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 بلت الىحذة :ـرس
البحثُت لخذمت الطالة والبُئةت  أن َكىن للىحذة الذور القُبدٌ فٍ تحقُق جىدة األداء المؤسسٍ األكبدَمٍ و المحبفظت علُهب ، واالرتقبء المستمز ببلعملُت التعلُمُت و

مةب َةذع    سبلت الكلُت وَتفق مع استزاتُجُت الجبمعت ، والسةعٍ ععةذاد الكلُةت للح ةىى علةً االعتمةبد مةه اةالى اوتةبش مةىارد بةةزَت متمُة ة ومتمكىةت م             ، بمب َحقق ر
مجتمع وبىبء قبعذته العلمُت وَحبفع علً القذرة التىبفسُت للكلُت وَعظ  صىرتهب الذهىُت لذي جمُع فئبث المجتمع فٍ قذرتهب علً الحفبظ علً  رأس المبى البةزٌ لل

 علً أسس معبصزة لتحقُق األهذاف العلُب لم ز .
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 :زؤَح انىحدج

فٍ ذطىَس أداء كهُح اِداب ػهً انًسرىي  ذطًح انىحدج

رىي زفُغ يٍ األكادًٍَ و انًإسسٍ وذنك يٍ خالل ذحقُق يس

األداء و انًحافظح ػهً اإلَجاش انساقٍ تهدف انرأهُم نهحصىل 

ػهً األػرًاد وكسة ثقح وزضاء انًسرفُدٍَ طالتا وأونُاء 

 .  ويجرًغ يدٍَ  أيىز
 

 يحضس اجرًاع يجهس ئدازج وحدج ضًاٌ انجىدج

 2012 َىنُىنشهس 

 اخزَع ٍديس إداسح ٗحذح ضَبُ اىد٘دح ثنييخ اآلداة ثذٍْٖ٘س في رَبً اىسبعخ  اىعبششح طجبًحب      

 ً  ثحض٘س مو ٍِ :2019ي٘ىيٍِ٘ اىثبىث اىَ٘افق  األسثعبءٍِ يً٘      

 

 انصفح ػضى يجهس اإلدازج و

 انًدَس انرُفُري  شادي ذُسُسيحًد د.  -1

 ػضىًا د. اًٍَ يحًد سانى -2

 ػضىًا د.اًَاٌ ػثد انسًُغ -3

 ػضىًا د. ئًَاٌ يحًد ػثد انال -4

 ػضىًا أ. َشىي ػهً سانى -5

 ػضىا أ.  نثًُ فىشي دسىقً -6

 أيٍُ انكهُح َفٍُ زحىيه  . أ -7

 ئدازٌ كًال فسج صانح . أ -8

 ئدازي أ.أحًد ػهً سؼد  -9

 ػٍ انحضىز د. شُسوَد فضم اػررزخ  

   

 انرصدَق ػهً قسازاخ يجهس انىحدج انساتقح. أوًنا :

 . رٌ اىزظذيق:  انقساز    
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يزقذً اىَذيش اىزْفيزٙ ثبىشنش ألعضبء ٍديس اإلداسح ٗاإلداسييِ ثبى٘حذح عِ فزشح عض٘يزٌٖ  

 . ثبىذٗسح اىسبثقخ ٗيزَْٚ ىٌٖ ٍضيذ ٍِ اىزقذً ٗاىشقٚ 

اطيع اىَديس ٗأحيط عيَب ثَشاحو اىجذء اىفعييخ فٚ اىزإٔيو إلعزَبد ثشّبٍح حيث عقذد  أ.: انقساز   

قجو ٍشمض ضَبُ اىد٘دح ٗاإلعزَبد ٗثبإلشزشاك ٍع ٗحذح ضَبُ اىد٘دح  ٍٗشمض  ٍِ دٗسح إعزَبد ثشّبٍح

ٗشبسك فيٖب قسٌ  اىزبسيخ ، قسٌ اىدغشافيب ، قسٌ  4/7،  2/7رَْيخ قذساد أعضبء ٕيئخ اىزذسيس فٚ يٍ٘ٚ 

 اىفيسفخ ، قسٌ اىيغخ اىعشثيخ ، قسٌ اىيغخ اإلّدييضيخ ، قسٌ اآلثبس ٗاىذساسبد اىيّ٘بّيخ ٗاىشٍٗبّيخ 

عيٚ مأٗه مييخ رحظو   9001رعذ ٕزٓ اىخط٘ح اىثبّيخ ثعذ اىحظ٘ه عيٚ اعزَبد األيضٗ  ب.

 ٗاألٗىٚ ايضب عيٚ ٍسز٘ٙ اىدبٍعخ .،   9001اىشٖبدح اىذٗىيخ ىأليضٗ 

ٗافق اىَديس عيٚ أُ رجذأ األقسبً اىزٚ ٍثيذ ثبىحض٘س فٚ اإلعذاد اىفعيٚ ىيزإٔيو داخو  ج.

 أقسبٌٍٖ ٍع رقذيٌ اىَديس اىشنش ٗاىعشفبُ ىنو اىسبدح االخالء اىزيِ حضشٗا ٕزٓ اىذٗسح 

ٗسش عَو داخو اقسبٌٍٖ ىْقو  ذعقعيٚ اىسبدح اعضبء ٕيئخ اىزذسيس ٍَِ حضشٗا اىذٗسح  د.

اىخجشاد ٍٗب عشف٘ٓ ٍٗب اضيف اىٚ ٍعيٍ٘برٌٖ داخو االقسبً حزٚ رعٌ اىفبئذح ّٗخط٘ا خط٘ٓ فٚ سجيو 

 االعزَبد .

 

ىقسٌ ٗافق اىَديس عيٚ أُ رقً٘ األقسبً اىعيَيخ ثشفع رقشيش شٖشٙ عِ حبه اىد٘دح داخو ا :انقساز

 ٍٗب رٌ ٍِ اّدبصٓ فٚ سجيو اىزإٔيو ىإلعزَبد ٗخطط اإلعزَبد  داخو اىجشاٍح .
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خَيع اىزشنيالد  –اطيع اىَديس عيٚ ٍب ٗسد ٍِ قسٌ اىزبسيخ ) اإلّدبصاد عيٚ ٍذاس عبً  

اىسيَْبس .....  –اىظبىُ٘ اىثقبفٚ  –ثزنبس اإلثذاع ٗاإل –ٍْسق اىد٘دح  –فشيق اىد٘دح  –اىيدبُ اىَْجثقخ 

 .  أ.د / اتساهُى يسجىَه  ٗاىَديس يزقذً ثبىشنش ٗاإلٍزْبُ إىٚ قسٌ اىزبسيخ ٗسئيسٔإىخ( 

 

 ساتؼًا : تشأٌ قسازاخ قسى انرازَخ انًإههح نإلػرًاد .

    

 اىقٍ٘يخ ىضَبُ اىد٘دح ٗاإلعزَبد .رجْٚ اىَعبييش اىقٍ٘يخ ىيٖيئخ 

 عَو ٍيف ىيقسٌ . –ة        

 عَو ٍيف ألعضبء ٕيئخ اىزذسيس ٗاىٖيئخ اىَعبّٗخ ٗاإلداسييِ .  -ج       

 اىسيش اىزاريخ ألعضبء ٕيئخ اىزذسيس . -د       

 اّشبء ٍنزجخ ىيذساسبد اىعييب . -ٓ       

 اىز٘طيخ ثزحذيث اىنييخ ىيشؤيخ ٗاىشسبىٔ حزٚ يزسْٚ ىيقسٌ رحذيث سؤيزٔ ٗسسبىزٔ . -ٗ      

  تشأٌ انؼثًء انردزَسً .:  ثايًُا

ٗافق اىَديس عيٚ أُ يشفع مو قسٌ ّسخٔ ٍِ اىعجٚء اىزذسيسٚ اىخبص ثدَيع أعضبء ٕيئخ انقساز :        

 . ىَخزضاىزذسيس ٗاىٖيئخ اىَعبغّ٘خ ٍعزَذح ٍِ ٍديس اىقسٌ ا
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 تشأٌ يساجؼح انكراب انجايؼً .:  ذاسؼًا

أحيط اىَديس عيَب ثزشنيالد ىدبُ ٍشاخعخ اىنزبة اىدبٍعٚ داخو األقسبً ٗيٖيت انقساز :           

سفع اىزشنيو ٍع ضشٗسح اإلىزضاً ثَْ٘رج اىد٘دح فٚ عَييبد  ثبألقسبً اىزٚ ىٌ رقذً رشنييٖب حزٚ ربسيخٔ

ٍِ اىنزبة ، ٍِٗ ال يقشس مزبة  pdf، ٗيدت أُ يقذً ىيدْخ مزبة اٗ ّسخٔ اىفحض ىينزبة اىدبٍعٚ 

خبٍعٚ عيئ اإلىزضاً ثَيٚء اىَْ٘رج اىَعذ ىزىل ٍع رقذيٌ قبئَخ ثبىَ٘ض٘عبد ٗاىَظبدس ٗاىَشاخع اىَزبحٔ 

فٚ ٕزا اىشأُ ٗيدت أُ رشفع اسزَبساد اىَشاخعٔ ٗاىفحض ٍسز٘فبٓ ىدَيع اىز٘قيعبد ) عض٘ ٕيئخ 

 سئيس اىقسٌ (  –اىيدْخ  –س اىزذسي

 . ػاشسًا: تشأٌ ذقازَس انكراب انجايؼً

فٚ ٍ٘عذ  2018/2019عيٚ خَيع األقسبً سفع اىزقبسيش اىْٖبئيخ ىيفظو  اىذساسٚ اىثبّٚ انقساز :            

  أقظبٓ أسج٘ع ٍِ ربسيخٔ

 . اأّٖٚ اىَديس أعَبىٔ فٚ رَبً اىثبّيخ عششح ظًٖش

 

 

 انًدَس انرُفُرٌ 

 دج ضًاٌ انجىدج نىح

 

 ػًُد انكهُح

 وزئُس يجهس ئدازج انىحدج

 أ.د حُاٌ انشافؼٍ د.ذُسُس يحًد شادي

 
 


