
                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                   
 

========================================================= 

 :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

ى نوتةبم مةىارد بةةزَت متمُةتة ومتمكىةت ممةب َةذع         ، بمب َحقق رسبلت الكلُت وَتفق مع استزاتُجُت الجبمعت ، والسةعٍ ععةذاد الكلُةت للح ةىى علةً االعتمةبد مةه  ةال        
تمع وبىبء قبعذته العلمُت وَحبفع علً القذرة التىبفسُت للكلُت وَعظ  صىرتهب الذهىُت لذي جمُع فئبث المجتمع فٍ قذرتهب علً الحفبظ علً  رأس المبى البةزٌ للمج

 علً أسس معبصزة لتحقُق األهذاف العلُب لم ز .
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 :سؤَح انىحذج

فٍ تطىَش أداء كهُح اِداب ػهً انًستىي  تطًح انىحذج

األكادًٍَ و انًإسسٍ ورنك يٍ خالل تحمُك يستىي سفُغ يٍ 

األداء و انًحافظح ػهً اإلَداص انشالٍ تهذف انتأهُم نهحصىل 

ح وسظاء انًستفُذٍَ طالتا وأونُاء ػهً األػتًاد وكسة ثم

 .  ويدتًغ يذٍَ  أيىس
 

 (2يحعش سلى )

 2012 أكتىتششهش 

 يحعش اختًاع يدهس ئداسج وحذج ظًاٌ اندىدج

 2012 أكتىتشنشهش 

  انٕاحذج ظًٓشا دج تكهٍح اَداب تذيُٕٓس فً ذًاو انساعح اجرًع يجهس إداسج ٔحذج ضًاٌ انجٕ     

 :و تحضٕس كم ي2019ٍأكرٕتشيٍ نعاشش اانًٕافق  خًٍسانيٍ ٌٕو      

 

 انصفح اسجػعى يدهس اإلد و

 ػًُذ انكهُح وسئُس يدهس ئداسج انىحذج أ.د. حُاٌ خًُس انشافؼٍ -1

 انًذَش انتُفُزٌ نهىحذج ٌيحًذ شاد تُسُش /د -2

 ػعىًا د/ صاتش يحًذ صادق -3

 ػعىًا ٍد/ يحًذ ػىض انسًُ -4

 ػعىًا د/ ئًَاٌ فاَض سظىاٌ -5

 أيٍُ انكهُح َفٍُ يحًذ سحىيه  . أ -6

 ػعى ئداسٌ حكًال فشج صان  . أ -7

 ػعى ئداسي أ. أحًذ ػهً سؼذ  -8

 أ. أحًذ سؼُذ  وتغُةأ. نثٍُ فىصٌ ،  ٍد/ ساَُا يحًذ َظًاػتزسخ ػٍ انحعىس  
 

 .ك ػهً لشاساخ يدهس انىحذج انساتكانتصذَ :أواًل   

 .عهى انجهسح انساتقح ذى انرصذٌق: انمشاس       

:انمشاس
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اطهع انًجهس عهى يا ٔسد يٍ األقساو انعهًٍح ٌٔشكش األقساو انًرعأَح يع انٕحذج ٌٍٔٓة : انمشاس   

األثاس ٔ االجرًاع ٔانسٍاسح ( تسشعح ذقذٌى يرطهثاخ انجٕدج حٍث أَّ نى انًجهس تأقساو ) انهغاخ انششقٍح ٔ

 ٌشد أي شًء يٍ ْزِ األقساو.

  خايًسا

د. ساَُا يحًذ ذى اعرًاد ذشكٍم فشٌق نًراتعح ذطثٍق األٌضٔ تاألقساو اإلداسٌح ٔانعهًٍح تشئاسح  

 . َظًٍ

بةأن  : ًبسبدس

ٔافق انًجهس عهى عقذ ٔسشح عًم عٍ ذحذٌث انخطح االسرشاذٍجٍح ٔرنك ٌٕو انثالثاء  :انمشاس          

 .22/10/2019انًٕافق 

بةأن  سببعًب :

كٍفٍح ذطثٍق ٔيراتعح األٌضٔ تاألقساو اإلداسٌح ٔافق انًجهس عهى عقذ ٔسشح عًم عٍ  انمشاس:

ٔرنك ٌٕو انثالثاء انًٕافق ٔانعهًٍح  .29/10/2019
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بةأن  ثبمًىًب :

ٕدج تانكهٍح نعقذ ٔسشح عًم خثٍش انج أ.د. ئتشاهُى يحًذ يشخىَحٔافق انًجهس عهى دعٕج  انمشاس:

 ٔرنك فً خالل األسثٕع األٔل يٍ شٓش َٕفًثش."، تعُٕاٌ" اعرًاد تشَايج 

 تشأٌ انتدهُض نؼًم االستثُاَاخ انخاصح تانطالب  تاسًؼا:

 19/10/2019ٔافق انًجهس عهى ذجٍٓض االسرثٍاَاخ انخاصح تانطالب ٔرنك يٍ انسثد  انمشاس:

تشئاسح نجُح االسرثٍاٌ ٔعهٍّ  د/صاتش صادقف انًجهس ،ٌٔكه24/10/2019ٔحرى انخًٍس 

اخرٍاس فشٌق عًهّ ٔإَجاص األيش فً صٕسذّ انُٓائٍح يٍ حٍث ذفشٌغ االسرثٍاٌ ٔاعذاد انرقشٌش 

 انُٓائً ٔسفعّ نٕحذج ضًاٌ انجٕدج حرى ٌرسُى نُا عًم االجشاءاخ انرصحٍحٍح.

 تشأٌ طهة لسى اندغشافُا نؼمذ وسشح ػًم ػٍ يىاصفاخ انخشَح واحتُاخاخ سىق انؼًم ػاشًشا:

السرٍفاءِ يرطهثاخ انجٕدج ٔعهٍٓى اإلعذاد انكايم ٔافق انًجهس عهى طهة قسى انجغشافٍا  انمشاس:

نهٕسشح ٔذحذٌذ انًٕعذ ٔانسٍشج انزاذٍح نهًذسب ٔإخطاس انجٕدج تانًٕعذ يع سفع ذقشٌش كايم عٍ 

 شح ٔكشٕف انحضٕس .انٕس

 تشأٌ تغُُش تؼط سؤساء انًؼاَُش فٍ اندىدج  حادٌ ػاشش:

 ذى :ٔتٍآَى كاألٔافق انًجهس عهى ذغٍٍش تعض سؤساء انًعاٌٍش  انمشاس:

  د/ أحًذ خًٍس شرٍّ      يعٍاس انقٍادج ٔانحٕكًح    تشئاسح 

  ٌٍيعٍاس انطالب ٔانخشٌجٌٕ  تشئاسح   د/ أسًاء شًس انذ 

 اسكح انًجرًعٍح   تشئاسح   د/ ْثح َاصف يعٍاس انًش 

 يعٍاس إداسج انجٕدج ٔانرطٌٕش تشئاسح د/ يحًذ سشاد انًقذو 

 ظهًشا . ثاَُحهزا وأَهٍ االختًاع فٍ تًاو انساػح ان
 

 انًذٌش انرُفٍزي 

 نٕحذج ضًاٌ انجٕدج 

 عًٍذ انكهٍح

 ٔسئٍس يجهس إداسج انٕحذج

 ٍانشافؼخًُس أ.د حُاٌ  د.تُسُش يحًذ شادي

 


