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 سسانت انكهيت :
فً سىق انعًم يحهيًا و إقهيًيا استُادًا إنً يعاييش انجىدة واإلبذاع في يجال اآلداب وانعهىو اإلَساَيت تقذو انكهيت خذيت تعهيًيت وبحثيت يتًيزة تشقً إنً يستىي انتًيز 

بها ، انعهًيت و انبحثيت ألساتزتها و طالانتعهيًيت و انبحثيت ، و يىاكبت انتطىساث انعهًيت و انفكشيت و انتكُىنىجيت ، و رنك بانتطىيش انًستًش نهبشايج انتعهيًيت و انقذساث 

تياجاث انًجتًع ،وانًساهًت في و استخذاو وسائم تعهيًيت حذيثت ،و يتابعت انخشيجيٍ، و إتاحت انفشصت نها نًتابعت انجذيذ يٍ انعهىو و انًعاسف و انخبشاث، و تهبيت اح

 تقالنيت و انتعاوٌ و انتقىيى انزاتي وانًستًش .حم يشكالته ، و بُاء انشخصيت انًصشيت و تًُيت قيى االَتًاء و انًىاطُيٍ يٍ خالل إجشاءاث تتسى باالس
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 رؤية الكلية :

تتطهع انكهية إنً أن تكىن مؤسسة تعهيمية وبحثية معتمدة تحتم 

بأساتذتها وخزيجيها إنيمستىي  وتصم مكاوة مزمىقة بيه وظائزها

انمىافسة محهيأ و اقهيمًيا مه خالل بزامج دراسية متميزة فً 

مزحهتً انهيساوس واندراسات انعهيا تسهم فً انزقً و انتىمية 

 .  انمستدامة نهمجتمع

 

 ِؾضز االعزّبع األٚي ٌفزٌك اٌزٍّش اٌؾىًِٛ

 20/11/2012األرثؼبء 

 

َ ٚفً رّبَ اٌظبػخ اٌؾبدٌخ ػشزح صجبؽًب 2012-11-20ئٔٗ فً ٌَٛ األرثؼبء اٌّٛافك 

اعزّغ أػضبء اٌٍٙئخ اٌؼٍٍب ٚفزٌك اٌؼًّ ثّؾبٚرٖ اٌضالصخ ٌفزٌك اٌزٍّش اٌؾىًِٛ ثىٍٍخ 

د أؽّذ ػجذ اٌؼشٌش .أ: إٌّظك اٌؼبَ ، ٚؽضٛر وال ِٓ د ئثزاٍُ٘ ِزعٛٔخ .اَداة ثزئبطخ أ

رٍظٍز ِؾّذ شبدي اٌّذٌز اٌزٕفٍذي ٌٍغٛدح ،ِٚٓ فزٌك اٌّؾٛر .أٍِٓ اٌٍغٕخ اٌفزػٍخ ، د

ٍِز٘بْ خضز ، ِٚٓ فزٌك .وّبي فزط ، أ.ِؾّذ اٌشزلبٚي ،أ.د ِؾّذ اٌظًّٕ،د.َ.األٚي أ

أؽّذ .ٖ ، ِٚٓ فزٌك اٌّؾٛر اٌضبٌش دؽظٓ أٔٛر ػجذ اٌال.ؽظبَ رؽِٛخ ، أ.اٌّؾٛر اٌضبًٔ د

 :ٌّٕبلشخ اٌّٛضٛػبد اَرٍخ.  ِزٚح اٌشرلب.وٍزٌض طبًِ ،أ.ػطٍخ ،أ

 .ثشأْ اٌززؽٍت ثفزٌك اٌؼًّ ٚاٌزؼزٌف ثغبئشح اٌزٍّش اٌؾىًِٛ .1

 :اٌمزار 

رُ اٌززؽٍت ثفزٌك اٌؼًّ ٚؽضُٙ ػٍى ثذي ٚافز اٌغٙذ ٌإلررمبء ثبٌىٍٍخ ٚاالطزؼذاد  -

 .ٛح ػٍى عبئشح اٌزٍّش اٌؾىًِٛاألِضً ٌٍّٕبفظخ ثم

اؽٍط األػضبء ػًٍّب ثبٌزؼزٌف ثبٌغبئشح ٚاٌغٙبد اٌّبٔؾخ ٚاٌفزٌك اٌزٕفٍذي  -

 .ثبٌغبِؼخ  ٚفىزح وبٍِخ ػٓ اٌغبئشح ٚوٍفٍخ اٌزمٍٍُ ٚآٌٍبد إٌّؼ 

ٚاٌىٍٍبد اٌّزشؾخ ٌٍزمذَ ُٚ٘ اَداة ٚاٌززثٍخ ِٓ اٌّغّغ إٌظزي ٚاٌصٍذٌخ  -

ً ،٘ذا ثغبٔت اػطبء فىزح وبٍِخ ػٓ اٌّجبدراد ٚاٌزّزٌض ِٓ اٌّغّغ اٌؼٍّ

ِٛطٛػخ )اٌّمززؽخ ٚاٌزً رُ اػزّبد٘ب ِٓ لجً اٌغبِؼخ ٌىٍٍخ اَداة ِجبدرح ػطبء 

اٌزذرٌت ػٍى اٌؼًّ ِزاطٍٍٓ )، ِجبدرح ثزق ( ٌززاعُ اٌجؾٍزح فً اٌؼصز اٌؾذٌش

ٍذٌخ وٍٍخ اٌص –وٍٍخ اٌززثٍخ  اػذاد ِإشزاد اٌمٍبص ، ِشزٚع رمٍٍُ –( صؾفٍٓ
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وٍٍخ اٌزّزٌض ،ِجبدرح ٔغبح ، ِشزٚع –ِخزجزاد االثذاع ، اطزشزاف اٌّظزمجً 

 طالِخ ، ِشزٚع رطٌٛز اٌزصٍٕف اٌغبِؼً

 

 .ثشأْ فزق اٌؼًّ ٚرٛسٌغ اٌّٙبَ .2

رُ أػالَ رؤطبء اٌّؾبٚر ثفزق ػٍُّٙ ٚطجٍؼخ وً ِؾٛر ِٓ اٌّؾبٚر اٌضالس : اٌمزار

فزٌك ػًّ وً ِؾٛر ِغ اٌؼًّ ثزٚػ اٌفزٌك ٚٚافك اٌؾضٛر ػٍى رٛسٌغ اٌّٙبَ ثذاخً 

ٚاالٔغبس ٚفك اٌؾٍمبد اٌّصغزح اٌزً رضّٓ اٌٛصٛي ئٌى إٌزبئظ اٌّظزٙذفخ ،أِب ػٓ 

 :اٌّؾبٚر فًٙ ػٍى إٌؾٛ األرً

 د ِؾّذ أثٛ ػًٍ ٚاٌّؼْٕٛ ة رؾمٍك اٌزؤٌخ .اٌّؾٛر األٚي ٚاٌذي ٌززأطٗ أ

اٌؾىِٛخ اٌذوٍخ –ٔغَٛ  7خذِبد –اٌّٙبَ اٌزئٍظٍخ –َ 2030رؤٌخ ِصز : فٙٛ ٌزضّٓ 

 .،ؽٛوّخ، اثزىبر

 : ؽظبَ ِؾّذ اٌظؼٍذ رؽِٛخ ٚاٌّؼْٕٛ ة اٌّّىٕبد. اٌّؾٛر اٌضبًٔ  ٌٚززأطٗ د

ادارح اٌّخبطز  -اٌؾٛوّخ -ادارح اٌّٛارد ٚاٌّّىٕبد -ٌٚزضّٓ رأص اٌّبي اٌجشزي

 .ٚاطزّزارٌخ األػّبي

 :الثذاع ٚاالثزىبرأؽّذ ػطٍخ ٚاٌّؼْٕٛ ة ا. اٌّؾٛر اٌضبٌش ٌٚززأطٗ د

 ئدارح االثزىبر–اطزشزاف اٌّظزمجً  -ٌٚزضّٓ االثزىبر

ُِجبدرح  .3  ".شغٍه ِٓ ثٍزه"ثشأْ 

 :  اٌمزار
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اؽٍط اٌؾضٛر ػٍّب ثزذشٍٓ اٌغبِؼخ ٌّجبدرح شغٍه ِٓ ثٍزه ٚرُ رفغ اٌزاثط ػٍى ِٛلغ -  

اٌؼًّ ثؾش اٌىٍٍخ ٚاٌصفؾبد اٌخبصخ ثبأللظبَ اٌؼٍٍّخ ٚدػٛح وً اٌؾضٛر أػضبء فزق 

اٌطالة ػٍى اٌزظغًٍ فً اٌّجبدرح ٚٔشز اٌزاثط ػٍى صفؾبرُٙ اٌخبصخ ٚشزػ األِز فً 

اٌّؾبضزاد ٚأػطٍذ اٌىٍّخ ٌذوزٛر ِؾّذ اٌشزلبٚي ٚأػطى فىزح ػبِخ ػٓ األِز ٚفمَب 

 ٔشار ِظئٛي اٌزٍّش اٌؾىًِٛ ثبٌغبِؼخ .ٌّمبثٍخ ِغ د

% 5ئٌى % 3ِشبروخ اٌطالة ِٓ أررفؼذ ٔظجخ ( أؼمبد االعزّبع ) ٚؽزى ربرٌخٗ -

 . ٚرجمى ِب ٌزثٛ ِٓ صّبٍٍٔٓ ِشززن ٔظؼى أْ ٌىْٛ عٍّؼُٙ ِٓ وٍٍخ اَداة

َ  25/11/2012ثشأْ االؽبطخ ثبالعزّبع  اٌّشِغ ػمذٖ ٌَٛ االصٍٕٓ اٌّٛافك  .4

ُّذٌز اٌزٕفٍذي ثبٌغبِؼخ ٌٍزٍّش  –ٔشار / اٌظبػخ اٌؾبدٌخ ػشزح صجبًؽب ثبٌىٍٍخ ِغ د اٌ

 .اٌؾىًِٛ

د .أؽٍط اٌفزٌك ػًٍّب ٚٔذػٛ اٌغٍّغ ثضزٚرح اٌؾضٛر ٚرُ اٌزأوٍذ ػٍى أ: مزاراٌ

ّزٍّش ٌغٍّغ فبػٍٍبد اٌزً طزمَٛ اٌىٍٍخ أؽّذ ػجذ اٌؼشٌش ثؼًّ اٌالسَ ٌالطزؼذاد اٌ

 .ثبطزضبفزٙب فٍّب ٌخص اٌزٍّش اٌؾىًِٛ

 . ٚأٔٙى فزٌك اٌزٍّش اٌؾىًِٛ أػّبي االعزّبع فً رّبَ اٌضبٍٔخ ػشزح ٚإٌصف

 ِٕظك اٌٍغٕخ اٌؼبَ                                                                 ػٍّذ اٌىٍٍخ

 د ؽٕبْ اٌشبفؼً.أ       د ئثزاٍُ٘ ِزعٛٔخ                                              .أ


