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 :َبرة تبزخيٍت ػٍ انكهٍت

أوكئذ ال٩لُت بىاء ٖلي مىا٣ٞت اإلاجلـ       

ش  لى للجامٗاث بخاٍع م ٖلى ئوكاء 7/11/1990ألٖا

ٕٞغ لجامٗت َىُا بمداٞٓت ٦ٟغ الكُش, و٢ض بضأث 

الضعاؾت الٟٗلُت بالٟٕغ و٢بى٫ الُالب الجضص مً 

م٨خب الخيؿ٤ُ ئٖخباعا مً الٗام الجامعى 

 م . 1995/1996

لؿىت  129عي ع٢م وبىاء ٖلى ال٣غاع الجمهى       

ل ٕٞغ ٦ٟغ الكُش حامٗت َىُا الى  2006 م بخدٍى

حامٗت مؿخ٣لت جم ئؾخ٣ال٫ ٧لُت الخجاعة ًٖ 

حامٗت َىُا, وجم حُٗحن أو٫ ٖمُض لها في 

م ٖلي جُب٤ُ الالةدت 27/8/2006, ول٣ض أ٢غ مجلـ حامٗت ٦ٟغالكُش في حلؿخه بـ  27/11/2007

 .22/6/1992فى  674ع٢م الخىُٟظًت لجامٗت َىُا الهاصعة ب٣غاع 

 
 

 : أَىاع انربايح انتؼهًٍٍت واندزخبث انؼًهٍت انىت متُحهب انكهٍت

قهضث ال٩لُت مىظ ئوكائها ختى آلان جُىعاث هامت فى أ٢ؿامها الٗلمُت وبغامجها ألا٧اصًمُت     

وجىحهاتها الٗامت, ٞل٣ض بضأث ال٩لُت بازىحن ٣ِٞ مً ألا٢ؿام الٗلمُت هما ٢ؿم اإلاداؾبت وئصاعة 

ما٫ فى ٖامها الاو٫ , في خحن أجها ألان حكخمل   أعب٘ أ٢ؿام ٖلمُت هي :  4ألٖا

 بتاإلاداؾ 

  ما٫  ئصاعة ألٖا

 ألا٢خهاص واإلاالُت الٗامت 

  ايت والخأمحن  ؤلاخهاء والٍغ

ٍىؽ في اإلاداؾبت صعحت الب٩الىع  2016وباليؿبت للضعحاث الٗملُت : جمىذ ال٩لُت مىظ ئوكائها ختى 

الى الان جمىذ صعحت الب٩الىعٍىؽ فى الا٢ؿام الٗلمُت الاعبٗت  2016ال أجها مىظ ئأو ؤلاصاعة ٣ِٞ 

لى للجامٗاث ٖلى بغهامج الضعاؾاث الٗلُا )صبلىم الؿاب٣  –ت, و٢ض خهلذ ٖلى مىا٣ٞت اإلاجلـ ألٖا

 م.2011/2012وماحؿخحر( وجم جُٟٗل الضعاؾاث الٗلُا مً الٗام الضعاس ى 
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 زؤٌت انكهٍت

ت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي والٗاإلاي.              اصة الٗلمُت واإلاجخمُٗت في مجا٫ الٗلىم الخجاٍع  الٍغ

 
 زظبنت انكهٍت

 للمٗاًحر الٗاإلاُت وبما 
ً
٣ا ت ٞو ج مخمحز في الٗلىم الخجاٍع مإؾؿت حٗلُمُت خ٨ىمُت تهضٝ ئلى جأهُل زٍغ

غ اإلاؿخمغ لجىصة  ًخىا٤ٞ م٘ مخُلباث ؾى١ الٗمل اإلادلى وؤلا٢لُمي والضولي, وطل٪ مً زال٫ الخٍُى

ت, وحصجُ٘ مىا ر ؤلابضإ والابخ٩اع, والاؾخٗاهت الخضمت الخٗلُمُت, وجى٠ُْ أًٞل ال٨ٟاءاث البكٍغ

بأخضر أؾالُب ج٨ىىلىحُا الخٗلُم, م٘ ج٣ضًم زضماث ٖلمُت مخمحزة للمجخم٘ , في ئَاع مجمىٖت مً 

 ال٣ُم اإلاغحُٗت الخا٦مت للٗمل بال٩لُت.

 
 :ببنكهٍت انقٍى ادلسخؼٍت احلبكًت

غ اإلاؿخمغ. -  الخٍُى

 الالتزام والاهًباٍ. -

 الهض١ وألاماهت. -

 والابخ٩اع.الابضإ  -

 الجزاهت والكٟاُٞت. -

 الٗضالت واإلاؿاءلت. -
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 نهكهٍت االظرتاتٍدٍتانغبٌبث واألهداف 

 انغبٌبث االظرتاتٍدٍت
Strategic Aims 

 األهداف االظرتاتٍدٍت

Strategic Goals 

احلدٌثت تكُىنىخٍب انتىظٍف  -1
 نتدػٍى انقدزة انتُبفعٍت

 . نهكهٍت

بغامج وهٓم الخ٨ىىلىحُا في مجا٫ الخٗلُم الاؾخٗاهت بأخضر  -1/1

والبدث الٗلمي م٘ حُٗٓم الاؾخٟاصة مً ٢ىاٖض البُاهاث الٗلمُت 

ت.  مثل بى٪ اإلاٗٞغ

 ػهًٍب   خسٌح يتًٍصإػداد  -2
ادلُبفعت يف ظىق قبدز ػهى و

يف تًٍُت  ويعبهى انؼًم
 اجملتًغ.

 ج٣ضًم بغامج وم٣غعاث حٗلُمُت مخُىعة. -2/1

 للمٗاًحر  ال٣ىمُت الخدضًث  -2/2
ً
٣ا اإلاؿخمغ للٗملُت الخٗلُمُت ٞو

 والٗاإلاُت.

ؼ ٢ضعة الُالب ٖلى الخٗامل م٘ الخ٣ىُاث الخضًثت. -2/3  حٍٗؼ

اًت الٗلمُت اإلاخمحزة للُالب.  -2/4  الٖغ

ػضى هٍئت تدزٌط يتًٍص  -3
 ػهًٍب  .

ـ. -3/1  جىمُت ٢ضعاث ومهاعاث أًٖاء هُئت الخضَع

 ال٣ُم ألازال٢ُت صازل ال٩لُت. جأنُل ووكغ  -3/2

اندزاظبث يُظىيت تطىٌس  -4
 انؼهٍب وانبحىث .

 اؾخدضار بغامج حٗلُمُت جٟي بمخُلباث ؾى١ الٗمل.  -4/1

 بدىر ٖلمُت مبخ٨غة ومخمحزة. -4/2

 جىىَ٘ مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي بال٩لُت. -4/3

ت أن ج٨ىن ال٩لُت  -5/1 ادلعبهًت يف تًٍُت اجملتًغ. -5 بِذ زبرة ومغحُٗت ٖلمُت فى الٗلىم الخجاٍع

 لخىمُت وجُىٍغ اإلاجخم٘.

جبىدة اجلهبش اإلدازي  االزتقبء -6
 ببنكهٍت .

جُىٍغ الىخضاث الخىُٓمُت واؾخدضار وخضاث حضًضة  -6/1

 باله٩ُل الخىُٓمي لل٩لُت.

الخىمُت اإلاؿخمغة إلاهاعاث و٢ضعاث أًٖاء الجهاػ ؤلاصاعي  -6/2

 بال٩لُت.

 انراتٍتتًٍُت ادلىازد  -7
 .نهكهٍت

 جُٟٗل وئوكاء وخضاث طاث الُاب٘ الخام.                                                                         -7/1

 جىىَ٘ مهاصع الخمىٍل الظاحي. -7/2

 ؤلاصاعة الغقُضة للخ٩ال٠ُ. -7/3
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 وانطالة ببنكهٍت  أػداد هٍئت انتدزٌط واذلٍئت ادلؼبوَت

 (1حضو٫ )

ـ والهُئت اإلاٗاوهت ال٣اةمحن بالٗمل بال٩لُت  ً واإلابٗىزحن(  أٖضاص هُئت الخضَع  )م٘ اؾخثىاء اإلاٗاٍع

 

 الضعحت

 

 ال٣ؿم

ـأ  الهُئت اإلاٗاوهت ًٖاء هُئت الخضَع

مٕى
ج

اإلا
 

 ؾخاطأ
ؾخاط أ

 مخٟٙغ

ؾخاط أ

 مؿاٖض
 مضعؽ

مضعؽ 

 مؿاٖض
 مُٗض

 42 8 18 11 1 2 3 اإلاداؾبت

ما٫  31 5 9 9 2 2 3 ئصاعة ألٖا

 11 2 3 2 3 1 = الا٢خهاص 

 11 2 2 4 1 1 1 الاخهاء والخامحن

 94 17 32 25 7 6 7 اإلاجمٕى

 
 (2حضو٫ )

حن  ال٩لُت بأٖضاص َال   2020-2019 للٗام الجامعيبمغخلت الب٩الىعٍىؽ اإلاهٍغ

 الاحمالى اهدؿاب اهخٓام تالٟغ٢ تالكٗب

 اللٛت الٗغبُت

 2293 1402 891 الاولى

 2103 896 1207 تالثاهُ

 2049 795 1254 تالثالث

 2272 884 1388 تالغابٗ

  3977 4740 مجمٕى الاهخٓام ومجمٕى الاهدؿاب

 8717 تالٗغبُ تباللٛ تاحمالى َالب قٗبت الضعاؾ

 الاحمالى اهدؿاب اهخٓام تالٟغ٢ تالكٗب

تاللٛت ؤلا   هجلحًز

 1018 369 649 الاولى

 874 151 723 تالثاهُ

 617 78 539 تالثالث

 622 27 595 تالغابٗ

  625 2506 مجمٕى الاهخٓام ومجمٕى الاهدؿاب

تؤلا  تباللٛ تاحمالى َالب قٗبت الضعاؾ  3131 هجلحًز

حن بمغخلت الب٩الىعٍىؽ  11848 ئحمالي َالب ال٩لُت اإلاهٍغ
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 (3حضو٫ )

 الىاٞضًً بمغخلت الب٩الىعٍىؽ ال٩لُت َالبأٖضاص 

٣ا لجيؿُاتهم ومغاخل صعاؾتهم للٗام الجامعي   2020 -2019 ٞو

 ؤلاحمالي الُالب الىاٞضون بمغخلت الب٩الىعٍىؽ

  الٟغ٢ت ألاولى

 اإلاجمٕى ٖضص الُالباث ٖضص الُالب الضولت م

ذ 1  21 ـــــــــــــ 21 ال٨ٍى

 5 ـــــــــــــ 5 ؾىعٍا 2

 26 الُالب الىاٞضًً بالٟغ٢ت ألاولىئحمالي 

  الٟغ٢ت الثاهُت

 اإلاجمٕى ٖضص الُالباث ٖضص الُالب الضولت م

ذ 1  34  6 28 ال٨ٍى

 1 ـــــــــــــ 1 ٖماوى 2

 1 ـــــــــــــ 1 ؾىعٍا 3

 1 ـــــــــــــ 1 ٞلؿُحن 4

 37 ئحمالي الُالب الىاٞضًً بالٟغ٢ت الثاهُت

  الثالثتالٟغ٢ت 

 اإلاجمٕى ٖضص الُالباث ٖضص الُالب الضولت م

ذ 1  19 4 15 ال٨ٍى

 3 2 1 ؾىعٍا 2

 2 ـــــــــــــ 2 ٢ُغ 3

 24 ئحمالي الُالب الىاٞضًً بالٟغ٢ت الثالثت

  الٟغ٢ت الغابٗت

 اإلاجمٕى ٖضص الُالباث ٖضص الُالب الضولت م

 1 ـــــــــــــ 1 ألاعصن 1

 2 1 1 ؾىعٍا 2

ذ 3  42 8 34 ال٨ٍى

 6 ـــــــــــــ 6 ٢ُغ 4

 51 ئحمالي الُالب الىاٞضًً بالٟغ٢ت الغابٗت

 138 ئحمالى الُالب الىاٞضًً بمغخلت الب٩الىعٍىؽ
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 (4حضو٫ )

حن و  ال٩لُت َالبأٖضاص   الضعاؾاث الٗلُا ألا٧اصًمُتالىاٞضًً بمغخلت اإلاهٍغ

 2020 -2019 للٗام الجامعي 

 ؤلاحمالي الضعاؾاث الٗلُا ألا٧اصًمُت

ىن بخمهُضي اإلااحؿخحر ألا٧اصًمي   الُالب اإلاهٍغ

 اإلاجمٕى ماحؿخحر ؤلاصاعة  ماحؿخحر اإلاداؾبت الؿىت الضعاؾُت م

 96 26 70 اولى جمهُضي  1

 37 11 26 زاهُت جمهُضي 2

حن باإلااحؿخحر ألا٧اصًمي =   133ئحمالي الُالب اإلاهٍغ

ىن بخأهُلي الض٦خىعاه ألا٧اصًميالُالب    اإلاهٍغ

 اإلاجمٕى ص٦خىعاه ؤلاصاعة  ص٦خىعاه اإلاداؾبت الؿىت الضعاؾُت م

 26  16 10 جأهُلي ص٦خىعاه 1

حن بخأهُلي الض٦خىعاه ألا٧اصًمي =   26ئحمالي الُالب اإلاهٍغ

ىن بالضبلىماث ألا٧اصًمُت   الُالب اإلاهٍغ

 صبلىم ئصاعة أٖما٫ صبلىم مداؾبت الؿىت الضعاؾُت م
صبلىم ئصاعة 

 مؿدكُٟاث

 165 128 67 الٟغ٢ت ألاولى 1

 158 120 48 الٟغ٢ت الثاهُت 2

 323 248 115 اإلاجمٕى

حن بالضبلىماث ألا٧اصًمُت =   686ئحمالي الُالب اإلاهٍغ

حن بمغخلت الضعاؾاث الٗلُا ألا٧اصًمُت  845 ئحمالى الُالب اإلاهٍغ

  بخمهُضي اإلااحؿخحر ألا٧اصًميالُالب الىاٞضون 

 اإلاجمٕى ماحؿخحر ؤلاصاعة  ماحؿخحر اإلاداؾبت الؿىت الضعاؾُت م

 90 32 58 اولى جمهُضي  1

 88 23 65 زاهُت جمهُضي 2

 178ئحمالي الُالب الىاٞضًً بخمهُضي اإلااحؿخحر ألا٧اصًمي = 

  الُالب الىاٞضون بخأهُلي الض٦خىعاه ألا٧اصًمي

 اإلاجمٕى ص٦خىعاه ؤلاصاعة  ص٦خىعاه اإلاداؾبت الضعاؾُتالؿىت  م

 7 6 1 جأهُلي ص٦خىعاه 1

 7ئحمالي الُالب الىاٞضًً بخأهُلي الض٦خىعاه ألا٧اصًمي = 

 185 ئحمالى الُالب الىاٞضًً بمغخلت الضعاؾاث الٗلُا ألا٧اصًمُت

حن والىاٞضًً بمغخلت االضعاؾاث الٗلُا   1030 ألا٧اصًمُتئحمالى الُالب اإلاهٍغ
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 (5حضو٫ )

حن  ال٩لُت َالبأٖضاص   الضعاؾاث الٗلُا اإلاهىُتبمغخلت اإلاهٍغ

 2020 -2019 للٗام الجامعي 

 ؤلاحمالي الضعاؾاث الٗلُا اإلاهىُت

اث اإلااحؿخحر اإلانهي ىن بمؿخٍى   الُالب اإلاهٍغ

 اإلاؿخىي الضعاس ي م
ماحؿخحر منهي 

 اإلاداؾبت

ماحؿخحر منهي 

 ؤلاصاعة
 اإلاجمٕى

 19 19 ــــــــــــــــ اإلاؿخىي الخ٨مُلي  1

 82 82 ــــــــــــــــ اإلاؿخىي ألاو٫  2

 128 115 13 اإلاؿخىي الثاوي 3

 34 27 7 اإلاؿخىي الثالث 4

 82 56 26 اإلاؿخىي الغاب٘ 5

اث اإلااحؿخحر اإلانهي =   حن بمؿخٍى  345ئحمالي الُالب اإلاهٍغ

اث  ىن بمؿخٍى   الض٦خىعاه اإلاهىُتالُالب اإلاهٍغ

 اإلاؿخىي الضعاس ي م
ص٦خىعاه منهي 

 اإلاداؾبت

 ص٦خىعاه منهي 

 ؤلاصاعة
 اإلاجمٕى

ــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ اإلاؿخىي ألاو٫  1 ـــــ ـــــ ـــ  ـ

 38 38 ــــــــــــــــ اإلاؿخىي الثاوي 2

 29 29 ــــــــــــــــ اإلاؿخىي الثالث 3

 23 23 ــــــــــــــــ الغاب٘اإلاؿخىي  4

 14 14 ــــــــــــــــ اإلاؿخىي الخامـ 5

 10 10 ــــــــــــــــ اإلاؿخىي الؿاصؽ 6

اث الض٦خىعاه اإلاهىُت =   حن بمؿخٍى  114ئحمالي الُالب اإلاهٍغ

اث الضبلىماث اإلاهىُت ىن بمؿخٍى   الُالب اإلاهٍغ

 اإلاؿخىي الضعاس ي م
 صبلىم منهي 

 اإلاداؾبت

صبلىمه منهي ئصاعة 

 الجىصة الكاملت
 اإلاجمٕى

 40 24 16 اإلاؿخىي ألاو٫  1

 107 107 ــــــــــــــــ اإلاؿخىي الثاوي 2

اث الضبلىماث اإلاهىُت =  حن بمؿخٍى  147ئحمالي ئحمالي الُالب اإلاهٍغ

حن بمغخلت الضعاؾاث الٗلُا اإلاهىُت  606 ئحمالى الُالب اإلاهٍغ
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 (6حضو٫ )

  ال٩لُتالجهاػ ؤلاصاعي بأٖضاص 

 الاحمالي اإلاإ٢خحن اإلاخٗا٢ضًً اإلاىخضبحن الضاةمحن ال٣ؿم

ــ ــــــــــــــــ 1 محن ال٩لُتأ ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  1 ـ

ــ ــــــــــــــــ 8 قئىن الخٗلُم والُالب ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  8 ـ

ــ ــــــــــــــــ 1 الضعاؾاث الٗلُا ـــــ  2 1 ـــــــــ

ــ ــــــــــــــــ 2 تم٨خب ٖمُض ال٩لُ ـــــ  3 1 ـــــــــ

ــ ــــــــــــــــ 1 تالٗام تمغ٦ؼ الخضم ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  1 ـ

اًت الكباب ــ ــــــــــــــــ 1 ٖع ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  1 ـ

ــ ــــــــــــــــ 3 تال٩لُم٨خب و٦الء  ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  3 ـ

اث ــ ــــــــــــــــ 1 اإلاكتًر ـــــ  2 1 ـــــــــ

ــ ــــــــــــــــ 1 اإلاساػن  ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  1 ـ

ــ ــــــــــــــــ 1 الاؾخد٣ا٢اث ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  1 ـ

ــ ــــــــــــــــ 1 اإلاٗاقاث ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  1 ـ

ــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ قئىن هُئت الخضَعـ ـــــ  1 1 ـــــــــ

ىه ــ ــــــــــــــــ 1 الخٍؼ ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  1 ـ

ــ ــــــــــــــــ 10 تالخضماث اإلاٗاوه ـــــ  17 7 ـــــــــ

ــ ــــــــــــــــ 5 الخؿاباث ـــــ  6 1 ـــــــــ

ــ ــــــــــــــــ 1 اإلاٗاون  ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  1 ـ

ــ ــــــــــــــــ 1 تالٗال٢اث الث٣اُٞ ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  1 ـ

ُحن ــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ الخٞغ ـــــ  2 2 ـــــــــ

ــ ــــــــــــــــ 1 الؿاة٣حن ـــــ  1  ـــــــــ

ــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ الاعق٠ُ ـــــ  1 1 ـــــــــ

ــ ــــــــــــــــ 1 قئىن الٗاملحن ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  1 ـ

ــ ــــــــــــــــ 2 ألا٢ؿام الٗلمُت ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  2 ـ

ــ ــــــــــــــــ 1 اإلا٨خبت ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  1 ـ

ــ ــــــــــــــــ IT 1وخضة  ـــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ  1 ـ

ــ ــــــــــــــــ 45 اإلاجمٕى ـــــ  60 15 ـــــــــ
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 

 :نكهٍتا أخهصة انؼًم

 ال٣ُاصة أحهؼة الٗمل

ً ٖمُض ال٩لُت الٗماصة  أبى وعصة أ.ص. قحًر

الء
و٦

 
ُت

٩ل
ال

 

 أ.ص. ٖلي مجاهض و٦ُل ال٩لُت لكإن الُالب والخٗلُم

  و٦ُل ال٩لُت للضعاؾاث الٗلُا والبدىر

 أ.ص. ولُض ُٖٟٟي و٦ُل ال٩لُت لكئىن البِئت واإلاجخم٘

ام
ؿ

ألا٢
ء 

ؾا
ؤ ع

 

  عةِـ ٢ؿم اإلاداؾبت

ما٫   عةِـ ٢ؿم ئصاعة ألٖا

 ٢ىاوي أ.م.ص. ٖؼث  عةِـ ٢ؿم الا٢خهاص

 أ.ص. مدمىص ؾالم عةِـ ٢ؿم ؤلاخهاء والخأمحن

  أمحن ال٩لُت 

 

 :انىحداث وادلساكص

 اإلاضًغون الىخضاث واإلاغا٦ؼ م

 ص. ؾامذ أبىالضهب وخضة يمان الجىصة 1
 ص. اًمان اإلاىُاوي  وخضة ئصاعة ألاػماث وال٨ىاعر 2
جحن 3  أ.ص. خؿحن مهُلحي وخضة مخابٗت الخٍغ
م ؤلال٨تروويوخضة ال٣ُاؽ  4  ص. أخمض عمؼي  والخ٣ٍى
 ص. ابغاهُم الُدان مغ٦ؼ الخضمت الٗامت 5
 ص. ٖبضه ٖدل مغ٦ؼ الخؿاب الٗلمي 6

 

 اإلدازاث انىظٍفٍت:
  .قئىن الخٗلُم والُالب 

  .ئصاعة الضعاؾاث الٗلُا والبدىر 

  .ئصاعة زضمت اإلاجخم٘ وجىمُت البِئت 

  .ئصاعة قئىن الٗاملحن 

  .ـ  ئصاعة قئىن أًٖاء هُئت الخضَع

  .ئصاعة الكئىن اإلاالُت والخؿاباث 

  .اث واإلاساػن  ئصاعة اإلاكتًر

  .اًت الكباب  ئصاعة ٖع

  .ألاعق٠ُ 
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 
 أ.د. شريٌٍ أبى وزدة ػًٍدا  نهكهٍت

 
ً خامض أبىوعصة  ت الؿُض عةِـ الجمهىعٍت نضع ٢غاع بٗض مىا٣ٞ حُٗحن الؿُضة ألاؾخاطة الض٦خىعة قحًر

 ل٩لُت الخجاعة حامٗت ٦ٟغالكُش وطل٪ فى الثاوي مً ماعؽ 
ً
 .2020ٖمُضا
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 
 وأَشطت انكهٍتَدواث 

 (انتحسغ وانؼُف ضد ادلسأة): َدوة
 اإلاغأة(الٗى٠ يض )الخدغف و  :او٣ٗاص هضوة بٗىىان 2020ماعؽ  10ًىم الثالزاء اإلاىا٤ٞ جم 

 بدًىع ٧ل مً : ب٣اٖت اإلاإجمغاث بال٩لُت و 

 خامض ابى وعصة ألاؾخاطة الض٦خىعة ً  ٖمُض ال٩لُت –/  قحًر

  و٦ُل ال٩لُت لكئىن زضمت اإلاجخم٘ و جىمُت البِئت  –/ ولُض ُٖٟٟي الاؾخاط الض٦خىع 

  الؿاب٤ أمحن ال٩لُت  –الاؾخاط / زالض ال٣هبي 

ـ و الٗاملحن و الُالب بال٩لُت خُث جم جىيُذ ؾبل مداعبت  و ل٠ُٟ مً الؿاصة أًٖاء هُئت الخضَع

 الٗى٠ يض اإلاغأة مً زال٫ زل٤ بِئت حٗلُمُت آمىت حٗمل ٖلى حُٛحر ؾلى٦ُاث اإلاجخم٘ ججاه اإلاغأة . 
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 
 اخلريي انؼبشس نهًالبط ادلدػًتنعىق ا
ً خامض ابى وعصة ٢امذ ألاؾخاطة الض٦خىعة  2020ماعؽ  9ٖمُض ال٩لُت  ًىم الازىحن اإلاىا٤ٞ   –/  قحًر

اعة ج٣ٟضًت  للؿى١  ٘ ؤلاصاعة الظي جىٓمت ٧لُت الخجاعة بالخٗاون مالخحري الٗاقغ للمالبـ اإلاضٖمت و بٍؼ

اًت  الٗامت للمضن الجامُٗت    :جدذ ٖع

  عةِـ  الجامٗت     -/ ٖبض الغاػ١ صؾىقي    ألاؾخاط الض٦خىع 

  ُت البِئت  مىجِـ الجامٗت لكئىن زضمت اإلاجخم٘ و هاةب عة   -/  عيا نالح   ألاؾخاط الض٦خىع 

 خامض ابى وعصة / ألاؾخاطة الض٦خىعة ً  ٖمُض ال٩لُت  –قحًر

 بال٩لُتيؿ٤ الاوكُت الُالبُت ماإلاداؾبت و  جدذ ئقغاٝ ص/ هالت العجمي اإلاضعؽ ب٣ؿمو 

اٞل ؤلاحخماعي بحن عوح الخ٩ وكغ اإلاكاع٦ت في خل مكا٧ل اإلاجخم٘ و  لُت  ٖلى٩طل٪ في ئَاع خغم الو 

ت والٗاةض ًخم صٞٗه ٦مهغوٞاث صعاؾُت للُالب ٚحر  أٞغاص اإلاجخم٘ خُث ًخم بُ٘ اإلاالبـ بأؾٗاع عمٍؼ

ً بالجامٗت  .ال٣اصٍع
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 
 ت.د / ػًٍد انكهٍت يف تطىٌس انكهٍخهىد أ

 
غ ال٩لُتفى  ً أبى وعصة   ج٣ٟضث ئَاع حهىص أ.ص./ ٖمُض ال٩لُت مً أحل جٍُى ٖمُض ال٩لُت  -أ.ص/قحًر

٣ت م/ صٖاء الؿُٗض مضًغ ؤلاصاعة الهىضؾُت بالجامٗت ل مباوي ال٩لُت   بٞغ خُث  2020ًىم الثامً مً ئبٍغ

ًؾالمع  ي للى٢ىٝ ٖلى مضي نالخُتها و ٢امذ باإلاغوع ٖلى مساػن ال٩لُت بالضوع ألا   . تها للخسٍؼ
ً أبى وعصة  ٖمُض ال٩لُت بى٣ل م٣غ ٢ؿم قئىن الُالب بال٩لُت مً اإلابنى  -٦ما ٢امذ الؿُضة أ.ص/قحًر

حن خُث الجضًض بما ًل٤ُ بُالب ال٩لُت و  ئلى الضوع ألاع  ي بمبنى ال٩لُت الغةِس ي ال٣ضًم  الؿاصة ؤلاصاٍع

ضث الجهاػ  خل مكا٧لهم لبظ٫ أ٢ص ى ما لهم و ج٣ضًم ٧ل الضٖم ؤلاصاعي بخ٣ضًم ٧ل ؾبل الغاخت و  ٖو

ج ٢ىي ٌؿاهم في النهىى مً زم اإلاؿاهمت في نى٘ زٍغضهم في ج٣ضًم أًٞل زضمت للُالب و ٖى

   . وَىهبمجخمٗه و 
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

  91خهت خبئحت كىفٍد ايى.د / ػًٍد انكهٍت يف خهىد أ
ً خامض ابى ةالض٦خىع  ةالاؾخاط ةبىاء ٖلي  جىحيهاث الؿُض  ثخمال ال٩لُت جم ٖمل  ةٖمُض -وعصه  / قحًر

فى ئَاع زُت مىاحهت حاةدت ٞحروؽ  بك٩ل مؿخمغ  مت والخ٣ُٗم إلاباوي ٧لُت الخجاعةالىٓاٞت الٗا

 .٦19ىُٞض
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 
 احلفبظ ػهى صالحٍت وكفبءة يببَى انكهٍت.د / ػًٍد انكهٍت يف خهىد أ

ً خامض ابى وعصه ةالض٦خىع  ةالاؾخاط ةالؿُض ٢امذ  باوي ٧لُت الخجاعةم بخ٣ٟضال٩لُت  ةٖمُض -/ قحًر

 إلاالخٓت مضي ٦ٟاءة ونالخُت اإلاباوى واجساط الاحغاءاث الالػمت إلاىاحهت أًت مك٨الث فى اإلاباوي,
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 
 وأحببث انفسق انثالث األوىل مبسحهت انبكبنىزٌىض  زلبضساث األوَالٌٍ

فى ئَاع ٢غاعاث جىحه الضولت والجامٗت هدى الخٗلم ؤلال٨ترووي إلاىاحهت حاةدت ال٨ىعوها زال٫ الٟهل 

 .  2020 - 2019الضعاس ي الثاهب مً الٗام الجامعي 

ً خامض ابى ةالض٦خىع  ةالاؾخاط ةبىاء ٖلي  جىحيهاث الؿُضو  ٣ٖض ال٩لُت جم  ةٖمُض -وعصه / قحًر

 مدايغاث ال٩لُت أوهالًً خُث جم:

  ٘  ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي لل٩لُت. مدايغة لُالب مغخلت الب٩الىعٍىؽ 735ٞع

  ٘  مدايغة لُالب مغخلت الضعاؾاث الٗلُا ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي لل٩لُت .  574ٞع

مكاهضة ٖلى ال٣ىاة الغؾمُت لل٩لُت  195798ول٣ض  خ٣٣ذ هظه اإلادايغاث ٖضص مكاهضاث ونل ئلى 

 .Kfs Commerce ٖلى الُىجُىب

ت هاث الٟغ١ ألاولى والثاهُت والثالثاإلاخٗل٤ بٗمل ابدار ٦بضًل المخدا والجامعي وفى يىء ال٣غاع الىػاعي 

 ٞل٣ض اؾخلم اإلاى٢٘ الغؾمي لل٩لُت ٖضص ألابدار الخالُت:

حن  ال٩لُت بَال أبدار أٖضاص   2020-2019 للٗام الجامعي زالثت( –زاهُت  –للٟغ١ )أولى اإلاهٍغ

 الاحمالى اهدؿاب اهخٓام تالٟغ٢ تالكٗب

 اللٛت الٗغبُت

 بدث13758 8412 5346 الاولى

 بدث14721 6272 8449 تالثاهُ

 بدث12294 4770 7524 تالثالث

 بدث 40773 تالٗغبُ تباللٛ تَالب قٗبت الضعاؾأبدار احمالى 

 الاحمالى اهدؿاب اهخٓام تالٟغ٢ تالكٗب

تاللٛت ؤلا   هجلحًز

 بدث 6108 2214 3894 الاولى

 بدث 6118 1057 5061 تالثاهُ

 بدث 3702 468 3234 تالثالث

تؤلا  تباللٛ تَالب قٗبت الضعاؾأبدار احمالى   بدث 15928 هجلحًز

حن بمغخلت الب٩الىعٍىؽأبدار ئحمالي   بدث 56701 َالب ال٩لُت اإلاهٍغ
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 
 انسابؼتايتحبَبث انفسقت ؼقد جتهٍص انكهٍت ن.د / ػًٍد انكهٍت يف خهىد أ

ً خامض ابى وعصه ةالض٦خىع  ةالاؾخاط ةالؿُض ٢امذ بمخابٗت اؾخٗضاصث ال٩لُت ال٩لُت  ةٖمُض -/ قحًر

مً زال٫ مى٘ التزاخم وػٍاصة  ل٣ٗض امخداهاث الٟغ٢ت الغابٗت بما ٌؿمذ بالخٟاّ ٖلى صخت الُالب

 .اإلاؿاٞاث آلامىت بحن الُالب زال٫ الامخدان

 

 

ت ع٢م  تهموجىُٖ الخىبُه ٖلى حمُ٘ الُالب بمؿال٪ الضزى٫ والخغوج  بيكغ ٦ما ألتزمذ  بًغوعة مٗٞغ

هم عقاصهظا باألياٞت ئلي ئ,  اإلاسههت له والهٗىصو الؿاللم الجلىؽ والالتزام بالضزى٫ مً البىابت 

  الُغ١  ألٌؿغ
ً
جىضخُت بظل٪ , ٦ما وي٘ ٖالماث ئعقاصًت وبىاعاث للىنى٫ للجان م٘ وأ٦ثرها أماها

ووكغه ٗمل ُٞضًى ًهىع ٧اٞت اإلاضازل والؿاللم واإلاؿال٪ بأع٢امها وعمىػها ٖلى الُبُٗت مذ ب٢ا

٣ت ٖملُت إلاى٘ التزاخم والخ٨ضؽ .  لخىُٖت الُالب بٍُغ
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 

ت والى٢اةُت لجاةدت ٞحروؽ ٦ىعوها :  الاؾخٗضاص المخداهاث الٟغ٢ت النهاةُت في ْل ئجبإ الخُت الاختراٍػ

 12. .  ,  ٣,  ٢, ١جم جغ٢ُم بىاباث الضزى٫ لل٩لُت باألع٢ام  (1

Gate 1 

Gate 2 

  .,A, B بالخغوٝ stairs  ٦ما جم جغمحز الضعج )الؿاللم(

Stair A 

Stair   B  

Stair    C 

٣ت ألامىت للىنى٫ للجان الُالب وه٨ظا... ٧ي ًخم اعقاص وي٘ ٖالماث ئعقاصًت الامخداهاث , م٘  للٍُغ

وبىاعاث لخىيُذ زغاةِ الىنى٫ ئلى اإلاؿال٪ ألامىت ؾىاء  للضزى٫ او الخغوج لخ٣لُل الخ٨ضؽ او 

لت صون حضوي   التزاخم أو ٢ُ٘ مؿاٞاث ٍَى
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 

مجمىٖاث )ٖغبي اهخٓام/ٖغبي اهدؿاب/ قٗبت لٛت(,  3ج٣ؿُم َالب الٟغ٢ت الغابٗت ئلي جم  (2

وي٘ ال٣ىاةم ٖلي مى٢٘ ال٩لُت التي جىضح بدُث جمخدً ٧ل مجمىٖت في ًىم مسخل٠ , ٦ما جم 

بمبنى ال٩لُت ..... مضزل ال٩لُت  تلجىال.... مى٢٘ تلجىالجلىؽ..... ع٢م ال.... ع٢م الُالب اؾم

ت , لجىالالي الُالب هٗض مىه ُ.... عمؼ الؿلم الظي ؾتلجىالالي الُالب  ل مىهالظي ؾخضز

جُب٤ُ ؤلاحغاءاث لجىت جىُٓم الامخداهاث  دؿهل ٖليالو  الُالبدؿهل ٖلى ختي ًخم ال

ت والخىُٓمُت وجم٨ً مً مؿاٖض صون  بِؿغ واوؿُابُت هإلا٩ان لجىخالُالب  وئعقاصة الاختراٍػ

 الخٗغى للتزاخم والخ٨ضؽ .
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

ٞت الُالب ٖلي حمُ٘  الؿاللم لخىػَ٘ ٦ثا صاوع اإلاسخلٟت لجمُ٘جم جغ٦ُب زُم الٟهل بحن ألا  (3

, للخد٨م في ٖملُت ج٣لُل مً اللجانٖضص مدضوص الؿاللم مً زال٫ جسهُو ؾلم واخض ل٩ل 

 التزاخم والخ٨ضؽ للُالب. 

 

 
 

جم الاهتهاء مً جغ٦ُب حمُ٘ الباهغاث ٖلي حمُ٘ اإلاضازل والٗالماث الاعقاصًت للخباٖض  (4

الاحخماعي والاعقاصاث الى٢اةُت ٖلي حمُ٘ مضازل وؾاللم ال٩لُت ؾىاء للمبني الجضًض او 

 .ال٣ضًم 
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

وجم ٖمل ُٞضًى ًهىع ٧اٞت اإلاضازل والؿاللم واإلاؿال٪ بأع٢امها وعمىػها ٖلى الُبُٗت جم  (5

, لجمُ٘ أبىاةىا الُالب ٖلى مى٢٘ ال٩لُت والهٟدت الغؾمُت لل٩لُت ٖلى الِٟؿبى٥وكغها 

 . يكغ الىعي بحن الُالب بخل٪ الخٗلُماث والاعقاصاثل

 

 

 
 

YOUTUBE.COM 

 ٧لُت َالب ألبىاةىا بأمان والخغوج والضزى٫  والؿالمت الامً ئحغاءاث ٧ل لخىيُذ- اؾترقاصي ُٞضًى 

 الخجاعة

 ٧لُت َالب ألبىاةىا بأمان والخغوج والضزى٫  والؿالمت الامً ئحغاءاث ٧ل لخىيُذ اؾترقاصي ُٞضًى 

 الكُش ٦ٟغ  حامٗت-الخجاعة

 

الباث   الٟغ٢ت النهاةُت ب٩لُت الخجاعة حامٗت ٦ٟغ الكُشأبىاتي وبىاحي َالب َو

جم جغ٦ُب الخىاحؼ ٖلى الؿاللم. .. لظا ًغجى الالتزام الخغفي بالضزى٫ والخغوج مً ع٢م البىابت 

اإلاسهو للجىخ٪... وأًًا الالتزام بؿلم الهٗىص والهبىٍ ختى ال جخهضمىا بٛل٤ الؿلم ٖىض ه٣ُت 

 .٫ والهٗىص مغة أزغي مً الؿلم اإلاسهو واإلاٗلً ٖىهمُٗىت ألامغ الظي ًدبٗه يغوعة الجزو

 

اجىاأبىاتي َالب الٟغ٢ت الغابٗت ...    صخخ٪ ٖلى عأؽ أولٍى

 مؿخمغون في الٗمل لبىاء مهغ ألامً وألامان والاؾخ٣غاع والاػصهاع

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=5fjpGRHMtc0&feature=share&fbclid=IwAR01PwVqM2YSWoYleJV9C23rbOBGfeAJr-YpNqkOf7mAMXEv0dBAdActoOg&h=AT3YyQEaIZihA-BThWlAW1ha8CCICkEnXpkwEsP-NxxuITf9WJrcCx3c18BuAECg2C783pljTdK2jw1qLE2aSml9u0uECkNSIkBgX4Y4KbDLEfZjvH4wFXBhChtmfQRt10FR&__tn__=H-R&c[0]=AT3AGXjkprf6iKHQAFOMM8VR4EO6g9LNBz0B4SgdGjyELjKLkCwg7jbiZtqey8Vfc67HDdVta22elNpYQVdHNLQEE6ZtuiOw_zf0Cw6K411k-t_YEsjS5v5uPfsX1QrPsZvaAwP12sjwX9ZWfqkB
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=5fjpGRHMtc0&feature=share&fbclid=IwAR01PwVqM2YSWoYleJV9C23rbOBGfeAJr-YpNqkOf7mAMXEv0dBAdActoOg&h=AT3YyQEaIZihA-BThWlAW1ha8CCICkEnXpkwEsP-NxxuITf9WJrcCx3c18BuAECg2C783pljTdK2jw1qLE2aSml9u0uECkNSIkBgX4Y4KbDLEfZjvH4wFXBhChtmfQRt10FR&__tn__=H-R&c[0]=AT3AGXjkprf6iKHQAFOMM8VR4EO6g9LNBz0B4SgdGjyELjKLkCwg7jbiZtqey8Vfc67HDdVta22elNpYQVdHNLQEE6ZtuiOw_zf0Cw6K411k-t_YEsjS5v5uPfsX1QrPsZvaAwP12sjwX9ZWfqkB
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=5fjpGRHMtc0&feature=share&fbclid=IwAR01PwVqM2YSWoYleJV9C23rbOBGfeAJr-YpNqkOf7mAMXEv0dBAdActoOg&h=AT3YyQEaIZihA-BThWlAW1ha8CCICkEnXpkwEsP-NxxuITf9WJrcCx3c18BuAECg2C783pljTdK2jw1qLE2aSml9u0uECkNSIkBgX4Y4KbDLEfZjvH4wFXBhChtmfQRt10FR&__tn__=H-R&c[0]=AT3AGXjkprf6iKHQAFOMM8VR4EO6g9LNBz0B4SgdGjyELjKLkCwg7jbiZtqey8Vfc67HDdVta22elNpYQVdHNLQEE6ZtuiOw_zf0Cw6K411k-t_YEsjS5v5uPfsX1QrPsZvaAwP12sjwX9ZWfqkB
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=5fjpGRHMtc0&feature=share&fbclid=IwAR01PwVqM2YSWoYleJV9C23rbOBGfeAJr-YpNqkOf7mAMXEv0dBAdActoOg&h=AT3YyQEaIZihA-BThWlAW1ha8CCICkEnXpkwEsP-NxxuITf9WJrcCx3c18BuAECg2C783pljTdK2jw1qLE2aSml9u0uECkNSIkBgX4Y4KbDLEfZjvH4wFXBhChtmfQRt10FR&__tn__=H-R&c[0]=AT3AGXjkprf6iKHQAFOMM8VR4EO6g9LNBz0B4SgdGjyELjKLkCwg7jbiZtqey8Vfc67HDdVta22elNpYQVdHNLQEE6ZtuiOw_zf0Cw6K411k-t_YEsjS5v5uPfsX1QrPsZvaAwP12sjwX9ZWfqkB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5fjpGRHMtc0%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR01PwVqM2YSWoYleJV9C23rbOBGfeAJr-YpNqkOf7mAMXEv0dBAdActoOg&h=AT3YyQEaIZihA-BThWlAW1ha8CCICkEnXpkwEsP-NxxuITf9WJrcCx3c18BuAECg2C783pljTdK2jw1qLE2aSml9u0uECkNSIkBgX4Y4KbDLEfZjvH4wFXBhChtmfQRt10FR&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3AGXjkprf6iKHQAFOMM8VR4EO6g9LNBz0B4SgdGjyELjKLkCwg7jbiZtqey8Vfc67HDdVta22elNpYQVdHNLQEE6ZtuiOw_zf0Cw6K411k-t_YEsjS5v5uPfsX1QrPsZvaAwP12sjwX9ZWfqkB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5fjpGRHMtc0%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR01PwVqM2YSWoYleJV9C23rbOBGfeAJr-YpNqkOf7mAMXEv0dBAdActoOg&h=AT3YyQEaIZihA-BThWlAW1ha8CCICkEnXpkwEsP-NxxuITf9WJrcCx3c18BuAECg2C783pljTdK2jw1qLE2aSml9u0uECkNSIkBgX4Y4KbDLEfZjvH4wFXBhChtmfQRt10FR&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3AGXjkprf6iKHQAFOMM8VR4EO6g9LNBz0B4SgdGjyELjKLkCwg7jbiZtqey8Vfc67HDdVta22elNpYQVdHNLQEE6ZtuiOw_zf0Cw6K411k-t_YEsjS5v5uPfsX1QrPsZvaAwP12sjwX9ZWfqkB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5fjpGRHMtc0%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR1R8QipyFU4w2J_Oo-SM55eaiu2zizOoCjw0jZQMYIP2pesvW1xpLxnxo8&h=AT3YyQEaIZihA-BThWlAW1ha8CCICkEnXpkwEsP-NxxuITf9WJrcCx3c18BuAECg2C783pljTdK2jw1qLE2aSml9u0uECkNSIkBgX4Y4KbDLEfZjvH4wFXBhChtmfQRt10FR&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT3AGXjkprf6iKHQAFOMM8VR4EO6g9LNBz0B4SgdGjyELjKLkCwg7jbiZtqey8Vfc67HDdVta22elNpYQVdHNLQEE6ZtuiOw_zf0Cw6K411k-t_YEsjS5v5uPfsX1QrPsZvaAwP12sjwX9ZWfqkB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5fjpGRHMtc0%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR1R8QipyFU4w2J_Oo-SM55eaiu2zizOoCjw0jZQMYIP2pesvW1xpLxnxo8&h=AT3YyQEaIZihA-BThWlAW1ha8CCICkEnXpkwEsP-NxxuITf9WJrcCx3c18BuAECg2C783pljTdK2jw1qLE2aSml9u0uECkNSIkBgX4Y4KbDLEfZjvH4wFXBhChtmfQRt10FR&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT3AGXjkprf6iKHQAFOMM8VR4EO6g9LNBz0B4SgdGjyELjKLkCwg7jbiZtqey8Vfc67HDdVta22elNpYQVdHNLQEE6ZtuiOw_zf0Cw6K411k-t_YEsjS5v5uPfsX1QrPsZvaAwP12sjwX9ZWfqkB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5fjpGRHMtc0%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR1R8QipyFU4w2J_Oo-SM55eaiu2zizOoCjw0jZQMYIP2pesvW1xpLxnxo8&h=AT3YyQEaIZihA-BThWlAW1ha8CCICkEnXpkwEsP-NxxuITf9WJrcCx3c18BuAECg2C783pljTdK2jw1qLE2aSml9u0uECkNSIkBgX4Y4KbDLEfZjvH4wFXBhChtmfQRt10FR&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT3AGXjkprf6iKHQAFOMM8VR4EO6g9LNBz0B4SgdGjyELjKLkCwg7jbiZtqey8Vfc67HDdVta22elNpYQVdHNLQEE6ZtuiOw_zf0Cw6K411k-t_YEsjS5v5uPfsX1QrPsZvaAwP12sjwX9ZWfqkB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5fjpGRHMtc0%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR1R8QipyFU4w2J_Oo-SM55eaiu2zizOoCjw0jZQMYIP2pesvW1xpLxnxo8&h=AT3YyQEaIZihA-BThWlAW1ha8CCICkEnXpkwEsP-NxxuITf9WJrcCx3c18BuAECg2C783pljTdK2jw1qLE2aSml9u0uECkNSIkBgX4Y4KbDLEfZjvH4wFXBhChtmfQRt10FR&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT3AGXjkprf6iKHQAFOMM8VR4EO6g9LNBz0B4SgdGjyELjKLkCwg7jbiZtqey8Vfc67HDdVta22elNpYQVdHNLQEE6ZtuiOw_zf0Cw6K411k-t_YEsjS5v5uPfsX1QrPsZvaAwP12sjwX9ZWfqkB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5fjpGRHMtc0%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR1R8QipyFU4w2J_Oo-SM55eaiu2zizOoCjw0jZQMYIP2pesvW1xpLxnxo8&h=AT3YyQEaIZihA-BThWlAW1ha8CCICkEnXpkwEsP-NxxuITf9WJrcCx3c18BuAECg2C783pljTdK2jw1qLE2aSml9u0uECkNSIkBgX4Y4KbDLEfZjvH4wFXBhChtmfQRt10FR&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT3AGXjkprf6iKHQAFOMM8VR4EO6g9LNBz0B4SgdGjyELjKLkCwg7jbiZtqey8Vfc67HDdVta22elNpYQVdHNLQEE6ZtuiOw_zf0Cw6K411k-t_YEsjS5v5uPfsX1QrPsZvaAwP12sjwX9ZWfqkB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5fjpGRHMtc0%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR1R8QipyFU4w2J_Oo-SM55eaiu2zizOoCjw0jZQMYIP2pesvW1xpLxnxo8&h=AT3YyQEaIZihA-BThWlAW1ha8CCICkEnXpkwEsP-NxxuITf9WJrcCx3c18BuAECg2C783pljTdK2jw1qLE2aSml9u0uECkNSIkBgX4Y4KbDLEfZjvH4wFXBhChtmfQRt10FR&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT3AGXjkprf6iKHQAFOMM8VR4EO6g9LNBz0B4SgdGjyELjKLkCwg7jbiZtqey8Vfc67HDdVta22elNpYQVdHNLQEE6ZtuiOw_zf0Cw6K411k-t_YEsjS5v5uPfsX1QrPsZvaAwP12sjwX9ZWfqkB
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=5fjpGRHMtc0&feature=share&fbclid=IwAR01PwVqM2YSWoYleJV9C23rbOBGfeAJr-YpNqkOf7mAMXEv0dBAdActoOg&h=AT3YyQEaIZihA-BThWlAW1ha8CCICkEnXpkwEsP-NxxuITf9WJrcCx3c18BuAECg2C783pljTdK2jw1qLE2aSml9u0uECkNSIkBgX4Y4KbDLEfZjvH4wFXBhChtmfQRt10FR&__tn__=H-R&c[0]=AT3AGXjkprf6iKHQAFOMM8VR4EO6g9LNBz0B4SgdGjyELjKLkCwg7jbiZtqey8Vfc67HDdVta22elNpYQVdHNLQEE6ZtuiOw_zf0Cw6K411k-t_YEsjS5v5uPfsX1QrPsZvaAwP12sjwX9ZWfqkB
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=5fjpGRHMtc0&feature=share&fbclid=IwAR01PwVqM2YSWoYleJV9C23rbOBGfeAJr-YpNqkOf7mAMXEv0dBAdActoOg&h=AT3YyQEaIZihA-BThWlAW1ha8CCICkEnXpkwEsP-NxxuITf9WJrcCx3c18BuAECg2C783pljTdK2jw1qLE2aSml9u0uECkNSIkBgX4Y4KbDLEfZjvH4wFXBhChtmfQRt10FR&__tn__=H-R&c[0]=AT3AGXjkprf6iKHQAFOMM8VR4EO6g9LNBz0B4SgdGjyELjKLkCwg7jbiZtqey8Vfc67HDdVta22elNpYQVdHNLQEE6ZtuiOw_zf0Cw6K411k-t_YEsjS5v5uPfsX1QrPsZvaAwP12sjwX9ZWfqkB
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

٤ َغح ٖمل مكغوٕ  (6 اصة ٖلمُت للُالب ًٖ ٍَغ الُالب " زام بl D"جهمُم ٖمل وكاٍ ٍع

.... ًبلىع ٢ضعاجه ومهاعاجه في ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والبدث ًٖ بُاهاجه ٣ًىم الُالب به بىٟؿه 

غهاها له ٖلى مى٢٘ ال٩لُت و  -ع٢م اللجىت  -عمؼ الؿلم  -)أع٢ام البىابت  ع٢م الجلىؽ( التي ٞو

الازخالٍ خغنا ٖلى الخانت باإلامغاث واإلاؿال٪ والبىاباث ألامىت التي ج٣ُه مً التزاخم أو 

٢ام بٗمله بىٟؿه... م٘ الخىحُه البالؾد٩ُي والظي  ID  اعجضاء ا٫و , صخخه وصخت ػمالةه

٣ب ٧ل امخدانب ً مىُل٤ أن هظا ؾُسل٤ لضي أبىاةىا الُالب م .مغاٖاة ح٣ُٗمه ٢بل ٖو

ا الخاٞؼ ال٨بحر لالبخ٩اع والابضإ مً زال٫ ابغاػ ٢ضعاجه ومهاعاجه في الخاؾب و ج٨ىىلىحُ

سل٤ الضاٞ٘ لاللتزام الكضًض بخُب٤ُ  اإلاٗلىماث التي حٗلمها زال٫ مغاخل صعاؾخه بال٩لُت , ٍو

٪ في هجاح  الاحغاءاث الى٢اةُت مً زال٫ قغا٦ت خ٣ُ٣ُت ٖلى اٖخباع ان الُالب قٍغ

اٖلُتها في  الامخداهاث فى جل٪ الٓغوٝ الاؾخثىاةُت....مما ًًمً هجاح جل٪ الامخداهاث ٞو

  خت أبىاةىا الٛالُحن. الخٟاّ ٖلى ص

 

 
اوالث الامخداهاث بالخىاٞٔ جم  (7 حٛل٠ُ أع٢ام حلىؽ الُالب ٢بل جثبُتها ٖلى بيكاث َو

البالؾد٨ُُت ختى ال جخل٠ أزىاء الخ٣ُٗم الُىمي ٢بل وبٗض أصاء امخداهاث الٟغ٢ت النهاةُت ب٩لُت 

 .الخجاعة حامٗت ٦ٟغ الكُش
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 
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وال٣اٖاث وحمُ٘ م٩اجب الؿاصة أًٖاء هُئت الخضَعـ ل٨ىتروالث الُىمي مغجحن لخ٣ُٗم ال (8

ت وحمُ٘ الخماماث بجمُ٘ مباوي ال٩لُت   ئؾخٗضاصا الؾخ٣با٫ ميؿىبي ال٩لُت . واإلا٩اجب ؤلاصعاٍع
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

والدؿهُالث لخىُٟظ زُت ال٩لُت لخأمحن وألاؾغة الُبُت جىٞحر ٧اٞت الام٩اهُاث واإلاؿخلؼماث والاحهؼة  

ت والى٢اةُت مً ٞحروؽ ٦ىعوهاأمخداهاث الٟغ٢ت  ٣ا الًىابِ وؤلاحغاءاث ؤلاختراٍػ  .الغابٗت ٞو
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 خبيؼت كفس انشٍخ
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 رلهت اندزاظبث انتدبزٌت ادلؼبصسة :نهكهٍتانؼهًٍت  اجملـهت

Print ( ISSN 2356-9255) 

 Online (ISSN 2356-9263) 
 

ت اإلاٗانغة " وطل٪ جاإلاجلت بجم حٗضًل هٓام جد٨ُم   ◄  الٗلمُت لل٩لُت " مجلت الضعاؾاث الخجاٍع
ً
مهُضا

خُث أنبدذ جدب٘ هٓام الخد٨ُم الضولي )  ألصعاحها في ٢اٖضة بُاهاث " مٗامل الخأزحر الٗغبي " 

Doubie-Blind peer-reviewer . مٟخىخت الىنى٫ ) 

 ب  ◄
ً
ختي ألصزا٫ البٗض الضولي بها  اإلاجلتاٖاصة حك٨ُل هُئت جد٨ُم ٦ما أهخمذ ئصاعة ال٩لُت أًًا

یت أنبدذ جخمحز بىحىص ٢اٖضة ٖغیًت مً اإلادکمحن الظیً حؿخٗحن بهم مً مسخل٠ الجامٗاث اإلاهغ 

  . والٗغبیت وألاحىبُت

لي ئصاعة ال٩لُت ألصاعاج اإلاجلت يمً وفي ئَاع  ؾعي   ◄ ٢اةمت مجالث اللجان الٗلمُت باإلاجلـ ألٖا

ت للمجلت يمً ٢ىاٖض بُاهاث مى٢٘ ئل٨ترووي جم أوكاء للجامٗاث  ٖلي الغابِ اإلاهغي  بى٪ اإلاٗٞغ

 الخالي :

https://csj.journals.ekb.eg/ 

https://csj.journals.ekb.eg/
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 مً زاللها  ٖضص مً   ◄
ً
 جىضخهها الهىعة الخالُت :مىا٢٘ ال٨كاٞاث ٦ما  جم وكغ اإلاجلت ئل٨تروهُا

 

  الخٗا٢ض م٘   ◄
ً
غ ٢ىاٖضخسههت في اإلاؿٗىصًت الصاع اإلاىٓىمت قغ٦ت و٢ض جم أًًا  مجا٫ بىاء وجٍُى

وطل٪ ليكغ حمُ٘ أٖضاص اإلاجلت ٖبر  مى٢٘ صاع  جاالث البدثُت وألا٧اصًمُتفي اإلا مٗلىماث ٖلمُت

ت اإلاهغي  وطل٪ يمً    . ٢اٖضة مٗلىماث الا٢خهاص وؤلاصاعةاإلاىٓىمت ببى٪ اإلاٗٞغ
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 باصعة ٚحر مؿبى٢ت – انعًٍٍُبزاث انؼهًٍت األوَالٌٍ

ما٫ ب٩لُت الخجاعة ب٣ٗض مجمىٖت مً الؿُمُىاعاث الٗلمُت بفى  اصعة ٚحر مؿبى٢ت ٢ام ٢ؿم ئصاعة ألٖا

ما٫ ألاوهالًً  إلاىا٢كت الا٩ٞاع البدثُت لُلبت اإلااحؿخحر والض٦خىعاه الىاٞضًً للدسجُل ب٣ؿم اصاعة الٖا

 .ب٩لُت الخجاعة حامٗت ٦ٟغ الكُش

ً أبى وعصة  ٢امذو٢ض  ما٫ٖمُض ال٩لُت و  - الؿُضة  أ.ص/ قحًر بغةاؾت وئصاعة  عةِـ ٢ؿم ئصاعة ألٖا

 مىا٢كاث حلؿاث جل٪ الؿُمُىاعاث الٗلمُت.
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 أَشطت واجنبشاث أقعبو انكهٍت
 

 قعى إدازة األػًبلأَشطت واجنبشاث 
             

  ٣ٖض احخماٖاث مجلـ ال٣ؿم الضوعٍت ومىا٢كت مدايغ الاحخماٖاث ومخابٗت جىُٟظ ٢غاعاث

 ال٣ؿم.مجلـ 

  ئٖضاص الخُِ الضعاؾُت ولجان اإلامخدىحن واإلاصدخحن إلا٣غعاث ال٣ؿم لُالب الب٩الىعٍىؽ

الب الضعاؾاث الٗلُا .   بال٩لُت وفى قٗبت اإلاٗلم الخجاعي َو

  مً مدايغاث وجُب٣ُاث ٖملُت  2019/2020أصاء الٗملُت الخٗلُمُت زال٫ الٗام الضعاس ي

 .ٖما٫ الخصخُذ أو٫ و ألا  الضعاس ي وامخداهاث أٖما٫ هه٠ الٟهل

  اإلادايغاث ٖلي زم ع  ٟغ١ الٗملُت الخٗلُمُت لجمُ٘ الب جم ال٣ُامفي الٟهل الضعاس ي الثاوي ٘ٞ

واٖضاص اإلا٣االث البدثُت للُالب في ٧ل ماصة واإلاكاع٦ت  15/3/2020مً ًىم  أمى٢٘ ال٩لُت بض

ٗها للُالب و          .جل٣ي الابدار مً الُالب لخصخُدهافي ٞع

  ـ ال٩لُت وال٣ؿم والهُئت اإلاٗاوهت ٣ٖض ؾُمىاعاث ٖلمُت بال٣ؿم بدًىع أًٖاء هُئت جضَع

حن والىاٞضًً ماحؿخحروص٦خىعاه ا٧اصًمي ومنهي  .بال٣ؿم  للُالب اإلاهٍغ

  ت مً ال٣ٖض ضم جأوهالًً للباخثحن الىاٞضًً إلاىاحهت الا ؿمُىاعاث مجمٖى زغ أػمت ٦ىعوها ٖو

 الُلبت بهظه الٟترة.

 اع٦ت في هضواث ال٩لُت والا٢ؿام ألازغي الخًىع واإلاك.  

 اإلاٗاًحر الخانت بالجىصة لل٩لُت اإلاكاع٦ت في ئٖضاص. 

 خابٗت لالوكُت الُالبُت اإلاسخلٟتاإلاكاع٦ت واإلا.  

 ـ ًاء هُئت الخضَع   .الاهخاج الٗلمي اٖل

  .اإلاكاع٦ت في أٖما٫ ٦ىتروالث ال٩لُت لُالب الب٩الىعٍىؽ والضعاؾاث الٗلُا 

  مدايغاث للماحؿخحر اإلانهي )اإلاؿخىي الاو٫ والثاوي والثالث والغاب٘ ( والض٦خىعاة اإلاهىُت ال٣اء

    .وصبلىم اصاعة الجىصة الكاملت

  ٖمل لجان اإلامخدىحن واإلاصدخحن للماحؿخحر اإلانهي والض٦خىعاه اإلاهىُت والجىصة واإلااحؿخحر

 .والض٦خىعاه  والضبلىماث الا٧اصًمي  و٦ظل٪ الىاٞضًً
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 ع٦ت في ٖمل ؾحر الامخداهاث لجمُ٘ اإلاغاخل الخٗلُمُت بال٩لُت ؾىاء ٧اهذ مً اإلاكا

 الب٩الىعٍىؽ او الضعاؾاث الٗلُا  

 احؿخحر الا٧اصًمي ب٣ؿم مىذ ٖضص مً الُالب صعحت اإلااحؿخحر اإلانهي والض٦خىعاه اإلاهىُت واإلا

 .ٖما٫ بال٩لُت صاعة ألا ئ

 الي صعحت اؾخاط وجغ٢ُت الض٦خىعه/ اًمان  الض٦خىع/ خؿحن مهُلحي ؾُض اخمض جغ٢ُت الاؾخاط

 / هىعهان ٖاص٫ ابىالخحر الي صعحت مضعؽ مؿاٖض.أوجغ٢ُت نالح اإلاىُاوي الي صعحت مضعؽ 

 

 

ً أبى وعصة )ٖمُض ال٩لُت(مجلـ عةِـ  ما٫: أ.ص. قحًر  ٢ؿم ئصاعة ألٖا
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 احملبظبتقعى أَشطت واجنبشاث 
 :م٣ضمت

ـ بغهـــــــــــــامج اإلاداؾـــــــــــــبت فـــــــــــــي ال٩لُـــــــــــــت و الـــــــــــــظي ٣ًـــــــــــــىم ٢ؿـــــــــــــم  اإلاداؾـــــــــــــبت بايقـــــــــــــغاٝ ٖلـــــــــــــى جـــــــــــــضَع

ملُــــــــه جخمثــــــــل فــــــــي  ٌؿــــــــخ٣ُب ٚالبُــــــــه َــــــــالب ٧لُــــــــه الخجــــــــاعة هٓــــــــغا إلاــــــــا لــــــــه مــــــــً أهمُــــــــه ٖلمُــــــــه ٖو

ـــــــــاة٠ مغمى٢ـــــــــت فـــــــــي اإلاجخمـــــــــ٘ ؾـــــــــىاء فـــــــــي مجـــــــــا٫ البدـــــــــث الٗلمـــــــــي فـــــــــي  ج لكـــــــــٛل ْو جأهُـــــــــل الخـــــــــٍغ

جحن ٦مُٗـــــــــضًً ب -الجامٗـــــــــت  ٣بـــــــــل الـــــــــبٌٗ ألازـــــــــغ خُـــــــــث ٩ًلـــــــــ٠ ال٣ؿـــــــــم أواةـــــــــل الخـــــــــٍغ ال٩لُـــــــــت ٍو

فــــــــي بغهــــــــامج الضعاؾـــــــــاث الٗلُــــــــا التــــــــي ج٣ـــــــــضم بال٩لُــــــــت أو فـــــــــي الٗمــــــــل فــــــــي أحهـــــــــؼه الغ٢ابــــــــت اإلاالُـــــــــت و 

اإلاغاحٗــــــــت ال٣ًــــــــاةُت ٦مــــــــا هــــــــى الخــــــــا٫ فــــــــي أًٖــــــــاء الجهــــــــاػ اإلاغ٦ــــــــؼي للمداؾــــــــباث ووػاعة اإلاالُــــــــت 

حن فــــــــــــي وػاعه الٗــــــــــــض٫ ٦مــــــــــــا حؿــــــــــــخ٣ُب مهــــــــــــلخه الًــــــــــــغاةب بٗــــــــــــٌ زٍغ ــــــــــــي  والخبــــــــــــراء الخجــــــــــــاٍع

حرهـــــــــا مــــــــــً  بغهـــــــــامج اإلاداؾـــــــــبت و٦ــــــــــظل٪ اإلاإؾؿـــــــــاث اإلاالُــــــــــت مثـــــــــل البىــــــــــى٥ وقـــــــــغ٧اث الخــــــــــامحن ٚو

مىٓمـــــــاث اإلاجخمـــــــ٘ الٗامـــــــت والخانـــــــت بكـــــــتى نـــــــىعها ال٣اهىهُـــــــت  و َبُٗـــــــت وكـــــــاَها ٦مـــــــا ٣ًـــــــىم 

ـ البــــــــرامج ألا٧اصًمُــــــــت و اإلاهىُــــــــت اإلااحؿــــــــخحر والــــــــض٦خىعاه  ٢ؿــــــــم اإلاداؾــــــــبت باألقــــــــغاٝ ٖلــــــــى جــــــــضَع

 ُا في اإلاداؾبت بال٩لُت.وصبلىماث الضعاؾاث الٗل

ول٩ـــــــــي ٣ًـــــــــىم ال٣ؿـــــــــم بـــــــــأصاء اإلاهـــــــــام اإلا٩لـــــــــ٠ بهـــــــــا ٖلـــــــــى ا٦مـــــــــل وحـــــــــه ٞاهـــــــــه ٣ًـــــــــىم ب٣ٗـــــــــض مـــــــــإجمغ  

غاحـــــــــ٘ زُُـــــــــه والى٣ـــــــــاٍ  ال٣ؿـــــــــم الٗلمـــــــــي الؿـــــــــىىي الـــــــــظي ًغؾـــــــــم مؿـــــــــاع الٗمـــــــــل فـــــــــي ال٣ؿـــــــــم ٍو

 الخالُه جلخو ما اؾٟغ ٖىه مإجمغ ال٣ؿم هظا الٗام.

 

 .2019/2020مي أوال: ئهجاػاث ال٣ؿم زال٫ الٗام الا٧اصً

 في مجا٫ يبِ و مخابٗه الٗملُت الخٗلُمُت: -1

قـــــــــهض الٗـــــــــام الضعاســـــــــ ي اإلاا ـــــــــ ي اهخٓامـــــــــا فـــــــــي الٗملُـــــــــت الخٗلُمُـــــــــت فـــــــــي اإلادايـــــــــغاث   -

% فـــــــــــي مغخلـــــــــــه الب٩ـــــــــــالىعٍىؽ و٦ـــــــــــظل٪ فـــــــــــي مغخلـــــــــــه 100والؿ٩اقـــــــــــً بلٛـــــــــــذ وؿـــــــــــبه 

اث ختـــــــي حٗلُـــــــ٤ الضعاؾـــــــت فـــــــي مىخهـــــــ٠ قـــــــهغ  الضعاؾـــــــاث الٗلُـــــــا ٖلـــــــى ٧اٞـــــــه اإلاؿـــــــخٍى

لُـــــــــت جىحـــــــــه ال٣ؿـــــــــم الـــــــــي  2020مـــــــــاعؽ  بؿـــــــــبب اهدكـــــــــاع حاةدـــــــــت ٞحـــــــــروؽ ٦ىعوهـــــــــا ٖو

الخُــــــــــت البضًلــــــــــت والتــــــــــي جخًــــــــــمً الخٗلــــــــــُم ٖــــــــــً بٗــــــــــض خُــــــــــث ٢ــــــــــام اًٖــــــــــاء هُئــــــــــت 

ـ والهُئـــــــــــــــــــه اإلاٗاوهـــــــــــــــــــه بال٣ؿـــــــــــــــــــم بدســـــــــــــــــــجُل ُٞـــــــــــــــــــضًىهاث للمدايـــــــــــــــــــغاث  الخـــــــــــــــــــضَع

والؿ٩اقـــــــً وعٞٗهـــــــا ٖلـــــــي مى٢ـــــــ٘ ًىجُـــــــىب والتـــــــي ًم٨ـــــــً الىنـــــــى٫ لهـــــــا بؿـــــــهىلت مـــــــً 

 بٗض ل٩لُت الخجاعة حامٗت ٦ٟغالكُش. زال٫ مىهت الخٗلُم ًٖ
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غ مىٓىمــــــــــــت  - ٌٗــــــــــــض ٢ؿــــــــــــم اإلاداؾــــــــــــبت مــــــــــــً او٫ الا٢ؿــــــــــــام الــــــــــــظي ٖمــــــــــــل ٖلــــــــــــى جُــــــــــــٍى

الخٗلـــــــُم ٖـــــــً بٗـــــــض بال٩لُـــــــت وطلـــــــ٪ مـــــــً زـــــــال٫ مكـــــــاع٦ت حمُـــــــ٘ أًٖـــــــاء ال٣ؿـــــــم فـــــــى 

 الالتزام بدسجُل وعٞ٘ اإلادايغاث والؿ٩اقً ٖلى مى٢٘ ال٩لُت.

 الخىانــــــل مــــــ٘ الُــــــالب مــــــً زــــــال٫ وؾــــــاةل الخى   -
ً
انــــــل الاحخمــــــاعي مثــــــل واحـــــــ أًًــــــا

اب ؾـــــــــىاء فـــــــــى مغخلـــــــــت الب٩ـــــــــالىعٍىؽ او الضعاؾـــــــــاث الٗلُـــــــــا للخٗـــــــــٝغ ٖلـــــــــى اإلاكـــــــــا٧ل 

 التى جىاحه الُالب والٗمل ٖلى خل جل٪ اإلاكا٧ل.

 

جــــــم ٣ٖــــــض ٖــــــضص مــــــً الؿــــــُمُىاعاث للبــــــاخثحن فــــــي جسهــــــو اإلاداؾــــــبت مــــــً صازــــــل ال٩لُــــــت  -2

دثُـــــــــت باإلاخُلبـــــــــاث ومـــــــــً زاعحهـــــــــا بٗـــــــــض مؿـــــــــاٖضة البـــــــــاخثحن فـــــــــي ئٖـــــــــضاص اإلاكـــــــــغوٖاث الب

الٗلمُــــــــت اإلاُلىبـــــــــت فـــــــــي هـــــــــظا الكـــــــــأن الامغالــــــــظي أؾـــــــــٟغ ٖـــــــــً أجهـــــــــاء ؤلاحـــــــــغاءاث الخانـــــــــت 

باخـــــــــث  11بالدســــــــجُل لضعحـــــــــه اإلااحؿـــــــــخحر فـــــــــي جسهـــــــــو اإلاداؾــــــــبت الـــــــــى مـــــــــا ٣ًـــــــــغب مـــــــــً 

 باخث مً الىاٞضًً . 19باخثحن هظا باالياٞت الى  2ولضعحت الض٦خىعاة لٗضص 

هــــــــــظا  -اإلااحؿــــــــــخحر –الضعاؾــــــــــاث الٗلُــــــــــا ٢بــــــــــل ال٣ؿــــــــــم ٖــــــــــضص مــــــــــً الُــــــــــالب فــــــــــي بغهــــــــــامج  -3

 45الٗـــــــــــام خُـــــــــــث بلـــــــــــٜ ٖـــــــــــضص الُـــــــــــالب اإلا٣ُـــــــــــضًً بالٟغ٢ـــــــــــت الاولـــــــــــى جمهُـــــــــــضي ماحؿـــــــــــخحر 

َالـــــــب هـــــــظا بااليـــــــاٞت الـــــــى ٖـــــــضص  25َالـــــــب وبالٟغ٢ـــــــت الثاهُـــــــت جمهُـــــــضي ماحؿـــــــخحر ٖـــــــضص 

 َالب فى جاهُلى ص٦خىعاة. 23

امج اؾــــــــــــخ٣بل ال٣ؿــــــــــــم ٖــــــــــــضص مــــــــــــً الُــــــــــــالب الىاٞــــــــــــضًً مــــــــــــً الــــــــــــضو٫ الٗغبُــــــــــــت فــــــــــــي بغهــــــــــــ -4

هـــــــــــــظا الٗـــــــــــــام والــــــــــــظي ٌٗـــــــــــــض مؿـــــــــــــاهمه فـــــــــــــي جـــــــــــــضُٖم  -اإلااحؿـــــــــــــخحر –الضعاؾــــــــــــاث الٗلُـــــــــــــا 

ٗـــــــــض أًًـــــــــا مإقـــــــــغ ٖلـــــــــى اإلا٩اهـــــــــت اإلاغمى٢ـــــــــت التـــــــــي جدخلهـــــــــا  ت الٗغبُـــــــــت َو الٗال٢ـــــــــاث اإلاهـــــــــٍغ

حامٗــــــــه ٦ٟــــــــغ الكــــــــُش صولُــــــــا ٦مــــــــا ٌٗخبــــــــر طلــــــــ٪ واخــــــــضا مــــــــً مٗــــــــاًحر الجــــــــىصة فــــــــي الخٗلــــــــُم 

 الجامعي.

٣ــــــــا لخُــــــــت ٢ــــــــام ال٣ؿــــــــم بخ٩لُــــــــ٠ ٖــــــــضص مــــــــً أواةــــــــل الخــــــــٍغ -5 جحن فــــــــي قــــــــٗبه اإلاداؾــــــــبت ٞو

ـ فـــــــــي اإلاؿـــــــــخ٣بل  حر هُئـــــــــه مٗاوهـــــــــه و أًٖـــــــــاء هُئـــــــــه الخـــــــــضَع مٗـــــــــضه لهـــــــــظا الٛـــــــــغى لخـــــــــٞى

بال٣ؿـــــــــــم وطلـــــــــــ٪ مـــــــــــً احـــــــــــل حصــــــــــــجُ٘ الُـــــــــــالب ٖلـــــــــــي الخٟـــــــــــى١ و اؾـــــــــــخ٣ُاب اًٞــــــــــــلهم 

 للٗمل بال٣ؿم.

( بدــــــــث 7( عؾــــــــالت ماحؿــــــــخحر فــــــــى اإلاداؾــــــــبت بااليــــــــاٞت الــــــــى ٖــــــــضص )9جــــــــم مىا٢كــــــــت ٖــــــــضص ) -6

 صعحت اإلااحؿخحر للُالب الىاٞضًً. ج٨مُلى إلاٗاصلت
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

لـــــــــي مؿـــــــــخىي اوكـــــــــُت الجـــــــــىصة بال٩لُـــــــــت ٣ٞـــــــــض ٢ـــــــــام ال٣ؿـــــــــم باإلاكـــــــــاع٦ت فـــــــــي الىـــــــــضواث  -7 ٖو

ب ٖلــــــــي زُـــــــت الازــــــــالء فــــــــي خالـــــــت الُــــــــىاعب واصاعة الاػمــــــــاث ومنهــــــــا  ووعف الٗمـــــــل والخــــــــضٍع

ـــــــــ٤ بالخٗـــــــــاون مـــــــــ٘ اصاعة الخماًـــــــــت اإلاضهُـــــــــت باإلاداٞٓـــــــــت  ازـــــــــالء ال٩لُـــــــــت خالـــــــــت وكـــــــــىب خٍغ

ــــــــغ للم٣ـــــــــغعاث الضعاؾـــــــــُت الخانـــــــــت بـــــــــالترم واًًــــــــا ٢ـــــــــام ا ل٣ؿـــــــــم باٖـــــــــضاص جىنـــــــــ٠ُ وج٣ٍغ

الاو٫ وإلا٣ــــــــغعاث ال٣ؿــــــــم بالضعاؾــــــــاث الٗلُــــــــا بااليــــــــاٞت الــــــــى ئٖــــــــضاص الخىنــــــــ٠ُ الخــــــــام 

ببرهــــــــامج ٢ؿــــــــم اإلاداؾــــــــبت واٖــــــــضاص م٣تــــــــرح لخٗــــــــضًل الةدــــــــت الــــــــض٦خىعاه اإلانهــــــــي وطلــــــــ٪ فــــــــى 

 يىء مخُلباث الجىصة.

 ا وم٣ترخاث الخل.زاهُا: اإلاكا٧ل التى جىاحه ال٣ؿم خالُ

 مكا٧ل جدض مً ٞاٖلُت الؿ٩اقً أو الخُب٣ُاث الٗلمُت. -1

ًلــــــــــــــؼم جدضًضأالُــــــــــــــت يلــــــــــــــؼام الُــــــــــــــالب بدًىعالؿ٩اقــــــــــــــً وػٍــــــــــــــاصة ٖــــــــــــــضص الٗمــــــــــــــا٫  -

اإلاسههـــــــــــحن فـــــــــــى مٗاوهـــــــــــت الهُئـــــــــــت اإلاٗاوهـــــــــــت وفـــــــــــى الؿـــــــــــُُغة ٖلـــــــــــى صزـــــــــــى٫ وزـــــــــــغوج 

 الُالب.

 ٦ما ًلؼم جدؿحن ونُاهت الخجهحزاث الخانت ب٣اٖاث الؿ٩اقً. -

بـــــــــــــاث الُـــــــــــــالب ولخ٣لُـــــــــــــل ٞـــــــــــــغم لجـــــــــــــىء جٟٗ - ـــــــــــــت جلبُـــــــــــــت لٚغ ـــــــــــــاث الخ٣ٍى ُـــــــــــــل مجمٖى

 الُالب للضعوؽ الخهىنُت.

 

 ٞــــــان ال٣ؿــــــم ٖلــــــى أجــــــم الاؾــــــخٗضاص لخ٣ــــــضًم مــــــا ٩ًلــــــ٠ بــــــه مــــــً مجلـــــــ ال٩لُــــــت وال٣ُــــــاصاث 
ً
وأزحــــــرا

الجامُٗـــــــــت مـــــــــً زـــــــــضماث ل عج٣ـــــــــاء بمؿـــــــــخىي أبىاةىــــــــــا الُـــــــــالب ومـــــــــا ٌؿـــــــــاهم فـــــــــى زضمـــــــــت ال٩لُــــــــــت 

 واإلاجخم٘.

 

 (و٦ُل ال٩لُت لكئىن الخٗلُم والُالب) ٖلى مجاهض: أ.ص. اإلاداؾبت٢ؿم مجلـ عةِـ 
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 االقتصبد وادلبنٍت انؼبيتقعى أَشطت واجنبشاث 
 

: عؤٍت وعؾالت ال٣ؿم:
ً
 أوال

وكأة ٢ؿم الا٢خهاص: أخض أ٢ؿام ٧لُت الخجاعة حامٗت ٦ٟغ الكُش جم اٞخخاخه ٖام  −

2016 . 

ج ٦ىاصع ٖلمُت  −  مخمحزة في اإلاجا٫ الا٢خهاصي واإلاالي.عؾالت ال٣ؿم : جسٍغ

جحن إلاىا٦بت  − ضاص وجأهُل الخٍغ عؤٍت ال٣ؿم : ج٣ضًم زضماث حٗلُمُت وبدثُت مخٟغصة ٖي

 مخُلباث ؾى١ الٗمل اإلادلى والضولي َب٣ا إلاٗاًحر الجىصة.

ـ والهُئت اإلاٗاوهت والُالب بال٣ؿم: : اإلا٣غعاث الضعاؾُت وأًٖاء هُئت الخضَع
ً
 زاهُا

ت لأل٢ؿام ألازغي في الخُت الضعاؾُت الضعاؾُت ب٣ؿم الا٢خهاص: اإلا٣غعاث  لل٣ؿم م٣غعاجه اإلاىاٍػ

ضصها )  (  م٣غع صعاس ي .   20لل٩لُت مً خُث اإلاىاص والؿاٖاث الضعاؾُت ٖو

ـ والهُئت اإلاٗاوهت والُالب بال٣ؿم:   ًًم ال٣ؿم:أًٖاء هُئت الخضَع

ـ )أؾخاط6ٖضص ) − مضعؽ( ٖلى صعحت ٖالُت مً  2 -مؿاٖضأؾخاط  3 -( أًٖاء هُئت جضَع

 أًٖاء  في ئٖاعة زاعحُت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. 2ال٨ٟاءة الٗلمُت منهم 

ـ مٗاوهت منهم 5ٖضص ) − ضص  3(  أًٖاء هُئت جضَع  مُٗض.  2مضعؽ مؿاٖض ٖو

 . 2019/2020( َالب في الٗام الجامعي 26ٖضص ) −

 : ئهجاػاث ال٣ؿم الٗلمُت وألاوكُت الا 
ً
 :2019/2020حخماُٖت لٗام زالثا

ت ال٣ؿم مىظ اٞخخاخه للٗام الخامـ. −  اؾخمغاٍع

 ٣ٖض احخمإ مجلـ ال٣ؿم الٗلمي الكهغي بك٩ل مىخٓم.  −

 ؾىىاث ال٣اصمت. 5وي٘ زُت زمؿُه قاملت لل٣ؿم الٗلمي زال٫ أ٫  −

جحن بال٣ؿم ٧ل ٖام صعاس ي في يىء جىاٞغ قغوٍ ال٣اهىن. −  ج٩ل٠ُ مُٗض مً أواةل الخٍغ

صعاؾاث ٖلُا )جمهُضي ماحؿخحر الا٢خهاص( في ال٣ؿم مىظ بضاًت الٗام الجامعي ٞخذ  −

2019 /2020. 

ت ا٢خهاصًت"  إلاغخلت  − ـ م٣غع" هٍٓغ ـ بال٣ؿم في جضَع مؿاهمت أًٖاء هُئت الخضَع

جمهُضي اإلااحؿخحر الٟغ٢ت ألاولى)٢ؿم اإلاداؾبت(. و٦ظل٪ م٣غع" صعاؾاث الجضوي 

 ؿدكُٟاث.الا٢خهاصًت " لضبلىم ئصاعة اإلا

مغاحٗت مدخىي اإلا٣غعاث الضعاؾُت الا٢خهاصًت بال٣ؿم بك٩ل صوعي بما ًىا٦ب  −
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 الخُىعاث الخضًثت.

مىا٦بت أؾئلت الازخباعاث والامخداهاث الٟهلُت لخىحهاث الجامٗت وجُب٤ُ هٓام  −

 الخصخُذ الال٨ترووي.  

ـ اإلا٣غعاث الضعاؾُت الا٢خهاصًت بكٗبت اللٛت الاهجلح − ت بال٩لُت مً ؤلاقغاٝ ٖلى جضَع ًز

ـ مً  خُث مالةمت اإلادخىي الٗلمي لالةدت ال٣ؿم و٦ظل٪ هضب أًٖاء هُئت الخضَع

 الجامٗاث ألازغي. 

ـ اإلا٣غعاث الضعاؾُت الا٢خهاصًت ببٌٗ ٧لُاث الجامٗت )٧لُت التربُت  − ٧لُت  –جضَع

 الثروة الؿم٨ُت(.

ـ بال٣ؿم في وكغ بدىثهم الٗلمُت بمجلت −  ال٩لُت. مؿاهمت أًٖاء هُئت الخضَع

 مؿاهمت ال٣ؿم بك٩ل حُض ومىخٓم في أٖما٫ الجىصة بال٩لُت. −

ًاء ال٣ؿم َىا٫ ألاؾبٕى للغص ٖلى اؾخٟؿاعاث الُالب.  − حر ؾاٖاث م٨خبُت أٖل  جٞى

اًت الُالب ال٣ٟغاء. −  مؿاهمت ال٣ؿم بك٩ل عات٘ في ٖع

 ٣ٖض أ٦ثر مً هضوة ٖلمُت لل٣ؿم في ال٣ًاًا الا٢خهاصًت اإلاٗانغة. −

 لب اإلاثالي ٖلى مؿخىي ال٩لُت مً ال٣ؿم ٧ل ٖام.ئزخُاع الُا −

ـ بال٣ؿم. −  ئنضاع مجلت ا٢خهاصًت لل٣ؿم بمجهىصاث الُالب وأًٖاء هُئت الخضَع

 حٗاون أ٦ثر مً عات٘ بحن أًٖاء ال٣ؿم والُالب ٖلى مضاع الى٢ذ. −

البه ٖلى مؿخىي ال٩لُت. −  ٖضم وحىص أي ق٩اوي بكأن ال٣ؿم َو

 ً: الىضواث التي ٣ٖضها
ً
 :2019/2020ال٣ؿم زال٫ الٗام الجامعي  عابٗا

 هضوة ًٖ " ازغ الكمى٫ اإلاالي ٖلى أصاء الا٢خهاص اإلاهغي " −

 هضوة ًٖ " البدث الٗلمي في مهغ بحن الىا٢٘ واإلاأمى٫ " −

 هضوة ًٖ " آلُاث جىمُت اإلاكغوٖاث الهٛحرة في مداٞٓت ٦ٟغ الكُش" −

جحن واخخُاحاث ؾى١ الٗمل اإلاهغي  −  "هضوة ًٖ " بُالت الخٍغ

 : مٗى٢اث جىُٟظ  زُت ال٣ؿم :
ً
 زامؿا

 ٖضم جىاٞغ ؤلام٩اهُاث اإلااصًت الالػمت لخىُٟظ ٧ل زُت ال٣ؿم. −

 ٖضم حٗاون بٌٗ الجهاث الخاعحُت. −

ؿُت  ٖضم − ـ والهُئت اإلاٗاوهت بال٣ؿم هٓغا لألٖباء الخضَع جٟٙغ أًٖاء هُئت الخضَع
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 الؼاةضة اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣هم. 

غاٝ ألازغي.ٖضم ج٣ضًغ ٢ُمت البدىر  −  الٗلمُت الا٢خهاصًت واإلاالُت مً ٢بل ألَا

 : َمىخاث ال٣ؿم الٗلمي اإلاؿخ٣بلُت:
ً
 ؾاصؾا

 جدضًث الخُت الضعاؾُت اإلاخبٗت بما ًخىا٦ب م٘ مخُلباث ؾى١ الٗمل. −

 حظب ٖضص ٦بحر مً الُالب في جسهو ال٣ؿم. −

خماص ٖ − ـ الخ٣لُضًت الخالُت )ال٨خاب الجامعي( والٖا لى مىهج البدث حُٛحر َغ١ الخضَع

 والخ٨ٟحر الظاحي.

ت مً زال٫ خًىع اإلاإجمغاث  − ج٨ث٠ُ الخٗاون م٘ ألا٢ؿام اإلاىاْغة بالجامٗاث اإلاهٍغ

 والىضواث ووعف الٗمل الا٢خهاصًت اإلاخسههت.

 

 / ٖؼث ملى٥ ٢ىاوي أ.م.ص عةِـ مجلـ ال٣ؿم                               
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 اإلحصبء وانتأينيقعى أَشطت واجنبشاث 
  ٣ٖض احخماٖاث مجلـ ال٣ؿم الضوعٍت ومىا٢كت مدايغ الاحخماٖاث ومخابٗت جىُٟظ ٢غاعاث

 مجلـ ال٣ؿم.

 لب٩الىعٍىؽ ئٖضاص الخُِ الضعاؾُت ولجان اإلامخدىحن واإلاصدخحن إلا٣غعاث ال٣ؿم لُالب ا

الب قٗبت الب قٗبت اللٛت ؤلا  بال٩لُت َو ت اإلاٗلم الخجاعي َو الب الضعاؾاث الٗلُاهجلحًز  .َو

 مً مدايغاث وجُب٣ُاث ٖملُت ,   2019/2020 أصاء الٗملُت الخٗلُمُت زال٫ الٗام الضعاس ي

وامخداهاث أٖما٫ هه٠ الٟهل الضعاس ي ألاو٫ وأٖما٫ الخصخُذ. وفي الٟهل الضعاس ي 

٘ اإلادايغاث أ مً ٖلي مى٢٘ ال٩لُت بضء الثاوي اصاء الٗملُت الخٗلُمُت لجمُ٘ الكٗب زم ٞع

ٗها للُالب  2020/ 3/ 15ًىم  وئٖضاص اإلا٣االث البدثُت للُالب في ٧ل ماصة واإلاكاع٦ت في ٞع

 وجل٣ي ألابدار مً الُالب لخصخُدها.

  .الخًىع واإلاكاع٦ت في هضواث ال٩لُت وألا٢ؿام ألازغي 

 .اإلاكاع٦ت واإلاخابٗت لألوكُت الُالبُت اإلاسخلٟت 

 لجىصة في ال٩لُت.اإلاكاع٦ت في ئٖضاص اإلاٗاًحر الخانت با 

 . ـ ًاء هُئت الخضَع  الاهخاج الٗلمي أٖل

  .اإلاكاع٦ت في أٖما٫ ٦ىتر والث ال٩لُت لُالب الب٩الىعٍىؽ والضعاؾاث الٗلُا 

  إلااحؿخحر اإلانهي َب٣ا للجضو٫ اإلاٗض للم٣غعاث التى ٌكاع٥ بها ال٣ؿم فى اج٣ضًم مدايغاث

 .لظل٪

  إلااحؿخحر اإلانهيٌكاع٥ بها ال٣ؿم فى ا للم٣غعاث التىٖمل لجان اإلامخدىحن واإلاصدخحن.  

  و أل٩لُت ؾىاء ٧اهذ مً الب٩الىعٍىؽ ؾحر الامخداهاث للمغاخل الخٗلُمُت بااإلاكاع٦ت في لجان

 الضعاؾاث الٗلُا. 

  ًًجغقُذ حُٗحن مُٗض 

  ( اؾ 2ًىحض بال٣ؿم ٖضص ) ( ضص ضص )  ( اؾخاط ٖامل 1خاط مخٟٙغ ٖو  ( مضعؽ,   2ٖو

  ضص )  ( مضعؽ مؿاٖض 2ٖضص ) ًىحض بال٣ؿم  .( مُٗض بال٣ؿم ٖلي وق٪ ؤلاؾخالم 1ٖو

  ( ضص )   1ًىحض بايٖاعة ٖضص  .( مضعؽ 1( اؾخاط مؿاٖض , ٖو

 مدمىص ؾالم.ص/ أ عةِـ مجلـ ال٣ؿم                     
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 ببنكهٍت ػهًً إجنبش
 ُت احملكًني نفحص اإلَتبج انؼهًًبهد  أزبؼت أظبترة يٍ انكهٍتاختٍبز 

نرتقٍت األظبترة و األظبترة ادلعبػدٌٍ . 
 

  جىمُت البِئت لكئىن زضمت اإلاجخم٘ و  ِـ الجامٗتهاةب عة ,ابغاهُم نالحأ.ص/ عيا-  

.جسهو اإلاداؾبت و اإلاغاحٗت 

  /ما٫ - ألاؾب٤ ٖمُض ال٩لُت , مدمض أبى ال٣مهان مدمضأ.ص  .جسهو ئصاعة ألٖا

 اإلاالُت جسهو الا٢خهاص و  – الؿاب٤ ٖمُض ال٩لُت ,أ.ص/ مدمىص ٖبض الخاٞٔ مدمض

الٗامت  

 جسهو  –جىمُت البِئت ٦ُل ال٩لُت لكئىن زضمت اإلاجخم٘ و و  ,أ.ص/ ولُض مدمض ُٖٟٟي

الضعاؾاث ؤلاخهاةُت .
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 يغ شسكت شاد ظٍعتًص نتكُىنىخٍب ادلؼهىيبث تىكىل تؼبوٌوبس
 

ٖمُض ) –/ مدمىص ٖبض الخاٞٔ ٦خىع ضو٢٘ الؿُض الاؾخاط ال 2020/ 19/2ئهه فى ًىم الاعبٗاء اإلاىا٤ٞ    

قغ٦ت ػاص ؾِؿخمؼ لخ٨ىىلىحُا حامٗت ٦ٟغ الكُش م٘  –بغوجى٦ى٫ حٗاون ٧لُت الخجاعة الؿاب٤( ال٩لُت 

ب ٖلى بغامج الاوعا٧ل  كغ٦تاإلاٗلىماث الى٦ُل الٟض ى ل اوعا٧ل لخأهُل الُالب لؿى١ الٗمل والخضٍع

ت والاحىبُت أجها مً أاإلاسخلٟت خُث  بدًىع الؿُض الاؾخاط  ٢ىي البرامج الٗاملت بأؾىا١ الٗمل اإلاهٍغ

 .زضمت اإلاجخم٘ وجىمُت البِئتو٦ُل ال٩لُت لكئىن  -٦خىع / ولُض مدمض ُٖٟٟى ضال
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 

 بستىكىل تؼبوٌ يغ انشسكت ادلصسٌت نالتصبالث
 

بخى٢ُ٘ بغجى٦ى٫ الؿاب٤( ٖمُض ال٩لُت ) –/ مدمىص ٖبض الخاٞٔ مدمض الؿُض الاؾخاط الض٦خىع ٢ام 

ت لالجهاالث و حٗاو  طل٪ لٟخذ آٞا١ حضًضة مً الخٗاون فى مجا٫ الضعاؾاث اإلاهىُت ن م٘ الكغ٦ت اإلاهٍغ

عةِـ الجامٗت   - / ٖبض الغاػ١ صؾىقيالؿُض الاؾخاط الض٦خىع للؿاصة الٗاملحن بالكغ٦ت وطل٪ بدًىع 

طل٪ وجىمُت البِئت و   هاةب عةِـ الجامٗت لكئىن زضمت اإلاجخم٘ -  / عيا نالحالؿُض الاؾخاط الض٦خىع و 

 . م 2020ًىاًغ  27 ىا٤ٞ ًىم الثالزاء اإلا
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 

 كهٍت انتدبزة ػضبء هٍئت انتدزٌطألدوزة انتصحٍح االنكرتوًَ اَؼقبد 
 

ًٖاء هُئت أل صوعة الخصخُذ الال٨ترووي  بمٗمل ال٩لُت 2019صٌؿمبر  24ىحن او٣ٗضث ًىم الاز

ـ جدذ  وطل٪ في  الؿاب٤ ٖمُض ال٩لُت - قغاٝ الاؾخاط الض٦خىع/ مدمىص ٖبضالخاٞٔ ئالخضَع

غ هدى  ال٩لُت َاع ؾعىئ لها  اثالامخداه أٖما٫جٍُى  . تال٨تروهُئلى ٖملُاث وجدٍى
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 

  ثنربَبيح انتدزٌبً كتببت انتقبزٌس وػسض انبٍبَبػقد ا
 هبش اإلدازيألػضبء اجل

٣ا إلاُٗاع ٢ الاصاعي الجهاػ مهاعاث دىمُت الجىصة الخام بامذ وخضة يمان الجىصة بال٩لُت ٞو

ًاء الجهاػ ؤلاصاعي جدذ ٖىىان ) بي أٖل غى البُاهاثب٣ٗض بغهامج جضٍع غ ٖو ٢ضمه ( ٦خابت الخ٣اٍع

ايت والخأمحن بال٩لُت وطل٪ ًىم ألاعبٗاء اإلاىا٤ٞ الض٦خىع/ ٖلى ابى الؿٗىص  الؿُض  11اؾخاط الٍغ

 2019صٌؿمبر  18ًىم ألاعبٗاء اإلاىا٤ٞ و٦ظل٪ ًىم  .2019صٌؿمبر 
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 

 وزشت ػًم يهبزاث االتصبل انفؼبل اَؼقبد
٣ا إلاُٗاع ٢ ٢ضعاث أًٖاء هُئت دىمُت الجىصة الخام بامذ وخضة يمان الجىصة بال٩لُت ٞو

ـ ومٗاوهيهم ب٣ٗض  و٢ض  .الؿُمىاعب٣اٖت  (مهاعاث الاجها٫ الٟٗا٫)وعقت ٖمل بٗىىان الخضَع

ثروة الؿم٨ُت بجامٗت ىم الخايغ ٞيها الاؾخاط الض٦خىع/ مال٪ مدمض زل٠ هللا ألاؾخاط ب٩لُت ٖل

 الؿاب٤ ٖمُض ال٩لُت - بدًىع الؿُض ألاؾخاط الض٦خىع / مدمىص ٖبض الخاٞٔ ٦ٟغ الكُش و 

 ٤ والض٦خىعة ههى ٖبضالل٠ُُ هاةب مضًغ وخضة يمان الجىصة والض٦خىع أًمً نبري عةِـ ٍٞغ

ـ ومٗاوهيهم  .2019صٌؿمبر  14, وطل٪ ًىم مُٗاع أًٖاء هُئت الخضَع
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 ظٍُبزٌى فؼهً نإلخالء ببنكهٍت تُفٍر
ب الُالب ٖلى  فى ئَاع   دىُٟظ٨ىاعر ب٩لُت الخجاعة بلال٨ىاعر ٢امذ وخضة الاػماث وا مىاحهتجضٍع

ى ٞٗلى ل زالء ًىم الاعبٗاء اإلاىا٤ٞ  جدذ اقغاٝ الؿُض الاؾخاط الض٦خىع مدمىص  14/12/2019ؾِىاٍع

ضص مً ممثلى الجهاث الغ٢ابُ الؿاب٤ ٖبض الخاٞٔ ٖمُض ال٩لُت   -وهم : تٖو

 م/ هاله ابغاهُم ُُٖت ممثلت  ًٖ اصاعة الجامٗت.  

 يب مدمىص الٗبض ممثله الامً الهىاعى  .م/ ٍػ

 ؼ الؿُض اإلامثل ًٖ الخماًت اإلاضهُت  .أمحن ٞغج ٖبض الٍٗؼ
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 انعًح انؼظٍى إَؼقبد َدوة يؼبَى اندٌٍ
ٗىىان )مٗاوى الضًً الؿمذ الُٗٓم( وطل٪ ب٣اٖت ئو٣ٗاص هضوة صًيُت بم  2019صٌؿمبر  2جم ًىم ؤلازىحن 

خُث , الؿاب٤ ٖمُض ال٩لُت الخاٞٔبدًىع الؿُض الاؾخاط الض٦خىع/ مدمىص ٖبض٩لُت الإجمغاث م

اّ مً  خايغ ٞيها  ٔ ٦ٟغ الكُش ٖو  -: وهمالٗاملحن بمى٣ُت ٖو

 : مدمض عػ١ الهىضاوي   -ًُٞلت الكُش 

 : ًُلت الكُش  الؿُض خؿحن ٖثمان   -ٞو

جم جىيُذ اإلا٣انض الؿمده التى حهضٝ لها الضًً الاؾالمى وجم الغص ٖلى حؿاؤالث الُالب  ول٣ض

ً ومىا٢كت ألا٩ٞاع التى جضوع فى أطهاجهم  .والخايٍغ
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 يصس بني حتدٌبث ادلبضً و آفبق ادلعتقبمَدوة اَؼقبد 
اًت ألاؾخاط الض٦خىع ٖبض الغاػ١ صؾىقي عةِـ الجامٗت وفي ئَاع الخٗاون  اإلاثمغ والبىاء بحن جدذ ٖع

زالض مهُٟى جى٤ُٞ هٓمذ   ٢ُاصة ٢ىاث الضٞإ الكٗبي والٗؿ٨غي ب٣ُاصة اللىاء أ . حالجامٗت و 

ت بالخٗاون م٘ ٧لُت الخجاعة الُىم الثالزاء اإلاىا٤ٞ  هضوة بٗىىان  2019 – 11 – 26ئصاعة التربُت الٗؿ٨ٍغ

" بدًىع ألاؾخاط الض٦خىع عيا نالح هاةب عةِـ الجامٗت مهغ بحن جدضًاث اإلاا  ي وآٞا١ اإلاؿخ٣بل "

 الؿاب٩٤لُت الٖمُض   لكئىن زضمت اإلاجخم٘ وجىمُت البِئت وألاؾخاط الض٦خىع مدمىص ٖبض الخاٞٔ

ت بالجامٗت ـ والهُئت و   وال٣ُٗض ٖمغو خؿً ؾٗض مضًغ ئصاعة التربُت الٗؿ٨ٍغ أًٖاء هُئت الخضَع

ال٣ُٗض أخمض مدمض ٖبض اإلاجُض ئبغاهُم مً ٢ُاصة الضٞإ الجىي وجدضر في الىضوة . اإلاٗاوهت والُالب

ت ال٣ىمُت الٗمال٢ت  .بٗض ٖغى ُٞلم حسجُلي ًٖ اإلاكغوٖاث الخىمٍى
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 بستىكىل تؼبوٌ بني كهٍت انتدبزة خبيؼت كفس انشٍخ 
 اندنتب خبيؼت –كهٍت االدازة و

مبر  25ئهه فى ًىم  / ٖؼه أخمض الكغبُنى ٖمُض ٧لُت الاصاعة ةالض٦خىع  ةال٩لُت ؤلاؾخاط اؾخ٣بلذ 2019هٞى

/ ٖهام ٖبض اإلاىٗم و٦ُل ٧لُت الضلخا للٗلىم الض٦خىع والاؾخاط   حامٗت الضلخا للٗلىم والخ٨ىىلىحُا –

حامٗت الضلخا للٗلىم  –ت الاصاعة والخ٨ىىلىحُا إلاىا٢كت اجٟا٢ُت الخٗاون بحن ٧لُت الخجاعة و٧لُ

وبدًىع ٧ل مً  الؿاب٤ ٖمُض ال٩لُت والخ٨ىىلىحُا م٘ الاؾخاط الض٦خىع/ مدمىص ٖبض الخاٞٔ مدمض

ت وا.ص / قأالم الؿأ.ص/ عمًان ٖبض ً حؾخاط اإلاىاعص البكٍغ ٤ وا.ص/ ٖلى مجاهض أًر بى وعصة اؾخاط الدؿٍى

مضًغ الجىصة  أبىالضهبخاط اإلاداؾبت اإلاؿاٖض وص/ ؾامذ عةِـ ٢ؿم اإلاداؾبت وا.ص/ احهاب ابى زؼاهت اؾ

   .بال٩لُت
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 
  يدٌسي وحداث اجلىدة ببجلبيؼت بكهٍت انتدبزةإختًبع 

 
اؾخًاٞذ ٧لُت الخجاعة احخمإ الؿُض ألاؾخاط الض٦خىع مدمض أبىوالي مضًغ مغ٦ؼ يمان الجىصة م٘ 

 25/11/2019ًىم الازىحن اإلاىا٤ٞ  الؿاصة مضًغي وخضاث يمان الجىصة ب٩اٞت ٧لُاث الجامٗت وطل٪ 

 ل٩لُتٖمُض ا  / مدمىص ٖبضالخاٞٔالؿُض ألاؾخاط الض٦خىع  الاحخمإهظا فى  بالخًىع  ول٣ض قاع٥

 .طل٪ ب٣اٖت مجلـ ال٩لُت مضًغ الجىصة بال٩لُت و ؾامذ أبىالضهب / الؿُض الض٦خىع و  الؿاب٤
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 2019/2020 اندزاظً  انؼبو خالل تُفدٌهب مت انىت انطالبٍت االَشطت
 

وطل٪ زال٫ البرهامج الخالي   2019/2020اوال : اؾخ٣با٫ الُالب الجضص زال٫ الٗام الضعاس ي الجضًض 

 َب٣ا للمىاُٖض اإلادضصة مخمىُحن لهم صوام الىجاح والخى٤ُٞ 

 البرهامج:.

لى  لخىُٓم اؾخ٣با٫ الُالب  وطل٪ جم حك٨ُل لجىت مً الُالب  باجداص الُالب بال٩لُت والٟغ١ الٖا

 ى الُالب لخىُٓم ٖملُت الخ٣ضًماث بال٩لُتحؿهُال ٖل
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

م2019/2020َباٖت الضلُل الخام بالُالب الجضص للٗام الضعاس ي 
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 
ٟي لٗكحرة الجىالت الؾخ٣با٫ الُالب الجضص  -  اٖضاص مٗؿ٨غ حٍٗغ

 
ضاص والخجهحز لخٟل اؾخ٣با٫ الُالب الجضص  -  الٖا

ت / )اإلا٩ان / مؿغح ٧لُت الخجاعة الخ٩لٟت  -  ( ال٠ حىيها الٚحر1000الخ٣ضًٍغ

٠ الُالب   - جحن م٘ ٖغى ُٞضًىهاث جىضخُت  وطل٪ لخٍٗغ وجىػَ٘ الضلُل ٖليهم فى خٟل الخٍغ

 باالحى :.
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 حامٗت ٦ٟغالكُش -1

 ال٣ُاصاث الجامُٗت   -2

 ال٩لُاث اإلاىحىصة بالجامٗت  -3

 الخضماث اإلاىحىصة بالجامٗت  -4

ش وكاة الجامٗت ٖغى ُٞضًى جىيُحى ًٖ الجامٗت  ًدمل قٗاع  -5 الجامٗت مىضخا به جاٍع

 وبضاًت الضعاؾت بها

غى ُٞضًى ًٖ وكاة ٧لُت الخجاعة   -6  الخٍٗغ٠  ب٩لُت الخجاعة ٖو

 ال٣ُاصاث اإلاىحىصة ب٩لُت الخجاعة  -7

 هٓام الضعاؾت ب٩لُت الخجاعة زال٫ ؾىىاث الضعاؾت الاعبٗت للُالب -8

 بهم الى اٖلى مؿخىي مً الجىصة الخضماث اإلاخاخت للُالب ب٩لُت الخجاعة للُالب للىنى٫  -9

اًت الكباب ب٩لُت الخجاعة ٖلى مضاع الٗام الضعاس ي -10  الاوكُت اإلا٣ضمت مً  ٢بل ٖع

٠ ب٣ىاٖض مماعؾت الٗمل الُالبى بال٩لُت والجامٗت  -11  الخٍٗغ

٠ باجداص الُالب و٦ُُٟت الترقُذ واإلاكاع٦ت الٟٗالت للُالب  -12  الخٍٗغ
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 
 

 زاهُا : مؿاب٣اث اللجان الاحخماُٖت  والث٣اُٞت  والٟىُت 

ت –مهغحان ٞنى فى مؿاب٣اث )الاوكاص الضًني  -  –الغؾم ال٩اع٧اجحري  -الغؾم -الاقٛا٫ الُضٍو

غ  ( –الٛىاء  -ال٣اء الكٗغ -الىدذ  الخهٍى

 80 جم احغاء مؿاب٣ت فى اليكاٍ الاحخماعى لٗضص 19/12/2019ختي 2/12/2019في الٟتره مً  -

 الب جم الخهُٟت بُنهم فى الاوكُتَ

 وجم نٝغ حىاةؼ مالُت للمغا٦ؼ مً الاو٫ الى اإلاغ٦ؼ الثالث فى حمُ٘ اإلاؿاب٣اث ٧الخالى  -

 مً  اإلاغا٦ؼ الثالزت  ( َالب ل٩ل مغ٦ؼ 4َالب بىا٢٘  ) 16ٖضص مؿاب٣ت اإلاٗلىماث الٗامت  (1)

 حىيها1210اإلا٩ان / نالت الاوكُت بال٩لُت  الخ٩لٟت / 

 ( حىيها ٧ل َالب  150الاو٫ )  -

 ( حىيها ٧ل َالب 120الثاوى )  -

 ( حىيها ٧ل َالب 100الثالث )   -

 حىيها 370  الخ٩لٟتو هالت الاوكُت بال٩لُت ب( َالب 20مؿاب٣ت الكُغهج لٗضص ) (2)

 جم جىػَ٘ الجىاةؼ ٖلى اإلاغا٦ؼ الثالزت الاولى 

 ( حىيها  150الاو٫ )  -
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 ( حىيها   120الثاوى )  -

 ( حىيها  100)  الثالث  -

م  (3) اث ) مؿاب٣ت خٟٔ ال٣غان ال٨ٍغ  10الى  5مً  –هه٠ ال٣غان  –ال٣غان ٧امال زالر مؿخٍى

 حىيها 1530الخ٩لٟت / و هالت الاوكُت بال٩لُت   ب (  َالب25وطل٪ لٗضص )  (احؼاء

 جم جىػَ٘ الجىاةؼ ٖلى اإلاغا٦ؼ الثالزت الاولى فى ٧ل مؿخىي        

  ( اإلاؿخىي الاو٫) ال٣غان ٧امال 

 ( حىيها  300الاو٫ )  -

 ( حىيها   250الثاوى )  -

 ( حىيها  200الثالث )   -

 ) اإلاؿخىي الثاوى ) هه٠ ال٣غان 

 ( حىيها  180الاو٫ )  -

 ( حىيها  160الثاوى )  -

 ( حىيها 140الثالث )   -

  ًاحؼاء(  10الى  5اإلاؿخىي الثالث ) م 

 ( حىيها  120الاو٫ )  -

 ( حىيها  100الثاوى )  -

 ( حىيها 80الثالث )   -

 حىيها 480 الخ٩لٟتو  هالت الاوكُت بال٩لُتب ( َالب 15مؿاب٣ت خٟٔ الخضًث الكٍغ٠ لٗضص )  (4)

 ( حىيها  180الاو٫ )  -

 ( حىيها 160الثاوى )  -

 ( حىيها  140الثالث )   -

 حىيها 300 الخ٩لٟتو  هالت الاوكُت بال٩لُتب( َالب  2مؿاب٣ت ال٣هت ال٣هحرة لٗضص ) (5)

 ( حىيها  120الاو٫ )  -

 ( حىيها 100الثاوى )  -

 ( حىيها 80الثالث )  -

 حىيها 270 الخ٩لٟتو  هالت الاوكُت بال٩لُتب( َالب  5مؿاب٣ت البدث الث٣افى  لٗضص ) (6)

 ( حىيها  150الاو٫ )  -

 ( حىيها  120الثاوى )  -

 الثالث )  جم حجب الجاةؼة (  -
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 حىيها 300 الخ٩لٟتو هالت الاوكُت بال٩لُت ب( َالب  10مؿاب٣ت الكٗغ   لٗضص ) (7)

 ( حىيها  120الاو٫ )  -

 ( حىيها  100الثاوى )  -

 ( حىيها 80الثالث )   -

 حىيها 120 الخ٩لٟتو هالت الاوكُت بال٩لُت ب ( َالب 4مؿاب٣ت الخِ الٗغبي  لٗضص ) (8)

 ( حىيها  120الاو٫ )  -

 الثاوى )  جم حجب الجاةؼة ( -

 الثالث )  جم حجب الجاةؼة (  -

 

 حىيها 300هالت الاوكُت بال٩لُت الخ٩لٟت / ب ( َالب6مؿاب٣ت مجلت الخاةِ  لٗضص ) (9)

 ( حىيها  120الاو٫ )  -

 ( حىيها  100الثاوى )  -

 (  حىيها 80الثالث )   -

 حىيها 300 الخ٩لٟتو هالت الاوكُت بال٩لُت  ب ( َالب10مؿاب٣ت ال٣اء الكٗغ  لٗضص ) (10)

 ( حىيها  120الاو٫ )  -

 ( حىيها  100الثاوى )  -

 ( حىيها 80الثالث )   -

 حىيها 300 الخ٩لٟتو هالت الاوكُت بال٩لُت ب ( َالب12مؿاب٣ت الاوكاص الضًنى لٗضص ) (11)

 ( حىيها  120الاو٫ )  -

 ( حىيها  100الثاوى )  -

 ( حىيها 80الثالث )   -

ت لٗضص ) (12)  حىيها 300الخ٩لٟت و هالت الاوكُت بال٩لُت ب ( َالب8مؿاب٣ت الاقٛا٫ الُضٍو

 ( حىيها  120الاو٫ )  -

 ( حىيها  100الثاوى )  -

 ( حىيها80الثالث )   -

ايُت   زاهُا : اللجىت الٍغ

هالت ب ( َالب32جم جىُٟظ مؿاب٣ت فى جيـ الُاولت ٖلى مؿخىي ال٩لُت  لٗضص ) -

 حىيها 300الخ٩لٟت و  الاوكُت بال٩لُت
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 ( حىيها  120الاو٫ )  -

 ( حىيها  100الثاوى )  -

  حىيها (80الثالث )   -

ا  ي الؿىىي الظي ج٣ُمه الاصاعة  جم الاقترا٥ فى الالٗاب الٟغصًت ٖلى مؿخىي الجامٗت فى الضوعي الٍغ

ايُت فى الالٗاب الٟغصًت  َب٣ا للىخاةج اإلاٗلىت  اًت الكباب وجد٤ُ٣ الٗضًض مً اإلاغا٦ؼ الٍغ الٗامت لٖغ

اًت الكباب  باالصاعة الٗامت لٖغ
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 : لجىت الاؾغزالثا 

جم احغاء اهخساباث اجداص الُالب َب٣ا للجضو٫ اإلاٗلً مً وػاعة الخٗلُم الٗالى باإلاىاُٖض اإلادضصة 

 و٧اهذ ٖملُت ؾحر اهخساباث اجداصاث الُالب ٧االحى :

 ٞخذ باب الترقُذ لالهخساباث الُالبُت وطل٪ للٟغ١ الاعبٗت وجم الخ٣ضًم فى ٧ل لجىت ٧االحى  -1

 ٞدو الُلباث واٖالن ال٣ىاةم النهاةُت للمغشخحن  -2

ذ ًٖ الٟغ١ الاعبٗت   -3  جم احغاء الاهخساباث ٖلى اللجان الاجُت َب٣ا لبُا٢اث الخهٍى

 

 

 نىع مً الاهخساباث الُالبُت ب٩لُت الخجاعة

 

 الٟغ٢ت

 اللجىت الٟىُت لجىت الاؾغ
اللجىت 

ايُت  الٍغ

اللجىت 

 الث٣اُٞت

لجىت الجىالت 

والخضمت 

 الٗامت

اللجىت 

الاحخماُٖت 

 والغخالث

اللجىت 

الٗلمُت 

 والخ٨ىىلىحُت

 الاحمالي

بت
َل

ث 
با

َال
 

بت
َل

ث 
با

َال
 

بت
َل

ث 
با

َال
 

بت
َل

ث 
با

َال
 

بت
َل

ث 
با

َال
 

بت
َل

ث 
با

َال
 

بت
َل

ث 
با

َال
 

بت
َل

ث 
با

َال
 

لي
ما

ح
ا

 

 10 2 8 - - - 2 1 1 1 2 - 2 - 1 - - الاولى

 26 13 13 3 1 3 2 - 2 1 4 2 3 2 - 2 1 الثاهُت

 18 4 14 - 4 1 2 1 1 - 2 - 3 1 1 1 1 الثالثت

 11 4 7 - 2 1 1 - - 1 - - 3 1 0 1 1 الغابٗت

 65 23 42 3 7 5 7 2 4 3 8 2 11 4 2 4 3 احمالي
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 نىع مً الاهخساباث الُالبُت ب٩لُت الخجاعة
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 نىع مً الاهخساباث الُالبُت ب٩لُت الخجاعة
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 نىع مً الاهخساباث الُالبُت ب٩لُت الخجاعة                             

 
 

% مً 50جم احغاء الاهخساباث ٖلى ًىمحن لٗضم ا٦خما٫ الىهاب ال٣اهىوى فى الُىم الاو٫ ا٢ل مً  -

و٧اهذ الىدُجت ٖضم % 20ٖضص َالب الٟغ٢ت الاولى واؾخ٨ما٫ الاهخساباث فى الُىم الثاوى بيؿبت 

 ا٦خما٫ الىهاب ال٣اهىوى الحغاء الاهخساباث الُالبُت 

 جم اٖالن الىخاةج النهاةُت لالهخساباث  -

احغاء اهخساباث امىاء االجان والامىاء اإلاؿاٖضًً وعةِـ اجداص الُالب وهاةب عةِـ اجداص  -

 الُالب 

الن النهاتي ًٖ حك٨ُل اجداص الُالب ب٩لُت الخجاعة بٗضم ا - ٦خما٫ الىهاب ال٣اهىوى الٖا

 لالهخساباث

مً الُالب اإلاخٟى٢حن صعاؾُا والظي لهم وكاٍ َالبى ملخّى ولم  م حُٗحن مجلـ الاجداصج  -

 ًخ٣ضمى بالترشح لالهخساباث
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 2020-2019بُاهاث مجلـ اجداص َالب ٧لُت الخجاعة للٗام الجامعي 

 

 

 

 اللجىت الٟغ٢ت الاؾم م

 امحن الاجداص الغابٗت اخمض ؾمحر خؿً ؾُض اخمض ه٩ُل 1

 امحن مؿاٖض الاجداص الثالثت اؾامت محى مدمض مدمض مدمض الؿلُِس ى 2

٤ُ اخمض حاص ٖبضالُٗٓم 3  ألاؾغ والغخالث الاولى منى جٞى

 ألاؾغ والغخالث الثاهُت ماصوها عؤٝو ٞهمى  بكاي 4

ً ٖبضالضاًم هاقم مدمض الىجاع 5 ا  ى الثاهُت وؿٍغ  اليكاٍ الٍغ

ا  ى الغابٗت اقٝغ ٞخحى ٖبضالخال٤ٞخحى  6  اليكاٍ الٍغ

 الؿُاؾُت والث٣اُٞت الثاهُت اخمض ٖماص الضًً اخمض اخمض ه٩ُل 7

 الؿُاؾُت والث٣اُٞت الثاهُت ٖبضالغخمً الؿُض ٞغج ؾ٠ُ الىهغ 8

 اليكاٍ الٟنى الثالثت ؾمحرة مدمض عحب ؾٗض خمُضة 9

 الٟنىاليكاٍ  الغابٗت اخمض نالح ابغاهُم مض٦ىع  10

 وكاٍ الجىالت والخضمت الٗامت الثاهُت ٖبضهللا نالح ٖبضهللا ؾلُمان حُٗلب 11

ضان 12  وكاٍ الجىالت والخضمت الٗامت الغابٗت ٖاص٫ ٞىاص ٞىاص مجاهض ٍػ

 اليكاٍ الاحخماعى وزضمت الُالب الاولى مهُٟى الؿُض ٖلى خؿً مؿلم 13

 اليكاٍ الاحخماعى وزضمت الُالب الثالثت صًىا مدمض ابغاهُم ٖلى ٖبضاإلاجُض 14

لى٥ 15  اليكاٍ الٗلمى والخ٨ىىلىجى الاولى هىع ق٤ُٟ ٖلى ٖػ

اء نبري ابغاهُم خؿان 16  اليكاٍ الٗلمى والخ٨ىىلىجى الثاهُت ٞو
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 

 

عابٗا : مكاع٦ت ال٩لُت فى مهغحان الجامٗت للٟىىن اإلاؿغخُت باإلاؿغخُت ال٨ىمُضًا ) الىانغ نالح 

  7000ت ٢ضعها )الضًً( بخ٩لٟ
ً
 .ُجت الٗغى اإلاؿغحي ل٩لُت الخجاعةوجم حجب هد .( ؾبٗت الاٝ حىيها

 

 

 م  2019/2020جم ا٣ًاٝ الاوكُت الُالبُت فى الترم الثاوى للٗام الضعاس ي 

 وطل٪ بؿبب حاةدت وباء ٦ىعوها

 

غ ٖضاص جم ا اًت الكباب بال٩لُت ج٣ٍغ  م23/6/2020ًىم الثالزاء اإلاىا٤ٞ ٖع

اًت  الكباب  أ/ نٟى ٖبضالخ٨ُم مهُٟى مؿئى٫ ٖع
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 انعبدة أػضبء هٍئت انتدزٌط واذلٍئت ادلؼبوَت
 قعى احملبظبت

 اظتبذ يتفسؽ :
ُُٟت  الاؾم م  الضعحت الْى

 اؾخاط مخٟٙغ  أ.ص / قىقي الؿُض ٞىصه  1

 اؾخاط مخٟٙغ  أ.ص / ًىؾ٠ ٖبضال٣اصع ٖبضالىهاب 2

 

 أظتبذ :
ُُٟت الاؾم م  الضعحت الْى

 (مٗت لخضمت اإلاجخم٘اؾخاط ) هاةب عةِـ الجا أ.ص / عيا ابغاهُم ٖبضال٣اصع نالح   1

 وو٦ُل ال٩لُت لكئىن الخٗلُم والُالبأؾخاط  أ.ص / ٖلي مجاهض اخمض الؿُض 2

 اؾخاط أ.ص / احهاب مدمض ابى زؼاهه 3

 

 أظتبذ يعبػد : 
ش الضعحت الاؾم م ُُٟت جاٍع  الضعحت الْى

 اؾخاط مؿاٖض م28/12/2016 ص / ؾُض ٖبضالٟخاح ؾُض ٖبضالٟخاح 1

 

 يدزض :
ش الضعحت الاؾم م ُُٟت جاٍع  الضعحت الْى

 مضعؽ 1/11/2006 ص / هاله ٖبضالٟخاح العجمي 1

 مضعؽ 24/5/2010 ص / اًمان ٖبض الٟخاح خؿً ٢غوي 2

 مضعؽ 27/5/2013 ص / اًمً مدمض نبري قٗبان 3

ا الكاٞعيص / ًاؾغ  4  مضعؽ 24/11/2014 ػ٦ٍغ

 مضعؽ 27/7/2014 ص / صًىا ٦ما٫ ٖبضالؿالم ٖلي خؿً 5

 مضعؽ 30/1/2017 ص / هبه الؿُض ابغاهُم َىُاوي  6

م الُدان 7  مضعؽ 22/6/2017 ص / ابغاهُم مدمض ٖبضال٨ٍغ

اث ٖلي  8 ا ٖٞغ  مضعؽ 25/9/2017 ص / ابغاهُم ػ٦ٍغ

 مضعؽ 28/5/2019 ص/ ٖبضه اخمض ٖبضه ٖدل 9

 مضعؽ 27/8/2019 ص / مدمض ٖبضالٟخاح ٖبضالغخُم ٖبضه   10
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 

 يدزض يعبػد :
ُُٟت الاؾم م  الضعحت الْى

ض ابى قلٕى 1 ٤ُ ابىالحًز  مضعؽ مؿاٖض ص / هضًل جٞى

 مضعؽ مؿاٖض ) بٗثت زاعحُت (ص / ابغاهُم مدمض ميكاوي ٖبضالٗا٫  2

 مؿاٖضمضعؽ  ص / مدمض مىس ي ٖبضهللا ؾلُان 3

 مضعؽ مؿاٖض ص / ٚاصه خمضي مدمض ٖلي الك٪  4

 مضعؽ مؿاٖض ) بٗثت زاعحُت (       ص / نالح الضًً مدؿً خمض 5

 مضعؽ مؿاٖض ص / جامغ خماصه ٖبضالى٦ُل الكُش  ) بٗثت زاعحُت ( 6

 مضعؽ مؿاٖض ص / وؿمه الؿُض ٖبضالخمُض بؿُىَس ي 7

 مؿاٖضمضعؽ  ص / مدمض ٖبضهللا ًىؾ٠ هىٞل 8

 مضعؽ مؿاٖض ص / واةل مدمض ؾٗض ابغاهُم  9

 مضعؽ مؿاٖض ص / واةل قىقي ٖلي ٖبضالىاخض 10

 مضعؽ مؿاٖض ص / اًه ؾمحر مدمض مدمض 11

 مضعؽ مؿاٖض   ص / ماحضه ٖلي مجاهض اخمض الؿُض    12

 مضعؽ مؿاٖض ص / امحره ٖبضالغخمً ابغاهُم خبِب 13

 مضعؽ مؿاٖض ٖبضاإلاجُضص / إلاِـ امحن مدمض  14

 مضعؽ مؿاٖض ص/ ؾاعه مهُٟي مدمض مهُٟي الُىُاوي  15

 مضعؽ مؿاٖض ص / هضًغ مخىلي عقاص مخىلي 16

 مضعؽ مؿاٖض   ص / هبه ٖثمان مدمىص هىضاوي  17

 مضعؽ مؿاٖض ص/ خؿً ًىؾ٠ خؿً اخمض ًىؾ٠ 18
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 ادلؼٍدٌٍ :
ُُٟت الاؾم م  الضعحت الْى

ا الؿُض 1  مُٗض ط٧ي الؿُض خؿاهحن ػ٦ٍغ

 مُٗض ٦غم مدمض مدمض ابغاهُم ًاؾحن 2

 مُٗض اخمض مىحر ٖبضالؿالم هىضاوي   3

ه 4  مُٗض ٖبضالل٠ُُ خؿحن ٖبضالل٠ُُ ابى حاٍػ

 مُٗض اًمان ٖاص٫ مٛاػي الٗؿ٨غي  5

 مُٗض هحره الؿُٗض ٖبضالخمُض ؾ٨غان 6

 مُٗض صٖاء ماهغ ابغاهُم ػ٢ؼو١ 7

 مُٗض ٖبضالهمض الهالحي زلىص ٖبضالىاخض 8
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

  قعى إدازة األػًبل
 

 اظتبذ يتفسؽ :
ُُٟت  الاؾم م  الضعحت الْى

 اؾخاط مخٟٙغ  / عمًان مدمىص ٖبضالؿالم أ.ص 1

 اؾخاط مخٟٙغ  / مدمض ابى ال٣مهان مدمض  أ.ص 2

 أظتبذ :
ش الضعحت الاؾم م ُُٟت جاٍع  الضعحت الْى

ً خامض  1  وعةِـ ال٣ؿمٖمُض ال٩لُت   31/7/2017 مدمض ابى وعصهأ.ص / قحًر

ؼ ٖلى مغػو١ )أحاػة زانت( 2  أؾخاط 25/6/2019 أ.ص/ ٖبضالٍٗؼ

 اؾخاط 28/10/2019 / خؿحن مهُلحي ؾُض اخمضأ.ص 3

 أظتبذ يعبػد : 
ش الضعحت الاؾم م ُُٟت جاٍع  الضعحت الْى

 اؾخاط مؿاٖض       25/12/2017 ()احاػة حٗا٢ض / ٖلي اخمض ٖبضال٣اصع اخمضص 1

 اؾخاط مؿاٖض  26/3/2018 / اًىاؽ مدمض مدمض الٗباس ي ص 2

 يدزض :
ش الضعحت الاؾم م ُُٟت جاٍع  الضعحت الْى

 مضعؽ 11/5/2010 / اؾامه الؿُض اخمض الُبالوي ص 1

 مضعؽ 28/1/2013 / ممضوح ٖبضالٟخاح ًىؾ٠ ص 2

 مضعؽ 24/11/2014 / ؾهام هبُل ؾلُمان خؿحنص 3

 مضعؽ 30/3/2015 / قاهؿخا الؿُٗض مدمض ٖلي لبضهص 4

 مضعؽ 30/9/2015 / مدمض ٞخحي مدمض اإلاؿحري ص 5

 مضعؽ 28/3/2016 / مني مدمض ابىاإلاجض الؿىضًىويص 6

 مضعؽ 28/11/2016 / ؾامذ ٖبض اإلا٣هىص مدمضص 7

 مضعؽ 31/7/2019 / عيا قا٦غ ٖلي مدمضص 8

 مضعؽ 28/10/2019 اإلاىُاوي / اًمان نالح مدمض ص 9
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 
 يدزض يعبػد :

ُُٟت الاؾم م  الضعحت الْى

 مضعؽ مؿاٖض ص / ولُض خمضان ؾالمه 1

 مضعؽ مؿاٖض ()بٗثت زاعحُت ص / ؾماح ٖاص٫ مدمض عيىان  2

 مضعؽ مؿاٖض ص / ولُض ٞهُم ٞخذ هللا ابى خلىه 3

 مضعؽ مؿاٖض (ٗثت زاعحُتب)ص / زالض مدمض نالح ما  ي     4

 مضعؽ مؿاٖض ص / ٖالء اخمض ٖمغان ابى ُٖاص     5

ٗذ اخمض م٣بل 6  مضعؽ مؿاٖض ص / هاقم ٞع

 مضعؽ مؿاٖض ص/ اًه ٖبضالٟخاح ابى اإلاٗاَي الجؼاع 7

٣ت ػوج( 8  مضعؽ مؿاٖض ص/ هضًغ مدمض ؾُٗض ٞخذ هللا     )مٞغ

 مضعؽ مؿاٖض ص / هىعهان ٖاص٫ مدمض ابىالخحر  9

 

 ادلؼٍدٌٍ :
ُُٟت الاؾم م  الضعحت الْى

 مُٗض مدمض ٖىوي بؿُىوي الىجاع 1

 مُٗض هبُل خمضي ابى الٟخىح مهُٟي  ابى ٚغاعه 2

 مُٗض اًمان ٖلي الٗى  ي 3

 مُٗض اؾالم ٖبضاإلاجُض مهُٟي الٗاصلي 4

 مُٗض الاء حما٫ ابغاهُم الٗغحاوي  5
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 
  قعى اإلحصبء وانتأيني

 اظتبذ يتفسؽ :
ش الخٟٙغ الاؾم م ُُٟت جاٍع  الضعحت الْى

 اؾخاط مخٟٙغ وعةِـ ال٣ؿم  أ.ص / مدمىص ؾُض اخمض ؾالم  1

 أظتبذ :
ش الضعحت الاؾم م ُُٟت جاٍع  الضعحت الْى

 وو٦ُل ال٩لُت لكئىن اإلاجخم٘ اؾخاط 26/2/2018 أ.ص / ولُض مدمض ُٖٟٟي 1

 أظتبذ يعبػد :
ش الضعحت الاؾم م الضعحت  جاٍع

ُُٟت  الْى

 اؾخاط مؿاٖض م    30/1/2017 ) حٗا٢ض شخص ي ( ص / ؾلىي لُٟي اخمض الخُاٍ  1

 يدزض :
ش الضعحت الاؾم م الضعحت  جاٍع

ُُٟت  الْى

 مضعؽ مخٟٙغ 28/1/2001 ص / ٖلي ابى الؿٗىص ابغاهُم الؿىجغجي  1

 مضعؽ 23/1/2012 ص / َاع١ مدمىص اخمض ٖماعه  )حٗا٢ض شخص ي( 2

 مضعؽ 22/9/2014 ٖبضالخمُض قاهحنص / جها ٖبضالل٠ُُ  3

 مضعؽ 28/12/2016 ص / اخمض عمؼي مدمىص شخاجه 4

 يدزض يعبػد :
ش الضعحت الاؾم م ُُٟت جاٍع  الضعحت الْى

 مضعؽ مؿاٖض  ص / مغوه ٖبضالخمُض الؿُض الىاصي 1

 مضعؽ مؿاٖض  ص / هىعا مدمض عقضي ٖبضالهاصي  2

 ادلؼٍدٌٍ :
ش الضعحت الاؾم م ُُٟت جاٍع  الضعحت الْى

 مُٗض  حيهان ٖاص٫ ابغاهُم مىهىع  1

 مُٗض  هُام اخمض الؿُض اخمض ٖبضهللا 2
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 خبيؼت كفس انشٍخ
 ٧لُت الخجاعة 

 وخضة يمان الجىصة

 قعى االقتصبد وادلبنٍت انؼبيت
                                                                    

 أظتبذ :
ُُٟت  الاؾم م  الضعحت الْى

 اؾخاط  ) مخٟٙغ (  / مدمىص ٖبض الخاٞٔ مدمض ٖبضهللا  أ.ص 1

 أظتبذ يعبػد :
ُُٟت الاؾم م  الضعحت الْى

 وعةِـ ال٣ؿم اؾخاط مؿاٖض  6/4/2017 ص / ٖؼث ملى٥ ٢ىاوي خؿً 1

 اؾخاط مؿاٖض  6/4/2017 ص / ٖهام ٖمغ اخمض مىضوع  2

 اؾخاط مؿاٖض 30/5/2017 ()حٗا٢ضص/ مدمض ٖبضالىبي ؾالم  3

 يدزض :
ش الضعحت الاؾم م ُُٟت جاٍع  الضعحت الْى

 مضعؽ 30/6/2011 )حٗا٢ض شخص ي(/ احهاب ابغاهُم مدمض ابغاهُم ص 1

 مضعؽ  30/9/2015 / اخمض ُٖض ابغاهُمص 2

 يدزض يعبػد :
ُُٟت  الاؾم م  الضعحت الْى

 مضعؽ مؿاٖض  / ؾاعه ؾمحر مدمض الجغبيص 1

 مؿاٖضمضعؽ   / اخمض مدمض وحُض ٢مغهص 2

 مضعؽ مؿاٖض  / خىان ٖاص٫ اخمض هال٫ص 3

 ادلؼٍدٌٍ :
ُُٟت  الاؾم م  الضعحت الْى

 مُٗض  وكىي الؿُٗض ٖبضالخمُض حجاػي  1

 مُٗض  اًمان ٖاص٫ ٖبضالخمُض ٖىى 2

 


