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 : سؤٌخ انكهٍخ
 ٚاٌز١ّض عج١ٍٕب ٌذػُ اٌمذسحاٌغٛدح شؼبسٔب  ”

 “. اٌزٕبفغ١خ ٌى١ٍزٕب ث١ٓ و١ٍبد اٌزغبسح خالي اٌؼمذ٠ٓ األٚي ٚاٌضبٔٝ ِٓ ٘زا اٌمشْ 

  

 : سسبنخ انكهٍخ
 ”. رخش٠ظ ؽبٌت ِز١ّض ٠ّىٕٗ أْ ٠ٛاوت اٌّزغ١شاد اٌحذ٠ضخ ”

  

 َشأح انكهٍخ :
ػٍٝ ئٔشبء فشع و١ٍٗ  1991/ 7/11ٚافك اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ثزبس٠خ 

ٚلذ ثذأ اٌفشع فٟ لجٛي اٌطالة اٌغذد ِٓ  1اٌزغـــــبسح ثىــفش اٌش١خ عبِؼٗ ؽٕطب 

 . 1996/ 1995ِىزت اٌزٕغ١ك اػزجبسا ِـــٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

ثزح٠ًٛ فشع وفش اٌش١خ اٌزبثغ  2116ٌغٕٗ  129طذس اٌمشاس اٌغّٙٛسٞ سلُ 

زمالي فشع و١ٍٗ اٌزغبسح ثىفش اٌش١خ ػٓ ٌغبِؼٗ ؽٕطب ئٌٝ عبِؼٗ ِغزمٍخ ٚرُ اع

 و١ٍٗ اٌزغبسح عبِؼٗ ؽٕطب .

ثاطذاس اٌالئحخ اٌزٕف١ز٠خ  22/6/1993ثزبس٠خ  674طذس اٌمشاس اٌٛصاسٞ سلُ 

ٌى١ٍخ اٌزغبسح عبِؼٗ ؽٕطب ٚاٌزٟ ؽجمذ ػٍٝ و١ٍٗ اٌزغبسح ـ عبِؼٗ وفش اٌش١خ ثٕبء 

 َ .                          27/8/2116ثزبس٠خ ػٍٝ ِٛافمخ ِغٍظ عبِؼٗ وفش اٌش١خ ثغٍغزٗ إٌّؼمذح 

ثشأْ رطج١ك اٌالئحخ  29/11/2116( ثزبس٠خ  3772طذس اٌمشاس اٌٛصاسٞ سلُ ) 

 اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍخ اٌزغبسح عبِؼٗ ؽٕطب ػٍٝ و١ٍخ اٌزغبسح عبِؼخ وفش اٌش١خ .

   : أقسبو انكهٍخ انؼهًٍخ
 -:  رؼُ اٌى١ٍخ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزب١ٌخ

  . لغُ اٌّحبعجخ ٚاٌّشاعؼخ 

 . لغُ ئداسح األػّبي 

  . ٓلغُ اإلحظبء ٚاٌش٠بػخ ٚاٌزأ١ِ 

 .  لغُ االلزظبد ٚاٌّب١ٌخ اٌؼبِخ 

  : انشؼت انذساسٍخ ثبنكهٍخ
 -: رؼُ اٌى١ٍخ اٌشؼت اٌؼ١ٍّخ اٌزب١ٌخ

  . ) شؼجٗ اٌّحبعجخ . ) ٠ٍزحك ثٙب اٌطبٌت إٌبعح ثبٌفشلخ اٌضبٌضخ 

 . ٠ٍزحك ثٙب اٌطبٌت إٌبعح ثبٌفشلخ اٌضبٌضخ ( . شؼجٗ ئداسح األػّبي ( 

  شؼجٗ اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ . ) ٠ٍزحك ثٙب اٌطبٌت اٌّغزغذ ثبٌفشلخ األٌٚٝ( ٚثذأد

ِمبثً ِظشٚفبد  2116/2117اٌذساعخ ثٙب اػزجبسا ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

 دساع١خ ( .

 . ) شؼجخ االلزظبد . ) ٠ٍزحك ثٙب اٌطبٌت إٌبعح ثبٌفشلخ اٌضبٌضخ 

 ٌطبٌت إٌبعح ثبٌفشلخ اٌضبٌضخ ( شؼجخ اإلحظبء . ) ٠ٍزحك ثٙب ا 
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 ثٍبٌ ػذدي ثأػضبء ٍْئّ انزذسٌس ثبنكهٍخ ٔيؼبٍَٔٓى :
  

ع
ٛ
غّ

اٌّ
 

 اٌذسعخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ

 اٌمغُ
 يؼٍذ

يذسس 

 يسبػذ
 يذسس

أسزبر 

 يسبػذ
أسزبر 

 يزفشؽ
 أسزبر

 انًحبسجـــخ 1 2 2 6 6 19 36

 ئداسح األػًبل 1 1 2 8 7 7 26

9 1 2 5 - - 1 
االقزصبد 

 ٔانًبنٍخ انؼبيخ

9 - 3 4 1 1 - 
اإلحصبء 

ٔانشٌبضخ 

 ٔانزبيٍٍ

 اٌّغّٛع 3 4 5 23 18 27 81

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 

رُ اعزىّبي عبٔت ِٓ اٌؼغض فٝ أػؼبء ١٘ئٗ اٌزذس٠ظ ِٓ خالي اٌزؼ١١ٓ  

ثبٌّغبثمبد ٚرى١ٍف اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌغذد ِٓ أٚائً اٌى١ٍخ ٌٚىٓ ِبصاي ٠زُ  االٔزذاة ِٓ 

اٌغبِؼبد اٌحى١ِٛخ األخشٜ ٌغذ اٌؼغض فٟ شؼجخ اٌٍغخ ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌٚزٌه 
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ثٙب فٝ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ  رحزبط اٌى١ٍخ ئٌٝ اعزىّبي أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 طٝ األػجبء اٌزذس٠غ١خ فٝ وً لغُِٓ فئخ أعزبر ِغبػذ ِٚذسط ثّب ٠غ

 : شئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة 

 بيان بأرداد الطالب الوافدين وفقا لجندياتكم ومراحل درادتكم : -أ
 

 اٌفشلخ اٌغٕغ١خ اٌؼذد َ

 األٌٟٚ و٠ٛزٟ ؽبٌت 1 1

 األٌٚٝ  عٛسٞ ؽبٌت 1 2

 اٌضبٌضخ عٛسٞ ؽبٌت 1 3

 اٌشاثؼخ أسدٟٔ ؽبٌت 1 3

 األٌٚٝ ػّبٟٔ ؽبٌت 1 4

 األٌٚٝ لطشٞ ؽبٌت 7 5

 األٌٚٝ فٍغط١ٕٟ ؽبٌت 1 6

 اٌضب١ٔخ عٛس٠خ ؽبٌجخ 1 7
 

 

 5102/  5102بيان بأجمالي أرداد طالب الكليظ للطام الجامطي  -ب

 (ِٛصػٗ ػٍٝ اٌفشق اٌذساع١خ ٚاٌشؼت ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 األػذاد اٌفشلخ  اٌشؼجخ 

 شؼجخ اٌذساعخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ

 2116 األٌٚٝ

 1555 اٌضب١ٔخ

 1211 اٌضبٌضخ

 1151 اٌشاثؼخ  

 شؼجخ اٌذساعخ ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ

 614 األٌٚٝ

 445 اٌضب١ٔخ

 306 اٌضبٌضخ

 251 اٌشاثؼخ  

 7884  األعّـــبٌٟ
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 : ىانزؼهٍ

ثشأْ رطج١ك اٌالئحخ اٌذاخ١ٍخ  29/11/2116ثزبس٠خ  3772طذس اٌمشاس اٌٛصاسٞ سلُ

ثى١ٍخ اٌزغبسح عبِؼخ وفش اٌش١خ ) رزؼّٓ اٌالئحخ اٌذاخ١ٍخ الئحخ لذ٠ّٗ رطجك ػٍٝ ؽالة 

 اٌفشلخ اٌشاثؼخ ٚالئحخ عذ٠ذح رطجك ػٍٝ ؽالة ِشحٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط(

 قبول عدد و اإلحصاء والرٌاضة والتأمٌن ألول مرة منذ إنشاء الكلٌةأفتتاح شعبة  تم

 .طالب  31

  تم إعداد الخطة الدراسٌة لمرحلة البكالورٌوس بمعرفة األقسام العلمٌة المختصة

واعتمادها من قبل السٌد األستاذ الدكتور / وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب 

الكلٌة ومجلس الكلٌة والسٌد األستاذ الدكتور / نائب رئٌس  واألستاذ الدكتور /عمٌد

 الجامعة لشئون التعلٌم والطالب. 

  تم انتداب أعضاء هٌئه تدرٌس من خارج الجامعة فى الفصلٌٌن الدراسٌٌن  لتدرٌس

 ٌن .بعض المقررات فً شعبة اللغة بسبب العجز فى أعضاء هٌئه التدرٌس المعٌن

  تم إعداد الجداول الدراسٌة لمرحلة البكالورٌوس فى الفصلٌن الدراسٌٌن وإعالنها

 للطالب .

  . تم إعداد لجان الممتحنٌن والمصححٌن وتم اعتمادها من مجلس الكلٌة 

  تم إعداد جداول االمتحانات الخاصة لمرحلة البكالورٌوس واعتمادها من السٌد

ئون التعلٌم والطالب والسٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لش

 الكلٌة وإعالنها للطالب فى أماكن واضحة .

  تم تجهٌز أربع مدرجات دراسٌة  مكٌفة ومجهزة بالداتاشو والبروجكتور وأجهزة

الكمبٌوتر لشعبه اللغة االنجلٌزٌة إللقاء المحاضرات بها وتم موافقة مجلس الكلٌة 

أعضاء هٌئه التدرٌس من جامعات مختلفة ) جامعه طنطا  , على انتداب السادة 

 جامعــــــه كفر الشٌخ ، جامعه المنوفٌة ( للتدرٌس بها.

  ( اجهزة داتاشو للمدرجات بموافقة أ. د / رئٌس الجامعة من مخازن  4تم إضافة )

 الجامعة .

 ب .تم تجهٌز إدارة شئون الطالب عن طرٌق إضافة كونترات للتٌسٌر على الطال 

  133ٌتلقى الطالب دروسهم فً المحاضرات النظرٌة فً ست مدرجات سعه الواحد 

قاعـــة  31طالب .  وتم تخصٌص عدد  033طالب ومدرجٌن أخرٌٌن سعة الواحد 

للــــدروس التطبٌقٌة  )السكاشن(  وٌتم تقسٌم الطالب إلى أربع مجموعات دراسٌة 

 ة بحسب تعداد كل فرقة دراسٌة. للمحاضرات ومجموعات أصغر للتطبٌقات العملٌ

  قامت إدارة شئون الطالب بأعداد سجالت قٌد الطالب والتجنٌد لمرحلة البكالورٌوس

 )انتظام / انتساب (

  تم قبول الطالب بالفرقة األولى عن طرٌق مكتب التنسٌق الرئٌسى بالقاهرة وعمل

 قوائم بعد االنتهاء من أعمال التحوٌالت ونقل القٌد .
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  طالب/ طالبه من الطالب المرشحٌن لاللتحاق بالكلٌة بالفرقة  474تم قبول عدد

األولى بشعبه اللغة االنجلٌزٌة بعد  أجراء تنسٌق داخلى بالكلٌة فى هذه السنة على 

 الطالب المنتظمٌن. 

  تم إجراء التحوٌالت بالفرق األعلى واعتماد المقاصة الخاصة بهم من األقسام

واعتمادها من قبل السٌد األستاذ الدكتور / نائب رئٌس الجامعة العلمٌة المختصة 

 لشئون التعلٌم والطالب . 

  . تم إعداد الكارنٌهات الخاصة بالطالب وتعد بمركز الخدمة العامة بالكلٌة 

  / تم إعداد قوائم بأسماء وأرقام جلوس الطالب بمرحلة البكالورٌوس ) انتظام

 انتساب / شعبة اللغة ( . 

 داد لجان االمتحانات وتم تجهٌزها بأرقام الجلوس وإعالنها للطالب فى  أماكن تم إع

   واضحة. 

 :  االيزحبَبد ٔانُزبئج  
 

  تعقد االمتحانات فً داخل مبنً الكلٌة فً الصالة والقاعات الدراسٌة والمدرجات وتم

 التهوٌة واالضاءة الجراء االمتحانات.التأكد من مالئمة هذه األماكن من حٌث 

  ( كنتروالت وتم تجهٌزها باألدوات الالزمة من أختام واحبار  0تم إنشاء عدد )

وأقالم وتجهٌزات أخري الزمة. وتم توفٌر كراسات االجابة بالجودة والكمٌات 

 المطلوبة.

 وعٌن تم إعالن نتٌجة الفصل الدراسى األول فى مرحلة البكالورٌوس فً خالل اسب

وقد بدأت امتحانات الفصل الدراسى الثانى اعتبارا من من انتهاء االمتحانات. 

بنفس األماكن التى أجرٌت فٌها امتحانات الفصل  31/2/2332حتى  22/3/2332

للفرق األربع وتم  2331/2332الدراسى األول ، وتم إعالن نتائج العام الجامعً 

 . 37/7/2332( بتارٌخ 21إعتمادها من مجلس الكلٌة رقم ) 

  فى مرحلة البكالورٌوس فً خالل اسبوعٌن  الثانًتم إعالن نتٌجة الفصل الدراسى

من  وقد بدأت امتحانات الفصل الدراسى الثانى اعتبارا   , من انتهاء االمتحانات

بنفس األماكن التى أجرٌت فٌها امتحانات الفصل  31/2/2332حتى  22/1/2332

 .الدراسى األول 

 
 

 

 

 

 
 

    

 

  األَشطخ انطالثٍخ

والـشاط االجًؿاعى  اعًؿدت الؽؾقة خطة الـشاط الرواضى والػـى والٌؼافى واخلدمة العامة واجلوالة -

 وقد كانت نًائج تـػقد االنشطة هلدا العام اجلامعى كؿا وؾى 2012/2012الت لؾعام اجلامعى حوالر
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 إٌشبؽ اٌضمبفٝ اٌفٕٝ:. 

 . الؽربى بني رالب الؽؾقة فى جمال الشعر العامى والزجل وااللؼاءاقامة ادلسابؼة االدبقة  -

 . االذرتاك فى ادلفرجان ادلسرحى جلامعة كػرالشقخ وحصول الؽؾقة عؾى ادلركز االول -

 فوز الطالب امحد جابر رحيان بدرع الًؿققز فى الغـاء . -

 فوز الطاليه هدول دامى معوض ادلركز الٌانى فى ادلؼال . -

 .السقد حمؿد وودف ادلركز الٌالث فى ربع الؼران الؽروم فوز الطالب   -

  . فوز الطالب ابراهقم فرحات فًح اهلل بادلركز االول يف نصف الؼران الؽروم  -

 فوز الطالب امحد رزق  بادلركز االول كافضل ممٌل عؾى مسًوى اجلامعه . -

  . مودقؼى عن مسرحقه كؾقه اهلـددهفوز الطالب خالد حمؿود بسقونى بؽؾقه الًٍارة بادلركز االول كافضل  -

 فوز الطالية االء امحد عيدالعزوز بادلركز االول كافضل مصؿؿه دوؽور .  -

 فوز الطالب حمؿد عادل مخقس بادلركز االول كافضل خمرج عؾى مسًوى اجلامعه .  -

 إٌشبؽ االعزّبػٝ:.

 م .2012/2012اقامة حػل ادًؼيال الطالب اجلدد  -

 . م2012دة اعضاء هقىة الرتوس والعامؾني بالؽؾقة والطالب خالل ذفر ابرول اقامة ووم ترفقفى لؾسا -

 .عقـقة (  –اقامة مسابؼة الشطرنج بني رالب الؽؾقة وتوزوع اجلوائز عؾى الػائزون ) مادوة  -

 . اقامة مسابؼة الطالب والطالية ادلٌالقة عؾى مسًوى اجلامعة -

 . تـظقم مسابؼة االم ادلٌالقة عؾى مسًوى الؽؾقة -

 . ك فى مسابؼة االم ادلٌالقة عؾى مسًوى اجلامعةاالذرتا -

 . تـػقذ محالت الًربع بالدم لؾؿسًشػقات احلؽومقة ومسًشػى السرران -

 . دروم بارك واحلسني لطالب ذعية الؾغة –تـظقم رحؾة الؼاهرة  -

 . وتـصقب احتاد الطالب 2012/2012اقامة حػل اوائل اخلرجيني لدفعة  -

 . لؾشطرنج بادلركز االول عؾى مسًوى اجلامعهفوز فروق الؽؾقة  -

 . فوز الطالب عيدالرمحن عوض وونس بادلركز الٌانى يف الشطرنج ) فردى ( -

 

 

 

 

 :. إٌشبؽ اٌش٠بػٝ
 . تـس راولة ( –اقامة دورى داخؾى لطالب الؽؾقة فى االلعاب االتقة ) كرة قدم مخادقه  -

 . الًى مت احلصول عؾقفا وادلراكز 2012/2012ادلشاركة فى دورى اجلامعة  -
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 مرت فى العاب الؼوى .200فوز الطالب / بالل امحد بادلركز االول  -

 مرت فى العاب الؼوى .  200فوز الطالب / حمؿد حمؿود ابراهقم داوود بادلركز الٌانى  -

 مرت فى العاب الؼوى . 000فوز الطالب / حمؿد زون حمؿد عؿارة بادلركز الٌانى  -

 ك  فى ادلصارعه .22فوز الطالب / عؿر حمؿد ذروف بادلركز الٌانى وزن  -

 ك فى ادلصارعه .42فوز الطالب / وودف وادر عيدالـيى بادلركز الٌانى وزن  -

 فى كؿال االجسام . 22فوز الطالب / حمؿد مصطػى ابوالـٍا بادلركز الٌانى وزن  -

 فى كؿال االجسام . 40ول وزن فوز الطالب / كارم انور محوده بادلركز اال -

 فى كؿال االجسام . 00فوز الطالب / امحد دامى نصر بادلركز االول وزن  -

 فى الًاوؽوندو . 00فوز الطالب / امحد الشَات عيدالػًاح بادلركز االول وزن   -

 فى الًاوؽوندو . 40فوز الطالية / نفا ذوقى حواله بادلركز االول وزن  -

 فى ادلالكؿه . 42فوز الطالب / ذعيان انور ذعيان بادلركز الٌالث وزن   -

 فوز الطالب / مصطػى حمؿد حسن الددوقى بادلركز االول فى الًـس االرضى .  -

 فوز الطالب / امحد السقد اخلقاط بادلركز الٌانى فى الًـس االرضى .  -

 .ادلشاركة فى دروى الؼطاعات لؾٍامعات ادلصروة  -

 . 2012/2012رة القد بادلركز الرابع عؾى مسًوى اجلامعه لؾعام اجلامعى فوز فروق ك -

  2012/2012فوز فروق كرة الؼدم اخلؿادى بادلركز االول يف دورى اجلامعه لؾعام اجلامعى   -

 . 2012/2012فوز فروق كرة الؼدم  بادلركز الرابع  يف دورى اجلامعه لؾعام اجلامعى   -

 . 2012/2012كز الٌاني يف دورى اجلامعه لؾعام اجلامعى فوز فروق تـس الطاوله بادلر  -

 . 2012/2012فوز فروق كرة الطائرة ادلركز الٌاني يف دورى اجلامعه لؾعام اجلامعى  -

 2012/2012فوز فروق كرة السؾه بادلركز االول عؾى مسًوى اجلامعه لؾعام اجلامعى   -

الث لؽرة السؾة و ادلركز الٌالث تـس الطاولة عؾى الػوز بادلركز الٌانى كرة الؼدم اخلؿادقة وادلركز الٌ -

 .مسًوى الؼطاع 

 

 

 :انخذيخ انؼبيخ ٔانجٕانخ  
 أٌف ع١ٕٙب وّغبػذاد اعزّبػ١ٗ رظشف ٔمذا ٚرغذ٠ذ سعَٛ  رغؼْٛرُ رٛص٠غ حٛاٌٝ   -   

  ئٔزغبة ٚوزٌه اٌحبالد اٌحشعخ .  –ٌغ١ّغ اٌفشق األسثغ ئٔزظبَ      

 : ( IT Unit)  اإلنكزشٍَٔخٔحذح انخذيبد 
 

( فٟ 48لشاس سلُ )ثّٛعت  ( IT Unit)  اإلٌىزش١ٔٚخاٌخذِبد ذح رُ أشبء ٚح

وّب ٚرُ رخظ١ض ِىبْ ٌٙب ثبٌذٚس اٌضبٔٝ ثبٌّجٕٝ اٌغذ٠ذ    2115/  1/  28ربس٠خ 

 . اٌّطٍٛثخ اإلٌىزش١ٔٚخ عٙضح رض٠ٚذ٘ب ثبأل ثبألصبس ٚرغ١ٙض٘ب رُ 
 

 رحم١ك اٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ ٚاأل٘ذاف اٌزب١ٌخ :ٚلذ رُ ئٔشبء اٌٛحذح فٟ ئؽبس 

  انشؤٌخ :
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اٌغؼٟ ئٌٟ رحم١ك اٌش٠بدح ِٓ خالي رمذ٠ُ خذِخ ئٌىزش١ٔٚخ ِز١ّضح لبدسح ػٍٟ رٛف١ش 

 والا  ٠حمك ثّب ثبٌى١ٍخ ٚاالداس٠خ ٚاٌجحض١خاٌذػُ اٌزمٕٟ اٌالصَ  ٌٍّٕظِٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 .اٌّغزّش  اٌزط٠ٛشٚ  األداء فٟ اٌىفبءح  ِٓ

 انشسبنخ:
 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ ػؼبءأ ٚ ٌٍطالة اٌّغزّش ٚاٌزط٠ٛش ٚاٌزذس٠ت اٌزمٕٟ اٌذػُ  رمذ٠ُ

 . ٚاإلداس٠خ ٚاٌجحض١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ أٔشطزُٙ رغ١ًٙ ثٙذف  ٚاإلداس١٠ٓ

 : أْذاف انٕحذح 
 أٔشطخ رمذِٙب اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد رىٌٕٛٛع١ب خذِبد رفؼ١ً ئٌٝ اٌٛحذح رٙذف

 ٚاٌطالة اٌزذس٠ظ ١٘ئخ ٚأػؼبء اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌخذِخ ICTP  ِششٚػبد

 : ٠ٍٟ ِب رحم١ك ئٌٟ اٌغؼٟ خالي ِٓ ٚرٌه ٚاٌؼب١ٍِٓ

 ُٔظُ ػٍٝ رؼزّذ اٌزٟ ٚاٌزذس٠ت اٌزذس٠ظ ٌؼ١ٍّبد اٌالصَ اٌزمٕٟ اٌذػُ رمذ٠ 

 ثبٌى١ٍخ. اٌّؼٍِٛبد ٚرىٌٕٛٛع١ب

 ٌٍى١ٍخ. اإلٌىزش١ٔٚخ اٌجٛاثخ أداء ثّغزٜٛ االسرمبء 

 اٌشل١ّخ اٌّىزجخ أداء ثّغزٜٛ االسرمبء . 

 ا٢ٌٟ اٌحبعت أعٙضح ػٍٝ اٌّغزخذِخ ٚاٌجشِغ١بد اٌزشغ١ً ٔظُ ط١بٔخ 

 ثبٌى١ٍخ.

 اإلداس٠خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ِغ ِزٛافمخ ئٌىزش١ٔٚخ ػًّ ث١ئخ ط٠ٛشر 

 . MIS ٌٍغبِؼخ

 َثبٌى١ٍخ. اٌّؼٍِٛبد ٚرىٌٕٛٛع١ب ٌٕظُ ١خاٌزحز اٌج١ٕخ ٚرذػُ ئرّب 

 

 

 

 

 انذساسبد انؼهٍب : 
 

، وٌعتبر العام  4314/4310بدأت الدراسة بالدبلومات والماجستٌر فً العام الجامعً 
فً تنفٌذ برنامج الدراسات العلٌا ، وقد تمٌز  الرابعهو العام  4315/4316الحالً 

 نشاط الدراسات العلٌا باإلثراء والفعالٌة كما ٌلً :
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 : انٕافذٌٍ (1)

 4315/4316المقٌدٌن بالفرقة األولً والثانٌة للعام الجامعً الوافدٌن عدد الطالب 

 كما فً الجدول اآلتً :     

 

 اٌزخظض اٌفشلخ اٌؼذد م

 محاسبةتمهٌدي ماجستٌر الثانٌة -األولى  70 1

 إدارة أعمالتمهٌدي ماجستٌر الثانٌة -األولى  49 4

 دبلومات  األولى 4 0

 تأهٌلً دكتوراه إدارة األعمال -- 5 4

 
 

( تعدٌل الالئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا بالكلٌة وفقاً للتعدٌل الوارد من كلٌة التجارة 4)
جامعة كفر الشٌخ (  –طنطا ) هً نفس الئحة الدراسات العلٌا بكلٌة التجارة جامعة 

م بعقد إمتحان مرتٌن كل عام 4314-6-5( بتارٌخ  1781بقرار وزاري رقم ) 
إحداهما فً شهر ٌونٌه واألخر فً شهر سبتمبر ، و ٌسمح للطالب الراسب فً دور 

 ات فً دور سبتمبر .ٌونٌه فً مقرر او مقررٌن إعادة إمتحان تلك المقرر
 ( تم البدء فً الدراسة بالماجستٌر المهنً فً المحاسبة وإدارة األعمال .0)
 

 ِبعغز١ش ِٕٟٙ ٌغ١ش اٌزغبس١٠ٓ ِبعغز١ش ِٕٟٙ ئداسح األػّبي ِبعغز١ش ِٕٟٙ ِحبعجخ

16 44 11 

 
( تم موافقة مجلس الجامعة على تسجٌل الحصول على درجة الدكتوراه بقسم إدارة 4)

 األعمال للهٌئة المعاونة من داخل الكلٌة .
إنشاء مكتبة رقمٌة ٌستفٌد منها طالب الدراسات العلٌا فً الدخول علً قواعد ( 4)

 البٌانات العالمٌة ومقتنٌات الكتب المصرٌة .
ت وأجهزة كمبٌوتر للتٌسٌر على وال( تجهٌز مقر لشئون الدراسات العلٌا مجهز بكنتر5)

 العلٌا .طالب الدراسات 
( كونترول للدراسات العلٌا مجهزة بأجهزة كمبٌوتر وأبواب حدٌدٌة  4( تجهٌز عدد ) 6)

 ودوالٌب لحفظ أوراق اإلجابة .
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 : رسجٍم نذسجخ انًبجسزٍش
  ( رسالة ماجستٌر بقسم المحاسبة. 44تم تسجٌل عدد ) 

  ( رسالة ماجستٌر بقسم إدارة األعمال . 7تم تسجٌل عدد ) 

 رسجٍم نذسجخ انذكزٕساِ :
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( مدرس مساعد بقسم المحاسبة بالكلٌة لدرجة الدكتوراه وذلك  0تم تسجٌل عدد )  -  
 . 4314/ 4310إبتداءاً من العام الجامعً 

 انخطط انجحضٍخ :
 .م 4315/4316للعام الجامعً المجمعة ألقسام الكلٌة تم عمل الخطة البحثٌة  -

 انجؼضبد ٔانًًٓبد انؼهًٍخ :
 ( 4بعثة خارجٌة لعدد) : وهم 

  لسٌد/ محمد عبد الرحٌم بقوش المعٌد بقسم المحاسبة إلنجلترا ا. 

 للوالٌات المتحدة األمرٌكٌةالمعٌد بقسم المحاسبة عبده أحمد عبده عتش لسٌد/ ا  

 إلنجلترا. إدارة األعمالبقسم  سماح عادل إبراهٌم المدرس المساعد/ ةلسٌدا 
 إلنجلترا إدارة األعمالبقسم  رضا شاكر علً المدرس المساعدلسٌد/ ا 

 

 خ انكهٍخ :ـهيج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 4315دٌسمبر )الدراسات التجارٌة المعاصرة  إصدار العدد األول لمجلةتم 

اإلقتصاد  –المحاسبة  –) إدارة األعمال دراسات فً جمٌع العلوم التجارٌة وتعنً بنشر ال
السلوك وعلم النفس التنظٌمً ( وتصدر  –نظم المعلومات  –اإلحصاء  –التأمٌن  –

 المجلة مرتٌن سنوٌاً .
 

 انجحٕس انؼهًٍخ : ـ 
  :قامت األقسام العلمٌة بالمشاركة فى الدراسات البحثٌة التالٌة 

 

 قسى انًحبسجخ :  - أ

  المهنً هذا العام .فتح برنامج الدراسات المهنٌة بالكلٌة وتفعٌل برنامج الماجستٌر 

  تم عقد عدد من السٌمنارات للباحثٌن فً تخصص المحاسبة من داخل الكلٌة
ومن خارجها بعد مساعدة الباحثٌن فً إعداد المشروعات البحثٌة بالمتطلبات 
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العلمٌة المطلوبة فً هذا الشأن األمر الذي أسفر عن إنهاء اإلجراءات الخاصة 
لدرجة الماجستٌر والدكتوراه فً تخصص المحاسبة لما ٌقرب من بالتسجٌل 

عشرٌن باحثأ منهم ثالثة قد سجلوا رسائل الدكتوراه والباقٌن سجلوا رسائل 
 ماجستٌر فً المحاسبة هذا العام .

  قبل القسم عددا من الطالب الوافدٌن من الدول العربٌة فً برنامج الدراسات
مما ٌعد مساهمة فً تدعٌم العالقات المصرٌة الماجستٌر هذا العام  –العلٌا 

العربٌة وٌعد أٌضأ مؤشرأ على المكانة المرموقة التى تحتلها جامعة كفر الشٌخ 
 .دولٌأ كما ٌعتبر ذلك واحدا من معاٌٌر الجودة فً التعلٌم العالً 

  ٌقوم القسم بتكلٌف عددا من أوائل الخرٌجٌن فً شعبة المحاسبة سنوٌأ وفقا
لهذا الغرض لتوفٌر هٌئة معاونة وأعضاء هٌئة التدرٌس فً لخطة معدة 

المستقبل بالقسم وذلك من أجل تشجٌع الطالب على التفوق وإستقطاب أفضلهم 
 للعمل بالقسم .

 ( رسالة ماجستٌر فً المحاسبة .4تم مناقشة عدد ) 

 قسى ئداسح األػًبل : -ة

 أٔال: فى يجبل انجحش انؼهًى

  ( سٌنمار للباحثٌن والتسجٌل لهم لدرجة الماجستٌر فى الموضوعات التالٌة: 6تم عقد ) 
  المدارس الحكومٌة دراسة تطبٌقٌة على أثر العوامل التنظٌمٌة على الترسٌخ الوظٌفى

 بمحافظة كفر الشٌخ.
  أثر تنمٌة المسار الوظٌفى على جودة حٌاة العمل: دراسة تطبٌقٌة على جامعات وسط

 الدلتا.

  أثر المناخ التنظٌمى على البراعة التنظٌمٌة: دراسة تطبٌقٌة على مستشفٌات الهٌئة
 العامة للتأمٌن الصحى بفروع وسط الدلتا.

  أثر االستقامة التنظٌمٌة على االرتباط الوظٌفى: دراسة تطبٌقٌة على قطاع التمرٌض
 بالمستشفٌات الحكومٌة بمحافظة كفر الشٌخ.

  التحوٌلٌة على االبتكار بتوسٌط دور مشاركة المعرفة: دراسة تطبٌقٌة على أثر القٌادة
 قطاع الجامعات المصرٌة بوسط الدلتا.

  دراسة تطبٌقٌة علً الثقة على العالقة بٌن العقد النفسى واتجاهات العمل: وسٌط تدور
 العاملٌن بالجامعات الخاصة.

 جارٌة لمتاجر الخدمة الذاتٌة: دراسة أثر تجارب العمالء على الثقة والوالء للعالمة الت
 تطبٌقٌة على عمالء متاجر الخدمة الذاتٌة بالقاهرة الكبرى.

  إطار مقترح للمراجعة اإلستراتٌجٌة فى البنوك الكوٌتٌه " دراسة تطبٌقٌة 

 .إعداد الخطة البحثٌة للقسم 

 .صبٍَب: فى يجبل انؼًهٍخ انزؼهًٍٍخ 
 ة العربٌة وشعبة اللغة اإلنجلٌزٌة وتوزٌعها على تم إعداد الخطة التدرٌسٌة لشعبة اللغ

 السادة أعضاء القسم وذلك للترم األول والترم الثانى.

  .تم توزٌع السكاشن على الهٌئة المعاونة بالقسم للترم األول والترم الثانى 

  .متابعة العملٌة التدرٌسٌة والوقوف على نواحى القوة والضعف بها 

 الترم األول والترم الثانى.إعداد االمتحانات الخاصة ب 

 .عقد مجلس القسم كل شهر ومتابعة تنفٌذ توصٌاته 

  .عقد لقاء شهرى مع الهٌئة المعاونة لمتابعة سٌر العملٌة التعلٌمٌة بالقسم 
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 قسى اإلحصبء  ٔانشٌبضخ ٔانزأيٍٍ:

 أٔال: فى يجبل انجحش انؼهًى
      ( سٌنمار فى الموضوعات التالٌة4تم عقد )  :للسادة اعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم 

- Parameters Estimation of the Mixture Distribution by censored Sample                                         
                 - Modified Goodness of fit tests                                                      

                                                      

 ."ندوة إدارة مشكلة الزٌادة السكانٌة " النتائج والحلول 

 .إعداد الخطة البحثٌة للقسم 

 : صبٍَب: فى يجبل انؼًهٍخ انزؼهًٍٍخ
 

 وشعبة اللغة اإلنجلٌزٌة وتوزٌعها على السادة  تم إعداد الخطة التدرٌسٌة لشعبة اللغة العربٌة
 أعضاء القسم وذلك للترم األول والترم الثانى.

  .تم توزٌع السكاشن على الهٌئة المعاونة بالقسم للترم األول والترم الثانى 

  .متابعة العملٌة التدرٌسٌة والوقوف على نواحى القوة والضعف بها 

  األول والترم الثانى.إعداد االمتحانات الخاصة بالترم 

 .عقد مجلس القسم كل شهر ومتابعة تنفٌذ توصٌاته 

  عة سٌر العملٌة التعلٌمٌة بالقسمعقد لقاء شهرى مع الهٌئة المعاونة لمتاب . 
 

 قسى اإلقزصبد ٔانًبنٍخ انؼبيخ :
 

          أٔال: األَشطخ انزذسٌسٍخ :                                                           
 

   شكاوي  أيوفقا للخطة المعتمدة من القسم وال ٌوجد  األمثلتم تنفٌذ الخطة الدراسٌة علً الوجه
واجبهم فً تنفٌذ  بأداءهٌئة التدرٌس  أعضاء ًهٌئة التدرٌس ومعاون أعضاءمن الطالب وقام 

 . 4315/4316الدراسٌة للعام الجامعً  الخطة
 

 صبٍَب : انخطخ انجحضٍخ :
  القسم بإعداد الخطة البحثٌة والتً تناولت العدٌد من الموضوعات االقتصادٌة الهامة مثل قام

 مشروع تنمٌة محور قناة السوٌس.

 
 
 
 
 

 

 صبنضب : انًإرًش انؼهًً نهقسى :
 

   ًقام القسم بعقد مؤتمرة السنوي الذي ٌعد اجتماعا دورٌا ٌقام فً نهاٌة كل فصل دراسً ثان
 التدرٌس ومعاونً أعضاء هٌئة التدرٌس وانتهً إلً التوصٌات التالٌة :بحضور أعضاء هٌئة 

   تحدٌث المناهج وتوصٌف المقررات كما ٌتوافق مع متطلبات سوق العمل والموضوعات الحدٌثة
فً العلم ، علً ان ٌتم مراجعة الكتاب المقرر قبل طبعه فً القسم لٌتوافق مع التوصٌف والتحدٌث 

 راءات التصحٌحٌة فً هذا السٌاق فً نهاٌة كل فصل دراسً من جانب القسم المقرر ، واتخاذ االج
  4315/4316تم تفعٌل قسم االقتصاد والمالٌة العامة بالكلٌة اعتبارا من الفصل الدراسً األول 

 بعد استكمال العدد المقرر من مجلس الكلٌة للراغبٌن من طالب الفرقة الثالثة عربً .
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  ة االستثمارٌة لمحافظة كفر الشٌخ عن الخمس سنوات المقبلةالمشاركة فً إعداد الخط. 

 
 

دح يؼبًَٔ ساثؼب : يُبقشخ سسبئم انذكزٕساِ ٔانًبجسزٍش نهسب

 اػضبء ٍْئخ انزذسٌس : 
 

تم المناقشة والحصول علً درجة الماجستٌرمن رسالة تحت عنوان " استراتٌجٌة مقترحة  -

للتنمٌه الزراعٌه المستدامة فً ضوء التحدٌات البٌئٌة التً تواجه الزراعة المصرٌة"من كلٌة 

 جامعة المنصورة –التجارة 

 انًكزجخ -

 
 
 
 
 
 
 

 سؤٌخ انًكزجخ :
ِىزجخ ١ِّضح ِٚزخظظخ فٟ اٌّغبالد اٌزغبس٠خ اٌّخزٍفخ ِٚغب٠شح ٌٍضٛسح    

 اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّؼبطشح .
 

 سسبنخ انًكزجخ :
رمَٛ اٌّىزجخ ثذٚس فؼبي فٟ ر١ّٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٓ ؽش٠ك ئِذاد ؽالة ِشحٍخ 

اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚؽٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجبحض١ٓ ثفشص اٌزؼشف ػٍٝ أحذس ِبٚطً 

ئ١ٌٗ اٌفىش اإلٔغبٟٔ فٟ ػٍَٛ اٌّحبعجخ ٚاإلداسح ٚاإللزظبد ٚاإلحظبء اٌزطج١مٟ 

 ٚاٌزأ١ِٓ ِٓ خالي : 

ع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاإلرظبالد فٟ ع١ّغ ٔشبؽبد ٚخذِبد اٌّىزجخ ، ئعزخذاَ رىٌٕٛٛ -

رحم١مبا ٌزطٍؼبد ئداسح اٌى١ٍخ ِٚٛاوجخ ٌٍزطٛساد اٌؼب١ٌّخ فٟ ِغبي رٕظ١ُ اٌّؼٍِٛبد 

ٚخضٔٙب ٚئعزشعبػٙب ٚثضٙب ٚئربحزٙب ٌغّٛع اٌطالة ٚاٌجبحض١ٓ ٚأػؼبء ١٘ئخ 

ٍجحش ِٓ خالي ثٛاثخ اٌزذس٠ظ ثح١ش رىْٛ وً ٘زٖ اٌّظبدس اإلٌىزش١ٔٚخ لبثٍخ ٌ

 www.eulc.eg.eduٚاحذح 

 رُظٍى انًكزجخ :  
 اٌّىزجخ رزىْٛ ِٓ لبػخ ٚاحذح ِٚمغّخ ئٌٝ : 

 ِىزجخ اٌىزت اٌؼ١ٍّخ . -2   ِىزجخ اٌىزت اٌؼشث١خ . -1

 ِىزجخ اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ . -4   ِىزجخ اٌىزت األعٕج١خ . -3

ِٛلغ ئرحبد اٌّىزجبد  ِٚحز٠ٛبد ٘زٖ اٌّىزجبد ِزبحخ ػٍٝ اإلٔزشٔذ ِٓ خالي

 www.eulc.eg.eduاٌغبِؼ١خ ٚرٌه ِٓ خالي اٌشاثؾ 

 ٚاٌىزت فٟ اٌّىزجخ ِظٕفخ ؽجمبا ٌزظ١ٕف د٠ٛٞ اٌؼششٞ ٌٍّىزجبد . - 

 ئلزظبد ( . –ِحبعجخ  –اٌشعبئً ِظٕفخ حغت اٌّٛػٛع ) ئداسح أػّبي  - 

http://www.eulc.eg.edu/
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 ِإعغخ حى١ِٛخ ( . –ٙخ ئطذاس٘ب ) عبِؼ١خ اٌذٚس٠بد ِظٕفخ حغت ع - 

 

 خذيبد انًكزجخ 
 اإلعزؼبسح اٌذاخ١ٍخ ٌطالة اٌى١ٍخ ٚؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب . -1

 اإلعزؼبسح اٌخبسع١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ . -2

 اإلعزؼبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ٚو١ف١خ ئعزخذاَ اٌّىزجخ اٌشل١ّخ . -3

   Wireless خذِخ اٌٛا٠شٌظ  -4

 

 

 :سؤٌخ قطبع خذيخ انًجزًغ ٔرًٍُخ انجٍئخ 
" سفغ وفبءح األداء اٌّإعغٟ ٌٍى١ٍخ فٟ ِغبي خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ػٍٝ  

 اٌّغزٜٛ اٌمِٛٝ ٚاإلل١ٍّٟ ٚاٌذٌٟٚ "

  

 :سسبنخ قطبع خذيخ انًجزًغ ٔرًٍُخ انجٍئخ  
عبِؼخ وفش اٌش١خ ئٌٟ  -اٌج١ئخ ثى١ٍخ اٌزغبسح ٠غؼٟ لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ  "

اٌٛطٛي ٌّشرجخ أفؼً اٌى١ٍبد ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّحٍٝ ٚاإلل١ٍّٝ ٚاٌذٌٟٚ فٝ 

اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٌخذِبد خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚرحم١ك اٌزّب٠ض ٌز١ّٕخ 

 ِإعغبد اٌّغزّغ اٌّذٔٝ "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انذٔساد:: أال
 2/2332(/31-33ٌادة االعمال فً الفترة من )مجال راقامة دورة تدرٌبٌة فً  -1

وكٌل الكلٌة لشئون خدمة –والتً حاضرت فٌها الدكتورة / شرٌن حامد ابو وردة 

( متدرب وحظٌت بتغطٌة اعالمٌة 24المجتمع وتنمٌة البٌئة وحضرها )

واستحسان كبٌر من المتدربٌن حٌث انعكس ذلك االستحسان والقبول الواسع من 

 .ٌة استقصاء اراء المتدربٌنخالل عمل

 ( طالبا وطالبة 26والتً حضرها ) اقامة دورة تدرٌبٌة فً مجال ادارة الموارد البشرٌة -2

اقامة دورة تدرٌبٌة فً مجال رٌادة االعمال والمشروعات الصغٌرة والتً حضرها  -3

( طالبا وطالبة والجدٌر بالذكر ان الطلبة المتدربٌن قد شرفوا بزٌارة االستاذ 12)
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الدكتور رئٌس الجامعة والذي القا كلمة تشجٌعٌة البنائه الطالب والطالبات مما 

 كان له اكبر االثر فً رفع روحهم المعنوٌة.

 : انُذٔاد ٔٔسش انؼًم: صبٍَب
البِخ ٚرٕظ١ُ ٚسػ ػًّ ٌّٕبلشخ االحٛاي االعزّبػ١خ ٚاٌّغزّؼ١خ ٌزٚٞ االحز١بعبد  -

)اٌحٍُ( ٌٍٛلٛف ػٍٟ اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ ٘زٖ اٌفئخ ِٓ اٌّغزّغ ٚٚػغ  اٌخبطخ

اٌحٍٛي اٌّّىٕخ ٌٍٕٙٛع ثبٌٛػغ االعزّبػٟ ٚرفؼ١ً دٚسُ٘ فٟ اٌّغزّغ ح١ش حؼشٖ 

ثحؼٛس   7/5/2116اٌٟ  3/5/2116فشد ٚاٌزٟ أؼمذد فؼ١ٍب فٟ اٌفزشح ِٓ  311

ٛس اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغبِؼخ ِّضٍٟ اٌغٙبد ٚاٌٛصاسد اٌّؼ١ٕخ وّب ششف اٌّإرّش ثحؼ

 ٚاٌغ١ذ ِحبفع وفش اٌش١خ .
 

 تنظٌم ندوة فً رٌادة االعمال وادارة المشروعات الصغٌرة . -

م االربعاء الموافق تنظٌم زٌارة للصندوق االجتماعً للتنمٌة بكفر الشٌخ ٌو -

 م .33/3/2331
 

تنظٌم حملة دعائٌة مع شركة اورجٌن لصالح شركة ٌونٌلفر الحد منتجاتها  -

عروفة وهو )رٌكسونا( وتوزٌع المنتج مجانا علً الطالب مع قٌام الشركة الم

( لصالح مركز االبتكار ورٌادة االعمال حٌث استمرت 0333بتقدٌم شٌك قٌمته )

 .2331( دٌسمبر 32-31-34الحملة لمدة ثالث اٌام )

 

 
 
 

 انجازات مركز الحساب العلمي  



 2016/  2015انزقشٌش انسُٕي 

 

 

 

     19
 

 

 ع١ٕٗ    71711حممذ  ؽبٌت 478حؼش٘ب  اٌزغبس٠خرُ ػمذ دٚسح رذس٠ج١خ فٟ اٌؼٍَٛ 

 ع١ٕٗ       6911حممذ ؽبٌت 69حؼش٘ب  دٚسح فٟ اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ

 ع١ٕٗ    14111حممذ  ؽبٌت 56حؼش٘ب  دٚسح فٟ س٠بدح االػّبي ٚاٌّششٚػبد اٌظغ١شح

 ع١ٕخ 146251حممذ  ؽبٌت 325حؼش٘ب  دٚسح فٟ اٌّحبعجخ االٌىزش١ٔٚخ 

  

 ع١ٕٗ 238851اعّبٌٟ ا٠شاداد اٌّشوض ١ٌىْٛ ثزٌه 
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 : أٔال : فً يجبل رًٍُخ انًٕاسد انزارٍخ نهكهٍخ

 ع١ٕٗ ِظشٞ. 238851: إيرادات مركز الحداب الطلمي   

  :  إيرادات مركز الخدمظ الطامظ 
 ع١ٕٗ ِظشٞ          ١ٌىْٛ ثزٌه عٍّخ ئ٠شاداد اٌّشوض٠ٓ فٟ رٍه اٌفزشح = 

 : احصبئى ثأػذاد  يٕظفً انكهٍخ يٕصػٍٍ ػهى األقسبو اإلداسٌخثٍبٌ 
 

 

 االعّبٌٝ اٌّإلز١ٓ اٌّزؼبلذ٠ٓ إٌّزذث١ٓ اٌذائ١ّٓ اٌمغُ

 2 1 1 1 2 أ١ِٓ اٌى١ٍخ

 12 1 1 1 11 شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌطالة

 5 1 1 1 5 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 2 1 1 1 2 ِىزت ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 3 1 1 1 3 اٌخذِخ اٌؼبِخِشوض 

 7 1 1 1 6 سػب٠خ اٌشجبة

 7 1 1 1 7 ِىبرت ٚوالء اٌى١ٍخ

 3 1 1 1 3 اٌّشزش٠بد

 1 1 1 1 1 اٌّخبصْ

 3 1 1 1 3 اإلعزحمبلبد

 3 1 1 1 3 اٌّىزجخ

 1 1 1 1 1 شئْٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 2 1 1 1 2 اٌخض٠ٕخ

 12 1 1 1 12 اٌخذِبد اٌّؼبٚٔخ

 8 1 1 1 8 اٌحغبثبد

 1 1 1 1 1 اٌّؼبْٚ

 1 1 1 1 1 اٌؼاللبد اٌضمبف١خ

 2 1 1 1 2 اٌحشف١١ٓ

 1 1 1 1 1 اٌغبئم١ٓ

 1 1 1 1 1 األسش١ف

 1 1 1 1 1 شئْٛ اٌؼب١ٍِٓ

 1 1 1 1 1 األعبصاد

 78 1 1 2 76 اٌّغّٛع
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 :   انشئٌٕ انًبنٍخ
فظٍٙب ػٓ و١ٍخ اٌضساػخ اٌزٝ  ٚرٌه ثؼذ 1/2/2112رُ فزح اٌٛحذح اٌحغبث١خ فٝ 

َ ٚلذ رُ فزح عغالد ٚدفبرش  1/4/2111وبْ لذ رُ دِظ حغبثبد و١ٍخ اٌضساػخ فٝ 

 ضساػخ ٚػًّ ِٛاصٔخ عذ٠ذح ٌٍى١ٍخ .عذ٠ذح ٚفظً ١ِضا١ٔخ اٌى١ٍخ ػٓ ١ِضا١ٔخ و١ٍخ اٌ

 : انًشــــــزشٌبد
 2115/2116األدٚاد اٌّىزج١خ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ رُ رذث١ش ئحز١بعبد اٌى١ٍخ ِٓ  -1

 . ع١ٕٗ 25181فٟ حذٚد ِجٍغ 

رُ رٛف١ش اٌش٠جْٛ ٚاٌىبس١ٔٙبد اٌخبطخ ثطجغ اٌىبس١ٔٙبد فٟ حذٚد ِجٍغ  -2

 .ع١ٕٗ 16351

رُ رٛف١ش األػذاد اٌّطٍٛثخ ِٓ وشاعبد اإلعبثخ ٌضَٚ ئِزحبٔبد ٔظف اٌؼبَ  -3

 .ع١ٕٗ 51159ٚأخش اٌؼبَ فٟ حذٚد ِجٍغ 

 .جنٌه 0661توفٌر أدوات النظافة للكلٌة فً حدود مبلغ  تم -4

 ج . 2333تم طبع وتوفٌر دلٌل الطالب الجدد فً حدود مبلغ  -5

 ج . 23713( كرسً لزوم اإلمتحانات بمبلغ  213تم توفٌر عدد )  -6

تم توفٌر وطبع أظرف مطبوعة بختم شعار الجامعة لزوم مكتب أ.د / عمٌد   -7

 .ج  33013الكلٌة والسادة الوكالء فً حدود مبلغ 

تم توفٌر سماعات ولمبات بروجكتور لزوم المدرجات وأجهزة البروجكتور  - -8

 . ج 6371فً حدود مبلغ  

 : انًخــــبصٌ

د اٌىزبث١خ ٚأدٚاد إٌظبفخ اإلششاف ػٍٝ رٛف١ش ع١ّغ األطٕبف ِٓ األدٚا-1

 ٚرٛف١ش٘ب ثبٌى١ّبد إٌّبعجخ .

ئعزالَ األطٕبف اٌّشزشاٖ ٚ اإلشزشان فٟ ٌغبْ اٌفحض ٚاٌزأوذ ِٓ ِطبثمزٙب  -2

  1ٌٍّٛاطفبد 

رغ١ٍُ ع١ّغ ألغبَ اٌى١ٍخ ِب ٠حزبعٛٔٗ ِٓ أطٕبف ِٚغزٍضِبد ٌخذِخ اٌؼ١ٍّخ  -3

 اٌزؼ١ّ١ٍخ .

 َ  31/6/2116اٌحبعت االٌّٟ ثبٌى١ٍخ فٟ ػًّ عشد ٌّخبصْ ِٚؼبًِ رُ  -4
 

 : انٕحذح انحسبثٍخ
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   رُ ػّٙب ئٌٝ اٌٛحذح اٌحغبث١خ ثى١ٍخ َ 2117ٚٔشبء اٌٛحذح اٌحغبث١خ ػبَ رُ ئ         

َ ٚرُ ػُ 2112َ ٚرُ فظٍٙب ٌٍؼًّ وٛحذح ِغزمٍخ فٟ ػبَ 2111اٌضساػخ فٟ ػبَ 

ٚالصاٌذ رؼًّ وٛحذح ِغّؼخ  2114َو١ٍخ اٌطت اٌجششٞ ٚؽت اٌفُ ٚاالعٕبْ فٟ ػبَ 

 ٌٙزٖ اٌى١ٍبد حزٝ ربس٠خٗ .

اٌم١بَ ثظشف ِغزحمبد اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ  - 1 

 ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ أٚي ثأٚي .

اٌم١بَ ثزحظ١ً اٌّظشٚفبد اٌذساع١خ ِٓ اٌطالة ػٓ اٌؼبَ اٌذساعٝ  - 2

ٚرغ٠ٛزٙب ِغ حغبثبد اٌغبِؼخ ٚعذاد ِغزحمبد اٌغبِؼخ  2115/2116َ

 اٌّب١ٌخ وال حغت إٌغت اٌّخظظخ . ٚٚصاسح

اٌظشف ػٍٝ اٌظ١بٔخ ٚاٌزش١ِّبد ٚع١ّغ ِغزٍضِبد اٌى١ٍـخ ِٓ ٚعبئً  - 3

 1حغت حبعخ اٌى١ٍخ ٌٙب  درؼ١ّ١ٍخ ٚ ِغزٍضِب

 1عذاد ِغزحمبد اٌؼشائت ٚاٌزأ١ِٕبد ٚاٌّؼبشبد وً شٙش  - 4

اٌشد ػٍٝ رمبس٠ش اٌغٙبص اٌّشوضٜ ٚاٌّذ٠ش٠خ اٌّب١ٌخ ٚع١ّغ األعٙضح اٌشلبث١خ  - 5

 ٚئظٙبس اٌى١ٍخ ثبٌظٛسح اٌالئمخثبٌغبِؼخ ٚخبسعٙب 
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 : انصٍــبَــــخ
اٌم١بَ ثؼًّ ط١بٔخ ٌغ١ّغ أعٙضح اٌزى١١ف ٚاٌحبعجبد ٚاٌطبثؼبد ٚأعٙضح  - 

اٌزظ٠ٛش ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزبثؼخ ِغ اٌششوبد اٌمبئّخ ػٍٝ اٌظ١بٔخ ٚطشف ع١ّغ 

 ِغزحمبرٙب ِٓ اإلػزّبداد اٌّخظظخ  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انؼقجبد انزً ئػزشضذ انزُفٍز ٔانًقزشحبد :

   

 دور االرضىــــواإلدارٌة بالة ـــــمكاتب السادة العاملٌن باألقسام المالٌوجود  -3

البدروم( حٌث ال ٌوجد فتحات تهـوٌه مناسبة بالمكاتب مما ٌؤثر ذلك على )

 3الحالة النفسٌة للعاملٌن وٌنعكس ذلك بطبٌعة الحال على سٌر العمل 

 

٠ٛعذ ػغض شذ٠ذ فٝ ػّبي اٌخذِبد اٌّؼبٚٔخ ثبٌى١ٍخ ٔظشاا ٌٛعٛد ػذد اص١ٕٓ  -2

ِٓ خّغٗ آالف ؽبٌت  ٚال رغزط١غ اٌؼّبٌخ اٌّٛعٛدح ِجٕٝ ٌٍى١ٍـخ ِٚب ٠مـشة 

اٌم١بَ ثأػجبء اٌّجبٟٔ ٚاٌطالة ، وّب ٠ٛعذ ػغض فٝ ثؼغ اٌزخظظبد ثبٌٕغجخ 

 ٌٍؼب١ٍِٓ ِضً أ١ِٓ اٌّىزجخ ٚأ١ِٓ ٌٍخض٠ٕخ .
 

 


