ا

:

اَطاللب ً يٍ انشؤٚخ ٔانشسبنخ انسبنف تحذٚذًْب ،تمٕو انكهٛخ يٍ خالل ئداساتٓب ٔألسابيآاب اناةاهاًاٛاخ ٔأ
ْٛئخ انتذسٚس ثٓب ثتحمٛك ْزِ انشؤٚخ يٍ خالل انشسبنخ انسبنف ركشْب ٍ طشٚك انسٛابسابد ٔارااشا اد
اب

التعريف بكلية الرتبية

:

:

اٜتٛخ:
 -1ئ ذاد انًةهى لجم انخذيخ – يٍ خالل ثشايج راد إدح بنٛخ – ف ٙاًٛع تخصصبد انتاةاهاٛاى اناةابو
يٍ انشٔضخ حتٗ َٓبٚخ انتةهٛى انخبَٕٖٔ ،فمب ً نهُظبو انتكبيهٔ ٙانُظبو انتاتابثاةاٙن ٔٚاُاجارا ٙأٌ ٚاشا اٗ
ئ ذاد يةهى ٚتتحهَّٗ ثبنصفبد انتبنٛخ:
يتًكٍ يٍ تخصصّ األكبدًٙٚن
 رٔ يٓبسح ف ٙشض يبدتّ ٔانتفب م يع طالثّن
ٚ ةًم هٗ خهك يُبخ تشثٕ٘ دًٚمشاط ٙداخم فصهّ ٔيذسستّن
ٚةٕد يتةهً ّٛهٗ انةًم انتةبَٔٔ ،ٙانتةهى انزاتٙن

ِّ
ٚ إكذ هٗ أًْٛخ انتفكٛش ٔانتخطٛط ٔحم انًشكالد ٔاتخبر انمشاس فً ٙاهاّ اناتاةاهاٛاًأ ٙياٍ
خالل انُشبط انًذسسٙن
آداة انًُٓخ ٔلٛى انًجتًع انًصش٘ ٔلٛى انتمذون
 يهتض ٌو
َ
اهاٗ
 رٔ حمبفخ يصشٚخ ٔ شثٛخ ٔ بنًٛخ ،تجةهّ لبدساً هٗ انتأكٛاذ اهاٗ انآإٚاخ ٔا َافاتاب
اٜخشن
 لبدس هٗ استخذاو انتكُٕنٕاٛب ثةبيخ ٔتكُٕنٕاٛب انتةهٛى ثخبصخن
 -2تذسٚت انًةهى ف ٙأحُب انخذيخٔ ،ثج اتجبْبد انتًُٛخ انًُٓٛخ انزاتٛخ نذٖ انخشٚجٔ ،ٍٛد ى لٛى انتةهٛى انًساتاًاش
يذٖ انحٛبحن
ٕٚخ انهجبٌ هٗ اناًاساتإٖ انامإياٙ
 -3ارسٓبو انفةبل ف ٙسسى سٛبسبد انتةهٛى ف ٙيصش ٔتُفٛزْب ،يٍ خالل
ٔانًحهٔ ،ٙانٕحذاد راد انطبثع انخبصٔ ،ئ ذاد انمٛبداد انتةهًٛٛخ ٔتأْٛهٓب ٔتذسٚجٓبن
 -4انمٛبو ثبنجحٕث انتشثٕٚخ ،انت ٙتُتج يةشفخ تشثٕٚخٔ ،تةبنج ل بٚب تشثٕٚخ ٔيشكالد حمٛمٛخ ٚإااآآاب اناتاةاهاٛاى،
ٔتمذٚى حهٕل نٓب تصهح انتةهٛى ٔتطٕسِن
 -5تمذٚى ا ستشبساد ٔانذساسبد انت ٙتسٓى ف ٙتطٕٚش انتةهٛى ٔتحذٚخّ ٍ ،طشٚك ششاكخ فةبنخ يع ٔصاسح انتشثٛاخ
ٔانتةهٛى ٔيذاسسٓبٔ ،ثحٛج ٚشًم رنك كبفخ يكَٕبد انُظبو انتةه ،ًٗٛيٍ ئداسح ٔيُبْج ٔطشق تةهٛى ٔتةهىٔ ،تمإٚاى
ٔغٛشْبن
 -6تحذٚج َظى انذساسخ ٔثشايجٓب ثبنكهٛخ ف ٙضٕ ا تجبْبد انةبنًٛخ ٔا حتاٛاباابد اناًاحاهاٛاخ ،ثاًاب ٚساًاح ثاشفاع
يستٕٖ أدا انكهٛخٚٔ ،مذو ًَٕراب ً نهًإسسبد انتةهًٛٛخ األخشٖ انةبنٛخ ٔلجم انجبيةٛخن
َ -7شش انفكش انتشثٕ٘ انًتمذو ٔانًًبسسبد انتةهًٛٛخ انةصشٚخ ٔفك آنٛبد يتطٕسح داخم انجٛئخ ٔانًجتًع انتةهاٛاًاٙ
ٔانًجتًع كهّن
 -8ديج انتكُٕنٕاٛب ف ٙيجب د تكٕ ٍٚانًةهى ٔانجحٕث انتشثٕٚخٔ ،تشلٛخ استخذايبتٓب ف ٙيجب د اناتاةاهاٛاى اناةابناٗ
ٔانتةهٛى لجم انجبيةٗن
 -9تمذٚى خذيبد ثحخٛخ ٔاستشبسٚخ ٔتطٕسٚخ نًإسسبد انتةهٛى غٛش انُظبيٗ ،انةبيخ ٔانخبصخ ،ثًب ٚخذو انًاذسساخ
ٔانًجتًعٚٔ ،شل ٙانحٛبحن
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حرصت كلية التربية جامعة دمنهور منذ نشأتها وحتى اآلن بإقامة كل ماشأنه تبنى
طاقات الشباب اإلبداعية وفى إطار سعيها الدؤوب لتحقيق هذا الهدف تمكنت كلية
التربية من إنشاء نادى االبداع

 )1جم إعداد سلست محكاملت مى الودواث والمؤجمممتاث المفماد مت
جومٌت قدراث الالب والسادة أعضاء هٌئت الدرًس أهمفا :


هدوة بعووان هدوة عى القتائٌت بحضور كم ممى الماسمحما ة
الدكحورة /غادة غحورى عمٌد الكملمٌمت والماسمحما المدكمحمور
محمد ابو خلٌ وكٌ الكلٌت لخمدممت الممم محمممئ والم مٌمئمت
ولفٌف مى اعضاء هٌئت الحدرًس وعدد ك ٌت مى الطلما
ومسؤولى القتائٌت بوزارة الحتبٌت والحعلٌم بكملمٌمت المحمتبمٌمت
جامعت دموفور 7117-3-7

 الملحقى الطلابٍ الأول ل ودة الحعلٌم بحمضمور المأسمحما
الدكحور  /ع ٌد صالح (رئٌس جامعت دممومفمور) ح بمحمضمور
مممان
الأسحا ة الدكحورة  /هعمماث السمٌمد (ممدًمت ممتكم
ال ودة بال امعت) والأسحا ة الدكحورة  /غادة غحوري (عممٌمد
كلٌت الحتبٌت) ولفٌف ممى السمادة عمممداء ووكملماء المكملمٌماث
والسادة أعضاء هٌئت الحدرًس والفٌئت المعاوهت والمعمامملمٌمى
والطلا بال امعت ،بمدرج الشفٌد رامٍ حساهٌى بكلٌت الحتبٌت
جامعت دموفور 7117-4-4

.

ذتبم اًططٔ قسن اللغِ الفطًسِ٘ ثبلنلِ٘ ثحضَض االستبش السمتتتَض
ػج٘س صبلح ضئ٘س الجبهؼِ ٍاالستبشُ السمتَضُ غبزُ غتَضٕ ػتوت٘تس
النلِ٘ ٍالْ٘ئٔ التسضٗسِ٘ ثبلنل٘ٔ ٍالؼبهل٘ي ٍالطالة ثنل٘ٔ التطث٘ٔ جبهؼتٔ
زهٌَْض 4102-2-42

شمطى االحتفبل ثؼ٘س تحطٗط سٌ٘بء تحت ضػبٗٔ الوٌْسسٔ ًبزٗٔ ػجسٓ – هحتبظت
الجح٘طٓ ٍا ز ػج٘س صبلح – ضئ٘س جبهؼٔ زهٌَْض ٍا ز غبزٓ غتتَضى – ػتوت٘تس
مل٘ٔ التطثِ٘ ثحضَض اللَاء أ.ح هحوس حسي الصَل (الوإضخ الؼسنطٕ) ٍالستبزٓ
ػوساء ٍٍمالء النل٘بت ٍضؤسبء األقسبم الؼلو٘ٔ ٍلتفت٘تن هتي الستبزٓ األستبتتصٓ
ٍالْ٘ئبت الوؼبًٍٔ ٍالؼبهل٘ي ٍالطالة ثبلجتبهؼٔ ٍػسز هي هوتختلتٖ التوتجتتتوتغ
الجحطإٍ ٍأثطبل حطة أمتَثط الوج٘سٓ ثنل٘ٔ التطث٘ٔ جبهتؼتٔ زهتٌتْتَض -4-62
6102

الحفل الرتبهى لفبػل٘بت اسجَع الجَزٓ
بكلية التطث٘ٔ جبهؼٔ زهٌَْض
2051-50-22

هلتقى التسضٗت الو٘ساًى ثبالضتطاك هغ التطث٘ٔ ٍالتؼل٘ن ثنل٘ٔ التطث٘ٔ
جبهؼٔ زهٌَْض
2051-50-53

سؼ٘بً لرلق ق٘ن االًتوبء ٍالوَاطٌِ لسى اثٌبئٌب الطالة ظقط تن تتنتطٗتن
ٍاظتتبح هسضد ثبسن الطْ٘س الؼق٘س ضاهٖ هحوس حسٌ٘ي قبئس التنتتت٘تجتٔ
 011صبػقٔ ثطوبل سٌ٘بء ثحضَضالس٘س االستبش السمتَض ػتجت٘تس ػتجتس
الؼبطى صبلح ضئ٘س الجبهؼٍٔالوٌْسسًٔبزٗٔ ػجسُ هحبظ الجح٘تطٓ ٍ
مل هي اللَاء أضمبى حطة هحوس لطفٖ هحوس قبئس الوٌطقٔ الطوتبلت٘تٔ
الؼسنطٗٔ ٍالوٌْسس حسٌ٘ي هحوس حسٌ٘ي ضق٘ق الطْ٘س ٍالسمتتتَضٓ
غبزٓ غتَضٕ ػو٘س مل٘ٔ التطث٘ٔ ٍاللَاء هجسٕ ػٌبًٖ الستنتطتت٘تط التؼتبم
للوحبظظٔ الجح٘طٓ ٍالؼو٘س ئْٗبة حسي قبئس الفطقٔ  42صبػقٔ ٍػتسز
هي الق٘بزات الؼسنطٗٔ ٍالتٌف٘صٗٔ ٍالطؼج٘ٔ ثبلوحبظظتٔ ٍلتفت٘تن هتي
أػضبء ّ٘ئٔ التسضٗس ٍالْ٘ئٔ الوؼبًٍٔ ٍالؼبهل٘ي ٍالطالة ثبلتجتبهتؼتٔ
ثنل٘ٔ التطث٘ٔ جبهؼٔ زهٌَْض 4102-4-40

ظى اطبض ذتبم اًططٔ قسن الؼلَم االجتوبػِ٘ ثبلنل٘تِ ٍتتحتت ضػتبٗتٔ االستتتبشُ
الوٌْسسِ ًبزٗٔ ػجسٓ هحبظ الجح٘طُ ٍ االستبش السمتَض ػج٘تس صتبلتح ضئت٘تس
الجبهؼِ ٍاالستبشُ السمتَضُ غبزُ غتَضٕ ػو٘س النلت٘تِ ٍ االستتتبش التسمتتتَض
هسحت االًصبضٕ ضئ٘س القسن لالحتفبل ثَ٘م ال٘ت٘ن ٗتَم االضثتؼتبء 02 2 4102
ٍثحضَض الْ٘ئٔ التسضٗسِ٘ ثبلنل٘ٔ ٍالؼبهل٘ي ٍالطالة ٍاطفبل زاض اٗتبم زهتٌتْتَض
ٍثتجْ٘عات هي هسطح الؼطائس ٍظقطات ظٌِ٘ هي طالة النلِ٘ ٍمَضال التجتبهتؼتِ
س٘تن تَظٗغ ّساٗب ٍجَائع ٍضْبزات تقسٗط لطالة الفطقِ الطاثؼِ ٍاسبتصٓ القستن
هوي حصلَا ػلٖ زضجبت ػلوِ٘ ذالل الؼبم االمبزٗوٖ ٍاٍضتحتٔ الٍائتل التفتط
السضاسِ٘ للقسن

الولتقى االٍل لجبهؼِ زهٌَْض تحت ػٌَاى (( تؼسازًب – هستقجلٌب )) ٍالتصٕ
ٗؼقس ثبلتؼبٍى هغ الجْبظ الوطمعى للتؼجئِ الؼبهِ ٍاالحصبء ثبلجح٘تطٓ تتحتت
ضػبٗٔ الوٌْسسٔ ًبزٗٔ ػجسٓ – هحبظ الجح٘طٓ ٍا ز ػج٘س صبلح – ضئت٘تس
جبهؼٔ زهٌَْض ٍالس٘س اللَاء اثَ ثنط الجٌسى ضئ٘س الجْبظ الوطمعى للتؼجتئتِ
الؼبهِ ٍاالحصبء ٍا ز غبزٓ غتَضى – ػو٘س مل٘ٔ التطثِ٘ ٍ ثتحتضتَض التلتَاء
أ.ح طبض سؼس اهلل (ضئ٘س قطبع الَجِ الجحطٕ للجْبظ الوطمعٕ للتؼتجتئتٔ
ٍاإلحصبء) ٍاألستبش ػوط ّ٘جٔ (هسٗط الجْبظ الوطمعٕ للتتتؼتجتئتٔ ٍاإلحصتبء
ثبلجح٘طٓ) ٍاللَاء أ.ح هحوس حسي الصَل (الوإضخ الؼسنتطٕ) ٍالستبزٓ
ػوساء ٍٍمالء النل٘بت ٍضؤسبء األقسبم الؼلو٘ٔ ٍلف٘ن هي السبزٓ األستبتتصٓ
ٍالْ٘ئبت الوؼبًٍٔ ٍالؼبهل٘ي ٍالطالة ثبلجتبهؼٔ ٍػسز هي هوخلٖ الوجتتوتغ
الجحطإٍ ٍالنٌ٘سٔ ٍاألظّط ثنل٘ٔ التطث٘ٔ جبهؼٔ زهٌَْض

تحت ضػبٗٔ االستبش السمتَض ػج٘س صتبلتح ضئت٘تس جتبهتؼتٔ
زهٌَْض ٍاالستبشُ السمتَضُ غبزُ ػجس الفتبح غتَضٕ ػتوت٘تس
مل٘ٔ التطثِ٘ ٍثحضَض مل هي االستبش السمتَض هحوس اثَ ذل٘ل
ٍم٘ل النلِ٘ لطئَى الج٘ئِ ٍاالستبشُ السمتَضُ ًبزِٗ اًسضٍس
استبش اللغٔ الفطًسِ٘ ثبلنلِ٘ توت الَ٘م االحتس 41 2 4102
استنوبال لسٍض مل٘ٔ التطثِ٘ موٌسق ػبم لونبظحٔ التوترتسضات
ثوحبظظٔ الجح٘طُ ػقس ًسٍُ ثؼٌَاى اًت اقَٕ هي الورتسضات
حبضط ظْ٘ب ز هحوس هصطفى ذج٘ط الستوتَم ٍالتوترتسضات
ثوصلحٔ الطت الططػى ثَظاضٓ الؼسل ٍا .ثالل هحوس هستطتبض
صٌسٍ هنبظحٔ الورسضات التبثغ لتطئتبستٔ التَظضاء ٍشلتل
توْ٘سا الظتتبح زٍضٓ تسضٗجِ٘ لفطٗقٍ TOTالصٕ س٘تتن هتي
ذاللِ ػقس هجوَػٔ ٍضش ػول للتَػ٘ٔ ثبلورسضات اثتساء هتي
َٗم االضثؼبء القبزم الوَاظق == 41 2 4102تطثت٘تِ ضائتسٓ
ظٖ ذسهٔ الوجتوغ ٍالج٘ئٔ ٍتحطظ ػلٖ التطثِ٘ االذالقِ٘ قجتل
الؼلوِ٘

احتفبالت جبهؼٔ زهتٌتْتَض
ثوٌتبستجتٔ التصمتطى
الًتصبضات حتطة امتتتَثتط
الوج٘سٓ ثتحتضتَض التلتَاء
اضمبى حطة ط٘تبض ستؼت٘تس
ذالف ٍاللَاء هحوس الصتَل
ثنل٘ٔ التطث٘ٔ جبهؼٔ زهٌَْض
4102-01-2

حولٔ التجطع ثبلسم ثنل٘ٔ التطث٘ٔ جبهؼٔ زهٌَْض

2051-50-3

اظتتح الس٘س األستبش السمتَض ػج٘س صبلح (ضئ٘س جبهؼٔ زهٌتْتَض )هتٌتتتسى
ضض٘س هحل الصامطٓ ضبّس ػلى الؼالقبت الوصطٗٔ الفطًس٘ٔ  ،ثحضَض هتؼتبلتٖ
الوٌْسسٔ ًبزٗٔ ػجسُ (هحبظ الجح٘طٓ) ٍاألستبش السمتَض هحوتس أحتوتس
ػجس اللط٘ن (هسبػس ٍظٗط اٙحبض  -ضئ٘س قطبع اٙحبض اإلساله٘ٔ ٍالتقتجتطت٘تٔ)
ٍالس٘س ًج٘ل حجالٍٕ (قٌصل ظطًسب الؼبم ثبإلسنٌسضٗٔ) ٍالس٘س ّت٘تطظت٘تٖ
ضبهجلَ٘ى (هوخل ػبئلٔ ضبهجلَ٘ى) ٍالس٘سٓ مبتطٗي مَالى (هتسٗتط هتتتحتن
الفٌَى ثجبضٗس) ٍاألستبشٓ السمتَضٓ ًبزٗٔ أًسضاٍس (األستتتبش التوتتتفتطع
ثقسن اللغٔ الفطًس٘ٔ) ٍاألستبشٓ السمتَضٓ غبزٓ غتَضٕ (ػو٘س مل٘ٔ التطث٘تٔ)
ٍالسمتَض ظبضٍ التالٍٕ (هحبظ الجح٘طٓ األسجق (ٍالسمتَض أحوس َٗستن
(هسٗط هنتت الطط األٍسط ٍالنبتت ٍالصحفٖ ٍالوفنط الوصطٕ) ٍمتصلتل
ضسبلٔ هسجلٔ لأله٘ط ضبضل ًبثلَ٘ى هَجْٔ للطؼت الوصطٕ ثضطٍضٓ تتطتَٗتط
ضض٘س ٍمصلل ضسبلٔ هسجلٔ ألحس أحفبز الط٘د ئثطاّ٘ن الجوبل مجت٘تط تتجتبض
ضض٘س ٍأحس ضَْز ػقس ظٍاد الجٌطال جبك هٖ َّ هي ظث٘سٓ الجَاةٍ ،تٌتبٍل
النبتت ئثطاّ٘ن ػٌبًٖ هس٘طٓ النفبح الوصطٕ لطؼت ضضت٘تسٍ .لتفت٘تن هتي
السبزٓ ػوساء ٍٍمالء النل٘بت ٍضهَظ الخقبظٔ الفطًس٘ٔ ٍالوصطٗٔ ٍالتقت٘تبزات
الطؼج٘ٔ ٍالتٌف٘صٗٔ؛ ٍشلل ثقبػٔ الوإتوطات النجطى ثنل٘ٔ التطثت٘تٔ ثتوتجتوتغ
األثؼبزٗٔ2051-55-51 .

ػلى ّبهص هٌتسى ضض٘س هحل الصامطٓ ضاظق الس٘س األستبش السمتَض ػجت٘تس صتبلتح -
ضئ٘س جبهؼٔ زهٌَْض ٍظس ظطًسٖ ثحضَض هؼبلٖ الوٌْسسٔ ًبزٗٔ ػتجتسُ (هتحتبظت
الجح٘طٓ) ٍاألستبشٓ السمتَضٓ ًبزٗٔ أًسضاٍس (األستبش الوتفطؽ ثتنتلت٘تٔ التتتطثت٘تٔ)
ٍالس٘س ّ٘طظٖ٘ ضبهجلَ٘ى (هوخل ػبئلٔ ضبهجلَ٘ى) ٍالس٘سٓ مبتطٗي متَالى (هتسٗتط
هتحن الفٌَى ثجبضٗس) ٍاألستبشٓ السمتَضٓ غبزٓ غتَضٕ (ػو٘س مل٘ٔ التطث٘ٔ) ٍالس٘تس
اللَاء سنطت٘ط ػبم هحبظظٔ الجح٘طٓ ٍلف٘ن هي السبزٓ أػضبء ّ٘ئٔ التسضٗس ثبلجبهؼتٔ
ٍقسن اللغٔ الفطًس٘ٔ ثونتجٔ اإلسنٌسضٗٔ.

2051-55-25

ٍظس جبهؼٔ زهٌَْض تحت ضػبٗٔ األستبش السمتَض ػج٘س صبلح (ضئ٘س
جبهؼٔ زهٌَْض) التقى ثنل هي هؼبلٖ األستبش السمتَض ذبلس ػٌبًٖ (ٍظٗط
اٙحبض) ٍهؼبلٖ الوٌْسسٔ ًبزٗٔ ػجسُ (هحبظ الجح٘طٓ) ٍاألستبش
السمتَض هحوس أحوس ػجس اللط٘ن (هسبػس ٍظٗط اٙحبض  -ضئ٘س قطبع اٙحبض
اإلساله٘ٔ ٍالقجط٘ٔ) ح٘ج ضول ٍظس الجبهؼٔ ً٘بثٔ ػي هؼبلٖ ضئ٘س
الجبهؼٔ مل هي األستبشٓ السمتَضٓ غبزٓ غتَضٕ (ػو٘س مل٘ٔ التطث٘ٔ)
ٍاألستبشٓ السمتَضٓ ًبزٗٔ أًسضاٍس ( أستبش اللغٔ الفطًس٘ٔ ثنل٘ٔ التطث٘ٔ)
ح٘ج ضول اللقبء ػسز هي الق٘بزات التٌف٘صٗٔ ٍالطؼج٘ٔ ٍهوخل٘ي ػي أجْعٓ
الحنن الوحلٖ ٍالج٘ئٔ ٍالتٌس٘ق الحضبضٕ ٍالس٘بحٔ ٍاٙحبض ٍاألٍقبف
ٍالجْبت األهٌٍ٘ٔ ،شلل ثوجوغ زهٌَْض الخقبظٖ 205-55-21
اظتتح األستبش السمتَض ػج٘س صبلح (ضئ٘س جبهؼٔ زهٌَْض) هجبزضٓ هؼب ًطسن
ططٗقل لسَ الؼول ثبلتؼبٍى هغ األمبزٗو٘ٔ الؼطث٘ٔ للؼلَم ٍالتنٌَلَج٘ٔ ٍالٌقل
الجحطٕ؛ ثحضَض مل هي األستبش السمتَض ػلٖ صَاى (هفَض قطبع التؼل٘ن
ٍالطالة) ٍاألستبش السمتَض هحوس أثَ ذل٘ل (ٍم٘ل مل٘ٔ التطث٘ٔ لطئَى ذسهٔ
الوجتوغ ٍتٌو٘ٔ الج٘ئٔ) ٍالس٘س السمتَض هسٗط ظطع ضطمٔ التسضٗت ٍتنٌَلَج٘ب
الوؼلَهبت التبثؼٔ لألمبزٗو٘ٔ الؼطث٘ٔ للؼلَم ٍالتنٌَلَج٘ب ٍالٌقل الجحطٕ ٍالَظس
الوطاظق ٍ ،لف٘ن هي السبزٓ ػوساء ٍٍمالء النل٘بت ٍأػضبء ّ٘ئٔ التسضٗس ٍالؼبهل٘ي
ٍالطالة ،ثوسضد الطْ٘س الؼق٘س ضاهٖ حسٌ٘ي ثنل٘ٔ التطث٘ٔ جبهؼٔ زهٌَْض

2051-52-3

تحت ضػبِٗ االستبش السمتَض ػج٘س ػجس الؼبطى صبلح ضئ٘س جبهؼِ زهٌتْتَض
ٍاالستبش السمتَض غبزٓ ػجس الفتبح غتَضى ػو٘س مل٘ٔ التتتطثت٘تٔ ٍظتى اطتبض
التؼبٍى ث٘ي جبهؼِ زهٌَْض ٍٍظاضٓ االٍقبف تن تٌظ٘ن ًسٍُ ثؼٌَاى (ذتلتق
االذالظ ٍاّو٘تِ ظى ح٘بٓ الوجتوغ ) حبضط ظْ٘ب هي ٍظاضٓ االٍقبف االستبش
السمتَض هحوس الؼطٌٗى ٍقبم ثبلتقسٗن ٍالتؼق٘ت ػتلتى التٌتسٍٓ االستتتبش
السمتَض ظتحى ػط٘جٔ ٍم٘ل النل٘ٔ لطئَى السضاسبت الؼل٘ب ٍالجحَث ثتنتلت٘تٔ
التطث٘ٔ جبهؼِ زهٌَْض

.2053-2-52

تحت ضػبِٗ االستبش السمتَض غبزٓ ػجس الفتبح غتَضى ػو٘س مل٘ٔ التطث٘ٔ ًسٍُ ثؼٌَاى ظي
التؼبهل هغ االذطٗي ٍشلل ثقبػٔ الوإتوطات النجطى ثنل٘ٔ التطث٘ٔ ثوجوغ األثؼبزٗٔ.

2053-2-25

هجبزضٓ مي ئٗجبث٘ب التٖ أطلقْب األستبش السمتَض ػتجت٘تس صتبلتح (ضئت٘تس جتبهتؼتٔ
زهٌَْض) اظتتح س٘بزتِ هحبضطٓ هطتبضمتٔ الطتجتبة ظتٖ صتٌتغ هستتتقتجتل هصتط ؛
ثحضَض األستبش السمتَض ػلٖ صَاى (هفَض ًبئت ضئ٘س الجبهؼٔ لقتطتبع التتتؼتلت٘تن
ٍالطالة) ٍاألستبشٓ السمتَضٓ غبزٓ غتَضٕ (ػو٘س مل٘ٔ التطث٘ٔ) ٍلفت٘تن هتي الستبزٓ
ػوساء ٍٍمالء النل٘بت ٍأػضبء ّ٘ئٔ التسضٗس ٍالطالة ؛ ٍشلل ثوقط مل٘ٔ التطث٘ٔ ثوتسضد
الطْ٘س ضاهٖ حسٌ٘ي؛ ح٘ج تستْسف الٌسٍٓ ًطط الَػٖ ثأّو٘ٔ الوطتبضمتٔ الست٘تبست٘تٔ
اإلٗجبث٘ٔ للطجبة 2053-2-25.

اظتتح األستبش السمتَض ػج٘س صبلح (ضئ٘س جبهؼٔ زهٌَْض )ًسٍٓ" غ٘ط ح٘بتتل
ثقَٓ التفن٘ط اإلثساػٖ" ٍالوقبهٔ تحت ضػبٗٔ س٘بزتِ ظٖ ضحبة مل٘ٔ التتتطثت٘تٔ،
ٍالتٖ ٗحبضط ظْ٘ب السمتَضٓ جْبز ئثطاّ٘ن (ذج٘طٓ التٌو٘ٔ الجطتطٗتٔ ٍ -ػضتَ
هجلس الٌَاةٍ -ثطلٔ هصط ظٖ السجبحٔ )ٍاألستبش ثسبم الرَضٕ (ذج٘ط التٌو٘ٔ
الجططٗٔ)ٍ ،ثحضَض السبزٓ ًَاة ضئ٘س الجبهؼٔ ٍػسز هي السبزٓ ػوساء ٍٍمتالء
النل٘بت ٍلف٘ن هي السبزٓ أػضبء ّ٘ئٔ التسضٗس ٍالْ٘ئٔ الوؼبًٍٔ ٍالتؼتبهتلت٘تي
ٍالطالة .ثنل٘ٔ التطث٘ٔ جبهؼِ زهٌَْض

2053-2-23

اظتتح الَ٘م األستبش السمتَض ػج٘س صبلح (ضئ٘س الجبهؼٔ )هٌتسى ًحَ ٍطي ثال
أهٍ٘ٔ ،الصٕ ٗقبم ظٖ ضحبة مل٘ٔ التطث٘ٔ تحت ضػبٗٔ س٘بزتِ ٍئضتطاف األستتتبش
السمتَض هجسٕ ػعٗع (ضئ٘س اللجٌٔ الؼل٘ب للقضبء ػلى األه٘ٔ ثبلوجلس األػتلتى
للجبهؼبت) ٍاألستبشٓ السمتَضٓ غبزٓ غتَضٕ (ػو٘س مل٘ٔ التطث٘ٔ) ؛ ٍثوطبضمتٔ
ٍحضَض ػسز هي هوخلٖ الوجلس األػلى للجبهؼبت ٍهطتطٍع هصتط التقتَهتٖ
للقضبء ػلى األه٘ٔ ثوطبضمٔ طالة الجبهؼبت ٍلف٘ن هي السبزٓ أػضتبء ّت٘تئتٔ
التسضٗس ٍ ،ثوطبضمٔ ظبػلٔ هي طلجٔ الجبهؼٔ الوطبضم٘ي ظٖ هجتبزضٓ جتبهتؼتٔ
زهٌَْض لوحَ األه٘ٔ ،ثقبػٔ الوإتوطات النجطى ثنل٘ٔ التطث٘ٔ –جبهؼِ زهٌَْض

. 2053-3-2

تصَٗط الف٘لن الَحبئقٖ ":ضض٘س هحل الصامطٓ " ٍالوقسم للؼطض ظٖ ثتبضٗتس
ظٖ ئطبض الوٌبظسٔ ػلى أحسي ظ٘لن ًبطق ثبلفطًس٘ٔ ظٖ الوستبثتقتٔ الستٌتَٗتٔ
للوؼْس الفطًسٖ للخقبظٔ ٍالتؼبٍى تحت اضطاف األستبشٓ السمتتتَضٓ غتبزٓ
غتَضٕ (ػو٘س مل٘ٔ التطث٘ٔ  -جبهؼٔ زهٌَْض) ٍالسبزٓ أػضبء ّ٘ئتٔ التتتسضٗتس
ثقسن اللغٔ الفطًس٘ٔ ٍتٌف٘ص طالة قسن اللغِ الفطًس٘ٔ



هإتوطات ػلو٘ٔ

الوإتوط الؼلوٖ األٍل
لقسن اللغٔ الؼطث٘ٔ
ثنل٘ٔ التطث٘ٔ جبهؼٔ زهٌَْض
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الوإتوط ثؼٌَاى هنبظحٔ االضّبة ٍالتططف ثبلفنط ٍالوتؼتطظتٔ تتحتت ضػتبٗتِ
االستبش السمتَض ذبلس ػجس الغفبض ٍظٗط التؼل٘ن الؼبلى ٍحضَضالوٌْسسٔ ًتبزٗتِ
ػجسٓ  ،هحبظ الجح٘طٓ ٍاالستبش السمتَض هتحتوتس هترتتتبض جتوتؼتٔ ٍ ،ظٗتط
االٍقبف ٍاالستبش السمتَض ػج٘س صبلح ضئ٘س جتبهتؼتِ زهتٌتْتَض ٍاألستتتبشٓ
السمتَضٓ غبزٓ غتَضٕ ػو٘س مل٘ٔ التطث٘ٔ ٍلف٘ن هي الستبزٓ ػتوتساء ٍٍمتالء
النل٘بت ٍأػضبء ّ٘ئٔ التسضٗس ٍالؼبهل٘ي ٍالطالة ،ثوسضد الطْ٘س الؼتقت٘تس
ضاهٖ حسٌ٘ي ثنل٘ٔ التطث٘ٔ جبهؼِ زهٌَْض 6102-6-4

