
 الجامعة فى خـدمـــة المجتمــع



ي اات يمشااع ميم اا ية مهاا يقاا سياااه بتفييت  هاا ي

أمىيي لت ا   ي(ي2035)فص يه جبييهسي(ي210)

ياا رةعايةلشااي  يةلههئاا يةل  ماا يلت اااهسيةل ياا عيماا ي

 .ي2016/يي11/يي13 ةلعه ض يفىي



ي اه يةلتعيها ي(يةختعي ه تك)ق سياه بتفييتن هذييعن مجي

صاانب ميم  ف اا يةلتاابخه ي ةلمخاابعةريت ااريعي هاا ي

لا   ظيياىيأين ئن يةلطال يفىيةلت ي يلمجاسيةل رعةءي

 .ي2016/يي11/يي24



ي اها يمشات يني تا ريةلرهنا ي ةلني تا ريةل طعها يق سياه بتفيي فتت حي

مؤ ااابةييااااه بتفييااااىيمااابريةلااا ي ييضاااع عايت ااااه ييةلرعةيااا 

 تطااا هعيةءبةءيةل ماااا يلاطاااال يمااا يخاااال يةلتااابعه يةلمااااتمعي

إلااااىيج ناااا يةلبعةااااا ي  ةلتاااار بيياااا لخيعةريةل ماهاااا يةلمتمهااااراي

/يي12/يي14ه ااا ميمتطايااا رياااا ميةل مااا يفاااىييةء  بهمهااا مييمااا 

2016 . 









لش  يةلي هاعايخا ل يما ي"يغذةءيةم ي"يةطامياه بتفيمي بعاي

يق ها يةلمضـاـ بةريةل ه هــاـ ي)يةلمخ طــعيةل هره ئهــ ي ةل هم  ها ي

ةلي تعهاااااااااا يي) ةليه ل جهــااااااااااـ ي(ي ةلميهــااااااااااـبةري ام مـااااااااااـه ي

لا  ا ظيياا ي(ي ةل هع اـــ ري ةل طعها ري يةلخما ئعي ياام مه 

م اا فظيةلاااهبي يمشاا ع  يي2016/ي2/ي2صاا  يةلماا ةطنه يفاا ي

 .م مبيااط  /يةلي هعايةلب تـــ ع



من فذييهــ يمنتج ريةلج م ا يما يق سياه بتفيي فتت حي

ماا يةنتاا يي اهتاا يةلطاا يل اا سي ب ةجاا ي خضااعيي

ةليهطعيي ةلرعةي ييمقعيةلمجما يةلنظاعيي ةل اما ي

 .ي2016/ي2/ي15ف ي



لت يهااا يةلطاااال ي يق فاااا ييهئهااا يقااا سيااااه بتفييتنظاااهسي

يأهمهاا يةل  اا ظييااا ييجمهاا ي اهاا ريةلج م اا يةل اا ماه ي

ةليهئ ي يخط عايةلتا ثيةليهئا يياا يصا  ية ناا  ي ي

يةلني تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ريفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 .2016/ي5/ي13ي



ءيناا ءيم  فظاا ي"يم اا يةءمهاا ي"يأطااامياااه بتفيأ  ي مااا يلمياا بعاي

يم اا يأمهاا ي(يةلتعيهاا ي-ةآلبة ي) يهاتاارسيطااال ي اهتاا يأةلي هااعايياا

خما يياىيةءق ي شعطيلا ص  يياىيشه بايةلتخعييةلج م ه ي ذلكي

يقااعةعيمجاااسيج م اا يعقااسيي2016/2017ةيتياا عةييماا يةل اا سيةلجاا م  ي

ي.ي2016/ي5/ي29ف يي2016لان ي(ي13)





ي-م جاااااتهعي)قاااا سياااااه بتفيياااادلرةسيطااااال يةلبعةااااا ريةل اهاااا ي

ينشاااعيي اااثيب لااا يفااا يمجاااالريب لهااا يمتخصصااا ي(يب تااا عة 

 شاااعطيأا اااا يقيااا يمن قشااا يةلعاااا ل يةل امهااا يلا صااا  ييااااىي

يقاعةعيمجااسييي2016يةلبعج ي ذلكيةيتي عةَيم يفص يةلخعهف

 .ي2016/ي5/ي29ف يي2016يلان (ي14)ج م  يعقسي





يق فاا يمج نها يشا ما يق سياه بتفييتنظهسي قها باي(

قعهاا يياا هطيإلااىي(ييشااعه يي-رعةيهاا يي-يهطعهاا ي

 .2016/ي6/ي2يم  فظ يةلي هعايف يي لع م نه ي














