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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

0202/0202 الجامعي للّام  شابْال ال٣لُت مجلغ  

ا٘ٞ خذلا  ًىم املىّٝذ  24/22/0202 املى

********** 

  الحادًت ِؽش احخمْ مجلغ ال٣لُت في جمام العاِت        
 
ّذ الامامبشثاظت العُذ لاظخار الذ٠خىس/  ـباخا  ِمُذ ال٣لُت   دمحم ٘س

 :وبدمىس ١ل مً 
 ؼئىن الخّلُم والىالب تٜاثم بّمل و١ال ال٣لُت للذساظاث الّلُا والبدىر وو٠ُل         ؤ.د/ ظماح دمحم الفاوي  .2
ذي/ د2ؤ .0  البِئت وجىمُت املجخمْ خذمت لؽئىن  ال٣لُت و٠ُل                ؤبىالىمش العُذ ٘و
ت اللٕت ٜعم مجلغ سثِغ  امللُجى خلمى دمحم اًمان/ د.ؤ .3   الاهجلحًز
 والشوماهُت الُىهاهُت والذساظاث آلازاس ٜعم مجلغ سثِغ                     ٜاظم ِبذاملحعً ِبحر/ د.ؤ .4
خ ٜعم مجلغ سثِغ   مشحىهت دمحم ابشاَُم/ د.ؤ .5  الخاٍس
  الٙلعٙت ٜعم مجلغ سثِغ  اظماُِل دمحم هللا ٘مل/ د.ؤ .6
ُت    د. دمحم ؤخمذ الٙٝى .7  الٝاثم بّمل سثِغ مجلغ ٜعم اللٕاث الؽٜش
  آلازاس ٜعم مجلغ سثِغ بّمل الٝاثم     ِثمان ظُّذ ؤخمذ/ د .8
اُ٘ا  ؤ.د/ دمحم ِبذالٝادس ِبذالحمُذ .9  لاظخار بٝعم الجٕش

ت اللٕت بٝعم لاظخار  الضو٠ت خمِغ دمحم محراهذا/ د.ؤ .10   الاهجلحًز
 لاظخار بٝعم آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت   ؤ.د/ خىان خمِغ الؽا٘عى  .11
 ٓش بٝعم الٙلعٙتلاظخار املخٙ   ؤ.د/ مُالد ص١ى ٔالى .12
خ   ؤ.د/ ٘اًضة مدمىد ـٝش .13  لاظخار املخٙٓش بٝعم الخاٍس
 لاظخار املعاِذ بٝعم اللٕت الّشبُت  د/ ؤظماء مدمىد ؼمغ الذًً .14
ذ مفىٙى ٘مل/ د .15  آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت بٝعم املذسط   ؼحرٍو
 ىدة بال٣لُتاملذًش الخىُٙزي لىخذة لمان الج   ؤبىِلى مدمىد دمحم/ د.ؤ .16
  الال٢تروهُت الخذماث وخذة مذًش                 خمُذة ِىُت ؤخمذ/ د .17
  ال٣لُت ؤمحن                  لحىحي خلمى الىلُذ خالذ/ العُذ .28
 : مً ١ل دِىة وجم
اُ٘الاظخار    دمحم ِىك العمجى /دؤ. .1  بٝعم الجٕش

ذ  : الحمىس  ًِ اِخزس ٜو
  الّشبُت اللٕت ٜعم مجلغ سثِغ                 بش١اث ٘ااد اًمان/ د.ؤ .1
 لاظخار بٝعم اللٕت الّشبُت    ؤ.د/ ِمش شحاجه دمحم .2
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ّذ الامام ا٘خخذ العُذ ؤ.د/    الاحخماُ  ِمُذ ال٣لُت  دمحم ٘س

ّذ الامامفي بذاًت الاحخماُ سخب العُذ ؤ.د/  -  . الحمىس ِمُذ ال٣لُت وسثِغ املجلغ  بجمُْ العادة   دمحم ٘س

ّذ الامام  ِمُذ ال٣لُت وسثِغ العُذ لا  سخب - ذ مفىٙى ٘مل   املجلغظخار الذ٠خىس/ دمحم ٘س بالعُذة الذ٠خىسة/ ؼحرٍو

ت مجلغ ال٣لُت ١إٜذم مذسط بال٣لُت .  املذسط بٝعم الازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت الهممامها لّمٍى

 

اث إلاخاوت و الخفذًٞ :  -ؤوال : مىلِى
شخذ في  .1

 
 مجلغ الجامّت، املىلىِاث التى و

 

 

 زاهُا:   مىلىِاث وخذة لمان الجىدة :
: 
 
 الخفذًٞ ِلى مدمش الجلعت العابٝت . ؤوال

 الٝشاس : جم الخفذًٞ .    
 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

ا :   ُ  للجىدة بالٝعم ، و٠زل٤ اخخُاس مشؼذي الذِم الىالبي للٙزاه
 
اُ٘ا بترؼُذ د.دمحم ِبذٍ بذس الذًً ميعٝا ٛش خىاب ٜعم الجٕش

 لاسبْ .

ا٘ٞ املجلغ       الٝشاس : و
 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 

ا
 
اُ٘ا .:  زالث  بؽإن اِخماد الخىت إلاظتراجُجُت لٝعم الجٕش

ا٘ٞ املجلغ مْ مخاوبت لاٜعام الّلمُت في مجلغ ال٣لُت الٝادم بمشوسة جٝذًم خىىهم إلاظتراجُجُت  .    الٝشاس : و
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 الٝشاس :

 .ؤخُي مجلغ ال٣لُت 
 
 ِلما

ا :  ّ اُ٘ا ِلى ما جٝذم به مً اهجاصاث خاـت بالجىدة .  ساب  جىحُه الؽ٢ش لٝعم الجٕش
 مً الخّاون البىاء ، وجدذًذ    

 
ذا ُٞ والعذاد ومٍض اُ٘ا مْ ؤوُب الخمىُاث بالخ٘ى ا٘ٞ املجلغ ِلى جىحُه الؽ٢ش لٝعم الجٕش الٝشاس : و

اُ٘ا ؤخذ البرامج املعتهذ٘ت لالِخما  د  .بشهامج الجٕش
 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 
 : 
 
خماد .خامعا ى٥ بلى الِا خ ًِ ججهحزاث الٝعم الظدُٙاء مّاًحر الجىدة للـى ش ميعٞ الجىدة بٝعم الخاٍس  بؽإن جٍٝش

     . 
 
 الٝشاس: ؤخُي املجلغ ِلما

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 
 

 

 : 
 
خ والزي ًخظادظا خ بؽإن خىاب ٜعم الخاٍس  لالظخبُاهاث الخاـت ببرهامج الخاٍس

 
ممً اخخُاس ؤ.د. دمحم مدمىد ؤبىِلى مد٢ما

ا فى مجا٥ الجىدة.  ُ  داخل
 
 ٠ىهه مشاحّا

  
 
 . الٝشاس : ؤخُي املجلغ ِلما

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

:  
 
خ ِلى ما جٝذم به مً اهجاصاث خاـت بالجىدة .  ظابّا  جىحُه الؽ٢ش لٝعم الخاٍس

 مً الخّاون البىاء ، الٝشاس : 
 
ذا ُٞ والعذاد ومٍض اُ٘ا مْ ؤوُب الخمىُاث بالخ٘ى ا٘ٞ املجلغ ِلى جىحُه الؽ٢ش لٝعم الجٕش و

خ  ؤخذ البرامج املعتهذ٘ت لالِخماد  .    وجدذًذ بشهامج الخاٍس

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

 : بخفىؿ الاظخبُاهاث إلال٢تروهُت املٝذمت م
 
 ً سثِغ لجىت الاظخبُاهاث د.ِفام املفشي . زامىا
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ا٘ذًً  –وهي ) اظخماسة وؽاه ِمى ِمى َُئت      اظخماسة جُُٝم  –همىرج ُٜاط ؤداء الهُئت املّاوهت  –مٝترح حزب الىالب الى

 شاث ( اظخبُان مذي سلا الىالب ًِ املحال –اظخبُان ُٜاط سلا ؤولُاء لامىس ًِ الخّلُم ًِ بّذ  –ؤداء سثِغ الٝعم 

 مً خال٥ الخيعُٞ بحن لجىت الاظخبُاهاث و وخذة 
 
ا٘ٞ املجلغ مْ حّمُم بحشاء الاظخبُاهاث بل٢تروهُا ، ٠زل٤ اِخماد  ITالٝشاس : و

خماد بّذ  َزٍ الاظخبُاهاث بّذ مشاحّتها  مً حلغ ال٣لُت والاظخّاهت باظخبُاهاث الهُئت الٝىمُت لممان حىدة الخّلُم والِا

لها بلي اظخ  بُاهاث ال٢تروهُت .جدٍى

خ ، وجىحُه الؽ٢ش بلي الٝعم .  ٠زل٤ الاظخّاهت باالظخبُاهاث التي جم جفمُمها في ٜعم الخاٍس

خٝذم مجلغ بداسة الىخذة بالؽ٢ش للذ٠خىس ِفام املفشي ولجىت الاظخبُاهاث  ملا جٝذم به مً اٜتراخاث واظخبُاهاث .   ٍو

 

 
 

 
 شاثهمىرج اظخبُان مذي سلا الىالب ًِ املحال

حُذ  ممخاص الجىاهب م
 
 
 حذا

 لُّٚ مٝبى٥  حُذ

      الىظاثل الخّلُمُت املعخخذمت فى املحالشاث ١اهذ مىاظبت بذسحت .1
باث الّلمُت ١اهذ خذًثت ومىاظبت  .2 لاحهضة الّلمُت املعخخذمت فى الخذٍس

 بذسحت
     

      الاظخٙادة مً الذساظت املُذاهُت ١اهذ مُٙذة بذسحت .3
      ظخٙادة مً الذساظت املُذاهُت ١اهذ مُٙذة بذسحتالا  .4
      اظخلضمذ الذساظت جشددٟ ِلى امل٢خبت بذسحت .5
ال٢خب واملشاحْ املىحىدة بامل٢خبت ١اهذ خذًثت ومىاظبت للمدخىي الّلمى  .6

 بذسحت
     

       اظخلضمذ الذساظت جشددٟ ِلى ؼب٢ت الاهترهذ بذسحت .7
      لى املىحىدة بال٣لُت ١اهذ ١اُ٘ت وخذًثت ومىاظبت بذسحتاحهضة الحاظب آلا .8
ذ الال٢ترووى بذسحت .9 ٞ البًر       ١ان الخىاـل بحن لاظخار والىالب ًِ وٍش

      الاظخٙادة مً ظاِاث الذِم الىالبي ١اهذ ١اُ٘ت ومىاظبت بذسحت 10
      لشة بذسحت١ان الخٙاِل واملىاٜؽت بحن لاظخار والىالب ؤزىاء املحا 11
      ساعى لاظخار الٙشوٛ الٙشدًت بحن الىالب ِىذ ؼشح املادة الّلمُت بذسحت 12
     الخ٣لُٙاث الخاـت باملٝشس الذساس ى مثل )اِذاد بدث ، مٝا٥، حمْ بُاهاث  13
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 ،ِمل وؽاه ...بلخ( ١اهذ مىاظبت بذسحت
ٝت جُُٝم لاظخار بهزٍ الخ٣لُٙاث مثل )مىاٜؽت لا  14 ٣٘اس،مالخٍاث م٢خىبت وٍش

 ....الخ(  ١اهذ مىاظبت بذسحت
     

 بذسحت 15
 
ب٤ ِلى لاظئلت الخإَُلُت الخخباساث نهاًت الّام مىاظبا       ١ان جذٍس

      ١ان التزام لاظخار بمُّاد املحالشة بذسحت 16
        حّامل لاظخار مْ حمُْ والبه دون جمُحز بذسحت 17
      ر ١ان ٜذوة خعىت ل٤ فى ؤداء ِمله بذسحتحؽّش ؤن لاظخا 18
 بذسحت 19

 
ذ املخفق لذساظت املٝشس ١ان ١اُ٘ا       الٜى

فا ِلى خمىس املحالشة بذسحت 20       ٠ىذ خٍش
      م٣ان املحالشة ١ان مىاظبا بذسحت 21
      مىاُِذ املحالشاث ١ان مخىاظٝا ومىاظبا بذسحت 22

 

 

 
غ . اظخماسة وؽاه ِمى َُئت  الخذَس

 ؤوال : إلاحشاءاث الخىُٙزًت 

 

غ في بذاًت الّام الذساس ي وبالخيعُٞ مْ سثِغ الٝعم بخدذًذ ؤَذا٘ه التي ظِععى لخدُٝٝها في خال٥ 1 . ًٝىم ِمى َُئت الخذَس

 الّام .

ٞ مّها حمُْ الىزاثٞ املّضصة لها2 ٘ش غ، ٍو م ؤِماء َُئت الخذَس غ اظخماسة جٍٝى علمها لشثِغ الٝعم في  . ًمؤل ِمى َُئت الخذَس َو

 نهاًت ١ل ٘فل دساس ي .

 

 . ًخىلى سثِغ الٝعم بمشاحّت وجذُٜٞ الٝعم الخاؿ بّمى َُئت الخذَسغ، ٠ما ًٝىم بملء الجضء الخاؿ به في الاظخماسة .3

 

غ في ظبُل ال٢ؽٚ ًِ ظلبُاث لاداء في الّم4 ل والععي بلى . ًٝىم سثِغ الٝعم بمىاٜؽت هخاثج الخُُٝم مْ ِمى َُئت الخذَس

. 
 
ا معخٝبال  ججاوَص

 

ْ الجضء الخاؿ به .5  . ًخىلى ِمُذ ال٣لُت املّجي مشاحّت وجذُٜٞ الٝعم الخاؿ بّمى َُئت الخذَسغ والٝعم لا١ادًمي زم ًٜى
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .

=========================================================  ================= 

     1496633540ث + فاكس     -1496633540ث:           ~ 6 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعاديت –مجمع الكلياث                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  edu.egwww.Damanhour.website: 
                                               

 

 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 

ؽمل رل٤ ا6 ش لعّادة سثِغ الجامّت في َو علم الخٍٝش ش ًِ ؤداء املذسظحن في ١لُخه، َو هجاصاث الّام . ًخىلى ِمُذ ال٣لُت بِذاد جٍٝش

 لا١ادًمي.

 

 . جىزٞ وسخ مً َزٍ الاظخماسة في الجهاث الخالُت :7

 .م٢خب الّمُذ 

 . م٢خب و٠ُل ال٣لُت لؽاون الخّلُم والىالب 

 

 في الحاالث الخالُت:8
ُ
ا عخّان بيخاثج الخُُٝم العىىي لؤل١ادًمُحن ٠خُُٝم ؼامل لؤلداء، خفـى  . ًخم اظخخذام الخُُٝم العىىي َو

  ُت لا١ادًمُت  .ِىذ ملء ش الخاؿ بالٝعم ِىذ الخٝذم للتٜر  الخٍٝش

 . ًًفي خالت ججذًذ ِٝىد لاظاجزة املخّاٜذ 

 . ت خعب الحاحت  في خاالث ؤخشي بداٍس
 

غ م ؤِماء َُئت الخذَس  اظخماسة جٍٝى
 ؤوال: البُاهاث الصخفُت:       

 

 ١لُت 

 الٝعم لا١ادًمي:

 إلاظم:

م الصخص ي: خ املُالد: الٜش  جاٍس

 الجيعُت: الذسحت الىٌُُٙت 

 الخخفق الّام:

 الخخفق الذُٜٞ:

 

ل ِلمي: خ الحفى٥ ِلُه: آخش مَا  جاٍس

ل:  الجهت املاهدت للمَا

غ الجامعي:  ِذد ظىىاث الخبرة في مجا٥ الخذَس
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

اٛ الىزاثٞ التي جثبتها(: ت )ًشجى ب٘س  الجىاثض والؽهاداث الخٝذًٍش

اظم الجاثضة/الؽهادة 
ت  الخٝذًٍش

لجهت املاهدت ا
ت  للجاثضة/الؽهادة الخٝذًٍش

املجا٥ الزي مىدذ ُ٘ه 
ت  الجاثضة/الؽهادة الخٝذًٍش

خ  الخاٍس

    

    

    

    

ت :    جُُٝم الجىاثض والؽهاداث الخٝذًٍش
  ت برا ١ان ِذد املؽاس١اث في  دسحاث(. 20ؼهاداث ) 3 الجىاثض والؽهاداث الخٝذًٍش
  ت  الجىاثض برا ِذد املؽاس١اث في  دسحاث(.  15ؼهادجحن )والؽهاداث الخٝذًٍش
  ت برا ِذد املؽاس١اث في  دسحاث(. 7ؼهادة واخذة ) الجىاثض والؽهاداث الخٝذًٍش
 ( 0برا لم ٢ًً لذًه ؤًت ؼهاداث .)دسحت 

عها في ال٣لُت: : املٝشساث الذساظُت التي ٜمذ بخذَس
 
 زاهُا

 

---------------الّام الجامعي   

الٙفل 

 الذساس ي
املٝشس  اظم  

العاِاث 

 املّخمذة
 ِذد الىلبت

    الٙفل 

    لاو٥ 

    

    

    

    

    الٙفل
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

    الثاوي

    

    

    

    

    

    الٙفل

    الفُٙي

    

    

 

: لاوؽىت البدثُت 
 
 زالثا

ا ؤو التي ًجشي بِذادَا ْ املالٙاث/البدىر الّلمُت/الترحمت/الذساظاث التي جم وؽَش / جد٢ُم ؤبدار ؤو ؤوشوخاث/دِم مالي ملؽاَس

اٛ الىزاثٞ التي جثبتها(: بدثُت ؤو ؤبدار حّاٜذًت  )ًشجى ب٘س

 

  

 

 الّىىان

 

 الىُى

مٝبى٥ لليؽش /وؽش/ مؽشُو 

بدثي / جشحمت / جإلُٚ/ حاس 

 الّمل به/ جد٢ُم/ؤبدار 

 

 حهت اليؽش

 

 وبُّت املؽاس٠ت

باخث 

 سثِغ/مؽاٟس

خ اليؽش ؤو  جاٍس

خ الا  هتهاء جاٍس

مً مؽشُو 

 البدث
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إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

     

     

     

 جُُٝم لاوؽىت البدثُت :

 

 ( ذ ًِ بدث واخذ في العىت  دسحت( 20برا ١ان ِذد لابدار امليؽىسة ًٍض

 ( 15برا ١ان ِذد لابدار امليؽىسة َى بدث واخذ ميؽىس )دسحاث 

  دسحت(  0ؤًت ؤوؽىت بدثُت ) برا لم ًيؽش ؤًت ؤبدار خال٥ الّام، ولِغ له 

 

     

: لاوؽىت الّلمُت
 
 سابّا

اٛ الىزاثٞ التي جثبتها(:    بُت التي جم املؽاس٠ت ٘يها )مْ ب٘س  املاجمشاث/الىذواث/وسػ الّمل/الذوساث الخذٍس

 الّىىان

 الىُى
ماجمش/هذوة/وسؼت 

 ِمل/
بُت  دوسة جذٍس

خ  الخاٍس

 وبُّت املؽاس٠ت
سثِغ 

ت حلعت/ميعٞ/مدالش/مؽاس  ٟ/وٜس
 ِلمُت

الجهت 
 املىٍمت

م٣ان 
 الاوّٝاد

      

      

      

 جُُٝم لاوؽىت الّلمُت:  
  ًِ ذ  دسحاث(. 20مؽاس١اث في العىت ) 3برا ١ان ِذد املؽاس١اث جٍض
 ( 15برا ١ان ِذد املؽاس١اث في لاوؽىت الّلمُت مؽاس٠خحن  .)دسحاث 
 دسحاث(. 7س٠ت واخذة )برا ١ان ِذد املؽاس١اث في لاوؽىت الّلمُت مؽا 
 ( 0برا لم ٢ًً لذًه ؤًت مؽاس١اث في لاوؽىت الّلمُت .)دسحت 
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

: خذمت ال٣لُت 
 
 خامعا

اٛ الىزاثٞ التي  ُاث( مْ ب٘س ٙه في هٍام التٜر ا في مجا٥ خذمت ال٣لُت )٠ما جم حٍّش ًشجى ملء الجذو٥ باللجان ؤو املهام التي جم بهجاَص
 جثبتها.

خ بُّت املؽاس٠تو الجهت اللجىت ؤو املهمت  الخاٍس
 بلى مً   
     
     
     

 جُُٝم خذمت الجامّت:  
  دسحاث(. 20مؽاس١اث ) 3برا ١ان ِذد املؽاس١اث في خذمت ال٣لُت 
 ( 15برا ١ان ِذد املؽاس١اث في خذمت ال٣لُت مؽاس٠خحن  .)دسحاث 
 ( 7برا ١ان ِذد املؽاس١اث في خذمت ال٣لُت مؽاس٠ت واخذة .)دسحاث 
 دسحت(. 0لم ٢ًً لذًه ؤًت مؽاس١اث ) برا 

: خذمت املجخمْ 
 
 ظادظا

اٛ الىزاثٞ الت ُاث(، مْ ب٘س ٙه في هٍام التٜر ا في مجا٥ خذمت املجخمْ )٠ما جم حٍّش ي ًشجى ملء الجذو٥ باللجان ؤو املهام التي جم بهجاَص

 جثبتها.

خ وبُّت املؽاس٠ت الجهت اللجىت ؤو املهمت  الخاٍس

 بلى مً   

     

     

     

     

     

 

 جُُٝم خذمت املجخمْ:  
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

  ْدسحاث(. 20مؽاس١اث ) 3برا ١ان ِذد املؽاس١اث في خذمت املجخم 

 ( 15برا ِذد املؽاس١اث في خذمت املجخمْ مؽاس٠خحن  .)دسحاث 

 ( 7برا ِذد املؽاس١اث في خذمت املجخمْ مؽاس٠ت واخذة .)دسحاث 

 ( دسح 0برا لم ٢ًً لذًه ؤًت مؽاس١اث.)ت 

 

 

 

 

 

 اظخماسة جُُٝم ؤداء سثِغ ٜعم

ا٘ٞ املاؼشاث ال     ؤو
ا٘ٞ                               ؤو

ا٘ٞ مْ  ؤو
 الخّذًل

    لذًه شخفُت ُٜادًت وخاظمت ِىذ بجخار الٝشاس 

عمذ بالحىاس  ً َو     ًدترم آساء آلاخٍش

ٍش      له ظُاظت واضحت ومّلىت في بداسة الٝعم وجىٍى

غ والهُئت املّاوهت يهخم بالحى      اس املعخمش مْ ؤِماء َُئت الخذَس

ش املاظس ي  خه وحهذٍ لذِم الخىٍى     ٌّىي ال٣لُت ال٢ثحر مً ٜو

غ      ٌعخّحن في بداسة الٝعم بأساء ومؽاس٠ت ؤِماء َُئت الخذَس

    ٌعخخذم ظلىاجه الٝاهىهُت بّذالت ومىىُٝت 

ْ املىاسد املخاخت للٝعم ب     مىلىُِت ًدشؿ ِلي جىَص

    ًٝىم بدل مؽا١ل ؤِماء الٝعم بٙاِلُت 
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

    ًذًش مجلغ الٝعم بإظلىب دًمٝشاوي 

ش الٝعم في املجاالث املخخلٙت      ًبز٥ مجهىد ملحًى في جىٍى

ماء بمجلغ الٝعم بما جم اجخارٍ مً ٜشاساث      ًىلْ ٔحر لِا

    الىلىح والؽٙاُ٘ت في املّامالث 

    ـىسة وظمّت الٝعم الّلمي ٌّمل ِلي جدعحن 

    ٌعاوي بحن الجمُْ في املّاملت 

 ب٣ل حذًذ في اللجان ومجالغ ال٣لُت والجامّت 
 
    ًدُي الٝعم ِلما

خابْ ؤدائهم بّذالت      يهخم بةواُل ؤِماء الهُئت املّاوهت ِلي اللىاثذ والٝىاهحن الجامُّت ٍو

 

 

 الخّلُم ًِ بّذ ( اظخبُان لُٝاط سلا ؤولُاء لامىس ًِ )

 ال بلي خذ ما وّم املاؼشاث

    الخّلُم ًِ بّذ ؤ٠ثر مشوهت ِلي ؤبىاثىا

ْ املعخىي الثٝافي والّلمي ألبىاثىا     الخّلُم ًِ بّذ ًازش في ٘س

الخّلُم ًِ بّذ ًادي بلي لمان الىمى الحُٝٝي في شخفُت وجٙاِله ِبر الىظاثل 

 الخّلُمُت الحذًثت للىالب

   

لخذماث ال٣لُت جى٘ش
 
    الالصمت للخّلُم ًِ بّذ . ا

ا٘ش لذي ؤبىاثىا وظاثل ج٢ىىلىحُت حعاِذَم ِلي مخابّت املٝشساث الذساظُت  ال ًخى

 ًِ بّذ 

   

اوّذام الاجفا٥ املباؼش وحها لىحه بحن الىالب ولاظخار ًٙٝذ ؤبىاثىا ال٢ثحر مً 

 الخدفُل

   

ى٥ بلى املادة الّلمُت ال٢ غ واملذسحاث ظهىلت الـى    تروهُا خاسج ٜاِاث الخذَس
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 املضدخمت

اث ِلي ولي لامش      الخّلُم ًِ بّذ ًٝلل املفش٘و

    الخّلُم ًِ بّذ ال ًدٝٞ الّذالت الحُُٝٝت في الخدفُل ألبىاثىا

املهاساث  في هٍام الخّلُم ًِ بّذ ٌّخبر الىالب مىّضلحن وحُٕب ِنهم بّن

 لاظاظُت في الخّلُم

   

    ج٢ٙي املادة الّلمُت دون ؼشخها للىالب َل

 

 

 

 

خ  وهي ِلي الىدى الخالي  :  جاظّا : بخفىؿ الاظخبُاهاث املٝذمت مً ٜعم الخاٍس
 همىرج اظخىاُل سؤي ؤِماء َُئت الخذَسغ والهُئاث املّاوهت باألٜعام الّلمُتًِ الشلا الىٌُٙى  -ؤ 

 داخل ال٣لُت 

 الخّلُمُت ومعخلضماث الّملُت باليعبت لبِئت -1
 ال ًىىبٞ ٔحر مشض ى مشض ى  الّباسة م
    امل٣اجب 1

    ِذد امل٣اجب مىاظب لّذد الّاملحن 
    ِذد ال٢شاس ى مىاظب لّذد الّاملحن 
غ الثٝت      م٣اجب ؤِماء َُئت الخذَس
    الىٍا٘ت جخم بفٙت معخمشة 
ت      هٍام التهٍى
ت      الفُاهت جخم بفٙت دوٍس
    املذسحاث 2

    الىٍا٘ت جخم بفٙت معخمشة  
ت      ؤِما٥ الفُاهتجخم بفٙت دوٍس
    ؤِما٥ الفُاهت جخم ِلي ؤ٠مل وحه  
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

    جدذًث املعخلضماث داخل املذسحاث ؤوال بإو٥  
    الالاءة حُذة 
    هٍام الفىث )م٢بر( 
    معاخت املذسج مىاظبت باليعبت لّذد الىالب 
ت   هٍام التهٍى

 
   

    امل٢خبت 3
    مجالث (  –جى٘حراملشاحْ الّلمُت )٠خب  
    مجالث (  –جدذًث املشاحْ الّلمُت ) ٠خب  
ا٘ش مشاحْ ومعخلضماث البدث الّلمى      جى
ذ امل٢خبت مىاظب للىالب      ٜو
جٝذًم املّىهت واملؽىسة مً ٜبل الّاملحن بامل٢خبت الظخخذام ؼب٢ت  

 املّلىماث بامل٢خبت
   

 

 -باليعبت للمعخلضماث املعاِذة للّملُت الخّلُمُت:  -2 

 ال ًىىبٞ ٔحر مشض ى مشض ى  الّباسة م

    احهضة ال٢مبُىجش مخى٘شة 1

    خذماث الىذ داخل الاٜعام  2

شة وحّمل ب٢ٙاءة 3     وظاثل الاجفاالث والخلُٙىن مخ٘ى

 

 

 باليعبت لىٍام الّمل: -3

 

 ىىبٞال ً ٔحر مشض ى مشض ى  الّباسة م

    وحىد اله٣ُل الخىٍُمى للٝعم 1

ت 2     جدذًث اله٣ُل الخىٍُمى للٝعم بفٙت دوٍس

غ  3 ْ املٝشساث ِلى اِماء َُئت الخذَس     جىَص
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 ىىبٞال ً ٔحر مشض ى مشض ى  الّباسة م

ْ الّمل ًخم بفىسة ِادلت  4     جىَص

ت 5 ْ الّمل ًخم بفىسة بخخُاٍس     جىَص

ْ الّاثذ املادي بفىسة ِادلت 6     جىَص

ْ ال٢ٙاءاثالاَخمام بالخذس  7     ٍب و٘س

    وٛش جىزُٞ الّمل بالٝعم 8

    هٍام ؼب٢ت املّلىماث بالٝعم 9

    هٍام ؼب٢ت املّلىماث بال٣لُت 10

    هٍام الامخداهاث 11

    اِما٥ ال٢ىترو٥ 12

املُا 13     املؽاس٠ت فى الاوؽىت الّلمُت والبدثُت املخخلٙت مدلُا ِو

ْ الّمل ِلى اِماء  1 4 ذساتهم  جىَص     َُئت الخذَسغ خعب ٠ٙاثتهم ٜو

    الخىاـل بحن سثِغ الٝعم واِماٍئ 15

16 

 

جٝذًش الا٣٘اس الحذًثت او الابذاِاث الجذًذة ملجاساة الخٝذم الّلمى مً ٜبل 

غ.  سثِغ الٝعم واِماء َُئت الخذَس

   

    اجباُ هٍام الثىاب والّٝاب فى الّمل 17

    ٘شد مً اِماء الٝعم ًِ معخىي ِمله اِىاء حٕزًت ساحّت ل٣ل 18

    جُُٝم دوسي مً ٜبل سثِغ الٝعم ل٣ل ٘شد مً اِماء الٝعم . 19

    ًىلْ سثِغ الٝعم ١ل ِمى مً ؤِماء الٝعم ِلى جُُٝمه. 20

21 .     الالخٝاء الذوسي بحن الاٜعام الّلمُت للخّاٗس

ب ِلى وظاثل حّلُمُت خذًثت مثل العبىسة ا 22 مُت.الخذٍس     لز٠ُت وامل٢خبت الٜش

ت مْ الهُئاث الّلمُت بفىسة حُذة 23     حّاون الاٜعام الاداٍس



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                           جامعت دمنهور                                                                                              
          Faculty of Artكليت اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 ىىبٞال ً ٔحر مشض ى مشض ى  الّباسة م

جىُٙز مخىلباث الؽشاء باالٜعام الّلمُت)اخخُاحاث الاٜعام الّلمُت( فى  24

ذ املىاظب  الٜى

   

    حّامل الاداسة الّلُا مْ اِماء َُئت الخذَسغ بدُادًت جامت 25

    ٜعام الّلمُت بفىسة الثٝتالخّامل بحن الا 26

 

 

 

 

 

 

 
غ:  -4  املىاهج الذساظُت ووٛش الخذَس
 ال ًىىبٞ ٔحر مشض ى مشض ى  الّباسة م
ت. 1     جدذًث املٝشساث الذساظُت بفٙت دوٍس
    املىاهج واملٝشساث الذساظُت للٝعم . 2
    ٠خاب الٝعم )الىٍشي / الّملى(. 3
    الذِم املادي لل٣لُت. 4
    لذِم املادي للٝعم.ا 6
ش املٝشس مً خُث بظخ٢ما٥ الىمارج 7     هٍام جٍٝش

ُٚ املٝشس مً خُث بظخ٢ما٥ الىمارج 8     هٍام جـى
 

 هٍام إلاسؼاد لا١ادًمى: -5
 ال ًىىبٞ ٔحر مشض ى مشض ى  الّباسة م
    ِذد الىالب ل٣ل مشؼذ ؤ١ادًمى 1
ٝت بجفا٥ املشؼذ لا١ادًمى  بالىالب 2     وٍش
    هٍام املخابّت املعخمشة للىالب مً ٜبل املشؼذ لا١ادًمى. 3
    خفى٥ املشؼذ لا١ادًمى ِلى هخاثج الىالب. 4
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

شلها 5     جىزُٞ مٝابلت املشؼذ الا١ادًمى مْ الىالب  ٔو
مخابّت املشؼذ لا١ادًمى للىالب وخل املؽ٢الث التى جىاحه الىالب  6

 ؼادبفٙت معخمشة مْ جىحُه الىصح والاس 
   

    جدذًذ املشؼذ لا١ادًمى مىاُِذ زابخت ملٝابلت الىالب 7
 
 -لاوؽىت الىالبُت )داخل وخاسج ال٣لُت(: -

 ٔحر مشض ى مشض ى  الّباسة م

   جىحذ الاوؽىت الىالبُت بفىسة مىاظبت ومخىىِت 1
غ ِلى دساًت ب٣ا٘ت الاوؽىت الىالبُت 2    اِماء َُئت الخذَس
   ِماء َُئت الخذَسغ فى الاوؽىت الىالبُتمؽاس٠ت الىالب وا 3
   حصجُْ اِماء َُئت الخذَسغ للىالب للمؽاس٠ت فى الاوؽىت الىالبُت 4

 
 مٝترخاث ؤخشي :  

..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

 ُان لُٝاط ؤساء ؤِماء َُئت الخذَسغ والهُئت املّاوهت فياظخب -ب 
حن بال٣لُت للّام الجامعي    م2022-2021اداء الاداٍس

غ : جدُه وُبت :    ؤِضاجي اِماء َُئت الخذَس
خ فمى ١لُمت آلاداب / حامّمه دمنهمىس هشحمى ولمْ ِالممت )          لذسحمت املىاظمبت ( ؤممام ا√مً احل جدذًذ ٠ٙاًاث اداء الّاملحن بٝعمم الخماٍس

ل الؽ٢ش والخٝذًش  للٙٝشة التي جششحىنها وججذونها مهمت خعب سؤ٢ًم .  ول٢م حٍض
 مالخٍت :

 ( ٔحر مشض ى .1( مشض ى و )2( ال ًىىبٞ )0بدُث ج٢ىن دسحه ) 2م  0م الذسحت مٝعمه مً 1
ت بالخّبحر ًِ وحهت هٍٟش بفذٛ ومىلىُِت.2  م ِذم ٠خابه الاظم ٌّى٤ُ الحٍش

ٔحر  ض ىمش  الجملت م
 مشض ى

 ال ًىىبٞ

 ٜعم ؼئىن اِماء َُئت الخذَسغ 1

   ً     ًمخل٤ مهاساث ِالُت لالجفا٥ باآلخٍش

     ٌّخمذ ِلى اظلىب الّمل الجماعي الخّاووي 
ذ بؽ٣ل ظلُم      لذًه الٝذسة ِلى اداسة الٜى
    ٌعاَم فى جٝذًم لا٣٘اس واملٝترخاث 
    ُت الِماء َُئه الخذَسغٌعهاَم فى حعهُل  ظحر ِملُت التٜر 
    ًٝىم بمعاِذٍ الاهخذاباث الذاخلُت والخاسحُت  
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إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

غ      ًخابْ  جٝذًم الىلباث الخاـت باحاصاث اِماء َُئت الخذَس
2 
 

 ٜعم الذساظاث الّلُا
  ً     ًمخل٤ مهاساث ِالُت لالجفا٥ باآلخٍش

     ٌّخمذ ِلى اظلىب الّمل الجماعي الخّاووي
ذ بؽ٣ل ظلُملذًه ال     ٝذسة ِلى اداسة الٜى

    ٌعاَم فى جٝذًم لا٣٘اس واملٝترخاث
الن ًِ الخٝذًم ببرامج الذساظاث الّلُا ) الؽشوه     املُّاد( -ًٝىم بااِل

    ًٝىم بمشاخّت اوساٛ الخٝذًم 
الن ًِ الجذاو٥ الذساظُه  وحذاو٥ الامخداهاث لىالب الذساظاث  ًٝىم بااِل

 الّلُا
   

 ًٝىم بدىٍُم اِما٥ احان الذساظاث الّلُا واخالُٜاث البدث الّلمى 
 
 
 
 

   

  ٜعم امل٢خباث                                      3

   ً     ًمخل٤ مهاساث ِالُت لالجفا٥ باآلخٍش
     ٌّخمذ ِلى اظلىب الّمل الجماعي الخّاووي
ذ بؽ٣ل ظلُم     لذًه الٝذسة ِلى اداسة الٜى

    ٌعاَم فى جٝذًم لا٣٘اس واملٝترخاث
    ًداَ٘ ِلى امل٢خبت وجشجُبها

    ِلى دساًه بال٢خب واملجالث داخل امل٢خبت
غ والهُئه املّاوهه الظخخذام الخذماث  ًٝىم باسؼاد اِماء َُئه الخذَس

 الال٢تروهُت بامل٢خبت
   

 ٜعم ؼئىن الىالب 4
ً ًمخل٤ مهاساث ِالُت لالجفا٥  باآلخٍش

 ٌّخمذ ِلى اظلىب الّمل الجماعي الخّاووي
ذ بؽ٣ل ظلُم  لذًه الٝذسة ِلى اداسة الٜى

 ٌعاَم فى جٝذًم لا٣٘اس واملٝترخاث
 ًٝىم بةِالم الىالب باهزاساث الُٕاب
 ًٝىم باِالم الىالب بيخاثج الخٍلماث

غ والهُئت  املّاوهه ًٝىم باإلحابه ًِ اظخٙعاساث اِماء َُئت الخذَس
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 ٜعم الحعاباث  5

  ً  ًمخل٤ مهاساث ِالُت لالجفا٥ باآلخٍش

  ٌّخمذ ِلى اظلىب الّمل الجماعي الخّاووي
ذ بؽ٣ل ظلُم  لذًه الٝذسة ِلى اداسة الٜى

 ٌعاَم فى جٝذًم لا٣٘اس واملٝترخاث
غ والهُئت املّاوهه الظخخشاج مٙشاداث مشج  ب ًٝىم بمعاِذٍ اِماء َُئت الخذَس

غ والهُئت املّاوهه فى اظترداد اي معخدٝاث مالُت  ًٝىم بمعاِذٍ اِماء َُئت الخذَس
 

 مالخٍاث اخشي .....................................................................................................

 

 
 

 
 اظخماسة جُُٝم ؤداء ؤِماء َُئت الخذَسغ -ج 
 م2022 -2021مً ٜبل سثِغ الٝعم للّام الجامعى  ًخم الخُُٝم

 اظم الٝعم:
غ:  اظم ِمى َُئت الخذَس

 الذسحت الّلمُت:
 ظىىاث الخبرة الخش دسحت ِليها:

 ٔحر مٝبى٥  
1 

 مٝبى٥ 
2 

 حُذ
3 

 حُذ حذا
4 

 امخُاص
5 

ذاد للبرامج لا١ادًمُت :-ؤوال :  -إلِا
 

ُٚ املٝشس  .1 الحشؿ ِلي ٠خابت همىرج جـى
ٝت ظلُم  ت وواضحت . بىٍش

     

مشاحّت وجدذًث البرامج الخّلُمُت  .2
 واملٝشاسث الذساظُت

     

ش اظالُب الخذَسغ والخجذًذ  .3 جىٍى
 والابخ٣اس في لاداء

     

بمذاد امل٢خبت  باظماء ال٢خب واملشاحْ  .4
 الحذًثت الخاـت باملٝشس .
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جٝذًم  الحلى٥ واملٝترخاث للمؽا١ل  .5
 . الخاـت باملىاهج وجذِميها

     

عت -زاهُا :  املهام الخذَس
ت :  ازىاء املحالشاث الىٍٍش

ُٚ املٝشس بىلىح ِىذ بذء  .1 ِشك همىرج  جـى
غ املٝشس.  جذَس

     

ُل املادة الّلمُت باظخخذام  .2 الٝذسة ِلي جـى
 الىظاثل الخ٢ىىلىحُه الحذًثت .

     

3.  ُٚ الالتزام بمدخىي املٝشسوبٝا  لىمارج جـى
 املٝشس .

     

      ابت ِلي حمُْ ؤظئلت  الىالب .إلاح .4
ت  للىالب للمىاٜؽت مْ اخترام   .5 اجاخت الٙـش

 ؤساثه.
     

الحشؿ ِلي الالتزام باملىاُِذ املحذدة  .6
 للمدالشاث.

     

      مشاِت الٙشوٛ الٙشدًت بحن الىالب  .7
مشاحّتالامخداهاث والىاحباث مْ الىالب  .8

ما  واِىائهم حٕزًت ساحّت جُٝمُت ) ملىاٜؽت
 خفل ِلُه مً دسحاث(

     

 جٝذًم همىرج حُذ للىالب ًدخزي به .9
 

     

 لثزا
 
 املؽاس٠ت  في خل مؽا١ل  الىالب  -: ا

 
ٔشط الُٝم الذًيُه والاخالُٜت  بحن  .1

 الىالب. 
     

معاِذة الىالب ِلي ا٠دؽاٗ راجه  .2
ادة ٜذساجه في اجخار ٜشاسجه بىٙعه   وٍص

لتي و٠ُُٙت الخٕلب ِلي الفّىباث  ا
 حّترله .

     

جى٘حرحىمً الالٙه واملىدٍ بحن ِمى َُئت  .3
الخذَسغ والىالب في اواس الخٝالُذ 

 الجامُّت. 

     

     جُُٝم اِما٥ الىالب ومعاِذتهم  .4
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 لخصحُذ الاخىاء للىالب . 
  ّ ادة الّلمُت -ا:ساب  الٍش

 
      دِم الىالب ا١ادًمُا . .1
جُُٝم اِما٥  الىالب ومعاِذتهم  .2

 ُذ الاخىاء.لخصح
     

      جٝذًم الخصح والاسؼاد للىلبت . .3
      الخىاـل الّٙا٥ مْ الىلبت . .4

 خامع
 
 : املاجمشاث  والىذواث  ووسػ الّمل الخّلُمُت  والاهخاج الّلمي -:ا

 
      املؽاس٠ت في املاجمشاث داخلُا وخاسحُا. .1
املُا. .2       وؽش ؤبدار ِلمُت مد٢مت مدلُا ِو
ت في .3 املجالث الّلمُت  مدلُا   الّمٍى

املُا .  ِو
     

الاؼتراٟ في الخد٢ُم  في املجالث مدلُا   .4
املُا .  ِو

     

الاؼشاٗ ِلي الشظاثل )ماحعخحر  .5
 ود٠خىساٍ(

     

اِذاد املالٙاث الّلمُت  في مجا٥  .6
 الخخفق.

     

ت في لجان الخد٢ُم املحلُت   .7 الّمٍى
 والّاملُت 

     

ت في لجان الت .8 ُاث .الّمٍى  ٜر
 

     

 الاظهام  في خذمت  الجامّت  واملجخمْ  -ظادظا  :
 

     

      املؽاس٠ت في حمُّاث ٔحر الح٢ىمُت.  .1
      املؽاس٠ت في ؤوؽىت لخذمت املجخمْ .  .2
 -الّالٜت مْ الضمالء : -ظابّا:

 
الخّاون املخباد٥ في هٝل وجباد٥  .1

ماء  املّلىماث بحن الّمى وباقي الِا
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برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 
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عم واًما ؤِماء َُئت داخل  الٝ
 الخذَسغ في الاٜعام الاخشي . 

ٞ ِمل مً الضمالء   .2 ً ٍ٘ش الععي في ج٢ٍى
لحل  املؽا١ل املعخّفُه ومذي الٝذٍس 

. ٞ  ِلي الّمل  مً خال٥ الٍٙش

     

 -الاوؽىت الىالبُت : -زامىا :
 

      املؽاس٠ت في سثاظت  لجىت الاظش .  .1
      ُت .املؽاس٠ت في الاوؽىت الىالب .2
      املؽاس٠ت في لجان دِم الىالب.  .3

 

 

 

 

غ والهُئت املّاوهت ًِ ؤداء سثِغ الٝعم -د   اظخىاُل سؤي ؤِماء َُئت الخذَس

 

 العادة ؤِماء َُئت الخذَسغ والهُئت املّاوهت ،،،،،،

ت سا٤ً فى ؤداء سثِغ الٝعم  هشحى مً ظُ ادج٢م الاحابت ِلى الاظئلت الىاسدة ١لها ُ٘ما ًلى مجمىِت مً الّباساث التى تهذٗ الى مّ٘ش

ش ؤداء سثِغ الٝعم.  ورل٤ بهذٗ املعاَمت فى جىٍى

غ.........................       ١لُت...............                      الٝعم الّلمى / الخخفق...........  ........بظم ِمى َُئت الخذَس

 ِذ )  (      مذسط )  (      اظخار معاِذ )   (       اظخار )  (الذسحت الّلمُت  مُّذ )  (     مذسط معا

ذ الال٢ترووى........................  الخلُٙىن ....................                                             البًر

ال 

ا٘ٞ  ؤو

الى خذ      

 ما

ا٘ٞ اث الاظخبُان ؤو  م مىلِى

   

 
ًاملهاساث الصخفُت ومهاس   اث الخّامل والاجفا٥ مْ الآلخٍش

 

 1 ٌعخُٙذ مً الخبراث وال٢ٙاءاث املىاظبت للّمل .    

 2 ًذِم الّالٜاث الاوعاهُت مْ املشئظحن واِماء َُئت الخذَسغ والىالب.   
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بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 3 ٌصجْ مً ٌّمل مّه ِلى إلابذاُ الخالٛ.   

 4 ًدٝٞ الاوسجام والخ٣امل بحن ١ل مً ٌّمل مّه.   

 5 ذ ِلى سوح الٝاهىن والّالٜاث الاوعاهُت فى حعُحر الّمل.ٌّخم   

خدٝٞ مً صحت ما ًىٝل بلُه مً مّلىماث.    ً ٍو  6 ٌعخمْ حُذا لالخٍش

 7 لذًه شخفُت ُٜادًت وخاظمت.   

   .ً  8 ًدترم آساء الاخٍش

   .ٞ  9 لذًه الٝذسة ِلى الّمل فى ٍ٘ش

 10 ذاخلُت بال٣لُت.لذًه الٝذسة ِلى الخىاـل مْ الاوشاٗ ال   

 11 لذًه الٝذسة ِلى الخىاـل مْ الاوشاٗ  املخخلٙت خاسج ال٣لُت.   

 12 لذًه الٝذسة ِلى الّمل جدذ لٕي.   

 13 ًدخَٙ بّالٜاث وُبت مْ مخخلٚ الاوشاٗ بال٣لُت.   

ت ملً ٌّمل فى الٝعم.    ْ الشوح املّىٍى ش الاحىاء املىاظبت املادًت الى ٘س  14 ً٘ى

   

 
ت وهمي الُٝادة  الٝذساث الاداٍس

 

 15 ٌصجْ مً ٌّمل مّه فى الٝعم ِلى املؽاس٠ت فى ـىْ الٝشاس.   

بى٥ الاخخالٗ فى الشاي والاخز بإ٘مل آلاساء.     16 ٌصجْ املىاٜؽت ٜو

ماء ازىاء الاحخماِاث.     17 ًدُذ ٘شؿ الحىاس البىاء ل٣ل الِا

ش سظالت ال٣لُت.ٌّمل ِلى اؼشاٟ الضمالء فى ولْ وم     18 ىاٜؽت وجىٍى

غ ِلى ما ٌعخجذ مً ٜشاساث وحّلُماث لها ِالٜت بالّمل.     19 ًىلْ اِماء َُئت الخذَس

 20 ًخمخْ بالخبرة فى مجا٥ الّمل إلاداسي.   

ت.     21 ًخمخْ باملىلىُِت والحعم والجشاءة فى مىاحهت املؽ٢الث إلاداٍس

 22 اث.ًخابْ جىُٙذ ما ًخخذٍ مً ٜشاس    

 23 ًىبٞ مبادت الذًمٝشاوُت ِىذ اجخاد الٝشاساث.   

ٞ ظُاظت واضحت ومّلىت.     24 ًذًش اوؽىت الٝعم املخخلٙت ًِ وٍش

ت مّلىت وراث ماؼشاث مخابّت وجُُٝم لالداء.     25 لذًه خىت ِمل ظىٍى

 26 ًلتزم بٝشاساث املجالغ الحا٠مت بال٣لُت.   
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 27 الّذالت فى الخّامل مْ اوشاٗ الٝعم.ًلتزم بمبذا املعاواة و    

ٝا ملّاًحر مُّىت واضحت ومّلىت.     28 ًُٝم اداء الاوشاٗ املخخلٙت ٘و

ادة املىاسد الزاجُت لل٣لُت.       29 ٌعاَم بٙاِلُت فى ٍص

ت لل٣لُت.    ىاهحن الحماًت ال٢ٍٙش  30 ًلتزم باملىازُٞ الاخالُُٜت ٜو

 31 املىٍمت للّمل بال٣لُت.ًلتزم بالٝىاهحن واللىاثذ    

ّت.     32 ًمْ اظتراجُجُاث ِمل بذًلت ملىاحهت املؽ٢الث ٔحر املخٜى

 33 ًخىي باظخمشاس لخىمُت ٜذساث اِماء َُئت الخذَسغ ومّاوهيهم بالٝعم.   

 34 لذًه الٝذسة ِلى الخّامل مْ الاصماث والىىاست.   

ملُت واحخم     35 اُِت للىالب واملجخمْ.ٌؽاٟس فى جىُٙذاوؽىت زٝاُ٘ت ِو

اٜبت ظحر الّمل.     ًخمخْ باالهفاٗ فى مش

 

 

36 

   

 

ش   املخىلباث الىٌُُٙت الخاـت باملىفب والٝذسة ِلى الخىٍى

عُت لخدُٝٞ اداء مخمحز.     37 ًٝذم الدعهُالث  املىاظبت للىالب والهُئت الخذَس

ش وجدذًث الٝذًم مً خال٥ مخ    ُٙخه.لذًه الٝذسة ِلى جىٍى  38 ىلباث ٌو

 39 ٌؽاٟس فى الخُُٝم الزاحى لل٣لُت.   

 40 ٌّمل ِلى جشظُخ الُٝم الاخالُٜت داخل الٝعم.   

باء الىٌُُٙت وجدذًذَا بفىسة واضحت.    ْ الِا  41 ًٝىم بخىَص

ُٙخه.    ذ بؽ٣ل مىاظب داخل مهام ٌو  42 ًٝىم بالخخىُي واداسة الٜى

ش اللالصمت     خابْ جىُٙذَا باظخمشاس.ًمْ خىي الخىٍى ُٙخت ٍو  43 ُ٘ما ًخق ٌو

 

 آساء اخشي جشون ظُادج٢م الا٘تها

..............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 الٝشاس :
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

ٝا ومّاوهحن ِلي َزٍ الاظخبُاهاث . -1 ٍش خ سثِعا وؤِماء ٘و  ؼ٢ش ٜعم الخاٍس

 ُّٙلها َزا الٙفل الذساس ي .مشاحّت َزٍ الاظخبُاهاث مً وخذة لمان الجىدة واِخمادَا وولب حّمُمها وج -2

ل َزٍ الاظخبُاهاث بلي ال٢تروهُت ولشوسة مؽاس٠ت لاوشاٗ املّىُت في اظخ٢ما٥ َزٍ الاظخبُاهاث . -3  جدٍى

خ . -4 ٞ ٜعم الخاٍس ٍش  ِٝذ مؽاس٠ت بحن لجىت الاظخبُاهاث في الىخذة ٘و

ٖ الاظخبُاهاث الال٢تروهُت وجدذًذ الاحشاءاث الخصحُدُت مً خال٥ الخّاون  -5  في ال٣لُت   ITمْ وخذة  جَٙش

 

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 

 

 

ٝا للمّاًحر الُٝاظُت لالخخباساث . ت ٘و ت الاخخباٍس  ِاؼشا  : بؽإن املُٝاط املٝذم مً د٠خىس / ببشاَُم مفىٙى ؼّبان لخُُٝم الىٜس

 

 
 ساظُت :اظم املٝشس:                                                        العىت الذ

 الّام الجامعي :                                                الٙفل الذساس ي :

 ؤوال: مً خُث اظدُٙاء ِىاـش  الؽ٣ل :

ت م ت الاخخباٍس  لم ًخدٝٞ جدٝٞ بخشاج الىٜس

   ؼّاس الجامّت   1

   ؼّاس ال٣لُت  2

   اظم البرهامج 3

   الّام الجامعي 4

   الٙفل الذساس ي  5

   صمً الاخخباس 6

   اظم املٝشس  7

   الذسحت ال٣لُت لالخخباس  8

   الذسحت ال٣لُت ل٣ل ظاا٥ 9

 الورقت االختباريت جودة استمارة تقييم 
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

   جىحذ دسحت لُٝاط مخشج الخّلم 10

مممممممشي ) اخخُممممممماسي خعمممممممب مخشحممممممماث  11 ًىحمممممممذ ظممممممماا٥ جدٍش

 الخّلم للمٝشس الذساس ي ( .

  

   ِذد ؤوساٛ الاخخباس في خالت حّذدَا  12

تالاخخباس خالي  13    مً الاخىاء اللٍٕى

غ ) ؤظخار املادة( 14    اظم ِمى َُئت الخذَس

   جىحذ ِباسة في نهاًت الاخخباس جُٙذ باهتهاء لاظئلت 15

 مالخٍاث املشاحْ :

- ................................................................................................ 

- ................................................................................................ 

 

ُٚ وحذاو٥ املىاـٙاث  ت مْ الخـى ت الاخخباٍس ا٘ٞ الىٜس  زاهُا: مً خُث جى

 دسحت الخدٝٞ الّىفش م

 لم ًخدٝٞ بلى خذ ما بذسحت ٠بحرة

مممممت  1 ا٘مممممٞ مدخمممممىي الىٜس ممممممذي جى

مممممت مممممممْ مدخممممممىي املٝممممممشس  الاخخباٍس

مممممممُٚ الذ ساسممممممم ي املّلمممممممً بالخـى

 للىالب

   

ًٝممممِغ الاخخبممممماس همممممىاجج المممممخّلم  2

 
 
اتها املخخلٙممممممممممت وبٝمممممممممما بمعممممممممممخٍى

 لجذو٥ املىاـٙاث .

   

اث املٝشس  3 ًِٝغ الاخخباس مدخٍى

وبٝممممممممممممممممما لؤلَمُممممممممممممممممممت اليعممممممممممممممممممبُت 

ٝممممممممممممممممما لجمممممممممممممممممذو٥  للمىلمممممممممممممممممُى ٘و

 املىاـٙاث

   

   ًىحمممممممذ ظممممممماا٥ للخمممممممماًض لممممممممً  4
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

ت ت الاخخباٍس  ؤظئلت الىٜس

اا٥ املىلمىعي ) ان ًٝمِغ العم 5

وحذ( مخمشج المخّلم املعمتهذٗ 

 باملٝشس .

   

 

 مالخٍاث املشاحْ : 

-................................................................................................ 

-............................................................................... ................. 

 

 

 
 زالث
 
ٝا لىمي العاا٥ ِلى الىدى الخالي:  ا ٝا للؽشوه الجُذة للعاا٥ ٘و  : جشاعى ـُأت لاظئلت  املّاًحر الُٝاظُت للجىدة ٘و

ؼشوه الفُأت  م
 الجُذة لؤلظئلت

جدٝٞ الى خذ  جدٝٞ
 ما

 لم ًخدٝٞ

 ؤظئلت إلاخخُاس مً مخّذد ( أ
 اس مً مخّذدماؼشاث حىدة متن/ حزس ظاا٥ الاخخُ -

ج٢مممىن ـمممُأت ممممتن العممماا٥  1
واضمممممحت ، دُٜٝمممممت، ٜفمممممحرة، 

 
 
ا  صحُدت لٍٕى

   

ججىممممممممب الخلمممممممممُذ ؤو الاًدمممممممماء  2
باإلحابمممت الصمممحُدت فمممي ممممتن 

 العاا٥ 

   

ججىممممممب ـممممممُٕت الىٙممممممي ١لممممممما  3
 ام٢ً رل٤ 

   

ًخممممممممممممممممممً مممممممممممممممممتن العمممممممممممممممماا٥  4
املٙهىم ؤو املفمىلح برا ١مان 
ممٚ  الهممذٗ مممً العمماا٥ حٍّش

 َزا املٙهىم 
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

ؼشوه الفُأت  م
 الجُذة لؤلظئلت

جدٝٞ الى خذ  جدٝٞ
 ما

 لم ًخدٝٞ

بم٣اهُت الاحابت ِمً العماا٥  5
 دون الىٍش للبذاثل.

 

   

 ماؼشاث حىدة بذاثل ظاا٥ الاخخُاس مً مخّذد -
ج٢مممممىن َىممممماٟ بحابمممممت واخمممممذة  1

 ٘ٝي صحُدت ؤو مٙملت . 
   

جخجممممممممممممممممممماوغ البمممممممممممممممممممذاثل فمممممممممممممممممممي  2
مدخىاَمممممممما وجممممممممشجبي بمجممممممممما٥ 

 العاا٥ 

   

حّخمذ البذاثل ِلمى الاخىماء  3
الىاؼمممممممممممممممممممممئت ممممممممممممممممممممممً هٝمممممممممممممممممممممق 

و الٙهمممممممممممممممممممممممممممممم املّلىمممممممممممممممممممممممممممممماث ؤ
 الخاويء 

   

ج٢ممممممممممممممممممممممممممممممىن املفمممممممممممممممممممممممممممممممىلحاث  4
وال٣لممممممممماث املعمممممممممخخذمت فمممممممممي 
ممممت ١لهمممما لممممذي  البممممذاثل مّش٘و

 والب الجامّت 

   

ججىممممب الاسجباومممماث اللٍُٙممممت  5
بمممممحن مممممممتن العممممماا٥ وإلاحابممممممت 

 الصحُدت

   

ججىممممب اظممممخخذام ِبمممماساث    6
حمُْ / ١مل مما ظمبٞ صمحُذ 

 ؤو ١ل ما ظبٞ خىإ .

   

مممممممممْ الاحابمممممممممت الصمممممممممحُدت 7  جىَص
اٜمممممممممممممممْ املخخلٙمممممممممممممممت  ِلممممممممممممممى املى
ا  ّممممممممممما مدعممممممممممماٍو للبممممممممممذاثل جىَص

 وبؽ٣ل ِؽىاجي 

   

ًتراوح ِذد البذاثل مما بمحن )  8
 ( بذاثل .5( بلى )4

   

   ًدعممممممماوي ِمممممممذد البمممممممذاثل فمممممممي  9
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

ؼشوه الفُأت  م
 الجُذة لؤلظئلت

جدٝٞ الى خذ  جدٝٞ
 ما

 لم ًخدٝٞ

 حمُْ لاظئلت .
ًجممممممممممممممب ؤال ج٢ممممممممممممممىن الاحابممممممممممممممت  10

الصممممممممممممممممحُدت ؤوممممممممممممممممى٥ مممممممممممممممممً 
املؽدخاث ؤي جخمممً حمُمْ 
البذاثل هٙغ ِذد ال٣لمماث 

 . 
 
با  جٍٝش

   

 ماؼشاث حىدة ظاا٥ ) الفىاب والخىإ( ( ب
ؤن جخممممممممممً الّبمممممممماسة ٢٘ممممممممشة  1

 واخذة ٘ٝي .
   

ممممممممممام  2 جفمممممممممممآ الّبممممممممممماساث بةخ٣م
بدُمممممث ج٢مممممىن بمممممما صمممممحُدت 

 
 
 ؤو خاوئت جماما

 
 جماما

   

مالثممت ومى٥ الّبماسة لل٢ٙمشة  3
ختمممممممى ٌعمممممممهل ِلمممممممى الىالمممممممب 
بدساٟ ال٢ٙممممشة الشثِعممممُت زممممم 

 الح٢م ِليها

   

ة ِلى بّمن ال جدخىي الّباس  4
لالٙممممممممممممممممماً التمممممممممممممممممي حعممممممممممممممممماِذ 
ممممممل بلممممممى  الىالممممممب ِلممممممى الخـى
إلاحابمممممممت الصمممممممحُدت، مثمممممممل: 
، باظمممممممممخمشاس، 

 
، ِمممممممممادة

 
داثمممممممممما

٘ٝمممممممممي، ممممممممممً الىبُعمممممممممي، فمممممممممي 
حمُممممممممممممممممممممْ لاخممممممممممممممممممممىا٥، مممممممممممممممممممممً 

 المشوسي .. الخ

   

5  
 
ؤن ال جإخممممز الّبمممماساث جشجِبمممما
 مممً البذاًمممت 

 
 ومىخٍمممما

 
مُّىمما

ٝممت  ُ بىٍش
ّ
بلمى النهاًممت، بمل جممىص
 متِؽىاثُت ٔحر مىخٍ

   

ال جدعمممممممماوي ِممممممممذد إلاحابمممممممماث  6
الصمممممحُدت بّمممممذد إلاحابممممماث 
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

ؼشوه الفُأت  م
 الجُذة لؤلظئلت

جدٝٞ الى خذ  جدٝٞ
 ما

 لم ًخدٝٞ

الخاوئمممممممت، واملعخدعمممممممً ؤن 
٢ًىن الٙاٛس الّذدي بُنهمما 

 
 
 ـٕحرا

ؤن ًمممخم ججىمممب ـمممُٕت الىٙمممي  7
 في العاا٥ .

   

في خالمت الّبماساث الخاوئمت،  8
 
 
ًجممب ؤن ٢ًممىن الخىممإ مبيُمما
ِلمممممممممى خىمممممممممإ فمممممممممي املّلىمممممممممماث 

ت  .ولِغ ِلى ؤلٕاص لٍٕى
 

   

9   
 
 ٠بحرا

 
ًخممً الاخخباس ِذدا

مً الّباساث التي حٕىي ؤ٠بر 
حممممممضء مممممممً املممممممادة الذساظممممممُت 
 للحَ.

 
 بدُث ال جذُ مجاال

   

 
 

 ماؼشاث حىدة ـُأت ؤظئلت إلا٠ما٥ ( ث
ولمممممممممْ الٙمممممممممشآ ٜمممممممممشب نهاًمممممممممت  1

 الّباسة
   

جدممممممممزٗ ال٣لمممممممممت املهمممممممممت فممممممممي  2
 الّباسة

   

ِمممممذم ولمممممْ الّبممممماسة بىفمممممها  3
 مً ال٢خاب

   

حمممممممىد ٘مممممممشآ ؤو ازىمممممممحن ِلممممممممى و  4
 لا٠ثر ٘ٝي في الّباسة

   

حعممممماوي معممممماخت الٙشأممممماث  5
 في البىىد

   

جىحمممممذ احابمممممت واخمممممذة ٘ٝمممممي  6
 للٙشآ .

   

 ماؼشاث حىدة ـُأت ؤظئلت إلا٠ما٥ املُٝذ ( ث
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

ؼشوه الفُأت  م
 الجُذة لؤلظئلت

جدٝٞ الى خذ  جدٝٞ
 ما

 لم ًخدٝٞ

ولمممممْ ال٣لمممممماث التمممممي ظمممممِخم  1
الاخخُممممماس منهممممما جدمممممذ الّبممممماسة 

 مباؼشة 

   

ممْ الّؽممىاجي لل٣لممماث  2 الخىَص
 ِخم الاخخُاس منها التي ظ

   

مممذ  3 ِمممذد ال٣لمممماث املّىممماٍ جٍض
 بمٝذاس زالزت ِلى لاٜل .

   

ِمممممذم ولمممممْ الجملمممممت بىفمممممها  4
 مً ال٢خاب .

   

 ماؼشاث حىدة ؤظئلت املضاوحت ( ج
ججمممممممممممممممماوغ املٝممممممممممممممممذماث مممممممممممممممممْ  1

الاظمممممممممخجاباث ، ؤي جخمممممممممممً 
هٙمممممغ املىلمممممُى ختمممممى ج٢مممممىن 

 الاظخجاباث مخجاوعت

   

ًخمممممممً العممممماا٥ مٝمممممذماث  2
ظممممممممممخجاباث ٜفممممممممممحرة ٜممممممممممذس وا

 إلام٣ان .

   

ممادة ِممذد الاظممخجاباث ِممً  3 ٍص
ِذد املٝذماث بمٝذاس زالزمت 

 ِىاـش ِلى لاٜل 

   

ج٢خمممب املٝمممذماث بلمممى الُممممحن  4
مممام :  ، ....  3، 2،  1وجإخمممز ؤٜس

الممممممممممممممممممخ فممممممممممممممممممي خممممممممممممممممممحن ج٢خممممممممممممممممممب 
الاظممممممممممممخجاباث بلممممممممممممى الِعمممممممممممماس 

مت بدشٗو ؤ ، ب ، ج   ومٜش

   

ولممْ ٜىظممحن بلممى حاهممب ١ممل  5
مممممممم  مممممممام املٝممممممممذماث ٜس مممممممممً ؤٜس

٢ًخب ُ٘مه سممىص الاظمخجاباث 
. 

   

   ٠خابمممممممت العممممممماا٥ م٢مممممممخمال فمممممممي  6
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

ؼشوه الفُأت  م
 الجُذة لؤلظئلت

جدٝٞ الى خذ  جدٝٞ
 ما

 لم ًخدٝٞ

 هٙغ الفٙدت
 ماؼشاث حىدة ؤظئلت الخّٗش ِلى املفىلحاث ( ح

    اسجباوه باملحخىي الذساس ي 1
    ًِٝغ َذ٘ا حّلُما مدذدا 2
    ولىح الّباسة 3
حعمممممخخذم الّبممممماسة هفممممما ممممممً  4

 ال٢خاب
 

   

 ـُأت ؤظئلت الفىس والشظىم والجذاو٥  ماؼشاث حىدة ( خ
    ولىح الخّلُماث 1
ا٘ش الفىس الصحُدت 2     جى
    اسجباه العاا٥ باملحخىي  3
  حّلُمُمممممممممممممممما  4

 
ًٝممممممممممممممممِغ َممممممممممممممممذ٘ا

 مدذدا
   

    ولىح الشظم ؤو الجذو٥  5
 

 ماؼشاث حىدة ـُأت ؤظئلت املٝا٥ ( د
ؤن ٢ًمممممممىن العممممممماا٥ واضمممممممحا  1

ومدمممممممممممممممممذد بدُمممممممممممممممممث ج٢ممممممممممممممممممىن 
ًىشخها واخذة  املؽ٣لت التي

 في ؤرَان الىالب

   

ججىممممممممممب اظممممممممممخخذام ١لممممممممممماث  2
مشجبىممممت بالخممممز٠شمثل: مممممً / 
متممممممممى / ؤر٠ممممممممش، ... الممممممممخ ١لممممممممما 

 ؤم٢ً .

   

ٌعممممممخخذم العمممممماا٥ ِبمممممماساث  3
اث  مممً ؼممإنها ُٜمماط املعممخٍى
الّلُمممممممما مممممممممً هممممممممىاجج الممممممممخّلم 
مثممل : ملمممارا ، اؼمممشح ، ٜممماسن ، 
اسبممي ، ٘عممش ، اهٝممذ ، خلممل ، 
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يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

ؼشوه الفُأت  م
 الجُذة لؤلظئلت

جدٝٞ الى خذ  جدٝٞ
 ما

 لم ًخدٝٞ

 ُٜم .. الخ .
 

 ماؼشاث حىدة ؤظئلت بِادة الترجِب ( ذ
    ًِٝغ العاا٥ َذ٘ا واخذا 1
مممممممممممممممْ ِىاـمممممممممممممممش العممممممممممممممماا٥  2 جىَص

 
 
ّا ِؽىاثُا  جىَص

   

ًدخىي العاا٥ ِلمى خمىالي)  3
5-9  

 
 ( ِىفشا

   

وحمممىد ٘ىاـمممل واضمممحت بمممحن  4
 ِىاـش العاا٥ 

   

 
 مالخٍاث املشاحْ :

....................................................................................................................................... 
 ؤَم هٝاه الٝىة :

....................................................................................................................................... 
 ؤَم هٝاه المّٚ :

...................................................................................................................................... 
 مٝترخاث الخدعحن :

....................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................

شا في .......................  .............................................................................................  جدٍش
ُْ لجىت املشاحّت              سثِغ لجىت املشاحّت         املذًش الخىُٙزي لىخذة لمان الجىدة   جٜى

 ؤ.د/دمحم مدمىد ؤبى ِلي
 

 ٌّخمذ ،،،                                                                             
 ِمُذ ال٣لُت                                                                                       

 وسثِغ مجلغ بداسة وخذة لمان الجىدة                                                                 
ّذ إلامام                                              ؤ.د دمحم ٘س

  الٝشاس:
ا٘ٞ املجلغ ِلى املُٝاط ، وجٝذًم الؽ٢ش للذ٠خىس ببشاَُم ؼّبان ِلي َزٍ آلالُت امل٢خملت . -1  و
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 الٝشاس :
ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت  مْ جٝذًم الؽ٢ش للذ٠خى   / ابشاَُم ؼّبان .س و

 
 
ا٘ٞ مْ املُٝاط ِلى الىدى  -2 م للخى ت لىخذة الُٝاط والخٍٝى ت الاخخباٍس ش همىرج الىٜس  الخالي :حؽ٢ُل لجىت لخىٍى

 د ظماح الفاوي  .1
 ؤ.د دمحم ؤبى ِلي  .2
 ؤ.د ابشاَُم مشحىهت  .3
 ؤ.م.د ساهُا هٍمي  .4
 د/ ابشاَُم مفىٙى ؼّبان  .5

 الٝشاس :
ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت  .  و

  
مشاِاة للٍشٗو لاصمت الحالُت   onlineبخفىؿ جُّٙل خىت ظحر الذساظت ولشوسة وجُّٙل وعبت مً املحالشاث الحادي ِؽش : 

ذم اهتهاء  ال٣لُت مً ججهحز املّامل إلال٢تروهُت .  ِو
ا٘ٞ املجلغ      الٝشاس: و

 الٝشاس :
ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت  .  و

 
 حؽ٢ُل مشاحّت خىت ال٣لُت إلاظتراجُجُت .  الثاوي ِؽش :  بخفىؿ حؽ٢ُل  

 الٝشاس : حؽ٣ل اللجىت ِلي الىدى الخالي :
ّذ إلامام          .1  حّت الخىت املؽٗش الّام ِلي مشا    ا.د. دمحم ٘س
 سثِعا      د. ببشاَُم ؼّبان            .2
 ِمىا      ا.د. ظماح الفاوي           .3
ذي ؤبىالىمش            .4  ِمىا    ا.د. ٘و
 ِمىا    ا.د. ببشاَُم مشحىهت            .5
 ِمىا    ا.د. دمحم مدمىد ؤبىِلي      .6
 ىا ِم                        ا.م.د .ِفام ٠ما٥ املفشي        .7
 ِمىا                                                    .م.د. ههي ٔالي     ا .8
 ِمىا                     د. دمحم ِبذٍ بذس الذًً             .9

                                                 ا.م.د. خمادة ميس ي  .10
 
 ِمىا

 ِمىا                   د.ؤخمذ ِىُت                        .11
 ِمىا                   د. بًمان ِالم                   .12
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يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 ِمىا                  د. ؤخمذ خمِغ ؼدُت            .13
 ِمىا                  د.بظالم ٘ىصي                   .14
 ِمىا                  د.خعام ماصن                   .15
 ِمىا                    ؤ.خالذ الىلُذ                  .16
 ِمىا      ا.ِلي زابذ                      .17
                                      د. ِاوٚ ٜىذًل  .18

 
 ِمىا

ان خمش  .19                                          ؤ.محَر
 
 ِمىا

                                           ؤمحرة العشوي   .20
 
 ِمىا

                                                 ؼهحرة ِىا  .21
 
 ِمىا

ٞ بةلا٘ت مً ًشاٍ ٘اِال في اظخ٢ما٥ لامش . ٙىك املؽٗش الّام مّالي ِمُذ ال٣لُت بالخيعُٞ مْ سثِغ الٍٙش  ٍو
 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت  .  و

 

ٙى ؼّبان املذًش الخىُٙزي لجاثضة الخمحز الح٢ىمي الثالث ِؽش : بؽإن الخىت الخىُٙزًت املٝذمت مً العُذ الذ٠خىس / ابشاَُم مفى

 الّشبي ل٣لُت آلاداب بذمنهىس 
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، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

ا٘ٞ املجلغ   الٝشاس : و
 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت  .  و

 

 الشابْ  ِؽش: املٝترخاث  املٝذمت مً د.بظالم ٘ىصي ِمىمجلغ بداسة الىخذة بخفىؿ لامىس الخالُت :

ْ بدثُت ، وؤبدار ميؽىسة فى مجالث ِلمُت ِاملُت ، بما ًخماش ى جدذًث ظُاظت ال٣لُت هدى ِاملُت الخ -1 ّلُم ، مً خال٥ مؽاَس

م٢ً الاظخٙادة مً جل٤ الخىىاث فى مجاالث منها الخّلُم  املُخه ، ٍو ش الخّلُم املفشي ِو ت هدى جىٍى ت الذولت املفٍش مْ سٍئ

ت فى حاثدت ٠ىس  ادة الع٣اهُت ، والاحشاءاث الاختراٍص وها ، وادساج رل٤ فى الذساظت الزاجُت و الخىت الاظتراجُجُت ًِ بّذ ،  والٍض

. 

ٞ لىلْ ظُاظت مٝترخت بالخيعُٞ مْ و٠ُل ال٣لُت لؽاون الذساظاث الّلُا  الٝشاس : ج٣لُٚ د. بظالم ٘ىصي بدؽ٢ُل ٍ٘ش

 والبدىر .

 جإظِغ وخذة دِم الابخ٣اس : -2

خ هشحى ؤن ج٢ىن الىخذة ممثل خ ووخذة لمان الٝشاس : جىحذ وخذة بٝعم الخاٍس ت ِلي معخىي ال٣لُت بالخيعُٞ بحن ٜعم الخاٍس

 الجىدة وو١الت ال٣لُت لؽاون الخّلُم والىالب لىلْ خذة مٝترخت للىخذة .

يها  -3  ٘ مشاحّت وجدذًث -جدذًذ مىاـٙاث الخٍشج  ) جدذًذ املىاـٙاث  مْ مخىلباث  ظٛى الّمل ومؽاس٠ت لاوشاٗ املجخمُّت

ْ الخُٕحراث الا   . اظخخذام هخاثج املشاحّت فى الخدذًث( -دوٍست املشاحّت  –حخماُِت املىاـٙاث م

 : ج٣لُٚ د. ببشاَُم ؼّبان بذساظت لامش وجىحُه وخذة لمان الجىدة لّمل الالصم .الٝشاس 

ً خٍشجي ١ل بشهامج ودالالث رل٤   -4 ٚ م ُ ٚ الخٍشج وجفيُٙها  . -وعب الخٌى ُ  خفش ماظعاث جٌى

ً خالله ولْ ماؼشاث .الٝشاس : مخاوبت سئظاء لا خم م  ًُٚ  ٜعام لّمل ماجمش للخٌى

 

مُت : -5 ا٘ذًً مْ املعخجذاث الحذازُت والٜش  جدذًث آلُت حزب الى

ا٘ذًً بالجامّت ومداولت ولْ آلُاث حزب حذًذة جخبىاَا ١لُت آلاداب  الٝشاس : ج٣لُٚ د.بًمان ِالم بالخىاـل مْ بداسة الى

 بذمنهىس .

 خ٢ىىلىحُا املّلىماث  مً خُث :الاَخمام بالبيُت الخدخُت ل -6

ذم مالثمت اليعبت  —الحاظباث آلالُت )وعبتها ومذي ٠ٙاًتها للىالب ومالثمتها لخذمت الخّلُم والخّلم  - بحشاءاث  -ؤظبابِ 

 الخدعحن (
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 اجاخت خذمت الاهترهذ للىالب(. –وظاثل الاجفاالث وج٢ىىلىحُا املّلىماث) اهىاِها  -

ً بداسة الٝشاس : ولب جٍٝشش جٙفُلي م ىُتِ   ITً د. ؤخمذِ 

 

ا بذاخله، وجدذًذ آلُت واضحت للخُُٝم حّخمذ ِلى  -7 جذؼحن معابٝت ؤ٘مل ٜعم ٌعخىُْ وؽش زٝا٘ت الجىدة وجىبُٞ مّاًحَر

الن ِىه ١إ٘مل ٜعم للّام الجامعى.  ٘اِلُت لاداء وال٢ٙاءة ِلى ؤن ًخم الِا

خماد  ت الٝشاس : ج٣لُٚ سئظاء لاٜعام بخجهحز ملٙاث الِا ىٗ ِلي حاٍَض اساة مش٠ض لمان الجىدة للٜى وتهُئت لاٜعام لٍض

 لاٜعام لالِخماد .

8-  
 
ً دساظُا حن واملخّثًر  بشامج دِم الىالب املخمحًزً واملخّثًرً ، وحىد آلُاث واضحت ومّخمذة ومّلىت لخدذًذ الىالب املخٜٙى

ٗ الحالُت .الٝشاس : جدذًث آلُاث الذِم الىالبي املىحىدة بالّٙل في وخذة لمان  ْ الٍشو دىاظب م  الجىدة بماً 

ُت، وال٢خاب الجامعي ان وحذ. -9  جدذًذ  احشاءاث واضحت ومّخمذة  للخّامل مْ مؽ٢الث الخّلُم والخّلم مثل الذسوط الخفـى

ٍ املؽ٢الث  ز  َْ ْ آلُاث للخّامل م ْ لامش بلي وخذة بداسة لاصماث بال٣لُت لىل  الٝشاس : ٘س

 
 ة ب٣ل الؽ٢ش للذ٠خىسة بظالم ٘ىصي ِلي ما جٝذمذ به مً اٜتراخاث بىاءة جخذم الجىدة .ًخىحه مجلغ بداسة الىخذ

 الٝشاس :
. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

الخامغ ِؽش : بخفىؿ ولْ حضء مٝالي في ؤظئلت الامخداهاث لخجىب بّن ظلبُاث الامخداهاث الال٢تروهُت التي لىخٍذ خال٥ 

 الخجاسب العابٝت .

 مش ِلي مجلغ ال٣لُت مْ ر٠ش ؤظباب الاٜتراح وجفمُم اظخبُان لُٝاط َزا لامش .الٝشاس : ِشك لا 
 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

:   مىلىِاث  وخذة ج٢ىىلىحُا املّلىماث 
 
 : ITزالثا

مممت ؤ٘مماد المممذ٠خىس ؤخمممذ ِىُممت بإهممه لممم ًممخم خممل مؽممم٣لت الترا٠مممي لؤوال : بؽممإن الاهتهمماء مممً املجمممُى الترا٠مممي : ّممذد ٠بحممر مممً وممالب الٜٙش

مذ آلالمي واملخّاٜممذة ممْ حامّمت دمنهممىس 2020/2021الشابّمت بال٣لُمت للّمام الجممامعي  بمل الؽمش٠ت املىخجمت لبرهممامج الـش ِٜ خمه مممً  م ختمى جاٍس
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

مممت الشابّمممت بال٣لُمممت والتمممي اهتهمممذ ًمممىم  مممزٍ 2021ؤٔعمممىغ  16ممممً خمممال٥ وصاسة الخّلمممُم الّممماليء ٘مىمممز الاهتهممماء ممممً بِمممالن هخممماثج الٜٙش م ، َو

خ الثالزمماء ّممذ إلامممام ِمُممذ ال٣لُممت بخمماٍس ممذ جممم ِممشك لامممش ِلممى العممُذ لاظممخار الممذ٠خىس دمحم ٘س  املؽمم٣لت ٜاثمممت ولممم ًممخم خلهمما ختممى آلان ، ٜو

اث للخىاـل مْ الؽش٠ت لحل لاممش ، واملؽم٣لت ٘ىُمت ًم٢مً 6/10/2021 م )١ان ًىم ِمل وبُعي( ، وجم مخاوبت الجامّت وإداسة املؽشِو

بممل الؽممش٠ت بعممهىلت ختممى هممخم٢ً مممً الاهتهمماء مممً خعمماب املجمممُى الترا٠مممي أل٠ثممر مممً خل ِٜ والممب ، وؤن اخدعممابه وججمُّممه  4000همما مممً 

ُمممت ب٣مممل ظممملبُاجه التمممي لمممم حّمممذ مخماؼمممُت ممممْ جىحهممماث الذولمممت  ممما الّمممىدة بلمممى هٍمممام الىخممماثج الىٜس ا ظُدعمممبب فمممي مؽممم٢الث ٠بحمممرة ؤبشَص ًمممذٍو

ت وحامّت دمنهىس بلى  ٝمت املفٍش مذ ِلمى خممغ ظمىىاث ؤن جفمذس هخاثجهما بىٍش ذ ١لُدىا مىز مما ًٍض ذ خـش مىت وإلالتزام بها ، ٜو جُّٙل الٜش

جمممي  خُمممت لخٍش م  والىدُجمممت النهاثُمممت لهمممم ، وظخفمممبذ الىدُجمممت 2020/2021آلُمممت. ٠مممما ؤن الىٍمممام الُمممذوي ظِعمممبب خلمممال فمممي الىخممماثج الخاٍس

ش( مخخلٙت ًِ الىدُجت الMISاملىحىدة ِلى هٍام ) ُمت ، ٠مما لمم ًم٘ى ٜاِمذة البُاهماث الالصممت الظمخخشاج الؽمهاداث  -الىٍمام الُمذوي -ىٜس

ت الجذًذة  . املممىت والثبىجُت التي جفذس ًِ مش٠ض بـذاس الؽهاداث املىزٝت بالّاـمت إلاداٍس

 الٝشاس :

 
 
 . ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

مُممت : مُممت ، ٠ممما جممم بدخمما٥  90بدخمما٥ ِممذد  خمؤ٘مماد / َمماوي ؤبممى الىجمما بممإنهزاهُمما : بؽممإن امل٢خبممت الٜش ٠خمماب باللٕممت الّشبُممت ِلممى امل٢خبممت الٜش

مت ِشبُمت ،  و٠مزا جمم اِخمماد وحسمجُل ومشاحّمت حمُمْ مما جمم بدخالمه فمي خمال٥ الؽمهش ، ٠مما ًمخم بظمخٝبا٥ الىلبمت بؽم٣ل دوسي  6ِذد  دوٍس

مممذ ؤ٘ممماد ؤ/خعمممب ١مممل ٜعمممم خمممال٥ لاظمممبُى ممممً بذاًمممت الّمممام الذساسممم ي ختمممى آلان ،  ً -ِلمممى لاٜمممل  –َممماوي ؤبمممى الىجممماة ؤهمممه ًدخممماج  ٜو حهممماٍص

ت وبذٜت.  ٠ىمبُىجش خذًثحن  إلهجاص الّمل بعِش

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

ت) ذ بإهه ٜذ جم الاهتهاء مً الدؽُّب الخاؿ باألٜعام الّلمُت التمي ( :MISزالثا :بؽإن هٍم املّلىماث إلاداٍس ؤ٘اد ؤ/ خعً ؤهىس ؤبى الحًز

ّها ِلى هٍام )بها  ُت ٘لم جفل الٝىاثم الخاـت بؽّبدُه ختمى آلان ، ٠مما ؤن الىخمذة MISؼّب مخخلٙت و٘س ( ِذا ٜعم اللٕاث الؽٜش

ذ مم٢ً . ت ِلى الاهتهاء مىه آلُا في ؤٜشب ٜو  في اهخٍاس خل املؽ٣لت الٙىُت الخاـت بالترا٠مي للّمل بعِش

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 

ب ِلى ج٢ىىلىحُا املّلىماث : : بؽإ سابّا ب ٜذ ٜام بّٝذ حلعاث ِمل مْ مىٌٙي ؼاون ن الخذٍس ؤ٘اد ؤ/ واٛس ؤبى ٜمش معئى٥ الخذٍس

مش ِمنهم جمهُمذا الخخُماس ؤ٘ممل الّىاـمش ممنهم  مْ جٍٝش ممي ، و٘س ىٗ ِلى ممذي معمخىاَم وخبمرتهم فمي مجما٥ الخدمى٥ الٜش الىالب بال٣لُت للٜى

بهم ٘ممممىسا زممممم ولممممْ خىممممت لخممممذٍس مممممي و٠ُُٙممممت جىبُٝممممه، وجدذًممممذ لخممممذٍس ب حمُممممْ مممممىٌٙي ؼمممماون الىممممالب وال٣لُممممت ١لهمممما ِلممممى الخدممممى٥ الٜش

بُت لهم.  الاخخُاحاث الخذٍس

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

ً خاـمحن بالخصمحُذ إلال٢تروومي بىخمذة الُٝماط خامعا : بؽإن الؽمب٣اث والفمُاهت : ق بإهمه ٜمذ ٜمام بةـمالح حهماٍص ؤ٘ماد ؤ/ ما٣ًمل ممٜش

ً دون ٘ٝمذ ، ممما وا حَملمت ِلمى ١مل ممً الجهماٍص
ُ
م بال٣لُت واظخىاُ حٕزًتهما بىٍام الدؽُٕل ل٣ل منها ، ٠ما خاَ٘ ِلى البُاهاث امل لخٍٝى

ً مخخلٙمحن فمي ظمىت إلاهخماج ٘إخمذَما  ش ِلى ال٣لُت ؤمىالا ٠ثحرة ١ان ظِخم دّ٘ها لخدمُل وسخ الدؽُٕل مشة ؤخشي خاـمت ؤن الجهماٍص ٘و

 ؤخذر مً آلاخش.

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 باالحى Portalظادظا : بؽإن البىابت إلال٢تروهُت ؤ٘اد ؤ/ ٠حرلغ ظامي  معئى٥ وخذة  

ا٘مٞ  - مممً 27/10/2021جمم اِمالن الىخمماثج لاولُمت للٝبممى٥ بإٜعمام ال٣لُممت للىمالب املعمخجذًً واملششممححن لل٣لُمت  ورلمم٤ ًمىم الثالزمماء املى

ْ الشظمى .   خال٥ املٜى

ْ الشظمى لل٣لُت   - الث ال٢تروهُا بحن ؤٜعام ال٣لُت للىالب املعخجذًً مً خال٥ املٜى  جم ٘خذ باب الخدٍى

ْ الشظمى لل٣لُت  -  جم اِالن حذو٥ مدالشاث ؼّبت الذساظاث الاظالمُت وهخاثج الٝبى٥ بالؽّبت مً خال٥ املٜى

مممذ  750جلٝمممذ الىخمممذة ا٠ثمممر ممممً  - جمممم  الّممممل ِليهممما فمممى لمممىء الٝىاِمممذ املحمممذدة والحمممذ لادومممى للٝبمممى٥ ولمممب جدىٍمممل بمممحن ؤٜعمممام ال٣لُمممت ٜو

 بإٜعام ال٣لُت  والزي خذدة مجلغ ال٣لُت 

اظخمشاس الىخذة فى  جٝذًم الذِم الٙجى لجمُْ الىالب ُ٘ما ًخق مؽا١ل إلاًمُل الجامعى والاظخٙعاساث الخاـت بالىالب  -

 ٙدت الشظمُت لل٣لُت .املعخجذًً ورل٤ ِلى مذاس العاِت ورل٤ مً خال٥ الف
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

ت لاولى املعخجذًً واملششححن لل٣لُت َزا الّام ورلم٤ بيعمبت - % ممً احممالى ومالب وفمى اهخٍماس  90جم ِمل اًمُالث لجمُْ والب الٜٙش

ْ الشظمى لل٣لُت  م الٝىمى مً خال٥ املٜى الن لجمُْ الىالب والحفى٥ ِلُت مً خال٥ الٜش  ا٠ما٥ الباقى ختى ًخم الِا

الىخذة فى جىٍُم ١ا٘ت الاحخماِاث ووسػ الّمل اون الًً ورل٤ لجمُْ احخماِاث اللجان ومجالغ لاٜعام ومجلغ ال٣لُت  اظخمشاس  -

 ووخذة لمان الجىدة  .

 ِمبر إلاًممُالث لا١ادًممُت للمعادة ؤِمماء َمُئت-بمةسظا٥في خال٥ ؼهمشا٠خىبش ٜماممذ المىخذة  -

غ   ما ًلي :  -الخذَس

 ش مجلغ ال٣لُت .مدم - ؤ

مبر - ب ما٥ لؽهش ه٘ى  م.2021دِىة مجلغ ال٣لُت ، وحذو٥ لِا

 دِىاث مجالغ لاٜعام لبّن لاٜعام الّلمُت بال٣لُتومدالش اللجان. - ج

غ. -د  الاظخذِاءاث الخاـت بم٢خب جدُٝٝاث العادة ؤِماء َُئت الخذَس

ْ الشظمي جشظل وسخت منها ِلى  -ٌ ذإلال٢ترووي.حمُْ لاخباس التى جيؽش ِلى املٜى  البًر

ذ ًِ  - ىإلٚ     سجل املىْٜ الشظمي لل٣لُت ختى الُىم ما ًٍض ؽمٍش ماسة ، ٠مما بلمٖ ِمذد الٝمشاءاث  ظخت مالًمحن وؤسبّماثمت ِو ٍص

ذ ًِ ْ ال٣لُت ما ًٍض  ْ.ٜشاءة للمىلىِاث امليؽىسة ِلى املٜى ملُىن وحعّماثتوزالر وخمعحن ؤلٚ  ملٜى

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

غ  :  : مىلىِاث ؼئىن َُئت الخذَس
 
 سابّا

ا٘ٝت مجلغ الٝعم في  .1 خ بمى ِلى معخىي الاظاجزة  ٠2/11/2021خاب العُذ ؤ.د/ ابشاَُم دمحم مشحىهت سثِغ مجلغ ٜعم الخاٍس

ُت العُذ ؤ.م.د/ ٘اًض ؤهىس ِبذاملىلب معّىد لاظخار املعاِذ بالٝعم  الى دسحت ؤظخار  الخخفق الّممممممممم خ ِلى جٜش مممام  ) الخاٍس

ُت لاظاجممممممممممممممزة و لا  ش لجىت جٜش شة الّشبُت   ( بزاث الٝعم هٍشا لىسود جٍٝش خ ؼبت الجٍض ظاجزة الٝذًم ( و الخخفق الذُٜٞ  )   جاٍس

 بإهه خعً العحر والعلٟى ومدعً في ؤداء ِمله  املعاِذًً لجىت آلازاس 
 
 . ِلما

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                           جامعت دمنهور                                                                                              
          Faculty of Artكليت اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

اُ٘تالعُذ ؤ.د/  ٠خاب .2 ا٘ٝت مجلغ الٝعم في  دمحم ِىك العمجى ٜاثم بدعُحر ؤِما٥ ٜعم الجٕش ِلى معخىي  14/11/2021بمى

ُت العُذ ؤ.م.د/  اُ٘ا لاظخار املعاِذ بالٝعم  الى دسحت ؤظخار  الخخفق  خعحن مدمىد دمحم ٜمذ الاظاجزة ِلى جٜش الجٕش

ُت لاظاجممممممممممممممزة و لاظاجزة املعاِذًً لجىت ابزاث الٝعم هٍشا لىس  لاٜخفادًت والجُىماج٢غ  ش لجىت جٜش اُ٘تود جٍٝش   لجٕش
 
ِلما

 . بإهه خعً العحر والعلٟى ومدعً في ؤداء ِمله 

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 

ا٘ٝت مجلغ الٝعم في  .3 املجلغ  ِلى ٠خاب ٠3/11/2021خاب العُذة ؤ.د/ اًمان بش١اث سثِغ مجلغ ٜعم اللٕت الّشبُت بمى

ُذ ِلُه العُذة  لى للجامّاث بىاء  ِلى سد اللجىت الّلمُت للٕت الّشبُت و آدابها لىٌاثٚ لاظاجزة بخّذًل الخخفق الزي ٜس لِا

 ؤ.د/ اًمان ٘ااد بش١اث مً ) ؤظخار لادب الّشبي ( الى ) ؤظخار لادب والىٝذ ( .

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 

 

 

ت  –الّشبُت م٣اجباث ؤٜعام ) اللٕت  .4 اُ٘ا     -اللٕت الاهجلحًز ُت   –آلازاس  –الاحخماُ  –الجٕش العُاظت ( بؽإن    -اللٕاث الؽٜش

ا٘ٝاث لاٜعام الّلمُت ِلى جشؼُداث املُّذًً الجذد دّ٘ت   ِلى الىدى الخالى : 2020/ 2019مى

ا الاظم الٝعم ا٘ٝت  مادة الخخفق وجٝذًَش خ مى جاٍس

 مجلغ الٝعم

ا   ِىُاث العُذ ؤخمذ العُذ الفُّذي اللٕت الّشبُت ) لادب الّشبى( وجٝذًَش

 ممخاص

3/11/2021 

ت  ) الحماسة ( َبه وحُه دمحم حاد الججزوسي  اللٕت الاهجلحًز

 
 
ا حُذ حذا  جٝذًَش

1/11/2021 

اُ٘ا ؼّبت ) الجٕش

 ِامت (

ان مدمىد ِبذالشٗئ عجٍى اُ٘ت الىٝل ( هىَس  ) حٕش

ا ممخاص  جٝذًَش

3/11/2021 
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 

 حخماُالا 

 

)ظىظُىلىحُا املعىحن(   الؽُماء ؤخمذ ١امل الفُاد مهُىه

 
 
ا حُذحذا  جٝذًَش

1/11/2021 

)ِلم الاحخماُ الذًجى(   الؽا٘عى هفش ٜاظم دمحم الؽا٘عى

ا ممخاص  جٝذًَش

1/11/2021 

ا  دمحم خحري صابذ خعً آلازاس ش اظالمى (جٝذًَش )جفٍى

 ممخاص

3/11/2021 

 

اللٕاث 

ُ ت مممممممممممممممممممممممممالؽٜش

 و آدابها

 

)ؼّبت 

لٕت ال

ت(ال  ّبًر

ا ممخاص آالء ِبذالذاًم ؤخمذ دمحم الذًٜ  3/11/2021 )جشحمت (جٝذًَش

) ؼّبت 

اللٕت 

 (الٙاسظُت

ا ممخاص ؤًت سممان سصٛ دمحم ظُذؤخمذ  3/11/2021 )جشحمه( جٝذًَش

 اًه ابشاَُم مدمىد ميؽاوي خمىدة العُاظت

 

 ) الّالٜاث الذولُت (

ا ممخاص  وجٝذًَش

_____ 

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

ا٘ٝت املجلغ بجلعخه في الىلب املٝذم مً العُذة ؤ.د/ اًمان امللُجى سثِغ مجلغ ٜعم اللٕت الا  .5 ت بمى ِلى   1/11/2021هجلحًز

 ًِ خاحت الٝعم الى حُّحن الاحى : 2015ججذًذ الزي ظبٞ وؤن جٝذم به الٝعم في ِام 

 .) مً ٔحر ؤِماء َُئت الخذَسغ (مذسط لٕت ٘شوعُت  (1)
 . ) مً ٔحر ؤِماء َُئت الخذَسغ (.مذسط لٕت املاهُت (1)

 الّملُت الخّلُمُت بالٝعم .ورل٤ للحاحت املاظت اليهم لحعً ظحر 
 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 

اث ؼئىن الىالب  :  : مىلِى
 
 خامعا

 : الخفذًٞ ِلى مدمش الجلعت العابٝت :
 
 ؤوال

 جم الخفذًٞ :  الٝشاس 
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 .:الٝشاس 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

 : مىلىِاث وخذاث الجىدة 
 
م  : -  MIS   -زاهُا  والُٝاط والخٍٝى

ْ املحمش ملجلغ ال٣لُت . ُ٘ما ًخّلٞ بىخذة .1  الجىدة  : ً٘ش
                       

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 

ذ الامخداهاث للٙفل الذساس ي لاو٥ للّام الجامعي  ا: جدذًذ مِى
 
 :2021/2022زالث

: جدذًذ مىِذ الامخداهاث الؽٙهُت للٙفل الذساس ي لاو٥ للّام الجامعي  .2  .2021/2022املىلُى

ا٘ٝذ اللجىت ِلى ؤن ًخم ِٝذ الامخداهاث ًىم ال ا٘ٞالٝشاس: و ٚ الذساظت.11/12/2021عبذ املى ، مْ ِذم جٜى  ، وملذة ؤظبُى

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 

خّلٝت بها:
ُ
ٝشساث الذساظُت والّٙالُاث امل

ُ
ا: امل  ّ  ساب

خ : املىلُى .3 خ بجلعخه املىّٝذة بخاٍس عُت ، ب بؽإن إلاخاوت ٠2/11/2021خاب مجلغ ٜعم الخاٍس ةهخٍام الّملُت الخّلُمُت والخذَس

ما٥ إلاوؽاثُت ٘ٝذ جم بِىاء مدالشاث  ؤون الًً للىالب،  عُت باأِل ا الوؽٕا٥ الٝاِاث الخذَس و٠زل٤ لاوؽىت فى الٝعم وهٍش 

ت  والٝعم ٌؽ٢ش الضمالء ِلى الخٙهم والخّاون.  ومدالشاث مباؼشة ِىذ وحىد ؤما٠ً ٘أس

 ا.الٝشاس: ؤخُىذ اللجىت ِلم  

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

. 

 

خ  .4 خ بجلعخه املىّٝذة بخاٍس : ٠خاب مجلغ ٜعم الخاٍس ا٘ٝت 2/11/2021املىلُى خ مفش فى ِفش  بؽإن املى ِلى اظىاد مٝشس جاٍس

ت الى د/ ١اسم الٝاض ى مىاـٙ ت الثالثت ؼّبت الازاس املفٍش لى الجمُْ الذولت الىظُىت  ٜعم الازاس الٜٙش ت مْ د/ ِلُاء ؤبى ِلى ِو

 الالتزام بالٝىاِذ والمىابي املىٍمت. 

ا٘ٝذ اللجىت.  الٝشاس:  و

 الٝشاس :
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 

خ  .5 خ بجلعخه املىّٝذة بخاٍس : ٠خاب مجلغ ٜعم الخاٍس ا٘ٝت 2/11/2021املىلُى ِلى اِخماد اظخماساث الّبء  بؽإن املى

س ى املٝذمت مً الضمالء و  عُت للٝعم والتى ١لٚ بجمّها د/ ؤمل خلٝها .الخذَس  ٘ٝا للخىت الخذَس

ا.  الٝشاس: ؤخُىذ اللجىت ِلم 

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

خ  .6 ىّٝذة بخاٍس
ُ
: ٠خاب مجلغ ٜعم الٙلعٙت بجلعخه امل ٝشساث الذساظُت  2/11/2021املىلُى

ُ
ا٘ٝت ِلى حّذًل حذو٥ امل بؽإن املى

خٙٓش بالٝعم، ورل٤ ِلى الىدى الخالي: -خُاة ببشاَُم الخاؿ بالعُذة الذ٠خىسة/
ُ
ذسط امل

ُ
 امل

ت الثالثت الٙلعٙت إلاظالمُت ) جفىٗ( الٙفل الذساس ي لاو٥   ُمىاـٙت مْ د. ابدعام الخماسي  الٜٙش

ت الشابّت ) الثدت ٜذًمت( الٙلعٙت إلاظالمُت والىفىؿ  د.ابدعام الخماسي  الٜٙش

خ ٘لعٙت الٙفل الذساس ي الثاوي  ت الثالثت الخاٍس  ُمىاـٙت مْ د.سؼا سحب الٜٙش

ا٘ٝذ اللجىت.  الٝشاس: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت  . و

ا: ال٢خاب إلال٢ُترووي:  خامع 

خ  .7 خ بجلعخه املىّٝذة بخاٍس : ٠خاب مجلغ ٜعم الخاٍس ٞ  إلاخاوت بؽإن 2/11/2021املىلُى ٍش ش ؤ.د/ ٘اًض اهىس ِبذ املىلب ٘و بخٍٝش

ا٘ٞ املادة الّلمُت املٝذمت  ن مْ م٢ىهاث املٝشس واخخىائها ِلى بّ soft ِمله بؽإن ٘دق ال٢خاب إلال٢ترووى والزي ًُٙذ بخى

ْ املادة الّلمُت املخّلٝت  لى الجمُْ ٘س الخُاتها للخذَسغ واهىباٜها مْ المىابي واملّاًحر والٝىاِذ املّلىت ِو الاوؽىت ـو

 بال٢خاب الال٢ترووى ِلى املىفت مْ لشوسة جممُنها لالوؽىت املىلىبت وبىٟى الاظئلت . 

ا.  الٝشاس: ؤخُىذ اللجىت ِلم 

 الٝشاس :

 
 
 . ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

خ  .8 : ٠خاب مجلغ ٜعم آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت بجلعخه املىّٝذة بخاٍس بؽإن جإ٠ُذ ؤ.د.خىان  3/11/2021املىلُى

ٝشس إلال٢ُترووي، وفي اهخٍاس جىحيهاث 
ُ
الؽا٘عي، ؤ.د.ِبحر ٜاظم، ؤ.د.ظماح الفاوي، د.ؤمحرة الفٙتي، ِلى اهتهائهم مً ِمل امل

 ال٣لُت وحهت الدعلُم.

ا.  الٝشاس: ؤخُىذ اللجىت ِلم 
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

ب في رل٤. .9 ْ ال٣لُت ملً ًٔش :جى٘حر املادة الّلمُت الخاـت بالىالب ِلى مٜى  املىلُى

ا٘ٝذ اللجىت.  الٝشاس: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

ش الذِم الىالبي: ا: جٝاٍس  ظادظ 

خ بجلعخه .10 : ٠خاب مجلغ ٜعم الخاٍس خ  املىلُى ش الىاسد مً د/ ؤخمذ خمِغ  إلاخاوت بؽإن 2/11/2021املىّٝذة بخاٍس بالخٍٝش

الٙٝى املشؼذ لا١ادًمى للذِم الىالبى،الزي ًُٙذ بةهخٍام الىالب فى املحالشاث، ووؽش جىُِت ال٢خاب إلال٢ترووى،والخىُِت 

ت وخل املؽا١ل والفّىباث التى جىاحه الىالب، واِخمذ  ش .باإلحشاءاث الاختراٍص  املجلغ ما وسد فى الخٍٝش

ا.          الٝشاس: ؤخُىذ اللجىت ِلم 

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

ت. .11 ىِت مً ٜعم اللٕت إلاهجلحًز ش الذِم الىالبي امل٘ش : جٝاٍس  املىلُى

ا.  الٝشاس: ؤخُىذ اللجىت ِلم 

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

 

 

خ  .12 : ٠خممماب مجلمممغ ٜعمممم آلازممماس والذساظممماث الُىهاهُمممت والشوماهُمممت بجلعمممخه املىّٝمممذة بخممماٍس إن إلاخاومممت بّمممذم بؽممم 3/11/2021املىلمممُى

ت الثاهُت بالٝعم ختى آلان.  جٝذم ؤي والب لئللخداٛ بؽّبت الذساظاث لاوسوبُت الٝذًمت بالٜٙش

ا.  الٝشاس: ؤخُىذ اللجىت ِلم 

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

ا: ما ٌعخجذ مً ؤِما٥
 
 :زامى

: ُمٝتمرح العمُذة لاظمخارة المذ٠خىسة/ ظمماح الفماوي  .13 م والىمالب، بومالٛ ُمبمادسة   ظماِذوي  و٠ُمل ال٣لُمت لؽماون الخّلمُ –املىلمُى

حر املىاد الّلمُمت لهمم وُمعماِذتهم  حن وروي الاخخُاحاث الخاـت، ورل٤ بخ٘ى والتي جخخق بُمعاِذة والب الذمج والىالب امل٢ٙ٘ى

هممممت ص 
ُ
مممت بال٣لُممماث، ِلمممى ؤن ًمممخم جخفمممُق ؤًمممام ُمدمممذدة لىمممالب ال٣لُمممت، وؤن ًخمممىلى َمممزٍ امل مممٞ املّاممممل املش٠ٍض مالئهمممم فمممي ٘يهممما ِمممً وٍش

 الٝعم ؤو ُمذسس ي املىاد بال٣لُت بن ؤم٢ً ورل٤ بالخيعُٞ مْ سثِغ الٝعم .

ا٘ٝذ اللجىت.  الٝشاس: و

 الٝشاس :

 
 
 . ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

 

: ٠خاب الع .14 ت بسظما٥ حؽم٢ُل مجلمغ  –ُذ لاظخار الذ٠خىس/ هبُل ب٢حر املىلُى م، بؽمإن ظمِش املذًش الخىُٙزي ملش٠ض الُٝاط والخٝمٍى
م ) م، ولشوسة جُّٙل بىذ ٜس  ( مً الالثدت املّخمذة للمش٠ض.17بداسة وخذة الُٝاط والخٍٝى

ْ لامش للّشك ِلى مجلغ ال٣لُت. ٘ش ًُ  الٝشاس: 

 الٝشاس :

  
 
 وحاسي جىُٙز املىلىب .ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

خ  .15 ىّٝمذة بخماٍس
ُ
: ٠خاب مجلغ ٜعم الاحخمماُ بجلعمخه امل مت الشابّمت  1/11/2021املىلُى ب الّملمي للٜٙش بؽمإن اِخمماد خىمت الخمذٍس

 بٝعم الاحخماُ.

ا٘ٝذ اللجىت.  الٝشاس: و

 :الٝشاس 
ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 

خ  .16 اُ٘ا بجلعخه املىّٝذة بخاٍس : ٠خاب مجلغ ٜعم الجٕش ا٘ٝت ِلى جشؼمُذ العمُذ المذ٠خىس/ ؤخممذ  3/11/2021املىلُى بؽإن املى
ا للمّامل بالٝعم ) مّمل  –٘شخاث 

 
ذسط بالٝعم، ُمؽ٘ش

ُ
ذ( واملشظم، للّام الجامعي  –التربت  -GISامل  .2021/2022املـش

ا٘ٝذ اللجىت  الٝشاس: و
 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 
 املىلُى :اِزاس والب ال٣لُت ِلى الىدى الخالى : .1

ت / الٝعم اظم الىالب /الىالبت م  الٝشاس الٙترة  ظبب الّزس الٜٙش
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

اظماُِل ؤخمذ ِبذالشخُم   .1

 اظماُِل

خ  الشابّت ٜعم الخاٍس

 باٛاهخٍام 

 ِام  حاثدت ٠ىسوها

2020/2021 

وافق مجلس 
 الكلية 

 

ا :   مىلِى
 
 ث الذساظاث الّلُا:ظادظا

: الخفذًٞ ِلى الجلعت العابٝت
 

 ؤوال

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

ت:  ا: مىلىِاث ٜعم اللٕت إلاهجلحًز  ّ  ساب

: ٠خاب مجلغ ٜعم ال -1 خاملىلُى ت بجلعخه املىّٝذة بخاٍس ا٘ٝت ِلى اِخماد هدُجت الاخخباس  1/11/2021لٕت إلاهجلحًز بؽإن املى

 الخإَُلي لباخثي الذ٠خىساة ؼّبت ؤدب اهجلحزي ظاِاث مّخمذة ٠ما ًلي:

ً:  - 95ؤظماء خمِغ سممان:   90ممذوح ِلي املٍض

ا  ٜشاس اللجىت: اخُىذ اللجىت ِلم 

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 

خ -2 ت بجلعخه املىّٝذة بخاٍس : ٠خاب مجلغ ٜعم اللٕت إلاهجلحًز ا٘ٝت ِلى مىذ الباخثت/ لحى  1/11/2021املىلُى بؽإن املى
ت ؼّبت لادب إلاهجلحزي جخفق دُٜٞ  سممان مىفىس) املُّذة بالٝعم(، دسحت املاحعخحر في آلاداب ٜعم اللٕت إلاهجلحًز

ت لؤلدب بىٍام العاِاث املّخ باث التى ؤبذتها  لجىت الح٢م واملىاٜؽت.الٝشاءة اللٍٕى  مذة ورل٤ بّذ ِمل الخفٍى

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و
 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 
خ: ا: مىلىِاث ٜعم الخاٍس  خامع 

خ  -1 خ بجلعممممممممممممممممممخه املىّٝممممممممممممممممممذة بخمممممممممممممممممماٍس : ٠خمممممممممممممممممماب مجلممممممممممممممممممغ ٜعممممممممممممممممممم الخمممممممممممممممممماٍس ا٘ٝممممممممممممممممممت ِلممممممممممممممممممى  2/11/2021املىلممممممممممممممممممُى م بؽممممممممممممممممممإن املى

ىاء ٌعمممممممممممممممشي ِمممممممممممممممامش، الظمممممممممممممممخ٢ما٥ مخىلبممممممممممممممماث دسحمممممممممممممممت املاحعمممممممممممممممخحر فمممممممممممممممى الاداب حسمممممممممممممممجُل مىلمممممممممممممممُى بدمممممممممممممممث الىالبمممممممممممممممت/ ظممممممممممممممم
خ بظالمى بّىىان: خ بىٍام العاِاث املّخمذة ؼّبت جاٍس  مً ٜعم الخاٍس
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 م  .847-750َم / 232-132  الجشاثم والّٝىباث فى الّشاٛ خال٥ الّفش الّباس ى لاو٥ 

 جدذ اؼشاٗ:

خ الاظ   المى وخماسجه املعاِذ بالٝعم  ؤ.د/ جِعحر دمحم دمحم ؼادي اظخار الخاٍس
 د/ اظالم ٘ىصي اوغ مذسط ِلم الاحخماُ الٝاهىوى بال٣لُت  

خ العُمىاس  ا بإن جاٍس  م  25/10/2021ِلم 
ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و
 

خ  -2 خ بجلعخه املىّٝذة بخاٍس : ٠خاب مجلغ ٜعم الخاٍس ا2/11/2021ٝ٘املىلُى ت ِلى  حسجُل مىلُى بدث م بؽإن املى

خ بىٍام العاِاث املّخمذة  الىالبت/ َذًش دمحم ِبذ املىلب، الظخ٢ما٥ مخىلباث دسحت الذ٠خىساٍ فى الاداب مً ٜعم الخاٍس
خ بظالمى بّىىان:   ؼّبت جاٍس

خُت   م 1414-1210َم / 816-602  لامً الاحخماعى فى ظلىىت دَلى دساظت جاٍس

خ الاظالمى وخماسجه بالٝعم ،جدذ اؼشاٗ ؤ.د/ ابشاَُم دمحم   ِلى مشحىهت اظخار الخاٍس
ت   خ الاظالمى وخماسجه ١لُت الاداب حامّت الاظ٢ىذٍس  ؤ. د/ خىان مبرٟو ظُّذ اللبىدي  اظخار الخاٍس

خ العُمىاس  ا بإن جاٍس  م  25/10/2021ِلم 
ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

: ٠خمممممممممممممممممماب مج -3 خ املىلممممممممممممممممممُى خ بجلعممممممممممممممممممخه املىّٝممممممممممممممممممذة بخمممممممممممممممممماٍس ا٘ٝممممممممممممممممممت ِلممممممممممممممممممى  2/11/2021لممممممممممممممممممغ ٜعممممممممممممممممممم الخمممممممممممممممممماٍس م بؽممممممممممممممممممإن املى

حسممممممممممممممممممجُل مىلممممممممممممممممممُى بدممممممممممممممممممث الىالبممممممممممممممممممت/ ٔممممممممممممممممممادة مىسمممممممممممممممممم ى ِبممممممممممممممممممذ الممممممممممممممممممشخمً ؤخمممممممممممممممممممذ،  الظممممممممممممممممممخ٢ما٥ مخىلبمممممممممممممممممماث دسحممممممممممممممممممت 

خ خذًث بّىىان:  خ بىٍام العاِاث املّخمذة ؼّبت جاٍس  الذ٠خىساة فى الاداب مً ٜعم الخاٍس

خُت (   الفالىهاث الثٝاُ٘ت فى مفش فى ً ) دساظت جاٍس  الىفٚ الاو٥ مً الٝشن الّؽٍش

ذي        د/ اخمذ خمِغ الٙٝى .  جدذ اؼشاٗ ؤ.د/ ـالح اخمذ ٍَش

خ العُمىاس  ا بإن جاٍس  م 25/10/2021ِلم 

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

خ  -4 خ بجلعمممخه املىّٝمممذة بخممماٍس : ٠خممماب مجلمممغ ٜعمممم الخممماٍس ا٘ٝمممت ِلمممى  حسمممجُل مىلمممُى بدمممث 2/11/2021املىلمممُى م بؽمممإن املى

خ بىٍمام العماِاث املّخممذة  الىالب/  سلا ِىُت ِبذ الٙخاح  الظمخ٢ما٥ مخىلبماث دسحمت املاحعمخحرفى الاداب ممً ٜعمم الخماٍس

خ ٜذًم بّىىان :   ؼّبت جاٍس

ت  ت خماٍس ا فى مفش الٝذًمت دساظت ؤزٍش هحَر    بدحرة املجزلت ٌو

مم ت و ذي ابممى الىمممش، د/ ؤؼممٗش ِبممذ الممشئٗو سأممب جدممذ اؼممشاٗ:  ؤ.د/ ٘و مممذًش  مممذًش اداسة البدممث الّلمممى بمخمماخٚ الاظمم٢ىذٍس

 
 
ت ظابٝا ت فى الاظ٢ىذٍس  الازاس الٕاٜس

خ العُمىاس  ا بإن جاٍس  م 25/10/2021ِلم 

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

خ بجلعمممخه امل -5 : ٠خممماب مجلمممغ ٜعمممم الخممماٍس خ املىلمممُى ا٘ٝمممت ِلمممى ممممىذ الىالبه/ؤظمممماء دمحم 2/11/2021ىّٝمممذة بخممماٍس م بؽمممإن املى

خ الاظالمى بىٍام العاِاث املّخمذة فى سظاله بّىىان : خ ؼّبت الخاٍس  ؼّبان العنهىسي، دسحت املاحعخحر مً ٜعم الخاٍس

 م  1171-1073 -َم567-466  الذوس العُاس ى والحماسي لؤلسمً فى مفش خال٥ الّفش الٙاومى 

باث التى ابذتها لجىت الح٢م واملىاٜؽت   ورل٤ بّذ ؤن اجمذ الخفٍى

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

خ  -6 خ بجلعخه املىّٝذة بخاٍس : ٠خاب مجلغ ٜعم الخاٍس ا٘ٝت ِلى مىذ الىالبه/ هادًت ابشاَُم 2/11/2021املىلُى م بؽإن املى

خ الاظالمى بىٍام العاِاث املّخمذة فى سظاله بّىىان: ٘خذ هللا الب٢شي، دسحت املاحعخحر  خ ؼّبت الخاٍس  مً ٜعم الخاٍس

  –  املازشاث الضماهُت وامل٣اهُت فى ج٢ىًٍ الصخفُت  
 
 م  713-661َم /95-41الحجاج بً ًىظٚ الثٝٙى اهمىرحا

باث التى ابذتها لجىت الح٢م واملىاٜؽت  ورل٤ بّذ ؤن اجمذ الخفٍى

ا٘ٝذ  اللجىت  ٜشاساللجىت: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

خ  -7 خ بجلعخه املىّٝذة بخاٍس : ٠خاب مجلغ ٜعم الخاٍس ا٘ٝت ِلى حؽ٢ُل لجىت الح٢م 2/11/2021املىلُى م بؽإن املى

واملىاٜؽت للىالب / ؼىقى ؼّبان ؼىقى ١امل، فى الشظالت املٝذمه مىه الظخ٢ما٥ مخىلباث دسحت املاحعخحر فى الاداب بىٍام 

خ العاِا خ الاظالمى بّىىان  –ث املّخمذة ٜعم الخاٍس  ؼّبت الخاٍس

 م  1093-1022َم / 486-413  الحٝٛى واملّامالث فى بالد املٕشب والاهذلغ مً خال٥ هىاص٥ بً ظهل 

 ِلى الىدى الخالى :                

 ؤ.د/ ابشاَُم دمحم ِلى مشحىهت -1

خ الاظالمى وخماسجه  وسثِغ ٜعم الخا  خ ١لُت الاداب حامّت دمنهىس           ؤظخار الخاٍس              ٍس
 
 ومىاٜؽا

 
 سثِعا

غ   -2  ؤ.د/ ـبحى ِبذ املجُذ ادَس

 
 
خ الاظالمى وخماسجه املعاِذ ١لُت الاداب حامّت  ٠ٙش الؽُخ                                  مىاٜؽا  ؤظخار الخاٍس

                                                   ؤ.م. د/ جِعحر دمحم ؼادي                             -3

 
 
ا خ الاظالمى وخماسجه املعاِذ ١لُت الاداب حامّت دمنهىس                                                مؽ٘ش  ؤظخار الخاٍس

 جدذ اؼشاٗ ؤ.د/ جِعحر ؼادي ، د/ ماَش دمحم ابى العُّذ .

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 :الٝشاس 

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 
خ -8 خ بجلعخه املىّٝذة بخاٍس : ٠خاب مجلغ ٜعم الخاٍس ا٘ٝت ِلى حؽ٢ُل لجىت الح٢م واملىاٜؽت 2/11/2021املىلُى م بؽإن املى

خ  ؼّبت  –للىالبه / اًمان ابشاَُم ٘خذ هللا ب٣اس الظخ٢ما٥ مخىلباث دسحت املاحعخحر فى الاداب بىٍام العاِاث املّخمذة ٜعم الخاٍس
خ الاظالمى بّىىان  الخاٍس

   حهىد ِٝبت بً هاْ٘ فى ٘خذ بالد املٕشب ) دساظت جدلُلُت وهٝذًت آلساء  املاسخحن ( 

 ِلى الىدى الخالى : 
 ؤ.د/ ابشاَُم ِبذ املىّم ظالمت   -1

  
 
 ومىاٜؽا

 
ت        سثِعا خ الاظالمى وخماسجه  ١لُت الاداب حامّت الاظ٢ىذٍس  ؤظخار الخاٍس

 العالم هاـٚ ؤ.د/ اخمذ ِبذ  -2
 
 
خ الاظالمى وخماسجه ١لُت الاداب حامّت  وىىا           مىاٜؽا  ؤظخار الخاٍس

 ؤ. د/ اخمذ دمحم اظماُِل الجما٥ – 3

 
 
ا خ الاظالمى وخماسجه ١لُت الاداب حامّت دمنهىس               مؽ٘ش  ؤظخار الخاٍس

 بؼشاٗ: ؤ.د/ اخمذ اظماُِل الجما٥
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و
خ  -9 خ بجلعخه املىّٝذة بخاٍس : ٠خاب مجلغ ٜعم الخاٍس ا٘ٝت ِلى حؽ٢ُل لجىت الح٢م واملىاٜؽت 2/11/2021املىلُى م بؽإن املى

خ  ؼّبت  –للىالب/ وه دمحم اظماُِل مشس ى، الظخ٢ما٥ مخىلباث دسحت املاحعخحر فى الاداب بىٍام العاِاث املّخمذة ٜعم الخاٍس
خ الاظالمى بّىىان:ا  لخاٍس

الٜاتها الخاسحُت مىز وؽإتها وختى ظٝىوها )   م( . 1555-1471َم / 961-876  دوله بجى وواط ِو

 ِلى الىدى الخالى : 
ذي    -1  ؤ.د/ ـالح اخمذ ٍَش

ت                             خ الحذًث واملّاـش  ١لُت الاداب حامّت الاظ٢ىذٍس                                                        ؤظخار الخاٍس
 
 ومىاٜؽا

 
 سثِعا

 ؤ.د/ خعحن ِبذ هللا العُذ مشاد  -2
ُٝت الّلُا  خ الاظالمى وخماسجه ب٣لُت الذساظاث الاٍ٘ش                                                    حامّت الٝاَشة      –ؤظخار الخاٍس

 
 مىاٜؽا

 لجما٥ ؤ. د/ اخمذ دمحم اظماُِل ا– 3

خ الاظالمى وخماسجه ١لُت الاداب حامّت دمنهىس                                                                                        ؤظخار الخاٍس
 
ا  مؽ٘ش

 بؼشاٗ: ؤ.د/ اخمذ اظماُِل الجما٥

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و
 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

ا: مىلىِاث  ٜعم الٕت الّشبُت: ظادظ 

خ  -1 : ٠خاب مجلغ ٜعم اللٕت الّشبُت بجلعخه املىّٝذة بخاٍس ا٘ٝت 3/11/2021املىلُى ِلى مىذ دسحت املاحعخحر  بؽإن املى

 للباخثت/ ؼُماء خعً صاًذ بىٍام العاِاث املّخمذة فى الشظالت املٝذمت بّىىان:

   البىاء الٙجى فى الٝفت الٝفحرة ِىذ سلا امام 

باث التى ابذتها لجىت الح٢م واملىاٜؽتورل٤ بّذ ؤ  ن اجمذ الخفٍى

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

خ  -2 : ٠خمماب مجلمغ ٜعممم اللٕممت الّشبُمت بجلعممخه املىّٝمذة بخمماٍس ا٘ٝمت 3/11/2021املىلمُى ِلممى حسمجُل مىلممُى البدممث  بؽممإن املى

 لادب والىٝذ بّىىان: املٝذم مً الىالبت/ لحى ٢٘شي ِبذٍ ببشاَُم، جخفق

ن فى مٝاالث ِبذ هللا الىذًم  دساظت جدلُلُت     ٌاَشة ال٘ش
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 بؼشاٗ:

 ؤ.د. ؤظماء مدمىد ؼمغ الذًً    -ؤ.د. بًمان ٘ااد بش١اث  

خ العُمىاس  ا بإن جاٍس  م20/10/2021ِلم 

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

: ٠خاب مجلغ ٜعم ال -3 خ املىلُى ا٘ٝت 3/11/2021لٕت الّشبُت بجلعخه املىّٝذة بخاٍس ِلى حسجُل الىالب/ وت وُّم  بؽإن املى

 خبِب الٝشاض ى لذسحت املاحعخحرفى آلاداب، بىٍام العاِاث املّخمذة، فى خىت بّىىان:

   الخىاظب العُاقى فى ظىسحى الفٚ والجمّت، دساظت ؤظلىبُت 

 بؼشاٗ:

 ؤظخار لادب والىٝذ ١لُت آلاداب حامّت دمنهىس                     ؤ.د. بًمان ٘ااد بش١اث         

 ؤظخار وسثِغ ٜعم اللٕت الّشبُت ١لُت الذساظاث إلاظالمُت، مذًىت العاداث.                  ؤ.د. ـبري ٘ىصي ؤبى خعحن        

خ العُمىاس  ا بإن جاٍس  م20/10/2021ِلم 

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 الٝشاس :

 ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .و 

خ  -4 : ٠خمماب مجلممغ ٜعممم اللٕممت الّشبُممت بجلعممخه املىّٝممذة بخمماٍس بِممادة حؽمم٢ُل لجىممت الح٢ممم واملىاٜؽممت  بؽممإن 3/11/2021املىلممُى

مممت بىٍمممام العممماِاث املّخممممذة  للباخمممث/ ولُمممذ ٘خحمممى ببمممشاَُم ؼمممّلت، فمممى الشظمممالت املٝذممممت لىُمممل دسحمممت املاحعمممخحر فمممى الّلمممىم اللٍٕى

 بّىىان:

 ذاللى فى الخٙعحر الىدىي بحن ؤمالى ابً الصجشي وإًجاص البُان للىِعابىسي   لازش ال

 ِلى الىدى الخالى:

ا                                          ؤ.د. مدمىد ٘شاج ِبذ الحاَ٘                                                              ا وسثِع 
 
 مؽ٘ش

ا شحاجه الٙٝى   ا                                                                                           ؤ.د.ص٠ٍش
 
 مىاٜؽ

ا                                                           ؤ.م.د. مفىٙى بظماُِل وجُذ                                      
 
 مىاٜؽ

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 لٝشاس :ا

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت  . و
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 

ا:  ّ اث ٜعم ظاب  آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت مىلِى

: ٠خاب مجلغ ٜعم  -1 ا٘ٝت ِلى 2021/ 3/11آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت بجلعخت املىّٝذة فى  املىلُى م بؽإن املى

احعخحر فى آلاداب بىٍام العاِاث املّخمذة مً ٜعم آلازاس خىت بدث الىالبت/ هادًت ِبذ الحمُذ ببشاَُم ٘ىلت لىُل دسحت امل

 الُىهاهُت والشوماهُت فى مىلُى بّىىان:

ت الشوماهُت      الخماثم وؤظخخذاماتها فى لامبراوىٍس

 بةؼشاٗ:  

 ت دمنهىس ؤظخار د٠خىس آلازاس الُىهاهُت والشوماهُت ب٣لُت آلاداب حامّ                   ؤ.د. خىان خمِغ الؽا٘عى    

 ؤ.د. ِضةِبذ الحمُذٜابُل                   ؤظخار معاِذ آلازاس الُىهاهُت والشوماهُت ١لُت آلاداب حامّت وىىا  

خ العُمىاس   ا بإن جاٍس  م3/11/2021ِلم 

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 

: ٠خاب مجلغ ٜعم -2 ا٘ٝت ِلى 2021/ 3/11ت والشوماهُت بجلعخت املىّٝذة فى آلازاس والذساظاث الُىهاهُ املىلُى م بؽإن املى

خىت بدث الىالبت/ ظلمى دمحم خعً لىُل دسحت املاحعخحر فى آلاداب بىٍام العاِاث املّخمذة مً ٜعم آلازاس الُىهاهُت 

 والشوماهُت فى مىلُى بّىىان:

ت بخل ؤبى مىذوس فى الّفش الشوماوى       امل٢دؽٙاث لازٍش

 ؼشاٗ: بة 

 آلازاس الُىهاهُت والشوماهُت ب٣لُت آلاداب حامّت دمنهىس بٝعم ظخار لا                          ؤ.د. خىان خمِغ الؽا٘عى 

ذ                     ؤ.د. ـٙاء ؤبى الحًز

خ العُمىاس   ا بإن جاٍس  م3/11/2021ِلم 

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

: ٠خاب مجلغ ٜعمامل -3 ا٘ٝت ِلى 2021/ 3/11آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت بجلعخت املىّٝذة فى  ىلُى م بؽإن املى

خىت بدث الىالب/ حما٥ ـالح دمحم ًاظحن لىُل دسحت الذ٠خىساة فى آلاداب بىٍام العاِاث املّخمذة مً ٜعم آلازاس الُىهاهُت 

 والشوماهُت فى مىلُى بّىىان:

ان دساظت جىبُُٝت ِلى مّبذ ُ٘ىىط وسوما بشوما باظخخذام   الخف ت الشوماهُت فى ِهذ لامبراوىس َادٍس اثق املّماٍس

اْٜ املّضص   الى

 بةؼشاٗ:  

 ؤظخار د٠خىس آلازاس الُىهاهُت والشوماهُت ب٣لُت آلاداب حامّت دمنهىس          ؤ.د. ِبحر ِبذ املحعً ٜاظم              

 حامّت ِحن ؼمغ     -ىادي                            ؤظخار الهىذظت   ب٣لُت الهىذظت ؤ.د/ جامش دمحم ال

خ العُمىاس   ا بإن جاٍس  م3/11/2021ِلم 

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 

: ٠خمماب مجلممغ ٜعممم -4 ا٘ٝممت ِلممى 2021/ 3/11آلازمماس والذساظمماث الُىهاهُممت والشوماهُممت بجلعممخت املىّٝممذة فممى  املىلممُى م بؽممإن املى

ماء ورل٤ إلهتهاء املذة الخاـت بها. ذ بىٙغ لِا  ؤِادة حؽ٢ُل لجىت الح٢م واملىاٜؽت للىالبت/ ابدعام ؤبى ٍص

ا٘ٝذ اللجىت   ٜشاساللجىت: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

   

ا: 
 
اث ٜعم إلاحخماُزامى  مىلِى

: ٠خمممماب مجلممممغ ٜعممممم الاحخممممماُ بجلعممممخه    -1 خ املىلممممُى م  1/11/2021املىّٝممممذة بخمممماٍس بؽممممإن الخىمممماب املٝممممذم مممممً العممممُذة/ مممممٍش

املمممذسط بٝعمممم إلاحخمممماُ جخفمممق اجفممما٥ وإِمممالم، بخفمممىؿ ٘مممخذ الدسمممجُل فمممى ٜعمممم الاحخمممماُ  –شمممحاجت ببمممشاَُم شمممحاجت 

 للذساظاث الّلُا مشخلت الذ٠خىساة  ؼّبت اجفا٥ وإِالم  .

ممْ املىلممُى بلممى لجىممت ال ٘ش ا٘ممٞ مجلممغ الٝعممم ٍو ممذ و ا٘ٝممت مجلممغ الٝعممم العممابٝت ِلممى ٜو ذساظمماث الّلُمما، مممْ بلٕمماء مى

 حسجُلها خاسج حامّت دمنهىس .

ْ لامش للّشك ِلى مجلغ ال٣لُت    ٜشاساللجىت: ً٘ش

 الٝشاس :



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                           جامعت دمنهور                                                                                              
          Faculty of Artكليت اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

 

خ  -2 : ٠خاب مجلغ ٜعم الاحخماُ بجلعمخه املىّٝمذة بخماٍس ا٘ٝمت ِلمى بِمادة حؽم٢ُل لجىمت الح٢مم  بؽمإن 1/11/2021املىلُى املى

 لباخثت/ هذي ببشاَُم الشومى، لىُل دسحت املاحعخحر فى آلاداب بىٍام العاِاث املّخمذة فى سظاله بّىىان:واملىاٜؽت ل

    ؤظلىب الحُاة واو٣ّاظاجت ِلى زٝا٘ت الاظتهالٟ فى املجخمْ  )دساظت جىبُُٝت مٝاسهت فى مداٍ٘ت البدحرة(

 ِلى الىدى الخالى:

ا ؤ.د. ِبذ هللا ِبذ الشخمً       ؤظخار ِلم
 
ا ومىاٜؽ ت           سثِع   الاحخماُ ١لُت آلاداب حامّت الاظ٢ىذٍس

ا
 
 د. هاجى بذس ببشاَُم                  ؤظخار ِلم الاحخماُ ١لُت آلاداب حامّت دمنهىس                     مؽ٘ش

ا         د. مدمىد ِبذ الحمُذ خمذي    ؤظخار ِلم الاحخماُ ١لُت آلاداب حامّت  دمنهىس           
 
 مؽ٘ش

انهىس                     د. مجذي ؤخمذ بُىمى              ؤظخار ِلم الاحخماُ ١لُت آلاداب حامّت  دم
 
 مىاٜؽ

ا٘ٝذ اللجىت   الٝشاس: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

اُ٘ا ا: مىلىِاث ٜعم الجٕش  ّ  جاظ

خ -1 اُ٘ا بجلعخه املىّٝمذة بخماٍس : ٠خاب مجلغ ٜعم الجٕش خىماب ؤ.د. ظمماح الفماوي و٠ُمل ال٣لُمت مء بؽمإن  2021/ 11/ 3  املىلُى

للذساظاث الّلُا والبدىر املحى٥ مً ؤ.د. ِبذ الحمُذ العُذ ِبذ الحمُذ هاثب سثِغ الجامّمت للذساظماث الّلُما والبدمىر بؽمإن 

مي ر١ي  ل الذساظاث الّلُا والبدىر بلى هٍام ٜس  خىت وآلُاث جدٍى

ا فمممي الدسمممجُل املىلمممُى لمممه ؼمممٝحن ازىمممحن: لا  مممزا مممما جمممم مممماخش  اث بالجامّمممت، َو و٥، ممممً هاخُمممت جٝىُمممت الخدمممى٥، ٘همممزا مىمممىه بمممةداسة املؽمممشِو

ت  . وآلاخش، الذساظاث الّلُا مً الىاخُت لا١ادًمُت مم٢ً بدخا٥ آلُت MISالال٢ترووي والىخاثج الال٢تروهُت للىالب بىٍم املّلىماث إلاداٍس

ا ٘يها، وال ًم  ُ ا، خُث ًخىلب الاجفا٥ املباؼش بحن الباخث واملؽٗشالخّلم ًِ بّذ حضث  ُ ليها ١ل  ٢ً جدٍى

ا  ٜشاس اللجىت: اخُىذ اللجىت ِلم 

 الٝشاس :

. 
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

ا: مىلىِاث ٜعم الٙلعٙت:  ِاؼش 
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .

=========================================================  ================= 

     1496633540ث + فاكس     -1496633540ث:           ~ 56 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعاديت –مجمع الكلياث                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  edu.egwww.Damanhour.website: 
                                               

 

 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

خ  -1 : ٠خماب مجلمغ ٜعممم الٙلعمٙت بجلعمخه املىّٝممذة بخماٍس ا٘ٝمت ِلممى حسمجُل الخىمت املٝذمممت 2/11/2021املىلمُى م  بؽمإن املى

ؾ  الظخ٢ ما٥ مخىلباث الحفى٥ ِلى دسحت املاحعخحر في الاداب بىٍام العاِاث املّخمذ مً الىالبت ساهذا ِىُت بش١اث دسَو

خها بّىىان:  بالٝعم ؼّبت الٙلعٙت وجاٍس

ل لُُٙىاط دساظت جدلُلُت مٝاسهت  ذ واًماهٍى ٤ با٘س    الالضام الخلٝي بحن دًٍش

 بةؼشاٗ: ؤ.د/ مُالد ص١ى ٔالى

 ؤ.م.د/ ِفام ٠ما٥ املفشي 

خ العُمىاس   2021-11-2ِلما بإن جاٍس

ا٘ٝذ اللجىت   الٝشاس: و

  الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و

 

خ  -2 : ٠خاب مجلغ ٜعم الٙلعٙت بجلعخه املىّٝذة بخاٍس ا٘ٝت ِلى حؽ٢ُل لجىت الح٢م 2/11/2021املىلُى م  بؽإن املى

ّخمذة ؼّبت الٙلعٙت واملىاٜؽت للباخثت/ سؼا ِبذ الٕجى مىس ى في الشظالت املٝذمت لىُل دسحت املاحعخحر بىٍام العاِاث امل

خها وهي بّىىان:  وجاٍس

ت وؤصمت الّالم املّاـش ِىذ ادحاس مىساهى    مؽ٣لت املّ٘ش

 وجخ٢ىن لجىت الح٢م واملىاٜؽت مً : 

 ؤ.د/ ٘مل هللا دمحم بظماُِل 

ا وسثِ      ١لُت آلاداب حامّت دمنهىس                 -ؤظخار ٘لعٙت العُاظُت وسثِغ ٜعم الٙلعٙت  
 
امؽ٘ش  ع 

 ؤ.د/ ابشاَُم ولبت ظل٢ها 

ا                    اظخار الٙلعٙت الحذًثت واملّاـشة وو٠ُل ١لُت الاداب بجامّت وىىا                                    
 
 مؽ٘ش

 ؤ.م.دمخخاس ِبذ املىّم البعُىوي    

ا                          مّت وىىا                  اظخار معاِذ الٙلعٙت الحذًثت املّاـشاملعاِذ١لُت الاداب ٜعم الٙلعٙت حا
 
 مىاٜؽ

 ؤ.م.د ِفام ٠ما٥ املفشي 

ا  اظخار  الاخالٛ الاظالمُت املعاِذ بالٝعم                                                                                      
 
 مىاٜؽ

ا٘ٝذ اللجىت   الٝشاس: و

ا٘ٞ مجل: الٝشاس  غ ال٣لُت .و
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

خ  -4 : ٠خاب مجلغ ٜعم الٙلعٙت بجلعخه املىّٝذة بخاٍس ا٘ٝت ِلى حسجُاللخىت املٝذمت مً 2/11/2021املىلُى م  بؽإن املى

الىالبت/ سيهام مدمىد دمحم حمّت  الظخ٢ما٥ مخىلباث الحفى٥ ِلى دسحت املاحعخحر في الاداب بىٍام العاِاث املّخمذ بالٝعم ؼّبت 

خها   بّىىان:الٙلعٙت وجاٍس

   الّٝل والممحر في ال٢ٙش الاظالمي وال٢ٙش الٕشبي الحذًث  وه ِبذ الشخمً وسوظى ؤهمىرحادساظت جدلُلُت مٝاسهت 

 وجخ٢ىن لجىت الاؼشاٗ مً : 

 ؤ.م.د    ِفام ٠ما٥ املفشي 

 ؤ.م.د   سؼا مدمىد سحب

خ العُمىاس   2021-11-2ِلما بإن جاٍس

ا٘ٝذ اللجىت   الٝشاس: و

 الٝشاس :

ا٘  ٞ مجلغ ال٣لُت .و

خ  -3 : ٠خماب مجلمغ ٜعممم الٙلعمٙت بجلعمخه املىّٝممذة بخماٍس ا٘ٝمت ِلممى2/11/2021املىلمُى حسمجُل الخىمت املٝذمممت  م  بؽمإن املى

مممً الىالبممت/ َمماحش دمحم ِبممذ املجُممذ الظممخ٢ما٥ مخىلبمماث الحفممى٥ ِلممى دسحممت املاحعممخحر فممي الاداب بىٍممام العمماِاث املّخمممذ 

خها  بّىىان : بالٝعم ؼّبت الٙلعٙت وجاٍس

  اخالٛ الٝىة بحن ال٢ٙش الاظالمي وال٢ٙش الٕشبي الحذًث دساظت مٝاسهت 

 وجخ٢ىن لجىت الاؼشاٗ مً : 

 ؤ.م.د .ِفام ٠ما٥ املفشي 

 ؤ.م.د .سؼا مدمىد سحب 

ا٘ٝذ اللجىت   الٝشاس: و

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

خ  -4 : ٠خاب مجلغ ٜعم الٙلعٙت بجلعخه املىّٝذة بخاٍس ا٘ٝت ِلى2/11/2021املىلُى مىذ الىالب ِبذ الٝادس  م  بؽإن املى

خها والشظالت بّىىان:  خعً ِبذ الٝادس دسحت املاحعخحر بىٍام العاِاث املّخمذة ؼّبت الٙلعٙت وجاٍس

ُت دساظت جدلُلُت    الخلىة وحاَذة الىٙغ الاوعاهُت ِىذ الف٘ى

باث التى ابذتها لجىت الح٢م   واملىاٜؽت.ورل٤ بّذ ؤن ؤجم الىالب الخفٍى

ا٘ٝذ اللجىت   الٝشاس: و

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت :الٝشاس   .و

 

اث الّالٜاث الثٝاُ٘ت والخاسحُت :  : مىلِى
 
 ظابّا

خ :  مىلىِاث ٜعم الخاٍس

خ بج ؤوال /    م بؽإن اخاوت  ؤ.د/ ابشاَُم مشحىهت بمؽاس٠خه ُ٘ما ًلى :2021/ 2/11لعخه فى٠خاب مجلغ ٜعم الخاٍس

 15/10/2021ؼهادة خمىس امللخٝى الذولى بّىىان   الابخ٣اس فى البدث الّلمى   بالخّاون مْ حامّت بجى ولُذ لُبُا فى  -1

ذ بالّشاٛ فى الٙترة مً  -2  2021/ 10 – 13/14خمىس دوسة الُٝادة واداسة الخُٕحر حامّت ج٢ٍش

مى فى  -3 مُت وظبل الخدى٥ الٜش  12/10/2021مؽاس٠خه فى املحالشة الّلمُت بّىىان   الٙجىة الٜش

 12/10/2021مؽاس٠خه فى املحالشة الّلمُت بّىىان   حّلم ٠ُٚ جخّلم  فى  -4

 22/10/2021مؽاس٠خه فى املحالشة الّلمُت بّىىان   ٘ىىن الخدذر فى  - 5

 الٝشاس :

  ؤخُي مجلغ
 
 . ال٣لُت ِلما

 

خ بجلعخه فى زاهُا / ا٘ٝت ِلى ظٙش ا2021/ ٠2/11خاب مجلغ ٜعم الخاٍس ِلى اخمذ العُذ  الى اًىالُا لالؼتراٟ فى  0د0م بؽإن املى

الى  2/12/2021  مً  21الى الٝشن الم  11ّ٘الُاث املؽشُو البدثى   الخإزحر الحماسي املخباد٥ بحن الؽٛش والٕشب مً الٝشن الم 

9/12/2021 

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

خ بجلعخه فى زالثا /   ا٘ٝت الٝعم ِلى جشؼُذ   ؤ.د/ ٘اًضة ـٝش فى الحفى٥ ِلى حاثضة 2021/ ٠2/11خاب مجلغ ٜعم الخاٍس م بؽإن مى

 . 2022للّلىم الاحخماُِت والتى جمىدها وصاسة الثٝا٘ت ًِ ِام للخٙٛى الّلمى الذولت 

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال  ٣لُت .و

   
 
خ بجلعخه فى / سابّا ا٘ٝت الٝعم ِلى جشؼُذ   ؤ.د/ ٘اًضة ـٝش فى الحفى٥ ِلى 2021/ ٠2/11خاب مجلغ ٜعم الخاٍس م بؽإن مى

 . 2022حاثضة الذولت للّلىم الاحخماُِت والتى جمىدها وصاسة الثٝا٘ت ًِ ِام 

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت .  و
اث ٜعم   ُت والشوماهُتآلازاس والذساظاث الُىهاهمىلِى

ِبحر ٜاظم اللٝاء  0د0م باؼتراٟ ا2021/ 3/11فىاخاوت مجلغ ٜعم آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت بجلعخه املىّٝذة  ؤوال /
ت ًىم  –ظاباباؼا  –هذوة خال٥ املىظم الثٝافى ب٣لُت الضساِت   ًِ ٠ُٚ حعخّذ لعٛى الّمل 29/11/2021الاظ٢ىذٍس

 الٝشاس :

.خُي مجلغ اؤ
 
 ل٣لُت ِلما

 
ش الىاسد مً ا2021/ 3/11فىاخاوت مجلغ ٜعم آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت بجلعخه املىّٝذة  زاهُا / ِبحر  0د0م بالخٍٝش

 ٜاظم للحىاس الّلمى الزي ِٝذ ؤون الًً بّىىان : 
The impact of digitalisation and education on the promotion 

Med region-l dialogue in the Euroof intercultura 
 والتي ِٝذث خى٥ البدش املخىظي.  2021ؤ٠خىبش  19ورل٤ ًىم 

 الٝشاس :

.
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 
ا٘ٝت مجلغ ٜعم آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت بجلعخه املىّٝذة زالثا /  م ِلي املٝترح املٝذم مً ؤ.د/ ِبحر 2021/ 3/11فىمى

يعُٞ مْ الذ٠خىس ظُّذ سخا مذًش مخدٚ سؼُذ بخفىؿ ِٝذ دوسة للىالب الٝعم ووالب آلازاس مجاها بالخّاون مْ مخدٚ ٜاظم بالخ
 سؼُذ بمداٍ٘ت البدحرة ؤون الًً معاء ِلي مذاس زالزت ؤًام في بذاًت ؼهش دٌعمبروظىٗ ج٢ىن ِلي الىدى آلاحي 

 امل٣ان اظم املحالش اظم املحالشة

 ؤون الًً ؤ.د/ ِبحر ٜاظم ٘تراض ي ً٘ الخُٝب لازشي إلا 
 ؤون الًً ؤ.د/ خىان الؽا٘عي جإزحر الحٙاثش ِلي دساظت آلازاس

 ؤون الًً ؤ.د/ ظماح الفاوي  مذخل الي ِلم الحٙاثش

 سظم وجىزُٞ الٙخاس لازشي 
ؤ.د/ ِالء الىداط مذًش بداسة الىعي لازشي 

 البدحرة -وصاسة آلازاس والعُاخت -بالبدحرة
 ًؤون الً
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

ت الحذًثت  ؤخذر الا٠دؽا٘اث لازٍش
ت  بالجباهت الٕشبُت باألظ٢ىذٍس

 ؤ.د/ ٘هُمت الىداط
ت   -وصاسة آلازاس والعُاخت -مىىٝت آزاس لاظ٢ىذٍس

ت  لاظ٢ىذٍس

 ؤون الًً

 مىىٝت آزاس البدحرة -ؤ/ ؤخمذ سصٛ  خٙاثش مّبذ ٠ىم جشوحه بالبدحرة
 ؤون الًً

 الٝشاس :

.
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

اث ٜعم الاحخماُ :  مىلِى

ا٘ٝت  مجلغ  ؤوال / خ مى ؼُماء خلمى شحاجه بّمل هذواث ودوساث فى  0بان جٝىم د  1/11/2021ٜعم الاحخماُ بجلعخه املىّٝذة بخاٍس

مت     ٝا ملبادسة خُاة ٠ٍش  ١لُت الاداب خى٥ دوس الجامّت فى جىُِت ؼباب الجامّت بان الخلٙت معئىلُت ٘و

 الٝشاس :

.ؤخُي مجلغ 
 
 ال٣لُت ِلما

اُ٘ا : اث ٜعم الجٕش  مىلِى

خ مجلغ اخاوت ؤوال/  اُ٘ا بجلعخه املىّٝذة بخاٍس بخىت الىذواث الّلمُت وهذواث الجىدة بالٝعم للّام   3/11/2021ٜعم الجٕش

  . 2021/2022الذساس ى 

 الٝشاس :

.
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

اث ٜعم الا   : حخماُمىلِى

ا٘ٝت مجلغ ٜعم الاحخؤوال/  ِلى مؽاس٠ت العُذة الذ٠خىسة/ نها ِبذاملٝفىد ٔالى  لاظخار  1/11/2021ماُ بجلعخه املىّٝذة في مى

ى للبدث والخىمُت في الٙترة مً  ٞ  2022ًىاًش  4 – 2املعاِذ بٝعم الاحخماُ في ماجمش حامّت اوهخاٍس ببدث بّىىان ) خمالث الدعٍى

مى بمفش في مشخلت م  ا بّذ ٠شوها (الال٢ترووى اللُاث الخدى٥ الٜش

 الٝشاس :

ا٘ٞ مجلغ ال٣لُت   و
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

اث خذمت املجخمْ وجىمُت البِئت   :  :   مىلِى
 
 زامىا

: الخفذًٞ ِلى حلعت املحمش العابٞ.
 

 ؤوال

 الٝشاس : جم الخفذًٞ.

 الٝشاس :

.
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

ا: مىلىِاث الاخاوت :  ُ  زاه

لى للجامّاث بؽإن دوس ؤ .1 خُىذ اللجىت بالخىاب الىاسد مً العُذ لاظخار الذ٠خىس/ دمحم مفىٙى لىُٚ ؤمحن املجلغ لِا

لى لؽئىن خذمت املجخمْ وجىمُت البِئت مىز ِام  ومعاَمتها في املؽشُو الٝىمى  2019الجامّاث مً خال٥ املجلغ لِا

 للٝماء ِلى لامُت مْ َُئت حّلُم ال٢باس .

 و جم جىُٙز ما حاء بالخىاب .اس :الٝش 
 
 ؤخُىذ اللجىت ِلما

 الٝشاس :

.
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

لى للجامّاث بؽإن  .2 ؤخُىذ اللجىت بالخىاب الىاسد مً العُذ لاظخار الذ٠خىس/ دمحم مفىٙى لىُٚ ؤمحن املجلغ لِا

 اظخمشاس املخابّت الُىمُت لّملُت الخىُّم لذ ٘حروط ٠ىسوها ..

 و جم جىُٙز ما حاء بالخىاب .ؤالٝشاس :
 
 خُىذ اللجىت ِلما

 الٝشاس :

.
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

ا: مىلىِاث اللجىت:
 
 زالث

جخٝذم اللجىت بالؽ٢ش للعادة ؤِماء اللجىت ِلى اليؽاه امللمىط خال٥ ؼهش ا٠خىبش وجخق بالز٠ش العُذة الذ٠خىسة/ اًمان  .3

 ِالم و العُذ الذ٠خىس/ اؼٗش ؼلبي  .

 .:الٝشاس 
 
 ؤخُىذ اللجىت ِلما

 الٝشاس :
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 رسالة الكلية :

إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية  لزإ سزوا العمزو محليزا

يزة و البحثيزة اسزاتذت ا يمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلمالاود  التعل

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   لمعزار  و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و ا

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤيت الكليت :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذت ا  وتصو معتمد  تحتو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

م السة محليأ و اىليميإا من خالو مستوت ال وخرياي ا ىلإ

برامج دراسية متمية  لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات 

 .  العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم 

.
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

ت ؤزىاء املحالشاث . .4 غ بخىبُٞ ١ا٘ت الاحشاءاث الاختراٍص  جىاؼذ اللجىت العادة ؤِماء َُئت الخذَس

 .الٝشاس :
 
 ؤخُىذ اللجىت ِلما

 الٝشاس :

.
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 

الخىممت الخىُٙزًمت لى١الممت خذمممت املجخمممْ وجىمُممت ًممذ الّمىن والخّمماون مممْ  جىاؼمذ اللجىممت العممادة سئظمماء لاٜعمام الّلمُممت بمممذ    .5

 . 2021/2022البِئت  للّام الجامعى 

 .الٝشاس :
 
 ؤخُىذ اللجىت ِلما

 الٝشاس :

.
 
 ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما

 .خه  املجلغ في خالت اوّٝاد داثم مىز بذاًت ؤصمت ٠ىسوها وختى جاٍس

ذ اهخهى الاحخماُ العاِت   الثَزا ٜو
 
 . ٍهشبّذ ال الثت ِفشا

 عميد الكلية                                                                                             
 
 

 .د/ دمحم رفعت االمامأ                                                                                          

 


