تىصيبت الوؤتور العلوً
لمطن هٌدضة المىي الويكبًيكية للعبم الجبهعً 2080/2080
رى عمذ انًإرًش انعهًٗ نمغى ُْذعخ انمٕٖ انًيكبَيكيخ نهعبو اندبيعٗ  5106/5102في يٕو األزذ
 5102/00/0ثشئبعخ أ.د .يسًذ أزًذ طبنر – سئيظ يدهظ انمغى.
ٔلذ ركشو ثبنسضٕس عذد كجيش يٍ انغبدح أعضبء ْيئخ انزذسيظ ٔيعبَٔيٓى ثبإلضبفخ ئنٗ يُذٔثيٍ يٍ
انطالة يًثهٌٕ انفشق انذساعيخ انًخزهفخ ثبنمغى كًب يهٗ:
 -8أعضبء هيئة التدريص
 أ.د .يسًذ سأفذ شعالٌ أ.د .أزًذ فبيض عجذ انعظيى أ.د .يسًذ يسشٔط شًهٕل أ.د .أزًذ فبسٔق عجذ اندٕاد (يمشس انًإرًش -سئيظ ندُخ اندٕدح ثبنمغى) أ.د .زبفع عهًبٖٔ أ.د.و .شٕلٗ انذغيذٖ أ.د.و .أزًذ عجذ انجش عبنًبٌ (سئيظ يشكض االعزشبساد انُٓذعيخ ثبنمغى) أ.د.و .يفشذ ييالد َظيف د .عجذ انغالو أزًذ صلهظ (يُغك انًإرًش) د .سضٕاٌ يظطفٗ كًبل د .يسًذ ثشعٗ -2هعبوًى أعضبء هيئة التدريص
 ؤ .ائم عهٕاٌ و .يسًذ عبدل و .ععيذ عجذ هللا و .ششيف عٓذٖ انغعيذ و .يسًذ عطيخ عجذ انهطيف و .يسًذ انغيذ يظطفٗ و .عبير زغٍ انجُب و .يسًذ َبطش انغيذ و .يسًذ خيشٖ انغيذ و .ئثشاْيى يٕعف ئثشاْيى و .ئعالو أزًذ عيف اإلعالو -0ضكرتبرية المطن
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 -0الطالة الووثلىى عي الفرق الدراضية ببلمطن
(أٔنٗ ييكبَيكب)
 يسًذ زهًٗ يدذٖ زغيٍ شكشٖ (أٔنٗ ييكبَيكب)(ثبَيخ ييكبَيكب)
 يسًذ زغٍ(ثبنثخ ييكبَيكب لٕٖ)
 أييش عجذ انشزًٍ(ساثعخ ييكبَيكب لٕٖ)
 عًيش يسًذ عذد يُبعت يٍ طالة ٔطبنجبد انفشق انًخزهفخ ثبنمغىٔثعذ انعشع ٔانًُبلشخ انًغزفيضخ ٔانًٕضٕعيخ نهًٕضٕعبد انًذسخخ عهٗ خذٔل األعًبل ،رى انخشٔج
ثبنُمبط ٔانزٕطيبد انزبنيخ:
أوال :شئىى طالة هرحلة البكبلىريىش
 -0لبو سئيظ انمغى ثششذ يدٕٓداد انمغى نزسميك رٕطيبد انًإرًش انعهًٗ انغبثك نهمغى (.)5102-5102
 -5أٌ يمٕو سئيظ انمغى ثًخبطجخ ئداسح انكهيخ ثشأٌ انغًبذ نطالة انمغى ثبعزخذاو يعًم انسبعت اآلنٗ فٗ
يجُٗ انعهٕو األعبعيخ ثبنكهيخ نًمشساد يثم رطجيمبد انسبعت فٗ انُٓذعخ انًيكبَيكيخ .كًب أنًر سئيظ
انمغى ثأًْيخ الزُبء كم طبنت نكًجيٕرش يسًٕل خبص ثّ نزسميك أكجش اعزفبدح عهًيخ نهطبنتٔ .أٌ يزٕنٗ
ارسبد انطالة ثبنمغى انزُغيك العزغالل يعبيم انكًجيٕرش انًشكضيخ ثبندبيعخ نخذيخ انعًهيخ انزعهيًيخ
ٔانذٔساد انزذسيجيخ نطالة انمغى رسذ ئششاف سئيظ انمغى.
 -3أٌ يزٕنٗ انمغى يزبثعخ رشكيت عزبئش نُٕافز يذسج و 5يع ئداسح انكهيخ زيث رًذ انًخبطجخ يٍ لجم ثٓزا
انخظٕصٔ .كزنك أٌ يزٕنٗ انمغى رُظيى دخٕل ٔخشٔج انطالة يٍ يذسخٗ انمغى عٍ طشيك ئربزخ
يذخهيٍ نكم يذسج ثذال يٍ ٔازذ كًب ْٕ يٕخٕد زبنيبٔ .كزنك يخبطجخ ئداسح انكهيخ نزدٓيض انًذسخيٍ
ثُظى يكجشاد طٕد العهكيخ نزغٓيم انعًهيخ انزذسيغيخ.
 -2أٔضر أ.د .أزًذ فبيض عجذ انعظيى أَّ ال يغًر ثاربزخ انًٕاد انزذسيغيخ االنكزشَٔيخ نهًمشساد ثشكم زش
نهطالة فٗ زبنخ ٔخٕد زمٕق لبََٕيخ نهُبششيٍ .كًب أٔطٗ سئيظ انمغى انطالة ثضشٔسح االْزًبو
ثسضٕس انًسبضشاد ٔانجسث ٔانزعهى انزارييٍ.
 -2لبو سئيظ انمغى ثبنزأكيذ عهٗ األًْيخ انكجيشح نهشزالد انعهًيخ نطالة انمغى ٔثخبطخ انغُخ انشاثعخ .كًب
أٔطٗ د .عجذ انغالو صلهظ أٌ يمٕو كم طبنت ثزمذيى رمشيش عهًٗ ثعذ اَزٓبء انشزهخ نهغبدح انذكبرشح
انًششفيٍ عهٗ انشزهخ.
 -6أٌ يمٕو انمغى ثزخظيض ٔلذ فٗ ثذايخ انعبو انذساعٗ نعشع يٕخض نًشبسيع انزخشج انًزبزخ نطالة
انغُخ انشاثعخ ٔكزنك انسث عهٗ انزٕاطم انطالثٗ يع اندٓبد انًبَسخ ٔانشاعيخ نًشبسيع انزخشج يثم
خًعيخ َٓضخ انًسشٔعخ ٔانكهيخ انفُيخ انعغكشيخ ثبنزُغيك يع ٔزذح اندٕدح ثبنمغى كًب أفبد أ.د .أزًذ
فبسٔق عجذ اندٕاد يع انسشص عهٗ رغٓيم ئخشاءاد انذعى انًبدٖ يٍ انكهيخ ٔاندبيعخٔ .كزنك أٌ يمٕو
انمغى ثزشريت نيٕو انًُٓخ نذعٕح انششكبد ٔاندٓبد انًعُيخ نهًغبًْخ فٗ رٕظيف خشيدٗ انمغى.
 -7أٌ يمٕو انغيذ سئيظ انمغى ثًخبطجخ انغيذ سئيظ لغى زبعجبد َٔظى نسث انًعيذيٍ ثبالنزضاو ثًٕاعيذ
زظض انزًبسيٍ نًمشس ثشيدخ زبعت نهفشلخ األٔنٗ ييكبَيكب.
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 -8أٌ يمٕو ان غيذ سئيظ انمغى ثًخبطجخ انغيذ سئيظ لغى اإلَزبج ٔانزظًيى نسث انًعيذيٍ ثبالنزضاو ثًٕاعيذ
زظض انزًبسيٍ نًمشس اإلَزبج نهفشلخ األٔنٗ ييكبَيكب.
 -9أٌ يمٕو انغيذ سئيظ انمغى ثًخبطجخ انغيذ سئيظ لغى اإلَزبج ٔانزظًيى نالْزًبو ثميبو انطالة ثأداء
رًبسيٍ عًهيخ عهٗ يبكيُبد انزشغيم ثبنٕسػ انًيكبَيكيخ ثبنكهيخ زيث أٔضر أ.د .يسًذ سأفذ شعالٌ
انًشكهخ انًزًثهخ فٗ َمض انفُييٍ َزيدخ نزمبعذ عذد كجيش يُٓى.
 -01أٌ يمٕو انغيذ سئيظ انمغى ثًخبطجخ انغيذ سئيظ لغى انشيبضيبد ٔانفيضيبء انُٓذعيخ نالْزًبو ثبندبَت
انُٓذعٗ انزطجيمٗ نًمشساد انشيبضيبد ٔكزنك االْزًبو ثبإلششاف ٔانزٕخيّ نهًعيذيٍ انًكهفيٍ ثزذسيظ
راد انًمشسٔ .كزنك يخبطجخ أعزبر يمشس انفيضيبء نزٕفيش انًٕاد انزذسيغيخ نهطالة.
 -00رٕطيخ كم أ.د .سأفذ شعالٌ ،أ.د .يسًذ طبنر ٔأ.د .زبفع عهًبٖٔ ثًمشساد اإلَغبَيبد ألًْيزٓب فٗ
انسيبح انعًهيخ نًُٓذعٗ انًغزمجم كخهفيخ لبََٕيخ ،الزظبديخ ٔاخزًبعيخ.
 -05أٌ يمٕو انغيذ سئيظ انمغى ثًخبطجخ انغبدح أعضبء ْيئخ انزذسيظ ثبنمغى ٔسؤعبء األلغبو انًعُيخ
ثضشٔسح أٌ رغطٗ انًمشساد انذساعيخ انًٕضٕعبد انُٓذعيخ انسذيثخ ٔانًٕاكجخ نهزمذو انزكُٕنٕخٗ
انشاٍْ.
 -03أٌ يمٕو انغيذ سئيظ انمغى ثًخبطجخ انغيذ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزعهيى ٔانطالة ٔكزنك شئٌٕ انطالة
نغشعخ ئعذاد لٕائى انطالة انًسٕنيٍ ئنٗ انمغى يٍ ألغبو أخشٖ.
 -02أٌ يٓزى انمغى ثزُظيى فعبنيبد عهًيخ نسث يدًٕعبد طالثيخ يزًيضح عهٗ انجسث ٔاالثزكبس يع ئلبيخ
يعشع نهُزبئح انعهًيخ نهطالةٔ .لذ الزشذ أ.د .أزًذ فبيض أٌ يزى ئدساج يمشس
 Seminar/Presentationكأزذ انًمشساد االخزيبسيخ.
 -02أٌ يزى يشاعبح انزُبعت ثيٍ عذد عبعبد انًسبضشاد ٔانزًبسيٍ فٗ انالئسخ اندذيذح نهمغى يع انزُٕيّ أَّ
رى ئلشاس يدًٕعبد انزمٕيخ نهًغبعذح فٗ سفع انًغزٕٖ انعهًٗ نهطالة.

ثبًيب :شئىى طالة الدراضبت العليب
 -0ثُبء عهٗ ئلزشاذ و .ششيف عٓذٖ ثًمبسَخ يسزٕٖ يمشساد انمغى ثًمشساد اندبيعبد انشٓيشح رفعيال
نزٕخٓبد اندٕدح ،فمذ أٔطٗ سئيظ انمغى ثًشاعبح رنك فٗ رعذيالد انالئسخ انخبطخ ثبنمغى ٔأنًر كم يٍ
أ.د .أزًذ فبسٔق عجذ اندٕاد ٔأ.د.و .أزًذ عجذ انجش ثضشٔسح اْزًبو انطالة ثبنجسث ٔانزطٕيش يٍ خبَجٓى.
 -5أٌ رمٕو ندُخ اندٕدح ثبنمغى ثزفعيم فكشح انًعبيم االفزشاضيخ نهزغهت عهٗ انُمض فٗ ردٓيضاد انًعبيم
انفعهيخ كًب الزشذ و .ششيف عٓذٖ.
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ثبلثب :شئىى أعضبء هيئة التدريص
 -0أٌ يزى رجذيم يٕاعيذ انًسبضشح األٔنٗ داخهيب فٗ انمغى نهذكبرشح يٍ خبسج انضلبصيك نهزغهت عهٗ يشكهخ رأخش
أرٕثيظ اندبيعخ َزيدخ نالصدزبو انًشٔسٖ ثًذيُخ انضلبصيك.
 -5أٌ ركٌٕ انًسبضشاد ثبنمغى أٔ فٗ ألشة انًجبَٗ.
 -3أٌ يشاعٗ فٗ انالئسخ اندذيذح نهمغى يٕضعٗ انطبلخ ٔاعزخالص انًيبِ كًمشساد اخزيبسيخ كًب ألزشذ
د .سضٕاٌ يظطفٗ.

رابعب :الشئىى اإلدارية والتٌظيوية ببلمطن
 -0أٌ يزٕنٗ انًعيذٌٔ يغئٕنيخ انًعبيم يع انزٕاخذ ثٓب ثظفخ يُزظًخ عهٗ أٌ رزٕنٗ ندُخ اندٕدح
رشريت ْزا األيش نهزغهت عهٗ َمض انفُييٍ ٔأيُبء انًعبيم كًب الزشذ أ.د.و .أزًذ عجذ انجش.
 -5أٌ يزى طيبَخ انًعبيم ٔرطٕيشْب عٍ طشيك انًمشساد انعًهيخ ٔيشبسيع انزخشج.

مقرر المؤتمر
أ.د .أحمد فاروق عبد الجواد
رئيس القسم والمؤتمر
أ.د .محمد أحمد صالح
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