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 تقرير عٍ انهقبء انتعريفي

 2022/2023نعبو اندبيعي ا

 351في يذرج  - صببًحب 11انسبعت:  2/10/2022يىو األحذ انًىافق  بتبريخ:انًُعقذ 

 

، 2222/2223ؽشًطب ِٓ لغُ اٌٍغخ اإلعجب١ٔخ ػٍٝ اٌزشؽ١ت ثطالثٗ اٌغذد ِٓ اٌفشلخ األٌٚٝ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

 351ثّذسط  اٌٍمبء اٌزؼش٠فٟ 2/12/2222ك ٔظُ اٌمغُ ٠َٛ األؽذ اٌّٛافٚؽالثٗ ِٓ اٌفشق: اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ، 

 إٌؾٛ اٌزبٌٟ:اٌغبػخ اٌؾبد٠خ ػشش طجبًؽب ٚؽزٝ اٌٛاؽذح ظًٙشا ػٍٝ ِٓ 

  12إنى انسبعت  11انهقبء األول: يٍ انسبعت 

 انًتحذثىٌ:

 أ.سأذا ػّشٚ: ؽٛي ٔظبَ اٌّؾبػشاد ٚاالِزؾبٔبد إٌظش٠خ ٚاٌشف٠ٛخ .1

 أ.عبسح أعبِخ: ؽٛي ٔظبَ اٌغذٚي ٚأِبوٓ اٌّؾبػشاد األسػ١خ  .2

 أ. أعبِخ سِؼبْ: ؽٛي االعزج١بٔبد .3

 اإلٌىزشٟٚٔأ. رمٝ ػالء اٌذ٠ٓ: ؽٛي إٌّظخ ٚاٌزؼ١ٍُ  .4

 1إنى انسبعت  12انهقبء انثبَي: يٍ انسبعت 

 انًتحذثىٌ:

 أ.َ/ ٠ّٕٝ ػضِٟ: ؽٛي األٔشطخ اٌطالث١خ .1

 أ.َ/ س٠ٙبَ ػضد: ؽٛي اٌّمشساد اٌذساع١خ ثبٌفشق األسثؼخ   .2

 د/ ِش٠ُ ِىٟ: ؽٛي و١ف١خ رؼٍُ ٚرؼ١ٍُ اٌٍغخ .3

 د/ ٔٙٝ ػجذ اٌّغ١ذ: ؽٛي اٌطالة ٚأخالل١بد اٌزؼ١ٍُ .4

 ٝ: ؽٛي اٌغٛدح ٚاٌزٛط١فد/ ِشٚح ِظطف .5

 *يرفق:

 2022/2023قبئًت بأسًبء انحضىر يٍ طالة نهعبو اندبيعي  -

 قبئًت بأسًبء انحضىر يٍ أعضبء هيئت انتذريس وانهيئت انًعبوَت -

 انًبدة انعهًيت انتي تى عرضهب أثُبء انهقبء انتعريفي وتى َشرهب نهطالة عهى يختهف وسبئم انتىاصم االختًبعي -

 انهقبء انتعريفيصىرة إعالٌ  -

 2023-2022انهقبء انتعريفي بقسى انهغت اإلسببَيت فصهي  (ًَىرج تفريغَتيدت تحهيم استبيبَبث ) -

 :انصفحت انرسًيت نهعالقبث انعبيت واإلعالو انتببع ندبيعت عيٍ شًسرابظ  -

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=593548129231238&id=100057281687076 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=593548129231238&id=100057281687076
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=593548129231238&id=100057281687076
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ثبٌغبدح اٌؾؼٛس ِٓ أػؼبء ١٘ئخ  سئ١ظ لغُ اٌٍغخ اإلعجب١ٔخ ثبٌزشؽ١ت أ.د. يحًذ انصغيرفٟ اٌجذا٠خ لبَ 

ثبٌطالة ٚ ئداسح اٌؼاللبد اٌؼبِخ ثى١ٍخ األٌغٓ حِذ٠ش يحًذ عهي تفبطًوببنسيذة األستبرة/  اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ

اٌغذد ٚلذَ اٌزٕٙئخ ٌٍطالة ثبٌؼبَ اٌغبِؼٟ اٌغذ٠ذ ٚؽش اٌطالة ػٍٝ ػشٚسح االعزٙبد ٚثزي اٌغٙذ ٌزؼٍُ اٌٍغخ 

ٙٛد اٌمغُ اٌؾب١ٌخ ٌذ٠ُٙ فشص ِزؼذدح ٌٍؼًّ فٟ ِخزٍف اٌّغبالد. وّب أشبس فٟ وٍّزٗ ئٌٝ عاإلعجب١ٔخ ٌزىْٛ 

ػٍٝ االػزّبد، األِش اٌزٞ ع١ؼٛد ثبٌٕفغ ػٍٝ اٌطالة ثؼذ رخشعُٙ ٚأشبس أ٠ًؼب ئٌٝ ٚعٛد ٌغٕخ خبطخ ٌٍؾظٛي 

لذ رٛاعُٙٙ ػجش ئ١ّ٠ً  ثبعزمجبي شىبٜٚ اٌطالة "ٌغٕخ اٌشىبٜٚ" ؽ١ش ٠ّىٓ ٌٍطالة ئسعبي أٞ ِشىٍخ أٚ شىٜٛ

٠زُ ئػالُِٙ ثٗ ػجش اٌظفؾخ اٌشع١ّخ ٌٍمغُ أٚ ٠ّىُٕٙ اٌزٛعٗ ئٌٝ ِىزت سئ١ظ اٌمغُ ٚػشع ِشىٍزُٙ دْٚ خٛف 

 أٚ وزبثخ اٌشىٜٛ ٚرشوٙب فٟ طٕذٚق اٌمغُ اٌّخظض ٌٍشىبٜٚ ٚأوذ ٌُٙ أٔٗ ع١زُ إٌظش فٟ اٌشىٜٛ اٌّمذِخ

 ٚاٌؼًّ ػٍٝ ؽٍٙب ثشىً ػبعً.
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  ثبٌؾذ٠ش ػٓ ٔظبَ اٌّؾبػشاد ٚاالِزؾبٔبد إٌظش٠خ )اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ(  عًروأ. راَذا صُ لبِذ

ٚاٌشف٠ٛخ ٚأٚػؾذ فٟ اٌجذا٠خ أٔٗ ِٓ اٌؼشٚسٞ االٌزضاَ ثؾؼٛس اٌّؾبػشاد خبطخ فٟ اٌجذا٠خ الوزغبة 

ِٓ اٌطبٌت ٚأْ ٠ىْٛ  اٌٍغخ ٚرؼٍّٙب ثبٌشىً اٌظؾ١ؼ ِٛػؾخ أْ رؼٍُ اٌٍغخ ٠ؾزبط ئٌٝ ثزي ِغٙٛد ِؼبػف

دسا٠خ ثأْ اٌغبِؼخ عزغبػذٖ فٟ اٌجذا٠خ ٚعزّٙذ ٌٗ اٌطش٠ك ٌٍزؼٍُ ثبٌشىً اٌظؾ١ؼ ٌٚىٓ ع١زجمٝ ػٍٝ ػٍٝ 

اٌطبٌت ثزي اٌغٙذ األوجش ٚاالػزّبد ػٍٝ ٔفغٗ ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد اٌخبطخ ثزؼٍُ اٌٍغخ ٚرؾغ١ٓ ِغزٛاٖ ثشىً 

ؾخ أْ االِزؾبٔبد اٌخبطخ ثّؼظُ اٌّٛاد رىْٛ رؾش٠ش٠خ ػبَ. صُ رؾذصش ثؼذ رٌه ػٓ ٔظبَ االِزؾبٔبد ِٛػ

لبػخ اٌجؾش ف١ّب ػذا ٌٙب ٟٚ٘ االعزّبع ٚاٌّؾبدصبد ٚ ٌٚىٓ ٕ٘بن ثؼغ اٌّٛاد اٌزٟ ٠زُ ػمذ اِزؾبٔبد شف١ٙخ

 د ِٓ خالي االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ.رٌه ٠زُ رم١١ُ اٌّٛا
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  ٌٝٚاٌزٟ لبِذ ثذٚس٘ب فٟ ( ِٕٚغك اٌجشٔبِظ )اٌّذسط ثبٌمغُ د/ يروة يصطفىأزمٍذ اٌىٍّخ ثؼذ رٌه ئ

٠ؼٛد ربس٠خ ِذسعخ اٌّزشع١ّٓ، ف١ّب ثؼذ ِذسعخ ثذا٠خ ؽذ٠ضٙب ثاػطبء ٔجزح ربس٠خ١خ ػٓ ٔشأح اٌى١ٍخ ؽ١ش 

 (1335) بد اٌمشْ اٌزبعغ ػشش١ص١ٕالٌغٓ، اٌزٟ ٠شعغ اٌفؼً فٟ ئٔشأ٘ب اٌش١خ سفبػخ اٌطٙطبٚٞ ئٌٝ صألا

ٌغٓ اٌؼ١ٍب ػٕذ ػٛدح اٌّذسعخ ألب١ٔخ ِٓ أٚائً اٌٍغبد اٌزٟ وبْ ٠زُ رذس٠غٙب فٟ ِذسعخ اعجإلٚرؼذ اٌٍغخ ا

ثؼذ رٌه، ػٕذِب رؾٌٛذ اٌّذسعخ ٌى١ٍخ رؾذ اعُ و١ٍخ . 1551ٌذٚس٘ب اٌمذ٠ُ فٟ رخش٠ظ اٌّزشع١ّٓ فٟ ػبَ 

أداء دٚسٖ  فًٟشا عجب١ٔخ ِغزّإلظً لغُ اٌٍغخ ا، 1513ٌغٓ ٚرُ ئٌؾبلٙب ثغبِؼخ ػ١ٓ شّظ فٟ ػبَ ألا

ٚشغً خش٠غٛ اٌمغُ ِٕبطت ػذح  بعجب١ٔخ لشاءح ٚوزبثخ ٚرؾذصً إلاٌش٠بدٞ فٟ رخش٠ظ ِزشع١ّٓ ٠غ١ذْٚ اٌٍغخ ا

 ٚخبسعٙب. داخً ِظشاٌّغبالد فٟ وبفخ 

 

ثمشاس ِغٍظ  23/2/2215األخ١ش ٌٍى١ٍخ وبْ ثزبس٠خ  اٌّإعغٟ وّب أٚػؾذ د/ ِشٚح أْ االػزّبد

ئداسح ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد ٚلذ أشبسد ئٌٝ أْ اٌى١ٍخ رغؼٝ ؽب١ًٌب ٌٍؾظٛي ػٍٝ 

االػزّبد ِشح أخشٜ ٚرطشلذ ِٓ خالي ٘زٖ إٌمطخ العزؼشاع ٚرٛػ١ؼ دٚس اٌغٛدح ٚأ١ّ٘خ اٌؾظٛي 

٘ٛ ػ١ٍّخ ٠زُ ف١ٙب رمذ٠ُ شٙبدح ِٓ ا١ٌٙئخ ٚػؾذ أْ االػزّبد األوبد٠ّٟ ؽ١ش أاٌجشاِغٟ ػٍٝ االػزّبد 

اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ رزغُ ثبٌىفبءح ٚاٌضمخ ٚاٌّظذال١خ. ٟٚ٘ شٙبدح رؼّٓ أْ اٌزؼ١ٍُ اٌزٞ ٠مذِٗ 

 عٛدح اٌزؼ١ٍُ رؼزجش ِغإ١ٌخ ِشزشوخ ث١ٓ اٌطبٌت. وّب أشبسد أْ اٌجشٔبِظ ٠ٍجٟ ِغزٜٛ ِؼ١ٓ ِٓ اٌغٛدح

ب ثغذ٠خ دائز خاألعزبر ٚؽذٖ، ئّٔب ػٍٝ اٌطبٌت اٌزٍمٟ ِٓ أعزبرٖ ٚألرمغ ػٍٝ ا العزبر ٚاألٚ ِغزغذاد ًّ

ٚأٚػؾذ  .ثّخشعبرٙب ٌزؾغ١ٓ اٌزؼ١ٍُ زخألعزج١بٔبد اٌزٟ ٠زُ رؾ١ٍٍٙب ٚاالا اليِٛس ٚئثذاء اٌشأٞ ِٓ خألا

بد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌّمشس رٛط١ف وً ِمشس ٌّؼشفخ ِخشع إلؽالع ػ٠ٍٝغت ػٍٝ اٌطبٌت اأ٠ًؼب أٔٗ 

اإلٌىزش١ٔٚخ ٚٚػؼٙب ػٍٝ إٌّظخ  ألٌٚٝب ثزوش٘ب فٟ اٌّؾبػشح اًّ ٚاٌزٟ ٠ؾشص أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ دائ

٠إدٞ اٌطبٌت ِب ٠غٕذ ئ١ٌٗ ِٓ رى١ٍفبد ٚلشاءاد ٚأْ ٠شبسن ثفبػ١ٍخ داخً اٌمبػبد  أْٚ – ٌٍّمشس اٌذساعٟ
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ثبٌّٛاػ١ذ اٌّؾذدح ٌزمذ٠ُ اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاالٌزضاَ اٌزٟ رغٕذ ئ١ٌٗ ػٍٝ إٌّظخ األثؾبس سفغ خالي ِٚٓ 

 .شٙبدح ِؼزّذح ِٓ ِإعغخ أوبد١ّ٠خ ِٛصٛلخوً رٌه ع١غبػذٖ فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ  .اٌّشبس٠غ

رمذ٠ُ ثشاِظ رؼ١ّ١ٍخ ِز١ّضح رزجٕٝ االثزىبس ٚفك ِؼب١٠ش اٌغٛدح ٌزٍج١خ وّب ػشػذ سعبٌخ اٌى١ٍخ ٟٚ٘   

ٛق اٌؼًّ ٚخذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌمذساد اٌجؾض١خ ٌزخش٠ظ وٛادس ِٓ اٌجبؽض١ٓ اٌّزخظظ١ٓ فٟ اؽز١بعبد ع

برخش٠ظ ؽبٌت ٍِ أِب سعبٌخ اٌمغُ ٟ٘ .دة ٚاٌزشعّخاألاٌٍغخ ٚ عجب١ٔخ ٚآداثٙب إلثّؼبسف ِٚٙبساد اٌٍغخ ا ًّ

ؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ ٚخذِخ عجب١ٔخ ٌزٍج١خ اإلػٍٝ اٌزٛاطً ِغ صمبفبد إٌبؽم١ٓ ثبٌٍغخ ا ٚلبدًساٚاٌزشعّخ، 

اٌّغزّش ِغ  ٍُرط٠ٛش رارٗ ٚػٍٝ اٌجؾش ٚاٌزؼُٚ اٌزارٟ اٌزؼٍ ًسا ػٍٝل١ٍّٟ، ٚلبدإلاٌّغزّغ ػٍٝ اٌّغزٜٛ ا

  ٠ٚزُ رٌه ػجش رؾم١ك ِغّٛػخ ِٓ األ٘ذاف ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: اٌؾفبظ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ اٌّظش٠خ

 ب عجب١ٔخ لشاءح ٚوزبثخ ٚرؾذصً إلئعبدح اٌٍغخ ا 

   ٓاٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ِغبي اٌزشعّخاٌزّى ِٓ  

 رؼٍُ ٌغخ أعٕج١خ صب١ٔخ عذ٠ذح ٚاٌزؼشف ػٍٝ صمبفزٙب ٚرمب١ٌذ٘ب  

  ٟٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخٚاإلثذاع اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ إٌمذٞ ٚاٌزفى١ش إٌّطم  

 ٚاٌى١ٍبد إٌّبظشح األٌغٓ ػذاد اأٌجؾبس اٌؼ١ٍّخ اٌّزخظظخ ٚاٌّششٚػبد اٌضمبف١خ ث١ٓ و١ٍخ ئ

 .داخً اٌٛؽٓ ٚخبسعٗ

 ٚوزٌه أٚػؾذ أْ رم٠ُٛ اٌطالة ٠زُ ِٓ خالي: 

 (ع١ّٕبس -ثؾٛس -ِٕبلشبد -رذس٠جبد)أٔشطخ فظ١ٍخ ػٓ ؽش٠ك  .1

% ٌألٔشطخ اٌفظ١ٍخ اٌخبطخ 22ٚأٚػؾذ أْ رٛص٠غ اٌذسعبد ٠ىْٛ وبألرٟ: ) .اِزؾبْ رؾش٠شٞ .2

 % ٌالخزجبس اٌزؾش٠شٞ(32 –ثأػّبي اٌغٕخ 

 

  ػٓ اٌغذٚي اٌذساعٟ ِٛػؾخ فٟ اٌجذا٠خ أْ اٌذفؼخ )اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ(  أ. سبرة أسبيتصُ رؾذصذ

ٚأٚػؾذ أْ  ( ٚوً ِغّٛػخ ٌٙب اٌغذٚي اٌخبص ثٙبA – B – C – Dِمغّخ ئٌٝ أسثغ ِغّٛػبد )

ص١ٕٓ( ٌٍّؾبػشاد اإل –األؽذ  –اٌّٛاد ِمغّخ خالي اٌفظً اٌذساعٟ األٚي ػٍٝ صالصخ أ٠بَ )اٌغجذ 

ثبٌٕغجخ ٌّؾبػشاد األٚٔال٠ٓ فزمغُ ثبلٟ أ٠بَ األعجٛع ٠ٚزُ رؾذ٠ذ ِٛػذ٘ب ثبٌزٕغ١ك ث١ٓ أعزبر األسػ١خ أِب 

اٌّبدح ٚاٌطالة. ٚأشبسد ئٌٝ أْ عذٚي اٌٍغخ األعٕج١خ اٌضب١ٔخ ٠ُؾذدٖ اٌمغُ اٌخبص ثىً ٌغخ ِش١شح ئٌٝ أْ 

ِٛاػ١ذ ِؾبػشاد اٌٍغخ  اٌطالة ٠غت ػ١ٍُٙ اٌزٛعٗ ئٌٝ لغُ اٌٍغبد اٌزٟ لبِٛا ثبٌزغغ١ً ف١ٙب ٌّؼشفخ

 ا ٌؼذَ دسا٠خ اٌطالة اٌغذد ثبٌّذسعبد ٚاٌمبػبد اٌذساع١خ. ب أِبوٓ ثؼغ اٌمبػبد ٔظشً اٌضب١ٔخ. أٚػؾذ أ٠ؼً 
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  ؽذ٠ضٙب ٚأٚػؾذ ( ٚسئ١ظ فش٠ك اٌّؼ١بس اٌغبدط: اٌطالة )اٌّذسط ثبٌمغُ د. َهى عبذ انًديذصُ ثذأد

أٔٙب عزمَٛ ثزذس٠ظ ِبدح إٌظٛص ٌٍفشلخ األٌٚٝ ٚأٔٙب ِبدح فظ١ٍخ أٞ ٠زُ اِزؾبٔٙب فٟ اٌز١شَ األٚي ٚأٔٙب 

عبػبد ٌٍشؼش( أِب ثبٌٕغجخ ألعب١ٌت رم٠ُٛ ِبدح  3 –عبػبد ٌٍٕضش  3عبػبد أعجٛػ١ب ) 6رُذسط ثٛالغ 

سعخ ألػّبي اٌغٕخ ػٓ ؽش٠ك األٔشطخ د 12دسعخ ٠زُ رمغ١ّٙب ) 62إٌظٛص فأٚػؾذ أْ اٌّبدح ِٓ 

دسعخ ٌالِزؾبْ اٌزؾش٠شٞ( ٚأوذد ػشٚسح اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ ٚأْ  43 –ٚٚسلخ رذس٠ج١خ ػٍٝ إٌّظخ 

اٌطبٌت ٌزؼٍُ اٌٍغخ ؽ١ش ػٍٝ اٌطبٌت ػذَ االوزفبء ثبٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠مذِٙب ٚ اٌّغئ١ٌٛخ ِشزشوخ ث١ٓ األعزبر

مشاءح وض١ًشا ٚوزٌه ػ١ٍٗ اٌؾشص ػٍٝ ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ ػٓ األعزبر ثً ػ١ٍٗ اٌزؼّك ٚاٌجؾش ف١ٙب ٚاٌ
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االعزّبع ٌّزؾذصٟ اٌٍغخ ِٓ اعجب١ٔب ٚأِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ ِٛػؾخ أْ اإلٔزشٔذ عًٙ رٌه وض١شا ٚ ؽش٠ك اٌمشاءح

  ثغجت رٕٛع اٌّٛالغ ٚاٌّظبدس اٌّخزٍفخ.

اي فزشح دساعزُٙ ٚأّ٘ٙب اؽزشاَ أشبسد أ٠ًؼب ئٌٝ األخالل١بد اٌزٟ ٠غت ػٍٝ اٌطالة اٌزؾٍٟ ثٙب ؽٛ

األعبرزح ٚاالٌزضاَ ثّٛاػ١ذ اٌّؾبػشاد ٚوزٌه ػشٚسح االٌزضاَ ثشفغ اٌزى١ٍفبد اٌّطٍٛثخ فٟ اٌّٛاػ١ذ 

اٌّؾذدح، وّب أشبسد ئٌٝ ا٘زّبَ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ثبٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ٚاٌؾشص ػٍٝ رشغ١ؼُٙ ِٓ خالي ػذح 

 آ١ٌبد وبٌزبٌٟ: 

  اٌّزفٛل١ٓ دساع١ب ِىبفأح ِب١ٌخ رمَٛ ئدساح اٌى١ٍخ ثّٕؼ 

  رزُ دػٛح األٚائً ٌؾؼٛس اٌّإرّش اٌؼٍّٟ ٌٍمغُ اٌّمشس ػمذٖ ثّٕزظف اٌفظً اٌذساعٟ األٚي

 ٚاإلصٕبء ػٍٝ ر١ّضُ٘ ٚرشغ١ؼُٙ ػٍٝ ِٛاطٍخ اٌزفٛق

 ٠زُ رىش٠ُ األٚائً ِٕٚؾُٙ شٙبداد رمذ٠ش 

  ٚوزٌه فٟ ا١ٌَٛ ٚاٌّإرّشاد اٌزٟ ٠م١ّٙب اٌمغ٠زُ رشش١ؼ األٚائً ٚاٌّزفٛل١ٓ ٌٍّشبسوخ فٟ إٌذٚاد ُ

 اٌضمبفٟ ٌٍمغُ.

 

ب ئٌٝ ا٘زّبَ اٌمغُ ثطالثٗ ِٓ رٚٞ اٌُّٙ ٌٚزا فٕٙبن ساثطخ خبطخ ثُٙ ٌّزبثؼزُٙ ٟٚ٘ " ساثطخ ٚأشبسد أ٠ؼً 

ُٙ خالي اٌّىفٛف١ٓ" اٌزٟ ٠ؾشص اٌمغُ ِٓ خالٌٙب ػٍٝ ِب ٠ٍٟ ٌزغ١ًٙ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرز١ًٌ أٞ ػمجبد لذ رٛاعٙ

 فزشح دساعزُٙ: 

 ٠ٛفش أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ ٔغخ سل١ّخ رؾٛٞ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ اٌخبطخ ثىبفخ اٌّمشساد ثبٌفشق اأٌشثؼخ  

 ٠ؾشص أػؼبء اٌمغُ ػٍٝ اسعبي إٌغخ اٌشل١ّخ ٌٛؽذح سف١ك اٌذسة وً فظً دساعٟ لجً ثذء اٌذساعخ  
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  ؽز١بعبد اٌخبطخ ٌؾؼٛس اٌّإرّش اٌؼٍّٟ وً فظً دساعٟ ال٠ؾشص اٌمغُ ػٍٝ دػٛح اٌطبٌت ِٓ رٚٞ ا

 ُٙ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ؽٍٙبالرئ١ٌُٙ ٚاٌٛلٛف ػٍٝ ِشىٌالعزّبع 

  اٌغبػبد اٌّىزج١خ اٌّؼٍٕخ ػٍٝ  خاليؽز١بعبد اٌخبطخ ِٓ ال٠ٍزمٟ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌطبٌت ِٓ رٚٞ ا

  ِىبرت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 ٌٌٟاالز١بعبد اٌخبطخ اٌزؼبًِ ِغ اٌؾبعت الؽطبٌت ِٓ رٚٞ ا٠ؾشص اٌمغُ ػٍٝ اٌزأوذ ِٓ ئعبدح ا. 

وّب أشبسد د/ ٔٙٝ ػجذ اٌّغ١ذ فٟ وٍّزٙب ئٌٝ ٌغٕخ اٌشىبٜٚ ِإوذح ؽشص اٌمغُ ٚاألعبرزح ػٍٝ ؽً أٞ ِشىٍخ 

أٚ شىٜٛ لذ رٛاعٗ اٌطالة خالي فزشح دساعزُٙ ٚأٚػؾذ ٌُٙ اٌطشق اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب رمذ٠ُ اٌشىٜٛ؛ 

بثخ اٌشىٜٛ أٚ اٌّشىٍخ فٟ ٚسلخ ٚٚػؼٙب فٟ طٕذٚق اٌشىبٜٚ اٌّٛعٛد ثبٌمغُ، أٚ ئسعبي ؽ١ش ٠ّىٓ وز

اٌشىٜٛ ئٌٝ ئ١ّ٠ً ِخظض ٌٙزا اٌغشع ع١زُ ئػالَ اٌطالة ثٗ ػجش اٌظفؾخ اٌشع١ّخ ٌٍمغُ ٚأخ١ًشا ٠ّىٓ 

 ِؾّذ اٌظغ١ش ٚاٌزؾذس ػٓ اٌشىٜٛ.  اٌزٛعٗ ِجبششح ئٌٝ ِىزت سئ١ظ اٌمغُ أ.د.

وٍّزٙب ئٌٝ ا٘زّبَ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ثبٌطالة اٌٛافذ٠ٓ ِٓ اٌخبسط ثغ١ّغ ألغبِٙب ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك وزٌه أشبسد فٟ 

ِىزت اٌٛافذ٠ٓ اٌزبثغ ٌٍى١ٍخ رؾذ ئششاف اٌؼ١ّذح ٚٚو١ٍٟ اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ٚشىْٛ اٌذسعبد اٌؼ١ٍب ؽ١ش 

أٚعٗ اٌذػُ ٚاٌشػب٠خ ٌٍطالة اٌٛافذ٠ٓ،  ، ثٙذف رٛع١ٗ وبفخ2222-2215رُ رأع١ظ اٌّىزت اٌؼبَ اٌذساعٟ اٌّبػٟ 

ٚخٍك لٕبح ٌٍزٛاطً اٌفؼبي ث١ٓ ع١ّغ ئداساد اٌى١ٍخ ٚ٘إالء اٌطالة. ٠ٚؼُ اٌفش٠ك ِغّٛػخ ِٓ إٌّغم١ٓ اٌّّض١ٍٓ 

ٌغ١ّغ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠ٛعذ ثٙب ؽالة ٚافذ٠ٓ ِٚذ٠ش شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ٚػذد ِٓ ِٛظفٟ شإْٚ اٌطالة، 

ذ٠ٓ، ثبٌزٕغ١ك ِغ ئداسح اٌٛافذ٠ٓ ثبٌغبِؼخ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ع١ّغ اٌّغزغذاد اٌخبطخ ثبٌطالة اٌٛافاٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ 

 ٚلذ أٚػؾذ اٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:. 15-خبطخ فٟ ظً أصِخ وٛف١ذ

 انرؤيت

 رّى١ٓ و١ٍخ األٌغٓ ِٓ أْ رظجؼ ١٘ئخ ػب١ٌّخ ٚٚعٙخ سائذح ٌٍطالة اٌٛافذ٠ٓ ِٓ وبفخ أٔؾبء اٌؼبٌُ.

 :انرسبنت

ثبالٔذِبط فٟ  ٌٍطالة اٌٛافذ٠ٓ ٚاٌغّبػ ٌُٙ رؼض٠ض اٌجشاِظ اٌّخزٍفخ ٚفشص اٌذساعخ االعزضٕبئ١خ فٟ و١ٍخ األٌغٓ

اٌّغزّغ ٚاٌضمبفخ اٌّظش١٠ٓ اٌّشؽج١ٓ ؽزٝ ٠ؾظٛا ثزغشثخ ال رٕغٝ. ٚرؾغ١ٓ فشص رجبدي اٌطالة ٚأػؼبء ١٘ئخ 

 ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ. اٌغبِؼبد ٌٍؾظٛي ػٍٝ رؼ١ٍُ ِز١ّضاٌزذس٠ظ ث١ٓ 
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  ٌٕظبِٟ: اٌفظٍٟ ٚاٌغبػبد  فش٠ك رؾ١ًٍ االعزج١بٔبد )اٌّؼ١ذ ثبٌمغُ ٚسئ١ظ أ. أسبيت شرف انذيٍصُ رؾذس

ػٓ االعزج١بٔبد ِٛػًؾب أْ اٌى١ٍخ ٚاٌمغُ ٠ؾشطبْ ػٍٝ ػًّ ٘زٖ االعزج١بٔبد ثشىً دٚسٞ ( اٌّؼزّذح

اٌؾشص ػٍٝ رم١١ُ ِخشعبرٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ٌزؾغ١ٓ عٛدح ِٚغزّش ِٕز ثذا٠خ اٌذساعخ ٚؽزٝ ٔٙب٠زٙب ٚاٌزٟ ٠زُ 

لذ أشبس ٚ اٌزؼ١ٍُ ٚاألداء األوبد٠ّٟ ٌألعبرزح ٚوزٌه رم١١ُ وبفخ األٔشطخ اٌزٟ رُٕظُ ؽٛاي فزشح اٌؼبَ اٌذساعٟ.

ئٌٝ أْ االعزج١بٔبد رزُ ؽب١ٌب ئ١ٌىزش١ًٔٚب ؽ١ش ٠زُ اٌذخٛي ػٍٝ ١ٌٕه ٠زُ ٔششٖ ػٍٝ وً اٌظفؾبد اٌخبطخ 

ِٓ خالٌٗ ٠زُ اإلعبثخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ اٌزٟ رٙذف ئٌٝ رم١١ُ األداء ٌّؼشفخ ِب لذ ٠ٛاعٙٗ ثبٌطالة ٚ

اٌطالة ِٓ عٍج١بد ِٚشبوً ٌٍؼًّ ػٍٝ ؽٍٙب ٚرفبد٠ٙب فٟ اٌّغزمجً ٚوزٌه ٌزغ١ٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ اإل٠غبث١بد 

ؼب اعزج١بْ خبص ثبٌؼ١ٍّخ أٚػؼ أْ أٚي اعزج١بْ ٠ىْٛ ِزؼٍك ثبٌٍمبء اٌزؼش٠فٟ ٕٚ٘بن أ٠ .ٚاٌزشو١ض ػ١ٍٙب

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠ٚزُ ػٍّٗ ِشر١ٓ خالي اٌز١ش١ِٓ ٚوزٌه االعزج١بْ اٌخبص ثزم١١ُ اٌٛسلخ االِزؾب١ٔخ ٠ٚزُ ثؼذ 

اٌخؾ ( ٚوزٌه ٠ىْٛ ٕ٘بن  –األعئٍخ  –األِزؾبٔبد ِجبششح ٠ٚزُ رم١١ُ وً ِب ٠زؼٍك ثبالِزؾبْ )اٌٛلذ 

وذ ِٓ ِذٜ ِالئّزُٙ ٚأ٠ؼب اعزج١بٔبد خبطخ ثزم١١ُ األٔشطخ اعزج١بٔبد ػٓ اٌّؼبًِ ٚاٌمبػبد ٚاٌّىزجخ ٌٍزأ

ٚاٌفؼب١ٌبد اٌّمذِخ ِٓ ارؾبد اٌطالة ٚاٌى١ٍخ ػِّٛب. ٚفٟ إٌٙب٠خ أوذ ػٍٝ أ١ّ٘خ ِشبسوخ اٌطالة فٟ وً 

 ٌّظٍؾزٗ ِٚظٍؾخ اٌذفؼبد األخشٜ. ٘زٖ االعزج١بٔبد ٚاثذاء سأ٠ٗ دْٚ خٛف أٚ ِجبٌغخ
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  إٌّظخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ػٓ( خاإلٌىزش١ٔٚ ِٕٚغك إٌّظخ)اٌّؼ١ذح ثبٌمغُ  عالء انذيٍأ. تقى رؾذصذ ثؼذ رٌه

ٚاٌزٟ  Moodleىزشٟٚٔ ٚأٚػؾذ ٌٍطالة اٌغذد أْ إٌّظخ اٌزٟ ٠زُ اٌزٛاطً ِٓ خالٌٙب ٟ٘ ٚاٌزؼ١ٍُ اإلٌ

ٚاٌزفبػً ِغ ٠زُ ئربؽخ ع١ّغ اٌّٛاد اٌخبطخ ثىً اٌفشق اٌذساع١خ ػ١ٍٙب، وّب أٔٙب رز١ؼ ٌألعبرزح اٌزٛاطً 

وّب  .اٌطٍجخ ِٓ خالي ِغّٛػخ ِٓ األدٚاد اٌزٟ رٙذف ئٌٝ رغ١ًٙ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚعؼٍٙب أوضش فؼب١ٌخ

ششؽذ ٌٍطالة ؽش٠مخ اٌزغغ١ً ػٍٝ ٘زٖ إٌّظخ ِٛػؾخ أْ اٌطبٌت ٠ؾظً ػٍٝ طالؽ١بد ١ٌمَٛ ِٓ 

ِمشس ِٚٓ خالٌٗ  خبص ثىً enrollement keyخالٌٙب ثبٌزغغ١ً ػٍٝ اٌّٛلغ ٚثؼذ٘ب ٠ؾظً ػٍٝ 

٠غزط١غ اإلؽالع ػٍٝ اٌّمشساد اٌخبطخ ثٗ خالي وً فظً دساعٟ. وّب أٚػؾذ أ٠ؼب ػشٚسح ئٔشبء 

اٌزٟ ٠ٍمٟ ِٓ خالٌٙب ِؼظُ  Microsoft teamsاٌطبٌت ٌإل١ّ٠ً اٌغبِؼٟ ؽ١ش ٠غبػذُ٘ فٟ اٌذخٛي ػٍٝ 

ٚرز١ؼ ٚلذ أؽٛي ِٓ اٌزطج١مبد  األعبرزح اٌّؾبػشاد األٚٔال٠ٓ ٔظشا ألٔٙب رمجً أػذاد وج١شح ِٓ اٌطٍجخ

 اٌخبص ثبٌّؾبػشح ِٓ خالي إٌّظخ.األخشٜ ِٛػؾخ أْ وً أعزبر ٠مَٛ ثاػالَ اٌطالة ثبٌشاثؾ 
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  اٌؾذ٠ش ػٓ ( ِٕٚغك اٌغٛدح اٌّإعغ١خ ثبٌمغُ )األعزبر اٌّغبػذ ثبٌمغُ أ.و/ ريهبو عزثصُ اعزىٍّذ

اٌّمشساد اٌذساع١خ خالي األسثغ عٕٛاد ِٛػؾخ أْ ِمشساد اٌمغُ ِمغّخ ئٌٝ صالصخ فشٚع سئ١غ١خ: األدة 

اٌزشعّخ ٠ٚزُ اٌزذسط فٟ رذس٠ظ اٌّمشساد اٌخبطخ ثىً فشع ؽ١ش فٟ اٌفشلخ األٌٚٝ ٠زُ  –اٌٍغ٠ٛبد  –

ؼٍك ثٙب ٌٍطالة ؽ١ش رىْٛ اٌجذا٠خ رذس٠ظ صالصخ ِٛاد فٟ اٌفظً اٌذساعٟ األٚي ٌز١ّٙذ اٌٍغخ ٚوً ِب ٠ز

ثّمشساد اٌذساعبد اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌزٟ ٠زُ ِٓ خالٌٙب دساعخ وً ِب ٘ٛ ِزؼٍك ثجٕبء اٌٍغخ ٚو١ف١خ رى٠ٛٓ اٌزشاو١ت 

اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌّفشداد ٚاٌىٍّبد، ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ وً األطٛاد اٌّٛعٛدح فٟ وً وٍّخ ٚدساعخ 

اٌّمشساد اٌّّزذح ثّؼٕٝ أْ اٌطبٌت ع١ذسعٙب خالي األسثغ  ؽش٠مخ ٚؽج١ؼخ ٔطمٙب. ٚأٚػؾذ أٔٙب ِٓ

عٕٛاد، ٚوزٌه ٠ذسط فٟ اٌفظً اٌذساعٟ األٚي ِبدح ٔظٛص ػبِخ ٚاٌزٟ ٠زؼشف ِٓ خالٌٙب ػٍٝ 

اٌّظطٍؾبد اٌّخزٍفخ ِٓ خالي دساعخ ثؼغ إٌظٛص اإلعجب١ٔخ اٌجغ١طخ ٚوزٌه ِبدح اعزّبع ِٚؾبدصبد 

خ ؽ١ش ِٓ خالٌٙب ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ رؾغ١ٓ ِٙبساد االعزّبع ٚاٌزؾذس ٟٚ٘ ِٓ اٌّٛاد اٌّّٙخ ٌزؼٍُ اٌٍغ

ِٓ خالي اٌزذسة ػٍٝ عّبع األطٛاد اٌّخزٍفخ اٌّزؾذصخ ثبإلعجب١ٔخ ٚوزٌه رؼٍُ اعشاء ؽٛاسد ثٙزٖ اٌٍغخ. 

ٚأٚػؾذ أْ ػذد اٌّٛاد ٠ض٠ذ فٟ وً فظً دساعٟ عذ٠ذ ؽ١ش ٠ىْٛ اٌطبٌت اوزغت لذس ع١ذ ِٓ 

ثفُٙ اٌٍغخ. وّب أشبسد ئٌٝ أْ اٌطبٌت ٠ذسط اٌزشعّخ ثفشٚػٙب اٌّخزٍفخ خالي األسثغ اٌّؼٍِٛبد رغّؼ ٌٗ 

رشعّخ ػ١ٍّخ  –رشعّخ ع١بع١خ ٚالزظبد٠خ  –عٕٛاد ؽ١ش ٠ذسط رشعّخ طؾف١خ ِٓ اٌؼشث١خ ٚئ١ٌٙب 

رشعّخ أدث١خ ٚ٘ٛ ِب ٠إٍ٘ٗ ثؼذ رٌه ٌٍؼًّ فٟ ِخزٍف رخظظبد اٌزشعّخ. وّب أٚػؾذ أٔٙب  –ٚلب١ٔٛٔخ 

ثزذس٠ظ ِبدح أدة أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ ِش١شح ئٌٝ أْ اٌمغُ ٠ٙزُ ثزذس٠ظ أدة اعجب١ٔب ٚأِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ أ٠ؼب  رمَٛ

خ ٚاٌزؼشف ػٍٝ صمبفخ ٚرٌه ألْ ِؼظُ دٚي لبسح أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ رزؾذس اإلعجب١ٔخ ٌزا ِٓ اٌؼشٚسٞ دساع

 ٘زٖ اٌمبسح.
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  اٌزذس٠ت  اٌّششف ػٌٍٍٝٚمغُ ِٚغإي اٌؼاللبد اٌضمبف١خ )األعزبر اٌّغبػذ ثبٌمغُ  أ.و/ يًُى عزييرؾذصذ

ػٓ األٔشطخ اٌطالث١خ ِٛػؾخ أٔٗ ٠ٛعذ أٔشطخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼخ رٙزُ ثٙب ( ِٚؾٛ األ١ِخ ا١ٌّذأٟ

ِغبثمبد اٌغٕبء ٚاٌشؼش  –ٚرٕظّٙب اداسح سػب٠خ اٌشجبة ٚرغطٟ ِؼظُ األٔشطخ ) األٔشطخ اٌش٠بػ١خ 

فش٠ك اٌىٛساي ٚاٌّغشػ(. ثبإلػبفخ ئٌٝ ٚعٛد أٔشطخ أخشٜ رزجغ اٌمغُ  –ٚاٌشعُ ِٚغبثمخ اٌمظخ اٌمظ١شح 

ِضً رٕظ١ُ ا١ٌَٛ اٌضمبفٟ اٌزٞ ٠ؾؼشٖ عفشاء ِٓ ِخزٍف دٚي اِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ ٚاٌزٞ ٠مذَ ف١ٗ اٌطٍجخ ِٛا٘جُٙ 

شؼش ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاإلعجب١ٔخ. ٚأوذد أْ اٌّشبسوخ فٟ األٔشطخ اٌّخزٍفخ ِٓ سعُ ٚرّض١ً ٚغٕبء ٚاٌمبء اٌ

اٌطالث١خ ٚر١ّٕخ ِٙبسارُٙ ال رزؼبسع أثذا ِغ اٌذساعخ ٚاٌزفٛق فىّب ٠غت ػٍٝ اٌطبٌت ر١ّٕخ لذسارٗ اٌٍغ٠ٛخ 

 ٚاٌذساع١خ، ػ١ٍٗ أ٠ؼب ر١ّٕخ ِٛا٘جٗ.
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  ِٚغإي  اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ)اٌّذسط ثبٌمغُ ٚسئ١ظ فش٠ك اٌّؼ١بس اٌضبِٓ:  د/يريى يكيصُ اعزىٍّذ اٌؾذ٠ش

 3دسعخ )  42ؼبد ٚرىْٛ ِٓ ٚأشبسد أٔٙب ِغئٌٛخ ػٓ ِبدح اٌّمبي ٚاٌّطبٌ( اٌؼاللبد اٌخبسع١خ ٌٍمغُ

دسعخ ٌالِزؾبْ اٌزؾش٠شٞ( ٚأٚػؾذ أٔٙب رزؾذس فٟ اٌّؾبػشح اٌٍغخ اإلعجب١ٔخ فمؾ  32 –اٌغٕخ  ألػّبي

اٌطالة ثبٌزشعّخ ئٌٝ اٌؼشث١خ ٚ٘زا ٠ّٕٟ ٌذ٠ُٙ ِٙبساد اٌزشعّخ ثشىً ػبَ ٚاٌزشعّخ اٌززجؼ١خ  ٠ٚمَٛ أؽذ

ثشىً خبص، وّب أٚػؾذ أْ اٌطبٌت ػ١ٍٗ االٌزضاَ فٟ اٌّؾبػشاد ٚاٌّشبسوخ ثشىً فؼبي ١ٌغزط١غ رؼٍُ 

ٌفشلز١ٓ األٌٚٝ اٌٍغخ ٚاٌٛطٛي ئٌٝ ِغزٜٛ ٠ّىٕٗ ِٓ اٌؼًّ فٟ وجشٜ ا١ٌٙئبد. وّب أوذد أْ اٌطالة ِٓ ا

ٚاٌضب١ٔخ ِىٍف١ٓ ثمشاءح ثؼغ األػّبي األدث١خ فٟ فظً اٌظ١ف ٌّٕبلشزٗ ٚدساعزٗ ثؼذ أزٙبء االعبصح 

 ذ أْ اٌطبٌت ٠أخز دسعبد ػٍٝ رٌه.ٚأٚػؾ

 

 

 

ٍْ ٚػ١ٍٗ اٌزؾذس ثبإلعجب١ٔخ ؽٛاي ِذح رٛاعذٖ  وّب شذدد ػٍٝ أْ اٌطبٌت ػ١ٍٗ اٌؼًّ ثىً عذ٠خ ٚرفب

ِىٍفخ ثبٌم١بَ ثٙزٖ اٌّّٙخ ِٚزبثؼزٙب. وّب أوذد ػٍٝ ػشٚسح االٌزضاَ ثؾؼٛس اٌّؾبػشاد فٟ اٌمغُ ٚأٔٙب 

رؾذصذ أ٠ؼب ػٓ ٌغٕخ اٌّزؼضش٠ٓ ٚلذ  األسػ١خ ٚاألْٚ ال٠ٓ ١ٌغزط١غ رؾظ١ً اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ثشىً وبًِ.

ِٓ اٌخبسط ٍجخ اٌطالة اٌّغزٙذف١ٓ ُ٘ ِٓ اٌط ٟٚ٘ اٌٍغٕخ اٌّغئٌٛخ ػٓ ِجبششرٙب ِٚزبثؼزٙب ِٛػؾخ أْ

ٕٚ٘بن آ١ٌبد ٌٍزؼبًِ ِؼُٙ اٌشاعج١ٓ أوضش ِٓ ِشح فٟ االِزؾبٔبد إٌظش٠خ فٟ ٔفظ اٌّبدح ٚاٌجبلْٛ ٌإلػبدح 

 ٟٚ٘ وبٌزبٌٟ: 

 ٠ؾشص أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ ػٍٝ ؽظش اٌغ١بة وً ِؾبػشح ٌّزبثؼخ ٔغت اٌغ١بة  

  ػٍٝ دسعبرُٙ ١ٌزؼشف وً ؽبٌت ػٍٝ ِغزٛاٖ لجً  ٚئؽالع اٌطالةػًّ أٔشطخ رذس٠ج١خ ٚرظؾ١ؾ١ٙب

  اٌٛطٛي ئٌٝ ِشؽٍخ اٌزؼضش
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 ِ ٍٝاٌمغُ ثأعّبئُٙ ٌٍزؼبًِ ِغ  ٚئػالٌَطبٌت لجً اٌزؼضش اظخ ٚاوزشبف الؽؽش أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػ

  ٌزُٙؽب

 ّىزج١خ اٌغبػبد اٌخالي ب أٚ اٌّؼشػ١ٓ ٌٍزؼضش ِٓ ة اٌّزؼضش٠ٓ دساع١ً ال٠ٍزمٟ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌط

  اٌّؼٍٕخ ػٍٝ ِىبرت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

  دٚساد ٌٍطبٌت ثّشبسوخ أعبرزح اٌمغُإللبِخ ٠زؼبْٚ اٌمغُ ِغ ٚؽذح سفبػخ  

 

 

 

 خًبل انسيذ انقطبٌ ةسبر أ.  :تقريرانعذ أ

 عيسى يصطفى عبذ انحًيذ ةيرو .دو  سًبعيم إَهى عبذانًديذ يحًذ  .د  :تيراخع

 

 *يرفق:

 2022/2023يٍ طالة نهعبو اندبيعي  قبئًت بأسًبء انحضىر -

 قبئًت بأسًبء انحضىر يٍ أعضبء هيئت انتذريس وانهيئت انًعبوَت -

 انًبدة انعهًيت انتي تى عرضهب أثُبء انهقبء انتعريفي وتى َشرهب نهطالة عهى يختهف وسبئم انتىاصم االختًبعي -

 صىرة إعالٌ انهقبء انتعريفي -

 2023-2022تفريغ( انهقبء انتعريفي بقسى انهغت اإلسببَيت فصهي َتيدت تحهيم استبيبَبث )ًَىرج   -

 

 

 

 رئيس يدهس قسى انهغت اإلسببَيت

 ويذير برَبيح انهغت اإلسببَيت وآدابهب

 

 

  أ.د/ يحًذ انصغير أحًذ تًسبذ
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 2022/2023 نهعبو اندبيعيقبئًت بأسًبء انحضىر يٍ طالة 
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 قبئًت بأسًبء انحضىر يٍ أعضبء هيئت انتذريس وانهيئت انًعبوَت 
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 انًبدة انعهًيت انتي تى عرضهب أثُبء انهقبء انتعريفي
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 عيٍ شًس تخبيع

 نسٍاأل تكهي

 برَبيح انهغت اإلسببَيت وآدابهب

 

15 

 

 

 

  



 

 
 

 عيٍ شًس تخبيع

 نسٍاأل تكهي

 برَبيح انهغت اإلسببَيت وآدابهب

 

22 

 

 

 

  



 

 
 

 عيٍ شًس تخبيع

 نسٍاأل تكهي

 برَبيح انهغت اإلسببَيت وآدابهب

 

21 

 

 

 

  



 

 
 

 عيٍ شًس تخبيع

 نسٍاأل تكهي

 برَبيح انهغت اإلسببَيت وآدابهب

 

22 

 

 

 

  



 

 
 

 عيٍ شًس تخبيع

 نسٍاأل تكهي

 برَبيح انهغت اإلسببَيت وآدابهب

 

23 

 

 

 

 

  



 

 
 

 عيٍ شًس تخبيع

 نسٍاأل تكهي

 برَبيح انهغت اإلسببَيت وآدابهب

 

24 
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 الفصلي بالنظام األولى للفرقة التعريفي اللقاء تقييم استبانة نتيجة

   011الطالب عدد      إلاسباهيت اللغتاللسم: 

 2023-2022 األول الدراسي الفصل

 

اليسبت 

 املئىيت

ارفض 

 جدا

(0) 

 ارفض

(2) 

 محايد

(3) 

 مىافم

(4) 

مىافم 

 جدا

(5) 

 م الاسخبيانبىىد 

86.8% 4.00% 

 
1.00% 

 
9.00% 

 
29.00% 

 
57.00% 

 
  يدىاسب محخىي الللاء الخعريفي مع الفئت املستهدفت

 
0 

88% 2.00% 

 
3.00% 

 
9.00% 

 
25.00% 

 
61.00% 

 
 الللاء الخعريفي في جىضيح برامج الكليت أسهم

 
2 

87% 2.00% 1.00% 

 
10.00% 

 
34.00% 

 
53.00% 

 
ورسالتها أفاد الللاء في جلديم صىرة واضحت عً رؤيت الكليت 

 الاستراجيجيت وأهدافها
3 

84.6% 3.00% 

 
5.00% 

 
11.00% 

 
28.00% 

 
53.00% 

 
أوضح الللاء استراجيجياث الخعليم والخعلم ومصادر الخعليم 

 والخعلم بالكليت
4 

66.6% 1.00% 2.00% 
12.00% 56.00% 29.00% 

 5 في جىضيح السماث املميزة للكليت أسهم الللاء

75% 9.00% 

 
8.00% 

 
18.00% 

 
29.00% 

 
36.00% 

 

جم الخعريف بالخدماث والىحداث والفاعلياث املرجبطت بطالب 

 محى ألاميت وحدة-امليداويالخدريب  –الكليت )إلارشاد الطالبي 

 وحدة الخريجين( –

6 

84.2% 4.00% 

 
5.00% 

 
10.00% 

 
28.00% 

 
53.00% 

 
وآلياث الشكىي  هحعرض الللاء إلى حلىق الطالب وواجباج

 والحساب والعلاب
7 

83.4% 4.00% 2.00% 
15.00% 31.00% 48.00% 

 8 أبرز الللاء الخعريفي دور الطالب في خطت الخعسيس والخطىير

85.8% 2.00% 

 
2.00% 

 12.00% 
33.00% 

 
51.00% 

 
 يساعد الللاء في حعريف الطالب بإداراث الكليت

9 

83.8% 5.00% 4.00% 
10.00% 29.00% 52.00% 

يساعد الللاء في حعريف الطالب بالخدماث إلالكتروهيت التي 

 جىفرها الكليت
01 

80.4% 
6.00% 6.00% 

14.00% 28.00% 46.00% 

 00 .جيدجخم إدارة الىكذ بشكل 

  4.1 املخىسط              %82.33 اليسبت املئىيت
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 لخطىير الللاء الخعريفي؟ما هي ملترحاجك 

 .اللغت يهفسىا فأس يطى ج يتعن كيف أكثر الحديث  -

 .رثكأبىطىح  تالتعسيف ببرهامج الكلي -

 .وهالينباملداطساث لا  تمىز الخاصالاهتمام باملىاعيد وعسض هماذج ُمبسطه لتىطيذ لا  -

 .التىطيذ أكثر عن لاوشطت الطالبيت -

 جسشيذ بعع مصادز التعلم. -

 التدزيب امليداوي ومدى لاميت. الاهتمام بتىطيذ -

القيام باملؤجمس في يىم ال يىحد به مداطساث ختى يتمكن الجميع من الحظىز من دون التعازض مع وقت  -

 املداطساث.

 عقد اللقاء التعسيفي في قاعت املؤجمساث. -

املىصت الاستعاهت بأساجرة متخصصين في التكىىلىحيا ختى يتمكىىا من جبسيط الشسح في كل ما يخص  -

 واملداطساث لاوهالين.

 

 


