Quality Assurance Center (QAC)

مركز ضمان الجودة

Pharos University
جامـــعة فــاروس

2017/2018

0

)Quality Assurance Center (QAC

Pharos University
جامـــعة فــاروس

مركز ضمان الجودة

 .1صيبساد انذعى انفًُ:
 وٍيخ إٌٙذعخ.
 وٍيخ طت األعٕبْ.
 وٍيخ اٌذساعبد اٌمبٔٔٛيخ ٚاٌّؼبِالد اٌذٌٚيخ .
 وٍيخ اٌغيبؽخ ٚإداسح اٌفٕبدق.
 وٍيخ اٌؼٍ َٛاٌّبٌيخ ٚاإلداسيخ.
 وٍيخ اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ.
 وٍيخ اإلػالَ ٚفٕ ْٛاإلرقبي.
 .2صيبساد انًحبكبح:
انكهيخ

انيىو
19-21/9/2017

أ.د .أِبٔ ٝسفؼذ
أ.د ٕٝ٘ .يظ
أ .َ.غبدح ثغيٝٔٛ
دٔ .يفيٓ ٌطفٝ
د .أِبٔ ٝعالِخ
د .أؽّذ ػالَ
د .فبيمخ إثشا٘يُ

21-23/11/2017

أ.د .أِبٔ ٝسفؼذ
أ.د ٕٝ٘ .يظ
أ .َ.غبدح ثغيٝٔٛ
دٔ .يفيٓ ٌطفٝ
د .أِبٔ ٝعالِخ
د .أؽّذ ػالَ
د .فبيمخ إثشا٘يُ

ػّيذ وٍيخ اٌغيبؽخ ٚإداسح اٌفٕبدق
ػّيذ وٍيخ اٌفٕٚ ْٛاٌزقّيُ
ٚويً وٍيخ اٌغيبؽخ ٚإداسح اٌفٕبدق
ِذسط وٍيخ اٌقيذٌخ ٚاٌزقٕيغ اٌذٚائٝ
ِذسط وٍيخ اٌؼٍ َٛاٌطجيخ اٌّغبػذح
ِذيش ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
ِٕغك ِشوض ضّبْ اٌغٛدح

سئيغب
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا

7-9/3/2018

أ.دٛٔ.س٘بْ فٕبوٝ
د .ؽيّبء خّيظ
د٘.ذ ٜعبٌُ
د .أِبٔ ٝعالِخ
د .عبٌ ٝفالػ
د .أؽّذ ػالَ
د .فبيمخ إثشا٘يُ

ٔبئت سئيظ اٌغبِؼخ ٌؾئ ْٛاٌزؼٍيُ ٚاٌطالة
ِذسط وٍيخ اٌقيذٌخ ٚاٌزقٕيغ اٌذٚائٝ
ِذسط وٍيخ اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ
ِذسط وٍيخ اٌؼٍ َٛاٌطجيخ اٌّغبػذح
ِذسط وٍيخ اٌؼٍ َٛاٌطجيخ اٌّغبػذح
ِذيش ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
ِٕغك ِشوض ضّبْ اٌغٛدح

سئيغب
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا

11&121/10/2017

أ.د ٕٝ٘ .يظ
أ.َ.د ٌّيبء إثشا٘يُ
أ.َ.د غبدح ساغت
دِ .يشفذ ِقطفٝ
د .أؽّذ ػالَ
د .فبيمخ إثشا٘يُ

ػّيذ وٍيخ اٌفٕٚ ْٛاٌزقّيُ
وٍيخ اٌغيبؽخ ٚإداسح اٌفٕبدق
وٍيخ إٌٙذعخ
وٍيخ اٌؼٍ َٛاٌطجيخ
ِذيش ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
ِٕغك ِشوض ضّبْ اٌغٛدح

27/2-1/3/2018

أ.د ٕٝ٘ .يظ
أ.َ.دٌّ .يبء إثشا٘يُ
أ.َ.د.غبدح ساغت
دِ .يشفذ ِقطفٝ
د .أؽّذ ػالَ
د .فبيمخ إثشا٘يُ

ػّيذ وٍيخ اٌفٕٚ ْٛاٌزقّيُ
وٍيخ اٌغيبؽخ ٚإداسح اٌفٕبدق
وٍيخ إٌٙذعخ
وٍيخ اٌؼٍ َٛاٌطجيخ
ِذيش ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
ِٕغك ِشوض ضّبْ اٌغٛدح

انهُذسخ

طت األسُبٌ

انزشكيم
ػّيذ وٍيخ اٌغيبؽخ ٚإداسح اٌفٕبدق
ػّيذ وٍيخ اٌفٕٚ ْٛاٌزقّيُ
ٚويً وٍيخ اٌغيبؽخ ٚإداسح اٌفٕبدق
ِذسط وٍيخ اٌقيذٌخ ٚاٌزقٕيغ اٌذٚائٝ
ِذسط وٍيخ اٌؼٍ َٛاٌطجيخ اٌّغبػذح
ِذيش ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
ِٕغك ِشوض ضّبْ اٌغٛدح

سئيغب
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا

انذساسبد انمبَىَيخ
وانًعبيالد انذونيخ

سئيغب
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
سئيغب
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
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انكهيخ

انيىو

انسيبحخ وإداسح انفُبدق

26-30/4/2018

اإلسكُذسيخ انعبنً
نههُذسخ وانزكُىنىعيب

21,22-25/2/2018
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انزشكيم
أ.د ِٕٝ .ػضّبْ
أ.َ.دٔ .شِيٓ اٌقبٜٚ
أ.َ.د .غبدح ساغت
دِ .قطف ٝؽٍؼ
دِ .شٚح ػجذ اٌفزبػ
د .أؽّذ ػالَ
د .فبيمخ إثشا٘يُ

ِذيش ٚؽذح ضّبْ اٌغٛدح ثىٍيخ إٌٙذعخ
وٍيخ اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ
وٍيخ إٌٙذعخ
وٍيخ اٌؼٍ َٛاٌّبٌيخ ٚاإلداسيخ
وٍيخ إٌٙذعخ
ِذيش ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
ِٕغك ِشوض ضّبْ اٌغٛدح

سئيغب
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا

د .أؽّذ ػالَ
أ.َ.د .سيٙبَ ٘ضاع
أ.َ.دٍٙٔ .خ اٌذيت
دِ .شٚح ػجذ اٌفزبػ
دٚ .عذاْ ٚعذٜ
د ِ.قطف ٝاٌؾضشٜ
د .فبيمخ إثشا٘يُ

ِذيش ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
وٍيخ إٌٙذعخ
وٍيخ اٌفٕٚ ْٛاٌزقّيُ
وٍيخ إٌٙذعخ
وٍيخ إٌٙذعخ
وٍيخ إٌٙذعخ
ِٕغك ِشوض ضّبْ اٌغٛدح

سئيغب
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا
ػضٛا

 .3صيبساد انىضع انشاهٍ:
انكهيخ

ربسيخ عمذهب

انذسعخ انعهًيخ

فشيك صيبسح انىضع انشاهٍ

اإلعالو وفُىٌ اإلرصبل

18/7/2018

أ.َ.د .أؽّذ ػالَ
أ.َ.دِ .شٚح ػجذ اٌفزبػ
د .فبيمخ إثشا٘يُ
دٚ .عذاْ ٚعذٜ
د .عبٌ ٝفالػ

ِذيش ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
ِٕغك ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
ِٕغك ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
ِذسط ثىٍيخ إٌٙذعخ
ِذسط ثىٍيخ اٌؼٍ َٛاٌطجيخ اٌّغبػذح

انصيذنخ وانزصُيع انذوائً

1/8/2018

أ.َ.د .أؽّذ ػالَ
أ.َ.دِ .شٚح ػجذ اٌفزبػ
أ.َ .دٔ .يفيٓ ِؾّٛد
دٚ .عذاْ ٚعذٜ
د .عبٌ ٝفالػ

ِذيش ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
ِٕغك ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
أ.د .ثىٍيخ طت األعٕبْ
ِذسط ثىٍيخ إٌٙذعخ
ِذسط ثىٍيخ اٌؼٍ َٛاٌطجيخ اٌّغبػذح

 .4يزبثعخ أعًبل انكُزشول وغشف األسشيف:
انكهيخ
عهىو يبنيخ وإداسيخ
عهىو طجيخ يسبعذح
إعالو وفُىٌ اإلرصبل

ربسيخ انًزبثعخ
8/7/2018
9/7/2018
11/7/2018

فشيك انًزبثعخ
أ.َ.د .أؽّذ ػالَ
أ.َ.دِ .شٚح ػجذ اٌفزبػ
د .فبيمخ إثشا٘يُ

ِذيش ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
ِٕغك ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
ِٕغك ِشوض ضّبْ اٌغٛدح

16/7/2018

عالط طجيعً

25/7/2018

أ.د .ؽّذ ٜاٌٛويً
أ.د .ػضد اٌٛويً
أ.َ.د .أؽّذ ػالَ
د .فبيمخ إثشا٘يُ
د٘ .ذ ٜعؼذ اٌذيٓ

ِغزؾبس سئيظ اٌغبِؼخ
سئيظ اٌىٕزشٚي
اٌّذيش اٌزٕفيزٌّ ٜشوض ضّبْ اٌغٛدح
ٔبئت اٌّذيش اٌزٕفيزٌّ ٜشوض ضّبْ ٌغٛدح
ِذسط ثىٍيخ اٌؼالط اٌطجيؼٝ
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 .5يىلف كهيبد انغبيعخ يٍ انزمذو نالعزًبد

انكهيخ

يىلف
انكهيخ يٍ
االعزًبد

ربسيخ
اَزهبء
انصالحيخ

عذد
انجشايظ
انًمذيخ

انجشايظ
انزمذو نالعزًبد
انًمزشػ انزمذو
يؤسسً ثشايغً ثهب نالعزًبد

انزىليذ
انًمزشػ
نهزمذو
نالعزًبد

يعزًذح
21/03/2021
ثزبسيخ
21/3/2016

1



-

انعبو انغبيعً
2019/2020

طت األسُبٌ

إسعبء انمشاس

30/07/2020

1



-

انعبو انغبيعً
2019/2018

انهُذسخ

يعزًذح
ثزبسيخ
13/3/2018

13/03/2023

8

-

انعبو انغبيعً
2022/2023

انعهىو انًبنيخ
واإلداسيخ

-

-

3

-

انعبو انغبيعً
2019/2018

انهغبد و انزشعًخ

-

-

5

ثشَبيظ انهغخ
االَغهيضيخ ،
ثشَبيظ انهغخ
انفشَسيخ

انعبو انغبيعً
2019/2018

انذساسبد
انمبَىَيخ و
انًعبيالد
انذونيخ
انسيبحخ وإداسح
انفُبدق

انصيذنخ و
انزصُيع انذوائي

انعهىو انطجيـخ
انزطجيميخ
اإلعــالو وفُىٌ
االرصبل
انعالط انطجيعي
انفُىٌ و
انزصًيى





فً اَزظبس
رمشيش صيبسح
االعزًبد

-

1



-

-

يعزًذح
ثزبسيخ
30/7/2018

30/07/2023

4



-

-

-

-

5



-

-

-

3



-

-

-

-

1



-

-

-

9

انعًبسح انذاخهيخ-
انشسى وانزصىيش
 عشافيك -ديكىس انًسشػ
وانسيًُب



انعبو انغبيعً
2022/2023

انعبو انغبيعً
2019/2018
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 .6يشاععخ ورعذيم ثعض انىصبئك انهبيخ ثبنكهيبد انًخزهفخ:
 ARS -1انخبص ثكم يٍ انجشايظ اآلريخ:
 دساعبد ػٍيب ٌىٍيخ طت األعٕبْ.
ٌ Finance & Marketing ىٍيخ اٌؼٍ َٛاٌّبٌيخ ٚاإلداسيخ.
ٌ ىٍيخ اٌؼٍ َٛاٌزطجيميخ (األعٙضح اٌّؼٍّيخ-اٌّخزجشاد اٌطجيخ-اٌزغزيخ  -اٌؼٍ َٛاإلؽؼبػيخ ٚاٌزقٛيش
اٌطج.)ٝ
 -2رىصيف ثشايظ انكهيبد اآلريخ:
 اٌؼٍ َٛاٌّبٌيخ ٚاإلداسيخ (.)Accounting, Finance & Marketing
 اإلػالَ ٚفٕ ْٛاإلرقبي (اٌشاديٚ ٛاٌزٍيفضي -ْٛاٌقؾبفخ -اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاإلػالْ).
 اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ ( اٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ – اٌٍغخ اٌفشٔغيخ – اٌٍغخ اٌقيٕيخ)
 -3انخطخ اإلسزشاريغيخ ٌىً ِٓ وٍيخ طت األعٕبْ  -وٍيخ اٌذساعبد اٌمبٔٔٛيخ ٚاٌّؼبِالد اٌذٌٚيخ  -وٍيخ
اٌؼٍ َٛاٌّبٌيخ ٚاإلداسيخ – وٍيخ اٌقيذٌخ – وٍيخ اإلػالَ ٚفٕ ْٛاإلرقبي – اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ.
 -4انخطخ اإلسزشاريغيخ نهجحش انعهًً ٌىً ِٓ :وٍيخ طت األعٕبْ  -وٍيخ اٌذساعبد اٌمبٔٔٛيخ ٚاٌّؼبِالد
اٌذٌٚيخ  -وٍيخ اٌؼٍ َٛاٌّبٌيخ ٚاإلداسيخ .
 .7عًم لُىاد ارصبل يع انهيئخ انمىييخ نضًبٌ عىدح انزعهيى واالعزًبد:
 -1رّضيً اٌغبِؼخ ثؾضٛس اٌّؤرّش اٌخبِظ ٌٍٙيئخ ٚاٌز ٜرُ إٔؼمبدٖ ف ٝي 23 -22 ِٝٛإثشيً  2018رؾذ
ػٕٛاْ ضّبْ عٛدح اٌزؼٍيُ :رأِالد – آفبق – رطٍؼبد .وّب ؽًّ اٌّؤرّش صالس ٚسػ ػًّ ِٓ أّ٘ٙب
ٚسؽخ اٌّؼبييش اٌمِٛيخ األوبديّيخ اٌّشعؼيخ ٌمطبع إٌٙذعخ :إسؽبداد ٔٚقبئؼ خبفخ
ثبٌزطجيك :.اٌغّٛٙس اٌّغزٙذف :أػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ ثىٍيبد إٌٙذعخ ٚاٌّٙزّيٓ ٚاٌجبؽضيٓٚ ،رغزٙذف
اٌٛسؽخ طشػ اإلفذاس اٌغذيذ ٌّؼبييش لطبع إٌٙذعخ ،اٌمبئّخ ػٍ ٝاٌىفبيبدٚ ،اٌزذسيت ػٍ ٝآٌيبد
ٚإعشاءاد رطجيمٗٚ .اٌز ٝؽضش٘ب فشيك ِٓ وٍيخ إٌٙذعخ ثغبِؼخ فبسٚط.
 -2رّضيً اٌغبِؼخ ثؾضٛس ِذيش ِشوض ضّبْ اٌغٛدح ٔٚبئجٗ "اٌٍمبء اٌخبِظ ٌٍٙيئخ اٌمِٛيخ ٌضّبْ عٛدح
اٌزؼٍ يُ ٚاإلػزّبد ٌٍغبدح ِذيشِ ٜشاوض ضّبْ اٌغٛدح ثبٌغبِؼبد اٌّقشيخ ٌزجبدي اٌخجشاد :ؽشاوخ
إعزشاريغيخ ٚٚؽذح ٘ذف رؾذ ػٕٛاْ "أصش اإلػزّبد فِ ٝؤعغبد اٌزؼٍيُ اٌؼبٌ "ٝثغبِؼخ ثٕٙب".
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 -3رٕظيُ اٌٍّزم ٝاٌغبدط ِغ ِشاوضضّبْ اٌغٛدح ثبٌغبِؼبد اٌّقشيخ «اٌٙيئخ ِٚشاوضضّبْ اٌغٛدح:
ؽشاوخ اعزشاريغيخ ٚٚؽذح ٘ذف» ثؼٕٛاْ :سيبدح األػّبي ِٙٚبساد اٌزٛظيف ٚإؽزًّ اٌٍّزم ٝػٍٝ
وٍّخ ٌىال ِٓ :
 أ.دِ / .ؾّٛد ِؾ ٝاٌذيٓ  -سئيظ عبِؼخ فبسٚط
 أ.د / .ي٘ٛبٔغٓ ػيذ  -سئيظ ِغٍظ إداسح اٌٙيئخ اٌمِٛيخ ٌضّبْ عٛدح اٌزؼٍيُ ٚاإلػزّبد
 أ.د / .ػضح أغب ٔ -بئت سئيظ اٌٙيئخ ٌؾئ ْٛاٌزؼٍيُ اٌؼبٌٝ
 أ.دٛٔ /.س٘بْ فٕبؤ - ٝبئت سئيظ اٌغبِؼخ ٌؾئ ْٛاٌزؼٍيُ ٚاٌطالة ثغبِؼخ فبسٚط
 -4ػمذ دٚسح " انزمىيى انزارً نكهيبد ويعبهذ انزعهيى انعبنً ِٓ ".لجً أؽذ ِشاعؼ ٝاٌٙيئخ اٌمِٛيخ ٌضّبْ
عٛدح اٌزؼٍيُ ٚاإلػزّبد.
 -5إعزمجبي  5صيبساد إػزّبد ِٓ لجً اٌٙيئخ اٌمِٛيخ ٌضّبْ عٛدح اٌزؼٍيُ ٚاإلػزّبد.
 -6اٌشد ػٍ ٝرمبسيش اٌٙيئخ اٌخبفخ ثئػزّبد وٍيخ اٌغيبؽخ ٚإداسح اٌفٕبدق ،وٍيخ طت األعٕبْ ٚوٍيخ اٌذساعبد
اٌمبٔٔٛيخ ٚاٌّؼبِالد اٌذٌٚيخ.
 -7يىلف  ARSانخبص ثجعض انجشايظ انفشيذح انزً رى اسسبنهب نههيئخ :

انكهيخ

انهُذسخ

انعهىو انطجيخ
انًسبعذح

انعهىو انًبنيخ
واإلداسيخ

اعزًبدهب يٍ انهيئخ انمىييخ
نضًبٌ عىدح انزعهيى واالعزًبد

ARS
Electrical Communications Engineering

ِؼزّذ

Construction Engineering and Management

ِؼزّذ

Petrochemical Engineering

ِؼزّذ

Electrical Power and Control Engineering

ِؼزّذ

Industrial and Manufacturing Engineering

ِؼزّذ

)Medical Equipment Technology (MET

عبسٜ

Medical Laboratory Technology

عبسٜ

Nutrition
Radiological Sciences and Medical
Imaging Technology
Finance and Investment

عبسٜ

عبسٜ

Marketing

عبسٜ

عبسٜ
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 .8انكهيبد انغبسي إعذاد  ARSنهجشايظ انخبصخ:

انكهيخ

ARS

فُىٌ ورصًيى

ثشٔبِظ اٌٛعبئظ اٌشلّيخ( DM ) Digital Media
ثشٔبِظ اٌزؾشيه ٚاٌفيذي ٛفيٍُ)Animation and- Video Film ( MD
ثشٔبِظ رقّيُ األصيبء)Fasion Design (FD

 .9انذوساد انزذسيجيخ انزً رى رُفيزهب
و

إسى انذوسح انزذسيجيخ

انفئخ انًسزهذفخ

انًحبضش

1

يهبو يُسمً األلسبو انعهًيخ

ِٕغم ٝاأللغبَ اٌؼٍّيخ

د /فبيمخ إثشا٘يُ

ٌٍّشؽذيٓ األوبديّييٓ

د /أعبِخ ػجذ اٌٍطيف

ألػضبء اٌٙيئخ اٌّؼبٔٚخ  ٚاإلداسييٓ

َ/دمحم اٌخطيت

إلداسٚ ٜؽذاد ضّبْ اٌغٛدح

د/فبيمخ إثشا٘يُ

2
3
4
5
6
7
8
9

اإلسشبد األكبديًي و انزعبيلم
يع انطالة انًزعضشييٍ
كيفيللللللخ انزسللللللغيم نطللللللالة
 ONLINEو إسسللللللللللللللللبل
اإلَزاساد نهطالة
يهللبو إداسي وحللذاد ضللًبٌ
انغىدح
إداسح األصيبد و انكىاسس
انًعللللللللللبييش األكبديًيللللللللللخ و
انجشايظ انزعهيًيخ
رًُيللللخ انًهللللبساد انميبديللللخ
انزُفيزيخ
إداسح انىلللذ ثفبعهيللخ إلَغللبص
انًهبو نإلداسييٍ
using blooms
taxonomy for
writing essay
questions

10

إداسح انىلذ و اإلعزًبعبد

11

إداسح األصيبد

يىعذ إَعمبدهب
اٌضالصبء 2017/10/17
َ2:30-َ12:30
2017/10/15،17،24
َ2:30 – َ12:30
اٌضالصبء 2017/10/17
َ12:30-َ11:30

ٌٍغٙبص اإلداسٜ

أ /أؽّذ ػٍٝ

ألػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ

ا.َ.د/ؽٕبْ ِزٌٝٛ

ٌٍميبداد اإلداسيخ

أ.د/دمحم ثالي

ٌٍغٙبص اإلداسٞ

أ.د/دمحم ثالي

اٌضالصبء 2017/10/24
10:30ؿَ12:30-
اٌضالصبء 2017/10/31
10:30ؿَ12:30-
اٌضالصبء 2017/10/31
َ2:30-َ12:30
األسثؼبء 2017/11/8
َ2:30-َ12:30
األسثؼبء 2017/11/15
َ2:30-َ12:30

ألػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ  ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٔٚخ

أ.د/طبسق طٗ

اٌضالصبء 2017/11/28
َ2:30-َ12:30

ٌٍميبداد األوبديّيخ  ٚاإلداسيخ
أػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ  ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٔٚخ
اإلداسييٓ
أػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ  ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٔٚخ
اإلداسييٓ

أ.د/دمحم ثالي
أ.د/دمحم ثالي

12

رىصيفبد ورمبسيش انًمشساد
وانجشايظ

أػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٔٚخ

د /.فبيمخ إثشا٘يُ

13

رىصللللللللللليفبد انًملللللللللللشساد
وانجشايظ

أػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٔٚخ
ثّؼٙذ اإلعىٕذسيخ اٌؼبٌٌٍٕٙ ٝذعخ
ٚاٌزىٌٕٛٛعيب

أ.َ.دِ /.شٚح ػجذ
اٌفزبػ

اٌضالصبء 2018/2/27
َ2:30-َ12:30
اٌضالصبء 2018/3/6
َ2:30-َ12:30
األؽذ 2018/6/24
َ2:30-َ12:30
األسثؼبء 30/7/2018
10:00am-2:30
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.10نغبٌ نًزبثعخ:
ٍِ ف اٌّمشس ثبٌىٍيبد اٌّخزٍفخ ف ٝوً فقً دساع.ٝ
 رٕفيز اٌزؼٍيُ اٌزفبػٍ ٝف ٝوً فقً دساع.ٝ
 رؾّيً اٌّؾبضشاد ػٍِٛ ٝالغ اٌىٍيبد اٌّخزٍفخ.
 أػّبي األسؽيف ٚاٌىٕزشٚي ثّخزٍف اٌىٍيبد.
 اٌفؾـ اٌفٕٚ ٝاٌؾىٌٍٍٛ ٝسلخ اإلِزؾبٔيخ.
 رطٛيش اٌّمشساد ٚاٌجشاِظ.
ٌ غٕخ ثٕه اٌّؼشفخ اٌّقش -ٜؽيش رُ رىٍيف ِٕغك وً وٍيخ ثٕؾش اٌزؼشيف ثجٕه اٌّؼشفخ ٚؽش اٌغبدح
اٌجبؽضيٓ ِٓ أػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٔٚخ ٚوزٌه اٌطالة ػٍ ٝاإلؽزشان ثجٕه اٌّؼشفخ
ِٚذاِٚخ صيبسح اٌّٛلغ ثقفخ ِغزّشح ٚوزٌه رىٍيف ِٕغك اٌّشوض ثّزبثؼخ اٌىٍيبد.
.11إصذاساد انًشكض:
 اٌخطخ اإلعزشاريغيخ ٌغبِؼخ فبسٚط  2016/2020اٌّؼزّذ ثّغٍظ اٌغبِؼخ سلُ (ٌ )1غٕخ
 2018/2017ثزبسيخ . 2017/10/11
 األعٕذح اٌغٕٛيخ ٌٍّشوض.
 رؾذيش دٌيً اإلعزجيبٔبد اإلعزشؽبد.ٜ
ِ زبثؼخ اٌىٕزشٚي ٚاألسؽيف (إعزّبسح رؾمك أػّبي اٌىٕزشٚي ٚاألسؽيف  -ؽىً اٌٛسلخ اإلِزؾبٔيخ
ثبٌٍغزيٓ اإلٔغٍيضيخ ٚاٌؼشثيخ ٔ -ظبَ اٌٛسلخ اإلِزؾبٔيخ  -طشيمخ رقؾيؼ اٌٛسلخ اإلِزغبٔيخ  -آٌيخ
ِشاعؼخ رقؾيؼ اٌٛسلخ اإلِزؾبٔيخ  -آٌيخ ٌزٛصيك ٔزبئظ اإلِزؾبٔبد ) .
ِ ؼبييش رمييُ اٌميبداد األوبديّيخ.
 آٌيخ اٌؾىبٚ ٜٚاٌّمزشؽبد.
 آٌيخ دِظ ر ٜٚاإلؽزيبعبد اٌخبفخ.
 آٌيخ ٌزمييُ فبػٍيخ ِٚشدٚد اٌذٚساد اٌزذسيجيخ.
 آٌيخ ِزبثؼخ اٌزؼٍيُ اٌزفبػٍ.ٝ
ِ ؼبييش إخزيبس اٌطالة ف ٝاٌٍغبْ ٚاٌّغبٌظ اٌشعّيخ.
ِٙ بَ ِٕغم ٝاٌجشاِظ اٌزؼٍيّيخ ٌٚغٕخ رطٛيش اٌّمشساد ٚاٌجشاِظ.
 إعزّبسح رمييُ فشيك صيبسح اٌّؾبوبح.
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 .12إعذاد ًَىرط يزبثعخ رُفيز انخطخ اإلسزشاريغيخ نهغبيعخ نهعبو انغبيعً  2017/2018وعبسي إعذاد
رمشيش يغًع.
 .13رُظيى انًؤرًش انضبًَ نغىدح انزعهيى ثًعهذ اإلسكُذسيخ انعبنً نههُذسخ وانزكُىنىعيب وإشزًم عهً:
 وٍّخ اٌغيذ األعزبر اٌذوزٛس /ػّيذ ِؼٙذ اإلعىٕذسيخ اٌؼبٌٌٍٕٙ ٝذعخ ٚاٌزىٌٕٛٛعيب
 وٍّخ إٌّٙذط /دمحم ػجذ اٌفزبػ سعت
 وٍّخ ِذيش ٚؽذح ضّبْ اٌغٛدح  /د عبِيخ اٌؼطبس
 وٍّخ األعزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئيظ عبِؼخ فبسٚط ٌؾئ ْٛاٌزؼٍيُ ٚاٌطالة
 رمغيُ اٌّؼبييش ػٍٚ 3 ٝسػ ػًّ ثشئبعخ وً ِٓ أ.د .أِبٔ ٝسفؼذ ػّيذ وٍيخ اٌغيبؽخ ٚإداسح اٌفٕبدق
 ،أ.َ.د .أؽّذ ػالَ ِذيش ِشوض ضّبْ اٌغٛدح & د .فبيمخ إثشا٘يُ ِٕغك ِشوض ضّبْ اٌغٛدح.
 ػشك اٌزٛفيبد إٌٙبئيخ وئعشاءاد رقؾيؾيخ ٌزأ٘يً اٌّؼٙذ ٌٍزمذَ ٌإلػزّبد ِشح أخش ِٓ ٜلجً
اٌٙيئخ اٌمِٛيخ ٌضّبْ عٛدح اٌزؼٍيُ ٚاإلػزّبد.
 .14رحذيش انًىلع اإلنكزشوًَ نًشكض ضًبٌ انغىدح ثبنغبيعخ.
 .15إعزًللبد اسللزجيبٌ نميللبط انشضللب عللٍ االداء ثللبنًشكض ورحهيللم َزبئغلل واإلسللزفبدح يُلل فللً عًللم خطللخ
رصحيحيخ.
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