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 حُـِء حألٍٝ 

 هطخع حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ 
Postgraduate Studies Sector 

 دليل الدراسات العليا بالجامعة  1.1

 التقرير ربع سنوى للدراسات العليا . 1.2

 لوائح الدراسات العليا .تعديل  1.3

عدد الطالب  المقيالديو والممنالو يو درجتالم الماجسالتير والالد توراو ودبلالوس الدراسالات  1.4

 العليا عو العاس 

 .2009/2010األ اديمم       

 .2009/2010تسجيبت رسائل الماجستير والد توراو خبل العاس األ اديمم  1.5

بياو عدد ال اصليو علم درجات الماجستير والالد توراو والالدبلومات ب ليالات الجامعالة  1.6

 مو البداية 

 .30/6/2010 تم      

 نواو ،األشراؾ(.)الع أو التسجيل ، وتعديبت التسجيبتأ صائية بقرارات مد القيد  1.7

  2009/2010بياو شط  رسائل الماجستير والد توراو ب ليات الجامعة خبل  1.8
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 ى٤َُ حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ رخُـخٓؼش  1.1

 Manual ofأنجالالالط عطالالالاا الدراسالالالات العليالالالا والب الالالو  دليالالالل الدراسالالالات العليالالالا )

Postgraduate studies) رسائل الماجسالتير ، وهو يتضمو جميع المعلومات الخاصة بتسجيل

والالالد توراو التالالم تالالس عيالالدها بالجامعالالة ، و الالالة ضالالوابط القيالالد والتسالالجيل والتعالالديبت سالالوا  لالال  

األشالالراؾ أو عنالالواو الرسالالالة ووعالالؾ القيالالد بااضالالالة للالالم الشالالط  ونلالالظ مالالو واعالالع عالالانوو تن الاليس 

معة ) ليات الطال  الجامعة والئ ته التنفينية او اللوائح الداخلية للدراسات العليا ب الة  ليات الجا

البشالالرى والصالاليدلة والعلالالوس والطالال  البيطالالرى وال قالالوآل والتجالالاري ا دا  والتربيالالة( ، بجانالال  

 تصميس نمانج مو دي للتوثيآل المستندى للقيد والتسجيل ل  مجال الدراسات العليا .
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 حُظو٣ََ ٍرغ ىٍٟٝ ُِيٍحٓخص حُؼ٤ِخ  1.2

لب و  بالجامعة نشالري دوريالة بعنالواو تقريالر الدراسالات أصدر عطاا الدراسات العليا وا

.  Report of Postgraduate Studies and Research( RPSRالعليالالا الربالالع سالالنوى)

األنشالطة التالم تمالت بالدراسالات العليالا والب الو  مالو بالرام  ويتضمو نلظ التقرير الربالع سالنوى 

ر ود تالوراو ودبلومالات سالتيومشروعات وب و  ل  المرا ل المختلفالة للدراسالات العليالا مالو ماج

المختلفة ، وهالو مالا يمثالل م الوراا أساسالياا لال  تفعيالل دور الجامعالة لال  مجالاالت  ل  التخصصات

الب الالو  والتطالالوير والتالالم تعتبالالر ر يالالطي أساسالالية لالال  عمليالالة التطالالوير والتخطالاليط األسالالتراتيجم 

بنالم سالويؾ مستوى جودي التعليس العالم ل  مصر بوجه عاس وجامعة  بااضالة للم تفعيل ورلع

بجان  طيادي وعم األطراؾ المستفيدي مو مقتر ات ولنجاطات عطالاا الدراسالات بوجه خاص . 

 العليا .
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 طؼي٣َ ُٞحثق حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ  1.3
بلؽت عدد اللوائح المعدلة  لياا أو جطئياا أربعة لوائح للدراسات العليا ل   ليالات   الجامعالة 

. 

 -ا تم :علم  لوهم تشتم

 تعديل  لم  - أ

 الئ ة  لية الصيدلة . -1

 الئ ة  لية العلوس . -2

 الئ ة  لية التعليس الصناعم  -3

 تعديل جطئم  -  

 الئ ة  لية التجاري .-

ولالالس يالالتس تعالالديل لالالوائح الدراسالالات العليالالا ل ليالالات ا دا  ، التربيالالة ، ال قالالوآل علالالم الالالرؼس مالالو 

  عديد مو البنود لعل أهمها ت ديالد الفتالري التوصيات العديدي بأهمية تعديل تلظ اللوائح والسيما ل

القانونية التم يجوط لمجلس ال لية اابقا  بعدها علم التسجيل بعد مرور المدي المقرري بااضالة 

 للم ت ديد مستوى اللؽة )التوليل(.

 -ويوضح الجدول التالم الموعؾ ال الم للوائح الدراسات العليا :

 طخ٣ٍن اٛيحٍ حُالثلش حْٓ ح٤ٌُِش ّ
 حُظؼي٣الص

 طخ٣ٍن حُظؼي٣َ
 ؿِث٠ ٠ًِ

 - - - 2007 حُطذ حُزَٟ٘ -1
 2010 - √ 2005 ح٤ُٜيُش -2

 - - - التوجد دراسات عليا حُظ٣َٔٞ -3
 - - - التوجد دراسات عليا حُٜ٘يٓش -4
 2010 - √ 1989 حُؼِّٞ -5

 - - √ 2010 حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٠ -6
 - - - 1986 حُطذ حُز٤طَٟ -7
 - - - 2003 ظَر٤شحُ -8
 - - - 1994 ح٥ىحد -9
 - - - 1994 حُلوٞم -10
 2010 √ - 2005 حُظـخٍس -11

 - - - التوجد دراسات عليا حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش  -12

 

 

 

 ػيى حُطالد حُٔو٤ي٣ٖ ٝحُٔٔ٘ٞك٤ٖ ىٍؿظ٠ حُٔخؿٔظ٤َ ٝحُيًظٍٞحٙ ٝىرِّٞ حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ  1.4

 حُطالد حُٔو٤ي٣ٖ  1.4.1
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ل التالالالم عالالدد الطالالب  المقيالالديو بالالدرجتم الماجسالالتير والالالد توراو أو دبلالالوس يوضالالح الجالالدو

 -:30/6/2010 تم  1/7/2009الدراسات العليا عو الفتري مو 

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ

 حُيًظٍٞحٙ حُٔخؿٔظ٤َ

ط٤ٜٔيٟ  حُيرِّٞ

 ٓخؿٔظ٤َ

ىٍؿش 

 حُٔخؿٔظ٤َ

ط٤ٜٔيٟ 

 ىًظٍٞحٙ

ىٍؿش 

 حُيًظٍٞحٙ

 24 15  27  حُطذ حُزَٟ٘  -1

  5  52 70 ح٤ُٜيُش  -2

 - - - - - حُظ٣َٔٞ -3

 - - - - - حُٜ٘يٓش  -4

  24 - 33 - حُؼِّٞ  -5

 - - - 24 - حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٠  -6

 54 18 - 20 - حُطذ حُز٤طَٟ  -7

 7289 17 - 20 - حُظَر٤ش  -8

 4 17 - 26 65 ح٥ىحد  -9

 1427 5 - 2 - حُلوٞم  -10

 112 3 8 9 29 حُظـخٍس  -11

 - - - - - حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش  -12

 8906 101 8 193 164 حإلؿٔخ٠ُ
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 حُطالد حُٔٔ٘ٞك٤ٖ  1.4.2

 ما يوضح الجدول التالم عدد الطب  الممنو يو درجتالم الماجسالتير والالد توراو ودبلالوس 

 -: 30/6/2010 تم  1/7/2009الدراسات العليا عو الفتري مو 

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ

 ظٍٞحٙحُيً حُٔخؿٔظ٤َ

ط٤ٜٔيٟ  حُيرِّٞ

 ٓخؿٔظ٤َ

ىٍؿش 

 حُٔخؿٔظ٤َ

ط٤ٜٔيٟ 

 ىًظٍٞحٙ

ىٍؿش 

 حُيًظٍٞحٙ

 - - - -  حُطذ حُزَٟ٘  -1

 - 2 - 7 54 ح٤ُٜيُش  -2

 - - - - - حُظ٣َٔٞ -3

 - - - -  حُٜ٘يٓش  -4

 - 15 - 28 38 حُؼِّٞ  -5

 - - - -  حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٠  -6

 51 8 18 9 22 حُطذ حُز٤طَٟ  -7

 2366 12 - 12  حُظَر٤ش  -8

 4 15 - 33 65 ح٥ىحد  -9

 479 17 - 4  حُلوٞم  -10

 32 2 1 9 20 حُظـخٍس  -11

 - - - - - حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش  -12

 2932 71 19 102 199 حإلؿٔخ٠ُ
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 30/6/2010كظ٠  1/7/2009طٔـ٤الص ٍٓخثَ حُٔخؿٔظ٤َ ٝحُيًظٍٞحٙ ك٢ حُلظَس ٖٓ  1.5

 أٝال ٍٓخثَ حُٔخؿٔظ٤َ 1.5.1
 

ّ 
حْٓ 

 ح٤ٌُِش
 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش

حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

1- 

ٟ
َ
٘
حُز

ذ 
ط
حُ

 

طأأؤػ٤َحص ح٤ٌُأأي كأأ٠ َٟٓأأ٠ ح٤ٔ٤ٗأأخ حُزلأأَ حُٔظٞٓأأ٢ كأأ٠ 

 ٓلخكظش ر٢٘ ٣ٞٓق
 1 ٣خ٤ٖٔٓ ػٞٝ هللا ٓلٔي

2- 
حٌُزأأي١ ٝػالهظأأٚ رَٟٔأأ٠   Cٓؼأأيٍ حٗظ٘أأخٍ ك٤أأَّٝ  

 ٓلخكظش ر٢٘ ٣ٞٓق حُزٍٞ ح١ٌَُٔ ك٢ ٌٓخٕ ه٣َش حٛٞٙ
 2 ٗل٤ن ٗـ٤ذ ٗل٤ن ػخٍُ

3- 
حُوٜأأأأخثٚ حُٜٔأأأأظٞح٤ٌ٘٤ًِش ُٔأأأأ١َخٕ حُٔؼخٗأأأأش حُز٤ُٞأأأأش 

  ىٍحٓش اكٜخث٤ش حٓؼخى٣ش 
 3 ٍكخد ٓلٔي حكٔي

4- 

حٝ  َأ خثِش ًخهظزخٍ كؼ٠ ؿي٣أي ُظ٘أو٤ٚ ٓأ ٠٘يس حُٔ حهظزخٍ حُٔ

خطـأأأش ػأأٖأ حهأأأظالٍ حُـٜأأأخُ حُؼٜأأأز٠   حُوِأأأذ حُالػَٟأأأ٤ش حُ٘

٠َٟ حُٔ  ٌَ حُالٍحىٟ ُٔ

 4 حكٔي ٗؼزخٕ ػ٠ِ ٓلٔٞى

5- 
ٓئٗأأَحص حٌُظِأأش حُـٔأأ٤ٔش ٝحٌُظِأأش حُوخ٤ُأأش ٓأأٖ حُأأيٕٛٞ 

 ًيالثَ ُ٘يس حُلخُش ُيٟ ٣َٓٞ حُٔيس حَُث٣ٞش حُِٔٓ٘ش
 5 ٠ِ٤ُ حٍٗٞ ٓلٔي ٠ًُ

6- 
ٜخر٤ٖ رلٔخ٤ٓٚ  ـخٍٟ حُظ٘ل٤ٔش ك٢ حأل١لخٍ حُٔ اػخىس ط٤ٌَ٘ حُٔ

 حُٜيٍ  حَُد 
 6 حُٜخّ ػزي حُٔـ٤ي ٓلٔي ٍكخػ٠

 7 ٣ٞٛيح ه٤َٟ ػ٣ْٞ ػزيحُؼظ٤ْ ٓٔق ٗٞحً رٍٞ أ١لخٍ حُٔيحٍّ ك٠ ٓلخكظش ر٘ى٣ٞٔق -7

 8 حكٔي ٓلَّٝ ىٝ ٣يحٍ حُؼالؽ حُٔٞؿش ألٍٝحّ حُٔن -8

9- 

ىٍحٓأأش ػأأٖ ٗٔأأزٚ كأأيٝع ٓأأَٝ طٌأأ٤ْ حٌُِأأ٠ حٌُٔظٔأأذ 

ٝحألٍٝحّ حُٔأأ١َخ٤ٗش رخ٤ٌُِأأش كأأ٢ َٟٓأأ٠ حُـٔأأ٤َ حٌُِأأ١ٞ 

 ُِـ٤َٔ ٝٗٔزش أَٓحٝ حُـٜخُ حُز٢ُٞ ًٔزذ

 9 ك٤َٜ حكٔي ػزي حَُءٝف

10- 
حالطـخٛأأخص حُلي٣ؼأأش كأأ٢ ططز٤أأن حٓأأظويحّ حُؼوخه٤َحُٔؼزطأأش  

 ُؼخَٓ ٗٔٞ حألٝػ٤ش حُي٣ٞٓش ك٢ أَٓحٝ حُ٘ز٤ٌش
 10 ٛزش حكٔي أرٞ حُلظٞف حكٔي

11- 
حالطـخٛخص حُلي٣ؼش ك٢ ط٘أو٤ٚ ٝػأالؽ حُظٜأخد حألٝػ٤أش 

 حُي٣ٞٓش ر٘ز٤ٌش حُؼ٤ٖ 
 11 أٓٔخء ٓلٔي ٤َٔٓ

الىس -12 لي٣ؼ٢ حُٞ  ُّ ي ْ ُح ٔ ٣َٖ ك٢ كخالص ٔط ٞرظ  12 كخ١ٔش ٓلٔي ٤ُؼ٢ ٓلٔي ٤ٗ

13- 
طؤػ٤َ حٓظ٘٘أخم حُٔلِأٍٞ حُِٔلأ٢ ػأخ٢ُ حٌُؼخكأش كأ٢ ػأالؽ 

 كخالص حالُظٜخد حُ٘ؼز٢
 13 ٣ٍٜخّ ٓلٔي حكٔي حكٔي

14- 
أ٤ٔٛأأأش رًَٝخُٔأأأ٤ظ٤ٖٗٞ كأأأ٢ حُظ٘أأأو٤ٚ حُٔزٌأأأَ ُلأأأخالص 

 حُٞالىسحُظْٔٔ حُي١ٞٓ ك٢ حأل١لخٍ كي٣ؼ٢ 
 14 ٠ٜٗ ٍٗخى ٤ٓي ك٤ٖٔ

15- 
طو٤٤ْ رؼٞ ٝظخثق حُوِذ كأ٢ حأل١لأخٍ حُٜٔأخر٤ٖ رخُل٘أَ 

 ح١ٌُِٞ ٝح٣ٌُٖ ٣ؼخُـٕٞ رخُـ٤َٔ ح١ٌُِٞ حُي١ٞٓ حُٔ٘ظظْ
 15 ػِس ػزي حُٞٛخد ٓلٔي ٓلٔي

16- 

ٗٔزش حالٍػَٝر٣ٞظ٤ٖ ك٠ حُأيّ كأ٠ حَُٟٔأ٠ حُأ٣ٌٖ ٣ؼأخٕٗٞ 

ٗظَك٤َٕٝ ٓأأأٖ حال٤ٔ٤ٗأأأخ أػ٘أأأخء ػأأأالؽ ك٤أأأَّٝ ٓأأأ٢ رأأأخال

 ٝح٣َُزخك٣َ٤ٖ 

 16 ٍؿخث٢ حكٔي ػزي حُؼ٣ِِ

17- 
حُؼالهش ر٤ٖ ػخَٓ حُ٘ٔٞ حُٔظلٍٞ ر٤ظخ ٝطويّ حالػظالٍ 

 ح١ٌُِٞ ح١ٌَُٔ
 17 ٓلٔٞى كٖٔ حكٔي ػ٠ِ

18- 
حُلخثيس حال٤ٌ٘٤ًِش ٓأٖ حٟأخكش حُظَحٓأخىٍٝ حُأ٠ حُز٤ٞر٤لأخ٤ًٖ 

 ٓوخٍٗش رخُل٘ظخ٤َٗ ك٠ حُظ٤ٌٖٔ حُؼـ١ِ ك٢ حأل١لخٍ
 18 ػزي ح٤ُٔي ٍٜٓ٘ٞ ٤ِٓٔخٕ ٣َٓخٗٚ

19- 

حُو٤ٔش ح٠ُٔخكش ُِظـ٤َ كأ٠ حُٔئٗأَحص حُٞظ٤ل٤أش ٝحالطٔأخع 

ح١ٌُٝٝ حُٔئهأض ُِزطأ٤ٖ حأل٣ٔأَ ُِوِأذ رخٓأظويحّ حُٔٔٔأق 

حُأأٌٍٟ حُٔوطؼأأ٢ حُٔظٞحكأأن ٓأأغ ٍٓأأْ حُوِأأذ كأأ٢ َٟٓأأ٠ 

 حٌَُٔ حُٜٔخر٤ٖ روٍٜٞ كخى رخَُ٘ح٤٣ٖ حُظخؿ٤ش

 19 ٗخىٍ ؿالٍ ك٤ٖٔ ٓلٔي

ط -20
حُ

ـــــ د 

٘
حُز

ـــ
ــ

ـــ
ـــ
ـــ
ــ

ـــ
ــ

ٟ
َ

 

 َ ُظوأي٣ ٖ ك٤خ ًخ٤٣ ٤ِأٝي أ٠ ُح ٍٝالى ُا ٤ٌٞظ ٍٗأش رأُخ ٓوخ  ٍ ٓظ٤ٞٔ ٍح ُزخ ٟخكش ح ا

ُلخػ٤ِأش  ٟ ح أي ٤ُأي .ٓ  ٞحكأي كأ٢ ح ّ ُح ٤ُٞأ َحكأخص ح ٣ٍي١ ـُ ٟؼ٢ حُٞ ُٔٞ ح
 20 ٓخ٣ٌَ ٓللٞظ ٓٞلاير
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ّ 
حْٓ 

 ح٤ٌُِش
 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش

حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

ن . وٗخ َ ُح ؿش طلٔ  ٍٝى

21- 
طخؽ ٓوخٍٗش ر٤ٖ حَُٝر٤لخ٤ًٖ ٝحُز٤ٞر٤لخًخ٣ٖ ُِلوٖ طلض حَُ

 ك٢ ػ٤ِٔخص حٓظجٜخٍ ح٤ُٔخٙ حُز٠٤خء 

٣َٗق ػزي حُٔ٘ؼْ ٣ْٞٗ ػزي 

 حُـٞحى
21 

22- 
كٔأأخد هأأٞس حُؼيٓأأش حٍُِٔٝػأأش ىحهأأَ حُؼأأ٤ٖ رؼأأي ػ٤ِٔأأش 

 إلٛالف ػ٤ٞد حإلٌٗٔخٍ رخُو٤َٗش
 22 ٛزش ٓلٔي حرَح٤ْٛ كٔخى

23- 
٢ِٜ ح٣َُٔغ ُِزٌظ٣َخ حُٔزل٤ش  ٍ حُٔ ّ حالهظزخ َ حٓظويح ىٍحٓش طؤػ٤

 خالص حُظٜخد حُلِن ك٢ حأل١لخٍ ك٢ َٜٓك٢ ط٘و٤ٚ ك
 23 ٓلٔي ٓلٔي ػزي حُلظخف ٓـخٛي

ـ٢ِ -24 ُظ ظخثق ح َ ػ٠ِٝ  لٔ ٓ٘غ ُح د  َ كٞز  24 ٛخُش ٓلٔي ٣ٞٓق كَؽ هللا طؤػ

25- 
حُظـ٤٤أأأَحص حُظأأأ٢ طٜأأأ٤ذ رطخٗأأأش حُٔؼأأأيس حُٔوخ٤١أأأش كأأأ٢ 

 أَٓحٝ حألٗٔـش ح٠ُخٓش
 25 أكٔي ٣ل٠٤ آٔخػ٤َ ٓلٔي

26- 

حأل١ٍٝأأأ٠ حإلٗوزخٟأأأ٤ش حألٓخ٤ٓأأأش  كًَأأأش ؿأأأِع حُ٘أأأ٣َخٕ

ًٔئٗأأأأَ ُو٤أأأأخّ حُٞظ٤لأأأأش حإلٗوزخٟأأأأ٤ش ُِزطأأأأ٤ٖ حأل٣ٔأأأأَ 

 ٠َُٟٔ ٟؼق ػ٠ِش حُوِذ هزَ ٝرؼي حُؼالؽ حُيٝحث٢

ٓلٔٞى ػزي حُؼ٣ِِ ٤ٓي ػزي 

 حُظٞحد
26 

27- 
ىٍٝ ح٤ُ٘أأٞرظ٣َٖ كأأ٢ ٜٓأأَ ىّ حأل١لأأخٍ حَُٟٔأأ٠ رؤ٤ٔ٤ٗأأخ 

 حُيّ حُظل٤ِ٤ِش
 27 أكٔي ٓلٔٞى ػزي حُل٤ٔي ك٤ٖٔ

1- 

يُ
٤ٜ

حُ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ش
 

طؤػ٤َ ًَٓذ ح٤ُِلٞكًِٞٔخ٤ٖٓ رٔلأَىس ٝٓظلأيح ٓأغ ًَٓأذ 

ؿ٤َ ٠ٓخى ُِـَػٞٓخص ػِأ٠ طٌأ٣ٖٞ حُـ٘أخء حُل٤أ١ٞ ٓأٖ 

حُـَػٞٓأأخص حَُٟٔٔأأش ُِٔـأأخٍٟ حُز٤ُٞأأش ػِأأ٠ ىػخٓأأخص 

 حُلخُذ

 28 حٓخ٢ٗ ػزي حُؼ٣ِِ حكٔي حُـزخ٠ُ

2- 
ش ىٍحٓأأأش ٛأأأي٤ُش ػِأأأ٠ حٗأأأٌخٍ ٛأأأ٤ي٤ُش ٛأأأِزش ٓأأأ٣َؼ

 حالٗطالم ُؼوخٍ ح٣َُٔز٣َ٤يٕٝ
 29 حٓخ٠ٗ ٓلٔي ػزي حُٔؼط٠ ح٠ٔ٤ُٔ

3- 
ؿ٤ٌِأأٞرَٝط٤ٖ كأأ٠ حُٔلؼأأٍٞ حُأأيٝحث٢  -طأأؤػ٤َ ٓؼزطأأخص د

 ُزؼٞ حألى٣ٝش ح٠ُٔخىس ١َُِٔخٕ
 30 حكٔي ٓلٔي ٓلٔٞى حُؼزي

4- 
ىٍحٓش ٤ٛي٤ُش كأٍٞ ٛأ٤خؿش ٝطو٤أ٤ْ ػوأخٍ حُلِأٞىر٤ٖ كأ٠ 

 31 ٤ٔي حكٔيِٜٗش ٓخٓق حُ ٍٛٞس حهَحٙ َٓػش حُظلظض

5- 
ٓوخٍٗش حُلخػ٤ِش حال٤ًِ٘ز٤ٌش ُظ٘خٍٝ ك٤ظخ٤ٖٓ ى رخُلْ أٝ حُلوٖ 

 ك٢ ػالؽ ًٔخف حأل١لخٍ 
 32 ٛيٟ ٓلٔي ٍر٤غ ٓؼي

6- 
حٓظليحع ٤ٛؾ ًحط٤ش حالٓظلالد ُظل٤ٖٔ حُظٞحكَ حُل٤أ١ٞ 

 ُؼوخٍ ح٣َُزخؿ٤٘٤ِي
 33 ٍح٢ٓ ػزي حُـ٤َِ ػزي حُؼظ٤ْ

7- 
ٖ كأأأ٢ ػأأأالؽ حالٗظٌخٓأأأش حٓأأأظويحّ ػوأأأخٍ حُـ٤ٔ٤لًِٞٔخٓأأأ٤

 حُلخىس ُالٗٔيحى حَُث١ٞ حُِٖٔٓ ك٢ ٠َٟٓ ٤٣َٜٖٓ
 34 ٓ٘ظَٜ ٓلٔي ػزي حُلظخف ٠َٓٓ

ٌزي ك٢ حأل١لٍخ -8 ظخثق ُح ٤ُٞي ػ٠ِٝ  ٔٓخ ٤٘ َ ُح  35 َٓٝٙ ًٔخٍ حكٔي ١ِزٚ طؤػ٤

9- 
حإلٟأأخكش ُزٗأأ٣ِْ / حُؼالهأأش رأأ٤ٖ حُ٘لأأٍٞ حُـ٤٘أأ٢ رخُلأأٌف

 حُٔلٍٞ ُالٗـ٤ٞط٤ٖٔ٘ ٝحُٔٔ٘ش
 36 ٓٔيٝف حكٔي حكٔي ٗخ٠ٔٗ

10- 
 ٚ ٔأظوِ  ّٓ أظويح ّ رٓؤ ي ٤٘ش ُح ىٛ ـ٢ٝ  ٍطلخعٟ  ؼالؽ ح ٞد ؿي٣يُ  ٓح

ٝر٠ ٕ حالٍٝ ٣ِٞظ ٝر٤خ  ُح ٍ ٤ُخ ٣ٞ   ٝح
 37 ٛزٚ ػ٠ِ ػزي حُؼ٣ِِ ٓلٔٞى

11- 

ىٍحٓأأٚ ٛأأ٤ي٤ُٚ ػِأأ٠ رؼأأٞ حُؼوأأخه٤َ ح٠ُٔأأخىس ُِوأأت كأأ٠ 

ٍٛٞس حهَحٙ ٓٔظيس حُٔلؼٍٞ طِظٜن رخُـ٘أخء حُٔوأخ٢١ 

 ُِلْ

 38 ُٔؼط٠ ػ٠ِ ٍٗٞحُي٣َٖٗ٣ق ػزي ح

12- 

يُ
٤ٜ

حُ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـ

ـــ
ـــ
ـــ
ــ

ش
 

 ٖ ٓز٤ ٣َلأأخ ٖ ُح أأ  َٓ أأ أأ٠ً  ٤ٓأأي ُح ٘خ ٣ُ َح ُز٤ ٍ ح أأخكش ػوأأخ ٣ِأأي ٟح َ ط ٛأأ

ٌزي٣أٚأ ٚ ُح ٤ٔ أأ ٖ حُٔ أأ ٣ُأأيٓ  ٤ٗخ ٝ ٚ ُؼأأالؽ  ٝحال٣ِ ٔأأظويٓ َ حُٔ ُِؼوأأخه٤

يٍٕ يُح ٞٛح ٝحُ٘ ُِلخالص   ٚ ٍٓح  ؟ ى

 39 ٓلٔي ػخَٓ ػزيهللا ٛالف

13- 
ُٞؿ٤أٚ ُ٘زأخط٠ حُلأ٤ٌْ رالط٤زأٞىح ىٍحٓٚ ك٤ظأٞ ٤ٔ٤ًخث٤أش ٝر٤ٞ

ٝحُل٤ٌْ ٤َُطأخ حُٔ٘ظ٤ٔأخٕ ُِلٜأ٤ٚ حُظٞط٤أش ٝحٍُِٔ٘ػأش كأ٠ 
 40 ٗـالء حٓٔخػ٤َ ػزي حُـلخٍ حكٔي
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ّ 
حْٓ 

 ح٤ٌُِش
 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش

حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

َٜٓ 

14- 

ىٍحٓأأأٚ طل٤ِ٤ِأأأٚ ُأأأزؼٞ حًَُٔزأأأخص حُظأأأ٠ طلظأأأٟٞ ػِأأأ٠ 

ٓـٔٞػأأأٚ كٔأأأٖ حٌَُرًٞٔأأأ٤َ حٝ ٓ٘أأأظوخطٚ حُٔٔأأأظويٓٚ 

 ًؤى٣ٝٚ ٤ٛي٤ُش 

 41 حكٔي ٓلٔي ٜٓطل٠ حكٔي حُـزخ٠ُ

15- 
ىٍٝ ٣ُأأأض ك٤أأأش حُزًَأأأٚ كأأأ٠ ػأأأالؽ حال٣ُأأأِ  حُٜأأأل٤َ  

 حُٜٔخكذ الَٓحٝ حُٜيٍ ك٠ حال١لخٍ
 42 حٓٔخء ٗؼزخٕ ك٠ٜٔ

16- 
حُٔوخٍٗأأأٚ رأأأ٤ٖ ٤ٗظخًُٝٔأأأخ٤ٗي ٤ٓٝظَٝٗأأأيحٍُٝ كأأأ٠ ػأأأالؽ 

 حالٜٓخٍ
 43 حٓٔخء ػزي حُزي٣غ ػ٠ِ ك٤ٖ٘ٔ

17- 

اٟأأخكش ٓللأأِحص ٓٔأأظوزالص ر٤ظأأخ حُٔٔظ٘٘أأوش ٣ٞ١ِأأش حالٓأأي 

خص ٓول٠أأش ٓأأٖ حُٔأأظ٣َٝ٤يحص حُٔٔظ٘٘أأوش كأأ٠ حُأأ٠ ؿَػأأ

ٓوخرَ ٣ُخىس ؿَػخص حُٔأظ٤َٝىحص حُٔٔظ٘٘أوش كأ٠ طلٔأ٤ٖ 

 حُظلٌْ رخَُرٞ حُ٘ؼز٠

 44 ٣َٖٔٗ ٓلٔي ٗز٤َ ٍٗخى

18- 
طل٤َِ ُأزؼٞ حالى٣ٝأٚ حُٔلظ٣ٞأٚ ػِأ٠ ٓـٔٞػأش حال٤ٓأي حٝ 

 ٓـٔٞػش حالٓظَ حٝ ًالٛٔخ
 45 ٤ٓٔ٘ٚ حكٔي ٓـيٟ ػزي حُؼ٣ِِ

19- 
حٗظأأأ٠ ط٣َزٔأأأ٤ٖ ٝؿأأأ٤ٖ  1ظؼأأأيىس ُـأأأ٤ٖ أُلأأأخ حألٗأأأٌخٍ حُٔ

 حٗظ٤ًَُٖٞ ك٢ أَٓحٝ حٌُزي حُِٔٓ٘ش
 46 ٍٗخ ٓلٔي ٓلٔي ك٤ٖٔ

20- 
 ّ ٣ٝي ٞٓأَظ ٍط٤ٌ ٞ أغً   ٖٓ٣َ ٞط ًأ ٤ُٞ ؼأيالص   ٓ١ ٍٗش ر٤ٖ ػوٍخ ٓوخ

يحْث ؼز٢ ُح ٞ حُ٘ َر  ك٢ ُح
 47 ػَٔٝ ٜٓطل٠ ٓلٔي ٜٓطل٠

21- 
كأأ٠ ػأأالؽ  Nitazoxanideٓوخٍٗأش طأأؤػ٤َ ًأأَ ٓأٖ ػوأأخٍ 

 َٝٓGiardiasis   ّٞك٢ حأل١لخٍ رٔلخكظش حُل٤ 
 48 ٓلٔي ٓلٔي ػزيحُوخىٍ ػزيح٤ُٔٔغ

22- 
ىٍحٓأأش حُلخػ٤ِأأش حال٤ٌ٘٤ًِأأش ُؼٜ٘أأَ حُِٗأأي ػِأأ٠ حإلٓأأٜخٍ 

 حُلخى حُِٖٔٓ
 49 ٣خ٤ٖٔٓ ٓلٔي ًٔخٍ حُي٣ٖ ٍكو٠

23- 

ىٍحٓأأش ك٤ظأأٞ ٤ٔ٤ًخث٤أأش ٝر٤ُٞٞؿ٤أأش ُ٘زأأخص حَُؿِأأش  حُؼخثِأأش 

 رٍٞط٤ٞالًخ٠ٓ( ح١ٌُ ٣٘ٔٞ ك٢ َٜٓ

 

 50 ٜٓخ ٓ٘ظَٜ ٓلٔي حكٔي

24- 

ٓوخٍٗش حُلخػ٤ِأش ٝحُٔأ٤ٔش ُال٤ٌٓخٓأ٤ٖ حُٔٔأظويّ رط٣َوظأ٢ 

حُـَػش حُٞحكيس ٤ٓٞ٣خ ٝحُـَػش حُٔـِأس َُٔط٤ٖ ر٠َٟٔ 

 حألٍٝحّ حُٜٔخر٤ٖ رل٠ٔ ٗوٚ هال٣خ حُٔ٘خػش

 51 ٍٟخ ػزي حُلظخف أرٞ ر٘ض حكٔي

25- 
َٓحهزأأأش ه٤أأأخّ ٓٔأأأظٟٞ حُل٤ٌٓٞ٘ٔأأأ٤ٖ كأأأ٢ حُأأأيّ ٝطؼأأأي٣َ 

 َػخص ك٢ حأل١لخٍ ح٣ٌُٖ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ ح١َُٔخٕؿ
 52 ٓلٔي ٤ِٓٔخٕ ٓلٔي حٓخّ

26- 

ًيالُأأٚ ػِأأ٠  9 –طوأأ٤ْ كخػ٤ِأأش حُٔأأخط٣ٌَْ ٤ٓظأأخُٞرَٝط٤٘٤ِ 

ط٘و٤ٜأأأ٤ش ُِوأأأَ حٌُزأأأي١ هزأأأَ ٝرؼأأأي حُٔؼخُـأأأش رأأأزؼٞ 

 حُ٘زخطخص حُطز٤زش حُٔؤًُٞش

 53 ٠ٜٗ ٗز٤َ َٜٗ ٓلٔي

27- 
ؼوأأأأخٍ ٛأأأأ٤خؿش ٝطوأأأأ٤ْ أٗظٔأأأأش ١لأأأأٞ ٓٔظأأأأيس حُٔلؼأأأأٍٞ ُ

 ح٤ُٔظ٤َٗٝيحٍُٝ

ٜٓطل٠ ٤ِٓحٍ ػزيح٤ُْٗٞ ٤ٓق 

 حَُٜ٘
54 

28-  

حُٔوخٍٗش ر٤ٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حألى٣ٝش حُوخك٠ش ُِلأَحٍس ػ٘أي 

 حأل١لخٍ
 55 ٗـالء ػزخّ ٠ًُ ٓـَر٠

29- 

يُ
٤ٜ

حُ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ش
 

حُٔؼخُـأأش حُل٣ٞ٤أأش  : ٓلخُٝأأش حُظٌٔأأ٤َ حُل٤أأ١ٞ ُِِٔٞٗأأخص 

 رٞحٓطش حٌُخث٘خص حُيه٤وش
 56 ٍرخد ػخىٍ ٓلٔي ٠َٓٓ

30- 
حٓأأأأظويحّ ػوأأأأخٍ حُٔأأأأ٤لي٤٘٣َ كأأأأ٢ ػأأأأالؽ حُظٜأأأأخد حألًٕ 

 حُٞٓط٢ حُلخى ك٢ أ١لخٍ ٤٣َٜٖٓ 
 57 حكٔي كٔي١ ػزي حَُكٖٔ ٓلٔي

 58 ٓلٔي ٓٔيٝف حكٔي ًخَٓ حأل٤ُٖٞٔٗ ٝكويحٕ حُُٕٞ ٓيهَ ط٘و٢ٜ٤ ٝػالؿ٢ -31

32- 
حُظأأأأؤػ٤َ حُٞهأأأأخث٢ ٝحُؼالؿأأأأ٢ ُٔٔظوِٜأأأأخص حالٍؿ٣َ٤أأأأخ 

 ٓز٤ٔ٤ٞٓخ ٟي طوَف حُٔؼيس رخٌُلٍٞ حالػ٠ِ٤ ك٢ حُلجَحٕ
 59 ٠٘ٔ٣ ٍٗخى حكٔي ػزي حُٔلٖٔ

 60 ٜٓطل٠ ٛ٘خّ ٓلٔي ػزي حُل٤ٔيطأأأأؤػ٤َ ح٤ِ٤ًُٔٔٞٔأأأأ٤ذ ػِأأأأ٠ كؼأأأأَ حالٓأأأأز٣َٖ ح٠ُٔأأأأخى  -33
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ّ 
حْٓ 

 ح٤ٌُِش
 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش

حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

ُِٜل٤لخص حُي٣ٞٓش ك٢ ٠َٟٓ حُلٜخٍ حُؼ٠ِ٠ ٝهٍٜٞ 

 حَُ٘ح٤٣ٖ حُظخؿ٤ش

34- 
 ٖٝ ٣َ ٤ٓ ي٣خ ٖ ُح ٚ ر٤ ٍٗ ٓلخ  ٚ ٍٓح ٞٗش ى ٠َٟ ه٘أ ٖ ك٢ٓ  ٤ِ ٤ٌ َٓح ُظظ ح

 ٚ ًز  حَُ
 61 ٓلٔٞى ػ٠ِٓ ٓـخٍٝ ح٤ُٔي

35- 
ططأأأ٣َٞ ٓأأأالُٚ رٌظ٣َ٤أأأش ًحص هأأأيٍس ػِأأأ٠ طل٤ِأأأَ رؼأأأٞ 

 حًَُٔزخص ح٤ٌٍُِٗٝٞش
 62 ٣َٓخّ ٝك٤ي ٠ِٛٓ ػ٣ِِ

36- 
ططأأ٣َٞ ٓأأالالص رٌظ٣َ٤أأش ُٜأأخ حػأأخٍ ٠ٓأأخىس ٤ٌَُِٔٝرأأخص 

 حالهَٟ
 63 رخْٓ ِٓح٣خ ٓلٔي ػ٠ِ هَٔ

 64 ٍؿيٙ ٍٗيٟ ٤ٓي ك٤ٖٔ ى٣ٝٚ ح٠ُٔخىٙ َُِٜع ػ٠ِ ح٣ِٗٔخص حٌُزيطؤػ٤َ حال -37

38- 
ىٍحٓأٚ ك٤ظ٤ٔ٤ًٞخث٤أٚ ٝر٤ُٞٞؿ٤أأٚ ػأٖ رؼأأٞ كٜأخثَ ٗزأأخص 

 حٌُخ٠ً ػخثِش حالرخّٗٞ حٍُِٔ٘ع ك٢ َٜٓ
 65 ٛخُٚ ٓلٔي ٤ٓي حرٞ ٣ُي

39- 
ىٍحٓأأأٚ طل٤ِ٤ِأأأٚ ُأأأزؼٞ حًَُٔزأأأخص حُظأأأ٠ طلظأأأٟٞ ػِأأأ٠ 

 ي٤ُشٓـٔٞػش حال٤ٓي حُٔٔظويٓٚ ًخى٣ٝٚ ٤ٛ
 66 ٓلٔي ػ٠ِ ؿٔخٍ حُي٣ٖ

40- 
طأأؤػ٤َ حًٌَُٝأأ٤ٖٓٞ ػِأأ٠ ٓؼأأيٍ طٌأأخػَ حُوال٣أأخ حُـِػ٤أأٚ 

 حُٔٔظوِٜٚ ٖٓ ٗوخع حُؼظخّ
 67 ٜٓطل٠ ٓلْ ػط٤ٚ حُ٘خكؼ٠

41- 

ىٍحٓأأأٚ ىٝحث٤أأأٚ ُِظأأأيحهالص حُٔلظِٔأأأش رأأأ٤ٖ ٍٝم حُظأأأٞص 

ٝٛأأٔؾ حُـأأٞحٍ ٝػوأأخٍ ؿ٤ٌِال٣ُأأي ػِأأ٠ ٓأأَٝ حُزأأٍٞ 

 ـًَحٕحٌَُٟٔ حُٔٔظليع طـ٣َز٤خ ك٢ حُ

 68 ٓخؿ٠ ٍكؼض َٜٟٓ حٓطلخّٗٞ

42- 
ىٍحٓٚ ىٝحث٤أٚ ُظأؤػ٤َ رؼأٞ حُ٘زخطأخص حُؼ٘أز٤ٚ ػِأ٠ هَكأٚ 

 حُٔؼيٙ حُٔليػٚ طـ٣َز٤خ ك٢ حُـًَحٕ
 69 ٓخٓق ٓؼي ُؿٍِٞ حكٔي

43- 

حالٓظويحٓخص حُؼال٣ٚ ٝحُـ٣ِجخص حُٔٔظٜيكش الكي ٓ٘ظوخص 

ح٤ًٌَُٖٓٞٝ حُظ٠ ِٗٝد ك٢ حُٔخء ػ٠ِ ك٤ٞحٗخص حُظأيحٍد 

 ٜٔخرٚ رخ٠ُؼق حُـ٠ٔ٘حُ
 70 ٍؿيٙ ٓلٖٔ ػط٤ٚ ٗخكؼ٠

 71 ىح٣خٗخ ٓخ٠ٓ حرٞ حٌُٔخٍّ ؿَرخٟٝ ىٍحٓٚ ٤ٛي٤ُٚ ُؼوخٍ طخ٤ًظٞرَٝك٤ٖ -44

45- 

ىٍحٓأأأأأٚ ٛأأأأأ٤ي٤ُٚ ػِأأأأأ٠ ػوأأأأأخٍ ػ٘أأأأأخث٠ ٤ٛي٣ًٍٍِٞٝأأأأأي 

حُز٤ظخٛٔأأظ٤ٖ كأأ٢ ٛأأٍٞس حهأأَحٙ ٓٔظأأيٙ حُٔلؼأأٍٞ طِظٜأأن 

 رخُـطخء حُٔوخ٠١ ُِلْ

 72 حٓخ٠ٗ كٖٔ ؿٞىٙ طٔخّ

46- 
أألخثق  ظأأخثق حُٜ َ ػِأأ٠ٝ  ٣َ ٞر٤أأيٝؿ ٌِ ٍ ُح َ حالٟأأخك٠ ُؼوأأخ ُظأأؤػ٤ ح

ُٚ ٚ ٓ ٓوٝخ ٍ كيٝع  ٓؼي  ٖٝ ٣َ ٓز ٍ حال ٚ ُؼوخ ٟخكظ ٚ ػ٘ي ح ٣ٞ يٓ  ُح
 73 ػخ١ق ٛخرَ ٓلٔي ٓلٔي

47- 
حُظو٤أأأ٤ْ حُٔزأأأيٟء ُٔٔظوِٜأأأخص حُِٗـز٤أأأَ ٟأأأي حُظ٤ِأأأق 

 حٌُزيٟ رَحرغ ٣ًٍِٞي حٌَُرٕٞ ك٢ حُلجَحٕ
 74 حٓٔخء كظل٠ ٓلٔي حرٞ حَُٜ٘

48- 

ىٍحٓأأش ٓوخٍٗأأش ُلخػ٤ِأأش ًأأَ ٓأأٖ ػوأأخ١ٍ ح٤ُٔٔل٤ٔأأظخط٤ٖ 

ٝحُلِٞك٤ٔأأأظخط٤ٖ ػِأأأ٠ َٟٓأأأ٠ ٜٓأأأخر٤ٖ رخٍطلأأأخع ٗٔأأأزش 

 حُيٕٛٞ ك٢ حُيّ ٝحػَْٛ ػ٠ِ ٝظخثق حٌُزي

 75 كٖٔ ػ٠ِ كٖٔ ػ٠ِ

49- 

يُ
٤ٜ

حُ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ش
 

ىٍٝ ٓؼأأأأأيالص ح٤ٌُِأأأأأٞط٤٣َٖ ًؼأأأأأالؽ ٓٔأأأأأخػي ُلأأأأأخالص 

 حُٔظالُٓش حٌُالث٤ش حأل٤ُٝش 
 76 ػزي حُٔ٘ؼْ حُط٘طخ١ٟٝٗ٘ٞ ٓلٔي 

50- 
ط٤٤٘ي رؼٞ ٓ٘ظوخص حًَُٔزخص حُـ٤َ ٓظـخ٤ٗش حُلِوش حُظأ٢ 

 ٖٓ حُٔظٞهغ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜخ ٗ٘خ١ ٠ًٔخىحص ١َُِٔخٕ
 77 ٤ٗٔخء ٓؼ٤ي ٢ًُ هطذ

51- 
ط٘أأ٤٤ي ٝحُلخػ٤ِأأش ح٠ُٔأأخىس ٤ٌَُِٔٝرأأخص ُأأزؼٞ ٓ٘أأظوخص 

 حُز٤ظخ الًظخّ حُـي٣يس
 78 ُئٙ ٠ٍٓخٕ ك٤ٔيس ه٤ِلش

 ال توجد دراساث عليا بعد  حُظ٣َٔٞ 

 ال توجد دراساث عليا بعد حُٜ٘يٓش  

1- 

ؼِ
حُ

ـــ
ـــ
ـــ
ــ

ـــ
ـــ
ـــ

ّٞ
 

ططز٤وخص حالٓظ٘ؼخٍ ػٖ رؼي ٝٗظأْ حُٔؼِٞٓأخص حُــَحك٤أش 

ُظوأأ٤ْ حَُٝحٓأأذ حُٔأأخكِش ُِؼٜأأَ حَُرأأخػ٢ ُٔأأخكَ حُزلأأَ 

 َٜٓ –حألكَٔ 

 79 ٓلٔي ٓزَٝى ٓلٔٞى حكٔي
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ّ 
حْٓ 

 ح٤ٌُِش
 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش

حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

2- 
ػِأأأ٠ ٓأأأٌَ حُلٔأأأَ كأأأ٢ طأأأؤػ٤َ رؼأأأٞ ٠ٓأأأخىحص حُٔأأأٌَ 

 حُـًَحٕ حُز٠٤خء
 80 حكٔي ك٠٘ٔ ػ٠ِ ٓلٔي

3- 
ىٍحٓأأأأخص ػِأأأأ٠ رؼأأأأٞ حُلط٣َأأأأخص ح٣ٌُٔزأأأأش ُِلٞٓأأأألخص 

 ٝحُٔؼُِٝش ٖٓ َٜٓ
 81 ٤ٓخىس ٛخْٗ َٜٗ

4- 
طو٤أأأ٤ْ حُظأأأؤػ٤َحص حُٞهخث٤أأأش ُأأأزؼٞ حُ٘زخطأأأخص حُطز٤أأأش ػِأأأ٠ 

 ح٤ُٔٔش حُٔٔظليػش ٤ٔ٤ًخث٤خ ك٢ ك٤ٞحٗخص حُظـخٍد
 82 ٓلٔي ػٞٝ ػزي حُٔـ٤ي

5- 
حُظوي٣َ حُط٤ل٢ ُِٔظَحًزخص ًحص حُ٘ل٘خص حُٔظزخىُش ُأزؼٞ 

 حُٔٔظل٠َحص ح٤ُٜيال٤ٗش
 83 أٓخٓش حكٔي ػ٠ِ ٓلٔي

6- 
طز٤أأأش ػِأأأ٠  ٘زخطأأأخص ُح ٘أأأظوخص ُح  ٓٞ ٚ ُأأأزؼ ٤ٔخث٤أأأ ً ُز٤ٞ َحص ح ُظأأأؤػ٤ ح

١ٌَ ٜخرش رخُٔ ُز٠٤خء حُٔ ٕ ح ًح َ  حـُ
 84 َٓٝٙ ٣ُيحٕ كخٓي

7- 
َ ح أ ٞٓح ُؼ ؿ٤ش ػِأ٠ ح ُٞٞ ٝر٤ َ ٤ٌٓ ٓخص  ٍح أل٤خص ى ٔ٘ظ ُٔ ٟ ح ُؼأٝي أززش  ُٔٔ

٣ٞق  ٓ٢ ٘ل٤خص ٘ر ٔظ  ٓٞ  ك٢ رؼ
 85 ٓلٔي ٓلٔي حكٔي ٠ٍٓخٕ

ٍحص -8 ّ ٞر ٤ُؼ٤ٞ  ْ ُزٗي ؿخؽ ٞٓ ٤ٛقُ  ٝٞط  َ  86 ه٤ْٔ ٛخرَ ٗؼزخٕ ه٣َٖ طل٤٠

9- 
ىٍحٓش حُظلٌْ ك٢ حُلـْ ٝحٌَُ٘ ُزؼٞ حًخٓأ٤ي حُلأَُحص 

 حُ٘خٗٞٓظ٣َش حُٔيػٔش ٝططز٤وخطٜخ حُز٤ج٤ش
 87 لظخفػز٤َ ػ٘خ٣ش هللا ػزي حُ

10- 

 TIDحُلٔخ٣ش حٝ هلٞ حإلٛخرش رَٔٝ حُزٍٞ حُٔأ١ٌَ 

حُٔٔأأأأظلغ رخُل٤َٝٓأأأأخص ػأأأأٖ ٣َ١أأأأن حُٔأأأأٞحى ح٠ُٔأأأأخىس 

 ُالُظٜخرخص

 88 هِٞى ػزي حُلظخف ػزخّ

11- 

حُظوأأأأي٣َ حُأأأأيه٤ن ُأأأأزؼٞ حُٔٔظل٠أأأأَحص حُٜأأأأ٤ي٤ُش كأأأأ٠ 

حُٜأأٍٞس حُلَى٣أأٚ ٝكأأ٠ ٗأأٌَ ٓوأأخ٢٤ُ رخٓأأظويحّ حُطأأَم 

 حُظل٤ِ٤ِٚ حُٔوظِلش

 89 ٔي ًخَٓ ػ٠ِحكٔي ٓل

 90 ك٤ٖٔ ػزي حَُكٖٔ ح٤ُٔي ىٍحٓش ُزٍِٞحص حُلٞط٤ٗٞش حُ٘خ٤ٗٞٗٚ ٝططز٤وخطٚ  -12

13- 
ططز٤ن ١َم طل٤ِ٤ِأٚ ؿي٣أيس ُظوأي٣َ رؼأٞ حُٔٔظل٠أَحص 

 ح٤ُٜي٤ُٚ ك٠ ٍٛٞطٜخ حُلَى٣ٚ حٝ ػ٠ِ ٤ٛجٚ ٓوخ٢٤ُ
 91 ٓلٔي كظل٠ ٓلٔي رٌَ

14- 
 اُحُأأأش رؼأأأٞ حُٔأأأٞحى حُوطأأأَس ٓأأأٖ ٓوِلأأأخص حُٜأأأأَف

 حُٜ٘خػ٢ رط٣َوٚ حالٓظِحُ
 92 ٓلٔٞى ح٤ُٔي ٓلٔٞى

15- 

طؤػ٤َ رؼٞ حًَُٔزخص حُلي٣ؼش ػ٠ِ اؿٜخى حالًٔيٙ ك٢ ٓن 

ًِٝأأ٠ ًًأأٍٞ حُـأأًَحٕ حُز٠٤أأخء حُٔٔأأظليع رٜأأخ ٓأأَٝ 

 طـ٣َز٤خ –حُزٍٞ ح١ٌَُٔ 

 

 93 ٤ٗٔخ ٛالف ٓلٔٞى ح٤ُٔي

16- 

ؼِ
حُ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــ

ّٞ
 

ٞث٢ ُأزؼٞ حُِٔٞػأخص ىٍحٓش ك٤ًَأٚ طلخػأَ حُظل٤ِأَ ح٠ُأ

 حُؼ٣ٞ٠ش 
 94 ٍح٢ٓ ػ٠ِ ٓلٔي ٗخكؼ٢

17- 
طأأؤػ٤َ ٓأأَٝ حُزأأٍٞ حُٔأأ١ٌَ ٓأأٖ حُ٘أأٞع حُؼأأخ٢ٗ كأأ٢ ٓأأيٟ 

حالٓأأأظـخرش ُِؼأأأالؽ رؼوأأأخ١ٍ حالٗظَحك٤أأإٔٞ ٝح٣َُزأأأخك٣َ٤ٖ كأأأ٢ 

 ح٠َُٟٔ ح٤٣َُٜٖٔ حُٜٔخر٤ٖ رخُظٜخد حٌُزي حُل٢َٓٝ٤ ٠ٓ

 95 ٓلٔي ارَح٤ْٛ ُٗخط٢ َٓحى

18- 
حُ٘أأٌَ ٝحُظٞحؿأأي حُ٘أأ٠ٌِ كأأ٠  كلأأٚ ٗظأأ١َ الٗظوأأخالص

 حال٣ٞٗش رخٓظويحّ ًٗٔٞؽ حُزُٞٝٗخص حُٔظلخػِش 
 96 ٢ٓ ٓلٔي كٖٔ ػزي حُٔـ٤ي

19- 

كلأأٞٙ طل٤ِِأأش ُظلي٣أأي ٜٓأأ٤َ حُٔأأٞحى حُؼ٠أأ٣ٞش ٝطٌأأ٣ٖٞ 

حًَُٔزأأأخص حُٜخُٞؿ٤ٗٞأأأش حُؼالػ٤أأأش  ٤ُِٔؼأأأخٕ ٝٛخُٞؿ٤٘٤أأأخص 

 كٔٞ حُو٤ِي ك٠ ٓلطخص ٓؼخُـش ٤ٓخٙ حَُ٘د

 97 سٓلٔي كٔي١ ٓؼ٤ي ك٤ٔي

 98 ٓخَٓ ٓخُْ ػزي حُٔـ٤ي ػِ حُي٣ٖ حُطَم حُط٤ل٤ش ُلَ ٓؼخىالص طلخ٤ِٟش ٖٓ ٍطذ ٣ًَٔش  -20

21- 
حٌُلخءس حُٞهخث٤ش ُـٌحء ٌِٓخص حُ٘لَ ػ٠ِ حُظؤػ٤َحص حُٔأ٤ٔش 

 حُو٣ِٞش حٍُٞحػ٤ش ٝحُظـ٤َحص ح٤ُٔ٘ـ٤ش
 99 ٓخ٢ُ ٜٓطل٠ ارَح٤ْٛ ٛز١َ

22- 
 ُ ًأٞأ ـِٞ ُِ ٜزطأأش  َحص حُٔ ُظأأؤػ٤ ْ ح زًٔأأيس طو٤أأ٤ ٠أأخىسُ  ٝحُٔ  ٕ أأيٛٞ ُٝح

 ٍ ع حألٝ ُ٘أٞأ ٖ ح أأ  َٓ أٌأ َٟأأ٠ حُٔ طز٤أأش ػِأأ٠ٓ  ٘زخطأأخص ُح ٞ ُح ُأأزؼ
 100 َٓٝس ػزي حَُكٖٔ ػ٠ِ ؿٔؼش
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ّ 
حْٓ 

 ح٤ٌُِش
 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش

حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

د ـٍخ ُظ ٗخص ح ٞح ٣َز٤خ ك٢ ك٤ ٔظلغ ـط  حُٔ

23- 
ىٍحٓأأش ىٍٝ رؼأأٞ ٠ٓأأخىحص حألًٔأأيس ػِأأ٠ طأأؤػ٤َ ٓأأخىس 

 حُي٤ًٖٔٝ ك٠ أٜٓخص حُـًَحٕ حُز٠٤خء ٝٝالثيٛخ
 101 ١خٍم ٓلٔي أ٤ٖٓ ٓلٔٞى

24- 
ع  أَأ ًٞؽ حُٜ ٗٔأأ أأيس ػِأأ٠  ٞحى ُحطز٤ؼ٤أأش ح٠ُٔأأخىسُ زًٔ ُٔأأ َ حكأأي ح طأأؤػ٤

ُٔ ًٕحح َ ٤ِخ ك٢ حـُ ٓٔؼ  ٔظلغ 
 102 أَٓ ه٠َ ه٤ِلش ٓلٔي

25- 

طل٠أأ٤َ ٝطٞٛأأ٤ق ٓظَحًزأأخص ر٣َٔ٤ُٞأأش ٓظ٘خ٤ٛأأش حُٜأأـَ 

ٓأأأأأٖ حُزأأأأأ٠ُٞ ح٤ٓأأأأأي ٝ/أٝ حٓأأأأأظَ حُٔز٤٘أأأأأش ػِأأأأأ٠ ١لِأأأأأش 

 حُٔ٘ظ٤ٍُٗٞٞٓٞض 

 103 ػزي حَُكٖٔ ٓلٔي ػ٠ِ ػزي حُـ٢٘

 104 ٓلٔي آٔخػ٤َ حكٔي ؿزَ ىٍحٓش أٗٞحع ؿي٣يس ٖٓ حُزٍِٞحص حُلٞط٤ٗٞش حُٔؼي٤ٗش -26

 105 ٓلٔي ٓلٔٞى ػزي حُلظخف ٓلٔٞى حُظوي٣َ حُط٤ل٢ ٝحُـٜي ُزؼٞ أى٣ٝش ح٠ُٔخىحص حُل٣ٞ٤ش -27

 106 ٓلٔي ٓالٓش ٗخى١ ٓلٔي حُي٣ذ ططز٤وخص طٞرُٞٞؿ٤ش ٓؼٔٔش ك٢ أٗظٔش حُٔؼِٞٓخص -28

29- 
طل٠أأ٤َ ٝطٞٛأأ٤ق رؼأٞأ ٤ٛيًٍٝٔأأ٤يحص حُؼ٘خٛأَأ حالٗظوخ٤ُأأش 

خٗٞٓظ٣َش ِٓٝؿش حُطزوش ٝططز٤وخطٜخ  حُ٘
 107 ٛزش ٓلٔي ػ٠ِ ٓلٔي ػٔخٍ

ِط٤ق َٟد حَُِٓ حإل٤ٔٗخر٤ش 30  108 ٓلٔي ك٤ٖٔ كخكع ػزي ُح

31 

٠خىس ُزًٔأيس  ًُٞ ٝحُيٕٛٞ ٝحُٔ ٜزطش ُِـِٞ طو٤٤ْ حُظؤػ٤َحص حُٔ

ٖ حُ ٘ظوش ٓ ٞ ح٣ُِٞص حُٔ زخط٤ش ػ٠ِ َٓٝ ح١ٌَُٔ ُزؼ ٍ حُ٘ زٌٝ

ٔظلغ رٔخىس حالٓظَرظُٞٝط٤ٖٓٞ ك٢ حُـًَحٕ  حُٔ

 109 كٔ٘خء كٖٔ ٓلٔي كٖٔ

32 
٢ ُِؼؼزأأخٕ  ٠أٔأ ٣ل٤ش ػِأأ٠ حُـٔـٔأأش ٝحُـٜأأخُ حُٜ ىٍحٓأأخص ط٘أَأ

ّ ر٤َّٓ٘ٞ(  حُيٝى١  ٍٓلٞطخ٣لِٞ
ٞحى ٞحى ٓلٔي ػزي حُـ  110 ى٣٘خ ػزي حُـ

33 
ف حُٜأأل٢ ىٍحٓأأخص ػِأأ٠ طوأأي٣َ ًلأأخءس ٓؼخُـأأش ٤ٓأأخٙ حُ ٜأَأ

٘طش ك٢ ٓلطش ٓؼخُـش حُؼـ٤٤ٖٔ رٔلخكظش حُل٤ّٞ  رخُلٔؤس حُ٘
ح٤ْٛ ْ اَر ٤ٛ ح ٤ٔي اَر ٕ حُ ٔخ  112 ا٣

 
حُظؼ٤ِْ 

 حُٜ٘خػ٠ 
 ال توجد دراساث عليا بعد

1- 
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ـــ
ـــ
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َ

 

حُظ٤ٛٞق حُزٌظ٣َُٞأٞؿ٠ ٤ٌَُِٔٝرأخص حُٔأزل٤ش حُٔؼُِٝأش 

 ٖٓ ٜٓخىٍ ٓوظِلش
 113 ٤ٗٔخء ٍؿذ ٓلٔي حكٔي

2- 

ؼُِٝأأش ٓأٖأ رأأيٍحٟ  ؿ٤أٚأ ػِأأ٠ حُلط٣َأأخص حُٔ ىٍحٓأأخص ٤ٌَُٓٞ

 حُظ٤ٖٔٔ حُظ٢ طؼخ٠ٗ ٖٓ أػَحٝ ط٘ل٤ٔٚ

 

 114 ا٣٘خّ ٗخى١ ري٣َ

3- 
ىٍحٓخص ػٖ رؼٞ حالػظالالص حُظ٘خ٤ِٓش رخٓظويحّ حُٔٞؿخص  

 كٞم حُٜٞط٤ش ك٢ حألروخٍ حُٔل٤ِش ك٢ ٓلخكظش حُل٤ّٞ
 115 ٠ٍٓخٕ ػزي حُل٤ِْ ٗؼزخٕ

4- 

ط
حُ

ـــ
ـــ

 ذ
ط
ز٤
حُ

ـــ
ـــ
ـــ
ــ

ٟ
َ

 

طو٤٤ْ طؤػ٤َ رؼٞ ُوخكخص َٓٝ حإلؿٜأخٝ حُٔؼأي١ ػِأ٠ 

 حألىحء حُظ٘خ٢ِٓ ٝحإلٗظخؿ٢ ُزؿ٘خّ
 116 ٓلٔي ػزي هللا ٓلٔي ػزي هللا

5- 
 ّ وأأخ ٖ ُح ُِأأز ٞحؽ كأأ٢ ح ٞٗأأش ُالرأأ ٌ ٣َأأخ حُٔ ٌظ٤ ُز ٞ ح ٞحؿأأي رؼأأ ٟ ط ٓأأي

٣ٍخ َح َ ك ؼٓخ  ٝحُٔ
 117 ٣خَٓ ىٛ٘خٕ ػزي هللا ٓلٔي

 118 ٓلٔي ػ٠ِ حكٔي َٗف حُي٣ٖ حالٍطؼخٕ حُٞرخث٢ ك٢ حُيؿخؽىٍحٓخص ػٖ َٓٝ  -6

7- 
ىٍحٓخص رخػُٞٞؿ٤ش ا٤ٌ٤٘٤ًِش ػ٠ِ َٓٝ حُزأَ ٝٓأ٤ال كأ٢ 

 حألروخٍ
 119 ٠ٍٓخٕ طٞك٤ن ًخَٓ

8- 
 ٠ٌِ ٣َزأ٢ رأُخ َ ـط ٣ٞأش إلكأيحع هِأ ل٤ ٔخث٤أش ُح ٤ٌ َحص ُح ـ٤ ُظ رؼٞ ح

َٕح ُلج ٚ ك٢ ح  ٝػالؿ
 120 ٠ٜٗ ٓلٔي آٔخػ٤َ

9- 
حٗظ٘أأأأأخٍ ٤ٌٓأأأأأَٝد حُٔأأأأأخ٤ُٗٞٔال  ىٍحٓأأأأأخص ػأأأأأٖ ٓأأأأأيٟ

 حٗظ٣َظ٤يّ ك٢ حُيؿخؽ حُز٤خٝ حُظـخ١ٍ
 121 ٜٓطل٠ ٓلٔٞى ٍُم

10 
رؼأأٞ حُيٍحٓأأخص حٍُٔٞكُٞٞؿ٤أأش ػِأأ٠ حُـٜأأخُ حُظ٘لٔأأ٢ 

 ألٓٔخى حُزِط٢ ح٢ِ٤ُ٘ ٝحُو١َٞٓ حإلك٣َو٢
 121 ٛزش هللا كٔي١ ٓلٔٞى

 122 أٓٔخء ػالء ًخَٓرؼٞ حُيٍحٓأخص ػِأ٠ حُطل٤ِ٤أخص حُوخٍؿ٤أش حُظأ٢ طٜأ٤ذ  -11



 14 

ّ 
حْٓ 

 ح٤ٌُِش
 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش

حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

 حُـخّٓٞ ك٢ ٓلخكظش ر٢٘ ٣ٞٓق حألروخٍ ٝ

 123 حكٔي ػزي حُؼخٍ ػزيٙ ٓلٔي ىٍحٓخص ػٖ ك٤َّٝ حالُظٜخد حٌُزي١ حُل٢َٓٝ٤ ك٢ حُز٢ -12

13- 
ىٍحٓأأخص ٓؼ٤ِٔأأأش ػِأأ٠ حٓأأأظـخرش حُـأأيس حُ٘وخ٤ٓأأأش ُأأأزؼٞ 

 حإلٟخكخص ك٢ حُلجَحٕ
 124 ٢ٓ ػٜٔض ٓؼ٤ي حكٔي

14- 
حص حُطأأخثَس كأأ٢ حُٔأأِحٍع حُٔأأ٤طَس حُٜأأل٤ش ػِأأ٠ حُل٘أأَ

 حُل٤ٞح٤ٗش 
 125 ٓ٘خٍ رٜخء حُي٣ٖ حكٔي

 126 أٓٔخء ٓـي١ ًخَٓ ٓلٔي حإلَٓحٝ حُلالكٞرٌظ٣َ٤ش ك٢ حٓٔخى ح٤ُٔخٙ حُؼٌرش  -15

16- 
ٓلأأخٝالص ُظؼزأأ٢٤ رؼأأٞ ك٤َٝٓأأخص حألٗلِأأِٞٗح رخٓأأظويحّ 

 رؼٞ حُٔٔظوِٜخص حُ٘زخط٤ش حُطز٤ش
 127 ٓلٔي كٔي ٓلٔي َٗٔ

17- 
ح٢ُٔٔ ُزؼٞ اٟخكخص حألؿ٣ٌش ػ٠ِ حُلجَحٕ حُظو٤٤ْ 

 حُز٠٤خء
 128 ٍٗٞح كٖٔ ٓلٔٞى

18- 
حُظؤػ٤َ ح٢ُٔٔ ُزؼٞ حُٔز٤يحص ػ٠ِ حُظٌخػَ ٝحُٔ٘خػش ك٢ 

 حُلجَحٕ حُز٠٤خء
 129 ٗؼٔخص ٓلٔي ارَح٤ْٛ كخٓي

19- 
ٝ حُٔأأأخ٤ٗٞٓال كأأأ٢  ٤ٌ٤٘٤ِأأأش ػِأأأ٠ ٓأأَأ ؿ٤أأأش ًح ىٍحٓأأأخص رخػُٞٞ

يؿظَحص ٓغ حٓظويحّ حُطَم حُلي٣ؼش َٝ حُٔ  ك٢ ط٘و٤ٚ حُٔ
 130 كٔخّ حُي٣ٖ ٓلٔي ًخَٓ

20- 
ىٍحٓأأأش ػأأأٖ حُزٌظ٣َأأأخ حَُٟٔٔأأأش حُٔؼُِٝأأأش ٓأأأٖ حٌُِأأأ٠ 

 حُٜٔخرش ك٢ ريح١ٍ حُظ٤ٖٔٔ

٣َٜٗخٕ حكٔي ػزي حُـٞحى ػزي 

 حُؼ٤ِْ
131 

21- 
ىٍحٓأأش ػأأٖ حُٔٔأأززخص حُزٌظ٣َ٤أأش ُالُظٜأأخد حُٔؼأأ١ٞ كأأ٢ 

 حُل٤ٞحٗخص كي٣ؼ٢ حُٞالىس

 ٛخر٣َٖ ػ٠ِ ػزي حُل٤ِْ ػزي

 حَُكٖٔ
132 

22- 
أأأخرخص  ٖ ٛا أأأ ُٝأأأشٓ  ِٔؼ ٣ٍأأأش ُح ـخ ِٗ ِحثلأأأش ُح ٝرأأأخص ُح ٌَ٤ٓ أأأ٤ق  طٛٞ

وظِلش ك٢ حُيؿخؽ ُٞؿ٤شٓ   رخٞػ
 133 ٛزش ٍؿذ ٓلٔي كٖٔ

23- 
٤ٌَٝرالُٓخ رخٓأظويحّ حهظزأخ١ٍ  ٞحع حُٔ ىٍحٓخص ؿ٣ِج٤ش ػ٠ِ ٗأ

٢ٔ ظَِٔٔ حُظو٤ِي١ ٝحٌُ َس حُٔ  طلخػَ حُزِٔ
 134 ى٣٘خ ٓـي١ كٖٔ ك٤ٖٔ

24- 
حُٔٔززخص حُزٌظ٣َ٤ش ُظخَٛس طٍّٞ حَُأّ ك٢  ىٍحٓخص ػٖ

 ريح١ٍ حُظ٤ٖٔٔ 
 135 ا٣ٔخٕ ػ٠ِ أرٞ ٣َٓغ

1- 
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ـــ
ـــ
ـــ
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ـــ
ـــ
ــ
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كخػ٤ِش رَٗأخٓؾ هأخثْ ػِأ٠ آأظَحط٤ـ٤ظ٢ حُظأي٣ٍْ حُظزأخى٢ُ 

ٝكِوأأخص حُوأأَحءس كأأ٢ ر٤جأأش طؼخ٤ٗٝأأش ُظ٤ٔ٘أأش رؼأأٞ ٜٓأأخٍحص 

َٔكِأأأأش حُلٜأأأْ حُوَحثأأأ٢ رٔأأأأخىس حُِـأأأش حُؼَر٤أأأأش ُظال٤ٓأأأٌ حُ

 حإلػيحى٣ش

 136 ؿٔؼش ٍر٤غ ري٣َ ٜٓطل٠

2- 

ظْ حُوز٤َس ك٢ ط٤ٔ٘ش رؼٞ ٜٓخٍحص  كخػ٤ِش رَٗخٓؾ هخثْ ػ٠ِ حُ٘

ظ٘أأأخف أهطأأأخء حُزَٓـأأأش ُأأأيٟ ١أأأالد  ٤ٌِ٤أأأش ًٝح حُزَٓـأأأش حُٜ

ٞػ٤ش ؿ٤خ حُظؼ٤ِْ ر٤ٌِش حُظَر٤ش حُ٘  طٌُ٘ٞٞ

 137 ٠ٜٗ ٓلٔٞى حكٔي

3- 
ْ حُأأيٓخؿ٢ كخػ٤ِأش رَٗأخٓؾ طأي٣ٍز٢ هأخثْ ػِأ٠ ٗظ٣َأش حُأظؼِ

 ك٢ ط٤ٔ٘ش حإلريحع حُـخى
 138 ٤ُٔخء حكٔي ٜٓطل٠

4- 
ٝكوأأخ   ٖ أأ٤ ؼِٔ ُِٔ ش  ٔأأظيٓح ٤٘أأش حُٔ ٜ ٤ٔأأش حُٔ ُ٘ظ ؾ ح َٓح ُزأأ ف  ٓوظأَأ  ٍ أٞأ ٜط

ٍ ٝي ٞ ُح َحص رؼ ٞء هز َ ك٢ٟ  ٜ ظ٤ل٤ش ٔر ْ حُٞ ٣ٞخٜط ٔظ ُٔ 
 140 ٓلٔي ٓلٔي ػخٍٗٞ

5- 
 ٖ ؼَٟأأ٤ ٟٝأأش حُٔ ٍ حَُ ٙ أ١لأأخ ٗظزأأخ ٖ ح ِ كأأ٢ طلٔأأ٤ ٣ِأأ ُظؼ ع ح أٞأ  َٗ حػأأ

ٞرخص  ؼ  َٛ ُظؼُِْوط  ح
 141 ٓٔخف ٍر٤غ ػزيٙ

6- 
كخػ٤ِأأأش رَٗأأأخٓؾ هأأأخثْ ػِأأأ٠ حُأأأًٌخءحص حُٔظؼأأأيىس ُظ٤ٔ٘أأأش 

 حُٜٔخٍحص حُِـ٣ٞش ُطالد حَُٔكِش حُؼخ٣ٞٗش
 142 أ٣ٜخد أرٞ رٌَ حٌَُى١

7- 
 ٟ أأ٢ ُأأي ٘ٔل ٖ ُح ٍ رأأخألٓ أأؼٞ ٤ٔأأش حُ٘ ٗأأخى١ كأأ٢ ٘ط ؾ ٍا َٗأأٓخ ٤ِأأش ر كخػ

ٞحث٤ش ٔخص حإل٣ ئٓ ُزخص حُٔ   ١خ
 143 ٓ٘خٍ كظل٢ ػزي حُِط٤ق

8- 
كخػ٤ِش رَٗخٓؾ طي٣ٍز٢ ك٢ حُلي ٖٓ رؼٞ أػأَحٝ ػٔأَ 

حٌُظخرأأأش ُأأأيٟ طال٤ٓأأأٌ حَُٔكِأأأش حالرظيحث٤أأأش ًٟٝ ٛأأأؼٞرخص 
 144 أٓخٓش ٓلٔي حُ٘خٛق
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ّ 
حْٓ 

 ح٤ٌُِش
 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش

حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

 حُظؼِْ

9- 
حَُٟخ حُٞظ٤ل٢ ُٔؼ٢ِٔ حُٔيحٍّ حإلػيحى٣ش ُٔلخكظش ر٢٘ 

 ٣ٞٓق ٝػالهظٚ رخطـخٛخص اٛالف حُظؼ٤ِْ ك٢ َٜٓ
 145 ٛخ٢ٗ ٓلٔي ٍؿخث٢ ك٤ٖٔ

10- 
٤ٔأش  ٓخؿ٤أش كأ٢ ٘ط ي أ٤طَس ُح ٣َأش حُٔ ظ ف ػِأ٠ٗ  ٓوظَأ ؾ  َٗأٓخ ٤ُش ر كؼخ

َكِش حالرظيحث٤ش ٌ حُٔ ٤ٓ ٣ٞش ُي١ طال ُـِ ٍحص ح ٜخ ٞ حُٔ  رؼ
 146 ٣َٗق ٓوظخٍ ٓلٔي أرٞ ٣ُي

11- 
كؼخ٤ُأأش رَٗأأخٓؾ طأأي٣ٍز٢ كأأ٢ طلٔأأ٤ٖ حالٗظزأأخٙ ٝأػأأَس ػِأأ٠ 

 حٌُحًَس حُٔٔؼ٤ش ُيٟ ًٟٝ ٛؼٞرخص حُظؼِْ
 147 ٓخؿي ًٔخٍ ًخَٓ ػ٠ِ

12- 
كخػ٤ِأأش رَٗأأخٓؾ هأأخثْ ػِأأ٠ حالٗ٘أأطش حُل٤٘أأش ُولأأٞ كأأيس 

 حُِٔٞى حُؼيٝح٠ٗ ُيٟ ١لَ َٓكِش ٓخ هزَ حُٔيٍٓش
 148 ا٣ٔخٕ أ٤ٖٓ ػزي حُـٞحى

13- 
كخػ٤ِش حٓظويحّ حُِؼذ حُيٍح٠ٓ ك٠ ط٤ٔ٘ش رؼٞ حُٜٔأخٍحص 

 حالؿظٔخػ٤ش ال١لخٍ ٓخ هزَ حُٔيٍٓش
 149 ٗـٟٞ ٣َُٝ َٓحى

14- 
ٍٝ ٓئٓٔخص حُٔـظٔأغ حُٔأي٠ٗ كأ٠ طٍٜٞ ٓوظَف ُظلؼ٤َ ى

 طِز٤ش حالكظ٤خؿخص حُظَر٣ٞش َُِٔأس ح٣َُل٤ش رٔلخكظش حُل٤ّٞ
 150 ٍٗخ ػ٤ي ارَح٤ْٛ حكٔي

15- 

كخػ٤ِش رَٗخٓؾ ُِظؼِأ٤ْ حُؼالؿأ٠ كأ٠ ط٤ٔ٘أش حُلٜأْ حُٔأٔخػ٠ 

ُيٟ ١الد حُٔل٠ِ حُؼخ٣ٞٗش حُظـخ٣ٍش ١ُٝ ٛؼٞرخص طؼِْ 

 حُِـش حُل٤َٔٗش

 151 ٓلٔي ػ٠ِ كٖٔ

16- 
 ٟ أأي ٣َشُ  أأ ُٜز ِٓأأش ح ؼخ َس ُح ًٌح أأ ٤ٔأأش ُح ٣ٍز٠ كأأ٠ ٘ط ؾ طأأي َٗأأٓخ ٤ِأأش ر كخػ

ٔغ ؼخف حُٔ  ٍٟ  حال١لخ
 152 ٓلٔي ك٤ْٜ ٓؼ٤ي ك٤ْٜ

17- 
كخػ٤ِش رَٗخٓؾ ًٔز٤ٞط١َ ُِلي ٖٓ ٛؼٞرخص حُظؼِْ 

 حُ٘ٔخث٤ش ُز١لخٍ ٓخ هزَ حُٔيٍٓش
 153 ٠٘ٓ ػ٢ِ ٤ًال٢ٗ ٓلٔي

18- 
٢ ٝأػَٙ ػ٠ِ كخػ٤ِش رَٗخٓؾ طي٣ٍز٢ ُظ٤ٔ٘ش حًٌُخء حُٞؿيحٗ

 حُظٞحكن حُ٘ل٢ٔ ُطالد َٓكِش حُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓش
 154 ٛخُش ٗز٤َ ػِص ٓلٔي

 155 أٓٔخء ػزي حُلظخف أكٔي حُؼلٞ ٝػالهظٚ رخُطٔؤ٤ٗ٘ش حُ٘ل٤ٔش ُيٟ حَُٔحٛو٤ٖ حُْٜ -19

 156 أٓخ٢ٗ ٛخْٗ أكٔي ٓلٔي دراست لبعض األساليب المعرفيت المميزة لألطفال متأخرين دراسيا   -20

1- 
د

ىح
٥
ح

 
حُطخهأأأش حُٔظـأأأيىس كأأأ٢ ٜٓأأأَ  ىٍحٓأأأش كأأأ٢ حُــَحك٤أأأش 

 حالهظٜخى٣ش 
 157 ٤ٗٔخء ٜٓطل٠ ؿخرَ

2- 
حُطخهأأأأش كأأأأ٠ ٓلخكظأأأأش حُل٤أأأأّٞ ىٍحٓأأأأش كأأأأ٠ حُــَحك٤أأأأخ 

 حالهظٜخى٣ش
 158 ا٣ٔخٕ ػخرض ٓلٔي

3- 
ؿٞىس حُل٤خس ٝػالهظٜخ رٌَ ٖٓ حُ٘ؼٍٞ رخُٔأؼخىس ٝحُظلأخإٍ 

 ُيٟ ػ٤٘ش ٖٓ حُٔطِوخص ٝؿ٤َ حُٔطِوخص
 159 أٓٔخء أرٞ رٌَ ه٢َٗ

4- 

حُي٣َ٣أأش كأأ٠ ٜٓأأَ ٓ٘أأٌ حُلأأظق حُؼَرأأ٠ كظأأ٠ ٜٗخ٣أأش حُيُٝأأش 

ّ ىٍحٓش ُ٘ٔخًؽ  1171 – 640/  567 -20حُلخ٤ٔ١ش ٖٓ 

 ٖٓ حى٣َس ٗٔخٍ حُٜؼ٤ي

 160 ٛخ٣يٟ ؿخى ٤ٜٗق

5- 
 –ٓـٔٞػأأخص حُأأي٣ٍٝخص كأأ٠ ٌٓظزأأخص ؿخٓؼأأش ر٘أأ٠ ٓأأ٣ٞق 

 ىٍحٓش طو٤ٔ٤٤ٚ 
 161 ا٣ٔخٕ ًخَٓ ػزي حُٞٛخد

6- 

ىٍٝ حُوزخثَ حُؼَر٤ش حالؿظٔخػ٠ حُؼوخك٠ ك٠ ؿزخٍ ٓأخ ٍٝحء 

-87حٌَُٜ٘ٓ٘ حُلظق الٓأال٠ٓ كظأ٠ ٜٗخ٣أش حُأيٍٝ حُٔأٔخ٤ٗش 

 ّ 999-705ٛـ /  389

 162 ٓلٔي ؿٔخٍ ٓلٔي ػ٠ِ

ٓ٘ش  -7  ٖ  َٓ ٜ لؾ ك٠ٓ  ٍس ُح ٓخ  163 ٣َٜٗخٕ ٓلٔي ٗٞه٢ ّ 1882-1811ح

8- 
ىٍحٓأش  -كأَؽ  ر٘خء حُ٘و٤ٜش حُ٘ٔأخث٤ش كأ٢ ٓٔأَف حُل٣َأي

 ك٤٘ش
 164 ٛخُٚ ٓلٔي ك٢ٜٔ حكٔي

9- 

حُأأأ٘ظْ حُز٤ج٤أأأش حُطز٤ؼ٤أأأش ٓأأأٖ حُـَىهأأأش كظأأأ٠ ٍأّ ىٗأأأخّ 

ٝػالهظٜأأخ رخُ٘٘أأخ١ حُٔأأ٤خك٢ رظطز٤وأأخص ٗظأأْ حُٔؼِٞٓأأخص 

 حُــَحك٤ش ٝحالٓظ٘ؼخٍ ػٖ رؼي

 165 حكٔي حكٔي حُزي١ٝ ٓلٔي



 16 

ّ 
حْٓ 

 ح٤ٌُِش
 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش

حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

10- 

ٓلٜأأأأّٞ حالٟأأأأطٜخى كأأأأ٢ حَُٝح٣أأأأش حأل٤ٌ٣َٓأأأأش حُ٘ٔأأأأخث٤ش 

-1891ػزَ حٌُخطزظ٤ٖ ٍُٝح ٤َٗ ٓأ٤ٍٞ ٓأظٕٞ حُٔؼخَٛس 

 (1944(ٝح٤ُْ ًَٝٝ 1959

 164 ٓلٔي ٜٓطل٠ ًٔخٍ حُي٣ٖ ك٠ٜٔ

11- 
حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝػالهظٜخ رأزؼٞ ٓظـ٤أَحص حُ٘وٜأ٤ش ُأيٟ 

 حَُٔأس حُؼخِٓش
 166 كخ١ٔٚ ٜٓطل٠ حكٔي ػ٠ِ

 167 ٤يٍرخد كخٓي ػزي حُلظخف ٓ حُزؼي حُل١ٌَ ك٢ كٖ حُوٚ ػ٘ي ى٣ٍْٝ ٤ٔ٤ُ٘ؾ -12

13- 
طزخ٣ٖ ٓئٗأَحص حُ٘أؼٍٞ رخَُحكأش حُٔ٘خه٤أش ٝٓأي١ حُلخؿأش اُأ٠ 

 ط٤٤ٌق حُٜٞحء ك٢ حُٔيٕ ح٣َُٜٔش ىٍحٓش ك٢ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ 
 168 ٝحثَ ٗؼزخٕ آخّ ٓلٔي

14- 

د
ىح
٥
ح

 

حُ٘وأأَ ٝأػأأَس ػِأأ٠ حُظ٤ٔ٘أأش حُٜأأ٘خػ٤ش كأأ٢ ٓلخكظأأش ر٘أأأ٢ 

 ٣ٞٓق  ىٍحٓش ك٢ حُــَحك٤ش حالهظٜخى٣ش(
 169 ي ارَح٤ْٜٛٓطل٠ ٤ٓي ٓلٔ

15- 
طلي٣أأي كٜأأَ حُ٘ٔأأٞ حُلأأَح١ٍ ُأأزؼٞ ٓلخٛأأ٤َ حُو٠أأَ 

 ٝحُلخًٜش ك٢ َٜٓ  ىٍحٓش ك٠ ؿـَحك٤ش حُٔ٘خم حُظطز٤و٢(
 170 حكٔي ه٢َٗ حكٔي ٓلٔي

16- 
ؿٔخ٤ُأأأخص ٗأأأؼَ حُٔوخٝٓأأأش حال٣َُ٘أأأي١ ػأأأٖ ٗأأأ٤ْٔ ٤ٛ٘أأأ٢ 

 ٝطٞٓخّ ً٘ٔال 
 171 ا٣٘خّ ٓخ٢ٓ أرٞ حُلظٞف حُزـيحى١

17- 
حُوٜأش حُوٜأ٤َس ػ٘أي ػزأي حُل٤ٔأي ؿأٞىس  آ٤ُخص حَُٔى كأ٢

 حُٔلخٍ 
 172 ػزي هللا ػزي حُٞحكي حكٔي

 173 ا٣ٔخٕ ػ٤ي حُٔ٘ؼْ ٛخىم ٓلٔي حُظ٣َ٘ؼخص ح٣َُٜٔش ُِٞػخثن ٝحأل٤ٍٗق ىحٍٓش طو٤ٔ٤٤ٚ  -18

19- 
لٔأأ٢ ٗأأؼَ ٛأأالف ػزأأي  ظو٤أَأ حُ٘أأؼ١َ ٝٗظ٣َأأش حُظل٤ِأَأ حُ٘ حُٔ

 حُٜزٍٞ ًٗٔٞؿخ 
 174 ىػخء حكٔي ػزخى١ أرٞ حُلٔي

20- 
حُؼالهخص حإلٗٔخ٤ٗش ٝحإلٛيحٍ حُظؼ٢ٔ٤ِ  ىٍحٓش ٤ٓيح٤ٗش 

 ألكي حُٔيحٍّ حُؼخ٣ٞٗش رٔلخكظش رٔلخكظش ر٢٘ ٣ٞٓق(
 175 ٛ٘ي ٓلٔٞى أكٔي كٖٔ

21- 
حَُرخ١خص ك٢ رالى ٓخ ٍٝحء حَُٜ٘ ٌٓ٘ حُلظق حإلٓال٢ٓ 

 (999-705ٛـ / 389-78ٝكظ٠ ٜٗخ٣ش حُيُٝش حُِٔٔخ٤ٗش  
 176 ْٓلٔي ًٔخٍ ٓلٔي ػ٣ٞ

22- 

د
ىح
٥
ح

 

حألَٓس ك٢ حُوخٕٗٞ حُز٤ِٗط٢ ٖٓ حُوَٕ حُٔخىّ ا٠ُ 

 حُوَٕ حُؼخَٗ
 177 ٣ًَْ ٓلٔي ػخٍٗٞ

 178 ٠٘ٓ كخٍٝم ػخري٣ٖ ٓيٍٓش أٗطخ٤ًش ٝأػَٛخ ػ٠ِ حُلٌَ حُلِٔل٢ حُالٛٞط٢  -23

 179 ٛ٘خّ َٗٔ َٓػ٢ ك٤ٖٔ حُـٔٞع ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ : ىٍحٓش اكٜخث٤ش ىال٤ُش -24

25- 
حُٔ٘٘جخص حُظـخ٣ٍش ٝحُلَك٤ش ك٢ حُوخَٛس ك٢ حُؼَٜ 

 (1798:  1517حُؼؼٔخ٢ٗ  
 180 ٜٓطل٠ ٓخ٢ٓ ػزي حُؼظ٤ْ

1- 

ـ
حُظ

ـــ
ـــ
ـــ
ـ

ٍس
خ

 

ىٍحٓأش طل٤ِ٤ِأأش ٥ػأأخٍ حُز٘أأٞى هأأخٍؽ ح٤ُِٔح٤ٗأأش ػِأأ٠ ؿأأٞىس 

 رخُظطز٤ن ػ٠ِ حُٔٞم ح١َُٜٔ –حُظوخ٣ٍَ حُٔخ٤ُش 
 181 ٓيكض ٗخؿ٠ ٗـ٤ذ حٓطلخ٤ّٗٞ

2- 
أأش طل ٍٓح ٤ِأأش ى يحه َحؿؼأأش ُح ىس حُٔ س ػِأأ٠ ؿأٞأ أأئَػ َ حُٔ أأ ٞٓح ُِؼ ٤ِأأش  ٤ِ

ؿ٤ش  وٍخ َحؿؼش ُح ٛخ ػ٠ِ أىحء حُٔ ّ طؤػ٤َ ش ططز٤و٤ش –ٝه٤خ ٍٓح  182 ٓلٔي ح٤ُٔي ؿٔخٍ حُط٘طخٟٝ ى

3- 
ىٍٝٛأخ كأ٢  ُظطز٤أنٝ  ٝح ؼأخ٤َ٣  ؼخىُأش رأ٤ٖ حُٔ ش ُح ُو٤ٔ ٓزش ػٖ ح لخ حُٔ

٤ٔش ؼُخ ٤ُش ُح ٔخ  حألُٓش ُح
 183 أكالّ ؿٔخٍ ٛخىم ٓلٔي

4- 

ا١أأأأخٍ ٓظٌخٓأأأأَ ُالٍطوأأأأخء رخُلخػ٤ِأأأأش حإلٓأأأأظَحط٤ـ٤ش  ٗلأأأأٞ

ٝطط٣َٞ حألىحء حُظ٘أـ٢ِ٤ حػظٔأخىح ػِأ٠ حُظٌخٓأَ رأ٤ٖ ٗظأخّ 

 -حُظٌِلأأش كٔأأذ حألٗ٘أأطش ٝحُٔوأأخ٤٣ْ ؿ٤أأَ حُٔخ٤ُأأش ُأأزىحء

 ىٍحٓش ططز٤و٤ش

 184 حكٔي ػزي حُ٘ز٢ حكٔي ى٣خد

5- 
ىٍحٓأأش  –حػأأَ طٌٔأأ٤ٖ حُؼأأخ٤ِٖٓ ػِأأ٠ حَُٟأأخء حُأأٞظ٤ل٢ 

 خٓؼخص ح٣َُٜٔش حُل٤ٌٓٞش ٝحُوخٙططز٤و٤ش ػ٠ِ حُـ
 185 ٣ٞٛيح ٓلٔي ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ ٓلٔي

6- 
ًُأي ػِأ٠   َ ٝحػأ ش  ًُخ ٤ُق حُٞ ٌخ َحؿؼش ك٢ طول٤ٞ ط ـٕخ حُٔ ىٍٝ ُ

ش ططز٤و٤ش( ٍٓح ؿ٤ش  ى وٍخ َحؿؼش ُح  ؿٞىس أىحء حُٔ
 186 ٤َٔٓ ارَح٤ْٛ ػزي حُؼظ٤ْ ٓلٔي

 187 ٣ٍٜخّ ٓلٔي ٛلٞص ٓلٔيىٍحٓأأأش حُظطأأأٍٞ كأأأ٠ ًلخثأأأش كخػ٤ِأأأش ٗظأأأخّ حُظٌِلأأأش ٗظ٤ـأأأش  -7
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ّ 
حْٓ 

 ح٤ٌُِش
 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش

حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

ٝع طزأأأخىٍ ٓؼِٞٓأأأخص حُظ٤ٌِلأأأش ٓأأأغ ح١أأأَحف ِٓٔأأأِش ُلأأأي

 ىٍحٓش ططز٤و٤ش –حُؼَٝ 

8- 
 ْ أ ْ ػِأ٠ طوٓخ ٛ ٝاػَأ  ٖ ٤ِ ؼأٓخ ٖ ُح ٌأ٤ ٝٔط ٤ِأش  ٣ٞ ُظل ُو٤أخىس ح ؼالهش رأ٤ٖ ح ُح

َكش ؼ ٣َش -حُٔ ٜ ؼخص حُٔ ـٓخ ٣َش ططز٤و٤ش ػ٠ِ ُح ظ شٗ  ٍٓح  ى
 188 حكٔي كٖٔ ٣ٞٓق ك٤ٔيس

9- 
ٔش حُويٓش ػِأ٠ ىٍؿأش ٝالء حُؼ٤ٔأَ طؤػَ اىٍحى حُؼ٤َٔ ُو٤

 رخُظطز٤ن ػ٠ِ هيٓخص حُل٘خىم ك٢ َٜٓ –ُِٔ٘ظٔش 
 189 ٓلٔي ٣ٔخ٢ٗ ُٝحّ ػخٍٗٞ

1- 

م
وٞ

ل
حُ

 

 190 ػَٔ ٓوظخٍ أرٞ رٌَ كٖٔ ٌِٓ٘ش حُـِحءحص حُظؤى٣ز٤ش حُٔو٘ؼش ٤ًٝل٤ش ٓٞحؿٜظٜخ 

2- 
حُلٔخ٣ش حُي٤ُٝش َُِٔأس ٖٓ حُؼ٘ق حُـ٘ٔأ٢ أرأخٕ حُِ٘حػأخص 

 حُِٔٔلش 
 191 كٔي ػ٠ِ حكٔي ػ٠ِح

 
حُظَر٤ش 

 ح٣َُخ٤ٟش 
 ال توجد دراساث عليا بعد

 



 18 

 ػخ٤ٗخً ٍٓخثَ حُيًظٍٞحٙ 1.5.2

 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش حْٓ ح٤ٌُِش ّ
حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

1- 

ٟ
َ
٘
حُز

ذ 
ط
حُ

 

طؤػ٤َ كوٖ ػوخٍ ًٓٞٔلًِٞٔخ٤ٖٓ ىحهَ حُوِٗأش حألٓخ٤ٓأش 

ٔٞؿأأخص كأأٞم رأأغ حالٗظٜأأخء ٓأأٖ اُحُأأش ح٤ُٔأأخٙ حُز٠٤أأخء رخُ

 حُٜٞط٤ش

 1 رخٓ٘ض ٤ٓي ٤ٓق حُي٣ٖ ك٤ٖٔ

2- 
أ٤ٔٛأأش ه٤أأخّ حُـٜأأي حُٔؼأأخٍ رٜأأ٣َخ ٓظؼأأي حُزأأئٍ كأأ٠ طو٤أأ٤ْ 

 حٍطلخع ٟـ٢ حُؼ٤ٖ
 2 ىػخء ػ٠ِ ػ١ٞٔ٤ ىرّٞ

3- 

حٓظجٜخٍ حُزَٝٓظخطخ رخُوطغ ٝح٢ٌُ رخٓظويحّ ٤ٍُِ حُؼ٤ُْٞ 

ٓوخٍٗأأأش رخٓظجٜأأأخٍ حُزَٝٓأأأظخطخ رأأأخُطَم حُظو٤ِي٣أأأش ػأأأٖ 

ٍ كأأ٢ ػأأالؽ أػأأَحٝ ط٠أأوْ حُزَٝٓأأظخطخ ٣َ١أأن حُٔ٘ظأأخ

 حُل٤ٔي

 3 أٓخٓش ٓلٔي ٤ٓي حكٔي

4- 

حُٔوخٍٗأش رأأ٤ٖ حُـأَُ ٙ حُٞحكأأيس ٝحُأؼالع ؿأأَُ كأ٢ طؼز٤أأض 

حُؼ٠ِش حَُحكؼش ُِـلٖ ك٢ ػالؽ ٓو١ٞ حُـلٖ حُوِو٢ ٓغ 

 ٝؿٞى ٝظ٤لش ؿ٤يس ُِؼ٠ِش حَُحكؼش ُِـلٖ
 4 حكٔي ١ٚ ؿٞىس ٤ٓي

5- 

ٓأَ حُٔٔأززش ٝحُللٞٛأخص ىٍحٓش ٓٔظوز٤ِش ُزٗٔخ١ ٝحُؼٞح

ٝحُظٌٜٖ رخُ٘ظخثؾ حُٔٔظوز٤ِش ك٢ حُوٍٜٞ حُأي١ٞٓ ُِؼٜأذ 

 حُز١َٜ

 5 ٓلَ ارَح٤ْٛ ٓلٔي ارَح٤ْٛ

6- 
ىٍٝ ٓ٘ظأأأخٍ حُٔٞؿأأأخص حُٜأأأٞط٤ش ٝحُزأأأٌٍ حُٔٞؿأأأش كأأأ٢ 

 ط٘و٤ٚ أ٤ًخّ حُز٣ٌَ٘خّ
 6 حكٔي كٖٔ ػزخّ

7- 
طو٤أ٤ْ حُِح٣ٝأأش ح٠ُأأ٤وش ُِؼأ٤ٖ رٞحٓأأطش حُللأأٚ حُٔـٜأأَٟ 

 خص كٞم حُٜٞط٤شحُل٠ رخُٔٞؿ
 7 ٓ٘خء أكٔي ٓلٔي أكٔي

8- 
طو٤٤ْ ىٍٝ حُظَحر٢ حُظوخ١ؼ٠ ٌُٞالؿ٤ٖ حُو٤َٗأش كأ٠ ح٣وأخف 

 طويّ حُو٤َٗش حُٔو٤١َٝش
 8 ٓلٔي حكٔي ك٘ل٢

9- 

ػأأالؽ هٜأأَ حُ٘ظأأَ حُ٘أأي٣ي رؤُحُأأش ػيٓأأش حُؼأأ٤ٖ حُـ٤أأَ 

 ٓؼظٔش

 

 9 ا٣ٜخد كخكع ؿٞىٙ كخكع

10- 

ٟ
َ
٘
حُز

ذ 
ط
حُ

 

 ٖ ؼأأ٤ ٍ ُح ّ ١أٞأ ٣ٍأأش ه٤أأخ َح َ ٌط ّ طأأيحه ّ ه٤أأخ أأظويح ١ٍ رٓخ لأٞأ حُٔ

أش  ُُح ٕ ح ٝ رأٝي غ ح  ٕٓ ٞ ٤ٌِ ٤ٔ ش ُح ُُح ٤ِش ح ٝرؼي ػٔ  َ ِة هز َحر٢ حـُ ُظ ح

ؼ٤ٖ َ ُح ش ىحه ؼٓي ٍُع ُح ُز٠٤خءٝ  ٙ ح ٤ٔخ  ُح

 10 ٤ٛؼْ ارَح٤ْٛ ارَح٤ْٛ

11- 

 َ ٍٗش رظؤػ٤ ٓوخ ٗظ٤ٖ  ًٍخ ٝحإلٍ  ٣ٍخ  ٤ٜي٢ًٍٔٝ ٣ٞ طؤػ٤َ ُح

٠َٟ ٗأ ذ ك٢ٓ  ُِو ظخثق ح ٣ٍخ كو٢ ػ٠ِٝ  ٤ٜي٢ًٍٔٝ ٣ٞ ٤ٔخ ُح ٤

٢ٓ ٔٞظ َ ُح ُزل  ح

ؼظ٤ْ ْ ػزي هللا ػزيحُ  ؼظ٤  11 ػزي ُح

12- 

 ٞ َر ٠َٟ ُح ٘خثؼش ك٢ٓ  ؿ٤ش ُح وٍخ ُٝح يحه٤ِش  ٤ٓش ُح ٔخ ل ِحص ُح ٓلل

٤ٓش  ٔخ ٕ ك َٞر رٝي ٠َٟ ُح ٍٗش ٔر ٓوخ ٤ٓش حألٗق  ٔخ ٜلٞد رل حُٔ

٣ٞق  ٓ٢ لخكظش ٘ر  حألٗق ك٢ٓ 

ن وُخ لٔي ػزي ُح  12 ٓلٔٞىٓ 

1- 

يُ
٤ٜ

حُ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ش
 

٤ش ػِأأ٠ رؼأأٞ حُؼوأأخه٤َ ح٠ُٔأأخىس ُِوأأت كأأ٢ ىٍحٓأأش ٛأأ٤يُ

ٛأأأأٍٞس أهأأأأَحٙ ٓٔظأأأأيس حُٔلؼأأأأٍٞ ُالُظٜأأأأخم رخُـ٘أأأأخء 

 حُٔوخ٢١ ُِلْ

 13 أٓخٓش ٓلٔي ٓلٔٞى ٤ٓي

 14 أ٤َٓس ك٢٘ٔ كٖٔ ػزي حُِط٤ق ٤ٛخؿش ٝطو٤٤ْ أهَحٙ حُظلظض ك٢ ػوخٍ ح٤َُ٘ٔؿ٤ُٖٞ -2

3- 

ٜخ٣أش ح ُ٘ ٞحطؾ ح ِ٘ ٌحثذُ  َ ُح ٔظوز ّ ػ٠ِ حُٔ ي َ ُح ٌ ٟز٢ٓ   َ أش طؤػ٤ ٔظوٓي ُ

ع  ُ٘ٞأ ٖ ح أ  ٟٓ َ ٌأ ٍ حُٔ ُزٞأ ٠َٟ ح ٔي١ ك٢ٓ  ُظًؤ ٜخى أ ٝحإلؿ  َ ٌ ِٔظ ُ

٢ ُؼٗخ  ح

 15 ٓلٔي ػَٔ ٓلٔٞى حكٔي

4- 

ىٍحٓأأش طل٤ِ٤ِأأش ُأأزؼٞ ًَٓزأأخص حُٜأأ٤ي٤ُش حُٔأأئػَس ػِأأ٠ 

 حُـٜخُ حُظ٘ل٢ٔ 

 

 16 ٣َٖٔٗ ٛالف حُي٣ٖ ػزي حُل٤ٔي
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 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش حْٓ ح٤ٌُِش ّ
حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

5- 
أٗأأأض ط٣َٔأأأ٤ٖ ٝؿأأأ٤ٖ  1حألٗأأأٌخٍ حُٔظؼأأأيىس ُـأأأ٤ٖ أُلأأأخ 

 أَٓحٝ حٌُزي حُِٔٓ٘ش أٗظ٤ًَُٖٞٝ ك٢
 17 ٍٗخ ٓلٔي ٓلٔي ك٤ٖٔ

 ال توجد دراساث عليا بعد حُظ٣َٔٞ 

 ال توجد دراساث عليا بعد حُٜ٘يٓش  

1- 

ؼِ
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ـــ
ـــ
ـــ
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ىٍحٓأأأأخص ٓوخٍٗأأأأش ػِأأأأ٠ أًٔأأأأ٤ي١ حُِٗأأأأي ٝحُوٜأأأأي٣َ 

 18 يٓؼي ٓزَٝى ٣خهٞص ٓؼ٤ حُ٘خٗٞٓظ٣َش ٝحُٔ٘خرٚ رخ٣َ٤ُّٔٞ ًٔلٔخص ُـخُ حال٣ؼخٍٗٞ 

2- 
طو٤أأ٤ْ حُظأأؤػ٤َحص حُلٔأأ٤ُٞٞؿ٤ش حُٔوظِلأأش ُأأزؼٞ ٠ٓأأخىحص 

 حٌَُٔ ك٢ حُـًَحٕ حُز٠٤خء حُٜٔخرش رخ١ٌَُٔ
 19 أ٣ٖٔ ٓؼٞٝ ٓلٔٞى

3- 
 ٞ ٖ رؼأ أ  ٓٚ ٔأظوِ ؿ٤أش ػِأ٠ٓ  ُٞٞ ٝر٤ َ ٤ٌٓ  ٝ ٤ٔخث٤ٚ ٤ً ش ر٤ٞ  ٍٓح ى

٣َش ُزل يه٤وش ح ٘خص ُح ٌخث  ُح
 20 ٠ٜٗ ػزي حُٞٛخد ٓلٔي

4- 
حُظلخٟأأأ٤ِش رخٓأأأظويحّ  حُطأأأَم حُط٤ل٤أأأش ُلأأأَ حُٔؼأأأخىالص

 ًؼ٤َحص كيٝى ر٤َٗ٘ظخ٣ٖ
 21 ٓلٔي ػزي حُٔالّ حكٔي

5- 
طل٠أأ٤َ ٝحهظزأأأخٍ ػخٓأأأَ كلأأأخُ ػالػأأأ٢ إلُحُأأأش حُـأأأخُحص 

 ح٠ُخٍس ٖٓ ػٞحىّ ح٤ُٔخٍحص
 22 ٗٞكَ ه٤ْٔ ٤ِٓٔخٕ ػزي حُلظخف

6- 
أأزذ  َ ٔر ٜأأ أأخء كأأ٢ٓ  ِ حُٔ ؼـأأ أأشُ  ٍ ري٣ِ لِأٞأ  ًٙ ٤ٔأأخ ٚ ُح ٤ِأأ ٝطل ٘و٤أأش  ط

ـ٤َ ُظ ٞهؼش  ٔظ َحص ُح ُظؤػ٤ ٘خه٤ش ح ٕ –حص حُٔ ٝ َس هٍخ ش –رل٤ ش كُخ ٍٓح  ى
 23 ٓلٔٞى ٤ٓي ٜٓطل٠ ػزي حُٞحكي

7- 
ىٍحٓش ٓوخٍٗش ر٤ٖ هٞح٤ٍُٓخص ٤ًًأش ٝكخ٣ُأش ػِأ٠ ٗظأخثؾ 

 ٓٞػٞهش ُظو٤ْٔ حٍُٜٞ حُطز٤ش 
 24 هخُي ػزي حُٞٛخد ػ٠ِ ٓلٔي

8- 
ٓ٘طوش ر٢٘ ٣ٞٓق ٓغ حُظ٤ًَِ  –حُلٍِٞس رـٍِ َٜٗ ح٤َُ٘ 

 ٗٞحع ُٜخ أ٤ٔٛش هخٛش ػ٠ِ حُلخُش حُظ٤ٜ٘ل٤ش أل
 25 ٝالء ػ٢ِٓ كٖٔ

9- 
ىٍحٓأأش طأأؤػ٤َ ظأأَٝف حالهظأأِحٍ حُـأأخ١ُ ػِأأ٠ طلٔأأ٤ٖ 

 حهظِح٤ُش أ٤ًٔي حُلي٣ي   حُلٞٓظخ٣ض(
 26 ٛزش ػ٠ِ ػزي حُِط٤ق ػ٠ِ

10- 
طل٠أأ٤َ ٝطلأأخػالص ٓ٘أأخرٜخص حًَُٔأأخرظٞر٣ٍٞ٤ٖ حُـي٣أأيس 

 ٓغ ىٍحٓش ٗ٘خ١خطٜخ حُز٤ُٞٞؿ٤ش حُٔوظِلش
 27 لٔيك٤ٖٔ ٗؼزخٕ كٔزٖ ٓ

11- 
ططز٤وأأأخص ُؿأأأخؽ حُزِأأأٍٞحص حُٔطؼأأأْ رأأأزؼٞ حُؼ٘خٛأأأَ 

 حال٤ٍٟش حُ٘خىٍس
 28 ٝحثَ ٣ًَُخ طٞك٤ن كَحؽ

12- 

ططز٤أأن ٣َ١وأأش حُلٜأأَ حًََُٝٓأأخطٞؿَحك٠ حُٔأأخثَ ػأأخ٠ُ 

  ُلَٜ ٝطوي٣َ ٓوخ٢٤ُ ػ٘خث٤ش ٝػالػ٤٤أش  HPLCحٌُؼخكش  

حٝ حًؼأأأأَ ٓأأأأٖ حالى٣ٝأأأأش حُٔٞؿأأأأٞىس كأأأأ٠ حُٔٔظل٠أأأأَحص 

 ح٤ُٜيال٤ٗش

 29 ؿخى ح٠ُُٞٔ ُح٣ي حَٗف

13- 
٤ًٔخ٣ج٤ش ػ٠ِ ِٓٞى حُؼ٘خَٛ حُ٘أل٤لش  -ىٍحٓخص ك٣ِ٤وٞ

 ك٠ كٔٞ حُلٔل٣ٍٞي حَُٜٟٔ
 30 ٍٟٟٞ ٓلٔي ػخٍٗٞ ٓلٔٞى

14- 

حُظـ٤٤أأأَحص حُز٤ًٔٞ٤خث٤أأأش حُٜٔأأأخكزش ُِؼالؿأأأخص حُلي٣ؼأأأش 

١َُٔخٕ حُـِأي حُٔٔأظليع طـ٣َز٤أخ كأ٠ حُلجأَحٕ رٞحٓأطش 

 ػ٘خث٠ ٓؼ٤َ رِ٘   ح  حٗؼَح٤ٖٓ 

 31 ٓلٔي حكٔي ٓلٔي ٗخؿ٠

 
حُظؼ٤ِْ 

 حُٜ٘خػ٠
 ال توجد دراساث عليا بعد

1- 
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ىٍحٓأأش حُٔٔأأخٍ حُأأيٝحث٢ ُأأزؼٞ ح٠ُٔأأخىحص حُل٣ٞ٤أأش كأأ٢ 

 حُٔخػِ ح٠٣َُٔش
 32 ٓـي١ حىّ ك٤ٖٔ

2- 
ىٍحٓخص ُظل٤ٖٔ ظَٝف حٓظٍِحع أؿ٘أش حألروأخٍ حُٔ٘ظـأش 

 ٓؼ٤ِٔخ
 33 حكٔي ػزي حُٞٛخد ٓلٔي

 34 ٓلْ ػزي حُلٌْ ػ٠ِ ػُِٝ ٓوخ١َ حُٔؼخىٕ حُؼو٤ِش ك٢ حُِزٖ ٝرؼٞ حُٔ٘ظـخص حُِز٤٘ش -3

4- 
رؼأأأأٞ حُيٍحٓأأأأخص ح٤ٔ٤ٌُخث٤أأأأش حُل٣ٞ٤أأأأش ػِأأأأ٠ حُظٔأأأأْٔ 

 رخُزخٍح٤ٓظخٍٓٞ ٝػالؿٚ ك٢ حُلجَحٕ
 35 ٓـي١ ٓالى كَؽ ٓـ٢ِ
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 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش حْٓ ح٤ٌُِش ّ
حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

 36 ٍرخد ٓلٔي ارَح٤ْٛ ىٍحٓخص ٝرخث٤ش ػ٠ِ َٓٝ حَُٔ حُزوَٟ -5

6- 
رؼٞ حألٗٔخ١ حُظ٘خ٤ِٓش كأ٢ أٗؼأ٠ حُـٔأَ رخٓأظويحّ  ٓظخرؼش

 حُٔٞؿخص كٞم حُٜٞط٤ش
 37 ٓلٔي ٣ُْٜ٘ ٓلٔي

7- 
رؼأأٞ حُيٍحٓأأخص ػأأٖ حإلٛأأخرخص حَُث٣ٞأأش حُٔؼ٣ٞأأش كأأ٢ 

 حألروخٍ
 38 ٍح٤ٗخ ٛالف ػزي حُلظخف

8- 
ىٍحٓأأخص ط٤ِ٤ٌٔأأش ػأأٖ حُٟٞأأغ حُأأَحٖٛ ُٔأأَٝ أٗلِأأِٞٗح 

 حُط٤ٍٞ ك٢ َٜٓ
 39 ٓالٓش أرٞ كَٔس ٤ٓي ٗخ٢ٗ

 40 ػٔخى ػزي حُل٤ٔي ٓلٔي ىٍحٓخص ػٖ ٗوٚ حُلٔلٍٞ ٝحٌُخ٤ُّٔٞ ك٢ حُٔـظَحص -9

10- 
ىٍحٓأأأخص ػأأأٖ حُٔٔأأأززخص حَُٟٔأأأ٤ش حُل٤َٝٓأأأ٤ش ُظأأأخَٛس 

 طٍّٞ حَُأّ ك٢ ريح١ٍ حُظ٤ٖٔٔ
 41 ٓلٔي حكٔي ك٤ٖٔ

11- 
 

 42 ٣ًَْ حُي٣ٖ ػ٠ِ ػزي هللا ط٤ًٞي ؿٞىس طـ٤ِٜ ًرخثق حألروخٍ

 43 طٜخ٢ٗ ٓالٓش رلٍٞ ػ٠ِ حُظ٣َزخٗٞٓٞٓخ حك٘ٔخٟ ك٠ َٜٓ ىٍحٓخص ٓظويٓش -12

13- 
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 44 ٓلٔي ٠ًُ كظل٢ ك٤ٖٔ حُٔؼخِٓش حُـَحك٤ش ٌٍُٔٞ حُلٞٝ ك٠ حٌُالد ٝحُوط٢

14- 
َٓحكأأَ ططأأٍٞ ٜٝٓأأ٤َ رؼأأٞ حالػ٠أأخء ح٤ُِٔلخ٣ٝأأش كأأ٠ 

 حُيٝحؿٖ

ػزي حَُحُم ٛخْٗ ػزي حَُحُم 

 ػؼٔخٕ
45 

 46 هخُي ٓلٔٞى كٖٔ يٍحٓخص ػ٠ِ حال٣َٔ٣خ ك٠ حالٍحٗذرؼٞ حُ -15

16- 
ىٍحٓأأخص ػأأٖ حالٓأأَحٝ حُٔؼي٣أأش حُظأأ٠ طٜأأ٤ذ حُـِأأي كأأ٠ 

 حالروخٍ ك٠ ٓلخكظش ر٠٘ ٣ٞٓق
 47 ٣َ٤ٖٗ ٍٟخ ٍٝر٠

 48 ٝٓخّ كٖٔ ٓلٔي ٓخ٢ٟ ٓلٔي ٓلخٍٝ ُظل٤٠َ ُوخف ك٤َّٝ ى.ٕ.ح  -17

18- 
ٗٔط٤أٚ ىٍحٓخص ٤ٌَٓٝر٤ُٞٞؿ٤ش ػٖ ٤ٌَٓٝرخص حُٔأَ حُال

 حُٔؼُِٝش ٖٓ حألروخٍ
 49 كٖٔ ٓلٔي ٠ٓٞٓ ػٞٝ هللا

1- 
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كخػ٤ِأأأش رَٗأأأخٓؾ طأأأي٣ٍز٠ هأأأخثْ ػِأأأ٠ حٓأأأظويحّ حُٞٓأأأخث٢ 

حُٔظؼيىس ك٠ ط٤ٔ٘ش رؼٞ حُٜٔخٍحص حإلىح٣ٍش ُيٟ حُؼأخ٤ِٖٓ 

كأأ٠ ؿخٓؼأأش ر٘أأ٢ ٓأأ٣ٞق كأأ٠ ٟأأٞء ٓؼأأخ٤٣َ ؿأأيس حالىحء 

 حالىحٍٟ

 50 ق ٓلٔيػخىٍ ه٤ِلش ػذ حُِط٤

2- 

حػَ حٓظويحّ آظَحط٤ـ٤ش ٓوظَكش هخثٔش ػِأ٠ حُظلخػأَ رأ٤ٖ 

حُأأظؼِْ حُلأأَى١ ٝحُأأظؼِْ حُظؼأأخ٢ٗٝ كأأ٢ طؼِأأ٤ْ ٓأأخىس حإلك٤أأخء 

ػِأأ٠ حًظٔأأخد رؼأأٞ حُٔلأأخ٤ْٛ حُؼ٤ِٔأأش ٝروأأخء حػأأَ حُأأظؼِْ 

 ٝحُظل٤ٌَ حُ٘خهٞ ُيٟ ١الد حَُٔكِش حُؼخ٣ٞٗش

 51 ٓلٔي كظل٠ حكٔي ػزي هللا

3- 
ُظ٘ظ٤ْ حإلىح١ٍ ُُٞحٍس حُظَر٤أش ٝحُظؼِأ٤ْ كأ٢ اػخىس ٤ٌِٛش ح

 ٟٞء حالطـخٛخص حإلىح٣ٍش حُٔؼخَٛس
 52 ػالء ٓلٔٞى ػزي حُظٞحد ٓلٔي

4- 

حػَ رَٗخٓؾ ك٢ حُظٞحَٛ ٝحُظأَحر٢ ح٣َُخٟأ٢ ػِأ٠ ط٤ٔ٘أش 

ٜٓخٍحص ط٣ٌٖٞ ٝكَ حُٔ٘أٌالص ح٣َُخٟأ٤ش ُأي١ حُطأالد 

 حُٔؼ٤ِٖٔ ر٤ٌِخص حُظَر٤ش

 53 ١ٚ ارَح٤ْٛ ١ٚ ٓلٔي

5- 
خػ٤ِأأش رَٗأأخٓؾ اٍٗأأخى١ ُظ٤ٔ٘أأش ٜٓأأخٍحص حُظٞحٛأأَ رأأ٤ٖ ك

 حإلرخء ٝأر٘خثْٜ ٝأػَس ػ٠ِ هلٞ حُظؼِؼْ ُي١ حألر٘خء
 54 كٖٔ كٖٔ ٓلٔي ارَح٤ْٛ

6- 
ىٍحٓأش حُلـأأٞس رأ٤ٖ حُٞحهأأغ حُٔيٍٓأ٢ ٝٓظطِزأأخص كٜأأٍٞ 

 حُٔيٍٓش ح٣َُٜٔش ػ٠ِ حالػظٔخى   ٍإ٣ش ٓٔظوز٤ِش (
 55 ػخْٛ حكٔي ك٤ٖٔ ٓلٔي

7- 
ٓوظَكش ُٔٞحؿٜش ظخَٛس حُؼ٘ق ك٠ حُٔأيحٍّ  آظَحط٤ـ٤ش

 حُؼخ٣ٞٗش رَٜٔ ك٢ ٟٞء أرؼخىٛخ حُٔـظٔؼ٤ش 
 56 كٔخّ ٓلٔي ه٠َ ٓلٔي

8- 
حإلرؼأأأخى حُظَر٣ٞأأأش ُٔ٘ظٔأأأخص كوأأأٞم حإلٗٔأأأخٕ كأأأ٠ ٟأأأٞء 

 ٓظطِزخص ٓـظٔغ حُٔؼَكش  ىٍحٓش طو٤ٔ٣ٞش(
 57 َٓٝس ٓلٔي ٓلٔي ١ٚ

 58 حكٔي ػزي حُؼخٍ ٓلٔيخ١َٛ ح٠ُٔأخ٤ٖٓ حُظَر٣ٞأأش كأ٢ أٛأأْ ٜٓأخىٍ حُٔأأٌٛذ حُظأأ -9
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 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش حْٓ ح٤ٌُِش ّ
حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

 ٝآٌخ٤ٗش حإلكخىس ٜٓ٘خ 

10- 
حُو٠أأخ٣خ حُظَر٣ٞأأش كأأ٢ حُٔأأٌٛذ حُلٔزِأأ٠ ٓأأٖ هأأالٍ أٛأأْ 

 ٜٓخىٍس
 59 ٓٞٛٞد ٓلٔي حكٔي

11- 

كخػ٤ِش آأظَحط٤ـ٤ش ٓوظَكأش كأ٢ ٟأٞء ٗظ٣َأش حُظِوأ٢ كأ٢ 

ط٤ٔ٘ش رؼأٞ ٜٓأخٍحص حُظل٠أ٤َ حُـٔأخ٢ُ ُأزىد ٝحُأ٘وٞ 

 ٣ٞٗش حأل٣َُٛش حألىر٢ ُيٟ ١الد َٓكِش حُؼخ

 60 حكٔي ٓلٔي ػزي حَُك٤ْ

12- 
ططأأ٣َٞ اىحٍس حُٔأأٞحٍى حُز٘أأ٣َش رخُـخٓؼأأخص حُٜٔأأ٣َش كأأ٢ 

 ٟٞء ٓيهَ اػخىس حُٔيٍٓش
 61 ٛ٘خّ ٤ٓي ػزخّ ًخَٓ
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كؼخ٤ُش رَٗخٓؾ اٍٗخى١ ُظ٤ٔ٘أش حُٔأِٞى حُظ٤ًٞأي ٝأػأَس كأ٢ 

ٛوأأأخص حٌُل٤لأأأخص أٓأأأخ٤ُذ ٓٞحؿٜأأأش ح٠ُأأأـ١ٞ ُأأأيٟ حَُٔح

 ر٣َٜخ

 62 ُز٠٘ ػ٠ِ ػزي حُلظخف

14- 
كؼخ٤ُأأأش رَٗأأأخٓؾ طأأأي٣ٍز٢ كأأأ٢ طَٗأأأ٤ي رؼأأأٞ حُظؼز٤أأأَحص 

 حالٗلؼخ٤ُش ُيٟ أ١لخٍ حالؿظَح٤٣ٍٖ 
 63 أ٣ٖٔ ٓخُْ ػزي هللا كٖٔ

15- 
كؼخ٤ُش رَٗخٓؾ اٍٗخى١ كأ٢ هلأٞ حُٔوأخٝف حالؿظٔخػ٤أش 

 ٠ُ حُٔؼخه٤ٖ ر٣َٜخ
 64 حكٔي ػٌخٗش ػ٠ِ كٖٔ

16- 
ٓوظَف ُظلؼ٤َ حإلٍٗخى حألًخى٢ٔ٣ ُِظؼ٤ِْ حُـخٓؼ٢  طٍٜٞ

 حُٔلظٞف رَٜٔ 
 65 ك٘خٕ أكٔي حَُٝر٢

17- 

كخػ٤ِش رَٗخٓؾ ٓظٌخَٓ ٓوظَف ك٢ ٟٞء ٗظ٣َش حُأًٌخءحص 

حُٔظؼأأيىس كأأ٢ ط٤ٔ٘أأش ٜٓأأخٍحص حُوأأَحءس ُِيٍحٓأأش ٝحُوأأَحءس 

 حإلريحػ٤ش ُيٟ ١الد حَُٔكِش حُؼخ٣ٞٗش

 66 ػزي هللا ػزيٙ كل٢٘

1- 

د
ىح
٥
ح

 

ٖ ػِأ٠  أ٤ ٘ز٤ٜ ٖ ُح ش رأ٤ ِأ ُلٛخ يس ح ٝحُٔ ع  ُ٘ٞ ٝح  ْ ُظؼًخ ٝح ٤٘ذ  ُـظ طؤػ٤َ ح

٘خث٤ش ُؼ ّ ح ٜخ َ حُٔ  طيحه
 67 ٓؼ٤ي ٠ٍٓخٕ ػزي حُلظخف

2- 
ٛأـ / 686-515حُٔـظٔغ حُٔـَر٢ ك٢ حُؼَٜ حُٔٞكي ٖٓ 

1121-  1269 ّ 
 68 ٤ٗٔخء ػزي حُلظخف ٓلٔٞى

 69 ٔخػ٤َ ٓخُْ ٓلٔي كَكخصآ حُٜٔ٘ؾ حُظـ٣َز٢ ػ٘ي ك٤َْٔٗ ر٤ٌٕٞ ٝأُٛٞٚ حُؼَر٤ش -3

4- 
حُأأ٘لْ حإلٗٔأأخ٤ٗش ٝكٌأأَس حٌُٔأأخٍ رأأ٤ٖ حُلِٔأألش حُٜ٘يٝٓأأ٤ش 

 ٝحُلِٔلش ح٤٘٤ِ٤ُٜٚ
 70 ٓلظخف ٤ِٓٔخٕ ٓلٔي أرٞ ٗلٔٚ

5- 
حُالٛٞص حُؼو٢ِ ػ٘ي حُوي٣ْ أِْٗٔ ك٢ حُلِٔلش حُـَر٤ش ك٢ 

 حُؼٍٜٞ حُٞٓط٢
 71 ٓلٔي حكٔي ٤ِٓٔخٕ حكٔي

6- 
١ ٤َٛ ٔأأخ ٍ حـُ أأخ َ حالٜط ٢ ٝٓأأخث ٌٗخ أأ ػ٢ حُٔ أٞأ ٤ِأأش  -ُٝح ٤ِ أأش طل ٍٓح ى

٣ٞق  ٓ٠ لخكظش ٘ر ٣َل٤ش ٔر َ ُح ٍرخد حألٓ ٖ أ  ٓٚ ٤ٗش ػ٠ِ ػ٤٘ ٤ٓيح ٝ 
 72 أ٣ٖٔ ػ٠ِ ١ٚ كٖٔ

7- 
ىٍحٓش ٓوخٍٗأٚ رـخٓؼأش ر٘أ٠ –ػوخكش حُظ٘ظ٤ْ ٝؿٞىس حُظؼ٤ِْ 

 ٣ٞٓق
 73 رٌخٍ ٓلٔي ٗزَ ػزي حُـٞحى
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 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش حْٓ ح٤ٌُِش ّ
حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

8- 
ػالهأأأش حإلىٓأأأخٕ رخُظٞؿأأأٚ حُ٘وٜأأأ٢ ٝرؼأأأٞ ٓظـ٤أأأَحص 

 ىٍحٓٚ ٤ٓيح٤ٗٚ–ٟ ػ٤٘ٚ ٖٓ حُٔي٤ٖ٘ٓ حُ٘و٤ٜٚ ُي
 74 ػزي هللا ِٓطخٕ حكٔي ٍَٓٝ

9- 
ىٍحٓأأٚ  -ػوخثأأي حُأأي٣ٖ كأأ٢ طلٔأأ٤َحص حُٜأألخرش ٝحُظأأخرؼ٤ٖ

 ٝٛل٤ٚ طل٤ِ٤ِٚ
 75 ٓلٔي ػ٠ِ كٖٔ كٖٔ

10- 

د
ىح
٥
ح

 

ٜخ  ٤ذ حُلؼ٤ِش ١َٝم اىًٍح ل٣ٞش ٝحُيال٤ُش ك٢ حُظًَح ظخثق حُ٘ حُٞ

٣ش ىٍحٓش ططز٤و٤ش ػ٠ِ ـُ –رخُلخٓذ ح٢ُ٥  َٜأ ش حُٜلخكش حُٔ

 2009ا٠ُ  1952ك٢ حُلظَس ٖٓ 

 76 ٓلٔي ٍأكض ٓلٔٞى كَؽ

11- 
ىٍٝ حَُكخُأش حُؼأَد ٝحألٍٝٝر٤أ٤ٖ كأأ٢ ًظخرأش طأخ٣ٍن ٤ُز٤أأخ 

 ( 1922ا٠ُ  1798ح٤ُٔخ٢ٓ حالهظٜخى١ ٝحالؿظٔخػ٢  
 77 ٤ٓالى حٓلٔي ٤ٓالى ح٤ُُِظ٢٘

12- 
ىٍحٓأأش كأأ٢  –هٞحػأأي ر٤خٗأأخص ِٓلأأخص حُل٤أأي٣ٞ ػِأأ٠ ح٣ُٞأأذ 

 ُظل٤َِ حُٟٔٞٞػ٢ ٝحُظ٤ٌ٘ق حال٠ُح
 78 كخطْ أٍٗٞ ػزي هللا حكٔي

13- 
ٛأأٍٞس حُٔأأَحس كأأ٠ حٗأأؼخٍ ٗأأِحٍ هزأأخ٠ٗ ٍٝٝرأأَص ٝح٣أأض 

 ٠ِ٣ًَ ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش ٗل٤ٔش
 79 ٓلٔٞى َٓٝس ػزي حُل٤ٔي ٓلٔٞى

14- 
ٓـأأخالص حُظ٘أأخرش ٝحالهأأظالف كأأ٠ ٍح٣أأخص ؿأأٍٞؽ ح٤ُأأٞص 

 ٝطٞٓخّ ٛخٍى١ 
 80 ٓخٓق كٖٔ حكٔي ػزي حُـ٤َِ

15- 
حُظوزَ حإلؿظٔخػ٢ ُٔـ٢ُٜٞ حُ٘ٔذ ك٢ حُٔـظٔأغ : ىٍحٓأش 

 ٤ٓيح٤ٗش رٔلخكظش ر٢٘ ٣ٞٓق
 81 ٣ٞٛيح ٓلٔٞى ػٔخٍ

16- 
حُٔوط١ٞ حُؼَر٢ كأ٢ ٛأؼ٤ي ٜٓأَ : ىٍحٓأش كأ٢ حُ٘أٌَ 

 ٝح٠ُٕٔٔٞ
 82 ٓيكض أكٔي ٓلٔٞى

1- 

ـ 
حُظ

ـــ
ـــ
ـ

س 
ٍ
خ

 

  كأأ٠  ICTىٍٝ طٌُ٘ٞٞؿ٤أأخ حُٔؼِٞٓأأخص ٝحالطٜأأخالص   

١خٍ حُل١ٌَ ُٔلخٓأزش حُظٌأخ٤ُق ىٍحٓأش ٗظ٣َأش طط٣َٞ حإل

 ٝططز٤و٤ش

 83 ُئ١ ػ٠ِ ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ ػ٢ِ

2- 
 اىحٍس أهطخٍ حَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس

 
 84 َٜٗ ػزي حُلل٤ع ٓلٔي ٓلٔي

1- 

لو
حُ

ـــ
ـــ
ـــ

م
ٞ

 

 85 ٝحثَ ػزي حُٔـ٤ي كٖٔ حُٔٔج٤ُٞش حُي٤ُٝش ػٖ حألٗ٘طش حُو٠خث٤ش

2- 
ٓظطِزأخص حُظ٤ٔ٘أش كأ٢ ظأَ أكٌخّ حُظؼأخٕٝ حُأي٢ُٝ ُظلو٤أن 

 حُؼُٞٔش حالهظٜخى٣ش 
 86 ٓؼظِ حكٔي آٔخػ٤َ ػزي حُؼخٍ

3-  ١ٝ ُ٘ٞ ع ح ُظِٞ ٖ ح ٣َشٓ  ُزل ِز٤جش ح ٤ُشُ  ُٝي ٔخ٣ش ح ل  87 ٍٟخء ٍؿذ ػزي حُط٤ق ُح

 88 ٓخَٛ ٍٟٞحٕ حكٔي ػزي حَُك٤ْ حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ُظؤى٣ذ أػ٠خء ح٤ُٜجخص حُو٠خث٤ش -4

5- 

كخُأأش اُأأ٠ حُٔلٌٔأأش حُـ٘خث٤أأش ٓأأِطش ٓـِأأْ حألٓأأٖ كأأ٢ حإل

حُي٤ُٝش كأ٢ ٤ٓؼأخم حألٓأْ حُٔظلأيس ٝهٞحػأي حُوأخٕٗٞ حُأي٢ُٝ 

 حُؼخّ

 89 ٓلٔي حكٔي ػ١ِٞ

 90 آالّ رٔخّ ٜٓطل٠ حُؼ١َٔحالهظٜخٙ ر٘ظَ ١ؼٕٞ حُٔٞظل٤ٖ ىٍحٓش ٓوخٍٗش ك٢  -6
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 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش حْٓ ح٤ٌُِش ّ
حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

 حُوخ٤ٖٗٞٗ ح١َُٜٔ ٝح٣ٌُٞظ٢

 91 لٔي ػزي حٍَُٓٞحكٔي ٓ حإلَٟحد ك٢ حُوخٕٗٞ ح١َُٜٔ ىٍحٓش ٓوخٍٗش -7

8- 
اٌٗخ٤ُش حُ٘لخك٤ش ٝحُٔٔخثِش ك٢ ٓئٓٔخص حُؼَٔ ح٠ُ٘ٔ 

 ىٍحٓش ٓوخٍٗش

حكٔي ػزي حُٞٛخد ٓلٔٞى ػزي 

 حُٞٛخد
92 

 93 ػالء حُي٣ٖ ك٤ٖٔ ػزخّ حالٗيٓخؽ حَُٜٔف ىٍحٓش هخ٤ٗٞٗش ٓوخٍٗش -9

 94 ٤ٖهخُي ك٤ٖٔ ٓلٔي كٔ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ حُٔٔج٤ُٞش ك٢ ا١خٍ ػوي حُ٘وَ حُزل١َ -10

11- 
حُظٜخىّ حُزل١َ ك٢ ا١خٍ حُٔؼخٛيحص ٝحالطلخه٤خص حُي٤ُٝش 

 ٝحُظ٣َ٘غ ح١َُٜٔ
 95 ٣خَٓ ٓلٔي ١ٚ ٍكخػ٢

12- 
حُٔٔج٤ُٞش حُي٤ُٝش ػٖ ؿَحثْ حالػظوخٍ ٝحُظؼ٣ٌذ ك٢ 

 ٟٞء هٞحػي حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ
 96 أ٣ٖٔ ػزي حَُكٖٔ آخّ ٓلٔي

13- 

ويْٜٓ ك٢ حُٔٔج٤ُٞش حُٔي٤ٗش ُِ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ ػٔخ ٣ٔظ

ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ىٍحٓش ٓوخٍٗش ر٤ٖ حُوخٕٗٞ ح١َُٜٔ 

 ٝحُل٢َٔٗ ٝحأل٢ٌ٣َٓ 

 97 ًَّ َٓهٚ ٣ٞٓق ؿز٣َخٍ

14- 
حُظ٘ظ٤ْ حُوخ٢ٗٞٗ ُظيحٍٝ حٌُٜٞى حُظـخ٣ٍش حُٜخىٍس ٖٓ 

 حُٔٔظٞىػخص حُؼخٓش
 98 كٔخىس ارَح٤ْٛ حكٔي ٓالٓش

 99 ١َ ػزي حُظخَٛ ك٤ٖٔػٜخّ ػ٘ ٓٔج٤ُٞش حإلىحٍس ػٖ هَحٍ حالػظوخٍ حإلىح١ٍ -15

 
حُظَر٤ش 

 ح٣َُخ٤ٟش 
 ال توجد دراساث عليا بعد
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 طل٤َِ ٝطو٤٤ْ ٓوخٍٕ ُظٔـ٤الص حُٔخؿٔظ٤َ ٝحُيًظٍٞح1.5.3ٙ
يوضح الجدول التال  الت ليل المقارو ل ليات الجامعة لتسجيبت درجة الماجستير ودرجة 

 -:30/6/2010 تم  1/7/2009خبل الفتري مو  الد توراو

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ
 اؿٔخ٢ُ طٔـ٤الص حُيًظٍٞحٙ طٔـ٤الص حُٔخؿٔظ٤َ

 حُؼيى
% 

 % ػيى % ػيى
 %13.5 39 %12 12 %14 27 حُطذ حُز١َ٘ 1
 %19.3 56 %5 5 %27 51 ح٤ُٜيُش 2
 - - - - - - حُظ٣َٔٞ 3
 - - - - - - حُٜ٘يٓش 4
 %16.2 47 %14 14 %17 33 حُؼِّٞ 5
 - - - - - - حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٢ 6
 %14.5 42 %18 18 %13 24 حُطذ حُز٤ط١َ 7
 %12.8 37 %17 17 %10.5 20 حُظَر٤ش 8
 %14 41 %16 16 %13.5 25 ح٥ىحد 9

 %5.9 17 %15 15 %1 2 حُلوٞم 10
 %3.8 11 %2 2 %5 9 حُظـخٍس 11
 - - - - - - حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش 12

 %100 290 %100 99 %100 191 حإلؿٔخ٠ُ
ومات التي تضمنها الجدول السابق يمكن تقييم تسججيتت الماجسجتير والجدكتورا  باستقراء المعم

 1عمى النحو التالي

  ح٤ٌُِخص ًحص أًزَ طَط٤ذ ك٢ طٔـ٤َ ٍٓخثَ حُٔخؿٔظ٤َ -1
 حُظَر٤ش حُطذ حُز٤طَٟ ح٥ىحد حُطذ حُزَٟ٘ حُؼِّٞ ح٤ُٜيُش حْٓ ح٤ٌُِش

 20 24 25 27 33 51 ػيى حُظٔـ٤الص

% 27% 17% 14% 13% 12% 10.5% 

 

 ح٤ٌُِخص ًحص أهَ طَط٤ذ ك٢ طٔـ٤َ ٍٓخثَ حُٔخؿٔظ٤َ  -2
 حُظـخٍس  حُلوٞم  حْٓ ح٤ٌُِش

 9 2 ػيى حُظٔـ٤الص

% 1% 5% 

 

                                           
1

 %.10لتي تزيد نسبتها المئوية عن الكميات ذات أكبر ترتيب في التسجيالت هي الكميات ا 
 %.10أما الكميات ذات أقل ترتيب في التسجيالت هي الكميات التي تقل نسبتها المئوية عن 
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 ح٤ٌُِخص ًحص أًزَ طَط٤ذ ك٢ طٔـ٤َ ٍٓخثَ حُيًظٍٞحٙ  -3
حُطذ  حْٓ ح٤ٌُِش

 حُز٤طَٟ 

 حُطذ حُزَٟ٘  حُؼِّٞ  حُلوٞم ح٥ىحد  حُظَر٤ش 

ػيى 

 ظٔـ٤الصحُ
18 17 17 

16 
14 12 

% 18% 17% 17% 16% 14% 12% 

 

 ح٤ٌُِخص ًحص أهَ طَط٤ذ ك٢ طٔـ٤َ ٍٓخثَ حُيًظٍٞحٙ  -4

 حُظـخٍس  ح٤ُٜيُش  حْٓ ح٤ٌُِش

 2 5 ػيى حُظٔـ٤الص

% 5% 2% 

 

 ح٤ٌُِخص حُظ٠ ال٣ٞؿي رٜخ ىٍحٓخص ػ٤ِخ  -5
  حْٓ ح٤ٌُِش  ّ

  التمريض  -1

  الهندسة  -2

  عليس الصناعمالت  -3

  التربية الرياضية  -4

 

 

 ح٤ٌُِخص ًحص أًزَ طَط٤ذ ك٢ طٔـ٤الص حُٔخؿٔظ٤َ ٝحُيًظٍٞحٙ  -6
 

 % ػيى حُظٔـ٤الص حْٓ ح٤ٌُِش ّ

 %19.3 56 الصيدلة 1
 %16.2 47 العلوس 2
 %14.3 42 الط  البيطرى 3
 %14 41 ا دا  4
 %13.5 39 الط  البشرى 5
 %12.8 37 التربية 6

 

 ح٤ٌُِخص ًحص أهَ طَط٤ذ ك٢ طٔـ٤الص حُٔخؿٔظ٤َ ٝحُيًظٍٞحٙ  – 7

 % ػيى حُظٔـ٤الص  حْٓ ح٤ٌُِش 
 %2.3 7 حُلوٞم   -1
 %4 12 حُظـخٍس   -2
 %5.9  17 حُلوٞم -3
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حُلخٛأ٤ِٖ ػِأ٠ ىٍؿظأ٠  حُٔخؿٔأظ٤َ ٝحُأيًظٍٞحٙ ٓأٖ ؿ٤ٔأغ ٤ًِأخص ؿخٓؼأش  ربػيحىر٤خٕ  1.6

  2010ص حُؼ٤ِخ رخُـخٓؼش ٝكظ٠ ر٠٘ ٣ٞٓق ٌٓ٘  حٗ٘خء حُيٍحٓخ

 حُٔ٘ش
 ٤ٛيُش ػِّٞ ١ذ ر٤طَٟ طَر٤ش حىحد كوٞم طـخٍس

 ى ّ ى ّ ى ّ ى ّ ى ّ ى ّ ى ّ

89 - - - - - - - - - - - - - - 
90 - - - - - - - - - - - - - - 
91 - - - - - - - - 3 - - - - - 
92 - - - 1 - - - - 9 1 1 - - - 
93 1 1 1 5 1 - - - 8 2 2 - - - 
94 5 - - 2 5 - - - 9 1 1 - - - 
95 4 2 - 2 7 3 - - 4 5 5 - - - 
96 3 1 1 3 7 5 - - 5 5 11 1 - - 
97 6 5 2 4 14 3 2 - 9 3 13 2 - - 
98 6 - - 5 5 2 1 - 16 10 7 4 - - 
99 2 - - 4 8 9 8 2 9 6 18 3 - - 

2000 2 4 - 6 13 12 9 5 10 6 11 5 - - 
2001 4 2 - 5 16 6 12 1 7 9 12 5 - - 
2002 - 2 1 5 12 3 9 5 15 16 12 10 - - 
2003 2 7 - 8 21 4 16 2 10 14 7 9 - - 
2004 - 4 - 9 18 11 13 9 11 17 10 6 - - 
2005 3 2 1 12 12 9 8 7 14 3 15 13 - - 
2006 2 4 - 2 13 5 12 11 5 10 16 4 - - 
2007 3 1 - 10 17 9 13 9 21 8 19 12 - - 
2008 6 3 1 9 22 9 20 16 14 13 26 14 1 - 
2009 14 3 1 2 26 12 14 15 15 7 32 14 5 3 
2010 28 3 4 17 100 17 13 15 38 27 69 16 61 3 

 6 67 118 287 163 231 97 150 119 317 111 11 44 91 حالؿٔخ٠ُ
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 ص  حُؼ٘ٞحٕ   حألَٗحف(أكٜخث٤ش روَحٍحص ٓي حُو٤ي أٝ حُظٔـ٤الص ٝطؼي٣الص حُظٔـ٤ال 1.7

 30/6/2010كظ٠  1/7/2009اكٜخث٤ش ػيى٣ش رٔي حُو٤ي ٖٓ  1.7.1

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ
 1/7/2009 

30/9/2009 

1/10/2009 

31/12/2009 

1/1/2010 

31/3/2010 

1/4/2010 

30/6/2010 

 حإلؿٔخ٢ُ

 

حُطذ  1

 حُز١َ٘
-- -- 2 -- 2 

حُطذ  2

 حُز٤ط١َ
-- 5 -- 2 7 

 -- -- -- -- -- ح٤ُٜيُش 3
 33 9 13 10 1 حُؼِّٞ 4
 45 8 11 6 20 ح٥ىحد 5
 26 6 20 -- -- حُلوٞم 6
 14 4 4 1 5 حُظـخٍس 7
 3 2 1 -- -- حُظَر٤ش 8

 130 31 51 22 26 حإلؿٔخ٢ُ 

 
 

 30/6/2010كظ٠  1/7/2009اكٜخث٤ش ػيى٣ش رظؼي٣َ حُؼ٘ٞحٕ ٖٓ  1.7.2

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ
1/7/2009 

30/9/2009 

1/10/2009 

31/12/2009 

1/1/2010 

31/3/2010 

1/4/2010 

30/6/2010 

 حإلؿٔخ٢ُ

 

حُطذ  1

 حُز١َ٘
1 1 -- -- 2 

حُطذ  2

 حُز٤ط١َ
2 4 2 3 11 

 8 4 1 3 -- ح٤ُٜيُش 3
 17 5 5 4 3 حُؼِّٞ 4
 1 -- -- -- 1 ح٥ىحد 5
 -- -- -- -- -- حُلوٞم 6
 2 -- 2 -- -- حُظـخٍس 7
 5 -- 4 -- 1 حُظَر٤ش 8
 46 12 14 12 8 ٔخ٢ُحإلؿ 
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 30/6/2010كظ٠  1/7/2009اكٜخث٤ش ػيى٣ش رظؼي٣َ حإلَٗحف ٖٓ  1.7.3

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ
1/7/2009 

30/9/2009 

1/10/2009 

31/12/2009 

1/1/2010 

31/3/2010 

1/4/2010 

30/6/2010 

 حإلؿٔخ٢ُ

 

حُطذ  1

 حُز١َ٘
-- 1 -- 2 3 

حُطذ  2

 حُز٤ط١َ
7 9 2 4 22 

 26 4 1 19 2 ح٤ُٜيُش 3
 40 10 8 16 6 حُؼِّٞ 4
 17 4 2 7 4 ح٥ىحد 5
 -- -- -- -- -- حُلوٞم 6
 3 -- 3 -- -- حُظـخٍس 7
 23 9 8 -- 6 حُظَر٤ش 8
 134 33 24 52 25 حإلؿٔخ٢ُ 
 

 30/6/2010كظ٠  1/7/2009اكٜخث٤ش ػيى٣ش ر٘طذ حَُٓخثَ ك٢ حُلظَس 1.8
ر والد توراو خبل الفتري ، والتالم يتضالح يوضح الجدول التالم بياو شط  رسائل الماجستي

رسالالة لال   ليالة  (28)، وشالط  عالدد  %53رسالة ل   لية ال قوآل بنسالبة  59منها شط  عدد 

 .  %9رسالة ل   لية العلوس بنسبة  15% ، وشط  عدد 25ا دا  بنسبة 

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ
1/7/2009 

30/9/2009 

1/10/2009 

31/12/2009 

1/1/2010 

31/3/2010 

1/4/2010 

30/6/2010 

 حإلؿٔخ٢ُ

 

حُطذ  1

 حُز١َ٘
-- -- -- 1 1 

حُطذ  2

 حُز٤ط١َ
-- 2 1 2 5 

 1 1 -- -- -- ح٤ُٜيُش 3
 10 2 1 5 2 حُؼِّٞ 4
 28 4 7 9 8 ح٥ىحد 5
 59 17 42 -- -- حُلوٞم 6
 1 -- 1 -- -- حُظـخٍس 7
 6 3 1 2 -- حُظَر٤ش 8
 111 30 53 18 10 حإلؿٔخ٢ُ 
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 ر٤خٕ طل٠ِ٤ٜ رز٤خٕ طِي حَُٓخثَ  ٓخؿٔظ٤َ   ٝىًظٍٞحٙ(.ٝك٤ٔخ ٠ِ٣ 

 ٗطذ ٍٓخثَ حُٔخؿٔظ٤َ  1.8.1

 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش حْٓ ح٤ٌُِش ّ
حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

1- 

ُش
٤ي
ٜ

حُ
 

٤ٛخؿش ٝػزخص ٠ٓخىحص ك٣ٞ٤ش ٓؼ٤٘ش ك٠ رؼٞ 

 حُٔٔظل٠َحص ح٤ُٜي٤ُش ُالٓظويحّ حُوخٍؿ٠
 1 كز٤زش ٤ٓي حكٔي ٓؼي

1- 

ؼِ
حُ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ــ
ّٞ

 

ّ حػخٍس  –رخُٜلَحء حَُ٘ه٤ش  –ىٍحٓش كٍِٞح ٝحىٟ ٍٓ٘ٞ 

 هخٛش رٔخ ٣ٜخكزٜخ ٖٓ حًظ٤ٔ٤ٓٞ٘٤ظخص 
 2 أٓٔخء ٗز٤َ أكٔي أ٤ٖٓ

2- 
ىٍحٓأأخص كٔأأ٤ُٞٞؿ٤ش ُ٘زخطأأخص حٌُأأخكٍٞ ػالهظٜأأخ رأأخَٓحٝ 

 حُ٘زخص 
 3 ٤ٗٔخء ٍؿذ ٓلٔي أكٔي

3- 

ططز٤وخص حالٓظ٘ؼخٍ ػٖ رؼأي ٝٗظأْ حُٔؼِٞٓأخص حُــَحك٤أش 

٤ْ حَُٝحٓأأذ حُٔأأخك٤ِش ُِؼٜأأَ حَُرأأخٟ ُٔأأخكَ حُزلأأَ ُظو٤أأ

 َٜٓ -حالكَٔ 

 4 ٓلٔي ٓزَٝى ٓلٔٞى حكٔي

4- 

حُزِٔأأَس حُٔخث٤أأش رخُٔ٘أأخًٍش ُأأزؼٞ ٓ٘أأ٤َٓٞحص حُل٤٘٤أأَ ٓأأغ 

ٓٞٗأأأأَٞٓ ٣لظأأأأٟٞ ح٤ُ٘ظأأأأَٝؿ٤ٖ حٝ حٌُز٣َأأأأض ٝطٞٛأأأأ٤ق 

 حٌُٞر٤َُٞٔحص حُ٘خطـش 

حُٜي٣ن ٓلٔي ٓؼي ػزي 

 حُٞٛخد
5 

1- 

ط
ز٤
حُ

ـــ
ٟ
َ

 

خص ػأأأٖ ١أأأَم حُٔأأأ٤طَس ُؼِأأأ٠ ػأأأي١ٝ رؼأأأٞ حُيٍحٓأأأ

 ح٤ًٌُٔٞي٣خ ك٠ حُيؿخؽ
 6 ارَح٤ْٛ أرٞ ح٣ِ٤ُي ٗخٓش

2-  ّ ِٞل ٟش ك٠ ُح َٔ ٝرخص حُٔ ٌَ ٤ٔ ٖ ُح ٌ٘ق ػ ٣َؼش ُِ  7 ؿ٢ٔ٤ ػي٢ُ هٞٓش  ى٤ٓخٕ ُحطَم حُٔ

٣ٍخ  -3 َح ٜ٘ؼش ك ّ حُٔ ُِلٞ ـخص ح ٘ظ ؿ٤خ ُٔ ُٞٞ َر ٤ٌٔ َ ُح وخ١  8 أ٤٘ٓش ٓٔيٝف ؿٔخٍ ٓلٔي حُٔ

1- 

ر٤
َ
حُظ

ـــ
ـــ
ـ

شـــ
 

حٛأالف ٓ٘ظٞٓأأش حُظؼِأ٤ْ حُٔأأ١ٞ٘ حُؼأأخّ رٜٔأَ كأأ٠ ٟأأٞء 

 حُظٞؿش ٗلٞ حالىحٍس ٖٓ ٓٞهغ حُٔيٍٓش
 9 َٓٝس ٓلٔي ػِ حُي٣ٖ

2- 
حكظ٤خؿأأأأخص حُظؼِأأأأ٤ْ حالرظأأأأيحث٠ ٓأأأأٖ حُٔؼِٔأأأأ٤ٖ ٝػالهظأأأأش 

 2020رٔوَؿخص ٤ًِش حُظَر٤ش كظ٠ ػخّ 
 10 َٓٝس ٓالٓش ػزي حُل٤ِْ

3- 
َكِأأش حالرظيحث٤أأش كأأ٠ حُظ٤ٔ٘أأش حالىح٣ٍأأش ُٔأأي١َ٣ ٓأأيحٍّ حُٔ

 ٟٞء ٓؼخ٤٣َ حالىحٍس حُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔظ٤ِٔس 
 11 ٓلٔي ػ٠ِ ك٤ٖٔ

1- 

د
ىح
٥
ح

 

 12 ٤ٗلٖ ٗز٤َ ػزي حُظٞحد حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ُِوٜش ػ٘ي ٤ٌٓ٘ش كئحى  

2-  ٠ُٞ َ حُٜ ٘وي٣ش ػ٘ي حر٠ ٌر ْ ُح ٤ٛ ٔلخ ٤ِش –ُح ٤ِ ش طل ٍٓح  13 حرَح٤ْٛ ػ٠ِ ػزيٙ ى

 14 م ٤ٓي ١ٖٔ٣خٍ ىٍحٓش ٤ٜٗش –ٍٓٞس ٣ٞٓق  -3

4- 
 ٖ٤٤ ٔأأ٘أ الص حُٔ ئٓٔأأأ٠ ٝٓ٘أأٌأ ٤أأأش  –حُظ٘ظأأأ٤ْ حُٔ ىٍحٓأأأش ٤ٓيٗح

ئٓٔخص حَُػخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش رٔي٣٘ش ر٠٘ ٣ٞٓق ُٔ 
 15 حٓخ٠ٗ ٛزل٠ كئحى

5- 
 ٝ ِأ ٣ٞش كظأ٠ حـُ ِٗ ُٝش حـُ ي ّ ُح ٌ ه٤خ ٘ٓ  ّ س ك٠ ١ٞ ٍٜخ ل َ ُح ٓظٛخ

   ٠ُٞ ـ  ّ ( 1220 – 999ٙ /  617 – 389حُٔ
 16 ٓخٓق ٓلٔي ٓلٔي ٛخٍٕٝ

6- 
رلأأأأغ كأأأأ٠  –حَُٔىٍٓأأأأش ٝحالٓأأأأَس ٝحالٛأأأألخف حُز٤أأأأت 

 حالٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ حُظَر٣ٞش ك٠ ح٣َُق حَُٜٟٔ 
 17 حَٓ ًٔخٍ ػزي حُؼخٍ

7- 
 ٖ أأأأأأ٤خى٣ ٔخػأأأأأأش حُٜ ُؼوخك٤أأأأأأش ـُ وٜٞٛأأأأأ٤ش ح رلأأأأأأغ كأأأأأأ٠  –ُح

 ٕ ٝ س هٍخ غ رل٤َ ـٔظ ُؼوخك٢ ك٠ٓ  ؿ٤خ ح ُٞٞ ٝر َٗؼ ّ  –حال ُل٤ٞ  ح
 18 حكٔي ػٞٝ هللا ٓلٔي

 19 ٓ٘خٍ ػزي حُٔالّ ٓلٔي٣ٖ ّ 1908د حُؼؼٔخ٠ٗ رٞال٣ش ىٍٝ ح٤ُٜٞى ك٠ حالٗوال -8

 حُز٤٘ش حُظ٤ًَز٤ش ك٠ ٗؼَ حرٖ هخطٔش حالٜٗخ١ٍ -9
 ٜٓطل٠ ٓلٔي ٓلٔي

 ػزي حُوٟٞ
20 

10- 

د
ىح
٥
ح

 

ىٍحٓأش  –حُظٞحَٛ حُ٘ل٤ش ك٠ ًظأخد حُٔلظٔأذ الرأٖ ؿ٘أ٢ 

 ط٤ًَز٤ش ىال٤ُش
 21 ٓلٔي كخٓي كٔٞىس ٓلٔي

11- 
ىٍحٓأأأش  -ٗظ٣َأأأش حُوٞحُأأأذ حُظَح٤ًأأأذ حُ٘ل٣ٞأأأش كأأأ٠ ٟأأأٞء

 ططز٤و٤ش ػ٠ِ ًظخد حُلـش

 ارَح٤ْٛ ٓلٔي ك٤ٖٔ

 ػزي حُـٞحى
22 
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 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش حْٓ ح٤ٌُِش ّ
حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

 23 ٓلٔي ٤ِْٓ كخٓي ػ٠ِ ىٍحٓش ؿـَحك٤ش –حُ٘وَ ك٠ ٓلخكظش ر٠٘ ٣ٞٓق  -12

13- 
ىٍحٓأش  –حُـِٔش حُز٤ٔطش ك٠ ى٣ٞحٕ ٤َُٛ رأٖ أرأ٠ ٓأ٠ِٔ 

 ىال٤ُش ط٤ًَز٤ش 
 24 هخُي ٓلٔي حكٔي ٓلٔي

14- 
رلأغ كأ٠  –يحص ٝحػَٙ ػِأ٠ حُٔأَٝ ٝحُ٘ألخء ٗٔن حُٔؼظو

 حالٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ حُطز٤ش 
 25 َٓٝٙ كخٍٝم كٖٔ ٓلٔي

15- 
حُ٘زخطخص حُطز٤ش ٝحُؼط٣َش حٍُِٔ٘ػش كأ٠ ٓلخكظأخص ٜٓأَ 

 ىٍحٓش ك٠ حُــَك٤خ حالهظٜخى٣ش  –حُٞٓط٠ 
 26 ٤ُٝي ػزي حَُحُم ػو٤ِش

16- 
 – حُٔيٝٗخص حالٌُظ٤َٗٝش كأ٢ ٓـأخٍ حٌُٔظزأخص ٝحُٔؼِٞٓأخص

 ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش ُٔؼخ٤٣َ حُز٘خء ٝحُظ٘ظ٤ْ ٝحالٓظَؿخع
 27 حُٜخّ ٓؼ٤ي ٓؼي هللا كَؽ

17- 
حُظ٣ِٝي رخالطٜخٍ حُٔزخَٗ ٝحٓأظويحٓش كأ٠ ٌٓظزأش حُـخٓؼأش 

 حال٤ٌ٣َٓش رخُوخَٛس
 28 أٓخ٢ٗ ٤ٓي ػ٠ِ كٖٔ

18- 
ىٍحٓأش  –حالػخٍ حالؿظٔخػش حُ٘خؿٔش ػٖ ٓـٖ ٍد حألَٓس 

 ُٔٔـ٤ٖٗٞ رٔي٣٘ش ر٠٘ ٣ٞٓقحؿظٔخػ٤ش ُؼ٤٘ش ٖٓ حَٓ ح
 29 ىػخء ح٤ُٔي ٓلٔي ٓؼخ٢ُ

19- 
حُظ٘ظ٤ٔخص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحإلىح٣ٍش ك٢ اك٣َو٤خ ك٢ ػٜي حالؿخُزش 

  184-296 /ٙ800-909 ) ّ 
 30 ح٣ٔخٕ حرٞ رٌَ ٓلٔي ري١ٝ

20- 
ٓزأأيأ حالهظٜأأخى ػ٘أأي ٤ُٝأأخّ حالًٝأأخ٠ٓ ٝأػأأَس كأأ٢ حُلِٔأألش 

 حُلي٣ؼش ٝحُٔؼخَٛس 
 31 ّٝالء حكٔي ػزي حُٔال

 32 ٓلٔي ٓلٔي ٓئٖٓ ٓٔظ٣ٞخص حُظِو٢ ك٢ ٓوخٓخص حُل١َ٣َ  -21

22- 

حُظلٞالص حالهظٜخى٣ش ٝ  طـ٤٤َ حُيٍٝ حُأٞظ٤ل٢ ُِٔأَأس كأ٢  

ىٍحٓأأأش ٤ٓيح٤ٗأأأش ُؼ٤٘أأأش ٓأأأٖ حألٓأأأَ  –حألٓأأأَس  حُٜٔأأأ٣َش 

 رٔي٣٘ش ر٢٘ ٣ٞٓق 

 33 ٤ٗٔخء ري١ٝ ك٤ٖٔ

23- 
-1966ىٍحٓأأش ؿـَحك٤أأش   –ٓأأٌخٕ ٓلخكظأأش ر٘أأ٢ ٓأأ٣ٞق 

2006 ) 
 34 ٛ٘خء ػزي حُل٤ِْ ه٠َٗ ٍٗٞحٕ

 35 حكٔي ٓلٔي حرَح٤ْٛ ػزي حُلظخف ىٍحٓش ؿـَحك٤ش –حٓظويحّ حألٍٝ ك٠ ًَِٓ ر٠٘ ٣ٞٓق  -24

25- 
ىٍحٓأش كأ٠  –حٓزخد حُٞكخٙ ك٠ َٜٓ ك٠ حُوإَٔ حُؼ٘أ٣َٖ 

 حُــَحك٤ش حُطز٤ش 
 36 طـ٣َي ٤ٓي كٖٔ

1- 

ٍس
ـخ

حُظ
 

ىٍحٓش  –٤ٗش طل٤ٖٔ ٓٔظٟٞ ؿٞىس حُلٌٞٓش حالٌُظَٝ

 ٤ٓيح٤ٗش ػ٠ِ َٓ٘ٝع طل٤ٖٔ حُظؼ٤ِْ
 37 ٜٓطل٠ ٍؿذ ػ٠ِ ٓلٔي
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 ٗطذ ٍٓخثَ حُيًظٍٞحٙ

 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش حْٓ ح٤ٌُِش ّ
حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

1- 

ذ 
ط
حُ

َ
٘
حُز

ٟ
 

ُْ ٣ظليى ٟٓٞٞع حَُٓخُش ٝٗوِض ح٠ُ ٤ًِش ١ذ ؿخٓؼش 

 رٜ٘خ
 1 ٛخُٚ ٢ٓٞٓ ٓلٔي

1- 

ؼِ
حُ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ّٞ
 

 2 ٓلٔي ٓؼ٤يحٕ ٓؼ٤ي حالٓظطخٍس ٖٓ ح٣ُٞ٘خص ًحص حُٜخُش 

2- 
 طل٤٠َ ٝط٤ٛٞق ح٤ًٔي حُِٗي حُ٘خٗٞ كـ٢ٔ حُ٘و٠ 

 ٝحُٔ٘خد الٓظويحٓش ك٠ حُظطز٤وخص حالُظٌَٟٝٞث٤ش 
 3 ػالء حُي٣ٖ ػزي حُظٞحد ٓلٔي

3- 

 حُظَِٔٔ حُٔؼي٠ٗ حُٔظزٍِٞ ٝحُٔوخ١َ حُز٤ج٤ش 

-حُل٤ّٞ –هخٍٕٝ  ٝحال٤ٔٛش حالهظٜخى٣ش ٤ُٔخس رل٤َس

َٜٓ 

 4 ٓلٔٞى ٤ٓي ٜٓطل٢

4- 

ىٍحٓش ك٤ًَش ُظلخػالص حالٗظوخٍ حالٌُظ٠َٗٝ ُزؼٞ 

حُؼ٘خَٛ حالٗظوخ٤ُش حُٔلظ٣ٞش ػ٠ِ حُِـ٘يحص ًحص ٗ٘خ١ 

 ر٤ُٞٞؿ٢ 

 5 أٍٗٞ ػزي حُل٤ٔي ٓلٔي أرٞ ٣ُي

5- 
حُل٤أأ١ٞ ُزٌظ٣َ٤أأخ حُؼوأأي حُـ٣ٌٍأأش ىٍحٓأأخص ػِأأ٠ حُظ٘أأٞع 

 رؼٞ ٗزخطخص حُزو٤ُٞش رَٜٔ  ح٣َُِٝر٤خ ( حُٔؼُِٝش ٖٓ 
 6 

 7 ٓلٔٞى ه٠َٗ ػٞٝ  -6

1- 

ذ 
ط
حُ

ٟ
َ
ط
ز٤
حُ

 

ىٍٝ حَُػخ٣أأأش كأأأ٠ حُٔأأأ٤طَس ػِأأأ٠ حُٔأأأ٤ًِٞخص حُـ٤أأأَ 

 َٓؿٞرش ك٠ حُيٝحؿٖ 
 8 كخ١ٔش ك٘ل٢ ٤ٓي

2- 
ح٤ُِٔأأِحص حٌُخٓ٘أأش ُظٌُ٘ٞٞؿ٤أأأخ ٜٓأأللخص حالٗٔأأـش كأأأ٠ 

 حُزخػُٞٞؿ٤خ حُظ٘و٤ٜ٤ش
 9 ح٤ُ٘ٔخء ٗز٤َ أ٤ٖٓ

1- 

ر٤
َ
حُظ

ـــ
ـ

ـــ
ـــ
ــ

ش
 

كخػ٤ِأأأأش حُٔأأأأ٤ٌٞ ىٍحٓأأأأخ ٝحٓأأأأظويحّ أٗ٘أأأأطش  حُأأأأٞػ٢  

حُلُٞٗٞأأأٞؿ٢  كأأأ٢ ػأأأالؽ رؼأأأٞ حٟأأأطَحرخص حُ٘طأأأن 

رخٓأأظويحّ ٍٓأأخّ حُل٘أأي حُأأي٣٘خ٢ٓ ُأأي١ حُٔؼأأخه٤ٖ ػو٤ِأأخ 

 ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش ا٤ٌ٤٘٤ًِٚ -حُوخر٤ِٖ ُِظؼِْ

 10 حكٔي ػزي هللا ػزي حُٔالّ

2- 
حُلٌأأَ حُؼالهأأش رأأخالهَ كأأ٠ حُلٌأأَ حُظَرأأٟٞ حالٓأأال٠ٓ ٝ

 حُظَرٟٞ  حُـَر٢  ك٠ ٟٞء أٛيحف حُظَر٤ش 
 11 َٗٝم ٓلٔي ٗلخطش

3- 
ططأأ٣َٞ ٓأأٜ٘ؾ حُٔلخٓأأزش حُل٤ٌٓٞأأش رخَُٔكِأأش حُؼخ٣ٞٗأأش 

 حُظـخ٣ٍش ك٠ ٟٞء ٓظطِزخص ٓٞم حُؼَٔ
 12 كٖٔ ػ٠ِ ؿٞىس

1- 

د
ىح
٥
ح

 

ًظأأذ حُلَحثأأي ٝحُوالثأأي كأأ٠ طَحػ٘أأخ حُؼَرأأ٠ ٓأأغ حُظلو٤أأن 

ْ حُٔٔأأأ٠ٔ ح٠٣أأأخ ٌُظأأأخد حُؼوأأأي حُ٘لأأأ٤ْ ِٝٗٛأأأش حُـِأأأ٤

حُلَحثأأي حُوالثأأي ُٔلٔأأي رأأٖ رأأي حُأأَكٖٔ رأأٖ حرأأ٠ رٌأأَرٖ 

 ٓلٔي حُط٠ُٗٞٞ

 13 ٜٓخ ٓلٔٞى ٠ًُ

2- 
 ٓلٔٞى ػزي حَُك٤ْ حُظَحر٢ ح٠ُٜ٘ ك٠ ٍٓٞس حٍ ػَٔحٕ

 ػزي حَُكٖٔ
14 

3- 
 –ر٘خء ٝط٤ٔ٘أش ٓـٔٞػأخص حٌُٔظزأخص حَُه٤ٔأش كأ٠ ٜٓأَ 

 ىٍحٓش ُِٞحهغ ٝطوط٢٤ ُِٔٔظوزَ 
 15 ٛخ٢ٗ ٍؿذ ِٗز٢

1- 

لو
حُ

ـــ
ـــ
ـــ
ــ

م
ٞ

 

حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ٤ُِٔأخٙ حُي٤ُٝأش كأ٢ ٟأٞء ٓ٘أَٝع ُـ٘أش 

 حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ٤ُِٔخٙ
 16 ٜٓطل٠ ٓلٔي ػزي حُلل٤ع

 17 ٢ٓٞٓ ٓلٔي ػزي حُلل٤ع ط٤ٓٞغ ػ٣ٞ٠ش ٓـِْ حألٖٓ حُي٢ُٝ -2

 18 ٍرخد ٓلٔٞى ١ٚ حًَُِٔ حُي٢ُٝ ُزه٤ِخص ك٢ حُوخٕٗٞ -3

 19 ٓلٔي ػزي حُؼظ٤ْ ػزي حُٞٛخد ٖٓ حػؤٍ حُٔٔج٤ُٞش حُي٤ُٝش حٛالف ح٠ٍَُ ًؤػَ -4

5- 
حُٔٔأأج٤ُٞش حُي٤ُٝأأش ػأأٖ ط٣ِٞأأغ حُز٤جأأش حُزل٣َأأش الػأأخ٠ُ 

 حُزلخٍ
 20 ٓخَٛ ٓلٔٞى كٞحُ

ل -6
حُ ه

ـــ
ــ

ـــ
ـــ

م
ٝ

 

حُٔلأأخًْ حالىح٣ٍأأش حُي٤ُٝأأش ٝىٍٝٛأأخ كأأ٠ اػأأَحء حُو٠أأخء 

 حإلىح١ٍ حُي٢ُٝ 
 21 ٍر٤غ ػزي حَُكٖٔ حكٔي
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 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش حْٓ ح٤ٌُِش ّ
حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

7- 
ْ حُلأأأأَد كأأأأ٠ ٟأأأأٞء حكٌأأأأخّ حُوأأأأخٕٗٞ حُأأأأي٠ُٝ ؿأأأأَحث

 حُٔؼخَٛ
 22 أ٣ٖٔ ُح٣ي حكٔي ٍٟٞحٕ

 23 ٛ٘خّ ػٞٝ ػخرض ػ٠ِ ٓيٟ َٓ٘ٝػ٤ش ك٤خُس حالِٓلش ح٣ُٝٞ٘ش  -8

 هٞحص حالْٓ حُٔظليس ك٠ كلع حُٔالّ ح٠ُ ٛ٘غ حُٔالّ  -9
ػالء حُي٣ٖ ػط٤ش ٓلٔي 

 حُوخ٢ٟ
24 

 َٓحُظلظ٤ٖ حُي٠ُٝ ػ٠ِ حِٓلش حُيٓخٍ حُ٘خ -10
ارَح٤ْٛ  ارَح٤ْٛ ٓلٔي ػزي 

 حُٜٔي
25 

 26 حكٔي ٤ِٓٔخٕ ٓلٔي ٤ِٓٔخٕ حُٔٔج٤ِش حُي٤ُٝش الَٓحث٤َ ػٖ ر٘خء حُٔٔظطٞٗخص -11

 27 حَٗف ػزي حُـٞحى كٖٔ ٓلٔي ح٤ُش كٞ حُِٔ٘حػخص حالك٣َو٤ش رخُطَم ح٤ُِٔٔش -12

 28 ػزي حُل٤ٔي ٤ٓي ٓلٔي ٓلٔي ىٍحٓش ٓوخٍٗش -ِٓطش حالىحٍس حُحء حُظ٘ل٤ٌ حُٔزخَٗ -13

14- 
حُو٤خىس حالىح٣ٍش حػَٛخ ك٠ ٟز٢ حُـٜخُ حالىحٍٟ ٝحطوأخً 

 حُوَحٍ
 29 ٣ٍٜخّ كٖٔ ح٤ُٔي كٖٔ

15- 
ِٓطش حالىحٍس ك٠ طٞه٤غ ؿِحءحص ػ٠ِ حُٔظؼخهي ٓؼٜخ ك٠ 

 ػوي حالٓظ٤خُ
 30 ٛ٘خّ ػزي حُؼظ٤ْ حَُٜٔ٘ح١ٝ

 31 ٤ٓي ػزي هللا٤ٓي ك٢ٜٔ  حالٛظٔخّ رؼِْ حالىحٍس ػخ٤ُٔخ ٝػَر٤خ -16

 32 ػزي حُ٘خَٛ ٓلٔي ػ٠ِ ٝحؿذ حُٔٞظق حُحء حالٓٞحٍ حُؼخٓش َٗػخ ٟٝٝؼخ -17

 33 ػ٤ي ك٤ٖٔ أ٤ٖٓ ٓلٔي ىٍٝ حالكِحد ك٠ كٔخ٣ش حُلوٞم ٝحُل٣َخص حُؼخٓش -18

 34 ًٗٞض ر١ٌَ ػزي حَُك٤ْ ٝٓخثَ حالىحٍس ك٠ ط٘ل٤ٌحالكٌخّ -19

 35 ٤َٖٓٗ كخٓي ارَح٤ْٛ ك٠ حُوَحٍ حالح١ٍ حَُهخرش حُو٠خث٤ش ػ٠ِ ًٍٖ حُٔزذ -20

 36 ك٘خٕ ػزي حُؼ٣ِِ ػزي حُـلخٍ حُوَحٍ حالىح١ٍ ر٤ٖ حُظلٍٞ ٝحُظ٠خى -21

 37 ػ٠ِ أٍٗٞ ه٤َِ ٓلٔي حالٗظلخع رويٓخص حَُٔحكن حُؼخٓش  -22

 38 ٛ٘خّ كٖٔ ػ٠ِ ٜٓطل٢ حُـ٤ٔ٘ش ١ًَ٘ ُظ٠ُٞ حُٞظخثق حُؼخٓش -23

 حالكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش حُي٣ٔوَح٤١ش ٝطؼيى  -24
٠ٍٓخٕ ػزي حُؼ٣ِِ ح٤ُٔي 

 ٓلٔي
39 

 40 ؿخىس كخكع ػزخّ ُٝحٍ حُوَحٍ حالىحٍٟ   25

26- 
ىٍحٓأأأش  –ىٍٝ  حُوخٟأأأ٠ كأأأ٠ طٌأأأ٣ٖٞ حُوأأأخٕٗٞ حالىحٍٟ 

 ٓوخٍٗش 
 41 آٔخػ٤َ ٓلٔي ٗلخطش

27- 
 –كيٝى حَُهخرش حُو٠خث٤ش ػِأ٠ ٓأِطش حالىحٍس حُظوي٣َ٣أش 

 ىٍحٓش ٓوخٍٗش 
 42 لٔي ٓلٔٞىهخُي ٤ٓي ٓ

28- 

ىٍحٓأش ٓوخٍٗأش ُأيػخثْ  –كن حالكَح ك٠ حالٖٓ حُوأخ٠ٗٞٗ 

حالٓأأأأٖ حُوأأأأخ٠ٗٞٗ ٝٓظأأأأخَٛ حُٔٔأأأأخّ رٜأأأأخ ٟٝأأأأٔخٗخص 

 كٔخ٣ظٜخ

 43 ػ٤ِخء ٜٓطل٢ ٓلٔي حُو٤خط٢

29- 
ٟٔخٗخص ط٘ل٤ٌ حُلٌْ حالىحٍٟ ٝٓطِش حُوخٟأ٠ حالىحٍٟ 

 ك٠ حُظيهَ
 44 كٖٔ ٓلٔي ارَح٤ْٛ

30- 
خٍؿ٤أأأش ػِأأأ٠ حػٔأأأخٍ حالىحٍس رأأأ٤ٖ حَُهخرأأأش حالىح٣ٍأأأش حُو

 حُوخٕٗٞ حُٟٞؼ٠ ٝح٣َُ٘ؼش حالٓال٤ٓش
 45 ٗـْ حُي٣ٖ ك٤ٖٔ ػزي حُِط٤ق

 46 ٓـي١ آٔخػ٤َ ٓلٔٞى حػَ ح٤ُٔخٓش ٍٝهخرش حُيٓظ٣ٍٞش -31

32- 
 –حُٔؼخٍٟأأأش كأأأ٠ حُي٣ٔوَح٤١أأأش حُـَر٤أأأش ٝكأأأ٠ ٜٓأأأَ 

 ىٍحٓش ٓوخٍٗش
 47 ٓ٘ظَٜ ؿٔخٍ ػ٠ِ حكٔي

 48 ح٤ُٜٖ ػزي حُـٞحى ػزي حَُكٖٔ ش كن حالٗظوخدىٍٝ حَُٔ٘ع ك٠ كٔخ٣ -33

 49 ٓلٔٞى حكٔي ػزي حُٞٛخد ػالؿٚحالٗلَحف حالىحٍٟ ١َٝم   -34

35- 

لو
حُ

ـــ
ـــ
ـ ـــ

ـ
م
ٞ

 

 50 ًخَٓ ٓلٔي ك٣َي حُ٘ؼَح١ٝ ىٍحٓش ٓوخٍٗش –ػ٤ذ حالٗلَحف رخُِٔطش 

 51 ُٜخى١هِق ٜٓطل٠ ػزي ح ٓيٟ ٓٔج٤ُٞش حُيُٝش ػٖ أَٟحٍ حُلزْ حالكظ٤خ٢١  -36

 52 حَٗف ٓلٔي ػٞٝ ؿَحثْ ؿ٤َٔ حألٓٞحٍ  -37
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 حْٓ حُزخكغ ػ٘ٞحٕ حَُٓخُش حْٓ ح٤ٌُِش ّ
حَُِٔٔٔ 

 حُٔظـٔغ

 53 ٗخى٣ش ٓلٔي ٍُم ٟٔخٗخص حُٔظْٜ ك٠ َٓكِش حُٔلخًٔش -38

 54 ٓلٔٞى ريٍ ًخَٓ ؿز٣ََ ىٍٝ حُوخ٢ٟ حُـ٘خث٢ ك٠ حُللخظ ػ٠ِ حُز٤جش -39

 55 ٛلخ ًخَٓ ػزي حُل٤ِْ ٗظ٣َش حُؼوٞرش حُٔزٍَس  -40

41- 
ِطخص حُظلو٤أأأأن حالرظأأأأيحث٢ ٟأأأأٔخٗخص حُٔأأأأظْٜ أٓأأأأخّ ٓأأأأ

 حُؼ١ٌَٔ
 56 ػٜخّ حُي٣ٖ ح٤ُٔي ػزي حُوخىٍ

ذ حال٠ُ  -42 ؾ ُحلٓخ َٓح ُز ٔخ٣ش حالؿ٘خثش  ٗش –ُحل ٓوٍخ ٓش  ٍح  57 ٓلٔي ٓلٔي ٓلٔي ٗظخ ى

 58 حَٗف ٓؼي ٓلٔٞى ٜٓل٠ ىٍٝ هٞحػي حإلػزخص ك٢ طل٤َٔ حُؼوٞى -43

44- 
 -خ٠ٓحُظؤ٤ٖٓ حالؿزخ١ٍ ٓأٖ حُٔٔأج٤ُٞش حُٔي٤ٗأش ٓأٖ حُٔلأ

 ىٍحٓش ٓوخٍٗش
 59 كظل٢ ٓلٔي ٗؼٔخٕ

45- 
حُٔٔأأأج٤ُٞش حُٔي٤ٗأأأش كأأأ٢ ٓـأأأخٍ حإلػأأأالٕ ػأأأٖ حُٔأأأأِغ 

 ٝحُويٓخص
 60 ػط٤ش ٗل٤ن ػزي حُؼ٣ِِ

46- 
ىٍحٓأأش ٓوخٍٗأأش كأأ٠ ح١أأخٍ  –ػوأأٞى هأأيٓخص حُٔؼِٞٓأأخص 

 حُوخٕٗٞ ح١َُٜٔ ٝحُل٢َٔٗ
 61 كخٍٝم حكٔي طٞحك٤ن

 62 ا٣ٔخٕ ٓلٔي ٓلٔٞى ٍحٓش ٓوخٍٗشى –حُٜٔ٘لخص ح٤ُٔ٘ٔخث٤ش ٝكوٞم حُٔئُق  -47

 63 ٓـي١ ػط٤ش كٖٔ كٔخ٤ٖٗ ىٍحٓش ٓوخٍٗش –حُٔٔج٤ُٞش حُٔي٤ٗش ُالٓظ٘خ١ٍ  -48

 64 ػزي حُل٤ٔي رٌَٟ ػزي حُل٤ٔي حُٔٔج٤ُٞش حُٔي٤ٗش ُِل٘يه٢ -49

 65 ٓلٔي ٓخ٢ٓ ٓلٔي ٓلٔي حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ألٌٗخٍ حُو٤ي حُلٌٍُٟٞٞ -50

 66 ٗخَٛ ٓلٔي ػزي حُل٤ٔي ي٤ٗش ُِوز٤َ حُٔؼٖٔ ك٢ حُِٔحى حُؼ٢ِ٘ حُلَحُٔٔج٤ُٞش حُٔ -51

 67 ػَٔٝ ػ٠ِ حكٔي ًٔخد حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ُِٔؼِٞٓخص -52

 68 ٗـلش ٓلٔي ٍٗٞ أرٞ حُلٔي حُٔٔج٤ُٞش حُٔي٤ٗش ُِ٘خَٗ -53

54- 
ىٍحٓش ٓوخٍٗأش رأ٤ٖ حُلوأٚ حإلٓأال٢ٓ  –طؼ٤٤ٖ ٓلَ حُؼوي 

 ٝحُوخٕٗٞ  حُٔي٠ٗ
 69 ١ٚ ٓلٔي أرٞ ١خُذ كٔي١

 70 ٣ُٖ ػزي حُظٞحد ػزي حُل٤ِْ حُٔٔج٤ُٞش حُٔي٤ٗش حُٔظَطزش ػ٠ِ ػ٤ِٔش ٗوَ حُيّ -55

56- 
ىٍٝ ح٤ُٔخٓأأخص ح٠ُأأ٣َز٤ش كأأ٠ طلو٤أأن حالٓأأأظَحط٤ـ٤خص  

 حُٔؼ٠ِ ُِٔ٘ظٔخص حالهظٜخى٣ش حُٔوظِلش حُي٤ُٝش 
 71 حٝىُق رَّٓٞ ػِد

57- 
٤ٔأأأأش كأأأأ٠ حُأأأأ٘ظْ  حُال٣ًَِٓأأأأش حُٔخ٤ُأأأأش حػَٛأأأأخ كأأأأ٠ حُظ٘

 حالهظٜخى٣ش 
 72 ٍؿذ ٓلٔٞى ٤ٓي

58- 
حُوأأيٍٙ حُظ٘خكٔأأ٤ش ُٜأأ٘خػش حُٔ٘ٔأأٞؿخص كأأ٠ ظأأَ ٓ٘ظٔأأش 

 حُظـخٍس حُؼخ٤ُٔش
 73 ػِس ػزي هللا ٓلٔٞى

 74 ػِس ك٢ِٔ حُٜـ٤َ ىٍٝ حُ٘وخرش حُؼٔخ٤ُش ك٠ َٓكِش حُظلٍٞ حالهظٜخى١ -59
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ٓي 

 حُظٔـ٤َ
ٓخؿٔظ

َ٣ 
 أؿٔخ٠ُ ىًظٍٞحٙ

ٔظٓخؿ

َ٣ 

ىًظٍٞ

 حٙ

أؿٔخُ

ٟ 

 2 3 2 1 1 - 39 12 27 حُطذ حُز١َ٘ -1
 - 26 8 1 - 1 56 5 51 ح٤ُٜيُش -2

 - - - - - - - - - حُظ٣َٔٞ -3

 - - - - - - - - - حُٜ٘يٓش -4

 33 40 17 6 6 - 47 14 33 حُؼِّٞ -5

 - - - - - - - - - حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٢ -6
 7 22 11 5 2 3 42 18 24 حُطذ حُز٤ط١َ -7
 - 23 5 6 3 3 37 17 20 حُظَر٤ش -8
 45 17 1 28 3 25 41 16 25 ح٥ىحد -9

10

- 
 26 - - 59 59 - 17 15 2 حُلوٞم

11

- 
 14 3 2 1 - 1 11 2 9 حُظـخٍس

12

- 
 3 - - - - - - - - حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش

 130 134 46 106 74 37 290 99 191 حإلؿٔخ٠ُ
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 حُـِء حُؼخ٠ٗ
 لـٞعهطخع  حُز

Researches Sector 
 

 . 2009/2010المشروعات الب ثية الجارية خبل عاس  2.1

 2009/2010نشر االب ا  العلمية المنشوري لم مجبت علمية دولية خبل عاس  2.2

 . 2009/2010المؤتمرات العلمية خبل عاس  2.3

 جوائط الجامعة . 2.4

 . 2009/2010اس المجبت العلمية لل ليات واصداراتها خبل ع 2.5

 هي لة و و مة اداري الب و  بالجامعة . 2.6

  JSTD  . مجلة الجامعة العلوس والتنمية الت نولوجية 2.7
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 حَُٔ٘ٝػخص حُزلؼ٤ش حُـخ٣ٍش 2.1

 STDEحَُٔ٘ٝػخص حُزلؼ٤ش حُُٔٔٞش ٖٓ ٛ٘يٝم حُؼِّٞ ٝحُظ٤ٔ٘ش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش  2.1.1

 حُظ٣َٞٔ حُظخ٣ٍن ػ٘ٞحٕ حَُٔ٘ٝع حْٓ ح٤ٌُِش
ٍث٤ْ ك٣َن حىحٍس حَُٔ٘ٝع 

 حُزلؼ٠

 ٤ًِش حُطذ حُز٤طَٟ
ػأأأأٍِ ٝطل٠أأأأَ ُوأأأأخف حُظٜأأأأخد 

حالٗأأأأق ٝحُوٜأأأأزش حُٜٞحث٤أأأأش كأأأأ٠ 

 ح٠َُٓٝ رؼيس ١َم ٓوظِلش 

 أ.ى ك٘ل٠ ٓلٔٞى ٓير٠ُٞ ؿْ 994000 1/1/2009

 ٤ًِش حُؼِّٞ
طل٤٠َ ٝط٤ٛٞق حٗخر٤أذ حًٔأ٤ي 

حُظ٤ظأأأخ٤ّٗٞ حُ٘خٗٞٓظ٣َأأأش حُٔلوٞٗأأأش 

 ر٤ٔخثَ ػخ٤ُش حٌُلخءس

 أ.ى ٓلٔي ٓلٔٞى ه٠َ ؿْ 1000000 1/1/2009

 ٤ًِش حُؼِّٞ

حُزلأأغ ػأأٖ ٓ٘أأظوخص ؿي٣أأيس ٓأأٖ 

حُز٤خٗأأخص ٝحُطلخُأأذ ًحص حُظأأؤػ٤َ 

ػِأأأأأأأأأ٠ حُٞٓأأأأأأأأأخث٢ حُٔوخٝٓأأأأأأأأأش 

ُالٓظـخرش ُالٗٔأ٤ُٖٞ كأ٠ حُٔأٔ٘ش 

ٝٓأأأأَٝ حُٔأأأأٌَٟ ٓأأأأٖ حُ٘أأأأٞع 

 حُؼخ٠ٗ حُٔٔظلغ طـَر٤زخ

 أ.ى ٓلٔي ريٍ حُي٣ٖ ػخٍٗٞ ؿْ 806250 4/1/2010

 

 َٔ٘ٝػخص حُزلؼ٤ش حُُٔٔٞش رَ٘حًش ٣َٜٓش ٣ٞٓي٣ش حُ 2.1.2

 حُظ٣َٞٔ حُظخ٣ٍن ػ٘ٞحٕ حَُٔ٘ٝع حْٓ ح٤ٌُِش
ٍث٤ْ ك٣َن حىحٍس حَُٔ٘ٝع 

 حُزلؼ٠

 ٤ًِش حُؼِّٞ

طل٤٠َ ػأخّ ُللأخُ ػالػأ٠ 

الٓأأظويحٓٚ كأأ٠  حُأأظوِٚ 

ٖٓ حُـأخُحص حُٜأخىٍس كأ٠ 

 ٌٗٔخٗخص ح٤ُٔخٍحص 

 ى ه٠َأ.ى ٓلٔي ٓلٔٞ حُق ًَٝٗش ٣ٞٓيٟ 600 26/1/2010

 

 حَُٔ٘ٝػخص حُزلؼ٤ش حُُٔٔٞش رَ٘حًش ر٤ٖ ٤ًِش حُؼِّٞ ر٠٘ ٣ٞٓق ٝٛ٘يٓش حُوخَٛس  2.1.3

 حُظ٣َٞٔ حُظخ٣ٍن ػ٘ٞحٕ حَُٔ٘ٝع حْٓ ح٤ٌُِش
ٍث٤ْ ك٣َن حىحٍس حَُٔ٘ٝع 

 حُزلؼ٠

 ٤ًِش حُؼِّٞ

ٓ٘أأَٝع حٗظأأأخؽ ٓأأأٞحى ٗأأأخطٞ 

ٓظ٣َأأأأأأأش ُِأأأأأأأظوِٚ ٓأأأأأأأٖ 

حالٛزخؽ حُٜخىٍس ك٠ ٤ٓأخس 

 ح٤َُ٘ 

2010 
٤٘أأأأأش ٓأأأأأٖ ؿخٓؼأأأأأش حُأأأأأق ؿ 200

 حُوخَٛس

 أ.ى ٓـيٟ حرخى٣َ

 أ.ى ٓلٔٞى ٓلٔٞى ه٠َ
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 2010/ 2009َٗ٘ حألرلخع حُؼ٤ِٔش حٍُٔ٘٘ٞس ك٢ ٓـالص ػ٤ِٔش ى٤ُٝش هالٍ  2.2

حْٓ 

 ح٤ٌُِش
 حُٔـِش حُؼ٤ِٔش ػ٘ٞحٕ حُزلغ حُٞظ٤لش حْٓ حُزخكغ

ٓؼخَٓ 

 حُظؤػ٤َ

يُ
٤ٜ

حُ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـ

ش
 

 ذحرَح٤ْٛ حكٔي ٗـ٤
ّ رؤْ ٤ٔ٤ًخء 

 طل٤ِ٤ِش

Development and Validation of 

Stability indicating HPLC and 

HPTLC method for analysis of 

Supiride and Mebeverine 

Hydrochride in Combination.  

European 

journal of 

medical 

Chemistry 

20882 

 ٟٗ٘ٞ ػزي حُل٤ٔي ٓلٔي
ّ رؤْ 

 ح٤ُٜيال٤ٗخص

Dry Powdered aerosols of diatrizoic acid 

nanoparticle agglomerates as lung 

contrast agent. 

International Journal 

of Pharmaceutics 
3.061 

 ٠ٜٓ ح٤ُٔي ٓلٔي ك٤ٖٔ
ّ رؤْ ح٤ٔ٤ٌُخء 

 حُل٣ٞ٤ش

A-Lnsulin Resisitance in early 

Untreated Rheumatoid arthistis 

Polients 

B-Discrepancy Between the 

Tuberculin skin test and the levels 

of serum interferon- gamma in the 

diagnosis of tubercular infection in 

contacts 

A-internatioal 

candian Journal of 

cliniacal of 

biochemistry 

B- international 

candian journal of 

clinical 

biochemistry 

1.926 

1.926 

 ٍٗٞ حُي٣ٖ ٝؿ٤ٚ ٤ٓي -

 اؿالٍ ػزي حُؼ٤ِْ -

ّ رؤْ ح٤ٔ٤ٌُخء 

 حُظل٤ِ٤ِش

ّ.ّ رؤْ 

 ح٤ٔ٤ٌُخء حُظل٤ِ٤ِش

Quantitative determination of 

oxybutynin Hydrochloride by 

spectrophotometry,chemometryand 

additives in differeat 

pharmaveutical dosage forms. 

Atlanta 3.2 

 ٞى ػزي حُل٤ِْحكٔي ٓلٔ
ّ رؤْ 

 ح٤ُٜيال٤ٗخص

Role of pellet size shape and filling 

method in achieving fill Weight 

uniformity for encapsulated 

palletized system :acomparison of 

experiment and computer 

simulation 

Jornal of 

pharmaceutical 

Science 
2099 

 حكٔي ٓلٔٞى ؿٞىس-

 ٟٗ٘ٞ أكٔي حرَح٤ْٛ -

ّ رؤْ ح٤ٔ٤ٌُخء 

 ح٤ُٜي٤ُش

ّ رؤْ ح٤ٔ٤ٌُخء 

 ح٤ُٜي٤ُش

Novel Substituted and Fused 

pyrrolizine derivatives:synthesis 

,anti-inflammatory and 

uicerogencity studies 

Impact factor 2.882 

 ٓلٔي آخّ ػزي حُٔزية
ّ رؤْ ح٤ُٜيُش 

 حأل٤ٌ٤٘٤ًِش

Evaluation of SCF- engineered 

budesonide Powder for repiratory 

delivery using nebulisers. 

Pharmacy and 

pharmacology 
1.847 

ُؼ
ح

ِــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــ

ّٞ
 

 حكٔي ػ٠ِ حكٔي ػالّ
ّ رؤْ ػِْ 

 حُل٤ٞحٕ

Animal reproduction science a 

rapid method for sexing the boving 

embryo 

Cited hournal 

has impact factor 
1098 

 ػ٠ِ ه٠َٗ ٤ِْٓ
ّ رؤْ 

 حُـ٤ُٞٞؿ٤خ

Rationalization of the up-grading 

circit of celestite for advanced 

applications 

- Powder 

Teechnology 
1.766 

 أ.ّ رؤْ حُل٣ِ٤خء ٓلٔي ًخَٓ حُل٠ٓٞ٤

-Spectroscopic studies of sm3+and 

Eu3+co-doped lithium borate glass. 

-Development of Blommetic 

coatings on sm oxide doped elb(Eu-

l1-borate)glasses 

- journal of 

alloys and 

Compounds  

- Material 

Sciences and 

engineering 

1.510 

 

 

 

 

1.812 

 ْ
ؼ٤ِ

حُظ

٠
ػ
٘خ
ٜ

حُ
 

 ٤ٓي حٓخّ ٓلٔي ُح٣ي
٤ًَٝ ٤ًِش 

 حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٠

Sibutramine select Electrodes for 

Batch and flow injection 

Determination in pharmaceutical 

preparations 

Analytical 

Sciences 
1.735 
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 2009/2010حُٔئطَٔحص حُؼ٤ِٔش هالٍ ػخّ   2.3

 ٓئطَٔ ىٍٝ َٓ٘ٝػخص حُظط٣َٞ ك٢ ط٤ٔ٘ش حُـخٓؼش ٝحُٔـظٔغ  -1

ي تطوير المشالروعات بالجامعالة وعالد انعقالد المالؤتمر بمقالر الجامعالة يمثل المؤتمر األول لو د
، وعد تس تن يمه عو طريآل و دي اداري تطوير المشروعات للجامعة  20/10/2009يوس الثبثا  

. 

 -ٝطظٔؼَ أٛيحف حُٔئطَٔ ك٢ ح٥ط٠ :

 -يهدؾ المؤتمر للم ت قيآل العديد مو األهداؾ العامة مو أهمها ما يلم :

 شروعات التطوير ل  الجامعة .التعريؾ بم -1

 أهمية هنو المشروعات العديدي ولبراط آثارها المتعددي علم الجامعات المصرية . -2

 لبراط الدور ال يوى ال الم والمستقبلم لهنو المشروعات علم المجتمع . -3

 لبراط دور المشروعات ل  التنمية اادارية والبشرية بالجامعة والمجتمع . -4

ور المشالالروعات لالال  تنميالالة عالالدرات أعضالالا  هيئالالة التالالدريس والعالالامليو والطالالب  أهميالالة د -5
 بالجامعة .

 -ٝطظٔؼَ ٓلخٍٝ حُٔئطَٔ ك٢ ح٥ط٠ :

 :حُٔلٍٞ حألٍٝ 

 دور المشروعات ل  تطوير التعليس بصفة عامة . -

 حُٔلٍٞ حُؼخ٠ٗ :

 هيئة التدريس والعامليو بالجامعة .المشروعات ل  تنمية عدرات أعضا  دور  -

 حُٔلٍٞ حُؼخُغ :

 دور المشروعات ل  رلع عدرات الطب  والخريجيو بالجامعة . -

 حُٔلٍٞ حَُحرغ :

 دور المشروعات ل  تنمية المجتمع السويفم . -

 حُٔلٍٞ حُوخْٓ  :

 دور المشروعات ل  التنمية اادارية والبشرية بم ال ة بنم سويؾ . -
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 حُظؼ٤ِْ ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٠ ٓئطَٔ أطـخٛخص ٓؼخَٛس ك٢ طط٣َٞ -2

وهو يمثل المالؤتمر السالنوى الثالامو عشالر ، وعالد تالس تن يماله عالو طريالآل الجمعيالة المصالرية  

جامعة بنم سالويؾ لال  الفتالري مالو  –للتربية المقارنة وااداري التعليمية بالتعاوو مع  لية التربية 

 س .2010لبراير  6-7

 أٛيحف حُٔئطَٔ 

المستقبلية التم تواجه األمة العربيالة ، وليمانالاا بأهميالة ت الدي  مو الت ديات ال الية وانطبعاا 

المجتمعات العربية بعامة ، والمؤسسات التربوية والتعليميالة ليهالا بخاصالة ، وتعطيالطاا لقالدري هالنو 

المؤسسالالات علالالم مواجهالالة تلالالظ الت الالديات ، عقالالدت الجمعيالالة المصالالرية للتربيالالة المقارنالالة وااداري 

لثامو عشر "اتجاهات معاصري ل  تطوير التعليس ل  الوطو العربالم التعليمية مؤتمرها السنوى ا

 س .2010لبراير  7-6جامعة بنم سويؾ ل  الفتري مو  –"بالتعاوو مع  لية التربية 

 :ٓلخٍٝ حُٔئطَٔ 

 : اتجاهات معاصري ل  تطوير التعليس عبل الجامعم . حُـِٔش حأل٠ُٝ ٝػ٘ٞحٜٗخ

 طوير التعليس عبل الجامعم .ب و  ل  ت : حُـِٔش حُؼخ٤ٗش ٝػ٘ٞحٜٗخ

 اتجاهات معاصري ل  تطوير التعليس الجامعم . : حُـِٔش حُؼخُؼش ٝػ٘ٞحٜٗخ

 ب و  ل  تطوير التعليس الجامعم  : حُـِٔش حَُحرؼش ٝػ٘ٞحٜٗخ

 ٓئطَٔ طلؼ٤َ حُلٞحٍ حُؼوخك٠ ك٢ حُٔـظٔغ حُٔظٞٓط٠  -3

راسالات المتوسالطية بمشالار ة ن مت جامعة بنم سالويؾ المالؤتمر الالدولم الثالال  لبرنالام  الد

 2010مالالارس  24-23مر الالط الدراسالالات ببالالاليرمو واللجنالالة الدائمالالة للشالالرا ة المتوسالالطية بتالالاري  

 ب ضور الجهات التالية :

 القطاا الثقالم بوطاري الخارجية المصرية . -1

 (.COPPENاللجنة الدائمة للشرا ة المتوسطية ) -2

 السفاري اايطالية . -3

 السفاري اليونانية . -4

 (CRUECالدراسات بباليرمو )مر ط  -5

 جامعة لنا بإيطاليا -6

 المر ط الثقالم اليونانم . -7

 المر ط الثقالم اايطالم . -8

 المستشار التعليمم اليونانم . -9

 المر ط الثقالم األسبانم .-10

 جامعة بنم سويؾ .-11
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 م ال  بنم سويؾ .-12

 دار ال ت  المصرية .-13

 لوس .الجماهيرية الليبية / مدينة الخمس/  لية ا دا  والع-14

  لية التربية بجامعة بنم سويؾ .-15

  لية ال قوآل بجامعة بنم سويؾ .-16

  لية ا دا  بجامعة بنم سويؾ .-17

المشالالالرؾ والمنسالالالآل األ الالالاديمم لبرنالالالام  الدراسالالالات  –وعالالالد عالالالاس د./ م يالالالم الالالالديو مطالالالاوا 

المتوسالالطة بجهالالالد مل الالالو  لالالال  انجالالالاد المالالالؤتمر ، وعالالالد شالالالمل المالالالؤتمر عديالالالد مالالالو الم الالالاور 

 -أهمها :والموضوعات لعل 

 مضاهاي ثقالية بيو المجتمعيو المصرى واليونانم . –بيو الموسيقم والشعر  -

 الم تبة األس ندرية المصرية . -

 النتائ  ل  األدياو. -

 الدول المتوسطية ل  عصر األنتقال . -

 تطبيقات الجيل الثانم مو الم تبات ل   ل ت نولوجيا وي  . -

 ال الب   العلمم .سبل التعاوو بيو الدول األورمتوسطية ل  مج -

 العبعة األوربية المتوسطية مو الشرا ة للم االت اد . -

 السياسة المصرية تجاو منطقة الب ر المتوسط . -

 ٓئطَٔ ح٤َُٔ حُ٘ؼز٤ش ر٤ٖ حُ٘لخك٤ش ٝحُظي٣ٖٝ ٝحُظٞحَٛ  -4

 . 16-06-2010مارس  16-14ن مت  لية ا دا  نلظ المؤتمر بجامعة بنم سويؾ ل  الفتري مو 

موضوا المؤتمر هو السير الشعبية العربية وهم أ د األنواا األدبيالة الفول لوريالة ،  ويتمثل

 نلظ العلس النى يب   عو لو و  مة ال لمة لدى الجماعات الشعبية المتعددي ل  الوطو .

السالالير الشالعبية هالم خالالط الالدلاا األول عالو  ضالالاري وثقالالة األمالة العربيالالة  –وماطالالت  –ولقالد  انالت 

او ال رو  الؽادري علم األمة ل  ل  ة عو النات ل  لتري العصور الوسطم العربية ، وعد واألسبمية لب

و بيراُعند ؼيا  الدولة المر طية ل  تجميع شتات األمة ، بما  او يقدمه  لعبت السير الشعبية دوراا مهما ًا

و الجمعالم لممالة هؤال  الشعرا  والم دثوو مو   ايات وأشعار عو أبطال الشالع  الالنيو انتخالبهس الوجالدا

ممثبُ ل  أبطل مرموعيو مثل عنتالري بالو شالداد الفالارس المؽالوار وأبالم طيالد الهبلالم سالبمة ممثالل الهبليالة 

)رمط األمة( واألميري نات الهمة ، وال اهر بيبرس وؼيرهس مو األبطال النيو اتجه وجداو ولؤاد الشع  

 لليهس  مخلصيو ومنقنيو لممة ل  ل  ات القهر واالهتطاط .
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والسالالير الشالالعبية العربيالالة علالالم هالالنا الن الالو ليسالالت مجالالرد سالالرد   الالائم أو أشالالعار تنشالالد وعالالائع 

تمثيل لعقل األمالة وعالدرتها علالم صالياؼة عيمهالا وأل ارهالا علالم ن الو  –ليما نرى  –بعينها ، لنها 

 جمالم لس يتسو ألمة مو األمس علم هنا الن و المعجط واابداا الفن .

هم لو تأصيل الهوية ور يالطي الالدلاا  –نم سويؾ شعرا  مبدعوو ليها ولب –وأخيراا لالسير الشعبية 

عو النات القومية ، لنها صوت ال اضر الراس  وصدى الماضالم المالدوى باليو أيالدى أجيالال مالو الشالعرا  

 والمبدعوو النيو عبلوا مهمة  مل هنا الترا  علم مدار أجيال وأجيال ل  تواصل  ميس ومبدا .

 ٓلخٍٝ حُٔئطَٔ 

 أسالي  األدا  ل  السير الشعبية . : حألٍٝحُٔلٍٞ  -1

: السالالالير الشالالالعبية العربيالالالة لالال  مصالالالادر التالالالرا  والموسالالالوعات )دائالالالري حُٔلأأٍٞ حُؼأأأخ٠ٗ  -2

 المعارؾ األسبمية...لل (.

 : رواي السير الشعبية بيو الشمال والجنو  ل  مصر . حُٔلٍٞ حُؼخُغ -3

 -التليفطيالالوو -السالالينما –رد : السالاليري الشالالعبية والوسالالائط الثقاليالالة )المسالال حُٔلأأٍٞ حَُحرأأغ -4

 ....لل (.-الرواية -القصة

 : السير الشعبية خارج مصر ....عرا ي ل  المنت  واابداا . حُٔلٍٞ حُوخْٓ -5

 : السير الشعبية بيو الشفاهية والتدويو. حُٔلٍٞ حُٔخىّ -6

 : السير الشعبية والدرس األ اديمم. حُٔلٍٞ حُٔخرغ -7

 بية والدراسات المقارنة.: السير الشعبية العر حُٔلٍٞ حُؼخٖٓ -8

 : السيري الشعبية )مائدي مستديري( . حُٔلٍٞ حُظخٓغ -9

 ٓئطَٔ ١ذ ٗوَ حُيّ  -5

ن مت  لية الط  مؤتمرها العلمم السادس ، واألول للدراسات العليالا والب الو  عالو الفتالري 

مارس بالعيو السخنة. وعالد  19-18بجامعة بنم سويؾ بااضالة للم  2010مارس  17-16مو 

مو اايجابيات الخاصة بالمؤتمر تعريؾ العديد مو أساتني  ليات الط  مو جامعالات مصالر   او

بالمستوى العلمم المتقدس النى وصلت لليه األب ا  ل   لية ط  بنم سويؾ والسيما لنها مقدمة 

 مو شبا  البا ثيو ونلظ عو طريآل مشار تهس بالت  يس ل  تقييس األب ا  المقدمة ل  المسابقة .

تالالس مناعشالالة أسالالس ومبالالاد  وضالالوابط أخبعيالالات الب الال  العلمالالم عالالو طريالالآل م اضالالري  مالالا 

التتا يالالة ألقاهالالا الالالد تور/ األمالاليو خليالالل )المصالالرى والمقالاليس بالواليالالات المت الالدي األمري يالالة( والتالالم 

نائال  رئاليس الجامعالة لشالئوو الدراسالات العليالا  –شارظ ل  رئائتها األستان الد تور/ اميو لطفالم 

 والب و  .

بالن ر او موضوا الم اضري  او مثار مناعشة علمية  ثيفالة وبنالا ي مالو ال ضالور والجدير 

 -ول  مقدمتهس أساتني الط  ل  مصر مثل :
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 أستان ال االت ال رجة بقصر العينم   األستان الد تور/ شريؾ مختار  -

 أستان أمراض الس ر والؽدد الصما  بقصر العينم   األستان الد تور/ شريؾ  ال   -

 أستان أمراض القل  بجامعة عيو شمس   ستان الد تور/ عمر عواد األ -

 استان التخدير بجامعة بنها   األستان الد تور/ عطت مؤمو  -

وؼيرهس مو السادي ال ضور مما أثرى ل  المناعشة وع س مو ضروري وجالود ضالوابط أخبعيالة 

 لعمل األب ا  

مدى أربعة أياس متخصصة ل  مجاالت  ما تس تقديس عدد عشري جلسات علمية منفصلة علم 

 –أمالراض السال ر  –أمراض الجهالاط الهضالمم وال بالد  –األمراض الصدرية  –)أمراض القل  

األمالالراض  –أمالالراض اادمالالاو والتالالدخيو  –أمالالراض ال الالاالت ال رجالالة و الالنلظ طالال  نقالالل الالالدس 

 العصبية( .

يالر مالو األمالراض  ما تس عرض أ د  تقنيات األب ا  وما توصل لليه العلس لال  عالبج ال ث

ل  هنو التخصصالات ، وعقال   الل م اضالري  انالت هنالاظ أسالئلة ومناعشالة علميالة مستفيضالة مالو 

 السادي ال ضور مو أعضا  هيئة التدريس بال لية مع ال ضور وأطبا  وطاري الص ة .

ول  مجال ط  نقل الدس تس استعراض أهمية نقل ت نولوجيا األتصالال والمعلومالات وعمالل شالب ة 

س بأعساس المستشفم لت ضير وتجهيط متطلبات المرضالم مالو مشالتقات الالدس بصالوري تربط بنظ الد

 سريعة ودعيقة نطراا ل يوية هنا الم او وما له مو خطوري .

 مالالا تالالس اسالالتعراض الجديالالد وال الالدي  لالال  مجالالال تقنيالالة واوتوماتي يالالة بنالالوظ الالالدس مالالو الخبيالالر 

صوري آلية سريعة ودعيقالة ونلظ لتقديس هنو الخدمة ب Sebastein Vanden Bergeاألمري م 

 بعيداا عو  دو  أى أخطا  عد تؤدى ب ياي المريض .

 ٓئطَٔ ١ذ حأل١لخٍ  -6

انعقد المؤتمر السنوى الثانم لقسس ط  األطفال بجامعالة بنالم سالويؾ لال  مر الط المالؤتمرات 

و الاو عنواناله الرئيسالم طال  األطفالال والمسالتقبل و ضالري  2010ابريالل  17-15ل  الفتري مالو 

األطهالر"بنيو وبنالات"  –عيو شالمس  –القاهري  –ااطفال مو جامعات )بنم سويؾ اساتني ط  

هيئالالة  –القالالوات المسالالل ة  –سالالوهاج  –اسالاليوط  –المنيالالا  –الفيالالوس  –المنصالالوري  –الطعالالاطيآل  –

الجيالطي( يمثلالوو  –القاهري  –الفيوس  –طبيباا مو م ال ات )بنم سويؾ  250الشرطة( و والم 

ب ثالاُ  22ص ة والتالأميو الصال م ونقابالة األطبالا  والقالم لال  المالؤتمر أطبا  الجامعات ووطاري ال

و يفيالة الالتعلس  21ناعشت عضالايا مختلفالة مثالل الن الري المسالتقبلية ألطبالا  األطفالال ، لال  القالرو ال

والتعلالاليس وتلالالو  البيئالالة وتالالأثيرو علالالم ال ليتالاليو والجديالالد لالال  طالالرآل عالالبج انيميالالا الب الالر المتوسالالط 

وانفراد المؤتمر عو سائر مؤتمرات ط  االطفال ل  مصر بإعطا   والجديد ل  التؽنية والفطاس
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الفرصة لب   طلبة الط  وتطلعاتهس لمسالتقبل الطال  لألقيالت األب الا  عالو اسالتخدامات األنسالاو 

ا لم ل  الط  والط  عو بعد ومشال لة نقالص األ سالجيو وتالأثيرو علالم خبيالا المال  لال   الديثم 

عالالة البن ريالالاس والتطالالور ليهالالا ثالالس جالالا  دور االب الالا  الالالوالدي و يفيالالة الوعايالالة منهالالا وعالالبج وطرا

الوراثيالالة لألقيالالت أب الالا  عالالو طالالرآل تشالالخي  وعالالبج األمالالراض الوراثيالالة و يفيالالة الوعايالالة منهالالا 

والجينات الوراثية و يفية تأثيرها علم الجهاط المناعم ل  الجسس والوراثة التطبيقيالة ولال  اليالوس 

تالأثيرو علالم شخصالية المالريض وعدراتاله النفسالية الثانم ناعش المؤتمر مالرض األنيميالا المنجليالة و

والنهنية ومرض لشل النخاا الع مم أسبابة وعبجه وطرآل الوعاية مناله واألخطالا  الطبيالة لال  

ؼرلة العناية المر طي لال  األطفالال  الديثم الالوالدي و يفيالة منعهالا وتصالويبها ونالاعش المجتمعالوو 

ي روبيالة للجهالاط البالولم ومالرض الفشالل ب وثاُ عو أمراض ال لم ل  األطفال تعلآل بااصالابة الم

ال لوى مع ت سير  رات الدس ال مرا  ومرض الفشل ال لوى والتؽيرات التالم ت الد  لال  دمالائهس 

عبل تطايد مادي الجارليو ليهس عو األطفال العادييو وتأثيراتها الضاري علم أجهطي الجسس وتناول 

تضخس  جس الجمجمة أسبابها وطالرآل  المؤتمر ب ثاُ عو أمراض الم  ل  األطفال التم يصا بها

تشخيصها والجديد ل  عبجها ثس انتقل المؤتمر للم دراسة ب   عو مرض الس ر لال  األطفالال 

واألخطا  التم ت هر ل  طرآل عبج المريض مما يؤدى للم عدس  فا تها وتس دراسة ب   أخر 

واختالالتس عالالو مالالرض سالالو  االمتصالالاص لالال  الجهالالاط الهضالالمم )مالالرض السالاليلياظ( وطالالرآل عبجالاله 

المؤتمر مناعشاته بب   عو امراض القل  الوراثية و يفية تطاوج العمالل الجرا الم مالع البالاطنم 

 ل  اصبد امراض القل  الخلقية .

 ٓئطَٔ حُظٞرُٞٞؿ٠ ٝططز٤وخطٚ -7

عسس الرياضاليات باألشالتراظ مالع أ اديميالة الب ال  العلمالم والت نولوجيالا  –ن مت  لية العلوس 

 21ة المؤتمر الرابع والعشريو للتوبولوجم وتطبيقاته يوس األربعا  وجمعية الرياضيات المصري

 .2010ابريل 

ويعتبر التوبولوجم لرا مو لروا الرياضيات الب تاله ، دخالل مجالال الف الر االنسالانم بسالب  

 هور مشا ل ل  الت ليل الرياضم  ول نقاط النهاية واألتصال ، ومشا ل نات طبيعالة هندسالية 

لخصالائص الهندسالية هالنو المسالائل وجهالت األن الار الالم ال اجالة الالم ن الري ال يتأثر  لهالا بتؽيالر ا

جديدي للفضا  بوجه عاس واألش ال الهندسية بوجه خاص ، الن ري الجديدي هم تلظ التم تعالرض 

بن رية الفضا ات التوبولوجية ، ومدخلها او الفضا  مجموعة نقاط ترتبط مالو خالبل مالا تسالمم 

تها يم الو تعريالؾ الجالوار واتصالال الالدوال بالدوو األعتمالاد علالم بالبنية التوبولوجياله التالم بواسالط

األبعاد . او ن رية الفضا ات التوبولوجيه هم المدخل لدراسة لروا التوبولوج  المتعددي نالن ر 

 منها العاس ، الجبرى ، الهندسم ، الفاطى ... آل  . 



 44 

صالناعة القالرار  ما او هناظ تطبيقات عديدي لتلظ األنواا خاصة ل  مجال علالوس ال اسال  و

 والعلوس البيولوجيه والعديد مو لروا الرياضيات .

 -ويهدؾ المؤتمر الم عرض األتجاهات ل  المجاالت ا تية :

 التوبولوجم العاس وتطبيقاته. -1

 المجموعات الفاطية وتطبيقاتها . -2

 المجموعات األستقرابية وتطبيقاتها . -3

 الجماعم .تفعيل التعاوو الفعال بيو البا ثيو مو خبل العمل  -4

 حُٔئطَٔ حُي٠ُٝ ُزلٞع ٝطٌُ٘ٞٞؿ٠ حُ٘خٗٞ  -8

ن مت جامعة بنم سويؾ بالتعالاوو مالع األت الاد العربالم لنالانو ت نولالوجم " المالؤتمر الالدولم 

 بشبرد القاهري . 2010مايو  5-4لب و  وت نولوجم النانو 

انو ويهالالدؾ المالالؤتمر للالالم األطالالبا علالالم األب الالا  الجديالالدي لالال  مجالالال علالالوس وت نولالالوجم النالال

وب   لم انية تطبيقها ل  المشروعات ال الية واستخدامها  نواي لمشروعات جديدي ناج ة لدعس 

( ب ثاُ ل  مجاالت النالانو ت نولالوجم التالم تشالتمل علالم النالانو 95التنمية خبل عرض ومناعشة )

ت نولالالوجم لالال  خدمالالة البيئالالة والنالالانو ت نولالالوجم لالال  مجالالاالت الصالالناعة والطراعالالة واألتصالالاالت 

ظ ل  مجال الط  مقدمة مو با ثيو متميطيو مصرييو وعر  وأجان  مو عالدي دول منهالا و نل

 الب ريو . –الياباو  –والهند  – ندا وامري ا 

وعلم هامش هنا المؤتمر تس مناعشة لنشا  و دي ربط مو خبل الجامعة باليو  بالار العلمالا   

ر الب ثيالة و النلظ عمالل  لقالة المصرييو والعالر  واألجانال  وباليو صالؽار البالا ثيو لتنميالة األل الا

وصالالل بالالو البالالا ثيو نوى الب الالو  التطبيقيالالة لالال  مجالالال خدمالالة المجتمالالع والبيئالالة والصالالناعة وبالاليو 

رجال األعمال والصناعة والوطارات والجهات المعنية ونلظ لطيادي المشروعات التم تقوس علالم 

ا ثيو .  مالا تقالوس األساس التطبيقم للب   العلمم مما يعمل تولير لرص عمل جديدي لشالبا  البال

و الدي الالربط هالنو أيضالا بوضالع أساساليات برنالام  خالاص لعقالد مجموعالة مالو الالدورات التدريبيالالة 

باألتفاآل مع مرا ط ب ثية معتمدي لطيادي الخبالري العلميالة وتوساليع رععالة التطبيالآل لمجالاالت العلالوس 

 ال ديثة .
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 ٓئطَٔ ٓلّٜٞ حألٖٓ ٝحالٓخٕ ك٢ حُطذ حُز٤طَٟ  -9

ابريالالل بالالالعيو  27-24البيطالالرى بتن الاليس المالالؤتمر السالالادس لالال  الفتالالري مالالو عامالالت  ليالالة الطالال  

السالالخنة بعنالالواو مفهالالوس األمالالو واالمالالاو ال يالالوى لالال  الطالال  البيطالالرى وخدمالالة الثالالروي ال يوانيالالة 

 والم ال ة علم الص ة العامة والبيئة . ونلظ بمنتجع ستيب دى مارى بالعيو السخنة.

 ٤ج٤ش ٓئطَٔ حُـٔؼ٤ش ح٣َُٜٔش ُِّٔٔٞ حُز -10

س البيئيالة باألشالتراظ مالع  ليالة الطال  البيطالرى وعقد المؤتمر العلم  للجمعية المصالرية للسالم

 بقاعة مر ط المؤتمرات جامعة بنم سويؾ . 2009ديسمبر  28ونلظ ل  

 ٓئطَٔ حالطلخى ٖٓ أؿَ حُٔظ٢ٓٞ  -11

والالآل األورومتوسالطم بفنالدآل مالاريوت بالقالاهري يالوس األ الد الم مالؤتمرعامت الجامعة بتن يس 

 س. 21/2/2010

 محاور المؤتمر:

 مصر ودول الب ر المتوسط : جنور تاريخية ورؤية مستقبلية . -1

 دور مصر ل  األت اد مو أجل المتوسط. -2

 تفعيل ال وار الثقالم ل  المجتمع المتوسطم. -3

 دور البديل األعليمم ل  اات اد مو أجل المتوسط . -4

 أهداف المؤتمر 

أجالل ت قيالآل التقالدس الت نولالوجم والرعالم األجتمالاعم  خلآل جسور ثقاليالة واعتصالادية مالو -1

 لشعو  الب ر المتوسط .

 تقديس  لول ثقالية للقضايا التم تهدد امو الشعو  . -2

 تخليآل مجتمع متوسطم يقوس علم التفاهس والتعاوو بيو المؤسسات والمن مات . -3

لفالالة تعميالالآل التفالالاهس المتبالالادل بالاليو  ضالالارات الب الالر المتوسالالط ومناعشالالة الجوانالال  المخت -4

 للشرا ة المتوسطية مو أجل ت قيآل بنا  سياسم واعتصادى وثقالم أ ثر م انة.

 مساعدي شعو  الب ر المتوسط ل  ت قيآل النفع مو المشروا المتوسطم . -5

 التصدى لت ديات العولمة بدعس ال وار . -6

 التصدى ل ل م اهر العنصرية للمؤسسات المتطرلة واارهابية . -7

 م تو يد المصل ة العامة طت قيآل األستقرار القائس عل -8

 خلآل لرص التعاوو بيو شمال وجنو  الب ر المتوسط . -9

 تفعيل دور البديل المتوسطم. -10

دعالالوي المف الالريو مالالو مختلالالؾ الالالدول المتوسالالطية للمشالالار ة العلميالالة ومناعشالالة مسالالتقبل  -11

 العبعات بيو هنو المجتمعات .

 حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ حُٔئطَٔ 

 جامعة باليرمو بإيطاليا. -1
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 إيطاليا.جامعة آنا ب -2

 اللجنة الدائمة لمن مة األورومتوسطية . -3

 مر ط الدراسات األنسانية بجامعة باليرمو -4

 السفاري االيطالية. -5

 المر ط الثقالم األيطالم . -6

 جامعة ليجا باليوناو . -7

 السفاري اليونانية بالقاهري . -8

 المر ط الثقالم اليونانم بالقاهري . -9

 مر ط الدراسات الص راوية .-10

 انية .السفاري األسب-11

 المر ط الثقالم األسبانم بالقاهري .-12

 جامعة القاهري .-13

 جامعة عيو شمس .-14

 جامعة المنصوري .-15

 مر ط دراسات الشرآل األوسط.-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س  الجهالة  2009/2010ول  ضو  ما تقدس يم و ت ليل وتقييس المؤتمرات العلمية خبل 

 المن مة علم الن و التالم :

 طخ٣ٍن حٗؼوخى حُٔئطَٔ ٌٓخٕ حُٔئطَٔ طَٔػ٘ٞحٕ حُٔئ حُـٜش حُٔ٘ظٔش ّ

 20/10/2009 عاعة المؤتمراتدور مشروعات التطوير ل  ٝكيس حىحٍس  1
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َٓ٘ٝػخص حُظط٣َٞ 

 رخُـخٓؼش

 تنمية الجامعة والمجتمع .

 ٤ًِش حُظَر٤ش 2
اتجاهات معاصري ل  تطوير 

 التعليس ل  الوطو العربم
 7/2/2010-6 الجامعة

3 

 

4 

 ٤ًِش ح٥ىحد

يل ال وار الثقالم ل  تفع-

 المجتمع المتوسطم.

 مؤتمر السير الشعبية-

عاعة المؤتمرات 

 والعيو السخنة

23-24/3/2010 

14-16/3/2010 

5 

 

6 

 ٤ًِش حُطذ حُزَٟ٘

مؤتمر بنظ الدس والدراسات -

 العليا األول.

 مؤتمر ط  األطفال. -

 عاعة المؤتمرات

16-19/3 /2010 

 

15-17/4/2010 

7 

8 

 

 ٤ًِّٞش حُؼِ

مؤتمر التوبولوجم وتطبيقاته -

المؤتمر الدولم لب و  -

 وت نولوجم النانو.

 الجامعة

 لندآل شبرد

21/4/2010 

4/5/2010 

9 

 

10 

 ٤ًِش حُطذ حُز٤طَٟ

 مؤتمر االمو واألماو

المؤتمر العلمم للجمعية 

 المصرية للسموس البيئية

 2010/ 4/ 27-24 الجامعة

 حُـخٓؼش 11
مؤتمر األت ان مو أجل 

 لمتوسط األورومتوسطما
 21/2/2010 لندآل ماريوت

 
 
 
 
 
 
 

 ؿٞحثِ حُـخٓؼش 2.4

بعالالد اعرارهالالا  2009تالالس الموالقالالة علالالم الئ الالة الجالالوائط مالالو عبالالل مجلالالس الجامعالالة خالالبل عالالاس 

 بالخطة االستراتيجية للجامعة .

  i ِحٗٞحع حُـٞحث ) 

 جًائز التمٌز  -1

 الجًائز التقدٌرٌة  -2
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 جًائز التفًق العلمى -3

 ًائز التشجٌعٌةالج -4

   ii  ِط٤ٌَ٘ ٓـِْ حىحٍس حُـٞحث )  

 يتس تش يل مجلس جوائط جامعة بنم سويؾ علم الن و التال :

 رئًٌسا رئٌس الجامعة

 نائباً للرئٌس  نائب رئٌس الجامعة لشئًن للدراسات العلٌا ًالبحًث

ا  نائب رئٌس الجامعة لشئًن التعلٌم ًالطالب ًً  عض

ا شئًن خدمة المجتمع ًتنمٌة البٌئةنائب رئٌس الجامعة ل ًً  عض

 أعضاء أربعة من السادة عمداء كلٌات الجامعة ٌختارىم رئٌس الجامعة

 أعضاء ثالث من أعضاء ىٌئة التدرٌس من ذًى الخبرة  فً ىذا المجال

ا  أمٌن عام الجامعة ًً  عض

ا أم الالو داخالالل علالالم أو يراعالالم لالال  التشالال يل التمثيالالل العالالاس ل الالالة القطاعالالات األ اديميالالة مالال

سنوات،وي آل لرئيس المجلس دعالوي مالو يالراو  3المجلس، علم أو يتس لعادي تش يل المجلس  ل 

 مناسباا ل ضورالمجلس .

  iii  ِٓـخالص حُـٞحث ) 
تمنح جامعة بنم سويؾ الجوائط بصالفة عامالة لال  المجالاالت األ اديميالة الرئيسالية الخمسالة الرئيسالية 

 بالجامعة وهم:

 الط  البيطري. -ة: وتشمل ال ليات التالية: العلوس( العلوس األساسي1)

 ( العلوس الهندسية: وتشمل  لية الهندسة و لية العلوس الصناع .2)

 التمريض. –الصيدلة –( العلوس الطبية: وتشمل ال ليات التالية:الط 3)

 التربية. –( العلوس اانسانية والتربوية: وتشمل ال ليات التالية: ا دا 4)

 ال قوآل. –س االجتماعية: وتشمل ال ليات التالية: التجاري ( العلو5)

يجالالوط لمجلالالس الجامعالالة أو يقالالرر عالالدد الجالالوائط التالالم يالالتس من هالالا لجالالوائط التميالالط، والجالالوائط 

 .التقديرية و والط التفوآل العلمم ، وال والط التشجيعية 

 

  iv  ّحؿَحءحص حُظوي ) 

لال   ليالات الجامعالة اعتبالاراا مالو أول يتس ااعالبو عالو جالوائط جامعالة بنالم سالويؾ المتعالددي 

 أ توبر ب ل عاس.

يتس التقدس باألوراآل المطلوبة للم ااداري العامة للب و  العلمية بالجامعة مباشري ل  موعالد 

 ديسمبر مو نفس العاس. (31)ؼايته 

  v  ّحالٍٝحم حُٔطِٞرش ُِظوي ) 
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 طل  التقدس. -

 صورتاو لوتوؼراليتاو  ديثتاو. -

 لر الشروط العامة للجائطي .أعرار بتوا -

 ملفات متضمنة: 9عدد  -

 . السيري الناتية ومجمل األعمال واالنجاطات.1

 . التاري  العلم  والو يف  وي توى  نلظ علم المدرسة العلمية للمتقدس معتمداا مو ال لية.2

التال  . عائمة اانتاج العلم  )وتشتمل علم عناويو الب و  المنشالوري والمجالبت العالميالة 3

 وتاري  النشر والسادي المشار يو(. Impact Factorتس النشر بها ولها 

. نبالالني مختصالالري عالالو  الالل ب الال ، يوضالالح ليهالالا نالالوا   االبت الالار واالالالادي منالاله لالال  ميالالداو 4

 التقديرية(. –التطبيآل العلم  والعمل  خبل العشر سنوات األخيري )التميط

  ت أو الجاري من ها.. عائمة ااشراؾ علم الرسائل العلمية الت  من5

. عائمة المشروعات والب و  التطبيقية الت  شارظ ليها، ويشترط التقدس بما يثبت تطبيقها 6

 ل دى الجهات الب ثية، وأو ي وو دور المتقدس ليها واض اا. ل 

. الندوات والمؤتمرات الم لية والعالمية الت  تس  ضورها و نلظ العضوية ل  الجمعيات 7

 العلمية.

ألنشطططة التططً تمططت بيططدا تطططًٌر العملٌططة التعلٌمٌططةا بابضططافة للططى الكتططب ًاألعمططال . ا8

 ًالمؤلفات التعلٌمٌة المتعددة.

 . األنشطة الت  تمت بهدؾ تنمية المجتمع والبيئية.9

 . سجل الو ائؾ القيادية.10

 . اسطوانة مدمجة ت توى علم نسخة ال ترونية لجميع األوراآل المطلوبة للتقدس.11

 استماري موض اا بها بيانات األب ا  المنشوري عالمياا ومرلقة مع طل  التقدس. .12

أما بخصوص جائطت  التفوآل العلم  والتشجيعية لب يطل  سالجل الو الائؾ القياديالة ول ناله 

 يج  تقديس األت  أيضاا:

سنوات وعت  5عدد مو الب و  المنشوري دولياا بشرط لال يمر علم نشرها الفعل  أ ثر مو 

لتقدس للجائطي وي وو عد سبآل نشرها وتداولها ألول مري ل  ل دى الدوريات أو المجبت العلمية ا

 العالمية المتخصصة، ويستبعد مو اانتاج المقاالت والب و  المقدمة ل  مؤتمرات علمية.

ويجوط التقدس بمؤلفات علمية مع األب ا ، ولنا  او النشر ل  ل دى الدوريات الجامعية أو 

ية، لببد مو تقديس نسخة مالو المجلالة وتسالتبعد األب الا  لال   الالة عالدس لثبالات نشالرها عبالل المصر

 تاري  التقدس للجائطي )للسادي المتقدميو مو ال ليات الن رية(.
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أسالما  المشالتر يو  –اسالس المجلالة وتالاري  النشالر –عائمة الب و  موض اا بها عنواو الب  

 ونلظ ل  االستماري المرلقة مع طل  التقدس.ل  الب   ونسبة مشار ة  ل منهس ل  الب  . 

  vi  ّح١َُٝ٘ حُٞحؿذ طٞحكَٛخ ك٠ حُٔظوي ) 

ال يجوط ل ل مو أ.د./ رئيس الجامعة أو السالادي النالوا  أو السالادي العمالدا  لثنالا  تالوليهس  -1

 مناصبهس اادارية أو يتقدموا ألي مو جوائط الجامعة.

تاج علم  مختلالؾ. ولالم  الالة الفالوط بالأ ثر مالو ويجوط التقدس أل ثر مو جائطي ول و بإن -2

 . جائطي يمنح المتقدس الجائطي األعلم

  vii ْط٤ٌَ٘ ُـخٕ حُظو٤٤ ) 

مالالو  الالل عالالاس لتشالال يل اللجالالاو البطمالالة  يونيالالو. يعقالالد مجلالالس لداري الجالالوائط اجتماعالاله خالالبل شالالهر 1

 للت  يس ولقا لتخصصات السادي المتقدميو ل   ل المجاالت.

ئيس الجامعة بتش يل لجاو الم  ميو ولقا لتوصاليات مجلالس الجالوائط . يصدر عرار مو ر2

 بالتش يل.

. تعقد لجاو الت  اليس اجتماعاتهالا بنالا  علالم دعالوي رئاليس المجلالس أو نائباله، وتقالدس اللجالاو 3

مقتر اتها ولآل معايير الت  يس للم مجلس الجوائط الني يوصم بمنح الجائطي أو  جبها. ويجوط 

 ة ل   الة أو ي وو الفارآل ل  الدرجات طفيفاا.أو تمنح الجائطي مناصف

مو  ل عاس  سبتمبرتعرض توصيات مجلس الجوائط علم مجلس الجامعة خبل شهري  -4

 العتمادها.

 

 

 

 

  viii ِحؿظٔخع ُـ٘ش حُـٞحث ) 

 ي  تس استعراض الئ ة الجوائط وبعد  16/12/2009عقد لجنة الجوائط جلسة االولم لم 

بئ ة ونوعية وعدد الجوائط للمجاالت االربعالة للجالوائط ) العلالوس االساسالية ، التا يد علم بنود ال

 -العلوس الطبية ، العلوس االنسانية ، العلوس االجتماعية ( علم الن و التالم :

 حالؿٔخ٠ُ حُو٤ٔش حُٔخ٤ُش حُؼيى ٗٞع حُـخثِس ّ

 20000 20000 1 جائطي التميط 1

 30000 15000 2 الجوائط التقديرية  2

 30000 10000 3 جوائط التفوآل  3

 20000 5000 4 الجوائط التشجيعية  4

 100000 حالؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔخ٠ُ
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  2009/2010وعد تس الموالقة علم القرارات التالية خبل عاس 

 االعبو عو الترشيح للجوائط . -

 تش يل لجاو التعليس . -

 الفائطيو .االعبو عو اسما   -

ت ديالالد بوجالاله العلالالس بالجامعالالة الت الالريس العلمالالا  والبالالا ثيو وتوطيالالع الجالالوائط خبلالاله ) شالالهر  -

 ( . 2010ا توبر 

 منح جوائطب ثية لشبا  البا ثيو الفائطيو بالضل مشروعات ب ثية . -

ت ريس ال اصليو علم رسائل الماجستير والد توراو مالع مالنح جالوائط اللضالل رسالالة لالم  -

 االت االربعة . ل مجال مو المج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 200/2010حُٔـالص حُؼ٤ِٔش ٤ٌُِِخص ٝحٛيحٍطٜخ هالٍ  2.5

يوضح الجدول التالم بياو المجبت العلمية التم تقوس باصدارها  ليات الجامعالة   المختلفالة 

 ، وعدد االصدارات وعدد الب و  التم عامت بنشرها .

 ػ٘ٞحٕ حُٔـِش حْٓ ح٤ٌُِش ّ
حُُٕٞ حُظَؿ٤ل٠ 

 ص(ىٍؿخ10 

  المجلة الطبية حُطذ حُزَٟ٘  1

  ال يوجد ح٤ُٜيُش  2

  ال يوجد حُظ٣َٔٞ  3

  ال يوجد حُٜ٘يٓش  4

  ال يوجد حُؼِّٞ  5
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  ال يوجد حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٠  6

  ال يوجد حُطذ حُز٤طَٟ  7

  مجلة  لية التربية حُظَر٤ش  8

  المجلة العلمية ل لية ا دا  ح٥ىحد  9

  أصدار المجلة متوعؾ مو اربعة سنوات  ٞم حُلو 10

 5 مجلة الدراسات المالية والتجاري حُظـخٍس  11

  ال يوجد حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش  12

  حالؿٔخ٠ُ

 

 

 

 

 

 ٤ٌِٛش ٝكًٞٔش حىحٍس حُزلٞع رخُـخٓؼش  2.6

 ُـ٘ش حُزلٞع رخُـخٓؼش  2.6.1

لجامعات يش ل مجلس الجامعة مالو ( لبئ ة التنفينية لقانوو تن يس ا10تطبيقا لنص المادي )

بالالاليو اعضالالالائه ومالالالو ؼيالالالرهس مالالالو اعضالالالا  هيئالالالة التالالالدريس والمتخصصالالاليو لجانالالالا لنيالالالة لب الالال  

 الموضوعات التم تدخل لم 

اختصاصاته وتفعيب لنلظ يتس تش يل لجنة لنيالة للنهالوض بالب ال  العلمالم لالم الجامعالة ، تخالتص 

 باالتم علم سبيل المثال 

 ة للب و  والتنسيآل بينها لم سياسات الجامعة .دراسة واعداد البيانات العام -

 ن اس  سا  الب   العلمم لم الجامعة . -

 متابعة وتنفين خطط الب و  لم الجامعة . -

تفعيل مواطنة الب   العلمم لم الجامعة وتقييس التصرؾ لم بنود موطانته وتقييس توطيع  -

 المواطنة ولقا للبرام  المقتر ة .

 العلمم لم الجامعة .متابعة اداري صندوآل الب    -

 تفعيل وتشجيع الب و  العملية ونشرها ويبادلها . -

 تفعيل وتشجيع عقد المؤاتمرات العلمية . -
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  -تش ل اللجنة مو :

 رئٌسا رئيس الجامعة

 نائبا نائ  رئيس الجامعة للدراسات العليا والب و 

عمالالدا   ليالالات الطالال  البشالالرى والطالال  البيطالالرى والصالاليدلة والعلالالوس 

 وال قوآل والتربية والهندسة
 اعضاء

 اعضاء ( 4)  اعضا  اللجنة االستشارية للب و 

 عضًا ا د الخبرا  المتخصصيو لم مجاالت الب   العلمم 

 عضًا اميو عاس الجامعة 

 25/5/2010وعد والآل مجلس الجامعة علم تش يل لجنة الب و  واختصاصاتها بتاري     

. 

 ح٤ُٜجش حالٓظ٘خ٣ٍش ُِزلٞع 2.6.2

مجلس الجامعة ل  شهر ابريل علم تش يل هيئة أستشارية للب و  العلمية تعمل ت ت  لآلوا

رئاسة نائ  رئيس الجامعة للداسات العليالا والب الو  ، وتهالدؾ ت الويو تلالظ الهيئالة للالم النهالوض 

( أعضا   ي  تختص بدراسالة 5بالب و  العلمية والتطبيقية بالجامعة ، وتت وو تلظ الهيئة مو )

 يط الب و  والسيما تلظ التم تمثل أولويات الب و  المقرري مو الوطاري .وتفعيل وتنش

ويتس ت ليؾ تلظ الهيئة بأدوار واختصاصات مو لة مو نائ  رئيس الجامعة يقوموو بأدائهالا 

ل   ل  لية يتبعونها ، وعد تس مراعاي تمثيل تلظ الهيئة ل الة عطاعات العلالوس )الطبيالة والصاليدلية 

لتربوية واألنسانية وااجتماعية ، ويتس تقديس تقرير شهرى ل  األجتماا الدورى ، واألساسية ، وا

  شهور أماس لجتماا لجنة الب و  الفنية . 3للهيئة ويتس عرض تلظ المخرجات واألنجاطات  ل 

 كٔخد حُزلٞع 2.6.3

وعالد تضالمنت   2009تس اعداد واعتماد البئ ة الداخلية ل سا  الب و  بالجامعة لالم عالاس 

 لبئ ة ما يلم. ا

 -الب و  والتجار  الت  تجريها الجامعة تستهدؾ ت قيآل أ د األؼراض األتية: -1

تنفين مشروعات الب و  الت  تتعاعد عليها الجامعة مع الجهات األخرى لخدمة الصناعة أو 

 الطراعة أو المجتمع.

 ا الجامعة.لجرا  االختبارات والت اليل الت  تجري ل  معامل الجامعة وتتقاضم عليه

 تنفين خطة الب   العلم  الت  يوالآل عليها مجلس الدراسات العليا والب و .

الب و  الت  تجريها الجامعة ل سالا  جهالة خارجيالة )أجنبيالة أو دوليالة( يصالير التعاعالد عليهالا  -2

 بن اس العمل بها ولقا للتعاعد المرلآل وبالشروط المبينة به.
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ا الجامعة ل  معاملها ل سا  الؽير تخضالع لقالرار المجلالس االختبارات والت اليل الت  تجريه -3

والالالني يقضالال  بمالالنح نسالالبة  1965مالالو ينالالاير  10األعلالالم للجامعالالات وبجلسالالته المنعقالالدي لالال  

% مو جملة المت صبت ألعضالا  هيئالة التالدريس ن يالر عيالامهس بهالنو األعمالال ب ليالاتهس 30

ألعمال وتوطا النسبة المقرري علم أو ي دد عميد ال لية عيمة المبلػ الني ي صل علم هنو ا

% الباعيالة مالو جملالة المت صالبت لتعالود للالم 70بنا  علم اعتراد القسس المختص أما نسالبة 

  سا  صندوآل الب و .

يتالالولم مجلالالس الدراسالالات العليالالا والب الالو  بالجامعالالة بنالالا  علالالم اعتالالراد نائالال  رئالاليس الجامعالالة  -4

مالع الجهالات المختلفالة )الدوليالة أو  دراسة لم انية لجالرا  الب الو  التال  تالدخل لال  االتفاعيالات

األجنبيالة أو الم ليالة( وت ديالد األعسالاس والبالا ثيو الالنيو ي لفالوو بالإجرا  هالنو الب الو   سالال  

 التخصصات المختلفة وت ديد البا   األول الني يقود هنا العمل ويشرؾ عليه.

جهالالة طالبالالة يقالالوس البا الال  األول بعالالد موالقالالة مجلالالس الدراسالالات العليالالا والب الالو  باالتصالالال بال -5

 -الب   العتراد ما يأت :

 )أ( وضع برنام  الب   وخطوات العمل به.

 ) ( ت ديد المدي الت  يستلطمها الب  .

)ج( ت ديد عيمة التمويل البطس والني تسددو الجهالة طالبالة الب ال  بالعملالة الم ليالة أو بالنقالد 

 األجنب   س  األ وال ون اس السداد.

يالالالا والب الالالو  بالجامعالالالة توطيالالالع مقابالالالل لجالالالرا  الب الالالو  العلميالالالة تتالالالولم لجنالالالة الدراسالالالات العل -6

 والتجار  ل سا  الؽير علم الوجه ا تم :

 % تضاؾ ل سا  صندوآل الب و  .20

% تخصالالص للم الالالات واألجالالور مسالالتلطمات الب الال  ولقالالاا لمالالا تقالالررو لجنالالة الدراسالالات العليالالا 80

 % مو هنو النسبة .60أعصم والب و  بالجامعة مع مراعاي أو ت وو الم الات واألجور ب د 

ي رر عقد خالاص بالمشالروا يوععاله نائال  رئاليس الجامعالة لشالئوو الدراسالات العليالا والبا ال   -7

 األول  طرؾ أول والجهة الطالبة  طرؾ ثاو.

 يتولم البا   األول ومعاونوو لجرا  الب   بمراعاي األ  اس الواردي ل  العقد. -8

ثبثة أشهر تقريرا عو سير العمل بالب   يعرض علالم يقدس البا   األول بصفة دورية  ل  -9

 نائ  رئيس الجامعة للدراسات العليا والب و .

 -ٝطٔؼَ ٓٞحٍى ط٣َٞٔ ًُي حُلٔخد ٖٓ حُٜٔخىٍ حُظخ٤ُش :

 المبالػ الت  تودعها الجهات المختلفة ن ير عياس الجامعة بالب و . -1

 الب و . الهبات الت  ترد للجامعة بؽرض توجيهها للصرؾ علم -2
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 أية موارد أخرى. -3

 طؼ٣ِِ ٝط٢٤٘٘ حَُٔ٘ٝػخص حُزلؼ٤ش ٝٓؼخ٤٣َ طو٤٤ٜٔخ ٝط٣ِٜٞٔخ  2.6.4

تعد مو اولويات جامعة بنم سويؾ تطوير الب   العلمالم والنهالوض باله ، ولالم سالبيل نلالظ 

، الئ الة المشالالروعات الب ثيالالة المشالالتر ة مالالع  تالس اعالالرار عديالالد مالالو اللالوائح الئ الالة  سالالا  الب الالو 

ة وم لية ،  ما تس تش يل هيئة استشالارية مالو المالديريو البالا ثيو مالو الضالل اعضالا  جهات دولي

هيئة التدريس لم هنا المجال باالضالة الم ت ويو لجنة لنية منبثقة مو مجلس الجامعة ،  مالا تالس 

 اعرار الئ ة الجوائط لت فيط العلما  والبا ثيو وشبا  البا ثيو .

ة الجهود ن و دعس ونشر ثقالة تبنم وتنفين المشروعات واتساعا مع نلظ يتس السعم وبنل  ال

الب ثية ، وتشجيع العمل الب ثم الجمالاعم ، وبنالا  ودعالس لالرآل العمالل الب ثيالة مالع تشالجيع ودعالس 

الب الالو  المتب الالري ب ليالالات الجامعالالة وتفعيالالل دور الب الال  العلمالالم لالالم خدمالالة القطاعالالات االنتاجيالالة 

اال مع النجاد لم ال صول علم مصادر ومالوارد  والخدمية ، ولو يتانم لم ت قيآل تلظ االهداؾ

 تمويل ودعس تلظ المشورعات الب ثية .

ولم هنا الشاو نتواصل الجامعة مع الجهات الخارجية باالضالة الم السعم ن و تجميالع مالوارد 

ناتية لتمويل المشروعات الب ثية ودعس البا ثيو والفرآل الب ثية مالو خالبل اليالات الجامعالة لالم الولالا  

 -االهداؾ ولعل منها مايلم : بتلظ

تشجيع تمويل المشروعات الب ثية مو خبل ال صول علالم تمويالل مالو صالندوآل العلالوس  -

 والتنمية الت نولوجيا .

دعس تمويل المشروعات الب ثية مالو جهالات دوليالة بالتعالاوو مالو المؤسسالات والجامعالات  -

 الخارجية ) دولية او اعليمية او م لية ( .

المقتر ات الب ثية عو طريآل التعالاوو مالع مؤسسالات دعالس الب الو  ال صول علم تمويل   -

 مثل مؤسسة مصر الخير .

ت ويو مالوارد بالجامعالة لتمويالل المشالروعات الب ثيالة وتشالجيع البالا ثيو والفالرآل الب ثيالة  -

ب ليات الجامعة مو خبل تمويل الخطة االستراتيجية باالضالة الالم تجميالع امالوال ناتيالة 

 و  المختلفة .مو خبل موارد  سا  الب 

 ( JSTDٓـِش حُـخٓؼش   حُؼِّٞ ٝحُظ٤ٔ٘ش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش  2.7

والالالآل مجلالالس الجامعالالالة علالالم اصالالدار مجلالالالة علميالالة دوليالالة بعنالالالواو مجلالالة العلالالوس والتنميالالالة 
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ميالطيو لالم النشالر العلمالم لالم مختلالؾ وجارى اختيار اعضا  لجنة ت ريالر مالو العلمالا  المت

المجالالاالت العلميالالة باالضالالالة الالالم اختيالالار علمالالا  دوليالاليو لالالم المجالالاالت العلميالالة  اعضالالا  للجنالالة 

 االستشارية للمجلة .

 وعد تس اختيار أ.د م مد خضر رئيس ت رير للمجلة ) و يل  لية العلوس بالجامعة ( .

ب ا  المقدمة للنشالر لالم المجلالة بهالدؾ وجارى االستعانة بم  ميو دوليو ومجلس ل الة اال

ال صول علم معامل تأثير مرتفع ، باالضالة الم االنتها  مو اجرا ات تسجيل المجلة بالمجلس 

االعلم للص الة بجان  االتفاآل مع دار نشر عالمية  برى لب   ام انيالة نشالر االب الا  بالمجلالة 

 .   On lineال ترونيا 

م أصدار مجلة علمية متقدمة لنشالر الب الو  األجتماعيالة  ما والآل مجلس الجامعة أيضاا عل

 واألنسانية ،  ي  يتس نشر األب ا  المتقدمة ل  مجاالت الم اسبة وااداري وما للم نلظ .

وجارى أختيار رئاليس ت ريالر للمجلالة وت ديالد هيئالة ت ريالر دوليالة للمجلالة بهالدؾ ال صالول 

تسجيل المجلة مو الجهات   المختصالة  علم معامل تأثير مرتفع ، وجارى األنتها  مو لجرا ات

 ،  ما جارى نشر المجلة ال ترونياا .

وسوؾ يتس مراعالاي عديالد مالو االعتبالارات والمعالايير عنالد اعالداد تلالظ المجالبت والالدوريات 

وأهمهالالا دوليالالة االنتشالالالار ، واو ت الالوو تلالالالظ المجالالبت متخصصالالالة باألضالالالة للالالالم ت  يمهالالا مالالالو 

مالو أعضالا  هيئالة التالدريس المصالرييو نو السالمعة متخصصيو دولييو بالخارج او متخصصاليو 

لهس بال فا ي العلمية  تم ي وو لتلظ المجبت تأثير واضح ، ب ي  تتمشم مالع معالايير  دوالمنشو

 التقييس المقرري مو اللجاو العلمية الدائمة التابعة للمجلس األعلم للجامعات.

عة سوؾ ت وو متخصصة ( التم والآل عليها مجلس الجامJSTDلعلم سبيل المثال مجلة )

ل  مجالال م الدد ، وساليراعم ت  اليس األب الا  المنشالوري بهالا مالو م  ماليو دولياليو   وسالوؾ يالتس 

وه نا  تم ت صل األب ا  المنشوري بالمجلة علم  Sevierاألتفاآل مع ناشر دولم عالمم مثل 

 ( .8-10درجة تقييس نات نقاط مرتفعة )مابيو
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 حُـِء حُؼخُغ

 ٤شهطخع حُؼالهخص حُؼوخك

Cultural Relationships Sector 
 

 .2010/ 2009المؤتمرات الخارجية ومساهمة الجامعة خبل العاس  3.1

 .2010/ 2009المؤتمرات الداخلية ومساهمة الجامعة خبل العاس  3.2

 .2010/ 2009ااعارات واألجاطات خبل العاس  3.3

 .30/6/2010 تم  المهمات والبعثات ل  جامعة بن  سويؾ منن استقبلها 3.4

 .2010/ 2009الدورات التدريبية وورش العمل خبل عاس  3.5

 .2010/ 2009ترعية أعضا  هيئة التدريس ومساهمة الجامعة خبل عاس  3.6

ا مالو  3.7  1/1/2010النشر الدول  للب و  ومسالاهمة الجامعالة لال  م الالأي البالا ثيو اعتبالارا

 .30/6/2010 تم 

 بعات الثقالية ب ليات الجامعة . و مة ولداري عطاا الع 3.8
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 حُٔئطَٔحص حُوخٍؿ٤ش ٝٓٔخٛٔش حُـخٓؼش 3.1

 30/6/2010كظ٠  1/7/2009حُٔئطَٔحص حُوخٍؿ٤ش ك٢ حُلظَس ٖٓ  3.1.1
 ٤ًِش حُؼِّٞ

 حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ ّ
 حُظخ٣ٍن

 ا٠ُ ٖٓ

 س. يميا  د/ ا مد علم ا مد لرؼلم 1
لمؤتمر الدول  السادس عو ا

 المواد المتقدمة  ف  األ سدي
 10/7/2009 5/7 لرنسا

 و يل ال لية أ.د/ م مد م مود خضر 2
المؤتمر الدول  السادس عو 
 المواد المتقدمة  ف  األ سدي

 11/7/2009 5/7 لرنسا

 س. يميا  د/ لايط م مد شاهيو 3
المؤتمر الدول  للفوتونات 

 النرات وتصادس تواالل ترونيا
 28/7/2009 22/7 أمري ا

 ا.ليطيا  أ.د/ هان  صالح  مدي 4
مشروا التعليس االل ترون  

 )مشروا التمبس(
 12/7/2009 3/7 ألمانيا

 ا.ليطيا  أ.د/ عرلة  سيو علم 5
مشروا التعليس االل ترون  

 )مشروا التمبس(
 12/7/2009 3/7 ألمانيا

6 
أ.د/ م مد علم  امل 

 الفيوم 
 ا.ليطيا 

مشروا التعليس االل ترون  
 )مشروا التمبس(

 12/7/2009 3/7 ألمانيا

 ا.ليطيا  أ.د/ أيمو صالح عطيه 7
مشروا التعليس االل ترون  

 )مشروا التمبس(
 12/7/2009 3/7 ألمانيا

 ا.ليطيا  أ.د/ م مد عيد عبد ربه 8
مشروا التعليس االل ترون  

 )مشروا التمبس(
 12/7/2009 3/7 ألمانيا

 31/5/2009 1/5 ايطاليا طياري علمية ا.رياضيات .د/ ا مد خاطر  سوا 9

 س.س/ هدى م مد  امل 10
س.س. علس 
  يواو

المؤتمر الدول  السابع 
 لت نولوجيا ال يوية والعلوس

 13/8/2009 6/8 تر يا

 2009خبل أ توبر الياباو ورشة عمل س.س س.س/  مادو رج  عبدو 11

 س. نبات دد/ عب  هاشس عبد ال مي 12
المؤتمر الدول  الثال  لبعتصاد 

 والقياس
 1/10/2009 29/10 عبرص

 أ.د/ وائل نبيل  طيو 13
مدير و دي 
مشروعات 
 األوروب 

اجتماا بداية مشروا مشترظ 
بيو جامعة بن  سويؾ 
 والجامعات األوروبية

 3/10/2009 1/10 انجلترا

 س.س/ ايمو معوض م مود 14
مدرس 
 مساعد

)التقنيات ال ديثة دوري تدريبية
 ل  أب ا  العلوس(

 29/1/2010 18/1 الياباو

 7/11/2009 18/10 روسيا دوري تدريبية معيد.ليطيا  س/  ساس ممدود عبد الع يس 15

 24/2/2010 20/2 اامارات مؤتمر المؤتمر الدول  لعلوس المواد و يل ال لية أ.د/ م مد م مود خضر 16

 23/2/2010 21/2 اامارات ورشة عمل  س. يميا د/ ا مد علم ا مد 17

 9/3/2010 6/3 ال ويت مؤتمر ال ويت لل يميا  س. يميا  د/ ا مد ا مد عبد الخالآل 18

 4/3/2010 28/2 أسبانيا اجتماا مشروا التمبس ا.نبات أ.د/ عب  مودو لبراهيس 19

 أ.د/ سهير  سو الشانل  20
ا.س 

 جيولوجيا
مؤتمر جمعية علس ال فريات 

 ل ترونيةاال
 28/5/2010 26/5 انجلترا

 7/5/2010 3/5 لرنسا –أسبانيا  لعاليات مشروا التمبس ا. يميا  أ.د/ ا مد  ال  الؽندور 21

 7/5/2010 3/5 لرنسا –أسبانيا  لعاليات مشروا التمبس ا.نبات أ.د/ عب  مودو لبراهيس 22

 22/5/2010 19/5 لبناو نانوالمؤتمر الدول  لل و يل ال لية أ.د/ م مد م مود خضر 23

 22/5/2010 19/5 لبناو المؤتمر الدول  للنانو س. يميا  د/ ا مد علم ا مد لرؼل  24
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 ٤ًِش حُطذ حُزَٟ٘

 حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ ّ
 حُظخ٣ٍن

 ا٠ُ ٖٓ

 أ.د/ م مد ا مد أبو سيؾ 1
ا.ورئيس عسس 

 الباطنة
 12/7/2009 7/7 أسبانيا الجطعيةمؤتمر برشلونة للخبيا 

 1/11/2009 26/10 أمري ا ااجتماا علم  بجامعة  اليفورني عميد ال لية أ.د/ شعباو م مد رمضاو 2

 9/6/2010 6/6 انجلترا المؤتمر الدول  لل ساسية المناعية عميد ال لية أ.د/ شعباو م مد رمضاو 3

 أ.د/ سنا  عبد الشال  4
و يل ال لية 
 للدراسات

 28/7/2009 17/7 أمري ا مؤتمر الجمعية األمري ية لل يميا 

 أ.د/ سنا  عبد الشال  5
و يل ال لية 
 للدراسات

مؤتمر الجمعية األمري ية لبنوظ 
 الدس

 30/10/2010 23/10 أمري ا

 أ.د/ سنا  عبد الشال  6
و يل ال لية 
 للدراسات

 31/1/2010 26/1 اامارات المؤتمر العلم  للط  المعمل 

 أ.د/ سنا  عبد الشال  7
و يل ال لية 
 للدراسات

 19/4/2010 12/4 سويسرا مؤتمر األجساس المضادي

 س.لسيولوج  د/ طارآل م مد علم 8
المؤتمر الدول  السابع للجمعية 
المصرية لت نولوجيا ال يواو 

 والعلوس
 13/8/2009 6/8 تر يا

 30/10/2009 18/10 أمري ا يووالمؤتمر الدول  للع ا. رمد أ.د/ م مد ياسر سيد سيؾ 9

 16/2/2010 14/2 اامارات مؤتمر األنؾ واألنو ا.انؾ وأنو أ.د/ رامط رضا بطرس 10

 ا. انؾ وأنو أ.د/ طارآل م مد السيد 11
المؤتمر األ اديم  امراض 

 السمع
 18/4/2010 13/4 أمري ا

 

 ح٥ىحد٤ًِش 
 

 حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ ّ
 نحُظخ٣ٍ

 ا٠ُ ٖٓ

1 
أ.د/ م   الديو م مد عبد 

 الهادى

رئيس عسس 

 الدراسات الدولية
 14/5/2010 10/5 اليوناو متابعة ملؾ األوعاؾ المصرية

 أستان أ.د/ م مد جمال الؽندور 2
المؤتمر العالم  لإلداري 

 االل ترونية بطرابلس
 6/4/2010 1/4 ليبيا

 مدرس د/ هانم م م الديو 3
عالم  لإلداري المؤتمر ال

 االل ترونية بطرابلس
 6/4/2010 1/4 ليبيا

 أستان أ.د/ ا مد شاهيو 4
المؤتمر العالم  لإلداري 

 االل ترونية بطرابلس
 6/4/2010 1/4 ليبيا

 أستان أ.د/  اطس  سيو 5
المؤتمر العالم  لإلداري 

 االل ترونية بطرابلس
 6/4/2010 1/4 ليبيا

 تاري ا.س  أ.د/  ساس عبد المعطم 6
مؤتمر طرآل التجاري بيو 

 أوروبا والهند
 27/3/2010 23/3 لرنسا

 21/6/2010 16/6 الب ريو  ضور مناعشة ماجستير ا.س علس نفس أ.د/ هشاس عبد ال ميد تهام  7

 ٤ًِش حُطذ حُز٤ط١َ

 حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ ّ
 حُظخ٣ٍن

 ا٠ُ ٖٓ
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أ.د/ مجدي لت   

 القاض 
 8/11 المؽر  المؤتمر العالم  للدواجو اجوا.دو

12/11/

2009 

 

 ٤ًِش حُظَر٤ش

 حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ ّ
 حُظخ٣ٍن

 ا٠ُ ٖٓ

1 
أ.د/ م مد عبد ال ميد 

 الشيو
 عميد ال لية

االجتماا السنوي الثان  
عشر لمجلس الجمعية 
 العلمية ل يات التربية

 4/3/2010 3/3 السوداو

2 
أ.د/ م مد عبد ال ميد 

 الشيو
 13/5/2010 11/5 الب ريو مناعشة رسالة علمية عميد ال لية

3 
أ.د/ سليماو م مد 

 سليماو
 و يل ال لية

مهرجاو الشارعة القرائم 
 الثال 

 21/2/2010 14/2 اامارات

 ا.طفولة أ.د/ سهاس  نف  م مد 4
مهرجاو الشارعة القرائم 

 الثال 
 21/2/2010 14/2 اامارات

 رئيس عسس المناه  أ.د/ م مد  ماد هندي 5
المؤتمر الثال  عشر 

 للتربوييو
 11/4/2010 10/4 لبناو

 رئيس عسس المناه  أ.د/ م مد  ماد هندي 6
مؤتمر التعليس وت نولوجيا 

 التعلس
 7/7/2010 5/7 برشلونة –أسبانيا 

 

 ٤ًِش حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٢

 ِيحُز ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ ّ
 حُظخ٣ٍن

 ا٠ُ ٖٓ

 د/ وليد م مود م مد 1
س. عسس ت نولوجيا 

 اانتاج
المؤتمر الدول  للتصنيع 

 العلم  والهندس 
 28/12/2009 26/12 الصيو

 ا.س عسس ؼطل ونسي  أ.د/ سيد لماس م مد طايد 2
مؤتمر الجمعية المؽربية 

 لل يميا  الت ليلية
 19/3/2010 17/3 المؽر 

 
 ح٣َُخ٤ٟش ش حُظَر٤ش٤ًِ

 حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ ّ
 حُظخ٣ٍن

 ا٠ُ ٖٓ

 ا.س تدري  أ.د/ ليها  مصطفم  امل 1
المؤتمر الدول  األول للرياضة 

 للجميع
 8/11/2009 5/11 تر يا

 و يل ال لية أ.د/ مختار أميو عبد الؽنم 2
مؤتمر األ اديمية الدولية لعلوس 

 الهندسة والت نولوجيا
 30/6/2010 28/6 لرنسا
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 ش حُلوٞم٤ًِ

 حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ ّ
 حُظخ٣ٍن

 ا٠ُ ٖٓ

 ا. عانوو مدن  أ.د/ م مد  ساس لطف  1
اجتماا لجنة التعاوو الفن  
 بشأو البرا ات بمقر المن مة

 –جنيؾ 
 سويسرا

22/9 1/10/2009 

 16/12/2009 14/12 لرنسا عشة رسالة د توراومنا ا. عانوو مدن  أ.د/م مد  ساس لطف  2

 20/3/2010 17/3 السوداو ندوي المر ط القوم  للت  يس ا. عانوو مدن  أ.د/ م مد  ساس لطف  3

 أ.عانوو أ.د/م مد ا مد لسماعيل 4
ندوي ين مها المعهد ااسبم  
 للب و  القانونية واالسترشادية

 20/4/2010 19/4 اامارات

 ل  يس ع اشةأ.د/ عبد ا 5
ا. بقسس القانوو 

 المدن 
 19/5/2010 15/5 سلطنة عماو برنام  تدريب )لو المرالعات(

 أ.د/ عادل أبو هشيمه 6
أستان القانوو 

 الدول 
برنام  تدريب  بعنواو 
 )االستراتجيات المتقدمة(

 19/5/2010 15/5 سلطنة عماو

 

 ٤ًِش ح٤ُٜيُش

 يحُزِ ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ 
 حُظخ٣ٍن

 ا٠ُ ٖٓ

 س. عسس العقاعير د/ سامح ل ري سبمة 
مؤتمر الجمعية ال يميائية 

 األمري ية
 20/8/2010 10/8 أمري ا

 

 ٤ًِش حُٜ٘يٓش

 حُظخ٣ٍن حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ 

 عميد ال لية د/ م   سعد عبد ال ميد 
دوري تدريبية اجرا  

 األب ا 
 2010يناير خبل  ألمانيا

 

 ٤ًِش حُظـخٍس

 حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ 
 حُظخ٣ٍن

 ا٠ُ ٖٓ

 د/  وثر عبد الفتاد االبج  
أستان بقسس 
 الم اسبة

المؤتمر العلم  الدول  
 الثانوي العاشر

 29/4/2010 26/4 األردو

 

 اىحٍس حُـخٓؼش

 حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ 
 حُظخ٣ٍن

 ا٠ُ ٖٓ

 9/7/2009 4/7 لرنسا مؤتمر بدولة لرنسا رئيس الجامعة أ.د/ م مد م مود يوسؾ 

 رئيس الجامعة أ.د/ م مد م مود يوسؾ 
الدوري الخامسة والثبثوو 
للمؤتمر العاس للمن مة 

 الدولية للتربية
 11/10/2009 5/10/2009 لرنسا

 

 
 2010/ 2009ش هالٍ حُؼخّ حألًخى٢ٔ٣ ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش ك٢ حُٔئطَٔحص حُوخٍؿ٤ 3.1.2

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ

 حإلؿٔخ٢ُ حُؼخّ حألًخى٢ٔ٣

1/7/2009 
 30/9/2009حىت 

1/10/2009 
 31/12/2009حىت 

1/1/2010 
 31/3/2010حىت 

1/4/2010 
 % ه٤ٔش 30/6/2010حىت 
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 %30.41 ج 36167 ج 8354 ج 8000 ج 8513 ج 11300 ٤ًِش حُطذ حُز١َ٘ 1

 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش ح٤ُٜيُش 2

 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش حُظ٣َٔٞ 3

 ج 5000 0 0 ٤ًِش حُٜ٘يٓش 4
 ج 8000

 دوالر  400

 ج 13000

 دوالر  400

10.93% 

30.42% 

 ٤ًِش حُؼِّٞ 5
 ج 10965

 يورو 735
0 0 0 

 ج 10965

 يورو 735

9.21% 

88.03% 

 0 ٤ًِش حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٢ 6
 ج 8000

 دوالر 415
 ج 3000 0

 ج 11000

 دوالر 415

9.25% 

31.56% 

 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش حُطذ حُز٤ط١َ 7

 %7.56 ج 9000 0 ج 9000 0 0 ٤ًِش حُظَر٤ش 8

 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش ح٥ىحد 9

 %2.52 ج 3000 ج 3000 0 0 0 ٤ًِش حُظـخٍس 10

 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش حُلوٞم 11

 0 ٤ًِش حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش 12

 ج 4844

 

 يورو 100

0 
 ج 5000

 دوالر 500

 ج 9844

 دوالر 500

 يورو 100

8.27% 

38.02% 

11.97% 

 %21.85 ج 25995 0 ج 3000 ج 11195 ج 11800 حإلىحٍس 13

 حإلؿٔخ٢ُ

 ج 34065

 

 ًٌرً 735

 ج 32552

 دًالر 415

 ًٌرً 100

 ج 25000
 ج 27354

 دًالر 900

 ج 118971

 دًالر 1315

 ًٌرً 835

100% 

100% 

100% 
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 ؼشحُٔئطَٔحص حُيحه٤ِش ٝٓٔخٛٔش حُـخٓ 3.2

 حُٔئطَٔحص حُيحه٤ِش 3.2.1

 ٤ًِش حُؼِّٞ

 حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ ّ
 حُظخ٣ٍن

 ا٠ُ ٖٓ

 س. جيولوجيا أيمو البدري موريس 1
المؤتمر الدول  السادس عو 

 جيولوجيا ألريقيا
 29/10/200 24/10 جامعة أسيوط

 12/11/2009 9/11 الؽردعة مؤتمر ال يميا  و يل ال لية م مد م مود خضر 2

 12/11/2009 9/11 الؽردعة المؤتمر الدول  لل يميا  س.  يميا  أ مد عل  أ مد 3

 17/12/2009 14/12 العيو السخنة المؤتمر العرب  العاشر لعلس البوليمرات أ. ليطيا  هان  صالح  مدي 4

 17/12/2009 14/12 لعيو السخنةا المؤتمر العرب  العاشر لعلس البوليمرات س.  يميا  لايط م مد شاهيو 5

 17/12/2009 14/12 العيو السخنة المؤتمر العرب  العاشر لعلس البوليمرات س.  يميا  أ مد  ال  الؽندور 6

 أ.  يميا  السعيد م مد السعيد 7
المؤتمر العرب  العاشر لعلس 

 البوليمرات
 17/12/2009 14/12 العيو السخنة

 دأستان مساع منال م مد ياسر 8
استخداس الن يرات ل  مجال التقنية 

 ال يوية
 12/11/2009 8/11 جامعة أسيوط

 12/11/2009 8/11 جامعة القاهري المؤتمر الدول  للرياضيات أ. رياضيات أ مد خاطر  سو 9

 17/12/2009 14/12 العيو السخنة المؤتمر العرب  العاشر لعلس البوليمرات س. ليطيا  أمجد بهي  خليل 10

 10/12/2009 8/12 المر ط القوم  للب و  المؤتمر االورومتوسط  س. نبات ادية م مد الشالع ن 11

 أ. ليطيا  عرلة  سيو عل  12
المؤتمر الدول  للمواد الجديدي ل  

 البلورات
 25/2/2010 22/1 لندآل ماريوت  القاهري

 15/2/2010 14/2 علوس جامعة بن  سويؾ  لية المؤتمر الدول  الثان  للط ال  س. علس النبات شريؾ  سو م مد 13

 5/5/2010 4/5 القاهري مؤتمر النانو أ. علس  يواو عادل عبد المنعس أ مد 14

 5/5/2010 4/5 القاهري مؤتمر النانو س. علس  يواو أ مد عل  أ مد 15

 5/5/2010 4/5 القاهري مؤتمر النانو س. علس  يواو رشا عطت  سيو 16

 11/3/2010 9/3 جامعة أسيوط مؤتمر الفطريات أ.س علس النبات منال م مد ياسر 17

 5/5/2010 4/5 القاهري مؤتمر النانو س. علس  يواو أ بس مصطفم الب ري 18

 12/4/2010 4/10  لية العلوس جامعة القاهري المؤتمر العالم  للجيولوجيا س. جيولوجيا بطرس رياض بخيت 19

 12/4/2010 4/10  لية العلوس جامعة القاهري المؤتمر العالم  للجيولوجيا ياأ.س جيولوج سهير  سو الشانل  20

 أ. متفرغ م مد القاسس م مد 21
المؤتمر الدول  الرابع للط  

 الشرع 

مصل ة الط  الشرع  

 بالقاهري
20/4 22/4/2010 

 12/4/2010 10/4 جامعة القاهري  لية العلوس المؤتمر العالم  العاشر للجيولوجيا س. جيولوجيا أيمو البدري موريس 22
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 ٤ًِش حُطذ حُز٤ط١َ

 حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ ّ
 حُظخ٣ٍن

 ا٠ُ ٖٓ

  سن   ال  عميش 1
رئيس عسس 

 ص ة  يواو

المؤتمر العلم  الثان  عشر 

 للجمعية المصرية للت نولوجيا
 29/10/2009 28/10 جامعة عيو شمس

 ابل م مد عبد الر مو الب 2
أستان بقسس 

 ص ة  يواو

المؤتمر العلم  الثان  عشر 

 للجمعية المصرية للت نولوجيا
 29/10/2009 28/10 جامعة عيو شمس

 م مود بدوي البيجاوي 3
رئيس عسس 

 الباثولوجيا

المؤتمر العلم  الثان  عشر 

 للجمعية المصرية للت نولوجيا
 29/10/2009 28/10 جامعة عيو شمس

 دخالد عل  ِأ م 4
ا.س بقسس 

 الباثولوجيا

المؤتمر العلم  الثان  عشر 

 للجمعية المصرية للت نولوجيا
 29/10/2009 28/10 جامعة عيو شمس

 عماد أ مد المهدي 5
س. بقسس 

 الباثولوجيا

المؤتمر العلم  الثان  عشر 

 للجمعية المصرية للت نولوجيا
 29/10/2009 28/10 جامعة عيو شمس

 .س بقسس التوليدا صابر م مد عبد هللا 6
المؤتمر العلم  الثانوي للتعليس 

 العال 

مر ط تطوير التعليس بجامعة 

 أسيوط
10/10 11/10/2009 

 م مد بديع عبد المجيد 7
ا. بقسس 

 الباثولوجيا

المؤتمر العلم  الثانوي للتعليس 

 العال 

مر ط تطوير التعليس بجامعة 

 أسيوط
10/10 11/10/2009 

 منال عادل أ مد 8
عسس  رئيس

 األسماظ

المؤتمر العلم  لب و  األسماظ 

 واالستطراا
 26/10/2009 24/10 جامعة القاهري

 م مد عبد العطيط أ مد 9
ا.س عسس 

 األسماظ

المؤتمر العلم  لب و  األسماظ 

 واالستطراا
 26/10/2009 24/10 جامعة القاهري

 ا.س بقسس التوليد صابر م مد عبد هللا 10
لجمعية  المؤتمر العلم  السابع

 العلوس الفسيولوجية
 7/10/2009 3/10 الب ر األ مر –الطعفرانة 

 ا.س بقسس التوليد صابر م مد عبد هللا 11
مؤتمر الجمعية المصرية لت اثر 

 ال يواو
 17/12/2009 13/12 الجيطي

 أ مد أبو العب م مد 12
عسس  00000.ا

 الفسيلوجيا

المؤتمر العلم  للجمعية 

 الفسيولوجية
 7/11/2009 3/11 الب ر األ مر –انة الطعفر

 ا.س بقسس التوليد صابر م مد عبد هللا 13
المؤتمر العلم  للجمعية 

 الفسيولوجية
 7/11/2009 3/11 الب ر األ مر –الطعفرانة 

 عيد عبد ال ميد مبروظ 14
ا. عسس 

 الفسيولوجيا

المؤتمر العلم  للجمعية 

 الفسيولوجية
 7/11/2009 3/11 الب ر األ مر –الطعفرانة 

 نرميو عاطؾ  لم  15
س. عسس 

 الفسيولوجيا

المؤتمر العلم  للجمعية 

 الفسيولوجية
 7/11/2009 3/11 الب ر األ مر –الطعفرانة 

 و يل ال لية مجدي لت   القاض  16
المؤتمر العلم  الثان  لب و  

 الثروي ال يوانية
 26/10/2009 25/10 مر ط القاهري للمؤتمرات

 

 

 حُز١َ٘ ٤ًِش حُطذ

 حُظخ٣ٍن حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ ّ
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 ا٠ُ ٖٓ

 ا. ص ة عامة ل راس م مد الشبراوي 1
مؤتمر ط  أمراض المناطآل 

 ال اري
 1/10/2009 29/9 لندآل انتر ونتنينتال القاهري

 عطي عبد الع يس جمعة 2
ا. رئيس عسس 

 المي روبولوج 

المؤتمر العلم  الثان  عشر 

 عية المصريةللجم
 9/10/2009 6/11 بور سعيد

 عميد ال لية شعباو م مد رمضاو 3
المؤتمر السنوي التاسع للشع  

 الهوائية
 5/12/2009 3/12 جامعة أسيوط

 رندا صبد الديو 4
ا. رئيس عسس 

 الصدرية

المؤتمر السنوي التاسع للشع  

 الهوائية
 5/12/2009 3/12 جامعة أسيوط

 ط  أطفالس.  أسامة عطت بطرس 5
المؤتمر السنوي التاسع للشع  

 الهوائية
 5/12/2009 3/12 جامعة أسيوط

 س. س ط  أطفال م مود م مد هدي  6
المؤتمر السنوي التاسع للشع  

 الهوائية
 5/12/2009 3/12 جامعة أسيوط

 خالد السيد النوش  7
س. س أمراض 

 باطنية

المؤتمر السنوي التاسع للشع  

 الهوائية
 5/12/2009 3/12 طجامعة أسيو

 أ مد عارؾ م مود 8
س. جراجة 

 المسالظ

للجمعية  21المؤتمر السنوي )

 الدولية لفيديو المسالظ(
 20/3/2009 17/3 مرسم علس مصر

 م مد عبد العطيط أ مد 9
ا. س عسس 

 األسماظ

المؤتمر العلم  لب و  األسماظ 

 واالستطراا
 26/10/2009 24/10 جامعة القاهري

 

 د٤ًِش ح٥ىح

 حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ ّ
 حُظخ٣ٍن

 ا٠ُ ٖٓ

 و لية ال لية عصمت سيد ناصر 1

مؤتمر لجنة لعادي نشر الترا  

 14، 13ااسبم  ل  القرنيو 

 الهجري.

 24/12/2009 23/12 م تبة ااس ندرية

 و لية ال لية عصمت سيد ناصر 2

مؤتمر لجنة لعادي نشر الترا  

 14، 13ل  القرنيو  ااسبم 

 الهجري.

 30/12/2009 29/12 م تبة ااس ندرية

 

 ٤ًِش ح٤ُٜيُش

 حُزِي ػ٘ٞحٕ حُٔئطَٔ حُٞظ٤لش حْٓ حُؼ٠ٞ 
 حُظخ٣ٍن

 ا٠ُ ٖٓ

 نشوى أ مد لبراهيس 
س. عسس ال يميا  

 الصيدلية

المؤتمر الثال  عشر ل ليات 

 الصيدلة

جامعة مصر للعلوس 

 والت نولوجيا
25/5 25/5/2010 

 

 2010/ 2009ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش ك٢ حُٔئطَٔحص حُيحه٤ِش هالٍ حُؼخّ حألًخى٢ٔ٣  3.2.2

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ

 حإلؿٔخ٢ُ حُؼخّ حألًخى٢ٔ٣

1/7/2009 
 30/9/2009حىت 

1/10/2009 
 31/12/2009حىت 

1/1/2010 
 31/3/2010حىت 

1/4/2010 
 % ه٤ٔش 30/6/2010حىت 
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1 
٤ًِش حُطذ 

 حُز١َ٘
 0 دوالر 110 ج 1800 ج 300

 ج 2100

 دوالر 110

9.49% 

100% 

 %2.26 ج 500 0 0 ج 500 0 ٤ًِش ح٤ُٜيُش 2

 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش حُظ٣َٔٞ 3

 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش حُٜ٘يٓش 4

 ج 14530 ج 2700 ج 4880 ج 5650 ج 1300 ٤ًِش حُؼِّٞ 5
65.66

% 

6 
٤ًِش حُظؼ٤ِْ 

 حُٜ٘خػ٢
0 0 0 0 0 0 

7 
٤ًِش حُطذ 

 حُز٤ط١َ
 ج 5000 0 ج 400 ج 2800 ج 1800

22.59

% 

 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش حُظَر٤ش 8

 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش ح٥ىحد 9

1

0 
 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش حُظـخٍس

1

1 
 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش حُلوٞم

1

2 

٤ًِش حُظَر٤ش 

 ح٣َُخ٤ٟش
0 0 0 0 0 0 

1

3 
 0 0 0 0 0 0 حإلىحٍس

 ج 10750 ج 3400 حإلؿٔخ٢ُ
 ج 5280

 دًالر 110
 ج 2700

 ج 22130

 دًالر 110

100% 

100% 

 2010/ 2009حإلػخٍحص ٝحألؿخُحص هالٍ حُؼخّ حألًخى٢ٔ٣  3.3

 74عالالدد  2010/ 2009بلؽالالت عالالدد ااعالالارات واألجالالاطات بالجامعالالة خالالبل العالالاس الجالالامع  

% واألجالاطات 24أجاطي، ت تل  ليالة ا دا  النسالبة األ بالر مالو تلالظ ااعالارات  25لعاري وعدد 

% يليهالالا  ليالالة 40% ونسالالبة األجالالاطات 19وس  يالال  بلؽالالت نسالالبة ااعالالارات % يليهالالا  ليالالة العلالال8

 %.15ال قوآل  ي  بلؽت نسبة ااعاري 

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ
 حإلؿٔخ٢ُ كظَحص حُؼخّ حألًخى٢ٔ٣

 % ػيى 1/4/2010 1/1/2010 1/10/2009 1/7/2009
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 30/6/2010حىت  31/3/2010حىت  31/12/2009حىت  30/9/2009حىت 

 اػخٍس
أؿخُ

 س
 أؿخُس اػخٍس

اػخٍ

 س
 أؿخُس

اػخٍ

 س
 أؿخُس

اػخٍ

 س

أؿخُ

 س
 أؿخُس اػخٍس

1 
٤ًِش حُطذ 

 حُز١َ٘

4 0 1 0 1 1 0 1 6 2 8.11% 8% 

 %12 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 ٤ًِش ح٤ُٜيُش 2

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش حُظ٣َٔٞ 3

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش حُٜ٘يٓش 4

 10 14 1 0 4 0 2 2 3 12 ٤ًِش حُؼِّٞ 5
18.92

% 
40% 

6 
٤ًِش حُظؼ٤ِْ 

 حُٜ٘خػ٢

6 0 0 0 1 1 0 0 7 1 9.46% 4% 

7 
٤ًِش حُطذ 

 حُز٤ط١َ

7 0 0 1 0 0 0 0 7 1 9.46% 4% 

 %12 %6.76 3 5 0 0 1 0 1 1 1 4 ٤ًِش حُظَر٤ش 8

 2 18 0 0 1 0 0 0 1 18 ٤ًِش ح٥ىحد 9
24.32

% 
8% 

 %12 %8.11 3 6 1 1 0 1 1 1 1 3 ٤ًِش حُظـخٍس 10

 0 11 0 0 0 1 0 1 0 9 ٤ًِش حُلوٞم 11
14.86

% 
0 

12 
٤ًِش حُظَر٤ش 

 ح٣َُخ٤ٟش

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حإلىحٍس 13

 %100 25 74 4 1 9 4 6 6 6 63 حإلؿٔخ٢ُ
100

% 

 
 
 

 حُٜٔٔخص ٝحُزؼؼخص 3.4
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 2010/ 2009حُٜٔٔخص ٝحُزؼؼخص هالٍ حُؼخّ حألًخى٢ٔ٣  3.4.1

مهمالالة علميالالة  21عالالدد  2010/ 2009لجمالالال  عالالدد المهمالالات العلميالالة خالالبل الفتالالري بلؽالالت 

%(، تليها  لية الط  البشالري 19ألعضا  هيئة التدريس، ت تل  لية العلوس النسبة األ بر منها )

 %(.14%(، و لية ا دا  )14%(، و لية التربية )14%( و لية الصيدلة )14)

بعثة، ت تل  لية العلوس  50عدد البعثات بالجامعة خبل نات الفترات  ل   يو بلؽت لجمال 

%( و ليالة الطال  14%(،  ليالة الصاليدلة )26%( ثس  ليالة الطال  البشالري )28النصي  األ بر )

 %(.14البيطري )

 .2010/ 2009يوضح الجدول التال  بياو تلظ المهمات والبعثات خبل العاس الجامع  

 حُٜٔٔخص ٝحُزؼؼخص

 2010/ 2009ُؼخّ حألًخى٢ٔ٣ هالٍ ح

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ

 حإلؿٔخ٢ُ حُؼخّ حألًخى٢ٔ٣
1/7/2009 
 30/9/2009حىت 

1/10/2009 
 31/12/2009حىت 

1/1/2010 
 31/3/2010حىت 

1/4/2010 
 % ه٤ٔش 30/6/2010حىت 

 ٜٓٔش
 ػ٤ِٔش

 رؼؼش
 ٜٓٔش
 ػ٤ِٔش

 رؼؼش
 ٜٓٔش
 ػ٤ِٔش

 رؼؼش
 ٜٓٔش
 ػ٤ِٔش

 رؼؼش
 ٜٓٔش
 ػ٤ِٔش

 رؼؼش
 ٜٓٔش
 ػ٤ِٔش

 رؼؼش

 %26 %14.29 13 3 2 1 1 0 4 1 6 1  لية الط  البشري 1

 %14 %14.29 7 3 1 1 2 0 2 2 2 0  لية الصيدلة 2

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  لية التمريض 3

 0 %4.76 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  لية الهندسة 4

 %28 %19.04 14 4 0 0 5 0 5 3 4 1  لية العلوس 5

 %2 %4.76 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 الصناع   لية التعليس 6

 %14 %4.76 7 1 1 1 2 0 2 0 2 0  لية الط  البيطري 7

 %10 %14.29 5 3 0 1 2 0 2 1 1 1  لية التربية 8

 %4 %14.29 2 3 1 1 0 0 0 1 1 1  لية ا دا  9

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  لية التجاري 10

 %2 %4.76 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  لية ال قوآل 11

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  لية التربية الرياضية 12

 0 %4.76 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ااداري 13

 %100 %100 50 21 6 6 13 0 15 9 16 6 ابجمالً
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 ر٤خٕ طل٠ِ٤ٜ رلؼخ٤ُش ط٘ل٤ٌ ٤ًِخص حُـخٓؼش  ُِٜٔٔخص حُؼ٤ِٔش

 2005/2006ّهطش 

 ٓخ ُْ ٣ظْ ط٘ل٤ٌٙ  ٓخ طْ ط٘ل٤ٌٙ  ُظ٘ل٤ٌؿخٍٟ ح ػيى حُٜٔٔخص  حْٓ ح٤ٌُِش 

 1 1  2 ح٤ُٜيُش 
  2  2 حُطذ حُزَٟ٘ 
  3  3 حُطذ حُز٤طَٟ 

 2   2 حُظَر٤ش 
 2  1 3 حُظـخٍس 
 2 1  2 ح٥ىحد 
  3  3 حُؼِّٞ 

 1 1 1 3 حُلوٞم 
 7 11 2 20 اؿٔخ٠ُ ػخّ 
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 ٘ل٤ٌ ٤ًِخص حُـخٓؼش  ُِٜٔٔخص حُؼ٤ِٔشر٤خٕ طل٠ِ٤ٜ رلؼخ٤ُش ط

 2006/2007ّهطش   
 ٓخ ُْ ٣ظْ ط٘ل٤ٌٙ  ٓخ طْ ط٘ل٤ٌٙ  ػيى حُٜٔٔخص  حْٓ ح٤ٌُِش 

 - 2 2 ح٤ُٜيُش 
 - 5 5 حُطذ حُزَٟ٘ 
 - 5 5 حُطذ حُز٤طَٟ 

 1 2 3 حُظَر٤ش 
 2 1 3 حُظـخٍس 
 1 2 3 ح٥ىحد 
 - 5 5 حُؼِّٞ 

 - 2 2 حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٠ 
 3 1 4 لوٞم حُ

 اؿٔخ٠ُ ػخّ 
32 25 7 

 حُٜٔٔخص ٝحُزؼؼخص 3.4.2

يوضالالح الجالالدوليو التالالاليو بيالالاو المهمالالات العلميالالة، والبعثالالات بجامعالالة بنالال  سالالويؾ بدايالالة مالالو 

 استقبل الجامعة  تم تاريخه.

 

 

 رـخٓؼش ر٠٘ ٣ٞٓق شر٤خٕ رخُٜٔٔخص حُؼ٤ِٔ

 
 -:٤ًِش حُظـخٍس

الدولة الموفد  الخطة اسم عضو المهمة لكميةاسم ا
 إليها

 التجارة
 

 أمرٌكا 2005/2006 أ.د/ بدر نبٌه ارسانٌوس

 انجلترا 2006/2007 لطفً دأ. د/ أمٌن السٌ

 
 
 
 
 
 

 -٤ًِش حُؼِّٞ:

الدولة الموفد  الخطة اسم عضو المهمة اسم الكمية
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 إليها

 العلوم
 

 انجلترا 2006/2007 د/ حنان عبد الحمٌد عبد الحفٌظ

 الٌابان 2006/2007 د/ مصطفى فوزي عٌسى سعد

 أمرٌكا 2005/2006 د/ محمد سٌد عبد الحمٌد

 أمرٌكا 2006/2007 أ.د/ ثابت فراج سكران

 ألمانٌا 2005/2006 د/ سٌد عبد القادر حسن

 ألمانٌا 2006/2007 أ.د/ عال حمودة إبراهٌم

 سراسوٌ 2006/2007 د/ بطرس رٌاض بخٌت

 أمرٌكا 2005/2006 د/ عبد الواحد رشاد سٌد

 
 

 -٤ًِش حُطذ حُز٤ط١َ:

اسم 
 الكمية

الدولة الموفد  الخطة اسم عضو المهمة
 إليها

الطب 
 البٌطري

 

 الٌابان 2005/2006 أ.د/ حنفً محمود مدبولى

 ااٌطالٌ 2005/2006 أ.د/ ولٌد حمد حسن غرٌب

 الٌابان 2005/2006 أ.د/ محمود بدوى البجاوي

 اسبانٌا 2005/2006 أ.د/ خالد عباس حلمً

 الٌابان 2006/2007 أ.د/ منال احمد عٌسى

 أمرٌكا 2006/2007 أ.د/ محمد رجب احمد جاد

 كندا 2006/2007 أ.د/ سعدٌه حلمً الشناوي

 الٌابان 2006/2007 أ.د/ احمد محمد عبد الرحمن البابلً

 
 -٤ًِش حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٢:

الدولة الموفد  الخطة اسم عضو المهمة كميةاسم ال
 إليها

 التعلٌم الصناعً
 

 انجلترا 2005/2006 د/ الشافعً منصور محمد حسن

 أمرٌكا 2005/2006 د/ فتحً عبد اللطٌف

 كندا 2005/2006 أ. د/ على احمد على احمد عبد العال

 روسٌا 2006/2007 د/ محمود محمد الغباشى

 روسٌا 2006/2007 د شوٌحد/ ولٌد محمود محم

 السوٌد 2006/2007 د/ جان هنري حنا

 
 

 

 

 -٤ًِش ح٤ُٜيُش:

الدولة الموفد  الخطة اسم عضو المهمة اسم الكمية
 إليها

 الصٌدلة
 

 باكستان 2008/2009 د/ سامح فكرى سالمه أبو زٌد
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 أمرٌكا 2008/2009 د/ رباب محمد عبد السالم

 أمرٌكا 2006/2007 د/ نشوى عبد الحمٌد الجندي

 أمرٌكا 2006/2007 د/ جمال احمد الشربٌنى

 كندا 2005/2006 د/ خالد رشاد عبد اللطٌف

 
 

 -٤ًِش حُظَر٤ش:

الدولة الموفد  الخطة اسم عضو المهمة اسم الكمية
 إليها

 التربٌة
 

 لندن 2006/2007 أ. د/ سهام حنفً محمد
 

د/ عزام عبد النبً 
 احمد 

 ٌكاأمر 2006/2007

 
 

 -٤ًِش حُلوٞم:

الدولة الموفد  الخطة اسم عضو المهمة اسم الكمية
 إليها

 الحقوق
 

 فرنسا 2005/2006 د/ سراج حسٌن محمد أبو زٌد
 

 فرنسا 2006/2007 د/ عادل ابو هشٌمه 

 
أ. د/ مصطفى احمد عبد 

 الجواد
 فرنسا 2006/2007

 فرنسا 2006/2007 أ. د/ محمد أسامه عبد هللا قاٌد 
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 -٤ًِش ح٥ىحد:

الدولة الموفد  الخطة اسم عضو المهمة اسم الكمية
 إليها

 اآلداب
 

 أمرٌكا 2006/2007 د/ هشام عبد الحمٌد تهامً

 أمرٌكا 2006/2007 د/ محمد حسن عبد العظٌم

 السعودٌة 2006/2007 د/ نهلة محمد مصطفى

 اسبانٌا 2005/2006 د/ ماجد كمال محً الدٌن

 أمرٌكا 2006/2007 / شرٌف سعد محمد الجٌارد

 
 

 -٤ًِش حُطذ حُزَٟ٘:

 
الدولة الموفد  الخطة اسم عضو المهمة اسم الكمية

 إليها

 الطب البشرى
 

 اٌطالٌا 2006/2007 د/ احمد محمد فتحً األشقر
 

 لندن 2008/2009 د/ احمد ثروت زكى

 أمرٌكا 2005/2006 أ.د/ عالء عبد الحلٌم مرزوق

 أمرٌكا 2006/2007 / أٌمن حمدي أبو العٌدد

 أمرٌكا 2006/2007 د/ منى زكى شرٌف 

 فرنسا 2006/2007 د/ ٌحً سامح كرٌم

 أمرٌكا 2006/2007 أ. د/ٌاسر احمد عبد الهادي

 فرنسا 2006/2007 أ. د/ محمود مصطفى عامر

 ألمانٌا 2006/2007 أ. د/ عاطف محمد مرسى 
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 خص ؿخٓؼش ر٠٘ ٣ٞٓقر٤خٕ رؼؼ
 

 -٤ًِش حُؼِّٞ:

 
الدولة الموفد  الخطة نوع البعثة اسم عضو البعثة اسم الكمية

 إليها

 العلوم
 

 المانٌا 2005/2006 إشراف مشترك محمود سٌد محمود

 سوٌسرا 2005/2006 إشراف مشترك حنان سٌد محمد محمد

 امرٌكا 2005/2006 إشراف مشترك زكى سٌد زكى

 المانٌا 2005/2006 إشراف مشترك ً عوضمحمود قرن

 امرٌكا 2006/2007 إشراف مشترك ٌاسر فلٌح سالمة 

 امرٌكا 2006/2007 إشراف مشترك صفٌة محمد على 

 كندا 2006/2007 إشراف مشترك حسن محمد صالح

 امرٌكا 2006/2007 إشراف مشترك معاذ قرنً سلٌم 

 استرالٌا 2006/2007 إشراف مشترك احمد سٌد على احمد

 النروٌج 2006/2007 إشراف مشترك حمحمد محمد عبد الفتا

 المانٌا 2006/2007 إشراف مشترك عمرو كامل آمٌن    

 امرٌكا 2006/2007 إشراف مشترك ربٌع عبد هللا احمد 

 كورٌا 2006/2007 إشراف مشترك محمد شعبان سعٌد 

 انٌاالم 2005/2006 بعثة خارجٌة محمد سعٌدان

 انجلترا 2006/2007 بعثة خارجٌة اشرف ٌس زكى

 
 -٤ًِش حالىحد:

 
 الدولة الموفد الٌها الخطة نوع البعثة اسم عضو البعثة اسم الكلٌة

 اآلداب
 

 فرنسا 2005/2006 إشراف مشترك عزت سعد حسان

هشام عبد العزٌز 
 احمد

 سوٌسرا 2006/2007 بعثة خارجٌة

 
 -كلٌة التربٌه:

 
 الدولة الموفد الٌها الخطة نوع البعثة اسم عضو البعثة لٌةاسم الك

 التربٌة
 

 المانٌا 2005/2006 إشراف مشترك محمد مصطفى طه

 المانٌا 2005/2006 إشراف مشترك جمعة سعٌد تهامى

 المانٌا 2005/2006 إشراف مشترك هالة عبد القادر سعٌد

 امانٌا 2006/2007 إشراف مشترك عبلة فتحً

 كندا 2006/2007 إشراف مشترك وى حلمى على ٌوسفسل

 كندا 2006/2007 بعثة خارجٌة احمد عبد هللا عبد السالم

 
 -٤ًِش ح٤ُٜيُٚ:

 
الدولة الموفد  الخطة نوع البعثة اسم عضو البعثة اسم الكلٌة
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 الٌها

 الصٌدلة
 

 أمرٌكا 2005/2006 إشراف مشترك الشٌماء عبد الرازق احمد

 السوٌد 2005/2006 إشراف مشترك حمودمحمود عزٌز م

 انجلترا 2005/2006 إشراف مشترك إبراهٌم احمد نجٌب 

 امرٌكا 2006/2007 إشراف مشترك سلوى شعبان احمد عبد العلٌم

 امرٌكا 2006/2007 إشراف مشترك سامح محمد محمدي عبد الغنى 

 السوٌد 2006/2007 إشراف مشترك ٌاسر جابر محمد حسن

 امرٌكا 2006/2007 إشراف مشترك د حسن أمٌن عبد العظٌم احم

 امرٌكا 2004/2005 بعثة خارجٌة هانً احمد مصطفى محمد

 امرٌكا 2005/2006 بعثة خارجٌة محمد حسن محمد عوٌس

 لندن 2005/2006 بعثة خارجٌة شرٌف جالل عثمان احمد

 اانجلتر 2006/2007 بعثة خارجٌة أمٌره شعبان احمد سعٌد

 انجلترا 2006/2007 بعثة خارجٌة ولٌد إسماعٌل محمد بكر

 انجلترا 2006/2007 بعثة خارجٌة احمد سمٌر محمد خٌر هللا

 لندن 2006/2007 بعثة خارجٌة مصطفى عزت راتب

 لندن 2005/2006 بعثة خارجٌة محمد إمام عبد المبدي

 

 -٤ًِش حُطذ حُزَٟ٘:

 
 الدولة الموفد الٌها الخطة ع البعثةنو اسم عضو البعثة اسم الكلٌة

 الطب البشرى
 

 انجلترا 2002/2003 إشراف مشترك خالد رفعت عبد المجٌد 

 كندا 2005/2006 إشراف مشترك محمد محمد السٌد دنٌا 

 أمرٌكا 2005/2006 إشراف مشترك اٌمن صالح الدٌن الدسوقى 

 أمرٌكا 2005/2006 إشراف مشترك احمد مدحت مصطفى 
 أمرٌكا 2005/2006 إشراف مشترك ٌاسر إكرام االسٌوطى

 أمرٌكا 2006/2007 إشراف مشترك صفوت عبد المنعم حجاج 
 أمرٌكا 2006/2007 إشراف مشترك جمال عٌد محمد عٌد 

 مالٌزٌا 2006/2007 إشراف مشترك عمر عبد الجواد عبد هللا

 اأمرٌك 2006/2007 إشراف مشترك احمد السٌد احمد 

 كندا 2006/2007 إشراف مشترك سامح إبراهٌم غطاس

 أمرٌكا 2006/2007 إشراف مشترك ولٌد محمد عبد ألبارى

 هولندا 2006/2007 إشراف مشترك محمد فتحً عبد الظاهر  

 أمرٌكا 2006/2007 بعثة خارجٌة احمد محمد احمد حسب هللا 

 
 
 
 

 -٤ًِش حُلوٞم:

 
 الدولة الموفد الٌها الخطة وع البعثةن اسم عضو البعثة اسم الكلٌة

 الحقوق
 

رجب عبد الظاهر 
 على عبد اللطٌف

 فرنسا 2005/2006 إشراف مشترك

 انجلترا 2004/2005 إشراف مشترك سامى سالمه نعمان
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 -٤ًِش حُظؼ٤ِْ ُٜ٘خػ٠:

 
 الدولة الموفد الٌها الخطة نوع البعثة اسم عضو البعثة اسم الكلٌة

 ًالتعلٌم الصناع
 

 المانٌا 2004/2005 إشراف مشترك عاطف فضل أمٌن  

 المانٌا 2005/2006 إشراف مشترك محمد عرفة على محمد  

حنان عبد المحسن 
 دٌاب

 المانٌا 2005/2006 إشراف مشترك

السعٌد ممدوح محمود 
 زهران

 امانٌا 2005/2006 بعثة خارجٌه

 كندا 2006/2007 بعثة خارجٌه اٌهاب احمد محمود

 
 

 -:الطب البٌطرىكلٌة 
 

 الدولة الموفد الٌها الخطة نوع البعثة اسم عضو البعثة اسم الكلٌة

 الطب البشرى
 

 المانٌا 2005/2006 إشراف مشترك مرٌم احمد عبد الوهاب

 المانٌا 2005/2006 إشراف مشترك هالة سٌد حسن

 الٌابان 2005/2006 إشراف مشترك والء محمد سٌد 

 اٌطالٌا 2005/2006 إشراف مشترك صفوت غادة محمد
 كندا 2006/2007 إشراف مشترك محمد معروف على زٌنهم
 كندا 2006/2007 إشراف مشترك خالد طة عبد الحمٌد
 أمرٌكا 2006/2007 إشراف مشترك محمد جمعة توفٌق
 أمرٌكا 2006/2007 إشراف مشترك خالد شعبان هاشم

 المانٌا 2005/2006 خارجٌةبعثة  إبراهٌم محمد ابراهٌم

 الٌابان 2006/2007 بعثة خارجٌة شٌماء نبٌل احمد

 المانٌا 2006/2007 بعثة خارجٌة أسامه  إسماعٌل حجاج

 اليابان 2006/2007 بعثة خارجٌة فاطمة حنفً السٌد خلٌل 
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 2010/ 2009 ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش ك٢ حُيٍٝحص حُظي٣ٍز٤ش ٍٕٝٝ حُؼَٔ هالٍ حُؼخّ حألًخى٢ٔ٣ 3.5

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ

 حإلؿٔخ٢ُ حُؼخّ حألًخى٢ٔ٣

1/7/2009 
 30/9/2009حىت 

1/10/2009 
 31/12/2009حىت 

1/1/2010 
 31/3/2010حىت 

1/4/2010 
 % ه٤ٔش 30/6/2010حىت 

٤ًِأأأأأأأأأأش حُطأأأأأأأأأأذ  1

 حُز١َ٘

 %41.12 ج 27550 ج 5200 ج 20750 ج 1600 0

 %4.48 ج 3000 ج 1800 ج 700 ج 500 0 ٤ًِش ح٤ُٜيُش 2

 %3.43 ج 2300 ج 2300 0 0 0 ٤ًِش حُظ٣َٔٞ 3

 %0.67 ج 450 ج 300 ج 150 0 0 ٤ًِش حُٜ٘يٓش 4

 %19.79 ج 13260 ج 4800 ج 3700 ج 3900 ج 860 ٤ًِش حُؼِّٞ 5

٤ًِأأأأأأأأأش حُظؼِأأأأأأأأأ٤ْ  6

 حُٜ٘خػ٢

0 0 0 0 0 0 

٤ًِأأأأأأأأأأش حُطأأأأأأأأأأذ  7

 حُز٤ط١َ

 %10.21 ج 6840 ج 4100 ج 1550 ج 300 ج 890

 %2.24 ج 1500 ج 1500 0 0 0 ُظَر٤ش٤ًِش ح 8

 %15.37 ج 10300 ج 3550 0 ج 550 ج 6200 ٤ًِش ح٥ىحد 9

 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش حُظـخٍس 10

 %2.69 ج 1800 ج 1800 0 0 0 ٤ًِش حُلوٞم 11

٤ًِأأأأأأأأش حُظَر٤أأأأأأأأش  12

 ح٣َُخ٤ٟش

0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 حإلىحٍس 13

 %100 ج 67000 ج 25350 ج 26850 ج 6850 ج 7950 حإلؿٔخ٢ُ
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3.6  ٖ َسٓ  ُلظ ْ ك٢ ح ٣ٍ ُظي ٤ٛجش ح َه٤ش أػ٠خء  ـٕخ ط ؼش ك٢ُ  ـٓخ ٔش ُح ٔٛخ ٢  30/6/2010كظ٠  1/7ٓ ّ حألًأخى٣ٔ ؼأخ ٍ ُح هال

2009 /2010 

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ

 ػيى

حُٔؼ٤ي

ٖ٣ 

 ح١ٌُ طْ

 طَه٤ظْٜ

 ا٠ُ

 ٓيٍّ

 ٓٔخػي

 ٓٔخٛٔش

 حُـخٓؼش

 ػيى

 حُٔي٤ٍٖٓ

حُٔٔخػي

ٖ٣ 

 ح١ٌُ طْ

 طَه٤ظْٜ

 ا٠ُ

 ٓيٍّ

 خٛٔشٓٔ

 حُـخٓؼش

 ػيى

حُٔيٍٓ

ٖ٣ 

 ح١ٌُ طْ

 طَه٤ظْٜ

 ا٠ُ

 أٓظخً

 ٓٔخػي

 ٓٔخٛٔش

 حُـخٓؼش

 ػيى

 حألٓخطٌس

حُٔٔخػي

ٖ٣ 

 ح١ٌُ طْ

 طَه٤ظْٜ

 ا٠ُ

 أٓظخً

 ٓٔخٛٔش

 حُـخٓؼش

 حإلؿٔخ٢ُ

 % ه٤ٔش

اؿٔخُ

١ 

 حُؼيى

 اؿٔخ٢ُ

 ٓٔخٛٔش

 حُـخٓؼش

 اؿٔخ٢ُ

 حُؼيى

 اؿٔخ٢ُ

 ٓٔخٛٔش

 حُـخٓؼش

1 
 ذ٤ًِش حُط

 حُز١َ٘
24 

10800

 ج
23 

10750

 ج
 52 ج750 4 ج150 1

22450

 ج

58.42

% 

62.97

% 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش ح٤ُٜيُش 2

3 
٤ًِش 

 حُظ٣َٔٞ
 %5.05 %5.62 ج1800 5 0 0 ج600 1 ج1200 4 0 0

 %1.26 %2.25 ج450 2 0 0 0 0 ج450 2 0 0 ٤ًِش حُٜ٘يٓش 4

 ج6150 13 0 0 ج3000 6 ج2550 6 ج600 1 ٤ًِش حُؼِّٞ 5
14.61

% 

17.25

% 

6 
 ٤ًِش حُظؼ٤ِْ

 حُٜ٘خػ٢
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
 ٤ًِش حُطذ

 حُز٤ط١َ
 ج2850 10 ج1350 5 ج450 1 ج1050 4 0 0

11.24

% 
8% 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش حُظَر٤ش 8

 %0.42 %1.12 ج150 1 0 0 ج150 1 0 0 0 0 ٤ًِش ح٥ىحد 9

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٤ًِش حُظـخٍس 10

 %5.05 %6.74 ج1800 6 0 0 0 0 ج1650 5 ج150 1 ٤ًِش حُلوٞم 11

12 
٤ًِش حُظَر٤ش 

 ح٣َُخ٤ٟش
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حإلىحٍس 13

 26 اإلجمالي
11550

 ج
44 

17650

 ج
 %100 %100 35650 89 ج2100 9 ج4350 10
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 2010/ 2009ِزلٞع ٝٓٔخٛٔش حُـخٓؼش ك٢ ٌٓخكآص حُزخكؼ٤ٖ هالٍ حُؼخّ حألًخى٢ٔ٣ حَُ٘٘ حُي٢ُٝ ُ 3.7

يوضح الجدول التال  بيالاو النشالر الالدول  للب الو  ومسالاهمة الجامعالة لال  م الالات البالا ثيو 

 (.30/6/2010 تم  2010بداية مو لعرار العمل بنلظ الن اس )يناير 

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ

 حإلؿٔخ٢ُ حُؼخّ حألًخى٢ٔ٣

1/1/2010 
 31/3/2010حىت 

1/4/2010 
 % ه٤ٔش 30/6/2010حىت 

 0 0 0 0 ٤ًِش حُطذ حُز١َ٘ 1

 ج 5250 ٤ًِش ح٤ُٜيُش 2
 ج 1500

 دوالر 94

 ج 6750

 دوالر 94

57.44% 

100% 

 0 0 0 0 ٤ًِش حُظ٣َٔٞ 3

 0 0 0 0 ٤ًِش حُٜ٘يٓش 4

 %29.79 ج 3500 ج 2000 ج 1500 ٤ًِش حُؼِّٞ 5

 %12.77 ج 1500 0 ج 1500 ٘خػ٤ًِ٢ش حُظؼ٤ِْ حُٜ 6

 0 0 0 0 ٤ًِش حُطذ حُز٤ط١َ 7

 0 0 0 0 ٤ًِش حُظَر٤ش 8

 0 0 0 0 ٤ًِش ح٥ىحد 9

 0 0 0 0 ٤ًِش حُظـخٍس 10

 0 0 0 0 ٤ًِش حُلوٞم 11

 0 0 0 0 ٤ًِش حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش 12

 0 0 0 0 حإلىحٍس 13

 ج 3500 ج 8250 حإلؿٔخ٢ُ
 ج 11750

 دًالر 94

100% 

100% 
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 كًٞٔش ٝاىحٍس هطخع حُؼالهخص حُؼوخك٤ش ر٤ٌِخص حُـخٓؼش  3.8

لعاليتهالا يوضح الجالدول التالالم مالدى تالوالر لداري للعبعالات الثقاليالة ب ليالات الجامعالة ومالدى 

 الدراسات العليا والب و  ب ل  لية .وارتباطها بقطاا  

ٓيٟ طٞحكن  حإلىحٍس حُظخرغ ُٜخ  ح٤ٌُِش ّ

اىحٍس حُؼالهخص 

 ُؼوخك٤شح

ٓيٟ طلؼ٤َ ُـ٘ش 

 حُؼالهخص حُؼوخك٤ش 

حٓظـخرش ح٤ٌُِش 

َُٔحٓالص هطخع 

 حُؼالهخص حُؼوخك٤ش

 جيد مفعل جيد عتقات ثقافية حُطذ حُزَٟ٘ 1
 جيد مفعل جيد عتقات ثقافية حُز٤طَٟ 2
 جيد مفعل جيد عتقات ثقافية حُؼِّٞ 3
 جيد مفعل جيد عتقات ثقافية ح٤ُٜيُش  4
 مقبول مفعل مقبول ون عاممين؟شئ كوٞم  5
 مقبول مفعل مقبول شئون عاممين؟ طـخٍس  6
 مقبول مفعل مقبول عتقات ثقافية ح٥ىحد  7
 مقبول مفعل مقبول عتقات ثقافية  حُظَر٤ش  8
 جيد مفعل - - حُظ٣َٔٞ 9

 مقبول - جيد الكادر الخاص؟ حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٠ 10
 - - - - حُٜ٘يٓش  11
 جيد مفعل جيد شئون عاممين ح٣َُخ٤ٟش حُظَر٤ش 12

 

 مع الس لداراتباستقرا  المعلومات التالم يتضالمنها الجالدول السالابآل يتضالح عالدس تفعيالل دور 

العبعات الثقالية ب ليات الجامعة ، بااضالة للم عالدس عيالاس عطالاا الدراسالات العليالا والب الو  لال  

 اليس الجامعالة والئ تاله التنفينيالة المالواد مع س ال ليات بدورو ل  هنا الشالأو مخالفالاا بالنلظ عالانوو تن

 ( مو القانوو والئ ته التنفينية .35( ، )29)

 

 

 

 

 

 

 



 81 

 حُـِء حَُحرغ

 Libraries Sectorهطخع حٌُٔظزخص    
 

 ااداري العامة للم تبات والم تبة المر طية الورعية والرعمية . 4.1

 مقتنيات م تبات الجامعة المضالة علم ن اس المستقبل . 4.2

 عواعد البيانات العالمية . 4.3

 ل صائية عدد مرات التردد علم الم تبة الرعمية . 4.4

 مشروا المستودا الرعم  . 4.5

 . 2009/2010مساهمة الجامعة ل  مقتنيات ال ت  خبل  4.6

 عرا ي وت ليل موعؾ م تبات  ليات الجامعة . 4.7
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 خصٌٓظزش حُـخٓؼش ح٣ًَُِٔش ٝحإلىحٍس حُؼخٓش ٌُِٔظز 4.1

 حإلىحٍس حُؼخٓش ٌُِٔظزخص 4.1.1

 4/3/2009تس لنشا  ااداري العامة لم تبات جامعة بن  سويؾ وتعييو مديراا عاماا له بتاري   -1

 ،  ي  لس ي و يوجد لداري عامة للم تبات  تم هنا التاري  .

 تس تفعيل نشاط ااداري العامة للم تبات مو خبل اادارات الفرعية التالية : -2

 لداري الم ت  المر طية . -أ 

 لداري شئوو الم تبات . - 

 لداري شئوو مالية واادارية . – ج

 تس ت ديد اختصاصات اادارات الفرعية لت ديد مسئولية العمل بداخلها . -3

يؾ )بعالد عرضالها علالم تس اعتمالاد البئ الة العامالة الخاصالة بالعمالل بم تبالات جامعالة بنال  سالو -4

 .مجلس الجامعة(

 داد البئ ة المالية لإلداري العامة للم تبات .تس لع -5

تس طبع  الة السجبت والدلاتر والمستندات وال ارنيهات الخاصة بالعمل ل  المر لة ال الية  -6

( أختالاس تعريفيالة 6، والمطمع استخدامها عند تفعيل العمل بالم تبة المر طية ، و نلظ عدد )

 لم تبة المر طية .الستخدامها ل  العمل بإداري الم تبات وا

تس توصاليل عالدد خمسالة وثبثالوو نقطالة لتالولير خدمالة الب ال  عبالر شالب ة اانترنالت ، وتفعيالل  -7

 مشروا الم تبة الرعمية بالم تبة المر طية .

تس تصميس استبياو خاص ب الة نوا   العمل بم تبات  ليات الجامعة ، واستيفا   الة بياناتاله  -8

 ديس تقرير شامل بعد تفريػ تلظ البيانات .مو خبل مديريو الم تبات ، وتق

تس عمل سجل متابعة لسير العمل بم تبات  ليات الجامعة وتسليمه ل الالة ال ليالات للتالدويو باله  -9

 مو خبل طياري مدير لداري شئوو الم تبات .

رسالائل علميالة( الالواردي للالم ااداري علالم  –دوريالات  –تس استبس المقتنيات العلميالة ) تال   -10

ل ااهالالدا ات واالسالالتهدا ات ، علالالم سالالبيل المثالالال المقتنيالالات المهالالداي مالالو ورثالالة رئالاليس سالالبي

 .آل أ.د/ عاطؾ صدع الوطرا  األسب

تس عمل  الة ااجرا ات الرسمية تمهيداا ادراج هنو المقتنيات ضمو عهدي الم تبة العامة ،  -11

 مو خبل استخداس الدلاتر والسجبت السابآل طبعها .

العلميالالة الالالواردي للالالم الم تبالالة العامالالة علالالم ن الالاس الفهالالرس  تيانالالات  الالالة المقتنيالالاتالالس لدخالالال ب -12

المو د الت اد الم تبات الجامعية المصرية ، تطبيقاا لمتطلبات المر لالة الثانيالة مالو مشالروا 

 الم تبة الرعمية .
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و جالالاري االسالالتبس تباعالالاا للرسالالائل العلميالالة المجالالاطي لنيالالل درجتالال  الماجسالالتير والالالد توراو مالال -13

للم  CDجامعة بن  سويؾ ونلظ بعد للطاس جميع ال ليات بتسليس نسخة مو تلظ الرسائل + 

 الم تبة العامة .

تس تخصيص مبلػ خمسوو ألؾ جنيهاا مو موارد الصناديآل الخاصة بالإداري الجامعالة لشالرا   -14

% مالو 50المقتنيات العلمية المطلوبة للم تبة المر طيالة ، ونلالظ بعالد ال صالول علالم خصالس 

الهيئة المصرية العامة لل تا   بعد مخاطبتهس رسمياا لل صول علالم هالنا الخصالس ، وبالفعالل 

 تس ورود هنو المقتنيات للم تبة المر طية .

تس مخاطبة م تبات ال ليات وال صول منهس علالم  شالوؾ بال تال  الخاصالة بمجالال الدراسالة  -15

 ل   با منهس ونلظ لبسترشاد بها عند لجرا ات الشرا  .

 . 30/6/2009تس عمل أول جرد لمقتنيات الم تبة المر طية ل   -16

بنا ا علم تعليمات المجلس األعلم للجامعات بإضالة مشروا لرع  خالاص ببنالا  مسالتودا  -17

رعم  للرسائل الجامعية يم و مو خبله لتا ة نصوص  املة للرسائل لخدمة البا ثيو ، تس 

  الماجستير والد توراو ، تنفيناا لهنو التعليمات ،  صر الرسائل العلمية المجاطي لنيل درجت

 –بشالري  –بيطالري  –وجاري لدخال م توى الرسالائل الخاصالة ب البا مالو  ليالة )الصاليدلية 

 قوآل(  مو خبل الم تبة المر طية.   –تربية  –آدا   –علوس 

 . ااشراؾ العاس علم خطوات العمل بالجرد السنوي بم تبات  ليات جامعة بن  سويؾ -18

بنا ا علم تعليمالات أ.د/ نائال  رئاليس الجامعالة للدراسالات العليالا والب الو  ، تالس التنساليآل باليو  -19

ااداري العامالالة للم تبالالات ووطاري االتصالالاالت مالالو أجالالل ال صالالول علالالم سالالتة عشالالر جهالالاط 

سويتش علم سبيل ااهالدا  ، وبالفعالل تالس ال صالول علالم هالنو  2 مبيوتر + طابعة ليطر + 

ااجرا ات الخاصة بإنشا  نادي ت نولوجيا معلومات خاص بالم تبة  األجهطي وجاري لنها 

 المر طية جامعة بن  سويؾ .

بنا ا علم تعليمالات أ.د/ نائال  رئاليس الجامعالة للدراسالات العليالا والب الو  ، تالس التنساليآل باليو  -20

ااداري العامة للم تبالات وجمعيالة األورمالاو بم ال الة بنال  سالويؾ مالو أجالل ال صالول علالم 

سبيل ااهدا  ، وبالفعل تس استبس هنو ااهدا ات ولنها   الة ااجرا ات الخاصة  ت  علم 

بإدراجها بالم تبة المر طيالة و النلظ تالس لنهالا  خطالوات لدخالهالا علالم ن الاس الفهالرس المو الد 

 بالم تبة الرعمية .

يالاا ومقرهالا  ال 2009( لسنة 127تس لنشا  الم تبة المر طية بعد عرار رئيس الجامعة رعس ) -21

الدور األول بإداري الجامعالة ، ومطمالع تخصاليص عطعالة أرض لبنالا  الم تبالة المر طيالة باليو 

  ليات التجاري وال قوآل والعلوس وا دا  طبقاا للتقنيات ال ديثة .
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علالم ن الاس الفهرسالة  2926تس لدخال بيانات المقتنيات العلمية للم تبة المر طيالة وهال  تبلالػ  -22

 -ات الجامعية علم الن و التال  :المو د طبقاا الت اد الم تب

 ػيى حُي٣ٍٝخص ػيى حٌُظذ ػيى حَُٓخثَ
 حإلؿٔخ٢ُ

 ػَر٢ أؿ٘ز٢ ػَر٢ أؿ٘ز٢ ػَر٢ أؿ٘ز٢

115 6 2750 55 - - 2926 

 

جاري لعداد عاعة للم فالوليو ولاعالدي البصالر بالم تبالة المر طيالة وهال  تسالعم لتقالديس  الالة  -

طالالب  لاعالدي البصالالر بالجامعالالة سالوا  علالالم مسالالتويات الخالدمات الم تبيالالة والمعلومالات المختلفالالة لل

 المر لة الجامعية األولم أو علم مستوى مر لة الدراسات العليا .

 َٓ٘ٝع حٌُٔظزش ح٣ًَُِٔش 4.1.2
متالر انشالا  الم تبالة المر طيالة ،  900تس موالقة الجامعة علالم تخصاليص مسالا ة أ بالر مالو 

 ات .ويطلآل عليها بمر ط سوطاو مبارظ للم تبات والمعلوم

ويعتبر نلظ المر ط نواي لشعاا ثقال  علم مستوى الجامعة والم ال ة . وسوؾ يتس تجهيالط 

 المبنم بأ د  ن س ال ف  واألرشفة وعلم أ د  الن س المعمارية وال هرومي انية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٝكيس حٌُٔظزش حَُه٤ٔش 4.1.3
تعلاليس العالال  بالالمجلس ه  أ د و الدات خالدمات مر الط معلومالات التابعالة لو الدي معلومالات ال

 األعلم للجامعات والني يضس خمس و دات أساسية ه  :

 حُٜيف ٖٓ حُٞكيس

  
 
 
 
 

 صورة المكتبة المركزية
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ل  لطار خطة وطاري التعلاليس مالو خالبل مشالروا ن الس وت نولوجيالا المعلومالات واالتصالاالت 

ICTP  لتطوير ت نولوجيا المعلومات بالجامعالات المصالرية ، تالس بنالا  ات الاد للم تبالات الجامعيالة

ؾ ت قيالالآل أعصالالم اسالالتؽبل للمالالوارد المتا الالة بتلالالظ الم تبالالات مالالو خالالبل المشالالار ة المصالالرية بهالالد

والتعالالاوو لالال  عمليالالات اعتنالالا  وتجهيالالط مصالالادر المعلومالالات بصالالوري لل ترونيالالة ، وتتالالولم و الالدي 

 -الم تبة الرعمية لإلشراؾ علم تنفين مشروعات االت اد الت  تشمل ما يل  :

 ٣ش :َٓ٘ٝع حٌُٔظزش حَُه٤ٔش ُِـخٓؼخص حَُٜٔ -1

يهدؾ هنا المشروا للالم بنالا  م تبالة رعميالة عصالرية للجامعالات المصالرية يتالاد مالو خبلهالا 

مجموعالة  بيالري مالو عواعالد البيانالات وال تال  والرسالائل الجامعيالة اال ترونيالة ،  مالا تشالتمل تلالظ 

الم تبة علم مستخلصات األب ا  وعواعد بيانات االستشهادات المرجعيالة وبيانالات معامالل تالأثير 

، ويم و الوصول للم الم توى اال ترون  ل ل علمية ل   ل التخصصات األ اديميةت الالدوريا

هالالالالالالالالنو المصالالالالالالالالادر مالالالالالالالالو خالالالالالالالالبل البوابالالالالالالالالة المو الالالالالالالالدي للم تبالالالالالالالالات الجامعيالالالالالالالالة المصالالالالالالالالرية : 

http://www.eul.edu.eg  ونلظ مالو خالبل أي جهالاط  اسال  آلال  متصالل بشالب ة الجامعالات

ية ،  ما يم و استخداس الم تبة الرعمية مالو المصرية مو داخل ال رس الجامع  ألي جامعة مصر

خالالارج ال الالرس الجالالامع  مالالو خالالبل ال صالالول علالالم  لمالالات مالالرور مالالو داخالالل الم تبالالة المر طيالالة 

 ومرا ط ال اس  ا ل  بالجامعات 

 ٤ٌٓ٘ش حٌُٔظزخص حُـخٓؼ٤ش ح٣َُٜٔش : -2

يال  يسعم هالنا المشالروا للالم بنالا  لهالرس مو الد لمقتنيالات الم تبالات الجامعيالة المصالرية ب 

تستطيع مو خبله تلظ الم تبات تقديس العديالد مالو خالدمات المعلومالات اال ترونيالة التعاونيالة مثالل 

الفهرسة التعاونية ، االعتنا  التعاون  ، تبادل ااعاري باليو الم تبالات ، بااضالالة للالم تم اليو تلالظ 

ري تنفيالالالن الم تبالالالات مالالالو المشالالالار ة لالالال  البالالالرام  التعاونيالالالة العالميالالالة للم تبالالالات الجامعيالالالة ، ويجالالال

جامعة مصرية ب ي  يم و التعرؾ علم مقتنيات م تبالات تلالظ الجامعالات مالو  16المشروا ل  

 . http://www.eulc.edu.eg ت  دوريات ورسائل جامعية ونلظ مو خبل الموعع التال  : 

 طط٣َٞ ٗظخّ آ٢ُ ُإلىحٍس حٌُٔظزخص حُـخٓؼ٤ش : -3

 CITCتقنيالالة االتصالالاالت والمعلومالالات تتالالولم و الالدي الم تبالالة الرعميالالة بالتعالالاوو مالالع مر الالط 

بجامعة المنصوري تطوير ن اس المستقبل اداري الم تبات وهو الن اس المسالتخدس  اليالاا لال  مي نالة 

الم تبات الجامعية المصرية . وتجري عملية التطوير المستمر للن اس بؽرض مب قة التطورات 

تس عمليالالة التطالالوير ولقالالاا ل راسالالة السالالريعة التالال  تجالالري لالال  سالالوآل برمجيالالات لداري الم تبالالات . وتالال

 مواصفات عالمية لمن مة ا لية اداري الم تبات .

 هخػيس ر٤خٗخص حَُٓخثَ حُـخٓؼ٤ش ح٣َُٜٔش : -4
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تسعم الو دي بالتعاوو مع الجامعات المصرية والم تبة القوميالة للرسالائل الجامعيالة والشالب ة 

دي بيانات بالرسائل الجامعيالة التال  أجاطتهالا القومية للمعلومات العلمية الت نولوجية ، للم بنا  عاع

الجامعالالات المصالالرية ، بااضالالالة للالالم بنالالا  ن الالاس اعالالداد الرسالالائل الجامعيالالة اال ترونيالالة لتم الاليو 

الجامعالالالالالات المصالالالالالرية مالالالالالو المشالالالالالار ة لالالالالال  الم تبالالالالالة الرعميالالالالالة العالميالالالالالة للرسالالالالالائل الجامعيالالالالالة 

International Digital Library for Theses & Dissertations  بااضالالة للالم

المشروعات الفرعية السابقة الت  تنفنها الو دي ، تعمل الو دي علم االرتقا  بخدمات المعلومات 

 المقدمة ل  الم تبات المصرية مو خبل :

 حال٠ٗٔخّ الطلخى حٌُٔظزخص حُـخٓؼ٤ش ح٣َُٜٔش : -

و خالالدمات يم الالو ألي مؤسسالالة أ اديميالالة أو ؼيالالر أ اديميالالة االنضالالماس لبت الالاد واالسالالتفادي مالال

المعلومالالات التالال  تولرهالالا مشالالروعات االت الالاد سالالوا  مشالالروا الم تبالالة الرعميالالة أو مشالالروا مي نالالة 

الم تبات أو عاعدي بيانات الرسالائل الجامعيالة ويالتس نلالظ مالو خالبل توعيالع عقالد شالرا ة باليو و الدي 

 الم تبة الرعمية والمؤسسة الت  ترؼ  ل  االستفادي مو خدمات الو دي .

 خثن :هيٓخص ط٤َٛٞ حُٞػ -

تتيح الو دي لم انيات توصيل النصوص ال املة للبا ثيو مو خبل المشار ة ل  عالدد  بيالر 

مو مستودعات الوثائآل العالمية الت  تولر لم انية طل  الوثائآل الخاصة مو خبل االعتماد علم 

لم انيالالات البوابالالة اال ترونيالالة المتا الالة مالالو خالالبل شالالب ة اانترنالالت ويم الالو ألي با الال  مالالو داخالالل 

لجامعالالالات ال  وميالالالة أو خارجهالالالا طلالالال  أي وثيقالالالة مالالالو خالالالبل موعالالالع الن الالالاس ا لالالال  للم تبالالالات ا

http://www.eul.edu.eg . أو مو خبل االتصال بو دي الم تبة الرعمية 

 حالٓظ٘خٍحص حٌُٔظز٤ش : -

تسعم الو دي للم رلع  فا ي الم تبات الجامعية ومؤسسالات المعلومالات المصالرية واالرتقالا  

ات التالالال  تقالالالدمها تلالالالظ الم تبالالالات ، لالالالنلظ أخالالالنت علالالالم عاتقهالالالا تالالالولير الخالالالدمات بمسالالالتوى الخالالالدم

االستشالارية للم تبالالات ومرا الالط المعلومالالات ونلالالظ بالتعالالاوو مالالع مجموعالالة مالالو أ بالالر االستشالالارييو 

المتخصصيو ل  مجال الم تبات والمعلومات . وتقدس الو دي استشارات ل  مختلؾ موضوعات 

م تبالات الرعميالة ، مي نالة الم تبالات ومرا الط المعلومالات ، بنالا  الم تبات والمعلومات مثالل بنالا  ال

 مواعع الوي  لمؤسسات المعلومات ، تقديس وبنا  خدمات المعلومات المتخصصة .... ال  .

 

 حُظي٣ٍذ : -

يعد العنصر البشري أساس التقدس والرعال  لال  أي مجالال علمال  أو مهنال  لالنلظ تقالوس الو الدي 

بية المتخصصة ألعضا  هيئة التدريس بالجامعات المصرية بتولير مجموعة مو الدورات التدري
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علالالم اسالالتخداس واالالالادي مالالو مصالالادر المعلومالالات اال ترونيالالة للالالم جانالال  تالالدري  األخصالالائييو 

 المتخصصيو .

 ٓوظ٤٘خص حُـخٓؼش ح٠ُٔخكش ػ٠ِ ٗظخّ حُٔٔظوزَ 4.2

ظزخص ٓوظ٤٘خص ٌٓظزخص حُـخٓؼش حُظ٢ أ٤ٟلض ػ٠ِ ٗظخّ حُٔٔظوزَ إلىحٍس حٌُٔ 4.2.1

 2009/2010هالٍ حُلظَس 

 ح٤ٌُِش ّ

 حٌُظذ

 ػيى حُ٘ٔن

 حَُٓخثَ

 ػيى حُ٘ٔن

 حُي٣ٍٝخص

 ػيى حُ٘ٔن
 حإلؿٔخ٢ُ

 أؿ٘ز٢ ػَر٢ أؿ٘ز٢ ػَر٢ أؿ٘ز٢ ػَر٢

 21122 75 37 80 396 4380 16154 ح٥ىحد 1

 17598 - - 35 481 2467 14615 حُظَر٤ش 2

 14213 1 428 2 1316 782 11684 حُلوٞم 3

 5957 34 137 9 530 2093 3154 حُظـخٍس 4

 4246 1 - 438 - 3363 444 حُؼِّٞ 5

 3160 - - - - 1870 1290 حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٢ 6

 2926 - - 115 6 55 2750 حٌُٔظزش ح٣ًَُِٔش 7

 2861 3 - 1266 - 1274 318 حُطذ حُز٤ط١َ 8

 1239 68 - - - 1085 86 حُطذ حُز١َ٘ 9

 1155 - - - - 1 1154 حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش 10

 923 6 - 15 1 800 101 ح٤ُٜيُش 11

 462 - - - - 445 17 حُظ٣َٔٞ 12

 75862 188 602 1960 2730 18615 51767 حإلؿٔخ٢ُ
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 ٗ٘خ١ حإلىهخٍ ُِٔٞحهغ َٓطذ كٔذ حُ٘٘خ١   4.2.2

 َٓحص حالٓظؼخٍس ػيى حُ٘ٔن ػيى حُلَٜٓش حُٔٞهغ

 20538 3159632 1412223 المجلس األعلم للجامعات

 16473 479447 191759 جامعة ااس ندرية
 1 386607 167773 جامعة المنصوري

 227 378965 118947 جامعة الطعاطيآل

 5 374694 89877 جامعة أسيوط

 1428 248476 92584 جامعة المنولية

 412 197297 100148 جامعة عناي السويس

 8 170485 49598 جامعة المنيا

 102 158591 111535 جامعة عيو شمس

 743 152753 65045 جامعة سوهاج

 4 114139 64961 جامعة جنو  الوادي

 60 105939 56816 جامعة بنها

 384 99813 49698 جامعة  فر الشي 

 605 95674 45912 جامعة طنطا

 56 80280 41375 جامعة الفيوس

 9 75863 44583 جامعة بن  سويؾ

 6 21122 14228  لية ا دا 

 0 17598 9211  لية التربية

 0 14213 9930  لية ال قوآل

 0 5957 4366  لية التجاري

 0 4246 894  لية العلوس

 0 3160 1042  لية التعليس الصناع 

 0 2926 1440 الم تبة المر طية

 0 2861 1207  لية الط  البيطري

 0 1239 379  لية الط 

 0 1155 352  لية التربية الرياضية
 0 923 385  لية الصيدلة

 3 462 278  لية التمريض

 0 0 -  لية الهندسة

 0 38410 21144 جامعة  لواو

 0 1071 1323 مؤسسة المرأي والنا ري

 0 92 68101 شب ة الرسائل الجامعية المصرية

 0 0 26572 أ اديمية الب   العلم 
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 :هٞحػي حُز٤خٗخص ٜٝٓخىٍ حُٔؼِٞٓخص حإلٌُظ٤َٗٝش  4.3
تتالاليح و الالدي الم تبالالة الرعميالالة للجامعالالات المصالالرية الوصالالول للالالم عالالدد  بيالالر مالالو مصالالادر 

وليمالا يلال   http://www.eul.edu.egالمعلومات اال ترونية مو خبل بوابة مو دي للب ال  

وصؾ موجط لمجموعة مقتناو مو عواعد البيانات ومصادر المعلومالات اال ترونيالة المتا الة مالو 

 خبل المشروا .

 ر٤خٗخص حُ٘ٚ حٌُخَٓ : 4.3.1
1- ProQuest Dissertations & Theses 

تشتمل تلظ القاعدي علالم النصالوص ال املالة ومستخلصالات الرسالائل الجامعيالة العالميالة ونلالظ 

مليوو رسالة علمية أجاطتها مجموعة مو الجامعات العالميالة )األمري يالة ، ال نديالة،  6أل ثر مو 

 األوروبية.....ال ( .

2- Wiley Blackwell 

دوريالالة لالال  العلالالوس والطالال   1400مليالالوو مقالالالة علميالالة ل الالوال   3ت تالالوي علالالم أ ثالالر مالالو 

 والهندسة والعلوس االجتماعية واانسانيات وا دا  .

3- Springer 

تشتمل علم اانتاج الف ري المتخصص ل  مجاالت العلوس والت نولوجيا وتؽط  النصالوص 

 تالا  لل ترونال   15500ااضالة للم أ ثالر مالو دورية علمية متخصصة ، ب 1622ال املة لعدد 

 ل  مختلؾ المجاالت العلمية .

4- Science Direct 

دوريالالة علميالالة متخصصالالة لالال  مختلالالؾ  2000تشالالتمل علالالم النصالالوص ال املالالة أل ثالالر مالالو 

  تم ا و . 1997المجاالت العلمية ويتاد النص ال امل للمقاالت المنشوري منن عاس 

5- Academic Search Complete (ASC) 

 تم ا و . وتشمل  1975تشتمل علم الدوريات ل   الة مجاالت المعرلة البشرية منن عاس 

دوريالة تقالدس مستخلصالات لمجالبت م  مالة ،  7000دورية م شفة مالنهس  الوال   10000 وال  

 دورية علمية . 5500بااضالة للم النصوص ال املة ل وال  

6- Academic One File 

دوريالة عالميالة م شالفة  11000مليوو مقالة أل ثر مو  60علم أ ثر مو تشتمل هنو القاعدي 

ل  العلوس االجتماعية واانسانيات والطراعة والت نولوجيا والتعليس وتؽطال  مقالاالت هالنو القاعالدي 

 . 1980منن عاس 
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7- IEEE Journals 

دوريالة لال  تخصصالات ن الس الفضالا  وال اسالبات  132تشتمل علم النصالوص ال املالة لعالدد 

ن س االتصاالت عو بعد ومجاالت الهندسة الطبيالة ، بااضالالة للالم مجالاالت الطاعالة واسالتهبظ و

 الطاعة وؼيرها مو مجاالت الهندسة اال ترونية .

8- CAB Abstracts & Global Health 

دوريالة ومستخلصالات وبيانالات ببليوجراليالة  220تشتمل علم النصالوص ال املالة أل ثالر مالو 

مالالؤتمر علمالال  مالالؤتمر لالال  العديالالد مالالو المجالالاالت الطبيالالة والطراعيالالة  440دوريالالة و 14500لعالالدد 

  تم ا و . 1973والبيولوجية والعلوس ال يوية منن عاس 

9- The Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Journal Archive 

Collection 

عنواو ل  شال ل نصالوص  املالة وترجالع تؽطيتهالا للالم  200تشتمل علم مواد أرشيفية لعدد 

 . 2003 تم عاس  1992 عاس

10- The Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Current Journal 

Collections 

دوريالالة لالال  المجالالال الطبالال  ترجالالع تؽطيتهالالا للالالم  184تشالالتمل علالالم النصالالوص ال املالالة لعالالدد 

  تم ا و . 1993

11- Wilson Humanities 

واللؽويالات واانسالانيات مالو  عنواو لال   الالة مجالاالت العلالوس االجتماعيالة 500تشتمل علم 

دوريالالة علميالالة م  مالالة مع مهالالا دوريالالات علميالالة لهالالا  160ضالالمنهس النصالالوص ال املالالة أل ثالالر مالالو 

دورية متخصصة ل  مجاالتهالا الموضالوعية مثالل االجتمالاا ،  20معامل تأثير تقع ضمو ألضل 

 علس النفس ، الفلسفة ، علس اللؽة .

12- JSTOR 

دورية علمية متخصصة اانسانيات والعلوس  1000و تشتمل علم أرشيؾ لل ترون  أل ثر م

 االجتماعية بصفة أساسية .

13- Emerald (New) 

دوريالة لل ترونيالة ترجالع تؽطيتهالا لعالاس  200عاعدي بيانات تقدس النصوص ال املة أل ثالر مالو 

و تم ا و ل  جميع التخصصات ، وتر ط بصالفة أساسالية علالم مجالاالت ااداري العامالة  1994

 وت نولوجيا المعلومات والعلوس االجتماعية بااضالة للم الهندسة .واالعتصاد 
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14- Sage (New) 

دوريالة علميالة م  مالة مالو  555مقالة ل  أ ثر مالو  360000تضمظ النصوص ال املة مو 

ألضل الدوريات الت  تنشر ل  العالس ل  تخصصات دراسات االتصال ، علالس الجريمالة ، التعلاليس 

لوس اادارية ، علوس المواد ، العلوس السياسية ، علس النفس ، علس االجتمالاا ، العلوس الص ية ، الع

 ، والتخطيط العمران  وؼيرها مو شتم لروا المعرلة .

15- LWW Medical Book Collection (New) 

  تا  ل   الة المجاالت الطبية . 383تشتمل علم  وال  

16- EBMR (New) 

ئس علالالم البرهالالاو ، تقالالدس أدلالالة وبالالراهيو علالالم صالالدآل أي عبالالاري عالالو عاعالالدي بيانالالات للطالال  القالالا

 معلومة طبية مو خبل دراسات موثقة تس لجرائها ل  المعامل العالمية الشهيري .

17- Nursing @ Ovid (New) 

عاعالالدي بيانالالات تقالالدس معلومالالات تخالالدس األخصالالائييو لالال  مجالالال التمالالريض ب يالال  تشالالمل بيانالالات 

فئات العاملة ل  هنا المجال بصرؾ الن ر عالو مالدى ببليوجرالية ونصوص  املة تخدس جميع ال

عمالالآل اال تياجالالالات سالالالوا  للخبالالالرا  أو المبتالالالدئيو  مالالالا تقالالالدس لجابالالالات لمسالالالئلة التالالال  ي تالالالاج لليهالالالا 

 الممرضوو ل  أعمالهس ومهامهس اليومية .

 هٞحػي ر٤خٗخص حُٔٔظوِٜخص ٝحالٓظٜ٘خىحص حَُٔؿؼ٤ش : 4.3.2
18- Medline & Pub med 

دوريالالة علميالالة لالال  المجالالاالت الطبيالالة ، بااضالالالة للالالم  400 ثالالر مالالو تؽطالال  مستخلصالالات أل

دورية طبية متاد مجانالاا علالم اانترنالت متا الة لال  عاعالدي بيانالات  4800النصوص ال املة لعدد 

Pub med . 

19- Scopus(متا ة داخل و دي الم تبة الرعمية لقط) 

ور لالال  الالالدوريات تتضالالمو مستخلصالالات واستشالالهادات مرجعيالالة  الالول اانتالالاج الف الالري المنشالال

العلمية ومصادر الوي  ل  جميع مجاالت المعرلة البشرية .  ما تساعد ل  التعرؾ علم اانتاج 

ناشر ،  ما تشتمل علم  4000ألؾ عنواو متاد لدى أ ثر مو  15الف ري المنشور ل  أ ثر مو 

شهادات دورية منشوري علم الوي  ، ملخصات واست 500، دورية أ اديمية ،  12850أ ثر مو 

مليالالوو بالالرا ي  13مليالالوو استشالالهاد مرجعالال  ،  245مليالالوو مسالالتخلص ،  28مالالؤتمر علمالال   700

 اختراا ....ال  .

20- ISI Web of Knowledge 

دورية ومؤتمر للم جان  معامبت عيالاس  23000ه  عاعدي بيانات مستخلصات أل ثر مو 
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ل تقريالر االستشالهادات بالالدوريات تأثير الدوريات العلمية ل  المجاالت العلمية المختلفة مالو خالب

Journal Citation Report . 

 

 حٌُظذ حإلٌُظ٤َٗٝش 4.3.3
تتيح الم تبة الرعمية النصوص ال املة لمجموعالة منتقالاي مالو ال تال  اال ترونيالة لال  مختلالؾ 

المجاالت المعرلية البشرية ، وتتنوا تلظ ال ت  مابيو  ت  دراسية ولصول ال ت  وموسوعات 

  ، وتتالالاد تلالالظ ال تالال  مالالو خالالبل موعالالع البوابالالة اال ترونيالالة للجامعالالات المصالالرية وسبسالالل ال تالال

http://www.eul.edu.rg/pt/re/eul/books.htm . 

   2008ػيى اكٜخث٤ش ػيى َٓحص حُظَىى ػ٠ِ حٌُٔظزش حَُه٤ٔش هالٍ حألػٞحّ   4.4

2009   2010 
 

 ح٤ٌُِش ّ
حإلؿٔخ٢ُ  ػيى َٓحص حُظَىى هالٍ أػٞحّ حالٗظَحى

 2010 2009 2008 ألُقرخ

 52607 29589 21852 1166 ح٥ىحد 1

 51659 31500 19757 402 ح٤ُٜيُش 2

 38838 25665 12982 191 حُظـخٍس 3

 27695 17450 10184 61 حُطذ حُز١َ٘ 4

 13943 5323 8559 61 حُظَر٤ش 5

 10765 7694 3031 40 حُطذ حُز٤ط١َ 6

 10150 2668 7281 201 حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٢ 7

 5138 3215 1898 25 حُؼِّٞ 8

 - - - - حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش 9

 1628 1040 588 - حُٜ٘يٓش 10

 178 13 165 - حُظ٣َٔٞ 11

 66 41 25 - حُلوٞم 12

 212667 124198 86322 2147 حإلؿٔخ٢ُ
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 حُٔٔظٞىع حَُه٢ٔ َُِٓخثَ حُـخٓؼ٤ش رـخٓؼش ر٢٘ ٣ٞٓق 4.5

 طؼ٣َق رخَُٔ٘ٝع
روا للالالم بنالالا  مسالالتودا للجامعالالة باانتالالاج العلمالال  الالالني يصالالدر عالالو  ليالالات يسالالعم هالالنا المشالال

بأعضا  هيئالة جامعة بن  سويؾ متمثبا ل  الرسائل الجامعية ، و نلظ األب ا  العلمية الخاصة 

التالالدريس ، وينفالالن المشالالروا مالالو خالالبل رعمنالالة الرسالالائل الورعيالالة بااضالالالة للالالم تالالولير ا ليالالات 

باسالتخداس خالوادس  ةلتا الة الرسالائل الجامعيالة لال  صالوري لل ترونيال الخاصة باالستمرار ل  عمليالة

التعاوو وبينة ت تية ماديالة وبرمجيالة وبشالرية للالم جانال  سياسالات العمالل التال  تتالولر مالو خالبل 

 التعاوو بيو المجلس األعلم للجامعات وجامعة بن  سويؾ .

 ِٓح٣خ ط٘ل٤ٌ حَُٔ٘ٝع
الجامعيالة أجاطتهالا جامعالة بنال  سالويؾ ، ت قيآل الضبط والسيطري ال املالة علالم الرسالائل  -1

و نلظ تعرؾ الرسائل المجاطي بالجامعات األخرى مما يسالاعد علالم القضالا  علالم الت الرار ؼيالر 

 المرؼو  ليه ل  الرسائل الجامعية .

 تولير عناي لل ترونية للتعريؾ بالرسائل الجامعية الت  تجيطها جامعة بن  سويؾ . -2

المصادر ال يوية ولتا تها للبا ثيو ، و نلظ لتا تها عالميالاا  توسيع نطاآل االادي مو هنو -3

بعالالد لعالالرار القواعالالد المن مالالة لالالنلظ ممالالا يرلالالع مالالو القيمالالة التنالسالالية للجامعالالة لالال  لطالالار من ومالالة 

 الجامعات المصرية .

تولير الوعت الني ينفقه طب  الدراسات العليا للتعرؾ علم الرسالائل الجامعيالة المجالاطي  -4

 المصرية خبل الفتري الطمنية الت  يؽطيها المشروا .مو الجامعات 

لتا ة م توى هنو الرسائل مجاناا داخل الجامعالات المصالرية ، وت صاليل اشالترا ات مالو  -5

 الجهات والهيئات خارج نطاآل المجلس األعلم للجامعات سوا  م لياا أو عالمياا .

طتهالالا الجامعالالات المصالالرية ، متابعالالة ل صالالائيات االالالادي مالالو الرسالالائل الجامعيالالة التالال  أجا -6

 وأهميتها  مصدر للمعلومات الب ثية .

 هٞحػي حإلطخكش
 Open Accessتعتمد عواعد ااتا ة بالمستودعات الرعمية علم عالوانيو ااتا الة المفتو الة 

 Fair Use of Information Resourcesوعوانيو االسالتخداس العالادل لمصالادر المعلومالات 

 عد التالية : ي  تتس ااتا ة ولقاا للقوا

% داخالل الجامعالة دوو أي عيالود علالم 100ساليتس لتا الة اانتالاج العلمال  الخالاص ب الل جامعالة  -1

وأعمالال المالؤتمرات وأب الا   تااتا ة بالمؤسسة بمالا لال  نلالظ الرسالائل الجامعيالة والالدوريا

 أعضا  هيئة التدريس بالجامعة .
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ي الدد مالو  Consent Access Sheetيوعالع البا ال  علالم اسالتماري الموالقالة علالم ااتا الة  -2

خبلهالالا  الالدود رؼبتالاله لالال  لتا الالة الرسالالالة الجامعيالالة خالالبل الالالثب  سالالنوات األولالالم مالالو لنتالالاج 

 الرسالة بعدها تصبح الرسالة عابلة للتبادل والتداول بيو الجامعات .

% مالو العمالل مالو خالارج 20يتاد اانتاج العلم  للجامعالات مالو داخالل الجامعالات بمالا يعالادل  -3

عنالالم أو أي با الال  لالال  أي جامعالالات مصالالرية سالالي وو مالالو  قالاله ااطالالبا علالالم الجامعالالات بم

% لقط مو أي رسالة أجيطت بأي جامعة أخالرى ؼيالر جامعتاله وبشالرط أو ي الوو داخالل 20

% لقالالط مالالو خالالارج الجامعالالات ل مايالالة  قالالوآل 10جامعتالاله لقالالط ، بينمالالا يالالتس لتا الالة مالالا يعالالادل 

وا  وبما يتماشم مع عوانيو االستخداس المل ية المادية والف رية للجامعات والبا ثيو علم الس

 . Open Access to Knowledgeالعادل وااتا ة المفتو ة للمعرلة  

يتس توعيالع اتفاعيالة باليو الجامعالات يشالرؾ علالم تنفيالنها المجلالس األعلالم للجامعالات يم الو مالو  -4

خبلهالالا للجامعالالات المصالالرية أتالالو تشالالارظ يالالؾ المشالالروعات العالميالالة للرسالالائل الجامعيالالة مثالالل 

 الم تبة الرعمية الدولية للرسائل الجامعية والت  تضس ا و مئات الجامعات  ول العالس .

 ما تم لنجازه فً المشرًع : -

( مائالالة وثمانيالالة رسالالالة مجالالاطي بجامعالالة بنالال  سالالويؾ 108تالالس رلالالع الالالنص ال امالالل أل ثالالر مالالو )

المجالاطي التال  بمختلؾ  ليات الجامعة  تم ا و وجاري العمل ل  اسالت مال رلالع بالاع  الرسالائل 

تتولر نسخة لل ترونية منها لدى م تبات ال ليات  مر لة أولم تتلوها رعنمالة للرسالائل الموجالودي 

 ل  ش ل ورع  مطبوا .
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 2010/ 2009ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش ك٢ ٓوظ٤٘خص حٌُظذ هالٍ  4.6

 ٜٓيٍ حُظ٣َٞٔ 2008/ 2007 2009/ 2008 2010/ 2009 ح٤ٌُِش

 مواطنة الجامعة 30000 30000 30000 حُطذ حُز١َ٘

 مواطنة الجامعة 10000 30000 15000 حُظ٣َٔٞ

 موارد ناتية 25000 20000 23000 ح٤ُٜيُش

 مواطنة الجامعة - 22000 22000 حُطذ حُز٤ط١َ

 مواطنة الجامعة - 16000 20000 حُؼِّٞ

 موارد ناتية - 50000 20000 حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٢

 يةموارد نات 22000 23000 22000 حُظَر٤ش

 موارد ناتية 22000 21000 27000 ح٥ىحد

 موارد ناتية 14000 1000 9000 حُظـخٍس

 مواطنة الجامعة - 16000 15000 حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش

 مواطنة الجامعة - - 10000 حُٜ٘يٓش

 مواطنة الجامعة - - 50000 حٌُٔظزش ح٣ًَُِٔش

  93000 199000 263000 اؿٔخ٢ُ
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 2010/ 2009ق ٌٓظزخص ٤ًِخص حُـخٓؼش هالٍ هَحءس ٝطل٤َِ ُٔٞه 4.7

 طو٣ََ ػٖ ٓٞهق ٌٓظزش ٤ًِش حُظ٣َٔٞ 4.7.1

 ٗزٌس ٓوظَٜس ػٖ حٌُٔظزش :

 ت توى الم تبة علم ال ت  العلمية مو جميع أعساس ال لية وهم

صالال ة مجتمالالع بالالاطن   –تؽنيالالة  - مبيالالوتر –تشالالريح لسالاليولوج   –)أساسالاليات التمالالريض  

صال ة  –آدا  المهنالة  –أب الا  صال ة نفسالية  –تعليس  -يض عاستمر –نسا  وتوليد  –وجرا ة 

 . ثقالة( –أوراس  -عواميس –امت انات  –أطفال  –لداري تمريض  –عامة 

بها مشروا الم تبة الرعمية التابع للم تبة المر طية لجامعة بنال  سالويؾ  يال  لو  د ما يوج

 . اجع العلمية المختلفةالم تبة ل  طريقة للطيادي مو ال ت  العلمية والمجاالت والمر

   -حُويٓخص حُظ٢ طويٜٓخ حٌُٔظزش :

 االستعاري الداخلية والخارجية . 

  االطبا علم ال ت  والمراجع العلم . 

 االتصال بالشب ة المعلوماتية بالم تبة .  

 . 2006:  ٓ٘ش حإلٗ٘خء -1

 .: م تبة جامعية متخصصة  ٗٞع حٌُٔظزش -2

 . بن  سويؾ –ة : شارا الشامل ػ٘ٞحٕ حٌُٔظزش -3

 . 0822362974: ط٤ِلٕٞ  -4

 . : الدور الثان  بمبنم ال لية الرئيس  حُٔٞهغ ٝحُٔز٠٘ -5

 . س200: حُٔٔخكش  -6

 . : وا ديى هخػخص حٌُٔظزش عد -7

 . 4: ػيى حُٔ٘خٟي  -8

 . 61:  ػيى ٝكيحص أٍكق حٌُظذ -9

 . 32 : ػيى حُٔوخػي -10

 . 2 : ػيى ٌٓخطذ حُؼخ٤ِٖٓ -11

 . 2:  يى أؿِٜس حُلخٓذ ح٢ُ٥ػ -12

 . 1:  ػيى حُطخرؼخص -13

 . يوجد : ال ػيى ٝكيحص حُلٜخٍّ -14

 . م تبات ووثائآل( –ماس )ليسانس ا دا  ليماو عطية ل:  ٓي٣َ حٌُٔظزش -15
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 . 2للم  9 : مو ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حُؼخّ حُـخٓؼ٢ -16

 . 2للم  9: مو  ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حإلؿخُحص ح٤ُٜل٤ش -17

 ػيى حُؼخ٤ِٖٓ:

 حُؼيى حُلجش

 1 متخصص ل  الم تبات

 3 ؼير متخصص

 -  تاب 

 1 عامل

 ٤ِٓح٤ٗش حٌُٔظزش

صالرؾ هالنو الميطانيالة  س، والم تبة جديد اانشالا  ويالت تتراود بيو ثبثوو ألؾ جنيه )سنوياا(

 علم شرا  ال ت  لقط .

 2010/ 2009طو٣ََ ػٖ ٓٞهق ٌٓظزش ٤ًِش حُظـخٍس هالٍ حُلظَس  4.7.2

 -ٗزٌس ٓوظَٜس ػٖ حٌُٔظزش :
 -تت وو الم تبة مو م تبتيو هما :

 : وه  خاصة لخدمة طب  مر لة الب الوريوس . ٌٓظزش حُطالد -1

: وه  خاصة بطب  الدراسات العليالا و النلظ ألعضالا   ٌٓظزش حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٝحُزلٞع -2

 هيئة التدريس .

ات ميطانية لرعية سنوية  تم تتم و مالو تطالوير تعد م تبة ال لية و دي مو و دات ال لية ن

 مقتنياتها وخدماتها واالستفادي مو التقنيات ال ديثة .

تعمل م تبة ال لية علم تيسير للادي أعضالا  هيئالة التالدريس وطالب  الدراسالات العليالا ومر لالة 

وتتعالاوو ، الب الوريوس والعامليو بال لية  ي  تخدس عملية الب   العلم  ودعس المناه  الدراسالية 

 ثقالياا مع الهيئات الجامعية والعلمية داخل الوطو وخارجه .

 . 1978:  ٓ٘ش حإلٗ٘خء -1

 : م تبة جامعية متخصصة . ٗٞع حٌُٔظزش -2

 : الدور األرض  بالمبنم الرئيس  لل لية . حٌُٔخٕ -3

 س .1000:  حُٔٔخكش -4

 : ثبثة . ػيى هخػخص حٌُٔظزش -5

 . 40:  ػيى حُٔ٘خٟي -6

 . 375:  ػيى حُٔوخػي -7
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 . 2:  ػيى أؿِٜس حُلخٓذ ح٢ُ٥ -8

 طبعة ليطر . 2:  ػيى حُطخرؼخص -9

 . 4:  ػيى ػَرخص ٗوَ حٌُظذ -10

 . 65:  ػيى ٝكيحص أٍكق حٌُظذ -11

 . 2:  ػيى ٝكيحص حُلٜخٍّ -12

 . 2للم  9: مو  ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حُؼخّ حُـخٓؼ٢ -13

 . 2للم  9: مو  ح٤ُٜل٤ش ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حإلؿخُحص -14

 م تبات ووثائآل( . –: جمال عبد المولم عبد ال في  )ليسانس آدا   ٓي٣َ حٌُٔظزش -15
 ػيى حُؼخ٤ِٖٓ: 

 حُؼيى حُلجش

 5 متخصص ل  الم تبات

 - ؼير متخصص

 1  تاب 

 2 عامل

 ٤ِٓح٤ٗش حٌُٔظزش
وعالد بلؽالت ميطانيالة الم تبالة  القيمة المقرري لميطانية الم تبة ه  عشروو ألؾ جنيه )سنوياا(،

صالرؾ هالنو  سوؼالبا ما يت ( ،80000ألؾ جنيه ) 80 يقر  مو ل  السنوات الخمس األخيري ما

 الميطانية علم شرا  المجموعات لقط .

 اٟخكخص :
جميالالع م تويالالات  5389* تالالس لنجالالاط مشالالروا الم تبالالة الرعميالالة واالنتهالالا  منالاله بإدخالالال عالالدد 

 لهنو ال ت . الم تبة وجاري أعمال ضبط الجودي

(  تا  للم عهدي الم تبالة مالو  تال  أجنبيالة والالدوريات والرسالائل العلميالة 121* تس لضالة )

 عباري عو لهدا ات تس ورودو للم الم تبة.

 .2010 تا  أجنب  مشتروات عاس  29* تس لضالة 

* جالالاري عمالالل بالالار ودات لتؽليالالؾ م تويالالات وعهالالدي الم تبالالة مالالو  تالال  ودوريالالات ورسالالائل 

   تس لدخالها لمشروا الم تبة الرعمية .جامعية الت

 طو٣ََ ػٖ ٓٞهق ٌٓظزش ٤ًِش ح٤ُٜيُش 4.7.3

 -ٗزٌس ٓوظَٜس ػٖ حٌُٔظزش:

و وتخالدس الم تبالة األعسالاس ا تيالة: تخدس الم تبة جميع طب  ال لية والدراسات العليا والبالا ثي

 –مواد طبية  –لوجم مي روبو –عقاعير  – يميا  ت ليلية  – يميا  صيدلة  –)ال يميا  ال يوي 

 . صيدالنيات(



 99 

 . وتفتح أبوا  الم تبة طوال العاس الدراس  ولم ااجاطات الصيفية

 . 1995:  ٓ٘ش حإلٗ٘خء -1

 .: م تبة جامعية متخصصة  ٗٞع حٌُٔظزش -2

 . بن  سويؾ –: شارا أ مد  جاطي  ػ٘ٞحٕ حٌُٔظزش -3

 . 0824403295:  ط٤ِلٕٞ -4

 . س200:  حُٔٔخكش -5

 .  : الدور الخامس بالمبنم الرئيس  ٞهغ ٝحُٔز٠٘حُٔ -6

 . : وا ديى هخػخص حٌُٔظزش عد -7

 . 10:  ػيى حُٔ٘خٟي -8

 . 14:  ػيى ٝكيحص أٍكق حٌُظذ -9

 . 100:  ػيى حُٔوخػي -10

 . 2:  ػيى ٌٓخطذ حُؼخ٤ِٖٓ -11

 . 1:  ػيى أؿِٜس حُلخٓذ ح٢ُ٥ -12

 . استخدامه ل  عملية الجرد : جهاط بار ود يتس ػيى حألؿِٜس حألهَٟ -13

 . يوجد : ال ػيى ٝكيحص حُلٜخٍّ -14

 . م تبات ووثائآل ( –: عراب  يس عراب  ) ليسانس ا دا   ٓي٣َ حٌُٔظزش -15

 . 2للم  9: مو ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حُؼخّ حُـخٓؼ٢ -16

 . 2للم  9: مو ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حإلؿخُحص ح٤ُٜل٤ش -17
 ػيى حُؼخ٤ِٖٓ:

 ؼيىحُ حُلجش

 1 متخصص ل  الم تبات

 - ؼير متخصص

 -  تاب 

 - عامل

 ٤ِٓح٤ٗش حٌُٔظزش

تتراود بيو اثناو وعشروو ألؾ وستة عشر ألؾ  جنيه )سنوياا(، وعد بلؽت ميطانية الم تبة 

صالرؾ  س( ،وؼالبالا مالا يالت90000ل  السنوات الخمس األخيري ما يقر  مو تسالعيو ألالؾ جنياله )

 ل ت  لقط .هنو الميطانية علم شرا  ا

 ٓوظ٤٘خص حٌُٔظزش

 حُؼيى حالْٓ ّ

 803 ال ت  األجنبية 1
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 100 ال ت  العربية 2

 15 الرسائل العلمية 3

 6 الدوريات 4
 

 30/6/2010ا٠ُ  1/7/2009حُٔظَىى٣ٖ ػ٠ِ حٌُٔظزش هالٍ حُلظَس ٖٓ 

 118 أعضا  هيئة التدريس

 1300 الطلبة

 70 البا ثيو

 ش ٤ًِش ح٥ىحدطو٣ََ ػٖ ٓٞهق ٌٓظز 4.7.4

 -ٗزٌس ٓوظَٜس ػٖ حٌُٔظزش :

و او يبلػ عالدد أعسالاس الدراسالة بهالا أربعالة أعسالاس  1985تس لنشا  م تبة  لية ا دا  ل  عاس 

 بال لية. يلقط تخدس جميع التخصصات العلمية الموجود

الم تبالالة مالالطودي ب الالالة ال تالال  والمراجالالع بالالاللؽتيو العربيالالة واانجليطيالالة التالال  تخالالدس الطالالب  

با ثيو وأعضا  هيئة التدريس  ل ل  مجال تخصصات الدراسة ،وتت وو مو عالاعتيو: عاعالة وال

لطالالبا  بيالالري ت تالالوى علالالم ال تالال  العلميالالة ، وعاعالالة لطالالبا صالالؽرى تضالالس المراجالالع والالالدوريات 

 والرسائل العلمية.

 الياا تفعيل مشروا الم تبة الرعمية الني يفيالد البالا ثيو لال  ال صالول علالم مقتنياتهالا  يجار

 ل ترونياا سوا  ل  م تبة ال لية أوعل  مستوى م تبات الجامعات.ا

 اجتمالاا –علس نفالس  –للسفة  –انجليطي  –ويبلػ عدد أعساس الدراسة بال لية تسعة ) عرب  

 ص الة( . –جؽراليا  –تاري   –م تبات ووثائآل  –

 

 . 1985:  ٓ٘ش حإلٗ٘خء -1

 . م تبة جامعية متخصصة : ٗٞع حٌُٔظزش -2

 . الدور األرض  بمبنم ال لية الرئيس  :ٌخٕ حُٔ -3

 . س340:  حُٔٔخكش -4

 . اثناو : حٌُٔظزشػيى هخػخص  -5

 . 23:  ػيى حُٔ٘خٟي -6

 . 151:  ػيى ٝكيحص أٍكق حٌُٔظزش -7

 . يوجد ال : ػيى ٝكيحص حُلٜخٍّ -8
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 . 5للم  9 مو : ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حُؼخّ حُـخٓؼ٢ -9

 . 2للم  9 مو : ؿخُحص ح٤ُٜل٤شٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حأل -10

 ػيى حُؼخ٤ِٖٓ :

 حُؼيى حُلجش

 5 متخصص ل  الم تبات

 4 ؼير متخصص

 2  تاب 

 4 عامل
 

 ٤ِٓح٤ٗش حٌُٔظزش

تتالالراود بالاليو عشالالروو ألالالؾ وثبثالالوو ألالالؾ  جنيالاله )سالالنوياا(، وعالالد بلؽالالت ميطانيالالة الم تبالالة لالال  

صالرؾ هالنو  سمالا يالت ( ،وؼالبالاا 90000يقر  مو تسعيو ألؾ جنياله ) السنوات الخمس األخيري ما

الميطانية علم شرا  المجموعات لقط وأ يانا تستقطع نسبة منها لعمليالات صاليانة المجموعالات ) 

 . تجليد علم سبيل المثال(

 طو٣ََ ػٖ ٓٞهق ٌٓظزش ٤ًِش حُظَر٤ش : 4.7.5

 -ٗزٌس ٓوظَٜس ػٖ حٌُٔظزش :
م  الالة المسالتويات سالو   الانوا : تخدس الم تبة عطاا  بيالر مالو الدارساليو علال هيٓخص حٌُٔظزش

طلبة عادييو أو طلبة الدبلوس العامة والخاصة وبا ثيو الماجستير والد توراو مالو أعسالاس المنالاه  

وطرآل التدريس وعسس علس النفس وعسس أصول التربية وعسس رياض أطفال ، والم تبة بها العديالد 

 . مو ال ت  العرب  واالنجليطي ورسائل الماجيستر والد توراو

 . 1990 : ٓ٘ش حإلٗ٘خء -1

 . : م تبة جامعية متخصصة ٗٞع حٌُٔظزش -2

 . : الدور الثان  المبنم الرئيس  حٌُٔخٕ -3

 . س140:  حُٔٔخكش -4

 .اثناو  : ػيى هخػخص حٌُٔظزش -5

 . 6 : ػيى حُٔ٘خٟي -6

 . 67 : ػيى ٝكيحص أٍكق حٌُظذ -7

 . 3:  ػيى ٝكيحص حُلٜخٍّ -8

 . 36:  ػيى حُٔوخػي -9

 . 4 :ػيى ٌٓخطذ حُؼخ٤ِٖٓ  -10

 . 9:  ػيى أؿِٜس حُلخٓذ ح٢ُ٥ -11
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 . 2:  ػيى ٓخ٤ً٘خص حُظ٣َٜٞ -12

 . طبعة ليطر 1:  ػيى حُطخرؼخص -13

 . : وا د جهاط عار  بار ود ػيى حألؿِٜس -14

 . م تبات ووثائآل( - )ليسانس آدا  م مد سامح صبد الديو:  ٓي٣َ حٌُٔظزش -15

 . 2للم  9 : مو َ هالٍ حُؼخّ حُـخٓؼ٢ٓٞحػ٤ي حُؼٔ -16

 . 2للم  9 : مو ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حإلؿخُحص ح٤ُٜل٤ش -17

 ٤ِٓح٤ٗش حٌُٔظزش

ا، وعالد بلؽالت 21000القيمة المقرري لميطانية الم تبة ه ) ( وا د عشالروو ألالؾ جنياله  سالنويا

( ، وؼالبالا 100000ألالؾ جنياله ) 100يقر  مالو ميطانية الم تبة ل  السنوات الخمس األخيري ما

 صرؾ هنو الميطانية علم شرا  المجموعات لقط . سما يت

 طو٣ََ ػٖ ٓٞهق ٌٓظزش ٤ًِش حُلوٞم : 4.7.6

 -ٗزٌس ٓوظَٜس ػٖ حٌُٔظزش :

 -ت توى م تبة ال لية علم أعساس ا تية:

عسالس القالانوو  –عسالس القالانوو الالدول  العالاس  –عسالس القالانوو العالاس  –)عسس الشريعة ااسبمية 

عسالالس االعتصالالاد  –عسالالس القالالانوو التجالالاري والب الالري والجالالوى  –عسالالس عالالانوو المرالعالالات  – المالالدن 

عسالالس القالالانوو الالالدول   –عسالالس عالالانوو العمالالل والتأمينالالات االجتماعيالالة  –والتشالالريعات االعتصالالادية 

 . عسس القانوو الجنائ  وااجرا ات الجنائية( –الخاص 

وهالم خاصالة بأعضالا  هيئالة التالالدريس.  توجالد م تبالة تابعالة للم تبالة الرئيسال  بالطالابآل الرابالع

 مو القواميس والرسالائل العلميالة والالدوريات العربيالة واألجنبيالة والمجالبت دويوجد بالم تبة العدي

واالستعاري الخارجية مقصوري علم أعضا  هيئة التدريس ومسالمود لهالس باسالتعاري خمالس  تال  

لمرا الل ويسالمح لهالس بتصالوير لقط وعابلة للتجديد، ويسمح باالطبا الداخل  للطب  لال  جميالع ا

 خارج الم تبة ل  وعت م دد.

 . 1981:  ٓ٘ش حإلٗ٘خء -1

 . : م تبة جامعية متخصصةٗٞع حٌُٔظزش  -2

 .بالمبنم الرئيس  لل لية  الدور األرض  : حٌُٔخٕ -3

 . س1000:  حُٔٔخكش -4

 .: ثبثة  ػيى هخػخص حٌُٔظزش -5

 . 40:  ػيى حُٔ٘خٟي -6
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 . 200:  ػيى حُٔوخػي -7

 . 3: ػيى ٌٓخطذ حُؼخ٤ِٖٓ  -8

 . 2 : ػيى أؿِٜس حُلخٓذ ح٢ُ٥ -9

 . 65:  ػيى ٝكيحص أٍكق حٌُظذ -10

 . 2:  حُلٜخٍّ صػيى ٝكيح -11

 . م تبات ووثائآل( –: طين  شعباو رضواو )ليسانس ا دا   ٓي٣َ حٌُٔظزش -12

 . 2للم  9 : مو ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حُؼخّ حُـخٓؼ٢ -13

 . 2لم ل 9: مو  ٌفٌةحُؼَٔ هالٍ حإلؿخُس حُٚٓٞحػ٤ي  -14

 ػيى حُؼخ٤ِٖٓ

 حُؼيى حُلجش

 4 متخصص ل  الم تبات

 1 ؼير متخصص

 4  تاب  ) مؤعتيو(

 1 عامل

 ٤ِٓح٤ٗش حٌُٔظزش

الخمالس القيمة المقرري لميطانية الم تبة ؼير م ددي ، وعد بلؽت ميطانية الم تبة ل  السنوات 

صرؾ هنو الميطانية علالم شالرا   سوؼالبا ما يت ( ،50000جنيه ) ألؾ 50  مو األخيري ما يقر

 المجموعات لقط .

 

 طو٣ََ ػٖ ٓٞهق ٌٓظزش ٤ًِش حُؼِّٞ : 4.7.7

 ٗزٌس ٓوظَٜس ػٖ حٌُٔظزش :
 -يوجد بم تبة ال لية ستة أعساس ه  :

 –  عسس ال يميا –عسس الرياضيات  –عسس الجيولوجيا  –عسس الفيطيا   –) عسس علس ال يواو 

 عسس النبات(

 وتخدس طلبة ال لية وأعضا  هيئة التدريس والبا ثيو وعواعد البيانات العلمية

 . 1987:  ٓ٘ش حإلٗ٘خء -1

 . : م تبة جامعية متخصصة ٗٞع حٌُٔظزش -2

 . رض  بالمبنم الرئيس  لل ليةالدور األ : حٌُٔخٕ -3

 . س70 : حُٔٔخكش -4

 . : وا دي ػيى هخػخص حٌُٔظزش -5

 . 4: ُٔ٘خٟي ػيى ح -6
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 . 19:  ػيى ٝكيحص أٍكق حٌُظذ -7

 . يوجد : ال ػيى ٝكيحص حُلٜخٍّ -8

 . 2 لمل 9 : مو ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حُؼخّ حُـخٓؼ٢ -9

 . 2ا٠ُ  9ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حإلؿخُس ح٤ُٜل٤ش : ٖٓ  -10

 ػيى حُؼخ٤ِٖٓ

 حُؼيى حُلجش

 2 متخصص ل  الم تبات

 1 ؼير متخصص

 1 عامل

 حٌُٔظزش٤ِٓح٤ٗش 

، وعالد بلؽالت ميطانيالة الم تبالة لال  السالنوات  القيمة المقرري لميطانية الم تبة خمسة عشالر ألفالاا 

صالرؾ هالنو الميطانيالة  سوؼالبالا مالا يالت ( ،50000ألالؾ جنياله ) 50يقالر  مالو  الخمس األخيري ما

 علم شرا  المجموعات لقط .

 طو٣ََ ػٖ ٓٞهق ٌٓظزش ٤ًِش حُطذ حُز١َ٘ : 4.7.8

 -حٌُٔظزش : ٗزٌس ٓوظَٜس ػٖ

تخدس الم تبة طلبة ال ليالة وأعضالا  هيئالة التالدريس و النلظ طلبالة الدراسالات العليالا وتطالورت 

دورية ل   الة تخصصات مجال الطال   25عنواو  تا  و 1500مقتنيات الم تبة  تم وصلت 

عسالس هال   31و ل مقتنيات الم تبة دخلت ضمو مشروا الم ت  الرعميالة،وت توى الم تبالة علالم 

 –بالاثولوج   –ط  شالرع   –طفيليات  –هستولوجم  –لسيولوج   –علس األجنة  –:)تشريح 

 –جرا الالة  –المراجالالع  –باطنالاله  –جلديالالة  –أطفالالال  –ع الالاس  –أنالالؾ وأنو و نجالالري  –تخالالدير 

 – يميالا   يويالة  –تمالريض  –علالس الب تريالا  –علس األدويالة  –ص ة عامة  –نفسية  –صدرية 

لمالراض  –علالس الوراثالة  –نسالا   –توليالد  -علس األشعة –األوراس  –  الروماتيطس التأهيل –رمد 

 . (عصبية –دس 

 . 1996:  ٓ٘ش حإلٗ٘خء -1

 . : م تبة جامعية متخصصة ٗٞع حٌُٔظزش -2

 . بمبنم ال لية الرئيس  الدور األرض  : حُٔٞهغ ٝحُٔز٠٘ -3

 . بن  سويؾ –: شارا الشاملة ػ٘ٞحٕ حٌُٔظزش  -4

 . 0822318605:  ط٤ِلٕٞ -5

 . (م تبات ووثائآل - : أسما  صابر عاسس )ليسانس ا دا  ي٣َ حٌُٔظزشٓ -6
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 . س60:  حُٔٔخكش -7

 . : وا دي ػيى هخػخص حٌُٔظزش -8

 . 6:  ػيى حُٔ٘خٟي -9

 . 142:  ػيى ٝكيحص أٍكق حٌُظذ -10

 . 36:  ػيى حُٔوخػي -11

 . 3:  ػيى ٌٓخطذ حُؼخ٤ِٖٓ -12

 . 3:  ػيى أؿِٜس حُلخٓذ ح٢ُ٥ -13

 . 1:  ػيى ٓخ٤ً٘خص حُظ٣َٜٞ -14

 . 2للم  9 مو:  ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حُؼخّ حُـخٓؼ٢ -15

 . 2للم  9 : مو ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حإلؿخُحص ح٤ُٜل٤ش -16

 ػيى حُؼخ٤ِٖٓ :

 حُؼيى حُلجش

 2 متخصص ل  الم تبات

 - ؼير متخصص

 -  تاب 

 1 عامل

 ٤ِٓح٤ٗش حٌُٔظزش

)سالنوياا(، وعالد بلؽالت ميطانيالة الم تبالة لال  السالنوات الخمالس تتراود بيو وثبثوو ألؾ  جنيه 

صرؾ هنو الميطانيالة  س( ،وؼالبا ما يت150000األخيري ما يقر  مو مائة وخمسوو ألؾ جنية )

 علم شرا  ال ت  لقط سنوياا .

 طو٣ََ ػٖ ٓٞهق ٌٓظزش ٤ًِش حُطذ حُز٤ط١َ : 4.7.9

 -ٗزٌس ٓوظَٜس ػٖ ح٤ٌُِش :

التدريس والطالب  والبالا ثيو وتفالتح أبوابهالا لمالاس الطالب  طالوال  تخدس الم تبة أعضا  هيئة

 العاس الدراس  ولم ااجاطات الصيفية للتدري  الصيف .

 -وتخدس الم تبة األعساس ا تية:

  باثولوج  ل ليني  -باثولوج   –ال يميا  ال يوية  –الهستولوجيا  –)عسس التشريح واألجنة 

الطال  الشالرع   –يالة األدو –والفيروسالات  –اعة والفطريالات الب تريولوجيا والمن –طفيليات  –

الرعابالالة  – ة ليني يالالالتؽنيالالة اا –التؽنيالالة -الصالال ة وسالاللو يات ال يالالواو واامالالراض  –والسالالموس 
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التوليالالد  –واألشالالعة  الجرا الالة والتخالالدير –الالالدواجو  –طالال  ال يالالواو  –الصالال ية علالالم األؼنيالالة 

 األسماظ(   -والتناسل والتلقيح

 . 1982:  ءٓ٘ش حإلٗ٘خ -1

 . : م تبة جامعية تخصصية ٗٞع حٌُٔظزش -2

 . بن  سويؾ  –: شارا م مد  سو  ػ٘ٞحٕ حٌُٔظزش -3

 . 0822312529:  ط٤ِلٕٞ -4

 . : الدور الثال  مبنم ال لية الرئيس حُٔٞهغ ٝحُٔز٠٘ -5

 . س72:  حُٔٔخكش -6

 . : اثناو ػيى هخػخص حٌُٔظزش -7

 . 12:  ػيى حُٔ٘خٟي -8

 . 82: ُٔوخػي ػيى ح -9

 . 3:  ػيى أؿِٜس حُلخٓذ ح٢ُ٥ -10

 . 1:  ػيى ٓخ٤ً٘خص حُظ٣َٜٞ -11

 . طبعة ليطر 1:  ػيى حُطخرؼخص -12

 . 100:  ػيى ٝكيحص أٍكق حٌُظذ -13

 . يوجد : ال ػيى ٝكيحص حُلٜخٍّ -14

 . (م تبات ووثائآل -: مها م مد لت   عبد ال ميد )ليسانس آدا   تبةٓي٣َ حُٔي -15

 . 2للم  9 : مو ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حُؼخّ حُـخٓؼ٢ -16

 . 2للم  9 : مو ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حإلؿخُحص ح٤ُٜل٤ش -17

 ػيى حُؼخ٤ِٖٓ:

 حُؼيى حُلجش

 5 متخصص ل  الم تبات

 1 ؼير متخصص

 -  تاب 

 1 عامل

 ٤ِٓح٤ٗش حٌُٔظزش

ة ال ليالة ، وتبلالػ ؼير مقننة وتختلؾ مالو عالاس للالم آخالر وؼيالر  اليالة وهالم جالط  مالو ميطانيال

صرؾ هنو  سميطانية الم تبة ل  السنوات الخمس األخيري خمسوو ألؾ جنيهاا تقريباا وؼالبا ما يت

 . الميطانية علم شرا  ال ت  لقط
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 طو٣ََ ػٖ ٓٞهق ٌٓظزش ٤ًِش حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش : 4.7.10

 ٗزٌس ٓوظَٜس ػٖ حٌُٔظزش :

ولقد تس اختيار هنا الم او  2007ة ونلظ ل  عاس لقد تس نشأي م تبة ال لية مع بداية نشأي ال لي

ساسال  لل ليالة لي الوو م الاو مجهالط للم ت   م او مؤعت ل يو االنتها  مو بنا  وتجهيط المقالر األ

 ومخصص للم تبة .

 -ت :خدس ال لية جميع األعساس وهم  ا وت

التالدريس طالرآل  –المنالاطالت  –التالرويح  –ال ري الطائري  – ري اليد  –عسس العا  القوى )

 – الري الساللة  – ري القالدس   -المجموعة المتنوعة  –علوس الص ة  –واالختبارات والمقاييس  –

 –التالالالدري   –علالالس الالالنفس  –علالالس ااداري  –علالالس ال ر الالة  –التمرينالالات والجمبالالاط  –السالالبا ة 

 . التشريح( –ل  ال اس  ا  –الرسائل العلمية والمجبت العلمية  –اا صا  والب   العلم  

 . 2007:  ٓ٘ش حإلٗ٘خء -1

 . : م تبة جامعية متخصصة ٗٞع حٌُٔظزش -2

 . بن  سويؾ -: شرآل النيل  ػ٘ٞحٕ حٌُٔظزش -3

 . : الدور الثان  بمبنم ال لية الرئيس  حُٔٞهغ ٝحُٔز٠٘ -4

 . 0822246602:  ط٤ِلٕٞ -5

 . س30:  حُٔٔخكش -6

 . : وا دي ػيى هخػخص حٌُٔظزش -7

 . 5:  ػيى حُٔ٘خٟي -8

 . 25:  ػيى حُٔوخػي -9

 . 1: ػيى أؿِٜس حُلخٓذ ح٢ُ٥  -10

  . 2:  ػيى أؿِٜس حُظ٤٤ٌق -11

 . 10:  ػيى ٝكيحص أٍكق حٌُظذ -12

 . يوجد : ال ػيى ٝكيحص حُلٜخٍّ -13

 . م تبات ووثائآل( –)ليسانس ا دا   ليماو عل  عل :  ٓي٣َ حٌُٔظزش -14

 . 2للم  9 مو : ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حُؼخّ حُـخٓؼ٢ -15

 . 2للم  9: مو  ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حإلؿخُحص ح٤ُٜل٤ش -16
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 ػيى حُؼخ٤ِٖٓ :

 حُؼيى حُلجش

 1 متخصص ل  الم تبات

 1 ؼير متخصص

 1  تاب 

 1 عامل

 ٤ِٓح٤ٗش حٌُٔظزش :

 صرؾ هنو الميطانية علم شرا  سوؼالبا ما يتجنيه )سنوياا( ، تتراود بيو خمسة عشر ألؾ 

 وتنفآل الميطانية علم التجليد والمقتنيات العلمية ومعدات و أجهطي . ال ت  لقط

 طو٣ََ ػٖ ٓٞهق ٌٓظزش ٤ًِش حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٢ : 4.7.11

 -ٗزٌس ٓوظَٜس ػٖ حٌُٔظزش :
 -أعساس ه  : 7تخدس الم تبة الطب  وأعضا  هيئة التدريس والبا ثيو وتضس الم تبة 

 . (لؽات –معارؾ عامة وديانات  –نيات ال ترو –تسيي   –عماري  –مدن   –)أنتاج 

 . وتقع الم تبة ل  مدينة بن  سويؾ الجديدي شرآل النيل

 

 . 1993:  ٓ٘ش حإلٗ٘خء -1

 .: م تبة جامعية متخصصة  ٗٞع حٌُٔظزش -2

 . بن  سويؾ –: شرآل النيل  ػ٘ٞحٕ حٌُٔظزش -3

 . 082240931 : ط٤ِلٕٞ -4

 .م الرئيس  : الدور الثان  بالمبن حُٔٞهغ ٝحُٔز٠٘ -5

 .س 100: حُٔٔخكش  -6

 . : وا دي تبةػيى هخػخص حُٔي -7

 . 3: ػيى حُٔ٘خٟي  -8

 . 20:  ػيى حُٔوخػي -9

 . 2:  ػيى ٌٓخطذ حُؼخ٤ِٖٓ -10

 . 1:  أؿِٜس حُلخٓذ ح٢ُ٥ -11

 .  اسيت –تليفطيوو  - : أجهطي مواد سمعية وبصرية أؿِٜس أهَٟ -12

 . 65:  ػيى ٝكيحص أٍكق حٌُظذ -13

 . يوجد : ال ػيى ٝكيحص حُلٜخٍّ -14

 . م تبات ووثائآل( –: جيهاو م مد مجدي أ مد )ليسانس ا دا   ٓي٣َ حٌُٔظزش -15
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 . 2للم  9 : موٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حُؼخّ حُـخٓؼ٢  -16

 . 2 للم 9 : مو ٓٞحػ٤ي حُؼَٔ هالٍ حإلؿخُحص ح٤ُٜل٤ش -17

 ػيى حُؼخ٤ِٖٓ:

 

 حُؼيى حُلجش

 1 تباتمتخصص ل  الم 

 - ؼير متخصص

 1  تاب 

 - عامل

 

 

 

 

 

 طو٤٤ْ حُٔٞهق حَُحٖٛ ٌُٔظزخص ح٤ٌُِخص 4.7.13

يوضح الجدول التالم بياو ت ليلم للموعؾ الالراهو لم تبالات ال ليالات سالوا  نسالبة األنشالا  أو 

المسا ة أو عدد القاعات والمناضد والمقاعد ، ومدى تولر ال اسبات األل ترونيالة بااضالالة للالم 

 دد العامليو بها .ع

 ح٤ٌُِش ّ
ٗٔزش 

 حألٗ٘خء
 حُٔٔخكش حُٔٞهغ

ػيى 

 حُوخػخص

ػيى 

حُٔ٘خٟ

 ى

ػيى 

 حُٔوخػي

ػيى 

أؿِٜس 

 حُلخٓذ

ػيى 

حُؼخِٓ

ٖ٣ 

كـْ 

 حُٔوظ٤٘خص

 1239 3 3 36 6 1 م60 الدور األرضى 1996 ١ذ رَٟ٘ 1

 923 1 1 100 10 1 م200 الدور الخامس 1995 ٤ٛيُش 2

 462 5 2 32 4 1 م200 انىالدور الث 2006 ط٣َٔٞ 3

 200 1 1 10 2 1 م35 الدور األرضى 2010 ٛ٘يٓش 4

 4246 4 2 16 4 1 م70 الدور االرضى 1987 ػِّٞ 5

 2861 7 3 82 12 2 م72 الدور الثالث 1982 ١ذ ر٤طَٟ 6

 17598 8 9 36 6 2 م140 الدور الثانى 1990 طَر٤ش 7
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 21122 15 3 110 23 2 م340 الدور األرضى 1985 آىحد 8

 14213 10 2 200 40 3 م1000 الدور األرضى 1981 كوٞم 9

 5957 8 2 375 40 3 م1000 الدور األرضى 1978 طـخٍس 10

 1155 4 1 25 5 1 م30 الدور الثانى 2007 حُظَر٤شح٣َُخ٤ٟش 11

 3160 2 1 20 3 1 م100 الدور الثانى 1993 حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٠ 12

13 
٣ًَِش  ٌظزش حُٔ حُٔ

 هظش( ٓئ
 2926 4 22 34 12 3 م220 الدور األول 2010

          حإلؿٔخ٠ُ
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 حُـِء حُوخْٓ

 (PCIQA ىػْ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش ٤ٌُِخص ؿخٓؼش ر٠٘ ٣ٞٓق 
 

 . (QAAP2بياو مشروعات أنشا  ن اس داخلم للجودي ) 5.1

 . (CIQAPمشروعات التطوير المستمر والتأهيل لبعتماد ) 5.2

 .(DSASP)تقويس الطب  واألمت او  مشروا تطوير ن س 5.3

 .تصورات ال ليات للتأهل لإلعتماد  5.4

  لعالية أدا  مشروعات التطوير المستمر ون س الجودي والتأهيل لمعتماد تقييس مدى 5.5
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 (QAAP2ر٤خٕ َٓ٘ٝػخص أٗ٘خء ٗظخّ ىحه٠ِ ُِـٞىس   5.1

 ( ٤ٌُِش حُطذ حُزQAAP2َُِٟ٘ـٞىس   َٓ٘ٝع اٗ٘خء ٗظخّ ىحه5.1.1٢ِ

( للالم دعالس ال ليالات الجامعيالة CIQAPيهدؾ مشروا التطوير المستمر والتأهيل العتمالاد )

( ويشمل لنشا  ن س داخلية لضماو الجودي والتخطيط QAAP2انشا  ن اس داخل  للجودي بها )

 مة المجتمع لهنو ال ليات .االستراتيجم لتطوير ورلع القدري التعليمية والب ثية واادارية وخد

 (CIQAP) وت قيقا ألهداؾ المتقدمة لقد اتفآل مشروا التطوير المستمر والتأهيالل العتمالاد

المالادي والفنال  مناصالفة ل ليالة ل لية الط  البشرى لجامعة بنم سالويؾ علالم او يالتس تقالديس الالدعس 

لالم أو تضالع ال ليالة ( ، عQAAP2الط  التابعة للطرؾ الثان  انشا  ن اس داخل  الجودي بها )

خطة استراتيجية للتطوير ولقا لرسالتها وخطة تنفينية ؼايتها تطوير ال لية وتم ينهالا مالو تطبيالآل 

 .معايير الجودي ل   العملية التعليمية والب ثية وخدمة المجتمع 

 (٤ٌُِش حُظ٣َٔٞ       QAAP 2َٓ٘ٝع اٗ٘خء ٗظخّ ىحه٢ِ ُِـٞىس   5.1.2

( للالم دعالس ال ليالات الجامعيالة CIQAPر والتأهيل العتمالاد )يهدؾ مشروا التطوير المستم

( ويشالالمل ن الالس داخليالالة لضالالماو الجالالودي والتخطالاليط QAAP2انشالالا  ن الالاس داخلالال  للجالالودي بهالالا )

 االستراتيجم لتطوير ورلع القدري التعليمية والب ثية واادارية وخدمة المجتمع لهنو ال ليات .

 (CIQAP)التطوير المستمر والتأهيالل العتمالاد وت قيقا ألهداؾ المتقدمة لقد اتفآل مشروا 

الطرؾ األول مع  لية التمالريض بجامعالة بنالم سالويؾ  يال   يقالدس الطالرؾ األول الالدعس المالادي 

والفنالالال  مناصالالالفة ل ليالالالة التمالالالريض التابعالالالة للطالالالرؾ الثالالالان  انشالالالا  ن الالالاس داخلالالال  الجالالالودي بهالالالا 

(QAAP2علالالم أو تضالالع ال ليالالة خطالالة اسالالتراتيجية للتطالالوير ولقالالا لر ، ) سالالالتها وخطالالة تنفينيالالة

ؼايتها تطوير ال لية وتم ينهالا مالو تطبيالآل معالايير الجالودي لال  العمليالة التعليميالة والب ثيالة وخدمالة 

 المجتمع .

 (٤ٌُِش  حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػQAAP 2٠َٓ٘ٝع اٗ٘خء ٗظخّ ىحه٢ِ ُِـٞىس   5.1.3

امعيالة ( للالم دعالس ال ليالات الجCIQAPيهدؾ مشروا التطوير المستمر والتأهيل العتمالاد )

( ويشمل لنشا  ن س داخلية لضماو الجودي والتخطيط QAAP2انشا  ن اس داخل  للجودي بها )

 االستراتيجم لتطوير ورلع القدري التعليمية والب ثية واادارية وخدمة المجتمع لهنو ال ليات .

 (CIQAP) وت قيقا ألهداؾ المتقدمة لقد اتفآل مشروا التطوير المستمر والتأهيالل العتمالاد

" الطالالرؾ الثالالان  ، علالالم أو يقالالدس الطالالرؾ األول الالالدعس سالالويؾ مالالع جامعالالة بنالال " لطالالرؾ األولا

المادي والفن  مناصفة ل لية التعليس  الصناع  التابعة للطرؾ الثان  انشا  ن اس داخلال  الجالودي 

( ، علم أو تضع ال لية خطة استراتيجية للتطالوير ولقالا لرسالالتها وخطالة تنفينيالة QAAP2بها )
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تطوير ال لية وتم ينها مو تطبيآل معالايير الجالودي لال   العمليالة التعليميالة والب ثيالة وخدمالة  ؼايتها

األستان  ، يوعع  الطرؾ الثان  متمثب ل  المجتمع ، ولضماو  سو تنفين العقد لت قيآل الؽاية منه

ارا الد تور/ رئيس الجامعة علياله بصالفته مسالئوال عالو تنفيالن القالوانيو واللالوائح الجامعيالة ، واعتبال

ال ليالالة المعنيالالة لالال  هالالنا العقالالد هالال  ل الالدى و الالدات  المؤسسالالة التعليميالالة التالال  يرأسالالها ، واألسالالتان 

الالالد تور عميالالد ال ليالالة بصالالفته مسالالئوال أ اديميالالا وعانونيالالا وتن يميالالا عالالو لداري ال ليالالة وبالالنلظ ي الالوو 

نفين األعمال مسئوال عو  تنفين هنا التعاعد ب اله بنودو ولم لطار لرآل العمل الت  تش لها ال لية لت

 .لتطوير المستمر والتأهيل العتمادالمتفآل عليها ل  مشروا الخطة التنفينية المعتمدي ل

 ٤ٌُِش حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش                  (QAAP2)َٓ٘ٝع اٗ٘خء ٗظخّ ىحه٢ِ ُِـٞىس  5.14

( للم دعالس ال ليالات الجامعيالة CIQAPبعتماد )ليهدؾ مشروا التطوير المستمر والتأهيل 

ن س داخلية لضماو الجودي والتخطيط لنشا  ( ويشمل QAAP2نشا  ن اس داخل  للجودي بها )ا

 االستراتيجم لتطوير ورلع القدري التعليمية والب ثية واادارية وخدمة المجتمع لهنو ال ليات .

 بعتمالالالالادلمهالالالالداؾ المتقدمالالالالة لقالالالالد اتفالالالالآل مشالالالالروا التطالالالالوير المسالالالالتمر والتأهيالالالالل ل وت قيقالالالالاا 

(CIQAP)  مناصالفة  الالدعس المالادي والفنال   لية التربية الرياضية بجامعة بنم سويؾ لتقديسمع

( ، علم QAAP2التابعة للطرؾ الثان  انشا  ن اس داخل  الجودي بها ) ل لية التربية الرياضية

لرسالالالتها وخطالالة تنفينيالالة ؼايتهالالا تطالالوير ال ليالالة  أو تضالالع ال ليالالة خطالالة اسالالتراتيجية للتطالالوير ولقالالاا 

  . دي ل  العملية التعليمية والب ثية وخدمة المجتمعوتطبيآل معايير الجوتم ينها مو 

 ( ٤ٌُِش ح٥ىحد      QAAP2َٓ٘ٝع اٗ٘خء ٗظخّ ىحه٢ِ ُِـٞىس   5.1.5

( للم دعالس ال ليالات الجامعيالة CIOAPبهدؾ مشروا التطوير المستمر والتأهيل لبعتماد )

ا  ن الالس داخليالالة لضالالماو الجالالودي ( ، ويشالالمل لنشالالQAAP2انشالالا  ن الالاس داخلالال  للجالالودي بهالالا )

والتخطيط االستراتيجم لتطوير ورلع القدري  التعليمية والب ثية واادارية وخدمالة المجتمالع لهالنو 

 ال ليات .

( CIOAP) لتطوير المستمر والتأهيالل العتمالادوت قيقا ألهداؾ المتقدمة لقد اتفآل مشروا ا

الدعس المادي والفن  مناصفة ل ليالة  ديسمع  لية األداري بجامعة بنم سويؾ علم تقالطرؾ األول 

( ، علم أو تضيع ال لية QAPP2ا دا  التابعة للطرؾ الثان  انشا  ن اس داخل  للجودي بها )

خطة استراتيجية للتطوير ولقا لرسالتها وخطة تنفينية ؼايتها تطوير ال لية وتم ينهالا مالو تطبيالآل 

 .خدمة المجتمع معايير الجودي ل  العملية التعليمية والب ثية و

 ٤ٌُِش حُلوٞم                   (QAAP2)َٓ٘ٝع اٗ٘خء ٗظخّ ىحه٢ِ ُِـٞىس 5.1.6
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( للم دعالس ال ليالات الجامعيالة CIQAPبعتماد )ليهدؾ مشروا التطوير المستمر والتأهيل 

ن س داخلية لضماو الجودي والتخطيط لنشا  ( ويشمل QAAP2انشا  ن اس داخل  للجودي بها )

 تيجم لتطوير ورلع القدري التعليمية والب ثية واادارية وخدمة المجتمع لهنو ال ليات .االسترا

 بعتمالالالالادلمهالالالالداؾ المتقدمالالالالة لقالالالالد اتفالالالالآل مشالالالالروا التطالالالالوير المسالالالالتمر والتأهيالالالالل لوت قيقالالالالا 

(CIQAP) مناصالفة ل ليالة  الدعس المادي والفن  مع  لية ال قوآل بجامعة بنم سويؾ علم تقديس

( ، علم أو تضع ال لية QAAP2رؾ الثان  انشا  ن اس داخل  الجودي بها )التابعة للط ال قوآل

لرسالتها وخطة تنفينية ؼايتها تطوير ال لية وتم ينهالا مالو تطبيالآل  خطة استراتيجية للتطوير ولقاا 

  .دي ل  العملية التعليمية والب ثية وخدمة المجتمع ومعايير الج

  اس داخلم للجودي ب ليات الجامعة يوضح الجدول التالم بياو مشروعات أنشا  ن

 حْٓ ح٤ٌُِش َِٓٔٔ
 ط٣َٞٔ حَُٔ٘ٝع

 ٓيس حَُٔ٘ٝع
 طخ٣ٍن ريء

 حإلؿٔخ٢ُ حُـخٓؼش PCIQA ػوي حَُٔ٘ٝع

 2/4/2009 شهر 18 180000 90000 90000 ٤ًِش حُطذ حُز١َ٘ 1

 2/4/2009 شهر 36 180000 90000 90000 ٤ًِش حُظ٣َٔٞ 2

 2/4/2009 شهر 18 260000 130000 130000 ٤ًِش حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٢ 3

 2/4/2009 شهر 36 180000 90000 90000 ٤ًِش حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش 4

 2/4/2009 شهر 18 340000 170000 170000 ٤ًِش ح٥ىحد 5

 2/4/2009 شهر 18 180000 90000 90000 ٤ًِش حُلوٞم 6

 (CIQAPَٓ٘ٝػخص حُظط٣َٞ حُٔٔظَٔ ٝحُظؤ٤َٛ ُالػظٔخى   5.2

 ٤ٌُِش حُؼِّٞ                        (CIQAP)َٓ٘ٝع حُظط٣َٞ حُٔٔظَٔ ٝحُظؤ٤َٛ ُالػظٔخى  5.2.1

والخاصالة  2007/2012ل  لطار االعتمالادات التال  خصصالتها الدولالة لال  الخطالة الخمسالية 

بدعس ال ليات الجامعية لتنفين مشروعات تطوير مسالتمري والتأهالل لبعتمالاد بهالدؾ رلالع القالدرات 

لفاعلية التعليميالة والب ثيالة والتنميالة الناتيالة ولال  لطالار الخطالة االسالتراتيجية لتطالوير المؤسسية وا

التعليس العال  ، أعدت  ثير مو ال ليات الجامعية استراتيجياتها للتطوير ، ول  هنا السياآل ي وو 

التأهالالل وال صالالول علالالم االعتمالالاد مالالو الهيئالالة القوميالالة لضالالماو جالالودي التعلالاليس واالعتمالالاد مالالو أهالالس 

شالالرات الدالالالة علالالم  الالدو  التطالالوير واسالالتمراريته بجانالال  أهميالالة الالالدور الالالني تضالالطلع بالاله المؤ

الجامعات ل  ضالمانها اسالتمرار ال ليالات التال  ت صالل علالم االعتمالاد لال  ترسالي  ثقالالة التطالوير 

 المستمر للم ال ة علم مستوى الجودي طبقاا للمعايير المعتمدي .

 (CIQAP)ير المسالالتمر والتأهيالالل لبعتمالالاد وتمشالالياا مالالع هالالنو السياسالالة لالالد اتفالالآل مشالالروا التطالالو

"الطرؾ األول" مع  لية العلوس بالجامعة  ، علم مشروا لتقديس الدعس المالادي والفنال  ل ليالة علالوس  تالم 

تسالتطيع تطالوير عالالدراتها الناتيالة بشال ل مسالالتمر ، وتطبيالآل معالالايير الجالودي لال  العمليالالة التعليميالة والب ثيالالة 

يضاا للم تم يو ال لية مو تطوير البنية الت تية مو معامالل ووسالائل وخدمة المجتمع . ويؤدي هنا الدعس أ
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تعليمية وم تبالات وشالرا  األجهالطي العلميالة وتطالوير عاعالات التالدريس وتطبيالآل معالايير الجالودي لال  تنفيالن 

 العملية التعليمية والب ثية وؼيرها مع ضماو آليات التطوير المستمر .

 ٤ٌُِش حُطذ حُز٤ط١َ                       (CIQAP)ػظٔخى حُٔٔظَٔ ٝحُظؤ٤َٛ ُالظط٣َٞ حَُٓ٘ٝع  5.2.2

والخاصالة  2007/2012ل  لطار االعتمالادات التال  خصصالتها الدولالة لال  الخطالة الخمسالية 

بدعس ال ليات الجامعية لتنفين مشروعات تطوير مسالتمري والتأهالل لبعتمالاد بهالدؾ رلالع القالدرات 

ميالة الناتيالة ولال  لطالار الخطالة االسالتراتيجية لتطالوير المؤسسية والفاعلية التعليميالة والب ثيالة والتن

التعليس العال  ، أعدت  ثير مو ال ليات الجامعية استراتيجياتها للتطوير ، ول  هنا السياآل ي وو 

التأهالالل وال صالالول علالالم االعتمالالاد مالالو الهيئالالة القوميالالة لضالالماو جالالودي التعلالاليس واالعتمالالاد مالالو أهالالس 

تمراريته بجانالال  أهميالالة الالالدور الالالني تضالالطلع بالاله المؤشالالرات الدالالالة علالالم  الالدو  التطالالوير واسالال

الجامعات ل  ضالمانها اسالتمرار ال ليالات التال  ت صالل علالم االعتمالاد لال  ترسالي  ثقالالة التطالوير 

 المستمر للم ال ة علم مستوى الجودي طبقاا للمعايير المعتمدي .

" مالع  ليالة  (CIQAP)وتمشياا مع هنو السياسة لد اتفآل مشروا التطوير المستمر والتأهيل لبعتماد 

الط  البيطرى بجامعة بن  سويؾ ، علم مشالروا لتقالديس الالدعس المالادي والفنال  ل ليالة طال  بيطالري  تالم 

تستطيع تطوير عدراتها الناتية بش ل مستمر ، وتطبيآل معايير الجودي ل  العملية التعليمية والب ثيالة وخدمالة 

ير البنيالة الت تيالة مالو معامالل ووسالائل تعليميالة المجتمع . ويؤدي هنا الدعس أيضاا للم تم يو ال لية مالو تطالو

وم تبات وشرا  األجهطي العلمية وتطوير عاعات التدريس وتطبيآل معايير الجودي ل  تنفين العملية التعليمية 

 والب ثية وؼيرها مع ضماو آليات التطوير المستمر .

ل ليتم العلوس  (CIQAP)يوضح الجدول التالم بياو مشروعات التطوير المستمر والتاهيل لإلعتماد 

 والط  البيطرى .

 حْٓ ح٤ٌُِش َِٓٔٔ
 ط٣َٞٔ حَُٔ٘ٝع

 ٓيس حَُٔ٘ٝع
 طخ٣ٍن ريء

 حإلؿٔخ٢ُ حُـخٓؼش PCIQA ػوي حَُٔ٘ٝع

 1/3/2010 شير 24 6726549 3158396 3568153 ٤ًِش حُؼِّٞ 1
 1/3/2010 شير 24 5229970 2131661 3098309 ٤ًِش حُطذ حُز٤ط١َ 2
 - - - - - ٤ٜيُش ٤ًِش حُ 3
 - - - - - ٤ًِش حُظـخٍس 4
 - - - - - ٤ًِش حُظَر٤ش  5

 

طو٣ََ ػٖ حإلٗـخُحص حُظ٠ طٔض رٔ٘أَٝع حُظطأ٣َٞ حُٔٔأظَٔ ٝحُظؤٛأَ ُالػظٔأخى  5.2.3

 CIQAP ٖٓ 30/6/2010كظ٠  1/7/2009( ٤ٌُِش حُؼِّٞ ػٖ حُلظَس  

( والالنى اسالتهدؾ لال  CIQAPل  لطالار مشالروا التطالوير المسالتمر والتأهالل لإلعتمالاد )

المقالالاس األول رلالالع وتطالالوير مسالالتوى األدا  بال ليالالة مالالو خالالبل طيالالادي القالالدري المؤسسالالية والفاعليالالة 
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التعليميالالة لقالالد تالالس تنفيالالن األنشالالطة طبقالالاا للخطالالة الموضالالوعة وااطالالار الطمنالالم الم الالدد لهالالا  يالال  تالالس 

الربالالع األول  األنتهالالا  مالالو انجالالاط أربعالالة وعشالالروو نشالالاطاا وهالالم الم الالدد اانتهالالا  منهالالا خالالبل

للمشالالروا . لقالالد تالالس عقالالد مالالؤتمريو لعبميالاليو عالالو مشالالروا التطالالوير المسالالتمر والتأهيالالل لإلعتمالالاد 

( و نلظ عقد ثب  دورات لتدري  العالامليو علالم لداري المخالاطر 4- -2وعرض خطة العمل )

( وثالالالب  دورات لتالالالدري  العالالالامليو علالالالم طالالالرآل ت ليالالالل وتوصالالاليؾ المعلومالالالات و يفيالالالة 1-أ-1)

( و ورشالة عمالل لوضالع اسالتراتيجية لسالد العجالط 3-د-2صالور ورعيالة وال ترونيالة ) صياؼتها ل 

( و صر الهي الل التن يمالم وت ديالد 2-أ-2والتعامل مع الفائض اعبو الهي ل التن يمم الجديد )

( وتصالميس دليالل للسياسالات وااجالرا ات والبئ الة الداخليالة ون الس الالدعس 1-أ-2الفائض والعجط )

( .  مالا 1- -4( وأنشا  دليل الجالودي لال  اادا  الالو يفم )2- -2لجودي )الداخلم لو دي اداري ا

( ولدخال معالايير 4-د-2عقدت جلسات لوضع ن اس اداري المعلومات والوثائآل الرسمية بال لية )

( ووضالالع آليالالات للمراجعالالة الداخليالالة للعالالامليو وعيالالاس مالالدى الرضالالا 1- -4األيالالطو اداري ال ليالالة)

 (.3- -4ظ آليات لضماو ربط الم الات وال والط مع اانجاطات )( و نل2- -4الو يفم لهس )

( ولدخالال 2-خ-4أيضا تس تنفين األنشطة بمبنم ال لية  ي  تس ت ليل الوضع الالراهو بالمبالانم )

( . وأيضالا تالس تجهيالط صاليدلية اسالعالات 1-خ-4ن اس  ود المعاعيو للمبانم بال لية ولو الات ارشالادية )

 (.1-خ-9( وت ليل الوضع الراهو بالم تبة )1-د-7أولية ب ل معمل بال لية )

ولرلالالع القالالدري والفاعليالالة التعليميالالة بال ليالالة عقالالدت عالالدي جلسالالات مالالع و الالالة ال ليالالة للتعلالاليس وشالالئوو 

الطب  وأعضا  لجنة شئوو الطب  لتنفين أنشطة المشروا والمعينالة بتصال يح وبنالا  سياسالات 

يو و الالنلظ ت سالاليو لالالرص التعلالاليس والتعلالاليس واضالال ة وسالالليمة لتعامالالل ال ليالالة مالالع الطالالب  والخالالريج

للطب  وايجاد ن الاس  الدي  اداري األمت انالات وتقياليس الطالب  واعالبو وتوثيالآل النتالائ  . وهالم 

 (.1-د-9 2-ت-9، 1-ت-9 2-أ-1،7-أ-7األنشطة الم ودي بالمشروا باأل واد )

 

 

 َٓ٘ٝع طط٣َٞ ٗظْ طو٣ْٞ حُطالد ٝحألٓظلخٕ  5.3

(DSASP) Development of Students' Assessment Systems Project 
 ط٤ٜٔي

والخاصالة  2007/2012ل  لطار االعتمالادات التال  خصصالتها الدولالة لال  الخطالة الخمسالية 

بدعس ال ليات الجامعية لتنفين مشروعات تطوير مسالتمري والتأهالل لبعتمالاد بهالدؾ رلالع القالدرات 
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ولال  لطالار الخطالة االسالتراتيجية لتطالوير المؤسسية والفاعلية التعليميالة والب ثيالة والتنميالة الناتيالة 

التعلالاليس العالالال  ، وترسالاليخاا لثقالالالة التطالالوير المسالالتمر المبنالال  علالالم مسالالتوى الجالالودي طبقالالاا للمعالالايير 

المعتمدي لقد تبنم برنام  التطوير المستمر والتأهيل لبعتماد مشروعات تنالسية باليو الجامعالات 

شالالروا تطالالوير ن الالس الطالالب  واالمت انالالات ومؤسسالالات التعلالاليس العالالال  ال  وميالالة ،  الالاو أ الالدها م

DSASP  أ د مداخل تطوير العملية التعليمية داخل مؤسسات التعليس العال  . ول  هنا ااطار 

تقدمت جامعة بنم سويؾ بمقترد مشروا )تطوير ن س تقويس الطب  واالمت انالات( تالس ت  يماله 

ة وتالالس اعتمالالالادو  أ الالالد علالالم عالالالدي مسالالتويات لالالال  لطالالالار تنالسالال  مالالالع بالالاع  المشالالالروعات المتقدمالالال

 المشروعات المؤهلة للتمويل .

 يوضح الجدول التالى بيانات مشروع تطوير نظم تقويم الطتب واألمتحان المقدم من الجامعة . 

 ٓويّ حَُٔ٘ٝع
طخ٣ٍن ريء ػوي  ٓيس حَُٔ٘ٝع  ط٣َٞٔ حَُٔ٘ٝع 

 حإلؿٔخ٠ُ حُـخٓؼش PCIQA حَُٔ٘ٝع 

ؿخٓؼش ر٠٘ ٣ٞٓق 

ُطذ  ٤ًِخص حُؼِّٞ ٝح

حُز٤طَٟ ٝحُظَر٤ش 

 ٝح٥ىحد(

856728 571152 1427880 24 َٜٗ 20/4/2010 

 

 َُٔ٘ٝعحكِٔلش  

تتحجججدد الفمسجججفة وراء هجججعا المشجججروع فجججي تطجججوير نظجججم تقجججويم الطجججتب وا متحانجججات مجججن منطمجججق  هميجججة  

لمجججتعمم التقجججويم ك حجججد و هجججم جوانجججب العمميجججة التعميميجججةذ وعميجججه يتوقجججق اتخجججاع القجججرار فيمجججا يتعمجججق بجججتعمم ا

بهجججدق تنميتجججه التنميجججة الشجججاممة التجججي تضجججم النمجججو المعرفجججي والمهجججارم والوججججداني. وفجججي  طجججار اهتمجججام 

جامعجة بنججي سججويق بجججودة العمميججة التعميميججةذ ومحاولججة ا سججتفادة مججن النظريججات والتجججارب المسججتحدثة 

 لقائمة بالفعل.حول تقويم جودة التعمم واألداءذ؛ فإنها تسعى  لى تطوير نظم ووسائل التقويم ا

 أٛيحف  حَُٔ٘ٝع

الطب  واالمت انات  ب ليات الط  والعلوس والتربية وا دا  جامعة بن    تطوير ن س تقويس 

 سويؾ

 نشر ثقالة التقويس وأهمية تطويرو داخل الجامعة 

دراسالالة الوضالالع الالالراهو لالالن س التقالالويس واالمت انالالات السالالائدي ب ليالالات الطالال  والعلالالوس والتربيالالة  

 وا دا 
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 معايير ومواصفات تقويس الطب  ل  البرام  األ اديمية المختلفة  ؼةصيا 

لعداد اختبارات موضوعية عائمة علم األهداؾ، ومقننة يتوالر ليها معايير الصالدآل والثبالات  

 والموضوعية 

بنالالا  وتطالالوير بنالالوظ أسالالئلة لالال  ضالالو  المعالالايير والمواصالالفات الموضالالوعة ل الالل برنالالام  مالالو  

 ت المشار ة لم المشروا.البرام  المختاري  بال ليا

تبن  ن س تقييس واختبارات ال ترونية ل  التخصصات المختلفالة داخالل ال ليالات ب يال  تع الس  

 هويتها ل  ضو  رسالتها المعتمدي والمعلنة.

لدخال ن س  ديثة لبمت انات العملية ل  التخصصات المتشابهة ب ليات الجامعة بما يتناس   

 ومتطلبات سوآل العمل.

 بيآل معايير التقييس   ل التخصصات الن رية والعملية ب ليات الجامعة المعنية.تط مراعبة  

لعداد وتطوير مهاس تقييمية أخرى مست دثة  بجان  االختبارات مثل المشالروعات، التقالارير  

العلمية، التقارير الناتيالة، ملفالات انجالاط...ال  ممالا تسالاعد علالم ت قيالآل الالتعلس النشالط والتقياليس 

 ا  واانجاط.القائس علم األد

تقويس االختبارات الخاصة بالمقررات الدراسية بالبرام  المختاري ل  ال ليالات المشالار ة لال   

 المشروا. 

 حُٞكيحص حُظخرؼش  حَُٔ٘ٝع

 وحدة  تطوير األختبارات

 وحدة  البحوث

 وحدة  التدريب واإلعتم

 وحدة  العمميات والمعمومات

 التقويم وحدة

 

 ٝعحُلجخص حُٔٔظٜيكش ٖٓ حَُٔ٘

    الجامعةطتب  

 هيئة التدريس القائمين بتعميم  وتقويم طتبهم داخل المعامل  اعضا معاونو  

 هيئة التدريس ب قسام وكميات الجامعة  أعضا السادة   
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 العين سوق يمتحقون لمعمل بالمركز  ااداريوو  

التعميميجججة و يجججر التعميميجججة خجججارج الجامعجججة مجججن حيجججث تقجججديم الخبجججرات ا ستشجججارية  القطاعالالالات  

 ألعضائها في مجال التقويم والقياس.

 ٤ًِخص حُـخٓؼش حُٔ٘خًٍش  ٝحُٔٔظل٤يس ٖٓ حَُٔ٘ٝع

 ٓؼخ٢ٗٝ أػ٠خء ٤ٛجٚ حُظي٣ٍْ أػ٠خء ٤ٛجٚ حُظي٣ٍْ ػيى حُطالد ح٤ٌُِش

 91 102 7320 ٤ًِٚ ح٥ىحد 

 81 142 1086 ٤ًِٚ حُؼِّٞ

 41 45 2494 ٤ًِٚ حُظَر٤ش

 248 194 1027 ٤ًِٚ حُطذ حُزَٟ٘

 

 طل٤َِ حالكظ٤خؿخص

هيئة تقييم تعاون السادة  عضاء هيئة التدريس ب قسام وكميات الجامعة فيما يتعمق  وجودعدم  

 بإعداد وتطوير ا ختبارات وتنفيع التقويم وفق معايير و سس عممية وموضوعية. 

 ومعايير تضمن موضوعية التقويم داخل كميات الجامعة. اتمواصفعدم وجود  

 قياس تنمية جوانب النمو الشامل لمطتب علمعدم التركيز  

 المعمم وما يقدمه من مادة عممية من قبل الطتب  ألدا   يوجد تقويم  

الجامعجة مجا هجو    عبجارة عجن عمميجة وليجة روتينيجة تججرة فجي نهايجة  ب ليات ن التقويم الحالي  

 الفصل الدراسي لقياس مجرد التعكر كنتيجة لدراسة عدة موضوعات دراسية معينة.

مجتمع الجامعة  فيما يتعمق بالمستحدثات العالمية والعصرية حول التقجويم  و نواعجه  وع قمة  

 ونظم اجراؤ  وتنفيع .  

ات مشجتر  يضجم  عضجاء هيئجة التجدريس ومعجاونوهم معجا  مجن كجل  قسجام  وكميج اهتمالاس  يوجد  

 الجامعةذ والعم يمكن  ن يعالجه مثل هعا المركز 

 بن   سئمة موحد لكل تخصص من التخصصات العممية داخل الجامعة. تولرعدم  
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 حألٛيحف حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٝحُٔوَؿخص

 دراسة الوضع الراهن لنظم التقويم وا متحانات السائدة بكميات الجامعة :1ٛيف 

ي نظجججم التقجججويم السجججائدة بكميجججات الجامعجججة ومجججدة تحديجججد جوانجججب القجججوة والضجججعق فججج -حُٔوأأأَؽ:

 الحاجة  لى  ساليب متطورة لمتقويم.

 (1حألٗ٘طش حُٔوظَكش ُظ٘ل٤ٌ حُٜيف  

 (  عداد الهيكل التنظيمى إلدارة وتنفيع المشروع1

 وضع  ئحة  لتنظيم العمل بالمشروع . ( 2

روع والوحججججدات الفرعيججججة ( تحديججججد احتياجججججات المشججججروع ةمعججججدات و جهججججزة( بججججالمقر الرئيسججججى لممشجججج3

 بالكميات المشاركة فى المشروع. 

( طججرح المناقصججة لمشججركات لشججراء األجهججزة المطموبججة لممقججر الرئيسججى والوحججدات الفرعيججة بججاألربع 4

 كميات المشاركة فى المشروع.

 ( التعاقد عمى الشراء وتركيب األجهزة فى  ماكنها5

نترنت وربطجه بموقجع الجامعجة ك حجد مشجروعات ( تصميم موقع الكتروني لممشروع عمى شبكة اإل6

 التطوير بها 

 

 

 حألٛيحف حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٝحُٔوَؿخص

 و همية تطوير نظم التقويم داخل الجامعة ر ثقافة وليات التقويم المستحدثةنش :2ٛيف 

عتن تواجد مشروع تطوير نظم التقويم مع وعي مجتمع الجامعة به. أ حُٔوَؽ:  ج نشر وا 

 (2كش ُظ٘ل٤ٌ حُٜيف  حألٗ٘طش حُٔوظَ

( ندوات عامة داخل حرم الجامعة وحضجور جميجع الكميجات لمتعريجق بمشجروع تطجوير نظجم تقجويم 1

 الطتب وا متحاناتذ

 ( ندوة عامة بمقر الجامعة وحضور جميع الكميات حول دور التقويم تجا  تطوير التعميم.2
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موضجوع التقجويم و هدافجه  بحيجث تتنجاولات األربع المختجارةذ ( ندوة عامة داخل كل كمية من الكمي3

 وولياته بما يتفق وطبيعة برامج كل كمية.

  عداد خطة لكيفية النشر واإلعتن  عن  مشروع تطوير نظم التقويم وا متحانات بالجامعة. (4

عججداد  مطبوعجججات  وليججة ة مطويججات ونشجججرات( لمتعريججق بمشججروع تطجججوير نظججم تقجججويم 5 ( تصججميم وا 

 و هدافه ووحداته . الطتب وا متحانات

(  اإلعججتن عججن مشججروع تطججوير نظججم تقججويم الطججتب واإلمتحانججات عججن طريججق النشججر  عنججه فججي 6

 جريدة وصفحة الويب الخاصة بالجامعةذ  والجرائد المحمية(

 حألٛيحف حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٝحُٔوَؿخص

كة فجججى دراسجججة الوضجججع الجججراهن لجججنظم التقجججويم وا متحانجججات السجججائدة بالكميجججات المشجججار  :3ٛأأأيف 

 اآلداب(–التربية  -العموم –المشروع ةالطب 

تحديجججد جوانجججب القجججوة والضجججعق فجججي نظجججم التقجججويم السجججائدة بالكميجججات المشجججاركة فجججى   حُٔوأأأَؽ:

 المشروع  ومدة الحاجة  لى  ساليب متطورة لمتقويم. 

 

 (3حألٗ٘طش حُٔوظَكش ُظ٘ل٤ٌ حُٜيف  

ة المشججاركة فججى المشججروع( لدراسججة الوضججع ( ورشججة ةواحججدة فججى كججل كميججة مججن الكميججات األربعجج4( ة1

 الراهن فى عممية تقويم الطتب واإلمتحانات.

( تصجميم وضجبط اسججتبانات واسجتطتعات لمجر م وتوزيعهججا عمجى األسجاتعة والطججتب لمتعجرق عمججى 2

 الوضع الراهن لنظم التقويم وا متحانات.

وضججع الججراهن بكججل كميججة ( ورشججة عمججل فججى المركججز وبحضججور لجججان الكميججات األربعججة  لعججرض ال3

 وجمع البيانات. 
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( تحميججل البيانججات واجججراء المعالجججات اإلحصججائية لمتعججرق عمججى جوانججب الضججعق والقججوة فججي نظججم 4

 التقويم وا متحانات بالكميات المشاركة فى المشروع.

( ندوة عامة داخل الحرم الجامعى ودعوة كميات الجامعة المشاركة والغير مشجاركة فجى المشجروع 5

و هجججم جوانجججب القجججوة والضجججعق  لجججراهن لجججنظم التقجججويم وا متحانجججات شجججر نتجججائج دراسجججة الوضجججع الن

 وضرورة البدء فى تطبيق وليات المشروع .

 حألٛيحف حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٝحُٔوَؿخص

 عججداد معججايير ومواصججفات تقججويم الطججتب فججي البججرامج األكاديميججة المختججارة بالكميججات  (4ٛأأيف 

 لعموم ج التربية ج اآلداب(المشاركة .ةالطب  البشرة ج ا

ج معايير ومواصفات عامة لمتقويم الجيد لمطتب في البرامج والتخصصات المختجارة  :حُٔوَؽ

 بالكميات األربع.

  ج  دلة لمعايير تقويم الطتب في البرامج المختارة بالكميات المشاركة في المشروع

 (4حألٗ٘طش حُٔوظَكش ُظ٘ل٤ٌ حُٜيف  

حرم الجامعة حول  همية معايير ومواصفات تقويم الطتب ومدة ارتباطها  (  ندوة عامة  داخل1

 بجودة مخرجات التعميم التي يتطمبها سوق العمل اليوم. 

( مناقشججة معججايير ومواصججفات تقججويم الطججتب تضججم ممثمججين لمجججان القطاعججات العمميججة والنقابججات 2

 وفرق العمل من الكميات المشاركة فى المشروع.

الكميات األربع المشاركة فى المشروع  بغجرض كيفيجة   رش عمل ورشة بكل كمية من( و 4د ة( عق3

 صيا ة  المعايير والمواصفات العامة والخاصة بالتقويم لمبرامج والمقررات الدراسية لكل كمية.

(  عججداد ومراجعججة وتنقججيح معججايير ومواصججفات تقججويم الطججتب فججي البججرامج والتخصصججات الدراسججية 4

ات الطجججب والعمجججوم والتربيجججة واآلداب وعلججج  بمشجججاركة بعجججض الخبجججراء مجججع السجججادة المختجججارة بكميججج

  عضاء هيئة التدريس المتخصصين في تم  البرامج بالكميات المعنية  .



 123 

 حألٛيحف حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٝحُٔوَؿخص

 عجججداد اختبجججارات موضجججوعية قائمجججة عمجججى  هجججداق ومعجججايير واضجججحة محجججددة ومقننجججة  (5ٛأأأيف 

ات الدراسججية بججالبرامج ار لصججدق والثبججات والموضججوعية فججي المقججرر يتججوافر فيهججا معججايير ا

 المختارة  في الكميات المشاركة في المشروع. 

تنميججة وعججي السججادة  عضججاء هيئججة التججدريس باألهججداق /النججواتج التعميميججة و نواعهججا -  حُٔوأأَؽ:

 ومستوياتها.

 ت المعنية. اختبارات عممية دقيقة مقننة في مقررات البرامج المختارة بالكميا-

 (5حألٗ٘طش حُٔوظَكش ُظ٘ل٤ٌ حُٜيف  

( نجججدوة عامجججة  لكجججل كميجججة مجججن الكميجججات المشجججاركة فجججى المشجججروع تضجججم   عضجججاء هيئجججة التجججدريس 1

 باألقسام المعنية بكل كمية حول األهداق ومجا تهاذ و هميتها بالنسبة لوضع األسئمة.

م فيمجججججا يتعمجججججق باألهجججججداق التربويجججججة ذ السجججججادة  عضجججججاء هيئجججججة التجججججدريس ومعجججججاونوه احتياججججججات( تحديجججججد 2

ومجا تهجججججاذ ومسجججججتوياتها داخجججججل كجججججل مججججججالذ وكيفيجججججة صجججججيا تها فجججججي صجججججورتها المعرفيجججججة والمهاريجججججة 

 والوجدانية.

( ورش عمججل تدريبيججة حججول صججيا ة األهججداق واألسججئمة فججي المسججتويات المعرفيججة 8( عقججد عججدد ة3

ركين في تمج  الجوانجب. بحيجث يجتم عقجد اةذ وعل  بناء  عمى احتياجات المشوالمهارية والوجداني

 ورشة عمل  بكل كمية من الكميات المختارة حول الجوانب المطموب التدريب عميها. 2

الججعين تججم تججدريبهم( بصججيا ة  هججداق تعميميججة سججموكية  0( قيججام  عضججاء هيئججة التججدريس ومعججاونوهم 4

داق شجاممة ومتضجمنة تغطي محتويات المقررات التي يقومون بتدريسها بحيث تكون تمج  األهج

 لجوانب النمو المعرفية والمهارية والوجدانية. 

المختمفة لكل كميجة( موضجوعية فجي ضجوء تمج  األهجداق  ج( تصميم  سئمة  لكل مقرر ةفى البرام5

 في البداية . بحيث يغطي كل هدق سؤال معينذ مع اقتران السؤال بالهدق
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سججججادة المحكمججججين المتخصصججججين فججججي ( عججججرض ا ختبججججارات مججججع األهججججداق عمججججى مجموعججججة مججججن ال6

المقججررات مججع خبججراء فججي مجججال القيججاس والتقججويم لمتعججرق عمججى مسججتوة األسججئمة ومججدة مناسججبة 

 السؤال لمهدق.

( ورش عمجججل جماعيجججة  ةواحجججدة لكجججل كميجججة( حجججول تقنجججين ا ختبجججاراتذ ومجججن ثجججم اججججراء  4( عقججد ة7

 عمميات التقنين لتختبارات.

 صحألٛيحف حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٝحُٔوَؿخ

بناء وتطوير بنو   سئمة في ضوء المعايير والمواصفات واألهداق الموضوعة لكجل ( 6ٛيف 

 مقرر بمقررات البرامج المختارة  بالكميات المشاركة فى المشروع.

بنجججو   سجججئمة جيجججدة فجججي البجججرامج الدراسجججية المختجججارة موضجججوعة بنجججاء  عمجججى معجججايير  : حُٔوأأأَؽ

ج الججتعمم المرجججوة بمقججررات البججرامج المختججارة ومواصججفات التقججويم الجيججدذ و هججداق ونججوات

 مع الوعي ب همية بنو  األسئمة في عممية التقويم..

 

 (6حألٗ٘طش حُٔوظَكش ُظ٘ل٤ٌ حُٜيف  

نجججدوات عامجججة فجججي الكميجججات المعنيجججة حجججول بنجججو  األسجججئمة و هميتهجججا لعضجججو هيئجججة  4( عقجججد عجججدد 1

 التدريس والطالب.

ألعضجججاء هيئجججة التجججدريس فجججي الكميجججات المعنيجججة عمجججى  ورش عمجججل تدريبيجججة لتجججدريب 8( عقجججد عجججدد 2

 تصميم بنو  األسئمة في البرامج المختارة

( تشججكيل وتججدريب فججرق  دارة وبنججاء بنججو  األسججئمة فججي التخصصججات المختججارة مججع مراعججاة تكججوين 3

فريجججق العمججججل مجججن خبججججراء فجججي مجججججال المقجججرر الدراسججججي المسجججتهدقذ وخبججججراء تحميجججل  حصججججائي 

 معمومات. لمبياناتذ خبير نظم
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( تحديججد اإلطججار المرجعججي لعمججل فججرق العمججل حججول بنججاء بنججو  األسججئمة مججن حيججث مراعججاة  هججداق 4

ونجججواتج الجججتعمم ةمعرفيجججةذ مهاريجججةذ وجدانيجججة( المسجججتهدق اكتسجججابها لمطجججتب فجججي تخصصجججاتهمذ 

وعججججدد المفجججججردات المقابمججججة لكجججججل هججججدق/ناتجذ وعجججججدد الصججججور ا ختياريجججججة المطموبججججةذ والبجججججرامج 

 ية التزمة   لتكوين ا ختبارات وسحبها. المعمومات

( قيججام  عضججاء هيئججة التججدريس فججي كججل تخصججص داخججل كججل كميججة مججن الكميججات المعنيججة بتصججميم 5

كججل  بعججاد محتججوة كججل مقججرر مججن   سججئمة موضججوعية فججي مجججا ت تخصصججاتهم بحيججث تشججمل

 المقررات.

راسججة  هججداق ونججواتج الججتعمم ( بنججاء مفججردات بنججو  األسججئمة فججي التخصصججات المختججارة بنججاء  عمججى د6

لمحتوة كل مقرر مع تحديد  نواع األسجئمة لكجل هجدق ةمقجال مفتجوحذ مقجال مقيجدذ اختيجار مجن 

  سئمة تقابل كل هدق. 5متعدد... لخ(ذ بحيث يتم صيا ة عدد 

عمى جودة بناء مفردات بنو  األسئمة في التخصصات المختارة من خجتل خبجراء فجي مججال  التحكيم( 7

 صصاتذ وضبط األسئمة من حيث الصدق والشمول وتحديد المستوة المعرفي لها.تم  التخ

( التجريب ا ستطتعي لمفردات بنو  األسئمةذ من ختل تجهيجز اختبجارات تتكجون مجن مفجردات 8

قميمجججة محجججددة فجججي كجججل تخصجججص وتطبيقهجججا عمجججى عينجججات اسجججتطتعية مجججن الطجججتب فجججي تمججج  

 التخصصات.

دخال البيانات من ختل استخدام القارئ الضوئي ( تصحيح اختبارات التجريب 9 ا ستطتعيذ وا 

فجي تصجحيح اختبجارات ا ختيجار مجن متعجددذ ثجم معالججة البيانجات مجن حيجث حسجاب معججامتت 

 صعوبة وسهولة وتخمين المفردات من ختل فرق العمل مع خبراء القياس والتقويم. 

عميها وفقا  لكل تخصص من البرامج المختارة ( تصميم قواعد بيانات الكترونية إليداع األسئمة 10

 بالكميات المعنية 
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 (  يداع األسئمة عمى قواعد بيانات خاصة بها.11

( مراجعة  قواعد البيانجات التجي تتضجمن تمج  األسجئمة مجن حيجث الت كجد مجن شجموليتها وتنظيمهجا 12

 وسهولة استخدامها.

التغيرات والتعديتت التي تحدث بمحتوة  ( تحديث قواعد بيانات بنو  األسئمة بما يتناسب مع13

 المقررات الدراسية.

 حألٛيحف حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٝحُٔوَؿخص

تبنجججي نظجججم تقيجججيم واختبجججارات الكترونيجججة فجججي التخصصجججات المختمفجججة داخجججل الكميجججات   (7ٛأأأيف 

 بحيث تعكس هويتها في ضوء رسالتها المعتمدة والمعمنة.فى المشروع.

يم والتصججحيح والرصججد الكترونيججا  فججي بعججض مقججررات البججرامج ججج  جججراء عمميججات التقججو حُٔوأأَؽ:  

 المختارة.

وعجججي واسجججتخدام  عضجججاء هيئجججة التجججدريس بتمججج  اآلليجججاتذ ومجججن ثجججم  تحسجججين وكفجججاءة  -

 العممية التعميمية ومسايرتها لمستحدثات العصر. المختار .

 (7حألٗ٘طش حُٔوظَكش ُظ٘ل٤ٌ حُٜيف  

بحضور جميع الكميات حجول اهميجة وطبيعجة ا ختبجارات ( عقد ندوة عامة  داخل حرم الجامعة و 1

اإللكترونيججة وكيفيججة اسججتخدامهاذ واإلجابججة عميهججا مججن قبججل الطججتبذ وكيفيججة تصججحيحهاذ ومججدة 

ا سججتفادة منهججا لذسججاتعة والطججتب وعلجج  فججي حضججور  حججد خبججراء القيججاس والتقججويم فججي مجججال 

 ا ختبارات اإللكترونية

ة لكجججل كميجججة(  مجججن الكميجججات المشجججاركة بحضجججور األسجججاتعة عميجججد ( ورشجججة عمجججل ةواحجججد 4( عقجججد ة2

ووكجججتء الكميجججة ورؤسجججاء األقسجججام مجججع بعجججض  عضجججاء هيئجججة التجججدريس المشجججاركين فجججي البجججرامج 

المختججارة بالكميججة لمتعججرق عمججى  رائهججم ووجهججات نظججرهم واتجاهججاتهم بشجج ن اسججتخدام ا ختبججارات 
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راعاتهجججا لضجججمان نججججاح تطبيجججق مثجججل تمججج  اإللكترونيجججة. واقتجججراح بعجججض ا حتياطجججات الواججججب م

 ا ختبارات. 

( اإلطججتع عمجججى ودراسججة نظجججم التقيجججيم وا ختبججارات اإللكترونيجججة محميجججا  وعالميججا  وا سجججتفادة منهجججاذ 3

وعلجج  مججن خججتل استضججافة خبججراء مصججريين و جانججب مججن الجامعججات ومراكججز التقججويم والقيججاس 

 المحمية والعالمية.

ئججة التججدريس ومعججاونوهم عمججى اسججتخدام نظججم ا ختبججارات اإللكترونيججةذ ( تججدريب السججادة  عضججاء هي4

واجراء عمميات التصحيح والرصدذ وعل  في حضور بعض الخبراء المتخصصجين فجي مججال 

 ا ختبارات اإللكترونية.

(  نشاء وحدة مجهجزة ب حجدث الجنظم اإللكترونيجة ب قسجام وكميجات الجامعجة إلججراء عمميجات التقجويم 5

 الرصد.والتصحيح و 

يداع ا ختبارات اإللكترونية عمى قواعد بيانات خاصة بها وتجريب استخدامها بواسط 6 ( تنظيم وا 

 ا ساتعة  عضاء هيئة التدريس ومعاونوهم مع بعض الطتب.
 

 حألٛيحف حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٝحُٔوَؿخص

ختبججججارات والمقججججابتت الشججججفهية فججججي ادخججججال نظججججم حديثججججة لتمتحانججججات العمميججججة وا  (8ٛأأأأيف 

التخصصججات العمميججة  المتشججابهة بكميججات الجامعججة المشججاركة بمججا يتناسججب ومتطمبججات 

 سوق العمل.

تججوافر وتطبيججق نظججم حديثججة لتمتحانججات العمميججة فججي التخصصججات المتشججابهة  -1  حُٔوأأَؽ:

بكميجججججات الجامعجججججة لتحسجججججين ججججججودة العمميجججججة التعميميجججججة فجججججي الكميجججججات العمميجججججة ةالطجججججب 

 يج ومناسبته لمتطمبات سوق العمل محميًّا ودولي ا.والعموم(ذ ومن ثم كفاءة الخر 

 (8حألٗ٘طش حُٔوظَكش ُظ٘ل٤ٌ حُٜيف  
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( نججججدوة عامججججة حججججول الججججنظم الحديثججججة لتمتحانججججات العمميججججة وا ختبججججارات والمقججججابتت الشججججفهية فججججي 1

التخصصججات العمميججة المتشججابهة بكميججات الجامعججة العمميججة المشججاركة فججي المشججروع بحيججث يججتم 

ماهية تم  النظمذ والهدق من تواجد امتحانجات موحجدة لجبعض المقجررات العمميجة فيها توضيح 

والتطبيقيجججة التجججي يتكجججرر دراسجججتها فجججي  كثجججر مجججن برنجججامج. وعلججج  مجججن خجججتل استضجججافة خبجججراء 

مصججريين و جانججب بالجامعججات ومراكججز التقججويم المحميججة والعالميججة لعججرض نمججاعج لمججنظم الحديثججة 

 ات العممية وكيفية ا ستفادة منها.في مجال ا متحانات وا ختبار 

( تشكيل فرق عمل بالكميات العممية المشاركة في المشروع لإلطتع عمى ودراسة النظم الحديثة 2

 لتمتحانات العممية محميا  وعالميا  وا ستفادة منها 

 ( تحديججد احتياجججات  عضججاء هيئججة التججدريس ومعججاونوهم فججي الكميججات العمميججة فيمججا يتعمججق بججالنظم3

 الحديثة لتمتحانات وا ختبارات العممية 

بكجججل كميجججة مجججن الكميجججات العمميجججة(  لتجججدريب  عضجججاء هيئجججة التجججدريس  2ةدورات تدريبيجججة  4( عقجججد 4

ومعاونوهم عمجى اسجتخدام وتطجوير وتحجديث نظجم ا متحانجات العمميجة وا ختبجارات والمقجابتت 

 الشفهية في تخصصاتهم العممية

متحانات العممية لمكميات المعنية بالجامعة بناء  النماعج التي تم تجميعهجا ( بناء نماعج حديثة لت5

وا طججتع عميهججا. وكججعل  نمججاعج لقيججاس مسججتويات الطججتب فججي األداء الشججفهي وفقججا  لمقججاييس 

  داء متدرج تضمن حصول الطالب عمى تقديرات تتناسب مع  داؤ .

ا عمجى عينجة مجن الطجتب بالكميجات المعنيجةذ ( تجريب نماعج ا ختبارات العمميجة التجي تجم  عجداده6

 وكعل  استطتع ر م  الطتب واألساتعة حول  هميتهاذ وشموليتهاذ وسهولة استخدامها.
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( مراجعجججة وتنقجججيح نمجججاعج ا متحانجججات العمميجججة فجججي ضجججوء نتجججائج تجريبهجججا عمجججى الطجججتب ونتجججائج 7

ات العمميذ وعل   ختيار استطتع الر م حولها بواسطة مجموعة الخبراء في مجال ا متحان

  نسب األنظمة لتطبيقها بالكميات المعنية.

 حألٛيحف حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٝحُٔوَؿخص

مراقبة تطبيق معايير ومواصفات التقويم الجيد بالمقررات الدراسية بالبرامج المختارة  ( 9ٛيف 

 في الكميات المشاركة.

فججي البججرامج المختججارة فججي صججورة  تطبيججق ا ختبججارات الموضججوعة لممقججررات الدراسججية  :حُٔوأأَؽ

 سميمة وصحيحة وفق معايير ومواصفات متفق عميها لمتقويم الجيد.

 (9حألٗ٘طش حُٔوظَكش ُظ٘ل٤ٌ حُٜيف  

( تشججكيل فججرق عمججل فججي البججرامج المختججارة مهمتهججا اإلطججتع عمججى ومراجعججة معججايير ومواصججفات 1

 التقويم الموضوعة في ضوء المستحدثات المحمية والعالمية 

( قيام فرق العمل بمراقبة تطبيق ما وضع من اختبارات وفق ا لممعايير والمواصفات المتفق عميها 2

 مثل شمولية ا ختبارذ ارتباط  سئمته باألهداقذ شكل الورقة ا متحانية...الخ.

ئمين ا( عرض نتائج مراقبة فرق العمل لتطبيق ا ختبارات عمى السادة  عضاء هيئة التدريس الق3

ق ا ختبججججارات لضججججمان التغعيججججة الراجعججججةذ مججججع اسججججتثمار نقججججاط الضججججعق لتكججججون بمثابججججة بتطبيجججج

 تقويم الجيد.ريس حول تطبيق معايير ومواصفات لاحتياجات تدريبية ألعضاء هيئة التد

( ورش عمججل ورشججتين لكججل كميججة عمججى يججومين( لتججدريب السججادة  عضججاء هيئججة التججدريس 8( تنفيججع ة4

 عايير تقويم  التخصصات الدراسية المختمفة.ومعاونوهم عمى كيفية تطبيق م

( تطبيق بعض  عضجاء هيئجة التجدريس لمعجايير ومواصجفات التقجويم الجيجد فجي اختبجاراتهم الدوريجة 5

( مراجعة مدة مراعاة  عضاء هيئة التدريس لتم  المعجايير ومواصجفات 6بمقرراتهم الدراسيةذ 



 130 

ان تحقيججق التغعيججة الراجعججة ألعضججاء بواسججطة فججرق العمججل وتحميججل ونشججر نتججائج المراجعججة لضججم

 هيئة التدريس. 

( مراجعججة مججدة مراعججاة  عضججاء هيئججة التججدريس لتمجج  المعججايير ومواصججفات بواسججطة فججرق العمججل 6

 وتحميل ونشر نتائج المراجعة لضمان تحقيق التغعية الراجعة ألعضاء هيئة التدريس. 

 ٝحُٔوَؿخص حإلٓظَحط٤ـ٤شحألٛيحف 

المشروعات   مهام تقييمية  خرة مستحدثة بجانب اإلختبارات مثل  عداد وتطوير ( 10ٛيف 

ذ التقجارير العمميجة ذ التقجارير العاتيجة ذ ممفجات  نججاز ...الجخ ممجا تسجاعد عمجى تحقيجق 

 التعمم النشط والتقييم القائم عمى اإلدارة و اإلنجاز.

طجتب تسججاعدهم مهجام تقييميجة فججي التخصصجات المختمفجة لتنميجة مهججارات حياتيجة لم  حُٔوأَؽ:

 عمى التعامل مع سوق العمل السائد.

 (10حألٗ٘طش حُٔوظَكش ُظ٘ل٤ٌ حُٜيف  

( تشكيل فرق عمل ةفريق عمل بكل كمية( لتطتع عمى  ودراسة المهام التقييمية األخرة التجي 1

 تقدمها الجامعات األجنبية لطتبها بجانب اإلختبارات بدافع األداء وا نجاز.

منسجق الكميجة وحضجور  حجد خبجراء   شجراقعمل مع  عضاء هيئة التدريس تحجت ( اجتماع فرق ال2

التقجويم بهجدق عجرض ماهيجة المهجام التقييميجة األخجرة ةمثجل المشجروعات ج الجرحتت العمميجة ج 

تصجميم النمجاعج ج التقجارير العاتيجة ... لجخ ( مجع عجرض  هميتهجا بالنسجبة لتحقيجق النمجو الشجامل 

 لمطتب. 

ت  عضجججاء هيئجججة التجججدريس ومعجججاونوهم فيمجججا يتعمجججق بتصجججميم واسجججتخدام المهجججام ( تحديجججد احتياججججا3

 التقييمة األخرة
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ورش عمجججل ودورات تدريبيجججة ة ورشجججة ودورة تدريبيجججة بكجججل كميجججة( لتنميجججة مهجججارات  8( عقجججد عجججدد 4

 عضاء التدريس ومعاونوهم في مجال  عداد وتطوير مهام ومشروعات تقييميجة  خجرة تسجاعد 

 جازذ بناء  عمى احتياجاتهم التدريبية السابق تحديدها.عمى األداء وا ن

( تطجججوير وتحجججديث مهجججام تقييميجججة  دائيجججة بمجججا يتمشجججى مجججع متغيجججرات ومسجججتحدثات العصجججر وسجججوق 5

 العمل السائد لتشجع عمى استخدام استراتيجيات تعمم نشطة فعالة تناسب تم  المهام التقييمية

 حألٛيحف حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٝحُٔوَؿخص

قجججويم وتطجججوير ا ختبجججارات الخاصجججة بجججالمقررات الدراسجججية بجججالبرامج المختجججارة فجججي ت (11ٛأأأيف 

 الكميات المشاركة في المشروع.

 اختبارات  متطورة في المقررات الدراسية بالبرامج المختارة .  حُٔوَؽ:

 (11حألٗ٘طش حُٔوظَكش ُظ٘ل٤ٌ حُٜيف  

لمشجاركة( بهجدق التعجرق عمجى مجا تجم (  ندوة  عامة ةبواقع ندوة بكل كمية مجن الكميجات ا4( عقدة1

انجاز  ختل الشجهور السجابقة فجي مجدة المشجروع مجع تشجكيل فجرق عمجل مهمتهجا مراجعجة وتقيجيم 

 ا ختبارات والمهام التقييمة الموضوعة.

( مراجعجة وتقيجيم ا ختبجارات الموضججوعة فجي وججود خبججراء متخصصجين فجي القيججاس والتقجويم لمحكجم عمججى 2

 ونواتج التعمم المرجوة من المقررات الدراسية بالبرامج المختارة. مدة تحقيقها ألهداق 

( مراجعة تقييم ا ختبارات والمهام التقييمية الموضوعة في وجود خبراء متخصصين في القيجاس 3

 والتقويم لمحكم عمى مدة حاجتها لمتحديث والتطوير

 (  جراء تعديتت لتختبارات في ضوء تقييم الخبراء لتختبارات.4
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 طٍٜٞحص ح٤ٌُِخص ُِظؤَٛ ُإلػظٔخى  5.4

 طٞهغ حُظويّ ُإلػظٔخى أْٓ ح٤ٌُِش ّ

 2012يتوقع أن يتم التقدم لإلعتماد في  ٤ًِش حُؼِّٞ -1

 2012يتوقع أن يتم التقدم لإلعتماد في  ٤ًِش حُطذ حُز٤طَٟ -2

 2013يتوقع ان يتم التقدم لإلعتماد في  ٤ًِش حُظَر٤ش -3

 2013يتوقع ان يتم التقدم لإلعتماد في  ٤ًِش ح٥ىحد -4

 2013يتوقع ان يتم التقدم لإلعتماد في  ٤ًِش حُظ٣َٔٞ -5

 2013يتوقع ان يتم التقدم لإلعتماد في  ٤ًِش حُظـخٍس -6

 2013يتوقع ان يتم التقدم لإلعتماد في  ٤ًِش حُطذ حُزَٟ٘ -7

 2013د في يتوقع ان يتم التقدم لإلعتما ٤ًِش حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش -8

 2013يتوقع ان يتم التقدم لإلعتماد في  ٤ًِش حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٠ -9

 2014يتوقع ان يتم التقدم لإلعتماد في  ٤ًِش حُلوٞم -10

 2014يتوقع ان يتم التقدم لإلعتماد في  ٤ًِش ح٤ُٜيُش -11

 ٣ٟٞق حٌَُ٘ حُز٤خ٠ٗ حُظخ٠ُ حُلظَس ح٤ُِ٘ٓش ُظؤ٤َٛ ٤ًِخص حُـخٓؼش ُإلػظٔخى 

 2014 2013 2012 2011 2010 ٤ٌِخصحُ

   حُؼِّٞ

   حُطذ حُز٤طَٟ

   حُظَر٤ش

   ح٥ىحد

   حُظ٣َٔٞ

   حُظـخٍس

   حُطذ حُزَٟ٘

   حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش

   حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٠

  حُلوٞم

  ح٤ُٜيُش

 

 حُلظَس ح٤ُِ٘ٓش ُظؤ٤َٛ ٤ًِخص ؿخٓؼش ر٠٘ ٣ٞٓق ُإلػظٔخى
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ء َٓ٘ٝػخص حُظط٣َٞ حُٔٔظَٔ ٝٗظْ حُـٞىس ٝحُظؤ٤َٛ طو٤٤ْ ٓيٟ كؼخ٤ُش أىح  5.5

 ُزػظٔخى 

 ٗظخثؾ طو٤٤ْ حألىحء 5.5.1

 (.(CIQAPحصمت كميتى الطب البيطرة والعموم عمى مشروعى  -1

حصمت كميات التعميم الصناعى والطب البشرة والحقوق عمجى تقريجر  يجر مرضجى مجع  -2

 ن .ديتت جوهرية في زيارتين متتابعتي جراء تع

ة اآلداب والتربيججة الرياضججية عمججى تقججدير  يججر مرضججى مججع  جججراء تعججديتت حصججمت كميجج -3

 جوهرية .

 حصمت كمية التمريض عمى تقدير مرضى مع وجود تعديتت . -4

ج( وكميجة الحقجوق ةمبمج  33820هنا  ت خر في التسجويات الماليجة لكميجة اآلداب ةمبمج   -5

 ج(. 23950

ة ولجم تجتمكن كميجة التربيجة بعجد ( لكمية التجارة وكمية الصيدل(CIQAPتم رفض مشروع  -6

 (..(CIQAPمن التقدم لمشروع 
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 -( :QAAP2  ٟٞق حُـيٍٝ حُظخ٠ُ ِٓوٚ ُ٘ظخثؾ طو٤٤ْ حألىحء ٤ٌُِِخص حُٔظش٣

( ػٖ حُلظَس ٖٓ QAAPَٓ٘ٝع اٗ٘خء ٗظخّ ىحه٠ِ ٠ُٔخٕ حُـٞىس   ِٓوٚ طو٤٤ْ أىحء

 . 31/12/2009كظ٠  1/10/2009

 ٗظ٤ـش حُظو٤٤ْ حْٓ ح٤ٌُِش ّ
ٓيس 

 حَُٔ٘ٝع

طؤهَ 

حُظ٣ٞٔخص 

 حُٔخ٤ُش

٤ًِش  1

 حُظ٣َٔٞ
  شهر 36 %65-50مرضم مع تعديبت 

 ج33820 شهر 18 مرضم مع وجود تعديبت جوهرية ٤ًِش ح٥ىحد 2

٤ًِش حُظَر٤ش  3

 ح٣َُخ٤ٟش

مرضالالالم مالالالع وجالالالود تعالالالديبت جوهريالالالة لالالال  طيالالالارتيو متتالالالابعتيو 
يالالالة وضالالروري لتخالالالان لجالالالرا ات تصالالال ي ية لالالال   الالالل مالالالو لداري ال ل

 +لداري المشروا
  شهر 36

٤ًِش حُظؼ٤ِْ  4

 حُٜ٘خػ٠

مرضالالالم مالالالع وجالالالود تعالالالديبت جوهريالالالة لالالال  طيالالالارتيو متتالالالابعتيو 
وضالالروري لتخالالالان لجالالالرا ات تصالالال ي ية لالالال   الالالل مالالالو لداري ال ليالالالة 

 +لداري المشروا
  شهر 18

 ٤ًِش حُطذ 5

مرضالالالم مالالالع وجالالالود تعالالالديبت جوهريالالالة لالالال  طيالالالارتيو متتالالالابعتيو 
تصالالال ي ية لالالال   الالالل مالالالو لداري ال ليالالالة وضالالروري لتخالالالان لجالالالرا ات 

 +لداري المشروا
  شهر 18

 ٤ًِش حُلوٞم 6

مرضالالالم مالالالع وجالالالود تعالالالديبت جوهريالالالة لالالال  طيالالالارتيو متتالالالابعتيو 
وضالالروري لتخالالالان لجالالالرا ات تصالالال ي ية لالالال   الالالل مالالالو لداري ال ليالالالة 

 +لداري المشروا
 شهر 18

الربع المالم 

األخير 

 ج23950

 حُِٔز٤خص  5.5.2

ّ 
حألٛيحف ٝحألٗ٘طش 

ٔوَؿخص ؿ٤َ حُٔ٘لٌس أٝ ٝحُ
 ؿ٤َ حُٔٔظٌِٔش

٤ًِش 
 حُظ٣َٔٞ

٤ًِش 
 ح٥ىحد

٤ًِش حُظَر٤ش 
 ح٣َُخ٤ٟش

٤ًِش حُظؼ٤ِْ 
٤ًِش  ٤ًِش حُطذ حُٜ٘خػ٠

 حُلوٞم

حطزخع حِٓٞد كؼخٍ ك٢  1

 حإلىحٍس ٝحُلًٞٔش
 عناصر 8 عناصر 6 عناصر 4 عناصر 9 عناصر 4 عناصر 5

اٗ٘خء ٗظخّ كؼخٍ إلىحٍس  2

 .حُـٞىس ٝحُظل٤ٖٔ 

12 
 عنصر

 عناصر7
19 

 عناصر
 عنصر 11

16 
 عناصر

17 
 عناصر

3 
حإلُظِحّ رظ٘ل٤ٌ حُٔؼخ٤٣َ 

حألًخى٤ٔ٣ش ُِٔئٓٔش 

 حُظؼ٤ٔ٤ِش .

 عناصر 4
17 

 عناصر
13 

 عناصر
 عناصر 6

17 
 عناصر

28 
 عنصر

طل٤ٖٔ ؿٞىس كَٛش  4

 حُظؼ٤ِْ .
 عناصر 9 عناصر 8 عناصر 6 عنصر 2

13 
 عناصر

 عنصر16

زلغ طط٣َٞ ٓ٘ظٞٓش حُ 5

 ٝحألٗ٘طش حُؼ٤ِٔش .
 عناصر 4 عناصر 3 عناصر 4 عنصر2 عناصر 4 عنصر 2

6 
طلؼ٤َ حُٔ٘خًٍش 

حُٔـظٔؼ٤ش ُِٔئٓٔش 

 حُظؼ٤ٔ٤ِش .

 عنصر عناصر 5 عناصر 4 عناصر 3 عناصر 3 عنصر 2
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 حُٔ٘خًَ ٝٓؼٞهخص حُظ٘ل٤ٌ ٝحُظ٤ٛٞخص 5.5.3

ّ  
٤ًِش 

 حُظ٣َٔٞ
٤ًِش 
 ح٥ىحد

٤ًِش حُظؼ٤ِْ 
 حُٜ٘خػ٠

٤ًِش 
 حُلوٞم

٤ًِش 
 حُظَر٤ش

٤ًِش 
 حُطذ

المشاركة الكافية من  عضاء  1
 -  - -  - هيئة التدريس في األنشطة

 - - - -  - وفاء الجامعة بمساهماتها 2
  - -  - - نظام التمويل يحتاج إلعادة نظر 3
  -   - - قمة عدد  عضاء هيئة التدريس 4
 -  - -   تعديل الخطة التنفيعية 5
  - -  -  تعديل الخطة التدريبية 6
 - -  - - - األهتمام بإعداد التحميل البحثى 7
استثمار نتائج تحميل مدختت  8

 - -  - - - العممية التعميمية

عقد ورش عمل لتوظيق البرامج  9
 -    - - والمقررات

عتماد معايير البرامج 10  - -  -   تبنى وا 
امج مثل توصيق توصيق البرن 11

 - -  -   المقررات

التواصل مع مركز ضمان  12
  - -    الجودة بالجامعة

 - -  - -  نشر ثقافة الجودة 13
 -  - -   تفعيل وليات ضبط الجودة ولجانها 14
ت خر تنفيع األنشطة عن الجدول  15

 -  - - - - الزمنى

مج األستعانة بالمقيم الخارجى لمبرنا 16
داراجه بالخطة التنفيعية  - - - - -  وا 

 - - - - -  األهتمام بإعداد التحميل البحثى 17
تناسب المنصرق مع المخرجات  18

 - - - - -  ةالتدريب(
  - - - - - عدم انتظام الخطة حسب  طارها الزمنى 19

 ط٤ٛٞخص ٛخٓش ك٢ ٟٞء ٗظخثؾ طو٤٤ْ أىحء َٓ٘ٝػخص حُـٞىس    5.5.4

مشروعات لنشا  ن اس جودي داخلم بال ليالات مالع مراعالاي  سو اختيار مديرى جودي راعاي م -1

 تفرؼهس للعمل وعدس عملهس بو ائؾ عيادية أو لنية أخرى .

تفعيالالل التواصالالل المتبالالادل المسالالتمر بالاليو مر الالط ضالالماو الجالالودي والتأهيالالل لإلعتمالالاد بالجامعالالة  -2

 ومرا ط الجودي بال ليات .

خارجييو )خارج الجامعة( مو المشهودي لهس بال فا ي والتأهيل والسيما لال   األستعانة بخبرا  -3

مجالالاالت متخصصالالة  سالال  ال ليالالة ي ملالالوو  مستشالالاريو لالال  مجالالاالت توصالاليؾ البالالرام  

 والمقررات وتبنم المعايير األ اديمية المرجعية .
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ألدا  لالال  التفعيالالل ال قيالالآل لمشالالار ة  الالالة أعضالالا  هيئالالة التالالدريس بال ليالالات لالالم تعطيالالط جالالودي ا -4

جميالالع المجالالاالت نات الصالاللة والسالاليما المشالالار ة لالال  الولالالا  بجميالالع األهالالداؾ واألنشالالطة 

والبرام  المتعلقة ببرام  الجودي و ضور المناعشات وورش العمل والندوات والمالؤتمرات 

 وما للم نلظ مع ربط األشتراظ والمساهمة بن اس م الات الجودي المقرري .

 يميالالالة السالالالالليمة  مجلالالالس لداري ن الالالالس الجالالالودي الداخليالالالالة ، وتوطيالالالالع تفعيالالالل أدا  الهيا الالالالل التن -5

األختصاصات والمسئوليات ووجود ن اس للمجالس وللمسائلة مو عبل عميد  ل  لية )رئيس 

 مجلس األداري(.

تفويض مسئولية التنسيآل واألشراؾ علم األدا  الفعلم للجودي لو يل ال ليالة للدراسالات العليالا  -6

شالالروعات الجالالودي ونلالالظ  تالالم يتسالالنم وضالالع ن الالاس مبئالالس للمتابعالالة وتبعيالالة نلالالظ للمنسالالآل لم

 والتقييس الدورى .
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 حُـِء حُٔخىّ

 ًَِٓ ٟٔخٕ حُـٞىس ٝحُظؤ٤َٛ ُإلػظٔخى رخُـخٓؼش
Quality Assurance and Accreditation Center (QAAC) 

 
 نشأي ورؤية ورسالة وأهداؾ المر ط . 6.1

 م بالمر ط.الهي ل التن يمم والتوصيؾ الو يف 6.2

 توصيؾ و دات ضماو الجودي ب ليات الجامعة . 6.3

 .2009/2010التقرير الفنم لمر ط ضماو الجودي  6.4

 القوائس المالية وتقرير مراع  ال سابات للمر ط . 6.5
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 ٗ٘ؤس ٍٝإ٣ش ٍٝٓخُش ٝأٛيحف حًَُِٔ 6.1

 ٗ٘ؤس حًَُِٔ  6.1

تراتيجية مت املالة لتطالوير عطالاا التعلاليس العالال  و الب ال  ل   ل الجهود ال الية لصياؼة اسال

العلم  و ربطهما بمتطلبات التنمية االعتصادية و االجتماعية المستديمة  وضالع المجلالس األعلالم 

للجامعات لطاراا تن يمياا مت امبا اداري مشالروعات التطالوير علالم المسالتوى القالوم  و عالدد مالو 

و ااداريالة علالم مسالتوى الجامعالات لضالماو ت قيالآل المشالروعات عواعد التنفين و المتابعة المالية 

 ألهدالها المرجوي.

وموا بة لمتطلبات جودي التعلاليس وتطايالد أهميتهالا عالميالاا باعتبارهالا عنصالراا لالاعبا لال  تقالديس 

خدمات تعليمية متميطي و لنتاج خريجيو نوي عدري تنالسية عالية و خدمة عضالايا الب ال  العلمال  

يونيالو              شا  مر ط ضماو الجودي و االعتماد ل  جامعة بن  سويؾ ل و المجتمع تس لن

2008 . 

و يعتبر المر ط و دي لدارية تابعة للجامعة تختص بإنشا  ن الس التقالويس و الجالودي لال  جميالع 

م ونات الن اس الجامع  التعليمية و الب ثية و الخدمات المجتمعية . وعد تس لنشا  و دات ضماو 

  جميالالع  ليالالات الجامعالالة و هالال  تعتبالالر بمثابالالة لروعالالاا تابعالالة للمر الالط و تعامالالل  و الالدات الجالودي لالال

 مستقلة تتبع عميد ال لية لدارياا و المر ط لنياا .

 ٍإ٣ش حًَُِٔ   6.1.2

يسعم مر ط ضماو الجودي بجامعة بنم سويؾ او ي وو بيت خبري ل  متابعة تطبيآل مفاهيس 

 تعليس العالم علم المستوى القومم واألعليمم والعالمم .ومعايير الجودي واالعتماد لمؤسسات ال

 ٍٓخُش حًَُِٔ  6.1.3

يهتس المر ط بأنشا  وتفعيل ن س ضماو الجودي ل  جميع م ونات من ومالة العمليالة التعليميالة 

والب ثية والمجتمعية بجامعة بنم سويؾ والمساعدي المستمري ل ليات الجامعة ومتابعتها وتقويمها 

يير ضالالماو الجالالودي لالال  جميالالع المجالالاالت ولالال  برامجهالالا األ اديميالالة ولقالالاا للمعالالايير لالال  تطبيالالآل معالالا
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القوميالالة والعالميالالة وبمالالا يتفالالآل مالالع رسالالالة الجامعالالة ومالالو ثالالس تأهيلهالالا لبعتمالالاد  مؤسسالالات تعليميالالة 

 . معترؾ بها م لياا وأعليمياا ودولياا 

 أٛيحف حًَُِٔ  6.1.4

أل اديمية والو دات األدارية والمجتمالع الطببالم نشر ثقالة الجودي بيو ال ليات والمؤسسات ا -1

 واادارى للجامعة.

دعس  الة ال ليات والمؤسسات األ اديمية واادارية بالجامعة مو خبل أنشا  و الدات داخليالة  -2

 لضماو الجودي والتأهيل لبعتماد .

 المتابعالالة المسالالتمري لتنفيالالن السياسالالات والخطالالط والمشالالروعات المتعلقالالة بضالالماو الجالالودي -3

الشاملة مالع التشالجيع المسالتمر ل الالة ال ليالات والمؤسسالات العلميالة بالجامعالة علالم او ت الوو 

 جاهطي للتقدس لبعتماد .

االتفاآل علم آليات ون س معلناله لتقالويس األدا  علالم مسالتوى ال ليالات والو الدات ااداريالة  -4

 داخل الجامعة .

بهالس لالدعس المر الط عمل ندوات وورش عمل ومؤتمرات مع اسالتقداس الخبالرا  لبسالتعانة  -5

 ل  لنجاط بعض المهاس ل  مجال ضماو الجودي واالعتماد.

أعامالالة عبعالالات تبادليالالة مالالع هيئالالات ومن مالالات ضالالماو الجالالودي واالعتمالالاد علالالم المسالالتوى  -6

 القوم  واألعليمم والدول  .

التواصل بيو الجامعات الم لية وااعليمية بما يضمو جالودي العمليالة التعليميالة وااداريالة  -7

   الخبرات المختلفة بالجامعة .مع ا تسا

تبنم التقويس الناتم لمدا  الجامعم  مدخل للمراجعالة الداخليالة والخارجيالة وتطبيالآل ن الس  -8

 ضماو الجودي وصوالا للم األعتماد .

 س  ثقة المجتمع ل  جميع مخرجات من ومة التعليس بجامعة بنم سويؾ مو خالريجيو  -9

 عايير القومية واألعليمية والدولية .وخدمات مهنية ومجتمعية وب ثية تتفآل مع الم
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التشخيص الشامل لمعوعات تطالوير األدا  مالع أعتالراد ال لالول ووضالع الخطالط للت ساليو  -10

 ل  المجاالت المختلفة بالجامعة .

 ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٠ٔ٤ ٝحُظ٤ٛٞق حُٞظ٤ل٠ رخًَُِٔ  6.2

 ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٠ٔ٤ ًَُِِٔ  6.2.1

د تور/ رئاليس الجامعالة ويت الوو الهي الل التن يمال  ي وو المر ط تابع مباشري للسيد األستان ال

 للمر ط 

 

 ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٠ٔ٤ ًَُِِٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 مجمس  دارة المركز

 المدير التنفيعم لممركز

 

 وحدة التقييم 
 المتابعةو 

 وحدة 
 الدعم الفني 
 و التدريب

وحدة نظم 
 المعمومات 
 و التوثيق 

 وحدات 
ضمان الجودة 

 بالكميات

وحدة  مانة المركز 
 و المالية لمشئون اإلدارية 

 مدير  دارم

  دارممدير 

سكرتارية مدخمي 
 بيانات عمالة

مسئول 
 مشتريات

 

 مسئول مالي

المدير التنفيعم لوحدة 
 تطوير المشروعات



 141 

 
 ٓـِْ اىحٍس حًَُِٔ 6.2.2

يتولم لداري مر ط ضماو الجودي واالعتماد بالجامعة مجلس لداري يت وو مو عدد لردى مو 

اا مو األستان الالد تور رئاليس أعضا  ويش ل سنوياا ويصدر بتش يله عرار 9األعضا  ال يقل عو 

 -الجامعة ، ويت وو مو :

 رئيسا   السيد األستاع الدكتور / رئيس الجامعة . -1

 نائبا  لمرئيس السيد األستاع الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث . -2

 عضوا   نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطتب . -3

 عضوا   ة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئية .نائب رئيس الجامع -4

 عضوا   السيد األستاع الدكتور/ المدير التنفيعة لممركز. -5

  عضاء  ثنان من السادة عمداء الكميات . -6

  عضاء  ثنان من السادة  عضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة ب عمال المركز . -7

 عضوا   السيد األستاع /  مين عام الجامعة . -8

  عضاء  عضاء من الخارج مهتمين بقضايا تطوير التعميم والجودة. -9

 

وي آل للمجلس دعوي أخالريو مالو أعضالا  هيئالة التالدريس بالجامعالة او مالو المهتماليو بقضالايا 

تطوير التعليس مو خارج الجامعة ل ضور أجتماعات مجلس األداري دوو او ي وو لهس دوراا لال  

 .عملية التصويت داخل المجلس 

 -ٓـِْ حإلىحٍس ٝ ٍث٤ْ حُٔـِْ ٝحهظٜخٛخطٚ : 6.2.3

 -ٍث٤ْ ٓـِْ حإلىحٍس :

رئججججيس مجمججججس اإلدارة هججججو المخججججتص باإلشججججراق العججججام عمججججى المركججججز بمججججا يتفججججق مججججع المججججوائح 

الموضوعة واألهداق العامة لممركز كما يختص بدعوة  عضاء المجمس لعقد األجتماعات الدورية 

 واألستنثائية .
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 ْ حإلىحٍس :أهظٜخٛخص ٓـِ

 متابعة تنفيع السياسة العامة الموضوعة لممركز. -

 جججراء تعججديتت فججي  ئحججة المركججز حسججب طمججب رئججيس المجمججس  و نائبججه  و مججدير المركججز  -

  و  عضاء المجمس .

  عتماد الخطط السنوية ألنشطة المركز ووحداته المختمفة . -

 مفة .اعتماد التقارير السنوية عن  نشطة المركز ووحداته المخت -

العمل عمى خمق مجا ت جديدة لذنشطة الخاصة بالمركز مما يتحقجق فجي ضجوء  هجداق  -

 المركز.

 حؿظٔخػخص ٓـِْ اىحٍس حًَُِٔ :

يجتمع مجمس  دارة المركز بناءا  عمى دعوة مجن رئجيس مجمجس اإلدارة  و مجدير المركجز  و  -
 بناء عمى طمب   مبية األعضاء .

  و نائبه في حالة  يابة. ير س األجتماع رئيس مجمس اإلدارة -

  تعتبججر الجمسججة صججحيحة    بحضججور   مبيججة  عضججاء مجمججس اإلدارة ة كثججر مججن نصججق  -
 عدد  عضائه(.

تصجججدر جميجججع قجججرارات مجمجججس اإلدارة ب  مبيجججة  صجججوات األعضجججاء ةمجججا عجججدا الطجججتب( فجججإعا  -
 تساوت األصوات يرجح الجانب العم يضم رئيس الجمسة .

ن العضججو الججعة يتخمججق عججن حضججور األجتماعججات دون تسججقط عضججوية مجمججس اإلدارة عجج -
 تقديم ععر مقبول لجمستين متتاليتين .

تدون محاضجر الجمسجات فجي سججل خجاص يوقجع عميجه رئجيس مجمجس اإلدارة ونائبجه ومجدير  -
 المركز و مين الجمسة .

يصججرق بججدل حضججور جمسججات لمسججادة  عضججاء مجمججس  دارة المركججز عججن كججل جمسججة واحججدة  -
 ئيس الجامعة .في الشهر ويحدد  ر 
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 حُٔي٣َ حُظ٘ل١ٌ٤ ًَُِِٔ ٝ حهظٜخٛخطٚ  6.2.4

 حُٔي٣َ حُظ٘ل١ٌ٤ ًَُِِٔ

يالالتس اختيالالار مالالدير المر الالط مالالو أعضالالا  هيئالالة التالالدريس نوي الخبالالري و الفعاليالالة لالال  مجالالال 

ضماو الجودي و يصدر عراراا بتعيينه مو رئيس الجامعة لمدي سنتاو عابلة للتجديد و عليه متابعالة 

 مجلس ااداري و رئاسة الجهاط ااداري للمر ط . تنفين عرارات

 حهظٜخٛخص ٓي٣َ حًَُِٔ

يتولم مدير المر ط تصريؾ أمورو و لداري شئونه الفنية ل  لطار عرارات مجلس ااداري 

 -و له علم األخص :

 . رئاسة الهي ل ااداري للمر ط و و داته 

 . متابعة سير العمل بالمر ط و و داته المختلفة 

 مر ط أماس الؽير سوا  ل  المؤتمرات والمنتديات العلمية المختلفة.تمثيل ال 

 . اختيار مو ينو  عنه ل  بعض االختصاصات و ولقاا للقواعد و اللوائح العامة للمر ط 

  متابعالة تنفيالن السياسالالات العامالة الموضالالوعة مالو مجلالالس ااداري و التال  ت فالالل ت قيالآل أهالالداؾ

 المر ط .

 لصادري عو مجلس لداري المر ط .متابعة تنفين جميع القرارت ا 

 رض تعمالاليس و تطبيالالآل سياسالالة الجالالودي اعتالالراد نشالالاطات و توجيهالالات جديالالدي و مسالالتمري بؽالال

 التمييط .و

  متابعالالة سالالير العمالالل لالال  و الالدات و مشالالاريع الجالالودي بال ليالالات وتلقالال  التقالالارير الدوريالالة مالالو

 رؤسائها .

   تواجههالالا لبلتالالطاس بتنفيالالن معاونالالة و الالدات الجالالودي لالال  لنجالالاط مهامهالالا و تالالنليل العقبالالات التالال

 األنشطة المطلوبة ل  الوعت الطمن  الم دد .

  لعداد التقرير السنوي عو نشالاط المر الط و و داتاله بال ليالات ولعالداد التقالارير التال  توضالح

 سير العمل بالمر ط و الو دات .

 هوس التخطيط المستمر للتدري  و الدعس الفن  و الندوات و المؤتمرات الهادلة للم ترسي  مف

الجودي و أهمية االعتمالاد بالنسالبة للجامعالات و متابعالة مالدى ت قيالآل هالنو الالدورات لمهالداؾ 

 المرجوي منها .

  اعتراد انتدا  عامليو أو مستشاريو للمعاونة ل  أعمال المر ط و عرض نلظ علم مجلالس

 ااداري .
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  ولقاا لمن مة اعتراد صرؾ م الات و  والط للعامليو المتميطيو بالمر ط و المتعامليو معه

 و اللوائح المالية الت  ي ددها مجلس ااداري .

  اعتالالراد عقوبالالات ماليالالة و لداريالالة علالالم المتخالالانليو لالال  تنفيالالن سياسالالة المر الالط مالالو العالالامليو

 بالمر ط ولقاا لمن مة واللوائح المالية الت  ي ددها مجلس ااداري.

 . أي اختصاصات أخرى ينبه ليها أعضا  مجلس ااداري 

 حُٞكيحص حُيحه٤ِش ًَُِِٔ ٝأهظٜخٛخطٜخ حُٞظ٤ل٤ش  6.2.5

 حُظ٤ٛٞق حُٞظ٤ل٠ ُٞكيس حُظو٤٤ْ ٝ حُٔظخرؼش:

وضع االستراتيجية العامة لتقييس االدا  والمتابعة لجميالع و الدات ضالماو الجالودي ب ليالات  .1

 الجامعة .

 صياؼة نمونج مت امل لقياس ادا  الو دات . .2

امعم ب ي  تت امالل لياله  الالة العناصالر الم ونالة تصميس النمونج المبئس لتقويس االدا  الج .3

 للن اس الجامعم وتتوالآل مع المعايير القومية و الدولية .

القياس بالطيارات الميدانية الدورية ل ليات الجامعة ومراجعة التقارير الدورية الواردي مو  .4

 و دات ضماو الجودي .

 ل لول للت سيو .التشخيص ال امل لمعوعات عمل و دات ضماو الجودي وتقديس ا .5

ت ديالالد النقالالاط االيجابيالالة و السالاللبية لالال  أدا  الو الالدات وتقالالديس المقتر الالات البطمالالة للتؽلالال   .6

 عليها بالتنسيآل مع و دي التدري  و الدعس الفن  .

 تقديس تقارير دورية عو ادا  و دات ضماو الجودي . .7

 حُظ٤ٛٞق حُٞظ٤ل٠ ُٞكيس حُظي٣ٍذ ٝ حُيػْ حُل٠٘ :

تدريبية لم مجال ضماو الجودي واالعتماد للو دات ل ليات الجامعة ت ديد اال تياجات ال .1

. 

اعداد الخطط التدريبية لنشر الوعم و التدري  لم مجال ن س ضمات الجودي واالعتمالاد  .2

ب يالال  تشالالتمل علالالم مالالؤتمرات ونالالدوات وبالالرام  تدريبيالالة وورش عمالالل ونشالالرات دوريالالة 

 موجهة الم اال اديميو واالدارييو و الطب  .

 ومتابعة تنفين الخطط التدريبية .تفعيل  .3

 تقويس ادا  البرام  التدريبية مع اعداد النمانج البطمة . .4

 صياؼة التوصيات بالمؤتمرات والندوات وورش العمل والبرام  التدريبية . .5

 تجهيط المطبوعات و النشرات البطمة للدورات التدريبية . .6
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ط للالدعس الفنالم بالتنساليآل مالع التعاوو مع و الدات ضالماو الجالودي بال ليالات ووضالع الخطال .7

 و دي التقييس والمتابعة تبعا للتقارير .

تقديس تقارير دورية عو البرام  التدريبية والدعس الفنم للو دات بالتعاوو مع و دي ن س  .8

 المعلومات والتوثيآل .

 حُظ٤ٛٞق حُٞظ٤ل٠ ُٞكيس ٗظْ حُٔؼِٞٓخص ٝ حُظٞػ٤ن :

 اهيس ضماو الجودي واالعتماد .التواصل مع مجتمع الجامعة للنشر وتعميآل مف .1

 ت ديد الخطة العامة لن س المعلومات و التوثيآل بالمر ط . .2

انشا  عاعدي بيانات خاصة بجميع انشطة المر الط مثالل االجتماعالات والالدورات التدريبيالة  .3

 والطيارات الميدانية للتقييس والمتابعة .

 مي نة االعمال االدارية بالمر ط . .4

 لداخلية بالمر ط .التعامل مع شب ة الربط ا .5

 التعامل واالتصال مع شب ة الجامعات المصرية وشب ة المعلومات القومية ...ال  . .6

 اعداد م توى الموعع االل ترونم للمر ط . .7

 اعداد ومتابعة البريد ال ترونم للمر ط . .8

باالشالالتراظ مالالع  ات التعليميالالة واالعبميالالةلنشالالرات الدوريالالة والملصالالقات والمطويالالاعالالداد ا .9

 س الفنم و دي الدع

 االخرى . اعداد التقارير الدورية والسنوية والمعلومات باالشتراظ مع و دات المر ط  .10

 حُظ٤ٛٞق حُٞظ٤ل٠ ُٞكيس حٓخٗش حًَُِٔ ُِ٘جٕٞ حالىح٣ٍش ٝ حُٔخ٤ُش :

 متابعة تعييو العامليو االدارييو بالمر ط . -

فالال  المسالالتندات متابعالالة وتالالدويو  الالل النفقالالات التالالم تسالالتلطمها انشالالطة المر الالط المختلفالالة و  -

 المؤيدي للصرؾ .

 خارج الجامعة . متابعة وتدويو  ل االعتمادات المادية المقدمة للمر ط مو داخل او -

 العمل علم ال صول علم الدعس المادى ال الم للقياس بأنشطة المر ط . -

 تن يس عملية ال صول علم الم الات وال والط بالنسبة للعامليو و المتعامليو مع المر ط -

 توجيهات مدير المر ط ورئيس مجلس ااداري . و  س 

متابعة تنفين العقوبات المادية و االدارية علم المقصريو لم العمل مو العامليو بالمر ط  -

. 

 اعداد ال سا  الختامم ومشروا المواطنة الخاصة بالمر ط . -
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 اعداد تقارير دورية عو الوضع المالم للمر ط . -

 رورية لتن يس اداري و المالية للمر ط . اال تفا  بالسجبت و الدلاتر الض -

 ط٤ٛٞق ٝكيحص ٟٔخٕ حُـٞىس ر٤ٌِخص حُـخٓؼش 6.3

 . يوضح الش ل البيان  التال  الهي ل التن يم  لو دات ضماو الجودي بال ليات

 

 

 
 
 
 
 
 

 حُِـخٕ حَُث٤ٔ٤ش :6.3.1

يالال  تؽطالالم تت الالوو مالالو عالالدد مالالو اللجالالاو ت الالددو ال ليالالة  سالال  تالالوالر ال الالوادر البشالالرية بهالالا ب 

 دراسة جميع مجاالت المعايير الموضوعة .

 حُِـخٕ حُلَػ٤ش :

 . لجنة المراجعة الداخمية 

 . لجنة الوعى والتدريب 

 . لجنة منسقى األقسام 

 ط٤ٌَ٘ حُِـ٘ش حُؼ٤ِخ ٝاىحٍس ٝكيحص ٟٔخٕ حُـٞىس :6.3.2

ضالالا  أع 7يتالالولم لداري و الالدي ال ليالالة مجلالالس لداري يت الالوو مالالو عالالدد مالالو األعضالالا  ال يقالالل عالالو 

 ويصدر عرار بتش يله مو عميد ال لية لمدي ثبثة سنوات وي وو علم الن و التالم:

 عميد ال لية . -1

 السادي الو ب . -2

 رئيس الو دي . -3

ممثليو عو رؤسا  األعساس وأعضالا  هيئالة التالدريس بال ليالة مالو نوى الخبالري لال  مجالال  -4

 ضماو الجودي .

 المجنة العميا لموحدة

 رئيس الوحدة

 المجان الرئيسية المجان الفرعية
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 (.Stakeholdersأعضا  مو الخارج مو المهتميو بتطوير التعليس ) -5

 أميو  أو مدير ال لية . -6

 ممثليو مو الطب  المشار يو ل  أنشطة ال لية ويتس أختيارهس ل  بداية العاس الدراسم . -7

 ُٞكيس ٟٔخٕ حُـٞىس رخ٤ٌُِش : خحهظٜخٛخص حُِـ٘ش حُؼ٤ِ  6.3.3

مجلس لداري و دي ضماو الجودي بال ليالة هالم الساللطة المهيمنالة علالم شالئوو الو الدي ووضالع 

 ساتها مما ي قآل معه األهداؾ والسياسات العامة لل لية وتختص با ت  :سيا

 لعرار الخطط المستقبلية التم ت قآل أهداؾ الو دي . -1

 وضع ن اس العمل الداخلم بالو دي . -2

ت ديد األختصاصات والتوصيؾ العاس للواجبات الخاصة بالعامليو والمتعالامليو مالع الو الدي  -3

 ولقاا لرؤية ال لية.

ر العمل ل  الو دي وتلقم التقارير الدورية مو رئيس الو الدي ورلعهالا للالم مر الط مراعبة سي -4

 ضماو الجودي واألعتماد بالجامعة .

عجال والتالالم تفالالويض رئالاليس الو الالدي لالال  بعالالض األختصاصالالات التالالم ي الالوو لهالالا صالالفة األسالالت -5

 .ت ددها اللجنة العليا

 داري ال لية.لعتراد ال والط والم الات لمنشطة المتميطي بالو دي ورلعها ا -6

 اعتراد عبول المنح والمعونات المقدمة للو دي . -7

معاونالالة رئالاليس الو الالدي لالال  لنجالالاط مهامالاله وتالالنليل الصالالعا  التالالم تواجالاله تطبيالالآل ن الالس ضالالماو  -8

 الجودي .

ضالالماو الجالالودي لعتمالالاد التقريالالر السالالنوى للو الالدي ورلعالاله للالالم لداري ال ليالالة ثالالس للالالم مر الالط  -9

 واألعتماد بالجامعة 

 حُٞكيس رخ٤ٌُِش : حهظٜخٛخص ٍث٤ْ 6.3.4

 رئاسة الهي ل االدارى للو دي . .1

سالة األهالداؾ ال ليالة متابعة تنفين السياسة العامة الموضوعة للو دي بمالا يتفالآل وي قالآل سيا .2

 لضماو الجودي 

 متابعة تنفين القرارات الصادري مو اللجنة العليا للو دي . .3

 اعداد الخطة السنوية النشطة الو دي . .4

 السنوية بال لية .متابعة اعداد التقارير  .5
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مسئول عو سير للعمل لم جميالع المشالروعات الخاصالة بالن س الجالودي و االعتمالاد داخالل  .6

 ال لية .

 اعداد التقرير السنوى للو دي . .7

العليالا   اعتراد صرؾ م ألات او عقوبات مالية للعامليو وادارية بالو دي و رلعها للجنالة .8

. 

 تمثيل الو دي اماس الؽير . .9

 فوضه ليها اللجنة العليا .اى اختصاصات اخرى ت .10

 2009/2010حُظو٣ََ حُل٠٘ ٝحُٔخ٠ُ ًَُِٔ ٟٔخٕ حُـٞىس  رخُـخٓؼش  6.4

 حُظو٣ََ حُل٠٘ 6.4.1

 حُ٘يٝحص ٍٕٝٝ حُؼَٔ ٝحألؿظٔخػخص -1

  تالدري  ال ليالات علالم مالل   ب لية التربية ألؼالراض 2009شهر سبتمبر  ورشة عمل ل

 . استمارات التقدس بمشروعات التطوير بالجامعة

  13/10/2009اجتماا مع  ليات العلوس ، التجاري ، التربية ، الصيدلة ، والط  البيطالرى يالوس 

( بااضالالالة للالالم الوعالالوؾ علالالم CIQAPللوعالالوؾ علالالم مالالا تالالس عملالاله بالنسالالبة للتقالالدس بمشالالروا )

 االسبا  التم أدت للم التأخير ل  التقدس بالنسبة ل ليات التجاري ، التربية ، الصيدلة .

 تنفين ومتابعة مشروعات الجودي بال ليات ألؼراض مع مديرى  17/10/2009اري  اجتماا بت

 الخطة األستراتيجية للجامعة .

   س  لالم  2010لبرايالر  13والتم تس انعقادها لم ورشة عمل عو التخطيط ااستراتيجم

 .  لية التمريض بالجامعة

  قادهالالا لالالم  ليالالة تالالم تالالس انؽلورشالالة عمالالل عالالو توصالاليؾ وتقريالالر المقالالرارات الدراسالالية  وا

 س. 2010مارس  14التمريض بالجامعة لم  

 اجتمالالالاا ألسالالالتعراض ( موضالالالوا ال ليالالالات التالالالم تقالالالدمت بمشالالالرواCIQAP  وعالالالد تالالالس  )

 وب   األسبا  ورا  نلظ واعتراد ال لول ) ليتم التجاري والصيدلة( .رلضها 

   س 2010/  5/  3ورشة العمل التم تس انعقادها لم  لية التمالريض يالوس ااثناليو الموالالآل

 .ت ت عنواو جودي الورعة اامت انية

 تقالارير لجالاو لمناعشالة  11/5/2010ي يالوس الثبثالا الموالآلمالديرى و الدات الجالود أجتماا

 (QAAP3الدعس الفنم لل ليات ال اصلة علم )



 149 

 حُيػْ حُل٠٘ ٤ٌُِخص حُـخٓؼش  -2

 س الصالالناعم لريالالآل الالالدعس الفنالالم ل ليالالات التربيالالة الرياضالالة والتعلالالي المشالالار ة لالال  طيالالارات

 .2009والط  البشرى و لية ا دا  و لية ال قوآل و لية التمريض ل  أؼسطس 

  عمالالل الترتيبالالات البطمالالة اسالالتقبال لريالالآل العمالالل مالالو عبالالل مشالالروعات التطالالوير بالالالمجلس األعلالالم

 4ي المتابعة الميدانية ل لية التمريض، التعليس الصناعم، األدا  ، ال قوآل لم رللجامعات لعمل طيا

 س.2010مارس  20س وايضا طياري  لية الط  البشرى و لية التربية الرياضية لم 2010مارس 

   المؤتمر العلمم األول عو  مشروا التطوير والتأهيل لإلعتماد المشار ة لC1QAP  
 اسالتعراضس  ونلالظ بؽالرض 2010مارس  28ب لية العلوس بالجامعة يوس األ د الموالآل 

 ه.اهداؾ المشروا والخطة التنفينية ل

  ونلالظ لطيالاري  11/5/2010مرالقة لريآل الدعس الفنم القادس مالو لداري المشالروعات يالوس

  لية التربية الرياضية  و لية الط  البشرى.

 ٗظْ طو٣ْٞ حُطالد ٝحألٓظلخٗخص  –حُلٍٜٞ ػ٠ِ حَُٔ٘ٝع حُظ٘خك٠ٔ  -3

o    يهالالالدؾ اعالالالداد مشالالالروا تطالالالور ن الالالس تقالالالويس الطالالالب   17/11/2009ري  اجتمالالالاا بتالالالا

 .ت انات بجامعة بنم سويؾ واألم

o   عمل العديد مو ااجتماعالات المتاليالة للفريالآل التنفيالنى  الالنى عالاس بإعالداد مشالروا تطالوير

س 2010ن س تقويس الطب  واامت انات  بمر ط تو يالد ضالماو الجالودي خالبل شالهر ينالاير 

ونلالالظ بؽالالرض مناعشالالة المب  الالات والتعالالديبت األولالالم بالمشالالروا الالالواردي مالالو عبالالل لداري 

 .شروعات التطوير التنالسية بالمجلس األعلم للجامعات م

o   س بالالالإداري 2010 ضالالالور االجتمالالالاا  الالالالنى تالالالس انعقالالالادي يالالالوس الثبثالالالا  الموالالالالآل  لبرايالالالر

 المشروعات التنالسية للتطوير بالمجلس األعلم للجامعات بالقاهري  .

o   ت التنالسالالية تنفيالالن وعمالالل المب  الالات الالالواردي للمالالري الثانيالالة مالالو عبالالل  أداري المشالالروعا

 هوالنى تس التقدس ب ير ن س تقويس الطب  واامت اناتللتطوير والتم تختص بمشروا تطو

س الماضالم الالدوري 2009ديسالمبر  30مو عبل لريالآل العمالل بمر الط الجالودي بالجامعالة  لالم 

الثالثالالة. وتقالالديس المشالالروا بعالالد عمالالل التعالالديبت الالالم لداري المشالالروعات بالالالمجلس األعلالالم 

 س.2010مارس  14اهري لم للجامعات بالق
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حُظو٣َأأأأَ حُٔأأأأخ٠ُ حُٔأأأأٟ٘ٞ ًَُٔأأأأِ ٟأأأأٔخٕ حُـأأأأٞىس ٝحُظؤ٤ٛأأأأَ ُالػظٔأأأأخى ٓأأأأٖ  6.4.2

 ّ 2/6/2010ّ ٝكظ٠  1/7/2009

 -حٝال : طٞه٤غ ػوي ًَِٓ ٟٔخٕ حُـٞىس رخُـخٓؼش :

س ونلالالظ  30/6/2010س لمالالدي سالالنة تنتهالالم لالالم  1/7/2009تالالس توعيالالع عقالالد تمويالالل المشالالروا 
 الؾ جنيها مصريا مساهمة الجامعة . 50000مشروا عدرها بمواطنة اجمالية لل

 -حُظل٣ٞالص حُظ٠ طْ ح٣يحػٜخ ك٠  كٔخد حًَُِٔ : -ػخ٤ٗخ :

 

 ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش ّ

 طخ٣ٍن حُظل٣َٞ ه٤ٔش حُظل٣َٞ 

1 20000 26/10/2009 

2 20000 8/2/2010 

3 10000 5/5/2010 

 50000 حالؿٔخ٠ُ

 -خٛٔش حُـخٓؼش َُِٔكِش حُؼخ٤ٗش :حَُٜٔٝكخص حُظ٠  طٔض ٓٔ -ػخُؼخ :

كٔخد 

 حُـخٓؼش
 كٔخد حُـخٓؼش كٔخد حُـخٓؼش كٔخد حُـخٓؼش

  

 حٌُٔخكخص َٓطزخص
ريٍ 

 حُٔلَ

حىهخٍ 

 حُز٤خٗخص

حألؿِٜس 

 ٝحُٔؼيحص
 َٓطزخص

حٌُٔخكخص 

ٝح٤٠ُخكش 

 ٝٗؼ٣َخص

ريٍ  

 حُٔلَ

حالؿِٜس 

 ٝحُٔؼيحص

Q1 

 1/7/2009مالالو 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم 
30/9/2009 

- - - - - 582.5 2848.. - 23453.1 

Q2 

مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو 
1/10/2009 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم 
31/12/2009 

- - - - - 11045.13 5989.2 - - 

Q3 

 1/1/2010مالالو 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم 
31/12/2010 

- - - - - 13164.41 700 700 - 

Q4 

 1/4/2010مالالو 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم 
29/6/2010 

- - - - - 11578.09 3261.3 1500 - 

 23543.1 2200 12799.10 36370.09 - - - - - حالؿٔخ٠ُ

 74823.15 - ٠ُحالؿٔخ
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 حُـِء حُٔخرغ

 ًَِٓ ط٤ٔ٘ش هيٍحص أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٝحُو٤خىحص
Faculty and Leadership Development Center (FLDC) 

 

 نشأي ورؤية ورسالة وأهداؾ المر ط . 7.1

 .التدريبية الدورات  7.2

 دات (.المتدربيو )أعضا  هيئة التدريس والو ائؾ المعاونة والعامليو والقيا 7.3
 خطة اعداد المدربيو . 7.4
 .2009/2010القوائس المالية وتقرير المراجعة للمر ط خبل  7.5
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 ٗ٘ؤس ٍٝإ٣ش ٍٝٓخُش ٝأٛيحف حًَُِٔ  7.1

 ٗ٘ؤس حًَُِٔ : 7.1.1

هو أ د مشروعات  (FLDP)يعتبر مشروا تنمية عدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات 

المتفآل عليها ل  اتفاعية القرض الموععة مع البنظ الدولم لإلنشالا  والتعميالر  تطوير التعليس العالم

والالالنى يهالالدؾ للالالم ت سالاليو القالالدرات المؤسسالالية  2002لبريالالل  23بتالالاري   EGT) )4658رعالالس 

والمهنية لمؤسسات التعليس العالم مو خبل تنمية وت دي  المهارات األ اديمية والقيادية للموارد 

 ات .البشرية بهنو المؤسس

ويمثل مشروا تنمية عدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات ا لية األهس ل  ل دا  عمليالة 

تطوير وت دي  التعليس العالم بمصر ، نلظ أنه ير ط علم أهس م وو ل  العمليالة التعليميالة وهالو 

ات الموارد البشرية بالجامعات المصرية ومؤسسات التعليس العالم )أعضا  هيئة التدريس والقياد

 الجامعية (.

وعد بدأت دورات تنمية مهارات أعضا  هيئالة التالدريس والقالدرات لال  بالاد  األمالر بجامعالة 

لالم لطالار خضالوا لالرا بنالم سالويؾ  2005القاهري بنهاية المر لة الثانية للمشالروا لال  مالارس 

 لجامعة بنم  سويؾ لجامعة القاهري .

ا  هيئالة مر الط تنميالة عالدرات بعد استقبل جامعة بنم سويؾ أنشئ مر ط تنمية عدرات أعض

بموجالال  عقالالد مشالالروا تنميالالة  2007أعضالالا  هيئالالة التالالدريس القيالالادات بجامعالالة بنالالم سالالويؾ عالالاس 

عالالدرات أعضالالا  هيئالالة التالالدريس والقيالالادات ونلالالظ لالالم لطالالار الخطالالة األسالالتراتيجية لتطالالوير التعلالاليس 

لقالومم العالم والتم تشالتمل علالم خمسالة وعشالريو مشالروعاا والتالم اعتمادهالا مالو عبالل المالؤتمر ا

بجمهوريالة مصالر العربيالة يالأتم المشالروا  2000لتطوير التعليس العالم المنعقالد لال  لبرايالر عالاس 

( ، بإعتبالالارو ا الالد العناصالالر FLDPالقالالومم لتنميالالة عالالدرات أعضالالا  هيئالالة التالالدريس والقيالالادات )

الرئيسالية لال  اتفاعيالة القالرض باليو مصالر والبنالظ الالدولم لإلنشالا  والتعميالر )لتفاعيالة القالرض رعالالس 

4658EGT  وتهالدؾ للالم دعالس  2002يونيو  18( والتم تس تصديآل مجلس الشع  عليها بتاري

وتمويل المجاالت نات األولويالة لال  الخطالة األسالتراتيجية لمشالروعات التعلاليس العالالم وليمالا يلالم 

 -بياو توضي م لقيمة عقد  المشروا :

َٓ٘ٝع ط٤ٔ٘ش هيٍحص 

أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ 

 ٝحُو٤خىحص

 حُظ٣َٞٔ

 ٓيس ٣َٓخٕ حُو٤ي حإلؿٔخ٠ُ حُـخٓؼش ألػ٠ِحُٔـِْ ح

111824 24095 135919 30/11/2006 
علماا بالأو تلالظ  2009وعد تس دم  و دي أعداد المعلس الجامعم بالضس للم المر ط ل  لبراير 

 بنا  علم عرار رئيس الجامعة. 2006الو دي عد أنشئت ل  شهر لبراير 
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 حَُإ٣ش  7.1.2

متميطاا م لياا ولعليمياا ومعتمالداا عالميالاا لتنميالة عالدرات أعضالا  هيئالة المر ط رائداا واو يصبح 

التدريس والقيادات ل  مؤسسات التعليس العالم المصالرية وااعليميالة لال  مجالال التعلاليس واسالتخداس 

الت نولوجيا وانتاج ونشر المعرلة وتنمية مهارات القيادي وااداري والتنمية البشرية المت املالة لال  

 لمختلفة .المؤسسات ا

 حَُٓخُش  7.1.3

يولر المر ط لرصاا للتنميالة الناتيالة والمهنيالة ألعضالا  هيئالة التالدريس والقيالادات بالجامعالة ومؤسسالات 

التعليس المصرية والعربية وااعليمية ،  ما يعد ويعتمد مالدربيو م تالرليو ومالواد تدريبيالة مبئمالة ومتطالوري 

اصالة للتأهيالل العلمالم والت نولالوجم للبالا ثيو لال  مرا الط بمواصفات المر ط العالمية وأيضاا يتاليح بالرام  خ

الب و  المصرية والعربية ،  ما ينمم عدرات القيادات ل  مجاالت األعمال والخدمة العامة  ما يساهس ل  

تنميالالة الالالوعم بأهميالالة التالالدري  لالال  ا تسالالا  المهالالارات الفنيالالة والتخصصالالية وااداريالالة علالالم ن الالو يتفالالآل مالالع 

 أسواآل العمل الم لية واألعليمية والعالمية . استراتيجيات التؽيير ل 

 حألٛيحف  7.1.4

يهالالدؾ المر الالط للالالم ت سالاليو القالالدرات المؤسسالالية والمهنيالالة لمؤسسالالات التعلالاليس العالالالم وتنميالالة 

مهارات وعدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات بصفة خاصة لتم ينهس مو موا بة لؽة العصالر 

 لتعليس العالم ، ونلظ مو خبل :ومواجهة التنالسية ورلع  فا ي مخرجات ا

 رلع وعم الموارد البشرية ل  المؤسسات التعليمية بأهمية التدري  المهنم والفنم . -1

 تطوير التدري  المهنم بالمؤسسات التعليمية لت سيو األدا  بها . -2

 رلع ال فا ي المهنية والمؤسسية للموارد البشرية بالمؤسسات المختلفة . -3

 ية ألعضا  هيئة التدريس ومعاونيهس  متطل  أساسم للتنمية الشخصية لهس .تنمية المهارات الشخص -4

 تشجيع استخداس الت نولوجيا ل  التدريس ، الب   العلمم ، ااداري والقيادي . -5

 تنمية استخداس مهارات األبت ار ل  التعليس والقيادي وااداري . -6

 لعداد وتأهيل الملت قيو الجدد بالو ائؾ المختلفة . -7

تطبيآل المعايير الدولية علم البرام  الدولية علم البرام  والمواد التدريبية و نلظ  تأميو -8

 البيئة المادية للتدري  . 
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 حُيٍٝحص حُظي٣ٍز٤ش 7.2

 -ىٍٝحص ط٤ٔ٘ش حُويٍحص : 7.2.1

  2010خبل الفتري مو بداية شهر يوليو  تم نهاية شهر يونيو  -1

  لتدريس ومعاونيهس مو مختلؾ  ليات الجامعة متدر  مو أعضا  هيئة ا 505تس تدري  عدد

 600تتضمو البرام  التدريبية المعتمدي للترعية للدرجات العليا  بإجمالم   40مو خبل عدد 

 ساعة تدريبية .

كظأأ٠  1/7/2009ٝك٤ٔأأخ ٣ِأأ٠ ر٤أأخٕ طلٜأأ٠ِ٤  ُِأأيٍٝحص حُظأأ٠ أٗؼوأأيص رأأخًَُِٔ كأأ٠ حُلظأأَس ٓأأٖ 

30/6/2010 

 خىطخ٣ٍن حألٗؼو حْٓ حُيٍٝس حَُٜ٘
ػيى 

 حُٔظيٍر٤ٖ

ػيى 

 حُٔيٍر٤ٖ

 يوليو
2009 

 3 21 9/7 -7 معايير الجودي لم العملية التدريسية

 2 17 16/7 -14 لعداد المشروعات التنالسية لتمويل الب و 

 2 11 23/7 -21 لداري الوعت وااجتماعات

 أؼسطس
2009 

 2 21 8/8 -6 استخداس الت نولوجيا لم العملية التدريسية

 2 19 13/8-11 عيات الب   العلممأخب

 2 14 20/8-18 التخطيط األستراتيجم

 3 14 27/8-25 العرض الفعال

 سبتمبر
2009 

 2 17 3/9-1 ن اس الساعات المعتمدي

 2 18 10/9-8 النشر الدولم للب و  العلمية

 1 7 17/9-15 مهارات األتصال مع أنماط التعليس المختلفة

 1 10 1/10-29/12 ااداري الجامعية

 أ توبر
2009 

 2 9 7/10-5 ن س االمت انات وتقويس الطب 

 2 10 22/10-20 الجوان  المالية والقانونية

 2 11 26/10-24 لداري الفريآل الب ثم

 2 11 29/10-27 تن يس المؤتمرات العلمية

 نولمبر
2009 

 2 13 12/11-10 معايير الجودي لم العملية التدريسية

 2 14 23/11-21 د المشروعات التنالسية لتمويل الب و لعدا

 1 10 16/11-14 ااداري الجامعية

 3 10 21/12-19 أخبعيات الب   العلمم ديسمبر
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 خىطخ٣ٍن حألٗؼو حْٓ حُيٍٝس حَُٜ٘
ػيى 

 حُٔظيٍر٤ٖ

ػيى 

 حُٔيٍر٤ٖ

 2 10 24/12-22 ن اس الساعات المعتمدي 2009

 يناير
2010 

 2 14 7/1-5 استخداس الت نولوجيا لم العملية التدريسية

 2 17 14/1-12 العلميةالنشر الدولم للب و  

 2 9 21/1-19 التخطيط األستراتيجم

 لبراير
2010 

 2 12 11/2-9 لداري الفريآل الب ثم

 2 10 18/2-16 ااداري الجامعية

 2 14 25/2-23 مهارات العرض الفعال

 مارس
2010 

 2 12 8/3-6 ن س االمت انات وتقويس الطب 

 3 10 11/3-9 لعداد المشروعات التنالسية

 2 10 29/3-27 الجوان  المالية والقانونية

 2 11 1/4-30/3 تن يس المؤتمرات العلمية

 أبريل
2010 

 3 11 8/4-6 معايير الجودي لم العملية التدريسية

 3 15 15/4-13 أخبعيات الب   العلمم

 2 12 22/4-20 لداري الوعت واالجتماعات

 مايو
2010 

 2 8 3/5-2 آدا  وسلوظ المهنة بالجامعات

 2 11 6/5-4 استخداس الت نولوجيا لم العملية التدريسية

 3 13 20/5-18 النشر الدولم للب و  العلمية

 2 9 27/5-25 مهارات األتصال مع أنماط التعليس المختلفة

 يونيه
2010 

 3 15 14/6 -12 ن س الساعات المعتمدي

 2 14 17/6-16 لداري الفريآل الب ثم

 2 11 24/6 -22 لجامعيةااداري ا

 مدر  85 متدر  505 برنام  تدريبم ممثلة لجميع الجدارات 40تس عقد عدد  ابجمالً
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 ىٍٝحص اػيحى حُٔؼِْ حُـخٓؼ٠ : 7.2.2

  عقالالد الالالدوري التربويالالة العاشالالري  اعالالداد المعلالالس الجالالامعم بمر الالط تنميالالة عالالدرات أعضالالا  هيئالالة

 تالم  21/6بيالة وال قالوآل بالجامعالة لالم الفتالري مالو التدريس والقيادات بالتعاوو مع  ليالة التر

متالدر   مالو السالادي معالاونم أعضالا  هيئالة  18ولمدي ثبثة أسابيع متتالية لعدد   9/7/2009

مالالدر  مالالالو  12التالالدريس مالالو مختلالالؾ ال ليالالات بالجامعالالة . وعالالالد سالالاهس لالالم التالالدري  عالالدد 

 المتخصصيو مو أعضا  هيئة التدريس .

  عشر اعداد المعلس الجامعم بمر ط تنمية عالدرات أعضالا  هيئالة عقد الدوري التربوية ال ادية

 4/10/2009التدريس والقيادات بالتعاوو مع  لية التربية وال قوآل بالجامعة لالم الفتالري مالو 

متدر  مو السالادي معالاونم أعضالا   18ولمدي ثبثة أسابيع متتالية لعدد  22/10/2009 تم 

مالدر  مالو  14, وعالد سالاهس لالم التالدري  عالدد هيئة التدريس مالو مختلالؾ ال ليالات بالجامعالة 

 المتخصصيو مو أعضا  هيئة التدريس .

  عقد الدوري التربوية الثانية عشر اعداد المعلس الجالامعم بمر الط تنميالة عالدرات أعضالا  هيئالة

 22 تالم  4التدريس والقيادات بالتعاوو مع  ليالة التربيالة وال قالوآل بالجامعالة لالم الفتالري مالو 

متالدر   مالو السالادي معالاونم أعضالا  هيئالة  15ثة أسابيع متتالية لعدد ولمدي ثب 2010أبريل 

مالالو المتخصصالاليو مالالو أعضالالا  هيئالالة  10التالالدريس بالجامعالالة . وعالالد سالالاهس لالالم التالالدري  عالالدد 

 التدريس . 

 -ىٍٝحص ٟٔخٕ ؿٞىس حُظؼ٤ِْ ٝحإلػظٔخى : 7.2.3

   خالبل متدر  مو أعضالا  هيئالة التالدريس مالو مختلالؾ  ليالات الجامعالة مالو  33تدري  عدد

برنامجيو تدريبيو بعنواو المراجعة الخارجية والتقييس الناتم لمؤسسات التعلاليس العالالم ت الت 

 تالالم  13/12لشالالراؾ الهيئالالة القوميالالة لضالالماو جالالودي التعلالاليس واألعتمالالاد خالالبل الفتالالري مالالو 

مالدربيو متميالطيو تالابعيو للهيئالة القوميالة لضالماو  4, ساهس لم التدري  عالدد  23/12/2009

  -علم الن و التالم: NAQAAEواألعتماد جودي التعليس 

 حُظخ٣ٍن حْٓ حُيٍٝس
ػيى 

 حُٔظيٍر٤ٖ
 حُٔيس

 التقييس الناتم المؤسسم لمؤسسات التعليس العالم
 13/12مو  
 17/12 تم 

 خمس أياس 33

 المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليس العالم
 19/12مو  
 23/12 تم 

 خمس أياس 26
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 -: ٤TOTٖ حُٔؼظٔي٣ٖ ىٍٝحص اػيحى حُٔيٍر 7.2.4

  دوري لعداد مدربيو معتمديوTOT )التمهيدية )المسالتوى األول اعالداد المالدربيو المعتمالديو

بالالالمجلس  NCFLDبالتعالالاوو مالالع المر الالط القالالومم لتنميالالة عالالدرات هيئالالة التالالدريس والقيالالادات 

ولمالدي   2010مالارس  24 تالم 20األعلم للجامعات , وعد تالس انعقالاد الالدوري لالم الفتالري مالو 

( متالالدر  تالالس 14سالالاعة تالالدري  لعالالدد ) 40مسالالة أيالالاس مالالو خالالبل برنالالام  تالالدريبم بإجمالالالم خ

وتالس  NCFLDلختيارهس بعد لجالرا  مقابلالة شخصالية بمقالر المر الط القالومم لتنميالة القالدرات 

 . لجتياط جميع المتدربيو لم هنو الدوري بنجاد 

 ادات وعالالد تالالس األتفالالاآل مالالع المر الالط القالالومم لتنميالالة عالالدرات هيئالالة التالالدريس والقيالالNCFLD 

التمهيديالالة الثانيالالة TOTبالالالمجلس األعلالالم للجامعالالات لإلعالالداد لالالدوري لعالالداد مالالدربيو معتمالالديو 

 )المستوى األول اعداد المدربيو المعتمديو( .

  وعالالد تالالس االتفالالاآل مالالع المر الالط القالالومم لتنميالالة عالالدرات هيئالالة التالالدريس والقيالالاداتNCFLD 

الت ميلية )المستوى  TOTبيو معتمديو بالمجلس األعلم للجامعات لإلعداد لدوري لعداد مدر

 انم اعداد المدربيو المعتمديو( الث

  مو أعضا  هيئة التدريس بالجامعالة وال اصالليو علالم دوري لعالداد  خمسةوعد تس اختيار عدد

التمهيدية اجتياط الدورات الت ميليالة ت الت لشالراؾ المر الط القالومم TOT مدربيو معتمديو 

 تمهيدا اعداد المدربيو الدولييو . NCFLDلقيادات لتنمية عدرات هيئة التدريس وا

 -ىٍٝس حُؼالهخص حُؼوخك٤ش : 7.2.5

تالالس عقالالد دوري العبعالالات الثقاليالالة  بمر الالط تنميالالة عالالدرات أعضالالا  هيئالالة التالالدريس والقيالالادات 

متالالدر  مالالو  18ولمالالدي أربعالة أيالالاس متتاليالالة لعالدد  8/7/2009 تالالم  5/7بالجامعالة لالالم الفتالالري مالو 

ثقالية علم مستوى  ليات الجامعة والو دي ال سابية ن رى والو دي ال سابية مو فم العبعات ال

 عملم , وعد تس طبع  تي  خاص بالعبعات الثقالية وتوطيعه علم  ليات الجامعة والمتدربيو . 

 -ىٍٝس ػِّٞ ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُ٘خٗٞ : 7.2.6

   هيئالة التالدريس تس عقد دوري علوس وت نولوجيا النالانو بمقالر مر الط تنميالة عالدرات أعضالا

 3لبراير و تم  28والقيادات بالتعاوو مع و دي علوس وت نولوجيا النانو بالجامعة لم الفتري مو 

متدر  مو أعضا  هيئة التدريس والبا ثيو بالجامعات  40ولمدي أربعة أياس لعدد  2010مارس 

 ساعة تدريبية . 20المصرية والمرا ط الب ثية بمصر بمتوسط 
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 حُٔظيٍر٤ٖ 7.3

 -ىٍٝحص ط٤ٔ٘ش هيٍحص أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ : 7.3.1

 ػيى حُٔيٍر٤ٖ ػيى حُٔظيٍر٤ٖ ػيى حُٔخػخص حُظي٣ٍز٤ش ػيى حُيٍٝحص

 مدر  85 متدر   505 ساعة تدريبية  600 دوري  40

 ٝك٤ٔخ ٠ِ٣ ر٤خٕ طل٠ِ٤ٜ ٌَُ حُٔظيٍر٤ٖ حُلخ٤ِٖٛ ػ٠ِ حُيٍٝحص :

 ٓؼ٤ي ح٤ٌُِش ّ
ٓيٍّ 

 ٓٔخػي
 أٓظخً ٓٔخػي ٓيٍّ

 30 150 حُطذ حُزَٟ٘ 1
11 

ٌا( 7+4)  طب المن
16 

 7 6 8 5 حُطذ حُز٤طَٟ 2

 ـــــ ــــــ 9 4 حُظ٣َٔٞ 3

 8 13 حُظـخٍس 4
5 

 الخرطًم( 4+1)
9 

 ـــــ ــــــ 6 8 حُلوٞم 5

 17 9 ح٥ىحد 6
13 

 ألمنٌا( 11+2)
 ـــــ

 3 29 13 18 حُؼِّٞ 7

 ـــــ 5 14 8 ح٤ُٜيُش 8

 2 4 16 9 حُظَر٤ش 9

 ـــــ ــــــ ـــــ 10 حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش 10

 ـــــ 13 12 4 حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٠ 11

 ـــــ 4 7 ـــ حُٜ٘يٓش 12

 37 90 140 238 ٓظيٍد 505حإلؿٔخ٠ُ : ػيى 

 -ىٍٝحص اػيحى حُٔؼِْ حُـخٓؼ٠ : 7.3.2

 ػيى حُٔيٍر٤ٖ ػيى حُٔظيٍر٤ٖ ػيى حُيٍٝحص

 36 51 دًرات 3

 الرابعة ًتم ابعداد للدًرة
 4/7/2010لعقدىا فى 
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 ٝك٤ٔخ ٠ِ٣ ر٤خٕ طل٠ِ٤ٜ ٌَُ حُٔظيٍر٤ٖ حُلخ٤ِٖٛ ػ٠ِ حُيٍٝحص :

 ٓيٍّ ٓٔخػي ٓؼ٤ي ح٤ٌُِش ّ

 10 8 حُطذ حُزَٟ٘ 1

 ــــــ ــــــ حُطذ حُز٤طَٟ 2

 6 1 حُظ٣َٔٞ 3

 1 ــــــ حُظـخٍس 4

 ــــــ 2 حُلوٞم 5

 4 ــــــ ح٥ىحد 6

 2 ــــــ ِّٞحُؼ 7

 3 2 ح٤ُٜيُش 8

 ــــــ ــــــ حُظَر٤ش 9

 ــــــ ــــــ حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش 10

 8 ــــــ حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٠ 11

 4 ــــــ اليندسة 12

 38 13 ٓظيٍد 51حإلؿٔخ٠ُ : ػيى 

 -ىٍٝحص ٟٔخٕ ؿٞىس حُظؼ٤ِْ ٝحإلػظٔخى : 7.3.3

 حُٔيس ٤ٖػيى حُٔيٍر ػيى حُٔظيٍر٤ٖ حُظخ٣ٍن حْٓ حُيٍٝس

حُظو٤٤ْ حٌُحط٠ حُٔئ٠ٔٓ 

 ُٔئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٠ُ
 13/12من  
 17/12حتى 

 خمس أٌام 2 33

حَُٔحؿؼش حُوخٍؿ٤ش ُٔئٓٔخص 

 حُظؼ٤ِْ حُؼخ٠ُ

 19/12من  
 23/12حتى

 خمس أٌام 2 26

 -: TOTىٍٝحص اػيحى حُٔيٍر٤ٖ حُٔؼظٔي٣ٖ  7.3.4

 حُٔيس ػيى حُٔيٍر٤ٖ ػيى حُٔظيٍر٤ٖ حُظخ٣ٍن حْٓ حُيٍٝس

دوري لعالالالالالداد مالالالالالدربيو معتمالالالالالديو 
TOT التمهيدية ) المسالتوى األول

 اعداد المدربيو المعتمديو (

 20/3مو  
 24/3 تم 

 خمس أياس 3 14

 

 -ىٍٝس ػِّٞ ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُ٘خٗٞ : 7.3.5

 حُٔيس ػيى حُٔظيٍر٤ٖ حُظخ٣ٍن حْٓ حُيٍٝس

 دوري علوس وت نولوجيا النانو
 2010/ 28/2مو 

 1/3/2010 تم 
 أربعة أياس 40
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 -ىٍٝحص ط٤ٔ٘ش هيٍحص حُو٤خىحص ٝحُؼخ٤ِٖٓ رخُـخٓؼش : 7.3.6

 حُٔيس ػيى حُٔظيٍر٤ٖ حُظخ٣ٍن حْٓ حُيٍٝس

 دوري العبعات الثقالية
 2009/ 5/7مو 
 8/7/2009 تم 

مالالالالالالالو مالالالالالالالو فم  18
 العبعات الثقالية

 أربعة أياس

 

 -هطش اػيحى حُٔيٍر٤ٖ : 7.4

)مستوى أول( ليصبح عدد المدربيو المعتمديو بالمر ط مدر   مدر  معتمد 14لضالة عدد  -1

  معتمد

مالالدربيو معتمالالديو )المسالالتوى الثالالانم( لالالم الالالدوري المقامالالة مالالو يالالوس الثبثالالا   5لضالالالة عالالدد  -2

, ليصبح عدد المدربيو المعتمديو ال اصليو علم  NCFLDبالمر ط القومم  22/6/2010

 . مدر  معتمد الدوري الت ميلية بالمر ط

 مدربيو 2عدد ال اصليو علم دورات تخصصية مو المدربيو المعتمديو  -3

 علم عقالد دورتاليو اعالداد المالدربيو المعتمالديو NCFLDتمت الموالقة مو المر ط القومم  -4

 ( .TOT 2والمستوى الثانم  TOT 1)المستوى األول 

المر الالط القالالومم لتنميالالة  للؽالالا  دوري لعالالداد المعلالالس الجالالامعم واسالالتبدالها بالبرنالالام  المعتمالالد مالالو -5

دورات للمعيديو والمدرسيو المساعديو لقط  )وتالس  8والنى يشمل عدد  NCFLDالقدرات 

 . مدربيو مو المر ط لل صول علم الدوري التخصصية لم هنا البرنام ( 9ترشيح عدد 

دورات ل ل درجة  6تس عمل مصفولة جديدي لدورات الترعم للمدرس واألستان المساعد )عدد -6

 .  يفية(و

 ( مدربين دوليين.5جارة  عتماد عدد ة -7
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 حُـِء حُؼخٖٓ

 ICTP َٓ٘ٝػخص طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٝحالطٜخالص
 

 المر لة األولم. -مشروعات ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت  8.1

 المر لة الثانية. -مشروعات ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت  8.2

 ة لمشروا شب ة المعلومات .التقارير الفنية والمالي 8.3

 التقارير الفنية والمالية لمشروا ن س المعلومات اادارية . 8.4

 التقارير الفنية والمالية لمشروا التدري  علم ت نولوجيا المعلومات. 8.5

 التقارير الفنية والمالية لمشروا الم تبة الرعمية . 8.6

 ل ترونم.التقارير الفنية والمالية لمشروا التعليس اا 8.7

 التقارير الفنية والمالية لمشروا البوابة األل ترونية. 8.8

 القوائس المالية وتقرير المراجعة لمشروعات ت نولوجيا المعلومات واألتصاالت. 8.9
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 حَُٔكِش حأل٠ُٝ -ICTPَٓ٘ٝػخص طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٝحالطٜخالص  8.1

 

 حْٓ حَُٔ٘ٝع ّ

 ط٣َٞٔ حَُٔ٘ٝع

 حَُٔ٘ٝع ريح٣ش ٓيس حَُٔ٘ٝع
حُٔـِْ 

 حألػ٠ِ

 ُِـخٓؼخص

 ؿخٓؼش

 ر٢٘ ٣ٞٓق
 حإلؿٔخ٢ُ

1 

البنية األساسية 

لشب ة معلومات 

 الجامعة

 1/8/2005 شهر 18 836612 59644 776968

2 
ن س المعلومات 

 اادارية
 1/6/2006 شهر 15 1005263 158080 847183

3 
مشروا التعليس 

 االل ترون 
 25/2/2007 رشه 18 675000 200000 475000

4 
التدري  علم 

 ت نولوجيا المعلومات
 1/7/2007 شهور 6 305970 68979 236991

 1/1/2009 شهر 12 189115 39950 149165 الم تبة الرعمية 5

 2485307 526653 3011960  

 وليما يل  بياو موجط عو طبيعة  ل مشروا وأهميته وأهداله ل  المر لة األولم.

 البنية األساسية لشب ة معلومات الجامعة.مشروا تطوير  8.1.1

 مشروا تطوير ن س المعلومات اادارية. 8.1.2

 مشروا لنشا  مر ط انتاج المقررات االل ترونية بالجامعة. 8.1.3

 مشروا التدري  علم ت نولوجيا المعلومات بالجامعة. 8.1.4

 مشروا مي نة م تبات )الم تبة الرعمية بالجامعة(. 8.1.5
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 َٓ٘ٝع طط٣َٞ حُز٤٘ش حألٓخ٤ٓش ُ٘زٌش ٓؼِٞٓخص حُـخٓؼش 8.1.1
 

 ٓويٓش

تضع وطاري التعليس العال  ضمو أولوياتها العاجلة، لدخال وتطوير ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ل  من ومة التعليس العال ، ويتضح نلالظ مالو خالبل الم الور الثالال  مالو من ومالة التعلاليس العالال  لال  مصالر 

ختص باستخداس تقنيات المعلومات واالتصاالت لرلع القدري التعليمية والب ثيالة وااداريالة المستقبل، والني ي

لمن ومة التعليس العال  والب   العلم .  ما يهدؾ للم التطوير المستمر للبرام  العلمية والتدريبية والمناه  

ر العالم  وتؽط  الطلال  الدراسية وطرآل تدريسها مع است دا  أنماط جديدي مو التعليس تتوا   مع التطو

المتطايد علم التعليس العالال  ويتطلال  نلالظ االسالتفادي مالو مصالادر المعلومالات والم تبالات العالميالة، مالع رلالع 

عدرات ومهارات الجهاط األ اديم  وااداري ل  مؤسسات التعليس العال  والب ال  العلمال  لال  التعامالل مالع 

 تقنيات المعلومات واالتصاالت والوسائط المتعددي.

ول  لطار بروتو ول التعالاوو باليو وطاري التعلاليس العالال  والب ال  العلمال  وباليو وطاري االتصالاالت 

وت نولوجيا المعلومات للمساهمة ل  ليجاد مجتمع المعرلة مالو خالبل التالدري  ولعالداد ال الوادر البشالرية 

لت الوو عالادري علالم  المؤهلة الستيعا  ت نولوجيا االتصاالت والمعلومالات المتقدمالة وتطبيقاتهالا المختلفالة،

التعامل مع مست دثات هنا العصر، لقالد  الاو أ الد مشالروعات بروتو الول التعالاوو هالو مشالروا تطالوير 

الربط الشب   للجامعات المصرية والمرا ط الب ثية ل  شب ة مو دي لخدمة الجامعات والمعاهالد الب ثيالة 

و تت مالالل وطاري االتصالالاالت التابعالالة لالالوطاري الب الال  العلمالال ، وعالالد تالالس االتفالالاآل بالاليو الالالوطارتيو علالالم أ

مليالالوو جنيهالالا، ونلالالظ علالالم اعتبالالار أنالاله  32.5وت نولوجيالالا المعلومالالات ت الالاليؾ الالالربط الشالالب   لالال   الالدود 

مليالوو جنيالة(، وتت مالل وطاري التعلاليس العالال   5سوؾ يتس لعفا  المشروا مو ت اليؾ تصالاريح ال فالر )

ت الالاليؾ تطالالوير  (ICTP)العالالال  مالالو خالالبل مشالالروا تطالالوير ن الالس وت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس 

 الشب ات الداخلية بالجامعات بااضالة للم مساهمة الجامعات.

وتفعالاليب للالالدور المقالالرر لمشالالروا تطالالوير ن الالس وت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس العالالال  

(ICTP)  باعتبارو أ د العناصر الرئيسية ل  اتفاعية القرض بيو مصر والبنظ الدول  لإلنشالا ،

الالالني يهالالدؾ للالالم دعالالس وتمويالالل المجالالاالت نات األولويالالة لالال  الخطالالة االسالالتراتيجية والتعميالالر و

لمشالالروا تطالالوير التعلالاليس العالالال ، لالالنلظ لالالإو تمويالالل مشالالروعات تطالالوير البنيالالة األساسالالية لشالالب ات 

 الجامعات يرلع مو  فا ي شب ات الجامعات للتوا   مع التطوير الني يتس ل  الشب ة المو دي.
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 ٛيف حَُٔ٘ٝع

امعة بتش يل لريآل عمل مو الخبرا  والمتخصصيو لالديها للتقالدس بمشالروا تطالوير عامت الج

البنية األساسية لشب ة معلومات الجامعة، وعد تس لطبا لريآل العمل علم ما سيتس تنفيالنو بالشالب ة 

المو دي لتقديس مشروا متوالآل معها، وعد وضعت الجامعات هنا المشروا مالو ضالمو أولوياتهالا 

ماو استمرار المشروا بعد االنتها  مو تنفينو وتعييو وتدري   وادر مؤهلة األولم وتعهدت بض

للعمل، وتطالوير الشالب ة داخالل الجامعالة وطيالادي لعالياتهالا بشال ل مسالتمر لتقالديس خدمالة مناسالبة مالع 

لدخال تطبيقات ت نولوجية جديدي تستخدس البنية األساسية المتا ة مو خبل المشروا الالوارد لال  

بر الجامعة أو المشروا المقدس يرلع مو  فالا ي شالب ة المعلومالات الداخليالة بمالا البروتو ول، وتعت

يتيح لها االستفادي مالو مخرجالات مشالروا تطالوير شالب ة الالربط باليو الجامعالات والمعاهالد الب ثيالة 

 والني يتس تنفينو مو خبل بروتو ول التعاوو مع وطاري االتصاالت وت نولوجيا المعلومات.
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 ظْ حُٔؼِٞٓخص حإلىح٣ٍشَٓ٘ٝع طط٣َٞ ٗ 8.1.2

 ٓويٓش

تضع وطاري التعليس العال  ضمو أولوياتها العاجلة، لدخال وتطوير ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ل  من ومة التعليس العال ، ويتضح نلالظ مالو خالبل الم الور الثالال  مالو من ومالة التعلاليس العالال  لال  مصالر 

واالتصاالت لرلع القدري التعليمية والب ثيالة وااداريالة  المستقبل، والني يختص باستخداس تقنيات المعلومات

لمن ومة التعليس العال  والب   العلم .  ما يهدؾ للم التطوير المستمر للبرام  العلمية والتدريبية والمناه  

الدراسية وطرآل تدريسها مع است دا  أنماط جديدي مو التعليس تتوا   مع التطور العالم  وتؽط  الطلال  

د علم التعليس العالال  ويتطلال  نلالظ االسالتفادي مالو مصالادر المعلومالات والم تبالات العالميالة، مالع رلالع المتطاي

عدرات ومهارات الجهاط األ اديم  وااداري ل  مؤسسات التعليس العال  والب ال  العلمال  لال  التعامالل مالع 

 تقنيات المعلومات واالتصاالت والوسائط المتعددي.

، (ICTP)تطوير ن س وت نولوجيا المعلومات ل  التعلاليس العالال  وتفعيب للدور المقرر لمشروا 

باعتبارو أ د العناصر الرئيسية ل  اتفاعية القرض بيو مصر والبنظ الدول  لإلنشالا  والتعميالر والالني 

يهالالدؾ للالالم دعالالس وتمويالالل المجالالاالت نات األولويالالة لالال  الخطالالة االسالالتراتيجية لمشالالروا تطالالوير التعلالاليس 

مشالالروعات تطالالوير ن الالس المعلومالالات ااداريالالة بالجامعالالات يرلالالع مالالو  فالالا ي  العالالال ، لالالنلظ لالالإو تمويالالل

 الن اس ااداري بمؤسسات التعليس العال  بما يعود بالفائدي علم جودي و فا ي التعليس المقدس.

 ٛيف حَُٔ٘ٝع

عامالالالت الجامعالالالة بتشالالال يل لريالالالآل عمالالالل مالالالو الخبالالالرا  والمتخصصالالاليو لالالالديها للتقالالالدس بمشالالالروا ن الالالس 

ويتالولم المشالروا لنشالا  مر الط لالدعس وصاليانة ن الس المعلومالات ااداريالة بالجامعالة  المعلومات اادارية،

)الت  سيتس تنفينها مو خبل اختيار شر ة متخصصالة عالو طريالآل المناعصالة التال  تالس طر هالا ويمولهالا 

وتشمل توريد عالدي ن الس لداريالة  (ICTP)مشروا تطوير ن س وت نولوجيا المعلومات ل  التعليس العال  

امعالالات منهالالا الجامعالالة  الالل العقالالد(، ويتالالولم هالالنا المر الالط اسالالتبس ومتابعالالة وتشالالؽيل وصالاليانة لعالالدد مالالو الج

البرام  التال  ساليتس لعالدادها  النلظ يقالوس المشالروا م الل العقالد بتطويالد الجامعالة بالاألجهطي المطلوبالة لبالد  

بالر تشؽيل البرام ، وعلم الجامعة لضالة أي أجهالطي أخالرى عنالد اال تيالاج مالع التوسالع لال  التنفيالن، ويعت

ا مو الجامعة بوضع هنا المشروا مالو ضالمو أولوياتهالا األولالم وضالماو اسالتمرار  توعيع هنا العقد تعهدا

المشروا بعد االنتها  مو تنفينو وتعييو وتدري   وادر متخصصالة مؤهلالة للعمالل بالمشالروا طبقال اا لمالا 

بشال ل مسالتمر لتقالديس ن ر ل  وثيقة المشروا مع استمرار تطوير الن س داخل الجامعالة وطيالادي لعالياتهالا 

 خدمة مناسبة، وتعتبر الجامعة أو المشروا المقدس يرلع مو  فا ي ن س المعلومات اادارية بها.
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 َٓ٘ٝع اٗ٘خء ًَِٓ إلٗظخؽ حُٔوٍَحص حالٌُظ٤َٗٝش رخُـخٓؼش 8.1.3

 ٓويٓش

تضع وطاري التعليس العال  ضالمو أولوياتهالا العاجلالة، لدخالال وتطالوير ت نولوجيالا المعلومالات 

التصالاالت لالال  من ومالالة التعلاليس العالالال ، ويتضالالح نلالظ مالالو خالالبل الم الور الثالالال  مالالو من ومالالة وا

التعليس العال  ل  مصر المستقبل، والني يختص باستخداس تقنيات المعلومالات واالتصالاالت لرلالع 

القالالدري التعليميالالة والب ثيالالة وااداريالالة لمن ومالالة التعلالاليس العالالال  والب الال  العلمالال .  مالالا يهالالدؾ للالالم 

المستمر للبرام  العلميالة والتدريبيالة والمنالاه  الدراسالية وطالرآل تدريسالها مالع اسالت دا   التطوير

أنماط جديدي مو التعليس تتوا   مع التطور العالم  وتؽط  الطل  المتطايد علالم التعلاليس العالال ، 

ويتطل  نلظ االسالتفادي مالو مصالادر المعلومالات والم تبالات العالميالة، مالع رلالع عالدرات ومهالارات 

أل اديم  وااداري ل  مؤسسات التعليس العال  والب ال  العلمال  لال  التعامالل مالع تقنيالات الجهاط ا

 المعلومات واالتصاالت والوسائط المتعددي.

وتفعالاليب للالالدور المقالالرر لمشالالروا تطالالوير ن الالس وت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس العالالال  

(ICTP)ر والبنظ الدول  لإلنشالا  ، باعتبارو أ د العناصر الرئيسية ل  اتفاعية القرض بيو مص

والتعميالالر والالالني يهالالدؾ للالالم دعالالس وتمويالالل المجالالاالت نات األولويالالة لالال  الخطالالة االسالالتراتيجية 

لمشالالروا تطالالوير التعلالاليس العالالال ، يقالالوس مشالالروا تطالالوير ن الالس وت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس 

الجامعالات بمالا بتمويل مشروعات انشا  مرا ط انتاج المقررات االل ترونية ب (ICTP)العال  

ي قالالآل أ الالد أهالالداؾ المشالالروا يتوالالالآل مالالع اسالالتراتيجية وطاري التعلالاليس العالالال  لالال  اسالالتخداس الالالتعلس 

 االل ترون  بالجامعات المصرية  أ د األنماط ال ديثة للتعلس.

 ٛيف حَُٔ٘ٝع

يهدؾ المشالروا للالم لنتالاج عالدد مالو المقالررات االل ترونيالة ت الت ااشالراؾ الفنال  والمالال  

والمر ط القوم  للالتعلس  (ICTP)ن س وت نولوجيا المعلومات ل  التعليس العال  لمشروا تطوير 

باختيالار الفنياليو  (NeLC)،  ي  يقوس المر ط القوم  للتعلس االل ترونال  (NeLC)االل ترون  

البطميو للعمل بالمشروا م ل العقد وضع البرنام  التدريب  البطس لتأهيلهس ومتابعة تنفينو  ما 

باختيار المقررات الت  سيتس ت ويلها للصالوري  (NeLC)ط القوم  للتعلس االل ترون  يقوس المر 

االل ترونية ومراجعة اانتاج الفن  لتلظ المقررات وتقييس جودتها، ويلتالطس الطالرؾ الثالال  بتنفيالن 

ولتبالاا  (NeLC)جميع التوصيات الفنية التال  تالرد للياله مالو المر الط القالوم  للالتعلس االل ترونال  

يالالالة والقواعالالالد واألسالالالس الفنيالالالة والمعالالالايير القياسالالالية التالالال  بضالالالعها المر الالالط القالالالوم  للالالالتعلس المنهج

 (Source Code)، ويلتطس الطرؾ الثان  والثالال  بتقالديس  الود المصالدر (NeLC)االل ترون  
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للمقررات االل ترونيالة )التال  ساليقوس المشالروا بإنتاجهالا( للالم المر الط القالوم  للالتعلس االل ترونال  

(NeLC)د المر ط القوم  للتعلس االل ترون  ، ويتعه(NeLC)  بتولير الخادمات البطمة لنشالر

المقررات االل ترونية علم شالب ة المعلومالات الدوليالة وتالولير البيئالة الفنيالة البطمالة لتشالؽيلها مالو 

،  مالا يلتالطس المر الط القالوم  (Learning management System)خبل ن س لداري التعلس 

بدلع بدل التأليؾ للمؤلفيو وعيمة رخالص البرمجيالات المسالتخدمة لال   (NelC)للتعلس االل ترون  

لنتاج المقررات االل ترونية وت اليؾ الدورات التدريبية البطمة لتأهيالل الفنياليو بالمشالروا م الل 

العقد وتؤول مل ية المقررات االل ترونية الت  سيتس لنتاجها للم المر ط القوم  للتعلس االل ترون  

(NeLC) جلس األعلالالم للجامعالالات الالالني ي الالآل لالاله اسالالتخدامها لالال  أي جامعالالة مالالو الجامعالالات بالالالم

ال  وميالالة أو تسالالويقها لالال  الجامعالالات الخاصالالة والجهالالات التعليميالالة الم ليالالة وااعليميالالة والعالميالالة، 

وللجامعة المستفيدي مو هنا المشروا ال آل ل  استخداس المقررات االل ترونية الت  سيتس لنتاجهالا 

مشالالروا أو مالالو خالالبل المشالالروعات المماثلالالة الجالالاري تنفيالالنها ببقيالالة الجامعالالات مالالو خالالبل هالالنا ال

، علالم أو (ICTP)بتمويل مو مشروا تطالوير ن الس وت نولوجيالا المعلومالات لال  التعلاليس العالال  

 ي وو هنا االستخداس لصالح طب  الجامعة.



 168 

 َٓ٘ٝع حُظي٣ٍذ ػ٠ِ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص رخُـخٓؼش 8.1.4

 ٓويٓش

التعليس العال  والدولالة للب ال  العلمال  باسالتخداس تقنيالات المعلومالات واالتصالاالت تهتس وطاري 

لرلع القدري التعليمية والب ثية واادارية لمن ومة التعليس العال  والب   العلم ،  ما تعمالل علالم 

ت دي  البرام  العلمية والتدريبية والمنالاه  الدراسالية وطالرآل تدريسالها واسالت دا  أنمالاط جديالدي 

عليس تتوا   مع التطور العالم  وتؽط  الطل  المتطايد علم التعليس العال ، ويتطلال  نلالظ مو الت

االستفادي مو مصادر المعلومات والم توى الرعم ، مع رلع عدرات ومهارات الجهاط األ اديم  

وااداري لالالال  مؤسسالالالات التعلالالاليس العالالالال  والب الالال  العلمالالال  لالالال  التعامالالالل مالالالع تقنيالالالات المعلومالالالات 

عامالالت وطاري التعلالاليس  2008 تالالم  2005والوسالالائط المتعالالددي، وخالالبل الفتالالري مالالو واالتصالالاالت 

، وتشالتمل علالم سالتة مشالروعات (HEEP)العال  بتنفين وتمويل مشروا تطوير التعلاليس العالال  

، (ICTP)رئيسالالية مالالو بينهالالا مشالالروا لتطالالوير ن الالس وت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس العالالال  

بتمويل عدد مو المشروعات بالمجلس األعلم للجامعالات  ICTPوخبل تلظ الفتري عاس مشروا 

والجامعالات تعمالل علالالم ت قيالآل أهالالداؾ المشالروا، ولال  لطالالار اسالت مال اانجالالاطات التال  ت ققالالت 

، والقالت وطاري التعلاليس العالال  علالم تمويالل مر لالة ثانيالة ICTPخبل المر لة األولم لمشروا 

ا مو أول يوليو  مليوو جنية 50للمشروا بمواطنة تقديرية تصل للم  يتس لتا تها لمدي عاس اعتبارا

( ببنالظ االسالتثمار لتنفيالن خطالة 5488ونلظ ت ت الرعس ال الودي ) 2010 تم نهاية يونيه  2009

 وطاري التعليس العال  ل  دعس مشروعات البنية الرعمية بمؤسسات التعليس العال .

للالم تالدري  عالدد مالو العالامليو يهدؾ المشالروا الالني ساليتس تمويلاله وتنفيالنو لال  لطالار هالنا العقالد 

وأعضالالا  هيئالالة التالالدريس والهيئالالة المعاونالالة بالجامعالالة ونلالالظ ت الالت ااشالالراؾ الفنالال  للو الالدي المر طيالالة 

للتدري  بالمجلس األعلم للجامعات، علم أو يتس التدري  بمر ط التدري  الني تالس لنشالاؤو بالجامعالة 

 .ICTPخبل المر لة األولم لمشروا 

 ٛيف حَُٔ٘ٝع

 ًع للى تحقٌق األىداا التالٌة من خالل تنفٌذ مقترح المشرًع:ٌيدا المشر

 .خلآل عاعدي عريضة مو ال وادر التدريبية مو خبل تطبيآل مفهوس تدري  المدربيو 

  تطبيآل استراتيجية تدري  واض ة تضمو االرتقا  بمهارات أعضا  هيئة التدريس والعامليو

 ل  ت نولوجيا المعلومات تبعا للتخصص.

 مو أعضا  هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعالامليو بالجامعالة علالم اسالتخداس ت نولوجيالا  تدري  عدد

 المعلومات.

 .تولير واست دا  مواد عملية خاصة بالبرام  التدريبية 
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   تطوير بنظ األسئلة والبنية االل ترونية ولعداد االختبارات وتقديس الدعس الفن  لمرا ط التدري

 الفرعية.

 اد آليالة تضالمو االسالتفادي مالو مخرجالات المشالروعات بعالد انتهالا  التمويالل المقالدس مالو العمل علم اعتر

 .ICTPمشروا 
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 َٓ٘ٝع ٤ٌٓ٘ش ٌٓظزخص  حٌُٔظزش حَُه٤ٔش( رخُـخٓؼش 8.1.5

 

 ٓويٓش

تضع وطاري التعليس العال  ضالمو أولوياتهالا العاجلالة، لدخالال وتطالوير ت نولوجيالا المعلومالات 

عالالال ، ويتضالالح نلالظ مالالو خالالبل الم الور الثالالال  مالالو من ومالالة واالتصالاالت لالال  من ومالالة التعلاليس ال

التعليس العال  ل  مصر المستقبل، والني يختص باستخداس تقنيات المعلومالات واالتصالاالت لرلالع 

القالالدري التعليميالالة والب ثيالالة وااداريالالة لمن ومالالة التعلالاليس العالالال  والب الال  العلمالال .  مالالا يهالالدؾ للالالم 

دريبيالة والمنالاه  الدراسالية وطالرآل تدريسالها مالع اسالت دا  التطوير المستمر للبرام  العلميالة والت

أنماط جديدي مو التعليس تتوا   مع التطور العالم  وتؽط  الطل  المتطايد علالم التعلاليس العالال ، 

ويتطل  نلظ االسالتفادي مالو مصالادر المعلومالات والم تبالات العالميالة، مالع رلالع عالدرات ومهالارات 

لتعليس العال  والب ال  العلمال  لال  التعامالل مالع تقنيالات الجهاط األ اديم  وااداري ل  مؤسسات ا

 المعلومات واالتصاالت والوسائط المتعددي.

وتفعالاليب للالالدور المقالالرر لمشالالروا تطالالوير ن الالس وت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس العالالال  

(ICTP)  باعتبارو أ د العناصر الرئيسية ل  اتفاعية القرض بيو مصر والبنظ الدول  لإلنشالا ،

ميالالر والالالني يهالالدؾ للالالم دعالالس وتمويالالل المجالالاالت نات األولويالالة لالال  الخطالالة االسالالتراتيجية والتع

لمشالالروا تطالالوير التعلالاليس العالالال ، يقالالوس مشالالروا تطالالوير ن الالس وت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس 

بتمويل مشروعات لمي نة الم تبات الجامعية بما يساعد علم بنا  لهرس مو د  (ICTP)العال  

المصرية يم و مو خبله التعرؾ علم مقتنيات تلظ الم تبات وتيسير عمليات للم تبات الجمعية 

الب الالال  وااعالالالاري بااضالالالالة للالالالم ترشالالاليد النفقالالالات مالالالو خالالالبل ت قيالالالآل ألضالالالل اسالالالتخداس للمالالالوارد 

 واام انيات المتا ة للم تبات الجامعية المصرية.

 ٛيف حَُٔ٘ٝع

ت المصالالالرية ن الالالاس بإهالالالدا  الجامعالالالا ICTPتقالالالدمت جامعالالالة المنصالالالوري بعالالالرض لمشالالالروا 

المستقبل للم تبات الني تس تطويرو ولنتاجه بمعرلة مر ط تقنية المعلومات واالتصالاالت بجامعالة 

ومجلالالس لداري و الالدي لداري  ICTPالمنصالالوري، وبعالالرض األمالالر علالالم اللجنالالة القوميالالة لمشالالروا 

أو يالتس المشروعات تس الموالقة علم تعميس استخداس الن اس ل  الجامعات المصالرية ومالو المقالرر 

تشؽيل هنا الن اس مو خبل أجهطي خوادس مر طية بشب ة الجامعات المصالرية، ويتالولم مشالروا 

ICTP  وو الالدي الم تبالالات الرعميالالة بالالالمجلس األعلالالم للجامعالالات التعامالالل الفنالال  مالالع مر الالط تقنيالالة

المعلومات بجامعة المنصوري لضماو تشؽيل ن اس المستقبل أثنا  تمويل المشروا وبعد االنتهالا  

التمويل و نلظ لطل  أي ا تياجات لنية لضالالية عالد ت هالر ال اجالة لليهالا أثنالا  التشالؽيل.  مالا  مو

بتمويل مشروا لدعس واست مال بعض الم ونات ااضالية بن اس المستقبل  ICTPيقوس مشروا 
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بمالالا يضالالمو ت امالالل الن الالاس وعدرتالاله علالالم تنفيالالن جميالالع الو الالائؾ الفنيالالة المتالالولري بالالن س الم تبالالات 

 العالمية.

ويهالالدؾ المشالالروا للالالم مي نالالة الم تبالالات الجامعيالالة ت الالت ااشالالراؾ الفنالال  والمالالال  لمشالالروا 

وو دي الم تبة الرعمية بالالمجلس  (ICTP)تطوير ن س وت نولوجيا المعلومات ل  التعليس العال  

األعلم للجامعالات ونلالظ باسالتخداس ن الاس المسالتقبل للم تبالات،  يال  ي الآل لو الدي الم تبالة الرعميالة 

علم للجامعات متابعة اختيار الفنييو  البطميو للعمل بالمشروا م ل العقالد ووضالع بالمجلس األ

البرنام  التدريب  البطس لتأهيلهس ومتابعة تنفين هنا البرنام .  مالا تقالوس الو الدي باختيالار ال ليالات 

الت  سيتس مي نة العمل بها مو خبل المشالروا، ويلتالطس الطالرؾ الثالال  بتنفيالن جميالع التوصاليات 

نيالالة التالال  تالالرد لليالاله مالالو و الالدي الم تبالالة الرعميالالة بالالالمجلس األعلالالم للجامعالالات ولتبالالاا المنهجيالالة الف

والقواعد واألسس الفنية والمعايير القياسية الت  تضعها، وتتعهد و دي الم تبالة الرعميالة بالالمجلس 

 األعلم للجامعات بتولير الخوادس البطمة لتنفين المشروا مو خبل شب ة الجامعات المصرية.
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 حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش  -ICTPَٓ٘ٝع طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٝحالطٜخالص  8.2

 حْٓ حَُٔ٘ٝع ّ

 ط٣َٞٔ حَُٔ٘ٝع

 ٓيس حَُٔ٘ٝع
ريح٣ش 

 حَُٔ٘ٝع
حُٔـِْ 

 حألػ٠ِ

 ُِـخٓؼخص

 ؿخٓؼش

 ر٢٘ ٣ٞٓق
 حإلؿٔخ٢ُ

مشروع  نشاء مستودع رقمي  1
 لمرسائل الجامعية

 1/7/2009 شهر 18 124000 16000 108000

2 

فعيل استكمال  نشاء الفهرس ت
الموحد لممكتبات الجامعية 

 ةميكنة المكتبات الجامعية(
 1/7/2009 شهر 18 213000 78000 135000

التدريب عمى تكنولوجيا  3
 المعمومات

 1/7/2009 شهر 18 80000 40000 40000

4 
تفعيل استخدام تكنولوجيا 
المعمومات في التعميم ة نتاج 

 ة(المقررات ا لكتروني
 1/7/2009 شهر 18 250000 90000 160000

تطوير وتشغيل تطبيقات نظم  5
 المعمومات اإلدارية

 1/7/2009 شهر 18 438000 104000 334000

تطوير البنية األساسية لمركز  6
 معمومات الجامعة

 1/7/2009 شهر 18 1369000 456000 913000

 1/7/2009 شهر 18 620000 189000 431000 مشروع بوابة الكترونية لمجامعة 7
  2121000 973000 3094000   

 وليما يل  بياو موجط عو طبيعة  ل مشروا وأهميته وأهداله ل  المر لة الثانية.

 مشروا لنشا  مستودا رعم  للرسائل الجامعية. 8.2.1

 مشروا است مال لنشا  الفهرس المو د للم تبات الجامعية. 8.2.2

 ت نولوجيا المعلومات.مشروا التدري  علم  8.2.3

 مشروا تمويل لنتاج مقررات ال ترونية. 8.2.4

 مشروا تطوير وتشؽيل تطبيقات ن س المعلومات اادارية. 8.2.5

 مشروا تطوير البنية األساسية لمرا ط المعلومات. 8.2.6

 مشروا لنشا  بوابة ال ترونية. 8.2.7
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 َٓ٘ٝع اٗ٘خء ٓٔظٞىع ٍه٢ٔ رخَُٓخثَ حُـخٓؼ٤ش 8.2.1

 ٓويٓش

تهتس وطاري التعليس العال  والدولالة للب ال  العلمال  باسالتخداس تقنيالات المعلومالات واالتصالاالت 

لرلع القدري التعليمية والب ثية واادارية لمن ومة التعليس والب   العلم ،  ما تعمل علم ت دي  

يدي مو التعليس البرام  العلمية والتدريبية والمناه  الدراسية وطرآل تدريسها واست دا  أنماط جد

توا   مع التطور العالم  وتؽط  الطل  المتطايالد علالم التعلاليس العالال ، ويتطلال  نلالظ االسالتفادي 

مالالالو مصالالالادر المعلومالالالات والم تالالالوى الرعمالالال ، مالالالع رلالالالع عالالالدرات ومهالالالارات الجهالالالاط األ الالالاديم  

وااداري لالالال  مؤسسالالالات التعلالالاليس العالالالال  والب الالال  العلمالالال  لالالال  التعامالالالل مالالالع تقنيالالالات المعلومالالالات 

عامالالت وطاري لتعلالاليس  2008 تالالم  2005التصالالاالت والوسالالائط المتعالالددي، وخالالبل الفتالالري مالالو وا

، وتشالتمل علالم سالتة مشالروعات (HEEP)العال  بتنفين وتمويل مشروا تطوير التعلاليس العالال  

، (ICTP)رئيسالالية مالالو بينهالالا مشالالروا لتطالالوير ن الالس وت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس العالالال  

بتمويل عدد مو المشروعات بالمجلس األعلم للجامعات،  ICTPمشروا وخبل تلظ الفتري عاس 

والجامعالات تعمالل علالالم ت قيالآل أهالالداؾ المشالروا، ولال  لطالالار اسالت مال اانجالالاطات التال  ت ققالالت 

، والقالت وطاري التعلاليس العالال  علالم تمويالل مر لالة ثانيالة ICTPخبل المر لة األولم لمشروا 

ا مو أول يوليو م 50للمشروا بمواطنة تقديرية تصل للم  ليوو جنية يتس لتا تها لمدي عاس اعتبارا

ببنالظ االسالتثمار لتنفيالن خطالة  (5488)ونلظ ت ت الرعس ال الودي  2010 تم نهاية يونيه  2009

 وطاري التعليس العال  ل  دعس مشروعات البنية الرعمية بمؤسسات التعليس العال .

نا العقالد للالم لنشالا  مسالتودا رعمال  يهدؾ المشروا الالني ساليتس تمويلاله وتنفيالنو لال  لطالار هال

للرسائل الجامعية المصرية يضس الرسائل العلمية الت  تس لجاطتها بالجامعة خبل العشر سالنوات 

الماضالالية، علالالم أو يالالتس لتا الالة م تويالالات المسالالتودا مجانالال اا لصالالالح جميالالع الجامعالالات المصالالرية 

لمجلالالس األعلالالم للجامعالالات. ال  وميالالة مالالو خالالبل بوابالالة الب الال  الخاصالالة بو الالدي الم تبالالة الرعميالالة ل

رسالالة جامعيالة  2000يستهدؾ هنا المشروا لدخال بيانات ولجرا  أعمال المسح الضوئ  لعدد 

 وتخطينها علم أجهطي الخوادس الخاصة بو دي الم تبة الرعمية بالمجلس األعلم للجامعات.
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 حُٜيف ٖٓ حَُٔ٘ٝع

، وعد تس ICTPأعدو مشروا  ، النيلنشا  مستودا رعم  بالرسائل الجامعيةيمثل مشروا 

لطبا لريآل العمل بالجامعة علم مالا ساليتس تنفيالنو لال  هالنا المشالروا، ويعتبالر النسالخة المرجعيالة 

 للمشروا.

 ًٌيدا المشرًع محل ىذا العقد للى تحقٌق األىداا التالٌة من خالل تنفٌذ مقترح المشرًع

 تولير التجهيطات المادية والبرمجية البطمة لتنفين المشروا. 

 .لعداد معيار اتا ة النصوص ال املة للرسائل الجامعية ل  صوري رعمية 

   لعداد عواعد لوصؾ المصادر اال ترونية )الميتاداتا( ولقا للمعالايير العالميالة للالم جانال

 اعتماد أسلو  مو د اعداد مستخلصات الرسائل الجامعية.

 م الدد ال يالاو الرعمال  والعنالاويو  ت ديد الجوان  الفنية المتعلقة بااتا ة االل ترونية مثل

 المفتو ة.

  تجهيط األدلة اارشادية والمالواد التدريبيالة التال  سالتعتمد عليهالا الجامعالات لال  لتا الة  الل

 المواد ل  صوري رعمية.

 .ل ص الرسائل المتا ة بصوري ال ترونية ولدخالها مباشري علم الن اس 

  رسالالة( ولقالا للمعالايير  2000لجرا  عمليالات المسالح الضالوئ  للرسالائل )يسالتهدؾ عالدد

والقواعد الخاصة بإتا ة المواد ال ترونية والت  يتس االتفاآل عليها مو  ي  عوي اا هار 

 وش ل المادي النهائية.

 .لجرا  عمليات التعرؾ الضوئ  علم ال روؾ للرسائل المتا ة باللؽة اانجليطية 

  الرسالالالالائل الجامعيالالالالة لعالالالداد ا ليالالالالات واألدوات وأدلالالالالة العمالالالالل البطمالالالالة لبنالالالالا  وتجهيالالالالط

 االل ترونية.
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 َٓ٘ٝع حٓظٌٔخٍ اٗ٘خء حُلَّٜ حُٔٞكي ٌُِٔظزخص حُـخٓؼ٤ش 8.2.2

 ٓويٓش

تهتس وطاري التعليس العال  والدولالة للب ال  العلمال  باسالتخداس تقنيالات المعلومالات واالتصالاالت 

م ،  ما تعمالل علالم لرلع القدري التعليمية والب ثية واادارية لمن ومة التعليس العال  والب   العل

ت دي  البرام  العلمية والتدريبية والمنالاه  الدراسالية وطالرآل تدريسالها واسالت دا  أنمالاط جديالدي 

مو التعليس تتوا   مع التطور العالم  وتؽط  الطل  المتطايد علم التعليس العال ، ويتطلال  نلالظ 

الجهاط األ اديم   االستفادي مو مصادر المعلومات والم توى الرعم ، مع رلع عدرات ومهارات

وااداريالالة لالال  مؤسسالالات التعلالاليس العالالال  والب الال  العلمالال  لالال  التعامالالل مالالع تقنيالالات المعلومالالات 

عامالالت وطاري التعلالاليس  2008 تالالم  2005واالتصالالاالت والوسالالائط المتعالالددي، وخالالبل الفتالالري مالالو 

، وتشالتمل علالم سالتة مشالروعات (HEEP)العال  بتنفين وتمويل مشروا تطوير التعلاليس العالال  

، (ICTP)رئيسالالية مالالو بينهالالا مشالالروا لتطالالوير ن الالس وت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس العالالال  

بتمويل عدد مو المشروعات بالمجلس األعلم للجامعالات  ICTPوخبل تلظ الفتري عاس مشروا 

والجامعالات تعمالل علالالم ت قيالآل أهالالداؾ المشالروا، ولال  لطالالار اسالت مال اانجالالاطات التال  ت ققالالت 

، والقالت وطاري التعلاليس العالال  علالم تمويالل مر لالة ثانيالة ICTPم لمشروا خبل المر لة األول

ا مو أول يوليو  50للمشروا بمواطنة تقديرية تصل للم  مليوو جنية يتس لتا تها لمدي عاس اعتبارا

ببنالظ االسالتثمار لتنفيالن خطالة  (5488)ونلظ ت ت الرعس ال الودي  2010 تم نهاية يونيه  2009

   دعس مشروعا البنية الرعمية بمؤسسات التعليس العال .وطاري التعليس العال  ل

يهدؾ المشروا الني سيتس تمويله وتنفينو ل  لطالار هالنا العقالد للالم اسالت مال لنشالا  الفهالرس 

 المو د لل تا  الجامع  ولدخال بيانات مقتنيات الم تبات بال ليات المستهدلة.

 حُٜيف ٖٓ حَُٔ٘ٝع

، وعالد ICTPلمو د بالجامعات، الني أعدو مشالروا يمثل مشروا است مال لنشا  الفهرس ا

تس لطبا لريآل العمل بالجامعة علم ما سيتس تنفينو ل  هنا المشروا، ويعتبر النسالخة المرجعيالة 

 للمشروا.

 ٣ٜٝيف حَُٔ٘ٝع ٓلَ ٌٛح حُؼوي ا٠ُ طلو٤ن حألٛيحف حُظخ٤ُش ٖٓ هالٍ ط٘ل٤ٌ ٓوظَف حَُٔ٘ٝع:

 ات الجامعيالة المصالرية مالو خالبل ن الاس المسالتقبل است مال لنشا  الفهرس المو د للم تبال

 اداري الم تبات.

 .لدخال مقتنيات الم تبات المستهدلة 

 .تجهيط م تبات ال ليات باألجهطي والمعدات واألدوات البطمة 

 .مي نة لجرا ات العمل بالم تبات المستهدلة 

 تهدلة.تدري  ورلع  فا ي ال وادر البشرية مو العامليو بم تبات ال ليات المس 

  العمالالل علالالم اعتالالراد آليالالة تضالالمو االسالالتفادي مالالو مخرجالالات المشالالروعات ضالالماو ت قيالالآل
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 .ICTPاالستفادي القصوى مو  ل الخدمات بعد انتها  التمويل المقدس مو مشروا 

 َٓ٘ٝع حُظي٣ٍذ ػ٠ِ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص 8.2.3

 ٓويٓش

يالات المعلومالات واالتصالاالت تهتس وطاري التعليس العال  والدولالة للب ال  العلمال  باسالتخداس تقن

لرلع القدري التعليمية والب ثية واادارية لمن ومة التعليس العال  والب   العلم ،  ما تعمالل علالم 

ت دي  البرام  العلمية والتدريبية والمنالاه  الدراسالية وطالرآل تدريسالها واسالت دا  أنمالاط جديالدي 

يد علم التعليس العال ، ويتطلال  نلالظ مو التعليس تتوا   مع التطور العالم  وتؽط  الطل  المتطا

االستفادي مو مصادر المعلومات والم توى الرعم ، مع رلع عدرات ومهارات الجهاط األ اديم  

وااداري لالالال  مؤسسالالالات التعلالالاليس العالالالال  والب الالال  العلمالالال  لالالال  التعامالالالل مالالالع تقنيالالالات المعلومالالالات 

عامالالت وطاري التعلالاليس  2008 تالالم  2005واالتصالالاالت والوسالالائط المتعالالددي، وخالالبل الفتالالري مالالو 

، وتشالتمل علالم سالتة مشالروعات (HEEP)العال  بتنفين وتمويل مشروا تطوير التعلاليس العالال  

، (ICTP)رئيسالالية مالالو بينهالالا مشالالروا لتطالالوير ن الالس وت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس العالالال  

ات بتمويل عدد مو المشروعات بالمجلس األعلم للجامعال ICTPوخبل تلظ الفتري عاس مشروا 

والجامعالات تعمالل علالالم ت قيالآل أهالالداؾ المشالروا، ولال  لطالالار اسالت مال اانجالالاطات التال  ت ققالالت 

، والقالت وطاري التعلاليس العالال  علالم تمويالل مر لالة ثانيالة ICTPخبل المر لة األولم لمشروا 

ا مو أول يوليو  50للمشروا بمواطنة تقديرية تصل للم  مليوو جنية يتس لتا تها لمدي عاس اعتبارا

( ببنالظ االسالتثمار لتنفيالن خطالة 5488ونلظ ت ت الرعس ال الودي ) 2010 تم نهاية يونيه  2009

 وطاري التعليس العال  ل  دعس مشروعات البنية الرعمية بمؤسسات التعليس العال .

يهدؾ المشالروا الالني ساليتس تمويلاله وتنفيالنو لال  لطالار هالنا العقالد للالم تالدري  عالدد مالو العالامليو 

لهيئالالة المعاونالالة بالجامعالالة ونلالالظ ت الالت ااشالالراؾ الفنالال  للو الالدي المر طيالالة وأعضالالا  هيئالالة التالالدريس وا

للتدري  بالمجلس األعلم للجامعات، علم أو يتس التدري  بمر ط التدري  الني تالس لنشالاؤو بالجامعالة 

 .ICTPخبل المر لة األولم لمشروا 

 حُٜيف ٖٓ حَُٔ٘ٝع

، وعالالد تالالس ICTPمشالالروا  يمثالالل مشالالروا التالالدري  علالالم ت نولوجيالالا المعلومالالات، الالالني أعالالدو

لطبا لريآل العمل بالجامعة علم مالا ساليتس تنفيالنو لال  هالنا المشالروا، ويعتبالر النسالخة المرجعيالة 

 للمشروا.

 ًٌيدا المشرًع محل ىذا العقد للى تحقٌق األىداا التالٌة من خالل تنفٌذ مقترح المشرًع:

 ي  المدربيو.خلآل عاعدي عريضة مو ال وادر التدريبية مو خبل تطبيآل مفهوس تدر 

  تطبيآل استراتيجية تدري  واض ة تضمو االرتقا  بمهارات أعضا  هيئة التدريس والعامليو

 ل  ت نولوجيا المعلومات تبعا للتخصص.

  تدري  عدد مو أعضا  هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعالامليو بالجامعالة علالم اسالتخداس ت نولوجيالا

 المعلومات.
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  خاصة بالبرام  التدريبية.تولير واست دا  مواد عملية 

   تطوير بنظ األسئلة والبنية االل ترونية ولعداد االختبارات وتقديس الدعس الفن  لمرا ط التدري

 الفرعية.

  العمل علم اعتراد آليالة تضالمو االسالتفادي مالو مخرجالات المشالروعات بعالد انتهالا  التمويالل المقالدس مالو

 .ICTPمشروا 
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 8.2.4 ٌُظ٤َٗٝشَٓ٘ٝع ط٣َٞٔ اٗظخؽ ٓوٍَحص ح 

 ٓويٓش

تهتس وطاري التعليس العال  والدولالة للب ال  العلمال  باسالتخداس تقنيالات المعلومالات واالتصالاالت 

لرلع القدري التعليمية والب ثية واادارية لمن ومة التعليس العال  والب   العلم ،  ما تعمالل علالم 

سالت دا  أنمالاط جديالدي ت دي  البرام  العلمية والتدريبية والمنالاه  الدراسالية وطالرآل تدريسالها وا

مو التعليس تتوا   مع التطور العالم  وتؽط  الطل  المتطايد علم التعليس العال ، ويتطلال  نلالظ 

االستفادي مو مصادر المعلومات والم توى الرعم ، مع رلع عدرات ومهارات الجهاط األ اديم  

يالالالات المعلومالالالات وااداري لالالال  مؤسسالالالات التعلالالاليس العالالالال  والب الالال  العلمالالال  لالالال  التعامالالالل مالالالع تقن

عامالالت وطاري التعلالاليس  2008 تالالم  2005واالتصالالاالت والوسالالائط المتعالالددي، وخالالبل الفتالالري مالالو 

، وتشالتمل علالم سالتة مشالروعات (HEEP)العال  بتنفين وتمويل مشروا تطوير التعلاليس العالال  

، (ICTP)رئيسالالية مالالو بينهالالا مشالالروا لتطالالوير ن الالس وت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس العالالال  

بتمويل عدد مو المشروعات بالمجلس األعلم للجامعالات  ICTPل تلظ الفتري عاس مشروا وخب

والجامعالات تعمالل علالالم ت قيالآل أهالالداؾ المشالروا، ولال  لطالالار اسالت مال اانجالالاطات التال  ت ققالالت 

، والقالت وطاري التعلاليس العالال  علالم تمويالل مر لالة ثانيالة ICTPخبل المر لة األولم لمشروا 

ا مو أول يوليو  50رية تصل للم للمشروا بمواطنة تقدي مليوو جنية يتس لتا تها لمدي عاس اعتبارا

( ببنالظ االسالتثمار لتنفيالن خطالة 5488ونلظ ت ت الرعس ال الودي ) 2010 تم نهاية يونيه  2009

 وطاري التعليس العال  ل  دعس مشروعات البنية الرعمية بمؤسسات التعليس العال .

مقالرر  12تنفينو ل  لطالار هالنا العقالد للالم لنتالاج ونشالر عالدد يهدؾ المشروا الني سيتس تمويله و

ال ترون  مو خالبل مر الط لنتالاج المقالررات االل ترونيالة بالجامعالة وتالدري  الطالب  وأعضالا  هيئالة 

 التدريس علم استخدامها.

 حُٜيف ٖٓ حَُٔ٘ٝع

يمثالالل مشالالروا رلالالع  فالالا ي اسالالتخداس ت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس الالالني أعالالدو مشالالروا 

ICTP وعد تس لطبا لريالآل العمالل بالجامعالة علالم مالا ساليتس تنفيالنو لال  هالنا المشالروا، ويعتبالر ،

 النسخة المرجعية للمشروا.

 ٣ٜٝيف حَُٔ٘ٝع ٓلَ ٌٛح حُؼوي ا٠ُ طلو٤ن حألٛيحف حُظخ٤ُش ٖٓ هالٍ ط٘ل٤ٌ ٓوظَف حَُٔ٘ع:

 .نشر ثقالة التعلس االل ترون  والتعلس عو بعد بالجامعات المصرية 

  ل  من ومة لنتاج المقررات االل ترونية بمرا ط اانتاج بالجامعات.االستمرار 

  متابعالة وتفعيالل تشالؽيل شالب ة الفيالديو  الالونفرانس والبال  المرئال  المتالولري بالجامعالات لضالالماو

 استخدامها ل  العملية التعليمية عو طريآل تسجيل الم اضرات وبثها علم شب ة االنترنت.

  لنتاج المقررات االل ترونية بالجامعة.مقرر ال ترون  بمر ط  12لنتاج عدد 

 .طيادي الم توى التعليم  المصري متعدد الوسائط علم شب ة االنترنت 

  تدري  الطب  وأعضا  هيئة التدريس بالجامعات علم أسالي  التعلس االل ترون  والتعلس عو

 بعد.
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 طو.وضع خطة لتسويآل المقررات االل ترونية ومخرجات المشروعات داخل وخارج الو 

  العمل علم اعتراد آليالة تضالمو االسالتفادي مالو مخرجالات المشالروعات بعالد انتهالا  التمويالل المقالدس مالو

 .ICTPمشروا 

 

 َٓ٘ٝع طط٣َٞ ٝط٘ـ٤َ ططز٤وخص ٗظْ حُٔؼِٞٓخص حإلىح٣ٍش 8.2.5
 

 ٓويٓش

تهتس وطاري التعليس العال  والدولالة للب ال  العلمال  باسالتخداس تقنيالات المعلومالات واالتصالاالت 

لقدري التعليمية والب ثية واادارية لمن ومة التعليس العال  والب   العلم ،  ما تعمالل علالم لرلع ا

ت دي  البرام  العلمية والتدريبية والمنالاه  الدراسالية وطالرآل تدريسالها واسالت دا  أنمالاط جديالدي 

لالظ مو التعليس تتوا   مع التطور العالم  وتؽط  الطل  المتطايد علم التعليس العال ، ويتطلال  ن

االستفادي مو مصادر المعلومات والم توى الرعم ، مع رلع عدرات ومهارات الجهاط األ اديم  

وااداري لالالال  مؤسسالالالات التعلالالاليس العالالالال  والب الالال  العلمالالال  لالالال  التعامالالالل مالالالع تقنيالالالات المعلومالالالات 

عامالالت وطاري التعلالاليس  2008 تالالم  2005واالتصالالاالت والوسالالائط المتعالالددي، وخالالبل الفتالالري مالالو 

، وتشالتمل علالم سالتة مشالروعات (HEEP)ين وتمويل مشروا تطوير التعلاليس العالال  العال  بتنف

، (ICTP)رئيسالالية مالالو بينهالالا مشالالروا لتطالالوير ن الالس وت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس العالالال  

بتمويل عدد مو المشروعات بالمجلس األعلم للجامعالات  ICTPوخبل تلظ الفتري عاس مشروا 

اؾ المشالروا، ولال  لطالالار اسالت مال اانجالالاطات التال  ت ققالالت والجامعالات تعمالل علالالم ت قيالآل أهالالد

، والقالت وطاري التعلاليس العالال  علالم تمويالل مر لالة ثانيالة ICTPخبل المر لة األولم لمشروا 

ا مو أول يوليو  50للمشروا بمواطنة تقديرية تصل للم  مليوو جنية يتس لتا تها لمدي عاس اعتبارا

( ببنالظ االسالتثمار لتنفيالن خطالة 5488الرعس ال الودي )ونلظ ت ت  2010 تم نهاية يونيه  2009

 وطاري التعليس العال  ل  دعس مشروعات البنية الرعمية بمؤسسات التعليس العال .

يهالالدؾ المشالالروا الالالني سالاليتس تمويلالاله وتنفيالالنو لالال  لطالالار هالالنا العقالالد للالالم اسالالت دا  عالالدد مالالو 

الجامعالالات، بااضالالالة للالالم تطبيقالالات ن الالس المعلومالالات ااداريالالة بالجامعالالات وتوريالالدها وتشالالؽيلها ب

متابعالالة تشالالؽيل التطبيقالالات التالال  تالالس التعاعالالد عليهالالا لصالالالح الجامعالالات لالال  لطالالار المر لالالة األولالالم 

 .ICTPلمشروا 

 حُٜيف ٖٓ حَُٔ٘ٝع

، وعالد ICTPيمثل مشروا تطوير ن س المعلومات اادارية بالجامعات، الني أعدو مشروا 

داريالة بالجامعالة علالم مالا ساليتس تنفيالنو لال  هالنا  تس لطبا لريالآل العمالل بمر الط ن الس المعلومالات اا

 المشروا، ويعتبر النسخة المرجعية للمشروا.



 180 

 ٣ٜٝيف حَُٔ٘ٝع ٓلَ ٌٛح حُؼوي ا٠ُ طلو٤ن حألٛيحف حُظخ٤ُش ٖٓ هالٍ ط٘ل٤ٌ ٓوظَف حَُٔ٘ع:

  مسالالاندي الجامعالالات ومتابعالالة تفعيالالل وتطبيالالآل  الالالة الو الالائؾ الخاصالالة بالالن س المعلومالالات

 ريدها للجامعات خبل المر لة السابقة.اادارية الت  تس تو

 .توريد األجهطي البطمة لتشؽيل تطبيقات ن س المعلومات اادارية 

  تالالدري  عالالدد لضالالال  مالالو المالالو فيو بالجامعالالات علالالم تشالالؽيل تطبيقالالات ن الالس المعلومالالات

 اادارية.

  رلالالع  فالالا ي الشالالب ات الداخليالالة الخاصالالة بالالاادارات المسالالتهدلة بال ليالالات وربطهالالا بشالالب ة

 جامعة.ال

  لضالالالة بعالالض التطبيقالالات الجديالالدي للالالم التطبيقالالات العاملالالة بالجامعالالات، منهالالا علالالم سالالبيل

 المثال:

o .ن اس لداري المدو الجامعية 

o .ن اس معلومات لداري الجودي بال ليات 

o .ن س أجور ال ادر العاس والخاص 

 .رلع  فا ي ال وادر البشرية مو العمليو بإدارات ال ليات 

 يالالة تضالالمو االسالالتفادي مالالو مخرجالالات المشالالروعات ضالالماو ت قيالالآل العمالالل علالالم اعتالالراد آل

 .ICTPاالستفادي القصوى مو  ل الخدمات بعد انتها  التمويل المقدس مو مشروا 
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 َٓ٘ٝع طط٣َٞ حُز٤٘ش حألٓخ٤ٓش َُٔحًِ ٓؼِٞٓخص 8.2.6

 

 ٓويٓش

علومالات واالتصالاالت تهتس وطاري التعليس العال  والدولالة للب ال  العلمال  باسالتخداس تقنيالات الم

لرلع القدري التعليمية والب ثية واادارية لمن ومة التعليس العال  والب   العلم ،  ما تعمالل علالم 

ت دي  البرام  العلمية والتدريبية والمنالاه  الدراسالية وطالرآل تدريسالها واسالت دا  أنمالاط جديالدي 

التعليس العال ، ويتطلال  نلالظ مو التعليس تتوا   مع التطور العالم  وتؽط  الطل  المتطايد علم 

االستفادي مو مصادر المعلومات والم توى الرعم ، مع رلع عدرات ومهارات الجهاط األ اديم  

وااداري لالالال  مؤسسالالالات التعلالالاليس العالالالال  والب الالال  العلمالالال  لالالال  التعامالالالل مالالالع تقنيالالالات المعلومالالالات 

طاري التعلالاليس عامالالت و 2008 تالالم  2005واالتصالالاالت والوسالالائط المتعالالددي، وخالالبل الفتالالري مالالو 

، وتشالتمل علالم سالتة مشالروعات (HEEP)العال  بتنفين وتمويل مشروا تطوير التعلاليس العالال  

، (ICTP)رئيسالالية مالالو بينهالالا مشالالروا لتطالالوير ن الالس وت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس العالالال  

بتمويل عدد مو المشروعات بالمجلس األعلم للجامعالات  ICTPوخبل تلظ الفتري عاس مشروا 

امعالات تعمالل علالالم ت قيالآل أهالالداؾ المشالروا، ولال  لطالالار اسالت مال اانجالالاطات التال  ت ققالالت والج

، والقالت وطاري التعلاليس العالال  علالم تمويالل مر لالة ثانيالة ICTPخبل المر لة األولم لمشروا 

ا مو أول يوليو  50للمشروا بمواطنة تقديرية تصل للم  مليوو جنية يتس لتا تها لمدي عاس اعتبارا

( ببنالظ االسالتثمار لتنفيالن خطالة 5488ونلظ ت ت الرعس ال الودي ) 2010اية يونيه  تم نه 2009

 وطاري التعليس العال  ل  دعس مشروعات البنية الرعمية بمؤسسات التعليس العال .

يهدؾ المشروا الني سيتس تمويله وتنفينو ل  لطار هنا العقد للم تطوير ورلالع  فالا ي البنيالة 

مالات الجامعالات لت الوو عالادري علالم استضالالة وتشالؽيل تطبيقالات األساسية لشالب ات ومرا الط معلو

 القيمة المضالة لت نولوجيا المعلومات بااضالة للم رلع عدرتها علم  ماية وتأميو البيانات.

 حُٜيف ٖٓ حَُٔ٘ٝع

يمثالالل مشالالروا تطالالوير البنيالالة األساسالالية لمرا الالط معلومالالات الجامعالالات، الالالني أعالالدو مشالالروا 

ICTPعمالالل بشالالب ة معلومالالات الجامعالالة علالالم مالالا سالاليتس تنفيالالنو لالال  هالالنا  ، وعالالد تالالس لطالالبا لريالالآل ال

المشروا، وتس ت ديد األجهطي المطلوبة ولعدادها بمعرلة الطرؾ الثال  بالعقالد، ويعتبالر النسالخة 

 المرجعية للمشروا.

 ٣ٜٝيف حَُٔ٘ٝع ٓلَ ٌٛح حُؼوي ا٠ُ طلو٤ن حألٛيحف حُظخ٤ُش ٖٓ هالٍ ط٘ل٤ٌ ٓوظَف حَُٔ٘ع:

 علومات الجامعات لت وو عالادري علالم تقالديس خالدمات القيمالة المضالالة رلع عدري شب ات م

 الت  تخدس جميع المتعامليو مع من ومة التعليس العال .

  تطوير ن س  ماية وتأميو أجهالطي الخالوادس بشالب ات معلومالات الجامعالات و النلظ أجهالطي
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 ال اسبات الشخصية مو الفيروسات واالختراآل.

 تابعة تشؽيل شب ات معلومات  ل جامعة.تولير البرام  البطمة اداري وم 

  تولير البنية األساسية البطمة الستضالة بوابة رعمية ل ل جمعة مع اعتراد لنا  او نلظ

 سيتس بصوري مر طية أو المر طية.

  اعتراد تولير الن س والبرام  البطمة لتشؽيل صندوآل بريد ال ترون  علالم مسالتوى  الل

يئالالة التالالدريس والطالالب  والعالالامليو بالجامعالالة مالالع جامعالالة يقالالدس خدماتالاله لجميالالع أعضالالا  ه

اعتراد لنا  او نلظ سيتس مو خبل تولير األجهطي والبرام  البطمة بشالب ات معلومالات 

الجامعات أو عالو طريالآل تفعيالل االتفاعيالات الموععالة مالع شالر ت  مي روسالولت وجوجالل 

امليو الستضالالالة بريالالد ال ترونالال  مجالالان  لجميالالع أعضالالا  هيئالالة التالالدريس والطالالب  والعالال

 بالجامعات المصرية وي مل أسس النطاآل الخاص ب ل جامعة.

 .ضماو ت قيآل االستفادي القصوى مو  ل الخدمات المتا ة بشب ات معلومات الجامعات 

 .ضماو التطوير والت دي  المستمر ألجهطي وبرام  شب ات معلومات الجامعات 
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 َٓ٘ٝع اٗ٘خء رٞحرش حٌُظ٤َٗٝش 8.2.7
 

 ٓويٓش

تهتس وطاري التعليس العال  والدولالة للب ال  العلمال  باسالتخداس تقنيالات المعلومالات واالتصالاالت 

لرلع القدري التعليمية والب ثية واادارية لمن ومة التعليس العال  والب   العلم ،  ما تعمالل علالم 

ديالدي ت دي  البرام  العلمية والتدريبية والمنالاه  الدراسالية وطالرآل تدريسالها واسالت دا  أنمالاط ج

مو التعليس تتوا   مع التطور العالم  وتؽط  الطل  المتطايد علم التعليس العال ، ويتطلال  نلالظ 

االستفادي مو مصادر المعلومات والم توى الرعم ، مع رلع عدرات ومهارات الجهاط األ اديم  

وااداري لالالال  مؤسسالالالات التعلالالاليس العالالالال  والب الالال  العلمالالال  لالالال  التعامالالالل مالالالع تقنيالالالات المعلومالالالات 

عامالالت وطاري التعلالاليس  2008 تالالم  2005واالتصالالاالت والوسالالائط المتعالالددي، وخالالبل الفتالالري مالالو 

، وتشالتمل علالم سالتة مشالروعات (HEEP)العال  بتنفين وتمويل مشروا تطوير التعلاليس العالال  

، (ICTP)رئيسالالية مالالو بينهالالا مشالالروا لتطالالوير ن الالس وت نولوجيالالا المعلومالالات لالال  التعلالاليس العالالال  

بتمويل عدد مو المشروعات بالمجلس األعلم للجامعالات  ICTPاس مشروا وخبل تلظ الفتري ع

والجامعالات تعمالل علالالم ت قيالآل أهالالداؾ المشالروا، ولال  لطالالار اسالت مال اانجالالاطات التال  ت ققالالت 

، والقالت وطاري التعلاليس العالال  علالم تمويالل مر لالة ثانيالة ICTPخبل المر لة األولم لمشروا 

ا مو أول يوليو  50للمشروا بمواطنة تقديرية تصل للم  مليوو جنية يتس لتا تها لمدي عاس اعتبارا

( ببنالظ االسالتثمار لتنفيالن خطالة 5488ونلظ ت ت الرعس ال الودي ) 2010 تم نهاية يونيه  2009

 وطاري التعليس العال  ل  دعس مشروعات البنية الرعمية بمؤسسات التعليس العال .

هالنا العقالد للالم لنشالا  بوابالة ال ترونيالة  يهدؾ المشروا الني ساليتس تمويلاله وتنفيالنو لال  لطالار

لصالالالح الجامعالالة، وربالالط تطبيقالالات ن الالس المعلومالالات ااداريالالة بتلالالظ البوابالالة واسالالت دا  عالالدد مالالو 

الخدمات  االل ترونية ليالتس تقالديمها مالو خبلهالا، ووضالع ا ليالات التال  تضالمو الت الدي  المسالتمر 

 لبيانات الجامعات بتلظ البوابة.

 حُٜيف ٖٓ حَُٔ٘ٝع

، وعالد تالس ICTPروا لنشا  بوابة ال ترونية لصالح الجامعالة، الالني أعالدو مشالروا يمثل مش

لطبا لريآل العمل بمشروا الجامعالة علالم مالا ساليتس تنفيالنو لال  هالنا  المشالروا، ويعتبالر النسالخة 

 المرجعية للمشروا.

 .لنشا  بوابة ال ترونية للجامعة وتولير األجهطي والن س البطمة لتشؽيلها 

 خالدمات التال  تقالدس للطالب  وأعضالا  هيئالة التالدريس والمجتمالع المالدن  مالو اعتراد عدد مالو ال

 خبل تلظ البوابة.

 .تدري  عدد مو العامليو بإدارات ال ليات علم ت رير وت دي  بيانات البوابة 

  وضع ا ليات البطمة الت  تضمو ربط وت امل البوابة الرعمية مع تطبيقالات ن الس المعلومالات
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 مية والتعلس االل ترون  والتدري  علم ت نولوجيا المعلومات.اادارية والم تبات الرع

  العمل علم اعتراد آلية تضمو االستفادي مو مخرجالات المشالروعات ضالماو ت قيالآل االسالتفادي

 .ICTPالقصوى مو  ل الخدمات بعد انتها  التمويل المقدس مو مشروا 
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 حُظوخ٣ٍَ حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش َُٔ٘ٝع ٗزٌش حُٔؼِٞٓخص  8.3

 حُظوخ٣ٍَ حُل٤٘ش  8.3.1

 أػٔخٍ حُٔٞحهغ حإلٌُظ٤َٗٝش ٝحُز٣َي حإلٌُظ٠َٗٝ:  -1

 طْ اٗ٘خء ٓٞحهغ اٌُظ٤َٗٝش ٌَُ ٖٓ: -

o . لية التجاري وتس ت ميل ارعاس الجلوس الخاصة بالطلبة وجدول االمت انات  

o .مر ط تو يد الجودي ب لية التعليس الصناعم 

o مر ط شب ة المعلومات .  

o م .مر ط التعليس االل ترون 

o . مشروا تنمية عدرات اعضا  هيئة التدريس 

o . و دي الجودي ب لية التربية 

o . و دي الجودي ب لية الط  البشرى 

o .مر ط ضماو الجودي 

o  .مر ط ت نولوجيا النانو 

o .مر ط م ت  الب و  والتنمية واالبت ار نقطة االتصال 

 ٌَُ ٖٓ : ٠ر٣َي حٌُظَٝٗكٔخد طْ حٗ٘خء  -

o . اداري المدو الجامعية 

o لمستشفم الجامعم .ا 

o . مر ط الخدمات البيئية 

o . مشروا تنمية عدرات اعضا  هيئة التدريس 

o . و دي الجودي ب لية التربية 

o . و دي الجودي ب لية الط  البشرى 

o . مشروا طب  لم انطبعة داعمة 

o .العامليو بمر ط التعليس المفتود 

o  سا  بريد لل ترونم لمشروا البوابة اال ترونية. 2عدد  

o ر ط م ت  الب و  والتنمية واالبت ار نقطة االتصال.م 



 186 

 حٓظٌٔخٍ حٌُٞحىٍ حُل٤٘ش  -2

طبقا ألجهطي ال اس  ا لم بالجامعة تس اختبار المتقدميو للعمل بشب ة المعلومات  فنييو  -

 600لنم ل ل عدد  1لنييو بواعع عدد  6وتس تعييو عدد  ،ICTPللقرار الصادر مو 

 .ICTPيعهس علم ال ليات واستبس خطة العمل الخاصة بهس مو جهاط بالجامعة ، وتس توط

وعلم الموعع اال ترونم للجامعة عو  اجة الشب ة  2010-5-5تس ااعبو بال ليات يوس  -

مهندسيو شب ات مو خريجم هندسة االتصاالت أو ال اسبات والمؤهليو  4لتعييو عدد 

 بهنا الشأو. ICTPونلظ طبقا للقرار الصادر مو  MCSAأو  CCNAبشهادات 

 حُل٤ي٣ٞ ًٞٗلَحْٗ:  -3

عو طريآل 2009يوليو  19تس تصوير وتسجيل مناعشة رسالة ماجستير ب لية التجاري يوس  -

 .الفيديو  ونفرانس ، لبثها عبر شب ة الجامعة

أ توبر  20تس تصوير المؤتمر األول لو دي تطوير المشروعات بجامعة بنم سويؾ  -

د تور وطير التنمية اادارية، ونقل وعائعه بمسرد ب ضور السيد األستان ال 2009

 .الجامعة وللم جامعة أسيوط عبر الفيديو  ونفرانس

تس تصوير وتسجيل دوري التقييس والمراجعة ت ت لشراؾ و دي ضماو الجودي بمقر  -

ديسمبر  17للم  13عاعات مشروا تنمية عدرات أعضا  هيئة التدريس لم الفتري مو 

2009. 

يناير  9جيل ندوي المل ية الف رية ت ت لشراؾ و دي ضماو الجودي يوس تس تصوير وتس -

2010. 

 .2010مارس  23تس تصوير وتسجيل مناعشة رسالة ماجستير البا   ب لية التجاري يوس  -

تس تصوير وتسجيل ندوي بعنواو )التعليس اال ترون   أ د م اور تطوير التعليس  -

يوس االثنيو الموالآل  ديو  ونفرانس، ونلظبالجامعات المصرية( عو طريآل أجهطي الفي

 /أميو السيد لطف  نائ  رئيس الجامعة لشئووبرئاسة السيد األستان الد تور 19-4-2010

الدراسات العليا والب و  و  ضور األستان الد تور/طارآل األ مدي الطبيل  المدير 

 الجامعة.ونلظ ت ت لشراؾ مر ط التعليس اال ترونم بICTP لمشروعات  التنفيني

الفيديو  ونفرانس الموجودي ب لية الط  البشرى للم عهدي لداري شب ة المعلومات  أجهطيتس نقل  -

مسؤولة عو تشؽيل ومتابعة أجهطي الفيدسو  ونفرانس الموردي  المعلوماتونلظ  تم ت وو شب ة 

 بهنا الشأو.  ICTPللجامعة مو المجلس األعلم للجامعات طبقا للقرار الصادر مو

مو لنييو الشب ة لدوري خاصة بالفيديو  ونفرانس ونلظ بمقر شب ة  2عدد   ضورتس  -

 .2010-5-25، 24الجامعات المصرية يومم 
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لعمل  2010-5-31تس استقبال الفنييو مو الشر ة الموردي ألجهطي الفيديو  ونفرانس يوس  -

 بالجامعات المصرية.  األجهطيصيانة دورية شهرية علم 

عو أجهطي الفيديو  ونفرانس ب لية التمريض علم  يفية استخداس  المسؤوليو تدري تس  -

األجهطي الخاصة بال لية وب  واستقبال الم اضرات والندوات ونلظ بواسطة المهندس 

 المسؤول مو شب ة المعلومات.

 أػٔخٍ حَُر٢ حُ٘ز٠ٌ ٝحألػطخٍ حُ٘ز٤ٌش:   -4

لصالح ن س المعلومات تس االنتها  مو المناعصة الخاصة بتطوير شب ة المعلومات  -

والترسية علم شر ة  469اادارية لطيادي عدد النقاط الشب ية ب ليات ومواعع الجامعة 

 ا مم ساعي و وبداية العمل ليها.

خرائط ل ليات ومواعع الجامعة وت ديد أما و السويتشات والنقاط الموجودي  لعدادتس  -

 والنقاط التم سوؾ يتس طيادتها. 

ي  النقاط الشب ية الجديدي ضمو أعمال تطوير شب ة المعلومات لم مو تر  االنتها تس  -

 . ليات الجامعة ومشروعات التطوير بالجامعة 

 أػٔخٍ ٤ٛخٗش حُلخٓذ ح٠ُ٥:  -5

للقياس بمتابعة األجهطي ال اس  ا لم لم  ICTPالفنييو المعينيو مو مشروا  ت ليؾتس  -

ي  عاس الفنيوو بعمل ن اس ترعيس  ل مو  ليات التجاري والط  البيطرى والصيدلة.  

لمجهطي بال ليات السابقة للقياس ب صر األجهطي الموجودي ولعداد تقارير بمواصفات 

 األجهطي والبرمجيات الم ملة عليها، وتس لعداد تقرير:

معامل التدري  بالجامعة بت ميل أن مة التشؽيل والبرمجيات المطلوبة علم  تجهيطتس  -

 ها لم المعامل التالية:أجهطي ال اس  ا لم ب

o  جهاط بالمعمل التابع لمل آل  لية العلوس. 25عدد 

o  جهاط بمعمل مر ط التدري  علم ت نولوجيا ال اس  ا لم. 24عدد 

o  جهاط بمعمل  20عددICDL  التابع لمل آل  لية ا دا . 1رعس 

o  جهاط بمعمل  19عددICDL  التابع لمل آل  لية ا دا . 2رعس 

 
 

 

 حُٔخ٤ُش حُظوخ٣ٍَ  8.3.2

 ( ِٓوٚ حُظو٣ََ حُٔخ1٢ًُٗٔٞؽ ٍهْ   -
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 ٤ِٓح٤ٗش حَُٔ٘ٝع  -1

ح٤ُِٔح٤ٗش  اؿٔخٍ

 حُظؼخهي٣ش

ح٤ُِٔح٤ٗش  ٖٓ 

 ICTPَٓ٘ٝع 

ح٤ُِٔح٤ٗش ٖٓ 

 ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش

 حإلؿٔخ٢ُ

913000 456000 1369000 

 حُظل٣ٞالص حُٔخ٤ُش َُِٔ٘ٝع  -2

 طخ٣ٍن حُظل٣َٞ   حُيكؼش
ه٤ٔش حُظل٣َٞ 

 ٖٓ حَُٔ٘ٝع

٤ٔش حُظل٣َٞ ه

ٖٓ ٓٔخٛٔش 

 حُـخٓؼش
 اؿٔخ٢ُ حُظل٣َٞ

 17915 0 17915 3/2/2010 حأل٢ُٝ

 23000    23000 6/3/2010  حُؼخ٤ٗش

 0       حُؼخُؼش

 0       حَُحرؼش

 0       حُوخٓٔش

 40915 0 40915   حإلؿٔخ٢ُ

حُٔظزو٢ ٖٓ 

 ح٤ُِٔح٤ٗش
  872085 456000 1328085 

 

 

 

 

 

 
 

 طل٤ِـــَ اؿٔخ٢ُ حَُٜٔٝكخص حُٔـٔغ حُظ٢ َٛكض ٖٓ حَُٔ٘ٝع ٝ ٤ِٓح٤ٗش ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش  ؿـ(2ًٗٔٞؽ   -

 حإلؿٔخ٢ُ حُلظَٙ حُلخ٤ُش حُلظَس حُٔخروش حُظ٤ٛٞق  حُز٘ي
حُ٘ٔزش ٖٓ 

 اؿٔخ٢ُ حُز٘ي

ٗٔزش  اؿٔخ٢ُ حُز٘ي 

 ا٢ُ ح٤ُِٔح٤ٗش

مباااااااااااااانً  -1
 غٌر سكنٌة

   0 0 0 منشأت جديده  1-1
  

   0 0 0 يدإحالل وتجد  1-2

     0 0 0 إجمالً مبانً غٌر سكنٌة

 تجهٌزات -2

   0 0 0 أثاث  2-1 

  

   0 0 0 مستهلكات  2-2 

   0 0 0 مستلزمات تشغيل  2-3 

   0 0 0 أخرى   4 - 3

     0 0 0 إجمالً التجهٌزات

     0 0 0 أجهزة كمبيوتر ولوازمه  1-3آالت  -3
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رض وتصززززوير   ووسززززا ل أجهزززززة  زززز  2-3 ومعدات
 تعليمية

0 0 0   

   0 0 0 أجهزة تخصصية  3-3

   0 0 0 أخرى   4 - 3

     0 0 0 إجمالً آالت ومعدات

4 -
  

ث
حو

وب
ت 

سا
را

د
 

4-
1

  
ت

فأ
كا

م
 

  10100 7000 3100 فريق اإلدارة   4-1-1

  22021.61 12991.61 9030 الفريق التنفيذي  4-1-2  

  3625 0 3625 ة خبراءمشارك  4-1-3

     35746.61 19991.61 15755 إجمالً المكافأت

4-
2

  
طة

ش
ألن

 ا
ٌذ

نف
ت

 

  0 0 0 دراسات   4-2-1 

  

  0  0 تأهيل وتدريب  4-2-2

  2028.39 2028.39 0 وورش عمل ندوات4-2-3

  0 0 0 في مؤتمرات  مشاركة4-2-4

  0 0 0 قوا د وبيانات    4-2-5

  0 0 0 إ الن وأ الم   4-2-6

 3140 980.00 2160 إنتقاالت وإتصاالت 4-2-7
 

  0 0 0 مصاريف بنكية   4-2-8

  0 0 0 مصاريف أخري4-2-9

     5168.39 3008.39 2160 إجمالً تنفٌذ األنشطة

     40915 23000 16915 إجمالً دراسات وبحوث

     40915 23000 17915 اإلجمالً الكلً للمصروفات

     0   الفارق بٌن التحوٌالت والمصروفات
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 حُظوخ٣ٍَ حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش َُٔ٘ٝع ٗظْ حُٔؼِٞٓخص حإلىح٣ٍش  8.4
 حُظو٣ََ حُل٠٘  8.4.1

 ٗجٕٞ حُطالد ٝحٌُ٘ظٍَٝ حالٌُظ٠َٗٝ 8.4.1.1

 حالٗظٜخء ٖٓ اىهخٍ ٗظخثؾ حُطالد  -1

م االنتهالا  مالو رصالد نتالائ  الطالب  للعالاس الجالامعم عاس المشروا بمعاونة مو فم ال ليات ل

 . 2009/2010س لل ليات لتجهيط بيانات الطلبة للعاس الجامعم 2008/2009

  2008/2009َٓحؿؼٚ ر٤خٗخص ه٣َـ٢ حُؼخّ حُـخٓؼ٠  -2

 استخراج شهادي مؤعتة للطال   2008/2009بيانات خريجم العاس الجامعم  تمت مراجعة

 ف حُو٤ي ُِطِزش  ٗجٕٞ حُطالد حٓظٌٔخٍ ٓطخروش ً٘ٞ-3

المشروا بمعاونة مو فم ال ليات لم الضبط  شوؾ القيد للطلبة شئوو الطب  للعاس الجالامعم  عاس  

 %(95% ( والتعليس الصناعم )نسبة 70ليما عدا  ليتم التجاري )بنسبة  2009/2010

 حٓظٌٔخٍ  اٛيحٍ أٍهخّ حُـِّٞ ُِطِزش ٗجٕٞ حُطالد ُِؼخّ حُـخٓؼ٠  -4

عاس المشروا بمعاونة مو فم ال ليات باصدار ارعاس الجلوس للطلبة شئوو الطالب  للعالاس الجالامعم 

 % علم التوالم ( .35% ، 50ليما عدا  ليتم التجاري والتعليس الصناعم ) 2009/2010

 حٓظٌٔخٍ ١زخػش َٝٓحؿؼش ٛلخثق حُطالد  -5

الطالالالب  ومراجعتهالالالا  عالالاس المشالالالروا بمعاونالالالة مالالو فم شالالالئوو الطالالالب   بطباعالالة صالالال ائؾ 

ليمالالا عالالدا  ليالالات  2009/2010وتصالال يح االخطالالا  الالالورادي بصالال ائؾ الطالالب   للعالالاس الجالالامعم 

%( ، والتجاري )السنة االولم والثانية لقط( وال قوآل )السنة الرابعالة 75التعليس الصناعم )بنسبة 

 %( وا دا  )جارى مراجعة السنة الثالثة والرابعة(.90بنسبة 

 ٘خء حٌُ٘ظٍَٝ حُوخٙ رخُلَهش حال٠ُٝ ر٤ٌِخص حُـخٓؼش حٓظٌٔخٍ  حٗ -6

عالالاس مهندسالالم المشالالروا بانشالالا  ال نتالالرول الخالالاص بالفرعالالة االولالالم بمعاونالالة اعضالالا  هيئالالة التالالدريس 

ليما  2009/2010ومو فم شئوو الطب  وتس البد  لم رصد نتائ  طب  الفرعة االولم للعاس الجامعم 

 ال نترول  الياا بط  القصر العينم ( . عدا  لية الط  البشرى ) ي  يتس عمل

 حُلَٜ حُيٍح٠ٓ حالٍٝ : 2009/2010حٓظٌٔخٍ ٍٛي ٗظخثؾ حُطالد ُِؼخّ حُـخٓؼ٠   -7

عالالاس مهندسالالم المشالالروا بمعاونالالة مالالو فم شالالئوو الطالالب  برصالالد نتالالائ  الطالالب  للعالالاس الجالالامعم 

ة الرصد التالاريخم بطريقة ال نترول وبطريق الفصل الدراسم االولللفرآل الباعية  2009/2010

 ليما عدا بعض ال ليات  س  الجدول التالم :

 ّ ح٤ٌُِــش ٓٞهق ٍٛي ٗظخثؾ حُطالد

األ اناله توجالد بعالض المشالا ل  تس انشا   نترول الفرعة الثانية والثالثة وتس الرصالد   -1 حُظ٣َٔٞ
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 وجارى  لها .

وا الد  لس يتس البد  لم الرصد لعالدس وجالود نتيجالة لالم ال ليالة لوجالود لصالل دراسالم
 وجارى االمت او  تم لم ال لية.

 -2 حُطذ حُز١َ٘

 3 حُظـخٍس %( 50.5تس رصد الفرعة الثانية وجارى رصد الفرعة الثالثة ) 

تس انشا   نترول الفرعة الثانيالة والرصالد والمراجعالة , وتالس انشالا   نتالرول الفرعالة 
 %( 63.5الثالثة وجارى الرصد)

 4 حُلوٞم

 

 رونم ل الة طلبة  ليات الجامعة علم الن اس .تس رلع البريد األل ت -8

 است مال لعداد و ت ميل الئ ة المصرولات الدراسية وسداد المصرولات للطلبة شئوو الطب  . -9

عالالالاس المشالالالروا بمعاونالالالة مالالالو فم ال ليالالالات بت ميالالالل الئ الالالة المصالالالرولات الدراسالالالية وسالالالداد  

 . 2009/2010المصرولات للطلبة شئوو الطب  للعاس الجامعم 

 حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ 8.4.1.2
 لست مال لدخال لوائح الداسات العليا ولدخال بيانات طلبة الدراسات العليا  -1

واسالت مال  2008/2009است مال مراجعة  بيانات طلبة الدراسات العليا للعالاس الجالامعم  -2

  2009/2010ادخال بيانات طلبة الدراسات العليا للعاس الجامعم 

َ٘ٝع رٔؼٝخ ؼ٤ِخ ك٤ٔخ ػيح :ٞٗش ٓهخّ حُٔ خص ُح ٍٓح ي ٗخص ١ِزش ُح َحؿؼش ر٤خ خص رٔ ٍٓح ي ٗجٕٞ ُح  -ظل٠ 

 ٓٞهق حَُٔحؿؼش
ٓٞهق اىهخٍ ر٤خٗخص ١ِزش 

 حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ
 ّ ح٤ٌُِـش

جارى مراجعة البيانات االساسية وبيانات القيد للطلبة تمهيدى 
الماجستير والماجستير والد توارو وبيانات الرسالة وخطة 

 %(90 بنسبة تمتالب   )

 جارى االدخال
 %(90 تمت بنسبة)

 1 ح٥ىحد

جارى مراجعة البيانات االساسية وبيانات القيد  للطلبة تمهيدى 
الماجستير والماجستير والد توارو وبيانات الرسالة وخطة 

 %(50 تمت بنسبةالب   )
 2 حُؼِــّٞ تس االدخال

مراجعة تس مراجعة البيانات الخاصة لطلبة الدبلومات وجارى 
البيانات االساسية وبيانات القيد  للطلبة  )تمهيدى الماجستير 

 والماجستير والد توارو وبيانات الرسالة وخطة الب  (

 3 حُظــخٍس تس االدخال

 لس يتس البد )لس يتس است مال البئ ة مو عبل ال لية(
 لس يتس البد 

)لس يتس است مال البئ ة 
 مو عبل ال لية(.

حُطـذ 

 حُز١َ٘
4 

 

 

 ٗجٕٞ حُؼخ٤ِٖٓ 8.4.1.3
تس البد  لم لدخال البيانات األساسية ألعضا  هيئة التدريس ولدخال البيانات الو يفية والتدرج   -1

  -ت التدريبية والعبعات الثقالية علم الن و التالم :راالو يف  واألجاطات والدو

 ّ ح٤ٌُِــش ٓــٞهــق حإلىهـخٍ ُِؼخّ  ٓٞهق حَُٔحؿؼــــش 
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 1 ح٤ُٜــيُش س يتس البد ل -

 2 حُظَر٤ــش لس يتس البد  -

 3 حُؼِـّٞ لس يتس البد  %( 25جارى مراجع   ة)بنسبة

 4 حُطذ حُز٘ـَٟ لس يتس البد  -

 5 حُطذ حُز٤ط١َ جارى اادخال -

 6 حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٢ جارى اادخال %(60جارى مراجع  ة)بنسبة

 7 حُلوـٞم جارى اادخال -

 8 حُظــخٍس البد لس يتس  -

 9 حُظٔـ٣َٞ تس اادخال -

 10 حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟـش جارى اادخال -

 11 ح٥ىحد جارى اادخال %(90جارى مراجع   ة)بنسبة

طْ حُزيء ك٠ اىهخٍ حُز٤خٗخص حألٓخ٤ٓش ألػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٝاىهخٍ حُز٤خٗخص حُٞظ٤ل٤ش  -2

 -ػيح ٓخ٠ِ٣: ش ك٤غ طْ حألىهخٍ ك٤ٔخحص حُظي٣ٍز٤ٍٝحُظيٍؽ حُٞظ٤ل٢ ٝحألؿخُحص ٝحُيٝ

 ّ ح٤ٌُِـش ٓـٞهـق حإلىهخٍ

 1 حُؼِـــّٞ %(25جارى اادخال)بنسبة

 2 حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٢ %(60جارى اادخال )بنسبة

 3 ح٥ىحد %(90جارى اادخال)بنسبة

 حُظوخ٣ٍَ حُٔخ٤ُش  8.4.2

تنتهالالال   سالالالنةدي لمالالال 1/7/2009الموالالالالآل  األربعالالالا تالالالس توعيالالالع عقالالالد تمويالالالل المشالالالروا  يالالالوس 

جنيهالاا مصالرياا يت مالل الالؾ  438.000عالدرها للمشالروا ونلظ بمواطنة لجمالية  30/6/2010ل 

 جس . الؾ 104جس وتساهس الجامعة بمبلػ الؾ  334.000مبلػ  ICTPمنها مشروا 

 

 ٝ ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش (  ICTPحُظل٣ٞالص حُظ٢ طْ ا٣يحػٜخ ك٢ كٔخد حًَُِٔ   ٓٔخٛٔش 

 

ّ 
 حُـــخٓؼــش ٛٔشٓٔخ ICTP ٓٔخٛٔش

 طخ٣ٍن حُظل٣َٞ ه٤ٔش حُظل٣َٞ طخ٣ٍن حُظل٣َٞ ه٤ٔش حُظل٣َٞ

 17/12/2009 جس 25000 7/10/2009 جس 74500 1



 193 

 11/1/2010 جس 26000 28/2/2010 جس 79470 2

 10/5/2010 جس 25000 3/6/2010 جس 70000 3

 28/6/2010 جس 27000   

 جم 103303 جم 223970 حإلؿٔـخُـ٢

 ٝكٔخد حُـخٓؼش َُِٔكِش حُؼخ٤ٗش : ICTPيكٞػخص حُظ٢ طٔض ٖٓ كٔخد حُٔ -

 حُظو٣ََ حُلظَس ح٤ُِ٘ٓش ICTP كٔــخد حُـخٓؼش كٔــخد

حألؿِٜس 

 ٝحُٔؼيحص

اىهخٍ 

 حُز٤خٗخص

هٞحػي 

 ر٤خٗخص

ريٍ 

 حُٔلَ
 حٌُٔخكآص

 َٓطزخص

 

حألؿِٜس 

 ٝحُٔؼيحص

اىهخٍ 

 حُز٤خٗخص

 هٞحػي ر٤خٗخص

ريٍ 

 حُٔلَ
 حٌُٔخكآص

 َٓطزخص

 
  

- - - - - - 4659.85 670 10438.05 31731.98 
 1/7/2009من
 30/9/2009إلى

Q1 

- - 20 - 13450 - 2250.85 910 - 22624.27 
 1/10/2009من
 31/12/2009لى

Q2 

- - - - - - 6002 - - 40400.50 
 1/1/2010من
 31/3/2010إلى

Q3 

 - - - -  57295.05 - 11337.5 35649.95 
 1/4/2010من
 29/6/2010إلى

Q4 

 حإلؿٔــخُـ٢ 130406.70 21775.55 1580 70207.75  13450  20 - 

 حإلؿٔــخُـ٢ جم 223970 جم 13470
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 حُٔيكٞػخص حُظ٢ طٔض ٖٓ كٔخد حُـخٓؼش حُوخٙ رخَُٔكِش حأل٠ُٝ : -

 ٓزِؾ ح٤ُ٘ي طخ٣ٍن ح٤ُ٘ي حُز٤خٕ ّ

 500 2/7/2009 سلفة . 1

 1200 14/7/2009 أجور ) المنسآل لن  (  . 2

 7010.55 14/7/2009 أجور ) مدير المر ط والنائ  السابآل ( . 3

 500 9/9/2009 سلفة . 4

 2700 24/11/2009 م الأي المشار يو ل  المؤتمر العلم  لو دي تطوير المشروعات . 5

 1000 27/12/2009 سلفة . 6

 870 2/2/2010 بدل انتقاالت  . 7

 1700 17/2/2010 شرا  شريط طباعة  ارنيهات . 8

 1900 22/2/2010 جس للعامليو المؤعتيو 100م الأي  9

 75 22/2/2010 صيانة ما ينة تصوير . 10

 654.50 22/2/2010 (  بارات .5صيانة ومل  عدد ) 11

 133 25/2/2010 جس شرا  مفتاد  هربائ  . 23جس بدل انتقاالت +  110 12

 2850 4/3/2010 م الات جهود ؼير عادية . 13

 275 4/3/2010 ( خرطوشة  بر لما ينة تصوير .1شرا  عدد ) 14

 1800 13/4/2010 جس للعامليو المؤعتيو . 100م الأي  15

 2000 13/4/2010 سلفة لشرا  ورآل طباعة . 16

 663.50 13/4/2010 جس مشتريات .233.50جس بدال انتقاالت + 430 17

 1500 4/5/2010 جس للعامليو المؤعتيو . 100م الأي  18

 450 4/5/2010 بدل انتقاالت  . 19

 1000 9/5/2010 سلفة . 20

 20925 25/5/2010 شرا   ارنيهات مطبوعة الجان  الخلف  . 21

 20150 25/5/2010  صاو . 4( ت ييؾ 2شرا  عدد ) 22

 20040.25 25/5/2010  صاو . 3( ت ييؾ 3شرا  عدد ) 23

 1500 1/6/2010 المؤعتيو .جس للعامليو  100م الأي  24

 650 28/6/2010 بدل انتقاالت . 25

 3102 27/6/2010 شرا  سويتشات ومستلطمات تجهيط شب ة معمل . 26

 جس95148.80 حإلؿٔـــخُــ٢

 

 حإل٣َحىحص حإلٟخك٤ش حُظ٢ طْ ا٣يحػٜخ ك٢ كٔخد حًَُِٔ حُوخٙ رٔٔخٛٔش حُـخٓؼش : -

مالالو عيمالالة العقالالد ولالالم ألعالالة س  د 27/7/2009اري  جالالس بتالال 40000تالالس ليالالداا مبلالالػ بقيمالالة  -1

المبرس بيو المر ط وسيادي أ.د/ م سالو لسالماعيل عميالد  ليالة الصاليدلة ن يالر عيالاس المر الط 

 بتطبيآل ن س المعلومات اادارية علم برنام  "الصيدلة اا ليني ية " ب لية الصيدلية .

ج  ارنيهالات للسالادي أعضالا  جالس ن يالر عيالاس المر الط باسالتخرا 8314تس ليداا مبلػ بقيمة  -2

 هيئة التدريس ومعاونيهس والعامليو اادارييو والطب  بالجامعة .

 حُظوخ٣ٍَ حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش َُٔ٘ٝع حُظي٣ٍذ ػ٠ِ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص  8.5

 حُظو٣ََ حُل٠٘  8.5.1
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للالالم  31/10/2009ألعضالالا  هيئالالة التالالدريس لالال  الفتالالري مالالو  TOTتالالس القيالالاس بعقالالد دوري  .1

بواعع مجمالوعتيو  الل مجموعالة ثبثالة أيالاس لال  األسالبوا لمالدي خمالس سالاعات  7/1/2010

 متدر . 39يومياا بعدد 

لمالالنح شالالهادي الرخصالالة الدوليالالة لقيالالادي ال اسالال  ا لالال   ICDLتالالس لعالالداد مشالالروا دورات  .2

 4س ومعالالاونيهس والعالالامليو بالجامعالالة بواعالالع يالمعتمالالدي مالالو اليونسالال و ألعضالالا  هيئالالة التالالدر

 وتفصيلها  ا ت : 2010-6-30متدر   تم  538بعدد مجموعة  27دورات بعدد 

  س وتس ليها تالدري  عالدد 8/2/2010وانتهت ل   26/12/2009الدوري األولم لبتدا  مو

 8متالالالدر  مالالالو أعضالالالا  هيئالالالة التالالالدريس ومعالالالاونيهس والعالالالامليو بالجامعالالالة بواعالالالع  156

 متدر  ل   ل مجموعة. 20مجموعات بواعع يوميو ل  األسبوا   بمتوسط 

 157تالالس ليهالالا تالالدري   11/4/2010وانتهالالت لالال   27/2/2010و ري الثانيالالة لبالالدا  مالالالالدو 

مجموعالات  8متدر  مو أعضا  هيئة التدريس ومعاونيهس والعامليو بالجامعالة ، بواعالع 

 متدر  ل   ل مجموعة. 20بواعع يوميو ل  األسبوا  بمتوسط 

  145هالالا تالالدري  تالالس لي 3/6/2010وانتهالالت لالال   17/4/2010الالالدوري الثالثالالة لبتالالدا  مالالو 

مجموعالات  7متدر  مو أعضا  هيئة التدريس ومعالاونيهس والعالامليو بالجامعالة ، بواعالع

 متدر  ل   ل مجموعة. 20بواعع ثب  أياس ل  األسبوا بمتوسط 

  جالالاري ليهالالا  17/7/2010وسالالوؾ تنتهالال  لالال   8/6/2010الالالدوري الرابعالالة لبتالالدا  مالالو

 4هس والعامليو بالجامعالة ، بواعالع متدر  مو أعضا  هيئة التدريس ومعاوني 80تدري  

 متدر  ل   ل مجموعة. 20مجموعات بواعع ثب  أياس ل  األسبوا بمتوسط 

والخاصة بمو ف  ال ليات الت نولوجية )معهد لن  تجاري  ICTPتس لعداد وتدري  دوري  .3

متالدر  خالبل  16بواعالع   14/6/2010س  ولنتهالت لال  8/3/2010بن  سويؾ( مالو يالوس 

 وعياا.ثب  أياس اسب

ثانية والخاصالة بمعالاون  أعضالا  هيئالة التالدريس والعالامليو  ICTPجاري التدري  بدوري  .4

 39،بواعالالع  15/7/2010وسالالوؾ تنتهالال  لالال   16/5/2010والتالال  بالالدأت  مالالو  بالجامعالالة ،

 ساعة. 168متدر  بعدد مجموعتيو بواعع ثب  أياس ل  األسبوا بإجمال  
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 حُظوخ٣ٍَ حُٔخ٤ُش  8.5.2

 َ٘ٝع٤ِٓح٤ٗش حُٔ -1

 40000  لجمال  الميطانية التعاعدية        

 40000   مو الجامعة   ةالميطانية المساهم

 80000  ااجمال                          

 ٝ ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش ( : ICTPحُظل٣ٞالص حُظ٢ طْ ا٣يحػٜخ ك٢ كٔخد حًَُِٔ   ٓٔخٛٔش  -2

 حُـــخٓؼــش ٓٔخٛٔش ICTP ٓٔخٛٔش ّ

 طخ٣ٍن حُظل٣َٞ ه٤ٔش حُظل٣َٞ خ٣ٍن حُظل٣َٞط ه٤ٔش حُظل٣َٞ

1 18048 6/2/2010 40000 10/2/2010 
2 27922 3/6/2010   

 40000 45970 حإلؿٔـخُـ٢
 ٝكٔخد حُـخٓؼش َُِٔكِش حُؼخ٤ٗش : ICTPحُٔيكٞػخص حُظ٢ طٔض ٖٓ كٔخد  -3

 

 حُـخٓؼش كٔـخد حُـخٓؼش كٔــخد حُـخٓؼش كٔــخد
 كٔخد

 حُـخٓؼش

 ؿِٜسأ

ٝٓؼيح

 ص

 ؿِٜسأ

ٝٓؼيح

 ص

 ؿِٜسأ

ٝٓؼيح

 ص

 ؿِٜسأ

ٝٓؼيح

 ص

 أؿِٜس

ٝٓؼيح

 ص

حألؿِٜس 

 ٝحُٔؼيحص

اىهخٍ 

 حُز٤خٗخص

ريٍ 

 حُٔلَ
 حٌُٔخكآص

َٓطزخ

 ص

 

  

- - - - - - - - - - 
 1/7/2009من
 30/9/2009للى

Q1 

- - - - - - - - - - 
 1/10/2009من
 31/12/2009لى

Q2 

1193 - - - - - - - 15771.5 - 
 1/1/2010من
 31/3/2010للى

Q3 

- - - 8220 - 977 - - 29204 - 
 1/4/2010من
 29/6/2010للى

Q4 

 حإلؿٔــخُـ٢  404975.5 - - 977 - 8220 - - 1193

 حإلؿٔــخُـ٢ 45952.5 9413
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 حُظوخ٣ٍَ حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش َُٔ٘ٝع حٌُٔظزش حألٌُظ٤َٗٝش  8.6

 حُظوخ٣ٍَ حُل٤٘ش  8.6.1

ت الم تبالات المسالتفيدي مالو المر لالة الثانيالة مالو المشالروا وهال  تس االنتها  مو لدخال مقتنيالا - 1

الم تبة المر طية/ م تبة  ليالة ال قالوآل/ م تبالة  ليالة التجالاري/ م تبالة  ليالة التربيالة الرياضالية 

 تها  التال :ا% وبيان100بنسبة 

 ّ حٌُٔظزش ػيى حُ٘ٔن حُٔيهِش حُ٘ٔزش%

 1 مكتبة كمية الحقوق 14213 100%

 2 مية التجارةمكتبة ك 5957 100%

 3 المكتبة المركزية 2955 100%

 4 مكتبة كمية التربية الرياضية 1155 100%

 236839ارتفاا معدل اسالتخداس عواعالد البيانالات العالميالة ليصالل عالدد الطيالارات للموعالع للالم  -2

 طياري  تم ا و.

ال أو النسالبة جاري مراجعة ما تس لدخاله مالو مقتنيالات الم تبالات وضالبط جودتاله واعتمالادو   ل -3

ا ألو الفريالالآل القالالائس بالمراجعالالة واالعتمالالاد مشالال ل مالالو و الالدي  ؼيالالر مرضالالية  تالالم ا و ن الالرا

الم تبة الرعمية بالمجلس األعلم للجامعات بااضالة للم شخص وا د لقط مو جامعالة بنال  

سويؾ  ون را ألو الفريآل يقوس بمراجعالة  الالة الجامعالات ترتال  علالم نلالظ األدا  بصالوري 

س مخاطبة العامليو بالم تبات ل  المر لة الثانية بضروري مراجعالة مالداخبتهس بطيئة، وعد ت

الالا  علالالم الن الالاس ولرسالالالها للمراجعالالة واالعتمالالاد بصالالوري لوريالالة ، وتقالالوس لداري المشالالروا  اليا

االستعانة بخريجيو مدربيو و أ بالمراجعة بصوري شخصية لدلع عملية المراجعة واالعتماد

 للقياس بمهمة االعتماد.

 .دتس شرا  الملصقات وجاري التجهيط بم تبات ال ليات اعداد البار  و -4

تالس  ICTP اسال نر مالو مشالروا 2طابعالات و عالدد  7جهاط  اسال  آلال  ،  33عدد  ستس استب -5

توطيعها ولقا ال تياجات م تبات ال ليات سوا  الت  اسالتفادت مالو المر لالة األولالم أو التال  

علالالم خطالالة توطيالالع األجهالالطي التالال   ICTPمشالالروا خضالالعت للمر لالالة الثانيالالة ، وعالالد والالالآل 

 اعتمدتها الجامعة و لداري المشروا ولقاا لما يل : 

 

 

 ١HP 2055خرؼش PCؿٜخُ ًٔز٤ٞطَ  حُـٜش حُٔٔظِٔش ّ
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 ط٣ُٞغ حُطخرؼخص

 ٍٕٝ حُؼَٔ ٝحُ٘يٝحص ٝحُِوخءحص  -6

( 5 4اعداد الدوري التدريبية الخامسة الستخداس عواعد البيانات العالمية ، ونلظ يومم )  6.1

 نولمبر.

 الدوري التدريبية السادسالة علالم التالوالم ألسالتخداس عواعالد البيانالات العالميالة علالماعداد   6.2

 . 2010( مارس  30 29مدار يوميو )

( مالو أخصالائم الم تبالات الالنيو عملالوا بالمر لالة األولالم مالو المشالروا 2ترشيح عدد)  6.3

ل ضور دوري تدريبية بالتنسيآل مع و دي الم تبة الرعمية بالمجلس األعلم للجامعات عقدت لمدي 

ل الالم يمثلالالوا نالالواو  17/7/2009 – 12/7/2009خمالالس أيالالاس بمدينالالة األسالال ندرية لالال  الفتالالري مالالو 

( TOTأساسية لتدري  وتأهيل العامليو ل  م تبات المر لة الثانية بجامعاتهس باستخداس أسلو  )

تالالدري  المتالالدربيو علالالم عواعالالد ومعالالايير ، المعالجالالة الفنيالالة وضالالبط الجالالودي وبعالالد مراجعالالة السالالير 

الخاصة بهس علم  الناتية لمشخاص المرش يو مو عبل المشروا وتقييس التسجيبت الببليوجرالية

 الن اس ا لم تقرر اختيار ا تم أسماؤهس ل ضور الدوري .

 1 3 م تبة  لية التجاري 1

 1 3 م تبة  لية ال قوآل 2

  2 م تبة  لية ا دا  3

 1 2 م تبة  لية العلوس 4

 1 2 ضم تبة  لية التمري 5

 1 2 م تبة  لية الط  البشري 6

 1 2 م تبة  لية الط  البيطري 7

  2 م تبة  لية الصيدلة 8

 1 2 م تبة  لية التربية 9

  2 م تبة  لية التربية الرياضية 10

  2 م تبة  لية التعليس الصناع  11

 الم تبة المر طية 12
 أجهطي + 8

 س انر 2
 

  1 مقر المشروا 13

 7 س انر 2جهاط  مبيوتر + 33 حإلؿٔخ٢ُ
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تن يس ورشة عمل لتدري  العامليو وأعضا  هيئة التدريس ب لية الط  البيطري علالم   6.4

اسالالالتخداس الم تبالالالة الرعميالالالة ب فالالالا ي بالتعالالالاوو مالالالع و الالالدي ضالالالماو الجالالالودي بال ليالالالة بتالالالاري  األ الالالد 

27/6/2010 

 ُٔخ٤ُش حُظوخ٣ٍَ ح 8.6.2

 ٤ِٓح٤ٗش حَُٔ٘ٝع  -1

ح٤ُِٔح٤ٗش  اؿٔخٍ

 حُظؼخهي٣ش

ح٤ُِٔح٤ٗش  ٖٓ 

 ICTPَٓ٘ٝع 

ح٤ُِٔح٤ٗش ٖٓ 

 ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش

 حإلؿٔخ٢ُ

135000 78000 213000 

 حُظل٣ٞالص حُٔخ٤ُش َُِٔ٘ٝع  -2

 طخ٣ٍن حُظل٣َٞ حُيكؼش
ه٤ٔش حُظل٣َٞ 

 ٖٓ حَُٔ٘ٝع

ه٤ٔش حُظل٣َٞ 

ٖٓ ٓٔخٛٔش 

 حُـخٓؼش
 ٣َٞاؿٔخ٢ُ حُظل

 9688   9688 10/05/2009 حأل٢ُٝ

 17818   17818 03/02/2010 حُؼخ٤ٗش

 64848 50000 14848 03/02/2010 حُؼخُؼش

 0 0 0  حَُحرؼش

 0    حُوخٓٔش

 92354 50000 42354  حإلؿٔخ٢ُ

المتبقً من 
 المٌزانٌة

 92646 28000 120646 
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ٝحُٔيكٞػخص  ( طل٤َِ حَُٜٔٝكخص 2ًٗٔٞؽ ٍهْ   -  

 حٓظٌٔخٍ حُلَّٜ حُٔٞكي ٌُِٔظزخص حُـخٓؼ٤ش :أْٓ حَُٔ٘ٝع
 TI-13-DL-LUCًٞى حَُٔ٘ٝع:

 ICTPأ( طل٤ِـــَ حُٜٔـَٝكـــخص ٖٓ ط٣ٞٔـــَ َٓ٘ٝع 2ًٗٔٞؽ  

 حإلؿٔخ٢ُ حُظ٤ٛٞق  حُز٘ي
حُ٘ٔزش ٖٓ 
 اؿٔخ٢ُ حُز٘ي

ٗٔزش  اؿٔخ٢ُ حُز٘ي 
 ا٢ُ ح٤ُِٔح٤ٗش

 مبانً غٌر سكنٌة -1
  0 دومنشأت جدي   1 -1

  
  0 ل بل وتجديد  2 -1 

    0 لجمالً مبانً غٌر سكنٌة

 تجيٌزات -2

  0 أثا   1 - 2

  
  0 مستهل ات  2 - 2

  0 مستلطمات تشؽيل   3 - 2

  2970 أخرى ) ت  (   4 - 2

    2970 لجمالً التجيٌزات

 آالت ًمعدات -3

  0 أجهطي  مبيوتر ولواطمه  1 - 3

  

أجهطي عرض وتصوير   ووسائل   2- 3
 تعليمية

0  

  0 أجهطي تخصصية  3- 3 

  0 أخرى   4 - 3

    0 لجمالً اآلالت ًمعدات

4 -
  

ث
حً
ًب
ت 
سا
را
د

 

1-
4
ت  
فأ
كا
م

 

  19163 لريآل ااداري   1-1- 4 

  17400.15 الفريآل التنفيني  1-2 -4   

  0 مشار ة خبرا   1-3- 4 

    36563.2 أتلجمالً المكاف

2-
4
  

طة
ش
ألن
 ا
ٌذ
نف
ت

 

  0 دراسات   2-1- 4

  

  0 تأهيل وتدري    2-2- 4

  0 ندوات وورش عمل  2-3- 4

  0 مشار ة ل  مؤتمرات   4-2-4

  0 عواعد وبيانات    4-2-5

  0 لعبو وأعبس   4-2-6

  720 لنتقاالت ولتصاالت    4-2-7

  0 ريؾ بن ية مصا   4-2-8

  0 مصاريؾ أخري   4-2-9

    720 لجمالً تنفٌذ األنشطة

    37283.15 لجمالً دراسات ًبحًث

    40253.2 ابجمالً الكلً للمصرًفات

    2100.85 الفارق بٌن التحًٌالت ًالمصرًفات

( طل٤َِ حَُٜٔٝكخص 2ًٗٔٞؽ ٍهْ    

  حُـخٓؼش:ر٢٘ ٣ٞٓق  ٤ش :أْٓ حَُٔ٘ٝعحٓظٌٔخٍ حُلَّٜ حُٔٞكي ٌُِٔظزخص حُـخٓؼ

   TI-13-DL-LUCًٞى حَُٔ٘ٝع:
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 د(  طل٤ِـــَ حُٜٔـَٝكـــخص ٖٓ ٤ِٓح٤ٗش ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش2ًٗٔٞؽ  

 حإلؿٔخ٢ُ حُظ٤ٛٞق  حُز٘ي
حُ٘ٔزش ٖٓ 

 اؿٔخ٢ُ حُز٘ي

ٗٔزش  اؿٔخ٢ُ 

حُز٘ي ا٢ُ 

 ح٤ُِٔح٤ٗش

مبانً غٌر  -1
 سكنٌة

  0 منشأت جديدو  1-1
  

  0  بل وتجديدل  1-2

    0 لجمالً مبانً غٌر سكنٌة

 تجيٌزات -2

  0 أثا   2-1 

  
  0 مستهل ات  2-2 

  1000 مستلطمات تشؽيل  2-3 

  0 أخرى   4 - 2

    1000 لجمالً التجيٌزات

 آالت ومعدات -3

  0 أجهطي  مبيوتر ولواطمه  3-1

  
  0 ةأجهطي عرض وتصوير   ووسائل تعليمي  3-2

  0 أجهطي تخصصية  3-3

  0 أخرى   4 - 3

    0 لجمالً آالت ًمعدات

4 -
  

ث
حً
ًب
ت 
سا
را
د

 

4-
1
ت  
فأ
كا
م

 

  1837 لريآل ااداري   4-1-1

  0 الفريآل التنفيني  4-1-2  

  0 مشار ة خبرا   4-1-3

    1837 لجمالً المكافأت

4-
2
  

طة
ش
ألن
 ا
ٌذ
نف
ت

 

  0 دراسات   4-2-1 

  

  0 تأهيل وتدري   4-2-2

  2500 ندوات وورش عمل  4-2-3

  0 مشار ة ل  مؤتمرات   4-2-4

  0 عواعد وبيانات    4-2-5

  0 لعبو وأعبس   4-2-6

  80 لنتقاالت ولتصاالت    4-2-7

  0 مصاريؾ بن ية    4-2-8

  0 مصاريؾ أخري   4-2-9

    2580 ٌذ األنشطةلجمالً تنف

    4417 لجمالً دراسات ًبحًث              

    5417 ابجمالً الكلً للمصرًفات             

    44583 الفارق بٌن التحًٌالت ًالمصرًفات            
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 شؿـ(  طل٤ِـــَ اؿٔخ٢ُ حَُٜٔٝكخص حُٔـٔغ حُظ٢ َٛكض ٖٓ حَُٔ٘ٝع ٝ ٤ِٓح٤ٗش ٓٔخٛٔش حُـخٓؼ2ًٗٔٞؽ  

 حإلؿٔخ٢ُ حُظ٤ٛٞق  حُز٘ي
حُ٘ٔزش ٖٓ 
 اؿٔخ٢ُ حُز٘ي

ٗٔزش  اؿٔخ٢ُ 
حُز٘ي ا٢ُ 
 ح٤ُِٔح٤ٗش

مبانً  -1
 غٌر سكنٌة

  0 منشأت جديدو  1-1
  

  0 ل بل وتجديد  1-2

    0 لجمالً مبانً غٌر سكنٌة

 تجيٌزات -2

  0 أثا   2-1 

  
  0 مستهل ات  2-2 

  1000 مستلطمات تشؽيل  2-3 

  2970 أخرى   4 - 3

    3970 لجمالً التجيٌزات

آالت  -3
 ًمعدات

  0 أجهطي  مبيوتر ولواطمه  3-1

  
  0 أجهطي عرض وتصوير   ووسائل تعليمية  3-2

  0 أجهطي تخصصية  3-3

  0 أخرى   4 - 3

    0 لجمالً آالت ًمعدات

4 -
  

ث
حً
ًب
ت 
سا
را
د

 

4-
1
  

ت
فأ
كا
م

 

  21000 داريلريآل اا   4-1-1

  17400.15 الفريآل التنفيني  4-1-2  

  0 مشار ة خبرا   4-1-3

    38400.15 لجمالً المكافأت

4-
2
  

طة
ش
ألن
 ا
ٌذ
نف
ت

 
  0 دراسات   4-2-1 

  

  0 تأهيل وتدري   4-2-2

  2500 ندوات وورش عمل  4-2-3

  0 مشار ة ل  مؤتمرات   4-2-4

  0 اعد وبيانات عو   4-2-5

  0 لعبو وأعبس   4-2-6

  800 لنتقاالت ولتصاالت    4-2-7

  0 مصاريؾ بن ية    4-2-8

  0 مصاريؾ أخري   4-2-9

    3300 لجمالً تنفٌذ األنشطة

    41700.15 لجمالً دراسات ًبحًث               

    45670.2 ابجمالً الكلً للمصرًفات             

    46683.85 الفارق بٌن التحًٌالت ًالمصرًفات            
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 حُظوخ٣ٍَ حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش َُٔ٘ٝع حُظؼ٤ِْ حالٌُظ٢َٗٝ  اٗظخؽ حُٔوٍَحص حالٌُظ٤َٗٝش( 8.7

 حُظو٣ََ حُل٢٘ 8.7.1

 اٗظخؽ ٓوٍَحص 8.7.1.1

ا٠ُ  1/7/2009حُلظَس ٖٓ 

30/9/2009 

)سالالالاللو يات ال يالالالالواو أ،   ومقالالالالرر  متابعالالالالة ت  الالالاليس ولنتالالالالاج مقالالالالررات -

 لقط لمقرر ص ة ال يواو وت  يسالفيروسات( 

ا٠ُ  1/10/2009حُلظَس ٖٓ 

31/12/2009 

 )مقرر ص ة ال يواو( لنتاجمتابعة  -

ا٠ُ  1/1/2010حُلظَس ٖٓ 

31/3/2010 

أسالبوا( + تالرس  13لنتاج مقرر ص ة ال يواو والدواجو والبيئة ترس أول ) -

 ط  بيطري –أسبوا(  13ثان  )

 
 –ت  يس ولنتاج مقرر دراسات تطبيقية ل  المراجعة ) لية التجاري(  -

 ترس ثان 

 

 ت  يس مقررات: -

 لداري األرشيؾ ) لية ا دا ( -أ 

 تاري  الرياضيات ) لية التربية( -  

ا٠ُ  1/4/2010حُلظَس ٖٓ 

30/6/2010 

 ربية لية الت –االنتها  مو لنتاج مقرر تاري  الرياضيات  -

ا٠ُ  1/4/2010حُلظَس ٖٓ 

30/6/2010 

  لية ا دا  –مو ت  يس وبداية لنتاج مقرر لداري األرشيؾ  االنتها  -

 ُوخءحص ٝحؿظٔخػخص ٝٗيٝحص 8.7.1.2

ا٠ُ 1/7/2009حُلظَس ٖٓ 

30/9/2009 

عمل لقا ات مع رؤسا  أعساس وأعضا  هيئة تدريس ب ليالات ا دا   -

 والصيدلة وال قوآل والتجاري

  ضور اجتماعات ودورات تدريبية بالجامعة وخارجها - 

ا٠ُ  1/10/2009حُلظَس ٖٓ 

31/12/2009 

مع رؤسا  أعساس وأعضا  هيئة تدريس ب ليالات التربيالة  لقا اتعمل  -

 وا دا  والتجاري

ا٠ُ  1/1/2010حُلظَس ٖٓ 

31/3/2010 

عمل نالدوي عالو التعلاليس االل ترونال  ب ضالور السالادي أعضالا  مجلالس  -

 ال قوآل لية 

 
العمالالل بالالالالمر ط ورشالالة عمالالالل عالالو ت الالالدي  تقنيالالالات  لريالالالآل ضالالور  -

 الموديل

ا٠ُ  1/4/2010حُلظَس ٖٓ 

30/6/2010 

عمالالل نالالدوي عالالو التعلالاليس االل ترونالال  بالجامعالالة والتتالالاد المر الالط لالال   -

 ومدير -وجود السادي نوا  رئيس الجامعة للطب  والدراسات العليا

و الالالالالنلظ المالالالالالدير التنفيالالالالالني  و الالالالالدي لداري المشالالالالالروعات بالجامعالالالالالة

 ICTP (18-4-2010)لمشروعات 
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 طي٣ٍذ 8.7.1.3

ا٠ُ  1/7/2009حُلظَس ٖٓ 

30/9/2009 
تالالدري  الطالالب  وأعضالالا  هيئالالة التالالدريس علالالم اسالالتعمال المقالالررات  -

 االل ترونية المنتجة
ا٠ُ  1/10/2009حُلظَس ٖٓ 

31/12/2009 
ل المقالالررات تالالدري  الطالالب  وأعضالالا  هيئالالة التالالدريس علالالم اسالالتعما -

 االل ترونية المنتجة
ا٠ُ  1/1/2010حُلظَس ٖٓ 

31/3/2010 

 طال  علم استخداس المقررات االل ترونية 399تدري  -

ا٠ُ  1/4/2010حُلظَس ٖٓ 

30/6/2010 

طالالال  علالالم اسالالتخداس المقالالررات االل ترونيالالة لالال  معمالالل  505تالالدري  -
 ال مبيوتر بالمر ط

 حُظوخ٣ٍَ حُٔخ٤ُش  8.7.2 

 ٤ٗش حَُٔ٘ٝع ٤ِٓح -1

 ح٤ُِٔح٤ٗش حُظؼخهي٣ش اؿٔخٍ

ح٤ُِٔح٤ٗش  ٖٓ َٓ٘ٝع 

ICTP 

 حإلؿٔخ٢ُ ح٤ُِٔح٤ٗش ٖٓ ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش

160000 90000 250000 

 

 حُظل٣ٞالص حُٔخ٤ُش َُِٔ٘ٝع  -2

 طخ٣ٍن حُظل٣َٞ   حُيكؼش
ه٤ٔش حُظل٣َٞ 

 ٖٓ حَُٔ٘ٝع

ه٤ٔش حُظل٣َٞ 

ٖٓ ٓٔخٛٔش 

 حُـخٓؼش
 اؿٔخ٢ُ حُظل٣َٞ

 حأل٢ُٝ
7/10/2009  

27/1/2010  
3285  25000 28285 

 حُؼخ٤ٗش
11/11/2009  
1/3/2010  

28527  25000 53527 

 حُؼخُؼش
18/3/2010  
15/6/2010  

 40470  25000 65470 

 34402 -   34402 6/10/2010 حَُحرؼش
 0       حُوخٓٔش

 181684 75000 106684   حإلؿٔخ٢ُ

      حُٔظزو٢ ٖٓ ح٤ُِٔح٤ٗش

 
 

( طل٤َِ حَُٜٔٝكخص2هْ  ًٗٔٞؽ ٍ  

  الجامعة:بنً سًٌا  :مشرًع انتاج المقررات األلكترًنٌة  المشرًع ماس

   (II -13 –EL -ELC) كًد المشرًع:



 205 

 ICTPط٣َٞٔ د(  طل٤ِـــَ حُٜٔـَٝكـــخص ٖٓ 2ًٗٔٞؽ  

 حإلؿٔخ٢ُ حُظ٤ٛٞق  حُز٘ي
حُ٘ٔزش ٖٓ 

 اؿٔخ٢ُ حُز٘ي
ٗٔزش  اؿٔخ٢ُ حُز٘ي 

 ا٢ُ ح٤ُِٔح٤ٗش

 مبانً غٌر سكنٌة -1
  0 منشأت جديدو  1-1

  
  0 ل بل وتجديد  1-2

    0 لجمالً مبانً غٌر سكنٌة

 تجيٌزات -2

  0 أثا   2-1 

  
  0 مستهل ات  2-2 

  0 مستلطمات تشؽيل  2-3 

  0 أخرى   4 - 2

    1000 لجمالً التجيٌزات

 آالت ًمعدات -3

  0 هأجهطي  مبيوتر ولواطم  3-1

  
أجهالالالالالالالطي عالالالالالالالرض وتصالالالالالالالوير     3-2

 ووسائل تعليمية
0  

  0 أجهطي تخصصية  3-3

  0 أخرى   4 - 3

    0 لجمالً آالت ًمعدات

4 -
  

ث
حً
ًب
ت 
سا
را
د

 

4-
1
ت  
فأ
كا
م

 

  16199 لريآل ااداري   4-1-1

  66872 الفريآل التنفيني  4-1-2  

  15865 مشار ة خبرا   4-1-3

    98936 لمكافأتلجمالً ا

4-
2

  
طة
ش
ألن
 ا
ٌذ
نف
ت

 

  0 دراسات   4-2-1 

  

  0 تأهيل وتدري   4-2-2

  0 ندوات وورش عمل  4-2-3

  0 مشار ة ل  مؤتمرات   4-2-4

  0 عواعد وبيانات    4-2-5

  1875 لعبو وأعبس   4-2-6

  540 لنتقاالت ولتصاالت    4-2-7

  0 مصاريؾ بن ية    4-2-8

  5333 تشؽيلمصاريؾ    4-2-9

    7748 لجمالً تنفٌذ األنشطة

    106684 لجمالً دراسات ًبحًث

    106684 ابجمالً الكلً للمصرًفات

    0 الفارق بٌن التحًٌالت ًالمصرًفات
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 حُظوخ٣ٍَ حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش َُٔ٘ٝع حُزٞحرش حألٌُظ٤َٗٝش  8.8
 َ حُل٠٘ حُظو٣َ 8.8.1

لالال  لطالالار لنشالالا  مشالالروا البوابالالة االل ترونيالالة الخاصالالة بجامعالالة بنالال  سالالويؾ تالالس العمالالل علالال  

تطوير الموعع االل ترون  الخاص بالجامعة ل  العديد مو الموضوعات المترابطة و التال  يعتمالد 

يعتمالد هالنا التقريالر بصالوري أساسالية علال  البيانالات الخاصالة بموعالع الجامعالة "  عليها المشالروا .

http://www.bsu.edu.eg   و الالنلظ البيانالالات المتا الالة مالالو جميالالع المشالالروعات المفعلالالة لالال "

" و  النلظ  MISالجامعة عل  سبيل المثال ال ال صر " مر ط تطوير ن الس المعلومالات ااداريالة 

 -. ول  السياآل تس انجاط ا تم :مشروعات ضماو االعتماد و الجودي 

لنشا  موعالع ال ترونالم خالاص بو الدي ضالماو الجالودي واالعتمالاد الخاصالة ب ليالة التعلاليس  – 1

 .( www.qaap2indus.bsu.edu.egالصناع  )

االنتها  مو عمل االصدار الثان  مو اسطوانة جامعة بن  سويؾ و التال  تضالس نبالنات  – 2

  ت الت  تس انجاطها علم الن و التالم :ت و نشري الجامعة و المشروعاعو جميع ال ليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تالالس االنتهالالا  مالالو ادراج دليالالل و الالدي لداري مشالالروعات التطالالوير لالال  موعالالع جامعالالة بنالال   – 3

   .سويؾ و ايضا ل  موعع و دي اداري المشروعات بالجامعة 

http://www.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/
http://www.qaap2indus.bsu.edu.eg/
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عمالل الالدورى لفريالآل عمالل الموعالع بامالداد موعالع الجامعالة ) ليالات ، هنا باالضالة الالم ال - 4

لموعع االل ترونم مالع مالا المتطامنة لوالبيانات  ال ديثة مشروعات ال ....( بأخر االخبار

 يتس لم الجامعة   ل .
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 حُظوخ٣ٍَ حُٔخ٤ُش  8.8.2

 ICTPأ( ح٤ُِٔح٤ٗش حإلؿٔخ٤ُش ٝحَُٜٔ٘ف ٖٓ َٓ٘ٝع  10ًٗٔٞؽ ٍهْ  

 حإلؿٔخ٢ُ رخُـ٤٘ش ح١َُٜٔ ر٘ٞى حَُٜف

ش اؿٔخ٢ُ حُو٤ٔ 
 حُظؼخهي٣ش

اؿٔخ٢ُ 
 حَُٜٔ٘ف

حُٔظزو٢ رخ٤ُِٔح٤ٗش 
 حُظؼخهي٣ش

ت
سا
را
ًد
ث 
حا
أب
د 
بن

 

مل
لع
 ا
ق
رٌ
ف

 

 30220 29700 59920 ابدارة 

 0 0  الفنً

 2900- 2900  لستشارٌٌن

 27250- 27250  مدخلً البٌانات

 0 0  بدالت لنتقال السفر
 70 59850 59920 الً بند أبحاث ًدراساتلجم

ت 
ال
 آ
ند
ًب
ت 
زا
يٌ
ج
لت
 ا
ند
ب

ت
دا
مع
ً

 

زة
جي
أ

 
 

   0 0 

   0 0 

   0 0 

   0 0 

ت
ٌا
ج
ما
بر

 

   0 0 

لجمالً بند التجيٌزات ًبند آالت 
 0 0 0 ًمعدات

ت
سا
را
ًد
ث 
حا
أب

 

ٌذ
نف
لت
 ا
ا
رٌ
صا
م

 

 0 0  طباعة ًنشر ًلعالن

 0 0  أدًات كتابٌة

 0 0  ٌانة آالت ًمعداتص

نفقات ندًات ًلقامة مؤتمرات 
 ًلستقباالت )ًرش عمل(

 0 0 

    0 0 

 لجمالً بند نفقات لٌرادٌة مؤجلة
0 0 0 

 70 59850 59920 ابجمالً بالجنٌة المصري

 د( ح٤ُِٔح٤ٗش حإلؿٔخ٤ُش ٝحَُٜٔ٘ف ٖٓ ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش 10ًٗٔٞؽ ٍهْ   

 ر٘ٞى حَُٜف
 رخُـ٤٘ش ح١َُٜٔحإلؿٔخ٢ُ 

 اؿٔخ٢ُ حُو٤ٔش

 حُظؼخهي٣ش
اؿٔخ٢ُ 

 حَُٜٔ٘ف
حُٔظزو٢ رخ٤ُِٔح٤ٗش 

 حُظؼخهي٣ش

د 
بن

حا
أب

ث  را
ًد سا ت

رٌ 
ف

ق  عم
ال ل

 30000 0 30000 ابدارة  
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 0 0  الفنً

 0 0  لستشارٌٌن

 2300- 2300  مدخلً البٌانات

 386- 386  بدالت لنتقال السفر

 27314 2686 30000 ساتلجمالً بند أبحاث ًدرا

ت
دا
مع
ً 
ت
ال
 آ
ند
ًب
ت 
زا
يٌ
ج
لت
 ا
ند
ب

 

زة
جي
أ

 
 

   0 0 

   0 0 

   0 0 

   0 0 

ت
ٌا
ج
ما
بر

 

   0 0 

لجمالً بند التجيٌزات ًبند آالت 
 ًمعدات

0 0 0 

ت
سا
را
ًد
ث 
حا
أب

 

ٌذ
نف
لت
 ا
ا
رٌ
صا
م

 

 960- 960  طباعة ًنشر ًلعالن

 0 0  أدًات كتابٌة

 0 0  معداتصٌانة آالت ً

نفقات ندًات ًلقامة 
 مؤتمرات ًلستقباالت )ًرش عمل(

 0 0 

   0 0 

 960- 960 0 لجمالً بند نفقات لٌرادٌة مؤجلة

 26354 3646 30000 ابجمالً بالجنٌة المصري
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 حُـِء حُظخٓغ 

 طو٤٤ْ ٝٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حُوطش حألٓظَحط٤ـ٤ش

 ُِيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٝحُزلٞع

 

م  الطمنالالم لتنفيالالن الخطالالة األسالالتراتيجية للدراسالالات العليالالا والب الالو  والمالالوارد البرنالالا ..9

 المطلوبة لإل تياجات .

 الموارد المطلوبة أل تياجات تنفين الدراسات العليا والب و  ب ليات الجامعة . ..9

 .ب ليات الجامعة متابعة تنفين الخطة ااستراتيجية للدراسات العليا والب و   ..9

 أدا  الخطة األستراتيجية .تقييس  ..9
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 حُزَٗخٓؾ ح٢ُِ٘ٓ ُِظ٘ل٤ٌ حُوطش حألٓظَحط٤ـ٤ش ُِيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٝحُزلٞع رخُـخٓؼش ٝحُٔٞحٍى حُٔطِٞرش ُالكظ٤خؿخص
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 خص حُؼ٤ِخحُيٍحٓهطخع 

  ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حُوطش حألٓظَحط٤ـ٤ش ُِيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٝحُزلٞع ..9

 ُوطش حألٓظَحط٤ـ٤ش ك٢ ٤ًِش حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ ح 9.3.1

 حُز٤خٕ ّ
ٓٔخٛٔش 
 حُـخٓؼش

ٓٔخٛٔش 
 ح٤ٌُِش

 ٓالكظخص حإلؿٔخ٠ُ

وضججججججع بججججججرامج تعميميججججججة وتعججججججديل لججججججوائح  1
  - - - الدراسات العميا 

تحسجججين خجججدمات المكتبجججات والمعمومجججات  2
  - - - الرقمية 

  - - -  نشاء معامل لرفع كفاءة العممية البحثية 3
  1000 1000 - تطوير خطط البحث العممى  4
تحفيججز  عضججاء هيئججة التججدريس والهيئججات  5

المعاونة في البحث العممجى وبجرامج حجل 
  - - - مشكتت المجتمع 

اتفاقيجججات وبروتوكجججو ت التعجججاون الثقجججافى  6
  - - - مع المؤسسات األخرة 

  - - - تنمية قدرات  عضاء هيئة التدريس  7
  - - - وث عات الجودة والتميزدعم البح 8
عداد برامج التدريب  9   - - - تنمية وتطوير وا 

تطبيججق نظججم التطججوير وقيججاس األداء فججي  10
مجججججججججال البحججججججججوث ومقارنتهججججججججا بمعجججججججججايير 

 مرجعية 
- - -  

مسججاهمة الجامعججة فججي البعثججات الداخميججة  11
  - - - والخارجية واإلشراق المشتر  

دوات مخصصججججججججججججات المججججججججججججؤتمرات والنجججججججججججج 12
  26780 - 26780 والدورات التدريبية 

تبججججادل الزيججججارات مججججع األسججججاتعة األجانججججب  13
  - - - واستقدامهم 

  - - - تحفيز الباحثين في  عداد األبحاث  14
مسجججججججاهمة الجامعجججججججة فجججججججي سجججججججداد رسجججججججوم  15

ومكافجججججججج ت ترقيججججججججة األسججججججججاتعة واألسججججججججاتعة 
المسجججججججججججاعدين والمعيججججججججججججدين والمدرسججججججججججججين 

 المساعدين 
3738 - 3738  

  15000 - 15000 مساهمة الجامعة في تمويل المكتبة  16
مسججججججججججججاهمة الجامعجججججججججججججة فججججججججججججي األجهجججججججججججججزة  17

والكمبيجججوتر وتجهيجججز المقجججاءات ومجججا  لجججى 
 عل  

 من الموازنة 331000 - 331000

مسجججاهمة الجامعجججة فجججي النشجججر الخجججارجى  18
  - - - والمجتت ونشر األبحاث 
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 حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخهطخع 

 مسجججاهمة  خجججرة لمجامعجججة فجججي الدراسجججات 19
  - - - العميا والبحوث 

 ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حُوطش حألٓظَحط٤ـ٤ش ك٢ ٤ًِش حُظ٣َٔٞ  9.3.2

 ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش حُز٤خٕ ّ
ٓٔخٛٔش 
 ح٤ٌُِش

 ٓالكظخص حإلؿٔخ٠ُ

وضجججع بجججرامج تعميميجججة وتعجججديل لجججوائح  1
  - - - الدراسات العميا 

تحسججججججججججججججججججين خججججججججججججججججججدمات المكتبججججججججججججججججججات  2
  - - - والمعمومات الرقمية 

مجججججل لرفجججججع كفجججججاءة العمميجججججة  نشجججججاء معا 3
  14899 - 14899 البحثية

  - - - تطوير خطط البحث العممى  4
تحفيججججججججججز  عضججججججججججاء هيئججججججججججة التججججججججججدريس  5

والهيئات المعاونة في البحجث العممجى 
 وبرامج حل مشكتت المجتمع 

- - - 
 

اتفاقيجججججججججججات وبروتوكجججججججججججو ت التعجججججججججججاون  6
  - - - الثقافى مع المؤسسات األخرة 

  - - -  عضاء هيئة التدريس تنمية قدرات  7
  - - - دعم البحوث عات الجودة والتميز 8
عداد برامج التدريب  9   - - - تنمية وتطوير وا 

تطبيجججق نظججججم التطجججوير وقيججججاس األداء  10
في مجال البحوث ومقارنتهجا بمعجايير 

 مرجعية 
- - - 

 

مسجججججججججاهمة الجامعجججججججججة فجججججججججي البعثجججججججججات  11
الداخميجججججججججججججة والخارجيجججججججججججججة واإلشجججججججججججججراق 

 شتر  الم
- - - 

 

مخصصججججججججات المججججججججؤتمرات والنججججججججدوات  12
  5502 - 5502 والدورات التدريبية 

تبادل الزيارات مجع األسجاتعة األجانجب  13
  2000 - 2000 واستقدامهم 

  - - - تحفيز الباحثين في  عداد األبحاث  14
مسججججاهمة الجامعججججة فججججي سججججداد رسججججوم  15

ومكافجججج ت ترقيجججججة األسجججججاتعة واألسجججججاتعة 
ين والمعيجججججججدين والمدرسجججججججين المسجججججججاعد

 المساعدين 
10950 - 10950 

 

  25000 - 25000 مساهمة الجامعة في تمويل المكتبة  16
مسجججججججججاهمة الجامعجججججججججة فجججججججججي األجهجججججججججزة  17

والكمبيوتر وتجهيز المقاءات وما  لجى 
 عل  

57050 - 57050 
 

مساهمة الجامعة في النشر الخارجى  18
  - - - والمجتت ونشر األبحاث 
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 خص حُؼ٤ِخحُيٍحٓهطخع 

مساهمة  خرة لمجامعة في الدراسات  19
  - - - العميا والبحوث 

 
 

  حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٠ ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حُوطش حألٓظَحط٤ـ٤ش ك٢ ٤ًِش  9.3.3

 حُز٤خٕ ّ
ٓٔخٛٔش 
 حُـخٓؼش

ٓٔخٛٔش 
 ح٤ٌُِش

 ٓالكظخص حإلؿٔخ٠ُ

وضججججع بججججرامج تعميميججججة وتعججججديل لججججوائح  1
  - - - الدراسات العميا 

ات والمعمومجات تحسين خجدمات المكتبج 2
  - - - الرقمية 

 نشججججججاء معامججججججل لرفججججججع كفججججججاءة العمميججججججة  3
صناديق  384000 384000 - البحثية

 خاصة
  - - - تطوير خطط البحث العممى  4
تحفيز  عضاء هيئة التدريس والهيئات  5

المعاونججججة فججججي البحججججث العممججججى وبججججرامج 
 حل مشكتت المجتمع 

- - -  

عجاون الثقجافى اتفاقيات وبروتوكو ت الت 6
  - - - مع المؤسسات األخرة 

صناديق  3650 2650 - تنمية قدرات  عضاء هيئة التدريس  7
 خاصة

  - - - دعم البحوث عات الجودة والتميز 8
عداد برامج التدريب  9   - - - تنمية وتطوير وا 

تطبيق نظم التطوير وقياس األداء في  10
مججججججججال البحجججججججوث ومقارنتهجججججججا بمعجججججججايير 

 ية مرجع
- - -  

مساهمة الجامعة في البعثجات الداخميجة  11
  - - - والخارجية واإلشراق المشتر  

مخصصججججججججججات المججججججججججؤتمرات والنججججججججججدوات  12
  18150 - 18150 والدورات التدريبية 

تبججادل الزيججارات مججع األسججاتعة األجانججب  13
  - - - واستقدامهم 

  - - - تحفيز الباحثين في  عداد األبحاث  14
مسجججججاهمة الجامعججججججة فجججججي سججججججداد رسججججججوم  15

ومكافجججججج ت ترقيججججججة األسججججججاتعة واألسججججججاتعة 
المسجججججججججاعدين والمعيجججججججججدين والمدرسجججججججججين 

 المساعدين 
 ميزانية 2250 - 2250

صناديق  20087.5 20078.5 - مساهمة الجامعة في تمويل المكتبة  16
 خاصة
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 حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخهطخع 

مسجججججججججججاهمة الجامعجججججججججججة فجججججججججججي األجهجججججججججججزة  17
والكمبيججوتر وتجهيججز المقججاءات ومججا  لججى 

   عل
 موازنة عامة 405000 - 405000

مسججاهمة الجامعججة فججي النشججر الخججارجى  18
 موازنة عامة 1500 - 1500 والمجتت ونشر األبحاث 

مسججاهمة  خججرة لمجامعججة فججي الدراسججات  19
صناديق  17558 17558 - العميا والبحوث 

 خاصة
 

 ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حُوطش حألٓظَحط٤ـ٤ش ك٢ ٤ًِش ح٤ُٜيُش   9.3.4

 ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش خٕحُز٤ ّ
ٓٔخٛٔش 

 ح٤ٌُِش
 ٓالكظخص حإلؿٔخ٠ُ

وضججججججع بججججججرامج تعميميججججججة وتعججججججديل لججججججوائح  1
 الدراسات العميا.

    

تحسججججين خججججدمات المكتبججججات والمعمومججججات  2
 الرقمية .

    

   نشجججججججاء معامجججججججل لرفجججججججع كفجججججججاءة العمميجججججججة  3
 البحثية .

 نشججججاء معمججججل عقججججاقير 
110000 
+صجججججججججججججججججججججججججيانة 20000
 معامل

صجججججججججججججججججججيانة 
معامجججججججججججججججججججل 

300000 

  

     تطوير خطط البحث العممى . 4
تحفيجججز  عضجججاء هيئجججة التجججدريس والهيئجججات  5

المعاونجة فججي البحججث العممجى وبججرامج حججل 
 مشكتت المجتمع .

    

اتفاقيججججات وبروتوكججججو ت التعججججاون الثقججججافى  6
 مع المؤسسات األخرة.

    

   7450  تنمية قدرات  عضاء هيئة التدريس . 7
     ت الجودة والتميز.دعم البحوث عا 8
عداد برامج التدريب  9     9171 تنمية وتطوير وا 

تطبيججق نظججم التطججوير وقيججاس األداء فججي مجججال  10
 البحوث ومقارنتها بمعايي مرجعية.

    

مسجججاهمة الجامعجججة فجججي البعثجججات الداخميجججة  11
 والخارجية واإلشراق المشتر  .
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 خص حُؼ٤ِخحُيٍحٓهطخع 

مخصصججججججججججججات المججججججججججججؤتمرات والنججججججججججججدوات  12
 ت التدريبية .والدورا

9171    

تبججججادل الزيججججارات مججججع األسججججاتعة األجانججججب  13
 واستقدامهم 

 19700   

    57500 تحفيز الباحثين في  عداد األبحاث  14
مسججججججججاهمة الجامعججججججججة فججججججججي سججججججججداد رسججججججججم  15

ومكافجججججججج ت ترقيججججججججة األسججججججججاتعة واألسججججججججاتعة 
المسجججججججججججاعدين والمدرسجججججججججججين والمدرسجججججججججججين 

 المساعدين والمعيدين.

29850    

   22577  مساهمة الجامعة في تمويل المكتبة . 16
مساهمة الجامعة في األجهزة والكمبيجوتر  17

 وتجهيز المقاءات وما  لى عل  
 3000000استثمارة 
بجججججججاب ثجججججججانى 150000

 ومعدات وو ت سمعية

   

مسجججاهمة الجامعججججة فجججي النشججججر الخججججارجى  18
 والمجتت ونشر األبحاث .

6000 3500   

مجامعجججة فجججي الدراسجججات مسجججاهمة  خجججرة ل 19
 العميا والبحوث .

    

 ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حُوطش حألٓظَحط٤ـ٤ش ٤ٌُِش حُطذ حُز٤طَٟ  9.3.5

 حُز٤خٕ ّ
ٓٔخٛٔش 
 حُـخٓؼش

ٓٔخٛٔش 
 ح٤ٌُِش

 ٓالكظخص حإلؿٔخ٠ُ

وضجججججع بجججججرامج تعميميجججججة وتعجججججديل لجججججوائح  1
   - - الدراسات العميا.

تحسججين خججدمات المكتبججات والمعمومججات  2
 الرقمية .

- -   

   نشججججججاء معامججججججل لرفججججججع كفججججججاءة العمميججججججة  3
 البحثية .

- -   

   - - تطوير خطط البحث العممى . 4
تحفيز  عضجاء هيئجة التجدريس والهيئجات  5

المعاونججججة فججججي البحججججث العممججججى وبججججرامج 
 حل مشكتت المجتمع .

- -   
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 حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخهطخع 

اتفاقيججات وبروتوكججو ت التعججاون الثقججافى  6
 مع المؤسسات األخرة.

 -   

 صناديق خاصة  - 5000 نمية قدرات  عضاء هيئة التدريس .ت 7
 ميزانية   -  دعم البحوث عات الجودة والتميز. 8
عداد برامج التدريب  9     10000 تنمية وتطوير وا 

تطبيق نظجم التطجوير وقيجاس األداء فجي مججال  10
   - - البحوث ومقارنتها بمعايي مرجعية.

الداخميججة  مسججاهمة الجامعججة فججي البعثججات 11
 والخارجية واإلشراق المشتر  .

- -   

مخصصججججججججججات المججججججججججؤتمرات والنججججججججججدوات  12
 والدورات التدريبية .

30000    

تبجججادل الزيجججارات مجججع األسجججاتعة األجانجججب  13
   - - واستقدامهم 

   - - تحفيز الباحثين في  عداد األبحاث  14
مسجججججججاهمة الجامعجججججججة فجججججججي سجججججججداد رسجججججججم  15

عة واألسجججججججاتعة ومكافجججججج ت ترقيججججججة األسججججججات
المسجججججججججاعدين والمدرسجججججججججين والمدرسجججججججججين 

 المساعدين والمعيدين.

 -   

   - 22000 مساهمة الجامعة في تمويل المكتبة . 16
مسجججججججججججاهمة الجامعجججججججججججة فجججججججججججي األجهجججججججججججزة  17

والكمبيجججوتر وتجهيجججز المقجججاءات ومجججا  لجججى 
 عل  

استثمارة وباب    900000
 ثانى

مسججاهمة الجامعججة فججي النشججر الخججارجى  18
   - - تت ونشر األبحاث .والمج

مسججاهمة  خججرة لمجامعججة فججي الدراسججات  19
 العميا والبحوث .

 -   
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 خص حُؼ٤ِخحُيٍحٓهطخع 

 
  حُؼِّٞٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حُوطش حألٓظَحط٤ـ٤ش ٤ٌُِش  9.3.6

 ح٤ٌُِش ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش ٓٔخٛٔش حْٓ حُزَٗخٓؾ ّ

 - - وضع برام  تعليمية 1
 - ج20000 ت سيو خدمات الم تبة 2
 - ج2000000 لدلع  فا ي العملية الب ثيةلنشا  معامل  3
 - - تطوير خطط الب   العلم  4
 - - ت فيط أعضا  هيئة التدريس 5
 - - اتفاعيات وبروتو والت 6
 - - تنمية عدرات أعضا  هيئة التدريس 7
 - - دعس الب و  نات الجودي 8
 - - تنمية وتطوير ولعداد برام  التدريس 9

 - - رتطبيآل ن س التطوي 10
مسالالالالاهمة الجامعالالالالة لالالالال  البعثالالالالات الداخليالالالالة والخارجيالالالالة  11

 وااشراؾ المشترظ
 - ج10100

 - ج47000 مخصصات المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية 12
 ج22000 - تبادل الطيارات مع األساتني األجان  13
 ج10000 - ت فيط البا ثيو ل  لعداد األب ا  14
اد رسالالالوس وم الالالالات ترعيالالالة مسالالالاهمة الجامعالالالة لالالال  سالالالد 15

 األساتني
 - ج6100

 - ج20000 مساهمة الجامعة ل  تمويل الم تبة 16
 - ج2050000 مساهمة الجامعة ل  األجهطي وال مبيوتر 17
 ج9000 - مساهمة الجامعة ل  النشر الخارج  18
 - - مساهمات أخرى للجامعة ل  الدراسات العليا 19
 ج20000 ج40000 مساهمة ل  المؤتمرات 20
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 حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخهطخع 

 
 

  حُظـخٍس ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حُوطش حألٓظَحط٤ـ٤ش ٤ٌُِش  9.3.7

ٓٔخٛٔش  حُز٤خٕ ّ

 حُـخٓؼش

ٓٔخٛٔش 

 ح٤ٌُِش

 ٓالكظخص حالؿٔخ٠ُ

وضجججججججع بجججججججرامج تعميميجججججججة وتعجججججججديل لجججججججوائح   -1
 الدراسات العميا 

- 1500 -  

تحسجججججين خجججججدمات المكتبجججججات والمعمومجججججات  -2
 الرقمية 

- 6000 -  

  - - - امل لرفع كفاءة العممية البحثية انشاء مع -3
  - - - تطوير خطط البحث العممى  -4
تحفيجججز اعضجججاء هيئجججة التجججدريس والهيئجججات  -5

المعاونججة فججى البحججث العممججى وبججرامج حججل 
 مشكتت المجتمع 

- - -  

اتفاقيات وبروتوكو ت التعاون الثقافى مع  -6
 المؤسسات ا خرة

- - -  

  - 8160 - اء هيئة التدريس تنمية قدرات اعض -7
  - - - دعم البحوث عات الجودة والتميز -8
  - - - تنمية وتطوير واعداد برامج التدريب -9

تطبيجججق نظجججم التطجججوير وقيجججاس ا داء فجججى  -10
مججججججججججال  البحجججججججججوث ومقارنتهجججججججججا بمعجججججججججايير 

 مرجعية 

- - -  

مسججججاهمة الجامعججججة فججججى البعثججججات الداخميججججة  -11
 المشتر  والخارجية وا شراق

2200 - -  

مخصصات المؤتمرات والندوات والدورات  -12
 التدريبية 

- - -  

تبجججججادل الزيجججججارات مجججججع ا سجججججاتعة ا جانجججججب  -13
 واستقدامهم 

- - -  
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 خص حُؼ٤ِخحُيٍحٓهطخع 

  - - - تحفيز الباحثين فى اعداد ا بحاث -14
مسججججججججاهمة الجامعججججججججة فججججججججى سججججججججداد رسججججججججوم  -15

ومكافجججججججججات ترقيجججججججججة ا سجججججججججاتعة وا سجججججججججاتعة 
والمعيججججججججججججججدين والمدرسججججججججججججججين المسججججججججججججججاعدين 
 المساعدين 

- 3600 -  

  - 9752 - مساهمة الجامعة فى تمويل المكتبة  -16
مسججاهمة الجامعججة فججى ا جهججزة الكمبيججوتر  -17

 وتجهيز المقاءات وما الى عل  
- 7260 -  

مسججججاهمة الجامعجججججة فججججى النشجججججر الخجججججارجى    -18
 والمجتت ونشر ا بحاث 

- 10000 -  

ة لمجامعججججة فججججى الدراسججججات مسججججاهمة اخججججر  -19
 العميا والبحوث 

- - -  

 
 
 

  حُظَر٤ش ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حُوطش حألٓظَحط٤ـ٤ش ٤ٌُِش  9.3.8

ٓٔخٛٔش  حُز٤خٕ

 حُـخٓؼش

ٓٔخٛٔش 

 ح٤ٌُِش

 ٓالكظش حإلؿٔخ٢ُ

وضع برامج تعميمية وتعديل لوائح 
 الدراسات العميا

    

تحسين خدمات المكتبات والمعمومات 
 الرقمية

 25000 25000  

  107000 107000   نشاء معامل لرفع كفاءة العممية البحثية
     تطوير خطط البحث العممي

تحفيز  عضاء هيئة التدريس والهيئات 
المعاونة في البحث العممي وبرنامج حل 

 مشكتت المجتمع

    

    اتفاقيات وبروتوكو ت التعاون الثقافي مع 
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 حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخهطخع 

 المؤسسات األخرة
  19800 19800  ضاء هيئة التدريستنمية قدرات  ع

     دعم البحوث عات الجودة والتميز
عداد برامج التدريب      تنمية وتطوير وا 

تطبيق نظم التطوير وقياس األداء في 
 مجال البحوث ومقارنتها بمعايير مرجعية

    

مساهمة الجامعة في البعثات الداخمية 
 والخارجية واإلشراق المشتر 

 11400 11400  

مخصصات المؤتمرات والندوات والدورات 
 التدريبية

 65000 65000  

تبادل الزيارات مع األساتعة األجانب 
واستقدامهم تحفيز الباحثين في  عداد 

 األبحاث

    

مساهمة الجامعة في سداد رسوم 
ومكاف ت ترقية األساتعة واألستاعة 
المساعدين والمعيدين والمدرسين 

 المساعدين

    

     مة الجامعة في تمويل المكتبةمساه
مساهمة الجامعة في األجهزة والكمبيوتر 

 وتجهيز المقاءات وما  لى عل 
    

مساهمة الجامعة في النشر الخارجي 
 والمحتت ونشر األبحاث

    

مساهمة  خرة لمجامعات في الدراسات 
 العميا والبحوث
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 خص حُؼ٤ِخحُيٍحٓهطخع 

 
 ح٥ىحد٤ٌُِش  ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حُوطش حألٓظَحط٤ـ٤ش 9.3.9

 خٕـــــــــــــــــــــــــــــحُز٤ ّ
ٛ٘خى٣ن 

 ح٤ٌُِش

ٓٞحُٗش 

 حُـخٓؼش

  1550 وضع برامج تعميمية وتعديل لوائح الدراسات العميا 1
   تحسين خدمات المكتبات والمعمومات الرقمية  2
    نشاء معامل لرفع كفاءة العممية البحثية  3
   تطوير خطط البحث العممى  4
تحفيجججز  عضجججاء هيئجججة التجججدريس والهيئجججات المعاونجججة فجججي البحجججث العممجججى  5

 وبرامج حل مشكتت المجتمع 
  

   اتفاقيات وبروتوكو ت التعاون الثقافى مع المؤسسات األخرة  6
  3900 تنمية قدرات  عضاء هيئة التدريس 7
   دعم البحوث عات الجودة والتميز 8
عداد برامج 9   9800 التدريب تنمية وتطوير وا 

تطبيجججق  نظجججم التطجججوير قيجججاس األداء فجججي مججججال البحجججوث ومقارنتهجججا بمعجججايير  10
 مرجعية 

  

   مساهمة الجامعة في البعثات الداخمية والخارجية واإلشراق المشتر  . 11
/60 مخصصات المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية  12

13972 
24515 

   عة األجانب واستقدامهم تبادل الزيارات مع األسات 13
  50/4201 تحفيز الباحثين مع  عداد األبحاث 14
مسججججاهمة الكميججججة/ والجامعججججة فججججي سججججداد رسججججوم ومكافجججج ة ترقيججججة األسججججاتعة  15

 واألساتعة المساعدين والمعيدين والمدرسين المساعدين .
10842 2000 

 20000 16000 بة(مساهمة الكمية / الجامعة في تمويل المكتبة ةدعم كتب لممكت 16
مساهمة الجامعة في األجهزة والكمبيوتر وتجهيز القاعات وما  لى علج   17

. 
  

  5617 مساهمة الجامعة في النشر الخارجى والمجتت ونشر األبحاث  18
   مساهمات  خرة لمجامعة في الدراسات العميا والبحوث . 19
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 حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخهطخع 

 
  ُطذ حٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حُوطش حألٓظَحط٤ـ٤ش ٤ٌُِش 9.3.10

ٓٔخٛٔش  حُز٤خٕ

 حُـخٓؼش

 ٓالكظش حإلؿٔخ٢ُ ٓٔخٛٔش ح٤ٌُِش

وضع برامج تعميمية وتعديل لوائح الدراسات 
 العميا

- - - - 

تحسجججججججين خججججججججدمات المكتبجججججججات والمعمومججججججججات 
 الرقمية

- - - - 

 - - - -  نشاء معامل لرفع كفاءة العممية البحثية
 - - - - تطوير خطط البحث العممي

هيئجججججة التجججججدريس والهيئجججججات تحفيجججججز  عضجججججاء 
المعاونجججة فجججي البحجججث العممجججي وبرنجججامج حجججل 

 مشكتت المجتمع

   10000 
لشججججججججججججججججججججججركة 

 األدوية

اتفاقيججات وبروتوكججو ت التعججاون الثقججافي مججع 
 المؤسسات األخرة

- - - - 

     تنمية قدرات  عضاء هيئة التدريس
   84000  دعم البحوث عات الجودة والتميز

عدا      د برامج التدريبتنمية وتطوير وا 
تطبيجججججق نظجججججم التطجججججوير وقيجججججاس األداء فجججججي 

 مجال البحوث ومقارنتها بمعايير مرجعية
    

مسججججججاهمة الجامعججججججة فججججججي البعثججججججات الداخميججججججة 
 والخارجية واإلشراق المشتر 

    

مخصصجججات المجججؤتمرات والنجججدوات والجججدورات 
 التدريبية

    

تبجججججججادل الزيجججججججارات مجججججججع األسجججججججاتعة األجانجججججججب 
 مهم واستقدا

    

     تحفيز الباحثين في  عداد األبحاث
    مسججاهمة الجامعججة فججي سججداد رسججوم ومكافجج ت 
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 خص حُؼ٤ِخحُيٍحٓهطخع 

ترقيججججججججججة األسججججججججججاتعة واألسججججججججججتاعة المسججججججججججاعدين 
 والمعيدين والمدرسين المساعدين

 24عجججججججججججدد  44500 14500 30000 مساهمة الجامعة في تمويل المكتبة
 كتاب

مسججججاهمة الجامعججججة فججججي األجهججججزة والكمبيججججوتر 
 هيز المقاءات وما  لى عل وتج

- 18.599.96   

مسجججججججاهمة الجامعجججججججة فجججججججي النشجججججججر الخجججججججارجي 
 والمحتت ونشر األبحاث

    

مسجججججاهمة  خجججججرة لمجامعجججججات فجججججي الدراسجججججات 
 العميا والبحوث

    

 
  2009/2010طو٤٤ْ حىحء حُوطش حالٓظَحط٤ـ٤ش ُِيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ر٤ٌِخص حُـخٓؼش  11.4

دت بجداول الموارد المطلوبة ال تياجات تنفين الخطة ااستراتيجية للدراسالات باستقرا  المعلومات التم ور

( مقارنالالالة بجالالالداول متابعالالالة بتنفيالالالن الخطالالالة 11.2العليالالا والب الالالو  ب ليالالالات الجامعالالالة ) الجالالالداول الالالالواردي لالالالم بنالالالد 

 -(( يتضح مدى ان رالات الخطة عو األدا  الفعلم علم الن و التالم :11.3األستراتيجية )بند )

 -طلي٣غ حُزَحٓؾ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝطؼي٣َ ُٞحثق حُيحٍٓخص حُؼ٤ِخ ٝحُزلٞع : 11.4.1

يوضالالح الجالالدول التالالالم االخالالتبؾ والتبالالايو ليمالالا بالاليو مؤشالالرات االدا  التالالم توضالالح مالالدى ت الالدي  البالالرام  

 -علم الن و التالم : 2009/2010التعليمية وتعديل لوائح الدراسات العليا والب و  ب ليات الجامعة العاس 

 حالىحء حُلؼ٠ِ وطشحُ
 حالهظالف

 رخُ٘وٚ رخ٣ُِخىس

1310000 3050 - 1306950 

ويتس تفسير نلظ مو خبل القول بعدس ت قيآل ال ليات للخطة ليما يتعلآل بت الدي  برامجهالا التعليميالة وتعالديل 

لوائ ها لم ضالو  ا تياجالات الصالناعة وسالوآل العمالل والمجتمالع لالم تخصصالات عمليالة مسالت دثة او لالم وضالع 

ام  تعليمية متميطي ، وتعديل لوائ ها لم مجال الدراسات العليا والب و  ، ويتعيو ااشاري علم وجة الت ديد بر

الالم الت قالالآل مالالو الولالالا  بمؤشالالرات األدا  لالالنلظ البنالالد مالالو خالالبل  ليالالات التجالالاري وا دا  والطالال  البشالالرى وبالالاع  

 -ال ليات علم الن و     التال  :

علم التوال  لم  يو أو المخصص لم الخطة  1550،  1500اتفاآل مبلػ عامت  لية التجاري وا دا  ب -

 جنية . 80000ل ل  لية 
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لالالس تقالالس  ليالالة الطالال  البشالالرى باتفالالاآل اى شالالئ رؼمالالا عالالو او مقتر الالات التالال  وردت بالخطالالة تت لالالؾ مبلالالػ  -

 جنية . 430000

 لس تقس اى  لية باتفاآل اى شئ ورد بالخطة . -

 -ٓخص :ٖ هيٓخص حٌُٔظزخص ٝحُٔؼ٤ِٞلٔط 9.4.2

يوضح الجدول التالم التبايو واختبؾ لم ت سيو خالدمات الم تبالات والمعلومالات ليمالا باليو الخطالة واألدا  

 -: 2009/2010الفعل  بالجامعة و لياتها للعاس 

 

 حُوطش حُز٤خٕ
 حالىحء حُلؼ٠ِ

 حالؿٔخ٠ُ
 حهظالف

 رخُ٘وٚ رخ٣ُِخىس  ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ح٤ٌُِخص ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُـخٓؼش 

ا  11.2لجطططططداًل با الطططططًارد

11.3  
680000  31000 31000 

  

   263000 101000 162000  4.6مقتنٌات كتب 

مصرًفات مشرًع المكتبطة 

 االلكترًنٌة

الجامعة  45670 

ICTP+ 
- 45670 

  

 680000 207670 132000 339670 - 340330 

اسالالتفادي  ليالالات الجامعالالة باسالالتقرا  مالالا ورد بالجالالدول السالالابآل يتضالالح أو هنالالاظ تبالالايو بالالالنقص بمعنالالم عالالدس 

بالمخصص لها لم الخطة رؼما عو الفقالر الواضالح لم تبالات  ليالات الجامعالة سالوا  مالو  يال  موعالع الم تبالة أو 

المسا ة المخصصة ، أو التجهيطات الشاملة بها أو نقص عالدد اخصالائم الم تبالات المالؤهليو المشالرليو عليهالا ، 

سالالوؾ ت الالل تلالالظ الثؽالالري مالالع أهميالالة اهتمالالاس عمالالدا  ال ليالالات األمالالر الالالنى يم الالو القالالول معالاله أو الم تبالالة المر طيالالة 

 بالم تبات ولعطائها أولوية  بيري  تم يسهس نلظ لم تطوير الدراسات العليا والب و  .

 -اٗ٘خء ٓؼخَٓ ُيكغ ًلخءس حُؼ٤ِٔش حُزلؼ٤ش : 9.4.3

الفعلالالم ل ليالالات يوضالالح الجالالدول التالالالم التبالالايو لالالم المخصالالص بالخطالالة لرلالالع  فالالا ي العمليالالة الب ثيالالة واألدا  

 -: 2009/2010الجامعة عاس 

 ح٤ٌُِش حُوطش
 حُظزخ٣ٖ حألىحء حُلؼ٠ِ

 رخُ٘وٚ رخ٣ُِخىس حالؿٔخ٠ُ حُـخٓؼش

6772000 521000 4218910 4739910 - 2035090 

جنيالالة. والشالالظ أو  2035090باسالالتقرا  مالالا ورد بالجالالدول السالالابآل يتضالالح مالالدى االخالالتبؾ بالالالنقص بمبلالالػ 

الم لنشا  معمالل مر الطي يخالدس جميالع  ليالات الجامعالة وبالت ديالد ال ليالات التال  تقالدس بعمالل  الجامعة لم  اجة ما

 أب ا  تطبيقية .

 -اػيحى ٝطط٣َٞ حُوط٢ حُزلؼ٤ش ٝحُظٞٓغ ك٠ حَُٔ٘ٝػخص حُزلؼ٤ش : 9.4.4
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علالآل يوضح الجدول التال  التبايو ليما يتعلآل ما ورد بالخطة مقارنة بالاألدا  الفعلال  ل ليالات الجامعالة ليمالا يت

بوضع الخطط ااستراتيجية للب   العلم  وت فيط أعضا  هيئة التدريس وطرد برام  التوعيالة ل الل مشال بت 

المجتمالالع وتطالالوير ودعالالس التعالالاوو وتطالالوير اتفاعيالالات التعالالاوو الثقالالال  مالالع المؤسسالالات األخالالرى ألجالالرا  الب الالو  

 . الميدانية والتطبيقية المرتبطة بالقضايا القومية وااعليمية والدولية

 

 حالؿٔخ٠ُ حُوط٢
 حالهظالف

 رخُ٘وٚ رخ٣ُِخىس

1760000 58000 - 167000 

يوضالح مالا ورد بالجالدول السالابآل التبالايو الواسالع باليو مالا ورد بالخطالة واألدا  الفعلال  ،  األمالر الالني يشالالير 

ات بالجامعالة بوضود للم أهمية االهتماس بتطوير الخطط الب ثية ب ليات الجامعة والتعاوو ليمالا باليو أعسالاس ال ليال

لتفعيل تلظ الخطط بااضالة للم تع يس تمويل المشروعات الب ثية مو الجامعة وهالو مالا تالس تدار اله بالفعالل عالو 

طريالالآل ت الالويو لجنالالة الب الالو  بالجامعالالة ولنشالالا  صالالندوآل تمويالالل الب الالو  ووضالالع لالالوائح لتمويالالل الخطالالط الب ثيالالة 

 وت فيط البا ثيو ل   الة  ليات الجامعة وما الم نلظ .

 -ط٤ٔ٘ش هيٍحص أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍذ ٝحُٞظخثق حُٔؼخٝٗش : 9.4.5

يوضح الجدول التال  مدى التبايو ليما ورد بالخطة مقارنة باألدا  الفعل  ل ليات الجامعة ليما يتعلآل بتنمية 

عدرات وتطوير عالدرات أعضالا  هيئالة التالدريس والقيالادات وتطالوير ولعالداد بالرام  لتالدري  البالا ثيو بالمهالارات 

عالالدراتهس الب ثيالالة ووضالالع وتطبيالالآل ن الالس تطالالوير وعيالالاس لالالمدا  لالالم مجالالال الب الالو  مالالع مقارنتهالالا بمعالالايير  وتنميالالة

 -مرجعية :

 حُوطش
 حألىحء حُلؼ٢ِ

 حالؿٔخ٠ُ
 حالهظالف

 رخُ٘وٚ رخ٣ُِخىس حُـخٓؼش ح٤ٌُِش

1035000 50600 136603    

    دورات تدريبية  67000  

    لجاو ترعية  35650  

   289853 - 745147 

األمالالر الالالني يسالالتدعم طيالالادي  2009/2010جنيالالة خالالبل  745147يتضالالح او هنالالاظ اخالالتبؾ بالالالنقص يبلالالػ 

 االتفاآل علم نلظ البند لتنمية عدرات البا ثيو والقيادات .

 -ُإلريحع ٝطل٤ٖٔ حُؼالهخص حُؼوخك٤ش ٝحُو٤ْ حألهاله٤ش ُِزلٞع :طٞك٤َ حُٔ٘خم حُٔالثْ  9.4.6
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لما ورد بالخطة وما تس رصالدو مالو أدا  لعلالم لالم مجالال البعثالات والمالنح   ليل مقارويوضح الجدول التال  ت

المؤتمرات  مخصصات  ضوروااشراؾ المشترظ وتنفين برام  االتفاعيات الثقالية والبروتو بت الدولية وطيادي 

 -: 2009/2010داس األساتني خبل عاس ت واستقالم لية والدولية وتبادل الطيادا

 حُوطش
 ىحء حُلؼ٢ِحأل

 حالؿٔخ٠ُ
 حالهظالف

 رخ٣ُِخىس رخُ٘وٚ حُـخٓؼش ح٤ٌُِش

3310000 140772 144000    

    مؤتمرات بالخارج  132598  

 - 2869860  مؤتمرات بالخارج   22746  

3310000 140772 299362 440134 2869960 - 
األمالر الالني يتعاليو  3310000بمقالدار باستقرا  ما ورد بالجدول السابآل يتضح او هناظ اخالتبؾ بالالنقص 

 معه تشجيع لعامة المؤتمرات واستقداس األساتني وسفر البا ثيو ل ضور المؤتمرات الدولية .

 -ط٘ـ٤غ حَُ٘٘ حُؼ٢ِٔ ُزرلخع ٝحَُٔ٘ٝػخص حُزلؼ٤ش : 9.4.7

ا ثيو علم  يوضح الجدول التال  ت ليل مقارو لما ورد بالخطة وما تس رصدو مو أدا  لعلم بشاو ت فيط الب

لعداد األب ا  واالبت ار والنشر الخارج  ولنشا  مجبت ودوريات علميالة لنشالر األب الا  التطبيقيالة علالم ن الو 

 -: 2009/2010يتمشم مع المعايير العالمية خبل العاس  

 حُوطش
 حألىحء حُلؼ٢ِ

 حالؿٔخ٠ُ
 حالهظالف

 رخ٣ُِخىس رخُ٘وٚ حُـخٓؼش ح٤ٌُِش

1600000 12500 12250 24750 1575250  

باستقرا  ما ورد بالجدول السابآل يتضح مدى التبايو ليما ورد بالخطة وما تس رصدو مو أدا  لعلم ،  ي  

جنية األمر الني يشير  تما للالم أهميالة طيالادي ت فيالط وتشالجيع البالا ثيو  1575250بلػ االختبؾ بالنقص مبلػ 

معة بمنح م الات البا ثيو والني تس تفعيله اعتبار مو علم النشر الخارج  الدول  ) مع العلس بصدور عرار الجا

( بااضالة للم  أهمية لصدار مجلة دولية باسالس الجامعالة ) وعالد تالس لصالدار عالرار الجامعالة لال   2010أول يناير 

( بااضالة الم عياس  ليات الجامعة بإصدار مجبت تتمشالم مالع المعالايير الدوليالة )  2010هنا الشأو ل  مارس 

 اظ أربعة  ليات لقط ه  الت  تصدر مجبت علمية ( . ي  او هن

 طؼ٤ِن ػخّ  9.4.8

لت قيالالآل األهالالالداؾ  تيوضالالح الجالالدول التالالال  ت ليالالالل مقارنالالة لمالالا ورد بالخطالالة ااسالالالتراتيجية مالالو ا تياجالالا

 -: 2009/2010ااستراتيجية وما تس رصدو مو متابعة تنفين تلظ الخطة مو عبل الجامعة و لياتها خبل العاس 

 حهظالف رخُ٘وٚ حألىحء حُلؼ٢ِ حُوطش حالٓظَحط٤ـ٢ حُٜيف

التطالالالالالالوير المسالالالالالالتمر لبالالالالالالرام   -1

ات العليالالا والب الالو  ولالالوائح الدراسالال

ولنشالالا   وت سالاليو خالالدمات الم تبالالات

8765000 5082630 3682370 
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معامل لرلع ال فا ي العلميالة الب ثيالة 

. 

لعداد وتطوير الخطط الب ثية العلمية  -2

لب ثيالالالالة والتوسالالالالع لالالالال  المشالالالالروعات ا

وتطالوير ودعالس التعالاوو مالع المؤسسالات 

 .األخرى 

1760000 85000 1675000 

تطوير وتنمية عالدرات أعضالا  هيئالة  -3

التالالدريس ووضالالع ن الالس تطالالوير وعيالالاس 

أدا  لالالالال  مجالالالالال الب الالالالو  ومقارنتهالالالالا 

 . بمعايير مرجعية

1035000 289853 745147 

 وتالالولير منالالاخ اابالالداا والتميالالط وت سالالي -4

عيالالة وطيالالادي ة والقالاليس األخبالعبعالالات الثقاليالال

 مخصصالالالالالالالات  ضالالالالالالالور المالالالالالالالؤتمرات

 .والدورات التدريبية

3310000 440134 2869866 

لمالالالالالالالالالال  تشالالالالالالالالالالجيع النشالالالالالالالالالالر الع -5

والمشالالالالالالروعات الب ثيالالالالالالة ولنشالالالالالالا  

تمشالالالالم مالالالالع مجالالالالبت ودوريالالالالات ت

 .المعايير العالمية 

1600000 24750 1575250 

 10547633 5922367 16470000 حالؿٔخ٠ُ

دس يتضح مالدى االخالتبؾ بالالنقص ليمالا هالو مقالدر بالخطالة ااسالتراتيجية ومالا تالس رصالدو مالو  باستقرا  ما تق

تنفين الخطة االسالتراتيجية مالو واعالع المعلومالات التال  وردت مالو عبالل  ليالات الجامعالة ومالا تالس  صالرو مالو لداري 

خالتبؾ بالالنقض الجامعة ليما يتعلالآل ا تياجالات بتقريالر تطالوير الدراسالات العليالا والب الو  ،  يال  بلالػ مقالدار اال

جنية . األمر الني يعبر بصدآل وعدالة عو موعؾ تطوير الدراسات العليالا والب الو  بجامعالة بنالم  10547633

 -: 2009/2010سويؾ و لياتها الراهو خبل عاس 

ويشير نلظ الم وجالودي لجالوي عالد ترجالع للالم طيالادي المقالدر بالخطالة ااسالتراتيجية او عالدس القالدري علالم تنفيالن 

 تيجية علم الن و المستهدؾ ومو هنا يتس التوجيه باالت  :الخطة ااسترا

 لنشا  معمل مر طي للجامعة وطيادي النفقات ل  األجهطي البطمة لدعس والب   العلم  بالجامعة . -

لنشا  م تبة مر طية للجامعة تؽطم أوجه النقض والضعؾ ل  م تبات ال ليات مع علم طيادي االهتماس  -

 ا بالمقتنيات والتجهيطات المطلوبة بهدؾ ت سيو خدمات المعلومات والم تبات .بم تبات ال ليات وتطويده

تمويالالل ودعالالس الخطالالط والمشالالروعات الب ثيالالة التالال  تتسالالس بت قيالالآل أولويالالات الب الال  العلمالال  ومالالا يتفالالآل مالالع  -

 أولويات وطاري التعليس والب   العلم  .
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 ت فيط البا ثيو وتشجيع العلما  علم الب   العلم  المتميط . -

الدراسالالات العليالالا ب ليالالات الجامعالالة تتمشالالم   تخطالالط ب ثيالالة بالتعالالاوو بالاليو األعسالالاس العلميالالة ولدارا وضالالع -

وتتسآل مع أولويات الب   العلم  بالجامعة وبنا  وتطوير خطة لستراتيجية الب   العلم  ووضع آليات التنفين 

 علم مستوى الجامعة و لياتها .

مة تتفآل مع المعايير المرجعية الدوليالة علالم مسالتوى تطوير ولنشا  مجبت ودوريات علمية دولية م   -

 الجامعة وتشجيع النشر العلم  لمب ا  وت فيط أعضا  هيئة التدريس علم ن و مبئس .

 تولير مناخ بيئ  لإلبداا والتميط وت سيو العبعات الثقالية وتعميآل القيس األخبعية لم مجال الب و  . -

 صصات متميطي نادري .تطوير وتنمية عدرات البا ثيو ل   تخ -

التطوير المستمر لبرام  الدراسات العليا علم ن الو يوا ال  متطلبالات العصالر والصالناعة وسالوآل العمالل  -

 واست دا  تخصصات علمية جديد .

 طيادي مخصصات  ضور المؤتمرات والدورات التدريبية الت  تتسس بالدولية . -
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َ ؼٗخ ِء ُح  حـُ

ُزلٞع ر ٝح ٤ِخ  ؼ ٓخص ُح ٍح ي ٍ(طو٤ْ٤ أىحء ُح لِٞ َحف ُح ٝحهظ  َ ً٘خ و٤ٚ حُٔ ؼش  ٘ط ـٓخ ٤ِخص ُح ٌ 
Performance Evaluation of Postgraduate studies and Researches(Problems and Solutions) 

 .تعديل لوائح الدراسات العليا  -1

 أعداد الطب  المقيديو بالماجستير والد توراو والدبلوس .عياس  -2

 سائل الماجستير والد توراو .المتابعة الجيدي لإلشراؾ علم ر تقييس -3

 ضخامة أعداد شط  رسائل الد توراو . -4

 عدد المشروعات الب ثية المشتر ة مع جهات م لية أو أعليمية أو دولية .تقييس  -5

 ل  مجبت دولية . تقييس نشر األب ا  العلمية -6

 الدولية .تفعيل أعامة المؤتمرات العلمية واشتراظ  الة ال ليات ل  لعامة المؤتمرات والسيما  -7

تفعيل آليات تشجيع وت فيط البا ثيو سوا  ل ل مو  بار أو شبا  البا ثيو ب ليات الجامعة مالو  مدى -8

 خبل الجوائط التشجيعية أو التقديرية أو جوائط التفوآل أو التميط

 يات.المجبت العلمية الت  تقوس ال ليات بإصدارها ولقا لتقييس اللجاو العلمية الدائمة للترع تقييس أدا  -9

  ضور مشار ة ال ثير مو ال ليات ل  الب و  المقدمة للمؤتمرات خارج الجامعة  . مدى -10

 .المهمات العلمية والبعثات ل  بعض  ليات الجامعة  تقييس أدا  -11

 تش يل مجلس الدراسات العليا والب و  ال الم . تقييس وضع -12

سات العليا والب و  ب ليات الجامعة تفعيل أدا  األنشطة الو يفية المقرري لو ب  ال ليات للدرا مدى -13

 ل  عانوو الجامعة والئ ته التنفينية  . طبقاا للمقرر

وجود لداري للعبعات أو للشئوو الثقالية والعلمية تتبع لداري الدراسات العليا والب و  ب ل  لية مدى  -14

 مو  ليات الجامعة.

 . اواألشراؾ الفعال عليهأدا  م تبات  ليات الجامعة وعدس  تقييس -15

 .لمع س المسئوليو علم أداري ال ليات ول  عطاا الدراسات العليا والب و  بال ليات  تقييس أدا  -16

مالع أعسالاس ال ليالات المختلفالة لال  وضالع بالتعالاوو نجاد أداري الدراسات العليا ل  مع س ال ليالات  مدى -17

 .خطط للب و  وااشراؾ 

  منها.تفادي األس ومدى جس مقتنيات م تبات الجامعة و لياتها ،  عياس -18

 لعالية أدا  مشروعات التطوير المستمر ون س الجودي والتأهيل لمعتماد  مدى -19

 .مؤشرات أدا  لقياس تطورها  تقييس أدا  الخطط الب ثية ومدى وجود -20

 اداري و و مة مشروعات التعليس العالم .تقييس   -21

 وجود لجوي ل  الخطة األستراتيجية للدراسات العليا والب و . -22



 

 
20 

 حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخهطخع 

 ُٞحثق حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ طؼي٣َ -1

الا عالو عيالاس بعالض ال ليالات )الصاليدلة،  هناظ ثؽرات عديدي ل  لوائح الدراسات العليا ل ليات الجامعالة، ورؼما

ع الالس المسالالتهدؾ مالالو التعالالديبت، لال أو هنالالاظ  ليالالات متباطئالالة أو مالعلالالوس، التجالالاري، التعلالاليس الصالالناع ( بالالإجرا  

 .(1)دي ل  لوائ ها )ا دا ، التربية، ال قوآل(ممتنعة مو تضييآل الفجوي أو الثؽرات الموجو

  -يوضح نلظ الجدول التالم :

 طخ٣ٍن اٛيحٍ حُالثلش حْٓ ح٤ٌُِش ّ
 حُظؼي٣الص

 طخ٣ٍن حُظؼي٣َ
 ؿِث٠ ٠ًِ

 - - - 2007 الط  البشرى -1

 2010 - √ 2005 الصيدلة -2

 - - - التوجد دراسات عليا التمريض -3

 - - - ت علياالتوجد دراسا الهندسة -4

 2010 - √ 1989 العلوس -5

 - - √ 2010 التعليس الصناعم -6

 - - - 1986 الط  البيطرى -7

 - - - 2003 التربية -8

 - - - 1994 ا دا  -9

 - - - 1994 ال قوآل -10

 2010 √ - 2005 التجاري -11

 - - - التوجد دراسات عليا التربية الرياضية -12
 

 ُطالد حُٔو٤ي٣ٖ رخُٔخؿٔظ٤َ ٝحُيًظٍٞحٙ ٝحُيرِّٟٞآُش أػيحى ح -2

ا عو  ثالة عيد عدد الطب  ل   لية التربية )لسب  مؤعت( و لية ال قوآل )سنتيو مو خالبل دبلالوميو(  رؼما

الالا للدراسالالات العليالالا لالال   ليالالات  ثيفالالة العالالدد لالال  مر لالالة الب الالالوريوس مثالالل  ليالالات  لال أو هنالالاظ جالالن  ضالالئيل تماما

يالة عالو أسالبابها واعتالراد العالبج( وبالت ديالد ل) اهري يج  ب   المسئوليو بال 2009/2010خبل عاس التجاري 

ل  مجال الدبلومات التطبيقية بااضالة للالم  ليالة ا دا ، لضالب عالو ضالالة تسالجيل رسالائل الالد توراو لال   ليالة 

2009/2010خبل  ال قوآل
(2). 

 

                                           
 من التقرير. 3.1ينظر البند  (1)

 من التقرير. 1.6، 1.53، 1.4.2، 1.4.1ينظر البنود  (2)
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 ٣ٟٞق ًُي حُـيٍٝ حُظخ٠ُ :

 حْٓ ح٤ٌُِش ّ

 حٙحُيًظٍٞ حُٔخؿٔظ٤َ

ط٤ٜٔيٟ  حُيرِّٞ

 ٓخؿٔظ٤َ

ىٍؿش 

 حُٔخؿٔظ٤َ

ط٤ٜٔيٟ 

 ىًظٍٞحٙ

ىٍؿش 

 حُيًظٍٞحٙ

 24 15  27  حُطذ حُزَٟ٘ -1

  5  52 70 ح٤ُٜيُش -2

 - - - - - حُظ٣َٔٞ -3

 - - - - - حُٜ٘يٓش -4

  24 - 33 - حُؼِّٞ -5

 - - - 24 - حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٠ -6

 54 18 - 20 - حُطذ حُز٤طَٟ -7

 7289 17 - 20 - ُظَر٤شح -8

 4 17 - 26 65 ح٥ىحد -9

 1427 5 - 2 - حُلوٞم -10

 112 3 8 9 29 حُظـخٍس -11

 - - - - - حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش -12

 8906 101 8 193 164 حإلؿٔخ٠ُ
 

 ػيّ حإلَٗحف ٝحُٔظخرؼش حُـ٤يس ُإلَٗحف ػ٠ِ ٍٓخثَ حُٔخؿٔظ٤َ ٝحُيًظٍٞحٙ -3

مو ال ليات تتعلآل بفعالية ااشراؾ الجيالد علالم رسالائل الماجسالتير والالد توراو هناظ مشا ل عديدي ل  عديد 

لعل أهمها  ليالات ال قالوآل والتجالاري، وا دا ، والتربيالة، وربمالا مالرد نلالظ بسالب  عالدس تفعيالل ن الس جالودي األدا  

وعالدس  وربطها بال والط والم الات الخاصة باألدا ، والنتيجة ل  النهايالة ضالعؾ مع الس مخرجالات تلالظ الرسالائل

 ارتباطها بأولويات الخطة الب ثية الت  يتعيو وضعها باالرتباط بن س الجودي والتأهيل لبعتماد.

 ٟوخٓش أػيحى ٗطذ ٍٓخثَ حُيًظٍٞحٙ -4

رسالالالة )أعالالل  ليالالة لالال  تسالالجيل رسالالائل  99 2010/ 2009بلؽالالت عالالدد تسالالجيبت رسالالائل الالالد توراو خالالبل 

رسالالة د تالوراو تالس شالطبها ألسالبا  مترا مالة  74 أو هنالاظ عالدد رسالالة!!(، لال 2 –الد توراو ه   ليالة التجالاري 

خالالالبل  رسالالالالة 59بلالالالػ عالالالدد رسالالالائل الالالالد توراو المشالالالطوبة لالالال   ليالالالة وا الالالدي هالالال   ليالالالة ال قالالالوآل  يالالال  عديالالالدي 

، وهو ما يؤ د علم المشا ل المترا مالة مالو سالنوات سالابقة وعالدس دعالة التسالجيل وتفعيالل المتابعالة  2009/2010
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 .(3)مو واعع المسئوليو بتلظ ال لياتجود ن اس لم اسبة المسئولية عو وعدس ووااشراؾ عليها 

 ٟآُش ػيى ٝكـْ حَُٔ٘ٝػخص حُزلؼ٤ش حُٔ٘ظًَش ٓغ ؿٜخص ٓل٤ِش أٝ اه٤ٔ٤ِش أٝ ى٤ُٝش -5

خمسالة مشالروعات ب ثيالة لقالط )ثبثالة ليهالا تالس تمويلهالا عالو  2010/ 2009بلػ عدد تلظ المشروعات الب ثية خبل 

التنميالالة الت نولوجيالالة، مشالالروا مشالالترظ مالالع جهالالة دوليالالة السالالويد، مشالالروا مشالالترظ مالالع جامعالالة طريالالآل صالالندوآل العلالالوس 

 .(4)القاهري(

والشظ أو أ د مؤشرات أجرا  تطوير الب و  العلميالة هال  عالدد تلالظ المشالروعات الب ثيالة المشالتر ة مالع مختلالؾ 

عالدد و جالس تلالظ المشالروا ولالو يتالأتم  الجهات )م لية، لعليمية أو دولية( . ولالنلظ يسالتهدؾ خالبل األعالواس التاليالة طيالادي

نلالالظ لال باسالالت مال  الالالة مقومالالات تطالالوير ونهضالالة الب الالو  العلميالالة سالالوا  عالالو طريالالآل االهتمالالاس بالالالخطط الب ثيالالة و الال  

األعسالالاس علالالم تبنالال  خطالالط تتالالوائس مالالع أولويالالات الب الال  العلمالال ، وطيالالادي معامالالل الب الالو  وتطالالوير البينيالالة الت تيالالة للب الال  

 ثيو بااضالة للم وضع عاعدي بيانات لهؤال  البا ثيو والمشروعات الب ثية المختلفة.العلميو، و   وتشجيع البا 

 ٟآُش كـْ حألرلخع حُؼ٤ِٔش حٍُٔ٘٘ٞس ك٢ ٓـالص ى٤ُٝش -6

 11،  30/6/2010 تالم  1/1/2010بلػ عدد األب ا  العلمية الت  تس نشرها ل  مجالبت دوليالة خالبل الفتالري مالو 

.  2010 والط لتشجيع البا ثيو علم النشر الدول  ألب اثهس أعتباراا مالو أول ينالاير ب   علم ، وعد تس وضع م الات و

 .(5)بمعنم أدآل توجد أب ا  أخرى منشوري ل  مجبت دولية عبل نلظ التاري 

وتستهدؾ الخطة الب ثية األستراتيجية طياري عدد تلظ األب ا  والسيما مع مضاعفة عيمة تلظ الم الات التال  تسالهس 

لالال  توليرهالالا، وتأسالاليس صالالندوآل الب الالو  الالالني يالالتس تمويلالاله مالالو مصالالادر متعالالددي بااضالالالة للالالم طيالالادي مسالالاهمة الجامعالالة 

 ال ليات ل  تلظ ال والط والم الات.

 طلؼ٤َ أهخٓش حُٔئطَٔحص حُؼ٤ِٔش ٝحٗظَحى ًخكش ح٤ٌُِخص ك٢ اهخٓش حُٔئطَٔحص ٝال٤ٓٔخ حُي٤ُٝش -7

 10،  2010/ 2009عالالو طريالالآل الجامعالالة و لياتهالالا خالالبل الفتالالري بلؽالالت عالالدد المالالؤتمرات العلميالالة التالال  تالالس لعامتهالالا 

 .(6)مؤتمرات علمية علم الن و التال 

 

                                           
 من التقرير. 1.8ينظر البند  (3)

 من التقرير 2.1.3 ،2.1.2، 2.1.1ينظر البند  4))

 من التقرير. 2.2ينظر البند (5)
 من التقرير. 2.3ينظر البند  6))
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٤ِش ـخٓؼش حْٓ حٌُ  ُح
٤ِش  ً

طذ  ُح

٤ِش  ً

ُظَر٤ش  ح

٤ِش  ً

 ح٥ىحد

٤ِش  ً

 حُؼِّٞ

٤ِش  ً

طذ  ُح

 حُز٤ط١َ

٤ِش  ً

ُظـخٍس  ح

٤ِش  ً

لوٞم  ُح

٤ِش  ً

ُظَر٤ش  ح

٤ٟش ٣َخ  ُح

٤ِش  ً

٘يٓش  حُٜ

٤ِش  ً

 ْ٤ِ ُظؼ ح

ٜ٘خػ٢  ُح

٤ِش  ً

ٞ٣َ ُظٔ  ح

٤ِش  ً

٤ٜيُش  ُح

ػيى 

 حُٔئػَحص
2 2 1 2 2 1 - - - - - - - 

يتضالح مالو البيالاو السالابآل عالدس ليجابيالة عديالد مالو ال ليالالات لال  لعامالة أي مالؤتمر ) ليالة التجالاري،  ليالة ال قالوآل،  ليالالة 

 الصيدلة....(.

وال شالظ  –ة المالؤتمرات العلميالة علم الرؼس مو المجاالت العديدي الت  يتعيو أو نشارظ ليهالا تلالظ ال ليالات لال  لعامال

أو تلظ المؤتمرات العلمية تعتبر أ د آليات تطوير الب   العلم  مع    وتشالجيع البالا ثيو علالم المشالار ة بفاعليالة لال  

 لعداد مشروعات ب ثية يم و تطويرها وتمويلها األمر الني سيسفر  تما للم نهضة الب و  العلمية بالجامعة.

8- ٤ حء ٌُأَأ ٓأٖأ ًزأأخٍ أٝ ٗأأزخد حُزأأخكؼ٤ٖ ر٤ٌِأأخص حُـخٓؼأأش ٓأٖأ هأأالٍ ػأأيّ طلؼ٤أَأ آ٤ُأأخص ط٘أـأ غ ٝطلل٤أِأ حُزأأخكؼ٤ٖ ٓأٞأ

حُـٞحثِ حُظ٘ـ٤ؼ٤ش أٝ حُظوي٣َ٣ش أٝ ؿٞحثِ حُظلٞم أٝ حُظ٤ِٔ
7

 

رؼمالالا عالالو لعالالرار الجامعالالة لالالن س الجالالوائط المختلفالالة سالالوا  مالالو  يالال  اعتمادهالالا ضالالمو الخطالالة االسالالتراتيجية للجامعالالة 

الب الو  والموالقالة عليهالا مالو مجلالس الجامعالة، لال أناله يب ال  عالدس تفعيالل تلالظ الجالوائط بعالد للنهوض بالدراسات العليا و

 وعدس مشار ة ال ليات والمساهمة ل  طياري عيمة تلظ الجوائط.

ول  سبيل نلظ تالس لعالرار مجلالس الجامعالة للجنالة لنيالة وهيئالة دعالس لنال  للنهالوض بالب ال  العلمال  ولعامالة عيالد العلالس، 

الجوائط بااضالة للم لعرار م الأي أللضالل رسالائل الماجسالتير والالد توراو لطيالادي تشالجيع وت فيالط ومنح أنواا معينة مو 

 البا ثيو والمشرليو علم االرتقا  بمستواها.

ٍ حُٔـأالص حُظأ٢ طٜأيٍٛخ رؼٞأ ح٤ٌُِأخص  -9 ّ ح٤ٌُِأخص ربٛأيحٍٛخ ٝكٜٞأ حٗولخٝ ػيى حُٔـأالص حُؼ٤ِٔأش حُظأ٢ طوٞأ

 خٕ حُؼ٤ِٔش حُيحثٔش ُِظَه٤خص.ػ٠ِ طو٤٤ْ ٓوزٍٞ ٝكوخ ُظو٤٤ْ حُِـ

 لية( بإصدار مجلة علمية لنشالر األب الا  التال  يقالوس بإعالدادها البالا ثيو سالوا   12تقوس خمسة  ليات لقط )مو عدد 

 داخل ال لية أو خارجها مو  ليات تتبع جامعات أخرى.

ل مالالو اللجنالة العلميالالة ولال  نفالس الوعالالت لقالد  صالاللت المجالبت العلميالة التالال  تصالدرها تلالالظ ال ليالات علالم تقيالاليس مقبالو

الدائمة )علم سبيل المثال  صلت مجلة الدراسات المالية والتجارية علالم تقالدير خمالس درجالات مالو عشالري درجالات أي 

% مو تقييس اللجنة العلميالة الدائمالة للم اسالبة والمراجعالة لترعيالات األسالاتني واألسالاتني المسالاعديو( ، والشالظ أو 50نسبة 

                                           
7  من التقرير. 2.4ينظر البند 
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 8لعمل المتواصل ن و ت قيآل ألضل معايير لتقييس تلظ المجبت العلميةاألمر يتطل  مطيد مو الجهد وا

وال شظ لإو لداري الجامعالة تبالنل  الالة مالا لال  وسالعها ل ال  تلالظ ال ليالات ن الو جالودي تلالظ المجالبت، بااضالالة للالم 

 لصدار مجبت علمية متخصصة دولية يتس نشرها ال ترونياا مع دور نشر عالمية.

حٌُؼ٤أأَ ٓأأٖ ح٤ٌُِأأخص كأأ٢ حُزلأأٞع حُٔويٓأأش ُِٔأأئطَٔحص هأأخٍؽ حُـخٓؼأأش    ًٍشٓ٘أأخػأأيّ ك٠أأٍٞ ٝػأأيّ  -10

 ٓئطَٔ( . 11ٓئطَٔحً (   ٤ًِش حُطذ حُزَٟ٘  24ٝحهظٜخٍ حُٔ٘خًٍش كو٢ ػ٠ِ ٤ًِش حُؼِّٞ  

الشظ او مشار ة أعضا  هيئالة التالدريس ب ليالات الجامعالة لال  المالؤتمرات والساليما الدوليالة مالو المؤشالرات 

 يس أدا  الب   العلمم ومدى تطورو داخل  ليات الجامعة .الرئيسية لقياس وتقي

لنلظ مو األهمية بم او    المسئوليو بال ليات البا ثيو لديها ل  المشار ة بب الو  علميالة ودوليالة لال  المالؤتمرات 

ل علالم خارج مصر ، والسيما واو الجامعة تساهس بفعالية وليجابية ل  المساهمة ل  نفقات تفعيل تلظ األنشطة ولاليس أو

نلظ مو تعديل عواعد مساهمة الجامعة ل  نفقات الب و  والمؤتمرات والتم تس لعرارها والموالقة عليها ابتالدا  مالو ينالاير 

وضالع خطالة لتطالوير الب الو  والمسالاهمة لال  لال  ، والمطلو  مو مسئولم ال ليات التم تساهس علم ن الو لعالال  2010

 .1تجاري والصيدلية ، وا دا  ...( ليات ال وجه الت ديدعلم والمؤتمرات الدولية )

ٜٔخص  -11 ز٤ش . حُؼ٤ِٔشاٛيٍح حُٔ لٓخ ٔخءُش حُٔ ؼش ٟٝؼق حُٔ ٓخ ٤ًِخص حـُ زؼؼخص ك٢ رؼٞ   ُٝح

علمية( ،  مالا ضالاعت   مهمة  15مو  رالعلمية )أ ثضاعت عديد مو المهمات  2009/2010خبل الفتري 

ؾ المشالترظ عالالو طريالآل البالا ثيو بعالدد مالو  ليالالات علالم الجامعالة عديالد مالو البعثالالات سالوا  الخارجيالة او األشالرا

 .، أو ال اآل أى التطاس عليهس الجامعة . ولس يتس م اسبة ا د مو هؤال  البا ثيو 

 ط٤ٌَ٘ ٓـِْ حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٝحُزلٞع حُلخ٠ُ ط٘ٞدٝؿٞى ػ٤ٞد  -12

عالدد أثنالم عشالر  ليالة( لاألصل او ي وو نلظ المجلس م وناا مو و ب  ال ليات للدراسات العليالا والب و ) 

 -لال أو الوضع الراهو يشير للم أو ت ويو نلظ المجلس يقوس علم ا تم :

مالالع العلالالس بعالالدس وجالالود دراسالالات عليالالا بعالالد لالال   (( عمالالدا  )التمالالريض ، التربيالالة الرياضالالية ، الصالاليدلة3) -1

 األوليتيو . وال ليتي

خدمالة المجتمالع ) ليتالم التربيالة ، ( و ب   لية يجمعالوو باليو و الالة الدراسالات العليالا وشالئوو البيئالة و2) -2

 والتعليس الصناعم (.

 ( ممثل ل لية الهندسة )ممثل عو العميد(.1) -3

                                           
8  من التقرير. 2.4ينظر البند 

1 ( من التقرير .3.2ينظر البند ) 

 ( .3.4.2،  3.4.1( من التقرير )3.4البند ) ينظر 
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( و يل للدراسات العليا ) ليات التجاري والط  البيطرى والط  البشرى وال قوآل وا دا  والعلوس( 6) -4

. 

 لب و  .% مو تش يل الدراسات العليا وا50أى او نسبة و ب  الدراسات العليا يمثلوو 

ٝحُزلأٞع ر٤ٌِأخص حُـخٓؼأش  ػيّ طلؼ٤َ أىحء حألٗ٘طش حُٞظ٤ل٤أش حُٔوأٍَس ُأًٞالء ح٤ٌُِأخص ُِيٍحٓأخص حُؼ٤ِأخ -13

 ٝحُٔوٍَس ك٢ هخٕٗٞ حُـخٓؼش ٝالثلظٚ حُظ٘ل٣ٌ٤ش  .

الدراسالات العليالا والب الو  بصالفة عامالة علالم وجاله  المسئوليو علم لداري ال ليالة واداري ي  ينص  اهتماس 

 ااشراؾ( .أو تعديل تسجيبت رسائل الماجستير والد توراو وتعديبتها ) مد القيد  الت ديد علم

 بااضالة للم ااشراؾ علم لعداد المجلة العلمية لل لية )لو وجدت( .

وربما ي وو هناظ تجاهل عالاس لإلختصاصالات األخالرى المخولالة للقالائميو علالم العمالل لال  مجالال الدراسالات 

علالالم وجاله الت ديالد لال  مجالاالت الب الو  ، والعبعالات الثقاليالالة ضالح تفصاليبا ال قالاا العليالا والب الو  وهالو مالا سيت

 .والعلمية والم تبات ، واألشراؾ علم ن س الجودي ومشروعات ن س المعلومات واألتصاالت 

كلٌة من  اىحٍس ُِؼالهخص أٝ ُِ٘جٕٞ حُؼوخك٤ش ٝحُؼ٤ِٔش طظزغ اىحٍس حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٝحُزلٞع رٌَ ٝؿٞىػيّ  -14

تلالظ ال ليالات القليلالة اا لنهالا لال  و تم ل   ل وجودهالا  حُـخٓؼش حإل ك٢ ػيى ٓليٝى ٖٓ ح٤ٌُِخص .كلٌات 

 -ويم و توضيح نلظ علم الن و التالم :. ؼير مفعلة علم الن و المطلو  

        حْٓ ح٤ٌُِش

اىحٍس ٗجٕٞ ػوخك٤ش طخرؼش 

 ُِيٍحٓخص حُؼ٤ِخ
       

لمبنولالة سالوا  مالو  يال  الخطابالات الصالري ة المتعالددي لعمالدا  ال ليالات أو ورؼماا مو الم الاوالت الم ثفالة ا

عقالد عياس الدراسات العليا بالجامعالة بو ب  ال ليات للدراسات العليا والب و  ل  هنا الخصوص ، بااضالة للم 

عالو طريالآل مر الط تنميالة  2009متدر  مو مختلؾ  ليالات الجامعالة لال  عالاس  25دورات تدريبية لعدد أ ثر مو 

مالو تلالظ ال ليالات علالم علالس ودراسالة بشالئوو   وادر مؤهلالةبهدؾ لعداد عدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات 

العبعات الثقالية ، وينبؽم التأ يد علم او مع س مو يعملوو ل  أعمال تلظ الشئوو الثقالية يتبعالوو لداري شالئوو 

تن يس الجامعات والئ ته التنفينية ، ولمسؾ لأو وليست الدراسات العليا والب و  بالمخالفة لنص عانوو  لراداأل

أو ت الوو تلالظ ااداري تتالبعهس عالد بالا ت بالفشالل جهود و الب  ال ليالات للدراسالات العليالا والب الو  لال  هالنا الشالأو 

ألسالبا  عديالدي عالد ال ت الوو وتخضع اشرالهس بجان  عدس تفعيل عمالل لجالاو العبعالات الثقاليالة ب ليالات الجامعالة 

 نتيجة أدا  عطاا الشئوو الثقالية ب ليات الجامعة بالسل  .علم األمر النى يؤثر  –ت  مهس بعضها ت ت نطاآل 

ٜخ  ٌٓظزخصٟؼق أىحء  -15 ٤ِ ٍ ػ َحف كؼخ ٝٗا ٜخ  ْ كو٤و٠ُ  ؿٞى ىػ  ّٝ ػي ؼشٝ  ـٓخ ٤ِخص ُح ُز٤شً   . ؿخ
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د مشالروا مي نالة رؼماا عو وجود اهتمالاس  بيالر علالم مسالتوى الجامعالة او المجلالس األعلالم للجامعالات وعلالم وجاله الت ديال

الم تبالالات أو مشالالروا الم تبالالة الرعميالالة ورعابالالة الجالالودي عليهالالا ، اال انالاله ال توجالالد مشالالار ة ليجابيالالة مالالو لداري ال ليالالات لالال  مجالالال 

الدراسات العليا لضبا عو عدس    المشار ة ل  ااستفادي مو عواعد البيانات العالمية وتع يس تلالظ األسالتفادي مالو عبالل أعضالا  

ا ، وبصفة عامة ال توجد عموماا مشار ة لعالة ل  ندوات أو ورش عمل للتدري  علالم اسالتخداس تلالظ القواعالد هيئة التدريس به

مالالو عبالالل المسالالتفيديو )سالالوا  أعضالالا  هيئالالة التالالدريس أو الو الالائؾ المعاونالالة( أو وجالالود اهتمالالاس عالالاس برلالالع مسالالتوى أدا  العالالامليو 

 المتخصصيو بالم تبة .

ٔأأج٤ُٖٞ ػِأأ٠ اىحٍس ح٤ٌُِأأخص ٝكأأ٢ هطأأخع حُيٍحٓأأخص حُؼ٤ِأأخ ٝحُزلأأٞع ػأيّ ٝؿأأٞى ىٍٝ ِٓٔأأّٞ ُٔؼظأأْ حُٔ -16

رخ٤ٌُِخص ٓٞحء ك٢ ٓـخٍ  حُوطش حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٝٓظخرؼظٜخ ٝطو٤٤ٜٔخ أٝ َٓ٘ٝػخص حُظط٣َٞ رخُـخٓؼش ٝٓٞحء 

 ( حٝ َٓ٘ٝػخص حُـٞىسICTPأًخٗض َٓ٘ٝػخص  

سالآل مالع نفالس دور نائال  رئاليس القياس بتفعيل دور المنسآل علم تلالظ المشالروعات )علالم ن الو يتيتعيو  ي  

الجامعة للدراسات العليا والب و  ( أو  ضور الندوات وورش العمل والمشار ة بفعاليالة ليهالا او تفعيالل م الور 

 الدراسات العليا والب و  ل  تلظ المشروعات .

لأٞع ػيّ ٗـخف حىحٍس حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ك٢ ٓؼظْ ح٤ٌُِخص ٓغ أهٔخّ ح٤ٌُِخص حُٔوظِلش ك٢ ٟٝأغ هطأ٢ ُِز -17

 ٝحإلَٗحف ػ٠ِ ط٘ل٤ٌٛخ رخُظؼخٕٝ ٓغ حألهٔخّ حُٔوظِلش ُزهٔخّ .

لضبا عو عدس القياس بعمل منالسات ليمالا باليو أعضالا  هيئالات التالدريس لال  لعالداد مقتر الات ب ثيالة أو التنساليآل مالع 

 الهيئات العلمية والفنية المختلفة سوا  داخل أو خارج الببد .

خٓؼش ٤ًِٝخطٜأخ   ٟٝأآُش كـأْ حألٓأظلخىس ٝػأيى ٓأَحص حألٓأظؼخٍس ٓأٖ حٗولخٝ كـْ ٓوظ٤٘خص ٌٓظزخص حُـ -18

 حىهخٍ ٓوظ٤٘خص حُـخٓؼش ح٣َُٜٔش .

يتطل  األمر طيادي اهتماس عمدا  بال ليات وو بئهالا بم تبالة ال ليالة ، وطيالادي  جالس   مقتنياتهالا ،  مالا ي تالاج 

ديو لالال   ضالالور ورش العمالالل األمالالر للالالم طيالالادي وعالالم أعضالالا  هيئالالة التالالدريس والمدرسالاليو المسالالاعديو والمعيالال

والندوات مو أجالل طيالاري المواعالع العالميالة للم تبالة األل ترونيالة رؼمالاا عالو األرتفالاا النسالبم لعالدد مالرات التالردد 

  2010بعاس   2009نتيجة مقارنة عاس 

ولالال  ضالالو  الضالالعؾ الواضالالح ألدا  م تبالالات ال ليالالات وانخفالالاض  جالالس مقتنياتهالالا وصالالؽر  جالالس مسالالا تها 

ات التم تتضمنها يتعيو بجان  اهتمالاس المسالئوليو بال ليالات بالم تبالات ألهمتيهالا القصالوى لال  وانخفاض التجهيط

تطوير الدراسات العليا والب   العلمالم ولالنلظ يتعاليو األسالراا ن الو انشالا  الم تبالة المر طيالة للتؽلال  علالم  الالة 

                                           
 ( 4.2.1ينظر بالتفصيل البند) ( ،من التقرير .4.2.2 ) 
 ( من التقرير.4.4ينظر البند ) (2)
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ألنتها  مو انشالائها لال  الفتالري مواطو الضعؾ سالفة الن ر وهو ما توليه اداري الجامعة اهتمامها تماماا وجارى ا

 التالية .

 ػيّ كؼخ٤ُش أىحء َٓ٘ٝػخص حُظط٣َٞ حُٔٔظَٔ ٝٗظْ حُـٞىس ٝحُظؤ٤َٛ ُزػظٔخى  -19

(    ان كميجات التعمجيم الصجناعى (CIQAPر ما عن حصول كميتى الطب البيطرة والعموم عمجى مشجروعى 

اء تعجديتت جوهريجة فجي زيجارتين متتجابعيتن والطب البشرة والحقوق قد حصمت عمجى تقريجر  يجر مرضجى مجع  ججر 

كمججا حصججمت كميججة اآلداب والتربيججة الرياضججية عمججى تقججدير  يججر مرضججى مججع  جججراء تعججديتت جوهريججة  يضججا بجانججب 

حصول كمية التمريض عمى تقدير مرضى مع وجود تعديتت كما هنا  ت خر في التسويات المالية لكميجة اآلداب 

( لكميججة (CIQAPج(باإلضججافة لمججا سججبق فقججد تججم رفججض مشججروع 23950مبمجج  ج( وكميججة الحقججوق ة33820ةمبمجج  

 (..(CIQAPالتجارة وكمية الصيدلة ولم تتمكن كمية التربية بعد من التقدم لمشروع 

ًفً ضًء السلبٌات المًضحة سالفاً ًمشاكل ًمعًقطات التنفٌطذ فأنطو ًٌصطى فطً ضطًء نتطائ  تقٌطٌم أداء 

 -مشرًعات الجًدة ما ٌلى :

مشالروعات لنشالا  ن الاس جالودي داخلالم بال ليالات مالع مراعالاي تفالرؼهس  سو اختيار مديرى جالودي عاي مرا -1

 للعمل وعدس عملهس بو ائؾ عيادية أو لنية أخرى .

تفعيل التواصل المتبادل المستمر بيو مر ط ضماو الجودي والتأهيل لإلعتماد بالجامعالة ومرا الط الجالودي  -2

 بال ليات .

ارجييو )خارج الجامعة( مو المشهودي لهالس بال فالا ي والتأهيالل والساليما لال  مجالاالت األستعانة بخبرا  خ -3

متخصصة  س  ال لية ي ملوو  مستشاريو ل  مجاالت توصيؾ البرام  والمقالررات وتبنالم المعالايير 

 األ اديمية المرجعية .

دا  ل  جميع المجاالت التفعيل ال قيآل لمشار ة  الة أعضا  هيئة التدريس بال ليات لم تعطيط جودي األ -4

نات الصلة والسيما المشار ة ل  الولالا  بجميالع األهالداؾ واألنشالطة والبالرام  المتعلقالة ببالرام  الجالودي 

و ضور المناعشات وورش العمل والندوات والمؤتمرات وما للالم نلالظ مالع ربالط األشالتراظ والمسالاهمة 

 بن اس م الات الجودي المقرري .

ميالالة السالالليمة  مجلالالس لداري ن الالس الجالالودي الداخليالالة ، وتوطيالالع األختصاصالالات تفعيالالل أدا  الهيا الالل التن ي -5

 والمسئوليات ووجود ن اس للمجالس وللمسائلة مو عبل عميد  ل  لية )رئيس مجلس األداري(.
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تفويض مسئولية التنسيآل واألشراؾ علم األدا  الفعلم للجودي لو يل ال لية للدراسات العليا وتبعية نلالظ  -6

 وعات الجودي ونلظ  تم يتسنم وضع ن اس مبئس للمتابعة والتقييس الدورى .للمنسآل لمشر

 ػيّ حػيحى ٤ًِخص حُـخٓؼش هط٢ رلؼ٤ش ٝطلي٣ي ٓئَٗحص أىحء ُو٤خّ ططٍٞٛخ  -20

يتعيو وضع خطط ب ثيالة لجميالع ال ليالات عالو طريالآل األعسالاس العلميالة ب ليالات الجامعالة ، مالع مراعالاي التنساليآل مالع لدارات 

 يا بال لية والجامعة وضروري توالقها مع خطط الدولة والوطاري .الدراسات العل

 ما يج  او تضع اداري ال ليات بالجامعة  والط لتشجيع البا ثيو وربط نلظ بم الات  الجودي ، مالع أعالادي 

هي لة من ومة تسجيبت رسائل الالد توراو والماجسالتير ولقالاا لضالوابط تخالدس عضالايا المجتمالع والبيئالة مالع تعميالآل 

ي المشروعات التنالسالية ليمالا باليو اعضالا  هيئالة التالدريس ، مالع أهميالة ت ديالد مصالادر تمويالل لتلالظ األب الا  ل ر

والمشروعات سوا  م لياا أس خارجياا ، والعمل علم تفعيل دور األعساس العلمية ل  وضالع تلالظ الخطالط وتنفيالنها 

 .Interdisciplinary Researchولقاا للمستهدؾ وتشجيع التعاوو بيو تلظ االعساس 

 ما يج  وضع خطط لتفعيل أخبعيات الب   العلمم . مع طيادي التعاوو والتنسيآل مع مؤسسالات الصالناعة 

. 

ويتعالاليو او نضالالع أداري ال ليالالات واألعسالالاس العلميالالة مؤشالالرات ادا  القيالالاس لعاليالالة اداري الب الالو  العلميالالة علالالم 

 -سبيل المثال :

 علمية نات معامل تأثير. طيادي عدد األب ا  التم تنشر دولياا ل  مجبت -

 طيادي عدد المشروعات الب ثية الممولة مو هيئات ومؤسسات خارجية )م لية أس أجنية(. -

( سالنوات و الل خمالس سالنوات مقتر الة مالو األعسالاس العلميالة وتنفيالنها 3وجود خطط ب ثية سنوية و ل ) -

 علم ن و مبئس .

 لب   العلمم .وجود عدد مو المشروعات الب ثية التم تتوالآل مع أولويات ا -

 طيادي عدد األتفاعيات ومن رات التفاهس بيو الجامعة والمؤسسات الم لية واألجنبية . -

 طيادي عدد المسائل الب ثية وتفعيل األستفادي منها ل  الب   العلمم . -

طيادي عدد المؤتمرات والندوات وال لقات النقاشية التالم تالرتبط بأولويالات الب ال  العلمالم والمشالروعات  -

 ة علم مستوى  ليات الجامعة .الب ثي

 اعتماد شرا  األجهطي العلمية والمواد الب ثية . -

 حىحٍس ٝكًٞٔش َٓ٘ٝػخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٠ُ  -21

تطور مل و  ل  النهوض بأدا  مشروعات التطوير التعلاليس  العالالم . ورؼمالاا عالو  2009/2010شهد عاس 

عالالل اهمهالالا أعالالادي الن الالر لالال  هي الالل اداري تلالالظ نلالالظ لهنالالاظ عديالالد مالالو المشالالا ل تعالالوآل التقالالدس المسالالتهدؾ  ، ول
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المشروعات وأهمية تطوير هيا لها التن يمية مع ضروري وجود توصيؾ و يفم للعامليو القائميو علم تيسالير 

تلظ المشروعات علم ن و ي قآل األهداؾ المطلوبة بالأعلم مسالتوى أدا  بجانال  اعالادي الن الر لال  تشال يل و الدي 

ل و دي ضالماو الجالودي والتأهيالل لمعتمالاد بالجامعالة علالم الن الو الالنى ي قالآل اداري مشروعات التطوير أو تش ي

 األشراؾ المالم واادارى والفنم علم مشروعات التطوير بالش ل المستهدؾ وولقاا لمؤشرات األدا  المقرري . 

ات علم ولم سبيل ت قيآل نلظ يم و ت ديد الهيا ل التن يمية التم ت قآل ال و مة الجيدي ألدا  تلظ المشروع

 -الن و التالم :
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 ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُٞكيس اىحٍس َٓ٘ٝػخص حُظط٣َٞ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مجلس لداري و دي مشروعات التطوير

 

 مدير الو دي التنفيني

 

ابدارة التنفٌذٌة 

 للًحدة

 

مر ط تنمية 
 القدرات

مشروعات 
(ICTP) 

 

مر ط  ضماو 
 الجودي

 رئيس الجامعة. -

نائالالال  رئالالاليس الجامعالالالة للدراسالالالات  -
 العليا .

 يات.ل  ال عمدا -

 

مشروا شب ة 
 المعلومات

مشروا التدري  
علم ت نولوجيا 
 المعلومات 

مشروا 
البوابة 
 ةاال تروني

ن س مشروا 
 المعلومات
 اادارية

مشروا 
الم تبة 
 اال ترونية

مشروا 
التعليس 
 اال ترون 
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 ICTPح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ َُٔ٘ٝػخص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٠ٔ٤ َُٔ٘ٝع ٗظْ حُٔؼِٞٓخص حإلىح٣ٍش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٓـِْ اىحٍس ٝكيس

 َٓ٘ٝػخص حُظط٣َٞ

 

 حُٔي٣َ حُظ٘ل١ٌ٤ ُٞكيس

 َٓ٘ٝػخص حُظط٣َٞ

ٓي٣َ 

َٓ٘ٝع 

حُز٤٘ش 

 حألٓخ٤ٓش

ٓي٣َ 

َٓ٘ٝع 

حُزٞحرش 

حإلٌُظَٝٗ

 ش٣

 

 ٓي٣َ َٓ٘ٝع 

حُظي٣ٍذ ػ٠ِ 

 ٓخصطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞ

ٓي٣َ 

َٓ٘ٝع 

ٗظْ 

حُٔؼِٞٓخص 

 حإلىح٣ٍش

ٓي٣َ 

َٓ٘ٝع 

حٌُٔظزش 

حإلٌُظَٝٗ

 ٣ش

ٓي٣َ 

َٓ٘ٝع 

حُظؼ٤ِْ 

حإلٌُظَٝٗ

١ 

ٓٔج٤ُٖٞ 

 ك٤٤ٖ٘

 ٓٔجٍٞ ٓخ٠ُ 

ٓ٘ٔن 

 ك٠٘

أهَ

ٟ 

ٓٔجٍٞ 

 حىحٍٟ 

ٓٔج٤ُٖٞ 

 ك٤٤ٖ٘

 ٓٔجٍٞ ٓخ٠ُ 

ٓ٘ٔن 

 ك٠٘

أهَ

ٟ 

ٓٔجٍٞ 

 حىحٍٟ 

ٓٔج٤ُٖٞ 

 ك٤٤ٖ٘

 ٓٔجٍٞ ٓخ٠ُ 

ٓ٘ٔن 

 ك٠٘

أهَ

ٟ 

ٓٔجٍٞ 

 حىحٍٟ 

٤ٖ ٓٔجُٞ

 ك٤٤ٖ٘

 ٓٔجٍٞ ٓخ٠ُ 

ٓ٘ٔن 

 ك٠٘

أهَ

ٟ 

ٓٔجٍٞ 

 حىحٍٟ 

ٓٔج٤ُٖٞ 

 ك٤٤ٖ٘

 ٓٔجٍٞ ٓخ٠ُ 

ٓ٘ٔن 

 ك٠٘

أهَ

ٟ 

ٓٔجٍٞ 

 حىحٍٟ 

ٓٔج٤ُٖٞ 

 ك٤٤ٖ٘

 ٓٔجٍٞ ٓخ٠ُ 

ٓ٘ٔن 

 ك٠٘

أهَ

ٟ 

ٓٔجٍٞ 

 حىحٍٟ 

 مجمس ادارة وحدة مشروعات التطوير

مدير الوحدة 
 التنفيعية

مدير مشروع نظم المعمومات 
 يةاألدار 

 كميات الجامعة

 عميد الكمية 

مدير قواعد  مدير النظم  مشرق ومحمل نظم 
 بيانات

مطور قواعد 
 بيانات

 منظم تقارير مطور برامج

  داريين مسئول موارد مسئول مالى صيانة ا جهزة والشبكة  مسئول الدعم الفنى 

موظق شئون  صيانة  مدير نظامرئيس  عضو  مشرق نظم 
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 حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخهطخع 

 

 ك٤ٔخ ٠ِ٣ ِٓوٚ رخُظ٤ٛٞق حُٞظ٤ل٠ ُٔٔظ٣ٞخص ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٠ٔ٤ َُٔ٘ٝع ٗظْ حُٔؼِٞٓخص حإلىح٣ٍش 

(i: ملخص ألدوار ومسئوليات الجهات المشار ة ل  ن س المعلومات اادارية )- 

 ػ٤ٔي ح٤ٌُِش   -1

 رارات تعالديل مراجعة البئ ة المدخلة علم الن اس والتأ الد مالو مطابقتهالا لبئ الة الورعيالة ولضالالة أى عال

 لبئ ة يقرها مجلس ال لية .

 . لنشا  ال نتروالت وت ديد رؤسا  ال نترول 

 . ت ديد وتطبيآل عواعد الرألة 

 ٍث٤ْ حٌُ٘ظٍَٝ    -2

 . التأ د مو اعتماد بيانات الطب  مو شئوو الطب  متضمنة األعنار 

 .التأ د مو الصوري النهائية لبئ ة 

   ل عضو .ت ديد أعضا  ال نترول وصب يات 

 . اعتماد ال نترول شيت النهائم 

 ػ٠ٞ حٌُ٘ظٍَٝ   -3

 . لدخال الدرجات ل ل طريقة تقييس 

 .مراجعة بيانات الطب  والدرجات 

 . طباعة ال نترول شيت ومراجعته واعتمادو 

 َٓ٘ف حُ٘ظْ   -4

 يفضل او ي وو مشرؾ الن س أ د أعضا  هيئة التدريس أو عضو هيئة معاونة علم أعل تقدير .

 . معرلة آليات وترتي  التعامل مع الن س 

 . ت ديد هوية المشا ل للن س المختلفة ومتابعة دوري العمل البطمة ل ل المشا ل 

 اادارية بالجامعة ليما يخص مشا ل الن اس والجدول الطمنم  تالتنسيآل مع مسئول مر ط ن س المعلوما

 ل لها .

  والدراسات العليا وأعضا  هيئة التدريس بال لية . تقديس الدعس البطس لمو فم لدارات شئوو الطب 

 . مراعبة مستخدمم الن اس ول صا ات األستخداس ورلع التقارير عنها 

 . طباعة تقارير الن اس ومناعشة المستخدميو ل  بياناتها بما يضمو تع يس األستفادي مو التطبيقات 

  التأ د مو ت دي  البيانات 
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 ومراعبة جودي البيانات . متابعة عمليات اعتماد البيانات 

 ي٣َ ٗظخّ ٓ -5

 . التنسيآل بيو مشرؾ الن س والمستخدميو للن اس 

  لنشالالا   سالالابات مسالالالتخدمم الن الالاس للو الالائؾ المختلفالالالة وت ديالالد الصالالب يات )بااعتمالالالاد علالالم بيانالالالات

 مستخدمم الن اس ل  ال لية (.

 . متابعة أعمال المستخدميو واستخراج التقارير البطمة مو الن اس 

 . مراعبة جودي البيانات واعتماد البيانات المستخرجة مو الن اس 

 ٓٞظق ٗجٕٞ حُطالد/حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ /أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ  -6

 . لدخال وت دي  البيانات الخاصة بالمسجليو بالن اس 

 . استخراج التقارير واا صائيات مو الن اس 

 دورية . استخراج بيانات المسجليو مو الن اس واعتمادها بصفة 

 ٤ٛخٗش حألؿِٜس ٝحُ٘زٌش  -7

 . التأ د مو عمل صيانة لجميع أجهطي ال اسبات والطابعات الخاصة بالمشروا 

 .األتصال بالشر ات المسئولة عو الصيانة ل   الة وجود ضماو 

 .تجهيط طل  شرا  عطع ؼيار ل   الة انتها  لتري الضماو 

 . متابعة توريد عطع الؽيار المطلوبة وتر يبها 

 ii ِٓوٚ أىٝحٍ ٝٓٔج٤ُٞخص حُـٜخص حُٔ٘خًٍش ك٢ ٗظْ حُٔؼِٞٓخص حألىح٣ٍش ) 

 َٓ٘ف ٝٓلَِ ٗظْ  -1

 . ت ليل الن س ومعرلة آليات وترتي  التعامل معها 

 . ت ديد مشا ل البرام  و يفية لصب ها 

 التنسيآل مع مسئولم الشر ة المقدمة للبرنام  ليما يخص مشا ل الن اس والجدول الطمنم ل لها . 

  ب ليات الجامعة .تقديس الدعس الفنم لمو فم شئوو الطب  والدراسات العليا وأعضا  هيئة التدريس 

 . مقارنة البرام  بواعع التعامل الورعم لمعرلة أما و القصور ل  البرام  لو وجد 

  لنشالالا   سالالابات مسالالالتخدمم الن الالاس للو الالائؾ المختلفالالالة وت ديالالد الصالالب يات )بااعتمالالالاد علالالم بيانالالالات

 تخدمم الن اس ل  ال ليات المختلفة(.مس

 . مراعبة مستخدمم الن اس )مو خبل البرنام  ( ومراجعة أوعات الدخول وعدد مرات التعامل 

 ٓي٣َ حُ٘ظْ  -2

  تجهيط الخالوادس ل الل مالو التطبيقالاتApplication  وعواعالد البيانالاتDatabase Servers  وت ديالد
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 ألية استخداس الخوادس وصيانتها .

 خوادس واألجهطي بالمشروا مو الفيروسات.تأميو ال 

 . عمل نس  ا تياطية ألن مة الخوادس 

  عمالالل دومالاليو ألجهالالطي المشالالروا الموطعالالة لالال   ليالالات الجامعالالة ولعطالالا  صالالب يات المسالالتخدميو عليهالالا

 وتن يس عملية المشار ة بينهس .

 . ت دي  موعع المشروا 

 ٓي٣َ هٞحػي ر٤خٗخص  -3

 ه ومعالجتها طوال اليوس .ال فا  علم عواعد البيانات نشط 

 . علس النس  األ تياطية للبيانات دوياا وآلياا 

 . علس صب يات للدخول لقواعد البيانات للمستخدميو  ل علم عاعدي البيانات التم يتعامل معها 

  اسالالتخراج  البيانالالات مالالو عاعالالدي البيانالالات ونلالالظ مالالو البيانالالات التالالم ال يم الالو ال صالالول عليهالالا مالالو واجهالالة

 المستخدس .

 . لجرا  التعديبت الضرورية التم ال يم و لجراؤها لال مو خبل عاعدي البيانات 

 ٓطٍٞ هٞحػي ر٤خٗخص  -4

 . القياس بت ليل  امل لقاعدي البيانات لسهولة التعامل مع البيانات المدخلة 

  ن س الجودي( . –تصميس عواعد البيانات لبعض التطبيقات المستقبلية )المدو الجامعية 

 د ألصبد وتعديل البيانات دخل عاعدي البيانات.عمل أ وا 

 . علس تهجير للبيانات بيو عواعد البيانات المختلفة 

 ٓطٍٞ رَحٓؾ   -5

  أخرى(.–ن س الجودي  –القياس بتصميس للبرام  المستقبلية )المدو الجامعية 

 . علس اتصال بقواعد البيانات 

 . عمل واجهة للمستخدس للتعامل مع عواعد البيانات 

 

 

 ْٜٓٔ طوخ٣ٍَ   -6

 . لنشا  التقارير ااضالية المطلوبة مو عواعد البيانات والتم يطلبها متخنو القرار بالجامعة 

 . تعديل وت دي  التقارير المطلوبة مو عواعد البيانات والتم سبآل لنشائها 
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 ٤ٛخٗش حألؿِٜس ٝحُ٘زٌش   -7

 مشروا .التأ د مو عمل جميع أجهطي ال اسبات والطابعات الخاصة بال 

 .األتصال بالشر ات المسئولة ل   الة وجود ضماو 

 . تجهيط طل  شرا  عطع ؼيار ل   الة انتها  لتري الضماو 

 . متابعة توريد عطع الؽيار المطلوبة وتر يبها 

 أػٔخٍ اىح٣ٍش ٝٓلخٓز٤ش  -8

 .تجهيط ولعداد التقارير المالية الشهرية والربع سنوية 

 عمليات الشرا  والمناعصات(. –المرتبات  –م الأت  –رؾ شي ات القياس باألعمال الم اسبية )ص 
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 ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٠ٔ٤ َُٔ٘ٝع حُظي٣ٍذ ػ٠ِ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ًَُِٔ ٟٔخٕ حُـٞىس رخُـخٓؼش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس لداري و دي
 مشروعات التطوير

 مدير المشروا 

 

 المدير التنفينى للو دي 
 

 

 مسئول مالم 

 

 

 مسئول ادارى 

 

 

 مسئوليو لنييو للمعامل 

 

 منسآل لنم

 

 أخريو

 

 

 (ICDL)منسآل 
 

 

 مجلس لداري و دي
 مشروعات التطوير

 

 يمدير و د
 مشروعات التطوير

 

 مدير مر ط
 ضماو الجودي

 منسآل لن 

 ن اس رعابة جودي
 داخلية بال ليات

 عميد ال لية
 الو ب 

 رؤسا  األعساس

 عليااللجنة ال
 لو دي الجودي

 رئيس الو دي
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 ظي٣ٍْ ٝحُو٤خىحصح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ًَُِٔ ط٤ٔ٘ش هيٍحص أػ٠خء ٤ٛجش حُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مجلس لداري و دي
 مشروعات التطوير

 

 مدير و دي
 مشروعات التطوير

 

 

 مسئول مال 

 

 

 مدير مر ط تنمية القدرات

 

 مسئول لداري

 

 

 وآخري

 

 منسآل لنم
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 ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ًَُِٔ حُِـش
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكن ( -22 ٟغ ُح ٝحُٞ يف  ٜٔظ ُزلٞع   حُٔ ٝح ٤ِخ  ؼ ٓخص ُح ٍح ُِي ـ٤ش  َحط٤ ٓظ وطش حإل ٞس ك٠ ُح  ٝؿٞى ـك

  مالع المسالتهدؾ لال  باستقرا  الوضالع الفعلال  لمتابعالة تنفيالن الخطالة ااسالتراتيجية للدراسالات العليالا والب الو

جنية وبيو ما تالس رصالدو مالو أدا   16470000الخطة يتضح وجود اختبؾ بالنقص ليما بيو ما أدرج بالخطة 

جنيالة وهالو مالا يشالير للالم عالدس  10547633جنية ، اى او الفجوي عد بلؽالت  5922367مو عبل  ليات الجامعة 

يالتس التوصالية معاله للالم ضالروري تطالوير الدراسالات ت قيآل األرعاس المستهدلة لمهداؾ ااستراتيجية األمر النى 

العليا والب و  مو   ي  لنشا  المعمل المر طى للجامعة ، ولنشا  الم تبة المر طيالة أو ت فيالط البالا ثيو علالم  

 

 مجلس لداري و دي
 مشروعات التطوير

 

 مسئول مالم 

 

 

 مدير مر ط اللؽة

 

 مسئول لدارى 

 

 

 لدارييو 

 

 منسآل لنم

 رئيس الجامعة. -

نائالالال  رئالالاليس الجامعالالالة للدراسالالالات  -
 العليا .

 عمدا   -

 



 

 
39 

 خص حُؼ٤ِخحُيٍحٓهطخع 

تطالالوير المشالالروعات الب ثيالالة وتمويلهالالا بمالالا يتفالالآل مالالع أولويالالة الب الال  العلمالالم لالالدى الالالوطاري ، وتطالالوير ولنشالالا  

لطابع الدول  وتطوير وتنمية عدرات البالا ثيو وت فيالطهس علالم النشالر العلمال  بالالمجبت المجبت العلمية نات ا

العالمية و ضور المؤثرات العلمية بالخارج والتوسع لم البعثات والمنح الخارجية والتطالوير المسالتمر لبالرام  

 تها .الدراسات العليا وخطط الب   العلمم مع ت ديد آليات التنفين علم مستوى الجامعة و ليا

23-  ٙ ٍح ًٞظ ي ُٝح  َ ٔظ٤ ٔخؿ َ ُح ٓخث َُ َ ـ٤ ِٔظ  ُ١َ٘  ًَ ٣ٞل ُظ  ىٍؿش ح

يوضالالح الجالالدول التالالالم موعالالؾ  ليالالات الجامعالالة مالالو ت ديالالد مسالالتوى التويفالالل عنالالد تسالالجيل رسالالائل الماجسالالتير 

أنشا  مر ط اللؽة بموج  عرار مجلس الجامعة واعرار متطلبالات ال صالول علالم درجالة التويفالل والد توراو عبل 

 -: 2009بهدؾ ت سيو جودي الدراسات العليا ل  ديسمبر  رسائل الماجستير والد توراوللتسجيل ل

 حُـٜش حُظ٠ ًخٕ ٣ظْ حُلٍٜٞ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ىٍؿش حُظ٣ٞلَ أٓخّ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ىٍؿش حُظ٣ٞلَ حْٓ ح٤ٌُِش ّ

 - التويفل ليس متطل  أساسم الصيدلة 1

 - التويفل ليس متطل  أساسم الط  البشرى 2

 - لتويفل ليس متطل  أساسما العلوس 3

 - التويفل ليس متطل  أساسم الط  البيطرى 4

 ال قوآل 5
التويفل شرط لتش يل لجنة ال  س 

 2009والمناعشة ل  
 متنوعة )مع مها جامعة عيو شمس(

 جامعة القاهري التويفل شرط للقيد بالدراسات التمهيدية التجاري 6

 التويفل شرط لمنح الدرجة ا دا  7
عة )جامعة القاهري او جامعة عيو متنو

 شمس أل (

 التربية 8
 2005التويفل شرط للتسجيل ل  

 2009وللمناعشة ل 
  لية التربية

 2009الدراسالات العليالا لال  ديسالمبر والشظ او عرار المجلس األعلم للجامعالات ومجلالس الجامعالة ومجلالس 

 -جعل أجتياط التويفل عو طريآل الجهات التالية :ب

 المر ط البريطانم  -                                األميديست  -

 . والب و الجامعة ت ت اشراؾ نائ  رئيس الجامعة للدراسات العليابلؽة المر ط  -

ع يس األثر ل  ت سيو جودي الدراسات العليا بتو يد أساس ال صول عليه واعتبارو متطل  أساس للتسجيل 

تفالالالاآل علالالالم تطبيالالالآل نلالالالظ المتطلالالال  لعتبالالالاراا مالالالو العالالالاس الجالالالامعم لدرجالالالة الماجسالالالتير والالالالد توراو وعالالالد تالالالس األ

وعد تس األتفاآل مع هيئة األميديست علم المشار ة والتعالاوو لال  مجالال أختبالار طالب  الدراسالات .2010/2011
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 حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخهطخع 

( للتسالجيل 450( للتسالجيل للالد توراو و)500العليا والب الو  وأجتيالاطهس درجالة التويفالل المطلوبالة علالم أسالاس )

 للماجستير.

ٜخىس  -24 ٗICDL . ٜخىس ي حُ٘ ٔ٘ق ِط ٜخُ  ٤ِخط ً ؼشٝ  ـٓخ َ ُح  ٝٓؼٓخ

 او هناظ معمل وا د ب لية التجالاري معتمالد مالو اليونيسال و ، ثالس تالس اعتمالاد معمالل  2009/2010خبل عاس 

( معامل تابعة لمشروا التالدري  علالم ت نولوجيالا المعلومالات ثالس 7. وعد تس أنشا  ) 2010أخر ب لية التربية ل  

 ICDLقاا لمتطلبات اليونس و ، األمر النى سيؤدى  تماا ل ل مش لة  صالول الطالب  علالم شالهادي تجهيطهس ول

 أعضا  هيئة التدريس والو ائؾ المعاونة مو جهة أخالرى ، وتنميالة وتطالوير تمو جهة ، وتنمية وتطوير عدرا

ليو مالالو لئالالات المجتمالالع ااداري بالجامعالالة و لياتهالالا مالالو جهالالة ثالثالالة ، وتنميالالة عالالدرات و الالالة العالالامعالالدرات الجهالالاط 

األمالر الالنى ( الم يط بجامعة بنالم سالويؾ )الجهالاط ااداري بالم ال الة والهيئالات والمصالالح ال  وميالة األخالرى

 سيسفر عو سد لجوي  بيري لتنمية مهارات ت نولوجيا المعلومات لدى العاملوو داخل الجامعة وخارجها .

ؼُخ -25 ْ ُح ٤ِ ُظؼ َ ح ٣ٞ َ٘ٝػخص طط ٤ُش ُٔ ٔخ لًٞٔش ُح ؼشُح ـٓخ  ٢ رُخ

علالالم الن الالو  بخالالبؾ وجالالود هي الالل مالالال  ومالالراجعيو داخليالاليو لمشالالروعات تطالالوير التعلالاليس العالالال  بالجامعالالة

 -التال :

 و دي لداري مشروعات التطوير.. -

)ن الالالس المعلومالالالات ااداريالالالة، وشالالالب ة المعلومالالالات، والمل يالالالة الرعميالالالة، والتعلالالاليس  ICTPمشالالالروعات  -

 علومات والبوابة االل ترونية(.االل ترون ، والتدري  علم ت نولوجيا الم

 مر ط تنمية عدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات بالجامعة. -

 مر ط ضماو الجودي والتأهيل لبعتماد بالجامعة. -

تس تعييو مراع   سابات خارج  لمراجعالة القالوائس الماليالة لتلالظ المشالروعات والمرا الط والو الدات ولعالداد 

 ميعاا مو مجلس لداري و دي مشروعات التطوير برئاسة رئيس الجامعة .تقرير مراجعة عليها يتس اعتمادهس ج

وعد تس لعداد واعتماد القوائس المالية وتقرير المراجعة لتلالظ المشالروعات والمرا الط عالو الفتالري المنتهيالة لال  

 .30/6/2010، و نلظ المنتهية ل  30/6/2009

 


