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 انجسء األول

اعزمً فشع ٚلذ  ، 1981    ع٠ٛف ٘ٝ عبِؼخ ِظش٠خ ٔشأد وفشع ٌغبِؼخ اٌمب٘شح فٟ ِذ٠ٕخ ثٕٝ ع٠ٛف ػبَثٕٟعبِؼخ 

رُ رؾذ٠ش ٌٛائؼ  . 2005 ٌغٕخ 83 ع٠ٛف ػٓ عبِؼخ اٌمب٘شح ٚأطجؼ عبِؼخ ِٕفظٍخ ثّٛعت اٌمشاس اٌغّٙٛسٞ سلُ ثٕٟ

و١ٍخ – و١ٍخ اٌطت :- و١ٍخ ُٚ٘  (20)رؼُ اٌغبِؼخ .  اٌغبػبد اٌّؼزّذح أغٍج١خ ٌٛائؼ اٌغبِؼخ ثؾ١ش رؼزّذ ػٍٝ ٔظبَ

و١ٍخ – و١ٍخ اٌزّش٠غ – و١ٍخ اٌؼٍَٛ  – اٌطج١ؼٟو١ٍخ اٌؼالط – و١ٍخ ؽت اٌفُ ٚاألعٕبْ  – اٌج١طشٞو١ٍخ اٌطت – اٌظ١ذٌخ 

 االلزظبد٠خو١ٍخ اٌذساعبد – و١ٍخ اإلػالَ – و١ٍخ إٌٙذعخ – و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌٍؼٍَٛ اٌّزمذِخ – اٌؾبعجبد ٚاٌّؼٍِٛبد 

و١ٍخ اٌزؼ١ٍُ – و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ – و١ٍخ اٌزشث١خ – و١ٍخ ا٢داة – و١ٍخ اٌؾمٛق – و١ٍخ اٌزغبسح - ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ

 .اٌظٕبػٟ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌظؾ١خ ٚاٌزطج١م١خ ٚو١ٍخ اٌضساػخ اٌج١ئ١خ ٚاٌزظ١ٕغ اٌغزائٝ
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 انجسء األول

  

  

 اؽّذ سفؼذ./ أ

 (2008 ؽزٝ أٚاخش ١ٌٛ٠ٛ– 2005اٚاخش )

 دمحم ٠ٛعف./ أ

 (2011ؽزٝ ٠ٕب٠ش - 2008أٚي أغغطظ )

 أ١ِٓ ٌطفٟ/د.أ

 ( ؽزٝ ا2011ْ٢ِٓ )
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 صُ رٌٛٝ اداسح 2008 ؽزٝ أخش ١ٌٛ٠ٛ 2005اؽّذ سفؼذ وأٚي سئ١ظ ٌٍغبِؼخ ثؼذ اعزمالٌٙب فٟ اٚاخش ػبَ / د.ٚلذ رُ رؼ١١ٓ أ

أ١ِٓ ٌطفىبٌم١بَ ثأػّبي سئبعخ اٌغبِؼخ / د. ، ٚثؼذ رٌه رٌٛىأ2011 ؽزٝ ٠ٕب٠ش 2008دمحم ٠ٛعف ثذا٠خ ِٓ اٚي اغغطظ / د.اٌغبِؼخ أ

أ١ِٓ ٌطفٝ اٌم١بَ ثأػّبي سئبعخ اٌغبِؼخ ِٕز رٌه اٌزبس٠خ ؽزٝ اوزٛثش / د. ، ٚثؼذ رٌه رٌٛٝ أ2011ِٕز رٌه اٌزبس٠خ ؽزٝ أوزٛثش 

 ٚ٘ٛ 2011 ٔٛفّجش 4أ١ِٓ ٌطفٝ ثشئبعخ اٌغبِؼخ فٟ / د. ، ٚلذ اطذس اٌّغٍظ اٌؼغىشٜ ٌٍمٛاد اٌّغٍؾخ لشاسٖ ثزؼ١١ٓ أ2011

.٠ؼزجش أٚي سئ١ظ عبِؼخ ِٕزخت ثغبِؼخ ثٕٝ ع٠ٛف   

ٚرؼزجش عبِؼخ ثٕٝ ع٠ٛف ٘ٝ ث١ذ اٌخجشح ٚاٌّؼشفخ ٌّؾبفظخ ثٕٝ ع٠ٛف ٚاٌزٝ رؼزجش أٚي ِؾبفظبد ال١ٍُ شّبي اٌظؼ١ذ ٚاٌزٝ 

رزّزغ ثٗ ِٓ صشٚح ؽج١ؼ١خ ِٓ خبَ سخبَ اٌّشِش ، وّب رؼشف ثّذ٠ٕخ اٌشٚػ ؽ١ش رؼذ اسع  أؽٍك ػ١ٍٙب اعُ ٚادٜ اٌّشِش ٌّب

اٚصٚس٠ظ اٌّمذعخ ، ٚرز١ّض اٌّؾبفظخ ثٛعٛد ٘شَ ١ِذَٚ اٌّذسط اٌزٜ ٠ؼذ صبٔٝ الذَ ٘شَ ٚششع فٟ ثٕبؤٖ اٌٍّه عٛٔٝ اخش ٍِٛن 

٠ٚؾذ . إٌجبربد اٌطج١خ ٚاٌؼطش٠خ  اٌمّؼ ٚاألعشح اٌضبٌضخ ٚأوٍّٗ اٌٍّه عٕفشٚ ٚاٌذ اٌٍّه خٛفٛ ، ٚرشزٙش اٌّؾبفظخ أ٠ؼب ثأزبط

اٌّؾبفظخ شّبالً ِؾبفظخ اٌغ١ضح ، ٚعٕٛثبً ِؾبفظخ ا١ٌّٕب ، ٚششلبً ِؾبفظخ اٌجؾش األؽّش ، ِٚٓ اٌشّبي اٌششلٝ ِؾبفظخ اٌغ٠ٛظ ، 

٘شَ ١ِذَٚ سِض ٌٍؾؼبسح ٠ٚؼزجش شؼبس ِؾبفظخ ثٕٝ ع٠ٛف .  ١ٍِْٛ ٔغّخ رمش٠جبً 2.5ٚغشثبً ِؾبفظخ اٌف١َٛ ٠ٚجٍغ ػذد عىبٔٙب 

ٚاٌغٕجٍخ سِضاً ٌٍضساػخ ٚاٌّذخٕخ سِضاً ٌٍظٕبػخ ٚفٟ اعفً اٌؼٍُ أِٛاط ا١ًٌٕ اٌزٝ رّضً وٛثشٜ ثٕٝ ع٠ٛف ػٍٝ ا١ًٌٕ اٌزٜ ٠شثؾ ..
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 انجسء األول

ٔؾٛ عبِؼخ رؼ١ّ١ٍخ ٚثؾض١خ ِٚغزّؼ١خ ششق اٌّؾفظخ ثغشثٙب سِضاً إلٔشبء اٌّغزّؼبد اٌؼّشا١ٔخ اٌغذ٠ذح ششق ا١ًٌٕ ٚئشبسح ٌٍّغزمجً 

.ٚصمبف١خ اٌىزش١ٔٚخ رغزٙذف اٌز١ّض ٚاٌش٠بدح ِؾ١ٍبً ٚئل١ّ١ٍبً ٚد١ٌٚبً   
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 و١ٍٛ ِزش ِٓ اٌمب٘شح ، ٚرجٍغ 120ٚرمغ عبِؼخ ثٕٝ ع٠ٛف ػٍٝ ػفبف ٔٙش ا١ًٌٕ فٟ ِذ٠ٕخ ثٕىغ٠ٛف ػٍٝ ثؼذ 

 :فذأبً رمش٠جبً ِٛصػخ ػٍٝ اٌّٛالغ اٌّخزٍفخ ٌٍغبِؼخ  (636)ِغبؽزٙب اإلعّب١ٌخ 

 َىع انحيبزح (يزر يرثع)انًطبحخ انزمريجيخ انًىلع

 ٍِى١خ 68.000 حرو انجبيعخ غرة انُيم 

 ٍِى١خ 21.000  انزعهيى انصُبعً–حرو انجبيعخ شرق انُيم 

 ٍِى١خ 1.260.000 حرو انجبيعخ انجذيذ شرق انُيم 

 ٍِى١خ 15300 يىلع انشبيهخ كهيخ انطت انجيطري

 ٍِى١خ 13000 يىلع انشبيهخ انطت انجشري وانًطزشفً انجبيعً

 ؽك أزفبع 11.000 يىلع شبرع شبفعىىيعى كهيخ انصيذنخ ويجًُ نكهيخ انزرثيخ 

 ٍِى١خ 4.700 يىلع صالح ضبنى يجًُ كهيخ انزرثيخ 

 ٍِى١خ 700 يىلع كىرَيش انُيم يركس انًإرًراد وانفُذق انجبيعً

 رؾذ اٌزخظ١ض 16800 يسرعخ كهيخ انسراعخ 

 رؾذ اٌزخظ١ض (١ٍِْٛ ِٚبئزبْ ٚعزْٛ أٌفب) فذاْ 300 رىضعه انحرو انجذيذ شرق انُيم 

ئصٕبْ ١ٍِْٛ ٚعزّبئخ ٚعجؼ١ٓ اٌفب ٚخّغّبئخ ِزش )=  فذاْ 636 اإلجـــًــــبنً

 (ِشثغ
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 انجسء األول

٠ٚزىْٛ شؼبس اٌغبِؼخ ِٓ اسثؼخ ِىٛٔبد ٘ٝ ؽشَ ١ِذَٚ اٌزٜ ٠شِض اٌٝ اٌؾؼبسح اٌّظش٠خ اٌمذ٠ّخ ٠ٚشىً اؽذ اٌّؼبٌُ 

اٌجبسصح ٌٍّؾبفظخ ، ٚٔٙش ا١ًٌٕ اٌزٜ ٠ّضً شش٠بْ اٌؾ١بح فٟ ِظش ، ٚعٕجٍخ اٌمّؼ ٚرشِض ئٌٝ اٌزطٛس اٌضساػٝ ٠ٚؼذ أُ٘ 

 .اٌّؾبط١ً اٌّضسٚػخ ثبٌّؾبفظخ ، ٚاخ١شاً اٌشّظ ٚاٌزٝ رشِض اٌٝ اٌّؼشفخ 
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ًا   كهيبد جبيعخ ثًُ ضىيف عذدهب وربريخ افززبحهب ورىزيعهب1/2  ججرافيب

 ٠ٚزُ ؽب١ٌبً ثٕبء ِجٕٝ اٌشئ١غٟ إلداسح اٌغبِؼخ فٟ ؽشَ اٌغبِؼخ اٌشئ١غٟؽشَ ٌٍغبِؼخ ، ٠مغ اٌّجٕٝ  (8)ٕ٘بن أوضش ِٓ 

ششق ا١ًٌٕ  – عذ٠ذ فٟ اسع ثٕٝ ع٠ٛف اٌغذ٠ذح 

و١ٍخ ٚعبسٜ اػزّبد و١ٍخ عذ٠ذح ثبعُ س٠بع األؽفبي ١ٌظجؼ ػذد و١ٍبد اٌغبِؼخ  (20)٠ٚجٍغ ػذد و١ٍبد اٌغبِؼخ ؽب١ٌبً 

فٟ ِجبٔٝ عذ٠ذح أٚعغ ثبسع اٌغبِؼخ هللا  ثفؼً 2011و١ٍبد رُ افززبؽٙب لجً ػبَ  (3)ٚلذ رُ ٔمً ِجبٔٝ ػذد .و١ٍخ  (21)

أِب  2013/2014و١ٍخ اٌزّش٠غ فٟ ػبَ وّب رُ ٔمً   2011/2012ؽ١ش رُ ٔمً و١ٍخ إٌٙذعخ فٟ ػبَ ، اٌغذ٠ذح ششق ا١ًٌٕ 

 .2013/2014فٟ ػبَ  فمذ رُ ٔمٍٙب و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ 

و١ٍبد  (5)ػذد )ثأسع اٌزؼ١ٍُ اٌظٕبػٝ ِٕٙب و١ٍبد عذ٠ذح فٟ ِجبٔٝ عذ٠ذح  (9)ػذد ٚاػزّبد وّب رُ ئٔشبء ٚافززبػ 

ع رٍه اٌى١ٍبد رُ اػزّبد٘ب ٚطذس ٌٙب لشاس ٚصاسٜ ٞٚعُ( و١ٍبد عذ٠ذح (4))ثأسع اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح األخشٜ ٚ (عذ٠ذح

 .(و١ٍخ س٠بع األؽفبي)ٚعبسٜ اػزّبد اٌى١ٍخ األخ١شح

ٚف١ّب ٠ٍٝ ث١بْ اٌى١ٍبد اٌمبئّخ ٚاٌغذ٠ذح عٛاء فٟ ِجب١ٔٙب اٌمبئّخ اٚ اٌغذ٠ذح فٟ وبفخ ِٛالغ اسع اٌغبِؼخ إٌّزششح 

 .عٛاء فٟ داخً أٚ خبسط اٌؾشَ اٌشئ١غٝ فٟ غشة اٚ ششق ا١ًٌٕ 



 
    

  

 
 

 

 انرؤيخ وانرضبنخ و انميى انجىهريخ: انجبيعخ وكهيبرهب 
 

10 
  ئَجبزاد ورؤي–جبيعخ ثًُ ضىيف 

 

 انجسء األول

 

 

  

 جريذح انجًهىريخ

 29/8/2014يىو انجًعخ انًىافك 
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 انجسء األول

 انرئيطيكهيبد انجبيعخ في انحرو 

 اضى و
ضُخ انزأضيص وثذء 

 انذراضخ
 انذرجبد انعهًيخ رلى انمرار انىزاري

 رلى انكهيخ

 شعبة  –بكالوريوس التجارة  1976 عام 1143 1976/1977 كلية التجارة  1

 محاسبة وإدارة أعمال وتأمين

1 

ليسانس الحقوق الماجستير  1981 عام378 1981/1982 كلية الحقوق 2

والدكتوراه في الحقوق ، دبلومات 

في فرع من فروع العلوم القانونية 

. 

2 

الليسانس والماجستير والدكتوراه  1985 عام 303 1985/1986 كلية اآلداب  3

في احد التخصصات المبنية في 

 .الالئحة 

4 

البكالوريوس  1984 عام 56 1984 كلية العلوم 4

 .والماجستيروالدكتوراه في العلوم 

3 

 18 بكالوريوس في اإلعالم  2013 عام 1035 2014 /2013 كلية اإلعالم 5
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 انجسء األول

 

 

 

 

 

 

 يهحىظخ 

 ثأؽذسشٙٛس فٟ لٍت ؽشَ اٌغبِؼخ اٌشئ١غٝ ٚرُ رغ١ٙضٖ  (6)رُ رش١١ذ ِجٕٝ و١ٍخ األػالَ فٟ ٚعذ٠ش ثبٌزوش فمذ 

 . ثّؼبًِ طؾبفخ اٌىزش١ٔٚخ ؽذ٠ضخ ِزىبٍِخ حِضٚدوّب أٔٙب  اٌز١ٍفض٠ْٛ ٚاإلراػخ داعزٛد٠ٛ٘ب

 كهيبد انجبيعخ في غرة انُيم خبرج انحرو انرئيطي

عٕخ اٌزأع١ظ  اعُ َ

 ٚثذء اٌذساعخ

 سلُ اٌى١ٍخ اٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ سلُ  اٌمشاس اٌٛصاسٜ
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 ثزبس٠خ 1676 1994/1995و١ٍخ اٌظ١ذٌخ  1

27/11/2001 

اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌّبعغز١ش 

ٚاٌذوزٛساٖ فٟ اٌؼٍَٛ 

اٌظ١ذ١ٌخ  

8 

اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌّبعغز١ش  1983 ػبَ 239 1989/1990و١ٍخ اٌزشث١خ  2

ٚاٌذوزٛساٖ فٟ ػٍَٛ اٌزشث١خ 

ٚاٌذثٍَٛ اٌؼبَ ٚاٌذثٍِٛبد فٟ 

. اؽذ فشٚع اٌزخظض 

6 

اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌّبعغز١ش  1995 ػبَ 23 1995و١ٍخ اٌطت اٌجششٜ  3

ٚاٌذوزٛساٖ فٟ رخظظبد 

. اٌطت 

9 

اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌّبعغز١ش  1983 ػبَ 87 1982/1983و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ  4

ٚاٌذوزٛساٖ فٟ اٌؼٍَٛ اٌطج١خ 

اٌج١طش٠خ  

5 

 كهيبد انجبيعخ ثأرض انزعهيى انصُبعً

 اعُ َ
عٕخ االفززبػ ٚثذء 

 اٌذساعخ
 اٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ سلُ اٌمشاس اٌٛصاسٞ

سلُ 

 اٌى١ٍخ

و١ٍخ اٌذساعبد األلزظبد٠خ ٚاٌؼٍَٛ  1

اٌغ١بع١خ  

ثىبٌٛس٠ٛط فٟ األلزظبد ٚاٌؼٍَٛ  2013 ٌؼبَ 295 2013/2014

  .اٌغ١بع١خ

16 
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  ئَجبزاد ورؤي–جبيعخ ثًُ ضىيف 

 

 انجسء األول

ثىبٌٛس٠ٛط ػٍَٛ اٌؾبعت  2013 ٌؼبَ 126 2012/2013و١ٍخ اٌؾبعجبد ٚاٌّؼٍِٛبد  2

 .ٚاٌّؼٍِٛبد

13 

دثٍِٛبد ِٚبعغز١ش ٚدوزٛساٖ فٟ  2013 ٌؼبَ 200 2013/2014و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌٍؼٍَٛ اٌّزمذِخ   3

اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ فٟ ِغبالد 

 .اٌزخظض اٌّٛػؾخ ثبٌالئؾخ

15 

اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌّبعغز١ش فٟ  193 ػبَ 301 1993و١ٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌظٕبػٝ  4

 .اٌزؼ١ٍُ اٌظٕبػٝ

16 

 13 .ثىبٌٛس٠ٛط فٟ ؽت األعٕبْ 2013 ػبَ 200 2013/2014و١ٍخ ؽت األعٕبْ  5

ثىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌؼٍَٛ اٌظؾ١خ  2014 ٌؼبَ 1437 2014/2015و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌظؾ١خ اٌزطج١م١خ   6

اٌزطج١م١خ ؽغت اٌزخظظبد 

 .اٌّٛػؾخ ثبٌالئؾخ 

15 

 7 .ثىبٌٛس٠ٛط فٟ س٠بع األؽفبي عبسٜ عبسٜ و١ٍخ س٠بع األؽفبي  7
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 انجسء األول

 ؽ١ش اْ رٍه 2014-2012 فٟ أػٛاَ اٌظٕبػٟرُ رش١١ذ وبفخ رٍه اٌى١ٍبد ثخالف و١ٍخ اٌزؼ١ٍُ ٚعذ٠ش ثبٌج١بْ فمذ 

.  و١ٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌظٕبػٟ ِجبٟٔفذاْ ٌُ ٠ٛعذ ثٙب أٞ ِجبٟٔ ثخالف  (47)األسع اٌجبٌغ ِغبؽزٙب 

 كهيبد انجبيعخ ثأرض انجبيعخ ثشرق انُيم

 سلُ اٌى١ٍخ اٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ سلُ اٌمشاس اٌٛصاسٜ عٕخ األفززبػ  ٚثذء اٌذساعخ  اعُ  َ

 12 .اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ إٌٙذعخ  2006 ػبَ 367 2010/2011و١ٍخ إٌٙذعخ   1

ٚدثٍِٛبد  ثىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌزّش٠غ 2008 ػبَ 367 2006/2007و١ٍخ اٌزّش٠غ   2

 .ٚدوزٛساٖ فٟ اٌزّش٠غ  ِٚبعغز١ش

10 

ثىبٌٛس٠ٛط ِٚبعغز١ش ٚدوزٛساٖ فٟ  2008 ػبَ 438 2007اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ   3

 .ػٍَٛ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ 

11 

 17 .ثىبٌٛس٠ٛط فٝ اٌؼالط اٌطج١ؼٝ 2013 ػبَ 300 2013/2014و١ٍخ اٌؼالط اٌطج١ؼٝ  4

و١ٍخ اٌضساػخ اٌج١ئ١خ  5

ٚاٌزظ١ٕغ اٌضساػٝ 

ثىبٌٛس٠ٛط فٝ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ   2014/2015

 .ٚاٌزظ١ٕغ اٌغزائ٠ٟخ اٌج١ئ١خ ٚاٌؾ١ٛ

20 

ؽ١ش رُ  2012  –2011 ػبَ اٌظٕبػِٟإلذ ثى١ٍخ اٌزؼ١ٍُ ايِجٕٝ ايرُ ٔمً ِمش و١ٍخ إٌٙذعخ ِٓ  ٚرغذس اإلشبسح فمذ 

 . 2013/2014 – 2011/2012 رٍه اٌى١ٍبد اٌخّغخ ٚافززبؽٙب فٟ أػٛاَ ِجبٟٔرش١١ذ وبفخ 

  رؤيخ ورضبنخ انجبيعخ وغبيبرهب االضزرريجيخ  1/3
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  ئَجبزاد ورؤي–جبيعخ ثًُ ضىيف 

 

 انجسء األول

انرؤيخ  

أن تكون جامعة بنى سويف رائدة ومتميزة تعليمياً وبحثياً ومجتمعياً ومعرفياً والكترونياً على المستوى المحلى 

 .واإللليمي والدولي 

 انرضبنخ 

. تسعى جامعة بنى سويف في ظل التصاد مجتمع المعرفة إلى التميز وشغل مرتبة متمدمة داخل التصنيف العالمى 

وفي سبيل ذلن فأنها تموم باإلرتماء بالتعليم وتحديث اللوائح والبرامج والممررات وفماً لمعايير الجودة والتميز العالمية 

بحيث تسهم في اعداد ثروة من الموارد البشرية من الخريجين تكون مؤهلة معرفياً ومهارياً وتمنياً وأخاللياً بحيث 

تستوفى سد األحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلى واإللليمى والعالمى ، كما تركز الجامعة على تمديم مشروعات بحثية 

ووسائل علمية أكاديمية عملية مبتكرة ترتبط بالصناعة والخدمات البيئية بحيث تشخص المشاكل وتمترح الحلول تساهم 

وفى هذا السياق فأنها تسعى إلى بناء واعداد باحثين . بفاعلية في تنفيذ خطط التنمية بأنواعها ودعم األلتصاد الوطنى 

كما تبذل الجامعة كل ما فى وسعها . مبتكرين يمدمون نشر بحثى دولى وخلك بيئة محفزة للتعلم والبحث واألبتكار واألبداع

إلى أن تكون جامعة مجتمعية تهدف في الممام األول في توجيه خدماتها التعليمية والبحثية إلى خدمة المجتمع وتنمية 
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 انجسء األول

بجانب ذلن فأن الجامعة . البيئة وفي ذلن السياق تسعى الى التنسيك والتعاون مع المؤسسات المحلية واأللليمية والعالمية 

تسعى الى ان تكون جامعة ثمافية بحيث تسهم في زيادة الوعى واإلدران بالبيئة التى تعيش فيها سواء الداخلية أم 

الخارجية وتوسيع أنشطتها الثمافية والتنويرية من خالل المؤتمرات الدولية والندوات وورش العمل وتحافظ على الميم 

 .وتسعى إلى التمسن بأداب وأخالليات العمل 

باإلضافة لما تمدم فان الجامعة تسعى وهى تعمل في ظل بيئة تشغيل الكترونية ان تموم بتطوير  األنظمة اإلدارية 

والتعليمية والبحثية من خالل تطوير مشروعات تكنولوجيا المعلومات واألتصاالت المرتبطة بكافة خدمات وأنشطة 

 .الجامعة

 انجبيبد واألهذاف اإلضزراريجيخ 

رؾم١ك اٌز١ّض فٝ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاػذاد خش٠غ١ٓ أوفبء ٚرٜٚ شخظ١خ ٌذ٠ُٙ اٌمذسح ػٍٝ إٌّبفغخ فٝ عٛق  -1

 .اٌؼًّ

. اإلسرمبء ثبٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚاػذاد ثبؽض١ٓ ٠مذِْٛ اثؾبس ِجزىشح رشرجؾ ثبٌظٕبػخ ٚاٌمؼب٠ب اٌم١ِٛخ  -2

 .رفؼ١ً اٌذٚس اٌخذِٝ ٌٍغبِؼخ ٌزٍج١خ اؽز١بعبد اٌّغزّغ ٚعٛق اٌؼًّ  -3
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 انجسء األول

 .رفؼ١ً اٌؾٛوّخ ٚسفغ وفبءح األداء اٌّإعغٝ ٚر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌغبِؼخ  -4

 .رفؼ١ً دٚس اٌغبِؼخ فٟ رؼض٠ض االٔؼّبَ ٌّغزّؼبربٌّؼشفخ  -5

6-  ً  .األسرمبء ثّىبٔخ ٚرظ١ٕف اٌغبِؼخ ِؾ١ٍبً ٚال١ّ١ٍبً ٚػب١ٌّب

. اٌزخط١ؾ األلزظبدٜ ٚاٌّبٌٝ ثّب ٠ؼّٓ رؾم١ك اٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ فٟ اداسح اٌّٛاسد  -7

 Core Values انميى انجىهريخ نهجبيعخ 4.1
رّضً اٌمٛاػذ اإلسشبد٠خ ٚاألؽبس اٌغٍٛوٝ اٌزٜ ٠ؼجش ػٓ ٠ٛ٘خ ؽ١ش ٠ؾىُ عبِؼخ ثٕٝ ع٠ٛف ِٕظِٛخ ل١ّ١خ ِٛعٙخ 

ؽ١ش . فٟ ِغ١شح اٌغبِؼخ  وّب رّضً أُ٘ اٌذػبِبد ٚاٌشوبئض اٌشئ١غ١خ. اٌغبِؼخ ٚفٍغفزٙب ٚاعٍٛة رؼبٍِٙب ِغ اٌّغزّغ 

٘ٛ  رشع١خ ٘زٖ اٌم١ُ ٚاالٌزضاَ ثّؼب١ِٕٙب ٚاٌٙذف ِٓ. رؾىُ اٌغٍٛن ٚاألداء اٌؼبَ ٌىبفخ فئبد اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌٛؽذاد اٌزٕظ١ّ١خ 

. ٘ذاف األعزشار١غ١خ ٚثشاِغٙب ِٚجبدسارٙب األ اٌفشدٜ ٚاٌغّبػٝ ٚاٌّإعغٝ ثبٌغبِؼخ فٟ ئؽبس رٕف١ز األسرمبء ثبألداء 

اٌزٝ رؾشص اٌغبِؼخ ػٍٝ رؼ١ّّٙب ٚػّبْ اٌزضاَ اإلداسح اٌؼ١ٍب ٚأػؼبء ١٘ئخ  (اٌضمبفخ اٌّإعغ١خ  )ٚرٕطٍك اٌم١ُ ِٓ

ٚرىّٓ . ٚأ٘ذافٙب    اٌزذس٠ظ ٚاإلداس١٠ٓ ٚوً افشاد ِٕظِٛخ اٌغبِؼخ ثزطج١مبرٙب ِٚزطٍجبرٙب ٌزؾم١ك سؤ٠خ اٌغبِؼخ ٚسعبٌزٙب 

:- أُ٘ ٚاثشص اٌم١ُ األعبع١خ ٌٍغبِؼخ ف١ّب ٠ٍٝ 
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 انجسء األول

 .اٌّؾبفظخ ػٍٝ ؽمٛلٗ ٚئػالء ل١ُ اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌّغبٚاح: رأو١ذ اؽزشاَ االٔغبْ  -1

 رغ٠ٛذ اٌؼًّ ٚاإلٌزضاَ ثبٌزط٠ٛش اٌّغزّش ِٓ خالي اٌمذسح ػٍٝ ِضط اٌّٙبساد ثبٌّؼشفخ ثّؼٕٝ: األرمبْ ٚاٌغٛدح  -2

 .ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٝ ٚاٌزأًِ ٚاٌّّبسعخ ٚاألعزمظبء ٚاألوزشبف 

رضاَ اٌغبِؼخ ثّجذأ اٌؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك ٌزؾم١ك أ٘ذافٙب ثزؼض٠ض األدٚاس اٌّإعغ١خ ٚاٌؼًّ ؽ١ش رً: اٌؼًّ ثشٚػ فش٠ك اٌؼًّ  -3

 ثّظبٌؾخ ٚآسائٗ ٚٚعٙبد ٔظشٖ اٌشخظ١خ ٌظبٌؼ  ثبٌزؼؾ١خ وً فشدلَٛٚثاؽزشاف١خ ٚالزذاس ِٓ خالي ئػالء اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ٚاْ ٞ

.ٚؽذح ٚفبػ١ٍخ ِغّٛػخ اٌؼًّ ثشىً ٠ذػُ عٙٛد٘ب اٌشا١ِخ ئٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف إٌٙبئ١خ اٌّشزشوخ   

 . اٌّؼبطش ٚاٌضمبفٟ ٚاٌزمٕٟ اٌؼٍّٟاؽزشاَ ل١ُ ٚػبداد ٚرمب١ٌذ ٚرشاس اٌّغزّغ ٚاٌؾفبظ ػ١ٍٙب ِغ اإلٔفزبػ : األطبٌخ ٚاٌّؼبطشح  -4

٠ّضً اٌطبٌت ثإسح ا٘زّبَ اٌغبِؼخ ِٚٓ صُ رٍزضَ اٌغبِؼخ ثأسلٝ  األعب١ٌت ٚاٌّمب١٠ظ اٌزشث٠ٛخ ؽ١ش : اٌز١ّض  -5

ٚاٌفىش٠خ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاألثزىبس ٚرم١١ُ اٌغبِؼخ أداء٘ب ِٓ خالي رطج١ك ِمب١٠ظ سف١ؼخ اٌّغزٜٛ رؾزشَ اٌطّٛؽبد اٌىج١شح 

 .ٚاٌغؼٝ ٚساء اٌز١ّض ِٓ خالي األٌزضاَ ثبٌّمب١٠ظ اٌؼب١ٌّخ 

 ث١ئخ ٌٍزؼٍُ ٚاٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ٌزشغ١غ ٚدػُ األفىبس األثذاػ١خ اٌزٝ ٠ّىٓ اْ رف١ذ رٙذف اٌغبِؼخ ئٌٝ ٔشش:األثذاع  -6

 .ػ١ٍّبً فٟ ؽً اٌّشىالد ٚاٌزٛاطً ٚاٌزفبػً ِغ ا٢خش٠ٓ ٚرؾم١ك اٌشفبل١خ عٛاء ٌٍفشد أٚ   اٌّغزّغ 
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 انجسء األول

رٍزضَ اٌغبِؼخ ثّجبدب اٌؼذاٌخ األعزّبػ١خ ٚرىبفإ اٌفشص ٚاٌزٕٛع اٌضمبفٝ ٠ٍٚزضَ ع١ّغ أػؼبء : اٌؼذاٌخ ٚإٌضا٘خ  -7

 .ِغزّغ اٌغبِؼخ ثأػٍٝ دسعبد االِبٔخ ٚاالؽزشاَ ٚاخالل١بد اٌؼًّ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ 

رٍزضَ اٌغبِؼخ ثزشغ١غ األعزىشبف اٌفىشٜ إٌّؼجؾ ٚرشع١خ اٌزمب١ٌذ االوبد١ّ٠خ اٌشط١ٕخ فٟ : اٌؾش٠خ اٌفىش٠خ  -8

ع١ّغ عٛأت األٔشطخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌذساع١خ ٌٍغبِؼخ ٚرذافغ اٌغبِؼخ ػٓ ؽمٛق أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌطالة ٚاٌؼب١ٍِٓ ثٙب 

 ٚاٌّؼٍِٛبد  ٚرٌه فٟ ئؽبس ر١ّٕخ ٚٔشش اٌّؼشفخ. ٚوً ِٓ ٠ٕزّٝ ئ١ٌٙب فٟ اٌزؼج١١ش ػٓ أسائُٙ ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ ثؾش٠خ ربِخ 

 .ٚفٟ ٘زا اٌغ١بق عٛف رىفً اٌغبِؼخ اٌؾش٠خ اٌفىش٠خ ٚؽش٠خ اٌزؼج١ش ِٓ خالي اإلؽبس اٌمبٔٛٔٝ ٌغ١ّغ أػؼبئٙب. 

رشغغ اٌغبِؼخ ٚرذػُ اٌزفبػً ِغ اٌّغزّغ ثؾ١ش ٠زُ ٔشش ِٕٚبلشخ ٔزبئظ اٌجؾش اٌؼٍّٝ فٟ ِغبي : اٌزٛاطً  -9

 .رخظظبرٙب اٌشئ١غ١خ ٚرٌه ثٙذف رط٠ٛش اٌّغزّغ ٚدػُ ر١ّٕخ اٌج١ئخ 

ٚثؼشع فىش٘ب ػٍٝ اٌّغزّغ  ثشفبف١خ رٍزضَ اٌغبِؼخ اٌزضاِبً ساعخبً ثزٛص١ك ع١ّغ ئعشاءرٙب : اٌشفبف١خ ٚاٌّغبءٌخ  -10

 .ٚاٌؼٍّبء ٌم١بط ِمذاس ئعٙبِبرٙب فٝ اٌّؼشفخ اٌؼب١ٌّخ 

رٍزضَ اٌغبِؼخ ثذػُ اٌزؼٍُ اٌّغزّش داخً ِغزّغ اٌغبِؼخ ٚخبسعٗ ٚرؼض٠ض إٌّٛ اٌفىشٜ اٌّغزّش : اٌزؼٍُ اٌّغزّش  -11

 .ؽ١ش رٕظش اٌغبِؼخ اٌٝ ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌغبِؼخ وشأط ِبي ثششٜ
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رٍزضَ اٌغبِؼخ ثزؾم١ك اٌششاوبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ اٌفبػٍخ اٌزٝ رغُٙ فٟ ثٕبء ِغزّغ : اٌّغئ١ٌٛخ اإلعزّبػ١خ  -12

اٌّؼشفخ ٚدػُ اٌزؾٛي ٔؾٛ األلزظبد األخؼش ِٓ خالي رٛف١ش فشص رؼ١ٍُ ِغزّش ٚثشاِظ رذس٠ج١خ ٚرضم١ف١خ ٚثؾش ػٍّٝ 

. ِٛعٗ ٌخذِخ اٌّغزّغ ٚرٍج١خ اؽز١بعبرٗ ٚرؾم١ك ؽٛؽبرٗ 

  ادسح اٌغبِؼخ 1/4

 :-ِٓ لبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد  (9)٠زٌٛٝ اداسح عبِؼخ ثٕٝ ع٠ٛف رطج١مبً ٌٕض اٌّبدح سلُ 

 سئ١ظ اٌغبِؼخ  ( أ)

 ِغٍظ اٌغبِؼخ ( ة)

 :ِٓ راد اٌمبْٔٛ ٠إٌف ِغٍظ اٌغبِؼخ ثشئبعخ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٚػؼ٠ٛٗ (22)رطج١مبً ٌٕض اٌّبدح 

 .ٔٛاة سئ١ظ اٌغبِؼخ  -1

 ٔٛاة سئ١ظ اٌغبِؼخ  -2

 األداسح اٌؼ١ٍب ٌغبِؼخ ثٕٝ ع٠ٛف

  

 أ١ِٓ ٌطفٝ/ د.أ

 سئ١ظ اٌغبِؼخ 
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 .ػّذاء اٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ اٌزبثؼخ ٌٍغبِؼخ  -3

اسثؼخ أػؼبء ػٍٝ األوضش ِٓ رٜٚ اٌخجشح فٟ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٝ ٚاٌشئْٛ اٌؼبِخ ، ٠ٚؾؼش أ١ِٓ اٌغبِؼخ  -4

 .عٍغبد اٌّغٍظ 

 

 

 

  

 2012/2013أععبء يجهص انجبيعخ 
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 يجهص جبيعخ ثًُ ضىيف

 انًُصت األضى و

 رئيص انجبيعخ  أييٍ انطيذ نطفً/ د.أ 1

 َبئت رئيص انجبيعخ نشئىٌ انذراضبد انعهيب وانجحىس  غريف شىلً فرج/د.أ 2

 َبئت رئيص انجبيعخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة  احًذ عجذ انخبنك رًبو /د.أ 3

 َبئت رئيص انجبيعخ نشئىٌ رًُيخ انجيئخ وخذيخ انًجزًع عالء عجذ انحهيى/د.أ 4

 انًشرف عهً كهيخ انطت انجشري عالء عجذ انحهيى/د.أ 5

 انًشرف عهً كهيخ انطت انشجشري  جىدح اضًبعيم عجذ انجىاد/د.أ 6

 عًيذ كهيخ انعهىو  يجذي فزحً انمبظً/ د.أ 7

 عًيذ كهيخ انطت انجيطري يًُ عجذ انًُعى حزخ/د.أ 8

 عًيذ كهيخ انصيذنخ  دمحم عجذ هللا/ د.أ 9

 عًيذ كهيخ انزجبرح  حطبو هُذاوي/د.أ 10

 انًشرف عهً كهيخ اآلداة  غريف شىلً/د.أ 11

 عًيذ كهيخ انزرثيخ  عجذ انًُعى دمحم/د.أ 12

 عًيذ كهيخ انزرثيخ انريبظيخ  يذحذ أثى ضريع/ د.أ 13

 عًيذ كهيخ انزعهيى انصُبعً دمحم يحًىد حطُيٍ /د.أ 14
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 األػؼبء اٌخبسع١١ٓ

٠زٌٛٝ سئ١ظ اٌغبِؼخ ئداسح شئْٛ اٌغبِؼخ اٌؼ١ٍّخ ٚاإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٚ٘ٛ اٌزٜ ٠ّضٍٙب أِبَ ا١ٌٙئبد األخشٜ ٚ٘ٛ 

 .ِغئٛي ػٓ رٕف١ز اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ اٌغبِؼ١خ ٚلشاساد ِغٍظ اٌغبِؼخ ٚاٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد 

 

 

  

 اجزًبع انرئيص انطيطً يع رؤضبء انجبيعبد
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(  

 2013/2014أععبء يجهص انجبيعخ 
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 انًُصت األضى و

 عًيذ كهيخ انزًريط  دمحم حطيٍ يعجذ/ د.أ 15

 عًيذ كهيخ انهُذضخ  يزىنً عجذ انعسيس يذثىنً/د.أ 16

 عًيذ كهيخ انذراضبد انعهيب  دمحم  يحًىد حًذي خعر/د.أ 17

 عًيذ كهيخ يبإلعالو  عبدل عجذ انجفبر /د.أ 18

 عًيذ كهيخ انسراعخ  احًذ عمم /د.أ 19

 عًيذ كهيخ انعالج انطجيعً اضبيخ دمحم رشبد/د.أ 20

 عًيذ كهيخ غت انفى والأضُبٌ  رثبة رىفيك /د.أ 21

 عًيذ كهيخ انعهىو انصحيخ  راَذا صالح /د.أ 22

 عيًذ كهيخ انحبضجبد وانًعهىيبد  دمحم ثهبء انذيٍ انمبظً/د.أ 23

 عًيذ كهيخ انعهىو انطيبضيخ  شعجبٌ يجبرز/د.أ 24

 أععبء انًجهص يٍ انخبرج 25

 يحبفع ثًُ ضىيف  يجذي انزجيًُ/انًطزشبر  26

 يفزً انجًهىريخ األضجك  عهً جًعخ / د.أ 27

 يزئت وزير اإلضكبٌ األضجك كًبل انذيٍ حطيٍ / انهىاء يهُذش 28

 أضزبر ثجبيعخ األزهر  رظب عىض /د.أ 29
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