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عمادة برنامج الذراسات المسائيــة
المقذمــــة:
استتزلجب ثامتتبلد اساتاستتبد اس اتتبجْخ اس تتٌط اهًف لتتا ة ثتتو تتِ ثااّتتخ اس متتب اهًف س ؼتتب اس تتبلؼِ
 ً 94/93رأساتتذ ػ تتبرح ثامتتبلد اساتاستتبد اس اتتبجْخ تتِ ثااّتتخ اس متتب اهًف س ؼتتب  99/98س زبثؼتتخ
قضبّب اسط جخ اساا تسْا ِ ىذا اسجامبلد لا اسنتبيْزْا اهابرّ ْتخ ًااراتّتخ ن لتا ات ف اسزناتْ ثتْا
ا ْبد اس بلؼخ ًرًاجاىب ااراتّتخ ًاسدالْتخ ًاس نْتخ اس دز تخ ثيتا االتخ ةبستت اسجامتبلد اس اتبجِ
ًرٌ ْا أ ضب اسظاً اساتاسْخ سو ن ًإربيخ لنبخ جبلؼِ ّز ّيم أًضـبع اسط جـخ ًظتاً يم ن ابةتخ
أن ة جخ ىذا اسجامبلد ىم لا اس ٌظ ْا ًاسؼتبل ْا تِ اسلطتبػْا اسؼتب ًاسدتب ن ل تب ّ تاع ػ تْيم
ظاً ًب ابةخ لا يْث امحمبت اسٌقذ اس زبح سيم ثؼا اسابػخ اسااثؼخ لابء ِ أغ ت اهيٌاف .
ً تتِ ثااّتتخ اسؼتتب اس بضتتِ ( )2003/2002ش ت ب ل تتع اسؼ تتااء ل تتع ػ تتبرح ثامتتبلد اساتاستتبد
اس ابجْخ ّاأسو ػ ْتا اسجامتبلد ًّضتم تِ ػضتٌّزو ج ْتغ لاتبػاُ ػ تااء اس ْتبد اس ا تخ تِ ىتذا
اسجامبلد .
ّج ـــغ ػار اسط جخ اس ا ْا ِ اسجامبلد اس ابجِ يزـَ ميبّـــتـخ اس مــتـب اسابمـتـِ ( ) 2006/2005
(  1125ةبسجًب ًةبسجخ ) ّزٌزػٌن ػ َ أتثغ ا ْبد ا ب ىٌ لجْا أرمبه :
الكليـــة
 .1اآلداب والفنون
 .2العلوم اإلدارية والمالية

 .3الحقوق

الحخصص

العـــذد

اس غخ اام ْزّخ

77
254
45
85
131
37
21

 .1اس حبسجخ
 .2اسؼ ٌ اس بسْخ ًاس ما ْخ
 .3إراتح اهػ بف
 .4إراتح مظم ًشج بد اهػ بف
 .5ااراتح اس ناقْخ ًاساْبيْخ
 .6اسزاٌّ
اسحلــٌق

 .1ىناسخ اسجال ْبد
 .4جكنولوجيا المعلومات
 .2مظم اس ؼ ٌلبد ااراتّخ
 .3ػ م اسحبسٌة
33
 .4أمظ خ لؼ ٌلبد يبسٌثْخ
 .5اسحبسٌة ًأمظ خ اس ؼ ٌلبد

133
184
51
50
24
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وخالل العام الماضي قامث عمادة برنامج الذراسات المسائية بما يلي :
.1
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.6

.7
.8
.9
.10

لزبثؼــخ قضبّـــب اسط جــخ اهابرّ ْتخ اس زؼّلتخ ثزات ْب اس اتبقبد اساتاستْخ ن ًاسزناتْ لتغ
اس ْتتبد اس ؼنْتتخ لتتا أجتتب ةتتاح لاتتبقبد أً تتزا شتتؼت جاّتتاح رنبستتت ظتتاً اسط جتتخ
اسدبةّخ ًأًقبريم .
اهشاا ػ َ جٌرح اسؼ ب ِ اسجامبلد اس ابجِ لا يْث لزبثؼخ لٌاظجخ اسط جخ ًأػضبء
ىْئخ اسزاتّع ًثاء اس حبضااد ًامزيبجيب ـِ اسٌقذ اس حاّر ن ًاسزؼبًن لغ اسزل ء
لابػاُ اسؼ ااء لا أجب ىذه اسغبّخ .
ػلتتا اجز بػتتبد رًتّتتخ لتتغ لاتتبػاُ ػ تتااء ا ْتتبد آراة ًاسحلتتٌق ًاسؼ تتٌ ااراتّتتـخ
ًاس بسْخ ًر نٌسٌجْب اس ؼ ٌلبد س زبثؼخ سْا اس بلؼخ اهابرّ ِ ِ اس زاح اس ابجْخ .
ااشاا ػ َ اساًاجا ااراتّخ ًاس نْخ ًاسدالْخ ِ اس زتاح اس اتبجْخ لاتب اس زجتـخ ًراجتاح
اسلجٌف ًاسزا ْب ن ًاسااجاح اس بسْخ ن ًقام اسدالبد اسمحْخ ن ًقام اسحااخ ًاس ب زْاّب ن
ًاالبد اسنظب خ ن لا أجب لزبثؼخ امظجبط اسؼ ب ْيب ًامزظبلو ًجٌررو .
لزبثؼخ شؤًن اس ٌاة د لب ثْا اسابػخ اسابساخ لابء ًيزَ تي خ اس غبرتح اهاْاح لا
اس بلؼخ ًر لَ ش بًٍ اسط جخ ًاسؼبل ْا اس از ْاّا لا االخ اسنلبن ًاسزؼبلب لؼيب
لجبشاح أً لا ا ف س نخ اس ٌاة د .
لزبثؼخ اسؼ ب ااضب ِ سٌاء ابن أابرّ ْبً ـِ اس ْبد اس ؼنْخ اس ذاٌتح سبثلبً ن أً ِ
اساًاجا ااراتّخ ن ًاسزأاا لا امزظبلو ن ًرقزو ن ًراقْ اس شٌ ثنبءً ػ َ ازت اسز ْف
اسمبرتح لا تجبسخ اس بلؼخ أً اساًاجا ًاس ْبد اس دز خ اس يٌتح ث ٌا لخ تجْع
اس بلؼخ ن ًثنبءً ػ َ االمزظب اس ؼ ِ س اًا ااضب ِ ن ًاسزٌقْغ ػ َ ىذه اس شٌ يات
اهةٌف ًت ؼيب إسَ تجبسخ اس بلؼخ ثؼا االيز بظ ثنادخ ػنيب س بد .
اسزؼبلتتب لتتغ قضتتبّب اسط جتتخ اسطبتجتتخ ًلش ت ريم ًيّيتتب ثتتبسطاق اس نبستتجخ أً إيبسزيتتب إستتَ
اس ْبد ًاساًاجا اس دزمخ .
ااشتتاا ثبسزؼتتبًن ًاسزناتتْ لتتغ اسؼ تتبراد ًاهقاتتب اهابرّ ْتتخ اس دز تتخ اس ؼنْتتخ ػ تتَ
االلزحبمبد اسنيبجْخ .
ت تتغ قضتتبّب ة جتتخ اسجامتتبلد اس اتتبجِ إستتَ تجتتْع اس بلؼتتخ ًل اتتِ اسؼ تتااء ًاس بلؼتتخ
س زبثؼزيب ًًضغ اسح ٌف اس نبسجخ سيب .
إقبلخ أمشطخ ال لني ْخ لزنٌػخ سط جخ اسجامبلد اس ابجِ .

اسؼ ب ػ َ اسزلطبة ة جخ جار ل ا رنطج ػ ْيم اسشاًط اسدبةخ س زا ْب ِ اسجامبلد اس ابجِ .

