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عمادة برنامج الذراسات المسائيــة
المقذمــــة:
اسزمجم ثرَبيح انهراسبد انًسبئٛخ انفٕج األٔل يٍ طالثهّ يه ٙثهاٚهخ انف هم
األٔل نهعبو اندبيع ٔ 94/93 ٙرأسسذ عًبنح ثرَبيح انهراسبد انًسبئٛخ يٙ
ثهاٚههخ انف ههم األٔل نهعههبو  99/98نًزبثعههخ ليههبٚب ان هجههخ انهارسهه ٍٛيهه ْ ٙه ا
انجرَبيح يٍ انُبزٛز ٍٛاألكبنًٛٚخ ٔاإلنارٚهخ يهٍ لهالل انزُسهٛك ثه ٍٛكهٛهبد
اندبيعخ ٔنٔائرْهب اإلنارٚهخ ٔانمهيٛهخ ٔانفُٛهخ انًمزهفهخ ثٓهه لهيهخ طبنهت
انجرَبيح انًسبئٔ ٙرٕيٛر أييم انظرٔ انهراسهٛخ نهّ ٔإربزهخ يُهبش خهبيعٙ
ٚههزفمٓى أٔاهههبط ان هجهههخ ٔ ههرٔيٓى لب ههخ أٌ طهجههخ ْ ه ا انجرَههبيح ْههى يههٍ
انًٕ فٔ ٍٛانعبيه ٍٛي ٙانم بع ٍٛانعبو ٔانمبص يًهب ٚفهرع عههٓٛى رٔيهب
لب خ يٍ زٛث اَس بر انٕلذ انًزبذ نٓى ثعه انسبعخ انراثعخ يسبء ي ٙأغهت
األزٕال .
ٚجههغ عههن ان هجخ انًسده ٍٛيهه ٙانجرَبيهههح انًسبئ ٙززٗ انف هم األٔل (
 551 ( ) 2008/2007طبنجب ٔطبنجخ ) ٚزٕزعٌٕ عهٗ أرثه كهٛهبد كًهب ْهٕ يجهٍٛ
أنَبِ :
الكليـــــــــة
اآلداب والفنون

الحخصــــــص
انهغخ اإلَدهٛسٚخ

العلوم اإلدارية والمالية  .1انًسبسجخ
 .2انعهٕو انًبنٛخ ٔانً ريٛخ
 .3إنارح األعًبل
 .4إنارح َظى ٔشجكبد األعًبل
 .5اإلنارح انفُهلٛخ ٔانسٛبزٛخ
 .6انزسٕٚك
الحقوق
جكنولوجيا المعلومات

انسمٕق
ُْ .1هسخ انجريدٛبد

العـــــــذد
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64
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 .2عهى انسبسٕة
 .3اَظًخ يعهٕيبد زبسٕثٛخ
َ .4ظى يعهٕيبد إنارٚخ

44
23
35

وخالل العام الماضي قامث عمادة برنامج الذراسات المسائية بما يلي :
 .1يزبثعههخ ليبٚههههب ان هجهههخ األكبنًٛٚهخ انًزعهممهخ ثزسهدٛم انًسهبلبد
انهراسٛخ ٔانزُسٛك ي انكهٛبد انًعُٛخ يٍ أخم طرذ يسهبلبد أٔ
يزر شعت خهٚهح رُبست رٔ ان هجخ انمب مخ ٔأٔلبرٓى .
 .2األشرا عهٗ خٕنح انعًم ي ٙانجرَبيح انًسبئ ٙيٍ زٛث يزبثعخ
يٕا جخ ان هجخ ٔأعيبء ْٛئخ انزهرٚس ٔثهء انًسباراد ٔاَزٓبئٓب يهٙ
انٕلذ انًسهمن ٔانزعبٌٔ ي انسيالء يسبعه٘ انعًهاء يٍ أخم ْ ِ
انغبٚخ .
 .3اإلشرا عهٗ انهٔائر اإلنارٚخ ٔانفُٛخ ٔانمهيٛخ ي ٙانفزرح انًسهبئٛخ
يثم انًكزجههخ ٔنائهرح انمجهٕل ٔانزسهدٛم ٔانههائرح انًبنٛهخ ٔلسهى
انمهيبد ان سٛخ ٔلسى انسركخ ٔانكبيزٛرٚب ٔلهيبد انُظبيخ يٍ
أخم يزبثعخ اَظجبط انعًم يٓٛب ٔاَزظبيّ ٔخٕنرّ .
 .4يزبثعخ شؤٌٔ انًٕا الد يب ث ٍٛانسبعخ انثبنثخ يسبء ٔززٗ رزهخ
انًغبنرح األلٛرح يٍ اندبيعخ ٔرهمٗ شكبٖٔ ان هجخ ٔانعبيهٍٛ
انًسزفٛه ٍٚيٍ لهيخ انُمم ٔانزعبيم يعٓب يجبشرح أٔ يٍ لالل
ندُخ انًٕا الد .
 .5يزبثعخ انعًم اإلابي ٙيه ٙانكهٛبد انًعُٛخ انً كٕرح سبثمب ٔانزأكه
ٔرهلٛك انكشٕ ثُبء عهٗ كزت انزكهٛف
ٔنلزّ
يٍ اَزظبيّ
ان بنرح يٍ رئبسخ اندبيعخ ٔانزٕل ٛعهٗ ْ ِ انكشٕ زست
األ ٕل ٔريعٓب إنٗ رئبسخ اندبيعخ ثعه االززفبظ ثُسمخ عُٓب
نهًهفبد .
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 .6انزعبيههم يهه ليههبٚب ان هجههخ ان برئههخ ٔيشههكالرٓى ٔزهمٓههب ثههبن رق
انًُبسجخ أٔ إزبنزٓب إنٗ انكهٛبد ٔانهٔائر انًمز خ .
 .7اإلشههرا ثبنزعههبٌٔ ٔانزُسههٛك يهه انعًههبناد ٔاأللسههبو األكبنًٛٚههخ
انًمزهفخ انًعُٛخ عهٗ االيزسبَبد انُٓبئٛخ .
 .8ري ليبٚب طهجخ انجرَبيح انًسهبئ ٙإنهٗ رئهٛس اندبيعهخ ٔيدهسهٙ
انعًهاء ٔاندبيعخ نًزبثعزٓب ٔٔا انسهٕل انًُبسجخ نٓب .

