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قسن العلوم اإلنسبنيت واالجتوبعيت
 أوالً :الوقذهت-:
رأعظ لغُ اٌؼٍ َٛاإلٔغبٔيخ ٚاالجزّبػيخ ِغ ثذايخ اٌزذسيظ في اٌجبِؼخ
ػبَ  .َ1991ثٍغ اجّبٌي أػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ اٌّزفشغيٓ في اٌمغُ ()12
ػض٘ ٛيئخ رذسيظ ،يذًّ اصٕبْ ِٕ ُٙدسجخ أعزبرٚٚ ،ادذ -دسجخ أعزبر
ِشبسنٚ ،خّغخ :دسجخ أعزبر ِغبػذٚ ،ػضٚ ٛادذ -ثذسجخ ِذبضشٚ ،صالصخ
ثذسجخ ِذسطٚ .ألػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ دضٛسٌ صمبفي ٚػٍّي ٚاعغ في
اٌّشٙذ اٌضمبفي اٌّذٍي ٚاٌؼشثي ٚاٌذٌٚي ِٓ ،خالي ِشبسوز ُٙفي
اٌّؤرّشاد اٌؼٍّيخ ٚإٌذٚاد اٌضمبفيخِٚ ،شبسوز ُٙفي اٌّؤرّش اٌؼٍّي
اٌغٕٛي ٌىٍيخ اآلداة ٚاٌفٕٚ ،ْٛػضٛيز ُٙفي اٌّشاوض اٌؼٍّيخ اٌؼبٌّيخ .وّب
يٕٙض أعبرزح لغُ اٌؼٍ َٛاإلٔغبٔيخ ٚاالجزّبػيخ ثؼتء رذسيظ ػذد ِٓ
ِزطٍجبد اٌجبِؼخ اإلججبسيخ ٚاالخزيبسيخ ِٚزطٍجبد اٌىٍيخ اإلججبسيخ ٚاالخزيبسيخ،
وّب يشبسن اٌمغُ في األعجٛع اٌؼٍّي ٌٍىٍيخ ِٕز ػبَ .2003
ٚيٙذف لغُ اٌؼٍ َٛاالٔغبٔيخ ٚاالجزّبػيخ ِٓ خالي اٌّمرشساد اٌزري يمرذِٙب
ٌطٍجخ اٌجبِؼرخ أْ يغر ُٙفري رىرٛيٓ ٚرّٕيرخ اٌّٙربساد ٚاٌّؼربسف ٚاٌىفبيربد
اٌؼبِخ اٌزبٌيخ:
 .1رّٕيخ اٌزفىيش إٌمذي اٌزذٍيٍي اٌؼٍّيٚ ،رطٛيش ِٙبساد اٌزفىيش.
 .2اٌزّشط ثّٕب٘ج اٌجذش اٌؼٍّري ،ثّرب يؤ٘رً اٌطٍجرخ الػرذاد اٌزمربسيش
ٚاٌجذٛس ٚفمبً ٌّزطٍجبد اٌجذش ِٕٙٚجيزٗ ،ثّب في رٌه اٌزؼبِرً ِرغ
اٌّصبدس ٚاٌّشاجغ ٚاٌٛصبئك ٚاالفبدح ِٕٙب.
 .3رّٕيخ اٌٛػي ثأثشص اٌمضبيب ٚاٌزيبساد اٌفىشيخ اٌّؼبصشحٚ ،اٌزؼبًِ ثشٚح
ٔمذيخ ِٕفزذخ ِغ ػذد ِٓ اٌّؤٌفبد راد اٌؼاللخ.
 .4رّٕيخ اٌٛػي ثٛعبئً االرصبي اٌذذيضرخ ٚدٚس٘رب اٌٙربَ فري اٌّجزّرغ
اٌّؼبصش ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب رؼبِالً ِٕٙجيبً ٔمذيبً رذٍيٍيبً.
 .5رذصيً اٌّؼبسف اٌضشٚسيخ اٌّزؼٍمخ ثزّٕيخ ٚرٕظيُ اٌّجزّغٚ ،رىرٛيٓ
اٌّٙبساد ٚاٌىفبيبد األعبعيخ ٌالعٙبَ اٌفؼبي فيٙب.
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 .6اٌزؼشف إٌر أثرشص إٌظشيربد ٚإٌّرب٘ج ٚاٌمضربيب فري ػٍرُ االجزّربع،
ٚرّٕيرخ اٌمررذسح ػٍر رٛايفٙررب فري فٙررُ اٌّجزّرغ ٚػاللبرررٗ ٚثٕيزررٗ
ِٕٚظِٛبرٗ اٌّجزّؼيخ  ٚآفبق رطٛيشٖ ٚرّٕيزٗ.
 .7اٌزٛاصً إٌمذي إٌشط ِغ ِؼطيبد اٌفىش االٔغربٔي ثؼبِرخٚ ،اٌفىرش
اٌؼشثي اإلعالِي ثخبصخ في عجبلبرٙب ٚرطٛس٘ب اٌزبسيخيخ اٌّخزٍفخ،
ٚثيئبرٙب ٚأطٛاس٘ب اٌّزٕٛػرخ ،دزر يزٛصرً اٌطبٌرت اٌر فٙرُ افضرً
ٌٛالؼررٗ ٚػبٌّررٗ اٌّؼبصررشٚ ،يمررذس ليّررخ اٌزفبػررً اٌضمرربفي ٚدررٛاس
اٌذضبسادٚ ،اٌزؼذديخ اٌضمبفيخ ٚاٌفىشيخ.
 .8اٌزؼشف اٌ أثشص لضبيب ػٍُ اٌرٕفظ ٔٚظشيبررٗ ِٕٚب٘جرٗٚ ،صرٛالً اٌر
رىٛيٓ ِٙربساد عرٍٛويخ ٔبفؼرخ ٚإيجبثيرخٚ ،إٌر اٌؼّرً ػٍر رّٕيرخ
اٌزاد.
 .9رّٕيخ ٚرطٛيش ِٙبساد اٌذٛاس اٌجٕبء ٚسٚح اٌزغبِخ ٚلجٛي اآلخش ٚاٌزٕرٛع
في اٌذيبح االٔغبٔيخ ٚاالجزّبػيخ ٚاٌضمبفيخ.

 ثبنيبً :أعذاد الطلبت-:
يٛفش اٌمغُ اٌذػُ ٌىً وٍيبد اٌجبِؼخ ٚثبٌزبٌي فرأْ ػرذد اٌطٍجرخ اٌرزيٓ يرٛفش
ٌ ُٙاٌمغُ اٌذػُ يمبسة ( )7500طبٌت.
 ثبلثبً :أعضبء هيئت التذريس-:
ثٍغ ػذد أػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ اٌّزفشغيٓ في اٌمغُ ( )12ػض ٛثبإلضبفخ إٌ
ِذبضشيٓ غيش ِزفشغيٓ ِٓ رٚي اٌخجشاد األوبديّيرخ اٌجيرذح ،وّرب يظٙرش فري
اٌجذٚي اٌزبٌي:
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ٚرجذس اإلشبسح إٌر أْ ثؼرض أػضربء اٌٙيئرخ اٌزذسيغريخ يغرزخذِ ْٛاٌزمٕيربد
ٚاٌٛعبئً اٌزؼٍيّيخ اٌذذيضخ في اٌزذسيظ.
أِب ػٍ صؼيذ اٌجذش اٌؼٍّي فئْ أػضبء اٌمغُ يُؼذّ ِٓ ْٚخيرشح اٌّذسعريٓ
ثبٌٕغجخ ألػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ في اٌجبِؼبد االسدٔيخ ،عٛاء ٌذٚسُ٘ في إصشاء
اٌّشررٙذ اٌضمرربفي فرري األسدْ ،أ ٚإلعررٙبِبر ُٙثبألثذرربس ٚرررأٌي اٌىزررت ،أٚ
ٌّشبسوبر ُٙفي إٌذٚاد ٚاٌّؤرّشاد اٌّذٍيخ ٚاٌذٌٚيخ ٚخذِخ اٌّجزّغ.

 رابعبً :الوؤتوراث والنذواث واألنشطت الثقبفيت-:
.1

الوؤتور العلوي الذولي الثبني عشر لكليت اآلداة:
شبسن أػضبء لغُ اٌؼٍ َٛاإلٔغبٔيخ في فؼبٌيبد اٌّؤرّش اٌؼٍّي ػٍر
صؼيذ األثذبس ٚرٕظيُ فؼبٌيبد اٌّؤرّشِٚ ،شاعالرٗ اٌجشيذيخ ٚاالٌىزشٔٚيخ،
ِٚزبثؼخ األخٛح اٌّشبسويٓ ِٓ اٌغبدخ األسدٔيخ ٚاٌؼشثيخ ٚاٌذٌٚيخ.

.2

األسبوع العلوي الخبهس:
ػمذ األعجٛع اٌؼٍّي اٌخبِظ ٌىٍيخ اآلداة ٚاٌفٕ ْٛفري اٌفزرشح 18-14
وبٔ ْٛاٌضبٔي ٚ ،2007وبٔذ ِشبسوخ ػذد ِٓ أػضبء اٌمغُ في فؼبٌيبد
٘زا األعجٛع رذذ ػٕٛأْ(( :ذِٕ ٛرب٘ج جذيرذح فري اٌؼٍر َٛاإلٔغربٔيخ
ٚاالجزّبػيخ)).
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 خبهسبً :النذواث والوؤتوراث-:
شبسن ػذد ِٓ أػضربء اٌمغرُ فري إٌرذٚاد ٚاٌّرؤرّشاد اٌّذٍيرخ ٚاٌخبسجيرخ
اٌؼشثيخ ِٕٙب ٚاٌذٌٚيخ.

 سبدسبً :التصوراث والوقترحبث الجذيذة لعبم -:2002/2002
ٌمذ ألزشح اٌمغُ فرزخ ثشٔربِجي "دساعربد اٌزّٕيرخ" " ٚاالرصربي اٌجّرب٘يشي"
ٌّٕخ شٙبدح اٌجىبٌٛسيٛطٚ ،لذ أٔجضد خطخ اٌجشٔبِجيٓ ٚٚص اٌّٛاد ِٚجرشساد
فزخ اٌجشٔبِجيٓ.

