كهًخ عًيذ انًعٓذ :
انسبدح انشيالء ٔانشييالد انسبدح انٕكالء ٔانسبدح رؤسبء األلسبو ٔانسبدح أعضبء
ْيئخ انتذريس ٔانسبدح انعبيهيٍ ٔانسبدح انشٔار يسعذَي أٌ أردت ثكى في أرٔلخ
انًعٓذ.
أثُبئٗ طالة ٔطبنجبد انًعٓذ :
يسعذَي أٌ أردت ثكى في ردبة انًعٓذ انعبني نهخذيخ االجتًبعيخ ثأسٕاٌ
ٔأتٕجّ نهطالة انجذد ثبنتُٓئخ انمهجيخ نإلنتذبق ثبنًعٓذ ٔانتُٓئخ انمهجيخ نهطالة
انمذايٗ ثًُبسجخ ثذء انعبو انذراسي انجذيذ آيال يُٓى انًشبركخ في ديبح جبيعيخ
دبفهخ ثبنتمذو ٔانُجبح ٔ ،أَتظز يُكى جًيعب ثجذل انجٓذ في انذراسخ ٔانًشبركخ
اإليجبثيخ في يختهف األَشطخ انطالثيخ يع ٔعذ أٌ شبء اهلل ثتذميك رؤيخ تعهيًيخ
جذيذح نهطبنت تتًثم في انعًم ثزٔح انفزيك يٍ أجم انٕصٕل انٗ َتيجخ يإداْب
طبنت يتفٕق ٔيٕاطٍ صبنخ .
إى الطبلت ُْ هحْس العول٘خ التعل٘و٘خ ّٗتن إعذادٍ لوْاجِخ الح٘بح ّتحذٗبتِب فٖ
الحبضش ّالوستمجل ُّْ الِذف األسبسٖ الزٕ ٗسعٖ الَ٘ الوعِذ
ّاًطاللب هي رلك ٗعول الوعِذ علٔ إعذاد خشٗج هزّد ثبلوعبسف الٌظشٗخ ّالخجشاد
العلو٘خ ّالسلْك٘بد اإلٗجبث٘خّ ،لذَٗ المذسح علٔ تْظ٘فِب فٖ ثٌبء راتَ ّتٌو٘خ
هجتوعَ ّرلك ثتمذٗن تعل٘ن عبلٖ الجْدح ّفم ًب لوعبٗ٘ش علو٘خ ّتطْٗش هستْٓ
الخذهبد الومذهخ للطالةّ ،تحسٌَ٘ ّتطْٗشٍ ثوب ٗتْافك هع حبجخ سْق العول.
السبدح أعضبء ُ٘ئخ التذسٗس ّتخصصبتِن ثبلوعِذ

انمسى
خذيخ انفزد

خذيخ انجًبعخ
تُظيى انًجتًع
انًجبالد

أعضبء ْيئخ انتذريس
أ.د /سعيذ عجذ انعشيش عٕيضخ
أ.د /عجذ انًُصف دسٍ عهٗ رشٕاٌ
أ.و.د /يُٗ سيذ عجذ انذًيذ
أ.د /عًبد ثزٔد شزلبٖٔ
أ.د /أيم يذًذ يُصٕر
أ.و.د /أيم جبثز عٕض
ا.د /عجذ اهلل عهٗ عجذ اهلل
ا.و.د /سيذ ساليخ اثزاْيى
ا.د /يصطفٗ يذًٕد يصطفٗ
أ.و.د /أدًذ يذًذ عجذ انعشيش
أ.و.دَ /جٕٖ يذًذ يذًذ

رئيس انمسى

رئيس انمسى

رئيس انمسى
رئيس انمسى
ٔعًيذ انًعٓذ

انتخطيط

رئيس انمسى

ا.د /فٕسٖ يذًذ دسُٗ
د /دسٍ عجذ انْٕبة

رئيس انمسى

ا.د /سيُت سيذ عجذ انذًيذ
انعهٕو انتأسيسيخ د /ثٓبء رسيمٗ عهٗ دسبَيٍ
د /عجذ انذبفظ أدًذ عجذ انهطيف
ٔيضى انًعٓذ انعذيذ يٍ انًجبَٗ ٔانًذرجبد -:

(  11يذرج سعخ  000طبنت  ،عذد  1يذرج سعخ  1500طبنت  ،عذد  2يذرج
سعخ  500طبنت  ،عذد  4لبعخ سعخ  300طبنت ،عذد  9سكشٍ سعخ 150
طبنت ) ٔلبعخ يإتًزاد ٔ ،فُذق يجٓش عهٗ أعهٗ يستٕٖ
كم ْذِ انطبلبد انجشزيخ ٔاإليكبَبد يسخزح نخذيخ انعًهيخ انتعهيًيخ ٔانجذثيخ
ٔألدائٓب في تُبغى ٔاَسجبو ًَٔطيخ عبنيخ.
ٔأيضب يٕجذ ثبنًعٓذ لسى انذراسبد انعهيب ٔانجذٕث نخذيخ انطالة في يزدهخ يب
ثعذ انجكبنٕريٕص نهذصٕل عهٗ دثهٕو انتعهيى انًُٓي في انخذيخ االجتًبعيخ
( دثهٕو انعبو انٕادذ ٔدثهٕو انعبييٍ ) .
أسأل اهلل أٌ يٕفمُب جًيعب نًب فيّ انخيز نٕطُُب انذجيت يصز
هع خبلص توٌ٘بتٔ لكن ثوزٗذ هي التمذم ّالٌجبح
أ.د /هصطفٔ هحوْد هصطفٔ
عو٘ذ الوعِذ العبلٔ للخذهخ االجتوبع٘خ
ثأسْاى

