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 فى مجلس قيبدات جبمعة بنهب

تطىير التعليم العبلى والبحث العلمىرؤية أعضبء هيئة التدريس ل  
 

  
جزًبعه االسجىعً زعشض يجهس ليبداد جبيعخ ثُهب فً ئئس

سئيس  - انسيذ انمبظً  /انذكزىسانزي عمذ يسبء انيىو ثشئبسخ 

انجبيعخ وسئيس انًجهس سؤيخ أععبء هيئخ انزذسيس ثبنجبيعخ 

                     .انعهًً حىل رطىيش انزعهيى انجبيعً وانجحش
                        

ول انزعهيى وانزعهى وانثبًَ جبءد انشؤيخ يٍ خالل يحىسيٍ األ

.انجحش انعهًً   

  

وععى انفشيك سئيس لسى انصحخ انعبيخ ثكهيخ انطت  -يًبٌ انجيطبسئ /وعشظذ انذكزىس

 وأسزبرا   ذا  يسبع وأسزبرا   يذسسب   54انًكهف ثاعذاد انشؤيخ َزبئج عًم انفشيك انًكىٌ يٍ 

كهيخ انطت  عًيذ - / يحًذ أثىسبنىيٍ أععبء هيئخ انزذسيس ثبنجبيعخ ثميبدح انذكزىس

              .سئيس َبدي أععبء هيئخ انزذسيس ثبنجبيعخ -عضد انخيبغ  /انجيطشي وانذكزىس

  

نيه انفشيك فً يخزهف انًىظىعبد انزً رعًُزهب انشؤيخ وفً ئ وأشبد انًجهس ثًب رىصم

يمذيزهب رأهيم انطالة نسىق انعًم وأسجبة عضوف انطالة عٍ انًشبسكخ فً األَشطخ 

حزيبجبد سىق انعًم ورطىيش انجشايج انذساسيخ م ثشايج دساسيخ جذيذح رزىافك يع ئوعً

عذاد انًمجىنخ يٍ انطالة األانحبنيخ ثًب يسهى فً رطىيش انعًهيخ انزعهيًيخ وخفط 

عزجبس يخشجبره هً يذخالد انزعهيى عهً رطىيش انزعهيى لجم انجبيعً ثاوظشوسح انعًم 

                                                                                                      .انعبنً 

هيئخ انزذسيس دوٌ رحًيم  ععبءشوسح انعًم عهً صيبدح دخىل أيخ نعكًب عشظذ انشؤ

نعًم عهً عجبء فً ظم انظشوف انحبنيخ انزً رًش ثهب انجالد ورنك يٍ خالل اانذونخ أي أ

يذح وانىحذاد راد انطبثع انخبص رعظيى انًىاسد انزاريخ نهجبيعخ وعًم ثشايج دساسيخ جذ

                                                .َشبء يشاكض نالسزشبساد نزمذيى خذيبرهب نهًجزًعوئ

  

هس ثعشوسح سئيس انجبيعخ وسئيس انًج -انسيذ انمبظً  /ويٍ جبَجه غبنت انذكزىس

ويذسجبد وعًم جذاول دساسيخ د انجبيعيخ يٍ يعبيم ولبعبد رعظيى اسزخذايبد انًُشأ

                                                                             .شبيهخ نكم غالة انجبيعخ 

  

جبيعخ صىل انو انفصم ثيٍ انكهيبد ثًب يزيح اإلسزخذاو األيثم ألهًيخ عذوشذد عهً أ

غبئهخ ثيًُب ارا احسٍ وكهيبرهب وعذو انحبجخ انً ئلبيخ يُشأد جذيذح ركهف انذونخ أيىال 

عًهيخ انزعهيًيخ ورجىيذ انجحش انعهًً يٍ سزخذاو يب رًهكه انجبيعبد سيإدي انً رحسيٍ انئ



 

  أخببر

  جبمعة بنهب

   22/2/2102: األسثعبء

 

دواد جبحثيٍ وانعًم عهً رششيذ ششاء األيبو انخ انًعبيم انزً رًهكهب انجبيعبد أربحخالل ئ

                                       .ثحبس انعهًيخجحثيخ وانكيًبويبد انًسزخذيخ فً ئجشاء األان

  

 ععبء هيئخهًً عهً انًسزىي انذونً ويسبعذح أكذ سئيس انجبيعخ عهً دعى انُشش انعوأ

.انزذسيس عهً صيبدح يعذالد انُشش انعهًً يحهيب ودونيب   

  

ععبء هيئخ انزذسيس ثجبيعخ ثُهب انزً اثزعذد عٍ عشض انًشكالد وأشبد ثشؤيخ أ

انخبصخ وارسًذ ثبنشًىنيخ ولذيذ حهىال نهًشبكم انزً رعىق رطىيش انزعهيى انجبيعً 

.وانجحش انعهًً  

  

 


