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يٍٍ و أبئم و انتذاثٍش انًُبعجخ نتـــعذاد انىعإيُىط ثهب حخ انًهٍُخ ثبنكهٍخ ــاليخ وانصـإٌ نجُخ انغ  

حًبٌخعٍ  فضالا ظ( ــانتذسٌهٍئخ  أعضبء انفًُ،و  اإلداسيانجهبص  )انطالة، شٌخــــانجش انخشوححًبٌخ   

انًكبتت  "،خـانجحخٍ - الثٍـخـ"انط عبيم،ـانًشاد، ـانًحبضبد و قبعبد ــانًبدٌخ ) انًذسجحشوح انكهٍخ  

.خطبس( يٍ األاإلداسٌخ  

  قبعبد  فًحخ انًهٍُخ واإلخالء ـــاليخ وانصـــتطجٍق يعبٌٍش انغ فًانًتجعخ خطخ هَعشض نوفًٍب ٌهً  

حٍج تصٍُف نًهبو وأدواس شبغهٍهب ثحخٍخ " ورنك يٍ  –انًحبضشاد وانتًبسٌٍ وانًعبيم " طالثٍخ 

دوس اإلداسح انعهٍب وقٍبداد انكهٍخ عهى انُحى انتبنً: ويشتبدٌهب فضالا عٍ   

  

 1- انغٍذ األعتبر انذكتىس عًٍذ انكهٍخ و انغبدح وكالء انكهٍخ:

احذ انغبدح انىكالء عُذ حذوث أي يٍ انًخبطش انتً تهذد  أواالتصبل ثبنغٍذ األعتبر انذكتىس عًٍذ انكهٍخ 

:رنكو انكىاسث و  األصيبديٍ انكهٍخ عٍ طشٌق يذٌش وحذح أعاليخ و  

  إٌّبعجخ اٌزؼٍيّبد إلطذاسٚ اٌىٛاسس ٌذساعخ اٌّٛلف  األصِبدٌٍزٕغيك ِغ ِذيش ٚؽذح 

 سح اٌغبِؼخ أٚ أي ٘يئخ خبسط اٌغبِؼخ ٌٍّغبػذحاٌٍّٛلف يزُ االرظبي ثإد بػٕذ اٌؼشٚسح ٚ ؽجم. 

  ٓفاٌّٛل رطٛيشرٍمي اٌزمبسيش ػ. 

 ٚػغ اٌزذاثيش إٌّبعجخ ٌّٕغ رىشاس اٌؾبٌخ. 

 

 2- يهبو خبصخ ثبنغبدح سؤعبء األقغبو انعهًٍخ:

  اٌطالة ٚ اٌٛؽذاد  ِؼبًِيئخ اٌزذسيظ ٚ اٌّؼبًِ اٌجؾضيخ ٚ٘ أػؼبءرٛاعذ ٔغخخ ِٓ ِفبريؼ غشف

 .راد اٌطبثغ اٌخبص اٌزبثؼخ ٌمغُ عيبدرُٙ

   ػٕذ اٌمغ إخالء٘يئخ اٌزذسيظ يىْٛ ِششفب ػٍي  أػؼبءٌغذاٚي اٌمغُ اٌذساعيخ يزُ رؾذيذ اؽذ  ؽجمب ُ

 .ٌٍزٕغيك ِؼٗ األعجٛػي اإلششافٚ اٌىٛاسس ثغذٚي  األصِبدؽذٚس أي ِخبؽش ٚ رخطش ٚؽذح 
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  ٌٍّغبػذح في  أعجٛػيػذد ِٓ اٌؼّبي ثغذٚي  إٌي ثبإلػبفخاٌّؼبًِ  إِٔبءيزُ رؾذيذ ػذد ِٓ اٌغبدح

ؽشيك  ػٓ اإلؽفبء أعٙضحاعزؼّبي شؽ ؽؼٛسُ٘ اٌذٚسح اٌزذسيجيخ في اٌمغُ ػٕذ اٌؼشٚسح ثش إخالء

    .األٌٚيخ اإلعؼبفبددٚسح اٌؾّبيخ اٌّذٔيخ وزٌه ؽؼٛسُ٘  إداسح

 وضيف اٌمغُ في ؽبٌخ رٛاعذ دخبْ إخالءفٛسيخ ٌٍّغبػذح في ـيزُ رٛفيش ػذد ِٓ اٌّظبثيؼ اٌفغ 

  ُاٌّؼبًِ داخً اٌّؼبًِ اٌطالثيخ ٚ اٌّؼبًِ اٌجؾضيخ أِبْ إسشبداد إػالْيز 

  يٕٛة ػٕ أٚسئيظ اٌمغُ  د/أ. ٚ اٌىٛاسس ِٓ لجً  ألصِبدا إداسحاالرظبي ٚ اٌزٕغيك ِغ ٚؽذح ِٓٗ  

  .اإلخالءثبٌمغُ ( ٌزغٙيً ػٍّيخ  اإلخالء) ِششف     

  ُفي اٌّغبساد اٌّؾذدح ؽجمب ٌٍخشائؾ اٌّؼٍمخ ثىً لغُ اإلخالءيز. 

  ُخ ٔمض ٚعبئً اٌؾّبي أٚ اإلؽفبء أعٙضح أػطبيٚ اٌىٛاسس ثظفخ دٚسيخ ػٓ  األصِبدٚؽذح  إثالؽيز

 حءاٌؾّبيخ اٌّذٔيخ ٌشفغ اٌىفب أػّبياٌمغُ ٌذٚساد رذسيجيخ في  أفشاداؽزيبعبد  أٚاٌّذٔيخ ثبٌمغُ 

 ثذْٚ  رؼٍيّبد ثؾظش رٛاعذ ؽالة اٌذساعبد اٌؼٍيب ِٓ خبسط اٌىٍيخ في اٌّؼبًِ اٌجؾضيخ إطذاس

 .إششاف

 3- يهبو خبصخ ثبنغبدح أعضبء هٍئخ انتذسٌظ:

 1- إذا كان عضو هيئة التدريس بمكتبه:

  ٗيزُ إلفبي وبفخ األعٙضح اٌىٙشثيخ ثّىزت عيبدر 

  ٗغٍك اٌٍٛؽبد اٌىٙشثيخ ثّىزت عيبدر 

  األسعػٍي  أٚ ٗوٙشثيخ ثبٌمشة ِٓ ثبة غشفخ عيبدر أعٙضحػذَ رٛاعذ أي 

  ٌٍّغبػذح في ٌٗاٌزٛاعذ ثّّش اٌمغُ اٌزبثغ : 

 ائؾ اٌّزٛاعذح ثبٌمغُ .إخالء اٌطالة اٌّزٛاعذيٓ ثبٌمغُ في اٌّغبساد اٌّؾذدح ؽجمب ٌٍخش .1

 ِىبفؾخ اٌؾشائك إرا ٚعذد ٚإثالؽ ٚؽذح إداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ثبٌزطٛساد. .2

 اٌزأوذ ِٓ إرّبَ ػٍّيخ اإلخالء. .3
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 4- يهبو خبصخ ثبنغبدح انًذسعٍٍ انًغبعذٌٍ و انًعٍذٌٍ و طالة انًُح:

 1- إذا كان عضو هيئة التدريس في احد المدرجات أو قاعات الدروس:

  دخبْ يزُ اٌزؼبًِ ِغ اٌطالة ثٙذٚء ٚ ثؾضَ ٚاٌغيطشح ػٍيُٙ أٚؽذٚس ؽشيك ػٕذ 

  ُإخالءلبػخ اٌذسط ثؼيذا ػٓ ِظذس اٌخطش ٚ يزُ  أٚاٌّذسط  أثٛاةاؽذ  إٌياٌطالة  رٛعيٗيز 

 .ٌإلخالء اٌّؾذدح ٔمطخ اٌزغّغ إٌيئ صُ سعالٌُ اٌطٛا إٌي إسشبدُ٘صُ اٌجٕيٓ ٚ  أٚالاٌجٕبد 

 لبػخ اٌذسط ِٓ اٌطالة أٚسط اٌزأوذ ِٓ خٍٛ اٌّذ. 

 ٔف ٚ لفً اٌفُ طٍت ِٓ اٌطالة ٚػغ ِٕبديً ػٍي األوبْ ٕ٘بن دخبْ وضيف ي إرا 

  اٌظيبػ أيّٕغ سوغ اٌطالة ٚ 

  اٌّؼٍٕخ ٌٍخشائؾ لبػخ اٌذسط ؽجمب   أٚاٌمشيجخ ِٓ اٌّذسط  اإلخالءاٌزٛاعذ ِغ اٌطالة في ٔمطخ.  

 غ اٌزيبس اٌىٙشثبئييّٕغ اعزؼّبي االعبٔغيش ٔٙبئيب ؽيش يزُ لط 

  اٌىٛاسس ٌٍّغبػذح األصِبد إداسحاالرظبي ثٛؽذح ٚ 

 ٚعذد إْ اإلثالؽٚ  إطبثبدِٓ ػذَ ٚعٛد  اٌزأوذ 

  إؽفبء عٙضحثأغبٌجيخ اٌّذسعبد ٚ لبػبد اٌذسٚط ِضٚدح 

 2- إذا كان عضو هيئة التدريس في احد معامل الطالب لإلشراف:

 ٚ عٙضح اٌىٙشثيخاأل يزُ اٌزأوذ ػٍي إغالق وبفخ ِظبدس اٌغبص. 

  ثخللشٚط  يجللذأاٌّؼّللً ؽجمللب ٌٍؾبٌللخ اٌّٛعللٛدح ٚ  أثلٛاةيؼّلً ػٍللي رٕظلليُ خللشٚط اٌطللالة ِللٓ اؽللذي

ؽغللت اٌخشيطللخ  طلليبػ ٚ ثٙللذٚء أٚثللذْٚ سوللغ  ٌإلخللالءٔمللؾ اٌزغّللغ  إٌلليصللُ اٌجٕلليٓ  أٚالاٌجٕللبد 

 .اٌّشفمخ

 إْ ٚعذد اٌزأوذ ِٓ غٍك وبفخ ػجٛاد اٌّٛاد اٌىيّيبئيخ 

 ٌخالء ٌٍغيطشح ػٍي اٌطالةطالة في ٔمطخ اٌزغّغ ٌإلاٌزٛاعذ ِغ ا. 
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 أ- في المعامل الطالبية

   عُذ حذوث أي يٍ انًخبطش داخم انًعبيم انطالثٍخ ) حشٌق – دخبٌ ( ٌجت إتجبع اَتً:

  ًاٌّؼًّ ٚ  أِيٓاٌىٙشثيخ ثبٌّؼبًِ ثّغبػذح  حاألعٙضاٌزضاَ اٌٙذٚء ٚ غٍك ِظبدس اٌغبص ٚ فظ

  .ػبًِ اٌّؼًّ

  إثالؽ ِششف اٌّؼًّ رٍيفٛٔيب  عشػخ. 

  صُ اٌجٕيٓ ٚ  أٚالاٌّؼًّ ؽجمب ٌٍؾبٌخ اٌّٛعٛدح ٚ اٌجٕبد  أثٛاةرٕظيُ خشٚط اٌطالة ثٙذٚء ِٓ اؽذ

خشيطخ اٌّجٕي  اؽذي ٔمبؽ اٌزغّغ وّب ٘ي ِجيٕٗ في إٌياٌظيبػ  أٚاٌؼًّ ػٍي ػذَ سوغ اٌطالة 

 .اٌّشفك

  اٌطالةِٓ خٍٛ اٌّؼًّ  اٌزأوذِغبػذح ِششف اٌّؼًّ في ِٓ 

 األصِبد إداسح عجبة يزُ االرظبي ِجبششح ثّذيش ٚؽذح في ػذَ رٛاعذ اٌّششف ألي عجت ِٓ األ

 .ٚاٌىٛاسس ٌٍّغبػذح

  إطبثبدأيخ ِغبػذح ِششف اٌّؼًّ في اٌغيطشح ػٍي اٌطالة في ٔمبؽ اٌزغّغ ِٕؼب ٌؾذٚس. 

 مظيشر ثالؽ اٌّششف ثأيإٌّبعجخ ثبٌّؼًّ ٚإ اإلؽفبءِٓ ٚعٛد ٚعبئً  اٌزأوذجً ثذايخ اٌّؼًّ ل  ٚ

 ِّش ٌٍطٛاسئ لشيجب ِٓ اٌّؼًّ  أِٚؼشفخ الشة عٍُ 

  ًّاألعٙضح  ِٓ غٍك اٌغبص ٚ فظً أخشيِشح  اٌزأوذؽبٌت ٚ  آخشثؼذ ِغبدسح  إالػذَ ِغبدسح اٌّؼ

 اٌىٙشثيخ

 رٌهِٓ وذ أاٌّشٚس اٌّغزّش ٌٍزػٓ أي ِظذس ؽشاسي ٚ إثؼبد٘باٌىيّيبئيخ ٚ إغالق وبفخ اٌؼجٛاد.  

 إداسحٚؽذح  إخطبسشٚثبد ثبٌّؼًّ يشعي ـــػًّ اٌّش ألغشاعٕذ ِالؽظخ ٚعٛد عخبٔبد ػ 

 ٚ اٌىٛاسس األصِبد

 غٍك اٌفُة ٚػغ ِٕبديً ِجٍٍخ ػٍي األٔف ٚف ثبٌّؼًّ يطٍت ِٓ اٌطاليفي ؽبٌخ رٛاعذ دخبْ وض. 
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  ب- في المعامل البحثية 

  ِٓ غ أي ؽبٌت دساعبد ػٍيب ِٓ خبسط خبطخ اٌذخبْ ٚ اٌؾشائك ٚ يّٕ األخطبسؽّبيخ ٌٍىٍيخ

 ثٛعٛد اؽذ اٌّذسعيٓ اٌّغبػذيٓ ٚاٌّؼيذيٓ ِؼٗ إالاٌىٍيخ ِٓ اٌزٛاعذ ثّفشدح في اٌّؼبًِ اٌجؾضيخ 

  وبفخ  اٌىٙشثبئيخ ٚ غٍك األعٙضحِظبدس اٌغبص ٚفظً  إغالقػٕذ ؽذٚس أي ِٓ اٌّخبؽش يغت

 .اٌؼجٛاد اٌىيّيبئيخ اٌمبثٍخ ٌالشزؼبي فٛسا  

  َاٌىٛاسس  األصِبدٚؽذح  إثالؽوبْ اٌؾشيك ِؾذٚد ٚ  إرا اإلؽفبء حأعٙضاعزخذا ٚ 

 ذ اٌؾشيك يغت ِغبدسح اٌّؼًّ فٛسا .اِز إرا 

 

 انًعبيم انطالثٍخ: أيُبءيهبو خبصخ ثبنغبدح  -5

 

 خ أي حشائق ثه ـقبويـٍ و ييٍأيٍ َبحٍخ ت انًعبيم أيُبءبدح ـــٌقع انعتء األكجش عهً انغ     

:اَتً  ونزا ٌجت       

  رٛاعذ اٌطالة ثبٌّؼًّ أصٕبءاٌزٛاعذ اٌّغزّش. 

  ًِّىبٔٙب اٌظؾيؼِٓ رٛاعذ٘ب في   ٌٍزأوذاٌّشٚس ثظفخ يِٛيخ ػٍي ٚ عبئً اٌؾّبيخ اٌّذٔيخ ثبٌّؼ 

 .ٚ طالؽيزٙب   

 اٌذسٚط اٌؼٍّيخ أصٕبءِٓ وبفخ رٛطيالد اٌغبص ٚ ِزبثؼخ رٌه  اٌزأوذ 

 ثغٛاس ِظذس ؽشاسي أٚلبثٍخ ٌالشزؼبي ِفزٛؽخ وذ ِٓ ػذَ رٛاعذ أي ِٛاد ويّيبئيخ اٌزأ 

  األِبْرىْٛ ػٍي دسعخ ػبٌيخ ِٓ  أْاٌٛطالد اٌىٙشثيخ اٌّخزٍفخ يغت 

 سئيظ اٌمغُ إٌياٌغبص  أٚاٌىٙشثيخ  داٌزٛطيالاٌفٛسي ػٓ عٛء  اإلثالؽ 

 ًّاٌؼًّ ػٍي اٌزٙٛيخ اٌغيذح ٚ اٌّغزّشح ثبٌّؼ. 
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  كبَتًٍخ ( ٌتى انتصشف انغشٌع اشتعبل كًٍٍبئ –دخبٌ  –عُذ حذوث ) حشٌق: 

 .غٍك وبفخ ِظبدس اٌغبص ٚ اٌىٙشثبء - أ

 .ْ يىْٛ ِذسة ػٍيٙب عيذاأاٌزي يغت اٌؾشيك ثبٌّؼًّ ٚ إؽفبء ألعٙضحي االعزخذاَ اٌفٛس - ة

 إثؼبد وبفخ اٌّٛاد اٌىيّيبئيخ ثؼيذا ػٓ ِٕطمخ اٌؾشيك - د

ْ ثٙذٚء ذخبٌؾشيك اٚ اٌػٓ ا فزؼ ثبة اٌطٛاسئ ثبٌّؼًّ ٚ اٌّغبػذح في خشٚط اٌطالة ثؼيذا   - س

 وذ ِٓ خٍٛ اٌّؼًّ ِٓ اٌطالةأثذايخ ثبٌطالة اٌجٕبد صُ اٌجٕيٓ ٚ اٌز

 .بػذح اٌفٛسيخـيطٍت اٌّغ ٗيطشح ػٍيـوجش ِٓ اٌغأٚ اٌذخبْ أرا وبْ اٌؾشيك إ - ط

 يهبو خبصخ ثبنطالة : -6

 إداسحووحذح انكهٍخ  إلداسح األعبعٍخ األهذافانطالة عُذ حذوث أي يٍ انًخبطش يٍ  وأيبٌعاليخ  إٌ

  :اَتً إتجبعو انكىاسث نزا عُذ حذوث أي يخبطش ٌشجً  األصيبد

 1( أثناء التواجد في قاعات المحاضرات: 

نهطىاسئ وكزنك انكهٍخ  أثىاةو ٌىجذ ثهب  إطفبء ثأجهضحكبفخ انًذسجبد و قبعبد انذسوط يضودح  إٌ

:اَتًسئخ نزا ٌجت يبدٌخ و ثششٌخ نهتعبيم يع كبفخ انحبالد انطب ثإيكبٍَبديضودح   

 إٌي إسشبداد اٌذوزٛس اٌّؾبػش ٖاٌزضاَ اٌٙذٚء ٚ االٔزجب 

 ٗأٚال  اٌفشطخ ٌٍجٕبد ٌٍخشٚط  إربؽخالشة ثبة ٌٍطٛاسئ ٚ اٌخشٚط ثٙذٚء ٚ ثٕظبَ ٚ  إٌي اٌزٛع 

 ػذَ اٌشوغ. 

 خالء وّب ٘ٛ ِٛػؼ ثبٌّذسطلشة ٔمطخ رغّغ ٌإلأإٌي  ٗاٌزٛع 

 اسئصٕبء  اٌطٛأعبٔغيش ػذَ اعزخذاَ األ 

  في ؽبٌخ ٚعٛد دخبْ وضيف األٔفيٛػغ ِٕذيً ػٍي. 

 اٌّغبػذح ثٙذٚء إطبثبداٌّؾبػش ػٓ أي  إثالؽ ٚ 

 ُٙاٌّؾبفظخ ػٍي صِالئه ٚ ِغبػذر. 
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 2( أثناء التواجد في المعامل

حًبٌخ نهطالة نزا ٌجت عُذ حذوث أي  األخطبسضذ  األيبٌانًعبيم انطالثٍخ تىجذ ثهب انعذٌذ يٍ وعبئم  إٌ

: اَتً إتجبعدخبٌ( داخم انًعًم ٌهضو  –بطش ) حشٌق يٍ انًخ  

  لذس ِّىٓ ػٓ ِظذس اٌؾشيك ثأوجشاٌجؼذ 

 االٌزضاَ ثبٌٙذٚء ٚ ػذَ اٌشوغ 

  فٕي اٌّؼًّ  أٚاٌّؼيذيٓ  أٚاٌّذسعيٓ اٌّغبػذيٓ  أٚاٌذوزٛس ِششف اٌّؼًّ  إسشبداد إٌياالعزّبع

 اٌّزٛاعذ ٌؾظخ اٌخطش

 ٗثؼيذ ػٓ ِظذس اٌخطش ٌإلخالء ٚ يىْٛ دائّب اٌطٍجخ اٌجٕبد الشة ثبة ؽٛاسئ ثبٌّؼّ إٌي اٌزٛع ً

 ثبٌخشائؾ  الشة ٔمطخ رغّغ ٌإلخالء اٌّىبْ وّب ٘ٛ ِؾذد إٌيفي اٌّمذِخ ٚ اٌزٛعٗ 

 ػٓ أي إطبثبد لذ رؾذس اإلثالؽ 

 ٔف ٚغٍك اٌفُػٕذ ٚعٛد دخبْ وضيف داخً اٌّؼًّ يزُ ٚػغ ِٕذيً ِجًٍ ثبٌّبء ػٍي األ 

 ٚ ِيٓ اٌّؼًّ أٚ أاٌّؼيذ  أٚاٌّششف  إٌياٌخجشح في اعزؼّبي أعٙضح اإلؽفبء يزمذَ  ِٓ ٌذيُٙ اٌّمذسح

 .ٌزٛعيٙٗ ٔؾٛ اٌّغبػذح
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 المعتمدة من خالل توفير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.      المصرية والعربية            

 

 7- يهبو خبصخ ثبنغٍذ يذٌش عبو انكهٍخ:

 

بفش انجهىد َحىي ـتتض إٌنزا ٌجت  أصيخداخم انكهٍخ تعتجش حبنخ طبسئخ و  األخطبسيٍ  حذوث أي إٌ 

عهً انعُصش انجششي و انعُصش انًبدي و انغٍذ يذٌش عبو انكهٍخ يغئىل احتىائهب و يعبنجتهب نهحفبظ   

:انتبثعخ نه نزا ٌجت  اإلداسٌخعٍ انًكبتت   

 

  ٌذي ِذيش ػبَ اٌىٍيخ اإلداسيخرٛاعذ ٔغخخ ِٓ ِفبريؼ اٌّىبرت.  

  يزٌٛي ربِيٓ اٌّىزت ػٕذ ؽذٚس أي ِٓ اٌّخبؽش خبطخ اْ  إداسيرؾذيذ ِغئٛي ثىً ِىزت

ٚ يغت اْ يىْٛ ِذسة  األٚساقرؾزٛي دائّب ػٍي وّيبد وجيشح ِٓ اٌّغزٕذاد ٚ  اسيخاإلداٌّىبرت 

 ثأعّبء ٚ اٌىٛاسس األصِبد إداسحٚؽذح  إثالؽاٌطبسئخ ٚ يزُ  األخطبسعيذا ػٍي اٌزؼبًِ ِغ 

 .اإلداسيخربِيٓ اٌّىبرت  ِغئٌٛي

  األسعداخً اٌّىزت خبطخ ػٍي  األٚساقػذَ رىذيظ 

 ِٓآٌٛصبئك اٌخبطخ ثبٌّىزت ػٍي لشص ِذِظ ٚ يؾفظ في ِىبْ ؽفظ وبفخ اٌجيبٔبد ٚ ا.  

  عجبة اٌؾشائك في اٌّىبرت اإلداسيخأؽذ أٔٙب ِٓ اٌزىيف أل أعٙضحاٌىشف اٌذٚسي اٌفؼبي ػٍي. 

   اٌّزشدديٓ ػٍيٙب الؽزٛائٙب ػٍي وّيبد  أٚ اإلداسيخِٓ اٌؼبٍِيٓ في اٌّىبرت  يّٕغ اٌزذخيٓ ٔٙبئيب

 .سػيبدعذ ِٛويذ في األاق أٚ رٛاسوجيشح ِٓ األٚ

  ِبوٓ ٚاػؾخ ٚ يٛعذ ِٓ يغزطيغ اٌزؼبًِ ِؼٙبأطبٌؾخ في  إؽفبء أعٙضحاٌزأويذ ػٍي رٛافش. 

  ٌٚيخعؼبفبد األاإلاٌؾّبيخ اٌّذٔيخ ٚ داسيخ ػٍي أػّبيإلفشاد ِذسثيٓ ثبٌّىبرت اأٚعٛد.  

  

 

 



 

 كمية الهندسة –نصورة جامعة الم
 مكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  و تبؤ مكانة متميزة بين كميات الهندسة  خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجيها تغعى كهٍخ انهُذعخ سؤٌخ انكهٍخ: 
 المعتمدة من خالل توفير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.      المصرية والعربية            

 

 

 - فً حبنخ َشىة حشٌق فً يُطقخ انًكبتت اإلداسٌخ ٌشجى االنتضاو ثبَتً:

 

 عٙضح اٌىٙشثيخ فظً اٌزيبس اٌىٙشثي ػٓ األ - أ

 اٌّزٛفشح ثبٌّىزتشيك ثبعزخذاَ ِؼذاد اإلؽفبء  ِيٓ اٌّىزت ثبٌزؼبًِ اٌغشيغ ِغ اٌؾأيزٌٛي ِغئٌٛيخ ر - ة

 ؽجمب   خالء ػجش اٌّغبساد اٌّؾذدح ٌٍّىبرتلشة ٔمطخ رغّغ ٌإلأ إٌييزُ ِغبدسح اٌّىزت ثبٔزظبَ  - د

 .ػذَ اٌشوغٌٍخشائؾ اٌّؼٍٕخ ٚ

 اإلخالءِٓ يغبدس اٌّىزت ثؼذ  آخشِيٓ اٌّىزت أِغئٛي ر - س

 بػذحــٚ ؽٍت اٌّغ ٌإلػالَثٛؽذح إداسح األصِبد ٚ اٌىٛاسس  رظبياال - ط

 .اإلثالؽ ػٓ أي إطبثبد - ػ

 أعجبة اٌؾشيك ٚ ؽظش اٌخغبئش. ٓػ رمذيُ رمشيش - ؿ

 

 

  

وكٍم انكهٍخ                                                                                                 يذٌش                                  
                                                                                                        

نشئىٌ خذيخ انًجتًع وتًٍُخ انجٍئخ                                                                 وحذح إداسح األصيبد وانكىاسث                   
                                                          

 

                                    اثشاهٍى نطفى حغٍ انقال/ ا.د                                               ًٌٍ يحًذ جًعه                               أد/              
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