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       تحدد الوؤظعة  ًامهةم تيا٘ةمز الويةمٗ٘س ايممدٗو٘ة
الق٘مظةة٘  ٗذيةةر الةةٔ اتتااةةمز تْاالقِةةم هةة  زظةةملاِم 
ّاحا٘مجةةما الوماوةة ص ّه ةةملب المةةني ّاه مً٘ةةما    

ّٗو ةةي  ى ٗةةان ُةةرا تةةي اسٗةة  اظةةٌمد . الوؤظعةة 
هِو  اتيا٘مز  ّ تحدٗد الويمٗ٘س ايممدٗو٘  الق٘مظ٘  

: الايل٘و٘ةة  الاةةساه   إلةةٔ لمةةمى ت مةة٘ي ّت ةةو٘ن    
 (.دزاظما تل٘م/  ل٘عمًط/ ب ملْزْٗض)
تحدث اللمٌ  الويمٗ٘س ايممدٗو٘  الق٘مظ٘  تي / ت امز

القْه٘ة ص ّالاحةةن تةةي هيةةمٗ٘س  تاٌةةٔ الويةةمٗ٘س اسٗة   
/ اتت ةةةمه بِ٘ ةةةماق٘مظةةة٘  تملو٘ةةة  تةةةي اسٗةةة   

 . هٌمظسةهؤظعما تيل٘و٘  تملو٘  
 ممدٗو٘  هسجي٘ة   إذا قمهت الوؤظع  بميا٘مز هيمٗ٘س 

صةةةمدزة تةةةي ُ٘ ةةة   ّ )ب ةةةنل الويةةةمٗ٘س القْه٘ةةة  
هياةسل  )ال٘مب  ى ت ةْى هياوةدة   ( هؤظع  تملو٘ 

هةةي الِ٘ ةة  القْه٘ةة  لوةةومى جةةْدة الايلةة٘ن    ( بِةةم
 ى ا.ّاتتاومد

  لمو٘ةة  ااشةةاسام هويلةة٘ي  الوؤظعةة  تلةةٔ  تحةةس
الو الفة   دزاظ  الويةمٗ٘س  بميهس الٔ اياسال الويٌ٘  

 .ّايا٘مز ايالول هٌِمص الوامح 
 الوؤظع  بيسض الويمٗ٘س الق٘مظ٘  ايممدٗو٘ة   تقْم

الويِةةد ّذلةة   / ال ل٘ةة هملةةط الاةةٖ تاٌاِةةم تلةةٔ  
 .تتاومدُم

 تلاةةصم الوؤظعةة  بامةةمب  ال فةةم اا الاةةٔ ٗ اعةةاِم
تةٌ  تلِ٘ةم الويةمٗ٘س    الأ يسٗمُْم ه  الوْاصفما 

 .ايممدٗو٘  الق٘مظ٘ 
  الاةةٔ ظةة٘ان الفاةةساا الصهٌ٘ةة  تحةةدد اللمٌةة  الو ا ةة

الويةمٗ٘س ايممدٗو٘ة    تغ٘٘ةس  / تحةدٗن هساجية  ّ  الِ٘م 
 الاةةساه تحةةدٗن / الق٘مظةة٘  ّالاةةٔ ظةة٘اايِم تغ٘٘ةةس   

 .الايل٘و٘ 

هٌاْهةة  يمصةة  للحقةةْا ّالْاجاةةما اليم ةةدة    تفي٘ةةل •
الِ٘م ال٘وم ٗايل  بحقةْا الول ٘ة     للوؤظع  ّلليمهل٘ي

 .الف سٗ 
تعةةِل  ّضةة  ًاةةمم ٗعةةمتد ّٗةةدتن ّجةةْد بٌ٘ةة  تحا٘ةة •

 تول٘ةةما تعةةْٗ  ًّقةةل الا ٌْلْج٘ةةم هةةي الوؤظعةةما   
 .اليلو٘  ّالاحي٘  إلٔ المِما الوعاف٘دة

 .تدد الاسا اا الوعمل شٗمدة •
شٗةةمدة اليم ةةداا الومدٗةة  ّتحعةة٘ي ّضةة  الوؤظعةةما    •

 .اليلو٘  ّالاحي٘  الوملٖ ّشٗمدة ديل الامحي٘ي الواو٘صٗي
شٗةمدة إقاةةمه الوةةؤُل٘ي تلو٘ةةم ّالٌ٘ةةم تلةةٔ قمةةم  الاحةةن  •

 .اليلوٖ مذحد القممتما ذاا الوسدّد الومدٕ الم٘د
توا٘ي الينق  ب٘ي الوؤظعما اليلو٘  ّالاحي٘  ّالقمةم   •

 .ال ٌمتٖ
الةةديْه الةةٖ هعةةمزٗ  بحي٘ةة  هعةةاسم  هةة  الممهيةةما   •

ّهؤظعما الاحن اليلوٖ اإلقل٘و٘  ّالدّل٘  تلٔ  ظةط  
 .ّاضح 

ب٘ ةة  هٌمظةةا  تعةةمتد تلةةٔ حفةةص اإلبةةدا  ّتعةةم٘  يلةة  •
 .اتياسا  الاٖ تؤدٕ بملٌا٘م  ل ل  حقْا هل ٘  ال سٗ 

حومٗ  ممال  اتياساتما ّاإلتومه اإلبدات٘  الٌمجوة  تةي   •
 .ًعماما الوؤظعما اليلو٘  ّالاحي٘ 

اإلجةةسا اا  اول تلةةٔةةةةمز هؤظعةةٖ ٗعةةةةةةتةةْال٘س إا•
إتامتِةم   مص  الاةٖ ٗةان  ةةةة ومذج ال ةةة ٘وما ّالٌةةةةّالايل

 مح تةةي  ٗةة  حقةةْا للول ٘ةة    ةةةةةلإلال  ّاظةةا داهِم
 .الف سٗ 

 

دل٘ةل اييةنا الوٌِ٘ة ص ح٘ةن تةن الايسٗة         –تْاصل الٌعسة اظايساض هقامفما هي الدل٘ل الرٕ  تدتَ ال ل٘  تحةت تٌةْاى   
ًّعا ول الٔ ُرا اليدد هم  ظلفٌمٍ الٔ اليةدد العةمب  تةي    . اليلوٖ ّتنقاَ بملول ٘  الف سٗ بذُن ي مه  ينق٘ما الاحن 

 .ايُدال الوٌعْدة هي ّض  ظ٘مظما الول ٘  الف سٗ  للوؤظعما اليلو٘  ّالاحي٘ 

 

تمْٗس  دا  الوؤظعما ّذل  بمظاغنه ّحومٗ  حقةْا  •
 .الول ٘  الف سٗ  الٌمتم 

ًعةةس ّتعةةْٗ  حقةةْا الول ٘ةة  الف سٗةة  بوةةم ٗحقةة   •
 . ق ٔ دزجما الفم دة

لاعةِ٘ل اًاقةمه الا ٌْلْج٘ةم هةي الوؤظعةما اليلو٘ةة       •
 .ّالاحي٘  إلٔ القمم  ال ٌمتٖ

تحف٘ةةص الاةةمحي٘ي ّاليةةمهل٘ي الةةٖ الوؤظعةةما اليلو٘ةة     •
 .ّالاحي٘  لاقدٗن ّتٌف٘ر ايال مز ّالوعمزٗ  اإلبدات٘ 

ّايظةةط الاةةٖ ٗةةان إتامتِةةم لغمٗةةما اإلجةةسا اا ّضةة  •
 .تعم٘ل ّب٘  ّتْشٗ  حقْا الول ٘  الف سٗ 

 :المهنــة أخالق وآداب 
 الفكريةالملكية حقىق 

 المعايير األكاديمية

 والتزام المؤسسة اختيار 
 األكاديمية القياسيةبالمعايير 

دواعيييج و يييسد سياسييياك ية يييية   ريييية     
 لةميؤسيسييياك العةمييية والبحثييييية

1 

يي  وعيس سياسياك ية يية     المنشيسد    األهياا  
   رية لةميؤسيسييياك العةمييية والبحثييييية

2 

ّهةم ٗاقٌةَ هةي هيةمزل     ص اتاةمز الةرٓ ٗحةدد هعةآْ ايدا  الواْقة   ى ٗحققةَ الوةايلن        الويةمٗ٘س ايممدٗو٘ة    تويل 
ُّٔ تامزاا ّصف٘  لوم ٗمب  ى ٗيسالَ الوايلن ّٗ ْى قمدزا تلٔ آدا َ الةٔ الوساحةل الو الفة  للاةساه      . ّهِمزاا 
 : ّتاووي 

 ٘هي قومٗم ّهامدٓ  ّهفمُ٘ن تايل  باسًمه  تلؤ هي٘يص هم ٗمب  ى ٗيسالَ الوايلن : الويسال  ايظمظ. 
  ٘هم ٗمب  ى ٗ ْى الوايلن قمدزا تلٔ  دا َ هي هومزظما ّتاوةوي اةسا الاف ٘ةس ّاليوةل     : الوِمزاا ايظمظ

 .ّالاْاصل ّ ايدا  اليولٔ ّالاحن اليلؤ

–
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 ستيفن هوكينغ



  هِمزات  تٌو٘  بِدل الممهي  تيقدُم الأا
 شمزم ص ّالويمزل الويلْهما هي هصٗد ّإماعمي
 هاملاما  ُن ٗويل الرٓ الو٘دأً لادزٗب الٔ بفمتل٘ 
  . اليول بعْا اإللاحما

  هٌمظا  آل٘  الويِد / بمل ل٘  تمد ظْل هم ّتمدة
  . إظا داهِم الذحعي ش ْام إلظاقامه

  الرٓ ّالايلن الايل٘ن : تول٘أ تق٘٘ن تلٔ  حس 
 إلٔ هْضْتً٘م ت ْى ّاى  ظمترت  ه  ينلَ تافمتل
 ُرا هي الوسجْ الِدل ٗاحق  حأ الدزجما  ق ٔ
   ظمل٘ب ينه هي الاق٘٘ن ُرا ٗمسٓ هم ّتمدة الاق٘٘ن
 ٗان الرٓ ( اإلظاا٘مى ) اإلظاامً  ) : هيل زظو٘ 
 بئظا دام  ّ الوقسز تدزٗط ًِمٗ  الٔ إظا٘فمؤٍ
 تي  ظمترت   حد ٗعذل   ى : هيل زظو٘  غ٘س  ظمل٘ب
  يسٓ تيل٘و٘  يده  تي  ّ هم دزاظٔ هقسز الٔ ز ٗ 

  اإلٗممبٔ بملعلْم تحل ص الويِد / بمل ل٘  تالقمُم
 شئ  ٓ تي زضم   تدم حمل  الفٔ العلا٘  تي ّت ل

 للوع ْل٘ي تْص٘ل  هي النبد الايل٘و٘  بوؤظعا 

 ّالٔ ب ل٘ا  القسازاا إت مذ الٔ توي٘ل  تلٔ  حس 
  ّذل  لل ل٘  اإلظاست٘م٘  ّال م  الامْٗس يمي ّض 
  اللممى الٔ شهن   ّتي تٌ  هويل٘ي إشسام ينه هي

  / ال ل٘  زظمل  تيسل ص الويِد / بمل ل٘  الو الف 
 تول٘ما الٔ بس ٗ  ّشمزم الوعاقال٘  ّيماِم الويِد
   . ّالامْٗس الاحع٘ي

  الٔ ّمرل  ّالايلن الفِن الٔ شهن   ّظمًد ظمتد
 الايل٘ن جْدة تحق٘  الٔ دّزُن  ُو٘  تْض٘ب
 لاووي
  الوعمزم  تلٔ  حس  ص ّلْاٌ  ل   الول هعاقاًن

  هِمزاا لاٌو٘  شهن   ه  الايلن  ًعم   دا  الٔ
   . المومتٔ اليول

 تلٔ ّ حس  ج٘دًا ب ل٘ا  ال م  المملب دل٘ل إقس 
 إلاحمق  ّم٘ف٘  بِم الدزاظ  ًامم هيسال 

  اإلهاحمًما ًان ّمرل  بِم الو الف  بملا   ما
 هي اإلظافمدة تلٔ  حس  ص لِم الوٌاو  ّالقْاتد
 .الويِد / بمل ل٘  الوامح  العامي زتمٗ  يدهما
  ل ٔ اإلهاحمًما ًام   الٔ  ظامذم هٌمقع  تلٔ احس 
 الٔ تمٌاِم تلٔ لايول  يمم    ظامي تلٔ تق 

  ه  الدا ن الاْاصل تلٔ  حس  ص القمده  اإلهاحمًما
 تسٗد هم مل تي ّ ظذلَ ب  ال م  ايممدٗؤ الوسشد
  بئظاوساز ً ٘حاَ ّ الب

 :تابع 

 الجماعى العمل 

 الطالبى الدعم

 الكلية سياسات رسم

 التقييم

 .تحع٘ي الوؤظع  ًّام   تٌف٘رُميم  •
  .ًان الاقْٗن ّضاي المْدة بملوؤظع •
 ٗةة  ب٘مًةةما  ّ دزاظةةما  ّ هعةةاٌداا  يةةسٓ تملاِةةم   •

 .الِ٘  
 

 الاقْٗن -2
 

الِ٘ ة  الوؤظعة  الايل٘و٘ة  بةمإلجسا اا الاةٖ      ت مس 2-1
 ظةوم  الوساجيةْى   )ظ٘ان إتامتِم إلتومم تول٘  الاقةْٗن  

 ...(.اهْات٘د الصٗمزا /الوياودّى
 

الِ٘   القْه٘  لوومى جْدة الايل٘ن ّاتتاومد ت مس 2-2
 الاقةْٗن الوؤظع  الايل٘و٘  هحةل الاقةْٗن بٌاةم   تول٘ة      

 :ظا٘ي ْٗهًم هي اًاِم ِمص ّالقًم لوم ٗذتٖينه 
إذا تا٘ي هي تول٘  الاقْٗن اظا٘فم  الوؤظعة  للويةمٗ٘س   •

 اتتاومدالوقسزة توٌب الوؤظع  الايل٘و٘  شِمدة 
حمل  تدم اظا٘فم  الوؤظع  لايض هيمٗ٘س المةْدة  الٖ •
الئى الِ٘   ت مةس الوؤظعة  الايل٘و٘ة      -غ٘س الحممو -

باقسٗسهف ةةل ٗحةةدد ًقةةمة القةةْة بملوؤظعةة  ّمةةرا    
المْاًب الاٖ لن تعاْل هي الويمٗ٘س ّم٘ف٘ة  الاحعة٘ي   

 صللْصْه إلٔ هعآْ المْدة الوملْي

 للةسد ّتوٌب الوؤظع  يوعة  تعةس ْٗهةًم تلةٔ ايميةس       
 هم جم  ب ممي الِ٘   الوسظل للوؤظع صتلٔ 

الوؤظع  تحدٗد الودة الاٖ تساُم تشه  تظةا٘فم   ّتلٔ •
جْاًب الق ْز ّبوم ت ٗامةمّش تعةي   شةِس هةي تةمزٗ       

تول٘  الاقْٗن بئتمدةإجسا  اإليممز ّتقْم الِ٘   بيدُم 
تدم اتاوةمد  / اتاومد الوؤظع )ّإصداز قسازُم الٌِم ٖ 

  .ٗمْش هٌب الوؤظع  هِل   يسّٓت  ) الوؤظع 
تووٌت زظمل  الوؤظع  الايل٘و٘  اليمهل  الٖ همةمه  إذا •

الايل٘ن الممهيٖ ّاليملٖ هةٌب دبلْهةما ّدزجةما جمهي٘ة      
ّلن تعاْل هسحلة  الدزاظةما   ( دماْزاٍ/ همجعا٘س)تل٘م 

اليل٘م بِرٍ الوؤظع  ممالة  تٌمصةس الويةمٗ٘س الق٘مظة٘      
الاةٖ حةددتِم الِ٘ ة  لمةْدة اليول٘ة  الايل٘و٘ة  بوسحلة         
الدزاظةةما اليل٘ةةم الةةن توةةٌب ُةةرٍ الوؤظعةة  الايل٘و٘ةة    
شِمدة اتتاومد تلٔ اإلانا حأ لةْ اظةاْالت الوسحلة     
الممهي٘  ايّلٔ بِم ممال  تٌمصس الويمٗ٘س الاٖ حةددتِم  

 .الِ٘   لمْدة اليول٘  الايل٘و٘ 
 

 

  ايظمظٔ دّزم بلْزة ٗو ي الئًَ تقدم هم ضْ  ّالٔ
 الٔ هيِدم  ّ ب ل٘ا  الايل٘ن جْدة ًان تما٘  الٔ

 : اٙت٘  الوحمّز

 ه سجما تي بدزاظاَ تقْم هقسز مل  ظامذ  ظذه
  الاسًمه  تْص٘  تي  ظذه ص هٌَ الوعاِدال  الايلن
 . هقسزاتَ تدزض الرٓ

  هم تؤدٓ بذى ّالايلن الايل٘ن تولأ الٔ  ظمترت  ظمتد
  الٔ بفمتل٘  ّشمزم ّقسا اا ت ل٘فما هي إل٘  ٗعٌد

 ّإاسح الوحمضساا قمتما دايل تمسح الأ الوٌمقعما
 لاما٘   ظمترت  ه  تفمتل . ّبٌم ة ُمدال   ظ ل 
 الايلن – اإلل اسًّٔ الايلن ) الحدٗي  الايلن  ظمل٘ب
  بوِمزاا تعل٘ح  إلٔ تِدل ّالأ ( إل  .... الراتٔ
 الادزٗب بساه  الٔ شمزم ص اليول ظْا ٗملاِم  ظمظ٘ 

 المنهج

 والتعلم التعليم

: تابع
تْضة٘ب ال مةْاا الوااية  للاقةدم لإلتاوةمد      بد ًم الٔ اليدد العمب  

 .ّالٔ ُرا اليدد ًعا ول بق٘  ال مْاا

 
تذمةد الِ٘ ة  هةي اظةا٘فم  الوؤظعة  للعةسّة       بيةد  2-1

للاقدم لملب اتتاوةمد  ّالوؤُل  اليدد العمب  الْازدة الٖ 
تقْم الِ٘   بو ماا  الوؤظعة  زظةوً٘م بوةم ٗف٘ةد قاةْه      
الملب ّذل  ينه هدة ت تصٗد تةي النالة٘ي ْٗهةًم هةي تةمزٗ       

 .تقدٗن الملب
 

الوؤظعةة  الايل٘و٘ةة  زظةةْم اتتاوةةمد الاةةٖ     تةةؤدٓ 3-1
ٗحددُم هملط إدازة الِ٘   ّالويلي تٌِةم تلةٔ الوْقة     
اإلل٘ اسًّةةٖ للِ٘ ةة  ّذلةة  بيةةد إيممزُةةم بقاةةْه الةةب    

 .الاقدم لنتاومد هامشسة
تقةةدم الِ٘ ةة  للوؤظعةةة  الٌوةةمذج ّالا٘مًةةما الةةةنشم      •

اظا٘فمؤُم للعة٘س الةٖ تول٘ة  الاقةْٗن ّاتتاوةمد ّالةدل٘ل       
تلٔ هل  ُرٍ الٌومذج ّذل  يةنه  الوؤظع   ٗعمتدالرٕ 

النال٘ي ْٗهًم تلٔ ايميس هي تمزٗ  ظداد الوؤظع  لسظةْم  
  .اإلل اسًّٖتلٔ هْقيِم ّالوْجْدة  اتتاومد

الوؤظعةة  الايل٘و٘ةة  ّبملاٌعةة٘  هةة  الِ٘ ةة    تاقةةدم 4-1
بملا٘مًما ّالدزاظما الوْالق  الاٖ تيات اظا٘فمؤُم للويةمٗ٘س  

  :الوقسزة لنتاومد ّب ف  يمص  هم ٗلٖ
  .ّزظمل  الوؤظع زؤٗ  •
  .الاقْٗن الراتٖ الاٖ قمهت بِم الوؤظع دزاظ  •
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الق٘مدة اإلدازٗ  هاغ٘س  ظمظٖ الٖ دال  الوؤظع   ّ الوٌاو   ّ العسم  إلٔ ايهممص ّإلٔ تحف٘ةص اليةمهل٘ي يدا    
اليول الم٘د الواد ص ّإذا غمبت الق٘مدة اإلدازٗ  الوؤُل  الودزب  الْات٘  ّالٌمجح  غمي ايدا  الم٘د ّتةدُْز اإلًاةمج   

ل٘عت بوْازد الدّل  ّميستِم صّإًوم ُٖ بحعي اإلدازة ال ةن هةي   ّالياسة . ُداالِمص ّتمصا اإلدازة تي تحق٘  
ّهةي  . الساق٘ة  الدّه ت تول  هْازد ّل ٌِم بفول إدازتِم الٌمجح  صٌيت مل شٖ صّ صاحت الٖ تةداد ايهةن   

هٌمل  الحس  تلٔ إبساش الدّز الوِن الرٕ ٗقْم بَ القم د اإلدازٕ الةٖ همةمه اإلدازة صذلة  يى الق٘ةمدة اإلدازٗة       
 .الٌمجح  تشه  الٖ جو٘  الوممتا ص ّموم ًيلن  ى الق٘مدة الامزت  ُٖ زّح اإلدازة اليمه  

 

 اإلداريةاختيار القيادات معايير 

معايير اختيار القيادات اإلدارية 
ٗمةةةب  ى ًاةةةد   ًّت بةةةملايسٗ  بملق٘ةةةمدة اإلدازٗةةة      
ّ ُو٘اِةةم ّالِةةدل هةةي ّضةة  هيةةمٗ٘س تيا٘ةةمز      

 . الق٘مداا اإلدازٗ  ّهم ُٖ ُرٍ الويمٗ٘س
 

 تعريف القيادة اإلدارية 
الق٘مدة اإلدازٗة  ُةٖ الٌعةمة الةرٕ ٗومزظةَ القم ةد       
اإلدازٕ الةةٖ همةةمه ات ةةمذ ّإصةةداز القةةساز ّإصةةداز  
ايّاهس ّ اإلشسال اإلدازٕ تلةٔ اٙيةسٗي بمظةا دام    
العةةلم  السظةةو٘  ّتةةي اسٗةة  الاةةذال٘س ّاتظةةاومل   
بق د تحق٘  ُدل هي٘يص الملق٘مدة اإلدازٗة  تموة    
الٖ ُرا الوفِْم ب٘ي اظةا دام العةلم  السظةو٘     
ّب٘ي الاذال٘س تلٔ ظلْم اٙيسٗي ّاظاوملاِن للايمّى 
لاحق٘  الِدل الِةٖ ظةلم   ّ الةي تول٘ة  الاةذال٘س      

هةي  جةل حةيِن تلةٔ بةره      ( الوسؤظ٘ي)الٖ ايالساد 
 . المِد تي زغا  هي  جل تحق٘   ُدال المومت 

 

الهذف مه وضع معايير الختيار القيادات اإلدارية : 
تِدل تول٘ة  ايا٘ةمز الق٘ةمداا اإلدازٗة  إلةٔ تحةسٕ       
الدقةة  الةةٖ ايا٘ةةمز الق٘ةةمداا هوةةم ٗاوةةوي تحق٘ةة    
الامْٗس الةداتن ّالوعةاوس لسالة  مفةم ة ّالمتل٘ة       

 .  الوؤظع 
 

مه معايير اختيار القيادات اإلدارية 
  ّالفِةةن لما٘يةة  اليوةةل بةةمتدازة الاةةٔ الويسالةة

ظ٘ساظِم هي ينه الوومزظ  اليول٘  الٔ ًفةط  
 .هممه اليول 

 القةةْاً٘ي ّاللةةْا ب ّاتجةةسا اا الوٌاوةة    الِةةن
 .لليول

 تلٔ تمْٗس اتدا  ّذل  باحعة٘ي هعةآْ   القدزة
ادا  اليمهل٘ي ّاتًافم  بْقت اليمهل٘ي الةٔ اليوةل   
ّتحعةة٘ي اظةةا دام الوةةْازد ّاته مًةةما الومدٗةة  
ّالومل٘ةة  الوامحةة  ّهحةةْ اتظةةسال ّالوةة٘م  الةةٔ  

 .لندازةممال  اته مً٘ما الوامح  
 لالقةةٔ شةة مّٓ اليةةمهل٘ي ّدزاظةةاِم  اتظةةايداد

 .ّهيملماِمبدق  
 الوسؤّظ٘ي ّهيمهلاِن بوعةمّاة ّتدالة    احاسام

 .ّهْضْت٘ 
 ٗقةةةدم القةةةدّة للوسؤّظةةة٘ي الةةةٔ اتلاةةةصام    اى

ّاتًوامة ّالٌصاُ  ّاتينا ال سٗوة  ّالعةلْم   
 .القْٗن ّالاسال  تي ال غم س 

 ّالاْج٘ تلٔ الق٘مدة القدزة. 
 الْقتالٔ ادازة هِمزة. 
 الاقمزٗستمل٘  الٔ اتت مه ّاتداد هِمزة. 
 تمل٘ةةة  تلةةةٔ ات ةةةمذ القةةةسازاا ّتحوةةةل  قةةةدزة

 .الوعؤل٘  ّحل الوع نا 
  ٗالقدزة تلٔ الاْاصةل هة  اتيةسٗي ّاليوةل     لد

 .الفسٗ ضوي 
  القةةدزة تلةةٔ ادازة الْقةةت ّاليوةةل تحةةت   لدٗةة

 .الوغي
  ُّاليدهّالعفمال٘  الٌصا. 
 اليولبقْاتد ّاداي اتلاصام. 
 اتيسٗيالع  ٘  الم٘ا  ّالايمّى ه  الينقما .

 .ّاليمهل٘يّالاوا  بمحاسام اتوم ُ٘   الادزٗط 
 ّجصا ااْٗق  تل٘  اداًما لن. 

أهمية القيادة : 
الاةةٖ   تيااةةس الق٘ةةمدة الوؤُلةة  هةةي جو٘ةة  الٌةةْاحٖ   

ت ضةسّزة  الدزاٗ  ّالح و  ّالقةساز العةل٘ن   توال  
ٗو ةي اتظةاغٌم  تٌِةم الةٖ شة ل ه٘ةمدٗي الح٘ةةمة       
ّالةٖ جو٘ةة  هؤظعةما الدّلةة  ّهٌِةم الوؤظعةةما    
الايل٘و٘  ّبدّى الق٘ةمدة الوؤُلة  ت ٗو ةي تحق٘ة      

 .  ايُدال الوسجْة بٌممح ّاليمل٘ 

 تعينات جديدة بالكلية

تلٔ العفمال٘  ّتعم٘يًم لةسّح الوٌمالعة  القةد    حسصًم 
قسزا ال ل٘  الامدٗد ظًٌْٗم لمو٘ة  الق٘ةمداا اإلدازٗة     

بةمإلتنى تةي   اليل٘ةًم  بةد  الاٌف٘ةر   ّقد ص هي ينه اإلتنى 
هدٗس إدازة الدزاظما اليل٘م ّتن اإليا٘مز هي ينه لمٌة   

ال ل٘ة  للدزاظةما   ّم٘ةل  تل٘م بس مظ  ايظامذ الةدماْز  
ال ل٘ة  لعة ْى   ّم٘ل اليل٘م ّتوْٗ  ايظامذ الدماْز 

الةةدماْز ّم٘ةةل الايلةة٘ن ّالمةةني ّتوةةْٗ  ايظةةامذ  
ال ل٘  لع ْى يده  الوماو  ّتٌو٘  الا٘ ة  ّالةدماْز   

 .ّحدة ضومى المْدة ّايظامذ هدٗس تمم ال ل٘  هدٗس 
بمإلتنى تي هةدٗس إدازة العة ْى   الوومزظ  ّظاعاوس 

اإلدازٗةة  ّهةةدٗس إدازة الوعةةاسٗما ّالو ةةمشى ّ هةةدٗس   
إدازة الحعمبما ّالوْاشًة  ّهةدٗس إدازة الويمهةل ّقةد     

جو٘ةة  الواقةةده٘ي بملوومزظةة  الم٘ةةدة ّ ظةةلْي  شةةمد 
 . الاق٘٘ن 

ميير حم د ييد الييد  مييحمى   م يي       . د.مت تعيي أ  

,  ندسييا  صت ييراإل ك صمياك  ييرإل ألسييذر   سمشيي  

 .ك صت راإلرئ شر ممش   ندسا  صمياك  رإل 

, د يييييد اوييييي  د ييييي د ار ييييي ر . د. مت تعييييي أ  

ميدرحما  من يرم    ,  هلندسيا  ص ايرئ ا    ألسذر  سمش  

 . ملنرء ك مذا  د سرمن م   من ا ا

 الويمهةل هةي ح٘ةن    تق٘٘ن ّض  تع ٘ل لمٌ  إلتمدة
ايجِصة ّهةدٓ صةنح٘متِم ّاليةمهل٘ي بِةم ّّضة       

ايظامذ الدماْز زؤٗ  شمهل  لامْٗس الويمهل بس مظ  
 .  2014/7/14العي٘د بامزٗ إبساُ٘ن هحود 

 لمٌ  لْض  يم  إلظةا ومه  تةداد الِ٘ ة     تع ٘ل
الويمًّةة  ااقةةًم لواملاةةما المةةْدة ّّضةة  آل٘ةةما      
لإلظةةافمدة هةةي ياةةساتِن بويمهةةل ال ل٘ةة  بس مظةة    

اليةةةةةصي همةةةةةدٓ صةةةةةنح  ايظةةةةةامذ الةةةةةدماْز  
 2014/7/14بامزٗ 

 لمٌةة  تاةةْلٔ تعةةم٘  إدازة الااستةةما لةةدتن تعةة ٘ل
بس مظة  ايظةامذ   الويمهل الاحي٘  ّالايل٘و٘ة  بمل ل٘ة    

   2014/8/18بامزٗ الدماْز هحود إبساُ٘ن العي٘د 

  

 قررات مجلس الكلية الخاصة بالجىدة اجراءات الكلية فى تعييه القيادات اإلداراية

 ألسييذر  سمشيي    , اييردا  ر ييحم  . د.مت تعيي أ  

رئ شاييييير ممشييييي   , ندسيييييا  ميييييحم  ك هل يييييدركم ير 

 . ندسا  محم  ك هل دركم ير

 اجلامعة التشجيعيةجائزة 

 جائزة اجلامعة ألحشن رسائل الدكتوراه

 جائزة اجلامعة ألحشن رسائل املاجشتري

جرمعا  رن  رة تعون ان  م رئزرن جب  ئز  جلرمعا 

  رن  رةثالثا  ندسا س نه   2014/2013

رييييي ص سيييييعد  ميييييدرن د يييييد   . د.مت تعييييي أ  

 هلندسييييييا سمشيييييي   ةألسييييييذر   ,  جل ييييييز ك  

 . هلندسا  رع ررراممش  رئ شر ,  رع رررا 

د ييييي د اه ييييي   مليييييرى اوييييي  . د. مت تعييييي أ  

 ندسيييا  أل ييي را  سمشييي   ألسيييذر  ,  ماييي رجب  

 .  ندسا  أل  را  معرمهرئ شر ممش  ,  معرمه

ميدرحم   , صن  رجي  لوي      مين / مت تع أ  

 . معو ر مدر سرإل صد رة 


