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 المحتىيبث

 1________________ إعذاد )الوختلفت ببأللسبم الوختلفت الفرق علً الذروش ولبعبث الوذرجبث تىزيع فً سيبستالكليت

 .Error! Bookmark not defined ________________ اعالننتبئجبلتمىيوىاستثوبرهبفيتحسينبلعوليهبلتعليويه فً خطتالكليت

 .Error! Bookmark not defined _____________________ خطتالكليتالتعبهللوتببعتعضىهيئتالتذريسأوالهيئتالوعبونت

 .Error! Bookmark not defined _____________________________ خطتالكليتفيبلتغلبعليبلذروسبلخصىصيت

 .Error! Bookmark not defined __________________________________ :آليتإنشبءهجوىعبتبلتمىيتللطالة

 1________________________________________________________ خطتالكليتفيبلتعبهلوعضعفحضىر

 1__________________________________________________________ خطتالكليتلتحسينبلكتبببلجبهعً

 .Error! Bookmark not defined _________________________________ خطتالكليتللتعبهلوعبلطالببلوتعثرين

 .Error! Bookmark not defined _________________________________ خطتالكليتللتعبهلوعبلطالببلوتويسين

 .Error! Bookmark not defined ____________________________ خطتالكليتإلكتشبفبلطالببلوتويسينىالوتفىلين

 .Error! Bookmark not defined ______________________________ خطتالكليتالخبصتببلشكبويىااللتراحبث

 .Error! Bookmark not defined ________________________ آليتإجراءاتباللتساهبحوبيتحمىلبلولكيتالفكريتوالنشر

 .Error! Bookmark not definedآليتتحفيسالطالبعليتمييوبلومرراتبلذراسيتلتحليالالستبيبنبتىاالستفبدةهنبلنتبئجفيتحسينىتطىيرالومرراتبلذراسيت

 .Error! Bookmark not defined ________________________________ خطتالكليتلرفعبلكفبءةالعلويتللطالة
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 وافك يجهس فً اطبر سعً لسن هنذست الحبسببث ونظن التحكن لتفعيل سيبسبث الكليت  فً تطبيك آليبث التعلين والتعلن

  عهً دراست انًمخرحاث وحطبيمها عهً اننحى احانً 2014-8-25انمسى باجخًاعت بخاريخ 

 ححذيذ يشرف أكاديًً نكم فرلت ين فرق انمسى انًخخهفت ورنك عهً اننحى انخانً - 1

 د يحًذ شريف  انفرلت األونً حاسباث .و.ا

 د أحًذ صانح  انفرلت انثانيت حاسبج.و.ا

 هشاو عرفاث عهً  انفرلت انثانثت . د.ا

 د أييرة هيكم  انفرلت انرابعت .و.ا

 عمذ اجخًاع دوري  يع كم فرلت فً يىعذ انهماء انطالبً وانًحذد بانجذوال انذراسيت  - 2  

 حجًيع انًمخرحاث انىاردة ين انهماءاث وعًم اجنًاع يىحذ عهً يسخىي انفرق األربعت - 3

 ينالشت انًاواضيع انخانيت - 4

  (إعذاد اندذأل)  انًذسخبد ٔقبعبد انذسٔط عهٗ انفشق انًختهفخ ثبألقغبو انًختهفخاعذاد اندذأل انذساعيخ 

  عهي ندبٌ  (تقبسيشَتبئح اعتجيبَبد سضبانطالة+ تقبسيشتقييى االيتحبَبد َٔتبئدٓب ( اعتعشاع َتبئح انتقٕيى

 شئٌٕ انطالة 

  ٗانتأكيذ عهٗ النتضاو ثًٕاعيذ انًحبضشاد أٔ انتذسيجبد انًعًهيخ انًذَٔخ ثبندذٔل انذساعي انًٕصع عه

 .األقغبو انعهًيخ

  خطخ انقغى فٗ انتغهت عهٗ انذسٔط  انخظٕطيخ 

 انطالب   فٗ انتعبيم يع ضعف حضٕسقغى خطخ ال 

 نتحغيٍ انكتبة اندبيعٗقغىخطخ ال  

   ٍخطخ انقغى فٗ انتعبيم يع انطالة انًتعثشيٍ ٔانًتًيضي

تى تدًيع يب ٔسد يٍ اختًبعبد انًششذيٍ اآلكبديًيٍ ٔانزٖ شٓذ حضٕس يتًيض ٔاقجبل خيذ نكم فشقخ يع َتبئح - 5

 االختًبع انخبص ثبنفشق األسثعخ 

 تى  دساعخ ٔتحهيم َتبئح االختًبعبد ٔانهقبءاد - 6

 قشس يدهظ انقغى ثُبءا عهٗ يب تى حظشِ عهٗ يب يهٗ - 7

  فتشتي2ٍتقغييى انضيٍ انًخظض نكم يقشس انٗ فتشتيٍ فٗ حبنخ يب ارا كبٌ صيٍ انًحبضشح يضيذ عٍ  -1

 انتُجيّ عهٗ تشك انفتشح انثبنثخ ٔانشاثعخ يٍ أيبو األثُيٍ ٔاعتخذايٓب نهقبءاد انطالثيخ األعجٕعيخ -2

 االعالٌ عٍ اندذٔل انذساعٗ عهٗ كم قبعخ أٔ يذسج– انتُجيّ عهٗ عذو ديح انفظٕل أٔ انًدبييع  -3

 ٔخٕة يشبسكخ انطالة فٗ اعذاد اندذٔل يٍ قجم األقغبو انعهًيخ  -4
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 يفضم أٌ يكٌٕ نكم فشقخ يٕو ساحخ أعجٕعيب -5

  فتشاد تحتٕٖ عهٗ يحبضشا د4يفضم أٌ اال يكٌٕ ُْبك أكثش يٍ  -6

 

 

 

 


