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انخبزة انؼًهيت  /انًهاو و انًسؤونياث :
انًىاد انذراضُخ انزٍ رى رذرَطهب :
 .1االحصبء انىصفٍ نهًرحهخ انثبَُخ .
 .2االحصبء االضزذالنٍ نهًرحهخ انثبنثخ .
 .3ا.نقُبش وانزقىَى نهًرحهخ انراثعخ .
انهجبٌ :
 .1انهجُخ االيزحبَُخ االونُخ نهعبو انذراضٍ .2116-2115
 .2انهجُخ االيزحبَُخ االونُخ نهعبو انذراضٍ .2115-2116
انجحىس انًُػىرح :
 .1االحزُبجبد انزذرَطُخ انالزيخ العضبء انهُئخ انزذرَطُخ يٍ وجهخ َظرهى (أ.و.د .رائذ ثبَع انركبثٍ و.د .صجب
عهٍ طالل يجهخ جبيعخ رٌ قبر انعهًُخ انًجهذ  11انعذد  2نهعبو . 2116
 .2واقع اضزخذاو اعضبء انهُئخ انزذرَطُخ نعًهُبد انعهى وعالقزهب ثبرجبههى َحى يهُخ انزذرَص (أ.و.د .رائذ ثبَع
انركبثٍ و.د .صجب عهٍ طالل يجهخ جبيعخ رٌ قبر انعهًُخ انًجهذ  11انعذد  2نهعبو . 2116

انجحىس انًطزهخ :
 .1ثُبء اخزجبر ركبء يحىضت عهً وفق َظرَخ انطًبد انكبيُخ نذي طهجخ انجبيعخ (صجب عهٍ طالل ثبغراف دمحم اَىر
يحًىد كهُخ اثٍ رغذ /يجهخ االضزبر يهحق انعذد  2115ارار) 2116
 .2درجخ انقطع فٍ االخزجبراد انًحكُخ فٍ انُظرَخ انحذَثخ (صجب عهٍ طالل ثبغراف دمحم اَىر يحًىد كهُخ اثٍ رغذ
/يجهخ االضزبر يهحق انعذد 216ارار) 2116
انُذواد انعهًُخ :
 .1انقيى انسائدة ندي طهبت انجايؼاث انؼزاقيت انًقبيخ فٍ يركس انجحىس انُفطُخ . 2115/11/3
 .2انسزقت انًنظًت نهًؼهىياث انًقايت في كهيت انتزبيت نهبناث قسى انحاسباث . 2115/11/25
 .3انتىاصم االنساني انسهيى طزيقت نبناء يجتًغ ينسجى ، 1132\31\31كهيت انتزبيت نهبناث /قسى انؼهىو
انتزبىيت واننفسيت.
 .4يهاراث االتصال وتقنياث انحىار انبناء في انىسط انجايؼي .1132\1\2
 .5تنًيت انتفكيز واالبداع ػند طهبت انجايؼت .1132\1\12
 .6يقىيبد انطهىك انجبيعٍ ودورِ فٍ رطىَر انعًهُخ انزرثىَخ . 2115\1\15
 .5ظبهرح هجرح انػجبة انً انخبرج االضجبة وانحهىل . 2116/3/29
انطبعخ انحرح :
 .1انحىار انفعبل نذي طهجخ انجبيعخ  2119\12\29قطى انعهىو انزرثىَخ .
 .2ادارح انىقذ نذي طهجخ انجبيعخ . 2115\2\23
ورظ انعًم :
 .1انزرثُخ انعًهُخ انًُذاَُخ ( انًػبهذح وانزطجُق  2115\11\31كهُخ انزرثُخ نهجُبد \قطى انعهىو انزرثىَخ وانُفطُخ ).
 .2انزأهُم يفزبح نهًطزقجم انًهٍُ  2115\12\13كهُخ انزرثُخ نهجُبد وحذح انزأهُم وانزىظُف .

