
 التخصص العلمى ألعضبء هيئة التذريس مالئم للمقررات الذراسية التى يشبركىن فى تذريسهب: .2

رى يُبلشخ ضىاثظ ويالئًخ رخظظبد اػضبء هُئخ انزذرَش يغ انًمزراد انذراصُخ، فٍ الضبو اإلرشبد 

وفمب انضُبحٍ، انذراصبد انضُبحُخ، إدارح انفُبدق، ورًذ انًىافمخ ػهٍ اٌ َزى إحزضبة انزخظض 

 .نًىضىع انذكزىراح، واألثحبس انؼهًُخ انًمذيخ نهززلُخ

 سم اإلرشبد السيبحي:ق 

أػضبء  9رزالئى انزخظظبد انؼهًُخ الػضبء هُئخ انزذرَش نهًمزراد انخبطخ ثبنجزَبيظ حُش َىعذ 

اػضبء هُئخ  3يمزر. وػذد  55ػهى انًظزَبد يضئىنٍُ ػٍ رذرَش ػذد  هُئخ رذرَش يزخظظٍُ فٍ

يمزراد,  7رذرَش رخظض انزبرَخ و االصبر االصاليُخ, اػضبء هُئخ رذرَش يضئىنٍُ ػٍ رذرَش 

 2يمزر, وػذد  2ػضى هُئخ رذرَش رخظض اصبر وػًبرح ثُزَطُخ يضئىل ػٍ رذرَش  5وػذد 

يمزراد ربرَخ وأصبر َىَبَُخ  4ويبٍَ يضئىنٍُ ػٍ رذرَش اػضبء هُئخ رذرَش رخظض انُىَبٍَ انز

أػضبء هُئخ  3يمزر, و 2ػضى هُئخ رذرَش رخظض ارشبد صُبحٍ يضئىل ػٍ رذرَش  5رويبَُخ, و

رذرَش يضئىنٍُ ػٍ رخظض ربرَخ يظز انحذَش و انًؼبطز, يغ يزاػبح اٌ انزخظظبد االخزٌ 

بيظ يضم : يمزراد انمبَىٌ و انهغبد وانضُبحخ و انغُز يىعىدح َزى االَزذاة نهب يٍ خبرط  انجزَ

 انضُبفخ.

ػالوح ػهٍ يب رمذو فإٌ لضى اإلرشبدانضُبحٍ َحزص ػهٍ رُىع انزخظظبد انًخزهفخ نهضبدح يؼبوٍَ 

أػضبء هُئخ انزذرَش, وػهٍ رُىع انًذارس انؼهًُخ, وهذا َزضح عهُب فٍ رؼٍُُ انًؼُذٍَ ػهٍ انخطخ 

 (.2/4/55(. واَضب خطخ انجؼضبد )يزفك رلى 2/4/5)يزفك رلى  انخًضُخ انغذَذح, وانزٍ هٍ

 

 :قسم الذراسبت السيبحية 

 لىظيفي وضىابط التعييه واإلختيبر:التىصيف ا 

اػضبء هُئخ رذرَش  2رزالئى انزخظظبد انؼهًُخ الػضبء هُئخ انزذرَش نهًمزراد انخبطخ حُش َىعذ              

اػضبء هُئخ رذرَش  2يمزر. وػذد  3يزخظظٍُ فٍ ػهى انزضىَك انضُبحً يضئىنٍُ ػٍ رذرَش ػذد 

خ رذرَش ػضى هُئ 5يمزر.وػذد  4يزخظظٍُ فٍ ػهى االلزظبد انضُبحً يضئىنٍُ ػٍ رذرَش ػذد 

ػضى هُئخ رذرَش رخظض  5يمزر, وػذد  5رخظض انزضىَك انضُبحً االنكززوًَ, يضئىل ػٍ رذرَش 

ػضى هُئخ رذرَش رخظض احظبء صُبحً يضئىل ػٍ  5يمزر, وػذد  2أػًبل شزكبد طُزاٌ ػٍ رذرَش 

 2ػضى هُئخ رذرَش رخظض رًُُخ صُبحُخ يضئىل ػٍ رذرَش  5يمزر االحظبء انضُبحً, و 2رذرَش 

ػضى هُئخ رذرَش رخظض انضُبحخ وانجُئخ يضئىل ػٍ  5يمزر نهزًُُخ انضُبحُخ وانزخطُظ انضُبحً , و

أػضبء هُئخ رذرَش يضئىنٍُ ػٍ رخظض إدارح انًىارد انجشزَخ يضئىنٍُ ػٍ رذرَش  2يمزر، و5رذرَش 

انجزَبيظ يضم :   يمزر, يغ يزاػبح أٌ انزخظظبد األخزي انغُز يىعىدح َزى االَزذاة نهب يٍ خبرط 4ػذد 

 انهغبد، انغغزافُب.

ػالوح ػهً يب رمذو فإٌ انمضى َحزص ػهً رُىع انزخظظابد انًخزهفاخ نهضابدح يؼابوٍَ أػضابء هُئاخ انزاذرَش,           

وػهً رُىع انًذارس انؼهًُخ, وهذا َزضح عهُب فٍ رؼٍُُ انًؼُذٍَ ػهً انخطخ انخًضُخ انغذَاذح, واَضاب خطاخ 

 انجؼضبد.

 



 الفنبدق: قسم ادارة 

 نىظُفٍ وضىاثظ انزؼٍُُ واإلخزُبر:انزىطُف ا 

 

اػضبء هُئخ رذرَش  5رزالئى انزخظظبد انؼهًُخ الػضبء هُئخ انزذرَش نهًمزراد انخبطخ حُش َىعذ 

ػضى هُئخ رذرَش  5يمزر. وػذد  57يزخظظٍُ فٍ األغذَخ وانًشزوثبد يضئىنٍُ ػٍ رذرَش ػذد 

ػضى هُئخ رذرَش رخظض إدارح عىدح  5زراد, وػذد يم 6رخظض انزضىَك, يضئىل ػٍ رذرَش 

ػضى هُئخ رذرَش رخظض إشزاف داخهً يضئىل ػٍ  5يمزر, وػذد  5شبيهخ يضئىل ػٍ رذرَش 

يمزر,  4ػضى هُئخ رذرَش رخظض إدارح صهىن رُظًًُ يضئىل ػٍ رذرَش  5يمزراد, و 3رذرَش 

ػضى هُئخ رذرَش رخظض  5يمزر,  و 5ػضى هُئخ رذرَش رخظض يحبصجخ يضئىل ػٍ رذرَش  5و

يمزر يغ يزاػبح اٌ انزخظظبد االخزٌ انغُز يىعىدح َزى االَزذاة  7إدارح فُبدق يضئىل ػٍ رذرَش 

نهب يٍ خبرط  انجزَبيظ يضم : يمزراد حمىق اإلَضبٌ، انزشزَؼبد انًُظًخ نظُبػخ انفُبدق، انحبصت 

 جُخ األونً، انهغخ األعُجُخ انضبَُخ.اِنً ورطجُمبره، ربرَخ يظز انحذَش وانًؼبطز، انهغخ األعُ

ػالوح ػهٍ يب رمذو فإٌ لضى إدارح انفُبدق َحزص ػهٍ رُىع انزخظظبد انًخزهفخ نهضبدح يؼبوٍَ أػضبء 

هُئخ انزذرَش, وػهٍ رُىع انًذارس انؼهًُخ, وهذا َزضح عهُب فٍ رؼٍُُ انًؼُذٍَ ػهٍ انخطخ انخًضُخ 

 .واَضب خطخ انجؼضبد  انغذَذح

 

 


