
 

 اٌزؼٍٍُ وصاسح ِغ ثبٌزؼبوْو واٌشٌبضخ اٌشجبة وصاسح سػبٌخرؾذ 

 شجبة أسجىع ألٍُ اٌسىٌس لٕبح عبِؼخ إسزضبفخو اٌؼبًٌ

 رؾٍب واٌشجبة ثبٌؼٍُ "شؼبس رؾذ اٌؼبشش اٌّصشٌخ اٌغبِؼبد

 ."ِصش

 ِصش عبِؼبد شجبة ٌٍضُ اٌؼبَ هزا اٌغبِؼبد شجبة أسجىع ػبدو

 وعبِؼخ اٌؼٍٍب واٌّؼبهذ ٍِخؽىى عبِؼخ 42 فٍه ٌشبسن ؽٍش

 0777 ؽىاٌى وٌّضٍهُ اٌششطخ ووٍٍخ اٌؾشثٍخ واٌىٍٍخ سٍٕبء

 . وطبٌجخ طبٌت

 إٌّصىسح ثغبِؼخ 4772 فً اٌغبِؼبد ٌشجبة أخشأسجىع وػمذ

  .سٕىاد 6 ٌّذح رىلف ؽٍش

 اٌّسبثمبد ِٓ اٌؼذٌذ فً طبٌجبداٌو طالةاٌ خالٌه وٌزٕبفس

 واٌخذِخ واٌغىاٌخ واالػالٍِخ واٌضمبفٍخ عزّبػٍخاالو اٌشٌبضٍخ

 اٌزىاصً رؾمٍك ثهذف واٌزىٕىٌىعٍخ واٌؼٍٍّخ واٌفٍٕخ اٌؼبِخ

 ِهبساد ورٍّٕخ اٌطالة ثٍٓ واٌزؼبوْ اٌّؾجخ أواصش ودػُ

 .اٌىطٓ سفؼخ عًأ ِٓ اٌطبلبد سزضّبسإو اٌطالة

ٌىَ  زِٕ أطٍمذ ِٓ ِخزٍف عبِؼبد ِصشِشبػً  خسثؼأهٕبن و

 ِٓ خاٌؼبصّ شؼٍخ أطٍمذجزّجش، س 24 اٌسجذ ٌىإ 2 خاٌغّؼ

ِٓ عبِؼخ  اٌشّبيوشؼٍخ اٌمبهشح  خعبِؼٌى إصُ  اٌىصاسح

               .داسحاالِجٕى ِبَ أ ِٓ سجزّجش 8اٌضالصبء  فً االسىٕذسٌخ

 هبًٔ اٌّسٍشي أ.و  خاٌغبِؼ سئٍس صهشاْ سشذي. دأ. ثؾضىس

 .خِؾبفظ االسىٕذسٌ

ِٓ اٌغٕىة  خوشؼٍ 

 خسىاْ وشؼٍأعبِؼخ 

ِٓ عبِؼخ اٌذٌزب 

راللىا ؽٍش ،  خإٌّىفٍ

 اٌغذٌذحاٌسىٌس مٕبح ث

 .ثأسزبد االسّبػٍٍخصُ 

 24فً  االفززبػثذأ و

 اٌىصساء واٌّؾبفظٍٓ  دحاٌسبوضىس سئٍس اٌغّهىسٌخ ثؾ سجزّجش

 
 خٕذسٌـاالسى خِٕزخت عبِؼ

 اٌّصشٌخ اٌغبِؼبد ػشش ػٍى األسىٕذسٌخ عبِؼخ رشثؼذو

 .ثبإلسّبػٍٍٍخ اٌؼبششح ٌٍجطىٌخ َاٌؼب اٌذسع ػٍى ثؾصىٌهب

 

 

 اٌهٕذسخ وٍٍخ اسزمجٍذ

 االسىٕذسٌخ عبِؼخ طالة

ِٓ ِخزٍف وٍٍبرهب 

 اٌزشثٍخ ِبدح دوٍْؤٌ

 عبصحاأل خالي اٌؼسىشٌخ

 4722  ٌؼبَ  اٌصٍفٍخ

 4722 ػبَ ِٕزورٌه ٌزُ 

رؾذ اششاف إداسح  اٌصٍفٍخ واالعبصح اٌؼبَ ٔصف عبصحأ خالي

 ؼخ وثبٌزٕسٍك ِغ إداسح اٌىٍٍخ.اٌزشثٍخ اٌؼسىشٌخ ثبٌغبِ

 ِؾبضشاد وؽضىسورذسٌجبد  اٌؼٍُ ثزؾٍخ اٌطالة وٌمىَ

  ػٓ ِىضىع ػبَ.رمذٌُ ثؾش و خاٌىٍٍ ثّذسعبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(                            أ)  4722 سجزّجش.  اٌـسبثغ اٌـؼــذد

 اٌضبٍٔخ اٌسٕخ

 الوصريت الجبهعبث درعفىز بت سكٌدريتاأل جبهعت     

  الهٌدست بكليت العسكريت التربيت الثبًي للعبم       



 

 

 

 

 

 

 

 فؤاد شبسع ٌزطىٌش ٌٍطالة خبسٌِؼّ خِسبثم خاٌهٕذس خوٍٍ ٔظّذ

     سبِؼ ٌٕبد.د ششافأ.د. لٕصىح ػٍّذ اٌىٍٍخ وأ خسػبٌ رؾذ

  .اٌّؼّبسٌخ اٌهٕذسخ ثمسُ اٌصٍبد صٌبد. دو

 وطالة خٌؼّبسّاٌ خهٕذساٌ لسُ طالة خاٌّسبثم فً اشزشن

 خاٌّزخصص خاٌؼٍٍّ ثبٌجشاِظ ٍذٍواٌزش اٌجٕبء خهٕذس ثشٔبِظ

 . اٌصٍف فزشح خالي

وسىف رىصع عىائض ِبٌٍخ  لسبَأ خٌضالص خُ اٌّسبثمرٕمسو

 وشهبداد ٌٍفشق اٌفبئضح .

 

 

 خبٌذ. د.ا اششاف رؾذ

 شئىْ ووًٍ عؼفش

  سئٍسب واٌطالة اٌزؼٍٍُ

 اٌّسبػذ واالسزبر

 ػضىا ِؼشوف اثشاهٍُ

 ػضىا اٌصٍبد صٌبد. ود

 هٕذسخ ثشٔبِظ ِٓ فشٌك فبص، و اٌّؼّبسٌخ اٌهٕذسخ ثمسُ

 ؽّذأ ٍِشح، ِؾّذ هُ طالة خأسثؼ ِٓ ّىىْاٌ واٌزشٍٍذ اٌؼّبسح

 اٌغبئضح ػٍى وؽصٍىا ِخزبس ِؾّذ ِذؽذ، ِؾّذ فضً،

 . عٍٕخ اٌف لٍّزهبوٌٍؼًّ اٌّزٍّض خ اٌزشغٍؼٍ

 

 

 

 وٍٍخ ِغٍخ رؾشٌش ٌهٍئخ اٌغذٌذ اٌزشىًٍ ػٍى اٌىٍٍخ ِغٍس وافك

ا.د. ِغذي ػجذ  خثشئبس AEJ اٌهٕذسخ

د ٌشئىْ اٌذساسب خاٌؼظٍُ ووًٍ اٌىٍٍ

اٌّالن  ػجذ ٍِٕب .د.أ، اٌؼٍٍب واٌجؾىس

أ.د. سؼٍذ ػالَ و اٌزٕفٍزي ِذٌش اٌزؾشٌش

 .اٌزٕفٍزي اٌزؾشٌش سئٍس ِسبػذ

ٌشهش  22اٌضبٌش ٌٍّغٍذ ؼذد اٌصذس 

وٌضُ ِغّىػخ ِزٕىػخ  4722 سجزّجش

ساثط االثؾبس اٌهٕذسٍخ اٌّؾىّخ وإٌّشىسح اٌىزشؤٍب ػجش ِٓ

 سٌخ.  عبِؼخ االسىٕذ خاٌهٕذس خوٍٍِىلغ 

http://ees.elsevier.com/aej 
 

 

 

ِٓ الػجى اٌشطشٔظ اٌىٍٍخ  وطبٌجبد ٔظشا ٌىضشح ػذد طالة

 .ّخزٍفخجطىالد اٌبٌثػٍى اٌّشاوض اٌّزمذِخ  ّسزّشوؽصىٌهُ اٌ

 ِؾزشفً ٌٍطالة خاٌفزشح اٌصٍفٍ خالي خرذسثٍج دوسح ٔظّذ

 42 ًٌاؽى ؽضشهبذادي ثّجٕى اػ خاٌىٍٍ بدِذسعؽذ أث  اٌشطشٔظ

                                                        .خوطبٌج طبٌت

 خسػبٌداسح ئث خاالعزّبػٍ خاٌٍغٕاششاف وSMU  سشحأهب ٔظّز

 .اٌشجبة

 

 

 :  تتهٌئ أسرة الكلي

 عؼفش اٌسٍذ خبٌذاالسزبر اٌذوزىس * 

 ٌشئىْ ٌٍىٍٍخ ووٍال سٍبدرخ ٌزؼٍٍٓ

 خ.اٌجٍئ خورٍّٕاٌّغزّغ  خخذِ

 ٌشئىْ اٌزؼٍٍُْ ٌشغً ووًٍ ووب 

 اٌهٕذسخ ثمسُ أسزبر وهى واٌطالة

 . األٔشبئٍخ

 

االسزبر اٌذوزىس ِؾّذ عبثش أثى  *

ٌزؼٍٍٓ سٍبدرخ ووٍال ٌشئىْ ػًٍ 

 .اٌزؼٍٍُ واٌطالة

 خاٌخبص اٌىؽذح ِذٌشٌشغً هى و 

سئٍس ِغٍس وبْ و االٔزبط خٌهٕذس

 .االٔزبط خلسُ هٕذس

 

 :الجدد تهٌئت لتعييي رؤسبء االقسبم 

 لسُِغٍس  سئٍس ػجذ اٌؾٍّذ فشغًٍ طبسقاالسزبر اٌذوزىس * 

 . خاٌّؼّبسٌ خاٌهٕذس

 هٕذسخ لسُ ِغٍس سئٍساٌّصشي  شوػّاالسزبر اٌذوزىس * 

 . وإٌظُ اٌؾبست

هٕذسخ اٌ لسُ ِغٍس سئٍس  هشبَ صٌٓ اٌذٌٓ اٌذوزىس االسزبر* 

 . خٔشبئٍاال

  :كليتلرئيس شئىى العبهليي ل تعييي

ٌزؼٍٍٕخ سئٍس  عفضا سبٌٍُضًٍِ ٌ خسشح اٌؼبٍٍِٓ ثبٌىٍٍأِٓ  رهٕئخ 

 . وإٌظُ هٕذسخ اٌؾبستووبْ ٌؼًّ ثمسُ  شئىْ اٌؼبٍٍِٓ

 بر هـتـٌـىعـت ـأخـب  فؤاد شبرع يطىروى عوبرة طالة       AEJ  :الـكـلـيت هـجـلـت     

  تدريبيت في الشطرًج دورة      

 السىيس قـٌبة عي التصـوين هجبل في لألفـكبر هسببقت     

 الجديدة


