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رتطدديالاللمة ددول ددنلولددلل ل  دد  لعقدد اللجنة ددوللجيةلالددوللجالربددوللجلرععبددوللج ا بددول

لجتصدد للجتدد ا فيعللددوللجلددخ  للج لانبددولجندد  اللجالربددوكل لج  يوددول ددرلتدد ل ددر ل  جددولل  ددعالال

لجالربددوللج تةدد ئلسا ع ددوللجنة ددو كل  ن ددوللج ةددللركللج  ن ددوللجالربددوللجمدداي لوكل  ييالددول صددلل

أع دعالللدللعندهلمدع  عللجخع سعللجالربوكل  اعجوللم برللجاعملجةع اوللج  اللجالربوكلل ت ععي

ل.ر قلللم عووللجاع ول3/3/2021رتعالخلكل 155سلج  ائل

وعقلدداللجنة ددوللجيةلالددولفطدديالاللمة ددول ددنللجة ييالددولل  دد  بولل لللوبددول  مددعال

لك  للجتص للجنت ا الل لللوبوللوللجلخ  للج لانبولجن  اللجالربولجا قعاللجالربول نلوللل ل   ل

ل28/2/2021ر تع جلل ت ععللجمع ئللج    ربرللج ل  برلجند  الأعادعاللجنة دولرتدعالخلل أاذالعن ع

لجتقللدللعندهلت عللطنااللجنة وللل تاعلتهللج  ن وللجالربوللجماي لولر قلل فعافيعلرعجقعملئكلجذلل

  جددولل  ددعالاللجالربددوللج تةدد ئل ددياللرددلةللجتدد ا الل لللوبددوللددول ددخ  ل  جددوللق  تددهلجددذلل

  ن وللج ةللرل ياللجت ا الل لللوبدوللدوللق  تهعنهللجتقلللللجذلل لاللجالربوللج تة ئكلل  عا

تذجكلعنهللجتقلللللجذللأع فهللم عووللجاع وللولمذلللجلأ ل عنهللجلص ل خ  ل  ن وللج ةللركل 

للجذللقع الرهل يالأرلةللجتصللةعاللجمن بولجن مخ جبرلل لللوببرلفةعهللج  اللجالربو.ل

 لرللجتد ا الل لللوبدوللدوللجلدخ  ل اللجنة ولعنهللجقللالاللجالربول لج  جبدوللجتدولف دأت

 ل  ددعائلوجددهلأوددهل لل  ددرلفةقبددثلفقدد مللددول  ع بددوللم ددرللكلج لانبددولجندد  اللجالربددول   اللج  طقددو

لكطعج علجملفتخدذلاطديلال  ععبدولج يل يدوللجخطدللل لللودولك لجت  بولجلاير علفت ع بل نلق الف ع

 لجدذلل للأادذللدولل عت دعالأ دسل مدرللكلجذلللي فلوجهللجيد مل لجتخللدبل ةعةعدولل  دتقللا

للجةيلال ل جتةلملرعج يل بثللج  جبو.

 

 أمانة شؤون مجلس الجامعة
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لك أ لواللجنة وللجيةلالولل ت للاللجت ا الل لللوبوللوللجلخ  للج لانبولجند  اللجالربدو

ق  للج مخ جبرلل لدللوببرلدد لل ل ت  لاللولذلاللجيقاللجتصللةعالل  تفةلةلوللج مت لئل ر

فأ بجل ذم ول طع فوللت علأعلراللجنة ولعرلقنقيعللج عجغلوةلال علفقيملرهلوللل ل رلكلج  اللجالربو

لولراضللج  اللجالربول  عللر عللولذجكل ع يعل فمنبةيعلجن بنبلبعالل امعربولكلوللج  اللجالربو

لم لللجذللل ابدثللكلجقي وللجالرولي  للم رل تجلعرلذجكل رلليدهل ع ملل تقللاللوللج  طقولل ل

لرعجطلقللجمن بول طعج تيعلرعج فلعرلذجك.للجةيي لل قنب بول لج  جبولجة لقاعلعل أة عاللج  طقو

لك أ لودداللجنة ددول يلصددنول عددملولددلل لجاع ددعالل امعربددول لجتخلل بددوللددوللجدد  اللجالربددو

 فة لد ل غبلمعل رلأويلعللجصديلالخلجبمتبول ل ت للالوللل للولفطيلللرلوع ةيعلجنصيلالخللج ع

ل ددت للالع نبددعالوطدد قللجصدديلالخللج عجبمددتبولولللوبددوللجصدد نل ددرل لادد لللجةددي ببرلريددعكل أ لوددا

لج  ن ددوللجالربددولكل تددذجكللجطددع للاللج مددبلئلددد لأمدد لفل بيلددول   وبددوللددوللجب  بددوللمالدددو

في ل لًل  لعًلجا رل ل  تقللاللل  لل عاه لجذللقير لرإ لوولعلربول   جبول ل اوكلرععتلكلجماي لو

 للجددذلللدد ىلعنددهلدددل ائل2015سل2216جقددللال ةنددسللم ددرلاقددمللالقددعل ددعلللًللددوللج  طقددول 

 ختدد ئلعنددهل ع يددعلجت ددللالاللجتددولفتخددذمعللج  ن ددوللجالربددوللكلج بنبلددبعالععلعددرلفمددنب  ددل  ت

ت دعلأتد اللجنة دولل يدعل ل دتقللامع.لجماي لول رلأ  للجتص للجيدذهللمع دعاللجا  لوبدول  علدولم 

 للب ددعللتانددثل2015سل2231تددذجكلعنددهلدددل ائللجتددةلملولددلل لرت فبددذلقددللال ةنددسللم ددرلاقددمل

ر لوع ةيددعللجصددعا اوكل عنددهلدددل ائلفط بددثل جبددوللاعجددولجنتةقددثل ددرلف فبددذلل ففددعقل لجتفتددب ل

 جتةل عفيدعلر ي دبل لجلقعرول وعع ئلللضللجاقيرعالعندهلوةديل دللنل لادعال دعاللوتيدعنلولدلل ل

ل ففعقل عنهلأم بدوللواد عملولدلل لوجدهلتعلدول يل بدثللجمد  وللج ي لدول  للعدعئللج لدعت للج ب بدول

جن  طقو.ل  علفا  هلذلاللجقللال رلفأتب لعنهل ظللوللل ل  للاللجتةعابللج عجبمتبول فطيللمعل

لجنصيلالخلراب ئللج  ىل لجصيلالخللجقع ائلعنهل   لاؤ سلوي لو.

عنددهلأم بددول لددعاتوللجدد  اللجالربددوللج ا بددوللددولألل فع دددعال  جبددول ددنللاللجنة ددو أتد 

وللل لفخىلرلوع ةيعللج ي لل أولطتيعللج ةعةعولجا رل ل  تقللاللوللج  طقوكل ر دعللللعدول

كل لدولمدذللل طدعالأتد اللجنة دولعندهلف نبدفل دفللالم يمل  لعغ للج  اللجالربوللولمدذلللجلدأ 

لددول ةنددسللم ددرلل ل  ددوللجاادديلواللجنة ددوللج ات دد لرلجدد ىل ة يعددوللجدد  اللجدد  اللمارددنلأعاددع

لجخدع للج ق ل خل عالل  ت دععللجخدع سلعلدللجنة دولسلج بدع ل لجقدللا ل1+5 ة يعولسل أج عوبع

وجهللجةيعاللج ا بوللولفندكللجد  ال  عطتيدعلعن دعًلرعجتي دهللجالردوللدولمدذلل لرعجت ا الل لللوبو

للجلأ .
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رأ دد للجا ددعالاللجية ددعالل امعربددولعنددهل  لددكال ددلتولأال  دديللج فطبددولل أ لودداللجنة ددو

كلرع تخ لملأ نةولولللوبوللجص نكلل تي لالت ل رل يقنل"رقبث"كل14/9/2019لجماي لوكلرتعالخل

  قد ل"ادللى".ل لعت دلالردأ لمدذهللجية دعال د نالفصداب لًلاطبدللًل  مع دعًلردعم رللجقددي ول

ل ةللل /ليوبديل30لجنة ولرتقلللللم مللج تةد ئللجصدع الرتدعالخلللجالرول لم رللجاعج و.ل ا  ا

 لجذللأت لعنهل مخ جبوللج ظعملل لللوولعرللجية عاللجتخلل بدوللجتدولل دتي لاللج  لدكالل2020

ًللج فطبوللولرقبثل اللىكل ل تي لال طعالأريعللج  جوكل  علل ا للوتيعت ًلصعاالع جقللالال ةنسللع

 دولل عدللبلعدرل ع ي دعللج ع د لجن  ن دوللجالربدوللجمداي لول فألبد معللم رللجد  جو.ل  د  اللجنة

ج علولل  للالاللجتولفتخذمعللج  ن ول رلأ  لفأ برلأالدبيعللول يل يدوللجاد  ل لعندهل  لدكفيعل

للج فطبو.ل

لفةلةلوت أتدد اللجنة ددوللجيةلالددولعنددهلل ددت  عامعل و لوتيددعلجنةلددعالال لجتصددللةعالل  دد

ط بللجصدرلىل أرديل فةعهللجةةالل  عالفبوللجث ثللج ةتنولسط بللج  لىللجن مخ جبرلل لللوببر

وجدهلل25/1/2021جنةدب لل لللودولرتدعالخل ي ه .لر عللولذجكللجةلعائللجتولقدعملريدعللجقع د للجادعمل

لجةةالل  عالفبوللجث ثللج ةتنول تذجكللجةلعائللجتولقعملريعلقع  للجةلسللجثياللل لللوولرتدعالخل

ل.وجهل ةللئلأريل ي هللج ةتنول2/1/2021

ل أ لودداللجنة ددول ددعللصدد العددرللم ددبرللجاددعملجةددةبلءلل امددعرول ددرلو ددعالال لليدددو

لكلجب  بدولجن  ن وللجالربوللجماي لول   جولل  عالاللجالربوللج تة ئل   ن دوللج ةدللرل لجة ييالدو

لكلج للمبدولئللجفت دول لجةدضلعندهلول خ ويعللج لانبوللقص لرهلو عالل  لف ا ًل علللًللم لللجذللل ل

 لج ةعددةعللادد لأ د لأذاعلولدلل جند  اللجخطبددلللجدذلللقديملرددهلمدذلللجةدةبللجدذللل لل لات دللل تد ل لًل

ًلللد  ل صد الًل فخت لأ لمذلللجةةبلل للكجا رل ل  تقللاللوللج  طقو   دعللمدتي بللجنتديفللا بمدع

مدذهللجتصدللةعالل دل ائلوجةل هلرعج فللجفياللعرلكدل ائلا عهل لجتص للجهل ج رلل ع ه

عنددهلالادديعلل فختدد للجنة ددولكالقدد ل يددي لو دد اللجمدد مللددوللج  طقددو تعلددوللج  عا ددعاللجتددولف ل

لجتصدللةعال لجتد ا الل ف عيللجة ي وللجن  عوبولوجهلو لودولكلج طنثلمللو عائلجنل يةل لجقبع لا

را قعاللمايئللجتولفلرطللجد  اللعالل جتةلمطكللولو ذجلكلجمعللئل رلق  لأ  ل  يوعفيعللم ع بو

رقللالت ل رلأج عوبدعل تي ديليلفصد بفل دةبلءللجن  دعوولا  الكل لجالربولرعجة ييالوللجن  عوبو

ل.  ظ وللامعربو

 ل ددت  لاللجنة ددول أ لوددالل ددت للاللجتدد ا الل لللوبددوللددوللجلددخ  للج لانبددولج  ن ددول

 فيللدددبللم دددنةوللئلل امدددعبل فددد البلل امدددعرببرل ولددديل يم قبدددعملولدددلل لر مدددعو لكلج ةدددللر
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  يلصددنوللجتصددللةعاللج اع لددول عنددهل ختنددفلكل و ددعائللجفت ددول لج اددللاللجطع فبددولك لج تفةددللا

 فأ بمدديعلجة ععددعالوامعربددوللكربددولةعةعددوللم ددرل ل  ددتقللاللددول  ن ددوللج ةددللرلج مددتيلعالر ل

ل لللوددول ذالعبددهلتتع ددبلعصددع بلأمدد للجةددثلليالثدد ارددول ددرللجةددلسللج يجددول   لرعج  ن ددول  ل

مددرللجةدديلال ل تددللمل ددبع ئللجدد  ال ذجددكلر ددعللت ددعلهل ددنل  دد أل  للكل امعربددول  ددةبلءلل امددعرو

ًل لكج  دع  ل بثدعقللم دمللج تةد ئل لجقدعوي للجد  جول ل تق جيعل ع مللجت ا للول خ ويعللج لانبول لقدع

 ل ددعلفتخددذهل ددرلو ددللالالجنةفددعالعنددهلأ  يددعل أتدد اللجنة ددولعنددهل عددمل  ن ددوللج ةددللرللددولتدد

ل ل تقللامع.

  ددلللعلمدد هلرمددلللعللم ددتللت ددعلا  دداللجنة ددولرقددللالالعدد  ل ددرللجدد  الرتصدد بفل ددعلل ل

لكتبرامعربتبرلوت  ظ لكع  رلوللل ل قلللجيلل فتخذلربتنلول  ن وللج ةللرل لجلتبرل امعربلج ختعال

 سلمذلللج يقفلوصللال  اللجادعجملعندهللجتصد لل لالكعلعنهلقع  ولل امعب  ع  ل رلأعاع ي

 ت ل درللقديملر ع دهلأ للجتةدللضلعنبدهل لجتادعطفلكلجتامعبلعنهللجصاب لرلل قنب ول لج  جو

 ل ث ل ع علجةيي ل  ن وللج ةللرل ل  للالاللجتولفقيملريعللدولفاةلدةللم درل ل  دتقللالكل اه

ل لجمنمللبيع.

للرلمع عاللج خف لللج  جولجا رللج ةللل لجةديلل ا  اللجنة ولرع تاعلول  ن وللج ة

ج  ال  ن وللج ةللرللفأتب لًللك  جول60 ر لعاتولأتثلل رللك2019لفلللرلأ ا/أتتيرلل22-21لول

  يل يدددول خدددعطلللكلجدددذللفادددطننلردددهلجن مدددعم وللدددولفل دددبخللم دددرل ل  دددتقللاللدددوللج  طقدددو

ل   وللج ةللول لجةيلوللوللج  طقو.عنهللجلت بللًللل  لاطللًللج  عا عالل لللوبوللجتولف ل

 و  اللجنة ولرع ت للاللجت ا لل لللوول لجتلتوللوللمة وللجميالول  عللة نهلذجكل رل

  دبع فيعل أ  يدعل ل دتقللامعل   د فيعللجيط بدول  د  تيعللعف لعبعالاطبلئلعندهل مدتق  ل ديال

 لفمديلوللمة دوللجمديالولردعجطلقلل قنب بول أ ل ث لمذلللجت ا ل للخ مللجةيي للج  ذ جدول درلأ د

ل .1لجمن بول لقعلج اع برل  بفلس

 أعلراللجنة ولعرللجتاع رل نلقللاللج  ن دوللج رلربدولرقطدنلع قعفيدعللج رني ع دبول دنل

ج علف عا هلمذهللمابلئل  نبفيعل ةبلءلل امعرول رلفد ا الاطبدلئل  لليددوللًلوللل لوظل

لربولع دلل ةع جدولفمدنب ل فد البلع عصدللفيد  لأ درل ل دتقللاللوللجلخ  للج لانبولجن  ن وللج ر

لج يجلوللل للج ةعةعلجا رل ل  تقللالل قنب و.ل لجذلللأفولل ت للالًللكلج رلب
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ت علأ لواللجنة ولألاعللمع عاللجتخلل بوللجتولطعجاللجمدفرللجتةعالدوللدوللج بدعهلل قنب بدول

علرددالعددرلو لوتيددعلجنتي لدد لالل لللوبددول كل أج  جددولل  ددعالاللجالربددوللج تةدد ئل لددولرةددللع  ددع

 تدذجكلفي لد معلجن   دوللج  جبدوللدوللكلج  ع لئلجن   وللج  جبوللوللجخنبجللجالرول  ابثلمل دة

نبلبعللجةي ولل امعربولج عقنولوفطلبر عللولذجكلل تي لفل لكلج ةلللم  للع لل ت  يعللوللج  طقو

ة ددولعنددهلأم بددوللجيقدديفلر دد ل ددةمل قدديئلددد لألل أتدد اللجنل دداي لوللددول اددبثلرددعبللج  دد ب.

 ةددع  الولللوبددولجتي لددد لأ ددرللجطعقدددول  للددول  دد  وللج  لدددكاللج ةللددوللدددوللجخنددبجللجالردددول

 لج  للاللج ةللوللمالىكل يلالقع الرهلوللل لأ لأذاعيعللوللج  طقدوكلرععت دعالأ لذجدكلل لد  ل

صددللةعًلجا ددرل لجمددنمللددوللج  طقددول لجاددعجمكللوتيعتددعًلج  ددع  للجقددعوي للجدد  جوكل في لدد لًل لدددةعًل 

ل   تقللالل قتصع للجاعج و.

 أتددد اللجنة دددولعندددهلأم بدددولف ثبدددفللجةيدددي للج رني ع دددبولردددبرللجددد  اللجالربدددول لجددد  ال

 لج  ظ عالل قنب بول لج  جبولجتمنبطللجايالعنهل  عا عالوللل للجتولفالضللم رل لجمدنمللدول

نللجددد  جولرعفخدددعذل يقدددفل دددعةملج يل يدددولولدددلل ل أولدددطتيعللج  طقدددولجنخطدددلكل  طعج دددوللج ةت ددد

لج ةعةعولج  تقللاللوللج  طقو.ل    اللدولمدذلللجصد  للجةيدي للجتدولردذجتيعلفل ل دعللج ة يعدول

 رلا اللجنقعالاللجث ع بوللجتولعق فيعل نللكلجالربوللولوبيليانلرل ع وللج  ن وللجالربوللجماي لو

 ئل  نلع  ل رللج  ال اعصدوللجد  اللجخ دسل ل  دوللجااديلوللدوللجةيعاللج ا بوللوللم مللج تة

 ةنسللم ركل ذجكلف فبذللجن بع للجصع العرللجق وللجالربوللجطعا وللجتولعقد اللدول  دوللج  ل دول

ل.30/5/2019رتعالخل

 أت اللجنة ولعنهلأم بول يلصدنوللجةيدي ل درلأ د لف فبدذلقدللالال ةندسللجةع ادولعندهل

 اعصول عللتانثل  يعلرعجتي دهلوجدهللم يدةئللج ا بدوللدوللكتيىللجيةلال متيىللجق ول عنهللج م

 ل درل بثدعقللم دمل7 للجفقدلئلس2لم مللج تة ئل  الجللج يديعلعنهلأ   فيعل لقعلم  عمللج دع ئلس

تي ع ثلا  بول رل  دع ثللم دملل وص لامعكللج تة ئللجتولفةلمللجت ا للوللجلخ  للج لانبولجن  ا

 عيئللج ةت نللج  جولوجهللفخعذلل  للالاللج  ع  ول  دت للالتذجكلرللجنة ول صالج تة ئكلت علأ

ل. ظللفمنب للج ظعملل لللوولجنة ل رل لل ملمذلللج ظعمل ع ل بته

ت عل ذااللجنة ول رللج لل جللجام للولل لللوبوللجتولفات  لعنهلل تر الأ درللجفادعاكل

عندهلصداب للجا قدعاللجث ع بدول لج  ظ دعالل قنب بدولل  عالوجهلف ثبفللج لعطللج رني ع وللجالرو

 لج  جبولج  عال يقفل  جولدد لفطديلللولدلل لجقد الفيعللجامد للوللجفادع بولج دعلف لد نهل درلفي لد ل

ل  تقللاللج  طقول لجاعجمكلت عللولوط قلوللل ل خاللًلجنق لللجص ععولج  تط عل"وـيا".
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 مددتيىللج  دد  ربرللجدد ل  برلجندد  اللماراددول فددملل ففددعقلعنددهلعقدد لل ت ددععلجنة ددولعنددهل

أعاددعاللجنة ددولجدد ىل ع اددوللجدد  اللجالربددوكل ذجددكلرصددفول  الددول ددلئلتدد ل ددتولأ دديلللددولو دد ىل

عيلصمللج  اللماراولأعاعاللجنة دوكل درلأ د لففابد ل قتدلمللج  ن دوللجالربدوللجمداي لولرعجا د ل

 ا الل لللوبدوللدوللجلدخ  للج لانبدولعنهلل وتيعال رلصبعغولل  تللفبةبوللجالربولج يل يوللجت

لجتدولل  دتللفبةبوللجالربدوللج ي د ئلاللجنة دول   دجن  اللجالربول لجتصد للجيدع.ل لدولمدذللل طدعال

كل أ صددالرت نبددفللم عوددولجنتاع دد ل ددنللجة ييالددولل  دد  بولل لللوبددوأعدد معللج لج ددع للجالرددول

 ولعنهل متيىلت عاللج مخ جبرللجدذللعقد للجاع ولر  ةيعل نللجتيصبعاللجصع ائلعرلل ت ععللجنة

لل.2016لفلللرلأ ا/أتتيرلل18-17لولأريلا ولر  جولل  عالاللجالربوللج تة ئلا اللجفتلئل

ل

 ـــــــ


