نشــرة شــهر مارس 7102
 لشس يغهظ انغبيؼخ فٗ عهغزّ انًُؼمذح ثزبسيخ  42يُبيش انًبظٗ لشاس سلى  1نغُخ
 ٔ 4112انخبص ثغٕائض عبيؼخ االعكُذسيخ ٔ ْزا انمشاس يؼزجش يؼذال نمشاس يغهظ
انغبيؼخ سلى  42نؼبو  4112ثٓزا انشبٌ.

 في ئغبس انًجبدسح انًصشيخ انيبثبَيخ نهزؼهيى ،يؼهٍ لطبع انشئٌٕ انضمبفيخ ٔانجؼضبد
(اإلداسح انًشكضيخ نهجؼضبد) ػٍ فزؼ ثبة انزمذو ثبنُظبو انزُبفغي نهؾصٕل ػهٗ دسعخ
انذكزٕساِ يٍ دٔنخ انيبثبٌ ػهٗ أٌ يزى انزمذو ئنكزشَٔيًب ػجش يٕلغ لطبع انشئٌٕ انضمبفيخ
ٔانجؼضبد www.mohe-casm.edu.eg
 ػمددذد دٔسح رذسيجيددخ نًُغددمٗ االػددسو ػهددٗ يغددزٕٖ عبيؼددخ االعددكُذسيخ َظًٓددب لغددى
االػسو ٔ انؼسلبد انؼبيخ ثغبيؼخ االعكُذسيخ ثكهيدخ انضساػدخ يدٍ ردبسيخ 4112/4/42
ؽزٗ  4112/3/4ؽبظش فيٓب األعزبر َجيم أثٕ شبل انصؾفٗ.


فٗ ئغبس األَشطخ انزذسيجيخ انزٗ يؼمذْب ثُك انًؼشفخ انًصشٖ ثبنزؼبٌٔ يغ انًكزجخ
انشلًيخ ثبنًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد ٔٔؽذح انًكزجخ انشلًيخ ثغبيؼخ االعكُذسيخ رى
ػمذ دٔسح رذسيجيخ ألػعبء ْيئخ انزذسيظ ٔ انٓيئخ انًؼبَٔخ ٔ انجبؽضيٍ ػٍ كيفيخ
رفؼيم أَشطخ ثٕاثخ  www.ekb.egنشفغ يؼذالد ئفبدح انجبؽضيٍ ثغبيؼخ االعكُذسيخ.
ٔ أليًذ انذٔسح فٗ انفزشح يٍ  2-5يبسط انغبسٖ ثكهيخ انؼهٕو – يجُٗ ئػذادٖ
انشبغجٗ – يذسط صٔيم ( )1انغبػخ انؼبششح صجبؽب ً
 ػمذد ٔؽذح ئداسح انًششٔػبد ٔ انخذيبد اإلنكزشَٔيخ فٗ كهيخ انزشثيدخ انشيبظديخ ثُديٍ
ٔسشخ رذسيجيخ نششػ خذيبد انًكزجخ انشلًيخ ٔ ثُك انًؼشفخ ألػعبء ْيئدخ انزدذسيظ ٔ
انٓيئخ انًؼبَٔخ ٔانجبؽضيٍ ٔرنك يٕو انضسصبء انًٕافك  12يبسط انغبسٖ.

 يُبلشخ سعبنخ انذكزٕساِ نهذاسط /ػبدل ؽغبو انذيٍ يصطفٗ انًميذ ثمغى انؼبة
انمٕٖ يٕو انخًيظ انًٕافك  4112/3/9فٗ رًبو انغبػخ انؾبديخ ػشش
صجبؽب ً ٔيٕظٕػٓب":رمُييٍ ؽًم انزذسيت انجهٕيزشٖ نًزغبثمٗ انٕصت انضسصٗ ٔفمب
نًزغيشاد االداء انًغبسٖ"
 يُبلشخ سعبنخ انذكزٕساِ نهذاسط /اؽًذ ؽهًٗ اثشاْيى انًغكٍ ثمغى انؼهٕو انؾيٕيخ
ٔانصؾيخ انشيبظيخ يٕو انغجذ انًٕافك  4112/3/11فٗ رًبو انغبػخ انؾبديخ
ػشش صجبؽب ً ٔيٕظٕػٓب ":رأصيش انزذنيك نهكإٔط انٕٓاء ٔانشغبرغٕ ػهٗ ثؼط
يظبْش انزؼت نؼعسد انطشف انغفهٗ نهشيبظييٍ "
 يُبلشخ سعبنخ انذكزٕساِ نهذاسط /انغيذ صسػ لبعى انًميذ ثمغى انؼبة انمٕٖ يٕو
االؽذ انًٕافك4112/3/14فٗ رًبو انغبػخ انؾبديخ ػشش صجبؽب ً ٔيٕظٕػٓب:
" رأصيش رذسيجٗ يمزشػ ٔفمب نُغجخ يغبًْخ انؼعسد انؼبيهخ ػهٗ ثؼط يإششاد االداء
انًٓبسٖ ٔانًغزٕٖ انشلًٗ نًغبثمخ دفغ انغهخ "

 يُبلشخ سعبنخ انذكزٕساِ نهذاسط /يؾًٕد انغيذ اثشاْيى اثٕكهيهخ لغى ثمغى انشيبظخ
انًذسعيخ يٕو انغجذ انًٕافك  4112/3/12فٗ رًبو انغبػخ انؾبديخ ػشش
صجبؽب ً ٔيٕظٕػٓب ":دٔس يُٓظ انزشثيخ انشيبظيخ فٗ أكغبة انضمبفخ انشيبظيخ
نزسييز انًشؽهخ االػذاديخ "

 مناقشة رسةةا ا ماجسةةر ر اةسارح د مةةس م مةةس ةةر ا مسةن قسسةةل ا ماةةحل ا ح ة
حا صة ا ر اية ةحل األ ةس ا محاقة  91مةارح قة رًدبو انغدبػخ انؾبديدخ ػشددش
صجبؽب ً ح ا ر نحانها ( سراس ر ا ا قمض االصاقات سى ناشئ ا مصار مة
"  " 91 - 91سنه حطر ا حقا منها(

 مناقش رسا ا ماجسر ر اسارح /م مس جمم م مس ا مس س قسسل ا ر اي
ا مسرس يٕو ا ثالثاء ا محاق  1192/3/19فٗ رًبو انغبػخ انؾبديخ ػشش
صجبؽب ً حمحيح ها :رأث ر رفا ل نمط ا رمال االقيل مع اساحق ا رسر ح ا مقاشر
حغ ر ا مقاشر ا قمض ا مهارات ا رن قسرح ا ررق ا ر اي امر ا
اال ساس
مسى قس ر ا جزار ا مس س قسسل ا ماحل
 مناقش رسا ا ماجسر ر اسارح /ط
ا ر اي حل األرقماء ا محاق  1192/3/11ق رمال ا سا
ا ح حا ص
شر صقا ا حمحيح ها:رأث ر قرنامج قسن مسررح قأسرخسال ا ناق رش
ا اس
ارخاص م ا سمنه ق ا قط سى ا س سات
 مناقش رسا اسارس  /ش ماء ا ا سم س اقح نشك ا مس سة قسسل ا ر اي
شر صقا ا
ا مسرس حل األ س ا محاق  1192/3/12ق رمال ا سا ا اس
ا صمحققات ا رمال قرسر ح ا ررق
حمحيح ها:رأث ر دسرخسال اال ما ا رن
ا ر اي
 مناقش رسا اسارح  /م مس جمال مر اقح غال ا مس س قسسل ا ماحل ا ح
ا ر اي حل األثن ا محاق  1192/3/12ق رمال ا سا ا اس
حا ص
شر صقا ا حمحيح ها:ا يغحط ا نفس ح القرها قاالصاقات ا ر اي ال ق
ا نرة ا طائرة حقسا مرانز ا ام
 مناقش رسا اسارح  /اسالل سمس قس ا مسصحس ا مس س قسسل االسارة ا ر اي
شر صقا ا
حا ررح ح حل ا ثالثاء ا محاق  1192/3/11ق رمال ا سا ا اس
ق ا حسط ا مائ رمس ل ا ساحك ا رحاقس سى
حمحيح ها:رأث ر قرنامج ررح
اطفال مرالزم ساح

 خا ص ا رهان ا ساق ألسراذ مجسى شر ف قمناسق قحزة قجائزة ا محظف ا مرم ز
جامم اإلسننسر ال  ،1192مرمن ه سحال ا رسسل حا نجاح حا االمال.

 حاق مجاح جامم اإلسننسر

قجاسره رقل ( )91ا منمسسة قرار خ 1192/1/12

ا منح ا س س ا سنرحر /د مس صق
ا ر اي

قنا

ا ررق

إسارة ا نا ررمن



ا ر اي

ا

قن

ا اس

سرج دسراذ قذات ا سسل  ،ح

ا مام

ه سحال ا رسسل ح االزسهار

حاق مجاح جامم اإلسننسر
رم

سا ل – األسراذ ا مسا س قسسل رسر

األ ما

قجاسره رقل ( )91ا منمسسة قرار خ 1192/1/12

ا س س ا سنرحر /هان

ا مسا س قسسل رسر

األ ما

ا سسل ح إسارة ا نا ررمن

إسما ل قرح هللا

قنا

ا ررق

ا ر اي

قس ا مسصحس
قن

– ا مسرح

ق حظ ف مسرح قذات

ه سحال ا رسسل ح االزسهار

 حاق مجاح جامم اإلسننسر

قجاسره رقل ( )91ا منمسسة قرار خ 1192/1/12

ا منح ا س س ا سنرحر /هان م محس قس ا حن ح – ا مسرح قسسل دصحل ا ررق
ا ر اي قنا ا ررق ا ر اي قن
 ،ح إسارة ا نا ررمن

ا اس ا مام

ه سحال ا رسسل ح االزسهار

سرج دسراذ مسا س قذات ا سسل

 فٗ ئغبس أؽزفبل عبيؼخ االعكُذسيخ ثبنيٕثيم انًبعٗ ثًشٔس  25ػبيب ً ػهٗ ربسيخ
اَشبئٓب اَطهك يٕو انغًؼخ انًٕافك  11يبسط انغبسٖ ثكهيخ انزشثيخ انشيبظيخ ثُيٍ
فؼبنيبد انًإرًش انؼهًٗ االٔل نكشح انغهخ ثؼُٕاٌ ” سؤيخ يغزمجهيخ نزطٕيش كشح انغهخ
انًصشيخ ”  ،رؾذ سػبيخ سئيظ عبيؼخ االعكُذسيخ.
َٔظى انًإرًش لغى رذسيت األنؼبة انشيبظيخ ثبنكهيخ رؾذ سػبيخ انذكزٕس َبدس يؾًذ يشعبٌ
ػًيذ انكهيخ ٔانذكزٕس/يغذٖ ؽغُٗ أثٕ فشيغخ سئيظ االرؾبد انًصشٖ نكشح انغهخ ٔانذكزٕس
شؼجبٌ ئثشاْيى يؾًذ يمشس انًإرًش ٔسئيظ لغى رذسيت االنؼبة انشيبظيخ
ؽيش رى افززبػ انًإرًش ثمبػخ انًإرًشد ثبنكهيخ فٗ رًبو انغبػخ  2331يغبء ٔ انزٖ اعزًش
يٕيٗ انغًؼخ ٔ انغجذ
ٔ يٓذف انًإرًش ئنٗ دساعخ غشق ٔ أعبنيت ٔ يؼبنغخ يشكسد ٔ يؼٕلبد رطٕيش نؼجخ كشح
انغهخ انًصشيخ يٍ انُبؽيخ انؼهًيخ ٔانؼًهيخ نزؾميك انُزبئظ انًشعٕح فٗ انجطٕالد انذٔنيخ.

رٕصيبد انًإرًش انؼهًٗ االٔل نكشح انغهخ ثبنشيبظيخ ثُيٍ

 فٗ ئغبس ئؽزفبل عبيؼخ االعكُذسيخ ثبنيٕثيم انًبعٗ ثًشٔس  25ػبيب ً أفززؼ األعزبر
انذكزٕس َبدس يشعبٌ ػًيذ كهيخ انزشثيخ انشيبظيخ ثُيٍ ثشفمزّ األعزبر انذكزٕس أؽًذ
عؼذ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔ انطسة يؼشض داس انفكش انؼشثٗ ٔيُشأح انًؼبسف
ٔانزٖ أليى ثبنكهيخ خسل انفزشح يٍ  12ئنٗ  41يبسط انغبسٖ رؾذ سػبيخ ٔكبنخ
انذساعبد انؼهيب ٔ انجؾٕس ٔ صشػ األعزبر انذكزٕس يؾًذ ػجذ انؾًيذ ثسل ٔكيم انكهيخ
نهذساعبد انؼهيب ٔ انجؾٕس أٌ ْزا انًؼشض يؼذ أٔل يؼشض يمبو ثبنكهيخ يٍ عهغهخ
يؼبسض عٕف رمبو عُٕيب ً نهكزت انًزخصصخ فٗ لطبع انشيبظخ كًب أشبد انذكزٕس
َبدس ػًيذ انكهيخ ثبنغٓذ انًجزٔل إلَغبػ ْزا انًؼشض.

 أؽزفم يٕو انضسصبء انًٕافك  41يبسط ثمبػخ انًإرًشاد فٗ كهيخ انزشثيخ انشيبظيخ
ثُيٍ األعزبر انذكزٕس َبدس يشعبٌ ػًيذ انكهيخ ٔ ثشفمزّ األعزبر انذكزٕس أؽًذ عؼذ ٔكيم
انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔ انطسة ثؼيذ األو يُٓئأ انغبدح انؼبيهيٍ ثبنكهيخ ٔ يزًُيب ً ألعشح
انكهيخ دٔاو انصؾخ ٔ انؼطبء

 أعزًشاسا ألؽزفبل كهيخ انزشثيخ انشيبظيخ ثُيٍ ثبنيٕثيم انًبعٗ نغبيؼخ االعكُذسيخ
ألبيذ انكهيخ رؾذ سػبيخ األعزبر انذكزٕس َبدس يؾًذ يشعبٌ ػًيذ انكهيخ ٔ أششاف
انذكزٕس ؽغيٍ ػجذ انغسو ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔرًُيخ انجيئخ
"ؽًهخ انزجشع انضبَيخ ثبنذو"
ٔ رأرٗ ْزِ انؾًهخ رأكيذاً ػهٗ أًْيخ انزجشع ثبنذو ثبػزجبسِ عهٕكب ً َجيسً ٔيجبدسح ئَغبَيخ
يؾزبط ئنيٓب انكضيشٌٔ ٔأليًذ ْزِ انؾًهخ يٕو انضسصبء ٔاألسثؼبء انًٕافك  49-42يبسط
انغبسٖ ثًطؼى انكهيخ.

 أعزًشاساً نألؽزفبل ثبنيٕثيم انًبعٗ نغبيؼخ األعكُذسيخ ألبيذ كهيخ انزشثيخ انشيبظيخ
ثُيٍ ؽفسً ركشيًيب ً ثًُبعجخ ػيذ األو نأليٓبد انًضبنيبد يٍ أػعبء ْيئخ انزذسيظ
ٔانًٕظفيٍ رؾذ سػبيخ االعزبر انذكزٕس َبدس يشعبٌ ػًيذ انكهيخ ٔؽعٕس االعزبر
انذكزٕس أؽًذ عؼذ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔ انطسة ٔاالعزبر انذكزٕس ؽغيٍ ػجذ
انغسو ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انجيئخ ٔاالعزبر انذكزٕس يؾًذ ػجذ انؾًيذ ثسل ٔكيم انكهيخ
نهذساعبد انؼهيب ٔانجؾٕس ٔأييٍ انكهيخ ٔنفيف كجيش يٍ أػعبء ْيئخ انزذسيظ ٔانغبدح
انًٕظفيٍ ؽيش رى ركشيى
أ.د َ 3 /بديخ سشبد  ،ا.د  /صكيخ ئثشاْيى  ،ا.د  /يُٗ عكش يٍ أػعبء ْيئخ انزذسيظ
ٔانغيذح  /عبييخ انصجشٔرٗ  ،انغيذح فزؾيخ ػجذ انغسو  ،انغيذح يغؼٕدح ػجذ انغسو يٍ
انًٕظفيٍ

ٔ أنمٗ انذكزٕس َبدس يشعبٌ كهًخ رطشق فيٓب انٗ سؽهخ األو انشبلخ يغ ٔنذْب خسل ػًهيخ
ئػذادِ نهًغزًغ ٔانٗ يغإٔنيخ انفشد رغبِ األو.
كًب أنمٗ كسً يٍ األيٓبد انًضبنيبد كهًخ ػٍ شؼٕسْى فٗ ْزا انيٕو ٔ فٗ َٓبيخ انؾفم رى ركشيى
انغيذح ؽيبح انغشٔعٗ ثًُبعجخ ٔصٕنٓب نهغٍ انمبََٕيخ نهًؼبػ ٔ يب لذيزّ يٍ عٓذ غٕال ْزِ
انغُٕاد.
ٔرنك يٕو انغجذ انًٕافك  /45يبسط  4112فٗ رًبو انغبػخ انضبَيخ ػشش ثمبػخ
انًإرًشاد انشئيغخ ثبنذٔس انضبنش ثًجُٗ االداسح

