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صىص املزحعّيتال
ّ
ّى

ىفيذي رقم  .1
ّ
ذي ًحّذد  2003أوث  23املؤّرخ في  279-03املزسىم الخ

ّ
مهام الجامعت والقىاعذ ال

 (.47إلى  43)املىاد، املعّذل واملخّممبدىظيمها وسيرىاالخاصت 

 الذي ًحّذد كيفياث سير املجلس العلمي للكليت. 2004ماي  05القزار املؤّرخ في  .2

الذي ًحّذد القائمت الاسميت ألعضاء املجلس العلمي 2019حىان  18ملؤّرخ في ا 926القزار رقم  .3

 العلىم الاوساهيت والاحخماعيت.لكليت 

زة .4
ّ
 .2019دٌسمبر  25املؤّرخت في  1500ألامين العام رقم  مذك
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ّوجىصياجه للكليتالعلمي  املجلس آراءمجاالث 

، 2003ؤوث  23اإلااّعر في  279-03مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  45اإلااصة  خؿب، آعاءٍ وجىنُاجه لليلُتًبضي اإلاجلـ الٗلمي 

 فُما ًإحي:اإلاظوىع ؤٖالٍ، و 

 ،جىُٓم الخٗلُم ومدخىاٍ .1

 جىُٓم ؤقٛاٌ البدث، .2

 اكتراخاث بغامج البدث، .3

 اكتراخاث بوكاء ؤكؿام و/ؤو قٗب ووخضاث ومسابغ بدث ؤو ٚللها، .4

 اكتراخاث فخذ قٗب ما بٗض الخضّعج وجمضًضَا و/ؤو ٚللها وجدضًض ٖضص اإلاىانب اإلاُلىب قٛلها، .5

 مىانفاث ألاؾاجظة والحاحاث بليهم، .6

اصة ٖلى طلً بما ًإحي: ف ٍػ
ّ
يل  ٍو

لترح لجان مىاككتها،اٖخماص  .7  مىايُ٘ البدث فُما بٗض الخضّعج ٍو

 اكتراح لجان الخإَُل الجامعي، .8

 بأعاء  .9
ً
صعاؾت خهائل اليكاَاث البُضاٚىحُت والٗلمُت لليلُت التي ًغؾلها ٖمُض اليلُت بلى مضًغ الجامٗت مغفلت

 اإلاجلـ وجىنُاجه.

م بالجاهب البُض
ّ
غ في وّل مؿإلٍت ؤزغي جخٗل

َ
سُ ًُ مىً ؤن   اٚىجي ؤو الٗلمي ٌٗغيها ٖلُه الٗمُض.ٍو

مً اإلاغؾىم  16ًماعؽ اإلاجلـ الٗلمي لليلُت نالخُاث اإلاجلـ الٗلمي لىخضة البدث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

ا. وبهظٍ الظي ًدّضص هُفُاث بو 1999هىفمبر  16اإلااّعر في  257-99الخىفُظي عكم  كاء وخضاث البدث وجىُٓمها وؾحَر

بضي  عؤًه ٖلى الخهىم فُما ًإحي: الهفت ًضعؽ ٍو

٘ البدث للىخضة وبغامج وكاَاتها، .1  مكاَع

ماٌ الٗلمُت والخىىىلىحُت، .2  جىُٓم ألٖا

ها. .3
ّ
  بوكاء ؤكؿام البدث وفغق البدث وخل
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I- ن ّللكليت املجلس العلميدورة  أعمال قائمت الحاضٍز

1ّللكليت املجلس العلميأعضاء  .1

قبّالّزقم
ّ
ّإلامضاءّالّصفتّالاسم والل

ّ عئِـ اإلاجلـ الٗلمي ليلُت الٗلىم الاوؿاهُت والاحخماُٖت ٖلي ؤحلى1ّ

ّ ٖمُض ولُت الٗلىم الاوؿاهُت والاحخماُٖت هماٌ بىكغة2ّ

 فاجذ ب3ُِّٗ
هائب الٗمُض اإلايلف بالضعاؾاث الٗلُا والبدث الٗلمي والٗالكاث 

 الخاعحُت

ّ

ّ هائب الٗمُض اإلايلف بالبُضاٚىحُا بىكهت ٖمغ  4

ّ عئِـ كؿم الفلؿفت قغوفمدمض  5

اع 6 ّ عئِـ كؿم ٖلم الاحخمإ والضًمٛغافُا اوـ ٖٖغ

انؤ الىهاؽ7ّ فىهُا مٍؼ لىم التربُت والاَع ّ عئِـ كؿم ٖلم الىفـ ٖو

لم اإلاىخباث اؾماُٖل قغقي 8 الم والاجهاٌ ٖو ّ عئِـ كؿم ٖلىم الٖا

ش ٖلي ٖص ي 9 ّ والازاع عئِـ كؿم الخاٍع

ّ اللجىت الٗلمُت للؿم الفلؿفتعئِـ  فاعح مؿغحي10ّ

ش الؿبتي ُٚالوي 11 ّ والازاع عئِـ اللجىت الٗلمُت للؿم الخاٍع

ّ عئِـ اللجىت الٗلمُت للؿم ٖلم الاحخمإ والضًمٛغافُا اخمض بىطعإ 12

فىهُا ًىؾف ٖضوان  13 لىم التربُت والاَع ّ عئِـ اللجىت الٗلمُت للؿم ٖلم الىفـ ٖو

لم اإلاىخباث مدمض كاعف                            14 الم والاجهاٌ ٖو ّ عئِـ اللجىت الٗلمُت للؿم ٖلىم الٖا

ّ ممثل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم الفلؿفت ػبُضة بً مِس ي  15

ّ ممثل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم الفلؿفت الحاج صواق 16

 بللاؾم بىكغة 17ّ
الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم ٖلم الاحخمإ ممثل 

 والضًمٛغافُا

ّ

 لخًغ بً ؾاَل 18
ممثل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم ٖلم الاحخمإ 

 والضًمٛغافُا

ّ

 هىعالضًً حبالي19ّ
لىم  ممثل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم ٖلم الىفـ ٖو

فىهُا  التربُت والاَع

ّ

 حاع هللا ؾلُمان20ّ
لىم  ممثل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم ٖلم الىفـ ٖو

فىهُا  التربُت والاَع

ّ

                                                           
1

 االنسانية واالجتماعية.المجلس العلمي لكلية العلوم اّلذي يحّدد القائمة االسمّية ألعضاء   2186جوان  81المؤّرخ في  629رقم وفقاً للقرار 
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ش والازاع مسخاع َىاعي 21ّ ّ ممثل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم الخاٍع

 ؾمحر عخماوي 22
الم والاجهاٌ  ممثل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم ٖلىم الٖا

لم اإلاىخباث  ٖو

ّ

 الُاَغ بً اخمض 23
الم والاجهاٌ  ممثل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم ٖلىم الٖا

لم اإلاىخباث  ٖو

ّ

ً الضًً باش ي24ّ ّ ممثل الاؾاجظة اإلاؿاٖضًً ٍػ

ّ ممثل الاؾاجظة اإلاؿاٖضًً ؾاعة كُاف 25

26ّ
ٖبض اإلاجُض 

 ٖمغاوي
 مضًغ مسبر

ّ

ّ مضًغ مسبر مهُفى ٖىفي27ّ

ّ مسبر مضًغ  هماٌ بىكغة28ّ

ّ مضًغ مسبر تًٍىؾف مىانغ 29ّ

ّ مضًغ مسبر عقُض باكت30ّ

ّ مضًغ مسبر خىُفت نالخي31ّ

ّ مضًغ مسبر مدمض زخاف32ّ

ّ مضًغ مسبر يخضة ًىؾف33ّ

ان الىهاؽ34ّ ّ مضًغ مسبر امٍؼ

ّ مؿاولت اإلاىخبت باليلُت وعصة ؾىهدا35ٌّ
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ّالّذورة أعمالاملخغّيبىن عن  للكليت املجلس العلميأعضاء  .2

قبّالّزقم
ّ
ّالّصفتّالاسم والل

 الفلؿفت كؿم ًٖ الاؾخاطًت مهف طوي  الاؾاجظة ممثل مِس ي بً ػبُضة 1

ّممثل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم الفلؿفت الحاج صواق 2

ّممثل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم ٖلم الاحخمإ والضًمٛغافُا بللاؾم بىكغة 3

الم ٖلىم كؿم ًٖ الاؾخاطًت مهف طوي  الاؾاجظة ممثل اخمض بً الُاَغ 4 لم والاجهاٌ الٖا ّاإلاىخباث ٖو

 مضًغ مسبر عقُض باكت 5
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II-  للكليت املجلس العلميحذول أعمال دورة 

ّ

ّالذراساث العليا: -أوال 

غوخاث اإلاىاككت لجان حكىُل .1  الضهخىعاٍ أَل

 الخإَُل الجامعي .2

 الضهخىعاٍ ًٍو اٖى حٗضًل .3

 الاقغاف حُٛحر  .4

ّ

ّ:البيذاغىحيا- ثاهيا

اث البُضاٚىحُت  اٖخماص اإلاُبٖى

 

ّ:خظاىزاث العلميتال–ثالثا

 الخٓاَغاث الٗلمُت

 

ّ:فزقاثمخ–رابعا

ل .1 ل الاقغاف جدٍى  الجامٗاث بحن والخدٍى

 مسابغ .2

 ازغي  .3
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ّيتكلمت الافخخاحال

 والؿاصة اليلُت، ٖمُض والؿُض الجامٗت مضًغ بالؿُض مغخبا الاحخمإ الٗلمي اإلاجلـ عئِـ الؿُض افخخذ     

 اَخمامه له قاهغا اإلاجلـ احخمإ مً لجاهب بدًىعٍ الجامٗت مضًغ للؿُض الُُبت اللفخت مثمىا ًٖاء ألا 

 الاوؿاهُت الٗلىم ولُت ومنهم ومٗاَضَا ولُاتها بمسخلف للجامٗت الحؿً الؿحر ٖلى الضائم وخغنه

 .اإلادترم اإلاضًغ الؿُض َغف مً مكيىع  باَخمام جدٓى التي والاحخماُٖت

لى اإلاجلـ ؤًٖاء ليل جدُاجه كضم بضوعٍ الظي اإلاضًغ للؿُض مباقغة اليلمت ؤخاٌ وبٗضَا         عؤؾهم ٖو

 الؿحر يمان ؾبُل في حهىص مً ًبظلىهه ما ول مثمىا اليلُت، ٖمُض والؿُض الٗلمي اإلاجلـ عئِـ الؿُض

ى الضوعة َظٍ ؤقٛاٌ مً حاهبا لحًىعٍ اإلاباقغ للؿبب حٗغى زم لليلُت، الحؿً  بٖاصة واحب جلضًم َو

خباع  اإلاهىُت مؿحرجه زالٌ ألاؾخاط بظلها التي الجهىص زمً خُث ، ٖىفي مهُفى الضهخىع  لألؾخاط الٖا

ت لبخه ػمالئه بحن مىغم مٗؼػ  ؤهه ًاٍا مُمئىا 1باجىت حامٗت في والاصاٍع  في ومهان مدفّى اٖخباٍع وؤن َو

 .والاحخماُٖت الاوؿاهُت الٗلىم ولُت وفي 1باجىت حامٗت

 خُث الٗلمي، اإلاجلـ عئِـ الؿُض بغئاؾت الضوعة ؤقٛاٌ اهُللذ الجامٗت مضًغ الؿُض اههغاف بٗض     

 الٓغوف في وزانت اليلُت، بصاعة به جلىم ما مثمىا ونفخه، باؾمه ول اإلاجلـ، ؤًٖاء للؿاصة قىٍغ حضص

 وهىابه، اليلُت، ٖمُض الؿُض بها ًلىم التي بالجهىص ؤقاص خُث وله، والٗالم البالص بها جمغ التي الهٗبت

ت ويمان لليلُت الحؿً الؿحر لًمان الاكؿام عئؾاء والؿاصة  و للُلبت الخضماث جلضًم اؾخمغاٍع

فحن ألاؾاجظة  .اليلُت ٖمُض للؿُض اليلمت ؤخاٌ زم الجائدت فترة زالٌ واإلاْى

 حكىغاجه ملضما اإلاجلـ ؤًٖاء الحًىع  للؿاصة الخدُت بخلضًم بضؤَا اليلُت ٖمُض الؿُض ولمت      

لت فه ٖلى الجامٗت مضًغ للؿُض الجٍؼ  الؿُض قىغ هما  ، ؤقٛاله مً حاهب بدًىع  وللمجلـ لليلُت حكٍغ

 بخلضًم التزامه وهظا صوعاجه واهخٓام للمجلـ الحؿً الؿحر ٖلى بدغنه مظهغا الٗلمي اإلاجلـ عئِـ

ٌ   ولمخه جمدىعث وكض ، به ًلىم ما ول مثمىا مىهبه ًخُلبها التي الخضماث  ألاولى ؤؾاؾِخحن هلُخحن خى

غ جلضًم هي ٌ  جلٍغ  والثاهُت الٗلمي، اإلاجلـ صوعة اوٗلاص ٚاًت بلى لليلُت ٖمُضا جىهِبه مىظ اليلُت ؾحر خى

خباع اٖاصة هي  .مهُفى ٖىفي لألؾخاط الٖا

غ جلضًمه ؤزىاء         مً اإلامخضة الفترة زالٌ جمذ التي اليكاَاث ؤَم اليلُت ٖمُض الؿُض اؾخٗغى للخلٍغ

ٌ  الؿضاس ي امخداهاث  ؤحٍغذ خُث اإلاجلـ، صوعة اوٗلاص ٚاًت بلى 2020 حاهفي 05  حض ْغوف في الاو

ذ التي الاؾخضعاهُت الامخداهاث اٖلبتها, خؿىت،  ٖغى في اؾترؾل وبٗضَا اليلُت، ؤكؿام ؤٚلب في ؤحٍغ

 :منها  الفترة َظٍ زالٌ الاوكُت مسخلف
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ٌ  وان افتراض ي ملخلى ؤخضَما صولُحن ملخلُحن (02) جىُٓم -  ه مً الاو ت الجامٗت في هٖى  والظي الجؼائٍغ

 مجخم٘ -الىباء ؾىؾىلىحُا" ٖىىاهه ووان  فجإة بالٗالم خلذ التي الىبائُت الجائدت مىيٕى ٖالج

 "-اإلادللت اإلاساَغ

ىُت ملخلُاث (03) جىُٓم -  .َو

 والىىاصي الُالبُت جىُٓماتهم زالٌ مً اليلُت َلبت َغف مً صعاؾُت ؤًام ؾبٗت (07) جىُٓم -

ت الٗلمُت  .والفىٍغ

 .اليلُت في البدث مسابغ َغف مً صعاؾُت ؤًام ؤعبٗت (04) جىُٓم  -

ىي  ومٗغى للىخاب مٗغى مٗاعى،( 03) جىُٓم - ٌ  جٖى  ومٗغى (covid19) وىعوها وباء مساَغ خى

خي  .الكهُض ًىم طهغي  بمىاؾبت جاٍع

 والتي ماي قهغ مىخهف مىظ اهُللذ التي اإلااؾتر إلاظهغاث مىاككت مً الٗاصًت الاوكُت بلى باإليافت     

ت، الؿىت مً ؾبخمبر نهاًت ختى ؾدخىانل  مً اليلُت حكهضَا التي والىٓافت الهُاهت ؤٖماٌ وهظلً الجاٍع

اإلاكيىع للؿُض  ، هما اقاع الى الاهجاػ الىباء مً للىكاًت اإلاسخلفت اإلاغافم وحٗلُم للمدُِ، وجىُٓم جىُٓف

إلاخُلباث الٓغوف اإلاؿخجضة  الاكؿام والاؾاجظة ٖلى الاؾخجابت  عئؾاءهائب الٗمُض للبُضاٚىحُا والؿاصة 

وويٗهم للمدايغاث والخُبُلاث ٖلى الخِ لخمىحن الُلبت مً مخابٗت صعوؾهم بؿبب الجائدت مً زالٌ 

 .% 100في ْل حائدت وىعوها وكض بلٛذ وؿبت الاؾخجابت 

 التي بالجهىص مظهغا الجامٗت مضًغ الؿُض ليلمت مُابلتوفي الىلُت الثاهُت فلض حاءث ولمت الٗمُض      

، لخبضا وجغكُخه جُىعٍه ؾبُل في وجضحُاجه والضًمٛغافُا إالاحخم ٖلم كؿم في مهُفى ٖىفي الاؾخاط بظلها

 بٗضَا اٖماٌ اإلاجلـ الٗلمي لليلُت.

زم كام الؿُض عئِـ اإلاجلـ الٗلمي بةخالت اليلمت ٖلى الخىالي لىائب الٗمُض للبُضاٚىحُا زم لىائب      

مىظ قهغ  خهُلت ٖمل الىُابخحن الٗمُض للضعاؾاث الٗلُا والبدث الٗلمي والٗالكاث الخاعحُت اللظًً كضما

  .الى ٚاًت اوٗلاص َظٍ الضوعة 2020حاهفي 

 

ّ
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III- ّ اث م  للكليت املجلس العلميدورة  أعمالجٍز

قطت رقم 
ّ
ّحشكيل لجان املىاقشت ألطزوحاث الذكخىراو: 01الى

وحكىُل لجان ؤًٖاء اإلاجلـ الٗلمي ٖلى جىػَ٘  ناصق ،بىاء ٖلى كغاع ؤًٖاء اللجان الٗلمُت لألكؿام     

م  :خؿب ألاكؿام كغاءة ؤَغوخاث الضهخىعاٍ للُلبت آلاجُت ؤؾماَئ

ّ/ حشكيل لجان مىاقشت الذكخىراو علىم:والأ

ّ:علم الاحخماع والذًمىغزافياأ/ قسم 

1. ّ
ّ

 عزض امللف

" كُم الحضازت  ـــب إَغوخخه اإلاٗىىهتب ،جسهو ٖلم الاحخمإ الٗائليٖلم الاحخمإ ، الُالب ٖلي زابذ جلضم     

ت"  ملاٌ مكترن م٘ ألاؾخاط ٖىفي  لُالبول، مىلىص ؾٗاصة .بقغاف ؤ.ص جدذواوٗياؾها ٖلى بيُت ألاؾغة الجؼائٍغ

ىاٍ والظي نضع يمً الٗضص ب مهُفى في مجلت الٗلىم الاحخماُٖت الهاصعة ًٖ حامٗت ٖماع زلُجي اأٚل

اللجىت  له اكترخذبظلً و الاؾالم وجفىُىُت الحضازت "،  بٗىىان "هٓام ألاؾغة بحن جغاخمُت ،2018حاهفي ،28

 آلاجُت:

 عئِؿا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط مهُفى ٖىفي

 مكغفا وملغعا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط مىلىص ؾٗاصة

ج ؤؾخاط كغػٍؼ مدمىص ٍغ ٍغ  ًٖىا حامٗت بغج بٖى

م قباح  ًٖىا مؿُلت حامٗت مدايغ ؤ ؤؾخاط مٍغ

اع  ًٖىا 1باجىت حامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ ؤوـ ٖٖغ

ت ٖبض الحمُض  ًٖىا 2ؾُُف  حامٗت مدايغ ؤ ؤؾخاط بَى

ّالّزأي والاقتراح -

غوختوكبٌى جىػَ٘  للجىت الٗلمُت،ٖلى اكتراح ا جلـ الٗلميوافم اإلا  .الَا

2. ّ
ّ

 عزض امللف

" زلافت الكباب في ٖهغ  إَغوختها اإلاٗىىهتبالُالبت لُىضة ٖؼاػة  جسهو ٖلم الاحخمإ الٗائلي جلضمذ     

ملاٌ  لُالبتول، ولثىم بُبُمىن  ."  بقغاف ص -1باجىت –صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً قباب حامٗت  –الٗىإلات 

، بٗىىان "الهجىت 2018ماعؽ ، 26حامٗت بؿىغة في الٗضص  ًميكىع في مجلت ٖلىم الاوؿان واإلاجخم٘ الهاصعة ٖ

ّاللجىت آلاجُت: له اكترخذبظلً و الثلافُت وؾااٌ ججضًض الثلافت اإلادلُت في ٖهغ الٗىإلات"  

 

 عئِؿا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط مىلىص ؾٗاصة

 مكغفا وملغعا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط مدايغ ؤ بُبُمىن ولثىم

ض ف  ًٖىا 1باجىت حامٗت ؤؾخاط متُُصٍع

 ًٖىا 02حامٗت ؾُُف  ؤؾخاط مدايغ ؤ زُىاوي ٖماص

ت مُمىهت  ًٖىا بؿىغة حامٗت  ؤؾخاط مىانٍغ

 ًٖىا 02ؾُُف  حامٗت مدايغ ؤ ؤؾخاط خمضوف هىاٌ

ّالّزأي والاقتراح -

غوختوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘   .الَا
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3. ّ
ّ

 عزض امللف

ملٖلم الاحخمإ الُالبت عباب اكُي جلضمذ        مىؾىمت ب تإَغوخب ،جسهو ٖلم الاحخمإ جىُٓم ٖو

ت " الكتها بفٗالُت ألاصاء في اإلااؾؿت الجؼائٍغ ، ولثىم بُبُمىن  .بقغاف صجدذ  ،" الجماٖاث ٚحر الغؾمُت ٖو

لي  لُالبتول ملاٌ ميكىع في مجلت صعاؾاث في الخىمُت واإلاجخم٘ الهاصعة ًٖ حامٗت خؿِبت بً بٖى

الكتها بخماؾً الجماٖت في  :بٗىىان ،(2018)حىان  21الكلف في الٗضص  "ؤهماٍ اللُاصة الفٗالت ٖو

 اللجىت آلاجُت: لها اكترخذبظلً و ، الخىُٓماث الحضًثت صعاؾت ؾىؾُى جىُٓمُت للفٗل اللُاصي" 

 

 عئِؿا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط بىكغة بللاؾم

 مكغفا وملغعا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط مدايغ ؤ ولثىم بُبُمىن 

 ًٖىا زيكلت حامٗت ؤؾخاط لُىضة قىافي

 ًٖىا 1حامٗت باجىت ؤؾخاط هماٌ بىكغة

 ًٖىا زيكلتحامٗت  مدايغ ؤ ؤؾخاط لبرف عايُت

غ الٗلبي  ًٖىا بؿىغة حامٗت  ؤؾخاط ألاَػ

ّالّزأي والاقتراح-

غوختوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘   .الَا

 

4. ّ
ّ

ّعزض امللف

صهخىعاٍ ٖلىم  بإَغوخت ،جسهو ٖلم الاحخمإ الٗائليٖلم الاحخمإ الُالبت نلُدت ٚىام جلضمذ             

اًت هباع الؿً مىؾىمت ب ت في ٖع بللاؾم  .". بقغاف ؤ.صمُضاهُت في مضًىت باجىتصعاؾت  -"صوع ألاؾغة الجؼائٍغ

ض باليكغ  مً مجلت الباخث في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت الهاصعة ًٖ حامٗت  ،بىكغة وللُالبت ٖو

صوع ألاؾغة " . بٗىىان2020في قهغ ماعؽ   نضعالظي  02الٗضص  12عكم كانضي مغباح وعكلت في اإلاجلض 

اًت  ت في الٖغ  لها اكترخذوبظلً ، الجؼائغ –صعاؾت مُضاهُت في مضًىت باجىت  -الاحخماُٖت لىباع الؿً الجؼائٍغ

 اللجىت آلاجُت:

 

 عئِؿا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط خؿحن لىقً

 مكغفا وملغعا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط بللاؾم بىكغة

ىع   ًٖىا حامٗت بؿىغة ؤؾخاط ملُىت ٖٖغ

 ًٖىا 1باجىت حامٗت مدايغ ؤ ؤؾخاط كىفىص مخي الضًً

 ًٖىا اإلاؿُلت حامٗت مدايغ ؤ ؤؾخاط بلىم بؾمهان

م قباح  ًٖىا اإلاؿُلت حامٗت مدايغ ؤ ؤؾخاط مٍغ

ّالّزأي والاقتراح

غوختوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘   .الَا
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5. ّ
ّ

ّعزض امللف

ت صهخىعاٍ بإَغوخ ،جسهو ٖلم احخمإ اإلاٗغفت واإلاىهجُت احخمإ ٖلم الُالب فاعوق ٖلىن جلضم      

، بقغاف ؤ.ص. هماٌ بىكغةجدذ بحن الىٓغي والخُبُم"  : " كىاٖض اإلاىهج الؿىؾُىلىجيمىؾىمت ب ٖلىم

 2019صٌؿمبر  2الٗضص  19اإلاجلض  1ملاٌ ميكىع في مجلت الاخُاء الهاصعة ًٖ حامٗت باجىت  لُالبول

اللجىت  له ذاكترخبظلً "، و   صعاؾت جدلُلُت بٗىىان  " الفجىاث اإلاىهجُت في الضعاؾاث الؿىؾُىلىحُت

 :لخالُتا

 

 عئِؿا            1حامٗت باجىت  ؤؾخاط عابذ خغوف

 مكغفا وملغعا            1حامٗت باجىت  ؤؾخاط هماٌ بىكغة       

ج ؤؾخاط مدمىص كغػٍؼ ٍغ ٍغ  ًٖىا حامٗت بغج بٖى

 ًٖىا اإلاؿُلت حامٗت ؤؾخاط عيا كجت       

 ًٖىا 2 ؾُُف حامٗت مدايغ ؤ  ؤؾخاط خؿان خامي      

 ًٖىا   1باجىت  حامٗت مدايغ ؤ ؤؾخاط نباح بغاَمي

ّالّزأي والاقتراح -

غوختوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘   .الَا

 

 

6. ّ
ّ

ّعزض امللف

مل جىُٓم الاحخمإ ٖلم جسهو الاحخمإ ٖلم ،ملالحي مغػوق  الُالبجلضم       ت إَغوخب ،ٖو

ت الجامٗت في الؿائضة اللُاصًت ألاهماٍ"  بٗىىان صهخىعاٍ ٖلىم ا الجؼائٍغ ت الغوح ٖلى وؤزَغ  لضي اإلاٗىٍى

 ،ٖىفي مهُفى .ص.ؤ بقغافجدذ  ،"ؤهمىطحا( زيكلت حامٗت -جبؿت حامٗت-البىاقي ؤم حامٗت) الٗاملحن

ض للُالبو   يمً ؾُهضع والظي ،البىاقي ؤم حامٗت ًٖ الهاصعة الاوؿاهُت الٗلىم مجلت في باليكغ ٖو

 اكترخذبظلً و  ،''واإلاغجىؼاث للماقغاث صعاؾت: الغصًئت اللُاصة"  بٗىىان 2020صٌؿمبر 03 ،الٗضص07 اإلاجلض

.آلاجُت اللجىت له  

 

 عئِؿا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط هماٌ بىكغة

 مكغفا وملغعا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط ٖىفي مهُفى

اع  ًٖىا 1باجىت حامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ ؤوـ ٖٖغ

ُبت ِٖكاوي   ًٖىا 2حامٗت البلُضة  ؤؾخاط مدايغ ؤ َو

ل  ًٖىا حامٗت بؿىغة ؤؾخاط مدايغ ؤ فخُدت الٍُى

 ًٖىا حامٗت زيكلت ؤؾخاط مدايغ ؤ ههغ الضًً بهخىن 

ّالّزأي والاقتراح -

غوخت.وافم اإلاجلـ   الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘ الَا
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7. ّ
ّ

ّعزض امللف

غافُاجسهو  خُاة َاَغي  تالُالبجلضمذ       جلضًغ الخهىبت في الجؼائغ : " اإلاىؾىمت ب بإَغوختها ،صًمٚى

ٖمغاوي، نالح الضًً ص.  ". بقغاف2006-1987باؾخسضام جلىُاث الخلضًغ ٚحر اإلاباقغة زالٌ الفترة ما بحن 

غ للبدىر ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت، الٗضص  ش  6وللُالبت ملاٌ ميكىع في مجلت جىٍى   ،2018حىان  12بخاٍع

 ،"2006-1987بٗىىان " جلضًغ الخهىبت في الجؼائغ باؾخسضام الخلىُاث ٚحر اإلاباقغة زالٌ الفترة ما بحن 

م: ذ لهااكترخظلً لو   اللجىت آلاجُت ؤؾماَئ

 

 عئِؿا 1حامٗت باجىت  مدايغ ؤ ؤؾخاط ٖاصٌ بٛؼة

 مكغفا وملغعا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط مدايغ ؤ نالح الضًً ٖمغاوي 

 ًٖىا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط مدايغ ؤ ٖلي الٗىغوف

 ًٖىا وعكلتحامٗت  مدايغ ؤ ؤؾخاط نالي مدمض

 ًٖىا وعكلت حامٗت مدايغ ؤ ؤؾخاط َٗبت ٖمغ

 ًٖىا اإلاؿُلت حامٗت مدايغ ؤ ؤؾخاط مامل هجُت

ّالّزأي والاقتراح -

غوخت.           وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘ الَا

 

8. ّ
ّ

ّعزض امللف

غافُا الُالبت هجاة مغصاس ي جسهو جلضمذ       "جصحُذ  صهخىعاٍ ٖلىم مىؾىمت ب بإَغوختصًمٚى

 جدذ "ةباقغ مٛحر ال الُغق باؾخسضام  (2008-1987)بحن والىفُاث اإلاسجلت في الحالت اإلاضهُت  لىالصاثا

ضوللُالبت  ،الٗىغوف ٖليص. بقغاف   12الباخث في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت اإلاجلض في مجلت  باليكغ  ٖو

" جلضًغ مٗضالث حُُٛت اإلاىالُض والىفُاث اإلاسجلت في الحالت اإلاضهُت  بٗىىان: 2020 ماعؽ 02الٗضص 

ت  م: لها اكترخذباؾخسضام جلىُاث الخلضًغ ٚحر  اإلاباقغ"، وبظلً  2008-1987الجؼائٍغ  اللجىت آلاجُت ؤؾماَئ

 

 عئِؿا 1حامٗت باجىت  مدايغ ؤ ؤؾخاط الٗمغاوي نالح الضًً

 مكغفا وملغعا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط مدايغ ؤ الٗىغوف ٖلي

 ًٖىا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط مدايغ ؤ بٛؼة ٖاصٌ

 ًٖىا وعكلتحامٗت  ؤ مدايغ ؤؾخاط  نالي مدمض

 ًٖىا وعكلت حامٗت مدايغ ؤ ؤؾخاط َٗبت ٖمغ

 ًٖىا الكلف حامٗت مدايغ ؤ ؤؾخاط ؾالمي الجُاللي

ّالّزأي والاقتراح -

غوخت. -  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘ الَا

 

 

 



   04/33 

 ب/ قسم علم الىفس وعلىم التربيت والارطفىهيا:

1. ّ
ّ

ّعزض امللف

 ب ضهخىعاٍ ٖلىم اإلاىؾىمتبجسهو ٖلم الىفـ  ُىضة مىهُا ؤماٌ، ًخي باي ل الُالبتجلضمذ    
Pratiques éducatives parentales, Dépendance \ Independence du champ perceptif et flexibilité 

cognitive: Etudes comparatives entre jeunes en Algérie et en France. 

 بٗىىان: للُالبت ملاٌو ، عخاٌ ٚغبي مدمض الهاصي .جدذ اقغاف ؤ.ص
Appartenance culturelle et flexibilité cognitive : effet de l’interaction sur la dépendance du champ. 

Etude comparative entre jeunes algériens et jeunes français d’origine algérienne. 

 

غان :الهاصع بمجلت اوؿاهُاث ت في الاهثروبىلىحُت والٗلىم الاحخماُٖت بَى حىان  56-55الٗضص  اإلاجلت الجؼائٍغ

م آلاجُت اللجىت لها اكترخذ، ولظلً  2012  :ؤؾماَئ

 عئِؿا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط نالخي خىُفت

 مكغفا وملغعا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط عخاٌ ٚغبي مدمض الهاصي

 ًٖىا بؿىغةحامٗت  مدايغ ا ؤؾخاط الٗلىن لحؿً

 ًٖىا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط بً ٖلي عاحُت

 ًٖىا حامٗت ؤم البىاقي ؤؾخاط بً ػعواٌ فخُدت

 ًٖىا حامٗت ؾُُف ؤؾخاط جُٛلُذ نالح الضًً

ّالّزأي والاقتراح -

بالًٗى اإلاىاكل ص.  1مً حامٗت باجىت بىفىلت بىزمِـ الًٗى اإلاىاكل ا.ص. ٖىى اإلاجلـ الٗلمي       

غوختجىػَ٘  زم ناصق ٖلى ،مً حامٗت بؿىغة الٗلىن لحؿً وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى مىاككت ، هما الَا

غوخت باللٛت الفغوؿُت بىاءا ٖلى الترزُو اإلامىىح للُالبت مً َغف  مضًغ الجامٗت. الؿُض الَا

2. ّ
ّ

 عزض امللف

 ٖلىم  صهخىعاٍ بإَغوختٖلم الىفـ الُٗاصي جسهو  ٖلم الىفـ،قٗبت ت بىكفت بًمان الُالبجلضمذ      

حبالي  ؤ.ص. الىؾىاؽ اللهغي" جدذ بقغاف ؤٖغاىمً  الخسفُفوالالتزام  في بٗىىان "فٗالُت الٗالج بالخلبل 

ض باليكغ  إلا اولضيه هىع الضًً، فٗالُت الٗالج بالخلبل و الالتزام في الخسفُف مً ؤٖغاى " لاٌ جدذ ٖىىان:ٖو

اإلاجلض  1الٗضص  في 1بجامٗت باجىت  و ؤلاوؿاهُتالاحخماُٖت  الٗلىمو الظي ؾُيكغ في مجلت  "الىؾىاؽ اللهغي 

ش  42 م:لها اكترخذ ظلً لو ، 2020حىان  بخاٍع  اللجىت آلاجُت ؤؾماَئ

 عئِؿا 1باجىتحامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ بكلت ٖؼ الضًً 

 مكغفا وملغعا 1باجىتحامٗت  ؤؾخاط حبالي هىع الضًً 

 ًٖىا 1باجىتحامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ ٖلُىة ؾمُت 

 ًٖىا بؿىغة حامٗت ؤؾخاط هدىي ٖائكت 

ىت ؤؾخاط مدايغ ؤ كىىن زمِؿت   ًٖىا اإلاغهؼ الجامعي بٍغ

 ًٖىا 2حامٗت ؾُُف ؤؾخاط جُٛلُذ نالح الضًً 

ّالّزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘ الَا
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3. ّ
ّ

ّعزض امللف

ًجسهو ٖلىم التربُت قٗبت  ٖالوة ؾلُان، الُالبجلضم        ٖلىم  غؾالت صهخىعاٍب ،حىصة التربُت و الخيٍى

غ حىصة الخفاٖل اللفٓي الهفي لض جلُُم''بٗىىان  بي ملترح لخٍُى الخٗلُم  ؤؾاجظةي فٗالُت بغهامج جضٍع

ت  .ص.ؤجدذ بقغاف  " ، صعاؾت مُضاهُت بابخضائُاث مضًىت باجىتت ؾُجماخالابخضائي باؾخسضام مىهجُت ؾ ٖىاقٍغ

الهفي لضي اؾاجظة الخٗلُم الابخضائي بةؾخسضام اللفٓي حىصة الخفاٖل " ٗىىان:بملاٌ  الؿُٗض، وللُالب

اإلايكىع في مجلت الٗلىم و ، "(بباجىت واصي الكٗبت بلضًت صعاؾت مُضاهُت بابخضائُاث)ه ؾخت ؾُجما لٍَغ

ت الهاصعة ًٖ حامٗت الىاصي اللجىت  له كترخذلظلً او ،2019ٗام ل 3 ، الٗضص5، اإلاجلض  الىفؿُت و التربٍى

م:  آلاجُت ؤؾماَئ

 

 عئِؿا 1باجىتحامٗت  ؤؾخاط  بً ٖلي عاحُت

ت الؿُٗض   مكغفا وملغعا 1باجىتحامٗت  ؤؾخاط ٖىاقٍغ

 ًٖىا بؿىغة حامٗت ؤؾخاط عابخي بؾماُٖل  

 ًٖىا بؿىغة حامٗت ؤؾخاط ؾاٖض نباح  

 ًٖىا 2كؿىُُىت حامٗت  ؤؾخاط  مدمض اوبللاؾم خؿني  

 ًٖىا 1باجىتحامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ ٖبض الؿالم َُبت  

ّالّزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘ الَا

4. ّ
ّ

ّعزض امللف

 ٖلىم  صهخىعاٍ بإَغوخت ،ٖلم الىفـ الُٗاصيجسهو ٖلم الىفـ قٗبت  بىبىغ  جلضم الُالب بياع      

فٗالُت بغهامج ٖالجي ٖلالوي اهفٗالي في حٗضًل بٌٗ الؿماث الصخهُت لضي الاَفاٌ اإلاٗغيحن '' بٗىىان

اهدؿاب الؿلىهُاث الٗضواهُت " ٗىىان:بملاٌ  ، وللُالبحبالي هىع الضًً .ص.ؤلخُغ مٗىىي" جدذ بقغاف 

اإلايكىع في اإلاجلت الضولُت '' -لخىفل باإلاأٌبحن جدلُل الؿلىن و ؾبل ا–هماقغ للخُغ اإلاٗىىي لضي الُفل 

ت الهاصعة ًٖ اإلاٗهض الٗالي للضعاؾاث الخُبُلُت في ؤلاوؿاهُاث بخىػع ، حامٗت  للُفىلت و الضعاؾاث التربٍى

م: له اكترخذلظلً و  2020،ماعؽ 6كفهت، جىوـ، الٗضص  اللجىت آلاجُت ؤؾماَئ

 

ان وهاؽ     عئِؿا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط  ؤمٍؼ

 مكغفا وملغعا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط حبالي هىع الضًً  

 ًٖىا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط بىكهت ٖمغ   

 ًٖىا 2حامٗت ؾُُف  ؤؾخاط مدايغ ؤ اومُلي خمُض   

 ًٖىا بؿىغة حامٗت ؤؾخاط بً ٖامغ وؾُلت   

 ًٖىا حامٗت ام البىاقي ؤؾخاط مدايغ ؤ بىػٍض ببغاَُم   

 

ّالّزأي والاقتراح -

غوخت. وافم  اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘ الَا
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ّ:علىم الاعالم والاجصال وعلم املكخباث/ قسم ج

1. ّ
ّ

 عزض امللف

الم و الاجهاٌ، جسهو بجهاٌجلضمذ       بُئي،  الُالبت لُلى ؾلُماهيي بإَغوخت صهخىعاٍ ٖلىم في ؤلٖا

ت  صعاؾت مُضاهُت  -مىؾىمت ب: صوع الاجهاٌ في جفُٗل ألاصاء البُئي للماؾؿاث الهىاُٖت الجؼائٍغ

ىُت لللىىاث  ملاٌ ميكىع بمجلت الىاخاث للبدىر و  لُالبتلو  ،–ٚغصاًت   ENAC -للماؾؿت الَى

"مؿاَمت ان بٗىى   ًٖ حامٗت ٚغصاًت 2019في صٌؿمبر  الهاصع و  02، الٗضص 12الضعاؾاث، اإلاجلض 

لُت البُئُت اإلاخياملت وجدلُم فٗالُت ألاصاء البُئي للمىٓماث  الٗالكاث الٗامت في صٖم الاجهاالث الدؿٍى

 لجىت آلاجُت:ال لها ذاكترخ بظلً"، و الاكخهاصًت

ً الٗابضًً مٗى  عئِؿا 1حامٗت باجىت ؤ ؤؾخاط مدايغ ٍػ

 و ملغعا مكغفا 1حامٗت باجىت ؤ ؤؾخاط مدايغ عخماوي ؾمحر 

 م بىػٍضيؾها

 م بىػٍضي

 ًٖىا  1حامٗت باجىت ؤ ؤؾخاط مدايغ

ت  ًٖىا  3كؿىُُىت حامٗت  ؤ ؤؾخاط مدايغ ٖاصٌ حغبٖى

 ًٖىا  زيكلتحامٗت  ؤ ؤؾخاط مدايغ َاعق ؾُٗضي

 ًٖىا  اإلاؿُلت حامٗت ؤ ؤؾخاط مدايغ ٖبض اإلاالً ناولي

 الّزأي والاقتراح -

غوختوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘   .الَا

 

2. ّ
ّ

 عزض امللف

الم وجلضم الُالب ولُض عفاؽ بإ      الاجهاٌ، جسهو صعاؾاث كاهىهُت و َغوخت صهخىعاٍ ٖلىم في ؤلٖا

ونفُت صعاؾت  -الىيُٗت اإلاهىُت للصحفي الجؼائغي في ْل كاهىن ٖالكاث الٗمل''بٖالمُت، مىؾىمت ب: 

ملاٌ ميكىع للُالب و  ،عخماوي ؾمحر  ص.جدذ بقغاف  ''-جدلُلُت ٖلى ُٖىت مً صحفيي اللُإ الخام

ًٖ حامٗت مدمض إلاحن  2019الهاصعة في ماعؽ  01، الٗضص 16الٗلىم الاحخماُٖت، اإلاجلض و  آلاصاب بمجلت

 اللُإ: الغاَىت اإلاخٛحراث ْل في الجؼائغي  للصحفي اإلاهىُت اإلاكاول "بٗىىان :  - 2ؾُُف  –صباٚحن 

م: له ذاكترخولظلً  ،"جدلُلُت صعاؾت الخام  لجىت اإلاىاككت اإلاخيىهت مً ألاؾاجظة آلاجُت ؤؾماَئ

 عئِؿا 1حامٗت باجىت ؤ ؤؾخاط مدايغ عمؼي حاب هللا

 مكغفا و ملغعا 1حامٗت باجىت ؤ ؤؾخاط مدايغ عخماوي  ؾمحر

 ًٖىا  1حامٗت باجىت ؤ ؤؾخاط مدايغ بؾماُٖل قغقي

 ًٖىا  2ؾُُف حامٗت  ؤ ؤؾخاط مدايغ هىع الضًً َمِس ي

 ًٖىا  2ؾُُف حامٗت  ؤ ؤؾخاط مدايغ لحؿً عػاق

 ًٖىا  وعكلت حامٗت ؤ ؤؾخاط مدايغ مهُفى زابذ

 الّزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘ الَا
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ّ:الفلسفت/ قسم د

ّعزض  .1
ّ

 امللف

ت ٖىض مدمض بكباٌ بحن الخهىع ''ىؾىمت ب: بإَغوخت م ُالب مدمض الهضًم بً ٚؼالتجلضم ال      الحٍغ

ض باليكغ مىس ى مٗحرف،  ا.ص.غاف بق اإلاثالي والىاكعي" "اللُم ؤلاًماهُت  إلالاٌ مىؾىم ب: ولضي الُالب ٖو

ؿُحن ت بحن اللضٌـ ؤٚو ومدمض بكباٌ" والظي ؾُيكغ في مجلت الباخث في الٗلىم ؤلاوؿاهُت  لفلؿفت الحٍغ

م:2020حىان  2الٗضص  12وؤلاحخماُٖت حامٗت وعكلت اإلاجلض   ، وبظلً اكترخذ اللجىت آلاجُت ؤؾماَئ

 

 عئِؿا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط ٖمغاوي ٖبض اإلاجُض

 مكغفا ملغعا حامٗت زيكلت ؤؾخاط مىس ى مٗحرف

او قٍغف  ًٖىا حامٗت زيكلت ؤؾخاط َاَو

 ًٖىا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط فاعح مؿغحي

-ؤ  -ؤؾخاط مدايغ  حلٌى ملىعة  ًٖىا حامٗت اإلاؿُلت 

-ؤ  -ؤؾخاط مدايغ  قغاص فىػٍت  ًٖى 1حامٗت باجىت  

 الّزأي والاقتراح -

غوخت.                وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘ الَا

 

ّعزض  .2
ّ

 امللف

ؿُحن بحن الضًً والفلؿفت " ''واإلاىؾىمت ب: إَغوخت صهخىعاٍ ٖلىم ب وؿِبت مؼواص تلُالبجلضمذ ا      ؤٚو

ؿُحن" بٗىىان ملاٌ  تولضي الُالب، مىس ى مٗحرف ا.ص.بقغاف  "مفهىم جفاَت الكغ ٖىض اللضٌـ ؤٚو

 48الٗضص 23اإلاجلض عكم   ،لؿىُُىتبؤلاؾالمُت  للٗلىم جامٗت ألامحر ٖبض اللاصع بميكىع في مجلت اإلاُٗاع  

م.2019ؾىت   ، وبظلً اكترخذ اللجىت آلاجُت ؤؾماَئ

 

 عئِؿا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط ٖمغاوي ٖبض اإلاجُض

 مكغفا ملغعا حامٗت زيكلت ؤؾخاط مىس ى مٗحرف

 ًٖىا حامٗت كاإلات ؤؾخاط مغاجي عابذ

-ؤ  -ؤؾخاط مدايغ  خمُضي لخًغ  ًٖىا مؿُلتحامٗت  

-ؤ  -ؤؾخاط مدايغ  ٖبض الٛني بى الؿىً  ًٖىا 1حامٗت باجىت  

-ؤ  -ؤؾخاط مدايغ  قغوف مدمض  ًٖىا 1حامٗت باجىت  

 الّزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘ الَا
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خال/ قسم ه ّ:خاٍر

1. ّ
ّ

 عزض امللف

ش الحضًث واإلاٗانغ صهخىعاٍ  بإَغوختجلضم الُالب عيا مُمىوي       ''وخضة   و اإلاىؾىمت بـ:ٖلىم في الخاٍع

ىُت  ىة، .صؤ.بقغاف ''،1962-1947الىفاح اإلاٛاعبي في بصًىلىحُت خغواث الخدغع الَى  للُالبو  إلاُاء بىكٍغ

غ ٖملُت'' بٗىىان ملاٌ م ٖبض بً مدمض ألامحر ولجىء جدٍغ  في وصوعٍ ،1947 ؾىت مهغ الى الخُابي الىٍغ

ً غ حِل يباٍ جيٍى ل في الهاصع 19 الٗضص في ميكىع  ''الٗغبي اإلاٛغب جدٍغ  اإلاٗاعف بمجلت 2018 ؤفٍغ

سُت والضعاؾاث للبدىر اللجىت  له ، وبظلً اكترخذبالىاصي لخًغ خمه الكهُض حامٗت ًٖ الهاصعة الخاٍع

م:  آلاجُت ؤؾماَئ

 عئِؿا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط مدايغ ؤ حمٗت بً ػعواٌ

ىة  مكغفا ملغعا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط إلاُاء بىكٍغ

ضة قغفت  ًٖىا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط مدايغ ؤ فٍغ

 ًٖىا حامٗت الىاصي ؤؾخاط مدمض الؿُٗض ٖلُب

ىت ؤؾخاط مدايغ ؤ حماٌ بلفغصي  ًٖىا اإلاغهؼ الجامعي بٍغ

 ًٖىا حامٗت الىاصي ؤؾخاط مدايغ ؤ مٗاط ٖمغاوي

 الّزأي والاقتراح -

غوختوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى   .اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘ الَا

 

ّ:د م. ل./ حشكيل لجان مىاقشت الذكخىراو ثاهيا

ّ:علم الاحخماع والذًمىغزافياأ/ قسم 

1. ّ
ّ

 عزض امللف

ؼة جسهو ٖلم الاحخمإ الٗائلي  ذجلضم      : "الُالق وؤزٍغ اإلاىؾىمت ب بإَغوختهاالُالبت خؿغومي لٍى

ض فُُمت،  ؤ.ص.بقغاف ،و لألبىاء في ألاؾغة "ٖلى الخيكئت الاحخماُٖت  ملاٌ ميكىع في مجلت  لُالبتولصٍع

"حىصة الٗالكاث الىالضًت م٘  بٗىىان 2018ماعؽ  33الباخث في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت الٗضص 

 جُت:آلااللجىت  لها وبظلً اكترخذ ،ألابىاء في ْل جإزحراث مىاك٘ الخىانل الاحخماعي مىك٘ ًىجىب همىطحا"

 

 عئِؿا 1حامٗت باجىت   ؤؾخاط بىطعإ ؤخمض

ض فُُمت  مكغفا وملغعا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط  صٍع

 ًٖىا حامٗت بؿىغة ؤؾخاط  بً ٖمغ ؾامُت

 ًٖىا 1باجىت حامٗت  مدايغ ؤؤؾخاط  بً بُٗىف ؤخمض ٖبض الحىُم

ؼ  ًٖىا وعكلت حامٗت مدايغ ؤؤؾخاط  كىصة ٍٖؼ

 ًٖىا وعكلت حامٗت مدايغ ؤؤؾخاط  ٍٖغف ٖبض الغػاق

ّالّزأي والاقتراح -

غوختوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘   .الَا
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ّ:علم الىفس وعلىم التربيت والارطفىهيا/ قسم ب

 

1. ّ
ّ

 عزض امللف

ٖلم الىفـ اإلاغض ي للُفل ازخهام الُالبت فاًؼة جىاحي، جسهو ٖلم الىفـ الُٗاصي  ذجلضم     

بي في حٗضًل ايُغاب اليكاٍ الؼائض  ص ٌ. م. صهخىعاٍ بإَغوخت ،واإلاغاَم مىؾىمت ب ''فاٖلُت بغهامج جضٍع

''، وللُالبت ملاٌ بٗىىان: -صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً جالمُظ اإلاغخلت الابخضائُت-اإلاصحىب بدكدذ الاهدباٍ

، الهاصع بمجلت الٗلىم  DSM-5و   ICD-10فٍغ اليكاٍ اإلاصحىب بدكدذ الاهدباٍ حضلُت الدصخُو بحن 

 اللجىت ألاجُت: لها ، ولظلً اكترخذ 2019ؾبخمبر ، 2، الٗضص 19الاوؿاهُت ًٖ حامٗت بؿىغة اإلاجلض 

 

ان وهاؽ  عئِؿا 1باجىتحامٗت  ؤؾخاط ؤمٍؼ

 مكغفا وملغعا 1باجىتحامٗت  ؤؾخاط بىكهت ٖمغ

ىن ؾُٗض  ًٖىا 1باجىتحامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ بٖى

 ًٖىا زيكلتحامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ ٖبض الحفُٔمٗىقت 

 ًٖىا بؿىغة حامٗت ؤؾخاط مدايغ ؤ لحؿً الٗلىن 

ىت ؤؾخاط مدايغ ؤ زلفي ٖبض الحلُم  ًٖىا اإلاغهؼ الجامعي بٍغ

ّالّزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘ الَا

 

2. ّ
ّ

 عزض امللف

اؽ لُلى  جلضمذ       ص  م. ٌ. غؾالت صهخىعاٍب ،ٖلم الىفـ الُٗاصيجسهو  ٖلم الىفـقٗبت  الُالبت صٍع

بغوى ،  ؤ.ص. مؼوػ جدذ بقغاف  "حىصة الحُاة لضي اإلاخفىكحن في يىء الؿلىن الٛظائي الهخي" بٗىىان

غ اؾخبُان حىصة " جدذ ٖىىان:قهاصة كبٌى اليكغ إلالاٌ  لُالبتول ؤزغ الؿلىن الٛظائي في حىصة الحُاة : جٍُى

و الظي ؾُيكغ في مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت  ''،صعاؾت ٖلى ُٖىت مً اإلاغاَلحن–الحُاة اإلاغجبُت بالخٛظًت 

ً في  ،2020، صٌؿمبر 3، الٗضص7الهاصعة ًٖ حامٗت ام البىاقي ، اإلاجلض  وبىاء ٖلى مدًغ كغا لجىت الخيٍى

 ولظلً هلُت، 180الصحت الاولُيُيي، فان الُالبت كض اؾخىفذ قغوٍ اإلاىاككت بما فيها ٖلم الىفـ 

م لها اكترخذ  :اللجىت آلاجُت ؤؾماَئ

 عئِؿا 1باجىتحامٗت  ؤؾخاط ٖضوان  ًىؾف

 مكغفا وملغعا 1باجىتحامٗت  ؤؾخاط مؼوػ بغوى   

 ًٖىا 1باجىتحامٗت  ؤؾخاط  ؤخمان لبنى     

 ًٖىا 2حامٗت ؾُُف  ؤؾخاط  نالح الضًً      جُٛلُذ

 ًٖىا 2حامٗت ؾُُف  ؤؾخاط  ٖؼوػ بؾمهان

 ًٖىا حامٗت ٚغصاًت ؤؾخاط مدايغ ؤ كضوعي ًىؾف

ّالّزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘ الَا
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ّ:علىم الاعالم والاجصال وعلم املكخباث/ قسم ج

ّ

1 ّ
ّ

 عزض امللف

الم و الاجهاٌ، جسهو وؾائل       مت ٖؿاس ي بإَغوخت صهخىعاٍ ٌ. م. ص في ؤلٖا جلضمذ الُالبت هٍغ

الم واإلاجخم٘، مىؾىمت ب:  ت ''ؤلٖا الهاث الالىتروهُت في جدفحز الؿلىن الكغائي للمغؤة الجؼائٍغ  –صوع ؤلٖا

ؾمحر  ص.جدذ بقغاف  - ''ومؿخسضميها مخاحغ الفِؿبىن اٖالهاث صعاؾت جدلُلُت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً

ض باليكغ إلالاٌ بمجلت الباخث في الٗلىم ؤلاوؿاهُت و الاحخماُٖت، اإلاجلض  عخماوي، وللُالبت ، الٗضص  12ٖو

"جإزحر بٖالهاث الفِؿبىن بٗىىان :  -ًٖ حامٗت كانضي مغباح وعكلت  2020/ 30/09الظي ؾُهضع في  04

م: ذ لهااكترخبظلً و  ''،ٖلى مغاخل اجساط كغاع الكغاء  لجىت اإلاىاككت اإلاخيىهت مً ألاؾاجظة آلاجُت ؤؾماَئ

 عئِؿا   1 حامٗت باجىت ؤؾخاط  خؿحن كاصعي 

 مكغفا و ملغعا 1 حامٗت باجىت ؤ ؤؾخاط مدايغ ؾمحر عخماوي

 ًٖىا  بؿىغة حامٗت ؤؾخاط  صاوص حفافلت

 ًٖىا  وعكلت حامٗت ؤ ؤؾخاط مدايغ مهُفى زابذ

 ًٖىا  1 حامٗت باجىت ؤ ؤؾخاط مدايغ باصٌـ لىهِـ 

 ًٖىا  2ؾُُف  حامٗت مدايغ ؤ ؤؾخاط هىع الضًً مبني

ّالّزأي والاقتراح -

غوخت  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت الٗلمُت، وكبٌى جىػَ٘ الَا

 

قطت رقم 
ّ
ّ: الخأىيل الجامعي02الى

كغاءة  حكىُل لجانؤًٖاء اإلاجلـ الٗلمي ٖلى  ناصق ،ٖلى كغاع ؤًٖاء اللجان الٗلمُت لألكؿام بىاء     

م الخإَُل الجامعي ولجان زبراء  :خؿب ألاكؿام آلاجُت ؤؾماَئ

 

ّأوال: اقتراح لجان املىاقشت:

ّ:علم الىفس وعلىم التربيت والارطفىهيا/ قسم ا

1.  
ّ

 عزض امللف

غ       إل ٖلى الخلاٍع  الاًجابُت الىاعصة مً لجىت اإلالغعًٍ الخانت بالخإَُل الجامعي للمترشحت بٗض الَا

م:   بلخحري وفاء، جم اكتراح ؤًٖاء لجىت الخإَُل ألاجُت ؤؾماَئ

 عئِؿا 1باجىتحامٗت  ؤؾخاط بىزمِـ بىفىلت

 ًٖىا 1باجىتحامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ ُٖىاج نىهُا

 ًٖىا ؤم البىاقيحامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ كالي حىاث

 الزأي والاقتراح -

 وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح لجىت الخإَُل.
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2.  
ّ

 عزض امللف

غ الاًجابُت الىاعصة مً لجىت اإلالغعًٍ الخانت بالخإَُل الجامعي للمترشحت       إل ٖلى الخلاٍع بٗض الَا

م:   ؾغاع ٖائكت، جم اكتراح ؤًٖاء لجىت الخإَُل ألاجُت ؤؾماَئ

 عئِؿا 1باجىت  حامٗت ؤؾخاط ؤخمان لبنى

 ًٖىا 1حامٗت باجىت  ؤؾخاط مدايغ ؤ مسلىف ؾٗاص

 ًٖىا حامٗت بؿىغة ؤؾخاط مدايغ ؤ صبغاؾى فُُمت

 الزأي والاقتراح -

 وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح لجىت الخإَُل.

 

 :الفلسفت/ قسم ب

1.  
ّ

 عزض امللف

غ الاًجابُت الىاعصة مً لجىت اإلالغعًٍ الخانت بالخإَُل الجامعي       إل ٖلى الخلاٍع بٗض الَا

م:   للمترشح خُضوس ي الىعصي، جم اكتراح ؤًٖاء لجىت الخإَُل ألاجُت ؤؾماَئ

 ؤ مدايغ ؤؾخاط قغوف مدمض

 ؤؾخاطمدايغؤ

 عئِؿا 1حامٗت باجىت 

 ؤ مدايغ ؤؾخاط ٖلي جدُاث

 ؤؾخاطمدايغؤ

 ًٖىا بؿىغة حامٗت

 ؤ مدايغ ؤؾخاط بى الؿىً ٖبض الٛني

 ؤؾخاطمدايغؤ

 ًٖىا 1حامٗت باجىت 

 الزأي والاقتراح -

 وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح لجىت الخإَُل.

 

ّاملقزرٍن ثاهيا: اقتراح لجان 

ّ:علم الىفس وعلىم التربيت والارطفىهيا/ قسم ا

1.  
ّ

 عزض امللف

ملف الخإَُل الجامعي، وبٗض مٗاًيخه مً َغف اللجىت الٗلمُت جم كضمذ اإلاترشحت ؾُٗضي ٖخُلت      

م: لغعًٍاإلا اكتراح لجىت  ألاجُت ؤؾماَئ

 ملغعا 1باجىتحامٗت ؤؾخاط مدايغ ؤ كاش ي مدمض

 ملغعا 1باجىتحامٗت ؤؾخاط مدايغ ؤ بً إلاباعن ؾىمُت

 ملغعا زيكلت حامٗت ؤؾخاط مدايغ ؤ مٗىقت ٖبض الحفُٔ

 الزأي والاقتراح -

 .لخبراءوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح لجىت ا



   22/33 

2.  
ّ

 عزض امللف

ؼة ملف الخإَُل الجامعي، وبٗض مٗاًيخه مً َغف اللجىت الٗلمُت جم       كضمذ اإلاترشحت مؿٗىصي لٍى

م: لغعًٍاكتراح لجىت اإلا  ألاجُت ؤؾماَئ

 ملغعا 1باجىت حامٗت ؤؾخاط مدايغ ؤ بغواٌ مسخاع

 ملغعا 1باجىت حامٗت ؤؾخاط مدايغ ؤ خىاؽ زًغة

 ملغعا حُجل حامٗت ؤؾخاط مدايغ ؤ بكخت خىان

 الزأي والاقتراح -

 وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح لجىت الخبراء.

ّ:علىم الاعالم والاجصال وعلم املكخباث/ قسم ب

 عزض امللف .1

الٗلمُت جم مىت خمغاوي ملف الخإَُل الجامعي، وبٗض مٗاًيخه مً َغف اللجىت آكضمذ اإلاترشحت      

م: لغعًٍاكتراح لجىت اإلا  ألاجُت ؤؾماَئ

 ملغعا 1حامٗت باجىت مدايغ ؤ ؤؾخاط عمؼي حاب هللا

مان هىماع م هاٍع  ملغعا 1حامٗت باجىت مدايغ ؤ ؤؾخاط مٍغ

 ملغعا 2ؾُُف حامٗت   مدايغ ؤ ؤؾخاط هىع الضًً َمِس ي

 الزأي والاقتراح -

 الخبراء.وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح لجىت 

 عزض امللف .2

ُلتكضمذ اإلاترشحت       ملف الخإَُل الجامعي، وبٗض مٗاًيخه مً َغف اللجىت الٗلمُت  بًُاف ؾَى

م: لغعًٍجم اكتراح لجىت اإلا  ألاجُت ؤؾماَئ

 ملغعا 1حامٗت باجىت ؤ مدايغ ؤؾخاط قغقي اؾماُٖل

 ملغعا 1حامٗت باجىت مدايغ ؤ ؤؾخاط هللا حاب عمؼي 

 ملغعا زيكلتحامٗت   مدايغ ؤ ؤؾخاط ؾُٗضي َاعق 

 الزأي والاقتراح -

 وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح لجىت الخبراء.

خ/ قسم ج ّ:الخاٍر

 عزض امللف .3

كضمذ اإلاترشحت وافُت هفُي ملف الخإَُل الجامعي، وبٗض مٗاًيخه مً َغف اللجىت الٗلمُت جم      

حناكتراح لجىت اإلا م: لٍغ  ألاجُت ؤؾماَئ

ضة قغفت  ملغعا 1حامٗت باجىت ؤ مدايغ ؤؾخاط فٍغ

 ملغعا 1حامٗت باجىت مدايغ ؤ ؤؾخاط بللاؾم قٗالٌ

ذ  ملغعا بؿىغةحامٗت   مدايغ ؤ ؤؾخاط لخمِس ي فٍغ

 الزأي والاقتراح -

 وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح لجىت الخبراء.
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قطت رقم 
ّ
ن: حعذًل 03الى ّذكخىراو ال عىاٍو

ً ؤًٖاء اإلاجلـ الٗلمي ٖلى  ناصق ،اللجان الٗلمُت لألكؿامبىاء ٖلى كغاع ؤًٖاء        حٗضًل ٖىاٍو

م ّ:خؿب ألاكؿام ؤَغوخاث الضهخىعاٍ للُلبت آلاجُت ؤؾماَئ

ّ:علم الاحخماع والذًمغزافيا/ قسم ا

1.  
ّ

 عزض امللف

 ؤَغوختهافي ٖىىان حؼئي بُلب حٗضًل  ،ازخهام صًمٛغافُاصًمٛغافُا الُالبت بغواوي وعصة لضمذ ج     

ني"الصحت ؤلاهجابُت في الجؼائغ: اإلاسح  مً فاٌإلاخابٗت ويُٗت خٗضص اإلا الَى /اإلاسح 2006ؾىت  وألامهاث ألَا

ني اإلاخٗضص اإلااقغاث إلاخابٗت ويُٗت  فاٌالَى : "الصحت الجضًض  " بلى الٗىىان2013ؾىت  وألامهاث ألَا

ني خٌى صحت ألاؾغة   ".2012اإلاسح الٗىلىصي مخٗضص اإلااقغاث  -2002ؤلاهجابُت في الجؼائغ: اإلاسح الَى

 الزأي والاقتراح -

غوختٖىىان  ٖلى حٗضًل اإلاجلـ الٗلمي وافم  .ألَا

 

ّ:علم الىفس وعلىم التربيت والارطفىهيا/ قسم ب

1.  
ّ

 عزض امللف

 ٖىىان في حؼئي حٗضًل بُلب ،اإلاضعس ي الىفـ ٖلم جسهو ٖلم الىفـ منى ؾُداوي  الُالبتجلضمذ      

الكخ اإلاخمضعؽ اإلاغاَم لضي الفغاٙ وكذ اصاعة ؤؾالُبالٗىىان '' مً اَغوختها  الُمىح مؿخىي  مً بيل هٖو

 الى جدذ اقغاف ؤ.ص بً فلِـ زضًجت''،(همىطحا الاهفٗالي الثباث الظاحي، الخىُٓم) الصخهُت ؾماث وبٌٗ

الكتها اإلاخمضعؽ اإلاغاَم لضي الفغاٙ وكذ اصاعة ؤؾالُب'' :الجضًض الٗىىان  وبٌٗ الُمىح مؿخىي  مً بيل ٖو

 ببٌٗ الخالمُظ مً ُٖىت ٖلى مُضاهُت صعاؾت (همىطحا الاهفٗالي، الاجؼان الظاحي، الخىُٓم) الصخهُت ؾماث

اث  .  ''وباجىت زيكلت بىالًتي الثاهٍى

 الزأي والاقتراح -

غوخت  .وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىىان الَا

 

2.  
ّ

 عزض امللف

 ٖىىان في حؼئي حٗضًل بُلبجسهو ٖلم الىفـ اإلاضعس ي،  اماٌ ٖلم الىفـ الُالبت ؾالثجلضمذ      

فاٖلُت بغهامج اعقاصي مٗغفي ؾلىوي كائم ٖلى ؤؾلىب خل اإلاكىالث لخسفُف ''اللضًم  مً الٗىىان اَغوختها

فاٖلُت ''َالًلي ٌؿمُىت الى الٗىىان الجضًض:  .جدذ اقغاف ؤ.ص ،''لضي جالمُظ البيالىعٍا تٍ الىفؿُى الًٛ

 .''بغهامج اعقاصي مٗغفي ؾلىوي  في زفٌ الًِٛ الىفس ي لضي جالمُظ البيالىعٍا

 الزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىىان الَا
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3.  
ّ

 عزض امللف

ىهىمُا ساَغةجسهو ٖلم الىفـ اإلا ٖلم الىفـ باَُت لىبحري  الُالبتجلضمذ       ، وجُبُلاث الاٚع

الخىاػن  ،الالٖلالهُت ألافياع لخٗضًل بعقاصي بغهامج فٗالُت'' مً اَغوختها ٖىىان في حؼئي حٗضًل بُلب

 : '' الى الٗىىان الجضًضخىغعةم غوعم خىاصر مغجىبي الؿائلحن يلض الاحخماُٖت واإلاؿاولُت الاهفٗالي

الكتهما الاهفٗالي والخىاػن  الالٖلالهُت ألافياع''  للاهىن  اإلاسالفحن الؿائلحن لضي الاحخماُٖت باإلاؿاولُت ٖو

 ''اإلاغوع

 الزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىىان الَا

 

4.  
ّ

 عزض امللف

 في حؼئي حٗضًل بُلب ،جسهو ٖلم الىفـ اإلاضعس ي ٖلم الىفـ الضًًنىالخي نالح  جلضم الُالب     

بي حٗلُمي ٖفامً  الٗىىان '' اَغوخخه ٖىىان لخىمُت بٌٗ اإلاهاعاث الاحخماُٖت لضي اَفاٌ لُت بغهامج جضٍع

بي حٗلُمي لخىمُت اٖلف'' الى الٗىىان الجضًض ''َُف الخىخض اإلاضمجىن في ألاكؿام الخانت ُت بغهامج جضٍع

ّ''ألاكؿام الٗاصًتعؾحن في ضالخىخض اإلاخمبٌٗ اإلاهاعاث الاحخماُٖت لضي ؤَفاٌ 

 الزأي والاقتراح -

غوخت.وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖ  ىىان الَا

 

5.  
ّ

 عزض امللف

مل جىُٓم الىفـ ٖلمجسهو ٖلم الىفـ  ؾمحر ٖباس ي جلضم الُالب       في حؼئي حٗضًل بُلب ،ٖو

الكتها الحُاة حىصةمً  الٗىىان '' اَغوخخه ٖىىان  صعاؾت– اإلاكغفحن لضي ؤلاصاعي  نحالخمى بمؿخىي  ٖو

الكخه الاصاعي  نحالخمى'':الجضًضالى الٗىىان '' -ٖىابت والًت اؾؿاثم بةخضي مُضاهُت  -الٗمل خُاة بجىصة ٖو

اعاث َُئت ٖلى مُضاهُت صعاؾت خاٌ بماؾؿت الىؾُى ؤلَا  ''-ٖىابت فٍغ

 الزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىىان الَا

 

6.  
ّ

 عزض امللف

اب جلضم الُالب       في حؼئي حٗضًل بُلب ،الُٗاصي الىفـ ٖلمجسهو  ٖلم الىفـ مضاس ي ٖبض الَى

 اإلاغاَلحن يلض الحُاة وحىصة الىفس ي بالًِٛ ؤلاخؿاؽ بحن وىؾُِ الجلض''مً الٗىىان اَغوخخه ٖىىان

ان اإلاهابحن  لضي الحُاة وحىصة الىفؿُت الًٍٛى بصعان بحن وىؾُِ الجلض '' الى الٗىىان الجضًض: ''بالؿَغ

ان اإلاهابحن اإلاغاَلحن  ''.بالؿَغ

 الزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىىان الَا
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ّ:علىم الاعالم والاجصال وعلم املكخباث/ قسم ج
1.  

ّ
 عزض امللف

غفت ؤؾماء الُالبت جلضمذ                    ؤَغوخت ٖىىان حؼئي في حٗضًل بُلب الؿمعي البهغي، جسهو بَى

 ُٖىت ٖلى ؾُمُىلىحُت جدلُلُت صعاؾت -الفغوؿُت الىزائلُت ألافالم في الٗغبي نىعة'' مً ص .م .ٌ صهخىعاٍ

 ؾُمُىلىحُت جدلُلُت صعاؾت –الٛغبُت الىزائلُت ألافالم في الٗغب نىعةالجضًض '' الٗىىان بلى'' -ألافالم مً

 ''lorsque le monde parlait arabeوils ont changé le monde- les arabes                   :فُلمي ٖلى

 

 والاقتراحالزأي  -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىىان الَا

2.  
ّ

 عزض امللف

الم والاجهاٌ  ماػووي مدمض الُالب جلضم       حٗضًل بُلب ،جهاٌ والٗالكاث الٗامتا جسهوٖلىم الٖا

ٌ  الٗىىان مً ص .م .ٌ صهخىعاٍ ؤَغوخت حؼئي في ٖىىان  صازل ألاػماث بصاعة في وصوعٍ الاهفٗالي الظواء'' ألاو

 بالجؼائغ ائُتثىالاؾخ اإلااؾؿاث مً ُٖىت ٖلى خالت صعاؾت -بالجؼائغ الٗمىمُت الاؾدكفائُت اإلااؾؿاث

اعاث لضي ألاػماث بصاعة في وصوعٍ الاهفٗالي الظواء'':  الجضًض الٗىىان بلى'' الٗانمت  باإلااؾؿاث اإلاؿحرة ؤلَا

ت الٗمىمُت الاؾدكفائُت  . ''الٗانمت بالجؼائغ الاؾدكفائُت اإلااؾؿاث مً ُٖىت ٖلى خالت صعاؾت –  الجؼائٍغ

 الزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىىان الَا

3.  
ّ

 عزض امللف

الم والاجهاٌ  ٖؼوػي  ٖاصٌ الُالب جلضم      ت والالىتروهُت جسهوٖلىم الٖا  بُلب الصحافت اإلاُبٖى

ٌ  الٗىىان مً ص .م .ٌ صهخىعاٍ ؤَغوخت ٖىىان حؼئي في حٗضًل  ؤلاصاعي  الفؿاص لٓاَغة الصحفُت اإلاٗالجت'' ألاو

ً النهاع لصحُفتي ملاعهت جدلُلُت صعاؾت – الجؼائغ في  صٌؿمبر 31 ٚاًت بلى حاهفي 01 مً اإلامخضة الفترة في والَى

 لُٗىت جدلُلُت صعاؾت -الجؼائغ في ؤلاصاعي  الفؿاص لٓاَغة الخبر فتُصح مٗالجت'': الجضًض الٗىىان بلى''-2018

ضاص مً  .''-2019 صٌؿمبر 31 ٚاًت بلى حاهفي 01 مً فترة في ألٖا

 الزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىىان الَا

 

4.  
ّ

ّعزض امللف

الم   خُضوس ي آًت الُالبت جلضمذ      حؼئي  حٗضًل بُلب الؿمعي البهغي  جسهووالاجهاٌ ٖلىم الٖا

ٌ  الٗىىان مً ص .م .ٌ صهخىعاٍ ؤَغوخت في اب لٓاَغة الؿِىمائي الُغح'':  ألاو ت الؿِىما في ؤلاَع  -الجؼائٍغ

اب لٓاَغة الؿِىمائي الُغحالجضًض: '' الٗىىان بلى– ''ٖلىاف إلاغػاق آلازغ لفُلم ؾُمُىلىحُت صعاؾت  ؤلاَع

''ألافالم مً لُٗىت ؾُمُىلىحُت صعاؾت - ٖلىاف مغػاق ؤفالم في  

  

 الزأي والاقتراح -

غوخت.وافم   اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىىان الَا
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ّ:الفلسفت/ قسم د
1.  

ّ
 عزض امللف

 اَغوختها ٖىىان في ُٛحرح بُلب ٖغبُت اؾالمُت فلؿفت جسهو فلؿفت جلضمذ الُالبت ؾهام مغمي     

ؤبي اللاؾم خاج خمض " مدمض اللضًم: "كغاءة اللغآن ٖىض  مً الٗىىانص  م. الُىع الثالث ٌ.للضهخىعاٍ 

 : "الحجاج ٖىض َه ٖبض الغخمً"جضًضالٗىىان ال الىبقغاف ألاؾخاطة ػبُضة مىهُت بً مِس ي، 

 الزأي والاقتراح -

غوختٖىىان  ُٛحر وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى ح  .ألَا

2.  
ّ

 عزض امللف

 ٖىىان في ُٛحرح بُلب ،ٗانغةاإلاحضًثت و الٛغبُت ال فلؿفتالفلؿفت جسهو  جلضم الُالب خمؼة هانغ     

ُلا مً الٗىىانص  م. الُىع الثالث ٌ. للضهخىعاٍ ؤَغوخخه الضػاًً ٖىض َضٚغ" بقغاف  اللضًم: "َغمُىَى

 بحرإلاان قاًُم اإلاٗانغ الٛغبي الفىغ في البالغي الحجاج"  :الٗىىان الجضًض بلى الضهخىعة وفاء بغجُمت،

 "ؤهمىطحا

 الزأي والاقتراح -

غوختٖىىان  حُٛحر وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى   .ألَا

قطت رقم 
ّ
إلاشزاف: حغيير 04الى  

 ؤلاقغافحُٛحر ؤًٖاء اإلاجلـ الٗلمي ٖلى  ناصق ،بىاء ٖلى كغاع ؤًٖاء اللجان الٗلمُت لألكؿام     

مأل   :خؿب ألاكؿام َغوخاث الضهخىعاٍ للُلبت آلاجُت ؤؾماَئ

ّ:علم الاحخماع والذًمغزافيا/ قسم ا
1.  

ّ
 عزض امللف

ٌ  كىاوس ي ٖلي ا.ص. اإلاكغف َلب ٖلى بىاء       اهغام للُالبت ص .م .ٌ صهخىعاٍ ؤَغوخت ٖلى ؤلاقغاف ٖلى بالخىاػ

 الىبائي الاهخلاٌ ملاعبت في اإلاؼمىت ألامغاى جُىع " بواإلاىؾىمت  الؿيان والٗائلتجسهو صًمٛغافُا  ِٖؿاوي

 .بُِٗ فاجذ ص. بلى ؤلاقغاف بؾىاص ٖلى الٗلمُت اللجىت ؤًٖاء اجفم ،"للجؼائغ

 الزأي والاقتراح -

 .بُِٗ فاجذ ص. بلى ؤلاقغاف بؾىاصوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى 

 

ّ:والاجصال وعلم املكخباث إلاعالمعلىم / قسم ج
1- :

ّ
 عزض امللف

اجهاٌ  جسهو ٖلى الُالب َكام ؾغايؾُضَم زالضة َىاء بُلب جىاٌػ ًٖ ؤلاقغاف  ؤ.ص.جلضمذ      

 ألؾباب ٖلمُت. ،بُئي

ّوالاقتراح:الّزأي 

، َلبالٗلمي ٖلى وافم اإلاجلـ                .عمؼي حاب هللا ص. بلى ؤلاقغاف واؾىض الخىاٌػ
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2-:
ّ

 عزض امللف

يبمدمض كاعف بُلب جىاٌػ ًٖ ؤلاقغاف ٖلى الُالبت .ص. ؤجلضم       اوي ٍػ الاجهاٌ والٗالكاث  جسهو مٍؼ

 ٖلمُت.ألؾباب  ،الٗامت

ّالّزأي والاقتراح:

، وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى               بؾماُٖل قغقي  ص. بلى ؤلاقغافواؾىض َلب الخىاٌػ

 

3- ّ
ّ

 عزض امللف

الم وجىىىلىحُت جسهو  ٖمغ  بً وعصةالُالبت بُلب جىاٌػ ًٖ ؤلاقغاف ٖلى   ػكاٙ ٖاصٌجلضم ؤ.ص.      الٖا

 ألؾباب ٖلمُت. ،الاجهاٌ

ّالّزأي والاقتراح:

ٌ  عفٌ        .للُالب بؿبب اهلًاء ٖضص الدسجُالث اإلاؿمىح به، اإلاجلـ الٗلمي َلب الخىاػ

 

4-:
ّ

 عزض امللف

هبُلت  ص.الُاَغ بً ؤخمض بُلب اإلاىافلت ٖلى مكغف مؿاٖض للُالب مدمض ماػووي ، واكترح  ص.جلضم      

 الُالب.كغب اإلاؿافت بُنها وبحن بضٖىي بىقٗالت همكغف مؿاٖض بٗض مىافلت َظٍ ألازحرة، 

ّالّزأي والاقتراح:       

.عفٌ اإلاجلـ الٗلمي َلب مكغف مؿاٖض، لُٛاب اإلابرع الٗلمي    

 

قطت رقم ا
ّ
  البيذاغىحيت طبىعاثاملعخماد ا: 05لى

اث البُضاٚىحُت ؤًٖاء اإلاجلـ الٗلمي ٖلى  ناصق ،بىاء ٖلى كغاع ؤًٖاء اللجان الٗلمُت لألكؿام       اإلاُبٖى

 آلاجُت 

ّ:الاحخماع والذًمغزافيا علمقسم / ا

1-  
ّ

 عزض امللف

غ بًجابُت مً الخبراء ٖلى        ت اإلاوعوص جلاٍع اإلاىحهت  ''الاحخمإالضعاؾاث اإلااؾؿت لٗلم اإلاىؾىمت ب ''ُبٖى

 .تًمُى للضهخىعة هؼاع  الؿىت الثالثت لِؿاوـ ٖلم الاحخمإ لُلبت

 الزأي والاقتراح -

ت اٖخماص ٖلىاإلاجلـ الٗلمي ناصق   .اإلاُبٖى

 



   28/33 

ّ:علم الىفس وعلىم التربيت والارطفىهيا/ قسم ب

1-  
ّ

 عزض امللف

غ       ت اإلاىؾىمت ب '' اإلاالخبراء ٖلى بًجابُت مً  وعوص جلاٍع '' الصحت الىفـ ٖلم في الخضزالثُبٖى

 .مغاػكت ولُضةللضهخىعة ، الصحت الىفـ ٖلم ماؾتر  واإلاىحهت لُلبت

 الزأي والاقتراح -

ت. ناصق ا  إلاجلـ الٗلمي ٖلى اٖخماص اإلاُبٖى

 

2-  
ّ

 عزض امللف

غ بًجابُت       ت اإلاىؾىمت ب '' وعوص جلاٍع غض ي للغاقض'' واإلاىحهت اإلا الىفـ ٖلممً الخبراء ٖلى اإلاُبٖى

 .للضهخىعة مسلىف ؾٗاصُٗاصي، ال الىفـ ٖلم ماؾتر  لُلبت

 الزأي والاقتراح -

ت.   ناصق اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اٖخماص اإلاُبٖى

 

3-  
ّ

 عزض امللف

غ ؾلبيوعوص ج      ت اإلاىؾىمت ب ''  لغعًٍ اًجابُحن وجلٍغ غض ي '' اإلا الىفـ ٖلممً الخبراء ٖلى اإلاُبٖى

 للضهخىعة مسلىف ؾٗاص.ُٗاصي، ال الىفـ ٖلم ماؾتر واإلاىحهت لُلبت

 الزأي والاقتراح -

 . ًىٓغ في اللًُت في الاحخمإ الاخم

 

خ/ قسم ب ّ:الخاٍر

1-  
ّ

 عزض امللف

غ       ت اإلاىؾىمت ب ''  اًجابُتوعوص جلاٍع ش الجؼائغ الحضًثمً الخبراء ٖلى اإلاُبٖى  '' واإلاىحهت لُلبت جاٍع

ش   ٖام، لألؾخاط اهغم بىحمٗتالؿىت الثاهُت جاٍع

 الزأي والاقتراح -

ت. ناصق ا  إلاجلـ الٗلمي ٖلى اٖخماص اإلاُبٖى

 

ّ

ّ
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قطت رقم
ّ
ّالخظاىزاث العلميت: 06 الى

ّ:والذًمغزافياعلم الاحخماع قسم / ا
1-  

ّ
 عزض امللف

 مسبر جىُٓم مًو  بغاَمي نباح. ص بغئاؾت ،"الاحخماُٖت البدىر في الٗلمُت الىخابت" صعاس ي ًىم جىُٓم     

 بَاع في للكباب اإلاجخمُٗت اإلاكاعهت جفُٗل في اإلااؾس ي الٗمل مؿاَمت''  " PRFUالبدث وفغكت وألاؾغة اإلاجخم٘

ت الخىمُت خىهمت ت للمضًىت الحًٍغ يُت بضوعة مخبٕى، الجؼائٍغ صٌؿمبر  01ًىم  ٖلمي بىؾخاع بٖضاص هُفُت في جيٍى

2020. 

 الزأي والاقتراح -

 . جىُٓم الُىم الضعاس يإلاجلـ الٗلمي ٖلى ناصق ا

2-  
ّ

 عزض امللف

 نباح. ص بغئاؾت ،"الاحخماُٖت البدىر في الخىزُم وهٓم اإلاٗلىماث مهاصع" بٗىىان ٖلمُت هضوة جىُٓم     

 اإلاكاعهت جفُٗل في اإلااؾس ي الٗمل مؿاَمت''  " PRFUالبدث وفغكت وألاؾغة اإلاجخم٘ مسبر جىُٓم مًو  بغاَمي

ت الخىمُت خىهمت بَاع في للكباب اإلاجخمُٗت ت للمضًىت الحًٍغ يُت بضوعة مخبٕى، الجؼائٍغ  اإلاغاح٘ بصاعة في جيٍى

غافُت  .2020صٌؿمبر  08ًىم ، Mendely الخىزُم بغهامج البِبلُٚى

 الزأي والاقتراح -

 . جىُٓم الىضوة الٗلمُتإلاجلـ الٗلمي ٖلى ناصق ا

ّ:علم الىفس وعلىم التربيت والارطفىهيا/ قسم ب

1-  
ّ

 عزض امللف

ني افتراض ي       مت والُاث الخىفل في ػمً الاوبئتجىُٓم ملخلى َو '' اإلاىٓم مً َغف مسبر بٗىىان " الجٍغ

الخُبُلاث الىفؿُت في الىؾِ الٗلابي بالخٗاون م٘ مغهؼ  اإلاؿاٖضة الىفؿُت حامٗت مدمض بىيُاف 

ضة بىلؿىان مً حامٗت مدمض بىيُاف  1باإلاؿُلت بغئاؾت ا.ص. مؼوػ بغوى مً حامٗت باجىت  و الضهخىعة فٍغ

 .2020باإلاؿُلت، في نهاًت قهغ هىفمبر 

 الزأي والاقتراح -

ني الافتراض يإلاجلـ الٗلمي ٖلى ناصق ا  . جىُٓم اإلالخلى الَى

2-  
ّ

 عزض امللف

ت الاػصواحُت'': بٗىىان صعاس ي ًىم جىُٓم       اإلاىعور مسبرم٘  بالخيؿُم اإلاىٓم ،''واإلاجخم٘ اإلاضعؾت في اللٍٛى

غ ومسبر خمجراؾذب الجامعي اإلاغهؼو  جمجراؾذ إلاىُلت والثلافي الٗلمي  ماؾؿاث في الجىصة هٓم جٍُى

، مىحر َغواٌ الضهخىعاٍ َالب وعئاؾت ٖضوان، ًىؾف ص.ؤ بقغاف، و 1باجىت بجامٗت والثاهىي  الٗالي الخٗلُم

 .2020في بضاًت ؾبخمبر 

 الزأي والاقتراح -

 جىُٓم الُىم الضعاس ي.إلاجلـ الٗلمي ٖلى ناصق ا
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ّ:والاجصال وعلم املكخباث إلاعالمعلىم / قسم ج
1-  

ّ
 عزض امللف

ىُت افترايُتجىُٓم                    ت في ْل : بٗىىان هضوة َو  :وىعوها ؤػمت"اإلاىخباث وماؾؿاث اإلاٗلىماث الجؼائٍغ

 26/07/2020ًىموطلً ٖبض الغػاق جىمي ص.  بغئاؾت "خُلٗاثالىاك٘ و ال

 الزأي والاقتراح -

ىُت الافترايُتاإلاجلـ الٗلمي جىُٓم  عفٌ      ت لليكاَاث  الىضوة الَى لٗضم اصماحها في الغػهامت الؿىٍى

 . الٗلمُت للجامٗت

 

2-  
ّ

 عزض امللف

ش  ص. َلب                 "ؤلاوؿاهُاث الغكمُت: ؤلابؿدُمىلىحُا اإلاٗىىن ب:  الضوليلخلى اإلاجىُٓم مىاٌ وابىع حُٛحر جاٍع

ش   .2020 صٌؿمبر 8 -7و اإلاىاهج البضًلت"  بلى جاٍع

 الزأي والاقتراح -

ش جىُٓم  حُٛحرإلاجلـ الٗلمي ٖلى ا ناصق  . الضوليلخلى اإلاجاٍع

 

3-  
ّ

 عزض امللف

ش  َلب      ني اإلاٗىىن ب: اللخلى اإلاجىُٓم ص. مىاٌ وابىع حُٛحر جاٍع الم َى الم َغفا في زىائُت وؾائل ؤلٖا "ؤلٖا

ش  لم الجماٌ: هدى جىحهاث حمالُت حضًضة في اإلاجاٌ اإلاغئي" بلى جاٍع  .2021ماعؽ  09ٖو

 الزأي والاقتراح -

ش إلاجلـ الٗلمي ٖلىناصق ا نيجىُٓم  حُٛحر جاٍع  . اإلالخلى الَى

 

4-  
ّ

ّعزض امللف

ش  ص. َلب               فهم صعاؾاث ألافالم : الحضوص و "اإلاٗىىن ب:  الُىم الضعاس يجىُٓم مىاٌ وابىع حُٛحر جاٍع

ش  ألابٗاص  .2020هىفمبر  02" بلى جاٍع

 الزأي والاقتراح -

ش الٗلمي ٖلى إلاجلـناصق ا  . جىُٓم الُىم الضعاس ي حُٛحر جاٍع

 

قطت رقم 
ّ
ّمخفزقاث :07الى

ل بين الجامعاث .1 ل الاشزاف والخحٍى ّجحٍى

1.1.  ّ
ّ

 عزض امللف

ٖماعة خىُم صهخىعاٍ ٌ. م. ص صًمٛغافُا اإلاىاككت الُالب حٗظع خًىع اإلاكغف ا.ص. كىاوس ي ٖلي      

 اإلاىاككت.بؿبب بٗضٍ مً ميان جسهو الؿيان والٗائلت، 
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 الزأي والاقتراح -

ا ٖلى مىاككت ناصق اإلاجلـ الٗلمي ٖلى   الُالب ٖماعة خىُم.حُٗحن ص. ٖمغاوي نالح الضًً مكغفا بصاٍع

 

2.1. ّ
ّ

 عزض امللف

ل َلب       به جلضمذالظي  الٗلمي للملف مهىعة بيسخت مغفىكا" الضهخىعاٍ" الجامٗاث بحن الخدٍى

ش جسهو الىؾُى الٗهىع  في ؤوعوبا فٕغ ٖلىم، صهخىعاٍ عابٗت ؾىت هغحـ هغهُف الُالبت  وؾُِ جاٍع

ش كؿم مً ش كؿم بلى 2 الجؼائغ حامٗت الخاٍع ىىان ،الحاج لخًغ 1  باجىت حامٗت وآلازاع الخاٍع  ٖو

 اللجىت وافلذ   م6ٌ/12 اللغن  زالٌ باألهضلـ ؤلاؾالمُت باإلماعاث البرحٛاٌ مملىت ٖالكت: ؤَغوختها

ش للؿم الٗلمُت ل َلب ٖلى 1باجىت حامٗت الخاٍع  باكت ألاؾخاط بلى ؤلاقغاف بؾىاص ٖلى وافلذ هما الخدٍى

  عقُض

 الزأي والاقتراح

ل الُالبت مً حامٗت الجؼائغ  ناصق اإلاجلـ الٗلمي ٖلى      الحاج لخًغ ، هما  1الى حامٗت باجىت  2جدٍى

 .عقُض باكت ألاؾخاط بلى ؤلاقغاف بؾىاص ٖلىوافم 

 

ّمخابز .2

 

1.2. ّ
ّ

 عزض امللف

ان ا.ص. اؾخلالت       مؼوػ. ص.ؤ اهخسابو  الٗلابي، الىؾِ في الىفؿُت الخُبُلاث مسبر عئاؾت مً وهاؽ ؤمٍؼ

 .سبرللم ةحضًض ةمضًغ بغوى 

 الزأي والاقتراح -

 في الىفؿُت الخُبُلاث سبر إلا ةحضًض ةضًغ مبغوى  مؼوػ ص.ؤ اهخساب هدُجتإلاجلـ الٗلمي ٖلى ناصق ا     

 . الٗلابي الىؾِ

 

ّاخزّي .3

 

1.3. ّ
ّ

 عزض امللف

 في الُٗاصًت الىفؿاهُت اإلاماعؾت ويىابِ آلُاث:" ب مدىم مىؾىم ٖلمي حماعي اؾخىخاب مكغوٕ     

.الضًً هىع  حبالي الضهخىع  ألاؾخاطبغئاؾت  للىخاب الٗلمُت اللجىتو  ؾامُت قِىاعص.  عئاؾت جدذ ''الجؼائغ  

 الزأي والاقتراح -

 الجماعي.مكغوٕ الاؾخىخاب إلاجلـ الٗلمي ٖلى ناصق ا
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2.3. ّ
ّ

 عزض امللف

ت عكم    .اإلاخٗللت بميافدت الؿغكت الٗلمُت 712/2020الخٗلُمت الىػاٍع

 الزأي والاقتراح -

ت و  َظٍإلاجلـ الٗلمي ا زمً      ٍغ  جإهُضٖلى وحىب  خغمالخٗلُمت الىػاٍع اإلالضم للمهالح اإلاكغف في جلٍغ

جؼوٍض هُابت الٗمُض  ، بيافت الىمً ؤي قيل مً اقياٌ الؿغكت الٗلمُت َغوخت التي اقغف ٖليهازلى الا ٖلى 

 . لىكف ويبِ َظٍ اإلاماعؾاثبيسخت مً اَغوخت الضهخىعاٍ في ملف واعص  والبدث الٗلمي للضعاؾاث الٗلُا

 

3.3. ّ
ّ

 عزض امللف

ت ا اإلاخٗللت 730/2020عكم مظهغة الخإَحر  .والخٗاون م٘ الكغواء الاحاهب لبُاهاثبالحفاّ ٖلى ؾٍغ  

 الزأي والاقتراح -

الىناًت للحهٌى ٖلى  ازُاع لؼم الاؾاجظة الباخثحن ٖلى وحىب ؤظهغة و اإلا  َظٍاإلاجلـ الٗلمي  زمً      

٘ الخٗاون م٘  مىافلت مؿبلت منها، كبل الاهسغاٍ في البرامج والكبياث الضولُت واإلاباصعاث الخانت ومكاَع

ت  ،اإلاىٓماث الاحىبُت  .واإلاهلحت الٗلُا للجؼائغ البُاهاثخفاْا ٖلى ؾٍغ

 

4.3. ّ
ّ

 عزض امللف

لت الخٗامل م٘ مظهغاث الخسغج مً الاًضإ الى اإلاىاككت، وجىفحر ول  مظهغة اإلاخابٗت      اإلاخٗللت بخىخُض ٍَغ

  الكغوٍ الصحُت الامىت للمىاككاث.

 الزأي والاقتراح -

 ظهغة.َظٍ اإلاإلاجلـ الٗلمي ٖلى ناصق ا

 

 

 الزاي والخىصيت. 5.3

اث البُضاٚىحُت اإلالضمت مً َغف  ىاوص       اإلاجلـ الٗلمي لليلُت بًغوعة الخىفل الجُض باإلاُبٖى

غ الخبرة مً َغف الخبراء، وفي خالت ازالٌ ؤي  الاؾاجظة و جدضًض مضة قهغ واخض هإكص ى خض إلعحإ جلاٍع

ت الُا الى زبحر ازغ . ،زبحر بهظٍ اإلاضة   جدٌى اإلاُبٖى

ّّ
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IV- للكليت العلمياملجلس دورة  أشغال خالصت 

ماٌ       هما زلو الى  ،ؤًٖاءٍ ةحمإبوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حمُ٘ اإلالترخاث الىاعصة في حضٌو الٖا

 اليلُت. ؤكؿاممي والبُضاٚىجي إلاسخلف بٌٗ الخىنُاث التي مً قإنها جدؿحن ألاصاء الٗل

 

لت بجضٌو ؤٖماٌ الّضوعة .1
ّ
 آلاعاء والخىنُاث اإلاخٗل

 .اٖماٌ الضوعة بةحمإ اًٖاء اإلاجلـ الٗلمياإلاهاصكت ٖلى حضٌو  (1

 حُٗحن مكغف اصاعي إلاىاككت َالب الضهخىعاٍ صًمٛغافُا اٖماعة خىُم. (2

ص. ٖلي كىاوس ي ٖلى الاؾاجظة  اٖاصة جىػَ٘ َلبت الضهخىعاٍ صًمٛغافُا الظًً ٌكغف ٖليهم ا. (3

لحن في الكٗبت بؿبب جلاٖضٍ و بٗض اكامخه ًٖ الجؼائغ.  اإلاَا

ت عكم جُبُم  (4 اإلاخٗللت بميافدت الؿغكت الٗلمُت ومظهغة الخإَحر   712/2020الخٗلُمت الىػاٍع

اإلاخٗللت بالحهٌى ٖلى جغازُو مً الىناًت كبل الكغوٕ في الخٗاون م٘  730/2020عكم 

ت البُاهاثلالجهاث الخاعحُت   .واإلاهالح الٗلُا للبالص لحفاّ ٖلى ؾٍغ

ل بخىخُض اإلاخٗللت اإلاخابٗت مظهغة (5  اإلاىاككت، الى الاًضإ مً الخسغج مظهغاث م٘ الخٗامل تٍَغ

 للمىاككاث الامىت الصحُت الكغوٍ ول وجىفحر

ضم اللجىء الى اؾخلضام  (6  يغوعة الؼام الاكؿام في اؾىاصَم للملاًِـ الى ٖىهغ الخسهو، ٖو

 اؾاجظة مً زاعج الخسهو والكٗبت الا للًغوعة اللهىي. 

 

 آعاء وجىنُاث ؤزغي  .2

 ال جىحض (1

 

 

ّ

ّ

ّّّّّّّّّّّ

 

 رئيس املجلس العلمي للكليت

ىقيع(
ّ
 )الاسم واللقب والخ

 كاجب الجلست

 )الاسم واللقب والخىقيع(


