
 عن القسم:

انعهٕو انصٛذنّٛ األعبعّٛ انتٗ ٚتى  ٔ احذ ألذو انعهٕو انطجٛخ احذٚعتجش عهى انعمبلٛش 

يختهف  . ٚشًم عهى انعمبلٛش دساعخ انًٕاد انجٕٛنٕرّٛ انفعبنخ انًشتمّ يٍتذسٚغٓب

كًب ٚتضًٍ انجحج عٍ  ٔ انحٕٛاٌ ٔ انًعبدٌ ٔ انكبئُبد انذلٛمّانًصبدس انطجٛعّٛ كبنُجبد 

  .ادّٔٚ رذٚذِ يٍ يصبدس طجٛعّٛ

 ٕٚرذ ال حٛج انصٛذنخ كهٛخ فٙ ٔانًتفشدح األعبعٛخ األلغبو يٍ انعمبلٛش لغى ٚعتجش

 انطجٛخ، انُجبتبد: يمشساد ثتذسٚظ انمغى ٔٚعُٗ األخشٖ، انعًهٛخ انكهٛبد فٙ َظٛش نّ

ٔ لذ عبْى   انعشجٛخ األدٔٚخ عهٗ انزٕدح ٔيشالجخ انطجٛعٛخ، انُٕاتذ كًٛٛبء انعمبلٛش،

 عهى انعمبلٛش ٔال صال ٚغبْى فٗ اكتشبف ٔ تطٕٚش انعذٚذ يٍ االدّٔٚ.

 تذسٚظ ٔأًْٛخ انعمبلٛش ثعهى انطبنت تعشٚف إنٗ ثبنمغى انذساعٛخ انًمشساد ٔتٓذف

 َجبتٛخ) انطجٛعٛخ انُٕاتذ يٍ ٔدٔائٙ غزائٙ يصذس عهٗ انحصٕل فٙ انعهى ْزا يمشساد

 تٓتى انتٙ انًمشساد ثتذسٚظ انمغى ٚمٕو انًمبو ْزا ٔفٙ( يعذَٛخ أٔ حٕٛاَٛخ أٔ

 صٕسح فٙ أٔ انكبيهخ صٕستٓب فٙ انطجٛخ انُجبتبد عهٗ انتعشف كٛفٛخ انطبنت ثتعهٛى

 انمهٕاَٛبد، يخم ثٕٛنٕرٛب   انفعبنخ انكًٛٛبئٛخ يكَٕبتٓب عهٗ انتعشف ٔكزنك يغحٕق

 انًحتٕٚبد ْزِ ٔأحش انخ.. انًعذَٛخ ٔاأليالس ٔانفٛتبيُٛبد انزهٛكٕصٚذاد انطٛبسح، انضٕٚد

 يٍ انفعبنخ انًكَٕبد دساعخ إنٗ انطبنت ُٚتمم حى األيشاض، يعبنزخ فٙ انكًٛٛبئٛخ

 انتشاكٛت تعٍٛٛ ٔطشق انطجٛعٛخ يصبدسْب يٍ اعتخالصٓب ٔطشق انكًٛٛبئٛخ انُبحٛخ

 انطبنت ُٚتمم حى. ثٓب انخبصخ انتحهٛهٛخ انطشق ثذساعخ أٚضب ٚعُٗ كًب نٓب، انجُبئٛخ

 األدٔٚخ عهٗ انُٕعٛخ ٔانشلبثخ انجذٚم انعشجٙ انعالد يمشس انُٓبئٛخ انغُخ فٙ نٛذسط

  .األدٔٚخ ْزِ نتمٍُٛ انحذٚخخ ٔانطٛفٛخ انكشٔيبتٕرشافٛخ انطشق ثبعتخذاو انعشجٛخ

 رؤية القسم:

انصٛذنٙ نتخشٚذ صٛبدنخ  انمٛبو ثذٔس ثبسص فٙ انتعهٛىانتًٛض ٔ ٚتطهع لغى انعمبلٛش إنٙ 

انكبفٛخ فٙ انعًم انصٛذنٙ ٔكزنك فٙ يزبل انجحٕث  نذٚٓى انًعشفخ ٔانًٓبساد

 ٔانخذيبد انًزتًعٛخ.

 رسالة القسم:

صبنحٍٛ نهًُبفغخ فٙ ٚهتضو انمغى ثتخشٚذ ٔتذسٚت صٛبدنخ رٔ٘ كفبءاد ٔرٕدح عبنٛخ 
طجٛعٛخ ٔإرشاء انجحٕث فٙ يزبل انُجبتبد ٔانًُتزبد ان عٕق انعًم انًحهٙ ٔانعبنًٙ
 .فٙ انًزتًع  انحٕٛٚخ ٔدعى انخذيبد انصٛذالَٛخ

 

 أهداف القسم:

 يتفًٍٓٛ ٔ يٓشح تمذٚى يغتٕٖ تعهًٛٙ رٔ رٕدح عبنّٛ نتخشٚذ صٛبدنخ  ٔ
تٕفٛش ثٛئخ تغبعذ انطالة عهٗ اكتغبة انذعى ٔانخجشح انتٙ تؤْهٓى نهعًم 

 فٙ يزبالد يب ثعذ انتخشد.

  إنٗ ربَت األلغبو األخشٖ ثكهٛخ انصٛذنخ فٙ عجٛم ٚعًم لغى انعمبلٛش
 انتعبيم يع أعضبء انفشٚك انطجٙ نتمذٚى تخشٚذ طالة لبدسٍٚ عهٗ



كم يب ٚخص  أفضم يغتٕٖ يٍ انخذيخ انطجٛخ، كزنك إعطبء انفشصخ نتعهى
 األعشبة انطجٛخ ٔخٕاصٓب انكًٛٛبئٛخ ٔتأحٛشاتٓب

ًّٛخ ٔتذاخالتٓب  .دٔٚخ األخشٖيع األ  انحٕٛٚخ ٔخطٕستٓب انغ

 .تٕعٛع االعتفبدح يٍ األدٔٚخ انًُتزخ يٍ يصبدس طجٛعٛخ    • 

 .تمٛٛى فبعهٛخ انطت انتمهٛذٖ     •

 .ضًبٌ أفضم خذيبد صٛذالَٛخ نخذيخ انًشضٗ فٗ انًزتًع 
 

 انتعهٛى عُٕاد عجش انذساعٛخ انًمشساد يٍ انعذٚذ ثتذسٚظ انمغى ٚمٕو
 .انًختهفّ انصٛذنٗ


