نشأة الكلية:
رؤعغذ كهٛخ انؼهٕو ف ٙانؼبو انغبيؼ)1992/1991( ٙ
ثمغً ٍٛسئٛغًْ ٍٛٛب انشٚبضٛبد ٔانفٛضٚبء نزضى ثؼذ رنك
ألغبو أخشٖ ْ : ٙانكًٛٛبء ٔاألؽٛبء ٔانغٕٛنٕعٛب نٛصجؼ
يغًٕع يب رمذيّ كهٛخ انؼهٕو ف ٙانزخصصبد انؼهًٛخ
ا )18( ٌٜثشَبيغً ب ػهًًٛب نُٛم دسعخ انجكبنٕسٕٚط
ثبإلضبفخ إنٗ ثشايظ انًبعغزٛش ف ٙانكًٛٛبء ٔ ،
انشٚبضٛبد ٔ ،انؼهٕو انؾٛبرٛخ ٔػهٗ صؼٛذ انزغٓٛضاد
انًخجشٚخ ٚزٕفش ف ٙكهٛخ انؼهٕو ؽٕان )31( ٙيخزجشًا
رذسٚغًٛب ٔثؾضًٛب ثبإلضبفخ إنٗ يخزجش يزطٕس نهؾبعٕة
ٔرمٕو األلغبو انًخزهفخ ثبنكهٛخ ثًزبثؼخ رؾذٚش انزغٓٛضاد
انزمُٛخ ٔانزؼهًٛٛخ ٔرطٕٚش انًخزجشاد ٔ.رٓذف انكهٛخ إنٗ
رخشٚظ عٛم عذٚذ يٍ انكٕادس انؼهًٛخ نذٓٚى انمذسح ػهٗ
انؼًم ف ٙيغبالد يخزهفخ ،إٌ يغبًْبد كهٛخ انؼهٕو
ثؤكبدًٓٛٛٚب انًزًٛض ٍٚرؤد٘ إنٗ ثُبء َٓضخ انغبيؼخ
ٔانًغزًغ .ؽٛش أَٓى ٚشبسكٌٕ ف ٙكضٛش يٍ انًؤرًشاد
انؼهًٛخ انًؾهٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ ٔ .انكضٛش يُٓى نذٓٚى
أثؾبس ف ٙأسلٗ انًغالد انًؾهٛخ ٔانؼبنًٛخ.

رسالة الكلية:
رؼزجش كهٛخ انؼهٕو ف ٙعبيؼخ األصْش  -غضح يٍ انكهٛبد
انشائذح ث ٍٛكهٛبد انؼهٕو ف ٙانغبيؼبد انفهغطُٛٛخ ٔ ،لذ
أَشئذ نزهجٛخ انؾبعخ انًبعخ نهًزخصصٔ ٍٛانًٓزًٍٛ
ٔانجبؽض ٍٛف ٙانًغبالد األكبدًٛٚخ ٔانؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ
ٔانًُٓٛخ ٔرؤْٛم أعٛبل األكبدٔ ًٍٛٛٚانًذسعٔ ٍٛانًٍُٓٛٛ
ٔأصؾبة انخجشاد انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ ف ٙلطبػبد يزؼذدح
نًٕاكجخ أؽذس يب رٕصهذ إن ّٛانؼهٕو ثشزٗ فشٔػٓب.
ٔلذ ؽشصذ انكهٛخ يُز َشؤرٓب ػهٗ ٔضغ خطظ دساعٛخ
نزهجٛخ يزطهجبد رخصصبرٓب انًخزهفخ ٔؽبعخ انًغزًغ
يشاػٛخ ف ٙرنك انزطٕٚش انذائى نٓزِ انخطظ ٔفك
انًغزغذاد انؼبنًٛخٔ .رغؼٗ كهٛخ انؼهٕو أٌ ركٌٕ ْٙ
انشائذح ف ٙانًغبل انزؼهٔ ًٙٛاألكبدٔ ًٙٚانجؾض ٙثًب
ٚغبْى ف ٙرطٕٚش انًغزًغ انًؾه ٙيٍ خالل سفذِ

ثبنخشٚغ ٍٛرٔ٘ انكفبءاد انؼبنٛخٔ ،ثُبء انًؤعغبد انزٙ
رخذو انًغزًغ ٔرنك يٍ خالل انًغبل انؼهًٔ ٙانزمُٙ
ٔانذساعبد ٔاألثؾبس انزطجٛمٛخ انالصيخ ثبالػزًبد ػهٗ طبلى
يزُٕع انخجشاد ٔػبن ٙاالَزًبءٔ ،ثبعزخذاو يخزجشاد
ؽذٚضخ ٔيزخصصخ.





رؤية الكلية:



َظشاً نؾبعخ انًغزًغ انًبعخ إنٗ ثُبء ٔرٕط ٍٛانزمُٛخ
انؾذٚضخ انز ٙرؼذ انًشركض األعبط فَٓ ٙضخ أ٘ ثهذ فٙ
انٕلذ انؾبضش ٔانز٘ ال ثذ أٌ ٚؼزًذ ػهٗ أعبط ػهًٙ
يزٚ ٍٛزًضم ف ٙرٕفٛش لبػذح صهجخ يٍ انؼهٕو األعبعٛخ
(انفٛضٚبء – انشٚبضٛبد – انكًٛٛبء – األؽٛبء  -انغٕٛنٕعٛب )
كبٌ لشاس إَشبء كهٛخ انؼهٕو ٔانز ٙعزكٌٕ َٕاح نزضٔٚذ عٕق
انؼًم ثخشٚغ ٍٛيزًٛضٔ ٍٚكفبءاد ػهًٛخ يذسثخ ٔيؤْهخ
نهؼًم ثًشاكض انجؾٕس ٔيغهؾخ ثآنٛبد انجؾش ٔاالثزكبس
ٔيغئٕنخ ػٍ لٛبدح انزطٕس انزمُ ٙانكجٛش ٔانغشٚغ ثبنٕطٍ.



الكلية
أهداف :







رًُٛخ لذساد انطالة ٔرطٕٚشْب نًؼبنغخ
انًشكالد ثؤعهٕة ػهًٚ ٙمٕو ػهٗ االعزمصبء صى
انزؾهٛم صى اعزُزبط انؾهٕل انًٕضٕػٛخ نهًشكالد
انًطشٔؽخ.
إطــــالع انطــــالة ػهـــٗ يخزهـــف انُظشٚـــبد
انؼهًٛخ ٔانجؾٕس يًب ًٚكُٓى يٍ اكزشــبف
لذسارٓــــى ٔأثؼبد يؼشفزٓى.
رذسٚت انطالة ف ٙانًخزجشاد ػهٗ انزغبسة
انؼًهٛخ ٔاعزٛؼبة ركُٕنٕعٛب انؼصش.
رؤْٛم انطالة رؤْٛال يزًٛضا نزؤي ٍٛيغزمجهٓى
انًُٓ ٙثبنًؤعغبد انؾكٕيٛخ أٔ انصُبػٛخ أٔ
يٕاصهــخ رؾصٛهٓــى األكبدًٚـــ.ٙ







انًغبًْخ انفؼبنخ ف ٙرؤْٛم عٛم يٍ انخشٚغٍٛ
ف ٙيخزهف انؼهٕو األعبعٛخ  ٔ ،كزنك االعزغبثخ
انفؼبنخ نالؽزٛبعبد انًزغٛشح .
يغبَذح يشاكض انجؾٕس ٔانصُبػبد ٔانمطبع
انزؼه ًٙٛثفهغط ٍٛثبنخجشاء ٔانؼهًبء ٔانًشبسكخ
ف ٙثُـــبء صشؽٓب انؼهًٔ ٙانزمُ.ٙ
رًُٛخ سٔػ انجؾش انؼهً ٙنهطالة ٔرشغٛغ
االثزكبساد.
رمذٚى االعزشبساد انزمُٛخ نؾم يشبكم انجٛئخ
انًؾٛطخ.
اإلعٓبو ف ٙعذ انؼغض انؾبصم ف ٙرذسٚظ
انؼهٕو ف ٙانًؤعغبد انزؼهًٛٛخ انًخزهفخ.
رُظٛــــى ٔرُفٛـــــز دٔساد رذسٚجٛــــخ
يزخصصــــخ.
رمذٚى خذيبد رذسٚغٛخ ف ٙيغبالد انؼهٕو
األعبعٛخ نطالة كهٛبد انطت ٔطت األعُبٌ
ٔانُٓذعخ ٔركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔانؼهٕو انطجٛخ
انزطجٛمٛخ ٔ انضساػٛخ ٔػهٕو انجٛئخ ٔػهٗ َؾٕ
خبص نطهجخ انؼهٕو ٔانشٚبضٛبد نكهٛخ انزشثٛخ،
يغبالد انؼهٕو
إعشاء انجؾٕس انؼهًٛخ فٙ
ثبنجبؽضٍٛ
األعبعٛخ ٔ انزطجٛمٛخ يغ االْزًبو
انًجزذئ ٔ ٍٛرذسٚجٓى ف ٙشزٗ ؽمٕل انؼهى
األعبعٛخ .

العلوم
التخصصات اليت متهحها كلية :

أوالً :ختصصات برامج البكالوريوس:
رًُؼ كهٛخ انؼهٕو دسعخ انجكبنٕسٕٚط ثؼذ دساعخ 136
عبػخ يؼزًذح ف ٙأؽذ انزخصصبد انزبنٛخ:
 - 1انشٚبضٛبد.
 - 2سٚبضٛبد  /فشػ ٙؽبعٕة.
 - 3سٚبضٛبد  /فشػ ٙفٛضٚبء.
 - 4انكًٛٛبء .
 - 5كًٛٛبء  /فشػ ٙكًٛٛبء رطجٛمٛخ.
 - 6كًٛٛبء  /فشػ ٙكًٛٛبء غزائٛخ.
 - 7كًٛٛبء /فشػ ٙكًٛٛبء ثٛئخ.
 - 8انفٛضٚبء.
 - 9فٛضٚبء  /فشػ ٙؽبعٕة.
 - 10فٛضٚبء  /فشػ ٙفٛضٚبء طجٛخ.
 - 11فٛضٚبء  /فشػ ٙفٛضٚبء إنكزشَٔٛخ.
 - 12انؼهٕو انؾٛبرٛخ
 - 13أؽٛبء  /فشػ ٙأؽٛبء دلٛمخ.
 - 14انغٕٛنٕعٛب.
 - 15عٕٛنٕعٛب  /فشػ ٙيصبدس يٛبِ.
 - 16عٕٛنٕعٛب  /فشػ ٙكًٛٛبء.
 - 17عٕٛنٕعٛب  /فشػ ٙعغشافٛب.
 - 18عٕٛنٕعٛب  /فشػ ٙعٕٛنٕعٛب يغبؽٛخ.

ثانيًا :ختصصات برامج املاجستري:
رًُؼ كهٛخ انؼهٕو دسعخ انًبعغزٛش ف ٙانجشايظ انزبنٛخ:
 - 1انكًٛٛبء.
 - 2انشٚبضٛبد.
 - 3انؼهٕو انؾٛبرٛخ.

العلوم
جماالت عمل خرجيي كلية :
-

انزذسٚظ ف ٙانًذاسط ٔانغبيؼبد .
انؼًم فٔ ٙصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى .
ٔؽذاد انؾبعٕة انزبثؼخ نهًؤعغبد .
انؼًم ف ٙدائشح عهطخ انًٛبِ ٔانجٛئخ .
انؼًم فٔ ٙصاسح انضساػخ ٔيؤعغبرٓب يضم ٔ :ؽذاد
رؾهٛم انًجٛذاد ٔانكًٛٛبٔٚبد ٔانغًبد ٔيخزجشاد
رؾهٛم األغزٚخ .
انؼًم فٔ ٙصاسح انصؾخ ف ٙيخزجشاد انزؾبنٛم انطجٛخ
انؼًم ف ٙانًشاكض انجؾضٛخ ٔانزطجٛمٛخ .
انؼًم فٔ ٙصاسح انؼذل – لغى انًؼبيم انغُبئٛخ
ٔانًخزجشاد انزبثؼخ نهششطخ .
االرصبالد ٔانصٛبَخ .
ػٛبداد األشؼخ .
يشاكض انخذيبد انطجٛخ .
ٔصاسح انطبلخ ٔانضشٔح انًؼذَٛخ .
انجٛئخ ٔاألسصبد انغٕٚخ .
انؼًم ف ٙدٔائش انًٛبِ انغٕفٛخ ٔؽفش اٜثبس .

الكلية
جملس :
د .ػًش خضش يٛالد
د .يؾًذ عًبل ػمٛالٌ
د .خبنذ أؽًذ سيضبٌ
د .خهذٌٔ عهًبٌ أثٕ انؾٍ
د .ؽغ ٍٛيؾًذ انُٓذأ٘
د .سدُٚخ يصجبػ انشٕا
د .عؼٛذ ؽغٍ نجذ
د .أيم يؾًٕد انكؾهٕد
د .يشٔاٌ ثكش انخضَذاس
د .خبنذ فزؾ ٙػجٛذ

ػًٛذ انكهٛخ
سئٛظ لغى انشٚبضٛبد
سئٛظ لغى انفٛضٚبء.
سئٛظ لغى انغٕٛنٕعٛب.
سئٛظ لغى انكًٛٛبء.
سئٛظ لغى األؽٛبء.
ػضٕا.
ػضٕا.
ػضٕا.
ػضٕا.
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