
 

 

 :سعبٌخ اإلسشبد األوبديّي 
إْ األسشبد األوبديّي خذِخ ِٕٙيخ رٙذف اٌزي اٌزؼشف اٌي اٌّشىالد اٌزي رؼٛق لذسح اٌـبٌت ػٍي     

ٚرمذيُ اٌّغبػذح ٚاٌذػُ ػٓ ؿشيك صيبدح . ِغ ِزـٍجبد اٌسيبٖ اٌدبِؼيخ  اٌزسظيً اٌؼٍّي ٚاٌزفبػً

ِضيذ ِٓ اٌدٙذ في زً اٌّشىالد األوبديّيخ  بديّيخ ٚرشديؼُٙ ػٍي ثزيثّغئٌٛيبرُٙ األو  ةٚػي اٌـال

يذ اٌـٍجخ ثبٌّٙبساد ٚه ػٓ ؿشيك رضٌٚاٌشخظيخ اٌزي رسٛي دْٚ رسميمُٙ أ٘ذافُٙ اٌزؼٍيّيخ ٚيزُ ر

 .ساعي ِٕٚبلشخ ؿّٛزبرُٙ اٌؼٍّيخ األوبديّيخ اٌّزٕٛػخ اٌزي رشفغ ِٓ رسظيٍُٙ اٌذ

 

 :٘ذف اإلسشبد األوبديّي 
إْ اٌٙذف األعبعي ِٓ ٚخٛد اٌّششذ األوبديّي ٘ٛ إسشبد اٌـبٌت ٚرٛخيٙٗ في اخزيبس اٌّمشساد     

اٌذساعيخ إٌّبعجخ زغت اٌخـخ األوبديّيخ اٌّٛػٛػخ ٌٍسظٛي ػٍي اٌذسخخ اٌؼٍّيخ ثٕدبذ ، 

ِغبس ِٚؼبٚٔزٗ ػٍي رزٌيً اٌؼمجبد اٌزي رظبدفٗ في دساعزٗ ، ٚرثذيُ إٌظر في األِٛس اٌزي رؤثش في 

رؼٍيّٗ ٌٚزٌه يزؼيٓ ػٍي اٌّششذ دساعخ إٌظبَ األوبديّي فٙٛاٌّشخغ األعبعي ٌّؼشفخاٌغيبعبد اٌزي 

 .عزؼًّ 

 

 :ٚظبئف اٌّششذ األوبديّي  

 إػذاد ٍِف اٌـبٌت -1
ت ِٓ اٌـالة اٌزيٓ أٚوٍذ اٌيٗ ِّٙخ اإلششاف األوبديّي ثئػذاد ٍِف خبص ٌىً ؿبٌ يمَٛ اٌّششذ    

 :ٍّف ػٍي األري ػٍيُٙ ٚيسزٛي اٌ

 اعزّبسح ثيبٔبد اٌـبٌت 

 لبئّخ ِمشساد اٌزخظض اٌذساعي اٌّؤديخ ٌزخشج اٌـبٌت 

 ًاعزّبسح اٌزغدي 

  ٔغخخ زذيثخ ِٓ اٌغدً اٌذساعي وشف اٌؼالِبد 

  اٌخ... اٌٛثبئك اإلداسيخ األخشي 

 

 رٛخيٗ ػبَ ٌٍـبٌت -2
- :اٌـبٌت ثبٌّٛػٛػبد اٌزبٌيخ  رٛخيٗ اٌـبٌت اٌي ِٓ يغزـيغ اٌشد ػٍي اعزفغبسارٗ ِٕٚبلشخ    

 

 :ػٍّيخ رغديً اٌّمشساد  - أ

يسظً اٌّششذ ػٍي اٌزؼٍيّبد لجً رغديً اٌـالة ، يذسط ٍِف اٌـبٌت ٚرخظظٗ ٚيزُ ًِء     

اعزّبسح اٌزغديً اٌخبطخ ثىً ؿبٌت لجً ِٛػذ رغديٍٗ ، زيث يأري اٌـبٌت عؼيب ٚساء إٌظر في 

زيث يٛخٗ اٌـبٌت ثؼذ رٌه اٌي . يخ لجً رٛليغ اٌّششذ إٌٙبئي اخزيبس اٌّمشساد ِٚؼشفخ اٌخـٛاد اٌزبٌ

 .ديً اٌّمشساد ػٍي اٌسبعت اآلٌي اداسح اٌمجٛي ٚاٌزغديً ٌزمَٛ ثزغ

 

 :اخزيبس  اٌّمشس   - ة

ػٍي اٌّششذ األعزؼبٔخ ثمبئّخ ِمشساد اٌزخظض اٌذساعي أثٕبء ِغبػذح اٌـالة في اخزيبس     

- :ِمشسارُٙ ، ٚػٍيٗ اٌزأوذ ِّب يٍي 

  في وً اٌّمشساد اٌّـٍٛثخ ٚاٌّزـٍجبد اٌغبثمخ ٌذساعخ وً ِمشس ( د ) ٔدبذ اٌـبٌت ثزمذيش

 .زيث أٔٗ ٌٓ يغّر ٌٍـبٌت ثزغديً ِمشس ٌُ يٕدر في اٌّززـٍت اٌغبثك ٌٗ 

  ِٗؼشفخ اٌسذ األدٔي ٚاٌسذ األلظي ِٓ اٌغبػذ اٌّؼزّذح اٌزي يغّر ٌٍـبٌت ثأدائٙب في ٚػؼ

 ( .عي ٌٍـبٌت اٌؼتء اٌذسا) اٌسبٌي 

 

 :اٌدذٚي اٌذساعي   –ج 

ِٓ ػذَ  ػٍي اٌّششذ اٌزأوذ ِٓ أْ اٌـالة يؼشفْٛ اٌّىبْ ٚاٌضِبْ اٌزي رجذأ فيٗ اٌّسبػشاد    

 . ذ خذٚي اٌـبٌت اٌذساعي ٚخٛد أي رؼبسع في ِٛاػي



 

 اٌّٙبَ اإلداسيخ -3
 :رغييش اٌزخظض  –أ 

ٌذاسعي ، ٚلٍيً ِٓ اٌسبالد اٌخبطخ ثؼذ فظً يغّر ٌٍـبٌت ثزغييش رخظظٗ في ٔٙبيخ اٌؼبَ ا    

اٌخشيف ، ششيـخ أْ ال يمً ِؼذي اٌـبٌت اٌزشاوّي ػٓ ٔمـزبْ ػٍي األلً ٚرٛفش اٌشٛاغش ، ٚيزُ رثذيُ 

اٌزي رزٌٛي رذفيك اٌـٍجبد ثُ رّشس٘ب اٌي الغبَ اٌىٍيخ ِٚدٍظ  شئْٛ اٌـالةؿٍت اٌزسٛيً ػجش اداسح 

ٚوزٌه رمييُ اٌّششذ اٌّخزض ٌزؼييٓ اٌسبٌخ ٚرمذيُ . مخ ػٍيٙب اٌىٍيخ العزىّبي اخشاءاد اٌّٛاف

 .يغ ػٍي األعزّبسح اٌّخظظخ ثزٌه لػٍي اٌّششذ اٌزٛ. اٌزٛطيبد 

 

 :ززف ٚإػبفخ اٌّمشساد   –ة 

ػٍي اٌّششذ رٛصيغ إٌّٛرج ػٍي اٌـٍجخ اٌزيٓ يشغجْٛ ثئخشاء رؼذيالد ػٍي رغديٍُٙ األطٍي     

 .ٓ اٌفظً اٌذساعي خالي األعجٛػيٓ األٌٚيٓ ِ

 

 :أغسبة ِٓ ِمشس   –ج 

 يغ االعزّبسح ٌٍـالة اٌشاغجيٓ في االٔغسبة ِٓ ِمشس ٚيسظٍْٛ ػٍي ػالِخ صػٍي اٌّششذ رٛ    

في عدٍُٙ اٌذساعي خالي اٌفزشح ِٓ األعجٛع اٌثبٌث ٚززي ٔٙبيخ األعجٛع اٌثبِٓ ششيـخ ( ِٕغست ) 

 .ذدٖ الئسخ اٌىٍيخ أْ ال يمً ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ػٓ ػذد رس

 

 :غيبة اٌـبٌت   –د 

رؼزجش ِشالجخ غيبة اٌـالة ِٓ ِٙبَ ِذسط اٌّمشس ، ٚاٌغيبعخ اٌؼبِخ ٌٍىٍيخ رٕض ػٍي رٛطيخ     

ِٓ اٌغبػبد اٌزذسيغيخ ٌٍّمشساد ٚسعبٌخ زشِبْ % 25سعبٌخ أزاس اٌي اٌـبٌت في زبٌخ رغييجٗ ػٓ 

 %  . 25ٕغجخ أوجش ِٓ ِٓ زؼٛس األِزسبْ إٌٙبئي في زبٌخ رغييجٗ ٌ

 

 :اٌزأخيــــــــــــً   –٘ـ 

ٌفظٍيٓ دساعييٓ وسذ ألظي ِغ ػّبْ ػٛدرٗ ٌٍذساعخ ) ٚ٘ٛ االٔغسبة ِؤلذ ٌفزشح صِٕيخ ِسذد     

 .ِٓ اداسح اٌذساعبد اٌؼٍيب  (ٚرٌه ِٓ خالي رمذيُ اعزّبسح رأخيً اٌذساعخ ، 

 

 :األٔغسبة ِٓ اٌىٍيخ   –ٚ 

ٌٍىٍيخ دْٚ إِىبٔيخ ٌٍؼٛد إال في زبالد ٔبدسح ٚخبطخ رمذس٘ب اٌىٍيخ ، ٚيزُ ٚ٘ٛ ِغبسح دائّخ     

 .اٌسظٛي ػٍي اعزّبسح االٔغسبة ِٓ اٌىٍيخ ِٓ اداسح اٌمجٛي ٚاٌزغديً 

 

 :ششذ ِزـٍجبد اٌزخشج  -4
 :رؼيٓ ػٍي اٌـبٌت     

  ارّبَ ِزـٍجبد اٌدبِؼخ اإلٌضاِيخ ثٕدبذ. 

 ٕدبذ ارّبَ ِزـٍجبد اٌىٍيخ اإلٌضاِيخ ث. 

  ارّبَ ِزـٍجبد اٌىٍيخ االخزيبسيخ ثٕدبذ. 

 ارّبَ ِزـٍجبد اٌزخظض االخزيبسيخ 

  ارّبَ ِزـٍجبد اٌزخظض االخجبسيخ ثٕدبذ 

 

 :رمييُ األداء   -

ػٍي اٌّششذ األوبديّي أْ يؼيٓ اٌـٍجخ في رسًّ ػجئُٙ اٌذساعي زغت ِؼذالرُٙ اٌفظٍيخ     

ذٌٗ اٌزشاوّي رسذ اٌّالزظخ األوبديّيخ ػٍيٗ أْ يشفغ ٚاٌزشاوّيخ ثسيث أْ اٌـبٌت اٌزي يىْٛ ِؼ

ِؼذٌٗ إلصاٌخ اٌٛػغ رسذ اٌّالزظخ ، ٚػٍي اٌّششذ األوبديّي أْ يٛػر ٌٍـبٌت أْ اٌّالزظخ 

األوبديّيخ  ٌيغذ ػمبثب أٚ رـأديجب ثً أٔٙب رّىُ اٌـبٌت ِٓ االعزّشا ثؼتء دساعي ِخفغ 

جخ أٙبء اٌزخظض ثّغزٛي ِمجٛي ِٚؼمٛي أُ٘ ٚػٍي ٘ؤالء اٌـٍ. ٌّغبػذرٗ في رسغيٓ ادائٗ 

ٚرؼزجش إػبدح اٌّمشس اٌزي سعت فيٗ اٌـبٌت ِٓ . ِٓ اإلٔٙبء اٌغشيغ ٌٍجشٔبِح ثأداء ِٕخفغ 

 .أفؼً االعزشاريديبد ٌشفغ اٌّؼذال اٌفظٍيخ ٚاٌزشاوّيخ 

 

 



 ِؼبييش اٌّششذ األوبديّي إٌبخر 

- :زً اٌّشىالد  - 
ِذ يذ اٌؼْٛ ٌٍـٍجخ في ِٛاخٙخ اٌظؼٛثبد اٌزي رزؼٍك ثزخظظبرُٙ يغزـيغ اٌّششذ األوبديّي    

- :ٚرٌه ِٓ خالي رسذيذ اعجبة اٌّشىٍخ ٚالزشاذ اٌسٍٛي إٌّغجخ ٌٙب ِٚٓ ٘زٖ اٌّشىالد 

 

 :اداسح اٌّمشس  –أ 

ٚرزٕبٚي أي خضء ِٓ اٌّمشس يزـٍت اال٘زّبَ األوجش ؟ ويفيخ ثؼبء ٚلذ دساعخ اٌّمشس ؟ ً٘ يٛفْٛ     

 رؼييٓ اٌّذسط ٌُٙ ؟ ً٘ يٕظّْٛ ِشاخؼخ دسٚعُٙ ؟  ؿشيمخ

 

 :اداسح اٌٛلذ  –ة 

ً٘ يؼي اٌـٍجخ ثبٌٛلذ اٌزي رزـٍجٗ اٌذاسعخ ؟ ٍ٘ي يٙذسْٚ أٚلبرُٙ ؟ ِٚب٘ي أٌٚٛيبرُٙ ؟ ٚويف     

 يٛصػْٛ االأٚلبد اٌّىبفئخ ٌّمشسارُٙ ؟

 

 :اٌؼاللخ ثيٓ أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٚاٌـالة  –ج 

 خٗ اٌـالة طؼٛثبد في اٌّبدح أٚ اٌّذسط ؟ً٘ يٛا          

 

 :ِٙبساد ٚػبداد اٌذساعخ   –د 

 ً٘ يزاوشْٚ ؟ ٚويف ِٚزي ؟ ٚأيٓ ؟ ِغ ػشع ِمزشزبد ٌزسغيٓ ِزاوشرُٙ  ؟     

 

 :ِٙبساد خبطخ ثبالِزسبٔبد  –٘ـ  

ألعبعيخ ً٘ يؼبٔي اٌـالة ِٓ لٍك االِزسبٔبد ؟ ٚويف يزؼبٍِْٛ ِغ رٌه ؟ ً٘ يٍّىْٛ اٌّٙبساد ا    

 ٌالعزؼذاد ٚأخز االِزسبٔبد ؟

 

 ( :اٌزذسيظ ) اٌسبخخ ٌّغزٛي إػبفي ِٓ اٌمذسح  –ٚ 

رشديغ اٌـٍجخ ػٍي اٌميبَ ثبٌزشريجبد اٌالصِخ ٌضيبدح لذسارُٙ اٌزي رؤٍُ٘ٙ ٌالعزّشا في ِمشس ِب     

 .ٚادساوٙزا اٌٛػغ رمذيُ اٌّغبػذح اإلػبفيخ ٌُٙ 

 

 :اخزيبس ِبدح ثذيٍخ   –ص 

ٍي اٌـبٌت رسذيذ اٌّبدح االخزيبسيخ إٌّبعجخ ٌمذسارٗ الٔٗ ٘زٖ اٌظؼٛثبد لذ ردؼً اٌـبٌت يغيش ػ    

 .رخظظٗ 

 

 :ززف ِمشس ِؼيٓ  –ذ 

- :يفؼً ارخبر خـٛاد ززف اٌّمشس في اٌسبالد اٌزبٌيخ     

يزُ اٌسزف لجً اٌزبسيخ إٌٙبئي اٌّسذد ٚأْ يذسن اٌـبٌت ثأْ رٌه لذ يـيً ِذح دساعزٗ  -1

. 

 .ذ صيبدح اٌؼتء اٌذساعي ٌٍـبٌت ٌٍٚسظٛي ػٍي دسخخ إٌدبذ ػٕ -2

 .ٌسظٛي ػٍي اداء افؼً  في اٌّمشساد اٌّزجميخ  -3

ِثً اٌسًّ ٚاٌؼالج ٚاٌؼالج اٌـجي ) ٌزخفيف ثؼغ اٌؼغٛؽ اٌدغّبٔيخ ٚإٌفغيخ  -4

 ( .ٚثؼغ اٌّشبوً اٌخبطخ 

 -: ٚالرشزًّ ٘زٖ اٌظشٚف اٌسبالد اٌزبٌيخ 

  اٌـبٌت ػٍي دسخخ ػؼيفخ في االخزجبس األٚي ٌٍّمشساد  ززف اٌّمشس ٔزيدخ زظٛي. 

 ػذَ سػي اٌـبٌت ػٓ اٌّمشس أٚ اٌّذسط. 

  اٌشعٛة في ِمشس ِب ٔزيدخ ٌؼذَ ثزي اٌدٙذ اٌّـٍٛة. 

ٌٚزٌه يدت أْ ال ثٕظر اٌـبٌت ثسزف اٌّمشس إال زيّٕب يزٛلغ أْ يزغجت ٘زا اٌسزف في ٔدبذ 

 .اٌـبٌت 

 

 :اٌزي رؼيك اداء اٌـبٌت  اٌّشبوً غيش االوبديّيخ –ؽ 

يزٛخت ػٍي اٌّششذ أْ يغبػذ اٌـبٌت في رسٍيً ٚػؼٗ ٚاسشبدٖ ػٍي اٌخـٛاد إٌّبعجخ اٌزي     

ػٍيٗ ارجبػٙب في ِٛاخٙخ ِشىالد اٌـبٌت لجً اْ رزأثش دساعزخ رأثيشًا وجيشًا ثٙب ، ٚفي ثؼغ اٌسبالد 



ٚاالخزّبػيخ أٚ اٌدغذيخ ٕٚ٘ب يدت يفشً اٌـبٌت في اٌزىيف ٚيظجر غشلب في اٌزسيبد إٌفغيخ 

 .رٛخيُٙٙ اٌي اٌّغزٛي اٌثبٔي ِٓ االسشبد ٚ٘ٛ االسشبد اٌّزخظض إٌفغي ٚاالخزّبػي ٚاٌـجي 

 

 :اٌزشديغ  -

       

أْ وٍّبد لٍيٍخ ِٓ اٌزشديغ رفؼً فؼٍٙب في رسغيٓ ِغزٛي اٌـبٌت ِٚٛاخٙخ ِشىالرٗ فٙي اٌزي 

 .ألوبديّي لذ رؤدي اٌي ازجبؿٗ أٚ إػبلخ اداءٖ ا

 

 
 :اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثبٌٛظيفخ  -

 
ػٍي اٌّششذ ِشبسوخ اٌـبٌت في اٌزفىيش في اٌفشص اٌٛظيفيخ اٌّزٛفشح ٌخشيدي اٌىٍيخ ثبٌزٕغيك 

 .ِغ اٌدٙبد راد اٌؼاللخ ، ٚوزٌه في رشديغ اٌـٍجخ اٌّزفٛليٓ في إوّبي دساعبرُٙ اٌؼٍيب 
 

 :اإلسشبد االخزّبػي ٚإٌفغي  -
 

٘زا االسشبد ٌٍـٍجخ اٌزيٓ يظجسْٛ العجبة ِؼشفخ أٚ غيش ٚاػسخ ػشػٗ ٌغٛء اٌزٛافك ِغ  يزٛفش     
اٚػبػُٙ ، ٚلذ يؼٛد اٌي ِشبوً أوبديّيخ ، ٚاخزّبػيخ أٚ ٔفغيخ أٚ خغّيخ ردؼً ِٓ اٌظؼت ػٍيُٙ 

 .اٌزفبػً ِغ اٌسيبٖ اٌذساعيخ ٚرؤثش رأثيشًا عٍجيب في أدائُٙ اٌذساعي 
٘ي ٚإٌفغي ِزخظظْٛ ثزٌه في دائشح شئْٛ اٌـالة ٚثؼذ  ِشاخؼخ زبٌخ يمَٛ يبالسشبد االخزّب

اٌـبٌت يمَٛ اٌّششذ ثزٕظيُ ػذد ِٓ اٌدٍغبد االسشبديخ اٌّغٍمخ ِغ اٌـبٌت ، ٚرٙذف ٘زٖ اٌدٍغبد 
اٌي رٛػيخ اٌـبٌت ثىً االِٛس اٌّزؼٍمخ ثّشىٍزٗ أٚ ِشبوٍخ ، إػبفخ اٌي رضٚيذٖ ثّبيٍضَ ِٓ 

 .اٌـجيخ ألخً اٌؼٕبيخ اٌـجيخ / ٚيزُ رسٛيً اٌّشبوً راد اٌـجيؼخ اٌدغّبٔيخ ..  اعزشاريديبد اٌزٛافك
 

 :ثؼغ ِظب٘ش عٛء اٌزٛافك اٌزي رغزذػي اإلسشبد   -
 

 .أخفبع وجيش ِفبخئ في االداء االوبديّي اٌؼبٌي اٌّغزٛي دْٚ اعجبة ِجشسح  -1
 .ؿٍت غيش ِجشس ٌٍزأخيً أٚ االٔغسبة ِٓ اٌىٍيخ  -2
 .ّذسعيٓ أٚ اٌضِالء زٛي عٍٛويبد عٍجيخ ِغزّشح يظٙش٘ب اٌـبٌت شىبٚي ِٓ لجً اٌ -3
 .اٌخ ...ِغزٛي ػبي ِٓ اٌزخٛف ِٓ االخزجبساد ، أٚ اٌٛاخجبد أٚ اٌسيبٖ االخزّبػيخ -4
 .ػؼف لذسح اٌـبٌت ػٍي اٌزؼجيش ػٓ ِشبوٍٗ أٚ ٚػؼٙب ػٍي ٔسٛ ٚاػر  -5
 .الٖ أٚ اٌيبط ِظب٘ش ثبسصح ٌسبالد ػّيمخ ِٓ االسرجبن أٚ االزجبؽ أٚ اٌالِجب -6
شىبٚي ِغزّشح ِٓ ِشبوً خغّبٔيخ أٚ فمذاْ اٌشٙيخ أٚ اػـشاة إٌَٛ أٚ االػيبء اٌذائُ أٚ  -7

 .اٌخ  ... االٔغضاي ػٓ االخشيٓ 
أْ االعزشبسح / يمٛي اٌـالة في اٌؼبدح ) رؼجيش اٌـبٌت ثٛػٛذ ػٓ سغجزٗ في اعزشبسح ٔفغيخ  -8

 .( رزؼٍك ثظذيك زّيُ أٚ فشد ِٓ افشاد اٌؼبئٍخ 
 

 :ٚاخجبد اٌّششذ األوبديّي في زبالد االسشبد االخزّبػي ٚإٌفغي   -
 

 .يغزّش في وٛٔٗ ِششف أوبديّيب ٌٍـبٌت   -1
يٛػر ٌٍـبٌت أْ ِمبثٍخ اٌّششذ إٌفغي ٚاالخزّبػي ال يؼٕي أٔٗ ِشيغ ٔفغيب أٚ ػمٍيب ،  -2

 .ٚرـّئٕٗ فيّب يزؼٍك ثخظٛطيخ ٚعشيخ اٌّٛػٛع  
 .ي ٚاالخزّبػي ثّؼٍِٛبد ِخزظشح ػٓ زبٌخ اٌـبٌت يمَٛ  ثزضٚيذ اٌّششذ إٌفغ -3
 .اٌسفبف ػٍي اٌذسخخ اٌمظٛي ِٓ اٌغشيخ في رٕظيُ اٌدٍغبد اإلسشبديخ  -4
 

 :خبرّــــــــــــــخ 
 

ٔظشًا ألّ٘يخ اإلسشبد األوبديّي ، يزؼيٓ ػٍي اٌّششذ أْ يـٍغ  ػٍي إٌظبَ األوبديّي ٚأْ يخـؾ ٌمؼبء 
اٌـالة اٌّىٍف ثئسشبدُ٘  ، فبالسشبد اٌذليك لذ يّٕغ اٌّشبوً  اٌٛلذ اٌؼشٚسي ِغ وً ؿبٌت ِٓ

اٌظغيشح ِٓ أْ رزؼخُ ٚرؼذٚ وجيشح وّب يغبػذ اٌـالة في أْ يٕدسٛا ٚأْ يغزّزؼٛا في رخظظُٙ 
 .اٌذساعي  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
 كلية العلوم   

 أحصائية بأعداد الطالب للمرشد االكاديمي
  كلية العلوم

 91/5/0292َظبو اثٍ انٓيثى إلدارح شئٌٕ انطالة في 

 

 عدد الطالب القسن المرشد األكاديمي م

 96 انجيٕنٕجيب آدو انشذبد عهٗ يٕسف 9

 91 انجيٕنٕجيب أدًذ عجذ انهطيف يذًذ انًزٕنٗ 0

 95 انجيٕنٕجيب يصطفٗ يصطفٗ غيشأييٍ  3

 96 انجيٕنٕجيب اثراْيى يذًذ اثراْيى كراد 4

 94 انجيٕنٕجيب دسُٗ دًذاٌ انذسٕلٗ دًبيّ 5

 96 انجيٕنٕجيب دًذٖ دبيذ عهٗ صيصخ 6

 95 انجيٕنٕجيب دًذٖ يذًذ أدًذ سراج انذيٍ 1

 96 انجيٕنٕجيب شعجبٌ انسيذ شعجبٌ يشعم 8

 98 انجيٕنٕجيب يهٗصالح يٕسف يذًٕد انج 1

 94 انجيٕنٕجيب عبدل يذًذ انسيذ جُيذٖ 92

 95 انجيٕنٕجيب عجذ اهلل يزٕنٗ يذًذ شبْيٍ 99

 91 انجيٕنٕجيب غبنت اثراْيى يذًذ عيسٗ 90

 96 انجيٕنٕجيب فريذ يذًٕد عهٗ يكرٔو 93

 94 انجيٕنٕجيب يذرٔش يذًذ اثراْيى أثٕ انعُيٍ 94

 91 نجيٕنٕجيبا يذًٕد أدًذ يذًذ لٕرِ 95

 94 انريبظيبد انسيذ أدًذ عجذ اهلل انرفبعٗ 96

 95 انريبظيبد انشذبد عجذ انعسيس يذًذ صبنخ 91

 95 انريبظيبد دًذ يذًذ دهًٗ يذيٗ 98

 96 انريبظيبد دُبٌ انسيذ عٕض درٔيش 91

 95 انريبظيبد سعبد عجذ انًذسٍ عجذ انعسيس انسٕاح 02

 95 نريبظيبدا صبنخ صبنخ انًٓذٖ يسًبر 09

 95 انريبظيبد عبدل عهٗ يذًذ ثٓٗ انذيٍ 00

 95 انريبظيبد عذيهّ عثًبٌ يصطفٗ اثراْيى 03

 94 انريبظيبد عٕاطف يذًذ عجذ انغُٗ شبْيٍ 04

 95 انريبظيبد يذبسٍ أدًذ اثراْيى يٕسٗ 05

  



 

    
 كلية العلوم   

 أحصائية بأعداد الطالب للمرشد االكاديمي
  كلية العلوم

 91/5/0292َظبو اثٍ انٓيثى إلدارح شئٌٕ انطالة في 

 

 عدد الطالب القسن المرشد األكاديمي م

 95 انريبظيبد يذًذ انسيذ اثراْيى انشبفعٗ 06

 95 انريبظيبد يذًذ سًير يذًٕد لبسى 01

 95 انريبظيبد يذًذ يصطفٗ عجذ انذبفظ جبد 08

 95 انريبظيبد يذًذ َجيم يصطفٗ يذًذ عالو 01

 95 انريبظيبد يذًٕد طّ انسيذ يبسيٍ 32

 91 انفيسيبء انًزٕنٗ يذًٕد عجذ انرازق 39

 91 انفيسيبء ايًبٌ عهٗ يذًذ صيصخ 30

 96 انفيسيبء دبيذ اثراْيى عجذ انمبدر أثٕ انسعٕد 33

 94 انفيسيبء دسٍ عهٗ يذًذ انذذيذٖ 34

 95 انفيسيبء عبدل يذًذ يذًذ دأد 35

 95 انفيسيبء عجذ انرازق عٕض عهٗ دغيذٖ 36

 94 انفيسيبء عجذ انردًٍ يٕسف يذًذ الشيٍ 31

 95 انفيسيبء عالء انذيٍ عجذ انهطيف عهٗ انخعرٖ 38

 94 انفيسيبء عًبد خعر انذفُٗ عطيخ انشيٕٖ 31

 91 انفيسيبء ذًذ دسٍ ريشّفكرٖ ي 42

 94 انفيسيبء يبيسّ اسًبعيم عجذ انذًيذ اسًبعيم 49

 96 انفيسيبء يذًذ عُزر عجذ انًجيذ لبثيم 40

 94 انفيسيبء َجبح عجذ انرديى انششزبٖٔ االثيط 43

 95 انفيسيبء َيفيٍ كًبل رظٕاٌ عهٗ 44

 96 انكيًيبء انسيذ اثراْيى انذسٕلٗ اثراْيى 45

 96 انكيًيبء ذ عجذ انذًيذ عجذ انرازق يذًذانسي 46

 91 انكيًيبء ايفهيٍ ثشرٖ يعٕض عجذ اهلل 41

 95 انكيًيبء رٕفيك دسٍ جٕدِ رخب 48

 95 انكيًيبء جبثر يذًذ اثراْيى اثٕ انريش 41

 95 انكيًيبء دسيٍ يذًذ دسٍ يذًذ 52

  



 

    
 كلية العلوم   

 أحصائية بأعداد الطالب للمرشد االكاديمي
  كلية العلوم

 91/5/0292َظبو اثٍ انٓيثى إلدارح شئٌٕ انطالة في 

 

 عدد الطالب القسن المرشد األكاديمي م

 95 انكيًيبء سبنى انسيذ عهٗ انسيذ سًرح 59

 5 انكيًيبء فٗسذر اثراْيى دبيذ يصط 50

 96 انكيًيبء سعذ انسيذ انًرسٗ اثراْيى 53

 96 انكيًيبء سٓير عجذ انذكى اثراْيى شيذّ 54

 95 انكيًيبء عجذ انًُعى انذسيُٗ انعسمالَٗ 55

 95 انكيًيبء عس انذيٍ يذًذ راشذ لُذيم 56

 95 انكيًيبء عال أدًذ انسيذ انجًبل 51

 96 بءانكيًي كًبل يذًذ ادًذ اثراْيى 58

 95 انكيًيبء يبجذح عهٗ عجذ انعسيس عمم 51

 96 انكيًيبء يجذ ادًذ ادًذ ثرغٕس 62

 95 انكيًيبء يعبَٗ عجذ اهلل عجذ انغُٗ دًبدِ 69

 95 انكيًيبء يُبل جًبل يذًٕد انفذأٖ 60

 96 انكيًيبء ْبَى عجذ انرسٕل يصطفٗ يذًذ 63

 96 انكيًيبء ٔفبء ساليخ عهٗ ادًذ 64

 91 لسى انُجبد اْيى عجذ انرديى اثراْيى يشبنٗاثر 65

 95 لسى انُجبد ادسبٌ انسيذ يذًذ انذجشٗ 66

 94 لسى انُجبد انسيذ فؤاد انًرسٗ انذهٕاَٗ 61

 96 لسى انُجبد دبيذ يذًذ انًٕافٗ انشٕرِ 68

 94 لسى انُجبد دشًذ سهيًبٌ أدًذ انذسٕلٗ 61

 95 لسى انُجبد شدعبء ثٓبء انذيٍ َعًخ اهلل أدًذ درٔي 12

 94 لسى انُجبد سبييّ عهٗ ْبرٌٔ انسيذ 19

 95 لسى انُجبد عبدل أدًذ عهٗ انًرسٗ 10

 95 لسى انُجبد عجذ انذايى أثٕ انفزٕح يذًذ شريف 13

 95 لسى انُجبد عجذ انردًٍ اثراْيى اثراْيى سهيًبٌ 14

 91 لسى انُجبد عفبف يذًٕد يزٕنٗ جبثر 15

  



 

    
 كلية العلوم   

 أحصائية بأعداد الطالب للمرشد االكاديمي
  كلية العلوم

 91/5/0292َظبو اثٍ انٓيثى إلدارح شئٌٕ انطالة في 

 

 عدد الطالب القسن المرشد األكاديمي م

 91 لسى انُجبد ادًذغبدِ عجذاهلل انشرثيُٗ  16

 91 لسى انُجبد نُذا زخبرٖ سًعبٌ انمًص 11

 95 لسى انُجبد يذًذ اسًبعيم عجذ انذًيذ سعذ 18

 91 لسى انُجبد يذًذ انسيذ انسيذ انُجبر 11

 95 لسى انُجبد يذًذ انسيذ عهٗ أثٕ زيبدِ 82

 95 لسى انُجبد يرفذ دسُٗ دسيٍ اثراْيى 89

 95 لسى انُجبد ْذٖ يذًذ سهيًبٌ شهٕف 80

 91 لسى انُجبد يذيٗ عجذ انًُعى عثًبٌ انالزق 83

 94 عهى انذيٕاٌ انسيذ يذًذ اثراْيى انذجيجٗ 84

 96 عهى انذيٕاٌ زيُت يذًٕد ادًذ انجْٕرٖ 85

 96 عهى انذيٕاٌ سيذ أدًذ يذًذ سيذ أدًذ انطُطبٖٔ 86

 96 عهى انذيٕاٌ عجذ انرؤٔف يذًذ عجذ انرازق سالو 81

 95 عهى انذيٕاٌ عسِ يذًذ يذًذ انٕلف 88

 96 عهى انذيٕاٌ عسيسِ عجذِ يذًذ درٔيش 81

 96 عهى انذيٕاٌ عفذ يذًٕد فرج انشرشبثٗ 12

 93 عهى انذيٕاٌ عُبيبد سبنى أدًذ رظب 19

 91 عهى انذيٕاٌ يبْر عبير عهٗ عبير 10

 95 عهى انذيٕاٌ يذًذ فزذٗ عجذ انعبل يُصٕر 13

 95 عهى انذيٕاٌ يذًذ ريعبٌيُبل يذًذ  14

 95 عهى انذيٕاٌ ْذٖ عجذ انذسيت أدًذ يصطفٗ 15

 91 عهى انذيٕاٌ ْذٖ عجذ انعسيس سبنى غبَى 16

 95 عهى انذيٕاٌ ُْبء عهٗ دسٍ يصطفٗ عجذانعبل 11

 94 عهى انذيٕاٌ ُْبء يذًذ عجذ انغُٗ سراج 18

 95 انكيًيبء أدًذ يذًذ يذًذ يذًذ انذفرأٖ 11

 91 عهى انذيٕاٌ يسرا عجذانعسيس انسيذ فٕدح 922
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  كلية العلوم

 91/5/0292َظبو اثٍ انٓيثى إلدارح شئٌٕ انطالة في 

 

 عدد الطالب القسن المرشد األكاديمي م

 94 انفيسيبء يذًذ سعذ انذيٍ يذًذ يذٗ انذيٍ 929

 95 انجيٕنٕجيب عًر عجذ انردًٍ يذًذ دجبة 920

 91 انجيٕنٕجيب يذًٕد اثراْيى انشرثيُٗ ريشّ 923

 98 انفيسيبء دسبو صالح انذيٍ يذًذ اثراْيى 924

 96 انكيًيبء راَيب ريعبٌ زكٗ اثراْيى 925

 95 انكيًيبء اثراْيى عجذ انجهيم عجذ انسالو عجذ انعبل 926

 95 انكيًيبء يصطفٗ أدًذ أدًذ جٕدِ 921

 95 انكيًيبء ادًذ يذًذ عبدل دسٍ انسكرٖ 928

 95 انكيًيبء دانيب يخزبر عيبد دُب 921

 95 انكيًيبء سًير ثٓجذ عجذ انرازق ثُذق 992

 95 يًيبءانك عجذ انردًٍ صالح انذيٍ خعر 999

 95 انكيًيبء غبدِ يذٗ عجذ انهطيف انعٕاظٗ 990

 98 انكيًيبء عجذ انفزبح يذًذ عجذ انفزبح يذًذ عٕف 993

 96 انكيًيبء يجذٖ يذًذ ثخيذ يذًذ 994

 95 انريبظيبد يذًذ خبنذ انًرغُٗ يذًذ 995

 98 انريبظيبد يُزصر أدًذ طّ سعفبٌ 996

 96 ظيبدانريب يذًذ يذًذ انذسٕلٗ أدًذ 991

 91 عهى انذيٕاٌ شريف دهًٗ فزٕح عبثذيٍ 998

 91 انكيًيبء عجذ انعسيس فزٕح عجذ انعسيس يذًذ 991

 95 انكيًيبء ايًبٌ يذًذ يذًٕد دسيٍ كشك 902

 91 لسى انُجبد يبجذح اثراْيى يذًٕد سهيًبٌ 909

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


