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 توضيحيبيان  

  إلى كافة ألاسرة الجامعية باملركس الجامعي أفلو 

وعمال بمىاسبت الصكطي  ،مىؿفين ،ػلبت ،لكافت أعظاء ألاسطة الجامعيت أساجصة بساًت أجلسم بالتهىئت الحاضة

الهسالع ثىضة هىفمبر اإلاباضكت جحذ شعاض الىفاء وؤلادالص. الىفاء ألولئك الشهساء الصًً ضحىا بالىفس والىفيس  56

ط البالز والعباز مً الـلم والاسدبساز، وؤلادالص للمبازب والليم الىبي لت التي كامذ عليها الثىضة مً أحل جحٍط

ت اإلاـفطة. واهؼالكا مً مبازب هصه الثىضة اإلاباضكت ووفاء للخضحياث الجسام التي كسمذ فيها وئدالصا  ٍط  الخحٍط

ٌسخىحب مىا أن هكىن أكثر ًلـت ووعيا للحفاؾ على اإلاكدسباث اإلاحللت داصت في  ،للمبازب التي كامذ مً أحلها

والتي حسخسعي جـافط الجهىز لخحليم الاسخلطاض والاظزهاض لهصا الىػً  ابها بالزه هصه الـطوف الحساست التي جمط 

 اإلافسي.

  ٌ  وفي وكذ 
 

هس فيه اإلاطكع الجامعي بأفلى وجيرة مدساضعت مً حيث حعساز الؼلبت وفخح جذصصاث حسًسة وجعاًس ش

)ليساوس ـ ماستر( وجحليم هجاحاث  الؼىضًٍسىىي للخأػير البيساغىجي والعلمي وجذطج مئاث الؼلبت في كل سىت في 

مً بعظهم في مسابلاث السكخىضاه اإلافخىحت في الجامعاث الىػىيت والسير بذؼى ثابخت في جحليم ضؤٍت اسدشطافيت 

  .جىلل اإلاطكع ئلى مطاحل مخلسمت علميا وبيساغىحيا
 
بل مً حين آلدط مً غلم أبىاب اإلاطكع الجامعي مً ك   خفاحأه

ا بعع الؼلبت أمام ظمال  اكلف اإلاطكع جأدط  وعلميا وٍ   وبيساغىحيائهم مما ًإزي ئلى ؤلادالل بالسير الحسً للمطكع ئزاٍض
كان آدطها غلم أبىاب الجامعت ومىع الؼلبت وألاساجصة واإلاىؿفين والعمال مً  .للؼلبت في جحصيلهم العلمي واإلاعطفي

ر  2012 10/21/ًىم :أزاء مهامهم مىص  .11/01/ 2019ئلى جاٍض

حسم به ػلبت اإلاطكع في اإلاىسم الجامعي الفاضغ حيث أجهم لم هصا ال ًيسيىا أن وشيس بالىعي الصي ا   أنغير 

ًىلؼعىا عً زضوسهم ومحاططاتهم وبحىثهم وأجهىا اإلاىسم الجامعي بىجاح في كىف ألامً والؼمأهيىت والشفافيت في 

 .سابيع كثيرة أثطث على هجاح اإلاىسم الجامعيوكذ عطفذ فيه كثير مً حامعاث الىػً اهلؼاعا عً السضاست زام أل 

 
 
ىا مشاوضاث خمع  ئال أن اإلا ً في اإلاؼالب اإلاطفىعت في هصا الاحخجاج والتي كان في ملسمتها الىلل الجامعي فلس أحٍط

 مع مصالح الخسماث الجامعيت أسفطث عً جىفير حافالث ئطافيت جذفف مً حسة الظغؽ بهصا الشأن.  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -افلو  –املركس الجامعي 
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 باليسبت للمؼلب 
 
فاهىا كمىا مىس أضبع سىىاث  البيساغىحيتحخجين واإلاخعلم باإلالاعس آلادط اإلاطفىع مً كبل اإلا

ازة اإلالاعس البيساغىحيت  2000يل مشطوع جحس جم ههال أئ، وبالطغم مً الـطوف اإلااليت الصعبت للبالز باإلاؼالبت بٍع

له هحى الخجسيس بعس 1000ملعس بيساغىجي و ط وهى في ػٍط  ض ألاضطيت و حعيين مكخب السضاساثادخياجم  ما سٍط

ل الى السيس ، وبهصه اإلاىاسباإلاخابع للمشطوع وظٍط الخعليم العالي والبحث العلمي وكصا معالي  ت هخلسم بالشكط الجٍع

 التي كسمذ ًس العىن للمساهمت في السفع بهصا اإلاشطوع. الىالًت والبلسًت  السيس الىالي وحميع السلؼاث

ىل بها وػىيا داطعت عم  لب الدسجيل في اإلااستر فان هـام اإلااستر ًذظع إلالاًيس علميت م  وفيما ًخعلم بمؼ

ليت  00اإلاإضخ في  02لىظاضة العليم العالي والبحث العلمي ) اإلايشىض الىظاضي ضكم  واإلاخعلم بالترشح  2012حٍى

 (.2012/2020 :اإلااستر بعىىان السىت الجامعيت ثوالخىحيه والدسجيل في زضاسا

 
 
  م  ومً أحل جطكيت اإلاطكع الجامعي بأفلى ل

 
 سد  ه

 
في جحليم العسًس مً الخؼلعاث وؤلاهجاظاث والتي أصبحذ  ط حهسا

 
 
  واكعا

 
 للعيان منها: ؿاهطا

  00ـ  جىؿيف أكثر مً  1
 
اغىجي لؼلبدىا وشلك مً سىت مً الكفاءاث العلميت  للخأػير العلمي والبيس أسخاشا

  في كل الادخصاصاث ك 26اإلاطكع في جىؿيف . وسيشطع لى ًىمىا هصائ 2015
 
ـــــبــــــــأسخاشا حسًسا ــــــاًـــــــــت لــــــ  هــــهـ

 .2012زٌسمبر 

  56ـ جىؿيف أكثر مً  2
 
  مىؿفا

 
  وعامال

 
ا   لخىفير ألاحىاء اإلاالةمت  للسير الحسً لخسماث اإلاطكع ئزاٍض

 
 .وبيساغىحيا

ً بيساغىحي  اعخماز 0  عطوض الخكٍى
 
 في مذخلف الخذصصاث العلميت الخاصت باإلاطكع. ا

 ـ حسجيل عسز مً اإلاذابط العلميت لسي وظاضة الخعليم العالي والبحث العلمي.  6

 
 
في مسضاء اإلاعاهس وضؤساء ألاكسام ًسعىا حميع الشطكاء باإلاطكع  ئن مسًط اإلاطكع الجامعي وػاكمه ؤلازاضي ممثال

ين وممثلي الجامعي مً هلابت ألاساجصة والعمال و لست حىاض ومشاوضة  الؼلبت والخىـيماث الؼالبيت ئلى حؤلازاٍض

 
 
 لدصخيص الىاكع زادل اإلاطكع الجامعي ًخم بمىحبها الاجفاق على محظط جخعهس فيه حميع ألاػطاف بالسير ك

 
هحى  سما

 واكع حامعي مسخلط ومخؼىض ًحلم ألاهساف العلميت اإلايشىزة.

 الىـط ببصيرة ئلى ما هى أسمى وأعلىم العلل وحغليب اإلاصلحت العليا للىػً و وأزعى الجميع  ئلى الخعلل وجحكي

 وئلى الالخحاق بملاعس السضاست ألهه لم ًبم الكثير مً عمط الىصف ألاول مً اإلاىسم الجامعي الحالي.

 



 

خألم أزعىا لخـافط حهىز الجميع مً ئزاضة وأساجصة وػلبت ومىؿفين وعمال لليازة اإلاطكع هحى الىجاح وال

 حس و  وجحليم ألاهساف الساميت التي مً أحلها 
 
وكىاعت عملىا على ججسيسها في واكع  في حى الحىاض الصي ٌعس شعاضا

م أمام كل اوسساز  ،الحياة الجامعيت زادل اإلاطكع وما ظلىا هإكس عليه لحل كل مشكلت صغيرة أو كبيرة جفخح الؼٍط

والاحخماعي للطفع مً مسخىي الؼالب وجطكيت البحث العلمي زادل وجفخح اإلاجال واسعا لخحسين اإلاسخىي العلمي 

 اإلاطكع.

بصلىهه دسمت  وفي ألادير أشيس بجهىز كل اإلاذلصين زادل ألاسطة الجامعيت بمطكعها الجامعي على ما بصلىه ٍو

 لهصه اإلاإسست العلميت الفخيت.

 

 .وهللا على ما أقول شهيد وهللا املوفق
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