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 ايطيدة األضتاذة ايدنتوزة / ْائب زئيظ اجلاَعة يًدزاضات ايعًيا وايبشوخ              

 .بهًية اآلداب وايعًوّ اإلْطاْية  واملعاٌَ ايتعًيُيةَسانص ايتُيص َا ٖو َودود َٔ َسضٌ يطيادتهِ                  

 مراكز التنيز
اضِ املسنص 

 بايًغة ايعسبية

 املعلومات اجلغرافية مركز عثنان لنظه ة البشريةوحبوث التنني مركز استشارات

اضِ املسنص بايًغة 

 االجنًيصية

Human development research and consultation center Othman center for geographical information systems 

 

 ْبرة عٔ املسنص

ايتدزيب وايبشوخ  يكــــــــــدّ أوثل خدَات َسنص اضتػازات وعوخ ايتُٓية ايبػسية

ظودة عايية ويػازى بفاعًية فى تُٓية املوازد ايبػسية  اجملتُعيةواألضتػازات 

 باجملتُع َطتٓدآ عًى َٓاٖر وْتائر ايعًِ وايكيِ األصيًة

ويػازى  ٖو َسنص اضتػازات فى ْظِ املعًوَات اجلغسافية  واالضتػعاز عٔ بعد.

 ية.ع َطتٓدآ عًى َٓاٖر وْتائر عًُبفاعًية فى تُٓية املوازد ايبػسية باجملتُ

يٗدف ٖرا املسنص إىل تُٓية َٗازات املتدزبني وتأٖيًِٗ يطوم ايعٌُ ،وانتطابِٗ  األٖداف

 ثكافات دديدة،وتسبية ايجكة فى ايٓفظ وَٗازات  ايتفوم فى   دلاالت احلياة.   

أٖيًِٗ يطوم يٗدف ٖرا املسنص إىل تُٓية َٗازات املتعًُني داخٌ اجلاَعة وخازدٗا وت

 ايعٌُ ،واإلدازيني باملؤضطات احلهوَية وايكطاع اخلاص.

اخلدَات ايتى 

 يكدَٗا

يكوّ املسنص بتكديِ خدَات تُٓوية داخًية يطالب اجلاَعة وخدَات تُٓوية 

 خازدية يًُذتُع احمليط باجلاَعة ناملؤضطات احلهوَية وايكطاع اخلاص .

ظِ املعًوَات اجلغسافية  واالضتػعاز عٔ يكوّ املسنص بتكديِ دوزات عًُية تتطُٔ ْ

 ودوزات فى أعُاٍ  املطاسة. gisبعد،وبساَر 

 يطتخدّ املسنص أدٗصة ايبشح ايعًُى واملهتبات وأزض ايواقع. األدٗصة واآلالت
  gisتطتخدّ األدٗصة املطاسية  ودٗاش امليصإ  واضتخداّ بسْاَر     

ادتُاعية تطبيكية يفئات عديدة َٔ ايطالب داخٌ اضتػازات وعوخ عًُية  املخسدات ايبشجية

اجلاَعة وفئات عديدة َٔ اجملتُع َجٌ اجناش عح عًُى عٔ ازتفاع ْطبة ايطالم 

َع ايغسفة ايتذازية دوزات تدزيبية فى ذلافظة االمساعيًية .وتكديِ 

 باالمساعيًية سوٍ َٗازات ايعٌُ احلس وزيادة األعُاٍ.

ِ املعًوَات يفئات عديدة َٔ ايطالب داخٌ اجلاَعة اضتػازات وعوخ عًُية فى ْظ

وفئات عديدة َٔ خازدٗا ،ودوزات فى ْظِ املعًوَات  وتكديِ بسْاَر االضتػعاز َٔ 

 ايبعد  ودوزات فى أعُاٍ املطاسة.

اضتفاد َٔ ٖرا املسنص نٌ َٔ : اجملًظ ايكوَى يًُسأة وايغسفة ايتذازية  اجلٗات املطتفيدة

 باالمساعيًية.

االضتفادة   َٔ ٖرا األَس فى داخٌ اجلاَعة  عًى قطاع نبري َٔ ايطالب وفى  تتِ

 خازدٗا َع املؤضطات  احلهوَية  وايكطاع اخلاص.

 01002922012ت   01002922012ت   تًيفوٕ:

   املوقع ايهرتوْى:
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 حتتاج إىل إحالل وجتديد تعلينيةمعامل                           

بايًغة  املعٌُاضِ 

 ايعسبية

 معنل احلاسب اآلىل مببنى هندسة باجلامعة القدمية عاية الشبابمعنل لغات مببنى ر

بايًغة  املعٌُ اضِ

 االجنًيصية

Languages laboratory at youth care building Computer laboratory in engineering building at the 

old university campus 

 

 املعٌُْبرة عٔ 

 عدد َٔ ايهبائَٔعٌُ ايًغات دلٗص مبطاعدات صوتية وَسئية ، وحيتوى املعٌُ عًى 

 .بواضطة وسدة حتهِ زئيطية يًُدزع ٗصة يًدازضني ويتِ ايتشهِ فيٗا اجمل

ويطاِٖ ٖرا املعٌُ فى تُٓية ،  بأدٗصة احلاضب اآلىلدلٗص  اضباحلَعٌُ 

 .املٗازات ايًغوية يًطًبة أثٓاء دزاضتِٗ

عٔ يٗدف اىل تعًيِ ايًغات االدٓبية اىل طًبة اجلاَعات وسديجى ايتخسز واملوظفني  األٖداف

ٓاء ويطاِٖ ٖرا املعٌُ فى تُٓية املٗازات ايًغوية يًطًبة أث .طسيل دوزات تدزيبية

 .دزاضتِٗ

تُٓية املٗازات ايًغوية  يٗدف اىل تعًيِ ايًغات االدٓبية اىل طًبة اجلاَعات و

 .سديجى ايتخسز واملوظفني ويًطًبة أثٓاء دزاضتِٗ 

اخلدَات ايتى 

 يكدَٗا

يكوّ املعٌُ بتكديِ خدَات تُٓوية داخًية فى ايًغات  يطالب اجلاَعة وخدَات 

 اجلاَعة ناملؤضطات احلهوَية وايكطاع اخلاص .تُٓوية خازدية يًُذتُع احمليط ب

يكوّ املعٌُ بتكديِ خدَات تُٓوية داخًية فى ايًغات  يطالب اجلاَعة وخدَات 

تُٓوية خازدية يًُذتُع احمليط باجلاَعة ناملؤضطات احلهوَية وايكطاع 

 اخلاص .

 األدٗصة واآلالت
سدة وو.و َايض   ووغاغة عس   مساعات خازديةو.دٗاش داتاغوو.نُبيوتس ةدٗصأ

 .توشيع

وغاغة عسض                      مساعات خازديةو.دٗاش داتاغوو.نُبيوتس ةدٗصأ

 .وسدة توشيع.وَايهو

 وَطاعدتِٗ عًى املؤضطات احلهوَية وايكطاع اخلاص،ايطالب وايعاًَني فى  ٖيٌأت املخسدات ايبشجية

تُٓية َٗازتي االضتُاع  واحلصوٍ عًى ايوظائف باالضافة اىل تعًِ ايًغة دودتٗا

 ايطالب.وايكساءة ملادَّة ايًُّغة اإلجنًيصية يدى 

وَطاعدتِٗ  املؤضطات احلهوَية وايكطاع اخلاص،ايطالب وايعاًَني فى  ٖيٌأت

تُٓية َٗازتي واحلصوٍ عًى ايوظائف باالضافة اىل  تعًِ ايًغة دودتٗا عًى

 ايطالب.االضتُاع وايكساءة ملادَّة ايًُّغة اإلجنًيصية يدى 

طالب اجلاَعة وايعاًَني فى ايكطاع احلهوَى نٌ َٔ  املعٌُد َٔ ٖرا يطتفي اجلٗات املطتفيدة

 باالمساعيًية. واخلاص

قطاع نبري َٔ ايطالب وفى خازدٗا َع املؤضطات  يطتفيد َٔ ٖرا املعٌُ 

 طاع اخلاص.احلهوَية  وايك

 01002922012ت   01002922012ت   تًيفوٕ:

   املوقع ايهرتوْى:
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 حتت اإلنشاء تعلينيةمعامل                                  

اضِ املعٌُ بايًغة 

 ايعسبية
 حتت اإلنشاءمعنل احلاسب اآلىل  حتت اإلنشاءمعنل لغات 

اضِ املعٌُ بايًغة 

 االجنًيصية

Languages laboratory (under construction) Computer laboratory (under construction) 

 عدد َٔ ايهبائٔوَسئية ، وحيتوى املعٌُ عًى َعٌُ ايًغات دلٗص مبطاعدات صوتية  ْبرة عٔ املعٌُ

 .ٗصة يًدازضني ويتِ ايتشهِ فيٗا بواضطة وسدة حتهِ زئيطية يًُدزع اجمل

، ويطاِٖ ٖرا املعٌُ فى تُٓية  بأدٗصة احلاضب اآلىلدلٗص  احلاضبَعٌُ 

 .املٗازات ايًغوية يًطًبة أثٓاء دزاضتِٗ

عٔ  طًبة اجلاَعات وسديجى ايتخسز واملوظفني يٗدف اىل تعًيِ ايًغات االدٓبية اىل األٖداف

ويطاِٖ ٖرا املعٌُ فى تُٓية املٗازات ايًغوية يًطًبة أثٓاء  .طسيل دوزات تدزيبية

 .عكد دوزات واَتشاْات ايتويفٌو .دزاضتِٗ

يٗدف اىل تعًيِ ايًغات االدٓبية اىل طًبة اجلاَعات و تُٓية املٗازات ايًغوية 

 .سديجى ايتخسز واملوظفني ويًطًبة أثٓاء دزاضتِٗ 

ات ايتى اخلدَ

 يكدَٗا

يكوّ املعٌُ بتكديِ خدَات تُٓوية داخًية فى ايًغات  يطالب اجلاَعة وخدَات 

 تُٓوية خازدية يًُذتُع احمليط باجلاَعة ناملؤضطات احلهوَية وايكطاع اخلاص .

يكوّ املعٌُ بتكديِ خدَات تُٓوية داخًية فى ايًغات  يطالب اجلاَعة وخدَات 

 اَعة ناملؤضطات احلهوَية وايكطاع اخلاص .خازدية يًُذتُع احمليط باجل

 األدٗصة واآلالت
سدة وو.و َايوغاغة عسض   و   مساعات خازديةو.دٗاش داتاغوو.نُبيوتس ةدٗصأ

 .توشيع

وغاغة عسض                      مساعات خازديةو.دٗاش داتاغوو.نُبيوتس ةدٗصأ

 .وسدة توشيع.وَايهو

 وَطاعدتِٗ عًى املؤضطات احلهوَية وايكطاع اخلاص،ايعاًَني فى ايطالب و ٖيٌأت املخسدات ايبشجية

واحلصوٍ عًى ايوظائف باالضافة اىل تُٓية َٗازتي االضتُاع  تعًِ ايًغة دودتٗا

 ايطالب.وايكساءة ملادَّة ايًُّغة اإلجنًيصية يدى 

وَطاعدتِٗ  املؤضطات احلهوَية وايكطاع اخلاص،ايطالب وايعاًَني فى  ٖيٌأت

واحلصوٍ عًى ايوظائف باالضافة اىل تُٓية َٗازتي  ِ ايًغة دودتٗاتعً عًى

 ايطالب.االضتُاع وايكساءة ملادَّة ايًُّغة اإلجنًيصية يدى 

يطتفيد َٔ ٖرا املعٌُ نٌ َٔ طالب اجلاَعة وايعاًَني فى ايكطاع احلهوَى  اجلٗات املطتفيدة

 واخلاص باالمساعيًية.

َٔ ايطالب وفى خازدٗا َع املؤضطات  يطتفيد َٔ ٖرا املعٌُ قطاع نبري 

 احلهوَية  وايكطاع اخلاص.

 01002922012ت   01002922012ت   تًيفوٕ:

   املوقع ايهرتوْى:

 وتفطًوا بكبوٍ فائل االسرتاّ وايتكديس

 ونيٌ نًية اآلداب يًدزاضات ايعًيا وايبشوخ

                                                                                                                                                                                

       د /  نسّ سًُى فسسات أ.                                                                                                                                                                                                        


