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 ايطري٠ ايرات١ٝ

 
 
 

 َضس –ضٖٛاد :    اجلاَع١ 

 ايرتب١ٝ   ايه١ًٝ :  
 ِٜطسٟ َضطف٢ ايطٝد   االض : 

 َطاعد: أضتاذ   ايدزج١ ايع١ًُٝ 

 ّاملٓاٖخ ٚطسم ايتدزٜظ   ايتخضط ايعا : 

 ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚتهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ  ايتخضط ايدقٝل : 
 يتعًِٝا ز٥ٝظ قطِ املٓاٖخ ٚطسم ايتدزٜظ ٚتهٓٛيٛجٝا:  اخلربات اإلداز١ٜ ايطابك١

 ممًه١  – َٚدٜس إداز٠ عُإ اجلٛد٠ باجلاَع١ اخلًٝح١ٝ    

 ايبرسٜٔ    

 

 

 

 
 

 

  



Page 2 of 32 
 

 :أوالً : ادلعهىياث انشخصُت، وانذرجاث واخلرباث انعهًُت  
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 ًٍج بخذرَسها أو حطىَزها خالل يذة عًه
ُ
بكهُت انرتبُت جايعت  راًَُا : ادلقزراث انذراسُت انخٍ ق

 :(م 4002 – 4001( ، )م 4331 – 4331) سىهاس
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  رانزًا : ادلقزراث انذراسُت انخٍ قًج بخذرَسها أو حطىَزها خالل يذة عًهٍ بكهُت انرتبُت جايعت
 و( 4001 – 4331) اإلياراث
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 4002) رابعًا : ادلقزراث انذراسُت انخٍ قًج بخذرَسها أو حطىَزها بكهُت ادلعهًني جبايعت أو انقزي 
 :و( 4001 –
 ايرباَخ ايتع١ًُٝٝ .ـ تضُِٝ ٚتكِٜٛ  1 ـ طسم تدزٜظ احلاضب اآليٞ. 9

 ـ طسم تدزٜظ ايعًّٛ. 6 ـ طسم ايتدزٜظ ايعا١َ. 3

 

 خايسًا : ادلقزراث انذراسُت انخٍ قًج بخذرَسها أو حطىَزهاا بكهُات انرتبُات ا اعايعات اخلهُ ُات 
 :و( 4042 – 4001)

 

 ـ اضتخداّ احلاضٛب يف ايتعًِٝ 1 اخلاص١ ـ تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ يرٟٚ االذتٝاجات 9

 1ـ عًّٛ عا١َ  6 9ـ عًّٛ عا١َ  3

 (1( ، )9ـ ايتدزٜب املٝداْٞ ) 9 ـ َٓاٖخ ايرتب١ٝ اخلاص١ 0

 ـ أضاضٝات احلاضٛب 7
 

 

 

 ـ ايتكِٜٛ ايرتبٟٛ. 1 ـ َكد١َ يف تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ. 9
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 .اضتخداّ احلاضٛب يف ايتعًِٝـ  6 .ايبرث ٚنتاب١ ايسضا٥ٌ طسمـ  3

 .َكد١َ يف ايتعًِٝ ٚايتعًِ عٔ بعدـ  9 ايربدلٝات ايتع١ًُٝٝـ  0

 .اضرتاتٝحٝات ايتدزٜظـ  9 .َكد١َ يف ايتعًِ اإليهرتْٚٞـ  7

ٚطسم ايتدزٜظ اجتاٖات ايبرث يف املٓاٖخ ـ  92 ـ مناذد َٔ بساَخ ايهُبٝٛتس ايتع١ًُٝٝ ٚتكُٝٝٗا. 1

 .ٚتهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ

 

 

تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات ٚاالتضاالت ٚتطٜٛس ـ  9

 .ايتعًِٝ

 .َػهالت ايبرث يف تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝـ  1

 .أخالقٝات اضتخداّ ايتهٓٛيٛجٝا يف ايرتب١ٝـ  6 .ايتهٓٛيٛجٝا ٚاإلعالّ ايرتبٟٛـ  3

 .ايتعًِٝ عرب ايػبهاتـ  9 .تضُِٝ َٛاقع ايٜٛب ايتع١ًُٝٝ ٚتكٛميٗاـ  0

َٛعٛعات رلتاز٠ يف املٓاٖخ ٚطسم ايتدزٜظ ـ  9 .ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ٚايتعًِ اجلٛاٍـ  7

 .ٚتهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ

 

 :ًت
ّ
حك
ُ
 سادسَا : انبُاَاث اخلاصت بانبحىد ادلُشىرة يل يف ادلؤمتزاث واجملالث انعهًُت ادل
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 ـ َٓاٖخ ايعًّٛ ٚاملػهالت ايب١ٝ٦ٝ  ـ  9
حبث َسجعٞ مت تكدمي٘ ايًح١ٓ ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ 

ايرتب١ٝ ألقطاّ املٓاٖخ ٚطسم ايتدزٜظ ٚأصٍٛ 

. ضبتُرب َطاعدٚايرتب١ٝ املكاز١ْ يدزج١ أضتاذ 

1226ّ 

ـ االذتٝاجات ايتدزٜب١ٝ ٚايهفا٠٤ ايرات١ٝ ألعغا٤  7

ــا     ــ١ ٚعالقتٗـ ــ١ اخلًٝحٝـ ــدزٜظ باجلاَعـ ــ١ ايتـ ٦ٖٝـ

 باجتاٖاتِٗ سلٛ ايتعًِ املدَخ. 

َؤمتس تهاٌَ رلسجات ايتعًِٝ َع ضٛم ايعٌُ يف 

 19 – 10 –عُإ  –ايكطاع ايعاّ ٚاخلاظ، األزدٕ 

 . 1291َازع 

 باجلاَعـ١  ايتـدزٜظ  ٦ٖٝـ١  أعغـا٤  ـ اجتاٖـات   9
 ايتدزٜظ.  يف املدَخ سلٛ ايتعًِ اخلًٝح١ٝ

، 3، اجملًد ، قطِ ايرتب١ٝدل١ً اجلاَع١ اخلًٝح١ٝ

. 979 – 937ظ ظ ، 3ايعدد 

ٚعــٞ َعًُــٞ ايتعًــِٝ اخلــاظ  ًُهــ١    ـ َــد٣     1

ــا ايتعًـــــــِٝ    ايبرـــــــسٜٔ  طـــــــترداات تهٓٛيٛجٝـــــ

 ..ٚعالقت٘ باجتاٖاتِٗ سلٛ تٛظٝفٗا يف ايتدزٜظ

ن١ًٝ  -حبث َػرتى، َع د. ٢َٓ زاغد ايصٜاْٞ 

ُْػس يف: اجلاَع١ اخلًٝح١ٝ –ايرتب١ٝ  دل١ً ايطفٛي١ ، 

 .06 – 97، ظ ظ 9، ايعدد3، اجملًد ٚايرتب١ٝ

  فُها يف إطار خذيت انقسى سابعًا : أهى األدوار وادلهاو األكادميُت واإلدارَت واالجخًاعُت انخٍ شاركج
 أو انكهُت أو اعايعت )خالل عًهٍ بكهُت انرتبُت جايعت سىهاس(:
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  رايًُا : األَشطت انعهًُت وانخطبُقُت انخٍ خططج ذلا وَفذحها يف خذيات انكهُات واعايعات )خاالل
 عًهٍ بكهُت انرتبُت جايعت اإلياراث(:
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 ب ـ طسم تدزٜظ ايعًّٛ ٚايسٜاعٝات. ايتعًِٝ.أ ـ تهٓٛيٛجٝا 
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 Microsoft Power Point XP  Microsoft Word XP 

 Internet & E-Mail  Microsoft Excel XP 

  SWiSHMix 

  حاسعًا : األَشطت انعهًُت وانخطبُقُت انخٍ خططج ذلا وَفذحها يف خذيت انكهُت واعايعات(الل خا
 عًهٍ بكهُت انرتبُت اعايعت اخلهُ ُت(:
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  ًورش عًم وحهقاث َقاشُت شاركج فُها )يخذربًا / يُاقشًا(:  عاشزا (الل عًهاٍ بكهُات انرتبُات خا
 اعايعت اخلهُ ُت(:
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  واإلدارَت واالجخًاعُت انخٍ شاركج )أو ياسنج أشارك( فُها يف عاشزًا : أهى األدوار وادلهاو األكادميُت
 جايعت سىهاس(: إطار خذيت اجملخًع )خالل عًهٍ بكهُت انرتبٍ

 93ختطٝط ٚتٓفٝر عد٠ دٚزات تدزٜب١ٝ ملعًُٞ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  رافظ١ ضٖٛاد خالٍ ايفرت٠ َٔ  .9

 ٝف٘ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.ّ ع٢ً ايهُبٝٛتس ٚتٛظ 9119أنتٛبس  32ّ إىل  9119أنتٛبس 

ٚ ّ 9116املػازن١ يف بسْاَخ تدزٜب املعًُني أآا٤ اخلد١َ  ساذٌ ايتعًِٝ األشٖسٟ خالٍ أعٛاّ  .1

9119  ّٚ9117ّ 

زا٥د ايًح١ٓ االجتُاع١ٝ جبُع١ٝ ت١ُٝٓ ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝ  رافظ١ ضٖٛاد املػٗس٠ بٛشاز٠ ايػؤٕٚ  .3

 ّ.9117ذلت٢ عاّ 9113عاّ االجتُاع١ٝ جبُٗٛز١ٜ َضس ايعسب١ٝ بدا١ٜ َٔ 

اتٞ ٚايتعاْٚٞ  ختطٝط ٚتٓفٝر عد٠ ٚزش يف دلاٍ ختطٝط ٚتٓفٝر دزٚع ايعًّٛ بأضايٝب ايتعًِ اٍ .6

ٚايهػفٞ ملعًُٞ َٚعًُات َدازع خد١َ اجملتُع  رافظ١ ضٖٛاد ٚاييت تػسف عًٝٗا ١٦ٖٝ 

 ّ. 9117ّ ، ٚ 9119ّ، ٚ 9110ايْٝٛٝطٝف خالٍ أعٛاّ 

 وار وادلهاو األكادميُت واإلدارَت واالجخًاعُت انخٍ شاركج )أو ياسنج أشارك( حادٌ عشز : أهى األد
 عت )خالل عًهٍ بكهُت انرتبُت اعايعت اخلهُ ُت(:يفُها يف إطار خذيت اعا

تطـــٜٛس اخلطـــط ايدزاضـــ١ٝ ٚايربْـــاَخ ايدزاضـــٞ يطـــالب نًٝـــ١ ايرتبٝـــ١ يف َـــسذًيت ايبهـــايٛزٜٛع     .9

 ٚدنتٛزاٙ املٓاٖخ ٚطسم ايتدزٜظ ٚتهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ(.  ٚايدزاضات ايعًٝا )دبًّٛ َٚاجطتري

ز٥اض١ دلًظ قطِ املٓاٖخ ٚطسم ايتدزٜظ ٚتهٓٛيٛجٝا ايتعًـِٝ بهًٝـ١ ايرتبٝـ١ باجلاَعـ١ اخلًٝحٝـ١       .1

 .ّ 1293 – 9 – 39ّ ٚذت٢  1221ـ  92ـ  91َٓر 
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زضــا٥ٌ دنتــٛزاٙ يف رلتًــف ايتخضضــات ايرتبٜٛــ١    6زضــاي١ َاجطــتري ٚ   01املػــازن١ يف َٓاقػــ١  .3

 به١ًٝ ايرتب١ٝ باجلاَع١ اخلًٝح١ٝ.

املػــازن١ يف إعــداد ٚتٓفٝــر عــد٠ دٚزات تدزٜبٝــ١ يف دلــاٍ ايتُٓٝــ١ املٗٓٝــ١ ألعغــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــدزٜظ       .6

 .ّ 1293 – 9 – 39ٚذت٢ ّ  1221باجلاَع١ اخلًٝح١ٝ َٓر َاٜٛ 

يتدزٜظ بعٓٛإ "إعداد ٚتطٜٛس اخلطط ايدزاض١ٝ اجلاَعٝـ١" يًطـاد٠ أعغـا٤    ذلاعس٠ ألعغا٤ ١٦ٖٝ ا .0

 ١٦ٖٝ ايتدزٜظ باجلاَع١ اخلًٝح١ٝ.

 .ّ 1293 – 9 – 39ٚذت٢ ّ  1299 – 9 – 9َدٜس إداز٠ عُإ اجلٛد٠ باجلاَع١ اخلًٝح١ٝ َٓر  .9

٢ ضـبتُرب  ٚذتـ  1229عغٛ جل١ٓ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُٞ باجلاَع١ اخلًٝح١ٝ َٓر ضـبتُرب   .7

1291 .ّ 

 1299ز٥ٝظ جلٓـ١ ايتـدزٜب املٝـداْٞ بهًٝـ١ ايرتبٝـ١ باجلاَعـ١ اخلًٝحٝـ١ خـالٍ ايفـرت٠ َـٔ ضـبتُرب             .9

 . 1291ٚذت٢ ضبتُرب 

ْــٛفُرب  99َــاٜٛ إىل  92عغــٛ جلٓــ١ تكٝــِٝ ٚتضــُِٝ َٛقــع اجلاَعــ١ اخلًٝحٝــ١ خــالٍ ايفــرت٠ َــٔ     .1

1299 .ّ 

92.      ً  91ٝــ١ ايرتبٝــ١ باجلاَعــ١ اخلًٝحٝــ١ َٓــر     عغــ١ٜٛ جلــٓيت َتابعــ١ اخلــسثني ٚايبرــث ايعًُــٞ به

 .ّ 1293 – 9 – 39ٚذت٢  1291ضبتُرب 

 1291عغ١ٜٛ جل١ٓ ٚعع ايال٥ر١ اإلعال١َٝ يًحاَع١ اخلًٝح١ٝ اَتد عًُٗا خالٍ فضٌ اخلسٜـف   .99

– 1293. 

عغــٛ ايًحٓــ١ ايترغــري١ٜ يًُــؤمتس ايعسبــٞ ايــدٚيٞ ايوــاْٞ يغــُإ جــٛد٠ ايتعًــِٝ ايعــايٞ املٓعكــد              .91

 601291يف ًٝح١ٝ  ًُه١ ايبرسٜٔباجلاَع١ اخل

زضــاي١ َاجطــتري َٓفــسدامت ذتــ٢ متــاّ إزلــاش ايبــاذوني مــا ٚاملػــازن١ يف َٓاقػــتٗا    11اإلغــساف عًــ٢  .93

 ّ. 1293َاٜٛ  91إىل  1227خالٍ املد٠ َٔ  أٍٚ ضبتُرب 

 اعايعت اخلهُ ُت(: -)خالل عًهٍ بكهُت انرتبُت  اإلشزاف عهً رسائم ادلاجسخري وانذكخىراِعشز :  راٍَ
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3 1272010
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 )خالل عًهٍ بكهُت انرتبُت اعايعت اخلهُ ُت(: يُاقشت رسائم ادلاجسخري وانذكخىراِعشز :  رانذ
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 (:اخلهُ ُتايعت اع: انُشاطاث انخٍ خططج ذلا وَفذحها يف خذيت اجملخًع )خارس اعايعت( )خالل عًهٍ بكهُت انرتبُت  راٍَ عشز 
 90املػازن١ يف ذًكات بسْاَخ "غازى َعٓا" بإذاع١ ممًه١ ايبرسٜٔ عًـ٢ امـٛا٤ َباغـس٠ أٜـاّ األذـد املٛافـل       ـ   9 

ّ  1221فرباٜـس   11املٛاط١ٓ يد٣ األبٓا٤ ـ جـص٤ أٍٚ(، ٚاألذـد املٛافـل     ّ )عٓٛإ احلًك١: ت١ُٝٓ قِٝ 1221فرباٜس  

 (.9022ع  – 0022ـ جص٤ اإ( )ع  )عٓٛإ احلًك١: ت١ُٝٓ قِٝ املٛاط١ٓ يد٣ األبٓا٤

 16األذـد املٛافـل   . املػازن١ يف ذًكات بسْاَخ "غازى َعٓا" بإذاع١ ممًهـ١ ايبرـسٜٔ عًـ٢ امـٛا٤ َباغـس٠ ٜـّٛ       1

 .(9022ع  – 0022)ع  ٛإ احلًك١: قًل االَتراْات يد٣ األبٓا٤(ّ )عٓ 1221َاٜٛ 

 1293َـازع   13. املػازن١ يف بسْاَخ "أعٛا٤" بإذاع١ ممًه١ ايبرسٜٔ ع٢ً امٛا٤ َباغس٠ ّٜٛ ايطبت املٛافل 3

 (9022ع  – 0090)ع  ّ )عٓٛإ احلًك١: ايعٓف يف َدازضٓا(

َـازع   17. املػازن١ يف بسْاَخ "ب٦ٝتٓا ذٝاتٓا" بإذاع١ ممًه١ ايبرسٜٔ ع٢ً امٛا٤ َباغس٠ ّٜٛ األزبعا٤ املٛافل 6

 (.9022ع  – 7090ّ )عٓٛإ احلًك١: ايكِٝ ٚاألخالقٝات ايب١ٝ٦ٝ( )ع  1293



Page 21 of 32 
 

 انُشاطاث انخٍ خططج ذلا وَفذحها يف خذيت اجملخًع )خارس اعايعت( )خالل عًهٍ بكهُت انرتبُت  رانذ عشز :
 (:اإلياراثجايعت 

 9    ٕ ـ )االجتاٖـات احلدٜوـ١ يف تـدزٜظ ايعًـّٛ( ـ ملعًُـات َٚٛجٗـات ايعًـّٛ  ٓطكـ١ عحُـإ              ـ ٚزغـ١ عُـٌ بعٓـٛا

 ّ.9117أنتٛبس 91ايتع١ًُٝٝ ـ األذد 

باملػـازن١ َـع أ.د / ذطـٓني      االا١ أٜـاّ بعٓـٛإ )أضـايٝب تضـُِٝ ٚتٓفٝـر ايبرـث ايرتبـٟٛ( ـ         ـ ٚزغ١ عٌُ ملد٠  1

ْــٛفُرب  91  إىل األزبعــا٤  97ايهاَــٌ ـ يصخضــا٥ٝات االجتُاعٝــات  ٓطكــ١ ايػــازق١ ايتعًُٝٝــ١ ـ َــٔ االاــٓني           

9117.ّ 

ٛزاٙ ٚتطبٝكاتٗـا يف ايعًُٝـ١   ـ يكـا٤ تًٝفصٜـْٛٞ ـ يتكـدِٜ عـسص تفضـًٝٞ جلٛاْـب زضـاييت يٓٝـٌ دزجـ١ ايـدنت               3

 ّ. 9119أبسٌٜ  90ايتع١ًُٝٝ"ـ إداز٠ بسْاَخ )زضاي١ دنتٛزاٙ( ـ بكٓا٠ ايػازق١ ايفغا١ٝ٥ ـ األزبعا٤ 

بعٓٛإ )املساٖك١ ٚاذتٝاجاتٗا ايٓفط١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ( ـ  ػازن١ أ.د/ ذطٓني ايهاٌَ ـ   ـ ْد٠ٚ تسب١ٜٛ 6

ايػازق١ ٚعحُإ ايتعًُٝٝتني ـ تٓظِٝ مجع١ٝ أّ املؤَٓني ايٓطـا١ٝ٥ بعحُـإ ـ      ملعًُات ٚإدازٜات َدازع َٓطكيت

 ّ 9119أبسٌٜ  99ايطبت 

ـ يكا٤ تًٝفصْٜٛٞ ذٍٛ )ايتكِٜٛ ٚاالَتراْات( ـ إداز٠ بسْاَخ )قغاٜا تسب١ٜٛ( ـ بكٓا٠ ايػازق١ ايفغا١ٝ٥ ـ االآني  0

 ّ.9119أبسٌٜ  12

ختٝاز ٚإعداد ايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ( ـ ملعًُات َدٜٓـ١ ايػـازق١ يًخـدَات     ـ ذلاعس٠ أعكبٗا ذًك١ ْكاغ١ٝ ذٍٛ )ا  9

 ّ.9119أنتٛبس  90اإلْطا١ْٝ ـ اخلُٝظ 

ـ ذلاعس٠ أعكبٗا ذًك١ ْكاغ١ٝ ذٍٛ )ايتفاعـٌ ايضـفٞ .. ايٛاقـع ٚايطُـٛ ( ـ ملعًُـات َدزضـ١ ٚاضـط ايواْٜٛـ١            7

 9119ّأنتٛبس  11يًبٓات بايػازق١ ـ اخلُٝظ

)نٝفٝـ١ اضـتخداّ ايتكٓٝـات ايتعًُٝٝـ١( ـ ملعًُـات املسذًـ١ االبتدا٥ٝـ١ ـ جبُعٝـ١ أّ املـؤَٓني            ـ ٚزغ١ عٌُ ذـٍٛ    9

 ّ.9119ْٛفُرب  91بعحُإ ـ اخلُٝظ

ـ ذلاعــس٠ أعكبٗــا ذًكــ١ ْكاغــ١ٝ ذــٍٛ )أضــايٝب ايتػــٜٛل ٚإاــاز٠ ايدافعٝــ١ يًــتعًِ ايــراتٞ( ـ ملعًُــات زٚعــ١         1

 ّ.9119ْٛفُرب  19ايطٓدع بايػازق١ ـ ايطبت 

ـ ذلاعس٠ أعكبٗا ذًك١ ْكاغ١ٝ ذٍٛ )ايغعف ايترضًٝٞ يف املسذ١ً ايتأضٝط١ٝ( ـ ملعًُات َدزض١ َٝطًٕٛ    92

 ّ.9119ْٛفُرب  32ايتأضٝط١ٝ بايػازق١ ـ االآني 
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ـ ذلاعـس٠ أعكبٗـا ذًكـ١ ْكاغـ١ٝ ذـٍٛ )أُٖٝـ١ إاـاز٠ دافعٝـ١ ايتًُٝـرات يًـتعًِ( ـ ملعًُـات َدزضـ١ َٝطـًٕٛ                 99

 ّ.9119دٜطُرب  96االآني  ايتأضٝط١ٝ بايػازق١ ـ

ٚتٛظٝفٗا يف تدزٜظ ايعًّٛ( ـ يًُعًُني   ـ ٚزغ١ عٌُ بعٓٛإ )َضادز املعًَٛات ايع١ًُٝ ع٢ً غبه١ اإلْرتْت 91

 ّ.9111َازع  16ٚاملٛجٗني ـ تٓظِٝ مجع١ٝ أّ املؤَٓني بعحُإ ـ األزبعا٤ 

ِ    ـ ٚزغــ١ عُــٌ بعٓــٛإ )ايــتعًِ ايتعــاْٚٞ ٚايــتعًِ باالنتػــاف( ـ          93 َٓطكــ١ أّ   يًُعًُــني ٚاملــٛجٗني ـ تٓظــٝ

 ّ.9111ْٛفُرب  99ايكٜٝٛٔ ايتع١ًُٝٝ ـ ايوالاا٤ 

ـ ٚزغ١ عٌُ ملد٠ غٗس ناٌَ ذٍٛ )تٛظٝف بساَخ احلاضٛب يف تعًِٝ ايهباز( ـ يًُعًُات ٚاإلدازٜات يف إَاز٠  96

 ّ.1222ْٜٛٝٛ  91َاٜٛ إىل  11عحُإ تٓظِٝ مجع١ٝ أّ املؤَٓني ايٓطا١ٝ٥ بعحُإ ـ َٔ 

ـ ذلاعس٠ أعكبٗا ذًك١ ْكاغ١ٝ ذٍٛ )أ١ُٖٝ ايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ ٚأاسٖا ع٢ً ايطايبات( ـ ي١٦ًٝٗ ايتدزٜطـ١ٝ     90

 ّ.1222أنتٛبس  96 دزض١ ايٓص١ٖ اإلعداد١ٜ بأبٛظيب ـ ايطبت 

99           ً ٦ٝٗــ١ ـ ذلاعــس٠ أعكبٗــا ذًكــ١ ْكاغــ١ٝ ذــٍٛ )تكٓٝــات ايــتعًِ احلدٜوــ١ ٚأاسٖــا يف ايعًُٝــ١ ايتعًُٝٝــ١( ـ ي

 ّ.1222أنتٛبس  99ايتدزٜط١ٝ  دزض١ ايظفس٠ ايعًٝا بأبٛظيب ـ االآني 

ـ ٚزغ١ عٌُ بعٓٛإ )اإلبداع ٚاالبتهاز يف طسم تدزٜظ ايعًّٛ باملسذًـ١ ايتأضٝطـ١ٝ( ـ ملعًُـات َدزضـ١ َـسِٜ         97

 ّ.1222ْٛفُرب  99ايتأضٝط١ٝ بايػازق١ ـ ايطبت 

ٝـ       99 ١ تطـاِٖ يف تُٓٝـ١ ايـتفهري اإلبـداعٞ( ـ ملعًُـات َـدازع املسذًـ١         ـ ٚزغـ١ عُـٌ بعٓـٛإ )اضـرتاتٝحٝات تعًُٝ

 ّ.1222ْٛفُرب  91االبتدا١ٝ٥  د١ٜٓ أبٛظيب ـ تٓظِٝ َدزض١ خدث١ ايهرب٣ بأبٛظيب ـ األذد 

ـ ٚزغــ١ عُــٌ بعٓــٛإ )نٝفٝــ١ اضــتخداّ اإلْرتْــت نتكٓٝــ١ تعًُٝٝــ١( ـ ملعًُــات َدزضــ١ ايٓصٖــ١ اإلعدادٜــ١        91

 ّ.1222ْٛفُرب  10يطبت  د١ٜٓ أبٛ ظيب ـ ا

ـ ذلاعس٠ أعكبٗا ذًك١ ْكاغ١ٝ  ٓاضب١ ٜـّٛ ايب٦ٝـ١ ايـٛط  ـ املٗتُـٕٛ ٚاملٗتُـات بايب٦ٝـ١ ٚمحاٜتٗـا تٓظـِٝ            12

 ّ.1229فرباٜس  6َسنص ايرباَخ اخلاص١ ٚايتعًِٝ املطتُس جباَع١ اإلَازات ـ األذد 

ايبرـث ايرتبـٟٛ( ـ ملعًُـات َدزضـ١ ايظفـس٠        ـ ذلاعس٠ أعكبٗا ذًك١ ْكاغـ١ٝ ذـٍٛ )ايطـسم ايعًُٝـ١ إلجـسا٤       19

 ّ.1229فرباٜس  16ايعًٝا يًبٓات  د١ٜٓ شاٜد ـ ايطبت 

ـ ٚزغ١ عٌُ ذٍٛ )صٝاغ١ األٖداف ايتع١ًُٝٝ( ـ ملعًُات َدزض١ ايظفس٠ ايعًٝا يًبٓات  د١ٜٓ شاٜد ـ ايوالاـا٤     11

 ّ.1229َازع  12



Page 23 of 32 
 

ٛصٍ احلضـ١ املدزضـ١ٝ          13 إىل َتعـ١ َـٔ خـالٍ تٛظٝـف ايتكٓٝـات ايتعًُٝٝـ١ ( ـ         ـ ٚزغـ١ عُـٌ بعٓـٛإ )نٝـف  ـ

 ّ.1229َازع  17ي١٦ًٝٗ ايتدزٜط١ٝ ٚاإلداز١ٜ  دزض١ ايسٜٚظ ايوا١ْٜٛ يًبٓات ـ ايوالاا٤ 

ـ ذلاعس٠ أعكبٗا ذًك١ ْكاغ١ٝ ذٍٛ )ّٜٛ نٛنب األزص( ـ يًُٗتُني ٚاملٗتُات بايب١٦ٝ ٚمحاٜتٗا تٓظِٝ    16

 ّ. 1229أبسٌٜ   19طتُس جباَع١ اإلَازات ـ األذد َسنص ايرباَخ اخلاص١ ٚايتعًِٝ امل

ـ ذلاعس٠ أعكبٗا ذًكـ١ ْكاغـ١ٝ ذـٍٛ )ٜـّٛ ايب٦ٝـ١ ايعـاملٞ( ـ يًُٗـتُني ٚاملٗتُـات بايب٦ٝـ١ ٚمحاٜتٗـا تٓظـِٝ               10

 ّ. 1229ْٜٛٝٛ   0َسنص ايرباَخ اخلاص١ ٚايتعًِٝ املطتُس جباَع١ اإلَازات ـ ايوالاا٤ 

ْكاغــ١ٝ ذــٍٛ )إاــاز٠ دافعٝــ١ ايتًُٝــرات يًــتعًِ( ـ ي٦ًٝٗــ١ ايتدزٜطــ١ٝ ٚاإلدازٜــ١         ـ ذلاعــس٠ أعكبٗــا ذًكــ١      19

 ّ.1229ضبتُرب  19 دزض١ أز٣ٚ االبتدا١ٝ٥ ايعًٝا يًبٓات ـ األزبعا٤ 

ـ ذلاعس٠ أعكبٗـا ذًكـ١ ْكاغـ١ٝ ذـٍٛ )اإلبـداع يف ايعًُٝـ١ ايرتبٜٛـ١: ٚضـا٥ً٘ ْٚتا٥حـ٘( ـ ي٦ًٝٗـ١ ايتدزٜطـ١ٝ               17

 ّ.1221َازع  99سٜٚظ ايوا١ْٜٛ يًبٓات ـ االآني ٚاإلداز١ٜ  دزض١ اي

ـ ٚزغ١ عٌُ َفتٛذ١ يف )اضتخداّ احلاضب اآليٞ يف ايتدزٜظ ـ َبتدئ( ـ يًُعًُني ٚاملعًُات بٛشاز٠ ايرتبٝـ١      19

دٜطُرب  97إىل ايوالاا٤   9ٚايتعًِٝ ٚايػباب ٚفكامت خلط١ َسنص أبٛظيب يًرباَخ ايتدزٜب١ٝ ٚايف١ٝٓ ـ َٔ األذد 

1221ّ. 

ـ ٚزغــ١ عُــٌ ذــٍٛ )انتػــاف ايعًــِ َــع األطفــاٍ( ـ َعًُــات َدزضــ١ خدثــ١ ايهــرب٣ بــأبٛظيب ـ األذــد                  11

 ّ.1223َازع   1

ـ ٚزغ١ عٌُ ذٍٛ )تك١ٝٓ املعًَٛات( ـ ملعًُات َٚٛجٗات زٜاص األطفاٍ باملٓطك١ ايػسبٝـ١ ـ َسنـص ايتـدزٜب      32

 .1223َّازع  92ٚايتأٌٖٝ ايرتبٟٛ  د١ٜٓ شاٜد ـ االآني 

ـ ٚزغ١ عٌُ َفتٛذ١ يف )اإلْرتْت نُضدز يًتعًِ( ـ يًُعًُني ٚاملعًُات بٛشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًـِٝ ٚايػـباب      39

 ّ.1223َازع  32إىل ايوالاا٤  99ٚفكامت خلط١ َسنص أبٛظيب يًرباَخ ايتدزٜب١ٝ ٚايف١ٝٓ ـ َٔ األذد 

31      ٜ  13ٔ َٚعًُـات َٓطكـ١ أبـٛظيب ـ األذـد      ـ ٚزغ١ عٌُ بعٓٛإ )ايـتعًِ باالنتػـاف( ـ ملعًُـات َدزضـ١ أجٓـاد

 ّ.1223َازع 

ـ يكـا٤ تًٝفصٜـْٛٞ بعٓـٛإ )عالقـ١ ايطايـب بـاملعًِ( ـ إداز٠ بسْـاَخ )ايٓٛافـر األزبـع( بايكٓـا٠ ايسابعـ١ ايفغـا١ٝ٥                33

 ّ.1223أبسٌٜ   93بتًٝفصٜٕٛ عحُإ ـ األذد 

يًعـاًَني ٚايعـاَالت بـٛشاز٠ ايرتبٝـ١     ـ ٚزغ١ عٌُ َفتٛذـ١ بعٓـٛإ )َكدَـ١ يف احلاضـب اآليـٞ ٚتػـػًٝ٘( ـ          21
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 44أبسٌٜ إىل األذد  41ٚايتعًِٝ ٚايػباب ٚفكامت خلط١ َسنص أبٛظيب يًرباَخ ايتدزٜب١ٝ ٚايف١ٝٓ ـ َٔ األذد   

 ّ.4002َاٜٛ 

ـ ٚزغ١ عٌُ يف إطاز إجسا٤ات دزاض١ َٝدا١ْٝ ب١ٝٓٝ مجاع١ٝ بعٓٛإ )ٚاقع أضايٝب ايتـدزٜظ املطـتخد١َ َـٔ      30

باملسذًــ١ األضاضــ١ٝ( ـ ايطــاد٠ َــٛجٗٞ املــٛاد األضاضــ١ٝ  ٓطكــ١       1ـ     9ٛاد األضاضــ١ٝ يف ايضــفٛف ِقبــٌ َعًُــٞ املــ

أبـٛظيب ايتعًُٝٝــ١ ٚاملٓطكــ١ ايػسبٝــ١ ايتعًُٝٝــ١ ـ تٓظــِٝ جاَعــ١ اإلَــازات بايتعــإٚ َــع ٚشاز٠ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ     

 ّ. 1223( أنتٛبس 99ـ  99ٚايػباب ـ اخلُٝظ ٚاجلُع١ ٚايطبت )

عٌُ بعٓٛإ )إعداد ايبرث ايرتبٟٛ اإلجسا٥ٞ( ـ يًُدزضات ٚاملٛجٗات  دزض١ بٝع١ ايسعٛإ  د١ٜٓ ـ ٚزغ١  39

 ّ.1223دٜطُرب  99غٝااٞ ـ ايوالاا٤ 

ـ يكا٤ تًٝفصْٜٛٞ بعٓٛإ )اإلْرتْت: فٛا٥د عظ١ُٝ .. ٚرلاطس مج١( ـ إداز٠ بسْاَخ )ايٓٛافر األزبع( بايكٓا٠    21

 ّ.4002دٜطُرب  42عحُإ ـ األذد ايسابع١ ايفغا١ٝ٥ بتًٝفصٜٕٛ 

ـ ٚزغــ١ عُــٌ يف يكــا٤ٜٔ ذــٍٛ )نٝفٝــ١ إعــداد ايبرــث ايعًُــٞ( ـ ملعًُــات َدزضــ١ عُــس٠ بٓــت عبــد ايــسمحٔ        39

 ّ.1226أبسٌٜ  91،  0يًتعًِٝ ايواْٟٛ  د١ٜٓ ايسٜٚظ ـ االآني 

31        ٜ ٓــ١ غٝــااٞ ـ ايوالاــا٤    ـ ٚزغــ١ عُــٌ بعٓــٛإ )طــسم تفعٝــٌ ايــتعًِ ايتعــاْٚٞ( ـ َعًُــات زٚعــ١ ايطــراب  د

 ّ.1226أبسٌٜ   9

ـ ٚزغ١ عٌُ بعٓٛإ )ايتٛظٝف ايفاعٌ يًراضٛب يف دلاٍ ايتعًِٝ( ـ ملعًُٞ املسذ١ً ايواْٜٛـ١ يف َـدٕ يٝـٛا       10

ٌ ايرتبٟٛ يًُٓطك١ ايػسب١ٝ ايتع١ًُٝٝ ببدع شاٜد . ايطبت  ِ َسنص ايتدزٜب ٚايتأٖٝ  41ٚبدع شاٜد ٚاملسفأ ـ تٓظٝ

 ّ. 4001أبسٌٜ 

 انُشاطاث انخٍ خططج ذلا وَفذحها يف خذيت اجملخًع )خارس اعايعت( )خالل عًهٍ بكهُات انرتبُات ابع عشزر :
 جايعت اإلياراث(:

 9    ٕ ـ )االجتاٖـات احلدٜوـ١ يف تـدزٜظ ايعًـّٛ( ـ ملعًُـات َٚٛجٗـات ايعًـّٛ  ٓطكـ١ عحُـإ              ـ ٚزغـ١ عُـٌ بعٓـٛا

 ّ.9117أنتٛبس 91ايتع١ًُٝٝ ـ األذد 

 خالل يذة عًهٍ بكهُت انرتبُت جايعت سىهاس:أَشطت انًُى ادلهٍُ وانبحزٍ انخٍ قًج بها :  خايس عشز 

( جباَعـ١ ضـٖٛاد   ICLاجتٝاش دٚز٠ ختضض١ٝ يف دلاٍ احلاضبات اآلي١ٝ ٚنٝف١ٝ عًُـٗا ْظُتٗـا غـسن١ )    *

 ّ. 4331باالغرتاى َع ن١ًٝ ايتحاز٠ بطٖٛاد خالٍ غٗس ٜٓاٜس عاّ 



Page 25 of 32 
 

ــِٝ      ايدزاضــ١ ايراتٝــ١ املطــت   * ــتعًِ يف َــسذًيت ايتعً ــِٝ ٚاي ــٛتس ٚتٛظٝفــ٘ يف َٛاقــف ايتعً ك١ً يف دلــاالت ايهُبٝ

 ّ. 9117ّ إىل عاّ  9116اجلاَعٞ ٚقبٌ اجلاَعٞ خالٍ ايفرت٠ َٔ فرباٜس 

* ذغٛز دٚز٠ تدزٜب١ٝ جباَع١ ضٖٛاد يف إطاز َػسٚع ت١ُٝٓ قدزات أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتـدزٜظ ٚايكٝـادات بعٓـٛإ :    

 ّ. 1226دٜطُرب  99 _ 96فعاٍ" خالٍ املد٠ "َٗازات االتضاٍ اي

* ذغٛز دٚز٠ ت١ُٝٓ قدزات أعغا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـدزٜظ بعٓـٛإ "تٛظٝـف تهٓٛيٛجٝـا ايتعًـِٝ يف ايتـدزٜظ اجلـاَعٞ"         

 ّ. 1220فرباٜس  97 _ 90 سنص تطٜٛس ايتعًِٝ اجلاَعٞ به١ًٝ ايرتب١ٝ جباَع١ عني مشظ خالٍ ايفرت٠ 

فرباٜـس   16املدزبني يف دلاٍ اضتخداّ ايتهٓٛيٛجٝا يف ايتعًِٝ ّٜٛ اخلُٝظ املٛافـل  * ذغٛز ٚزغ١ عٌُ ملدزبٞ 

ّ ٚذيو يف إطاز املػسٚع ايكَٛٞ يتطٜٛس نًٝات ايرتب١ٝ جبُٗٛزٜـ١ َضـس ايعسبٝـ١، ٚذيـو بهًٝـ١ ايبٓـات        1220

 جباَع١ عني مشظ.

ICDL - tional Computer Interna* احلضــٍٛ عًــ٢ غــٗاد٠ ايسخضــ١ ايدٚيٝــ١ يكٝــاد٠ ايهُبٝــٛتس  )   

Driving License.)

 خالل يذة عًهٍ بكهُت انرتبُت جايعت اإلياراث:أَشطت انًُى ادلهٍُ وانبحزٍ انخٍ قًج بها :  سادس عشز 

ـ ذغــٛز ٚزغــ١ عُــٌ يعــسص اإلطــاز املفــاُٖٝٞ ٚزلٜــ١ ٚزضــاي١ ايهًٝــ١ عًــ٢ أعغــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــدزٜظ بايهًٝــ١،      9

 ّ.1222أنتٛبس  19ٚد. بط١ُ خغس به١ًٝ ايرتب١ٝ ـ ايطبت    ٝدزأ . د / عبد ايًطٝف ذطني ذ  تٓفٝر:

ـ االغرتاى يف بسْاَخ تدعِٝ اضتخداّ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ جباَع١ اإلَازات طسم ايتدزٜظ املطـٛز٠ )ٜـَٛٞ     1

 ّ( يف َٛعٛعٞ: 1222ْٛفُرب  96ـ  93االآني ٚايوالاا٤ 

 دزٜظ.أ ـ اضتخداَات تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات يف ايتعًِ ٚايت

 ب ـ تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات يف ايتعًِ ٚايتدزٜظ: تطبٝكات ع١ًُٝ يف جاَع١ اإلَازات.

ـ ذغٛز ذًك١ ْكاغ١ٝ يف بٓا٤ ايُٓاذد ٚاختبازٖا يف ايعًّٛ ايٓفط١ٝ ٚايرتب١ٜٛ"ألعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  سانص  3

 ّ.1222ْٛفُرب 12االْتطاب املٛج٘ ـ االآني 

ــتعًِ        6 ــا    Active Learningايٓػــط )ـ ذغــٛز ٚزغــ١ عُــٌ ذــٍٛ اي ــل َــٔ جاَعــ١ نايٝفٛزْٝ ــر فسٜ ( تٓفٝ

احله١َٝٛ: د. ضإ َازنٛع ، ٚد. َازى بايدٜٚٔ ، ٚد. أيٝظ نٜٛتػٛ ، ٚد. جانٞ ااْٚد ، ٚد. جبٞ نًٝٞ به١ًٝ 

 ّ. 1221فرباٜس  99، ٚايطبت  91ايرتب١ٝ جاَع١ اإلَازات ـ ايوالاا٤ 

" ـ اييت ْظُٗا َسنص تك١ٝٓ املعًَٛـات    ERMSSـ ذغٛز ٚزغ١ عٌُ "ايٓظاّ اإليهرتْٚٞ إلداز٠ ٚدعِ ايبرٛث   0



Page 26 of 32 
 

 ّ.1221ضبتُرب  11جباَع١ اإلَازات ـ األذد 

( يف ايتعًـِٝ اإليهرتْٚـٞ" تٓفٝـر:د. عبـد     Blackboard Learningـ ذغـٛز ٚزغـ١ عُـٌ ذٍٛ:"اضـتخداّ )      2

 ّ.4004ْٛفُرب  42َسنص تك١ٝٓ املعًَٛات جباَع١ اإلَازات ـ األزبعا٤   طٞ ـايسمحٔ املخاليف ٚد. خايد قبا

ـ ذغـٛز ايـدٚز٠ ايتدزٜبٝـ١ ألعغـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـدزٜظ يتكٓٝـات املعًَٛـات )تٓفٝـر د. ذلُـد ايـربٝي ـ قطـِ تكٓٝـ١                 7

    ٛ َــات جباَعــ١ املعًَٛــات جباَعــ١ اإلَــازات(.  سنــص االْتطــاب املٛجــ٘ باملسفــأ بايتعــإٚ َــع َسنــص تكٓٝــ١ املعً

 ّ.1226َاٜٛ  11َازع إىل ايطبت  93اإلَازات ـ َٔ ايطبت 

 عشز : أمساء اعًعُاث واألقساو انعهًُت انخٍ شاركج )أو ياسنج أشارك( يف عضىَخها: سابع 

 ّ يآلٕ. 9119عغٛ اجلُع١ٝ املضس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ َٓر عاّ  *

 ّ يآلٕ. 9119اّ عغٛ اجلُع١ٝ املضس١ٜ يًُٓاٖخ ٚطسم ايتدزٜظ َٓر ع *

 ّ يآلٕ. 1222عغٛ اجلُع١ٝ املضس١ٜ يًكسا٠٤ ٚاملعسف١ َٓر عاّ  *

 ّ )مت جتُٝد أعُاٍ اجلُع١ٝ ذايٝامت(.9119عغٛ زابط١ ايرتب١ٝ احلدٜو١ جبُٗٛز١ٜ َضس ايعسب١ٝ َٓر عاّ  *

 ّ يآلٕ. 1226* عغٛ اجلُع١ٝ املضس١ٜ يتهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ َٓر ٜٛيٝٛ  

 ّ يآلٕ.  1226* عغٛ اجلُع١ٝ ايعسب١ٝ يتهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ َٓر ٜٛيٝٛ 

، 9116عغٛ ٚأَني دلًظ قطِ املٓاٖخ ٚطسم ايتدزٜظ به١ًٝ ايرتب١ٝ بطٖٛاد ـ جاَع١ ضـٖٛاد خـالٍ أعـٛاّ      *

9110 ،9119 ،9117. 

 ٍت جايعت سىهاس( يف ادلذة عشز : ادلؤمتزاث وانُذواث انعهًُت انخٍ شاركج فُها )خالل عًهٍ بكهُت انرتبُ راي
 و: 4002و إىل أغسطس  4001و، ويٍ َىَُى  4331أغسطس  24و إىل  4331يارس  44يٍ 

ـ َــؤمتس اجلُعٝــ١ املضــس١ٜ يًُٓـاٖخ ٚطــسم ايتــدزٜظ ايطــادع )َٓــاٖخ ايتعًــِٝ بــني اإلثابٝــات ٚايطــًبٝات(     9 

إىل اخلُٝظ  9ٚطسم ايتدزٜظ ـ َٔ االآني  َػازن١ باحلغٛز ٚاملٓاقػ١ ايبٓا٠٤ ـ اجلُع١ٝ املضس١ٜ يًُٓاٖخ    ـ

 9116ّأغططظ  99

ــاْٟٛ ٚ ــدٜات ايكــسٕ احلــادٟ              1 ــِٝ ايو ــدزٜظ ايطــابع )ايتعً ــاٖخ ٚطــسم ايت ــ١ املضــس١ٜ يًُٓ ـ َــؤمتس اجلُعٝ

 7َػازن١ باحلغٛز ٚاملٓاقػ١ ايبٓا٠٤ ـ اجلُع١ٝ املضس١ٜ يًُٓاٖخ ٚطـسم ايتـدزٜظ ـ َـٔ االاـٓني         ٚايعػسٜٔ( ـ 

 ّ .9110أغططظ  92 إىل اخلُٝظ
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َػـازن١ باحلغـٛز ٚاملٓاقػـ١ ايبٓـا٠٤ ـ        ـ املؤمتس ايعًُٞ ايوأَ يًحُع١ٝ املضس١ٜ يًُٓـاٖخ ٚطـسم ايتـدزٜظ ـ      3

 ّ.9119أغططظ  90إىل اخلُٝظ  91اجلُع١ٝ املضس١ٜ يًُٓاٖخ ٚطسم ايتدزٜظ ـ َٔ االآني 

ث عٓٛاْـ٘ " َـد٣ فعصايٝـ١ بسْـاَخ َكـرت  يدزاضـ١       ـ املؤمتس ايعًُٞ األٍٚ يًب١٦ٝ جباَع١ ذًـٛإ ـ َػـازن١ ببرـ      6

بعض َػهالت تًٛث ايب١٦ٝ ٚأاسٙ يف ايترضٌٝ املعسيف ٚاالجتـاٙ سلـٛ تًـٛث ايب٦ٝـ١ يـد٣ طايبـات غـعب١ ايطفٛيـ١         

 ّ 9117أبسٌٜ  3إىل اخلُٝظ  9به١ًٝ ايرتب١ٝ بطٖٛاد " ـ جاَع١ ذًٛإ ـ َٔ ايوالاا٤ 

ــ١ املضــــــــ                0 ــٞ األٍٚ يًحُعٝــــــ ــؤمتس ايعًُــــــ ــسٕ    ـ املــــــ ــ١ يًكــــــ ــ١ ايعًُٝــــــ ــ١ )ايرتبٝــــــ ــ١ ايعًُٝــــــ س١ٜ يًرتبٝــــــ

ٔ      ـ ٚايعػسٜٔ(  احلادٟ  92األذـد    َػازن١ باحلغٛز ٚاملٓاقػ١ ايبٓا٠٤ ـ اجلُع١ٝ املضس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ ـ َـ

 ّ.9117أغططظ  93إىل األزبعا٤ 

ــ ـ املــؤمتس ايعًُــٞ ايطــادع عػــس يًحُعٝــ١ املضــس١ٜ يًُٓــاٖخ ٚطــسم ايتــدزٜظ )تهــٜٛٔ املعًــِ(          9 َػــازن١   ـ

              ٔ ــدزٜظ ـ َــ ــاٖخ ٚطــسم ايت ــ١ املضــس١ٜ يًُٓ ــا٠٤ ـ اجلُعٝ ــا٤   باحلغــٛز ٚاملٓاقػــ١ ايبٓ إىل اخلُــٝظ  19األزبع

 ّ.1226ٜٛيٝٛ   11

ــايٛطٔ          7 ــاٖخ ايعًـــّٛ بـ ــاد ايػا٥بـــ١ يف َٓـ ــأَ يًحُعٝـــ١ املضـــس١ٜ يًرتبٝـــ١ ايعًُٝـــ١ )األبعـ ـ املـــؤمتس ايعًُـــٞ ايوـ

ٔ  َػازن١ باحلغٛز ٚاملٓاقػ١   ـ ايعسبٞ( إىل األزبعـا٤   10األذـد    ايبٓا٠٤ ـ اجلُع١ٝ املضس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ ـ َ

 ّ.1226ٜٛيٝٛ  19

َػـازن١ باحلغـٛز ٚاملٓاقػـ١ ايبٓـا٠٤ ـ اجلُعٝـ١         ـ املؤمتس ايعًُٞ ايتاضع يًحُع١ٝ املضس١ٜ يًرتبٝـ١ ايعًُٝـ١ ـ     9

 ّ.1220أغططظ  1إىل ايوالاا٤  32ايطبت   املضس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ ـ َٔ

َػـازن١ باحلغـٛز ٚاملٓاقػـ١ ايبٓـا٠٤ ـ اجلُعٝـ١         ـ املؤمتس ايعًُٞ ايعاغس يًحُع١ٝ املضس١ٜ يًرتبٝـ١ ايعًُٝـ١ ـ     7

 ّ.1229أغططظ  1إىل األزبعا٤  39االآني  املضس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ ـ َٔ

 يعت اإلياراث(:: ادلؤمتزاث وانُذواث انعهًُت انخٍ شاركج فُها )خالل عًهٍ بكهُت انرتبُت جا حاسع عشز 

ـ املـؤمتس ايعًُـٞ ايوـاْٞ يًحُعٝـ١ املضـس١ٜ يًرتبٝـ١ ايعًُٝـ١ )إعـداد َعًـِ ايعًـّٛ يًكـسٕ احلـادٟ ٚايعػـسٜٔ( ـ                 9

أغطـطظ   0إىل األزبعـا٤   1َػازن١ باحلغٛز ٚاملٓاقػ١ ايبٓا٠٤ ـ اجلُع١ٝ املضس١ٜ يًرتبٝـ١ ايعًُٝـ١ ـ َـٔ األذـد      

9119.ّ 

اذا ٚنٝـف ( ـ َػـازن١ بٛزقـ١ حبوٝـ١ بعٓـٛإ" تفسٜـد تعًـِٝ ايعًـّٛ األضاضـ١ٝ يف           ـ )ْد٠ٚ إعاد٠ بٓا٤ ايتعًِٝ: ملـ   1

 10بسْاَخ إعداد املعًِ به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ اإلَازات ايعسبٝـ١ املترـد٠ " ـ  سنـص االْتطـاب بايػـازق١ ـ األزبعـا٤         

 ّ. 9119ْٛفُرب 
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َػـازن١ باحلغـٛز ٚاملٓاقػـ١ ايبٓـا٠٤ ـ        ( ـ ـ َؤمتس )ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايٛطٔ ايعسبـٞ يف عـ٤ٛ َـتػريات ايعضـس      3

 ّ.9119دٜطُرب  90إىل ايوالاا٤  93ن١ًٝ ايرتب١ٝ جباَع١ اإلَازات ـ َٔ األذد 

ـ املـؤمتس ايعًُـٞ ايوايــث يًحُعٝـ١ املضـس١ٜ يًرتبٝــ١ ايعًُٝـ١ )َٓـاٖخ ايعًـّٛ يًكــسٕ احلـادٟ ٚايعػـسٜٔ: زلٜــ١             6

عغـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـدزٜظ سلـٛ تٛظٝـف ايتحٗٝـصات ايتهٓٛيٛجٝـ١        َطتكب١ًٝ( ـ َػـازن١ ببرـث بعٓـٛإ: " اجتاٖـات أ     

ٚعالقتٗا بدزج١ اضتخداَِٗ ما َٚـد٣ اضـتفاد٠ طـالب ايػـعب ايعًُٝـ١ بهًٝـات ايرتبٝـ١ جباَعـ١ جٓـٛب ايـٛادٟ           

 ّ. 9119ٜٛيٝٛ  19إىل األزبعا٤  10َٓٗا " ـ اجلُع١ٝ املضس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ ـ َٔ األذد 

أّ املــؤَٓني ايٓطــا١ٝ٥ بعحُــإ  ــت غــعاز )ايعُــٌ ايٓطــا٥ٞ يف دٚيــ١ اإلَــازات .. ٚاقــع   ـ املــؤمتس األٍٚ جلُعٝــ١    0

ـ  97َػازن١ باحلغٛز ٚاملٓاقػ١ ايبٓا٠٤ ـ مجع١ٝ أّ املؤَٓني ايٓطا١ٝ٥ بعحُإ ـ َٔ األزبعا٤ ٚاخلُٝظ   ٚآفام( ـ

 ّ .9111ْٛفُرب  99

ًٝـ١ ايرتبٝـ١ ٚ ضـعاد٠ ايـدنتٛز/ َـدٜس جاَعـ١       ـ ٚزغ١ عٌُ إق١ًُٝٝ بتهًٝف َٔ األضتاذ ايدنتٛز / عُٝـد ن   9

اإلَازات ذٍٛ: )إدخـاٍ ايكغـاٜا ايب٦ٝٝـ١ يف املٓـاٖخ ايدزاضـ١ٝ يف دٍٚ اخلًـٝخ ايعسبٝـ١( ـ املػـازن١ بٛزقـ١ حبوٝـ١             

عٓٛاْٗا )املػهالت ايب١ٝ٦ٝ: َدخٌ يبٓا٤ ٚتطٜٛس املٓاٖخ ايتع١ًُٝٝ(. ٚاالث أٚزام تكٛمي١ٝ تٓاٚيت: )نٝف١ٝ إدَاد 

ايتٓٛع احلٟٝٛ( ٚ)املـٛازد املا٥ٝـ١( ٚ)ايب٦ٝـ١ ٚايتُٓٝـ١ يف املٓـاٖخ ايدزاضـ١ٝ يـدٍٚ اخلًـٝخ ايعسبٝـ١( ـ ام٦ٝـ١            َفاِٖٝ 

اال اد١ٜ يًب١٦ٝ بدٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ املترد٠ بايتعـإٚ َـع ٚشاز٠ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ ٚايػـباب َٚهتـب ايرتبٝـ١        

 ّ . 9111ْٛفُرب  13إىل ايوالاا٤  19ايعسبٞ يدٍٚ اخلًٝخ ـ َٔ األذد 

َػازن١ باحلغٛز ٚاملٓاقػ١ ايبٓا٠٤ ـ املػسفٕٛ ع٢ً ًَرل )َدازع    ـ ْد٠ٚ )خطط ٚبساَخ االْتطاب املٛج٘( ـ  7

 ّ .9111ْٛفُرب   13ٚجاَعات( جبسٜد٠ ايبٝإ اإلَازات١ٝ ـ ايوالاا٤ 

َػازن١ باحلغٛز   يًُٛاط١ٓ( ــ املؤمتس ايعًُٞ اخلاَظ يًحُع١ٝ املضس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ )ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ  9

 ّ .1229أغططظ  9ٜٛيٝٛ إىل األزبعا٤  11ٚاملٓاقػ١ ايبٓا٠٤ ـ اجلُع١ٝ املضس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ ـ َٔ األذد 

َػــازن١   ـ َــؤمتس اجلُعٝــ١ املضــس١ٜ يًُٓــاٖخ ٚطــسم ايتــدزٜظ )َٓــاٖخ ايتعًــِٝ يف عــ٤ٛ َفٗــّٛ األدا٤( ـ            1

ٝـ        10إىل اخلُـٝظ   16  ١ املضـس١ٜ يًُٓـاٖخ ٚطـسم ايتـدزٜظ ـ َـٔ األزبعـا٤        باحلغـٛز ٚاملٓاقػـ١ ايبٓـا٠٤ ـ اجلُع

 ّ .1221ٜٛيٝٛ 

ـ ْـد٠ٚ )سلـٛ غـسان١ فاعًـ١ بـني نًٝـ١ ايرتبٝـ١ ٚٚشاز٠ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ ٚايػـباب بدٚيـ١ اإلَـازات ايعسبٝـ١                92

ٝـ            ١ ايرتبٝـ١ جباَعـ١   املترد٠( ـ إعداد ٚتٓفٝر عـسص تكـ  َتهاَـٌ عـٔ َسانـص االْتطـاب املٛجـ٘ ْٚػـاطاتٗا ـ نً

 ّ . 1222أبسٌٜ  99اإلَازات ـ األذد 

َػـازن١ باحلغـٛز     ـ املؤمتس ايعًُٞ ايطابع يًحُع١ٝ املضس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ )سلٛ تسب١ٝ ع١ًُٝ أفغـٌ( ـ    99

 ّ . 1223ٜٛيٝٛ  32إىل األزبعا٤  17ٚاملٓاقػ١ ايبٓا٠٤ ـ اجلُع١ٝ املضس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ ـ َٔ األذد 
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متس )إعداد املعًِ يصيفٝـ١ ايوايوـ١( ـ َػـازن١ ببرـث عٓٛاْـ٘ )اضـتخداّ اإلْرتْـت ٚايربٜـد اإليهرتْٚـٞ يف           ـ َؤ  91

تدزٜظ ٚذد٠ "ايٛزاا١" ٚأاسُٖا يف ايترضٌٝ األنادميٞ ٚايكًل سلٛ اضتخداّ اإلْرتْت يد٣ طايبات االْتطـاب  

 ّ .1223أنتٛبس   13إىل اخلُٝظ  19 املٛج٘ باإلَازات( ـ ن١ًٝ ايرتب١ٝ جباَع١ اإلَازات ـ َٔ ايوالاا٤

َػـازن١ باحلغـٛز ٚاملٓاقػـ١ ايبٓـا٠٤ ـ املٓتـد٣ اإلضـالَٞ            ـ ْـد٠ٚ )اكافـ١ اإلْرتْـت ٚأاسٖـا عًـ٢ ايػـباب( ـ         93

 ّ .1226ٜٓاٜس  93إىل ايوالاا٤  99جاَع١ ايػازق١   دا٥س٠ ايوكاف١ ٚاإلعالّ ـ َٔ األذد 

 ٌ(:اخلهُ ُتايعت اعانخٍ شاركج فُها )خالل عًهٍ بكهُت انرتبُت : ادلؤمتزاث وانُذواث انعهًُت  عشزو 

 32ـ   11َٓتد٣ ايبرث ايعًُـٞ ايرتبـٟٛ األٍٚ املٓعكـد بهًٝـ١ ايرتبٝـ١ جاَعـ١ ايبرـسٜٔ خـالٍ ايفـرت٠ َـٔ            .9

 ّ. 1221أبسٌٜ 

1.       ٞ اإليهرتْٚــٞ : "ايـتعًِ  جباَعـ١ ايبرـسٜٔ    املـؤمتس ٚاملعـسص ايـدٚيٞ ايوــاْٞ ملسنـص شٜـٔ يًـتعًِ اإليهرتْٚــ

 .1229عاّ  "ٚجٛد٠ ايتعًِٝ ٚايتدزٜب: عُإ اجلٛد٠..عُإ املخسجات

: "دٚز ايتعًِ اإليهرتْٚٞ جباَع١ ايبرسٜٔ املؤمتس ٚ املعسص ايدٚيٞ ايوايث ملسنص شٜٔ يًتعًِ اإليهرتْٚٞ .3

 .1221عاّ  "يف تعصٜص دلتُعات املعسف١

ٞ ملسنص شٜٔ يًـتعًِ ا  ايسابعاملؤمتس ٚ املعسص ايدٚيٞ  .6  1إىل  7يف ايفـرت٠ َـٔ   جباَعـ١ ايبرـسٜٔ    إليهرتْٚـ

 .1293عاّ  "ٔبفٓدم نسٚإ بالشا ايبرسٜ 1293َاٜٛ 

 19 – 10 –عُـإ   –َؤمتس تهاٌَ رلسجات ايتعًِٝ َـع ضـٛم ايعُـٌ يف ايكطـاع ايعـاّ ٚاخلـاظ، األزدٕ        .0

٤ ٦ٖٝـــ١ ايتـــدزٜظ ٚمت عـــسص دزاضـــ١ بعٓـــٛإ "االذتٝاجـــات ايتدزٜبٝـــ١ ٚايهفـــا٠٤ ايراتٝـــ١ ألعغـــا 1291َـــازع 

 باجلاَع١ اخلًٝح١ٝ ٚعالقتٗا باجتاٖاتِٗ سلٛ ايتعًِ املدَخ".

عكـدتٗا ٦ٖٝـ١ عـُإ جـٛد٠      "Programmes-within – College Reviewsٚزغـ١ عُـٌ بعٓـٛإ "    .9

 بفٓدم نُٓطهٞ  ًُه١ ايبرسٜٔ.  1291ضبتُرب   10ايتعًِٝ ٚايتدزٜب  ًُه١ ايبرسٜٔ يف 

 ٌانخٍ شاركج يف أعًاذلا ختطُطًا وحُفُذًا )خالل عًهٍ بكهُت انرتبُت جايعت اإلياراث(::انه اٌ احلادٌ وانعشزو 

ـ عغ١ٜٛ جل١ٓ ايتخطٝط ٚايتٓفٝر ملعسص "ايٛضا٥ط ٚتكٓٝات ايتعًِٝ" ملسانص االْتطاب املٛج٘ خالٍ األعـٛاّ    9

ّ،  1221ـ    1229ّ، ٚ  1229ـ    1222ّ، ٚ  1222ـ    9111ّ، ٚ 9111ـ    9119ّ، ٚ 9119ـ    9117اجلاَعٝـ١  

 ّ. 1226ـ  1223ٚ

ـ عغ١ٜٛ ايًح١ٓ اإلعال١َٝ يٓد٠ٚ " املعًِ يف دٚيـ١ اإلَـازات ايعسبٝـ١ املترـد٠:  ـدٜات ايٛاقـع ٚزل٣ املطـتكبٌ"          1

امُلػّه١ً بكساز األضتاذ ايدنتٛز / املػسف ايعاّ ع٢ً االْتطاب املٛج٘ ٚاييت ُعكدت ّٜٛ اخلُٝظ املٛافل ايوأَ َٔ 

 . 9111أبسٌٜ 

ـ عغــ١ٜٛ ايفسٜــل امُلػــهٌ بكــساز أ.د / املػــسف عًــ٢ َسانــص االْتطــاب املٛجــ٘ يتطــٜٛس خطــط َطــاقات املٓــاٖخ       3
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 1222ّ إىل عاّ  9119ٚطسم ايتدزٜظ ٚتهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ باالْتطاب املٛج٘ خالٍ األعٛاّ اجلاَع١ٝ َٓر عاّ 

.ّ 

ــاقات           6 ــ١ ملطـ ــات املعسفٝـ ــٝف ٚاملتطًبـ ــع ايتٛصـ ــ١ ٚعـ ــ١ٜٛ جلٓـ ــا٤     ـ عغـ ــا٤   ايفٝصٜـ ــ١ )ايهُٝٝـ ــّٛ ايطبٝعٝـ ايعًـ

ايبٝٛيٛجٝـا(، ٚايسٜاعـٝات باملسذًـ١ ايواْٜٛـ١ امُلػـّه١ً بكـساز األضـتاذ ايـدنتٛز / عُٝـد نًٝـ١ ايرتبٝـ١ خـالٍ عـاّ              

 ّ.1222ّ ـ  9111

ُغـهلًت  ـ عغ١ٜٛ جل١ٓ احلضٍٛ ع٢ً ايرباَخ ايدزاض١ٝ ٚاملٓاٖخ ايعامل١ٝ املٓـاظس٠ يـرباَخ االْتطـاب املٛجـ٘ ايـيت         0

 ّ. 1222ـ  9111بكساز َٔ األضتاذ ايدنتٛز / املػسف ايعاّ ع٢ً َسانص االْتطاب املٛج٘ خالٍ ايعاّ اجلاَعٞ 

( ايضــادز عــٔ األضــتاذ 0ـ عغــ١ٜٛ ايًحٓــ١ االجتُاعٝــ١ ٚايــسذالت ايعًُٝــ١ بهًٝــ١ ايرتبٝــ١ امُلػــّه١ً بكــساز زقــِ )   9

 ّ. 1229/  1222اَعٞ ضبتُرب يًعاّ اجل 19ايدنتٛز / عُٝد ايه١ًٝ بتازٜخ 

ـ عغـ١ٜٛ جلٓـ١ اإلغـساف ٚاملتابعـ١ عًـ٢ تٓفٝـر " بسْـاَخ تطـٜٛس األدا٤ ايكٝـادٟ ملـدزا٤ املـدازع " خـالٍ ايفضـٌ                7

 ّ  د١ٜٓ أبٛظيب. 1229ـ  1222ايدزاضٞ ايواْٞ يًعاّ اجلاَعٞ 

عًُــٞ يهًٝــ١ ايرتبٝــ١" ـ عغــ١ٜٛ جلٓــ١ ايتخطــٝط ٚايتٓفٝــر ملػــازن١ َسانــص االْتطــاب املٛجــ٘ يف "األضــبٛع اي    9

إىل  19يعاَني َتتايٝني )األٍٚ: ُأقِٝ يف نًٝات ايطايبات  سنص اجلاَع١ بايعني خالٍ خالٍ املد٠ َـٔ ايطـبت   

إىل ايوالاا٤  91ّ، ٚايواْٞ: ُأقِٝ يف نًٝات ايطايبات باجلاَع١ يف ايفرت٠ َٔ األذد  1229َاٜٛ يعاّ  11ايوالاا٤ 

 ّ( 1221َاٜٛ يعاّ  19

١ٜ ايًح١ٓ اإلعال١َٝ يٓد٠ٚ : تطٜٛس َفاِٖٝ ايطفـٌ  سنـص االْتطـاب املٛجـ٘ بـدبٞ، امُلػـه١ًّ بكـساز َـٔ         ـ عغٛ  1

 ّ. 1221َاٜٛ  90ٚاييت مت تٓفٝرٖا ّٜٛ األزبعا٤ املٛافل   األضتاذ ايدنتٛز / املػسف ايعاّ ع٢ً َسانص االْتطاب

ايـدنتٛز / املػـسف ايعـاّ عًـ٢ َسانـص االْتطـاب       ـ عغ١ٜٛ بعض ايًحإ ايٓٛع١ٝ امُلػه١ًّ بكـساز َـٔ األضـتاذ      92

ــاّ اجلــاَعٞ     ــ١ ايبرــث ايعًُــٞ        1221ـ     1229املٛجــ٘ خــالٍ ايع ــات، ٚجلٓ ــا: جلٓــ١ اجلــداٍٚ ٚاالَتراْ َٗٓٚ ّ

 ٚاألْػط١ ايطالب١ٝ، ٚايًح١ٓ االجتُاع١ٝ ٚايسذالت، ٚجل١ٓ خد١َ اجلاَع١ ٚاجملتُع.

١ٝ" ٚ "ايًحٓــ١ االجتُاعٝـ١ ٚايــسذالت" املػــه١ً بكــساز األضــتاذ  ـ عغــ١ٜٛ جلـإ: "املهتبــات"، ٚ"اجلــداٍٚ ايدزاضــ    99

 ّ. 1223/  1/  9ايدنتٛز / َدٜس َسنص االْتطاب املٛج٘ باملسفأ بتازٜخ 

ــ١           91 ــتاذ ايـــدنتٛز / عُٝـــد نًٝـ ــساز األضـ ــّه١ً بكـ ــع " املػـ ــ١ ٚاجملتُـ ــ١ اجلاَعـ ــ١ٜٛ جلٓـــ١ " غـــ٦ٕٛ خدَـ ـ عغـ

 ّ. 1226ـ  1223عاّ اجلاَعٞ ّ يً 1223/  9/  10( بتازٜخ 30زقِ ) ايرتب١ٝ

ـ عغ١ٜٛ ايفسٜل ايبروٞ املطـ٦ٍٛ عـٔ ايبرـث اجلُـاعٞ بتُٜٛـٌ َـٔ ٚشاز٠ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ ٚايػـباب بدٚيـ١             93
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اإلَازات ايعسب١ٝ املترـد٠ ٚ ـت إغـساف نًٝـ١ ايرتبٝـ١ ٚعٓٛاْـ٘ : " أضـايٝب ايتعًـِٝ يف املـٛاد األضاضـ١ٝ باحلًكـ١            

( بدٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ املترد٠ بني ايٛاقع ٚاملأٍَٛ ". ٚمت االْتٗا٤ َٓ٘ يف َاٜٛ 1 ـ 9ايوا١ْٝ يًُسذ١ً األضاض١ٝ )

1226.ّ 

 بانسرية انذاحُت: انزاٍَ وانعشزوٌ : يزجعُاث أكادميُت يهًت 

أ.د / أمحد ايطٝد عبـد احلُٝـد. أضـتاذ املٓـاٖخ ٚطـسم تـدزٜظ ايسٜاعـٝات، ايعُٝـد األضـبل يهًٝـ١ ايرتبٝـ١             .9

 2212929707217. ت:  ضابكامتباملٓٝا، ْٚا٥ب ز٥ٝظ جاَع١ املٓٝا 

. َضـس .ت :   ـ نًٝـ١ ايرتبٝـ١ ـ جاَعـ١ املٓٝـا      . أضـتاذ املٓـاٖخ ٚطـسم تـدزٜظ ايعًـّٛ        صف١ٝ أمحد ضالّأ.د /  .1

2212929779013 

. ضــابكاأ.د / ذطــاْني ذلُــد ذطــٓني ايهاَــٌ. أضــتاذ عًــِ ايــٓفظ ايتعًُٝــٞ ْٚا٥ــب ز٥ــٝظ جاَعــ١ ضــٖٛاد   .3

 2212913179111َضس  . ت : 

ممًهـ١ ايبرـسٜٔ. ت:    –أ.د / َؤٜد عصٜـص ذطـٔ    أضـتاذ امٓدضـ١ املٝهاْٝهٝـ١ ٚز٥ـٝظ اجلاَعـ١ اخلًٝحٝـ١          .6

2217339219911 . 
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