
                                                                                                                                                 
 

 و0202- 0202جبيعت انضقبصيق  –ضيبدة انًىاسد انزاحيت نكهيت انعهىو انخُفيزيت نخطت ان

يسؤل انخُفيز  انخىقيج يؤششاث انُجبح انًخشجبث االَشطت االهذاف و

 )فشيق انعًم(

 انًسخفيذيٍ

صيبدة عذد  1

انبشايج 

انجذيذة 

بًصشوفبث 

نًشحهت 

 انبكبنىسيىط

اػذاد دساعخ ػٍ ازتٛبخبد عٕق  -

 انؼًم ٔ انتٕخّ انٕظٛفٙ نهطالة

تشكٛم ندبٌ ثباللغبو انؼهًٛخ إلػذاد  -

نٕائر دساعٛخ نهجشايح اندذٚذح انًمتشزخ 

 نتهجٛخ ازتٛبخبد عٕق انؼًم

 اػتًبد انجشايح يٍ انًدبنظ انًختصخ -

ندذٚذح ٔ يشاخؼتٓب تٕصٛف انجشايح ا

 داخهٛب ٔ خبسخٛب

اعتمصبء سأ٘ اندٓبد انًغتفٛذح ػٍ  -

 انجشايح اندذٚذح 

انتمذو نالػتًبد انجشايدٙ نهجشايح  -

اندذٚذح انًفؼهخ زبنٛب ثبنكهٛخ)ثشَبيدٙ 

ػهٕو انجتشٔل ٔ انًٛبِ ٔ يٛكشٔثٕٛنٕخٙ 

 /كًٛٛبء زٕٛ٘(

تفؼٛم ثشايح خذٚذح  -

 ثًصشٔفبد 

ثشايح خذٚذح  -

ثًصشٔفبد يٕصفخ ٔ 

يشاخؼخ داخهٛب ٔ 

 خبسخٛب

ثشَبيدٙ ػهٕو انجتشٔل  -

ٔ انًٛبِ ٔ 

يٛكشٔثٕٛنٕخٙ /كًٛٛبء 

زٕٛ٘( يؼتًذح يٍ انٓٛئخ 

انمٕيٛخ ندٕدح انتؼهٛى ٔ 

 االػتًبد

تسهٛم ازصبئٙ ٕٚضر  -

َغجخ انشضب ػٍ انجشايح 

ٔ َمبط انضؼف اٌ 

 ٔخذد

الجبل طالة يشزهخ  -

انجكبنٕسٕٚط ػهٗ انتغدٛم فٙ 

 جشايح اندذٚذحان

سضب انطالة ٔ خٓبد  -

انتٕظٛف ػٍ انجشايح اندذٚذح 

 ٔ يمشساتٓب

اعتًشاسٚخ الجبل انطالة ػهٗ  -

انتغدٛم فٙ ثشَبيدٙ ػهٕو 

انجتشٔل ٔ انًٛبِ ٔ 

 يٛكشٔثٕٛنٕخٙ /كًٛٛبء زٕٛ٘

 صٚبدح انًٕاسد انزاتٛخ نهكهٛخ -

ٔكٛم  –ػًٛذ انكهٛخ  0202 - 0202

انكهٛخ نشئٌٕ انتؼهٛى ٔ 

ٔزذح  –انطالة 

 -انجشايح اندذٚذح 

سؤعبء االلغبو انؼهًٛخ 

أػضبء ْٛئخ  –

ٔزذح اداسح  –انتذسٚظ 

 اندٕدح

انخشٚدٌٕ  –انطالة 

اػضبء ْٛئخ  –

انتذسٚظ ٔ انٓٛئخ 

 –اندبيؼخ  –انًؼبَٔخ 

 خٓبد انؼًم

انخىسع في  

عذد بشايج 

انذبهىيبث 

انجذيذة 

 بًصشوفبث 

اػذاد دساعخ ػٍ ازتٛبخبد عٕق  -

 سٚبدح االػًبلٔ انؼًم 

تشكٛم ندبٌ ثباللغبو انؼهًٛخ إلػذاد  -

نٕائر دساعٛخ نهذثهٕيبد انًُٓٛخ  اندذٚذح 

 انًمتشزخ

 اػتًبد انجشايح يٍ انًدبنظ انًختصخ -

تٕصٛف انجشايح اندذٚذح ٔ يشاخؼتٓب 

 داخهٛب ٔ خبسخٛب

اعتمصبء سأ٘ اندٓبد انًغتفٛذح ػٍ  -

 انذثهٕيبد انًُٓٛخ اندذٚذح

ٕيبد يُٓٛخ تفؼٛم دثه -

 خذٚذح ثًصشٔفبد 

دثهٕيبد يُٓٛخ خذٚذح  -

ثًصشٔفبد يٕصفخ ٔ 

 يشاخؼخ داخهٛب ٔ خبسخٛب

تسهٛم ازصبئٙ ٕٚضر  -

َغجخ انشضب ػٍ انجشايح ٔ 

 َمبط انضؼف اٌ ٔخذد

الجبل طالة انذساعبد انؼهٛب  -

ػهٗ انتغدٛم فٙ انذثهٕيبد 

 انًُٓٛخ اندذٚذح

سضب انطالة ٔ خٓبد  -

انذثهٕيبد انتٕظٛف ػٍ 

 انًُٓٛخ اندذٚذح ٔ يمشساتٓب

اعتًشاسٚخ الجبل انطالة ػهٗ 

انتغدٛم فٙ انذثهٕيبد انًفؼهخ 

)دثهٕو انًٛكشٔثٕٛنٕخٙ انتطجٛمٙ 

دثهٕو  –دثهٕو انكًٛٛبء انسٕٛ٘  –

انًٛكشٔثٕٛنٕخٙ ٔ انكًٛٛبء 

 انسٕٛ٘ ثًصشٔفبد(

كٛم ٔ–ػًٛذ انكهٛخ  0202 - 0202

انكهٛخ نشئٌٕ 

انذساعبد انؼهٛب ٔ 

ٔزذح  –انجسٕث 

انجشايح اندذٚذح 

 -نهذساعبد انؼهٛب

سؤعبء االلغبو انؼهًٛخ 

أػضبء ْٛئخ  –

ٔزذح اداسح  –انتذسٚظ 

 اندٕدح

طالة انذساعبد 

اػضبء ْٛئخ –انؼهٛب 

انتذسٚظ ٔ انٓٛئخ 

 –اندبيؼخ –انًؼبَٔخ 

 خٓبد انؼًم



                                                                                                                                                 
 

يسؤل انخُفيز  انخىقيج يؤششاث انُجبح انًخشجبث االَشطت االهذاف و

 )فشيق انعًم(

 انًسخفيذيٍ

 صٚبدح انًٕاسد انزاتٛخ نهكهٛخ -

حعظيى  0

االسخفبدة يٍ 

يشكض اَشطت 

انبحىد و 

انذساسبث 

انعهًيت 

)وحذة راث 

 طببع خبص(

االػالٌ ػٍ اَشطخ يشكض انجسٕث ٔ -

انذساعبد انؼهًٛخ ػهٗ يٕلغ انكهٛخ ٔ 

 اندبيؼخ ٔ صفسبد انتٕاصم االختًبػٙ

اػذاد ثشايح تذسٚجٛخ تخصصٛخ تخذو -

 ازتٛبخبد عٕق انؼًم

االػالٌ ػٍ االعتشبساد انؼهًٛخ انتٙ -

 ًدتًغ انخبسخٙ ٚمذيٓب انًشكض نه

اػذاد يششٔع الزالل ٔ تدذٚذ  -

 انًٛكشٔعكٕة االنكتشٔ٘ انُبفز

تغٕٚك انًإتًش انؼهًٙ انذٔنٙ انغُٕ٘  -

 نهجٛئخ

تغٕٚك انًدالد انؼهًٛخ انخبصخ  -

 ثبنكهٛخ

اخشاء تسبنٛم دلٛمخ  -

ٔ طالة انذساعبد نهجبزثٍٛ 

يٍ انكهٛخ ٔ خبسخٓب انؼهٛب 

 انًدتًؼٛخ يٍ اندٓبدٔ 

 راد انؼاللخ 

تمذٚى دٔساد تذسٚجٛخ -

نهطالة ٔ يتخصصخ 

انجبالزثٍٛ يٍ انكهٛخ ٔ 

 خبسخٓب

انمٛبو ثذساعبد ثٛئٛخ نمٛبط -

االثش انجٛئٙ نهًصبَغ ٔ 

 انًُشبءاد انصُبػٛخ

َشش أػذاد يُتظًخ يٍ -

يدهخ انكهٛخ انؼهًٛخ ٔ يدهخ 

انكًٛٛبء انسٕٛٚخ ٔ اػذاد 

خبصخ يٍ يدهخ انكهٛخ 

 خ نًإتًش انجٛئ

صٚبدح فٙ ػذد طهجبد انتسبنٛم -

انذلٛمخ فٙ يسٛظ يسبفظخ 

 )(الهٛى ششق انذنتبٔ انششلٛخ 

دٔسح تذسٚجٛخ  0ػمذ ػذد -

 يتخصصخ كم ػبو دساعٙ

صٚبدح ػذد االاعتشبساد انؼهًٛخ  -

ٔ انذساعبد انجٛئٛخ انًمذيخ يٍ 

 انًشكض نهًدتًغ انًسٛظ

ئػبدح تشغٛم ٔزذح -

يم انًٛكشٔعكٕة االنكتشَٔٙ ثكب

طبلتٓب نخذيخ يدتًغ الهٛى ششق 

 انذنتب

صٚبدح ػذد األثسبث انًُشٕسح -

فٙ انًدهخ انؼهًٛخ نهكهٛخ ٔ يدهخ 

 انكًٛٛبء انسٕٛ٘

ًإتًش انؼهًٙ انذٔنٙ انػمذ -

 نهجٛئخ كم ػبو

 صٚبدح انًٕاسد انزاتٛخ نهكهٛخ -

ٔكٛم  –ػًٛذ انكهٛخ  0202 - 0202

انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ 

ئخ انًدتًغ ٔ تًُٛخ انجٛ

انًذٚش انتُفٛز٘  –

نًشكض انجسٕث ٔ 

 -انذساعبد انؼهًٛخ 

 أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ 

انطالة يشزهتٙ 

انجكبنٕسٕٚط ٔ 

 –انذساعبد انؼهٛب 

اػضبء  –انجبزثٌٕ 

ْٛئخ انتذسٚظ ٔ 

–انٓٛئخ انًؼبَٔخ 

اندٓبد راد انؼاللخ 

يٍ انًدتًغ انًسٛظ                                           

خٓبد  –خ اندبيؼ 

 انؼًم

انعًم عهى  2

صيبدة عذد 

انطالة 

انىافذيٍ 

انًسجهيٍ 

في بشايج 

انذساسبث 

 انعهيب

 ئػذاد خطخ ندزة انطالة انٕافذٍٚ-

تغٕٚك ثشايح انذساعبد انؼهٛب نذٖ -

انغفبساد ٔ انمُصهٛبد انؼشثٛخ ٔ 

 االفشٚمٛخ

ئػالٌ عًبد انتًٛض نهكهٛخ ػهٗ انًٕلغ -

 االنكتشَٔٙ ٔ تسذٚثٓب دٔسٚب 

االػالٌ ػٍ انتغٓٛالد ٔ انخذيبد -

انهٕخغتٛخ انتٙ تمذيٓب انكهٛخ نهطالة 

 انٕافذٍٚ يٍ خالل ٔزذح يُبثؼخ انٕافذٍٚ

طالة ٔافذٌٔ يٍ انذٔل -

اانؼشثٛخ ٔ افشٚمٛب يغدهٍٛ 

نذسخبد انذثهٕو ٔ 

 ِانًبخغتٛش ٔ انذكتٕسا

خذيبد ٔ تغٓٛالد -

اخشائٛخ يؼهٍ ػُٓب نهطالة 

انٕافذٍٚ فٙ صٕسح ثبَشاد 

ٔ نٕزبد اسشبدٚخ ٔ فٙ 

صٕسح انكتشَٔٛخ ػهٗ 

يٕلغ انكهٛخ االكتشَٔٙ ٔ 

اختًبػبد دٔسٚخ يغ ٔزذح 

صٚبدح عُٕٚخ فٙ اػذاد انطالة -

انؼشة ٔ األفبسلخ انًغدهٍٛ 

 نذسخبد انذثهٕو ٔ انًبخغتٛش ٔ

 انذكتٕساِ

صٚبدح سضب انطالة انٕافذٍٚ -

ػٍ انجشايح ٔ انًمشساد 

 انذساعٛخ نهذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ

صٚبسدح سضب انطالة انٕافذٍٚ -

ػٍ انخذيبد ٔ انتغٓٛالد 

 انًمذيخ نٓى يٍ اداسح انكهٛخ

 صٚبدح انًٕاسد انزاتٛخ نهكهٛخ -

ٔكٛم  –ػًٛذ انكهٛخ  0202 - 0202

 انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب

سؤعبء –ٔ انجسٕث 

 -االلغبو انؼهًٛخ 

أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ 

ٔزذح يتبثؼخ  –

 انٕافذٍٚ

 –انطالة انٕافذٌٔ 

اػضبء ْٛئخ انتذسٚظ 

 اندبيؼخ -



                                                                                                                                                 
 

يسؤل انخُفيز  انخىقيج يؤششاث انُجبح انًخشجبث االَشطت االهذاف و

 )فشيق انعًم(

 انًسخفيذيٍ

 يتبثؼخ انٕافذٍٚ 

 

انعًم عهى  4

صيبدة طالة 

انذساسبث 

 انعهيب

اػذاد دساعخ ػٍ ازتٛبخبد عٕق  -

 انؼًم يٍ انتخصصبد انذلٛمخ

اثشاو اتفبلٛبد تؼبٌٔ يغ خٓبد ثسثٛخ  -

نتٕفٛش تخصصبد انيتؼذح فٙ خًٛغ 

اششاف يشتشن ٔ ايبكٍ اخشاء انتدبسة 

 انجسثٛخ انذلٛمخ

تغٓٛم اخشاءاد انتغدٛم ٔ انتؼبيم يغ 

 انطالة فٙ لطبع انذساعبد انؼهٛب

انغًبذ نطالة انذساعبد انؼهٛب ثبخشاء  -

ثؼض انتدبسة انؼًهٛخ فٙ انًؼبيم 

انجسثٛخ ٔ يشاكض انتًٛض ٔ يشكض انجسٕث 

 ٔ انذساعبد انؼهًٛخ ثبنكهٛخ 

تغدٛالد سعبئم يبخغتٛش -

ٔ دكتٕساِ يتٕافمخ يغ 

انخطخ انجسثٛخ نهكهٛخ ٔ 

اندبيؼخ ٔ سؤٚخ يصش 

ٔ تهجٙ ازتٛبخبد  0222

ٛخ عٕق انؼًم ٔ انتًُ

 انًغتذايخ ٔ انتطٕٚش

اتفبلٛبد تؼبٌٔ ثٍٛ انكهٛخ  -

ٔ خٓبد ثسثٛخ يٕلؼخ ٔ 

يؼتًذح ٔ يفؼهخ ٚتى فٛٓب 

تجبدل االششاف انؼهًٙ ػهٗ 

انشعبئم ٔ تٕفٛش ايبكٍ 

ثسثٛخ نطالة انذساعبد 

 انؼهٛب 

صٚبدح ػذد سعبئم انًبخغتٛش ٔ -

ثباللغبو انًغدهخ انذكتٕساِ 

 انؼهًٛخ 

ثٍٛ اششاف ػهًٙ يشتشن  -

اػضبء ْٛئخ انتذسٚظ ثبنكهٛخ ٔ 

يششفٍٛ اكبدًٍٚٛٛ يٍ خٓبد 

 ثسثٛخ يتخصصخ

صٚبدح سضب طالة انذساعبد  -

انؼهٛب ػٍ انخذيبد انًمذيخ يٍ 

لطبع انذساعبد انؼهٛب ٔ انجسٕث 

 ثبنكهٛخ

صٚبدح ػذد انجسٕث انًُشٕسح  -

 انًغتهخ يٍ انشعبئم انؼهًٛخ

 صٚبدح انًٕاسد انزاتٛخ نهكهٛخ-

ٔكٛم  –ػًٛذ انكهٛخ  0202 - 0202

انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب 

االلغبو  –ٔ انجسٕث 

أػضبء ْٛئخ  -انؼهًٛخ 

يشكض  – انتذسٚظ

انجسٕث ٔ انذساعبد 

يشاكض  –انؼهًٛخ 

اندٓبد انجسثٛخ -انتًٛض 

 انخبسخٛخ

طالة انذساعبد 

اػضبء ْٛئخ –انؼهٛب 

انتذسٚظ ٔ انٓٛئخ 

 –اندبيؼخ –انًؼبَٔخ 

 جسثٛخدٓبد انان

صيبدة عذد  5

انًششوعبث 

انبحثيت 

انخُبفسيت و 

انًًىنت يٍ 

جهبث يحهيت 

 و دونيت

ػمذ دٔساد تذسٚجٛخ الػذاد كٕادسيٍ  -

أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ  لبدسح ػهٗ 

انتُبفظ فٙ انسصٕل ػهٗ يشبسٚغ ثسثٛخ  

ٔ انتٕاصم يغ اندٓبد انًبَسخ االخُجٛخ 

 ٔ انًسهٛخ

لٛبو ٔزذح يتبثؼخ انًششٔػبد ثاػالو  -

االلغبو انؼهًٛخ ػٍ انًششٔػبد انٕاسدح 

 نهكهٛخ ثصفخ دٔسٚخ ٔ يتبثؼخ انتمذو نٓب

تمذٚى ٔزذح يتبثؼخ انًششٔػبد انذػى  -

انفُٙ ألػضبء ْٛئخ انتذسٚظ انًتمذيٍٛ 

 نهًششٔػبد انتُبفغٛخ

يتبثؼخ ٔزذح يتبثؼخ انًششٔػبد -

ألَدبص انًششٔػبد انغبسٚخ ثبنكهٛخ ٔ 

 دػى انًششٔػبد انًتؼغشح

انسصٕل ػهٗ يششٔػبد -

ثسثٛخ تُبفغٛخ خذٚذح فٙ 

خًٛغ انًدبالد ٔ انًسبٔس 

 انؼهًٛخ ثبنكهٛخ

تمبسٚش اَدبص نهًششٔػبد -

 انتُبفغٛخ انغبسٚخ ثبنكهٛخ

االَتٓبء يٍ انًششٔػبد -

انغبسٚخ ٔ تغهٛى تمبسٚشْب 

 انُٓبئٛخ فٙ يٕػذْب

تمبسٚش يتبثؼخ ٔزذح  -

 يتبثؼخ انًششٔػبد عُٕٚخ

 

انًششٔػبد انتُبفغٛخ صٚبدح ػذد -

 ثبنكهٛخ

صٚبدح ػذد انًؼبيم انجسثٛخ -

انًُشبءح يٍ خالل انًششٔػبد 

 انتُبفغٛخ ثبنكهٛخ 

صٚبدح ػذد طالة انذساعبد  -

انؼهٛب يٍ انٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔ 

انًغدهٍٛ يٍ انخبسج ٔ انطالة 

انٕافذٍٚ يٍ انًششٔػبد انجسثٛخ 

 انتُبفغٛخ

صٚبدح ػذد انجسٕث انًُشٕسح يٍ -

ئح انًششٔػبد انتُبفغٛخ فٙ َتب

دٔسٚبد ػبنًٛخ راد يؼبيم 

 تأثٛش ػبنٙ

ٔكٛم  –ػًٛذ انكهٛخ  0202 - 0202

انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب 

أػضبء –ٔ انجسٕث 

خ ْٛئخ انتذسٚظ ٔ انٓٛئ

انًؼبَٔخ انًشبسكٌٕ 

 – ثبنًشبسٚغ انتُبفغٛخ

ٔزذح يتبثؼخ 

 انًششٔػبد 

طالة انذساعبد 

انجبزثٌٕ يٍ  –انؼهٛب 

اػضبء ْٛئخ انتذسٚظ  

                                    -االلغبو انؼهًٛخ -

 اندبيؼخ  



                                                                                                                                                 
 

يسؤل انخُفيز  انخىقيج يؤششاث انُجبح انًخشجبث االَشطت االهذاف و

 )فشيق انعًم(

 انًسخفيذيٍ

سفغ تشتٛت انكهٛخ ثٍٛ كهٛبد -

انؼهٕو ٔ سفغ تشتٛت اندبيؼخ 

 ػهٗ انًغتٕٖ انذٔنٙ

 صٚبدح انًٕاسد انزاتٛخ نهكهٛخ -

حعظيى  6

االسخفبدة يٍ 

يشاكض انخًيض 

 ببنكهيت

انتًٛض االػالٌ ػٍ اَشطخ يشكض  -

ثبنكهٛخ  ػهٗ يٕلغ انكهٛخ ٔ اندبيؼخ ٔ 

 صفسبد انتٕاصم االختًبػٙ

تغٕٚك انخذيبد انؼهًٛخ ٔ انجسثٛخ انتٙ -

 تمذيٓب يشاكض انتًٛض ثبنكهٛخ

انتمذو نهسصٕل ػهٗ يششٔػبد يشاكض -

تًٛض خذٚذح تمذو خذيبتٓب انؼهًٛخ ٔ 

 االكبدًٚٛخ نهًدتًغ انخبسخٙ

 

يشكض انتًٛض نهُٕٛكهٛتٛذاد -

فؼبل ٔ ٚمذو خذيبتّ انؼهًٛخ 

ٔ انؼًهٛخ نطالة انذساعبد 

انؼهٛب ٔ انجبزثٍٛ ٔ انًدتًغ 

 انخبسخٙ

اػتًبد يؼًم اندٕٛفٛضٚبء  -

 دٔنٛب

يؼًم اندٕٛفٛضٚبء ٚمذو  -

خذيبتّ انؼهًٛخ ٔ انؼًهٛخ 

نطالة انذساعبد انؼهٛب ٔ 

انجبزثٍٛ ٔ انًدتًغ 

 انخبسخٙ

انتمذو نهسصٕل ػهٗ -

ض يششٔػبد يشاكض تًٛ

 خذٚذح

صٚبدح خذيبد يشكض  -

انُٕٛكهٛتٛذاد ٔ صٚبدح دخم 

 انًشكض

يؼًم اندٕٛفٛضٚبء انًؼتًذ ٚمذو -

خذيبتّ ٔ ٚجذأ فٙ تٕسٚذ دخم 

 يبنٙ نهكهٛخ

انسصٕل ػهٗ يششٔػبد تًٛض -

 خذٚذح 

 صٚبدح انًٕاسد انزاتٛخ نهكهٛخ-

ٔكٛم  –ػًٛذ انكهٛخ  0202 - 0202

انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب 

ٔزذح –ٔ انجسٕث 

  -يتبثؼخ انًششٔػبد 

يذٚش٘ يشاكض انتًٛض 

أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ 

ٔ انؼبيهٌٕ ثًشاكض 

 انتًٛض

طالة انذساعبد 

انجبزثٌٕ يٍ  –انؼهٛب 

اػضبء ْٛئخ انتذسٚظ 

 -االلغبو انؼهًٛخ  -

                                 -انًدتًغ انخبسخٙ

 اندبيؼخ 
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 ا.د. جًبل عبذ انعضيض عُبٌ                                                                                                                                                           ا.د. عضة عبذ انعضيض يهُي                          
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