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 )تايضايرلا سيردت قرطو جهانم( ةيبرتلا يف ةفسلفلا هاروتكد :ةيملعلا ةجردلا

 ةعماج /طويسأب ةيبرتلا ةيلكب .تايضايرلا سيردت قرطو جهانملا ذاتسأ :ةيلاحلا ةفيظولا

 .طويسأ

 ٢٠١٦ :ةيلاحلا ةفيظولا لغش خيرات

 سيردتلا قرطو جهانملا :ماـعلا صصختلا

 تايضايرلا سيردت قرط :قيقدلا صصختلا

 "International Computer Driving License “ICDL :رتويبمكلا تاراهم

 ةيزيلجنالا ةغللاو ةيبرعلا ةغللا :ةغللا تاراهم

  : ةـيملعلا تالهؤملا  

 تايضايرلا ةبعش ةيبرتلاو مولعلا سويرولاكب §
  ًادج ديج ماع ريدقتب

 فرشلا ةبترم عم

 ةيبرتلا ةيلك

 طويسا ةعماج

١٩٩٥ 

 ١٩٩٧ ادج ديج ماع ريدقتب ةيبرتلا يف ةصاخلا مولبدلا §

 سيردت قرطو جهانم( ةيبرتلا ريتسجام §

 )تايضايرلا
 ٢٠٠٠ زاتمم ماع ريدقتب

 قرطو جهانم( ةيبرتلا يف ةفسلفلا هاروتكد §

 )تايضايرلا سيردت
 ٢٠٠٣ 



 

  :يفيظولا جردتلا

 ديعم ٢٠٠٠ /٥ /٨ ىلإ ١٩٩٥ / ٢٠/١٢ نم §

 ةيلكب سيردتلا قرطو جهانملا مسقب

 ـ طويسأب ةيبرتلا

 طويسأ ةعماج

 دعاسم سردم ٢٠٠٣ / ١٢ /٢٨ ىلإ ٢٠٠٠ /٥ /٨ نم §

 سردم ٢٠١٢ /٧ /١ ىلإ ٢٠٠٣ / ١٢ /٢٨ نم §

 دعاسم ذاتسأ ٢٧/١١/٢٠١٦ ىلإ ٢٠١٢ /٧ /١ نم §

 ذاتسأ مويلا ىتح ٢٠١٦ /١١ /٢٧ نم §

 :ةطشنألا
 .٢٠١٢ ماع دامتعالاو ميلعتلا ةدوج نامضل ةيموقلا ةئيهلا نم نيعجارملا قيرف ةرايز يف ةلاعفلا ةمهاسملا .1

 .ةيلكلل ةيتاذلا ةساردلا عضو يف ةلاعفلا ةمهاسملا .2

 .ةيلكلاب ةيكلملا قوقح قاثيم عضو يف ةكراشملا .3

 يعماجلا ماعلا ةيلكلاب  CIQAP دامتعالل رمتسملا ليهأتلاو ريوطتلا عورشمب ةيسسؤملا ةردقلل يذيفنتلا ريدملا بئان .4

٢٠١٢. 

 .٢٠١٣ / ٢٠١٢  ماع ىتح ٢٠١٢ /٢٠١١ ماع نم يعماجلا ماعلا يف ةيكلاب ةدوجلا نامض ةدحو ريدم بئان .5

 .٢٠١٤ / ٢٠١٣ يعماجلا ماعلا يف طويسأ ةعماجب ةيبرتلا ةيلكب ةماعلا ةمدخلا زكرم ريدم .6

 .٢٠١٤ /٢٠١٣  & ٢٠١٣ /٢٠١٢ يعماجلا ماعلل ةيلكلاب ةيفاقثلا تاقالعلا ةنجل وضع .7

 .٢٠١٦ /٢٠١٥ يعماجلا ماعلل ةيلكلاب تاربتخملا ةنجل يف وضع .8

 .٢٠١٦ /٢٠١٥ يعماجلا ماعلل ةيلكلاب عمتجملا ةمدخ عاطق ةلجم ريرحت ةئيه يف وضع .9

 .ماعلا رادم ىلع سرادملاب ةيلمعلا ةيبرتلا ريس ىلع ماعلا فارشالا.10

 .٢٠٠٩ /٢٠٠٨ ىعماجلا ماعلل طويسأ ةعماج – ةيبرتلا ةيلك بالط داحتاب ةينفلا ةنجللا راشتسم.11

 .٢٠١٢ /٢٠١١ يعماجلا ماعلل طويسأ ةعماج – ةيبرتلا ةيلك بالط داحتاب ةلاوجلا ةنجل راشتسم.12

 .٢٠١٤ ماعلا )مالعالا ةنجل( ةيلكلا رمتؤم ميظنت.13

 .٢٠١٤ ةيلكلل توريبب ةيكيرمألا ةعماجلاو نيطسلفب حاجنلاو ترزيب يتعماج ةرايز ميظنت.14

 .٢٠١٥ "TEMPUS" عورشم لالخ نم توريبب ةيكيرمألا ةعماجلا ةرايز.15

 .٢٠١٥ "TEMPUS" عورشم لالخ نم توريبب فسوي سيدقلا ةعماج ةرايز.16

 .٢٠١٥ ةيلكلل ملوهكتسا ةعماج ةرايز ميظنت.17



 .تارامالا ةعماج ةيبرتلا ةيلك ةلجم ميكحت ةمئاقب وضع.18

 .٢٠١٦ ىلا ٢٠١٢ نم ةرتفلا يف يعماجلا ملعملا دادعا ةرودب بيردتلا يف ةكراشملا .19

 .٢٠١٢ /٤  &  ١١/٢٠١١   يف طشنلا ملعتلا تايجيتارتسا ىلع ةيوناثلا ةلحرملا يملعم بيردت .20

 .٢/٢٠١٢ يف روطملا جهنملا سيردت تاراهم ىلع لافطألا ضاير تاملعم بيردت .21

 عباتلاو روطملا جهنملا سيردت تايجيتارتـسا ىلع )عمتجملا سرادم(  تايتفلا ةقيدـص سرادملا تارـسيم بيردت .22

 .١١/٢٠١٢ يف ريخلا رصم ةيعمجل

 ٢٠١٠ "ةيركفلا ةيكلملا قوقح" ناونعب لمع ةشروو ةودن ذيفنتو ميمصت .23

 " .ةيبرتلا تايلك يجيرخل ةيـسايقلا ةيميداكألا ريياعملا ةيميداكألا ريياعملا" ناونعب لمع ةـشروو ةودن ذيفنتو ميمـصت .24

٢٠١٠  

 ٢٠١١ ةنهملا تايقالخأ ليلد" ناونعب لمع ةشروو ةودن ذيفنتو ميمصت .25

 ةيكيرمألا ةعماجلاو تزريب يتعماج ةرايز جمانرب يف "ملعملل ةينهملا ةيمنتلا يف ةيلكلا رود" ناونعب ةرضاحم ءاقلا .26

 .٢٠١٤ ليربا ٥ – ٣٠ نم ةرتفلا لالخ توريبب

 The role of public service in the center of the college of professional " ناونعب ةرضاحم ءاقلا .27

development for teachers " ٢٠١٥    ةرتفلا لالخ ملوهتكسا ةعماج ةرايز جمانرب يف. 

 :ةيقيبطتلاو ةيثحبلا تاعورشملا

 .ةيلكلاب  CIQAP دامتعالل رمتسملا ليهأتلاو ريوطتلا عورشم §

 سلجملا "يندملا عمتجملا تامظنم تاناكمإو عقاو ةسارد رصم يف ميلعتلا يف ةيعمتجملا ةكراشملا" عورشم §

 .٢٠١٣ فيسينويلاو ةيمنتلاو ةلوفطلل يبرعلا

 .٢٠١٤ فيسينويلا "ماعلا ميلعتلا سرادم يف ةصاخلا تاجايتحالا يوذ جمد" عورشم §

 عم كارتشالاب "CDFE "TEMPUS ةيبرتلا ملعمل ةيلودلا جهانملا يف ةيبرتلا ةيلك تاردق ةيمنت عورشم §

 .٢٠١٥ /٢٠١٣ ةيبنجالا تاعماجلا ضعبو ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلا

 .٢٠١٦ RTI يئادتبالا ميلعتلا نيسحت عورشم §

 

 



  ةيبيردتلا تارودلا
 . ٢٠٠٥ سطسغا لاعفلا لاصتالا تاراهم §

 .٢٠٠٦  ويام لمعلا طوغضو تقولا ةرادا §

 . ٢٠٠٥ سطسغا  تالكشملا لحو تارارقلا ذاختا §

 .٢٠٠٦ ويلوي  تاررقملا ميمصت §

 ٢٠٠٦ ويلوي  دامتعالاو ةدوجلا ديكوت §

 .٢٠٠٧ سرام  سيردتلا يف ايجولونكتلا مادختسا §

 . ٢٠٠٨ ربمسيد  ينورتكلالا ملعتلا §

 . ٢٠١٤ ربوتكا ًايسفانت ًايثحب اعورشم بتكت فيك §

 . ٢٠٠١٤ ماع ربوتكا  يثحبلا قيرفلا ةرادا §

 . ٢٠٠١٤ ربمفون  يملعلا رشنلا §

 . ٢٠٠١٤ ربمفون ةيعماجلا لامعألا يف ةينوناقلاو ةيلاملا بناوجلا §

 ٢٠٠١٥ ربمفون ةيعماجلا ةرادالا §

 ةيموقلا ةئيهلا( ةيـساردلا تاررقملاو جماربلا فيـصوت §

 )دامتعالاو ميلعتلا ةدوج نامضل

 .٢٠١٨ ويلوي

  :لمعلا شروو تاودنلاو تارمتؤملا

  .٢٠٠٨ ويام ١٢ طويسأ ةعماج ةيبرتلا ةيلكب نيثحابلا بابشل يناثلا يملعلا رمتؤملا -

 – ٢٨ ،سيوسلا ةانق ةعماج ،)لومأملاو عقاولا( لبقتسملا ةسردم" ديعس روبب ةيبرتلا ةيلكل يناثلا يملعلا رمتؤملا -

 .٢٠٠٩ سرام ٢٩

 ريوطتو ةـيجولونكتلا تاـيدـحتلا رمتؤم" قيزاـقزلاـب ةـيعونلا ةـيبرتلا ةـيلكو ةـيبرتلا ةـيلكل عباــسلا يملعلا رمتؤملا -

 .٢٠٠٩ ،ليربأ ٣٠ -٢٩ ،قيزاقزلا ةعماج ،"ميلعتلا ةموظنم

 ٥-٤ ،تايـضايرلا تايوبرتل ةيرـصملا ةيعمجلا -"تايـضايرلا سيردت ريوطتو ةيجولونكتلا تاثدحتـسملا" رمتؤم -

 .٢٠٠٩ سطسغا

 ٢٠١١  سرام -شرج ةعماج - لبقتسملاو رضاحلا - عمتجملاو ةيبرتلا رمتؤم -

 ٢٠١٢ وينوي شرج ةعماج - تاعلطتو تايدحت :ةملوعلا نمز يف لفطلا ةيبرت رمتؤم -



 ٢٥ /٢٣ – ةـليفطلا ةـعماـج – ندرالا  حومطلا - تادـجتــسملا – عقولا ةـيعمتجملا تاـيدـحتلاو ةـيبرتلا رمتؤم -

 ٢٠١٣ سرام

 ٢٠١٤  ويام ١١ -١٠ طويسأ ةعماج ةيبرتلا ةيلك - "ميلعتلا ءانب ةداعإو ةيبرتلا تايلك "رمتؤم -

 ٢٠١٤ ليربا ٦ اينملاب لافطألا ضاير ةيلك "لفطلا ةيبرت يف ةديدج قافا وحن" رمتؤم -

 اينملاب لافطألا ضاير ةيلك "لبقتـسملاو رـضاحلا نيب يبرعلا ملاعلا يف لافطألا ضاير تاـسـسؤم ةدوج" رمتؤم -

 .٢٠١٥  ليربا ٤

- capacity development of faculties of education in International Approaches to Teacher 

Education" , at The American University in cairo ١٨ -١٣ September ٢٠١٤"  

 .٢٠١٥ ربمفون ١٩ -١٨ ناولح ةعماج ةيبرتلا ةيلك "ةيرصملا ةيصخشلا معدو ةيبرتلا" رمتؤم -

 سرام ١٤ -١١ طويـسأ ةعماج – ةيبرتلا ةيلك "ريوطتلا تاـسايـسو تايدحتلا -ملعملا نيوكت ةموظنم" رمتؤم -

٢٠١٧. 

- The ١st International Conference of Pharmaceutical Science & Education" ٣١ -٢٩ 

March ٢٠١٧. 

 -٢٣ ربوتكا ٦ ةعماج - ةيبرتلا ةيلك "يبرعلا نطولا يف هتيمنتو ملعملا دادعا لبقتــسم" ثلاثلا يلودلا رمتؤملا -

  .٢٠١٧ ليربا ٢٤

 

 /٤ /١٥ جاهوس ةعماج ةيبرتلا ةيلكب "سيردتلا قرطو جهانملا يف يملعلا ثحبلا تافـصاومو ريياعم " ةودن ¨

٢٠٠٩. 

  طوـيــسأ ةـعـماـج ةـيـبرـتـلا ةـيـلـكـب "يوـبرـتـلا ثـحـبـلا ةـيـجـهـنـمو يـمـلـعـلا جـهـنـمـلا " ةودـن ¨

 ٤/١٢/٢٠١٠. 

 .٢٠١٠ /٢٦/١٢ طويسأ ةعماج ةيبرتلا ةيلكب " يعماجلا ذاتسألا تافصاوم" ةودن ¨

 .٢٠١٠ /٢٧/١٠ طويسأ ةعماج ةيبرتلا ةيلكب "يملعلا رشنلا" ةودن ¨

 .٢٠١٠ /٢٤/١٠ طويسأ ةعماج ةيبرتلا ةيلكب "يملعلا ثحبلا يف تنرتنالا مادختسا" ¦

 .٢٠١٠ /٢/١١ طويسأ ةعماج ةيبرتلا ةيلكب "ةعماجلا عقومب تنرتنالا ىلع تانايبلا لاخدا" ¦

 ٢٨/١٢/٢٠١٠ طويسا ةعماج ةيبرتلا ةيلكب "ةكبشلا ىلع ينورتكلالا ررقملا ميمصت" ¦

 



 : ةروشنملا ثاحبألاب نايب

 روسكلا ةدحو سيردت يف طشنلا ملعتلا تايجيتارتسا دحأك ينواعتلا ملعتلا مادختسا رثأ " ،يفيطع دومحم بنيز ١

 ،١ع ،٢٤ دلجملا ، طويسأب ةيبرتلا ةيلك ةلجم ،" يراكتبالا ريكفتلاو ليصحتلا ىلع ةيئادتبالا ةلحرملا ذيمالتل

 .٢٠٠٨ رياني ،١ج

 عبارلا فصلا ذيمالتل ةسدنهلا سيردت يف ينهذلا فصعلا ةيجيتارتسا مادختسا رثأ " ،يفيطع دومحم بنيز ٢

 رياني ،٢ج ،١ع  ،٢٥ دلجم ،طويسأب ةيبرتلا ةيلك ةلجم ، "يراكتبالا ريكفتلا ةيمنتو ليصحتلا ىلع يئادتبالا

٢٠٠٩. 

 ،ديعس روبب ةيبرتلا ةيلكل يناثلا يملعلا رمتؤملا ،"ةماع ةرظن .... لبقتسملا ةسردم" ،يفيطع دومحم بنيز ٣

 .٢٠٠٩ سرام ٢٩ – ٢٨ ،"لومأملاو عقاولا لبقتسملا ةسردم" ،سيوسلا ةانق ةعماج

 ىلع يدادعإلا لوألا فصلل ةسدنهلا سيردت يف يئانبلا ملعتلا جذومن مادختسا رثأ" ،يفيطع دومحم بنيز ٤

 ةيبرتلا ةيلك ،ميلعتلا ةموظنم ريوطتو ةيجولونكتلا تايدحتلا رمتؤم ، "يلالدتسالا ريكفتلا ةيمنتو ليصحتلا

 .٢٠٠٩ ليربأ ٣٠ -٢٩ ،قيزاقزلاب ةيعونلا ةيبرتلا ةيلكو

 يف هرثأو ةيميلعتلا صصقلا مادختساب ةسردملا لبق ام لفطل ةيتايحلا فقاوملا ةاكاحم" ،يفيطع دومحم بنيز ٥

 .٢٠١١ .طويسا ةعماج – ةيبرتلا ةيلك ةلجم ،"ةيضايرلا ميهافملا ضعب ةيمنت

 ىلع "ةيتايضايرلا ةيظفللا لئاسملا ةءارق ىلع ةنيعُم" ةحرتقم ةيجيتارتسا مادختسا" ،يفيطع دومحم بنيز ٦

 ةلحرملاب سماخلا فصلا ذيمالت ىدل تايضايرلا وحن هاجتالا ليدعتو ةيظفللا لئاسملا لح ةراهم ةيمنت

 .٢٠١١ – سرام ٣١ /٢٩ -شرج ةعماج - لبقتسملاو رضاحلا - عمتجملاو ةيبرتلا رمتؤم ."ةيئادتبالا

 ةلجم ،"ةيميلعتلا باعلألا مادختساب لافطألا ىدل يددعلا سحلا تاراهم ضعب ةيمنت " ،يفيطع دومحم بنيز ٧

 صاخ ددع ،٢٠١٢ وينوي . يناثلا ددعلا .١٤ دلجم .ندرألا شرج ةعماج _ تاساردلاو ثوحبلل شرج

 رصع يف يبرعلا لفطلا ةيبرت" -شرج ةعماجب ةيوبرتلا مولعلا ةيلك – سماخلا يملعلا رمتؤملا ثاحبأب

 ٢٠١٢ وينوي ٢٨ – ٢٦ – "تاعلطتو تايدحت :ةملوعلا

 ضعب ةيمنتل ةيدادعإلا ةلحرملا ذيمالتل ةسدنهلا سيردت يف ةحرتقم ةيجيتارتسا " ،يفيطع دومحم بنيز ٨

 طويسأ ةعماج ةيبرتلا ةيلك ةلجم ،" يسدنهلا ناهربلا تاراهم ةيمنت ىلع اهرثأو يموظنملا ريكفتلا تاراهم

 "ميلعتلا ءانب ةداعاو ةيبرتلا ةيلك" -طويسا ةعماجب يلودلا يملعلا رمتؤملا ثاحبأب صاخ ددع . ٢٠١٤ ويام

 .٢٠١٤  ويام ١١ -١٠ –



 ميهافملا ميدقتل ةينورتكلإلا ةيميلعتلا باعلألا مادختسا ةيلعاف " ،يجيلملا تعفر ماهير & يفيطع دومحم بنيز ٩

 ةيلك - ةلوفطلا ةلجم ،"مهيدل يعادبإلا ريكفتلا تاراهم ضعب ةيمنت يف ةسردملا لبق ام لافطأل ةيسدنهلا

 .٢٠١٤ ويام ١٧ ددعلا – ةرهاقلا ةعماج لافطألا ضاير

 ةيلكب )تايضايرلا ةبعش( نيملعملا بالطلل ةمزاللا يضايرلا لصاوتلا تاراهم ةيمنت " ،يفيطع دومحم بنيز ١٠

 .٢٠١٥ ويام ١٨ ددعلا طويسأ ةعماج ديدجلا يداولاب ةيبرتلا ةيلك - ةيملعلا ةلجملا ،" ةيبرتلا

 ةيضايرلا ميهافملا ضعب ةيمنت يف يضارتفالا عقاولا مادختسا" ،يجيلملا تعفر ماهير & يفيطع دومحم بنيز ١١

 ضاير ةيلكب ةيبرتلاو ةلوفطلا ةلجم ،"ليختلا ىلع مهتردق ةيمنت ىلع هرثأو ةسردملا لبق ام لافطأل ةيملعلاو

 .٢٠١٥ ويلوي ةعباسلا ةنسلا .٢٣ ددعلا .ةيردنكسالا ةعماج – لافطألا

 ءاكذلا ةيمنتو ليصحتلا يف ينهذلا باسحلا تايجيتارتسا ضعب مادختسا ةيلعاف " ،يفيطع دومحم بنيز ١٢

 ةعماج - ةيبرتلا ةيلك  - ةيوبرتلا ثاحبألل ةيلودلا ةلجملا ،"يئادتبالا ثلاثلا فصلا ذيمالت ىدل يددعلا

 .٢٠١٦ -٣٩ ددعلا – ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا

 هرثأو تايضاـيرلا خيراـتب يعولا ةيمنت يف  ٠.٢ web تاقيبطت ضعب مادختسا" ، ،يفيطع دومحم بنيز ١٣

 ،"طويسأ ةعماج ةيبرتلا ةيلكب )تايضايرلا ةبعش( نيملعملا بالطلل سيردتلا يف يخيراتلا لخدملا مادختسا ىلع

 .٢٠١٦ .٣١ ةنسلا ٣ ددعلا .ةيفونملا ةعماج - ةيبرتلا ةيلك ةلجم

 ضاير تاملعمل ةمزاللا تايضايرلا يف ةيعادبإلا تايافكلا " ،يناودك دمحم ءايمل & يفيطع دومحم بنيز ١٤

 . ريوطتلا تاسايسو تايدحتلا – ملعملا نيوكت ةموظنم ناونعب طويسأ ةعماج ةيبرتلا ةيلك رمتؤم ،"لافطألا

 ٢٠١٧ سرام ١٤ /١١

١٥ Zainab Mahmoud Otiefy & Marian Melad Mansour, "How can virtual labs benefit 

students?", The ١st International Conference of Pharmaceutical Sciences & 

Education. ٣١ /٢٩ march 2017. 

 يف ةيعادبإلا تايافكلل لافطألا ضاير تاملعم كالتما ىدم " ،يناودك دمحم ءايمل & يفيطع دومحم بنيز ١٦

 لافطألا ضاير ةيلك - ةيبرتلاو ةلوفطلا ةلجم ،"يعادبالا ريكفتلا ىلع لافطألا ةردقب اهتقالعو تايضايرلا

 .٢٠١٨ سرام ، نماثلا ددعلا ،ةيردنكسالاب



 لافطأل ةيوغللا ةقالطلا ةيمنتل يروستنم ةطشنأ مادختسا" ،يناودك دمحم ءايمل & يفيطع دومحم بنيز ١٧
 ، نماثلا ددعلا ،ةيردنكسالاب لافطألا ضاير ةيلك - ةيبرتلاو ةلوفطلا ةلجم ،"ملعتلا تابوعص ىوذ ةضورلا
 .٢٠١٨ سرام

 ةوقلا داعبأ ضعب ةيمنت"   ،فسوي لاعلا دبع حابص & يفيطع دومحم بنيز & دواد سوميسكم عيدو ١٨
 – ةيبرتلا ةيلك ةلجم ،" ةيعابسلا ملعتلا ةرود ةيجيتارتسإ مادختساب ةيوناثلا ةلحرملا بالط ىدل ةيضايرلا
 ٢٠١٨ ،طويسأ ةعماج

 ةطشنألا مادختسا رثأ " ،دمحم يداهلا دبع تافرع رساي & يوانح رباج ايركز &  يفيطع دومحم بنيز ١٩

 ضعب ةيمنت ىلع يساسألا ميلعتلا ةلحرمب ًايعمس نيقاعملا ذيمالتلل تايضايرلا سيردت يف ةيلعافتلا ةينورتكلإلا

 ٢٠١٨ ،طويسأ ةعماج – ةيبرتلا ةيلك ةلجم ،"ينورتكلالا ملعتلا وحن هاجتالاو يرصبلا ريكفتلا تاراهم

 تاملعمل ةينهملا ةيمنتلا يف جمانربل حرتقم روصت" ،ينارمحلا هللا مرغ دمحأ ءانه &  يفيطع دومحم بنيز ٢٠

 رمتؤملا ،"ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيملعملل ةينهملا ريياعملا ءوض يف ةيوناثلا ةلحرملاب تايضايرلا

 كلملا ةعماج ،)لبقتسملا حومطو ةيمنتلا تابلطتم ملعملا( ناونعب "مسج" ملعملل ةيملعلا ةيدوعسلا ةيعمجلل لوألا

 -لوبقم- ٢٠١٩ ربمسيد ٥ -٤ ةرتفلا يف اهبأب دلاخ

 
   اهسيردت مت يتلا تاررقملا

  : )سناسيللاو سويرولاكبلا( ىلوألا ةيعماجلا ةلحرملا تاررقم
 .لافطألل ةیضایرلاو ةیملعلا میھافملا نیوكت�

    .طیطخت جھانم �

  .ةصاخلا تاجایتحالا يوذ سیردت تایجیتارتسا �

   )I, II ( تایضایرلا سیردت قرط �

     .جھانملا �

  .يئادتبالا میلعتلا جھانم �

 

  .ةیئادتبالا ةلحرملا ملعمل ةیلمع تابیردت �

  . ىجالعلا سیردتلا �

   )I, II ( تایضایرلا خیرات �

    )I, II (میلعتلا ایجولونكت �

  .تایضایر رغصملا سیردتلا �

 :ايلعلا تاسرادلا ةلحرم تاررقم
 

  .ريوطتلا ىلا موهفملا نم جهانملا •

  .جهانم •

  .يناديملا بيردتلا ▪

 (I, II) تايضايرلا سيردت قرط          ▪
  .يناديملا بيردتلا ▪
  .يوبرتلا ءاصحالا ▪



  .يوبرتلا ءاصحالا ▪

  .ثحب جهانم ▪

 ملعتلا تابوعص يوذ سيردت قرط ▪

 ميلعتلا ايجولونكت          ▪

  .ثحب جهانم ▪
 ملعتلا تابوعص يوذ سيردت قرط ▪
  .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ سيردت ترا اهم  ▪
  .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ سيردت قرط ▪
  .ةمدقتملا سيردتلا تايجيتارتسا ▪

 
 مسقلاب ةفلؤملا بتكلا

o روصعلا ربع تايضايرلا( تايضايرلا خيرات.( 
o ريوطتلا ىلا موهفملا نم جهانملا.  
o يوبرتلا ثحبلا جهانم.  
o يوبرتلا ءاصحالا. 
o ثحب جهانم.  
o ملعتلا تابوعص يوذ سيردت قرط 

 
 

  ميكحتلاو ةشقانملا ةنجلب وضعك اهتشقانمب كارتشالا مت يتلا ةيملعلا لئاسرلا

 اهمو ةيسدنهلا ميهافملا ةيمنتل ةسدنهلا سيردت يف ينهذلا حدقلا ةيجيتارتسا مادختسا ةيلاعف " فسوي ركاش نسح -١

  ٢٠١٣   طويسأ ةعماج – طويسأب ةيبرتلا ةيلك  "يدادعإلا يناثلا فصلا ذيمالت ىدل يراكتبالا ريكفتلا ترا

 اهمو ةيتايحلا ترا اهملا ضعب ةيمنتل ةيعمتجملا تايضايرلا يف ةحرتقم ةدحو ةيلعاف"   دمحم نيدلا لامج دمحأ -٢

 ٢٠١٥   طويسأ ةعماج – طويسأب ةيبرتلا ةيلك " ةيئادتبالا ةلحرملا ذيمالت ىدل يضايرلا ريكفتلا ترا

 ترا اهم ضعب ةيمنت يف ةتسلا تاعبقلاو TRIZ زيرت ةيرظن ىلع مئاق يبيردت جمانرب ةيلعاف"  يجان نسح هدبع -٣

 ةيبرتلا ةيلك   "نميلا -ةديدحلا ةعماج ةيبرتلا ةيلكب تايضايرلا مسق بالط ىدل يضايرلا ريكفتلاو يعادبالا ريكفتلا

  .٢٠١٧  طويسأ ةعماج – طويسأب

 ضعبو ملعتلا رثا ءاقب ةيمنت يف تايضايرلا سيردت يف ةينهذلا طئارخلا مادختسا ةيلعاف" سنوي ةيطع ديسلا دمحم -٤

 .٢٠١٨  طويسأ ةعماج – ديدجلا يداولاب ةيبرتلا ةيلك "ةيدادعالا ةلحرملا ذيمالتل لقعلا تاداع

 تايضايرلا سيردت يف " ملعتلا ةرود – تالكشملا لح " يتيجيتارتسإ مادختسا رثأ " فسوي لاعلا دبع حابص -٥

 .٢٠١٨  طويسأ ةعماج – طويسأب ةيبرتلا ةيلك "ةيوناثلا ةلحرملا بالط ىدل ةيضايرلا ةوقلا داعبأ ضعب ةيمنتل



 نيقاعملا ذيمالتلل تايضايرلا سيردت يف ةيلعافتلا ةينورتكلإلا ةطشنألا مادختسا رثأ"" يداهلا دبع تافرع رساي -٦

 ةيبرتلا ةيلك "ينورتكلالا ملعتلا وحن هاجتالاو يرصبلا ريكفتلا تاراهم ضعب ةيمنت ىلع يساسألا ميلعتلا ةلحرمب ًايعمس

 .٢٠١٨  طويسأ ةعماج – طويسأب

 ةلحرملا تابلاط ىدل يسدنهلا ريكفتلا ةيمنت يف K.W.L.H ةيجيتارتسا مادختسا رثأ" يدماغلا دمحم يلع مالحأ -٧

 .٢٠١٩ ةشيب ةعماج ةيبرتلا ةيلك "ةشيب ةظفاحمب ةطسوتملا

 ةيمنتل غامدلا ىلإ دنتسملا ملعتلا ةيرظن ىلع مئاق حرتقم يبيردت جمانرب ةيلعاف" يدماغلا دومحملا ديعس دمحم ةزع -٨

 .٢٠١٩ ةشيب ةعماج ةيبرتلا ةيلك "ةطسوتملا ةلحرملاب تايضايرلا تاملعم ىدل سيردتلا تاراهم

 لادبإلا صاوخل أطخلا تاميمعتلا ليدعت يف يديلوتلا ملعتلا جذومنأ مادختسا ةيلعاف " يشعم نارمع دمحم ىهن -٩

 .٢٠١٩ ةشيب ةعماج ةيبرتلا ةيلك " طسوتملا ثلاثلا فصلا تابلاط ىدل عيزوتلاو جمدلاو

 يف رارقلا ذاختا تاراهمو ليصحتلا ةيمنت يف ةينهذلا طئارخلا ةيجيتارتسا ةيلعاف " يرمعلا نسحم كرابم ىده -١٠

 .٢٠١٩ ةشيب ةعماج ةيبرتلا ةيلك " ةشيب ةظفاحمب ةطسوتملا ةلحرملا تابلاط ىدل تايضايرلا

 ةيوناثلا ةلحرملاب تايضايرلا تاملعمل ةينهملا ةيمنتلا يف جمانربل حرتقم روصت" ،ينارمحلا هللا مرغ دمحأ ءانه -١١

 .٢٠١٩ ةشيب ةعماج ةيبرتلا ةيلك ،"ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيملعملل ةينهملا ريياعملا ءوض يف

 



 


