ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

764

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ثشٔبِج رذسيت املذسثني يف جمبي
اٌزّٕيخ اٌجششيخ األٚي
()TOT1

قاّ أ.د /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ  ،تزصٜب  300فضر َٔ افضار اجملتُع املزْ ٢عً ٢عزٜز
َٔ بضاَر ايتُٓ ١ٝايبؾض ١ٜخ ٍ٬ؽٗض فرباٜض  َٔ 2016بٗٓٝا:
َٗ اصات ايتفاٚض ٚا٫قٓاع
َٗ اصات بٓا ٤ايجك١
َٗ اصات ايتفهري ا٫جياب٢
َٗ اصات ايجك ١بايٓفػ
َٗ اصات املعًِ املبزع
 فٔ صٓاع ١ايكا٥ز
 تزصٜب املزصبني TOT

764

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

764

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ٚسشٗ ػًّ ثؼٕٛاْ
(ئٔمبر اٌطفٌٛخ)

قاّ اٌغيذ أ.د /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ بتٓظٚ ِٝتٓفٝش ٚصؽ ١عٌُ بعٓٛإ
(إْكاس ايطفٛي )١مبضنظ تُٓ ١ٝقزصات أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ  ٚايكٝارات ّٜٛ
اخلُٝػ املٛافل  18فرباٜض .2016

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

اٌذٚسح اٌزذسيجيخ األٚىل
حتذ ػٕٛاْ

" اجلٛأت اٌمبٔٔٛيخ ٌإلداسح اجلبِؼيخ"
افتتح اٌغيذ أ.د /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ ايزٚص ٠ايتزصٜب ١ٝا٭ٚىل حتت عٓٛإ:
"اجلوانب الكانونية لإلدارة اجلامعية" عطٛص ايغار ٠عُزاٚٚ ٤ن ٤٬نًٝات اجلاَع١
بكاع ١دلًػ اجلاَع ١مبكض إراص ٠اجلاَع ١بتاصٜذ .2016/2/26

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ثشٔبِج (ٔشش ئجشاءاد ليُ إٌضا٘خ
ٚاٌشفبفيخ  ٚاٌزٛػيخ مبخبطش اٌفغبد)
قاّ اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ باملؾاصن ١يف بز ٤فعايٝات ايزٚص ٠ايتزصٜب١ٝ
ا٭ٚىل يف اإلص٬ح ٚايتُٓ ١ٝاإلراصَٚ ١ٜهافش ١ايفغار َع ايغار ٠أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ
ٚاهل ١٦ٝاملعا ٚ١ْٚأَٓا ٤ايهًٝات ٚاملؾرتٜات ٚاملداطٕ بايهًٝات ٚاجلاَع ١يف إطاص ْؾض
إدضا٤ات ق ِٝايٓظاٖٚ ١ايؾفافٚ ١ٝايتٛع ١ٝمبداطض ايفغار ،املٓعكز مبضنظ تُٓ ١ٝقزصات
اعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ  ٚايكٝارات  ّٜٛايج٬ثا ٤املٛافل ٜٛ 20ي.2016 ٛٝ

747

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

دٚسح رذسيجيخ ِزطٛسح ٌزطٛيش اٌمطبع األِٕي
ٚرذسيت  4444فشد ِٓ افشاد االِٓ ٚاملذٔيني
مبذيشيخ آِ اٌجذريح
حتت صعا ١ٜأ.د/ػجيذ طبحل سئـيظ اجلبِؼـخ مت تٓظي ِٝرٚص ٠تزصٜبٝيَ ١تطيٛص ٠يتُٓٝي١
َٗاصات ايغًٛى يٮفضار ٚاملزْٝني باملزٜضٚ ١ٜيتزصٜبِٗ عًي ٢نٝفٝي ١ايتعاَيٌ َيع امليٛاطٓني مليز12 ٠
أعييبٛعا مبكييض إراص ٠قييٛات ا٭َيئ يت ٖٝييٌ سليي 9 ٛآ٫ف َيئ أَٓيياٚ ٤أفييضار ايؾييضطٚ ١ايعيياًَني املييزْٝني
مبؾاصن ١ايزنتٛص ذلُيز فيٛطٚ ٟاييٞد َيزصؼ تهٓٛيٛدٝيا ايتعًي ِٝبهًٝي ١ايرتبٝيَٚ ، ١يزٜض
َضنظ ايتعًِ ٚاإلراص ٠اإليهرت ١ْٝٚظاَع ١رَٓٗٛص" خ ٍ٬ؽٗض إبض2016 ٌٜسٝح تٓاٚيت ايزٚص ٠عز٠
َٛضٛعات ٖاَ: ١
.1
.2
.3
.4
.5

آيٝات محا ١ٜسكٛم اْ٫غإ.
َكَٛات اإلْتُا ٤يز ٣صداٍ ايؾضط.١
رٚص صداٍ ايؾضط ١يف محا ١ٜسكٛم اإلْغإ.
ا٭خطا ٤املغًه ١ٝاييت تغ ٧ٝيضداٍ ايؾضط.١

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

اٌذٚسح اٌزذسيجيخ ٌٍغبدح املذسعني املغبػذيٓ
حتت صعا ١ٜاٌغيذ أ.د /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ  ،مت إفتتاح ايزٚص ٠ايتزصٜب ١ٝيًغار٠
املزصعني املغاعز , ٜٔاملٓعكز ٙمبضنظ تُٓ ١ٝقزصات اعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ  ٚايكٝارات
 ّٜٛايج٬ثا ٤املٛافل ٜٛ 19ي. 2016 ٛٝ

746

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ٚسشخ ػًّ يف اطبس صيبسح االٚىل ِٓ ٔٛػٙب ثبعزمجبي
ٚفذ ِٓ االحتبد األٚسٚثي حتذ سػبيخ احتبد اجلبِؼبد
اٌيٛسِٚزٛعطيخ ()UNIMED
قاّ اٌغيذ أ.د /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ بتٓظٚ ِٝتٓفٝش ٚصؽ ١عٌُ يف اطاص طٜياص ٠اٚ٫ىل
َٔ ْٛعٗا باعتكباٍ ٚفز َٔ ا٫حتار ا٭ٚصٚب ٞحتت صعا ١ٜاحتار اجلاَعات ايٛٝصَٚتٛعط١ٝ
(ٚ )UNIMEDسيو يًتعا َٔ ٕٚخَ ٍ٬ؾضٚع ( ٖٛٚ )ILHAMاْؾا ٤بضْياَر َادغيتري يف
اإلراص ٠املغتزاَ ١يٮصاض ٞايظصاع ١ٝيف َصض ايشٜٗ ٣زف إىل اٯت:ٞ
 إتاس ١ايفضصي ١يطي٬ج داَعي ١رَٓٗيٛص يزصاعي ١املادغيتري يف اييز ٍٚاٚ٫صٚبٝي١
ٚايتٛعع يف دلاٍ عً ّٛا٭صاض ٞايظصاعٚ ١ٝايرتب. ١
 بضْاَر تزصٜيب ٭عطا٦ٖٝ ٤ي ١ايتيزصٜػ َئ خيٚ ٍ٬صع ايعُيٌ املؾيرتن ١يٓكيٌ
اخلربات .
 إْؾاٚ ٤تطٜٛض ايهٛصعات اإليهرت ١ْٝٚيف ٖشا اجملاٍ ي٬صتكيا ٤بيايتعًٚ ِٝايبشيح
ايعًُ.ٞ
بتاصٜذ 2016/ 7/ 26

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

طشق  ٚأعبٌيت اٌجذث اٌؼٍّٝ
قاّ اٌغيذ أ.د /ػجيـذ طـبحل سئـيظ اجلبِؼـخ بعكيز بضْياَر ايتيزصٜيب حتيت عٓيٛإ "طرق و
أسرليب ايبحر ايعلمر " ٚاييش ٟعكيز مبضنيظ تُٓٝيي ١قيزصات أعطيا٦ٖٝ ٤ي ١ايتييزصٜػ
ٚايكٝارات بإراص ٠اجلاَع ّٜٛ ١ايج٬ثا ٤املٛافل  2أغغطػ .2016

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

اٌذٚسح اٌزذسيجيخ ف ٝجمبي اٌىغت غري املششٚع
عكز اٌغيذ أ.د /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ ٜي ّٛا٫سيز املٛافيل  7أغغيطػ 2016
ايزٚص ٠ايتزصٜب ١ٝف ٢دلاٍ ايهغب غري املؾضٚع ،املٓعكز ٠مبضنظ تُٓ ١ٝقيزصات
أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚايكٝارات ،بإراص ٠اجلاَع.١

اٌذٚسح اٌزذسيجيخ

أخالليبد اٌجذث اٌؼٍّٝ
قاّ اٌغيذ أ.د /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ  ّٜٛا٫سز املٛافل
 7أغغطػ  2016بعكز ايزٚص ٠ايتزصٜب ١ٝف ٢أخ٬قٝات ايبشح
ايعًُ ،٢املٓعكز ٠مبضنظ تُٓ ١ٝقزصات أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ
ٚايكٝارات ،بإراص ٠اجلاَع١

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ٚسشخ ػًّ
حتذ ػٕٛاْ
ٔظُ اٌمجٛي ف ٝاٌزؼٍيُ اٌؼبيل فِ ٝظش
ؽاصى اٌغيذ أ.د /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ يف ٚصؽ ١عٌُ عٔ ْظِ ايكب ٍٛف ٢ايتعً ِٝايعاي ٞفَ ٢صض
ٚاييت ْظُتٗا ٚسز ٠إراصَ ٠ؾضٚعات تطٜٛض ايتعً ِٝايعاىل بهً ١ٝايطب داَع ١عني مشػ حتت صعا ١ٜايغٝز
أ.د /أششف اٌشيذٚ - ٝصيش اٌزؼٍيُ اٌؼبىل ٚاٌجذث اٌؼٍّ ٝبتاصٜذ 2016/ 8 / 22

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

اٌذٚسح اٌزذسيجيخ اٌثبٔيخ
حملبوبح اٌجٛسطخ
حتت صعا ١ٜاٌغيذ أ.د /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ مت إفتتاح ايزٚص ٠ايتزصٜب ١ٝايجاْ ١ٝحملانا ٠ايبٛصص١
بهً ١ٝايتذاص ،)Simulation Stock Market( ٠بايتعاَ ٕٚع ايبٓو املضنظٚ ;ٟسيو عطٛص أ.د/إبقاهبم
ايصلوي (اخلبري املصقيف ووكبل ايبنك املقكزي األسبق)ٚ ،يفٝف َٔ ايغار ٠أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ بايهً١ٝ
 ّٜٛايج٬ثا ٤املٛافل  23أغغطػ .2016

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

افززبح ٚسشخ ػًّ رذسيجيخ يف

جمبي ئػذاد املشاعً اٌزٍيفضئٛي
قاّ اٌغيذ أ.د /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ بتٓظٚ ِٝتٓفٝش ٚصؽ ١عٌُ تزصٜب ١ٝيف
دلاٍ إعزار املضاعٌ ايتًٝفظ ّٜٛ ْٜٞٛاإلثٓني املٛافل  1أغغطػ  2016اييت تكاّ
فاعًٝاتٗا يف ايفرت 31 -1 َٔ ٠أغغطػ .2016

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

رذسيت فشيك ئٔبوزظ
حتت صعاٚ ١ٜتٓفٝش اٌغيذ أ.د /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ ,مت عكز عز ٠رٚصات
تزصٜب ١ٝيفضٜل إٜٓانتػ عً ٢صٜار ٠ا٭عُاٍ مبكض إراص ٠اجلاَع ١بإؽضاف
ايزنتٛص خايز صس ،َ٘ٛاملزصؼ بكغِ ا٫قتصار بهً ١ٝايتذاص ٠داَع ١رَٓٗٛص،
ٚاملضؽز ا٭نارمي ٞيًفضٜل خ ٍ٬ؽٗض أغغطػ .2016

747

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

دٚسح املؼشفخ احلذيثخ

""The Modern Knowledge Cycle
حتت صعاٚ ١ٜتٓفٝيش اٌغـيذ أ.د /ػجيـذ طـبحل سئـيظ اجلبِؼـخ مت افتتياح ٚصؽي ١عُيٌ حتيت عٓيٛإ (رٚص ٠املعضفي١
احلزٜجييٚModern Knowledge Cycle )١املكاَيي ١حتييت صعاٜيي ١عييٝارت٘ ٚبايتعيياَ ٕٚييع ؽييضن١
( )ELSEVIERيًٓؾض ايزٚيٚ ،ٞسيو مبكض إراص ٠اجلاَع;١سٝح راصت ايٓز ٠ٚايتعضٜف ١ٝس ٍٛآي ١ٝايٓؾض اييزٚيٞ
يف نربٜات ايزٚصٜات ٚاجملي٬ت ايعًُٝي ١ايزٚيٝيٚ ،١نٝفٝي ١اعيتدزاّ اإلَهاْيات املتاسيَ ١ئ خي ٍ٬بٓيو
املعضف ١املصض ) EKB( ٟنٓافشَ ٠فتٛسي ١عًي ٢املٛاقيع ايبشجٝيٚ ١رٚص ايٓؾيض ايعاملٝي ١٭ٖيِ اييزٚصٜات ٚاملضاديع
ٚا٭عاخ ايعًُ ١ٝاملتُٝظ ٠يف ناف ١اجملا٫ت يًتٝغري عً ٢ايباسجني ٚط٬ج ايزصاعات ايعًٝاَٚ ،عاٜري ا٫عتُيار
ايزٚي ١ٝيًُؾضٚعات ايبشجٚ ،١ٝنٝفٝي ١اختٝياص ْكياث عجٝيٚ ١تهي ٜٔٛفيضم عُيٌ َئ رلتًيف امل٪عغيات
ٚاهل٦ٝات ايبشج ١ٝايزٚي ١ٝف2016/11/29-28 ٢َٜٛ ٢

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

746

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ِششٚع اٌذٚسح اٌزذسيجيخ يف رطجيك ٔظبَ اجلٛدح ٚاالػزّبد يف املؼبًِ
حتت صعا ١ٜاٌغيذ أ.د /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ مت إفتتاح َؾضٚع ايزٚص ٠ايتزصٜب ١ٝيف تطبٝل ْظاّ اجلٛر٠
ٚا٫عتُار يف املعاٌَ طبكًا ملٛاصف ١ا٭ٜظ ٚصقِ ( ) 17025حتت عٓٛإ أُٖ ١ٝاجلٛرٚ ٠اعتُار املعاٌَ يف صفع ايهفا٠٤
ٚا٫عرتاف رٚيًٝا ٚاييت ٜٓظُٗا َعٌُ حتًَ ٌٝتبكٝات املبٝزات ٚمسٝتٗا « & Pesticide Residue Analysis
ٚ ، Toxicity Laboratoryسيو مبكض نً ١ٝايظصاع ١مبذُع ايهًٝات باإلبعارٜييي ;١عطٛص ايزنتٛص/ذلُز ؽضف
(خبري اجلٛر ٠باهل ١٦ٝايعاَ ١يًضقاب ١عً ٢ايصارصات ٚايٛاصرات)  ّٜٛاإلثٓني املٛافل  19رٜغُرب .2016

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

اٌربٔبِج اٌزذسيجي ٌٍغالِخ ٚاٌظذخ املٕٙيخ
قاّ ا.د /عببد صلحل – رئبص اجللمعة بافتتاح ايربْاَر ايتزصٜب ٢يًغٚ ١َ٬ايصش ١املٗٓ ١ٝبهً١ٝ
ايتُضٜض ٚايش ٣مشٌ تٓفٝش بٝإ عًُ ٢خلط ١إخٚ ٤٬طٛاص٪َ ٨نزا عٝارت٘ إٔ ٖش ٙايزٚصات ايتزصٜب ١ٝت تٞ
َٔ َٓطًل ايؾعٛص باملغٛ٦ي ١ٝاجملتُعٚ ١ٝايعٌُ َٔ أدٌ احلفاظ عً ٢أَٔ ٚأَإ َصضْا احلبٝب ١ف٢
2016 / 12 / 14

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ٚسشخ اٌؼًّ
حتذ ػٕٛاْ

(طٛس اٌؼذٚاْ ػٍ ٝاملبي اٌؼبَ ٚاٌزظبحل ف ٝاٌىغت غري املششٚع ٚغغً

االِٛاي ٚاٌششٛح ٚاٌرتثخ ٚاعزغالي إٌفٛر اٌٛظيفٚ ٝاٌزضييف ٚاٌزضٚيش)
ؽاصى اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئـيظ اجلبِؼـخ ٚصؽي ١ايعُيٌ املٓعكيز ٠بفٓيزم عيفري اييزق٢
اجلزٜز حتت عٓٛإ (صٛص ايعزٚإ عً ٢املاٍ ايعاّ ٚايتصاحل ف ٢ايهغب غري املؾيضٚع ٚغغيٌ
اَٛ٫اٍ ٚايضؽٚ ٠ٛايرتبح ٚاعيتػ ٍ٬ايٓفيٛس اييٛظٝفٚ ٢ايتظٜٝيف ٚايتظٜٚيض) طبكياً يًتعيز٬ٜت
ايتؾضٜع ١ٝا٭خري ٠ف.2016 /12 / 26 ٢

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ٚسشخ اٌؼًّ
حتذ ػٕٛاْ

(اٌزجشثخ اٌربيطبٔيخ ف ٝجمبي سيبدح االػّبي ٚاٌششوبد اٌزىٌٕٛٛجيخ إٌبشئخ)
ؽاصى اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ يف ٚصؽ ١عٌُ بعٓٛإ (ايتذضب ١ايربٜطاْ ١ٝف٢
دلاٍ صٜيار ٠ا٫عُياٍ ٚايؾيضنات ايتهٓٛيٛدٝي ١ايٓاؽي )١٦بايتعياَ ٕٚيع َ٪عغي ١باْاعيٝا
يإلبتهيياص ٚاإلعييتجُاص باملًُهيي ١املتشييز ٠يييزعِ اإلقتصييار ايكيي ٢َٛاملصييض ٣فيي ٢دلييا٫ت
ايبٛٝتهٓٛيٛدٚ ٢ايصشٚ ١ايصٓاعات ايزٚا ١ٝ٥ف.2017 / 1 / 3 ٢

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ثشاِج رثميفيخ ػٓ ِىبفذخ
اٌفغبد ثبجلبِؼخ
حتت صعا ١ٜاٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ مت تٓظ ِٝبضاَر تجكٝف ١ٝعٔ َهافش١
ايفغار عًَ ٢غت ٣ٛنًٝات اجلاَع ١ف ٢بزا ١ٜايرتّ ايجاْ َٔ ٢ايعاّ اجلاَع ٢بهً ١ٝايطب
ايبٝطض ٣ف.2017/2/11 ٢

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ثشٔبِج

اٌزخطيط االعرتاريجي
افتتح اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ ايربْاَر ايتزصٜب ٢ف ٢ايتدطٝط اإلعرتاتٝذ٢
مب٪عغات ايتعً ِٝايعاىل مبكض إراص ٠اجلاَع ١خ.2017 / 1 /29 ، 28 ٢َٜٛ ٍ٬

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

دٚساد اٌرتثيخ اٌؼغىشيخ
قاّ اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ بتهجٝف ايزٚصات ايتزصٜبٝي ١اخلاصي١
بايرتب ١ٝايعغهض ١ٜظاَع ١رَٓٗٛص مبؾاصن ١العكيد/حممدد نمدا – مددر إدارة
الرتبية العسه رة باجلاَع ١ف 2017/2/13٢يػضط ق ِٝاإلْتُاٚ ٤املٛاطٓ ١يز ٣ايؾباج.

اٌربٔبِج اٌزثميف ٝاألٚي ٌطالة جبِؼخ دِٕٛٙس ف ٝجمبي

اٌزّٕيخ اٌغيبعيخ
افتتح اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ ايربْاَر ايتجكٝف ٢ا٭ ٍٚيط٬ج داَعي١
رَٓٗٛص ف ٢دلاٍ ايتُٓ ١ٝايغٝاع ١ٝبايتعاَ ٕٚع ٚطاص ٠ايؾباج ٚايضٜاضي ١يٓؾيض ثكافي١
املُاصعات ايغٝاع ١ٝايصشٝش ١يز ٣أبٓآ٥ا ايط٬ج ف.2017 /2 /16 ،15 ٢

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ٚسشخ ػًّ رذسيجيخ
حتذ ػٕٛاْ

(اعزخذاَ ٚرفؼيً أٔشطخ ثٕه املؼشفخ املظش)ٜ
حتت صعا ١ٜاٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ مت تٓظٚ ِٝتٓفٝش ٚصؽ ١عٌُ
تزصٜبٝي ١باإلؽيرتاى َيع ٚسيز ٠املهتبيات ايضقُٝي ١بياجملًػ ا٭عًي ٢يًذاَعييات
ٚايٓاؽضٚ ٜٔايؾضنات املؾاصن ١ببٓو املعضف ١املصض )EKB( ٣بعٓيٛإ (اعيتدزاّ
ٚتفع ٌٝأْؾط ١بٓو املعضف ١املصض ٣خ.)2017 / 3 /7 – 6( ٢َٜٛ ٍ٬

747

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ٚسشخ ػًّ رذسيجيخ
حتذ ػٕٛاْ

( رمٕيبد اٌجذث ٚالزٕبص اٌٛظيفخ)
حتت صعاٜي ١اٌغـيذ أ.د/ػجيـذ طـبحل سئـيظ اجلبِؼـخ مت تٓظيٚ ِٝتٓفٝيش ٚصؽي ١عُيٌ
تزصٜب ١ٝباإلؽيرتاى َيع نيٌ َئ احلاضيٓ ١ايتهٓٛيٛدٝي ١جلاَعي ١رَٓٗيٛصَ ،ضنيظ
 Amid Eastبعٓٛإ ( تكٓٝات ايبشح ٚاقتٓاص ايٛظٝف )١يت ٖ ٌٝايط٬ج يغٛم ايعٌُ في٢
بهً ١ٝايرتب ١ٝداَع ١رَٓٗٛص بتاصٜذ .2017 / 3 / 14

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ٚسشىت ػًّ ثبٌزؼبِ ْٚغ األوبدمييخ اٌؼشثيخ ٌٍؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛجيب ٚاجملٍظ اٌثمبف ٝاٌربيطبٔٝ
َؾاصن ١اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ فٚ ٢صؽت ٢عٌُ ا٭ٚىل بعٓٛإ (املُاصعات اجلٝزٚ ٠عٝاعات ايتعًيِٝ
ايفٓٚ ٢ايتزصٜب املٗٓٚ )٢ايجاْ ١ٝبعٓٛإ (ت ٖٚ ٌٝتزع ِٝايكٝارات اجلاَع )١ٝبكاع ١املي٪رضات بهًٝي ١ايطيب داَعي١
اإلعييهٓزص ١ٜحتييت صعاٜييٚ ١طٜييض ايتعًيي ِٝايعيياىل ٚايبشييح ايعًُييٚ ٢بايتعيياَ ٕٚييع ا٭نارميٝيي ١ايعضبٝيي ١يًعًييّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاجملًػ ايجكاف ٢ايربٜطييييييياْ ٢عطٛص ايغار ٠ص٩ٚعا ٤اجلاَعات املصض ١ٜفيييييييي.2017 / 3 / 21 ٢

746

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

دٚساد ثشٔبِج ICDL
افتتح اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ أٚىل اييزٚصات ايتزصٜبٝي ١مبضنيظ اييتعًِ
ٚاإلراص ٠اإليهرت ١ْٝٚظاَع ١رَٓٗٛص يًتزصٜب عًي ٢بيضاَر ايضخصي ١ايزٚيٝي ١يكٝيار٠
احلاعب اٯي ICDL ٞفيييييي. 2017/3/29 ٢

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ٚدذح ٌٍزذسيت ٚاٌزأ٘يً ملٕخ شٙبداد اجلٛدح ٚاإلػزّبد
قاّ اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼـخ إْؾيا ٤أٚ ٍٚسيز ٠يًتيزصٜب ٚايت ٖٝيٌ مليٓح
ؽٗارات اجلٛرٚ ٠اإلعتُار يًُ٪عغات ايتعًٚ ١ُٝٝاخلزَٚ ١ٝاملعاٌَ ٚاملغتؾفٝات ٚفيل
املعاٜري ايزٚي ١ٝيٓظِ اجلٛر ٠ايعامل ١ٝيزعِ ا٫قتصار ايك ٢َٛف.2017 /3 /29 ٢

دٚسح رذسيجيخ حتذ ػٕٛاْ (أعشاس ٌغخ اجلغذ)
افتتح اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ ايزٚص ٠ايتزصٜب ١ٝحتيت عٓيٛإ
(أس ار لغة اجلسد) مبضنظ اييتعًِ ٚاإلراص ٠اإليهرتْٝٚي ١ظاَعي ١رَٓٗيٛص في٢
. 2017/4/20

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

اٌذٚسح اٌزذسيجيخ
ِٙبساد املؼٍُ املجذع
افتتح اٌغيذ أ.د/ػجيذ طـبحل سئـيظ اجلبِؼـخ اييزٚص ٠ايتزصٜبٝي ١حتيت عٓيٛإ
(مًارات املعلد املبدد ) مبضنيظ تُٓٝي ١قيزصات أعطيا٦ٖٝ ٤ي ١ايتيزصٜػ مبكيض إراص٠
اجلاَع ١خ ٍ٬ايفرت.)2017/ 8 /10 – 6( َٔ ٠

دثٍِٛخ

ِٙبساد اٌؼًّ األعبعيخ

قاّ اٌغيذ أ.د/ػجيذ طـبحل سئـيظ اجلبِؼـخ بتيزصٜب ربًَٛيَٗ ١ياصات ايعُيٌ ا٭عاعي١ٝ
بكاعيي ١ايهييْٛفضاْػ بييإراص ٠اجلاَعيي ١بايتعيياَ ٕٚييع ا٭نارميٝيي ١ايعضبٝيي ١يًعًييّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايٓكٌ ايبشض ٣فَ ٢صضْا احلبٝبي ١خي ٍ٬ؽيٗض أغغيطػ  2017مبكيض إراص٠
اجلاَع.١

744

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

دٚسح

(ئػذاد اٌمبدح)
حتت صعا ١ٜاٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ مت إفتتياح رٚص ٠تزصٜبٝي ١حتيت
عٓٛإ (إعزار ايكار )٠بايتعاَ ٕٚع ٚطاص ٠ايتعً ِٝايعاىل ٚايبشح ايعًَُٚ ٢عٗيز إعيزار
ايكار ٠عًٛإ ف ٢سطٛص احملاضض اٌغيذ اٌؼّيذ أ.ح/أعبِٗ اجلّبي – املـذسط ثىٍيـخ

اٌذفبع اجل ٜٛبٛسز ٠ايفٝز ٜٛنْٛفضاْػ بيإراص ٠اجلاَعي ١اجلاَعي ١بتياصٜذ / 8 /17
.2017

444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ثشٔبِج Tempus

ف ٝجبِؼخ جٕٛح  -ئيطبٌيب
قاّ اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ بتزصٜب فضٜل ايعٌُ املؾاصى َٔ اييز ٍٚايعضبٝي١
ٚا٭ٚصٚب ١ٝباإلحتار اٚ٫صٚب ٢بضْاَر اييي  Tempusفي ٢داَعي ١دٓي - ٠ٛإٜطايٝيا في ٢دلياٍ
ع ١َ٬ايػشاٚ ٤ايصش ١ايٓفغ ١ٝف ٢ايفرت 2017 / 7 / 29 َٔ ٠ستيي.2017 / 8 / 3 ٢

444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ثشٔبِج Tempus
ف ٝجبِؼخ صيٍيٕب

قاّ اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئـيظ اجلبِؼـخ بتيزصٜب فضٜيل ايعُيٌ املؾياصى َئ اييزٍٚ
ايعضبٚ ١ٝا٭ٚصٚب ١ٝف ٢داَع ١طًٜٓٝا فَ ٢ؾضٚع اإلحتار ا٭ٚصٚب ٢بضْاَر اييي Tempus
ف ٢ع ١َ٬ايػشاٚ ٤ايٓظاف ١ايؾدصٚ ١ٝايصش ١ايٓفغ ١ٝخ ٍ٬ايفرت 2017/9/2 َٔ ٠ست٢
2017/9/7

ثشٔبِج Tempus
ف ٝدٌٚخ املغشة

قاّ اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼـخ بتيزصٜب فضٜيل ايعُيٌ املؾياصى َئ اييزٍٚ
ايعضبٚ ١ٝا٭ٚصٚب ١ٝف ٢رٚي ١املػضج فَ ٢ؾضٚع اإلحتار اٚ٫صب ٢بضْاَر ايي  Tempusف٢
دلاٍ ع ١َ٬ايػشا ٤خييي ٍ٬ايفتيييضَ ٠يييئ (.)2017/10/4 – 1

444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ٚسشخ ػًّ ثؼٕٛاْ

اػزّبد ثشٔبِج رؼٍيّٝ
قاّ اٌغـيذ أ.د/ػجيـذ طـبحل سئـيظ اجلبِؼـخ بتٓظيٚ ِٝتٓفٝيش ٚصؽي ١عُيٌ بعٓيٛإ
(اعتُار بضْاَر تعً ) ُٞٝعطيٛص أ  .ر ْعُيات ذلُيز ايغيٝز َيزٜض َضنيظ ضيُإ
اجلٛر ٠باجلاَع ١يف . 2017/11/18

ٚ 6سػ ػًّ خبطخ ثـ ِ 44ؼيبس اإلطذاس اٌثبٌث

 ِٓ 4444اهليئخ اٌمِٛيخ جلٛدح اٌزؼٍيُ ٚاالػزّبد
قاّ اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼـخ بإقاَيٚ 6 ١صع عُيٌ خاصي ١جَ 12عٝياص
اإلصزاص ايجايح  َٔ 2015اهل٦ٝي ١ايكَٝٛي ١جليٛر ٠ايتعًيٚ ِٝا٫عتُيار املٓعكيز ٠خيٍ٬
ايفرت 2017/1/31 َٔ ٙاىل .2017/2/16

444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

دٚسح رذسيجيخ ثؼٕٛاْ
اٌزمٛيُ اٌزارٝ

قاّ اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ بعكز رٚص" ٠ايتك ِٜٛايشات ٢مل٪عغات ايتعًي ِٝايعياىلد حتيت
إؽضاف أ.رْ/عُات ذلُز ايغٝز َزٜض َضنظ ضُإ اجليٛرَٓٚ ،٠غيل اييزٚص ٠ر /رعيا ٤عًي ٢اييزَضراع
َزٜض ٚسز ٠ضُإ اجلٛر ٠بهً ١ٝايتُضٜض ،سٝح ناْت َز ٠ايزٚص ٠ث٬ثي ١أٜياّ في ٢ايفيرتَ ٠ئ -2
 2017/5/4مبضنظ تُٓ ١ٝقزصات أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚايكٝارات حتت قٝار ٠املزصج أ.د/طلعت حممدد ميد
 -امل اجع باهليئة الكومية لضماى جودة التعلي واالعتمادٚ ،سطض ٖش ٙايزٚصَ 23 ٠تزصج.

ٚسشخ ػًّ ملؼيبس اٌزخطيط االعرتاريجي
حتييت صعاٜيي ١اٌغــيذ أ.د/ػجيــذ طــبحل سئــيظ اجلبِؼــخ مت عُييٌ ٚصؽيي ١عُييٌ ملعٝيياص ايتدطييٝط
ا٫عرتاتٝذ ٢بهً ١ٝايعًٚ ّٛسطضٖا عزر َ 28تزصج َئ أعطيا٦ٖٝ ٤ي ١ايتيزصٜػ َٚعياَ ِْٗٝٚئ
نًٝيي ١ايعًييٚ ;ّٛنًٝيي ١ايتُييضٜض يًُزصبيي:١أ.رْ /عُييات ذلُييز َييزٜض َضنييظ ضييُإ اجلييٛر٠
باجلاَع ّٜٛ ١ايج٬ثا ٤املٛافل.2017/8/8

447

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

دٚسح اٌجٕٛن
حتت صعا ١ٜاٌغيذ أ.د /ػجيذ طبحل سئيظ جبِؼـخ مت عكيز رٚص ٠ايبٓيٛى بايتعياَ ٕٚيع
املعٗز املصضيف ايتابع يًبٓو املضنظ ٟيعزر َ 50تزصج َٔ طًبٚ ١طايبات اجلاَع ١عطٛص
ايغٝز عم و الكاضي (مدر م ند التحدارة الدوليدة – بهدو أبدو ا االسد مي و خنبدة مدو ااد ا
املص فيني مو ختصصات خمتلفة يف سوم العمل املص يف وذلو لهكل خيرب ٠ايٛاقيع ايعًُيٚ ٞصبطٗيا
باجلاْب ا٭نارمي ;ٞمبكض إراص ٠اجلاَع ١خ ٍ٬ايفرت ( َٔ ٠يف ايفرتٜٓ 19 َٔ ٠ياٜض إىل 13
فرباٜض ) 2018

444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ٚسشخ ػًّ

حتذ ػٕٛاْ

(اإلدزيبجبد اٌزذسيجيخ ٌىٕبئظ  ٚأديشح حمبفظخ اٌجذريح )
إفتتح أ.د /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ ٚصؽ ١عٌُ (اإلستٝادات ايتزصٜب ١ٝيهٓا٥ػ  ٚأرٜض ٠ذلافظ١
ايبشري ) ٠حتت عٓٛإ ( بض ٙايصٓزٚم) عطٛص األب ثاوفيلس نسي سعد سه تري األنبا باخوميوس مط اى البحرية
ومط وح واامس مدى الغ بية نائبا عهٌ و الدنتور بصارة عبد امللو مسئو الع قات العامة بالههيسة و عضو اجمللس امللى
مبحافظة البحرية و لفيف مو الكساوسة و األساقفة مو خمتلف أدر ة حمافظة البحرية و السادة الباحجني فى جما اآلثار
الكبطية و ا.د /مجا عم اى عميد نلية الصيدلة و مفوض نائب رئيس اجلامعة لكطا الدراسات العليا و البحوث و
أ.د /مساح الصاوى مدر م ن تهمية قدرات أعضا ييئة التدررس و الكيادات و املدرب احملرتف و أ.د /ش رف زن را نائب
مدر امل ن و مهسل عام التدررب مبضنظ تُٓ ١ٝقزصات أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ  ٚايكٝارات مبكض إراص ٠اجلاَع١
 ّٜٛايج٬ثا ٤املٛافل ٜٛ 17ي.2018 ٛٝ

446

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

رذسيت اٌطالة املزّيضيٓ ِٓ وٍيىت
اٌطت اٌجيطشٚ ٜاٌضساػخ ثششوخ ٔيٛ٘ٛة
اعتكبٌ اٌغـيذ أ.د  /ػجيـذ طـبحل سئـيظ اجلبِؼـخ ٚفيز َئ ؽيضن١
ْٖٛٝييٛج ايصيي( ١ٝٓٝأنييرب َصييٓع إلْتيياز ا٭عيي٬ف بييايبشري ) ٠يتييزصٜب
ايط٬ج املتُٝظ َٔ ٜٔنًٝت ٢ايطب ايبٝطيضٚ ٣ايظصاعي ١في ٢دلياٍ إْتياز
ا٭ع٬ف ٚتع ِٗٓٝٝبايؾضن ١يًشص ٍٛعًٚ ٢ظٝفَٓ ١اعبٚ ١اإلعيتفار٠
َٔ رٝظِٖ ٜيييي 4 ّٛأغغطػ .2018

444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

دٚسح رذسيجيخ ِزطٛسح ٌزطٛيش اٌمطبع األِٕي
ٚرذسيت افشاد االِٓ ٚاملذٔيني
مبذيشيخ آِ اٌجذريح
حتت صعا ١ٜاٌغيذ أ.د  /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ قاَت اجلاَعي ١بعكيز عيز ٠رٚصات
تزصٜبَ ١ٝتطٛص ٠يتزصٜب صداٍ ؽضطتٓا املاٖض ٠عًَٗ ٢ياصات ايتٛاصيٌ ايفعياٍ َٗٚياصات أخيض٣
تٗزف إىل صفع نفا ٠٤اجلٗاط ا٭َٓ ٢مبشافظ ١ايبشري ٠باإلضاف ١إىل حتغني َغت ٣ٛخيزَتٗا
مبؾاصن ١ايغٝز أ.ّ.ر ذلُيز فيٛطٚ ٟايي – ٞأعيتاس تهٓٛيٛدٝيا ايتعًي ِٝبهًٝي ١ايرتبٝي١
داَع ١رَٓٗٛص َٚ ،زٜض َضنظ ايتعًِ ٚاإلراص ٠اإليهرت ١ْٝٚظاَع ١رَٓٗٛص"خ ٍ٬ؽٗض أنتٛبض
.2018

444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

ٚسشخ ػًّ

حتذ ػٕٛاْ

آٌيبد دػُ ٚرطٛيش املشبسوخ املإعغيخ
تٓفٝشاً يتٛدٗٝات فخلمة ايشبد ايقئبص /عبدايفتلح ايشبشي – رئبص اجلمهورية
يتشكٝل خط ١ايزٚي ١يًتُٓ ١ٝاملغتزاَ ( ١صَ ١ٜ٩صض )2030

قاّ اٌغيذ أ.د  /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ بعكز ٚصؽ ١عٌُ بعٓٛإ " آيٝات رعِ
ٚتطٜٛض املؾاصن ١امل٪عغ ١ٝبني نً ١ٝايرتبٚ ١ٝذلٝطٗا مبشافظ ١ايبشري ٚ " ٠اهلزف
َٔ ٖش ٙايٛصؽَٓ١اقؾ ١تفع ٌٝاملؾاصن ١بني نً ١ٝايرتبٚ ١ٝاﻷطضاف اجملتُع١ٝ
ٚٚضع اﻹطاص ايعاّ يًدط ١اإلعرتاتٝذ ١ٝيًهًٚ ١ٝرصاعَ ١تطًبات عٛم ايعٌُ
ٚنشيو َٓاقؾ ١عزر َٔ اخلطط ٚاملبارصات يتشكٝل عبٌ رهٔ نً ١ٝايرتبَٔ ١ٝ
أرا ٤رٚصٖا بفاعًٚ ١ٝتطبٝل مماصعات ايتدطٝط امل٪عغ ٞاجلٝزٚسيو  ّٜٛا٭سز
املٛافييل ٜٓ 20اٜض  2019بكاع ١امل٪رضات بايهً.١ٝ

444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

أٚي ٚسشخ ٌٍزؼشيف ثبملششٚػبد
اٌجذثيخ املٌّٛخ ِٓ خالي ِجبدسح
PRIMA
افتتييح اٌغيذ أ.د  /ػجيـذ طـبحل سئـيظ اجلبِؼـخ أٚىل ٚصع ايعُيٌ ايييت تٓظُٗيا ٚسيز ٠إراص٠
َؾضٚعات ايتطٜٛض باجلاَع ١يًتعضٜيف باملؾيضٚعات ايبشجٝي ١املُٛييَ ١ئ خيَ ٍ٬بيارصPRIMA ٠
املٛقع ١بني ر ٍٚسٛض ايبشض املتٛعط ٚاإلحتار ا٭ٚصٚب ّٜٛ ٞايج٬ثا ٤املٛافل 2019/1/22

444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

دٚساد ِيىشٚعٛفذ ٚئٛيغيف جببِؼخ دِٕٛٙس

ف ٢إطاص تٛدٗٝات
فخبِخ اٌشئيظ /ػجذ اٌفزبح اٌغيغي
سئيظ اجلّٛٙسيخ
بامل٪رض ايغيييارؼ يًؾبيياج ظاَعي ١ايكاٖييييض ٠باإلٖتُييياّ بايؾبيياج  ٚتكز ِٜايرباَر ٚايزٚصات ٚا٭ْؾط ١ايت٢
تغاعزِٖ ٚت ًِٖٗ٪يغٛم ايعٌُ ٚتُٓٚ ٢تجكٌ ؽدص ١ٝايط٬ج عٛا ٤ف ٢املٗاصات ايتهٓٛيٛد ١ٝأ ٚاملٗٓ ١ٝأ ٚاحلٝات١ٝ

حتت صعا ١ٜاٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ ْظُيت داَعي ١رَٓٗيٛص سٝيح قاَيت إراص ٠ا٭عيض ايط٬بٝي١
باجلاَع ١بايتعاَ ٕٚع تزصٜب ايؾباج مبزٜض ١ٜايؾباج ٚايضٜاضيٚ ١إحتيار طي٬ج اجلاَعيٚ ١ايهًٝيات ٚأعيض٠
ط٬ج َٔ أدٌ َصض املضنظ ١ٜبتٓظ ِٝايزٚصات خ ٍ٬إداطْ ٠صف ايعاّ ايزصاع ٢سٝح مشٌ احملت ٣ٛايتيزصٜب٢
رٚصات ( _ office 2016_ Windows 10تصَُٛ ِٝاقع _ايربدلٚ_ ١ايعزٜز َٔ اييرباَر بؾيٗارات َعتُيز٠
َٔ ؽضنَٝ ١هضٚعٛفت ٚنشيو رٚصات املٗاصات احلٝات ( ١ٝايتفاٚض _ايتغيٜٛل ايؾدصي_ ٢أمنياث ايكٝيار) ٠
بؾييٗارات َعتُييزَ ٠يئ ؽييضنَٝ ١هضٚعييٛفت ٚأٜطييا رٚصات َٗٓٝيي ( ١نٝفٝيي ١إقيياس ايكييضاص _إرصاى ايييشات
_ايتدطٝط) بؾٗارات َعتُزَٓ َٔ ٠ظُ ١ايْٝٛٝغيٝف ايعاملٝي ١رٚصات َٝهضٚعيٛفت ْٜٝٛٚغيٝف في ٢ا٭عيبٛع
ا٭ َٔ ٍٚايزصاع ١بايفصٌ ايزصاع ٢ايجاْ 2019 - 2018 ٢يف 2019/2/7

444

ئجنبصاد
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444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

دٚسح

رّٕيخ ِٙبساد اإلرظبي
حتت صعا ١ٜاٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ ْظُت داَع ١رَٓٗٛص رٚص ٠ف« ٢تَُٓٗ ١ٝياصات اإلتصياٍ»
بهً ١ٝاٯراج سٝح سطضٖا عزر نبري َٔ أعطا٦ٖٝ ٤ي ١ايتيزصٜػ ٚايطي٬جٚ ،تٗيزف ٖيش ٙاييزٚص ٠إييٞ
نٝف ١ٝبٓا ٤ؽدص ١ٝايطايب اجلاَع ٞاييت  ٫تت ثض بايؾا٥عات ٚنٝف ٪ٜثض يف نٌ َئ سٛيي٘ بطضٜكي١
إجياب ١ٝنُا ٜكزص نٌ ا٭رٚاص ٚايبط٫ٛت اييت تظٜز َٔ صفعت٘  َٔٚ ...داْب٘ أنز ص٥يٝػ اجلاَعي ١عًيٞ
أُٖ ١ٝتٓظَ ِٝجٌ ٖش ٙايزٚصات ايييت تٗيزف إيي ٞرعيِ قيزصات ايطي٬ج ٚت نٝيز ايع٬قي ١بيني عًيِ اييٓفػ
ٚايغًٛى ايش ٟمياصع ْ٘ٛبهً ١ٝاٯراج  ّٜٛاخلُٝػ املٛافل 2019/2/28

444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

دٚسح ثؼٕٛاْ "دٌيٍه ٌٕطك اٌٍغخ اإلجنٍيضيخ ثطشيمخ طذيذخ"
ثىٍيخ اٌزجبسح

حتت صعا ١ٜاٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ ْظُت داَع ١رَٓٗٛص رٚص ٠بعٓٛإ "ريًٝو يٓطل ايًػ١
اإلزلًٝظ ٜ٘بطضٜك٘ صشٝش ،"١بهً ١ٝايتذاصٚ ٠عطٛص يفٝف َٔ ايغار ٠أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ بايهً،١ٝ
ٚراصت ايزٚص ٠س ٍٛايتعضف عً ٢ايكٛاعز ا٭عاع ١ٝيًٓطل ايصشٝح باإلزلًٝظٚ ،١ٜأخطا ٤ايٓطل ايؾا٥ع ١بني
َتعًُ ٞايًػ ١اإلزلًٝظ ١ٜنًػ ١أدٓبٚ ،١ٝتكٓٝات صٝ٥غ ١ٝيتشغني ْطكٓا يًػ ١اإلزلًٝظ ١ٜايت نٝز عً٢
َز ٟسضص اجلاَع ١عً ٢صاحل أبٓاٗ٥ا ايط٬ج ٚإتاس ١أنرب قزص َٔ ايرباَر ايتزصٜب ١ٝمبا ٜضتك ٢مبٗاصات
ٚخربات خضٜر ايهً ١ٝيف .2019/3/9

447

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

(ٚسشخ ػًّ اٌغجبوخ )
ٌٍؼبٍِني ثبجلبِؼخ

تٓفٝشاً يتٛدٗٝات

فخلمة ايشبد ايقئبص /عبد ايفتلح ايشبشي – رئبص اجلمهورية
سل ٛاإلٖتُاّ بايصٓاعات احلضف ٘ٝ٭ْٗا أعاؼ قٝاّ املؾضٚعات ايصػري ٠ايت ٢تك ّٛبزٚصٖا إىل تطٜٛض اإلقتصار املصض٣

حتت صعاٚ ١ٜتٓفٝش اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ ْظُت داَع ١رَٓٗيٛص بايتعياَ ٕٚيع ؽيضن١
َٝا ٙايؾيضج ٚايصيضف ايصيش ٢بيايبشريٚ( ٠صؽي٘ عُيٌ ايغيبان )١يًعياًَني باجلاَعي ;١تفعي ً٬ٝييزٚصٖا
اجملتُع ٚ ٢ت نٝزا عً ٢إٔ داَع ١رَٓٗٛص (داَع ١ب ٬أعٛاص) داَع ١خارَ ١يًُذتُيع ٚت نٝيزاً عًي٢
أُٖ ١ٝايتٛاصٌ بني ٖ٦ٝات اجملتُع املدتًف ١يًٛص ٍٛباجملتُع ايبشضا ٣ٚإىل اإلٖتُاّ بايصيٓاعات احلضفٝي٘
(ايٝزٚ )١ٜٚايعٌُ عً ٢رعُٗا بايتزصٜب  ّٜٛا٭سز املٛافل  2019/3/31مببٓ ٢إراص ٠اجلاَع.١

444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

جبِؼخ دِٕٛٙس رٕظُ اٌربٔبِج اٌزذسيىب املزخظض
ألٔظّخ ٚعالِخ اٌغزاء

حتت صعاٚ ١ٜتٓفٝش اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئـيظ اجلبِؼـخ مت تكيز ِٜايربْياَر ايتيزصٜيب املتدصي

في٢

أْظُ ١أَٔ ٚع ١َ٬ايػشا ٤حيتٖ ٣ٛشا ايربْاَر عً ٢عزر َٔ ايزٚصات ايتزصٜب ١ٝاخلاص ١بايبٓٝي ١ايتشتٝي١
جلٛرٚ ٠ع ١َ٬ايػشاٚ ٤أٚضح صٝ٥ػ اجلاَع ١إٔ اهلزف َٔ ٖش ٙايزٚصات يٝػ احلص ٍٛعً ٢ؽٗارات بيٌ أْٗيا
عب ٌٝيًتعًِ ٚاخلربٚ ٠اإلصتكا ٤بايعًِ ،نُا أنز أْ٘ عٝه ٕٛأ ٍٚاملزصبني فٖ ٢ش ٙايزٚصات ٚعٛف ٜؾاصى
بٗا ايعزٜز َٔ ايغار ٠اخلرباٚ ٤عً ٢صأعِٗ ايغٝز اللوا الدنتور  /أمحد خليل  -خبري أنظمة اجلودة واالعتماد الدوىل
بتاصٜذ  2019/4/1بكاع ١دلًػ اجلاَع ١مبكض إراص ٠اجلاَع١

446

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

راؽٝاً ٚتٓفٝش ًا ٌشؤيخ ِظش  4444ف ٢تطٜٛض نٛارص إراص ١ٜيؾػٌ املٓاصب
ايكٝار ١ٜفَ ٢صض اجلزٜز٠

أطًل أ.د /ػجيذ طبحل  -سئيظ اجلبِؼخ بعٌُ سظّ َٔ ايرباَر ايتزصٜب ١ٝيتزصٜب
ايعاًَني مبزٜض ١ٜايصش( ١اطبا ،٤صٝاري ،١رضٜض ،إراصٜني)مشًت ( )11سظَ١
تزصٜب ١ٝيتطٜٛض ايكطاع ايطيب مبشافظ ١ايبشري ٠سٝح تبزأ:
رذسيت
 .1املضسً ١اٚ٫ىل :تبزأ َٔ  2018/7/12 -11سيت 2018/7/14
اٌؼبٍِني مبذيشيخ اٌظذخ
 .2املضسً ١ايجاْ :١ٝتبزأ َٔ  2018/9/4 - 3سيت 2019/9/26
 .3املضسً ١ايجايج :١تبزأ َٔ  2018/10/11 - 10سيت 2018/10/31
(أطجبء ،طيبدٌخ ،متشيض،
 .4املضسً ١ايضابع :١تبزأ َٔ  2018/11/14 -13سيت 2018/12/5
سيت 2019/1/9
 .5املضسً ١اخلاَغ :١تبزأ َٔ 2018/12/11
ئداسيني)
سيت 2019/2/13
 .6املضسً ١ايغارع :١تبزأ َٔ 2019/1/15
مبشوض رّٕيخ لذساد
 .7املضسً ١ايغابع :١تبزأ َٔ  2019/3/13 - 12سيت 2019/3/27
سيت 2019/5/2
 .8املضسً ١ايجآَ :١تبزأ َٔ 2019/4/2
أػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ
سيت 2019/7/10
 .9املضسً ١ايتاعع :١تبزأ َٔ 2019/6/11
 .10املضسً ١ايعاؽض :٠تبزأ َٔ  2019/7/17- 16سيت 2019/8/21
ٚاٌميبداد اٌزذسيظ
 .11املضسً ١احلار ١ٜعؾض :تبزأ َٔ  2019/8/28 -27سيت 2019/9/25
ثبجلبِؼخ
مبضنييظ تُٓٝيي ١قييزصات اعطييا٦ٖٝ ٤يي ١ايتييزصٜػ ٚايكٝييارات باجلاَعييٚ ،١فكييا
يربٚتٛن ٍٛايتعا ٕٚاملربّ بني داَع ١رَٓٗٛص َٚزٜض ١ٜايصش ١بايبشري ٠عً٢
ايرباَر ا٭ت:١ٝ
 .1إراص ٠ايٛقت .
 .2إراص ٠ا٭طَات.
 .3دٛر. ٠
َ .4هافش ١ايعز.٣ٚ
 .5إراص ٠املغتؾفٝات.
 .6ايكٝارٚ ٠اإلؽضاف .
 .7ق ٠ٛايعظميٚ ١أعضاص ايٓذاح.
َٗ .8اصات ايتٛاصٌ ٚاإلقٓاع.

444

ئجنبصاد
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444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

اٌذٚسح اٌزذسيجيخ

"أخالليبد اٌجذث اٌؼٍّ"ٝ
قاّ اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ بتكيز ِٜايربْياَر ايتيزصٜيب (أخ٬قٝيات ايبشيح ايعًُي )٢مبضنيظ
تُٓ ١ٝقزصات أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتيزصٜػ ٚايكٝياراتٚ ،أنيز عيٝارت٘ عًي ٢إعيتُضاص رٚص اجلاَعي ١في ٢اإلٖتُياّ
بايبشٛخ ايعًُْٚ ١ٝؾضٖا رٚيٝا ف ٢اجمل٬ت املفٗضعٚ ١ايغع ٞيتٛظٝفٗا حلٌ املؾه٬ت املدتًف ١اييت ٜٛادٗٗا
اجملتُع يًتكزّ ٚايضقي ٚ ٢يتطيٜٛض املٗياصات ٚايكيزصات مبؾياصن ١عيزر (َ )19تيزصج عًيَ ٢غيت ٣ٛنًٝيات
اجلاَعَ َٔ ١زصعني َغاعزَٚ ٜٔعٝزٚ ٜٔباسجني  ّٜٛايج٬ثا ٤املٛافل . 2019/4/2

444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

دٚسح

«أّ٘يخ اٌشّٛي املبىل ٚسيبدح األػّبي»
إفتتح اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ ايربْاَر ايتزصٜب« ٢أُٖٝي ١ايؾيُ ٍٛاملياىل ٚصٜيار ٠ا٭عُياٍ»
ايتْ ٢ظُتٗا نً ١ٝايتذاصٚ ٠بايتعاَ ٕٚع بٓو ايتعُري ٚاإلعهإ حبضور األستاذ /سامح عد ب  -مددر فد بهدو
التعمري واألسهاى مبحافظة البحريةٚ ،مت ايت نٝز عً ٢أُٖ ١ٝايؾُ ٍٛاملاىل يًكطا ٤عً ٢ظاٖض ٠اإلقتصار غيري
ايضمس َٔ ٢خ ٍ٬تعُْ ِٝظِ ايزفع اإليهرت ،٢ْٚنُا أنز عً ٢إصتبياث ايبٓيا ٤اإلقتصيار ٣باملؾياصن١
ايغٝاع ١ٝايفعاي ١يتشكٝيل اإلعيتكضاص َٛٚادٗي ١ايؾيا٥عات ٚنٝفٝيٚ ١ايتصيز ٣هليا ٜي ّٛا٭صبعيا ٤املٛافيل
 2019/4/3بهً ١ٝايتذاص – ٠داَع ١رَٓٗٛص.

444

ئجنبصاد

أ  .د  /ػجيذ طبٌـــــخ  -سئيظ جبِؼخ دِٕٛٙس  -أعزبر اٌشلبثخ اٌظذيخ ػٍ ٝاٌٍذِٕٚ َٛزجبرٙب

دٚسح رٛظيف اٌٛعبئط اٌزىٌٕٛٛجيخ احلذيثخ املزجؼخ ٌٍىزبثخ
اٌؼٍّيخ ٚسعبئً املبجغزري ٚاٌذوزٛساٖ "

حتت صعا ١ٜاٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ ٚإؽضاف أ.ر/غار ٠عبز ايفتاح غتٛص– ٣عُٝز نً ١ٝايرتبٝيَٓ " ١غيل

ايزٚص ٠ؽاصنت اجلاَع ١ف " ٢رٚص ٠تٛظٝف ايٛعا٥ط ايتهٓٛيٛد ١ٝاحلزٜج ١املتبع ١يًهتاب ١ايعًُٚ ١ٝصعاٌ٥
املادغتري ٚايزنتٛصا " ٙف ٢اطاص ايتعا ٕٚا٭نارمي ٞبني داَع ١رَٓٗٛص ٚايٛناي ١ايفضاْهف ١ْٝٛمبصض ( )AUFبايتعإٚ
َع املعٗز ايفضْغ ٢يًجكافٚ ١ايتعاٚ )IFE( ٕٚداَع ١عٓذٛص مبكض داَعي ١عيٓذٛص با٫عيهٓزصٚ ،١ٜساضيض فيٖ ٢يش ٙاييزٚص٠
ايربٚفٝغٛص "عريچ َٛي َٔ "ٕٛداَع" ١يَٝٛريي ٕٛٝبفضْغا" ٚ .مت ايت نٝز عً ٢ايتعا ٕٚمل ٜهئ ا٭َ ٍٚئ ْٛعي٘ بيٌ ديا٤
اَتزاراً يٓذاسات عابك ّٜٛ ١ا٭سز املٛافل .2019/4/14

444

ئجنبصاد
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ٚسشخ ػًّ

"ٔظُ املؼٍِٛبد اإلداسيخ"
قاّ اٌغيذ أ.د  /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ بتٓظٚ ِٝتٓفٝش ٚصؽ ١عٌُ حتت
عٓٛإ (نظم املعلوملت اإلدارية) يتطٜٛض اٯرا ٤اإلراصٚ ٣دا ٤سيو َتُاؽً ٝا
َع داملؾضٚع ايك َٞٛيًبٓ ١ٝاملعًَٛات١ٝد يًزٚي ١املصضٚ ١ٜتطبٝل تًو املٓظ ١َٛيف
مجٝع دٗات ايزٚي ٖٛٚ ١ا٭َض ايشٜ ٟتطًب َع٘ تٛفري ٚت ٖ ٌٝنٛارص بؾض١ٜ
َزصب ١قارص ٠عً ٢إعتهُاٍ تًو املُٗ ٖٛٚ ١ا٭َض ايش ٟرفع اجلاَع ١عً ٢إقاس
خطٛات عضٜع ١سل ٛحتكٝل سيو اهلزف .2019/7/21 ّٜٛ
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املشدٍخ اٌثبٔيخ

ٌٍذٚسح اٌزذسيجيخ ٌزذسيت املذسثني ""TOT
حتذ ػٕٛاْ
”“How to create an online course

حتت صعاٚ ١ٜتٓفٝش اٌغيذ أ.د  /ػجيذ طـبحل سئـيظ اجلبِؼـخ بايتعياَ ٕٚيع داَعي ١عيٓذٛص مت تيزصٜب
املضسً ١ايجاْ َٔ ١ٝأعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ إلعزار َزصبني ذلرتفني ف ٢دلاٍ ايتعًِ اإليهرت ْٞٚظاَع ١رَٓٗٛص
ايت ٢حياضض بٗا ايغٝز ايزنتٛص ذلُز فٛطٚ ٟاي ٞاملزصؼ بهً ١ٝايرتب ١ٝبزَٓٗٛص ٚامليزصج احمليرتف يتُٓٝي١
قزصات أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚايكٝارات باجلاَعيات املصيضٚ ١ٜايعضبٝيٚ ١سييو مبؾياصنَ ( 36 ) ١تيزصج َئ
رلتًف قطاعات اجملتُع ايزْ َٔ ٢راخٌ اجلاَع ٚ ١خاصدٗا َجٌ ايرتب ٚ ١ٝايتعً ١٦ٖٝ ، ِٝاجلُياصى َ ،صيًش١
ايطضا٥ب  ،ايربٜز  ٚ ،ايعزٜز َٔ طي٬ج ايزصاعيات ايعًٝيا َئ رلتًيف اجلاَعيات املصيض ١ٜخي ٍ٬ايفيرتَ ٠ئ - 7
.2019/7/11
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اٌذٚسح اٌزذسيجيخ

" ئػذاد لبدح املإعغبد اٌظذيخ "
حتت صعاٚ ١ٜتٓفٝش اٌغيذ أ.د  /ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ مت قيضٜر ايزفعي ١ا٭ٚىل َئ( ايصيٝاري١
ٚا٭طبييا ٤ايبؾييضٜني ٚأخصييا٥ني ايتُييضٜض) املؾيياصنٝني فيي ٢ايربْيياَر ايتييزصٜيب إعييزار قييار ٠امل٪عغييات
ايصش ١ٝيًعاًَني بايكطاع ايصش ٢مبشافظ ١ايبشريٚ ٠سيو ف ٢إطاص بضٚتٛن ٍٛايتعا ٕٚبني َضنظ تُٓٝي١
قييزصات أعطييا٦ٖٝ ٤يي ١ايتييزصٜػ ٚايكٝييارات ظاَعيي ١رَٓٗييٛص ٚأنارميٝيي ١يٛدغييتٝو يًزصاعييات املتكزَيي١
ٚايتعً ِٝبزَٓٗٛص ٚت نٝز ًا عًي ٢إٔ داَعي ١رَٓٗيٛص ( داَعي ١بي ٬أعيٛاص ) سٝيح مشيٌ ايربْياَر ايتيزصٜيب
(أعاعٝات اجلٛرٚ ٠اإلعتُار ف ٢امل٪عغيات ايصيشَ – ١ٝهافشي ١ايعيز – ٟٚاحلكيٛم ٚايٛادبيات ايكاْْٝٛي١
ٚاملاي ١ٝيًعاًَني بايكطاع ايصش– ٞإراص ٠ا٭طَات ٚايهٛصاخ ايطب – ١ٝأعيايٝب َٗٚياصات ايكٝيار – ٠ايتدطيٝط
اإلعرتاتٝذ ٞيًكطاع ايصش – ٞإقاس ايكضاص ٚسٌ املؾه٬ت) بتاصٜذ .2019/7/15
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اٌربٔبِج اٌزذسيىب "اٌزذسيت ِٓ أجً اٌزٛظيف"
خالي اٌفرتح ِٓ  4444/4/44دىت 4444/4/4

افتتح اٌغيذ أ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ ٚاييت ٜعكزٖا املعٗز املصضيف ايتابع يًبٓو املضنيظ ٟاملصيض ،ٟبايتعيإٚ
َع َضنظ خزَٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع باجلاَعٚ ١سييو يف إطياص ت ٖٝيٌ ايطي٬ج يإليتشيام بغيٛم ايعُيٌٚ ،عيٛف حيصيٌ
املتزصج عكب إدتٝاط ٙايزٚص ٠ايتزصٜب ١ٝعً ٞؽٗارَ ٠عتُز َٔ ٠املعٗيز املصيضيف ايتيابع يًبٓيو املضنيظٚ ٟاملعتُيز َئ
أنرب ٖ ١٦ٝتزصٜب أَضٜهٜٗٚ ١ٝزف ايربْاَر ايتزصٜيب إي ( ٞعز ايفذيَ ٠ٛيا بيني ايتعًي ِٝاجلياَعَٚ ٞتطًبيات عيٛم
ايعٌُ ٚاإلعزار ايفين ٚاإلراص ٟيؾباج اخلضجيني بٗزف ايت ٖ ٌٝيًعٌُ يف ايكطياع املصيضٚ ٟبٓيا ٤ؽدصيٚ ١ٝاعٝي ١قيارص٠
عً ٞايتفاعٌ ٚايتعاَ ٕٚع اٯخضٚ ٜٔايتطٛص ايشات َٔ ٞخ ٍ٬تظٜٚز املتيزصج مبٗياصات ايبٝيع ٚايتغيٛم ٚخزَي ١ايعُي٤٬
ٚاملٛاصر ايبؾض ١ٜاي٬طَ ١يُٓ ٙٛيف ايعٌُ املصضيف) يف ايفرتٚ 23/7/2019 َٔ ٠سيت 8/8/2019
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ِٕذخ

"اٌزذسيت اٌشلّ"ٝ

خالي اٌفرتح ِٓ  4444/4/44دىت 4444/4/44

تٓفٝشاً يتٛدٗٝات

فخلمة ايشبد ايقئبص /عبدايفتلح ايشبشي – رئبص اجلمهورية
يتشكٝل خط ١ايزٚي ١يًتُٓ ١ٝاملغتزاَ ( ١صَ ١ٜ٩صض )2030
ٚإْط٬قاً َٔ ايغٝاع ١اييت تٓتٗذٗا دداَع ١رَٓٗٛصد سل ٛايتش ٍٛايضقُٚ ٞايتطٜٛض ٚايت ٖٝيٌ املغيتُض ٭بٓاٖ٤يا
ٚسضصيييييي ًا َيييييئ اجلاَعيييييي ١عًيييييي ٢تُٓٝيييييي ١قييييييزصات آبٓاٖ٤ييييييا تهٓٛيٛدٝييييييا َٚعضفٝيييييي ًا
ٚحتت صعاٚ ١ٜتٓفٝش اٌغيذ أ.د/ػجيـذ طـبحل سئـيظ اجلبِؼـخ مت إطي٬م َٓشي ١ايتيزصٜب ايضقُي ٞيطي٬ج
ٚخضجي ٞاجلاَعيات ٚاملعاٖيز املصيض ١ٜراخيٌ ايٓطيام اجلػيضايف حملافظي ١اييبشريٚ ٠ايييت ٜعكيزٖا َضنيظ
ايشنا ٤اإلصطٓاعٚ ٢ايتهٓٛيٛدٝا ايباطغ ١ظاَع ١رَٓٗٛصٚ ،سيو يف إطاص ت ٖ ٌٝايط٬ج يإليتشيام بغيٛم
ايعٌُٚ ،عٛف حيصٌ املتزصج عكب إدتٝاط ٙاملٓش ١ايتزصٜب ١ٝعً ٞؽٗار ٠خربَ ٠عتُز َٔ ٠داَع ١رَٓٗيٛص
َٚهافآت َاي ١ٝملؾضٚعات ايتدضز املتُٝظ ٠سٝح عٝتِ تٓفٝش َغاصات ايشنا ٤اإلصطٓاع: َٔ ٞ
Big data analytics
Network infrastructure
Instructional design and Development
Information security
Web Design
Desktop programming
Graphic Design

خ ٍ٬ايفرتٚ 2019/7/21 َٔ ٠سيت .2019/8/21
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رذسيت

اٌغبدح أػضبء ٘يئخ اٌزؼٍيُ ٚاٌغبدح اإلداسيني مبذيشيخ اٌرتثيخ ٚاٌزؼٍيُ
ٚاملؼٍّني املششذني ٌٍٛظبئف اإلششافيخ ٚاٌميبديخ
( اٌزؼٍيُ ِبلجً اجلبِؼي)

مبشوض رّٕيخ لذساد أػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٚاٌميبداد اٌزذسيظ ثبجلبِؼخ

راؽٝاً ٚتٓفٝش ًا ٌشؤيخ ِظش 4444

ف ٢تطٜٛض نٛارص إراص ١ٜيؾػٌ املٓاصب ايكٝارٚ ١ٜتطٜٛض ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝيًتعًَ ِٝاقبٌ اجلاَعٞ

حتت صعا ١ٜأ.د/ػجيذ طبحل سئيظ اجلبِؼخ مت ٚضع سظّ تزصٜب ١ٝيًغيار ٠اعطيا٦ٖٝ ٤ي١
ايتعًٚ ِٝايغار ٠اإلراصٜني مبزٜض ١ٜايرتبٚ ١ٝايتعً ، ِٝنُا مت ٚضع سظّ تزصٜب ١ٝيًغيار ٠املعًُيني
املضؽييشني يًٛظييا٥ف اإلؽييضافٚ ١ٝايكٝارٜيي ،١نُييا مت ٚضييع بييضاَر خاصيي ١بايتييزصٜػ ٚايعًُٝيي١
ايتعًٚ،١ُٝٝسيو يتطٜٛض ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝمبشافظ ١ايبشريٚ ٠اييت عٝتِ ايبز ٤يف تٓفٝيش بضادلٗيا
خْ ٍ٬صف ايعاّ ايزصاع.2020/2019 ٞ
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