
 
 

 
 

 املؤٖالت ٚ ايٛظٝف١ اذتاي١ٝ  

املادغتري عاّ ، ثِ بتكزٜض عاّ ممتاط َع َضتب١ ايؾضف 1985ّسضٌ ع٢ً بهايٛصٜٛؼ ايعًّٛ ايبٝٛيٛد١ٝ عاّ 

ثِ  1999اعتاسا َغاعزا ظاَع١ دٓٛب ايٛار٣ عاّ ؽػٌ َٓضب  .ّ َٔ داَع١ اعٝٛط1994عاّ  ٠ايزنتٛصاثِ  1991

 َضض. -ًِ ايب١٦ٝ ظاَع١ عٖٛازٜعٌُ سايٝا اعتاسا يع ّ.  2005ّ اعتاسا بشات ادتاَع١ عا

 

 على املطتوى احمللى و الوطين و اإلقليني أىشطة التطويس و ضنان اجلودة 

  مصس( –اوال: على املطتوى احمللى )جامعة ضوهاج 

 ٛعٖٛاز  ظاَع١ ايب١ٝ٦ٝ املؾضٚعات دت١ٓ عغ

 2008عاّ 

 عغٛ ايًذ١ٓ ايعًٝا يتطٜٛض ن١ًٝ ايع ًّٛ

 2009بغٖٛاز عاّ 

  عغٛ دت١ٓ اعزار َكرتح َؾضٚع تطٜٛض

  2009ايتعًِٝ عٔ بعز  عاّ 

  َّزٜضا ملضنظ عُإ ادتٛر٠ ظاَع١ عٖٛاز عا

2006- 2011   ، 

   عغٛا جملًػ اراص٠ َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات

ألعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚ ايكٝارات ظاَع١ 

 ،  2010عٖٛاز عاّ 

 املؾضٚعات يف  عغٛا مبذًػ اراص٠  ٚسز٠ اراص٠

 ، 2010-2008ايفرت٠ َٔ 

  ّ2010  -2009عغٛا جملًػ داَع١ عٖٛاز عا 

  عغٛ دت١ٓ اْؾا٤ َضنظ املعًَٛات ٚ رعِ اختاس

 2009ايكضاص ظاَع١ عٖٛاز عاّ 

  عهضتري دت١ٓ ادتٛا٥ظ ظاَع١ عٖٛاز ست٢

 2011 -2008عاّ 

 ٚ محا١ٜ املًه١ٝ  عغٛ دت١ٓ املضزاق١ٝ

 2011-2009ّ ايفهض١ٜ ظاَع١ عٖٛاز عا

  عغٛ دت١ٓ ؽ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚ ايطالب به١ًٝ

 2012/2013ايعًّٛ عاّ 

 

 

  عغٛ دت١ٓ خز١َ اجملتُع ٚ ت١ُٝٓ ايب١٦ٝ به١ًٝ

 2015ايعًّٛ. عاّ 

  عغٛ ايًذ١ٓ االعتؾاص١ٜ ايعًٝا يض٥ٝػ داَع١ عٖٛاز

 2018َٓش عاّ 

  ص٥ٝػ فضٜل اعزار ارتط١ ايبشج١ٝ دتاَع١ عٖٛاز

 2018عاّ 

 ار املكرتسات ٚ ايتكزّ يٌٓٝ دا٥ظ٠ عغٛ دت١ٓ اعز

 2019َضض يًتُٝظ اذتهَٛٞ يهًٝات ادتاَع١ عاّ 

  َزٜضا ملضنظ ايتعًِٝ املغتُض ٚ ايت١ُٝٓ املغتزا١َ

 2019دتاَع١ عٖٛاز َٓش عاّ 

  عغ١ٜٛ دتإ اْؾا٤ بعض ايٛسزات املؤعغ١ٝ ظاَع١

عٖٛاز َجٌ َضنظ عُإ ادتٛر٠، ٚسز٠ اراص٠ 

تطٜٛض ْعِ املعًَٛات،  املؾضٚعات، َؾضٚع رعِ ٚ

ٚسز٠ ايتدطٝط االعرتاتٝذٞ، َضنظ ت١ُٝٓ قزصات 

 اعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚ ايكٝارات ادتاَع١ٝ

  املؾاصن١ يف االْؾط١ ايطالب١ٝ ٚ صٜار٠ االعض

 ادتاَع١ٝ ٚ االحتارات ايطالب١ٝ.

  اْؾا٤ ٚ تٓفٝش دا٥ظ٠ ايتُٝظ ايتٓافغ١ٝ يغُإ ادتٛر٠

 2009ظاَع١ عٖٛاز عاّ 

 زتًػ اَا١ْ  دت١ٓ ادتٛا٥ظ ٚ تكزٜض ايتُٝظ  اَني

 2011ظاَع١ عٖٛاز ست٢ ابضٌٜ 
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  املٓغل ايعاّ يتٓفٝش رٚص٠ االٚصانٌ ايتزصٜب١ٝ يت١ُٝٓ

َٗاصات اذتاعب األىل ٚ اراص٠ ايؾبهات ظاَع١ عٖٛاز 

 (.2008بايتعإٚ َع مجع١ٝ صداٍ االعُاٍ بأعٝٛط )

 ارصَض عاِٖ يف تٓفٝش ايعزٜز َٔ املؾضٚعات دتشب 

 َجٌ: ايشات١ٝ املٛاصر يت١ُٝٓ متٌٜٛ

َزٜضا ملؾضٚع حتزٜح املكضصات يعًِ ايٓبات   -

ظاَع١ عٖٛاز ٚ املٍُٛ َٔ اراص٠ صٓزٚم تطٜٛض 

  2007- 2004عاّ  HEEPFايعًِٝ ايعايٞ 

َزٜضا ملؾضٚع اْؾا٤ َضنظ عُإ ادتٛر٠ ظاَع١  -

ٚ املٍُٛ َٔ املؾضٚع ايكَٛٞ يغُإ ادتٛر٠ بٛاطٙ 

 .2007يعايٞ عاّ ايتعًِٝ ا

َزٜضا ملؾضٚع اعزار ارتط١ االعرتاتٝذ١ٝ  -

ظاَع١  عٖٛاز ٚ املٍُٛ َٔ املؾضٚع ايكَٛٞ 

بٛاطٙ ايتعًِٝ ايعايٞ  ٞيًتدطٝط االعرتاتٝذ

 .2007عاّ 

زٜضا ملؾضٚع اعزار ارتط١ االعرتاتٝذ١ٝ َ -

يتٛنٝز ادتٛر٠ ظاَع١  عٖٛاز ٚ املٍُٛ َٔ 

اطٙ ايتعًِٝ املؾضٚع ايكَٛٞ يغُإ ادتٛر٠  بٛ

 2008ايعايٞ عاّ 

ا ملؾضٚع ت١ُٝٓ املٗاصات ايطالب١ٝ  ظاَع١ ضٜزَ -

عٖٛاز يتٓفٝش رٚصات ت١ُٝٓ َٗاصات ايتفهري ٚ 

االراص٠ ٚ صٜار٠ االعُاٍ يز٣ طالب ادتاَع١ 

 . 2013ست٢  2008اعتباصا َٔ عاّ 

عغٛا مبذًػ اراص٠ َؾضٚع املؾاصن١ اجملتُع١ٝ ٚ  -

داَع١ عٖٛاز ست٢  بٓا٤ ايكزصات يه١ًٝ ايعًّٛ

 2014عاّ 

  داَع١  –عغٛ زتًػ اراص٠ َضنظ عُإ ادتٛر٠

 2018عٖٛاز َٓش عاّ 

  داَع١ عٖٛاز  يض٥ٝػعغٛ ايًذ١ٓ االعتؾاص١ٜ

 2018عاّ 

  ارتط١ حتزٜح َضادع١ ٚ  عغٛ دت١ٓ

 2018عٖٛاز عاّ  دتاَع١االعرتاتٝذ١ٝ 

  ص٥ٝػ دت١ٓ اعزار ارتط١ ايبشج١ٝ ظاَع١

 2018عٖٛاز عاّ 

  عغٛ دت١ٓ ايتُٝظ املؤعغٞ ظاَع١ عٖٛاز، َضض

 2019َٓش عاّ 

  َزٜض َضنظ ايتعًِٝ املغتُض ٚ ايت١ُٝٓ املغتزا١َ– 

 2019عٖٛاز َٓش عاّ داَع١ 

 

 

 على املطتوى الوطينثاىيا : 

 2007ليه العالي املصسي مير عاو أىشطة وحدة ادازة املشسوعات بوشازة التع .1

  عغٛا يًذإ ايك١َٝٛ يتطٜٛض ايتعًِٝ ايعايٞ )ايًذ١ٓ

ملؾضٚع  دت١ٓ ايتغٝري –ايك١َٝٛ يغُإ ادتٛر٠ 

CIQAAP ايًذ١ٓ ايك١َٝٛ يٓعِ ٚتهٓٛيٛدٝا ،

 املعًَٛات(.

  ًِٝعغٛ دت١ٓ ايتغٝري ملؾضٚع ايطضم املؤر١ٜ اىل ايع

 2013-2007ايعايٞ َٓش عاّ 

  ؽاصى يف تٓفٝش ايعزٜز َٔ اْؾط١ َؾضٚعات ٚسز٠

،  HEEP, QAAP1, 2,  CIQAPاراص٠ املؾضٚعات ُُ

ت اعزار ارتط١ ايرباَر ادتزٜز٠، َؾضٚعا

االعرتاتٝذ١ٝ يًذاَعات ٚ ايهًٝات، َؾضٚعات رعِ 

ايتُٝظ، َؾضٚع بٓا٤ ايكزصات يًهًٝات، َؾضٚع قٝاؼ 

االثض ملؾضٚعات ايتطٜٛض، َؾضٚعات االحتار األٚصبٞ 

)ايتُبػ(، َؾضٚع ايطضم املؤر١ٜ يًتعًِٝ ايعايٞ )ٚصش 

عغ١ٜٛ َتابع١ تٓفٝش ٚ اعتالّ  –ْزٚات  –عٌُ 

ٜٛض، ٚ نشيو اعزار ٚ َضادع١ َؾضٚعات تط

 َكرتسات (.

  َٔ ؽاصى نُزٜض/ عغٛ تٓفٝشٟ يف ايعزٜز

َؾضٚعات تطٜٛض ايتعًِٝ ايعايٞ َجٌ َؾضٚع حتزٜح 

املكضصات يعًِ ايٓبات، َؾضٚع إْؾا٤ َضنظ عُإ 

ادتٛر٠ دتاَع١ عٖٛاز، َؾضٚع اعزار ارتط١ 

االعرتاتٝذ١ٝ دتاَع١ عٖٛاز، َؾضٚع اْؾا٤ ٚسز٠ 

ضٚعات ظاَع١ عٖٛاز،  َؾضٚع تطٜٛض َكضص اراص٠ املؾ

 ايٛصاث١ ظاَع١ دٓٛب ايٛارٟ.

  ؽاصى يف عغ١ٜٛ فضم ايزعِ ايفين ٚ املضادع١

ارتاصد١ٝ ٚ ايتكِٜٛ يبعض ايهًٝات عُٔ اْؾط١ 

َؾضٚع اْؾا٤ ْعاّ راخًٞ يًذٛر٠ ببعض ايهًٝات 

    .2008)املضس١ً ايجا١ْٝ( عاّ 



  ِيًرباَر ادتزٜز٠ به١ًٝ  ايفينَٓغل طٜاص٠ ايزع

 2019ايرتب١ٝ داَع١ اعٝٛط عاّ 

  ِاملتابع١ يربْاَر ايًػ١  ايفينَٓغل طٜاص٠ ايزع ٚ

 2019اعٝٛط عاّ داَع١  –االصتًٝظ١ٜ به١ًٝ اذتكٛم 

  ِاملتابع١ يربْاَر  ايفينص٥ٝػ فضٜل ايزع ٚ

 –يه١ًٝ ايعًّٛ  ايتطبٝك١ٝ ١ٜٛايتهٓٛيٛدٝا اذتٝ

 2020عني مشػ عاّ داَع١ 

  ِاملتابع١ يربْاَر ايفينص٥ٝػ فضٜل ايزع ٚ 

ايهُٝٝا٤ اي١ٜٚٛٓ ٚ االؽعاع١ٝ  يف املٗيناملادغتري 

 2020عني مشػ عاّ داَع١  –يه١ًٝ ايعًّٛ 

  ِيربْاَر  ٚ املتابع١  ايفينص٥ٝػ فضٜل ايزع

ايعًّٛ داَع١ املٓضٛص٠ ن١ًٝ  –ايتهٓٛيٛدٝا اذت١ٜٛٝ 

 2020عاّ  –

  ِاملتابع١ يربْاَر ٖٓزع١  ايفينص٥ٝػ فضٜل ايزع ٚ

 2020اهلٓزع١ داَع١ اعٝٛط عاّ ن١ًٝ  –ايعُاص٠ 

  ِاآلراب١ًٝ ٚ املتابع١ يرباَر ن ايفينَٓؾل ايزع –

 2020عٖٛاز عاّ داَع١ 
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  عغٛا يًُهتب ايفين العتُار َؤعغات

ايتعًِٝ ايعايٞ  باهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ 

دٛر٠ ايتعًِٝ ٚ االعتُار يف ايفرت٠ َٔ  

، ٚ سيو ملتابع١ 2018عبتُرب  - 2017عبتُرب

ايظٜاصات املٝزا١ْٝ يفضم املضادع١ ارتاصد١ٝ ٚ 

ظٜاص٠ ارتاصد١ٝ ٚ نشيو َضادع١ تكاصٜض اي

املؾاصن١ يف اعزار بعض االري١ ٚ ايُٓاسز  

ارتاص١ بغُإ ادتٛر٠ ٚ االعتُار يًهًٝات 

 ادتاَع١ٝ ٚاملعاٖز ايعًٝا ٚ املتٛعط١.

 ايزعِ يتكزِٜ ايك١َٝٛ اهل١٦ٝ يفضٜل َٓغكا 

 ٚ بايكاٖض٠ االطٖض داَع١ نًٝات يبعض ايفين

 – ايعًّٛ ن١ًٝ  -5102 ،5102 عاّ اعٝٛط

 5102 عاّ عٜٛف ب٢ٓ داَع١

 املضدع١ٝ االنارمي١ٝ يًُعاٜري َكِٝ ٚ َضادع 

 :َجٌ ايتع١ًُٝٝ ايرباَر ٚ ايهًٝات َٔ يًعزٜز

عغٛ فضٜل َضادع١ املعاٜري االنارمي١ٝ  .1

ن١ًٝ  –يربْاَر ايهُٝٝا٤/َٝهضٚبٝٛيٛدٞ 

 داَع١ رَٝاط. -ايعًّٛ 

عغٛ فضٜل َضادع١ املعاٜري االنارمي١ٝ  .2

ن١ًٝ  –/َٝهضٚبٝٛيٛدٞ يربْاَر ايهُٝٝا٤

 داَع١ عني مشػ .  -ايعًّٛ بٓني 

عغٛ فضٜل َضادع١ املعاٜري االنارمي١ٝ  .3

ن١ًٝ  –يربْاَر ايهُٝٝا٤/َٝهضٚبٝٛيٛدٞ 

 داَع١ عني مشػ. –ايعًّٛ بٓات 

َٓغل فضٜل َضادع١ املعاٜري االنارمي١ٝ يربْاَر  .4

داَع١ االطٖض  –عًّٛ اذتاعب ن١ًٝ ايعًّٛ بٓات 

 بايكاٖض٠.

ل فضٜل َضادع١ املعاٜري االنارمي١ٝ يربْاَر َٓغ .5

 –ن١ًٝ ايعًّٛ بٓات  -ايهُٝٝا٤/َٝهضٚبٝٛيٛدٞ

 داَع١ االطٖض بايكاٖض٠.

َٓغل فضٜل َضادع١ املعاٜري االنارمي١ٝ يربْاَر  .6

داَع١  –ن١ًٝ ايعًّٛ بٓات  -املٝهضٚبٝٛيٛدٞ

 االطٖض بايكاٖض٠.

َٓغل فضٜل َضادع١ املعاٜري االنارمي١ٝ يربْاَر  .7

 –ن١ًٝ ايعًّٛ  –يضٜاعٝات ٚ عًّٛ اذتاعب ا

 داَع١ قٓا٠ ايغٜٛػ

َٓغل فضٜل َضادع١ املعاٜري االنارمي١ٝ يربْاَر  .8

 –ن١ًٝ ايعًّٛ  –ايضٜاعٝات ٚ عًّٛ اذتاعب 

 داَع١ قٓا٠ ايغٜٛػ

َٓغل فضٜل َضادع١ املعاٜري االنارمي١ٝ يربْاَر  .9

داَع١  –ن١ًٝ ايعًّٛ  –دٝٛيٛدٝا ايبرتٍٚ ٚ املٝاٙ 

 ٠ ايغٜٛػ.قٓا

َٓغل فضٜل َضادع١ املعاٜري االنارمي١ٝ يربْاَر  .10

داَع١  –ن١ًٝ ايعًّٛ  –ادتٝٛفٝظٜا٤ ايتطبٝك١ٝ 

 قٓا٠ ايغٜٛػ.

َٓغل فضٜل َضادع١ املعاٜري االنارمي١ٝ يربْاَر  .11

 –ن١ًٝ ايعًّٛ  –بٝٛتهٓٛيٛدٝا ايب١٦ٝ ايبشض١ٜ 

 داَع١ قٓا٠ ايغٜٛػ.
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ص٥ٝػ فضٜل ايتكِٝٝ ايٓٗا٥ٞ ٚ اعتالّ  شتضدات  .1

 -َؾضٚع عُإ ادتٛر٠  يه١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ

داَع١ دٓٛب ايٛارٟ  ٚ اعتٝفا٤ املعاٜري ايف١ٝٓ ٚ 

 .2006/2007ايكا١ْْٝٛ عاّ  –ادتٛاْب  املاي١ٝ 

تأٌٖٝ يالعتُار ص٥ٝػ فضٜل  طٜاص٠ احملانا٠  يً .2

يربْاَر اهلٓزع١ ايهٗضب١ٝ به١ًٝ اهلٓزع١ 

 .2010داَع١ دٓٛب ايٛارٟ عاّ –بأعٛإ 

ص٥ٝػ فضٜل طٜاص٠ احملانا٠ يًتأٌٖٝ يالعتُار يه١ًٝ  .3

 2011داَع١ عٖٛاز عاّ  –ايظصاع١ 

ص٥ٝػ فضٜل طٜاص٠ احملانا٠ يًتأٌٖٝ يالعتُار يه١ًٝ  .4

 . 2012اهلٓزع١ بؾبني داَع١ املٓٛف١ٝ عاّ 

ن١ًٝ  –ص٥ٝػ فضٜل طٜاص٠ احملانا٠ يًتأٌٖٝ يالعتُار  .5

 .2013داَع١ املٓٛف١ٝ عاّ  –ايتُضٜض بؾبني 

يًتأٌٖٝ يالعتُار ص٥ٝػ فضٜل طٜاص٠ احملانا٠  .6

يربْاَر اهلٓزع١ املز١ْٝ به١ًٝ اهلٓزع١ بأعٛإ 

 .2011داَع١ دٓٛب ايٛارٟ عاّ –

داَع١ –ص٥ٝػ فضٜل طٜاص٠ احملانا٠ يه١ًٝ ايعًّٛ  .7

 .2013ٓٛف١ٝ عاّ امل

ص٥ٝػ فضٜل املضادع١ ارتاصد١ٝ ي١٦ًٝٗ ايك١َٝٛ  .8

يغُإ دٛر٠ ايتعًِٝ ٚ االعتُار العتُار َعٗز 

داَع١ ايغارات عاّ  –ايزصاعات ٚ ايبشٛخ ايب١ٝ٦ٝ 

2014 

ص٥ٝػ فضٜل املضادع١ ارتاصد١ٝ ي١٦ًٝٗ ايك١َٝٛ  .9

يغُإ دٛر٠ ايتعًِٝ ٚ االعتُار العتُار ن١ًٝ 

 .2014ٓطا عاّ داَع١ ط –اهلٓزع١ 

عغٛ فضٜل ايظٜاص٠ االعتطالع١ٝ ي١٦ًٝٗ ايك١َٝٛ  .10

 .2010داَع١ املٓضٛص٠ عاّ  –العتُار ن١ًٝ ايعًّٛ 

 

 

عغٛ فضٜل املضادع١ ارتاصد١ٝ ي١٦ًٝٗ ايك١َٝٛ  .11

يغُإ دٛر٠ ايتعًِٝ ٚ االعتُار العتُار ن١ًٝ 

 .2010ايعًّٛ بأعٝٛط  عاّ 

ِٝ عغٛ  فضٜل اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ دٛر٠ ايتعً .12

ٚ االعتُار يظٜاص٠ احملانا٠ يًتأٌٖٝ يالعتُار يه١ًٝ 

 2012ايعًّٛ داَع١ طٓطا عاّ 

عغٛ فضٜل املضادع١ ارتاصد١ٝ ي١٦ًٝٗ ايك١َٝٛ  .13

يغُإ دٛر٠ ايتعًِٝ ٚ االعتُار العتُار ن١ًٝ 

 2013ابضٌٜ  عاّ -داَع١ ايكاٖض٠ –ايعًّٛ 

عغٛ فضٜل املضادع١ ارتاصد١ٝ ي١٦ًٝٗ ايك١َٝٛ  .14

٠ ايتعًِٝ ٚ االعتُار العتُار ن١ًٝ يغُإ دٛر

 2013َاٜٛ  عاّ  -ايعًّٛ باملٓٝا

عغٛ فضٜل املضادع١ ارتاصد١ٝ ي١٦ًٝٗ ايك١َٝٛ  .15

يغُإ دٛر٠ ايتعًِٝ ٚ االعتُار العتُار ن١ًٝ 

 .2016داَع١ طٓطا عاّ  –ايعًّٛ 

عغٛ فضٜل املضادع١ ارتاصد١ٝ ي١٦ًٝٗ ايك١َٝٛ  .16

ُار ن١ًٝ يغُإ دٛر٠ ايتعًِٝ ٚ االعتُار العت

 .2016داَع١ االطٖض بايكاٖض٠ عاّ –ايعًّٛ بٓني 

عغٛ فضٜل املضادع١ ارتاصد١ٝ ي١٦ًٝٗ ايك١َٝٛ  .17

يغُإ دٛر٠ ايتعًِٝ ٚ االعتُار العتُار ن١ًٝ 

 2017ايعًّٛ داَع١ بٓٗا عاّ 

ص٥ٝػ فضٜل املضادع١ ارتاصد١ٝ ي١٦ًٝٗ ايك١َٝٛ  .18

يغُإ دٛر٠ ايتعًِٝ ٚ االعتُار العتُار ن١ًٝ 

داَع١ عني  –ات يآلراب ٚ ايعًّٛ ٚ ايرتب١ٝ ايبٓ

 2019مشػ عاّ 

داَع١  –ص٥ٝػ طٜاص٠ فضٜل احملانا٠ يه١ًٝ ايعًّٛ  .19

 2020عاّ  ايٛارٟدٓٛب 

 

 
 

 

 اإلقليني: على املطتوى ثالجا 
 ايعضب١ٝ ادتاَعات احتار عٌُ ٚصؽ١ يف املؾاصن١ ٚ 

 ملؤعغات  ايشاتٞ ايتكِٝٝ اعػ مبضادع١ ارتاص١

 عكزت اييت ٚ ايعضبٞ ايٛطٔ يف ايعايٞ ايتعًِٝ

 .5112 عاّ االصرٕ - بعُإ

 ٌيًذاَع١ ايعٌُ ٚصؽ١ يف يًذاَع١ ممج 

 االبٝض ايبشض دٓٛب يزٍٚ  االٜضَٚتٛعط١ٝ

  ادتٛر٠ يغُإ بٛيٝٓٝا اتفاق١ٝ تفعٌٝ ضتٛ املتٛعط

 – ايضباط يف عكزت اييت ٚ ايتع١ًُٝٝ ايرباَر يف

 .5112 عاّ املػضب

 يًزٍٚ ايتعًِٝ ْعِ تطٜٛض  عٌُ ٚصؽ١ يف املؾاصن١ 

 ايٛطين متبػ َهتب بٛيٝٓٝا، بع١ًُٝ املؾاصن١

 .5112 عاّ  ايعضب١ٝ َضض ظُٗٛص١ٜ

 بني ايتعإٚ اطض َٓاقؾ١ عٌُ ٚصؽ١ يف املؾاصن١ 

 .ايبشج١ٝ – ايتع١ًُٝٝ اجملاالت يف ايٝابإ ٚ َضض



 ، االٚعط ايؾضم ملٓطك١ ايٝاباْٞ ايتعإٚ َضنظ – 

  .5112 عاّ ايكاٖض٠،

  املؾاصن١ يف تزصٜب اهل١٦ٝ ايفضْهٛف١ْٝٛ يبٓا٤

ايكزصات يًعاًَني باهل١٦ٝ ايك١َٝٛ ٚقطاع ايتعًِٝ 

  2018ايضٝزيٞ عاّ 

  َضادع خاصدٞ يًرباَر ايتع١ًُٝٝ يف بعض

2016ادتاَعات ايعضب١ٝ َجٌ داَع١ املًو ععٛر  عاّ 

 

  االضرتاتيجي و ضنان اجلودة يطلتخطا جمال  يف لدعه الفينو تقديه ا  اخلرباتاالضتشازات و 

 ايغاٚخ جملُٛع١ االعرتاتٝذٞ ايتدطٝط َغتؾاص 

 2007 َٓش عاّ َضض -إلدضا٤ ايزصاعات  فايٞ

  يهًٝات ايعًّٛ ٚ ايتدطٝط خبري ايزعِ ايفين– 

 2010 -2009عاّ  ، َضضايظصاع١ داَع١ اعٝٛط

 يه١ًٝ اهلٓزع١  ٚ ايتدطٝط خبري ايزعِ ايفين– 

  2009عاّ    ، َضضداَع١ ؽبني ايهّٛ

 ايتُضٜض يه١ًٝ االعرتاتٝذ١ٝ ط١ارت اعزار خبري 

 2009 عاّ ، َضضبغٖٛاز

 اهلٝهٌ خبري ايزعِ ايفين إلعزار َكرتح 

 .2009 عاّ ، َضضبغٖٛاز ايعًّٛ يه١ًٝ ايتٓعُٝٞ

 به١ًٝ االراص١ٜ ٚ ايتع١ًُٝٝ ايغٝاعات اعزار خبري 

 .2009 عاّ ، َضضبغٖٛاز ايظصاع١

 ايغٟٓٛ  َؤؽضات االرا٤ ٚ ايتكضٜض اعزار خبري  ٚ

 – ايطب – ايظصاع١ – ايعًّٛ بهًٝات ايشات١ٝ ايزصاع١

 2010-2009َضض عاّ  عٖٛاز، ظاَع١ ايتُضٜض

  يه١ًٝ ايتُضٜض ٚ ايتدطٝط خبري ايزعِ ايفين– 

 2010عاّ   ، َضضداَع١ ؽبني ايهّٛ

 يه١ًٝ ايتُضٜض  ٚ ايتدطٝط خبري ايزعِ ايفين– 

 2010عاّ   ، َضضداَع١ ايظقاطٜل

 االخالقٝات إلعزار َٝجام  خبري ايزعِ ايفين   ٚ

 2010 عاّ بغٖٛاز ايتذاص٠ َظاٚي١ امل١ٓٗ به١ًٝ

  ايزعِ ألْؾط١ دت١ٓ خبري ايزعِ ايفين 

 ايتذاص٠ به١ًٝ االنارميٞ االصؽار ٚ ايطالبٞ

 2010 عاّ بغٖٛاز

 ايظصاع١ يه١ًٝ االعرتاتٝذ١ٝ ارتط١ خبري َضادع١ 

 2011 عاّ بغٖٛاز، َضض

 يه١ًٝ ايعًّٛ  ٚ ايتدطٝط خبري ايزعِ ايفين– 

 2013عاّ  ، َضضداَع١ دٓٛب ايٛارٟ

 ايعًّٛ يه١ًٝ االعرتاتٝذ١ٝ ارتط١ اعزار خبري 

 2014ٚ حتزٜجٗا عاّ  2008 عاّ ، َضضبغٖٛاز

 يًُعٗز ايعايٞ  ٚ ايتدطٝط خبري ايزعِ ايفين

 2014عاّ  ، َضضيًٗٓزع١ ٚ  ايتهٓٛيٛدٝا باملٓٝا

  يه١ًٝ ايعًّٛ ٚ ايتدطٝط خبري ايزعِ ايفين– 

 2015عاّ   ، َضضداَع١ رَٝاط

  يه١ًٝ ايضٝزي١ ٚ ايتدطٝط خبري ايزعِ ايفين– 

 2017عاّ  ، َضضداَع١ املٓٝا

 ألعُاٍ ايتطٜٛض  َضض -َغتؾاص ص٥ٝػ داَع١ املٓٝا

 .2017 -2014يف ايفرت٠ َٔ  ايتدطٝط االعرتاتٝذٞٚ 

 ألعُاٍ  َضض -َغتؾاص ص٥ٝػ داَع١ عٖٛاز

 2018َٓش عاّ  ط االعرتاتٝذٞايتدطٝايتطٜٛض ٚ 

 َغتؾاص زتًػ اراص٠ املعٗز ايعايٞ يعًّٛ ايهُبٝٛتض 

يف زتاٍ َضض  –ٚ تهٓٛيٛدٝا االراص٠ بغٖٛاز 

ٚ عُإ ادتٛر٠ َٓش عاّ  ايتدطٝط االعرتاتٝذٞ

2018 

 يه١ًٝ ايزصاعات  ٚ ايتدطٝط خبري ايزعِ ايفين

 2018عاّ  ، َضضداَع١ ب٢ٓ عٜٛف –ايعًٝا 

  َٞغتؾاص ايتدطٝط االعرتاتٝذٞ يًُعٗز ايعاي

 - ايتهٓٛيٛدٞ يًعًّٛ ايضش١ٝ ايتطبٝك١ٝ بغٖٛاز

 2019عاّ َٓش  َضض

  خبري َضادع١ ارتط١ االعرتاتٝذ١ٝ دتاَع١

 2019عٖٛاز، َضض عاّ 

  اعزار ارتط١ االعرتاتٝذ١ٝ يًؾضن١ خبري

ايكابغ١ ملٝاٙ ايؾضب ٚ ايضضف ايضشٞ بغٖٛاز 

2018-2019 

   خبري َضادع١ ارتط١ االعرتاتٝذ١ٝ يه١ًٝ

  2019ايزصاعات ايعًٝا ظاَع١ ب٢ٓ عٜٛف، َضض عاّ 

 َضض يؾ٦ٕٛ قٝاؼ ٚ  -َغتؾاص ستافع١ عٖٛاز

 2020َتابع١ َؤؽضات االرا٤ َٓش عاّ 



 

 ة املوازات الراتيةالتدزيب و تيني 

 ( 40ادتاط ايعزٜز  َٔ ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ  )رٚص٠ تزصٜب١ٝ

ايتكِٜٛ  –يف زتاٍ ايتدطٝط االعرتاتٝذٞ 

 -خضا٥ط املٓٗر –املضادع١ ارتاصد١ٝ  –املؤعغٞ 

تضُِٝ  –َٗاصات ايتعًِ ايفعاٍ  –تكِٜٛ دٛر٠ االرا٤

 –ْعِ ايتكِٜٛ ايطالبٞ -ايرباَر ايتع١ًُٝٝ

تهٓٛيٛدٝا  –١ًُٝٝ املغتٗزف١ املدضدات ايتع

بٓا٤  –ايتعًِ اإليهرتْٚٞ  –االتضاٍ ٚ املعًَٛات 

 –َٗاصات االتضاٍ ٚ ايعضض  –ايكزصات املؤعغ١ٝ 

ت١ُٝٓ املٗاصات  -تزصٜب املزصبني -ايكٝار٠ ٚ االراص٠ 

  -اتكإ فٔ ايتعاٌَ َع االخضٜٔ - االراص١ٜ، اراص٠ املٛاصر

ٚ صٜار٠ االعُاٍ،  ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ - ايعضض ايفعاٍ

اراص٠ ايغػٛط، ايشنا٤ االصطٓاعٞ،  -ايعٌُ يف فضٜل

، اراص٠ ادتٛاْب املاي١ٝ ٚ ايكا١ْْٝٛ ملؤعغات ايتعًِٝ

 ....اخل.ايتػٝري ٚ ادتزصات ايعضض١ٜ

  ٌُيز٣ ايعزٜز َٔ املؤعغات  زصب َعتُز َايع ٚ

يًعزٜز َٔ املؾاصن١ يف تضُِٝ اذتكا٥ب ايتزصٜب١ٝ 

ر  َعاٜري ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ ارتاص١ بأعزاايرباَر ٚ 

ايٛصق١ االَتشا١ْٝ، االختباصات ٚ اعايٝب تكِٝٝ 

 ايزصاع١ٝ، املكضصات ٚ ايرباَر تضُِٝ ايطالب،

 خضا٥ط ايتكِٜٛ، ٚ ايتعًِ ٚ ايتزصٜػ اعرتاتٝذٝات

 صٜار٠صٝاغ١ ْٛاتر ايتعًِ املغتٗزف١،  املٓٗر،

 االنارميٞ، االصؽار ،امل١ٝٓٗ  ايت١ُٝٓ ٚ االعُاٍ

املهتب١ٝ، ايتدطٝط االعرتاتٝذٞ، ايتكِٜٛ  ايغاعات

املؤعغٞ، املضادع١ ارتاصد١ٝ، ايتٛثٝل يغُإ ادتٛر٠، 

، صٜار٠ ايٛظٝفٞتكِٝٝ دٛر٠ االرا٤، قٝاؼ ايضعا 

َكرتح املؾضٚعات ايبشج١ٝ  االعُاٍ ٚ االبتهاص، اعزار

، اعزار ، ٚ اراص٠ املؾضٚعاتٚ دشب َضارص متٌٜٛ

 . ،،،اخلتٓباط َؤؽضات االرا٤ارتطط ايتؾػ١ًٝٝ ٚ اع

 

 االىشطة البخجية و املؤلفات العلنية 

  عاِٖ يف بٓا٤ َزصع١ ع١ًُٝ يف زتاٍ ايتدضط

ايزقٝل، سٝح اؽضف ع٢ً ايعزٜز َٔ طالب 

ايزصاعات ايعًٝا يًشضٍٛ ع٢ً رصديت املادغتري ٚ 

ايزنتٛصاٙ  يف بعض ادتاَعات املضض١ٜ ٚ ايعضب١ٝ ٚ 

يعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ ٚ غاص١ داَع١ االطٖض يف زتاٍ ا

تًٛخ ايب١٦ٝ اذتغض١ٜ ٚ ايضصز اذتٟٝٛ ملًٛثات 

ٚ املعادت١  اهلٛا٤ ٚ املٝاٙ ٚ املًٛثات االؽعاع١ٝ 

ٚ املتبكٝات ايٓبات١ٝ يف املٓاطل  هلا ،  ايبٝٛيٛد١ٝ

 األثض١ٜ.

  ؽاصى يف تٓفٝش ايعزٜز َٔ املؾضٚعات ايبشج١ٝ

ايع١ًُٝ، َجٌ َؾضٚع رصاع١ ايٓباتات ايطب١ٝ يف 

١٦ٝ املضض١ٜ(، رصاع١ ايضشضا٤ املضض١ٜ )ٚطاص٠ ايب

املتبكٝات ايٓبات١ٝ يف املٓطك١ األثض١ٜ دتبٌ 

(،  اْٞاألمل –ضضٟ املتعإٚ بضْاَر اي) األعٝٛطٞ مبضض

ٚ نشيو ايعزٜز َٔ رصاعات تكِٝٝ االثض ايب٦ٝٞ 

يًُؾضٚعات )متٌٜٛ ست٢ً ٚ رٚيٞ(، اعزار خط١ 

 –ايعٌُ ايب٦ٝٞ حملافع١ عٖٛاز )متٌٜٛ َضضٟ 

 بضٜطاْٞ(. 

  ٔجا عًُٝا يف زتاٍ ع 45ْؾض َا ٜظٜز ع

ايتدضط، يف ايزٚصٜات ايع١ًُٝ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ 

 احمله١ُ سات صقِ ايتأثري املضتفع، 

 ٘ايتدضط يف زتاٍ َٔ املؤيفات ايع١ًُٝ عزرا ي 

، راص ايهتب، يٛتػ ،  2007َٓٗا: اطًػ ايٓبات ايعاّ 

ايكاٖض٠، ٚ نشيو نتاب َكز١َ اىل عًِ ايب١٦ٝ 

  ، عُإ - ايتٛطٜع ٚ يًٓؾض ايٛصام ايٓبات١ٝ، َؤعغ١

  ٜعٌُ عغٛا عاَال يف ايعزٜز َٔ ايًذإ ٚ اهل٦ٝات

ايع١ًُٝ يف زتاٍ ايتدضط، ٖشا باإلعاف١ اىل اْ٘ 

عغٛا ب١٦ٝٗ حتضٜض بعض ايزٚصٜات ايع١ًُٝ 

احمله١ُ )اجمل١ً املضض١ٜ يعًِ ايٓبات، زت١ً عًّٛ 

ايب١٦ٝ(، نُا اْ٘ عٌُ اَٝٓا يضٓزٚم ادتُع١ٝ 

 املضض١ٜ يعًِ ايٓبات. 

 

 تٓعِٝ ٚ تٓفٝش  ٚ سغٛص يف ايعزٜز َٔ ؽاصى يف 

املؤمتضات ٚ ايٓزٚات ٚ ٚصش ايعٌُ ٚ ايًكا٤ات ايع١ًُٝ 

يف زتاٍ ايتدضط ايعًُٞ ٚ زتاٍ تطٜٛض ايتعًِٝ 

ايعايٞ ٚ َٓع١َٛ عُإ ادتٛر٠ ٚ االعتُار ع٢ً 

 املغت٣ٛ احمل٢ً ٚ ايزٚيٞ. 



  ٚ ؽاصى يف حتهِٝ ايعزٜز َٔ صعا٥ٌ املادغتري

ايعزٜز َٔ ادتاَعات املضض١ٜ، نُا  ايزنتٛصاٙ يف 

ٜكّٛ بايتشهِٝ ايعًُٞ يًعزٜز  َٔ اجملالت 

ايع١ًُٝ احمله١ُ ع٢ً املغت٣ٛ احمل٢ً ٚ ايعاملٞ، ٚ يكز 

مت اختٝاصٙ ستهُا خاصدٝا بايًذ١ٓ ايع١ًُٝ 

ايزا١ُ٥ يرتق١ٝ االعاتش٠ ٚ االعاتش٠ املغاعزٜٔ يف 

 . 2008عًِ ايٓبات َٓش عاّ 

  دتاَع١ عٖٛاز  ١ارتط١ ايبشجٝص٥ٝػ فضٜل اعزار

ٚ عٌُ اعتؾاصٟ إلعزار ارتط١   2024 – 2019

ايبشج١ٝ يف ايعزٜز َٔ ايهًٝات ظاَع١ عٖٛاز ٚ 

، نُا ؽاصى يف حتهِٝ  بعض ادتاَعات املضض١ٜ

بعض َكرتسات املؾضٚعات املكز١َ يًتٌُٜٛ َٔ 

اهل٦ٝات املاضت١ َجٌ صٓزٚم ايت١ُٝٓ ايتهٓٛيٛد١ٝ 

 .ٚ االحتار األٚصبٞ

  داَع١ نفض  –ستهِ دا٥ظ٠ ادتاَع١ ايتؾذٝع١ٝ

 2010/2011ايؾٝذ عاّ 

  ٞستهِ دا٥ظ٠ ايزٚي١ ايتؾذٝع١ٝ يعًِ ايبٝٛيٛد

 عاّ ؟؟؟؟؟ 

 

  و املقسزات الدزاضية التعلينية  أىشطة تطويس الربامج 
 

  ًِؽاصى يف تطٜٛض ٚ حتزٜح املكضصات ارتاص١ بع

خالٍ ايٓبات ٚ املٝهضٚبٝٛيٛدٞ ظاَع١ عٖٛاز َٔ 

 َؾضٚع حتزٜح املكضصات ايزصاع١ٝ )َزٜضا يًُؾضٚع(.

  املغا١ُٖ يف ارخاٍ تهٓٛيٛدٝا االتضاٍ ٚ املعًَٛات

 يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

  اعزار االري١ املعٝاص١ٜ ٚ ايًٛا٥ح  ارتاص١ بع١ًُٝ

 ايتكِٜٛ ايطالبٞ ظاَع١ عٖٛاز.

  ٚ اْؾا٤ املهتب١ ايع١ًُٝ يكغِ عًِ ايٓبات

 اَع١ عٖٛاز.املٝهضٚبٝٛيٛدٞ ظ

  تٓفٝش َؾضٚع ت١ُٝٓ املٗاصات ايطالب١ٝ  ظاَع١

عٖٛاز ٚ تٓفٝش رٚصات يت١ُٝٓ َٗاصات ايتفهري ٚ 

االراص٠ ٚ صٜار٠ االعُاٍ ٚ ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يز٣ طالب 

 2013ست٢  2008ادتاَع١ اعتباصا َٔ عاّ 

  ٚ تٛصٝف ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٚ املكضصات ايزصاع١ٝ

  ٞاملٝزاْبضاَر ايتزصٜب 

  َكِٝ خاصدٞ يًعزٜز َٔ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ يف

نًٝات ادتاَعات املضض١ٜ ٚ ايعضب١ٝ )به١ًٝ ايعًّٛ 

داَع١  اعٝٛط، داَع١ دٓٛب ايٛارٟ، داَع١ 

املٓضٛص٠، داَع١ ب٢ٓ عٜٛف، داَع١ املٓٝا،  داَع١ 

داَع١  –داَع١ رَٝاط –عني مشػ، داَع١ االطٖض

  داَع١ املًو ععٛر. -ايكاٖض٠ 

 

 فات العلنية يف جمال ضنان اجلودة املؤل 

  ادتاَعات ايعضب١ٝ ٚ َتطًبات االيف١ٝ ايجايج١، راص

 2013ايغعٛر١ٜ عاّ دز٠، املعضف١ يًٓؾض ٚ ايتٛطٜع، 

  ٚ ايتعًِٝ ايعايٞ ايعضبٞ: َتطًبات ايك١ُٝ املغاف١

حتزٜات ايت١ُٝٓ، اهل١٦ٝ املضض١ٜ ايعا١َ يًهتاب، عاّ 

2019 

 

 َضنظ ارتًٝر ايتعًِٝ ايعايٞ،  اراص٠ ايتُٝظ يف َؤعغات

ايعضبٞ يًزصاعات ٚ ايبشٛخ، دز٠، ايغعٛر١ٜ، حتت 

 االصزاص

 املقاالت الصخفية و السؤية العلنية حول اىشطة مؤضطات التعليه العالي 

  َٔكاال صشفٝا سٍٛ تطٜٛض  30ْؾض َا ٜظٜز ع

املٓع١َٛ ايتع١ًُٝٝ مبؤعغات ايتعًِٝ ايعايٞ 

ايغبٛص٠ ، ٚ دضا٥ز  –ايغابع ايّٝٛ  –ظضٜز٠ االٖضاّ 

 اخض٣ 

 

 

 اجلوائص و التقديس 
سضٌ ع٢ً ايعزٜز َٔ ادتٛا٥ظ ٚ ؽٗارات ايتكزٜض   

 ع٢ً املغت٣ٛ احمل٢ً ٚ ايزٚيٞ، ٚ َٔ بٝٓٗا، 

  دا٥ظ٠ ؽَٛإ ايزٚي١ٝ يف ايعًّٛ ايبٝٛيٛد١ٝ

 ، 2000ٚ ايب١ٝ٦ٝ عاّ 



  دا٥ظ٠ انارمي١ٝ ايبشح ايعًُٞ ٚ ايتهٓٛيٛدٝا

 ، 2007ّ املضض١ٜ عا

   دا٥ظ٠ ايتُٝظ يف ايتأيٝف ايعًُٞ َٔ داَع١

 ، 2008عٖٛاز عاّ 

  ًّٛدا٥ظ٠ ايتكزٜض العتُار يه١ًٝ ايع

 ز، 2014عاّ  بغٖٛاز

 يفع٢ً املغت٣ٛ ايعضبٞ  املضادع املتُٝظا٥ظ٠ د 

 ، 2015عاّ ادتٛر٠  ٕعُا

  االنارمي١ٝ َٔ  ايبشجٞدا٥ظ٠ ايتُٝظ

 2020عاّ  االفضٜك١ٝ يًعًّٛ

  َٔ ايعزٜز َٔ ؽٗارات ايتكزٜض ٚ ايؾهض

١َٝ ٚ املؤعغات اذته١َٝٛ  ٚ غري اذتهٛ

 َؤعغات ايكطاع ارتاظ.
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