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ححُت طُبت -:
إشبرة إنً كخبة جبيؼت بببم /لظى انبحذ وانخطىَز انًزلى  14522فٍ  2018/6/21انًخضًٍ انخطت انؼهًُت نمظى إدارة
انبُئت نهؼبو انذراطٍ . 2019-2018
ث

اطى انخذرَظٍ

ػُىاٌ انبحذ

ورشبث انؼًم

انخبرَخ

-1

ا.و د يهذٌ خهُم شذَذ

ححهُم أداء األطىاق انًبنُت وإرزهب
فٍ يخغُزاث الخصبدَت يحهُت

انخحذَبث انبُئُت وَظبو انحظبببثانمىيُت انحبنٍ .

( )2018/10/7

-2

ا.و د ػذٌ االطذٌ

دور َظى انًؼهىيبث اإلطخزاحُجُت فٍ
بُبء انؼذانت االجخًبػُت فٍ انؼزاق

-3

ا.و حظٍُ ػببص حظٍُ

دور انًؤطظبث انًبنُت انذونُت فٍ
حًُُت الخصبداث انذول انُبيُت

-4

أ.و لُض يجُذ ػهىع

ارز حزكُش انغبساث انًهىرت فٍ انهىاء
ػهً أطفبل يذَُت انحهت

-5

و.د يىطً يزسِ انشبهز

دور انشزكبث األجُبُت فٍ اطخخزاس
وحصذَز انُفظ انؼزالٍ

*والغ انًهىربث انطبُت فٍ يظخشفً
يزجبٌ انخؼهًٍُ
حأرُز األجهشة انذكُت ػهً صحت اإلَظبٌ
(انخهىد انظًؼٍ وانفكزٌ)

2019/4/28
2018/11/4
2018/11/13

*انخىػُت انبُئُت فٍ انًذارص انحكىيُت
و األههُت
 انخهىد انبُئٍ وإربرة االلخصبدَتواالجخًبػُت
*ورشت ػًم بؼُىاٌ والغ انخخطُظ
انبُئٍ واألسيبث وانًخبطز انخٍ حخؼزض
نهب يحبفظت بببم(دائزة انبُئت )
اطخذايت انًُى ودورهب فٍ انحذ يٍانًهىربث انصهبت

2018/10/29

2019/3/27

2018/11/21
2019/4/28

*والغ انًهىربث انطبُت فٍ يظخشفً
يزجبٌ انخؼهًٍُ
انمىاٍَُ االلخصبدَت وانخًُُت انًظخذايت
وإرزهًب ػهً انًهىربث انبُئُت
*ورشت ػًم والغ انًحًُت انطبُؼُت فٍ
يشارع حظٍُ ػجًٍُ

2019/1/13
2019/1/22
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-6

و.د هذي ػبذ انزضب

االلخصبد األخضز فٍ طُبق انخًُُت
انًظخذايت وانمضبء ػهً انفمز

انحىكًت انبُئُت ودورهب فٍ ححمُكانخًُُت انًظخذايت

2019/3/18

-7

و .رحبة حظٍُ جىاد

اإلَخبس انزشُك ودورِ فٍ انحذ يٍاألسيبث انبُئُت .

انفكز اإلدارٌ انبُئٍ فٍ يُظًبث انخؼهُىانًظخًز

اإلصالح اإلدارٌ وحأرُزِ فٍ انحذيٍ انضغظ انُفظٍ نهؼبيهٍُ دراطت
حبنت فٍ لظى انطبببت انؼذنُت فٍ
يحبفظت بببم .

انخخطُظ االطخزاحُجٍ انبُئٍ ودورِ فٍإدارة انًؼزفت االنكخزوَُت

2019/1/22

*ورشت ػًم والغ انًحًُت انطبُؼُت فٍ
يشارع حظٍُ ػجًٍُ
2018/12/2
2018/1/3

*ورشت ػًم بؼُىاٌ والغ انخخطُظ
انبُئٍ واألسيبث وانًخبطز انخٍ حخؼزض
نهب يحبفظت بببم (دائزة انبُئت)

2019/3/27

-8

و .يحًذ يذنىل ػهٍ

ححهُم ػجش انًىاسَت فٍ انؼزاق
نهًذة 2007 -2003

والغ االطخزًبر فٍ انؼزاق ودورِ فٍ
حمهُم األسيبث انبُئُت

2019/3/28

-9

و .طُبء طهًبٌ شُذٌ

Accountability VS Quality
assurance in High
Education

إدارة األسيبث وانكىارد انبُئُت

2019/4/1

 -10و.و ػبذ انىهبة رساق

دور بطبلت األداء انًخىاسٌ فٍ َظى
األداء انًبنٍ وغُز انًبنٍ

انخكبنُف انبُئُت ودورهب فٍ دػى انًُشة
انخُبفظُت

2018/12/11

 -11و.و .فبطًت حظٍُ كبظى

اطخزاحُجُبث انًىارد انبشزَت فٍ
ححمُك لًُت انًُظًت

2018/11/13

*انخىػُت انبُئُت فٍ انًذارص انحكىيُت
و األههُت
انخظىَك األخضز ودورِ فٍ اإلَخبس
انزشُك
*ورشت ػًم بؼُىاٌ والغ انخخطُظ
انبُئٍ واألسيبث وانًخبطز انخٍ حخؼزض
نهب يحبفظت بببم

2019/3/3
2019/3/27
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يهبراث انبحذ انؼهًٍ انبُئٍ ػهً
االَخزَُج

 -12و.و .فزح حظٍُ انجبىرٌ -Impact information and
communication
Technology on Healthcare
* انخىػُت انبُئُت فٍ انًذارص انحكىيُت
in Health Certers
و األههُت
-Could computing :An
overview of economic
challenges on educational
services.

انخبرَخ
2019/4/17
2018/11/13

Self Organizing wireless
-Mesh network
-Software Defined
Networking :an overview.
 -13و.و رُبء ػبذ انكزَى

دراطت ارز حطبُك يؼبَُز انمُبدة
انزَبدَت ػهً أداء يؤطظبث انخؼهُى
انؼبنٍ

ارز جىدة انحُبة انبُئُت فٍ انحذ يٍاالحخزاق انىظُفٍ
انخكُىنىجُب ورَبدة األػًبل ودورهب فٍخهك يجخًؼبث خبنُت يٍ انخهىد انفكزٌ
* انخىػُت انبُئُت فٍ انًذارص انحكىيُت
و األههُت

*/ورع انؼًم انخٍ حخى خبرس انكهُت

2018/12/26

2019/3/19
2018/11/13
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يكبٌ االَؼمبد

ػُىاٌ انُشبط

حبرَخ االَؼمبد

َذوة

حمُُى األرز انبُئٍ فٍ انؼزاق (بٍُ انىالغ وانطًىح

 2018/11/13كهُت اإلدارة
وااللخصبد

َذوة

َظى انًؼهىيبث اإلطخزاحُجُت ودورهب فٍ انحذ يٍ
يهىربث انصُبػت انُفطُت فٍ انؼزاق

2018/12/5

كهُت اإلدارة
وااللخصبد

َذوة

دور انًزأة ػهً انبُئت فٍ ظم والغ انؼزاق انحبنٍ

2019/3/10

كهُت اإلدارة
وااللخصبد

َذوة

دور انًُظًبث االلخصبدَت انبُئُت انذونُت فٍ
ححزَك االلخصبد انذونٍ

2019/4/10

كهُت اإلدارة
وااللخصبد

َذوة

دور حكُىنىجُب انًؼهىيبث فٍ ححظٍُ انىالغ
انبُئٍ فٍ يُظًبث انخؼهُى انؼبنٍ

2019/5/14

كهُت اإلدارة
وااللخصبد

انجهت انًُظًت
أ.و.د.يهذٌ خهُم شذَذ
و.و .رُبء ػبذ انكزَى
أ.و.د .ػذٌ غٍُ االطذٌ
و.و .فبطًت حظٍُ كبظى
أ.و .حظٍُ أنشًزٌ
و .رحبة حظٍُ جىاد
و .د .يىطً يزسة انشبهز
و .د .هذي ػبذ انزضب
أ.و .لُض يجُذ ػهىع
و.و .فزح حظٍُ انجبىرٌ

ا.و د يهذٌ خهُم شذَذ
رئُض انمظى
2018/7/

