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 وٍيخ ِؼزّذح ِٓ اٌهيئخ اٌمىِيخ 

 ٌضّبْ جىدح اٌزؼٍيُ واإلػزّبد

 وحذح ضّبْ اٌجىدح

  جبِؼخ حٍىاْ–اٌخطخ اٌزذسيجيخ ٌىٍيخ اٌصيذٌخ 

(2026ديغّجش- 2022ِبيى )  
   

 
 

                

 2022/4/19بتاريخ المنعقد  (  407 )معتمدة بقرار مجلس الكلية رقم 
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 وٍيخ ِؼزّذح ِٓ اٌهيئخ اٌمىِيخ 

 ٌضّبْ جىدح اٌزؼٍيُ واإلػزّبد

 وحذح ضّبْ اٌجىدح

 
 : مقدمة

 
 ألهميخ وظزا انتطىيز سجم أهم مه انتذريس وانهيئخ انمعبووخ واالدارييه هيئخ أعضبء نفئبد انكهيخ انمختهفخ مه انقيبداد األكبديميخ و انتذريت خطخ تعتجز

ثبألداء انمهىً ألعضبء هيئخ انتذريس عهً انمستىي انقيبدي وانتذريسً  رتقبء اال و متميشح قذراد ومهبراد نهىصىل انً األفزاد اعذاد فً انتذريت

 .وانجحث انعهمً وكذنك اكسبة االدارييه ثبنكهيخ مشيذا مه انمهبراد  فً انمجبل االداري وانتىظيمً 

من أجل نشر ثقافة الجودة وتحقيق معايير التميز  الجودة نظام وأسس بجوانب المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء توعية كذلك فان الخطة تتضمن

 .المؤسسى

أعضبء هيئخ انتذريس وانهيئخ - انقيبداد ) االحتيبجبد انتذريجيخ نكم فئخ داخم انكهيخ ثعذ دراسخ (2026ديسمجز- 2022 مبيى )تم وضع انخطخ  انتذريجيخ

اعتمبدا عهً خطط انتحسيه انسبثقخ نهكهيخ وانتقبريز انسىىيخ وتقبريز انمزاجعخ انخبرجيخ وتقبريز سيبرح انهيئخ واالستجيبوبد  (االدارييه - انمعبووخ

 (2026ديسمجز- 2022 مبيى )واستطالعبد انزأي وتىافقب مع انخطخ االستزاتيجيخ نهكهيخ
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 وٍيخ ِؼزّذح ِٓ اٌهيئخ اٌمىِيخ 

 ٌضّبْ جىدح اٌزؼٍيُ واإلػزّبد

 وحذح ضّبْ اٌجىدح

  جبِؼخ حٍىاْ–اٌخطخ اٌزذسيجيخ ٌىٍيخ اٌصيذٌخ 

202 6 ديغّجش  - 202 2ِبيى   
 

اٌهذف ِٓ اٌزذسيت  ِغئىي اٌزٕفيز ِذح اٌذوسح اٌزّىيً ػٕىاْ اٌذوسح اٌزذسيجيخ  ِيؼبد اٌذوسح اٌفئخ اٌّغزهذفخ ِٓ اٌزذسيت َ 

 2022دوساد ػبَ 

رذسيت اٌميبداد االوبديّيخ ػًٍ ويفيخ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

اػذاد اٌخطخ االعزشاريجيخ واػذاد 

اٌخطخ اٌزٕفيزيخ ٌٍخطخ االعزشاريجيخ 

 وِٕهجيخ اٌزخطيظ االعزشاريجً

 ِبيى اٌميبداد األوبديّيخ

 2022 

اٌزخطيظ 

 االعزشاريجً

 

1 

رذسيت أػضبء هيئخ اٌزذسيظ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

وِؼبؤيهُ ػٍي اعزخذاَ أعبٌيت 

 اٌزىٕىٌىجيب اٌحذيضخ فً اٌزذسيظ

 ِبيى أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2022 

اعزخذاَ اٌزىٕىٌىجيب فً 

 اٌزذسيظ

2 

ثزشغيً و اعزيؼبة اٌّؼٍىِبد اٌخبصخ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

صيبٔخ أِٓ اٌّؼبًِ حفبظب ػٍي عالِخ 

 اٌّإعغخ وأفشادهب وعالِخ األجهضح

 يىٌيى أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

2022 

اٌزذسيت ػًٍ رشغيً 

 وصيبٔخ آِ اٌّؼبًِ

 

3 

رذسيت اٌميبداد األوبديّيخ ػًٍ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 ِهبساد اداسح االصِبد واٌىىاسس

 يىٌيى أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

2022 

اداسح االصِبد 

واٌىىاسس 

4 

رذسيت أػضبء هيئخ اٌزذسيظ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

وِؼبؤيهُ ػًٍ اعزخذاَ ثشٔبِج 

SPSS ًٌٍزحٍيً االحصبئ 

 يىٌيى أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2022 

االحصبء اٌزحٍيًٍ 

SPSS 

 

 

 

5 

 ِؼشفخ اٌيبد رذسيت االداسييٓ ػًٍ ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

اٌزحىي اٌشلًّ 

 

 يىٌيى االداسييٓ ثبٌىٍيخ

 2022 

 

اٌزحىي اٌشلًّ 

 

6 
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 وٍيخ ِؼزّذح ِٓ اٌهيئخ اٌمىِيخ 

 ٌضّبْ جىدح اٌزؼٍيُ واإلػزّبد

 وحذح ضّبْ اٌجىدح

رذسيت اػضبء هيئخ اٌزذسيظ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 اعزيؼبة اٌّفبهيُ وِؼبؤيهُ ػًٍ 

 ثأخالليبد اٌجحش اٌخبصخ

اٌّيضبق االخاللً وحمىق )اٌؼًٍّ

 (اٌٍّىيخ اٌفىشيخ

 أوزىثش أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2022 

أخالليبد اٌجحش 

اٌّيضبق )اٌؼًٍّ

االخاللً وحمىق 

 (اٌٍّىيخ اٌفىشيخ

 

7 

رذسيت اػضبء هيئخ اٌزذسيظ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

وِؼبؤيهُ ػًٍ اعزيؼبة ِؼبييش 

االػزّبد وِؼشفخ اٌىصبئك اٌذاػّخ 

 (ِإعغً/ثشٔبِج أوبديًّ)ٌهب

 ٔىفّجش أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

2022 

ِؼبييش االػزّبد فً 

اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ 

واٌىصبئك اٌذاػّخ 

ثشٔبِج )ٌهب

 (ِإعغً/أوبديًّ

8 

 اػذاد ووزبثخ رذسيت االداسييٓ ػًٍ ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

اٌزمبسيش 

 ٔىفّجش االداسييٓ ثبٌىٍيخ

2022 

اػذاد ووزبثخ اٌزمبسيش  9 

 2023دوساد ػبَ 
رذسيت اٌميبداد االوبديّيخ ػًٍ ِؼشفخ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

اٌجىأت اٌمبٔىٔيخ  فً اٌجبِؼبد 

واعزخذاَ اٌمىأيٓ اٌجبِؼيخ فً االداسح 

 واٌحىوّخ

 ِبسط اٌميبداد االوبديّيخ

2023 

اٌجىأت اٌمبٔىٔيخ فً 

 اٌجبِؼبد

1 

رؼشيف أػضبء هيئخ اٌزذسيظ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

وِؼبؤيهُ ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح 

 ِبسط أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2023  

 2 ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح

اٌزذسيت ػًٍ ويفيخ اٌزؼبًِ اٌصحيح  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

اٌفىسي ِغ اٌحشوق ووبفخ وعبئً 

 االعؼبفبد األوٌيخ

 اثشيً أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

2023 

اٌزذسيت ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ 

 اٌحشوق واالعؼبفبد األوٌيخ

3 

رذسيت اػضبء هيئخ اٌزذسيظ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

وِؼبؤيهُ ػًٍ أعبٌيت ِىبفحخ اٌفغبد 

 واٌزؼشيف ثه

 اثشيً أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

2023 

ِىبفحخ اٌفغبد واٌزؼشيف 

ثه 

4 

رذسيت أػضبء هيئخ اٌزذسيظ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

وِؼبؤيهُ ػًٍ ويفيخ أشبء ِؼبًِ 

 افزشاضيخ ٌٍذسوط اٌؼٍّيخ

 يىٌيى أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2023 

أشبء اٌّؼبًِ االفزشاضيخ 

ٌٍذسوط اٌؼٍّيخ 

5 
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 وٍيخ ِؼزّذح ِٓ اٌهيئخ اٌمىِيخ 

 ٌضّبْ جىدح اٌزؼٍيُ واإلػزّبد

 وحذح ضّبْ اٌجىدح

 رصّيُ لىاػذ رذسيت االداسييٓ ػًٍ ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 اٌجيبٔبد فً ِجبي اٌؼًّ االداسي

 يىٌيى االداسييٓ ثبٌىٍيخ

 2023 

رصّيُ لىاػذ 

اٌجيبٔبد فً ِجبي 

اٌؼًّ االداسي 

 

6 

رذسيت اػضبء هيئخ اٌزذسيظ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

وِؼبؤيهُ ػًٍ ويفيخ وزبثخ ورمذيُ 

واٌحصىي ػًٍ ِششوػبد اٌجحىس 

اٌزٕبفغيخ اٌّحٍيخ واٌؼبٌّيخ 

 أوزىثش أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2023 

ِششوػبد اٌجحىس 

اٌزٕبفغيخ اٌّحٍيخ 

واٌؼبٌّيخ 

7 

رذسيت اػضبء هيئخ اٌزذسيظ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

وِؼبؤيهُ ػًٍ اعزيؼبة  فٕيبد اػذاد 

اٌذساعخ اٌزاريخ واٌزمبسيش اٌذوسيخ 

 ٔىفّجش أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2023  

اٌزمىيُ اٌزارً واٌزمشيش 

اٌغٕىي ٌٍىٍيخ 

 

8 

ِؼشفخ االداسييٓ  أّبط  وِهبَ اٌميبدح  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 2030 فً ضىء سؤيخ ِصش اٌّخزٍفخ 

اٌميبداد األوبديّيخ واٌميبداد 

 االداسيخ ثبٌىٍيخ

 ٔىفّجش

 2023  

اٌميبدح )أّٔبط اٌميبدح 

اٌميبدح - اٌزحىيٍيخ

اٌّغزذاِخ فً ضىء 

( 2030سؤيخ ِصش 

 

 

 

 

 

9 
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 وٍيخ ِؼزّذح ِٓ اٌهيئخ اٌمىِيخ 

 ٌضّبْ جىدح اٌزؼٍيُ واإلػزّبد

 وحذح ضّبْ اٌجىدح

 2024دوساد ػبَ 

 رذسيت اٌميبداد األوبديّيخ ػًٍ ويفيخ ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 اداسح األصِبد واٌّخبطش

 ِبسط اٌميبداد األوبديّيخ

2024 

اداسح األصِبد 

 واٌّخبطش

1 

رذسيت أػضبء هيئخ اٌزذسيظ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

وِؼبؤيهُ ػًٍ ويفيخ أشبء واعزخذاَ 

ثٕىن األعئٍخ وويفيخ اػذاد االخزجبساد 

 االٌىزشؤيخ وفمب ٌٍّؼبييش اٌميبعيخ

  ٌىضغ األعئٍخ

 أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 

 

 

 

 

 ِبسط

2024 

ثٕىن األعئٍخ واالخزجبساد 

 االٌىزشؤيخ

2 

  ػًٍ  اٌميبداد األوبديّيخرذسيت  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 ِهبساد ارخبر اٌمشاساد وحً اٌّشبوً

 

 

 

 اثشيً اٌميبداد األوبديّيخ

2024 

ارخبر اٌمشاساد وحً 

 اٌّشبوً

3 

اٌزذسيت ػًٍ االجشاءاد االحزشاصيخ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

ٌٍىلبيخ ِٓ اٌحشائك  و ويفيخ حفع 

اٌىيّبويبد واٌّىاد اٌمبثٍخ ٌالشزؼبي 

واٌزذسيت ػًٍ ويفيخ اخّبد اٌحشائك 

 واعزخذاَ طفبيبد اٌحشيك

 اثشيً أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

2024 

 4 ِىبفحخ اٌحشائك

رذسيت أػضبء هيئخ اٌزذسيظ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 وِؼبؤيهُ ػًٍ اعزخذاَ ثشٔبِج

Prism Graphpad 

 ٌزحٍيً اٌجيبٔبد

 يىٌيى أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2024 

اعزخذاَ ثشٔبِج 

Prism Graphpad 

 ٌزحٍيً اٌجيبٔبد

5 

 اداسح اٌىلذ ِؼشفخ االداسييٓ أعبٌيت ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 ورٕظيُ اٌؼًّ

 يىٌيى االداسييٓ ثبٌىٍيخ

 2024 

 اداسح اٌىلذ ورٕظيُ اٌؼًّ

 

 

 

6 
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 وٍيخ ِؼزّذح ِٓ اٌهيئخ اٌمىِيخ 

 ٌضّبْ جىدح اٌزؼٍيُ واإلػزّبد

 وحذح ضّبْ اٌجىدح

 أػضبء هيئخ اٌزذسيظ رذسيت ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 ػًٍ ويفيخ وزبثخ األوساق وِؼبؤيهُ 

 اٌؼٍّيخ و االثحبس

 أوزىثش أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2024 

Scientific 

Manuscript 

formatting 

and research 

editing tools 

7 

 أعضاء هيئة التدريس تدريب ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 فٕيبد اػذاد  ومعاونيهم على

اٌّشاجؼخ اٌذاخٍيخ ٌٍىصبئك 

 ٔىفّجش أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2024  

فٕيبد اػذاد اٌّشاجؼخ 

اٌذاخٍيخ ٌٍىصبئك 

 

8 

 استخدام الحاسب التدريب على كيفية ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً
فى ادارة المكاتب وتفعيل أعمال 

 السكرتارية

 ٔىفّجش االداسييٓ ثبٌىٍيخ

 2024  

اعزخذاَ اٌحبعت فً 

اداسح اٌّىبرت ورفؼيً 

أػّبي اٌغىشربسيخ 

 

9 

 2025دوساد ػبَ 
 رذسيت اٌميبداد االوبديّيخ ػًٍ ويفيخ ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 رحفيض االثزىبس واالثذاع

 ِبسط اٌميبداد االوبديّيخ

  2025 

رحفيض االثزىبس 

واالثذاع 

 

1 

رذسيت أػضبء هيئخ اٌزذسيظ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

وِؼبؤيهُ ػًٍ ِؼشفخ دوس وِهبَ  

 اٌّششذ األوبديًّ

 ِبسط أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

  2025 

 2 االسشبد األوبديًّ

اٌزذسيت ػًٍ االجشاءاد االحزشاصيخ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

ٌٍّحبفظخ ػًٍ اٌصحخ ِٓ ِخبطش 

 اٌّهٕخ واجشاءاد اٌغالِخ اٌّهٕيخ

 اثشيً أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

2025 

 

 اٌصحخ واٌغالِخ اٌّهٕيخ

 

3 

اٌزذسيت ػًٍ ويفيخ  اداسح اٌزاد  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

ورّٕيخ اٌمذساد اٌزاريخ اٌّخزٍفخ 

 اثشيً أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

2025 

 

   

اداسح اٌزاد 

 

4 
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 وٍيخ ِؼزّذح ِٓ اٌهيئخ اٌمىِيخ 

 ٌضّبْ جىدح اٌزؼٍيُ واإلػزّبد

 وحذح ضّبْ اٌجىدح

 

رذسيت أػضبء هيئخ اٌزذسيظ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

وِؼبؤيهُ ػًٍ اعزخذاَ ثشٔبِج 

Origin ٌٍشعىَ اٌجيبٔيخ اٌؼٍّيخ 

 اٌزفبػٍيخ ورحٍيً اٌجيبٔبد

 

 يىٌيى أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2025 

  اعزخذاَ ثشٔبِج

Origin  

ٌٍشعىَ اٌجيبٔيخ اٌؼٍّيخ 

اٌزفبػٍيخ ورحٍيً 

 اٌجيبٔبد

5 

 رحٍيً اٌجيبٔبد اٌزذسيت ػًٍ ويفيخ ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

االداسيخ ثبعزخذاَ أعبٌيت رحٍيً 

 اٌجيبٔبد اٌحذيضخ

 يىٌيى االداسييٓ ثبٌىٍيخ

 2025 

رحٍيً اٌجيبٔبد االداسيخ 

ثبعزخذاَ أعبٌيت رحٍيً 

اٌجيبٔبد اٌحذيضخ 

 

 

6 

اٌزذسيت ػًٍ ويفيخ اعزخذاَ اٌّىزجخ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

اٌشلّيخ وثٕه اٌّؼشفخ اٌّصشي 

 ٌٍحصىي ػًٍ اٌّشاجغ

 أوزىثش  أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

2025 

اعزخذاَ اٌّىزجخ 

اٌشلّيخ وثٕه اٌّؼشفخ 

 اٌّصشي

7 

اٌزؼشيف ثبٌجىدح فً اٌزؼٍيُ اٌؼبًٌ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 ؤشش صمبفخ اٌجىدح

 ٔىفّجش أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2025  

ِؼبييش اٌجىدح  فً 

اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ 

 

8 

 اٌىظبئف ِؼشفخ االداسييٓ ِخزٍف ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 اٌفٕيخ فً اداسح األػّبي اٌّىزجيخ

 ٔىفّجش االداسييٓ ثبٌىٍيخ

 2025  

اٌىظبئف اٌفٕيخ فً 

اداسح األػّبي 

اٌّىزجيخ 

 

 

 

9 
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 وٍيخ ِؼزّذح ِٓ اٌهيئخ اٌمىِيخ 

 ٌضّبْ جىدح اٌزؼٍيُ واإلػزّبد

 وحذح ضّبْ اٌجىدح

 2026دوساد ػبَ 
 رذسيت اٌميبداد االوبديّيخ ػًٍ ِؼشفخ ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

اٌزطىس اٌّإعغً فً لطبػبد اٌزؼٍيُ 

واٌطالة واٌذساعبد اٌؼٍيب وخذِخ 

اٌّجزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ واٌؼاللبد 

 اٌذوٌيخ

 ِبسط اٌميبداد االوبديّيخ

  2026 

اٌزطىس اٌّإعغً 

فً لطبػبد اٌزؼٍيُ 

واٌطالة 

واٌذساعبد اٌؼٍيب 

وخذِخ اٌّجزّغ 

ورّٕيخ اٌجيئخ 

واٌؼاللبد اٌذوٌيخ 

 

1 

تدريب أعضاء هيئة التدريس  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 رصّيُ إٌّبهج ومعاونيهم على

ورىصيف ورمشيش اٌجشاِج 

 واٌّمشساد

 ِبسط أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

  2026 

رصّيُ إٌّبهج ورىصيف 

ورمبسيش اٌجشاِج 

واٌّمشساد 

 

2 

اٌزذسيت ػًٍ اعبٌيت اٌّحبفظخ ػًٍ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

ٔظبفخ اٌىٍيخ واٌزخٍص اٌغٍيُ ِٓ 

إٌفبيبد اٌىيّبويخ واٌجيىٌىجيخ 

 اثشيً أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

2026 

المحافظة على نظافة 
الكلية والتخلص من 

 النفايات

3 

اٌزؼشف ػًٍ ويفيخ اٌحّبيخ ٌٍشجىبد  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

واٌّؼٍىِبد 

 اثشيً أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

2026 

أِٓ اٌشجىبد 

واٌّؼٍىِبد 

4 

رذسيت أػضبء هيئخ اٌزذسيظ  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

وِؼبؤيهُ ػًٍ اعزخذاَ ثشٔبِج 

Design Expert 

 

 يىٌيى أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2026 

 عزخذاَ ثشٔبِجا

Design Expert 

 

5 

  ثمىاػذ اٌّغبئٍخ رؼشيف االداسييٓ ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 واٌحغبة وفمب ٌٍىائح

 يىٌيى االداسييٓ ثبٌىٍيخ

 2026 

اٌزؼشيف ثمىاػذ 

اٌّغبئٍخ واٌحغبة وفمب 

 ٌٍىائح

6 
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 وٍيخ ِؼزّذح ِٓ اٌهيئخ اٌمىِيخ 

 ٌضّبْ جىدح اٌزؼٍيُ واإلػزّبد

 وحذح ضّبْ اٌجىدح

 

 اداسح اٌفشيك التدريب على كيفية ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

اٌجحضً وأعبٌيت اٌشيبدح اٌؼٍّيخ 

 أوزىثش أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2026 

اداسح اٌفشيك اٌجحضً 

وأعبٌيت اٌشيبدح اٌؼٍّيخ 

 

7 

تأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

المعاونة للتقدم لبرامج الحراك 

الدولى والحصول على منح دراسية 

أو تدريبية بجامعات أو مؤسسات 

أجنبية 

 أوزىثش أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ

 2026 

رذويً اٌزؼٍيُ  8 

اٌزؼشيف ثأٔشطخ اٌزحىي ِٓ االػزّبد  ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 اٌّإعغً اًٌ االػزّبد اٌجشاِجً

2026ٔىفّجش  أػضبء هيئخ اٌزذسيظ وِؼبؤيهُ أٔشطخ اٌزحىي ِٓ  

االػزّبد اٌّإعغً اًٌ 

االػزّبد اٌجشاِجً 

 

9 

 رذسيت االداسييٓ ػًٍ ِؼشفخ جّيغ ٌجٕخ اٌزذسيت  عبػبد10 رّىيً رارً

 األػّبي اٌخبصخ ثبداسح اٌّىاصٔبد

األػّبي اٌخبصخ  2026ٔىفّجش  االداسييٓ ثبٌىٍيخ

ثبداسح اٌّىاصٔبد 

10 


