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 ةيمشاهلا ةعماجلا

 

 
 
 

ةيرادإلا مولعلاو داصتقالا ةيلك  
۲۰۲٥-۲۰۲۱ ةيجيتارتسالا ةطخلا  
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 ديمعلا ةلاسر
 انبالط ديوزتب نينافتملا نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم زيمتملا انقيرف مزتلي .ةيمشاهلا ةعماجلا يف ةيرادإلا مولعلاو داصتقالا ةيلك يف مكب ابحرم ، بالطلاو نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأو ةعماجلا نع ةباين

 يف اهسيسأت ذنم انتيلك هتمعد يذلاو ، لامعألا لاجم يف ةربخلا ىلع مئاق يلمع ميلعت ريفوت يف ةلثمتملا ةقيرعلا ديلاقتلاب اًدج روخف انأ ، ةيلكلل اًديمع يتفصب .ةنكمم فيظوت صرف لضفأو ةيميلعت ةبرجت لضفأب

 .لمعلا قوس تابلطتم ةيبلتو تاراهملا باستكاو ةسفانملا ىلع نيرداقلا لامعألا لاجر نم لاجملا اذه يف ايلاع اليهأت نيلهؤم بالط جيرخت لالخ نم اهتمهم قيقحت ىلإ ةيلكلا ىعستو .1995 ماع

 .حاجنلا قيقحتل ةصرف لك نم ةدافتسالاو مهتاردق ريوطت يف مهل انتدعاسم نم ةدافتسالا نم اونكمتي ىتح انبالط عم قيثو لاصتا ىلع ظافحلل رارمتساب ىعست ةيلكلا نأ مكل دكؤأل ةصرفلا هذه منتغأ نأ دوأ

 ةيلاملا مولعلاو ؛ةبساحملا ؛لامعألا ةرادا يف ريتسجاملا ةجرد اًضيأ ةيلكلا حنمت .)2021 ماع(  قيوستلا مسقو داصتقالا ؛ةيفرصملاو ةيلاملا مولعلا ؛ةبساحملا ؛لامعألا ةرادإ يف سويرولاكبلا جمارب ةيلكلا مدقت

 .ةيفرصملاو

 :ىلإ لبقتسملا يف ةيلكلا علطتت

 قوسلا تاجايتحا بكاوتل ىرخأ ريتسجامو سويرولاكب جمارب ءاشنإ ●
 ةدوجلا نامض دامتعا تاداهش ىلع لوصحلا ●
  AACSB ةيلود دامتعا تاداهش ىلع لوصحلا ●
 .ةقومرم تاسسؤم عم ةيسيردت تايقافتا ماربإ ●
 .ةيلكلا تاجرخمو لمعلا قوس تابلطتم نيب ةوجفلا دس معدل يلحملا عمتجملا تاسسؤم عم تاكارش ةماقإ ● 
 يلاعلا ميلعتلا يف ةدوجلا ريياعم تاجايتحا قفو ينورتكلإلا ملعتلا وحن يجيردتلا لوحتلا ●
 .راهدزالاو مدقتلا ماود انيدل سيردتلا ةئيه ءاضعأل و مكل ىنمتنو ، حاجنلاو قيفوتلا لك مكل ىنمتن .انيدل سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم ىرخأ ةرم مكب ابحرم

 ةدباورلا يفصو .د
 ةيرادإلا مولعلاو داصتقالا ةيلك ديمع

 ةيمشاهلا ةعماجلا
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 ةمدقم
 
 ةيلالاو ةيلكلل ةماعلا تاهجوتلا نيبت ةيجيتارتسا ةطخ ربع اهفادها ذيفنت نم ةيلكلا نكمي حضاو لمع راطا ءانب ىلا صاخ لكشب ةيرادالا مولعلاو داصتقالا ةيلكو ماع لكشب ةيمشاهلا ةعماجلا ىعست

 ميلعتلا ةئيب يف ةريبكلا تايدحتلا هتضرف دق هجوتلا اذه ينبت نا .اهقيقحت ىلا ىعست يتلا ةيجيتارتسالا فادهالا نايبو ةيلكلل ةحضاو ةلاسرو ةيؤر عضو لالخ نم كلذو تاهجوتلا كلتل ةيذيفنتلا

 ةعماج لكل نوكي نا ةرورض ىلع امئاد تدكا يتلاو ،ةيلودلاو ةيلحملا تادامتعالا تابلطتمو يندرألا يلاعلا ميلعتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا هتحضوا ام اذهو يملاعلاو يميلقإلاو يندرالا يلاعلا

 ةديدج ةيلا يلاعلا ميلعتلا ةرازو تنبت نا دعب يدحتلا اذه دادزاو ،ةعماج لك اهب عتمتت يتلا فعضلاو ةوقلا طاقن ءوض يف ةحاتملا صرفلا لالغتساو تايدحتلا ةهجاوم ىلع اهدعاست ةيجيتارتسا

 تناك يتلاو انوروك ةحئاج عم لماعتلا مضخ يف تايدحتلا تدادزا دقو .تارشؤملاو ريياعملا نم ديدعلا قفو اهتيسفانت بسحب اهتايلكو تاعماجلا فينصت اهلالخ نم نكمي تاعماجلا نيب ةيسفانتلل

  .يملاعلاو يميلقإلاو يندرألا يلاعلا ميلعتلا ةدوج يف ةيروحم ةطقن

 يف ةطخلا هذه مهاستس .سوردم لكشب تايدحتلا ةهجاوم يلاتلابو ةوقلا طاقن زيزعتو ةبسانم لولح داجيإو فعضلا طاقن ديدحت ىلع دعاست ليصافتلاو ملاعملا ةحضاو ةيجيتارتسا ةطخ دوجو نا

 .ةيلعافب هتراداو رييغتلل طيطختلا بولسا ينبت ربع ةحورطملا اهجمارب يف ميلعتلا ةيعون نيسحتل قيرط ةطراخ ةباثمب اهرابتعاو اهفادها قيقحتل ةيلكلا هيجوت
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 ةيلكلا نع ةذبن
 
 يعماجلا ماعلل ابلاط )۳٥۲٤( ةيلكلا مضت ثيح ، ةحورطملا ةيميلعتلا جماربلا ةيعون يف روطتلا وا ةبلطلا دادعا ثيح نم ءاوس م۱۹۹٥ ماع اهسيسأت ذنم اظوحلم اروطت ةيرادالا مولعلاو داصتقالا ةيلك تدهش دقل

 ،ةيفرصملاو ةيلاملا مولعلا ،يراجتلا نوناقلاو ةبساحملا ،ةبساحملا ،ةيرادالا تامولعملا مظن ،قدانفلا ةرادإ ،لامعالا ةرادا :يه سويرولاكبلا ةلحرمل تاصصخت ةعست نمضتت ماسقا ةعبرأ ىلع نيعزوم ۲۰۲۰-۲۰۲۱

 يف )٦۹( نيحاتملا نيجمانربلا يف ةبلطلا ددع غلبيو تايلمعو جاتنا/لامعالا ةرادإ صصختو ليومتلاو ةبساحملا صصخت يف ريتسجاملا ةلحرمل نيجمانرب ةعبرأ مضتو ،يلاملا داصتقالاو داصتقالا ،نيمأتلاو رطاخملا ةرادإ

 ةعماجلا ةبلط عومجم نم ٪۱٤.۷ هتبسن ام ةيرادإلا مولعلاو داصتقالا ةيلك ةبلط لكشيو .تايلمعو جاتنا/لامعالا ةرادإ صصختل ريتسجاملا جمانرب يف )۲۰( و ليومتلاو ةبساحملا صصختل ريتسجاملا  جمانرب

 .)۱( مقر لكشلاب نيبم وه امك ةيمشاهلا
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 ةعماجلا ةبلط عومجمل داصتقالا ةيلك ةبلط ةبسن  )۱( مقر لكش
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 :)۲( لكشلاب نيبم وه امك ةيميداكالا تاصصختلا ىلع ةبلطلا دادعا عزوتتو ةيمشاهلا ةعماجلا ةبلط عومجم نم ةبلاطو بلاط ۳٥۰۰ لا قوقي ةيرادإلا مولعلاو داصتقالا ةيلك ةبلط ددع نا ركذلاب ريدجلا نمو
 

 

 
 
 

 ةيميداكالا تاصصختلا ىلع ةعزوم ةيرادإلا مولعلاو داصتقالا ةيلك ةبلط ددع  )۲( مقر لكش

 سویرولاكب
لامعالا ةرادإ  

 سویرلولاكب
قدانفلا ةرادإ  

 مظن سویرولاكب
ةیرادإ تامولعم  

 سویرولاكب
ةبساحملا  

 سویرولاكب
 ةبساحملا

 نوناقلاو
يراجتلا  

 سویرولاكب
 رطاخملا ةرادإ

نیمأتلاو  

 سویرولاكب
 ةیلاملا مولعلا

ةیفرصملاو  
 سویرولاكب

داصتقالا  
 سویرولاكب

يلاملا داصتقالا  

 ریتسجام
 ةبساحملا
لیومتلاو  

 جاتنإلا ریتسجام
تایلمعلاو  

ةبلطلا دادعا  ٤١٤ ١٨٩ ٣٧٧ ٥٨٨ ٦٤٥ ١٨٣ ٤٠٤ ٢٩٩ ٣٤٥ ٦٩ ٢٠

٤١٤

١٨٩

٣٧٧

٥٨٨
٦٤٥

١٨٣

٤٠٤
٢٩٩ ٣٤٥

٦٩ ٢٠٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

ةبلطلا دادعا
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 ةيؤرلا
 

 لامعالا ةدايرو عادبالاو ثحبلاو ميلعتلا يف رمتسملا راكتبالا
 
 

 
 ةيلكلا ةيؤر  )۳( مقر لكش

 
 

 راكتبالا
رمتسملا

ميلعتلا

 ةداير
لامعالا

عادبالا

ثحبلا
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 ةلاسرلا
 

 لمعلا قوس تاجايتحا عم مجسنت ةزيمتم ةيميداكا جمارب ميدقت

 
 

 ةيلكلا ةلاسر  )٤( مقر لكش
 

لمعلا قوس تاجايتحا عم مجسنت هزيمتم هيميداكا جمارب ميدقت

ةلاسرلا
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 ةيلكلل ةيرهوجلا ميقلا

 
ةيرهوجلا ميقلا ) ٥ ( لكشلا  

k اهمامت  

 طورشلا رفوت نم ققحتلاو ةیلكلا اھمدقت يتلا ةیساردلا جماربلل ةقیقدو ةحضاو فادھا دیدحتو ةبلطلل ةقیقدو ةحضاو تامولعم ریفوت§
اھتمادتساو ةیلعافب فادھالا هذھ قیقحتل ةمزاللا

ةیفافشلا

.ةیلكلا يف ةحورطملا ةیساردلا جماربلا ىلع فارشالاو ذیفنتلاو دادعإلاب نیینعملا عیمج ةلءاسم•
ةلءاسملا

 نم ةیمیلعتلا ةیلمعلا فارطا نكمت ةیقالخا تافرصتو تایكولس ربع سوؤرملاو سیئرلاو ذاتسالاو بلاطلا نیب ةلدابتملا ةقثلا عرز§
.رخالا يارلا مارتحاو ةیقادصملا ىلا لوصولا

ةقثلا

 تالخدملاب اھنم قلعتی امیف كلذو ةیلكلا يف ةیمیلعتلا ةیلمعلا رصانع عیمج يف اھرفاوت بجاولا صئاصخلاو رییاعملا نم ةعومجم•
.ةیرشبلاو ةیداملا تاناكمإلل اقفو عمتجملاو ةسسؤملاو درفلل ةبولطملا فادھألا قیقحت اھنأش نم يتلا تاجرخملاو تایلمعلاو

ةدوجلا

.ةیمیلعتلا ةیلمعلا مدخی امب سوؤرملاو سیئرلا نیبو بلاطلاو ذاتسالا نیب ةیلكلا يف لدابتملا مارتحالا كولس ةیمنت•
مارتحالا

 لح يف فرصتلا نسحو ةیكراشتلاو يعامجلا لمعلا ةركف ىلع موقت ، ةیمیلعتلا ةیلمعلا فارطا نیب ةدیجو ةیلمع تاقالع ةیمنت•
.تاعرصلا ةجلاعمو تالكشملا

نواعتلا
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 هيميداكالاو هيميلعتلا هيرادالا مولعلاو داصتقالا ةيلكل لمعلا ةئيب ليلحت
 
 فادهالا الا لوصولاو هيجيتارتسالا هطخلا ذيفنت ىلع هيلكلا ةردق ىلع اهرثاو تايدحتو صرف نم اهيف امب هطيحملا رصانعلاو هيئيبلا فورظلا ىلع فرعتلاو فعضلاو ةوقلا ناكم ديدحت ىلا يعابرلا ليلحتلا فدهي

.هيجيتارتسالا هطخلا حاجن صرف ززعي هيبلسلا اهراثا نم ليلقتلا ىلع لمعلاو تايدحتلاو فعضلا لماوع ةجلاعمو اهرامثتسا هيناكما ةياردو هحاتملا صرفلاو اهتيمنت ىلع لمعلاو هوقلا لماوع ديدحت نا .هلومأملا  

 

          Swot Analysis ةيجراخلاو ةيلخادلا ةئيبلا ليلحت
 

 فعضلاو هوقلا طاقن :ةيلخادلا ةئيبلا ليلحت
  

 ةلاسرو اهتاسر ققحي يذلا وحنلا ىلع اهيلعفتو اهرامثتسا نكمي يتلاو ايلخاد هيلكلا اهب زيمتت يتلا هوقلا طاقن نم هعومجم كلانه نا هيلكلل ةيجيتارتسالا هطخلا قيرف اهب ماق يتلا لمعلا شرو جئاتن تحضوا

  .تاليلحتلا هذه رصانع )۱( مقر لودجلا حضوي .ةيجيتارتسالا اهفادهاو اهتلاسر قيقحت يف اهتيلعافو هيلكلا ءادا ةئافك ىلع رثؤت دق يتلا فعضلا طاقن ضعب لمعلا شرو جئاتن ترهظا امك .هعماجلا

 

 ةيلخادلا لماوعلا
 فعضلا طاقن ةوقلا طاقن

 	ةيسيردتلا	ةئيهلا	ءاضعا	تاصصخت	يف	ريبكلا	عونتلا •

 ماسقالا	فلتخم	نيب	multi-disciplinary studies	ـك	ةروشنملا	ثاحبالا	ةيعون •

 ةيلعافت	تاعاق	دوجو	مدع •

 ةصاخ	ةبتكم	دوجو	مدع •
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 		يمقرلا	قيوستلاو	ةينورتكلالا	ةراجتلاك	ةثيدحلا	تاصصختلاب	نيصتخم	دوجو •

  ةقومرم تاعماج نيجيرخ ةيلكلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعا •

 ةقومرم تاعماج يف نيدفوملا نم ديدعلا ةيلكلا ىدل •

 ةصاخلاو ةيموكحلا ةيندرألا تاعماجلا نيبو ُايلحم ةقومرم ةيميداكا ةعمسب ةيلكلا ماسقا ىضحت •

 ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعأل  زيمتملا ثاحبألا ىوتسم •

 لمعلا قوس يف ةيلكلا يجيرخ زيمت •

 ةلوقعم  ةيساردلا موسرلا •

  ةلصاوتملا ةيميداكألاو ةينهملا تاشرولا و تاودنلا  •

  هيملاع هينهم هيعجرمب ةيبالط تاميظنت •

 زئاوج ةدعب زوفلا •

 	كيبشت	جمارب	دوجو	مدع •

 ةبلطلا	ريوطتل	لمعلا	تاشرو	بايغ	 •

 يلحملا	عمتجملاىتح	وا	ةيسيردتلا	ةئيهلا	ءاضعا	وا	ةبلطلا	نيب	نيب	ءاوس	ةيجهنم	الو	ةيجهنم	تاقباسملا	بايغ •

 ةبلطلا	نيب	تارظانملاو	ةيراوحلا	تاسلجلا	بايغ •

 تايلكلل ةيلام تاصصخم دوجو مدع •

 ميلعتلاب مايقلل ةمزاللا ةزهجألاو تاربتخملا مدق ببسب كلذو ،دعب نع وأ تنرتنإلا ربع ملعتلا صرفو دراوملا ةيدودحم •

 .دعب نع

 .نيدفاولا ةبلطلا بذج يف ةيجيورتلاو ةيقيوستلا تاردقلا فعض •

 ةصصختم  تايجمرب دوجو مدع •

 ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعا يف داح صقتو صاخلا دامتعالا ريياعم عم ةبلطلا ىلإ ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعا ةبسن قفاوت مدع •

 تاصصختلا ضعب يف

  قدانفلا ةرادا صصختل صاخلا دامتعالا فقوت •

 تايلمعلاو جاتنالا يف ريتسجاملا جمانرب ىمسم •

 .مسقلا فينصت ىلع ًابلس رثؤي دنبلا اذه نأب ًاملع )ةيندرا ريغ تايسنج نم( بناجالا ةبلطلا ددع ةلق •

 .هاروتكدلل جمانرب رفوت مدع •

 نيمأتلا و رطاخملا ةرادا صصخت دامتعا مدع  •

 

 ةيلخادلا ةئيبلا ليلحت لماوع )۱( لودجلا
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 )تايدحتلاو صرفلا( : هيجراخلا هئيبلا ليلحت
 
 يتلاو هلمتحملا تايدحتلا نم هعومجم كانه نا امك هيجيتارتسالا اهفادها قيقحت يف اهنم هدافتسالا نكمي يتلاو هحاتملا صرفلا نم ديدعلا اهماما هيلكلا نا يئيبلا ليلحتلا جئاتن تحضوا هنهارلا تاريغتملا لظ يف

.)۲( لودجلاب نيبم وه امك هيجيتارتسالا اهجماربو اهفادهاو اهتلاسر قيقحت ليبس يف اهعم لماعتلا ةيفيك ددحت نا هيلكلا ىلع يغبني  

 

 ةيجراخلا لماوعلا
 تايدحتلا صرفلا

  لامعالا ةرادا مسق ىلا )تامزالا ةرادا( ريتسجاملا جمانرب نيطوت •

 .يميلعتلا جتنملاو رصاعملا لمعلا قوس تابلطتم نيب طبرلا ةيلمع يف فعض •

 .ةيملاعلا تاعماجلا نم ددع عم تاكارشو تايقافتا دقع •

  صصختلل ةينهملا تاراسملا ليعفت •

 هروطتو عمتجملا ةمدخل تاراشتسالاو ةيملعلا ثوحبلا فيظوت •

 .ةبساحملا مسق يجيرخل لمع صرف ريفوتل صاخلا عاطقلا عم لصاوتلا •

 اذه يف ةصصختملا ةيناطيربلا وأ ةيكيرمألا تاعماجلا ىدحإ عم ةلامزلابو صصختم هاروتكد جمانرب ثادحتسا •

 .ةعماجلا كلت يف يسارد لصف لقألا ىلع بلاطلا يضقي ثيحب جماربلا نم عونلا

 نيدفاولا	ةبلطلا	باطقتسا •

  . ةيندرالا تاعماجلا يف يلاعلا ميلعتلا يف عسوتلا •

 ) باطقتسالا مدعو بتاورلا ببسب ىرخألا تاعماجلا عم هيلاعلا هسفانملا ( مسقلا يف ةيسيردتلا ةئيهلا رارقتسا مدع •

 .ندرألا يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم نيب ريبكلا ةسفانملا •

 	دلبلا جراخ ةيملعلا تاءافكلا نم ددع ةرجه •

 قوسلا تاجايتحا ةسراد يف ةصصختم زكارم دوجو مدع •

 هعقومل ًارظن بناجالاو نييندرالا ايلعلا تاساردلا ةبلط بذجي ناك يذلاو نامع ةمصاعلا يف طابترالا بتكم قالغا •

 ةيلخادلا ةئيبلا ليلحت لماوع )۲( لودجلا
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 )رواحملا( ةيجيتارتسالا فادهألا
 

 :)٦( لكشلاب نيبم وه امك ةيلاتلا رواحملاب ةيجيتارتسالا فادهألا صيخلت نكمي
 ةدوجلاو دامتعالا •

 ايلع تاساردو سويرولاكبلا جمارب •

  يداملاو )يرادإلاو يميداكالا( يرشبلا ريوطتلا •

  عادبالاو يملعلا ثحبلا •

  ةيعمتجملاو ةيعماجلاو ةيبالطلا ةئيبلا •

  ةيملاعلا و ةدوجلاو دامتعالا •
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ةيجيتارتسالا فادهألا )٦( لكشلا  

 
 
 
 
 
 
 

 فادھالا
 ةیجیتارتسالا

 ةدوجلاو دامتعالا
 ةیملاعلا و

 جمارب
 سویرولاكبلا
 ایلع تاساردو

 ةزیمتم

 ينقتلا میلعتلا
 يجولونكتلاو

 جمدملاو

 يرشبلا ریوطتلا
 يمیداكالا(
 )يرادإلاو
 يداملاو

 يملعلا ثحبلا
 عادبالاو

 ةیبالطلا ةئیبلا
 ةیعماجلاو
 ةیعمتجملاو
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 اهتاردابمو ةيجيتارتسالا فادهألا قيقحتل يليصفتلا ططخملا
 
 يجيتارتسالا فدهلا

 )روحملا(
  ةيملاعلا و ةدوجلاو دامتعالا

 يلحملاو يلودلا دامتعالا ىلع هيلكلا لوصح - دامتعالا -  لوألا يسيئرلا فدهلا
 يلودلا دامتعالا ىلع لوصحلا لوالا يعرفلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 ةيلكلل يلودلا دامتعالا
AACSB 

 هعماجلا ةرادا -
 ديمعلا-
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان-
 ةدوجلا نامض ةنجل-
 هيميداكالا ماسقالا -

2021
- 

2024 

4000 
 ايونس رانيد

 ةداهش ىلع لوصحلا :بولطملا -
  2024 ماع ةياهنب دامتعالا

   

 يلحملا صاخلا دامتعالا ىلع لوصحلا يناثلا يعرفلا فدهلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا ةذفنملا ةهجلا
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 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا
 سايقلل

 ةرتفلا
 ةينمزلا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 صاخلا دامتعالا يف رارمتسالا .1
 هدمتعملا تاصصختلا عيمجل
 ايلاح

 ديمعلا-
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان-
 ماسقألا ءاسؤر-
 ةدوجلا نامض ةنجل-

 لالخ نم صاخلا داــمتعالا يف رارمتسالا -  رمتسم
 ددع نم ةلوبقملا بسنلا ىلع ةظفاحملا
 .ةبلطلا ددع ىلا سيردتلا ةئيه ءاضعا

 قلتي اميف دامتعالا ةئيه تابلطتم ةاعارم -
 صاخلا دامتعالا تابلطتمب
 دامتعالا طورشل يرودلا يتاذلا كييشتلا -

   

 صاخلا دامتعالا ىلع لوصحلا .2
 قدانفلا ةرادا صصختل

 ديمعلا-
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان-
 لامعالا ةرادا مسق -
 ةدوجلا نامض ةنجل -

2021 
- 

2022 

5000 
 رانيد

 ةداهش ىلع لوصحلا :بولطملا -
 ةئيه نم صاخلا دامتعالا
 2022 ماع ةياهنب  دامتعالا

   

 صاخلا دامتعالا ىلع لوصحلا .3
 نيمأتلاو رطاخملا ةرادا صصختل

 ديمعلا -
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان-
 هيفرصملاو هيلاملا مولعلا مسق -
 ةدوجلا نامض ةنجل -

2021 
- 

2022 

5000 
 رانيد

 ةداهش ىلع لوصحلا :بولطملا -
 ةئيه نم صاخلا دامتعالا
 2022 ماع ةياهنب دامتعالا

   

 ةدوجلا نامض ةداهش ىلع لوصحلا - هدوجلا - يناثلا يسيئرلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 نامض ةداهش ىلع لوصحلا .1
 ةيلكلل ةدوجلا

 ديمعلا -
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 ماسقألا ءاسؤر -
 ةدوجلا نامض ةنجل -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

5000 
  رانيد

 ةداهش  ىلع لوصحلا :بولطملا -
 دامتعا ةئيه نم  هدوجلا نامض
 ةياهنب يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم
 2024 ماع
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 نامض ةداهش ىلع لوصحلا .2
 لامعالا ةرادا مسق – ةدوجلا

 ديمعلا -
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 لامعالا ةرادا مسق -
 ةدوجلا نامض ةنجل -

2021 
- 

2024 

 
400رانيد
0 

 ةداهش  ىلع لوصحلا :بولطملا -
 دامتعا ةئيه نم  هدوجلا نامض
 ةياهنب يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم
 2024 ماع

   

 نامض ةداهش ىلع لوصحلا .3
 هبساحملا مسق – ةدوجلا

 ديمعلا -
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان-
 هبساحملا مسق -
 ةدوجلا نامض ةنجل -

2021 
- 

2024 

400رانيد
0 

 ةداهش  ىلع لوصحلا :بولطملا -
 دامتعا ةئيه نم  هدوجلا نامض
 ةياهنب يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم
 2024 ماع

   

 نامض ةداهش ىلع لوصحلا .4
 داصتقالا مسق – ةدوجلا

 ديمعلا -
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان-
 داصتقالا مسق -
 ةدوجلا نامض ةنجل -

2021 
- 

2024 

400رانيد
0 

 ةداهش  ىلع لوصحلا :بولطملا -
 دامتعا ةئيه نم  هدوجلا نامض
 ةياهنب يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم
 2024 ماع

   

 نامض ةداهش ىلع لوصحلا .5
 هيلاملا مولعلا مسق – ةدوجلا
 هيفرصملاو

 ديمعلا -
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 هيلاملا مولعلا مسق مسق -
 هيفرصملاو
 ةدوجلا نامض ةنجل -

2021 
- 

2024 

400رانيد
0 

 ةداهش  ىلع لوصحلا :بولطملا -
 دامتعا ةئيه نم  هدوجلا نامض
 ةياهنب يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم
 2024 ماع

   

  هيملاعلا ىلا هعماجلا لوصو يف هيلكلا رود زيزعتو معد - هيملاعلا - ثلاثلا يسيئرلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 لمعلا شروو تاودنلا دقع معد  لوالا يعرفلا فدهلا
 دقع : لمعلا شروو تاودنلا  
 ةيفيرعتلا لمعلا شروو تاودنلا

 ديمعلا-
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان-

2021 
- 

2024 

2000 
 رانيد

 متي يتلا لمعلا شروو  تاودنلا ددع-
  ةيساردلا ةنسلا لالخ اهدقع

   



     

 
Strategic Plan 2021-2025     

                   

 

 

 عفر لوح سيردتلا ةئيه ءاضعأل
 ريياعم قيقحتو ميلعتلا ةدوج
 نيصتخم عم يلودلا دامتعالا
 وا هرود عقاوب نييلود و نييلحم
 نيترم لدعمبو لصف لك هشرو
 .ايونس
 

 ماسقألا ءاسؤر-
 ةدوجلا نامض ةنجل -
 هيسيردتلا هئيهلا ءاضعا -

 هنسلا يف نيترم :بولطملا

 هيملاعلا تارمتؤملاب هكراشملا معد يناثلا يعرفلا فدهلا
 

 :تارمتؤملا 
 تارمتؤم ميظنت ىلع لمعلا – أ
 هكراشملا وا يعماجلا مرحلا لخاد
 هيميلقاو هيلحم تاعماج عم
 كراشملا وا ميظنت لدعمبو هيملاعو
 ايونس هدحاو هرم
 
 
 
 ءاضعال هكراشملا عيجشت .ب
 هيملاع تارمتؤمب سيردتلا ةئيه
  هيونس تاكراشم 10 لدعمب
 

 ديمعلا -
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان-
 ماسقألا ءاسؤر-
 ةدوجلا نامض ةنجل -
 هيسيردتلا هئيهلا ءاضعا -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

25000 
 ايونس رانيد

 يتلا تارمتؤملا ددع -أ
 وا ايونس هيلكلا اهمظنت
 عم اهميظنت يف كراشت
 ىرخا تاعماج
 وا ميظنت :بولطملا
 هرم ميظنتب هكراشملا
 ايونس هدحاو

 
 
 
 
 
 

  تاكراشملا ددع -ب
 تاكراشم 10 :بولطملا
 هيونس
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    :اهتاردابمو ةيجيتارتسالا فادهألا قيقحتل يليصفتلا ططخملا  
 
 
 

 
 

 هيملاع هيملع دهاعمو تاعماج عم كيبشتلا ىلع لمعلا  ثلاثلا يعرفلا فدهلا
 كرتشم هاروتكد جمانرب لمع .1
 4 لالخ هقومرم تاعماج عم
 همداقلا تاونس

 ديمعلا
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان-
 ماسقألا ءاسؤر-
 ةدوجلا نامض ةنجل -
 هيسيردتلا هئيهلا ءاضعا -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

 لبق هب ءدبلاو جمانربلا داجيا  - 
  2024 ماع ةياهن

   

 عم هكرتشم تارود لمع  .2
 لدعمبو هقومرم هيملاع تاعماج
 هنس لك هرود

 ديمعلا
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان-
 ماسقألا ءاسؤر-
 ةدوجلا نامض ةنجل -
 هيسيردتلا هئيهلا ءاضعا -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

 ايونس تارودلا ددع - 
  هيملع هرود : بولطملا -

 ايونس هدحاو

   

 غرفتلا ةزاجا ءاضق ىلع ثحلا .3
 هقومرم هيملاع تاعماج يف يملعلا

 لدعمب و )هعماج 1000 لوا(
 هيونس تازاجا 3

 ديمعلا
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان-
 ماسقألا ءاسؤر-
 ةدوجلا نامض ةنجل -
 هيسيردتلا هئيهلا ءاضعا -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

 يف يملعلا غرفتلا تازاجا ددع - 
 ىلع هعماج 1000 لوا
 ايونس ملاعلا ىوتسم
  ايونس 3 : بولطملا -
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 يجيتارتسالا فدهلا
 )روحملا(

  ةزيمتم ايلع تاساردو سويرولاكبلا جمارب

 ةديدج حمارب ثادحتسا -سويرولاكبلا جمارب -  لوألا يسيئرلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم ةيلاملا ميقلا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 / قيوست مسق ثادحتسا
 يمقرلا قيوستلا صصخت
 

 ديمعلا -
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 ةدوجلا نامض ةنجل -
 هيسيردتلا هئيهلا ءاضعا -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2022 

 هقفاوملا ىلع هيلكلا لوصح - 
 ميلعتلا سلجم لبق نم هيئاهنلا
 2022 ةياهن لبق يلاعلا
 هبلطلا لوبق -
 يميداكالا رداكلا نييعت -

   

 ةديدج جمارب ثادحتسا – ايلعلا تاساردلا - يناثلا يسيئرلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم ةيلاملا ميقلا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 يف ريتسجاملا جمانرب ليعفت .۱
 مسق / ليومتلاو رامثتسالا
 هيفرصملاو هيلاملا مولعلا

 ديمعلا -
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 ةدوجلا نامض ةنجل -
 هيفرصملاو هيلاملا مولعلا مسق -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2022 

 لبق جمانربلا يف هبلطلا لوبق - 
 2022 ةياهن
 ةياهن لبق يلعفلا سيردتلا ءدب -

2022 
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 ريتسجاملا جمانرب ىمسم رييغت .۲
 يف ريتسجام ىلا تايلمعو جاتنإ
 ةرادا مسق / لامعالا ةرادا
 لامعالا

 ديمعلا -
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 ةدوجلا نامض ةنجل -
  لامعالا ةرادا مسق -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2023 

 ةياهن لبق دامتعالا ةئيه ةقفاوم -  
2023 

 
 

   

 يفريتسجام جمانرب ثادحتسا .۳
 مسق / يقيبطتلا داصتقالا
 داصتقالا

 ديمعلا -
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 ةدوجلا نامض ةنجل -
 داصتقالا مسق -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 ةياهن لبق دامتعالا ةئيه ةقفاوم - 
2024 

 هبلطلا لوبق -
 

 

   

 يف هاروتكد جمانرب ثادحتسا .4
 تاعماج عم هكارشلاب ةبساحملا
  هبساحملا مسق / هيملاع

 ديمعلا -
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 ةدوجلا نامض ةنجل -
 هبساحملا مسق -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 2024 لبق هيقافتالا عيقوت - 
 لبق دامتعالا ةئيه ةقفاوم -

2024 
 كرتشملا جمانربلا يف هبلطلا لوبق -

 
 

   

 يسارد جمامرب تاسايس ليدعت
 ايلعلا تاسردلا جمارب نم  دحاو
 ريياعم ءوض يف قباطتتل هنس لك
  دامتعالا ةئيه

 ديمعلا -
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 ةدوجلا نامض ةنجل -
 هيميداكالا ماسقالا -
 ايلعلا تاسردلا ةيلك -
 يميداكالا ريوطتلا ةدامع -
 

2021 
- 

2024 

 ايونس دحاو جمانرب ليدعت - 
 ةئيه تابلطتم عم قباطتتل
 دامتعالا
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 يجيتارتسالا فدهلا
 )روحملا(

  جمدملاو يجولونكتلاو ينقتلا ميلعتلا

 ميلعتلا يف ةينقت جمارب ريفوت - ينقتلا ميلعتلا -  لوألا يسيئرلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 تاقيبطتلا سيردت ليوحت
   ىلإ لسكأ نم ةيبساحملا

QuickBooks 
 ايونس لقالا ىلع دحاو قيبطت

 ديمعلا -
 ةدوجلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 ةدوجلا نامض ةنجل -
 هبساحملا مسق -
 

2021 
- 

2024 

 ايونس هلوحملا تاقيبطتلا ددع - 
 ايونس دحاو قيبطت :بولطملا -

 لقالا ىلع
 تاقيبطتلا هذه ليوحت دامتعا -

 هيساردلا ططخلا يف
 ةذهل يلعفلا سيردتلا -

 تاقيبطتلا

   

 تانايب ةدعاق ريفوت ىلع لمعلا
 وأ  Bloomberg لثم ةيملاع

Eikon لهست اهرودب يتلاو 
 ىلع لوصحلا نيثحابلا ىلع
  تاونس 4 لالخ ةيوناثلا تانايبلا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 ةدوجلا نامض ةنجل -
 هعماجلا ةبتكم -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

 دعاوقلا هذهب يلعفلا كارتشالا - 
 2024 ماع ةياهن لبق

   

 يناديم بيردت نيترود لمع
 لصف لك هرود( ةبساحملا بالطل

 نيب ةوجفلا صيلقت كلذو )
 يلمعلا بناجلاو يميداكألا بناجلا
 عم تايقافتا دقع قيرط نع

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هبساحملا مسق -
 

2021 
- 

2024 

 ايونس هعقوملا تايقافتالا ددع - 
 لصف لك هرود :بولطملا -

 ايونس نيترود لدعبو
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 عاطقلا يف هقالعلا تاذ تاهج
 صاخلا عاطقلاو ماعلا

 هثيدحلا ملعتلا ايجولونكت ريفوت – يجولونكتلا ميلعتلا - يناثلا يسيئرلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 Smart)  هيكذ هفرغ داجيا
Classroom) 

 رارغ ىلع هيلكلا يف دحاو
 تايلكلا يف هدوجوملا فرغلا
  هيملاع تافصاومبو ىرخالا
 

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 ةدوجلا نامض ةنجل -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

 لبق  هيكذلا هيفصلا هفرغلا ليهات - 
 2024 ماع ةياهن

   

 دحاو يبساحم ربتخم دوجو
 تاقيبطتلا سيردتب صصختم
 ةيبساحملا

 ديمعلا
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هبساحملا مسق -
 ةدوجلا نامض ةنجل -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

  ربتخملا زيهجت -  
 هيف سيردتلا يف يلعفلا ءدبلا -

   

 لكل لومحم رتويبمك دوجو
 ايونس 10 لدعبو روتكد

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 مزاوللا ةرئاد -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

 لكل هفورصملا هزهجالا ددع - 
    لدعمبو ايونس روتكد

  ايونس10

   

 جمدملا ميلعتلا مادحتسا يف عسوتلا – جمدملا ميلعتلا - ثلاثلا يسيئرلا فدهلا
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 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا
 سايقلل

 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا
 ةينمزلا

 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا
 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 مسق لك يف داوم % 10 دامتعا
 – لماكلاب - دعب نع سيردتلل
 ميلعتلا تاينقت مادختساب
 ينورتكلالا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 داوملا نم لقالا ىلع 10%  - 
 دعب نع سيردتلل هدمتعملا
 ايجولونكت مادختساب لماكلاب
 2024 ماع ةياهن لبق ميلعتلا

   

 مسق لك يف داوم % 10 دامتعا
 – -  جمدملا ميلعتلل سيردتلل
 ميلعتلا تاينقت مادختساب
 يهاجولاو ينورتكلالا

 ديمعلا
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 داوملا نم لقالا ىلع 10%  - 
 دعب نع سيردتلل هدمتعملا
 ايجولونكت مادختساب لماكلاب
 2024 ماع ةياهن لبق ميلعتلا

   

 عدوي هدام لكل هلئسا كونب ءاشنا
 ايونس ثدحي مسق لك يف
 ميلعتلا يف همادحتسال
 ةبسنبو جمدملا وا ينورتكلالا

 2022 ةياهن لبق 100%

 ديمعلا
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 

2021 
- 

2022 

 اهعادياو هْشنملا  كونبلا ددع  - 
 %100 ةبسنبو ماسقالا ىدل
 2022 ةياهن لبق

   

 
 
 

 يجيتارتسالا فدهلا
 )روحملا(

  يداملاو )يرادإلاو يميداكالا( يرشبلا ريوطتلا
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 يرادالاو يميداكالا -يرشبلا ريوطتلا -  لوألا يسيئرلا فدهلا
 ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعأ ريوطت لوالا يعرفلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 ةئيهلا ءاضعأ ةكراشمزيزعت
 هيملاعلا تارمتؤملا يف ةيسيردتلا
 تاكراشم 5 لدعبو هقومرملا
 هيونس

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 ايونس يلعفلا تاكراشملا ددع - 
 هيونس تاكراشم 5 :بولطملا -

 لقالا ىلع

   

 هدحاو هيونس هيملع هرود دقع
 ىدل ةفرعملاو تاراهملا ةيمنتل
 ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعأ
 هيلخاد تاءافك باطقتساب
   هيجراخو

 ديمعلا
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 ايونس تارودلا ددع - 
 هيونس هدحاو هرود :بولطملا -

 لقالا ىلع

   

 تانايب دعاوق 4 ب كارتشالا
 ةبكاومل هفرعملا ريوطتل هيملاع
 يتلا تالاجملا عيمج يف روطتلا
 تاصصصختلاب هقالع اهل
 ةياهن لبف هيلكلا يف هدوجوملا

2024 
 
 

 ديمعلا
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةبتكم -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

  ايونس  هلاعفلا تاكارتشالا ددع - 
 دعاوق 4 ب كارتشالا :بولطملا
 2024 لبق تانايب
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 ىلع هيرود تارضاحم دقع
     لكش

SEMINARSةيمنتل 
 سيردتلا ةئيه ءاضعا تاراهم
 ةفرعملا لدابت لالخ نم
)knowledge 

sharing)( لك اهب موقي 
 هيلكلا لخاد يرود لكشب مسق
 ايونس تارم 8 لدعبو

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 تارضاحملا ددع - 
Seminars ايونس 

 4( ايونس تارم 8 : بولطملا -
 هرم مسق لك – لصف لك تارم
 ) ايرهش هدحاو

   

 يف يملعلا غرفتلا عجيشت
 2 لدعمبو ايملاع هقومرم تاعماج
 ايونس

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

 يملعلا غرفتلا تازاجا ددع - 
 ايونس

 يف غرفت هزاجا 2 :بولطملا -
 هقومرم هيملاع تاعاماج

   

 هيملع ثاحبا 10 رشن عيجشت
 هقومرم تالجم يف  لقالا ىلع
 Q1( نمض هفنصمو هيملاع

+Q2 +Q3( ايونس 

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

 يف ايونس هروشنملا ثوحبلا ددع - 
 هيملاع تالجم
 هفنصم ثوحب 10 :بولطم -

 )Q1 +Q2 +Q3( نمض
 ايونس

   

 همئالم بتاكم 10 ليهات
 ةئيه ءاضعال هحيرمو هبسانمو
 اهتامزلتسم ام لكب سيردتلا
 ايونس

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 يميداكالا ماسقالا -
 مزاوللا ةرئاد  -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

 ايونس بتاكم 10 ليهات - 
 اضر ىدم نيبي يونس نايبتسا -

 صاخ هسيردتلا ةئيهلا ءاضعا
 اضرلا ىدم سيقي مهبتاكمب
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 هنجللا لبق نم نيتوعد لمع
 يبستنم عيمجل هيعامتجالا
 مهي ام لك ةشقانمل ايونس هيلكلا
 رصاوا معد ةيفيكو هيلكلا ءاضعا
 مهنيب هبحملا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 يميداكالا ماسقالا -
 هيعامتجالا هنجللا -

2021 
- 

2024 

 لصف لك هوعد لمع :بولطملا  - 
 هنس لك نيتوعد لدعمبو
 اضر ىدم سيقي يونس نايبتسا -

 صاخ سيردتلا ةئيه ءاضعا
 هيعامتجالا هنجللا تاطاشنب

   

 داوملا ططخ نم %100 ليدعت
 هيسيردتلا هئيهلا ءاضعا نيكمتل
 هيميلعتلا تاجرخملا سايق نم
 بسح اهديحوتو
 يلودلا دامتعالاتابلطتم

AACSB 

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 ريوطتلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 هدوجلاو
 يميداكالا ماسقالا -
 

2021 
- 

2022 

 لماك ليدعت : بولطملا - 
 ةبسنبو هيساردلا ططخلل

 2022 ةياهن لبق 100%

   

 لصف لك هدحاو هرود دقع
 لبق نم هنسلا يف نيترود لدعمبو
 ءاضعا بيردتل هعماجلا ةبتكم
 ةيفيك ىلع سيردتلا ةئيه
 تانايبلا دعاوق مادختسا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 ريوطتلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 هدوجلاو
  يميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةبتكم -
 

2021 
- 

2024 

 ايونس تارودلا ددع - 
 وا لصف لك هرود :بولطملا -

 ايونس نيترود

   

 ةرادا صصخت يف 2 ثاعتبا
 لامعالا ةرادا مسق / قدانفلا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 ريوطتلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 هدوجلاو
 لامعالا ةرادا مسق -

2021 
- 

2024 

 ايونس نيثوعبملا ددع - 
 لالخ 2 ثاعتبا  :بولطملا -

 همداقلا تاونس عبرالا
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  هعماجلا ةرادا -
 

 صصخت صصخت يف 4 ثاعتبا
 مسق / نيمأتلاو رطاخملا ةرادا
 هيفرصملاو هيلاملا مولعلا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 ريوطتلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 هدوجلاو
 هيفرصملاو هيلاملا مولعلا مسق -
  هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 ايونس نيثوعبملا ددع - 
 لالخ 4 ثاعتبا  :بولطملا -

 همداقلا تاونس عبرالا

   

 ءاطعا يف ءاضعا 4 كارتشا
 زكرم عم هكرتشملا تارودلا
 ايونس عمتجملا ةمدخو تاساردلا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 ريوطتلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 هدوجلاو
 هيميداكالا ماسقالا -
 ةمدخو تاسردلا زكرم -
 عمتجملا
 

2021 
- 

2024 

 اهب كراشي يلا تارودلا ددع - 
 ايونس هيسيردتلا هئيهلا ءاضعا
 لبق نم تارود 4 : بولطملا -

 زكرم عم هيلكلا ءاضعا
 تاساردلا

   

 ةيرادالا ةئيهلا ءاضعأ ريوطت يناثلا يعرفلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ
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 ةئيهلا ءاضعأ نم 2 كارشا
 هيلخاد تارودب قيرط نع ةيرادالا
  ةءافك عفرل هيجراخو

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيلكلا ييرادا -
-   

2021 
- 

2024 

 ايونس تارودلا ددع - 
  ايونس 2 كارشا :بولطملا -

   

 هدحاو هيونس هزئاج داجيا
  يلاثملا فظوملل

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيلكلا ييرادا -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 زاجنالاب هطبترملا هيلالا دوجو - 
 مازتلالااك )سايق ةادا( يونسلا
 هزجنملا بتكلا ددعو ماودلاب
 ريغلا عم لماعتلاو
 هيونس هزئاج دادعا :بولطملا -

  يلاثملا فضوملل هدحاو

   

 سايقل ايونس دحاو نايبتسا لمع
  هرادالا نع نيلماعلا اضر

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيلكلا ييرادا -
 ديمعلا دعاسم -

2021 
- 

2024 

 يونس دحاو نايبتسا :بولطملا - 
 ةرادا هدعت نيلماعلا اضر سيقي
 هيلكلا

   

 لصف لك هيرود تاءاقل لمع
 هيلكلا ةرادا عم  نيلماعلل يسارد
  مهتاجايتحا ةشقانمل

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيلكلا ييرادا -
 ديمعلا دعاسم -

2021 
- 

2024 

 هيونسلا تاءاقللا ددع - 
 لصف لك ءاقل لمع :بولطملا -

 هنسلا يف نيئاقل لدعمبو

   

 ةيتحتلا ةينبلا – يداملا ريوطتلا - يناثلا يسيئرلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ
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 لدعمبو يلصف عامتجا لمع
 تاعورشم حرطل ايونس نيترم
 ماظنب هعماجلل هيرامثتسا
 صاخلا عاطقلا عم هكراشملا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

 ايونس هحرتقملا تاعورشملا ددع - 
 لصف لك عامتجا :بولطملا -

 ايونس نيترمو

   

 هيسيردت تاعاق 10 ةئيهت
  هبسانم ةيميلعت ةئيب داجيال

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 مزاوللا ةرئاد -
 هنايصلا ةرئاد -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 هئيهملا تاعاقلا ددع - 
 تاعاق 10 ةئيهت :بولطملا -

 ايونس هيسيردت

   

 ةددعتم هدحاو ةعاق ءاشنا
 ةبلطلا مادختسال ضارغألا
 ريتسجاملا ةبلط ةصاخو

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

  مزاوللا ةرئاد -

2021 
- 

2022 

    هعاقلا ثيثاتو صيصخت - 

 ضارغألا ةددعتم ةعاق ءاشنا
 يسيردتلا رداكلا مادختسال
 هيعامتجالا تابسانملل يرادالاو

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 مزاوللا ةرئاد -

2021 
- 

2022 

    هعاقلا ثيثاتو صيصخت - 

 نكرو ةيلكلل ةصاخ ةبتكم ءاشنا
  ةءارقلل

 ديمع
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هبتكملا -
 هيميداكالا ماسقالا -

2021 
- 

2023 

    هعاقلا ثيثاتو صيصخت - 
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 رخاو روكذلل صاخ ىلصم داجيا
 ثانالل

 2021 هيلكلا ديمع
-  

2022 

    اهثيثاتو تايلصملا صيصخت - 

 قفارملا ثيدحت و ىنبملا ةنايص
 هيلكلا يف هيحصلا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 مزاوللا ةرئاد -
 هنايصلا ةرئاد -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2023 

    ايونس هثدحملا قفارملا ددع - 

 
 

 يجيتارتسالا فدهلا
 )روحملا(

  عادبالاو يملعلا ثحبلا

  -يملعلا ثحبلا -  لوألا يسيئرلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 ثحب 20 رشن ىلع لمعلا
 تالجملا فلتخم يف ايونس
  هفنصلا هيملاعلا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

 يف ايونس هروشنملا ثوحبلا ددع - 
 هيملاع تالجم
 يف ايونس ثحب 20 :بولطملا -

 ايملاع هفنصملا تالجملا فلتخم
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 يف هدحاو ةيثحب هعومجم ءاشنا
 ةئيه ءاضعأل ةصتخم  مسق لك
 Research) سيردتلا

Groups) 

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

 تاعومجملا ددع - 
 تاعومجم 4 :بولطملا -

 زاجنال )مسق لك يف هدحاو(
  هكرتشم ثاحبا

   

 ديمعلا هيلكلا يف هصاخ هلجم داجيا
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

 ايلعف هلجملا دوجو - 
 

   

 هيقالخا دعاوق هقيثو عضو
  هيلكلا يف يملعلا ثحبلل

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 ريوطتلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 هدوجلاو
 هيميداكالا ماسقالا -
 ديمعلا دعاسم -
 

2021 
- 

2024 

 عم اهتكراشمو هقيثولا داجيا - 
 يميداكالا رداكلا

   

  - عادبالا - يناثلا يسيئرلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 هزئاج ىلع لوصحلا ىلع لمعلا
 هدحاو ةيملاع وا هيميلقا وا هيلحم
 نيتنس لك

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

2021 
- 

2024 

 هيميلقالا وا هيلحملا زئاوجلا ددع - 
 هيملاعلا وا
 نيتنس لك هزئاج :بولطملا -
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 هيميداكالا ماسقالا -
 
 

 هداهش ىلع لوصحلا ىلع لمعلا
 ةيملاع وا هيميلقا وا هيلحم ميركت وا
 نيتنس لك هدحاو

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 

2021 
- 

2024 

 هيميلقالا وا هيلحملا زئاوجلا ددع - 
 هيملاعلا وا
 لك ميركت وا هداهش :بولطملا -

 نيتنس

   

 
 

 يجيتارتسالا فدهلا
 )روحملا(

  ةيعمتجملاو ةيعماجلاو ةيبالطلا ةئيبلا

  -ةيعماجلاو ةيبالطلا ةئيبلا -  لوألا يسيئرلا فدهلا
 نيدفاولا ةبلطلا لوالا يعرفلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 نم %2  هتبسن ام باطقتسا
 تاصصختل نيدفاولا ةبلطلا
 ايونس  سويرولاكبلا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 هبلطلا  نم %2 هتبسن ام لوبق - 
 هبلطلا عومجم نم نيدفاولا
 ايونس نيلوبقملا
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  نم %2 هتبسن ام باطقتسا
 جماربل نيدفاولا بالطلا
 ايونس ريتسجاملا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 هبلطلا  نم %2 هتبسن ام لوبق - 
 هبلطلا عومجم نم نيدفاولا
 ايونس نيلوبقملا

   

 نم هيلكلا يف هنجل ليكشت
 جيورت نيسحتل هيلا عضول ماسقالا
 ىلع هيلكلل هيميداكالا جماربلا
 هيبرعلا نيتغللاب هعماجلا عقوم
 هيزيلجنالاو

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 ريوطتلا نوؤشل ديمعلا بئان -
 هدوجلاو
 ديمعلا دعاسم -
 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2022 

 ماسقالا نم هدحاو هنجل دوجو - 
 عقوملا ريوطتو ليدعتل
 هيبرعلا نيتغللاب ينورتكلالا
 ايونس هيزيلجنالاو

   

 لمعلا قوسو ةيبالطلا ةئيبلا يناثلا يعرفلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 ايلصف دحاو جمانرب ذيفنت
 قوسل مهليهاتو ةبلطلا بيردتل
 ايونس نيترم لدعمبو لمعلا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 لمعلا قوسل دادعالا زكرم -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 ايونس هيبيردتلا تارودلا ددع - 
 دادعالا زكرم عم كارتشالاب
 لمعلا قوسل
 لك يبيردت جمانرب :بولطملا -

 ايونس نيترم لعمبو لصف
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 طبرل تانايب ةدعاقو  ةصنم ريوطت
 ةيلكلا عم نيجيرخلا ةبلطلا
  ماسقالاو

 ديمعلا
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 لمعلا قوسل دادعالا زكرم -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

  هصنملا داجيا - 
 هصنملاب كارتشالا ددع -

   

 قوس يف نيزيمتم هفاضتسا
 ضرعل هيلكلا يجيرخ نم لمعلا
 لصف لك هدحاو هرم مهبراجت
 ايونس نيترم لدعمبو يسارد

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 لمعلا قوسل دادعالا زكرم -
 هعماجلا ةرادا - 
 

2021 
- 

2024 

 هيونسلا تافاضتسالا ددع - 
 نيترمو لصف لك هرم : بولطملا -

 ايونس

   

 نيزيمتملا ةبلطلا يناثلا يعرفلا فدهلا
 نيزيمتملا ةبلطلا نم 4 دافيا
 لدعمبو ماسقالا يف نيقوفتملاو
  ايونس مسق لك نم دحاو

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 ايونس نيدفوملا هبلطلا ددع - 
 نم 4 ثاعتبا : بولطملا -

 ايونس نيقوفتملا

   

 لك نيزيمتملا هبلطلل نيئاقل دقع
 نم هعونتم تاكرش عم هنس
 مهيلع فرعتلل صاخلا عاطقلا
 اهيف مهنيعتلو

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -

2021 
- 

2024 

 هبلطلل ايونس نييئاقل دقع - 
 عاطقلا نم تاكرش عم نيزيمتملا
 صاخلا
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 لمعلا قوسل دادعالا زكرم -
 هعماجلا ةرادا -
 

 يف نيزيمتملا هبلطلا نم 5 كارشا
 ثاحبالا يف ايلعلا تاساردلا
  رشنلاو

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 

2021 
- 

2024 

 ايونس هروشنملا ثاحبالا ددع - 
 هبلطلا عم كارتشالاب
 هبلطلا نم 5 كارشا : بولطملا -

 عم ثاحبالا يف نيزيمتملا
  هذتاسالا

   

 ةيبالطلا ةياعرلا عبارلا يعرفلا فدهلا
 هحفص ءاشنا ىلع لمعلا
 عم لصاوتلل هيلكلل هينورتكلا
 مهبلاطم عم بواجتلاو ةبلطلا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 

2021 
- 

2024 

 هحفصلاب تاكارتشالا ددع - 
 ايونس

 ىلع هحفصلا داجيا : بولطملا -
  هيتوبكنعلا هكبشلا
 

   

 امب بعشلا يف ةبلطلا ددع ديدحت
 و هيلحملا ريياعملا عم بسانتي
 لك تابلطتمو دامتعالل ةيملاعلا
 تاقاسملا نم %25 لعمبو قاسم
 ايونس

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 يميداكالا ريوطتلا هدامع -
 هعماجلا ةرادا -
 

2021 
- 

2024 

 هبسن هقباطملا تاقاسملا ددع - 
 ايونس يلكلا ددعلل
 %25 ةقباطم : بولطملا - -

  ايونس تاقاسملا نم

   

  ايونس تايقافنتا 2 عيقوت
 ةبلطلل يناديملا بيردتلا ليهستل

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -

2021 
- 

2024 

 ايونس هعقوملا تايقافتالا ددع - 
 هيقافتا 2 عيقوت : بولطملا -

  ايونس
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 ةيساردلا ططخلا ةعجارم
 عم بسانتي امب اهثيدحتو
 لمعلا قوس تابلطتم
  ةينهملا تاداهشلاو

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 لمعلا قوسل دادعالا زكرم -
 
 

2021 
- 

2024 

 هثدحملا وا هلدعملا ططخلا ددع - 
 ايونس

 نم % 25 ةعجارم : بولطملا -
 اهثيدحتو ايونس ةيساردلا ططخلا
 قوس تابلطتم عم بسانتي امب
 ةينهملا تاداهشلاو لمعلا

   

 لك هبلطلل هيناديم هرايز لمع
 تاسسؤمل هنس لك نيترمو لصف
  ماعلاو صاخلا عاطقلا

 ديمعلا
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 لمعلا قوسل دادعالا زكرم -
 

2021 
- 

2024 

 هيونسلا هيناديملا تارايزلا ددع - 
 هيناديم هرايز لمع :بولطملا -

 لك نيترمو لصف لك هبلطلل
 صاخلا عاطقلا تاسسؤمل هنس
 ماعلاو

   

 ءاقلإل نيينهم ةفاضتسا
 لك هرم هصصختملا تارضاحملا
  هنسلا يف نيترم وا لصف

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 لمعلا قوسل دادعالا زكرم -
 

2021 
- 

2024 

 هيونسلا تافاضتسالا ددع - 
 وا لصف لك هفاضتسا :بولطملا -

 هنسلا يف نيترم

   

 يواكشلل قيدانص 4 داجيا
 )مسق لك يف دحاو( هبلطلا
 مهل عامسلاو هبلطلا اضر سايقل
  جرح نود

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 ديمعلا دعاسم -

2021 
- 

2024 

 مدقت يتلا يواكشلا ددع - 
 ايونس هيلكلا اهعم لماعتتوو
 يواكشلل قيدانص 4 : بولطملا -

 )مسق لك يف دحاو(
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 عم لصف لك عامتجا لمع
 هصاخلا تاجايتحالا يوذ هبلطلا
 لصف لك نيعامتجا لدعمبو
 مهتاجايتحا ةيبلتل

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 ديمعلا دعاسم -
 هعماجلا ةرادا -

2021 
- 

2024 

 يوذ عم تاعامتجالا ددع - 
 هصاخلا تاجايتحالا
 وا لصف لك عامتجا :بولطملا -

 هنسلا يف نيترم

   

 هعماجلا ةبتكم لبق نم هرود دقع
 ةيفيك ىلع هيلكلا ةبلط بيردتل
 هنس لك تانايبلا دعاوق مادختسا

 ديمعلا
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 ديمعلا دعاسم -
 هبتكملا -

2021 
- 

2024 

 ايونس تارودلا ددع - 
 نم هنس لك هرود : بولطملا -

 هيلكلا ةبلطل هبتكملا لبق

   

 يعادباو ينفو يفاقث موي لمع
 نيب هيجهنماللا هقالعلا ميعدتل
 لك هبلطلاو يسيردتلا رداكلا
 هنس لك نيترم لدعبو لصف

 ديمعلا
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 ديمعلا دعاسم -
 هيلكلا ةبلط داحتا نيلثمم -

2021 
- 

2024 

 ايونس هينفلاو هيفاقثلا مايالا ددع - 
 وا لصف لك موي :بولطملا -

 هنسلا يف نيترم

   

 يلحملا عمتجملا عم هكارشلا زيزعت – ةيعمتجملا ةئيبلا - يناثلا يسيئرلا فدهلا
 ةلباقلا ةيذيفنتلا فادهألا

 سايقلل
 ةرتفلا ةذفنملا ةهجلا

 ةينمزلا
 Control/ةباقر يونسلا زاجنإلا )سايقلل ةلباق( ءادألا تارشؤم هيلاملا ميقلاا

 زاجنإلا
 ةبسنك

 زاجنالا مدع بابسأ

 مدخت هنس لك هسارد لمع
 صاخلاوا ماعلا عاطقلا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

2021 
- 

2024 

 مدخت يتلا تاساردلا ددع - 
 ايونس صاخلا وا ماعلا عاطقلا
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 هيميداكالا ماسقالا -
 هيلكلا يف هقالعلا تاذ ناجللا -

 يف هدحاو هسارد :بولطملا -
 هنسلا

 هنس لك حوتفم موي ميظنت
 جماربلاب عمتجملا فيرعتل
  ةيميداكألا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هيلكلا يف هقالعلا تاذ ناجللا -

2021 
- 

2024 

 ايونس مايالا ددع - 
 هنسلا يف دحاو موي :بولطملا -

   

 ةمدخل هيعوطت هردابم لمع
 يف نيترم لدعمبو يلحملا عمتجملا
 يف ةيلكلا ةمهاسم زيزعتل هنسلا
 تاردابملاو ةيعوطتلا جماربلا
 ةيعمتجملا

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هيلكلا يف هقالعلا تاذ ناجللا -

2021 
- 

2024 

 ايونس هيعوطتلا جماربلا ددع - 
 لك هيعوطت هردابم :بولطملا -

 ايونس نيترم لدعمبو لصف

   

 لك نيتصصختم نيترود ميدقت
 ةيلحملا ةرادإلا عم نواعتلاب هنس
 لك هرود( )ءاقرزلا ةيدلب(
 )لصف

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هيلكلا يف هقالعلا تاذ ناجللا -

2021 
- 

2024 

 ايونس تارودلا ددع - 
 هنسلا يف نيترود : بولطملا -

 ) لصف لك هرود(

   

 عمتجملا يلثمم نم  2 كارشإ
 ايونس هيلكلا سلجم يف يلحملا
 

 ديمعلا -
 نوؤشلل ديمعلا بئان -
 هيرادالاو هيميداكالا

 هيميداكالا ماسقالا -
 هيلكلا يف هقالعلا تاذ ناجللا -

2021 
- 

2024 

 عمتجملا نم ءاضعالا ددع - 
 يلحملا
 عمتجملا نم 2 كارشا : بولطملا -

 ايونس هيلكلا سلجم يف يلحملا

   

 
 


