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 تخسٔجي    انحبنت اإلجخًبعُت:

 تيصرٌ     انجُضُت:

 

 انخعهُى )انضُزة انعهًُت(:

 كهٍييت  - ىحخصييم يُييلْر ٔتييرس حييتصٌص اتصخصييلم انًُسنيي ىفييً اتصخصييلم انًُسنيي دكخووىراة

 .1225، دهٕاٌ جليعت – ىاتصخصلم انًُسن

نُت بزَوبي  لوب ى عهوً َةزَوت انوخعهى انًضوخُذ دنوً انوذيب  نخًُُوت يهوبراث عبف"عُٕاٌ انرضلنت 

 ."اإلبذاعٍ نذي انطبنببث انًعهًبث وبعض انمذراث اإلبذاعُت نذي حهًُذاحهٍانخذرَش 

  ٌجليعيت دهيٕاٌ،  –كهٍيت اتصخصيلم انًُسنيً  –فً اتصخصلم انًُسنً انخربٕي  دكخىراةحًهُذ

 بخقتٌر علو جٍت جتا. 1223 – 1222

 ت كهٍيي -فييً اتصخصييلم انًُسنييً حخصييم يُييلْر ٔتييرس حييتصٌص اتصخصييلم انًُسنييً  يبجضوخُز

 .1221 َٕفًبر، دهٕاٌ جليعت – اتصخصلم انًُسنً

اصخزاحُجُت يمخزحت فوٍ حًُُوت انًهوبراث انعًهُوت وحموذَز انوذاث نوذي  فبعهُت"عُٕاٌ انرضلنت 

 ."طبنببث انًزحهت االعذادَت فٍ يبدة االلخصبد انًُزنٍ

 دهيٕاٌ جليعيت –كهٍت اتصخصلم انًُسنً  – فً اتصخصلم انًُسنً انخربٕي حًهُذٌ يبجضخُز ،

 .بخقتٌر علو جٍت جتا 1229 – 1228

 ييلٌٕ دهيٕاٌجليعيت  - كهٍيت اتصخصيلم انًُسنيً - فً اتصخصلم انًُسنً انخربيٕي بكبنىرَىس ،

 .بخقتٌر علو جٍت جتا 1227
 

 خبزاث انعًم:

جليعيت دهيٕاٌ ييٍ  –كهٍيت اتصخصيلم انًُسنيً  – يعُذة بمضى االلخصوبد انًُزنوٍ انخزبوىٌ -2

 .1221ًبر دخى َٕف 1229ٌٍَٕٕ 
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 جليعييت –كهٍييت اتصخصييلم انًُسنييً  – يووذرس يضووبعذ بمضووى االلخصووبد انًُزنووٍ انخزبووىٌ -1

 .1225 َٕفًبردخى  1221 َٕفًبردهٕاٌ يٍ 

دهيٕاٌ ييٍ  جليعيت –كهٍيت اتصخصيلم انًُسنيً  – بمضى االلخصبد انًُزنٍ انخزبىٌيذرس  -2

 دخى اٌَ 1225 َٕفًبر
 

 انذوراث انخذرَبُت وانًؤحًزاث:

 إنييييى 1227-5-22اضييييخختاو انذلضييييي اَنييييً فييييً ان خييييرة يييييٍ  دضييييٕص مٔصة حتصٌبٍييييت فييييً -

 2-7-1227. 

فً ان خرة ييٍ  (ICDL)"انذونُت نمُبدة انحبصب اِنٍ انزخصت "دضٕص مٔصة حتصٌبٍت فً  -

 .1227-22-8 ٔدخً 21-7-1227

دصووخخذاو "بعُيٕاٌ نخًٍُيت صيتصاث ضعضييلئ ٍْليت انخيتصٌص ٔانقٍيلماثدضيٕص انيتٔصة انختصٌبٍيت  -

 27 – 25يصييرف فييً ان خييرة يييٍ  – دهييٕاٌجليعييت بانخييً عقييتث " انخكُىنىجُووب فووٍ انخعهووُى

 .1229 اغططص

انخخطوُ  "بعُيٕاٌ نخًٍُيت صيتصاث ضعضيلئ ٍْليت انخيتصٌص ٔانقٍيلماثتصٌبٍيت دضٕص انيتٔصة انخ -

 .1222 َٕفًبر 27 – 24يصرف فً ان خرة يٍ  – دهٕاٌجليعت بانخً عقتث " االصخزاحُجٍ

ٔصت عقتث ْذِ انيتٔصة 1222 -21-14فً  415بُجلح بتصجت  انخىَفمانذصٕل عهى شٓلمة  -

 يصر. –يعت دهٕاٌ جل –بًركس انهغت األَجهٍسٌت بكهٍت اَماب 

ددارة "بعُييٕاٌ نخًٍُييت صييتصاث ضعضييلئ ٍْلييت انخييتصٌص ٔانقٍييلماثدضييٕص انييتٔصة انختصٌبٍييت  -

 .1222 مٌطًبر 17 – 14يصرف فً ان خرة يٍ  – دهٕاٌجليعت بانخً عقتث " انىلج

ٔانيذي عقيت "آفبق انخعبوٌ انعزبٍ نخًُُت انًجخًوع" انًؤحًر انعهًً انعربً بعُٕاٌ دضٕص  -

 .1221يلٌٕ  22 – 9جليعت دهٕاٌ، فً ان خرة يٍ  –خصلم انًُسنً بكهٍت اتص

يهووبراث "بعُييٕاٌ نخًٍُييت صييتصاث ضعضييلئ ٍْلييت انخييتصٌص ٔانقٍييلماثدضييٕص انييتٔصة انختصٌبٍييت  -

 – 8يصرف فً ان خيرة ييٍ  – دهٕاٌجليعت بانخً عقتث " االحصبل فٍ اًَبط انخعهُى انًخخهفت

 .1221 ضبخًبر 22

ددارة انفزَك "بعُٕاٌ نخًٍُت صتصاث ضعضلئ ٍْلت انختصٌص ٔانقٍلماث دضٕص انتٔصة انختصٌبٍت -

 .1221 ضبخًبر 22 – 22يصرف فً ان خرة يٍ  – دهٕاٌجليعت بانخً عقتث " انبحثٍ

صوهىكُبث "بعُيٕاٌ نخًٍُيت صيتصاث ضعضيلئ ٍْليت انخيتصٌص ٔانقٍيلماثدضٕص انتٔصة انختصٌبٍت  -

 .1221 ضبخًبر 13 – 11ن خرة يٍ يصرف فً ا – دهٕاٌجليعت بانخً عقتث " انًهُت



ٔانخيً  "انخحهُم انبُئٍ وانخخطُ  اإلصخزاحُجٍ نىحذة انخذرَب"دضٕص ٔصشت عًم بعُٕاٌ  -

 .1221مٌطًبر  21يصر، ٌٕو  –جليعت دهٕاٌ  – عقتث بكهٍت اإلصخصلم انًُسنً

ٔانخييً عقييتث بكهٍييت اإلصخصييلم  "اإلحخُبجووبث انخذرَبُووتححهُووم "دضييٕص ٔصشييت عًييم بعُييٕاٌ  -

 .1222 ٌُلٌر 5يصر، ٌٕو  –جليعت دهٕاٌ  –ًُسنً ان

" عهىو اإلَضبٌ انخطبُمُت وانخكُىنىجُوب فوٍ افنفُوت انثبنثوت"بعُٕاٌ  انتٔنًانًؤحًر  دضٕص -

 .1222يلٌٕ  9 – 8جليعت دهٕاٌ، فً ان خرة يٍ  –ٔانذي عقت بكهٍت اتصخصلم انًُسنً 

ٔصيت عقيتث ْيذِ انيتٔصة بًركيس  1223فيً  422بُجلح بتصجت  انخىَفمانذصٕل عهى شٓلمة  -

 يصر. –جليعت دهٕاٌ  –انهغت األَجهٍسٌت بكهٍت اَماب 

ٔانذي عقت " انخًُُت انبشزَت ويخطهببث صىق انعًم"بعُٕاٌ  انتٔنً انثلًَانًؤحًر  دضٕص -

 .1223يلٌٕ  7 – 4جليعت دهٕاٌ، فً ان خرة يٍ  –بكهٍت اتصخصلم انًُسنً 

انجىاَوب "بعُيٕاٌ تصاث ضعضيلئ ٍْليت انخيتصٌص ٔانقٍيلماثنخًٍُيت صيدضٕص انيتٔصة انختصٌبٍيت  -

 – دهٕاٌجليعت   -بًركس حًٍُت انقتصاث انخً عقتث " انًبنُت وانمبَىَُت فٍ انعًبل انجبيعُت

 .1223 يلصش 22 – 9يصرف فً ان خرة يٍ 

رؤَووت  –اإلحجبهووبث انحذَثووت فووٍ انبحوو  انعهًووٍ "بعُييٕاٌ  انييتٔنً انثلنييذانًييؤحًر  دضييٕص -

ييلٌٕ  5 – 3جليعيت دهيٕاٌ، فيً ان خيرة ييٍ  –انيذي عقيت بكهٍيت اتصخصيلم انًُسنيً ٔ" حًُىَت

1224. 

أصوش بُوب  "بعُيٕاٌ نخًٍُت صتصاث ضعضلئ ٍْلت انخيتصٌص ٔانقٍيلماثدضٕص انتٔصة انختصٌبٍت  -

يصيرف فيً  – دهيٕاٌجليعيت   -بًركس حًٍُت انقيتصاث انخً عقتث " وحطىَز انًمزر انجبيعٍ

 .1224 اكخٕبر 7 ،4ان خرة يٍ 

أصووبنُب "بعُييٕاٌ نخًٍُييت صييتصاث ضعضييلئ ٍْلييت انخييتصٌص ٔانقٍييلماثدضييٕص انييتٔصة انختصٌبٍييت  -

يصرف فً ان خرة يٍ  – دهٕاٌجليعت   -بًركس حًٍُت انقتصاث انخً عقتث " انخذرَش انحذَثت

 .1224 َٕفًبر 21 – 22

اإلرشووبد "اٌبعُييٕ نخًٍُييت صييتصاث ضعضييلئ ٍْلييت انخييتصٌص ٔانقٍييلماثدضييٕص انييتٔصة انختصٌبٍييت  -

 – 14يصرف فً ان خرة ييٍ  – دهٕاٌجليعت   -بًركس حًٍُت انقتصاث انخً عقتث " افكبدًٍَ

 .1224 اغططص 15

افصوبنُب "بعُيٕاٌ نخًٍُيت صيتصاث ضعضيلئ ٍْليت انخيتصٌص ٔانقٍيلماثدضٕص انتٔصة انختصٌبٍيت  -

يصيرف فيً  – دهيٕاٌجليعت   -بًركس حًٍُت انقتصاث انخً عقتث " انحذَثت فٍ انبح  انعهًٍ

 .1225 يلصش 27 – 25ان خرة يٍ 



حفعُووم دور االلخصووبد انًُزنووٍ فووٍ "بعُييٕاٌ  انييتٔنً انرابيي انًييؤحًر  فييً ٍٍانًشييلصكت ببذثيي -

جليعيت دهيٕاٌ، فيً ان خيرة  –ٔانذي عقت بكهٍت اتصخصلم انًُسنيً " انًىاطُت وحًُُت انًجخًع

 .1225يلٌٕ  27 – 25يٍ 

"انفبعهُووت انخعهًُُووت نكهُووبث انخزبُووت فووٍ انووىطٍ ٌ بعُييٕا انطييُٕي دضييٕص انًييؤحًر انييتٔنً -

 .1227ٌُلٌر  22 – 19جليعت انسصلزٌق، فً ان خرة يٍ  –ٔانذي عقت بكهٍت انخربٍت انعزبٍ" 

"يضخمبم اعوذاد انًعهوى وحًُُخوت فوٍ انوىطٍ انعزبوٍ" بعُٕاٌ  انثلنذ دضٕص انًؤحًر انتٔنً -

 .1227ابرٌم  13 – 12 خرة يٍ اكخٕبر، فً ان 5جليعت  –ٔانذي عقت بكهٍت انخربٍت 

 انًهبراث:

 :انًهبراث انهغىَت

 انخذتد بلنهغت انعربٍت ٔاإلَجهٍسٌت بطالصت َطقلً ٔكخلبتً.

ٔصت عقتث ْذِ انيتٔصة  1222-21-14فً  415بُجلح بتصجت  انخىَفمانذصٕل عهى شٓلمة  -

 يصر. –جليعت دهٕاٌ  –بًركس انهغت األَجهٍسٌت بكهٍت اَماب 

ٔصيت عقيتث ْيذِ انيتٔصة بًركيس  1223فيً  422بُجلح بتصجت  انخىَفمٓلمة انذصٕل عهى ش -

 يصر. –جليعت دهٕاٌ  –انهغت األَجهٍسٌت بكهٍت اَماب 

 يهبراث انحبصب اِنٍ:

اإلنًلو ٔانخعليم بك لئت ي  انعتٌت يٍ ضَظًت انخشغٍم انًخخه ت يثم ٌُٔتٔز إكيص بيً ٌُٔٔيتٔز  -

كخبٍت )انٕصم، اإلكطيم ٔانبٕصبٌُٕيجو ٔضٌضيل بيراير فٍطخل، ٔاٌضلً يجًٕعت يلٌكرٔضٕفج انً

 انخذهٍم اإلدصلئً.

 .ٔانشبكلث انتاخهٍت انخعليم بك لئّ علنٍت ي  انشبكت انعُكبٕحٍت )اإلَخرَجو -

 إنيييى 1227-5-22اضيييخختاو انذلضيييي اَنيييً فيييً ان خيييرة ييييٍ  دضيييٕص مٔصة حتصٌبٍيييت فيييً -

 2-7-1227. 

فً ان خرة ييٍ  (ICDL)"بدة انحبصب اِنٍ انزخصت انذونُت نمُ"دضٕص مٔصة حتصٌبٍت فً  -

 .1227-22-8 ٔدخً 21-7-1227
 

 انضًبث انشخصُت:

انخعييلٌٔ ييي  زيييالئ انعًييم ك رٌييق عًييم ٔادييت ٔٔةيي  ضْييتام ٔيصييهذت يؤضطييت انعًييم صبييم  -

 األْتام ٔانًصلنخ انشخصٍت.

 انخعليم ي  انُلش يٍ يُطهق األيلَّ ٔانصرادت. -



 حقتٌى انًعهٕيّ كليهّ ٔبتصّ. -
 

 اَبث:انهى

 .انقرائة، حص خ اإلَخرَج

 يخبحت عُذ انطهب،، اثجًُع انشهبد

 


