
 

 

  



 

 

 

  

 

 الدّزٗ التدزٓبٔ٘ و

 التازٓخ

مدٗ الدّزٗ 

الفٝ٘  التدزٓبٔ٘

 املطتَدف٘

 املدزبٌْ مهاٌ التدزٓب

 مٔالدٖ ٍحسٖ

عدد 

 األٓاو

عدد 

 الطاعات
 الكطه اليطاٜٕ الكطه السجالٕ

 الكطه

 السجالٕ 

 الكطه 

 اليطاٜٕ

1 

ني 
ه

مت
 
خ

م
ا
ى
س

ب
 

ىظه ادتْدٗ 

 الػامل٘

 األذد

15/5/1438 

12/2/2017 1 5 
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قاع٘ تدزٓب مبيٙ 

 التعله اآللهرتّىٙ

٘ التدزٓب قاع

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

 غانس أ.د. 

 أبْ الفتْح

د. تْٔلٔب 

 عبدالػفاز

2 

 تطْٓستصنٔه ّ

 املكسز ادتامعٕ

 االثيني

16/5/1438 

13/2/2017 1 5 

قاع٘ تدزٓب مبيٙ 

 التعله اآللهرتّىٙ

٘ التدزٓب قاع

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

ممدّح  أ.د.

 عبد املكصْد

أ.د. أمل 

 عبداهلل

3 

 تعلهشتسجات ال

  ّآلٔات التكٔٔه 

 الجالثاٛ

17/5/1438 

14/2/2017 1 5 

قاع٘ تدزٓب مبيٙ 

 التعله اآللهرتّىٙ

٘ التدزٓب قاع

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

ضامح أ.د. 

 عبد السؤّف

أ.د. ىػْٚ 

 ىافع

4 

اضرتاتٔحٔات 

 التدزٓظ ادتامعٕ

 الفعال

 األزبعاٛ

18/5/1438 

15/2/2017 1 5 

قاع٘ تدزٓب مبيٙ 

 التعله اآللهرتّىٙ

٘ التدزٓب قاع

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

ٓاضس د. 

 بْٔمٙ

د. ٍٔفاٛ 

 ذْامدِ 

5 

اإلزغاد ىظاو 

 األنادميٕ

 ارتنٔظ

19/5/1438 

16/2/2017 1 5 

قاع٘ تدزٓب مبيٙ 

 التعله اآللهرتّىٙ

٘ التدزٓب قاع

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

إبسأٍه د. 

 غعباٌ

ستند د.

 ذخريٗ

د. ٍنت 

 الفْٔمٕ

 



 

 

 

 

 الدّزٗ التدزٓبٔ٘ و

 التازٓخ

مدٗ الدّزٗ 

الفٝ٘  التدزٓبٔ٘

 املطتَدف٘

 املدزبٌْ مهاٌ التدزٓب

 مٔالدٖ ٍحسٖ

عدد 

 األٓاو

عدد 

 الطاعات
 الكطه اليطاٜٕ الكطه السجالٕ

 الكطه

 السجالٕ 

 الكطه 

 اليطاٜٕ

6 

تدزٓظ مَازات  الكسٌ 

اذتادٖ ّالعػسًٓ: مناذد 

 ّأدّات

 ّاالثيني األذد

22-23/5/1438 

19-20/2/2017 2 10 

عضْات ٍٔٝ٘ 

 - التدزٓظ
قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ
- 

د. ٍٔفاٛ 

 ذْامدِ

أ. دالل 

 الكرطاىٕ

7 

إعداد املَاو ّدلٔل اإلجساٛات 

للْذدات اإلدازٓ٘ ظامع٘ 

 صتساٌ

 ّاألزبعاٛ الجالثاٛ

24-25/5/1438 

23-24/2/2017 2 10 

ميطْبٙ الػٌْٝ 

املالٔ٘ 

ّالكاىْىٔ٘ 

ّاملساجع٘ 

الداخلٔ٘ 

ّالترلٔل 

اإلذصاٜٙ 

ّعنادٗ غٌْٝ 

 املْظفني

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

ذطني د. 

 قنح

د. تْٔلٔب 

 عبدالػفاز

8 
 العالقات اإلىطاىٔ٘ يف اإلدازٗ

 األزبعاٛ

25/5/1438 

22/2/2017 1 5 

اهلٔٝ٘ عضْات 

 اإلدازٓ٘
- 

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

- 

ا. العيْد آل 

 مَسٖ

9 

 العسّض تصنٔه معآري

   الفعال٘. اإللهرتّىٔ٘

 ارتنٔظ

26/5/1438 

23/2/2017 1 5 

أعضاٛ / 

عضْات ٍٔٝ٘ 

 التدزٓظ 

معنل ذاضب 

 آلٕ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

ستند أبْ  د.

 شٓد

د. ٍدٚ 

 الٔامٕ

 
 



 

 

 

 

 الدّزٗ التدزٓبٔ٘ و

 التازٓخ

مدٗ الدّزٗ 

الفٝ٘  التدزٓبٔ٘

 املطتَدف٘

 املدزبٌْ مهاٌ التدزٓب

 مٔالدٖ ٍحسٖ

عدد 

 األٓاو

عدد 

 الطاعات
 الكطه اليطاٜٕ الكطه السجالٕ

 الكطه

 السجالٕ 

 الكطه 

 اليطاٜٕ

10 

إعداد التكْٓه الراتٕ 

ّالدزاض٘ الراتٔ٘ 

 لالعتناد الربازتٕ

 ّاالثيني األذد

29-30/5/1438 

26-27/2/2017 2 10 

 ّذدات مػسيف

 ّادتْدٗ التطْٓس

ّميطكٕ ادتْدٗ 

 بالربامخ

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

إبسأٍه . د

 غعباٌ

ستند . د

 ذخريٗ

د. تْٔلٔب 

 عبدالػفاز

11 
 مَازات التنٔص اإلدازٖ

 الجالثاٛ

1/6/1428 

28/2/2017 1 5 

أعضاٛ / عضْات 

 اهلٔٝ٘ اإلدازٓ٘ 

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

ذطني . د

 قنح

د. ّفاٛ 

 دغسٓس

12 

 ٕ بياٛ الفسٓل البرج

 ّإدازتُ

 ّارتنٔظ األزبعاٛ

2-3/6/1428 

1-2/3/2017 2 10 

أعضاٛ /عضْات 

 ٍٔٝ٘ التدزٓظ 

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

أمحد . أ.د

 زضا

أ.د. ىػْٚ 

 ىافع 

13 

تعصٓص ّفاعلٔ٘ ادتْدٗ 

الػدصٔ٘ لعضْ ٍٔٝ٘ 

 التدزٓظ.

 األثيني

7/6/1438 

6/3/2017 1 5 

عضْات اهلٔٝ٘ 

اإلدازٓ٘/ 

عضْات ٍٔٝ٘ 

 التدزٓظ 

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ 

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

ممدّح  . أ.د

 عبد املكصْد

أ.د. أمل 

 عبداهلل

 

 



 

 

 

 

 الدّزٗ التدزٓبٔ٘ و

 التازٓخ

مدٗ الدّزٗ 

الفٝ٘  التدزٓبٔ٘

 املطتَدف٘

 املدزبٌْ مهاٌ التدزٓب

 مٔالدٖ ٍحسٖ

عدد 

 األٓاو

عدد 

 الطاعات
 الكطه اليطاٜٕ السجالٕالكطه 

 الكطه

 السجالٕ 

 الكطه 

 اليطاٜٕ

14 

الترطني املطتنس 

باضتدداو اضرتاتٔحٔات 

 )الهآصٌ( للحَاش اإلدازٖ

 الجالثاٛ

8/6/1428 

7/3/2017 1 5 

أعضاٛ /عضْات  

 اهلٔٝ٘ اإلدازٓ٘ 

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

ذطني . د

 قنح

د. ّفاٛ 

 دغسٓس

15 

إدازٗ املساجع البرجٔ٘ 

 END NOTااللهرتّىٔ٘ 

 األزبعاٛ

9/6/1428 

8/3/2017 1 5 

/عضْات أعضاٛ 

 ٍٔٝ٘ التدزٓظ

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

عبد اإللُ . د

 الفكٙ

ا. دالل 

 الكرطاىٕ

16 
 التعلٔنٕاالىفْجسافٔو 

 األذد

13/6/1428 

12/3/2017 1 5 

أعضاٛ /عضْات  

 ٍٔٝ٘ التدزٓظ

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

ستند . د

 الػسجبٙ

د. ٍدٚ 

 الٔامٕ

17 

اليظاو املْذد لكٔاع 

 شتسجات التعله

 ّالجالثاٛ االثيني

14-15/6/1428 

13-14/3/2017 2 10 

أعضاٛ/ عضْات  

 ٍٔٝ٘ التدزٓظ

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

إبسأٍه . د

 غعباٌ

ستند . د

 ذخريٗ

أ.د. ىػْٚ 

 ىافع 

تْٔلٔب . د

 عبد الػفاز

 

 

 



 

 

 

 

 الدّزٗ التدزٓبٔ٘ و

 التازٓخ

مدٗ الدّزٗ 

الفٝ٘  التدزٓبٔ٘

 املطتَدف٘

 املدزبٌْ مهاٌ التدزٓب

 مٔالدٖ ٍحسٖ

عدد 

 األٓاو

عدد 

 الطاعات
 الكطه اليطاٜٕ الكطه السجالٕ

 الكطه

 السجالٕ 

 الكطه 

 اليطاٜٕ

18 

امليَحٔ٘ يف ختطٔط 

البرْث العلنٔ٘ )مَازات, 

 آلٔات, أخالقٔات(

 ّارتنٔظ األزبعاٛ

16-17/6/1438 

15-16/3/2017 2 10 

أعضاٛ 

/عضْات ٍٔٝ٘ 

 التدزٓظ

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

أمحد . أ.د

 زضا

أ.د. أمل 

 عبداهلل

19 
مَازات االتصال ّفيٌْ 

 التعامل مع اآلخسًٓ

 األذد

20/6/1438 

19/3/2017 1 5 

أعضاٛ / 

عضْات ٍٔٝ٘ 

التدزٓظ 

 اهلٔٝ٘ اإلدازٓ٘

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

أ.د. ضامح 

 عبد السؤّف

ا. العيْد آل 

 مَسٖ

20 

الصٔاغ٘ الكاىْىٔ٘ 

 للكسازات اإلدازٓ٘

 ّاالثيني األذد

20-21/6/1438 

19-20/3/2017 2 10 

ّنالٛ 

الهلٔات زؤضاٛ 

 &األقطاو 
املدٓسًٓ 

اهلٔٝ٘ ب

 اإلدازٓ٘

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

 ــــ
ستند . د

 األمحدٚ

 ــــــ

ه ّحتلٔل تصنٔ 21

 االضتباىات االلهرتّىٔ٘

 ّاألزبعاٛ الجالثاٛ

22-23/6/1438 

21-22/3/2017 2 10 

أعضاٛ 

/عضْات ٍٔٝ٘ 

 التدزٓظ 

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

زأفت عبد . د

 الباضط

ستند أبْ . د

 شٓد

دالل  أ.

 الكرطاىٕ

 

 

 



 

 

 

  

 الدّزٗ التدزٓبٔ٘ و

 التازٓخ

مدٗ الدّزٗ 

الفٝ٘  التدزٓبٔ٘

 املطتَدف٘

 املدزبٌْ مهاٌ التدزٓب

 مٔالدٖ ٍحسٖ

عدد 

 األٓاو

عدد 

 الطاعات

 الكطه اليطاٜٕ الكطه السجالٕ

 الكطه

 السجالٕ 

 الكطه 

 اليطاٜٕ

22 

التكْٓه الراتٕ لعضْ                   

العنلٔ٘ ٍٔٝ٘ التدزٓظ يف 

 .التعلٔنٔ٘

 ارتنٔظ

24/6/1438 

23/3/2017 1 5 

أعضاٛ 

/عضْات  

 ٍٔٝ٘ التدزٓظ

قاع٘ تدزٓب مبيٙ 

 التعله اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

إبسأٍه . د

 غعباٌ

ستند . د

 ذخريٗ

أ.د. ىػْٚ 

 ىافع

23 

ملف االصتاش املَين 

 االلهرتّىٕ.

 األثيني 

28/6/1438 

27/3/2017 1 5 

 / أعضاٛ

ٍٔٝ٘  عضْات 

 التدزٓظ

 - معنل ذاضب آلٕ
غانس . دأ.

 أبْ الفتْح

- 

24 

التدطٔط االضرتاتٔحٕ 

 للتنٔص

 ّالجالثاٛ األثيني

19-20/7/1428 

16-17/4/2017 2 10 

أعضاٛ / 

عضْات  ٍٔٝ٘ 

 التدزٓظ

قاع٘ تدزٓب مبيٙ 

 التعله اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

إبسأٍه . د

 غعباٌ

ستند . د

 ذخريٗ

د. تْٔلٔب 

 عبدالػفاز

25 

 الكاىْىٔ٘ املَازات تينٔ٘

 االنادمئ٘ للكٔادات

 األزبعاٛ

21/7/1438 

20/4/2017 1 5 

الكٔادات 

  األنادمئ٘

قاع٘ تدزٓب مبيٙ 

 التعله اآللهرتّىٙ 

- 
ستند . د

 األمحدٚ

-  

26 
دّز ميطْبٕ ادتامع٘ يف 

 2030حتكٔل زؤٓ٘ املنله٘ 

 ارتنٔظ

22/7/1438 

21/4/2017 1 5 

أعضاٛ 

/عضْات ٍٔٝ٘ 

 التدزٓظ

 اهلٔٝ٘ اإلدازٓ٘

مطسح نلٔ٘ 

 الرتبٔ٘ )بيني(

مطسح نلٔ٘ 

  )بيات( الرتبٔ٘

د. عبد اهلل 

 الػامدٚ

د. عبد اهلل 

 الػامدٚ

  



 

 

 و

 
 

 الدّزٗ التدزٓبٔ٘

 التازٓخ

مدٗ الدّزٗ 

الفٝ٘  التدزٓبٔ٘

 املطتَدف٘

 املدزبٌْ التدزٓبمهاٌ 

 مٔالدٖ ٍحسٖ

عدد 

 األٓاو

عدد 

 الطاعات
 الكطه اليطاٜٕ الكطه السجالٕ

 الكطه

 السجالٕ 

 الكطه 

 اليطاٜٕ

27 

 الكٔادٓ٘ املَازات

  العلٔا ّاإلغسافٔ٘

 الجالثاٛ

21/7/1438 

18/4/2017 1 5 

الكٔادات 

  األنادمئ٘

- 

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

 ضٔفميٙ د.  -

28 

أدّات بياٛ االختبازات 

 اإللهرتّىٔ٘

األذد 

26/7/1438 

23/4/2017 1 5 

أعضاٛ 

/عضْات  

  اهلٔٝ٘ اإلدازٓ٘

قاع٘ تدزٓب مبيٙ 

 التعله اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

عبد اإللُ . د

 الفكٙ

أ. دالل 

 الكرطاىٕ

29 

 ادتامعٔ٘ االختبازات إعداد 

 الػامل٘ ادتْدٗ مفَْو ّفل

 الجالثاٛ

28/7/1438 

25/4/2017 1 5 

أعضاٛ / 

عضْات ٍٔٝ٘ 

 التدزٓظ 

قاع٘ تدزٓب مبيٙ 

 التعله اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

د. ٓاضس 

 بْٔمٕ

د. ٍٔفاٛ 

 ذْامدِ

30 

 يفمَازات لػْٓ٘ ّقاىْىٔ٘ 

صٔاغ٘ املساضالت 

 )ارتطابات ( اإلدازٓ٘

 الجالثاٛ

28/7/1438 

25/4/2017 1 5 

أعضاٛ ٍٔٝ٘ 

/ التدزٓظ

 اهلٔٝ٘ اإلدازٓ٘

قاع٘ تدزٓب مبيٙ 

 التعله اآللهرتّىٙ

- 

ستند  .د

 األمحدٚ
- 

 



 

 

 الدّزٗ التدزٓبٔ٘ و

 التازٓخ

مدٗ الدّزٗ 

الفٝ٘  التدزٓبٔ٘

 املطتَدف٘

 املدزبٌْ مهاٌ التدزٓب

 مٔالدٖ ٍحسٖ

عدد 

 األٓاو

عدد 

 الطاعات

 اليطاٜٕ الكطه الكطه السجالٕ

 الكطه

 السجالٕ 

 الكطه 

 اليطاٜٕ

31 
إدازٗ التػٔري ّالصساع 

 التيظٔنٕ

 ارتنٔظ

1/8/1438 

27/4/2017 1 5 

أعضاٛ /عضْات 

 ٍٔٝ٘ التدزٓظ

 اهلٔٝ٘ اإلدازٓ٘

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

ذطني . د

 قنح

أ. العيْد آل 

 مَسٖ

32 
 علٙ األنادميٕ الْجْد

 االفرتاضٔ٘ امليصات

 5 1 30/4/2017 4/8/1438األذد 

أعضاٛ / عضْات 

 ٍٔٝ٘ التدزٓظ

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

د. ستند 

 الػسجبٙ

د. ٍدٚ 

 الٔامٕ

ا. دالل 

 الكرطاىٕ

33 
  ذكْم ّّاجبات املْظفني

 االثيني

5/8/1438 

1/5/2017 1 5 

أعضاٛ /عضْات  

  اهلٔٝ٘ اإلدازٓ٘

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

ستند  . د

 األمحدٚ

ا. مضاّٖ 

 الٔامٕ

34 

اضرتاتٔحٔات اإلعالو ادتامعٕ 

ّعالقتَا بترطني الصْزٗ 

 الراتٔ٘ ّالعالق٘ مع اجملتنع

 الجالثاٛ

 ّاألزبعاٛ

6-7/8/1438 

2-3/5/2017 2 10 

أعضاٛ / عضْات 

 ٍٔٝ٘ التدزٓظ

مطسح نلٔ٘ 

 الرتبٔ٘ )بيني(

مطسح نلٔ٘ 

  )بيات( الرتبٔ٘

شٍري . د

 العنسٚ

د.  شٍري 

 العنسٚ

35 
 اإلبداعٕ للتفهري TRIZ بسىامخ

 ّالجالثاٛ االثيني

12-13/8/1438 

8-9/5/2017 2 10 

أعضاٛ ٍٔٝ٘ 

 التدزٓظ

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

- 
ٓاضس . د

 بْٔمٙ

- 

36 

 يف الطرابٔ٘ اذتْضب٘ تطبٔكات

 التعلٔه

 األزبعاٛ

14/8/1438 

10/5/2017 1 5 

أعضاٛ / عضْات 

 ٍٔٝ٘ التدزٓظ

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

عبد اإللُ . د

 الفكٙ

ا. غادٗ 

 الطسذاىٕ

37 

 مع ّالتعامل اإلعداد مَازات

 ٍٔٝ٘ تكْٓه التعلٔه شٓازٗ

ضْٛ حتدٓد  يفحيدد مْعدٍا 

 مْعد شٓازٗ اهلٔٝ٘ الْطئ٘

2 10 

أعضاٛ /عضْات 

  ٍٔٝ٘ التدزٓظ

قاع٘ تدزٓب 

مبيٙ التعله 

 اآللهرتّىٙ

قاع٘ التدزٓب 

بعنادٗ التطْٓس 

 ّادتْدٗ

د. إبسأٍه 

 غعباٌ

أ.د. أمل 

 عبداهلل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


