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 ّاالًشطَ العلوٍَ االخز الخطَ التٌفٍذٌَ لوعٍبر الجحج العلوى 

0202-0202 

 االُذاف

 

 الغبٌبت

 
االطبر  االًشطَ ّ الوِبم الوطلْثَ

 الزهٌى

الوٍزاًٍَ  هؤشزات االداء هسؤلٍَ التٌفٍذ

 الوطلْثَ

لجحج لخطة للكلٍَ  

العلوى هْحقة ّتزتجظ 

ثخطة الجبهعة 

ّثبلتْجِبت القْهٍة 

ّاحتٍبجبت الوجتوع 

الوحٍظ، ّتتٌبست هع 

 اهكبًٍبت الوؤسسة.

 

  تشك٘ل لزٌَ عول

 الخطَ الجحخَ٘ 

  عول هسح

هزتوعٔ تحذٗذ 

اّلْٗبد 

ّاحت٘بربد 

الوزتوع 

 ّهشكالتَ 

  َهشارعَ الخط

 االستشات٘زَ٘

 للزبهعَ  ّالجحخَ٘

  َ٘عول خطَ ثحخ

هعتوذٍ علٔ ًتبئذ 

الوسح الوزتوعٔ 

ّهب تن اًزبصح هي 

الخطَ السبثقَ 

للكلَ٘ ّهتْافقَ هع 

 خطَ الزبهعَ

  َاعتوبد الخط

هي هزلس  الجحخَ٘

الكلَ٘ ّهي 

 الزبهعَ

  َّضع خط

استشات٘زَ٘ 

لالقسبم العلوَ٘ 

لتٌف٘ز الخطَ 

 الجحخَ٘

  َّضع الَ٘ لوتبثع

تٌف٘ز  الخطَ 

 الجحخَ٘

0202-

0205 
 عو٘ذ الكل٘خ 

 الكل٘خ ّك٘ل 

 للذساسبد العل٘ب

  ّحذح الزْدح 

  لزٌَ عول

 الخطَ الجحخَ٘

  هع٘بس الجحج

 العلؤ

  سؤسبء االقسبم

 العلوَ٘

  َاعضبء ُ٘ئ

التذسٗس ّالِ٘ئَ 

 الوعبًَّ

 

  َّ٘رْد خطخ ثحخ

للكلَ٘ هْحقخ 

ّهعلٌَ ّتشتجظ 

ثبلتْرِبد القْه٘خ 

ّاحت٘بربد 

الوزتوع الوح٘ظ، 

 ّتتٌبست هع

اهكبً٘بد 

 الوإسسخ.

  كل سسبئل

الوبرست٘ش 

ّالذكتْساح 

ّاثحبث هب ثعذ 

الذكتْساح  التٔ 

ٗقْم ثِب اعضبء 

ُ٘ئَ التذسٗس 

ّالِ٘ئَ الوعبًَّ 

ّفقب لوحبّس تكْى 

 الخطَ الجحخَ٘  

ه٘ضاً٘خ 

هي 

 –الزبهعخ 

توْٗل 

 راتٔ

آلٍبت فبعلة لٌشز اٌجبد 

الْعى ثأخالقٍبت الجحج 

 تطجٍقِبالعلوى ّهزاقجة 

 .للوؤسسة

   ٌَّرْد  لز

لوتبثعَ اخالق٘بد 

 الجحج العلؤ

 

ٗتن 

التحذٗج 

 سٌْٗب

 عو٘ذ الكل٘خ 

 الكل٘خ ّك٘ل 

 للذساسبد العل٘ب

  ٌَاعضبء لز

 االخالق٘بد

  سؤسبء هزبلس

 األقسبم

  فشٗق هع٘بس

 الجحج العؤ

 

 للزٌَ   الئحخ داخل٘خ

اخالق٘بد الجحج 

   العلؤ

  اخالق٘بد  دل٘ل

 الجحج العلؤ

 

  هشفق ًوْرد هي

لزٌَ  تقبسٗش 

اخالق٘بد الجحج 

 العلؤ

توْٗل 

 راتٔ



   
   

2 
 

 

كفبٌة الوْارد الوتبحة 

ألًشطة الجحج العلوى، 

ّتعول الوؤسسة على 

تٌوٍة هصبدر التوٌْل، 

ّتسعى للوشبركة فى 

هشزّعبت ثحخٍة هوْلة 

هي هؤسسبت هحلٍة 

 ّإقلٍوٍة ّدّلٍة.

  ّرْد هْاسد

هتبحخ ألًشطخ 

 الجحج العلؤ

  ثشتْكْالد تعبّى

 ث٘ي الوإسسَ ّ

هإسسبد هحل٘خ 

 ّئقل٘و٘خ ّدّل٘خ

ٗتن 

التحذٗج 

 سٌْٗب

 عو٘ذ الكل٘خ 

 الكل٘خ ّك٘ل 

 للذساسبد العل٘ب

  سؤسبء هزبلس

 األقسبم

  َاعضبء ُ٘ئ

 التذسٗس

  خطخ الوإسسخ

لتوْٗل الجحج 

العلوٖ )الوْاصًخ 

هصبدس  –السٌْٗخ 

 –التوْٗل الزاتٖ 

ّسبئل رزة 

 .التوْٗل(

   ّرْد هششّعبد

ثحخ٘خ هوْلخ هي 

هإسسبد هحل٘خ 

 ّئقل٘و٘خ ّدّل٘خ.

 

ه٘ضاً٘خ 

هي 

 –الزبهعخ 

توْٗل 

 راتٔ

تْافز هٌبخ ّأسبلٍت 

هفعلة لذعن الجحج العلوى 

ّتحفٍزٍ، ّلتٌوٍة قذرات 

الجبحخٍي ّلتشجٍع ّدعن 

األثحبث الوشتزكة ثٍي 

التخصصبت الوختلفة 

 ّاألثحبث التطجٍقٍة.

  وزلَ ال تطْٗش

 علوَ٘ للوإسسَال

  عول دّساد لشفع

قذساد الجبحخ٘ي 

 ثبلوإسسَ

  األثحبث  تشز٘ع

الوشتشكخ ث٘ي 

التخصصبد 

الوختلفخ ّاألثحبث 

 التطج٘ق٘خ

ٗتن 

التحذٗج 

  ثبستوشاس

 عو٘ذ الكل٘خ 

 الكل٘خ ّك٘ل 

 للذساسبد العل٘ب

  سؤسبء هزبلس

 األقسبم

  فشٗق هع٘بس

 الجحج العؤ

 فشٗق هع٘بس 

اعضبء ُ٘ئَ 

 التذسٗس

  َاعضبء ُ٘ئ

 لتذسٗس

  فشٗق عول

 الوزلَ العلوَ٘

 

  قبئوخ الوششّعبد

الجحخ٘خ 

ّثشّتْكْالد 

 التعبّى الجحخٖ 

ّالتعل٘ؤ 

للوإسسخ هع 

الوإسسبد الوحل٘خ 

ّاإلقل٘و٘خ 

 .ّالعبلو٘خ 

 وزلخ احذث عذد لل

العلو٘خ الخبصخ 

 ثبلوإسسخ

  عذد االثحبث

الوشتشكَ 

ّالتطج٘قَ٘ فٔ 

 تضاٗذ هستوش 

ه٘ضاً٘خ 

هي 

 –الزبهعخ 

توْٗل 

 راتٔ

االًتبد الجحخى للوؤسسة 

فى ًوْ هستوز، ٌّتٌبست 

هع عذد أعضبء ٍُئة 

 التذرٌس.

  تحف٘ض اعضبء

ُ٘ئَ التذسٗس 

لضٗبدح اًتبرِن 

الجحخٔ عي طشٗق 

تْف٘ش الذعن 

الوبدٓ ّالوعٌْٓ 

 ثبلكلَ٘ 

  متابعه تنفيذ الخطه
 البحثيه بالكليه

   هخبطجخ الزِبد

الخبسرَ٘ 

ّالزبهعَ لتْف٘ش 

هٌح تعل٘و٘خ 

داخل٘خ ّخبسر٘خ 

العضبء ُ٘ئَ 

ٗتن 

التحذٗج 

 سٌْٗب

 عو٘ذ الكل٘خ 

 الكل٘خ ّك٘ل 

 للذساسبد العل٘ب

  سؤسبء هزبلس

 األقسبم

  َاعضبء ُ٘ئ

 لتذسٗسا

 

   ّرْد احصبئ٘بد 

لالًتبد الجحخٔ 

للوإسسخ الٔ 

اعضبء ُ٘ئَ 

 التذسٗس

ه٘ضاً٘خ 

هي 

 –الزبهعخ 

توْٗل 

 راتٔ
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 التذسٗس

  عول تقبسٗش

سٌَْٗ الًزبص 

طالة الوبرست٘ش 

ّالذكتْساٍ فٔ 

 الشسبئل العلوَ٘

  هتبثعَ هب تن

اًزبصح هي هحبّس 

 الخطَ الجحخَ٘

أعضبء ٍُئة التذرٌس 

ّالٍِئة الوعبًّة 

ّالطالة ٌشبركْى فى 

األًشطة ّالوشزّعبت 

ّالوؤتوزات العلوٍة 

 ّالجحخٍة.

  َتْف٘ش قبئو

ثبلوإتوشاد 

 السٌَْٗ الوتبحَ 

  َتعو٘ن قبئو

الوإتوشاد 

الوتبحَ علٔ 

 االقسبم العلوَ٘ 

  تْف٘ش الذعن

الوبدٓ العضبء 

ُ٘ئَ التذسٗس  

لالشتشاك فٔ 

 الوإتوشاد

  عول هإتوش

 طالثٔ للوإسسَ 

  تشز٘ع ّتْف٘ش

الذعن للطالة 

لالشتشاك فٔ 

 الوإتوشاد العلوَ٘

ٗتن 

التحذٗج 

 سٌْٗب

 الكل٘خ عو٘ذ 

 الكل٘خ ّك٘ل 

 للذساسبد العل٘ب

  سؤسبء هزبلس

 األقسبم

  َاعضبء ُ٘ئ

 لتذسٗس

 

  ّرْد ث٘بى

ثأعضبء ُ٘ئخ 

التذسٗس ّالطالة 

الوشبسكْى فٔ 

األًشطخ 

ّالوششّعبد 

ّالوإتوشاد 

 العلو٘خ ّالجحخ٘خ.

ه٘ضاً٘خ 

هي 

 –الزبهعخ 

توْٗل 

 راتٔ

للوؤسسة قْاعذ ثٍبًبت 

للجحْث ّاألًشطة 

 العلوٍة.

  تطْٗش ّتحذٗج

قبعذح ث٘بًبد 

للجحْث العلو٘خ 

الزبسٗخ ثبلكل٘خ( 

ٗسِل عي طشٗقِب 

استذعبء الج٘بًبد 

 ئلكتشًّ٘ب  

ٗتن 

التحذٗج 

 سٌْٗب

 عو٘ذ الكل٘خ 

 الكل٘خ ّك٘ل 

 للذساسبد العل٘ب

  سؤسبء هزبلس

 األقسبم

  فشٗق هع٘بس

 الجحج العؤ

  ّحذحIT 

 

  قبعذح ث٘بًبد

للجحْث العلو٘خ 

 .الوٌشْسح

 ه٘ضاً٘خ

هي 

 –الزبهعخ 

توْٗل 

 راتٔ

للوؤسسة هؤتوز علوً 

 دّري.

 االعذاد الوستوش 

علوٖ الوإتوش لل

 للكلَ٘ ذّسٕال

  تعزيز اسهامات
اعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 
المعاونه فى 

المؤتمرات 
  والدوليه,المحلية

للمؤسسه والندوات 
وورش العمل  من 
 خالل االقسام العلميه 
 ودعم دورهم فى

حضور ، و تنظيم

ٗتن 

التحذٗج 

 سٌْٗب

 عو٘ذ الكل٘خ 

 الكل٘خ ّك٘ل 

 للذساسبد العل٘ب

  لزبى عول

 الوإتوش

  سؤسبء هزبلس

 األقسبم

  َاعضبءُ٘ئ

التذسٗس ّالِ٘ئَ 

 الوعبًَّ 

  ٔهْظف

 الوإسسَ

 

  ّرْد هإتوش

 َ٘لكل علوٖ دّسٕ

 ّداشوتإه دْر 

 مبسقالل َٗسّد

 َ٘لكلبث َ٘ولعلا

ه٘ضاً٘خ 

هي 

 –الزبهعخ 

توْٗل 

 راتٔ
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 ىر جحلا دمحم ةداغ .د

 ىملعلا ثحبلا رايعم سيئر 

 

 

 

فٔ  القاء ابحاث

شاد الوإتو

الوختلفَ لالقسبم 

ّهإتوش الكلَ٘ 

 الذّسٓ


