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ةيملعلا تالهؤملا  

 رثأ" ةلاسرلا ناونعو ٢٠١٥ – ةيرادإلا مولعلل تاداسلا ةيميداكأ – لامعألا ةرادإ يف ةفسلفلا روتكد •
 .ةنراقم ةيناديم ةسارد – "ةيرصملا ةيلاملا قاروألا قوس يف مهسألا راعسأ ىلع ذاوحتسالا تايلمع

 حرتقم جذومن" ةلاسرلا ناونعو ٢٠١١- ةيرادإلا مولعلل تاداسلا ةيميداكأ – لامعأ ةرادإ ريتسجام •
 " ةيقيبطت ةسارد – رصم يف رغصلا ةيهانتم تاعورشملل يسسؤملا ليومتلل

 – ٢٠٠٣ – رامثتسالا ظفاحم ةرادإو ليومتلا :صصخت - زايتما :ريدقت – ةيرادإ مولع سويرولاكب •
 ربوتكأ ٦ ةعماج

 

ةيلمعلا تاربخلا  
 

 مالعإلا مولعو ةسدنهلل ةيلودلا ةيميداكألا - لامعألا ةرادإ مسق سيئر لامعأب مئاق :٨/٢٠١٩: ٦/٢٠١٨ •

  مالعإلا مولعو ةسدنهلل ةيلودلا ةيميداكألا – لامعألا ةرادإ سردم :نالا ىتح :٢٠١٨ •

 رامثتسالا قيدانصل زرينوياب ةكرش ةرادإ سلجم وضع :٧/٢٠١٩ •

 ةزيج– ةيرادإلا مولعلل يلاعلا دهعملا - لامعألا ةرادإ سردم ٢٠١٨ :٢٠١٥ •

 ةزيج - ةيرادإلا مولعلل يلاعلا دهعملا – لامعألا ةرادإ دعاسم سردم   ١٠/٢٠١٥ :٨/٢٠١٥ •

 ربوتكأ ٦ - ةيرادإلا مولعلل يلاعلا دهعملا – لامعألا ةرادإ دعاسم سردم    ٧/٢٠١٥ :٢٠١١ •

 .ربوتكأ ٦ مولعلاو ةفاقثلا ةنيدم ،ةيرادإلا مولعلل يلاعلا دهعملا –لامعألا ةرادإ ديعم ٢٠١١ :٢٠٠٤ •

 لقنلا ةيلك – يرحبلا لقنلاو ايجولونكتلاو مولعلل ةيبرعلا ةيميداكألاب سيردتلل بادتنالا نألا ىتح :٢٠١٣ •
   )ديعسروب عرف – يقدلا عرف( تايتسجوللاو يلودلا

 مولعلل ةيبرعلا ةيميداكألا – )نوتاريش( ايلعلا تاساردلا ةيلك – MBA ريتسجاملا جماربب رضاحم •
 .يرحبلا لقنلاو ايجولونكتلاو

 ايجولونكتلاو مولعلل ةيبرعلا ةيميداكألاب تايتسجوللاو يلودلا لقنلا دهعملاب ريتسجاملا جماربب رضاحم •
 )نوتاريش – يقدلا( يرحبلا لقنلاو
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ةيميداكألا   تاربخلا
  ةيبيردتلا تارودلا ةيميداكألا تاررقملا 
               ةيلاملا ةرادإلا •
 رامثتسألاو ليومتلا ةرادإ •
  ةيلاملا تاسسؤملا ةرادإ •
 رامثتسالاو ليومتلا راطخأ ةرادإ •
 ةيرامثتسالا ظفاحملا ةرادإ •
 ةيلاملا قاروألا ةصروب •
 رامثتسالاو لاملا قاوسأ •
  رامثتسالاو ليومتلا تايضاير •
 نامتئالا ةرادإ •
  تايلمعلاو جاتنإلا ةرادإ •
  ةيرامثتسالا تاعورشملا مييقت •
 تاعورشملا ةرادإ •
 لامعألا ةرادإ ئدابم •
 لامعألا ةداير •
  ةيجيتارتسإلا ةرادإلا •
 نزاخملا ةرادإ •
  يميظنتلا كولسلا •
 ةيرادإلا تايلمعلا ثوحب •
 ةيسارد تاراهم •
     .سويرولاكبلا جرخت تاعورشم ىلع فارشإلا •

 )قيوست - ةيلام تاسسؤم : ةبعش(
 بالطل جرختلا تاعورشم ةشقانم يف ةكراشملا •

 ةيبرعلا ةيميداكألاب تايتسجوللاو يلودلا لقنلا ةيلك
 .يرحبلا لقنلاو ايجولونكتلاو مولعلل

 

 يلاملا ليلحتلا •

 ةيلاملا رطاخملا ةرادإ •

 ةثيدحلا ةيليومتلا بيلاسألا •

 نامتئالا رطاخم ليلحت •

 ةريغصلا تاعورشملا ليومت رداصم •

  رغصلا يهانتم ليومتلا •

 تقولا ةرادإ •

 يبتكملا لمعلاو ةيراتركسلا تاراهم •

 ضوافتلا تاراهم •

 يعامجلا لمعلا تاراهم ةيمنت •

  ةقثلا ءانب تاراهم •

 ةلاعفلا لمعلا قرف ءاضعا تاراهم •

 يعادبإلا ريكفتلا •

 نوزخملا ةرادإ بيلاسأو تاودأ •

 لئاسر ةشقانم يف ةكراشملا  •
  ةينهملا هاروتكدلاو ريتسجاملا
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ةيبيردتلا تارب  خلا  
 LMDC لامعألا ةرادإل ةداقلا دادعإ زكرمب رضاحم •
 ةيمنتلاو ةربخلاو بيردتلل تربسكا زكرمب رضاحم •
  .ةيرادإلا مولعلل تاداسلا ةيميداكأ بيردت زكرمب رضاحم •
 .A.M.I.S ةلماكتملا تامدخلل نويراجتلا ةكرش بيردت زكرمب رضاحم •
 .ربوتكأ ٦ مولعلاو ةفاقثلا ةنيدمل ريوطتلاو بيردتلا زكرمب رضاحم •
 نامضل ةيموقلا ةئيهلا نم لاعفلا ملعتلاو سيردتلا تايجيتارتساو يجيتارتسالا طيطختلا ةرود ىلع لصاح •

 )NAQAAE( .ميلعتلاو ةدوجلا
 ةرهاقلا ةعماج – سيردتلا ةئيه ءاضعأ تاردق ةيمنت زكرم – ثوحبلل يلودلا رشنلا ةرود ىلع لصاح •
 ةرهاقلا ةعماج – سيردتلا ةئيه ءاضعأ تاردق ةيمنت زكرم – بالطلاو تاناحتمالا ميوقت ةرود ىلع لصاح •
 ةرهاقلا ةعماج – سيردتلا ةئيه ءاضعأ تاردق ةيمنت زكرم – ةفرعملا كنب ةرود ىلع لصاح •
 ربوتكأ ٦ ةعماج – ناولح ةعماج – ةيبرتلا ةيلك – سيردتلا ةئيه ءاضعأ تاردق ةيمنت ةرود ىلع لصاح •

ةيرادإلا لامعألا  
 مالعإلا مولعو ةسدنهلل ةيلودلا ةيميداكألا - لامعألا ةرادإ ةبعشل دامتعالاو ةدوجلا نامض ةدحو ريدم •
  مالعالا مولعو ةسدنهلل ةيلودلا ةيميداكالا – لامعالا ةرادإ ةبعش سلجم وضع •
 مولعو ةسدنهلل ةيلودلا ةيميداكألا-لامعألا ةرادإ ةبعشل عبارلا يوتسملل ةبقارملاو ماظنلا ةنجل سيئر •

 مالعإلا
 ةزيج– ةيرادإلا مولعلل يلاعلا دهعملا – دامتعالاو ةدوجلا نامض ةدحو ريدم بئان •
  .ةيرادإلا مولعلل يلاعلا دهعملا – ةيرادإلا تامولعملا مظن ةبعش – ةبقارملاو ماظنلا ةنجل سيئر •
 ةيرادإلا مولعلل يلاعلا دهعملا – ةبساحملا ةبعشل ةدمتعملا تاعاسلا ماظنل يميداكأ فرشم •
       .ربوتكأ ٦ – ةيرادإلا مولعلل يلاعلا دهعملل ةيمسرلا ةحفصلا نمدأو سسؤم •

https://www.facebook.com/csc.hims 
 .تاعماجلل ىلعألا سلجملا نم ةيرادإلا مولعلل يلاعلا دهعملا ةداهش تالداعم ةنجل يف ةكراشملا •
 .ةيرادإلا مولعلل يلاعلا دهعملل نيلوحملا بالطلل تاصاقملا ناجل لامعأ يف ةكراشملا •
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ةروشنملا ثاحبألا   
 : ةيبرعلا ةغللاب )أ

 ةيقيبطت ةسارد : كالملا ةورث ميظعت يف ةمادتسالل ةيئيبلاو ةيعامتجالا داعبالا رود " ٢٠٢٢ رياني .١

 – ةراجتلا ةيلك ، ةيراجتلاو ةيلاملا ثوحبلاو تاساردلل ةيملعلا ةلجملا "ةيرصملا ةصروبلا يلع

 ٣ج،١ع ،٣ حم ، طايمد ةعماج

 مهسألا يف رامثتسالا رارق ذاختا يف اهرودو لامعألا تآشنمل ةينهذلا ةروصلا داعبأ " ٢٠٢١ رياني - .٢

 ةعماج – ةراجتلا ةيلك ، ةراجتلاو داصتقالل ةيملعلا ةلجملا " ةيرصملا ةصروبلا نم ةلدأ :ةيداعلا

 ١ع ،٥١ جم ، سمش نيع

 ةيرشبلا دراوملا ةرادإ تاسرامم يف ريغتلا يلع ةيرصملا لامعألا تامظنم صئاصخ رثأ " ٢٠٢١ رياني -٣

 ٧ جم ، خيشلا رفك ةعماج – ةراجتلا ةيلك ، ةرصاعملا ةيراجتلا تاساردلا ةلجم "انوروك ةحئاج لظ يف

 ١ ج ، ١١ع،

 ةينلا ىلع اهريثأتو ةيضايرلا ةياعرلا نيب ةقالعلا يف طيسو ريغتمك ةمالعلا ةميق "  ٢٠١٩ربمفون -٤

 ةعماج- ةراجتلا ةيلك ، ةرادإلاو داصتقالل ةيملعلا ةلجملا ،  ")يلهألا يدانلاو  We ةلاح ةسارد( :كولسلل

 .٤ ع ، ٤٩ جم ،سمش نيع

 ثوحبلل ةيملعلا ةلجملا " ةيرصملا رامثتسالا قيدانص نم ةلدأ :يكولسلا ليومتلا "  ٢٠١٨ ربمسید  -٥

 . ٢ ع ، يداولا بونج ةعماج – ةراجتلا ةيلك ، ةيراجتلا
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