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 َفماخ اإللايح

اإللايح نهًشاسكٍٛ يٍ خاسض ذرؽًم انعايؼح َفماخ    

فمظ ػٍ كم تؽس  ٔنثاؼس ٔاؼذنٛاٍل  ٔنًذج استغ االسدٌ

 ٚمثم فٙ انًإذًش .

 ششٔط  انثؽٕز انًمذيح

انًٕافك  انعًؼحٕٚو ذمذو انثؽٕز فٙ يٕػذ ال ٚرعأص  .1

 . ٔذخضغ ظًٛغ انثؽٕز نهرمٛٛى انؼهًٙ.20/2/2015

طفؽح يٍ  20ال ذضٚذ ػذد طفؽاخ انثؽس انٕاؼذ ػٍ  .2

 .(A4)ؼعى 

ذكرة انثؽٕز طثماً نألطٕل انؼهًٛح انًرؼاسف ػهٛٓا  .3

 اً يغ يهخض ال ٚضٚذ ػٍ طفؽح ٔاؼذج تانهغرٍٛيشظؼٛ

 انؼشتٛح ٔاالَعهٛضٚح.

 عٛشذٓى يٕظضج ػٌٍ ٚشعم انثاؼصٌٕ َثزج أٚفضم  .4

انزاذٛح انؼهًٛح ٔانٕظٛفٛح يٍ أظم انرؼأٌ انؼهًٙ يغ 

 انكهٛح.

ٚظذس ػٍ انًإذًش كراب ٚضى انثؽٕز انؼهًٛح انًمثٕنح  .5

 فمظ

 االَعهٛضٚح .ٚكرة انثؽس تانهغح انؼشتٛح أٔ انهغح  .6

ٌ لذيد فٙ يإذًشاخ أ أال ٚعٕص ذمذٚى تؽٕز عثك  .7

 َذٔاخ عاتمــح أ لثهد نهُشش فٙ يعالخ ػهًٛـح.

 ال ُٚظش فٙ انثؽٕز انؼهًٛح انرٙ ذمغ خاسض يؽأس .8

 انًإذًش.
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 انًإذًش أْذاف

 ، ٔذُذيط ذرالشٗ ٔالرظادٚاخ ٔٚرغٛش ٚظغش ػانى ظم فٙ

 فاٌ ، يؼٕنى ػانى ظم ٔفٙ ٔذرُافظ ذغٕد ظذٚذج أػًال ًَٔارض

 ٔانخذياخ انًُرعاخ اتركاس تًفٕٓو ٚشذثظ األػًال يُظًاخ َعاغ

 ٔئَعاصِ اإلتركاس إلداسج انًُظى ٔانًُٓعٙ انعًاػٙ انعٓذ ٔفٙ

 ٚشذثظ كًا. ساعخح ذُظًٛٛح شمافح فٙ ٔذعغٛذِ يؼّ ٔانرفاػم

 انًشافمح ٔانخذياخ انًضافح انمًٛح راخ األػًال تأَشطح اإلتركاس

 ٔانركُٕنٕظٛا انًغرفٛذ شالشٛح ػهٗ ٚمٕو يثركش أػًال ٔإًَٔرض نٓا

 اإلتركاس ٔظٕدج اإلتركاس٘ انرًٛض أعاط ػهٗ انمًٛح اَراض ٔإًَٔرض

 األػًال فٙ ٔاإلتذاع اإلتركاس ئٌ. انًخرهفح األػًال ؼمٕل فٙ

 انًٛضج إلعرذايح ظْٕش٘ يرطهة ْٕ انعذٚذ انشثكاخ ٔالرظاد

 اكرشاف يظذس ْٕٔ ٔانًعرًؼاخ انًُظًاخ يغرٕٖ ػهٗ انرُافغٛح

 انًرشاكًح انًؼشفح يٍ ئَطاللاً  ٔانرًٛض انرفٕق أظم يٍ انفشص

 . ٔانًُظًاخ نألفشاد ٔانًرعذدج

 اإلداس٘ انفكش إلششاء ظادجً  يؽأنحً  انًإذًش ْزا ٚأذٙ نزنك

 اإلتركاس ئداسج ؼمٕل فٙ ٔانرطثٛمٛح انؼهًٛح انًؼشفح ٔئَراض انؽذٚس

 انرمهٛذٚح انؼانًٛح اإلتركاس يشاكض يٍ ٔانرؼهى انشثكاخ ٔالرظاد

 انركُٕنٕظٛح اتركاساذٓا فٙ انشائذج انؼانًٛح انششكاخ أػًال ًَٔارض

 فٙ انًُثصمح انعذٚذج اإلتركاس يشاكض َعاغ خشٚطح فٓى انٗ تاإلضافح

 .ٔغٛشْا ٔيانٛضٚا ٔعُغافٕسج ٔكٕسٚا ٔانُٓذ انظٍٛ

 انًثذػح األفكاس اكرشاف فٙ اإللرذاس ْٕ اإلتركاس ئٌ

 ٔانركُٕنٕظٛا ٔانخذيح انًُرط فٙ انعذٚذ ٔذطثٛك ٔذثُٛٓا،

 فٙ ظذٚذ ذطٕس ٔنكم نهًغرمثم سؤٚح ْٕٔ األػًال، ذُفٛز ٔئظشاءاخ

 شثكاخ ذرٛؽّ ٔيا انشلًٙ اإلَرشَد فضاء ٔفٙ ٔانغٕق انظُاػح

 .اإلظرًاػٙ انرٕاطم

 

 

 

 انًإذًش يؽأس

 انؼًهٛاخ ، ٔانرمُٛاخ :ئداسج اإلتركاس: انًفٕٓو ،  .1

 .أسبسيبث إدارة اإلبتكبر 

 .الوؼرفت وإدارة اإلبتكبر 

 .نظن وتقنيبث إدارة اإلبتكبر 

 .إبتكبر ادارة اإلبتكبر 

 .الودير الؼربي واإلبتكبر 

 اإلداسج االعرشاذٛعٛح نإلتركاس: .2

 .اإلبتكبر واإلبداع في األػوبل 

 .استراتيجيبث اإلبتكبر في األػوبل 

 يز اإلبتكبري.قيبس أداء التو 

 اإلبتكبر والويزة التنبفسيت.    

 ئداسج اإلتركاس ٔالرظاد انشثكاخ: .3

 .اقتصبديبث اإلبتكبر في األػوبل 

 .إدارة الوؼرفت وإدارة اإلبتكبر 

 . إدارة اإلبتكبر وشبكبث األػوبل 

 ئداسج اإلتركاس ٔسٚادج األػًال  : .4

 .الريبديت واإلبتكبر في األػوبل 

 في األػوبل. التويز اإلبتكبري 

 اإلبتكبر في الوشروػبث الصغيرة. 

 ذعاسب سائذج فٙ ئداسج اإلتركاس ٔاإلتذاع : .5

 تجبرة شركبث اإلبتكبر الؼبلويت 

 .إدارةاإلبتكبر في االقتصبديبث النبشئت 

 .تجبرة ػربيت رائدة في إدارة اإلبتكبر 

 يعاالخ اداسج اإلتركاس: .6

 .اإلسالم وادارة اإلبتكبر 

 في صنبػت الضيبفت. اإلبتكبر 

 .إدارة اإلبتكبر في الصنبػت الوبليت والوصرفيت 

 .تسويق اإلبتكبر وابتكبراث التسويق 

 . الوحبسبت واإلبتكبر في ااألػوبل 

 . تكنولوجيب الوؼلوهبث واإلبتكبر 

 .اإلبتكبر وإدارة الوشبريغ 

 

 انرؽضٛشٚح انهعُح

 سئٛغاً  عؼذ غانة ٚاعٍٛ أ.د.

 ػضٕاً                                    انظًٛذػٙ ظاعى يؽًٕد. د.أ

 ػضٕاً  َعى ػثٕد َعى                                             أ.د.

 ػضٕاً  ػثذ انؼضٚض تذس انُذأ٘ د.

 ػضٕاً    ػٛذ اؼًذ اتٕ تكش د. 

 ػضٕاً    اعايّ عًٛػ شؼثاٌد. 

 ػضٕاً                           طائة فشؼاٌ انعُٛذجد. 

 ػضٕاً  سائذ يظثاغ انمشو                                                 د. 

 ػضٕاً                          دًٚح يٕعٗ انذظاَٙ          د. 

 ػضٕاً  ػثذ هللا خضش ػطٛح                                             د. 

 ػضٕاً  َٕاف أؼًذ انغظٍٛ                                               د. 
 

 انؼهًٛح انهعُح

 سئٛغاً  .                                   عؼذ غانة ٚاعٍٛ أ.د.

 االسدٌ يصُٗ طّ انؽٕس٘ أ.د.

 األسدٌ ػثذ انشصاق انشؽادج أ.د.

ّٙ عؼٛذ انذِٕٚ ظٙ أ.د.  انؼشاق أت

 انَٕٛاٌ َٛكٕالط اتٛشظٛظ أ.د.

 تشٚطاَٛا َاَذػ تاذم أ.د.

 انٛاتاٌ أكٛشا ياٚذا أ.د.

 انثؽشٍٚ طاسق ششٚف أ.د.

 أيشٚكا ػثاط ػهٙ أ.د.

 تشٚطاَٛا ؼغٛة كثٛش أ.د.

 يظش كٕشش ػثذ انفراغ االتعٙ أ.د.

 ايشٚكا يؽًذ َؼًاخ ئالْٙ أ.د.

 تشٚطاَٛا اَغراعٛا تاتاصا فٛشٔتٕنٕ أ.د.

 تشٚطاَٛا ٕٚعف دٔٚضد٘ أ.د.

 يانٛضٚا صُٚم ػاسفٍٛ اؼًذ أ.د.

 تشٚطاَٛا ػالو اؼًذ أ.د.

 َٕٛصٚالَذا ْاَض نًٛاٌ أ.د.

 انعضائش فشٚذ كٕسذم أ.د.

 انًٍٛ عُاٌ غانة انًشْضٙ أ.د.

 فهغطٍٛ طاسق انؽاض أ.د.

 األسدٌ يٕعٗ انهٕص٘. د.أ

 انًٍٛ ػثذ هللا ػهٙ انمششٙد. 

 اإلياساخ يْٕٛد فٛط د.

 


