خطخ انزحغٍُ نًعبَُش انزمىَى واْعزًبد ثكهُخ انزًشَغ عبيعخ ثُهب
يغبالد انزحغٍُ

يمزشحبد انزحغٍُ

أنُبد انزُفُز

انزخطُؾ االعزشارُغٍ  -دعى انىػع انزُبفغٍ -إعذاد ثش ا يظ عذَذح
نهكهُخ ثجشايظ رعهًُُخ نهًشحهزٍُ
يزًُضح رالءو يزطهجبد اعزخذاو ؽشق انزعهى حذَضخ
انًًبسعخ انمبئًخ عهٍ دالئم
عىق انعًم.
EBP
 يخبؽجخ اْلغبو انعهًُخ إلعذادانجشايظ انغذَذح
انهُكم انزُظًٍُ  -رىػُح عاللبد اإلداساد -اعذاد انهُكم انزُظًًُ يع
رىػُح انعاللبد ثٍُ اْلغبو
و انىحذاد و اْلغبو
انًخزهفخ و اإلداساد و انىحذاد
انًخزهفخ فٍ انهُكم

انزىلُذ

يغئىنُخ انزُفُز
 فشَك انزخطُؾاْعزشارُغً
 نغُخ خذيخ انًغزًعورًُُخ انجُئخ
 سئُظ نغُخانجش ا يظانزعهًُُخ
 يُغك انهُكمانزُظًٍُ

يؤششاد انًزبثعخ
ورمُُى اْداء
 -ثش ا يظ رعهًُُخ يزًُضح

 هُكم رُظًًُ يىػحانعاللبد ثٍُ اْلغبو
انًخزهفخ و اإلداساد و
انىحذاد يعزًذ ويىصك

انزُظًًُ
انمُبدح وانحىكًخ  -يشاابسكخ أعؼاابء هُئااخ  -انعًم عهً يشبسكخ أعؼبء
هُئخ انزذسَظ عُذ رششُح
انزااااذسَظ فااااً اخزُاااابس
واخزُبس انمُبداد
انمُااااااابداد االكبدًَُاااااااخ  -اعزكًبل رُفُز خطخ انزذ سَت
نهمُبداد اْكبدًَُخ
ثبنكهُخ.
 اَغبد وعبئم نزحفُض اعؼبءهُئخ انزذسَظ يبدَب عهً
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فشَك انًعُبس
يذَش يشكض
انخذيخ انعبيخ

اخزُبس دًَمش ا ؽٍ
نهمُبداد اْكبدًَُخ

 انمُبداد اْكبدًَُخ نذَهىانًهب ا سد اإلداسَخ انزٍ رؼًٍ
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يمزشحبد انزحغٍُ
 رًُُااااااااااخ انًهااااااااااباسداإلداسَاااااااااخ نهمُااااااااابداد
اْكبدًَُخ

أنُبد انزُفُز

انزىلُذ

يغئىنُخ انزُفُز

رًُُخ انًىاسد انزارُخ نهكهُخ
و اعزخذاو انزًىَم انزارٍ فٍ
دعى انعًهُخ انزعهًُُخ
وانجحضُخ

 -وػااااع ثااااشايظ نزغااااىَك

يؤششاد انًزبثعخ
ورمُُى اْداء
 عُش انعًم دوٌ يعىلبد صَبدح يظبدس انزًىَم انزارٍ رحغٍ فً انعًهُخ انزعهًُُخ صَبدح سػب انطالة دوس فعبل نهًشكض فٍ -رًُُخيىاسد انكهُخ

وراااشوَظ اَشاااطخ انىحاااذاد
راد انطبثع انخبص.
انًظذالُخ واْخاللُبد  -صَااااابدح انزىعُاااااخ عاااااٍ  -وسشخ عًم عٍ حًبَخ
انًهكُخ انفكشَخ وَشش
حًبَاااخ حماااىق انًهكُاااخ
صمبفزهب وحمىق
انفكشَخ
انُشش
انغهبص اإلداسٌ  -اعزكًبل انخطخ انزذسَجُخ -عمذ انىسػ وانذوساد
انزذسَجُخ انًعزًذح يٍ انخطخ
نهعبيهٍُ ثبنكهُخ
انزذسَجُخ
 رىعُخ انمُبداد اإلداسَخوانعبيهٍُ ثؤهًُخ انذوساد
انزذسَجُخ واعزًشاسَزهب
انًىاسد انًبنُخ  -ارخااااااااابر اْعاااااااااشاءاد  -صَبدح َمبؽ اَْزشَذ ثغًُع
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سئُظ نغُخ
انًظذالُخ واْخاللُبد
يُغك انًعُبس
-

أيٍُ انكهُخ
يُغك انًعُبس

 أعؼبء هُئخ انزذسَظوانهُئخ انًعبوَخ نذَهى انىعً
انكبفً عٍ حمىق انًهكُخ
انفكشَخ
رحغٍ فً يهب سا د ولذس ادأعؼبء انغهبص االداسي

 -انمُبداد اْكبدًَُخ  -اربحخ اَْزشَذ ثبنًعبيم
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انًشبسكخ انًغزًعُخ ورًُُخ
انجُئخ

يغئىنُخ انزُفُز

انًعبيم وانًكزجخ ووحذح
انالصيااااااااااااخ نزعًااااااااااااُى
انغىدح
اْعاااازفبدح يااااٍ خذيااااخ
 رشغُش انًغبحبد انخبنُخاَْزشَذ ثبنكهُخ
ثغبَت انكهُخ
 صَاااااااااابدح انًغاااااااااابحبدانخؼشاء

 يُغك انًعُبسانًىاسد انًبنُخ
ثبنكهُخ

يؤششاد انًزبثعخ
ورمُُى اْداء
وانًكزجخ ووحذح انغىدح
نزحغٍُ انفبعهُخ انزعهًُُخ
 وعىد يغبحبد خؼشاءثغبَت انكهُخ

يمزشحبد انزحغٍُ

 وػاع عُبعاخ نهذعبَاخ َ -شش خطخ انخذيخ انًغزًعُخعهٍ طفحخ انكهُخ وانىعبئم
واإلعااالٌ وانزغااىَك
انًخزهفخ
عااٍ انخااذيبد انزااٍ
 دعىح يغزفُذٌ انخذيخ فٍرمذيهب انكهُخ
االعزًبعبد وانُذواد

 وكُم انكهُخ نشئىٌانًغزًع ورًُُخ
انجُئخ

 خطخ انخذيخ انًغزًعُخيُشىسح عهً يىلع انكهُخ
 يحبػش اعزًبعبد يعيغزفُذي انخذيخ

انطالة وانخشَغىٌ  -عزة انطالة انىافذٍَ
نهكهُخ
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أنُبد انزُفُز

 انزغىَك انغُذ نهكهُخ عٍؽشَك رحذَش ورغزَخ انًىلع
االنكزشوٍَ نهكهُخ ثبإليكبَُبد
ورىطُف انجشايظ وانًُض ا
د انزُبفغُخ كىعُهخ نغزة
انطالة انىافذٍَ
 يشاعهخ عًُع انًؤعغبدانزعهًُُخ عهً انًغزىي
اإللهًٍُ

انزىلُذ

 يُغك يعُبسانًشبسكخ انًغزًعُخ
 وكُم انكهُخ نشئىٌ  -الجبل انطالة انىافذٍَ عهًانكهُخ
انزعهُى وانطالة
-

وكُم انكهُخ نشئىٌ
انذ سا عبد انعهُب

 -سعبَخ انشجبة

 رحمُك يشاكض يزمذيخنهطالة فً اَْشطخ عهً
انًغزىي انذونً

 -يُغك يعُبس انطالة
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 حظىل انكهُخ عهًيشاكض يزمذيخ عهً
انًغزىي انذونً
نالَشطخ انطالثُخ

انًعبَُش اْكبدًَُخ وانجشايظ
انزعهًُُخ

أنُبد انزُفُز

انزعهُى وانزعهى

انزىلُذ

 دعى حظىل انطالة عهًيشاكض يزمذيخ فٍ اَْشطخ
انطالثُخ عهً انًغزىي
انذونً

 اْعااشاءاد انزظااحُحُخ -ثُاااااابءا عهااااااً رماااااابسَش -
انًشاععٍُ

 إرخبر اإلعشاءادانزظحُحُخ انًالئًخ
فً ػىء َزبئظ انزمىَى
نهغىاَت انًخزهفخ
نهعًهُخ انزعهًُُخ و
رىصُمهب و إعالَهب و
يزبثعزهب .

يغئىنُخ انزُفُز

-

-

إعذاد انزغزَخ انش ا ععخ
عشع انزغزَخ انش ا ععه
عهً يغبنظ االلغبو
ويغهظ انكهُخ الرخبر
االعشاءاد انزظحُحُخ
انالصيخ
يزبثعخ رطجُك االعش ا ءاد
انزظحُحُخ
رمبسَش انمبئًٍُ عهً
انزذسَظ نًش ا ععخ َزبئظ
االيزحبَبد يع انًحزىي
انذسا عٍ
َذوح َظف عُىَخ نًُبلشخ
انًشبكم انعبيخ ناليزحبَبد

وانخشَغىٌ

 وكُم انكهُخ نشئىٌانزعهُى وانطالة
 يُغك يعُبسانًعبَُش اْكبدًَُخ
وانجشايظ انزعهًُُخ

-
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يؤششاد انًزبثعخ
ورمُُى اْداء

وكُم انكهُخ نشئىٌ
انزعهُى وانطالة
نغُخ انًعبَُش
االكبدًَُخ
فشَك عًم انًعُبس
يغبنظ االلغبو
انعهًُخ
يغهظ اداسح انكهُخ

 رحمُك اهذاف اعزشارُغُخانزعهُى وانزعهى
 صَبدح انفبعهُخ انزعهًُُخ وعىد خطؾ رحغٍُ ؽجمبنهزمبسَش
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أعؼبء هُئخ انزذسَظ  -انعًاااااام عهااااااً لُاااااابط  -لُاابط يااشدود خطااؾ انزااذسَت
نهغبدح أعؼبء هُئخ انزذسَظ
ياااشدود خطاااؾ انزاااذسَت
و انهُئخ انًعبوَخ
نهغاااابدح أعؼاااابء هُئااااخ
انزااااااااذسَظ و انهُئااااااااخ  -إعذاد انزغزَخ انشاععخ
انًعبوَخ
 وػع انُبد نذعى وسعبَخ  -رشغُع أعؼبء هُئخانجحش انعهًٍ واَْشطخ
انجبحضٍُ ثبنكهُخ ويزبثعخ
انعهًُخ
انزذسَظ عهٍ انزمذو
نهًششوعبد رششُح نهُذواد
رُفُزهب
وانذو ا سد انزذسَجُخ نكزبثخ
 وػع انُبد نًشبسكخانًشبسَع واْثحبس
انطالة انًجذعىٌ فً
اعشاء االثحبس داخم  -رشغُع انطالة نهًشبسكخ فٍ
اِلغبو انعهًُخ
انًشبسَع انجحضُخ
 يىصاَخ يخظظخ عُىَب  -رشغُع أعؼبء هُئخنّعشاع انجحش انعهًً
انزذسَظ انزٍَ دسعى ا
 يششوعبد ثحضُخ يًىنخثبنخبسط نهزىاطم يع
يٍ يؤعغبد ثحضُخ يحهُخ
انًؤعغبد انذونُخ نعمذ
و دونُخ
ارفبلُبد صمبفُخ
 يشاعهخ انًؤعغبد انذونُخنزغىَك انكهُخ وثشا يغهب
 ركشَى انجبحضٍُ انزٍ عُزىرطجُمؤ و يغبهًخ َزبئظ
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انزىلُذ

يؤششاد انًزبثعخ
يغئىنُخ انزُفُز
ورمُُى اْداء
 يُغك يعُبس أعؼبء  -رحغٍُ اداء عؼبء هُئخانزذسَظ
هُئخ انزذسَظ
 اْلغبو انعهًُخ-

وكُم انكهُخ
نهذساعبد انعهُب
وانجحش انعهًً
يُغك يعُبس انجحش
انعهًٍ واَْشطخ
انعهًُخ
عًُذ انكهُخ
نغُخ انذ سا عبد
انعهُب وانجحىس

-

االعزغالل االيضم
نًخظظبد انكهُخ نهجحش
انعهًً
صَبدح يخظظبد انًبنُخ
نهجحش انعهًً
صَبدح انًشبسَع انًًىنخ
االسرمبء ثبنجحش انعهًً
وعىد ارفبلُبد ثحضُخ يع
يؤعغبد عهًُخ وخذيُخ
ثبنًغزًع
وعىد أثحبس رطجُمُخ رفُذ
انعًهُخ انزعهًُُخ
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أنُبد انزُفُز

أثحبصهى فٍ رطىَش انًمش ا د
انذس ا عُخ وخذيخ انًغزًع
 رشكُم نغُخ نالَزهبء يٍانذساعبد انعهُب  -إعذاد ورطىَش الئحخ
انذاسعاااااابد انعهُااااااب ثُظاااااابو رعذَالد
 الئحخ انغبعبد انًعزًذحانغبعبد انًعزًذح
 اعزًبد انالئحخ يٍ انغهبدانًخزظخ
 رذسَت أعؼبء هُئخ انزذسَظعهٍ انعًم ثبنالئحخ انغذَذح
 -رطجُك انالئحخ

انزىلُذ

يغئىنُخ انزُفُز

 وكُم انكهُخ نهذساعبدانعهُب
 وكُم انكهُخ نشئىٌانزعهُى وانطالة
 نغُخ انذ سا عبد انعهُبوانجحىس
 -يُغك انًعُبس

 رجُااااااً يعاااااابَُش لُبعااااااُخ  -وػع أنُبد نزجًُ يعبَُشأكبدًَُااااخ عبنًُااااخ نجااااشايظ عبنًُخ نجشايظ انذساعبد انعهُب
انذساعبد انعهُب
إداسح َظى انغىدح وانزطىَش  -وػع خطخ نزىفُش
يىاسد يبنُخ خبطخ
انًغزًش
ثىحذح انغىدح
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 دعى انكهُخ نزخظُض يىاسديبنُخ نىحذح انغىدح يٍ خالل
خطخ انًىاسد انزارُخ نهكهُخ
 َشش سأٌ انطالة عهٍ يىلعانكهُخ

 انمُبداد اْكبدًَُخ فشَك انغىدح -نغُخ انزمىَى انًغزًش

يؤششاد انًزبثعخ
ورمُُى اْداء
 الئحخ يحذصخ ثشَبيظ رعهًٍُ ثُظبوانغبعبد انًعزًذح
يفعم

 وعىد دساعخ نزىافكيخشعبد ثشايظ انذساعبد
انعهُب يع يعبَُش لُبعُخ
أكبدًَُخ عبنًُخ
 الئحخ وخطخ يخظظبديبنُخ نىحذح انغىدح يىصمخ
ويعزًذح
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خطخ انزحغٍُ نًعبَُش انزمىَى واْعزًبد ثكهُخ انزًشَغ عبيعخ ثُهب
يغبالد انزحغٍُ

يمزشحبد انزحغٍُ
 وػع نىائح خبطخنهًغبئهخ وانًحبعجخ
فًُب َخض رحغٍُ
انفبعهُخ انزعهًُُخ
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أنُبد انزُفُز
 يخبؽجخ سئُظ انمغىثآ ساءانطالة الرخبر
إعشاءاد انًغبءنخ
وانًحبعجخ انؼشوسَخ

انزىلُذ

يغئىنُخ انزُفُز

يؤششاد انًزبثعخ
ورمُُى اْداء
 وعىد َظى نهًغبءنخوانًحبعجخ ويفعهخ
-

عميد الكلية

