
روشاع نم1أ دمحم روتكدلا ذاتسألا

 :ة%لاحلا ةف%ظولا
 نآلا CD5ح٢٠٢٢ سطسغأ نم 85لعلا ثح6لاو 45اعلا م%لعتلا ر.زو•
22 نم تاعماجلا نوئشل 85لعلا ثح6لاو 45اعلا م%لعتلا ر.زو بئان•

٢٠٢٢ سطسغأ CDح–٢٠١٩ RSمسPد
ة%جولونكتلاو ة%ل`ألا تاعماجلل ة%موقلا ةئيهلل يذ%فنتلا ريدملا•
ijارمعلا ط%طختلاو ةرامعلا ذاتسأ•

 opjع ةعماج ةسدنهلا ة%لml– ناlسإلاو 5
نآلا CD5ح٢٠٠٥ نم  سمش

ةقmاسلا فئاظولا
 .٢٠١٤ رwxتvأ٢٧ سمش opjع ةعماج ةسدنهلا ة%لt د%مع•
 opjع ةعماج ةسدنهلا ة%لml ثوح6لاو ا%لعلا تاساردلا نوئشل ة%ل{لا ل%كو•

  .٢٠١٤ رwxتvأ CD5ح٢٠١٣ رياني نمسمش
 opjعةعماج ةسدنهلا ة%لml تارا%سلا ةسدن` مسق س�ئر لامعأm مئاق•

 .٢٠١٦ RSمفون CD5ح٢٠١٤ RSمفون٢٣ نم سمش
 ة%لودلاو ة%لحملا تائيهلاو تاعماجلا نم د�دعلل رئاز �jاحمو ذاتسأ•

�j ةطش�ألا م`أm ةمئاق قفرمو
 ةرامعلا مسق opjب 45ودلا نواعتلا لاجم 5

٢٠١٩ CDح٢٠٠٧ نم ىرخألا تاهجلاو
 د�دعلل 45ودلا نواعتلا تالوكوتRSلا نم د�دعلل ةرامعلا مسقm ماعلا قس�ملا•

 .٢٠١٩ CD5ح٢٠٠٩ نم ة%لودلا تاهجلا نم
 زكرمm ة%ط%طختلا ثوح6لاو تاساردلاو تام%مصتلا ةدحو ريدم•

 نم اًرا6تعا .سمش opjع ةعماج ةسدنهلا ة%لml ة%سدنهلا تاراش�سالا
٢٠٠٩-٢٠٠٣. 

 سمش opjع ةعماج ةسدنهلا ة%لml ة.رامعملا ةسدنهلا مسقm دعاسم ذاتسأ•
 .٢٠٠٥ CD5ح٢٠٠٠ نم اًرا6تعا
 اًرا6تعاسمش opjع ةعماج ةسدنهلا ة%لml ة.رامعملا ةسدنهلا مسقm سردم•

 .٢٠٠٠ CD5ح١٩٩٣ نم
 سمش opjع ةعماج ةسدنهلا ة%لml ة.رامعملا ةسدنهلا مسقm دعاسم سردم•

 .١٩٩٣ CD5ح١٩٨٧ نم اًرا6تعا
 اًرا6تعاسمش opjع ةعماج ةسدنهلا ة%لml ة.رامعملا ةسدنهلا مسقm د%عم•

.١٩٨٧ CD5ح١٩٨٢ نم

ة%ملعلا تاداهشلا
�j ةفسلفلا ەاروتكد �ع لصح•

 وكسومmةرامعلا دهعم نم ناlسالاو ةرامعلا 5
١٩٩٣ ماع

�j ا%لعلا تاسردلا مولmد �5ع لصح•
 دهعم نمناlسألاو ي�jحلا ط%طختلا 5

١٩٨٥ ماع ادنلوهب مادRDب ناlسالا تاسارد
 ةعماج- ةسدنهلا ة%لt نم١٩٨٦ ماعة%سدنهلا مولعلا Rpتسجام �5ع لصح•

سمش opjع
سمش opjع ةعماج ةسدنهلا ة%لt نم١٩٨٢ماع ةسدنهلا سو.�لاml �ع لصح•



 A@اعلا مKلعتلا رGزو بئان بصنم A@وت لالخ تازاجنالا م5أ
تاعماجلا نوئشل NAلعلا ثحLلاو
ةلماشلاةيمنتلاراسمباهطبرويلاعلاميلعتللةيؤرعضو•

.ةيرصملاتاعماجللةيساسألاةعبسلائدابملالالخنم2030
�j ةــــــــــ.ؤرلا ەذــــــــــ` صخلتــــــــــتو

5 45اــــــــــعلا م%ــــــــــلعتلا ةرازوــــــــــل لــــــــــعاف رود قــــــــــيقحت   
�j ةــــ%منتلا معدــــل ة.ــــ�ملا تاــــعماجلاو

5  ،ة�داــــصتقإلا تالاــــجملا فــــلتخم 
ًق%قحت ةـــــــــ%ئ¢بلاو ةـــــــــ%نارمعلا ،ةـــــــــ%عامتجإلا RDـــــــــسإل  اـــــــــ  ةـــــــــ%منتللـــــــــ�م ة%ج%تا
.2030 �م ةمادتسملا

2019-2020

لما$تلا

ةلاعفلا ةكراشملا

ةلخادتملا تاصصختلا

عاد>إلاو ةدا67لا

ةمادتسالا

ةBلودلا ةBعجرملا

Integration 

Interdisciplinarity

Effective Participation

Sustainability

International
Reference

Innovation & 
entrepreneurship

لاصتالا

Connectivity

 2030-2020 7;لعلا ثح,لاو 67اعلا م.لعتلا ةرازول ة.ل,قتسملا ة%ؤرلا

 ةيمنتلا فادهأ عم امهطبرو ةرازولا لمع جماربب رواحمب ةيؤرلا طبر•
  ميلعتلا ةدوجب صتخي يذلا عبرلا روحملا ىلع زيكرتلا عم ةمادتسملا

9<لعلا ثح;لاو 89اعلا م,لعتلا ة,ج,تا0#سال ة,س*ئرلا جما$#لا

 م+لعتلا ةحاتا
234بغارلل .-اعلا

 ةدوج 234سحت
 .<+لعتلا ماظنلا

 عم قفاوتي ام?

ة+ملاعلا مظنلا

 234سحت
 مظن ة+سفانت

 تاجرخمو

م+لعتلا

 تا+فشJسملا
ة+عماجلا

 م+لعتلا رOPطت
Q4فلا

.

.<لعلا ثحRلا

;?لعلا ثح=لاو ;:اعلا م8لعتلل ةموكحلا لمع جمانرب ةط#"خ

Fاثلا جمانCDلا فده
G
 يOملا ناسLإلا ءانب :;

 

 :ثلاثلا جمانCDلا فده

 عفرو ةUداصتقالا ة8منتلا

 ;[وكحلا ءادألا ةءافك

 :سماخلا جمانCDلا فده

 ةشdعم ىوتسم abGسحت

 يOملا نطاوملا
  :لوألا .-,ئرلا جمان$#لا

 ة<فاقثلا ة89هلا خيسرت

 BCD ثلاثلا .@رفلا جمان$#لا

 راMتبالاو مولعلا ةفاقث

 .@رفلا جمان$#لا

 :سماخلا
 ةدوج STUسحت
[\ح]لا ماظنلا

. 
 .$_ولونكتلاو

 ة89هلا د<bأت :.Ùاثلا .-,ئرلا جمان$#لا

 ة<ملعلا

 :عباسلا .@رفلا جمان$#لا

 ة<منتلا قيمعت
   ة<جولونكتلا

 : gDاعلا .@رفلا جمان$#لا

 م<لعتلا ةموظنم ر89طت
 .lماجلاو .jاعلا

 :CDع يداحلا .@رفلا جمان$#لا

U\فلا م<لعتلا ر89طت
pq<بطتلا .

. 

 .-,ئرلا جمان$#لا

 T#فوت :عبارلا
 ة<حصلا ةrاعرلا
 ةلماشلا

 .@رفلا جمان$#لا

 ر89طت :عساتلا
 تا<فشuسملا
 ة<عماجلا

 تاعاطقلا ة<منت ثلاثلا .-,ئرلا جمان$#لا

  يداصتقالا ومنلل ةكرحملا ةدئارلا
 رغصملا

 قيمعت سداسلا .@رفلا جمان$#لا

 ةصصختملا ة<جولونكتلا تاعانصلا

}\يبلا STUسحتلا  عباسلا .-,ئرلا جمان$#لا
. 

 ثح]لا ط|ر :سداسلا .@رفلا جمان$#لا

 ةئÄبلا STUسحت تاعوCDم� .~لعلا

ةیلھالاو ةصاخلا تاعماج نیطوتل جایتحالا ةسارد

ةیفارغجلا میلافالا

 ى01/لا ةر,اقلا م%لقإ1

 ة:ردنكسإلا م%لقإ2

 اتلدلا م%لقإ3

  سA@سلا ةانق م%لقإ4

د%عصلا لامش م%لقإ5

طويسأ م%لقإ6

د%عصلا بونج م%لقإ7

  ةعارزلا لاجم

 نيدعتلاو ةعانصلا لاجم

 ةحا5سلا لاجم

 ة5=سجوللا تامدخلاو ةراجتلا لاجم

 نارمعلا لاجم

میلقا لكب ةیداصتقالا ةطشنالا

 ا&فارغج - +م( م&لاقألا

 ى01/لا ةر,اقلا م%لقإ1

 ة:ردنكسإلا م%لقإ2

 ةانقلا م%لقإ3

 اتلدلا م%لقإ4

د%عصلا بونج م%لقإ5

د%عصلا لامش م%لقإ6

د%عصلا طسو م%لقإ7

م&لقإ ل:( ة9داصتقالا ةطش1ألا م&لقإ ل:( ة&م&لعتلا تاسسؤملا   

  ةعارزلا لاجم

 ةعانصلا لاجم
 نيدعتلاو

 ةحا%سلا لاجم

 نارمعلا لاجم

 ةراجتلا لاجم
 تامدخلاو
 ة%Wسجوللا

 تاعماجلا
 ة%موكحلا

 تاعماجلا
 ة%ل,ألا

 تاعماجلا
  ةصاخلا

 تاعماجلا
 ة.جولونكتلا

 ز]ارملا
 ة%ثح\لا

 تاعماجلا
 ة.لودلا

12ب ط.-لا ,ا فدهي يذلا يدحتلا
مKلقا لLM ةKمKلعتلا تاسسؤمو ةEFملا تاعماجلاو ة<داصتقالا ةطش5ألا 3

 تاعماجلا

 ة,موكحلا

 تاعماجلا

 ة,ل/ألا

 تاعماجلا

  ةصاخلا

 تاعماجلا

 ة,جولونكتلا

 ز8ارملا

فلاحتلا ة,ثح:لا

@?,لقإلا  

تلا
ثأ

CD
 E F

@
م 

اج
لا ل

ارز
  ةع

ثأتلا
CD E

F
لا لاجم @

  نيدعتلاو ةعانص

ثأتلا
C

D
 

EF @
م 

اج
لا ل

ا,س
ح

 ة

CD Eثأتلا
F
 نارمعلا لاجم @

ثأتلا
C

D
 

E
F @

م 
اج

تلا ل
اج

 ةر
لاو

خ
د

ام
 ت

للا
و

ج
,Sس

 ة

:لاثم  
بونج م*لقإ  
 د*عصلا

م,لقإ ةطUVخ

 د,عصلا بونج

م2لقإلا/ ة.داصتقالا ةطش#ألا  



 A@اعلا مKلعتلا رGزو بئان بصنم A@وت لالخ تازاجنالا م5أ
تاعماجلا نوئشل NAلعلا ثحLلاو

 دجتسملاانوورك سوريف ةرتف لالخ يلاعلاميلعتلل ةيؤر عضو•2020-2020
 طبرو ةيرصملا تاعماجلا تلمش  دجتسملاانوركلا دعب امو
ةعانصلاو يلحملا عمتجملاب ةعماجلا

انوررEلا ةمزأ لالخ 7;لعلا ثح,لاو 67اعلا م.لعتلا ةرازول ة.ل,قتسملا ة%ؤرلا

ةمزالا ءاضقنا اعGو

30%

 ف)3صت يوتسم عفرو ة)سفانتلا
اً)لود ة:9ملا تاعماجلا

 ةمدخو ةعانصلا عم ةعماجلا ط=ر
عمتجملا

5

ي9ملا FGاعلا م)لعتلا ةدوج

 PQR:9ملا بالطلل لامعألا ةدا:رو عادIالا
PQRج:Tخلاو

ةرازولاI ة:رادإلا مظنلا ر:Uطت

3 Is

ةرازولا ة%ؤر رواحم ذ.فنتل لمعلا ةطخ

 جئاتن ضرعل لمع ةشرو م.ظنت

 ةرازولا ة%ؤرل 7[\.تا]Zسالا ططخملا

تbارaGلفلا عم نواعتلا^

 ة%nملا تاعماجلا^ )تنرب ول^( لمعلا تا.لأو ل.لد باتك رادصا
ةحئاجلا دع^ امو ةحئاجلا لالخ



 تا/.يغتلا را(تعالا ةداعا

4  ةثداحلا
5
 ف>ظوتلا صرف 6

ةرحلا لامعألل

 تاسا"س
  تا"ج"تا()ساو

 ةمدخل تاعماجلا
 ةمزا دع5 عمتجملا

 انوروك سو8)ف
دجتسملا  ةرادال ة>HIJجت جذامن م>مصت 

 تاعماجلل لامعألا

 لمعلا قوس عم لعافتلا ةداIز

ةعانصلاو

 ةحئاللاو Z/5ناوقلا لXدعت

 Z/5ب طĤلا ل>عفتل ةXذ>فنتلا

ةعانصلاو ةعماجلا

 ة'مقرلا ة'مألا وحم

 جمارب لالخ نم تاراهملا ةدا.ز
 رمتسملا ب.ردتلا

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

 عمتجملا تاجا"تحا ةمدخل تاعماجلا تاسا"س
دجتسملا انوروك سو?<ف ةمزأ دع: ةعانصلاو ف"ظوتلاو

 باسIJال EFGج.Cخلا ه'جوت
 لمعلا قوسل ةمزاللا تاراهملا

 ةQRلطم

 A@اعلا مKلعتلا رGزو بئان بصنم A@وت لالخ تازاجنالا م5أ
تاعماجلا نوئشل NAلعلا ثحLلاو

 ةعانصلاو يلحملا عمتجملاب ةعماجلا طبرو يلاعلاميلعتلل ةيؤر عضو•2020-2020
 صختلمع رواحم عبس ةطشqألا ەذx تلمشو اهيف كراش s[7لا ةطشqألا نم دbدعلا لالخ نم
 طقف بالطلا 7~ع ةعماجلا رود nتقb مل ام{ ةعماجلل لحملا عمتجملا^ ة.مقرلا ة.مالا وحم^
 ���ج%�خلا ه.جوت-ةیمقرلا . لمعلا قوس� تاراهم باس��ال ���ج%�خلا ه.جوتل زواجت ل^

 ةدا%ز لالخ نم ةعماجلا^ بالطلا تاهم ةدا%ز– لمعلا قوس عم بسان�ت تاراهم باس��ال
 لامعالا ةدا%�لة,�ب رجت جذامن م.مصت-ةعانصلاو ةعماجلا ���ب لعافتلا ةدا%ز– ب%ردتلا صرف
 .ةعماجلا لخاد

الهيكل التنظيمي المقترح لمشروع حياة كريمة

رئاسة مجلس الوزراء

إقليم الوادي الجديددإقليم جنوب الصعيإقليم شمال الصعيدإقليم قناة السويسإقليم الدلتاإقليم االسكندريةإقليم القاهرة

محافظة 
الجيزة

٢٢
قرية

٢١
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

القيسونيمحمد . د 

مندوب التواصل بالجامعة
عصام بهي الدين أحمد. أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة القاهرة

محافظة 
القليوبية

٣٦
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

محمد عبد الواحد. م 

مندوب التواصل بالجامعة

محمود سيد أحمد عبيد. أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة بنها

محافظة 
االسكندرية

٣
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

محمد أسامة. م 

مندوب التواصل بالجامعة

إسالم سيد محمود. أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة االسكندرية

محافظة 
البحيرة

٢٠
قرية

١٢
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

نادر نبيه. د 

مندوب التواصل بالجامعة

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة دمنهور

٣٩
قرية

٥٨
قرية

٣١
قرية

٨
قرية

محافظة 
المنوفية

٥٤
قرية

٢٧
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

هشام السوداني

مندوب التواصل بالجامعة

جالل محمود عبدالسالم. أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة شبين الكوم

محافظة 
الدقهلية

٢٦
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

محمد فرجاني. د

مندوب التواصل بالجامعة

أشرف الديب. أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة المنصورة

محافظة 
الغربية

٥٤
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

محمد سالم. م

مندوب التواصل بالجامعة

مجدي أبو جازيه. أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة طنطا

محافظة 
دمياط

٢٨
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

أيمن أبو بيه. د

مندوب التواصل بالجامعة

عادل. أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة دمياط

محافظة 
االسماعيل

ية

٤
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

أحمد عبدالواحد. م

مندوب التواصل بالجامعة

هيام لطفي صالح. د

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة قناة السويس

محافظة 
الشرقية

٤١
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

أيمن نافع. م

مندوب التواصل بالجامعة

دمرداشأدهم عزت محمد . أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة الزقازيق

محافظة 
الوادي 
الجديد

٢٨
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

محمد فرجاني. د

مندوب التواصل بالجامعة

طاهر حسن عبد الحفيظ. أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة أسيوط

محافظة 
بني 
سويف

٤٦
قرية

٢٠
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

أيمن نافع. م

مندوب التواصل بالجامعة

يسخالد . أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة بني سويف
محافظة 
أسوان

٢٧
قرية

٣١
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

محمد أحمد. م

مندوب التواصل بالجامعة

خالد محمد إسماعيل . أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة أسوان

٤٥
قرية

محافظة 
سوهاج

٣٣
قرية

١٩
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

هيثم مازن. م

مندوب التواصل بالجامعة

محمد سنجر. أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة سوهاج

١٤
قرية

٢٩
قرية

٢٩
قرية

٢٣
قرية

٣٤
قرية

محافظة 
قنا

٣٣
قرية

٣
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

محمد أسامة. م

مندوب التواصل بالجامعة

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة جنوب الوادي

١٧
قرية

١٢
قرية

٢٤
قرية

محافظة 
أسيوط

١٢
قرية

٢٣
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

أحمد حسن. م

مندوب التواصل بالجامعة

طاهر حسن عبد الحفيظ. أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة أسيوط

١٨
قرية

٤١
قرية

٢٢
قرية

١٧
قرية

١٦
قرية

محافظة 
المنيا

٣٣
قرية

١٩
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

كريم شاهين. د

مندوب التواصل بالجامعة

محمود الليثي. أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة المنيا

١٤
قرية

٢٩
قرية

٢٩
قرية

محافظة 
الفيوم

٤٥
قرية

١٩
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

خالد السيد. د

مندوب التواصل بالجامعة

محمد عبد الوهاب. أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة الفيوم

محافظة 
كفر الشيخ

١٨
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

محمد أحمد. م

مندوب التواصل بالجامعة

نجالء فتحي عبيد. أ

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة كفر الشيخ

محافظة 
األقصر

مركز 
أطفيح

مركز 
الصف

مركز 
شبين 
القناطر

مركز 
برج 
العرب

أبو 
المطام

ير

حوش 
عيسى

كفر 
الدوار

دمنهور

أبو 
حمص

وادي 
النطرو

ن

مركز 
أشمون

مركز 
الشهدا

ء

مركز 
شربين

مركز 
زفتى

كفر 
سعد

مركز 
القنطرة 

شرق

مركز 
الحسين

ية

مركز 
الفرافر

ة

مركز 
ببا

مركز 
ناصر

كوم 
امبو

مركز 
ادفو

نصر 
النوبة

المنشأة 
والعس
يرات

دار 
السالم

ساقلتة

البلينا

جرجا

المراغ
ة

طما

أبو 
تشت

الوقف

دشنا

فرشوط

قوص

أبو تيج

الفتح

أبنوب

ديروط

منفلوط

صدفا

ساحل 
سليم

العدوة

ملوى

مغاغة

أبو 
قرقاص

دير 
مواس

مركز 
اطسا

يوسف 
الصدي

ق

مطوي
س

مركز 
اسنا

مركز 
ارمنت

٣١
قرية

٧
قرية

مسئول المتابعة من مجلس الوزراء

محمد سالم. م

مندوب التواصل بالجامعة

:الجامعة التي يمكن االستعانة بها

جامعة جنوب الوادي

لجنة عليا من الوزارات المعنية لمتابعة المشروع

إقليم الوادي الجديددإقليم جنوب الصعيإقليم شمال الصعيدإقليم قناة السويس

محافظة 
الوادي 
الجديد

محافظة 
أسوان

محافظة 
سوهاج

محافظة 
قنا

محافظة 
أسيوط

محافظة 
األقصر



 A@اعلا مKلعتلا رGزو بئان بصنم A@وت لالخ تازاجنالا م5أ
تاعماجلا نوئشل NAلعلا ثحLلاو
ة5منتلافاد<أ0اهط>رلالخنمة5عماجلاتاق0اسملاموهفمر$#طت•

ة=>ملاتاعماجلاروددكؤتتاق2اسمةع-سدامتع&بكلذوةمادتسملا
>?
ةBمنتوةBلحملاةعانصلار=JطتبراHتبإلاوعاد2إلاطDروعمتجملاةBمنت@
ةمزاللاتاددحملاو]ZياعملاعضولناجللBكشRمتدقوPحملاداصتقإلا
.ة=>ملاتاعماجلا2تاعاطقلاةفاP@bعتاق2اسملاەذهذBفنتل

2020-2021

-LM2020ماجلاماعلا0ة$KملاتاعماجلاHIJبتاق0اسمتسقالطا•2020-2021
تاقا2اسملاكلتتلمش.ةسفانملالالخنمر$#طتلاراعشتحت2021

?<تاعماجلالضفأ
ةق2اسموk@2020-2021اردلاماعللدادعتسسالا@

?<ةعماجلضفأ
عقوملضفأ–دجتسملاانوركسو]ZفتاBعادتةهجاوم@

?wوuZvلا
?<ةعماجلضفأ-ةئ}بللةقyدصةعماجلضفا–@

ثوح-لا@
ة=>2ةروصعضولبالطلاةق2اسم-ةعانصلا2ةط-ترملاةBقBبطتلا
.ة=رادإلاةمصاعلل

The 
Applicable 
Published 
Research 

Innovation 
and linkage 
to the 
Industry 

 عادب"ا
 هطابتراو
ةعانصلاب

 ثاحبأ
 ةيقيبطت
ةروشنم

The 
Implemented 
Project
Linked to 
Society  

Brand, 
Marketing  
and 
University 
Website

Preparati
on for the 
new 
academic 
year  

Eco-
friendly 
University

 عقو@او قيوستلا
  ينورتكلا
ةعماجلل

 يقيبطت عورشم
عمتKاب طبترم

 ماعلل دادعتس"ا
ديدPا يساردلا

 ةعماج
 ةقيدص
ةئيبلل

 ةقباسم
 ةمصاعلا
ةيرادTا

 ةقباسم
 ةرازو
عافدلا

 ةقباسم
 ةرازو
 عافدلا
ةيلخادلاو



 A@اعلا مKلعتلا رGزو بئان بصنم A@وت لالخ تازاجنالا م5أ
تاعماجلا نوئشل NAلعلا ثحLلاو
bMاعلام5لعتلاةرازولة5موقلاتاعوX\ملال5<أتZعفاWXإلا•

-?]�ملعلا–ةلالجلا–ناملسكلملا(ةدdدجلاة5ل<ألاتاعماجلاو
?]Zهجتلالخنمk@2020اردلاماعللدادعتسإلل)ةدyدجلاةروصنملا
مظنلاثدحأ�احتةBكذتاعماجكاهلBهأتواهث}ثأتواهشروواهلماعم
?<ةBملاعلا

عمضوافتلاكلذكو�لعلاثح-لاو@�اعلاومBلعتلالاجم@
?<ةBملاعلاتاعماجلاضع2

تاجردلاحنم2ةكراشمللاBناملاواZvلجنا@
.ةBملعلا

2020-2021

ةع2رألا ة0ل.ألا تاعماجلا نم روص



�jعسوتلا•
تاعماجلاەذ`طxروا`Rpjهجتةعmاتموة%جولونكتلاتاعماجلاءاش�إ5

mرموهفمل%عفتولمعلاقوس¨ةط6ترملاتاصصختلاxاونلاطªة%م�دا»ألا
نامضلة%نفلاةعmاتملاماهملاەذ`لمش¬وة%عانصلاتاجا%تحإلاmة%ملعلاو
اقفواهئاش�إ

®
دادعالةلlشمةنجلةسائربكلذوة%ملاعلاتالدعملاوRpياعملل

ة%جولونكتلاتاعماجللةعmاتملاوم%يقتلالامعاةعmاتموتاددحملاوRpياعملا
�jةد�دجلا

5tنمال:
oة%جولونكتلاةعماجلاmأنمسداسلاvتwxر.
oة%جولونكتلاةعماجلاmةد�دجلاطويسأ.
oة%جولونكتلاةعماجلاmةد�دجلاة6يط.
oبة%جولونكتلاةعماجلاRSبرعلاج.
oة%جولونكتلاةعماجلا¨µ́د%عسروبق.

نالا ()'ح-2021

01

02

03

 ءاشنا ةيؤر قيقحتل لمعلا رواحمو تايلآ
  ةيرصملا تاعماجلاب عسوتلاو

 تاسسؤم نم ةلودلا تاجايتحا
اهطامنأو يلاعلا  ميلعتلا

ةفلتخملا ةيفارغجلا ميلاقألا يلع جماربلا عيزوت

 ةاونلا لثمت يتلا )سيردتلا ةئيه+ بالطلا( ةيرشبلا دراوملا
ةيميلعتلا تاسسؤملا هذه ةيساسألا  

ةيجولونكتلا اتلدلا ةعماجةيجولونكتلا فيوس ينب ةعماج



 A@اعلا مKلعتلا رGزو بئان بصنم A@وت لالخ تازاجنالا م5أ
تاعماجلا نوئشل NAلعلا ثحLلاو

يرامعملام5مصتلاتنمضتة$Kملاتاعماجلاءاشhإلة$ؤرعضو•
ة5موكحلاتاعماجلانمةقثoنملاوةدdدجلاة5ل<ألاتاعماجللد$nفلا

ةBلودلا]Zياعملافدهتس�ثBح2تاعماجلاكلتدBفنتةع2اتمو
.تاعماجلاكلتبقاحتلالل?]�=>م]Zغو?]�=>مبالطبذجفدهتس�و
?<ةنورملا2مBمصتلاطDرو

.ەدحPعةعماجل2HتامBمصتلاوجما�Zلا@

2020-2021

ةلاعفلا ةكراشملا
Effective 
Participation

ةیؤرلا

 تاعماجلا
 تاعماجلا ةیموكحلا

 ةیلھالا

 لماكتلا قیقحت يلا ةیلھالا تاعماجلا ءاشنا فدھی
 قیقحت فدھب ةیلھالا تاعماجلا و مالا تاعماجلا نیب

2030 يلاعلا میلعتلا ةیؤر

عادبإلاو ةدایرلا
ةمادتسالا

 ةیعجرملا
ةیلودلا  تاصصختلا لماكتلا

ةلخادتملا

 تاظفاحملا م4لاقألا

7 27 

تاعماجلا
 ة4موكحلا

27 

   ة12"علا -م ة#روهمج ةط#"خ

 تاعماجلا
 ة2موكحلا

ةيلهألا تاعماجلا ءاشنا



2021-2021

ةسارد�عدمتعتة%ل`ألاتاعماجلاmجماRSلارا%تخالة%جهنموة%لآعضو•2020-2021
�jتاRpغتلاوم%لاقألtتاجا%تحا

اهتنراقموة%ل6قتسملاوة%لاحلافئاظولا5
mلاRSةحاتملاة%لاحلاجماmة.�ملاتاعماجلا.

ةفاmlسºردتلاةئي`ءاضعأنمةمزاللادادعاةساردلة%جهنمعضو•
لالخنمكلذوزجعلاوضئافلاباسحوة%موكحلاة.�ملتاعماجلا
ةفاmlبالطللة6س�لاmسºردتلاةئي`ءاضعأة6س�لة%ملاعلاتاµ½ؤملا
.ة.�ملاتاعماجلاmةعزومتاصصختلا

 ةیعماجلا جماربلا
 ةحاتملا

 تافورصمب
 تاعماجلاب
  ةیموكحلا

  ةئشانلا ةیفیظولا راودألا
لمعلا تالاجم يف

يداصتقالا ىدتنملل اعبت(
)يملاعلا 

 يملعلا ثحبلا و يلاعلا میلعتلا ةرازو
 ةیلھالا تاــــــعماجلا   ةیموكحلا تاعماجلل ةعباتلا ةیلھالا تاــــــعماجلا ءاــشنإ عورشم

 و ةحاتملا ةیعماجلا جماربلا 
لمعلا تالاجم فدھتست يتلا

 و ةیفیظولا راودالا راركت
اھتیمھا

 و ةحاتملا جماربلا
 راودا اھل يتلا

ةئشان ةیفیظو

 تاحرتقم
 جماربلل
 ةئشانلا

 ریغ جمارب
 اھل نكل و ةحاتم

ةیمھأ

 يملعلا ثحبلا و يلاعلا میلعتلا ةرازو
 ةیلھالا تاــــــعماجلا   ةیموكحلا تاعماجلل ةعباتلا ةیلھالا تاــــــعماجلا ءاــشنإ عورشم

عمتجملا ةمدخل جھانم   

 .لامعألا ریوطت1.

 .ءاذغلا ةجلاعم2.

 .ةیعامتجالا مولعلا3.

 ءانبلا ةسدنھ4.

 ةیرامعم قئادح قیسنت5.

 نارمعلاو ةیئیبلا ةرامعلا6.

 يویحلا ةیبطلا ةیتامولعملا7.

 تانایبلاو رتویبمكلا مولعو داصتقالا8.

 تانایبلا لیلحت ملع9.
 يباسحلا داصتقالا10.
 ةینورتكلإلا لامعألاو يمقرلا قیوستلا11.
 ةیلودلا تاقالعلا و لامعألا ةرادإ12.
 ةماعلا ةسایسلا جمانرب13.
 تاعورشم ةرادا14.
 ةطسوتملاو ةریغصلا تاعورشملا ةرادإو لامعألا ةدایر15.
 )نویزفلتلاو مالفألاو ةفاحصلاو مالعإلا( يریھامجلا لاصتالا16.
 ةماعلا تاقالعلاو نالعإلاو ةیاعدلا17.
 عینصتلا و داوملا ةسدنھ18.
 .يجیتارتسالاو يمقرلا قیوستلا19.
 يمقرلا لوحتلا20.
 .میظنتلاو ةرادإلا21.
 .لامعألا ریوطت22.
 .ةاماحملا23.
 .يلاملا لیلحتلا24.
 ةیمقرلا ةددعتملا طئاسولا جمانرب25.

يملاعلا قاطنلا يلع زیمت تاذ جھانم  

 ةیویحلا ایجولونكتلاو ةیعانصلا ةقیقدلا ءایحألا ملع1.

 ةیئیزجلا ایجولویبلاو رتویبمكلا مولع2.

 ةیلاملا ایجولونكتلا3.

 ةیتامولعملل ونان4.

 يلود نوناق5.

 ززعملاو يضارتفالا عقاولا6.

 داعبألا ةىیعابر ةعابط7.

 .ءایشألا تنرتنإ8.

 .ةمخضلا تانایبلا9.
 ةیبطلا ةسدنھلا10.
 .ينورتكلالا تامولعملا نمأ11.
 ةیثارولا ةسدنھلاو تانیجلا ایجولونكت12.
 ةحصلا و ةخوخیشلا و ةیحصلا ةیاعرلل تاتوبورلا ایجولونكت13.

 .ةیلقعلا
 يجولویبلا عینصتلا14.
Block chain لا ایجولونكت15.
 ةیمقرلا تالمعلا16.

ةیمیلقإلا دراوملا ةیمنتل جھانم  

 .ةیعارزلا تادعملا1.

 .يربلا لقنلا2.

 .ةیتسجوللا تامدخلاو دیروتلا ةلسلس3.

 .ةئیبلا ةیامح4.

 ةیمقرلاو ةیكذلا ةعارزلا5.

 يكمسلا عارزتسالا ایجولونكت6.

 ةیتامولعملل ونان7.

 ةفایضلاو ةحایسلا ةرادإ8.

 ةیعارزلا لامعألا ةرادإ9.
 ةیئیبلا ةیتامولعملا10.
 ثارتلاو راثآلا ملع11.
 ةیرحبلا مولعلا12.
 .ةیئاشنإلا نداعملا لامعأ13.
 براوقلاو نفسلا ةنطابق14.
 ةیرارحلا ةقاطلا يف صصختلا عم( ىوقلا تاطحم ةسدنھ15.

 )ةیوونلاو ةیئاملاو
 لورتبلا ةسدنھ16.

ةددجتملا ةقاطلاو ةقاطلا جمانرب  
ةیفارغجلا ةیتامولعملا  
رتویبمكلا مولع عم طیطختلاو ةیرضحلا مولعلا  
تارایسلا ةسدنھ  
ءاضفلاو ضرألاو ایجولویجلا  
هایملاو يضارألل ةلماكتملا ةرادإلا  

ينھملا میلعتلا  
ةیرضحلا ةیمنتلاو ناكسإلا  

 ةیمكلا ةبسوحلا .26
 ایلمعم ةجتنملا ةیذغألا .27
 يبطلا ریوصتلا .28
 ةیئیزجلا ةیویحلا ایجولونكتلا .29
 ةزھجألاو ةیعانصلا فارطألا ایجولونكت .30

ةیضیوعتلا
 ةیروفلا ةمجرتلا .31
  فزخلاو جاجزلا .32
 ءایزأ میمصت.33

 .تاقیبطتلاو جماربلا ریوطت•
 .تاتوبورلا ةسدنھ•
 .ةلآلا ملعتو يعانطصالا ءاكذلا•
 تالاصتالا مظن ةسدنھ•
 ةیبوساحلا تایوغللا•
 ةتمتألاو سكنورتاكیملا ةسدنھ•
 .ءارضخلا ينابملاو مادتسملا ءانبلا ةرادإ•
 يمقر روكید•

 يمقر يلح•
 .تایلمعلا ةتمتأ•
 .ةثارولا ملعو ءایحألا ملع•

 بالـطلا ددع وھ -: دیقلا لدعم
 يلاــعلا میــلعتلا يــف نیدــیقملا

 نــس يــف ناكــسلا ددــع يــلع
 ةحیرـــشلا ( يعماـــجلا میـــلعتلا
. ) 22-18 ةیرمعلا
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2021-2022

ةفاmlسºردتلاةئي`ءاضعأنمةمزاللادادعاةساردلة%جهنمعضو•
لالخنمكلذوزجعلاوضئافلاباسحوة%موكحلاة.�ملتاعماجلا
ةفاmlبالطللة6س�لاmسºردتلاةئي`ءاضعأة6س�لة%ملاعلاتاµ½ؤملا
.ة.�ملاتاعماجلاmةعزومتاصصختلا

ث%حmة%ثح6لاد`اعملاوتاعماجلاmة.�كفلاسرادملاءانبلةطخعضو•نالا ()'ح-2021
تاصصختنمة.�ملاتاعماجلالخادلlشملالمعلاق.�فموق�
تاصصختلارفاضتبلطتتة%عمتجمتالlشملح�5علمعلاmةفلتخم
عبارلال%جلاا%جولنكتتا�دحتوةقاطلاتالlشملثماهيلعءاضقلل
mة.�ملاتاعماجلا.

ة(:ملا تاعماجلا5 ة$ملعلا 2ة(1كفلا سرادملا ن()كت ة$لآ 

ق$*فلا ن$#كت

ةفرعملا لقنق$*فلا د.دحت

ب$ردتلا

ة/.م ةعماج*ةسسؤم ٦-٣

 ماسقأ نم دحاو ق/1ف
 سفن نم ةفلتخم

ةسسؤملا

ةفلتخملا مولعلا تاعاطق 

متامtة.ؤرعضولءاRSخلانمةنجلل%كش�لدادعاةساردلة%جهنمعضو•
�jءد6للةنجلل%كش¬

ةموظنملاطxروراlتبالاةموظنملة%لأعضو5
ةكراشممتو.opjمداقلاتاونسلاثالثلالالخةعانصلاmة%م%لعتلا
ەذ`تمدختساوغباونلاون.�كتبملار.wطتقودنصعمةنجللاتاجرخم
ەذ`نم٥ذ%فنتمتوقودنصلاmةفلتخملاجماRSلام%مصتلة%ج%تاRDسالا
.٢٠٢٢٢ماعلالالخا`ذ%فنتفدهتسملانمCD5لاجماRSلا



ة%موقةك6شلالخنمي�ملايرق6علاة%م�دا»اءاش�إلةسارددادعا•
عمتجملاتاجا%تحانمض�امopjmيجراخللةساردلاة%عونبمتهتopjغmانلل
tةك6شلاەذ`تاجرخمط6ترتامmمإلاlلخادةحاتملاتا%ناtم%لاقأل.
�jو

ة.ؤرعضوبصتختوةرزاولالخادةنجلل%كش¬متددصلااذ`5
�مم%لاقأmيرق6علاةك6شذ%فنتتا%لأد�دحتوةرادإلاوذ%فنتلل
مهنكمتلمهفاش�vاو

opjغmانلاة%م�دا»اءاش�Åبopjمتهملاوopjثحا6لاب.ردتللمعشروللدادعالا•
ءاRSخلانمد�دعلااهيقل�ة%م�دا»الاەذ`ءاش�اركف�5عةرازولالخاد
بالطلاب.ردتلة%م�دا»ا45اةفاضلاm..)نالاCD5حشرو٣(opjيلودلا
mالة.�ملاتاعماجلاvلمعلاقوسلمهل`ؤتتاراهمباس�.



 A@اعلا مKلعتلا رGزو بئان بصنم A@وت لالخ تازاجنالا م5أ
تاعماجلا نوئشل NAلعلا ثحLلاو

تلمشاBًلودة$Kملاتاعماجلافr5صتعفرللمعةطخةع0اتموعضو•نآلا ()'ح-2020
لثمف�Bصتل2HتاعماجلامBيقتPعةرثؤملالماوعلا>حة=ؤرلاەذه
ة=>ملاتاعماجلا@Pثمم?]�بلمعشرودقع-@�ودلا¡ �لاوةعمسلا

?<ءا�Zخو
ف�Bصتعفر@Pعلمعلاةفاقث¡ ¤و?]Zفحت-ددصلااذه@

فعضلاطاقنوةوقلاطاقنةشقانملتاBلاعفلمع-ة=>ملاتاعماجلا
دحآروهظاهمهأناbتازاجنإلانمدyدعلاPعةطخلاەذهرمثادقو
.ملاعلايوتسمPعةعماج١٠٠لضفأنمضة=>ملاتاعماجلا

 ذ.فنتل ءا[Zخلا عم تءاقل
عفرل ةعوضوملا ة%ؤرلا
 تاعماجلا ف.�صت
ة%nملا

4 university 31 university 5 university 13 university 4 university 65 university

2021



Rpغىرخألاتاعماجلاوة.�ملاتاعماجلاopjبة%لودلاتاقافتالا•نالا ()'ح2019
:تلمشCD5لاوة.�ملا
oشمة%م�دا»أجماربءاش�إRD4إتا%قافتالانمعاونألاەذ`فدهتةك

ةعماجلاوة.�ملاةعماجلاopjبجودزمÊكRDشم�85دا»أجمانربءاش�إ
�jءاوسة%Ëنجألا

-ا%لعلاتاساردلاوأسو.رولا6lلاةلحرم5
o4إتا%قافتالانمعاونألاەذ`فدهت:ة%م�دا»الاجانملادامتعا

CS5نجإلابناجلاب.ردتوفاµ½إتحتةك.µ́لاةعماجلاجهنمدامتعإ
.ي�ملابناجلانمم%يقتلاوسºردتلاءانثأ
oمµ́تاعوmشمة%ثحRDفدهت:ةكxلاتا.قافتالانمعاونألاەذs[7نوكت

��ةداع
ةك]Zشمة.ثح^تاعو��م~عدقاعتلليذ.فنتلوكوتوربل�ش7

oدا�الدا,تb;7:فدهتxءاضعأوبالطلالدا,تتا.قافتالانمعاونألاەذxةئي
ة.¢نجألاةعماجلاوة%nملاةعماجلا���بس ردتلا



ة.�ملاتاعماجلاmتاصصختلاددعتموة%ن¢بلاجماRSلاركفس�سأت•2021-2021
opjثحا6لاب.ردتلا%لاRDسأmتاعماجلادحآنمءاRSخةوعدmتأدCD5mلاو
�jا`التنيالنوأتا�jاحمmرهشأ3ةدملن.�ملا

م�دقت45اتلاماعلا5
تاعماجلاءاش�ا�5عopj.�ملاopjثحا6لاب.ردتليرخأة6.ردتةرود
.ة%ن¢بلاجماRSلاو



قفارملاوة5نارمعلاتاعمتجملاوناvسإلاةرازوعمنواعتلا0ة5لأعضو•
عمتاوطخ4لالخنمتاBلحملا2ص5خا~{لارادصإةموظنمذ5فنتل
@Pع>تقت@vلاوةموظنملاەذه@�ة=>ملاتاعماجلاماهمدyدحت
ءانبلاصBخارترادصإلةمزالاةBنفلار=راقتلاةزاجاوةBنفلاتاعجارملا
.ةفلتخملاتاراقعلا2

12 ةعماجلا رودل حيضوت
 ص8خا56لا رادصا 3

 

 ل'لدلا دادعا

 ءا'حالل يداشرالا
ندملا5 ة'نكسلا

 

 ة'حالص نا'ب دادعا

 ة'حانلا نم عقوملا
 ة'ط'طختلا

ة'ئانبلا تاطاCDشالاو

 

 ةعجارملا و صحفلا

 تاموسرل ة'نفلا
ص'خاCDلا

123
Gوتتل تاعماجلا0 ةسدنهلا تا7ل= لخاد " ة7ق7بطت ثوح0 ةدحو " ءاش'ا متي *

H
Pلا0 ةصاخلا ة7نفلا ماهملا ة7لوئسم 

Q
.ص7خا

  ة>لاتلا ة>نفلا ماهملا تاعماجلا3 صاخلا عباطلا تاذ تادحولا %$وتت

 صيخارتلا رادصا ةموظنم يف ةعماجلا رود 

ناHسإلاةرازوعمنواعتلا2صBخاZvلارادصاةBلا2ةصاخلالمعلاشرونمروص
ةBنارمعلاتاعمتجملاو



>حتلمش@vلاوةرازولالخاد5�Mظنتلاويرادالال5vهلار$#طت•2021-2021
جمدوأفذحاهالتةرازولالخادةفلتخملاتارادإلاوتادحولاماهمل
يرادإلاجردتلادyدحتو.ضع-لااهضع2عماهماهمه2اش¯ت@vلاتارادإلل
.ةرازولانمةمدخلال-قتسمللهس�لمش²

/3لعلا ثح0لاو /.اعلا م+لعتلا ر#زو

23واعمو يدعاسمر)زولا  باون
ر)زولا  4

)ا7لعلا سلاجملا (4>اعلا م7لعتلا ة7ضوفم

M4لعلا ثحJلا عاطقم7لعتلا عاطقر)زولا بتكم نوئش عاطق
 تا7قافتالاو تاثعJلا عاطق

ة7لودلا
مئادلا ل7كولا

نمألا  ع.أةم3وحلاو ة/لخادلا ةعجارملا  ع.أ

 تامدخلل.م.أ

ة/بالطلا

  نوئشل.م.أ

تاعماجلا

 لوبقلاو قيسCتلل .م.أ

Jاعلا م/لعتلاL
M

 م/لعتلا نوئشل.م.أ

OPفلا
M

 دQاعملا نوئشل.م.أ

 ةصاخلاو

 زSارملا ةعJاتم  نوئشل م.أ

Xاقثلا نواعتلل.م.أة/ثحVلا تائيهلاو دQاعملاو
P

M

نيدفاولا بالطلا نوئشل .م.أ

Xاقثلا ل/ثمتلاو تاثعVلل.م.أ
P

M

 تامولعملا مظنل .م.أ

[قرلا لوحتلاو
M

a`لا دراوملل.م.أ
b

cة

 ة/لاملا و ةcرادالا نوئشلل م.أ

  ة/سدنهلاو

ةلقتسملا  تاهجلا

gسالا ةرادالا
h

ة/ج/تا
ة/نوناقلا نوئشلل ع.أ

ثراوlلاو تامزألا ةرادإ

م/يقتلاو ةعJاتملا

aملا ةرادإ
b

تاعو

gسالا ط/طختلا
h

 pqM/تا

تاسا/سلا معدو

ةtذVفنت ةcراتركس

OPف بتكم
M

 ةماع تاقالع

مسارمو

wالعإ بتكم
M

 

[سر ثدحتمو
M

 ة/ناملرب نوئش

}ا/س لاصتاو
M

 تاقالع

ة/لود تاقافتاو

~{نطاوم ةمدخ
P

 تاعماج

ة/موكح

 ةصاخ تاعماج

ة/جونكتلا تا/لÄلاةصاخ دQاعمة/لQأو

 ةغللا عمجم

ة/78علا

 ا/لعلا ةنجللا

بالطلا ة>اعرل
 تاسا/س ةدحو

 ة/منتلاو م/لعتلا
ةمادتسملا

 دهعم

 دادعا
ةداقلا

 ة/نطولا ةنجللا

وكسMويلل

STDF/STIFA

Vمت ةئيXYل 
 مولعلا مولعلا

 ا/جولونكتلاو

را_تبالاو

 ة*اعرلل ع.أ
بالطلل ة/حصلا

 ةطش4ألا ع.أ
 تامدخلاو
ة/بالطلا

 تاداحتالل عأ.
ة/بالطلا

 قيس?تل ع.أ
 بالط لوبق
 ةماعلا ةJKناثلا

 تاداهشلاو
ةلداعملا

 قيس?تل ع.أ
 تاداهشلا لوبق
ة/نفلا

 نوئشل ع.أ
 دSاعملا

  ص/خاTUلاو
  معد قودنصو
دSاعملا

 نوئشل ع.أ
 بالطلا

تاناحتمالاو

 نوئشل ع.أ
 تاعماجلا
 ةصاخلا

ة/لودلاو

 نوئشل ع.أ
 تاعماجلا
ة/موكحلا

 نوئشل ع.أ
 تاعماجلا
ة/لSألا

 نوئشل ع.أ
 تاعماجلا
ة/جولونكتلا

 مظنل ع.أ
 ةعaاتمو لوبقلا
cdeجbKخلا

 دراوملل ع.أ
 ةghiKلا
ةعaاتملاو

ة/فاقثلا تاقالعلل ع.أ

 تائيهلل ع.أ
ة/لودلا تامظنملاو

ة/فاقثلا ثوحkلا ع.أ

 opاملا فاmiالل ع.أ
cdeثوعkملا ة*اعرو

 فاmiإلاو داف*إلل ع.أ
tpلعلا

veاقثلا ل/ثمتلل ع.أ
p

 بالطلا ةطش4أل ع.أ
نيدفاولا

 حنمو لوبقل ع.أ
نيدفاولا بالطلا

ةKرادالا نوئشلا ع.أ

 ة/لاملا نوئشلا ع.أ

ة/سدنهلا نوئشلل ع.أ

 تاقاقحتسالل ع.أ
ا*ازملاو

 دراوملا تا/لمعل ع.أ
ةghiKلا

p{سؤملا رJKطتلل ع.أ

 ة/منتو ةرادإل ع.أ
بSاوملا

 ة/ساسألا ة/?بلل ع.أ
تامولعملا cdeمأتو

 تاق/بطتلاو مظنلل ع.أ
Åeفلا معدلاو

p

 رKراقتلاو ءاصحإلل ع.أ
ÖeوÑTUلإلا hi?لاو

p

OPفلا بتكملل م.ا
M

 نوئشل 

[لعلا ثحVلا
M

 ة>اعر قودنص

ن7Yكتبملا

 سلجملا

 gعألا
 زhارملل
ة/ثحjلا

 ة/م>داmا

 ثحjلا
opلعلا

@�لعلا ثح-لاو @�اعلا مBلعتلا ةرازو لBHه ر=Jطت

/3لعلا ثح0لاو /.اعلا م+لعتلا ر#زو
23واعمو يدعاسمر)زولا  باون

ر)زولا  4

)ا7لعلا سلاجملا (4>اعلا م7لعتلا ة7ضوفم

M4لعلا ثحJلا عاطقم7لعتلا عاطقر)زولا بتكم نوئش عاطق
 تا7قافتالاو تاثعJلا عاطق

ة7لودلا
مئادلا ل7كولا

نمألا  ع.أةم3وحلاو ة/لخادلا ةعجارملا  ع.أ

 تامدخلل.م.أ

ة/بالطلا

  نوئشل.م.أ

تاعماجلا

 لوبقلاو قيسCتلل .م.أ

Jاعلا م/لعتلاL
M

 م/لعتلا نوئشل.م.أ

OPفلا
M

 دQاعملا نوئشل.م.أ

 ةصاخلاو

 زTارملا سلجم  نوئشل م.أ

Yاقثلا نواعتلل.م.أة/ثحWلا تائيهلاو دQاعملاو
P

M

نيدفاولا بالطلا نوئشل .م.أ

Yاقثلا ل/ثمتلاو تاثعWلل.م.أ
P

M

 تامولعملا مظنل .م.أ

^قرلا لوحتلاو
M

abلا دراوملل.م.أ
c

dة

 ة/لاملا و ةdرادالا نوئشلل م.أ

  ة/سدنهلاو

ةلقتسملا  تاهجلا

hسالا ةرادالا
i

ة/ج/تا
ة/نوناقلا نوئشلل ع.أ

ثراوmلاو تامزألا ةرادإ

م/يقتلاو ةعJاتملا

bملا ةرادإ
c

تاعو

hسالا ط/طختلا
i

 qrM/تا

تاسا/سلا معدو

ةuذWفنت ةdراتركس

OPف بتكم
M

 ةماع تاقالع

مسارمو

xالعإ بتكم
M

 

^سر ثدحتمو
M

 ة/ناملرب نوئش

|ا/س لاصتاو
M

 تاقالع

ة/لود تاقافتاو

�~نطاوم ةمدخ
P

 تاعماج

ة/موكح

 ةصاخ تاعماج

ة/جونكتلا تا/لÅلاةصاخ دQاعمة/لQأو

 ةغللا عمجم

ة/78علا

 ا/لعلا ةنجللا

بالطلا ة>اعرل

 تاسا/س ةدحو

 ة/منتلاو م/لعتلا

ةمادتسملا

 دهعم

 دادعا

ةداقلا

 ة/نطولا ةنجللا

وكسMويلل

OPفلا بتكملل ةماعلا ةرادإلا
M

 عاطقلا سÑئرل 

تامدخلاو ة/منتلا ق

 ة/سدنهلا نوئشلل .م.أ

ةdرادالاو

ةdرادالا ة/منتلل م.أ

ة/لاملا نوئشلل.م.أ

OÜيبلا نمألاو مالعالل .م.أ
M

QRفلا بتكملل .ع.أ
S ئرلUعاطقلا س

STDF/STIFA

 لàمت ةئي^

 مولعلا مولعلا

 ا/جولونكتلاو

راgتبالاو

 ة*اعرلل ع.أ
بالطلل ة/حصلا

 ةطش4ألا ع.أ
 تامدخلاو
ة/بالطلا

 تاداحتالل عأ.
ة/بالطلا

 قيس?تل ع.أ
 بالط لوبق
 ةماعلا ةJKناثلا

 تاداهشلاو
ةلداعملا

 قيس?تل ع.أ
 تاداهشلا لوبق
ة/نفلا

 نوئشل ع.أ
 دSاعملا

  ص/خاTUلاو
  معد قودنصو
دSاعملا

 نوئشل ع.أ
 بالطلا

تاناحتمالاو

 نوئشل ع.أ
 تاعماجلا
 ةصاخلا

ة/لودلاو

 نوئشل ع.أ
 تاعماجلا
ة/موكحلا

 نوئشل ع.أ
 تاعماجلا
ة/لSألا

 نوئشل ع.أ
 تاعماجلا
ة/جولونكتلا

 مظنل ع.أ
 ةعaاتمو لوبقلا
cdeجbKخلا

 دراوملل ع.أ
 ةghiKلا

ةعaاتملاو

 م/يقت ةعJاتملل ع.أ

 ءادالا

hلل ع.أ
i

 ص/خا

ةعJاتملاو

äاâdلا داتسالل ع.أ
P

M

ثادحتسا

لقن

noسم Tdغت

ة/فاقثلا تاقالعلل ع.أ

 تائيهلل ع.أ
ة/لودلا تامظنملاو

ة/فاقثلا ثوحqلا ع.أ

 toاملا فاriالل ع.أ
cdeثوعqملا ة*اعرو

 فاriإلاو داف*إلل ع.أ
noلعلا

xeاقثلا ل/ثمتلل ع.أ
o

 بالطلا ةطش4أل ع.أ
نيدفاولا

 حنمو لوبقل ع.أ
نيدفاولا بالطلا

ةKرادالا نوئشلا ع.أ

 ة/لاملا نوئشلا ع.أ

ة/سدنهلا نوئشلل ع.أ

 تاقاقحتسالل ع.أ
ا*ازملاو

 دراوملا تا/لمعل ع.أ
ةghiKلا

o~سؤملا رJKطتلل ع.أ

 ة/منتو ةرادإل ع.أ
بSاوملا

 ة/ساسألا ة/?بلل ع.أ
تامولعملا cdeمأتو

 تاق/بطتلاو مظنلل ع.أ
Çeفلا معدلاو

o

 رKراقتلاو ءاصحإلل ع.أ
ÜeوÖTUلإلا hi?لاو

o

 م/لعتلا ةرازو ماع ناويد

Lاعلا
M

 ة>اعر قودنص

ن7aكتبملا

 سلجملا

 nعألا

 زoارملل

ة/ثحqلا

فذح  

عم جمد

عم جمُد

 ة/م>داtا

 ثحqلا

vSلعلا

ةرازولا لBHهل اهحاZvقا مت @vلا تا]Zغتلا



2021-2021

ةمادتسملا ة*منتلاو 23اعلا م*لعتلا تاسا*س معد ةئي!
The Authority of Supporting Policies and Achieving Sustainable Development Goals in 

Higher Education 

ل7قتسملا فا012ساو تاسا,سلا معد عاطق
Sector of policy support and future foresight

<@ودلا <=>دا;ألا دامتعالا عاطق
Sector of Commission for International 

Academic Accreditation

 ةمادتسملا ة,منتلا ثوحTو تاراش0سالا عاطق
Consulting and sustainable development research  Sector 

1

2

3

 مBلعتلا تاساBس معد ناBك س¶سأتو تاعو¡ ملا ةرادإ ةدحو ةلBHه ةداعإ
)دyدجلا لBHهلا( ةمادتسملا ةBمنتلاو @�اعلا

لالخنمتاعوX\ملاةرادإةدحول5�Mظنتلاويرادالال5vهلار$#طت•
?<ةحجانلابراجتلا>حةدحولااههجاوت@vلاتاyدحتلادyدحت

ەذهلثم@
ةصتخمماسقأثالثلمشRة=¹كرمةدحولمش�لBHهحاZvقامثتادحولا

تلمشو.@�اعلامBلعتلاتاسسؤملتاساBسعضوومBلعتلار=JطتباهعBمج
-ةلماHتملاتاراش¯سالاوةBموقلاتاعو¡ ملاةرادإةحZvقملاةدحولاماسقا
ثوح2ةرادإ-ةBنوناقلاةBعجرملاوةyداصتقالاىودجلاتاساردةرادإ
.ةمادتسملاةBمنتلا

دامتعالل ل34أتلاو ةدوجلا معد عو&%م .١

>;:متلا معد عو&%م .٢

ةدDدجلا جماA:لا ةع<اتم عو&%م .٣

مKLقتلاو سا4قلا زكرم عو&%م .٤

تامولعملا ا4جولونكتو مظن رKLطت عو&%م .٥

ا4جولونكتلا تا4لXلا رKLطت عو&%م.٦

]Zودلا دامتعالل لماعملا ل34أت عو&%م .٧

تاسا4سلا معدو ]4cAتاb:سالا ط4طختلا ةدحو .٨

  تاعو34ملا ةرادإ ةدحول م*دقلا ل%$هلا



قلعتملاو2019ةنسل1792مقرءارزولاسلجمس¶ئررارقلBعفت•
ادBهمتةBلامعلاةعماجلامBيقتور=JطتوةلBHهةساردلةنجللBكش¯ب
يرازولارارقلا2ةنجللBكشRمتدقو،ةBجولونكتةعماجكاهل=Jحتل

عورفةرا=¹لةBعرفناجللBكشRكلذكو5Ä1Ä2020خــــ=راتب98
.اهمBيقتلةعماجلا

2018ةنسل23مقرراHتبالاواBجولونكتلاومولعلازفاوحنوناقلBعفت•
تاروددقعارامث¯ساللةماعلاةئيهلاعملوكوتوربعيقوتلالخنم
ل=JحتوتاÉ¡bءاش¤الاتاعماجلا2س�ردتلاتائيهءاضعألةÇB=ردت
.ةBعانصتاعو¡ م@�امهتاراHتبا

2021

2019-2020

ةئيهنمل=Jمتبة=>ملاتاعماجلا2ةBثح2زÊارمءاش¤الةوعدلا•
نمدyدعلا2نارمعلاةمbوحلكلذوSTDFعاد2الاومولعلال=Jمت
ة=>ملاندملا

2021-2022

19 uni. Out of 
27 unii

38 cities from 27 
gov.

25 gov. from 27 
regionsمويفلا ةنيدم

ة&%$جلا

روهنمد

ةر2اقلا

حورطم ةنيدم

سمش *()ع ةعماج

ةر1اقلا ةعماج

ة.ردنكسالا ةعماج

مامحلا ةنيدم

حمقلا ا;:يم

ق7زاقزلا ةعماج

ق@زاقزلا

ىCDEلا ةلحملا ةنيدم

اطنط ةعماج

ةC7حAلا ة@م?دا=الا

ة@ردنكسالا ةنيدم

طويسأ ةنيدم

طويسا ةعماج

راودلا رفك

3

طولفنم ةنيدم

2

1

2 32

ةم)خلا #"ش

صوصخلا

اهنب ةنيدم

اهنب ةعماج 3

1مويفلا ةعماج

اطنط ةنيدم

طا;مد ةنيدم

ةروصنملا ةعماج 3

Qقالا

3

اخلط ةنيدم

ةروصنملا ةنيدم

انق ةنيدم

1
ةقدرغلا

ب2د ةنيدم

ناولج ةعماج

ردسلا سار

روطلا ةنيدم

PQخيشلا م

4
سVWسلا ةنيدم

سUVسلا ةعماج 1
\]بش ةنيدم

موCلا [

1ة@فونملا ةعماج

د@عسروب ةعماج

شW_علا ةنيدم

2
قوسد ةنيدم

ناوسأ ةنيدم

1ناوسأ ةعماج 1

ة;لعامسالا ةنيدم

ف67س 234ب ةنيدم

[fب ةعماج1
g سV@ف

ا;نم ةنيدم

ا8نملا ةعماج

يولم ةنيدم

2

جا2وس ةنيدم

جا9وس ةعماج

يداولا بونج ةعماج

() ةردا"م
 ةنيدملل ة567و عباط عضول ٢٠٢١ *

 اهلالخ متو ة7?ملا



نآلا ()'ح-2020

2014-2018

:ة0لاتلاناجللاةسائر

رارقلاةد�دجلاةر`اقلاmة%جولونكتلاةعماجلاس�ئرلامعأmمئاق•
.هخ.راتCD5ح٢٠٢٠رياني٢٠خــــ.راتب٢٥٣مقريرازولا

تاعماجلاmة%ثح6لاRpjمتلازvارملامعاةعmاتملةلlشملاناجللاةسائر•
USAIDنمةلومملازvارملاÏ5و)ةعارزلا–ەا%ملا–ةقاطلا(ة.�ملا

.ة%ك.�ماوة.�متاعماجopjبةvاÕµ́و

.هخ.راتCD5ح٢٠١٩نمةر`اقلابتكمسالmسمسراس�ئر•
45اعلام%لعتلار.wطتتاعوµ́مةراداةدحور.wطتةنجلةسائر•

�jةم`اسملل
.2020رياRSف27ة%كذلاتاعماجلللوحتلا5

اًق6طتا6يطش�لاوتاRpjهجتلاوءانبلالامعأةعmاتملة%نفلاةنجللاس�ئر•
فاµ½أللناجلل%كش�ب٢٠١٨ل.�بأ٢خــــ.راتب١١٤٢مقريرازولارارقلل
.ة%ثحmتاسسؤموتاعماجءاش�إلة%موقلاتاعوµ́ملاةعmاتمو

ة%م%لعتلاة%ملعلاopjسحتومعدوءادالام%يقتلناجللانمد�دعلاةسائر•
mlة%عماجلاوة%م%لعتلاتاسسؤملاةفاÙ5سË%لاثملال:
تاوطخلاةعmاتمو45احلاماعللتاناحتمالاطmاوضعضوةنجلةسائر•

تاحRDقمةسارد،تاعماجلاmلوبقلاة%لمعلا.wنسمتتCD5لاة.رودلا
.ة%لاحلاةموظنمللةد�دجلاتامدخلاضعmةنك%موة%فاضإ
تاعوµ́مةراداةدحولمعلة%ل6قتسمة.ؤرعضووم.wقتةنجلةسائر•

45اعلام%لعتلار.wطت



2013-2017

نآلا ()'ح-2000

نآلا ()'ح-2000

نآلا ()'ح1998

نآلا ()'ح1998

CD5ح٢٠١٣نماًرا6تعا�مد�دحكlسلCS5طلازكرملاةرادإسلجموضع•
.٢٠١٧ماع

ة.�ملاندملاوتاظفاحملانمد�دعللةلماشلاة%منتلايراش�سا•
-رwxتvأ٦ةنيدم-)د%شرةنيدم٠ةRpح6لاةظفاحم-�قألاةظفاحم(
.)ة%لعامسالاةظفاحم-ةقدرغلاةظفاحم

ijارمعلاط%طختللةماعلاةئيهلاm)أ(ةئفيراش�سا•
ةعmاتلا5

نماًرا6تعاةر`اقلا–سمشopjعةعماجتا%فش�سمليرامعملايراش�سالا•
.هخ.راتCD5ح١٩٩٨

.ةرامعلاة6عش¨ة.�ملاopjسدنهملاةmاقنبد%قميراش�ساسدنهم•

ijارمعلاط%طختلاة%عمجوضع•
.ة.�ملا5

.ة.�ملاopj.رامعملاopjسدنهملاة%عمجوضع•

لماlتمبتكم)نالmكرأ(يراش�سالابتكملاةرادإ�5جمس�ئر•
�jتاصصختلا

ةسدنهلاوي�jحلاط%طختلاوة%نارمعلاة%منتلاتالاجملا5
تاعوµ́ملاةرادÚوة%ئ¢بلاوة�داصتقالاىودجلاتاساردوة.رامعملا

أ(ة%ساسألاة%�بلاتاساردو
Û

نمكراشدقو.)هخ.راتCD5ح١٩٩٣ماعسس
�jبتكملالالخ

.ةما`ة%موقتاعوµ́مةدع5

.45اعلام%لعتلاةرازوبة�دا%قلافئاظوللةمئادلاةنجللاة.wضع•

:ة0لاتلاناجللاة;:ضع

2019

نآلا ()'ح2016

2019

نآلا ()'ح2014

رياني١نمارا6تعار.�حلاق.�طثاحmأوتاساردزكرمةرادإسلجمة.wضع•
.تاونسسمخةدمل٢٠١٩

.هخ.راتCD5حRS٢٠١٩مفوننمة.�ملاتاعماجلل�عألاسلجملاmوضع•

نميراضحلاقيس�تللÜ5وقلازاهجللا%لعلاة%ملعلاة%نفلاةنجللاوضع•
.هخ.راتCDح٢٠١٦

س�ئرد%سلاةسائربة%نارمعلاة%منتلاوط%طختلل�عألاسلجملاmوضع•
عضونعلوئسملاسلجملاو`وهخ.راتCD5ح٢٠١٤نمءارزولا
.ة%ل6قتسملاة%نارمعلاة%منتلاططخوتا%ج%تاRDسا

تAا@?لفلا تاعامتجا



 ةيلك ديمع بصنم يلوت لالخ تازاجنالا مهأ
سمش نيع ةعماج ةسدنهلا

:تلمش@�ودنواعتتالوكوتربعيقوت•2014-2019

oةلثممسمش?]�عةعماج?]�بنواعتلوكوتوربعيقوت>?
ةدحو@

Pعألاسلجملا?]�بوة=رامعملاثوح-لاوتاساردلاوتامBمصتلا
ةBموقلاتاعو¡ ملاوة=راش¯سالاماهملا2ماBقلل>قألاةنيدمل
اذهPععيقوتلا2ماقوةنيدمللةلماشلاةBمنتلاتاجرخمل
ءاوللادBسلاوقبسألاةعماجلاس¶ئرد-علا@PعÄد.ألوكوتو�Zلا
.>قألاظفاحمجÐف]ZمسÄروتكدلا

oةلثممسمش?]�عةعماج?]�بنواعتتالوكوتوربعيقوت>?
ةدحو@

كلذولقنلاةرازو?]�بوة=رامعملاثوح-لاوتاساردلاوتامBمصتلا
متوة=>ملاةyدyدحلاكHسلاتاطحملةBل-قتسمة=ؤرعضول
سمش?]�عةعماجس¶ئرردÒ@2زدمحأÄد.أ?]�بلوكوتو�Zلاعيقوت
.قبسألالقنلار=زوروصنمدمحمÄدBسلاوقبسألا

oقافتاعيقوتBمتلازكرمءاش¤إلتاZ[?2ةقاطلاHلBعةعماجةسدنهلاة�[?
.ةBك=ÐمألاةدحتملاتاyالولاMIT2عمةÊا¡ كسمش

ماعلاقس�ملاوكZvشملا@�لعلانواعتلاةBقافتاولوكوتوربعيقوت•
كBنكتيلوبةعماجو–ةرامعلامسق–ةسدنهلاةBلb?]�بةBقافتالاتاBلاعفل
ر=زوبئانبصنم@�وتخــــ=راتvح2008ماعذنمكلذواBلاطy&بونالBم2
.@�لعلاثح-لاو@�اعلامBلعتلا

2008-2019



دyدحلاةكسلاق¡ÉدادتماةقطنملةBنارمعلاوةBل-قتسملاة=ؤرلا•
?wارمعدادتماةقطنمbنادف500ةحاسمPع>قألا2

@P-قتسم@
?wارمعلاطBطختلاةئيهعمنواعتلا2>قألل

.ناHسإلاةرازوب@

wØادتبالاعو¡ ملاو@�وألامBمصتلا•
بونج2ةمئاعلاقدانفلاkرمل@

نواعتلا2كلذوةBساسألااهتامدخ2مئاعقدنف180باعB¯سال>قألا
.ةحاBسلاةرازوعم

عيمج2ة=>ملاةyدyدحلاكHسللباbرةطحم300ددعر=Jطت•
@�امج&ب)رباجيدBسوس¶سمرةطحمادعامBف(ة=>ملاتاظفاحملا
.لقنلاةرازوعمنواعتلا2كلذوهBنجراBلم@�اوحةفلHت

لودلاةعماجعراش?]�بط2ارلاوفوخروحمر=JطتلةBل-قتسملاة=ؤرلا•
نواعتلا2كلذوة?]Zجلا2تامارهألاة-ضهةقطنمو?]�سدنهملا2ةÐDBعلا
?wارمعلاطBطختلاةئيهعم

.ة?]Zجلاةظفاحمفا¡É&بوناHسإلاةرازوب@

ثوح-لاوتاساردلاوتامBمصتلاةدحولهترادإلالخنممهاس•
?<ةدحوللةBتاذلادوهجلا2ة=رامعملا

ويدوتسألاتيجyدلوأءاش¤إ@
ةyاعرومسقلاتالاصضع2ر=Jطتلكلذكوةرامعلامسقة-لطةمدخل
.ةرامعلامسقاهمBظن¯بماق@vلاةBملعلاتارمتؤملا

 نوئشل ةKلSلا لKكو بصنم A@وت لالخ تازاجنالا م5أ
 \]Zع ةعماج ةسدنهلا ةKلW-ثوحLلاو اKلعلا تاساردلا

سمش

oشالاRDكا�j
2020ماعCDحةلماشلاة%ج%تاRDسالاةطخلاعضو5

.ةفلتخملاا̀رواحمmسمشopjعةعماجةسدنهلاة%لtر.wطتل
oشالاRDكا�j

�jةدوجلانامضةدحوةرادإسلجم5
ة%لtلوصح5

�jدامتعالا�عةسدنهلا
.2014ل.�بإ5

ماهملاقيقحتلثوح6لاوا%لعلاتاساردلاmيرادإلالمعلاق.�فداق•
ة%لاتلا

2000-2003



ةمظنأوحئاولث�دحتوة%ل{لاmا%لعلاتاساردلاةحئالر.wطتلة.ؤرعضو•
ل%جس�لاومدقتلاحبص%لهتنك%مويرادإلاماظنلار.wطتوا%لعلاتاساردلا

ijوRDك%لإعقوملالخنمد%قلاتاءارجإءاهنإو
.ا%لعلاتاساردللصصخم5

تاصصختلاopjبة%ن¢بلاتاساردللصصخما%لعلاتاساردللجمانربءاش�إ•
Graduate)´ج(85سوةفلتخملاة%سدنهلا Engineering School

for Research (GESR)جماربة%نامثبمدقتلامتmاذهلةاونكة%ثح
.جمانRSلا

.ة%لودلاتارمتؤملاونواعتلاتالوكوتورxوتا%قافتالانمد�دعلاأش�أ•

•mطتلامعأءدw.كرملاة6تكملارò.ةmةعاقوة%مقرلاة6تكملالمش�لة%ل{لا
تارمتؤملا

Ainة%لودةلجمحبصتلة%ل{لاmة%ملعلاةلجملار.wطت• Shams
Engineering Journal.



 ةسدنهلا ةKلW دKمع بصنم A@وت لالخ تازاجنالا م5أ
سمش \]Zع ةعماج

PعاندÊBأتلكلذوةBموقلاةغ-صلاتاذتاعو¡ ملانمدyدعلا2ماBقلا•
ساBقPعنوكyةئ}بلاوعمتجملاةمدخليومنتلاةعماجلارودنأ
س¶لولاثملالÇBسPعتاعو¡ ملاەذهنموةBموقلاتاعو¡ ملا
:>حلا

oطتJ=لاد2اعمةحاسةقطنمرuةرازوعمنواعتلا2>قألا2كنر
.ةفاقثلا

oلاuعفشPطÐ=لاقu-شاbماهيرثأروحم>?
>قألاةنيدمطسو@

ةظفاحمعمنواعتلا2ثاZvلل@ÙوحJتفمفحتم�إةنيدملال=Jحتل
.>قألا

ة=رامعملاثوح-لاوتاساردلاوتامBمصتلاةدحوريدمبصنملغش•
2HلBفثالثلسمش?]�عةعماجةسدنهلاةZvلاتتمتاBويامنماًءد2ة

?<ةدحولا2لمعلاق=ÐفهتداBسداقدقو.2009ويامvح2003
دyدعلا@

ىوتسملاPعءاوسة-}بحلاان>مةمدخلةBموقلاتاعو¡ ملانم
.تاعو¡ ملاكلتمهألدyP@ÉامBفو@�Bلقإلاوأ@Pحملا



ماهملاقيقحتلسمشopjعةعماجةسدنهلاة%لmlيرادإلالمعلاق.�فةدا%ق•
:ة%لاتلاة%لاتلا
oطتw.ة%تحتلاة%�بلارmlعةعماجةسدنهلاة%لopjبسمشÅد�دجتولالح

�jة%لخادلاتارمملاوقرطلار.wطتعمة%ل{للة%تحتلاة%�بلا
ر.wطتراطإ5

.ة%م%لعتلاةئ¢بلا
oاوبلاماظنل%عفتmلإلاتاõRDرو،ة%ل{لاجراخمولخادمعيمجلة%نوxكلذط

ijوõRDلإماظنب
.ة%ل{لاCS5س�نمجورخولوخدد%عاومل%جس�ل5

oامأءاش�إvعتلتارا%سللراظتنانw.امالاضvلانCDةطش�أللتصصخ
.ة%بالطلا
oامأءاش�إvةدوزمة%ل{لامرحلخادبالطللةصصخمنmةلظمودعاقملا

ijا6ملاط�xلەاشمللةصصخمتارممعم
5mضع6لااهضع.

oامأءاش�إvة%ل{لامرحلخادبالطللةصصخمن
oطتw.لاەا%مةك6شرµ́بmو،ة%ل{لاÚف�لاةك6شل%`أتةداع
oطتw.لاتالافتحالاةعاقرõRSىmبملاCjئرلا�ö
oطتw.مسرلاتاعاقر
oطتw.احمتاعاقر�jتا
oطتw.لاتالافتحإلاةعاقرõRSى
oطتw.رانم%سلاتاعاقرmة%ل{لا
oطتw.لابعلم(ة%ضا.�لابعالملاوتأش�ملارõئرلاجردملاوةر�ö–

.)باعلألاددعتمناترتبعلم–÷امخمدقةركبعلم
oطتw.ا6ملالخادةماعلاتاغارفلارij

5.
oطتw.بملاتاهجاورCjئرلا�öة%ل{للmبملاةقارععمبسان�يامCj.
oطتw.طتو)د–ج(تاجردمرw.مسرلاتالاصر
oطتw.بمرCjكرملاة6تكملاò.اقفوة

®
عالطالاتاعاقث�دحتق.�طنعكلذو

رانم%سلاةعاقللماشر.wطتوسºردتلاةئي`ءاضعأوبالطلاmةصاخلا
mبمCjكرملاة6تكملاò.و.ةÚةرادإلةصصخملاتاغارفلام%مصتةداع
ة6تكملاCjبمmتاغارفلاعيمجث�ثأتو.ةع6طملاولوRDنõلاوتاناحتمالا
mو.هلجأنمةصصخملاضرغلاوبسان�يامÚدعاصملال%`أتةداع
.ة.òكرملاة6تكملاCjبملىزكرمف%يكتب%كرتو.ة6تكملاCjبمmةصاخلا
oجتثادحتساوة%ل{لادعاصملةلماشةنا%صءارجإ�xلاةµ́ة%كذلاحئا

.ة%ل{لادعاصممادختسال
oطتw.رادإلةصصخملاتاغارفلارiDا%لعلاتاساردلاوبالطلانوؤشmام

.نأشلااذهبة%ملاعلاس�ياقملاوبvاوتي
oلاتاغارفلاتام%مصتنمءاهتنالاCD5لماعملاءاش�إلمدختس¬فوس

�jعوµ́لاوة.òكرملا
�jة�ذ%فنتلاتاوطخلاذاختا5

لماعملاعوµ́مذ%فنت5
.ة%ل{لاmشرولاCjبمmة.òكرملا
oبمص%صختةطخعضونمءاهتنالاCjصاخلازكرمللmإلاmتبالاوعادlرا

I(ب.ردتلاو HUB(.
oطتلةطخعضونمءاهتنالاw.بموة%ندملاةسدنهلالماعموماسقأرCj

ىذلاوتارا%سلاةسدن`مسقCjبمًهصاخوة%ك%ناl%ملاةسدنهلاماسقأ
�jهنمةدافتساللةثيدحلاتا%نقتلاثدحأmەدادمإمت¢س

عمتجملاةمدخ5
ijدملا

ASUق.�فهققحاملحاجنلاةRpسملامlتساو،5 RACING TEAM
ارخؤم4ودلاو8%لقإلاو�حملاىوتسملا�ع

®
.

2004-2019



2004-2019
 ة0مAداEالا تاراهملا
ماظنبا%لعلاتاساردلاةلحرملة%ساردلاةحئاللاقيبطتدامتعا•

ا%لعلاتاساردلاopjبعمجتو،م2015ماعة%ل{للةدمتعملاتاعاسلا
تاعماجعمةvاµ́لاmموقتCD5لاوة%ن¢بلاا%لعلاتاساردلاوة%صصختلا

ىوتسم�ع85لاعلا�85دا»ألاروطتلاةv6اوموة%لودة%ملاع
.ەاروتكدلاوRpتسجاملا

تاعاسلاماظنبسو.رولا6lلاةلحرملة%ساردلاةحئاللاقيبطتدامتعا•
ة%صصختلاجماRSلاopjبعمجتو،م2018ماعة%ل{للةدمتعملا

ة%ملاعتاعماجعمةvاµ́لاmموقتCD5لاوة%لودلاة%ن¢بلاجماRSلاو
.ة%لود

�jءد6لا•
MEDITERRANEAةعماجmعمنواعتلالوكوتوربقيبطت5

UNIVERSITYة%لاط�إلا�j
جماRSلادحأو`وعقاوملاقيس�تجمانرب5

ة%لtنمءاوسةسدنهللجودزمسو.رولاmlاهيËس�محنموة%ن¢بلا
MEDITERRANEAةعماجنموأسمشopjعةعماجةسدنهلا

UNIVERSITYة%لاط�إلا.

�jندنلتسPآةعماجعمنواعتلالوكوتوربقيبطت�jءد6لا•
5mضع

نمءاوسةسدنهللجودزمسو.رولاmlاهيËس�محنموة%ن¢بلاجماRSلا
tعةعماجةسدنهلاة%لopjإةعماجنموأسمشPندنلتس.

ساسأ�عة%�بمةد�دجة%ملعجماربحاRDقا�عىراجلمعلالازام•
روطتلاولمعلاقوستا6لطتمعمµ÷امتيامmة%ن¢بلاتاصصختلا
�jةدوجوملاتاصصختلاعماv6اوتم،�م5m÷دنهلا

تاعماجلا5
.جودزملاسو.رولا6lلاةجردحنملنواعتلاتا%قافتاماربÚوة%لودلا



2004-2019
 ة0مAداEالا تاراهملا
ةنجلل%كش¬وا̀ر.wطتلةمئاقلاة%م%لعتلاجماRSلاضعmةعجارم•

جماRSلاةسارداهماهمنوكتلةدمتعملاتاعاسلاجماربر.wطت
ةصاخلاىودجلاتاساردلمع�عفاµ½إلاوةحRDقملاةد�دجلا
اض�أاهماهمopjبنمنأامt،جماRSلاكلتب

®
.ةمئاقلاجماRSلار.wطت

ةدمتعملاتاعاسلاجماRSلةعانصلليراش�سالاسلجملال%كش¬•
.ة%لودلاة%ن¢بلا

تاعاسلاجماRSب�85دا»ألاويرادإلالمعلاةموظنمةلl%`ةداعإ•
ةلاسروة.ؤرققحتوة%م%لعتلاة%لمعلامدختCD5لاةق.�طلاmةدمتعملا
.ة%ل{لا

j&%ظولار.wطتلازكرملمعةطخر.wطت•
ECDCة%ل{لاmب.ردتلاو5

�jبالطللة%م%لعتتاودندقعل
جماRSلاmةط6ترمتاصصخت5

.ىداجلlش¨لمعلاقوسلبلاطلال%`أتو،ة%ن¢بلاوة%صصختلا

سلجمةسائر–م%لعتلار.wطتقودنصلw.�5متحRDقمmمدقتلا•
دامتعاللجماRSلادادعإتاقفنة%طغتلل.wمت�علوصحللءارزولا
.ةل6قملاةRDفلالالخ45ودلا



2004-2021

 ة0مAداEالا تاراهملا

 ة;Pملا تاعماجلاO ة0بالطلا تامدخلاو ةطشGألا
2020-2021

نآلا ()'ح-2014

ة%ن`ذلاةروصللروصتعضولة.�ملاتاعماجلابالطتاقmاسمم%ظنت•
�jكراشة.رادإلاةمصاعلل

ة.�ملاتاعماجلانمددعةقmاسملاەذ`5
.ةصاخلاوة%موكحلا

�jةلاعفلاةكراشمللبالطلاRpjفحت•
ةلحرمبالطنمقرفmة%لودلاتاقmاسملا5

Global"ةقmاسمكلذةلثمأنمو،سºردتلاةئي`ءاضعأفاÅ½µبسو.رولا6lلا
Hybrid Electric Competition �عة%ل{لاق.�فلصحث%ح"2016

�jةكراشملامثنمو،ة%�xعلا�مة.روهمجىوتسم�علوألازكرملا
5

�jدقعتفوسCD5لاة%لودلاةقmاسملا
CS5�jظوبأ5

.2016ل.�بأرهش5

ijاد%ملاب.ردتللد�دججذومنثادحتسا•
ةدحوءاش�إق.�طنعة%ل{لالخاد5

(Innovation Hub (iHub))للRDكRpjبالطعيمجل�5معلابناجلا�ع
.ة%ل{لا

نمد�دعلاو�قألاةنيدمر.wطتعوµ́مدصري�قألانعباتكف%لأت•
ق.�طحاتتفاmتجوتوة%ضاملاماوعألالال`ا`ذ%فنتمتCD5لاتاعوµ́ملا
.س�ئرلاةممخفنمشاõ6لا

ا6.ردتة%ل{لابالطب.ردتلة%ج%تاRDساةطخعضو•
®

ا%ق%بطت
®

قيس�تلاmًا%لمعو
.ة%ملاعوة%لحمتاµt½عم

2020ماعCDحدتمتة%ملعتاسارد�عةدمتعمة%ج%تاRDساةطخعضو•
Cj5يبجمانرxومسقلmlمهن¢يعتبولطملانيد%عملانملثمألاددعلاد�دحتل
mتللة%ساسأەاونكة%ل{لاlف%لmذخألاعم،ة%ل{لاماسقأ�j

ةطخلانأرا6تعالا5
5.صختلاماظنلاS5-.�خ(ةلصتموةلصفنمةطخÏ5ا`دامتعامتCD5لا

.)Cj5يبلاماظنلاS5-.�خو

ل%لد،ة%ل{لال%لد(ةفلتخملاة%ل{لاةطش�أنعتا6¢تõلانمةعومجمدادعإ•
.)خلإ...ةدمتعملاتاعاسلاجماRSلبلاطلا

�jة%لعافmة%ملعلاماسقألاةكراشمنمضتCD5لاتاءارجإلانمةعومجمذاختا•
5

opjمئاقلاحيشرتكلذةلثمأنمو،ةدمتعملاتاعاسلاجماRSبة%م�دا»ألاª5اونلا
mردتلاºة%ملعلاماسقألالالخنممتيسmة%ل{لا

اً%لاحموق�لمعق.�فل%كش¬و،45ودلادامتعالاوحنةداجتاوطخmما%قلا•
.45ABETودلادامتعاللةدمتعملاتاعاسلاجماربنمجماربةثالثدادعÅب

ة%موقلاةئيهللعباتلاö5سؤملاS5-ماRSلادامتعالاوحنةداجتاوطخmما%قلا•
�jذخألاعم،دامتعالاوم%لعتلاةدوجنامضل

دامتعامتنأوقبسهنأmرا6تعالا5
tعةعماجةسدنهلاة%لopjا%سسؤمسمش

®
.م2014ماعةئيهلانم

j&%ظوتلاD&تلملاتا%لعافلنآلاCDحو2012ماعذنميونسلاداقعنالا•
ة%ل{ل5

ة%سدنهلاتاµ́tلاىõRSلةلاعفلاةكراشملاوسمشopjعةعماجةسدنهلا
.ةسدنهلاة%لtلخادة%لحملاوة%ملاعلا



 ة;Pملا تاعماجلاO ة0بالطلا تامدخلاو ةطشGألا

2020-2021

نآلا ()'ح-2014

ة%ن`ذلاةروصللروصتعضولة.�ملاتاعماجلابالطتاقmاسمم%ظنت•
�jكراشة.رادإلاةمصاعلل

ة.�ملاتاعماجلانمددعةقmاسملاەذ`5
.ةصاخلاوة%موكحلا

�jةلاعفلاةكراشمللبالطلاRpjفحت•
ةلحرمبالطنمقرفmة%لودلاتاقmاسملا5

Global"ةقmاسمكلذةلثمأنمو،سºردتلاةئي`ءاضعأفاÅ½µبسو.رولا6lلا
Hybrid Electric Competition �عة%ل{لاق.�فلصحث%ح"2016

�jةكراشملامثنمو،ة%�xعلا�مة.روهمجىوتسم�علوألازكرملا
5

�jدقعتفوسCD5لاة%لودلاةقmاسملا
CS5�jظوبأ5

.2016ل.�بأرهش5



2014

2014

2018

?<2014ماعذنمة=Jنسلاةكراشملا•
Shell“ةق2اسم@ Eco

Marathon Competition”

Envision“ةق2اسم?<ةكراشملا• the Future”نمةمظنملاÉ¡ةك
EMC2ملاعلاBة>?

راBتخامت@vلاو،y�@2015Ä2016داÚألاماعلا@
?<ةكراشمللتا-ساحمسقنمةكراشملاقرفلادحأحZvقم

لحارملا@
ة=¹نو�ZلاةBلادBملاPعةBلÜلاق=Ðفلوصح.ةق2اسملانمةBلاتلا

بالطلةBلودلاIGEMةق2اسم?<>ملةBبالطةكراشملوألالخ
?<تاعماجلا

.ةBثارولاةسدنهلا@

?<"ASUWIND"سمش?]�عةسدنهق=Ðفل2018ماعةكراشملا•
@

ةعماجاهمظنت@vلاة]Zغصلاءاوهلاتان}DروتلةBلودلاةق2اسملا
NHL Stenden University of Applied Sciencesادنلوهب،

ةن}Dروتللءادألضفأققحو@�اوتلاPعةBناثلاةرمللكراش�ق=Ðفلا
?<فنص=وةسفانتملاقرفلالb?]�ب

?wاثلازكرملا@
@.

Egypt, UK Cooperate to 
Support ...see.news

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsee.news%2Fegypt-uk-cooperate-to-support-scientific-research-with-50-m%2F&psig=AOvVaw3xnNw-Q3L49DmaGIuHgCW9&ust=1648059532118000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi0046pqtr2AhXZOuwKHVrDBOAQr4kDegQIARBb


2018

2018

2019

?<"سمش?]�عةعماجةسدنهلاةBلb"ق=Ðفل2018ماعةكراشملا•
@

ةدحتملاتاyالولا2لزالزللةمواقمباحسةحطانمBمصتةق2اسملا
اققحمةBك=Ðمألا

Þ
?<عبارلازكرملاق=Ðفلا

@vلاوةBئاهنلاتاBفصتلا@
أ
ß

?<تمBق
?<ةBك=Ðمألاةدحتملاتاyالولا2سولجناسول@

ةق2اسملا@
ثح-لادهعملةع2اتلالزالزللةمواقمباحسةحطانمBمصتبةررقملا
مهف�Bصتدع2ةBك=Ðمألاةدحتملاتاyالولا2لزالزلاةسدنهل@�لعلا
2018وينوي20موينمةمدقمتاحZvقمة¡ علضفأنمضنم
.2018ويلويv04ح

?<"سمش?]�عةعماجةسدنهلاةBلb"ق=Ðفل2018ماعةكراشملا•
@

ICANراHتبالاةق2اسم أ@vلاو2018
ß

اققحمجنوكجنوهبتمBق
Þ

?<اس¤رفنمة-لطعمكاZvشالا2ثلاثلازكرملاةزئاج
راHتبالاةق2اسم@

ICAN ?<ةماقملاو2018
موقyزاهجمهمyدقتلكلذوجنوكجنوه@

.اوهلاثولتةBقنتوة-قارم2

?<ة=Jنسلاةكراشملا•
Formula"ةق2اسم@ Student

Competition"لاوv@نسدقعتJ=ا
Þ

ماعذنمةدحتملاةuلمملا2
?<لوألازكرملاقيقحتبتهتناو2012

متو2019ماعةق2اسملا@
.ة=روهمجلاس¶ئرهماخفنمق=Ðفلام=Ðكت

ن بجمهورية مرص العرب ية رؤية وزارة التعليم العالي إلنشاء أكاديمية النابغي 

ن بجمهورية مرص العربية  2020يونيو رؤية وزارة التعليم العالي إلنشاء أكاديمية النابغي 

Vision of Ministry of Higher Education for Establishing National Innovators Academy in Egypt

ن 3 مرحلة إستثمار المواهب و النابغي 
ن واالستفادة من قدراتهم من خالل: مراكز صناعة محورية- : مبادرة وجود محور صناىعي لرعاية النابغي 

العمل م  وزارة التجارة والصناعة وغرف -1
:الصناعات، عىل النحو التالي 

.ناىعي يتم تحديد المراكز المحورية لكل قطاع ص•
ن والصن• ن النابغي  اعات خلق مجاالت للحوار بي 

ي كل مركز
.فن
ات يتم تقديم التقنيات الجديدة واالبتكار •

ن  .للصناعات من قبل النابغي 
ي الصناعة بجم •

تقوم المراكز المحورية فن
كها التحديات واالحتياجات من الصناعة وتشار 

ن  .م  النابغي 

يم الت   تتبناها وزارة التعلFusionمبادرة اندماج : مثال
بط الحكومة بالجانب األكاديم  بالص .ناعةالعال  لت 

:تشجي  الصناعة عىل-2
ن • ن كمدراء داخليي  ن النابغي  تعيي 

Intrapreneurs.
ن • ن مستقلي  ن كمتعاوني  العمل م  النابغي 

Freelancers.
ن • اكة م  النابغي  رواد األعمال / الدعم والش 

كاتهم الناشئة .أثناء تأسيس س 




