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. ٔحصم ػهى دسخح انذكرٕساِ فً َظى انًؼهٕياخ انحاسٕتٍح تاإلضافح إنى يدًٕػح يًٍضج يٍ 9191ٔنذ أًٌٍ يشاد فً األسدٌ فً ػاو 

، PMPانشٓاداخ انًٍُٓح فً يداالخ انرؼهٍى ٔانرذسٌة ٔاػرًاد انًذستٍٍ ٔذكُٕنٕخٍا انًؼهٕياخ ٔاالذصاالخ ٔإداسج انًشاسٌغ يثم؛ 

CTP ،CCNA،COBIT5,  CCAI ٔICDL  ٔغٍشْا. انذكرٕس يشاد نذٌّ خثشج كثٍشج فً ذذسٌة انًذستٍٍ ٔاػرًادْى دٔنٍا حسة

رذسٌة ٔانرحضٍش الخرٍاص ايرحاٌ يذٌش انًششٔع انًحرشف انفً  انًؼاٌٍش انًؼرًذج يٍ انًؤسساخ انًؼٍُح. ٔكزنك نّ خثشج ٔاسؼح 

 PMP  .حسة يؼاٌٍش يؼٓذ اداسج انًشاسٌغ 

ػًم يذٌشا نًششٔع يًٕل يٍ تشَايح األيى انًرحذج اإلًَائً نرمٍٍى انفدٕاخ تٍٍ يخشخاخ انرؼهٍى انؼانً ٔانًٓاساخ  انذكرٕس يشاد 

ٔانًؼاسف انرً ٌرطهثٓا سٕق انؼًم انًحهً فً األسدٌ. ٔكاٌ انذكرٕس يشاد خضء يٍ انفشٌك انزي طٕس اسرشاذٍدٍح األَشٔا إلصالذ 

ٔ لُاج ICDL  ,OLPCسٍسكٕ،  ؼذٌذ يٍ انششاكاخ انُاخحح يغ ششكاخ يثم: يٍكشٔسٕفد، اَرم، انرؼهٍى ٔذًكٍ يٍ اَشاء ٔذطٌٕش ان

 اندضٌشج نألطفال خالل ػًهّ يغ األَٔشٔا. 

د. اًٌٍ حاصم ػهى شٓاداخ ػانًٍح فً انرذسٌة ػهى اداسج انًشاسٌغ ٔلذ ػًم يحاضشا غٍش يرفشؽ نرذسٌس يادج اداسج انًشاسٌغ  

 سرٍش.انًرمذيح نطهثح انًاخ

 لاو د. اًٌٍ ٌرُفٍز انؼذٌذ يٍ تشايح انرذسٌة ػهى اداسج انًشاسٌغ نهمطاػٍٍ انؼاو ٔانخاص فً االسدٌ ٔيؼظى انذٔل انؼشتٍح

ذكُٕنٕخٍا انًؼهٕياخ ٔاالذصاالخ فً انرؼهٍى ٔانرذسٌة ٔذطٌٕش انًُاْح ٔتُاء انمذساخ ٔكاٌ أًٌٍ الػثا سئٍسٍا  أششف ػهى إدخال ديح  

ٔديح انثشايح انرذسٌثٍح انذٔنٍح تاإلضافح إنى رنك شغم يُصة انًُسك انشئٍسً نؼذد يٍ انًثادساخ انرً ذؼُى تانرطٌٕش  فً ادخال

 ٔانرؼهٍى ٔاداسج انًششٔػاخ 

ج ٌٔؼًم تشكم يرطٕع فً ػذ,ٔانًٓاو  ػايا يٍ انخثشج ذذسج خالنٓا فً ػذج ٔظائف يغ صٌادج فً انًسؤٔنٍاخ 28د. أًٌٍ نذٌّ اكثش يٍ  

 يداالخ يٍُٓح ٔذؼهًٍٍح يُٓا َائة سئٍس اندًؼٍح االسدٍَح الداسج انًشاسٌغ نشؤٌٔ انرؼهٍى ٔانرذسٌة

 ، ذى ذؼٍٍٍ د. اًٌٍ يٍ لثم ٔصاسج انرؼهٍى انؼانً سئٍسا نًدهس أيُاء كهٍح ٔادي انسٍش.2020 - 2192خالل انفرشج  

 االٔسظ نالتركاس فً انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔلذ ذى اَرخاب د. اًٌٍ كؼضٕ انهدُح انرٕخٍٍٓح نشثكح انششق
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