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مشررررررررردة بجامعةعباهمبممناهلخبا رررررررررم ا    نا
  إلستد تةمةناهب مبممن

 المدي  التنفيذي لوحدة -ال حيم شاااااااول  عبد /الدكتو أشااااااا   
إدا ة مشا وع   التووي  ب لا مة  ومتاتشا     يل الا مة  

للتووي  والتأهيل واإلعتم د على وضاااااااااااااااي المو  التنفيذي  لمشااااااااااااااا وع   الا مة     المو  
اإلتااااااااااات اتياي  على متاااااااااااتوخ الا مة  وكلي تو  مو متل و ق مب د ا  ومشااااااااااا وع   تح   

 واألهداف اإلتاااااات اتياي  للا مة  وكلي تو ا ب إلضاااااا    إلى وضااااااي م شاااااا ا  ومم و  الب امج
التنفيذ وذلك حتى تتم شى مو  الا مة  مي المو  اإلتت اتياي  للوزا ة امو حيث المت  ا  
واألهداف اإلتاااااات اتياي ا ا خ ذلك متل و شاااااا  عمل لمن رشاااااا  أنشااااااو  مشاااااا وع   الا مة  

 ب لمو  اإلتت اتياي .

مدي  وحدة التمويو اإلتاااااااااااااات اتيا   -إب اهيم الاندي  /و   تااااااااااااااي   مت اااااااااااااال أكد الدكتو 
ب لا مة  على أنه تم دعوة اميي الكلي   ب لا مة  للحضااااو  لوضااااي األنشااااو  التنفيذي  لكل 
كلياا  تموياادا إلتاااااااااااااااتكماا ل مواا  الااا مةاا  حيااث تةب  المواا  على واري الكلياا   ومتولباا تواا  

 ضمو المش وع   الت  تو حو  المو : الفةلي ا مشي ا إلى أنه

مشاااااا ول تأهيل الا مة  للح ااااااول على اإلعتم دا ب إلضاااااا    إلى مشاااااا ول إتااااااتحداث كلي   
بتك  ا   وب امج اديدة غي  ت ليدي  وكذلك مشاااااااااا ول إنشاااااااااا خ م اكز لتنمي  وتووي  إبداع   وا 

ب     إلى تد يا ب إلضاال إنشاا خ حضاا ن   علمي  وتكنولواي الوتب و ي دة األعم لا ومشاا و 
الوتب والم يايو    أم كو التوظيف و بو التةليم والبحث الةلم  ب لماتمي وال اااااااااااااان ع ا 

التدويل ومشااااا  ك  الا مة   األانبي  حيث يةد مو ضااااامو المشااااا  يي الو م   وكذلك مشااااا ول
 الت  تاةل الا مة      دا ة الت نيف   الدولي . 
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اتياي  مشااااااااااا ول توبي  أمتري   البحث الةلم  والملكي  الفك ي  كم  و ح  المو  اإلتااااااااااات  
   وذلك إيم ن  ب لا مة  والتزامو  ب ل يم المشت ك .


