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 المقدمة
 : منهجية إعداد الدراسة**

 اػزّذ فش٠ك اٌؼًّ اٌّىٍف ثبػذاد اٌذساعخ ػٍٝ األعٍٛة اٌىّٝ ٚاٌٛطفٝ اٌشبًِ ٌٍمذسح اٌّئعغ١خ ٚاٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍى١ٍخ,

ٚ ٘ٛ ٚاإلعشاءاد اٌٛاعت ارجبػٙب ,ٚاٌؼٛاثؾ اٌٛاعت االٌزضاَ ثٙب ٌٍزؾغ١ٓ ٚاٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٌزؾم١ك ٘ذف اٌى١ٍخ االعبعٝ 

اػذاد ؽج١ت ث١طشٜ ِز١ّض لبدس ػٍٝ إٌّبفغخ فٝ عٛق اٌؼًّ اٌّؾٍٝ ٚ االل١ٍّٟ  ٚ رٌه ِٓ خالي رؾم١ك عٛدح فشطخ 

اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. ِٚٓ ٔبؽ١خ اخشح اشزٍّذ ِٕٙغ١خ اػذاد ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ ػذح ِشاؽً ِزؼبلجخ ِٚزىبٍِخ رّضٍذ فٝ أ٘ذافٙب 

ٚاعزطالع أساء اٌّغزف١ذ٠ٓ عٛاء ِٓ اٌطالة ٚ اٌخش٠غ١ٓ  ع ؽشق عّغ اٌج١بٔبد,١٘ٚىٍٙب, ٚأٔٛا ,ٚاٌمطبػبد اٌّغزٙذفخ,

ٚٔمبثخ االؽجبء اٌج١طش١٠ٓ ٚ ِذ٠ش٠خ اٌطت اٌج١طشٜ ثبٌّؾبفظخ ٚ ١٘ئبد اٌّغزّغ اٌّذٔٝ راد اٌظٍخ ٚ اٌششوبد ٚ 

ٚ اػؼبء ػ١ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّششٚػبد االعزضّبس٠خ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌطت اٌج١طشٜ ٚ اٌّشث١١ٓ  اػبفخ اٌٝ ل١بداد اٌى١ٍخ 

 اٌّؼبٚٔخ ٚٚ االداس١٠ٓ ٚ اٌؼب١ٍِٓ.

  :هداف الدراسة الذاتيةأ .1

اعزؼذاداُ ػٍٟ طؼ١ذ اٌمذسح اٌّئعغ١خ ٚ اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رغؼٝ ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ رؾم١ك رٛط١ف اٌٛػغ اٌشا٘ٓ ٌٍى١ٍخ 

 ٌٍض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ.

 :القطاعات المستهدفة .2

 :الدراسة الذاتية تصميم هيكل .3

ٌٚٙزا فمذ اشزًّ ٘زا اٌزمش٠ش ػٍٝ , ب٘ذاف اٌّخطؾ ٌٙألارُ رظ١ُّ ١٘ىً ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزٜ ٠غبػذ ػٍٝ رؾم١ك 

 ػبفخ اٌٝ اٌّالؽك.غ١ٓ ثبإل١عضئ١ٓ سئ

 .اٌٛطف١خاٌج١بٔبد  -

 .اٌزم٠ُٛ اٌّئعغٝ -

 : نواع وطرق جمع البياناتأ .4

 م١خ ٚاٌج١بٔبد ا١ٌّذا١ٔخ.ئ١ٓ ِٓ اٌج١بٔبد ّ٘ب اٌج١بٔبد اٌٛصبػذاد ٘زٖ اٌذساعخ ٔٛػارطٍت 

 : البيانات الوثائقية -1.4

خ ٌٙزا إٌٛع ١رزٍخض اٌّظبدس اٌشئ١غٚ م١خ ػٍٝ ِخزٍف اٌج١بٔبد اٌّزبؽخ إٌّشٛسح ٚاٌغ١ش ِٕشٛسحبئاشزٍّذ اٌج١بٔبد اٌٛص -

 ِٓ اٌج١بٔبد ف١ّب ٠ٍٝ:

 .عبِؼخ ثٕٝ ع٠ٛف ٚاٌٍٛائؼ ٚاٌمٛا١ٔٓ إٌّظّخ ٌٍؼًّ ثٙب -طت اٌج١طشٌٜٔشبء و١ٍخ ااح ثشبْ ساٌمشاساد اٌظبد -

 اٌغٛدح. ػّبْٔشبء ٔظُ اػذرٙب اٌى١ٍخ فٝ عٕٛاد عبثمخ ٚلجً اٌزمبس٠ش اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ  أ -
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ش رمبس٠ –رمبس٠ش اٌّشاعؼبد اٌزٝ لبِذ ثٙب ٚؽذح اداسح اٌّششٚػبد ٌزط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ )رمش٠ش اٌزط٠ٛش ثبٌّشبسوخ  -

 ػزّبد(.١ً٘ ٌإلؤِششٚع اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٚاٌز

 .رمبس٠ش اٌّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌزٝ لبَ ثٙب ِشوض ػّبْ اٌغٛدح ثبٌغبِؼخ فٝ اٌغٕٛاد اٌغبثمخ -

 رمبس٠ش اٌّشاعؼخ اٌخبسع١خ ٚاٌذاخ١ٍخ ٌٍجشاِظ ٚاٌّمشساد. -

 ِؾبػش اعزّبػبد ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚ ِبرّخغ ػٕٗ ِٓ لشاساد -

 لميدانية: وذلك عبرالبيانات ا  -2.4  
  .اٌؼظف اٌز١٘ٝ  -  

  .اٌّمبثالد اٌغّبػ١خ  - 

 ثؼذ اػذاد اٌّغٛدح.اعزطالع اساء اٌّغزف١ذ٠ٓ إٌٙبئ١١ٓ ٚااللغبَ اٌؼ١ٍّخ  -

 .ِٓ فش٠ك اػذاد اٌذساعخ ٚفش٠ك اٌّشاعؼخ ٌٙباٌّشاعؼخ ٚاٌزذل١ك   -

 : اعداد الدراسة الذاتية البنود التي تم مراعاتها عند . 5

 ششاف ٚاٌّزبثؼخ اٌّغزّشح.ػذاد اٌغ١ذ ٚاإلوبد١ّ٠خ ِٚشبسوزٙب فٝ اإلداس٠خ ٚاألٌذػُ اٌّغزّش ِٓ اٌم١بداد اإلا .1

 ػذاد ٚاٌزٕف١ز.رٛعؼخ لبػذح اٌّشبسوخ فٝ اإل .2

 عب١ٌت اٌؼ١ٍّخ .اٌّظذال١خ ٚاٌشفبف١خ فٝ عّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب ثبعزخذاَ األ .3

 عشاءاد .اذساعخ ِٓ ث١بٔبد ٚرٛعٙبد ٚاٌذػُ اٌٛصبئمٝ ٌّب رزؼّٕٗ اٌ .4

 داسح اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ.أشطخ ٚاٌّٙبَ اٌخبطخ ثبٌذساعخ اٌزار١خ ػٓ ؽش٠ك ٚؽذح ِّبسعخ وبفخ األ .5

 ػذاد اٌذساعخ اٌزار١خ ٚفمبً ٌٍّؼب١٠ش اٌزٝ ؽذدرٙب ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد.ااٌى١ٍخ رزؾًّ ِغئ١ٌٛخ  .6

 داخً ٚخبسط اٌى١ٍخ ٚلذ رُ ِشاػبح رٌه.١ٕخ  ؽشاف اٌّؼّٕبلشزٙب ِغ ع١ّغ األ١ٌخ ٌٍذساعخ اٌزار١خ ٌٚأ٠زُ اػذاد ِغٛدح  .7

 : مراحل إعداد الدراسة الذاتية .6

 رشى١ً فش٠ك اداسح اٌذساعخ اٌزار١خ  .1

 ػذاد خطخ اٌذساعخ اٌزار١خا .2

 ػالْ ػٓ اٌذساعخ اٌزار١خاٌز١ٙئخ ٚاإل .3

 ٚاٌّغّٛػبد اٌّؼبٚٔخ رشى١ً فش٠ك اٌؼًّ .4

 رذس٠ت فش٠ك اٌؼًّ .5

 رؾذ٠ذ ؽج١ؼخ اٌّؼٍِٛبد اٌّغزٙذفخ. .6

 دٚاد إٌّبعجخ ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد اػذاد األ .7

 دٚاد ٚعّغ اٌّؼٍِٛبدعزخذاَ األا .8
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 عزٕزبعبداٌٝ ارؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزٛطً  .9

 وزبثخ اٌذساعخ اٌزار١خ .10

 
 :فريق إدارة الدراسة. 7

 ِؾّٛد ِؾّذ ؽغ١ٓ/ ا.د                ػًٛذ انكهٛخ                                    /ا.د .1

 ا.د. خبٌذ ِؾٟ اٌذ٠ٓ ػٍٟ ِظطفٝ   ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة                     /ا.د .2

 ا.د. ١ٌٚذ ؽّذٞ ؽغٓ                   ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس   /.دا .3

 اؽّذ ِّذٚػ اٌشش٠ف /ا.د             ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔانجٛئخ   /ا.د .4

 ا. د/ شٛلٟ ع١ٍّبْ اثشا١ُ٘ ا.د/ يذٚش ٔحذح انغٕدح                                        .5

                                                  انذساعخ بيُغق .6

 

 ا. د/ خبٌذ ِؾّذ ِظٙش

 د/ ٔش١ِٓ ػبؽف

 ا/ ع١ًّ ػبدي                                                      أيٍٛ انكهٛخ  .7
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 :الدراسةمراجعة فريق  .8

 ِؾّٛد ِؾّذ ؽغ١ٓ/ ا.د    ػًٛذ انكهٛخ                                                /ا.د

 ا.د. خبٌذ ِؾٟ اٌذ٠ٓ ػٍٟ ِظطفٝ   ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة                     /ا.د

 ا.د. ١ٌٚذ ؽّذٞ ؽغٓ                   ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس   /.دا

 اؽّذ ِّذٚػ اٌشش٠ف /ا.د  ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔانجٛئخ              /ا.د

 ا. د/ شٛلٟ ع١ٍّبْ اثشا١ُ٘ ا.د/ يذٚش ٔحذح انغٕدح                                       
 

 اد الدراسة:فريق اعد .9

 

 فشٚق انؼًم انًُغق انًؼٛبس و

  د/ ػجذ اٌشؽ١ُ ؽغ١ٓ انزخطٛظ االعزشارٛغٗ 1

 

يغًٕػخ يٍ انغبدح 

أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ 

 ٔانًؼٛذٍٚ ٔانًٕظفٍٛ  

 ٔ انطالة  

 ٔفقبً نطجٛؼخ كم يؼٛبس

 د/ اششف ع١ذػٛاد انٓٛكم انزُظًٛٗ  2

 د/ ِشرؼٟ ػجذ اٌؾ١ّذ انقٛبدح ٔانحٕكًخ 3

 اؽّذ ؽغ١ٓ ػبثذد/  انًصذاقٛخ ٔاألخالقٛبد  4

 ا.د/ شٛلٟ اثٛ اٌؾذ٠ذ انغٓبص اإلداسٖ 5

 د/ ١ٌٚذ ػشفخ انًٕساد انًبنٛخ ٔانًبدٚخ  6

 د/ عّش ع١ذ رٛف١كا.  انًشبسكخ انًغزًؼٛخ  7

 ا.د/ ػشفخ ِششف انطالة ٔانخشٚغٌٕ 8

 عّؼخ رٛف١ك ِؾّذد/  انجشايظ انزؼهًٛٛخٔ انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ  9

 ؽغبَ ثىشد/  انزؼهٛى ٔانزؼهى 10

 د/ ثىبس سِؼبْ ػجذاٌؾ١ٍُا.  أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ 11

 د/ اثشا١ُ٘ ِؾّذ اثشا١ُ٘  انجحش انؼهًٗ 12

 ا.د/ ِؾّذ ػٍٟ اثشا١ُ٘ انذساعبد انؼهٛب 13

 ا.د/شٛلٟ ع١ٍّبْ اثشا١ُ٘ َظى إداسح انغٕدح  14
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ًؤعغّانجٛبَبد انٕصفٛخ ػٍ ان  

  عبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛف –و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ اعى انًؤعغخ:  -1

  : و١ٍخَٕع انًؤعغخ  

  / االوبد١ّ٠خ: عبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛفاعى انغبيؼخ 

  : ؽى١ِٛخَٕع انغبيؼخ / االكبدًٚخ  

 

 ػُٕاٌ انًؤعغخ : ثُٙ عٕٚف -2

 78 :ىانقشاس انغًٕٓسٖ سق                              13/2/1982:  ربسٚخ انزبعٛظ 
 1981/1982َاٌؼبَ اٌغبِؼٟ :  ربسٚخ ثذء انذساعخ 
 : خّظ عٕٛاد يذح انذساعخ 

 

 

 انقٛبدح االكبدًٚٛخ : -3

 : ا.د. ِؾّٛد ِؾّذ ؽغ١ٓ ػًٛذ انكهٛخ 

  : ٌٕ0822327982فبكظ:                               01007111266رهٛف 

  : َٗٔثشٚذ إنكزشmhaffash@yahoo.com 
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 ششٚخ ثبنًؤعغخ انًٕاسد انج -4

  ٗػهٗ سأط انؼًم 110 يُٓى  120 ػذد اػضبء ْٛئخ انزذسٚظ : إعًبن 

َغجخ انًؼبسٍٚ العًبنٗ              ال ٠ٛعذيًٓخ ػهًٛخ:         4أعبصح:        6يؼبس:    ال ٠ٛعذ: يُزذة عضئٛب 

 %3.3ظ : ،  َغجخ االعبصاد انخبصخ العًبنٗ اػضبء ْٛئخ انزذسٚ%5اػضبء ْٛئخ انزذسٚظ : 

 ٗػهٗ ساط انؼًم  31: يُٓى  36: ػذد أػضبء انٓٛئخ انًؼبَٔخ : اعًبن 

 %2.8َغجخ االعبصاد انخبصخ العًبنٗ انٓٛئخ انًؼبَٔخ :      5: ثؼضخ       1 : أعبصح خبصخ 

  ٔفقب نهذسعخ انؼًٛخ :ػهٗ قٕح انؼًم رٕصٚغ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ 

 

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ اػضبء ْٛئخ انزذسٚظ

اعزبر  

 يزفشؽ

اعزبر  اعزبر

 يغبػذ

يذسط  االعًبنٗ يذسط

 يغبػذ 

 االعًبنٗ يؼٛذ

 31 11 20 110 26 26 34 24 انؼذد

 100 %35.5 %64.5 %100 %23.6 %23.6 %31 %21.8 انُغجخ

  

  : ٗيؤقذ.ٔال ٕٚعذ دائى   134يُٓى:     134ػذد افشاد انغٓبص االداسٖ ٔانفُٗ : اعًبن 
 

 

 االَشطخ االكبدًٚٛخ ثبنًؤعغخ  -5

  ٗثشايظ انًشحهخ انغبيؼٛخ االٔن 

  ( يٍ خالل ػذد  اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طش٠خرًُح انًؤعغخ دسعخ )(2)   ثشَبيظ يفصهخ

 (1ثبنغذٔل )

  ( 1986/ 1985يٍ انذفؼبد كبٌ أٔنٓب فٗ انؼبو انذساعٗ ) (31)رخشط يٍ انكهٛخ ػذد 

 يٍ انطالة  (826)ػذد  (2017/2018)ٔفق احصبئٛبد انؼبو انذساعٗ  يقٛذ ثبنكهٛخ 

 : ػذد انخشٚغٍٛ فٗ انغُٕاد انخًظ االخٛشح 

 

انؼبو 

 انذساعٗ

 االعًبنٗ 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

    141 39 98 انؼذد

 

 (1عذٔل  )

 

 

 انجشَبيظ

)انًشحهخ انغبيؼٛخ 

 االٔنٗ (

ػذد اػضبء 

  ٛئْ

  انزذس٘

ػذد انٓٛئخ 

 انًؼبَٔخ

ػذد 

 انطالة

َغجخ 

اػضبء 

ْٛئخ 

انزذسٚظ 

 نهطالة

َغجخ انٓٛئخ 

انًؼبَٔخ 

 نهطالة
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1  110 31 826 1 :7.7 1 :26.6 

   826 31 110  االعًبنٗ

 

 يهحٕظخ : ٚزى حغبة انؼضٕ انًُزذة عضئٛب ثُصف انؼضٕ انًؼٍٛ أ انًؼبس كهٛآ .

 ثشايظ انذساعبد انؼهٛب 

 ًُ(23) ثشَبيظ نهذثهٕو ٔػذد  (20)يٍ ثشايظ انذساعبد انؼهٛب يُٓب ػذد  (66)ح انًؤعغخ ػذد ر 

 ( 2ثشَبيظ دكزٕساِ فٗ انزخصصبد انًجُٛخ فٗ انغذٔل ) (23)ثشَبيظ يبعغزٛش ٔػذد 

  ٗ( 92)يٍ انطالة يُٓى ػذد  (155)ػذد  (2017/2018)يقٛذ ثبنكهٛخ ٔفق احصبئٛبد انؼبو انذساع 

 طبنت دكزٕساِ  (19)طبنت يبعغزٛش ٔػذد  (52)ٔػذد  طبنت دثهٕو

 

 
 
 

 

 عدد الدرجات التى تم منحها خالل السنوات الخمس االخيرة 
 

 االجمالى 3102/3102 3102/3102 3102/3102 3104/3102 3102/3104 العام الدراسى

 300 21 20 21 24 42 الدبلوم

 022 23 32 32 02 02 ماجستير

 20 02 02 04 4 00 دكتوراه

 
 (2جدول )

 

 الدبلومات المهنية برامج الدبلوم برامج الماجستير برامج دكتوراه
اسم 

 البرنامج
عدد 
 الطالب

اسم  عدد الطالب اسم البرنامج
 البرنامج

اسم  عدد الطالب
 البرنامج

 عدد الطالب

 ٔ األعُخ  حانزششٚ
--- 

 ٔ األعُخ  حانزششٚ
دثهٕو اإلسشبد  ---

 انجٛطش٘

--- 

عذ
ال ٠ٛ

 

 

 انٓغزٕنٕعٛب 
1 

 انٓغزٕنٕعٛب 
دثهٕو حٕٛاَبد  1

 انزغبسة

--- 

 انفغٕٛنٕعٛب 
1 

 انفغٕٛنٕعٛب 
دثهٕو انصحخ  2

 انؼبيخ انجٛطشٚخ

--- 

 انكًٛٛبء انحٕٛٚخ 
--- 

 انكًٛٛبء انحٕٛٚخ 
دثهٕو  3

  انزُبعهٛبد

6 

 انجبصٕنٕعٛب
---- 

 انجبصٕنٕعٛب
دثهٕو انطٕٛس  1

 ٔاألساَت

8 

 انطفٛهٛبد 
3 

 انطفٛهٛبد 
انحٛبِ دثهٕو  2

 انجشٚخ

--- 

انجبصٕنٕعٛب 

 اإلكهُٛٛكٛخ 

انجبصٕنٕعٛب  ---

 اإلكهُٛٛكٛخ 

دثهٕو انزهقٛح  ----

 االصطُبػٙ

7 

انجكزشٕٚنٕعٛب ٔ 

انًُبػخ  

 ٔانفطشٚبد 

7 
انجكزشٕٚنٕعٛب ٔ 

 انًُبػخ  ٔانفطشٚبد 

  دثهٕو أيشاض 7

 ٔسػبٚخ

 األعًبك

1 
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 انفٛشٔنٕعٛب 
  

 شٔنٕعٛب انفٛ

دثهٕو  ---

انجبصٕنٕعٛب 

 اإلكهُٛٛكٛخ

4 

األدٔٚخ 

ٔانًغزحضشاد 

 انجٛطشٚخ 

األدٔٚخ  ---

ٔانًغزحضشاد 

 انجٛطشٚخ 

دثهٕو يشاقجخ  ----

  األغزٚخ 

37 

انطت انششػٗ ٔ 

 انغًٕو 
انطت انششػٗ ٔ  1

 انغًٕو 

دثهٕو سػبٚخ  2

 انحٕٛاٌ 

--- 

صحخ انحٕٛاٌ 

 ٔانجٛئخ

صحخ انحٕٛاٌ  ---

 انجٛئخٔ

انطٕٛس  دثهٕو  1

انحٕٛاَبد ٔ

 انًُضنٛخ 

--- 

األيشاض 

 انًشزشكخ

--- 
 األيشاض انًشزشكخ

دثهٕو أيشاض  1

حٕٛاَبد 

 انًضسػخ 

2 

 عهٕكٛبد انحٕٛاٌ
---- 

 عهٕكٛبد انحٕٛاٌ

دثهٕو األدٔٚخ  ----

ٔانًغزحضشاد 

 انجٛطشٚخ

--- 

 أيشاض انذٔاعٍ  1 أيشاض انذٔاعٍ 
دثهٕو انطفٛهٛبد  3

 رطجٛقٙ   
1 

انزغزٚخ ٔ انزغزٚخ 

 اإلكهُٛٛكٛخ

انزغزٚخ ٔ انزغزٚخ  1

 اإلكهُٛٛكٛخ

دثهٕو  1

يٛكشٔثٕٛنٕعٛب 

 انحٕٛاٌ

26 

انشقبثخ انصحٛخ 

ػهٗ األنجبٌ  ٔ 

 يُزغبرٓب

5 
انشقبثخ انصحٛخ ػهٗ 

 األنجبٌ  ٔ يُزغبرٓب

دثهٕو انطت  ---

انششػٙ 

ٔانغًٕو 

 انجٛطشٚخ 

--- 

انشقبثخ انصحٛخ 

انهحٕو  ػهٗ 

 ٔيُزغبرٓب

انشقبثخ انصحٛخ ػهٗ  2

 انهحٕو  ٔيُزغبرٓب

دثهٕو انغشاحخ  2

 انجٛطشٚخ 

--- 

 األيشاض انجبطُخ 1 األيشاض انجبطُخ
دثهٕو انًخهفبد  ---

 انحٕٛاَٛخ 
--- 

   2 األيشاض انًؼذٚخ  1 األيشاض انًؼذٚخ 

انغشاحخ ٔ 

 انزخذٚش ٔ األشؼخ
انغشاحخ ٔ انزخذٚش ٔ  1

 األشؼخ
2 

انزٕنٛذ ٔ انزُبعم 

ٔ انزهقٛح 

 االصطُبػٗ 

انزٕنٛذ ٔ انزُبعم ٔ  2

 انزهقٛح االصطُبػٗ 

6 

 --- أيشاض  األعًبك 1 أيشاض  األعًبك

 
 

 

 

 االقسام العلمية -6
ػذد اػضبء ْٛئخ  انقغى و

 انزذسٚظ

ػذد اػضبء انٓٛئخ 

 انًؼبَٔخ

 االعبرزِ انًزفشغٍٛ

  1 4  ٙانجبصٕنٕعٛب االكهُٛٛ 1
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  1 5 انطفٛهٛبد 2

 4 1 2 انفغٕٛنٕعٛب )ٔظبئف االػضبء( 3

  2 6 انكًٛٛبء انحٕٖٛ 4

  5 4 انشػبٚخ ٔرًُٛخ انضشٔح انحٕٛاَٛخ 5

 1 1 6 انصحّ ٔااليشاض انًشزشكخ 6

 2 1 4 انزغزٚخ ٔانزغزٚخ االكهُٛٛكٛخ 7

 3 3 8 عاليخ ٔركُٕنٕعٛب االغزٚخ 8

  1   انخالٚب ٔاالَغغخ 9

 2 1 5 انزششٚح ٔاالعُخ 10

 4 2 8 طت انحٕٛاٌ 11

 2 3 6 انجبصٕنٕعٛب 12

  2 5 االدٔٚخ 13

 1 2 5 انجكزشٚب ٔانفطشٚبد ٔانًُبػخ  14

 1 2 4 ايشاض انذٔاعٍ 15

 1 2 3 انفٛشٔعبد 16

 2 1 5 انزُبعم ٔانزٕنٛذ 17

 1 4 3 انغشاحخ ٔانزخذٚش 18

  2 4 انطت انششػٗ ٔانغًٕو 19

  1 4 ايشاض االعًبك ٔسػبٚزٓب  2
 

 

 وسائل االتصال بالؤسسة  -7

  : 62511 -شبسع اٌشبٍِخ       -و١ٍخ ؽت ث١طشٜ ثٕٝ ع٠ٛفػُٕاٌ انًؤعغخ 

 انًٕقغ االنكزشَٔٗ نهًؤعغخ :http://www.vet.bsu.edu.eg/  

 ا.د. ِؾّٛد ِؾّذ ؽغ١ٓاعى ػًٛذ انكهٛخ : 

 انجشٚذ االنكزشَٔٗ نؼًٛذ انًؤعغخ :mhaffash@yahoo.com 

 01007111266: ْبرف ػًٛذ انًؤعغخ                                

 ا.د. شٛلٟ ع١ٍّبْ اثشا١ُ٘: اعى يُغق انضٚبسح 

 انجشٚذ االنكزشَٔٗ نًُغق انضٚبسح :shawkysoliman_49@yahoo.com 

 01012224102:ْبرف يُغق انضٚبسح 
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 انخطخ اإلعزشارٛغٛخ: 1/1

َ( ٚرٌه ثٕبءا ػٍٝ دساعخ 2020-2016خط١ؾ االعزشار١غٟ ثبٌى١ٍخ ثبػذاد اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ اٌخّغ١خ ٌٍى١ٍخ )لبَ فش٠ك اٌز

ٌٍٛػؼ اٌؾبٌٟ )اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ( لبَ ثٙب اػؼبء اٌفش٠ك ٌزم١١ُ اٌٛالغ )ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ثبٌى١ٍخ ثبإلػبفخ اٌٝ اٌفشص 

رُ اػذاد اٌخطخ .   2016 ٠ٕب٠ش 17 زبس٠خث( 361) سلُ اٌى١ٍخ ٍظّغثٚاٌزٙذ٠ذاد(. رُ اػزّبد اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ 

اػؼبء ١٘ئخ  –اػؼبء ١٘ئخ رذس٠ظ  -اإلعزشار١غ١خ ثّشبسوخ ع١ّغ اٌغٙبد ٚاألؽشاف اٌفبػٍخ ِٓ )اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ

٠ؼب خالي اٌّشاؽً ( ٚرٌه خالي ِشؽٍخ اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ ٚااٌخاٌخش٠غ١ٓ .... -عٛق اٌؼًّ –اإلداس١٠ٓ  –اٌطالة  –ِؼبٚٔخ 

ا٘ذاف  –ا٘ذاف اعزشار١غ١خ  –غب٠بد ػبِخ  –سعبٌخ  –اٌّخزٍفخ ِٓ ط١بغخ اٌؼٕبطش اإلعزشار١غ١خ ثبٌخطخ ِٓ )سإ٠خ 

 .(اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ -رٕف١ز٠خ

 

 انزحهٛم انجٛئٙ: 1/1/1

شار١غٟ ٌٍّئعغبد ِٓ خالي ٠ؼذ أعٍٛة اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ اٌزٜ رُ اعزخذاِٗ إلػذاد خطخ اٌى١ٍخ ٘ٛ أداح ٌزم٠ُٛ اٌٛػغ االعز

رؾذ٠ذ ٚرؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ راد اٌظٍخ ٚرؤص١ش٘ب ػٍٟ أداء اٌّئعغخ ؽبػشا ِٚغزمجال , ٚرٌه ثٙذف رٕظ١ُ اإلعشاءاد 

 اٌؼشٚس٠خ ٌزؾغ١ٓ اٌٛػغ اٌؾبٌٟ ِٚٓ صُّ رؾذ٠ذ اٌّغبس اٌّغزمجٍٟ ٌزغ٠ٛذ اٌٛػغ اٌزٕبفغٟ .

ِزجؼخ ٌزؾ١ًٍ اٌٛػؼ١خ اٌشإ٘خ ٌٍغبِؼبد ٚرزؼّٓ رؾذ٠ذ عٛأت اٌمٛح ٟ٘ ِٕٙغ١خ  SWOT analysisٚاٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ 

Strengths  ٚعٛأت اٌؼؼفWeaknesses  رّضً عٛأت اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ , ٚرؾذ٠ذ اٌفشص ٟ٘ٚOpportunities 

 .ٚاٌزٟ رّضً عٛأت اٌج١ئخ اٌخبسع١خ  Threatsٚاٌزٙذ٠ذاد 

ّبد اعزج١بٔبد زاػ ِٚٓ ص١ُئٟ ِٓ اعزج١بٔبد ِٚمبثالد ٚاعزّبػبد ٚخالفٗ ٚلذ رُ رؾذ٠ذ اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ فٝ اٌزؾ١ًٍ اٌج

ِشبسوخ ع١ّغ اٌغٙبد ٚاألؽشاف ؽ١ش رُ  25/10/2015 ثزبس٠خ( 358) سلُ اٌى١ٍخ ثّغٍظ( 1/1/1/1)اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ 

 -عٛق اٌؼًّ –داس١٠ٓ اإل –اٌطالة  –اػؼبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ  –اػؼبء ١٘ئخ رذس٠ظ  -اٌفبػٍخ ِٓ )اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ

 اٌخش٠غ١ٓ ....( ٚرٌه خالي ِشؽٍخ اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ.

 إٌبرغخ ٚاٌزٙذ٠ذاد ٚاٌفشص اٌذاخ١ٍخ, اٌج١ئخ رؾ١ًٍ ِٓ إٌبرغخ ٚاٌؼؼف اٌمٛح ٌّغبالد ِٚؾذدح ٚاػؾخ ِظفٛفخ ػًّ ٚرُ

 .اٌى١ٍخ ٚخبسط داخً ّخزٍفخاٌ األؽشاف ِغ ِٕٚبلشزٙب اٌج١ئٟ اٌزؾ١ًٍ ٔزبئظ ػشع رُ ٚلذ اٌخبسع١خ اٌج١ئخ رؾ١ًٍ ِٓ

1 

 القدرة المؤسسية

  الخطة اإلستراتيجية 
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 فش٠ك ل١بَ خالي ِٓ ٚرٌه اٌّغبالد, ع١ّغ فٝ خاٌغبِؼ اعزشار١غ١خ ِغ اٌٛص١ك اسرجبؽٙب اٌى١ٍخ اعزشار١غ١خ ٚػغ فٝ سٚػٝ

 ٌزٍه اٌشئ١غ١خ ٚاٌشإٜ اٌّغزمج١ٍخ اٌزٛعٙبد ػٍٟ ٌٍزؼشف ٌٍغبِؼخ, االعزشار١غ١خ اٌخطخ ثذساعخ ثبٌى١ٍخ اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غٟ

 ثخطخ اٌى١ٍخ االعزشار١غ١خ. 34. ٠ٚزؼؼ االسرجبؽ فٝ اٌغذٚي سلُ اٌخطخ اػذاد ػٕذ رٌه ّشاػبحٌ ار١غ١خاإلعزش

 ٚٔطبق اٌّغزّغ(, خذِخ – اٌجؾش – اٌزؼ١ٍُ) اٌشئ١غ١خ اٌّغبالد فٟ ٚاٌغبِؼخ اٌى١ٍخ ِٓ ٌىً ٚاٌشعبٌخ اٌشإ٠خ ث١ٓ االرفبق -1

 .إٌّشٛد اٌز١ّض

 .اإلعزشار١غ١خ خطزٙب فٟ ٍى١ٍخاٌم١ُ اٌؾبوّخ ٌٚ عبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛف رزجٕب٘ب اٌزٟ خاٌؾبوّ اٌم١ُ ث١ٓ اٌزٛافك ثشىً وج١ش -2

 ارؼؼ ؽ١ش ٌٍى١ٍخ, اإلعزشار١غ١خ ٚاال٘ذافٚاٌغب٠بد  ٌغبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛف اإلعزشار١غ١خ اٌغب٠بد ٚاأل٘ذاف ث١ٓ اإلسرجبؽ -3

 %. 90 سةب٠م ارفبق ٕ٘بن أْ ٚعٛد

 

 رحهٛم انجٛئخ انذاخهٛخ: 2 /1 /1 /1

شخ١ض اٌؼٛاًِ ٚاٌّزغ١شاد اٌزٟ رمغ داخً ؽذٚد اٌى١ٍخ ٚرخؼغ إلداسارٙب , ٚاٌزٞ ٠غبػذ فٟ اٌزم١١ُ اٌذل١ك ٌٙزٖ ٚرؼٕٟ ثز

اٌج١ئخ ثغ١ّغ ػٕبطش٘ب )اٌجشش٠خ/ اٌّبد٠خ/ اٌّؼ٠ٕٛخ( ٌٍٛلٛف ػٍٝ عٍج١برٙب ٚا٠غبث١برٙب, ؽ١ش ٠مٛدٔب ٘زا اٌزم١١ُ اٌٝ رؾذ٠ذ 

ِٛاؽٓ اٌؼؼف ٚاٌؼًّ ػٍٟ ِؼبٌغزٙب. األِش اٌزٞ ٠ٛدٞ اٌٟ رؾذ٠ذ ِٛاؽٓ  ػٕبطش اٌمٛح ٚاٌجٕبء ػ١ٍٙب ٚاٌٛلٛف ػٍٟ

ِغ ثؼغ  McKinseyʾs 7S-modelٌٚؼًّ اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٝ ٌٍج١ئخ اٌذاخ١ٍخ رُ اعزخذاَ  اٌفغٛاد ٚرؾ١ٍٍٙب ٚػالعٙب.

-االٔظّخ ٚاالعشاءاد -ّٔؾ االداسح -اٌّٛاسد-االفشاد-اٌزٕظ١ّٝ ٚلذ اػزّذ اٌزؾ١ًٍ ػٍٝ اثؼبد رم١١ُ ا١ٌٙىًاٌزؼذ٠الد. 

ٟٚ٘ ِؾٛسٞ اٌمذسح اٌّئعغ١خ  اٌم١ُ اٌّشزشوخ ٚاٌزٟ رؾزٛٞ ثذاخٍٙب ػٍٟ ِؾبٚس ٚ ِؼب١٠ش االػزّبد ١ٌٍٙئخ اٌم١ِٛخ-اٌّٙبساد

 ٚاٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ وّب ٟ٘ ِج١ٕخ فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ:

 ِؼب١٠ش اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِؼب١٠ش اٌمذسح اٌّئعغ١خ

 اٌزخط١ؾ االعزشا٠غٝ

 ١ٙىً اٌزٕظ١ّٝ اٌ

 اٌم١بدح ٚاٌؾٛوّخ 

 اٌّظذال١خ ٚاألخالق .

 اٌغٙبص اإلداسٜ 

 اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚاٌّبد٠خ 

 اٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ 

 

 اٌطالة ٚاٌخش٠غْٛ 

اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ /  +اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ 

 اٌّمشساد اٌذساع١خ 

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 ّٝ ٚإٌشطخ اٌؼ١ٍّخ اٌجؾش اٌؼٍ

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 اداسح اٌغٛدح ٚاٌزط٠ٛش اٌّغزّش 
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 رحهٛم انجٛئخ انخبسعٛخ:  3 /1 /1 /1

٠ٚزؼّٓ رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ دساعخ ربص١ش ِغّٛػخ اٌؼٛاًِ ٚاٌّئصشاد اٌخبسع١خ اٌزٝ لذ ٠ىْٛ ٌٙاب دٚس فاٝ اٌّغازمجً فاٝ 

, ٚثبٌزاابٌٝ فمااذ رّضااً ثؼااغ اٌّزغ١ااشاد اٌّزٛلؼااخ رٙذ٠ااذاد أٚ فااشص ٌٍى١ٍااخ ٠غاات رغ١١ااش اٌظااشٚف اٌخبسع١ااخ اٌّؾ١طااخ ثبٌى١ٍااخ

 االعزفبدح ِٕٙب . ٌٚمذ اعزٕذ رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٌٍى١ٍخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌخبسع١خ ٚاٌّئصشح ٚاٌزٝ اشزٍّذ ػٍٝ :

 أطؾبة اٌّظٍؾخ ) اٌّغزف١ذ٠ٓ(  -

 إٌّبفغْٛ . -

 ارغب٘بد عٛق اٌؼًّ . -

 اٌمٛاػذ إٌّظّخ .اٌمٛا١ٔٓ ٚ -

 اٌؼٛاًِ اٌغ١بع١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ . -

 اٌؼٛاًِ اإللزظبد٠خ . -

 اٌؼٛاًِ االعزّبػ١خ . -

 اٌؼٛاًِ اٌزىٌٕٛٛع١خ . -

اٌّٛػٛػ١خ ٚاٌجؼذ ػٓ اٌزؾ١ض فٟ رٛط١ف ٚرشخ١ض ِغبالد اٌمٛح ٚاٌؼؼف  ٚلذ ساػذ اٌى١ٍخ فٟ اعشاء اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ ٌٙب

 ٌزٌه: ٚوزٌه اٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد,

 َ فش٠ك اٌؼًّ ثؼًّ ِغّٛػبد ثئس٠خ ِغ اٌفئبد اٌّخزٍفخ ثبٌى١ٍخ.* لب

* لبَ فش٠ك اػذاد اٌخطخ ثؼًّ اعزج١بٔبد رشًّ ع١ّغ اٚعٗ ٔشبؽ اٌى١ٍخ ٚلذسارٙب ٚاِىبٔبرٙب ٚرٛع١ٙب اٌٟ وً االؽشاف 

 اٌّخزٍفخ ثبٌى١ٍخ ٚ اٌّٙز١ّٓ .

اٌخطخ ِٓ خالي اعزّبػبد اٌّغّٛػبد اٌجئس٠خ ٚ * لبِذ االؽشاف اٌّؼ١ٕخ داخً ٚخبسط اٌى١ٍخ ثبٌّشبسوخ فٟ ػًّ 

 االعزج١بٔبد ٚاٌّمبثالد.

 * لبَ فش٠ك اٌؼًّ ثؼشع ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ ػٍٟ ع١ّغ االؽشاف اٌّؼ١ٕخ.

 

 انشؤٚخ ٔانشعبنخ: 1/2 /1

ٌخّغا١خ أطاللبً ِٓ اٌشؼبس اٌؾبٌٟ ٌغبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛف "ٔؾاٛ عبِؼاخ ثؾض١اخ" ٚسإ٠اخ ٚسعابٌخ اٌغبِؼاخ ثخطزٙاب اإلعازشار١غ١خ ا

( ٌزاشرجؾ ثشاىً لاٛٞ 2020-2016( , فمذ رُ رؾذ٠ش سإ٠خ ٚسعابٌخ اٌى١ٍاخ فاٝ خطزٙاب اإلعازشار١غ١خ اٌؾب١ٌاخ )2015-2019)

ثشإ٠خ ٚسعبٌخ اٌغبِؼخ ٚرغبُ٘ فٟ رؾم١ك ِاب رظاجٛ اٌغبِؼاخ ا١ٌاٗ ِآ ؽّٛؽابد ٚسإٞ ِغازمج١ٍخ. ٚرٌاه ثؼاذ ػاشع ِمزاشػ 

ِغزّااغ عااٛق اٌؼّااً  -اٌطااالة -اإلداس٠اا١ٓ -ا١ٌٙئااخ اٌّؼبٚٔااخ -خ اٌزااذس٠ظاٌزؾااذ٠ش ػٍااٝ ع١ّااغ اٌفئاابد اٌّشاابسوخ )اػؼاابء ١٘ئاا

اٌّؾ١ؾ( ِٓ خالي اٌخطبثبد اٌّطجٛػخ ٚاٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍى١ٍخ ٚاٌجش٠ذاد اإلٌىزش١ٔٚخ, ٚعبء اػزّبد اٌزؾذ٠ش فٝ لشاساد 

خ سعابٌخ اٌى١ٍاخ ثٕابءا ػٍاٝ , صاُ عابء رؾاذ٠ش  خاش ٌظا١غ(1/1/2/1) 20/5/2015( إٌّؼماذ ثزابس٠خ 354ِغٍظ اٌى١ٍاخ سلاُ  )
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, ١ٌىٛٔاٛا (1/1/2/2) 25/10/2015( إٌّؼماذ ثزابس٠خ 358الزشاػ ٌغٕخ اٌخطخ االعزشار١غ١خ فٝ اعزّابع ِغٍاظ اٌى١ٍاخ سلاُ )

 ثبٌشىً اٌزبٌٟ:

 اٌشإ٠خ:

 ٍٟ ٚاالل١ٍّٟ"."اْ رىْٛ و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ثغبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛف ِؼزّذح ٚسائذح رؼ١ّ١ٍبً ٚثؾض١بً ِٚغزّؼ١بً ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّؾ

 اٌشعبٌخ:

"رُؼذ و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ عبِؼخ ثٕٝ ع٠ٛف أؽجبء ث١طش١٠ٓ رٜٚ ِٙبساد ػ١ٍّخ ٚػ١ٍّخ ِز١ّاضح, لابدس٠ٓ ػٍاٝ إٌّبفغاخ فاٝ 

عٛق اٌؼًّ اٌّؾٍٝ ٚاإلل١ٍّٝ, ٚرؼغ اٌخطؾ اٌجؾض١اخ ٚرؼّاً ػٍاٝ رٕف١از٘ب ٌز١ّٕاخ اٌضاشٚح اٌؾ١ٛا١ٔاخ ٚؽاً ِشاىالرٙب ٚػاّبْ 

 د األطً اٌؾ١ٛأٝ ثغبٔت اٌّشبسوخ فٝ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚطؾخ االٔغبْ".عالِخ األغز٠خ را

 اٌى١ٍخ, رؾممٙب أْ ٠ٕجغٝ اٌزٝ اٌّزطٍجبد ٌزؾذ٠ذ اٌج١ئٟ اٌزؾ١ًٍ ٔزبئظ ػٍٝ اٌى١ٍخ ٚسعبٌخ سإ٠خ ط١بغخ فٝ االػزّبد رُ ٚلذ

 ٔمبؽ ِٓ ِٚغزّذح ِٚؾذدح ٚاػؾخ أٔٙب شؽ١ ثبٌٛالؼ١خ اٌى١ٍخ ٚسعبٌخ سإ٠خ ٚرزغُ .اٌغبِؼخ ٚسعبٌخ سإ٠خ ِغ رزّبشٟ ثؾ١ش

 اٌى١ٍخ داخً ِِٓخزٍف االؽشاف اٌفبػٍخ  اٌى١ٍخ ٚسعبٌخ سإ٠خ ط١بغخ فٝ شبسن ٚلذ .أِبِٙب اٌّزبؽخ ٚاٌفشص ثبٌى١ٍخ اٌمٛح

 .ٚخبسعٙب

 اداسارٙب( ِذ٠شٜ ٚ ألغبِٙب ٚسإعبء ٚٚوالئٙب اٌى١ٍخ )ػ١ّذ ٚاألوبد١ّ٠خ اإلداس٠خ اٌم١بداد اٌى١ٍخ داخً األؽشاف ٚشٍّذ

ٚاٌخش٠غ١ٓ  ٚ اٌؼ١ٍب ٚاٌذساعبد اٌجىبٌٛس٠ٛط ِشؽٍزٝ ِٓ اٌطالة ٚ اٌّؼبٚٔخ ٚا١ٌٙئخ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػؼبء ػٓ ِّٚض١ٍٓ

 .اٌؼًّ عٛق ِٕظّبد ِٓ ِّٚض١ٍٓ ٚاإلداس١٠ٓ

 ٚأػؼبء أوبد١ّ٠خ ل١بداد ِٓ اٌى١ٍخ ٚخبسط داخً ِٓ أؽشاف ػٍٝ ط١بغزٙب ثؼذ ٚسعبٌزٙب سإ٠زٙب ثؼشع اٌى١ٍخ وّب لبِذ

 ٌّٕظّبد ِّٚض١ٍٓ اٌّؾٍٝ اٌّغزّغ ِٓ ٚأػؼبء اٌؼ١ٍب ٚاٌذساعبد اٌجىبٌٛس٠ٛط ٌّشؽٍزٝ ٚاٌطالة ٚاالداس١٠ٓ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ

اٌؼًّ, ؽ١ش رُ ٔشش اٌظ١بغخ اٌّمزشؽخ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ اٌشعّٟ ٌٍى١ٍخ ٚا٠ؼب رُ اسعبي ٔغخخ اٌىزش١ٔٚخ  عٛق

 .ٚاػزّبد٘ب ٚالشاس٘ب ثٙب اٌخبطخ االلزشاؽبد ِٕٚبلشخ ِٕبلشزٙب رّذٚ ِٚطجٛػخ اٌٝ ِّض١ٍٓ ٌزٍه االؽشاف

ٚرُ ٔشش اٌظ١غخ إٌٙبئ١خ اٌّؼزّذح ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ ٚوزٌه ػجش اٌّشاعالد االٌىزش١ٔٚخ ٌٍغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ 

 أٚ ِط٠ٛبد أ٠خ رزظذس وّب اٌّؼبٚٔخ ٚا٠ؼب رُ ػشػُٙ ػٍٝ ٌٛؽبد االػالٔبد اٌّخزٍفخ ثبٌى١ٍخ ٚفٝ ِذاخً اٌى١ٍخ,

ثبٌى١ٍخ, ٚ رزُ ِشاعؼخ اٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ ثشىً دٚسٜ وً صالصخ عٕٛاد وؾذ أدٔٝ  اٌغٛدح ػّبْ ثٛؽذح  خبطخ ِطجٛػبد

 ٌّٛاوجخ اٌزطٛساد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ.

خالي ػًّ ػذد ِٓ ثبٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ ِٓ ٚاإلداس١٠ٓ ٚاألؽشاف اٌّغزّؼ١خ وّب رُ اٌؼًّ ػٍٝ ص٠بدح ٚػٟ ِٚؼشفخ اٌطالة 

 (.1/1/2/3ِٓ اٌٍمبءاد ِغ اٌفئبد اٌّخزٍفخ )اٌّط٠ٛبد ٚرٛص٠ؼٙب, اػبفخ اٌٝ ػمذ ػذد 

 

 انغبٚبد ٔاألْذاف اإلعزشارٛغٛخ: 3 /1/1

 ٌزؾم١ك سإ٠خ ٚسعبٌخ اٌى١ٍخ , رٍخظذ اٌغب٠بد اٌؼبِخ ٌٍى١ٍخ ف١ّب ٠ٍٝ:

 . دساعبد ػ١ٍب ٚثؾٛس ػ١ٍّخ ثّؼب١٠ش د١ٌٚخ.1
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 ث١طش١٠ٓ رٜٚ وفبءح ػ١ٍّخ ِٚٙبسح ػ١ٍّخ ِز١ّضح. . اػذاد أؽجبء2

 . رمذ٠ُ خذِخ ِغزّؼ١خ ِز١ّضح ٚاٌّشبسوخ ثفبػ١ٍخ فٝ ر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ طؾخ اإلٔغبْ.3

 . اٌّّبسعخ اٌفؼ١ٍخ ٌّؼب١٠ش اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٚاٌزط٠ٛش اٌّغزّش.4

 . ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ٌٍى١ٍخ. 5

 ١ٕفبد اٌؼب١ٌّخ ث١ٓ اٌى١ٍبد إٌّبظشح ال١ّ١ٍب ٚد١ٌٚبً.. رؾم١ك ِشوض ِز١ّض فٝ اٌزظ6

ؽزٝ رمَٛ اٌى١ٍخ ثغذ فغٛح األداء فمذ ٚػؼذ ِغّٛػخ ِٓ األ٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٚاأل٘ذاف اإلعشائ١خ ٌزؾم١ك وً غب٠خ, ٚلذ 

 -اٌّؼبٚٔخ١ئخ اٌٙ -اػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظرُ ػشع ِمزشػ اٌغب٠بد ٚاأل٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ػٍٝ ع١ّغ اٌغٙبد اٌّشبسوخ )

 ٌٍغب٠بد ٚاال٘ذاف االعزشار١غ١خ , وّب لبِذ اٌى١ٍخ ثؼشع اٌظ١غ إٌٙبئ١خِغزّغ عٛق اٌؼًّ اٌّؾ١ؾ( -اٌطالة -اإلداس١٠ٓ

ٚرٕٜٛ اٌى١ٍخ ِشاعؼخ ٚرؾذ٠ش  2015/ 16/9( إٌّؼمذ ثزبس٠خ 357ثغٍغزٗ ) (1/1/3/2) ٍٝ ِغٍظ اٌى١ٍخػ( 1/1/3/1)

 ١ش ٠طشأ ػٍٝ سإ٠خ ٚسعبٌخ اٌى١ٍخ. اال٘ذاف االعزشار١غ١خ ِغ أٜ رغ١

 أػؼبء ع١ّغ ف١ٙب شبسن ؽ١ش اٌى١ٍخ, ٚخبسط داخً األؽشاف ِخزٍف ٌٍى١ٍخ االعزشار١غ١خ األ٘ذاف رٍه ط١بغخ فٝ ٚشبسن

اٌغٙبد  ػٍٝ ػشػٙب ٚرُ اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ ٚخذِخ اٌؼ١ٍب ٚاٌذساعبد اٌطالة اٌزؼ١ٍُ شئْٛ ِضً ٚاٌٍغبْ األلغبَ, ِغبٌظ

 ِغ ط١بغزٙب ثؼذ ٌٍى١ٍخ االعزشار١غ١خ األ٘ذاف رٍه ِٕٚبلشخ ػشع رُ ٚلذ  .ِّض١ٍٓ ِٓ عٛق اٌؼًّ ِضً ٌظٍخراد ا

 ٚاالداس١٠ٓ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ ٚأػؼبء االوبد١ّ٠خ اٌم١بداد فٝ األؽشاف رٍه رّضٍذ ؽ١ش اٌى١ٍخ, ٚخبسط داخً اٌّخزٍفخ األؽشاف

 ٔشش رُ وّب .اٌؼًّ عٛق ٌّٕظّبد ِّٚض١ٍٓ اٌّؾٍٝ اٌّغزّغ ِٓ بءٚأػؼ اٌؼ١ٍب اٌذساعبد ٚ اٌجىبٌٛس٠ٛط ِشؽٍزٝ ٚؽالة

 ٌٛؽبداٌى١ٍخ ٚػٍٝ  ثّذاخً ٚاٌٍّظمبد اٌّطجٛػبد, ِٓ ػذد خالي ِٓ ٌٍى١ٍخ اإلعزشار١غ١خ ٚاأل٘ذاف إٌٙبئ١خ اٌغب٠بد ٘زٖ

 .ثبٌى١ٍخ اٌغٛدح ػّبْ ثٛؽذح ٚا٠ؼب اٌّطجٛػبد .اٌشعّٟ اٌى١ٍخ ِٚٛلغ , االػالٔبد

 

 نخطخ انزُفٛزٚخ:ا 4 /1 /1

رُ ػًّ خطخ رٕف١ز٠خ العزشار١غ١خ اٌى١ٍخ ٚرُ رٛص١مٙب ٚاػزّبد٘ب فٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ. رُ ػاشع ِمزاشػ   ٌزطج١ك اعزشار١غ١خ اٌى١ٍخ

اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ ػٍٝ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌم١بداد األوبد١ّ٠خ ثبٌى١ٍخ ِٓ خالي اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌّٛلاغ 

, ٚثؼاذ اعازمجبي ع١ّاغ اٌّمزشؽابد ثبٌزؼاذ٠ً 17/11/2015ثزابس٠خ   (359ٌٍى١ٍخ ٚػٍٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ فٝ عٍغزٗ سلُ ) اٌشعّٟ

 .(1/1/4/1) ٌزىْٛ ثشىٍٙب إٌٙبئٟ 22/12/2015( ثزبس٠خ 360رُ اػزّبد٘ب فٟ ِغٍظ اٌى١ٍخ سلُ )

اٌزٟ أػذرٙب ٌغٕخ اٌّزبثؼخ ٚثؼذ إٌّبلشبد اٌزٟ ِٚشح  خشٜ ٚثٕبءا ػٍٝ ِب عبء ثزمبس٠ش ِزبثؼخ رٕف١ز اٌخطخ االعزشار١غ١خ 

ثؼذ ٚداسد ِغ أػؼبء فش٠ك اػذاد اٌخطخ االعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ ِغ اٌم١بداد االوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

د اٌخطخ لبَ فش٠ك اػذا 2017ص٠بسح فش٠ك اٌّشاعؼخ اٌخبسع١خ ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ اٌغٛدح ٚاالػزّبد فٟ ١ٌٛ٠ٛ 

, ١ٌزُ ثؼذ رٌه  (2016-2020االعزشار١غ١خ ثؤعشاء ثؼغ اٌزؼذ٠الد اٌالصِخ ٌٍخطخ اٌزٕف١ز٠خ ٌخطخ اٌى١ٍخ االعزشار١غ١خ )

 .2/1/2018ثزبس٠خ  385ِغٍظ اٌى١ٍخ سلُ فٟ ( 1/1/4/2)اػزّبد اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ ثشىٍٙب إٌٙبئٟ 
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بٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ ٚوزٌه رُ ؽزف أٔشطخ أخشٜ ٚاػبفخ أٔشطخ عبءد رٍه اٌزؼذ٠الد ِزّضٍخ فٟ أ٠ٌٛٚبد ثؼغ األٔشطخ ث

عذ٠ذح ٚرٌه ١ٌزّبشٝ ِغ ِؼذي اٌز٠ًّٛ اٌخبص ثزٕف١ز أٔشطخ اٌخطخ. وً رٍه اٌزؼذ٠الد رُ رٛػ١ؾٙب ثخطخ اٌزؾغ١ٓ اٌخبص 

 ثّؼ١بس اٌخطخ االعزشار١غ١خ.

 أل٠ٌٛٚبد ثبإلػبفخ رٕف١ز٘ب اٌّطٍٛة االٔشطخ دأ٠ٌٛٚب ٚرؾذداالعزشار١غ١خ  ٚاال٘ذاف اٌغب٠بد ع١ّغ اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ رغطٝ

 ع١ّغ رّض١ً ٠ٚزُ .اٌخطخ ِغبالد ِٓ ِغبي ٌىً اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز ثبٌخطخ ِٚؾذد,  اٌخطخ اػذاد فزشح خالي اٌى١ٍخ

  ثؾ١ش اٌّخزٍفخ االٔشطخ ػٍٝ ا١ٌّضا١ٔخ ٚرٛصع ٚاػؾب, رؾذ٠ذا اٌّغئ١ٌٛبد رؾذد ؽ١ش ِغبي, وً فٝ اٌّؼ١ٕخ األؽشاف

 ص١ِٕب عذٚال وزٌه اٌزٕف١ز٠خ اٌخطخ ٚرزؼّٓ اٌز٠ًّٛ, فٟ اٌخبسع١خ ٚاٌغٙبد ٚاٌّٛاسد اٌزار١خ اٌغبِؼخ ِغبّ٘بد ػؼرٛ

 ا١ٌّٕٙخ ِٓ ػبي ِغزٜٛ ػٍٝ ِٚؾذدح ٚاػؾخ ِئششاد اٌخطخ رّزٍه وّب .االٔشطخ ع١ّغ رٕف١ز ٌّشاؽً ِٚالئّب ِؾذدا

 اٌّخزٍفخ اٌّؼ١ٕخ االؽشاف ِٓ اٌؼذ٠ذ ِٕٚبلشزٙب اٌخطخ ٚػغ فٝ شبسن لذٚ .اٌّخزٍفخ ٌٍّغبالد اٌزٕف١ز ِغز٠ٛبد ٚرم١١ُ ٌم١بط

 اٌخطخ اػذاد فش٠ك ٚوزٌه ٚاإلػزّبد, اٌغٛدح ػّبْ ٌٛؽذح ٚاٌزٕف١زٜ االداسٜ اٌفش٠ك فٝ ِزّضال اٌى١ٍخ داخً ِٓ

 االعزشار١غ١خ اٌخطخ ٚرٕف١ز رط٠ٛش فٟ إٌغبػ ٌٚزؾم١ك .ِٚىٛٔبرٙب اإلعزشار١غ١خ اٌخطخ ِشاعؼخ ٌٚغٕخ ثبٌى١ٍخ, االعزشار١غ١خ

 ٌٍزؼبًِ اٌالصِخ اٌخطٛاد الرخبر اٌخطخ ٚرٕف١ز ٚرط٠ٛش رظ١ُّ ثؼ١ٍّخ اٌّشرجطخ ٚاٌؼمجبد اٌّخبؽش ٚرم١١ُ رؾذ٠ذ رُ .ٌٍى١ٍخ

 ِٛاصٔخ اٌٝ اٌزٕف١ز٠خ اٌخطخ ٘زٖ ٚرشعّذ .ٌٍخطخ إٌغبػ ِٚمِٛبد اٌذػُ ٚرٛف١ش ٚعٛد٘ب ؽبي ٚاٌؼمجبد اٌّخبؽش رٍه ِغ

 .اٌّمشسح اٌض١ِٕخ اٌّذح خالي اٌزط٠ٛش اعشاءاد ِٓ اعشاء وً رىٍفخ رؾذ٠ذ رُ ؽ١ش اٌّؼبٌُ, ِؾذدح مذ٠ش٠خر ِب١ٌخ
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 اسرجبط انخطخ االعزشارٛغٛخ ثخطخ انغبيؼخ: 5 /1/1

( ٚرٌاه 2015-2019ثبٌى١ٍخ ثشىً سئ١غٟ ػٍٝ اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ ٌغبِؼخ ثٕاٟ عا٠ٛف )اعزٕذ فش٠ك اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غٝ 

إلػذاد اعزشار١غ١خ اٌى١ٍخ ِٓ اعً رؾم١ك ِب رظجٛ ا١ٌٗ اٌغبِؼخ فٝ اٌّغزمجً, ٚثزٌه فماذ اسرجطاذ اٌخطاخ اإلعازشار١غ١خ ٌٍى١ٍاخ 

 ثشىً ٚص١ك ثخطخ اٌغبِؼخ اإلعزشار١غ١خ ٠ٚظٙش رٌه فٝ اٌغذٚي اٌزبٌٟ:

 

 انكهٛخ انغبيؼخ انجُذ و

ٚد١ٌٚاابً , رمااذَ  ال١ّ١ٍاابً عبِؼااخ ثؾض١ااخ سائااذح  ٔؾااٛ انشؤٚخ 1

 .بػ١ٍخــثف بــٙـِغزّؼٚرخذَ اً ضـِز١ّ بً ـرؼ١ٍّ

اْ رىاااْٛ و١ٍاااخ اٌطااات اٌج١طاااشٞ ثغبِؼاااخ ثٕاااٟ عااا٠ٛف 

ػٍاٝ اٌّغازٜٛ  ِٚغزّؼ١ابً ٚثؾض١ابً  رؼ١ّ١ٍبً ِؼزّذح ٚسائذح 

 .ٚاالل١ٍّٟاٌّؾٍٟ 

ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرٛع١ٙٙب ٔؾٛ  اٌجؾض١خاإلسرمبء ثبٌؼ١ٍّخ  انشعبنخ 2

ر١ّٕااخ ثّااب ٠غااُٙ فااٝ  ؽااً اٌّشااىالد اٌّغزّؼ١ااخ

 .١ٌّبً ٚال١ّ١ٍبً ٚػب اٌّغزّغ ِؾ١ٍبً 

رُؼااذ و١ٍااخ اٌطاات اٌج١طااشٞ عبِؼااخ ثٕااٝ عاا٠ٛف أؽجاابء 

ث١طش١٠ٓ رٜٚ ِٙبساد ػ١ٍّاخ ٚػ١ٍّاخ ِز١ّاضح, لابدس٠ٓ 

ػٍاااٝ إٌّبفغاااخ فاااٝ عاااٛق اٌؼّاااً اٌّؾٍاااٝ ٚاإلل١ٍّاااٝ, 

ٚرؼًّ ػٍٝ رٕف١ز٘ب ٌز١ّٕخ اٌضشٚح  اٌجؾض١خٚرؼغ اٌخطؾ 

ٚػاّبْ عاالِخ األغز٠اخ راد اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚؽً ِشاىالرٙب 

غبٔاات اٌّشاابسوخ فااٝ اٌؾفاابظ ػٍااٝ األطااً اٌؾ١ااٛأٝ ث

 اٌج١ئخ ٚطؾخ االٔغبْ

انغبٚااااااااااااااااااااااااااااااااابد  3

 اإلعزشارٛغٛخ 

لبئّاااخ ػٍاااٝ أزااابط  ثؾاااٛس ػب١ٌّاااخ ِجزىاااشح  .1

 اٌّؼشفخ.

خش٠ظ ِز١ّض رٚ لذسح رٕبفغ١خ ػب١ٌخ فٟ عاٛق  . 2

ِٚشااابسوخ فبػٍاااخ فاااٟ اٌؼّاااً اٌّؾٍاااٟ ٚاإلل١ٍّاااٟ 

 اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٌٍّغزّغ.

اٌز١ّٕااااخ اٌّغاااازذاِخ اٌّشاااابسوخ اٌفبػٍااااخ فااااٟ  . 3

 ٌٍّغزّغ.

 .رؾم١ك اٌغٛدح اٌّئعغ١خ اٌشبٍِخ . 4

رؾم١ااك ِشوااض ثاابسص ثاا١ٓ اٌغبِؼاابد اإلل١ّ١ٍااخ  . 5

 ٚاٌؼب١ٌّخ.

 .ٚثؾٛس ػ١ٍّخ ثّؼب١٠ش د١ٌٚخ. دساعبد ػ١ٍب 1

أؽجاابء ث١طااش١٠ٓ رٜٚ وفاابءح ػ١ٍّااخ ِٚٙاابسح . اػااذاد 2

 ػ١ٍّخ ِز١ّضح.

ثفبػ١ٍاخ فاٝ  رمذ٠ُ خذِخ ِغزّؼ١خ ِز١ّضح ٚاٌّشابسوخ. 3

 ٚاٌؾفبظ ػٍٝ طؾخ اإلٔغبْ. ر١ّٕخ اٌج١ئخ

اٌّّبسعخ اٌفؼ١ٍاخ ٌّؼاب١٠ش اٌغاٛدح اٌشابٍِخ ٚاٌزطا٠ٛش . 4

 ش.اٌّغزّ

 . ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ٌٍى١ٍخ.5

اٌؼب١ٌّااخ ثاا١ٓ  رؾم١ااك ِشوااض ِز١ّااض فااٝ اٌزظاا١ٕفبد. 6

 اٌى١ٍبد إٌّبظشح ال١ّ١ٍب ٚد١ٌٚبً.
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 :نهكهٛخ انزُبفغٗ انٕضغ 1/2

 رز١ّض اٌى١ٍخ ثٛػغ رٕبفغٟ ِز١ّض ث١ٓ اٌى١ٍبد إٌّبظشح ثغّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ.

 عبيؼخ ثُٙ عٕٚف ػٍ َظبئشْب: –انغًبد انًًٛضح نكهٛخ انطت انجٛطش٘ 

 خ , وازٌه اٌضاشٚح اٌّٛلغ اٌّز١ّض ٌٍى١ٍاخ فاٝ لٍات ِؾبفظاخ ثٕاٟ عا٠ٛف اٌزاٝ رز١ّاض ثبٌؼذ٠اذ ِآ األٔشاطخ اٌضساػ١اخ ٚاٌج١طش٠ا

اٌؾ١ٛا١ٔااخ ٚاٌغااّى١خ ٚاٌذاعٕااخ , وّااب رؾزااٛٞ ػٍااٝ اٌؼذ٠ااذ ِاآ اٌّشااشٚػبد اإلٔزبع١ااخ اٌزااٝ رؼزّااذ ػٍااٝ اٌطاات اٌج١طااشٞ ِٕٙااب 

 .اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ ِٚظبٔغ األػالف ِٚضاسع االٔزبط اٌؾ١ٛأٝ ٚاٌذاعٕٟ

 ِٙاب اٌغذ٠اذ شاشق ٔٙاش ا١ٌٕاً, ٚاٌزاٝ رؼطاٝ اٌّغبؽخ اٌشبعؼخ اٌّخظظخ ٌى١ٍخ اٌطات اٌج١طاشٞ ثّماش اٌغبِؼاخ اٌغذ٠اذ ثؾش

 فشطخ ٌٍزٛعغ فٝ ِجبٟٔ ِٕٚشآد اٌى١ٍخ ٚرط٠ٛش ث١ٕزٙب اٌزؾز١خ ثشىً ِز١ّض.

  ُرؾزٛٞ اٌى١ٍخ ػٍٝ صشٚح ثشش٠خ ِٓ اػؼبء ١٘ئاخ اٌزاذس٠ظ ٚاٌّؼ١اذ٠ٓ ٚاٌّذسعا١ٓ اٌّغابػذ٠ٓ اٌّز١ّاض٠ٓ فاٝ ِغابي ػٍّٙا

 ١ٍّخ ِٚئرّشاد د١ٌٚخ, ِّب عبُ٘ فٝ سفغ وفبءرُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجؾض١خ. ٚرٌه ٌغفش اٌؼذ٠ذ ُِٕٙ فٝ ثؼضبد خبسع١خ ِّٚٙبد ػ

  ِب وبٔذ ػ١ٍٗ ِٓ لجً. 100عٕٛاد ٌزظً اٌٟ  5ص٠بدح ِؼذي اإلٔزبط اٌؼٍّٟ ٌٍى١ٍخ  فٟ  خش % 

 ٚح اٌؾ١ٛا١ٔاخ اإل٘زّبَ اٌّزضا٠ذ ثى١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ِٓ لجً اإلداسح اٌؼ١ٍب ٌٍغبِؼخ , ٚرٌه ثؼذ اٌزٛعٗ اٌمِٟٛ ٔؾٛ ر١ّٕخ اٌضش

ثّظش وؤؽذ ِظبدس رؾغ١ٓ اٌذخً اٌمِٟٛ ٚاٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه رخظ١ض ِجٕٟ عذ٠ذ ٌٍى١ٍخ ثؾشَ اٌغبِؼخ ششق ا١ًٌٕ ٚاٌجذء فٝ 

 أشبء ِؼٙذ اِشاع اٌط١ٛس ٚاٌؾ١ٛأبد .

 ( رؾزٛٞ و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ثغبِؼخ ثٕاٟ عا٠ٛف ػٍاٝ ِغٍاخ ػ١ٍّاخJournal of Veterinary Medical Research )

, ٚوازٌه راُ أشابء  (ISSN Print & Online)سلُ ا٠ذاع دٌٟٚ  2فٝ ؽش٠مٙب ٔؾٛ اٌزذ٠ًٚ, ؽ١ش ؽظٍذ ػٍٝ ػذد  عبسد

ِٛلغ اٌىزشٟٚٔ ٌٍّغٍخ ثّؼب١٠ش ػب١ٌّخ, وّب اؽزٛد ١٘ئخ رؾش٠ش اٌّغٍخ ػٍاٝ ػاذد وج١اش ِآ األعابرزح األعبٔات اٌّز١ّاض٠ٓ فاٝ 

 اٌزخظظبد اٌج١طش٠خ اٌّخزٍفخ.

 ٛس ثٛاعطخ ٚؽذح دػُ ر٠ًّٛ اٌجؾاٛس ثبٌغبِؼاخ, اٌازٜ ٚطاً ػاذد أاٛاع ِإؼ اٌّشاشٚػبد اٌجؾض١اخ ص٠بدح ِؼذي دػُ اٌجؾ

 أٛاع, ِّب ٠ٛفش اٌذػُ اٌّبدٜ ٌزٕف١ز اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ثغبٔت اٌّظبدس اٌخبسع١خ. 8اٌزٝ رمذِٙب اٌٝ اوضش ِٓ 

  اٌزاذس٠ظ اٌاز٠ٓ ٠مِٛاْٛ ثٕشاش اثؾابصُٙ رضا٠ذ ا٘زّبَ عبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛف ثبٌٕشش اٌاذٌٟٚ ٚسفاغ ل١ّاخ اٌّىبفاآد ألػؼابء ١٘ئاخ

 د١ٌٚبً فٝ دٚس٠بد ػ١ٍّخ راد ِؼبًِ رؤص١ش.

 .ٚعٛد ِؼًّ ِشوضٞ ثبٌى١ٍخ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ األعٙضح اٌؾذ٠ضخ فٝ اٌّغبالد اٌزخظظ١خ اٌّزٕٛػخ 

 ٍ١ب.٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ ِضسػخ رؼ١ّ١ٍخ ِزطٛسح ٌٍزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍطالة فٝ ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌذساعبد اٌؼ 

  ٚعااٛد ٚؽااذح راد ؽاابثغ خاابص ِزفااشدح ِاآ ٔٛػٙااب ٚ٘ااٟ ِؼّااً اٌٙغاازٛثبصٌٛٛعٟ )ِؼّااً ا.د. طااالػ د٠اات( ٚاٌاازٜ ٠ز١ّااض

ثبؽزٛائٗ  ػٍٝ اإلِىب١ٔبد اٌؾذ٠ضخ اٌزٝ رؼب٘ٝ اٌّؼبًِ اٌؼب١ٌّخ فٝ ٔفظ اٌزخظض, ٠مذَ ثؼغ اٌخذِبد اٌجؾض١اخ ٚاٌاذٚساد 

 ١ٍخ ٠ٚؼزجش ِظذساً ِٓ ِظبدس اٌز٠ًّٛ اٌزارٟ. اٌزذس٠ج١خ اٌّزخظظخ ِّب ٠ذػُ اإلٔزبط اٌجؾضٟ ٌٍى

 .ٚعٛد ِغبؽبد خؼشاء شبعؼخ ٍِٚؼت وشح لذَ ِزطٛس, ِّب ٠ٛفش ٌٍطالة ث١ئخ ِٕبعجخ ٌّّبسعخ األٔشطخ اٌطالث١خ 
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  ًٚؽذاد ػٍاٝ ِغازٜٛ اٌغبِؼابد اٌّظاش٠خ  ٚافؼاً ٚؽاذح  9ٚعٛد ٚؽذح ٌزىٌٕٛغ١ب اٌّؼٍِٛبد ثبٌى١ٍخ عبءد ػّٓ افؼ

. ٘زٖ اٌٛؽذح رمذَ اٌؼذ٠ذ ِآ اٌخاذِبد ٚاالٔشاطخ ألػؼابء IPCTِؼخ فٝ اٌزمبس٠ش اٌشثغ ع٠ٕٛخ اٌّمذِخ اٌٝ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغب

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌغٙبص االداسٜ ٚاٌطالة ٚاٌخش٠غ١ٓ.

 .ًّٚعٛد ٚؽذح ٌشػب٠خ ٚدػُ اٌخش٠غ١ٓ ِغ لبػذح ث١بٔبد ثبٌخش٠غ١ٓ ٌٍؾشص ػٍٝ رمذ٠ذ اٌذػُ اٌّغزّش ٌُٙ فٝ عٛق اٌؼ 
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  انٓٛكم انزُظًٛٗ ٔاإلداساد انذاػًخ 2/1

     ْٛكم رُظًٛٗ يالئى ٔيؼزًذ 1/ 2/1 

 (2/1/1/2) 26/7/2015ثزبس٠خ  356سلُ  (2/1/1/1) ٌٍى١ٍخ ١٘ىً رٕظ١ّٝ ِؾذس ِٚؼٍٓ ِٚؼزّذ ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخ 

 ٠ٚزىْٛ ِٓ:

 :أٔالً : انٓٛكم األكبدًٚٙ نهكهٛخ ٔٚضى 

 ِغٍظ اٌى١ٍخ  -

 :ػ١ّذ اٌى١ٍخ -

 . ٠ٚزجؼٗ ِىزت اٌؼ١ّذ ٚؽذح اٌغٛدح ٚؽذح اٌزذس٠ت ٚؽذح اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاداسح اٌشئْٛ اٌمب١ٔٛٔخ ِٚغٍظ اٌى١ٍخ 

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ  - 

االسشاابد  حٚؽااذ خ ٚؽااذح اداسح االصِاابد ٚاٌىااٛاسس ٚٚو١ااً اٌى١ٍااخ ٌشاائْٛ خذِااخ اٌّغزّااغ ٚر١ّٕااخ اٌج١ئااِىزاات ٠ٚزجؼااٗ          

 ٚاداسٖ اٌّضسػخ.  اٌخش٠غ١ٓ ٚسػب٠ٗ ٚ ٚؽذح ِزبثؼخ اٌج١طشٜ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌج١طشٜ اٌّغزّش

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس - 

ٚاداسح اٌؼاللابد    خ٠ٚزجؼٗ ِىزت ٚو١اً اٌى١ٍاخ ٌشائْٛ اٌذساعابد اٌؼ١ٍاب  ٚ اداسح شائْٛ اٌذساعابد اٌؼ١ٍاب ٚ اداسح اٌّىزجا

 . ٌجؾٛساٌضمبف١خ ٚا

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة . -

٠ٚزجؼااٗ ِىزاات ٚو١ااً اٌى١ٍااخ ٌشاائْٛ ؽااالة ٚ اداسح شاائْٛ اٌزؼٍاا١ُ ٚ اٌطااالة ٚاداسح اٌخااش٠غ١ٓ ٚاداسح سػب٠ااخ اٌشااجبة 

 ٚاداسٖ اٌّؼبًِ.

 ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح -

 ٚؽذح اٌزذس٠ت -

راُ اػابفٗ  2016ٝ ثذأ اٌؼّاً ثٙاب ِٕاز عاجزّجش ؾخ اٌغذ٠ذٖ ٚاٌزؽجمب ٌالئلغّب ٚ 19األلغبَ اٌؼ١ٍّخ , ؽ١ش ٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ ػذد  -

 ؼ١ٍّخ .اٌلغبَ ِٓ األ(  20) لغُ أخش فبطجؼ اٌؼذد 
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 صبَٛبً : انٓٛكم اإلداس٘ نهكهٛخ ٔٚضى :

 . أ١ِٓ اٌى١ٍخ 

  اداسح اٌشئْٛ األلغبَ اإلداس٠خ ٚرشًّ اداسح شئْٛ اٌؼب١ٍِٓ ٚاالفشاد ٚ اداسح اٌىبدس اٌخبص ٚ اداسح اٌشئْٛ االداس٠خ ٚ

ٚاداسح شئْٛ  اٌّب١ٌخ ٚ اداسح اٌزٛس٠ذاد ٚاٌّشزش٠بد ٚ اداسح اٌّخبصْ ٚ اداسح شئْٛ اِبٔخ اٌّغبٌظ ٚ اداسح اٌشئْٛ إٌٙذع١خ 

 .اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ٚاداسح اٌّؼبًِ, ٚاٌّىزجخ ٚاداسح اٌخش٠غ١١ٓ ٚاإلداسح اٌمب١ٔٛٔخ ٚسػب٠خ اٌشجبة

  اٌغٛدح ثبٌى١ٍخػّبْ ٚؽذح 

 اٌى١ٍخ عب٘ذح أْ ٠زالءَ اٌّئً٘ اٌخبص ثبٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ِغ ٚظبئفُٙ لذس اإلِىبْ أٚ أْ ٠زُ رؤ١ٍُ٘ٙ ػٍٟ األلً  ؾبٚيٚ ر

ثّغّٛػخ ِز١ّضح ِٓ اٌذٚساد فٟ ِغبي اٌزخظض ثؼذ رمٍذُ٘ ٌٍّٕبطت ٚلذ رُ اعشاء اإلخز١بس ٌٍم١بداد اإلوبد١ّ٠خ األسثغ 

  لغبَ ٚفمبً ١ٌ٢خ اإلٔزخبة اٌؾش اٌّجبشش.ِٓ اٌؼ١ّذ  اٌٟ اٌٛوالء ثبإلػبفخ ٌشإعبء األ

  ِؼًّ االعزبر اٌذوزٛس/ طالػ د٠ت د٠ت ٌٍٙغزٛثبصٌٛٛعٝ ٚ٘ٛ ِشوض ٌٍزؾب١ًٌ  ٟ٘ راد ؽبثغ خبص حٚؽذ ٚرٛعذ ٘زا

ثبإلػبفخ , ٌٍجبؽض١ٓ اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ ٌٍؼ١ٕبد اٌّخزٍفخ ٚ رط٠ٛش اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد اٌؼ١ٍّخ اٌذل١مخ اٌجؾض١ٗ 

ٚؽذح , ٚٚؽذح اٌغٛدحٚداس٠خ ٌخذِخ اٌّغزّغ ٌزٛع١غ ٔطبق اٌخذِبد اٌزٝ رمذِٙب اٌى١ٍخ ٌٍّغزّغ اإل ادٛؽذٌّغّٛػخ ِٓ اٌ

ٚسػب٠ٗ  ٚ ٚؽذح ِزبثؼخ االسشبد اٌج١طشٜ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌج١طشٜ اٌّغزّش حٚؽذٚ  ,ٚؽذح  اٌزذس٠ت  , اداسح االصِبد ٚاٌىٛاسس

 ٚاداسٖ اٌّضسػخ.  اٌخش٠غ١ٓ

 ء ػٍٝ اٌّالؽظبد اٌٛاسدح  ثزمش٠ش ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ اٌغٛدح ٚاالػزّبد رُ ػًّ رؼذ٠ً ثب١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟاال أخ ثٕب 

ّبدح ٚاػز ؽزٝ ٠غّؼ ثبٌزؼبْٚ اٌّزجبدي األفمٝ ٚاٌشأعٝ ٚرؾذ٠ذ اٌؼاللخ  ث١ٓ ِغز٠ٛبرٗ ٚٚؽذارٗ ٚأُّ٘ٙ ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح

 (.2/1/1/3) 16/12/2018َثّغٍظ اٌى١ٍخ سلُ ثزبس٠خ 
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 انغهطبد ٔانًغؤٔنٛبد ٔاالخزصبصبد  2/1/1/4

٠سفؿ ب١ٌٙىً بٌسٕظ١ّٝ بٌؿةٌٝ ٌٍى١ٍد جٛلٛؼ خطٛن بٌعٍطد ٚزؿد٠د بالخسفةـةذ، ٌىً عمٛ ِٓ أعمةئٙة ، ـةٌع١ّد   

ذ. ٘ٛ زئ١ط بٌى١ٍد ٠ٚعةٚٔٗ بٌٛوالء بٌطالضد وً ـ١ّة ٠خفٗ، ٚزدبز بٌى١ٍد جٛبظطد ِػٍعٙة بٌّمسز نحمة ٌمةْٔٛ زٕظ١ُ بٌػةِعة

٠ٚعسّد ١٘ىً بٌى١ٍد عٍٝ بٌسف٠ٛك ـٝ بٌعٍطةذ اٌٝ ؾد ِة، ؾ١ص ٠فٛق بٌع١ّد بٌٛوالء ٚزإظةء بأللعةَ ـٝ بزخةذ بٌمسبزبذ 

بٌطةزئد بٌالشِد ٌسع١١س بٌعًّ ِةعدب أِٛز بٌسع١١ٓ بٌسٝ ٠ػث أْ زسُ ِٓ خالي بٌّػٍط اال أْ ٌُٙ ظٍطد عمد بٌّػةٌط بٌطةزئد 

 .ٌحؿص ِٕٚةلؽد بٌممة٠ة بٌطةزئد

٠ٛغددد زؿد٠ددد  ل١ددك ٌٍّعددا١ٌٛةذ ٚبزخددةذ بٌمددسبزبذ ظددٛبء ٌٍم١ددة بذ بألوة ١ّ٠ددد أٚ بٌسٕف١ر٠ددد جةٌى١ٍددد، زسفددؿ بٌى١ٍددد جددؤْ غ١ّدد  

أعمددةئٙة ـددٝ ب١ٌٙىددً بٌسٕظ١ّددٟ ـددٝ أِددةوُٕٙ بٌّٕةظددحد ٌٙددُ، ِٚسفمددد ِدد  وددً ِددٓ : يبٌؽددٙة بذ بٌع١ٍّددد بٌؿةـدد١ٍٓ ع١ٍٙددة، 

ٌؿ١ةز١دد، ٚبٌمددزبذ بٌعم١ٍدد، ٚبٌّٙدةزبذ بٌع١ٍّدد، ٚبٌخفدةئؿ بٌٛغدب١ٔدد ٌىدً ٚبٌسخففةذ بٌدل١مدد، ٚبٌخحدسبذ ٚبٌّٙدةزبذ ب

 عمٛ ـٝ بٌى١ٍد(.

 

                اإلداساد انًزخصصخ نخذيبد دػى انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 2/1/1/5

بٌّٙدةَ  ؾ١دص اٌدٝ ؾدد ِدة ـدٝ أ بء  -زىفٝ بإل بزبذ بٌّسخففد ٌسمد٠ُ خدِةذ بٌدعُ ـٝ بٌى١ٍد ٚزس١ّص وً بإل بزبذ جةٌىفدةءخ 

. ٚلدد زدُ بظدسطالر ءزبء أعّةٌٙةٔظةَ بٌطٛبت ٚبٌعمةت ـٝ أ بء  بذ  بزبإلزٛغد ٌىً ا بزخ ِد٠س، ٚأعمةء ِسخفف١ٓ ٚزطحك 

ع١ٕددد ِددٓ بٌّع١ٕدد١ٓ جددةألِس   بخددً بٌى١ٍددد ـددٝ ِدددٜ وفددةءخ ب بزبذ خدددِةذ بٌدددعُ ٌىددً ا بزخ ِددٓ بإل بزبذ، بزمددؽ أْ أعمددةء 

ٙةزبذ بٌف١ٕد ٚبٌعٍٛو١د/  زٛبـس بٌسع١ٙالذ/ .. بٌخ(.  ٚلد أٚلؽ بظسمفةء زأٜ بٌطدالت بٌدرٜ بإل بزبذ ٠س١ّصْٚ جةٌخحسخ/ بٌّ

زُ زطح١مٗ ِٕر ضالضد أعٛبَ ؼىٜٛ بٌطالت ِدٓ عحدٛض بٌمدةئ١ّٓ عٍدٝ بٌخدِدد ٚجدهء ـدٝ بأل بء ٚزدُ عمدد ضالضدد  ٚزبذ زدز٠ح١دد 

ةَ بٌدٛزلٝ بٌدٝ بٌٕظدةَ بالٌىسسٚٔدٝ ٚزؿعدٓ بأل بء ٚـمدة زؤ١ٍ١٘د ٌُٙ ؾٛي ـٓ بالزفةي ٚبٌسعةًِ ِ  بٌػّٙٛز ٚبٌسؿٛي ِدٓ بٌٕظد

 .(2/1/1/5/1بٌطٍحد ي ظسطالر ءزبء إل

 إدارة األزمات والكوارث    2/1/1/6

بٌٛظةئً بٌّسةؾد ـٝ بٌى١ٍد وةـ١د ٌٍسعةًِ ِ  بألشِةذ ٚبٌىٛبزش، ـسٛغد نفة٠ةذ ؾس٠ك ـٝ ِّدسبذ ِٚعةِدً بٌى١ٍدد، ٚزسدٛبـس  

جّحدةٔٝ ٍِٚؿمدةذ بٌى١ٍدد ِٚخدةزظ ٠ٛغد بغٙصخ بٔربز  ٚة بذ بٌالشِد ٌّٛبغٙد بألشِةذ ٚبٌىٛبزش بإلظعةـةذ بأل١ٌٚد، ٚبإلزؼ

 ٌٍطٛبزة. 

جةٌى١ٍددد ٚؾدددخ ِخففددد ال بزخ بألشِددةذ ٚبٌىددٛبزش  ٚ زسحدد  بٌٛؾدددخ ٚو١ددً بٌى١ٍددد ٌؽدداْٛ بٌح١اددد ٚ خدِددد بٌّػسّدد   ٠ٛغددد

زلدُ بٌسٕظ١ّٟ ٚبٌالئؿدد بٌدبخ١ٍدد جّٛغدث لدسبز ِػٍدط بٌى١ٍدد  زُ بعسّة  أؽةء بٌٛؾدخ ٚزؿد٠د ِٙةِٙة ٚ ١٘ىٍٙة (2/1/1/6/1ي

 .ٚ٘ٝ زسح  ب بز٠ة ٚو١ً بٌى١ٍد ٌؽاْٛ بٌح١اد ٚخدِد بٌّػسّ  2015 -10-25جسةز٠خ  358

زعة٠ددد بٌخددس٠ػ١ٓ ؾ١ددص زّددُ ِؽددسسود جدد١ٓ ٚؾدددخ ب بزخ بألشِددةذ ٚبٌىددٛبزش ٚٚؾدددخ ٚ٘ددٛ ؾػددسخ ِمددس بٌٛؾدددخ  ٚزددُ زػ١ٙددص - 

بٌّٛغٛ خ جخطد بٌسؿعد١ٓ  ٚغةء ذٌه زٕف١رب ٌألٔؽطدٟ ِٚىسح١ٓ ٚزخف١ؿ ِٛظؿ ب بزٞ ٌٍعًّ جٙة زص٠ٚد٘ة جػٙةش ؾةظث بٌ
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عددد  ِددٓ عمددد ٚبٌسددٟ زددُ ٚلددعٙة ٌسالـددٟ ٔمددةن بٌمددعؿ بٌددٛبز خ جسمس٠ددس ب١ٌٙاددد بٌم١ِٛددد ٌمددّةْ بٌػددٛ خ ٚبالعسّددة  وّددة زددُ 

 (. 2/1/1/6/2عًّ بٌٛؾدخ يٌّػٍط ب بزخ بٌٛؾدخ ٚبٌرٞ زُ ِٓ خالٌد ٚل  ب١ٌةذ زفع١ً خطد غسّةعةذ بال

زدُ زددز٠ث  وّدة  ،(2/1/1/6/4ي  25/11/2015ِعسّدخ ِٓ ِػٍعٙة جسدةز٠خ  ( 2/1/1/6/3يٌدٜ بٌى١ٍد خطد ٌألِٓ ٚبٌعالِد 

جعدك بألعمددةء ِدٓ بٌى١ٍددد ـدٝ ِسبوددص ِسخففدد إل بزخ بألشِددةذ ٚبٌىدٛبزش زةجعددد ١ٌٙادد بٌدددـةر بٌّددٟٔ بٚ ب بزخ بالشِددةذ 

ٚبٌىدٛبزش، وّدة ٠سمددؽ ـدٝ زحددة ي  ٚزطٍدد  بٌى١ٍدد عٍدٝ وددً ِدة ٘ددٛ غد٠دد ـدٝ و١ف١ددد ِٛبغٙدد بألشِددةذ ٚبٌىدٛبزش جةٌّؿةـظدد. 

  بٌخحسبذ ِ  ا بزبذ بألشِةذ ٚبٌىٛبزش ِؿ١ٍة  

ٚزُ ؾفس بٌّخةنس بٌى١ّ١ةئ١دد ، (2/1/1/6/5ي ٚلعر ٚؾدخ ا بزخ بألشِةذ ٚبٌىٛبزش خطد ٌإلخالء ـٟ ؾةالذ بٌطٛبزة -

عمد ٚزؼدد زُ  ةوّ،  25/11/2015عسّدخ ِٓ ِػٍعٙة جسةز٠خ ١ِّىة١ٔى١د بٌّٛغٛ خ جّخسٍؿ بأللعةَ ٚبٌح١ٌٛٛغ١د ٚبٌطح١ع١د ٚبٌ

بغدسبء عًّ ٌٍطالت ٚبعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط عٓ ب١ٌد بٌسعةًِ ِد  بٌؿسبئدك ٚو١ف١دد بالخدالء ٚزؿد٠دد بِدةوٓ ٌٍسػّد ، زٍدٝ ذٌده 

  ِٓ بٌٍمةءبذ بٌخةـد جسٛع١د ـادةذ بٌى١ٍدد بٌّخسٍفدد ٚغةزٞ عمد عد (2/1/1/6/6ي 2017/ 5/4زػسجد بخالء بٌّحةٔٝ جسةز٠خ 

 عٓ و١ف١د بالخالء ٚبِةوٓ بٌسػّ  بٌّؿد خ جةٌى١ٍد ؾسٝ ٠سُ زٕف١ر زػسجد بالخالء.

 

  انزٕصٛف انٕظٛفٙ 2/1/1/5

ةز٠خ جس 366جّػٍط بٌى١ٍد زلُ بعسّد  (2/1/1/7/2ي ِٚعٍٕة  عٍٝ ؼحىد بإلٔسسٔر( 2/1/1/7/1ي ة  زٛـس بٌى١ٍد زٛـ١فة ِٛضم

٠ؽًّ ٚـؿ ِٛضك ٚ ل١ك ٌّٙةَ ِٚعا١ٌٛةذ غ١ّ  بٌٛظةئؿ بألوة ١ّ٠د ٚبإل بز٠د ٚلد زُ ( 2/1/1/7/3ي 2016/ 5/ 10

ٚلةْٔٛ بٌعة١ٍِٓ بٌّد١١ٔٓ جةٌدٌٚد  1972ٌعٕد  49بالعسّة  ـٝ زؿد٠د بٌّٙةَ ٚبٌّعا١ٌٛةذ عٍٝ لةْٔٛ زٕظ١ُ بٌػةِعةذ زلُ 

(، بلةـد بٌٝ عمد 2/1/1/7/4ي  4/4/2016ٍسٛع١د جةٌسٛـ١ؿ بٌٛظ١فٝ ـٝ . ،ٚزُ زٕظ١ُ ٚزغ عًّ 1978ٌٌعٕد  47زلُ 

( ٚغةزٞ عمد عد  ِٓ بٌٍمةءبذ 2/1/1/7/5ٌمةء ِ  بعمةء بٌػٙةش بال بزٞ ٌٍسعس٠ؿ جؤ١ّ٘د بٌسٛـ١ؿ بٌٛظ١فٟ ِٚفِٙٛد ي

 ٌٍسعس٠ؿ جةٌسٛـ١ؿ بٌٛظ١فٟ ٌٍّٙةَ بٌٛظ١ف١د بٌّخسٍفد. 

زّطً  ظ١فٝ ٠سمّٓ زؿد٠دب ٌٍّٙةَ بٌٛظ١ف١د بٌم١ة ٠د ٚبألوة ١ّ٠د ٚبإل بز٠د ٚبٌف١ٕد ٠ٚسٛبغد جىً ا بزخ  ١ًٌ ٌٍسٛـ١ؿ بٌٛ

ٌعٕد   49بألظةض ٌٍعًّ جةٌٛظةئؿ بٌّخسٍفد  بخً بٌى١ٍد ٚ٘رب بٌسٛـ١ؿ ِؽسك ِٓ ٌٛبئؽ بٌى١ٍد ٚلةْٔٛ زٕظ١ُ بٌػةِعةذ زلُ 

مك بٌسٛبـك ج١ٓ ظ١ةظةذ بٌعًّ ٚبٌٍٛبئؽ ٚجّة ٠ؿ جّة ٠مّٓ ٚل  بٌفس  بٌّٕةظث ـٟ بٌّىةْ بٌّٕةظث ِٓ غٙد  1979

ٙة ِطً ِطةٌحد بٌػةِعد جسٛـ١س ١ٍٚبٌمٛب١ٔٓ ِٓ غٙد أخسٜ ٚزُ  بزبظد بٌفػٛخ جٕةء  عٍٝ ٘رب بٌسٛـ١ؿ ٚو١ف١د بٌسؽٍث ع

 زغةذ ٚظ١ف١د ِٓ بٌسٕظ١ُ ٚبإل بزخ ِالئّد ١ٌٍٙىً بٌسٕظ١ّٝ ٚزٛـ١س زدز٠ث ِٕةظث ٌىً لطةر ِٓ بٌمطةعةذ بٌّخسٍفد ِٓ 

ٚورٌه بغسبء جعك بٌسؽ١١سبذ ٚبٌسٕمالذ ج١ٓ ألعةَ بٌى١ٍد بال بز٠د ٌٍعًّ عٍٝ زعى١ٓ ي ٌػٕد بٌسدز٠ث جٛؾدخ بٌػٛ خ خال

 بٌّٛظف١ٓ ـٟ بٌٛظةئؿ بال بز٠د بٌّالئّد ٌسعى١ُٕٙ بٌٛظ١فٟ جمدز ِة أِىٓ  ْٚ ؾدٚش خًٍ ـٟ بال بزبذ بٌّخسٍفد.
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 انجٕدح ضًبٌ  2/1/2

       إداسح انجٕدحنٕحذح  انجٕاَت انزُظًٛٛخ2/1/2/1

 25/2/2014جّػٍط بٌى١ٍد  أعسّد زؽى١ً ِػٍط ب بززٙة  (2/1/2/1/1ي  زٛغد جةٌى١ٍد ٚؾدخ ٌسٛو١د بٌػٛ خ 

َ ٚ لد زُ بظسؿدبش ٌػٕد بٌّسبغعد بٌدبخ١ٍد لّٓ 20/3/2015، ٠ٚٛغد ٌٙة ١٘ىً زٕظ١ّٝ ِعسّد جّػٍط بٌى١ٍد جسةز٠خ  

ؾ١ص زؿسؾ ٚؾدخ  (. ِؿد  بٌّٙةَ بٌٛظ١ف١د ٚبإل بز٠د2/1/2/1/2َ ي11/2016جسةز٠خ   / ب١ٌٙىً جعد ِٛبـمد ِػٍعط بٌى١ٍد

 ا بزخ بٌػٛ خ جةٌى١ٍد عٍٝ ٚل  ١٘ىً زٕظ١ّٟ ِعسّد ذٞ زحع١د زٕظ١ّ١د ٌٙة ٠مُ ِّط١ٍٓ عٓ غ١ّ  ـاةذ بٌعة١ٍِٓ جةٌى١ٍد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي لوحدة الجودة

 المدير 
مجلس إدارة 

 الوحدة

سكرتير 

وحدةال  

لجنة 

اإلستبيانات 

 واإلحصائيات

       لجان إدارة نظم الجودة

) للفاعلية             

 التعليمية (

 

 لجنة المتابعة

 والدعم الفني

            لجان إدارة نظم الجودة

( للقدرة المؤسسية)          

 

اعداد ومتابعة لجنة 

الدراسة الذاتية 

 والتقارير السنوية

فيذيةاللجان التن  

  نائب المدير

منسقوا 

 األقسام

لجنة المراجعة 

 الداخلية
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( ِٚػٍط ا بزخ ِسوص بٌػٛ خ جةٌػةِعد، ٚزسح  2/1/2/1/3ي  20/5/2015جسةز٠خ   ١ٍدٌٍٛؾدخ الئؿد ِعسّدخ ِٓ ِػٍط بٌى

بٌٛؾدخ ِحةؼسخ ع١ّد بٌى١ٍد. ٚ زٛند بٌى١ٍد عاللد ٚؾدخ بٌػٛ خ جٙة جّسوص بٌػٛ خ ـٟ بٌػةِعد ِ  زمد٠ُ زمةز٠س عٓ ٔؽةن 

( وّة ٠سُ عمد عدخ  ٚزبذ 2/1/2/1/4ةِعد يٚ ٠ٛغد ش٠ةزبذ ِسسةجعد ِٓ ِسوص بٌػٛ خ جةٌػ بٌٛؾدخ ٌّسوص بٌػٛ خ جةٌػةِعد

ألعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚبٌعة١ٍِٓ جةٌى١ٍد جةٌسٕع١ك ِ  ِسوص لّةْ بٌػٛ خ جةٌػةِعد ٠ٚعًّ ِػٍط ا بزخ بٌٛؾدخ ١ٌعةعد٘ة 

(  ٠سُ  ـ١ٙة اظسعسبق زمةز٠س ِسةجعد زطح١ك لسبزبزٗ.  ٠ٚسمؽ ِٓ 2/1/2/1/5ي عٍٝ زؿم١ك أ٘دبـٙة عحس غٍعةذ  ٚز٠د 

  .٠خسؿ جؤؾد بٌّعة١٠س بألزجعد عؽس ي زؽى١ً ِػٍط بإل بزخ ٚبٌفس٠ك بٌسٕف١رٜ أْ وً ـس٠كخال

 

 انًشبسكخ فٗ األَشطخ 2/1/2/2

فالوحدة ممثلة  (2/1/2/2/1) تشارك الوحدة فى عرض ومناقشة قضايا الجودة بالكلية على مستوى المجالس الرسمية 

الكلية ويوجد بكل قسم منسق جودة يتولى شهرياً عرض ومناقشة  بجميع اللجان من خالل أحد أعضائها وكذلك مجلس

 وتتمثل أشكال هذه المشاركة فى: (2/1/2/2/2)   قضايا الجودة بالقسم

 تشكيل ومتابعة عمل لجان الخطة االستراتيجية والخطط التنفيذية.  -

 مقررات الدراسية.الدعم الفنى لألقسام وأعضاء هيئة التدريس فى إعداد توصيف وتقارير البرامج وال -

 كل البرامج.بتبنى نظام لجان الممتحنين فى كافة االمتحانات  -

 تفعيل المراجعة الخارجية والداخلية للبرامج. -

 استطالع آراء الطالب فى العملية التعليمية. -

 العمل على االستفادة من نتائج تقويم المقررات الدراسية فى عمليات التطوير بالكلية. -

 والضعف فى عملية التعليم والتعلم من خالل عمليات تقرير المقررات. تحديد جوانب القوة -

 إعداد التقرير السنوى للكلية ومناقشته فى مؤتمر الكلية العلمى السنوى. -

وتتمثل الوسائل المتاحة للوحدة لممارسة أنشطتها الخاصة بتوكيد الجودة فى الكلية فى  توفير المطبوعات، وعقد ورش 

لتقييم الذاتي،  االستعانة بمراجعين خارجيين، المقارنة بمؤسسات مختلفة ، هذا باإلضافة إلى توفير ل العمل واالجتماعات

 الميزانية المخصصة، وأعضاء متميزيين فى مجال الجودة واالعتماد بالوحدة.
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 اخزٛبس انمٛبداد  األكبدًٚٛخ 3/1

 سئٛظ لغى( -ٔكٛم -يؼبٚٛشاخزٛبس انمٛبداد االكبدًٚٛخ ) ػًٛذ 3/1/1

زُ بعسّة ٘ة  ٔسسٔرعٍٝ ؼحىد بإلٚ٘ٝ ِعٍٕد  زسعُ جةٌؽفةـ١د ٚبٌٛلٛؼ ِع١ةزب الخس١ةز بٌم١ة بذ بالوة ١ّ٠د 13بٌى١ٍد  ؾد ذ 

زسّطً  بٌّعة١٠س بٌّعسخدِد ـٝ بخس١ةز بٌم١ة بذ بألوة ١ّ٠د ـٝ ٚ (3/1/1/1ي 24/6/2015( جسةز٠خ 355ـٟ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ ي

 بالزٝ :

   غد جةٌى١ٍد يبْ ٠سٛبغد جةٌى١ٍد ِدخ الزمً عٓ بزجعد ب٠ةَ ـٝ بالظحٛر(.بٌسٛب -1

  بٌعػً بٌٛظ١فٝ بٌرٜ ٠ؽٙد جةالٌسصبَ جةٌٕصب٘د ٚبٌعدي ٚبٌّعةٚبخ ٚبْ ٠ىْٛ  ٠ّمسبنٝ. -2

 بْ ٠ىْٛ عٍٝ ٚعٝ وةًِ جسإ٠د ٚ زظةٌد بٌى١ٍد ٚ ب٘دبـٙة بالظسسبز١ػ١د. -3

 بظسةذ(-بظسةذ ِعةعد-ِدزض-ِدزض ِعةعد-يِع١دبْ ٠ىْٛ ِسدزغة ـٝ بٌىة ز بٌٛظ١فٝ بٌػةِعٝ  -4

بٌؿةظث  -١دٚبٌمةٔٛٔبٌّة١ٌد  بزخ بإل -زفةيِٙةزبذ بإل –بٌمدزبذ بال بز٠د ٚبٌم١ة ٠د ي  ٚزبذ ـٝ بٌم١ة خ بالظسسبز١ػ١د  -5

 بالٌٝ(.

 بْ ٠ىْٛ ٌٗ ظّةذ ؼخف١د ِس١ّصخ. -6

 .ٌٍى١ٍدبْ ٠ىْٛ ٌٗ ِعةّ٘د ب٠ػةج١د ـٝ بعدب  ٚ ـ١ةؼد بٌخطد بالظسسبز١ػ١د  -7

 .بٌس١ّص بٌعٍّٝ ٚبٌّؽةزود ـٝ بٌّئزّسبذ بٌع١ٍّد -8

 .بٌّؽةزود ـٝ بالٔؽطد بٌّػسّع١د ٚبٌطالج١د -9

 .بٌّعةّ٘ةذ ـٝ ِػةي بٌػٛ خ ٚبٌسط٠ٛس -10

أٚ بظسةذ ِعةعد ن لدةئُ جةعّدةي ـدٝ ؾةٌدد عددَ ٚغدٛ   بْ ٠ىْٛ جدزغد بظسةذ عةًِ جةٌى١ٍد ٌّدخ  ال زمً عٓ ضالضد ظٕٛبذ -11

 عةًِ نحمة ٌمةْٔٛ زٕظ١ُ بٌػةِعةذ بٌّفس٠د. بظسةذ

 بْ ٠ىْٛ ؾةـال عٍٝ  ٚزبذ عٓ ضمةـد بٌػٛ خ ٚبالعسّة . -12

 بْ ٠ىْٛ ِؽةزوة ـٝ بٔؽطد ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ. -13

جٕةءب عٍٝ زمس٠س ( ٚذٌه 3/1/1/2ي 2018/ 2/ 18جسةز٠خ   (386يٚبعسّة ٘ة ـٟ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ بٌّعة١٠سٚزُ زعد٠ً ٘رٖ 

بٌخةؾ جؽسن  بٌؿفٛي عٍٝ  11بْ بٌّع١ةز زلُ ٚبٌرٞ زمّٓ  2017 ١ٌٛ٠ٛ بٌػٛ خ ٚبالعسّة  ـٝلّةْ ١٘اد  ش٠ةزخ

 القدرة المؤسسية

3 

 القيادة والحوكمة
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ٚبٌفة ز جمسبز ِٓ زئ١ط بٌػّٙٛز٠د جسعد٠ً  2014ٌعٕد  52زلُ  ظٕٛبذ ٠سعةزق ِ  بٌمةْٔٛ 3بالظسةذ٠د ٌّدخ 

 عٍٝ بٌٕؿٛ بٌسةٌٝ:1972ٌعٕد  49لةْٔٛ زٕظ١ُ بٌػةِعةذ زلُ  َجعك بؾىة

   .ب٠ةَ ـٝ بالظحٛر ِعظُبٌسٛبغد جةٌى١ٍد بِىة١ٔد  -1

  بٌعػً بٌٛظ١فٝ بٌرٜ ٠ؽٙد جةالٌسصبَ جةٌٕصب٘د ٚبٌعدي ٚبٌّعةٚبخ ٚبْ ٠ىْٛ  ٠ّمسبنٝ. -2

 بْ ٠ىْٛ عٍٝ ٚعٝ وةًِ جسإ٠د ٚ زظةٌد بٌى١ٍد ٚ ب٘دبـٙة بالظسسبز١ػ١د. -3

 بظسةذ( - بظسةذ ِعةعد -ِدزض – ِدزض ِعةعد - د٠فمً بْ ٠ىْٛ ِسدزغة ـٝ بٌىة ز بٌٛظ١فٝ بٌػةِعٝ يِع١ -4

بٌؿةظث  -١دٚبٌمةٔٛٔبٌّة١ٌد  بزخ بإل -زفةيِٙةزبذ بإل –بٌمدزبذ بال بز٠د ٚبٌم١ة ٠د ي  ٚزبذ ـٝ بٌم١ة خ بالظسسبز١ػ١د  -5

 بالٌٝ(.

 .ةِعدزّىٕٗ ِٓ ؾعٓ بٌسعةًِ ِ  بٌفاةذ بٌّخسٍفد جةٌى١ٍد ٚب بزخ بٌػ عّةذ ؼخف١د ِس١ّصخ٠سّس  جبْ  -6

 .بْ ٠ىْٛ ٌٗ ِعةّ٘د ب٠ػةج١د ـٝ بعدب  ٚ ـ١ةؼد بٌخطد بالظسسبز١ػ١د ٌٍى١ٍد -7

 بٌّؿ١ٍد ٚبٌد١ٌٚد ٚٚزغ بٌعًّ ٚبٌٕدٚبذ ذبذ بٌفٍد. ٚبٌّؽةزود ـٝ بٌّئزّسبذ بٌع١ٍّدٚبٌٕؽس بٌدٌٚٝ بٌس١ّص بٌعٍّٝ  -8

 بْ ٠ىْٛ ٌٗ ٔؽةن ِػسّعٝ ِس١ّص -9

 ١ّد ِؿ١ٍد بٚ ١ٌٚد٠فمً بْ ٠ىْٛ ؾةـال عٍٝ غٛبئص عٍ -10

 . ـٝ بالٔؽطد بٌطالج١د بٌس١ّص -11

 بْ ٠ىْٛ ؾةـال عٍٝ  ٚزبذ عٓ ضمةـد بٌػٛ خ ٚبالعسّة  ٌٚٗ ِعةّ٘ةذ ـٝ ِػةي بٌػٛ خ ٚبٌسط٠ٛس. - 12

أٚ بظسةذ ِعةعد ومةئُ جةعّةي ـدٝ ؾةٌدد عددَ ٚغدٛ  بظدسةذ عةِدً نحمدة ٌمدةْٔٛ زٕظد١ُ بْ ٠ىْٛ جدزغد بظسةذ عةًِ جةٌى١ٍد  -13

 ػةِعةذ بٌّفس٠د.بٌ

 

ِدد٠س بٌٛؾددخ ذبذ بٌطدةج   -ِدد٠س ٚؾددخ لدّةْ بٌػدٛ خ ) د رحتذ عتهطخ انؼًٛتذيؼبٚٛشاخزٛبس انمٛبدا3/1/2

 (ِد٠س بٌّصزعد -بٌخةؾ 

   -وةالزٝ: زسّطً  بٌّعة١٠س بٌّعسخدِد( 3/1/2/1ي 2018/ 2 /18جسةز٠خ  (386يزُ بعسّة  ٘رخ بٌّعة١٠س ـٟ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ 

   .ب٠ةَ ـٝ بالظحٛر ِعظُسٛبغد جةٌى١ٍد بٌبِىة١ٔد  -1

بٌٕصب٘د ٚبٌعدي ٚبٌّعةٚبخ ٚبْ ٠ىْٛ ٚظػً ٚظ١فٝ ٠ؽٙد جةالٌسصبَ بْ ٠ىْٛ بؾد بعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط جةٌى١ٍد ٌٚٗ  -2

   ٠ّمسبنٝ.

 بْ ٠ىْٛ عٍٝ ٚعٝ وةًِ جسإ٠د ٚ زظةٌد بٌى١ٍد ٚ ب٘دبـٙة بالظسسبز١ػ١د. -3

 ي بٌعًّ ٌٚد٠د زإ٠د ِعسمح١ٍد ٌٍسط٠ٛسبْ ٠ىْٛ ٌٗ خحسبذ ظةجمد ـٝ ِػة -4

ِٙةزبذ  –ٚبٌم١ة ٠د ي  ٚزبذ ـٝ بٌم١ة خ بالظسسبز١ػ١د ٠فمً بْ ٠ىْٛ ؾةـال عٍٝ  ٚزبذ ـٝ ِػةي بٌمدزبذ بال بز٠د  -5

 بٌؿةظث بالٌٝ(. -١دٚبٌمةٔٛٔبٌّة١ٌد  بزخ بإل -زفةيبإل

 ظّةذ ؼخف١د ِس١ّصخ.٠ىْٛ ٌٗ بْ  -6
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 ٚبٌسط٠ٛس.ـٝ ِػةي بٌػٛ خ ّعةّ٘د بٌ -7

 بْ ٠ىْٛ ؾةـال عٍٝ  ٚزبذ عٓ ضمةـد بٌػٛ خ ٚبالعسّة يجةٌٕعحد ٌّد٠س ٚؾدخ بٌػٛ خ( . -8

 بْ ٠ىْٛ ِؽةزوة ـٝ بٔؽطد ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ. -9

 

 انًشبسكخ ٔإثذاء انشأ٘ فٙ االخزٛبس  3/1/3

خس١ةز ٚزع١١ٓ بٌم١ة بذ اعٕد  زبئُٙأزؿسؾ بٌى١ٍد عٍٝ زؿم١ك بٌّؽةزود بٌفعةٌد ألعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚبٌسعح١س عٓ 

بٌى١ٍد جبجدبء بٌسأٞ ٚبٌّؽةزود ـٝ بخس١ةز ِػٍط وة ١ّ٠د ٚزعسخدَ بٌى١ٍد جطةلةذ بالٔسخةت وآ١ٌد زعّؽ ٌػ١ّ  أعمةء بأل

جسةز٠خ   (385يد يع١ّد بٌى١ٍد( ِػٍط و١ٍد زلُ عم٠ٛٓ بظةظ١١ٓ ٚبخس بؾس١ةنٝ ٌٍػٕد بٌّٕٛن جٙة بخس١ةز بٌم١ة بذ بالوة ١ّ٠

 (.3/1/3/1ي 2018/ 2/1

 

 ًَظ انمٛبدح ٔيًبسعبد انًجبنظ انشعًٛخ  3/2

 ًَظ انمٛبدح  3/2/1

ٚاجدبء بٌسأٞ ٚؾس٠د بٌٕمد ٚبالجسىةز، ٚزعسخدَ أظٍٛت بٌؿٛبز ـٝ زسحٕٟ بٌى١ٍد ّٔه ل١ة خ  ٠ّمسبنٟ ٠ؽػ  عٍٝ بٌّؽةزود 

ِٚعة١ُٔٚٙ/ بٌطالت/ بٌعة١ٍِٓ ٚأٚلؿر  ( عٍٝ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط3/2/1/1ي بٌٛـٛي اٌٝ بٌمسبزبذ ٚزطحك بظسمفةءبذ

% ِٓ ب٢زبء زئ٠د ٚغٛ  ّٔه  ٠ّمسبن١د بٌم١ة خ ـٝ زعةِالزٙة. وّة 70أْ ِة ٠ص٠د عٓ  (3/2/1/2ي ٔسةئع ٘رٖ بالظسمفةءبذ

زؤخر بٌم١ة خ جآزبء ِٚمسسؾةذ ِّطٍٝ بألنسبؾ بٌّػسّع١د ـٝ زط٠ٛس أ بء بٌى١ٍد ِٓ خالي عدخ لٕٛبذ زؽًّ اؼسبن بٌحعك 

٠ٚؽسسن ِّطٍْٛ عٓ بٌطالت ٚأعمةء ١٘اد ٚزطح١ك بظسمفةء زأٜ ٚعمد ٌمةءبذ،  (3/2/1/3يُٙ ـٝ بٌّػةٌط بٌسظ١ّد ِٕ

بٌسدز٠ط ٚبإل بز١٠ٓ ٚبٌػٙةذ بٌّػسّع١د ـٝ بٌٍػةْ ذبذ بٌعاللد ِطً ٌػةْ بٌسع١ٍُ ٚٚل  غدٚي بالِسؿةٔةذ ٚأظة١ٌث بٌسم٠ُٛ 

اذ زخسؿ ٌػٕد بٌّمسسؾةذ  ِٚمسسؾةذ بٌعة١ٍِٓ جةٌى١ٍد ٚجؿص ؼىةٚبُ٘ ٚ عُ بٌطالت.  ٚزؿسؾ بٌم١ة خ عٍٝ بألخر جآزبء

بٌؽىةٜٚ جةٌى١ٍد جسفس٠ػ ٔسةئع بٌسأٜ ٚزؿ١ٍٍٙة  ٚزٛغ١ٗ أٜ لفٛز اٌٝ بٌّعاٛي ذٚ بٌفٍد ٌحؿص أظحةجٗ وّة ٠ٛغد ـٕدٚق 

ٚزؿسؾ بٌم١ة خ عٍٝ زفع١ً  جةإللةـد ٌٍمةء ؼٙسٜ ِ  ل١ة بذ بإل بزبذ ٚوً ـفً  زبظٝ ِ  غ١ّ  بٌعة١ٍِٓ جةٌى١ٍد. ؼىةٜٚ

 ء١ٌةذ ٌٍسػةٚت ٚبٌسفةعً ِٕٙة:

 ظ١ةظد بٌحةت بٌّفسٛؼ ٚبالظسّةر ٌٍؽىةٜٚ. -

 ؾمٛز ِػةٌط باللعةَ ٌٍٛلٛؾ عٍٝ ِؽةوً لعُ. -

 ِسةجعد ِس ٚ  بٌمسبزبذ. -

 بٌٍمةء جففد  ٚز٠د ِ  بعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ِٚعة١ُٔٚٙ ٚبٌعة١ٍِٓ جةٌى١ٍد. -
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 ٗ يُبلشخ ٔارخبر انمشاساد انًزؼهمخ ثبنزؼهٛى ٔانزؼهىف يغبًْخ انًجبنظ انشعًٛخ3/2/2

، ؾ١ص زُ بزخةذ عدخ لسبزبذ زّةزض ِػةٌط بٌى١ٍد ِعا١ٌٛةزٙة ـٝ ِٕةلؽد لمة٠ة بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ جّة ٠ؿمك أعٍٟ ِعسٛٞ أ بء

، ِٚٓ ج١ٓ ٘رٖ (3/2/2/1يزسعٍك  جممة٠ة بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ ِٓ خالي بٌّػةٌط بٌسظ١ّد جةٌى١ٍد خالي بٌخّط ظٕٛبذ بألخ١سخ 

 بٌمسبزبذ:

  عُ بٌع١ٍّد بٌسع١ّ١ٍد عٓ نس٠ك زٛـ١س ٚظةئً بال٠مةؼ ٚبٌؽسؼ بٌؿد٠ص. -

 ٚ بٌؿفٛي عٍٟ أزلةَ ا٠دبر ٌعد  ِٓ بٌىسث.   عُ ٚزٛـ١س بٌىسةت بٌػةِعٝ -

 بظسسبز١ػ١ةذ بٌسدز٠ط ٚزم١ّٓ زىٌٕٛٛغ١ة بٌّعٍِٛةذ ـٝ نسبئك بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ. -

 .بٌسعٍُ بإلٌىسسٚٔٝ -

 بٌى١ّة٠ٚةذ بٌالشِد.ؼسبء  -

 ؼسبء بالغٙصخ بٌع١ٍّد ٚ بٌّع١ٍّٗ بٌالشِد ٌسط٠ٛس بٌع١ٍّد بٌسع١ّ١ٍد.  -

 زفع١ً ؾسِةْ بٌطةٌث ٚـمة  ٌسػةٚشٖ ٌٕعث بٌؽ١ةت. -

 .بٌسم٠ُٛ ٚبٌّسبغ  بٌخةزغٝ ٚبال٘سّةَ جةظسطالر ءزبء بٌطالت ـٝ نسق بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ -

ّسبغع١ٓ بٌٕظسبء، ٚبظسطالر ءزبء ةٌظسعةٔد جسٛـ١ؿ بٌحسبِع ٚبٌّمسزبذ ٚبإلجةإللةـد ٌ٘رٖ بٌمسبزبذ  زفع١ً ؼةٌح١دٚلد زُ 

ٚزمع١ُ بٌدـعةذ د ٌىسس١ٔٚجعد زؿ٠ٍٛٙة ٌفٛزخ بجعك بٌّمسزبذ بٌدزبظ١د ب زـ  ٚزفع١ًبٌطالت ـٝ نسبق بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ، ٚ

ٚغةزٜ زٕف١ر  (3/2/2/2يع١ٍٙة ٚزف ٍٛزلد بالِسؿة١ٔد ٌٚٚل  ِٛبـفةذ  نةٌث 25ةذ الزص٠د عٓ وح١سخ بٌعد  اٌٝ ِػّٛع

 جةلٝ بٌمسبزبذ.

 

 رًُٛخ انًٓبساد اإلداسٚخ نهمٛبداد األكبدًٚٛخ 3/3

 رذسٚت انمٛبداد األكبدًٚٛخ3/3/1

بٌػٛ خ ٚز١ّٕد لدزبذ أعمةء زٛـس بٌى١ٍد خطد ٌٍسدز٠ث ٚز١ّٕد بٌّٙةزبذ بإل بز٠د ٌٍم١ة بذ بألوة ١ّ٠د جةٌسعةْٚ ِ  ِسبوص 

ٚلد زُ زؿد٠د بالؾس١ةغةذ بٌسدز٠ح١د ٌٍم١ة بذ بألوة ١ّ٠د بٌؿة١ٌد ٚـمة  ٌألظة١ٌث بٌع١ٍّد ٚبٌسٟ  عدب  بٌمة خ.١٘اد بٌسدز٠ط ِٚسوص ا

زعسّد عٍٟ ِػّٛعد ِٓ بٌحسبِع بٌسدز٠ح١د بٌسٟ زعًّ عٍٟ بوسعةت بٌّٙةزبذ بٌسٝ ٠سطٍحٙة بٌعًّ بٌّعسمحٍٝ ٚلد زُ عًّ 

.  (3/3/1/1يبالوة ١ّ٠د عٍٝ جعك بٌّٙةزبذ بال بز٠د ٚزُ زؿ١ًٍ ٘رب بالظسح١ةْ  الؾس١ةغةذ بٌسدز٠ح١د ٌٍم١ة بذٌسؿد٠د ب بظسح١ةْ

ٚزُ ؾفس بالؾس١ةغةذ بٌسدز٠ح١د ٚزخط١ه ٚزٕع١ك بٌحسبِع بٌسدز٠ح١د ٚـٝ لٛء ذٌه زم  بٌى١ٍد جسبِع ِؿد خ ِٚعٍٕد ٚء١ٌةذ 

ٌٍسدز٠ث، بٌّدزج١ٓ، ِىةْ ٚشِةْ بٌسدز٠ث، زٕف١ر٘ة ١ٌسُ زدز٠ث بٌم١ة بذ ع١ٍٙة ٚزسمّٓ أ٘دبؾ بٌحسبِع، بٌفاد بٌّعسٙدـد 

ز١ّٕد بٌّٛبز   ـٟ .ٚلد زّطٍر ٘رٖ بٌدٚزبذ(3/3/1/2ي بٌّٛب  بٌسدز٠ح١د، ِؿسٛٞ بٌحسبِع، ِسةجعد ٚزم٠ُٛ بٌحسبِع بٌسدز٠ح١د

بالظسسبز١ػٟ  ٚزخ  بٌسخط١ه  ، ٚزخ بزخةذ بٌمسبز ٚؾً بٌّؽىالذ ، ٚزخ بعدب  بٌمة ٖ بالوة ١١ّ٠ٓ ٌٍّٕةـث بال بز٠د، بٌربز١د

 ٚزخ بٌٕصب٘د ٚبٌؽفةـ١ٗ ِٚىةـؿد بٌفعة   ، ٚزخ ِفة١ُ٘ ِٚمِٛةذ ٔظُ بٌػٛ خ ٚبالعسّة ،  ٚزخ بٌػٛبٔث بٌّة١ٌد ٚبٌمة١ٔٛٔد 
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  ٚزخ بال بزخ بٌػةِع١د ٚ  ٚزخ زدز٠ح١د ٌم١ة بذ بٌى١ٍد عٍٝ ا بزخ بٌٛلر ٚلؽٛن بٌعًّ  ، ٚزخ ا بزخ بألشِةذ ٚبزخةذ بٌمسبز

 18/2/02018جسةز٠خ  386بٌسدز٠ث بٌخةـد جةٌم١ة بذ بألوة ١ّ٠د ـٟ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ  ٚزُّ بعسّة  خطد

 

 آنٛبد رُفٛز انجشايج-3/3/2

ٌٙة جدٚزخ سٛـ١س بٌّخففةذ بٌّة١ٌد جعد ٔػةؾٙة ـٟ ٚل  ء١ٌد ِعسّدخ ِٚٛضمد ٌجدأذ بٌى١ٍد ـٝ زٕف١ر خطد بٌسدز٠ث بٌّمسسؾد 

  .(3/3/2/1ي عمةء ـس٠ك بٌػٛ خ جةٌى١ٍدأد ِٚد٠سٜ بٌٛؾدبذ ٚجعك ظسسبز١ػٝ ٌٍم١ة بذ بالوة ١ّ٠ٍسخط١ه بإلٌ

 

 َظى انًؼهٕيبد ٔانزٕثٛك انشعًٛخ 3/4

 َٔظى انًؼهٕيبد لٕاػــــذ انجٛبَبد -3/4/1

زسٛـس ـٝ بٌى١ٍد لةعدخ ج١ةٔةذ زمُ غ١ّ  بإل بزبذ، ٚزعًّ عٍٝ بٌسجه ج١ٕٙة ٚزؿسؾ بٌى١ٍد عٍٝ  لد بٌّدخالذ ٚزؿد٠طٙة 

١ص ز١عس غ١ّ  بٌّٙةَ بٌسٝ زمَٛ جٙة بٌى١ٍد. ٚ زٛـس بٌى١ٍد ٔظُ بٌّعٍِٛةذ بإل بز٠د ٚبٌمة١ٔٛٔد بالٌىسس١ٔٚد بٌالشِد بٌّعسّس جؿ

.ٚلد (3/4/1/1ي جعك بٌمةئ١ّٓ عٍٝ بٌٕظُ بالٌىسس١ٔٚد ٚزُ زدز٠ث ٌدعُ بٌمسبزبذ ِطً بٌٍٛبئؽ ٚبٌمٛب١ٔٓ ذبذ بٌعاللد. 

 ػةِع١د ٚزُ جةٌفعً زؿ٠ًٛ لٛبعد بٌح١ةٔةذ ٌمٛبعد اٌىسس١ٔٚد.بؼسسور بٌى١ٍد ـٝ ِؽسٚر ١ِىٕد بٌٕظُ بٌ

 

 َظبو انحفع ٔانزذأل نهٕثبئك -3/4/2

 زؿسؾ بٌى١ٍد عٍٝ ؾفع ٚبظسدعةء ٚزدبٚي غ١ّ  بٌٛضةئك بٌىسس١ٔٚة.

 

 دٔس انمٛبداد األكبدًٚٛخ فٙ رًُٛخ انًٕاسد انزارٛخ نهكهٛخ 3/5

 خطخ نزًُٛخ انًٕاسد انزارٛخ -3/5/1

بٌى١ٍد خطد ٌدعُ بٌّٛبز  بٌّة١ٌد جٙة زسمّٓ ز١ّٕد ٌّٛبز ٘ة بٌربز١د ـٟ لٛء بالؾس١ةغةذ بٌؿة١ٌد ٚبٌّعسمح١ٍد ٚلد  ٠ٛغد ٌدٞ

 (3/5/1/1ي 2016-5-10جسةز٠خ  366زُ بعسّة ٘ة ـٝ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ 

خدِٟ ِسىةًِ ـٝ ِػةي  ش٠ة خ ِفة ز بٌدخً ِٓ خالي ِسوص عٍٝ زعسّد بٌخطد بٌّمسسؾد ٌس١ّٕد بٌّٛبز  بٌربز١د جةٌى١ٍد

ـؿد بٌؿ١ٛبْ ٚز١ّٕد بٌطسخ بٌؿ١ٛب١ٔد ٚزؿ٠ًٛ بٌّصزعد بٌٝ ِصزعد بٔسةغ١د ٚبٔؽةء ِعسؽفٝ ج١طسٞ ِسىةًِ  ٚبٔؽةء ِىةزث 

 بظسؽةز٠د ـٝ ِخسٍؿ بٌسخففةذ ِٚعًّ بجؿةش بٌح١ٌٛٛغ١ة. 

 ٌٍى١ٍد ـٟ: بٌؿةٌٟٚزسٍخؿ ِفة ز بٌدخً  
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 انصُبدٚك انخبصخ -1

ٚبٌسٟ ٕة ٠ك بٌخةـد ِطً ـٕدٚق بٌخدِةذ بالغسّةع١د ، خدِةذ زع١ّ١ٍد ، زط٠ٛس بٌسع١ٍُ، زـ  بٌىفةءخ  عد  ِٓ بٌفجةٌى١ٍد

 :(3/5/2/1يعحس جدأذ ِٛبز ٘ة ـٟ بٌص٠ة خ

 يبٌس١ّٙدٞ ٚبٌدوسٛزبخ(. ـٝ بٌدزبظةذ بٌع١ٍة  ِفةز٠ؿ -1.1

 زحسر بٌعة خ  أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط بٌّعةز٠ٓ. -1.2

 .زؤغ١س بٌىةـ١س١س٠ة بٌخةـد جةٌى١ٍد -1.3

 بٌّفسٚـةذ بٌطالج١د. -1.4

بٌػٙةذ بٌّةٔؿد ظٛبء أْ وةٔر ِؿ١ٍد أٚ  ١ٌٚد ٌٍؿفٛي عٍٝ بٌس٠ًّٛ  ٌِّٛد ِٓ جعك ِؽةز٠  ع١ٍّد بٌؿفٛي عٍٟ -1.5

الشَ الٔػةش ٘رٖ بٌّؽةز٠  ِّة ٠ّطً الةـد ِة١ٌد ٌٍى١ٍد زعةُ٘ ـٟ ؼسبء بألغٙصخ بٌؿد٠طد ٚش٠ة خ  خً بٌعة١ٍِٓ جٙرٖ ٌأ

 بٌّؽةز٠ . 

 ِٓ ِؽسٚعةذ بٌسط٠ٛس. بٌؿفٛي عٍٟ عد  -1.6

 ثغ انخبص بانٕحذاد راد انط -2

ِعًّ بالظسةذ بٌدوسٛز / ـالؼ  ٠ث  ٠ث ٌٍٙعسٛجةضٌٛٛغ١ة ٠ٚٛـس بٌّسوص خدِةذ ِّسةشخ العمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚبٌمطةعةذ 

 بٌّػسّع١د بالخسٜ ـٝ ِػةي بٌٙعسٛجةضٌٛٛغ١ة ٚبٌسفةعالذ بٌّٕةع١د ٚبٌح١ٌٛٛغ١ة بٌػصئ١د 

 

 بد ٔانزفبػم يغ انمطبػبد اإلَزبجٛخ ٔانخذيٛخ فٙ انًجزًغرؼذد انؼالل -3/5/3

زؿسؾ بٌى١ٍد عٍٝ زفع١ً لٕٛبذ بالزفةي ِ  بٌمطةعةذ بإلٔسةغ١د ٚبٌخد١ِد ـٝ بٌّػسّ  بٌّؿ١ه جٙة. ٚزسّطً ٘رٖ بٌمطةعةذ  

بٌسسج١د ٚبٌسع١ٍُ جحٕٝ عًّ جسٚزٛوٛي زعةْٚ ج١ٓ بٌى١ٍد ِٚد٠س٠د ـٝ بٌّئظعةذ بالٔسةغ١د ٚبٌخد١ِد ـٝ بٌّػسّ  بٌّؿ١ه. زُ 

ظ٠ٛؿ ؾ١ص زسعٙد بٌى١ٍد جةٌعًّ بٌسطٛعٝ بٌىةًِ ـٝ زمد٠ُ بٌّؿةلسبذ ٚبٌٕدٚبذ بٌع١ٍّد ٚزٛع١د جعك بٌّدبزض ٌسـ  

بٌّعسٜٛ بٌعٍّٝ ٚبٌطمةـٝ بٌخةؾ جةٌعٍَٛ بٌح١ا١د عةِد ٚبٌطث بٌح١طسٜ خةـد. جسزٛوٛي بٌسعةْٚ ج١ٓ بٌى١ٍد ٚب١ٌٙاد بٌعةِد 

جسزٛوٛي بٌسعةْٚ ج١ٓ بٌى١ٍد يِعًّ بالظسةذ بٌدوسٛز/ـالؼ  ٠ث  ٠ث ٌٍٙعسٛجةضٌٛٛغ١ة ِٚعٙد جؿٛش   ٌٍخدِةذ بٌح١طس٠د.

 . (3/5/3/1ي ـؿد بٌؿ١ٛبْ جةٌدلٝ

 

  رحفٛض أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نزًُٛخ انًٕاسد انزارٛخ3/5/4

 س:ٌٙة عح١د ألعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٌس١ّٕد بٌّٛبز  بٌربز١د ٌزٛـس بٌى١ٍد ٚظةئً زؿف١ص ِة

 ِٕؽ خفُ خةؾ ٌٍّسعة١ٍِٓ ِٓ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚب١ٌٙاد بٌّعةٚٔد ِ  بٌٛؾدبذ ذبذ بٌطةج  بٌخةؾ. 

(  3/5/4/1ي  2018/ 2/ 18( جسةز٠خ 386يٚزُ زؽى١ً ٌػٕد ٌس١ّٕد بٌّٛبز  بٌربز١د ٚبعسّة  زؽى١ٍٙة ِٓ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ 

:ِٓ 
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 ب. . ع١ّد بٌى١ٍد -1

 دِد بٌّػسّ  ٚز١ّٕد بٌح١ادب. . ٚو١ً بٌى١ٍد ٌؽاْٛ خ -2

 خحسبذ ـٟ ِػةي بٌعًّ بٌح١طسٞ جةٌّػسّ  ( ِٓ بعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط جةٌى١ٍد ٚبٌر٠ٓ ٌد3ُٙ٠عد  ي -3

 ( ِٓ زغةي بألعّةي بٌسٚب  ـٟ ِػةي بٌعًّ بٌح١طس2ٞعد  ي -4

  ( ِٓ بٌّٕظّةذ بٌؽ١س ؾى١ِٛد2عد  ي -5

 

 غ انخبصدٔس انمٛبدح فٗ رفؼٛم انٕحذاد راد انطبث -3/5/5

 ٚزعسخدَ بٌى١ٍد جسبِع ٌٍسس٠ٚع ٚبٌسع٠ٛك ٌّٕسػةذ أٚ خدِةذ بٌٛؾدبذ ذبذ بٌطةج  بٌخةؾ ِٚٓ أِطٍد ذٌه:

د بالٔسسٔدر ٌٙدرخ بٌٛؾددبذ ٠دسُ ِدٓ ىبالعالْ عٓ بِىة١ٔةذ زٍه بٌٛؾددبذ ٚذٌده عدٓ نس٠دك بٔؽدةء ِٛلد  خدةؾ عٍدٝ ؼدح -1

 ٙة ٚ ١ِّصبزٙة.خالٌد بٌسعسؾ عٍٝ خدِةذ ٘رخ بٌٛؾدبذ ٚ عٓ زظةٌسٙة ٚ ب٘دبـ

عًّ جسٚؼٛز بٚ وس١ث عٓ بِىة١ٔدةذ ٚ خددِةذ بٌٛؾددبذ بٌّخسٍفدد جةاللدةـد بٌدٝ عّدً ٌٛؾدةذ بٚ ٠ةـ١سدةذ ـدٝ بالِدةوٓ  -2

 بٌّس١ّصخ.

زُٙ بٌف١ٕدد ٚ بٌع١ٍّدد ءعًّ  ٚزبذ زدز٠ح١د العمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚ ِعة١ُٔٚٙ ٚ بٌعة١ٍِٓ جسٍه بٌٛؾددبذ ٚ ذٌده ٌسـد  وفدة -3

 خ بٌّٛغٛ خ جسٍه بٌٛؾدبذ.ٌٍعًّ عٍٝ بؾدش بالغٙص

 غرت بٌىفةءبذ بٌف١ٕد ٚ بٌع١ٍّد بٌعة١ٌد ٌٍعًّ جسٍه بٌٛؾدبذ ٚ ذٌه الٔػةش بٌعًّ جدلد. -4

 زؽى١ً غٙةش ب بزٜ وؿء ٠س١ّص جةٌخحسخ ٚ  لد بٌعًّ ٚ بٌّسةجعد بٌػ١دخ ـٝ غ١ّ  بٌسخففةذ. -5

 

 انزمٛٛى انًغزًش نكفبءح إداسح انكهٛخ 3/6

 ًٚٛخ فٙ اعزًشاسٚخ ٔرؼضٚض انزطٕٚش ثبنكهٛخ دٔس انمٛبدح األكبد -3/6/1

ؾفٍر بٌى١ٍد ـٝ بالعٛبَ بٌعةجمد عٍٝ عد  ِٓ بٌّؽسٚعةذ بٌسط٠ٛس ِسـك وؽؿ جؤظّةئٙة ٚأ٘دبؾ وً ِؽسٚر ٚبٌّد٠س 

. ٚزدعُ بٌم١ة بذ بألوة ١ّ٠د ِؽسٚعةذ (3/6/1/1ي ٚبٌفس٠ك بإل بزٜ ٚبٌسٕف١رٜ ٌٍّؽسٚر ٚغٙد بٌس٠ًّٛ ٚأ٘دبؾ بٌّؽسٚر

٠س جّعسٜٛ غ١د ٚزسةجعٙة عٍٝ ٔؿٛ ِعسّس، ؾ١ص زعمد ٌمةءبذ  ٚز٠د ِ  بٌمةئ١ّٓ عٍٝ زٕف١ر ٘رٖ بٌّؽسٚعةذ، ٚزعسطٍ  بٌسطٛ

ز١ّٕد ِٛبز ٘ة بٌربز١د ٚبٌسٟ ٠سُ بإلظسفة خ ِٕٙة ـٟ ءزبء ع١ٕد ِٓ بٌّعسف١د٠ٓ ِٕٙة. ٚزعسف١د بٌى١ٍد ِٓ ِؽسٚعةذ بٌسط٠ٛس ـٝ 

 ِػةالذ عدخ ِٕٙة:

 ٝ.زط٠ٛس بٌحؿص بٌعٍّ -

 ؼسبء بٌّعدبذ ٚبألغٙصخ ٚبٌّٛب  بٌى١ّ١ةئ١د. -

 .بٌسدز٠ث -

 ز١ّٕد بٌّٙةزبذ. -

 زط٠ٛس ٚ عُ بٌع١ٍّد بٌسع١ّ١ٍد . -
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 اضسبء أٔؽطد خدِد بٌّػسّ  ٚز١ّٕد بٌح١اد. -

  عُ أٔؽطد ٚؾدخ بٌػٛ خ. -

 

 رمٛٛى كفبءح إداسح انكهٛخ ٔانمٛبداد األكبدًٚٛخ -3/6/2

 ّطٍر ـٝ بالزٝ:زؿد٠د ب١ٌةذ ٌم١ةض وفةءخ بٌم١ة بذ ٚز زُ

بعدب  بظسح١ةْ الظسطالر زأٜ بٌعة خ أعمةء ١٘ادد بٌسددز٠ط ِٚعدة١ُٔٚٙ ٌم١دةض وفدةءخ ب. . ع١ّدد بٌى١ٍدد ٚبٌدٛوالء ٚزإظدةء  -1

 .باللعةَ بٌع١ٍّد

 .بعدب  بظسح١ةْ الظسطالر زبٜ بٌعة١ٍِٓ عٓ وفةءخ ع١ّد بٌى١ٍد ٚ ِد٠س ب بزخ بٌى١ٍد ٚ ِد٠سٜ باللعةَ بال بز٠د -2 

زأٜ بعمدةء  -3عدسق ٔسدةئع بالظدسح١ةْ  -2ِةزُ بٔػةشٖ ٚبزخةذٖ ِدٓ لدسبزبذ  -1ةجٍد ب. . ع١ّد بٌى١ٍد ٌٍٛلٛؾ عٍٝ : ِم  -3

 ١٘اد بٌسدز٠ط ـٝ بال بزخ. 

 . ِٚٓ ِػةالذ بالظسفة خ:(3/6/2/1ي ٚ زعسف١د بٌى١ٍد ِٓ ٔسةئع بٌسم١١ُ بٌّعسّس ـٝ زط٠ٛس أ بئٙة

 زط٠ٛس ٚزؿع١ٓ بال بء -

 ةذ ٚبٌسخٍؿ ِٓ بٌعٍح١ةذ.بٌسّعه جةال٠ػةج١ -

 زطح١ك بٌعدبٌد. -

 .ؾً ِؽىالذ بٌطالت -

 بلةـد جسبِع  زبظ١د غد٠دخ. -

 

 دٔس انًشبسكخ انطالثٛخ فٙ ارخبر انمشاساد انًؤعغٛخ  -3/6/3

زعسع١ٓ ا بزخ بٌى١ٍد جآزبء ِّط١ٍٓ عٓ بٌطالت ـٝ بزخةذ غ١ّ  بٌمسبزبذ بٌخةـد جةٌع١ٍّد بٌسع١ّ١ٍد ِطً: يغدٚي بالِسؿةٔةذ 

... اٌخ ِٚٓ بٌٛظةئً  بٌّعسخدِد ـٝ بظسطالر ءزبء بٌخدِةذ بٌطالج١دف١د، ١ٌدزبظ١د ،بألٔؽطد بألوة ١ّ٠د، بألٔؽطد بٌفب

 .بٌطالت ـٕة ٠ك بٌّمسسؾةذ ٚبٌؽىةٜٚ/ ٌمةءبذ ٚٔدٚبذ ، بظسطالر ءزبء جةظسخدبَ لٛبئُ بالظسمفةء 
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 حمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ ٔانُشش 4/1

 و ثحمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ ٔانُششاالنزضا4/1/1

 خدالي ِٓ ١٘اد بٌسدز٠ط ألعمةء ٚبٌٕؽس بٌٍّى١د بٌفىس٠د  ؾمٛق غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ عٍٝ بٌطث بٌح١طسٞو١ٍد  ٚزؿةـع زؿسسَ

ؾّة٠د ِئٌفةزُٙ ِٓ بألعسدبء ع١ٍٙة عٓ نس٠ك بٌعسلد ٚبٌٕمً ٚبٌعطٛٚزعسّد بٌى١ٍد ـدٝ ذٌده عٍدٝ  ١ٌدً ١ِٚطدةق ؾمدٛق بٌٍّى١دد 

 .(4/1/1/1ي 5/2016/ 10( جسةز٠خ 366بٌرٜ زُ اعسّة ٖ ِٓ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ ي بٌفىس٠د

 :ْٙجشاءاد اإلٔانز٘ ٚزضًٍ يجًٕػخ يٍ 

بٌعدة١ٍِٓ ـدٝ ِػدةي بٌحؿدص بٌعٍّدٝ جمدسٚزخ ودرٌه ٚٚبٌطدالت  زمَٛ بٌى١ٍد جةٌسٛع١د ٚبٌسٕح١د عٍٝ أعمةء ١٘ادد بٌسددز٠ط  -1

ٌّٕةلؽددد ؾمددٛق بٌٍّى١ددد بٌفىس٠ددد  ٚزغ عّددًعمددد ٔدددٚبذ ٚٚذٌه ِددٓ خددالي سٌسددصبَ جةٌّؿةـظددد عٍددٝ ؾمددٛق بٌسددؤ١ٌؿ ٚبٌٕؽددبال

 .(4/1/1/2ي ٚأ١ّ٘سٙة ٚلسٚزخ بالٌسصبَ جٙة

 وّة زمَٛ بٌى١ٍد ِٓ خالي بٌػةِعد جدعُ ٔؽس بألجؿةش بٌع١ٍّد ـٝ بٌدٚز٠ةذ بٌع١ٍّد بٌد١ٌٚد ٚبألل١ّ١ٍد. -2

 د  ِٓ خالي بألجؿةش بٌّؿىّد ٚبٌّمحٌٛد  ١ٌٚة.زمَٛ بٌى١ٍد جدعُ بٌٕؽس ـٝ بٌّئزّسبذ بٌد١ٌٚد ٚبٌّؿ١ٍ -3

ع١ٍّدد ٚذٌده جعددَ عدَ بٌعّةؼ ٌٍعة١ٍِٓ جةٌى١ٍد جٕعخ بٌّفٕفةذ جّة ٠ؽىً بعسدبءب  عٍٝ ؾمٛق بٌّئٌؿ ٌؿّة٠د بٌّفدٕفةذ بٌ -4

سحدد عدد  خ خّدط بٌعّةؼ جةظسعةزخ بٌسظةئً بٌع١ٍّد يبٌّةغعس١س ٚبٌدوسٛزبٖ( ِٓ ِىسحد بٌى١ٍد ٠ٚعّؽ ـمه جةٌسف٠ٛس  بخً بٌّى

 (.4/1/1/3يعؽسخ ـفؿدخ ، جؿد ألفٝ ِٓ بٌّمدِد ، بظسعسبق بٌّسبغ  ٚورٌه بٌّسبغ  

 ٚلدد  بزؼددة بذ ٌٍّسددس  ٠ٓ عٍددٝ بٌّىسحددد ٌّسبعددةخ بٌسددصبُِٙ جةٌمددٛبجه بٌّٕفددٛؾ ع١ٍٙددة ـددٟ لددةْٔٛ بٌٍّى١ددد بٌفىس٠ددد -5

 .(4/1/1/4ي

بٌؿةظث بالٌٟ جةٌى١ٍد ٚبألٌسصبَ جةٌحسبِع بٌسٝ زٛـس٘دة ٚؾددخ  ؼ١س بٌّسخفد عٍٝ بغٙصخ بٌّٕعٛخدؾظس بظسخدبَ بٌحسبِع  -6

 .(4/1/1/5ي 12/2015/  22( جسةز٠خ 360زُ اعسّة ٖ ِٓ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ يٚ ؼحىد بٌّعٍِٛةذ جةٌػةِعد

 .(4/1/1/6يزُ عًّ زلُ ب٠دبر ـٟ  بز بٌىسث بٌّفس٠د ٚذٌه ٌٍىسث بٌدزبظ١د بٌّئٌفد جٛبظطد بأللعةَ  -7

 .(4/1/1/7يزأٞ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ؾٛي ـةع١ٍد بالغسبءبذ بٌّسحعد ٌٍّؿةـظد عٍٟ بٌٍّى١د بٌفىس٠د ٚبٌٕؽس بظسطالر  -8
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 ثمبفخ حمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ  -4/1/2

زمَٛ بٌى١ٍد جٕؽس ضمةـد ؾمٛق بٌٍّى١د بٌفىس٠دد ٚبٌٕؽدس، ؾ١دص زعدسخدَ ٚظدةئً ِؿدد خ ِٕٙدة زدٛبـس ١ِطدةق ٚ ١ٌدً ٌؿمدٛق بٌٍّى١دد 

 ٔمةؼد١د، عمدد ٔددٚبذ ٚؾٍمدةذ (4/1/2/1ِسٛـس ـٟ وً لعُ ِٓ ألعةَ بٌى١ٍد ٚورٌه ِسٛـس عٍٟ ِٛلد  بٌى١ٍدد ي بٌٕؽسبٌفىس٠د ٚ

بٌخدةؾ جٙدة عٍدٝ بألٔسسٔدر ٌٕؽدس غ١ّد  بٌفعة١ٌدةذ بٌخةـدد جةٌٍّى١ددد  وّدة زعدسخدَ بٌى١ٍدد بٌّٛلد  (4/1/2/2يٌٕؽدس٘رٖ بٌطمةـدد 

ِىسحددد نددالت  ـددٟ بٌفىس٠ددد ٚبٌٕؽددسٛق بٌٍّى١ددد ٍِفددمةذ ٌٍسٛع١ددد جؿمدد  بدد بٌددٟ أٔددٗ زددُ بعددـجةاللددة (4/1/2/2ي  دبٌفىس٠دد

وّة زدُ عمدد عدد   (.4/1/2/3ةذ ٚجةلٟ ِحةٟٔ بٌى١ٍد يغزدزبظةذ بٌع١ٍة جةٌى١ٍد ٚورٌه بٌّدبٌحىةٌٛز٠ٛض ٚورٌه ِىسحد نالت بٌ

 .(4/1/2/4ي اللٟبألخ بٌٛعٟ جّمسم١ةذ ب١ٌّطةقِٓ بٌٍمةءبذ ِ  بعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚبٌطالت ٌٍعًّ عٍٝ ش٠ة خ 

 

 انًًبسعبد انؼبدنخ ٔػذو انزًٛٛض  4/2

 ضًبٌ انؼذانخ ٔػذو انزًٛٛض ثٍٛ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ/ انؼبيهٍٛ/ انطالة  4/2/1

بٌطالت/ بٌعةٍِْٛ  زٛغد اغسبءبذ ِؿد خ ِٚعٍٕد ٌمّةْ بٌعدبٌد ٚعدَ بٌس١ّص ج١ٓ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط/ ب١ٌٙاد بٌّعةٚٔد/

ٚبٌرٜ ٠ؿد  اخسفةـةذ وً عمٛ ِٓ أعمةء ١٘اد ٚالئؿسٗ بٌسٕف١ر٠د  1979ٌعٕد  49ْٔٛ زلُ ٚبٌسٝ زعسمٝ ِٓ بٌمة

 .بٌسدز٠ط ٚبٌّعة١١ٔٚٓ ٚبٌطالت ٚبٌعة١ٍِٓ

 ٚزسّطً ٘رٖ بإلغسبءبذ ـٝ:

٠سُ ٚلد  غددبٚي ِؿدد خ ِٚعٍٕدد ٌٍّؿةلدسبذ ٚبألِسؿةٔدةذ جّدة ٠ؿمدك بٌعدبٌدد ٚعددَ بٌس١١ّدص ٠ٚدسُ ـ١ٙدة ِسبعدةخ بٌظدسٚؾ  -1

 بألغةشبذ بٌد١ٕ٠د ٚبٌسظ١ّد ألعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚب١ٌٙاد بٌّعةٚٔد ٚبٌطالت ٚبٌعة١١ٍِٓ.بٌطةزئد ٚ

 ٠سُ زؿد٠د اخسفةـةذ بألعمةء ٚب١ٌٙاد بٌّعةٚٔد ٚبٌعة١١ٍِٓ ِٓ خالي لسبزبذ ِٓ ع١ّد بٌى١ٍد زٛشر عٍٝ بٌّع١١ٕٓ. -2

ِسؿةٔدةذ ٚلٛبعدد عسّدخ ِٚعٍٕدد ِطدً ٔظدةَ بالزٛغد ظ١ةظد ٌٍّّةزظةذ بٌعة ٌد  بخً بٌى١ٍد زفعً ِٓ خالي أٔظّد ٚلٛبعد ِ  -3

بٌسأـددد ٚبٌسظٍّددةذ ٚلٛبعددد بٌسفددؿ١ؽ ٚلٛبعددد بٌعّددً ـددٝ بٌىٕسددسٚالذ وّددة زٛغددد لٛبعددد ِة١ٌددد ِعسّدددخ جخفددٛؾ بٌّىةـددؤذ 

 (4/2/1/1ي د.ٚبٌؿٛبـص جةٌى١ٍ

ٌسعدةٜٚ جد١ٓ أعمدةء زٛش٠د  بإلؼدسبؾ عٍدٝ بٌسددز٠ث بٌفد١فٝ جة ٚبٌعىةؼٓ بٌع١ٍّد ٚورٌه زٛش٠  بٌعثء بٌسدز٠عٝ ِسبعةخ -4

 .(4/2/1/2يد بٌّعةٚٔٚب١ٌٙاد  ١٘اد بٌسدز٠ط

  ٚذٌه نحمة ٌٍدزغدد بٌع١ٍّدد بٌّؽسـ١ٓ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠طزظةئً بٌّةغعس١س ٚبٌدوسٛزبٖ ج١ٓ غ١ّ  بؼسبـةذ عد   زٕةظث  -5

 .(4/2/1/3ي

 .(4/2/1/4ي زٛبـس بٌفسؾ بٌّسىةـاد ـٝ بٌسسل١ةذ، ٚبٌحعطةذ  -6

د  ٚذٌده نحمدة ٌّددٞ بٌّعةٚٔدٚب١ٌٙاد  عمةء ١٘اد بٌسدز٠ط%( أل٠200  بٌؿٛبـص ٚبألغس باللةـٟيِسبعةخ بٌعدبٌد ـٟ زٛش  -7

  .(4/2/1/5يبالٌسصبَ ٚبأل بء ـٟ بٌعًّ 

نحمة ٌٍسعى١ٓ بٌدٛظ١فٟ ٚنحمدة ٌحطةلدةذ بٌٛـدؿ بٌدٛظ١فٟ ٌعة١ٍِٓ بال بز١٠ٓ ٚب عٍٝ غ١ّ بٌٛظ١ف١د ء ةعحزٛش٠  بأل ِسبعةخ  -8

 .(4/2/1/6ي
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بٌؿٛبـص ٚبٌّىةـآذ نحمة ٌألظط ٚبٌمٛبعد بٌّٕظّد ٌٙة ٚبٌسٟ زمعٙة بٌػةِعد ِطً ِىةـدآذ بعّدةي بٌّالؾظدد زطح١ك لٛبعد   -9

 (.4/2/1/7ٚبٌػٍعةذ ٚبٌسدز٠ث بٌف١فٟ ٚخالـٗ  ي

ٌعددٕد  47ٓ ٚبٌسددٝ زعددسمٝ ِددٓ بٌمددةْٔٛ زلددُ ١بٌعددةٍِٚذٌدده نحمددة ٌمددٛب١ٔٓ  زطح١ددك ؼددسٚن بٌسسل١ددد عٍددٝ غ١ّدد  بٌعددة١ٍِٓ -10

 بٌسسل١د ٚبٌؽسٚن بٌخةـد جةٌسسل١ةذ ٚزسُ ِٓ خالي بٌػةِعد. بٌّٕظُ ٌمٛبعد1978

٠سبعٟ بٌسٕع١ك ج١ٓ بٌى١ٍد ٚبٌػةِعد ٚذٌه ـٟ ؾةالذ بٌٕمدً ٚبالٔسددبجةذ بٌدبخ١ٍدد ٚزسبعدٟ أ٠مدة بٌظدسٚؾ ٚبالؾس١ةغدةذ  -11

 بٌالشِد ٌٍى١ٍد ِ  ِسبعةخ بٌٕٛبؾٟ بالٔعة١ٔد ٚبالغسّةع١د.

ُ ِّٚةزظد بألٔؽطد ٚبٌسم٠ُٛ ٚغ١ّ  ٘رٖ بإلغسبءبذ ِعٍٕد ٚزّةزض جؽدفةـ١د غ١ّ  بٌطالت ـٝ ـسؾ بٌسع١ٍج١ٓ بٌّعةٚبخ  -12

 (.4/2/1/8يـ١ّة غةء جٗ  ٠ٚسُ انالر وً ـس  جٕسةئع زم١١ّٗ ِٚٓ ؾمٗ بٌسظٍُ 

ِسبعةخ عدَ بٌسعةزق ـٟ بٌّفدةٌؽ ٚذٌده ِطدً عددَ ل١دةَ ع١ّدد بٌى١ٍدد ٚبٌعدة خ بٌدٛوالء ٚزإظدةء بأللعدةَ جةٌسددز٠ط ـدٟ  -13

ٚعدَ بٌسدز٠ط ـٟ ؾةٌد ٚغٛ  ألةزت ِٓ بٌدزغد بألٌٟٚ ٚزػٕث بالؼسبؾ عٍٟ نالت ِع١ٕ١ٓ ٌٛغٛ  ِفدةٌؽ و١ٍةذ ِٕةـعد، 

 .(4/2/1/9ي 12/2015/  22( جسةز٠خ 360ِػٍط بٌى١ٍد زلُ ي ـٟزُ اعسّة ٖ ٚخةـد ٚذٌه نحمة ٌّة زُ 

 

 انًصذالٛخ فٙ انٕػٕد انًمذيخ اعزجبثخ نهشكبٖٔ ٔانًمزشحبد -4/2/2

جع١ٓ بألعسحةز ٚجفٛزخ غد٠د بٌؽىةٜٚ ٚبٌّمسسؾةذ بٌّمدِد ِٓ وةـد بألنسبؾ ٚبٌسفدٜ ٌٙة ٚبزخةذ زؤخر بٌى١ٍد  -1

بألغسبءبذ ٚبٌمسزبذ بٌسٝ زٍصَ ٌٙة ٚٚلعٙة ِٛل  بٌسٕف١ر ٚذٌه نحمة ٌأل١ٌد بٌّعسّدخ بٌّعٍٕد ٌسٍمٝ بٌؽىةٜٚ ٚبٌسظٍّةذ 

ذٌه عٓ نس٠ك ٚل  بٌؽىةٜٚ ٚبٌّمسسؾةذ ـٝ ـٕدٚق ٚ 2015/ 22/12جسةز٠خ    (360يٚبٌّعسّدخ ِٓ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ 

ورٌه بٌى١ٍد بٌخةؾ عٍٝ بألٔسسٔر ٚ ِٛل بِىة١ٔد ٚغٛ  ـٕدٚق ٌٍؽىةٚٞ عٍٟ بٌسظٍّةذ ٚبٌؽىةٜٚ بٌّعد ٌرٌه ـمال عٓ 

 .(4/2/2/1يٚبالٌسّةظةذ بٌخةـد جطالت بٌحىةٌٛز٠ٛض ٚبٌدزبظةذ بٌع١ٍة ِٓ  بٌسظٍّةذ

ٚبٌّعسّدخ ِٓ ِػٍط بٌى١ٍد  ٚبٌس  ع١ٍٙةبٌخةـد جةٌطالت سظٍّةذ بٌؽىةٜٚ ٟٚ ٚـؿؿ بٌزمَٛ جسٍمبٌى١ٍد  زؽى١ً ٌػٕد ِٓ -2

٠ٚسُ بزخةذ بٌمسبزبذ بٌالشِد ٚزم١١ّٙة ـٟ لٛء بٌؽىةٜٚ أٚ بٌّمسسؾةذ ـٝ  ( 4/2/2/2ي 2015/ 22/12( جسةز٠خ  360يزلُ 

ٌٝ عٍٝ بٌٍػٕد بٌّخسفد أٚ ِػٍط بٌى١ٍد  بخً بٌى١ٍد ٚزفع١ٍٙة ٚزم١١ّٙة وّة ٠سُ عسق جعك بٌؽىةٜٚ ذبذ بٌسىسبز بٌعة

 .ٌّٕةلؽسٙة ٚجؿص أظحةت ؾدٚضٙة ٚء١ٌةذ بٌسؽٍث ع١ٍٗ

 

 إجشاءاد رصحٛح انًًبسعبد غٛش انؼبدنخ 3/ 4/2

 زُ بزخةذ اغسبءبذ / لسبزبذ زفؿ١ؿ١د ـٝ بٌى١ٍد ٌّعةٌػد جعك بٌّّةزظةذ ؼ١س بٌعة ٌد ِٚٓ ٘رٖ بإلغسبءبذ:

 (4/2/3/1ي ؾةي ضحٛذ أؾم١سُٙ ٚاعالٔٙة. ٓ  زغةزُٙ زغةذ بٌطالت بٌّسظ١ٍّٓ ِ زفؿ١ؽ -1

ٚورٌه زطح١ك لٛبعد بٌعمةت عٍٟ بٌّمفس٠ٓ ٚذٌه جعد  بزخةذ بٌمسبزبذ بٌسفؿ١ؿ١د ٌّعةٌػد بٌّّةزظةذ بٌؽ١س عة ٌد  -2

 (.4/2/3/2بٌسؿم١ك ِعُٙ ِٓ لحً بٌؽاْٛ بٌمة١ٔٛٔد ي
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ؽةـٙة ِطً يزٛش٠  بألعحةء بٌسدز٠ع١د ، بٌؿٛبـص ٠ٛغد جةٌى١ٍد خطد ـٛز٠د ٌسفؿ١ؽ بٌّعةزبذ ؼ١س بٌعة ٌد ـٛز بوس -3

 .ؾةي ٚغٛ ٘ة( ٚبٌّىةـآذ ، أظة١ٌث بٌسعٍُ، أ ٚبذ بٌسم٠ُٛ ٚزفعً بٌى١ٍد بٌمسبزبذ بٌسٟ بزخرذ ٌسفؿ١ؽ بٌّعةزبذ ؼ١س بٌعة ٌد

الل١ةذ بٌحؿص َ بالٌسصبَ جؤخالل١ةذ بٌّٕٙد ٚأخدٕد زمَٛ جةزخةذ ٚؾفسبٌمسبزبذ ؾ١ةي بٌّّةزظةذ بٌخةناد ٚعػزُ ٔؽى١ً ٌ -4

 (.4/2/3/3بٌعٍّٟ ي

 

 يزبثؼخ انمشاساد انزٙ رزؼهك ثبنشكبٔ٘ ٔانًمزشحبد 4/ 4/2

ِد٠س  ٚٔةئثِد٠س ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ ، ١ّد بٌى١ٍد ٚبٌعة خ ٚوالء بٌى١ٍدب. . ع٠مَٛ ِػٍط بألِٕةء ٚبٌرٞ ٠سؽىً ِٓ بٌع١د 

١ٌ٢ةذ بٌسٟ زسعٍك جةٌؽىةٚٞ ِٚمسسؾةذ بألنسبؾ بٌّخسٍفد جّسةجعد بٌمسبزبذ ٚزٕف١ر بٌٍمدزخ بٌّئظع١د  ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ 

  ٚبخطةز بٌّع١١ٕٓ جٕس١ػد بٌّسةجعد. 

 

 األخاللٛبد انًُٓٛخ   4/3

 دنٛم أخاللٛبد انًُٓٛخ ثبنكهٛخ -4/3/1

د أخالل١ة ِٛضمة ِٚعسّدب ِٚعٍٕة ألعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ِٚعة١ُٔٚٙ ٚؼةزن ِعظُ أعمةء ١٘ا ١ِٚطةلة ٚلعر بٌى١ٍد  ١ٌال

بٌسدز٠ط جةٌى١ٍد ـٝ ٚل  ٘رب بٌد١ًٌ زؿر بظُ  ١ًٌ أخالل١ةذ بٌّٕٙد. ٠ٚسمّٓ بٌد١ًٌ بٌّّةزظةذ بألخالل١د ٌٍٛظ١فد عٍٝ 

 ١ِٚطةق وّة ٠ٛغد  ١ًٌ٘رب  (4/3/1/1ي 2015/ 26/7( جسةز٠خ  356زلُ يـٝ ِػٍط بٌى١ٍد ٖ وةـد بٌّعس٠ٛةذ ٚزُ بعسّة 

( 356زلُ يـٝ ِػٍط بٌى١ٍد  ٖعسّة اةٌٛظةئؿ بٌّخسٍفد جةٌى١ٍد زُ بعالٔٗ ١ٍٚٓ جٌٍػٙةش بال بزٞ ٚبٌعةِألخالل١ةذ بٌّٕٙد 

بٌعًّ بٌػةِعٟ ألعمةء ١٘اد ٚأ بت د ألخالل١ ١ًٌ ١ِٚطةق ٌٍّّةزظةذ بٚأ٠مة زُ ٚل   (4/3/1/2ي 2015/ 26/7جسةز٠خ  

١ّ  ٘رخ بأل ٌد ٚبٌّٛبض١ك زُ نحعٙة ٚغ (4/3/1/3ي 2015/ 26/7( جسةز٠خ  356زلُ يـٝ ِػٍط بٌى١ٍد  ٖٚزُ أعسّة  بٌسدز٠ط

د بٌٟ أٔٗ زُ ـ( جةاللة4/3/1/5ي ٔؽس٘ة عٍٝ ِٛل  بٌى١ٍد( وّة زُ 4/3/1/4بز٠د جةٌى١ٍد ي زٛش٠عٙة عٍٟ بأللعةَ  بٌع١ٍّد ٚبالٚ

١اد ِ٘ٓ بٌٍمةءبذ ِ  أعمةء  د وّة زُ زٕظ١ُ ع (.4/3/1/6ِحةٟٔ بٌى١ٍد ي ـٟة١ٌّطةق بألخاللٟ ٍِفمةذ ٌٍسٛع١د ج  بدبع

بٌػٙةش ِٓ بٌٍمةءبذ ِ  أعمةء  د (. وّة زُ أ٠مة زٕظ١ُ ع4/3/1/7ة١ٌّطةق بألخاللٟ يز٠ط ٚورٌه بٌطالت ٌٍسٛع١د جدبٌس

 (.4/3/1/8ٌٍػٙةش بال بزٞ ٚبٌعة١ٍِٓ يأخالل١ةذ بٌّٕٙد  ١ِٚطةق د١ًٌٍسٛع١د جبزٞ جةٌى١ٍد ٌ بال

 

 االنزضاو ثؤخاللٛبد انٕظٛفخ -4/3/2

جةٌى١ٍد جةخالل١ةذ بٌٛظ١فد ٚزسبلث بٌى١ٍد زطح١ك غ١ّ  بٌّّةزظةذ بألخالل١د ٌٍٛظ١فد عٍٝ وةـد ٠ٍسصَ غ١ّ  بٌعةٍِْٛ  -1

بٌّعس٠ٛةذ ِطً بالٌسصبَ جؤخالل١ةذ بٌّٕٙد ٚأِةٔد بٌسعةًِ ِ  بٌصِالء، ٚبٌسإظةء ٚبٌّسإٚظ١ٓ، ٚبؾسسبَ ؾمٛق ب٢خس٠ٓ.. 

ٌعة١ٌّد ٚبٌم١ِٛد ٚبٌّؿ١ٍد. وّة زٛـس بٌى١ٍد ٔعخد ِٓ بأل ٌد بٌخ. ٚزطٛز بٌى١ٍد  ١ًٌ ب١ٌّطةق بألخاللٟ ٚـمة   ٌٍسؽ١سبذ ب

 ٚبٌّٛبض١ك بٌّعسّدخ ٌػ١ّ  بألنسبؾ بٌّع١ٕد جةٌى١ٍد.
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بزةؾد بأل ٌد ٚبٌّٛبض١ك بٌخةـد جؤخالل١ةذ بٌٛظ١فد ٚذٌه جسٛش٠عٙة عٍٟ وً بأللعةَ بٌع١ٍّد ٚبال بز٠د جةٌى١ٍد  ٚورٌه عٍٟ  -2

 ِٛل  بٌى١ٍد بال١ٌىسسٟٚٔ.

 ١د جةزخةذ بالغسبءبذ بٌسظ١ّد ٚبٌسعةًِ ِ  بٌّّةزظةذ بٌسٟ ال زسفك ِ  أخالل١ةذ بٌّٕٙد.زمَٛ بٌىٍ -3

 

 انًؼهٕيبد انًزبحخ ػٍ انكهٛخ فٙ انٕعبئم انًخزهفخ  4/4

 شًٕنٛخ َٔشش انًؼهٕيبد 4/4/1

بٌّعٍِٛةذ ـٝ ٚظةئً زٛـس بٌى١ٍد بٌّعٍِٛةذ بٌسٝ زؽطٟ أٔؽطسٙة بٌّخسٍفد  بخ١ٍة عٍٝ ِٛلعٙة بإلٌىسسٟٚٔ ٠ٚسُ ٔؽس ٘رٖ  -1

 .(4/4/1/1يِسٕٛعد زسّطً ـٝ ٔؽسبذ ٍِٚفمةذ ٚوس١حةذ ٠سُ زٛش٠عٙة عٍٝ بألنسبؾ بٌّع١ٕد  بخً بٌى١ٍد ٚخةزغٙة.  

 زؿدش بٌى١ٍد ٘رٖ بٌّعٍِٛةذ جطس٠مد  ٚز٠د نحمة  ٌٍّسؽ١سبذ بٌّؿ١ٍد ٚبٌم١ِٛد ٚبٌعة١ٌّد. -2

جؤٔد  16/12/2018جسةز٠خ  (396يزخةذ لسبز جّػٍط بٌى١ٍد زلُ ٌٚمّةْ ِفدبل١د بٌّعٍِٛةذ بٌّٕؽٛزخ عٍٝ بالٔسسٔر زُ ب

بزظةي ٔعخٝ بٌٝ ال ٠سُ ٔؽس بٞ لسبز أٚ ج١ةْ عٍٝ بٌّٛل  بٌسظّٟ ٌٍى١ٍد بال جعد ِٛبـمد بٌع١د ب. . ع١ّد بٌى١ٍد جةاللةـد بٌٝ 

 (.4/4/1/2ي ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ
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 :رًُٛخ انمٛبداد ٔرمٛٛى االداء-5/1

 رًُٛخ انمٛبداد االداسٚخ ٔانؼبيهٍٛ: 5/1/1

، ٚجٕددةء عٍددٝ (5/1/1/1ي  نددسؼ بظددسح١ةٔةذ زؿد٠ددد بالؾس١ةغددةذ بٌسدز٠ح١دددزددُ زؿد٠ددد بالؾس١ةغددةذ بٌسدز٠ح١ددد ٌٍعددة١ٍِٓ ِددٓ خددالي 

١ددة بذ ٚٔس١ػددد ٌددرٌه زددُ زفدد١ُّ خطددد ِسىةٍِددد ٌسدددز٠ث بٌم (5/1/1/2ي زؿد٠ددد ب٠ٌٛٚددةذ بٌسدددز٠ث زددُ زؿ١ٍددً ٔسددةئع بالظددسح١ةٔةذ 

( 5/1/1/3ي بال بز٠د ٚبٌعة١ٍِٓ زسمّٓ عد  ٚٔٛع١د بٌحسبِع بٌسدز٠ح١دد ، ٚء١ٌدةذ زٕف١در٘ة ، ٚبٌفادد بٌّعدسٙدـد ٚأ ٚبذ زم٠ّٛٙدة 

 .18/2/2018 جسةز٠خ (386يجسلُ  زُ بعسّة  بٌخطد جػٍعد ِػٍط بٌى١ٍدٚلد 

ظدحسّحس  12-9سبز ٚ ؾدً بٌّؽدىالذ ـدٝ بٌفسدسخ ِدٓ بزخدةذ بٌمد  ٚززٟٚنحمة  ٌخطد بٌسدز٠ث بٌخةـد جةٌػٙةش بال بزٞ زُ زٕف١ر 

ٚبٌّعددسّسخ ؾسددٝ  2018أوسددٛجس  19ٚبٌسددٝ جدددأذ ِددٓ ٠ددَٛ ِٙددةزبذ بظددسخدبَ بٌؿةظددث بالٌددٝ ٚجمةعددد بٌعدد١ّٕةز جةٌى١ٍددد  2018

صِٕدٟ ٚغدةزٞ زٕف١در جدةلٟ بٌحدسبِع بٌسدز٠ح١دد ٚـمدة  ٌالندةز بٌ (5/1/1/5ي ( ٚزُ وسةجد زمةز٠س ٌٙرخ بٌدٚزبذ 5/1/1/4ي  زةز٠خٗ

 ٠ٚسُ زٕف١ر بٌحسبِع بٌسدز٠ح١د ِٓ خالي بعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط بٌؿةـد١ٍٓ عٍدٝ  ٚزبذ زددز٠ث بٌّددزت ِػةٔدة .  بٌّؿد  جةٌخطد

ِدٓ خدالي ب١ٌدد زسمدّٓ بظدسح١ةٔد زأٞ بٌدسئ١ط بٌّحةؼدس  دزبظد ِدس ٚ  بٌسددز٠ث عٍدٝ أ بء أـدسب  بٌػٙدةش بإل بزٜزمَٛ بٌى١ٍد ج

، ٠ٚدسُ (5/1/1/6بٌسددز٠ث عٍدٝ ب بء بٌّدٛظف١ٓ ٚ٘درخ بأل١ٌدد زدُ بعسّة ٘دة ـدٟ ِػٍدط بٌى١ٍدد يعٍٝ بٔعىةض زدؤض١س ِٚد٠س بٌى١ٍد 

  (.5/1/1/7ِٓ خالي نسؼ بظسح١ةٔةذ ٌم١ةض زلة بٌّسدزج١ٓ بضٕةء بٔعمة  بٌحسبِع بٌسدز٠ح١د يجسبِع بٌسدز٠ث زم١١ُ 

 

 :َظى رمٛٛى أداء انمٛبداد االداسٚخ ٔانؼبيهٍٛ 5/1/2

بٌعة١ٍِٓ جةٌدٌٚد  2016ٌعٕد  81بٌخدِد بٌّد١ٔد م١١ُ أ بء بٌعة١ٍِٓ عٍٝ زمةز٠س وفة٠د بأل بء ٚـمآ ٌمةْٔٛ زعسّد بٌى١ٍد ـٝ ز -

زُ بظسطالر زأٜ بٌعة١ٍِٓ عٓ بال١ٌةذ بٌسٝ ٠سُ عٍٝ بظةظٙة بٌسم١١ُ بٌعٕٜٛ ٌٍعة١ٍِٓ ٚجٕةءب عٍٝ   جةاللةـد بٌٝ ذٌه ـةٔد

 (.5/1/2/1بٌسم١١ُ ٚعدَ زؿم١مٙة ٌٍعدبٌد ٚبٌّعةٚبخ ي زؿ١ًٍ ٘رب بالظسطالر زح١ٓ اعسسبلُٙ عٍٟ ء١ٌد 

( ٚجٕددةءب ع١ٍٙددة زددُ بظددسؿدبش ب١ٌددةذ غد٠دددخ ٌسم١دد١ُ 5/1/2/2زددُ عّددً ٚزؼددد عّددً ٌّٕةلؽددد ِعددة١٠س غد٠دددخ ٌٍسم١دد١ُ بال بزٜ ي  -

زٞ ِٚددد٠س بال بزخ (، ٠ٚددسُ زم١دد١ُ بٌعددة١ٍِٓ ِددٓ خددالي زئدد١ط بٌمعددُ بال ب5/1/2/3بٌعددة١ٍِٓ ٚبٌم١ددة بذ بال بز٠ددد  بخددً بٌى١ٍددد ي 

 ِٚد٠س بٌى١ٍد بِة بٌم١ة بذ بال بز٠د ٠سُ زم١١ّٙة ِٓ خالي ِد٠س ٚع١ّد بٌى١ٍد.

 القدرة المؤسسية

5 

 الجهاز االداري
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، ٚزدُ بظدسؿدبش ّٔدةذظ ِحسىدسخ ٌسم١د١ُ بأل بء 10/5/2016( جسدةز٠خ ١366د زلدُ يٚلد زُ بعسّة  ب١ٌةذ بٌسم١١ُ جػٍعد ِػٍط بٌىٍ

ي ل١ةض زلة بٌمطةر بٌرٞ ٠سعةًِ ِ  وً لعُ ب بزٞ عٍٝ ؾدخ ِٓ خال ( 5/1/2/4ي زسمّٓ ّٔةذظ الخس١ةز بؾعٓ لعُ ب بزٞ

ؼدٙس٠ة  ٠دسُ بخس١دةز بٌّٛظدؿ بٌّطدةٌٟ ظد٠ٕٛة  ِدٓ ج١دُٕٙ نحمدة  ( 5/1/2/5ي ٚورٌه ّٔٛذظ الخس١ةز بؾعٓ ِٛظؿ جىً لعُ ب بزٞ

 ظدد٠ٕٛة   بٌّطددةًٌٟ ٚبٌددرٞ بلددس جسمددد٠ُ ِىةـددؤخ ِة١ٌددد ٌٍّٛظددؿ ٚبٌعةِدد18/11/2018جسددةز٠خ ٌّعددة١٠س زددُ بعسّة ٘ددة جّػٍددط بٌى١ٍددد 

زف١ُّ  زبظد ٌسؿد٠د بٌعػص ٚبٌفةئك جىً ب بزخ  زعسخدَ بٌى١ٍد ٚظةئً عد٠دخ ٌسعظ١ُ بالظسفة خ ِٓ بٌّٛبز  بٌحؽس٠د عٓ نس٠ك

ٚزمَٛ جةعة خ زٛش٠  بعمدةء بٌػٙدةش بال بزٞ نحمدة  الؾس١ةغدةذ بال بزبذ بٌّخسٍفدد ٚبٌسعدى١ٓ  (5/1/2/6ِٓ بٌّٛبز  بٌحؽس٠د ي

زٛش٠  بألعحةء بٌٛظ١ف١د جىً ا بزخ زؿم١مة ٌّحدٜء بٌعدبٌد ٚبٌّعدةٚبخ ٌٍٛبغحدةذ بٌٛظ١ف١دد بٌّىٍفدد ـد بٌٝ بٔد ٠سُ بٌٛظ١فٟ جةاللة

 (.5/1/2/7ٌٍعة١ٍِٓ ي 

 

 انٕظٛفٗ انشضب 5/2  

 ٔعبئم لٛبط انشضب انٕظٛفٗ 5/2/1

     ،(5/2/1/3ي ٚبٌعدة١ٍِٓ ـدٝ بٌى١ٍدد  (5/2/1/2ي  ،(5/2/1/1ي زٙسُ بٌى١ٍدد جم١دةض ِعدسٜٛ بٌسلدة بٌدٛظ١فٝ ٌٍم١دة بذ بإل بز٠دد 

ٚعمد عد  ِدٓ بٌٍمدةءبذ ِد  بٌم١دة بذ بال بز٠دد ٚبعمدةء بٌػٙدةش بال بزٞ جسطح١ك لٛبئُ بظسمفةء جفٛزخ  ٚز٠د ( 5/2/1/4ي 

ٞ ـدٟ بزخدةذ بٌمدسبزبذ ٌص٠دة خ ِعدسٛٚودرٌه بٌٍمدةءبذ ٚزعسف١د بٌى١ٍد ِدٓ لدٛبئُ بظسمفدةء بٌسلدة ٌٍعدة١ٍِٓ ٚبٌم١دة بذ بال بز٠دد 

ٚذٌه ِٓ خالي زؿ١ًٍ ٔسةئع بالظسح١ةٔةذ ٚزؿد٠د ٔمةن بٌمٛخ ٚبٌمدعؿ ٚعدسق ٔسدةئع بٌسمد٠ُٛ عٍدٝ بٌسلة بٌٛظ١فٟ ألعمةئٙة 

( جةإللدةـد اٌدٝ عّدً اغسّدةر ِد  5/2/1/5ي  ِػٍط بٌى١ٍد ٚٚل  خطد ٌٍسؿع١ٓ ٠سحعٙة ِسةجعد زٕف١ر بالغدسبءبذ بٌسفدؿ١ؿ١د

 .ةٔةذ ِٕٚةلؽد بٌؿٍٛي بٌّطٍٟ ٌٍسؽٍث عٍٝ أظحةت عدَ بٌسلة أ٠ّٕة ٚغدذبٌم١ة بذ بإل بز٠د ٌّٕةلؽد ٔسةئع بالظسح١

 

 صٚبدح يغزٕ٘ انشضب انٕظٛفٙ )سثظ انحٕافض/ انًكبفآد ثًغزٕٚبد األداء( 5/2/2

ِػٍدط بٌى١ٍدد زدُ بعسّة ٘دة جػٍعدد  (5/2/2/1ي ٠ٛغد ء١ٌةذ ٌسجه بٌؿٛبـص/ بٌّىةـآذ بٌّمدِد ٌٍعة١ٍِٓ جةٌى١ٍد جّعس٠ٛةذ بأل بء 

ـٕٙةن ؾٛبـص ِة ٠د ِٚع٠ٕٛد ٌّٓ زسٛبـس ٌد٠ُٙ ِعة١٠س غٛ خ بأل بء جٕةءب عٍٝ ء١ٌدةذ بٌسم١د١ُ ،  10/5/2016( جسةز٠خ 366لُ يز

بٌّٛظددؿ بٌؿد٠طدد ٚبٌخةـدد جةٌعدة١ٍِٓ ِدٓ بٌػٙدةش بإل بزٜ ٚلدد زدُ اظددسؿدبش ء١ٌدةذ غد٠ددخ ٌسم١د١ُ أؾعدٓ ِٛظدؿ جىدً ا بزخ ٚ

 (5/2/2/3ي ٚء١ٌددةذ ٌسم١دد١ُ أؾعددٓ لعددُ ب بزٜ عٍددٝ ِعددسٜٛ بٌى١ٍددد ( 5/2/2/2ي  بٌّطددةٌٝ غددةئصخ ؼددٙس٠د عٍددٝ ِعددسٜٛ بٌى١ٍددد

جةإللةـد اٌٝ ؾةـص ١ِّدص ٌىدً بعمدةء بٌمعدُ بال بزٜ بٌفدةئص جٍمدث بؾعدٓ لعدُ ب بزٜ ٚذٌده زؿف١دصب ٌٍعدة١ٍِٓ الٔػدةش ٚبغدة خ 

ٚعمد٠ٛد أعمدةء ِؿدٛز  ٌػدٛ خ/ ِدد٠س ٚؾددخ لدّةْ ببٌعًّ ـٝ بلً ٚلر ٚذٌه عحس ٌػٕدد ِؽدىٍد جسئةظدد بالظدسةذ بٌددوسٛز 

  بٌمدزخ بٌّئظع١د جٛؾدخ بٌػٛ خ ِٚد٠س بٌى١ٍد.

٘رب وّة زُ اظسؿدبش ء١ٌةذ غد٠دخ ٌسع١١ٓ بٌم١ة بذ بال بز٠د يزإظةء باللعةَ بال بز٠د( ٚلدد زدُ ب زبظ بٌددٚزبذ بٌسدز٠ح١دد لدّٓ 

بٌٛظ١فددد بٌم١ة ٠ددد   زؤ١٘ددً بٌعددة١ٍِٓ بٌددٝ ؼددسٚن بٌسع١دد١ٓ ٌٍّٕةـددث بٌم١ة ٠ددد جةاللددةـد بٌددٝ بغة زددٗ ٌٍؽددد بالغٕح١ددد ِّددة ٠مددّٓ

، ٚجٕددةء عٍددٝ زمس٠ددس بٌّسبغعددد 10/5/2016( جسددةز٠خ 366( ٚزددُ اعسّددة  ٘ددرٖ ب١ٌ٢ددةذ جػٍعددد ِػٍددط بٌى١ٍددد زلددُ ي5/1/2/5ي
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بٌخةزغ١د ١ٌٙاد لّةْ بٌػٛ خ ٚـٟ بنةز بٔؽطد خطد بٌسؿع١ٓ زدُ عّدً زؽدى١ً ٌػٕدد الخس١دةز بٌم١دة بذ بال بز٠دد زسمدّٓ ب. . 

جةاللةـد بٌٝ ٚل  ب١ٌد  2018/ 18/11بٌى١ٍد، بٌعة خ ٚوالء بٌى١ٍد ِٚد٠س بٌى١ٍد ٚبعسّة  زؽى١ٍٙة جّػٍط بٌى١ٍد جسةز٠خ ع١ّد 

 ّػٍط بٌى١ٍد ٠سُ بٌحدء ـٟ زفع١ٍٙة.بٌزُ بعسّة ٘ة جٕفط  خٌالخس١ةز ٚـك ِعة١٠س ِؿد 
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ٚؾػُ ٔؽةنٙة ٚزّىٕٙة ِٓ زؿم١ك ب٘دبـٙة جىفةءٖ ٚـعة١ٌٗ  ٚزؿسؾ ٌٍى١ٍٗ ِٛبز ٘ة بٌّة١ٌٗ ٚبٌّة ٠ٗ بٌسٟ زسٕةظث ِ  نح١عٗ 

 عٍٟ وفةءٖ بظسخدبَ زٍه بٌّٛبز  ٚـمة ٌالؾس١ةغةذ بٌفع١ٍٗ ٚجّة ٠خدَ زؿم١ك زظةٌسٙة ٚب٘دبـٙة بالظسسبز١ػ١ٗ. 

 كفبّٚ انًٕاسد انًبنّٛ ٔانًبدّٚ: 6/1 

 كفبّٚ انًٕاسد انًبنّٛ انغُّٕٚ: 6/1/1

ظ١ٗ ـٟ ز٠ًّٛ وةـٗ بالٔؽطد بٌع١ٍّد ٚبٌسع١ّ١ٍد ٚبٌحؿط١د ِٓ خالي خطٗ ِعسّدٖ جّٛبشٔٗ ظ٠ٕٛٗ زؽسًّ زعسّد بٌى١ٍٗ جففٗ بظة

عٍٟ ِٛبشٔٗ ؾى١ِٛٗ يجةت ضةٟٔ( ٘رب جةاللةـٗ بٌٟ ِٛبز ٘ة بٌربز١ٗ بٌّسّطٍٗ ـٟ بٌعةئد ِٓ ٚؾدبزٙة ذبذ بٌطةج  بٌخةؾ 

 (١6/1/1ٗ ِٚٛبز  ـٕة ٠مٙة بٌخةـٗ ييٚؾدٖ ب١ٌٙعسٛجةضٌٛٛغٟ جةٌى١ٍٗ( جةاللةـٗ بٌٟ ِصزعٗ بٌىٍ

 ْزا ٔلذ لبيذ انكهّٛ ثٕضغ خطّ يؼزًذِ نذػى يٕاسدْب انًبنّٛ رضًُذ:

 االعزخذاو االيثم نهًٕاسد ػجش: .1

بعسحةز بٌّعةًِ بٌطالج١ٗ ٌاللعةَ بٌع١ٍّٗ ٚؾدٖ ٚبؾدٖ ٠سُ بٌسىةًِ ج١ٕٙة جؽك بٌٕظس عٓ بٌمعُ بٌرٞ زٕسّٟ  -

 ب١ٌٗ .

 بٌع١ٍّٗ ج١ٓ باللعةَ ٌعد بٌعػص ـٟ جعك باللعةَ بٌسٟ جٙة ٔمؿ ـٝ جعك بألغٙصخ.بزةؾٗ بظسخدبَ بالغٙصٖ  -

 ِد ب١ٌَٛ بٌدزبظٟ ١ٌٕسٙٝ ـٝ بٌعةعد بٌطةِٕد ِعةء. -

بٔؽةء ِحةٟٔ ؾد٠طٗ بٌحٕةء ِطً ِحٕٟ بٌّدزظ بٌػد٠د ٚبٌمةعةذ بٌػد٠دٖ ٚجعك بٌّعةًِ بٌػد٠دٖ ِطً ِعًّ  -

 ٌطةٟٔ ٚبٌطةٌص.بٌف١سٚظةذ ٚبٌى١ٕ١ٍىةي جةضٌٛٛغٟ جةٌدٚز ب

 بألظسفة خ ِٓ بألٔؽةءبذ جّٕٝ بٌى١ٍد بٌػد٠د جؽسق ب١ًٌٕ ِٓ ِعةًِ ِٚدزغةذ. -

 رًُّٛ يٕاسدْب انزارّٛ ػجش: .2

 ِٛبز  بٌفٕة ٠ك بٌخةـٗ ٟٚ٘: -

 زظَٛ بٌدزبظةذ بٌع١ٍة يبٌس١ّٙدٞ ٚبٌدوسٛزبٖ(. -

 ٗ ٚبٌرٞ غةزٞ زفع١ٍٗ .بظسؿدبش جسبِع ١ِّصٖ ٌٍدجٍِٛةذ ِطً جسٔةِع بالِفةي ٚبٌٍمةؾةذ جمعُ بال ٠ٚ -

 زؤغ١س بٌىةـ١س١س٠ة بٌخةـٗ جةٌى١ٍٗ. -

 بٌّفسٚـةذ بٌطالج١ٗ. -

 القدرة المؤسسية

6 

الموارد المالية والتسهيالت 
 المادية
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بٌؿفٛي عٍٟ ِؽةز٠  ع١ٍّٗ ٌِّٛٗ ِٓ جعك بٌػٙةذ بٌّةٔؿٗ ظٛبء بْ وةٔر ِؿ١ٍٗ بٚ  ١ٌٚٗ ٌٍؿفٛي عٍٟ  -

طٗ ٚش٠ة ٖ بٌس٠ًّٛ بالشَ الٔػةش ٘رٖ بٌّؽةز٠  ِّة ٠ّطً بلةـٗ ِة١ٌٗ ٌٍى١ٍٗ زعةُ٘ ـٟ ؼسبء بالغٙصٖ بٌؿد٠

 خً بٌعة١ٍِٓ ٌٙرٖ بٌّؽةز٠  ٚلد ؾفٍر بٌى١ٍٗ عٍٟ عد  ِٓ بٌّؽةز٠  ِٚسـك ـٛزٖ جٕٛر ٚزفةـ١ً ٘رٖ 

 بٌّؽةز٠ .

 :يٕاسد انٕحذاد راد انطبثغ انخبص .3

ؾ١ص ٠ٛغد جةٌى١ٍٗ ٚؾدٖ بٌٙعسٛجةضٌٛٛغٟ بؾد ِسبوص بٌس١ّص ـٟ ِػةي بٌٙعسٛجةضٌٛٛغٟ ٌسمد٠ُ خدِٗ ِس١ّصٖ  -

 .  ISO 15189ةي بٌفع١د ٠ٚسُ ز١ٌٛد ضمةـٗ بٌػٛ ٖ جةزحةر بٌّعة١٠س بٌد١ٌٚٗ ـٟ ٔظةَ بٌعًّ ـٟ الجٕةء ؼّ

 ٠ٚمدَ بٌّسوص  ٚزب ٘ةِة ـٟ زؽخ١ؿ بالٚزبَ ظع١ة ٚزبء  عُ نسق بٌعالظ ٞ ِػةالذ بٌفؿٗ ٌالٔعةْ، -

 Nanopathology  Molecularوّة ٠سمدَ بٌّسوص ب٠مة جسط٠ٛس بٌحؿٛش جة خةي بٌسم١ٕةذ بٌؿد٠طٗ ِطً بي

Pathology and  

٠ٕظُ  ٚزبذ زدز٠ح١ٗ ٚٚزغ  ،جةاللةـٗ بٌٟ زـ  بٌمدزبذ ب١ٌّٕٙٗ ٌٍعة ٖ بٌّسخفف١ٓ ـٟ ِػةي بٌحةضٌٛٛغٟ  -

 Image Analysis      عًّ ـٟ ٔظُ زؿ١ًٍ بٌفٛز بٌحةضٌٛٛغ١ٗ ٚبٌّٕةعٗ بٌٕع١ػ١ٗ ِٚففٛـةذ بالٔعػٗ  

(IA) and Immune-Histo-Chemistry and Tissue Microarray, TMA 

 (. Nano Pathologyبٌٕةٔٛ بٌحةضٌٛٛغٟ ي بجؿةشجةاللةـٗ بٌٟ  -

٘رب ٚلد بظٙسذ  زبظٗ زطٛز بٌّٛبز  بٌّة١ٌٗ ٌٍى١ٍٗ ش٠ة ٖ زفةعد٠ٗ ـٟ بالعٛبَ بالزجعٗ بالخ١سٖ ؾ١ص ؾفٍر  -

 (:6/1/1/2ٟ يبٌى١ٍٗ عٍٟ عد  ِٓ بٌّؽةز٠  بٌحؿط١ٗ بٌٌّّٛٗ ِٓ غٙةذ ِةٔؿٗ ِخسٍفٗ عد ٘ة ٚج١ةٔسٙة وةالز

ِؽةز٠   3غ١ٕٗ ِفسٞ ٌِّٛٗ ِٓ ١ِصب١ٔٗ غةِعٗ جٕٟ ظ٠ٛؿ جةاللةـٗ بٌٟ  40000ِؽةز٠  جم١ّٗ  9عد   -

غ١ٕٗ  50000غ١ٕٗ ِفسٞ ٚأ٠مة  ضالضد ِؽةز٠  ٌِّٛٗ ِٓ بٌػةِعد ل١ّد وً ِٕٙة  30000بخسٞ جم١ّٗ 

 ِفسٜ.

ؾ١ص زُ زػ١ٙص بٌّعةًِ بٌحؿط١ٗ جؽسبء ِّة ظةعد ـٟ بٌسؽٍث عٍٟ بٌمعؿ بٌٕعحٟ ـٟ ١ِصب١ٔٗ بٌحؿص بٌعٍّٟ 

بالغٙصٖ ِّة وةْ ٌٗ ِس ٚ  ب٠ػةجٟ عٍٟ بززفةر ِعدالذ بٌحؿص بٌعٍّٟ ٚورٌه ش٠ة ٖ بٌدعُ ٌٍع١ٍّٗ بٌسع١ّ١ٍٗ ـٟ 

ـٛزٖ ؼسبء ٌؿ١ٛبٔةذ زػةزت ٚو١ّة٠ٚةذ ٚبٌٕؽس بٌدٌٚٝ ٌألجؿةش ـٝ بٌّػالذ بٌعة١ٌّد ذبذ بٌّئضس بٌعةٌٝ 

 ٙصٖ.ٚزؾالذ ع١ٍّٗ ٚـ١ةٔٗ ٌالغ

ٚض١مد زٛلؽ زطٛز ٔعحد بٌّٛبز  بٌربز١د بٌّعسخدِد ـٝ  عُ بٌع١ٍّد بٌسع١ّ١ٍد ٚبٌحؿط١د ِمةزٔد جةٌّٛبشٔد بٌعةِد ٚزُ بعدب  

 (.6/1/1/3ي ٌٍى١ٍد

 

  (6/1/2/1كفبّٚ ٔيالئًّ انًجبَٙ ٔانزجٓٛضاد ٔانًؼبيم ) -6/1/2

َ 18375ِحٕٟ عٍٟ ِعةؾٗ   15زسىْٛ بٌى١ٍٗ ِٓ  -
2

ؾػسٖ العمةء ١٘اٗ بٌسدز٠ط  68ّحةٟٔ عٍٟ عد  ٚزؿسٛٞ ٘رٖ بٌ 

ٚب١ٌٙاٗ بٌّعةٚٔٗ ِٚح١١ٕٓ ب بز١٠ٓ ٌؿػسبذ بٌّٛظف١١١ٓ ِٚحٕٟ ٌٍّخةشْ ٚزسٛبـس ـٟ بٌّحةٟٔ عٕةـس بالِٓ ٚبٌعالِٗ ِطً 
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 ـٕة ٠ك بالظعةؾ ِٚعدبذ بالٔربز بٌفٛزٟ ٚنفة٠ةذ بٌؿس٠ك ٚؼحىٗ خسبن١ُ ب١ٌّةٖ ٌػ١ّ  بٌطٛبجك ٚزٛغد ٌٛؾةذ بزؼة ٠ٗ

 ِٚخةزظ بٌطٛبزة جػ١ّ  لةعةذ  بٌّؿةلسبذ.

% ِٓ 50زؿسٛٞ بٌى١ٍٗ عٍٟ عد  ِٓ لةعةذ بٌّؿةلسبذ بٌعةِٗ جٍاللةـٗ بٌٟ لةعةذ بٌسدز٠ط ٚبٌسٟ زعسٛعث بوطس ِٓ  -

ِػّٛر نالت بٌى١ٍٗ ٘رب جةاللةـٗ بٌٟ ِالئّٗ ٚٚغٛ  بٌعد  بٌىةـٟ ِٓ ٔعحٗ بعمةء ١٘اٗ بٌسدز٠ط ٚب١ٌٙاٗ بٌّعةٚٔٗ بٌٟ عد  

 ٌطالت جةٌى١ٍٗ.ب

زسٛبـس جمةعةذ بٌّؿةلسبذ بٌعةِٗ غ١ّ  ِعسٍصِةزٙة بٌمسٚز٠ٗ ٌٍع١ٍّٗ بٌسع١ّ١ٍٗ ِٓ ظحٛزبذ ج١مةء، ز٠ٛٙٗ غ١دٖ ٚزٛبـس  -

 ِٕمدٖ ٌٍّعٍُ ِصٚ ٖ جةٌٛظةئً بٌعّع١ٗ ٚبٌحفس٠ٗ بٌٍالشِٗ ٌّسطٍحةذ بٌع١ٍّٗ بٌسع١ّ١ٍٗ.

حعة ٌطح١عٗ بٌعًّ جٙة ٠ٍٚؿك جىً ِعًّ ؼسـٗ زؿم١س ٘رب جةاللةـٗ ٠سٛبـس عد  ِٓ بٌّٕةلد جةٌّعةًِ بٌدزبظ١ٗ ٚبٌحؿط١ٗ ز -

 بٌٟ زٛبـس عد  ِٓ بغٙصٖ بٌؿةظث بالٌٟ بٌمسٚز٠ٗ جىً لعُ.

ِعظُ ِحةٟٔ بٌى١ٍٗ زس١ّص جٛغٛ  بجٛبت ٚظالٌُ ٌٍطٛبزة ِٚسطٍحةذ بالِٓ ٚبٌعالِٗ ٚٚغٛ  ِخةزظ ٌٍطٛبزة جػ١ّ   -

ةذ بٌّؿةلسبذ جةٌى١ٍٗ ٚبالجٛبت ِىٛٔٗ ِٓ لٍفس١ٓ ِسؿسوس١ٓ ٘رب بٌٟ ِخسظ ٌمةع 2بال ٚبز جةاللةـٗ بٌٟ ٚغٛ  عد  

 غةٔث ٚغٛ  نفة٠ةذ ٠د٠ٚٗ ٌػ١ّ  بٌطٛبجك.

 وّة ٠ٛغد جةٌى١ٍٗ وٕسسٚي ٌٍدزبظةذ بٌع١ٍة ٌّٚسؾٍٗ بٌحىةٌٛز٠ٛض زُ زؤ١ِٕٗ جؤجٛبت ؾد٠د٠ٗ ٚزدع١ُ بٌٕٛبـر جؤعّدٖ ؾد٠د٠ٗ. -

 بٌّؿةلسبذ لةعةذ جػ١ّ  بٌطٛبزة ِٚخةزظ بزؼة ٠ٗ ٌٛؾةذ اد زُ زف١ُّٚجٕةء عٍٝ بٌّالؾظةذ بٌٛبز خ ـٟ زمس٠س ب١ٌٙ -

 (6/1/2/1/1ٚـٟ ِحةٟٔ بٌى١ٍد بٌّخسٍفد ي

وّة لةِر بٌى١ٍد جسخف١ؿ ِىةْ وع١ة خ نح١د ِٚخةنحد و١ٍد بٌطث ٌسٛـ١سنح١ث ٚ زّس٠ك ٌٚىٓ غةء ز  بٌع١د ب. . ع١ّد  -

جؽىً  بئُ وّة بْ ِّعسؽفٝ ببٌػةِعد جىً بِىة١ٔةزٙة ِسةؾد ٌطالت و١ٍد  بٌى١ٍد جؤْ بٌى١ٍد ١ٌط ٌد٠ٙة بالِىة١ٔد ٌسٛـ١س نطح١ث

 (6/1/2/1/2بٌطث بٌح١طسٞ ـٟ بٞ ٚلر ٔظسب  ٌمست بٌّىةْ ي

 

 انجُّٛ انزحزّٛ: -6/1/3

 ٚزٖ ١ِةٖ نالج١ٗ ٚزُ بٌسعةلد ِ  ؼسوٗ ٌٍٕظةـٗ ٚغّ  بٌمّةِٗ وّة ٠سٛبـس  10 ٚزٖ ١ِةٖ ِٕٙة  45زؿسٛٞ بٌى١ٍٗ عٍٟ عد    -

 (.6/1/3/1ٔظةَ ٌٍسخٍؿ بالِٓ ِٓ بٌّخٍفةذ بٌى١ّ١ةئ١ٗ ٚبٌح١ٌٛٛغ١ٗ ي
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 انزغٓٛالد انًبدّٚ -6/2

 (6/2/1/1انًكزجّ ) 6/2/1

 أٔال انًكزجخ انخبصخ ثبنذساعبد انؼهٛب:

َ 90زحٍػ ِعةؾٗ ِىس١ٗ بٌى١ٍٗ   -
2
َ 1.2ٟٚ٘ زسٕةظث ِ  بعدب  بٌطالت ؾ١ص زحٍػ بٌّعةؾٗ بٌّخففٗ ٌىً نةٌث  

2 
ٙة عد  ٚج

ِٓ بٌعة١ٍِٓ ٚبٌف١١ٕٓ ٠سفك  ِ  بٌّٛبـفةذ ُٚ٘ ؾةـٍْٛ عٍٟ  ٚزبذ زة١ٍ١٘ٗ ٚزدز٠ح١ٗ عٍٟ بعّةي بٌسف١ٕؿ ٚبٌفٙسظٗ 

 بالٌىسس١ٔٚٗ ٘رب ٚبٌسػ١ٙصبذ بٌّسةؾٗ جةٌّىسحٗ ٚزىٌٕٛٛغ١ة بٌّعٍِٛةذ بٌّعسخدِٗ ـ١ٙة ِسةؾٗ ٌٍفاةذ بٌّخسٍفٗ بٌّعسٙدـٗ .

 ثبَٛب انًكزجخ انخبصخ ثبنطالة:

 ِسس ِسج . 84زُ بٔؽةء ِىسحد ٌٍطالت جػةٔث لةعد ِػٍط بٌى١ٍد جّعةؾد   -

وسةت جةٌٍؽٗ بٌعسج١ٗ  275وسةت بغٕحٟ  ٠ٚ1376ٛغد جةٌّىسحٗ لسبجٗ  2010٘رب ٚزس١ّص بٌّىسحٗ جؿدبضٗ بٌّسبغ  بٌع١ٍّٗ ؾسٟ  -

د٠طٙة جفٛزٖ  ٚز٠ٗ ٘رب وّة زُ زظةٌٗ ِةغعس١س ٚ وسٛزبٖ ِٚعظُ بٌىسث ٠سٛبـس ِٕٙة ٔعخس١ٓ عٍٟ باللً ٠ٚسُ زؿ 2314ٚ 

، ٚلةِر ب بزخ بٌى١ٍد جّخةنحد ب بزخ بٌػةِعد ٌٍّٛبـمد عٍٝ زص٠ٚد بٌّىسحد جحعك ٠د بٌّىسحٗ جحعك بٌدٚزبذ بٌع١ٍّٗزصٚ

ٚجؿمٛز  ٚز بلةـد بٌٝ ذٌه، زُ عمد ٚزؼد عًّ جةٌسعةْٚ ِ  بٌّىسحد بٌسل١ّد جةٌػةِعد  (.6/2/1/1/1ي بٌّسبغ  بٌؿد٠طد

ٚذٌه  19/11/2018ٌسدز٠ث بٌعة خ بعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ِٚعة١ُٔٚٙ عٍٝ بظسخدبَ جٕه بٌّعسـد ٚذٌه ـٟ  ٔؽس عة١ٌّد

( ٚغةزٞ بٌسٕع١ك ِ  بٌّىسحد بٌسل١ّد ٌعمد ٚزؼد عًّ 6/2/1/1/2وٛظ١ٍد ٌٍسؽٍث عٍٝ ٔمؿ بٌّسبغ  بٌؿد٠طد جةٌّىسحد ي

   ٌسدز٠ث بٌطالت عٍٝ جٕه بٌّعسـد.

ِةو١ٕٗ زف٠ٛس ٚظسـس خةؾ ٌسٛش٠  ٔمةن بٔسسٔر عٍٟ بالغٙصٖ ، وّة زص٠ٚد  2ظث بٌٟ ٚ ؾة ٠3سٛبـس جةٌّىسحٗ عد    -

بٌّىسحٗ جة١ٌٗ بالزفةي جةٌّىسحٗ بٌسل١ّٗ بٌخةـٗ جةٌّػٍط بالعٍٟ ٌٍػةِعةذ ٟٚ٘ ِسةؾٗ ٌٍفاةذ بٌّخسٍفٗ ٚؼحىٗ بٌّعٍِٛةذ 

١ٗ ٚبٌسف٠ٛس ورٌه زسٛبـس جةٌّىسحٗ بٌٍٛؾةذ بالزؼة ٠ٗ بٌد١ٌٚٗ ٚبٌّىسحٗ ِسةؾٗ ٌٍفاةذ بٌّخسٍفٗ ٠ٚعّؽ جٕظةَ بالظسعةزٖ بٌخةزغ

 نفة٠ٗ ؾس٠ك ٠د٠ٚٗ ٚٔمطٗ بنفةء جةٌخسبن١ُ. 1ٚٔظُ بالظسعةزٖ ٚغٙةش بٔربز ـٛزٟ ٌٍؿسبئك عالٖٚ عٍٟ 

ِػٍد ٚٚغٛ  بوطس ِٓ  30لةعةذ بٌّىسحٗ ِصٚ ٖ جطةٚالذ ٚزـٛؾ ٚخصبئٓ ِٚىةزث ٌٍعة١ٍِٓ جةاللةـٗ بٌٟ ٚغٛ  زؾ ٌىً   -

  ٚز٠ةذ ٚزٛبـس ؼحىٗ بٔسسٔر ٚز٠ٛٙٗ ٚبلةءٖ غ١دٖ. 4زخفؿ ٘رب بٌٟ غةٔث بؼسسبن بٌّىسحٗ جةوطس ِٓ  ِسغ  ٌىً

وّة زٙسُ بٌى١ٍٗ جسم١١١ُ خدِةذ بٌّىسحٗ ِٓ خالي ِسبغعٗ ٚزؿ١ًٍ ٔعث بٌّعسف١د٠ٓ ِٓ ٘رٖ بٌخدِةذ ظ٠ٕٛة ِٓ نالت   -

 عث بٌّسس  ٠ٓ.ٚبعمةء ١٘اٗ بٌسدز٠ط ٚب١ٌٙاٗ بٌّعةٚٔٗ ٚبعدب  بؾفةئ١ٗ ظ٠ٕٛٗ ٌٕ

 بالظسعةزٖ ٚٔظُ بالزؼة ٠ٗ ةٌٍٛؾةذج بٌّىسحٗٚزُ زص٠ٚد   -

 لبػبد انذساعّ ٔانًؼبيم: 6/2/2

ِعًّ ٌالجؿةش ٚلةعٗ ظ١ّٕةز  2ِعًّ نالجٟ ٚ  18لةعةذ ظ١ّٕةز جةاللةـٗ بٌٟ  3ِدزغةذ ٚ  ٠5سٛبـس جةٌى١ٍٗ عد    -

بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ جّخسٍؿ بٌحسبِع بٌسع١ّ١ٍٗ ٚزسٕةظث ِعةؾةذ ِٚىسحٗ ِػٙصٖ جةٌّعدبذ ٚبالغٙصٖ بٌسع١ّ١ٍٗ بٌدبعّٗ ٌع١ٍّٗ 

بٌّحةٟٔ ِ  بؾس١ةغةذ نالت جعك بٌحسبِع بٌسع١ّ١ٍٗ. ٘رب ٚلد زُ زػد٠د بٌّدزغةذ ٚبٌمةعةذ ٚبٌّعةًِ بٌطالج١ٗ ٚبٌحؿط١ٗ 
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ةٌس٠ٛٙٗ وّة ٠سٛـس ٚزػسٞ ِسةجعٗ بغسبء ـ١ةٔٗ  ٚز٠ٗ ٌٙة ٚبالغٙصٖ ِٓ لحً ٚؾدٖ بٌف١ةٔٗ ٚزسٛـس جٙة بٌؽسٚن بٌخةـٗ ج

 (.6/2/2/1بٌعد  بٌىةـٟ ِٓ بٌف١١ٕٓ بٌّسخفف١ٓ ٌٍّعةًِ ي

 بٌعد  بٌىةـٟ ِٓ بٌف١١ٕٓ بٌّسخفف١ٓ ٌحعك بٌّعةًِ ِطً ِعًّ بٌطف١ٍ١ةذ ٚبٌفؿد ٚبٌٙعسٌٛٛغٟٚلةِر بٌى١ٍد جسٛـ١س   -

 (.6/2/2/2ي ِٓ بال بز١٠ٓٚذٌه ِٓ خالي ظد بٌعػػص عٓ نس٠ك بٌٕمً ِٓ بأللعةَ بال بز٠د بٌسٟ ٠سٛـس ٌد٠ٙة ـةئك 

ؼست  –ٌٍٚسؽٍث عٍٝ عدَ ٚغٛ  ِعسؽفٝ ج١طسٞ زع١ٍّٟ، ـةْ بٌى١ٍد جفد  بٔؽةء ع١ة بذ ج١طس٠د جةٌّحٕٝ بٌؿةٌٟ ٌٍى١ٍد   -

ب١ًٌٕٕ ٌؿ١ٓ بٌسّىٓ ِٓ بٔؽةء ِعسؽفٝ ج١طسٞ ِسىةًِ ؾ١ص بْ ب بزخ بٌى١ٍد ؾفٍر جةٌفعً عٍٝ بٌّٛبـمد عٍٝ جدء بالٔؽةء 

 (.6/2/2/3ي

 (:6/2/3/1ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد ) 6/2/3

 غٙةش جةٌّىسحٗ. 3ؾةظث ِؿّٛي عالٖٚ عٍٟ  15ؾةظث بٌٟ ٚ  ٠35ٛغد جةٌى١ٍٗ عد   -

 ٠ٛغد جةٌى١ٍد ِعًّ ٌٍؿةظث بالٌٟ -

ٌٍى١ٍٗ ِٛل  عٍٟ بالٔسسٔر جةٌٍؽٗ بٌعسج١ٗ ٠ّٚىٓ أْ ٠سسغُ بٌٝ ٌؽةذ بخسٜ ٠سُ ٔؽس بالٔؽطٗ بٌّخسٍفٗ ع١ٍٗ ٚورٌه أخحةز  -

١ٍد وّة زٛـس بٌى١ٍٗ خدِٗ بالٔسسٔر العمةء ١٘اٗ بٌسدز٠ط ِٚعة١ُٔٚٙ ٚبٌطالت ٚغ١ّ  باللعةَ بالوة ١ّ٠ٗ جةٌى١ٍٗ ٚأؾدبش بٌى

 ٚٚؾدٖ بٌػٛ ٖ ،بٌّىسحٗ، ِٚىةزث بٌع١ّد ٚبٌٛوالء ،ِٚعةًِ بٌؿةظحةذ ، ٚلد بلةـر بٌى١ٍٗ ٔمه ٌالٔسسٔر بٌٙٛبئٟ ٚبٌعٍىٟ .

بالٌىسس١ٔٚٗ العمةء ١٘اٗ بٌسدز٠ط عٍٟ بٌحٛبجٗ بالٌىسس١ٔٚٗ ٠ٚٛغد لٛبعد  لةِر جعك باللعةَ جةٌى١ٍٗ جسـ  بٌّمسزبذ -

ج١ةٔةذ ٌال بز١٠ٓ جةٌى١ٍٗ ٚبعمةء ١٘اٗ بٌسدز٠ط ٚب١ٌٙاٗ بٌّعةٚٔٗ ٚبٌحؿص بٌعٍّٟ وّة ٠ٛغد جةٌى١ٍٗ ٚؾدٖ ٌٍخدِةذ بالٌىسس١ٔٚٗ 

 لةِر جةٌعد٠د ِٓ بالٔػةشبذ 

د٠ٕد ؼسق ب١ًٌٕ جحٕٝ ظ٠ٛؿ ٚبٌرٜ ظٛؾ ٠ٛـس ِص٠د ِٓ بٌّٛبز  بٌّة ٠د ِٓ ٘رب جةاللةـد بٌٝ بٔؽةء ِحٕٝ غد٠د ٌٍى١ٍد جّ -

 بغً خدِد بٌع١ٍّد بٌسع١ّ١ٍد ٚبٌحؿط١د.
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و١ٍد بٌطث بٌح١طسٞ جٕٝ ظ٠ٛؿ ِةزظر ـٝ ِػةي خدِد بٌّػسّ  ٚز١ّٕد  ٚؾّة٠د بٌح١اد بٌّؿ١طد بٌعد٠د ِٓ بالٔؽطد ٚ     

ٚزم١١ُ بؾس١ةغةذ بٌّػسّ  ٌٍخدِةذ بٌسٝ زمدِٙة ٚ بٌخدِةذ بٌّطٍٛجد ِعسمح١ٍة ٚزسّطً بٌخدِةذ وّة زؿسؾ بٌى١ٍد عٍٝ ل١ةض 

 بٌّّةزظةذ بٌسطح١م١د ٌٍى١ٍد ـٝ ِػةي بٌّؽةزود بٌّػسّع١د ـٝ بألٔؽطد بٌسة١ٌد:

 

 خطخ لطبع شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ :  7/1

 : جٛئخانزٕػٛخ ثبَشطخ لطبع شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ ان  7/1/1

ٚ ب١ٌٙاد أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚ   بٌطالتِخسٍؿ لطةعةذ بٌّػسّ  بٌدبخٍٝ ي  بالغسبءبذ  ٌسٛع١د زمَٛ  بٌى١ٍد جةٌعد٠د ِٓ 

خدِد بٌّػسّ  حسبِع ٚ بٔؽطد جبٌّعةٚٔد ٚ بٌعة١ٍِٓ ٚ بال بز١٠ٓ( ٚ بٌّػسّ  بٌخةزغٝ يبالنسبؾ بٌّػسّع١د ذبذ بٌفٍد( 

ٍٛـٛي بٌٝ ٘دـٙة بٌّٕؽٛ  ٌسٛع١د بٌّػسّ  جحسبِػٙة بٌخد١ِد بٌّػسّع١د ٚ بٌح١ا١د ٚذٌه . زوصذ بٌى١ٍد ٌٚز١ّٕد بٌح١اد

بذ بٌّٕعمدخ ِٚطةي ذٌه بالغسبءبذ زجةٌسعس٠ؿ جخطد ٚأٔؽطد بٌمطةر خالي جدب٠ةذ وً ـةع١ٍةذ بٌٕدٚبذ ٚبٌٛزغ ٚبٌدٚ

  بٌسة١ٌد:

 عٛخ زإظةء ِسـك ٚض١مد  ةُِٙ ٌٍّؽةزود بٌّػسّع١دٚازظةي خطةجةذ ٌسإظةء بأللعةَ بٌع١ٍّد جةٌى١ٍد إلزظةي خطه ألع -1

ٚبٌسٝ زُ ا ِةظ خطه بأللعةَ  (7/1/1/1ي 2017/2018بأللعةَ جسمد٠ُ خطه ألعةُِٙ ٌٍّؽةزود بٌّػسّع١د عٓ بٌعةَ بٌدزبظٝ 

ِٚػٍط  ٠2017ٕة٠س  15( جسةز٠خ 187ِٓ خالي خطد بٌمطةر ٚبٌٛؾدبذ بٌسةجعد ٌٗ ٚاعسّة ٘ة ـٝ ٌػٕد ؼاْٛ بٌّػسّ  زلُ ي

 .(7/1/1/1ي ٠2017ٕة٠س  24( ـٝ 142ِػٍط بٌػةِعد زلُ ي ٠2017ٕة٠س  17( ـٝ 374بٌى١ٍد زلُ ي

٠ٍم١ٙة بٌع١د بالظسةذ خالي ِخسٍؿ أٔؽطد بٌمطةر  خدِد بٌّػسّ  ٚز١ّٕد بٌح١ادبٌمةء ٔدٚبذ زٛع٠ٛد عٓ جسبِع ٚ بٔؽطد - 2

زئ١ط لعُ  –أ. / ِؿّد عحد بٌسؾّٓ بٌحةجٍٝ ؼةزن ـ١ٙة وال ِٓ د ٚبٌدوسٛز ٚو١ً بٌى١ٍد ٌؽاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚ ز١ّٕد بٌح١ا

زئ١ط لعُ بٌسؽر٠د  –بٌفؿد ٚبألِسبق بٌّؽسسود ٚٚو١ً بٌى١ٍد بٌعةجك ٌٍدزبظةذ بٌع١ٍة ٚبٌحؿٛش ٚأ. /ظّس ظ١د زٛـ١ك 

بٌسٝ زُ  بٌطسٚخ بٌؿ١ٛب١ٔد(  بٌٕدٚخ بٌسطم١ف١د بٌخةـد يبٌسؿف١ٕةذ ـٝ ـفةئً بٌؿ١ٛبٔةذ بٌّخسٍفد ٚأ١ّ٘سٙة ـٝ بٌؿفةظ عٍٝخالي 

ٌٚػٕد ؼاْٛ  21/10/2018جسةز٠خ  394ِٚػٍط بٌى١ٍد زلُ  31/10/2018( جسةز٠خ 164بعسّة ٘ة ـٝ ِػٍط بٌػةِعد زلُ ي

 .(7/1/1/2ي 21/10/2018( جسةز٠خ 195خدِد بٌّػسّ  زلُ ي

 القدرة المؤسسية

7 

لمشاركة المجتمعية وتنمية ا
 البيئة
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ٚبٌٛؾدبذ بٌخد١ِد ٚ ٔطةق  ٌح١ادٚز١ّٕد ب ًّ ٍِفك جّدخً بٌى١ٍد ٠عسق ظ١ةظةذ بٌى١ٍد ـٝ ِػةي خدِد بٌّػسّ ع -3

 .(7/1/1/3يبٌخدِةذ بٌّمدِد ِٓ بٌى١ٍد ٌٍّػسّ  بٌّؿ١ه ،ِسـك ـٛزخ بٌٍّفك ٚبٌّٛبـمد عٍٝ بعدب ٖ 

ـٝ ِد٠س٠ةذ بٌطث بٌح١طسٜ ٚـٝ بٌؿسَ بٌػةِعٝ  خدِد بٌّػسّ  ٚز١ّٕد بٌح١ادبالعالْ عٓ بٌخدِةذ ٚبالٔؽطد ـٝ ِػةي  -4

                     (7/1/1/4ي

عٍٝ بٌّٛل   بالٌىسسٚٔٝ جةٌى١ٍد ٚعٍٝ بٌففؿد  خدِد بٌّػسّ  ٚز١ّٕد بٌح١ادبالعالْ عٓ بٌخدِةذ ٚبالٔؽطد ـٝ ِػةي - 5

 .(7/1/1/5ي( Face bookبٌسظ١ّد ٌّػّٛعد بزؿة  بٌطالت ي

https://www.facebook.com/vetmedbsu/?rf=499148073444252 

 .(7/1/1/6ي عٍٝ ٌٛؾد بٌعسق جةٌى١ٍد خدِد بٌّػسّ  ٚز١ّٕد بٌح١ادي بالعالْ عٓ بٌخدِةذ ٚبالٔؽطد ـٝ ِػة- 6

  http://www.bsuv.bsu.edu.eg/vetmed.aspxبٔؽةء لةعدخ ج١ةٔةذ بٌخدِةذ ٚبالٔؽطد بٌّػسّع١د ٚ ِسٍمٝ بٌخدِد  -7

 .(7/1/1/7يسّس ٌٍح١ةٔةذ بٌسٝ زُ  زـعٙة عٍٝ ِٛل  بٌػٛ خ جةٌى١ٍد  زؿر جٕٛ  بٌّؽةزود بٌّػسّع١د  وّة ٠سُ بٌسؿد٠ص بٌّع

اعالَ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط عٓ ظ١ةظةذ بٌى١ٍد ـٝ ِػةي خدِد بٌّػسّ  ٚز١ّٕد بٌح١اد ٚعٓ  بٌخدِةذ بٌّػسّع١د بٌّمدِد  -8

بٌسٝ زُ بعسّة ٘ة ـٝ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ   (7/1/1/8يِٓ بٌى١ٍد ٌٍّػسّ  ِٓ خالي بٌحس٠د بالٌىسسٚٔٝ ،ِسـك ٚض١مد بٌع١ةظةذ 

 .2014-ِةزض -٠20خ جسةز  185

بٍظسخدبَ بإلذبعد ٚلٕٛبذ بٌس١ٍفص٠ْٛ بٌّؿ١ٍد ٌسٛع١د بٌّٛبن١ٕٓ جحسبِع ٚخدِةذ لطةر ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  جةٌى١ٍد ِطً  -9

( ِٚسـك ن١ٗ اظطٛبٔٗ ِدِػد ع١ٍٙة أِطٍد 7/1/1/9ي جسٔةِع أخحةز بٌفع١د جةإلذبعد ٚٔؽسخ أخحةز بٌفع١د ـٟ بٌمٕةخ بٌعةجعد

 ربعد زٍفص١ٔٛ٠ةِٓ بألٔؽطد بٌّ

ٚل  بألٔؽطد بٌّخسٍفد ٌمطةر ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  عٍٝ ب١ٌٛز١ٛت ِٚسـك ن١ٗ أظّةء بألٔؽطد ِٚٛبلعٙة عٍٝ  -10

  ب١ٌٛز١ٛت

 

 انخطخ ٔ احزٛبجبد انًجزًغ انًحٛظ  7/1/2

جٍػٕد 2017 ٠عّحس 20اٌٝ  زسٛبـس ٌدٜ بٌى١ٍد خطد ظ٠ٕٛد ِعسّدخ ٌمطةر خدِد بٌّػسّ  ٚز١ّٕد بٌح١اد ٌٍفسسخ ِٓ ـحسب٠س -1

ـحسب٠س  19( ـٟ 375ِٚٛبـمد ِػٍط بٌى١ٍد زلُ ي١ِال ٠د  2017ـحسب٠س 15( ـ188ٝؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  زلُ ي

              2017ـحسب٠س  22( جسةز٠خ 143ِٚػٍط بٌػةِعد زلُ ي 2017

زُ عسلٙة  2019/ 2018ٌػةِعٝ   زسٛبـس ٌدٜ بٌى١ٍد خطد ظ٠ٕٛد ِعسّدخ ٌمطةر خدِد بٌّػسّ  ٚز١ّٕد بٌح١اد ٌٍعةَ ب -2

ٌٚػٕد ؼاْٛ خدِد 23/9/2018( ـٝ 393ِٚػٍط بٌى١ٍد ي 2018/ 26/9( جسةز٠خ 163ٚاعسّة خ جّػٍط بٌػةِعد زلُ ي

ب٠ٌٛٚةذ ٚ بؾس١ةغةذ بٌّػسّ  ج١ٕر ٘رٖ بٌخطه عٍٝ أظة١ٌث ٚٚظةئً ٚبلؿد ٌسؿد٠د   16/9/2018( ـٝ 194بٌّػسّ  ي

 (7/1/2/2يزُ عًّ  زبظةذ ٌم١ةض ٚ زم١١ُ بالؾس١ةغةذ  ِٓ بٌى١ٍد  ١ٍد ـٝ زدع١ّٙة ؾ١صبٌسٝ ٠ّىٓ أْ زعُٙ بٌىبٌّؿ١ه 

 ( ٚ ٌمد بعسّدذ بٌدزبظد عٍٝ بالزٝ: 7/1/2/3ي16/12/2018(  جسةز٠خ396ٚءخس٘ة بٌسٝ زُ بعسّة ٘ة ـٝ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ ي
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ِد٠س عةَ بٌسٕةظ١ٍةذ  -ِد٠س عةَ بإلزؼة  -ألٚجادِخةنحد ب١ٌٙاد بٌعةِد ٌٍخدِةذ بٌح١طس٠د يِد٠س عةَ بٌطث بٌٛلةئٟ ٚب -أ  

(    جؽةْ ِٛبـةخ بٌى١ٍد جةٌّؽةوً بٌؿم١ٍد ِٓ خالي بٌٛؾدبذ 4/ 7/1/2( ي 5/2014/ 15، 14ٚبٌسٍم١ؽ بٌفٕةعٟ   ـٟ 

رخ بٌح١طس٠د بٌسةجعد ٌٍّؿةـظد ٌدزبظسٙة ِٓ خالي بأللعةَ بٌع١ٍّد بٌّع١ٕد ٚٚل  بٌؿٍٛي بٌّٕةظحد. زُ اظسالَ ؾفس جٙ

 2014/ 6/ 8( ٚأزظٍر ٌأللعةَ بٌع١ٍّد جسةز٠خ7/1/2/5ي 2014أجس٠ً 22بٌّؽىالذ ِٓ ِد٠س٠د بٌطث بٌح١طسٞ جسةز٠خ 

( ٌدزبظسٙة ٚٚلعٙة لّٓ بٌخطه بٌحؿ١ط١د ٌأللعةَ ٚورٌه زُ ازظةي ِمسسؾةذ جؽؤْ ِسبغعد ٚزؿد٠ص  7/1/2/6ي

جةئ١د ٌسئ١ط ِػٍط ا بزخ ب١ٌٙاد بٌعةِد ٌٍخدِةذ بٌح١طس٠د ـٟ بإلظسسبغ١د بٌم١ِٛد ٌّٛبغٙد بٌّخةنس بٌّؿسٍّد ٌألِسبق بٌٛ

       (                            7/1/2/7ي 2014/ 24/8

ِسـك ّٔةذظ بظسطالر  ِٓ أعمةء بٌّػسّ  بٌّؿٍٝ ِٕٚظّةذ ظٛق بٌعًّ، -ؼ١س ل١ٍٍد –ع١ٕد نسؼ بالظسح١ةٔةذ عٍٝ  -ت 

بٌسٛـ١ةذ جةغسبءبذ زؿع١ٓ جٕةءب  عٍٝ بٌسؽر٠د ( ٚزُ ازخةذ  8/ 7/1/2ي2018/ 23/8جسةز٠خبٌسبٜ ٚ بٌسم١ُ بالؾفةئٝ ٌٙة 

               (. 7/1/2/9يبالنسبؾ بٌّع١ٕد جٙدؾ ل١ةض ٚ زم١ُ بؾس١ةغةزُٙ  بٌسبغعد ِٓ بظسطالر زأٜ

 ِسـك  ٘ة، عسق بٌدزبظةذ ٚ بٌخطه بٌع٠ٕٛد عٍٝ بعمةء ِٓ ١٘اد بٌسدز٠ط ِٓ  بخً بٌى١ٍد الجدبء بٌسبٜ لحً بعسّة-ظ

   (.7/1/2/10يٚ بٌدزبظد  ّٔةذظ ِٓ بزبء بعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط بٌّع١ٕٓ جةعدب  بٌخطد

عسق بٌخطه بٌع٠ٕٛد عٍٝ بالنسبؾ بٌّػسّع١د ٚ ب١ٌٚةء بالِٛز ٚ بٌخس٠ػ١ٓ ٚ بٌطٍحد جسـعٙة عٍٟ بٌّٛل  بإلٌىسسٟٚٔ  - 

             (.7/1/2/11يٌٍى١ٍد 

ٚبٌػةِعد فع١ٍد ٌخطد خدِد بٌّػسّ  ٚز١ّٕد بٌح١اد بٌسٝ ٠سُ بعسّة ٘ة ـٝ ِػةٌط بٌى١ٍد ٠ٚسُ زطح١ك غ١ّ  بٌّّةزظةذ بٌ

                 بٌّخسٍفد

          رفبػم انًؤعغخ يغ انًجزًغ  2/ 7

 (7/2/1) أٔال: يشبسكخ األطشاف انًجزًؼٛخ فٙ يجبنظ إداساد انكهٛخ

ٚزُ اعسّة  ذٌه  2017ٛب ـٝ ِػةٌط بٌّئظعد ٚذٌه خالي عةَ اظسعةٔد بٌّئظعد جؤنسبؾ ِػسّع١د ِٓ بٌخةزظ ١ٌىٛٔ -

ٚذٌه ( 7/2/1/1ي 2016أوسٛجس  30( زةز٠خ 139ِٚػٍط بٌػةِعد زلُ ي   2016/ 23/10جسةز٠خ  371جّػٍط بٌى١ٍد زلُ 

  عٍٝ بٌٕؿٛ بٌسةٌٝ:

 د ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ .عمٛب جٍػٕ –ِد٠س بٌفؿد بٌعةِد جّد٠س٠د بٌطث بٌح١طسٜ جحٕٝ ظ٠ٛؿ  -ن.ت/ زِمةْ زٛـ١ك -1

 عمٛب جٍػٕد بٌدزبظةذ بٌع١ٍة ٚبٌحؿٛش. -ِد٠س بٌطث بٌٛلةئٝ جّد٠س٠د بٌطث بٌح١طسٜ جحٕٝ ظ٠ٛؿ–ن.ت/ِىسَ عح١د هللا  -2

 عمٛب جٛؾدخ بٌسدز٠ث جةٌى١ٍد. –ِد٠س ِسوص بٌسدز٠ث جّد٠س٠د بٌطث بٌح١طسٜ  –ن.ت/ِسـر ؼٕٛ خ  -3

 عمٛب جٍػٕد ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ   -ِد٠س٠د بٌطث بٌح١طسٜ جحٕٝ ظ٠ٛؿ –ِد٠س ا بزخ بإلزؼة  -ن.ت/ِػدٜ جؽسٜ -4

 عمٛب جّػٍط بٌى١ٍد. –ِد٠س ِعٙد زٕةظ١ٍةذ بٌٙسَ  –أ. / اجسب١ُ٘ غة   -5

 عمٛب جّػٍط بٌى١ٍد. -ِد٠س ِد٠س٠د بٌطث بٌح١طسٜ جحٕٝ ظ٠ٛؿ - / نةزق بٌٛو١ً -6
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ٚزُ اعسّة  ذٌه ِٓ بٌخةزظ ١ٌىٛٔٛب ـٝ ِػةٌط بٌّئظعد  اظسعةٔر بٌّئظعد جؤنسبؾ ِػسّع١د 2018خالي بٌعةَ بٌؿةٌٝ  -

ٚذٌه  (7/2/1/2ي21/10/2018( جسةز٠خ 394ٚ  جّػٍط بٌى١ٍد زلُ ي 31/10/2018( جسةز٠خ 164جّػٍط بٌػةِعد زلُ ي

 عٍٝ بٌٕؿٛ بٌسةٌٝ: 

ْ خدِد بٌّػسّ  عمٛب جٍػٕد ؼاٛ –ِد٠س بٌفؿد بٌعةِد جّد٠س٠د بٌطث بٌح١طسٜ جحٕٝ ظ٠ٛؿ  -ن.ت/ زِمةْ زٛـ١ك -1

 ٌٚػٕد ؼاْٛ بٌسع١ٍُ ٚبٌطالت

 عمٛب جٛؾدخ بٌسدز٠ث جةٌى١ٍد.  –ِد٠س ِسوص بٌسدز٠ث جّد٠س٠د بٌطث بٌح١طسٜ  –ن.ت/ِسـر ؼٕٛ خ  -2

 عمٛب جّػٍط بٌى١ٍد. –ٚو١ً ِعٙد زٕةظ١ٍةذ بٌٙسَ  –أ. /ِؿّد ؾػةشٜ -3

 جّػٍط بٌى١ٍد. عمٛب -ِد٠س ِد٠س٠د بٌطث بٌح١طسٜ جحٕٝ ظ٠ٛؿ - / نةزق بٌٛو١ً -4

 (7/2/2)  انزٗ يبصانذ عبسٚخ حزٗ اٌٜ  إرفبلٛبد انزؼبٌٔ يغ يخزهف انًؤعغبد انحكٕيٛخ ٔانًذَٛخ ٔثبَٛب: 

ٚ زُ ِٛبـمد ِػٍط غةِعد جٕٟ ظ٠ٛؿ زلُ  2014/ 2/ 9ازفةل١د بٌسعةْٚ ِ  ِد٠س٠د بٌسسج١د ٚبٌسع١ٍُ جحٕٟ ظ٠ٛؿ: جسةز٠خ -1

               .(7/2/2/1ي 25/2/2014( جسةز٠خ 101ي

اٌمةء ِؿةلسبذ ٚٔدٚبذ ع١ٍّد ٚزٛع٠ٛد ٌسـ  بٌّعسٛٞ بٌعٍّٟ ٚبٌطمةـٟ بٌخةؾ جةٌعٍَٛ بٌح١ا١د عةِد  ٚزسمّٓ بإلزفةل١د 

زٕظ١ُ -ت   ٌطالت بٌّدبزض جّخسٍؿ ِسبؾً بٌسع١ٍُ ٚبٌعة خ ِعٍّٟ ِٚٛغٟٙ جةٌسسج١د ٚبٌسع١ٍُ.خةـد ٚبٌطح١د بٌح١طس٠د 

   بؾً بٌسع١ٍُ ٌى١ٍد بٌطث بٌح١طسٞ .زؾالذ نالج١د ِٓ ِخسٍؿ ِس

جّٛبـمد ٌػٕد ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  4/2014/ 7ازفةل١د بٌسعةْٚ ِ  بٌػّع١د بٌخ١س٠د ٌسعة٠د بٌدٚبت ـٟ ِفس: جسةز٠خ -2 

  (. 7/2/2/2ي 20/1/2014ٚز١ّٕد بٌح١اد جسةز٠خ 

 ٚجعك لسٞ ِٚسبوص بٌّؿةـظد.ٚزسمّٓ بإلزفةل١د ِؿةلسبذ ٚ ٚزبذ زدز٠ح١د ٚٔدٚبذ زٛع١د ع١ٍّد جةٌى١ٍد  -أ

      زمد٠ُ بٌّؽٛزخ بٌطح١د بٌح١طس٠د جػ١ّ  بٌّؽةز٠  بٌسةجعد ٌٍّؿةـظد. -ت

لٛبـً نح١د ِؽسسود ج١ٓ نالت ٚبعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط جةٌى١ٍد ٚبعمةء غّع١د بٌدٚبت ٌعالظ بٌدٚبت ٚزدز٠ث بٌطالت  -ظ

            عٍٟ بٌطسق بٌف١ٕد ٌعالظ بٌدٚبت ـٟ جعك لسٞ بٌّؿةـظد.

        زمد٠ُ  عُ ِٓ غّع١د بٌدٚبت ٌسعة٠د بألٔؽطد بٌطالج١د ِٓ ؾفالذ بٌسخسظ ٚبٌمٛبـً بٌطح١د.    - 

                                       بإلٌىسسٟٚٔ.  اعالْ عٓ غ١ّ  بٌص٠ةزبذ ب١ٌّدب١ٔد عٍٟ ِٛل  بٌى١ٍد  -ٖ 

( ـٟ 167ٚزُ ِٛبـمد ٌػٕد بٌح١اد زلُ ي 17/3/2015جسةز٠خ  ازفةل١د بٌسعةْٚ ِ  ِد٠س٠د بألٚلةؾ جحٕٟ ظ٠ٛؿ: -3

    ( ٚزسمّٓ بإلزفةل١د:3/ 7/2/2ي 22/4/2015( ـٟ 353ِٚػٍط بٌى١ٍد زلُ ي 14/4/2015

      عمد ٔدٚبذ  ١ٕ٠د ٌٍطالت ٚبعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚبٌعة١ٍِٓ جةٌى١ٍد.  -أ
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                            ّؿةـظد.ٚٔؽس بٌطمةـد بٌح١طس٠د ج١ٓ زٚب  بٌّعةغد عٍٟ ِعسٛٞ بٌ-ت

           ( ٚزسمّٓ بإلزفةل١د:        7/2/2/4ازفةل١د بٌسعةْٚ ِ  ب١ٌٙاد بٌعةِد ٌٍخدِةذ بٌح١طس٠د: ي-4

        ٚزبذ زدز٠ح١د ٌألنحةء بٌح١طس١٠ٓ جّد٠س٠ةذ بٌطث بٌح١طسٞ بٌّخسٍفد. -أ

        لٛبـً ج١طس٠د جّخسٍؿ لسٞ ِؿةـظد جٕٟ ظ٠ٛؿ. -ت

 ٚؾسٟ بجس٠ً 2015ٔدٚبذ ازؼة ٠د ج١طس٠د ٌٍّسج١١ٓ جّخسٍؿ لسٞ بٌّؿةـظد ِٓ ٔٛـّحس  -ظ

 . 11/3/2014ـٟ  :(7/2/2/5ي ازفةل١د بٌسعةْٚ ِ  ِد٠س٠د بٌؽحةت ٚبٌس٠ةلد جحٕٟ ظ٠ٛؿ-5

        **ٌُ ٠سُ زفع١ً بإلزفةل١د ٔظسب ٌعدَ زٛـ١س بٌدعُ بٌّة ٞ.

( ٌػٕد ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  زلُ ي 2014(:ـٟ ِة٠ٛ ي7/2/2/6ي ذ بٌّعٍّةذ جحٕٟ ظ٠ٛؿازفةل١د بٌسعةْٚ ِ  غّع١د بٌؽةجة-6

                     13/5/2014( جسةز٠خ  172

( حٛث رى إػزًبد انالئحخ انًبنٛخ ٔاإلداسٚخ انًٕحذح نكم انٕحذاد انخبصخ 7/2/3ثبنثب: انٕحذاد راد انطبثغ انخبص )

   27/12/2017( ثزبسٚخ 153لى )ثجبيؼخ ثُٗ عٕٚف ثًجهظ انجبيؼخ س

                   .  2012ِسوص بألٔسةظ ٚبٌخدِةذ بٌح١طس٠د جّٛبـمد ِػٍط بٌػةِعد ـٟ ِة٠ٛ -1

       .      5/2012/ 18ِعًّ بٌٙعسٛجةضٌٛٛغٟ جسةز٠خ-2

      .   25/10/2015( ـٟ 358ٚؾدخ بٌسدز٠ث بٌح١طسٞ بٌّعسّس جّٛبـمد ِػٍط بٌى١ٍد زلُ ي-3

                   .25/10/2015( ـٟ 358ؾدخ بٌخس٠ػ١١ٓ جّٛبـمد ِػٍط بٌى١ٍد يٚ-4

     . 25/10/2015( ـٟ 358ٚؾدخ بإلزؼة  بٌح١طسٞ جّٛبـمد ِػٍط بٌى١ٍد ي -5

      .14/2/2016( ـٟ 362ٚؾدخ بٌىٛبزش ٚبألشِةذ جّٛبـمد ِػٍط بٌى١ٍد ي -6

 .23/9/2014( ـٟ 343ى١ٍد يٚؾدخ زؽخ١ؿ بِسبق بٌدٚبغٓ جّٛبـمد ِػٍط بٌ -7

ِٚٛبـمد ِػٍط بٌى١ٍد  24/6/2015( ـٟ 178ٚؾدخ ا بز٠د ٌمطةر خدِد بٌّػسّ  ٚز١ّٕد بٌح١اد جّٛبـمد ٌػٕد بٌح١اد  ي -8 

                    . 24/6/2015( ـٟ 355ي

        ( 7/2/4ساثؼب: األَشطخ انًجزًؼٛخ انًخزهفخ نمطبع خذيخ انًجزًغ )

ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚنالت بٌى١ٍد ـٝ بٌؿٍّد بٌم١ِٛد ٌٍسؿف١ٓ لد ِسق بٌؿّٝ بٌمالع١د عٍٝ ِعسٜٛ  ِؽةزود لطةر-1

: ِٚسـك ن١ٗ ـٛز ِؽةزود بٌطالت ـٝ بٌؿٍّد ٚـٛزخ لٛئ١د نحك بألـً ِٓ خطةت ؼىس 2017ِؿةـظد ـٝ أؼعطط 

   (7/2/4/1ي22/8/2017ِٓ بٌع١د ِد٠س عةَ/ ِد٠س٠د بٌطث بٌح١طسٜ جحٕٝ ظ٠ٛؿ ٌّؽةزود بٌطالت جسةز٠خ 

    

       (7/2/4/2بٌمٛبـً بٌعالغ١د بٌح١طس٠د  جمسٜ ِؿةـظد جٕٝ ظ٠ٛؿ :ي-2

لٛبـً ِػسّع١د ِؽسسود ج١ٓ بعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط جةٌى١ٍد ٚعد  ِٓ و١ٍةذ بٌػةِعد ِطً بٌطث بٌحؽسٜ ٚنث بألظٕةْ 

بٌّػسّ  جةٌػةِعد ٘رٖ بٌمٛبـً ؼٙس٠ة ِٕر جدب٠د  ٚبٌعٍَٛ ٚذٜٚ بإلؾس١ةغةذ بٌخةـد ٚبٌسسج١د ؾ١ص ٠ٕظُ لطةر ؼاْٛ خدِد
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ٚاعسّة  ذٌه جّػٍط  2018ِؿةـظد جٕٝ ظ٠ٛؿ –ِسوص بٌٛبظطٝ  –ِطً بٌمةـٍد بٌّؽسسود جمس٠د أج٠ٛه  2018بٌعةَ بٌػةِعٝ 

  2018أوسٛجس  31( جسةز٠خ 164بٌػةِعد زلُ ي

        

     (7/2/4/3بٌٍّسم١ةذ بٌع١ٍّد ٌمطةر ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ : ي -3

ِة٠ٛ  16( جسةز٠خ 190ٌػٕد ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  زلُ ي –( 7/2/4/3بٌٍّسمٝ بٌعٍّٝ بٌسبج  ٌمطةر ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ي

زّطً ذٌه ـٝ  2017ِة٠ٛ  31( ـٝ 146ِٚػٍط بٌػةِعد زلُ  ي 2017ِة٠ٛ  23( جسةز٠خ 378ِٚػٍط بٌى١ٍد زلُ ي  2017

ُ بٌح١طسٜ بٌّعسّس ٚٚؾدخ بإلزؼة  بٌح١طسٜ بٌسةجعس١ٓ ٌمطةر ؼاْٛ خدِد ل١ةَ بٌى١ٍد ِّطٍد ـٝ ٚؾدزٝ بٌسدز٠ث ٚبٌسع١ٍ

بٌّػسّ  ٚز١ّٕد بٌح١اٗ جةٌسعةْٚ ِ  غّع١د زعة٠د بٌدٚبت بٌّفس٠د جعمد ٚ زٕظ١ُ بٌٍّسمٍٝ بٌعٍّٝ بٌسبج  ٌمطةر ؼاْٛ خدِد 

ؾ١ص زُ  2017ٌه خالي ؼٙس ١ٌٛ٠ٛ زؿر عٕٛبْ ي بأل١ّ٘د بإللسفة ٠د ٚبٌع١ٍّد ٌٍدٚبت ٚبٌخ١ٛي جّفس ( ٚذ 2017بٌّػسّ  

 اٌمةء ضالضد ِؿةلسبذ جٛبظطد وال ِٓ 

                         أظسةذ بٌسؽر٠د ٚبٌسؽر٠د بإلو١ٕ١ٍى١د جبٌمةء ِؿةلسخ عٓ بٌسؽر٠د ـٝ بٌخ١ٛي   –أ. / ظّس ظ١د زٛـ١ك  -1

 ِسبق بٌّؽسسود ج١ٓ بٌخ١ٛي ٚبإلٔعةْأظسةذ ٚزئ١ط لعُ بألِسبق بٌّؽسسود ٚبٌفؿد بٌعةِد عٓ بأل –. /ِؿّد عٍٝ  أ-2

أظسةذ بألِسبق بٌّعد٠د ٚٚو١ً بٌى١ٍد ٌؽاْٛ خدِد بٌّػسّ  عٓ بألِسبق بٌّعد٠د ٌٍدٚبت  –أ. /أؾّد ِّدٚؼ بٌؽس٠ؿ  -3

ٚنسق بٌع١طسخ ع١ٍٙة ٚ عٛخ غ١ّ  بألنحةء بٌح١طس١٠ٓ ٚبٌّسج١ٓ ٚبٌّصبزع١ٓ جّؿةـظسٝ جٕٝ ظ٠ٛؿ ٚبٌف١َٛ ٚؼسوةذ 

  بألعالؾ بٌّٙسّد جفٕةعد بٌخ١ٛي. بأل ٠ٚد ِٚفةٔ 

        

                  (:7/2/4/4بٌٕدٚبذ بٌسطم١ف١د ي -4

ـٝ بنةز زفع١ً  ٚز بٌٛؾدبذ ذبذ بٌطةج  بٌخةؾ ِّطٍد ـٝ ٚؾدخ بٌسدز٠ث ٚ بٌسع١ٍُ بٌح١طسٜ زُ عمد ٔدٚخ زطم١ف١ٗ ٚذٌه وّة 

:ٍٝ٠  

ِد٠س ا بزخ بإلعالَ ٚبٌسسج١د  –حؽس٠د/ ؾٕةْ عحد بٌفسةؼ ِؿّد بٌحد طح١بٌبٌىؽؿ بٌّحىس عٓ ظسنةْ بٌطدٜ ٚؾةلسذ ـ١ٙة ■ أ

                    (7/2/4/4/1ي  2018أوسٛجس  15بٌعىة١ٔد جّد٠س٠د بٌفؿد ٚبٌعىةْ جحٕٝ ظ٠ٛؿ ٚذٌه ٠َٛ 

زؼة  بٌح١طسٜ ـٝ ذبذ انةز زفع١ً  ٚز بٌٛؾدبذ ذبذ بٌطةج  بٌخةؾ ِّطٍد ـٝ ٚؾدخ بالزؼة  زُ جةٌسعةْٚ ِ  ا بزخ بال ■ت

بٌسؿف١ٕةذ ـٝ ـفةئً جة١ٌٙاد بٌعةِد ٌٍخدِةذ بٌح١طس٠د ٚ ِد٠س٠د بٌطث بٌح١طسٜ جحٕٝ ظ٠ٛؿ عمد بٌٕدٚخ بٌسم١ف١د عٓ: 

جّؽةزود وً ِٓ :بٌع١د بالظسةذ  2018أوسٛجس  16ٚذٌه ٠َٛ  بٌؿ١ٛبٔةذ بٌّخسٍفد ٚأ١ّ٘سٙة ـٝ بٌؿفةظ عٍٝ بٌطسٚخ بٌؿ١ٛب١ٔد

زئ١ط لعُ بٌفؿد ٚبألِسبق  –ْ خدِد بٌّػسّ  ٚ ز١ّٕد بٌح١اد ٚأ. / ِؿّد عحد بٌسؾّٓ بٌحةجٍٝ بٌدوسٛز ٚو١ً بٌى١ٍد ٌؽاٛ

ؾةلس ـ١ٙة أ. / أؾّد زئ١ط لعُ بٌسؽر٠د –بٌّؽسسود ٚٚو١ً بٌى١ٍد بٌعةجك ٌٍدزبظةذ بٌع١ٍة ٚبٌحؿٛش ٚأ. /ظّس ظ١د زٛـ١ك 

زُ بعسّة  وال بٌٕؽةن١ٓ ـٝ ٌػٕد ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚأظسةذ بألِسبق بٌّعد٠د ٚٚو١ً بٌى١ٍد ٌؽاْٛ خدِد –ِّدٚؼ بٌؽس٠ؿ 

( 164ِٚػٍط بٌػةِعد زلُ ي 21/10/2018جسةز٠خ  394ِٚػٍط بٌى١ٍد زلُ  21/10/2018( جسةز٠خ 195بٌّػسّ  زلُ ي

 (7/2/4/4/2ي 31/10/2018جسةز٠خ 
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         (7/2/4/5بٌدٚزبذ زدز٠ح١د ي -5

               ٚزخ بٌٛجةئ١ةذ  -أ

ؾدخ بٌسدز٠ث ٚبٌسع١ٍُ بٌح١طسٜ بٌّعسّس جةإلؼسسبن ِ  لطةر ؼاْٛ بٌدزبظةذ بٌع١ٍة ٚبٌحؿٛش جعًّ  ٚزخ بٌٛجةئ١ةذ لةِر ٚ

ٌٍعة خ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط جى١ٍةذ بٌطث بٌح١طسٜ ٚبٌطث بٌحؽسٜ ٚبٌف١دٌد ٚبألنحةء ِٓ ِد٠س٠د بٌؽاْٛ بٌفؿ١د جحٕٝ 

( 2زدز٠ث عد  ضالض١ٓ ـس ب عٍٝ ِدٜ ضالضد أ٠ةَ جمةعد بٌع١ّٕةز زلُ ي ظ٠ٛؿ جةإلؼسسبن ِ  غةِعد ز١ٕعٝ بألِس٠ى١د ؾ١ص زُ

        جةٌى١ٍد ِٚسـك بٌّعسٕدبذ بٌخةـد جةٌٕؽةن

      (7/2/4/5/2 ٚزخ بٌعٛٔةز ٚاظسخدبِةزٗ ٚأ١ّ٘سٗ ـٝ بٌطث بٌح١طسٜ: ي -ت 

ّطٍٙة جّؿةـظد جٕٝ ظ٠ٛؿ ِد٠س٠د بٌسسج١د ـٝ بنةز ازفةل١د بٌسعةْٚ ِ  ٚشبزخ بٌسسج١د ٚبٌسع١ٍُ جػّٙٛز٠د ِفس بٌعسج١د ٚز

ٚ وّة  2017ٚبٌسع١ٍُ لةِر ٚؾدخ بٌسدز٠ث ٚ بٌسعٍُ بٌح١طسٜ جسٕف١ر  ٚزخ بٌعٛٔةز ٚاظسخدبِةزٗ ٚأ١ّ٘سٗ خالي ؼٙس ٔٛـّحس 

 ٔٛـّحس 21( جسةز٠خ 192٘ٛ ِدزظ جػٍعد ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚ ز١ّٕد بٌح١اد جى١ٍد بٌطث بٌح١طسٜ غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ زلُ ي

ؾ١ص زُ 2017ٔٛـّحس  29( جسةز٠خ 152ِٚػٍط بٌػةِعد زلُ ي 2017ٔٛـّحس  22( ـٝ 383ِٚػٍط بٌى١ٍد زلُ ي 2017

( ِؿةـظد جةٌػّٙٛز٠د ٚ جةٌسعْٛ ِ  زٛغ١د ـؿد بٌؿ١ٛبْ جٛشبزخ بٌسسج١د ٚ بٌسع١ٍُ 15( نح١حة ج١طس٠ة ِٓ ي66زدز٠ث عد  ي

-19بٌؿ١ٛبْ ٚبٌٛال خ ٚبٌسٕةظ١ٍةذ ٚبٌسٍم١ؽ بإلـطٕةعٝ  ـٝ بٌفسسخ ِٓ  ٚ ذٌه جمةعد بٌع١ّٕةز جةٌى١ٍد جةٌسعةْٚ ِ  لعُ نث

 . ٚؾةلس ـ١ٙة وال ِٓ:2017ٔٛـّحس  21

                                            أظسةذ بٌسٍم١ؽ بإلـطٕةعٝ  – /جىةز زِمةْ عحدبٌؿ١ٍُ  -1

                        ِدزض بٌٛال خ – /زج١  ٌطفٝ عحدبٌعص٠ص  -2

                     ِدزض بألِسبق بٌحةنٕد  – /عّة  عحدبٌؿ١ّد ِؿّد  -3 

ِٚسـك ن١ٗ ـٛزخ لٛئ١د نحك بألـً ٌخطةت ٌّٛبـمد ظعة خ ٔةئث زئ١ط بٌػةِعد ٌؽاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚوؽٛؾ زٛل١  

 بٌعة خ بٌؿمٛزبٌعة خ بٌخةلس٠ٓ ٚاظسطالر زأٜ بٌخةلس٠ٓ ـٝ بٌدٚزخ ٚـٛزخ إلؾدٜ بٌؽٙة بذ بٌّٛشعد عٍٝ 

         (7/2/4/5/1( يPCR ٚزخ بٌسسةج  بٌسعٍعٍٝ بٌؿٍمٝ ي-ظ 

لةَ ِعًّ بٌٙعسٛجةضٌٛٛغٝ بٌسةج  ٌمطةر ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚ ز١ّٕد بٌح١اد جى١ٍد بٌطث بٌح١طسٜ غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ جسٕف١ر 

بٌطث بٌح١طسٜ ٚبٌعٍَٛ ٚبٌطث نةٌحة ِٓ و١ٍةذ  30( زدز٠ح١د ِسخففد ٌعد  PCR ٚزخ بٌسسةج  بٌسعٍعٍٝ بٌؿٍمٝ ي

ٚبٌف١دٌد ٚبٌدزبظةذ بٌّسمدِد جػةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ ٌسدز٠حُٙ عٍٝ بإلخسحةز ٚاظسخدبِٗ ٚأ١ّ٘سٗ ٚذٌه خالي ؼٙس أؼعطط 

2017  
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          (: 7/2/4/6ٚزغ بٌعًّ ي -6

( ٚزؼد عًّ ـٝ بٌحؿص 2مد عد  يألةَ لطةر ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚ ز١ّٕد بٌح١اد جى١ٍد بٌطث بٌح١طسٜ غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ جع 

بٌعٍّٝ العمةء ١٘اد بٌسدز٠ط وّة ٘ٛ ِدزظ جخطد ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚ ز١ّٕد بٌح١اد جى١ٍد بٌطث بٌح١طسٜ غةِعد جٕٝ 

ٌٚػٕد 23/9/2018( ـٝ 393ِٚػٍط بٌى١ٍد زلُ ي 2018/ 26/9( جسةز٠خ 163ِػٍط بٌػةِعد زلُ يظ٠ٛؿ ٚبٌّعسّدخ ـٝ 

 ( عٍٝ بٌسٛبٌٝ:7/2/4/6/2( ٚي7/2/4/6/1: ي16/9/2018( ـٝ 194ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ي

 بٌسةز٠خ بٌّؿةلس بظُ ٚزؼد بٌعًّ َ

 اعدب  بٌّؽسٚعةذ بٌسٕةـع١د ٌس٠ًّٛ بألجؿةش 1

 (7/2/4/6/1ي

 2018ظحسّحس  18  / عحدبٌسؾ١ُ ؾع١ٓ عحد بٌعظ١ُ

 بٌسخط١ه بإلظسسبز١ػٝ 2

 (7/2/4/6/2ي

 2018حسّحس ظ 25  / عحدبٌسؾ١ُ ؾع١ٓ عحد بٌعظ١ُ

 

           (:7/2/4/7 ٚزبذ زدز٠ح١د ي-7

(  ٚزبذ زدز٠ح١د 2لةَ لطةر ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚ ز١ّٕد بٌح١اد جى١ٍد بٌطث بٌح١طسٜ غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ جسٕف١ر عد  ي

         ا بزٜ جةٌى١ٍد ٌسـ  وفةئسُٙ ب١ٌّٕٙد جدٚززٝ : 15ٚ 21ِسخففد ٌعد  

جمةعد بٌع١ّٕةز زلُ جةٌى١ٍد ٚ وّة ِ٘ٛعسّد جّػٍط  2018ظحسّحس  12-9ـٝ بٌفسسخ ِٓ   ازخةذ بٌمسبزبذ ٚؾً بٌّؽىالذ-أ 

ٌٚػٕٗ ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚ ز١ّٕد بٌح١اد جى١ٍد بٌطث بٌح١طسٜ غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ  26/9/2018( جسةز٠خ 163بٌػةِعد زلُ ي

         (7/2/4/7/1: ي2018ظحسّحس  16( جسةز٠خ 194زلُ ي

ٚبٌّعسّسخ ؾسٝ زةز٠خٗ ٚذٌه وّة ِ٘ٛعسّد جّػٍط  2018أوسٛجس  19ٌؿةظث ب٢ٌٝ ٚبٌسٝ جدأذ ِٓ ٠َٛ بٌسدز٠ث عٍٝ ب-ت 

ٌٚػٕٗ ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚ  2018ظحسّحس  23( ـٝ 393ِٚػٍط بٌى١ٍد زلُ ي 26/9/2018( جسةز٠خ 163بٌػةِعد زلُ ي

  (7/2/4/7/2: ي2018ظحسّحس  16( جسةز٠خ 194ز١ّٕد بٌح١اد جى١ٍد بٌطث بٌح١طسٜ غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ زلُ ي

 

           (:7/2/5خبيغب:انخطخ انزذسٚجٛخ إلخالء انكهٛخ فٗ حبنخ انحشٚك/: )

لةَ ٚو١ً بٌى١ٍد ٌؽاْٛ خدِد بٌّػسّ  أ. /أؾّد ِّدٚؼ بٌؽس٠ؿ ٚـس٠ك ِفؽس ِٓ ٚؾدخ ا بزخ بألشِةذ ٚبٌىٛبزش ٚجّعةٚٔد 

ود ٚو١ً بٌى١ٍد بٌعةجك ٌٍدزبظةذ بٌع١ٍة ٚبٌحؿٛش أ. /ِؿّد عحدبٌسؾّٓ ِد٠سٜ جةلٝ بٌٛؾدبذ بإلخسٜ بٌسةجعد ٌٍمطةر ٚجّؽةز

بٌحةجٍٝ جسٕف١ر خطد زدز٠ح١د يٌػ١ّ  أـسب  بٌى١ٍد ِٓ بٌطالت ٚبإل بز١٠ٓ ٚأعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚـس٠ك ا بزخ بألِٓ ( إلخالء 

خطد بٌٛؾدخ بٌّعسّدخ ـٝ ِػٍط بٌػةِعد ٚذٌه نحمة ٌ 2018بٌى١ٍد ـٝ ؾةٌد بٌؿس٠ك ٚذٌه ـٝ ٠َٛ بٌطالضةء بٌطةٔٝ ِٓ أوسٛجس 

ٌٚػٕٗ ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚ ز١ّٕد  2018ظحسّحس  23( ـٝ 393ِٚػٍط بٌى١ٍد زلُ ي 26/9/2018( جسةز٠خ 163زلُ ي

       2018ظحسّحس  16( جسةز٠خ 194بٌح١اد جى١ٍد بٌطث بٌح١طسٜ غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ زلُ ي
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      (:7/2/6عبدعب : انًٓشجبَبد اإلحزفبنٛخ ثبنكهٛخ  )

(: ؾ١ص لةَ لطةر ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚٚؾدبزٗ جسٕظ١ُ ٘رٖ بإلؾسفة١ٌد 7/2/6/1ٌٕفس اوسٛجس ي 44بإلؾسفةي جةٌروسٜ -1

ٌػٕد  –جةٌسعةْٚ ِ  ؼسود  ٚبء ِفس ٚ أوة ١ّ٠د جةض ـ١ٕدز ٌٍس١ّٕد بٌحؽس٠د ٚ بٌٕمةجد بٌفسع١د ٌالنحةء بٌح١طس١٠ٓ جحٕٝ ظ٠ٛؿ 

ِٚػٍط   2017ٔٛـّحس  22( ـٝ 383ِٚػٍط بٌى١ٍد زلُ ي 2017ٔٛـّحس  21( جسةز٠خ 192ي  ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  زلُ

                      ٚؼًّ بٌّٙسغةْ عٍٝ ِة ٠ٍٝ: 2017ٔٛـّحس  29( جسةز٠خ 152بٌػةِعد زلُ ي

                            عسق ظ١ّٕةئٝ ٌف١ٍُ زعػ١ٍٝ عٓ ؾست أوسٛجس بٌّػ١دخ    -1 

 أؾد أجطةي ؾست أوسٛجس ِمةزً عة ي ِٛز٠ط ٚ٘ٛ أٚي ِٓ أظمه نةئسخ اظسطالر اظسبئ١ٍ١د جة١ٌَٛ بألٚي ٌٍؿستٌمةء ِ  -2

                 ِعةجمةذ زسـ١ٙ١د ٌٍّؽةزو١ٓ-3

          بذ ـ١ٕد ٚأٔةؼ١د ٚن١ٕدـمس-4

ؾمٛز ٌٍعة خ بٌؿةلس٠ٓ ِٚسـك ن١ٗ ـٛزخ ِٓ خطةت  عٛخ ٔةئث زئ١ط بٌػةِعد ٌؽاْٛ خدِد بٌّػسّ  جةٌػةِعد ٚوؽؿ 

 ٚـٛزخ ٌٍحةٔس ِٚػّٛعد ِٓ بٌؿةلس٠ٓ

           

          :(7/2/6/2ِٙسغةْ بٌٕٛجد جٍدٔة ي-ت 

ؾ١ص لةِر ٚؾدخ بٌسدز٠ث ٚبٌسع١ٍُ بٌح١طسٜ بٌّعسّس جّؽةزود اظسخ ـ١ر ءت بٌطالج١د ٚنالت بٌفسلد بٌخةِعد جةٌى١ٍد جعًّ 

ِٚػٍط بٌى١ٍد زلُ  2017ٔٛـّحس  21( جسةز٠خ 192خدِد بٌّػسّ  زلُ  ي ٌػٕد ؼاْٛ –بٌّٙسغةْ ٚزُ اعسّة  ذٌه ـٝ 

           2017ٔٛـّحس  29( جسةز٠خ 152ِٚػٍط بٌػةِعد زلُ ي 2017ٔٛـّحس  22( ـٝ 383ي

 

   ( انضٚبساد انطالثٛخ )يشحهخ انزؼهٛى يب لجم انجبيؼٗ( نكهٛخ انطت انجٛطشٖ جبيؼخ ثُٗ عٕٚف7/2/7عبثؼب: : )

سزىٛي بٌسعةْٚ ج١ٓ لطةر ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚ ز١ّٕد بٌح١اد جى١ٍد بٌطث بٌح١طسٜ غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ ِ  ِد٠س٠د ـٝ بنةز ج

وّة ٘ٛ ِدزظ جخطد ؼاْٛ خدِد  2017ِة٠ٛ  21بٌسسج١د ٚ بٌسع١ٍُ جحٕٝ ظ٠ٛؿ زُ زٕظ١ُ ش٠ةزخ نالت غةِعد بٌطفً ـٝ 

ِٚػٍط بٌى١ٍد زلُ  ٠2017ٕة٠س  15( جسةز٠خ 187زلُ ي٠ٛؿ بٌّػسّ  ٚ ز١ّٕد بٌح١اد جى١ٍد بٌطث بٌح١طسٜ غةِعد جٕٝ ظ

                ٠2017ٕة٠س  24( جسةز٠خ 142ِٚػٍط بٌػةِعد زلُ ي ٠2017ٕة٠س  17( ـٝ 374ي

 

            ( سضب األطشاف انًجزًؼٛخ:7/3ثبيُب: )

ٚوةْ ءخس٘ة عةَ 2011/2012أظسخدِر بٌى١ٍد بإلظسح١ةٔةذ ٌم١ةض زلة بألنسبؾ بٌّػسّع١د جفٛزخ  ٚز٠د ِٕر 

،عٓ بٌخدِةذ بٌسٝ زمَٛ جٙة بٌى١ٍد ٚزأ٠ُٙ ـٝ بٌحسٔةِع بٌسع١ٍّٝ ، ٚلد بظسفة خ بٌى١ٍد ِٓ زؿ١ًٍ ٔسةئع ٘رٖ  2017/2018

ٔسةئع زؿ١ًٍ أظسمفةءبذ بٌسأٜ ٌمطةر بٌّعسف١د٠ٓ بالظسح١ةٔةذ ؾ١ص زُ زؿد٠ص خطد خدِد بٌّػسّ  ظ٠ٕٛة ِٚسـك ـٛز ِٓ 

          ِد بٌّػسِّٓ بٌخدِد، خطه خد
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ِٚدٜ بلحةٌٗ عٍٝ  ِعسٜٛ وفةءخ بٌخس٠ػ١ٓاظسطٍ  لطةر ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  ٚز١ّٕد بٌح١اد جةٌى١ٍد زأٜ ظٛق بٌعًّ  عٓ 

زع١١ُٕٙ  ؾ١ص زح١ٓ أْ غ١ّ  بألنسبؾ بٌّػسّع١د زسحٕٝ زع١١ٓ خس٠ػٝ بٌى١ٍد ٚخفٛـة ـٝ ٔطةق ِؿةـظد جٕٝ ظ٠ٛؿ ٚذٌه 

ٔسةئع ٔٗ ع١ٍٗ ِ  ِة ٠ٛغد جةٌّػسّ  ِٓ ِؽةوً ؾم١ٍد ج١طس٠د ِٚسـك ِ  ٘رب بٌّؿٛز ـٛز ِٓ ٌسّةؼٝ ِة ٠دزظٛٔٗ ٠ٚسدزجٛ

زؿ١ًٍ أظسمفةءبذ بٌسأٜ ٌمطةر بٌّعسف١د٠ٓ ِٓ بٌخدِد بٌّػسّع١د ٌٍى١ٍد ٚبٌسٝ زسُ ِٓ خالي لطةر ؼاْٛ خدِد بٌّػسّ  

 ٚبٌٛؾدبذ بٌسةجعد ٌٗ.
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 ة:عٛبعبد لجٕل ٔرحٕٚم ٔرٕصٚغ انطال 8/1

 َظى لجٕل ٔرحٕٚم انطالة: 8/1/1

ٚـمة  ٌٍمٛبعد بٌسٟ ٠فدز جٙة لسبز ِٓ بٌّػٍط بألعٍٟ ٌٍػةِعةذ ٚ بٌع١ةظةذ ٚبالغسبءبذ بٌسٟ ٠سُ لحٛي بٌطالت جةٌى١ٍد 

ةذ ٠ؿد ٘ة ِىسث بٌسٕع١ك ٌألعدب  بٌّمحٌٛد ٌٍطالت ٚ زمَٛ بٌى١ٍد جٕؽس زٍه بٌمٛبعد ِٓ خالي بٌّٛل  بإلٌىسسٟٚٔ ٌٍى١ٍد ٌٚٛؾ

 (.8/1/1/1يبالعالْ جب بزخ ؼاْٛ بٌطالت ٚ ١ًٌ بٌطةٌث بٌرٞ ٠ٛشر عٍٟ بٌطالت بٌػد  جةٌى١ٍد 

ِٓ خالي  ١ًٌ بٌطةٌث بٌّسةؼ ٌػ١ّ  بٌطالت ِػةٔة ٚؾفً أظسمحةي  زمَٛ بٌى١ٍد جسعس٠ؿ بٌطالت بٌػد  جٕظةَ بٌدزبظد جٙة

 ١د ٚجّؽةزود ع١ّد بٌى١ٍد ٚبٌٛوالء ٚزإظةء بأللعةَبٌطالت بٌػد  بٌرٜ ٠ٕظّٗ بٌطالت بٌمدبِٝ ٚزعة٠د بٌؽحةت جةٌىٍ

وّة زعسؾ بٌى١ٍد بٌطالت جةٌفسق بٌّخسٍفد بٌػدبٚي بٌدزبظ١د بٌخةـٗ جُٙ ِٓ خالي بٌّٛل  بإلٌىسسٟٚٔ ٌٍى١ٍد (، 8/1/1/2ي

 .عٌٟٚٛؾةذ بإلعالْ جؽاْٛ بٌطالت ٚب٠مة ٠سُ عًّ ٍِفك وح١س ـٟ ِدبخً بٌى١ٍد جةالغٕدخ بٌدزبظ١د ٌٍعةَ بٌػةِ

زؿد  ٌٍى١ٍد لٛبعد زؿ٠ًٛ بٌطالت ِٕٙة ٚا١ٌٙة ٚـمة  ٌٍمٛبعد بٌسٟ ٠فدز جٙة لسبز ِٓ بٌّػٍط بألعٍٟ ٌٍػةِعةذ ٚ بٌع١ةظةذ 

عٓ نس٠ك ِىسث ؼاْٛ بٌطالت ٚعٍٝ بٌّٛل  بالٌىسسٚٔٝ ٚبالغسبءبذ بٌسٟ ٠ؿد ٘ة ِىسث بٌسٕع١ك، ٚزمَٛ جةالعالْ عٕٙة 

 (.8/1/1/3ي ٌٍى١ٍد ٚـٝ  ١ًٌ بٌطةٌث

أِة ـ١ّة ٠خؿ أعدب  بٌطالت بٌّمح١ٌٛٓ جةٌى١ٍد ـبْ ٘رٖ بألعدب  ال زسالئُ جدزغد وةـ١د ِ  بٌّٛبز  بٌّسةؾٗ جةٌى١ٍد ِٓ ؾ١ص 

 2019 -2018ؾ١ص بٌّعةًِ ٚبألغٙصخ ٚبٌّعدبذ ٚأِةوٓ ِّةزظد بألٔؽطد . ؾ١ص بْ عد  بٌطالت بٌّم١د٠ٓ ٌٍعةَ بٌػةِعٝ 

نةٌحة ٌعالظ ِؽىٍد بٌسىدض بٌطالجٝ  30بٌطالت بٌٝ ِػّٛعةذ ال٠ص٠د عد ٘ة عٓ نةٌث ٚنةٌحد. ٌرب ٠سُ زمع١ُ  932٘ٛ 

 (.8/1/1/4ي

 

 انطالة انٕافذٌٔ: 8/1/2

اال أْ بٌى١ٍد زعًّ عٍٝ زحٕٝ بغسبءبذ ِعسمح١ٍد ٌٍسس٠ٚع ، ال ٠ٛغد جةٌى١ٍد أٜ نالت ٚبـد٠ٓ ع١ٍٙة خالي بألعٛبَ بٌعةجمد 

جّخةنحد  لةِرٓ زسّطً ـٝ بإلعالْ عٓ ٘رٖ بٌحسبِع عٍٝ ِٛلعٙة بالٌىسسٚٔٝ وّة ٌحسبِػٙة بٌدزبظ١د ٌػرت بٌطالت بٌٛبـد٠

جؽؤْ بٌحسبِع بٌسع١ّ١ٍد بٌسٝ زمدِٙة بٌى١ٍد ِٚة ٠خؿ بٌّعسػدبذ ـٝ بغسبءبذ بٌمحٛي جٙة ٘رب ٠ٚسُ  جةٌػةِعد ب بزخ بٌٛبـد٠ٓ 

 بظسطالر زأٜ بٌعفةزبذ ـٝ بٌخدِٗ بٌسع١ّ١ٍد بٌسٝ ظسمدَ ٌّٛـد٠ٙة.

 الفاعلية التعليمية

8 

 الطالب والخريجون
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 نذػى انطالثٗ:ا 8/2

 َظبو دػى انطالة: 8/2/1

جسمد٠ُ بٌدعُ بٌطالجٝ ؼ١س بألوة ٠ّٝ ٌٍطالت، ٠ٚسُ  زبظد اؾس١ةغةذ بٌطالت ِٓ خالي بظسّةزخ زعةزؾ ٚبظسّةزخ  بٌى١ٍدزمَٛ 

ِٓ ِػٍط    زبظد ؾةٌد يجؿص اغسّةعٝ(. ٚزٛـس بٌى١ٍد ٔظةِة  ِّٕٙػة ٌٍدعُ بٌطالجٝ ِٓ خالي خطد  عُ بٌطالت بٌّعسّدخ

ِٚعٍٕد ـٝ ٌٛؾةذ زعة٠د  زسمّٓ بٌدعُ بألوة ٠ّٝ ٚبٌّة ٜ ٚبالغسّةعٝ ٚبٌفؿٝ  21/6/2016( جسةز٠خ 367بٌى١ٍد زلُ ي

٘رب ٠ٚؽسًّ بٌدعُ بٌّة ٜ عٍٝ  عُ ِة ٜ ٔمدٜ ـٝ ـٛزخ ظدب  ٌٍّفسٚـةذ (، 8/2/1/1ي بٌؽحةت ٚعٍٝ ِٛل  بٌى١ٍٗ

 ٝ يـٕدٚق بٌسىةـً بالغسّةعٝ( جةإللةـد اٌٝ بإلعةٔةذ بٌع١ٕ١د. بٌدزبظ١د ي عُ بٌىةز١ٔد(  عُ بٌىسةت بٌػةِع

 ثشايج انذػى االجزًبػٗ ٔانشػبٚخ انصحٛخ: 8/2/2

ـمد لةِر بٌى١ٍد  ،أِة ـ١ّة ٠سعٍك جةٌسعة٠د بٌفؿ١د ؾسٝ بألْ ٌُ ٠سُ لحٛي أٜ ِٓ ذٜٚ بإلؾس١ةغةذ بٌخةـد ـٝ بٌى١ٍد.

سٛـ١سنح١ث ٚ زّس٠ك ٌٚىٓ غةء ز  بٌع١د ب. . ع١ّد بٌى١ٍد جؤْ بٌى١ٍد جسخف١ؿ ِىةْ وع١ة خ نح١د ِٚخةنحد و١ٍد بٌطث ٌ

١ٌط ٌد٠ٙة بالِىة١ٔد ٌسٛـ١سنح١ث جؽىً  بئُ وّة بْ ِّعسؽفٝ ببٌػةِعد جىً بِىة١ٔةزٙة ِسةؾد ٌطالت و١ٍد بٌطث بٌح١طسٞ ـٟ 

د بٌفؿ١د ٌػّٛر بٌطالت ٚزُ ٚورٌه زٛـس بٌػةِعد ع١ة خ ِػّعد ٌسمد٠ُ بٌسعة٠ (8/2/2/1يبٞ ٚلر ٔظسب  ٌمست بٌّىةْ 

زص٠ٚد٘ة جةالنحةء ٚبٌّّسل١ٓ ٚبٌّعسٍصِةذ بٌطح١د بٌالشِد ٌٍطٛبزة بٌعة ٠د ٚنٛبزة اـةجةذ بٌّعةًِ  ٚعسجد اظعةؾ 

ِػٙصخ ٌٕمً بٌؿةالذ بٌطةزئد اٌٝ بٌّعسؽفٝ، ٚـٝ ؾةٌد ؾدٚش ؾةالذ ِسل١د ِفةغاد زعسدعٝ زدخً خةزغٝ ـبْ بٌى١ٍد 

زص٠ٚد غ١ّ  بٌّعةًِ  زُ ، وّة بٔٗعسؽفٝ و١ٍد بٌطث بٌحؽسٜ ٚبٌرٜ ِدخٍٗ ِمةجً ِدخً بٌطالت جةٌى١ٍدزمَٛ جٕمً بٌؿةٌد بٌٝ ِ

ٚبٌّدزغةذ ٚبٌمةعةذ جف١د١ٌد اظعةـةذ أ١ٌٚد ، ٘رب الةـد بٌٝ عًّ  ٚزبذ ـٝ بإلظعةـةذ بأل١ٌٚد ٌىً ِٓ بٌطالت ٚأعمةء 

  (.8/2/2/2ب١ٌٙاد بٌّعةٚٔٗ ٚبٌّؿمس٠ٓ ي

 رحفٛض انطالة انًزفٕلٍٛ ٔانًزؼثشٍٚ:ثشايج دػى ٔ 8/2/3

(. زعسخدَ بٌى١ٍد 8/2/3/1زٛغد ء١ٌد خةـد ٌسعة٠د بٌّسفٛل١ٓ ِٚعةٚٔد بٌّسعطس٠ٓ  زبظ١ة ِٛضمٗ ِٚعسّدخ ِٓ ِػٍط بٌى١ٍد ي

ٌسٕظ١ُ  21/10/2018ٚذٌه ِٓ خالي لسبز ِػٍط بٌى١ٍد جسةز٠خ  ٚظةئً ِسٕٛعد ٌدعُ ٚزؿف١ص بٌطالت بٌّسفٛـ١ٓ ٚبٌّحدع١ٓ

 ِٚعةٚٔٗ بٌّسعطس٠ٓ  زبظ١ة ( 8/2/3/2ٌٍسفٛق ٚٚل  ب١ٌد ٌسؿد٠د ٚزىس٠ُ بٌطالت بٌّسفٛل١ٓ ٚبعسّة ٘ة جّػٍط بٌى١ٍد ي ٠َٛ

٠ٚسُ ل١ةض ـةع١ٍد ٘رخ  (8/2/3/3ي 16/12/2018ِٓ خالي ب١ٌد ٌٍسؿد٠د ٚ عُ بٌّسعطس٠ٓ زُ بعسّة ٘ة جّػٍط بٌى١ٍد جسةز٠خ 

 .(4|3|2|8ي ٜ زلةء بٌطالتبٌٛظةئً ِٓ خالي نسؼ بظسح١ةْ ٌم١ةض ِعسٛ

 انزٕػٛخ ٔاإلسشبد األكبدًٚٗ: 8/2/4

زٛـس بٌى١ٍٗ  ١ٌال ِطحٛعة ٌٍطةٌث زُ زؿد٠طٗ ٚنحةعسٗ عٍٝ ١٘اد وس١ث ٠ىْٛ ِسةؾة ٌػ١ّ  بٌطالت  ٠ّٚىٓ ٌٍطةٌث بٌؿفٛي 

ُ زؿد٠طٗ جففد ِععسّسخ عٍٝ ٘رب بٌد١ًٌ ِٓ ؼاْٛ بٌسع١ٍُ ٚبٌطالت. ٠ٚسُ ازةؾد ٘رب بٌد١ًٌ عٍٝ ِٛل  بٌى١ٍد بٌسظّٝ ٠ٚس

 (.8/2/4/1ي
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زسُ زٛع١د ٚاعالَ بٌطالت عٓ نس٠ك ؾفً بظسمحةٌُٙ ـٝ جدب٠د بٌعةَ بٌدزبظٝ ٚجعك بالغسّةعةذ ِ  ٚو١ً بٌى١ٍد ٌؽاْٛ 

قامت الكلية بوضع الية لتفعيل نظام  (.8/2/4/2ي بٌسع١ٍُ ٚبٌطالت ِٚٓ خالي ِىسث ؼاْٛ بٌطالت ٚبزؿة  بٌطالت

وتفعيل هذا النظام مع بداية الفصل  18/11/2118واعتماد هذة اااللية في مجلس الكلية بتاريخ الريادة العلمية 

. ولزيادة وعي الطالب بنظام الريادة العلمية، تم عقد ورشة عمل 2118/2119الدراسي الثاني للعام الجامعي 

بحضور طالب من الفرق  19/11/2118للتعريف بالنظام واهميتة والفائدة التي تعود على الطالب من تنفيذة يوم 

(. وستقوم الكلية بعقد مجموعة من اللقاءات التعريفية بنظاام الريادة العلمية مع 8/2/4/3الدراسية المختلفة )

 اعضاء هيئة التدريس والطالب. 

 

 األَشطخ انطالثٛخ: 8/3

 انًشبسكخ فٗ األَشطخ انطالثٛخ: 8/3/1

( ٚزٛغد لةعدخ 8/3/1/1ِٓ خالي خطٗ زعة٠د بٌؽحةت بٌّعسّدٖ ِٓ بٌع١ّدي زمدَ بٌى١ٍد ٌٍطالت خدِةذ ٚأٔؽطد ِسٕٛعد

بالظس ٚبٌسٝ ٠سُ ِّةزظسٙة -بٌف١ٕد -بٌس٠ةل١د -بالغسّةع١د –ج١ةٔةذ ٌٙرٖ بألٔؽطد ٚبٌخدِةذ ٚبٌسٝ زسّطً ـٝ بٌّؿةٚز بٌع١ٍّد 

ػةِعد ٚبٌؿفٛي عٍٝ ِسبوص ـٟ ٘رخ جةاللةـد بٌٝ بٌّؽةزود ـٟ بٌّٙسبغةٔةذ ٚبٌّعةجمةذ بٌسٟ زٕظّٙة بٌ  بخً بٌى١ٍد

ٚذٌه جدعُ ِٓ بزؿة  بٌطالت بٌرٜ ٠عسّد  عّٗ ِٓ ـٕدٚق بٌسىةـً بالغسّةعٝ ٠ٚظٙس زطٛز   (8/3/1/2بٌّعةجمةذ ي

وّة زمَٛ بٌى١ٍد جسمد٠س  بألعدب  بٌّؽةزود ِٓ بٌطالت ـٝ أٔؽطد بٌى١ٍد ِدٜ ب٘سّةَ بٌى١ٍد جّؽةزود بٌطالت ـٝ وةـد بالٔؽطد.

بٌّسفٛل١ٓ ـٝ بألٔؽطد بٌس٠ةل١د عٓ نس٠ك  ؼٙة بذ بٌسمد٠س ٚاعالْ أظّةئُٙ ـٝ ٌٛؾد بألعالٔةذ جػٛبز زعة٠د ِٚىةـؤخ 

  (.8/3/1/3يبٌؽحةت 

 

 رًٛض انكهٛخ فٗ األَشطخ انطالثٛخ: 8/3/2

 (.8/3/2/1زؿفً بٌى١ٍد عٍٝ ِسبوص ِسمدِد ـٝ بألٔؽطد بٌطالج١د عٍٝ ِعسٜٛ بٌػةِعٗ ي

 

 انخشٚجٌٕ: 8/4

 خذيبد انخشٚجٍٛ: 8/4/1

ٚبٌسٟ زمسز  العالجية والقوافل الميدانى الميداني التدريب برنامج خالل من العمل لسوق الطالب بإعداد الكلية تقوم

جةاللةـد بٌٝ عمد عد  ِٓ بٌدٚزبذ ٌٍطالت ٌس١ّٕد ِٙةزبزُٙ بٌع١ٍّد  (8/4/1/1يزٕظ١ّٙة خالي بغةشخ ِٕسفؿ بٌعةَ بٌدزبظٟ 

ظٛؾ (. 8/4/1/2بظسخدبَ بٌعٛٔةز ـٟ بٌسؽخ١ؿ، زسج١د بٌدٚبغٓ ٚبِسبلٙة، بٌؿ١ٛبٔةذ بٌّٕص١ٌد ي ـٟ جعك ببٌّػةالذ ِطً
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زمَٛ بٌى١ٍد جعمد  ٚزبذ ز١ّص ٌطالت بٌفسلد بٌخةِعد ـٟ ِمسزبذ بٌّٛب  ب١ٌّٕٙد جعد ِٛبـمد ِػٍط بٌى١ٍد جسةز٠خ 

 (.8/4/1/3عٍٝ بْ ٠سُّ زٕظ١ّٙة ٚعمد٘ة جععد بٔسٙةء بٌعةَ بٌدزبظٟ ي 16/12/2018

زمدَ بٌى١ٍد بٌعد٠د ِٓ بٌخدِةذ ٌخس٠ػ١ٙة ؾ١ص زمدَ بٌعد٠د ِٓ بٌدٚزبذ بٌّئٍ٘د ٌعٛق بٌعًّ ِطً بٌٙةظث ٚظالِد بٌؽربء  

ٚ ٚزبذ ـٝ بٌسؿة١ًٌ بٌطح١د ٚ ٚزبذ ـٝ بٌسؿة١ًٌ بٌطح١د ٚ ٚزبذ بٌس١ّٕد بٌحؽس٠د ٚ ٚزبذ ـٝ بٌٍؽد ٚ ٚزبذ ـٝ 

ؿم١ٍد ٚزىْٛ ٘رٖ بٌدٚزبذ ِػة١ٔد بٚ جؤظعةز زِص٠د. ٘رب وّة ٠ٛغد جةٌى١ٍد ٚؾدخ ب١ٌّىسٚظىٛت بإلٌىسسٚٔٝ ٚبٌّؽةوً بٌ

زٛغد لٛبعد ج١ةٔةذ ٚزل١د جةٌى١ٍد عٓ بٌخس٠ػ١ٓ ِٕر أؽةء  ٌّسةجعد بٌخس٠ػ١ٓ ٚزُ زٛض١ك  ٚز٘ة ِٚعا١ٌٛسٙة جّػٍط بٌى١ٍد.

ةٌّؿةـظد ١ٌسُ زع١ًٙ بٌسٛبـً ِعُٙ ٘رب بٌى١ٍد ٚؾسٝ زةز٠خٗ ٚورٌه بٌّفةٔ  بٌّخسٍفد ـٝ بٌّٕطمد بٌفٕةع١د ٚؼ١س٘ة ج

 ,face book, Word press, bloggerجةإللةـد اٌٝ بٔٗ غةزٜ أؽةء ـفؿد عٍٝ وً ِٓ ِٛل  بٌسٛبـً بإلغسّةعٝ 

Tweeter 8/4/1/4٘رب وّة ٠سُ عمد ؾفً ظٕٜٛ ٌسخسغُٙ ي    .) 
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 يؼزًذح يٍ انٓٛئخ: : انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ انمٕيٛخ انًشجؼٛخ أ يؼبٚٛش اخش9/1ٖ

 : رجُٗ انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ:9/1/1

 National Academic Referenceزحٕر و١ٍد بٌطث بٌح١طسٜ غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ بٌّعة١٠س بألوة ١ّ٠د بٌم١ِٛد بٌّسغع١د

Standards (NARS)  ٚي لطةر بٌطث بٌح١طسٜ يبالـدبز بال -بٌفة زخ عٓ ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ ٚبإلعسّة

 (. 9/1/1/1َ ي2016 /17/1( جسةز٠خ 361ِػٍط بٌى١ٍد عٍٝ زحٕٝ ٘رٖ بٌّعة١٠س ـٝ غٍعسٗ زلُ يجّٛبـمد َ( ٠2009ٕة٠س  -

 

 االجشاءاد )آنٛبد( انًزخزح نزجُٗ انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ نهجشَبيج انزؼهًٛٗ ثبنكهٛخ:

إلعسّة  عٍٝ ِػةٌط بأللعةَ بألوة ١ّ٠د ٌإلنالر زُ عسق بٌّعة١٠س بٌفة زخ عٓ ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ ٚب -

ٚبٌّٛبـمد عٍٝ زحٕٝ ٘رٖ بٌّعة١٠س ٌٍحسٔةِع بٌسع١ٍّٟ جةٌى١ٍد ِٚٓ ضُ بٌعسق عٍٝ ِػٍط بٌى١ٍد ٌٍّٛبـمد عٍٝ زحٕٝ ٘رٖ 

 بٌّعة١٠س

بذ بٌالشِد ٌسحٕٝ زُ زؽى١ً ٌػٕد ٌدزبظد ٚبزخةذ بالغسبءNARS جعد ِٛبـمد ِػةٌط بأللعةَ ِٚػٍط بٌى١ٍد عٍٝ زحٕٝ بٌـ  -

بٌّعة١٠س بالوة ١ّ٠د بٌّسغع١د ١ٌٍٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ بٌعةٌٝ ٌمطةر بٌطث بٌح١طسٜ ٚلد بعسّد زؽى١ً بٌٍػٕد 

 (.9/1/1/2ي 2015/ 24/6( جسةز٠خ 355جّػٍط بٌى١ٍد زلُي

( ٚلد بعسّد ِػٍط 9/1/1/3ّٝ جسدز٠عٗ يزُ ِخةنحد باللعةَ بٌع١ٍّد جةٌى١ٍد ٌسسؼ١ؽ ِٕعك ٌٍّمسز بٌرٜ ٠مَٛ بٌمعُ بٌعٍ -2

 (.9/1/1/4٘رب بٌسسؼ١ؽ جٕةءب عٍٝ ِٛبـمد ِػةٌط باللعةَ بٌع١ٍّد ي 20/5/2015جسةز٠خ 354بٌى١ٍد جػٍعسٗ زلُ

بغسّ  ِٕعك بٌّع١ةز ِ  ِٕعمٝ بٌّمسزبذ جؿمٛز عمٛ ِٓ ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ ؾ١ص زُ بٔسخةت ِٕعك عةَ ٌٍحسٔةِع  -3

 (.9/1/1/5ي20/5/2015( جسةز٠خ 354لد بعسّد ٘رب بٌسسؼ١ؽ جّػٍط بٌى١ٍد زلُ يبالوة ٠ّٝ جةٌى١ٍد ٚ

ٚزغ عًّ ِ  ِٕعمٝ بٌحسٔةِع ٚبٌّمسبزبذ بلةـد بٌٝ  3زُ بغسبء زٛع١د جةٌّعة١٠س بالوة ١ّ٠د بٌّسغع١د ِٓ خالي عمد  -4

ة١٠س بالوة ١ّ٠د بٌّسغع١د عٍٝ ِٛل  ( جةاللةـد بٌٝ بزةؾد بٌّع9/1/1/6عمٛ ِٓ بٌٕمةجد ٚعمٛ ِٓ ِد٠س٠د بٌطث بٌح١طسٜ ي

بٌى١ٍد ٌالنالر ع١ٍٙة ِٓ لحً باللعةَ بٌع١ٍّد ٌٍسؽر٠د بٌسبغعد ِٚٛبـةخ ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ جةٌى١ٍد عٓ زأٜ بٌمعُ بٌعٍّٝ ؾٛي 

 (. 9/1/1/7بِىة١ٔد زحٕٝ بٌّعة١٠س بالوة ١ّ٠د بٌّسغع١د ي

 الفاعلية التعليمية

المعايير االكاديمية والبرامج 

 التعليمية
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 خ ؾ١ص ٚبـك بٌّػٍط عٍٝ زحٕٝ بٌّعة١٠س ضُ عسق عٍٝ زُ عسق لسبز بٌٍػٕد عٍٝ ِػٍط ب بزخ ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ -5

( جسحٕٝ بٌّعة١٠س بالوة ١ّ٠د 9/1/1/8ؾ١ص زّر بٌّفة لد عٍٝ بٌمسبز ي 17/1/2016( جسةز٠خ361ِػٍط بٌى١ٍد زلُي

 بٌّسغع١د ٌمطةر بٌطث بٌح١طسٜ وّعة١٠س بوة ١ّ٠د ٌحسٔةِع بٌحىةٌٛز٠ٛض جى١ٍد بٌطث بٌح١طسٜ غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ. 

 

 انًًبسعبد انزطجٛمٛخ نهًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ: 9/1/2

 ثزنذ انكهٛخ جٕٓدا نهزٕػٛخ ثبنًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ طجمب نهخطخ انزبنٛخ:

( اٌٝ بأللعةَ بٌع١ٍّد ظٛبء ِٓ خالي ازظةٌٙة ٠2009ٕة٠س –ٚغٙر بٌّعة١٠س بٌم١ِٛد بألوة ١ّ٠د بٌم١ةظ١د يبالـدبز بالٚي  -1

ٚلعٙة عٍٝ بٌّٛل  بالٌىسسٟٚٔ ٌٍى١ٍد ؾسٝ زىْٛ ِسةؾد ٌػ١ّ  أعمةء ١٘اٗ بٌسدز٠ط ٚب١ٌٙاد ٚزل١ة  اٌٝ بأللعةَ بٌع١ٍّد ضُ زُ 

 بٌّعةٚٔد ٚبٌعةٍِْٛ جةٌى١ٍد ِٕٚةلؽسٙة ـٟ ِػةٌط بأللعةَ ِٚػٍط بٌى١ٍد.

زُ اغسبء عدخ ٚزغ عًّ عةِد ٚجسبِع زدز٠ح١د خةـد جسٛـ١ؿ بٌّمسزبذ ٚبٌحسبِع بٌسع١ّ١ٍد ٚبٌسعس٠ؿ جةٌّعة١٠س  -2

وة ١ّ٠د ٚزسغّسٙة بٌٝ ِخسغةذ زع١ّ١ٍد ِعسٙدـد، ضُ زُ اغسبء ٚزؼٗ عًّ ألعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٌٍسعس٠ؿ جةٌّعة١٠س بأل

( ؾمسٖ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط إلزؼة ُ٘ جؤظط زٛـ١ؿ بٌحسٔةِع نحمة  ٌٍّٕٛذظ بٌّمسسؼ ِٓ 9/1/2/1بألوة ١ّ٠د بٌّعسّدخ ي 

  ٚو١ف١د عًّ ِففٛـد بٌحسٔةِع بٌسع١ٍّٝ ٚبٌّمسزبذ بٌدزبظ١د ٚورٌه زُ عمد ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ ٚبإلعسّة

(، ٚعمد ضالش ٔدٚبذ ٌٍطالت 9/1/2/2ٔدٚخ ٌّعةٚٔٝ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٌٍسعس٠ؿ جةٌّعة١٠س بألوة ١ّ٠د بٌّعسّدخ ي

 (.9/1/2/3ٚأـؿةت بٌّفٍؿد ِٓ بٌّػسّ  بٌّدٔٝ ٌٍسعس٠ؿ جةٌّعة١٠س بألوة ١ّ٠د بٌّعسّدخ ي

( ٚزُ زـعٗ عٍٝ 9/1/2/4اعدب  وس١ث جمٛبئُ بٌّعة١٠س بألوة ١ّ٠د ٚزٛش٠عٗ عٍٝ بأللعةَ بٌع١ٍّد بٌّخسٍفد ٌٍسعس٠ؿ جٙة ي  -3

 (.9/1/2/5ِٛل  بٌى١ٍد ي

 (.9/1/2/6وّة لةِر بٌى١ٍد جعًّ  زبظد زٛلؽ ِدٞ زٛبـك بٌّعة١٠س بألوة ١ّ٠د ِ  زظةٌد بٌى١ٍد ي  -4

حسٔةِع بٌسع١ٍّٟ ٌّسؾٍد بٌحىةٌٛز٠ٛض ٚبٌّمسزبذ بٌدزبظ١د الئؿد لد٠ّد ٚالئؿد غد٠دخ ِسبغعد  بخ١ٍد ٌسٛـ١ؿ بٌ -5

 ٚبالعسّة  ِٓ ِػةٌط بأللعةَ.

 

 رٕافك انجشَبيج انزؼهًٛٙ يغ انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ. 9/2

ة ١ّ٠د بٌّسحٕةخ، ٚذٌه عحس جّمةزٔد جسٔةِع بٌى١ٍد جةٌّعة١٠س بألوة ١ّ٠د بٌسٝ زُ اعسّة ٘ة ٚغد أٔٙة ِطةجمد ٚ ٠ؿمك بٌّعة١٠س بألو

 ب١ٌ٢د بٌسة١ٌد :

جعد اغسبء بٌعد٠د ِٓ ٚزغ بٌعًّ ٚبٌحسبِع بٌسدز٠ح١د ٌٍسعس٠ؿ جؤظط زٛـ١ؿ بٌحسبِع ٚبٌّمسزبذ ٚبٌّخسغةذ بٌسع١ّ١ٍد  -

خ بٌّعسٙدـد نحمة  ٌٍّعة١٠س بٌم١ِٛد بٌم١ةظ١د بألوة ١ّ٠د ٚٚل  ِففٛـد بٌحسٔةِع ِٚٓ ضُ زٛـ١ؿ بٌّمسزبذ. لةِر ٚؾد

بٌػٛ خ جةإلظسعةٔد جةٌّسبغ  بٌدبخٍٝ جةٌّسبغعد بٌدبخ١ٍد ٌٍحسٔةِع ٌح١ةْ ِدٜ زٛبـك بٌحسٔةِع بٌسع١ٍّٟ ِ  بٌّعة١٠س بألوة ١ّ٠د 
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( ٚلد لةَ ـٝ زمس٠سٖ جسؿد٠د ِدٜ زٛبـك 9/2/1ي 6/2015/ 24( جسةز٠خ 355ٚبٌرٜ زُ زسؼ١ؿٗ جمسبز ِٓ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ ي

 (. 9/2/2ِ  بٌّعة١٠س بالوة ١ّ٠د بٌم١ِٛد ي بٌحسٔةِع بٌسع١ٍّٝ جةٌى١ٍد 

ٚخسغر بٌّسبغعد جعدخ زٛـ١ةذ زُ عسلٙة عٍٝ ِػةٌط بأللعــــةَ ِٚػٍط بٌى١ٍد، ضُ زُ ازظةي بٌحسٔةِع بٌسع١ٍّٟ  -

 ٌٍّسبغ  بٌخةزغٝ ِٓ لحً ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ ٚبالعسّة  جةٌى١ٍد جعد ل١ةَ ِػٍط بٌى١ٍد جةخس١ةز بٌّم١ُ بٌخةزغٟ ٌٍحسٔةِع

ِٚسبغعد ِدٜ زٛبـك بٌّخسغةذ بٌسع١ّ١ٍد بٌّعسٙدـد ِٓ بٌحسٔةِع ِ  بٌّعة١٠س بألوة ١ّ٠د ٚبٌرٜ زُ زسؼ١ؿٗ جمسبز ِٓ ِػٍط 

(، ٚلد لّٓ زمس٠سٖ ِدٜ زٛبـك بٌحسٔةِع بٌسع١ٍّٟ جةٌى١ٍد ِ  بٌّعة١٠س 9/2/1ي 2015/ 24/6( جسةز٠خ 355بٌى١ٍد زلُ ي

د بٌٝ جعك بٌسعد٠الذ ـٝ بٌالئؿد بٌمد٠ّد، ضُ لةِر ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ ٚبالعسّة  (، ِ  بٌؿةغ9/2/2بألوة ١ّ٠د بٌم١ِٛد ي

جةٌى١ٍد جسٍمٟ زمةز٠س بٌّسبغ  بٌخةزغٟ ٚعًّ زؽر٠د زبغعد ٌأللعةَ بٌع١ٍّد ٌٍم١ةَ جعًّ بٌسعد٠الذ بٌالشِد ٌٍحسٔةِع بٌسع١ٍّٟ 

بٌػٛ خ ٚبالعسّة  جةٌى١ٍد جةٌحسٔةِع جعد اغسبء جٕةءب عٍٟ زمس٠س بٌّسبغع١ٓ بٌدبخٍٝ ٚبٌخةزغٟ ضُ ِٛبـةخ ٚؾدخ لّةْ 

 .بٌسعد٠الذ بٌالشِد جٕةء عٍٟ زأٞ بٌّسبغع١١ٓ

ٚؼىٍر ٌػٕٗ ِٓ بٌعة خ أعمةء ١٘اٗ بٌسدز٠ط إلعة خ ١٘ىٍٗ بٌحسٔةِع بٌسع١ٍّٟ جّة ٠سٛبـك ِ  ِسطٍحةذ ظٛق بٌعًّ  -

 ٚبٌسطٛزبذ بٌؿد٠طد ٚبٌّسصب٠دخ ـٟ بٌّػةي بٌح١طسٜ.

ًٍ ِٓ يبٌّىسحد وّة زُ ازخةذ  -  –بٌعد٠د ِٓ بإلغسبءبذ ِٓ لحً بٌى١ٍد ٌسٍح١د ِسطٍحةذ زحٕٟ ٘رٖ بٌّعة١٠س بألوة ١ّ٠د ـ١ّة ٠سعٍك جى

بٌخدِةذ بٌّمدِد ِٓ خدِد  –أظة١ٌث بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ ٚ نسق بٌسم٠ُٛ  –لةعةذ بٌّؿةلسبذ ٚ بٌّعةًِ  –بٌىسةت بٌدزبظٝ 

 (. 9/2/4بٌّػسّ  ٚز١ّٕد بٌح١اد( ي 

 

 نجشايج انزؼهًٛٛخ/ انًمشساد انذساعٛخ.ا 9/3

 انجشَبيج انزؼهًٛٗ ٔاحزٛبجبد انًجزًغ نهزًُٛخ. 9/3/1

٠ٙسُ بٌسع١ٍُ بٌػ١د ـٟ عفس بٌّعسـد جسؽػ١  بٌطةٌث عٍٝ بإلجدبر ٚبالجسىةز ٚبظسخدبَ بٌسىٌٕٛٛغ١ة، ٚبٌسعٍُ بٌربزٟ بٌّعسّس 

ٌس١ّٕد بٌّعةزؾ ٚبٌّٙةزبذ بٌسٟ زسٛبـك ِ  ِسطٍحةذ ظٛق ِّة ٠عسٛغث زط٠ٛسبٌحسبِع ٚبٌّمسزبذ بٌدزبظ١د ٚزٛغ١ُٙٙة 

بٌعًّ ٚاوعةت بٌخس٠ع بٌّسٚٔد بٌىةـ١د بٌسٟ زّىٕٗ ِٓ ِٛبوحد بٌسؽ١سبذ بٌّعسمح١ٍد، ٌرب ـمد وةْ ِع١ةز بٌحسبِع بٌسع١ّ١ٍد / 

ٌٍٕٙٛق جٗ ٚجّئؼسبزٗ  بٌّمسزبذ بٌدزبظ١د ِؿً ا٘سّةَ جةٌػ ِٓ ا بزخ بٌى١ٍد ٚأعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط جٙة ٚزمةـسذ بٌػٙٛ 

 بٌّخسٍؿ.

 

 يالئًخ انجشَبيج انزؼهًٛٙ الحزٛبجبد عٕق انؼًم: 9/3/1/1

زؿسؾ بٌى١ٍد عٍٝ بٌسؿمك ِٓ زٍح١د بٌحسٔةِع بٌسع١ٍّٝ إلؾس١ةغةذ ظٛق بٌعًّ ِمدِد جرٌه جعك بإلظٙةِةذ ـٝ زؿم١ك  -

مةء ١٘اد بٌسدز٠ط ِٚعة١ُٔٚٙ ٚبٌخس٠ػ١ٓ خطه بٌس١ّٕد بٌم١ِٛد ٚذٌه عحس نسؼ اظسح١ةٔةذ ٌطالت بٌفسلد بٌخةِعد ٚأع

( ضُ زمَٛ جّٕةلؽد ٚعسق 9/3/1/1/1ٚأـؿةت بألعّةي إلظسطالر ءزبئُٙ ـٝ جسٔةِع بٌى١ٍد ٚزمَٛ جسؿ١ًٍ ٘رٖ بإلظسح١ةٔةذ ي
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أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚأعمةء ب١ٌٙاد بٌّعةٚٔد ِٚٓ ضُ عٍٝ ِػةٌط  ِة زُ بٌسٛـً ا١ٌٗ ِٓ ٔسةئع ـٟ ٔدٚبذ عٍٟ بٌعة خ

  -لعةَ ِٚػٍط بٌى١ٍد إلزخةذ بإلغسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١د ٚبٌسٟ زسٍخؿ ـٟ بٌسةٌٟ:بأل

( ِٚة ؼٍّٙة ِٓ زعد٠ً ـٝ بٌّمسزبذ 9/3/1/1/2زعد٠ً بٌالئؿد بٌدبؾ١ٍد ٌى١ٍد بٌطث بٌح١طسٜ غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ ي  - 

ؿسٜٛ جعك بٌّمسزبذ بٌدزبظ١د اذ زُ ا خةي ِمسزبذ غد٠دخ ٚ ِع جعك بٌّمسزبذ ِعة ِٚة ـةؾث ذٌه ِٓ زعد٠ً ـٝ ِ

ٚزٛش٠  ظةعةزٙة ٚش٠ة خ ظةعةذ بٌعٍّٝ ٌحعك بٌّمسزبذ ٌسسّىٓ ِٓ زؿم١ك بٌّعة١٠س بالوة ١ّ٠د بٌسٝ زحٕسٙة بٌى١ٍد. وّة أٔٗ لد 

زٚعٟ زؿم١ك بٌالئؿد بٌػد٠دخ ٌحعك بٌّسٚٔد ٌسعّؽ ٚذٌه ِٓ خالي  زبظد بٌفػٛخ ج١ٓ بٌحسٔةِع بٌؿةٌٝ ٚبٌحسٔةِع بٌػد٠د 

 (:9/3/1/1/3بـك ٌّٛبوحد بالؾس١ةغةذ بٌّسطٛزخ ٚبٌّسصب٠دخ ٌعٛق بٌعًّ ِٓ خس٠ػٝ بٌى١ٍد وّة ٠ٍٝ يِّة ٠ؿمك بٌسٛ

 أْ زٕؽؤ زخففةذ غد٠دخ ٌّٛبوحد بٌسطٛز بٌسىٌٕٛٛغٝ ـٝ ظٛق بٌعًّ. -

 ب خةي بالٔؽطد بٌطالج١د لّٓ بٌسم١١ُ بٌٕٙةئٝ ٌٍّمسزبذ بٌدزبظ١د. -

 ش٠ة خ بٌعةعةذ بٌع١ٍّد ٌٍّٛب  بالو١ٕ١ٍى١د. -

 زعد٠ً زٛـ١ؿ جسٔةِع بٌسدز٠ث بٌف١فٝ ١ٌىْٛ ٌٗ زمد٠س ـٝ ؼٙة خ بٌسخسظ. -

 % ِٓ بٌٕظسٜ ٚبٌعٍّٝ وً عٍٝ ؾدٖ.30ال ٠عسحس بٌطةٌث ٔةغؿة بال جةٌؿفٛي عٍٝ  -

 

 رصًٛى ٔرطٕٚش انجشَبيج انزؼهًٛٙ.  9/3/2

 رصًٛى انجشَبيج انزؼهًٛٗ.  9/3/2/1

ؿةـ١ٍٓ عٍٟ  ٚزبذ ـٟ زٛـ١ؿ بٌحسبِع بٌسع١ٍّد ٚبٌّمسزبذ بٌدزبظ١د ٠مَٛ بٌعة خ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ِٚعظُّٙ ِٓ بٌ

( جّة 9/3/2/1/2( ٚبٌسٟ ٠سُ اعسّة ٘ة ـٟ ِػةٌط بأللعةَ ِٚػٍط بٌى١ٍد ظ٠ٕٛة  ي9/3/2/1/1يجسٛـ١ؿ بٌحسٔةِع ٚبٌّمسزبذ 

ففٛـد ِطةجمد بٌّمسزبذ ٠ؿمك ِخسغةذ بٌسعٍُ بٌّعسٙدـد ِٓ خالي ِمسزبزٗ ٚأْ زؿمك ٘رٖ بٌّخسغةذ أ٘دبؾ بٌحسٔةِع يِ

بٌدزبظ١د ٌٍحسٔةِع بٌدزبظٟ ِ  ِخسغةذ بٌسعٍُ بٌّعسٙدـد ِٓ بٌحسٔةِع( ٚبٌّسـمد ِ  زٛـ١ؿ بٌحسٔةِع بٌدزبظٝ ٚأْ ٠مّٓ 

بٌسٛـ١ؿ عحس زٛش٠  عد  بٌعةعةذ بٌدزبظ١د ج١ٓ بٌعةعةذ بٌٕظس٠د ٚبٌع١ٍّد ٚبٌسدز٠ث ب١ٌّدبٔٝ زؿم١ك ِػّٛعد ِسىةٍِد 

زؾ ٚبٌّٙةزبذ بٌع١ٍّد ٚب١ٌّٕٙد ٚبٌر١ٕ٘د ٚبٌعةِد ٚؾً بٌّؽىالذ. ٠ٚسُ بٌسؤود ِٓ ـؿد زٛـ١ؿ ِٚسسبجطد ِٓ بٌّعة

 بٌّمسزبذ بٌدزبظ١د عٓ نس٠ك بٌّسبغعد بٌدبخ١ٍد ٚبٌخةزغ١د جةٌى١ٍد.

 

 رطٕٚش ٔرحذٚث انجشَبيج ٔانًمشساد انذساعٛخ.  9/3/2/2

 فمذ لبيذ انكهٛخ ثبألرٗ: 2020-2019زٓبء انؼبو انجبيؼٗ ثبنُغجخ نالئحخ انمذًٚخ ٔانزٙ عٕف ُٚزٓٗ انؼًم ثٓب ثؼذ اَ

نسؼ اظسح١ةٔةذ ٌطالت بٌفسلد بٌٕٙةئ١د ٚاغسبء ِسبغعد  بخ١ٍد ٚخةزغ١د ٌٍحسٔةِع بٌدزبظٝ ٚبٌّمسزبذ بٌدزبظ١د جةٌى١ٍد  -

جسٔةِع بٌى١ٍد  ٌّسؾٍد بٌحىةٌٛز٠ٛض ٚأعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ِٚعة١ُٔٚٙ ٚبٌخس٠ػ١ٓ ٚأـؿةت بألعّةي إلظسطالر ءزبئُٙ ـٟ

 ضُ زُ عسق زمةز٠س٘ة عٍٝ ِػةٌط بأللعةَ ِٚػٍط بٌى١ٍد إلزخةذ بإلغسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١د ٚبٌسٟ زُ ِٕٙة: 
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 زُ الةـد جعك بٌّٛلٛعةذ بٌسدز٠ع١د بٌٝ جعك بٌّمسبزذ ٌسؽط١د بإلزػة٘ةذ بٌؿد٠طد ـٝ جعك بٌعٍَٛ بٌّخسٍفد. -

ٌعٍّةء ٚزّطً ٔمةنة  جؿط١د ِعسمح١ٍد ١ٌّةزض بٌطةٌث بٌحؿص ٠ٚفحؽ ٠سُ عًّ جؿٛش ٚبٔؽطد ـٝ جعك بٌٕمةن بٌسٝ زؽؽً ب -

 عٍٝ  زب٠ٍد جّعسػدبذ بٌعٍُ.

٠سُ عًّ ِئزّس عٍّٟ نالجٟ وً عةَ ٠سمّٓ ِٕةلؽد بٌعد٠د ِٓ بٌّٛلٛعةذ بٌسٟ زؽطٟ ِٛلٛعةذ جؿط١د ِعسمح١ٍد أٚ  -

 جعك بإلزػة٘ةذ بٌؿد٠طد ـٟ بٌعٍَٛ. 

 –ٌٍحسٔةِع ٚبٌّمسزبذ ـٝ عًّ خطد ٌٍسؿع١ٓ ٚبٌسؿد٠ص ٚبٌسط٠ٛس زؽًّ ؼسبء أغٙصخ ؾد٠طد ٠سُ بظسخدبَ بٌسمةز٠س بٌع٠ٕٛد  -

 –زؾالذ ع١ٍّد ٚش٠ةزبذ ١ِدب١ٔد ٌّصبزر بالٌحةْ ِٚفةٔ  بالٌحةْ ٚبٌٍؿَٛ ٚبٌّصبزر بٌعّى١د ِٚفةٔ  بالعالؾ ٚؼ١س٘ة 

 زط٠ٛس ٚظةئً ٚأظة١ٌث بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ بٌّعسخدِد. -عًّ اِسؿةٔةذ  ٚز٠د 

 

 يؤششاد فبػهٛخ انجشَبيج انزؼهًٛٙ: 9/3/3

 ٚزى لٛبط يؤششاد فبػهٛخ انجشَبيج انزؼهًٛٗ ػجش:

 .(9/3/3/1ي زطٛز أعدب  بٌطالت بٌٍّسؿم١ٓ جةٌحسٔةِع بٌدزبظٝ خالي بٌعٕٛبذ بٌخّط بٌّةل١د  -

 .(9/3/3/2ي  زطٛز ٔعث بٌٕػةؼ ـٝ بٌفسق بٌدزبظ١د بٌّخسٍفد ٌٍحسٔةِع بٌدزبظٝ خالي بٌعٕٛبذ بٌخّط بٌعةجمد -

زُ ِٕةلؽد بٌّئؼسبذ بٌخةـد جٕعث بٌٕػةؼ ـٝ بٌفسق بٌدزبظ١د بٌّخسٍفد ـٝ ِػٍط ؼاْٛ بٌسع١ٍُ ٚبٌطالت ِٚػٍط بٌى١ٍد  -

 (.9/3/3/3ٌالظسفة خ ِٕٙة ـٝ ش٠ة خ ـةع١ٍد بٌحسٔةِع بٌدزبظٝ ي

دِد بٌّػسّ  جةٌى١ٍد ٚ........بٌخ زؤ١ً٘ بٌطالت ٌعٛق بٌعًّ عحس عًّ   ٚزبذ زدز٠ح١د عٍٝ جعك بٌسخففةذ بٌدل١مد ٚ خ -

 (.9/3/3/4ي

ٚظٛؾ ٠سُ أؽةء لٛبعد ج١ةٔةذ ٌخس٠ػٝ بٌى١ٍد ٌم١ةض ِعسٜٛ زلة ِٕظّةذ ظٛق بٌعًّ عٓ خس٠ع بٌى١ٍد ٚب٠مة ِعدالذ  -

 بٌسٛظ١ؿ.
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 إعزشارٛجٛخ انزؼهٛى ٔانزؼهى : -10/1

 رٕافش إعزشارٛجٛخ نهزؼهٛى ٔانزؼهى: -10/1/1

.   2016/ 1/  17جسةز٠خ  361( اعسّدذ ـٟ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ 10/1/1/1اظسسبز١ػ١د ٌٍسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ ي زسحٕٝ بٌى١ٍد

( زسمّٓ اظسسبز١ػ١ةذ ِسٕٛعد ٌٍسدز٠ط ٚأ٘دبـة  ٚبلؿد ٌع١ٍّد بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ ٌسؿمك أ٘دبؾ بٌحسبِع بٌسع١ّ١ٍد 10/1/1/2ي

عٍُ بٌّعسخدِد ٚـمة ٌطح١عد بٌحسٔةِع ٚنح١عد ِمسزبزٗ ٚأعدب  بٌطالت ٚجةٌسةٌٟ  زؿمك بٌى١ٍد زظةٌسٙة ٚزخسٍؿ بظسسبز١ػ١ةذ بٌس

ٚزسسبٚؼ ج١ٓ بٌسع١ٍُ بٌسفةعٍٟ ٚبٌسع١ٍُ بٌربزٟ ٚبٌسع١ٍُ بٌسػس٠حٟ ٚبٌسع١ٍُ بٌؽ١س ِحةؼس ٚ بٌسع١ٍُ بٌّحةؼس ٚؾً بٌّؽىالذ 

بٌسمةز٠س.......بٌخ ٠ٚسُ زٛض١ك زٍه ٚبٌسدز٠ث ب١ٌّدبٟٔ يبٌف١فٟ( ٚبٌمٛبـً بٌطح١د بٌح١طس٠د ٚبٌسؾالذ بٌّٕٙػ١د ٚوسةجد 

بالظسسبز١ػ١ةذ ـٝ زٛـ١ؿ بٌّمسزبذ ٚزٛـ١ؿ بٌحسبِع جؿ١ص الزسؽ١س ِ  زؽ١١س عمٛ ١٘اد بٌسدز٠ط بٌّعاٛي عٓ بٌسدز٠ط 

ٚلد ؼةزن ـٟ اعدب  بإلظسسبز١ػ١د بألنسبؾ بٌّع١ٕد ِٓ بٌعة خ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚ ب١ٌٙاد بٌّعةٚٔد ٚبٌطالت ٚ بٌػٙةذ 

(  ٚزُ بعدب  خطد زٕف١ر٠د ٌٍسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ ٚبعسّة ٘ة ـٟ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ ١10/1/1/3د وةٌٛؾدبذ بٌطح١د بٌح١طس٠د ي بٌخةزغ

 .(10/1/1/4ي 2016/ 17/1جسةز٠خ  361

 

 يشاجؼخ إعزشارٛجٛخ انزؼهٛى ٔانزؼهى:  -10/1/2

 ظسح١ةٔةذ الظسطالر ءزبء غ١ّ  بنسبؾ عًّ ب-1( زسمّٓ:10/1/2/1زٛغد ء١ٌد ٌّسبغعد اظسسبز١ػ١د بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ ي

بٌع١ٍّد بٌسع١ّ١ٍد يأعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚب١ٌٙاد بٌّعةٚٔد بٌطالت بٌخس٠ػ١ٓ ٚغٙةذ عًّ ؼاْٛ بٌسع١ٍُ ٚبٌطالت ِٚػٍط 

عمد ٚزغ عًّ ألعمةء١٘اد -2بٌى١ٍد( ٚزؿ١ًٍ ٔسةئع ٘رٖ بالظسح١ةٔةذ ٚبالظسفة خ ِٕٙة ـٟ بزخةذ بالغسبءبذ بٌسفؿ١ؿد .

عٓ بالظسسبز١ػ١ةذ بٌسع١ّ١ٍد بٌّخسٍفد بٌّعسخدِد جةٌى١ٍد ضُ ِٕةلؽسٙة ٚبخس١ةز أٔعث بٌطسق بٌّالئّد بٌسٟ ٠ػث  بٌسدز٠ط

عًّ بغسّةعةذ  ٚز٠د ألعمةء ـس٠ك ِع١ةز بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ ٌّٕةلؽد -3بزحةعٙة ـٟ بٌسدز٠ط ٚبٌسم٠ُٛ ٌطالت بٌى١ٍد   . 

ظسحةٔةذ جّة ٠سٛبـك ِ  ءزبء أنسبؾ بٌع١ٍّد بٌسع١ّ١ٍد ٚبزخةذ بإلغسبءبذ زٛـ١ةذ ٚزغ بٌعًّ ٚٔسةئع بٌسؿ١ًٍ بإلؾفةئٟ ٌإل

بعدب  زمس٠س ظٕٛٞ يزمس٠س بٌفةع١ٍد بٌسع١ّ١ٍد( عٓ ٔسةئع بإلِسؿةٔةذ ِسمّٕد زم٠ُٛ بٌطالت ي  بخً بٌسمس٠س -4بٌسفؿ١ؿ١د ٌٙة. 

سؿة١ٔد بٌسٟ زُ زؽى١ٍٙة ٚبعسّة ٘ة جّػٍط بٌى١ٍد زلُ بٌعٕٛٞ ٌٍى١ٍد( ٚزم١١ُ بٌٛزلد بالِسؿة١ٔد ي جٛبظطد ٌػٕد ٌسم١١ُ بٌٛزلد بإلِ

٠سُ زؿد٠ص بٌخطد بإلظسسز١ػ١د ٌٍسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ جٕةء عٍٝ بٌّسبغعد بٌدبخ١ٍد يءزبء أنسبؾ -5    2016-1-17(   جسةز٠خ 361ي

بٌؿةـٍد عٍٝ بإلعسّة   بٌع١ٍّد بٌسع١ّ١ٍد ٌٚػٕد ِع١ةز بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ( ٚبٌخةزغ١د يِٓ لحً ِسخفف١١ٓ ـٟ بٌى١ٍةذ بٌّٕةظسخ
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ٚلد لةِر بٌى١ٍد جٕةء  عٍٝ ِة غةء جسمس٠س  اعالْ بإلظسسز١ػ١د بٌّؿدضد عٍٝ ِٛل  بٌى١ٍد.-6 ٌٍحسبِع بٌسع١ّ١ٍد ٚبٌّمسزبذ(

جب زبظ زمةز٠س ِسةجعد بٌخطد بإلظسسبز١ػ١د جةٌى١ٍد  ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ ٚبالعسّة بٌّسبغعد بٌخةزغ١د ِٓ 

  .(10/1/2/2ي

 

 أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى: -10/1/3

  زٛغد لٛبئُ جؤظة١ٌث بٌسع١ٍُ ٚ بٌسعٍُ عٍٟ ِعسٛٞ بٌّمسزبذ ِٚة زؿممٗ ِٓ ِخسغةذ زع١ّ١ٍد ِعسٙدـد ِػّعد ٌىً جسبِع

ىالذ ؾً بٌّؽٚبٌى١ٍد زسمّٓ بٌسع١ٍُ بٌسفةعٍٟ ٚبٌسع١ٍُ بٌربزٟ ٚبٌسع١ٍُ بٌسػس٠حٟ ٚبٌسع١ٍُ بٌؽ١سِحةؼس ٚ بٌسع١ٍُ بٌّحةؼس 

( اعسّدذ ـٟ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ 10/1/3/1ٚبٌسدز٠ث ب١ٌّدبٟٔ يبٌف١فٟ( ٚبٌمٛبـً بٌطح١د بٌح١طس٠د ٚوسةجد بٌسمةز٠س.......بٌخ ي

(  ٚزؿسؾ بٌى١ٍد عٍٝ ؾص بٌطالت عٍٝ بٌسعٍُ بٌربزٟ ٠ٚسمؽ ذٌه ِٓ خالي 10/1/3/2ي   2016/ 1/  17جسةز٠خ  361

ضُ عمد ٚزغ عًّ ٌٍعة خ . (10/1/3/3جعك بٌّمسزبذ ي ِِٓٛبل١  ِخسةزخ زى١ٍؿ بٌطالت جعًّ أجؿةش ِٚمةالذ ـٟ 

( ،ٚزُ زص٠ٚد بٌّىسحد جآ١ٌد بإلزفةي جةٌّىسحد بٌسل١ّد ٚ 10/1/3/4أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٌفمً ِٙةزبذ بٌسدز٠ط ٚز١ّٕٙةي

جؽحىد بٌّعٍِٛةذ بٌد١ٌٚد ِعًّ ٌٍؿةظث ب٢ٌٟ ٌٍطالت ِسفً بعدب   غةزٞ وّة ؼحىد بٌّعٍِٛةذ بٌد١ٌٚد ٚخدِد بٌسف٠ٛس،

٠سُ عًّ لٛبـً نح١د ج١طس٠د ٚش٠ةزبذ ١ِدب١ٔد بٌٝ  -2(،٠10/1/3/5س١ؽ ـسـد  خٛي بٌطالت عٍٟ ؼحىد بٌّعٍِٛةذ ي

بٌٛؾدبذ بٌح١طس٠د  بخً ٔطةق بٌّؿةـظد بٌسةجعد ٌٙة بٌى١ٍد جةٌسٕع١ك ِ  ِد٠س٠د بٌطث بٌح١طسٞ ٚذٌه ٌسعس٠ؿ بٌطالت عٍٝ 

( 10/1/3/6حُٙ عٍٝ و١ف١د بغسبء بٌسؽخ١ؿ ب١ٌّدبٟٔ ٌٙرٖ بٌؿةالذ ٚبٌطسق بٌّخسٍفد ٌعالغٙة يبٌؿةالذ بٌّسل١د ٚزدز٠

ٚورٌه عًّ زؾالذ ع١ٍّد بٌٝ بٌّصبزر ِٚفةٔ  بٔسةظ بٌٍؿَٛ ٚبالٌحةْ ٚؼسوةذ بال ٠ٚد ِٚصبزر بٌعّى١د ٚورٌه ش٠ةزبذ 

عمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚظةعةذ بإلزؼة  بألوة ٠ّٟ اعالْ بٌعةعةذ بٌّىسح١د أل -3(.  10/1/3/7 ٚز٠د بٌٝ ِػةشز بٌّؿةـظد ي

زص٠ٚد بٌّىسحد جعد  ِٓ بٌّسبغ  بٌم١ّد ـٟ وً بٌحسبِع  -4(، 10/1/3/8عٍٟ ؾػسبذ بٌعة خ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ي 

ٚلد لةِر بٌى١ٍد جٕةء   (.٠10/1/3/10مَٛ بٌطالت جعًّ عسٚق زمد١ّ٠د ـٟ ِػةالذ بٌدزبظد ي-5 ،(10/1/3/9بٌدزبظ١د ي 

جعمد ٚزؼد عًّ ٌطالت ِسؾٍد  ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ ٚبالعسّة ٝ ِة غةء جسمس٠س بٌّسبغعد بٌخةزغ١د ِٓ عٍ

بٌحىةٌٛز٠ٛض ٌعسق بظسسبز١ػ١ةذ بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ بٌسٟ زسحٕة٘ة بٌى١ٍد ِ  بٌعٍُ أْ ذٌه ٠سُ ظ٠ٕٛة  ِ  جدب٠د وً عةَ  زبظٟ 

. ورٌه زُ ب زبظ ِففٛـد ِالئّد أظة١ٌث بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ بٌّعسخدِد  بخً زٛـ١ؿ (10/1/3/11يجةٌسٕع١ك ِ  بزؿة  بٌطالت  

 (.10/1/3/12ِمسز بٌّة خ ـٟ ِسؾٍد بٌحىةٌٛز٠ٛض ي

 

 انغٛبعبد انًزجؼخ فٙ انزؼبيم يغ يشكالد انزؼهٛى:  -10/2

 يشكالد انزؼهٛى: -10/2/1

 ُال -1ٚبٌسعٍُ ِٚٓ ضُ ؾفس٘ة ٚازمؽ أٔٙة زسٍخؿ ـٟ  ٠سُ نسؼ اظسح١ةْ جٕٙة٠د وً ـفً  زبظٟ ٌسـد ِؽىالذ بٌسع١ٍ

ال زطحك -3ال ٠ٛغد جةٌى١ٍد خطد  عُ ـؿٟ  ٌٍطالت   -2زطحك بٌى١ٍد ء١ٌةذ ٚبلؿد ٌٍسعةًِ ِ  بٌؽىةٚٞ ٚبٌّمسسؾةذ.
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سخدبَ ال زسٛبـس ـٟ ِىسحد بٌى١ٍد أِةوٓ وةـ١د ٌإلنالر ٚبظ-4ء١ٌةذ ٚبلؿد ٌدعُ بٌطالت بٌّسفٛل١ٓ ٚبٌّسعطس٠ٓ جةٌى١ٍد. 

ال زسٕةظث ِعةؾد بٌمةعةذ - 6الزسعُ ظ١ةظد بٌى١ٍد جةٌّسٚٔد ـٟ بٌسعةًِ ِ  ِؽىالذ بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ ٌٍطالت.-5بإلٔسسٔر. 

 الزسٛبـس ـٟ بٌى١ٍد بٌسػ١ٙصبذ ٚبٌٛظةئً بٌسع١ّ١ٍد بٌّٕةظحد.-7ٚبٌّدزغةذ ِ  أعدب  بٌطالت. 

 ٌ ٍسعةًِ ِ  بٌؽىةٚٞ ٚبٌّمسسؾةذ  ـمةِر ب بزخ بٌى١ٍد جسخف١ؿ ٚلد زُ ِٕةلؽد ِؽىٍد عدَ زطح١ك بٌى١ٍد ١ٌ٢ةذ ٚبلؿد

ـٕدٚق ؼىةٜٚ  ِٚمسسؾةذ ٠سح  ع١ّد بٌى١ٍد ٚءخس جةٌّىسحد ، وّة زُ زخف١ؿ زبجه زؽعحٟ عٍٝ ِٛل  بٌى١ٍد بإلوسسٟٚٔ  

زطح١ك ء١ٌةذ  (  . ٚـ١ّة ٠سعٍك جعدَ ٚغٛ  خطد  عُ ـؿٟ  ٌٍطالت جةٌى١ٍد  ٚعد10/2/1/1ٌَسٍمٟ بٌؽىةٜٚ ٚبٌّمسسؾةذ ي

ٌٍدعُ بٌطالجٝ زُ زٛض١مٙة ٚبعسّة ٘ة جّػٍط بٌى١ٍد  خطد ٚبلؿد ٌدعُ بٌطالت بٌّسفٛل١ٓ ٚبٌّسعطس٠ٓ جةٌى١ٍد  ـسُ بلسسبؼ 

 بٌطالت بٌػد  ٚاعةٔد بٌطالت ٚزٛغ١ٗ ازؼة  ٔظُ بٌفؿ١د ٚ بٌّة ٞ ٚبٌسعة٠د بألوة ٠ّٟ ٚبٌدعُ ( زسمّٓ بٌدع10/2/1/2ُي

 بٌّسفٛل١ٓ. ٌٍطالت بٌّةٌٟ بٌدعُ بٌٛبـد٠ٓ ٚ تبٌطال بٌّسعطس٠ٓ ٚزعة٠د

   سُ بزخةذ لسبز ِٓ لحً ع١ّد بٌى١ٍد جّد ـسسخ ظ١أِة ِؽىٍد عدَ زٛبـس أِةوٓ وةـ١د جّىسحد بٌى١ٍد ٌإلنالر ٚبظسخدبَ بإلٔسسٔر

(، أِة 10/2/1/3الزةؾد بٌفسـٗ ٌػ١ّ  بٌطالت ٌالظسفة ٖ ِٓ خدِةذ بٌّىسحد بٌّسةؾد يؾسٝ بٌعةعد بٌخةِعد  عًّ بٌّىسحٗ 

ِؽىٍد عدَ بزعةَ ظ١ةظد بٌى١ٍد جةٌّسٚٔد ـٟ بٌسعةًِ ِ  ِؽىالذ بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ ٌٍطالت ـمد زُ نسؼ بٌّؽىٍد عٍٝ ٚو١ً 

ع١ٍٗ زُ بالزفةق عٍٝ بؼسبن بٌطالت ـٟ ٚل  غدبٚي بإلِسؿةٔةذ بٌع١ٍّد ٚبٌٕظس٠د  ببٌى١ٍد ٌؽاْٛ بٌطالت ٚبٌسع١ٍُ ٚجٕةء

عٍك جّؽىٍد عدَ زٕةظث ِعةؾد بٌمةعةذ ٚبٌّدزغةذ ِ  أعدب  بٌطالت ـمد زُ بعة خ زٛش٠  ( ، ٚـ١ّة ٠س10/2/1/4ي

ِؿةلسبذ  بٌطالت جةٌفسق بٌخّعد بٌّخسٍفد جٕةء عٍٝ عد  بٌطالت ٌىً ـسلد جؿ١ص زسٕةظث بٌّعةؾد بٌّسةؾد ِ  عد  نالت 

سق أظحٛع١ة  جّحٕٝ بٌى١ٍد بٌػد٠د جؽسق ب١ًٌٕ بٌفسلد  بخً لةعد بٌّؿةلسبذ ِ  بألخر ـٟ بإلعسحةز جدء بٌدزبظد ٌحعك بٌف

(، أِة ِؽىٍد عدَ زٛبـس بٌسػ١ٙصبذ ٚبٌٛظةئً بٌسع١ّ١ٍد بٌّٕةظحد ـٟ بٌى١ٍد ـمد زُ زص٠ٚد بٌمةعةذ ٚبأللعةَ بٌع١ٍّد 10/2/1/5ي

س٠مد بٌّخسٍفد جةٌى١ٍد جٛظةئً عسق ٚؾةظحةذ ء١ٌد ِؿٌّٛد ٌعٌٙٛد عسق بٌّؿةلسبذ ٚزٛـ١ً بٌّعٍِٛةذ ٌٍطالت جط

ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ ٚلد لةِر بٌى١ٍد جٕةء  عٍٝ ِة غةء جسمس٠س بٌّسبغعد بٌخةزغ١د ِٓ  (.10/2/1/6ظٍعد ي

(. أ٠مة  بعسّدذ 10/2/1/7جةعدب  زٛـ١ؿ جسبِع ِٚمسزبذ بٌسدز٠ث بٌف١فٟ ٌسطح١مٙة  ـٟ الئؿد بٌى١ٍد بٌػد٠دخ. ي ٚبالعسّة 

(. ورٌه زُ بٌسؤو١د عٍٝ 10/2/1/8عٙة زلُ جسةز٠خ  ٚزُ بعالٔٙة ٌٍطالت ٚعٍٝ ِٛل  بٌى١ٍدي٢ئؿد بٌسظٍّةذ جةٌى١ٍد جّػٍ

بٌعة خ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط جمسٚزخ اعالْ بٌعةعةذ بٌّىسح١د ٌٍطالت ٚزؿف١ص بٌطالت ع١ٍٙة ٚزفع١ٍٙة ِ  جدب٠د بٌعةَ 

عٓ بٌعةَ  2014/2015ٌٕػةؼ ـٟ بٌعةَ بٌدزبظٟ (. أِة ـ١ّة ٠خؿ ِؽىٍد زٕةلؿ ٔعحد ب10/2/1/9بٌدزبظٟ ٚزىسبز بٌسٕح١ٗ ي

 ـبْ ذٌه ٠عصٜ بٌٝ أْ ٘رٖ بٌدـعد ٘ٝ  ـعد بٌفسبغ جةٌطة٠ٛٔد بٌعةِد. 2013/2014بٌعةجك 

 

 يشدٔد انغٛبعبد انًزجؼخ فٙ حم انًشكالد: -10/2/2

  ٔٙة٠د وً ـفً  زبظٟ ضُ ( 10/2/2/1ِي٠سُ نسؼ اظسح١ةْ ٌدزبظد ِدٞ بٌسؿعٓ بٌٕةزع ِٓ زطح١ك ظ١ةظةذ بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ 

٠سُ زـ  زمس٠س جٗ اٌٟ ظ١ة خ ع١ّد بٌى١ٍد ٌٍعسق عٍٟ ِػٍط بٌى١ٍد ٚازخةذ بإلغسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١د. ٚلد لةِر بٌى١ٍد جٕةء  عٍٝ 

ِة غةء جسمس٠س بٌّسبغعد بٌخةزغ١د ِٓ ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ ٚبالعسّة  جعًّ  زبظةذ ٌٛل  ظ١ةظةذ ٌٍسؽٍث 
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نسؼ بظسح١ةٔةذ عٓ ِدٜ بٌسلة عٍٝ ظ١ةظةذ بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ بٌّسحعد ٚجٕةء عٍٝ الذ بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ عٓ نس٠ك عٍٝ ِؽى

ازخةذ بإلغسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١د ـٟ ٘رب بٌؽؤْ ـعٍٝ ظح١ً ٔس١ػد زؿ١ًٍ بالظسح١ةٔةذ ٠سُ ٚل  خطد ٌسؿع١ٓ ٔمةن بٌمعؿ ٚ

ظةي ٔسةئع زٍه بإلظسح١ةٔةذ ٌأللعةَ بٌّع١ٕد ٌعًّ خطد عًّ وً عةَ بٌّطةي ٠سُ زؿ١ًٍ بإلظسح١ةٔةذ بٌطالج١د ـٟ وً ِة خ ٚاز

(. ورٌه  لةِر بٌى١ٍد جٕةء  عٍٝ ِة غةء جسمس٠س بٌّسبغعد بٌخةزغ١د ِٓ ب١ٌٙاد 10/2/2/2 زبظٟ ِٛلؿد ـٟ زمس٠س بٌّمسز ي

جبغسبء بٌسؿ١ًٍ بإلؾفةئٟ ٌٕسةئع بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ ٚبالعسّة  جسى١ٍؿ بٌع١د ٚو١ً بٌى١ٍد ٌؽاْٛ بٌطالت ٚبٌسع١ٍُ 

بإلِسؿةٔةذ بٌٕٙةئ١د عٍٝ أْ ٠سُ زٛش٠عٙة عٍٝ بأللعةَ بٌّع١ٕد جةٌى١ٍد ؾسٝ ٠سعٕٝ ٌٙة بزخةذ بإلغسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١د ٚزط٠ٛس 

(. أ٠مة ِمةزٔد ٔسةئع بالظسح١ةٔةذ جةألعٛبَ بٌعةجمد عٓ نس٠ك ٌػٕد بالظسح١ةٔةذ جةٌى١ٍد 10/2/2/3بٌحسبِع ٚبٌّمسزبذ ي

 (.10/2/2/4ي

 

 ثشايج انزذسٚت انًٛذاَٙ نهطالة)انزذسٚت انصٛفٙ(: -10/3

 ثشايج انزذسٚت انًٛذاَٙ )انزذسٚت انصٛفٙ(: -10/3/1

٠سُ بٌسدز٠ث بٌف١فٟ عٍٝ ِدٜ ظسد أؼٙس ِٛشعد عٍٝ أظةض ؼٙس٠ٓ جعد أ بء بِسؿةٔةذ بٌعٕد بٌدزبظ١د بٌطةٌطد ٚؼٙس٠ٓ جعد 

(. ٠ٚسُ بٌسدز٠ث ـٟ بٌّعةًِ ِٚعة٘د ٠10/3/1/1ٓ جعد أ بء بِسؿةْ بٌفسلد بٌخةِعد يأ بء بِسؿةْ بٌفسلد بٌسبجعد ٚ ٚؼٙس

بٌحؿٛش بٌح١طس٠د ٚبٌّعسؽف١ةذ بٌح١طس٠د ٚبٌّػةشز ِٚعةًِ بٌسلةجد عٍٝ بألؼر٠د ٚبٌفؿد بٌعةِد ٚورٌه جبؾدٜ بٌّعسؽف١ةذ 

(  ٚزىْٛ ـسسبذ 10/3/1/2٘سّةَ بٌطسٚخ بٌؿ١ٛب١ٔد يبٌح١طس٠د بٌػةِع١د أٚ بٌٛؾدبذ بٌح١طس٠د أٚ ِة ٠ّةضٍٙة ٚؼ١س٘ة ِٓ أِةوٓ ب

بٌسدز٠ث زؿر بؼسبؾ بٌعة خ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚبٌّسخفف١ٓ جٛبل  ظر ظةعةذ ع١ٍّد ١ِٛ٠ة  ٠ٚؿد  ِػٍط بٌى١ٍد 

ت (،  ٠ٚسُ ل١ةض ِدٜ ـةع١ٍد بٌسدز٠ث عحس بظسٕح١ةٔةذ ٌٍطال10/3/1/3لٛبعد زٛش٠  بٌطالت عٍٝ أِةوٓ بٌسدز٠ث بٌّخسٍفد ي

( ٚجٕةء ع١ٍٙة ٠سُ بزخةذ 10/3/1/4ٚبٌمةئ١ّٓ جةٌسدز٠ث ٚأعمةء بٌّػسّ  بٌّدٟٔ ـٟ بألِةوٓ بٌسٟ ٠سُ ـ١ٙة بٌسدز٠ث ي

بإلغسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١د بٌالشِد ، ٘رب ٠ٚعد بغس١ةش بٌسدز٠ث بٌف١فٟ جٕةء عٍٝ بٌالئؿد بٌدبخ١ٍد ٌٍى١ٍد ؼسنة  ِٓ ؼسٚن 

ب١ٌٙاد ٚلد لةِر بٌى١ٍد جٕةء  عٍٝ ِة غةء جسمس٠س بٌّسبغعد بٌخةزغ١د ِٓ  ، (10/3/1/5بٌؿفٛي عٍٝ ؼٙة خ بٌحىةٌٛز٠ٛض ي

جعًّ ش٠ةزبذ ١ِدب١ٔد ٌسدز٠ث بٌطالت يبٌفسلد بٌسبجعد ٚبٌخةِعد( ؾ١ص ؼةزوٛب ـٟ  بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ ٚبالعسّة 

عًّ ش٠ةزبذ  ٚز٠د ٚزؾالذ ع١ٍّد بٌٝ َ جةإللةـد بٌٝ ل١ةَ بٌى١ٍد  ج2017ؾٍّد ِىةـؿد بٔسؽةز بٌؿّٝ بٌمالع١د ـٟ ـ١ؿ 

ِٕٚسػةذ ٚعد  ِٓ ِفةٔ   بأل ٠ٚد  ٌٍؿَٛبٌػٙةذ ذبذ بٌفٍد جةٌع١ٍّد بٌسع١ّ١ٍد ِطً زؾٍد بٌٝ ِصبزر  ٠ٕة ِٚفةٔ  ؾٍٛبٟٔ 

لد (. 10/3/1/7ٚ(. ورٌه زُ بٌحدء جبٔؽةءع١ة خ ج١طس٠د ٍِؿمد جةٌى١ٍد ؾ١ص زُ بظسفدبز لسبز جٙرب بٌؽؤْ ي10/3/1/6يبالٌحةْ 

جةعدب  زٛـ١ؿ  ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ ٚبالعسّة لةِر بٌى١ٍد جٕةء  عٍٝ ِة غةء جسمس٠س بٌّسبغعد بٌخةزغ١د ِٓ 

، ٚزُ ا زبظ أظة١ٌث (10/3/1/8ٌػ١ّ  أللعةَ بٌى١ٍد  يجسبِع ِٚمسزبذ بٌسدز٠ث بٌف١فٟ ٌسطح١مٙة ـٟ الئؿد بٌى١ٍد بٌػد٠دخ 

( ، ٚزٚعٟ ِؽةزود بٌػٙةذ بٌخةزغ١د 10/3/1/9ٛـ١فةذ جسبِع بٌسدز٠ث بٌف١فٟ  يزم٠ُٛ بٌطالت بٌّسدزج١ٓ ـٟ ز

 ( .10/3/1/10ٚبٌمةئ١ّٓ جةٌسدز٠ث ـٟ زم١١ُ بٌسدز٠ث ي

 



 

 جامعة بنى سويف
طرىكلية الطب البي  

 

 
 

  

69 

 

 رمٕٚى انطالة: -10/4

 أعبنٛت رمٕٚى انطالة:  -10/4/1

ـٟ غٍعد ِػٍط بٌى١ٍد زؿسؾ بٌى١ٍد عٍٝ زٕٛر أظة١ٌث بٌسم٠ُٛ ٌم١ةض ِخسغةذ بٌسعٍُ بٌّعسٙدـد ٚبٌسٟ زُ اعسّة ٘ة 

( ٠ٚسمؽ ِٓ زٛـ١ؿ بٌّمسزبذ ٚغٛ  بخسحةزبذ ِسٕٛعد ِةج١ٓ ع١ٍّد ٚؼف١ٙد ٚزؿس٠س٠د ٠ٚسمؽ ِٓ 10/4/1/1ي

( ؾسؾ بٌى١ٍد أْ زمُ بٌٛزلد بإلِسؿة١ٔد بخسحةزبذ 10/4/1/2ِٛبـفةذ بٌٛزلد بالِسؿة١ٔد بٌسٝ أعسّدذ جّػٍط بٌى١ٍد ي 

ؼ١س٘ة ٚأْ ٠سُ بٌسؤود ِٓ زؿم١ك ِخسغةذ بٌسعٍُ بٌّعسٙدـد عحس زع١ٍُ ّٔٛذظ ٌٍٛزلد ِٛلٛع١د ٚ زبظد ؾةٌد ٚأظاٍد ِمة١ٌد ٚ

بإلِسؿة١ٔد ِٛلؽ جٗ ِخسغةذ بٌسعٍُ بٌّطٍٛت ل١ةظٙة ِٓ لحً أظسةذ بٌّة خ ٚ ّٔٛذظ ٌسٛـ١ؿ ِمسز ظ١ة زٗ ضُ ٠سُ ِٓ لحً 

بٌسؿمك ِٓ ٘رٖ بٌّخسغةذ ٚزـ  زٛـ١ةذ  (10/4/1/4( بٌّعسّدخ جّػٍط بٌى١ٍد ي10/4/1/3ٌػٕد زم١١ُ بٌٛزلد بإلِسؿة١ٔد ي

جٙة إلزخةذ بإلغسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١د ، ٘رب وّة ٠سُ بٌسؤود ِٓ عدبٌد بٌسم٠ُٛ عحس زع١ٍُ  ّٔةذظ ٌإلغةجد ٌٍعة خ أعمةء ١٘اد 

 ( ٠ٚسُ جعد بإلٔسٙةء ِٓ أعّةي بٌىٕسسٚالذ زٌٟٛ ٌػٕد ِسبغعد  بخ١ٍد ع10/4/1/5ًّبٌسدز٠ط  ِٛشعة  ع١ٍٙة بٌدزغةذ ي

ِسبغعد  بخ١ٍد ٌسفؿ١ؽ بألٚزبق بإلِسؿة١ٔد ٌٍسؤود ِٓ عدبٌد بٌسم٠ُٛ ٘رب ٚلد أظسؿدضر ء١ٌةذ ٌٍسؤود ِٓ عدبٌد بٌسم٠ُٛ  زسٍخؿ 

ٌىً ٚزلد اِسؿة١ٔد ٌػٕد ٌٍّسؿ١ٕٓ زسىْٛ ِٓ أظةزرخ بٌّمسزبذ بٌّسمّٕد جةٌٛزلد بإلِسؿة١ٔد ٚال ٠ٕفس  أظسةذ ٚبؾد -1ـٟ 

٠مَٛ وً ِّسؿٓ جسع١ٍُ ّٔٛذظ اغةجد ٌٛو١ً بٌى١ٍد ٌؽاْٛ بٌسع١ٍُ   -2جفٛزخ ِعسمٍد،  جٛل  أٚ زفؿ١ؽ ٚزلد اِسؿة١ٔد

زؽىً ـٟ وً لعُ ٌػٕد ٌسم١١ُ بٌٛزلد  -3ٚبٌطالت أٚ ٌٍػٕد ِؽىٍد  بخً لعّٗ ـٟ ذبذ ٠َٛ بإلِسؿةْ بٌخةؾ جّمسز ظ١ة زٗ، 

  زمس٠س ِٓ بٌٍػٕد اٌٟ ظ١ة خ ع١ّد بٌى١ٍد ِٕٚٗ اٌٟ ٠سـ-4بإلِسؿة١ٔد ٚل١ةض ِدٞ زٕٛر أظاٍسٙة ٚ اظس١فةئٙة ٌّخسغةذ بٌسعٍُ، 

٠سُ ؼفة٘د ِطةٌحد عمٛ ١٘اد بٌسدز٠ط ٌٍّسخ بألٌٟٚ جسم٠ُٛ أٚغٗ بٌمفٛز ضُ ٠سُ ازخةذ  -5عمٛ ١٘اد بٌسدز٠ط بٌّخسؿ،

ؿةٔةذ  ـبْ (.أِة  ـ١ّة ٠سعٍك جػدٚي بإلِس10/4/1/6بإلغسبء بٌسظّٟ ـٟ بٌخطٛخ بٌطة١ٔد ؾةي عدَ اٌسصبِٗ ٚزىسبز بٌمفٛز ي

ا بزخ بٌى١ٍد الزٕفس  جٛل  غدٚي بالِسؿةٔةذ ٚـمة ٌّة زسبٖ ٚلعٙة ـٟ ؾمٛز زئ١ط ازؿة  بٌطالت ٌػٍعد ِػٍط ؼاْٛ 

٠ٚسُ زٍمٝ أ٠د   (10/4/1/8ي. ـ١ّة ٠سعٍك جةالِسؿةٔةذ بٌؽف١ٙٗ غةزٞ بعدب  أ١ٌٗ ِعسّدخ (10/4/1/7بٌسع١ٍُ ٚبٌطالت ي

عد٠ً بٌػدٚي ٌّدخ أظحٛر ١ٍ٠ٙة اعالْ بٌػدٚي جفٛززٗ بٌٕٙةئ١د لحً جدء بالِسؿةٔةذ ٠ٚسُ بلسسبؾةذ ِٓ بألظةزرخ أٚ بٌطالت جس

جٕةءب عٍٝ ظ١ةظد  اعالٔٗ جةأللعةَ ٌٚٛؾةذ بإلعالٔةذ جةٌى١ٍد ٚعٍٝ بٌّٛل  بإلٌىسسٚٔٝ ٌٍى١ٍد ، ٠سُ جعد٘ة ـسؽ  جةت بٌسظٍُ

ْ بٌسع١ٍُ ٚبٌطالت ٠ٚسٍمٝ بٌطةٌث ز ب عٍٝ زظٍّٗ جؿد ِٓ خالي ا بزخ ؼاٛ (10/4/1/9جعد اعالْ بٌٕسةئع ي ِعٍٕٗ ٌٍسظٍُ

ألفٝ أظحٛع١ٓ ِٓ زةز٠خ زمد٠ُ بٌسظٍُ ٠ٚخطس جٕس١ػسٗ عحس ٌٛؾةذ بإلعالٔةذ ٚعحس اظسدعةئٗ ٌّىسث ؼاْٛ بٌسع١ٍُ ٚبٌطالت 

ٌإلظسفة خ ( ٚعسلٙة عٍٟ ِػٍط بٌى١ٍد 10/4/1/11(، ٘رب ٠ٚسُ زؿ١ًٍ ٔسةئع بإلِسؿةٔةذ ي10/4/1/10ٚ اِمةإٖ جةٌعٍُ ي

ِٕٙة ٚازخةذ بإلغسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١د ٘رب وّة ٠سُ زـ  زمةز٠س ِٓ زإظةء وً بٌىٕسسٚالذ اٌٟ ظ١ة خ ٚو١ً بٌى١ٍد ٌّٕةلؽسٙة ـٟ 

ِػٍط ؼاْٛ بٌسع١ٍُ ٚبٌطالت ِٚٓ ضُ زـ  زمس٠س عةَ جٙة اٌٟ ظ١ة خ ع١ّد بٌى١ٍد ٌعسلٙة عٍٟ ِػٍط بٌى١ٍد إلزخةذ 

ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ بٌى١ٍد جٕةء  عٍٝ ِة غةء جسمس٠س بٌّسبغعد بٌخةزغ١د ِٓ ٚلد لةِر  بإلغسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١د.

جٛل  جٕد ـٟ ٢ئؿد بٌى١ٍد بٌػد٠دخ ٠س١ؽ ٌٍطالت ِّةزظد بألٔؽطد بٌسع١ّ١ٍد ٚبٌسٟ ٠سُ زم١١ّٙة جدزغةذ ِؿد خ  ٚبالعسّة 
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ٌٍفسلس١ٓ بألٌٚٝ ٚبٌطة١ٔد ٚبٌطةٌطد  2016/2017ِعٝ ي زغةذ أعّةي بٌعٕد(ٚبٌسٟ زُ بٌعًّ جٙة جةٌفعً ِٕر بٌعةَ بٌػة

 (10/4/1/12ي

 

 اإليكبَبد انًزبحخ نهزؼهٛى ٔ انزؼهى: -10/5

 انًكزجخ: -10/5/1

( ٚلد وةٔر بٌى١ٍد زعًّ عٍٟ بٌسؽٍث جفٛزخ ِئلسد 10/5/1/1جةٌٕعحد ٌعد  بٌطالت جةٌى١ٍد ؼ١س ِٕةظحد ي  ِعةؾد بٌّىسحد 

ِد ـسسخ عًّ بٌّىسحد اٌٝ بٌخةِعد ِعةء جدال ِٓ بٌطةٌطد ٌسم١ًٍ  -1بٌؿٍٛي ؼ١س بٌسم١ٍد٠د ِٕٙة  عٍٟ ٘رٖ بٌّؽىٍد جّػّٛعد ِٓ

ازةؾد بٌدخٛي عٍٟ ؼحىد بٌّعٍِٛةذ عحس عًّ ِعًّ ِخفؿ ٌٍؿةظث ب٢ٌٟ خةزظ  -2ٚ  (10/5/1/2وطةـد بٌطالت ي 

( ٘رب وّة ٠ٛغد 10/5/1/4ٌّىسحد بٌسل١ّد ي زص٠ٚد بٌّىسحد جآ١ٌد بإلزفةي جة -3(، 10/5/1/3بٌّىةْ بٌّخفؿ ٌٍّىسحد ي 

( ، 10/5/1/5ظػالذ ٚاؾفةءبذ ألعدب  بٌّعسف١د٠ٓ ِٓ بٌّىسحد ِٓ بٌطالت ٚ ب١ٌٙاد بٌّعةٚٔد ٚ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ي 

( ، ٘رب ٚال ٠ٛغد ٔمؿ ـٝ أعدب  أخفةئٝ 10/5/1/6وّة ٠سُ ؼسبء ِػّٛعةذ ِٓ بٌىسث بٌؿد٠طد ٌٍّىسحد جؽىً  ٚزٞ ي 

ةذ ِٓ بٌعة١ٍِٓ جةٌّىسحد ِٚعظُّٙ ِٓ خس٠ػٟ لعُ ٚضةئك ِٚىسحةذ جى١ٍد ب٢ بت ُٚ٘ ؾةـٍْٛ عٍٟ  ٚزبذ زؤ١ٍ١٘د بٌّىسح

ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ ٚلد لةِر بٌى١ٍد جٕةء  عٍٝ ِة غةء جسمس٠س بٌّسبغعد بٌخةزغ١د ِٓ  (.10/5/1/7ٚزدز٠ح١د ي 

(. 10/5/1/8عٓ نس٠ك بٌٙحةذ ٚبٌؽسبء ي 2010غ  ٚبٌىسث بٌع١ٍّد بٌؿد٠طد جعد عةَ جسص٠ٚد بٌّىسحد جعد  ِٓ بٌّسب ٚبالعسّة 

ورٌه زُ عمد ٚزؼد عًّ ٌطالت بٌى١ٍد  جّسؾٍد بٌحىةٌٛز٠ٛض ٌسدز٠ث بٌطالت عٍٝ بٌسعػ١ً جةٌّىسحد بٌسل١ّد ٚجٕه بٌّعسـد 

سٚر بٌّىسحد بٌسل١ّد جػةِعد جٕٟ جٛبظطد ـس٠ك عًّ ِؽ 2018/2019بٌّفسٞ ـٟ بٌففً بٌدزبظٟ بألٚي ٌٍعةَ بٌػةِعٟ 

 (.10/5/1/9ظ٠ٛؿ ٚجّؽةزود وح١سخ ِٓ أـسب  و١ٍةذ بٌػةِعد بٌّخسٍفد ي

 

 لبػبد انذساعخ ٔ انًؼبيم: – 10/5/2

زؿسؾ بٌى١ٍد عٍٝ ؾعٓ بظسؽالي بٌّدزغةذ ٚلةعةذ بٌسدز٠ط ٚبٌّعةًِ ٚبٌسؤود ِٓ ِالءِسٙة ألعدب  بٌطالت ؾ١ص ٠سُ 

جؿ١ص زعسمحً بٌّدزغةذ أعدب  بٌطالت بٌّٕةظث ٌّعةؾسٙة، ٚزُ بـسسةؼ ِمس بٌى١ٍد بٌػد٠د جؽسق ب١ًٌٕ اعدب  بٌػدبٚي بٌدزبظ١د 

أِة ـ١ّة  (10/5/2/1يٌمّةْ بٌسؤود ِٓ اظس١فةء بٌّعة١٠سعٍٝ أْ زسُ بٌدزبظد ٌٍفسق بٌّخسٍفد جىال بٌّح١١ٕٓ بٌمد٠ُ ٚبٌػد٠د  

زُ بٌسؽٍث ع١ٍٙة عٓ نس٠ك زمع١ُ عدَ ِالءِسٙة ألعدب  بٌطالت ـمد ٠سعٍك جةٌّعةًِ ـٕظسب  ٌمٍد بٌّعةؾةذ بٌخةـد جٙة ٚ

(، ٘رب ٚلد زُ زص٠ٚد وً بٌمةعةذ ٚبٌّدزغةذ 10/5/2/2نةٌحة  ي 40بٌطالت ـٟ بٌعىةؼٓ بٌع١ٍّد عٍٟ ِػّٛعةذ الزص٠د عٓ 

ص٠ٚد بٌّعةًِ جّػّٛعد جةإللةـد اٌٟ أغٙصخ بٌسى١١ؿ أٚ بٌّحس بذ وّة زُ ز ٚغةزٞ اظسىّةي زص٠ٚد بٌّعةًِ  جؽةؼةذ عسق

(ٚزُ زخف١ؿ ٚؾدخ ٌٍف١ةٔد زُ زؽى١ٍٙة لةِر جعًّ ـ١ةٔد ٌٍعد٠د ِٓ بألغٙصخ 10/5/2/3ِس١ّصخ ِٓ بألغٙصخ بٌؿد٠طد ي

ٚلد لةِر بٌى١ٍد جٕةء  عٍٝ ِة غةء جسمس٠س بٌّسبغعد بٌخةزغ١د ِٓ ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ ٚبالعسّة  (. 10/5/2/4ي

١ةٔد ٌألغٙصخ جةٌى١ٍد عٓ نس٠ك زٛـ١س أ ٌد عٍٝ عًّ ٘رٖ بٌف١ةٔد ِٓ خالي بإل بزخ بٌٕٙدظ١د جةٌى١ٍد جسفع١ً خطد بٌف

 (10/5/2/5ي
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 سضب انطالة: -10/6

 لٛبط ٔرمٛٛى سضب انطالة: -10/6/1

بٌح١ةٔةذ (  ٠ٚسُ زؿ١ًٍ 10/6/1/1 يزمَٛ بٌى١ٍد جسف١ُّ عدخ بظسح١ةٔةذ ٌم١ةض زلة بٌطالت عٓ غ١ّ  بٌخدِةذ بٌسع١ّ١ٍد  

بٌٛبز خ ٚزمدَ بٌٕسةئع ٌٛؾدخ بٌػٛ خ ٌعسلٙة عٍٝ ٌػٕد ؼاْٛ بٌسع١ٍُ ٚبٌطالت ِٚػٍط بٌى١ٍد إلزخةذ بإلغسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١د 

سبن بٌطالت ِ  ٚو١ً بٌى١ٍد ٌؽاْٛ بٌسع١ٍُ سبؼ ٝ لٛء ؼىةٜٚ بٌطالت عًّ:بالغسبءبذ بٌسة١ٌد بٌسٝ زّر ـ ِٚٓ أِطٍسٙة

              جدء بٌدزبظد ـٟ بٌّحٕٝ بٌػد٠د جؽسق ب١ًٌٕ ،(10/6/1/1يؿةٔةذ بٌع١ٍّد ٚبٌٕظس٠د ٚبٌطالت ـٟ بعدب  غدبٚي بالِس

                  عمد  ٚزبذ ٚٔدٚبذ عٓ بٌحؿص بٌعٍّٟ ٚغد٠د بٌسىٌٕٛٛغ١ة ،(10/6/1/3ِد ـسسخ عًّ بٌّىسحد ي ،(10/6/1/2 ي

عمد ٚزغ عًّ ٌسـ  ِٙةزبذ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط  ،(10/6/1/5 ي بٌطالجٟ ٚبإلزؼة  بٌدعُ بإل٘سّةَ جخطد ،(10/6/1/4 ي

ٌسفع١ً بٌّمسزبذ ٌٍطالت د ٚزغ عًّ م(، ع10/6/1/6 ي ـٟ بظسخدبَ أظة١ٌث بٌسع١ٍُ ٚبٌسعٍُ ٚزٛـ١ؿ بٌّمسزبذ

 .(10/6/1/7 ي بإلٌىسس١ٔٚد
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 .انًؼبَٔخ ٔانٓٛئخ انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء كفبٚخ  11/1

 .انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء 11/1/1

زؿسؾ بٌى١ٍد عٍٟ ( 11/1/1/1ي  7.7: 1ٟ٘   2018-2017ٔعحد بعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٌٍطالت ـٟ ِسؾٍد بٌحىةٌٛز٠ٛض 

(،  ـبْ ٕ٘ةن  11/1/1/2  (أْ ٠سالءَ بٌسخفؿ بٌعٍّٝ العمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ِ  بٌّمسزبذ بٌدزبظ١د بٌسٝ ٠مِْٛٛ جسدز٠عٙة

(  11/1/1/4ي ٛل  أ١ٌد ٌٍسعةًِ ِ  ٘رب بٌفةئك( ِّة  عة بٌى١ٍد أْ زمَٛ ج11/1/1/3 بٌسخففةذ ي جعكـةئمة ـٝ 

زمّٕر بٌّٛبـمد عٍٝ بالظسفة ٖ ِٓ بٌفةئك ـٝ بٌعة ٖ بعمةء  .(11/1/1/5 ي 17/11/2015أعسّدذ جّػٍط بٌى١ٍد جسةز٠خ 

 ١٘اٗ بٌسدز٠ط عحس:

 (11/1/1/6ي ظةزرخ بٌّسفسؼ١ٓ ٚؼ١س بٌّسفسؼ١ٓزؽى١ً ٌػٕد ِٓ بٌؿىّةء ِٓ بأل -

 (11/1/1/7ي ٌعة خ بألظةزرخ ـٝ بألؼسبؾ عٍٝ أعّةي بٌىٕسسٚالذ بٌّخسٍفدببإلظسفة خ ِٓ نةلةذ  -

 (11/1/1/8ي بإلؼسبؾ عٍٝ ٌػٕد بٌؽىةٜٚ بٌطالج١د جةٌى١ٍد -

 (11/1/1/9ي بٌٛؾدبذ بٌّخسٍفدب بزخ  بٌّؽةزود ـٝ -

 زّس ؼحةت بٌحةؾط١ٓ.بٌّؽةزود ـٝ أٔؽطد ٌػةْ بٌسؿى١ُ بٌخةـد جةٌّئزّسبذ بٌطالج١د ِٚئ -

 بٌّؽةزوٗ ـٝ بٔؽطٗ بٌػٛ ٖ جةٌى١ٍٗ -

 بٌّؽةزوٗ ـٝ بعدب  ٚزٕف١ر بٌخطٗ بٌحؿط١ٗ -

 (11/1/1/10ي عػص ـٝ زخففةذ بخسٜ ٠سُ بٌسؽٍث ع١ٍد ِٓ خالي بالٔسدبتوّة ٠ٛغد 

 

 .انًؼبَٔخ انٓٛئخ أػضبء  11/1/2

بٌسع١ّ١ٍد عٍٝ ِعسٜٛ بٌى١ٍد ؾ١ص ٠حٍػ ٔعحد ِعةٚٔٝ  زسٛبـك ٔعحٗ أعمةء ب١ٌٙاٗ بٌّعةٚٔٗ اٌٝ بٌطالت ٚاؾس١ةغةذ بٌخطد

(. ٌٚىٓ جةٌٕظس اٌٝ جعك بٌسخففةذ ـٟ 11/1/2/1 ي  26.6: 1 2017/2018عةَ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط اٌٝ بٌطالت 

(. ٚـٝ ؾةٌٗ 11/1/2/2ي بأللعةَ بٌع١ٍّد بٌّخسٍفد ـبٔٗ ٠ٛغد ـةئك ـٟ جعك بٌسخففةذ ٚعػص ـٝ زخففةذ بخسٜ

 بٌّسةؾد ٚبٌسخففةذ بٌسدز٠ط ٚظةعةذ بٌطالت أعدب  لٛء ـٝ بألوة ١ّ٠د بأللعةَ ةء ب١ٌٙاٗ بٌّعةٚٔٗ زمَٛبٌعػص ـٝ بعم

 الفاعلية التعليمية

11 

 أعضاء هيئة التدريس
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ٌأللعةَ. بِة  بٌؿم١م١د بٌؿةغةذ ِ  بٌّع١ٕ١ٓ أعدب  زسٕةظث جؿ١ص بٌّع١د٠ٓ ٌسع١١ٓ خّع١ٗ  خطد جٛل  بٌسدز٠ط ١٘اد ألعمةء

(  أعسّدذ 11/1/2/3  (ٌى١ٍد بٌٝ ٚل  أ١ٌد ٌٍسعةًِ ِ  ٘رب بٌفةئكـٝ ؾةٌٗ ٚغٛ  ـةئك ـٝ بعمةء ب١ٌٙاٗ بٌّعةٚٔٗ  عر ب

زمّٕر  .(11/1/2/4 ي 16/12/2018ٚزُ زؿد٠طٙة ٚبعسّة ٘ة جّػٍط بٌى١ٍد جسةز٠خ  17/11/2015جّػٍط بٌى١ٍد جسةز٠خ 

 بٌّٛبـمد عٍٝ بالظسفة ٖ ِٓ بٌفةئك ـٝ بٌعة ٖ بعمةء ب١ٌٙاٗ بٌّعةٚٔٗ عحس:

 ٚٚزغ بٌعًّ ٚبٌحعطةذ بٌع١ٍّد بٌّعسّدخ ِٓ بٌى١ٍد ؾمٛز بٌدٚزبذ بٌسدز٠ح١د -

 ؾمٛز بٌّئزّسبذ بٌع١ٍّد ٚبٌّؽةزود ـ١ٙة -

 زأٜ بٌمعُ ـٝ ِدٜ ِعةِٙسٗ ـٝ زـ  ؼؤْ بٌمعُ بٌعٍّٟ -

 بٌّؽةزود ـٝ ا بزخ بٌٛؾدبذ بٌخةـد ٚبٌّعةًِ ـٟ بٌمعُ ٚبٌى١ٍد ٚبٌػةِعد -

 ف١د بٌطةٌثِدٜ بٌّعةّ٘د ـٝ بالٔؽطد بٌطالج١د ٚزؤض١س٘ة عٍٝ جٕةء ؼخ -

 بٌّؽةزود ـٝ خدِد بٌّػسّ  ِٚدٜ زؤض١س٘ة ـٝ ز١ّٕد بٌح١اد -

 بٌّؽةزود ـٝ بٌػّع١ةذ بٌع١ٍّد عٍٝ بٌّعسٜٛ بٌّؿٍٝ بٚ بٌدٌٟٚ -

عٍٝ زؽى١ً ٌػٕد ِٓ  11/12/2018جسةز٠خ ( 234زلُ يجةاللةـد بٌٝ ِٛبـمد ٌػٕد ؼاْٛ بٌسع١ٍُ ٚبٌطالت  -

بظ١د( جةاللةـد بٌٝ بؾد بعمةء ِىسث ؼاْٛ بٌطالت ٌسمَٛ جسعػ١ً يٌىً ـسلد  زِعةٟٚٔ بعمةء ب١ٌٙاد بٌّعةٚٔد 

ٔسةئع بٌفسق بٌدزبظ١د جةٌى١ٍد عٍٝ ٔظةَ ٔظُ بٌّعٍِٛةذ بال بز٠د جةٌػةِعد ٚورٌه بٌّعةّ٘د ـٟ زػ١ّ  بئٍد بٌّمسزبذ 

 (11/1/2/5ّٚٔةذظ بالغةجد ٌىً ِمسز  زبظٟ ي بٌدزبظ١د

ٌىً لعُ ( 2017/2018يٌٍعةَ بٌػةِعٟ د بٌسدز٠ط ٚ ب١ٌٙاد بٌّعةٚٔد ٘رب ٚ لد زُ عًّ بؾفةئ١د ٌٕعحد بعمةء ١٘ا

 (11/1/2/6ٌّسغع١د يبعٍٝ ؾدخ ٚ ِمةزٔسٙة جةٌّعدالذ 

 

 . انًؼبَٔخ ٔانٓٛئخ انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء ٔيٓبساد لذساد رًُٛخ  11/2

 .انزذسٚت خطخ  11/2/1

ـٟ لٛء  ٌُٙ بٌسدز٠ح١د جةإلؾس١ةغةذ ؾفس اغسبء زؿسؾ بٌى١ٍد عٍٟ ز١ّٕد ِٙةزبذ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط جٙة ؾ١ص زُ

(. ٚزُ ٚل  خطٗ ٌسدز٠ث أعمةء ١٘اٗ بٌسدز٠ط ٚب١ٌٙاد 11/2/1/1اظسطالر زأٜ بٌّسدزج١ٓ ي عحس زؼحةزُٙ بٌؽخف١د

  (11/2/1/3ي 18/2/2018ٚبعسّة  بٌخطد جّػٍط بٌى١ٍد جسةز٠خ  (11/2/1/2ي جٕةء عٍٝ زؿ١ًٍ ٔسةئع بالظسح١ةْبٌّعةٚٔد 

   ٚبٌسخط١ه بالظسسبز١ػٟ 2018ظحسّحس  18 ٚززٟ اعدب  بٌّؽسٚعةذ بٌسٕةـع١د ٌس٠ًّٛ بألجؿةش جسةز٠خ زٕف١ر  زُ ِٚٓ ضُ

 ٚغةزٞ زفع١ً جةلٟ بٌحسبِع بٌسدز٠ح١د ٚـك بالنةز بٌصِٕٟ ٌٍخطد. 2018ظحسّحس  25جسةز٠خ 

  2016/ 2013/2014،2014/2015،2015  خالي بالعٛبَ بٌػةِع١د٠ٚٛلؽ بٌػدٚي بٌسةٌٝ ج١ةْ جةٌدٚزبذ بٌسٝ زُ زٕف١ر٘ة  
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 انؼذد اعى انذٔسح انؼبو. 

2013/2014 

 

 20 بٌسع١ٍُ بٌفعةي ٌّئظعةذ بٌسع١ٍُ بٌعةٌٝ                    

 24 زٛـ١ؿ بٌحسبِع ٚخسبئه بٌّٕٙع 

  18 بٌسخط١ه بالظسسبز١ػٝ ٌّئظعةذ بٌسع١ٍُ بٌعةٌٝ 

 21 ٝ بٌسم٠ُٛ بٌربزٝ ٌّئظعةذ بٌسع١ٍُ بٌعةٌ

 28 ٔدٚخ جعٕٛبْ بٌحؿٛش بٌع١ٍّد ِٚعة١٠س بٌسم١١١ُ بٌعة١ٌّد

 86 بٌّئزّس بالٚي ٌسط٠ٛس بٌّٕة٘ع جى١ٍد بٌطث بٌح١طسٜ 2014/2015

 32 ِئزّس زط٠ٛس ٔظُ بٌػٛ خ جى١ٍةذ غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ

 25 ا بزخ بٌفس٠ك بٌحؿطٟ 2015/2016

 23 بٌٕؽس بٌعٍّٟ

 18 زٕظ١ُ بٌّئزّسبذ بٌع١ٍّد

 SPSS 22بٌسطح١مةذ بٌع١ٍّد ٌالؾفةء بٌؿ١ٛٞ ٚبظسخدبَ 

 16 ب بزخ بٌٛلر ٚبالغسّةعةذ

 19 بٌسخط١ه بالظسسبز١ػٟ

 28 بعدب  بٌّمسز بالٌىسسٟٚٔ

 20 زٛـ١ؿ بٌّمسزبذ

 19 زفع١ً ٚزعس٠ؿ ِعة١٠س بٌسم١١ُ ألعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ِٚعة١ُٔٚٙ

 22 ٌٍّمسزبذ ٚبٌحسبِع بٌسع١ّ١ٍدو١ف١د بٌسؿمك ِٓ بٌّخسغةذ بٌسع١ّ١ٍد 

 16 ٔظُ بٌعةعةذ بٌّعسّدخ

 

 .انزذسٚت رمٕٚى  11/2/2

 بٌّعةٚٔد ٔعحد اٌٝ بٌعد  بٌى١ٍد  ٚب١ٌٙاد بٌسدز٠ط ١٘اد أعمةء ِٓ بٌّسدزج١ٓ زؿسؾ بٌى١ٍد عٍٝ عًّ ؾفس ظٕٜٛ ألعدب  

 بٌّسدزج١ٓ. ٔعحد ش٠ة خ ـٝ  خالٌد ٚغٛ  ِٓ بٌرٜ ازمؽ ( 11/2/2/1ٚي

ِؽةزود بٌعة خ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ـٟ ِٛلٛعةذ بٌسدز٠ث بٌّخسٍفد ِطً:  عحس زـد ِدٜ ة ٠سُ زم١١ُ ِس ٚ  بٌسدز٠ثوّ

اعدب  بٌخطد بالظسسبز١ػ١د ٌٍى١ٍد، بٌؿفٛي عٍٝ ِؽسٚعةذ جؿط١د، بٌّؽةزود ـٟ ٚل  بٌّعة١٠س بألوة ١ّ٠د بٌّسغع١د 

سزبزبذ، زٕظ١ُ بٌّئزّسبذ بٌع١ٍّد، زؿع١ٓ أظة١ٌث ٚنسق زم١١ُ بٌطالت ٌٍدزبظةذ بٌع١ٍة، بإلٔسٙةء ِٓ زٛـ١ؿ بٌحسبِع ٚبٌّم

 (. 11/2/2/2ٚبإلِسؿةٔةذ، زفع١ً نسق بٌسدز٠ط ؼ١س بٌسم١ٍد٠د ٚزلة بٌطالت عٕٙة، زفع١ً  ٚز بٌّسؼد بألوة ٠ّٝ ي 

   

 .انًؼبَٔخ ٔانٓٛئخ انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء أداء رمٛٛى  11/3
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 .ٔيؼبَٔٛٓى نزذسٚظا ْٛئخ أػضبء أدآء رمٛٛى  11/3/1

زٛغد لٛبعد ِعسّدخ ِٚفعٍد ٚ ِعٍٕد ٌسم١١ُ ء بء أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚب١ٌٙاد بٌّعةٚٔد ِٛضمد ـٝ ِػٍط بٌى١ٍد جسةز٠خ  

ٚـٟ لٛء ِة غةء ِٓ ِالؾظةذ ـٟ زمس٠سبٌّسبغعد بٌخةزغ١د ١ٌٍٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ بٌػٛ خ  (11/3/1/1ي 2015/ 27/11

 ٘رب زم١١ُ ـٝ ٚبٌطالت بٌػٛ خ ٚؾدخ ِٚد٠س بٌى١ٍد ٚٚوالء ٌع١ّد  ٚز ١ٌد ٚبٌسٟ زمّٕر ٚغٛ  ٚبالعسّة  زُ زؿد٠ص ٘رخ بال

٠سُ زٕف١ر٘ة عٓ نس٠ك ٌػٕد ِؽىٍد ِٓ زإظةء بأللعةَ بٌع١ٍّد ٚٚوالء  (2/ 11/3/1ٚزُ بعسّة ٘ة ـٟ ِػٍط بٌى١ٍد ي بال بء

ؽطد بٌطالج١د بٌّخسٍفد، بٌّؽةزود ـٟ أعدب  ٚ زٕف١ر بٌخطد ٚـمة ٌّعة١٠س ِٕٙة بٌّؽةزود ـٟ بألٔٚ بٌى١ٍد ِٚد٠س ٚؾدخ بٌػٛ خ

                  بٌحؿط١د، ٚبٌعثء بٌسدز٠عٝ، بٌّؽةزود ـٟ أٔؽطد بٌػٛ خ جةٌى١ٍد ٚبٌّؽةزود ـٟ بألٔؽطد بٌح١ا١د ٚخدِد بٌّػسّ  

 ؿ١د بٌالشِد.زخةذ بألغسبءبذ زفؿ١الجةالظسفة خ ِٓ ٔسةئع ٘رب بٌسم١١ُ ٚزمَٛ بٌى١ٍد ٚ زم١١ُ بٌطالت 

  

 .انًؼبَٔخ ٔانٓٛئخ انزذسٚظ ْٛئخ ألػضبء انٕظٛفٙ انشضب 11/4

 ٠ٚسُ (11/4/1ٌٍسأٞ ي  عحس بظسطالعةذ  ٚز٠د بٌسدز٠ط ١٘اد ألعمةء بٌٛظ١فٝ بٌسلة ٚزم١١ُ ل١ةض عٍٝ بٌى١ٍد زؿسؾ

ٚبعسّة ٘ة ـٟ ِػٍط  ّؽىالذبالظسفة خ ِٓ ٔسةئع بٌسم١١ُ ـٝ ٚل  خطد ٌسؿع١ٓ ِعسٜٛ بٌسلة بٌٛظ١فٝ ٚبٌعًّ عٍٝ ؾً بٌ

 اجراءات تسهيل المؤتمرات، لحضور المالي الدعم تقديمٚبٌسٟ زمّٕر  (11/4/2ي 17/1/2016جسةز٠خ بٌى١ٍد جسةز٠خ 

 على المهام توزيع في والرضا العدالة الجامعة، خالل من الدولي للنشر المالي الدعم الجمعيات، في العضوية

،  2116/2117ة طرح استبيان قياس الرضا الوظيفي خالل العام الجامعي كما تم اعاد التدريس هيئة اعضاء

وبمقارنة نتائج االستبيانات تبين زيادة معدل الرضا الوظيفي لدى اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، وتم 

مجلس ( للتغلب على نقاط الضعف واعتمادها ب11/4/3وضع خطة تحسين جديدة بناء على تحليل االستبيانات )

ِٕةلؽد ٔسةئع بٌسم١١ُ خالي عمد عد  ِٓ بٌٍمةءبذ ِ  بٌعة خ بعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚغةزٞ  16/12/2018 الكلية بتاريخ 

  .ازخةذ ب٢غسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١ٗ بٌالشِد ِسةجعد زٕف١ر ِٚعة١ُٔٚٙ جةٌى١ٍد ٚورٌه 
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 ٌٍحؿص بٌعٍّٝ. ١ة  زئ١ع زظةٌسٙة بٌسٝ زخفؿ ـ١ٙة غصء  ي خالجةٌحؿص بٌعٍّٝ ٠ٚسمؽ ذٌه ِٓ  ة  جةٌؽ ِة  زٌٛٝ بٌى١ٍد ب٘سّة

 انؼهًٙ انجحث خطخ - 12/1

  رٕافش خطخ نهجحث انؼهًٗ -12/1/1

جةٌسعػ١ً ٌّخسٍؿ بٌٕمةن بٌحؿط١د ٌسظةئً بٌّةغعس١س ٚبٌدوسٛزبخ ٚبٌحؿٛش بٌّخسٍفد ٌطالت بٌحؿص ٚبٌحةؾط١ٓ ٚـمة    زمَٛ بٌى١ٍد

ئ١د ِٓ لحً ٌػٕد ِؽىٍد ِٓ ٚو١ً بٌى١ٍد ٌٍدزبظةذ بٌع١ٍة جةٌى١ٍد ِٚٓ ضُ ِٕةلؽد ٘رب ٚل  ـٛززٙة بٌّحدخطد جؿط١د زُ ٌ

                2015ـٝ ؼٙس ٔٛـّحس عسّة ٖ جّػٍط بٌى١ٍد ٚاغسبء بٌسعد٠الذ بٌّمسسؾد ع١ٍٗ ضُ ابأللعةَ  ّػةٌطبٌسفٛزج

طد ِٕحطمد ِٓ بٌخطد بٌحؿط١د ٌٍػةِعد (، ٚ٘رٖ بٌخ1/1/2/ 12يٚاعالٔٗ عٍٟ ِٛل  بٌى١ٍد بإلٌىسسٟٚٔ  (12/1/1/1ي

(. ٚزُ بٌسجه ج١ٓ ب٘دبؾ بٌخطد بٌحؿط١د ٌٍى١ٍد ِ  بٌخطد بٌحؿط١د ٌٍػةِعد ٚورٌه ِ  خطد بٌدٌٚد ٌٍحؿص بٌعٍّٝ 12/1/1/3ي

  .2020 - 2015(، عٍّة جؤْ ٘رٖ بٌخطد ِؿد خ ِٓ 1/1/4/ 12ي

عمد  ٚزبذ ٚؾمٛز  –أؽةء غٛبئص ـٟ ِػةي بٌحؿص بٌعٍّٝ   – ِٓ ؾ١ص زٛـ١س بٌدعُ بٌّةٌٝ بٌالشَ ٌسٕف١ر بٌخطه بٌحؿط١دٚ

عًّ جؿٛش ـٟ بٌّٛلٛعةذ بٌػد٠دخ بٌسٝ زٛبوث أخس  – عُ بٌّؽسٚعةذ بٌحؿط١د  –ٚزغ عًّ ٚٔدٚبذ ِٚئزّسبذ ع١ٍّد 

ٌدزبظةذ بٌع١ٍة ٌػٕد ب عحسِسةجعد زٕف١ر بٌخطد  . ٘رب ٠ٚس١ٌُد بٌعٍُ ٚبٌرٜ جدٚزخ ٠عةعد ـٟ ؾً بٌّؽىالذ بٌّػسّع١داِة زٛـً 

جةأللعةَ ٚبٌى١ٍد ٚاغسبء أٞ زعد٠الذ جٙة زٍح١د ٌٍسطٛز بٌّطس  ـٟ ِػةالذ بٌعٍَٛ أٚ بٌسؽ١سـٟ بٌّٛبز  بٌحؽس٠د أٚ ٚبٌحؿٛش 

( ِٚسةجعد بٌٕمةن بٌحؿط١د بٌسٝ 12/1/1/5بٌّة ٠د. وّة زمَٛ ٌػٕد ِٛضمد ِٚعسّدخ جٕؽس بٌٛعٝ ٚزفع١ً بخالل١ةذ بٌحؿص بٌعٍّٝ ي

( ِٕحطمد 12/1/1/6ً جٙة ٌمّةْ عدَ زىسبز٘ة ٚزفس ٘ة. وّة أعد لطةر بٌدزبظةذ بٌع١ٍة جةٌى١ٍد الئؿد  بخ١ٍد ٌٗ ي٠سُ بٌسعػ١

 (.12/1/1/7ِٓ بٌالئؿد بٌدبخ١ٍد ٌٍى١ٍد ٚ أعد ب٠مة  ١ًٌ بزؼة ٜ ٌطالت بٌدزبظةذ بٌع١ٍة ي

ٚٔدزخ بٌّؽةز٠  بٌحؿط١د بٌٌّّٛد ِٓ غٙةذ  بٌطّٓجعك بألغٙصخ ؼة١ٌد بٌحؿط١د ٌٍى١ٍد عدَ زٛبـس عٕد اعدب  بٌخطد  زح١ٓٚلد 

بٌدعُ بٌّةٌٟ ٌٍسؿة١ًٌ بٌسٟ ٠سُ اغسبإ٘ة ـٟ  ٘ةس١زٛـزؼُ  ِةٔؿد خةزغ١د ٚأعدبَ بٌدعُ بٌدبخٍٟ ِٓ بٌى١ٍد ٌٍّؽةز٠  بٌحؿط١د

سـد إلٔػةش أجؿةضُٙ ـٟ ٌفٌّٕؿُٙ ببٌّٕؽ ٚبٌحعطةذ ٌٍّحعٛض١ٓ أٚبٌّسبوص بٌحؿط١ٗ بٚ بٌػةِعةذ بالخسٜ ٌعدَ زٛبـس بألغٙصخ جٙة 

 الفاعلية التعليمية

12 

لبحث العلمي واألنشطة العلميةا  
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ذٌه بٌسؽٍث عٍٟ بٌى١ٍد عٍٝ  ـمد عٍّرٌرب الةـد ٌمٍد ِخففةذ بٌحؿص بٌعٍّٟ جةٌّٛبشٔد،  ٚغٛ  أؾدش بٌسم١ٕةذ بٌعة١ٌّد،

 بٌع١ٍّد أللعةَجة ٌٍسعةْٚ ج١ٓ بٌعة خ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط جسٛـ١س جعك بألغٙصخ ، ٘رب جةإللةـد ٌٛغٛ  غٙٛ  ٚبلؿد

عد٠د ِٓ بٌٌسؿم١ك بإلظسؽالي بألِطً ٌٍّٛبز  بٌّسةؾد ٚزؿم١ك بٌسىةًِ بٌعٍّٟ ؾ١ص زُ زعػ١ً ِٕٚؽ ١د بٌّخسٍفد  بخً بٌىٍ

 بٌحؿط١د بٌّخسٍفد بٌّسبوصبٌسظةئً بٌع١ٍّد بٌّؽسسن ـٟ ٌػةْ اؼسبـٙة أوطس ِٓ لعُ عٍّٟ أٚ زسمّٓ أعمةءب  ِٓ بٌػةِعةذ أٚ

عٍّر بٌى١ٍد عٍٟ  وّة،  أٚ ِ  بٌحةؾط١ٓ بٌعست أٚ بألغةٔث بٌع١ٍّد  بأللعةَ ج١ٓ بٌّؽسسود بٌحؿٛش وّة زُ أسةظ بٌىط١س ِٓ

ٚبٌٕؽس بٌعٍّٟ عحس ِػّٛعد ِٓ بٌدٚزبذ زال٘ة ٔػةؼ ـٟ وسةجد بٌّؽةز٠  بٌحؿط١د  عمةء ١٘اد بٌسدز٠طز١ّٕد ِٙةزبذ أ

ٚاِدب ٘ة ةًِ جؿط١د ٠سُ ِٓ خالي ١ِصب١ٔسٙة زػ١ٙص ِعـٝ بٌفٛش جحعك ِٓ بٌّؽةز٠  بٌٌّّٛد ِٓ بٌخةزظ ٚبٌسٟ   جعمُٙ

 لها  منحتها التى المالية التدفقاتمما ادى الى توفر (12/1/1/8جةألغٙصخ بٌؿد٠طد ٚزٛـ١س  عُ ِةٌٟ ٌٍحةؾط١ٓ جٙة ي

 تم جنيها الف وثمانون مليون البحثية الخطة لتنفيذ زمة الال المادية اإلمكانات تبلغ .المانحة والهيئات الجامعة

 الى السنوى اإلزدياد فى وأخذت جنيها الف باربعون بدأت  2112 – 2111 لدراسىا العام منذ عليها الحصول

 تطويرالبحث وحدة من ممولة 2115 – 2114 الدراسى العام فى جنيهآ الف وخمسون مئتان قيمتها وصلت أن

 إنجازها تم  ممول بحثى مشروع 23 لعدد كتكلفة سويف بنى بجامعة المشروعات تمويل و دعم مكتب العلمى

 بعض مع المشتركة البحوث و التبرعات بعض الى باإلضافة هذا 2115 حتى و 2111 من الفترة خالل

 البحث ميزانية من الكلية عليه تحصل ما بخالف هذا جنيهآ الف وخمسون بمائة تقدر التى و الخاصة الشركات

  .(12/1/1/9) سنوات الخمس خالل  الجامعة من المقدمة العلمى

  عُ ٚورٌه بٌحةؾط١ٓ ٌسؿف١ص بٌػةِعد ا بزخ ٙةزمدٌِحعك ب٢خس  جػٛبئص بٌػةِعد ٌٍٕؽس بٌدٌٟٚ ٚبٌسٟ ـٛش ببلةـد بٌٝ 

(. وّة عٍّر بٌى١ٍد عٍٝ زؿد٠ص بٌّػٍد بٌع١ٍّد ٚزؽى١ً ١٘اد 12/1/1/10ي عة١ٌّد ِػالذ ـٝ ٔؽس٘ة زُ بٌسٝ بٌع١ٍّد بٌحؿٛش

( ٚزٛغد 12/1/1/12ر  ٌٚٝ ٚب٠مة بٔؽةء ِٛل  بٌىسسٚٔٝ ٌٙةي( ،ٚ زُ بٌؿفٛي عٍٝ زلُ ب٠دب12/1/1/11زؿس٠س  ١ٌٚد ٌٙةي

 ٔعخد بٌىسس١ٔٚد ِٓ ِػٍد بٌى١ٍد عٍٝ ٘رب بٌّٛل . 

 

 كفبءح انؼًهٛخ انجحثٛخ - 12/2

 انكفبءح يؤششاد -12/2/1 

 ٍٝع جّة ٠سجٛ بٌعٍّٝ بٌحؿص ـٝعمٛب عٍٝ زأض بٌعًّ  120جةٌى١ٍد بٌحةٌػ عد ُ٘  بٌسدز٠ط ١٘اد أعمةء غ١ّ ٠ؽةزن  

 12( ـٝ بٌعةَبٌحؿٛش ٌٍفس  اٌٟ لسبجد جؿص  ٔسةظا ِسٛظه ١فًٌ 2018 بٌٝ 2011عةَ ِٓ بٌفسسخ ـٟ عٍّٝ جؿص 1000

، ٚؼ١س٘ة ِٓ ٚبٌف١ٓ ب١ٌةجةْ ، ب١ٌٛٔةْ، أِس٠ىة ِطً أٌّة١ٔة،  ١ٌٚد ع١ٍّد ّئظعةذج أظةزرخِ   ِؽسسن جعمٙة ،(2/1/1/

 لةعدخ ج١ةٔةذ، وّة زُ عًّ (12/2/1/3يؤ عٍٟ ِٛل  بٌػةِعد اٌىسس١ٔٚٛش ٚزسةؼ لٛبعد ج١ةٔةذ ٘رٖ بٌحؿ (12/2/1/2ي يبٌدٚ

  .ِٛل  بٌى١ٍد عٍٝجؤظّةء بعمةء بٌسدز٠ط ٚبجؿةضُٙ بٌّٕؽٛزخ  بٌىسس١ٔٚد
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عمٛ( بٌؿةـ١ٍٓ عٍٟ غٛبئص بٌػةِعد بٌسمد٠س٠د ٚبٌسؽػ١ع١د  6أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ي زمُ بٌى١ٍد  ج١ٓ غٕحةزٙة عد ب  ِٓ

أجؿةضُٙ  ؾفٍر ٌعد   ِّٓ٘رب الةـد ( 12/2/1/4ي بألخسٞ د١ٌٚدبٌٚ ّؿ١ٍدبٌػٛبئص بٌ ٠د جةإللةـد ٌعد  ِٓٚبٌدٌٚد بٌسمد٠س

 Googleِٚعدالذ عة١ٌد عٍٟ   (top hottest  articlesظسخدبَ وّسبغ  يعٍٟ بٌّعدي بألوطس ـٟ بإل

scholarذبذ ِعةِالذ زؤض١س عة١ٌد جسؿى١ُ أجؿةش ٌّػالذ  ١ٌٚد ُِٕٙ  عمٛ(  ٠8ؽةزن عد  يوّة ( 12/2/1/5ي

 (.12/2/1/6ي

جم١ّد ١ٍِْٛ غ١ٕد  ِٓ بٌّؽةز٠  بٌحؿط١د  2عد  ٘رب وّة ٔػؿر بٌى١ٍد عحس بٌٕؽةن بٌحؿطٟ ألظةزرزٙة ـٟ بٌؿفٛي عٍٟ 

جمعُ بٌحةضٌٛٛغٝ ٚلعُ   (12/2/1/7ي ـٕدٚق ز٠ًّٛ بٌعٍَٛ ٚبٌسىٌٕٛٛغ١ة جؤوة ١ّ٠د بٌحؿص بٌعٍّٟ ٌٍّؽسٚر بٌٛبؾد ِٓ

ِسوص ِٓ ِؽسٚر جؿطٝ جس٠ًّٛ  23، وّة ـةش بعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط جةٌى١ٍد جعد  ( 12/2/1/9بٌفؿ١د عٍٝ بٌٍؿَٛ يبٌسلةجد 

 بٌٝ 2011عةَ ِٓ بٌفسسخخالي  (12/2/1/8ٌؿ غ١ٕد ِفسٜ يأ 120ٌٝ ا 20ِٓ ٠سسبٚؼ  غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ،  -جؿٛش

2018. 

 

 انؼهًٗ انجحث رحفٛض ٔ رشجٛغ -12/2/2 

عدب  خطسٙة بٌحؿط١د اٌٟ زٛـ١س ج١اد ِؿفصخ ٚ بعّد ٌٍحؿص بٌعٍّٟ ِٚؽػعد ٌٍسىةًِ ج١ٓ بأللعةَ ٚذٌه عحس عّدذ بٌى١ٍد جعد ا

 :عدخ  ء١ٌةذ ٚبٌسٝ زسمّٓ

 (.12/2/2/1ي ٌّخسٍفدب بألغٙصخ بٌع١ٍّدجّػّٛعد ِٓ  زص٠ٚد بأللعةَ بٌع١ٍّد  -1

 زغسٝ بٌّةغعس١س ٚبٌدوسٛزبخ  ٍٝع بٌؿفٛي لحً بٌع١ٍّد بٌحؿٛش ٔؽس بٌسدز٠ط عٍٝ ١٘اد أعمةء ؾص ِعةٟٚٔ  -2

جعدَ بٌعّةؼ ٌع١ة زُٙ جةٌسمدَ ٌٍّٕةلؽد لحً ٔؽس جؿص ٚبؾد ِٓ زظةٌد بٌّةغعس١س أٚ جؿط١ٓ ِٓ زظةٌد  جبظسفدبز لسبز

 (.2/2/2/ 12بٌدوسٛزبخ ي

 (.3 /2/2/ 12زعة٠د ِئزّس عٍّٟ  ٚزٞ ي  -3

 (.2/2/4/  12ي ػةِعدجةٌ بٌٌّّٛد بٌحؿط١د جةٌسمدَ ٌٍّؽسٚعةذ ٌعّةؼ ٌؽحةت بٌحةؾط١ٓ ِٓ ب١ٌٙاد بٌّعةٚٔدب  -4

سُ زع١ٍُ ٠غٛبئص ِة ٠د ٚأ ج١د  ألـمً جؿص  ٌٚٝ ِٕؽٛز، أـمً زظةٌد ِةغعس١س ، أـمً زظةٌد  وسٛزبخ ٚ  دزـ  -5

 (.2/2/5/  12ي بٌػٛبئص عٍٝ ٘ةِػ بٌّئزّس بٌعٍّٝ

زظةٌد بٌّةغعس١س ِٕةلؽد ١ّد لحً ظ١ّٕةزبذ عٍاٌصبَ أعمةء ب١ٌٙاد بٌّعةٚٔد ٚبٌطالت بٌّعػ١ٍٓ ِٓ بٌخةزظ جعًّ   -6

 .ٚٔؽس جؿص ِٓ زظةٌد  بٌّةغعس١س ٚجؿط١ٓ ِٓ زظةٌد  بٌدوسٛزبخ لحً بٌسمدَ ٌٍّٕةلؽد (2/2/6/ 12ي   ٚبٌدوسٛزبخ

 12ي ٚبٌٕدٚبذ بٌّسخففد بٌعًّ ٚٚزغ بٌّئزّسبذ بٌع١ٍّد ٌؿمٛزش٠ة خ عد  بٌّعسف١د٠ٓ ِٓ بٌدعُ بٌّةٌٟ بٌالشَ   -7

/2/2/7). 

د بعمةء بٌسدز٠ط جةٌى١ٍد عٍٝ ٔؽس بالجؿةش بٌد١ٌٚد ٚذٌه ِٓ خالي ـسؾ ِىةـةذ ٚزىة١ٌؿ بٌٕؽس بٌدٌٚٝ زؽػ  بٌػةِع  -8

  (.12/2/2/8بٌؿ غ١ٕٙة ي 50( عمٛ ِٓ بٌى١ٍد جم١ّد ؾٛبٌٝ 19ٌعد  ي
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 : انزؼهًٛٛخ انؼًهٛخ ٔرؼضٚض دػى فٗ انؼهًٙ انجحث يغبًْخ -12/2/3

 زط٠ٛس نس٠ك عٓ ٚذٌه بٌع١ٍّد بٌسع١ّ١ٍد / بٌدزبظ١د بٌّمسزبذ زؿد٠ص ٌى١ٍد ـٟجة بٌعٍّٟ بٌحؿص ٔسةئع ِٓ بإلظسفة خ زسُ

 ١٘اد أعمةء جٛبظطد بٌّٕؽٛزخ بألجؿةش جعك ؼسؼ ٚ ع١ٍّد ؾد٠طد ِٛلٛعةذ الةـد ٚ ذبٌّمسزب ٌحعك بٌعٍّٟ بٌّؿسٜٛ

 خففةذ بٌّص ٚغد ٌٍس بٌحؿص ٚبٌّمةي الةـد ٌإلظسفة خ ِٕٙة ـٟ ِة خ ـٝ بٌّؿةلسبذ ٌٍطالت جةٌى١ٍد بٌسدز٠ط

٘رب وّة ٠سُ اؼسبؾ ِػّٛعد ِٓ بٌعة خ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط عٍٟ بٌطالت بٌّؽةزو١ٓ ـٟ بٌّئزّس بٌعٍّٟ  (12/2/3/1ي

بٌطالجٟ ٚبٌرٞ ٠سُ ـ١ٗ ِٕؽ بٌطالت ِىةـآذ ِة١ٌد ٚع١ٕ١د ٚ زغةذ ٌٍٕؽةن وٕٛر ِٓ بٌسؿف١ص ٚزعص٠ص بٌع١ٍّد بٌسع١ّ١ٍد ِٓ 

 ٌربزٟ. ؾ١ص ز١ّٕد ِٙةزبذ بٌسعٍُ ب

  

 انؼهًٗ انجحث رًٕٚم - 12/3

 يصبدس رًٕٚم انجحث انؼهًٗ -12/3/1

 خ ٘رٖ بٌّخففةذ ش٠ة  بٌؿة١ٌد زؼٌُّسؾٍد ب ـٝ بٌعٍّٝ بٌحؿص أٔؽطد إلزّةٌٍَى١ٍد  ظ٠ٕٛة بٌّخففدبٌدٌٚد  ِٛبشٔد ال زفٝ

بٌحسبِع بٌّدعّد ٚورٌه ِطً  بٌعٍّٟ حؿصبٌ ِفة ز أخسٞ ٌس٠ًّٛ زٛـ١س ـٟ زػد بٌعة١ِٓ بٌعةجك ٚبٌؿةٌٟ ، ٌرب ـبْ بٌى١ٍد ـٝ

ـٕدٚق ز٠ًّٛ بٌعٍَٛ ِطً  أٚ بٌػٙةذ بٌّةٔؿد بألخسٞ (12/2/1/8يوةٌػةِعد  بٌى١ٍد خةزظ ِٓ بٌٌّّٛد بٌحؿط١د بٌّؽسٚعةذ

 بألجؿةش بٌّؽسسود ِ بٌسظةئً ٚؼسبؾ بٌّؽسسن ٚبٌحعطةذ بٌع١ٍّد ٚٚبإل (12/2/1/7ي ٚبٌسىٌٕٛٛغ١ة جؤوة ١ّ٠د بٌحؿص بٌعٍّٟ

جةإللةـد ٌٍدعُ بٌّمدَ ٌٍحؿٛش بٌّٕؽٛزخ ِٓ ِسوص جؿٛش بٌػةِعد ٚاظسؿدبش بٌػةِعد  ِسبوص بٌحؿٛش ٚبٌػةِعةذ ب٢خسٜ

. وّة أعدذ بٌى١ٍد (12/3/1/1ي 2014-2013ٌّفدز خبٌٛلؿ بٌحؿطٟخ وّفدز ِٓ ِفة ز بٌس٠ًّٛ ٌألجؿةش بٌع١ٍّد ـٟ 

ش٠ة خ بالجؿةش عٍٝ  بضس ِس ٚ  ١د بٌّٕفمد عٍٝ بٌحؿص بٌعٍّٝ جةٌى١ٍدٍّخففةذ بٌّةٌٌ ٚوةْ  خطد ٌس١ّٕد ِٛبز ٘ة بٌربز١د.

 (.2/1/1/ 12ي بٌّٕؽٛزخ ٔس١ػد ٌسٍه بٌّخففةذبٌع١ٍّد 

 الهيستوباثولوجى كوحدة خاص طابع ذات والوحدات المركزى المعمل و األقسام بمعامل أجهزة بالكلية زٛغد

 العلمى البحث ومستلزمات الكيماويات بتوفير الكلية وتقوم البحثية العملية لدعم الدواجن أمراض تشخيص ووحدة

 .حديثة أجهزة وشراء بالمعامل األجهزة وصيانة سنويا

       

 : ػهًٛخ أَشطخ  -12/4

 ارفبلٛبد ٔ يًٕنخ ثحثٛخ يششٔػبد -12/4/1

ٚبٌسحة ي بألوة ٠ّٟ ٠حٍػ  غٙةذ ِةٔؿد ِخسٍفد ٚجعك ازفةلةذ بٌؽسبود ِٓ ٌّّٛدبٌ حؿط١دبٌ ّؽةز٠ عد  ِٓ ب٠ٌٛغد جةٌى١ٍد 

 -ٚج١ةٔٙة وةٌسةٌٝ: ِؽسٚر 24عد ٘ة 

حةضٌٛٛغٝ معُ بٌجـٕدٚق ز٠ًّٛ بٌعٍَٛ ٚبٌسىٌٕٛٛغ١ة جؤوة ١ّ٠د بٌحؿص بٌعٍّٟ  ِؽسٚر جم١ّد ١ٍِْٛ غ١ٕد ِّٛي ِٓ 2عد    -

 (. 2/1/7/ 12يٚلعُ بٌسلةجد بٌفؿ١د عٍٝ بٌٍؿَٛ 
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 120بٌٝ  20ِٓ  ٙة٠ٍ٠ّٛسسبٚؼ زّٛي ِٓ ١ِصب١ٔد غةِعد جٕٝ ظ٠ٛؿ، ِٓ بٌّؽةز٠  بٌسٝ زِؽسٚر   23 ٠مة عد أ٠ٛغد  -

 .( 2/1/8/ 12ي بٌؿ غ١ٕد ِفسٜ

 

 خشٖاأل انؼهًٛخ َشطخاأل ٔ  انًؤرًشاد - 12/4/2

 ـٝ ِمةالذ ٚ( 2018ؾسٝ  2011جؿص ِٓ  1000ي ع١ٍّد أجؿةش جٕؽس ٠ؽةزوْٛ  بٌسدز٠ط ١٘اد أعمةء غ١ّ  .1

 (.12/2/1/1ي ١ّدعةٌ ٚ ِؿ١ٍد ع١ٍّد ٚٔدٚبذ ِئزّسبذ

 (12/4/2/2ي جةلعةِٙةبٌّخسٍفد عد ب  ِٓ بٌّئزّسبذ بٌع١ٍّد ٌٍّسخفف١ٓ ـٟ بٌّػةالذ بٌّخسٍفد  ٔظّر بٌى١ٍد .2

 .(12/4/2/3يبٌعًّ  بٌع١ٍّد  ٚزغ عد ب  ِٓ بٌدٚزبذ ٚ بٌى١ٍد ٔظّر .3

 زؿر عٕٛبْبٌّخسٍفد جةٌى١ٍد ؼةزن ـ١ٙة بٌطالت ٚبٌحةؾط١ٓ ٚبعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط  ١دعٍّ بذِئزّس 8عد   بٌى١ٍد ٔظّر .4

 (.2/2/3/ 12يبٌّئزّس 

% ِٓ 40َ ؾٛبٌٟ ٠مٛ بٌدٌٚٝ ؾ١ص ٚ بإلل١ٍّٝ ٚ بٌّؿٍٝ بٌّعسٜٛ عٍٝ ع١ٍّد أٔؽطد ـٝ ٍِّٛظد ِعةّ٘ةذ ٌٍى١ٍد .5

١ةذ ٚبٌػّع بٌد١ٌٚد ٚبٌّؿةـً بٌّئزّسبذ ـٝٚبٌّؽةزود  ٚبٌد١ٌٚد بٌّؿ١ٍد بٌع١ٍّد بٌدٚز٠ةذ جسؿى١ُأعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط جٙة 

 (.  4/2/4/ 12 ،2/1/6/  12ي  بٌع١ٍّد
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بؾس١ةغةذ ظٛق بٌعًّ  ٟزؿسؾ بٌى١ٍد عٍٝ زمد٠ُ ِػّٛعد ِٓ جسبِع بٌدزبظةذ بٌع١ٍة بٌّسفمد ِ  بٌّعة١٠س بألوة ١ّ٠د ٚجّة ٠ٍح

 :ٟة٠ٍٚ٠سمؽ ذٌه ِٓ خالي ِ ،بٌى١ٍد ٚزإ٠د زؿم١ك زظةٌد ـٟجّة ٠عُٙ  ١د ٚبٌحؿط١دّٚأؾدش بالزػة٘ةذ بٌعٍ

 انذسجبد انًًُٕحخ  13/1

 انؼهًٛخ انًًُٕحخ:   انذسجبد 13/1/1

ِٓ خالي ِٛلعٙة  وسٛزبٖ(  -ِةغعس١س -ي جٍَٛ بٌدزبظةذ بٌع١ٍةِسؾٍد عٓ جسبِػٙة بٌّمدِد ـٝ  ْزمَٛ بٌى١ٍد جةإلعال

ً بٌطةٌث ٚ ١ًٌ جسبِع  ١ٌجةاللةـد بٌٝ  (13/1/1/2 بخ١ٍد زعٍك  بخً بٌى١ٍد ي ( ٚعحس اعالٔةذ13/1/1/1ٟ يبإلٌىسسٚٔ

بٌدزبظةذ بٌّسٛـس جةأللعةَ بٌع١ٍّد ٚـٝ لعُ بٌدزبظةذ بٌع١ٍة جةٌى١ٍد ٚبٌرٜ ٠ؿسٜٛ عٍٝ بٌدزغةذ ٚبٌحسبِع بٌّسةؾد ٌٍدجٍَٛ 

ٚبٌّةغعس١س ٚبٌدوسٛزبٖ ِٚٛبع١د بٌدزبظد ٚبٌؽسٚن بٌعةِد ٌٍسعػ١ً ٚزم١١ُ بٌّمسزبذ ٚٔظةَ بؾسعةت بٌٕمةن ٚبٌسظَٛ 

ن بٌعةِد ٌٍمحٛي ٚبٌسعػ١ً ٌحسبِع بٌدزبظةذ بٌع١ٍة جةٌى١ٍد ٚبألٚزبق بٌّطٍٛجد ِٓ بٌطةٌث ٚ بٌٛبـد بٌدزبظ١د ٚبٌؽسٚ

 (.13/1/1/3ي

نٍحد  عدب ٛبعد ج١ةٔةذ ألل بعدب زُ  ،2017 ١ٌٛ٠ٛ ٌٍى١ٍد ـٟ بٌخةزغ١د سمس٠سبٌّسبغعدج بٌٛبز خ  ّالؾظةذٚجٕةء عٍٝ بٌ

 2018 ؾسٝٚ 2010 عةَ ِٕر  وسٛزبٖ( -ِةغعس١س -ذ بٌع١ٍّد بٌّخسٍفد ي جٍَٛبٌدزبظةذ بٌع١ٍة بٌّعػ١ٍٓ ٚبٌّّٕٛؾ١ٓ ٌٍدزغة

لٛبعد ج١ةٔةذ جؤعدب  نٍحد بٌدزبظةذ بٌع١ٍة جةٌى١ٍد بٌؿةـ١ٍٓ عٍٝ  بعدب وّة زُ  ،(13/1/1/4ي ـٟ بٌسخففةذ بٌّخسٍفد

 (.13/1/1/5ي 2018ٚؾسٝ عةَ  2003بٌّةغعس١س ٚبٌدوسٛزبٖ ِٕر عةَ 

 

 ًٛخ فٗ انذساعبد انؼهٛبانؼًهٛخ انزؼهٛ 13/2

 الدراسات العليا
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 ِثشايج انذثهٕو / انًبجغزٛش / انذكزٕسا 13/2/1

 وة ١ّ٠دبظسٕة ب  اٌٝ بٌّعة١٠س بٌم١ةظ١د بأل (13/2/1/1يلةِر بٌى١ٍد جٛل  بٌّعة١٠سبألوة ١ّ٠د ٌحسبِع بٌدزبظةذ بٌع١ٍة جةٌى١ٍد 

 (.13/2/1/2ٚبالعسّة  ي بٌسع١ٍُ غٛ خ ٌمّةْ م١ِٛدبٌ ب١ٌٙاد ِٓ ٚبٌفة زخ بٌّخسٍفد بٌع١ٍة بٌدزبظةذ ٌحسبِع م١ِٛدبٌ عةِدبٌ

 آنٛخ ٔضغ يؼبٚٛش لٛبعٛخ أكبدًٚٛخ نجشايج انذساعبد انؼهٛب

( ٌدزبظد بٌّعة١٠س بألوة ١ّ٠د بإلظسسؼة ٠د ١ٌٍٙاد بٌم١ِٛد 13/2/1/5 ،13/2/1/4 ،13/2/1/3ٚزغ عًّ ي 3زُ عمد  -

الةـد اٌٝ  زبظد بٌّعة١٠س بٌّسغع١د بٌخةـد جةٌدزبظةذ بٌع١ٍة ٌحعك ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ بٌعةٌٟ بٌخةـد جةٌدزبظةذ بٌع١ٍة 

بٌى١ٍةذ بٌّٕةظسخ ِٚٓ ضُ ـ١ةؼد ِمسسؼ ِعة١٠س أوة ١ّ٠د ِسغع١د ٌٍدزبظةذ بٌع١ٍة ٌى١ٍد نث ج١طسٞ جٕٟ ظ٠ٛؿ زسٛبـك ِ  

 زإ٠د ٚزظةٌد بٌى١ٍد ِٚٛبـفةذ خس٠ع بٌدزبظةذ بٌع١ٍة جةٌى١ٍد.

عٍٝ ِٛل  بٌى١ٍد ٚاعالَ بٌعة خ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط جةٌى١ٍد ٚازظةي خطةجةذ ِٓ ٚؾدخ  زُ عسق بٌّعة١٠س بٌّمسسؾد -

ٌأللعةَ جمسٚزخ  زبظد بٌّعة١٠س بٌّمسسؾد ٚزأٞ بٌمعُ بٌعٍّٟ ـ١ٙة ِٚة بذب وةٔر ِسفمد ِ   (13/2/1/6يلّةْ بٌػٛ خ 

 زإ٠د ٚزظةٌد بٌى١ٍد ِٚٛبـةخ بٌٛؾدخ جسأٞ بٌمعُ بٌعٍّٟ.

( ٚعسلٙة ARSزُ اعة خ ـ١ةؼد بٌّمسسؼ جةٌّعة١٠س بألوة ١ّ٠د بٌّسغع١د ي ،(13/2/1/7بأللعةَ بٌع١ٍّد يجٕةء  عٍٝ زأٞ  -

.                     19/4/2016( جسةز٠خ 365جفٛززٙة بٌٕٙةئ١د عٍٝ ِػٍط بٌى١ٍد ٌّٕةلؽسٙة ٚبلسبز٘ة ٚبعسّة ٘ة جػٍعسٗ زلُ ي

( ٌٍسعس٠ؿ جةٌّعة١٠س بألوة ١ّ٠د 13/2/1/8جةٌى١ٍد ـٟ غٍعد ع١ٍٕد يزُ عسق ٘رٖ بٌّعة١٠س عٍٝ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط  -

ARS ٌطث ج١طسٞ جٕٟ ظ٠ٛؿ ٚبٌسٟ بعسّد٘ة ِػٍط بٌى١ٍد، ِٚٓ ضُ زُ اعة خ زٛـ١ؿ جسبِع بٌدزبظةذ بٌع١ٍة ـٟ لٛء٘ة                    

 .10/5/2016( جسةز٠خ 366زلُ ي بٌى١ٍد جّػٍط٘رب بٌسٛـ١ؿ ِ  زمةز٠س بٌّسبغع١ٓ   ةعسّٚب (13/2/1/9ي 

لةِر بٌى١ٍد جعًّ ٚزغ عًّ ٌسدز٠ث أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚب١ٌٙاد بٌّعةٚٔد عٍٝ و١ف١د اعدب  زٛـ١ؿ بٌحسبِع  -

( ٚلةِر بأللعةَ 13/2/1/10ي ـٟ لٛء زمس٠س بٌّسبغعد بٌخةزغ١د ٌص٠ةزخ ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ بٌػٛ خ ٚبٌّمسزبذ

زٛبـك ِخسغةذ بٌسعٍُ بٌّعسٙدـد ٌىً جسٔةِع ِ  بٌّعة١٠س مّٓ ِففٛـةذ زس بٌع١ٍّد جسٛـ١ؿ بٌحسبِع ٚبٌّمسزبذ

 ، زٛبـك ِؿسٜٛ بٌّمسزبذ بٌدزبظ١د ِ  ِخسغةذ بٌسعٍُ بٌّعسٙدـد ٌىً جسٔةِعٚورٌه  بٌّسغع١د بألوة ١ّ٠د ٌىً جسٔةِع

ٚلةَ بٌّسبغع١ٓ  ،(13/2/1/11ي بٌع١ٍةضُ لةِر بٌى١ٍد جسؽى١ً ٌػٕد ٌٍّسبغعد بٌدبخ١ٍد ٌحسبِع ِٚمسزبذ بٌدزبظةذ 

 جةخس١ةزلةِر بٌى١ٍد وّة بٌدبخ١١ٍٓ جعًّ زمةز٠س ِٛضمد ِٚعسّدخ ٌٍّسبغعد بٌدبخ١ٍد ٌحسبِع ِٚمسزبذ بٌدزبظةذ بٌع١ٍة. 
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لةَ بٌّسبغع١ٓ بٌخةزغ١١ٓ جعًّ ؾ١ص . 2017/2018ٌّسبغع١ٓ بٌخةزغ١١ٓ ٌعًّ زمةز٠س بٌّسبغعد بٌخةزغ١د ٌعةَ ب

. زُ زمد٠ُ (13/2/1/12ي عد بٌخةزغ١د ٌحسبِع ِٚمسزبذ بٌدزبظةذ بٌع١ٍة ٌربذ بٌعةَزمةز٠س ِٛضمد ِٚعسّدخ ٌٍّسبغ

 بٌسمةز٠س ٌأللعةَ بٌع١ٍّد ٌٍم١ةَ جةإلغسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١د بٌالشِد ٌحسبِع بٌدزبظةذ بٌع١ٍة جّخسٍؿ بأللعةَ بٌع١ٍّد

 َظبو انزغجٛم ٔاإلششاف انؼهًٙ 13/2/2

ٍسعػ١ً ٌٍدزغةذ بٌع١ٍّد جب بزخ بٌدزبظةذ بٌع١ٍة جةٌى١ٍد ٚجؤ ٌد بٌؿةوّد ٌبٌع١ٍّد زمَٛ بٌى١ٍد جٕؽس بإلغسبءبذ بإل بز٠د ٚ

ٌٍخطد  ٚعٍٝ ِٛلعٙة بإلٌىسسٚٔٝ. ٚزؽسسن عٍٝ بٌّعػ١ٍٓ ٌدزغةذ ع١ٍّد أْ ٠ىْٛ بٌسعػ١ً ٚـمة   (13/2/2/1ي بٌطالت

 ٌىسس١ٔٚدا جفٛزخ ٌسىْٛال أٔٗ غةز زفع١ٍٙة ( ا13/2/2/3ي ٠د٠ٚة   بٌسعػ١ً غسبءبذا زسُٚ (.13/2/2/2ي ٚ بٌى١ٍد ٌٍمعُ بٌحؿط١د

بٌعٍّٟ ٌٍسخفؿ  ؼسبؾ بٌعٍّٟ عٍٝ بٌسظةئً نحمة  لعةَ بٌى١ٍد عٍٝ زٛش٠  بإلأزؿسؾ غ١ّ  وّة  MIS ِؽسٚر لّٓ

 ١عٟ.ٌٍّؽسؾ بٌسئ

٠ؽسؾ  ٠سُ زٛش٠  بإلؼسبؾ عٍٝ بٌسظةئً بٌع١ٍّد ٌٍطالت ٚـمة ٌسخفؿ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط بٌّؽسـ١ٓ ٚعد  بٌسظةئً بٌسٝ

ع١ٍٙة. ٚزسبعٝ بأللعةَ بٌع١ٍّد بٌىفةءخ ـٝ بإلؼسبؾ عٍٝ بٌسظةئً ِٓ خالي زٕٛر  زغةذ بٌّؽسـ١ٓ عٍٝ ذبذ بٌسظةٌد ِٓ 

أظسةذ ٚأظسةذ ِعةعد ِٚدزض وّة ٠ٛغد اؼسبؾ ِؽسسن ج١ٓ ١٘اد بٌسدز٠ط جةٌى١ٍد ٚءخسْٚ ِٓ غٙةذ جؿط١د أخسٜ ِٓ  بخً 

 .أٚ خةزغٙة ِٓ خالي جعطةذ بإلؼسبؾ بٌّؽسسن -بٌطالت ـٝ ٘رٖ بٌػٙةذعٕدِة ٠ىْٛ عًّ  -غّٙٛز٠د ِفس بٌعسج١د 

 اغسبءبذٚـك  بٌع١ٍّد ٌٍدزغد بٌسعػ١ً ٚأضٕةء لحً بٌحةؾط١ٓ أ بء ٚزم١١ُ ّسةجعد٘رب ٚزمَٛ ا بزخ بٌى١ٍد عحس بٌعة خ بٌّؽسـ١ٓ ج

( ِٓ لحً بٌحةؾص جعد ِمٟ ظٕد ظ١ّٕةزعّدذ ا بزخ بٌى١ٍد اٌٝ بزخةذ لسبز جمسٚزخ اغسبء ؾٍمد ٔمةؼ١د يد ؾ١ص ِٛضم

( ٌٍسعس٠ؿ جّدٜ بٌسصبَ بٌحةؾص ١ِ21ال ٠د عٍٝ بأللً ِٓ زةز٠خ بٌسعػ١ً ؾٛي أجؿةش زظةٌسٗ يوّة ٘ٛ ِٛلؽ جةٌد١ًٌ ـفؿد 

ؼسبؾ عحس زط٠ٛس بٌسمس٠س غسبءبذ بإلجةزخةذ خطٛبذ ٌسؿد٠ص ابٌى١ٍد جخطد بٌحؿص ٚورب زعد٠ٍٙة عٕد بٌمسٚزخ. وّة لةِر 

ضٕةء ـسسخ أغسبء ِٛضك ٌّسةجعد ٚزم١١ُ بٌحةؾص ا( عٓ زمدَ بٌؿةٌد بٌدزبظ١د ٌٍطةٌث ٚ٘ٛ 13/2/2/4ي ظٕٛٞ بٌٕفؿ بٌعٍّٟ

 ٚبٌحؿٛش. بٌع١ٍة بٌدزبظةذ ٌؽاْٛ بٌى١ٍد ٚو١ًظ١ة خ  ٝاٌ ٠سُ زمد٠ّٗ ِٓ لحً ١٘اد بإلؼسبؾ زعػ١ٍٗ

 انؼهٛب انذساعبدانًٕاسد انجششٚخ ٔانًبدٚخ انًزبحخ نجشايج  13/2/3

أعداد أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقررات واإلشراف على الرسائل مع أعداد طالب  يتناسب

تدريس/  عضو هيئة3: 1الدراسات العليا المتقدمين. حيث بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس لطالب الدبلوم 
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تدريس/  عضو هيئة ::2.9 بينما بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس لمجموع طالب الماجستير والدكتوراه طالب،

( ـٟ أؼٍث بٌحسبِع 11: 1ي بٌّعدالذ بٌّسغع١دٚ٘رٖ بٌٕعحد أعٍٝ ِٓ   (13/2/3/1 (2017/2018طبقا إلحصائية  طالب

ِ  بٌّمسزبذ  بٌعٍّٟ ٌُٙبٌّػةٌط بٌع١ٍّد عٍٟ أْ ٠سالءَ بٌسخفؿ  بٌدزبظ١د ـٟ ِعظُ بٌسخففةذ. أ٠مة ، زؿسؾ

 (.13/2/3/2  (٠مِْٛٛ جسدز٠عٙة بٌسٟبٌدزبظ١د 

زعةعد بٌع١ٍّد بٌحؿط١د ِٓ وسث بٌسٟ ّة ٠د بٌسع١ٙالذ بٌٚ ٘رب ٚزعًّ بٌى١ٍد غة٘دخ  جةٌسعةْٚ ِ  بٌػةِعد عٍٟ زٛـ١س بإلِىةٔةذ

زٛـ١س أغٙصخ بٌؿةظث بٌّسفً جخدِد بٌدخٛي عٍٟ بٌّٛبل  بٌحؿط١د بٌّخسٍفد ـٟ وً لعُ ِٓ ٚ (13/2/3/3ينالر ع١ٍّد ٌإل

، وّة زمَٛ (13/2/3/4ي حد، ٚورب زؿسؾ بٌى١ٍد عٍٝ زٛـ١س ِة زؿسةغٗ ِعةًِ بٌى١ٍد ِٓ و١ّة٠ٚةذ ٚأغٙصخألعةَ بٌى١ٍد ٚ بٌّىس

ِٕٚؽ غةئصخ ألـمً  (13/2/3/5يبٌػةِعد جس٠ًّٛ بٌّؽسٚعةذ بٌحؿط١د ِٓ خالي ٚؾدخ  عُ ٚزط٠ٛس بٌحؿٛش جةٌػةِعد 

 (.13/2/3/7ي ٚأـمً جؿص( 13/2/3/6ٖ يزظةٌد ِةغعس١س ٚزظةٌد  وسٛزب

 طالة انذسعبد انؼهٛب 13/3

 رمٕٚى طالة انذساعبد انؼهٛب 13/3/1

 زسح  بٌى١ٍد عدخ نسق ٌٍسم٠ُٛ ـٝ بٌدزبظةذ بٌع١ٍة ٚ٘ٝ وةٌسةٌٝ:

 (.13/3/1/1بِسؿةْ ٔظسٞ ٚعٍّٟ ٚؼفٛٞ ٌحسبِع بٌدجٍَٛ ي .1

 (.13/3/1/2ٌىً جسبِع ز١ّٙدٜ بٌّةغعس١س ي ٚ عٍّٟ ٚؼفٛٞ بِسؿةْ ٔظسٜ .2

 (13/3/1/3ؼفٛٞ ٌىً جسبِع ز١ّٙدٞ  وسٛزبٖ يبِسؿةْ ٔظسٞ ٚ عٍّٟ ٚ  .3

 (.13/3/1/4ٟ ـٟ خالي عة١ِٓ ِٓ بٌسعػ١ً ٌدزغد بٌدوسٛزبٖ يعًّ ظ١ّٕةز عٍٕ .4

 (.13/2/1/5ضٕةء بٌسعػ١ً يأعٓ ؾةٌد بٌطةٌث  ٞظٕٛ ٞ ٔفؿعًّ زمس٠س  ٚز .5

ةلؽد وّة ٘ٛ ِح١ٓ جةٌد١ًٌ، بٌؿىُ ٚبٌّٕوؽسن ٌسؽى١ً ٌػٕد ٖ ٔؽس جؿص ِٓ زظةٌد بٌّةغعس١س ٚجؿط١ٓ ِٓ زظةٌد بٌدوسٛزب .6

 22، 20ـفؿسٟ 

بٌّؿى١ّٓ ب٢خس٠ٓ ِٓ  ٟ ٚ بٌطةٌصٚبٌطةٔ ٟ٘ة ِٓ بٌّؽسؾ بٌسئ١عبؾدازمةز٠س  دعٍٝ ضالض ٠سُ زم١١ُ زظةٌد بٌّةغعس١س جٕةء    .7

 (.13/3/1/6ي
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ِٓ ِؿى١ّٓ أؾدّ٘ة ِٓ  خس٠ٓض١ٕٓ ب٢ٚبإل ٟ٘ة ِٓ بٌّؽسؾ بٌسئ١عبؾدازمةز٠س  دعٍٝ ضالض جٕةء    ٠ٖسُ زم١١ُ زظةٌد بٌدوسٛزب  .8

 (.13/3/1/7ي خةزظ بٌػةِعد

بٌالشِد ـٟ ؾةٌد ٚغٛ   سفؿ١ؿ١دبٌبزخةذ أٜ اغسبءبذ ِٚدٜ زطٛز ٔعث بٌٕػةؼ ٚ زمَٛ ججسؿ١ًٍ ٔسةئع بٌطالت  ٚزمَٛ بٌى١ٍد 

 (.13/3/1/8ٔمؿ ـٟ ٔعث ٔػةؼ بٌطالت ي

 سضب طالة انذساعبد انؼهٛب 13/3/2

ظسح١ةٔةذ ٌسم١١ُ ِدٜ زلةُ٘ عٓ بأل بء بٌّئظعٟ بـٝ جسبِػٙة ِٓ خالي عًّ  بٌطالت ٞزمَٛ بٌى١ٍد جةظسمفةء زأ -

بٌمفٛز  أٚغٗ ظسخٍفر جعك بٌسٛـ١ةذ ٚبٌّمسسؾةذ ٌّؿةٌٚد ِعةٌػدبظسح١ةْ ِٚٓ خالي زؿ١ًٍ ٘رب بالٚبألوة ٠ّٟ، 

 .( 13/3/2/1ي

ورب  ،(13/3/2/2سظٍّةذ ٚ بٌؽىةٜٚ يِٓ خالي ٚل  ء١ٌد ٌٍ زؿسؾ بٌى١ٍد عٍٟ بٌسعةًِ جؽفةـ١د ِ  زظٍّةذ بٌطالتوّة  -

 19/2/2017جسةز٠خ  375زُ ٚل  ء١ٌد ٌسظٍّةذ بٌطالت ِٓ ٔسةئع بالِسؿةٔةذ  ٚبٌسٟ بعسّدذ جّػٍط بٌى١ٍد زلُ 

 .(13/3/2/3ي
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 :ٔحذح انجٕدح 14/1

ظ١د جة١ّ٘د زط٠ٛس بٌسع١ٍُ ٚزٛـ١ةزٗ بألظة 2000بظسػةجد ٌسٛـ١ةذ بٌّئزّس بٌمِٟٛ ٌسط٠ٛس بٌسع١ٍُ بٌرٞ عمد ـٟ عةَ 

ٚلّةْ غٛ زٗ ٚ بٌّؽسٚعةذ بٌسٟ أحطمر عٕٗ ٚبٌسٟ وةْ عٍٟ زأظٙة ِؽسٚعةذ أؽةء ٔظةَ غٛ خ  بخٍٟ ٌٍى١ٍةذ، ـبْ 

بٌى١ٍد لد أظسػةجر ٌٙرب بٌسط٠ٛس ٚأٔؽةذ ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ ٚبٌسٝ زُ اِدب ٘ة جةألغٙصخ ٚبٌسػ١ٙصبذ بٌخةـد جّّةزظد 

 (. 14/1/1أٔؽطسٙة ي

ٌٟٛ ا بزخ بٌٛؾدخ ِػٍط ا بزخ ٠ؽىً جمسبز ِٓ بٌع١د بألظسةذ بٌدوسٛز ع١ّد بٌى١ٍد ٌّدخ ضالش ظٕٛبذ لةجٍد ٌٍسػد٠د ٚزُ ٠س

(. وّة أْ ٌٙة ِعاٛي ِةٌٟ ٚ ٚا بزٞ ٚ عمٛ 14/1/2ي 25/2/2014بعسّة  زؽى١ً بٌّػٍط بٌؿةٌٟ جّػٍط بٌى١ٍد جسةز٠خ  

خ بٌٛؾدخ ِسخ وً ؼٙس جٕةء عٍٟ  عٛخ ِٓ زئ١ط ِػٍط ب بزخ بٌٛؾدخ (.  ٘رب ٚ ٠ػسّ  ِػٍط ب بز14/1/3ظىسزةز٠د ي

( 14/1/5ٌسؿد٠د بٌعٍطةذ ٚبٌّعا١ٌٛةذ ي 20/5/2015(. وّة زٛغد الئؿد  بخ١ٍد ِعسّدخ ِٓ ِػٍط بٌى١ٍد جسةز٠خ 14/1/4ي

 (.14/1/6ٟ ٌٍى١ٍد ي ذٚ زحع١د زٕظ١ّد ٚبلؿد جة١ٌٙىً بٌسظ١ّ 22/3/2015ٌٚٙة ١٘ىً زٕظ١ّٟ ِعسّد جّػٍط بٌى١ٍد جسةز٠خ 

ٌػٕد يٌػةْ بٌّعة١٠س جةاللةـد بٌٝ ٌػٕد بالظسح١ةٔةذ ٚوً  15زسٛبـس ٌٍٛؾدخ بٌىٛب ز بٌّدزجد  ٌٍم١ةَ  جّٙةِٙة  ِسّطٍد ـٝ عد  

ٌػٕد زسّطً ـٟ ِٕعك ٌٍّع١ةز جةاللةـد بٌٝ ـس٠ك عًّ( ٚبٌسٟ زعًّ عٍٟ زٕف١ر بٔؽطسٙة ِٚٙةِٙة ٚزُ بعسّة  زؽى١ٍٙة جّػٍط 

 (.14/1/7ي22/3/2015د جسةز٠خ بٌى١ٍ

زٛـس بٌػةِعد بألعسّة بذ بٌّة١ٌد بٌالشِد ٚبٌّٕةظحد ٌٍٛؾدخ ٌسٕف١ر بألٔؽطد بٌّطٍٛجد ِٕٙة ٠سُ ز٠ٍّٛٙة ِٓ جٕد زحسعةذ زُ 

(  ٠سُ جّٛغحٗ زؿف١ً ِحٍػ عؽسخ غ١ٕٙةذ ِٓ وً نةٌث 14/1/8ي 2015 / 5 /26جسةز٠خ  121السبزٖ جّػٍط بٌػةِعد زلُ 

 حىةٌٛز٠ٛض ٚ خّعد ٚعؽسْٚ غ١ٕٙآ ِٓ وً نةٌث جّسؾٍد بٌدزبظةذ بٌع١ٍة.جّسؾٍد بٌ

زٛـس بٌى١ٍد بإلِىةٔةذ بٌّة ٠د ٚبٌٍٛغ١عس١د بٌّٕةظحد ٌٛؾدخ لّةْ بٌػٛ خ ٌسّىٕٙة ِٓ أ بء أٔؽطسٙة ؾ١ص ٠ٛغد ٌٍٛؾدخ ِمس 

ٌؿفع بٌّعسٕدبذ ٚ وسبظٝ ٚ ِٓ أغٙصخ بٌؿةظث ب٢ٌٝ ِٚةو١ٕد زف٠ٛس ٚ ِةظؽ لٛئٝ ٚ عد  ِٓ بٌخصبٔةذ  ٠2ؿسٜٛ عد  

ِىةزث، ٚجٕةء عٍٝ ِة ٚز  ـٟ زمس٠س ِسبغعد ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ بٌػٛ خ ٚبالعسّة  ِٓ ِؿدٚ ٠د بٌّىةْ بٌخةؾ جةٌٛؾدخ، 
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( ٌسخف١ؿ بٌؿػسخ 14/1/9ي 18/2/2018زُ ِخةنحد ب بزخ بٌى١ٍد ٚبٌعسق عٍٝ ِػٍط ب بزخ ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ جسةز٠خ  

 سىْٛ غصء ِىًّ.بٌّػةٚزخ ٌٍٛؾدخ ٌ

جّػٍط بٌى١ٍد جٛبظطد عم٠ٛد ِد٠س بٌٛؾدخ جّػٍط بٌى١ٍد ٚزؽةزن جعسق بٌممة٠ة  ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ ِّطٍد

 (.14/1/10ي ٚبٌّٛلٛعةذ بٌخةـد جةٌػٛ خ ٠ٚٛغد جٕد ضةجر جّػٍط بٌى١ٍد ٌّٕةلؽد بٌّٛلٛعةذ بٌخةـد جةٌػٛ خ

ؾ١ص ٠مَٛ بٌّسوص جسمد٠ُ بٌدعُ بٌفٕٟ ٌٍٛؾدخ ِٓ خالي عمد ةِعد، بٌػٛ خ جةٌػ لّةِْسوصٚبٌٛؾدخ  ٕ٘ةن عاللد ٚن١دخ ج١ٓ

، ٠ٚعةٔد أٔؽطسٙة، ٠ٚسبغ  خططٙة ٌمّةْ زٛبإِٙة ِ  أ٘دبؾ بٌػةِعد. ٚزمدَ جعك ٚزغ بٌعًّ ٌٕؽس ضمةـد بٌػٛ خ جةٌى١ٍد

 (.14/1/11ي بٌٛؾدخ زمس٠سب  ظ٠ٕٛة  عٓ ٔؽةنٙة ٌٍّسوص

 

 انًؤعغٛخ:انزمٕٚى انًغزًش ٔانزطٕٚش نهمذسح  14/2

 ػًهٛخ انزمٕٚى:1/ 14/2

زٍسصَ بٌى١ٍد جةغسبء زم٠ُٛ ؼةًِ ِٚعسّس ٌمدززٙة بٌّئظع١د، جٙدؾ زؿد٠د ِػةالذ بٌمٛخ ٚبٌعًّ عٍٟ زعص٠ص٘ة، ٚورٌه 

 ِػةالذ بٌمعؿ ٚبٌعًّ عٍٟ ِعةٌػسٙة ٚذٌه ِٓ خالي:

 (.14/2/1/1ِسةجعد زٕف١ر بٌخطد بٌسٕف١ر٠د ٌٍخطد بالظسسبز١ػ١د ٚـك بنةز شِٕٟ ي -

 (14/2/1/2ِسةجعد زٕف١ر خطد بٌعًّ بٌع٠ٕٛد ٌٛؾدخ / ٌػٕد بألشِةذ ٚبٌىٛبزش ي -

 (14/2/1/3زم١١ُ ِدٞ بالٌسصبَ جةٌخطد بٌسدز٠حد ي -

 ( 14/2/1/4زم١ُ أ بء بٌع١ّد ٚبٌٛوالء ٚزإظةء بأللعةَ ٚغ١ّ  بٌم١ة بذ بألوة ١ّ٠د ي -

 (١ٍ14/2/1/5د يل١ةض وفةءخ بٌم١ة بذ بألوة ١ّ٠د ـٟ غٍث ِؽسٚعةذ ٌسط٠ٛس بٌى -

 (14/2/1/6زمةز٠س بٌّسبغعد بٌح١ا١د ي -

 (14/2/1/7ِسةجعد زٕف١ر بٌخطد بٌع٠ٕٛد ٌٍف١ةٔد ٌّحةٟٔ ٚبٌّسبـك ٚبألغٙصخ بٌسع١ّ١ٍد ٚبٌع١ٍّد ي -

 (14/2/1/8ِسةجعد زٕف١ر خطد خدِد بٌّػسّ  ي -

 (  14/2/1/9بظسمفةء بٌسأٞ ؾٛي ّٔه بٌم١ة خ جةٌى١ٍد ِٚدٞ بٌسلة عٕٗ ي -

 (.14/2/1/10ي 16/12/2018جسةز٠خ  (396ي٠س ظٕٜٛ ٌٍى١ٍد ٠عسّد ِٓ ِػٍعٙة زلُ زمد٠ُ زمس -

 (14/2/1/11ّٔةذظ ِحسىسخ ٌسم١١ُ أ بء بٌعة١ٍِٓ ٚبٌم١ة بذ بإل بز٠د جخالؾ زمةز٠س بٌىفةءخ بٌع٠ٕٛد ي  -

 ( 14/2/1/12ـةع١ٍد بٌّٛل  بالٌىسسٟٚٔ ي  -

ة١٠س بٌسٟ ٚلعسٙة ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ غٛ خ بٌسع١ٍُ ٚبالعسّة  ع١ٍّةذ بٌّسبغعد ٌٕظُ لّةْ بٌػٛ خ بٌّسزىصخ عٍٟ بٌّع -

 (.14/2/1/13ٚبٌسٝ زمَٛ جٙة ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ جّسةجعد ِٓ ِسوص لّةْ بٌػٛ خ جةٌػةِعد ي

 

 :اَشطخ انزؼضٚض ٔانزطٕٚش 14/2/2
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ا بزٜ ٚأعمةء ١ٌٙاد بٌسدز٠ط ٚب١ٌٙاد زمَٛ بٌى١ٍد جعًّ بٌعد٠د ِٓ بألٔؽطد بٌسٝ ٠عةُ٘ ـ١ٙة غ١ّ  بٌعة١ٍِٓ جةٌى١ٍد ِٓ غٙةش 

 بٌّعةٚٔد ـٟ انةز زعص٠ص ٚزط٠ٛس خدِةزٙة ِٚٓ أِطٍد ذٌه: 

 بٌسط٠ٛس بٌّعسّس أل٘دبؾ بٌّمسبزذ بٌدزبظ١د جّة ٠سالءَ ِ  بٌّعة١٠س بالوة ١ّ٠د  -

١د زُ بعسّة ٘ة بٌػٙةش بال بزٞ ِٓ خالي ٚل  خطد زدز٠حبٌم١ة بذ بألوة ١ّ٠د، بعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚزط٠ٛس ِٙةزبذ   -

 (14/2/2/1ي  18/2/2018جسةز٠خ  386ـٟ ِػٍط بٌى١ٍد زلُ 

ٚل  خطد زؿع١ٓ ٌص٠ة خ بٌسلة بٌٛظ١فٟ ٌدٜ بعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚذٌه جٕةء عٍٝ ٔسةئع زؿ١ًٍ بظسح١ةٔةذ بٌسلة  -

 (14/2/2/2بٌٛظ١فٟ ي

عٍٝ ٔسةئع زؿ١ًٍ بظسح١ةٔةذ بٌسلة ٚل  خطد زؿع١ٓ ٌص٠ة خ بٌسلة بٌٛظ١فٟ ٌدٜ بعمةء بٌػٙةش بال بزٞ ٚذٌه جٕةء  -

 (14/2/2/3بٌٛظ١فٟ ي

ٚل  خطد زؿع١ٓ ٌّعةٌػد ٔمةن بٌمعؿ بٌٛبز خ جسمس٠س ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ بٌػٛ خ ـ١ّة ٠خؿ ِعة١٠س بٌمدزخ  -

 ط بٌى١ٍد( ٚبعسّة ٘ة ـٟ ِػ14/2/2/4ٍبٌّئظع١د ي

نةز شِٕٟ ِؿد  ٚعسلٙة جؽىً  ٚزٞ ـٟ ِػٍط ِسةجعد زٕف١ر بالغسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١د بٌٛبز خ ـٟ خطد بٌسؿع١ٓ ٚـك ب -

 (14/2/2/5ب بزخ ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ ِٚػٍط بٌى١ٍد ي

 

 انزمٕٚى انًغزًش نهفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ: 14/3

 ػًهٛخ انزمٕٚى 14/3/1

ٌه ، جٙدؾ زؿد٠د ِػةالذ بٌمٛخ ٚبٌعًّ عٍٟ زعص٠ص٘ة، ٚورٌفةع١ٍةزٙة بٌسع١ّ١ٍٗزٍسصَ بٌى١ٍد جةغسبء زم٠ُٛ ؼةًِ ِٚعسّس 

 ِػةالذ بٌمعؿ ٚبٌعًّ عٍٟ ِعةٌػسٙة ٚذٌه ِٓ خالي:

 بٌطالج١د، خدِةذ بألٔؽطد ٌّّةزظد بٌّسةؾد بٌسع١ٙالذ ٚبٌسؿ٠ًٛ، بٌمحٛي عٓ: ظ١ةظةذ  ٚز٠ة بٌطالت زلة ل١ةض -

 ٌدبٌعدب ٚعٓ   بٌّسةجعد بٌسم٠ُٛ ٔظُ عٓ بٌطالت زلة ٚبٌّسعطس٠ٓ، ل١ةض بٌّسفٛل١ٓ بٌطالت  عُ جسبِع بٌفؿ١د، بٌسعة٠د

 بٌّسةؾد بٌسع١ٙالذ عٓ بٌطالت زلة بٌطالت، ل١ةض زظٍّةذ ِ  بٌسعةًِ ـٟ بٌى١ٍد ٚظ١ةظد بٌدزغةذ زمد٠س ـٟ ٚعدَ بٌس١ّص

 ...(بٌٍؽةذ ِعةًِ - جٙة بٌعًّ ٚٔظةَ ٚزػ١ٙصبزٙة بٌّىسحد – بٌّعةًِ – ٚزػ١ٙصبزٙة بٌدزض لةعةذي ٚبٌسعٍُ بٌسع١ٍُ ٌع١ٍّةذ

 (14/3/1/1ي

 (14/3/1/2جةٌى١ٍد ي بٌحسبِع ٌػ١ّ  ٚبٌخةزغٟ بخٍٟبٌد بٌّسبغ  زمةز٠س  -

  (14/3/1/3ي (بٌدبعّد بٌسع١ٙالذ – بٌع١ٍّد بٌسطح١مةذ – ٚبٌسم٠ُٛ بٌسدز٠ط نسق -بٌّؿةلس ب بءي بٌدزبظٟ بٌّمسز زم١١ُ -

 (14/3/1/4بٌسدز٠ث ي ٚـةع١ٍد ٚبٌّسدزت بٌّدزت لحً ِٓ بٌف١فٟ بٌسدز٠ث جسبِع زم١١ُ -

 (14/3/1/5بٌّطٍٛجد ي ٌٍّٛبـفةذ ِطةجمسٙة ِٓ ٌٍسؤود بالِسؿةٔةذ ٌػ١ّ  دبالِسؿة١ٔ بٌٛزلد زم١١ُ -

 (14/3/1/6ي بالعسّة  ٌّعة١٠س بٌّسح  بٌٕظةَ بظس١فةء ِٓ ٌٍسؤود بٌىٛٔسسٚي ٔظةَ ـؿؿ -
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 بٌؿة١ٌددد بألعدددب  زٕةظددث ِدددٞ عددٓ ظدد٠ٕٛد ٚذٌدده ِددٓ خددالي  زبظددد بٌسدددز٠ط ١٘اددد أعمددةء ٚوفددةءخ وفة٠ددد ِدددٞ زم١دد١ُ -

بٌع١ٍّدددد  بأللعدددةَ ِعدددسٛٞ عٍدددٝ ٚبٌحؿط١دددد بٌسدز٠عددد١د ٌألعحدددةء ِٚعدددة١ُٔٚٙ بٌسددددز٠ط ١٘ادددد ألعمدددةء ١ٍّددددبٌع ٚبٌسخففدددةذ

 (14/3/1/7ي

 (14/3/1/8يزم١١ُ أ بء عمٛ ١٘اد بٌسدز٠ط ٚعمٛ ب١ٌٙاد بٌّعةٚٔد  -

ٝ بٌٕمدةن ؾفدس لدسبزبذ ِػدةٌط بأللعدةَ ـدٟ بٌسعدػ١الذ ٚبٌّٛبـمدد عٍدٚذٌه ِٓ خدالي زم١١ُ ِدٞ بالٌسصبَ جةٌخطد بٌحؿط١د  -

ؾفس ٚزلٟ ٚبٌىسسٟٚٔ ٌٍٕمةن بٌحؿط١د جةٌى١ٍد ٚلٛبعدد ج١ةٔدةذ ِؿدضدد  بٌحؿط١د زف١د جّدٞ بالٌسصبَ جةٌخطد بٌحؿط١د ٚب١ٌد ٌٍّسةجعد

 (14/3/1/9يجةألجؿةش بٌع١ٍّد بٌّٕؽٛزخ ِؿ١ٍة ٚ ١ٌٚة 

زٛوٛالذ بٌد١ٌٚدد ٚبٌّؿ١ٍدد ؾفدس ظدٕٛٞ جدةٌحسٚذٌده ِدٓ خدالي زم١١ُ وفةءخ بٌى١ٍد ـٟ عمد جسزٛوٛالذ ِٚؽدسٚعةذ جؿط١دد  -

 (14/3/1/10يٚبٌّؽةز٠  بٌحؿط١د بٌّفعٍد جةٌى١ٍد 

  (14/3/1/11ي ّٔةذظ ل١ةض ِدٞ بظس١فةء بٌحسبِع بٌّطسٚؾد ٌٍّعة١٠س بألوة ١ّ٠د بٌّعسّدخ -

 (14/3/1/12ي زم١١ُ بٌّمسز بٌدزبظٟ ٌّمسزبذ بٌدزبظةذ بٌع١ٍة -

ٚبإلؼدسبؾ ٚعدٓ ٔظدُ بٌسمد٠ُٛ بٌّسحعدد ٚبٌسعد١ٙالذ بٌّسةؾدد ٌٍع١ٍّدد ل١ةض زلةء نالت بٌدزبظةذ بٌع١ٍة عٓ ٔظُ بٌسعدػ١ً  -

 (14/3/1/13ي بٌسع١ّ١ٍد ٚبٌحؿط١د

٠ٚسُ بزخةذ لسبزبذ جبغسبءبذ زفؿ١ؿ١د ٌّعةٌػد جعك  ،وّة  ٠سُ ِٕةلؽد ٔسةئع زم٠ُٛ بٌفةع١ٍد بٌسع١ّ١ٍد ـٝ بٌّػةٌط بٌؿةوّد 

عد ألعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط عٓ غٛبٔث بٌمٛخ ٚبٌمعؿ ـٝ أ بئُٙ أٚغٗ بٌمفٛز أٚ زعص٠ص جعك بألٔؽطد ٚ زمد٠ُ زؽر٠د زبغ

 ( .14/3/1/14ي

وّة أٔؽؤذ بٌٛؾدخ ٔظةَ غٛ خ  بخٍٝ عٍٝ ِعسٜٛ بأللعةَ ـعٍٝ ظح١ً بٌّطةي ٠ٛغد ٌىً لعُ ِٕعك ٌٍػٛ خ زُ بعسّة خ جّػٍط 

( 14/3/1/15ةٌٕعحد ٌأللعةَ ي( ٠ٚٛغد  بخً بٌمعُ ِٕعك ٌىً جسٔةِع ج14/3/1/3ي 22/4/2015جسةز٠خ  353بٌى١ٍد زلُ 

 بٌسٝ زمدَ أوطس ِٓ جسٔةِع.

زعًّ بٌٛؾدخ عٍٝ ٔؽس ضمةـد بٌػٛ خ ج١ٓ أعمةء ١٘اد بٌسدز٠ط ٚبٌّعةْٚٔٛ ٚبإل بز٠ْٛ ٚبٌعة١ٍِٓ عٓ نس٠ك عمد عدخ 

١اد  ٚزبذ لةَ جٙة ٔخحد ِٓ أعمةء ٚؾدخ بٌػٛ خ ٚزُ بظسمةـد خحسبء ِٓ ِسوص لّةْ بٌػٛ خ جةٌػةِعد ِٚدزج١ٓ جةٌٙ

( ، وّة لةِر بٌٛؾدخ جسف١ُّ ٚنحةعد ٚزٛش٠  عد  ِٓ 14/3/1/15ٌٍّعةعدخ عٍٝ ٔؽس بٌطمةـد ٚزح١ٕٙة ِٕٙةغة ٌٍعًّ ي 

 (14/3/1/16بٌّط٠ٛةذ بٌسٝ زعةعد عٍٝ ٔؽس بٌطمةـد ج١ٓ وةـد بألنسبؾ جةٌى١ٍد ي 

 

 :أَشطخ انزؼضٚض ٔانزطٕٚش نهفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ 14/3/2

ٔمةن بٌمعؿ بٌٛبز خ جسمس٠س ب١ٌٙاد بٌم١ِٛد ٌمّةْ بٌػٛ خ ـ١ّة ٠خؿ ِعة١٠س بٌفةع١ٍد ٚل  خطد زؿع١ٓ ٌّعةٌػد  -

 ١ٍد.( ٚبعسّة ٘ة ـٟ ِػٍط بٌى14/3/2/1بٌسع١ّ١ٍد ي

ِسةجعد زٕف١ر بالغسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١د بٌٛبز خ ـٟ خطد بٌسؿع١ٓ ٚـك بنةز شِٕٟ ِؿد  ٚعسلٙة جؽىً  ٚزٞ ـٟ ِػٍط  -

 (14/2/2/5ٌى١ٍد يب بزخ ٚؾدخ لّةْ بٌػٛ خ ِٚػٍط ب
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ٌٚمد ٔسع ِٓ ِّةزظةذ بٌسؿع١ٓ ٚبٌسعص٠ص بٌسٝ زسُ ـٝ بٌى١ٍد بٌعد٠د بٌسطٛزبذ ِطً ب٘سّةَ ا بزخ بٌى١ٍد جسؿع١ٓ ٚزط٠ٛس 

بٌع١ةظةذ بٌّسحعد ـٟ بٌسعةًِ ِ  جعك ِؽىالذ بٌسع١ٍُ ِطً زٛـ١س ؼةؼةذ عسق ـٟ لةعةذ بٌّؿةلسبذ ٚبٌففٛي 

 ،أؽةء ٚؾدخ إل بزخ ٚزٕظ١ُ بٌّعةًِ ،زٛـ١س خدِد بالٔسسٔر ،ِئٍ٘د ِٓ بٌف١١ٕٓ ـٟ بٌّعةًِزٛـ١س أعدب   ،بٌدزبظ١د ٚبٌّعةًِ 

ـ١ةٔٗ ٚزف١ٍؽ جعك  جةإللةـٗ اٌٝ بٌػد٠دٖ جعك بألغٙصٖ جةٌى١ّة٠ٚةذ ٚ ؾ١ص زُ زص٠ٚد٘ة زط٠ٛس عد  ِٓ بٌّعةًِ بٌحؿط١ٗ

ٚزبذ زدز٠ح١د ع١ٍّد ٌٍطالت ـٟ عد  ِٓ بٌّػةالذ ، بٌعًّ عٍٝ عمد  ـٝ ِعةًِ بٌطٍحٗ ٚبٌّعةًِ بٌحؿط١ٗ بألخسٜ بألغٙصٖ

( ٚبٌسٟ ظٛؾ ٠سُ زىسبز 14/2/2/6ي 2018 ٠عّحس  1ٔٛـّحس،  29-28وّة ٘ٛ بٌؿةي جةٌٕعحد ٌدٚزخ بٌعٛٔةز ـٟ بٌفسسخ ِٓ 

فٟ ٌٍعةَ (، عمد بٌسدز٠ث بٌف14/2/2/7١عمد٘ة عدخ ِسبذ، زٕظ١ُ لٛبـً زع١ّ١ٍد ٌٍعًّ عٍٝ ش٠ة خ بٌّٙةزبذ بٌع١ٍّد ٌٍطالت ي

ٌطالت بٌفسلد بٌسبجعد ٚبٌخةِعد ـٟ بٌٛؾدبذ بٌح١طس٠د ٚذٌه جةٌسعةْٚ ِ  ِد٠س٠ةذ بٌطث بٌح١طسٞ  2017/2018بٌػةِعٟ 

(، بٌحدء  14/2/2/8جّؿةـظةذ جٕٟ ظ٠ٛؿ، بٌف١َٛ ٚبٌمة٘سخ ٚذٌه ٌمّةْ زٍمٟ بٌطالت زدز٠ث عٍّٟ ِٕةظث جدْٚ ِؽمد ي

ِعةًِ نالج١د ٌالظسفة خ ِٓ ِحٕٝ بٌطالت ؼسق  3(، بٌحدء ـٟ زػ١ٙص عد  14/2/2/8ـٟ بغسبءبذ بٔؽةء بٌع١ة بذ بٌح١طس٠ٗ ي

ِّة أ ٜ اٌٝ ش٠ة ٖ زلة بٌطالت ٚأعمةء ١٘اٗ  ( ٚؼ١س٘ة ِٓ بالغسبءبذ بٌسفؿ١ؿ١د 14/2/2/9ب١ًٌٕ جةٌؽىً بألِطً ي

 بٌسدز٠ط ٚبٌحةؾط١ٓ.

 

 انًغبءنخ ٔانًحبعجخ: 14/4

غٛ خ بأل بء ٚزعد بٌّعةءٌد ٚ بٌّؿةظحٗ أؾد بألظة١ٌث بٌفعةٌد بٌسٟ ٠سُ بٌسعسؾ جٙة عٍٟ زععٟ بٌى١ٍد غة٘دخ اٌٟ زؿم١ك ِعة١٠س 

ِدٞ زؿم١ك ِعة١٠س غٛ خ بأل بء بٌؽةًِ ٚبعسّة ٖ ِٓ خالي زفع١ً بٌٍٛبئؽ بٌخةـٗ جةٌّعةءٌد ٚ بٌّؿةظحد ـٝ ِػةي بٌفةع١ٍٗ 

ٌٝ ٚل  ب١ٌد ٌٍّعةءٌد ٚبٌّؿةظحد ٚعسلٙة ٚبعسّة ٘ة ، بلةـد ب1972ٌعةَ  49بٌسع١ّ١ٍٗ نحمة ٌمةْٔٛ زٕظ١ُ بٌػةِعةذ زلُ 

 .21/10/2018( جسةز٠خ 394زلُ يجّػٍط بٌى١ٍد 
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