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 نؼشريج انجىانح تكهيح انشراػح انزحهح انخهىيح

قاَج عػري٠ ازبٛاي١ به١ًٝ ايصزاع١ بثٓعِٝ زض١ً خ١ًٜٛ َٔ َد١ٜٓ املٓصٛز٠ إييٞ َدٜٓي١ ز ع اييري ضيريا عًيٞ ا قيداّ       

ٙ َسٚزا مبد١ٜٓ غسبني ٚايثدِٝٝ مبسنص غيااة ايسنابٝي١ ٚامليسٚز مبدٜٓي١ ثصي١ خيِ        إييٞ َدٜٓي١ ز ع اييري  ح زضًي٘      االدبيا

 :ٚنإ اهلدف َٔ ايسض١ً اشب١ًٜٛ  ن100ِ ٜاّ مبطاف١  ندس َٔ  خالخ١اضثػسقج 

l  ٌَح ايطاٝع١ ٚح قدز٠ اهلل عص ٚزٌ ايثأ . 

l  ت١ُٝٓ زٚح ايثعإٚ بني ايفسٜل. 

l   ًِْٛاع ايٓريإ ٚطسم املالض١ ٚقسا٠٤ اشبسا٥ط ِايثدٝٝتع ٚ. 

l   ًِعًٞ ايٓفظ ٚشٜاد٠ زٚح املػاَس٠ ٚايػساع١ االعثُادتع. 

l  ٌَح املٛاقف املدثًف١ ٚشٜاد٠ ايكدزاح ازبطد١ٜ ٚقدز٠ ايثطٌُ تعًِ ايثعا. 

l  تعًِ زضِ اشبسا٥ط ٚفٕٓٛ ضٝا٠ اشبال٤. 

نسّ ايطٝد ا ضثاذ ايدنثٛز ْاظِ عاد ايسمحٔ غًا٢ عُٝد ايه١ًٝ ٚايطٝد ا ضثاذ ايدنثٛز ضبُد عاد اجملٝيد ٚنٝيٌ   ٚقد 

 ١.اشبًٜٛ طالة املػازنني بايسض١ًايايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايثعًِٝ ٚايطالة  
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 اطرقثال انطالب انجذد تكهيح انشراػح

يثعسٜيف ايطيالة ازبيدد بايهًٝي١      2018/2019ْعِ اذباد طالة نًٝ٘ ايصزاع١ ضفٌ اضثكااٍ ايطالة ازبدد يًعاّ ازباَع٢ 

ايدزاضي١ٝ ٚنٝفٝي١ املػيازن١    َٚٓػآتٗا ٚاإلدازاح اييت تثعاٌَ َع ايطالة ٚاشبدَاح املكد١َ َٔ ايه١ًٝ  نريو عيس  يًيرياَش   

 .ف٢ ا ْػط١ ايطالب١ٝ َٔ خالٍ اذباد ايطالة ٚزعا١ٜ ايطالة بايه١ًٝ

 

 8102/8102تًهزجاٌ األطز انطالتيح « املزكش انثانث»كهيح انشراػح ذحصذ 

ايطيالة  ٚايير٣ تٓعُي٘ زعاٜي١     2018/2019ضصًج ن١ًٝ ايصزاعي١ عًي٢ املسنيص ايداييذ مبٗسزيإ  ْػيط١ ا ضيس ايطالبٝي١         

 .جباَع١ املٓصٛز٠  زا٤ح َػازن١ اذباد طالة ايه١ًٝ باملعس 

 .د. ْاظِ غًيب عُٝد ايهًٝي١ ٚ .د. ضبُيد عاداجملٝيد ٚنٝيٌ ايهًٝي١ يًثعًيِٝ ٚايطيالة ٚ .ّ.د. عُيسٚ زيري           إغسافذبج  

 .َٓطل ا ْػط١ ايطالب١ٝ

رتى بني زب١ٓ ا ضس ايطالبٝي١ ٚايًسٓي١ ايفٓٝي١    ْعِ َػازن١ ايه١ًٝ مبٗسزإ ا ْػط١ اذباد طالة ايه١ًٝ بايثعإٚ املػ 

 .ٚفسٜل ازبٛاي١

 ٚايطالة ايفا٥صٜٔ ع٢ً ايٓطٛ ايثاىل:

l ايطايا١/ َسِٜ ضبُد املالح 

l ٘ايطايا١/ زمح٘ تاَس ابٛغصاي 

l ٘ايطايا١/ ْد٣ امحد طًا 

l  غااْ٘ إبساِٖٝايطايا١/ ْد٣ 
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 جهيُحذُظى أول سيارج ملصاَغ شزكح « انهجُح انؼهًيح»

ذبج زعا١ٜ  .د. ْاظِ غيًيب عُٝيد ايهًٝي١ ٚ  .د. ضبُيد عاداجملٝيد ٚنٝيٌ ايهًٝي١ يًثعًيِٝ ٚايطيالة ٚ  .ّ.د عُيسٚ زيري            

َٓطل  ْػط١ ايه١ًٝ  قاَج ايًس١ٓ ايع١ًُٝ باذباد ايطالة بثٓفٝر  ٍٚ شٜاز٠ ملصاْع غسن١ ز١ٓٝٗ ضُٔ خط١ ايًس١ٓ ايع١ًُٝ 

 .يثدزٜب ايطالة ٚتأًِٖٝٗ يطٛم ايعٌُ

ٚنٝف١ٝ ايثصٓٝع ٚاسبفغ ٚاملعاَالح اييت دبسٟ عًٞ املٓثساح ضٛا٤  يايإ  ٚ   اإلْثاصمشًج ايصٜاز٠ تعسٜف ايطالة خبط 

 .عصا٥س  ٚ َثدُساح  ٚزازٟ ايثٓطٝل َع ايػسن١ يثٓفٝر ايصٜاز٠ ايدا١ْٝ
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 نحزب أكرىتز املجيذج 54كهيح انشراػح ذشارك فً احرفاالخ جايؼح املُصىرج تانذكزي 

ضئُ فعايٝياح املٛضيِ ايدكياف٢ زباَعي١       اجملٝيد٠ سبيسة  نثيٛبس    45غازى طالة َٔ ن١ًٝ ايصزاع١ ح االضثفاٍ باييرنس٣  

 ايطالة ايٛافدٜٔ.ٚاملٓصٛز٠  ٚقد مت تٓعِٝ نسْفاٍ ٜضِ طبثًف نًٝاح ازباَع١ مبػازن١ طالة ايرتب١ٝ ايعطهس١ٜ  

 

 ح ػهً يظرىي انكهيحفؼانياخ يظاتقح انطانة املثاىل وانطانثح املثاني

ٚذييو ٜيّٛ    2018/2019فعايٝاح َطابك١ ايطايب املداىل ٚايطايا١ املداي١ٝ ع٢ً َطث٣ٛ ن١ًٝ ايصزاع١ يًعاّ ازبياَع٢    زسٜج

  ذبج زعا١ٜ  .د. ضبُد عاد اجملٝد ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايثعًيِٝ ٚايطيالة  ٚتػيهًج زبٓي١ فطي       15/11/2018اشبُٝظ املٛافل 

 :ٚايثكِٝٝ َٔ نال َٔ ايطاد٠ ٚزام املثكدَني 

l  ِٜا ضثاذ املطاعد بكطِ االقثصاد ايصزاع٢ -د/ ضبُد  محد عاد ايدا 

l  ا ضثاذ املطاعد بكطِ اإلزغاد ايصزاع٢ ٚاجملثُع ايسٜف٢ -د/  َري٠ ضبُٛد عاد املعط٢ 

 ٚمت تكِٝٝ ايطالة املثكدَني بٓا٤ً ع٢ً ايػسٚط ايثاي١ٝ:

l ( بايه١ًٝ. ٕ ٜهٕٛ ايطايب َكٝدا باملطث٣ٛ )ايدا٢ْ  ٚ ايدايذ  ٚ ايسابع 

l .ٌٜهٕٛ ضاصال ع٢ً تكدٜس زٝد ع٢ً ا ق ٕ  

l .ٜهٕٛ َػازى َثُٝص ف٢ ا ْػط١ املدثًف١ بايه١ًٝ ٕ  

l .ال ٜهٕٛ قد صدز حبك٘  ٣ قساز تأدٜا٢ َٔ قاٌ ايه١ًٝ  

l .ٜهٕٛ ًَُا بكدز ناف َٔ املعًَٛاح ايعا١َ ٕ  
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   8102/8102تكهيح انشراػح نهؼاو انجايؼً ذشكيم يجهض اذحاد انطالب 

 عًٓج ايًس١ٓ ايعًٝا يالْثداباح ايطالب١ٝ به١ًٝ 

ايصزاعيي١ عيئ تػييهٌٝ صبًييظ اذبيياد ايطييالة بايهًٝيي١ 

 .2018/2019يًعاّ ازباَع٢ 

  -:ٚذيو ع٢ً ايٓطٛ ايثاىل

l ضبُٛد ضساش٣ :ز٥ٝظ االذباد 

l محد مسري :َطاعد ز٥ٝظ االذباد  

 ايًس١ٓ ايدكاف١ٝ

 ا َني:  محد بٗسج ضبُد  بٛ اجملد ايطًخ

 ا َني املطاعد: ضبُد  محد خضس ٜٛضف

 . َسٚإ ْصس ايدٜٔ نُاٍ عاد ايعصٜص1

 . عاد ايفثاح ضبُد عاد ايفثاح  بٛ غطات2٘

 . ضبُٛد ايطٝد ايطٝد ضبُٛد3

 . َس٠ٚ ايطٝد ضطٔ ايطٝد ضطب4

 زب١ٓ ازبٛاي١ ٚاشبد١َ ايعا١َ

 ضبُد ايطٝدا َني: خايد ضبُد ايطٝد 

 ا َني املطاعد: َٞ عاد ايٛاضد ضبُد  محد ايػسٜف

 . ثاٍ ضبُد اسبطٝين املٓرز1

 . غسٜف إبساِٖٝ ثع١ إبسا2ِٖٝ

 . ضبُد ٜاضس غٛح  ْٛز3

 . ْٗٞ ضاَٞ ضبُٛد عاد ايػين4

 ايًس١ٓ ايع١ًُٝ

 ا َني:  ٌَ  محد إبساِٖٝ ايٓسريٟ

 بًحا َني املطاعد: عاد اسبُٝد عُاد ط٘ ضبُٛد 

 . اال٤ عًٞ ضبُد تاص ايد1ٜٔ

 . ْٛزٖإ عاد اشبايل عاد اشبايل  محد2

 . ضبُٛد عاد ايًطٝف ضبُد ايصٝاد3

 . إبساِٖٝ ضبُد ضبُد ْصاز4

 زب١ٓ ا ضس

 ا َني: ضبُد صاح ضبُد ٜٛضف

 ا َني املطاعد: َصطفٞ ٚضٝد  بٛ ايٛفا َصطفٞ

 . َؤَٔ صفٛح عاد ايًطٝف طًدا1ٕ

 إبساِٖٝ .  محد إبساِٖٝ بدز2

 . شٜاد عاد اشبايل ضبُٛد ياٝب3

 زب١ٓ ايٓػاط االزثُاع٢ ٚايسضالح

 ا َني: زْٚا٤ عادٍ  محد عًٞ ازبٖٛسٟ

 ا َني املطاعد: عادٍ ا َاّ عًٞ ايطداٟٚ

 . ٖا٘  محد ضبُد إبسا1ِٖٝ

 . فسٜد إبساِٖٝ ايطعٝد ضبُد ايطٓطا2ٟٚ

 . ضطس ضعٝد عاد ايفثاح عاد املٓع3ِ

 عاد ايػين ضبُد عصاّ  ضا١َ. 4

 .  محد مسري عاد ايعصٜص عادٙ ايػسٜف5

 ايًس١ٓ ايف١ٝٓ

 ا َني: عُس ضبُد ايصدٜل ضبُد املثٛيٞ

 ا َني املطاعد:  محد املسضٞ ضبُد املسضٞ

 . ضبُد  محد ضبُد ايػصاي1ٞ

 . عادٍ ْصس ضبُد عًٞ زضا زغا2

 .  دّ عُاد ايػفاعٞ إبساِٖٝ ضط3ٔ

 ُد ضامل.  محد ضامل عاد ايساشم ضب4

 . زٚإ ضبُد ضبُد عاد ايسؤٚف5

 . بهس ٜٛضف ضبُد افٓد6ٟ

 ايًس١ٓ ايسٜاض١ٝ

 ا َني: َصطفٞ َدبٛيٞ عاد ايػين ضبُٛد

 ا َني املطاعد: ْدا  محد ايػطاح طًا١ ضبُد

 . ْدٟ ضعد ضعد  بٛ ايفثٛح1

 . باضِ ٜاضس اْٝظ  بٛ االضعاد2
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 8102/8102جايؼح املُصىرج نهؼاو انجايؼً ثالثح يُاصة نكهيح انشراػح تاذحاد طالب 

 عًئ  .د زضيا ضيٝد  محيد عُٝيد نًٝي١ ارداة ٚز٥يٝظ ايًسٓي١ ايعًٝيا          

 ْي٘ مت االْثٗيا٤ َئ     املٓصٛز٠املػسف١ ع٢ً اْثداباح اذباد ايطالة جباَع١ 

  نًٝي١   18ع١ًُٝ االْثداباح الذباد ايطالة جباَع١ املٓصيٛز٠ داخيٌ    إزسا٤

 بايًسٓي١ ايعًٝيا املػيسف١ عًي٢     ْاظِ غًا٢ عُٝيد نًٝي١ ايصزاعي١     .دٚغازى 

 .اَع١ املٓصٛز٠جب عُاٍ االْثداباح 

فييٛش  إىل ضييفسح ْثييا٥ش اْثدابيياح ا َييني ٚا َييني املطيياعد يًسييإ ايعًٝييا   ٚ

 : طالة َٔ ن١ًٝ ايصزاع١ بدالخ١ َسانص

l  ن١ًٝ ايصزاع١ مبٓصب ا َني  إبساِٖٝايًس١ٓ ايع١ًُٝ:  ٌَ  محد 
l ًس١ٓ االزثُاع١ٝ: زْٚا٤ عادٍ  محد ن١ًٝ ايصزاع١ مبٓصب ا َني املطاعداي 
l ايًس١ٓ ايف١ٝٓ: َس٠ٚ ضبُٛد اسبط٢ٓٝ ن١ًٝ ايصزاع١ مبٓصب ا َني املطاعد 

 «انطانثح تكهيح انشراػح ذحصذ املزكش انزاتغ فً انفُىٌ انرشكيهيح ػهً يظرىي انجايؼح إتزاهيىَىراٌ 

ِ ضصًج ايطايا١/ ْٛزإ  عدُيإ عًي٢ املسنيص ايسابيع      إبيساٖٝ

مبطابك١ ايفٓيٕٛ ايثػيه١ًٝٝ )ايسضيِ بايسصيال ٚايفطيِ( ح إطياز       

 نثٛبس  ٚايث٢ ْفرتٗا إداز٠  باْثصازاحزاَع١ املٓصٛز٠  اضثفاالح

 .ايعا١َ يسعا١ٜ ايطالة باإلداز٠ايٓػاط ايفين 

 

 63تانصىر ػشريج جىانح كهيح انشراػح فً انذورج انكشفيح 

زبيٛاىل ٚزيٛاالح زاَعي١     28ٚاييدٚز٠ اإلزغياد١ٜ    36زٛايي١ نًٝي١ ايصزاعي١ في٢ فعايٝياح اييدٚز٠ ايهػيف١ٝ        غازنج عػيري٠  

 باملدِٝ ايهػف٢ ايدا٥ِ جباَع١ املٓصٛز٠. 2018ْٛفُري  29إىل  23املٓصٛز٠ ٚايث٢ تكاّ ف٢ ايفرت٠ َٔ 
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 63اطرًزار أَشطح جىاىل سراػح ضًٍ فؼانياخ انذورج انكشفيح 

زبيٛاىل   28ٚاييدٚز٠ اإلزغياد١ٜ    36ثُسح فعايٝياح  ْػيط١ عػيري٠ زٛايي١ نًٝي١ ايصزاعي١ في٢ فعايٝياح اييدٚز٠ ايهػيف١ٝ           اض

 .باملدِٝ ايهػف٢ ايدا٥ِ جباَع١ املٓصٛز 2018ْٛفُري  29إىل  23ٚزٛاالح زاَع١ املٓصٛز٠ ٚايث٢ تكاّ ف٢ ايفرت٠ َٔ 

فاعًٝاح َطابك١ ايٛزغ١ ايف١ٝٓ  َطابك١ زفع  خيس ايٝيّٛ  َياّ  زاضي٢ َٚطيابك١ عيس  ايهثياة في٢ اييدزع            قُٝجضٝذ  

 ايدكاف٢.
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 63درع يظرىي أول ػاو نجىاىل كهيح انشراػح تانذورج انكشفيح انـ 

 اإلزغياد١ٜ ٚاييدٚز٠   36ضصًج عػري٠ زٛاي١ ن١ًٝ ايصزاع١ ع٢ً دزع َطث٣ٛ  ٍٚ عاّ خالٍ فاعًٝاح ايدٚز٠ ايهػيف١ٝ اييي   

  نُيا ضصيًج   29/11/2018ٚضييت   23/11/2018ايفيرت٠ َئ    خيالٍ    قُٝيج زبٛايٞ ٚزٛاالح نًٝاح زاَعي١ املٓصيٛز٠ ٚايثي٢     28ايي

 ايطايا١/  مسا٤ زَضإ ضاَد ع٢ً يكب ازبٛاي١ املداي١ٝ.

اجملٝيد ٚنٝيٌ ايهًٝي١ يًثعًيِٝ     ٚقد اضثكاٌ ايطٝد  .د. ْياظِ عايدايسمحٔ غيًا٢ عُٝيد ايهًٝي١ ٚايطيٝد  .د. ضبُيد عايد         

ٚايطالة  فساد عػري٠ ازبٛاي١ يثكدِٜ ايث١٦ٓٗ ٚذبفٝصِٖ عًي٢ االضيثُساز في٢ ا دا٤ ايساقي٢ ٚاملطيث٣ٛ املثُٝيص َثُٓيٝني هليِ         

 َصٜد َٔ ايثكدّ ٚايٓساح.

 

 نكهيح انشراػح« اذحاد طالب جايؼح املُصىرج»سيارج وفذ يٍ 

ُد عاد اجملٝد ٚنٌٝ ن١ًٝ ايصزاع١ يػ٦ٕٛ ايثعًِٝ ٚايطالة ٚفد اذبياد طيالة زاَعي١    اضثكاٌ ايطٝد ا ضثاذ ايدنثٛز ضب

ز٥ٝظ اذباد  -ز٥ٝظ اذباد طالة ازباَع١  ٚحبضٛز ايطايب/ ضبُٛد ضساش٣  -املٓصٛز٠ بس٥اض١ ايطايب/ عُسٚ  غسف طبُٝس

 َيني َطياعد ايًسٓي١     -ياي١/ زْٚيا٤ ازبيٖٛسٟ     َني ايًسٓي١ ايعًُٝي١ ايعًٝيا  ٚايطا    -طالة ن١ًٝ ايصزاع١  ايطايا١/  ٌَ إبساِٖٝ 

 .االزثُاع١ٝ ايعًٝا  ٚقد  ند ايدنثٛز ضبُد عاداجملٝد عًٞ دعُ٘ ايهاٌَ ٚاملثٛاصٌ الذباد ايطالة ٚا ْػط١ ايطالب١ٝ

قاّ ٚفد االذباد بصٜاز٠ قط٢ُ ايصٓاعاح ايػرا١ٝ٥ ٚا ياإ ٚخالٍ ذيو ضسل ز٥يٝظ االذبياد عًي٢ االضيثُاع يًُعٛقياح      

 .تٛاز٘ ايطالة َٚكرتضاتِٗ سبٌ َػه١ً ايثهدع ٚاالشدضاّ ح املعاٌَ مما ٜعٛم ضري ايع١ًُٝ ايثع١ًُٝٝ ايث٢

ٖٞ ضٌ َػانٌ ايطالة فُٝا خي  ايع١ًُٝ ايثعًُٝٝي١  ٚضسصي٘ عًي٢ تيٛفري ايطياٌ ايثي٢        ٘اٖثُاَات ند طبُٝس  ٕ  ٚيٞ 

 .تثٝح ضصٍٛ ايطايب ع٢ً  نري قدز ممهٔ َٔ االضثٝعاة ٚايثطصٌٝ
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 «ذخصصً»اذحاد انطالب يُظى فؼانياخ َذوج 

ٚايثي٢ تٗيدف إىل تعسٜيف ايطيالة بيايرياَش       (ربصصي٢ )ْعُج زب١ٓ ا ضس باذباد طيالة نًٝي١ ايصزاعي١ فعايٝياح ْيد٠ٚ      

 .يهٌ بسْاَش املثاض١ايدزاض١ٝ املدثًف١ بايه١ًٝ ٚصباالح ايعٌُ 

ايثعًيِٝ ٚايطيالة  ٚايثي٢ ذبيدر خالهليا ضيٍٛ املػيانٌ ايييت         بد  ايًكا٤ به١ًُ  .د. ضبُد عاداجملٝد ٚنٌٝ ايهًٝي١ يػي٦ٕٛ   

 .ايطالة ٚتعٛم ضري ايع١ًُٝ ايثع١ًُٝٝ  نُا قاّ ضٝادت٘ بثعسٜف ايطالة َع٢ٓ ايثػعٝب ْٚار٠ عٔ ايرياَش ايثع١ًُٝٝ تٛاز٘

ٚامليٛاد ايثعًُٝٝي١   خِ تٓاٍٚ صبُٛع١ َٔ ايطاد٠  عضا٤ ٦ٖٝ٘ ايثدزٜظ بايػسح ايٛاح اسبدٜذ عٔ نٌ اييرياَش ايدزاضي١ٝ   

 .اييت تدزع داخٌ نٌ بسْاَش ٚفسل ايعٌُ ايث٢ ٜؤٌٖ هلا نٌ بسْاَش

   ضبُيد صياطٞ محيادٙ     . .ّ.د  ابثٗاٍ ضبُد نُاٍ  . .د  عضا٤ ١٦ٖٝ ايثدزٜظ ِٖٚ:  ايطاد٠صبُٛع١ َٔ غازى ف٢ ايًكا٤ 

 ٣.ضايٞ فاد .د  ايااضط َٗٓد ضبُد عاد .د   ُد ضطٔ عاد ايعصٜص . ضب .ّ.د   عُسٚ  محد زري  . .ّ.د

ف٢ ْٗا١ٜ ايًكا٤ تكدّ ايطايب/ ضبُٛد ضساشٟ ز٥ٝظ اذباد ايطالة بايػهس يًطاد٠  عضا٤ ١٦ٖٝ ايثيدزٜظ يًُػيازن١ في٢    

 . تٛع١ٝ ايطالة بايرياَش داخٌ ايه١ًٝ  خِ  يك٢ ن١ًُ تٓاٍٚ خالهلا اسبدٜذ عٔ ادباٙ ايدٚي١ يالقثصاد ٚايث١ُٝٓ ايصزاع١ٝ
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 نفزيق املظزح تكهيح انشراػح« األرض انحًزاء»املظزحً  انؼزض

ح اطاز املٗسزإ املطسض٢ جباَعي١ املٓصيٛز٠ ٚذييو     (ا ز  اسبُسا٤)قدّ فسٜل املطسح به١ًٝ ايصزاع١ ايعس  املطسض٢ 

 ع٢ً خػا١ َطسح ن١ًٝ اسبكٛم.18/12/2018ّٜٛ ايدالخا٤ املٛافل 

يب عُٝد ايه١ًٝ ٚايطٝد ا ضثاذ ايدنثٛز/ ضبُيد عايد اجملٝيد ٚنٝيٌ ايهًٝي١      ذبج زعا١ٜ ايطٝد ا ضثاذ ايدنثٛز/ ْاظِ غً

 يػ٦ٕٛ ايثعًِٝ ٚايطالة   .ّ.د/ عُسٚ زري َٓطل ا ْػط١ بايه١ًٝ.

تأيٝف:  يفْٛظ ضاضرت٣  تسث١: ممدٚح اياطثا٣ٚ  تيأيٝف َٛضيٝك٢ ٚ سبيإ: ضبُيد عايد ازبًٝيٌ )زيايًٝٝٛ(  دٜهيٛز:         

 : ّ/ عص ض٢ًُ  َالبظ:  ت١ًٝٝ  صاي١   غعاز: ضبُد فٛش٣  طبسص َٓفر: عُس غسٜف  إخساص: ضبُد فسص.إضا٠٤ضبُد طًعج  

 

 انطانة تكهيح انشراػح يحصذ املزكش األول دوري املؼهىياخ فً يُرذي شثاب انجايؼاخ املصزيح« إتزاهيىفزيذ »

٢ به١ًٝ ايطايب باملطث٣ٛ ايداْ)ايطعٝد  إبساِٖٝضصٌ ايطايب/ فسٜد 

ع٢ً املسنص ا ٍٚ ف٢ دٚز٣ املعًَٛاح خالٍ َػازنث٘ في٢ َٓثيد٣    ١(ايصزاع

ايفيرت٠   في٢ حبًٛإ  ايكاد٠ إعدادغااة ازباَعاح املصس١ٜ ايرٟ  قِٝ مبعطهس 

 .2019ٜٓاٜس  31 - 27َٔ 
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 ACTفؼانياخ األطثىع انرتفيهً نريى 

مشًيج  ٚ  2019َيازع   6-2خيالٍ ايفيرت٠ َئ      بهًٝي١ ايصزاعي١   ACTد ح فعايٝاح ا ضاٛع ايرتف٢ٗٝ ٚاير٣ ٜٓعُ٘ فسٜيل  ب

ايعسٌ(   َا ازباْب ايدكاح نثب ٚزٚاٜاح يًكيسا٠٤ ٚاالضيثعاز٠     -دازح  -بٝٓش بْٛؼ  -ايفعايٝاح ايعدٜد َٔ ا يعاة )بالٜطثٝػٔ 

طبثًفي١ َئ ايصيااز     ع ْيٛا زيص٤ طبصي  يعيس       ٚ(  ٚغيػٌ اهلاْدَٝيد  ا ض١َٜٛٝدخٌ ياعض ايًػاح )ايًػ١ ايهٛز١ٜ ٚايًػ١ 

 .ْٚااتاح ايص١ٜٓ ٚغثالح ٚبرٚز خضس يًصزاع١  نُا مت عس  صبُٛع١ َٔ عصافري ايص١ٜٓ

 

 يثذأ أَشطره يٍ كهيح انشراػح« قطار األطز انطالتيح»

 حضُٔ فعايٝاح َطابكاح ا ْػيط١ املثٓٛعي١ ايثي٢ تٓعُٗيا اإلداز٠ ايعاَي١ يسعاٜي١ ايطيالة بيد  ايٝيّٛ ا ٍٚ َئ َطيابكا           

اييت تٓعُٗا إداز٠ االذباداح ٚا ضس ايطالب١ٝ َٔ ن١ًٝ ايصزاع١ ضٝذ غٗدح ايفعايٝاح إقااٍ َٚػازن٘  (قطاز ا ضس ايطالب١ٝ)

 ْػط١ ف١ٝٓ ٚتػٌُ َطابكاح )ايػعس  - َطابك١ خكاف١ٝ َطاٛع١ ح املعًَٛاح ايعا١َ  :فعاي٘ َٔ طالة نًٝاح ازباَع١ ٚتػٌُ

 -( َصيازع١ اييرزاعني   -تيٓظ ايطاٚيي١    - ْػط١ زٜاض١ٝ ٚتػٌُ َطيابكاح )غيد اسبايٌ     -( اإليكا٤-ايثٛاغٝح  -ايصزٌ  -ايػٓا٤  -

 .ايػطسْش  - ْػط١ ازثُاع١ٝ 
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 طالب كهيح انشراػح يشاركىٌ فً يهزجاٌ األطز انطالتيح

ٚا ضيس ايطالبٝي١    االذبياداح  فثثح  .د/  غسف عادايااضط ز٥ٝظ ازباَع١ َٗسزإ ا ضيس ايطالبٝي١ اييرٟ تٓعُي٘ إداز٠     

 .باإلداز٠ ايعا١َ يسعا١ٜ ايطالة بايثعإٚ َع طالة َٔ  زٌ َصس بطاض١ ا ْػط١ ايطالب١ٝ  َاّ ن١ًٝ ايصزاع١

زعا١ٜ ايػااة بايه١ًٝ ٚاذباد ايطالة ف٢ فعايٝياح املٗسزيإ ٚايير٣     إغسافٖرا ٚقد غازى طالة َٔ ن١ًٝ ايصزاع١ ذبج 

 .ايف١ٝٓ( ٚمبػازن١ ايعدٜد َٔ نًٝاح ازباَع١ -ايسٜاض١ٝ  - االزثُاع١ٝ -ايدكاف١ٝ )تضُٔ ايعدٜد َٔ ا ْػط١ املثٓٛع١ 

 

 ACTفؼانياخ األطثىع انرتفيهً انثاًَ نريى 

َيازع   30بهًٝي١ ايصزاعي١ خيالٍ ايفيرت٠ َئ ايطياج        ACTفعايٝاح ا ضاٛع ايرتف٢ٗٝ ايدا٢ْ ٚايير٣ ْعُي٘ فسٜيل      قُٝج

 (.مبا٢ٓ )ة 2019 إبسٌٜ 4ٚضث٢ اشبُٝظ 

طبثًفي١ َئ ايصيااز ْٚااتياح       ْيٛاع زيص٤ يعيس  )  نُيا خصي    ايفعايٝاح ايعدٜد َٔ ا يعاة ٚا ْػط١ ايدكافٝي١   جمشً

 غثالح ٚبرٚز خضس يًصزاع١(. -ايص١ٜٓ
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 تكهيح انشراػح« األطثىع انؼهًً األول»خراو فؼانياخ 

 .د/ ْياظِ غيًيب عُٝيد ايهًٝي١  .د/ ضبُيد عاداجملٝيد       ذبج زعا١ٜ  (ا ضاٛع ايعًُٞ ا ٍٚ)غٗدح ن١ًٝ ايصزاع١ فعايٝاح 

 .ا ْػط١ .ّ.د/ عُسٚ امحد زري َٓطل  ٚإغسافٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايثعًِٝ ٚايطالة 

ضبُيٛد ضسياشٟ ز٥يٝظ االذبياد تٓياٍٚ خالهليا       ب ٚناْج فعايٝاح ايّٝٛ ا ٍٚ َساضِ االفثثاح ٚايث٢ اضثًٗج به١ًُ ايطايي 

ٚزي٘ ايػيهس يًسٓي١ ايثطهيِٝ ٚاملثُدًي١ ح  .ّ.د/ َيٞ       نُيا  عًٞ دعُٗا ايهاٌَ يًٓػياط ايطالبيٞ    ايه١ًٝ إلداز٠ايػهس ٚايثكدٜس 

 ة.َٓصٛز  نُا تٛز٘ بايػهس ملهثب زعا١ٜ ايطالة ٚ عضا٤ صبًظ اذباد ايطال  َري٠ٚ .ّ.د/  اإلَاّ

ايعًُٝي١   ا فهياز ايطيالة بعيس    بيد   ٚ )ايصيٝدي١  -ايعًيّٛ   -ايطيب   -اهلٓدضي١   -غازى ف٢ ايفعايٝاح طالة َٔ نًٝاح )ايصزاع١ 

 Let's Talk science  ٚغسضٗا بطسٜك١ طبثصس٠ َٚاطط١ ح َطابك١

ضاضيسٖا ا.ّ.د/ عُيسٚ زيري  حبضيٛز  .د/ ضبُيد      ( ايثأٖٝيٌ َئ  زيٌ ايثٛظٝيف    )فعايٝاح ايّٝٛ ايداْٞ بد ح بٓد٠ٚ عئ  

 .فؤاد إٜٓاععاداجملٝد ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايثعًِٝ ٚايطالة ٚايصطف١ٝ د/ 

ضاضسٖا ضبُيٛد ضسياشٟ ز٥يٝظ     (ايث١ُٝٓ اياػس١ٜ ٚتطٜٛس ايراح)ايٝاح ايّٝٛ ايدايذ بد ح بدٚز٠ تدزٜا١ٝ ح صباٍ فع

١( ْااتياح ايصٜٓي   )انثياز اذباد ايطالة  خِ زاْب تسفٝٗٞ يًطالة املػازنني ح ايفعايٝياح  خيِ عكيدح دٚز٠ تدزٜاٝي١ ح صبياٍ      

 .ضاضسٖا  .ّ.د/ َٗٓد عادايااضط

ح عُس ايكطٝيع    ٜاّ 7) ٍٚ  ايسابع بد ح مبًثكٞ يًثٛظٝف حبضٛز غسن١ زٜطاهج  خِ ٚزغ١ عٌُ بعٓٛإفعايٝاح ايّٝٛ 

اإلداز٠ )دعِ فين بػسن١ ايكياٖس٠ يًيدٚازٔ  خيِ عكيدح دٚز٠ تدزٜاٝي١ عئ         ٍٚ  خصا٥َٞٗٓدع/ ضطاْني ايدٜب  (حبضٛز

 .ضاضسٖا  .ّ.د/ عُسٚ امحد زري (اسبدٜد١ ملصازع ا ياإ
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 خراو دورج انزهىط األوىل نؼشائز انجىانح

خثاّ دٚز٠ ايسٖٛط ا ٚيٞ يعػا٥س ازبٛاي١ ايييت ْعُثٗيا إداز٠ ازبٛايي١ ٚاشبدَي١ ايعاَي١ جباَعي١ املٓصيٛز٠ بايثعيإٚ َيع          

 .باملدِٝ ايهػفٞ ايدا٥ِ جباَع١ املٓصٛز٠ 2019 إبسٌٜ 1َازع ايٞ  29طالة ازباَع١ خالٍ ايفرت٠ َٔ  اذباد

 

 7 إتذاعذحصذ يزاكش أوىل فً يظاتقح « نشراػحكهيح ا»

ٚايث٢ تٓعُٗا ٚشاز٠ ايػااة ٚايسٜاض١ ٜٚػازى بٗا طيالة ازباَعياح    2019املٛضِ ايطابؼ يعاّ  إبداعُ عًٓج ْثا٥ش َطابك١ 

طالة َٔ  املصس١ٜ ٚاملعاٖد ايعًٝا ضٝذ ٜثٓافطٕٛ ف٢ عدد َٔ املطابكاح ايفسد١ٜ ٚازبُاع١ٝ  ٚقد غازى ف٢ فعايٝاح املطابك١

 .ن١ًٝ ايصزاع١ نسص٤ َٔ ٚفد زاَع١ املٓصٛز٠

 :ن١ًٝ ايصزاع١ زاَع١ املٓصٛز٠ ع٢ً َسانص  ٚىل  ٚذيو ع٢ً ايٓطٛ ايثاىل  ٚ ضفسح ايٓثا٥ش عٔ ضصٍٛ طالة َٔ
l   ٍٚ ٚإذاعَٞساضٌ تًفص٢ْٜٛ  -ايطايب/ ضبُد ضافغ ضاٝب  -املسنص ا 

l   ٍٚ صباٍ ازبسافٝو ايطااع١ ايف١ٝٓ -ايطايا١/ َٓ٘ اهلل ضبُد  محد  -املسنص ا 
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 6/2/8102يجًىػح انقذص انكشفيح 

 دوري كزج انقذو
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 7/01/8102ورشح يجالخ حائط 

 82/01/8102فؼانياخ ايفيُد ذيى تذايح خري 

 6/08/8102دوري املؼهىياخ 
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 ايٓػاط ّ

عدد 

 ايرياَش

 عدد املطثفٝدٜٔ
املاًؼ 

 املٓصسف

 ز١ٗ ايصسف

 إثايٞ طايا١ طايب

 اذباد طالة 1920 161 19 142 14 ايٓػاط ايسٜاض٢ 1

 40000 178 82 96 12 ايٓػاط ايف٢ٓ 2

خدَاح  -اذباد طالة 

 ذبطني  ْػط١ -تع١ًُٝٝ 

 ذبطني  ْػط١ 1900 1050 535 515 18 ايٓػاط ايدكاف٢ 3

 اذباد طالة 3600 503 338 165 7 ايٓػاط ايع٢ًُ ٚايثهٓٛيٛز٢ 4

 - - 280 124 156 17 ْػاط ا ضس ايطالب١ٝ 5

 ذبطني  ْػط١ -اذباد طالة  4300 2115 1152 961 16 ايٓػاط االزثُاع٢ ٚايسضالح 6

 ذبطني  ْػط١ -اذباد طالة  28048 111 27 84 12 ْػاط ازبٛاي١ ٚاشبد١َ ايعا١َ 7

 - 79768 4396 2277 2119 96 اإلثاىل
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 تطور عدد األنشطة الطالبية التى تم االشتراك بها
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 ايٓػاط

 عدد املػرتنني َٛعد ايثٓفٝر

 إثاىل طايا٘ طايب إىل َٔ

 7 - 7 14/10 8/10 دٚز٣ ازباَع١ يهس٠ ايكدّ اشبُاض١ٝ

 6 6 - 7/11 9/10 دٚز٣ ازبُاع١ يهس٠ ايطا٥س٠ طايااح

 6 6 - 6/11 14/10 ازبُاع١ يهس٠ ايٝد طايااحدٚز٣ 

 3 - 3 - 16/10 دٚز٣ ازباَع١ ف٢ تٓظ ايطاٚي١

 1 - 1 - 23/10 دٚز٣ ازباَع١ ف٢ تٓظ ا زضٞ

 4 - 4 - 30/10 بطٛي١ ازباَع١ ف٢ ازبٛدٚ

 3 - 3 - 5/11 بطٛي١ ازباَع١ ف٢ نُاٍ ا زطاّ

 3 - 3 - 4/12 57357َازخٕٛ بني طالة ازباَع١ بايثعإٚ َع َطثػف٢ 

 84 - 84 18/12 3/12 دٚز٠ نس٠ ايكدّ اشبُاض١ٝ  بايه١ًٝ

 2 - 2 - 13/2 بطٛي١ ازباَع١ ف٢  يعاة ايك٣ٛ

 7 - 7 25/2 11/2 دٚز٣ ازباَع١ ف٢ نس٠ ايكدّ اشبُاض١ٝ

 7 7  26/2 25/2 دٚز٣ ازباَع١ ف٢ نس٠ ايٝد طايااح

 3 - 3 - 25/2 دٚز٣ تٓظ ايطاٚي١ بازباَع١

 15 - 15 23/3 3/3 دٚز٣ ازباَع١ ف٢ نس٠ ايكدّ

 10 - 10 - 28/3 دٚز٣ ازباَع١ ف٢ نس٠ ايكدّ اشبُاض١ٝ

 161 19 142 اإلثاىل

 ايٓػاط

 عدد املػرتنني َٛعد ايثٓفٝر

 إثاىل طايا٘ طايب إىل َٔ

 28 21 7 - 18/10 شٜاز٠ إىل َصٓع ز١ٓٝٗ

 21 12 9 - 2/12 َصٓع ز١ٓٝٗشٜاز٠ إىل 

 21 9 12 - 3/12 دٚز٣ املعًَٛاح ايع١ًُٝ بايه١ًٝ

 3 - 3 - 17/12 دٚز٣ املعًَٛاح ايع١ًُٝ بازباَع١

 44 39 5 - 10/3 شٜاز٠ َصٓع ز١ٓٝٗ

 25 17 8 - 17/3 شٜاز٠ َصٓع َصس إٜطايٝا بدَٝاط

 361 240 121 9/4 6/4 ا ضاٛع ايع٢ًُ ا ٍٚ بايه١ًٝ

 503 338 165 اإلثاىل
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 ايٓػاط

 عدد املػرتنني َٛعد ايثٓفٝر

 إثاىل طايا٘ طايب إىل َٔ

 14 5 9 - 11/10 ْد٠ٚ)اضثفاٍ برنسٟ ْصس  نثٛبس(

 30 18 12 - 21/10 ْد٠ٚ)اْثصازاح  نثٛبس اجملٝد(

 16 4 12 - 24/10 ْد٠ٚ غعس١ٜ به١ًٝ ارداة

 9 3 6 10/10 7/10 ٚزغ١ صبالح ضا٥ط

 26 15 11 30/10 28/10 َعس  خكاف٢ ف٢ٓ

 5 3 2 13/11 11/11 َطابك١ ايكسإ ايهسِٜ بايه١ًٝ

 3 2 1 22/11 17/11 َطابك١ ايكص١ ايكصري

 4 3 1 29/12 2/12 َطابك١ ايكسإ ايهسِٜ ٚاالبثٗاالح ايد١ٜٝٓ

 362 220 142 - 2/12 ْد٠ٚ )ربصص٢(  ايه١ًٝ

 21 6 15 21/2 16/2 ض١َٓٓصٛز800٠َٗسزإاالغرتاى ف٢ 

ْد٠ٚ)نػف ايػؼ ٚذبدٜد ْٛع١ٝ نٌ َٔ ايًطّٛ ٚا ياإ باضثدداّ 

 تك١ٝٓ ايٛزاخ١ ازبص١ٝ٥

24/2 - 260 200 460 

 6 2 4 - 3/3 َطابك١ ايكسإ ايهسِٜ بايه١ًٝ

 6 - 6 14/3 3/3 ًَثك٢ ايهًٝاح ا ٍٚ إلعداد قٝاداح طالب١ٝ

 3 2 1 - 10/3 ايهسِٜ به١ًٝ اسبكٛمَطابك١ ايكسإ 

 15 6 9 - 20/3 ايريْاَش ايدكاف٢)املًعب ايهاري(

 4 - 4 14/4 9/4 َطابك١ دٚز٣ املعًَٛاح

 66 46 20 - 15/4 ْد٠ٚ )نٔ إجيابٞ(

 1050 535 515 اإلثاىل

 ايٓػاط

 عدد املػرتنني َٛعد ايثٓفٝر

 إثاىل طايا٘ طايب إىل َٔ

 6 - 6 19/6 17/6 زض١ً خ١ًٜٛ ضريا ع٢ً ا قداّ إىل َد١ٜٓ زاع ايري

 7 - 7 2/8 29/7 غطسْش ( -زٛاي١-َعطهس تسف٢ٗٝ)نس٠ قدّ 

 20 - 20 9/8 4/8 َعطهس ثص١

 7 - 7 - 3/8 املٗسزإ ايهػف٢ ايط٣ٛٓ باإلمساع١ًٝ

 6 4 2 3/10 30/9 املٗسزإ ايهػف٢ ٚاإلزغادٟ اضثفاال بد٤ ايعاّ ايدزاض٢

 15 6 9 22/11 20/11 َعطهس تدزٜا٢ يعػري٠ ازبٛاي١ ٚاملسغداح
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 ايٓػاط

 عدد املػرتنني َٛعد ايثٓفٝر

 إثاىل طايا٘ طايب إىل َٔ

 15 6 9 29/11 23/11 28ٚاإلزغاد١ٜ  36االغرتاى ف٢ ايدٚز٠ ايهػف١ٝ 

 10 2 8 7/2 5/2 َعطهس خد١َ عا١َ بايه١ًٝ

 3 - 3 15/2 13/2 ض١ٓ َٓصٛز٠(800َعطهس خد١َ عا١َ)

 2 1 1 13/3 11/3 نًٝاح ازباَع١ايٛزغ١ ايف١ٝٓ ا ٚىل يعػا٥س 

 13 5 8 - 3/4 َٗسزإ االمساز ا ٍٚ يعػا٥س نًٝاح ازباَع١

 7 3 4 8/4 5/4 دٚز٠ ايسٖٛط ا ٚىل زبٛاىل ٚزٛاالح ازباَع١

 111 27 84 اإلثاىل

 ايٓػاط

 عدد املػرتنني َٛعد ايثٓفٝر

 إثاىل طايا٘ طايب إىل َٔ

 19 11 8 - 4/6 شٜاز٠ َطثػف٢ ا ٚزاّ

 20 16 4 - 9/8 زض١ً إىل زاع ايري

 1550 850 700 2/10 22/9 ضفٌ اضثكااٍ ايطالة ازبدد

 16 2 14 10/10 7/10 دٚز٣ ايػطسْش بايه١ًٝ

 3 - 3 25/10 20/10 دز٣ ايػطسْش  بازباَع١

 9 6 3 15/11 6/11 َطابك١ ايطايب ٚايطايا١ املداي١ٝ بايه١ًٝ

 20 11 9 - 15/11 زض١ً إىل اإلضهٓدز١ٜ

 2 1 1 - 22/11 َطابك١ ايطايب ٚايطايا١ املداي١ٝ ازباَع١

 70 48 22 - 26/11 دٚز٠ اإلضعافاح ا ٚي١ٝ

 20 14 6 - 7/12 زض١ً إىل اإلضهٓدز١ٜ

 21 10 11 - 3/2 زض١ً َعس  ايهثاة

 180 100 80 - 24/2 ًَٕٝٛ صط١(100ْد٠ٚ)

 37 25 12 - 24/1 زض١ً زاع ايري

 32 16 16 - 6/3 زض١ً اإلضهٓدز١ٜ

 58 22 36 - 17/3 دٚز٠ اإلضعافاح ا ٚي١ٝ

 58 22 36 - 24/3 دٚز٠ اإلضعافاح ا ٚي١ٝ

 2115 1152 961 اإلثاىل
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 ايٓػاط

 عدد املػرتنني َٛعد ايثٓفٝر

 إثاىل طايا٘ طايب إىل َٔ

 6 4 2 17/10 10/10 اضثفاال يرنس٣  نثٛبس بازباَع١َطابك١ ايفٔ ايثػه٢ًٝ 

 5 3 2 18/10 16/10 َطابك١ اخثٝاز ا صٛاح ٚايعاشفني

 25 23 2 - 22/10 االغرتاى ف٢ نسْفاٍ ازباَع١ اضثفاال برنس٣ ْصس  نثٛبس

 11 2 9 - 23/10 ضفٌ ف٢ٓ تػه٢ًٝ بايه١ًٝ

 11 8 3 10/10 7/10 ٚزغ١ فٔ تػه٢ًٝ بايه١ًٝ

 23 9 14 17/12 30/9 تدزٜااح ايعٌُ املطسض٢

 20 6 14 - 18/12 َطسض١ٝ )ا ز  اسبُسا٤(

 15 5 10 21/2 16/2 ض١ٓ َٓصٛز800٠االغرتاى ف٢ َٗسزإ 

 26 6 20 14/3 9/2 بسٚفاح ايعٌُ املطسض٢

 10 10 - - 3/3 ٚزغ١  فٔ تػه٢ًٝ بايه١ًٝ

 26 6 20 18/3 16/3 7َطسض١ٝ )ا ز  اسبُسا٤( ابداع

 178 82 96 اإلثاىل

 ايٓػاط

 عدد املػرتنني َٛعد ايثٓفٝر

 إثاىل طايا٘ طايب إىل َٔ

 30 8 22 - 1/10 َٗسزإ ا ضس ايطالب١ٝ بازباَع١

 3 - 3 1/11 30/10 بطٛي١ ايػطسْش بني  اضس نًٝاح ازباَع١

 4 - 4 - 5/11 َطابك١ ايًٝاق١ اياد١ْٝ

 6 3 3 8/11 6/11 املعًَٛاح ايعا١َ بني اضس نًٝاح ازباَع١دٚز٣ 

 3 3 - 27/12 5/12 َطابك١ ايثصٜٛس ايفٛتٛغساف٢

 14 4 10 - 18/12 بسْاَش املطابكاح املثٓٛع١)قطاز ا ضس( به١ًٝ اسباضااح ٚاملعًَٛاح

 8 2 6 - 19/12 بسْاَش املطابكاح املثٓٛع١)قطاز ا ضس( به١ًٝ ضٝاض١ فٓادم

 25 5 20 - 6/2 )تِٝ بدا١ٜ خري(١زض١ً اإلضهٓدزٜ

 33 18 15 28/2 24/2  ضاٛع خكاف٢ تسف٢ٗٝ )تِٝ نٝإ(

 2 2 - 5/2 26/12 َطابك١ افضٌ ًَصل بازباَع١

 5 2 3 27/2 25/2 َطابك١ ايكسإ ايهسِٜ بازباَع١

 2/3 6/3 22 21 43 (act ضاٛع تسف٢ٗٝ )تِٝ 
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 ايٓػاط

 عدد املػرتنني َٛعد ايثٓفٝر

 إثاىل طايا٘ طايب إىل َٔ

 37 12 25 - 10/3 قطاز ا ضس ايطالب١ٝ بايه١ًٝ

 24 9 15 21/3 16/3 َٗسزإ اضس نًٝاح ازباَع١

 30/3 3/4 6 10 16 (act ضاٛع تسف٢ٗٝ )تِٝ 

 27 25 2 - 3/4 زض١ً ع١ًُٝ ملصٓع ز١ٓٝٗ)تِٝ بدا١ٜ خري(

 280 124 156 اإلثاىل

 

 ز١ٗ ايثٌُٜٛ املاًؼ اثاىل طايا١ طايب اياٝإ ّ

 13101 33 8 25 ايدزاض١ٝ حتطدٜد املصسٚفا 1

صٓدٚم تهافٌ 

 ازثُاع٢

 19850 50 16 34 تطدٜد املصسفاح ايدزاض١ٝ 2

 11910 30 12 18 تطدٜد املصسفاح ايدزاض١ٝ 3

 24614 62 24 38 تطدٜد املصسفاح ايدزاض١ٝ 4

 25408 64 24 40 تطدٜد املصسفاح ايدزاض١ٝ 5

 5558 14 9 5 تطدٜد املصسفاح ايدزاض١ٝ 6

 102029 257 97 160 االثاىل
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 تطور اإلعانات المادية للطالب
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 تطور الطالب المستفيدين من اإلعانات العينية
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 ضفسح َػازن١ ن١ًٝ ايصزاع١ ف٢ ا ْػط١ ايطالبٝي١ ٚاملطيابكاح ايثي٢  قُٝيج     

َسانص َٔ خيالٍ   عٔ ضصٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً عد٠ 2018/2019خالٍ ايعاّ ازباَع٢ 

  بٓا٥ٗا ايطالة

 

 املسنص صباٍ املطابك١ ايٓػاط املطث٣ٛ االضِ ّ

 ايدايذ َصطف٢ َدبٛىل عاد ايٓا٢ 1

 زٜاض٢

  ٍٚ زٛدٚ

 خا٢ْ زٛدٚ ايدا٢ْ خايد ٚيٝد فازٚم 2

 خا٢ْ زٛدٚ ا ٍٚ ٜاضس عاد ايعصٜص عاد ايعصٜص 3

 خايذ زٛدٚ ايدا٢ْ خايد صبد عاد ايفثاح 4

 خا٢ْ ى7ضاام طسٜل  ايدايذ ٜاضس  ْٝظ  بٛ اإلضعادباضِ  5

 - ى60زٛدٚ  طازم صبد٣ عاد ايفثاح 6

 زابع نس٠ ٜد - نس٠ ايٝد طايااح 7

 ايسابع ْٛزإ إبساِٖٝ عثُإ 1

 ايف٢ٓ

 زابع فٕٓٛ تػه١ًٝٝ

 ضابع َطسح - َطسض١ٝ ا ز  اسبُسا٤ 2

  ٍٚ (7زسافو)ابداع ايدا٢ْ ١َٓ اهلل ضبُد امحد 3

 ضابع َطسح - ايعس  املطسض١ )ا ز  اسبُسا٤( 4

 ايدا٢ْ فسٜد إبساِٖٝ ايطعٝد ضبُد 1

 ازثُاع٢

  طايب َداىل

  طايا١ َداي١ٝ ايسابع ٜامسني خايد ايطٝد ضبُد 2

 - 28ٚاإلزغاد١ٜ  36ايدٚز٠ ايهػف١ٝ  1

 زٛاي١

  ٍٚ زٛاي١

 زٛاي١ َداي١ٝ ايدا٢ْ  مسا٤ ضاَد زَضإ 2

 

 

 ايدا٢ْ ضبُد  بٛ بهس عٛ  ١َٓٝ  1

 خكاف٢

 زابع قسإ نسِٜ ٚخكاف١ إضال١َٝ

 خا٢ْ قسإ نسِٜ ايدا٢ْ خايد ٚيٝد فازٚم 2

 ايدا٢ْ فسٜد إبساِٖٝ ايطعٝد ضبُد 3

دٚز٣  َعًَٛاح َٓثد٣ غااة 

 مبعطهس ثص١ حازباَعا

 ا ٍٚ

 ايسابع ضبُد ضافغ ض٢ًُ ضاٝب 4

َساضٌ تًٝفص٢ْٜٛ ٚإذاع٢ 

 (7)ابداع

 ا ٍٚ

 


