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2019 
2020 

 

 انجذد تانطالب نهرتحية يفتىح نماء فً انكهيح ػًيذ

ْعُت صعا١ٜ ايطالب بايتعإٚ َع احتار طالالب نًٝال١ ايظصاعال١ يكالا٤ يً سٝالب بطالالب ايهًٝال١ ةال٢ بزاٜال١ ايعالاّ ا الاَع٢            

 .عضٛص ايغٝز األعتاس ايزنتٛص ْاظِ عبزايضمحٔ ؽًب٢ عُٝز ايه١ًٝ ٚايغار٠ ٚنال٤ ايه١ًٝ 2019/2020

ايظصاعٞ َٚا ميجً٘ َٔ أٌَ َصض  اإلْتازاةتتح املٗٓزؼ/ حمُٛر سذاطٟ ص٥ٝػ احتار ايطالب األعبل ايًكا٤ به١ًُ سٍٛ  

ايظصاعٞ ٚتأثريٙ عًٞ املغتٟٛ االقتصارٟ ملصالض ٚااالاٙ ايزٚيال١ يالصتكالا٤ يغالتٟٛ االقتصالار        اإلْتازيًتكزّ ٚاالطرٖاص ٚعالق١ 

 .ايظصاعٞ

ري ايكا٥ِ بأعُاٍ ص٥ٝػ احتار ايطالب ٚايشٟ تٓاٍٚ خالهلا رٚص ايٓؾاط ايطالبٞ ٚأُٖٝتال٘  أعكبٗا ن١ًُ ايطايب/ أمحز مس

 .يف تهٜٛٔ ؽدص١ٝ ايطايب

ٚصسب ايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ ْاظِ ؽالً  عُٝالز ايهًٝال١ بارضالٛص َتُٓٝالا يًذُٝالع عاَالا َٛةكالا ٚتٓالاٍٚ ارالزٜح عالٔ            

١ٝ ايظصاع١ داَع١ املٓصٛص٠ يف عٛم ايعٌُ ٚأُٖٝال١ ايالزٚص ايظصاعالٞ    بضاَر ٚأقغاّ ايه١ًٝ ٚقزصتٗا االعتٝعاب١ٝ ٚثكٌ خضٜر نً

 .يف اقتصار َصض نْٛٗا رٚي١ طصاع١ٝ يف املكاّ األٍٚ

نُا حتزخ ايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ حمُالز عبزايٝالز ٚنٝالٌ ايهًٝال١ يؾال٦ٕٛ ايتعًالِٝ ٚايطالالب سالٍٛ رٚص ؽال٦ٕٛ ايطالالب           

 .ْٚعِ ايزصاع١ يف ايه١ًٝ ٚاملٛار ايزصاع١ٝ

ايزصدات ايع١ًُٝ ايت٢ متٓشٗا ايه١ًٝ ة٢ َضس١ً ايزصاعات ايعًٝا تٓاٍٚ ايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ أمئ ايػُضٟ ٚنٌٝ ٚسٍٛ 

 .ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ أ١ُٖٝ ٚتٓٛع ايتدصصات ايت٢ متٓح ةٝٗا ن١ًٝ ايظصاع١ رصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ

نتٛص/ صاحل ععزٙ ٚنٌٝ ايهًٝال١ يؾال٦ٕٛ خزَال١ ايتُالع ٚتُٓٝال١ ايب٦ٝال١ سالٍٛ رٚص        اختتِ ايًكا٤ به١ًُ ايغٝز األعتاس ايز

 .ايكطاع ة٢ تكزِٜ خز١َ جمتُع١ٝ عٛا٤ ة٢ ايه١ًٝ أٚ خاصدٗا

 

 انجذد انطالب يستمثم انسراػح كهيح طالب اتحاد
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 انجذد تانطالب نهرتحية احتفااًل يُظى انطالب اتحاد

ْعالِ احتالار طالالب ايهًٝال١ بايتعالإٚ َالع صعاٜال١         2019/2020ببز٤ ايعاّ ا اَع٢ ا زٜالز  ٢ اطاص استفاالت ن١ًٝ ايظصاع١ ة

ايطالب استفاٍ يًطالب ا زر عضٛص ايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ ْاظِ ؽًب٢ عُٝز ايه١ًٝ ٚايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ حمُالز عبالز   

 .ايٝز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب

١ عرب عٝارت٘ خالهلا عٔ َزٟ سبال٘ ٚاعتالظاطٙ يطالالب ايهًٝال١ َتُٓٝالا هلالِ عاَالا رصاعالٝا         اةتتح رنتٛص ْاظِ ارفٌ بهًُ

َٛةكا َٚهًال بايٓذاح، ثِ دا٤ت ن١ًُ رنتٛص حمُز عبزايٝز ٚايشٟ تٓالاٍٚ خالهلالا ْعالاّ ايزصاعال١ بايهًٝال١ ٚؽالضح يًغالاعات        

 .املعتُز٠

تضُٔ جمُٛعال١  ، نُا ايطالب حنٛ بعض اخلزَات ايت٢ ميهٔ االعتفار٠ َٓٗا  إلصؽارتضُٔ االستفاٍ ايعزٜز َٔ ايًكا٤ات 

 .َٔ ايفكضات اي ة١ٝٗٝ ٚؽاصنت َٛاٖب َتعزر٠ َٔ طالب ن١ًٝ ايظصاع١ ة٢ ةكضات ارفٌ بايػٓا٤ ٚايؾعض

 

 املجيذ أكتىتر َصر ركري فً «يصر حهيف انُصر» احتفانيح فً يشارن انسراػح كهيح طالب اتحاد

 2019أنتالٛبض   8ؽالاصى احتالار طالالب نًٝال١ ايظصاعال١ ةال٢ االستفايٝال١ ايتال٢ ْعُتٗالا داَعال١ املٓصالٛص٠ ٜالّٛ ايجالثالا٤ املٛاةالل               

 (.ايٓصض سًٝف َصض)يٓاعب١ سنض٣ ْصض أنتٛبض ايٝز حتت ؽعاص 

سضًصالا َٓٗالا عًال٢    تأت٢ االستفاي١ٝ يف إطاص استفاالت داَع١ املٓصٛص٠ بايشنض٣ ايغارع١ ٚاألصبعني الْتصاصات أنتٛبض، ٚ

 .ت١ُٝٓ ارػ ايٛطين ٚتعظٜظ صٚح االْتُا٤ يز٣ طالبٗا
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 انسراػح تكهيح انجذد نهطالب تؼريفيح نماءاخ يجًىػح يُظى انطالب اتحاد

ْعِ احتالار طالالب ايهًٝال١ بايتعالإٚ َالع صعاٜال١        2019/2020اعتهُااًل الستفاالت ن١ًٝ ايظصاع١ ببز٤ ايعاّ ا اَع٢ ا زٜز 

 .جمُٛع١ َٔ ايًكا٤ات ايتعضٜف١ٝ يًطالب ا زرايطالب 

ايطايب يًٛقت ٚتٓعُٝ٘ بؾهٌ صالشٝح يتشكٝالل    إراص٠يكا٤ َع أ.ّ.ر/ أَري٠ عبز املعط٢ ٚايش٣ حتزثت خالي٘ عٔ نٝف١ٝ 

تٓاٍٚ عٝارت٘ ارزٜح  ٚأٜضا اإلداب١يكا٤ َع أ.ّ.ر/عُضٚ درب ٚتضُٔ ايًكا٤ ايتعضٜف بايٛصق١ االَتشا١ْٝ ٚنٝف١ٝ  ،  ٚايٓذاح

 .C V عٔ َٗاّ َهتب َتابع١ اخلضجيني ٚايزٚصات ايتزصٜب١ٝ ايت٢ تكزّ َٔ خالٍ املهتب ٚنٝف١ٝ نتاب١ ايال

ؽعالٕ َزٜض ٚسز٠ ضُإ ا ٛر٠ بايه١ًٝ تٓالاٍٚ خاليال٘ رٚص ايٛسالز٠ ةال٢ االصتكالا٤ املغالتُض        أَرييكا٤ َع أ.ّ.ر/ نُا عكز 

بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ ٚخز١َ ايتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ َٔ خالٍ ايتكِٝٝ املغتُض ٚأ١ُٖٝ رٚص ايطايب ة٢ حتكٝل ْعالِ  

 . ْعاّ ابٔ اهلٝجِ يًتعًِٝ ٚايطالبؽضح   يكا٤ َع ر/ حمُز َٓصٛص ص٥ٝػ ؽ٦ٕٛ ايطالب تٓاٍٚ خالي٘، ٚا ٛر٠

 

 املُصىرج تجايؼح «انطالتيح األسر يهرخاٌ» فً تشارن انسراػح كهيح

 إراص٠ٚايالشٟ تٓعُال٘    9/10/2019َٗضدإ األعالض ايطالبٝال١ األٍٚ يطالالب أعالض نًٝالات ا اَعال١ ٜالّٛ األصبعالا٤ املٛاةالل           اةتتح

 .باإلراص٠ ايعا١َ يضعا١ٜ ايطالب ايطالب١ٝاالحتارات ٚاألعض 

ٚقز ؽاصنت ن١ًٝ ايظصاع١ ة٢ ةعايٝات املعضض املكاّ بايعزٜز َٔ األعُاٍ ايف١ٝٓ املكز١َ َٔ طالبٗا، ٚقاّ احتالار ايطالالب   

 .بايه١ًٝ بايتعإٚ َع صعا١ٜ ايطالب بتٓعِٝ ا ظ٤ املدصص يه١ًٝ ايظصاع١ يٝعٗض بايصٛص٠ ايال٥ك١ ٚاملُٝظ٠ خالٍ املعضض
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 «وانضغط انسكر» ػٍ نهكشف انسراػح تكهيح حًهح

َُٓٗا، ٚسيالو ٜالّٛ    ايٛقا١ٜؽاصى احتار طالب ن١ًٝ ايظصاع١ ة٢ تٓعِٝ مح١ً ايهؾف عٔ َضض٢ ايغهض ٚايضػط ٚنٝف١ٝ 

 .26/10/2019ايغبت املٛاةل 

ععزٙ ٚنٝالٌ ايهًٝال١ خلزَال١    حتت صعا١ٜ ايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ ْاظِ ؽً  عُٝز ايه١ًٝ ٚايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ صاحل 

  .ايتُع ٚتُٓٝ٘ ايب١٦ٝ ٚايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ حمُز عبز ايٝز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ايطالب

 

 تطهخا انصفا دار إىل زيارج يُظى انطالب اتحاد
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 انسراػح تكهيح «وانفًُ انثمافً املؼرض» فؼانياخ ختاو

ايزنتٛص/ ْاظِ ؽً  عُٝز ايه١ًٝ ٚايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ حمُز عبز ايٝز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ بضعا١ٜ ايغٝز األعتاس 

 .3/12/2019ست٢  1  ايتعًِٝ ٚايطالب، ْعِ احتار ايطالب به١ًٝ ايظصاع١ ةعايٝات املعضض ايجكايف ٚايفين خالٍ ايف ٠ َٔ

ايه ْٚٝال١ ، نُالا ضالِ َعالضض ايًٛسالات ٚاألعُالاٍ ايفٓٝال١        ضِ املعضض جمُٛع١ َالٔ ايهتالب ٚاألعُالاٍ ايضٚا٥ٝال١ َٚهتبال١      

 .ٚعضض يًُؾػٛالت ايٝز١ٜٚ
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 انسراػح تكهيح انخًاسيح انمذو كرج دورج فؼانياخ

 

 انحيىاًَ وانذاخًُ وانسًكً َتاجنإلأخرو دنتا  يؼرض إىل زيارج يُظى انسراػح كهيح طالب اتحاد

 

 انجايؼح دوري فً انسراػح كهيح فرق يشاركح

صعا١ٜ ايطالب به١ًٝ ايظصاع١ ؽاصى ناًل َٔ ةضٜل نض٠ ايٝز طايبالات ٚةضٜالل نالض٠ ايطالا٥ض٠ طالالب ةال٢ رٚص٣        إؽضافحتت 

 .يف خمتًف األْؾط١ ايضٜاض١ٝ 2019/2020ا اَع١ ةٝٗا صٜاض١" يًعاّ ايزصاعٞ "داَع١ املٓصٛص٠ ٚايش٣ ٜكاّ حتت ؽعاص 

 

 املُصىرج تجايؼح انرياضيح األَشطح فً انسراػح كهيح طالب يشاركح

صعا١ٜ ايطالب به١ًٝ ايظصاع١ ؽاصى طالب ايه١ًٝ ة٢ ايعزٜز َٔ األْؾط١ ايضٜاضال١ٝ املكاَال١ ضالُٔ ةعايٝالات      إؽضافحتت 

َغالابك١ ايؾالطضْر ايتابعال١ إلراص٠     -تالٓػ ايطاٚيال١   -:، ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ ايتالا  2019/2020رٚص٣ داَع١ املٓصٛص٠ يًعاّ ايزصاعٞ 

 .رٚص٣ نض٠ ايكزّ اخلُاع١ٝ طايبات -رٚص٣ نض٠ ايكزّ اخلُاع١ٝ طالب  - ايطالب١ٝ ٚاألعضاالحتارات 
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 انكهيح يستىي ػهً املثانيح وانطانثح املثاىل انطانة يساتمح َتائح

عالٔ ةالٛط ضالٝا٤ عبالز      ٢2019/2020 َغت٣ٛ ايه١ًٝ يًعاّ ا اَع٢ أعفضت ْتا٥ر َغابك١ ايطايب املجا  ٚايطايب١ املجاي١ٝ عً

آال٤ بالزٜض  أَا ايطايب١ املجاي١ٝ ةفالاطت بٗالا   ايطايب باملغت٣ٛ ايجايح بضْاَر اإلْتاز ايٓبات٢ بًكب ايطايب املجا ،  إبضاِٖٝايٖٛاب 

 .ايطايب١ باملغت٣ٛ ايجايح بضْاَر ْعِ ايتػش١ٜ"عطا اهلل

أ.ر. حمُز عبز ايٝز ٚنٌٝ ايهًٝال١ يؾال٦ٕٛ ايتعًالِٝ ٚايطالالب، ٚتؾالهًت  ٓال١ ةشالص أٚصام        أقُٝت املغابك١ حتت صعا١ٜ 

 :املتكزَني ٚايتكِٝٝ َٔ نال َٔ ايغار٠

  ِٜقغِ االقتصار ايظصاع٢ -أ.ّ.ر/ حمُز أمحز عبز ايزا 

  قغِ اإلصؽار ايظصاع٢ ٚايتُع ايضٜف٢ - إبضاِٖٝر/ صغزٙ سغٔ حمُٛر 

 

 انسراػح تكهيح انرياضً انيىو
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 انسراػح تكهيح «انطالتيح األسر لطار

ْعُت إراص٠ االحتارات ٚاألعض ايطالب١ٝ باإلراص٠ ايعا١َ يضعا١ٜ ايطالب بايتعإٚ َع ن١ًٝ ايظصاع١ بضْاَر املغالابكات املتٓٛعال١   

 .2019رٜغُرب  3ايتباريٞ عضّ ن١ًٝ ايظصاع١ ّٜٛ ايجالثا٤ املٛاةل 

تضُٔ ةعايٝات بضْاَر املغابكات خمتًف األْؾط١ ايجكاة١ٝ نايؾعض ٚايظدٌ ٚايتٛاؽٝح ايز١ٜٝٓ ٚايػٓا٤، األعُاٍ ايفٓٝال١،  

نايؾالطضْر يؾالاصن١ ايهالجري َالٔ      االدتُاعٝال١ ٚاألْؾط١ ايضٜاض١ٝ نؾز اربٌ ٚتٓػ ايطاٚي١ َٚصاصع١ ايظصاعني ٚاألْؾالط١  

 .ايطالب يف خمتًف املغابكات

 

 انسراػح كهيح يسرح نفريك «انُاش صغار» يسرحيح ػرض

عالٔ صا٥عال١ ايفضٜالز ةالضز "ايظٜالض عالا " ٜالّٛ ا ُعال١         ( صػاص ايٓاؼ)قزّ ةضٜل املغضح به١ًٝ ايظصاع١ ايعضض املغضس٢ 

ع٢ً َغضح أّ نًجّٛ بكصض ثكاةال١ املٓصالٛص٠، ٚايالش٣ ٜؾالاصى بال٘ ضالُٔ ةعايٝالات َٗضدالإ املغالضح ايطالبال٢            6/12/2019املٛاةل 

 .١2019/2020 املٓصٛص٠ يعاّ ظاَع

عبالزاهلل صؽالزٟ، إضالا٠٤/ عالظ سًُالٞ، تالأيٝف َٛعالٝكٞ ٚأرالإ ٚغٓالا٤/           -رصاَاتٛصز/ حمُز ةالضز، رٜهالٛص/ أمحالز صؽالزٟ     

 ./ أمئ ؽٗابزإخضاحمُز ةضز َٚٔ  /دايًٝٝٛ، خمضز َغاعز/ عُض ؽضٜف، خمضز َٓفش
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 «انُاش صغار» املسرحً انؼرض ػٍ «انثانث املركس» تحصذ انسراػح كهيح

صالػاص  )سصًت ن١ًٝ ايظصاع١ ع٢ً املضنظ ايجايح عٔ ايعضض املغالضس٢  

ٚسيو ة٢ ختاّ ةعايٝالات َٗضدالإ املغالضح ايطالبال٢ يهًٝالات داَعال١        (ايٓاؼ

املٓصٛص٠ ايجا٢ْ عؾض، ٚقز سصالٌ ةضٜالل املغالضح عًال٢ ايعزٜالز َالٔ ا الٛا٥ظ        

 :ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ ايتا 

 ُٝظ٠ : بهض ٜٛعفؽٗار٠ تكزٜض يًعٓاصض املٖٛٛب١ ٚاملت 

 ًِٝدٛا٥ظ املالبػ / املضنظ األٍٚ : ؽُٝا٤ ع 

 ًٌٝدٛا٥ظ ايتعبري ارضن٢ / املضنظ ايجايح : نضِٜ خ 

 ٌدٛا٥ظ ايتُجٌٝ رٚص ثإ صداٍ / املضنظ ايجايح : أعا١َ ةض 

 دٛا٥ظ ايتُجٌٝ رٚص أٍٚ ةتٝات / املضنظ ايجايح : َريْا صرب٣ 

  َادز يطف٢ -ايجا٢ْ : َٓاصف٘ بني سغاّ أبٛ مسض٠ دٛا٥ظ ايتُجٌٝ رٚص أٍٚ صداٍ / املضنظ 

 دٛا٥ظ اإلخضاز / املضنظ ايجايح : أمئ ؽٗاب 

  األونيح اإلسؼافاخ ػهً انسراػح كهيح طالب تذرية

تالزصٜب يطالالب نًٝال١     2020ةرباٜالض   17املٛاةالل   االثالٓني أقِٝ ّٜٛ 

ألٚيٝالال١ ا باإلعالالعاةاتايظصاعالال١ داَعالال١ املٓصالالٛص٠ عًالال٢ طالالضم ايكٝالالاّ     

ٚسيو ع٢ً ٖاَؿ أعبٛع ايٛع٢ ايصش٢ ايش٣ ،بايعٝار٠ ايطب١ٝ بايه١ًٝ

تٓعُ٘ ايه١ًٝ حتت صعا١ٜ أ.ر/ أؽالضف عبالز ايباعالط ص٥الٝػ ا اَعال١      

ٚصٜار٠ نٌ َٔ أ.ر/ ْاظِ ؽًب٢ عُٝز ايه١ًٝ ٚا.ر/ حمُز عبز ايٝالز  

ةرباٜالض   20-16ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب خالالٍ ايفال ٠ َالٔ    

2020. 

ت إؽضاف نٌ َٔ ر/ ايظٖالضا٤ َطالاٚع َالزصؼ عًالّٛ ايتػشٜال١      حت

به١ًٝ ايظصاع١ داَع١ املٓصٛص٠ َٚك ح ةهض٠ أعبٛع ايٛع٢ ايصالش٢،  

 . ر/ صساب حي٢ٝ رنتٛصاٙ ة٢ ايتُضٜض ايباط٢ٓ ا ضاس٢ ٚإخصا٢٥ متضٜض أٍٚ بايعٝار٠ ايطب١ٝ بايه١ًٝ

ت ارالضٚم ٚايصالعل ايهٗضبال٢ ٚايٓظٜالف اخلالاصد٢ ٚتٛقالف       أؽاصت ر/ صساب حيٝال٢ إ  أُٖٝال١ اإلعالعاةات األٚيٝال١ ةال٢ سالاال      

 .ايتٓفػ ٖٚبٛط َغت٣ٛ ايغهض ة٢ ا غِ أٚ اصتفاع٘

ٚطايبت املغعفني عُا١ٜ أْفغِٗ َٔ اخلطض ٚايتأنز َٔ اعتُضاص ايتٓفػ ٚااليتظاّ باهلز٤ٚ ٚا ز١ٜ ٚعزّ ْظع َالبالػ  

 .إسا ناْت تعٝل اإلععاةات األٚي١ٝ ٚعزّ إعطا٤ املضٜض أ٣ طعاّ أٚ ؽضاب إسا نإ ةاقزا يًٛع٢ املضٜض اال

ٚقاّ نٌ َٔ ر/ طٖضا٤ َطاٚع ٚر/ صساب حي٢ٝ بتكغِٝ َا ٜكضب َٔ َا١٥ طايب عًال٢ جمُٛعالات ت تالزصٜبِٗ بايعٝالار٠     

 .ت اإلغُا٤األٚي١ٝ ة٢ عز٠ َٛاقف نشاال باإلععاةاتايطب١ٝ به١ًٝ ايظصاع١ ع٢ً ايكٝاّ 
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 انكهياخ يستىي ػهً انطالتيح نألسر األول انصيذنح كهيح يهرخاٌ فً تشارن انسراػح كهيح

 

  ACT نفريك انرتفيهً األسثىع فؼانياخ 

 

 خري تذايح نتيى انرتفيهً األسثىع فؼانياخ

 



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  
Annual Report 2019-2020 

 
12 

2019 
2020 

 خهيُح يصاَغ إىل ػهًيح رحهح يُظى انسراػح كهيح طالب اتحاد

ْعِ احتار ايطالب بهًٝال١ ايظصاعال١ صسًال١ عًُٝال١ يطالالب ايهًٝال١ ضالُٔ        

خط١ األْؾط١ ايطالب١ٝ، يظٜاص٠ َصاْع ؽضن١ د١ٓٝٗ ٚايتعضف ع٢ً خطٛط 

ٚاملضاسٌ ايت٢ ميض بٗا ة٢ اطاص رعِ ا اْب ايعًُال٢ يتالزصٜب ايطالالب     اإلْتاز

 .ٚتأًِٖٝٗ يغٛم ايعٌُ

 

 خهيُح ركحش يصاَغ إىل ػهًيح رحهح يُظى خري تذايح تيى

ْعِ تِٝ بزا١ٜ خري به١ًٝ ايظصاع١ صس١ً عًُٝال١ يطالالب ايهًٝال١ ضالُٔ     

خطالال١ األْؾالالط١ ايطالبٝالال١ يًفضٜالالل. ٚقالالز ت طٜالالاص٠ َصالالاْع ؽالالضن١ دٗٝٓالال١     

ٚاملضاسٌ ايت٢ ميالض بٗالا ةال٢ اطالاص رعالِ ا اْالب        اإلْتازيًتعضف ع٢ً خطٛط 

 .ايع٢ًُ

 

 

 ايٓؾاط ّ

عزر 

 ايرباَر

 عزر املغتفٝزٜٔ
املبًؼ 

 املٓصضف

 د١ٗ ايصضف

 إمجايٞ طايب١ طايب

 حتغني أْؾط١ 975 115 26 89 14 ايٓؾاط ايضٜاضٞ 1

 52000 113 43 70 6 ايٓؾاط ايفين 2

 تعًِٝ َفتٛح+

 + ارغاب ايزا١ٓ٥ بايه١ًٝ

 حتغني أْؾط١

 حتغني أْؾط١ 1600 522 296 226 19 ايٓؾاط ايجكايف 3

 احتار طالب - 65 27 38 6 ايٓؾاط ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ 4

 - - 370 198 172 14 ْؾاط األعض ايطالب١ٝ 5

 حتغني أْؾط١ 1600 2720 1418 1302 16 ايٓؾاط االدتُاعٞ ٚايضسالت 6

 حتغني أْؾط١ 29770 66 19 47 3 ْؾاط ا ٛاي١ ٚاخلز١َ ايعا١َ 7

 - 85945 3971 2027 1944 78 اإلمجا 
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 ايٓؾاط

 عزر املؾ نني َٛعز ايتٓفٝش

 إمجا  طايب٘ طايب إ  َٔ

 5  5 3/9 31/8 اٚملبٝات األيعاب ايؾاط١ٝ٦ ايصٝف١ٝ ظُص١

 7  7 22/10 15/10 رٚص٣ ا اَع١ ة٢ نض٠ ايكزّ اخلُاع١ٝ طًب١

 7  7 30/10 16/10 رٚص٣ ا اَع١ يهض٠ ايطا٥ض٠ طًب١

 7 7  30/10 16/10 رٚص٣ ا اَع١ يهض٠ ايٝز طايبات

 7 7  27/10 17/10 رٚص٣ ا اَع١ ة٢ نض٠ ايكزّ اخلُاع١ٝ طايبات

 4 1 3  21/10 رٚص٣ ا اَع١ ة٢ تٓػ ايطاٚي١

 1 1  29/10 28/10 رٚص٣ ا اَع١ ة٢ ايتٓػ األصضٞ

 56  56 28/11 2/11 رٚص٣ نض٠ ايكزّ اخلُاع٢ بايه١ًٝ

 7 7   3/11 ا اَع١ يهض٠ ايٝز طايباترٚص٣ 

 1  1  12/11 بطٛي١ ا اَع١ ة٢ املصاصع١

 3  3  13/11 بطٛي١ ا اَع١ ة٢ ا ٛرٚ

 7  7 26/1 17/2 رٚص٣ ا اَع١ يهض٠ ايٝز طًب١

 2 2   24/2 بطٛي١ ا اَع١ يًهاصات١ٝ

 1 1   25/2 بطٛي١ ا اَع١ يًتاٜهْٛزٚا

 115 26 89 اإلمجا 

 ايٓؾاط

 عزر املؾ نني َٛعز ايتٓفٝش

 إمجا  طايب٘ طايب إ  َٔ

 12  12 1/8 27/7 ع٢ًُ ظُص١ -أعبٛع ثكاة٢ 

 24 13 11  17/10 طٜاص٠ إ  َصٓع د١ٓٝٗ

 3 2 1 31/10 15/10 َغابك١ ايعضٚض ايتكز١َٝ ة٢ جماٍ ايعًّٛ

 1  1 31/10 15/10 ٚجماالت٘( ٞاالصطٓاعَغابك١ ايبشح ايع٢ًُ)ايشنا٤ 

 22 10 12  21/11 طٜاص٠ إ  َصٓع د١ٓٝٗ

 22/12  2 1 3 (QIرٚص٣ املعًَٛات ايع١ًُٝ )

 65 27 38 اإلمجا 
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 ايٓؾاط

 عزر املؾ نني َٛعز ايتٓفٝش

 إمجا  طايب٘ طايب إ  َٔ

 38 12 26 27/6 26/6 رٚص٠ ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ

 10 6 4  17/10 ايصايٕٛ ايجكاة٢

 38 26 12  13/10 ْز٠ٚ)ايزاع١ٝ اإلعالَٞ اربٝب ا فض٣(

 8 1 7  20/10 رٚص٠ صٜار٠ األعُاٍ

 9 5 4 30/10 29/9 َغابك١ ايكضإ ايهضِٜ ٚايجكاة١ اإلعال١َٝ

 30 12 18  29/10 ْز٠ٚ)اْت دٝؿ بالر٣(

 83 48 35  16/10 ْز٠ٚ)ثكاة١ ايعٌُ ارض(

 10 6 4 7/11 2/11 َغابك١ ايكضإ ايهضِٜ به١ًٝ ايتذاص٠

 30 22 8  17/11 ْز٠ٚ)عا  اآلثاص عا٢َ سٛاؼ(

 33 18 15  19/11 ْز٠ٚ)اإلعالَٞ مجاٍ ايؾاعض(

 8 3 5 28/11 10/11 8اإلعالٕ عٔ َغابك١ إبزاع 

 5 2 3 14/11 2/11 َغابك١ ايكص١ ايكصري

 11 7 5  28/11 اركٛمَغابك١ ايكضإ ايهضِٜ به١ًٝ 

 17 10 7 5/12 1/12 َعضض ثكاة٢

 30 9 21  10/12 املاض٢ ٚآةام املغتكبٌ( تْز٠ٚ)َصض حتزٜا

 25 9 16  3/2 صس١ً َعضض ايهتاب

 115 85 30  11/2 ْز٠ٚ)ةريٚؼ نٛصْٚا ٚنٝف١ٝ ايٛقا١ٜ ١َٓ(

 8 6 2 12/2 10/2 ٚصؽ١ جمالت سا٥ط

 13 9 4 22/2 18/2 َعضض جمالت سا٥ط

 522 296 226 اإلمجا 

 ايٓؾاط

 عزر املؾ نني َٛعز ايتٓفٝش

 إمجا  طايب٘ طايب إ  َٔ

  26  11/7 6/7 َعغهض مجص١

 25 13 12 30/1 25/1 َعغهض إعزار ٚاختٝاص عؾريت٢ ا ٛاي١ ٚاملضؽزات

 15 6 9 12/3 6/3 29ٚاإلصؽار١ٜ  37االؽ اى ة٢ ايزٚص٠ ايهؾف١ٝ 

 66 19 47 اإلمجا 
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 ايٓؾاط

 عزر املؾ نني َٛعز ايتٓفٝش

 إمجا  طايب٘ طايب إ  َٔ

 25 15 10  27/6 صس١ً إ  اإلعهٓزص١ٜ

 1505 655 850 26/9 21/9 سفٌ اعتكباٍ ايطالب ا زر

 850 550 300  22/9 يكا٤ ايعُٝز ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ بايطالب ا زر

 24 15 9  8/10 َٗضدإ استفاٍ بٓصض أنتٛبض ايٝز

 7 1 6 15/10 12/10 رٚص٣ ايؾطضْر بايه١ًٝ

 24 18 6  3/10 صس١ً إ  اإلعهٓزص١ٜ

 70 45 25  26/10 ايهؾف عٔ َضض ايغهض ٚايضػط بايتعإٚ َع ن١ًٝ ايتُضٜض

 3  3 31/10 26/10 رٚص٣ ايؾطضْر با اَع١

 11 5 6  13/11 بايتعإٚ َع ن١ًٝ ايصٝزي١مح١ً ايتٛع١ٝ ايطب١ٝ 

 13 5 8  24/11 َغابك١ ايطايب ٚايطايب١ املجاي١ٝ بايه١ًٝ

 67 47 20  30/11 طٜاص٠ راص األٜتاّ )ايصفا بطًدا(

 2 1 1  4/12 َغابك١ ايطايب ٚايطايب١ املجاي١ٝ با اَع١

 23 6 17  5/12 صس١ً صاؼ ايرب

 50 32 18  2/12 بطًدا(طٜاص٠ راص األٜتاّ) ايصفا 

 22 5 17  30/1 صس١ً إ  اإلعهٓزص١ٜ

 24 18 6  20/2 بطٓطا 57طٜاص٠ َغتؾف٢

 2720 1418 1302 اإلمجا 

 ايٓؾاط

 عزر املؾ نني َٛعز ايتٓفٝش

 إمجا  طايب٘ طايب إ  َٔ

 26 6 20  28/8 االؽ اى ة٢ املٗضدإ ايك٢َٛ يًُغضح بايكاٖض٠

 7 4 3 7/11 3/11 َغابك١ اختٝاص األصٛات ٚايعاطةني

 11 9 6 28/11 23/11 ٚصؽ١ ةٔ تؾه٢ًٝ بايه١ًٝ

 18 10 8 5/12 1/12 َعضض ة٢ٓ تؾه٢ًٝ بايه١ًٝ

 24 8 16 5/12 28/9 تزصٜبات ايعٌُ املغضس٢

 23 6 17  6/12 َغضس١ٝ )صػاص ايٓاؼ( بكصض ايجكاة١

 113 43 70 اإلمجا 
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 ايٓؾاط

 عزر املؾ نني َٛعز ايتٓفٝش

 إمجا  طايب٘ طايب إ  َٔ

 21 12 9 9/10 5/10 َٗضدإ األعض ايطالب١ٝ با اَع١

 4  4 23/10 21/10 بطٛي١ ايؾطضْر بني  اعض نًٝات ا اَع١

 12 10 2 21/11 19/11 رٚص٣ املعًَٛات ايعا١َ بني اعض نًٝات ا اَع١

 83 62 21  30/11 صٜاض٢ يأليعاب ايصػري٠ ّٜٛ

 42 17 25  3/12 قطاص األعض ايطالب١ٝ بايه١ًٝ

 14 4 10  9/12 بضْاَر املغابكات املتٓٛع١)قطاص األعض( به١ًٝ اراعبات ٚاملعًَٛات

 26 12 14 12/2 10/2 َٗضدإ اعض نًٝات ا اَع١ به١ًٝ ايصٝزي١

 2  2  17/2 َغابك١ ايًٝاق١ ايبز١ْٝ

 5  5 20/2 18/2 رٚص٣ املعًَٛات ايعا١َ بني اعض نًٝات ا اَع١

 11 8 3 27/2 24/2 َغابك١ ايكضإ ايهضِٜ با اَع١

 29/2 5/3 22 21 43 (actأعبٛع تضة٢ٗٝ )تِٝ 

 52 30 22  4/3 ْز٠ٚ )ةريٚؼ نضْٚا( أعض٠ بزا١ٜ خري

 5/3  20 4 24 (pipetteٚتِٝ  –طٜاص٠ َصٓع د١ٓٝٗ )تِٝ بزا١ٜ خري 

 8/3 12/3 15 18 33 (pipetteٚتِٝ  –أعبٛع ثكاة٢ تضة٢ٗٝ )تِٝ بزا١ٜ خري 

 27 25 2  3/4 صس١ً ع١ًُٝ ملصٓع د١ٓٝٗ)تِٝ بزا١ٜ خري(

 370 198 172 اإلمجا 

 

 د١ٗ ايتٌُٜٛ املبًؼ امجا  طايب١ طايب ايبٝإ ّ

 10830 19 16 3 ايزصاع١ٝ تاملصضٚةاتغزٜز  1

صٓزٚم تهاةٌ 

 ادتُاع٢

 12540 22 15 7 تغزٜز املصضةات ايزصاع١ٝ 2

 49590 87 53 34 تغزٜز املصضةات ايزصاع١ٝ 3

 79800 140 77 63 تغزٜز املصضةات ايزصاع١ٝ 4

 39900 70 47 23 تغزٜز املصضةات ايزصاع١ٝ 5

 11970 21 10 11 تغزٜز املصضةات ايزصاع١ٝ 6

 2850 5 3 2 تغزٜز املصضةات ايزصاع١ٝ 7

 207480 364 221 143 االمجا 
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أعفضت َؾاصن١ ن١ًٝ ايظصاع١ ة٢ األْؾط١ ايطالب١ٝ ٚاملغابكات ايت٢ أقُٝت خالٍ ايعاّ 

 عٔ سصٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً عز٠ َضانظ َٔ خالٍ أبٓا٥ٗا ايطالب 2019/2020ا اَع٢ 

 

 املضنظ جماٍ املغابك١ ايٓؾاط املغت٣ٛ االعِ ّ

 ايجا٢ْ ٖزٜض سغٔ ايغٝز 1

 ايضٜاض٢

 صابع تٓػ طاٚي١

 ثايح تٓػ اصض٢ ايجا٢ْ ْزٜٔ سات عبز ايفتاح 2

 أٍٚ ى66دٛرٚ ٚطٕ ايجايح خايز ٚيٝز ةاصٚم 3

 صابع ى100دٛرٚ ٚطٕ ايجا٢ْ عبز ايػ٢ٜٓاعض عبز ايعظٜظ  4

 أٍٚ ى60دٛرٚ ٚطٕ األٍٚ حمُز إعالّ عبز ارُٝز سغٔ 5
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