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يف غإٔ إؾداز ايال٥شة١ ايدالًٝة١ يهًٝة١ ايصزاجة١ داَملة١ اةٓؿةٛز٠ )َسسًة١         2009 /7 /1( بتازٜخ 1485ؾدز قساز ٚشازٟ زقِ )

ٚذيةو يصٜةا ٠ ؾاجًٝة١ ايملًُٝة١ ايتملًُٝٝة١ ٚلؿٛؾةا شٜةا ٠ لةدزٜك ايمتةال  نُةا             , ايبهايٛزٜٛع( بٓعاّ ايطاجات اةملتُةد٠ 

بةساَر ؾكةو ٚذيةو     8إىل  13التةصاٍ جةد  ايةدلاَر َةٔ        ٚؾٝٗةا لمتٜٛس ال٥ش١ ايه١ًٝ إىل ايال٥ش١ اؾدٜد٠ بايطاجات اةملتُةد٠  

َٚٛانب١َ استٝادات  ؾ٢ٚاةملس ٢ا ايتمتٛز ايمل١ًًُُٝٝ ٚنريًٛؾا٤ مبتمتًبات ايت١ُٝٓ االقتؿا ١ٜ ٚاالدتُاج١ٝ احمل١ًٝ َٓٗا ٚاإلق

  .ضٛم ايملٌُ

  : أٚال :  زد١ بهايٛزٜٛع اشلٓدض١ ايصزاج١ٝ يف

 اشلٓدض١ ايصزاج١ٝ ٚايٓعِ اؿ١ٜٛٝ .1

ج٢ً ايجا١ْٜٛ ايملا١َ غملب١ ايسٜاقٝات, ٚلبدأ ايدزاض١ ب٘ اجتبازا َٔ اةطةت٣ٛ   اؿاؾًنيٜكبٌ بٗرا ايدلْاَر ايمتال  

 . األٍٚ

  : ثاْٝا :  زد١ بهايٛزٜٛع ايملًّٛ ايصزاج١ٝ ؾ٢ إسد٣ بساَر ايتخؿـ ايتاي١ٝ

 اإلْتاز ايٓبالٞ .2

 اإلْتاز اؿٝٛاْٞ ٚايداد٢ٓ ٚايطُهٞ .3

 ٚقا١ٜ ايٓبات .4

 جًّٛ ٚلهٓٛيٛدٝا األغر١ٜ .5

 ايتك١ٝٓ اؿ١ٜٛٝ ايصزاج١ٝ .6

 ايصزاج١ٝ ٚاالدتُاج١ٝ االقتؿا ١ٜايملًّٛ  .7

 األزاقٞ ٚاةٝاٙ .8

( , ٚلبةدأ   8إىل زقةِ   2ٚلهٕٛ ايدزاض١ باةطتٜٛني األٍٚ ٚايجاْٞ َٛسد٠ ظُٝع ايةدلاَر ايطةابك١ ) ايةدلاَر َةٔ زقةِ      

اةكسزات اةؤ١ًٖ شلا ؾ٢ ايؿؿٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ َٔ  ادتٝاشج٢ً  اجتبازا َٔ اةطت٣ٛ ايجايح بٓا٤ايدزاض١ بٗرٙ ايدلاَر 

 .اةطت٣ٛ ايجاْٞ

بٓعةةاّ ايطةةاجات اةملتُةةد٠ ضةةابك١ ايةةرنس جًةة٢ ايملدٜةةد َةةٔ اةكةةسزات االلتٝازٜةة١ ضةةٛا٤ َةةٔ  الةةٌ  تةة٣ٛ ايةةدلاَر ايدزاضةة١ٝ ؼ

َٔ لازد٘ مما هملٌ ايدلاَر لتؿةـ باةسْٚة١ ٚلتةٝل يًمتايةك سسٜة١ التٝةاز اةكةسزات اةٛانبة١ يتمتًملالة٘ ؾة٢            ايتخؿـ أٚ

ايمتةال  اةتؿةٛقني ممةا ٜطةاجد جًة٢ ثكةٌ        ضٛم. نُا ؼت٣ٛ ايدلاَر ايدزاض١ٝ بٓعةاّ ايطةاجات اةملتُةد٠ جًة٢ ضة١ً َكةسزات      

ِّ ٚ جُِٗ يًتُٝص ٚيًُٓاؾط١ ؾ٢ ضٛم ايملٌُ .  َٗازالٗ

( ؾ٢ٗ بساَر جاَة١ ؾة٢   8( ٚ)6ٜكِ نٌ بسْاَر َٔ ايدلاَر ايجُا١ْٝ ايطابك١ ايتخؿؿات ايؿسج١ٝ ايتاي١ٝ جدا ايدلاَر أزقاّ )

 .ايتخؿـ اةرنٛز نُا ٖٛ َٛقل باؾدٍٚ ايتاىل
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 ر اـاؾ١ بايه١ًٝ )ايطاجات اةملتُد٠(بٝإ بايدلاَ

 األقطاّ ايت٢ ٜتبملٗا ايدلْاَر ايتخؿؿات ايؿسج١ٝ ايت٢ ٜكُٗا نٌ بسْاَر ايدلْاَر

اشلٓدض١ ايصزاج١ٝ 

 ٚايٓعِ اؿ١ٜٛٝ
ٖٓدض١   -ٖٓدض١ ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ   -آالت ٚق٣ٛ شزاج١ٝ 

 ايسٟ ٚايؿسف اؿكًٞ
 اشلٓدض١ ايصزاج١ٝ

 جاّ == == ايبطالني احملاؾٌٝ اإلْتاز ايٓبالٞ
 احملاؾٌٝ -1

 ايؿان١ٗ -2

 اـكس ٚايص١ٜٓ -3

اإلْتاز اؿٝٛاْٞ 

 ٚايداد٢ٓ ٚايطُهٞ
إْتاز 

 اؿٝٛإ
إْتاز 

 ايدٚادٔ
إْتاز 

 األزلاى
 جاّ ==

 إْتاز اؿٝٛإ -1

 إْتاز ايدٚادٔ -2

 ٚقا١ٜ ايٓبات
أَساض 

 ايٓبات
 جاّ == اةبٝدات اؿػسات

 أَساض ايٓبات -1

 اؿػسات -2

 اةبٝدات -3

جًّٛ ٚلهٓٛيٛدٝا 

 األغر١ٜ

 األيبإ
ايؿٓاجات 

 ايػرا١ٝ٥
 جاّ == ==

 األيبإ -1

 ايؿٓاجات ايػرا١ٝ٥ -2

ايتك١ٝٓ اؿ١ٜٛٝ 

 ايصزاج١ٝ
 جاّ == == == ==

 ايٛزاث١ -1

 ايهُٝٝا٤ ايصزاج١ٝ -2

 اةٝهسٚبٝٛيٛدٞ -3

 االقتؿا ١ٜايملًّٛ 

 ٚاالدتُاج١ٝ

 ايصزاج١ٝ

 االقتؿا 

 ايصزاجٞ

إ از٠ أجُاٍ 

 شزاج١ٝ

اإلزغا  

 ايصزاجٞ

 االدتُاع

 ايسٜؿٞ

 جاّ

 ايصزاجٞ االقتؿا  -1

 ٚاجملتُعاإلزغا  ايصزاج٢  -2

 ايسٜؿٞ

 األزاقٞ جاّ == == == == األزاقٞ ٚاةٝاٙ

 

 

 

اشلٓدض١ ايصزاج١ٝ 

 ٚايٓعِ اؿ١ٜٛٝ

 اإلْتاز ايٓبال٢

 ٢اإلْتاز اؿٝٛاْ

ٚايداد٢ٓ 

 ٢ٚايطُه
 ٚقا١ٜ ايٓبات

جًّٛ ٚلهٓٛيٛدٝا 

 األغر١ٜ

ايملًّٛ االقتؿا ١ٜ 

ٚاالدتُاج١ٝ 

 ايصزاج١ٝ

ايتك١ٝٓ اؿ١ٜٛٝ 

 ايصزاج١ٝ

 األزاق٢ ٚاةٝاٙ
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 «اٌزغذيخ ٔظُ» املزّيش اٌربٔبِظ

جًةة٢ إْػةا٤ بسْةةاَر َتُٝةةص   10/6/2017ٚاؾةل اجملًةةظ األجًة٢ يًذاَملةةات بتةازٜخ    

به١ًٝ ايصزاج١ داَمل١ اةٓؿةٛز٠ مبطة٢ُ )ْعةِ ايتػرٜة١( ةسسًة١ ايبهةايٛزٜٛع       

 .2017/2018ملاّ اؾاَمل٢ بايايدزاض١ بايدلْاَر  ٚبدأتبٓعاّ ايطاجات اةملتُد٠, 

أؾكةٌ ايةدلاَر األنا ةٝة١    زؤ١ٜ ايدلْاَر : إٔ ٜهٕٛ بسْةاَر ْعةِ ايتػرٜة١ َةٔ     

 .فاٍ ايتػر١ٜ ؾ٢ ٢اةتُٝص٠ جًٞ اةطتٟٛ احملًٞ ٚاإلقًُٝ

زضاي١ ايدلْاَر : ًٜتصّ بسْاَر ْعِ ايتػر١ٜ بتخسٜر ألؿا٥ٝني قةا زٜٔ جًةٞ   

      ٛ لٓاؾطةٞ َتُٝةص َةٔ     ٣لًب١ٝ استٝادةات ضةٛم ايملُةٌ احملًةٞ ٚاإلقًُٝةٞ مبطةت

بشةةح ايملًُةةٞ ـدَةة١ اجملتُةةع لةةالٍ لُٓٝةة١ َٗةةازات ايةةتملًِ ايةةرالٞ اةطةةتُس ٚاي

 .ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 :أٖداف ايدلْاَر

K اةملسؾ١ ايتمتبٝك١ٝ يًتكٓٝات اؿدٜج١ يف لكِٝٝ اؿاي١ ايػرا١ٝ٥ يًُسقٞ, ٚايتملسف جًٞ أضاضٝات جًِ ايتػر١ٜ. 
K ٢نٝؿ١ٝ إجدا  ٚلمتبٝل بساَر غرا١ٝ٥ لاؾ١ يًُسق, نٝؿ١ٝ ؽمتٝو ايٛدبات ايػرا١ٝ٥ يف ايؿش١ ٚاةسض. 
K  ُِٝبساَر ؾش١ٝ يًُذتُع يالزلكا٤ مبطتٟٛ ايؿش١ ايملا١َلؿ. 
K ٕلملعِٝ االضتؿا ٠ بايػرا٤ يتشكٝل ؾٛا٥دٙ َٚطاُٖت٘ يف ؾش١ اإلْطا. 
K   ل١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓكدٟ ٚسٌ اةػهالت ٚايتٛاؾٌ ايؿملاٍ ٚاييت لطاجدِٖ يف ايتػًك جًٞ ايملدٜد َٔ اةػانٌ ايتػرٜٚة١

 .اجات ذات ايؿ١ً بايتػر١ٜبايتملإٚ َع ايؿسٜل ايمتيب ٚغرلٖا َٔ ايكمت

K لؿملٌٝ اةػازن١ يف اةؤمتسات ٚٚزؽ ايملٌُ ٚأْػمت١ ايبشح ايملًُٞ ذات ايؿ١ً مبذاٍ ايتػر١ٜ Dietetic  
K ايتملسف جًٞ ايتػر١ٜ اؾص١ٝ٦ٜ ٚنٝؿ١ٝ اضتخداَٗا يًشد َٔ األَساض اةص١َٓ.  

 :اةُاث١ً ٣أِٖ َا ةٝص بسْاَر ْعِ ايتػر١ٜ جٔ ايدلاَر األلس

K ٖرا ايدلْاَر بٓا٤ًا جًٞ ايتشًٌٝ ايب٦ٝٞ ٚؼدٜد ْكاط ايك٠ٛ ٚايكملـ ٚايؿسف ٚايتٗدٜدات   إْػا٤. 
K       ٌٜملتدل بسْاَر ْعِ ايتػر١ٜ ايدلْاَر األٚسد يف ايهًٝات ٚاةملاٖد اةختؿ١ بملًّٛ ايتػرٜة١ يف إقًةِٝ ايةديتا ممةا ٜملُة

 .داَمل١ اةٓؿٛز٠-جًٞ لًل َٝص٠ لٓاؾط١ٝ يه١ًٝ ايصزاج١ 
K دلْاَر جًٞ َؿةاِٖٝ ايتػرٜة١ اؿدٜجة١ اةُجًة١ ؾُٝةا ٜملةسف بايتػرٜة١ اؾص٦ٜٝة١ ٚجالقتٗةا بةاألَساض           ٜملتُد ٖرا اي

 .اةختًؿ١ اييت لؿٝك اإلْطإ
K  ْ٘ؽتًـ اةكسزات ايدزاض١ٝ بدلْاَر ْعِ ايتػر١ٜ َكاز١ْ مبكسزات بساَر ايتػر١ٜ األلسٟ مبؿس, مما ٜديٌ جًٞ أ

 . يٝظ لهساز يًدلاَر ايتػر١ٜ األلسٟ
K زؾع ٚلمتٜٛس اـًؿ١ٝ ايمتب١ٝ يدٟ لسٜر ايدلْاَر جٔ طسٜل لدزٜظ اةكسزات ايمتب١ٝ األضاض١ٝ. 
K  (.ايذلب١ٝ ايسٜاق١ٝ -اؿاضبات ٚاةملًَٛات  -ايؿٝدي١  -ايمتك  -ٜػازى يف ٖرا ايدلْاَر ايملدٜد َٔ ايهًٝات )ايصزاج١ 
K ٛز٠ مما ٜتٝل شلِ لدل٠ ج١ًُٝ سكٝك١ٜٝتُهٔ طال  ايدلْاَر َٔ ايتدزٜك اةٝداْٞ يف َطتػؿٝات داَمل١ اةٓؿ. 
K ٌُٜتِ لدزٜظ ايدلْاَر بايًػ١ اإللًٝص١ٜ مما ٜملٌُ جًٞ لًب١ٝ استٝادات ضٛم ايمل. 

K    ٜتُهٔ لسٜر ٖرا ايدلْاَر َٔ اإليتشام بدب١ًَٛ ايتػر١ٜ ايملالد١ٝ ظٗةات جةد٠ َٓٗةا European Society for 

Clinical Nutrition & metabolism 
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 «اٌخضزاء ٚاملظغذبد اٌذذائك رٕظيك» شاملزّي اٌربٔبِظ

جًة٢ إْػةا٤ بسْةاَر َتُٝةص      2/8/2017 بتةازٜخ  317ؾدز ايكساز ايةٛشاز٣ زقةِ   

لٓطٝل اؿدا٥ل ٚاةطةمتشات  )داَمل١ اةٓؿٛز٠ مبط٢ُ  -ددٜد به١ًٝ ايصزاج١ 

بٓعاّ ايطاجات اةملتُد٠ ٚاير٣ ةٓل  زد١ ايبهايٛزٜٛع ؾ٢ ايملًّٛ  (اـكسا٤

 .2017/2018ايدزاض١ بٗرا ايدلْاَر اجتبازا َٔ ايملاّ اؾاَمل٢  ٚبدأتايصزاج١ٝ, 

ؾ٢ ظٌ ايتمتةٛز ايتهٓٛيةٛد٢ لٗةدف داَملة١ اةٓؿةٛز٠ إىل اضةتػالٍ ٚلمتةٜٛس        

اةطاسات ؾ٢ ناؾ١ اةدٕ ٚايكس٣ ٚلاؾ١ ؾ٢ اةدٕ اؾدٜد٠ ٚإْتاز َٓتر بأقةٌ  

 .لهايٝـ ٜطٌٗ لطٜٛك٘ ٚوكل جا٥دا اقتؿا ٜا

ؿدا٥ل ٚاةطمتشات اـكسا٤ بٓا٤ّ ج٢ً اةتمتًبةات  لؿُِٝ بسْاَر لٓطٝل ا  

اؿاي١ٝ يطٛم ايملٌُ ج٢ً اةطت٣ٛ احمل٢ً ٚاإلق٢ًُٝ, ٖٚٛ بسْةاَر َتؿةس  ؾة٢    

 .قاؾعات ٚضو ٚغسم ٚغس  ايديتا ٚاؾاَملات اةتٛادد٠

١ ٚايؿٓاج١, ٚلًل ٜٗدف ايدلْاَر ايٓٛج٢ ؾ٢ لٓطٝل اؿدا٥ل ٚاةطمتشات اـكسا٤ إىل لًل ٚلػذٝع الؿاٍ ؾملاٍ بني اؾاَمل

ٚل١ُٝٓ ثكاؾ١ ايملٌُ نؿسٜل َتهاٌَ وت٣ٛ ج٢ً أنجس َٔ فُٛج١ جٌُ ؾ٢ أنجس َٔ ؽؿـ ـد١َ ب١٦ٝ ايملُةٌ ؾة٢ فةاٍ    

 .لٓطٝل اؿدا٥ل ٚاةطمتشات اـكسا٤ ٚنٌ اجملاالت ايتمتبٝك١ٝ ضٛف لطاِٖ ؾ٢ ؾتل فاالت ٖا١َ ؾ٢ ضٛم ايملٌُ

تُٝص٠ َٚسَٛق١ بةني ايةدلاَر ايٓٛجٝة١ باؾاَملةات اةؿةس١ٜ ؾة٢ لٓطةٝل اؿةدا٥ل         ٜطمل٢ ايدلْاَر إىل ؼكٝل َها١ْ ١َ: ايسؤٜ

 .ٚاةطمتشات اـكسا٤ ٚلٛؾرل ب١٦ٝ َتُٝص٠ يًتملًِٝ ٚايتملًِ ايؿملاٍ ٚايبشح ايمل٢ًُ ج٢ً اةطتٜٛني احمل٢ً ٚاإلق٢ًُٝ

٤ّ َع ْعِ َٚٛاز  ٚألالقٝات ايملًُٝة١  اةطا١ُٖ ؾ٢ االزلكا٤ مبطت٣ٛ دٛ ٠ ايتملًِٝ ٚؾكًا ةملاٜرل ق١َٝٛ لتطِ ٚلتال:  ايسضاي١

ايتمل١ًُٝٝ ٚايبشح ايمل٢ًُ ٚلد١َ اجملتُع ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ َٚٛانب١ ايتمتٛزات اؿدٜج١ ؾ٢ فاٍ لٓطةٝل اؿةدا٥ل ٚاةطةمتشات    

 .اـكسا٤

 :أٖداف ايدلْاَر

K     فةاٍ لٓطةٝل    ضد استٝادات ضٛم ايملٌُ ٚسٌ َػهالت اجملتُع باضتخداّ األضًٛ  ايمل٢ًُ ؿةٌ ٖةرٙ اةػةهالت ؾة٢

 .اؿدا٥ل ٚاةطمتشات اـكسا٤
K             لمتٜٛس كسدةات ايملًُٝة١ ايتملًُٝٝة١ ٚايبشجٝة١ ٚاالزلكةا٤ بهؿةا٠٤ ٚؾملايٝة١ اـةدَات اجملتُملٝة١ ٚلكةدِٜ اةملًَٛةات

 .ايصزاج١ٝ ؾ٢ لٓطٝل اؿدا٥ل ٚاةطمتشات اـكسا٤
K     سؾة١ يٝةع اجملةاَٝع ايٓبالٝة١     إنطا  لسٜر بسْاَر لٓطٝل اؿدا٥ل ٚاةطمتشات اـكةسا٤ اةٗةازات ايملًُٝة١ ؾة٢ َمل

 .اةطتخد١َ ؾ٢ لٓطٝل اؿدا٥ل ٚاةطمتشات اـكسا٤ ٚاالستٝادات ايب١ٝ٦ٝ اـاؾ١ بٗا ٚبساَر ؾٝاْتٗا
K      إنطا  اـسٜر اةٗاز٠ ؾ٢ لٓطٝل ٚإجدا  غبهات ايس٣ اؿدٜج١ َجٌ ايسؽ, ايتٓكٝو َةع سطةا  االستٝادةات اةا٥ٝة١

 .يهٌ جٓؿس َٔ ايملٓاؾس ايٓبال١ٝ
K   اإلقا٠٤ ٚأَانٔ اؾًٛع -ايٓٛاؾرل -اـسٜر اةٗاز٠ ؾ٢ لٓطٝل اةػاٜاتإنطا. 

K شزاج١ األضمتل (Roof garden)   ٚػًُٝٗا باضتخداّ ْبالات ايص١ٜٓ ٚايٓبالات ايمتب١ٝ ٚايملمتس١ٜ يتكًٌٝ ايتًةٛخ

 .ٚلٛؾرل َؿدز  ا٥ِ يًُٓصٍ َٔ لًو ايٓبالات
K  )ّٚاةطمتشات اـكسا٤ اةختًؿ١ ٚجٌُ بساَر ايؿٝا١ْ اـاؾ١ بٗالٓطٝل اةالجك اةختًؿ١ )اؾٛيـ ٚنس٠ ايكد . 
K  ٌ ايٓةةٛا ٣ ٚايكةةس٣ ايطةٝاس١ٝ ٚاةػةةالٌ ٚاضتؿةةالا األزاقةة٢ اؾدٜةد٠ ٚإجةةدا  اـةةسٜر يًملُةةٌ مبؿةةس   : فةاالت ايملُةة

 .ٚاـازز ؾ٢ ايدٍٚ ايملسب١ٝ

 

  



 التقرير السنوى عن أنشطة وإنجازات كلية السراعة جامعة المنصورة

AGRFAC REP 2017-2018   | 14 

لٗدف ايه١ًٝ إىل االزلكا٤ مبطت٣ٛ طال  ايدزاضات ايملًٝا, مبا ٜؤًِٖٗ يتػخٝـ اةػهالت ايصزاج١ٝ اةتٓٛج١, ٚايملٌُ ج٢ً 

سًٗا , ٚإدةسا٤ ايبشةٛخ ايملًُٝة١ ؾة٢ فااللٗةا, ٚؽمتةٝو َٚتابملة١ لٓؿٝةر ايطٝاضة١ ايصزاجٝة١ ؾة٢ ْةٛاسٞ اإلْتةاز ٚاـةدَات               

ٚز دٖٛسٟ ؾ٢ ايتملسف جًة٢ سادةات اجملتُةع ايصزاجةٞ ؾة٢ إقًُٝٗةا ٚلػةازى ؾة٢         ايصزاج١ٝ ٚلد١َ اجملتُع. ٚلكّٛ ايه١ًٝ بد

  .ؼكٝل أٖداؾ٘ ٚاالزلكا٤ ب٘

ايؿا ز٠ جٔ اشل١٦ٝ  -قاَت ايه١ًٝ بتمتٜٛس بساَر ايدزاضات ايملًٝا ؾ٢ إطاز اةملاٜرل األنا ة١ٝ ايكٝاض١ٝ اةسدمل١ٝ اةتبٓا٠ 

جًةةٞ إهةةا  َهةةإ يًهًٝةة١ جًةة٢ اـسٜمتةة١ ايتٓاؾطةة١ٝ ايملًُٝةة١ اةؿةةس١ٜ  , ٚايملُةةٌ  ٚاالجتُةةا ايكَٛٝةة١ يكةةُإ دةةٛ ٠ ايتملًةةِٝ 

 .ٚاإلق١ًُٝٝ , ٚمبكسزات  زاض١ٝ لتُاغٞ َع لًو ايتشدٜات ٚايتػرلات ايملاة١ٝ اةتالسك١

َٔ ٖٓا دا٤ت ؾهس٠ ايه١ًٝ ؾ٢ لمتٜٛس ال٥شتٗا ايدال١ًٝ ةسس١ً ايدزاضةات ايملًٝةا ستة٢ لًشةل بسنةك ايتكةدّ َةٔ لةالٍ         

١ يتملٌُ بٓعاّ ايطاجات اةملتُد٠ , ٚاةمتبل ؾ٢ َملعِ داَملات ايملامل , ٚقد لمتًك ذيو ايتمتٜٛس إقاؾ١ َكسزات لمتٜٛس ايال٥ش

, ؾ٢ إطاز الؿاق١ٝ بٛيْٛٝا , َع ٚدٛ  لٓٛع ؾ٢  زدات اةادطترل نٞ لؿةٞ باستٝادةات ضةٛم ايملُةٌ      ٚ زدات ج١ًُٝ ددٜد٠

 . ج٢ً اةطتٜٛني احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ

 -ايت٢ متٓشٗا ايه١ًٝ: يدزاضات ايملًٝا )ْعاّ ايطاجات اةملتُد٠(ايدزدات ايمل١ًُٝ با

 اةادطترل ايبشجٞ ٚ نتٛزاٙ ايؿًطؿ١ يف ايملًّٛ ايصزاج١ٝ -أ 

 اةادطترل اةٗين -  

  زد١ اةادطترل ؾ٢ جًّٛ ايبرٚز  -ز 

  زد١ اةادطترل ؾ٢ اإل از٠ اةتها١ًَ يألزاق٢ -  

  زد١ اةادطترل ؾ٢ اإل از٠ اةتها١ًَ يًُٝاٙ -ٙ 

  زد١ اةادطترل ؾ٢ اؿُا١ٜ اةطتدا١َ يًُشاؾٌٝ -ٚ 

 )أ( املبعظزري اٌجذضٝ ٚدوزٛراٖ اٌفٍظفخ فٝ اٌؼٍَٛ اٌشراػيخ

 ايتخؿؿات اييت متٓل ؾٝٗا  زدات اةادطترل ايبشجٞ ٚ نتٛزاٙ ايؿًطؿ١ يف ايملًّٛ ايصزاج١ٝ

l اشلٓدض١ ايصزاج١ٝ l ٞايٓبات ايصزاج 

l ٌٝاحملاؾ l ٞاالقتؿا  ايصزاج 

l ايٛزاث١ l ٞجًّٛ األزاق 

l ايهُٝٝا٤ ايصزاج١ٝ l ٕاأليبا 

l ايؿٓاجات ايػرا١ٝ٥ l أَساض ايٓبات 

l اةٝهسٚبٝٛيٛدٝا ايصزاج١ٝ l إْتاز اؿٝٛإ , إْتاز األزلاى 

l ٔإْتاز ايدٚاد l ٞاإلزغا  ايصزاجٞ , االدتُاع ايسٜؿ 

l ايؿان١ٗ l جًّٛ اـكس , جًّٛ ايص١ٜٓ 

l  االقتؿا ١ٜاؿػسات l ٞاؿٝٛإ ايصزاج 

l اةبٝدات  
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 )ة( املبعظزري املٕٙٝ فٝ اٌؼٍَٛ اٌشراػيخ

ٍٍ يػت٢ اةٗٔ ؾ٢ اجملاالت  اشلدف َٔ إْػا٤ اةادطترل اةٗين ٖٛ لصٜٚد ايمتال  بةتأضٝظ جًُٞ ؾ٢ َطت٣ٛ أنا ةٞ ٚلمتبٝكٞ جا

اةختًؿ١ اةسلبمت١ بايكمتاع ايصزاجٞ ٚؾكا ةتمتًبات ضٛم ايملٌُ احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ , مبا ىدّ اةٗةٔ اةختًؿة١ ؾة٢ قمتةاع ايصزاجة١      

 ٚإْتاز ايػرا٤ ٚلدزٜك ايكا٥ُني جًٝٗا. 

 -:ايتخؿؿات اييت متٓل ؾٝٗا  زد١ اةادطترل اةٗين يف ايملًّٛ ايصزاج١ٝ

l اج١ٖٝٓدض١ اآلالت ٚايك٣ٛ ايصز l  ٖٓدض١ َملاَالت َا بملد اؿؿا 

l ٖٓدض١ َؿاْع األغر١ٜ l اضتصزاع األزاقٞ اؾدٜد٠ 

l ٞايتطٜٛل ايصزاج l ايتُٝص ايٛزاثٞ ةملًُٞ األسٝا٤ ؾ٢ ٖٓدض١ اؾٝٓات 

l ايصزاج١ ايملك١ٜٛ l لدٜٚس كًؿات اةصزج١ َٚؿاْع األغر١ٜ 

l ٕلهٓٛيٛدٝا األيبا l ضال١َ األغر١ٜ 

l ايتشايٌٝ اةٝهسٚبٝٛيٛد١ٝ l ْٞاإلْتاز اؿٝٛا 

l ٞاإلْتاز ايطُه l ايت١ُٝٓ ايسٜؿ١ٝ 

l إ از٠ َصازع ايؿان١ٗ l إْتاز اـكس ؾ٢ األزاقٞ اةطتؿًش١ 

l لٓطٝل ايب١٦ٝ ٚاؿدا٥ل l اإل از٠ اةتها١ًَ يآلؾات ايصزاج١ٝ اؿػس١ٜ 

l لهٓٛيٛدٝا ٚقا١ٜ اةصزٚجات  

 )ط(  ِبعظزري ػٍَٛ اٌجذٚر )ثٕظبَ اٌظبػبد املؼزّذح األٚرٚثي (

ٜسنص َادطترل ايبرٚز أضاضًا ج٢ً نٝؿ١ٝ لمتٜٛس اإلْتاز ايصزاجة٢ ؾة٢ يٗٛزٜة١ َؿةس ايملسبٝة١ َةٔ لةالٍ لهٓٛيٛدٝةا         

 .ايٓٗٛض بايدلٌ ايك٢َٛ بٗدفإْتاز ايتكا٣ٚ يًُشاؾٌٝ االقتؿا ١ٜ ٚجالز األَساض ايٓبال١ٝ اةؿاسب١ يًبرٚز 

زؾةع نؿةا٠٤ اـةسهني ايةرٜٔ ٜملًُةٕٛ ؾة٢ فةاٍ لهٓٛيٛدٝةا إْتةاز ايبةرٚز بػةسض اإلةةاّ             ٜٚٗدف َادطةترل ايبةرٚز إىل   

إنطةةا  ايمتةال  ايكةةدز٠ جًةة٢ َطةةاٜس٠ ايتمتةةٛزات ؾة٢ فةةاٍ لهٓٛيٛدٝةةا إْتةةاز ايتكةةا٣ٚ   , ٚذا اجملةةاٍھبايتكٓٝةات اؿدٜجةة١ ؾةة٢  

 اض١ اةكسزات اةمتٛز٠.َٔ لالٍ شٜا ٠ َملدالت ايٓٛاس٢ ايمل١ًُٝ ٚايتمتبٝك١ٝ ٚايتدزٜب١ٝ جٓد  ز ٚأَساقٗا

 اةادطةترل شلةرٙ  االضتؿا ٠ َٔ لدلات اؾاَملات األٚزٚب١ٝ اةػازن١ ؾ٢ لمتٜٛس ٚاضتشداخ َكسزات ددٜد٠ نُا ٜٗدف إىل 

 بػسض لمتٜٛس قمتاع إْتاز ايتكا٣ٚ ٚايت٢ لطاجد ج٢ً لمتٜٛس اجملتُع ٚلُٓٝت٘. تٗاايمل٢ًُ ْٚٛجٝ اٖأَ سٝح قتٛ

 ثٕظبَ اٌظبػبد املؼزّذح ( اإلٔجٍيشيخخ ٌألراضٝ )ثبٌٍغخ )د( ِبعظزري اإلدارح املزىبٍِ

زاق٢ ذات أ١ُٖٝ لاؾ١ ؾ٢ اةٓاطل اؾاؾ١ ٚغب٘ اؾاؾ١ َٔ بًدإ َٓاطل سةٛض اةتٛضةو , َٚةٔ    األ إ از٠لملتدل قكاٜا 

بمتسٜك١ أنجس نؿا٠٤ أقٌ لهًؿة١ َةٔ اضتؿةالا اؾدٜةد , سٝةح أْة٘ َةٔ اةُهةٔ اقتؿةا ٜا شٜةا ٠            اةٓمتك٢ إٔ اضتخداّ األزاق٢

 .نؿا٠٤ اضتخداّ األزاق٢

زاق٢ ْتٝذ١ الضتمتالع استٝادات ضةٛم ايملُةٌ ٚذيةو ستة٢ ؽةدّ      اةتها١ًَ يأل اإل از٠ زد١ َادطترل ؾ٢  إْػا٤ٚدا٤ 

ٚلمتٜٛس لهٓٛيٛدٝا َملسؾ١ٝ ددٜد٠  إْتازدلٌ, نُا لطاِٖ ؾ٢ لمت١ ايت١ُٝٓ يًدٚي١ ٚؽًل ؾسف يًملٌُ ٚؼطني َطت٣ٛ اي

 .ؾ٢ فاٍ ايكمتاع ايصزاج٢ 

 -٢ :أٖداف َادطترل اإل از٠ اةتها١ًَ يألزاق

l  ايصزاجة٢ ٚلصٜةد َةٔ     اإلْتةاز ٚايتمتبٝكات اةٓاضب١ ايت٢ لكدّ سًةٛال يًملدٜةد َةٔ َػةانٌ      باألؾهازلسٜر ًَِ  إجدا

 زاق٢ ٚايتًٛخ ايب٢٦ٝ.األ از٠بإ لاؾ١ ؾُٝا ٜتملًل  اإلْتازنؿا٠٤ 
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l  ل١ُٝٓ ٚلمتٜٛس ايسٜةـ   اضذلالٝذ١َٝع َتمتًبات ضٛم ايملٌُ ٚوكل  ٜٚتال٤ّٜتٛانك  إٔإٔ ٜهٕٛ اـسٜر قا زا ج٢ً

 اةؿس٣ َٚٓاطل االضتؿالا ٚاالضتصزاع ٚايتملُرل اؾدٜد٠.

 ثٕظبَ اٌظبػبد املؼزّذح ( اإلٔجٍيشيخ)٘ـ( ِبعظزري اإلدارح املزىبٍِخ ٌٍّيبٖ )ثبٌٍغخ 

اةٝاٙ ذات أ١ُٖٝ لاؾ١ ؾ٢ اةٓاطل اؾاؾ١ ٚغب٘ اؾاؾة١ َةٔ بًةدإ َٓةاطل سةٛض اةتٛضةو , سٝةح         إ از٠لملتدل قكاٜا 

% َٔ اةؿا ز اةا١ٝ٥ َٚٔ اةٓمتك٢ إٔ اضةتخداّ اةٝةاٙ بمتسٜكة١ أنجةس نؿةا٠٤ أقةٌ لهًؿة١ َةٔ         80ٜطتًٗو ايكمتاع ايصزاج٢ سٛاىل 

 .ا ز َا١ٝ٥ ددٜد٠ , سٝح أْ٘ َٔ اةُهٔ اقتؿا ٜا شٜا ٠ نؿا٠٤ اضتخداّ اةٝاٙايبشح ٚلاَني َؿ

اةتها١ًَ يًُٝاٙ يت١ُٝٓ ايهٛا ز ايبػس١ٜ َٔ لالٍ بسْاَر  زاضة٢ ٜملتُةد جًٝة٘     اإل از٠ زد١ َادطترل ؾ٢  إْػا٤ٚدا٤ 

ايةديتا ايكدةة١ أٚ    أزاقة٢ ايذلبة١ ضةٛا٤ ؾة٢     ٚاحملاؾعة١ جًة٢   ٚإ ازلٗةا يذلغٝد اةٝاٙ ٚددٚي١ ايس٣ يصٜا ٠ نؿا٠٤ اضةتخداّ اةٝةاٙ   

 .زاق٢ اةطتؿًش١ اؾدٜد٠األ

 -: أٖداف َادطترل اإل از٠ اةتها١ًَ يًُٝاٙ

l  ايصزاجة٢ ٚلصٜةد َةٔ     اإلْتةاز ٚايتمتبٝكات اةٓاضب١ ايت٢ لكدّ سًةٛال يًملدٜةد َةٔ َػةانٌ      باألؾهازلسٜر ًَِ  إجدا

 .اةٝاٙ ٚايتًٛخ ايب٢٦ٝ بإ از٠لاؾ١ ؾُٝا ٜتملًل  اإلْتازنؿا٠٤ 

l  ل١ُٝٓ ٚلمتٜٛس ايسٜةـ   اضذلالٝذ١َٝع َتمتًبات ضٛم ايملٌُ ٚوكل  ٜٚتال٤ّٜتٛانك  إٔإٔ ٜهٕٛ اـسٜر قا زا ج٢ً

 .اةؿس٣ َٚٓاطل االضتؿالا ٚاالضتصزاع ٚايتملُرل اؾدٜد٠

l    ٌٚايؿةسف يًُشاؾعة١    ايةٓعِ اؿدٜجة١ يًةس٣    إ از٠إٔ ٜهٕٛ اـسٜر قا زا ج٢ً لد١َ فاالت لمتبٝك١ٝ جدٜةد٠ َجة

 .زاق٢ ايصزاج١ٝ ٚلٛؾرل ايمتاق١ج٢ً اةٝاٙ ٚدٛ ٠ األ

 )ٚ( ِبعظزري فٝ اٌذّبيخ املظزذاِخ ٌٍّذبصيً )ثٕظبَ اٌظبػبد األٚرٚثيخ املؼزّذح (

ٜٗدف إْػا٤ َادطترل اؿُا١ٜ اةطتدا١َ يًُشاؾٌٝ إيةٞ اةػةازن١ يف لمتةٜٛس ايتملًةِٝ ايملةايٞ ةٛانبة١ َتمتًبةات اةسسًة١         

ايكا ١َ ؾُٝا ىـ اؿُا١ٜ اةطتدا١َ يًُشاؾٌٝ مبا ٜتُاغة٢ َةع ايتمتةٛزات اؾدٜةد٠ يف ايملةامل , ٚايمتًةك جًة٢ لسهةٞ ٖةرا          

 .ايتخؿـ يف ايطٛم احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ , ٚٚؾكا اللؿاق١ٝ بٛيْٛٝا ٚاةملاٜرل ايدٚي١ٝ َٔ لالٍ ايتملإٚ َع اؾاَملات األٚزٚب١ٝ

١ٝ لًةيب اؿادة١ اةًشة١ يًُٗٓةٝني ٚايتكةدّ بٓذةاا غمتةٛات إىل األَةاّ يف ايكمتاجةات          اةٓاٖر اؾدٜد٠ بٗرٙ ايدزد١ ايملًُ

اةتٓا١َٝ ٚلٛانك اةتػرلات ايصزاج١ٝ. ٚضٛف ٜطِٗ ايدلْاَر يف متٝص ايتملًِٝ ايملايٞ ايصزاجٞ يف جًّٛ أَساض ايٓبات, ٚاةهاؾش١ 

 .اج١ ٚايملدٜد َٔ ايملًّٛ األلس٣ايبٝٛيٛد١ٝ, جًِ اؿػسات , ايب١٦ٝ ايصزاج١ٝ ٚضال١َ األغر١ٜ ٚايصز

إْػا٤ ٚؼدٜح اةٓاٖر ايدزاض١ٝ يف فاٍ جًّٛ ٚقا١ٜ ايٓبات بطٝاض١ ايصزاج١ اةطتدا١َ مبا ةهٔ اـسٜر َٔ ٚلٗدف إىل 

اؿؿٍٛ ج٢ً لملًِٝ غةاٌَ َٚتملُةل يف فةاٍ ةاٜة١ احملاؾةٌٝ جًة٢ َطةت٣ٛ أنةا ةٞ ٚإ ٜهةٕٛ اـةسٜر قةا ز جًة٢ ؼًٝةٌ              

 . اجملاٍ , ٚاؾؿا إٜاٖا نُٝا , ٚلهٕٛ ي٘ ايكدز٠ ج٢ً اةػازن١ يف جًُٝات ؾٓع ايكساز ايملًُٝات يف ٖرا

لبا ٍ اـدلات َع اؾاَملات يف اـازز ٚلبا ٍ اةملًَٛات أٚ اةملسؾ١ ؾة٢ اةٛقةٛجات اةتملًكة١ بتمتةٜٛس َٓةاٖر      نُا ؼكل 

ٚايؿٓةٝني بةني اؾاَملةات اةػةازن١ ؾة٢ ايدزدة١       ايتملًِٝ ايملايٞ َٔ لالٍ لبا ٍ ٚضؿس ايهٛا ز َٔ أجكةا٤ ايتةدزٜظ ٚايمتةال     

 . ايمل١ًُٝ اؾدٜد٠

زؾع َطت٣ٛ ايٛجٞ مٛ االستٝادات اةتصاٜد٠ يًٛضةا٥ٌ اؿدٜجة١ يالضةتدا١َ يف ةاٜة١ احملاؾةٌٝ ٚلمتبٝةل       ٚلملٌُ ج٢ً 

ٔ لدابرل ؾش١ٝ شزاج١ٝ  ٔ ايةدلٌ  غةأْٗا لمتبٝةل َؿٗةّٛ ٚقٛاجةد ايب٦ٝة١ اآلَٓة١ ؿُاٜة١ احملاؾةٌٝ ٖٚةرا ضةرلؾع َة            ض١ًُٝ َة

  . ايكَٛٞ ٜٚملٌُ جًٞ ؼطني لأٌٖٝ اـسهني مبملاٜرل جاة١ٝ َع ايذلنٝص ج٢ً ذيو يف أٖداف زضاي١ اةادطترل
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 اٌذرعخ اٌؼٍّيخ اٌزٝ رّٕذٙب وٍيخ اٌشراػخ ثرباِظ اٌزؼٍيُ املفزٛح

l يف ايبهةايٛزٜٛع   زدة١  ايصزاجة١  نًٝة١  فًةظ  طًك جًٞ بٓا٤ّ سلظ جني داَمل١ متٓل  ّ  بسْةاَر  يف ايصزاجٝة١  ايملًةٛ

 اةكةسزات   زاضة١  بٓذةاا  ايمتايةك  ادتٝةاش  بملد ٚذيو اةؿتٛا ايتملًِٝ بٓعاّ (ايصزاج١ٝ اةػسٚجات ٚإ از٠ لهٓٛيٛدٝا)

 .ايملًُٞ ٚايتدزٜك جًٝ٘ اةكسز٠ ٚااللتٝاز١ٜ اإلدباز١ٜ ايدزاض١ٝ

l (ايصزاج١ٝ اؿ١ٜٛٝ ايٓعِ) َط٢ُ ؼت ايصزاج١ٝ ايملًّٛ بهايٛزٜٛع  زد١ اةٓؿٛز٠ داَمل١ ايصزاج١ ن١ًٝ متٓل. 

 أ٘ذاف ٔظبَ اٌزؼٍيُ املفزٛح

 -ٜٗدف ْعاّ ايتملًِٝ اةؿتٛا إىل إلاس١ ايؿسف ايتاي١ٝ:

l زؾةع َطةتٛاِٖ    ايتملًِٝ اةطتُس يًمتال  ٚايملاًَني ٚايرٜٔ ٜسغبٕٛ ؾ٢

 ايمل٢ًُ.

l .ايتملًِٝ ةٔ ال لطتٛجبِٗ ايدزاض١ ايٓعا١َٝ بايتملًِٝ ايملاىل سايٝا 

l        إَها١ْٝ اؿؿٍٛ ج٢ً  زد١ ايبهةايٛزٜٛع ؾة٢ فةاٍ ٖةاّ َةٔ فةاالت

ايملًةةّٛ ايصزاجٝةة١ ٖٚةةٛ فةةاٍ ايصزاجةة١ اؿٜٝٛةة١ ٚاإلْتةةاز اآلَةةٔ يًػةةرا٤  

 )ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ ايصزاج١ٝ( ير٣ٚ ايتخؿؿات األلس٣.

l ايملاًَني ؾ٢ كتًـ فاالت ل١ُٝٓ  تلمتٜٛس ٚؼدٜح َملًَٛات َٚٗازا

 اإلْتاز ايصزاج٢  ٕٚ اقمتسازِٖ يًتؿسؽ يًدزاض١.

l       إلاس١ ايؿسؾ١ يًدزاض١ إَا يًُؿةسٜني ٚغةرل اةؿةسٜني يًشؿةٍٛ جًة٢

 زد١ ايبهايٛزٜٛع َةع بكةا٥ِٗ ؾة٢ قةٌ إقةاَتِٗ َتةابملني ألجُةاشلِ        

 ٚيدزاضتِٗ.

l ْػةةا٤ َةةصازع بةةايمتسم اؿدٜجةة١ لةةتال٤ّ َةةع إجةةدا ا لةةسٜر قةةا ز جًةة٢ إ

َتمتًبات إْتاز ايػرا٤ بمتسٜك١ آ١َٓ ؾ٢ ظٌ ب٦ٝة١ ْعٝؿة١ لايٝة١ َةٔ     

 ايتًٛخ باةبٝدات ٚاألزلد٠ ايهُٝٝا١ٝ٥.

l    إَدا  ضٛم ايملٌُ غسٜر َؤٌٖ غًؿ١ٝ َتُٝص٠ جٔ ايصزاجة١ اؿٜٝٛة١

ٚنٝؿ١ٝ احملاؾعة١ جًة٢ ْعاؾة١ ايب٦ٝة١ ٚضةال١َ ايػةرا٤ ٚؼكٝةل األَةٔ         

 را٢٥.ايػ

l      إنطا  ايمتال  َٗازات كتًؿ١ ؾ٢ ايملًّٛ ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿدٜج١ اةسلبمت١ بايصزاج١ اؿٜٝٛة١ ٚةاٜة١ ايب٦ٝة١ ٚايتة٢

متهٓ٘ َٔ لملعِٝ االضتؿا ٠ َةٔ ايملًةّٛ ايصزاجٝة١ اؿدٜجة١ ٚلمتبٝكالٗةا ؾة٢ فةاٍ ايصزاجة١ ٚإْتةاز ايػةرا٤ ٚةاٜة١            

 ١ اةختًؿ١.ايب١٦ٝ َٔ اةًٛثات ايت٢ لتملًل بايملًُٝات ايصزاجٝ

l  ِإسداخ ْك١ً ْٛج١ٝ ؾ٢ بسْاَر ايملًّٛ ايصزاج١ٝ بايه١ًٝ ست٢ ٜٛانك اةتػرلات ايمل١ًُٝ ايملاة١ٝ ؾ٢ فاٍ لمتٜٛس ْع

 ايصزاج١ اؿ١ٜٛٝ ؾ٢ اإلْتاز ايصزاج٢ بػسض اإلْتاز اآلَٔ يًػرا٤ َٔ لالٍ ايصزاج١ ايٓعٝؿ١.

l ٛٝ١ٜ مبا ٜؿ٢ بايتٓٛع ايهبرل ؾ٢ فاٍ ةا١ٜ ايب١٦ٝ يًٛؾةا٤   زاض١ ٚلمتبٝل االػاٖات اؿدٜج١ ؾ٢ فاٍ ايصزاج١ اؿ

 مبتمتًبات ٚزغبات اةطتًٗهني ضٛا٤ يًتؿدٜس أٚ يًطٛم احمل٢ً.

l                ٌلمتٜٛس ايكةدزات ٚاةٗةازات ايؿٓٝة١ يًمتةال  مبةا ٜطةاجدِٖ جًة٢ اةٓاؾطة١ ؾة٢ األضةٛام احملًٝة١ ٚاإلقًُٝٝة١ َةٔ أدة

  اؿؿٍٛ ج٢ً ؾسف يًملٌُ.



 التقرير السنوى عن أنشطة وإنجازات كلية السراعة جامعة المنصورة

AGRFAC REP 2017-2018   | 18 



 التقرير السنوى عن أنشطة وإنجازات كلية السراعة جامعة المنصورة

AGRFAC REP 2017-2018   | 19 



 التقرير السنوى عن أنشطة وإنجازات كلية السراعة جامعة المنصورة

AGRFAC REP 2017-2018   | 20 

 أجدا  أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايملاّ اؾاَمل٢

2014 140 

2015 135 

2016 133 

2017 134 

2018 143 
 

 

 

 
 

 اإلياىل َدزع أ.َطاجد أضتاذ ايبٝإ
 143 70 39 34 ايملد  ايه٢ً

 119 60 33 26 ايكا٥ُني ج٢ً زأع ايملٌُ
 %83 %86 %85 %76 ْطب١ ايكا٥ُني ج٢ً زأع ايملٌُ

G  17=    2017/2018ْطب١ أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ؾ٢ أداشات ٚاجازات% 
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 ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َملا٢ْٚ أجدا  ايملاّ اؾاَمل٢

2014 53 

2015 50 

2016 53 

2017 54 

2018 44 
 

 

 

 
 

 اإلياىل َملٝد َدزع َطاجد ايبٝإ
 44 21 23 ايملد  ايه٢ً

 40 20 20 ايكا٥ُني ج٢ً زأع ايملٌُ
 %91 %95 %87 ْطب١ ايكا٥ُني ج٢ً زأع ايملٌُ

G  9=    2017/2018ْطب١ َملا٢ْٚ أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ؾ٢ أداشات% 
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 َتؿسؽ أضتاذ ايملاّ

2014 128 

2015 133 

2016 131 

2017 131 

2018 127 
 

 

 

 ايملد  ايٛظٝؿ١

 127 َتؿسؽ أضتاذ

 34 أضتاذ

 39 أضتاذ َطاجد

 70 َدزع

 23 َدزع َطاجد

 21 َملٝد
 

 

 

 ايبهايٛزٜٛع إىل طال  ْطب١ أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 )بدٕٚ اةتؿسغني(

 ايبهايٛزٜٛع إىل طال  ايتدزٜظْطب١ أجكا٤ ١٦ٖٝ 

 )باألجكا٤ اةتؿسغني(

1  :22 1  :12 

 ايدزاضات ايملًٝا إىل طال  ْطب١ أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 )بدٕٚ اةتؿسغني(

 ايدزاضات ايملًٝا إىل طال  ْطب١ أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 )باألجكا٤ اةتؿسغني(

1  :6 1  :3 
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 رؼييٕبد أػضبء ٘يئخ اٌزذريض ِٚؼبٚٔيُٙ 

 ٢ايملاّ اؾاَمل

األضالر٠ 

 اةتؿسغٕٛ

 َملاْٚٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 ىلاإليا َملٝد ّ.َطاجد اإلياىل َدزع أ.َطاجد أضتاذ

2017/2018 0 1 4 8 13 6 0 6 

2016/2017 4 1 5 2 8 0 7 7 

 رظىني اٌذبصٍني ػٍٝ اٌٍمت اٌؼٍّٝ
 ٚظٝؿ١ أضتاذ َطاجد ٚظٝؿ١ أضتاذ ٢ايملاّ اؾاَمل

2017/2018 2 9 

2016/2017 0 0 

 رؼيني ليبداد

 جُٝد ايه١ًٝ

 ٚنال٤ ايه١ًٝ

 زؤضا٤ األقطاّ

 ايب١٦ٝ لملًِٝ ٚطال   زاضات جًٝا

1 1 1 0 17 

 ئٔٙبء اٌخذِخ
 ايٛؾا٠ اْكمتاع االضتكاي١ اةملاؽ

0 0 0 4 

 

 دصا٤ات

 قٛ دصا٤ات لٛقٝع دصا٤ات

3 0 

 

 إساي١ إىل فًظ ايتأ ٜك

 َملاْٚٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

0 0 

 

 بملجات ْٛع األداشات

 اإلياىل

 إغساف َػذلى لازد١ٝ  ال١ًٝ ١َُٗ ج١ًُٝ َساؾل لاؾ١ إجاز٠

13 12 11 5 0 4 0 45 
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 ايملد  اؾ١ٗ ْٛع االْتدا 

 5 داَمل١ اةٓؿٛز٠ -ن١ًٝ زٜاض األطؿاٍ  لدزٜظ

 5 داَمل١ اةٓؿٛز٠ -ن١ًٝ ايملًّٛ  لدزٜظ

 3 داَمل١ طٓمتا -ن١ًٝ ايصزاج١  لدزٜظ

 10 داَمل١  َٝاط -ن١ًٝ ايصزاج١  لدزٜظ

 1 اةملٗد ايؿ٢ٓ ايؿش٢ باةٓؿٛز٠ لدزٜظ

 3 داَمل١ اةٓؿٛز٠ -ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايؿٓا م  لدزٜظ

 27 اياىل
 

 

 

 

 

 

  

أعضبء هيئخ  
انتذسيظ 
 ومعبوويهم

314 

 تعييىبد
19 

اوهبء  
 انخذمخ

4 

 خضاءاد
3 

 اوتذاثبد
27 

 اخبصاد
45 

 تعييه قيبداد
20 
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ايبملجات 

 اـازد١ٝ

 ايبملجات

 ايدال١ًٝ

اإلغساف 

 اةػذلى

أداش٠ يع َا ٠  األداشات ايدزاض١ٝ

 غخؿ١َٝٓش١  أدٓب١ٝ َٓش١ ج١ًُٝ

0 0 0 0 4 0 

 

 ايكطِ

 لٓؿٝر اةُٗات ايمل١ًُٝ ايذلغٝل ج٢ً َُٗات ج١ًُٝ

 ممٛي١ َٔ ايبملجات لاؾ١ ممٛي١ َٔ ايبملجات لاؾ١

   1  ٢ايصزاجايٓبات 

  1   أَساض ايٓبات

     اةٝهسٚبٝٛيٛدٝا ايصزاج١ٝ

     االقتؿا ١ٜاؿػسات 

     ٢ايصزاجاؿٝٛإ 

     اةبٝدات

     إْتاز اؿٝٛإ

  1   إْتاز ايدٚادٔ

     ٢ايسٜؿٚاجملتُع  ٢ايصزاجاإلزغا  

     ٢ايصزاج االقتؿا 

  1   ايؿٓاجات ايػرا١ٝ٥

     األيبإ

     ايهُٝٝا٤ ايصزاج١ٝ

     ٢األزاق

     ايٛزاث١

     اشلٓدض١ ايصزاج١ٝ

  1   احملاؾٌٝ

  1   ٚايص١ٜٓاـكس 

     ايؿان١ٗ

 0 5 1 0 االياىل

  

 العالقبث الثقبفيت
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  ٚزات لدزٜب١ٝ ٚزؽ جٌُ ْدٚات َؤمتسات
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 بٓؿكات

بدٕٚ 

 ْؿكات

ت
ا
ك
ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك
ؿ
ْ
 ٕ
ٚ
د
ب

 

ت
ا
ك
ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك
ؿ
ْ
 ٕ
ٚ
د
ب

 

ت
ا
ك
ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك
ؿ
ْ
 ٕ
ٚ
د
ب

 

ت
ا
ك
ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك
ؿ
ْ
 ٕ
ٚ
د
ب

 

ت
ا
ك
ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك
ؿ
ْ
 ٕ
ٚ
د
ب

 

ت
ا
ك
ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك
ؿ
ْ
 ٕ
ٚ
د
ب

 

ح
ش
ب
ب

 

ٕ
ٚ
د
ب

 

ح
ش
ب
ب

 

ٕ
ٚ
د
ب

 

ح
ش
ب
ب

 

ٕ
ٚ
د
ب

 

ح
ش
ب
ب

 

ٕ
ٚ
د
ب

 

7 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 4 2 

12 0 7 4 2 

  ٚاـازز بايدالٌ اةٛؾدٜٔ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أجكا٤ ايطا ٠ أجدا 

 ايمل١ًُٝ األقطاّ ج٢ً َٛشجني

 ايكطِ

  ٚزات لدزٜب١ٝ ٚزؽ جٌُ ْدٚات َؤمتسات

١
ٝ
ُ
ً
ج
ت 
زا
ا
ٜ
ش

 

 باـازز بايدالٌ باـازز بايدالٌ باـازز بايدالٌ باـازز بايدالٌ

 بٓؿكات

 بدٕٚ

 ْؿكات

 بٓؿكات

بدٕٚ 

 ْؿكات

ت
ا
ك
ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك
ؿ
ْ
 ٕ
ٚ
د
ب

 

ت
ا
ك
ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك
ؿ
ْ
 ٕ
ٚ
د
ب

 

ت
ا
ك
ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك
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ْ
 ٕ
ٚ
د
ب

 

ت
ا
ك
ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك
ؿ
ْ
 ٕ
ٚ
د
ب

 

ت
ا
ك
ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك
ؿ
ْ
 ٕ
ٚ
د
ب

 

ت
ا
ك
ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك
ؿ
ْ
 ٕ
ٚ
د
ب

 

ح
ش
ب
ب

 

ٕ
ٚ
د
ب

 

ح
ش
ب
ب

 

ٕ
ٚ
د
ب

 

ح
ش
ب
ب

 

ٕ
ٚ
د
ب

 

ح
ش
ب
ب

 

ٕ
ٚ
د
ب

 

                      ايٓبات ايصزاج٢

 1     2  1      1   1 1    ض ايٓباتأَسا

                     2 اةٝهسٚبٝٛيٛدٝا

اؿػسات 

 االقتؿا ١ٜ
                     

        1              اؿٝٛإ ايصزاج٢

                      اةبٝدات

                     2 إْتاز اؿٝٛإ

  1                   1 إْتاز ايدٚادٔ

اإلزغا  ايصزاج٢ 

 ٚاجملتُع ايسٜؿ٢
                     

  1                2   1 ايصزاج٢ االقتؿا 

                      ايؿٓاجات ايػرا١ٝ٥

                      األيبإ

  1                    ايهُٝٝا٤ ايصزاج١ٝ

  1                    األزاق٢

                      ايٛزاث١

        1              اشلٓدض١ ايصزاج١ٝ

 1                     احملاؾٌٝ

        1              اـكس ٚايص١ٜٓ

        1             1 ايؿان١ٗ

 2 4 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 7 اىلاالي
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 اضِ ايدلْاَر

 اةسغشني ج٢ً ايدلْاَرجد  

 استٝاط٢ أؾ٢ً

 بني يٗٛز١ٜ َؿس ايملسب١ٝ ٚسه١َٛ بٛيٝؿٝا ٣ايدلْاَر ايتٓؿٝر

 2018 - 2016يألجٛاّ 

1 0 

 0 1 االياىل

 

 ايٛظٝؿ١ اؾٓط١ٝ اةتدز اضِ 

 د١ٗ ايتدزٜك

 )ايكطِ(

 ؾذل٠ ايتدزٜك

 إىل َٔ

- - - - - - 

 

 ايملد  ايبٝإ

 1 ضؿس أضالر٠ َؿسٜني طبكا يٓعاّ اإلغساف اةػذلى

 0 اضتكداّ  أضالر٠ أداْك طبكا يٓعاّ اإلغساف اةػذلى

 

 ايملد  ايبٝإ ايملد  ايبٝإ

 2 َؤمتسات لازد١ٝ 10 َؤمتسات  ال١ًٝ

 4  ٚزات لدزٜب١ٝ لازد١ٝ 0  ٚزات لدزٜب١ٝ  ال١ًٝ

 2 شٜازات ج١ًُٝ 5 َُٗات ج١ًُٝ

 0 بملجات لازد١ٝ 0 بملجات  ال١ًٝ

 2 ٚزؽ جٌُ باـازز 5 ٚزؽ جٌُ بايدالٌ

 0 إغساف َػذلى 4 األداشات ايدزاض١ٝ

 0 َرنسات لؿاِٖ 1 بساَر لٓؿٝر١ٜ

 0 َتدزبني َٔ اـازز 0 أداش٠ يع َا ٠ ج١ًُٝ
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 اةُٛي١ َٔ دٗات ق١ًٝ ٚ ٚي١ٝ

 ايباسح ايس٥ٝط٢ جٓٛإ اةػسٚع اؾ١ٗ اةُٛي١

 َد٠ اةػسٚع

 إىل َٔ

 FP7االؼا  األٚزٚب٢ 

اةهاؾش١ اةتها١ًَ ايبٝٛدص١ٝ٦ٜ 

ٜٓكًٗا ايبملٛض  يألَساض ايت٢

 )اةسس١ً ايجا١ْٝ(

 2017 2016  / أةد زاغد أةد

ؾٓدٚم ايملًّٛ ٚايت١ُٝٓ  

 STDFايتهٓٛيٛد١ٝ 
لؿُِٝ ٚلؿٓٝع فؿـ يًملٓك 

 ٜٓاضك اةصازع ايؿػرل٠ ٚاةتٛضمت١

أ. / أةد قُٛ  

 َملتٛم

1/4/2015 2017 

ٚشاز٠ ايصزاج١ ٚاضتؿالا 

ؾ١ٓ سطا  لكِٝٝ  -األزاقٞ 

َبٝدات اآلؾات ٚلطذٌٝ 

 ايصزاج١ٝ

لكِٝٝ ؾاج١ًٝ َبٝدات ايؿمتسٜات 

اةطتخد١َ ةهاؾش١ أَساض األزش 

 مبشاؾع١ ايدق١ًٝٗ

 

 / أةٔ سطٔ أبٛ 

 طبٌ

1/1/2017 2018 

ٚشاز٠ ايصزاج١ ٚاضتؿالا 

ؾ١ٓ سطا  لكِٝٝ  -األزاقٞ 

ٚلطذٌٝ َبٝدات اآلؾات 

 ايصزاج١ٝ

لكِٝٝ ؾاج١ًٝ َبٝدات ايؿمتسٜات 

ةهاؾش١ أَساض  ١اةطتخدَ

احملاؾٌٝ ايبكٛي١ٝ ايػت١ٜٛ 

 مبشاؾع١ ايدق١ًٝٗ

 / ايػسب٢ٓٝ جبد 

 اةٓملِ ايػسب٢ٓٝ

1/1/2017 2018 

ٚشاز٠ ايصزاج١ ٚاضتؿالا 

ؾ١ٓ سطا  لكِٝٝ  -األزاقٞ 

ٚلطذٌٝ َبٝدات اآلؾات 

 ايصزاج١ٝ

لكِٝٝ ؾاج١ًٝ اةبٝدات اؿػس١ٜ 

قد  ٜدإ ايجُاز ٚؾاْملات األْؿام 

 اةٛاحل ) ( مبشاؾع١ ايدق١ًٝٗج٢ً 

أ. / جبد ايبدٜع  

 غامن

1/1/2017 2018 

ٚشاز٠ ايصزاج١ ٚاضتؿالا 

ؾ١ٓ سطا  لكِٝٝ  -األزاقٞ 

ٚلطذٌٝ َبٝدات اآلؾات 

 ايصزاج١ٝ

لكِٝٝ ؾملاي١ٝ اةبٝدات ج٢ً آؾات 

 األزش اؿػس١ٜ مبشاؾع١ ايدق١ًٝٗ

أ. / ج٢ً ج٢ً جبد 

 اشلا ٣

 

1/1/2017 

2018 

ايصزاج١ ٚاضتؿالا ٚشاز٠ 

ؾ١ٓ سطا  لكِٝٝ  -األزاقٞ 

ٚلطذٌٝ َبٝدات اآلؾات 

 ايصزاج١ٝ

لكِٝٝ ؾملاي١ٝ اةبٝدات ايبهذل١ٜ 

ةهاؾش١ أَساض قاؾٌٝ اـكس 

ٚايؿان١ٗ مبشاؾع١ ايدق١ًٝٗ زقِ 

(613) 

أ. / ٜاضس قُد ْٛز 

 ايدٜٔ غباْ٘

1/1/2017 2018 

ٚشاز٠ ايصزاج١ ٚاضتؿالا 

لكِٝٝ ؾ١ٓ سطا   -األزاقٞ 

ٚلطذٌٝ َبٝدات اآلؾات 

 ايصزاج١ٝ

لكِٝٝ ؾملاي١ٝ بملض اةبٝدات 

ايُٓٝالٛ ١ٜ ج٢ً بملض قاؾٌٝ 

 اـكس مبشاؾع١ ايدق١ًٝٗ

 2018 1/1/2017  / زلرل بسٖاّ دا 

ؾٓدٚم  جِ األعاخ ايصزاج١ٝ 

( ٚشاز٠ ARDFٚايت١ُٝٓ )

 ايصزاج١

ؼطني دٛ ٠ ٚن١ُٝ إْتاز 

قاؾٌٝ ايبٝٛت احمل١ُٝ 

لكٓٝات ايمتاق١ اةتذد ٠ باضتخداّ 

 ْٚعاّ ايصزاج١ اؿ١ٜٛٝ

أ. / ؾالا َؿمتؿ٢ 

 جبدايًمتٝـ

2011 2018 
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اةػازٜع ايتٓاؾط١ٝ -ٚسد٠ ايبشٛخ -داَمل١ اةٓؿٛز٠

 ايباسح ايس٥ٝط٢ جٓٛإ اةػسٚع

 َد٠ اةػسٚع

 إىل َٔ

 ؾ٢اةكا١َٚ اةتها١ًَ ٚغرل ايهُٝا١ٜٚ ةسض ايملؿٔ األبٝض 

 قاؾع١ ايدق١ًٝٗ ؾ٢ايبؿٌ اةتطبك جٔ ايؿمتس 

 2017 14/8/2011 أ. / قُد ايػػتا٣ٚ جبدزب٘

 2017 8/2011/ 14 أ. / جبد ايملاٍ سذاش٣ سطٔ إْتاز مثاز جٓك َٚٛاحل لاي١ٝ َٔ آثاز اةبٝدات

لهٓٝو ددٜد إلْتاز غتالت طُاطِ لتشٌُ اإلؾاب١ 

 بايُٓٝالٛ ا

 2017 14/8/2011 ٢أَُٝ٘ قُد جبد ايهاؾ/  .أ

لكًٌٝ االستٝاز اةا٥ٞ حملاؾٌٝ ايملًـ باألزاقٞ سدٜج١ 

 االضتؿالا

 2017 14/8/2011 أ. / جًٞ ايطملٝد غسٜـ

 2017 1/5/2016 شٖسإأ. / و٢ٝ ج٢ً  بسْاَر ايٛج٢ ايب٢٦ٝ ايسٜؿ٢ مبشاؾع١ ايدق١ًٝٗ

 

 جد  اةػسٚجات اةُٛي١ دٗات ايتٌُٜٛ

 5 اؾاَمل١

 8 ٦ٖٝات ق١ًٝ

 1 ٦ٖٝات  ٚي١ٝ

 14 االياىل

 

 

 

 جد  اةػسٚجات اةُٛي١ جاّ ايتٌُٜٛ

2015/2016 13 

2016/2017 16 

2017/2018 14 

 43 االياىل

 

 

 

 اىدبٍعخ 
5 

 هيئبد ٍحييخ
8 

 هيئبد دوىيخ
1 

 انمششوعبد انممىنخ طجقب نهدهخ

13 

16 

14 

10

12

14

16

18

2015/2016 2016/2017 2017/2018

 انمششوعبد انجحثيخ ثبنكهيخ أعذاد تطىس
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 اؾا٥ص٠

 ايملاّ
 ايتكدٜس١ٜ

ايتؿٛم 

 ايمل٢ًُ

 ايتػذٝمل١ٝ

اإلبداع  أسطٔ زضا٥ٌ

 ايمل٢ًُ

أسطٔ عح ؼت 

 ضٔ االزبملني

 اياىل

 ادطترلاة دنتٛزاٙاي

2017 1 0 0 1 0 1 1 4 

2016 0 0 1 1 0 1 0 3 

2015 0 0 1 1 1 0 0 3 

 

 

 

 

 اضِ اةسغل اضِ اؾا٥ص٠

 أ. . قُد جبد ايسةٔ ايٛنٌٝ 2017ايػرا٤ ايملاة٢ يملاّ 

 

 

-0.5

0

0.5

1

1.5

2017 2016 2015

3 
3 

4 

0

2

4

6

2015 2016 2017
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اجملُٛج١ 

 اجملُٛج١ ايٓٛج١ٝ ايٛظٝؿ١ٝ
ايدزد١  َدٜس جاّ

 األٚىل
ايدزد١ 

 ايجا١ْٝ
ايدزد١ 

 ايجايج١
ايدزد١ 

 ايسابمل١
ايدزد١ 

 اـاَط١
ايدزد١ 

 ايطا ض١
 اجملُٛع

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

١
ٝ
ؿ
ؿ
خ
ت
ي
ا

 

 1         1      اشلٓدض١

 7       1 1 1 3 1    ايتٌُٜٛ ٚاحملاضب١

 6       1 2 1  1  1  ايتملًِٝ

ايتػر١ٜ ٚايتدبرل 

 5         1  2 1 1  اةٓصىل

 14       5 2 4 1 1   1 ايت١ُٝٓ اإل از١ٜ

 7       1 1 1 1 1  1 1 ادتُاج١ٝلدَات 

 1         1      ايؿٕٓٛ

 0               اةهتبات ٚايٛثا٥ل

 34       9 8 5 3 1 5 1 2 ايصزاج١

 1          1     اإلجالّ

 9       5 3 1      ايملًّٛ

اإلسؿا٤ 

 1        1       ٚاؿاضبات

 3       1 1      1 ايمتك ايبٝمتس٣

 8       4 4       األَٔ

 97 0 0 0 0 0 0 27 23 16 9 7 6 4 5 فُٛع ايتخؿؿ١ٝ

ي
ا

١
ٝ
ٓ
ؿ

 

 20      2 1 14 1 1    1 اشلٓدض١ اةطاجد٠

 12       6 6       ايؿٕٓٛ ٚايملُاز٠

 20      1 2 10    1  6 ايصزاج١ ٚايتػر١ٜ

 1           1    ؾين َملٌُ

 53 0 0 0 0 0 3 9 30 1 1 1 1 0 7 فُٛع ايؿ١ٝٓ

 هتب١ٝاة
 56     2 1 18 14 1  6 2 10 2 اةهتب١ٝ

 4      4         األَٔ

 60 0 0 0 0 2 5 18 14 1 0 6 2 10 2 فُٛع اةهتب١ٝ

ؿ
ا

١
ٝ
ؾ
س

 5    1  1  3       يٓكٌااؿسن١ ٚ  

 3      1      2   ايٛزؽ ٚاآلالت

 2      1  1       ايؿٕٓٛ ٚايملُاز٠

 1        1       ايصزاج١ ٚايتػر١ٜ

 11 0 0 0 1 0 3 0 5 0 0 0 2 0 0 فُٛع اؿسؾ١ٝ

 90  3 11 25 8 8 20 15       لدَات َملاْٚ٘ ملا١ْٚاة

 311 0 3 11 26 10 19 74 87 18 10 14 11 14 14 اجملُٛع ايه٢ً
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 اجملُٛع اجملُٛج١ ايٛظٝؿ١ٝ

 97 ايتخؿؿ١ٝ

 53 ايؿ١ٝٓ

 60 اةهتب١ٝ

 11 اؿسؾ١ٝ

 90 لدَات َملاْٚ٘

 311 اجملُٛع

 
 

 

 

 اجملُٛع ايدزد١ ايٛظٝؿ١ٝ

 28 َدٜس جاّ

 25 ايدزد١ األٚىل

 28 ايجا١ْٝايدزد١ 

 161 ايدزد١ ايجايج١

 29 ايدزد١ ايسابمل١

 37 ايدزد١ اـاَط١

 3 ايدزد١ ايطا ض١

 311 اجملُٛع
 

  

 ايملد  ايٓٛع

 170 ذنس

 141 أْج٢

 311 اجملُٛع
 

 

97 

53 
60 

11 

90 

0

20

40

60

80

100

120

28 25 28 

161 

29 
37 

3 
0

45

90

135
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 جُاٍ ٢َٓٗ َؤٌٖ َتٛضو َؤٌٖ ؾٛم َتٛضو َؤٌٖ جاٍ

0 0 1 0 0 

 

 ايٛؾا٠ االْكمتاع االضتكاي١ اةملاؽ ايملاّ اؾاَمل٢

2017/2018 29 0 0 0 

 1 0 )َملاؽ َبهس( 1 16 2016/2017

 

 ايملاّ اؾاَمل٢

 جد  اةٓتدبني إىل ايه١ًٝ جد  اةٓتدبني َٔ ايه١ًٝ

 اْتدا  دص٢٥ اْتدا  ن٢ً اْتدا  دص٢٥ اْتدا  ن٢ً

2017/2018 0 4 0 1 

2016/2017 0 2 0 1 

 

 ايملد  ْٛع األداش٠

 3 يًملٌُ باـازز

 6 يسجا١ٜ األضس٠

 13 زجا١ٜ ايمتؿٌ

 1 َساؾل

 2 عح جٔ جٌُ

 2 ٚقع

 1 جذص ناٌَ يطٔ اةملاؽ

 28 اياىل

 

 ْٛع اؾصا٤

 قٛ دصا٤ات لٛقٝع دصا٤ات

 َؤقتني  ا٥ُني َؤقتني  ا٥ُني

 0 0 0 3 أٜاّ َٔ األدس 10لؿِ 

 0 0 0 2 لؿِ َٜٛإ َٔ األدس

 0 3 0 1 لؿِ ّٜٛ َٔ األدس

 0 0 0 2 َٔ األدس لؿِ مخظ أٜاّ

 0 3 0 8 اياىل
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 َهإ ايتٓؿٝر ايتدزٜب١ٝاضِ ايدٚز٠  ّ

 جد  اةتدزبني

 َؤقتني  ا٥ُني

 0 1 اإل از٠ ايملا١َ يًتٓعِٝ ٚاإل از٠ ل١ُٝٓ َٗازات ايملاًَني ؾ٢ فاٍ غ٦ٕٛ ايمتال  1

 0 2 ٚسد٠ ايتدزٜك به١ًٝ ايصزاج١ ل١ُٝٓ َٗازات اؿاضك اآلىل 2

 0 1 ايملا١َ يًتٓعِٝ ٚاإل از٠اإل از٠  ل١ُٝٓ َٗازات ايملاًَني ؾ٢ فاٍ ٚثا٥ل األزغٝـ 3

 0 5 قمتاع لد١َ اجملتُع ٚايب١٦ٝ اإلضملاؾات األٚي١ٝ يًملاًَني باؾاَمل١ 4

 0 1 اإل از٠ ايملا١َ يًتٓعِٝ ٚاإل از٠ ل١ُٝٓ َٗازات ايملاًَني ؾ٢ فاٍ ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ 5

 0 1 ٚاإل از٠اإل از٠ ايملا١َ يًتٓعِٝ  ل١ُٝٓ َٗازات ايملاًَني يف فاٍ إجدا  ايؿـ ايجا٢ْ 6

 0 1 َسنص لمتٜٛس األ ا٤ اؾاَمل٢ ل١ُٝٓ َٗازات ايملاًَني يف فاٍ ايػ٦ٕٛ اةاي١ٝ 7

 0 1 اإل از٠ ايملا١َ يًُهتبات نٝؿ١ٝ اضتخداّ ٚلؿملٌٝ أْػمت١ بٛاب١ اةملسؾ١ 8

 0 1 اإل از٠ ايملا١َ يًتٓعِٝ ٚاإل از٠ َٗازات ايملاًَني يف فاٍ ايًػ١ اإللًٝص١ٜ 9

 0 1 اإل از٠ ايملا١َ يًتٓعِٝ ٚاإل از٠ َٗازات ايملاًَني يف فاٍ اؾٛ ٠ ايػا١ًَل١ُٝٓ  10

 0 1 اإل از٠ ايملا١َ بسجا١ٜ ايمتال  ؾٔ إ از٠ َٚٛاد١ٗ األشَات 11

12 

فاٍ ايتخمتٝو  ل١ُٝٓ َٗازات ايملاًَني يف

 االضذلالٝذ٢

 0 1 اإل از٠ ايملا١َ يًتٓعِٝ ٚاإل از٠

 0 17 اياىل

 

 ايكطِ

 جد  ايؿٓٝني

 ( ا٥ُني)

 ايكطِ

 جد  ايؿٓٝني

 ( ا٥ُني)

 0 قطِ ايؿٓاجات ايػرا١ٝ٥ 0 قطِ أَساض ايٓبات

 0 قطِ األيبإ 0 قطِ ايٓبات ايصزاج٢

 0 قطِ ايهُٝٝا٤ ايصزاج١ٝ 0 قطِ اةٝهسٚبٝٛيٛدٝا ايصزاج١ٝ

 0 قطِ األزاق٢ 0 االقتؿا ١ٜقطِ اؿػسات 

 1 قطِ ايٛزاث١ 0 قطِ اؿٝٛإ ايصزاج٢

 0 قطِ اشلٓدض١ ايصزاج١ٝ 0 قطِ اةبٝدات

 0 قطِ احملاؾٌٝ 0 قطِ إْتاز اؿٝٛإ

 0 قطِ اـكس ٚايص١ٜٓ 0 قطِ إْتاز ايدٚادٔ

 0 قطِ ايؿان١ٗ 0 قطِ اإلزغا  ايصزاج٢ ٚاجملتُع ايسٜؿ٢

 7 اةملٌُ اةسنص٣ 0 قطِ االقتؿا  ايصزاج٢

 8 اياىل
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 أجدا  ايمتال  ايملاّ اؾاَمل٢

2014/2015 2250 

2015/2016 2658 

2016/2017 2914 

2017/2018 3278 

 

 

 

  

 ايملد  ايٓٛع

 1343 ذنس

 1935 أْج٢

 

 

 

 ايملد  اةطت٣ٛ

 1156 األٍٚ

 923 ايجا٢ْ

 706 ايجايح

 493 ايسابع
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 ايملد  اةطت٣ٛ األٍٚ 

 756 ايدلْاَر ايملاّ

 240 اشلٓدض١ ايصزاج١ٝ ٚايٓعِ اؿ١ٜٛٝ

 145 ْعِ ايتػر١ٜ

 15 لٓطٝل اؿدا٥ل ٚاةطمتشات اـكسا٤

 

 

 

 ايدلْاَر ّ
 اياىل زابمل١ ثايج١ ثا١ْٝ أٚىل

االياىل 

 ايملاّ
 خ ذ خ ذ خ ذ خ ذ خ ذ

1 
اشلٓدض١ ايصزاج١ٝ ٚايٓعِ 

 602 198 404 0 0 65 102 64 131 69 171 اؿ١ٜٛٝ

 54 25 29 25 29 0 0 0 0 0 0 ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ 2

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٢اؿكًٚايؿسف  ٣ايس 3

 61 25 36 25 36 0 0 0 0 0 0 ٚق٣ٛ آالت 4

 1484 919 565 0 0 0 0 484 244 435 321 ايملاّ 5

6 

االقتؿا ١ٜ ايملًّٛ 

 56 47 9 21 4 26 5 0 0 0 0 ايصزاج١ٝ ٚاالدتُاج١ٝ

 200 153 47 65 21 88 26 0 0 0 0 جًّٛ ٚلهٓٛيٛدٝا األغر١ٜ 7

 164 142 22 47 8 95 14 0 0 0 0 ايتك١ٝٓ اؿ١ٜٛٝ ايصزاج١ٝ 8

 88 67 21 22 8 45 13 0 0 0 0 ٚقا١ٜ ايٓبات 9

10 

٢ ٚايدادٓ ٢اإلْتاز اؿٝٛاْ

 173 66 107 24 44 42 63 0 0 0 0 ٢ٚايطُه

 107 60 47 26 20 34 27 0 0 0 0 ٢اإلْتاز ايٓبال 11

 129 114 15 60 8 54 7 0 0 0 0 ٚاةٝاٙ ٢األزاق 12

 145 112 33 0 0 0 0 0 0 112 33 ْعِ ايتػر١ٜ 13

 15 7 8 0 0 0 0 0 0 7 8 لٓطٝل اؿدا٥ل ٚاةطمتشات 14

 اياىل

533 623 375 548 257 449 178 315 1343 1935 
3278 

1156 923 706 493 3278 

 

 اىجزّبٍح اىعبً
65% 

اىهْذسخ 
 اىشراعيخ

21% 

 ّظٌ اىزغذيخ
13% 

 رْسيق اىحذائق 
1% 
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 بٝإ اةكبٛيني اؿاي١

اؿد األ ٢ْ 

 يًكبٍٛ

 اإلياىل جد  ايمتايبات جد  ايمتال  ايٓطب١ اة١ٜٛ٦

 أ

 657 435 222 %74.27 304.5 ثا١ْٜٛ جا١َ ج٢ًُ جًّٛ

 162 61 101 %74.88 307 ثا١ْٜٛ جا١َ ج٢ًُ زٜاق١

 13 4 9 - - َؤٖالت ألس٣

 89 60 29 - - احملٛيٕٛ إىل ايه١ًٝ  

 39 24 15 - - احملٛيني َٔ ايه١ًٝ ز

 882 536 346 - - ؾاؾ٢ اةطتذدٜٔ *

 ز -= أ +    ؾاؾ٢ اةطتذدٜٔ* 

 

 

 ايدٚي١

 إيايٞ جاّ زابمل١ ثايج١ ثا١ْٝ أٚىل

 إياىل

 طايب١ طايك طايب١ طايك طايب١ طايك طايب١ طايك طايب١ طايك

 10 5 5 0 1 3 3 0 1 2 0 ضٛزٜا

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ايؿَٛاٍ

 11 11 1 6 1 3 اإلياىل

 

 ايملد  ايملاّ اؾاَمل٢

2015/2016 11 

2016/2017 12 

2017/2018 11 

 

 

 

احملٛيٕٛ َٔ 

 ايه١ًٝ

احملٛيٕٛ إىل 

 ايه١ًٝ

11 

12 

11 

10

11

12

13
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l   ست٢ متت اةٛاؾك١ جًة٢ ال٥شة١ ايتملًةِٝ اةؿتةٛا       2005ال٥ش١ يًتملًِٝ اةؿتٛا ؼت اضِ ايصزاج١ ايملك١ٜٛ َٓر    إجدا

 .10/6/2012بتازٜخ  1355باضِ ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ ايصزاج١ٝ  بايكساز ايٛشازٟ زقِ 

l 2011/2012 ٢ايجاْ ٢ايملٌُ ؾ٢ بسْاَر  ايتملًِٝ اةؿتٛا ايػسان١ َع داَمل١ جني سلظ بايؿؿٌ ايدزاض أبد. 

l 2012/2013ج١ٝ ؾ٢ ايملاّ اؾاَملٞ ايملٌُ ؾ٢ بسْاَر ايتملًِٝ اةؿتٛا ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ ايصزاأ بد . 

 بٝإ بأجدا  ايمتال  اةطتذدٜٔ ٚاةكٝدٜٔ بايتملًِٝ اةؿتٛا 

 اضِ ايدلْاَر ايدزاض٢

 2016/2017اةكٝدٜٔ  اةطتذدٜٔ

 ذنٛز إْاخ

 زابمل١ ثايج١ ثا١ْٝ أٚىل

 ذنٛز إْاخ ذنٛز إْاخ ذنٛز إْاخ ذنٛز إْاخ

لهٓٛيٛدٝا ٚإ از٠ 

 اةػسٚجات ايصزاج١ٝ

- - - - - - - - - - 

 204 59 144 18 5 1 - - - - ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ ايصزاج١ٝ

 263 162 6 - - اياىل

 لٛشٜع طال  بسْاَر ايػسان١ َع داَمل١ جني سلظ 

 يٛدٝا ٚإ از٠ اةػسٚجات ايصزاج١ٝلهٓٛ

 اإلياىل اةطت٣ٛ ايسابع اةطت٣ٛ ايجايح اةطت٣ٛ ايجا٢ْ اةطت٣ٛ األٍٚ ايملاّ اؾاَمل٢

2011/2012 82 - - - 82 

2012/2013 - 80 -  80 

2013/2014 - - 79 - 79 

2014/2015 - - 4 77 81 

2015/2016 - - - 78 78 

2016/2017 - - - - - 

2017/2018 - - - - - 

 بسْاَر ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ ايصزاج١ٝ لٛشٜع ايمتال  ؾ٢

 اإلياىل اةطت٣ٛ ايسابع اةطت٣ٛ ايجايح اةطت٣ٛ ايجا٢ْ اةطت٣ٛ األٍٚ ايملاّ اؾاَمل٢

2012/2013 217 - - - 217 

2013/2014 333 207 - - 540 

2014/2015 353 320 190 - 863 

2015/2016 168 279 299 187 933 

2016/2017 6 162 263 297 728 

2017/2018 0 6 162 263 431 
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 أجدا  ايمتال  ايملاّ اؾاَمل٢

2011/2012 82 

2012/2013 297 

2013/2014 619 

2014/2015 939 

2015/2016 1011 

2016/2017 728 

2017/2018 431 

 

 

 

 ايملد  ايٓٛع

 353 ذنس

 78 أْج٢

 431 اياىل
 

 

  

 ايملد  اةطت٣ٛ

 0 األٍٚ

 6 ايجا٢ْ

 162 ايجايح

 263 ايسابع

 431 اياىل
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بٓةا٤ غخؿة١ٝ    لملتدل األْػمت١ ايمتالبٝة١ ذات أُٖٝة١ بايػة١ ؾة٢    

ايمتايك اةتهاًَة١, نُةا لهطةك ايمتايةك اـةدلات اةتملةد ٠ َةٔ لةالٍ         

اةػةةازن١ باألْػةةمت١ اةختًؿةة١ ؾٗةة٢ لؿةةكٌ اةٛاٖةةك ٚلُٓةة٢ اةٗةةازات  

َٚٔ ٖرا اةٓمتًل ؼسف ايهًٝة١ جًة٢  جةِ     ,ٚايكدزات يد٣ ايمتال 

  أبٓا٥ٗا ايمتال  ٚؼؿٝصِٖ يًُػازن١ ؾ٢ األْػمت١ اةختًؿ١.

ٔ  ايهًٝة١  لكّٛ ٍ  َة  لطةٗٝالت  بةإدسا٤  بٗةا  ايمتةال   زجاٜة١  لةال

ٔ  اةختًؿ١ األْػمت١ ايمتال  يًُُازض١ اـاؾ١ ٍ  َة  َةع  ايتملاقةد  لةال

 إضةتا   ؾة٢  اةالجك عذص ؾتكّٛ اةٓؿٛز٠ ظاَمل١ األٚيُٝب١ٝ ايكس١ٜ

 ٚاإلغساف ايسٜاق١ٝ األْػمت١ ةُازض١  األٚيُٝب١ٝ ٚبايكس١ٜ اؾاَمل١

   .اؾٛاي١ أْػمت١ ج٢ً

 -:ايتاي١ٝ باألْػمت١ بايه١ًٝ ايمتال  زجا١ٜ لكّٛ نُا

K ايمتال  بني َطابكات ٚجٌُ ايجكاؾ١ٝ األْػمت١ ج٢ً اإلغساف. 

K جا١َ لد١َ َٚملطهسات لدزٜبات يملٌُ اةخِٝ ٚسذص ٚاةسغدات باؾٛاي١ اـاؾ١ األْػمت١ ج٢ً اإلغساف. 

K اؾاَمل١ نًٝات بني األْػمت١ لًو ؾٝٗا لٓؿر ايت٢ األَانٔ إىل ايمتال  ٚلٛدٝ٘ ايمل١ًُٝ األْػمت١ ج٢ً اإلغساف. 

K ٚايدٚزات اةملطهسات ؾ٢ االغذلاى. 

K ؾٝ٘ طٝب١ ْتا٥ر ٚؼكٝل اؾاَمل١ نًٝات بني ايط٣ٛٓ اةطسس٢ اةٗسدإ ؾ٢ االغذلاى. 

K اؾاَملات َطت٣ٛ ج٢ً اةكا١َ ايسٜاق١ٝ ايدٚزات ؾ٢ االغذلاى. 

 سٝةح  ايهًٝة١,  َبةا٢ْ  بةني  ةصاٚيتٗةا  نةبرل٠  َطاسات إىل ؼتاز ال ايت٢ ايمتالب١ٝ األْػمت١ ةُازض١ ايتطٗٝالت لكدِٜ ٜتِ

 نبرل٠ مبطاسات ؾاالت بايه١ًٝ ٜتٛاؾس نُا.  ايػمتسْر يملب١ ةُازض١ سذس٠ لٛدد ٚنريو ايمتاٚي١ لٓظ ةُازض١ ؾاي١ ٜتٛاؾس

ِ  نُةا  , ايؿٓٝة١  ناةملةازض  ايؿٓٝة١  األْػةمت١  ةُازض١ ّ  ٜةت ِ  ؾة٢  اةةؤمتسات  قاجة١  اضةتخدا ٔ  ايملدٜةد  لٓعةٝ  ايجكاؾٝة١  األْػةمت١  َة

 .اةطسس١ٝ ٚايملسٚض

 فىً عهمً اختمبعً سيبضً

 أعش طالثيخ خىانخ ثقبفً
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 اٌجذد ٌٍغالة رؼزيفًيب ٌمبًء رٕظُ اٌشراػخ وٍيخ

ٔ  قُد  .أ زجا١ٜ ؼت اؾد  يًمتال  ايدزاض٢ ايملاّ ببدا١ٜ استؿاال اةٓؿٛز٠ ظاَمل١ ايصزاج١ ن١ًٝ ْعُت  ايكٓةا٣ٚ  سطة

ٕ  ْاظِ  .أ ٚ ٚايمتال  ايتملًِٝ يػ٦ٕٛ اؾاَمل١ ز٥ٝظ ْا٥ك ايباضو جبد أغسف  .أ اةٓؿٛز٠, داَمل١ ز٥ٝظ  نًٝة١  جُٝةد  شٜةدا

 .ايصزاج١

  .أ اؾةٛ ٠,  قُإ ٚسد٠ َدٜس غملالٕ أَرل  .أ ايب١٦ٝ, ٚل١ُٝٓ اجملتُع لد١َ يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ غمتا قُد  .أ عكٛز

ٍ  أةةد  ايةدنتٛز  اةٓؿةٛز٠,  ظاَملة١  ٚااللؿةاالت  ايتكٓٝة١  َسنص َدٜس نػو غسٜـ ٍ  ايملةد ٌ  َطة٦ٛ ٞ  ايتٛاؾة  ؾاَملة١  ايمتالبة

ٌ  ؾ١ٓ َٚط٦ٛىل اةٓؿٛز٠ ِ  ٚ باؾاَملة١,  ايتٛاؾة ٌ  َطة٦ٛىل  لٓعةٝ ٞ  ايتٛاؾة  ايةدنتٛز٠  زبٝةع,  قُةد  ايةدنتٛز  بايهًٝة١  ايمتالبة

 .ايمتال  اؼا  ٚأجكا٤ بايه١ًٝ ايمتالبٞ ايتٛاؾٌ ؾ١ٓ ٚأجكا٤ ؾا ٣ ضاىل ايدنتٛز٠ َمتاٚع, ايصٖسا٤

ّ  ايهًٝة١  اضتملدا ات اؿؿٌ ٚلٓاٍٚ يًمتًب١ اةُٝص اإلضهإ َٚػسٚع اةٓؿٛز٠ داَمل١ جٔ لٛقٝشٞ ؾٝدٜٛ جسض ٚ   يًملةا

ٌ  اةُٝةص٠  ايةدلاَر  ٚنريو ايدزاض١ بٓعاّ اؾد  ايمتال  لملسٜـ ايًكا٤ لٓاٍٚ اؾد , بايمتال  ٚايذلسٝك اؾدٜد ايدزاضٞ   الة

 .ألبٓا٥ٗا ايه١ًٝ لكدَٗا ايت٢ باـدَات ايمتال  ٚلملسٜـ ايه١ًٝ

ٔ  ايملدٜةد  اةٓؿةٛز٠  ظاَمل١ ٚااللؿاالت ايتك١ٝٓ َسنص َدٜس نػو غسٜـ  .أ ٚجسض  اإليهذلْٚٝة١  ٚاألْعُة١  اـةدَات  َة

ٍ  ؾة٢  ايمتال  ةطاجد٠ اةملسؾ١ بٓو ج٢ً نايتطذٌٝ اةٓؿٛز٠ داَمل١ َٛقع لالٍ َٔ اةسنص ٜٛؾسٖا ايت٢  ايملًُة٢,  ايبشةح  فةا

 يتٝطةرل  اةٓؿةٛز٠  داَملة١  جًة٢  ايهذلْٚة٢  بسٜد جٌُ ٚقسٚز٠ جًٝ٘ يًتطذٌٝ اشلٝجِ ابٔ ْعاّ ج٢ً ايدلٍٛ قسٚز٠ إىل ٚأغاز

ٌ  ايتملاٌَ لالٍ َٔ اإليهذل١ْٝٚ اـدَات َٔ ايملدٜد ٘  ٚأغةاز  اةٓؿةٛز٠  داَملة١  بإةٝة ٘  ضةٝا ل ِ  ضةٛف  باْة ٌ  ٜةت ٌ  لؿملٝة  لٓصٜة

ٔ  ايهذلْٚٝةا  اةؿازٜـ ضدا  لد١َ لٛاؾس داْك اىل اةٓؿٛز٠ داَمل١ َٛقع لالٍ َٔ يًمتال  فا٢ْ أٚؾٝظ بسْاَر ٍ  َة  لةال

 . اةٓؿٛز٠ ؾاَمل١ اشلٝجِ بٔ ْعاّ ج٢ً ابًٝهٝػٔ َٛبٌٝ لد١َ لٛاؾس ٚأٜكا ؾٛز٣ لد١َ
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 اٌغالثيخ األطز وٍيخ اٌشراػخ رشبرن فٝ ِٙزعبْ

ْا٥ةك ز٥ةٝظ اؾاَملة١ يػة٦ٕٛ ايتملًةِٝ ٚايمتةال  َٗسدةإ األضةس          -ايطةٝد األضةتاذ ايةدنتٛز/ أغةسف جبةد ايباضةو        اؾتتل

ايمتالب١ٝ يهًٝات اؾاَمل١ اةكاّ بدالٌ اؿسّ اؾاَمل٢ ٚاير٣ لٓعُة٘ اإل از٠ ايملاَة١ يسجاٜة١ ايمتةال  ظاَملة١ اةٓؿةٛز٠ ؼةت        

 .اَمل١قُد ايكٓا٣ٚ ز٥ٝظ اؾ زجا١ٜ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/

نةٌ نًٝة١ ش٣ َٛسةد يًمتةال  اةػةازنني ٜٚكةّٛ ايمتةال          ٚالتازتسٝح ٜكِ اةملسض زنٔ يهٌ ن١ًٝ َٔ نًٝات اؾاَمل١ 

بملسض َػػٛاللِٗ ايؿ١ٝٓ ٚايًٛسات ٚايسضَٛات ٚزضِ ج٢ً ايصداز باإلقةاؾ١ ةطةابكات غٓةا٤ ٚجةصف ٚأيملةا  لةٓظ ايمتاٚية١        

 .دٛا٥ص ؾٛز١ٜ يًمتال  ايؿا٥صٜٔٚايػمتسْر ٚغد اؿبٌ َٚؿازج١ ايصزاجني ٚ  لكدِٜ 

 

 «ُوٍيزه اػزف» ٔذٚح فؼبٌيبد

ّ  ٚذيةو ( ُنًٝتةو  اجةسف ) ايتملسٜؿٝة١  ايٓد٠ٚ ؾملايٝات ايصزاج١ ن١ًٝ جُٝد -غًب٢ ايسةٔ جبد ْاظِ/  .أ اؾتتل  األسةد  ٜةٛ

 نٌ لسه٢ايت٢ ٜتُٝص بٗا  ٛاؾؿاتٚاة اةختًؿ١ ايه١ًٝ بدلاَر ايمتال  يتملسٜـ ACT ؾسٜل ْعُٗا ٚايت٢ ,22/10/2017 اةٛاؾل

 .لسٜر يهٌ اةتاس١ ايملٌُ ؾسف ٚجسض بسْاَر,

 زا٥ةد  - ايباضةو  جبةد  قُةد  َٗٓةد /   ايب٦ٝة١,  ٚلُٓٝة١  اجملتُةع  لد١َ يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ - غمتا ج٢ً قُد/  .أ عكٛز

 .بايه١ًٝ ايمتالب٢ ايتٛاؾٌ َط٦ٍٛ - زبٝع ممدٚا قُد/ ّ.ّ ايؿسٜل,
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 «إٌصز ثٛررزيٗ» ِظبثمخ فٝ ٚاٌضبٌش األٚي املزوشيٓ رذصذ اٌشراػخ وٍيخ

( ايؿ٢ٓ ايٓػاط إ از٠) ايمتال  يسجا١ٜ ايملا١َ اإل از٠ أقاَت أنتٛبس, اْتؿازات برنس٣ اةٓؿٛز٠ داَمل١ استؿاالت اطاز ؾ٢

ٔ  ايملطةهس١ٜ  ايػخؿٝات ألسد بٛزلسٜ٘ زضِ َطابك١ ٔ  ايطةا ع  سةس   أثٓةا٤  اةطةًش١  قٛالٓةا  َة ٔ  ْبةر٠  ٚنتابة١  أنتةٛبس,  َة  جة

 جًة٢  ٚذيةو  ٚايجايةح  األٍٚ باةسنصٜٔ ايصزاج١ ن١ًٝ َٔ طايبتني ؾٛش جٔ ايٓتا٥ر ٚأضؿست االلتٝاز, جًٝٗا ٚقع ايت٢ ايػخؿ١ٝ

 -:ايتاىل ايٓشٛ

K ججُإ إبساِٖٝ ْٛزإ/ ايمتايب١: األٍٚ اةسنص 

K أةد قُد اهلل َٓ٘/ ايمتايب١: ايجايح اةسنص 

 

 

 اٌىٍيخ ِظزٜٛ ػٍٝ املضبٌيخ ٚاٌغبٌجخ املضبىل اٌغبٌت ِظبثمخ فؼبٌيبد

ّ  ٚذيةو  2017/2018ّ اؾاَمل٢ يًملاّ ايصزاج١ ن١ًٝ َطت٣ٛ ج٢ً اةجاي١ٝ ٚايمتايب١ اةجاىل ايمتايك َطابك١ ؾملايٝات أدسٜت  ٜةٛ

 أٚزام ؾشـ ؾ١ٓ ٚلػهًت ٚايمتال , ايتملًِٝ يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ اجملٝد جبد قُد.  .أ زجا١ٜ ؼت ,12/11/2017 اةٛاؾل األسد

 :ايطا ٠ َٔ نال َٔ ٚايتكِٝٝ اةتكدَني

K األيبإ بكطِ اةدزع - زؾاج٢ َؿمتؿ٢ قُٛ /  نتٛز 

K ايسٜؿ٢ ٚاجملتُع ايصزاج٢ اإلزغا  بكطِ اةدزع - ضامل سطٔ زغدٙ/  نتٛز٠ 

 :ايتاي١ٝ ايػسٚط ج٢ً بٓا٤ّ اةتكدَني ايمتال  لكِٝٝ ٚ 

K ٕبايه١ًٝ( ايسابع أٚ ايجايح أٚ ايجا٢ْ) باةطت٣ٛ َكٝدا ايمتايك ٜهٕٛ أ. 

K ٕاألقٌ ج٢ً دٝد لكدٜس ج٢ً ساؾال ٜهٕٛ أ. 

K ٕبايه١ًٝ اةختًؿ١ األْػمت١ ؾ٢ َتُٝص َػازى ٜهٕٛ أ. 

K ايه١ًٝ قبٌ َٔ لأ ٜب٢ قساز أ٣ عك٘ ؾدز قد ٜهٕٛ أال. 

K ٕايملا١َ اةملًَٛات َٔ ناف بكدز ًَُا ٜهٕٛ أ. 
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 اٌشراػخ ثىٍيخ «األٚي اٌزيبضٝ األطجٛع» فؼبٌيبد

ٔ  ايملدٜد قِ سٝح ايصزاج١ ن١ًٝ ؾ٢ ْٛج٘ َٔ األٍٚ ايسٜاق٢ اؿدخ ACT ؾسٜل ْعِ ايسٜاقة١ٝ ٚايذلؾٝٗٝة١    األيملةا   َة

ٌ  قُةد  اجملٝةد  جبةد  قُد/  .أ ايه١ًٝ, جُٝد غًب٢ ايسةٔ جبد ْاظِ/  .أ َٔ نٌ زجا١ٜ ؼت ٕ  ايهًٝة١  ٚنٝة ِ  يػة٦ٛ  ايتملًةٝ

 .ايباضو جبد قُد َٗٓد/   ايؿسٜل ٚزا٥د ٚايمتال ,

 

  ٌٍجٛاٌخ 72 ٚاالرشبدٜ 53 اٌىشفٝ وٍيخ اٌشراػخ رشبرن ثبملخيُ

ٚ   ٚدةٛاالت  دٛاىلمبػازن١  اةٓؿٛز٠ اَمل١ظ( 27) ٣ٚاإلزغا ( 35) ايهػؿ٢ اةخِٝ ؾملايٝات اؾتتشت  سلًةت نًٝة١ ايصزاجة١, 

 .ايؿملايٝات يبد٤ إٜراْا اةخِٝ أزض ج٢ً َؿس جًِ زؾع ٚ  ايهًٝات كتًـ ةجًٕٛ اؾاَمل١ ؾٛاىل طابٛز االؾتتاا ؾملايٝات

ِ  يف دٗةّدا  لةدلس  ال اؾاَملة١  إٔ ايكٓا٣ٚ قُد/  .أ ٚأٚقل ٔ  شلةا  ةةا  ايمتالبٝة١  األْػةمت١   جة ّ   ٚز َة  غخؿة١ٝ  بٓةا٤  يف ٖةا

ٞ  اةطةت٣ٛ  ٚزؾةع  ددٜةد٠  َٚٗةازات  لةدلات  النتطا  ايؿسؾ١ ٚلتٝل ايمتال  ٚطاقات قدزات اضتجُاز يف ٚلطِٗ ايمتايك  ايبةدْ

ٕ  ٚزٚا االبتهةاز  ٚل١ُٝٓ ايمتال  نؿا٠٤ زؾع ج٢ً ٜملٌُ اؾٛاي١ ْػاط إٔ الؾّتا يًمتال  ٚايؿهسٟ ٌ  ٚاإللةا٤  ايتملةاٚ  بةسٚا  ٚايملُة

 .اجملتُع ٚل١ُٝٓ ايملا١َ اـد١َ يف ٖاَا  ّٚزا شلا نُا بِٝٓٗ ؾُٝا ايؿسٜل
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 اٌشراػخ وٍيخ ِظزح ٌفزيك «أظبْ َخٍْك» ِظزديخ

٘  ٜػةازى  ٚايةر٣  11/12/2017 اةٛاؾل االثٓني ّٜٛ (إْطإ َلًِل) اةطسس٢ ايملسض ايصزاج١ به١ًٝ اةطسا ؾسٜل قدّ ٔ  بة  قةُ

 .2017/2018 يملاّ اةٓؿٛز٠ ظاَمل١ ايمتالب٢ اةطسا َٗسدإ ؾملايٝات

ٌ  أٍٚ َسنص :ايتاي١ٝ اةسانص ج٢ً (إْطإ َلًِل) اةطسس٢ ايملسض جٔ ايصزاج١ به١ًٝ اةطسا ؾسٜل سؿٌ ٚقد  قُةد : متجٝة

ٌ  نُةا  ايؿةدٜل,  جُةس : إلةساز  ثايةح  َسنص ؾسز, ٕ  سؿة ٔ  لكةدٜس  غةٗا ات  جًة٢  اةُجًةٛ ـ  بهةس : اةتُٝةص  األ ا٤ جة  أَةرل٠  - ٜٛضة

 .قُد َرلْا - ايػٓٗاب٢

 

 7102/7102 اٌىٍيخ ِظزٜٛ ػٍٝ املضبٌيخ ٚاٌغبٌجخ املضبىل اٌغبٌت رىزيُ

ٌ  قُةد  اجملٝةد  جبةد  قُةد  ايةدنتٛز  ٚاألضةتاذ  ايهًٝة١,  جُٝةد  غًب٢ ايسةٔ جبد ْاظِ ايدنتٛز األضتاذ نسّ  ايهًٝة١  ٚنٝة

 اؾةةاَمل٢ يًملةةاّ ايصزاجةة١ نًٝةة١ َطةةت٣ٛ جًةة٢ اةجايٝةة١ ٚايمتايبةة١ اةجةةاىل ايمتايةةك مبطةةابك١ ايؿةةا٥صٜٔ ٚايمتةةال  ايتملًةةِٝ يػةة٦ٕٛ

 قُٛ /  نتٛز: ايتكِٝٝ ؾ١ٓ ٚأجكا٤ اـسهني, َتابمل١ َهتك َدٜس - ددل أةد جُسٚ/  نتٛز َٔ نٌ عكٛز, 2017/2018

 .ايسٜؿ٢ ٚاجملتُع ايصزاج٢ اإلزغا  بكطِ اةدزع - ضامل سطٔ زغدٙ/ ٚ نتٛز٠ األيبإ, بكطِ اةدزع - زؾاج٢ َؿمتؿ٢

 -: َٔ نال ؾٛش جٔ ادسٜت ايت٢ اةطابك١ ْتا٥ر أضؿست ٚقد

K ٚاالدتُاج١ٝ االقتؿا ١ٜ ايملًّٛ بسْاَر ايسابع اةطت٣ٛ - جمتٝ٘ ايطٝد جُسٚ/ ايمتايك 

K اؿ١ٜٛٝ ايتك١ٝٓ بسْاَر ايجايح اةطت٣ٛ - ايطٝد لايد ٜازلني/ ايمتايب١ 
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 اٌشراػخ ثىٍيخ «االطؼبفبد األٌٚيخ» دٚرح

 ٚزؾةع  َٗةازات ايمتةال    ٚلُٓٝة١  لصٜٚةد  بٗدفبايتملإٚ َع اؼا  طال  ايه١ًٝ  ٚز٠ إضملاؾات أٚي١ٝ  ايمتال  زجا١ٜ ْعُت

 .إيٝٗا ايتملسض ةهٔ ٢ايت اةختًؿ١ باةػانٌ اةسلبمت١ األٚي١ٝ اإلضملاؾات أجُاٍ ؾ٢ ٚايتمتبٝك١ٝ ايمل١ًُٝ نؿا٤لِٗ

 اٌشراػخ ثىٍيخ «ٚاملجزّغ اٌفزد ديبح فٝ اٌىشبفخ أّ٘يخ» ٔذٚح

ٕ  ْةد٠ٚ  ايهػؿ١ٝ ايؿتٝإ يمل١ٝ َع بايتملإٚ ايمتال  زجا١ٜ ْعُت  ,(ٚاجملتُةع  ايؿةس   سٝةا٠  ٢ؾة  ايهػةاؾ١  أُٖٝة١ ) بملٓةٛا

 ٢ؾةبش / ٚايكا٥ةد  ايكٝا ٜة١  ايتُٓٝة١  َؿةٛض  - زغةا   ؾةالا / ٚايكا٥ةد  يًذُملٝة١  ايملاّ اةؿٛض - سطٝك قُٛ / ايكا٥د عكٛز

 .ايهػاؾ١ َسس١ً َؿٛض - ٢ايملتٝك

 ٚايدزاضة١  ايهػةاؾ١  بةني  اةٛاش١ْ بٗا, االيتشام ٚنٝؿ١ٝ َٚؿس ايملامل يف ْٚػألٗا ايهػاؾ١ لملسٜـ َٛقٛجات ايٓد٠ٚ لٓاٚيت

 .اؾٛايني لهسِٜ   ايٓد٠ٚ ْٗا١ٜ ٚؾ٢ ايهػاؾ١, جٔ لاط١٦ َؿاِٖٝ أ٣ لؿشٝل اؾاَمل١ٝ,

 

 اٌشراػخ ثىٍيخ «صخ ػشٙب» اٌضبٔيخ اٌذٍّخ فؼبٌيبد

 ايجاْٝة١  اؿًُة١  ؾملايٝات ايصزاج١ ن١ًٝ طال  باؼا  االدتُاج١ٝ ايًذ١ٓ َع بايتملإٚ اةٓؿٛز٠ ظاَمل١ ايمتك ن١ًٝ ْعُت

ٞ  اؿًُة١  ةطرل٠ اضتهُاال لملد ٚايت٢ ,(ؾل جػٗا) ٙ  ٚلٗةدف  اإل َةإ,  ةهاؾشة١  األٚية  أْةٛاع  قةد  ايمتةال   لٛجٝة١  إىل اؿًُة١  ٖةر

 اضتػازٜني َٔ ؾٝٗا ايمتب١ٝ اةػٛز٠ لكدِٜ ٜتِ لٛجٝ٘ ةالت ٚلتكُٔ األلرلٜٔ ايملاَني لالٍ ظٗست اةخدزات َٔ ددٜد٠

  .اإلنًٝٓٝه١ٝ ايطُّٛ ٚقطِ اإل َإ َهاؾش١ ؾٓدٚم َٔ َتخؿؿني
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  CreativeHow To Be -ٔذٚح  فؼبٌيبد

. 4/3/2018 اةٛاؾل األسد ّٜٛ ٚذيو ,How To Be Creative بملٓٛإ ْد٠ٚ ايصزاج١ ن١ًٝ طال  باؼا  ايمل١ًُٝ ايًذ١ٓ ْعُت

, االلةذلاع  بةسا٠٤  جًٞ اؿؿٍٛ ٚنٝؿ١ٝ ايؿهس٠, ج١ًُٝ مبذالت يًٓػس قابٌ ج٢ًُ عح جٌُ نٝؿ١ٝ  ايٓد٠ٚ ؾملايٝات لكُٓتٚ

 .ج٢ًُ عح جٌُ يٛزغ١ ايتطذٌٝ با  ؾتلٚ

 -:َٔ نال ايٓد٠ٚ ؾ٢ ساقس

K األيبإ بكطِ األضتاذ - ايػازٚ  قُٛ  ٚيٝد/  .أ ايطٝد 

K األزاق٢ بكطِ اةطاجد األضتاذ - َٛض٢ ايملمتا أبٛ ج٢ً أةد/  .ّ.أ ايطٝد 

 

 «رزفيٙٝ ريبضٝ يَٛ» رٕظُ سراػخ عٛاٌخ

ّ ) بايهًٝة١  ايمتةال   زجاٜة١  إغساف ؼت ايصزاج١ ن١ًٝ دٛاي١ جػرل٠ ْعُت , ايهًٝة١  يمتةال   (َتُٝةص  لسؾٝٗة٢  زٜاقة٢  ٜةٛ

 (.غمتسْر - طاٚي١ لٓظ - طا٥س٠ نس٠ - قدّ نس٠) َٓٗا األْػمت١ َٔ فُٛج١ ايسٜاق٢ ايّٝٛ ؾملايٝات قُتٚ

 

 ثغٍخب األيزبَ ٌزػبيخ اٌصفب ٌذار سيبرح يٕظُ ACT فزيك

 ٚطايبةات  طةال   َٔ ٚؾد قُت بمتًخا األٜتاّ يسجا١ٜ ايؿؿا يداز شٜاز٠ اةٓؿٛز٠ داَمل١ ايصزاج١ به١ًٝ ACT ؾسٜل ْعِ

 أةةد  ايدنتٛز األضتاذ ايصٜاز٠ لالٍ ايٛؾد زاؾل, ٚايؿسٜل ٚزا٥د ايص١ٜٓ َدزع ايباضو جبد َٗٓد/  نتٛز إغساف ؼت ايه١ًٝ

 .احملاؾٌٝ بكطِ األضتاذ ايطٝد ْا ز
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 اٌؼبِخ املؼٍِٛبد دٚرٜ ِظبثمخ فٝ األٚي املزوش رذصذ «اٌشراػخ وٍيخ»

ٔ  اةٓؿةٛز٠  ظاَمل١ ايمتالب١ٝ ٚاالؼا ات األضس إ از٠ أجًٓت  إ از٠ ْؿةرلٗا  ايتة٢  ايملاَة١  اةملًَٛةات   ٚز٣ َطةابك١  ْتةا٥ر  جة

 .2018ّ َازع 20 -18 َٔ ايؿذل٠ لالٍ اؾاَمل١ طال  بني األضس

 :َٔ ٚاةهٕٛ اةػازى ؾسٜكٗا لالٍ َٔ األٍٚ, اةسنص ج٢ً ايصزاج١ ن١ًٝ سؿٍٛ جٔ ايٓتا٥ر ٚأضؿست

K سذاش٣ طًملت قُد قُٛ / ايمتايك 

K قُد ايطٝد قُد  جا٤/ ايمتايب١ 

K ايبٓداز٣ ايطٝد َملٛض ٜازلني/ ايمتايب١. 

 

 اٌرتفيٙٝ األطجٛع فؼبٌيبد

 نُةا  ٚاةطةابكات,  األيملةا   َٔ ايملدٜد األضبٛع ؾملايٝات لكِٚ , ايصزاج١ به١ًٝ ايذلؾٝٗٞ األضبٛع ؾملايٝات ACT ؾسٜل ْعِ

 يًخٍٝٛ ايػُس٣ ةصزج١ شٜاز٠ ايؿسٜل ٜٓعِ األضبٛع ؾاجًٝات ٖاَؼ ٚجًٞ فا١ْٝ, ٚقؿـ ٚزٚاٜات يهتك جسض ج٢ً ٜػٌُ

 .باةصزج١ ٚدٛي١ اـٌٝ زنٛ  جٔ اةدزبني َٔ بطٝمت١ قاقس٠ ايصٜاز٠ ٚلػٌُ( باةٓؿٛز٠ لٍٝٛ َصزج١ أٍٚ)
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 «BluePrint ثصّٗ ريُ ايفٕذ» فؼبٌيبد

ٔ  جبةد  ْاظِ ايدنتٛز األضتاذ اؾتتل ِ  اٜؿٓةت ) ايهًٝة١  جُٝةد  غةًب٢  ايةسة ٘  لةٝ  ايصزاجة١,  بهًٝة١  ( Blue Print- بؿةُ

ٙ / ايةدنتٛز٠  ايتِٝ زا٥د إغساف ؼت أقِٝ ٚاير٣ ٔ  زغةد ٔ  ايملدٜةد  االٜؿٓةت  ؾملايٝةات  ٚقةُت  ضةامل,  سطة  ايذلؾٝٗٝة١  األيملةا   َة

 .ٚقؿـ ٚزٚاٜات يهتك جسض ج٢ً سلٌ نُا ٚاةطابكات

 

 

 «H2O ريُ» ٚفؼبٌيبد أٔشغخ افززبح

ّ  H2O ؾسٜل استؿٌ  اٜؿٓةت  ٚؾملايٝةات  أْػةمت١  باؾتتةاا  ايصزاجة١  بهًٝة١  اةةؤمتسات  بكاجة١  15/4/2018 اةٛاؾةل  األسةد  ٜةٛ

H2O َٓؿٛز قُٛ  أَرل٠/   ايؿسٜل زا٥د إغساف ؼت. 

ٔ  جبةد  ْاظِ/  .أ االؾتتاا سكس ٚقد ٌ  جبداجملٝةد  قُةد /  .أ ايهًٝة١,  جُٝةد  غةًب٢  ايةسة ٕ  ايهًٝة١  ٚنٝة ِ  يػة٦ٛ  ايتملًةٝ

 .ايه١ًٝ أَني ؾازٚم قُد/ األضتاذ ايصزاج١ٝ, ٚايبشٛخ ايتذاز  َسنص َدٜس زبٝع ممدٚا/  .أ ٚايمتال ,
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 اٌشراػخ ثىٍيخ «افىبرن ديبره» ٔذٚح فؼبٌيبد

ٕ  ْد٠ٚ اةٓؿٛز٠ ظاَمل١ ايصزاج١ ن١ًٝ ْعُت ّ  (أؾهةازى  سٝالةو ) بملٓةٛا   .أ زجاٜة١  ؼةت  ,18/4/2018 اةٛاؾةل  األزبملةا٤  ٜةٛ

ٕ  اؾاَملة١  ز٥ةٝظ  ْا٥ةك  ايباضةو  جبد اغسف  .ٚأ اةٓؿٛز٠, داَمل١ ز٥ٝظ ايكٓاٟٚ قُد ِ  يػة٦ٛ ِ   .ٚأ ٚايمتةال   ايتملًةٝ  ْةاظ

ٕ  ايهًٝة١  ٚنٌٝ اجملٝد جبد قُد  .أ ٚ ايصزاج١ ن١ًٝ جُٝد غًب٢ ِ  يػة٦ٛ  ايصٖةسا٤  ايةدنتٛز٠  ايٓةد٠ٚ  َكةسز  ٚ ٚايمتةال ,  ايتملًةٝ

 .األغر١ٜ جًّٛ َدزع َمتاٚع

ٍ  أغسف األضتاذ لالشلا ساقس  ٚلةسٜر  ا ز٣ َٚطتػةاز  ايملاةٝة١  ايػةسنات  بإسةد٣  ايتذازٜة١  ايملًُٝةات  قمتةاع  ز٥ةٝظ  ٖةال

ٍ  يف ايملًُٝة١  باـدل٠ ٜٚتُتع بأَسٜها يًهٛلػٝٓر ايملاةٞ االؼا  َٔ َملتُد نٛلؼ ٚالٜـ بإلًذلا زٜدْر داَمل٘  ايكٝةا ٠  فةا

 .اإل از١ٜ ايت١ُٝٓ مبذاالت ٚايملاة١ٝ اةؿس١ٜ ٚاؾاَملات اةٓعُات َٔ ايملدٜد َع جٌُ سٝح ايكا ٠ ٚإجدا 

ٔ  اؾاَملة١  يمتةال   سٝالٝة١  َٚٗةازات  إهابٝة١  زضةاي١  لٛؾٌٝ إىل ايٓد٠ٚ لٗدف  اإلهابٝة١  ايتذةاز   ْتةا٥ر  ْػةس  طسٜةل  جة

ٕ  ٚاْٗا األؾهاز َٓبع جٔ اؿدٜح لكُٔ اجملتُع ؾ٢ ٚايٓادش١ ـ  لتهةٛ ٘  ؾكةد  بةاةٛاق ٕ  غةب  َتةأثس٠  لٓػةا  ايةيت  بايبةرز٠  اإلْطةا

ٕ  َ٘ةا ٜؿملًة   اؾةملك  ٚإ اإلزا ٠ ق٠ٛ ٖٞ ايٓبات جٔ اإلْطإ ٜؿسم َا ٚإ احملٝمت١ بايب١٦ٝ ٛ  اإلْطةا ٕ  ايٓكةد  ٖة ِ  بةدٚ ّ  جًة  ٚجةد

 .يآللسٜٔ األجراز ايتُاع

ٌ  َ٘ٚةا ٜؿملًة   ٚايتكايٝد ايملا ات بؿٓدٚم ٜطُٞ َا جٔ ؼدخ َا ٟ  بايملكة ٌ  إىل َػةرلا  ايبػةس  ؾةٓدٚم  َةع  يًتؿةاسك  اؿة

ٞ  بايملُٞ َٞا ٜطُ ٖٓاى ٕأ ٚأغاز. لدزهٝا جًٝ٘ ددٜدٙ جا ات إ لاٍ ثِ َٚٔ ٚايطٝاض١ ايتؿاِٖ ٢ٖ ايملا ٠  ؾةال  ايطةٝهٛيٛد

ٙ  قةٛاْني  َةع  ٚايتؿةاحل  إال, يٝظ األؾهاز جًٞ بٓا٤ لتػهٌ ؾاؿٝا٠ أؾهاز إال ٖٛ َٚا بملكًو لساٙ َا إال سكٝكٞ ٤غٞ ٜٛدد  اؿٝةا

ٞ  ٚلًـ ْؿطٗا ألؾهازْا نذل ٜد لعٗس ٚاألضبا  أضبا  ي٘ باؿٝا٠ ودخ َا ؾهٌ ٛ  ايطةملا ٠  يتشكٝةل  ايٛسٝةد  ايمتسٜةل  إٔ إية  ٖة

 .ايتُاّ قبٌ بايٓكـ ٚاجذلاف باجتصاش يًملامل ٚ يٓؿطو لكبًو ٢ٖ اؿكٝك١ ايك٠ٛ ٚإٔ  الًٓا َٔ إلسادٗا

 ٚأ ازت ضةاجتني  ةةد٠  اؾةاْبني  بني ممتدا َػٛقا اؿٛاز ٚنإ ٚايمتال  اةدز  بني َتبا ٍ لؿاجًٞ بأضًٛ  ايٓد٠ٚ  ازت

 .ايمتال  طًك ج٢ً بٓا٤ َتتاي١ٝ َٛاقٝع يف يكا٤ات يطًط١ً بايتٓطٝل ايٓد٠ٚ ٚالتتُت َمتاٚع, ايصٖسا٤ ايدنتٛز٠ ايٓد٠ٚ

 

 «ثشزيخ رّٕيخ» اٌزذريجيخ اٌذٚرح يٕظُ اٌغالة ارذبد

ٔ  لدزٜبٝة١   ٚز٠ بايهًٝة١  ايمتال  زجا١ٜ َع بايتملإٚ ايصزاج١ ن١ًٝ طال  باؼا  االدتُاج١ٝ ايًذ١ٓ ْعُت  ايتُٓٝة١ ) جة

ٌ  ٚطةسم  اإلْطا١ْٝ ايملالقات لهٜٛٔ بهٝؿ١ٝ ايمتال  لملسٜـ بٗدف ,14ٚ15/4/2018 ٚاألسد ايطبت ٢َٜٛ ٚذى (ايبػس١ٜ  ايتملاَة

 .ايسٜؿ٢ ٚاجملتُع ايصزاج٢ اإلزغا  بكطِ اةدزع - اةملمت٢ جبد قُٛ  أَرل٠/   ايدٚز٠ ؾ٢ ساقس, اةختًؿ١ ايػخؿٝات َع
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 ألٜٛ ملصز ِؼب ِظبثمخ فٝ «اٌضبٔٝ املزوش» رذصذ اٌشراػخ وٍيخ

ٍ  اةٓؿةٛز٠  ظاَملة١  ايمتةال   زجا١ٜ ْعُتٗا ٚايت٢ أق٣ٛ ةؿس َملا َطابك١ ؾملايٝات التتُت ٔ  ايؿةذل٠  لةال  ٚستة٢  14/4 َة

ٔ  اةػةسٚجات  جةسض    ٚقةد  ايمتالب١ٝ, األْػمت١ ؾ٢ اةتُٝصٜٔ اؾاَمل١ يمتال  20/4/2018 ٍ  َة ٕ  ٚؾةد  لةال ٔ  َهةٛ  طةال   4 َة

 .لٓؿٝرٖا ٚآيٝات اؿًٍٛ ٚلكدِٜ اةػه١ً جسض لػٌُ  قا٥ل 10 لتملد٣ ال ش١َٝٓ َد٠ يف ن١ًٝ نٌ ةجٌ

 :َٔ ٚاةهٕٛ اةػازى ؾسٜكٗا لالٍ َٔ ايجا٢ْ, اةسنص ج٢ً ايصزاج١ ن١ًٝ سؿٍٛ جٔ ايٓتا٥ر ٚأضؿست

K سذاش٣ طًملت قُد قُٛ / ايمتايك 

K قُد ايطٝد قُد  جا٤/ ايمتايب١ 

K ايبٓداز٣ ايطٝد َملٛض ٜازلني/ ايمتايب١ 

K ايطًخ بٗذت اةد/ ايمتايك 

K ؾاحل ؾالا ةد أزلا٤/ ايمتايب١ 
 

 

 اٌشراػخ ثىٍيخ املظزح ٌفزيك «اٌضبي اإلثٓ» املظزدٝ اٌؼزض

ٔ ) اةطةسس٢  ايملةسض  ايصزاجة١  به١ًٝ اةطسا ؾسٜل قدّ ٍ  االبة ٔ  (ايكةا ٕ  ؾملايٝةات  قةُ  يًُطةسا  اةٓؿةٛز٠  داَملة١  َٗسدةا

 .ايمتك به١ًٝ ساؾغ قُد/   َدزز جًٞ 22/4/2018 اةٛاؾل األسد ّٜٛ ٚذيو ,2017/2018

/  ٜهٛز أؾاي٘, أةد/ َالبظ ؾالا, قُد/ ٚباْؿًت  جاٜا , ايؿدٜل جُس/ َٛضٝكٞ إجدا  زٜتػاز ضٕٛ, داى/ لأيٝـ

ـ  جُةس / َطةاجد  كسز شاٜد, قُد/  ٜهٛز لٓؿٝر زغدٟ, أةد ِ  قُةد  - غةسٜ  إجةدا   ؾةسز,  قُةد / َٓؿةر  كةسز  , إبةساٖٝ

 َٓط٢. قُد/ ٚإلساز
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 «اٌظرياِيه ػجيٕٗ رشىيً» ػٓ ػًّ ٚرشخ

ٌ  ٚزغة١  ايمتةال   يسجا١ٜ ايملا١َ باإل از٠ ايمل٢ًُ ايٓػاط إ از٠ أقاَت ٍ  ؾة٢  جُة ٌ ) ايؿةػرل٠  ايؿةٓاجات  فةا ٘  لػةهٝ  جذٝٓة

 .2018/4/23 اةٛاؾل االثٓني ّٜٛ ٚذيو ايصزاج١ به١ًٝ لدزٜك َسنص لالٍ َٔ( ايطرلاَٝو

 

 اثذاع ثّٙزعبْ إٌذذ ِظبثمخ فٝ اٌضبٔٝ املزوش رذصذ اٌشراػخ ثىٍيخ عبٌجخ

ِ  إبةداع  َٗسدإ قُٔ( ايٓشت فاٍ) مبطابك١ ايجا٢ْ اةسنص ج٢ً ججُإ إبساِٖٝ ْٛزإ/ ايمتايب١ سؿًت  ايطةا ع  اةٛضة

 .اةؿس٣ األ٢ًٖ ايبٓو َع بايتملإٚ ٚايسٜاق١ ايػبا  ٚشاز٠ ْؿرلٗا ٚايت٢ ,2018

 

 7102/7102 اٌجبِؼٝ ٌٍؼبَ اٌشراػخ ثىٍيخ اٌغالثيخ األٔشغخ خزبَ دفً

ٔ  ايمتةال   ٚايمتةال ,  ايتملًِٝ يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ جبداجملٝد قُد ٚ أ. .  ايه١ًٝ جُٝد غًب٢ ْاظِ أ. . نسّ  ؾة٢  اةتُٝةصٜ

ِ    نُةا  اؾاَملة١  َطت٣ٛ ج٢ً َسانص جًٞ ٚاؿاؾًني اةختًؿ١ األْػمت١ ٍ  ٚذيةو  اؾٛاية١,  ٚجػةرل٠  اةطةسا  ؾسٜةل  لهةسٜ  لةال

 .10/5/2018 اةٛاؾل اـُٝظ ّٜٛ أقِٝ ٚاير٣ 2017/2018 اؾاَمل٢ يًملاّ ايصزاج١ به١ًٝ ايمتالب١ٝ األْػمت١ لتاّ سؿٌ
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 ايٓػاط ّ

 جد  اةػذلنني َٛجد ايتٓؿٝر

 االياىل طايب٘ طايك إىل َٔ

 6 - 6 13/7 8/7 نٛا ز زٜاق١ٝ ظُؿ١ اةًتك٢ ايط٣ٛٓ االٍٚ الجدا  1

 18 - 18 19/10 15/10  ٚز٣ لٓظ ايمتاٚي١ 2

 56 - 56 23/11 1/11  ٚز٣ نس٠ ايكدّ 3

 7 - 7 29/11 25/11  ٚز٣ اؾاَمل١ يهس٠ ايكدّ 4

 3 - 3 - 27/11  ٚز٣ اؾاَمل١ ؾ٢ ايملا  ايك٣ٛ 5

 2 - 2 - 28/11  ٚز٣ اؾاَمل١ ؾ٢ نُاٍ االدطاّ 6

 112 - 112 23/3 11/3 نس٠ قدّ مخاض١ٝ  ٚز٣ 7

 15 - 15 - 21/3  ٚز٣ نس٠ ايؿدّ باؾاَمل١ 8

 3 1 2 - 25/3  ٚز٣ اؾاَمل١ ؾ٢ اؾٛ ٚ 9

 222 1 221 - االياىل

 

 ايٓػاط ّ

 جد  اةػذلنني َٛجد ايتٓؿٝر

 االياىل طايب٘ طايك إىل َٔ

 51 35 16 - 8/10 ْد٠ٚ) لملا٠ اغس  غا٣ ( 1

 15/10 - 21 24 45 ( cْد٠ٚ )لٛج١ٝ جٔ ؾرلع  2

 9 6 3 - 25/10  ٚز٣ اةملًَٛات ايملا١َ بايه١ًٝ 3

 17 17 - - 13/11 ْد٠ٚ )ذنس٣ اْتؿازات انتٛبس ( 4

 51 32 19 - 10/12 ْد٠ٚ) االػاٖات  اؿدٜج١ ؾ٢ جالز ايط١ُٓ ( 5

 21 9 12 - 7/12 اةًتك٢ ايك٢ُ يًٓا ٣ ايجكاؾ٢ 6

 3 - 3 14/2 3/2 َطابك١ اؾكٌ َبا ز٠ طالب١ٝ 7

 33 11 22 - 11/3 غٓا٤( -ّٜٛ ثكاؾ٢ ؾ٢ٓ )غملس 8

 9 4 5 2/4 1/4 َٗسدإ ثكاؾ٢ به١ًٝ اال ا  9

 5 4 1 18/4 7/4 َطابك١ )َملا ةؿس اق٣ٛ ( 10

 5 4 1 18/4 14/4 ايدلْاَر ايتدزٜب٢ ٚايت٣ُٛٓ 11

 34 19 15 15/4 14/4  ٚز٠ ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ بايه١ًٝ 12

 283 165 118 - االياىل



 التقرير السنوى عن أنشطة وإنجازات كلية السراعة جامعة المنصورة

AGRFAC REP 2017-2018   | 60 

 

 ايٓػاط ّ

 جد  اةػذلنني َٛجد ايتٓؿٝر

 االياىل طايب٘ طايك إىل َٔ

 25 18 7 3/10 30/9 َٗسدإ اضتكباٍ ايمتال  اؾد  1

 7 - 7 - 18/10 َطابك١ ايًٝاق١ ايبد١ْٝ بني اضس نًٝات اؾاَمل١ 2

 ACT 19/10 - 11 20 31االضهٓدزٜ٘زس١ً  3

 ACT 22/10 - 140 200 340ْد٠ٚ )اجسف نًٝتو( ؾسٜل 4

 12 3 9 - 25/10 اةٗسدإ ايتبا ىل  به١ًٝ اال ا  5

 6 6 - 24/10 22/10  ٚز٣ اةملًَٛا ت ايملا١َ بني اضس نًٝات اؾاَمل١ 6

 4 - 4 31/10 29/10 بمتٛي١ ايػمتسْر  بني اضس نًٝات اؾاَمل١ 7

 18 9 9 - 1/11 اةٗسدإ ايتبا ىل به١ًٝ ضٝاس١ ٚؾٓا م 8

 50 ةةة ACT 11/11 13/11 50َٗسدإ زٜاق٢ ياليملا  ايؿػرل٠ ؾسٜل  9

 28 17 11 21/11 9/11 ة١ً لٛج١ٝ طب١ٝ بالغذلاى  َع ن١ًٝ ايؿٝدي١ ؾسٜل نٝإ 10

 32 20 12 - 13/11  ٚز٠ ل١ُٝٓ بػس١ٜ ؾسٜل بدا١ٜ لرل 11

 ACT 23/11 - 14 15 29ايؿّٝٛ ؾسٜلزس١ً  12

 ACT 29/11 - 20 6 26زس١ً ج١ًُٝ )َصزج١ ازلاى باالضهٓدز١ٜ( ؾسٜل  13

 12 8 4 8/2 4/2 ٚزغ١ ؾ١ٝٓ ؾسٜل نٝإ 14

 ACT 6/2 - 6 20 26زس١ً َملسض ايهتا  ؾسٜل  15

 2 - 2 15/2 11/2 َٗسدإ ثكاؾ٢ ؾ٢ٓ بملٓٛإ ايٛط١ٝٓ ٚاشل١ٜٛ اةؿس١ٜ 16

 31 12 19 7/3 5/3 اضبٛع زٜاق٢ ؾسٜل نٝإ 17

 ACT 8/3 - 15 8 23شٜاز٠  از اٜتاّ ايؿؿا ؾسٜل  18

 2 - 2 15/3 13/3  ٚز٣ غمتسْر يمتال  اضس اؾاَمل١ 19

 ACT  14/3 - 33 32 65اؿطني ؾسٜل -زس١ً َملسض ايصٖٛز 20

 3 2 1 20/3 18/3  ٚز٣ اةملًَٛات ايملا١َ يمتال  اضس اؾاَمل١ 21

 7 3 4 - 26/3 اةٗسدإ ايتبا ىل به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايؿٓا م 22

 35 23 12 - 4/4 شٜاز٠  از اٜتاّ ايؿؿا ؾسٜل بدا١ٜلرل 23

 ACT 7/4 12/4 12 19 31  َٗسدإ لسؾ٢ٗٝ ؾسٜل 24

 18 13 5 - 12/4 شٜاز٠  از اٜتاّ ايؿؿا ؾسٜل نٝإ 25

 H2O 15/4 - 29 21 50 لِٝ (2030ْد٠ٚ)َؿس اةطتكبٌ 26

 28 18 10 18/4 15/4 َٗسدإ لملسٜؿ٢ بؿسٜل بؿ١ُ 27

 Eat Right 17/4 - 5 10 15 اٜؿٓت ايّٝٛ ايؿش٢ االٍٚ 28

 Eat Right 18/4 - 26 28 54 ْد٠ٚ )سٝالو ٢ٖ اؾهازى( 29

 1020 533 487 - االياىل
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 ايٓػاط ّ

 جد  اةػذلنني َٛجد ايتٓؿٝر

 االياىل طايب٘ طايك إىل َٔ

 18 15 3 - 15/11 ٚزغ١ ؾٓاجات ؾػرل٠ 1

 How to be creative 4/3 - 60 130 190  ْد٠ٚ 2

 3 - 3 - 24/4  ٚز٣ اةملًَٛات ايمل١ًُٝ 3

 211 145 66 - االياىل

 

 ايٓػاط ّ

 جد  اةػذلنني َٛجد ايتٓؿٝر

 االياىل طايب٘ طايك إىل َٔ

 22 10 12 31/7 29/7 َملطهس لدزٜب٢ يملػس٠ اؾٛاي١ 1

 18 - 18 10/8 5/8 َملطهس يؿ١ 2

 30 16 14 24/10 20/10  ٚز٠ َطاجد قا٥د يتأٌٖٝ ايكٝا ات ايػباب١ٝ ٚاةػسؾني 3

 17 17 - - 13/11 ٚزغ١ يتدزٜك اةسغدات بايه١ًٝ 4

 21 8 13 23/11 21/11 َملطهس لدزٜب٢ اضتملدا  يًدٚز٠ ايهػؿ١ٝ 5

 13 5 8 30/11 24/11 27ٚاالزغا ١ٜ  35االغذلاى ؾ٢ ايدٚز٠ ايهػؿ١ٝ  6

7 

ايدٚز٠ االٚي١ٝ يًُملًَٛات االضاض١ٝ يتاٌٖٝ اؾٛاالت ج٢ً َطاع 

 قا٥د ٚسد٠

3/12 5/12 - 19 19 

 106 70 36 - 11/2 ْد٠ٚ) ا١ُٖٝ اؾٛاي١ ؾ٢ سٝا٠ ايؿس  ٚاجملتُع( 8

 5 - 5 24/3 22/3 ٚسد٠ ٚز٠ َطاجد قا٥د  9

 5 - 5 - 16/4 يكا٤ ايؿداق١ ايهػؿ٢ ايجا٢ْ 10

 256 145 111 - االياىل

 

 ايٓػاط ّ

 جد  اةػذلنني َٛجد ايتٓؿٝر

 االياىل طايب٘ طايك إىل َٔ

 1600 700 900 - 27/9 ّٜٛ لملازؾ٢ يًمتال  اؾد  باالْػمت١ ايمتالب١ٝ اةختًؿ١ 1

 21 12 9 10/12 1/10 لدزٜبات ايملٌُ اةطسس٢ 2

 13 8 5 18/10 16/10 ٚزغ١ ؾٔ لػه٢ًٝ 3

 13 7 6 - 11/12 ايملسض اةطسس٢) لًل اْطإ( 4

 17 14 3 - 10/2 ٚزغ١ ؾ٢ٓ لػه٢ًٝ 5

 27 12 15 21/4 4/2 بسٚؾات ايملٌُ اةطسس٢ 6

 20 10 10 - 22/4 ايملسض اةطسس٢ )االبٔ ايكاٍ ( 7

 1711 763 948 - االياىل
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 ايٓػاط ّ

 جد  اةػذلنني َٛجد ايتٓؿٝر

 طايب٘ طايك إىل َٔ

االيا

 ىل

 850 350 500 28/9 16/9 سؿٌ اضتكباٍ ايمتال  اؾد  1

 12 ةةة 12 12/10 9/10  ٚز٣ ايػمتسْر بايه١ًٝ 2

 81 27 54 - 29/10  ٚز٠ االضملاؾات االٚي١ٝ 3

 14 10 4 - 5/11 االضملاؾات االٚي١ٝ ٚز٠  4

 23 11 12 - 8/11 يكا٤ لٛج١ٝ طب١ٝ 5

6 

َطابك١ ايبشح االدتُاج٢ )ايػبا  اؾاَمل٢ ٚغبهات 

 ايتٛاؾٌ االدتُاج٢(

4/11 16/11 3 - 3 

 29 18 11 - 21/2 زس١ً اىل االضهٓدز١ٜ 7

 78 38 40 - 18/2  ٚز٠ االضملاؾات االٚي١ٝ 8

 71 38 33 - 5/4 زس١ً اىل زاع ايدل 9

 47 37 10 - 12/4 زس١ً اىل ايكاٖس٠ 10

 35 21 14 - 25/4 زس١ً اىل زاع ايدل 11

 1302 582 720 - االياىل
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 ايٓػاط ّ

جد  

 ايدلاَر

 ٔجد  اةطتؿٝدٜ

 د١ٗ ايؿسف اةبًؼ

 االياىل طايب٘ طايك

 ؼطني اْػمت١ + اؼا  طال  5535 222 1 221 9 ايسٜاق٢ايٓػاط  1

 25660 1711 763 948 7 ايٓػاط ايؿ٢ٓ 2

ؼطني أْػمت١ + اؼا  طال  + 

 لدَات لمل١ًُٝٝ

 - - 283 165 118 12 ايٓػاط ايجكاؾ٢ 3

 اؼا  طال  231 211 145 66 3 ايٓػاط ايمل٢ًُ ٚايتهٓٛيٛد٢ 4

 - - 1020 533 487 30 ْػاط األضس ايمتالب١ٝ 5

 ؼطني اْػمت١ + اؼا  طال  8771 1302 582 720 13 ايسسالتٚايٓػاط االدتُاج٢  6

 لدَات لمل١ًُٝٝ + ؼطني اْػمت١ 18353 256 145 111 10 ْػاط اؾٛاي١ ٚاـد١َ ايملا١َ 7

 - 58550 5005 2334 2671 84 االياىل

             

 

 د١ٗ ايتٌُٜٛ اةبًؼ االياىل طايب١ طايك ايبٝإ ّ

 ٢ادتُاجؾٓدٚم لهاؾٌ  7924.25 29 21 8 ايدزاض١ٝ تلطدٜد اةؿسٚؾا 1

 ٢ؾٓدٚم لهاؾٌ ادتُاج 12842.75 47 24 23 لطدٜد اةؿسؾات ايدزاض١ٝ 2

 ٢ؾٓدٚم لهاؾٌ ادتُاج 16395 60 35 25 لطدٜد اةؿسؾات ايدزاض١ٝ 3

 ٢ؾٓدٚم لهاؾٌ ادتُاج 8470.75 31 20 11 لطدٜد اةؿسؾات ايدزاض١ٝ 4

 ٢ادتُاجؾٓدٚم لهاؾٌ  45632.75 167 100 67 االياىل
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أقُٝت لالٍ  أضؿست َػازن١ ن١ًٝ ايصزاج١ ؾ٢ األْػمت١ ايمتالب١ٝ ٚاةطابكات ايت٢

جٔ سؿٍٛ ايهًٝة١ جًة٢ جةد٠ َسانةص َةٔ لةالٍ أبٓا٥ٗةا         2017/2018ايملاّ اؾاَمل٢ 

 -:ايمتال , ٢ٖٚ ج٢ً ايٓشٛ اةبني

 اةسنص فاٍ اةطابك١ ايٓػاط اةطت٣ٛ االضِ ّ

 ايجا٢ْ باضِ ٜاضس اْٝظ ابٛ االضملا  1

 زٜاق٢

 ٍٚأ ضبام طسٜل

 ٍٚأ دٛ ٚ ايسابع ضٗس طازم ابساِٖٝ ايػسقا٣ٚ 2

 ثا٢ْ دٛ ٚ ٍٚاأل لايد ٚيٝد ؾازٚم 3

 ثايت دٛ ٚ ٍٚاأل لايد فد٣ جبد ايؿتاا 4

 ثا٢ْ نُاٍ ادطاّ ايجا٢ْ َؿمتؿ٢ َدبٛىل جبد ايٓب٢ 5

 ايسابع  جُسٚايطٝد جمت١ٝ 6

 ادتُاج٢

 - طايك َجايٞ

 - طايب١ َجاي١ٝ ايجايح ٜازلني لايد ايطٝد قُد 7

 ٍٚاأل جبد اؿهِٝ ؾ٢ُٗ قُد 8

 ضس طالب١ٝأ

 ٍٚأ غمتسْر

 زابع يٝاق١ بد١ْٝ ٍٚاأل قُٛ  َؿمتؿ٢ جسؾإ 9

 ٍٚأ  ٚز٣ اةملًَٛات ايملا١َ ايجايح قُٛ  قُد طًملت سذاش٣ 10

 ٍٚأ  ٚز٣ اةملًَٛات ايملا١َ ايجايح  جا٤ قُد ايطٝد قُد 11

 ٍٚأ  ٚز٣ اةملًَٛات ايملا١َ ايجايح ٜازلني َملٛض ايطٝد ايبٓداز٣ 12

 ٍٚاأل ١َٓ اهلل قُد اةد 13

 ٢ؾٓ

 ايجايح بسلٛز١ٜ ايٓؿس

 ايجا٢ْ ْٛزإ ابساِٖٝ جتُإ 14

  بسلٛز١ٜ ايٓؿس

 (6مت )ابداع 

 ٍٚاأل

 ثا٢ْ

 ضابع َطسا - ايملسض اةطسس١ )لًل اْطإ( 15

 ٍٚأ متجٌٝ - قُد ؾسز 16

 ثايح الساز ايجايح جُس قُد ايؿدٜل 17

 غٗا ٠ قدٜس متجٌٝ ايجا٢ْ اَرل٠ قُٛ  ايػٓٗاب٢ 18

 غٗا ٠ قدٜس متجٌٝ ايجايح َرلْا قُد قُٛ  19

 غٗا ٠ قدٜس متجٌٝ جايحاي بهس ٜٛضـ قُٛ  20

 - ايملسض اةطسس٢ )االبٔ ايكاٍ ( 21

 ايدٜهٛز

 َالبظ

 ثايح

 ٍٚأ

 زابع غملس ثكاؾ٢ األٍٚ أزلا٤ جبد اؿهِٝ ضملد 22
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 ايملد  ايملاّ اؾاَمل٢

2012/2013 512 

2013/2014 541 

2014/2015 623 

2015/2016 795 

2016/2017 803 

2017/2018 839 

 

 

 

 

 

 ايملد  ايٓٛع

 444 ذنس

 395 أْج٢

 839 اياىل
 

 

 

 

 ايملد  ايدزد١

 559 َادطترل

 280  نتٛزاٙ

 839 اياىل
 

 

 

623 

795 803 
839 

300

400

500

600

700

800

900

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

0

100

200

300

400

500

600

700
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 أجدا  ايمتال  ايملاّ اؾاَمل٢
ٚاؾدٕٚ 

 لسهٕٛ

2013/2014 134 2 

2014/2015 111 1 

2015/2016 85 14 

2016/2017 101 36 

2017/2018 86 2 

 

 

 

 

 

 ايملد  ايٓٛع

 41 ذنس

 45 أْج٢

 86 اياىل
 

 

 

 

 ايملد  ايدزد١

 42 َادطترل

 44  نتٛزاٙ

 86 اياىل
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 ايدٚي١

 ايدزاضات ايملًٝاَسس١ً 

 إياىل جاّ

  نتٛزاٙ َادطترل  بًّٛ اإلياىل

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

 16 7 9 1 2 6 7 0 0 يٝبٝا

 7 0 7 0 1 0 6 0 0 ضٛزٜا

 2 0 2 0 0 0 2 0 0 ايملسام

 1 0 1 0 1 0 0 0 0 ايُٝٔ

 1 0 1 0 0 0 1 0  ايطٛ إ

 1 0 1 0 0 0 1 0 0 األز ٕ

 28 7 21 1 4 6 17 0 0 االياىل

 28 28 5 23 0 االياىل ايملاّ

  

 ايملد  ايملاّ اؾاَمل٢

2013/2014 76 

2014/2015 72 

2015/2016 40 

2016/2017 27 

2017/2018 28 

 

 

  نتٛزاٙ َادطترل

41 27 

68 

 

 

  نتٛزاٙ َادطترل

54 44 

98 
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2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 َٔ اـازز َٔ ايدالٌ َٔ اـازز َٔ ايدالٌ َٔ اـازز َٔ ايدالٌ
8 787 7 796 9 830 

 

 

 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 َٔ اـازز َٔ ايدالٌ َٔ اـازز َٔ ايدالٌ َٔ اـازز َٔ ايدالٌ
6 95 8 116 10 76 
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  نتٛزاٙ َادطترل

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

* ** * ** * ** * ** * ** * ** 

119 53 49 29 369 329 65 25 25 13 172 150 
45% 59% 89% 39% 52% 87% 

 ٖرا ايملاّ جد  اةطذًني* 

 جد  ايرٜٔ اْتٗٛا َِٓٗ َٔ زضا٥ًِٗ ؾ٢ َٛاجٝدٖا** 

 

 

 

 اةدزضني اةطاجدٜٔ اةملٝدٜٔ

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

* ** * ** * ** * ** * ** * ** 

9 0 6 6 9 9 8 0 4 3 7 6 
0 100% 100% 0 75% 86% 

 ٖرا ايملاّ جد  اةطذًني* 

 جد  ايرٜٔ اْتٗٛا َِٓٗ َٔ زضا٥ًِٗ ؾ٢ َٛاجٝدٖا** 
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G ٌايملًُٝةتني  إلةاا  ؾة٢  األضاضة١ٝ  ٚأ الٗةا  ايهًٝة١  قًةك  اةهتبة١  متج 

 .ٚايبشج١ٝ ايتمل١ًُٝٝ

G  ِإَةةدا  اةهتبةة١ باؿةةدٜح َةةٔ ايهتةةك ٚايةةدٚزٜات ايملسبٝةة١      ٜةةت

 .ٚاألدٓب١ٝ ؾ٢ اجملاالت ايمل١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ

G  ايمتال   الٌ اةهتب١ الطالعلٛؾرل اةٓاخ اةٓاضك. 

G لطذٌٝ االضتملازات ايدال١ًٝ ٚاـازد١ٝ. 

G  ٚايدٚزٜات ٚايسضا٥ٌ ايمل١ًُٝلؿٓٝـ ٚؾٗسض١ ايهتك. 

G لطذٌٝ بٝاْات اةٛا  اةمتبٛج١ ٚغرل اةمتبٛج١ ج٢ً غبه١ اؾاَمل١. 

G         إ لاٍ اةسادع ٚايهتك ٚاألعاخ اةٛدٛ ٠ باةهتب١ ج٢ً قاجد٠ بٝاْةات َهتبةات اؾاَملة١ يتطةٌٗٝ جًُٝة١ ايبشةح جًة٢

 .اإلْذلْتايمتال  ٚايباسجني َٔ لالٍ 

 

خؿؿ١ اةٝصا١ْٝ اة

 (6/2يًُهتب١ )بٓد 

 اةٓؿسف َٔ بٓد ألس

اةٓؿسف ايؿمل٢ً 

 ج٢ً غسا٤ ايهتك

 جد  ايهتك اةػذلاٙ

ؾٓدٚم لدَات 

 لمل١ًُٝٝ

ؾٓدٚم عٛخ 

 ٚ زاضات

 األدٓب١ٝ ايملسب١ٝ ألس٣

14480 0 0 0 14480 130 8 
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 اةٛا  ايطُمل١ٝ ٚايبؿس١ٜ ايسضا٥ٌ ايمل١ًُٝ

 ٖداٜا أدٓب١ٝ جسب١ٝ

  نتٛزاٙ َادطترل
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 ادتب٢ جسب٢ ادتب٢ جسب٢

اةكاف ؾ٢ 

2017/2018 

130 8 173 0 10 60 2 50 0 0 0 0 

 0 0 0 0 1015 131 1614 188 60 522 8979 15715 ايملد  ايه٢ً

 

 ايتؿٜٛس َتٛضو اةطتملرلٜٔ َتٛضو اةذل  ٜٔ اةكاجد قاجات اةمتايمل١ اـد١َ

 1300 ) ال٢ً+لازد٢( 300 10000 92 2 ايملد 

 

 اةٛضٛجات  ٚا٥س اةملازف ايكٛاَٝظ اةطتخًؿات ايهػاؾات قٛا٥ِ بملٓاٜٚٔ ايهتك اـد١َ

 4 0 141 0 0 83 ايملد 
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 سسن١ االضتملاز٠  الٌ اةهتب١

 جد  اةطتملرلٜٔ ايؿ١٦

 0 ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 2000 طال 

 1000  زاضات جًٝا

 15043 َٔ اؾاَمل١

 0 َٔ اـازز

 18043 اياىل

  

  

 

 سسن١ االضتملاز٠ لازز اةهتب١

 جد  اةطتملرلٜٔ ايؿ١٦

 200 ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 65 طال 

 100  زاضات جًٝا

 365 اياىل

 

 

 طباج١ ْطخ أضمتٛاْات ٢اةطل ايك٥ٛ ايبشح ؾ٢ غبه١ اإلْذلْت اؿاي١

 0 0 0 ) جد  اةطتخدَني ( 1150 ايملد 

 

 ايملد  اةؤٌٖ

 3 جاىل

 3 َتٛضو

 2 لدَات َملا١ْٚ

 8 اياىل

 

 

 

 جد  اةػازنني ايتازٜخ اةهإ اضِ ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ

 1 5/4/2018 اةهتب١ اةسنص١ٜ ORC IDاضتخداّ 
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H ألعةاخ ايتة٢   ٜتِ ٚقةع ًَخؿةات ا  ٚ  ,غٗسٜا ايملًّٛ ايصزاج١ٝ لؿدز ف١ً

 ٢ج٢ً قاجد٠ بٝاْات اجملالت ايملًُٝة١ جًة٢ اةٛقةع اإليهذلْٚة    لٓػس باجمل١ً 

 ؾاَمل١ اةٓؿٛز٠.
H       ٕلؿدز اجمل١ً ؾ٢ أجدا  َٓؿؿ١ً َتخؿؿة١ َتٛاؾكة١ َةع لكطةِٝ ايًذةا

 ايمل١ًُٝ يًشؿٍٛ ج٢ً لكِٝٝ أج٢ً يألعاخ يؿا٥د٠ ايطا ٠ ايباسجني.
H   لٓػس اجمل١ً األعاخ ايمل١ًُٝ األؾ١ًٝ ٚايدزاضات اةسدمل١ٝ يف ضبع فةالت

 يًتخؿؿات اةختًؿ١. 

 

H      فًةدات َتخؿؿة١ َتٛاؾكة١ َةع لكٝةِٝ ايًذةإ        7  لمتٜٛس اجمل١ً َٔ ف١ً ايملًّٛ ايصزاجٝة١ إىل فًة١ لؿةدز ؾة٢

 . Impact Factorايمل١ًُٝ يًشؿٍٛ ج٢ً لكِٝٝ أج٢ً يألعاخ

H إقاؾ١ ١٦ٖٝ اضتػاز١ٜ يهٌ ؽؿـ لكِ بملض اـدلات ٚايملًُا٤ األداْك ٚنريو بملض أجكا٤ ايًذإ ايمل١ًُٝ  . 
H .ٌإ لاٍ األجدا  ج٢ً اةٛقع اـاف مبػسٚع اةطتكب 
H ايهذلْٚٝا ٚؼهُٝٗا األعاخ الضتكباٍ اإلْذلْت غبه١ ج٢ً يًُذ١ً َٛقع إْػا٤. 

H  االقتباع بسْاَرلمتبٝل Turnitin األعاخ اةكبٛي١ يًٓػس باجمل١ً. ج٢ً 

 

 ايسقِ ايدٚىل زقِ اإلٜداع اضِ اجمل١ً ّ

1 

J .of Agricultural  Chemistry and Biotechnology,  

Mansoura University 

 ايهُٝٝا٤ ايصزاج١ٝ ٚايتهٓٛيٛدٝا اؿ١ٜٛٝ

18166 ISSN 2090-3626 

2 
J .of Agricultural Economics and Social Sciences , 

Mansoura University 

 االقتؿا  ايصزاجٞ ٚايملًّٛ االدتُاج١ٝ

18165 ISSN 2090-3634 

3 J .of Animal and Poultry Production , Mansoura University 

 اإلْتاز اؿٝٛا٢ْ ٚايدٚادٔ

18164 ISSN 2090-3642 

4 J .of Food and Dairy Sciences , Mansoura University 

 ايؿٓاجات ايػرا١ٝ٥ ٚاأليبإ

18163 ISSN 2090-3650 

5 J .of plant Protection and Pathology , Mansoura University 

 ٚقا١ٜ ٚأَساض ايٓبات

18162 ISSN 2090-3677 

6 J .of plant Production, Mansoura University 

 اإلْتاز ايٓبال٢

18161 ISSN 2090-3669 

7 
J .of Soil Sciences and Agricultural Engineering ,  

Mansoura University 

 جًّٛ األزاق٢ ٚاشلٓدض١ ايصزاج١ٝ

18160 ISSN 2090-3685 
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 جد  األعاخ اةٓػٛز٠ ض١ٓ ايٓػس

 األعاخ اةٓػٛز٠

 َٔ لازز َؿس َٔ  الٌ َؿس

2015 699 680 19 

2016 683 668 15 

2017 698 691 7 

2018 149 145 4 

 .1/5/2018ست٢ لازٜخ  2018** إسؿا١ٝ٥ األعاخ اةٓػٛز٠ جاّ 
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ْٛجا َٔ أْٛاع ايٓػاط اةكؿٛ  ٚاةخمتو يف أٟ َؤضط١, سٝح ٜملٌُ جًةٞ   ايتدزٜك

 إنطا  ايملاًَني بٗا فُٛج١ َٔ اـدلات بٗدف ؼطني أ ا٤ نٌ َِٓٗ . 

إسةداخ لػةٝرلات يف اةتةدزبني َةٔ ْاسٝة١      ٖٛ ْػاط كمتو ٜٗةدف إيةٞ    ؾايتدزٜك

َملًَٛالِٗ, َٚملازؾِٗ, َٚٗازالِٗ, ٚضًٛنٝالِٗ مبا هملًةِٗ َتكةٓني إل ا٤ أجُةاشلِ    

 بهؿا١ٜ ٚاْتاد١ٝ َسلؿمل١.

َٓٗةةةا إٔ ٜهةةةٕٛ ايتةةةدزٜك ٖا ؾةةةا ٜٚتُٝةةةص      ٚيًتةةةدزٜك فُٛجةةة١ َةةةٔ اةبةةةا     

ايٛظٝؿ١ٝ, َٚتُٝصا بايتدزز يف لكدِٜ اةةا ٠ ايتدزٜبٝة١,   باالضتُساز١ٜ, ٚايػُٛي١ٝ عٝح ٜػٌُ يٝع اجملُٛجات ٚاةطتٜٛات 

 ٚإٔ ٜهٔ ٚاقملٝا, ٜٚتُٝص بايتمتٜٛس اةطتُس يف اةا ٠ ٚاألضًٛ .

  :رٙذف اٌٛدذح ئىل رمذيُ خذِبد اٌزذريت ٌٍفئبد املظزٙذفخ داخً ٚخبرط اٌىٍيخ ِٓ خالي

l  اجملاالت اةختًؿ١ؼدٜد االستٝادات ايتدزٜب١ٝ يًمتال  ٚاـسهني َٔ ايه١ًٝ ؾ٢. 

l ؼدٜد االستٝادات ايتدزٜب١ٝ ألجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚملاِْٚٝٗ ؾ٢ اجملاالت اةختًؿ١. 

l ؼدٜد االستٝادات ايتدزٜب١ٝ ي١٦ًٝٗ اإل از١ٜ ٚايؿ١ٝٓ بايه١ًٝ ؾ٢ اجملاالت اةختًؿ١ . 

l دزاض٢لكدِٜ لمت١ لدزٜب١ٝ َكذلس١ ةختًـ ايؿ٦ات اةطتٗدؾ١ َٔ ايه١ًٝ َع بدا١ٜ ايملاّ اي . 

l ايتٓطٝل ٚاإلغساف ٚلكِٝٝ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ايت٢ لكّٛ بٗا ايه١ًٝ ةختًـ اةطتٗدؾني. 

l       لٛثٝل ٚلكِٝٝ ايدلاَر ايتدزٜب١ٝ ايت٢ لكدَٗا اشل٦ٝات ٚاةػسٚجات اةختًؿ١ َٔ  الةٌ ٚلةازز ايهًٝة١ يًطةا ٠ أجكةا٤

 . ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚملاِْٚٝٗ ٚاشل١٦ٝ اإل از١ٜ ٚنرا ايمتال 

l َع إ از٠ غ٦ٕٛ ايمتال  بايه١ًٝ ؾ٢ ؽمتٝو ٚلٓؿٝر َٚتابمل١ جًُٝات لدزٜك ايمتال  َٔ لالٍ ايتٓطٝل :- 

 .سؿس ايمتال  اةؤًٖني يًتدزٜك ٚػٗٝص بٝاْالِٗ ٚضرللِٗ ايرال١ٝ -

  . بٓا٤ قاجد٠ بٝاْات ايتدزٜك اةٝدا٢ْ -

 (.اإلجالٕ جٔ ؾسف ايتدزٜك اةتاس١ )بايتٓطٝل َع دٗات ايتدزٜك -

 . يمتال  ج٢ً دٗات ايتدزٜكلٓطٝل لٛشٜع ا -

 .لٓطٝل اإلغساف ٚاةتابمل١ اةٝدا١ْٝ -

 .لكِٝٝ أ ا٤ ايمتال  ٚايتدزٜك -

l إؾداز ايٓػسات ٚاأل ي١ ايت٢ َٔ غاْٗا إٔ لطاجد ج٢ً ايتملسٜـ غدَات ٚإَهاْٝات ايٛسد٠ اةختًؿ١. 

l ؾ٢ لملدٌٜ ايًٛا٥ل اـاؾ١ بتدزٜك ايمتال  بايتٓطٝل َع إ از٠ غ٦ٕٛ ايمتال  مبا ىدّ ايمل١ًُٝ ايتمل١ًُٝٝ االغذلاى . 
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 اٌزذريت ػٕذ رٕفيذ ثزٔبِظ رذريجِٝٙبَ ٚدذح 

l      ايتةدزٜظ َٚملةاِْٚٝٗ, اإل ازٜةٕٛ,   ٚقع لمت١ ايتدزٜك ايط١ٜٛٓ يًدلاَر ايتدزٜب١ٝ يًؿ٦ةات اةطةتٗدؾ١ )أجكةا٤ ٦ٖٝة١ 

جًةٞ  زاضة١ االستٝادةات ايتدزٜبٝة١ ايةيت لٗةدف إيةٞ زؾةع َطةتٟٛ ٚنؿةا٠٤ ايؿ٦ةات             ايملإًَٛ ٚايمتال  بايهًٝة١( بٓةا٤ّ  

 اةختًؿ١.

l .ؼدٜد ايؿذلات ايص١َٝٓ اةال١ُ٥ سطك طبٝمل١ ايؿ٦ات اةطتٗدؾ١ يًتدزٜك ٚؼدٜد َهإ إقا١َ ايدلاَر ايتدزٜب١ٝ 

l ت اةطتٗدؾ١ يًدلْاَر ايتدزٜيب اةكذلا إلزضاٍ ايذلغٝشات اةٓاضب١.كاطب١ ايؿ٦ا 

l َٛةٔ   ٣َتابمل١ ايذلغٝشات ٚايتأند َٔ إٔ ايذلغٝشات َال١ُ٥ شلدف ايدلْاَر ايتدزٜيب اةكذلا يتشكٝل االضتؿا ٠ ايكؿ

 ذيو ايدلْاَر. 

l ٍٚيًدلْاَر. ايتأند َٔ إجدا  اةا ٠ ايتدزٜب١ٝ يتٛشٜملٗا جًٞ اةتدزبني يف ايّٝٛ األ 

l .َتابمل١ لٓؿٝر ايدلْاَر ايتدزٜيب ٚايملٌُ جًٞ سٌ اةملٛقات اييت لملذلض ضبٌ لٓؿٝرٙ جٔ طسٜل َٓطل ايدلْاَر 

l .َتابمل١ إؾداز غٗا ات ادتٝاش بساَر ايتدزٜك 

l .َتابمل١ لكِٝٝ ايدلاَر ايتدزٜب١ٝ ٚإجدا  ايتكازٜس اـاؾ١ بريو 

l  ايتؿةشٝش١ٝ ايةيت َةٔ غةأْٗا َساجةا٠ َملٛقةات ايدلْةاَر ايةيت   لٓؿٝةرٙ          لكِٜٛ ايدلاَر ايتدزٜب١ٝ ٚاؽاذ اإلدسا٤ات

 ٚايملٌُ جًٞ سٌ لًو اةملٛقات أٚ اؿد َٓٗا جٓد لٓؿٝر ايدلاَر اةطتكب١ًٝ.
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 «األٚرٛوبد ثبطزخذاَ اٌذذائك رٕظيك» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات( 5) ايدلْاَر لالٍ ايتدزٜك ضاجات جد  ,19/7/2017 إىل 9/7 َٔايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 . ايه١ًٝ ٚلسه٢ طال  َٔ َتدز ( 31) ايتدزٜب٢ ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 ٚايص١ٜٓ اـكس قطِ  - قاضِ َهسّ قُٛ /   - سذاش٣ ايملاٍ جبد أةد/   :اةدزبٕٛ

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  :  ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٜٗدف

K ايتٓطٝل ؾ٢ اةؤثس٠ ايملٛاٌَ - اةطاس١ لٓطٝل أضظ - اةطاسات لٓطٝل ْعِ - اؿدا٥ل ٚلٓطٝل لؿُِٝ ؾ٢ َكد١َ 

K ِٖايص١ٜٓ يٓبالات ايٓبال١ٝ اجملاَٝع أ Soft Scape - ايتؿُِٝ ؾ٢ اإلْػا١ٝ٥ ايملٓاؾس - ايٓبال١ٝ ايملٓاؾس اضتخداَات 

K ِاشلٓدض٢ ايسض AutoCAD 2D - ٌاةختًؿ١ ايتؿُُٝات إْػا٤ َساس 

 

 «اٌزٜ شجىبد» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .لدزٜب١ٝ أٜاّ 6 ايدلْاَر َد٠ ّ,10/8/2017 إىل 30/7 َٔايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .ايه١ًٝ لسه٢ 9 ٚ طايك 28 َتدز ( 37) ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 ٚايص١ٜٓ اـكس بكطِ َدزع - قاضِ َهسّ قُٛ /  : اةدز 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K ايس٣ غبهات لؿُِٝ جٓد َساجالٗا ايٛادك االجتبازات. 

K (ايتٓكٝو) اؿدٜح ايس٣ أْع١ُ َهْٛات - اـسا٥و ٚجٌُ ايٓعاّ ؽمتٝو 

K  االقتؿا ٣ ايكمتس ٚسطا  اةٛاضرل أقمتاز التٝاز - بايٓعاّ االستهاى ؾٛاقد - يًٓبالات اةا١ٝ٥ االستٝادات سطا 

K اةكخ١ قدز٠ ٚلملٝني التٝاز - ايػبه١ كمتو ج٢ً ٚلأثرلٖا ايس٣ ددٚي١. 

K ايٓعاّ َكاٜط١ - بايتٓكٝو ايس٣ ْعاّ يتؿُِٝ منٛذز  زاض١ 
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 «GAP-GMP-GHP» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات( 6) ةد٠ ٚاسد لدزٜب٢ ّٜٛ ايدلْاَر َٚد٠ 20/8/2017ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .لسٜر 10 ٚ طايك 23 َتدز ( 33) ايتدزٜب٢ ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 ايػرا١ٝ٥ ايؿٓاجات بكطِ َطاجد أضتاذ - اؾُاٍ زاْٝا/  : اةدز 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K ايػرا٤ ٚأَإ دٛ ٠ يتٛنٝد أضاض٢ نُتمتًك اؾٝد٠ ايتؿٓٝمل١ٝ اةُازضات أ١ُٖٝ. 

K اؾٝد٠ ايتؿٓٝمل١ٝ اةُازضات بٗا لٗتِ ايت٢ اؾٛاْك. 

K ايتمتٗرل ٚ ايتٓعٝـ جًُٝات. 

K ٚايكٛازض اؿػسات َكا١َٚ. 

K ايتذاز١ٜ ايملال١َ بٝاْات. 

K ايتداٍٚ ٚست٢ االضتالّ جًُٝات َٔ بدا١ٜ ايػرا٤  ٚز٠ ج٢ً اؾٝد٠ ايتؿٓٝمل١ٝ اةُازضات. 

 «األٚرٛوبد ثبطزخذاَ اٌذذائك رٕظيك» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات( 5) ايتدزٜك ضاجات جد  ,24/8/2017 إىل 15 َٔايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 . لسٜر 8 ٚ طايك 16 َٔ َتدز ( 24) ايتدزٜب٢ ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 ش١ٜٓ ْبالات ؽؿـ ٚايص١ٜٓ اـكس قطِ - قاضِ َهسّ قُٛ /   - سذاش٣ ايملاٍ جبد أةد/   :اةدزبٕٛ

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K اؿدا٥ل ٚلٓطٝل لؿُِٝ ؾ٢ َكد١َ 

K ِاةطاس١ لٓطٝل أضظ - اةطاسات لٓطٝل ْع 

K ٌَايتٓطٝل ؾ٢ اةؤثس٠ ايملٛا 

K ِٖايص١ٜٓ يٓبالات ايٓبال١ٝ اجملاَٝع أ Soft Scape 

K ايٓبال١ٝ ايملٓاؾس اضتخداَات  

K ايتؿُِٝ ؾ٢ اإلْػا١ٝ٥ ايملٓاؾس 

K ِاشلٓدض٢ ايسض AutoCAD 2D  

K ٌاةختًؿ١ ايتؿُُٝات إْػا٤ َساس 
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 «Bioinformatics اٌذيٛيخ املؼٍِٛبريخ» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات( 8) ايتدزٜك ضاجات جد  ٚاسد, ّٜٛ ايتدزٜب٢ ايدلْاَر َٚد٠ 7/9/2017ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .ٚايملًّٛ ايصزاج١ نًٝت٢ َٔ لسٜر 13ٚ طال  6 َتدز ( 19) ايتدزٜب٢ ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 به١ًٝ ٚاؾ١َٝٛٓٝ اؿ١ٜٛٝ اةملًَٛال١ٝ لدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ايٛزاث١ قطِ ٚز٥ٝظ أضتاذ - ايصٖرل٣ َٓؿٛز أةد/  .أ: اةدز 

 ايصقاشٜل داَمل١ ايصزاج١

 بايه١ًٝ ايٛزاث١ بكطِ َطاجد أضتاذ - ايملصٜص جبد سطٔ قُد/  .ّ.أ: ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K يو؟ لكدَ٘ إٔ ةهٔ اير٣ َٚا اؿ١ٜٛٝ اةملًَٛال١ٝ َا٢ٖ What Bioinformatics can do for you 

K أعاثٓا ؾ٢ اؿ١ٜٛٝ اةملًَٛال١ٝ اضتخداَات ؼدٜد 

K اؿ١ٜٛٝ اةملًَٛال١ٝ ؾ٢ ايبٝٛيٛد٢ ايتتابع اضتخداَات ؼدٜد 

K ؾ٢ اةتكدّ ايبشح إدسا٤ PubMed/Medline 

K االٖتُاّ ذات اؾٝٓات جٔ ايبشح 

 

 «ربيُ اٌزيبي ثزٔبِظ ثبطزخذاَ اٌذذائك رٕظيك» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاج١( 12) ايتدزٜك ضاجات جد  ,13/9/2017-12 َٔايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .ايه١ًٝ ٚلسه٢ طال  َٔ َتدز ( 17) ايتدزٜب٢ ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 ٚايص١ٜٓ اـكس قطِ - قاضِ َهسّ قُٛ /  : اةدز 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K ايدلْاَر لٓؿٝك. 

K ايس٥ٝط١ٝ ايكا١ُ٥/  ايدلْاَر إجدا ات/  اةطتخدّ ٚاد١ٗ ج٢ً ايتملسف. 

K ًَٚشكالٗا ايمتسم/  اةطاس١ َٓطٛ / اةٓػآت قا١ُ٥. 

K ٍٚأْٛاجٗا اةا١ٝ٥ اةطمتشات/ ضهٝك ايطٛؾت ًَٚشكات أجُا. 

K ؾدٜٛ ؾٛز٠ ؾ٢ يًُػسٚع ٚادساز أبملا  َٔ ايدلْاَر ًَشكات. 
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 اٌضبٔٝ املظزٜٛ« Bioinformatics اٌذيٛيخ املؼٍِٛبريخ» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات( 8) ايتدزٜك ضاجات جد  ّ,14/9/2017ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .ٚايملًّٛ ايصزاج١ نًٝت٢ َٔ لسٜر 13ٚ طال  5 َتدز ( 18) ايتدزٜب٢ ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 به١ًٝ ٚاؾ١َٝٛٓٝ اؿ١ٜٛٝ اةملًَٛال١ٝ لدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ايٛزاث١ قطِ ٚز٥ٝظ أضتاذ - ايصٖرل٣ َٓؿٛز أةد/  .أ: اةدز 

 ايصقاشٜل داَمل١ ايصزاج١

 ايٛزاث١ بكطِ اةطاجد األضتاذ - جبدايملصٜص سطٔ قُد/  .ّ.أ: ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K ٚقًًٝا جاةًٝا ايتتابملات لٛاش٣ باضتخداّ اؾٝٓات ؼدٜد. 

K ٚاسد٠ ْٝٛنًٝٛلٝد٠ َطت٣ٛ ج٢ً ايمتؿس١ٜ ايتػرلات جٔ ايهػـ. 

K االٖتُاّ ذات اؾٝٓات ج٢ً ايملجٛز - اؾٝٓات بٓو ؾ٢ اةتكدّ ايبشح إدسا٤. 

K قد  اؾذلاق٢ ؼًٌٝ إدسا٤. 

K ُِٝاةتخؿؿ١ ايبا ٥ات لؿ. 

 

 اٌضبٌش املظزٜٛ« Bioinformatics اٌذيٛيخ املؼٍِٛبريخ» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات( 8) ايتدزٜك ضاجات جد  ّ,20/9/2017ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .ٚايملًّٛ ايصزاج١ نًٝت٢ َٔ لسٜر 12ٚ طال  2 َتدز ( 14) ايتدزٜب٢ ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 به١ًٝ ٚاؾ١َٝٛٓٝ اؿ١ٜٛٝ اةملًَٛال١ٝ لدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ايٛزاث١ قطِ ٚز٥ٝظ أضتاذ - ايصٖرل٣ َٓؿٛز أةد/  .أ: اةدز 

 ايصقاشٜل داَمل١ ايصزاج١

 ايٛزاث١ بكطِ اةطاجد األضتاذ - جبدايملصٜص سطٔ قُد/  .ّ.أ: ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K اي٣ٚٛٓ اؿُض لهٜٛٔ ؼًٌٝ - اةتطًطٌ ايبًُس٠ لؿاجٌ لهٓٝهات 

K ًٌٝبدلْاَر اي٣ٚٛٓ اؿُض لطًطٌ ؼ Gene Mark 

K بسْاَر اي٣ٚٛٓ اؿُض لطًطٌ ًٌٝؼ Genome Scan 
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 «77111 أيشٚ اٌغذاء طالِخ ئدارح ٔظبَ» ٝاٌربٔبِظ اٌزذريج

 ( ضاجات.6جد  ضاجات ايتدزٜك ), 28/9/2017ٚايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .لسٜر 14ٚ ايكط 21 ( َتدز 35سكس ايدلْاَر ايتدزٜيب )ايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 االيبإ كطِاألضتاذ ب -ايػازٚ   قُٛ  ٚيٝد / : أ.اةدز 

 ٚايص١ٜٓ اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 .ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس

لُٓٝة١ َملةازف َٚٗةازات اةتةدزبني      ٜٗدف ٖرا ايدلْةاَر بؿةٛز٠ ز٥ٝطة١ٝ إىل   

 ؾُٝا ٜتؿٌ بة:

K ًَِٝؿاِٖٝ ايػرا٤ ايط Safe Food  

K أْٛاع اةخاطس Hazards اييت ٜتملسض شلا ايػرا٤. 

K ِٚضا٥ٌ ايتشه Control Measures اةخاطس ٢ؾ. 

K ّْعا ISO 22000 نُٓٛذز يًُٓٗر اةتهاٌَ يكُإ ضال١َ ايػرا٤. 

K ّاشل٦ٝات ٚاةؤضطات اييت هك إٔ لكّٛ بتمتبٝل ْعا  ISO 2200  

K َّهْٛات ْعا ISO 22000 ٚنٝؿ١ٝ لمتبٝكٗا يكُإ ضال١َ اةٓتذات ايػرا١ٝ٥. 

 اٌزاثغ املظزٜٛ« Bioinformatics اٌذيٛيخ املؼٍِٛبريخ» ثزٔبِظ

 .ضاجات( 8) ايتدزٜك ضاجات ٚجد  ّ,12/10/2017ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 . ٚايملًّٛ ايصزاج١ نًٝت٢ َٔ لسٜر14 ٚ طايك 1 َتدز ( 15) ايتدزٜب٢ ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 به١ًٝ ٚاؾ١َٝٛٓٝ اؿ١ٜٛٝ اةملًَٛال١ٝ لدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ايٛزاث١ قطِ ٚز٥ٝظ أضتاذ -ايصٖرل٣ َٓؿٛز أةد/  .أ: اةدز 

 ايصقاشٜل داَمل١ ايصزاج١

 ايٛزاث١ بكطِ اةطاجد األضتاذ - َٛض٢ جبدايملصٜص سطٔ قُد/  .ّ.أ: ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K اةتطًطٌ ايبًُس٠ لؿاجٌ لهٓٝهات. 

K ًٌٝاي٣ٚٛٓ اؿُض لهٜٛٔ ؼ. 

K ًٌٝبدلْاَر اي٣ٚٛٓ اؿُض لطًطٌ ؼ Gene Mark 

K ًٌٝبسْاَر اي٣ٚٛٓ اؿُض لطًطٌ ؼ Genome Scan 
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 Food safety اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات( 8) ايتدزٜك ضاجات ٚجد  ّ,12/10/2017ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .األغر١ٜ فاٍ ؾ٢ يًملٌُ يتأًِٖٝٗ لسٜر 7 ٚ طايك 16 َتدز ( 23) ايتدزٜب٢ ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 األيبإ قطِ -  زٜٚؼ زلرل قُد/  .ّ.أ - - ايػرا١ٝ٥ ايؿٓاجات قطِ - اؾُاٍ زاْٝا/  .أ :اةدزبٕٛ

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K اآلَٔ ايػرا٤ - ايػرا٤ ضال١َ. 

K اؾٝد٠ ايؿش١ٝ اةُازضات - ايػرا٤ طسٜل جٔ اةٓكٛي١ األَساض. 

K اآلَٔ ايػرا٤ َؿا ز. 

K ايػرا٤ دٛ ٠ أْع١ُ. 

K ّاؿسد١ ايتشهِ ْٚكاط اةخاطس ؼًٌٝ ْعا ISO. 

 

 خبِضاٌ املظزٜٛ(  Bioinformaticsاٌذيٛيخ املؼٍِٛبريخ) اٌربٔبِظ اٌزذريجي

 ( ضاجات.8جد  ضاجات ايتدزٜك )ّ, 19/10/2017ٚايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .ٚن١ًٝ ايملًّٛ ايه١ًٝ َٔ لسٜر10ٚ  َٔ ايه١ًٝ يكاط 3( َتدز  13سكس ايدلْاَر ايتدزٜيب )ايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

أضتاذ ٚز٥ٝظ قطِ ايٛزاث١ َٚدٜس ٚسد٠ لدزٜك اةملًَٛال١ٝ اؿ١ٜٛٝ ٚاؾ١َٝٛٓٝ به١ًٝ  - ايصٖرل٣ َٓؿٛز أةد: أ. / اةدز 

 ايصزاج١ داَمل١ ايصقاشٜل

 ايٛزاث١ بكطِ األضتاذ اةطاجد - َٛض٢ جبدايملصٜصقُد سطٔ  / : أ.ّ.َٓطل ايدلْاَر

 بة:ل١ُٝٓ َملازف َٚٗازات اةتدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ  ٜٗدف ٖرا ايدلْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إىل

K .ايتكدٜس باضتخداّ طسٜك١ لٛاشٟ ايتتبملات احمل١ًٝ ٚ ايملاة١ٝ 

K .ْعس١ٜ لٛاشٟ ايتتابملات ٚ لمتبٝكالٗا 

K .طسٜك١ إةبٛع طسٜك١ اليٝني يتٛاشٟ ايتتبملات 

K  بسفٝات َٛقعSMS    اةتٓٛج١ اةطتخد١َ يف ؼًٌٝ لتبملاتDNA 
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 «أِزاض اٌذٚاعٓ» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 ( ضاجات.4جد  ضاجات ايتدزٜك )ّ, ٚ 2/11/2017ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .ايه١ًٝ َٔ لسٜر 6 ٚايه١ًٝ   َتدز  َٔ طال 2َِٓٗ  8جد   سكس ايدلْاَر ايتدزٜيبايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 إْتاز ايدٚادٔكطِ األضتاذ اةطاجد ب -اؾٛدس٣  ضًُٝإ زأؾت :  / قُداةدز 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

االَةةساض  -األَساض ايؿرلٚضة١ٝ  لُٓٝة١ َملةةازف َٚٗةازات اةتةدزبني ؾُٝةا ٜتؿةٌ بة       ٜٗةدف ٖةرا ايدلْةاَر بؿةٛز٠ ز٥ٝطة١ٝ إىل     

 أِٖ اةكا ات اؿ١ٜٛٝ. -طسم ايؿشـ  -أَساض ض٤ٛ ايتػر١ٜ  -االَساض ايمتؿ١ًٝٝ  -ايبهترل١ٜ 

 «ثبطزخذاَ االٚرٛوبد رٕظيك اٌذذائك» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 ( ضاجات.5د  ضاجات ايتدزٜك )ّ, ٚج16/11/2017اىل  5/11َٔ ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .ايه١ًٝ  َٔ لسٜر 9ٚ  ايكط 6( َتدز  15َٔسكس ايدلْاَر ايتدزٜيب )ايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 ؽؿـ ْبالات ش١ٜٓ قطِ اـكس ٚايص١ٜٓ -  / قُٛ  َهسّ قاضِ - / اةد جبد ايملاٍ سذاش٣   :اةدزبٕٛ

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 ل١ُٝٓ َملازف َٚٗازات اةتدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بة: ٜٗدف ٖرا ايدلْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إىل

K َكد١َ ؾ٢ لؿُِٝ ٚلٓطٝل اؿدا٥ل 

K أضظ لٓطٝل اةطاس١ - ْعِ لٓطٝل اةطاسات 

K ايملٛاٌَ اةؤثس٠ ؾ٢ ايتٓطٝل 

K  أِٖ اجملاَٝع ايٓبال١ٝ يٓبالات ايص١ٜٓSoft Scape 

K ايملٓاؾس اإلْػا١ٝ٥ ؾ٢ ايتؿُِٝ - إضتخداَات ايملٓاؾس ايٓبال١ٝ 

K  ايسضِ اشلٓدض٢AutoCad(2D) 

K َساسٌ إْػا٤ ايتؿُُٝات اةختًؿ١ 

 «رّٕيخ ثشزيخ» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 ( ضاجات.6جد  ضاجات ايتدزٜك )ٚ ّ,24/11/2017-23َٔ ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .لسٜر ايه١ًٝ 2يك ٚاط 54( َتدز  56َٔسكس ايدلْاَر ايتدزٜيب )ايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 قطِ اإلقتؿا  ايصزاج٢    -قُد أةد جبد ايداِٜ  / : أ.ّ.اةدز 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 ل١ُٝٓ َملازف َٚٗازات اةتدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بة: ٜٗدف ٖرا ايدلْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إىل

K .ٌُإ از٠ ايٛقت ٚقػٛط ايمل 

K .َٗازات اةكاب١ً ايػخؿ١ٝ ٚنتاب١ ايطرل٠ ايرال١ٝ 

K .ٍَٗازات اإللؿاٍ ايؿملا 

K .ٍَٗازات ايملسض ايؿملا 

K .َٗازات سٌ اةػهالت ٚإؽاذ ايكساز 

K .ٍَكد١َ ؾ٢ زٜا ٠ األجُا 
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 «77111 أيشٚ اٌغذاء طالِخ ئدارح ٔظبَ» اٌزذريجٝ ٔبِظاٌرب

 ( ضاجات.6جد  ضاجات ايتدزٜك ), 7/12/2017ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .لسٜر14ٚ  ايكط 21 َتدز  35  ٢سكس ايدلْاَر ايتدزٜبايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 األيبإ كطِاألضتاذ ب -ٚيٝد ايػازٚ   / : أ.اةدز 

 اـكةةس بكطةةِ َةةدزع - ايباضةةو جبةةد قُةةد َٗٓةةد/  : ايدلْةةاَر َٓطةةل

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ,

لُٓٝة١ َملةازف َٚٗةازات اةتةدزبني      ٜٗدف ٖرا ايدلْاَر بؿةٛز٠ ز٥ٝطة١ٝ إىل  

 ؾُٝا ٜتؿٌ بة:

K ًَِٝؿاِٖٝ ايػرا٤ ايط Safe Food  

K أْٛاع اةخاطس Hazards اييت ٜتملسض شلا ايػرا٤. 

K ِٚضا٥ٌ ايتشه Control Measures يف اةخاطس. 

K ّْعا ISO 22000 نُٓٛذز يًُٓٗر اةتهاٌَ يكُإ ضال١َ ايػرا٤ . 

K ّاشل٦ٝات ٚاةؤضطات اييت هك إٔ لكّٛ بتمتبٝل ْعا . ISO 22000 

K َّهْٛات ْعا ISO 22000 ٚنٝؿ١ٝ لمتبٝكٗا يكُإ ضال١َ اةٓتذات ايػرا١ٝ٥. 

 «ثبطزخذاَ ثزٔبِظ اٌزيبي ربيُ الٔذطىيت رٕظيك اٌذذائك» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .١( ضاج12جد  ضاجات ايتدزٜك ), 30/1/2018ٚ :29/1َٔ ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .ٚلسهٞ ايه١ًٝ  طال ( َتدز  َٔ 9سكس ايدلْاَر ايتدزٜيب )ايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 اـكس ٚايص١ٜٓ قطِ - / قُٛ  َهسّ قاضِ : اةدز 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 ل١ُٝٓ َملازف َٚٗازات اةتدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بة: ٜٗدف ٖرا ايدلْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إىل

K .لٓؿٝك ايدلْاَر 

K .ايتملسف جًٞ ٚاد١ٗ اةطتخدّ/ اجدا ات ايدلْاَر/ايكا١ُ٥ ايس٥ٝط١ٝ 

K .قا١ُ٥ اةٓػأت/ َٓطٛ  اةطاس١ / ايمتسم ٚ ًَشكالٗا 

K اجُاٍ ًَٚشكات ايطٛؾت ضهٝك. 

K .اةطمتشات اةا١ٝ٥ ٚ اْٛاجٗا 

K  .ًَٜٛشكات ايدلْاَر َٔ ابملا  ٚ ادساز يًُػسٚع يف ؾٛز٠ ؾٝد 
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 «االٚرٛوبد ثبطزخذاَ اٌذذائك رٕظيك» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .5/2/2018ّ إىل 20/1 َٔايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 . َٝاط شزاج١ ٚن١ًٝ ايه١ًٝ َٔ لسٜر 3ٚ طايك 18 َتدز ( 21) ايتدزٜب٢ ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 ش١ٜٓ ْبالات ؽؿـ ٚايص١ٜٓ اـكس بكطِ َدزع - قاضِ َهسّ قُٛ /  : اةدز 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٜٗدف

K اؿدا٥ل ٚلٓطٝل لؿُِٝ ؾ٢ َكد١َ 

K ِاةطاسات لٓطٝل ْع 

K اةطاس١ لٓطٝل أضظ 

K ٌَايتٓطٝل ؾ٢ اةؤثس٠ ايملٛا 

K ِٖايص١ٜٓ يٓبالات ايٓبال١ٝ اجملاَٝع أ Soft Scape 

K ايٓبال١ٝ ايملٓاؾس اضتخداَات 

K ايتؿُِٝ ؾ٢ اإلْػا١ٝ٥ ايملٓاؾس 

K ِاشلٓدض٢ ايسض AutoCad 2D 

K ٌاةختًؿ١ ايتؿُُٝات إْػا٤ َساس 

 

 «ئػذاد اٌزمبريز اٌظٕٛيخ ٚاٌخغخ اٌظٕٛيخ» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ت( ضاجا4د  ضاجات ايتدزٜك )ّ, ٚج11/2/2018ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .إجدا  ايتكازٜس ايط١ٜٛٓ ٚاـمت١ ايط١ٜٛٓيتأًِٖٝٗ جًٞ  َٔ زؤضا٤ االقطاّ ( 5) ٢سكس ايدلْاَر ايتدزٜبايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 ايؿان١ٗ َٚدٜس ٚسد٠ اؾٛ ٠ بايه١ًٝ كطِاألضتاذ اةطاجد ب -غملالٕ ْاد٢  اَرل / : أ.ّ.اةدز 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 ل١ُٝٓ َملازف َٚٗازات اةتدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بة: ٜٗدف ٖرا ايدلْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إىل

K ْات الضتٝؿا٤ منٛذز اـمت١ ٚ ايتكازٜس ايط١ٜٛٓ.نٝؿ١ٝ ايدلٍٛ جًٞ قاجدٙ ايبٝا 

K .ؾٓٝات اضتهُاٍ اـمت١ ايط١ٜٛٓ 

K .ؾٓٝات أضتهُاٍ ايتكازٜس ايط١ٜٛٓ 
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 «األرأت رزثيخ» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات( 4) ايتدزٜك ضاجات ٚجد  ّ,19/2/2018ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 . ايه١ًٝ َٔ لسٜر 1 ٚ طايك 26 َتدز ( 27) ايتدزٜيب ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 ايدٚادٔ بكطِ أضتاذ - ايؿتاا جبد ؾدٜل ؾٛش٣/  .أ: اةدز 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

ٔ  - ايكمتٝةع  لأضةٝظ : بةة  ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف  - االزاْةك  َطةان

 .ٚايتشؿٝٓات األَساض أِٖ - األزاْك لػر١ٜ - االزاْك يف ايتهاثس - ايطالالت جٔ ْبر٠

 

 «اآلفبد ِٚىبفذخ اٌزظّيذ» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات( 6) ايتدزٜك ضاجات ٚجد  ّ,22/2/2018ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 . ايه١ًٝ َٔ لسٜر 3 ٚ طايك 36 جد  َتدز ( 39) ايتدزٜيب ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 ٚايص١ٜٓ اـكس بكطِ َدزع - ْدا َطملد قُد/  : اةدز 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إيٞ ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K احمل١ُٝ ايصزاج١ لملسٜـ  

K ايصزاج١ احمل١ُٝ أٖداف 

K احمل١ُٝ ايبٝٛت اْٛاع 

K ِٖطُاطِ - ؾًؿٌ -  لٝاز ؾٝٗا لصزع اييت احملاؾٌٝ ا 

K احمل١ُٝ ايبٝٛت  الٌ اـكس قاؾٌٝ لسب١ٝ 

K احمل١ُٝ ايبٝٛت  الٌ اةتبمل١ ايتطُٝد بساَر 

K ِٖاةتبمل١ اةهاؾش١ ٚبساَر ٚاالؾات االَساض أ 
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 «األغذيخ طالِخ ٌضّبْ املزىبًِ املٕٙظ» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات( 6) ايتدزٜك ضاجات ٚجد  ّ,22/2/2018ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 . ايه١ًٝ ٚلسهٞ طًب٘ َٔ طايك 27ٚ لسٜر 3 َتدز ( 30) ايتدزٜيب ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 األيبإ بكطِ أضتاذ - ايػازٚ  قُٛ  ٚيٝد/  .أ: اةدز 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إيٞ ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K ايػرا٤ ٚضال١َ دٛ ٠ مبؿاِٖٝ ايتملسٜـ. 

K اؾٝد٠ ايتؿٓٝمل١ٝ اةُازضات لمتبٝل. 

K ُِٖٝاضك لمت١ لؿ (HACCP.) 

K األٜصٚ أْع١ُ ISO ايػرا٤ دٛ ٠ إ از٠. 

K ٌَبني ايتها GMP ٚ HACCP ٚ ISO ٕايػرا٤ ٚضال١َ دٛ ٠ يكُا. 

 

 «رزثيخ اٌذٚاعٓ» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 ( ضاجات.8جد  ضاجات ايتدزٜك )ّ, 28/2/2018ٚايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .ٚلسهٞ ايه١ًٝ طال َٔ  لسٜر 1طايك ٚ 27 ( َتدز 28سكس ايدلْاَر ايتدزٜيب )ايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 األضتاذ اةطاجد بكطِ إْتاز ايدٚادٔ -شٜا  قُد قًب٘  / : أ.ّ.اةدز 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 ل١ُٝٓ َملازف َٚٗازات اةتدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بة: ٜٗدف ٖرا ايدلْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إىل

K اؿكا١ْ ٚزجا١ٜ ايهتانٝت. أضظ ج١ًُٝ 

K .األضظ ايمل١ًُٝ ٚايمل١ًُٝ يٓذاا ج١ًُٝ ايتشؿني 

K .جًُٝات ايسجا١ٜ اةختًؿ١ طٛاٍ ؾذل٠ ايتشؿني 

K .قٛاجد ايتػر١ٜ ايط١ًُٝ طٛاٍ ؾذل٠ ايتشؿني 

K .ايملًُٝات ايسجا١ٝ٥ اةختًؿ١ طٛاٍ ايؿذلات اإلْتاد١ٝ 

K .األضظ ايمل١ًُٝ يتهٜٛٔ ايملال٥ل اةختًؿ١ 

K  جًُٝات ايتشؿني.نٝؿ١ٝ إدسا٤ 

K .ٔاألضظ ايط١ًُٝ يتداٍٚ ايدٚاد 
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 «سراػخ االٔظجخ إٌجبريخ» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاج١( 12جد  ضاجات ايتدزٜك )ّ, 28/2/2018ٚايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .َٔ طًب٘ ٚلسهٞ ايه١ًٝ  لسٜر 10طايك ٚ 3 ( َتدز 13سكس ايدلْاَر ايتدزٜيب )ايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 ٚايص١ٜٓ اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  اةدز : 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 ل١ُٝٓ َملازف َٚٗازات اةتدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بة: ٜٗدف ٖرا ايدلْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إىل

K  االْطذ١.لملسٜـ شزاج١ االْطذ١ ٚ ايمتسم اةختًؿ١ يصزاج١ 

K .ايملٛاٌَ اييت لتشهِ يف شزاج١ االْطذ١ 

K .ايتذٗٝصات اةمتًٛ  لٛاؾسٖا مبملٌُ شزاج١ االْطذ١ 

K .َساسٌ االنجاز بأضتخداّ لهٓٝو شزاج١ االْطذ١ 

K    .أِٖ اةالسعات ٚ ايعٛاٖس جًٞ ايٓبالات ايٓاػ١ ٚ نٝؿ١ٝ جالدٗا 

 «ٜشجىبد اٌز» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 ( ضاجات.6) جد  ضاجات ايتدزٜكّ, 4/3/2018ٚاىل  26/2َٔ ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 .طًب٘ ٚ لسهٞ ايه١ًٝلسٜر َٔ  2طايك ٚ  16( َتدز  َٔ 18سكس ايدلْاَر ايتدزٜيب )ايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 َدزع بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ -  / قُٛ  َهسّ قاضِ: ةدز ا

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 ل١ُٝٓ َملازف َٚٗازات اةتدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بة: ٜٗدف ٖرا ايدلْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إىل

K ٟاالجتبازات ايٛادك َساجالٗا جٓد لؿُِٝ غبهات ايس 

K ؽمتٝو ايٓعاّ ٚ جٌُ اـسا٥و 

K )َهْٛات أْع١ُ ايسٟ اؿدٜح ) ايتٓكٝو 

K  سطا  االستٝادات اةا١ٝ٥ يًٓبالات 

K ّؾٛاقد االستهاى بايٓعا 

K ٟ التٝاز اقمتاز اةٛاضرل ٚ سطا  ايكمتس االقتؿا 

K ددٚي١ ايسٟ ٚ لأثرلٖا جًٞ كمتو ايػبه١ 

K .التٝاز ٚ لملٝني قدز٠ اةكخ١ 

K زاض١ منٛذز يتؿُِٝ ْعاّ ايسٟ بايتٓكٝو  

K .َّكاٜط١ ايٓعا 
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 «طيجّب 6» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات( 6) ايتدزٜك ضاجات ٚجد  ّ,8/3/2018ايص١َٝٓ:   ايؿذل٠

 . ايه١ًٝ َٔ لسٜر 5 ٚ طايك 29 َتدز ( 34) ايتدزٜب٢ ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 األيبإ بكطِ َطاجد أضتاذ -  زٜٚؼ زلرل قُد/  .ّ.أ: اةدز 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  :  ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايتدزٜب٢ ايدلْاَر ٜٗدف

K اؾٛ ٠ َؿاِٖٝ لمتٛز 

K َؿاِٖٝ بني ايملالق١ GMP, GHP, HACCP, QACP, QMS (ISO-9000, ISO-14000, etc.) and TQM 

K 6ضٝذُا جٔ لازى١ٝ ْعس٠ - 6ضٝذُا ٚ بايطٝذُا اةكؿٛ  َا 

K 6ضٝذُا األضاض١ٝ ايكٝاضات - 6ضٝذُا َطتٜٛات - 6ضٝذُا أٖداف 

K 6ضٝذُا أسص١َ  زدات ٖٞ َا - 6ضٝذُا َٓٗذ١ٝ - 6ضٝذُا أ ٚات 

K ايػا١ًَ اؾٛ ٠ ٚإ از٠ 6ضٝذُا بني ايؿسم 

 

 «اٌظزعبْ ِزضٝ رغذيخ» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات 4 ايتدزٜك ضاجات ٚجد  ّ,14/4/2018ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 . ايه١ًٝ َٔ لسٜر 2ٚ طايك 60 َتدز  62 ايتدزٜيب ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 .ايتػر١ٜ ْعِ بسْاَر َٚدٜس األيبإ, بكطِ َطاجد أضتاذ -  زٜٚؼ زلرل قُد/  .ّ.أ: اةدز 

 .ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K اةطسط١ٓ ٚاـالٜا ايمتبٝمل١ٝ اـالٜا بني االلتالؾات. 

K اـبٝج١ ٚاألٚزاّ اؿُٝد٠ االٚزاّ بني االلتالؾات. 

K  ايطسطإ َسض لمتٛز َساسٌ - بايطسطإ اإلؾاب١ اضبا. 

K ٌٝايطسطإ ةسقٞ اةتمتًب١ ٚايمتاق١ ٚاةػرٜات ايػرا٥ٞ ايتُج. 

K ٚاإلغملاجٞ ايهُٝاٟٚ ايملالز أثٓا٤ ايتػر١ٜ - يًطسطإ َكا ٠ غرا١ٝ٥ أْع١ُ. 

K ايطسطإ يًُسقٞ اةتكد١َ ٚاةساسٌ األٚيٞ اةساسٌ يف ايتػر١ٜ  جِ  ٚز. 
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 «األػّبي ئدارح» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات 6 ايتدزٜك ضاجات ٚجد  ّ,18/4/2018 16ٚايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 . ايه١ًٝ َٔ لسٜر 19 ٚ طايك 3 َتدز  22 ايتدزٜيب ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 .االقتؿا  بكطِ َطاجد أضتاذ - ايداِٜ جبد أةد قُد/  .ّ.أ: اةدز 

 .ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K   األجُاٍ ا از٠ َبا. 

K اةٓع١ُ  الٌ االجُاٍ إ از٠ يف ٚ ٚزٙ ايتخمتٝو. 

K ِٝاةٓع١ُ  الٌ اةط٦ٛيٝات ٚؼدٜد اإل ازٟ ايتٓع. 

K اةٓع١ُ  الٌ اال از١ٜ اةطتٜٛات بني ايتٓطٝل. 

K اةٓع١ُ  الٌ اال از١ٜ ايسقاب١. 

K ْادل ا ازٟ ةدٜس االضاض١ٝ ايطُات. 

 

 «اٌشبٍِخ اٌجٛدح ئدارح» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات( 6) ايتدزٜك ضاجات ٚجد  ّ,21/4/2018ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 . ايه١ًٝ َٔ لسٜر 13 ٚ طايك 21َتدز ( 34) ايتدزٜيب ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 ايػرا١ٝ٥ ايؿٓاجات قطِ - ايدلجٞ ايًمتٝـ جبد ْملِٝ/  .أ: اةدز 

 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ, اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K اؾٛ ٠ ةؿمتًل اةختًؿ١ اةؿاِٖٝ جًٞ ايتملسف. 

K يًذٛ ٠ ايتازىٞ ايتمتٛز جًٞ ايتملسف. 

K اؾٛ ٠ َساقب١ َؿّٗٛ جًٞ ايتملسف. 

K اؾٛ ٠ لٛنٝد َؿّٗٛ جًٞ ايتملسف. 

K ايػا١ًَ اؾٛ ٠ إل از٠ األضاض١ٝ ايملٓاؾس. 

K ايػا١ًَ اؾٛ ٠ إ از٠ بسْاَر لاا َتمتًبات. 

K ايػا١ًَ اؾٛ ٠ بإ از٠ اـاؾ١ ايُٓاذز بملض. 
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 «ٚاٌظىز اٌضغظ ِٝزض رغذيخ» اٌزذريجٝ اٌربٔبِظ

 .ضاجات( 6) ايتدزٜك ضاجات ٚجد  ّ,26/4/2018ايص١َٝٓ:  ايؿذل٠

 . ايه١ًٝ َٔ لسٜر 3 ٚ طايك 22 َتدز ( 25) ايتدزٜيب ايدلْاَر سكسايؿ١٦ اةطتٗدؾ١: 

 .ايتػر١ٜ ْعِ بسْاَر َٚدٜس األيبإ بكطِ اةطاجد األضتاذ -  زٜٚؼ زلرل قُد/  .ّ.أ: اةدز 

 .ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلْاَر َٓطل

 :بة ٜتؿٌ ؾُٝا اةتدزبني َٚٗازات َملازف ل١ُٝٓ إىل ز٥ٝط١ٝ بؿٛز٠ ايدلْاَر ٖرا ٜٗدف

K االْطٛيني ٖسَٕٛ جٌُ َٝهاْٝه١ٝ. 

K ٚأْٛاج٘ ايطهسٟ ايبٍٛ َسض. 

K ايطهس مبسض اـاؾ١ ايٛظٝؿ١ٝ االغر١ٜ. 

K  ايطهس ةسٜض غرا٥ٞ بسْاَر إجدا. 

K ٌايطهس َسقٞ ا ١ٜٚ َع ايػرا٤ لدال. 

K ايكػو َسض. 

K ٌَايكػو زؾع ايٞ لؤ ٟ اييت ايملٛا. 

K اةسلؿع ايكػو لؿض َٝهاْٝه١ٝ. 

K ٌايكػو ا ١ٜٚ َع ايػرا٤ لدال. 

K  ايكػو ةسٜض غرا٥ٞ بسْاَر اجدا. 

K ايكػو لؿض ايٞ لؤ ٟ اييت االغر١ٜ بملض يف ايؿملاي١ اةسنبات. 

K جًِ اضتخداّ نٝؿ١ٝ Nutragenomics ٘يملالد. 

 

 ايملد  ايبٝإ

 30 ايدٚزات ايت٢   لٓؿٝرٖا

 530 ايمتال َٔ  ٕٚاةطتؿٝد

 212 اـسهنئَ  ٕٚاةطتؿٝد

 756 اياىل ايؿ٦ات اةطتؿٝد٠ َٔ ايدٚزات

 

 

 

 طالة
 خزيدىُ 70%

28% 

 فئبد اخزي
2% 

 ّسجخ اىفئبد اىَسزفيذح ٍِ اىذوراد اىزذريجيخ
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 ايتدزٜك ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ اـكس بكطِ َدزع - ايباضو جبد قُد َٗٓد/  : ايدلاَر ٚايدٚزات ايتدزٜب١ٝ َٓطل** 

 ؾذل٠ االْملكا  اةدز  أضِ ايدٚز٠ ّ

 جد  اةتدزبني

 لسٜر طايك

 لٓطٝل سدا٥ل بأضتخداّ االٚلٛنا  1

  / قُٛ  َهسّ قاضِ

  / أةد جبد ايملاٍ سذاشٟ

9-17/7/2017 19 12 

 9 28 10/8/2017: 30/7  / قُٛ  َهسّ قاضِ غبهات ايس٣ 2

 لٓطٝل سدا٥ل بأضتخداّ االٚلٛنا  3

  / قُٛ  َهسّ قاضِ

  / أةد جبد ايملاٍ سذاشٟ

15-24/8/2017 16 8 

4 GAP- GHP- GMP ٍ10 23 20/8/2017 أ. / زاْٝا اؾُا 

 13 6 7/9/2017 ا. / اةد ايصٖرلٟ 1اةملًَٛال١ٝ اؿ١ٜٛٝ  5

 4 13 14/9/2017: 12/9  / قُٛ  َهسّ قاضِ ايسٜاٍ لاِٜ الْداضهٝك 6

 14 21 28/9/2017 أ. / ٚيٝد ايػازٚ  22000االٜصٚ  7

 13 5 14/9/2017 َٓؿٛز ايصٖرلٟا. / اةد  2اةملًَٛال١ٝ اؿ١ٜٛٝ  8

 12 2 27/9/2017 ا. / اةد َٓؿٛز ايصٖرلٟ 3اةملًَٛال١ٝ اؿ١ٜٛٝ  9

 13 1 12/10/2017 ا. / اةد َٓؿٛز ايصٖرلٟ 4اةملًَٛال١ٝ اؿ١ٜٛٝ  10

 8 2 2/10/2017 أ.ّ. / قُد اؾٛدسٟ أَساض ايدٚادٔ 11

12 Food Safety ٍ9 7 12/10/2017 أ. / زاْٝا اؾُا 

 10 3 19/10/2017 ا. / اةد َٓؿٛز ايصٖرلٟ 5اةملًَٛال١ٝ اؿ١ٜٛٝ  13

 لٓطٝل سدا٥ل بأضتخداّ االٚلٛنا  14

  / قُٛ  َهسّ قاضِ

  / أةد جبد ايملاٍ سذاشٟ

16/11/2017 6 10 

 2 54 24/11/2017-23 أ.ّ. / قُد جبد ايداِٜ ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ 15

 7 29 7/12/2017 ايػازٚ أ. / ٚيٝد  22000االٜصٚ  16

 9 30/1/2018: 29/1  / قُٛ  َهسّ قاضِ لٓطٝل اؿدا٥ل بأضتخداّ بسْاَر ايسٜاٍ لاِٜ الْدضهٝك 17

 5 11/2/2018 أ.ّ. / أَرل ْادٞ غملالٕ اجدا  ايتكسٜس ايطٟٓٛ ٚاـمت١ ايط١ٜٛٓ 18

 1 26 19/2/2018 أ. / ؾٛش٣ ؾدٜل جبد ايؿتاا لسب١ٝ االزاْك 19

 لٓطٝل اؿدا٥ل بأضتخداّ االٚلٛنا  20

  / قُٛ  َهسّ قاضِ

  / أةد جبد ايملاٍ سذاشٟ

20/1 : 5/2/2018 18 3 

21 

ايتطُٝد ٚ َكا١َٚ االؾات حملاؾٌٝ اـكس ؼت ْعِ 

 ايبٝٛت احمل١ُٝ

 3 36 22/2/2018  / قُد َطملد ْدا

22 

-االٜصٚ -اةٓٗر اةتهاٌَ يكُإ ضال١َ األغر١ٜ اشلاضك

 اةُازضات ايتؿٓٝمل١ٝ اؾٝد٠

 3 27 22/2/2018 ٚيٝد ايػازٚ أ. / 

 1 27 28/2/2018 أ.ّ. / شٜا  قُد ايملٛق٢ لسب١ٝ  ٚادٔ 23

 3 10 28/2/2018  / َٗٓد قُد جبد ايباضو شزاج١ االْطذ١ ايٓبال١ٝ 24

 2 16 4/3/2018:  2-26 / قُٛ  َهسّ قاضِ   غبهات ايسٟ 25

 5 29 8/3/2018 أ.ّ. / قُد زلرل  زٜٚؼ ضٝذُا 6 26

 2 60 14/4/2018  زٜٚؼ زلرل قُد/  .ّ.أ لػر١ٜ َسق٢ ايطسطإ 27

 19 3 18/4/2018 , 16 ايداِٜ جبد قُد/  .ّ.أ إ از٠ األجُاٍ 28

 13 21 21/4/2018 ايًمتٝـ جبد ْملِٝ/  .أ إ از٠ اؾٛ ٠ ايػا١ًَ 29

 3 22 26/4/2018  زٜٚؼ زلرل قُد/  .ّ.أ لػر١ٜ َسقٞ ايكػو ٚايطهس 30
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 ِزاد أؼمبد٘بػذد ٚرُ رٕفيذ٘ب  ٝاٌذٚراد اٌز

 إضِ ايدٚز٠

جد  َسات 

 اإلْملكا 

 إضِ ايدٚز٠

جد  َسات 

 اإلْملكا 

ضتخداّ ااؿدا٥ل بلؿُِٝ ٚ لٓطٝل 

 االٚلٛنا بسْاَر 

4 

ضتخداّ بسْاَر ايسٜاٍ الٓطٝل اؿدا٥ل ب

 لاِٜ الْدضهٝك

2 

ايتطُٝد ٚ َكا١َٚ االؾات حملاؾٌٝ اـكس 

 ؼت ْعِ ايبٝٛت احمل١ُٝ

1 

 اةٓٗر اةتهاٌَ يكُإ ضال١َ االغر١ٜ 
ISO/HASSP 

1 

 Food Safety 1 2 ٣لؿُِٝ غبهات ز

 1 االزاْكلسب١ٝ  2 22000االٜصٚ 

 1 شزاج١ األْطذ١ ايٓبال١ٝ 2 أَساض ايدٚادٔ

GAP- GHP- GMP 
 1 ضٝذُا 6 1

 1 لهٓٝو لؿاجٌ ايبًُس٠ اةتطًطٌ 1 مخظ َطتٜٛات -اةملًَٛال١ٝ اؿ١ٜٛٝ

 1 لػر١ٜ َسق٢ ايطسطإ 1 ؾٓاجات اؾي

 1 إ از٠ األجُاٍ 2 ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ

 1 إ از٠ اؾٛ ٠ ايػا١ًَ 2 لسب١ٝ ايدٚادٔ

 1 لهٓٝو لؿاجٌ ايبًُس٠ اةتطًطٌ 1 لػر١ٜ َسق٢ ايكػو ٚايطهس

 

 

0 1 2 3 4

 رصَيٌ و رْسيق اىحذائق ثبسزخذاً االورىمبد

 …اىزسَيذ و ٍقبوٍخ االفبد ىَحبصيو اىخضز رحذ ّظٌ اىجيىد  

 رصَيٌ شجنبد ري

 22000االيشو 

 أٍزاض اىذواخِ

GAP- GHP- GMP

 خَس ٍسزىيبد -اىَعيىٍبريخ اىحيىيخ

 صْبعبد اىدجِ

 اىزَْيخ اىجشزيخ

 رزثيخ اىذواخِ

 رغذيخ ٍزضً اىضغط واىسنز

 رْسيق اىحذائق ثبسزخذاً اىزيبه ربيٌ الّذسنيت

 ISO/HASSPاىَْهح اىَزنبٍو ىضَبُ سالٍخ االغذيخ  

Food Safety

 رزثيخ االراّت

 سراعخ األّسدخ اىْجبريخ

 سيدَب 6

 رنْيل رفبعو اىجيَزح اىَزسيسو

 رغذيخ ٍزضً اىسزطبُ

 إدارح األعَبه

 إدارح اىدىدح اىشبٍيخ

 رنْيل رفبعو اىجيَزح اىَزسيسو

 عذد ٍزاد اإلّعقبد
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 اٌذٚراد اٌزٝ رُ رٕفيذ٘ب فٝ ٚدذح اٌزذريـت ٚػذد املزذرثني

 إضِ ايدٚز٠

 جد  اةتدزبني

 لسٜر طايك

 28 63 ضتخداّ االٚلٛنا الؿُِٝ ٚ لٓطٝل اؿدا٥ل ب

 3 36 ايبٝٛت احمل١ُٝايتطُٝد ٚ َكا١َٚ االؾات حملاؾٌٝ اـكس ؼت ْعِ 

 11 44 ٣لؿُِٝ غبهات ز

 ISO/HASSP 27 3 اةٓٗر اةتهاٌَ يكُإ ضال١َ االغر١ٜ 

 4 22 ضتخداّ بسْاَر ايسٜاٍ لاِٜ الْدضهٝكالٓطٝل اؿدا٥ل ب

GAP- GHP- GMP 
23 10 

 17 61 مخظ َطتٜٛات -اةملًَٛال١ٝ اؿ١ٜٛٝ

 5 5 ؾٓاجات اؾي

 2 79 ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ

 1 59 لسب١ٝ ايدٚادٔ

 11 37 أَساض ايدٚادٔ

 21 50 22000االٜصٚ 

Food Safety 
7 9 

 1 26 لسب١ٝ االزاْك

 3 10 شزاج١ االْطذ١ ايٓبال١ٝ

 5 29 ضٝذُا 6

 1 24 لهٓٝو لؿاجٌ ايبًُس٠ اةتطًطٌ

 2 60 لػر١ٜ َسق٢ ايطسطإ

 19 3 إ از٠ األجُاٍ

 13 21 إ از٠ اؾٛ ٠ ايػا١ًَ

 3 22 ايكػو ٚايطهس ٢َسقلػر١ٜ 
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 خالي اٌؼبَاٌذٚراد اٌزٝ رُ رٕفيذ٘ب خزيظ( ػٍٝ  –رٛسيغ املزذرثني )عبٌت 

 

 

  

0 20 40 60 80

 رصَيٌ و رْسيق اىحذائق ثبسزخذاً االورىمبد

اىزسَيذ وٍقبوٍخ االفبد ىَحبصيو اىخضز ثْظٌ 
 اىجيىد اىَحَيخ

 رصَيٌ شجنبد ري

اىَْهح اىَزنبٍو ىضَبُ سالٍخ االغذيخ  
ISO/HASSP 

 رْسيق اىحذائق ثبسزخذاً اىزيبه ربيٌ الّذسنيت

GAP- GHP- GMP

 خَس ٍسزىيبد -اىَعيىٍبريخ اىحيىيخ

 صْبعبد اىدجِ

 اىزَْيخ اىجشزيخ

 رزثيخ اىذواخِ

 أٍزاض اىذواخِ

 22000االيشو 

Food Safety

 رزثيخ االراّت

 سراعخ االّسدخ اىْجبريخ

 سيدَب 6

 رنْيل رفبعو اىجيَزح اىَزسيسو

 رغذيخ ٍزضً اىسزطبُ

 إدارح األعَبه

 إدارح اىدىدح اىشبٍيخ

 رغذيخ ٍزضً اىضغط واىسنز

 طبىت خزيح
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 طسٜةل  جٔ ايملٌُ ضٛم َٚتمتًبات ايتملًِ كسدات بني اةٛا١ُ٥ لالٍ َٔ ايبمتاي١ َػه١ً َٔ اؿد يف اةطا١ُٖ::  اةهتك زؤ١ٜ

ٌ  ضةٛم  جةةٔ اةملًَٛةات   زاضة١   َةةع يتتٛاؾةل  ايهًٝة١  يف األنا ةٝةة١ ايةدلاَر  ٚؼطةني  يتمتةةٜٛس ايبٓةا٠٤  ايتٛؾةٝات  يتكةةدِٜ ايملُة

 .ٚاإلقًُٝٞ احملًٞ ايملٌُ ضٛم َتمتًبات

 كتًـ َٔ اةختًؿ١ االستٝادات لًب١ٝ ج٢ً قا زٜٔ َؤًٖني طًب١ بتخسٜر اؾاَمل١ ٚ ايه١ًٝ زضاي١ َع متػٝا::  اةهتك زضاي١

 .ٚاجملتُع ايه١ًٝ ٚبني ٚلسهٝٗا ايه١ًٝ بني ٚؾملاي٘ ق١ٜٛ جالق١ بإها  اـسهني َتابمل١ َهتك ٜٗتِ. األْػمت١

 : لٗدف ايؿهس٠ ايس٥ٝط١ٝ َٔ إْػا٤ ٚسد٠ إ از١ٜ ةتابمل١ اـسهني به١ًٝ ايصزاج١ إىل

l ٌَُطاجد٠ طًب١ ٚلسهٞ ايه١ًٝ يف اؿؿٍٛ ج٢ً ؾسف ج. 

l بةاةٛاز  ايبػةس١ٜ لاؾة١ بايهًٝة١ ٚاؾاَملة١,       لكدِٜ قاجد٠ بٝاْات َتخؿؿ١

 .ٚألس٣ ؿادات ضٛم ايملٌُ احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚايدٚيٞ

l      ِٗزاض١ ايٛقع ايٛظٝؿٞ ـسهٞ ايه١ًٝ ٚأَةانٔ جًُةِٗ َٚٛا٤َة١ ؽؿؿةال 

يطٛم ايملٌُ ٚلمتٛز َٗازات ايبشح جٔ ايٛظٝؿ١ مبا ٜطاِٖ يف لطٜٛل لسهٞ 

 .ايه١ًٝ ٚإها  ايٛظٝؿ١ اةال١ُ٥ شلِ

l    لكدِٜ اةملًَٛات يًمتال  ٚؾ١ٓ ايًٛا٥ل بايه١ًٝ بايتخؿؿات اةسغٛبة١ بطةٛم

ايملٌُ ٚايساند٠ جٔ طسٜل ايتػر١ٜ ايسادملة١ لملصٜةصًا يًُٛا٤َة١ بةني كسدةات      

 .ايتملًِ َٚتمتًبات ضٛم ايملٌُ

َ )ج٢ً َكذلا ٚسد٠ قُإ اؾةٛ ٠ بتملةدٌٜ َطة٢ُ     15/4/2018ٚاؾل فًظ ن١ًٝ ايصزاج١ ظًطت٘ بتازٜخ  تابملة١  َهتةك 

إلضةةتٝؿا٤ َتمتًبةات اشل٦ٝة١ ايكَٛٝةة١ يكةُإ دةٛ ٠ ايتملًةةِٝ      (َهتةك ايتأٖٝةٌ ايةةٛظٝؿ٢ َٚتابملة١ اـةسهني    )إىل  (اـةسهني 

ٚاالجتُا  بايٓطب١ يًٗٝهٌ ايتٓع٢ُٝ, َةع ايملُةٌ بةٓؿظ ايال٥شة١ ٚايذلنٝةص جًة٢  ٚز اةهتةك ؾة٢  جةِ لٛدة٘ زٜةا ٠ األجُةاٍ             

 ٢ يد٣ ايمتال  ٚاـسهني.ٚلدَات ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغا  ايٛظٝؿ٢ ٚاةٗٓ

 االطرتاريجيخاأل٘ذاف 

l ِاةطاجد٠ يف لأَني ؾسف جٌُ دص١ٝ٥ أٚ َؤقت١ أٚ  ا١ُ٥ يًمتًب١ بملد ايتخسز مبا ٜتٛا٤ّ ٚؽؿؿالِٗ َٚٝٛشل. 

l           بٓا٤ ْعاّ َملًَٛات ل١ُٝٓ اةٛاز  ايبػس١ٜ يف ايه١ًٝ ٚضٛم ايملُةٌ َةٔ لةالٍ بٓةا٤ قاجةد٠ بٝاْةات َتخؿؿة١ بةاةٛاز

 .ـسهٞ ايه١ًٝ ٚاؾاَمل١ ٚطالبٗا ٚدملًٗا َتاس١ يًمتًب١ ٚاـسهني ٚطاييب ايملٌُايبػس١ٜ 

l بٓا٤ قاجد٠ بٝاْات ق١ًٝ ٚإق١ًُٝٝ ٚ ٚي١ٝ َتخؿؿ١ عادات ضٛم ايملٌُ ٚايؿسف اةتاس١ يًخسهني ٚايمتًب١. 

l         بةني كسدةات   َتابمل١ أٚقاع لسهٞ ايه١ًٝ ايٛظٝؿ١ٝ َٔ لةالٍ َؤغةسات زقُٝة١ ٚ زاضةات عجٝة١ لةدجِ اةٛا٤َة١

 .ايتملًِٝ ايملايٞ َٚتمتًبات ضٛم ايملٌُ َٔ سٝح ايتخمتٝو ٚاةتابمل١ ٚايتكِٝٝ ٚايتػر١ٜ ايسادمل١ يطٛم ايملٌُ

l إجدا   زاضات جٔ ايتخؿؿات اةمتًٛب١ ٚاةػبمل١ ٚايساند٠. 

l          ٝة١  إجمتا٤ ايمتًب١ اةٗازات ايالش١َ يًٛظٝؿة١ ايةيت لتٓاضةك َةع ؽؿؿةالِٗ َٚٝةٛشلِ جةٔ طسٜةل إجةدا   ٚزات لدزٜب

 .مبٛاؾك١ ايه١ًٝ اةُج١ً ٚايٛسدات ذات ايمتابع اـاف

l ايتٓطٝل َع َؤضطات اجملتُع اةدْٞ ذات ايملالق١ بدزاضات ٚل١ُٝٓ اةٛاز  ايبػس١ٜ ٚلٛظٝـ َٚتابمل١ لسهٞ ايه١ًٝ. 
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 اخزصبصبد املىزت

l إها  ؾ١ً ٚثٝك١ بني اـسٜر ٚايه١ًٝ بؿؿ١ َطتُس٠ يتدجِٝ اْتُا٥٘ يًه١ًٝ ٚ يًذاَمل١. 

l      إلاسةةة١ ايؿسؾةةة١ يًخةةةسهني يتذدٜةةةد َملًَٛةةةالِٗ ٚلمتةةةٜٛس

َطتٛاِٖ َٚٗازالِٗ ايمل١ًُٝ بؿؿ١ َطتُس٠ جٔ طسٜل َةدِٖ  

باؾدٜةةد يف فةةاالت ؽؿؿةةالِٗ ٚذيةةو جةةٔ طسٜةةل ايٛضةةا٥ٌ     

 -:اآلل١ٝ

G    لٓػةةٝو بةةساَر ايتملًةةِٝ اةطةةتُس َةةٔ قبةةٌ ايهًٝةة١ إلقاَةة١

 .بساَر ٚ ٚزات لدزٜب١ٝ يًخسهني

G ٛٓ١ٜ أٚ ْؿـ ض١ٜٛٓإؾداز ف١ً أٚ ْػسٙ ض. 

G ج٠ٛ اـسهني يف َٓاضبات ايه١ًٝ ٚبساَر ْػاطالٗا  . 

G   إقاَةة١ ٜةةّٛ يًخةةسهني بؿةةؿ١ ضةة١ٜٛٓ ٚذيةةو بػةةسض زبةةو

 .اـسٜر بص١ًَٝ اـسٜر

G        َطةةاجد٠ اـةةسهني ايةةرٜٔ مل وؿةةًٛا جًةة٢ ٚظةةا٥ـ َٓاضةةب١ ٚذيةةو مبةةدِٖ باستٝادةةات اةؤضطةةات ٚاشل٦ٝةةات

 ـ.اـسهني ( َٚؤضطات ايتٛظٝيًتخؿؿات اةختًؿ١ جٔ طسٜل ؾتل قٓٛات بني ايه١ًٝ ) َٔ لالٍ 

 

 

 

 

 7102/7102أٔشغخ ِىزت ِزبثؼخ اٌخزيجني خالي اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 
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 اٌخذِبد االٌىرتٚٔيخ  
ٞ اةٛقةع  جٔ ايٛظا٥ـ ٚؾسف ايملٌُ ج٢ً ِ اإلجالٕ ٜت اـةاف بةاـسهني جًة٢     اإليهذلْٚة

 : ؾؿش١ ايه١ًٝ مبٛقع اؾاَمل١

http://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/graduate/jobs-ar 

 بٛى: دتُاج٢ اـاف باةهتك ج٢ً ايؿٝظَٛقع ايتٛاؾٌ اال

https://www.facebook.com/Mans.AgrGFO  

 :ايتاىل ايسابو  لؿملٌٝ زابمت١ بٝاْات اـسهني  ج٢ً 

http://goo.gl/forms/ftEn6cD9gWAyF5Co 

 اٌزأ٘يً اٌٛظيفٝ ٚاٌزذريتأٚاًل :: 

شزاج١ٝ َتُٝص٠ قا ز٠ ج٢ً االضتذاب١ الستٝادةات ضةٛم ايملُةٌ     إلجدا  نٛا ز ٚشٜازات بتٓعِٝ  ٚزات ْٚدٚاتٜتِ ذيو 

 . باضتخداّ لكٓٝات َملاؾس٠

 2017/2018 يملاّ  ايدٚزات)أ( 

  (2GO Corse's)بايتملإٚ َع َسنص   ICDLٚ   لٓطٝل جد  َٔ  ٚزات ؾ٢ احملا ث١ االلًٝص١ٜ 

 اةد٠ جد  اؿكٛز ايتازٜخ اضِ ايٓد٠ٚ

 اٜاّ 7 لسٜر 14 2017ٜٛيٝٛ (ICDL) ٚز٠ 

 اٜاّ 3 لسٜر 15 2017ضبتُدل level(1) ٚز٠ قا ث١ اَسٜه١ٝ 

 اٜاّ 3 لسٜر 15 2017انتٛبس level(2) ٚز٠ قا ث١ اَسٜه١ٝ 

 اٜاّ 3 لسٜر 14 2017ْٛؾُدل level(1) ٚز٠ قا ث١ اَسٜه١ٝ 

 اٜاّ 3 لسٜر 10 2018ابسٌٜ  level(2) ٚز٠ قا ث١ اَسٜه١ٝ 

  2017/2018) ( ايٓدٚات يملاّ 

 طايك ٚلسٜر 356جد  اؿكٛز : , 2017أنتٛبس  15ّ االسد اةٛاؾل ٜٛ ْد٠ٚ بملٓٛإ ) طٛز ذالو (
  َدٜس َهتك َتابمل١ اـسهني -َكسز ايٓد٠ٚ : أ.ّ. / جُسٚ أةد ددل 

 (2GO Corse's)  َدٜس٠ ايتدزٜك بػسن١  - أ/ أَرل٠ طًملت اؿٓا٣ٚ :احملاقس 
 ايٓد٠ٚ :قت٣ٛ 

K .لمتٜٛس اةٗازات ايػخؿ١ٝ ٚل١ُٝٓ ايكدزات ايرال١ٝ 

K .ٌُنٝؿ١ٝ اجدا  ضرل٠ ذال١ٝ لتٓاضك َع ضٛم ايمل 

K .أِٖ أضايٝك لك١ٜٛ ايًػ١ االلًٝص١ٜ لاؾ١ احملا ث١ األَسٜه١ٝ ٚايٓمتل ايؿشٝل بػهٌ ج٢ًُ 

   

http://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/graduate/jobs-ar
https://www.facebook.com/Mans.AgrGFO%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/
http://goo.gl/forms/ftEn6cD9gWAyF5Co
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 االغساف ج٢ً ايتدزٜك ايؿٝؿ٢)ز( 

يمتةال  اةطةت٣ٛ ايجةا٢ْ ٚايجايةح بايهًٝة١ ٚذيةو باؾٗةات اؿهَٛٝة١ ٚاـاؾة١ ٚلطةذٌٝ            االغساف ج٢ً ايتدزٜك ايؿٝؿ٢ 

 -يٝع ايبٝاْات ج٢ً ايسابو ايتاىل:

https://goo.gl/forms/bCg03GXRTVTZJVb72 

https://goo.gl/forms/xWme1yPrNiDFNIF33 

 ) ( ايصٜازات اةٝدا١ْٝ يًتدزٜك ٚايتأٌٖٝ

 19 اةٛاؾل االثٓني ّٜٛ شٜاز٠ ايمتال  باؼا  االدتُاج١ٝ ايًذ١ٓ َع بايتملإٚ ايصزاج١ به١ًٝ اـسدني َتابمل١ َهتك ْعِ

 .ٚاةتٛضمت١ ايؿػرل٠ اةػسٚجات يدجِ االدتُاجٞ ايتكأَ يؿٓدٚم 2018 ؾدلاٜس

ٔ  لملسٜؿ١ٝ ٚقاقس٠ بايدق١ًٝٗ اةكس  الٌ دٛي٘ ايصٜاز٠ ٚلٓاٚيت ٘  جة ٍ  نٝؿٝة ٌ  يًُػةسٚجات  قةسض  جًة٢  اؿؿةٛ  ٚضةب

 .اؿس ايملٌُ ثكاؾ١ ْٚػس ايػبا  يدجِ االدتُاجٞ ايؿٓدٚم ٚلدَات اةكدَ٘ ايدجِ

 االدتُاجٞ ايؿٓدٚم َٔ ٚمتٌٜٛ  جِ ج٢ً ٚاؿاؾ١ً ايػبا  َػسٚجات بملض ج٢ً ٚايتملسف األجُاٍ ساق١ٓ شٜاز٠ ٚ 

 .لاسِٗ ٚقؿـ َػازٜملِٗ َملٛقات َٚٓاقػ١

 

 ِزبثؼخ اٌخزيجني::  صبٔيًب

 ٜتِ َتابمل١ اـسهني جٔ طسٜل :

K       لٓعِٝ يكا٤ات ةملسؾ١ استٝادات اـسٜر ايتدزٜب١ٝ ٚاستٝادات ايطٛم ةٛانب١ ضةٛم ايملُةٌ ٚزؾةع اةٗةازات ايملًُٝة١

 ٚايتطٜٛك١ٝ يد٣ اـسٜر .

K .االجالٕ جٔ ايٛظا٥ـ اةتاس١ 

K . االلؿاٍ بايػسنات ةملسؾ١ َد٣ َؿداق١ٝ االجالْات 

K . اضتالّ ايطرل٠ ايرال١ٝ يًخسٜر ٚلٓعِٝ اةكابالت ايػخؿ١ٝ َع ايػسنات 

K . لٓعِٝ سؿالت ايتخسز ضٜٓٛا ـسه٢ ايٓعاّ ايملاّ ٚاشلٓدض١ ايصزاج١ٝ ٚايتملًِٝ اةؿتٛا 

 2017/2018ايًكا٤ات يملاّ )أ( 

 يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ غمتا ج٢ً قُد/  .ٚأ ايه١ًٝ جُٝد غًيب ايسةٔ جبد ْاظِ/  .أ عكٛز::  اإلؾمتاز اؾُاج٢ ايجايح سؿٌ

 اـةسهني  َٚتابمل١ ايٛظٝؿ٢ ايتأٌٖٝ َهتك ْعِ ايتدزٜظ, ١٦ٖٝ أجكا٤ ايطا ٠ َٔ ٚفُٛج١ ايب١٦ٝ ٚل١ُٝٓ اجملتُع لد١َ

ٌ  ايصزاجة١,  نًٝة١  طةال   اؼا  َع بايتملإٚ اةهتك َدٜس ددل أةد جُسٚ/   اغساف ؼت ِ  ايةر٣   اؾُةاج٢  اإلؾمتةاز  سؿة  اقةٝ

 .باةػا١ٜ ايسٜاق٢ اؿٛاز بٓا ٣ 2018 َاٜٛ 29 اةٛاؾل ايجالثا٤ ّٜٛ ٚذيو اةبازى, زَكإ غٗس مبٓاضب١

 

https://goo.gl/forms/bCg03GXRTVTZJVb72
https://goo.gl/forms/xWme1yPrNiDFNIF33
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 االجالٕ جٔ ايٛظا٥ـ ٚايتٛاؾٌ َع ايػسنات) ( 

K ( ٚظٝؿ١ ج٢ً ايؿؿش١ 162  االجالٕ جٔ جد )         اةهتةك اـاؾة١ مبٛقةع ايتٛاؾةٌ االدتُةاج٢ ايؿةٝظ بةٛى ٚ اةٛقةع

 االيهذل٢ْٚ اـاف باـسهني ج٢ً ايؿؿش١ اـاؾ١ بايه١ًٝ مبٛقع اؾاَمل١ .

K  ِاةطتُس باةؤضطات اةختًؿ١ ايت٢ شلا لملاَالت َةع اةهتةك جةٔ طسٜةل االلؿةاٍ ايتًٝؿة٢ْٛ أٚ اةسضةالت         ايتٛاؾٌٜت

٢ ساد٘ ٖرٙ ايػسنات َٔ اـسهني َٚد٣ لٛاؾس ؾسف ايملٌُ يدِٜٗ, نُا ٜتِ إدةسا٤  اإليهذل١ْٝٚ ٚذيو يًٛقٛف جً

عح ٢َٜٛ ؾ٢ ايؿشـ ايسزل١ٝ ٚاةٛاقع اإليهذل١ْٝٚ جٔ لٛاؾس ؾسف جٌُ يًخةسهني ٚٚقةع ٖةرٙ اإلجالْةات جًة٢      

 اةٛاقع اـاؾ١ باةهتك .

 سؿالت ايتخسز)ز( 

ٌ  اةٓؿةٛز٠  داَملة١  ايصزاجة١  بهًٝة١  اـسهني َتابمل١ َهتك ْعِ ِ  ـسهة٢  ايجةا٢ْ  اؿؿة  (,2017  ؾملة١ ) اةؿتةٛا  ايتملًةٝ

 .16/11/2017 اةٛاؾل اـُٝظ ّٜٛ ٚذيو

ٌ  غةمتا  جًة٢  قُةد /  .أ ايهًٝة١,  جُٝةد  غةًب٢  ايسةٔ جبد ْاظِ/  .أ اؿؿٌ سكس ٕ  ايهًٝة١  ٚنٝة  اجملتُةع  لدَة١  يػة٦ٛ

ٌ  قُد اجملٝد جبد قُد/  .أ ايب١٦ٝ, ٚل١ُٝٓ ٕ  ايهًٝة١  ٚنٝة ِ  يػة٦ٛ ٔ /  .أ ٚايمتةال ,  ايتملًةٝ ٌ  ايػُةس٣  قُةد  أةة  ايهًٝة١  ٚنٝة

ٙ  ايطةٝد  ؾاحل/  .أ ٚايبشٛخ, ايملًٝا ايدزاضات يػ٦ٕٛ ِ  َةدٜس  ضةملد  اـةسهني  َتابملة١  َهتةك  َٚةدٜس  بايهًٝة١,  اةؿتةٛا  ايتملًةٝ

 .اةهسَني اـسهني ٚجا٥الت ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أجكا٤ ايطا ٠ َٔ ٚيؿٝـ ددل, أةد جُسٚ  نتٛز

ِ  ايةدنتٛز  قدّ ثِ ,بتال٠ٚ ايكسإٓ ايهسِٜبدأت اةساضِ   ٚاالغةا ٠  يًخةسهني  ايت٦ٓٗة١  نًُةات  ايهًٝة١  ٚنةال٤  ٚايطةا ٠  ْةاظ

ِ  ؼكٝةل  ج٢ً ٚاؾسازِٖ بملصَِٗ ٍ  يف ٖةدؾٗ ِ  اضةتهُا ِ   زاضةتٗ ِ  ٚ  جةالكِٗ,  جًة٢  ايٛاقملة١  اةطة٦ٛيٝات  زغة  غةٗا ات  لطةًٝ

 َع ايتكاط ايؿٛز ايترناز١ٜ. اةؿتٛا يًتملًِٝ ايجا١ْٝ ايدؾمل١ ـسه٢ ايتكدٜس



 التقرير السنوى عن أنشطة وإنجازات كلية السراعة جامعة المنصورة

AGRFAC REP 2017-2018   | 104 

 : به١ًٝ ايصزاج١ إىل يًتملًِٝ االيهذل٢ْٚلٗدف ايؿهس٠ ايس٥ٝط١ٝ َٔ إْػا٤ ٚسد٠ 

l   لمتٜٛةع لكٓٝةات    ٢ جِ أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايمتال  بايه١ًٝ َٚطةاْدلِٗ ؾة

 اـد١َ ايتمل١ًُٝٝ. ٣االلؿاالت ٚاةملًَٛات يالزلكا٤ مبطتٛ

l فاالت ايتملًِٝ ٚايتملًِ ٚغرلٖا َٔ األْػمت١ األنا ة١ٝ. ٢لػذٝع ايتُٝص ؾ 

l ْٚجؿس اةملًَٛات  ٚايجكاؾ١ ايسق١ُٝ  ٢ةا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ ؾ ٢ جِ ايتملًِٝ اإليهذل. 

 

 

 

 ٌٍٛدذح ٜاٌٙيىً اإلدارأٚاًل :: 

  ٌٝٛدذح اٌزؼٍيُ اإلٌىرتٚٔ ٜرشىيً ِجٍض رٕفيذ -0

 -ٜٚكِ اجملًظ األقطاّ ايتاي١ٝ:  به١ًٝ ايصزاج١    لػهٌٝ فًظ لٓؿٝرٟ يٛسد٠ ايتملًِٝ اإليهذلْٚٞ

l  قطِ اةكسزات اإليهذل١ْٝٚ 

l  قطِ َطتٛ ع االَتشاْات 

l  قطِ االلتبازات اإليهذل١ْٝٚ 

l  قطِ إ از٠ ايتملًِٝ اإليهذل١ْٝٚ 

 ِٝجبي اٌزؼبًِ اإلٌىرتٚٔ ٝٚاٌؼبٍِني ثبٌٛدذح ف ٜرّٕيخ ِٙبراد املجٍض اٌزٕفيذ  -7

سكةٛز ْةد٠ٚ لملسٜؿٝةة١ بملٓةٛإ لةدَات ٚسةةد٠ ايتملًةِٝ اإليهذلْٚٝة١ ٚايةةيت لٓاٚيةت أٖةِ األْػةةمت١ اةكدَة١ بٛسةد٠ ايتملًةةِٝ           

 .١ٝ2017/2018 ظاَمل١ اةٓؿٛز٠ ٚأِٖ ايٛادبات ٚاألْػمت١ اةمتًٛب١ َٔ ايٛسدات ايؿسج ٢اإليهذلْٚ

 ٝاٌجٕيخ اٌزذزيخ ٌٛدذح اٌزؼٍيُ اإلٌىرتٚٔ :: صبٔيب

l  ّيف ظٌ سسف إ از٠ ايه١ًٝ جًٞ  جِ ٚلؿملٌٝ ْعاPaperless system       ٌضةملت إ از٠ ايهًٝة١ إيةٞ لمتةٜٛس َملُة ,

بايه١ًٝ ٚإدسا٤ جًُٝات ايؿٝا١ْ يألدٗص٠ ايهُبٝٛلس َٔ لالٍ ٚسد٠ ايؿٝا١ْ (, ٚ)ايهُبٝٛلس بايدٚز ايجايح باةبين 

 ٚلٛؾٌٝ يٝع األدٗص٠ بػبه١ األْذلْت ٚاضتخداّ اةملٌُ إلدسا٤ االلتبازات اإليهذل١ْٝٚ بايه١ًٝ.

l ٢ست ُبٝٛلس يٛسد٠ ايتملًِٝ اإليهذل٢ْٚدٗاش نبتٛؾرل إ از٠ ايه١ًٝ  قاَت      ٍ  ٜتطة٢ٓ يًملةاًَني بايٛسةد٠ إمتةاّ األجُةا

 اةهًؿني بٗا.  ٚاةٗاّ

 

 7102/7102خالي اٌؼبَ اٌجبِؼٝ  ٚدذح اٌزؼٍيُ االٌىرتٚٔٝأٔشغخ 
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 أٔشغخ رزؼٍك ثغالة ِزدٍخ اٌجىبٌٛريٛص   :: صبٌضب

l            ْكٌ َطتٛ ع اَتشاْات ايمتال  ةسسًة١ ايبهةايٛزٜٛع َةٔ لةالٍ ايطةرلؾس اـةاف بايهًٝة١ إيةٞ ضةرلؾس اؾاَملة١  

اَتشإ ٚذيو َٔ لالٍ   جةِ َطةتٛ ع اَتشاْةات     1430ٚٚؾٌ إيايٞ جد  االَتشاْات بايؿٛز٠ اإليهذل١ْٝٚ إيٞ َا 

ت ٚايدلاَر اةختًؿ١ بايه١ًٝ ٚذيو بٛقع ْطةخ إيهذلْٚٝة١ َةٔ يٝةع االَتشاْةات اإلدبازٜة١       ايمتال  بهاؾ١ اةطتٜٛا

 ٚااللتٝاز١ٜ. 

l     ٔلدجِٝ َطتٛ ع االَتشاْات بايملدٜد َٔ مناذز اإلداب١ يكُإ ؼكٝل كسدات ايتملًِٝ ٚايةتملًِ اةطةتٗدؾ١ َة  

 .ايدلاَر ايدزاض١ٝ 

l   ّلؿملٌٝ ْعاILMOS  يف ؾٝدٜٖٛات أٚ أسدخ األعاخ يف فاٍ ايتخؿـ يةدجِ ايمتةال    يسؾع ٚسدات لمل١ًُٝ ممج١ً

ًُٝٝة١ )أعةاخ ٚؾٝةدٜٖٛات    ٚسةد٠ لمل  70اةتؿٛقني بايه١ًٝ ٚٚؾٌ جد  ايٛسدات اييت زؾملٗا جًٞ ْعاّ َا ٜكس  َٔ 

 لمل١ًُٝٝ(.

l لؿملٌٝ بساَر إ از٠ ايتملًِٝ اإليهذلْٚٞ اةُج١ً يف إْػا٤ ؾؿشات اةٛ ٌٜ ٚسٝح ٚؾٌ جد  ؾؿشات. 

l   ٞؾةؿش٘ لةالٍ ايملةاّ األنةا ةٞ      50ؾؿش١ بُٝٓا يف ايؿؿةٌ ايدزاضةٞ ايجةاْٞ     40اةٛ ٌٜ لالٍ ايؿؿٌ ايدزاضٞ األٚي

2017/2018. 

l ٌبسْةةاَر اإلْتةةاز  -ؾٝةةدٜٖٛات لملًُٝٝةة١ يف َكةةسز ؾطةةٝٛيٛدٝا ايتٓاضةةٌ ٚايتًكةةٝل يمتةةال  اةطةةتٟٛ ايسابةةع  7  جُةة

 .٠ ايتمل١ًُٝٝ ؾاَمل١ اةٓؿٛز٠اؿٝٛاْٞ ٚايدادين ٚايطُهٞ ٚ  ْػسٖا جًٞ ايكٓا

l  لؿملٌٝ االلتبازات اإليهذل١ْٝٚ  E-Exams  االلتبةازات  يف َملُةٌ   ١ٝاالَتشاْات ايملًُفُٛج١ َٔ سٝح   إدسا٤

 .٢ٛسد٠ ايتملًِٝ اإليهذلْٚاإليهذل١ْٝٚ ايتابع ي

 

l             ٌاالْتٗا٤ َٔ جٌُ َكةسزٟ إْتةاز ايؿانٗة١ اةطةتٟٛ ايجةاْٞ بسْةاَر اإلْتةاز ايٓبةالٞ  َٚكةسز ؾطةٝٛيٛدٝا ايتٓاضة  

بسْةةاَر اإلْتةةاز اؿٝةةٛاْٞ ٚايةةدادين ٚايطةةُهٞ يف ايؿةةٛز٠ اإليهذلْٚٝةة١ ٚلؿملًٝةةٗا جًةةٞ   -ٚايتًكةةٝل اةطةةتٟٛ ايسابةةع 

 َكسزات إيهذل١ْٝٚ ألسٟ. 10 لٓؿٝر ؾؿشات اةٛ ٌٜ ٚأؾبشت َتاس٘ بايؿملٌ يًمتال  ٚدازٟ

l   االضتُساز يف إلاس١ اةا ٠ ايمل١ًُٝ يًُكسزات ايدزاض١ٝ اييت قاّ أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايه١ًٝ بتمتٜٛسٖا يف ؾةٛز٠  

 ٔ كتًـ األقطاّ ايمل١ًَُٝكسز َ 67ٚقد بًؼ جد  ٖرٙ اةكسزات  يطٓٛات ايطابك١ جًٞ َٛقع ايه١ًٝإيهذل١ْٝٚ لالٍ ا

http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/e-learning-ar/e-courses-ar 

l   َكسزات إيهذل١ْٝٚ ضٛف ٜتِ إلاستٗا جًٞ ضرلؾس اجملًظ األج٢ً يًذاَملةات, باإلقةاؾ١ إيةٞ    7لطملٞ ايٛسد٠ إيٞ إجدا

َكسزات إيهذلْٚٝة١ َتاسة١ جًةٞ ضةرلؾس اجملًةظ األجًة٢ يًذاَملةات ٚقةاّ بتمتٜٛسٖةا أجكةا٤ ٦ٖٝة١             3ذيو ؾإٕ ٖٓاى 

 -لدزٜظ بكطُٞ األزاقٞ ٚاشلٓدض١ ايصزاج١ٝ ٖٚٞ :

o ٞطبٝمل١ األزاق 

o َٞٛزؾٛيٛدٝا ٚسؿس األزاق 

o أضاضٝات اشلٓدض١ ايصزاج١ٝ 

o ْٟعِ َملًَٛات َٚتمتًبات ٚ لؿُِٝ أْع١ُ ايس 



 التقرير السنوى عن أنشطة وإنجازات كلية السراعة جامعة المنصورة

AGRFAC REP 2017-2018   | 106 

 ٝلٛاػذ اٌجيبٔبد املخزٍفخ ٌٍزٛاصً اٌؼٍّ ٝشرتان ف:: االراثؼًب 

l  ١ ايصزاج١ جًٞ َٛقع ًَـ لملسٜؿٞ ألجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بهًٝ 90  إْػا٤Google Scholar   

l  طال  ايدزاضات ايملًٝا جًٞ َٛقع ًَـ لملسٜؿٞ ي١٦ًٝٗ اةملا١ْٚ ٚ  408  إْػا٤Google Scholar  

l  ًَـ لملسٜؿٞ ألجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ جًٞ َٛقع  40  إْػا٤Research gate  

l  ًَـ لملسٜؿٞ يمتال  ايدزاضات ايملًٝا جًٞ َٛقع  280  إْػا٤Research gate 

l   جًٞ َٛقع  ايتدزٜظ جكا٤ ١٦ٖٝألًَـ لملسٜؿٞ  21  إْػا٤ جدScopus   

l جكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ جًٞ َٛقع ًَـ لملسٜؿٞ أل 21جد     إْػا٤LinkedIn   

l جكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ جًٞ َٛقع ًَـ لملسٜؿٞ أل 21جد     إْػا٤ Mendeley 

l  اج١ جًٞ َٛقعًَـ لملسٜؿٞ ألجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصز 15  إْػا٤   Academia.edu 

l  ًَـ لملسٜؿٞ ألجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاج١ جًٞ َٛقع 15  إْػا٤   ORCID 

l  ًَـ لملسٜؿٞ ألجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاج١ جًٞ َٛقع 15  إْػا٤   Researcher ID 

l   لؿملٌٝ إةٌٝ اؾاَمل١ يمتال  ايدزاضات ايملًٝةا  @students.mans.edu.eg   ٔلةالٍ بسْةاَر ابةٔ اشلٝةجِ     َة

 يًدزاضات ايملًٝا.

 ٝٔشز صمبفخ اٌزؼٍيُ اإلٌىرتٚٔ:: خبِظًب 

ٚاشل٦ٝة١  ٚ  ذيو َٔ لالٍ جكد  ٚزات لدزٜب١ٝ ٚٚزؽ جُةٌ يف ٚسةد٠ ايتملًةِٝ اإليهذلْٚةٞ يًطةا ٠ أجكةا٤ ٦ٖٝة١ ايتةدزٜظ         

 اةملا١ْٚ بايه١ًٝ.

 7102/7102اٌجيبٔبد االدصبئيخ خالي اٌؼبَ اٌجبِؼٝ طبدطًب :: 

  

  ٢  ايت ايتمل١ًُٝٝ(: ٜٛقل جد  ايٛسدات 1غهٌ )

 ILMOSْعاّ  ٢زؾملٗا جً

 (: ٜٛقل جد  ؾؿشات اةٛ ٌٜ اييت   2غهٌ )

 ضٓٛات ايطابك١ 3إْػا٤ٖا بايٛسد٠ لالٍ 
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  ٢(: ٜٛقل جد  ايؿٝدٜٖٛات ايتمل١ًُٝٝ ايت3غهٌ )

 ْػسٖا جًٞ قٓا٠ اةٓؿٛز٠ ايتمل١ًُٝٝ

  ٢ٜٛقل جد  االلتبازات اإليهذل١ْٝٚ ايت(: 4غهٌ )

 ضٓٛات ايطابك١ 3  لؿملًٝٗا بايٛسد٠ لالٍ 

  

 (: ٜٛقل جد  اةكسزات اإليهذل١ْٝٚ اةٓتذ١ 5غهٌ )

 ٢ٚسد٠ ايتملًِٝ اإليهذلْٚ ٢ؾ

 اةػذلنني يف قٛاجد ايبٝاْات (: ٜٛقل جد  6غهٌ )

 ايمل١ًُٝ َٔ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايباسجني بايه١ًٝ
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 ٚاةٗٓٝةة١لطةةمل٢ ٚسةةد٠ اإلزغةةا  ٚايتٛدٝةة٘ ايمتالبةةٞ ؿػةةد طاقةة١ ايمتةةال  يًُطةةا١ُٖ ؾةة٢ االزلكةةا٤ باؿٝةةا٠ اؾاَملٝةة١     

 -, َٔ لالٍ االٖداف ايتاي١ٝ:ٚاجملتُمل١ٝ ايٛط١ٝٓ

l  يكةةُإ لةةدَات إزغةةا ١ٜ  جةةِ ٚلؿملٝةةٌ اإلزغةةا  األنةةا ةٞ يًمتةةال  ٚايتٓطةةٝل َةةع اةسغةةدٜٔ األنةةا ةٝني بايهًٝةة١

 .أنا ة١ٝ ذات دٛ ٠, لؿك ؾ٢ ؾاحل َٛاد١ٗ ايتألس ايدزاض٢ ٚ جِ ايؿا٥كني

l  َتابمل١ ايمتال  اةتألسٜٔ  زاضًٝا ٚلدجِٝ ايؿا٥كني َِٓٗ بهاؾ١ األضايٝك َٔ لالٍ ايؿشٛف ايؿش١ٝ ٚاالدتُاج١ٝ

 .ٚايملالز اةملسيف ٚبٓا٤ ايجك١ ٚؼطني ٚلمتٜٛس ايب١٦ٝ ايتمل١ًُٝٝ .. اخل

l ٝٚلٓؿٝر  زاضات ٚسًكات ْكاغ١ٝ ٚأْػمت١ ثكاؾ١ٝ يتشًٌٝ ايعٛاٖس ايمتالب١ٝ ٚزؾد االػاٖات ٚاالستٝادات  ِلٓع

 .ايمتالب١ٝ ٚايملالقات ايمتالب١ٝ َع أجكا٤ اشل١٦ٝ ٚايملاًَني ٚشَال٥ِٗ ايمتال 

l   ايمتةال  ٚاةسغةدٜٔ    ٚاؼةا  ايتٓطٝل بني اؾٗات اةمل١ٝٓ بتكدِٜ اـدَات ايمتالب١ٝ نػ٦ٕٛ ايمتال  ٚزجا١ٜ ايػبا

 .األنا ةٝني ٚايٛسد٠ ايمتب١ٝ بايه١ًٝ ٚممجًٞ اجملتُع احملًٞ َٔ أٚيٝا٤ األَٛز

l جِ َطا١ُٖ ايمتال  ؾ٢ األْػمت١ ٚايؿملايٝات ايطٝاض١ٝ ٚأْػمت١ لد١َ اجملتُع  الٌ ٚلازز ايه١ًٝ . 

l        متالبة٢ مبػةازن١ اؾاَملةات    لٓعِٝ جد  َٔ اةًتكٝات ايجكاؾ١ٝ يبٓةا٤ زؤٜة١ ٚطٓٝة١ ؾة٢ فةاٍ اإلزغةا  ٚايتٛدٝة٘ اي

  .اةؿس١ٜ

 ايملد  ايٓػاط ّ

 2 عٛخ ٚ زاضات 1

 2 أْػمت١ طالب١ٝ ب١ٝ٦ٝ 2

 1 َطل جٔ إػاٖات ايمتال  مٛ ايدلاَر ايتمل١ًُٝٝ 3

 45 َطاجدات يًمتال  )اؿؿٍٛ ج٢ً َرنسات( 4
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 ف اٌربٔبِظ:أ٘ذا

K .ايتملسف ج٢ً طبٝمل١ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ايرال١ٝ يًػبا  اؾاَملٞ َٚساسٌ بٓا٥ٗا 

K  (اآلثاز -جٛا٥د  -ؼدٜد ضًط١ً ْتا٥ر ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ايرال١ٝ يًػبا  )كسدات. 

K  ْتا٥ر َٚؤغسات لؿهٝو ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ايرال١ٝ يًػبا  اؾاَملٞ.جسض 

K .زؾد زؤ١ٜ ايمتال  إلضذلالٝذٝات َٛاد١ٗ اؾاَمل١ يًعاٖس٠ 

K .جسض ةخاطس ايتذاٌٖ ٚغٝا  ايسؤ١ٜ ٚجٛاقك ايتػمت١ٝ ايؿٛز١ٜ ٚلػسشّ اةط٦ٛي١ٝ 

 -َا ىتصْ٘ ايؿس  َٔ َملًَٛات َٚملازف ٚأؾهاز جٔ َٛدٛ ات َمل١ٓٝ) ٚي١  (ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ)بػهٌ جاّ ٜملهظ َؿّٗٛ 

أٚ ٖٛ لؿٛز جكًٞ غا٥ع جٔ أؾسا  أٚ ياج١ َمل١ٓٝ. َٚٔ ثِ ؾ٢ٗ أ ا٠ ٖا١َ يًػا١ٜ َٔ لالشلا  ؾ١٦ إدتُاج١ٝ ...اخل( -َؤضط١ 

 ٜتؿِٗ اإلْطإ ٜٚدزى ٜٚؿطس األغٝا٤ ٜٚتػهٌ ضًٛن٘ ٚإػاٖ٘.

 ِزادً ثٕبء اٌصٛرح اٌذٕ٘يخ:

K :ٌٝ٢ٖٚ َسس١ً لتذُع ؾٝٗا َؿس ات ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ٚجٓاؾسٖا اةختًؿ١ يد٣ األؾسا  َٔ  َسس١ً ايؿٝاغ١ ٚايتهػ

لالٍ لدلالِٗ اةباغس٠ ٚآزا٤ ايٛايدٜٔ ٚاةملًُني ٚلأثرل ايؿشب١ ٚاإلجالّ ٚاألجُاٍ ايدزا١َٝ ٚغرلٖا . ٚبتبا ٍ ٖةرٙ  

. غبا  قا٥ع ... قبو ... غرل قا ز ... اةؿس ات ٚايملٓاؾس ؾ٢ اةٛاقـ اةختًؿ١ لبدأ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ؾ٢ ايتػهٌٝ ..

ايػةبا   )ؾاغٌ ...اخل , ثةِ لتذُةع ٖةرٙ اةؿةس ات يٝةتِ ؾةٝاغتٗا ؾة٢ ؾةٛز٠ َذلابمتة١ سكٝكٝة١ أٚ ََٖٛٛة١ َجةٌ:             

 .(لاؾ١ اؾاَملٞ ٜذلادع جًًُٝا ٚلًكًٝا ٚغرل َؤٌٖ يكٝا ٠ اجملتُع ٚبٓا٤ َطتكبٌ أؾكٌ  -اةؿسٟ

K :ةٛاقةـ , ٜةتِ إضةتدجا٤ ٚلهةساز َكةُٕٛ ايؿةٛز٠ ايرٖٓٝة١ ايطةابك١ بؿةٝاغات          مبسٚز األسةداخ ٚا  ايتهساز ٚايذلٜٚر

َتكازب١, ٜٚتِ ايتأَني ٚايتأنٝد جًٝٗا ٚإجتبازٖا ضببًا سًٝٓا ْٚتٝذ١ أسٝاًْا يتًو اةٛاقـ ٚاألسداخ . ٜٚتِ إضتطٗاٍ 

      ٛ ؾٝةل أٚ ضة٤ٛ ايتؿةسف أٚ    إجتُا ٖا  ٕٚ لدقٝل يتؿطرل ايهجرل َٔ اةٛاقةـ ٚايذلٜٚةر شلةا نُةدلز يقلؿةام ٚجةدّ ايت

 اإللالٍ بايكِٝ ٚايكٛاجد اةسج١ٝ.

K :لهتطك ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ بايتهساز ٚايذلٜٚر بملدًا ٜتخمت٢ إضةتخداَٗا يتؿطةرل اةٛاقةـ ٚاألسةداخ.      ايتملُِٝ ٚايتأنٝد

م ٚاضع ٚلؿبل َكٛي١ َتداٚي١ ؾ٢ األسا ٜح ايملا١َ ٚايًكا٤ات ٚاةٓتدٜات ٚاألجُاٍ ايدزا١َٝ يٝتِ لملُُٝٗا ج٢ً ْمتا

ٞ  ). (دٌٝ ايػبا ), ٣(ايػبا  اةؿس) ؾة٢ ػاٖةٌ إللةتالف اةٛاقةـ ٚاألسةداخ ٚايؿةسٚم ايؿس ٜة١         (ايػةبا  اؾةاَمل

ٖٚةرٙ ٖة٢    -ٚاؾُاج١ٝ, بػهٌ ةٗد يًُسس١ً األلرل٠ سٝح ٜطتذٝك ايملكةٌ ايملةاّ يتؿملٝةٌ قةإْٛ ايتمتةابل ؾتطةٛ        

ايؿػةٌ جًة٢ إستُةاالت ايٓذةاا , ٜٚذلادةع اإلٖتُةاّ        زٚا جدّ اةبةا أ٠, ٚقةملـ اةػةازن١ ٚلطةٛ  لٛقملةات      -اـمتٛز٠ 

 باةػهالت ايملا١َ ٚايككاٜا ايٛط١ٝٓ. 

 :اٌجبِؼٝاٌذٕ٘يخ اٌذاريخ ٌٍشجبة طٍظٍخ ٔزبئظ اٌصٛرح 

 أبملا :  ثالث١لتهٕٛ ضًط١ً ْتا٥ر ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ايرال١ٝ يًػبا  اؾاَمل٢ َٔ 

 ٚرضُ ػٕصزيٓ ّ٘ب:   ،( ِخزعبد اٌصٛرح اٌذٕ٘يخ اٌذاريخ ٌٍشجبة اٌجبِؼ0ٝ)
K :ٜٚملهظ َطت٣ٛ ايتصاّ ايمتال  بملةد  َةٔ ايطةًٛنٝات ايطةًب١ٝ اؾاَملٝة١ َجةٌ:  زاضةتِٗ        ايتٛاؾل ايتمل٢ًُٝ ايمتالب٢

يًشؿٍٛ ج٢ً أ٣ غٗا ٠ ٚبأ٣ لكدٜس , جةدّ اضةتمتاجتِٗ ايةتخًـ َةٔ ايطةًٛنٝات ايطةًب١ٝ يًتملًةِٝ قبةٌ اؾةاَملٞ ,          

    ٜ ٗتُةٕٛ مبؿةاؿِٗ , ٚجةدّ    زؤٜتِٗ يًُكسزات ج٢ً أْٗا َملًَٛات ال ؾ١ً شلةا بةايٛاقع , ٚإٔ إ از٠ ايهًٝة١ ٚاألضةالر٠ ال 

ازلباطِٗ َع شَال٥ٗةِ بملالقةات دٝةد٠ ٚلؿةاِٖ َػةذلى , ٚادملةابِٗ بةاةٗسدني ٚاةتُةس ٜٔ ٚاةتشةدٜٔ يًكٛاجةد ,           

ؾكال ج٢ً لؿكًِٝٗ اؾًٛع لازز اةدزز أٚ بآلسٙ يتبا ٍ اؿدٜح , ٚألرلا ممازضتِٗ يطًٛنٝات َٓشسؾ١ لازدة١  

 جٔ ايكِٝ ٚاأللالقٝات ايملا١َ. 
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K ٜٚملهظ أٜكةا َطةت٣ٛ ايتةصاّ ايمتةال  بملةد  َةٔ ايطةًٛنٝات اؾاَملٝة١ االهابٝة١ َجةٌ:            ز اؾاَمل٢ ايمتالب٢:االْدَا

استؿاظِٗ بملالقةات دٝةد٠ َةع إ از٠ ايهًٝة١ ٚايةٛنال٤ , زقةاِٖ غةدَات زجاٜة١ اؾٗةاش اإل از٣ بايهًٝة١ ٚايملةاًَني,            

تِٗ جًةة٢ ؾةةالت طٝبةة١ ًَٚتصَةة١ َةةع لهةةِٜٛٓٗ جالقةةات قذلَةة١ ٚبٓةةا٠٤ َةةع أجكةةا٤ اشل٦ٝةة١ َٚطةةاجدِٜٗ , قةةاؾع

شَال٥ِٗ , زقا٥ِٗ بايتخؿـ ايدزاض٢ َٚٓاٖذِٗ َٚكسزالِٗ , ٚجٔ ايهتةا  اؾةاَمل٢ ْٚعةِ لكٝةِٝ االَتشاْةات ,      

ٚمتتملِٗ مبطت٣ٛ دٝد َٔ اةدزدات ٚايكاجات ٚاةملاٌَ ٚايتذٗٝصات , ٚالةرلا ممازضتُٗألْػةمت١ داَملٝة١ زٜاقة١ٝ     

 ٚادتُاج١ٝ َتٓٛج١.

 ٚرضُ ػٕصزيٓ ّ٘ب:   ،رح اٌذٕ٘يخ اٌذاريخ ٌٍشجبة اٌجبِؼٝ( ػٛائذ اٌص7ٛ)
K :ٜٚملهظ َطت٣ٛ َػازنتِٗ ؾ٢ جد  َٔ األْػمت١ َجٌ: سؿٛشلِ ج٢ً  بٓا٤ ايكدزات ايرال١ٝ ٚاةطاز اة٢ٓٗ اةطتكب٢ً

, باإلقةاؾ١ اىل َػةازنتِٗ ؾة٢ االضةس ايمتالبٝة١       ICDL ٚزات َهجؿ١ ؾ٢ ايًػة١ االلًٝصٜة١, ٚسؿةٛشلِ جًة٢  ٚزات     

 ػمت١ االؼا  ايمتالب٢ , ؾكال جٔ سؿٛشلِ ج٢ً  ٚزات َٗازات اؿٝا٠ ٚايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ. ٚأْ

K :ٜٚػرل ٖرا ايملٓؿس اىل َطت٣ٛ اقباشلِ ج٢ً جد  َٔ األْػمت١ َجٌ: ضملِٝٗ يًشؿٍٛ ج٢ً  ؼكٝل األٖداف ايػخؿ١ٝ

يتخؿـ , نُةا إٔ يةدِٜٗ   َملًَٛات ٚبساَر سدٜج١ بايتخؿـ , َٚػازنتِٗ باةؤمتسات ٚاْػمت١ اؾُمل١ٝ ايمل١ًُٝ با

اطالع أٚضع ؾ٢ ؽؿؿِٗ ٚقسا٤ات  يملًُا٤ اجملاٍ , ؾكال جٔ أِْٗ ٜساضًٕٛ دٗات جًُٝة١ قًٝة١ ٚ ٚيٝة١ ؾة٢ فةاٍ      

 ايتخؿـ.

 ٚرشًّ صالصخ ػٕبصز ٘ٝ:  ، "رؤيخ اٌشجبة"( أصبر اٌصٛرح اٌذٕ٘يخ اٌذاريخ 5)
K : ٜٚػرل اىل َطت٣ٛ لٛقع ايػبا  أل ا٥ِٗ اةطتكب٢ً ج٢ً سٝالِٗ َٔ لالٍ ثالثة١ التٝةازات    األ ا٤ اةطتكبًٞ يًػبا

ٚاالدتُاجٝة١   ٢ٖ: سٝا٠ أؾكٌ اقتؿا ٜا ٚادتُاجٝا ٚاْطاْٝا , أّ لعةٌ اؿٝةا٠ نُةا ٖة٢ , أٚ إٔ االٚقةاع االقتؿةا ١ٜ      

 ٚايب١ٝ٦ٝ ضٛف لط٤ٛ.

K :ؼكل جد  َٔ األٖةداف َجةٌ: ايسلةا٤ االقتؿةا ٣ ,     ٜٚملهظ ٖرا ايملٓؿس َطت٣ٛ  ؾسف ؼكٝل األٖداف اجملتُمل١ٝ

جداي١ لٛشٜع ايدلٌ , أَٔ ٚجداي١ , لٛؾرل استٝادات َملٝػ١ٝ , جةدّ ايتُٝٝةص ْٚبةر ايملٓةـ , ايدةكساطٝة١ ٚسسٜة١       

 ايتملبرل , ؾٕٛ ايهسا١َ االْطا١ْٝ , ؾكال جٔ ايب١٦ٝ ايٓعٝؿ١ ٚاآل١َٓ. 

K :ايػبا  ج٢ً ْتا٥ر دٗٛ  االؾالا ٚايتُٓٝة١ َةٔ لةالٍ ثالثة١      سٝح ٜػرل اىل سهِ ْتا٥ر دٗٛ  اإلؾالا ٚايت١ُٝٓ

التٝازات ٢ٖ: ْتا٥ر زا٥مل١ َٚبػس٠ ؾ٢ اةطتكبٌ , أٚ ْتا٥ر قةدٚ ٠ األثةس جًة٢ اجملتُةع , أٚ يةٔ لؿةٌ اىل أ٣ ْتةا٥ر        

 ذات ق١ُٝ. 

 اطزخالصبد ٚدرٚص ِظزفبدح

 أصز اٌصٛرح اٌذٕ٘يخ اٌذاريخ ػٍٝ ِٕظِٛخ األداء اٌجبِؼٝ -0

ضٛف ْهٕٛ عاد١ جٔ َسس١ً ايدزاضات اةتملُك١ جٔ أثس ٖرٙ ايعاٖس٠ ج٢ً اؿٝةا٠  

اؾاَملٝة١ ٚايمتالبٝة١ أال ْتٛقةةـ جٓةد )كسدةةات ٚجٛا٥ةد ٚأثةاز( ايؿةةٛز٠ ايرٖٓٝة١ جًةة٢       

ايمتال  أْؿطُٗبٌ ٜٓبػٞ إٔ متتةد ايدزاضة١ ألثةس ٖةرٙ ايؿةٛز٠ ايرٖٓٝة١ جًة٢ جدٜةد َةٔ          

ٚايتٓعُٝٝة١ ٚايتملًُٝٝة١ ٚاألنا ةٝة١ َٚٓعَٛة١     إ ازٜة١  اةٓعَٛات اؾاَمل١ٝ ناةٓع١َٛ 

ايملالقات االْطا١ْٝ َٚٓع١َٛ اـدَات ايمتالب١ٝ , ٚاألِٖ أثسٖةا اةتٛقةع جًة٢ َٓعةَٛيت     

 اؿكٛم ٚايٛادبات ..ؾٌٗ ْؿملٌ؟
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 اٌصٛرح اٌذٕ٘يخ اٌذاريخ ٌٍشجبة ٚدٚر اٌجبِؼخ -7

َةٔ لمتبٝكةات االغتٝةاٍ ايٓةاجِ     )ؿةػرل٠  يكد لملُدت إٔ ألتاز جٓٛاًْا َجرلًا ٚؾةازلًا يتًةو ايدزاضة١ اي   

ٚإٔ ألتؿس َا   َٔ إدسا٤ات َٓٗذ١ٝ ٚإطاز ْعسٟ , ٚاشلدف ٖٛ زضاي١ جاد١ً جٔ طبٝمل١  (ٚايؿٝد ايطٌٗ

ٖرٙ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ايرال١ٝ يًػبا  , ٚاألِٖ أثسٖا ج٢ً قملـ ايتٛاؾل ايتملًُٝٞ ٚاإلْدَاز اؾةاَملٞ ٚجًة٢   

ٚاأللمتةس جًة٢ ْعةس٠    بٓا٤ ايكدزات ايرال١ٝ ٚاةطاز اةٗين اةطتكبًٞ ٚج٢ً ؼكٝل األٖداف ايػخؿ١ٝ ٚاألِٖ 

ايػبا  ٚلٛقملال٘ اةطتكب١ًٝ يدٚزٙ ٚؾٗٛ  ايت١ُٝٓ ٚيؿةسف ؼكٝةل األٖةداف اجملتُملٝة١ ايملاَة١ . أ٣ أبملةا        

 ٚألمتاز ٚجٓاؾس أِٖ ةهٔ إٔ ؼسى اؾاَمل١ يقٖتُاّ ..أٚ ٚقع بسْاَر ..إضذلالٝذ١ٝ يًُٛاد١ٗ!!

 األِٓ املؼزفٝ اٌغالثٝ ..ِٓ املظئٛي؟ -5

ايؿساؽ اةملسيف ٚايطًٛنٞ ايمتالبٞ ايت٢ لػٝع بني يٗةس٠ ايمتةال  ال   نجرل َٔ َؤغسات 

لًك٢ االٖتُاّ ايرٟ ٜتٓاضك ٚجعِ لأثرلٖا ْٚتا٥ذٗا ج٢ً ؾهس ٚضًٛى ايمتةال . ؾةشٝل إٔ   

َملعِ جٓاؾس ٖرٙ ايعٛاٖس قةد لهةٕٛ َٛقةٛجًا ؾة٢ ايدزاضةات اإلدتُاجٝة١ أٚ ايٓؿطة١ٝ أٚ        

مل ٜبرٍ يتشًٜٛٗا إىل بساَر لطتكؿٞ َملدالت  ايذلب١ٜٛ يتخؿؿات َمل١ٝٓ, يهٔ دٗدًا ناؾًٝا

بة١ , ٚلتملةسف جًة٢ أضةايٝك     غٝٛع ٖرٙ ايعٛاٖس بني ايمتال , ٚؼًٌ أثازٖةا اؿايٝة١ ٚاةسلك  

ايتةة٢ ال لةةصاٍ لتشطةةظ ٘ ايمتالبةةٞ إْٗةةا ٚظٝؿةة١ َٚٗةةاّ َسانةةص االزغةةا  ٚايتٛدٝةة َٛادٗتٗةةا,

 َمتًٛ .طسٜكٗا قُٔ اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ اؾاَملٞ  ٕٚ  جِ ناف أٚ إٖتُاّ 

 ِذخً ِؼزفٝ ِمرتح Y-Peerرؼٍيُ ٚرضميف األلزاْ  -4

لجكٝـ األقسإ ٖٛ َدلٌ لملًُٝٞ ٜكّٛ ب٘ ايػبا )ْؿظ ايؿ١٦( بتملًِٝ ْٚكٌ اةملسؾ١ إىل 

شَال٤ شلِ , ٜٚتُٝص بأْ٘ ٜطِٗ ؾ٢ لمتٜٛس اةٗازات ايرال١ٝ يًػبا  بأقٌ لهًؿ١ ممه١ٓ ٚضةٗٛي١  

 ايمتبٝمل١ٝ.ايٛؾٍٛ إىل ايػبا   الٌ فتُملالِٗ 

ايؿةٛز٠ ايرٖٓٝة١ ايطةًب١ٝ     -ٖٚرا اةدلٌ ٜؿًل ؾ٢ َٛاد١ٗ ظٛاٖس نايت٢ مٔ بؿةد ٖا  

ٚذيةةو بتةةدزٜك فُٛجةةات َةةٔ ايػةةبا  جًةة٢ كةةاطس غةةٝٛع ٖةةرٙ ايؿةةٛز٠ ٚلٓؿٝةةر   -يًػةةبا  

َٚسادمل١ جٓاؾسٖا يد٣ ايػبا . ٖٚٛ َدلٌ ةهٔ ػسٜب٘ لالٍ َكةسزات  زاضة١ٝ يًمتةال     

داَملة١ اةٓؿةٛز٠ . َةع  زاضة١      -يت٢ لةدزع يمتةال  نًٝة١ ايصزاجة١     َجٌ َكسز َٗازات اؿٝا٠ ا

 ْتا٥ذ٘ ٚايتٛؾ١ٝ بتملُُٝ٘ ساٍ لاس٘ ج٢ً زضا٥ٌ َملسؾ١ٝ إقتؿا ١ٜ ٚإدتُاج١ٝ ٚاضمل١.

 اٌزفىيه ..ٌيض وبفيًب ٌٍزصذيخ ٚاملزاعؼخ -3

ايتؿهٝةو ةسادملة١ َةد٣ لػًػةٌ ٚغةٝٛع ايؿةٛز٠ ايرٖٓٝة١        ساٍٚ ايباسح إٔ ٜطتخدّ لهتٝةو  

١ٝ بني ايػا  اؾاَملٞ ٚبايؿملٌ أمثس ٖرا األضةًٛ  جةٔ لسادةع يًُملةدالت ايتة٢ أَهةٔ زؾةدٖا        ايطًب

% .ٜٚملتكد ايباسح إٔ أضايٝك ألس٣ ٜٓبػٞ إضةتخداَٗا يًتشكةل   20يًؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ايطًب١ٝ عٛاىل 

َٔ ايٓطك ايؿمل١ًٝ يػٝٛع ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ايطًب١ٝ َجٌ جةسض إلةاشات ايػةبا  ٚقؿةـ ايٓذةاا,      

لِٗ ايسٜاق١ٝ ٚايمل١ًُٝ ٚايًكا٤ات َع ايمتال  اةتُٝصٜٔ ..َسادمل١ مناذز ايكد٠ٚ ٚغخؿٖٛا ٚإلاشا

ْٚػسٖا بةني ايمتةال ...اخل ٖٚة٢  جة٠ٛ يقدتٗةا  ؾة٢ َٛقةٛع دةدٜس بايملُةٌ اةخًةـ ٚاإلدتٗةا             

 ايملادٌ.
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 ِشيذ ِٓ اٌذراطبد ػٓ اٌصٛرح اٌذٕ٘يخ اٌذاريخ -6

ايدزاض١ , أْٓةا عادة١ إىل َملسؾة١ اةصٜةد جةٔ ظةاٖس٠ ايؿةٛز٠ ايرٖٓٝة١         أثبتت ايٓتا٥ر ايت٢ لًؿت إيٝٗا ٖرٙ 

يًمتال  ؾملال٠ٚ ج٢ً لدقٝل َٓٗذٝة١ ايبشةح اؿةايٞ َٚسادملة١ جٓاؾةس ايؿةٛز٠ ايرٖٓٝة١ , ٚ زاضةتٗا جًة٢ جٝٓة١           

طالب١ٝ َٔ نًٝات كتًؿ١ , َع متجٌٝ ايتخؿؿات اةختًؿ١ ٚ زاض١ أثس ايٓٛع اإلدتُاجٞ)طًبة١ / طايبةات( جًة٢    

مل١ ٚأثس ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ايرال١ٝ.ٖٓاى ساد١ إىل ْكـ اإلضذلالٝذٝات ايت٢ قد لساٖةا اؾاَملةات يًتملاَةٌ َةع     طبٝ

ايعةاٖس٠ ٚايعةٛاٖس ايمتالبٝة١ بملاَة١ , ٚيةٝظ َةٔ ٚدٗة١ ْعةس ايمتةال  ؾكةو نُةا إقتؿةست جًٝة٘ ٖةرٙ ايدزاضة١                

 اإلضتهػاؾ١ٝ.

 ثزاِظ اٌزٕشئخ اٌجبِؼيخ ..ِشيذ ِٓ اإل٘زّبَ.. -2

يٓتا٥ر ايت٢ سؿًٓا جًٝٗا َٔ  زاضة١ ٚاقةع ايؿةساؽ اةملةسيف ٚايطةًٛنٞ ايمتالبةٞ       ؾ٢ ق٤ٛ ا

متةةت ؾةةٝاغ١ ٚػسٜةةك بسْةةاَر يًتٓػةة١٦ اؾاَملٝةة١ طبةةل جًةة٢ طةةال  ايؿةةـ ايجةةاْٞ بهًٝةة١  

داَمل١ اةٓؿٛز٠. ٚنإ اةؿذلض ايس٥ٝطٞ يًدلْاَر إٔ األقةساز ايتة٢ ؿكةت بأبٓا٥ٓةا      -ايصزاج١

١ أسٝاْةةًا ٚلملًُٝٝةة١ قبةةٌ داَملٝةة١ َكةةمتسب١ َملعةةِ  ايمتةةال  دةةسا٤ لٓػةة١٦ أضةةس١ٜ َٓكٛؾةة 

األسٝةةإ , ةهةةٔ لةةدازنٗا سةةاٍ لةةٛؾس ب٦ٝةة١ لٓػةة١٦ داَملٝةة١ إبداجٝةة١ َٚةةٔ ثةةِ ب٦ٝةة١ َٗٓٝةة١  

َٓكبمت١. ٚقد لكدَت إل از٠ اؾاَمل١ بٗرا ايدلْاَر اير٣ ٜطتٗدف ايتملسف ج٢ً أثاز ايتٓػ١٦ 

١ٓ جًةِٝٗ , جةال٠ٚ جًة٢ متهٝةِٓٗ َةٔ َٗةازات ايتٛاؾةل ايتملًُٝةٞ         اإلدتُاج١ٝ ايطابك١ يًمتال  , ٚأثس ايتٓػ١٦ اؾاَمل١ٝ ايساٖ

 ٚاإلْدَاز اؾاَملٞ ٚلؿملٌٝ غذس٠ األٖداف ايطًٛن١ٝ ايمتالب١ٝ ...َٚا شاٍ ايدلْاَر ٜٓتعس !!

 ػٍُ اإلعزّبع اٌجبِؼٝ ..أِب آْ األٚاْ... -2

, ٚضاجدت ؾسٚع جًةِ اإلدتُةاع ايسٜؿةٞ    أضُٗت ؾسٚع جًِ اإلدتُاع اةختًؿ١ ؾ٢ لملُٝل ؾِٗ اإلْطإ يًعٛاٖس اإلْطا١ْٝ

ٚاؿكسٟ ؾ٢ ايتملسف ج٢ً ايٛاقع اةملاؽ يًتذُملات اإلْطا١ْٝ ٚنٝؿ١ٝ لمتٜٛسٖةا ٚلُٓٝتٗةا. ٚنةرا    

أضُٗت ؾسٚع جًِ اإلدتُاع ايملطهسٟ ٚايمتيب ٚايؿٓاجٞ ؾ٢ َملاٜػة١ ايعةٛاٖس يؿ٦ةات إدتُاجٝة١     

اؿٝةا٠ بتًةو ايتذُملةات     قخ١ُ لملٝؼ ؼت أْع١ُ ؼهُٗا قِٝ َٚملاٜرل ؾسقةتٗا طبٝملة١ ٚمنةو   

اإلْطا١ْٝ. ٚقد إٓ األٚإ ..ةتخؿؿٞ ٖرا اجملاٍ ٚزٚا ٙ ٚفتٗدٜ٘ إٔ ًٜتؿتٛا إىل ػُةع اؾاَملةات   

ايت٢ لٓتػس بهٌ أزدا٤ ايٛطٔ ٚايت٢ ؼهُٗا قٛاجد ٚيٛا٥ل ٚأْع١ُ ٚلطتٗدف غاٜات قةد ٠ َةٔ   

خل( يققذلا  َٓ٘ ٚؾِٗ ظٛاٖسٖةا لاؾة١ ايتة٢ لتؿةٌ     جاًَني..ا-طال -لالٍ غبه١ جالقات ٚؾ٦ات إْطا١ْٝ َتٓٛج١ )أضالر٠

 بايمتال  نٓص ايٛطٔ ٚقو آَاي٘ ٚاألضالر٠ ؾٓاع اؿكاز٠ ٚايتكدّ..ؾٌٗ إٓ األٚإ.

 بني إحنسار احلقوق ... وتنامى املسئولية

بملض بٝاْات يملت إلْتاز لسٜمت١ إيهذل١ْٝٚ يًُخاطس ايب٦ٝٝة١ مبشاؾعة١ ايدقًٗٝة١. ٖٚةرٙ     إضتٓدت ٖرٙ ايدزاض١ ج٢ً 

 اـسٜمت١ لملد أسد كسدات َػسٚع عجٞ لٓاؾطٞ ٜطتٗدف:

K ايب١ٝ٦ٝ ١ٝةسػد ٚلٓعِٝ دٗٛ  اـدلا٤ ٚايباسجني إلْتاز  يٌٝ غاٌَ يًٛج٢ ايب٢٦ٝ ايسٜؿ٢ َٚٛا  ايتٛج. 

K  اةخاطس.إْتاز أٍٚ لسٜمت١ أيهذل١ْٝٚ يًُخاطس ايب١ٝ٦ٝ ايسٜؿ١ٝ , ٚاإلضتٓا  إيٝٗا ؾ٢ لمت١ َٛاد١ٗ 

K  ٚيملٝات ةا١ٜ ايب١٦ٝ بايدق١ًٝٗ اـدَات جِ ٚلؿملٌٝ اؾٗات اةمل١ٝٓ بايتٛج١ٝ ايب١ٝ٦ٝ مبدٜسٜات. 

K يب٦ٝات ٚيهٌ ايؿ٦اتلػهٌٝ ؾسٜل لٝطرل ق٢ً ذال٢ اإل از٠  ببملض ايكس٣ يٓػس اةملازف ايب١ٝ٦ٝ بهٌ ا. 

K ؿا ٠.ةػسٜك َدلٌ اإلضتٗداف ايهاٌَ بملد  َٔ ايكس٣ ٚلكِٝٝ ْتا٥ذٗا ٚإضتخالف  زٚضٗا اةطت 

K .اـسٚز بسؤ١ٜ إضذلالٝذ١ٝ يًٛج٢ ايب٢٦ٝ ٚايطملٞ إلْػا٤ َسنص يًتٛج١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ايسٜؿ١ٝ ظاَمل١ اةٓؿٛز٠ 
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ٌ      ٚقد إضتدج٢ نتاب١ ٖرٙ ايٛزق١ َٓاضب١ قٝاّ األَِ اةتشد٠  جةاّ  نٝةّٛ جةاة٢     بإلتٝةاز اـةاَظ جػةس َةٔ أنتةٛبس بهة

, لطًًُٝا مبا لكمتًع ب٘ اةسأ٠ ايسٜؿ١ٝ َٔ  ٚز ساضِ ؾ٢ لملصٜص ايت١ُٝٓ ايصزاجٝة١ ٚايسٜؿٝة١ ٚؼطةني َطةت٣ٛ     يًُسأ٠ ايسٜؿ١ٝ

ٖداف أُٖٗا ايككا٤ ج٢ً األَٔ ايػرا٥ٞ ٚايككا٤ ج٢ً ايؿكس ايسٜؿٞ, ٚايت٢   لسيتٗا ؾ٢ األٖداف االمنا١ٝ٥ يأليؿ١ٝ ؾ٢ مثإ أ

اؾٛع ٚايؿكس, ٚلملُِٝ ايتملًِٝ االبتدا٥ٞ, ٚلملصٜص اةطاٚا٠ بني اؾٓطني, ٚلؿض َملدالت ٚؾٝات األطؿاٍ, ٚؼطني ؾش١ األّ 

 َٚهاؾش١ َسض ؾكدإ اةٓاج١, باإلقاؾ١ يهؿاي١ االضتدا١َ ايب١ٝ٦ٝ ٚايػسان١ ايملاة١ٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ.

 منظمة األغذية والزراعة( -)األمم املتحدة  شارات التحدى

ٞ    )إلضتجُازا يًٓتا٥ر ٚاةخسدات ايت٢   ايتٛؾٌ ايٝٗةا ؾة٢ َػةسٚع     ٚغاؾة١ َةا ٜتؿةٌ     (بسْةاَر ايةٛجٞ ايب٦ٝةٞ ايسٜؿة

ايب٦ٝٞ يمتةال  ايهًٝة١   دازٟ لٓؿٝر بسْاَر جٔ غازات ايتٛج١ٝ ٚايتٝطرل  (إ َاز ايػبا  اؾاَملٞ ؾ٢ ايككاٜا ايب١ٝ٦ٝ)بٗدف 

َةٔ لةالٍ ٚسةد٠ االزغةا       2018/  2017ٚؾكًا يقجتبازات ايتاي١ٝ لالٍ ايتدزٜك ايؿٝؿٞ يمتال  ايؿةـ ايجايةح يًملةاّ اؾةاَملٞ     

 ٚايتٛدٝ٘ ايمتالبٞ بايه١ًٝ:

K   ٌٜتِ إلتٝاز ايمتال  اةُٝصٜٔ إلجدا ِٖ نُٝطسٜٔ ب٦ٝني بهة

 َٔ ايدلاَر ايتمل١ًُٝٝ ايتاي١ٝ:

o  األغر١ٜ )ايب١٦ٝ اةٓصي١ٝ(جًّٛ ٚلهٓٛيٛدٝا 

o   ايملًةةةةةةّٛ االقتؿةةةةةةا ١ٜ ٚاالدتُاجٝةةةةةة١ )ايب٦ٝةةةةةة١

 االدتُاج١ٝ(

o )االْتاز ايٓبالٞ )ايب١٦ٝ اةصزج١ٝ  

o )باقٞ ايدلاَر ايتمل١ًُٝٝ )ايب١٦ٝ ايمتبٝمل١ٝ 

K     (  طايةك ٚطايبة١ بهةٌ    10ٜٓؿر ٖةرا ايدلْةاَر ايتةدزٜيب يملةد )

جةال٠ٚ  ( طايةك ٚطايبة١   40ب١٦ٝ َٔ ايب٦ٝةات األزبةع بإيةايٞ )   

 ( َػسف َٚدز .8ج٢ً ؾ١ٓ االغساف ٚايتدزٜك ؾ٢ سدٚ  )

K .ٜتِ ايتدزٜك ةد٠ أضبٛع جٔ اةخاطس ايب١ٝ٦ٝ ٚايبدا٥ٌ ؾ٢ ايب٦ٝات اةٓصي١ٝ ٚاةصزج١ٝ ٚاالدتُاج١ٝ ٚايمتبٝمل١ٝ 

K  ٚ اةا ٠ ايمل١ًُٝ يًُشاقسات ؾ٢ ايب٦ٝات اةٓصي١ٝ ٚاةصزج١ٝ ٚاالدتُاج١ٝ َملد٠ ؾ٢ ؾٛز٠ نتٝبات ١ًَْٛppt. 

K .ٜتِ َٓل غازات ايتٛج١ٝ ٚايتٝطرل ايب٦ٝٞ يًمتال  بملد إدتٝاشِٖ ايدلْاَر ايتدزٜيب َع شٟ لاف 

K ٜػازى ايمتال  ؾ٢ جسض ْتا٥ر اةػسٚع ايبشجٞ لالٍ َؤمتس لدجٞ إيٝ٘ اشل٦ٝات احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ. 

K ةٓؿٛز٠.ٜٚطِٗ ٖرا ايدلْاَر ؾ٢ ػسٜك إَها١ْٝ جٌُ بساَر َٛضمل١ يًتٝطرل ٚايتٛج١ٝ ظاَمل١ ا 

 اٌخٍفيخ ٚاأل٘ذاف:

K ًِٗايملٌُ َع ايػبا  يٝملٝػٛا سٝا٠ لًب٢ استٝادالِٗ ٚلطاجدِٖ ؾ٢ االضتملدا  ةطتكب. 

K .إجدا ِٖ يهٞ ٜؿبشٛا َملتكدٜٔ بأِْٗ ةهِٓٗ إٔ ودثٛا ؾسقا يؿاحل ايب١٦ٝ يف ايملامل 

K  ايمتٌٜٛ.لػذٝع ايػبا  ج٢ً لبين لػٝرل يًطًٛى ؾ٢ فتُملالِٗ احمل١ًٝ ج٢ً اةد٣ 

K .ٚقع ايػبا  يف َسانص ايكٝا ٠, ٚ جُِٗ يٝختازٚا األْػمت١ اـاؾ١ بِٗ ٚىمتمتٕٛ يهٝؿ١ٝ لٓؿٝر األْػمت١ 
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Y-PEER 

( فُٛجات َٔ طال  ايؿـ ايجاْٞ بايه١ًٝ َةٔ لةالٍ َكةسز َٗةازات اؿٝةا٠      4  لٓؿٝر بسْاَر يتجكٝـ األقسإ يملد  )

 .ات اةٓصي١ٝ ٚاةصزج١ٝ ٚايمتبٝمل١ٝٚذيو ؾ٢ فاالت ايب٦ٝٚثكاؾ١ ايملٌُ اؿس 

K ن١ًُ لػرل إىل لمتٜٛس َملسؾ١ ايػخـ أٚاػاٖال٘ أٚضًٛن٘ نٓتٝذ١ يمل١ًُٝ ايتملًِ. :ايتجكٝـ 

K ٝدزبٕٛ ٚاةتشُطٕٛ ْػاطات غةرل ززلٝة١ َةع أقةساِْٗ,     ٖٞ ايمل١ًُٝ اييت َٔ لالشلا ٜباغس ايػبا  اة :ـ األقسإلجك

 اٖالِٗ َٚٗازالِٗ  يٝهْٛٛا َط٦ٛيني جٔ ؾشتِٗ.يتمتٜٛس َملسؾتِٗ ٚاػ

K :ٜٔغخـ ٜٓتُٞ إىل ْؿظ ايؿ١٦ االدتُاج١ٝ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا غخـ آلس أٚ ؾ١٦ ألةس٣ جًة٢ أضةاع ايملُةس      ايكس ٖٛ

 ٚاؾٓظ ٚاة١ٓٗ ٚايٛقع االدتُاجٞ ٚاالقتؿا ٟ أٚايؿشٞ.

 املّيــشاد  
K اضذلالٝذ١ٝ -لٓطٝك١ٝ -ٜتشٌُ ايػبا  َط٦ٛيٝات لٓؿٝر١ٜ. 

K وؿٌ َجكؿٛا األقسإ ج٢ً اةٗازات اشلا١َ يتمتٛزِٖ ايػخؿٞ اةطتُس. 

K إ إىل اجملُٛجات اييت ٜؿملك ايٛؾٍٛ إيٝٗا بمتسٜك١ ألس٣سةهٔ إٔ ٜؿٌ َجكؿٛ األق. 

K ةهٔ إٔ ٜهٕٛ لجكٝـ األقسإ أقٌ لهًؿ١ جٓد َكازْت٘ بأغهاٍ ايتٛج١ٝ األلس٣. 

UNEpTUNZA 

 ايػبا  سٍٛ بايػبا  يًػبا  (َطتداّ َطتكبٌ... مَمهٔ غبا )اشلدف : 

K شٜا ٠ ٚج٢ ايػبا  ٚطًٓٝا ٚإقًًُٝٝا ٚجاةًٝا يًتػًك ج٢ً ايتشدٜات ايب١ٝ٦ٝ مبذتُملالِٗ.٢بٓا٤ ايٛج : 

K  ايب١ٝ٦ٝ.ؾٓع ايكةساز: بٓا٤ قدزات ايػبا  ؾ٢ ؾٓع ايكساز ٚشٜا ٠ قدزات ايػبا  ةٛاد١ٗ اةخاطس 

K .لبا ٍ اةملًَٛات: لمتٜٛس اةمتبٛجات ٚاةملًَٛات اإليهذل١ْٝٚ يتؿٌ ةٓعُات اجملتُع احملًٞ ٚاةدازع 

 

 

 

 

 األوشطخ

 انتعهيم انجيئي TUNZAشهبداد  أوشطخ ثيئيخ ومعغكشاد

 ىبتشديش كىكج
 منوظف انعب

 ثشامح انتجبدل وانغفش

 تيغيش انتعهيم انجيئي
 واألدنختىفيش انمطجىعبد 

 ي ثبنمذاسطئانتعهيم انجي

 ثشووضيخ: حشذ األقشان نتجىي عهىك ثيئـي
 فضيخ: تحذيذ انمشكالد انجيئيخ ثبنمدتمعبد

 رهجيخ: خهىد مجتكشح نحم مشكالد ثيئيخ
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 ِربراد ئدِبط شجبة عبِؼخ املٕصٛرح فٝ أٔشغخ ٚثزاِظ اٌزٛػيخ اٌجيئيخ اٌزيفيخ 

K ز ٚايتملًِ ايرالٞ ٚايملٌُ اؾُاج٢.غخؿ١ٝ ايمتايك يٝهٕٛ قا زا ج٢ً اإلبتهاألٖداف اؾاَمل١ بت١ُٝٓ  إضتذاب١ 

K با  ؾ٢ األْػمت١ ٚايككاٜا ايب١ٝ٦َٝطرل٠ اةٓعُات ايدٚي١ٝ اةمل١ٝٓ بايب١٦ٝ , بإجمتا٤  ٚز طًٝملٞ يًػ َٛانب١. 

K زٙ اجملتُمل٢.٢ قدزال٘ ايرال١ٝ ٚ ٚايؿساؽ اةملسيف  ٚايطًٛنٞ ايمتالبٞ ٚبٓا٤ ثك١ ايػبا  ؾةؤغسات  َٛاد١ٗ 

K  أدٝاٍ ايمتال  اؿاي١ٝ ٚاةطتكب١ًٝ ايٛجٞ ٚاـدل٠ ٚاةملسؾ١ بأبملا  اةػهالت ايب١ٝ٦ٝ احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ. إنطا 

K ثك١ اجملتُع ؾ٢  ٚز اؾاَمل١ ؾ٢ إْتاز ٚإضتخداّ اةملسؾ١ يؿاحل اجملتُع َٔ لالٍ ايػسان١ اإلدتُاج١ٝ. لأنٝد 

K ايمتاق١ ايمتالب١ٝ اؾاَمل١ٝ اشلا١ً٥ ؾ٢ ب٦ٝالِٗ األؾ١ًٝ نُشسى ألْػمت١ ايت١ُٝٓ ٚبٓا٤ فتُع اةملسؾ١. إضتجُاز 

K .لملصٜص َها١ْ َؿس نس٥ٝظ يًُؿٛق١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ألؾسٜكٝا , بتكدِٜ ػاز  غباب١ٝ  ٚي١ٝ يدٍٚ اةٓمتك١ ٚايملامل 

 

 اٌذّبيخ اٌجيئيخ لضبيبفٝ  ٝدِظ اٌشجبة اٌجبِؼي اٌزيف

   ؾ٢ اةػسٚع وٛي٘ يملٌُ إبداجٞ غبابٞ َٔ لالٍ :َػازن١ ايمتال

K .إضتٝؿا٤ مناذز اةخاطس يًب٦ٝات ايؿسج١ٝ ٚإْتاز لسٜمت١ إيهذل١ْٝٚ ب١ٝ٦ٝ 

K .اةػازن١ ؾ٢ يع بٝاْات ايٛقع ايسأٖ إل ازات ايتٛج١ٝ ايب١ٝ٦ٝ اةمل١ٝٓ 

K  . ايتدزٜك ج٢ً ايٛسدات اةملسؾ١ٝ ٚايتمتبٝك١ٝ يديٌٝ ايتٛج١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ايسٜؿ١ٝ 

K  اؿؿٍٛ ج٢ً غازات َٝطس ب٦ٝٞ , ٚلًل نٛا ز َدزبنيTOT. 

K .لػهٌٝ ؾسم ايتٝطرل احملًٞ ٚإ ازالٗةا ذالٝةًا بكس٣ ايتذسٜك باةػسٚع 

K ات(.ؽمتٝو ٚلٓؿٝر لمتو اإلضتٗداف ايهاٌَ باةػازن١ )نٌ ايب٦ٝات /نٌ ايؿ٦ 

K  .لملُِٝ ؾهس٠ اجملتُملات اةملسؾ١ٝ ايب١ٝ٦ٝ بكةسٟ احملاؾع١ 

K ١.١ ايب١ٝ٦ٝ ايسٜؿ١ٝ يًشُاٜذالٝ اةطا١ُٖ ؾ٢ لًل آي١ٝ 

ٚإدتٝاش ايتدزٜك ج٢ً ٚسدات ايديٌٝ نُتمتًك قةسٚزٟ   ايتؿهرل ؾ٢ ٚدٛب١ٝ اؿؿٍٛ ج٢ً غازات ايتٝطرل ايب٦ٝٞ : َطتكباًل

 يًتخسز َٔ اؾاَمل١.

بٓا٤ًا ج٢ً َٛاؾك١ فًةظ ايهًٝة١ بتهًٝةـ ٚسةد٠ اإلزغةا  ٚايتٛدٝة٘ ايمتالبةٞ بملُةٌ  زاضة١ جةٔ إػاٖةات ايمتةال  مةٛ              

ايدلاَر ايتمل١ًُٝٝ ٚأضبا  جصٚؾِٗ جٔ األيتشام ببملض َٔ ٖرٙ ايدلاَر ,   لؿُِٝ منٛذز إضتكؿا٤ يًمتةال  يًتملةسف جًة٢    

 ٖالِٗ مٛ ٖرٙ ايدلاَر َٔ لالٍ ؼكٝل األٖداف ايتاي١ٝ:إػا

K .َطت٣ٛ َٚؿا ز اةملًَٛات ايت٢ ٜتشؿٌ جًٝٗا ايمتال  جٔ ايدلاَر ايتمل١ًُٝٝ بايه١ًٝ قبٌ اإليتشام بٗا 

K . ؼًٌٝ  ٚاؾع ايمتال  يقيتشام مبختًـ ايدلاَر ايتمل١ًُٝٝ بايه١ًٝ 

K ٚ أضبا  جصٚؾِٗ جٔ االيتشام ببملض ايدلاَر.َطت٣ٛ زقا ايمتال  جٔ ايدلاَر ايت٢ ايتشكٛا بٗا 

K .ٞإقذلاا إدسا٤ات يذلغٝد إلتٝازات ايمتال  يًدلاَر ايتمل١ًُٝٝ اةختًؿ١ ٚقُإ َطت٣ٛ جاٍ َٔ اإلْدَاز األنا ة 

و بايتملةإٚ َةع ناؾة١    ( طايك ٚطايب١ ؾ٢ اؿؿٍٛ ج٢ً َرنسات يًُكةسزات ايدزاضة١ٝ ٚذية   35  لكدِٜ َطاجدات يملد  )

 أقطاّ ايه١ًٝ بتكدِٜ جد  َٔ ايهتك ؾ٢ نٌ َكسز ةطاجد٠ ايمتال  احملتادٕٛ.
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7102/7102رُ رٕفيذ٘ب خالي اٌؼبَ اٌجبِؼٝ ٔذٚاد ِٚإرّزاد ٚٚرع ػًّ 
 ايتازٜخ اؾ١ٗ اةٓؿر٠ ايملٓٛإ ّ

 5/12/2017 األزاق٢قطِ  «ايتػرلات اةٓال١ٝ ْٚعِ اةملًَٛات اؾػساؾ١ٝ»ٚزغ١ جٌُ  1

 10/12/2017 قطِ ايؿٓاجات ايػرا١ٝ٥ «االػاٖات اؿدٜج١ ؾ٢ جالز ايط١ُٓ»ْد٠ٚ  2

 25/3/2018 قطِ اةٝهسٚبٝٛيٛدٝا «َطتكبٌ ايصزاج١ ايملك١ٜٛ ؾ٢ َؿس»ْد٠ٚ بملٓٛإ  3

 22/4/2018 ٚسد٠ قُإ اؾٛ ٠ «لمتبٝل ايٛزق١ اإلَتشا١ْٝ»ايٓد٠ٚ ايتملسٜؿ١ٝ  4

5 

ٛاد١ٗ اةخاطس ايب١ٝ٦ٝ بٓا٤ اضذلالٝذ١ٝ ة»جٌُ ٚزغ١ 

 «مبشاؾع١ ايدق١ًٝٗ

 13/5/2018 قطِ االزغا  ايصزاج٢

 «اٌزغرياد املٕبخيخ ٚٔظُ املؼٍِٛبد اٌجغزافيخ»ٚرشخ ػًّ    

قُٔ ؾملايٝةات استؿةاٍ قطةِ األزاقة٢ بهًٝة١       (ايتػرلات اةٓال١ٝ ْٚعِ اةملًَٛات اؾػساؾ١ٝ)اقُٝت ٚزغ١ جٌُ بملٓٛإ 

 .5/12/2017ٚاير٣ ٜٛاؾل ّٜٛ  WORLED SOIL Dayايصزاج١ بايّٝٛ ايملاة٢ يًذلب١ 

 لٛؾٝات ٚزغ١ ايملٌُ سٍٛ ايتػرلات اةٓال١ٝ:

K .زاض١ نٝؿ١ٝ االضتؿا ٠ َٔ َٝاٙ األَمتاز ٚؽصٜٓٗا ٚ نٌ اجملٗٛ ات مٛ نٝؿ١ٝ ايتخًـ َٓٗا ؾ٢ اةؿازف  

K  أؾٓاف ددٜد٠ لٓاضك ايعسٚف اؾ١ٜٛ اؾدٜد٠.اضتٓباط 

K .زاض١ األَساض اؾدٜد٠ ج٢ً ايٓبات ٚقاٚي١ اؿد َٓٗا  

K .ٌٝايٓعس ؾ٢ َٛاجٝد ايصزاج١ يًُشاؾ 

K .ؼٌٜٛ اةخًؿات ايٓبال١ٝ ألزلد٠ جك١ٜٛ 

K طس.ايتٛد٘ يًتطُٝد ايملك٣ٛ ٚاؿ٣ٛٝ ٚاؿد َٔ االجتُا  ج٢ً األزلد٠ ايهُٝا١ٜٚ ةا ٜذللك جٓٗا َٔ كا 

K .َساقب١ إْبملاثات غاشات االستباع اؿساز٣ ٚايملٌُ ج٢ً لكًًٝٗا 

K  نُهٕٛ اضذلالٝذ٢ الضتٗالى غاش ثا٢ْ أنطٝد ايهسبٕٛ.َطاستٗا اؿؿاظ ج٢ً ايسقمل١ ايصزاج١ٝ ٚايملٌُ ج٢ً شٜا ٠ 

K .اضتخداّ ْعِ اإل از٠ ايصزاج١ٝ ٚلػٌُ ْعِ ايصزاج١ احمله١ُ ٚلكًٌٝ اؿسخ 

K  ايتأقًِ َع ايملٛازض اةٓال١ٝ.لٛدٝ٘ األعاخ إىل 
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 «االرجب٘بد اٌذذيضخ فٝ ػالط اٌظّٕخ»ٔذٚح 

, ساقس 10/12/2017, ّٜٛ األسد اةٛاؾل (االػاٖات اؿدٜج١ ؾ٢ جالز ايط١ُٓ)ْعِ قطِ ايؿٓاجات ايػرا١ٝ٥ ْد٠ٚ بملٓٛإ 

دساسة١ اؾٗةاش اشلكة٢ُ ٚاةٓةاظرل مبسنةص      اضتػةاز٣ َٚةدزع    -ؾ٢ ايٓد٠ٚ ايطٝد ايدنتٛز/ قُد أةد جبةدايملصٜص ايسؾةاج٢   

 دساس١ اؾٗاش اشلك٢ُ به١ًٝ ايمتك داَمل١ اةٓؿٛز٠.

 لٓاٚيت ايٓد٠ٚ ايملدٜد َٔ احملاٚز ٢ٖٚ:

K لملسٜـ ايط١ُٓ. 

K َػه١ً ايط١ُٓ جاةٝا. 

K أثس ايط١ُٓ ج٢ً ايؿس  ٚاجملتُع. 

K قٝاع ايط١ُٓ. 

K أْٛاع ايط١ُٓ ٚأضبابٗا. 

K جالز ايط١ُٓ ايتشؿع٢, ايدزا٢ْ. 

K .ايملالز اؾساس٢ يًط١ُٓ, أْٛاع ايملًُٝات ٚؾٛا٥دٖا َٚكاجؿتٗا 

 

 «ِظزمجً اٌشراػخ اٌؼضٛيخ فٝ ِصز»ٔذٚح ثؼٕٛاْ 

ٜةّٛ األسةد اةٛاؾةل    ٚذيةو   «َطةتكبٌ ايصزاجة١ ايملكة١ٜٛ ؾة٢ َؿةس     »ْةد٠ٚ بملٓةٛإ   ايصزاجٝة١  قطِ اةٝهسٚبٝٛيٛدٝةا   ْعِ

األضتاذ ايدنتٛز/ لايد قُد غامن أضتاذ ايملًّٛ ايب٦ٝٝة١ ٚايصزاجة١ ايملكة١ٜٛ بهًٝة١ ايصزاجة١       , ساقس لالشلا ايطٝد25/3/2018

 .داَمل١ األشٖس 

 «رغجيك اٌٛرلخ اإلِزذبٔيخ»إٌذٚح اٌزؼزيفيخ 

ؼت زجا١ٜ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ْاظِ جبد ايسةٔ غًب٢ جُٝد ايه١ًٝ ٚايطٝد األضتاذ ايةدنتٛز/ قُةد جبةد اجملٝةد     

 ٌ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتملًِٝ ٚايمتال .زشم ٚنٝ

جكد يكا٤ يًطا ٠ أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاشل١٦ٝ اةملا١ْٚ َع ايطٝد أ.ّ. / أَرل ْاد٢ غملالٕ َةدٜس ٚسةد٠ قةُإ اؾةٛ ٠,     

يًُكسزات ايدزاض١ٝ ٚلمتبٝةل غةسٚط ايٛزقة١ اإلَتشاْٝة١, ٚذيةو       Blue printيتٛقٝل أِٖ ايٓكاط ايؿ١ٝٓ يملٌُ منٛذز اية 

 .22/4/2018ٛاؾل ّٜٛ األسد اة
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 ايتةدزٜظ  ٦ٖٝة١  أجكةا٤  ايطةا ٠  ٚمبػةازن١  اةٓؿةٛز٠  داَملة١  ايصزاجة١  به١ًٝ ايب١٦ٝ ٚل١ُٝٓ اجملتُع لد١َ غ٦ٕٛ قمتاع ٜكّٛ

 .ايدق١ًٝٗ قاؾع١ بكس٣ اإلزغا ١ٜ اةسانص َطت٣ٛ ج٢ً ايصزاج١ٝ اإلزغا ١ٜ ايكٛاؾٌ بتٓؿٝر بايه١ًٝ

 :٢ٖ ايكٛاؾٌ ٖةرٙ لٓؿٝر إيٝٗا لس٢َ ايت٢ ٚاألٖداف

l لد١َ أدٌ َٔ ٚايسٜؿٝات ايسٜؿٝني قدزات ٚل١ُٝٓ لٛج١ٝ  ِ ِ  احملًٝة١  فتُملةالٗ  اؾدٜةد٠  اةطةتشدثات  َةع  ٚػةاٚبٗ

 .جًٝٗا ٚؼاؾغ ايب١٦ٝ ؽدّ ايت٢ االستٝاطات َٚساجا٠

l ِٜاالضذلالٝذ١ٝ يًُشاؾٌٝ ايصزاج١ٝ اإلْتاد١ٝ يسؾع اإلزغا ات لكد. 

l ِٜيًُصازجني ج١ًُٝ اضتػازات أ٣ لكد. 

l َٛادٗتٗا ٚنٝؿ١ٝ اةطتؿٝدٜٔ يٗٛز لكابٌ ايت٢ ٚايؿملٛبات اةػانٌ َٓاقػ١ . 

l اةمتًٛب١ ٚاإلَهاْٝات ايسٜؿ١ٝ ٚاةسآ٠ اـسهني غبا  بٗا ٜكّٛ إٔ ةهٔ ايت٢ ايؿػرل٠ اةػسٚجات. 

l ايسٜؿ١ٝ األضس٠ استٝادات لػمت١ٝ أدٌ َٔ ٚذيو اةٓصي١ٝ ايػرا١ٝ٥ اةٓتذات لؿٓٝع طسم. 

l اآل١َٓ اةبٝدات باضتخداّ ايملالز ٚلٛؾٝـ اةصزٚجات, لؿٝك ايت٢ ايؿرلٚض١ٝ باألَساض ايتٛج١ٝ . 

7102/7102اٌمٛافً اإلرشبديخ اٌزٝ رُ رٕفيذ٘ب خالي اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

 ايتازٜخ اةهإ َٛقٛع ايكاؾ١ً ّ

 26/9/2017 َدٜس١ٜ ايصزاج١ بايدق١ًٝٗ   ٚز٠ اةسغدٜٔ ايصزاجٝني  - 1

2 

 قؿٍٛ ايبؿٌ -

 ايؿٓاجات ايػرا١ٝ٥  -

 3/10/2017 اإل از٠ ايصزاج١ٝ  مب١ٝٓ ايٓؿس

3 

 إْتاز ٚزجا١ٜ األزاْك -

 أَساض احملاؾٌٝ اؿك١ًٝ -

 17/10/2017 بػسبني اإل از٠ ايصزاج١ٝ

 25/10/2017 قس١ٜ لرل َسنص  نسْظ ايتٛؾٝات ايؿ١ٝٓ حملؿٍٛ ايكُل - 4

5 

 ايبٓذسقؿٍٛ  -

 لًكٝل ًَهات ايٓشٌ -

 7/11/2017 اإل از٠ ايصزاج١ٝ  باةٓصي١

6 

 إْتاز احملاؾٌٝ ايػت١ٜٛ ) ايبٓذس( -

 لهٜٛٔ ايملال٥ل ٚاألجالف -

 5/12/2017 بًكاع اإل از٠ ايصزاج١ٝ

7 

 ايتٛؾٝات ايؿ١ٝٓ إلْتاز قاؾٌٝ اـكس -

 لسب١ٝ ايدٚادٔ -

 19/12/2017 بمتًخا اإل از٠ ايصزاج١ٝ

8 

 اْتاز ْبالات ايص١ٜٓ ٚلٓطٝل اؿدا٥ل -
 اةػسٚجات ايؿػرل٠ َتٓا١ٖٝ ايؿػس -

 13/3/2018 اإل از٠ ايصزاج١ٝ اةٓؿٛز٠

9 

 ايمتسم اؿدٜج١ يًس٣ ٚايتطُٝد -
 ايصزاج١ٝ  -َهاؾش١ اآلؾات ) اةٓصي١ٝ  -

 10/4/2018 اإل از٠ ايصزاج١ٝ مبٝت غُس
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 ثّذيزيخ اٌشراػخ ثبٌذلٍٙيخلبفٍخ ئرشبديخ ئىل ئدارح اإلرشبد اٌشراػٝ 

   26/9/2017ايتازٜخ: ايجالثا٤ اةٛاؾل 

 َٛقٛجٗا:  ٚز٠ يًُسغدٜٔ ايصزاجٝني 

 احملاقسٕٚ:

K  ٕقطِ اإلزغا  ايصزاج٢ ٚاجملتُع ايسٜؿ٢ -أ. / ابساِٖٝ أبٛلًٌٝ ضملؿا 

K  َِٜٓطل ايكٛاؾٌ اإلزغا ١ٜ -قطِ االقتؿا  ايصزاج٢  -أ.ّ. / قُد أةد جبد ايدا 

 .ايطا ٠ زؤضا٤ أقطاّ اإلزغا  ٚجد  َٔ اةسغدٜٔ ايصزاجٝني َٔ كتًـ َسانص قاؾع١ ايدق١ًٝٗ :ٚعكٛز

 لٓاٚيت ايكاؾ١ً ايٓكاط ايتاي١ٝ:

K          قسٚز٠ ل١ُٝٓ َٗازات أؾشا  االػاٙ اإلهاب٢ ٚألر أؾةشا  االػةاٙ احملاٜةد إىل ْاسٝة١ أؾةشا  االػةاٙ اإلهةاب٢ أَةا

وتادٕٛ إىل فٗٛ  نبرل ددَا ٚاضتخداّ أنجس َٔ طسٜك١ إزغا ١ٜ يتشًٜٛةِٗ إىل االػةاٙ   أؾشا  االػاٙ ايطًب٢ ؾٗؤال٤ 

رل اةؿاِٖٝ ؾ٢ جكٍٛ اآللسٜٔ يرا هك إٔ ٜهٕٛ يةد٣ اةسغةد ايصزاجة٢    ٝاإلهاب٢ ٖٚرا َٔ َٓمتًل أْٓا مٔ أؾشا  لػ

 األغٝا٤. طؾساض١ ٚهك إٔ ةسٕ ْؿط٘ ج٢ً اضتٓبا

K بني اةصازع ٚاةسانص ايبشج١ٝ ٜٓكٌ يًُصازع نٌ َا ٖٛ ددٜةد َةٔ ايتٛؾةٝات ايؿٓٝة١     ايملٌُ اإلزغا ٣ ٖٛ سًك١ ايٛؾ ٌ

ةختًـ احملاؾٌٝ ٚاألْػمت١ ايصزاج١ٝ َٔ اةسانص ايبشج١ٝ ٚنريو ٜٓكٌ اةػانٌ ايت٢ لٛاد٘ اةصازع إىل اةسانص ايبشجٝة١  

 يبشح إَها١ْٝ اؿٌ.

K  ٚاةٝاٙ َٚؿس غ١ٝٓ بٗرٜٔ ايملٓؿةسٜٔ ٚلاؾة١ ؾة٢ َٓمتكة١     ايٓػاط ايصزاج٢ البد ي٘ َٔ لٛؾس جٓؿسٜٔ ُٖٚا األزض

 ايطاسٌ ايػُاىل ٚجد  أنجس َٔ طسٜك١ يالضتؿا ٠ َٔ ٖرٙ اةٓمتك١ ٚاضتؿالسٗا يًصزاج١ َٔ أدٌ َؿس.
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 لبفٍخ ئرشبديخ ئىل اإلدارح اٌشراػيخ ثّٕيخ إٌصز

 3/10/2017ايتازٜخ: ايجالثا٤ اةٛاؾل 

 ايؿٓاجات ايػرا١ٝ٥  -َٛقٛجٗا: قؿٍٛ ايبؿٌ 

 احملاقسٕٚ:

K  قطِ اـكس ٚايص١ٜٓ -أ. / ضٝد ابساِٖٝ اؾ٢ًُٝ 

K  َِٜٓطل ايكٛاؾٌ اإلزغا ١ٜ -قطِ االقتؿا  ايصزاج٢  -أ.ّ. / قُد أةد جبد ايدا 

K  َدزع ايتػر١ٜ ٚايؿٓاجات ايػرا١ٝ٥ - / ايصٖسا٤ قُٛ  َمتاٚع 

  .ني ٚاةٗٓدضات ايسٜؿٝات ٚبملض ايصزاع ٚاةٗتُني باإلْتاز ايصزاج٢اةٗٓدضني ايصزاجٝ :ٚعكٛز

 اةٛقٛجات ايتاي١ٝ:لٓاٚيت ايكاؾ١ً 

 اةٛقٛع األٍٚ: ايتٛؾٝات ايؿ١ٝٓ يصزاج١ ايبؿٌ

K .أِٖ أؾٓاف ايبؿٌ ٚممٝصات نٌ ؾٓـ ٚايملالَات اةُٝص٠ يًؿٓـ ٚاةٓاطل ايت٢ هٛ  بٗا 

K ض اةػػٌ ٚن١ُٝ ايتكا٣ٚ يًؿدإَٛاجٝد شزاج١ اةػالٌ ٚغسٚط ػٗٝص أز. 

K  ٌايملًُٝات ايصزاج١ٝ ايت٢ لتِ ألزض اةػتٌ يًشؿٍٛ ج٢ً غت١ً دٝد٠ ٚاؿؿةٍٛ   -اةٝملا  اةٓاضك يصزاج١ َػتٌ ايبؿ

 ج٢ً أج٢ً إْتاد١ٝ.

K  ِٖايتملسف ج٢ً َعاٖس اإلؾاب١ ٚاةبٝدات اةطتخد١َ ؾ٢ ايملالز.ٚآؾات اؿػسات ايت٢ لؿٝك احملؿٍٛ اضتملساض أ 

K   .اضتملساض بسْاَر ايس٣ ٚايتطُٝد لالٍ اةٛضِ ٚجالز اؿػا٥ؼ ج٢ً َداز اةٛضِ نُٝاَٜٚا 

 اةٛقٛع ايجا٢ْ: ايؿٓاجات ايػرا١ٝ٥

K أ١ُٖٝ ايتؿٓٝع ايػرا٢٥ ؾ٢ ضد ؾذ٠ٛ اةٛاطٓني ٚاؿؿٍٛ ج٢ً اؾٛ ٠ ايملاي١ٝ. 

K  ٚاإلجتُا  ج٢ً غسا٤ اةٓتذةات اةؿةٓمل١    سؾض األطؿاٍ ايتػر١ٜ ؾباسَاٜلػر١ٜ أطؿاٍ اةدازع َٚملاؾ١ األُْٝٝا سٝح

  .ٚايسغب١ اؿا ٠ ؾ٢ أنٌ ايطهسٜات بملد ايملٛ ٠ مما ٜؤ ٣ ذيو إىل قملـ ايذلنٝص

K قسٚز٠ لٓٛع ايػرا٤.     
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 لبفٍخ ئرشبديخ ئىل اإلدارح اٌشراػيخ ثشزثني

 17/10/2017ايتازٜخ: ايجالثا٤ اةٛاؾل 

 أَساض احملاؾٌٝ اؿك١ًٝ  -َٛقٛجٗا: إْتاز ٚزجا١ٜ األزاْك 

 احملاقسٕٚ:

K  .األضتاذ بكطِ إْتاز اؿٝٛإ -قُد جبدايسةٔ َؿمتؿ٢  /أ 

 اةٗٓدضني ايصزاجٝني ٚاةٗٓدضات ايسٜؿٝات ٚبملض ايصزاع ٚاةٗتُني باإلْتاز ايصزاج٢.  :ٚعكٛز

 اةٛقٛجات ايتاي١ٝ:لٓاٚيت ايكاؾ١ً 

 إْتاز ٚزجا١ٜ األزاْكاةٛقٛع األٍٚ: 

K ايطالالت اؾٝد٠ ٚأِٖ ٖرٙ ايطالالت زالتبا. 

K         األزاْك َٔ أنجس سٝٛاْات اةصزج١ نؿا٠٤ ؾ٢ إْتاز ايًشِ ٚلٓتر نُٝة١ َةٔ ايةدلٚلني اؿٝةٛا٢ْ لملةا ٍ مخطة١ أقةملاف

 ايه١ُٝ ايت٢ ةهٔ إٔ لٓتذٗا اةاغ١ٝ ٚاألغٓاّ.

K ٚإقاؾ١ أجالف لكسا٤ ٜساج٢ ايتدزٜر ست٢ ال ٜتطبك أقساز ؾ٢ ج١ًُٝ اشلكِ. جٓد ايتػرل َٔ جًٝك١ إىل ألس٣ أ 

K .ٌَجٓد ايتػر١ٜ ج٢ً ايدلضِٝ ًٜصّ لكدة٘ يألزاْك بملد سػ٘ يّٝٛ نا 

K غسا٤ أزاْك بؿش١ دٝد٠ ٚلاي١ٝ َٔ األَساض ,أِٖ ايػسٚط ايٛادك لٛاؾسٖا يًٛقا١ٜ َٔ األَساض 

K نٔ دٝد٠ ايت١ٜٛٗ.غسا٤ األجالف َٔ َؿا ز دٝد٠ ٚٚقملٗا ؾ٢ أَا 

K .ايتخًـ ايدا٥ِ َٔ اؿٝٛاْات اةسٜك١ ٚاةؿاب١ 

K َساجا٠ ايت١ٜٛٗ اؾٝد٠  الٌ ايملٓدل ٚايتخًـ َٔ غاش األَْٛٝا., َساجا٠ ايٓعاؾ١ يًُملايـ ٚاةطاق٢ 

K .َٓع  لٍٛ ايصٚاز ج٢ً األزاْك لاؾ١ َسب٢ األزاْك ةٓع اْتكاٍ ايملد٣ٚ 

K  بايكمتٝع َٔ َػانٌ َسق١ٝ ٚاأل ١ٜٚ اةطتمل١ًُ ٚلازٜخ ايتًكٝل ٚايٛال ٠.لطذٌٝ يٝع ايملًُٝات ايت٢ ػس٣ 

K  .هك إدسا٤ ج١ًُٝ ايتمتٗرل ٚايتٓعٝـ مبسنبات ايؿٓٝو لمتٗرلَا دٝدَا 

 أَساض احملاؾٌٝ اؿك١ًٝاةٛقٛع ايجا٢ْ: 

K أَساض قؿٍٛ ايكُل ٚايتٛؾٝات ايؿ١ٝٓ حملؿٍٛ ايكُل.  

K  قؿٍٛ ايؿٍٛ ايبًد٣ايتٛؾٝات ايؿ١ٝٓ حملؿٍٛ ايكمتٔ ٚأَساض. 
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 لبفٍخ ئرشبديخ ثمزيخ ٔجري اٌزبثؼخ ملزوش دوزٔض  

 25/10/2017ايتازٜخ: األزبملا٤ اةٛاؾل 

 َٛقٛجٗا: ايتٛؾٝات ايؿ١ٝٓ حملؿٍٛ ايكُل 

 احملاقسٕٚ:

K   .كطِ اإلزغا  ايصزاج٢بأضتاذ  -/ إبساِٖٝ أبٛ لًٌٝ أَني ضملؿإأ 

K   َٜٔدزع بكطِ احملاؾٌٝ - / قُد ؾالا ايد 

K ّ.ّ ٌُايصزاج٢َدزع َطاجد بكطِ اإلزغا   -/ ٖب٘ اؾ  

قؿٍٛ ايكُل بدا١ٜ َٔ إجدا  األزض يًصزاج١ َسٚزَا مبختًـ ايملًُٝات اةصزج١ٝ اـاؾ١ باحملؿةٍٛ   َٛقٛع: لٓاٚيت ايكاؾ١ً

 ن١ُٝ األزلد٠ ٚاألْٛاع اةٓاضب١ َٓٗا ايس٣ ..... ست٢ اؿؿا  (. -ايؿٓـ اةٓاضك يًُٓمتك١  -ايملصٜل  -) اؿسخ 

 لبفٍخ ئرشبديخ ئىل اإلدارح اٌشراػيخ ثبملٕشٌخ

 7/11/2017ايتازٜخ: ايجالثا٤ اةٛاؾل 

 َٛقٛجٗا: لٛؾٝات قؿٍٛ بٓذس ايطهس ٚلسب١ٝ مٌ ايملطٌ 

 احملاقسٕٚ:

K   / .ّ.قطِ األزاق٢ -يمل٘ يبٝك أةد ٜٛضـ  أ 

K    قطِ احملاؾٌٝ -ّ.ّ/ قُد ؾالا غت٣ٛٝ 

K    قطِ اؿػسات اإلقتؿا ١ٜ -ّ/ ٢َٓ َملتُد ج٢ً 

 جد  َٔ اةصازجني. ٚايطا ٠ زؤضا٤ األقطاّ باإل از٠ ٚٚنال٤ ايكمتاجات ٚايطا ٠ اةسغدٜٔ ايصزاجٝني  :عكٛز

 اةٛقٛجات ايتاي١ٝ:لٓاٚيت ايكاؾ١ً 

 ذس ايطهسايتٛؾٝات ايؿ١ٝٓ حملؿٍٛ بٓاةٛقٛع األٍٚ: 

K َٝملا  ايصزاج١ اةٓاضك , أِٖ ايتٛؾٝات ايؿ١ٝٓ يبٓذس ايطهس َٚٛاجٝد ايصزاج١ ٚاألؾٓاف جاي١ٝ اإلْتاز ٚاةطتٛز ٠. 

K  ايتخًـ َٔ اؿػا٥ؼ ٚغرلٖا َٔ اةٛقٛجات ايت٢ ؽـ شزاج١ بٓذس ايطهس.ٚس٣ ايملصٜل ٚاياالٖتُاّ بمل١ًُٝ 

 ايملطٌ (اةٛقٛع ايجا٢ْ ) ايتٛؾٝات ايؿ١ٝٓ اـاؾ١ بٓشٌ 

K  ٌإجةدا  َهةإ    -غةسٚط إْػةا٤ اةٓاسةٌ      -َطانٔ ايٓشٌ ) اـالٜةا (   -ايػسٚط ايٛادك لٛاؾسٖا يٓذاا لسب١ٝ مٌ ايملط

 .ضالالت مٌ ايملطٌ اةسباٙ ؾ٢ َؿس -أ ٚات اةٓشٌ  -اةٓشٌ 

K    ايتػرٜةة١ طةةسم  -ؾةةسش ايملطةةٌ  -إجةةدا  ايمتٛا٥ةةـ ةٛضةةِ ايبةةٝض   -قةةِ ايمتٛا٥ةةـ  -َٛاجٝةةد ٚأٚقةةات ؾشةةـ ايمتٛا٥ةةـ

 .ج١ًُٝ ايطسق١ بني ايمتٛا٥ـ  -ٚاإلستٝاطات ايٛادك َساجالٗا جٓد ايتػر١ٜ 

K   ٌأَساض ايٓشٌ ٚطسم ايٛقا١ٜ ٚايملالز َٓٗا. -آؾات ٚأجدا٤ ايٓش 

 



 التقرير السنوى عن أنشطة وإنجازات كلية السراعة جامعة المنصورة

AGRFAC REP 2017-2018   | 124 

 لبفٍخ ئرشبديخ سراػيخ ئىل اإلدارح اٌشراػيخ ثجٍمبص

 5/12/2017ايتازٜخ: ايجالثا٤ اةٛاؾل 

 ايدٚادٔ ٚاألجالف -َٛقٛجٗا: إْتاز احملاؾٌٝ ايػت١ٜٛ )ايبٓذس( 

 احملاقسٕٚ:

K  قطِ اْتاز ايدٚادٔ -أ.ّ. / ٖٝاّ قُد أبٛ اةملاط٢ 

K  َِٜٓطل ايكٛاؾٌ اإلزغا ١ٜ -قطِ االقتؿا  ايصزاج٢  -أ.ّ. / قُد أةد جبد ايدا 

K  قطِ احملاؾٌٝ - / ضملا  سطٔ ساؾغ 

 .ايطا ٠ اةٗٓدضني ايصزاجٝني َٚسغد٣ ايكس٣ ٚجد  َٔ ايطا ٠ ايصزاع اةٗتُني بايملٌُ ايصزاج٢ :ٚعكٛز

 اةٛقٛجات ايتاي١ٝ:لٓاٚيت ايكاؾ١ً 

 اةٛقٛع األٍٚ: ايتٛؾٝات ايؿ١ٝٓ يصزاج١ ايبٓذس

K أِٖ ايتٛؾٝات ايؿ١ٝٓ يبٓذس ايطهس َٚٛاجٝد ايصزاج١ ٚاألؾٓاف جاي١ٝ اإلْتاز ٚاةطتٛز ٠. 

K   ايصزاج١ اةٓاضك َٝملا. 

K           االٖتُاّ بمل١ًُٝ اـد١َ َٔ جصٜل ٚز٣ ٚاالٖتُاّ َةٔ ايةتخًـ َةٔ اؿػةا٥ؼ ٚغرلٖةا َةٔ اةٛقةٛجات ايتة٢ ؽةـ

 شزاج١ بٓذس ايطهس.

 اةٛقٛع ايجا٢ْ: ايدٚادٔ ٚاألجالف

K        َٓٗةا  لملسٜـ ايدٚادٔ ٚايػسض َٔ اإلْتاز ٚأْٛاجٗا   ايتشدخ جةٔ أٖةِ أَةساض ايةدٚادٔ ٚطةسم ايٛقاٜة١ ٚايملةالز, 

 ٚأِٖ ايتشؿٝٓات ٚايًكاسات. 

K ًٗواأل١ُٖٝ االقتؿا ١ٜ يذلب١ٝ ايدٚادٔ ؾ٢ َؿس َٚا ؼتٜٛ٘ ج٢ً ق١ُٝ غرا١ٝ٥ َسلؿمل١ ٚأضملاز َٓاضب١ يًُطت. 

K أ١ُٖٝ ؿّٛ ايدٚادٔ ٚ ٚزٖا ؾ٢ ضد ايؿذ٠ٛ ايػرا١ٝ٥ بايتٛشإ َع ايًشّٛ اؿُسا٤. 

K      َٔٚال٥ُتٗةا يًذلبٝة١ َةٔ سٝةح ايتؿةُِٝ ٚاةطةاس١ ْٚعاؾة١        جٓاؾس لاا لسب١ٝ ايةدٚادٔ ٚأُٖٗةا )َطةانٔ ايةدٚاد

  (.ايملٓابس ٚلسب١ٝ ضالي١ جاي١ٝ اإلْتاز

K .أضًٛ  اإل از٠ اةتبع  الٌ ايملٓابس ٚايت١ٜٛٗ ٚأثسٖا ج٢ً ايذلب١ٝ 

K     غسا نٝؿ١ٝ إقا١َ اةػسٚجات اـاؾ١ بؿٓاج١ ايدٚادٔ ٚنٝؿ١ٝ ايتملاٌَ َع ٖرٙ ايؿٓاج١ ٚإلبةاع األضةايٝك اؿدٜجة١

 ايذلب١ٝ.ؾ٢ 

K .غسا أِٖ أؾٓاف ايدٚادٔ اةٛدٛ ٠ ؾ٢ َؿس ٚاةٛاؾؿات اةُٝص٠ يهٌ ؾٓـ ٚايملُس اةٓاضك يًتطٜٛل 

K . ٔأِٖ اةػانٌ ايت٢ ٜتملسض شلا قمتاع ايدٚادٔ ٚأُٖٗا ازلؿاع أضملاز ايملًـ ٚنريو أضملاز ايدٚاد 

K دل٠ ؾ٢ ايمل١ًُٝ اإلْتاد١ٝ.نريو بملض اةػانٌ اـاؾ١ بمل١ًُٝ ايسجا١ٜ ٚأضًٛ  إ از٠ اةصازع اةتبع ٚاـ 
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 لبفٍخ ئرشبديخ ئىل اإلدارح اٌشراػيخ ثغٍخب

 19/12/2017ايتازٜخ: ايجالثا٤ اةٛاؾل 

 لسب١ٝ ايدٚادٔ ( - َٛقٛجٗا: ايتٛؾٝات ايؿ١ٝٓ إلْتاز قاؾٌٝ اـكس ) ايبمتاطظ

 :قسٕٚااحمل

K   قطِ اْتاز ايدٚادٔ -أ.ّ. / قُد زأؾت اؾٛدس٣ 

K  قطِ اـكس ٚايص١ٜٓ -ايطملد٣  / ٚيٝد ج٢ً 

 َسغد٣ ايكس٣ َٚسغد٣ األسٛاض ٚجد  نبرل َٔ اةصازجٝني ٚاةٗتُني   :ٚعكٛز

 اةٛقٛجات ايتاي١ٝ:لٓاٚيت ايكاؾ١ً 

 ايبمتاطظ ايتٛؾٝات ايؿ١ٝٓ إلْتاز قاؾٌٝ: اةٛقٛع األٍٚ

K  َؿس َٚا وت٣ٛ َٔ جٓاؾس غرا١ٝ٥ األ١ُٖٝ االقتؿا ١ٜ حملؿٍٛ ايبمتاطظ بإجتبازٙ َٔ أِٖ احملاؾٌٝ ايػرا١ٝ٥ ؾ٢

 .ٖا١َ

K .ٚنٝؿ١ٝ اؿؿٍٛ ج٢ً قؿٍٛ جاىل اؾٛ ٠ ذات َٛاؾؿات دٝد٠ ؾ٢ ايهِ ٚايهٝـ 

K        غةسا أؾكةةٌ َٝملةا  إلْتةةاز ايبمتةاطظ ٚؽصٜٓٗةةا ٚنٝؿٝة١ إْتةةاز لكةا٣ٚ لايٝةة١ َةٔ األَةةساض ايؿرلٚضةة١ٝ ٚاألزض  

 اةٓاضب١.

K ايس٣ ؾ٢ قؿٍٛ ايبمتاطظ.   غسا ايدلْاَر ايتطُٝد٣ حملؿٍٛ ايبمتاطظ ٚأ١ُٖٝ 

K  غسا ايتٛؾٝات ايؿ١ٝٓ ايت٢ هك ج٢ً اةصازع إلباجٗا ٚنٝؿ١ٝ إْتاز ايبمتاطظ بػهٌ دٝد يًتطٜٛل احمل٢ً  . 

K .ٍَٛاؾؿات ايؿٓـ اير٣ ةهٔ ؽصٜٓ٘ يقضتٗالى اةٓصىل ٚاير٣ ٜتشٌُ  زد١ سساز٠ باةٓاش 

 لسب١ٝ ايدٚادٔ: اةٛقٛع ايجا٢ْ

K زاج١ ايدٚادٔ ؾ٢ َؿس َٚا ؼتٜٛ٘ َٔ ق١ُٝ غرا١ٝ٥ َسلؿمل١ ٚأضملاز َٓاضب١ يًُطتًو.األ١ُٖٝ اإلقتؿا ١ٜ يص 

K   غةةسا أٖةةِ َٛاؾةةؿات ايهتهةةٛت َةةٔ سٝةةح ايػةةهٌ ٚاةعٗةةس ٚيةةٝظ بةة٘ أ٣ َػةةانٌ َسقةة١ٝ ٚإٔ ٜهةةٕٛ ايملٓةةدل َٗٝةةَا  

 إلضتكباٍ ايهتانٝت ٚإٔ ٜهٕٛ ْعٝـ ٚايؿسغ١ ْعٝؿ١ 

K ٓتذ١ يًشِ ٚاةٛاؾؿات اةُٝص٠ يهٌ ؾٓـ ٚايملُس ةٓاضك يًتطٜٛل.أِٖ األؾٓاف اةٓتذ١ يًبٝض ٚايطالالت اة 

K .غسا بسْاَر ايتػر١ٜ بدا١ٜ َٔ اضتكباٍ ايهتانٝت بايملٓدل َٚهْٛات ايملًٝك١ يهٌ جُس   

K     .غسا أِٖ أجساض اإلؾاب١ باألَساض اةختًؿ١ ٚطسم ايٛقا١ٜ َٔ ٖرٙ األَساض ٚايملالز اةٓاضك يهٌ َسض   
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 لبفٍخ ئرشبديخ ئىل اإلدارح اٌشراػيخ ثبملٕصٛرح  

 2018/ 13/3ايتازٜخ: ايجالثا٤ اةٛاؾل 

  اةػسٚجات ايؿػرل٠ َتٓا١ٖٝ ايؿػس -إْتاز ْبالات ايص١ٜٓ ٚلٓطٝل اؿدا٥ل َٛقٛجٗا:

 :قسٕٚااحمل

K  َِٜٓطل ايكٛاؾٌ اإلزغا ١ٜ -قطِ االقتؿا  ايصزاج٢  -أ.ّ. / قُد أةد جبد ايدا 

K  قطِ اـكس ٚايص١ٜٓ -جبد ايملاٍ سذاش٣  / أةد 

 اةٛقٛجات ايتاي١ٝ:لٓاٚيت ايكاؾ١ً 

 اةػسٚجات ايؿػرل٠ َتٓا١ٖٝ ايؿػس :اةٛقٛع األٍٚ

K       اةػسٚجات ايؿػرل٠ ٚأُٖٝتٗا ٚأَج١ً لمتبٝك١ٝ َٚد٣ َطاُٖتٗا ؾ٢ ايٓالر احملًة٢ اإليةاىل ٚاجتبازٖةا جةاَال أضاضةَٝا

 لب٢ٓ جًٝٗا لكطِٝ اةػسٚجات اإلقتؿا ١ٜ َع ؼًٌٝ ايؿسف اإلضتجُاز١ٜ.َٔ جٛاٌَ لكدّ ايدٍٚ ٚاألضاع ايت٢ 

 إْتاز ْبالات ايص١ٜٓ ٚلٓطٝل اؿدا٥ل :اةٛقٛع ايجا٢ْ

K ْبالات ايص١ٜٓ ٚلٓطٝل اؿدا٥ل ٚايذلنٝص ج٢ً ْبالات ايتٓطٝل ايدال٢ً ٚأُٖٝتٗا ٚؾا٥دلٗا اإلقتؿا ١ٜ. 

K  ْبالات ايص١ٜٓ يألَانٔ ايدال١ًٝايمتسم اةختًؿ١ يقنجاز َٚد٣ َٓاضب١ نٌ ْبات َٔ. 

K  ًتٓطٝل ايدال٢ً. يايمتسم اةختًؿ١ يًُملاَالت اةختًؿ١ جٔ ايتطُٝد ٚايس٣ يًملٓا١ٜ بتًو ايٓبالات َع جسض َؿٛز 

 

 لبفٍخ ئرشبديخ ئىل اإلدارح اٌشراػيخ ثّيذ غّز

 10/4/2018ايتازٜخ: ايجالثا٤ اةٛاؾل 

 (ايصزاج١ٝ -َهاؾش١ اآلؾات )اةٓصي١ٝ  -ايمتسم اؿدٜج١ يًس٣ ٚايتطُٝد  َٛقٛجٗا:

 :قسٕٚااحمل

K  ٙ أضتاذ َطاجد ٚز٥ٝظ قطِ اةبٝدات -أ.ّ. / قُد ؾبش٢ ةا 

K  َدزع َطاجد بكطِ اشلٓدض١ ايصزاج١ٝ -ّ/ أةد قُد ايبًتاد٢ 

 اةٛقٛجات ايتاي١ٝ:لٓاٚيت ايكاؾ١ً 

 ٚنٝؿ١ٝ لٛؾرل اةٝاٙ اةطتخد١َ ؾ٢ ايصزاج١. ايمتسم اؿدٜج١ يًس٣ ٚايتطُٝد :اةٛقٛع األٍٚ

 .ٚنٝؿ١ٝ ايتػًك جًٝٗا ٚايتخًـ َٓٗا( ايصزاج١ٝ -َهاؾش١ األؾات )اةٓصي١ٝ  :اةٛقٛع ايجا٢ْ
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قالبػٛ ٚشٜإ -اةٓؿٛز٠ ب به١ًٝ ايصزاج١

قالبػةٛ   -)اةٓؿةٛز٠   ايصزاجٝة١  ٚايبشةٛخ  ايتذةاز   َسنص ٜطمل٢ اةٓؿٛز٠ داَمل١ ايصزاج١ ن١ًٝ زضاي١ إطاز ؾ٢::  اةسنص زضاي١

 اإلْتاز ٚلمتٜٛس يت١ُٝٓ اجملتُع ٚسادات اؾاَمل٢ ايتملًِٝ بني ايسبو فاٍ ؾ٢ بسضايتٗا ايكٝاّ ؾ٢ اؾاَمل١ َملا١ْٚ إىلٚشٜإ(

 .ٚاؿٝٛا٢ْ ايٓبال٢ بػكٝ٘ ايصزاج٢

 أهداف املركز
l إىل اشلا ؾة١  ٚايملًُٝة١  ايصزاجٝة١  ٚايبشٛخ ايتذاز  إدسا٤  ٌ ٌ  سة ٞ  اإلْتةاز  ْػةاط  ٜٛادٗٗةا  ايةيت  ايٛاقملٝة١  اةػةان  ايصزاجة

 . احمل٢ً اجملتُع يف ٚاؿٝٛاْٞ ايٓبالٞ

l ٚؼطٝٓ٘ ٚلملد ٙ اإلْتاز ٚؾس٠ جًٝٗا ٜذللك اييت ايمل١ًُٝ باألضايٝك ٚايطُهٞ ٚاؿٝٛاْٞ ايصزاجٞ اإلْتاز لمتٜٛس . 

l ّجًة٢  ايملًٝةا  ٚايدزاضةات  ايبهةايٛزٜٛع  طال  لدزٜك يف اإلضٗا  ّ  طةاٜس٠ ة اؿدٜجة١  ٚايؿٓٝة١  ايملًُٝة١  األضةايٝك  اضةتخدا

  .ايصزاج١ٝ اةملسؾ١ فاٍ يف اةتمتٛز٠ ألضايٝكا

l ايؿةملٝد  جًة٢  ايملًُٝة١  ٚاشل٦ٝةات  األلةس٣  اؾاَملةات  َةع  ٚايملًُٝة١  ايجكاؾٝة١  ايسٚابو لٛثٝل  ٞ ٞ  ايملسبة ٍ  يف ٚايملةاة  فةا

 . ايصزاج١

l ايؿةةٝا١ْ بأجُةةاٍ ٚايكٝةةاّ باستٝادةةالِٗ ٚلصٜٚةةدٖا ٚنًٝالٗةةا يًذاَملةة١ ايصزاجٝةة١ اةػةةسٚجات لٓؿٝةةر يف اةطةةا١ُٖ 

 . التؿاؾال٘ يف لدلٌ اييت ٚاإلؾالسات

l ّاالضتػازات ٚلكدِٜ ٚايطُهٞ ٚاؿٝٛاْٞ ايصزاجٞ اجملاٍ يف اإلْتاد١ٝ باألجُاٍ ايكٝا . 

l َِٝٚٓتذالٗا ٚايطُه١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ ايصزاج١ٝ اجملاالت يف ٚايملاًَني اةٗٓدضني نؿا٠٤ يسؾع لدزٜب١ٝ  ٚزات لٓع . 

انمشاكض 
وانىحذاد 

 انخبصخ

إخشاء انتدبسة  
وانجحىث  

 انضساعيخ وانعهميخ  

تطىيـش اإلوتبج  
 انضساعً

تقذيم انخذمبد  
اإلسشبديـخ  

 واالعتشبساد  

تذسيت وتأهيم  
 انطالة

عقذ انذوساد  
انتذسيجيخ 
 انمتخصصخ

تىظيم مؤتمشاد  
 وعقذ وذواد

تىميخ انمىاسد  
 انزاتيخ  

 عمم اكتفبء راتً  
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 نشبط مركز التجبرة والبحوث الزراعيت 
 وحدة املخبوزات  

K   ِلٗدف ٚسد٠ اةخبٛشات بؿؿ١ ز٥ٝط١ٝ إىل لٛؾرل األَٔ ايػرا٢٥ يًذاَمل١ ٚاجملتُع اـازد٢ ٚلكدِٜ االضتػازات ٚايةدج

ايؿ٢ٓ َٔ لالٍ إْتاز اـبص ايبًد٣ اةدجِ ٚايػا٢َ اؿس ٚاألؾسل٢ ؾ٢ ظٌ َٓع١َٛ اؾٛ ٠ يًُٓتر ايٓٗا٢٥ ٚايملاًَني 

 بايٛسد٠ .

K .لٛزٜد اـبص ايبًد٣ اةدجِ إىل اةدٕ ٚاةطتػؿٝات اؾاَمل١ٝ ٚايبٝع يًذُٗٛز َٔ لالٍ اةٓاؾر اـازد١ٝ يًه١ًٝ 

K  فاٍ اةخبٛشات ٚؾٝا١ْ األؾسإ اآلي١ٝ.لكدِٜ االضتػازات ٚايدجِ ايؿ٢ٓ ؾ٢ 

K .لكدِٜ ايتدزٜك اة٢ٓٗ اةطتُس ؾ٢ فاٍ اةخبٛشات ٚؾٝا١ْ األؾسإ اآلي١ٝ 

K .ؼكٝل َٓع١َٛ اؾٛ ٠ ٚاضتٝؿا٤ َتمتًبالٗا َٔ لالٍ األؾسا  ايملاًَني بايٛسد٠ ٚاةٓتر ايٓٗا٢٥ 

K  .اضتٝؿا٤ َملاٜرل ايطال١َ اة١ٝٓٗ ٚاألَٔ ايؿٓاج٢ بايٛسد٠ 

K ِايملٌُ بٛسد٠ اةخبٛشات َٔ لالٍ: ٜت 

   لمت١ َدزٚض١   بٓاؤٖا ج٢ً أضاع ايبٝاْات ٚاةملًَٛات ايت٢ ٜتِ ػُٝملٗا َٔ دٗات ايتٛزٜد اةختًؿ١ ٚاؾُٗةٛز

 اةطتٗدف.

 .َساض١ً ايهًٝات اةختًؿ١ باؾاَمل١ يؿتل َٓاؾر بٗا يملسض َٓتذات ايٛسد٠ َٔ اةخبٛشات بأْٛاجٗا اةختًؿ١ 

  َٔ َدٜس١ٜ ايتُةٜٛٔ باضةتُساز ؿةٌ اةػةهالت ٚاةملٛقةات ايتة٢ لمتةسأ جًة٢ َٓعَٛة١ اةخبةص بتملًُٝتٗةا            ايتٓطٝل

 اةختًؿ١ ٚايت٢ ٜتِ ؼدٜجٗا باضتُساز.

 .ؼدٜح اةخبص باضتُساز ٚإَدا ٙ بكمتع َٚطتًصَات ايؿٝا١ْ ايدٚز١ٜ يًشؿاظ ج٢ً نؿا٠٤ لػػًٝ٘ باضتُساز 

K اإللاشات ايت٢ متت بٛسد٠ اةخبٛشات: 

 ز٠ اةخبص اآلىل بايهٗسبا٤ ٚؼدٜح بملض ايٛؾالت ايهٗسبا١ٝ٥ إْا. 

 .لٛؾرل بملض اةطتًصَات ايالش١َ يؿٝا١ْ اةخبص اآلىل بايٛسد٠ 

  جٌُ ؾٓدٚم باألٚيَٛٝتاٍ يًذلٚضٝهٌ اؾدٜد باةخبص اةطتخدّ ؾ٢ ْكٌ ٚلٛؾٌٝ اـبص ؼكٝكَا يطال١َ ْٚعاؾ١

 ٚدٛ ٠ غا١ًَ يًُٓتر ايٓٗا٢٥.

   اقةةسات بةاةخبص ألضةتكباٍ ايٛؾةةٛ  ٚلةدزٜك ايمتةال  إلقةةاؾ١ ايةدٚز اؿٝة٣ٛ ايةةر٣ ًٜملبة٘ اةخبةةص        ػٗٝةص قاجة١ ق

 ٚلٓٛج٘ َٔ  ٚز لد٢َ ٚلمل٢ًُٝ ٚعج٢.

       غسا٤ ش٣ َٛسد يًملاًَني باةخبص نػسط َٔ غسٚط ايطال١َ ٚايؿش١ٝ يًملُةٌ بةاةخبص ٚقةُإ ايٓعاؾة١ ٚاؾةٛ ٠

 يًُٓتر ايٓٗا٢٥.

  َٔ ؾابٕٛ ضا٥ٌ ٚؾٓٝو ٚنًٛز.ايتأنٝد ج٢ً أ ٚات ايٓعاؾ١ 

   .اضتهُاٍ ايبمتاقات ايؿش١ٝ يًطا ٠ ايملاًَني باةخبص نػسط َٔ غسٚط ايطال١َ ايؿش١ٝ يًملٌُ باةخبص 

 وحدة األلبان 

K . لكّٛ ايٛسد٠ بتؿٓٝع اةٓتذات ايًب١ٝٓ ٚبٝملٗا مبٓؿر ايبٝع اـاف مبسنص ايبشٛخ ٚايتذاز 

 وحدة التصنيع الغذائى

K ػٗٝةص ٚلملب٦ة١    -لؿةٓٝع جذٝٓة١ ايمتملُٝة١     -لؿةٓٝع ٚػٗٝةص اةخًةالت     -ؾٓاج١ اةسب٢ )ايٛسد٠ اةٓتذات ايت٢ لكدَٗا

 .(ايرز٠ ايؿٝػاز
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 حدة منفذ بيع منتجات كمية الزراعةو

K      ٜكّٛ اةٓؿر ببٝع َٓتذات ايٛسدات ذات ايمتابع اـاف ٚاةٓتذ١ ايتابمل١ يًُسنص َكابٌ سؿ١ قةد ٠ َةٔ قبةٌ فًةظ

 ايٛسد٠.اإل از٠ لٛز  ؿطا  

K        ٜكّٛ اةٓؿر بايبٝع ؿطا  ايػرل أل٣ َٓتذات غرا١ٝ٥ ال لكّٛ ايٛسدات ذات ايمتةابع اـةاف بإْتادٗةا جةٔ طسٜةل ؾٓة١

 يًػسا٤ ٚؾ١ٓ يًبٝع ٜٚٛز  جا٥د ايبٝع ؿطا  ٚسد٠ اةٓؿر.

K   ٚايملةاًَني باؾاَملة١   ٚلطمل٢ ايٛسد٠ ج٢ً لٛؾرل يٝع أْٛاع اةٛا  ايػرا١ٝ٥ ايت٢ ؼتادٗا ايطا ٠ أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتةدزٜظ

 ٚنريو يمتال  اؾاَمل١ بؿٛز٠ دٝد٠ ْٚعٝؿ١ ٚلاي١ٝ َٔ ايتًٛخ.

 وحدة إنتاج الدواجن واألرانب

K   داد١ بٝاض ٚذيةو يةصّٚ إْتةاز بةٝض َا٥ةد٠       2050لكّٛ ايٛسد٠ بإْتاز ايدٚادٔ مبصزج١ قالبػٛ بذلب١ٝ قمتٝع جد 

 جك٣ٛ .

K  ذنةةس يةةصّٚ إْتةةاز أزاْةةك إلْتةةاز ايًشةةِ  30أّ ٚجةةد   124أزاْةةك جةةد  لكةةّٛ ٚسةةد٠ إْتةةاز األزاْةةك بايهًٝةة١ بذلبٝةة١ قمتٝةةع

 ٚايطالالت .

K .لكّٛ ايٛسد٠ بايٓعاؾ١ اي١َٝٛٝ ٚايتخًـ َٔ اةخًؿات ايدٚادٔ ٚاألزاْك ست٢ ال ودخ زٚا٥ل جٔ ٖرٙ اةخًؿات 

K ةطتًٗو َٔ اؿؿٍٛ لكّٛ ايٛسد٠ بايتشؿٝٓات ايبٝمتس١ٜ يكمتٝع ايدٚادٔ ٚاألزاْك ست٢ ال لؿا  باألَساض يٝتُهٔ ا

 ج٢ً َٓتر جاىل اؾٛ ٠.

K .لكّٛ ايٛسد٠ ببٝع اةٓتذات َٔ ايبٝض ٚاألزْك إىل ايملاًَني باؾاَمل١ ٚاؾُٗٛز 

 وحدة الفاكهة

K  .ٛبٝع قؿٍٛ أغذاز اؾٛاؾ١ ٚايٓخٌٝ ٚايسَٚإ مبسنص قالبػ 

K .بٝع قؿٍٛ أغذاز ايٝٛضؿ٢ ٚايٓخٌٝ ٚاؾٛاؾ١ مبسنص ايتذاز  ايصزاج١ٝ 

K ٤ ج١ًُٝ اةكا١َٚ يآلؾات ؾ٢ لًو ايؿذل٠ ٚباأللـ زؽ ذباب١ ايؿان١ٗ.  إدسا 

K     غةت١ً بسلكةاٍ بطةسٙ ةصزجة١ َسنةص ايتذةاز  بٗةدف         50قٝاّ طال  ايؿسق١ ايجايج١ غملب١ اإلْتاز ايٓبال٢ بةايتدلع بملةد

 ايتدزٜك ج٢ً نٝؿ١ٝ شزاج١ لًو ايػتالت ٚزجاٜتٗا.

K  أدٌ غسا٤ األزلد٠ ٚاةبٝدات ايالش١َ. 2017/2018داز٣ إجدا  لمت١ ايصزاج١ يًُٛضِ ايصزاج٢ َٔ 

K  َصزج١ ايتذاز  َٔ لالٍ  لكًِٝ أغذاز ايٝٛضؿ٢ ٚإدسا٤ جًُٝات ايملصٜل يتٓعٝؿٗا.  ؼطني 

 وحدة اهلندسة الزراعية

K لكّٛ ٚزغ١ ايٓذاز٠ بتؿٓٝع نٌ َا ٖٛ َمتًٛ  َٓٗا يق ازات اةختًؿ١ 

K  ٍٛاألغذاز ٚذيو ةػتٌ ايه١ًٝ.َذل َؿٓٛع َٔ لػك  200جٌُ ضٛز لػب٢ بمت 

K لؿٓٝع َكاجد لػب١ٝ لاؾ١ بإ از٠ اؾاَمل١ َؿٓٛج١ َٔ لػك األغذاز 

K .جٌُ يٝع أجُاٍ ايؿٝا١ْ بأقطاّ ايه١ًٝ ٚايٛسدات 

K      ٍقاَت ٚزغ١ ايطٝازات ظُٝع اةأَٛزٜات ايت٢ نًؿت بٗا َٔ قٛاؾٌ إزغا ١ٜ ٚلدزٜك ايمتًبة١ ٚايةسسالت ايملًُٝة١ ٚأجُةا

 َٚأَٛزٜات إىل َصزج١ قالبػٛ ٚأجُاٍ ايؿسٕ.َصزج١ ايؿان١ٗ 

 وحدة النخن

K لػت١ٝ اـالٜا -لػر١ٜ اـالٜا -ؾشـ اـالٜا بؿؿ١  ٚز١ٜ. 

K .قِ ايمتٛا٥ـ ايكملٝؿ١ ٚلكطِٝ اـالٜا 
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K )َكا١َٚ ايدبٛز األةس -ؾشـ َٚكا١َٚ األَساض  الٌ اـالٜا )أَساض اؿك١ٓ ٚاؿػسات ايها١ًَ. 

K ضات ايػُمل١ٝ.لطًٝو اإلطازات ٚلجبٝت األضا 

K .ٌؾسش اـالٜا ٚػُٝع ايملط 

 حدة األمساكو

K         ايملٌُ ج٢ً ل١ُٝٓ ضالي١ ايبًمت٢ األةس اشلذني اةٛدٛ ٠ بايٛسد٠ ْٚػةس ثكاؾة١ إضةتصزاجٗا بةني َصازجة٢ األزلةاى ؾة٢

 قاؾع١ ايدق١ًٝٗ ٚاحملاؾعات احملٝمت١ بٗا.

K  .ايتٛد٘ مٛ لؿسٜؼ ٚلسب١ٝ أزلاى ايص١ٜٓ بٗدف لٛؾرلٖا يًبٝع يًذُٗٛز مبا ٜدز  لٌ يًٛسد٠ 

K .)ٌاألٖداف اةطتكب١ًٝ إْػا٤ َملسض  ا٥ِ يملسض أزلاى ايص١ٜٓ نُصاز يًذُٗٛز  الٌ اؾاَمل١ )َؿدز يًدل َٔ 

K اّ األنٛابْٛٝو بدالٌ ايٛسد٠ . ايملٌُ ج٢ً ْكٌ ٚإْػا٤ ايٓعِ اؿدٜج١ يقضتصزاع ايطُه٢ َجٌ ْعاّ ايبٝٛؾًٛى ْٚع 

K .ِٚنريو لدزٜك طال  ايبهايٛزٜٛع ٚاـسهني اةٗتُني جًٝٗا َٔ لالٍ جٌُ  ٚزات لدزٜب١ٝ يٓػس ٖرٙ ايٓع 

 

ِ  إىل باةبٝةدات  ايب٦ٝة١  لًةٛخ  أعةاخ  َسنص داَمل١ اةٓؿٛز٠ ٜطمل٢ ايصزاج١ ن١ًٝ زضاي١ إطاز ؾ٢::  اةسنص زضاي١  لةدَات  لكةدٜ

ّ  باةبٝةدات  ايتًةٛخ  كاطس قد احملٝو يًُذتُع ب١ٝ٦ٝ ٔ  ٚاالضةتخدا  ٚاآلَٓة١  ايكةاز٠  ايتةأثرلات  بدزاضة١  ٚاةطةا١ُٖ  , شلةا  اآلَة

 .ٚلداٚشلا اضتخداَٗا ج٢ً ٚايتدزٜك ٚايتٛج١ٝ  , اةختًؿ١ يًُبٝدات

 أهداف املركـز

l    ٕٚنا٥ٓةات ايذلبٝة١ ٚايٓبالةات االقتؿةا ١ٜ َةٔ احملاؾةٌٝ ٚغرلٖةا         زاض١ ايتأثرل ايطاّ يًُبٝدات ج٢ً اإلْطةإ ٚاؿٝةٛا

 ٚلصٜٚد اؾٗات اةختؿ١ مبكُٕٛ ٖرٙ ايدزاض١.

l .زاض١ لأثرل لدالٌ اةبٝدات َع لٛاف ايذلب١ بايمتسم ايمتبٝمل١ٝ ٚايهُٝا١ٜٚ ٚايبٝٛيٛد١ٝ  

l .زاض١ ايتأثرل االلتٝاز٣ يًُبٝدات ٚايتٛج١ٝ باضتبملا  اةسنبات األنجس لمتٛز٠  

l ايٓشٌ. -اةؿذلضات اةتمتؿالت  -اض١ لأثرل اةبٝدات ج٢ً ايها٥ٓات اؿ١ٝ اةؿٝد٠  ز 

l        َةةا٤  -اشلةةٛا٤  -لكدٜس َتبكٝات اةبٝدات ج٢ً احملاؾٌٝ ٚاـكساٚات ٚايؿان١ٗ ٚأٜكةا ؾة٢ َهْٛةات ايب٦ٝة١ غةرل اؿٝة١- 

 لةسبة١ ٚذيو يًتملسف ج٢ً  زد١ ايتًٛخ َٚةد٣ لمتٛزل٘.

l ا ١ٜ يًباسجني ٚايملاًَني ؾ٢ فاٍ ؾةٓاجات ٚلةداٍٚ اةبٝةدات لتٓةاٍٚ ايٛضةا٥ٌ ايملًُٝة١       لٓعِٝ بساَر لدزٜب١ٝ ٚإزغ

 يتذٓك ألمتاز ايتًٛخ باةبٝدات.

l .لٓعِٝ َؤمتسات ٚجكد ْدٚات ٚادتُاجات ٚسًكات ْكاؽ سٍٛ قكاٜا لًٛخ ايب١٦ٝ باةبٝدات 

l .إؾداز  ٚزات ْٚػسات  ٚز١ٜ ٚغةرل  ٚز١ٜ 

l َٔ أجُاٍ ؾ٢ فاٍ التؿاؾ٘ َٔ اؾاَمل١ أٚ اشل٦ٝات ٚاةؿاحل األلس٣. لٓؿٝر نٌ َا ٜٛنٌ إىل اةسنص 

 نشبط مركز تلوث البيئت ببملبيداث 
K .َهاؾش١ اؿػسات ايصاسؿ١ ٚايمتا٥س٠ ٚايكٛازض مبطتػؿ٢ ايمتٛاز٤٣ داَمل١ اةٓؿٛز٠ 

K .َهاؾش١ اؿػسات ايصاسؿ١ ٚايمتا٥س٠ ٚايكٛازض مبب٢ٓ إ از٠ داَمل١ اةٓؿٛز٠ 

K اسؿ١ ٚايمتا٥س٠ ٚايكٛازض بؿٓدم زَا َا.َهاؾش١ اؿػسات ايص 

K   .َهاؾش١ اؿػسات ايصاسؿ١ ٚايمتا٥س٠ ٚايكٛازض مبسنص جالز األٚزاّ بدَٝاط 
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ٙ  ؾة٢  ايملًُة٢  بايبشةح  االزلكا٤ إىل ايدقٝك١ ايتشايٌٝ ٚسد٠ لطمل٢ ايصزاج١ ن١ًٝ زضاي١ إطاز ؾ٢::  ايٛسد٠ زضاي١ ٌ  اػةا  ايتشايٝة

 اجملتُةع  ٚلدَة١  ايملًٝةا  ايدزاضةات  لدَة١  ؾة٢  ٚاةطةا١ُٖ  ايمل١ًُٝ ٚاألدٗص٠ ايتكٓٝات أسدخ ج٢ً ايمتال  ٚلدزٜك ايهُٝٝا١ٝ٥

 ايب١٦ٝ ٚل١ُٝٓ

 نشأة الوحدة

l 30/4/1995 بتازٜخ 243 زقِ اؾاَمل١ فًظ بكساز ايدقٝك١ ايتشايٌٝ ٚسد٠ أْػ٦ت  . 

 أهداف الوحدة

l اؾاَمل١ لازز أٚ  الٌ َٔ باسجني َٔ اةكد١َ اةختًؿ١ يًُٛا  ايدقٝك١ ايتشايٝةٌ إدسا٤ . 

l األنا ةةٞ ايمتابةع ذات ايملًُٝةة١ ايبشةٛخ إدسا٤  ٞ ّ  ايةيت  ٚايتمتبٝكة ٌ  ايب٦ٝة١  ؽةد ٌ  جًة٢  ٚلملُة  بٛاضةمت١  َػةهاللٗا  سة

 .  لازدٗا َٔ أٚ اؾاَمل١  الٌ َٔ باسجني

l ّجًة٢  لازدٗةا  َٔ أٚ اؾاَمل١  الٌ َٔ ايبشٛخ طال  ٚلملًِٝ لدزٜك يف اإلضٗا  ّ  ٚايؿٓٝة١  ايملًُٝة١  األضةايٝك  اضةتخدا

 . اؿدٜج١

l اإلْتةاز  ٚؾةس٠  جًٝٗةا  ٜذللةك  ددٜةد٠  أضةايٝك  ٚلًل لمتٛز إىل لؤ ٣ اييت ايملًُٝة١ باألضايٝك اإلْتةةادٞ ايٓػاط َملا١ْٚ 

 . ٚؼطٝٓ٘

l ّاإلْتاد١ٝ. نؿا٤الِٗ ٚزؾع ٚلملًُِٝٗ اؿدٜج١ ٚايؿ١ٝٓ ايمل١ًُٝ األضايٝك اضتخداّ ج٢ً اجملتُع أؾسا  لدزٜك يف اإلضٗا 

 ٚاالضتػةاز١ٜ  اإلزغةا ١ٜ  َسنص اـدَة١ ايملاَة١ يًخةدَات    ٜطمل٢ اةٓؿٛز٠ داَمل١ ايصزاج١ ن١ًٝ زضاي١ إطاز ؾ٢::  اةسنص زضاي١

ٔ  إىل بايه١ًٝ ايتمتبٝك١ٝ ايبشٛخ ْتا٥ر لالشلا َٔ ٜٓكٌ ٚاجملتُع ايه١ًٝ بني اهاب١ٝ جالقات بٓا٤ إىل ايصزاج١ٝ  , ٜطةتخدَٗا  َة

  .َٚتمتًبال٘ اجملتُع مبػهالت ايه١ًٝ باسج٢ ٜٚسبو

 نشأة املركز

l  ًخدَات اإلزغا ١ٜ ٚاالضتػاز١ٜ ايصزاجٝة١ نٛسةد٠ ذات طةابع    اـد١َ ايملا١َ يؾدز قساز فًظ اؾاَمل١ بإْػا٤ َسنص

 . 30/4/1990لاف ؾ٢ 

l  2/6/1990ال٥شت٘ ايدال١ًٝ ٚلػهٌٝ أٍٚ فًظ إل ازل٘ ؾ٢ ٚمتت اةٛاؾك١ ج٢ً. 

 أهداف املركـز

l  .لٛدٝ٘ ايبشٛخ ايصزاج١ٝ بايه١ًٝ ـد١َ اإلْتاز ايصزاج٢ ٚاةٓتذني ايصزاجٝني 

l  .لبطٝو ْتا٥ر ايبشٛخ ٚلملسٜـ اةٓتذني بٗا ؾ٢ ناؾ١ فاالت اإلْتاز ايصزاج٢ 

l  .لكدِٜ اـدَات اإلزغا ٜة١ ٚاالضتػازات يألؾسا  ٚاشل٦ٝات باؾاَمل١ ٚلازدٗا 

l  .ّإجدا  األ ي١ ايتدزٜب١ٝ ٚإْتاز اةٛا  ايتمل١ًُٝٝ َٔ ْػةسات ًَٚؿكات ٚأؾةال 

l )إدسا٤ ايبشةٛخ ٚايدزاضةات ٚاةػسٚجات ايبشجٝة١ )بٝت لدل٠ شزاج٢.  

l ؿ١ مبذاالت اإلْتاز ايصزاج٢. لٓعِٝ ٚجكد ايدلاَر ٚايدٚزات ايتدزٜب١ٝ اةتخؿ 
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 اٌشراػخ وٍيخ ملشزً رفمذيخ عٌٛخ فٝ اٌجبِؼخ رئيض

َػةتٌ نًٝة١    2017ٜٛيٝةٛ   10قُةد ايكٓةا٣ٚ ز٥ةٝظ داَملة١ اةٓؿةٛز٠ ٜةّٛ االثةٓني اةٛاؾةل          لؿكد ايطٝد األضتاذ ايةدنتٛز 

ايصزاج١ ٚايتملدٜالت ايت٢ طةسأت جًة٢ اةػةتٌ ٚاالَهاْٝةات اةتاسة١ ٚلمتة١ ايتمتةٜٛس يًٓٗةٛض مبطةت٣ٛ اةػةتٌ َةٔ ايٓاسٝة١             

 .االْتاد١ٝ ٚاةعٗس اؿكاز٣

جا ٍ سطٔ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتملًِٝ  د ايه١ًٝ, األضتاذ ايدنتٛز٢ جُْٝاظِ جبد ايسةٔ غًب عكٛز األضتاذ ايدنتٛز

ممةدٚا زبٝةع    /قُد غمتا ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػة٦ٕٛ لدَة١ اجملتُةع ٚلُٓٝة١ ايب٦ٝة١, األضةتاذ ايةدنتٛز        ٚايمتال , األضتاذ ايدنتٛز

 .د ؾازٚم أَني ايه١ًٝقُ ٝد اؾ٢ًُٝ َدٜس اةػتٌ, ٚايطٝدض تذاز  ايصزاج١ٝ, األضتاذ ايدنتٛزَدٜس َسنص ايبشٛخ ٚاي

نُةا لؿكةد ضةٝا ل٘ لةالٍ اؾٛية١ ٚسةد٠ اةخبةٛشات ايتابملةة١ ةسنةص ايتذةاز  ٚايبشةٛخ ايصزاجٝة١ َٚساسةٌ إْتةاز اـبةةص              

ٚايتذٗٝص ٚايتٛشٜع َٚد٣ دٛ ل٘, ٚأنةد  نتةٛز ايكٓةا٣ٚ لةالٍ اؾٛية١ جًة٢ أُٖٝة١ لمتةٜٛس ناؾة١ ايٛسةدات اـدَٝة١ بهًٝة١             

 .النتؿا٤ ايرالٞ باؾاَمل١ايصزاج١ ٚايت٢ لطاِٖ ؾ٢ ؼكٝل ا

 

 ٚاألٔظجخ اٌجذٚر أِزاض ملؼًّ املٕٛفيخ سراػخ ِٓ عالة سيبرح

ّ  األْطةذ١  ٚشزاجة١  ايبةرٚز  أَةساض  َملٌُ اضتكبٌ  اإلزغةا   بػةملب١  ايجايجة١  ايؿسقة١  طةال   8/8/2017 اةٛاؾةل  ايجالثةا٤  ٜةٛ

 أدٗةص٠  جًة٢  ٚايتملةسف  يًبةاسجني  ٜكةدَٗا  ايتة٢  ٚاـدَات اةملٌُ ج٢ً يًتملسف ٚذيو اةٓٛؾ١ٝ, داَمل١ ايصزاج١ به١ًٝ ايصزاج٢

ٕ  ْمتةام  ؾة٢   ٚذيةو  ايمل٢ًُ, ايبشح فاالت غت٢ ؾ٢ ٚاضتخداَالٗا اةملٌُ ٍ  ايملًُة٢  ايتملةاٚ  ايصزاجة١  نًٝة١  َةع  ايجكةاؾ٢  ٚايتبةا 

 .يًمتال  ايؿٝؿ٢ ايتدزٜك بساَر ؾ٢ اةٓؿٛز٠ داَمل١

/ ّ اةٓٛؾٝة١,  ظاَملة١  ايصزاجة٢  اإلزغةا   بكطِ األضتاذ غاٖني أةد ضٝد جؿاّ./  .أ َٔ نٌ ايمتالب٢ ايٛؾد بؿشب١ ٚنإ

 ايمتةال   ٚؾةاسك  اةٓٛؾٝة١,  ظاَملة١  ايصزاجة٢  اإلزغا  بكطِ اةملٝد٠ ؾكس جا ٍ غا ١ٜ/ ّ اةطاجد, اةدزع - ايدٜٔ ياٍ زلس

ٍ /  .أ ٚايطةٝد٠  ايصزاج٢ اإلزغا  بكطِ اةتؿسؽ األضتاذ اإلَاّ قُد/  .أ ايطٝد اةٓؿٛز٠ داَمل١ ايصزاج١ ن١ًٝ َٔ  قُةد  ابتٗةا

 .اإلزغا  قطِ فًظ ز٥ٝظ نُاٍ
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 ٚاألٔظجخ اٌجذٚر أِزاض ملؼًّ دِيبط سراػخ ِٓ عالة سيبرح

ّ  اةٓؿةٛز٠  داَملة١  ايصزاجة١  به١ًٝ األْطذ١ ٚشزاج١ ايبرٚز أَساض َملٌُاضتكبٌ   طةال   15/8/2017 اةٛاؾةل  ايجالثةا٤  ٜةٛ

ٌ  جًة٢  يًتملةسف  ٚذيةو  ,  َٝةاط  داَملة١  ايصزاجة١  بهًٝة١  ايٓبةات  أَساض غملب١ - ايجايج١ ايؿسق١  ٜكةدَٗا  ايةيت  ٚاـةدَات  اةملُة

٘  جًة٢  ايتملةسف  ٚنةريو  يًباسجني ٕ  ْمتةام  ؾة٢  ٚذيةو  ايملًُة٢,  ايبشةح  فةاالت  غةت٢  ؾة٢  ٚاضةتخداَالٗا  أدٗصلة  ايملًُة٢  ايتملةاٚ

 .يًمتال  ايؿٝؿ٢ ايتدزٜك بساَر ؾ٢ اةٓؿٛز٠ داَمل١ ايصزاج١ ن١ًٝ َع ايجكاؾ٢ ٚايتبا ٍ

 

 ٚاألٔظجخ اٌجذٚر أِزاض ملؼًّ «اٌغفً عبِؼخ» عالة سيبرح

ّ  ايصزاجة١  بهًٝة١  األْطةذ١  ٚشزاجة١  ايبرٚز أَساض َملٌُ اضتكبٌ  ايجايةح  اةطةت٣ٛ  طةال   15/8/2017 اةٛاؾةل  ايجالثةا٤  ٜةٛ

 يةد٣  ايملًُة٢  ٚايبشةح  االبتهةاز  ًَهةات  يتُٓٝة١  ٚايتهٓٛيٛدٝةا  ايملًُة٢  ايبشح أنا ة١ٝ َٔ ممٍٛ بسْاَر ٖٚٛ ايمتؿٌ, ظاَمل١

 .اؿه١َٝٛ اةؿس١ٜ اؾاَملات غايب١ٝ ؾٝ٘ ٚغازنت ٚاـاؾ١ اؿه١َٝٛ اةدازع كتًـ َٔ التٝازِٖ   ايرٜٔ األطؿاٍ

ّ  ٚايجا٣ْٛ, اإلجدا ٣ ايتملًِٝ مبساسٌ ايدق١ًٝٗ مبشاؾع١ كتًؿ١ َدازع َٔ طؿال 25 اةملٌُ شاز ٚقد  األلؿةا٥ٝني  ٚقةد

 .ايمل٢ًُ ايبشح فاالت غت٢ ؾ٢ ٚاضتخداَالٗا اةملٌُ بأدٗص٠ يتملسٜؿِٗ يًمتال  َبطمتا غسسا باةملٌُ ايملًُٝني

 

 اٌزغذيخ ٔظُ خزيجٝ ٌزٛظيف ثبإلِبراد ٔيٛرزشٓ ِزوش ِغ ارفبق رربَ املٕصٛرح سراػخ

ِ  ايةدنتٛز  ٚقع ٍ  ايصزاجة١  نًٝة١  جُٝةد  غةًب٢  ْةاظ  بسٚلٛنةٛ

 اةتشد٠, ايملسب١ٝ اإلَازات بدٚي١ ْٝٛلسغٔ  نتٛز َسنص َع لملإٚ

ِ ) بسْةاَر  لسه٢ يتٛظٝـ األٚي١ٜٛ ؾملٌ  مبسنةص ( ايتػرٜة١  ْعة

 اةسانص أندل َٔ ْٝٛلسغٔ  نتٛز َسنص ٜٚملتدل ٚؾسٚج٘, ْٝٛلسغٔ

ِ  األٚضةو  ايػةسم  ؾ٢ ايتػر١ٜ فاٍ يف اةتخؿؿ١  ٜكةس   َةا  ٜٚكة

 .ايملامل سٍٛ ؾسع 100 َٔ

ـ  أٚي١ٜٛ إٕ ْٝٛلسغٔ,  نتٛز مبسنص اةٓتذات َدٜس ايؿٝا  أةد أضا١َ ٚأغاز ِ  ايتٛظٝة ٞ  بدزدة١  يةدٜٗ  لػرٜة١  ألؿةا٥

 ٚج٢ً ايدلْاَر, َٔ يًخسهني َكابالت لالٍ َٔ ذيو ٜتِ ٚضٛف ايصزاج١, به١ًٝ ايتػر١ٜ ْعِ بسْاَر ـسهٞ لهٕٛ ضٛف

 .ؾسٚج٘ ظُٝع ْٝٛلسغٔ يًُسنص ايهاٌَ ايؿين ايدجِ بتكدِٜ ايصزاج١ ن١ًٝ لكّٛ ضٛف اآللس اؾاْك

ٌ  أُٖٝة١  جًة٢  يًدلْاَر, ايتٓؿٝر٣ اةدٜس  زٜٚؼ زلرل قُد ايدنتٛز ٚأند  َٚسنةص  ايهًٝة١  بةني  اةدلَة١  االلؿاقٝة١  لؿملٝة

 .َطتدا١َ ٚاقتؿا ١ٜ لهٓٛيٛد١ٝ ل١ُٝٓ أدٌ َٔ اةملسؾ١ ْٚكٌ اـدلات َٔ يالضتؿا ٠ ْٝٛلسغٔ  نتٛز



 التقرير السنوى عن أنشطة وإنجازات كلية السراعة جامعة المنصورة

AGRFAC REP 2017-2018   | 135 

 7102/7102 ٌؼبَ اٌمٛافً خغخ إلػذاد ثبملذبفظخ االرشبد ِظئٛىل ِغ اعزّبع

ٌ  غمتا ج٢ً قُد ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد ادتُع ٕ  ايصزاجة١  نًٝة١  ٚنٝة  ايطةا ٠  َةع  ايب٦ٝة١  ٚلُٓٝة١  اجملتُةع  لدَة١  يػة٦ٛ

 مبدٜسٜة١  24/8/2017 اةٛاؾةل  اـُةٝظ  ّٜٛ ٚذيو ايدق١ًٝٗ, مبشاؾع١ االزغا ١ٜ اةسانص َٚط٦ٛىل ايصزاج٢ االزغا  أقطاّ زؤضا٤

 .بايدق١ًٝٗ ايصزاج١

ّ  َةدٜس  َاقة٢  ايساشم جبد فد٣/ األضتاذ ايٛشاز٠, ٚنٌٝ اهلل جبد ايطٝد قُد/ اةٗٓدع عكٛز ٕ  جةا  ايصزاجٝة١,  ايػة٦ٛ

 .االزغا ١ٜ اةسانص َط٦ٍٛ ايملصٜص جبد أةد لال٤/ َٚٗٓدض١ ايصزاج٢, االزغا  جاّ َدٜس احملٓهس قُد/ َٗٓدع

 اـمتة١  ؾ٢ اؿكٛز ايطا ٠ آزا٤ اضتمتالع ٚ  ,2017/2018 اؾاَمل٢ يًملاّ االزغا ١ٜ ايكٛاؾٌ لمت١ َٓاقػ١ االدتُاع لٓاٍٚ

 .َسنصًا 13 ٚجد ٖا اةختًؿ١ احملاؾع١ َسانص ج٢ً َٛشج١ َٛقٛجًا 26 ضتتٓاٍٚ ٚايت٢ اةكذلس١

 

 اٌجذٚر أِزاض ملؼًّ اٌشلبسيك ثشراػخ اٌذيٛيخ املؼٍِٛبريخ ٚدذح ِذيز اٌش٘ريٜ دوزٛر سيبرح

 ايبةرٚز  أَةساض  َملٌُ َدٜس غباْ٘ ٜاضس/ ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد اضتكبٌ

 أةةد / ايةدنتٛز  األضةتاذ  ايطٝد 7/9/2017 اةٛاؾل اـُٝظ ّٜٛ األْطذ١ ٚشزاج١

 اؿٜٝٛةة١ اةملًَٛالٝةة١ ٚسةةد٠ َٚةةدٜس ايٛزاثةة١ قطةةِ ٚز٥ةةٝظ أضةةتاذ ايةةصٖرل٣

Bioinformatics شٜازلةة٘ ٖةةاَؼ جًةة٢ ايصقةةاشٜل, داَملةة١ ايصزاجةة١ بهًٝةة١ 

 .يًه١ًٝ

ٔ  قُةد / ايةدنتٛز  ايطةٝد  ايصٜاز٠ لالٍ ضٝا ل٘ زاؾل  ايٛزاثة١  أضةتاذ  سطة

ٕ  إَهاْٝة١  ٚ زاضة١  يًباسجني ٜكدَٗا اييت ٚاـدَات ايبرٚز أَساض َملٌُ ج٢ً يًتملسف ٚذيو بايه١ًٝ, اةطاجد  ايملًُة٢  ايتملةاٚ

 .اةملٌُ َع ٚايبشج٢

 اٌذريخ اٌغبلخ ثٙيئخ اٌذائّخ اٌؼٍّيخ اٌٍجٕخ ٌؼضٛيخ اٌشراػخ ثىٍيخ اٌزذريض ٘يئخ ِٓ اصٕني رزشيخ

ٔ  ايرز١ٜ ايمتاق١ ١٦ٖٝ أجًٓت ٔ  اثةٓني  لسغةٝل  جة  بهًٝة١  ايتةدزٜظ  ٦ٖٝة١  أجكةا٤  ايطةا ٠  َة

 يألضةةالر٠) ايصزاجٝةة١ يًملًةةّٛ ايدا٥ُةة١ ايملًُٝةة١ ايًذٓةة١ يملكةة١ٜٛ اةٓؿةةٛز٠, داَملةة١ ايصزاجةة١

 .ايرز١ٜ ايمتاق١ ب١٦ٝٗ( اةطاجدٜٔ ٚاألضالر٠

 :ايتاىل ايٓشٛ ج٢ً ٚذيو

K احملاؾٌٝ بكطِ األضتاذ - قٓدٌٜ ايٓذا أبٛ أةد/ ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد 

K اإلقتؿا ١ٜ اؿػسات بكطِ األضتاذ - اهلل جٛض إبساِٖٝ ؾاحل زلرل/ ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد 
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 «ئيجبن» ِٓ االػزّبد ػٍٝ يذصً اٌشراػخ ثىٍيخ ٚاألٔظجخ اٌجذٚر أِزاض ِؼًّ

 جًة٢ داَملة١ اةٓؿةٛز٠    ايصزاجة١  به١ًٝ ٚاألْطذ١ ايبرٚز أَساض َملٌُ سؿٌ

٘  ٚ  ,(اهةاى ) يالجتُةا   ايةٛط٢ٓ  اجملًةظ  َٔ االجتُا   يًُٛاؾةؿات  طبكةاً  لكُٝٝة

ٔ  ايهػـ ؾ٢  ISO/IEC17025:2005 ايدٚي١ٝ ِ  َطةبك  جة  ؾة٢  ايطةا٥ك  ايةتؿش

 .ايػملرل سبٛ 

ٍ  االجذلاف الؿاق١ٝ ج٢ً َٛقع يالجتُا  ايٛط٢ٓ ٚاجملًظ  َٓعُة١  َةع  اةتبةا 

 .ٚااللتباز اةملاٜس٠ َملاٌَ اجتُا  فاٍ ؾ٢ ILAC اةملاٌَ الجتُا  ايدٚىل ايتملإٚ

ٌ  إٔ بايرنس ددٜس  ايصزاجة١  نًٝة١  جًٝٗةا  سؿةًت  ايتة٢  اةػةسٚجات  أسةد  اةملُة

 ايةةدٚز٠ ؾةة٢ HLAP ايملةةاىل ايتملًةةِٝ مبؤضطةةات اةملاَةةٌ اجتُةةا  َػةةسٚجات قةةُٔ

ٌ  اجتُةا   َػةسٚجات  ٚلٗةدف  ايطابمل١, ِ  اىل اةملاَة  َػةسٚجات  يتٓؿٝةر  ايهًٝةات   جة

ٌ  دةٛ ٠  ثكاؾة١  ْػس إىل لٗدف نُا يالجتُا  ٚايتأٌٖ اةطتُس ايتمتٜٛس  ٚزؾةع  اةملاَة

  .ايؿ١ٝٓ ايهٛا ز قدزات ٚ اةؤضط١ٝ ايكدزات

 اٌجذٚر أِزاض ملؼًّ دِيبط ثشراػخ اٌفضبىل دوزٛر سيبرح

٘  ٜاضس/ ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد اضتكبٌ ٌ  َةدٜس  غةباْ  ايبةرٚز  أَةساض  َملُة

 سطةني / ايةدنتٛز  األضةتاذ  ايطةٝد  18/9/2017 اةٛاؾل االثٓني ّٜٛ األْطذ١ ٚشزاج١

  َٝةاط  داَملة١  - ايصزاجة١  به١ًٝ اةٝهسٚبٝٛيٛد٢ بكطِ اةتؿسؽ األضتاذ ايؿكاىل

 يدزدةة١ اةطةةذًني طالبةة٘ أسةةد ضةةٝا ل٘ زاؾةل  ٚقةةد يًهًٝةة١, شٜازلةة٘ ٖةةاَؼ جًة٢ 

 ٚ زاضة١  يًبةاسجني  ٜكةدَٗا  ايت٢ ٚاـدَات اةملٌُ ج٢ً يًتملسف ٚذيو اةادطترل,

 .اةملٌُ َع ٚايبشج٢ ايمل٢ًُ ايتملإٚ إَها١ْٝ

 اٌزغذيخ ِجبي فٝ أِزيىٝ ِزوش ِغ رؼبْٚ ثزٚرٛوٛي رؼمذ «املٕصٛرح سراػخ»

ِ  ايدنتٛز ٚقع ٔ  جبةد  ْةاظ  ايصزاجة١,  نًٝة١  جُٝةد  ٢غةًب  ايةسة

 ٍ  THE NUTRITION  ايتػرٜةةة١ َسنةةةص َةةع  لملةةةإٚ بسٚلٛنةةٛ

CENTER (TNC)  جالقةات  يتملصٜةص  األَسٜهٝة١,  اةتشةد٠  بايٛالٜةات 

 جًة٢  اةتُٝةص٠  ايتػرٜة١  َسانةص  ٚبةني  بٝٓٗةا  ٚايبشجة٢  ايمل٢ًُ ايتملإٚ

ٙ  ؾةالس١ٝ  ٚلطتُس ايتػر١ٜ فاٍ ؾ٢ اةختًؿ١ ٚاةملازف اـدلات لبا ٍ أدٌ َٔ ايملامل َطت٣ٛ  قابًة١  ضةٓٛات  5 االلؿاقٝة١  ٖةر

 .يًتذدٜد

ِ  ايتػر١ٜ, فاٍ يف َػذلن١ عج١ٝ َػسٚجات إدسا٤ االلؿاق١ٝ, ٚلػٌُ ٌ  ٚٚزؽ ْٚةدٚات  َةؤمتسات  ٚلٓعةٝ  ٚيكةا٤ات  جُة

ٔ  ايمتةسؾني  بةني   ٚي١ٝ ٌ  َة ٍ  أدة ٍ  يف ٚاـةدلات  اةملةازف  لبةا  ِ  بسْةاَر  طةال   ٚلةدزٜك  ايتػرٜة١,  فةا  ظاَملة١  ايتػرٜة١  ْعة

 .األَسٜه١ٝ اةتشد٠ بايٛالٜات TNC َسنص يف اةٓؿٛز٠

ٍ  ٖةرا  إٔ اةٓؿةٛز٠,  بصزاجة١  ايتػر١ٜ ْعِ يدلْاَر ايتٓؿٝر٣ اةدٜس  زٜٚؼ, زلرل قُد ايدنتٛز ٚأند ٔ  ايدللٛنةٛ  ٜكةُ

ٍ  يف اؿدٜجة١  االؾام جًٞ اإلطالع ايتػر١ٜ ْعِ بسْاَر يمتال  ٔ  ممةا  ايتػرٜة١  فةا ِ  كسدةات  ؼكٝةل  ٜكةُ ِ  ايتملًةٝ  ٚايةتملً

ٍ  اشلا١َ اـمتٛات َٔ لملد ٚأْٗا ايدلْاَر َٔ اةطتٗدؾ١ ِ  بسْةاَر  ؿؿةٛ ٞ  ايتػرٜة١  ْعة ٞ  االجتُةا   جًة ٔ  ايةدٚي ٌ  َة  ٦ٖٝة١  قبة

Accreditation Council for Education In Nutrition and Dietetics يكةك  ايدلْاَر لسٜر ةٓل لالشلا َٔ ٚاييت 
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Registered Dietitian (RD) ٖٞٚ َٔ ًاألَسٜهٝة١  اةتشةد٠  ايٛالٜات يف جًٝٗا اةتملازف ايدزدات ٢أج  ٍ  ٢ؾة  األٚزبٝة١  ٚايةدٚ

 .ايملالد١ٝ ايتػر١ٜ فاٍ

ٕ  الؿاقٝة١  أُٖٝة١  إٕ ايصزاجة١,  بهًٝة١  ٚاالجتُةا   اؾةٛ ٠  قُإ ٚسد٠ َدٜس غملالٕ, قُد أَرل ايدنتٛز ٚقاٍ  َةع  ايتملةاٚ

ِ  بسْةاَر  اجتُةا   إيٞ ايه١ًٝ إ از٠ ضملٞ يتدجِٝ TNC َسنص ٔ  ايتػرٜة١  ْعة ٌ  َة ٕ  ايكَٛٝة١  اشل٦ٝة١  قبة ِ  دةٛ ٠  يكةُا  ايتملًةٝ

 .ايتمل١ًُٝٝ يًدلاَر األنا ة٢ يالجتُا  ايدلٜمتا١ْٝ اشل١٦ٝ قبٌ َٔ اجتُا ٙ إىل باإلقاؾ١ ايملسب١ٝ َؿس ظُٗٛز١ٜ ٚاالجتُا 

ٌ  سٝح األَسٜهٝ٘ اةتشد٠ بايٛالٜات ايتػر١ٜ فاٍ يف اةتُٝص٠ اةسانص َٔ TNC َسنص إٔ ٜرنس ٞ  اةسنةص  ٜملُة ِ  جًة  لكةدٜ

ٔ  أَسٜهةا  يف ٚاألؾسا  ٚاأل١ًٖٝ ٚاـاؾ١ اؿه١َٝٛ ٚاةؤضطات اشل٦ٝات َٔ يًملدٜد ايتػر١ٜ فاٍ يف االضتػازات ٍ  َة  إدةسا٤  لةال

 ٚاةكذلسات ايتٛؾٝات ٚلكدِٜ ٚايدلاَر اـمتو إجدا  َع ايػسب١ٝ اجملتُملات يف ٚايتػر١ٜ بايػرا٤ اةتملًك١ ٚايبشٛخ ايدزاضات

ٌ  جدٙ ؾسٚع اةسنص ٜٚكِ اجملتُع يف ايػرا٥ٞ ايٛقع ؼطني بػسض ٔ  بهة ٕ  ٚ يٝٓةٛنظ  ٖدضةٕٛ,  , آ َةص  ْةٛزخ  َة  ْٛزثةاَبتٛ

 .ٚبٝتطؿًٝد

 املظبػذيٓ ٚاملذرطني املؼيذيٓ يٍزمٝ اٌىٍيخ ػّيذ

 اشل١٦ٝ أجكا٤ َع 12/10/2017 اةٛاؾل اـُٝظ ايّٝٛ ايه١ًٝ جُٝد غًب٢ ايسةٔ جبد ْاظِ ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد ادتُع

 غةمتا  جًة٢  قُةد  ايةدنتٛز  األضةتاذ  ايطةٝد  عكٛز ايصزاج١, به١ًٝ ايمل١ًُٝ باألقطاّ اةطاجدٜٔ ٚاةدزضني اةملٝدٜٔ َٔ اةملا١ْٚ

 .ايب١٦ٝ ٚل١ُٝٓ اجملتُع لد١َ يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ

 جًة٢  يًتملةسف  ٚاةٓاقػة١  يًشٛاز طٝب١ ؾسؾ١ ٜملد ايًكا٤ إٔ َٛقشا اؿكٛز, بايطا ٠ ْاظِ  نتٛز بذلسٝك االدتُاع بدأ

 .ٚاألؾهاز اآلزا٤ ٚلبا ٍ سًٗا ج٢ً ٚايملٌُ لٛادِٗٗ ايت٢ ٚايتشدٜات ايؿملٛبات

 

 اٌجذٚر أِزاض ملؼًّ األس٘ز ثشراػخ دظٓ ئثزا٘يُ دوزٛر سيبرح

ِ / ايةدنتٛز  األضةتاذ  ايطةٝد  ,15/10/2017 اةٛاؾل األسد ّٜٛ األْطذ١ ٚشزاج١ ايبرٚز أَساض َملٌُ اضتكبٌ ٔ  إبةساٖٝ  - سطة

٘  زاؾةل  ٚقةد  األشٖةس,  داَملة١  ايصزاجة١  به١ًٝ ايٓبات أَساض بكطِ األضتاذ  اةطةذًني  ايمتةال   أسةد  جٝةد  قُةد / ايطةٝد  ضةٝا ل

 إَهاْٝة١  ٚ زاضة١  يًباسجني ٜكدَٗا اييت ٚاـدَات اةملٌُ ج٢ً يًتملسف ٚذيو بايه١ًٝ, ايٓبات أَساض بكطِ ايدنتٛزاٙ يدزد١

 .اةملٌُ َع ٚايبشج٢ ايمل٢ًُ ايتملإٚ
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 اٌجذٚر أِزاض ملؼًّ اٌشراػٝ ٌٍزصذيز شزوخ ِذيز سيبرح

 َملُةةٌ َٚةةدٜس ايٓبةةات أَةةساض أضةةتاذ غةةباْ٘ ٜاضةةس/  .أ ايطةةٝد اضةةتكبٌ

ّ  األْطةةذ١  ٚشزاجةة١  ايبةةرٚز  أَةةساض  ايطةةٝد  24/10/2017 اةٛاؾةةل  ايجالثةةا٤  ٜةةٛ

٘  اثٓةا٤  ايصزاجة٢  يًتؿةدٜس  غةسنات  َةدٜس  ايباضو جبد/ اةٗٓدع ٌ  شٜازلة  ةملُة

ـ  ايصٜةاز٠  ٚلٓاٚيت األْطذ١, ٚشزاج١ ايبرٚز أَساض ٌ  ايتملسٜة ٘  باةملُة  ٚأْػةمتت

 .٢ايصزاج ٚاجملتُع يًباسجني ٜكدَٗا اييت ٚايتشًٝالت ايمل١ًُٝ

 

 اٌجذٚر أِزاض ملؼًّ سيبرح فٝ اإلػذاديخ األِذيذ رّٝ ِذرطخ عبٌجبد

 زدا٤/ األضتاذ٠ٚ زلاس١ َؿمتؿ٢ ضاَل/ األضتاذ إغساف ؼت بٓات اإلجدا ١ٜ األَدٜد مت٢ َدزض١ طايبات َٔ ٚؾد قاّ

ِ  اةطةاجد  األضةتاذ  ايطةملد٣  ٚيٝةد / ايةدنتٛز  ايطٝد ٚزاؾكِٗ األيؿ٢ ج٢ً ٌ  بصٜةاز٠  ٚايصٜٓة١,  اـكةس  بكطة  ايبةرٚز  أَةساض  َملُة

 .ٚايتملًِٝ ايذلب١ٝ بٛشاز٠ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًملًّٛ ٢اإلضتهػاؾ اةسنص بسْاَر ْمتام ؾ٢ ايصزاج١ به١ًٝ األْطذ١ ٚشزاج١

ٍ  بٓةا٤  طسٜةل  جٔ ايملًُٞ ايبشح فاٍ ؾ٢ ؾملاي١ نٛا ز لًل إىل ايدلْاَر ٜٗدف  جًُٝة١  أضةظ  جًة٢  َبٓٝة١  ددٜةد٠  أدٝةا

ِ  ٚإنتػاف األطؿاٍ يد٣ ايمل٢ًُ ٚايبشح االبتهاز ًَهات ٚل١ُٝٓ ض١ًُٝ ِ  ٚاةبةدجني  اةٖٛةٛبني  ٚ جة ِ  َةٓٗ  ٚلُٓٝة١  ٚلةدزٜبٗ

ِ  اةٖٛةٛبني  يةد٣  اإلبتهاز١ٜ اإلبداج١ٝ ايمل١ًُٝ اـًؿ١ٝ ٚزبو اإلبداج١ٝ َٗازالِٗ  ايتهٓٛيٛدٝةا  ٚإْتةاز  ايتؿةٓٝع  بٛاقةع  َةٓٗ

 .إبداجِٗ فاالت يف ٚايدٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ احمل١ًٝ اةطابكات يف يًُػازن١ ٚلؿملٝدِٖ اةؿٝد٠

 

 اٌشراػخ ثىٍيخ املبر اٌجذيذ املشبٖ ِّز يزفمذ املٕصٛرح عبِؼخ رئيض

ٙ  ممػ٢ إْػا٤ أجُاٍ اةٓؿٛز٠ داَمل١ ز٥ٝظ ايكٓا٣ٚ قُد.  .أ لؿكد ٌ  بةايمتسٜل  يًمتةال   ممٗةد  َػةا  بٛابة١  بةني  ايٛاؾة

ِ .  .أ ايب٦ٝة١,  ٚلُٓٝة١  اجملتُةع  لد١َ يػ٦ٕٛ اؾاَمل١ ز٥ٝظ ْا٥ك شٜدإ شن٢.  .أ عكٛز ايصزاج١, به١ًٝ َٚسٚزا األٌَ  ْةاظ

 .ايصزاج١ ن١ًٝ جُٝد غًب٢

 َساجا٠ َع ايهًٝات ةختًـ ايٛؾٍٛ َطاؾ١ التؿاز ؾ٢ ايتٝطرل اطاز ؾ٢ ٜأل٢ اؾدٜد اةُس اْػا٤ إ اؾاَمل١ ز٥ٝظ ٚأند

ِ  ٚايةر٣  اةُةس  بٗرا ايطٝازات اْتعاز أٚ َسٚز ٚضُٝٓع ؾكو يًُػا٠ اةُس إٔ ٚايتأنٝد يًذاَمل١ اؿكاز٣ ٚايتٓطٝل ايػهٌ  ضةٝت

 متةال  ي كتؿةس  طسٜةل  اؾدٜةد  اةُةس  ٜملد نُا, ٚاألَإ ايطال١َ غسٚط لمتبٝل َساجا٠ َع ممهٔ ٚقت أضسع ؾ٢ َٓ٘ االْتٗا٤

 .ممهٔ ٚقت أقؿس ؾ٢ يًهًٝات ايٛؾٍٛ ضسج١ شلِ ٜطٌٗ يه٢ يًمتال  األٌَ مبد١ٜٓ اةكُٝني اؾاَمل١ٝ اةدٕ
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 ثذِيبط اٌشراػخ وٍيخ ِٓ عالة يظزمجً اٌجذٚر أِزاض ِؼًّ

 داَملة١  ايصزاجة١  بهًٝة١  ايبطةالني  غةملب١  - ايسابملة١  ايؿسقة١  طال  بايه١ًٝ األْطذ١ ٚشزاج١ ايبرٚز أَساض َملٌُ اضتكبٌ

ٌ  جًة٢  يًتملةسف  ,13/11/2017 اةٛاؾل االثٓني ّٜٛ ٚذيو  َٝاط  ٜكةدَٗا  ايتة٢  ٚاـةدَات  ايبٝٛلهٓٛيةٛد٢  قمتةاع  ٚلاؾة١  اةملُة

ٕ  ْمتةام  ؾة٢  ايملًُة٢,  ايبشةح  فةاالت  غةت٢  ؾ٢ ٚاضتخداَالٗا أدٗصل٘ ج٢ً ايتملسف ٚنريو يًباسجني  نًٝة١  َةع  ايملًُة٢  ايتملةاٚ

 .اةٓؿٛز٠ داَمل١ ايصزاج١

 

 اٌزغذيخ ٔظُ خزيجٝ ٚرٛظيف ٌزذريت «ٔيٛرزشٓ دايذ ِزوش» ِغ ارفبق رربَ املٕصٛرح سراػخ

 - ايصزاجة١  نًٝة١  جُٝةد  غةًب٢  ايسةٔ جبد ْاظِ/ ايدنتٛز األضتاذ قاّ

 ْٝٛلسغةةٔ,  اٜةةت َسنةةص َةةع لملةةإٚ بسٚلٛنةةٍٛ بتٛقٝةةع اةٓؿةةٛز٠ داَملةة١

 َٚٓدٚ  ايتملإٚ ةػسٚع ايتٓؿٝر٣ اةدٜس ايب٢َٛٝ ٚضِٝ/   َٔ نٌ عكٛز

ٌ  قُةد  اجملٝةد  جبةد  قُد/  .ٚأ ْٝٛلسغٔ  اٜت َسنص ٕ  ايهًٝة١  ٚنٝة  يػة٦ٛ

 .يًدلْاَر ايتٓؿٝر٣ اةدٜس  زٜٚؼ زلرل قُد/  .ّ.ٚأ ٚايمتال  ايتملًِٝ

ٔ  ْاظِ/  .أ أجس  ٚقد ٘  جة ٍ اي بتٛقٝةع  ضةملا ل  ؾةسف  يتةٛؾرل  دلٚلٛنةٛ

 بسْةاَر  ـسه٢ ايتٛظٝـ أٚي١ٜٛ ضتهٕٛ ٚنريو ايدلْاَر ـسه٢ لدزٜك

  اٜةت  َسنةص  ٜملتدل سٝح. َٚطتُس  ا٥ِ بػهٌ ايصزاج١ به١ًٝ ايتػر١ٜ ْعِ

ّ  ؾة٢  ايسا٥د٠ اةسانص أٍٚ جاًَا جػس إسد٣ َٔ أنجس َداز ج٢ً ْٝٛلسغٔ  جًةٛ

ّ  ايتػر١ٜ ٘  اةبتهةس٠,  اؿُٝةات  ْٚعةا  ٚاألدٗةص٠  ايتكٓٝةات  ألسةدخ  ٚاضةتملُاي

ٕ  ٚلؿتٝت اةٛقمل٢ ايتخطٝظ ؾ٢ ايؿملاي١ اةتمتٛز٠ ٔ  نةا ز  َةع  ايةدٖٛ  ٚايٛنةاالت  ايػةسنات  ٚنةدل٣  احملذلؾةني,  األلؿةا٥ٝني  َة

ٔ   اٜةت  َٚسنةص  ايهًٝة١  بةني  اةػةذلى  ايتملإٚ الؿاق١ٝ لٛقٝع أ١ُٖٝ ج٢ً, نُا اند ايؿش١ٝ يألغر١ٜ ايملاة١ٝ  يالزلكةا٤  ْٝٛلسغة

 َٓعُات ناؾ١ َع ايتؿاجٌ لالٍ َٔ ايملٌُ ضٛم استٝادات يتًب١ٝ َؤ١ًٖ نٛا  إلجدا  ٚلمتبٝكالٗا ايتػر١ٜ فاٍ ؾ٢ ٚايتُٝص

 .ايتػر١ٜ مبذاٍ اةٗت١ُ اةد٢ْ اجملتُع

ّ  لمتبٝةل  إىل لطمل٢ ايدلْاَر إ از٠ إٔ اجملٝد جبد قُد/  .أ أغاز نُا ٔ  ٜملةد  ٚايةر٣  Six sigma ضةٝذُا  -6 ْعةا ٌ  َة  أؾكة

٘  ستة٢  ايتملًةِٝ,  دٛ ٠ ؼطني ؾ٢ لطاجد َٚبتهس٠  اج١ُ أ ا٠ يًدلْاَر ٜتمتًك سٝح األ ا٤ يتشطني اؿدٜج١ األضايٝك  لٛادة

 .ٚايدٚىل احمل٢ً ايؿملٝد ج٢ً يًدلْاَر لٓاؾط١ٝ َٝص٠ ٚؼكل ايملاة١ٝ, اةٓاؾط١

ٔ   اٜةت  َسانةص  إ از٠ فًةظ  ز٥ةٝظ  ضاَس/ ايدنتٛز أغاز األلس اؾاْك ج٢ً ِ / ٚايةدنتٛز  ْٝٛلسغة  اةةدٜس  ايبٝة٢َٛ  ٚضةٝ

 لةدزٜك  ب٦ٝة١  لةٛؾرل  جًة٢   ا٥ُةا  اةسنةص  ٜملٌُ سٝح ايػسن١, أؾٍٛ أمثٔ ْٝٛلسغٔ  اٜت َسنص َٛظؿٛ إٔ يًُػسٚع ايتٓؿٝر٣

ٕ  اةٗٓة٢,  يًٓذةاا  ٜطملٕٛ أؾسا ًا لكِ جا١ًَ ق٣ٛ لمتٜٛس إىل ٜٚٗدف اةطت٣ٛ, جاة١ٝ ٕ  بةسٚا  ٜٚتشًةٛ  إلةاشات  يتشكٝةل  ايتملةاٚ

ّ  لةٛض  جًة٢  ٚايتؿُِٝ بايتؿا٢ْ لتش٢ً نٛا ز اضتكداّ إىل اةسنص ٜتمتًع ٚنريو باٖس٠, ٌ  ٚإلاشٖةا  ايتشةدٜات  ِغُةاز  َٗةا  بهة

ٔ   اٜةت  َسنةص  َع ايملٌُ ػسب١ غٛض ٚايػػـ باةسْٚ٘ ٜتُتع َتهاٌَ نؿسٜل ٚجصة١ لاا  ٚزا٥ةد  جةاة٢  نُسنةص  ْٝٛلسغة

 اةتشةد٠,  ايملسبٝة١  اإلَةازات ) اةختًؿة١  اـًةٝر  بدٍٚ اةسنص ؾسٚع  الٌ ايتٛظٝـ أٚي١ٝ ضتهٕٛ ثِ َٚٔ ايتػر١ٜ, جًّٛ مبذاٍ

ٌ  َٔ ٜملد ٚاير٣ ايدلْاَر لسه٢ أٚا٥ٌ َٔ( ايطملٛ ١ٜ ايملسب١ٝ اةًُه١ جُإ, ضًمت١ٓ  جًة٢  اةتُٝةص٠  األنا ةٝة١  ايةدلاَر  أؾكة

 .ايتػر١ٜ فاٍ ؾ٢ ٚاإلق٢ًُٝ احمل٢ً اةطت٣ٛ
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 اٌجذٚر أِزاض ملؼًّ ٌٍغبد اٌذذيضخ اٌذٌزب ِذارص ِٓ عالة سيبرح

 بصٜةاز٠  يًػةات  اؿدٜجة١  ايةديتا  مبةدازع  االبتدا٥ٝة١  باةسسًة١  ٚاـةاَظ  ايسابةع  ايؿؿني طال  َٔ َتُٝص٠ فُٛج١ قاّ

 .18/11/2017 اةٛاؾل ايطبت ّٜٛ ٚذيو ايصزاج١ به١ًٝ األْطذ١ ٚشزاج١ ايبرٚز أَساض ةملٌُ

 يف ٚاضةةتخداَالٗا اةملُةةٌ أدٗةةص٠ جًةة٢ ٚايتملةةسف ايمتةةال  يةةد٣ ٚاالضتهػةةاف ايملًُةة٢ ايبشةةح زٚا بةةح إىل ايصٜةةاز٠ لٗةةدف

 االبتهةاز  ًَهةات  يت١ُٝٓ ٚايبٝٛيٛد١ٝ ايمل١ًُٝ اجملاالت يف َملازؾِٗ ٚل١ُٝٓ ايمل٢ًُ بايبشح ٜٗتِ دٌٝ ـًل ايبشج١ٝ األغساض

 .اٍاألطؿ يد٣ ايمل٢ًُ ٚايبشح

ٌ  ٚز  َهاؾش١ ٚطسم اةا١ٝ٥ اةٛاز  إ از٠ جٔ ج١ًُٝ َطابك١ ؾ٢ لٓاؾظ ايمتال  َٔ اجملُٛج١ ٖرٙ إٔ بايرنس ددٜس  ايٓٝة

 جةسض  نُةا  اةٛقةٛع  ةٓاقػة١  يًمتةال   ْكاغة١ٝ  سًكة١  بملكد غباْ٘ ٜاضس/  ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد ٚقاّ. اإل از٠ ٖرٙ َٔ نذص٤

 .بايه١ًٝ ايٓبات أَساض بكطِ ايطُٝٝٓاز بكاج١ َبطمت١ بمتسٜك١ اجملاٍ ٖرا ؾ٢ أعاث٘ ْتا٥ر

 

 ٚاألٔظجخ اٌجذٚر أِزاض ملؼًّ «ايظف ئٔزً» ثّظبثمخ املشبروبد ادذٜ سيبرح

ٌ  َطةابك١  إطةاز  ؾ٢ ـ  اْتة  َٗةازات  لُٓٝة١  إىل لٗةدف  ٚايتة٢  ISEF اٜطة

ِ /  ايمتايبة١  قاَةت  ايمتةال   يةد٣  ايمل٢ًُ ايبشح  مبدزضة١  سطةني  زلةرل  زْةٝ

 ةملُةةٌ بصٜةةاز٠ ايتملًُٝٝة١  اةمتسٜةة١ بةةإ از٠ ايجاْٜٛة١  ايٓذةةد٣ قُةةٛ  ايػةٗٝد 

 ٚذيةو  اةٓؿةٛز٠,  داَملة١  - ايصزاجة١  بهًٝة١  األْطةذ١  ٚشزاجة١  ايبرٚز أَساض

ٌ  أدٗةص٠  جًة٢  يًتملةسف  19/11/2017 اةٛاؾل األسد ّٜٛ  يف ٚاضةتخداَالٗا  اةملُة

 يةةدٜٗا ايملًُةة٢ ٚايبشةةح االبتهةةاز ًَهةةات لُٓٝةة١ بٗةةدف ايبشجٝةة١ األغةةساض

 اةصَةع  ايبشجة٢  َػةسٚجٗا  إجةدا   ؾة٢  لٛادٗٗةا  ايتة٢  ايملكبةات  بملض ٚلريٌٝ

 .اةطابك١ ؾ٢ لكدة٘

ٌ  باضتكباشلا ٚقاّ ٘  ٜاضةس / ايةدنتٛز  األضةتاذ  باةملُة ٌ  َةدٜس  غةباْ  اةملُة

ٔ  لٓت٢ٗ ست٢ َملٗا بايتٛاؾٌ ضٝطتُس أْ٘ نُا اةكدّ َػسٚجٗا ؾ٢ ْاقػٗا اير٣ بايه١ًٝ ايٓبات أَساض قطِ ٚز٥ٝظ  إجةدا   َة

ٍ  َٔ ٚذيو بٗا, اـاف اةػسٚع ٕ  لةال ِ  ايتهٓٛيةٛد٢  ايتمتةٜٛس  َسنةص  َةع  ايهًٝة١  لملةاٚ  ايذلبٝة١  مبدٜسٜة١  ايكةساز  اؽةاذ  ٚ جة

 .بايدق١ًٝٗ ٚايتملًِٝ
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 املفزٛح ٌٍزؼٍيُ اٌضبٔيخ اٌذفؼخ ثزخزط رذزفً اٌشراػخ وٍيخ

ٌ  اةٓؿةٛز٠  داَملة١  ايصزاجة١  بهًٝة١  اـسهني َتابمل١ َهتك ْعِ ِ  ـسهة٢  ايجةا٢ْ  اؿؿة  (,2017  ؾملة١ ) اةؿتةٛا  ايتملًةٝ

 .16/11/2017 اةٛاؾل اـُٝظ ّٜٛ ٚذيو

ٌ  غةمتا  جًة٢  قُةد /  .أ ايهًٝة١,  جُٝةد  غةًب٢  ايسةٔ جبد ْاظِ/  .أ اؿؿٌ سكس ٕ  ايهًٝة١  ٚنٝة  اجملتُةع  لدَة١  يػة٦ٛ

ٌ  قُد اجملٝد جبد قُد/  .أ ايب١٦ٝ, ٚل١ُٝٓ ٕ  ايهًٝة١  ٚنٝة ِ  يػة٦ٛ ٔ /  .أ ٚايمتةال ,  ايتملًةٝ ٌ  ايػُةس٣  قُةد  أةة  ايهًٝة١  ٚنٝة

ٙ  ايطةٝد  ؾاحل/  .أ ٚايبشٛخ, ايملًٝا ايدزاضات يػ٦ٕٛ ِ  َةدٜس  ضةملد  اـةسهني  َتابملة١  َهتةك  َٚةدٜس  بايهًٝة١,  اةؿتةٛا  ايتملًةٝ

 .اةهسَني اـسهني ٚجا٥الت ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أجكا٤ ايطا ٠ َٔ ٚيؿٝـ ددل, أةد جُسٚ  نتٛز

ِ  ايةدنتٛز  قدّ ثِ ,بدأت اةساضِ بتال٠ٚ ايكسإٓ ايهسِٜ  ٚاالغةا ٠  يًخةسهني  ايت٦ٓٗة١  نًُةات  ايهًٝة١  ٚنةال٤  ٚايطةا ٠  ْةاظ

ِ  ؼكٝةل  ج٢ً ٚاؾسازِٖ بملصَِٗ ٍ  يف ٖةدؾٗ ِ  اضةتهُا ِ   زاضةتٗ ِ  ٚ  جةالكِٗ,  جًة٢  ايٛاقملة١  اةطة٦ٛيٝات  زغة  غةٗا ات  لطةًٝ

 َع ايتكاط ايؿٛز ايترناز١ٜ. اةؿتٛا يًتملًِٝ ايجا١ْٝ ايدؾمل١ ـسه٢ ايتكدٜس
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 ثمالثشٛ اٌشراػيخ ٚاٌجذٛس اٌزجبرة ِزوش ِشرػخ يزفمذ ٚويً اٌىٍيخ

قاّ أ. . قُد غمتا ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ لد١َ اجملتُع ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚأ. . ممدٚا زبٝع َدٜس َسنص ايتذاز  ٚايبشٛخ 

 .َٚملدالت اإلْتازايصزاج١ٝ بملٌُ دٛي١ لؿكد١ٜ ةصزج١ ايه١ًٝ بكالبػٛ يًٛقٛف ج٢ً آلس اةطتذدات باةصزج١ 

ٚاجكك ذيو ادتُاع َع ايملاًَني مبصزج١ قالبػٛ ةٓاقػ١ ايٛقع ايسأٖ إلْتاز ايٛسدات ٚأِٖ اةػهالت ٚاةملٛقات ايتة٢  

 .لٛادِٗٗ ٚضبٌ سًٗا

 

 اٌزؼبْٚ طجً ٌجذش ٌٍظىز اٌذلٍٙيخ ِصبٔغ ئىل اٌشراػخ وٍيخ ِٓ ٚفذ سيبرح

 زبٝةع  ممةدٚا .  .ٚأ ايب١٦ٝ ٚل١ُٝٓ اجملتُع لد١َ يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ غمتا قُد.  .أ بس٥اض١ ايصزاج١ ن١ًٝ َٔ ٚؾد قاّ

 سةاؾغ  قُةٛ   قُةد / اةٗٓةدع  اضتكباشلِ ؾ٢ ٚنإ يًطهس, ايدق١ًٝٗ ةؿاْع بصٜاز٠ ايصزاج١ٝ ٚايبشٛخ ايتذاز  َسنص َدٜس

 .بايػسن١ اةط٦ٛيني ايطا ٠ َٔ ٚبملض ايػسن١ َؿاْع ز٥ٝظ

ٔ  ؾٝدٜٛ جسض   نُا لؿملًٝٗا, ٚنٝؿ١ٝ ٚايػسن١ ايصزاج١ ن١ًٝ بني لملإٚ بسٚلٛنٍٛ بٓٛ  َٓاقػ١ إىل ايصٜاز٠ ٚلٗدف  جة

 .اةتاس١ ٚاالَهاْٝات ب٘ ايملٌُ ٚآيٝات اةؿٓع

ٌ  ايصزاجٝة١  ٚايبشةٛخ  ايتذةاز   َسنةص  َٓتذةات  يبٝةع  َٓؿر اقا١َ اَها١ْٝ َٓاقػ١ ايصٜاز٠ ٚلٓاٚيت  نأسةد  ايػةسن١   الة

ٔ  اةؿةٓع  اضةتؿا ٠  نٝؿٝة١  َٓاقػة١    ٚنريو ايرال١ٝ, اةٛاز  يت١ُٝٓ ايصزاج١ ن١ًٝ لٓتٗذٗا ايت٢ ايطبٌ ٌ  َة  االزغةا ١ٜ  ايكٛاؾة

 .ايترناز١ٜ ايدزٚع لبا ٍ   ايًكا٤ ْٗا١ٜ ٚؾ٢ ايه١ًٝ, لٓعُٗا ايت٢
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 ٌالثزىبر اٌزاثغ اٌذٚىل اٌمب٘زح ثّؼزض ثذضٝ ثّشزٚع رشبرن اٌشراػخ وٍيخ

ٍ  يالبتهةاز  ايسابةع  ايةدٚىل  ايكةاٖس٠  مبملسض عج٢ مبػسٚع اةٓؿٛز٠ داَمل١ ايصزاج١ ن١ًٝ غازنت ٔ  ايؿةذل٠  لةال  23-22 َة

٘  اير٣ اةملسض ٖٚٛ ,2017 ْٛؾُدل ٘  ٚ  ٚايتهٓٛيٛدٝةا,  ايملًُة٢  ايبشةح  أنا ةٝة١  لٓعُة  ايدٚيٝة١,  اةملةازض  قا٥ُة١  جًة٢  إ زادة

 ٚاالطةالع  ايتطةٜٛل  بٗةدف  باالبتهةاز  اةملٓةٝني  ٚايةدٚيٝني  احملًٝني ايؿاجًني نٌ وكسٙ يالبتهاز ض٣ٛٓ ضٛم مبجاب١ ٚاةملسض

 .اةختًؿ١ اجملاالت ؾ٢ االبتهازات الس ج٢ً

ٔ  (ايملكة١ٜٛ  اةخًؿةات  لدٜٚس إلجا ٠ ٚط١ٝٓ اقتؿا ١ٜ لك١ٝٓ) سٍٛ َػسٚع جسض ؾ٢ متجًت ايه١ًٝ َٚػازن١ ٍ  َة  لةال

 .يًُػسٚع ايس٥ٝط٢ ٚايباسح ٚايبشٛخ ايملًٝا يًدزاضات ايه١ًٝ ٚنٌٝ - ايػُس٣ قُد أةٔ/  .أ

ٌ  نُبٛضةت ) إْتاز ؾ٢ لتُجٌ اةػسٚع ٚؾهس٠  (:Pressed treated integrated compost َكةػٛط  َملةا   َتهاَة

٘  لالٍ َٔ ؾملاي١ٝ أنجس أْ٘ سٝح األزاقٞ ٚاضتؿالا اةطتدا١َ ايصزاج١ يف َٓاضك ٖٚٛ  ايةيت  ايػرا٥ٝة١  ايملٓاؾةس  جًة٢  استٛا٥ة

 .جُسٙ ؾذل٠ طٛاٍ ايٓبات وتادٗا

ٙ  ٚوةتؿغ  َٚػًةـ,  َكةػٛط  أْ٘ سٝح ٚايٓكٌ ايتداٍٚ بطٗٛي١ ٜتُٝص َٓتر االبتهاز ٜٚملد   ٕٚ طًٜٛة١  يؿةذلات  مبشتةٛا

ٌ  ممةا  َباغس٠ ايٓبات شزاج١ َهإ ايذلب١ إىل ٜكاف نُا غرا١ٝ٥, جٓاؾس ألٟ ؾكد ٔ  ٜكًة  ايملكة١ٜٛ  األزلةد٠  يف ايهةبرل  ايؿاقةد  َة

ٛ  ايتًةٛخ  َٔ ايب١٦ٝ ج٢ً ٚواؾغ ايس٣, َٝاٙ َٔ نبرل٠ نُٝات لٛؾرل إىل اةػسٚع ؾهس٠ ٚلٗدف ٖرا, اةكاؾ١  يًب٦ٝة١  ؾةدٜل  ؾٗة

 .اةطتدا١َ ايصزاج١ يف ٚاألْطك ايذلب١ لؿٛب١ ج٢ً ٚواؾغ اةٝهسٚبات, قد َُملا 

ٌ  األزش, قةؼ  سةسم  ظةاٖس٠  جًة٢  ايككةا٤  يف ٚاةطةا١ُٖ  اةصازجني, بني ايملك١ٜٛ ايصزاج١ ثكاؾ١ ْػس ؾ٢ ٜطاِٖ نُا  لكًٝة

 .اةملد١ْٝ األزلد٠ إقاؾ١

 

 ISEF ٚإٌٙذطخ ٌٍؼٍَٛ أزً ِظبثمٗ رذىيُ فٝ اٌشراػخ ثىٍيخ اٌزذريض ٘يئٗ ِٓ أػضبء ِشبروٗ

 ايذلبٝةة١ َدٜسٜةة١ زجاٜةة١ ؼةةت 3/12/2017 اةٛاؾةةل األسةةد ٜةةّٛ أقُٝةةت

٘  ISEF ٚاشلٓدضة١  يًملًّٛ اْتٌ َطابك٘ لؿؿٝات بايدق١ًٝٗ ٚايتملًِٝ  مبدزضة

 يةد٣  ايمل٢ًُ ايبشح َٗازات لُٓٝ٘ إىل اةطابك٘ ٚلٗدف يًػات, ايسزل١ٝ ْاؾس

 ٚايتهٓٛيٛدٝةةا ايتمتةةٜٛس َسنةةص إغةةساف ؼةةت ضةة١ٓ 18-14 ضةةٔ َةةٔ ايمتةةال 

 .ايدٚىل اٜطـ ٚاشلٓدض١ ايملًّٛ َملسض َع باالغذلاى

 يتشهةةِٝ ايصزاجةة١ بهًٝةة١ ايتةةدزٜظ ٦ٖٝةة٘ أجكةةا٤ َةةٔ ؾٓةة١ غةةهًت ٚقةةد

 :ايتاىل ايٓشٛ ج٢ً ٚذيو ايمتال , َٔ اةكد١َ ايبشج١ٝ اةػسٚجات

K ايدٚادٔ إْتاز قطِ - اةملاط٢ ابٛ قُد ٖٝاّ/  .ّ.أ 

K   /ٙايسٜؿ٢ ٚاجملتُع ايصزاج٢ اإلزغا  قطِ - اةملمت٢ جبد قُٛ  أَرل 

K   /ٙايسٜؿ٢ ٚاجملتُع ايصزاج٢ اإلزغا  قطِ - ضامل قُٛ  سطٔ زغد 

K   /ٙايدٚادٔ إْتاز قطِ - ابساِٖٝ َٓؿٛز قُٛ  أَرل 
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 ٚاألٔظجخ اٌجذٚر أِزاض ملؼًّ «ٔجبد ٚلبيخ» اٌزاثغ املظزٜٛ عالة سيبرح

 ـدَةة١ األْطةةذ١ ٚشزاجةة١ ايبةةرٚز أَةةساض َملُةةٌ أْػةةمت١ ْمتةةام ؾةة٢

 (تايٓبا ٚقا١ٜ بسْاَر) ايسابع اةطت٣ٛ طال  قاّ بايه١ًٝ ايتمل١ًُٝٝ ايمل١ًُٝ

 .3/12/2017 اةٛاؾل األسد ّٜٛ اةملٌُ بصٜاز٠ اةٓؿٛز٠ داَمل١ ايصزاج١ به١ًٝ

ّ  ايت٢ األدٗص٠ ٚلاؾ١أَساض ايبرٚز  اةملٌُ ج٢ً يًتملسف ٚذيو  ؽةد

 PCR ٚأدٗص٠ اإليٝصا دٗاش ٚأُٖٗا ايؿرلٚض١ٝ ايٓبات أَساض ةكسز  زاضتِٗ

ٚ Real-Time PCR ايؿرلٚض١ٝ األَساض لػخٝـ ؾ٢ لطتخدّ ايت٢. 

 َةةٔ يًبةةاسجني اةملُةةٌ ٜكةةدَٗا ايةةيت اـةةدَات جًةة٢ يًتملةةسف ٚنةةريو

 األلةةةس٣ األدٗةةةص٠ جًةةة٢ ٚايتملةةةسف ٚغرلٖةةةا ٚؼايٝةةةٌ لدزٜبٝةةة١  ٚزات

 .ايمل٢ًُ ايبشح فاالت غت٢ ؾ٢ ٚاضتخداَالٗا

 «ٌٍرتثخ اٌؼبملٝ اٌيَٛ» ثـ يذزفً األراضٝ لظُ

ّ  اةٓؿٛز٠ داَمل١ ايصزاج١ به١ًٝ األزاق٢ قطِ استؿٌ  ٜٛاؾةل  ٚايةر٣  WORLED SOIL DAY يًذلبة١  ايملةاة٢  بةايٝٛ

ِ  اةٓالٝة١  ايتػرلات) بملٓٛإ اةؤمتسات بكاج١ ايّٝٛ ؾملايٝات قُٔ ايملٌُ ٚزغ١ اقُٝت نريو,  5/12/2017 ّٜٛ  اةملًَٛةات  ْٚعة

 .(اؾػساؾ١ٝ

 َٔ األزاق٢, جًّٛ غملب١ يمتال  ايتمل١ًُٝٝ ٚاألؾالّ ٚاةٝاٙ ايذلب١ ؽؿـ ؾ٢ االضتؿالا مناذز َطابكت٢ ؼهِٝ   نُا

 .ٚايمتال  ايتملًِٝ يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ األزاق٢ بكطِ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أجكا٤ َٔ ؾ١ٓ ؾ٢ اةتُج١ً ايتشهِٝ ؾ١ٓ قبٌ

ّ  ؾملايٝات قُٔ ٚأقِٝ ٌ  َملةسض  ايٝةٛ ٕ  َملةسض  - يألزلةد٠  َملةسض  - ايذلبة١  ؽؿؿةات  ؾة٢  يٛسةات  َملةسض ) ةجة  ةملةا 

 .ايذلب١ ؽؿـ ؾ٢ لمل١ًُٝٝ َٛا  جسض إىل باإلقاؾ١ ,(ايذلب١

 .ايبهايٛزٜٛع َسس١ً طال  َع ٚاةٝاٙ األزاق٢ جًّٛ غملب١ َٔ اـسهني بني َكاب١ً جكدت نُا
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 «املٕصٛرح عبِؼخ ِٕٚزجبد خذِبد ِؼزض» فٝ رشبرن اٌشراػخ وٍيخ

 اةٓؿةٛز٠,  داَملة١  ز٥ٝظ ايكٓا٣ٚ قُد ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد اؾتتل

 داَملةةة١ َٚٓتذةةةات لةةةدَات َملةةةسض) 2017  ٜطةةةُدل 12 اةٛاؾةةةل ايجالثةةةا٤

 .ايب١٦ٝ ٚل١ُٝٓ اجملتُع لد١َ قمتاع ْعُ٘ ايرٟ ,(اةٓؿٛز٠

 ز٥ةٝظ  ايصزاجة١  بهًٝة١  اةةدزع  ثةسٚت  أةةد  ايدنتٛز اةملسض بتٓعِٝ قاّ

 .ايب١ٝ٦ٝ اةػسٚجات جاّ َدٜس ايػسبٝين اٜٗا  ٚاألضتاذ ايتٓعِٝ ؾ١ٓ

 ٚسةدات  لكدَٗا اييت باـدَات اؾاَمل١ يٗٛز لملسٜـ اىل اةملسض ٜٗدفٚ

 جةةسض ٚنةةريو ٚاالضتػةةازات ايتةةدزٜك لةةدَات لاؾةة١ اؾاَملةة١ َٚسانةةص

 .اةدْٞ ٚاجملتُع اؾاَملٞ ٚاجملتُع اؾاَمل١ بني ايتملإٚ  جِ اىل اةملازض ٖرٙ لٗدف نُا اؾاَمل١ٝ, ايهًٝات َٓتذات بملض

 .ايصزاج١ به١ًٝ األغر١ٜ َٓتذاتايملدٜد َٔ نًٝات َٚسانص اؾاَمل١, ٚ  جسض  باةملسض غازى ٚقد

 اٌشراػخ ثىٍيخ االِزذبٔبد طري يزفمذ املٕصٛرح عبِؼخ رئيض ٔبئت

ٕ  اةٓؿةٛز٠  داَملة١  ز٥ةٝظ  ْا٥ةك  ايباضةو  جبد أغسف/ أ.  لؿكد  يػة٦ٛ

ّ  األٍٚ ٢ايدزاضة  ايؿؿٌ اَتشاْات أجُاٍ ضرل ٚايمتال  ايتملًِٝ  اؾةاَمل٢  يًملةا

 جُٝةةد غةةًب٢ جبةةدايسةٔ ْةةاظِ/ أ.  ٜساؾكةة١ ايصزاجةة١, بهًٝةة١ 2017/2018

 .ٚايمتال  ايتملًِٝ يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ اجملٝد جبد قُد ٚأ. / ايه١ًٝ

 ايمتبٝةة١ ٚايملٝةةا ٠ اإلَتشاْةةات َٚةةدزدات قاجةةات ضةةٝا ل٘ لؿكةةد سٝةةح

ٔ  ايمتةال   بطؤاٍ ٚقاّ اإلَتشاْات طباج١ ٚأَانٔ ٚايهٓذلٚالت  غةها٣ٚ  أ٣ جة

  .االَتشاْات أجُاٍ لالٍ

 ٚاألٔظجخ اٌجذٚر أِزاض ملؼًّ سيبرح فٝ األطجك اٌشراػخ ٚسيز يٛطف صالح اٌذوزٛر

 ايصزاجة١  ٚشٜس َملاىل ,20/1/2018 ايطبت ٚشزاج١ ايبرٚز أَساض َملٌُ َدٜس غباْ٘ ٜاضس/ ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد اضتكبٌ

ِ  َتؿةسؽ  عٛخ ز٥ٝظ - ٜٛضـ ؾالا/ ايدنتٛز األضتاذ األضبل  ايٓبالةات  أَةساض  عةٛخ  مبملٗةد  اؿؿةا   َابملةد  أَةساض  بكطة

 .ٛزاٙ نت زضاي١ ةٓاقػ١ يًه١ًٝ شٜازل٘ ٖاَؼ ج٢ً ٚذيو ايصزاج١ٝ, ايبشٛخ مبسنص

/  .أ بةاؾٝص٠,  ايصزاجٝة١  ايبشةٛخ  مبسنةص  اؿؿا  َابملد أَساض قطِ ز٥ٝظ ضًمتإ ةا ٠/  .أ ايطا ٠ ضٝا ل٘ زاؾل ٚقد

ِ  ز٥ٝظ ز١ٜ أبٛ أةد ٌ /   بةاؾٝص٠,  ايصزاجٝة١  ايبشةٛخ  مبسنةص  اـكةس  قطة  أَةساض  عةٛخ  مبملٗةد  أٍٚ باسةح  زغةٝد  إزلاجٝة

 ظاَملة١  ايٛزاثٝة١  اشلٓدضة١  مبملٗةد  اؿٜٝٛة١  ايتهٓٛيٛدٝةا  أضتاذ سذاش٣ جا ٍ/  .أ باؾٝص٠, ايصزاج١ٝ ايبشٛخ مبسنص ايٓبالات

 .ضخا عٛخ مبشمت١ ايكُل أَساض بكطِ ايباسح ايبدٜع جبد أضا١َ/   ايطا ات, َد١ٜٓ

 ايةيت  ٚاـةدَات  وتٜٛٗةا  ايتة٢  ٚاألدٗةص٠  ايبةرٚز  أَةساض  َملٌُ ج٢ً يًتملسف دٛي١ ؾ٢ ايٛؾد غبا١ْ  نتٛز ؾاسك ٚقد

 .اةملٌُ َع ٚايبشج٢ ايمل٢ًُ ايتملإٚ إَها١ْٝ ٚ زاض١ يًباسجني ٜكدَٗا
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 7102ٌؼبَ املٕصٛرح ْ ثجٛائش عبِؼخ ٚشاٌفبئ

ٔ  ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أجكا٤ ايطا ٠ َٔ 2017 يملاّ اؾاَمل١ ظٛا٥ص ايؿا٥صٜٔ جٔ اةٓؿٛز٠ داَمل١ أجًٓت ـ  بملةد  اةتُٝةصٜ  ؾشة

 .ٚايبشٛخ ايملًٝا ايدزاضات يكمتاع اةػه١ً ايًذ١ٓ قبٌ َٔ ايمل٢ًُ اإلْتاز

 

 ايصزاجة١  بهًٝة١  ايٓبةات  أَساض بكطِ األضتاذ غباْ٘ ايدٜٔ ْٛز قُد ٜاضس/ ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد سؿٌ

 .ٚايصزاج١ٝ ايبٝمتس١ٜ ايملًّٛ فاٍ ؾ٢ ايتكدٜس١ٜ اؾاَمل١ دا٥ص٠ ج٢ً

 

 دةا٥ص٠  ج٢ً ايصزاج١ به١ًٝ األزاق٢ بكطِ اةطاجد األضتاذ أبٛايملمتا ج٢ً ج٢ً أةد/ ايدنتٛز ايطٝد سؿٌ

 .ٚايصزاج١ٝ ايبٝمتس١ٜ ايملًّٛ فاٍ ؾ٢ يقبداع اؾاَمل١

 

ِ  اةةدزع  ايؿتاا جبد نُاٍ إبساِٖٝ َرلؾت/ ايدنتٛزٙ ايطٝد٠ سؿًت  جًة٢  ايصزاجة١  بهًٝة١  ايٛزاثة١  بكطة

  . نتٛزاٙ زضاي١ ألسطٔ اؾاَمل١ دا٥ص٠

 

اةةدزع بكطةِ ايؿةٓاجات ايػرا٥ٝة١ بهًٝة١       -َٓل ايطةٝد ايةدنتٛز/ اؿطة٢ٓٝ أةةد أةةد جًة٢ أبةٛ ايٓذةا         

 .ايصزاج١, دا٥ص٠ أسطٔ عح يػبا  ايباسجني ؼت ضٔ األزبملني

 

 املشزٚػبد ٌذػُ االعزّبػٝ اٌزضبِٓ ٌصٕذٚق سيبرح يٕظُ اٌخزيجني ِىزت

 19 اةٛاؾل االثٓني ّٜٛ شٜاز٠ ايمتال  باؼا  االدتُاج١ٝ ايًذ١ٓ َع بايتملإٚ ايصزاج١ به١ًٝ اـسدني َتابمل١ َهتك ْعِ

 .ٚاةتٛضمت١ ايؿػرل٠ اةػسٚجات يدجِ االدتُاجٞ ايتكأَ يؿٓدٚم 2018 ؾدلاٜس

ٔ  لملسٜؿ١ٝ ٚقاقس٠ بايدق١ًٝٗ اةكس  الٌ دٛي٘ ايصٜاز٠ ٚلٓاٚيت ٘  جة ٍ  نٝؿٝة ٌ  يًُػةسٚجات  قةسض  جًة٢  اؿؿةٛ  ٚضةب

 .اؿس ايملٌُ ثكاؾ١ ْٚػس ايػبا  يدجِ االدتُاجٞ ايؿٓدٚم ٚلدَات اةكدَ٘ ايدجِ

 االدتُاجٞ ايؿٓدٚم َٔ ٚمتٌٜٛ  جِ ج٢ً ٚاؿاؾ١ً ايػبا  َػسٚجات بملض ج٢ً ٚايتملسف األجُاٍ ساق١ٓ شٜاز٠ ٚ 

 .لاسِٗ ٚقؿـ َػازٜملِٗ َملٛقات َٚٓاقػ١
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 اٌشراػيخ ٚاٌذراطبد ٌٍغبلخ ِزاوش الٔشبء املٕصٛرح ثجبِؼخ أِزيىٝ ٚفذ

 ٌ ِ  أغةةسف/ أ.  اضةتكب  يًدزاضةةات اةٓؿةٛز٠  داَملةة١ ز٥ةٝظ  ْا٥ةةك ضةًٜٛ

ِ  االَسٜه١ٝ اةتشد٠ ايٛالٜات َٔ ًاٚؾد ٚايبشٛخ ايملًٝا ٌ  ٜكة ٔ  نة / ايطةٝد٠  َة

 اْةةدزٜا/ ٚايطةةٝد٠ ايدٚيٝةة١ ايدزاضةةات َملٗةةد جةةٔ ممجًةة٘ ضةةًٝؿظ ضةةٛشإ

٘  بهًٝة١  ايدٚيٝة١  ايتُٓٝة١  ادٌ َٔ االبتهاز بسْاَر َدٜس٠ برلْطهٞ  اشلٓدضة

 ايملاةٝةة١ اشلٓدضةة١ بةةساَر جةةٔ َطةةؤٍٚ غةةٝٛ دةةٛزز ٚأ. / Purdue ظاَملةة١

 برلٜٚطةةًظ  ةٝذلٜٚةةٛع/ ٚأ. ( اةٝهاْٝهٝةة١ اشلٓدضةة١ ٚأضةةتاذ ٚايػةةسانات

 يًػةة٦ٕٛ ايملُٝةةد َٚطةةاجد اؿاضةةٛ  ٖٚٓدضةة١ ايهٗسبا٥ٝةة١ اشلٓدضةة١ أضةةتاذ

 .Purdue ظاَمل١ اشلٓدض١ به١ًٝ اـازد١ٝ

ٌ  ٚلكٜٛة١  لمتٜٛس جًٞ لملٌُ  ٚي١ٝ َٚٓل اةػذلى يًتملإٚ ؾسف الها  ٚذيو  ٚاألعةاخ  اةختًؿة١  ايمتاقة١  مبذةاالت  ايملُة

 .اةجُس ايدٚيٞ ايتملإٚ يصٜا ٙ ايتمتبٝك١ٝ األعاخ يف ايملٌُ جًٞ ايباسجني ايطا ٠ ٚلػذٝع ايصزاج١ٝ

ٚ / ٚايدنتٛز ٚايبشٛخ, ايملًٝا ايدزاضات يػ٦ٕٛ ايصزاج١ ن١ًٝ ٚنٌٝ ايػُس٣ أةٔ/ أ.  َٔ ناًل اؿكٛز َٔ ٚنإ  دةدل  جُةس

 .ايؿهس١ٜ ٚاةًه١ٝ االلذلاع بسا٤ات َهتك َدٜس

 «7151 املظزذاِخ اٌزّٕيخ» اٌغالثيخ ٌٍّجبدراد اٌضبٔٝ ٌٍّإرّز اٌضبٌش اٌيَٛ فؼبٌيبد رظزضيف اٌشراػخ وٍيخ

 َٚٓعُةةات ايدٚيٝةة١ اةؤضطةةات  ٚز) ْةةد٠ٚ ايصزاجةة١ نًٝةة١ إضتكةةاؾت

ّ  ٚايتة٢  (2030 َؿةس  اةطتدا١َ ايت١ُٝٓ ؼكٝل ؾ٢ اةد٢ْ اجملتُع ٍ  لكةا  لةال

ّ  اير٣ ايمتالب١ٝ يًُبا زات ايجا٢ْ اةؤمتس ؾملايٝات ٍ  ٜكةا ٔ  ايؿةذل٠  لةال  13-11 َة

ِ  ٚشٜةس  ايػؿةاز  جبةد  لايةد /  .أ زجاٜة١  ؼةت  اةٓؿٛز٠, ظاَمل١ َازع  ايتملًةٝ

 أغةسف /  .أ ٚزٜةا ٠  اةٓؿةٛز٠  داَملة١  ز٥ٝظ ايكٓا٣ٚ سطٔ قُد/  .أ ايملاىل,

 .ٚايمتال  ايتملًِٝ يػ٦ٕٛ اؾاَمل١ ز٥ٝظ ْا٥ك ايباضو جبد

 اجملٝةد  جبةد  قُةد /  .أ ايصزاجة١,  نًٝة١  جُٝةد  غًب٢ ْاظِ/  .أ عكٛز

ٌ  غمتا قُد/  .,أ ٚايبشٛخ ايملًٝا يًدزاضات ايه١ًٝ ٚنٌٝ ايػُس٣ أةٔ/  .ٚأ ٚايمتال  ايتملًِٝ يػ٦ٕٛ ايصزاج١ ن١ًٝ ٚنٌٝ  ٚنٝة

 .باؾاَمل١ ايمتالبٞ ايتٛاؾٌ ؾ١ٓ أجكا٤ ايب١٦ٝ, ايب١٦ٝ ٚل١ُٝٓ اجملتُع لد١َ يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ

 «املصزيني عبلبد» ِإرّز فٝ سراػيخ ثّشزٚػبد رشبرن املٕصٛرح عبِؼخ

 بايملدٜةد  اإلْتادٝة١  ايبشجٝة١  اةػةسٚجات  َملسض ؾ٢ اةٓؿٛز٠ داَمل١ غازنت

ٍ  ٚشزاجٝة١,  ٖٚٓدضة١ٝ  طبٝة١  أُٖٝة١  شلةا  ايتة٢  اشلاَة١  اةػسٚجات َٔ  ؾملايٝةات  لةال

 (.اةؿسٜني طاقات إطالم) جٓٛإ ؼت ايمل٢ًُ يًبشح ايك٢َٛ اةؤمتس

 ٚاةخًؿةةات األزش قةةؼ َةةٔ نُبٛضةةت َػةةسٚع جةةسض   ايصزاجةة٢ اجملةةاٍ ٚؾةة٢

ٌ    نُةا  ايؿةشسا١ٜٚ,  باةٓةاطل  اةطةتدا١َ  يًصزاجة١  ايملك١ٜٛ  الةذلاع  بةسا٠٤  لطةذٝ

 اضةتؿا ٠  أنةدل  ٚشٜا ٠ بايذلب١ اَتؿاؾ٘ يتكًٌٝ ايتػًٝـ َص ٚز زلا  إْتاز ةػسٚع

 .األزلد٠ اضتٗالى ْطك ٚلكًٌٝ يًٓبات

 يةدٜٗا  اؾاَملة١  ا از٠ إٕ اةٓؿةٛز٠  داَملة١  ز٥ٝظ ايكٓا٣ٚ قُد ايدنتٛز ٚقاٍ

 اجملتُع لٛاد٘ ايت٢ اةػهالت سٌ ج٢ً يًُطاجد٠ طُٛس١ ٚلمت١ اضذلالٝذ١ٝ زؤ١ٜ

ٔ  ٚايتشٍٛ يًدٚي١ ايؿملب١ ايمل١ًُ لٛؾرل َع اجملاالت يٝع ؾ٢  االضةترلا   َسسًة١  َة

 .سكٝك٢ ةٓتر ٚلمتٜٛسٖا ايبشج١ٝ اةػسٚجات َٔ جد  ؼٌٜٛ ؾ٢ اةٓؿٛز٠ داَمل١ لشت ٚبايؿملٌ ايتؿدٜس إىل



 التقرير السنوى عن أنشطة وإنجازات كلية السراعة جامعة المنصورة

AGRFAC REP 2017-2018   | 148 

 اٌؼبشز اٌؼٍُ ػيذ فٝ اٌشراػخ ثىٍيخ اٌزذريض ٘يئخ ِٓ 4 رىزَ املٕصٛرح عبِؼخ

 1/4/2018نسّ أ. . قُد ايكٓا٣ٚ ز٥ٝظ داَمل١ اةٓؿٛز٠ ٚايدنتٛز أةد غملسا٣ٚ قةاؾغ ايدقًٗٝة١ ٜةّٛ األسةد اةٛاؾةل      

ةاْا َةٔ داَملة١ اةٓؿةٛز٠ بكُٝة١     اجاًةا ٚباسجا ؾ٢ استؿاي١ٝ جٝد ايملًِ ايملاغس,  65لالٍ استؿاي١ٝ ْعُتٗا داَمل١ اةٓؿٛز٠ 

ٚيتشؿٝص ايباسجني ج٢ً برٍ اةصٜد َٔ اؾٗد ايمل٢ًُ ٚايبشج٢ ٚلكةدِٜ أجًة٢ َطةت٣ٛ     ايٛؾا٤ ٚلكدٜسا ؾٗد ايملًُا٤ ٚايباسجني

 .َٔ األ ا٤ يسؾع لكِٝٝ اؾاَمل١ يتشتٌ أج٢ً اةطتٜٛات بني اؾاَملات اإلق١ًُٝٝ ٚايملاة١ٝ

جملتُع د١َ اـٚسكس جٔ ن١ًٝ ايصزاج١ أ. / ْاظِ جبدايسةٔ غًب٢ جُٝد ايه١ًٝ, ٚأ. / قُد ج٢ً غمتا ٚنٌٝ ايه١ًٝ 

 .ًدزاضات ايملًٝا ٚايبشٛخ, ٚيؿٝـ َٔ ايطا ٠ أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظيٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ, أ. / أةٔ قُد ايػُس٣ ٚنٌٝ ايه١ًٝ 

 :غٗد اؿؿٌ لهسِٜ فُٛج١ َٔ ايطا ٠ أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاج١ ٚذيو ج٢ً ايٓشٛ ايتاىل

K ؿؿٛي٘ ج٢ً ٚضاّ االضتشكام يًملًّٛ ٚايؿٕٓٛ َٔ ايمتبك١ األٚىلأضتاذ أَساض ايٓبات,  -ايسةٔ ايٛنٌٝ أ. / قُد جبد 

K  2016قطِ اؿػسات االقتؿا ١ٜ, ؿؿٛي٘ ج٢ً دا٥ص٠ اؾاَمل١ يقبداع ايمل٢ًُ يملاّ  - / قُد سطٔ قُد ب٢َٛٝ 

K  ّ2016قطِ إْتاز ايدٚادٔ, ؿؿٛي٘ ج٢ً دا٥ص٠ اؾاَمل١ ايتػذٝمل١ٝ يملاّ  - / قُٛ  َؿمتؿ٢ قُد جصا 

K ٕ2016قطِ االقتؿا  ايصزاج٢, ؿؿٛشلا ج٢ً دا٥ص٠ اؾاَمل١ ألسطٔ زضا٥ٌ ايدنتٛزاٙ  -جبد اؿُٝد ابساِٖٝ   / ْٛزا 

K َٛٝ٣يالمنا٤ االقتؿا  ٢قطِ اؿػسات االقتؿا ١ٜ, ؿؿٛي٘ ج٢ً دا٥ص٠ ايؿٓدٚم ايملسب - ٢ / قُد سطٔ ب 

 

 اٌشراػخ وٍيخ ئىل ثبٌظؼٛديخ اٌشراػيخ طالِٝ شزوخ ِٓ ٚفذ سيبرح

ٔ  ٚؾةداً  ايهًٝة١  جُٝةد  غًب٢ ايسةٔ جبد ْاظِ/  .أ اضتكبٌ  غةسن١  َة

ٕ  ايطةملٛ ١ٜ  ايملسبٝة١  باةًُهة١  اةٓةٛز٠  باةدٜٓة١  ايصزاج١ٝ ضال٢َ ٔ  ٚاةهةٛ  َة

 ايملذُةة٢, ايةةسةٔ جبةةد َؿةةمتؿ٢/   ضةةًِٜٛ, آٍ قُةةد ؾةةاحل/   ايطةةا ٠

 َةدٜس  ايةس ا ٣  ايملصٜةص  جبةد  اهلل جبةد / ٚاةٗٓةدع  ايطةًِٜٛ,  ؾاحل ضًُٝإ/أ

 ايطةةا ٠ َةةٔ نةةٌ ايٛؾةةد ٚزاؾةةل, اةٓةةٛز٠ باةدٜٓةة١ يًتُةةٛز ايتملاْٚٝةة١ اؾُملٝةة١

 ةةا   ضةا٢َ /  .أ ٚايبشةٛخ,  ايملًٝةا  يًدزاضةات  ايهًٝة١  ٚنٌٝ ايػُس٣ أةٔ/ .أ

 .األزاق٢ بكطِ َٛض٢ قُٛ / ايدنتٛز األزاق٢ بكطِ األضتاذ

 ايملًُٝةة١ ٚاألْػةةمت١ ؼتٜٛٗةةا ايتةة٢ ٚاألدٗةةص٠ ايبشجٝةة١ اةملاَةةٌ جًةة٢ يًتملةةسف ايصزاجةة١ نًٝةة١ ؾةة٢ ظٛيةة١ ايٛؾةةد قةةاّ ٚقةةد

  .ٚاإلق٢ًُٝ احمل٢ً ايصزاج٢ ٚاجملتُع يًباسجني لكدَٗا اييت ٚايتشًٝالت
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 اٌشراػخ ٌىٍيخ «ٌٍغبد اٌذٌٚيخ وٌٛذط املٕصٛرح ِذرطخ» عالة سيبرح

 3/4/2018 اةٛاؾةل  ايجالثةا٤  ايب٦ٝة١  ٚلُٓٝة١  اجملتُةع  لدَة١  يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ غمتا ج٢ً قُد ايدنتٛز األضتاذ اضتكبٌ

 اغةساف  ؼةت  االبتةدا٢٥,  ايسابةع  بايؿـ ٚطايب١ طايك 23 ٜكِ ٚاير٣ يًػات ايدٚي١ٝ نٛيدز اةٓؿٛز٠ َدزض١ َٔ طالب٢ ٚؾد

/ ٚاألضتاذ٠ جًّٛ َدزع َؿمتؿ٢ زلس/ ٚاألضتاذ٠ باةدزض١ ايٓػاط َٚٓطل ادتُاج٢ الؿا٢٥ ؾدل٣ اضالّ/ األضتاذ َٔ نٌ

 .جًّٛ َدزع ضملد  ٜٓا

ِ  اةةدزع  -َٓؿٛز قُٛ  أَرل٠/  نتٛزٙ ايصزاج١ به١ًٝ ايصٜازات َٓطل اغساف ؼت ايصٜاز٠ ؾملايٝات ٚناْت  اْتةاز  بكطة

 .ايدٚادٔ

 ايهًٝة١  ٚنٌٝ ايػُس٣ قُد أةٔ/ ايدنتٛز األضتاذ اغساف ؼت ايصزاج١ٝ اةخًؿات لدٜٚس ٚسد٠ شٜاز٠ ايٛؾد دٛي١ سلًت

 .األزاْك ٚٚسد٠ ايه١ًٝ َٚػتٌ ايؿٛ  ٚسد٠ شٜاز٠ اؾٛي١ سلًت نُا ٚايبشٛخ, ايملًٝا يًدزاضات
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 «اخزجبراد صذخ اٌجذٚر»اٌذٚرح اٌزذريجيخ األٚىل 

التبةازات  )جكدت مبملٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاج١ األْطذ١ به١ًٝ ايصزاج١ داَمل١ اةٓؿةٛز٠ ايةدٚز٠ ايتدزٜبٝة١ األٚىل جةٔ     

, ٚسكس ايدٚز٠ َتدزبني َٔ طال  اةطت٣ٛ ايسابع )بسْاَر ٚقاٜة١ ايٓبةات(   2018أبسٌٜ  12إىل  10ؾ٢ ايؿذل٠ َٔ   (ؾش١ ايبرٚز

 .ٚطال  ايدزاضات ايملًٝا ٚايباسجني به١ًٝ ايصزاج١

 : ٚقد ساقس يف ايدٚز٠ نب١ َٔ األضالر٠ اةتخؿؿني بكطِ أَساض ايٓبات بايه١ًٝ َٚملٗد عٛخ أَساض ايٓبات

 أضتاذ أَساض ايٓبات اةتؿسؽ به١ًٝ ايصزاج١ داَمل١ اةٓؿٛز٠ -جبد ايسةٔ ايٛنٌٝ  أ. / قُد

 أضتاذ أَساض ايٓبات به١ًٝ ايصزاج١ داَمل١ اةٓؿٛز٠ -أ. / قُد ايطٝد جبد اهلل 

 َسنص ايبشٛخ ايصزاج١ٝ -َملٗد عٛخ أَساض ايٓبات  -ز٥ٝظ عٛخ أَساض ايٓبات  -أ. / لايد قُد غِٓٝ 

 َسنص ايبشٛخ ايصزاج١ٝ -َملٗد عٛخ أَساض ايٓبات  -ز٥ٝظ عٛخ أَساض ايٓبات  -ةد قُد اةتٛىل أ. / قُد أ

 ألؿا٢٥ أَساض ايبرٚز مبملٌُ أَساض ايبرٚز ٚاألْطذ١ به١ًٝ ايصزاج١  -ّ./ ْٗاٍ ؾؿا٤ ايدٜٔ جسؾات 

 

 اٌجذٚر أِزاض ِؼًّ ئىل ثبٌجشائز ِٕزٛرٜ األخٛح عبِؼخ ِٓ دوزٛراٖ ثبدضخ سيبرح

اضتكبٌ أ. . ٜاضس غةباْ٘ َةدٜس َملُةٌ أَةساض ايبةرٚز ٚشزاجة١ األْطةذ١        

, ايباسجة١/ ٖةد٣ لبةا٢ْ طايبة١ ايةدنتٛزاٙ بهًٝة١       29/4/2018ّٜٛ األسد اةٛاؾل 

اؾصا٥ةس,   -1ايملًّٛ ايدقٝك١ قطِ ايؿٝصٜةا٤ ظاَملة١ االلة٠ٛ َٓتةٛز٣ قطةٓمت١ٓٝ     

٢ يتشًٝةٌ ايملٝٓةات   ٚذيو ج٢ً ٖاَؼ شٜازلٗةا يٛسةد٠ اةٝهسٚضةهٛ  اإليهذلْٚة    

اـاؾ١ بسضاي١ ايدنتٛزاٙ, ٚقاَت بايتملسف ج٢ً اـدَات اييت ٜكةدَٗا اةملُةٌ   

 .يًباسجني َٔ  ٚزات لدزٜب١ٝ ٚؼايٌٝ

 اٌىٍيخ ٚخزيجٝ ٌغالة اٌضبٌش اٌجّبػٝ اإلفغبر دفً

ٕ  ايهًٝة١  ٚنٌٝ غمتا ج٢ً قُد/  .ٚأ ايه١ًٝ جُٝد غًيب ايسةٔ جبد ْاظِ/  .أ عكٛز  ٚلُٓٝة١  اجملتُةع  لدَة١  يػة٦ٛ

ٚ /   اغةساف  ؼت اـسهني َٚتابمل١ ايٛظٝؿ٢ ايتأٌٖٝ َهتك ْعِ ايتدزٜظ, ١٦ٖٝ أجكا٤ ايطا ٠ َٔ ٚفُٛج١ ايب١٦ٝ  جُةس

ٌ  ايصزاجة١,  ن١ًٝ طال  اؼا  َع بايتملإٚ اةهتك َدٜس ددل أةد ِ  ايةر٣   اؾُةاج٢  اإلؾمتةاز  سؿة ٕ  غةٗس  مبٓاضةب١  اقةٝ  زَكةا

 .باةػا١ٜ ايسٜاق٢ اؿٛاز بٓا ٣ 2018 َاٜٛ 29 اةٛاؾل ايجالثا٤ ّٜٛ ٚذيو اةبازى,
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 ِٓ أػضبء ٘يئخ اٌزذريض ثىٍيخ اٌشراػخ دٛافش إٌشز اٌؼٍّٝ 6عبِؼخ املٕصٛرح رّٕخ 

 2016َٔ ايطا ٠ أجكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاج١ ج٢ً َهاؾآت سٛاؾص ايٓػس ايمل٢ًُ يألعةاخ اةٓػةٛز٠ يملةاّ     6سؿٌ 

 .أ. / قُد ايكٓا٣ٚ ز٥ٝظ داَمل١ اةٓؿٛز٠بٓا٤ّ ج٢ً َٛاؾك١ 

 -ٚذيو ج٢ً ايٓشٛ ايتاىل:

K  أعاخ 4جٔ جد   -قطِ ايؿان١ٗ  -أ. / قُد جبد ايػ٢ٓ جٛض ضامل 

K  أعاخ 4جٔ جد   -قطِ األزاق٢  -أ.ّ. / أةد ج٢ً أبٛايملمتا 

K  أعاخ 3جٔ جد   -قطِ أَساض ايٓبات  -أ.ّ. / ايػسب٢ٓٝ جبد اةٓملِ ايػسب٢ٓٝ 

K عح 1جٔ جد   -قطِ اؿػسات اإلقتؿا ١ٜ  -ُد سطٔ قُد ب٢َٛٝ  / ق 

K  عح 2جٔ جد   -قطِ احملاؾٌٝ  - / قُد ؾالا جُسٚ غت٣ٛٝ 

K  ّعح 2جٔ جد   -قطِ إْتاز ايدٚادٔ  - / قُٛ  َؿمتؿ٢ قُد جصا 
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