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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 انبٛاَاث انؼايت: -2

 General Informationانبٛاَاث انؼايت        

 صايؼت االعكُذسٚت –أعى انكهٛت / كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ 

Faculty of Physical Education -  Alexandria University 

 انًٕقغ االنكخشَٔٗ

www.sea.alexu.edu.eg 

 Typeَٕع  

Health L Hospital Research Institute Institute √ Faculty 
 

 سقى انٓاحف

Telephone number 

9012709 /00 – 9012219/00 

 سقى انفاكظ

Fax number  

9012210/00  

 )إٌ ٔصذ(  االعى انًخخقش

Faculty of Physical Education 

 انبشٚذ االنكخشَٔٗ

Email address 

Dean.sea@alexu.edu.eg 

 انؼُٕاٌ

Affiliation Address 

 صًٕٓسٚت يقش انؼشبٛت . -اإلعكُذسٚت-صايؼّ اإلعكُذسٚت أبٕقٛش –كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ 

 انكٕد انبشٚذ٘

Postal Code 

 12019 
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 بٛاَاث إداسة انكهٛت / انًؼٓذ:  -1

 سقى انًٕباٚم انٕظٛفت األعى و
حهٛفٌٕ 

 انًكخب

فاكظ 

 انًكخب

انبشٚذ 

 ااإلنٛكخشَٔٗ

2. 

أ.د / احًــــــذ 

ــذٍٚ   عــؼذ ان

 ػًش يحًٕد

 01000003344 ػًٛذ انكهٛت
9012709 

 ( 2027داخهٗ ) 
9012210 

dean.sea@ 

alexu.edu.eg 

1. 
أ.د / ْؾـــاو 

 حغٍ فبحٙ

ٔكٛم انكهٛت 

نؾــــــــــــ ٌٕ 

انخؼهـــــــــــٛى 

 ٔانيـــــــــ  

 

01222301804 
9012709 

 ( 2012)  داخهٗ
9012210 

Dr.hesham_sobhy 

@yahoo.com 

0. 

أ.د / اعـــــؼذ 

ــذ  ــٗ احًـ ػهـ

 انكٛكٗ

ٔكٛم انكهٛت 

نؾــــــــــــ ٌٕ 

انذساعــــــــاث 

انؼهٛـــــــــــــــا 

 ٔانبحــــــــٕد

 

01117259818 
9012709 

 ( 2017داخهٗ ) 
9012210 

Asaadelikiki2000 

@hotmail.com 

4. 

ــا   أ.د / يٓـ

ػبــــذ انــــشصا  

 يحًذ

ٔكٛم انكهٛت 

نؾــــــــــــ ٌٕ 

خذيـــــــــــــت 

انًجخًــــــــغ 

ــت  ٔحًُٛــــــــ

ــت  انبٛ ــــــــــــ

 

01200533300 
9012709 

 ( 2010داخهٗ ) 
9012210 

 

 

Mohab4 

@hotmail.com 
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 ؽ ٌٕ انخؼهٛى ٔاني  : -0

 انؼُافش انًحأس
 يجاالث األَؾيت

 ي حظاث
 بٛاٌ أػذاد

ــٕد  -0 أ( ٔصــــــــــــــــ

إعخشاحٛجٛت يؼخًذة 

ٔيفؼهــــت نقيـــــاع  

ؽــــــ ٌٕ انخؼهـــــــٛى  

ٔاني   فٙ يخخهف 

 انبشايش

اإلعـخشاحٛجٛت يـٍ   )حاسٚخ إػخًاد 

فخـشة انخيبٛـ     -يجهظ انكهٛت 

 ٔعٛهت انُؾش( -
2 

  1027اػخًذث بًجهظ اغغيظ 

 ٔٚخى حجذٚذْا عُٕٚا 

ــا ػهـــٗ انًٕقـــغ انهكخشَٔـــٗ   ٔحـــى اػ َٓـ

 نهكهٛت 

 

ــى   ــذة )حــ ــى صذٚــ ــاه حؼهــ أًَــ

 حاسٚخ انخيبٛ  ( –حيبٛقّ 
2 

 انخؼهٛى انخفاػهٗ 

  1027/  1020حى حيبٛقّ خ ل انؼاو 

 

 انخذسٚب انًٛذاَٗ / انقٛفٙ

)اػــــذاد انيــــ   انــــزٍٚ حــــى    

 –يٕاقـــغ انخـــذسٚب -حـــذسٚبٓى 

 ىش  انخقٛٛى( –ىش  انخذسٚب 

  انفشقت انزانزت 409

 انفشقت انشابؼت حخقـ حذسٚب 249

48 
انفشقــــت انشابؼــــت حخقـــــ إداسة سٚامــــٛت 

 ٔحشٔٚح

 انفشقت انشابؼت حخقـ سٚامت يذسعٛت  209

ــشايش  ــشٍٚ بــ ــت نهًحامــ حذسٚبٛــ

 انجذد ٔانٓٛ ت انًؼأَت

انخيت انخذسٚبٛت نًشكض مـًاٌ انجـٕدة    - 

   1028/  1027بانجايؼت 

انـــذٔساث انخذسٚبٛـــت نٕحـــذة انخـــذسٚب     -

 بانكهٛت  

انذٔساث انخذسٚبٛت بًشكض حًُٛـت قـذساث    -

 اػناء ْٛ ت انخذسٚظ

 انذٔساث انذٔنٛت -

 

قاػـــــاث انـــــذسط ٔانًؼايـــــم 

ىــــــش   انًجٓــــــضة نخُاعــــــب

َـٕع   –)انؼـذد   انخذسٚظ انحذٚزت

انخجٓٛض ٔ –)انقاػت أٔ انًؼًم( 

 انغؼت(

01 

ــذسصاث ٔ 9 ــضة    14ي ــٛت يجٓ ــت دساع قاػ

 بذاحا ؽٕ ٔٔحذاث فٕث اسبغ يؼايم

ٔعـــــا و  –يٛكـــــاَٛكٗ  –) فغـــــٕٛنجٗ 

 ػهى انُفظ انشٚامٙ ( –حؼهًٛٛت 

 

ــشساث    ــت انًقــــ ــذد ٔقا ًــــ ػــــ

االنٛكخشَٔٛـــــت انخـــــٙ اَخجخٓـــــا 

 انكهٛت / انًؼٓذ

4 

يقـــشس يـــذخم فـــٗ انًٛكاَٛكـــا انحٕٛٚـــت 

،يقشسانجًبـــاص انحشكــــٗ ،يقــــشس انخحهٛــــم  

 انحشكٗ ، يقشس كشة انغهت

 

ــشساث    ــت انًقــــ ــذد ٔقا ًــــ ػــــ

 االنٛكخشَٔٛت انًفؼهت
1 

 يقشس يذخم فٗ انًٛكاَٛكا انحٕٛٚت

 يقشس انجًباص انحشكٗ

 

 أعانٛب حقٛٛى اني  

- 

ــذسة     - ــٛى ق ــاث انؾــفٓٛت ... نخقٛ االيخحاَ

انيانـــب ػهـــٗ ى قـــت انكـــ و ٔػـــشك      

 األفكاس.

أٔسا  دساعــٛت بحزٛــت صًاػٛــت ... نخقٛــٛى   -

 انؼًم انجايؼٙ ٔحًُٛت يٓاساث انبحذ .

ــٙ ...   - ــذٚى ٔػــــشك يٕمــــٕع دساعــ حقــ

ــخخذاو   ــال ٔاعــ ــاساث االحقــ ــٛى يٓــ نخقٛــ

 انخكُٕنٕصٛا .

ايخحاٌ ؽفٓٙ َٓـا ٙ ... نخقٛـٛى قـذسة     -

ــشك    ــٙ ٔػـ ــش انهفظـ ــٗ انخؼبٛـ ــب ػهـ انيانـ

 فكاس.األ

 



 

Page 5 of 25  ٕ٘1028 – 1027انخقــشٚــش انغــُــ 

 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 انؼُافش انًحأس
 يجاالث األَؾيت

 ي حظاث
 بٛاٌ أػذاد

ايخحاٌ ححشٚـش٘ َٓـا ٙ... نخقٛـٛى انُخـا ش      -

ــشس    ــٍ انًقــ ــخٓذفت يــ ــت انًغــ انخؼهًٛٛــ

 انذساعٙ.

 ايخحاٌ ػًهٗ نهًٕاد انؼًهٛت -

 ( َظــاو انــذػى  -0

 اني بٗ

أعــــانٛب انــــذػى األكــــادًٚٗ )

ــشٍٚ    ــ   انًخؼزــ ــٕٚى انيــ حقــ

آنٛاث ححفٛـض انيـ      -أكادًٚٛا 

 انًخفٕقٍٛ(

نهيــــ   ػًــــم يحامــــشاث حؼٕٚنــــٛت  - 

 انشٚامٍٛٛ

 عاػاث انًكخبٛت  -

 اسؽاد ى بٙ -

 

   20800بًبهغ  ىانب 10 ػُٛٗ( –انذػى انًادٖ )يانٗ 

 حبشػاث خاسصٛت 8000بًبهغ   ىانب 29

 ىانب 99
حبشػاث يانٛت ٔ ػُٛٛـت يـٍ    27900بًبهغ 

 فُذٔ  انخكافم

 حبشػاث  20900بًبهغ  ىانب 09

 عذاد يقشٔفاث 22990بًبهغ  ىانب 10

 انذػى انقحٗ ٔانُفغٗ

 ػذد انًغخفٛذٍٚ( –)َٕػّ 
2200 

كؾف ٔ ػ س ؽايم ٔ ححٕٚ ث ٔ كؾف ٔ 

 ػ س اعخقبال ٔ غٛاساث 

 

ــٕاسد  - 0 س( يـــــــــــــ

 ٔيقادس انخؼهى

انًكخباث إَٔاػٓا )انشقًٛـت  

 انؼادٚت(-

ــذاد اإلصًانٛــت   األػ

نهكخــب ٔانــذٔسٚاث 

ــب    - ــذد انكخــــ ػــــ

ــذٔسٚاث   ٔانــــــــــــــ

ــذة  ــاو انجذٚـــ نؼـــ

1027  /1028 - 

إصًـــــانٗ انـــــذػى 

ــاو   ــادٖ نهؼـــ انًـــ

/  1027انجـــايؼٗ 

نبُذ إمـافت   1028

 انكخب انجذٚذة (

2 
يكخبـــــت خافـــــت بيـــــ   يشحهـــــت    

 انبكانٕسٕٚط 

 

2 
يكخبت خافت باػناء ْٛ ت انخذسٚظ ٔ 

 ىهبت انذساعاث انؼهٛا 

 انكخب انؼشبٙ بانًكخبت انشقًٛت  20919

 انكخب االصُبٙ ببُك انًؼشفت   1720

 انشعا م انؼهًٛت    1749

  1028/  1027انكخب انجذٚذة نؼاو 

 كخا  بانهغت انؼشبٛت   00

 كخا  بانهغت االَجهٛضٚت  0

   ٗ ــايؼ ــاو انجــــ ــادٖ نهؼــــ ــذػى انًــــ ــانٗ انــــ  اصًــــ

 1027  /1028  

 ر رٌٕ انف صُّٛ

ؽبكت انًؼهٕياث )إَاػٓا 

 عؼخٓا(–

ــٙ   ــٕفش فـ ــش يخـ ــٕفش/ غٛـ يخـ

   wifiانكهٛت/انًؼٓذ 

 

انًٕقغ األنكخشَٔـٗ نهكهٛـت ٔانًكخبـت     يخٕفش

 انشقًٛت

يٕقـغ انًكخبـت انشقًٛــت ٚحخـٕٖ ػهــٗ    

ػذد الحقش نـّ يـٍ األبحـاد ٔانًقـاالث     

 انؼهًٛت

ــبكت   ــٕفش ؽ ــت نًخخهــف   WIFIيخ يخاح

 انف اث داخم انكهٛت 
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 انؼُافش انًحأس

 يجاالث األَؾيت

 اػذاد ي حظاث
 بٛاٌ

 إَاد ركٕس 

د( ػـــــذد  - 0

ــ    انيـــــــــ

ٔانخـــــشٚجٍٛ 

فٗ انًشحهـت  

ــت  انجايؼٛـــــ

األٔنٙ نهؼاو 

 انجايؼٗ

(1027-

1028) 

ــ     ــذاد انيــــ اػــــ

 انجذد انًقبٕنٍٛ

 - 700  يقشٌٕٚ
  

 - 2  ٔافـــذٌٔ

ــ     ــذاد انيـــــــ اػـــــــ

انًقٛـــــذٍٚ ؽـــــايهت 

 اني   انجذد

 يقـشٌٕٚ

 - 2000 انفشقت االٔنٗ

 

 

 - 900 انفشقت انزاَٛت

 - 444 انفشقت انزانزت

 - 290 سابؼت سٚامت يذسعٛت

 - 217 سابؼت حذسٚب

 - 48 سابؼت اداسة

 ٔافـــذٌٔ

 كٕٚخٗ - 2 انفشقت االٔنٗ

 كٕٚخٗ - 1 انفشقت انزاَٛت

 - 0 انفشقت انزانزت

ــٕداَٗ  2  2 –عــــــ

 2 –كـــــــــــــٕٚخٗ 

 عٕسٖ

  -  سابؼت سٚامت يذسعٛت

  -  سابؼت حذسٚب

  -  سابؼت اداسة

ــذاد انخــــشٚجٍٛ   اػــ

 نهؼاو انجايؼٙ

1027   - 1028 

 - 187  يقشٌٕٚ

  
 - -  ٔافــذٌٔ

 

 انؼُافش انًحأس

 يجاالث األَؾيت

 اػذاد ي حظاث
 بٛاٌ

 إَاد ركٕس

ـــ(  - 0 ْـــــــــ

األَؾـــــــــيت 

 اني بٛت

انًؾــاسكٍٛ فــٗ اػــذاد انيــ   

 األَؾيت اني بٛت
470 

   

اَجــاصاث انكهٛــت / انًؼٓــذ فــٗ 

 انُؾاه انؼهًٗ

02 

ــذٔس٘   -  ــت نـ ــابقت انؼهًٛـ ــخشاى فـــٗ انًغـ اإلؽـ

 انًؼهٕياث باإلداة انؼايت نشػاٚت انؾبا  

حى حُظٛى صٚاسة يٍ يذسعت سٔمـت يحًـٕد    -

 ػباط انؼخٙ ٔكاَج انضٚاسة يٍ أصم :

" انٕقــٕع ػهــٗ انــذٔس انخــٙ حقــٕو بــّ انكهٛــت    

عــٕاء كــاٌ انؼهًــٙ أٔ انخشبــٕ٘ أٔ انشٚامــٙ "     

 ٔدٔسْا فٗ َفغ انًجخًغ ٔانبٛ ت انًحٛيّ.

ــت حــى حُظــٛى     - ــت ىــ   انكهٛ فــٗ إىــاس حٕػٛ

َــذٔة بؼُــٕاٌ عــ يت انًٛــاة ٔكٛفٛــت حشؽــٛذ  

إعـــخٓ كٓا بانخؼـــأٌ يـــغ انًؼٓـــذ انؼـــانٙ  

عـخار انـذكخٕس /   نهقحت انؼايت حامـش فٛٓـا األ  

ياصذة يحًذ ػبذ انؼاىٙ س ـٛظ قغـى فـحت    
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 انؼُافش انًحأس

 يجاالث األَؾيت

 اػذاد ي حظاث
 بٛاٌ

 إَاد ركٕس

 انبٛ ت بانًؼٓذ انؼانٙ نهقحت انؼايت 

يٍ يُيه  انخٕػٛت اني بٛت باًْٛت انقٕاث  -

انًغــهحت يــٍ أصــم حــنيٛش يقــشَا انغانٛــت فــٗ  

انذاخم ٔانخاسس  حى حُظٛى َذٔة بؼُـٕاٌ حـشٔ    

انجٛــم انشابــغ بانخؼــأٌ يــغ قٛــادة انًُيقــت      

 انؼغكشٚت  انؾًانٛت

ــٗ دٔسة نتعــؼافاث األٔنٛــت     - ــى األؽــخشاى ف ح

نخنْٛــم انيــ   نًٕاصٓــت عــٕ  انؼًــم فــٗ   

يجال انخـذسٚب انشٚامـٙ حٛـذ ؽـاسكج انكهٛـت      

بؼـذد يــٍ انيـ   فــٗ ْـزِ انــذٔسة انًقايــت    

 و2/0/1028بكهٛت انفٌُٕ انجًٛهت بخاسٚخ 

إقايت َذٔة ػٍ انخًشُٚاث انشٚامـٛت نًكافحـت   

 انغًُت ٔحؼضٚض

اَجــاصاث انكهٛــت / انًؼٓــذ فــٗ 

 انُؾاه انشٚامٗ

020 

ببيٕالث انجايؼت انًخخهفت  انخٙ أقًٛج ػهـٗ   

ــت    ــم   كهٛـ ــت يزـ ــت نهجايؼـ ــب انًخخهفـ انً ػـ

كهٛـت انخشبٛـت انشٚامـٛت     –انخشبٛت انشٚامـٛت بُـٍٛ   

يغخؾفٗ  –كهٛت انيب  –كهٛت انخجاسة  –بُاث 

 انجايؼت[

ــٗ فــٗ بؼــل     - ــٗ انًشاكــض  األٔن انحقــٕل ػه

األنؼـــا  انخـــٙ أقًٛـــج يزـــم   كـــشة انقـــذو      

ــذ  –انخًاعــٙ  ــذٔ  –كــشة انٛ ــشا   –انخاٚكَٕ إخخ

 انكَٕغ فٕ[-انناحٛت

انحقـٕل ػهـٗ انًشكـض انزـاَٙ ٔانزانـذ فــٗ         -

كًـال األصغـاو    –انهٛاقت انبذَٛـت   –كشة انغهت 

 حُظ انيأنت [ –انًقاسػت  –

ــبا     - ــاٌ ٔصاسة انؾــ ــٗ يٓشصــ ــخشاى فــ اإلؽــ

خًاعــٙ ٔحــُظ ىــأل    بانًذُٚــت انجايؼٛــت 

 ٔانحقٕل ػهٗ انًشكض انزانذ ػاو.

 

اَجـــاصاث انكهٛت/انًؼٓـــذ فـــٗ 

 َؾاه انجٕانت ٔانخذيت انؼايت

40 

إقايـــت يؼغـــكش إعـــخقبال انيـــ   انجـــذد  - 

 و1028/  1027نهؼاو انذساعٙ انجذٚذ 

إقايت يؼغـكش خذيـت ػايـت داخـم انكهٛـت       -

بًُيقت أسك انجٕانـت ٔحُظٛفٓـا ٔبُـاء َـاد٘     

صــٕانٙ نًــذة ر رــت  10بــذاخهٓا نؼــذد  خهــٕ٘

/  20و إنـٗ  1027/  22/  22أٚاو فٗ انفخشة يـٍ  

 و22/1027

حُظـــٛى يٓشصـــاٌ يـــاسرٌٕ انجـــش٘ ػهـــٗ      -

 و1027كٕسَٛؼ اإلعكُذسٚت َٕفًبش 

 اإلؽخشاى فٗ حًهت انخبشع بانذو -

األؽــخشاى فــٗ َــذٔة دُٚٛــت بــاإلداسة انؼايــت  -

 نشػاٚت انؾبا  خ ل ؽٓش ياسط.

ؽــخشاى فــٗ حًهــت انخبــشع بانــذو بــاإلداسة  اإل -
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 انؼُافش انًحأس

 يجاالث األَؾيت

 اػذاد ي حظاث
 بٛاٌ

 إَاد ركٕس

 انؼايت نشػاٚت انؾبا  خ ل ؽٓش ياسط .

إقايـــت يؼغـــكش إػـــذاد ٔحـــذسٚب نؼؾـــٛشة  -

 10،  19،  14انجٕانت داخم انكهٛت خ ل انفخشة 

 صٕال 10نؼذد  0/1028/

ــٍ      - ــشة ي ــٗ انفخ ــا ف ــذاد ٕٚيٛ ــذسٚب ٔاإلػ انخ

ــٗ  17/0 ــت   22/4/1028إنــــ ــم انكهٛــــ و داخــــ

 .09ٓشصاٌ انكؾفٙ انــ إعخؼذادا نهً

ــٕانٙ     - ــاٌ انكؾــفٙ نج اإلؽــخشاى فــٗ انًٓشص

ــكشاء    ــاو بًؼغــ ــكُذسٚت انًقــ ــت اإلعــ صايؼــ

إنـــٗ  21/4انؾـــبا  بـــنبٕقٛش فـــٗ انفخـــشة يـــٍ 

 و بنبٙ قٛش12/4/1028

اَجــاصاث انكهٛــت / انًؼٓــذ فــٗ 

 انُؾاه انفُٗ

14 

انًؾــاسكت فــٗ يغــابقت حفــ  ٔحجٕٚــذ      - 

اإلداسة انؼايــت  انقــشأٌ انكــشٚى انًقايــت فــٗ    

 19/20/1021نشػاٚت انؾبا  خ ل انفخـشة يـٍ   

 ى   4بؼذد  17/20/1027إنٗ 

انًؾاسكت فٗ يغـابقت دٔس٘ انًؼهٕيـاث    -

 29،  28ػهٗ يغخٕٖ انجايؼت خ ل انفخشة يـٍ  

/20/1027. 

انًؾــاسكت فــٗ يغــابقت انغُــاء ٔانؼــضع       -

 0بؼـذ   20/1027/ 27انفشد٘ خ ل انفخـشة يـٍ   

 ى  

ــذُٚٙ     - ــاد ان ــٗ يغــابقت األَؾ انًؾــاسكت ف

 ى   1بؼذد  2/22/1027خ ل انفخشة يٍ 

حُظــٛى يغــابقت فــٗ حفــ  حجٕٚــذ انقــشأٌ  -

انكشٚى ٔانحذٚذ انؾـشٚف نيـ   انكهٛـت خـ ل     

ىانب  29ٔؽاسى  19/22إنٗ  17/22انفخشة يٍ 

يٍ انكهٛت ٔافض خًغت ى   بـانًشاكض االٔنـٗ   

ــض االٔل ؽـــكش ال   حًـــاو ٔحقـــم ػهـــٗ انًشكـ

عهًٛاٌ  ٔانًشكض انزاَٙ ػًشٔ ػٛذ ػبـذ انفخـا    

ٔانًشكض انزانذ ػبذ انباعو يحًذ ػبذ انحًٛـذ  

ٔانًشكض انشابغ ػًش يحًـذ أحًـذ ػبـذ انهيٛـف     

ٔانًشكض انغـادط إعـًاػٛم يحًـذ إعـًاػٛم     

 ٔقاو بانخحكٛى دكخٕس / ْاَٙ إعًاػٛم

ــت    - ــشس نذفؼــ ــم انخخــ ــٗ حفــ ــاسكت فــ انًؾــ

 بابٛت بنبٕقٛش.بانًذُٚت انؾ 1020/1027

إقايت يٓشصاٌ رقافٙ فُٙ ني   صايؼت  -

اإلعــكُذسٚت فــٗ انؾــؼش ٔانــشا  ٔانغُــاء ٔرنــك  

ٔؽـاسى فـٗ    0/0/1028ٕٚو انز راء انًٕاف  

 انًٓشصاٌ رًاَٙ كهٛاث

ــش    - إقايــت َــذٔة بانكهٛــت بؼُــٕاٌ انٓجــشة غٛ

انؾــشػٛت بانخؼــأٌ يـــغ انًُيقــت انؾـــًانٛت    
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 انؼُافش انًحأس

 يجاالث األَؾيت

 اػذاد ي حظاث
 بٛاٌ

 إَاد ركٕس

 و21/0/1028انؼغكشٚت ٔرنك بخاسٚخ 

اإلؽــخشاى فــٗ دٔسة إػــذاد انكــٕادس اني بٛــت  -

ــٍ    ــشة ي ــٗ انفخ ــٗ  22ف ــاسط إن ــاسط 24/ ي / ي

 ى   4ٔؽاسكج انكهٛت بؼذد  1028

اإلؽخشاى فٗ يغابقت انؾؼش انًقايـت فـٗ    -

اإلداسة انؼايـــت نشػاٚـــت انؾـــبا  ٔقـــذ ؽـــاسكت 

 ى   1انكهٛت بؼذد 

اإلؽخشاى فٗ انهقـاء يـغ انُٓـذط إبـشاْٛى      -

ــ –يحهــب  ــت انيــب   س  ــٕصساء انغــاب  بكهٛ ٛظ ان

بحنٕس إححاد ى   انكهٛت ٔرنـك ٚـٕو األسبؼـاء    

 و12/1/1028انًٕاف  

اَجـــاصاث انكهٛت/انًؼٓـــذ فـــٗ 

انُؾــاه االصخًــاػٗ ٔانــشح ث   

 )ػذد َٕٔع انشح ث(

1 

انًؾــاسكت فــٗ حُيــٛى حًهــت انخبــشع بانــذو    - 

 20/22إنٗ  22/  22بانكهٛت فٗ انفخشة يٍ 

انيانب انًزانٙ ػهٗ يغـخٕٖ  حُظٛى يغابقت 

 1028-1027انكهٛت نهؼاو انجايؼٙ 

حُظــٛى يغــابقت نهؾــيشَش إؽــخشى فٛٓــا    -

 ىانب بانكهٛت 29ػذد 

ىـ   بشحهـت األققـش ٔأعـٕاٌ      1ؽاسى ػـذد   -

 خ ل أصاصة َقف انؼاو

حُظٛى حًهت انخبشع بانذو بانخؼـأٌ يـغ بُـك     -

 انذو بانؾاىبٙ بًقش انكهٛت بنبٕقٛش

انًؾــاسكت انًجخًؼٛــت قايــج  ٔفــٙ إىــاس  -

انكهٛـت بانخُغـٛ  يـغ ػـذد يـٍ صًؼٛـاث ٔدٔس       

 األٚخاو نهًؾاسكت فٗ اإلحخفال بٕٛو انٛخٛى

ٔكًـــا ْـــٕ يخبـــغ عـــُٕٚا قايـــج انكهٛـــت  -

بخُظــٛى يؼـــشك نهً بــظ بنعـــؼاس يذػًـــت   

)عــٕ  خٛــش٘ ( نهيــ   غٛــش انقــادسٍٚ بانكهٛــت  

ٔرنك يٍ خ ل صًغ حبشػاث يـٍ أػنـاء ْٛ ـت    

 انؼايهٍٛ ٔغٛشْىانخذسٚظ ٔ

 

اَجــاصاث انكهٛــت / انًؼٓــذ    

 ػذد األعش-فٗ َؾاه االعش 

ــٛت ألعـــش      -   ــت انشٚامـ ــٗ انبيٕنـ ــخشاى فـ اإلؽـ

 انجايؼت فٗ اإلداسة انؼايت نشػاٚت انؾبا 

األؽخشاى فٗ صٚاسة يؼانى اإلعـكُذٚت ألعـش    -

 ى   انجايؼت

اإلؽخشاى فٗ يؼـانى يذُٚـت انغـاداث ألعـش      -

 انجايؼت

اإلؽــخشاى فــٗ صٚــاسة يؼــانى انقــاْشة ألعــش   -

 انجايؼت.

انًؾاسكت فٗ انبيٕنت انشٚامت ني   أعش  -

انجايؼت ٔانحقٕل ػهٗ انًشكض انزـاَٙ ٔانزانـذ   

ــٗ    ــذ فـ ــض انزانـ ــا شة ، ٔانًشكـ ــشة انيـ ــٗ انكـ فـ

 يقاسػت انزساػٍٛ
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 انؼُافش انًحأس

 يجاالث األَؾيت

 اػذاد ي حظاث
 بٛاٌ

 إَاد ركٕس

ــت نًقــشس٘    - ــذٔسة انخذسٚبٛ انًؾــاسكت فــٗ ان

 األعش بجايؼت اإلعكُذسٚت.

انكهٛــت / انًؼٓــذ   اَجــاصاث  

ــادة   ــاه انقـــــ ــٗ َؾـــــ فـــــ

 اإلصخًاػٍٛٛ

00 

ــت      -  ــاػٍٛٛ بحًه ــادة اإلصخً ــاسى فشٚــ  انق ؽ

 ىانب 00انخبشع بانذو بانجايؼت بؼذد 

ــٗ     - ــاػٍٛٛ ف ــادة اإلصخً ــ  انق يؾــاسكت فشٚ

 حُظٛى ٕٚو األػاقت داخم انكهٛت

ــت    - ــ  انقــادة اإلصخًــاػٍٛ بحًه يؾــاسى فشٚ

ــا األداسة   ــٙ َظًخٓـ ــذو انخـ ــشع بانـ ــت انخبـ انؼايـ

نشػاٚـــت انؾـــبا  بـــانًجًغ انُظـــش٘ ٔحقـــهج  

انكهٛت ػهٗ انًشكض انزاَٙ ػهٗ يغخٕٖ صايؼت 

 1027اإلعكُذسٚت خ ل ؽٓش َٕفًبش 

إقايت يؼغكش  إػذاد ٔحذسٚب نفشٚ  انقادة  -

اإلصخًـــاػٍٛٛ خـــ ل اصـــاصة َقـــف انؼـــاو ٔقـــذ  

حخههٓا يؼغـكش خذيـت ػايـت نخُظٛـف بؼـل      

 انًُاى  بانكهٛت

 

اني بٛـــــت فـــــٙ انفقـــــٕل 

انكهٛــــــــــت / انًؼٓــــــــــذ  

 نهجًؼٛاث انؼهًٛت

 Students Chapters 

    

     إَجاصاث أخش٘

ػذد اني   انزٍٚ حقـهٕا ػهـٗ   

 بشاءة اخخشاع
-- -- 

  

ػـــذد انيـــ   انحافـــهٍٛ ػهـــٗ  

 صٕا ض ػهًٛت دٔنٛت
-- -- 

  

ػـــذد انيـــ   انحافـــهٍٛ ػهـــٗ  

 صٕا ض ػهًٛت يحهٛت
-- -- 

  

انحافـــهٍٛ ػهـــٗ ػـــذد انيـــ   

 صٕا ض سٚامٛت
-- -- 

  

   -- -- صٕا ض أخش٘

حُظٛى انًؤحًشاث اني بٛت 

 بانكهٛت / انًؼٓذ
-- -- 

  

ػذد اني   انًؾاسكٍٛ فٗ 

ــت  ــؤحًشاث اني بٛــــــ انًــــــ

 انًحهٛت

-- -- 

  

ػذد اني   انًؾاسكٍٛ فٗ 

 انًؤحًشاث انذٔنٛت
-- -- 

  

0 -  )ٔ

انخبـــــــــــــادل 

 اني بٗ

انًٕفـذٍٚ يـٍ   ػذد اني   

 صٓاث أصُبٛت
-- -- 

  

ــشٍٚٛ   ــ   انًقــــ ــذد انيــــ ػــــ

انحافــهٍٛ ػهــٗ يــُح أٔ حــذسٚب  

 فٙ صايؼاث أصُبٛت 

-- -- 
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 ؽ ٌٕ انذساعاث انؼهٛا ٔانبحٕد -4

 انؼُافش انًحأس

 يجاالث األَؾيت

 اػذاد ي حظاث
 بٛاٌ

 إَاد ركٕس

ــاث 2أ. - 4 ( انذساعـ

ــا  ــذسصاث   -انؼهٛ ان

انًًُٕحــــــــــــــت 

 نهًقٛذٍٚ

ــذٍٚ   ــ   انًقٛـ ــذد انيـ ػـ

فٗ بشايـش انذبهــٕو نؼـاو  

1027-1028 

 2 22 يقشٌٕٚ
  

 -- -- ٔافذٌٔ

ــهٍٛ    ــ   انحافـ ــذد انيـ ػـ

ــاو    ــذبهٕو نؼـــ ــٗ انـــ ػهـــ

1027-1028 

 0 29 يقشٌٕٚ

  
 -- -- ٔافذٌٔ

ــذٍٚ   ــ   انًقٛـ ــذد انيـ ػـ

فٗ بشايش انًاصغخٛشنؼاو 

1027-1028 

 12 07 يقشٌٕٚ

  كٕٚخٗ
 -- 2 ٔافذٌٔ

ــهٍٛ    ــ   انحافـ ــذد انيـ ػـ

ػهــــٙ انًاصغــــخٛش نؼــــاو 

1027-1028 

ــٙ  (2) 19 02 يقشٌٕٚ ــٙ 2) –نٛبـ  –( ػشاقـ

ــاَٗ 2) ( 7) –( ػًــــــــ

 –( ػشاقٗ 2) –كٕٚخٗ 

 ( كٕٚخ2ٗ)

 
 1 20 ٔافذٌٔ

ــذٍٚ   ــ   انًقٛـ ــذد انيـ ػـ

فٗ بشايش انذكخٕساِ نؼاو 

1027-1028 

( 2) –( فهغيُٛٗ 2) –(ػشاقٗ 2) 29 01 يقشٌٕٚ

 ( كٕٚخ0ٗ) –ًُٚٗ 
 

 1 7 ٔافذٌٔ

ــهٍٛ    ــ   انحافـ ــذد انيـ ػـ

ــاو   ــذكخٕساِ نؼــ ــٗ انــ ػهــ

1027-1028 

 9 11 يقشٌٕٚ
  

 -- 21 ٔافذٌٔ

 

 انؼُافش انًحأس

 يجاالث األَؾيت

 اػذاد ي حظاث
 بٛاٌ

 إَاد ركٕس

ــاث 1أ. - 4 ( انذساعـ

انًــــــُح  -انؼهٛـــــا  

ــٗ   ــٛت انخـــ انذساعـــ

قــذيخٓا انكهٛــت / 

 انًؼٓذ

ــاث  نيـــ   انذساعـ

 انؼهٛا

 نؼاو

1027-1028 

يـُح دٔل حـٕك    -

 انُٛم

يـــــــُح حبـــــــادل  -

 رقافٙ

 أخش٘-

ػــذد يــُح انــذبهٕو انًقذيــت يــٍ  

 انكهٛت / انًؼٓذ
  حابغ نهجُت انباسنًبٛبٛت - 1

  حابغ نهجُت انباسنًبٛبٛت - 1 ػذد اني   انًخقذيٍٛ

  حابغ نهجُت انباسنًبٛبٛت - 2 ػذد انحافهٍٛ

ػذد يُح انًاصغخٛش انًقذيت يٍ 

 انكهٛت / انًؼٓذ
  حابغ نهجُت انباسنًبٛبٛت - 2

  حابغ نهجُت انباسنًبٛبٛت - 2 ػذد اني   انًخقذيٍٛ

   - - ػذد انحافهٍٛ

ػذد يُح انذكخٕساِ انًقذيـت يـٍ   

 انكهٛت / انًؼٓذ
2 -   

   - 2 ػذد اني   انًخقذيٍٛ

  ػهٗ َفقت انذٔنت ) عٕسٚت (يُح  2 - ػذد انحافهٍٛ
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 انؼُافش انًحأس
 يجاالث األَؾيت

 ي حظاث
 انبٛاٌ انؼذد

( انؼ قـــــــــــــــاث  2  . - 4

اإلحفاقٛــــــاث  -انزقافٛـــــت  

 ٔبشٔحٕكٕالث انخؼأٌ

    ػذد االحفاقٛاث انذٔنٛت انًٕقؼّ يغ انكهٛت / انًؼٓذ

    ػذد االحفاقٛاث انًحهٛت انًٕقؼت يغ انكهٛت / انًؼٓذ

 ػذد االحفاقٛاث انًٕقؼت يغ انكهٛت / انًؼٓذ

 1028/  1027فٗ 
   

 اعًاء انجٓاث انًٕقؼت احفاقٛاث يغ انكهٛت / انًؼٓذ

 1028/  1027فٗ 
   

 ػذد االحفاقٛاث انًفؼهت يغ انكهٛت / انًؼٓذ

 1028/  1027فٗ 
   

 اعًاء انجٓاث انًفؼهت ن حفاقٛاث يغ انكهٛت / انًؼٓذ

 1028/  1027فٗ 
   

ــاث 1 . - 4 ( انؼ قــــــــــــــ

ــت  ــاث  -انزقافٛــــ انًًٓــــ

 انؼهًٛت

   1 ػذد أػناء ْٛ ت انخذسٚظ انًٕفذٍٚ فٗ يًٓاث ػهًٛت

   2 ػذد انذٔل انًٕفذ انٛٓا اػناء ْٛ ت انخذسٚظ

  انًُغا 2 بٛاٌ بئعًاء دٔل االٚفاد

ــاث 0 . - 4 ( انؼ قــــــــــــــ

 انبؼزاث -انزقافٛت  

 انحكٕيٛت

    انًؼأَت فٗ انبؼزاث انخاسصٛتػذد أػناء انٓٛ ت 

    ػذد أػناء انٓٛ ت انًؼأَت فٗ بؼزاث االؽشاع انًؾخشى

ــاث 4 .  - 4 ( انؼ قـــــــــــــ

 انًُح انذساعٛت -انزقافٛت 

   - ػذد أػناء انٓٛ ت انًؼأَت انحافهٍٛ ػهٗ يُح انًاصغخٛش

  سٔعٛا 2 ػذد أػناء انٓٛ ت انًؼأَت انحافهٍٛ ػهٗ يُح انذكخٕساِ

ػــذد أػنــاء انٓٛ ــت انًؼأَــت انحافــهٍٛ ػهــٗ يــُح صًــغ    

 يادة ػهًٛت
-   

   - ػذد انجٓاث انًاَحت

   - أعًاء انجٓاث انًاَحت

ــاث 9 .  - 4 ( انؼ قـــــــــــــ

ــت  ــاحزة  -انزقافٛـــــ األعـــــ

 انضا شٌٔ

   - ػذد االعاحزة انًٕفذٍٚ يٍ قبم انكهٛت / انًؼٓذ نهخاسس

   - انٛٓا األعاحزةػذد انذٔل ٔ أعًاء انذٔل انًٕفذ 

   - ػذد األعاحزة االصاَب انضا شٍٚ نهكهٛت / انًؼٓذ

   - ػذد انذٔل ٔ أعًاء انذٔل انخابغ نٓا األعاحزة االصاَب
 

 انؼُافش انًحأس
 يجاالث األَؾيت

 ي حظاث
 انبٛاٌ انؼذد

4 - 
. 

0
ت 
فٛ
قا
نز
ث ا
قا
 
ؼ
(ان

-  
 

ث
شا
ً
ؤح
ً
 ان
ٗ
ف
ت 
ك
اس
ؾ
ً
ان

 

انذٔنٛـــــت انًـــــؤحًشاث 

انخاسصٛـــت انخـــٗ ؽـــاسى 

ــا أػنــــاء ْٛ ــــت  فٛٓــ

 انخذسٚظ

   8 ػذد انًؤحًشاث

ػــــذد أػنــــاء ْٛ ــــت انخــــذسٚظ 

 انًؾاسكٍٛ فٗ ْزِ انًؤحًشاث
20   

ــا    ــاو بٓـــ ــذٔل انًقـــ ــذد انـــ ػـــ

 انًؤحًشاث انذٔنٛت
8   

ــا   ــاو بٓــ ــذٔل انًقــ ــًاء انــ أعــ

 انًؤحًشاث انذٔنٛت
 

انبحـشٍٚ   –انٛابـاٌ   –أكشاَٛا  –انًغش  

 انكٕٚج –سٔعٛا  –انًاَٛا  –ْٕنُذا  –
 

ــت  ــؤحًشاث انًحهٛــ انًــ

انخٗ ؽاسى فٛٓا أػناء 

 ْٛ ت انخذسٚظ

    ػذد انًؤحًشاث

ػــــذد أػنــــاء ْٛ ــــت انخــــذسٚظ 

 انًؾاسكٍٛ فٗ ْزِ انًؤحًشاث
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 انؼُافش انًحأس
 يجاالث األَؾيت

 ي حظاث
 انبٛاٌ انؼذد

4 -   

ــاث 7. (انؼ قــــــ

ــت    -انزقافٛـــــــــ

 انُؾش انؼهًٗ

قا ًـــت باألبحـــاد انخـــٗ حـــى َؾـــشْا فـــٗ يجـــ ث 

 1028نؼاو  SIIيفٓشعت ػانًًٛا    
- -  

ــ ث      ــٗ يج ــى َؾــشْا ف ــٗ ح ــاد انخ ــت باألبح  قا ً

 1028غٛشيفٓشعت ػانًًٛا بانهغت االَجهٛضٚت نؼاو 
- -  

بانهغـت   قا ًت باألبحاد انخٗ حى َؾشْا فٗ يجـ ث 

 1028انؼشبٛت نؼاو 
28 

سٚامـــــــٛت  حخققـــــــاث 

 يخخهفت
 

بهغـت   قا ًت باألبحاد انخٗ حى َؾـشْا فـٗ يجـ ث   

 1028غٛش انؼشبٛت  ٔ االَجهٛضٚت نؼاو 
- 

حخققـــــــاث سٚامـــــــٛت  

 يخخهفت
 

 قا ًــت باألبحــاد انخــٗ حــى َؾــشْا فــٗ يــؤحًشاث

 1028بانهغت االَجهٛضٚت نؼاو 
- -  

 قا ًــت باألبحــاد انخــٗ حــى َؾــشْا فــٗ يــؤحًشاث

 1028 بانهغت انؼشبٛت نؼاو
2 -  

 قا ًــت باألبحــاد انخــٗ حــى َؾــشْا فــٗ يــؤحًشاث

 1028بهغت غٛش انؼشبٛت  ٔ االَجهٛضٚت نؼاو 
- -  

ــٕسة      ــت انًُؾ ــٕل انًشصؼٛ ــب ٔانفق ــت بانكخ قا ً

 (ISSN)إٚذاع دٔنًٛا بشقى 
9 -  

4- . 8 )

ــاث  انؼ قــــــــــــ

ــت   -انزقافٛـــــــــ

انجــٕا ض انذٔنٛــت 

ٔانًحهٛــــــــــــت 

ــٕبٗ  نًُغـــــــــ

 انًؤعغت

حقم ػهٛٓا أػناء ْٛ ت انخذسٚظ  ػذد انجٕا ض انخٗ

 دٔنًٛا
- - 

َٕػٛــــــت انجــــــا ضة 

ٔقًٛخٓا )بًؼُـٗ  

دسع أٔ ؽـــــــــٓادة 

حقـــــذٚش أٔ صـــــا ضة 

 يانٛت .....(

ــت    ــٕا ض انذٔنٛـ ــٍ انجـ ــت يـ ــت انُقذٚـ ــانٗ انقًٛـ اصًـ

 ألػناء ْٛ ت انخذسٚظ
- -  

ــٗ انجــٕا ض     ــى حقــٕل فٛٓــا ػه ــٗ ح انخخققــاث انخ

 انذٔنّٛ
   

ػهٛٓا أػناء ْٛ ت انخذسٚظ ػذد انجٕا ض انخٗ حقم 

 يحهًٛا
-  

َٕػٛــــــت انجــــــا ضة 

ٔقًٛخٓا )بًؼُـٗ  

دسع أٔ ؽـــــــــٓادة 

حقـــــذٚش أٔ صـــــا ضة 

 يانٛت .....(

اصًـــانٗ انقًٛـــت انُقذٚـــت يـــٍ انجـــٕا ض انًحهٛـــت 

 ألػناء ْٛ ت انخذسٚظ
-   

4 - . 9 )

ــاث  انؼ قــــــــــــ

ــت   -انزقافٛـــــــــ

 إفذاس انًج ث

 انؼهًٛت

 - عُت بذء األفذاس -اعى انًجهت 
حيبٛقاث ػهـٕو انشٚامـت   

 (2987 ) (2011 )jass 
 

  انؼشبٛت ٔ االَجهٛضٚت - نغت اإلفذاس

  سٚامٙ - انيبٛؼت ٔانخخقـ

 - سقى ٔعُت أخش ػذد -إَخظاو إفذاس انًجهت  

 انؼشبٛت )  سبغ عُٕٚت (

ــشاث   ــ د يــ ــشة ) رــ االخٛــ

 عُٕٚا (

 

  - - اٌ ٔصذ) Impact factorيؼايم انخنرٛش )
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 انؼُافش انًحأس

 يجاالث األَؾيت

 ي حظاث

 انبٛاٌ انؼذد

( 2س. - 4

 انًؾشٔػاث

ــت  انبحزٛــــــــــ

 انذٔنٛت

  - - ػذد انًؾشٔػاث انبحزٛت

  - - انجٓاث انًًٕنت

  - - بٛاٌ بنعًاء انًؾشٔػاث

  - - انذٔل انًؾاسكت

  - - قًٛت انخًٕٚم انكهٙ )بؼًهت انخًٕٚم(

( 1س. - 4

 انًؾشٔػاث

ــت  انبحزٛــــــــــ

 انًحهٛت

  - - ػذد انًؾشٔػاث انبحزٛت

  - - انجٓاث انًًٕنت

  - - انجٓاث األصُبٛت انًؾاسكت صض ٛا )أٌ ٔصذث(

  - - بٛاٌ بنعًاء انًؾشٔػاث

  - - انًكٌٕ األصُبٗ( -قًٛت انخًٕٚم انكهٙ  )انًكٌٕ انًقشٖ 

 

  ػًٛذ انكهٛت                                                                                                             

 أ.د / احًذ عؼذ انذٍٚ يحٕد ػًش
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 -: ؽ ٌٕ خذيت انًجخًغ ٔحًُٛت انبٛ ت -9

 انؼُافش انًحأس

 يجاالث األَؾيت
ي حظا

 انبٛاٌ انؼذد ث
َغبت 

 اإلَجاص

ــت  - 9 أ( انخيــــــ

انخُفٛزٚــــــــــــــت 

 نٕحذة انخذسٚب

ٔصٕد خيـت نخـذسٚب انقٛـاداث    

ــت ٔأعــًاء انبــشايش    األكادًٚٛ

انخذسٚبٛــت انخــٗ حــى حُفٛـــزْا    

 ٔأػذاد انًؾاسكٍٛ بٓا

 

ــخى ٔفقــا      ــاداث االكادًٚٛــت ٚ ــذسٚب انقٛ ح

نخيــت يشكــض حًُٛــت قــذساث اػنــاء ْٛ ــت  

 انخذسٚظ بجايؼت االعكُذسٚت

 اإلصخًاػاث اإلداسِ انفؼانّ نهٕقج ٔ

انجٕاَـــب انقإََٛـــّ ٔانًانٛـــّ فـــٙ االداسِ  

 انجايؼّٛ

 االداسة ٔانقٛادة انجايؼٛت

 انخخيٛو االعخشاحٛجٙ

  

ٔصــٕد خيــت نخــذسٚب أػنـــاء    

ــأَٛٓى   ــذسٚظ ٔيؼ ــت انخ  ْٛ

َٔغبت يا حـى يُٓـا ٔأعـًاء    

ــى     ــٗ حـ ــت انخـ ــشايش انخذسٚبٛـ انبـ

ــاسكٍٛ    ــذاد انًؾ ــزْا ٔأػ حُفٛ

 بٓا

19 
ــٗ حٕاصــت   انيــ   انًؼهًــٍٛ  انخحــذٚاث انخ

 ٔانيًٕحاث فٗ مٕء حيٕٚش انخؼهٛى

  

19 
َــذٔة نخٕػٛــت انيــ   بنًْٛــت يؾــشٔع     

 انخًٛض

 سٚامت انً حت انشٚامٛت 10

 SPSSانخحهٛم اإلحقا ٗ باعخخذاو بشَايش  11

 حقًٛى َٔؾش انًقشس انكخشَٔٛا 19

28 

فغٕٛنٕصٛا انخُفظ أرُاء انًجٕٓد انبذَٙ 

ــذداث األداء نـــــذ٘ انشٚامـــــٍٛٛ رٔ٘    :يحـــ

 انًغخٕ٘ انؼانٙ

 حغزٚت بُاء االصغاو 29

24 
انخكُٕنٕصٛــا انحذٚزــت فــٙ يجــال انقٛــاط  

 ٔانخقٕٚى

21 
انخًشُٚـــاث انشٚامـــٛت نًكافحـــت انغـــًُّ 

 ٔحؼضٚض انقحت

 ع يت انًٛاة ٔكٛفٛت حشؽٛذ اعخٓ كٓا 20

24 
ــشػٛت   ــش ؽـ ــشة انغٛـ ــٕاث انٓجـ ــٕد انقـ ٔصٓـ

 انًغهحت بٓزا انؾنٌ

22 
انًٛكـــــشٔ  انح صَٔٙ)ىـــــش  اكخؾـــــافت 

 ٔىش  انٕقاٚت يُّ(

10 
ــاالث    ــت نهحـ ــؼافاث االٔنٛـ ــٙ االعـ دٔساث فـ

 انياس ت

 النهخذخٍٛ ٔال نهخًُش 10

 انخؼشع ػهٙ يؾاسٚغ انخخشس 08

 االدياٌ 21

ــذس     20 ــت ٔانًـ ــاساة انؼقهٛـ ــخشاحٛجٛت انًبـ اعـ
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 انؼُافش انًحأس

 يجاالث األَؾيت
ي حظا

 انبٛاٌ انؼذد ث
َغبت 

 اإلَجاص

 انؼقهٙ

20 
َذٔة ان  حـت انخُظًٛٛـت نهُضاْـت انؼهًٛـت     

 فٙ انشعا م انؼهًٛت

20 
دٔساث فــــــٙ انخــــــذسٚب انشٚامــــــٙ فــــــٙ 

 انخخققاث انًخخهفت

 انخذسٚب  ػهٙ صٓاص ححهٛم ٔظا ف انخُفظ 21

21 

انخــــذسٚب ػهـــــٗ أصٓــــضة انفغـــــٕٛنٕصٙ   

بًؼًم انفغٕٛنٕصٙ انًٕصـٕد  انًخٕفشة 

 انكهٛت

00 
انخــذسٚب ػهــٙ اعــخخذاياث ٔحــذة انخحهٛــم  

 انحشكٙ

 حقًٛى انًٕدٚم انبٕٛيٛكاَٛكٙ 28

 دٔساث فٙ انًحادرت 28

 دٔساث فٙ يٓاساث االعخًاع 21

ٔصٕد خيـت نخـذسٚب انؼـايهٍٛ    

َٔغبت يا حـى يُٓـا ٔأعـًاء    

ــى     ــٗ حـ ــت انخـ ــشايش انخذسٚبٛـ انبـ

ــاسكٍٛ    ــذاد انًؾ ــزْا ٔأػ حُفٛ

 بٓا

 مشٚبت انكغب ٔاإلٚشاد انؼاو ٔ انذيغت -

  

- 
ــت   ــت انًُظًــ ــٕا ح انًانٛــ انقــــٕاٍَٛ ٔ انهــ

 نهقشع فٙ انخضُٚت

 قٕاػذ ححقٛم ٔ حٕسٚذ يقاسٚف اني   -

 انحًاٚت ٔ األياٌ نهخضُٚت -

 ؽ ٌٕ أػناء ْٛ ت انخذسٚظ -

 ؽ ٌٕ انؼايهٍٛ -

 انحغاباث -

- 
انًخـــــاصٌ ٔانًؾـــــخشٚاث ٔأحكايٓــــــا ٔ   

 حؼاي حٓا

 ICDLبشايش انحاعب األنٗ  -

 نغت إَجهٛضٚت -

 فٛاَت انحاعب األنٗ -

- ASP.NET 

- Web design 

- Orecall 

- MCSE 
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 انؼُافش انًحأس

 يجاالث األَؾيت
ي حظا

 انبٛاٌ انؼذد ث
َغبت 

 اإلَجاص

- CCNA 

- AutoCAD 

- Photoshop 

- 3D MAX 

 بشَايش انغاػاث انًؼخًذة -

 إداسة انًؼاؽاث -

 ايٍ فُاػٙ ٔ إعؼافاث أٔنٛت -

 ؽ ٌٕ حؼهٛى ٔ ى   -

 انقٛذ ٔ انحف  -

 انؾ ٌٕ انقإََٛت -

 يكخباث ) فٓشعت يٕمٕػٛت ٔحقُٛف ( -

 حُظٛى ٔ إداسة -

 ( انــــذٔساث  - 9

انخذسٚبٛت ٔٔسػ 

انًُفــزِ انؼًـم  

خاسس أىاس ٔحـذة  

 انخذسٚب

ػــذد انــذٔساث انخذسٚبٛــت ٔٔسػ 

ــا  انؼًـــــــم انخـــــــٗ َظًخٓـــــ

 انكهٛت/انًؼٓذ

91    

ػــذد انًؾــاسكٍٛ فــٗ انــذٔساث 

ــا    ــٗ َظًخٓـــ ــت انخـــ انخذسٚبٛـــ

 انكهٛت/انًؼٓذ

124    

بٛاٌ بؼُأٍٚ انذٔساث انخذسٚبٛـت  

ــا    ــٗ َظًخٓ ٔٔسػ انؼًــم انخ

 انكهٛت/انًؼٓذ

ــذٔساث  ــم يشكــض   أال : ان ــت انًقذيــت يــٍ قب انخذسٚبٛ

 انهٛاقت انبذَٛت ٔ انشٚامت نهجًٛغ بانكهٛت

200% 

 
 

 دٔسة افاباث - 08

 دٔسة انخذنٛك 19

 دٔسة عباحت يبخذ ٍٛ 88

 دٔسة حخيٛو انخذسٚب 19

 دٔسة اداسة بانًجال انشٚامٙ 28

راَٛــا : دٔساث يقذيــت يــٍ قبــم يشكــض انبحــٕد ٔ      

 انًؼهٕياث انشٚامٛت بانكهٛت

 دٔسة اداسة انًؾشٔػاث 02
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 انؼُافش انًحأس

 يجاالث األَؾيت

 ي حظاث

 انبٛاٌ انؼذد

9 
- 

ت
حهٛ

ً
ٔان
ت 
ٔنٛ

ذ
ث ان

ًشا
ؤح
ً
ى ان

ظٛ
س( حُ

 

( انًؤحًشاث 2س. - 9

انذٔنٛـــــــت انخـــــــٗ   

َظًخٓــا انكهٛــت /  

 انًؼٓذ

 داخم يقش

 ػذد انًـؤحًشاث انذٔنٛـت انخـٗ َظًخٓـا    

 انكهٛت / انًؼٓذ
- - 

 

ػذد أػنـاء ْٛ ـت انخـذسٚظ انًؾـاسكٍٛ     

 فٗ ْزِ انًؤحًشاث 

 

بانُغــــــبت نهًؾــــــاسكٍٛ 

 األصاَب  

ــى   ــت اإلعـ ــشٔسة كخابـ -مـ

انبشٚـــــــــذ  -انٕظٛفـــــــــت 

 اإلنكخشَٔٙ(

 

 ػذد انذٔل انًؾاسكت
- - 

 

 بٛاٌ بانذٔل انًؾاسكت 
- - 

 

 ػذد انجٓاث انًؾاسكت فٗ انخُظٛى
- - 

 

 بانجٓاث انًؾاسكت فٗ انخُظٛى بٛاٌ
- - 

 

( 1س. - 9

انًؤحًشاث انًحهٛت 

ــا   ــٗ َظًخٓــــ انخــــ

 انكهٛت / انًؼٓذ

 ػذد انًؤحًشاث
- - 

 

ػذد أػنـاء ْٛ ـت انخـذسٚظ انًؾـاسكٍٛ     

فٗ انًـؤحًشاث انًحهٛـت انخـٗ َظًخٓـا     

 انكهٛت / انًؼٓذ

- - 
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 انؼُافش انًحأس
 يجاالث األَؾيت

 ي حظاث
 انبٛاٌ انؼذد

د( انٕحــــــذاث  - 9

راث انيــــــــــــــابغ 

 انخاؿ

ــابغ    ــذاث راث اني ــذد ٔأعــًاء انٕح ػ

 انخاؿ
1 

ٔحذة انهٛاقت انبذَٛـت  

 ٔانشٚامت نهجًٛغ

ٔحــــــــذة انبحــــــــٕد 

ــاث  ٔانًؼهٕيــــــــــــــ

 انشٚامٛت

 

/  1027إصًانٗ دخم انٕحـذاث خـ ل   

1028 
 

 يشكض انهٛاقت

 ٔحذة انحاعب اٜنٗ
 

/  1027فــافٙ سبــح انٕحــذاث خــ ل    

1028 
 

 

 
 

ػذد انجٓاث انًغخفٛذة يٍ خذياث 

 انٕحذة

1027-1028 

 

ــغ   ــ   ٔ انًجخًـ انيـ

ــٛو   ــاسصٗ انًحـــ انخـــ

 بانكهٛت

 

بٛاٌ بانؾشكاث ٔانجٓاث انخٗ قذيج 

 نٓا اعخؾاساث )خذياث(

 

   

ْـــ( انقٕافــم   - 9

 انخذيٛت

   1 ػذد انقٕافم انخذيٛت

  إَٔاع انقٕافم انخذيٛت
حًهــت انخبــشع بانـــذو   

 انحًهت
 

  باإلعكاٌ اني بٗ  يكاٌ حقذٚى انخذيت

   791 ػذد انًؾاسكٍٛ بٓا

    ػذد انًغخفٛذٍٚ يُٓا

  يجاَٛت - انخكهفت انًانٛت نهقٕافم

 صٚاساث إنٗ انكهٛت/انًؼٓذ

 ػذد انًؾاسكٍٛ(-انجٓاث  –)انؼذد 
   

ــت إداسة  - 9 ٔ( نجُـ

 األصياث ٔانكٕاسد

 ٔصٕد نجُت اداسة األصياث ٔانكٕاسد

ْم ٕٚصذ خيت يفؼهت نهخؼايم يغ 

 األصياث ٔانكٕاسد

 

اَؾـــاء ٔحـــذة إلداسة  

 األصياث ٔانكٕاسد

خيــــــت يؼخًـــــــذة  

ٔيفؼهـــت  نهخؼايــــم  

 يغ األصياث ٔانكٕاسد

 9قشاس يجهظ انكهٛت سقـى  

 29/21/1009بخـــــــــــاسٚخ 

ــذة إلداسة   ــاد   ٔحـــ بئػخًـــ

 األصياث ٔانكٕاسد

انخيــت انًفؼهــت نهخؼايــم 

 يغ األصياث ٔانكٕاسد

ص( نجاٌ انقحت  - 9

ــ يت  ٔانغــــــــــــــ

انًُٓٛــت  بًبــاَٗ 

انًؤعغــــــــــــــت 

 انًخخهفت

ٔصــــٕد نجــــاٌ انقــــحت ٔانغــــ يت    

ــت   ــاَٗ انًؤعغــــ ــت  بًبــــ انًُٓٛــــ

 انًخخهفت

 ْم ٕٚصذ خيت يفؼهت

  ال ٕٚصذ 
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 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 ٔاإلػخًاد:انجٕدة ؽ ٌٕ  -0

 ي حظاث انبٛاٌ ٔيجاالث األَؾيت انؼُافش انًحأس

ــاث  - 0 أ( يخيهبـــ

 اإلػخًاد

انًؼٓذ يٍ االػخًاد يٍ انٓٛ ـت  يٕقف انكهٛت / 

 انقٕيٛت ننًاٌ صٕدة انخؼهٛى ٔاالػخًاد

 )عُت انحقٕل ػهٗ االػخًاد اٌ ٔصذ(

10  /8  /1020  

 ٔصٕد َظى نهًغاءنت ٔانًحاعبت
ــاث ٔ    ــٛى انجايؼـ ــإٌَ حُظـ ــا نقـ ٔفقـ

 ال حخّ انخُفٛزٚت
 

ْــم نــذٖ انكهٛــت / انًؼٓــذ خيــت اعــخشاحٛجٛت      

دٔسٚـــت ػـــٍ يـــذٖ يفؼهـــت ٔٚـــخى إػـــذاد حقـــاسٚش 

 حُفٛزْا؟

 حاسٚخ إػخًاد انخيت اإلعخشاحٛجٛت

حى اػذاد انخيت االعخشاحٛجٛت نهكهٛت ٔ 

 1029/  22حى اػخًادْا بخاسٚخ 
 

ــت / انًؼٓـــذ      ــت االعـــخشاحٛجٛت نهكهٛـ ــم انخيـ ْـ

 يشحبيت بخيت انجايؼت االعخشاحٛجٛت؟
  يشحبيت بانخيت األعخشاحجٛت نهجايؼت

انٕسقٛـــت ٔاالنكخشَٔٛــــت  حـــٕافش قٕاػـــذ انبٛاَــــاث   

 بانكهٛت/انًؼٓذ )انخٕرٛ  ٔانًؼهٕياث(

ٔحـــــذة إداسة  MISٔحـــــذة بانكهٛـــــت  

ــاث     ــغ انبٛاَـ ــى صًٛـ ــشٔػاث حنـ انًؾـ

ــت  انٕسقٛـــــــــــــــــت ٔاالنكخشَٔٛـــــــــــــــ

 بانكهٛت/انًؼٓذ )انخٕرٛ (

قــشاس يجهــظ 

انكهٛـــــــــــــت 

ــاد  بئػخًــــــــ

 MISٔحـــــذة  

ــظ  يجهـــــــــ

ــى   ــت سق انكهٛ

بخــــــــــاسٚخ  1

22/9/1021 

 ( حٕفــــــٛف  - 0

ــشاي  ــاسٚش انبـ ش ٔحقـ

ــشساث  ٔانًقــــــــــــ

انذساعــــــــــــــــــٛت 

نًشحهخـــــــــــــــــٗ 

انبكــــــــانٕسٕٚط 

 ٔانذساعاث انؼهٛا

ػـــــذد انبـــــشايش انذساعـــــٛت انًفؼهـــــت بًشحهـــــت 

 Bench Markانبكانٕسٕٚط ْٔم حى يقاسَخّ يغ 

بــشايش يخيابقــت يــغ انًؼــاٚٛش  0

ــاع    ــت نقيـ ــت انًشصؼٛـ االكادًٚٛـ

 NARSانخشبٛت انشٚامٛت 

 

 َغبت حٕفٛف انبشايش انذساعٛت انًفؼهـت بًشحهـت  

 انبكانٕسٕٚط
200 %  

ــشايش      ــٍ انبـ ــت ػـ ــاسٚش انًقذيـ ــبت انخقـ ــذد َٔغـ ػـ

 انذساعٛت انًفؼهت بًشحهت انبكانٕسٕٚط
  % 200حقاسٚش    بُغبت  0

ــت    ــت نًشحهـ ــٛت انًيشٔحـ ــشساث انذساعـ ــذد انًقـ ػـ

 انبكانٕسٕٚط

 ( 78بشَايش انخذسٚظ ) 

 (201بشَايش انخذسٚب ) 

 (78بشَايش األداسة ) 

 

انًقــــشساث انذساعــــٛت نًشحهــــت َغــــبت حٕفــــٛف 

 انبكانٕسٕٚط
200%  

ػـــذد َٔغـــبت انخقـــاسٚش انًقذيـــت ػـــٍ انًقـــشساث 

 انذساعٛت انًيشٔحت نًشحهت انبكانٕسٕٚط
  % نجًٛغ انًقشساث انذساعٛت 200
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 ي حظاث انبٛاٌ ٔيجاالث األَؾيت انؼُافش انًحأس

ػذد انبشايش انذساعٛت انًفؼهت بًشحهـت انذساعـاث   

 انؼهٛا

(  219ػـــذد بـــشايش انذساعـــاث انؼهٛـــا ) 

 صًٛغ انبشايشبشَايش حى حٕفٛف 
 

َغبت حٕفٛف انبشايش انذساعٛت انًفؼهـت بًشحهـت    

 انذساعاث انؼهٛا
200%  

ــشايش      ــٍ انبـ ــت ػـ ــاسٚش انًقذيـ ــبت انخقـ ــذد َٔغـ ػـ

 انذساعٛت انًفؼهت بًشحهت انذساعاث انؼهٛا
200 %  

ــت    ــت نًشحهـ ــٛت انًيشٔحـ ــشساث انذساعـ ــذد انًقـ ػـ

 انذساعاث انؼهٛا
  

انذساعــــٛت نًشحهــــت َغــــبت حٕفــــٛف انًقــــشساث 

 انذساعاث انؼهٛا
200%  

ػـــذد َٔغـــبت انخقـــاسٚش انًقذيـــت ػـــٍ انًقـــشساث 

 انذساعٛت انًيشٔحت نًشحهت انذساعاث انؼهٛا

(  2091ػذد يقشساث انذساعاث انؼهٛـا )  

 يقشس

 

 

ــٛى  - 0 س( حقٛـــــــ

 انًحامش ٔانًقشس

ــش    ــٛى انًحامـــــ ــاث نخقٛـــــ ــذ آنٛـــــ ــم حٕصـــــ ْـــــ

انخحفٛــــض أنٛــــاث  -األعــــهٕ   -ٔانًقشس)انخٕقٛـــج  

 ٔانًغا هت ٔاإلعخفادة(

  اعخبٛاٌ اعخي ع اساء اني  

ــشايش  - 0 د( انبــــــ

انذساعــــــــــــــــــٛت 

انًخخققــت/انجذ

 ٚذة

ػــــــــــذد ٔأعــــــــــًاء انبــــــــــشايش انذساعــــــــــٛت 

انًخخققت/انجذٚذة ٔأصًانٗ اني   انًقٛـذٍٚ  

 بٓا

  ـــــــــــــــــ

ــت /    ــٛت انًخخققـ ــشايش انذساعـ ــٗ انبـ ــذد خشٚجـ ػـ

 انجذٚذة )ركٕس ٔإَاد(
  ـــــــــــــــــ

ػذد ٔأعًاء انجٓاث انًخخققت انًُخذ  يُٓـا  

ــاء ْٛ ــت حــذسٚظ أٔ يخخققــٌٕ نهخــذسٚظ      أػن

 بانبشايش انذساعٛت انًخخققت/انجذٚذة

  ـــــــــــــــــ

ػذد ٔاعًاء انبشايش انًقخش  إمافخٓا )فٗ ىـٕس  

 اإلػذاد(
  ـــــــــــــــــ

ـــ(  - 0 ْــــــــــــــــــ

ــشٔػاث  يؾــــــــــــ

ــٕٚش  انخيـــــــــــــــــ

ــشٔػاث  ٔانًؾـــــــ

اني بٛــــت نــــذػى 

 انخًٛض

ػــذد ٔأعــًاء يؾــشٔػاث انخيــٕٚش ٔانًؾــشٔػاث 

اني بٛت نذػى انخًٛض انخٗ حقهج ػهٛٓا انكهٛـت /  

 انًؼٓذ بانؼاو انجايؼٗ

1027  /1028 

  ـــــــــــــــــ
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 -انبؾشٚت: انًٕاسد  -7

 انؼُافش انًحأس

 يجاالث األَؾيت

 اإلصاصاث انٕصٕبٛت انًؼاسٌٔ ػهٗ سأط انؼًم ي حظاث

 إَاد ركٕس إَاد ركٕس إَاد ركٕس

أ( أػناء  - 7

ْٛ ـــــــــــــت 

انخـــــــذسٚظ  

ــت  ٔانٓٛ ــــــ

 انًؼأَت

  - - - - - - ػانى يًخاص

  - - - - 29 90 األعاحزة انًخفشغٌٕ

  - 9 - 4 1 11 األعاحزة انؼايهٌٕ

  - 0 - 8 - 09 األعاحزة انًغاػذٌٔ

  2 9 - 0 - 00 انًذسعٌٕ

  - - - - - 17 انًذسعٌٕ انًغاػذٌٔ

  - - - - - 20 انًؼٛذٌٔ

7 -  ) 

ــٕادس  انكــــــــ

ــت  اإلداسٚــــــــ

ــت  ٔانفُٛـــــــ

 ٔانؼًال

ــذسصاث   ػــذد انؼــايهٍٛ انًزبخــٍٛ بان

 انخخققٛت
 ـــــ 1 09 47

سػاٚت   3

 اعشة

0+2 

سػاٚت 

 اعشة

 

ػذد انؼـايهٍٛ انًـؤقخٍٛ بانـذسصاث    

 انخخققٛت
    ـــــ ـــــ 1 2

ــذسصاث  ػــذد  انؼــايهٍٛ انًزبخــٍٛ بان

 انًكخبٛت
 ـــــ ـــــ 00 19

سػاٚت  1

 اعشة
2  

ػذد انؼـايهٍٛ انًـؤقخٍٛ بانـذسصاث    

 انًكخبٛت
    ـــــ ـــــ  

 ـــــ ـــــ 9 07 ػذد انؼايهٍٛ انًزبخٍٛ  )انفٍُٛٛ(
سػاٚت 2

 اعشة
2  

  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2 0 ػذد انؼايهٍٛ انًؤقخٍٛ  )انفٍُٛٛ(

ــت    ــذياث انًؼأَـ ــال انخـ ــذد ػًـ ػـ

 انًزبخٍٛ
 ـــــ ـــــ 22 82

اصاصة  1

خافت 

بذٌٔ 

 يشحب

  ـــــ

ــت    ــذياث انًؼأَـ ــال انخـ ــذد ػًـ ػـ

 انًؤقخٍٛ
  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 0 9

ػذد انؼايهٍٛ انحافهٍٛ ػهـٗ دسصـت   

 انًاصغخٛش
  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 0 1

ػهـٗ دسصـت   ػذد انؼايهٍٛ انحافهٍٛ 

 انذكخٕساِ
  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 1

ػذد انؼايهٍٛ انزٍٚ احٛهٕا نهخقاػـذ  

 1028/  1027ػاو 
  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 9 20
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انًــٕاسد انًادٚــت )انًانٛــت ٔانؼُٛبــت( ٔيقــادس دػــى انجايؼــت   -8

ٗ نهبحذ انؼهًٗ بانكهٛت/ انًؼٓذ ٔيقادس األَفا    انبحزٗ انؾخقـ

 نًُغٕبٗ انكهٛت/انًؼٓذ:

 انًحأس
بٛاٌ انقًٛت 

 انًانٛت

بٛاٌ 

انًٕاسد 

 انؼُٛٛت

 ي حظاث اإلصًانٙ

 يٕاسد انكهٛت يٍ انخبشػاث ٔانٓذاٚا

ــش     ــت غٛـ ــاث األْهٛـ ــذَٗ/ انًُظًـ ــغ انًـ ــاًْاث انًجخًـ )يغـ

 انحكٕيٛت(

  ـــــ ـــــ ـــــ

  071400.079 ـــــ 071400.079 يٕاسد انكهٛت يٍ دخم انٕحذاث راث انيابغ انخاؿ

يــٕاسد انكهٛــت يــٍ انًؾــشٔػاث انبحزٛــت انًًٕنــت يــٍ صٓــاث  

 قٕيٛت
  ـــــ ـــــ ـــــ

 يٕاسد انكهٛت يٍ فُذٔ  انخذيت انخؼهًٛٛت

 )انًشحهت انجايؼٛت االٔنٗ(
  229912.90 ـــــ 229912.90

 يٕاسد انكهٛت يٍ فُذٔ  انخذيت انخؼهًٛٛت

 )يشحهت انذساعاث انؼهٛا(
  ـــــ ـــــ ـــــ

  ـــــ ـــــ ـــــ يٕاسد انكهٛت يٍ يقشٔفاث  اني   انٕافذٍٚ

ــت      ــت يــٍ دخــم حُظــٛى األَؾــيت انؼهًٛ اصًــانٗ  يــٕاسد انكهٛ

 )يؤحًشاث/ ٔسػ ػًم/ َذٔاث/ حذسٚب(
 ـــــ ـــــ ـــــ

بؼـذ أعــخبؼاد  

أَؾــــــــــــيت 

انٕحــذاث راث 

ــابغ  انيـــــــــــ

 انخاؿ

  ـــــ ـــــ ـــــ يٍ انًجهت انؼهًٛتيٕاسد انكهٛت يٍ اصًانٗ انذخم 

يــٕاسد انكهٛــت يــٍ اصًــانٗ انــذخم يــٍ نجُــت أخ قٛــاث انبحــذ   

 انؼهًٗ
  ـــــ ـــــ ـــــ

يــٕاسد انكهٛــت يــٍ اصًــانٗ انــذخم يــٍ حغــٕٚ  اَخــاس انبحــٕد   

 انؼهًٛت نهكهٛت
  ـــــ ـــــ ـــــ
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 انًحأس
بٛاٌ انقًٛت 

 انًانٛت

بٛاٌ 

انًٕاسد 

 انؼُٛٛت

 ي حظاث اإلصًانٙ

 إصًانٗ دػى انجايؼت نهبحذ انؼهًٗ بانكهٛت

 أبحاد( 9)بُذ 
  ـــــ ـــــ ـــــ

اصًانٗ قًٛت دػى انجايؼت نًؾـاسكت أػنـاء ْٛ ـت انخـذسٚظ     

 فٗ انًؤحًشاث انذٔنٛت
  70070 ـــــ 70070

اصًانٗ قًٛت دػى انجايؼـت نًؾـاسكت انٓٛ ـت انًؼأَـت فـٗ      

 انًؤحًشاث انذٔنٛت
  ـــــ ـــــ ـــــ

ــاسكت ىـــ   يشحهـــت        ــى انجايؼـــت نًؾـ ــانٗ قًٛـــت دػـ اصًـ

 فٗ انًؤحًشاث انذٔنٛت انبكانٕسٕٚط
  ـــــ ـــــ ـــــ

اصًانٗ قًٛت دػى انجايؼت نهًُح انذساعٛت/ انًٓاو انؼهًٛـت  

 نهٓٛ ت انًؼأَت
  9.717 ـــــ 9.717

اصًانٗ قًٛت دػـى انجايؼـت نهًٓـاو انؼهًٛـت ألػنـاء ْٛ ـت       

 انخذسٚظ
  10.290 ـــــ 10.290

انكهٛـت ألػنـاء    اصًانٗ انجٕا ضانًانٛت انًقذيت يٍ انجايؼت /

 ْٛ ت انخذسٚظ
  ـــــ ـــــ ـــــ

إصًانٙ دػى انجايؼت نهُؾش انؼهًٙ انًخًٛض نًُغٕبٗ انكهٛـت  

 /انًؼٓذ
  ـــــ ـــــ ـــــ

ه 
ؾا
نُ
ٗ ا

ػه
 ٗ
ق
خ
ؾ
 ان
 
فا
الَ
ا

ٗ
ً
ؼه
ان

 

يخٕعو إَفا  انباحذ يٍ أػناء ْٛ ت انخذسٚظ ػهٗ 

 َفقخّ انؾخقٛت ػهٗ األبحاد انؼهًٛت عُٕٚا
  27000 ـــــ 27000

يخٕعو إَفا  ىانـب انذساعـاث انؼهٛـا   ػهـٗ َفقخـّ      

 انؾخقٛت نشعانت انًاصٛغخٛش
  9000 ـــــ 9000

يخٕعو إَفا  ىانـب انذساعـاث انؼهٛـا   ػهـٗ َفقخـّ      

 انؾخقٛت نشعانت انذكخٕساة
  21000 ـــــ 21000

  200000 ـــــ 200000 يٕاسد راحٛت أخش٘ انفُذ 

 



 

Page 25 of 25  ٕ٘1028 – 1027انخقــشٚــش انغــُــ 

 صايؼت االعكُذسٚت - كهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ
 

 :انخشصٍٛسابيت / صًؼٛت  -9

ىبقًا نهقإٌَ سقى  0921بًُاعبت إؽٓاس صًؼٛت خشٚجٙ صايؼت اإلعكُذسٚت ْزا انؼاو ححج سقى 

ٔيٍ أصم انخٕافم يغ  10/0/1027بؾنٌ انجًؼٛاث ٔانًؤعغاث إػخباسًا يٍ حاسٚخ  1001نغُت  84

 سابيت/صًؼٛت انخشٚجٍٛ بكم كهٛت ٔيؼٓذ  

 

 انبٛاٌ انؼُقش

 سابيت / صًؼٛت خشٚجٗ انكهٛتسقى إؽٓاس ٔحاسٚخ  حنعٛظ 
إؽٓاس سابيت خشٚجٙ انخشبٛت انشٚامٛت ححج سقى 

 1001نغُت  84ىبقًا نهقإٌَ سقى  0921

 ػُٕاٌ انًقش -ٔعا م اإلحقال  -إعى س ٛظ انشابيت / انجًؼٛت 
ػًاساث اننباه بيٕعٌٕ  –يحافظت االعكُذسٚت 

 انذٔس األسمٙ  4س ؽقت سقى 10انؼقاس سقى  –

انفؼانٛــاث انخـٗ ؽــاسكج بٓـا انشابيـت / انجًؼٛــت خـ ل انؼــاو     َبـزة ػـٍ   

 1028/  1027انجايؼٗ 

 –إداسة انخذياث االصخًاػٛت ألػناء انشابيت 

انخذياث  –انخذياث انزقافٛت ٔانؼهًٛت ٔانشٚامٛت 

حؼأٌ  –انًُٓٛت نقحت انًجخًغ ٔحًُٛت انبٛ ت 

 انشابيت يغ انجًؼٛاث األْهٛت األخشٖ 

يــت / انجًؼٛـــت ححــج انخنعــٛظ  ٚـــزكش أعــى انؾـــخـ     إرا كاَــج انشاب 

 ٔعا م اإلحقال -ػُٕاٌ انًقش انًؤقج  -انًغ ٕل 
 –ٔحذة انخشٚجٍٛ بكهٛت انخشبٛت انشٚامٛت نهبٍُٛ 

  صايؼت االعكُذسٚت ، انًذٚش انخُفٛز٘ نٓا 

انٓٛكـم  فٗ حانت ٔصٕد ٔحذة أٔ يكخب نًخابؼت حشصـٗ انكهٛـت مـًٍ     02182800888د / ػبذال عؼٛذ 

 -ٔعـا م األحقـال    -ٚـزكش أعـى انؾـخـ انًغـ ٕل      -انخُظًٛٗ نهكهٛت  

 َٛزِ ػٍ األَؾيت

 

  ػًٛذ انكهٛت                                                                                                                          

 أ.د / احًذ عؼذ انذٍٚ يحٕد ػًش


