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 رس ــــهـــالف
 المىضىع                                                                              الصفحت     

 
 1029 يىليىوشرة 

 
 9               أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت

 
  22                      قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:

 
  25قراراث السبدة الىزراء                                                         ثبلثب:

          
  12            قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
  74        قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:

 
    79         محضر اجتمبع مجلس شئىن التعليم والطالة سبدسبً:

 
 54           محضر اجتمبع مجلس شئىن الدراسبث العليب والبحىث :سببعب

 
    74    محضر اجتمبع مجلس شئىن خدمت المجتمع وتىميت البيئت ثبمىب:

 
      تبسعب: قراراث السيد أ.د. رئيس الجبمعت 

   79                         والعبمليه  أوال: شئىن أعضبء هيئت التدريس          
 12                                       الدراسبث العليبطالة شئىن ثبويب:           

 
 1029 أغسطسوشرة 

 
 201               أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت

 
 205                      قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:

 
 209قراراث السبدة الىزراء                                                         ثبلثب:

         
 222            قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
 219        قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:

 

 رس ــــهـــالف
 المىضىع                                                                              الصفحت     

 
 1028 أكتىبروشرة 

 
 9               أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت

 
  22                      قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:

 
  25قراراث السبدة الىزراء                                                         ثبلثب:

          
  21            قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
   49        قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:

 
     69         محضر اجتمبع مجلس شئىن التعليم والطالة سبدسبً:

 
 15           محضر اجتمبع مجلس شئىن الدراسبث العليب والبحىث بعب:سب
 

     88    محضر اجتمبع مجلس شئىن خدمت المجتمع وتىميت البيئت ثبمىب:
 

      تبسعب: قراراث السيد أ.د. رئيس الجبمعت 
   92                            والعبمليهأوال: شئىن أعضبء هيئت التدريس         

  201                                       الدراسبث العليبطالة شئىن ثبويب:           
 

 1028 وىفمبروشرة 
 

 245                أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت
 

  241                       قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:
 

 252قراراث السبدة الىزراء                                                         ثبلثب:
          
 258             قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
   215         قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:
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   242         محضر اجتمبع مجلس شئىن التعليم والطالة سبدسبً:
   

 242           محضر اجتمبع مجلس شئىن الدراسبث العليب والبحىث ب:سببع
 

       242    محضر اجتمبع مجلس شئىن خدمت المجتمع وتىميت البيئت ثبمىب:
 

 تبسعب: قراراث السيد أ.د. رئيس الجبمعت :
                             241                       والعبمليهأعضبء هيئت التدريس  أوال: شئىن        

  212                                  الدراسبث العليبطالة شئىن ثبويب:                
                                      

 1029 سبتمبروشرة 
 

 121                أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت
 

 125                       قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:
 

129      قراراث السبدة الىزراء                                                    ثبلثب:
           
  111                 قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
   154              قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:

 
      191              محضر اجتمبع مجلس شئىن التعليم والطالة سبدسبً:
   
 199           محضر اجتمبع مجلس شئىن الدراسبث العليب والبحىث سببعب:

 
 122    محضر اجتمبع مجلس شئىن خدمت المجتمع وتىميت البيئت ثبمىب:

 
 ت :تبسعب: قراراث السيد أ.د. رئيس الجبمع

      
             124                           والعبمليهشئىن أعضبء هيئت التدريس أوال:          

                                 115                                       الدراسبث العليبطالة شئىن ثبويب:           

 رس ــــهـــالف
 المىضىع                                                                              الصفحت     

 
 1028 أكتىبروشرة 

 
 9               أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت

 
  22                      قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:

 
  25قراراث السبدة الىزراء                                                         ثبلثب:

          
  21            قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
   49        قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:

 
     69         محضر اجتمبع مجلس شئىن التعليم والطالة سبدسبً:

 
 15           محضر اجتمبع مجلس شئىن الدراسبث العليب والبحىث بعب:سب
 

     88    محضر اجتمبع مجلس شئىن خدمت المجتمع وتىميت البيئت ثبمىب:
 

      تبسعب: قراراث السيد أ.د. رئيس الجبمعت 
   92                            والعبمليهأوال: شئىن أعضبء هيئت التدريس         

  201                                       الدراسبث العليبطالة شئىن ثبويب:           
 

 1028 وىفمبروشرة 
 

 245                أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت
 

  241                       قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:
 

 252قراراث السبدة الىزراء                                                         ثبلثب:
          
 258             قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
   215         قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:
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أواًل

قرارات السيد رئيس الجمهورية

ال يـــوجـــد



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يوليو  2019                       مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

10



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يوليو  2019                       مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

11

ثانيًا

قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء
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 لشاس سئ٘ظ هجلظ الْصساء
  9102لغٌح  5792سلن 

 
 سئ٘ظ هجلظ الْصساء

  ع للٔ الذعرْس تعذ اإلطال
  2974لغٌح  34ّللٔ لاًْى ًظام العاهل٘ي تالمطا ع العام الصادس تالماًْى سلن 
  2992لغٌح  102ّللٔ لاًْى ششكاخ لطا ع األلوال العام الصادس تالماًْى سلن 

  1025لغٌح  42ّللٔ لاًْى الخذهح الوذً٘ح الصادس تالماًْى سلن 
تشىىىىألى األل٘ىىىىاد  1024لغىىىىٌح  2292ّللىىىىٔ لىىىىشاس سئىىىى٘ظ هجلىىىىظ الىىىىْصساء سلىىىىن 

ّالوٌاعىىثاخ الشعىىو٘ح الرىىٖ ذعطىىز رِ٘ىىا ّصاساخ ّهصىىالل الاتْهىىح ّالِ٘ ىىاخ العاهىىح 
 ّّحذاخ اإلداسج الوال٘ح 

 لــــــشس:
 )الوادج األّلٔ(

 
أجاصج سعو٘ح هذرْلح األجش رىٖ  1029لام  ْٗلْ٘ هي12الوْارك  الصالشاءٗتْى ْٗم 

خ العاهىىح ّّحىىذاخ اإلداسج الوال٘ىىح ّشىىشكاخ الىىْصاساخ ّالوصىىالل الاتْه٘ىىح ّالِ٘ ىىا
 .ْٗلْ٘ 12، ّرلك توٌاعثح ركشٓ شْسج المطا ع العام ّلطا ع األلوال العام 

 
 )الوادج الصاً٘ح(

 
 ٌٗشش ُزا المشاس رٖ الجشٗذج الشعو٘ح.

 
 ُـ 2330عٌح  رٕ المعذج 23صذس تشئاعح هجلظ الْصساء رٖ 

 م(.1029عٌح  ْٗلْ٘ 27ارك )الوْ                                    
 
 

 سئ٘ظ هجلظ الْصساء
 الذكرْس / هصطفٔ هذتْلٖ
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 لشاس سئ٘ظ هجلظ الْصساء
 1029لغٌح  2422سلن 

 ترعذٗز تعض أحتام الالئاح الرٌف٘زٗح 
 لماًْى ذٌظ٘ن الجاهعاخ

 سئ٘ظ هجلظ الْصساء
 تعذ اإلطال ع للٔ الذعرْس 

 ّذعذٗالذَ  2971لغٌح  39لماًْى سلن ّللٔ لاًْى ذٌظ٘ن الجاهعاخ الصادس تا
ّللٔ الالئاح الرٌف٘زٗح لماًْى ذٌظ٘ن الجاهعاخ الصادسج تمشاس سئ٘ظ الجوِْسٗىح سلىن 

 ّذعذٗالذِا  2974لغٌح  409
ترفىىىْٗض سئىىى٘ظ هجلىىىظ  1024لغىىىٌح  179ّللىىىٔ لىىىشاس سئىىى٘ظ الجوِْسٗىىىح سلىىىن 

 الْصساء رٖ تعض االخرصاصاخ  
 اهعاخ ّللٔ هْارمح الوجلظ األللٔ للج

 ّتٌاًء للٔ ها لشضَ ّصٗش الرعل٘ن العالٖ ّالثاس العلوٖ 
 ّتعذ هْارمح هجلظ الْصساء 

 لـــــــــــشس:
 )الوادج األّلٔ(

( هي الالئاح الرٌف٘زٗىح 2ذضاف إلٔ كل٘اخ الثٌذ أّالً )جاهعح الماُشج(، الْاسد تالوادج )
 ا تعذ:لماًْى ذٌظ٘ن الجاهعاخ الوشاس إلِ٘ا التل٘ح الوْضاح ر٘و

 أّالً ـ جاهعح الماُشج:
 ـ كل٘ح الذساعاخ العل٘ا للٌاًْ ذتٌْلْجٖ.15
 

 )الوادج الصاً٘ح(
( ذاىىد لٌىىْاى )كل٘ىىح الذساعىىاخ العل٘ىىا 221)هتىىشساً  134ذضىىاف هىىادج جذٗىىذج تىىشلن 

للٌاًْ ذتٌْلْجٖ( إلىٔ الالئاىح الرٌف٘زٗىح لمىاًْى ذٌظى٘ن الجاهعىاخ الوشىاس إلِ٘ىا ًصىِا 
 اٙذٖ:

 عاخ العل٘ا للٌاًْذتٌْلْجٖ تجاهعح الماُشجكل٘ح الذسا
( ـ ٗوٌل هجلظ جاهعح المىاُشج تٌىاًء للىٔ طلىة هجلىظ كل٘ىح 221)هتشساً  134هادج 

 الذساعاخ العل٘ا للٌاًْذتٌْلْجٖ الذسجاخ العلو٘ح ّالذتلْهاخ اٙذ٘ح:
 دتلْم الٌاًْذتٌْلْجٖ رٖ أحذ الرخصصاخ الوثٌ٘ح رٖ الالئاح الذاخل٘ح. -2
 ح هٌِ٘ح رٖ الٌاًْذتٌْلْجٖ.دتلْه -1
دسجح هاجغر٘ش العلْم رٖ الٌاًْذتٌْلْجٖ رٖ أحذ الرخصصاخ الوثٌ٘ح رٖ الالئاىح  -2

 الذاخل٘ح.
 (الصالصح)الوادج 

 ٌٗشش ُزا المشاس رٖ الجشٗذج الشعو٘ح، ّٗعوز تَ هي الْ٘م الرالٖ لراسٗخ ًششٍ.
 ُـ.2330رٕ المعذج عٌح  15صذس تشئاعح هجلظ الْصساء رٖ 

 م.1029ْٗلْ٘ عٌح  19الوْارك 
 سئ٘ظ هجلظ الْصساء
 الذكرْس/ هصطفٔ كوال هذتْلٖ
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 لشاس سئ٘ظ هجلظ الْصساء
 1029لغٌح  2422سلن 

 ترعذٗز تعض أحتام الالئاح الرٌف٘زٗح 
 لماًْى ذٌظ٘ن الجاهعاخ

 سئ٘ظ هجلظ الْصساء
 تعذ اإلطال ع للٔ الذعرْس 

 ّذعذٗالذَ  2971لغٌح  39لماًْى سلن ّللٔ لاًْى ذٌظ٘ن الجاهعاخ الصادس تا
ّللٔ الالئاح الرٌف٘زٗح لماًْى ذٌظ٘ن الجاهعاخ الصادسج تمشاس سئ٘ظ الجوِْسٗىح سلىن 

 ّذعذٗالذِا  2974لغٌح  409
ترفىىىْٗض سئىىى٘ظ هجلىىىظ  1024لغىىىٌح  179ّللىىىٔ لىىىشاس سئىىى٘ظ الجوِْسٗىىىح سلىىىن 

 الْصساء رٖ تعض االخرصاصاخ  
 اهعاخ ّللٔ هْارمح الوجلظ األللٔ للج

 ّتٌاًء للٔ ها لشضَ ّصٗش الرعل٘ن العالٖ ّالثاس العلوٖ 
 ّتعذ هْارمح هجلظ الْصساء 

 لـــــــــــشس:
 )الوادج األّلٔ(

( هي الالئاح الرٌف٘زٗىح 2ذضاف إلٔ كل٘اخ الثٌذ أّالً )جاهعح الماُشج(، الْاسد تالوادج )
 ا تعذ:لماًْى ذٌظ٘ن الجاهعاخ الوشاس إلِ٘ا التل٘ح الوْضاح ر٘و

 أّالً ـ جاهعح الماُشج:
 ـ كل٘ح الذساعاخ العل٘ا للٌاًْ ذتٌْلْجٖ.15
 

 )الوادج الصاً٘ح(
( ذاىىد لٌىىْاى )كل٘ىىح الذساعىىاخ العل٘ىىا 221)هتىىشساً  134ذضىىاف هىىادج جذٗىىذج تىىشلن 

للٌاًْ ذتٌْلْجٖ( إلىٔ الالئاىح الرٌف٘زٗىح لمىاًْى ذٌظى٘ن الجاهعىاخ الوشىاس إلِ٘ىا ًصىِا 
 اٙذٖ:

 عاخ العل٘ا للٌاًْذتٌْلْجٖ تجاهعح الماُشجكل٘ح الذسا
( ـ ٗوٌل هجلظ جاهعح المىاُشج تٌىاًء للىٔ طلىة هجلىظ كل٘ىح 221)هتشساً  134هادج 

 الذساعاخ العل٘ا للٌاًْذتٌْلْجٖ الذسجاخ العلو٘ح ّالذتلْهاخ اٙذ٘ح:
 دتلْم الٌاًْذتٌْلْجٖ رٖ أحذ الرخصصاخ الوثٌ٘ح رٖ الالئاح الذاخل٘ح. -2
 ح هٌِ٘ح رٖ الٌاًْذتٌْلْجٖ.دتلْه -1
دسجح هاجغر٘ش العلْم رٖ الٌاًْذتٌْلْجٖ رٖ أحذ الرخصصاخ الوثٌ٘ح رٖ الالئاىح  -2

 الذاخل٘ح.
 (الصالصح)الوادج 

 ٌٗشش ُزا المشاس رٖ الجشٗذج الشعو٘ح، ّٗعوز تَ هي الْ٘م الرالٖ لراسٗخ ًششٍ.
 ُـ.2330رٕ المعذج عٌح  15صذس تشئاعح هجلظ الْصساء رٖ 

 م.1029ْٗلْ٘ عٌح  19الوْارك 
 سئ٘ظ هجلظ الْصساء
 الذكرْس/ هصطفٔ كوال هذتْلٖ

 

ثالثــــًا

قــرارات الســادة الــــوزراء
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 ّصاسج الوال٘ح
 1029لغٌح  317لشاس سلن 

 هح الوذً٘حتشألى لْالذ صشف العالّج الذّسٗح للوخاطث٘ي تماًْى الخذ
 1025لغٌح  42الصادس تالماًْى سلن 

 ّالعالّج الخاصح لغ٘ش الوخاطث٘ي تماًْى الخذهح الوذً٘ح
 ّالاارض الشِشٕ للوْظف٘ي ّالعاهل٘ي تالذّلح 

 1029لغٌح  75الومشسج تالماًْى سلن 
 

 ّصٗش الوال٘ح
  1025لغٌح  42تعذ اإلطال ع للٔ لاًْى الخذهح الوذً٘ح الصادس تالماًْى سلن 

ترمشٗىىىىش حىىىىذ أدًىىىىٔ للعىىىىالّج الذّسٗىىىىح  1029لغىىىىٌح  75ّللىىىٔ المىىىىاًْى سلىىىىن 
ّهىٌل  1025لغٌح  42للوخاطث٘ي تماًْى الخذهح الوذً٘ح الصادس تالماًْى سلن 

لالّج خاصح لغ٘ش الوخاطث٘ي تماًْى الخذهح الوذً٘ح ّذمشٗش ر ح هال٘ح همطْلىح 
المطىا ع العىام ّلطىىا ع  للعىاهل٘ي تالذّلىح ّترمشٗىش هٌاىح خاصىح للعىاهل٘ي تشىشكاخ

 األلوال العام 
 تشألى صٗادج الوعاشاخ  1029لغٌح  73ّللٔ الماًْى سلن 

 ّتٌاًء للٔ ها لشضَ سئ٘ظ لطا ع الوْاصًح العاهح للذّلح 
 لــــــــــشس:

 )الوادج األّلٔ(
ذاغىىة العىىالّج الذّسٗىىح للوىىْظف٘ي الوخىىاطث٘ي تألحتىىام لىىاًْى الخذهىىح الوذً٘ىىح 

%( هىىي األجىىش الىىْظ٘فٖ، 7تٌغىىثح ) 2/7/1029امح رىىٖ الوشىىاس إل٘ىىَ، الوغىىر
( جٌِ٘اً شِشٗاً ّتذّى حذ ألصىٔ، ّذعىذ ُىزٍ العىالّج جىضءاً 74ّرلك تاذ أدًٔ )

، ّٗىرن الخصىن 2/7/1029هي األجىش الىْظ٘فٖ للوْظىو، ّذضىن إل٘ىَ تىذءاً هىي 
ـى الْظىائو الذائوىح تالوجوْلىح األّلىٔ 2ـى األجىش الىْظ٘فٖ تثٌىذ 4تِا للٔ ًىْ ع 

 س ّالثذالخ الٌمذٗح ّالعٌ٘٘ح توْاصًح كز جِح.األجْ
 

 )الوادج الصاً٘ح(
 75ذوىىٌل العىىالّج الخاصىىح الشىىِشٗح الومىىشسج تالوىىادج الصاً٘ىىح هىىي المىىاًْى سلىىن 

للعىىىاهل٘ي تالجِىىىاص اإلداسٕ  2/7/1029الوشىىىاس إل٘ىىىَ تىىىذءاً هىىىي  1029لغىىىٌح 
للذّلىىح ّّحىىذاخ اإلداسج الوال٘ىىح ّالِ٘ ىىاخ العاهىىح، الىىذائو٘ي ّالوىى لر٘ي توتارىىألج 
شاهلح، ّرّٕ الوٌاصة العاهح ّالشتظ الصاتد داخز جوِْسٗح هصش العشت٘ىح هىي 
غ٘ىىش الوخىىاطث٘ي تألحتىىام لىىاًْى الخذهىىح الوذً٘ىىح الوشىىاس إل٘ىىَ، ّكىىزلك العىىاهل٘ي 

 ذٌظن ش ْى ذْظ٘فِن لْاً٘ي أّ لْائل خاصح.تالذّلح الزٗي 
 

 )الوادج الصالصح(
لغىىٌح  75ذاغىىة العىىالّج الخاصىىح الومىىشسج تالوىىادج الصاً٘ىىح هىىي المىىاًْى سلىىن 

%( هي األجش األعاعٖ أّ ها ٗماتلَ رٖ الوتارألج 20الوشاس إلَ٘ تٌغثح ) 1029
تعىىذ ُىىزا أّ لٌىىذ الرع٘ىى٘ي تالٌغىىثح لوىىي ٗعىى٘ي  20/5/1029الشىىاهلح للعاهىىز رىىٖ 
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 هح الوذً٘حتشألى لْالذ صشف العالّج الذّسٗح للوخاطث٘ي تماًْى الخذ
 1025لغٌح  42الصادس تالماًْى سلن 

 ّالعالّج الخاصح لغ٘ش الوخاطث٘ي تماًْى الخذهح الوذً٘ح
 ّالاارض الشِشٕ للوْظف٘ي ّالعاهل٘ي تالذّلح 
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  1025لغٌح  42تعذ اإلطال ع للٔ لاًْى الخذهح الوذً٘ح الصادس تالماًْى سلن 

ترمشٗىىىىش حىىىىذ أدًىىىىٔ للعىىىىالّج الذّسٗىىىىح  1029لغىىىىٌح  75ّللىىىٔ المىىىىاًْى سلىىىىن 
ّهىٌل  1025لغٌح  42للوخاطث٘ي تماًْى الخذهح الوذً٘ح الصادس تالماًْى سلن 

لالّج خاصح لغ٘ش الوخاطث٘ي تماًْى الخذهح الوذً٘ح ّذمشٗش ر ح هال٘ح همطْلىح 
المطىا ع العىام ّلطىىا ع  للعىاهل٘ي تالذّلىح ّترمشٗىش هٌاىح خاصىح للعىاهل٘ي تشىشكاخ

 األلوال العام 
 تشألى صٗادج الوعاشاخ  1029لغٌح  73ّللٔ الماًْى سلن 

 ّتٌاًء للٔ ها لشضَ سئ٘ظ لطا ع الوْاصًح العاهح للذّلح 
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ذاغىىة العىىالّج الذّسٗىىح للوىىْظف٘ي الوخىىاطث٘ي تألحتىىام لىىاًْى الخذهىىح الوذً٘ىىح 

%( هىىي األجىىش الىىْظ٘فٖ، 7تٌغىىثح ) 2/7/1029امح رىىٖ الوشىىاس إل٘ىىَ، الوغىىر
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( جٌِ٘اً شِشٗاً ّتذّى 74الراسٗخ هي العاهل٘ي الوغرام٘ي لِا، ّرلك تاذ أدًٔ )
حذ ألصٔ، ّذعذ ُزٍ العالّج جضءاً هي األجىش األعاعىٖ للعاهىز ّذضىن إل٘ىَ تىذءاً 

 -2ـىى الوشذثىىاخ األعاعىى٘ح تثٌىىذ 2، ّٗىىرن الخصىىن تِىىا للىىٔ ًىىْ ع 2/7/1029هىىي 
ْس ّالثىذالخ الٌمذٗىح ّالعٌ٘٘ىح توْاصًىح الْظائو الذائوح تالوجوْلح األّلىٔ األجى

 كز جِح.
 )الوادج الشاتعح(

ٗوٌل الوْظفْى الوخاطثْى تألحتام لاًْى الخذهح الوذً٘ىح  2/7/1029تذءاً هي 
 ً شىِشٗاً تف ىح هال٘ىح همطْلىح  الوشاس إلَ٘، ّالعىاهلْى غ٘ىش الوخىاطث٘ي تىَ حىارضا

ذ ُىزا الرىاسٗخ، ّٗعىذ جٌِ٘اً، ّٗغرف٘ذ هي ُزا الاارض هىي ٗعى٘ي تعى 240همذاسُا 
ُزا الاارض جىضءاً هىي األجىْس الوتولىح/ األجىْس الورغ٘ىشج، ّٗىرن الخصىن تىَ للىٔ 

ـى الوتارى خ تالوجوْلىح األجىْس ّالثىذالخ الٌمذٗىح 2ـ حارض إضارٖ تثٌىذ  14ًْ ع 
 ّالعٌ٘٘ح توْاصًح كز جِح ّالزٕ ذن اعراذاشَ تتز هٌِا.

 
 )الوادج الخاهغح(

لغىىٌح  75ّ الاىىارض الشىىِشٕ الومىىشس تالمىىاًْى سلىىن ال ذصىىشف العىىالّج الخاصىىح أ
 الوشاس إلَ٘ لتز هي : 1029

ّرلىك ر٘وىا لىذا الىزٗي ـ العىاهل٘ي الوغىرام٘ي لِىا الىزٗي ٗعولىْى رىٖ الخىاسض ، 2
 ٗعرثش لولِن تالخاسض اهرذادا لعولِن األصلٖ تالذاخز.

 ـ العاهل٘ي الوعاسٗي للعوز تالخاسض.1
 ز رٖ إجاصاخ خاصح تذّى هشذة.ـ العاهل٘ي الوْجْدٗي تالذاخ2
الوْجىىْدٗي تالخىىاسض رىىٖ ـىى هىىي ال ٗرماضىىٔ هشذثىىَ رىىٖ الىىذاخز هىىي العىىاهل٘ي 3

أجاصاخ خاصح أّ أجاصاخ أّ هٌل دساع٘ح أّ تعصاخ، ّرلك طْال هذج األجىاصج أّ 
 الوٌاح أّ الثعصح.

ّذصشف ُزٍ العالّج أّ الاارض للوغرام٘ي لِا لٌذ العْدج هي العوز رٖ الخاسض 
اإللاسج أّ األجاصج أّ الوٌاح أّ الثعصح، ّرلك تىذءاً هىي ذىاسٗخ ذغىلوِن العوىز  أّ

للٔ أعاط األجش األعاعىٖ الوغىراك لِىن رىٖ  الخاصحالعالّج تالذاخز ّذاغة 
20/5/1029. 

 (الغادعح)الوادج 
رٖ حالىح الجوىب تى٘ي الوعىاػ ّدخىز هىي العوىز للعىاهل٘ي الوٌصىْي للىِ٘ن رىٖ 

الوشىىاس إل٘ىىَ، ٗتىىْى صىىشف  1029لغىىٌح  75ًْى سلىىن الوىىادج الشاتعىىح هىىي المىىا
للوعاشىاخ تالمىاًْى العالّج الخاصح الومشسج تِزا الماًْى ّالضٗىادج الرىٖ ذمىشسخ 

 الوشاس إلَ٘ ّرماً للضْاتظ اٙذ٘ح: 1029لغٌح  73سلن 
أّالً: إرا كاى العاهز هغراماً لوعاػ لي ًفغَ ّٗمز عٌَ لي الغر٘ي ذصشف لىَ 

ْرش شىىشّط اعىىرامالِا، ّللىىٔ جِىىح لولىىَ أى ذخطىىش جِىىح العىىالّج الخاصىىح ترىى
صشف الوعىاػ تىزلك، رى را كاًىد ُىزٍ العىالّج ألىز هىي الضٗىادج رىٖ الوعىاػ صٗىذ 
الوعاػ تومذاس الفشق تٌِ٘وا، أها إى كاًىد العىالّج ذغىإّ الضٗىادج رىٖ الوعىاػ 

 أّ ذضٗذ لٌِا رال ذصشف لَ الضٗادج رٖ الوعاػ.
اماً لوعىىاػ لىىي ًفغىىَ ّتلىىت عىىي الغىىر٘ي أّ جاّصُىىا شاً٘ىىاً: إرا كىىاى العاهىىز هغىىر

ذصشف لَ الضٗادج رٖ الوعاػ، ر را كاًىد ُىزٍ الضٗىادج ألىز هىي العىالّج الخاصىح 

أدٓ إلَ٘ الفشق تٌِ٘وا هي الجِح الرٖ ٗعوز تِا تعىذ الاصىْل للىٔ ت٘ىاى سعىوٖ 
 هي الجِح المائوح تصشف الوعاػ تم٘وح الضٗادج الوغرامح لَ.

لوعىىاػ لىىي الغ٘ىىش ٗاىىك لىىَ الجوىىب تىى٘ي العىىالّج العاهىىز هغىىراماً  شالصىىاً: إرا كىىاى
الخاصح ّالضٗادج رٖ الوعاػ توشالىاج أحتىام لىاًْى الرىأله٘ي االجروىالٖ الصىادس 

، ّلىىاًْى الرمالىىذ ّالرىىأله٘ي ّالوعاشىىاخ للمىىْاخ 2974لغىىٌح  79تالمىىاًْى سلىىن 
 ، ّتاغة األحْال.2974لغٌح  90الوغلاح الصادس تالماًْى سلن 

 
 (الغاتعحوادج )ال

ٗخصىن تىالعالّج الخاصىح ّالاىارض الشىِشٕ للعىاهل٘ي الوى لر٘ي الوغىرام٘ي لِوىا 
 للٔ االلرواداخ الرٖ ٗخصن للِ٘ا تألجْسُن.

ّللٔ جو٘ب الجِاخ الذاخلح رٖ الوْاصًح العاهح للذّلح هْاراج ّصاسج الوال٘ح رٖ 
رعضٗض الثاب توْلو الصشف الفعلٖ ّاحر٘اجاذِا ل 1010هْلذ غاٗرَ آخش ٌٗاٗش 

األّل )) األجىىْس ّذعْٗضىىاخ العىىاهل٘ي(( تعىىذ اعىىرٌفاد ّرىىْسٍ رىىٖ حىىذّد هىىا ال 
 ٗجاّص ل٘وح العالّج الخاصح ّالاارض الشِشٕ الوشاس إلِ٘وا.

 
 (الصاهٌح)الوادج 

تالٌغىىثح للعىىاهل٘ي تالِ٘ ىىاخ االلرصىىادٗح ر٘ىىرن الخصىىن تم٘وىىح العىىالّج، ّالاىىارض 
رى خ(( للىٔ الروىاداخ الوجوْلىح الصاً٘ىح ـ ـى هتا4اإلضارٖ )) الوغىراذز تٌىْ ع 

 األجْس توْاصًح كز ُ٘ ح.
 (الراععح)الوادج 
 ٌٗشش ُزا المشاس رٖ الْلائب الوصشٗح.

 .1/7/1029صذس رٖ 
 ّصٗش الوال٘ح
 د. دمحم هع٘ظ
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( جٌِ٘اً شِشٗاً ّتذّى 74الراسٗخ هي العاهل٘ي الوغرام٘ي لِا، ّرلك تاذ أدًٔ )
حذ ألصٔ، ّذعذ ُزٍ العالّج جضءاً هي األجىش األعاعىٖ للعاهىز ّذضىن إل٘ىَ تىذءاً 

 -2ـىى الوشذثىىاخ األعاعىى٘ح تثٌىىذ 2، ّٗىىرن الخصىىن تِىىا للىىٔ ًىىْ ع 2/7/1029هىىي 
ْس ّالثىذالخ الٌمذٗىح ّالعٌ٘٘ىح توْاصًىح الْظائو الذائوح تالوجوْلح األّلىٔ األجى

 كز جِح.
 )الوادج الشاتعح(

ٗوٌل الوْظفْى الوخاطثْى تألحتام لاًْى الخذهح الوذً٘ىح  2/7/1029تذءاً هي 
 ً شىِشٗاً تف ىح هال٘ىح همطْلىح  الوشاس إلَ٘، ّالعىاهلْى غ٘ىش الوخىاطث٘ي تىَ حىارضا

ذ ُىزا الرىاسٗخ، ّٗعىذ جٌِ٘اً، ّٗغرف٘ذ هي ُزا الاارض هىي ٗعى٘ي تعى 240همذاسُا 
ُزا الاارض جىضءاً هىي األجىْس الوتولىح/ األجىْس الورغ٘ىشج، ّٗىرن الخصىن تىَ للىٔ 

ـى الوتارى خ تالوجوْلىح األجىْس ّالثىذالخ الٌمذٗىح 2ـ حارض إضارٖ تثٌىذ  14ًْ ع 
 ّالعٌ٘٘ح توْاصًح كز جِح ّالزٕ ذن اعراذاشَ تتز هٌِا.

 
 )الوادج الخاهغح(

لغىىٌح  75ّ الاىىارض الشىىِشٕ الومىىشس تالمىىاًْى سلىىن ال ذصىىشف العىىالّج الخاصىىح أ
 الوشاس إلَ٘ لتز هي : 1029

ّرلىك ر٘وىا لىذا الىزٗي ـ العىاهل٘ي الوغىرام٘ي لِىا الىزٗي ٗعولىْى رىٖ الخىاسض ، 2
 ٗعرثش لولِن تالخاسض اهرذادا لعولِن األصلٖ تالذاخز.

 ـ العاهل٘ي الوعاسٗي للعوز تالخاسض.1
 ز رٖ إجاصاخ خاصح تذّى هشذة.ـ العاهل٘ي الوْجْدٗي تالذاخ2
الوْجىىْدٗي تالخىىاسض رىىٖ ـىى هىىي ال ٗرماضىىٔ هشذثىىَ رىىٖ الىىذاخز هىىي العىىاهل٘ي 3

أجاصاخ خاصح أّ أجاصاخ أّ هٌل دساع٘ح أّ تعصاخ، ّرلك طْال هذج األجىاصج أّ 
 الوٌاح أّ الثعصح.

ّذصشف ُزٍ العالّج أّ الاارض للوغرام٘ي لِا لٌذ العْدج هي العوز رٖ الخاسض 
اإللاسج أّ األجاصج أّ الوٌاح أّ الثعصح، ّرلك تىذءاً هىي ذىاسٗخ ذغىلوِن العوىز  أّ

للٔ أعاط األجش األعاعىٖ الوغىراك لِىن رىٖ  الخاصحالعالّج تالذاخز ّذاغة 
20/5/1029. 

 (الغادعح)الوادج 
رٖ حالىح الجوىب تى٘ي الوعىاػ ّدخىز هىي العوىز للعىاهل٘ي الوٌصىْي للىِ٘ن رىٖ 

الوشىىاس إل٘ىىَ، ٗتىىْى صىىشف  1029لغىىٌح  75ًْى سلىىن الوىىادج الشاتعىىح هىىي المىىا
للوعاشىاخ تالمىاًْى العالّج الخاصح الومشسج تِزا الماًْى ّالضٗىادج الرىٖ ذمىشسخ 

 الوشاس إلَ٘ ّرماً للضْاتظ اٙذ٘ح: 1029لغٌح  73سلن 
أّالً: إرا كاى العاهز هغراماً لوعاػ لي ًفغَ ّٗمز عٌَ لي الغر٘ي ذصشف لىَ 

ْرش شىىشّط اعىىرامالِا، ّللىىٔ جِىىح لولىىَ أى ذخطىىش جِىىح العىىالّج الخاصىىح ترىى
صشف الوعىاػ تىزلك، رى را كاًىد ُىزٍ العىالّج ألىز هىي الضٗىادج رىٖ الوعىاػ صٗىذ 
الوعاػ تومذاس الفشق تٌِ٘وا، أها إى كاًىد العىالّج ذغىإّ الضٗىادج رىٖ الوعىاػ 

 أّ ذضٗذ لٌِا رال ذصشف لَ الضٗادج رٖ الوعاػ.
اماً لوعىىاػ لىىي ًفغىىَ ّتلىىت عىىي الغىىر٘ي أّ جاّصُىىا شاً٘ىىاً: إرا كىىاى العاهىىز هغىىر

ذصشف لَ الضٗادج رٖ الوعاػ، ر را كاًىد ُىزٍ الضٗىادج ألىز هىي العىالّج الخاصىح 

أدٓ إلَ٘ الفشق تٌِ٘وا هي الجِح الرٖ ٗعوز تِا تعىذ الاصىْل للىٔ ت٘ىاى سعىوٖ 
 هي الجِح المائوح تصشف الوعاػ تم٘وح الضٗادج الوغرامح لَ.

لوعىىاػ لىىي الغ٘ىىش ٗاىىك لىىَ الجوىىب تىى٘ي العىىالّج العاهىىز هغىىراماً  شالصىىاً: إرا كىىاى
الخاصح ّالضٗادج رٖ الوعاػ توشالىاج أحتىام لىاًْى الرىأله٘ي االجروىالٖ الصىادس 

، ّلىىاًْى الرمالىىذ ّالرىىأله٘ي ّالوعاشىىاخ للمىىْاخ 2974لغىىٌح  79تالمىىاًْى سلىىن 
 ، ّتاغة األحْال.2974لغٌح  90الوغلاح الصادس تالماًْى سلن 

 
 (الغاتعحوادج )ال

ٗخصىن تىالعالّج الخاصىح ّالاىارض الشىِشٕ للعىاهل٘ي الوى لر٘ي الوغىرام٘ي لِوىا 
 للٔ االلرواداخ الرٖ ٗخصن للِ٘ا تألجْسُن.

ّللٔ جو٘ب الجِاخ الذاخلح رٖ الوْاصًح العاهح للذّلح هْاراج ّصاسج الوال٘ح رٖ 
رعضٗض الثاب توْلو الصشف الفعلٖ ّاحر٘اجاذِا ل 1010هْلذ غاٗرَ آخش ٌٗاٗش 

األّل )) األجىىْس ّذعْٗضىىاخ العىىاهل٘ي(( تعىىذ اعىىرٌفاد ّرىىْسٍ رىىٖ حىىذّد هىىا ال 
 ٗجاّص ل٘وح العالّج الخاصح ّالاارض الشِشٕ الوشاس إلِ٘وا.

 
 (الصاهٌح)الوادج 

تالٌغىىثح للعىىاهل٘ي تالِ٘ ىىاخ االلرصىىادٗح ر٘ىىرن الخصىىن تم٘وىىح العىىالّج، ّالاىىارض 
رى خ(( للىٔ الروىاداخ الوجوْلىح الصاً٘ىح ـ ـى هتا4اإلضارٖ )) الوغىراذز تٌىْ ع 

 األجْس توْاصًح كز ُ٘ ح.
 (الراععح)الوادج 
 ٌٗشش ُزا المشاس رٖ الْلائب الوصشٗح.

 .1/7/1029صذس رٖ 
 ّصٗش الوال٘ح
 د. دمحم هع٘ظ
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رابعـــــًا

قرارات المجلس األعلى للجامعات
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 لسازاخ
 الوعلط األعلٔ للعاهعاخ

 م21/7/1029( ترازٗخ 090العلعح زلن )
 
( الرصدٗك علٔ هؽعرس اظروراا الوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ العلعرح زلرن 2)

 .11/0/1029( ترازٗخ 019)
المساز

( 019) لوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ العلعرح زلرنالوصادلح علٔ هؽعس اظروراا ا
 .11/0/1029ترازٗخ 

 
 اإلظساءاخ الرٌف٘رٗح لوثادزج ؼ٘اج كسٗوح.( 1)

المساز
اإلظساءاخ الرٌف٘رٗرررح لوثرررادزج ؼ٘ررراج كسٗورررح  هررر   ؼالرررح ترررأؼررر٘ػ الوعلرررط علورررا  

الوْظررْا  لررٔ العاهعرراخ لم٘ررام كررن ظاهعررح ترٌف٘ررر اإلظررساءاخ الرٌف٘رٗررح الوسـمررح 
 ؼ٘اج كسٗوح.لوثادزج 

 
( كراب الع٘د األظراذ الدكرْز/ ّشٗس الرعل٘ن العالٖ ّالثؽرس العلورٖ تشر ى 3)

تعررط الوْظررْعاخ الورعلمررح تعرررب الفررنب الْاـرردٗي هرري دّ  العررالن 
 للمثْ  تالعاهعاخ الوصسٗح.

المساز
أؼ٘ػ الوعلط علوا  تكراب العر٘د األظرراذ الردكرْز/ ّشٗرس الرعلر٘ن العرالٖ ّالثؽرس 

تش ى تعط الوْظْعاخ الورعلمح تعرب الفنب الْاـدٗي هي دّ  العرالن العلوٖ 
 للمثْ  تالعاهعاخ الوصسٗح ّالورعوٌح ها ٗلٖ:

ـ٘ورررا ٗإرررء  عفررراء غرررنب ظرررٌح الهر٘ررراش تكل٘ررراخ الفرررة هررري الوصرررسّـاخ  -2
 831  2970لعرٌح  909الدزاظ٘ح الومسزج ـإًَ غثما  للمسازاخ الْشازٗح أزلام 

ّؼ٘ررس أى ظررٌح الررردزٗة اإلظثررازٕ )الهر٘رراش(  2997لعررٌح  98 2971لعررٌح 
الوم٘رردٗي علررٔ هٌؽررح دزاظرر٘ح ٗرررن  ذعرثررس هكولررح للدزاظررح الفث٘ررح ـررإى الفررنب

توْظثِررا  عفررامُن هرري ظررداد السظررْم ّالوصررسّـاخ الدزاظرر٘ح الومررسزج علررٔ 
هعاهلرِن خن  ظٌح الهر٘اش علرٔ الفنب الْاـدٗي غْا  ـرسج الدزاظح  ّٗعروس 

علَ٘ أشٌراء الدزاظرح ـرٖ العرٌْاخ العراتمح  كررل  غالرة دّلرح العرْداى  ها كاًْا
% هي الوصسّـاخ الدزاظر٘ح أظرْج تورا كراى عل٘رَ أشٌراء الدزاظرح ـرٖ 20ٗعدد 

 العٌْاخ العاتمح.
ظسّزج اللرصام تعدم ذؽصر٘ن إٔ زظرْم  ظراـ٘ح تإرنؾ هرا ذرن ـسظرَ علرٔ  -1

خ الرعل٘و٘ح النشهح للدزاظرح الفنب الْاـدٗي هي هصسّـاخ شاهلح لكاـح الإدها
 .29/1/1027غثما  لمساز الوعلط األعلٔ للعاهعاخ الصادز تعلعرَ ترازٗخ 

ظررسّزج  لرررصام  دازاخ الْاـرردٗي تالعاهعرراخ الوصررسٗح ترٌف٘ررر لْاعررد لثررْ   -3
الفنب الْاـدٗي الوعرودج هي لثن الوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ للوسؼلرح العاهع٘رح 
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 لسازاخ
 الوعلط األعلٔ للعاهعاخ

 م21/7/1029( ترازٗخ 090العلعح زلن )
 
( الرصدٗك علٔ هؽعرس اظروراا الوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ العلعرح زلرن 2)

 .11/0/1029( ترازٗخ 019)
المساز

( 019) لوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ العلعرح زلرنالوصادلح علٔ هؽعس اظروراا ا
 .11/0/1029ترازٗخ 

 
 اإلظساءاخ الرٌف٘رٗح لوثادزج ؼ٘اج كسٗوح.( 1)

المساز
اإلظساءاخ الرٌف٘رٗرررح لوثرررادزج ؼ٘ررراج كسٗورررح  هررر   ؼالرررح ترررأؼررر٘ػ الوعلرررط علورررا  

الوْظررْا  لررٔ العاهعرراخ لم٘ررام كررن ظاهعررح ترٌف٘ررر اإلظررساءاخ الرٌف٘رٗررح الوسـمررح 
 ؼ٘اج كسٗوح.لوثادزج 

 
( كراب الع٘د األظراذ الدكرْز/ ّشٗس الرعل٘ن العالٖ ّالثؽرس العلورٖ تشر ى 3)

تعررط الوْظررْعاخ الورعلمررح تعرررب الفررنب الْاـرردٗي هرري دّ  العررالن 
 للمثْ  تالعاهعاخ الوصسٗح.

المساز
أؼ٘ػ الوعلط علوا  تكراب العر٘د األظرراذ الردكرْز/ ّشٗرس الرعلر٘ن العرالٖ ّالثؽرس 

تش ى تعط الوْظْعاخ الورعلمح تعرب الفنب الْاـدٗي هي دّ  العرالن العلوٖ 
 للمثْ  تالعاهعاخ الوصسٗح ّالورعوٌح ها ٗلٖ:

ـ٘ورررا ٗإرررء  عفررراء غرررنب ظرررٌح الهر٘ررراش تكل٘ررراخ الفرررة هررري الوصرررسّـاخ  -2
 831  2970لعرٌح  909الدزاظ٘ح الومسزج ـإًَ غثما  للمسازاخ الْشازٗح أزلام 

ّؼ٘ررس أى ظررٌح الررردزٗة اإلظثررازٕ )الهر٘رراش(  2997لعررٌح  98 2971لعررٌح 
الوم٘رردٗي علررٔ هٌؽررح دزاظرر٘ح ٗرررن  ذعرثررس هكولررح للدزاظررح الفث٘ررح ـررإى الفررنب

توْظثِررا  عفررامُن هرري ظررداد السظررْم ّالوصررسّـاخ الدزاظرر٘ح الومررسزج علررٔ 
هعاهلرِن خن  ظٌح الهر٘اش علرٔ الفنب الْاـدٗي غْا  ـرسج الدزاظح  ّٗعروس 

علَ٘ أشٌراء الدزاظرح ـرٖ العرٌْاخ العراتمح  كررل  غالرة دّلرح العرْداى  ها كاًْا
% هي الوصسّـاخ الدزاظر٘ح أظرْج تورا كراى عل٘رَ أشٌراء الدزاظرح ـرٖ 20ٗعدد 

 العٌْاخ العاتمح.
ظسّزج اللرصام تعدم ذؽصر٘ن إٔ زظرْم  ظراـ٘ح تإرنؾ هرا ذرن ـسظرَ علرٔ  -1

خ الرعل٘و٘ح النشهح للدزاظرح الفنب الْاـدٗي هي هصسّـاخ شاهلح لكاـح الإدها
 .29/1/1027غثما  لمساز الوعلط األعلٔ للعاهعاخ الصادز تعلعرَ ترازٗخ 

ظررسّزج  لرررصام  دازاخ الْاـرردٗي تالعاهعرراخ الوصررسٗح ترٌف٘ررر لْاعررد لثررْ   -3
الفنب الْاـدٗي الوعرودج هي لثن الوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ للوسؼلرح العاهع٘رح 
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اخ العل٘ررا ّالرررٖ ظرراءخ ـررٖ  غرراز هثررادزج   دزض ـررٖ األّلررٔ ّلوسؼلررح الدزاظرر
هصررس  ّعرردم زـررط إٔ غالررة ّاـررد هسشررػ هرري لثررن اإلدازج الوسكصٗررح لشرر ْى 

% هري  ظورالٖ الفرنب الومثرْل٘ي هري 18غالوا ذم  ـٖ ًعرثح الفنب الْاـدٗي 
أتٌرراء ظوِْزٗررح هصررس العست٘ررح ّالومررسج هرري لثررن الوعلررط األعلررٔ للعاهعرراخ 

 .13/8/1029رازٗخ تعلعرَ الوٌعمدج ت
 
( كراب الع٘د األظراذ الدكرْز/ ّشٗس الرعل٘ن العالٖ ّالثؽرس العلورٖ تشر ى 9)

خفح ّشازج الرعل٘ن العالٖ ّالثؽس العلورٖ ًؽرْ ظررب الفرنب الْاـردٗي 
هرري دّ  العررالن ّ غررنق ؼولررح   دزض ـررٖ هصررس  ّالورعرروي الر ك٘ررد 

صرٔ تِرا هري علٔ  دزاض الوؤظعاخ الرعل٘و٘ح الوصسٗح كوؤظعراخ هْ
الررردّ  الوإرلفرررح ّالررررٖ هررري ظررروٌِا  ظررراـح كل٘ررراخ الرعلررر٘ن الفثرررٖ 
تالعاهعاخ الوصسٗح علٔ هْلر  دّلرح الٌِرد السظروٖ خاصرح تعرد ذؽ٘٘رس 

 ًظام الرعل٘ن تِا  لٔ ًظام العاعاخ الوعرودج.
المساز

أؼ٘ػ الوعلط علوا  تكراب العر٘د األظرراذ الردكرْز/ ّشٗرس الرعلر٘ن العرالٖ ّالثؽرس 
ٖ تشرر ى خفررح ّشازج الرعلرر٘ن العررالٖ ّالثؽررس العلوررٖ ًؽررْ ظرررب الفررنب العلورر

الْاـرردٗي هرري دّ  العررالن ّ غررنق ؼولررح   دزض ـررٖ هصررس  ّالورعرروي الر ك٘ررد 
علررٔ  دزاض الوؤظعرراخ الرعل٘و٘ررح الوصررسٗح كوؤظعرراخ هْصررٔ تِررا هرري الرردّ  

ح علرٔ الوإرلفح ّالرٖ هي ظوٌِا  ظاـح كل٘اخ الرعل٘ن الفثٖ تالعاهعاخ الوصسٗ
هْل  دّلح الٌِد السظوٖ خاصح تعد ذؽ٘٘س ًظرام الرعلر٘ن تِرا  لرٔ ًظرام العراعاخ 

( ظاهعاخ هصسٗح علٔ هْل  دّلح الٌِرد السظروٖ 20الوعرودج  ؼ٘س ذن  ظاـح )
اإلظركٌدزٗح  ؼلرْاى  كفرس كوؤظعاخ هْصٔ تِرا ُّرٖ )المراُسج  عر٘ي شروط  

ٗك(  هرر  الرْظ٘ررَ ًؽررْ الشرر٘خ  الوٌصررْزج  الوٌْـ٘ررح  العررْٗط  غٌفررا  الصلرراش
أُو٘ررح عمررد اذفال٘رراخ ذثرراد  ترر٘ي العاهعرراخ الوصررسٗح ّالٌِدٗررح لرثرراد  الفررنب 
ّالرعْٗك لثساهط كل٘اخ الفة تالرٌعر٘ك هر  الوكررة الصمراـٖ للعرفازج الوصرسٗح 

 تالٌِد ّاإلدازج الوسكصٗح لش ْى الفنب الْاـدٗي تالْشازج.
 
علر٘ن العرالٖ ّالثؽرس العلورٖ تشر ى كراب الع٘د األظراذ الدكرْز ّشٗس الر( 8)

خفح ّشازج الرعل٘ن العالٖ ّالثؽس العلورٖ ًؽرْ ظررب الفرنب الْاـردٗي 
هرري دّ  العررالن ّ غررنق ؼولررح   دزض ـررٖ هصررس  ّالورعرروي الر ك٘ررد 
علٔ  دزاض الوؤظعاخ الرعل٘و٘ح الوصسٗح كوؤظعراخ هْصرٔ تِرا هري 

تعرد ذؽ٘٘رس ًظرام الدّ  الوإرلفح ّالرٖ هي ظوٌِا دّلرح هال٘صٗرا خاصرح 
الرعلرر٘ن تكل٘رراخ الرعلرر٘ن الفثررٖ تالعاهعرراخ الوصررسٗح  لررٔ ًظررام العرراعاخ 

 الوعرودج.
المساز

أؼر٘ػ الوعلررط علوررا  كررراب العرر٘د األظررراذ الرردكرْز ّشٗررس الرعلرر٘ن العررالٖ ّالثؽررس 
العلوررٖ تشرر ى خفررح ّشازج الرعلرر٘ن العررالٖ ّالثؽررس العلوررٖ ًؽررْ ظرررب الفررنب 

ّ غررنق ؼولررح   دزض ـررٖ هصررس  ّالورعرروي الر ك٘ررد  الْاـرردٗي هرري دّ  العررالن
علررٔ  دزاض الوؤظعرراخ الرعل٘و٘ررح الوصررسٗح كوؤظعرراخ هْصررٔ تِررا هرري الرردّ  
الوإرلفح ّالرٖ هي ظروٌِا دّلرح هال٘صٗرا خاصرح تعرد ذؽ٘٘رس ًظرام الرعلر٘ن تكل٘راخ 

. ّترْاصرررن الرعلرر٘ن الفثرررٖ تالعاهعررراخ الوصررسٗح  لرررٔ ًظرررام العرراعاخ الوعروررردج
وسكصٗح لش ْى الفنب الْاـدٗي تالْشازج ه  العاًة الورال٘صٕ لعروراد اإلدازج ال

إلعادج اظرمثا  الفنب الوال٘صٗ٘ي للدزاظح ـرٖ هصرس  1+8تسًاهط الفة العدٗد 
غلثد ّشازج الرعل٘ن الوال٘صٗح هْاـاذِرا توصٗرد هري الوعلْهراخ للعْاًرة الورعلمرح 

لفة الوصسٗح ّتعط الوعرٌداخ ترٌف٘ر ًظام العاعاخ األكادٗو٘ح العدٗد لكل٘اخ ا
هرري ظاهعرراخ )األشُررس  المرراُسج  عرر٘ي شرروط  الصلرراشٗك  اإلظرركٌدزٗح  غٌفررا  

 الوٌصْزج(.
 
( كراب الع٘د األظراذ/ المائن تعون زئ٘ط لفاا هكرة ّشٗس الرعل٘ن العرالٖ 0)

ّالثؽس العلوٖ تش ى هشسّا الوعرور  الصرٌاعٖ لرصرٌ٘  ّ دازج كاـرح 
 ثازكْد(.الوؽسزاخ ّالْشائك )ال

المساز
أؼ٘ػ الوعلط علوا  كراب العر٘د األظرراذ/ المرائن تعورن زئر٘ط لفراا هكررة ّشٗرس 
الرعل٘ن العالٖ ّالثؽس العلوٖ تشر ى هشرسّا الوعرور  الصرٌاعٖ لرصرٌ٘  ّ دازج 

هعوْعررح عوررن إلعررداد كاـررح الوؽررسزاخ ّالْشررائك )الثررازكْد( ؼ٘ررس ذررن ذشررك٘ن 
ؼصرس هرا ٗإرء ذرن لوعٌ٘رح ـرٖ الرٌف٘رر ّالدزاظح ّذؽدٗد أدّاز كن هي العِراخ ا

 ّشازج الرعل٘ن العالٖ ّالثؽس العلوٖ ّالعِاخ الراتعح لِا ـٖ اٙذٖ:
ؼصررس ّهساظعررح كاـررح أًررْاا الوعرررٌداخ ّالشررِاداخ ّاألّزاق الصثْذ٘ررح لكاـررح  -

هساؼن الرعل٘ن لرْؼ٘د ّزتػ ذل  الشِاداخ )ذصو٘ن ـ  صداز ـ ذ ه٘ي( هسكصٗا  هري 
ّظْد ذٌْا ّاخررنؾ ـِ٘را للرؽلرة علرٔ الظراُسج الوٌرشرسج ـرٖ  الوعو  تدل  هي

ذصّٗسُا ـعن  عي ازذثاغِا تمْاعرد الث٘اًراخ الثاْٗهرسٗرح تالوشرسّا ّلساءاذِرا 
ّالر كرررد هررري صرررؽرِا ال٘رررا  توساظعرِرررا لررردٓ الوإرصررر٘ي ـرررْز لساءذِرررا تْظرررائن 

 هإصصح لِرا الؽسض.
هْؼررردج للفرررنب ذعورررن هٌظْهرررح هسكصٗرررح إلصرررداز تفالررراخ  الثررردء ـرررٖ ذٌف٘رررر -

تالشررسٗؽح الرك٘ررح ذررسذثػ تكاـررح أًررْاا الإرردهاخ الومدهررح للفررنب أشٌرراء هررساؼلِن 
 الرعل٘و٘ح الوإرلفح )هلؿ هْؼد للفالة(.

 
/ الورردٗس الرٌف٘رررٕ ليكادٗو٘ررح الْغٌ٘ررح للررردزٗة جكررراب العرر٘دج الرردكرْز( 7)

الكل٘راخ غلة  زظا  تعط الث٘اًاخ لثعط الفرنب هري ظو٘ر  الورعوي 
الوصرررسٗح ظررروي تسًررراهط ذررردزٗة ّذ ُ٘رررن شرررثاب  للعاهعررراخالراتعرررح 

العاهعرراخ ّذلرر  علررٔ الٌؽررْ الوثرر٘ي تررالوسـك. هرر   ؼالرررَ للعاهعرراخ 
 لوْاـاج األكادٗو٘ح الْغٌ٘ح للردزٗة تالث٘اًاخ الوفلْتح.

المساز
الع٘دج الدكرْزج/ الودٗس الرٌف٘ررٕ ليكادٗو٘رح الْغٌ٘رح  تكراب أؼ٘ػ الوعلط علوا  

غلة  زظا  تعط الث٘اًاخ لثعط الفنب هري ظو٘ر  الكل٘راخ  رعوي الو للردزٗة
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اخ العل٘ررا ّالرررٖ ظرراءخ ـررٖ  غرراز هثررادزج   دزض ـررٖ األّلررٔ ّلوسؼلررح الدزاظرر
هصررس  ّعرردم زـررط إٔ غالررة ّاـررد هسشررػ هرري لثررن اإلدازج الوسكصٗررح لشرر ْى 

% هري  ظورالٖ الفرنب الومثرْل٘ي هري 18غالوا ذم  ـٖ ًعرثح الفنب الْاـدٗي 
أتٌرراء ظوِْزٗررح هصررس العست٘ررح ّالومررسج هرري لثررن الوعلررط األعلررٔ للعاهعرراخ 

 .13/8/1029رازٗخ تعلعرَ الوٌعمدج ت
 
( كراب الع٘د األظراذ الدكرْز/ ّشٗس الرعل٘ن العالٖ ّالثؽرس العلورٖ تشر ى 9)

خفح ّشازج الرعل٘ن العالٖ ّالثؽس العلورٖ ًؽرْ ظررب الفرنب الْاـردٗي 
هرري دّ  العررالن ّ غررنق ؼولررح   دزض ـررٖ هصررس  ّالورعرروي الر ك٘ررد 

صرٔ تِرا هري علٔ  دزاض الوؤظعاخ الرعل٘و٘ح الوصسٗح كوؤظعراخ هْ
الررردّ  الوإرلفرررح ّالررررٖ هررري ظررروٌِا  ظررراـح كل٘ررراخ الرعلررر٘ن الفثرررٖ 
تالعاهعاخ الوصسٗح علٔ هْلر  دّلرح الٌِرد السظروٖ خاصرح تعرد ذؽ٘٘رس 

 ًظام الرعل٘ن تِا  لٔ ًظام العاعاخ الوعرودج.
المساز

أؼ٘ػ الوعلط علوا  تكراب العر٘د األظرراذ الردكرْز/ ّشٗرس الرعلر٘ن العرالٖ ّالثؽرس 
ٖ تشرر ى خفررح ّشازج الرعلرر٘ن العررالٖ ّالثؽررس العلوررٖ ًؽررْ ظرررب الفررنب العلورر

الْاـرردٗي هرري دّ  العررالن ّ غررنق ؼولررح   دزض ـررٖ هصررس  ّالورعرروي الر ك٘ررد 
علررٔ  دزاض الوؤظعرراخ الرعل٘و٘ررح الوصررسٗح كوؤظعرراخ هْصررٔ تِررا هرري الرردّ  

ح علرٔ الوإرلفح ّالرٖ هي ظوٌِا  ظاـح كل٘اخ الرعل٘ن الفثٖ تالعاهعاخ الوصسٗ
هْل  دّلح الٌِد السظوٖ خاصح تعد ذؽ٘٘س ًظرام الرعلر٘ن تِرا  لرٔ ًظرام العراعاخ 

( ظاهعاخ هصسٗح علٔ هْل  دّلح الٌِرد السظروٖ 20الوعرودج  ؼ٘س ذن  ظاـح )
اإلظركٌدزٗح  ؼلرْاى  كفرس كوؤظعاخ هْصٔ تِرا ُّرٖ )المراُسج  عر٘ي شروط  

ٗك(  هرر  الرْظ٘ررَ ًؽررْ الشرر٘خ  الوٌصررْزج  الوٌْـ٘ررح  العررْٗط  غٌفررا  الصلرراش
أُو٘ررح عمررد اذفال٘رراخ ذثرراد  ترر٘ي العاهعرراخ الوصررسٗح ّالٌِدٗررح لرثرراد  الفررنب 
ّالرعْٗك لثساهط كل٘اخ الفة تالرٌعر٘ك هر  الوكررة الصمراـٖ للعرفازج الوصرسٗح 

 تالٌِد ّاإلدازج الوسكصٗح لش ْى الفنب الْاـدٗي تالْشازج.
 
علر٘ن العرالٖ ّالثؽرس العلورٖ تشر ى كراب الع٘د األظراذ الدكرْز ّشٗس الر( 8)

خفح ّشازج الرعل٘ن العالٖ ّالثؽس العلورٖ ًؽرْ ظررب الفرنب الْاـردٗي 
هرري دّ  العررالن ّ غررنق ؼولررح   دزض ـررٖ هصررس  ّالورعرروي الر ك٘ررد 
علٔ  دزاض الوؤظعاخ الرعل٘و٘ح الوصسٗح كوؤظعراخ هْصرٔ تِرا هري 

تعرد ذؽ٘٘رس ًظرام الدّ  الوإرلفح ّالرٖ هي ظوٌِا دّلرح هال٘صٗرا خاصرح 
الرعلرر٘ن تكل٘رراخ الرعلرر٘ن الفثررٖ تالعاهعرراخ الوصررسٗح  لررٔ ًظررام العرراعاخ 

 الوعرودج.
المساز

أؼر٘ػ الوعلررط علوررا  كررراب العرر٘د األظررراذ الرردكرْز ّشٗررس الرعلرر٘ن العررالٖ ّالثؽررس 
العلوررٖ تشرر ى خفررح ّشازج الرعلرر٘ن العررالٖ ّالثؽررس العلوررٖ ًؽررْ ظرررب الفررنب 

ّ غررنق ؼولررح   دزض ـررٖ هصررس  ّالورعرروي الر ك٘ررد  الْاـرردٗي هرري دّ  العررالن
علررٔ  دزاض الوؤظعرراخ الرعل٘و٘ررح الوصررسٗح كوؤظعرراخ هْصررٔ تِررا هرري الرردّ  
الوإرلفح ّالرٖ هي ظروٌِا دّلرح هال٘صٗرا خاصرح تعرد ذؽ٘٘رس ًظرام الرعلر٘ن تكل٘راخ 

. ّترْاصرررن الرعلرر٘ن الفثرررٖ تالعاهعررراخ الوصررسٗح  لرررٔ ًظرررام العرراعاخ الوعروررردج
وسكصٗح لش ْى الفنب الْاـدٗي تالْشازج ه  العاًة الورال٘صٕ لعروراد اإلدازج ال

إلعادج اظرمثا  الفنب الوال٘صٗ٘ي للدزاظح ـرٖ هصرس  1+8تسًاهط الفة العدٗد 
غلثد ّشازج الرعل٘ن الوال٘صٗح هْاـاذِرا توصٗرد هري الوعلْهراخ للعْاًرة الورعلمرح 

لفة الوصسٗح ّتعط الوعرٌداخ ترٌف٘ر ًظام العاعاخ األكادٗو٘ح العدٗد لكل٘اخ ا
هرري ظاهعرراخ )األشُررس  المرراُسج  عرر٘ي شرروط  الصلرراشٗك  اإلظرركٌدزٗح  غٌفررا  

 الوٌصْزج(.
 
( كراب الع٘د األظراذ/ المائن تعون زئ٘ط لفاا هكرة ّشٗس الرعل٘ن العرالٖ 0)

ّالثؽس العلوٖ تش ى هشسّا الوعرور  الصرٌاعٖ لرصرٌ٘  ّ دازج كاـرح 
 ثازكْد(.الوؽسزاخ ّالْشائك )ال

المساز
أؼ٘ػ الوعلط علوا  كراب العر٘د األظرراذ/ المرائن تعورن زئر٘ط لفراا هكررة ّشٗرس 
الرعل٘ن العالٖ ّالثؽس العلوٖ تشر ى هشرسّا الوعرور  الصرٌاعٖ لرصرٌ٘  ّ دازج 

هعوْعررح عوررن إلعررداد كاـررح الوؽررسزاخ ّالْشررائك )الثررازكْد( ؼ٘ررس ذررن ذشررك٘ن 
ؼصرس هرا ٗإرء ذرن لوعٌ٘رح ـرٖ الرٌف٘رر ّالدزاظح ّذؽدٗد أدّاز كن هي العِراخ ا

 ّشازج الرعل٘ن العالٖ ّالثؽس العلوٖ ّالعِاخ الراتعح لِا ـٖ اٙذٖ:
ؼصررس ّهساظعررح كاـررح أًررْاا الوعرررٌداخ ّالشررِاداخ ّاألّزاق الصثْذ٘ررح لكاـررح  -

هساؼن الرعل٘ن لرْؼ٘د ّزتػ ذل  الشِاداخ )ذصو٘ن ـ  صداز ـ ذ ه٘ي( هسكصٗا  هري 
ّظْد ذٌْا ّاخررنؾ ـِ٘را للرؽلرة علرٔ الظراُسج الوٌرشرسج ـرٖ  الوعو  تدل  هي

ذصّٗسُا ـعن  عي ازذثاغِا تمْاعرد الث٘اًراخ الثاْٗهرسٗرح تالوشرسّا ّلساءاذِرا 
ّالر كرررد هررري صرررؽرِا ال٘رررا  توساظعرِرررا لررردٓ الوإرصررر٘ي ـرررْز لساءذِرررا تْظرررائن 

 هإصصح لِرا الؽسض.
هْؼررردج للفرررنب ذعورررن هٌظْهرررح هسكصٗرررح إلصرررداز تفالررراخ  الثررردء ـرررٖ ذٌف٘رررر -

تالشررسٗؽح الرك٘ررح ذررسذثػ تكاـررح أًررْاا الإرردهاخ الومدهررح للفررنب أشٌرراء هررساؼلِن 
 الرعل٘و٘ح الوإرلفح )هلؿ هْؼد للفالة(.

 
/ الورردٗس الرٌف٘رررٕ ليكادٗو٘ررح الْغٌ٘ررح للررردزٗة جكررراب العرر٘دج الرردكرْز( 7)

الكل٘راخ غلة  زظا  تعط الث٘اًاخ لثعط الفرنب هري ظو٘ر  الورعوي 
الوصرررسٗح ظررروي تسًررراهط ذررردزٗة ّذ ُ٘رررن شرررثاب  للعاهعررراخالراتعرررح 

العاهعرراخ ّذلرر  علررٔ الٌؽررْ الوثرر٘ي تررالوسـك. هرر   ؼالرررَ للعاهعرراخ 
 لوْاـاج األكادٗو٘ح الْغٌ٘ح للردزٗة تالث٘اًاخ الوفلْتح.

المساز
الع٘دج الدكرْزج/ الودٗس الرٌف٘ررٕ ليكادٗو٘رح الْغٌ٘رح  تكراب أؼ٘ػ الوعلط علوا  

غلة  زظا  تعط الث٘اًاخ لثعط الفنب هري ظو٘ر  الكل٘راخ  رعوي الو للردزٗة
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الوصسٗح ظوي تسًراهط ذردزٗة ّذ ُ٘رن شرثاب العاهعراخ ّذلر   للعاهعاخالراتعح 
علررٔ الٌؽررْ الوثرر٘ي تررالوسـك. هرر   ؼالرررَ للعاهعرراخ لوْاـرراج األكادٗو٘ررح الْغٌ٘ررح 

 .للردزٗة تالث٘اًاخ الوفلْتح
 

الوعلط األعلٔ للعاهعاخ العلعرح زلرن  * اعرواد هؽعس اظرواا ُ٘ ح هكرة
 .29/7/1029( ترازٗخ 70)
المساز

( 01اعرواد هؽعرس اظروراا ُ٘ رح هكررة الوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ العلعرح زلرن )
( ّذل  علرٔ 30 لٔ زلن  1)الورعوي الوْظْعاخ هي زلن  29/7/1029ترازٗخ 

 الٌؽْ الرالٖ:
 
ٔ  ظرراـح دتلررْم الدزاظرراخ ( الرررساغ ظاهعررح المرراُسج تشرر ى الوْاـمررح علرر20)

العل٘رررا ـرررٖ علرررْم الث٘اًررراخ  ّدزظرررح الواظعرررر٘س ـرررٖ علرررْم الث٘اًررراخ 
 تالنئؽح الداخل٘ح لكل٘ح الدزاظاخ العل٘ا للثؽْز اإلؼصائ٘ح تالعاهعح.

المساز
لسز الوعلط ذفْٗط الع٘د األظراذ الردكرْز/ أهر٘ي الوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ 

ظاهعررح المرراُسج تشرر ى دتلررْم الدزاظرراخ  الرررساغترشررك٘ن لعٌررح تٌ٘٘ررح للٌظررس ـررٖ 
العل٘ررا ـررٖ علررْم الث٘اًرراخ  ّدزظررح الواظعررر٘س ـررٖ علررْم الث٘اًرراخ  ّاعرورراد 
النئؽح الدزاظ٘ح الإاصح تِوا تالنئؽح الداخل٘ح لكل٘ح الدزاظاخ العل٘ا للثؽْز 

 اإلؼصائ٘ح تالعاهعح.
 
 ( الرساغ ظاهعح الماُسج تش ى:23)

إاصح تٌظام الدزاظح( هي النئؽرح الداخل٘رح )ّال 3ذعدٗن الوادج زلن  -
لكل٘رررح اٙشررراز للدزاظررراخ العل٘رررا تٌظرررام العررراعاخ الوعروررردج تالعاهعرررح 

 .9/9/1023( ترازٗخ 110ّالصادزج تالمساز الْشازٕ زلن )
)ّالإاصح توْاع٘د الدزاظح ّهدذِا( هري لئؽرح  3ذعدٗن الوادج زلن  -

ًظررام العرراعاخ الوعرورردج  الثررساهط اإلظرراـ٘ح العدٗرردج للدزاظرراخ العل٘ررا
 .1/8/1021( ترازٗخ 2891ّالصادزج تالمساز الْشازٕ زلن )

المساز
لررسز الوعلررط  عررادج الوْظررْا  لررٔ لعٌررح لفرراا اٙشرراز لوساظعررح الرعرردٗنخ 

( هي النئؽح الرٌف٘رٗح لماًْى ذٌظ٘ن العاهعاخ 13الوفلْتح ه  هساعاج الوادج )
ٗررد ذمرردٗس الفالررة علررٔ همثررْ  ـررٖ ّالرررٖ ذرعرروي أل ٗص 2971لعررٌح  99زلررن 

 الومسز الرٕ ظثك أى زظة ـَ٘ أّ ذؽ٘ة عٌَ تؽ٘س عرز همثْ .
 
       ( الرررساغ لعٌررح لفرراا دزاظرراخ الففْلررح ّزٗرراض األغفررا  تشرر ى اعرورراد 29)

أغس هسظع٘ح هْؼدج اظرسشادٗح للْائػ كل٘اخ الرست٘ح للففْلح الوثكسج 
 هسؼلح ) الدزاظاخ العل٘ا (

المساز
لفرراا دزاظرراخ الففْلررح الوعلررط علوررا  تكررراب العرر٘د أ.د/ زئرر٘ط لعٌررح  أؼرر٘ػ

ّزٗرراض األغفررا  تشرر ى اعرورراد أغررس هسظع٘ررح هْؼرردج اظرسشررادٗح للررْائػ كل٘رراخ 
 الرست٘ح للففْلح الوثكسج هسؼلح ) الدزاظاخ العل٘ا (

 
الرررساغ لعٌررح لفرراا غررة األظررٌاى هعرراٗ٘س ذؽدٗررد ًعررثح أععرراء ُ٘ ررح  (12)

لدزاظاخ العل٘را الثٌ٘٘رح لعو٘ر  كل٘راخ غرة األظرٌاى  الردزٗط لثساهط ا
ّهعاٗ٘س ذؽدٗد الٌعرثح تر٘ي الفرنب ّهعراًّٖ أععراء ُ٘ رح الرردزٗط 

 غثما  للرإصء.
المساز

لررسز الوعلررط الوْاـمررح علررٔ هعرراٗ٘س ذؽدٗررد أععرراء ُ٘ ررح الررردزٗط ّالِ٘ ررح 
كل٘راخ  الوعاًّح ألععاء ُ٘ ح الردزٗط لثساهط الدزاظراخ العل٘را الثٌ٘٘رح لعو٘ر 

 غة األظٌاى غثما  للرإصء تؽ٘س ذكْى كاٙذٖ:
لكرن ذإصرء )أظرراذ ـ هري أععراء ُ٘ رح الرردزٗط  1أى ذكرْى الٌعرثح عردد  -

)أظررراذ( تصررفح عاهررح  1أظررراذ هعرراعد ـ هرردزض( ّأى ٗرعرروي الثسًرراهط عرردد 
 علٔ األلن.

ّ أى ذكْى ًعثح هعاًّٖ ُ٘ ح الردزٗط  لٔ الفرنب ـرٖ األلعرام اإلكلٌ٘٘ك٘رح أ -
 .18:2ّـٖ األلعام  20:2العول٘ح 

 
لعٌح لفاا علْم الؽاظة ّالوعلْهاذ٘رح ذؽدٗرد دزظراخ الورٌػ   الرساغ( 18)

 هي الكل٘اخ الراتعح للمفاا.
المساز

 لسز الوعلط الوْاـمح علٔ ها ٗلٖ:
ذؽدٗد دزظاخ الورٌػ الررٖ ذورٌػ هري الكل٘راخ الراتعرح لمفراا علرْم الؽاظرة  -2

 الرالٖ: ّالوعلْهاذ٘ح علٔ الٌؽْ
 دزظح الثكالْزْٗض/ الواظعر٘س/ الدكرْزاٍ الووٌْؼح اظن الكل٘ح

كل٘اخ الؽاظثاخ 
 ّالوعلْهاخ

 الؽاظثاخ ّالوعلْهاخ

كل٘اخ الؽاظثاخ 
 ّعلْم الث٘اًاخ

 الؽاظثاخ ّعلْم الث٘اًاخ

كل٘اخ الؽاظثاخ 
 ّالركاء اإلصفٌاعٖ

 الؽاظثاخ ّالركاء اإلصفٌاعٖ

كل٘اخ الركاء 
 اإلصفٌاعٖ

 لركاء اإلصفٌاعٖا

 ـٖ  ؼدٓ هعالخ الرإصء الوثٌ٘ح ـٖ النئؽح الداخل٘ح.
اذإرراذ اإلظررساءاخ الرشررسٗع٘ح النشهررح ـررٖ ُرررا الشرر ى ّذلرر  ترعرردٗن الوررادج  -1

( هررري النئؽرررح الرٌف٘رٗرررح لمررراًْى ذٌظررر٘ن 70 77 71 79 10)هكرررسز  191
 توا ٗعوػ ترل . 2971لعٌح  99العاهعاخ زلن 
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الوصسٗح ظوي تسًراهط ذردزٗة ّذ ُ٘رن شرثاب العاهعراخ ّذلر   للعاهعاخالراتعح 
علررٔ الٌؽررْ الوثرر٘ي تررالوسـك. هرر   ؼالرررَ للعاهعرراخ لوْاـرراج األكادٗو٘ررح الْغٌ٘ررح 

 .للردزٗة تالث٘اًاخ الوفلْتح
 

الوعلط األعلٔ للعاهعاخ العلعرح زلرن  * اعرواد هؽعس اظرواا ُ٘ ح هكرة
 .29/7/1029( ترازٗخ 70)
المساز

( 01اعرواد هؽعرس اظروراا ُ٘ رح هكررة الوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ العلعرح زلرن )
( ّذل  علرٔ 30 لٔ زلن  1)الورعوي الوْظْعاخ هي زلن  29/7/1029ترازٗخ 

 الٌؽْ الرالٖ:
 
ٔ  ظرراـح دتلررْم الدزاظرراخ ( الرررساغ ظاهعررح المرراُسج تشرر ى الوْاـمررح علرر20)

العل٘رررا ـرررٖ علرررْم الث٘اًررراخ  ّدزظرررح الواظعرررر٘س ـرررٖ علرررْم الث٘اًررراخ 
 تالنئؽح الداخل٘ح لكل٘ح الدزاظاخ العل٘ا للثؽْز اإلؼصائ٘ح تالعاهعح.

المساز
لسز الوعلط ذفْٗط الع٘د األظراذ الردكرْز/ أهر٘ي الوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ 

ظاهعررح المرراُسج تشرر ى دتلررْم الدزاظرراخ  الرررساغترشررك٘ن لعٌررح تٌ٘٘ررح للٌظررس ـررٖ 
العل٘ررا ـررٖ علررْم الث٘اًرراخ  ّدزظررح الواظعررر٘س ـررٖ علررْم الث٘اًرراخ  ّاعرورراد 
النئؽح الدزاظ٘ح الإاصح تِوا تالنئؽح الداخل٘ح لكل٘ح الدزاظاخ العل٘ا للثؽْز 

 اإلؼصائ٘ح تالعاهعح.
 
 ( الرساغ ظاهعح الماُسج تش ى:23)

إاصح تٌظام الدزاظح( هي النئؽرح الداخل٘رح )ّال 3ذعدٗن الوادج زلن  -
لكل٘رررح اٙشررراز للدزاظررراخ العل٘رررا تٌظرررام العررراعاخ الوعروررردج تالعاهعرررح 

 .9/9/1023( ترازٗخ 110ّالصادزج تالمساز الْشازٕ زلن )
)ّالإاصح توْاع٘د الدزاظح ّهدذِا( هري لئؽرح  3ذعدٗن الوادج زلن  -

ًظررام العرراعاخ الوعرورردج  الثررساهط اإلظرراـ٘ح العدٗرردج للدزاظرراخ العل٘ررا
 .1/8/1021( ترازٗخ 2891ّالصادزج تالمساز الْشازٕ زلن )

المساز
لررسز الوعلررط  عررادج الوْظررْا  لررٔ لعٌررح لفرراا اٙشرراز لوساظعررح الرعرردٗنخ 

( هي النئؽح الرٌف٘رٗح لماًْى ذٌظ٘ن العاهعاخ 13الوفلْتح ه  هساعاج الوادج )
ٗررد ذمرردٗس الفالررة علررٔ همثررْ  ـررٖ ّالرررٖ ذرعرروي أل ٗص 2971لعررٌح  99زلررن 

 الومسز الرٕ ظثك أى زظة ـَ٘ أّ ذؽ٘ة عٌَ تؽ٘س عرز همثْ .
 
       ( الرررساغ لعٌررح لفرراا دزاظرراخ الففْلررح ّزٗرراض األغفررا  تشرر ى اعرورراد 29)

أغس هسظع٘ح هْؼدج اظرسشادٗح للْائػ كل٘اخ الرست٘ح للففْلح الوثكسج 
 هسؼلح ) الدزاظاخ العل٘ا (

المساز
لفرراا دزاظرراخ الففْلررح الوعلررط علوررا  تكررراب العرر٘د أ.د/ زئرر٘ط لعٌررح  أؼرر٘ػ

ّزٗرراض األغفررا  تشرر ى اعرورراد أغررس هسظع٘ررح هْؼرردج اظرسشررادٗح للررْائػ كل٘رراخ 
 الرست٘ح للففْلح الوثكسج هسؼلح ) الدزاظاخ العل٘ا (

 
الرررساغ لعٌررح لفرراا غررة األظررٌاى هعرراٗ٘س ذؽدٗررد ًعررثح أععرراء ُ٘ ررح  (12)

لدزاظاخ العل٘را الثٌ٘٘رح لعو٘ر  كل٘راخ غرة األظرٌاى  الردزٗط لثساهط ا
ّهعاٗ٘س ذؽدٗد الٌعرثح تر٘ي الفرنب ّهعراًّٖ أععراء ُ٘ رح الرردزٗط 

 غثما  للرإصء.
المساز

لررسز الوعلررط الوْاـمررح علررٔ هعرراٗ٘س ذؽدٗررد أععرراء ُ٘ ررح الررردزٗط ّالِ٘ ررح 
كل٘راخ  الوعاًّح ألععاء ُ٘ ح الردزٗط لثساهط الدزاظراخ العل٘را الثٌ٘٘رح لعو٘ر 

 غة األظٌاى غثما  للرإصء تؽ٘س ذكْى كاٙذٖ:
لكرن ذإصرء )أظرراذ ـ هري أععراء ُ٘ رح الرردزٗط  1أى ذكرْى الٌعرثح عردد  -

)أظررراذ( تصررفح عاهررح  1أظررراذ هعرراعد ـ هرردزض( ّأى ٗرعرروي الثسًرراهط عرردد 
 علٔ األلن.

ّ أى ذكْى ًعثح هعاًّٖ ُ٘ ح الردزٗط  لٔ الفرنب ـرٖ األلعرام اإلكلٌ٘٘ك٘رح أ -
 .18:2ّـٖ األلعام  20:2العول٘ح 

 
لعٌح لفاا علْم الؽاظة ّالوعلْهاذ٘رح ذؽدٗرد دزظراخ الورٌػ   الرساغ( 18)

 هي الكل٘اخ الراتعح للمفاا.
المساز

 لسز الوعلط الوْاـمح علٔ ها ٗلٖ:
ذؽدٗد دزظاخ الورٌػ الررٖ ذورٌػ هري الكل٘راخ الراتعرح لمفراا علرْم الؽاظرة  -2

 الرالٖ: ّالوعلْهاذ٘ح علٔ الٌؽْ
 دزظح الثكالْزْٗض/ الواظعر٘س/ الدكرْزاٍ الووٌْؼح اظن الكل٘ح

كل٘اخ الؽاظثاخ 
 ّالوعلْهاخ

 الؽاظثاخ ّالوعلْهاخ

كل٘اخ الؽاظثاخ 
 ّعلْم الث٘اًاخ

 الؽاظثاخ ّعلْم الث٘اًاخ

كل٘اخ الؽاظثاخ 
 ّالركاء اإلصفٌاعٖ

 الؽاظثاخ ّالركاء اإلصفٌاعٖ

كل٘اخ الركاء 
 اإلصفٌاعٖ

 لركاء اإلصفٌاعٖا

 ـٖ  ؼدٓ هعالخ الرإصء الوثٌ٘ح ـٖ النئؽح الداخل٘ح.
اذإرراذ اإلظررساءاخ الرشررسٗع٘ح النشهررح ـررٖ ُرررا الشرر ى ّذلرر  ترعرردٗن الوررادج  -1

( هررري النئؽرررح الرٌف٘رٗرررح لمررراًْى ذٌظررر٘ن 70 77 71 79 10)هكرررسز  191
 توا ٗعوػ ترل . 2971لعٌح  99العاهعاخ زلن 
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فرراا الدزاظرراخ الماًًْ٘ررح تشرر ى النئؽررح اإلظرسشررادٗح الرررساغ لعٌررح ل( 31)
 لوسؼلح الدزاظاخ العل٘ا لكل٘اخ الؽمْق تالعاهعاخ الوصسٗح.

المساز
أؼر٘ػ الوعلرط علوررا  تكرراب العرر٘د أ.د/ زئر٘ط لعٌرح لفرراا الدزاظراخ الماًًْ٘ررح 
تش ى النئؽح اإلظرسشادٗح لوسؼلح الدزاظاخ العل٘ا لكل٘راخ الؽمرْق تالعاهعراخ 

هرري  290سٗح  هرر  اذإرراذ اإلظررساءاخ الماًًْ٘ررح النشهررح لرعرردٗن الوررادج الوصرر
تورا ٗعروػ تورا  2971لعرٌح  99النئؽح الرٌف٘رٗح لماًْى ذٌظ٘ن العاهعاخ زلن 

 ذعوٌرَ ُرٍ النئؽح الظرسشادٗح.
 

* اعرواد هؽعس اظروراا الوعلرط األعلرٔ لشر ْى الرعلر٘ن ّالفرنب العلعرح 
 .2/7/1029ترازٗخ  (72)زلن 

المساز
 (72) اعرواد هؽعس اظرواا الوعلط األعلٔ لش ْى الرعلر٘ن ّالفرنب العلعرح زلرن

( ّذل  علرٔ 82 لٔ زلن  37)الورعوي الوْظْعاخ هي زلن  2/7/1029ترازٗخ 
 الٌؽْ الرالٖ:

 
الرمسٗررس الإررال تررالعصء الوررالٖ تالنئؽررح الوْؼرردج لسعاٗررح الفررنب ( 37)

عرشاز الورالٖ لرْشٗس الرعلر٘ن العرالٖ الْاـدٗي الْازد هي الع٘د أ.د/ الو
 ّالثؽس العلوٖ إلٗعاغ تعط الٌماغ الرٖ ظاءخ تالرمسٗس الوسـك.

المساز
لررسز الوعلررط ذ ظ٘ررن الوْظررْا للعلعررح المادهررح ّذْظ٘ررَ الرردعْج للعرر٘د أ.د/ 

 عاغؿ دمحم العْام ـ الوعرشاز الوالٖ لْشٗس الرعل٘ن العالٖ ّالثؽس العلوٖ.
 
العر٘د أ.د/ زئر٘ط لفراا الرعلر٘ن العرام ترْشازج الرست٘رح الٌظس ـٖ كرراب ( 98)

ّالرعل٘ن تش ى السإٔ الماًًْٖ الإال تالفالرة/ ؼراذن أؼورد  ترساُ٘ن ـ 
 20تدزاظررح  1021الؽاصررن علررٔ شررِادج الدتلْهررح األهسٗك٘ررح عررام 

أعْام دزاظ٘ح ـمػ ـٖ الرعل٘ن لثن العاهعٖ ّالورعوي العرداد تٌرائط 
 ا الفالة الوركْز.الهرؽاًاخ الرٖ اظراشُ

المساز
تالوْاـمح  8/1/1001لسز الوعلط الر ك٘د علٔ لسازٍ الصادز تعلعرَ ترازٗخ 

علٔ أى ٗرمردم الفرنب الوصرسٗ٘ي الؽاصرل٘ي علرٔ الشرِاداخ الصاًْٗرح األظٌث٘رح 
تالعاهعراخ الؽكْه٘رح ّالوعاُرد العل٘را الراتعرح لرْشازج الرعلر٘ن الوعادلح لنلرؽاق 

اشٌٔ عشس عاها  ـٖ الرعل٘ن لثن العراهعٖ اعرثرازا  هري العرام العالٖ تشسغ لعاء 
 ( ّذل  علٔ الٌؽْ الرالٖ:ـ1022)ذٌع٘ك  1022/1021العاهعٖ 

 هعرٔ شررنز ظرٌْاخ تعررد الشرِادج اإلعدادٗررح الوصرسٗح أّ هررا ٗعادلِرا أّ ظررد 
 .ظٌْاخ تعد الشِادج اإلتردائ٘ح  أّ لعاء أشٌٔ عشس عاها  ـٖ ذعل٘ن األظٌثٖ 

ظررٌح ـررٖ الرعلرر٘ن لثررن  21ـررٖ ؼررالرِن شررسغ هعررٔ  الرررٗي لررن ٗرررْاـس ّالفررنب
العاهعٖ ٗكرْى لثرْلِن تالعاهعراخ ّالوعاُرد تعرد اظرر٘فائِن ُررا الشرسغ ّّـمرا  
للشررسّغ الومررسزج للمثررْ  تالعاهعرراخ ّالوعاُررد ـررٖ العررام الرررٕ ٗرمرردهْى ـ٘ررَ 

 ت ّزالِن لوكرة ذٌع٘ك المثْ  تالعاهعاخ ّالوعاُد.
 
٘دج .د/ زئرر٘ط اإلدازج الوسكصٗررح لشرر ْى الفررنب الْاـرردٗي كررراب العرر( 90)

ترررْشازج الرعلرررر٘ن العرررالٖ تشرررر ى الفرررنب الْاـرررردٗي الؽاصرررل٘ي علررررٔ 
ّشِادج المردزاخ تفرازق شهٌرٖ أكصرس هري الشِاداخ الصاًْٗح الععْدٗح 

عررراه٘ي دزاظررر٘٘ي  ّغلرررة  عرررادج الٌظرررس ـرررٖ لرررساز الوعلرررط األعلرررٔ 
 ـٖ ُرا الش ى. 28/0/1028للعاهعاخ الصادز تعلعرَ ترازٗخ 

المساز
 زـ  األهس للوعلط األعلٔ للعاهعاخ.

 
( كرررراب العررر٘دج الررردكرْزج/ زئررر٘ط اإلدازج الوسكصٗرررح لشررر ْى الفرررنب 97)

الْاـرردٗي تررْشازج الرعلرر٘ن العررالٖ ّالورعرروي لْاعررد ّ ظررساءاخ لثررْ  
الفررنب الْاـرردٗي تالعاهعرراخ ّالوعاُررد الوصررسٗح )الوسؼلررح العاهع٘ررح 

ظْء لسازاخ الوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ ّكررل  اإلعرنى  األّلٔ( ـٖ
عرري الرمرردم للدزاظررح تالعاهعرراخ ّالوعاُررد الوصررسٗح للفررنب الْاـرردٗي 

 .1029/1010للعام العاهعٖ 
المساز

 أؼ٘ػ الوعلط علوا .
 
( كرررراب العررر٘د أ.د/ هعرشررراز ّشٗرررس الرعلررر٘ن العرررالٖ ليًشرررفح الفنت٘رررح 99)

الررردكرْز/ ّشٗرررس الرعلررر٘ن العرررالٖ  ّالورعررروي هْاـمرررح العررر٘د األظرررراذ
هشرسّا الرثراد  الفنترٖ تر٘ي العاهعراخ ّالثؽس العلورٖ علرٔ  غرنق 

ّّظرر  ذلرر  الوشررسّعاخ ـررٖ العرثرراز عٌررد ذم٘رر٘ن أـعررن ظاهعررح ـررٖ 
 األًشفح الفنت٘ح.

المساز
 أؼ٘ػ الوعلط علوا .

 
 عررادج الٌظررس ـررٖ لررساز الوعلررط األعلررٔ للعاهعرراخ تعلعرررَ ترررازٗخ ( 80)

تشرر ى هررا ّزد تكررراب العرر٘د أ.د/ ًائررة زئرر٘ط ظاهعررح  13/8/1029
اإلظرركٌدزٗح لشرر ْى الدزاظرراخ العل٘ررا ّالثؽررْز الورعرروي الٌظررس ـررٖ 
هرردٓ الرعاهررن هرر  داذررا ـلررْ تشرر ى غلررة الرؽمررك هرري صررؽح الشررِاداخ 

 الصادزج هي العاهعح ّذل  لإسٗعٖ العاهعح العاهل٘ي تالإازض.
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فرراا الدزاظرراخ الماًًْ٘ررح تشرر ى النئؽررح اإلظرسشررادٗح الرررساغ لعٌررح ل( 31)
 لوسؼلح الدزاظاخ العل٘ا لكل٘اخ الؽمْق تالعاهعاخ الوصسٗح.

المساز
أؼر٘ػ الوعلرط علوررا  تكرراب العرر٘د أ.د/ زئر٘ط لعٌرح لفرراا الدزاظراخ الماًًْ٘ررح 
تش ى النئؽح اإلظرسشادٗح لوسؼلح الدزاظاخ العل٘ا لكل٘راخ الؽمرْق تالعاهعراخ 

هرري  290سٗح  هرر  اذإرراذ اإلظررساءاخ الماًًْ٘ررح النشهررح لرعرردٗن الوررادج الوصرر
تورا ٗعروػ تورا  2971لعرٌح  99النئؽح الرٌف٘رٗح لماًْى ذٌظ٘ن العاهعاخ زلن 

 ذعوٌرَ ُرٍ النئؽح الظرسشادٗح.
 

* اعرواد هؽعس اظروراا الوعلرط األعلرٔ لشر ْى الرعلر٘ن ّالفرنب العلعرح 
 .2/7/1029ترازٗخ  (72)زلن 

المساز
 (72) اعرواد هؽعس اظرواا الوعلط األعلٔ لش ْى الرعلر٘ن ّالفرنب العلعرح زلرن

( ّذل  علرٔ 82 لٔ زلن  37)الورعوي الوْظْعاخ هي زلن  2/7/1029ترازٗخ 
 الٌؽْ الرالٖ:

 
الرمسٗررس الإررال تررالعصء الوررالٖ تالنئؽررح الوْؼرردج لسعاٗررح الفررنب ( 37)

عرشاز الورالٖ لرْشٗس الرعلر٘ن العرالٖ الْاـدٗي الْازد هي الع٘د أ.د/ الو
 ّالثؽس العلوٖ إلٗعاغ تعط الٌماغ الرٖ ظاءخ تالرمسٗس الوسـك.

المساز
لررسز الوعلررط ذ ظ٘ررن الوْظررْا للعلعررح المادهررح ّذْظ٘ررَ الرردعْج للعرر٘د أ.د/ 

 عاغؿ دمحم العْام ـ الوعرشاز الوالٖ لْشٗس الرعل٘ن العالٖ ّالثؽس العلوٖ.
 
العر٘د أ.د/ زئر٘ط لفراا الرعلر٘ن العرام ترْشازج الرست٘رح الٌظس ـٖ كرراب ( 98)

ّالرعل٘ن تش ى السإٔ الماًًْٖ الإال تالفالرة/ ؼراذن أؼورد  ترساُ٘ن ـ 
 20تدزاظررح  1021الؽاصررن علررٔ شررِادج الدتلْهررح األهسٗك٘ررح عررام 

أعْام دزاظ٘ح ـمػ ـٖ الرعل٘ن لثن العاهعٖ ّالورعوي العرداد تٌرائط 
 ا الفالة الوركْز.الهرؽاًاخ الرٖ اظراشُ

المساز
تالوْاـمح  8/1/1001لسز الوعلط الر ك٘د علٔ لسازٍ الصادز تعلعرَ ترازٗخ 

علٔ أى ٗرمردم الفرنب الوصرسٗ٘ي الؽاصرل٘ي علرٔ الشرِاداخ الصاًْٗرح األظٌث٘رح 
تالعاهعراخ الؽكْه٘رح ّالوعاُرد العل٘را الراتعرح لرْشازج الرعلر٘ن الوعادلح لنلرؽاق 

اشٌٔ عشس عاها  ـٖ الرعل٘ن لثن العراهعٖ اعرثرازا  هري العرام العالٖ تشسغ لعاء 
 ( ّذل  علٔ الٌؽْ الرالٖ:ـ1022)ذٌع٘ك  1022/1021العاهعٖ 

 هعرٔ شررنز ظرٌْاخ تعررد الشرِادج اإلعدادٗررح الوصرسٗح أّ هررا ٗعادلِرا أّ ظررد 
 .ظٌْاخ تعد الشِادج اإلتردائ٘ح  أّ لعاء أشٌٔ عشس عاها  ـٖ ذعل٘ن األظٌثٖ 

ظررٌح ـررٖ الرعلرر٘ن لثررن  21ـررٖ ؼررالرِن شررسغ هعررٔ  الرررٗي لررن ٗرررْاـس ّالفررنب
العاهعٖ ٗكرْى لثرْلِن تالعاهعراخ ّالوعاُرد تعرد اظرر٘فائِن ُررا الشرسغ ّّـمرا  
للشررسّغ الومررسزج للمثررْ  تالعاهعرراخ ّالوعاُررد ـررٖ العررام الرررٕ ٗرمرردهْى ـ٘ررَ 

 ت ّزالِن لوكرة ذٌع٘ك المثْ  تالعاهعاخ ّالوعاُد.
 
٘دج .د/ زئرر٘ط اإلدازج الوسكصٗررح لشرر ْى الفررنب الْاـرردٗي كررراب العرر( 90)

ترررْشازج الرعلرررر٘ن العرررالٖ تشرررر ى الفرررنب الْاـرررردٗي الؽاصرررل٘ي علررررٔ 
ّشِادج المردزاخ تفرازق شهٌرٖ أكصرس هري الشِاداخ الصاًْٗح الععْدٗح 

عررراه٘ي دزاظررر٘٘ي  ّغلرررة  عرررادج الٌظرررس ـرررٖ لرررساز الوعلرررط األعلرررٔ 
 ـٖ ُرا الش ى. 28/0/1028للعاهعاخ الصادز تعلعرَ ترازٗخ 

المساز
 زـ  األهس للوعلط األعلٔ للعاهعاخ.

 
( كرررراب العررر٘دج الررردكرْزج/ زئررر٘ط اإلدازج الوسكصٗرررح لشررر ْى الفرررنب 97)

الْاـرردٗي تررْشازج الرعلرر٘ن العررالٖ ّالورعرروي لْاعررد ّ ظررساءاخ لثررْ  
الفررنب الْاـرردٗي تالعاهعرراخ ّالوعاُررد الوصررسٗح )الوسؼلررح العاهع٘ررح 

ظْء لسازاخ الوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ ّكررل  اإلعرنى  األّلٔ( ـٖ
عرري الرمرردم للدزاظررح تالعاهعرراخ ّالوعاُررد الوصررسٗح للفررنب الْاـرردٗي 

 .1029/1010للعام العاهعٖ 
المساز

 أؼ٘ػ الوعلط علوا .
 
( كرررراب العررر٘د أ.د/ هعرشررراز ّشٗرررس الرعلررر٘ن العرررالٖ ليًشرررفح الفنت٘رررح 99)

الررردكرْز/ ّشٗرررس الرعلررر٘ن العرررالٖ  ّالورعررروي هْاـمرررح العررر٘د األظرررراذ
هشرسّا الرثراد  الفنترٖ تر٘ي العاهعراخ ّالثؽس العلورٖ علرٔ  غرنق 

ّّظرر  ذلرر  الوشررسّعاخ ـررٖ العرثرراز عٌررد ذم٘رر٘ن أـعررن ظاهعررح ـررٖ 
 األًشفح الفنت٘ح.

المساز
 أؼ٘ػ الوعلط علوا .

 
 عررادج الٌظررس ـررٖ لررساز الوعلررط األعلررٔ للعاهعرراخ تعلعرررَ ترررازٗخ ( 80)

تشرر ى هررا ّزد تكررراب العرر٘د أ.د/ ًائررة زئرر٘ط ظاهعررح  13/8/1029
اإلظرركٌدزٗح لشرر ْى الدزاظرراخ العل٘ررا ّالثؽررْز الورعرروي الٌظررس ـررٖ 
هرردٓ الرعاهررن هرر  داذررا ـلررْ تشرر ى غلررة الرؽمررك هرري صررؽح الشررِاداخ 

 الصادزج هي العاهعح ّذل  لإسٗعٖ العاهعح العاهل٘ي تالإازض.
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المساز
اى هعوررْل  تررَ تكررن ظاهعررح لثررن صرردّز لررساز العوررن تالٌظررام الرررٕ كرراظررروساز 

ـ تشرر ى غلررة الرؽمررك هرري  13/8/1029الوعلررط األعلررٔ للعاهعرراخ ترررازٗخ 
صؽح الشِاداخ الصادزج هي العاهعاخ الوصسٗح ؼسصا  علٔ هصلؽح العراهل٘ي 

 تالإازض.
 
الومرسؼاخ الومدهح هي الدكرْز/ زاهٖ  ظكٌدز ـ هدٗس الوسكص المرْهٖ ( 82)

رسًّررٖ تررالوعلط األعلررٔ للعاهعرراخ لعررواى ظرر٘س عول٘ررح للرعلرر٘ن اإللك
 اخرثازاخ المدزاخ.

المساز
 لسز الوعلط الوْاـمح علٔ الومرسؼاخ اٙذ٘ح:ـ

ظررسّزج الوراتعررح ـررٖ  ظررساء اخرثررازاخ المرردزاخ هرري العرر٘د أ.د/ ًائررة زئرر٘ط  -
 العاهعح لش ْى الرعل٘ن ّالفنب.

لوعٌ٘رح ّالرْكنء أشٌراء عمرد ذْاظرد ّهراتعرح العرادج عورداء الكل٘راخ اظسّزج  -
 اخرثازاخ المدزاخ تشكن ْٗهٖ ّعلٔ هداز العاعح.

اللرصام توعاٗ٘س الرم٘٘ن الوْؼدج لرصؽ٘ػ الخرثرازاخ ّـمرا  لمرسازاخ الوعلرط  -
 األعلٔ للعاهعاخ ـٖ ُرا الش ى كن ـٖ ذإصصَ.

ذإصرر٘ء زاتررػ علررٔ الوْلرر  اإللكرسًّررٖ للعاهعررح ّالكل٘رراخ الوعٌ٘ررح لرْع٘ررح  -
لفنب تفث٘عح الخرثازاخ ّذْظ٘ػ اإلزشراداخ العاهرح ترالرصاهي هر  ًشرس ذلر  ا

اإلزشراداخ علرٔ الوْلر  اإللكرسًّررٖ للوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ ّهْلرر  ّشازج 
 الرعل٘ن العالٖ.

عمد لماءاخ ذعسٗف٘ح هعاً٘ح للفنب لثن اخرثاز المدزاخ تْ٘م ّاؼرد للرساؼث٘ي  -
 هٌِن ـٖ ؼعْز ُرٍ اللماءاخ .

ـ٘س ظِررراش ذصرررؽ٘ػ  لكرسًّررٖ تعو٘ررر  الكل٘ررراخ الوعٌ٘ررح ّعررردم الرصرررؽ٘ػ ذررْ -
 ال٘دّٕ ـٖ الخرثازاخ الوعسـ٘ح ًِائ٘ا .

 زظا  كشْؾ ت ظرواء لعراى الخرثرازاخ ّالوساظعرح تالكل٘راخ الوعٌ٘رح للعٌرح  -
 العل٘ا لخرثازاخ المدزاخ ّلعاى المفاا كن ـٖ ذإصصَ.

 
شرر ْى خدهررح الوعرورر  ّذٌو٘ررح * اعرورراد هؽعررس اظرورراا الوعلررط األعلررٔ ل

 .3/7/1029( ترازٗخ 98الث٘ ح العلعح زلن )
:المساز

اعرورراد هؽعررس اظرورراا الوعلررط األعلررٔ لشرر ْى خدهررح الوعرورر  ّذٌو٘ررح الث٘ ررح 
 لرٔ  81)الورعروي الوْظرْعاخ هري زلرن  3/7/1029( تررازٗخ 98العلعح زلن )

 ( ّذل  علٔ الٌؽْ الرالٖ:72زلن 
 
الدزاظاخ الث٘فسٗح تش ى دزاظح شاهلح عي هشركلح  ذمسٗس لعٌح لفاا( 81)

 الؽْ٘اًاخ العالح ّال٘اخ الرعاهن هعِا.
 

المساز
 أؼ٘ػ الوعلط علوا   ه  الرعو٘ن علٔ العاهعاخ.

 
( كراب ظاهعح اإلظكٌدزٗح الورعوي هْاـمح هعلط العاهعح علٔ  ًشاء 83)

 هسكص ظاهعح اإلظكٌدزٗح لسصد الشائعاخ ّكشؿ الؽمائك.
زالمسا

  هرر  الر ك٘ررد علررٔ ذفع٘ررن ّؼرردج  دازج األشهرراخ ّالكررْازز الوعلررط علوررا  أؼرر٘ػ 
 تالعاهعاخ.

 
 كرة ظاهعح اإلظكٌدزٗح تش ى ها ٗلٖ: (89)

 ذمسٗرس شراهن عورا لاهررد ترَ العاهعرح تإصررْل هشرسّا هؽرْ األه٘ررح
.1021/1029ّذعل٘ن الكثاز خن  العام العاهعٖ 

شراهلح الررٖ لرام تِرا المفراا ذمسٗس عري المْاـرن الفث٘رح ّالوعروع٘رح ال
.1029خن  الفرسج هي ـثساٗس  لٔ  تسٗن 

. دّز العاهعح ـٖ هثادزج  صٌاٗع٘ح هصس
 ذؽد عٌرْاى  هعررؽ٘ن  1029ذمسٗس عي الولرمٔ الث٘ ٖ الراظ  لعام

تؽ٘سج هسْٗغ ّذٌو٘ح اإلظكٌدزٗح.
المساز

 لسز الوعلط توا ٗلٖ:
 أؼ٘ػ الوعلط علوا . -2
٘ام العاهعاخ تإعداد ذمسٗس عي  ًعاشاخ لفاا خدهرح الوعرور  الر ك٘د علٔ ل -1

ـرٖ  1029ًْٗ٘رْ 30ٌٗراٗس ؼررٔ  2ّذٌو٘ح الث٘ ح تكن ظاهعح خرن  الفررسج هري 
الوْظررْعاخ الرال٘ررح: )المْاـررن الفث٘ررح الرررٖ ذوررد  تالرررازٗخ ّالوكرراى  ـ دّز 
العاهعررح ـررٖ هؽررْ األه٘ررح ّذعلرر٘ن الكثرراز  عرردد هرري ذررن هؽررْ أه٘رررِن  ـ دّز 
العاهعح ـٖ هثادزج صٌاٗع٘ح هصس  عدد الوردزت٘ي ًّْع٘ح الرردزٗة  ـ هرا ذرن 
تش ى ذفع٘ن ّؼدج زصد الوشكنخ الوعروع٘ح ـ ها ذن تش ى ذفع٘ن العورن تْؼردج 
 دازج األشهررراخ ّالكرررْازز ـ هرررا ذرررن تشررر ى هْاظِرررح  ررراُسج ذعررراغٖ ّ دهررراى 

ًشرفح أخرسٓ(  الوإدزاخ ـ ها ذن تشر ى هكاـؽرح اإلزُراب ّالرفرسؾ الفكرسٕ ـ أ
 ّذل  ذوِ٘دا  إلعداد ذمسٗس شاهن ٗسـ  للعِاخ الوعٌ٘ح.

 
* اعرواد هؽعس اظرواا الوعلط األعلٔ لش ْى الدزاظراخ العل٘را ّالثؽرْز 

 .20/7/1029ترازٗخ  90العلعح زلن 
المساز

اعرواد هؽعس اظرواا الوعلط األعلرٔ لشر ْى الدزاظراخ العل٘را ّالثؽرْز العلعرح 
( 78 لٔ زلرن  71)الورعوي الوْظْعاخ هي زلن  20/7/1029ترازٗخ  90زلن 

 ّذل  علٔ الٌؽْ الرالٖ:
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المساز
اى هعوررْل  تررَ تكررن ظاهعررح لثررن صرردّز لررساز العوررن تالٌظررام الرررٕ كرراظررروساز 

ـ تشرر ى غلررة الرؽمررك هرري  13/8/1029الوعلررط األعلررٔ للعاهعرراخ ترررازٗخ 
صؽح الشِاداخ الصادزج هي العاهعاخ الوصسٗح ؼسصا  علٔ هصلؽح العراهل٘ي 

 تالإازض.
 
الومرسؼاخ الومدهح هي الدكرْز/ زاهٖ  ظكٌدز ـ هدٗس الوسكص المرْهٖ ( 82)

رسًّررٖ تررالوعلط األعلررٔ للعاهعرراخ لعررواى ظرر٘س عول٘ررح للرعلرر٘ن اإللك
 اخرثازاخ المدزاخ.

المساز
 لسز الوعلط الوْاـمح علٔ الومرسؼاخ اٙذ٘ح:ـ

ظررسّزج الوراتعررح ـررٖ  ظررساء اخرثررازاخ المرردزاخ هرري العرر٘د أ.د/ ًائررة زئرر٘ط  -
 العاهعح لش ْى الرعل٘ن ّالفنب.

لوعٌ٘رح ّالرْكنء أشٌراء عمرد ذْاظرد ّهراتعرح العرادج عورداء الكل٘راخ اظسّزج  -
 اخرثازاخ المدزاخ تشكن ْٗهٖ ّعلٔ هداز العاعح.

اللرصام توعاٗ٘س الرم٘٘ن الوْؼدج لرصؽ٘ػ الخرثرازاخ ّـمرا  لمرسازاخ الوعلرط  -
 األعلٔ للعاهعاخ ـٖ ُرا الش ى كن ـٖ ذإصصَ.

ذإصرر٘ء زاتررػ علررٔ الوْلرر  اإللكرسًّررٖ للعاهعررح ّالكل٘رراخ الوعٌ٘ررح لرْع٘ررح  -
لفنب تفث٘عح الخرثازاخ ّذْظ٘ػ اإلزشراداخ العاهرح ترالرصاهي هر  ًشرس ذلر  ا

اإلزشراداخ علرٔ الوْلر  اإللكرسًّررٖ للوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ ّهْلرر  ّشازج 
 الرعل٘ن العالٖ.

عمد لماءاخ ذعسٗف٘ح هعاً٘ح للفنب لثن اخرثاز المدزاخ تْ٘م ّاؼرد للرساؼث٘ي  -
 هٌِن ـٖ ؼعْز ُرٍ اللماءاخ .

ـ٘س ظِررراش ذصرررؽ٘ػ  لكرسًّررٖ تعو٘ررر  الكل٘ررراخ الوعٌ٘ررح ّعررردم الرصرررؽ٘ػ ذررْ -
 ال٘دّٕ ـٖ الخرثازاخ الوعسـ٘ح ًِائ٘ا .

 زظا  كشْؾ ت ظرواء لعراى الخرثرازاخ ّالوساظعرح تالكل٘راخ الوعٌ٘رح للعٌرح  -
 العل٘ا لخرثازاخ المدزاخ ّلعاى المفاا كن ـٖ ذإصصَ.

 
شرر ْى خدهررح الوعرورر  ّذٌو٘ررح * اعرورراد هؽعررس اظرورراا الوعلررط األعلررٔ ل

 .3/7/1029( ترازٗخ 98الث٘ ح العلعح زلن )
:المساز

اعرورراد هؽعررس اظرورراا الوعلررط األعلررٔ لشرر ْى خدهررح الوعرورر  ّذٌو٘ررح الث٘ ررح 
 لرٔ  81)الورعروي الوْظرْعاخ هري زلرن  3/7/1029( تررازٗخ 98العلعح زلن )

 ( ّذل  علٔ الٌؽْ الرالٖ:72زلن 
 
الدزاظاخ الث٘فسٗح تش ى دزاظح شاهلح عي هشركلح  ذمسٗس لعٌح لفاا( 81)

 الؽْ٘اًاخ العالح ّال٘اخ الرعاهن هعِا.
 

المساز
 أؼ٘ػ الوعلط علوا   ه  الرعو٘ن علٔ العاهعاخ.

 
( كراب ظاهعح اإلظكٌدزٗح الورعوي هْاـمح هعلط العاهعح علٔ  ًشاء 83)

 هسكص ظاهعح اإلظكٌدزٗح لسصد الشائعاخ ّكشؿ الؽمائك.
زالمسا

  هرر  الر ك٘ررد علررٔ ذفع٘ررن ّؼرردج  دازج األشهرراخ ّالكررْازز الوعلررط علوررا  أؼرر٘ػ 
 تالعاهعاخ.

 
 كرة ظاهعح اإلظكٌدزٗح تش ى ها ٗلٖ: (89)

 ذمسٗرس شراهن عورا لاهررد ترَ العاهعرح تإصررْل هشرسّا هؽرْ األه٘ررح
.1021/1029ّذعل٘ن الكثاز خن  العام العاهعٖ 

شراهلح الررٖ لرام تِرا المفراا ذمسٗس عري المْاـرن الفث٘رح ّالوعروع٘رح ال
.1029خن  الفرسج هي ـثساٗس  لٔ  تسٗن 

. دّز العاهعح ـٖ هثادزج  صٌاٗع٘ح هصس
 ذؽد عٌرْاى  هعررؽ٘ن  1029ذمسٗس عي الولرمٔ الث٘ ٖ الراظ  لعام

تؽ٘سج هسْٗغ ّذٌو٘ح اإلظكٌدزٗح.
المساز

 لسز الوعلط توا ٗلٖ:
 أؼ٘ػ الوعلط علوا . -2
٘ام العاهعاخ تإعداد ذمسٗس عي  ًعاشاخ لفاا خدهرح الوعرور  الر ك٘د علٔ ل -1

ـرٖ  1029ًْٗ٘رْ 30ٌٗراٗس ؼررٔ  2ّذٌو٘ح الث٘ ح تكن ظاهعح خرن  الفررسج هري 
الوْظررْعاخ الرال٘ررح: )المْاـررن الفث٘ررح الرررٖ ذوررد  تالرررازٗخ ّالوكرراى  ـ دّز 
العاهعررح ـررٖ هؽررْ األه٘ررح ّذعلرر٘ن الكثرراز  عرردد هرري ذررن هؽررْ أه٘رررِن  ـ دّز 
العاهعح ـٖ هثادزج صٌاٗع٘ح هصس  عدد الوردزت٘ي ًّْع٘ح الرردزٗة  ـ هرا ذرن 
تش ى ذفع٘ن ّؼدج زصد الوشكنخ الوعروع٘ح ـ ها ذن تش ى ذفع٘ن العورن تْؼردج 
 دازج األشهررراخ ّالكرررْازز ـ هرررا ذرررن تشررر ى هْاظِرررح  ررراُسج ذعررراغٖ ّ دهررراى 

ًشرفح أخرسٓ(  الوإدزاخ ـ ها ذن تشر ى هكاـؽرح اإلزُراب ّالرفرسؾ الفكرسٕ ـ أ
 ّذل  ذوِ٘دا  إلعداد ذمسٗس شاهن ٗسـ  للعِاخ الوعٌ٘ح.

 
* اعرواد هؽعس اظرواا الوعلط األعلٔ لش ْى الدزاظراخ العل٘را ّالثؽرْز 

 .20/7/1029ترازٗخ  90العلعح زلن 
المساز

اعرواد هؽعس اظرواا الوعلط األعلرٔ لشر ْى الدزاظراخ العل٘را ّالثؽرْز العلعرح 
( 78 لٔ زلرن  71)الورعوي الوْظْعاخ هي زلن  20/7/1029ترازٗخ  90زلن 

 ّذل  علٔ الٌؽْ الرالٖ:
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هراتعح همرسؼاخ العاهعراخ تشر ى لْاعرد ًّظرام عورن اللعراى العلو٘رح ( 71)
لفؽررء اإلًررراض العلوررٖ للورمررده٘ي لشررؽن ّ ررائؿ األظرراذرج ّاألظرراذرج 

 (. 1011ـ1029الوعاعدٗي )الدّزج الصالصح عشس 
المساز

 ط الوْاـمح علٔ الرعدٗنخ الومرسؼح.لسز الوعل
 

 عررادج الٌظررس ـررٖ لررساز الوعلررط األعلررٔ للعاهعرراخ الصررادز تعلعرررَ  (79)
)ـررٖ ظررْء ذْصرر٘ح الوعلررط األعلررٔ لشرر ْى  13/8/1029ترررازٗخ 

( تش ى ها ّزد تكراب 20/8/1029الدزاظاخ العل٘ا ّالثؽْز ترازٗخ 
زاظرراخ العل٘ررا العرر٘د أ.د/ ًائررة زئرر٘ط ظاهعررح اإلظرركٌدزٗح لشرر ْى الد

ّالثؽْز الورعوي الٌظس ـٖ هدٓ الرعاهرن هر  شرسكح داذرا ـلرْ تشر ى 
غلة الرؽمك هي صؽح الشِاداخ الصادزج هي العاهعح ّذل  لإسٗعٖ 

 العاهعح العاهل٘ي تالإازض.
المساز

لررسز الوعلررط تاظررروساز العوررن تالٌظررام الرررٕ كرراى هعوررْل  تررَ تكررن ظاهعررح لثررن 
ـ تشرر ى غلررة  13/8/1029لعاهعرراخ ترررازٗخ صرردّز لررساز الوعلررط األعلررٔ ل

الرؽمك هري صرؽح الشرِاداخ الصرادزج هري العاهعراخ الوصرسٗح ـ ّذلر  ؼسصرا  
 علٔ هصلؽح العاهل٘ي تالإازض.

 
 عررادج الٌظررس ـررٖ لررساز الوعلررط األعلررٔ للعاهعرراخ الصررادز تعلعرررَ ( 78)

تش ى هعاّدج الرمدم للعاى العلو٘ح للوسج الصاً٘ح  10/8/1027ترازٗخ 
 ا  عدم الرسل٘ح ـٖ الرمدم للوسج األّلٔ.ؼ

المساز
تشر ى هعراّدج الرمردم  10/8/1029لسز الوعلط  لؽاء لرسازٍ الصرادز تررازٗخ 

للعرراى العلو٘ررح للوررسج الصاً٘ررح ؼررا  عرردم الرسل٘ررح ـررٖ الرمرردم للوررسج األّلررٔ  هرر  
 99( هرري لرراًْى ذٌظرر٘ن العاهعرراخ زلررن 78تررٌء الوررادج )الر ك٘ررد علررٔ اللرررصام 

الورعرروٌَ أًررَ  ذا ذمررسز عرردم أُل٘ررح الورمرردم للْ ٘فررح أّ اللمررة  2971لعررٌح 
العلوٖ ـن ٗعرْش لرَ هعراّدج الرمردم  ل تعرد هعرٖ ظرٌح هري ذمسٗرس عردم أُل٘ررَ 

 ّتشسغ  ظاـح  ًراض علوٖ ظدٗد.
 

 18/0/1029* اعرورراد هؽعررسٕ اظرورراعٖ اللعٌررح العل٘ررا للرٌعرر٘ك ترررازٗخ 
 الورعوٌ٘ي ها ٗلٖ: 29/7/1029ّ

 
هٌالشرررح هْاع٘رررد ذمررردم الفرررنب الؽاصرررل٘ي علرررٔ الشرررِاداخ الوعادلرررح ( 70)

 )العست٘ح ّاألظٌث٘ح( ت ّزالِن لوكرة الرٌع٘ك.
 

المساز
لسز الوعلط الر ك٘د علرٔ ـررػ تراب الرمردٗن لفرنب الشرِاداخ الوعادلرح العست٘رح 

 .1029ّاألظٌث٘ح لوكرة الرٌع٘ك خن  األظثْا األخ٘س هي شِس ْٗلْ٘
 
هْلؿ الكل٘اخ العدٗدج الرٖ ظرثدأ الدزاظح ـٖ العرام العراهعٖ  هٌالشح( 77)

1029/1010. 
المساز

لررسز الوعلررط الر ك٘ررد علررٔ ظررسعح هراتعررح لعرراى المفاعرراخ ّاللعرراى الوعٌ٘ررح 
تردء الدزاظرح تالكل٘راخ العدٗردج الررٖ صردز تشر ًِا  للْلْؾ علرٔ هردٓ  هكاً٘رح

تالرٌعر٘ك اإللكرسًّرٖ  لسازاخ زئ٘ط هعلط الرْشزاء تاإلًشراء ّذلر  إلدزاظِرا
 ـٖ الوْاع٘د الوٌاظثح.

 
( هٌالشرررح هررردٓ  هكاً٘رررح  دزاض الثرررساهط العدٗررردج تكل٘ررراخ العاهعرررراخ 10)

 الوصسٗح توكرة الرٌع٘ك تفْات  ذٌع٘ك هعرملح.
المساز

 لسز الوعلط الوْاـمح علٔ ها ٗلٖ:
ُرْ  ( اظروساز المثْ  تالثساهط العدٗدج تكل٘راخ العاهعراخ الوصرسٗح ّـمرا  لورا2

هرثرر  ّذلرر  تررالرْشٗ  الررداخلٖ تالكل٘رراخ تعررد ذسشرر٘ػ الفررنب عرري غسٗررك هكرررة 
 الرٌع٘ك.

( ٗرررن لثررْ  أعررداد الفررنب تررالثساهط العدٗرردج ّـمررا  للفالررح اإلظررر٘عات٘ح لكررن 1
 تسًاهط ـٖ ظْء اإلهكاًاخ الوادٗح ّالثشسٗح.

ٌّٗشس  عداد كر٘ة عي الثساهط العدٗدج تكن كل٘ح ّذفص٘نذِا ّهصسّـاذِا ( 3
 علٔ الوْال  اإللكرسًّ٘ح للْشازج ّالوعلط األعلٔ للعاهعاخ.

 
هٌالشررح هْظررْا شٗررادج الرردزظاخ الرررٖ ٗؽصررن علِ٘ررا تعررط غررنب ( 12)

الشرِادج الصاًْٗرح العاهررح الوصرسٗح أشٌراء هساؼررن الرٌعر٘ك ّتعرد تداٗررح 
 الدزاظح.

المساز
ٗخ ( ترررراز2171المرررساز الرررْشازٕ زلرررن )تٌرررْد لرررسز الوعلرررط ذعررردٗن تعرررط 

ـ تشرر ى ًظررام ّلْاعررد لثررْ  الفررنب الؽاصررل٘ي علررٔ الشررِادج  1/0/1029
الصاًْٗرررح العاهرررح الوصرررسٗح ّهرررا ٗعادلِرررا )هررري الشرررِاداخ العست٘رررح ّاألظٌث٘رررح( 

ّالورمده٘ي لرٌعر٘ك  1029ّالشِاداخ الفٌ٘ح ّالشِادج الصاًْٗح األشُسٗح عام 
اهعٖ لنلرؽررررراق تالعاهعررررراخ الؽكْه٘رررررح الوصرررررسٗح ـرررررٖ العرررررام العررررر 1029
 م ـ ّذل  علٔ الٌؽْ الرالٖ:1029/1010
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هراتعح همرسؼاخ العاهعراخ تشر ى لْاعرد ًّظرام عورن اللعراى العلو٘رح ( 71)
لفؽررء اإلًررراض العلوررٖ للورمررده٘ي لشررؽن ّ ررائؿ األظرراذرج ّاألظرراذرج 

 (. 1011ـ1029الوعاعدٗي )الدّزج الصالصح عشس 
المساز

 ط الوْاـمح علٔ الرعدٗنخ الومرسؼح.لسز الوعل
 

 عررادج الٌظررس ـررٖ لررساز الوعلررط األعلررٔ للعاهعرراخ الصررادز تعلعرررَ  (79)
)ـررٖ ظررْء ذْصرر٘ح الوعلررط األعلررٔ لشرر ْى  13/8/1029ترررازٗخ 

( تش ى ها ّزد تكراب 20/8/1029الدزاظاخ العل٘ا ّالثؽْز ترازٗخ 
زاظرراخ العل٘ررا العرر٘د أ.د/ ًائررة زئرر٘ط ظاهعررح اإلظرركٌدزٗح لشرر ْى الد

ّالثؽْز الورعوي الٌظس ـٖ هدٓ الرعاهرن هر  شرسكح داذرا ـلرْ تشر ى 
غلة الرؽمك هي صؽح الشِاداخ الصادزج هي العاهعح ّذل  لإسٗعٖ 

 العاهعح العاهل٘ي تالإازض.
المساز

لررسز الوعلررط تاظررروساز العوررن تالٌظررام الرررٕ كرراى هعوررْل  تررَ تكررن ظاهعررح لثررن 
ـ تشرر ى غلررة  13/8/1029لعاهعرراخ ترررازٗخ صرردّز لررساز الوعلررط األعلررٔ ل

الرؽمك هري صرؽح الشرِاداخ الصرادزج هري العاهعراخ الوصرسٗح ـ ّذلر  ؼسصرا  
 علٔ هصلؽح العاهل٘ي تالإازض.

 
 عررادج الٌظررس ـررٖ لررساز الوعلررط األعلررٔ للعاهعرراخ الصررادز تعلعرررَ ( 78)

تش ى هعاّدج الرمدم للعاى العلو٘ح للوسج الصاً٘ح  10/8/1027ترازٗخ 
 ا  عدم الرسل٘ح ـٖ الرمدم للوسج األّلٔ.ؼ

المساز
تشر ى هعراّدج الرمردم  10/8/1029لسز الوعلط  لؽاء لرسازٍ الصرادز تررازٗخ 

للعرراى العلو٘ررح للوررسج الصاً٘ررح ؼررا  عرردم الرسل٘ررح ـررٖ الرمرردم للوررسج األّلررٔ  هرر  
 99( هرري لرراًْى ذٌظرر٘ن العاهعرراخ زلررن 78تررٌء الوررادج )الر ك٘ررد علررٔ اللرررصام 

الورعرروٌَ أًررَ  ذا ذمررسز عرردم أُل٘ررح الورمرردم للْ ٘فررح أّ اللمررة  2971لعررٌح 
العلوٖ ـن ٗعرْش لرَ هعراّدج الرمردم  ل تعرد هعرٖ ظرٌح هري ذمسٗرس عردم أُل٘ررَ 

 ّتشسغ  ظاـح  ًراض علوٖ ظدٗد.
 

 18/0/1029* اعرورراد هؽعررسٕ اظرورراعٖ اللعٌررح العل٘ررا للرٌعرر٘ك ترررازٗخ 
 الورعوٌ٘ي ها ٗلٖ: 29/7/1029ّ

 
هٌالشرررح هْاع٘رررد ذمررردم الفرررنب الؽاصرررل٘ي علرررٔ الشرررِاداخ الوعادلرررح ( 70)

 )العست٘ح ّاألظٌث٘ح( ت ّزالِن لوكرة الرٌع٘ك.
 

المساز
لسز الوعلط الر ك٘د علرٔ ـررػ تراب الرمردٗن لفرنب الشرِاداخ الوعادلرح العست٘رح 

 .1029ّاألظٌث٘ح لوكرة الرٌع٘ك خن  األظثْا األخ٘س هي شِس ْٗلْ٘
 
هْلؿ الكل٘اخ العدٗدج الرٖ ظرثدأ الدزاظح ـٖ العرام العراهعٖ  هٌالشح( 77)

1029/1010. 
المساز

لررسز الوعلررط الر ك٘ررد علررٔ ظررسعح هراتعررح لعرراى المفاعرراخ ّاللعرراى الوعٌ٘ررح 
تردء الدزاظرح تالكل٘راخ العدٗردج الررٖ صردز تشر ًِا  للْلْؾ علرٔ هردٓ  هكاً٘رح

تالرٌعر٘ك اإللكرسًّرٖ  لسازاخ زئ٘ط هعلط الرْشزاء تاإلًشراء ّذلر  إلدزاظِرا
 ـٖ الوْاع٘د الوٌاظثح.

 
( هٌالشرررح هررردٓ  هكاً٘رررح  دزاض الثرررساهط العدٗررردج تكل٘ررراخ العاهعرررراخ 10)

 الوصسٗح توكرة الرٌع٘ك تفْات  ذٌع٘ك هعرملح.
المساز

 لسز الوعلط الوْاـمح علٔ ها ٗلٖ:
ُرْ  ( اظروساز المثْ  تالثساهط العدٗدج تكل٘راخ العاهعراخ الوصرسٗح ّـمرا  لورا2

هرثرر  ّذلرر  تررالرْشٗ  الررداخلٖ تالكل٘رراخ تعررد ذسشرر٘ػ الفررنب عرري غسٗررك هكرررة 
 الرٌع٘ك.

( ٗرررن لثررْ  أعررداد الفررنب تررالثساهط العدٗرردج ّـمررا  للفالررح اإلظررر٘عات٘ح لكررن 1
 تسًاهط ـٖ ظْء اإلهكاًاخ الوادٗح ّالثشسٗح.

ٌّٗشس  عداد كر٘ة عي الثساهط العدٗدج تكن كل٘ح ّذفص٘نذِا ّهصسّـاذِا ( 3
 علٔ الوْال  اإللكرسًّ٘ح للْشازج ّالوعلط األعلٔ للعاهعاخ.

 
هٌالشررح هْظررْا شٗررادج الرردزظاخ الرررٖ ٗؽصررن علِ٘ررا تعررط غررنب ( 12)

الشرِادج الصاًْٗرح العاهررح الوصرسٗح أشٌراء هساؼررن الرٌعر٘ك ّتعرد تداٗررح 
 الدزاظح.

المساز
ٗخ ( ترررراز2171المرررساز الرررْشازٕ زلرررن )تٌرررْد لرررسز الوعلرررط ذعررردٗن تعرررط 

ـ تشرر ى ًظررام ّلْاعررد لثررْ  الفررنب الؽاصررل٘ي علررٔ الشررِادج  1/0/1029
الصاًْٗرررح العاهرررح الوصرررسٗح ّهرررا ٗعادلِرررا )هررري الشرررِاداخ العست٘رررح ّاألظٌث٘رررح( 

ّالورمده٘ي لرٌعر٘ك  1029ّالشِاداخ الفٌ٘ح ّالشِادج الصاًْٗح األشُسٗح عام 
اهعٖ لنلرؽررررراق تالعاهعررررراخ الؽكْه٘رررررح الوصرررررسٗح ـرررررٖ العرررررام العررررر 1029
 م ـ ّذل  علٔ الٌؽْ الرالٖ:1029/1010
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 الٌء تعد الرعدٗن الٌء لثن الرعدٗن الث٘اى
الثٌد ظادظا : 
لْاعد عاهح 
الفمسج زلن 

(21) 

تالٌعرررررررثح للفرررررررنب الررررررررٗي 
ٗؽصلْى علرٔ شٗرادج دزظراخ 
ـررررررٖ اهرؽاًرررررراخ الشررررررِاداخ 

 الصاًْٗح الؽاصل٘ي علِ٘ا:
أّل : ٗررررررن هإاغثرررررح العررررر٘د 
األظراذ الدكرْز ّشٗس الرست٘رح 
ّالرعلرر٘ن ّالرعلررر٘ن الفٌرررٖ ـرررٖ 
ُررررررا الشررررر ى تورررررا ٗرعررررروي 
هساعرررررراج أى ٗكررررررْى ذمرررررردٗن 
ذظلوررررراخ الفرررررنب ّ ِرررررْز 
ًر٘عح ُرٍ الرظلواخ ل ٗرعدٓ 
شرررِسٗي هررري ذرررازٗخ صررردّز 
ًر٘عررررح الشررررِاداخ الصاًْٗررررح 

 الوصسٗح.
شاً٘ا : ـٖ ؼالح ّزّد ذعدٗنخ 

ـٖ دزظاخ الفنب ٗرن  ظدٗدج
ذسشررررر٘ؽِن ّـمرررررا  لوعورررررْا 
دزظاذِن العدٗرد  هر  هساعراج 
ذسذ٘رررررة زؼثررررراذِن الودًّرررررح 
تثسًاهط الرٌع٘ك اإللكرسًّٖ  
ّٗفثررررررررك ذلرررررررر  تالٌعررررررررثح 
 للشِاداخ الصاًْٗح الوعادلح.

 
 

ذمررْم الكل٘رراخ الوسشررػ شالصررا : 
لِا ُؤلء الفنب تالر كد هري 
ذؽمررررر٘مِن لٌعرررررة الؽعرررررْز 

ئػ الداخل٘ررررح الومررررسزج ترررراللْا
للكل٘رراخ لعررواى ؼعرري ظرر٘س 
العول٘رررح الرعل٘و٘رررح  ّ ل ٗررررن 
 ٗماؾ ل٘ردُن لِررا العرام علرٔ 
أى ٗررررن ل٘رررردُن اعرثرررازا  هرررري 
العررام العرراهعٖ الرررالٖ كفررنب 

 هعرعدٗي.
زاتعا : تالٌعرثح للفرنب الررٗي 
ذررن ذسشرر٘ؽِن ّؼصررلْا علررٔ 
شٗرررادج دزظررراخ ـرررٖ الشرررِادج 
الصاًْٗرررررررح ّٗسؼثرررررررْى ـرررررررٖ 

تالٌعرررررررثح للفرررررررنب الررررررررٗي 
ٗؽصلْى علٔ شٗرادج دزظراخ 
ـرررررٖ اهرؽاًررررراخ الشرررررِاداخ 

 الصاًْٗح الؽاصل٘ي علِ٘ا:
أّل : ٗررررررن هإاغثرررررح العررررر٘د 
األظراذ الدكرْز ّشٗس الرست٘ح 
ّالرعلرر٘ن ّالرعلرر٘ن الفٌررٖ ـررٖ 

الشررررر ى تورررررا ٗرعررررروي ُررررررا 
هساعرررررراج أى ٗكررررررْى ذمرررررردٗن 
ذظلوررررراخ الفرررررنب ّ ِرررررْز 
ًر٘عررررررح ُرررررررٍ الرظلورررررراخ ل 
ٗرعررردٓ شرررِسٗي هررري ذرررازٗخ 
صررررردّز ًر٘عرررررح الشرررررِاداخ 

 الصاًْٗح الوصسٗح.
شاً٘رررررررا : ـرررررررٖ ؼالرررررررح ّزّد 
ذعرردٗنخ ظدٗرردج ـررٖ دزظرراخ 
الفررنب ٗرررن ذسشرر٘ؽِن ّـمررا  
لوعورررْا دزظررراذِن العدٗرررد  
هرر  هساعرراج ذسذ٘ررة زؼثرراذِن 

صررررل٘ح الودًّررررح تثسًرررراهط األ
الرٌع٘ك اإللكرسًّٖ  ّٗفثرك 
ذلرررررر  تالٌعررررررثح للشررررررِاداخ 
الصاًْٗررررح العاهررررح ّالوعادلررررح 

 ّالفٌ٘ح.
شالصررا : ذمررْم الكل٘رراخ الوسشررػ 
لِا ُؤلء الفنب تالر كد هري 
ذؽمررررر٘مِن لٌعرررررة الؽعرررررْز 
الومرررسزج تررراللْائػ الداخل٘ررررح 
للكل٘رراخ لعررواى ؼعرري ظرر٘س 
العول٘رررح الرعل٘و٘رررح  ّ ل ٗررررن 
 ٗماؾ ل٘دُن لِررا العرام علرٔ 
أى ٗررررن ل٘ررردُن اعرثرررازا  هررري 
العام العراهعٖ الررالٖ كفرنب 

 هعرعدٗي.
زاتعا : تالٌعثح للفرنب الررٗي 
ذررن ذسشرر٘ؽِن ّؼصررلْا علررٔ 
شٗرررادج دزظررراخ ـرررٖ الشرررِادج 
الصاًْٗح ٗرن ذعردٗن ذسشر٘ؽِن 

كل٘ررررررراذِن  الظرررررررروساز ـرررررررٖ
األصل٘ح الرٖ ظثك ذسشر٘ؽِن 
لِرررا ـ٘مررررْم هكررررة الرٌعرررر٘ك 

تٌرراءا  علررٔ ترصث٘ررد ذسشرر٘ؽِن 
ٗرْم  28غلثاذِن  ّذل  خن  

)خوعررررح عشررررس ْٗهررررا ( هرررري 
ذررازٗخ ذعرردٗن ذسشرر٘ؽَ تٌرراءا  
علرررٔ شٗرررادج الررردزظاخ  ّـرررٖ 
ؼالح عدم ذمدم الفالرة تفلرة 
لظروسازٍ ـٖ الكل٘ح األصل٘ح 

ل  الوسشػ لِا هي لثن  ٗعد ذ
هْاـمررح علررٔ الكل٘ررح العدٗرردج 
الرٖ ذرن ذعردٗن ذسشر٘ؽَ  لِ٘را 

 تٌاءا  علٔ شٗادج الدزظاخ.

تٌرراءا  علررٔ الوعوررْا األعلررٔ 
غثمررررررا  لسؼثرررررراذِن األصررررررل٘ح 

ٗدج ّزـر  ّ خفاز الكل٘ح العد
 أظوائِن هي الرسشػ األّ .

علٔ أى ٗمْم هكرة الرٌع٘ك  
ترصث٘رررد ذسشررر٘ػ هررري ٗسؼرررة 
هرررٌِن تشرررسغ ذمررردم الفالرررة 

 تفلة زظوٖ ترل . 
ٗرْم )خوعرح  28ّذل  خرن  

عشس ْٗها ( هي ذرازٗخ ذعردٗن 
ذسشررر٘ؽَ تٌررراءا  علرررٔ شٗرررادج 
الررردزظاخ  ّـرررٖ ؼالرررح عررردم 
ذمررررررررردم الفالرررررررررة تفلرررررررررة 
لظرررررررروسازٍ ـرررررررٖ الكل٘رررررررح 

ل٘ح الوسشرررػ لِرررا هررري األصررر
لثررن  ٗعررد ذلرر  هْاـمررح علررٔ 
الكل٘ح العدٗدج الرٖ ذرن ذعردٗن 
ذسشررر٘ؽَ  لِ٘رررا تٌررراءا  علرررٔ 

 شٗادج الدزظاخ.
للفرررررنب تالٌعرررررثح  خاهعرررررا :

الرٗي ذرن ذسشر٘ؽِن ّؼصرلْا 
علرررررٔ شٗرررررادج دزظررررراخ ـرررررٖ 
الشررررررِادج الصاًْٗررررررح ّكرررررراى 
الوعوررْا العدٗررد ٗررٌملِن هرري 
هسؼلررح هرري هساؼررن الرٌعرر٘ك 

 لٔ هسؼلرح أعلرٔ  اإللكرسًّٖ
ٗرن ـرػ كراترح زؼثراخ ظدٗردج 
لِرررررررن ّ عرررررررادج ذسشررررررر٘ؽِن 
ّ خفرراز الكل٘رراخ أّ الوعاُررد 
ترسشررر٘ؽِن ّزـررر  أظررروائِن 

 هي الرسشػ األّ .
 ذا ّزدخ شٗرررررررادج  ظادظرررررررا :

دزظررررراخ لفالرررررة تعرررررد تررررردء 
الدزاظرررح تالكل٘ررراخ ّالوعاُرررد 

ظرررثروثس( ل ٗررررن  عرررادج  28)
ذسشررررر٘ؽِن  ل تٌررررراءا  علرررررٔ 

هكرررررررة  ذمررررردٗن غلرررررة  لرررررٔ
الرٌعرر٘ك  ّذفثررك علررٔ هررري 
ٗفلة هٌِن ًفط المْاعد ـٖ 
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 الٌء تعد الرعدٗن الٌء لثن الرعدٗن الث٘اى
الثٌد ظادظا : 
لْاعد عاهح 
الفمسج زلن 

(21) 

تالٌعرررررررثح للفرررررررنب الررررررررٗي 
ٗؽصلْى علرٔ شٗرادج دزظراخ 
ـررررررٖ اهرؽاًرررررراخ الشررررررِاداخ 

 الصاًْٗح الؽاصل٘ي علِ٘ا:
أّل : ٗررررررن هإاغثرررررح العررررر٘د 
األظراذ الدكرْز ّشٗس الرست٘رح 
ّالرعلرر٘ن ّالرعلررر٘ن الفٌرررٖ ـرررٖ 
ُررررررا الشررررر ى تورررررا ٗرعررررروي 
هساعرررررراج أى ٗكررررررْى ذمرررررردٗن 
ذظلوررررراخ الفرررررنب ّ ِرررررْز 
ًر٘عح ُرٍ الرظلواخ ل ٗرعدٓ 
شرررِسٗي هررري ذرررازٗخ صررردّز 
ًر٘عررررح الشررررِاداخ الصاًْٗررررح 

 الوصسٗح.
شاً٘ا : ـٖ ؼالح ّزّد ذعدٗنخ 

ـٖ دزظاخ الفنب ٗرن  ظدٗدج
ذسشررررر٘ؽِن ّـمرررررا  لوعورررررْا 
دزظاذِن العدٗرد  هر  هساعراج 
ذسذ٘رررررة زؼثررررراذِن الودًّرررررح 
تثسًاهط الرٌع٘ك اإللكرسًّٖ  
ّٗفثررررررررك ذلرررررررر  تالٌعررررررررثح 
 للشِاداخ الصاًْٗح الوعادلح.

 
 

ذمررْم الكل٘رراخ الوسشررػ شالصررا : 
لِا ُؤلء الفنب تالر كد هري 
ذؽمررررر٘مِن لٌعرررررة الؽعرررررْز 

ئػ الداخل٘ررررح الومررررسزج ترررراللْا
للكل٘رراخ لعررواى ؼعرري ظرر٘س 
العول٘رررح الرعل٘و٘رررح  ّ ل ٗررررن 
 ٗماؾ ل٘ردُن لِررا العرام علرٔ 
أى ٗررررن ل٘رررردُن اعرثرررازا  هرررري 
العررام العرراهعٖ الرررالٖ كفررنب 

 هعرعدٗي.
زاتعا : تالٌعرثح للفرنب الررٗي 
ذررن ذسشرر٘ؽِن ّؼصررلْا علررٔ 
شٗرررادج دزظررراخ ـرررٖ الشرررِادج 
الصاًْٗرررررررح ّٗسؼثرررررررْى ـرررررررٖ 

تالٌعرررررررثح للفرررررررنب الررررررررٗي 
ٗؽصلْى علٔ شٗرادج دزظراخ 
ـرررررٖ اهرؽاًررررراخ الشرررررِاداخ 

 الصاًْٗح الؽاصل٘ي علِ٘ا:
أّل : ٗررررررن هإاغثرررررح العررررر٘د 
األظراذ الدكرْز ّشٗس الرست٘ح 
ّالرعلرر٘ن ّالرعلرر٘ن الفٌررٖ ـررٖ 

الشررررر ى تورررررا ٗرعررررروي ُررررررا 
هساعرررررراج أى ٗكررررررْى ذمرررررردٗن 
ذظلوررررراخ الفرررررنب ّ ِرررررْز 
ًر٘عررررررح ُرررررررٍ الرظلورررررراخ ل 
ٗرعررردٓ شرررِسٗي هررري ذرررازٗخ 
صررررردّز ًر٘عرررررح الشرررررِاداخ 

 الصاًْٗح الوصسٗح.
شاً٘رررررررا : ـرررررررٖ ؼالرررررررح ّزّد 
ذعرردٗنخ ظدٗرردج ـررٖ دزظرراخ 
الفررنب ٗرررن ذسشرر٘ؽِن ّـمررا  
لوعورررْا دزظررراذِن العدٗرررد  
هرر  هساعرراج ذسذ٘ررة زؼثرراذِن 

صررررل٘ح الودًّررررح تثسًرررراهط األ
الرٌع٘ك اإللكرسًّٖ  ّٗفثرك 
ذلرررررر  تالٌعررررررثح للشررررررِاداخ 
الصاًْٗررررح العاهررررح ّالوعادلررررح 

 ّالفٌ٘ح.
شالصررا : ذمررْم الكل٘رراخ الوسشررػ 
لِا ُؤلء الفنب تالر كد هري 
ذؽمررررر٘مِن لٌعرررررة الؽعرررررْز 
الومرررسزج تررراللْائػ الداخل٘ررررح 
للكل٘رراخ لعررواى ؼعرري ظرر٘س 
العول٘رررح الرعل٘و٘رررح  ّ ل ٗررررن 
 ٗماؾ ل٘دُن لِررا العرام علرٔ 
أى ٗررررن ل٘ررردُن اعرثرررازا  هررري 
العام العراهعٖ الررالٖ كفرنب 

 هعرعدٗي.
زاتعا : تالٌعثح للفرنب الررٗي 
ذررن ذسشرر٘ؽِن ّؼصررلْا علررٔ 
شٗرررادج دزظررراخ ـرررٖ الشرررِادج 
الصاًْٗح ٗرن ذعردٗن ذسشر٘ؽِن 

كل٘ررررررراذِن  الظرررررررروساز ـرررررررٖ
األصل٘ح الرٖ ظثك ذسشر٘ؽِن 
لِرررا ـ٘مررررْم هكررررة الرٌعرررر٘ك 

تٌرراءا  علررٔ ترصث٘ررد ذسشرر٘ؽِن 
ٗرْم  28غلثاذِن  ّذل  خن  

)خوعررررح عشررررس ْٗهررررا ( هرررري 
ذررازٗخ ذعرردٗن ذسشرر٘ؽَ تٌرراءا  
علرررٔ شٗرررادج الررردزظاخ  ّـرررٖ 
ؼالح عدم ذمدم الفالرة تفلرة 
لظروسازٍ ـٖ الكل٘ح األصل٘ح 

ل  الوسشػ لِا هي لثن  ٗعد ذ
هْاـمررح علررٔ الكل٘ررح العدٗرردج 
الرٖ ذرن ذعردٗن ذسشر٘ؽَ  لِ٘را 

 تٌاءا  علٔ شٗادج الدزظاخ.

تٌرراءا  علررٔ الوعوررْا األعلررٔ 
غثمررررررا  لسؼثرررررراذِن األصررررررل٘ح 

ٗدج ّزـر  ّ خفاز الكل٘ح العد
 أظوائِن هي الرسشػ األّ .

علٔ أى ٗمْم هكرة الرٌع٘ك  
ترصث٘رررد ذسشررر٘ػ هررري ٗسؼرررة 
هرررٌِن تشرررسغ ذمررردم الفالرررة 

 تفلة زظوٖ ترل . 
ٗرْم )خوعرح  28ّذل  خرن  

عشس ْٗها ( هي ذرازٗخ ذعردٗن 
ذسشررر٘ؽَ تٌررراءا  علرررٔ شٗرررادج 
الررردزظاخ  ّـرررٖ ؼالرررح عررردم 
ذمررررررررردم الفالرررررررررة تفلرررررررررة 
لظرررررررروسازٍ ـرررررررٖ الكل٘رررررررح 

ل٘ح الوسشرررػ لِرررا هررري األصررر
لثررن  ٗعررد ذلرر  هْاـمررح علررٔ 
الكل٘ح العدٗدج الرٖ ذرن ذعردٗن 
ذسشررر٘ؽَ  لِ٘رررا تٌررراءا  علرررٔ 

 شٗادج الدزظاخ.
للفرررررنب تالٌعرررررثح  خاهعرررررا :

الرٗي ذرن ذسشر٘ؽِن ّؼصرلْا 
علرررررٔ شٗرررررادج دزظررررراخ ـرررررٖ 
الشررررررِادج الصاًْٗررررررح ّكرررررراى 
الوعوررْا العدٗررد ٗررٌملِن هرري 
هسؼلررح هرري هساؼررن الرٌعرر٘ك 

 لٔ هسؼلرح أعلرٔ  اإللكرسًّٖ
ٗرن ـرػ كراترح زؼثراخ ظدٗردج 
لِرررررررن ّ عرررررررادج ذسشررررررر٘ؽِن 
ّ خفرراز الكل٘رراخ أّ الوعاُررد 
ترسشررر٘ؽِن ّزـررر  أظررروائِن 

 هي الرسشػ األّ .
 ذا ّزدخ شٗرررررررادج  ظادظرررررررا :

دزظررررراخ لفالرررررة تعرررررد تررررردء 
الدزاظرررح تالكل٘ررراخ ّالوعاُرررد 

ظرررثروثس( ل ٗررررن  عرررادج  28)
ذسشررررر٘ؽِن  ل تٌررررراءا  علرررررٔ 

هكرررررررة  ذمررررردٗن غلرررررة  لرررررٔ
الرٌعرر٘ك  ّذفثررك علررٔ هررري 
ٗفلة هٌِن ًفط المْاعد ـٖ 
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زاتعرررا  ّخاهعرررا  لوررري ٗرمررردم 
 إلعادج ذسش٘ؽَ.

الثٌد ظادظا : 
لْاعد عاهح 

 ظاـح ـمسذ٘ي 
ظدٗدذ٘ي 

10 18 

علرررٔ الكل٘ررراخ ّالوعاُرررد عررردم العررررداد  ل تالكشرررْؾ  -18
الٌِائ٘ح ّالوؤهٌح الرٖ ذصن للكل٘رح أّ الوعِرد  لكرسًّ٘را  تعرد 

 ًرِاء هسؼلح الرؽْٗنخ.ا
ل ٗعررررْش للكل٘ررررح أّ الوعِررررد ذعررررع٘ن غالررررة أّ لثررررْ   -10

هصررسّـاخ هرري الفالررة  ل تعررد ّزّد اظرروَ ظرروي الكشررْؾ 
الٌِائ٘ح الرٖ ذصرن للوعِرد أّ الكل٘رح تعرد  ذورام ذؽرْٗنخ كرن 

 هسؼلح.
الثٌد 

ظاتعا :لْاعد 
الرْشٗ  
 العؽساـٖ

ـرررٖ الوسـرررك ذعررردٗن تعرررط تٌرررْد ظررردّ  الرْشٗررر  العؽساٗررررن 
تررالمساز الررْشازٕ ـررٖ الثٌررد ظرراتعا  هٌررَ ّذلرر  ترعرردٗن ذْشٗرر  
غنب هؽاـظح الؽست٘رح ّهؽاـظرح لٌرا ّهؽاـظرح األلصرس كورا 

 ُْ هث٘ي تعدّ  الرْشٗ  العؽساـٖ الوسـك.
الثٌد الؽادٕ 

عشس : 
اخرثازاخ 

المدزاخ ـمسج 
( الٌمفح 3زلن )

 األخ٘سج

الررٖ ذرٌء علرٔ  3ٗرن ؼرؾ الٌمفح األخ٘سج هي الفمرسج زلرن 
 ها ٗلٖ:
كن كل٘ح الٌررائط الْزل٘رح للمردزاخ هفثْعرح هري هْلر  ذسظن 

 دخررا  المرردزاخ )ًرراظػ ـ زاظررة( ّهعرورردج هرري عو٘ررد الكل٘ررح 
ّتإاذن الكل٘ح المائوح علرٔ الهرؽراى لوكررة الرٌعر٘ك توعرسد 

 لفن الوْل .
 
كل٘ررراخ ذرررن ذعررردٗن هعرررواُا ّصررردز تشررر ًِا لرررسازاخ زئررر٘ط هعلرررط  (13)

 اء.الْشز
المساز

لسز الوعلط  تنغ هكررة الرٌعر٘ك ترؽ٘٘رس هعرؤ ّ دزاظِرا تثسًراهط الرٌعر٘ك 
 .1029/1010اإللكرسًّٖ اعرثازا  هي العام العاهعٖ 

اظن الكل٘ح/ الوعِد  العاهعح
 لثن الرؽ٘٘س

اظن الكل٘ح تعد 
 الرؽ٘٘س

لساززئ٘ط هعلط 
 الْشزاء

كل٘ح الؽاظثاخ  الماُسج
 ّالوعلْهاخ

خ كل٘ح الؽاظثا
ّالركاء 
 الصفٌاعٖ

 1029لعٌح  2991

كل٘ح الؽاظثاخ  تٌِا
 ّالوعلْهاخ

كل٘ح الؽاظثاخ 
ّالركاء 
 الصفٌاعٖ

 1029لعٌح  2098

كل٘ح الؽاظثاخ  ؼلْاى
 ّالوعلْهاخ

كل٘ح الؽاظثاخ 
ّالركاء 
 الصفٌاعٖ

 1029لعٌح  2019

كل٘ح زٗاض  الوٌصْزج
 األغفا 

كل٘ح الرست٘ح 
 للففْلح الوثكسج

 1029ٌح لع 2271

كل٘ح زٗاض  اإلظكٌدزٗح
 األغفا 

كل٘ح الرست٘ح 
 للففْلح الوثكسج

 1029لعٌح  2271

كل٘ح زٗاض  دهٌِْز
 األغفا 

كل٘ح الرست٘ح 
 للففْلح الوثكسج

 1029لعٌح  2271

كل٘ح زٗاض  هفسّغ
 األغفا 

كل٘ح الرست٘ح 
 للففْلح الوثكسج

 1029لعٌح  2271

كل٘ح زٗاض  تْزظع٘د
 األغفا 

ست٘ح كل٘ح الر
 للففْلح الوثكسج

 1029لعٌح  2271

كل٘ح زٗاض  أظْ٘غ
 األغفا 

كل٘ح الرست٘ح 
 للففْلح الوثكسج

 

 1029لعٌح  2271

هعِد دزاظاخ 
ّتؽْز ذكٌْلْظ٘ا 

 صٌاعح العكس

كل٘ح ذكٌْلْظ٘ا 
صٌاعح العكس 
ّالصٌاعاخ 
 الركاهل٘ح

 1029لعٌح  2099

كل٘ح الدزاظاخ  تٌٖ ظْٗؿ
اللرصادٗح ّالعلْم 

 ٘اظ٘حالع

كل٘ح الع٘اظح 
 ّاللرصاد

 1021لعٌح  2739

 
 هٌالشح هْظْا اهرؽاًاخ المدزاخ تكل٘اخ العاهعاخ الوصسٗح. (19)

المساز
لررسز الوعلررط أى ذكررْى دزظررح الٌعرراغ ـررٖ اخرثررازاخ المرردزاخ لعو٘رر  الكل٘رراخ 

% هرري الدزظررح الكل٘ررح لنخرثرراز لِرررا العررام 00الوعٌ٘ررح ترر داء ُرررٍ الخرثررازاخ 
1029/1010. 

 
( هٌالشرررح هْظرررْا الشرررِادج الصاًْٗرررح اإلهازاذ٘رررح )الوعررراز الورمررردم( 18)

 .1029الؽاصن علِ٘ا الفنب عام 
المساز

أؼم٘ررح الفررنب الدازظرر٘ي تالصاًْٗررح العاهررح تدّلررح لررسز الوعلررط الوْاـمررح علررٔ 
اإلهررازاخ العست٘ررح الورؽرردج )الوعرراز الورمرردم( ـررٖ اللرؽرراق توعوْعررح كل٘رراخ 

تالعاهعرراخ الوصررسٗح ـررٖ ظررْء الرم٘رر٘ن الشرراهن للوؽرررْٓ  المفاعرراخ الفث٘ررح
العلوررٖ الرررٕ ذرعرروٌَ الوٌرراُط الدزاظرر٘ح للوسؼلررح الصاًْٗررح شررسٗفح دزاظررح 
الفالة هادج األؼ٘اء ّهادج العلْم الصؽ٘ح تالوسؼلح الصاًْٗرح العاهرح اإلهازاذ٘رح 

شاز الوصسٗح ّكراب الوعرّذل  ـٖ ظْء الرْاصن ه  ّشازج الرست٘ح ّالرعل٘ن 
الصماـٖ الوصسٕ تدّلح اإلهرازاخ العست٘رح الورؽردج ّهرا ّزد هري ّشازج الرست٘رح 

 اإلهازاذ٘ح ـٖ ُرا الش ى.ّالرعل٘ن 
اؼرعرراب الوعوررْا العرثررازٕ للشررِادج الصاًْٗررح اإلهازاذ٘ررح هرري الصررؿ ّٗرررن 

الصاًٖ عشرس تعرد ؼررؾ الورْاد الصماـ٘رح ّالدٌٗ٘رح شرسٗفح دزاظرح الفالرة لورادج 
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زاتعرررا  ّخاهعرررا  لوررري ٗرمررردم 
 إلعادج ذسش٘ؽَ.

الثٌد ظادظا : 
لْاعد عاهح 

 ظاـح ـمسذ٘ي 
ظدٗدذ٘ي 

10 18 

علرررٔ الكل٘ررراخ ّالوعاُرررد عررردم العررررداد  ل تالكشرررْؾ  -18
الٌِائ٘ح ّالوؤهٌح الرٖ ذصن للكل٘رح أّ الوعِرد  لكرسًّ٘را  تعرد 

 ًرِاء هسؼلح الرؽْٗنخ.ا
ل ٗعررررْش للكل٘ررررح أّ الوعِررررد ذعررررع٘ن غالررررة أّ لثررررْ   -10

هصررسّـاخ هرري الفالررة  ل تعررد ّزّد اظرروَ ظرروي الكشررْؾ 
الٌِائ٘ح الرٖ ذصرن للوعِرد أّ الكل٘رح تعرد  ذورام ذؽرْٗنخ كرن 

 هسؼلح.
الثٌد 

ظاتعا :لْاعد 
الرْشٗ  
 العؽساـٖ

ـرررٖ الوسـرررك ذعررردٗن تعرررط تٌرررْد ظررردّ  الرْشٗررر  العؽساٗررررن 
تررالمساز الررْشازٕ ـررٖ الثٌررد ظرراتعا  هٌررَ ّذلرر  ترعرردٗن ذْشٗرر  
غنب هؽاـظح الؽست٘رح ّهؽاـظرح لٌرا ّهؽاـظرح األلصرس كورا 

 ُْ هث٘ي تعدّ  الرْشٗ  العؽساـٖ الوسـك.
الثٌد الؽادٕ 

عشس : 
اخرثازاخ 

المدزاخ ـمسج 
( الٌمفح 3زلن )

 األخ٘سج

الررٖ ذرٌء علرٔ  3ٗرن ؼرؾ الٌمفح األخ٘سج هي الفمرسج زلرن 
 ها ٗلٖ:
كن كل٘ح الٌررائط الْزل٘رح للمردزاخ هفثْعرح هري هْلر  ذسظن 

 دخررا  المرردزاخ )ًرراظػ ـ زاظررة( ّهعرورردج هرري عو٘ررد الكل٘ررح 
ّتإاذن الكل٘ح المائوح علرٔ الهرؽراى لوكررة الرٌعر٘ك توعرسد 

 لفن الوْل .
 
كل٘ررراخ ذرررن ذعررردٗن هعرررواُا ّصررردز تشررر ًِا لرررسازاخ زئررر٘ط هعلرررط  (13)

 اء.الْشز
المساز

لسز الوعلط  تنغ هكررة الرٌعر٘ك ترؽ٘٘رس هعرؤ ّ دزاظِرا تثسًراهط الرٌعر٘ك 
 .1029/1010اإللكرسًّٖ اعرثازا  هي العام العاهعٖ 

اظن الكل٘ح/ الوعِد  العاهعح
 لثن الرؽ٘٘س

اظن الكل٘ح تعد 
 الرؽ٘٘س

لساززئ٘ط هعلط 
 الْشزاء

كل٘ح الؽاظثاخ  الماُسج
 ّالوعلْهاخ

خ كل٘ح الؽاظثا
ّالركاء 
 الصفٌاعٖ

 1029لعٌح  2991

كل٘ح الؽاظثاخ  تٌِا
 ّالوعلْهاخ

كل٘ح الؽاظثاخ 
ّالركاء 
 الصفٌاعٖ

 1029لعٌح  2098

كل٘ح الؽاظثاخ  ؼلْاى
 ّالوعلْهاخ

كل٘ح الؽاظثاخ 
ّالركاء 
 الصفٌاعٖ

 1029لعٌح  2019

كل٘ح زٗاض  الوٌصْزج
 األغفا 

كل٘ح الرست٘ح 
 للففْلح الوثكسج

 1029ٌح لع 2271

كل٘ح زٗاض  اإلظكٌدزٗح
 األغفا 

كل٘ح الرست٘ح 
 للففْلح الوثكسج

 1029لعٌح  2271

كل٘ح زٗاض  دهٌِْز
 األغفا 

كل٘ح الرست٘ح 
 للففْلح الوثكسج

 1029لعٌح  2271

كل٘ح زٗاض  هفسّغ
 األغفا 

كل٘ح الرست٘ح 
 للففْلح الوثكسج

 1029لعٌح  2271

كل٘ح زٗاض  تْزظع٘د
 األغفا 

ست٘ح كل٘ح الر
 للففْلح الوثكسج

 1029لعٌح  2271

كل٘ح زٗاض  أظْ٘غ
 األغفا 

كل٘ح الرست٘ح 
 للففْلح الوثكسج

 

 1029لعٌح  2271

هعِد دزاظاخ 
ّتؽْز ذكٌْلْظ٘ا 

 صٌاعح العكس

كل٘ح ذكٌْلْظ٘ا 
صٌاعح العكس 
ّالصٌاعاخ 
 الركاهل٘ح

 1029لعٌح  2099

كل٘ح الدزاظاخ  تٌٖ ظْٗؿ
اللرصادٗح ّالعلْم 

 ٘اظ٘حالع

كل٘ح الع٘اظح 
 ّاللرصاد

 1021لعٌح  2739

 
 هٌالشح هْظْا اهرؽاًاخ المدزاخ تكل٘اخ العاهعاخ الوصسٗح. (19)

المساز
لررسز الوعلررط أى ذكررْى دزظررح الٌعرراغ ـررٖ اخرثررازاخ المرردزاخ لعو٘رر  الكل٘رراخ 

% هرري الدزظررح الكل٘ررح لنخرثرراز لِرررا العررام 00الوعٌ٘ررح ترر داء ُرررٍ الخرثررازاخ 
1029/1010. 

 
( هٌالشرررح هْظرررْا الشرررِادج الصاًْٗرررح اإلهازاذ٘رررح )الوعررراز الورمررردم( 18)

 .1029الؽاصن علِ٘ا الفنب عام 
المساز

أؼم٘ررح الفررنب الدازظرر٘ي تالصاًْٗررح العاهررح تدّلررح لررسز الوعلررط الوْاـمررح علررٔ 
اإلهررازاخ العست٘ررح الورؽرردج )الوعرراز الورمرردم( ـررٖ اللرؽرراق توعوْعررح كل٘رراخ 

تالعاهعرراخ الوصررسٗح ـررٖ ظررْء الرم٘رر٘ن الشرراهن للوؽرررْٓ  المفاعرراخ الفث٘ررح
العلوررٖ الرررٕ ذرعرروٌَ الوٌرراُط الدزاظرر٘ح للوسؼلررح الصاًْٗررح شررسٗفح دزاظررح 
الفالة هادج األؼ٘اء ّهادج العلْم الصؽ٘ح تالوسؼلح الصاًْٗرح العاهرح اإلهازاذ٘رح 

شاز الوصسٗح ّكراب الوعرّذل  ـٖ ظْء الرْاصن ه  ّشازج الرست٘ح ّالرعل٘ن 
الصماـٖ الوصسٕ تدّلح اإلهرازاخ العست٘رح الورؽردج ّهرا ّزد هري ّشازج الرست٘رح 

 اإلهازاذ٘ح ـٖ ُرا الش ى.ّالرعل٘ن 
اؼرعرراب الوعوررْا العرثررازٕ للشررِادج الصاًْٗررح اإلهازاذ٘ررح هرري الصررؿ ّٗرررن 

الصاًٖ عشرس تعرد ؼررؾ الورْاد الصماـ٘رح ّالدٌٗ٘رح شرسٗفح دزاظرح الفالرة لورادج 
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الوسؼلح الصاًْٗح ّذلر  اظررٌادا   لرٔ ًظرام لثرْلِن تعاهعراخ دّلرح  األؼ٘اء خن 
 اإلهازاخ ّالمسازاخ الوٌظوح ـٖ ُرا الش ى.

 
هٌالشح هْاع٘د تدء الوسؼلح األّلٔ لرٌع٘ك الصاًْٗح العاهرح الوصرسٗح ( 11)

 .1029/1010لِرا العام 
المساز

عر٘ك العاهعراخ علرٔ الوْاع٘رد تردء الوسؼلرح األّلرٔ لرٌلسز الوعلرط الوْاـمرح 
ّالوعاُررد للفررنب الؽاصررل٘ي علررٔ الشررِاداخ الصاًْٗررح العاهررح الوصررسٗح عررام 

  ّذلررر  عمرررة الًرِررراء هررري 1029ْٗل٘رررْ  12ٗرررْم األؼرررد الوْاـرررك  1029
اخرثازاخ المدزاخ ْٗم العثد المادم  ًظسا  لشوْ  اخرثازاخ المدزاخ ُررا العرام 

 ٘مِا ـٖ الوسؼلح األّلٔ.كل٘اخ ذدخن ُرٍ الخرثازاخ ألّ  هسج  ّٗرن ذٌع
 
( ذمسٗس اللعٌح الوشكلح لْظ  هعاٗ٘س ل٘اض أداء العاهعاخ ـرٖ هعراتمح 19)

علرٔ  1029/1010أـعن ظاهعح ـٖ الرؽْ  السلورٖ للعرام العراهعٖ 
 الٌؽْ الوث٘ي تالوسـك.

المساز
لسز الوعلط اعرواد هعاٗ٘س ل٘اض أداء العاهعاخ ـٖ هعاتمح أـعن ظاهعرح ـرٖ 

علٔ الٌؽْ الوث٘ي ترمسٗس اللعٌرح  1029/1010وٖ للعام العاهعٖ الرؽْ  السل
 الوشكلح.

 
 ( هْظْا  عداد همسز الل٘الح الثدً٘ح ّالصؽح كورفلة ظاهعح.90)

المساز
 لسز الوعلط الوْاـمح علٔ ها ٗلٖ:

اللعٌح الوشكلح إلعداد همسز الل٘الح الثدً٘ح ّالصرؽح كورفلرة ظاهعرح  ذمسٗس -2
لعلوٖ للومسز  ّل ٗعاؾ لَ دزظاخ ـٖ الوعورْا الكلرٖ ّالورعوي الوؽرْٓ ا

 للفالة.
الر ك٘د علٔ ذعو٘ن هشسّا هوازظح السٗاظح لرعصٗص هٌظْهرح تٌراء اإلًعراى  -1

ّذٌو٘ح هعرْٓ الل٘الح الثدً٘ح للفلثح ّالفالثاخ للوؽاـظرح علرٔ الصرؽح العاهرح 
هررري خرررن   ًشررراء ؼررردائك أّ هعوعررراخ زٗاظررر٘ح خازظ٘رررح تؽرررسم العاهعررراخ 
الوصسٗح  ّذْـ٘س األظِصج الوفلْتح تالرٌع٘ك هر  ظاهعرح كفرس الشر٘خ ـرٖ ُررا 

 الش ى.
 
هركسج الع٘د أ.د/ زئ٘ط لعٌح لفراا الدزاظراخ الماًًْ٘رح تشر ى ذعردٗن  (91)

 99( هي النئؽح الرٌف٘رٗح لماًْى ذٌظ٘ن العاهعاخ زلرن )290الوادج )
 ( .2971لعٌح 

المساز
 ٖ:لسز الوعلط الوْاـمح علٔ ها ٗل

( هرري النئؽررح الرٌف٘رٗررح لمرراًْى ذٌظرر٘ن العاهعرراخ زلررن 290ذعرردٗن الوررادج ) -2
 ( لرصثػ علٔ الٌؽْ الرالٖ:2971لعٌح  99)

لٌ٘ن دزظح الواظعرر٘س ـرٖ الؽمرْق أى ٗكرْى ؼاصرن  علرٔ  ٗشرسغ ـٖ الفالة 
أؼد دتلْهاخ الدزاظاخ العل٘ا ـٖ الؽمْق  ّأى ٗمْم تثؽْز ـٖ هْظرْا لوردج 

لن  ّذل  ّـما  ألؼكام النئؽح الداخل٘ح. أّ أى ٗكْى لد اظراش هرْاد ظٌح علٔ األ
ذإصصرر٘ح ـررٖ عرردد ظرراعاخ هعرورردج ّ أًعررص زظررالح ذٌفررْٕ علررٔ تؽررْز ذاخ 

 ( ظاعح هعرودج ّذل  ّـما  ألؼكام النئؽح الداخل٘ح.19ظْاًة ذفث٘م٘ح تعدد )
المراًًْٖ   ؼالح الوْظْا  لٔ الع٘د الوعرشراز/ دمحم الوٌشرإّ )الوعرشراز -1

لْشٗس الرعل٘ن العالٖ ّالثؽس العلورٖ( إلذإراذ اإلظرساءاخ الماًًْ٘رح النشهرح ـرٖ 
 ُرا الش ى.

 
كراب الع٘د الوعرشاز الماًًْٖ لرْشٗس الرعلر٘ن العرالٖ ّالثؽرس العلورٖ ( 91)

تش ى هشسّا الإفاب الوعد للسد علٔ كراب العر٘د أ.د/ ًم٘رة األغثراء 
ي الورؽررردز السظررروٖ لوعلرررط ّالورعررروي الرعل٘رررك علرررٔ هرررا ّزد عررر

الررْشزاء تعررصم الؽكْهررح علررٔ اذإرراذ لررسازاخ لرررملء الععررص الورصاٗررد 
ت عداد األغثاء العاهل٘ي تالمفاا الؽكْهٖ ّهٌِرا همررسغ شٗرادج أعرداد 
الومثْل٘ي تكل٘اخ الفة ه  الرْظ  ـٖ  ًشاء كل٘اخ غة خاصح ٗكْى 

 ذدزٗة غنتِا تالوعرشف٘اخ الؽكْه٘ح.
المساز

لط الوْاـمح علٔ هشسّا الإفراب الوعرد للرسد علرٔ كرراب العر٘د أ.د/ لسز الوع
ًم٘ة األغثاء ّالورعوي الرعل٘رك علرٔ هرا ّزد عري الورؽردز السظروٖ لوعلرط 
الررْشزاء تعررصم الؽكْهررح علررٔ اذإرراذ لررسازاخ لرررملء الععررص الورصاٗررد ت عررداد 

ي تكل٘راخ األغثاء العاهل٘ي تالمفاا الؽكْهٖ ّهٌِا همرسغ شٗادج أعداد الومثْل٘
الفرررة هررر  الرْظررر  ـرررٖ  ًشررراء كل٘ررراخ غرررة خاصرررح ٗكرررْى ذررردزٗة غنتِرررا 

 تالوعرشف٘اخ الؽكْه٘ح.
 
( الٌظس ـٖ همرسغ ال٘ح ذفع٘ن  شِادج أظاظ٘اخ الرؽْ  السلورٖ  علرٔ 99)

 غنب الدزاظاخ العل٘ا تالعاهعاخ الوصسٗح.
المساز

ٖ  علررٔ لررسز الوعلررط الوْاـمررح علررٔ ذفع٘ن شررِادج أظاظرر٘اخ الرؽررْ  السلورر
 دزاظاخ العل٘ا تالعاهعاخ الوصسٗح علٔ الٌؽْ الرالٖ:غنب ال

 عرثاز شِادج أظاظ٘اخ الرؽْ  السلوٖ شسغا  أظاظ٘ا  لورٌػ إٔ شرِادج هري  -2
 شِاداخ غنب الدزاظاخ العل٘ا تالعاهعاخ الوصسٗح.

 ظرصٌاء غنب كل٘اخ الؽاظرثاخ ّالوعلْهراخ ّغرنب لعرن ٌُدظرح الؽاظرة  -1
دظح ّألعام الؽاظة تكل٘اخ العلرْم ّألعرام  عرداد هعلورٖ الؽاظرة تكل٘اخ الٌِ

هي شسغ الؽصْ  علٔ شِادج أظاظ٘اخ الرؽرْ  السلورٖ ّترالٖ األلعرام ٗعرة 
  ظر٘اش اإلخرثاز للؽصْ  علٔ الشِادج.
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الوسؼلح الصاًْٗح ّذلر  اظررٌادا   لرٔ ًظرام لثرْلِن تعاهعراخ دّلرح  األؼ٘اء خن 
 اإلهازاخ ّالمسازاخ الوٌظوح ـٖ ُرا الش ى.

 
هٌالشح هْاع٘د تدء الوسؼلح األّلٔ لرٌع٘ك الصاًْٗح العاهرح الوصرسٗح ( 11)

 .1029/1010لِرا العام 
المساز

عر٘ك العاهعراخ علرٔ الوْاع٘رد تردء الوسؼلرح األّلرٔ لرٌلسز الوعلرط الوْاـمرح 
ّالوعاُررد للفررنب الؽاصررل٘ي علررٔ الشررِاداخ الصاًْٗررح العاهررح الوصررسٗح عررام 

  ّذلررر  عمرررة الًرِررراء هررري 1029ْٗل٘رررْ  12ٗرررْم األؼرررد الوْاـرررك  1029
اخرثازاخ المدزاخ ْٗم العثد المادم  ًظسا  لشوْ  اخرثازاخ المدزاخ ُررا العرام 

 ٘مِا ـٖ الوسؼلح األّلٔ.كل٘اخ ذدخن ُرٍ الخرثازاخ ألّ  هسج  ّٗرن ذٌع
 
( ذمسٗس اللعٌح الوشكلح لْظ  هعاٗ٘س ل٘اض أداء العاهعاخ ـرٖ هعراتمح 19)

علرٔ  1029/1010أـعن ظاهعح ـٖ الرؽْ  السلورٖ للعرام العراهعٖ 
 الٌؽْ الوث٘ي تالوسـك.

المساز
لسز الوعلط اعرواد هعاٗ٘س ل٘اض أداء العاهعاخ ـٖ هعاتمح أـعن ظاهعرح ـرٖ 

علٔ الٌؽْ الوث٘ي ترمسٗس اللعٌرح  1029/1010وٖ للعام العاهعٖ الرؽْ  السل
 الوشكلح.

 
 ( هْظْا  عداد همسز الل٘الح الثدً٘ح ّالصؽح كورفلة ظاهعح.90)

المساز
 لسز الوعلط الوْاـمح علٔ ها ٗلٖ:

اللعٌح الوشكلح إلعداد همسز الل٘الح الثدً٘ح ّالصرؽح كورفلرة ظاهعرح  ذمسٗس -2
لعلوٖ للومسز  ّل ٗعاؾ لَ دزظاخ ـٖ الوعورْا الكلرٖ ّالورعوي الوؽرْٓ ا

 للفالة.
الر ك٘د علٔ ذعو٘ن هشسّا هوازظح السٗاظح لرعصٗص هٌظْهرح تٌراء اإلًعراى  -1

ّذٌو٘ح هعرْٓ الل٘الح الثدً٘ح للفلثح ّالفالثاخ للوؽاـظرح علرٔ الصرؽح العاهرح 
هررري خرررن   ًشررراء ؼررردائك أّ هعوعررراخ زٗاظررر٘ح خازظ٘رررح تؽرررسم العاهعررراخ 
الوصسٗح  ّذْـ٘س األظِصج الوفلْتح تالرٌع٘ك هر  ظاهعرح كفرس الشر٘خ ـرٖ ُررا 

 الش ى.
 
هركسج الع٘د أ.د/ زئ٘ط لعٌح لفراا الدزاظراخ الماًًْ٘رح تشر ى ذعردٗن  (91)

 99( هي النئؽح الرٌف٘رٗح لماًْى ذٌظ٘ن العاهعاخ زلرن )290الوادج )
 ( .2971لعٌح 

المساز
 ٖ:لسز الوعلط الوْاـمح علٔ ها ٗل

( هرري النئؽررح الرٌف٘رٗررح لمرراًْى ذٌظرر٘ن العاهعرراخ زلررن 290ذعرردٗن الوررادج ) -2
 ( لرصثػ علٔ الٌؽْ الرالٖ:2971لعٌح  99)

لٌ٘ن دزظح الواظعرر٘س ـرٖ الؽمرْق أى ٗكرْى ؼاصرن  علرٔ  ٗشرسغ ـٖ الفالة 
أؼد دتلْهاخ الدزاظاخ العل٘ا ـٖ الؽمْق  ّأى ٗمْم تثؽْز ـٖ هْظرْا لوردج 

لن  ّذل  ّـما  ألؼكام النئؽح الداخل٘ح. أّ أى ٗكْى لد اظراش هرْاد ظٌح علٔ األ
ذإصصرر٘ح ـررٖ عرردد ظرراعاخ هعرورردج ّ أًعررص زظررالح ذٌفررْٕ علررٔ تؽررْز ذاخ 

 ( ظاعح هعرودج ّذل  ّـما  ألؼكام النئؽح الداخل٘ح.19ظْاًة ذفث٘م٘ح تعدد )
المراًًْٖ   ؼالح الوْظْا  لٔ الع٘د الوعرشراز/ دمحم الوٌشرإّ )الوعرشراز -1

لْشٗس الرعل٘ن العالٖ ّالثؽس العلورٖ( إلذإراذ اإلظرساءاخ الماًًْ٘رح النشهرح ـرٖ 
 ُرا الش ى.

 
كراب الع٘د الوعرشاز الماًًْٖ لرْشٗس الرعلر٘ن العرالٖ ّالثؽرس العلورٖ ( 91)

تش ى هشسّا الإفاب الوعد للسد علٔ كراب العر٘د أ.د/ ًم٘رة األغثراء 
ي الورؽررردز السظررروٖ لوعلرررط ّالورعررروي الرعل٘رررك علرررٔ هرررا ّزد عررر

الررْشزاء تعررصم الؽكْهررح علررٔ اذإرراذ لررسازاخ لرررملء الععررص الورصاٗررد 
ت عداد األغثاء العاهل٘ي تالمفاا الؽكْهٖ ّهٌِرا همررسغ شٗرادج أعرداد 
الومثْل٘ي تكل٘اخ الفة ه  الرْظ  ـٖ  ًشاء كل٘اخ غة خاصح ٗكْى 

 ذدزٗة غنتِا تالوعرشف٘اخ الؽكْه٘ح.
المساز

لط الوْاـمح علٔ هشسّا الإفراب الوعرد للرسد علرٔ كرراب العر٘د أ.د/ لسز الوع
ًم٘ة األغثاء ّالورعوي الرعل٘رك علرٔ هرا ّزد عري الورؽردز السظروٖ لوعلرط 
الررْشزاء تعررصم الؽكْهررح علررٔ اذإرراذ لررسازاخ لرررملء الععررص الورصاٗررد ت عررداد 

ي تكل٘راخ األغثاء العاهل٘ي تالمفاا الؽكْهٖ ّهٌِا همرسغ شٗادج أعداد الومثْل٘
الفرررة هررر  الرْظررر  ـرررٖ  ًشررراء كل٘ررراخ غرررة خاصرررح ٗكرررْى ذررردزٗة غنتِرررا 

 تالوعرشف٘اخ الؽكْه٘ح.
 
( الٌظس ـٖ همرسغ ال٘ح ذفع٘ن  شِادج أظاظ٘اخ الرؽْ  السلورٖ  علرٔ 99)

 غنب الدزاظاخ العل٘ا تالعاهعاخ الوصسٗح.
المساز

ٖ  علررٔ لررسز الوعلررط الوْاـمررح علررٔ ذفع٘ن شررِادج أظاظرر٘اخ الرؽررْ  السلورر
 دزاظاخ العل٘ا تالعاهعاخ الوصسٗح علٔ الٌؽْ الرالٖ:غنب ال

 عرثاز شِادج أظاظ٘اخ الرؽْ  السلوٖ شسغا  أظاظ٘ا  لورٌػ إٔ شرِادج هري  -2
 شِاداخ غنب الدزاظاخ العل٘ا تالعاهعاخ الوصسٗح.

 ظرصٌاء غنب كل٘اخ الؽاظرثاخ ّالوعلْهراخ ّغرنب لعرن ٌُدظرح الؽاظرة  -1
دظح ّألعام الؽاظة تكل٘اخ العلرْم ّألعرام  عرداد هعلورٖ الؽاظرة تكل٘اخ الٌِ

هي شسغ الؽصْ  علٔ شِادج أظاظ٘اخ الرؽرْ  السلورٖ ّترالٖ األلعرام ٗعرة 
  ظر٘اش اإلخرثاز للؽصْ  علٔ الشِادج.
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( 190الركلفررح الومرسؼررح للشررِادج علررٔ أى ذكررْى تإظوررالٖ )الوْاـمررح علررٔ  -3
( ظرثعح ترساهط ذدزٗث٘رح  ّٗررن ذْشٗر  الوثرالػ 7شواًوائح ّأزتعْى ظٌِ٘ا  لعردد )
( 290( ظررثعوائح ظٌ٘ررَ للعاهعررح ّهثلررػ )700الوؽصررلح تؽ٘ررس ٗكررْى هثلررػ )

هائح ّأزتعْى ظٌِ٘ا  للْؼدج الوسكصٗح للردزٗة تالوعلط األعلٔ للعاهعراخ ٗررن 
 3/10201/980/9هشررسّا الوكرثرراخ السلو٘ررح ؼعرراب زلررن  ٗررداعِا تؽعرراب 

( ظرررثعوائح ظٌ٘رررَ 700توعسـرررح العاهعرررح ّهثلرررػ ) تالثٌررر  الوسكرررصٕ الوصرررسٕ
 للعاهعح.

تعرد ًعاؼرَ  FDTCٗرن هٌػ الفالة شرِادج أظاظر٘اخ الرؽرْ  السلورٖ ) (  -9
( ترساهط علرٔ أى 7ـٖ عدد الثساهط الوؤُلح للؽصْ  علٔ الشرِادج تإظورالٖ )

( تررساهط 8( تسًرراهط اخر٘ررازٕ هرري )1( تررساهط  ظثازٗررح ّعرردد )8ٗكررْى عرردد )
 ّ  الوسـك.غثما  للعد

% هري  ظورالٖ 70ٗعرثس الفالة ًاظؽا  ـٖ الثسًراهط  ذا ؼصرن علرٔ ًعرثح  -8
 الدزظاخ الوإصصح للثسًاهط.

ذكْى هدج صنؼ٘ح الشِادج خوط ظٌْاخ هي ذازٗخ ؼصْ  الفالرة علِ٘را  -0
 ّٗرن ذعدٗدُا تإخرثاز ّشِادج ظدٗدذ٘ي.

خرثرراز ّٗرؽوررن ـررٖ ؼالررح زظررْب الفالررة  ٗرررن  عررادج الررردزٗة ّ ظر٘رراش اإل -7
 الفالة زظْم  عادج اإلخرثاز للثسًاهط ّالرٖ ذمدز تعشسٗي ظٌِ٘ا .

 
كراب الع٘دج أ.د/ المائن تعون زئ٘ط لفاا الش ْى الصماـ٘ح ّالثعصراخ  (200)

تش ى زؼثح العاًة األزدًٖ ـٖ دزاظح  هكاً٘ح عدم اظرر٘فاء زظرْم 
ثررردأ عرري صرررؽح الشررِاداخ الررررٖ ٗفلثِررا العاًرررة األزدًررٖ ّذلررر  تو

 الوعاهلح تالوصن.
المساز

لسز الوعلط الوْاـمح علٔ عردم اظرر٘فاء زظرْم عري صرؽح الشرِاداخ الررٖ 
 ٗفلثِا العاًة األزدًٖ هي العاهعاخ الوصسٗح ّذل  توثدأ الوعاهلح تالوصن.

 
( كرررراب العررر٘دج أ.د/ المرررائن تعورررن زئررر٘ط اإلدازج الوسكصٗرررح للشررر ْى 202)

لوررٌػ الومدهررح هرري دّلررح ـٌلٌرردا الصماـ٘ررح ّالثعصرراخ تشرر ى الرردعن ّا
 لفنب العاهعاخ الوصسٗح.

المساز
تكرراب ظر٘ادذكن  21/7/1029علوا  تعلعرَ الوٌعمردج تررازٗخ الوعلط أؼ٘ػ 

 الومدهح هي دّلح ـٌلٌدا لفنب العاهعاخ الوصسٗح.تش ى الدعن ّالوٌػ 
 
 ( هركسج تش ى األعداد الومرسغ لثْلِا تالعاهعاخ الؽكْه٘رح الوصرسٗح203)

 .1029/1010ـٖ العام العاهعٖ 
المساز

 لسز الوعلط ها ٗلٖ:

األعررداد الرفصرر٘ل٘ح لكررن كل٘ررح تالعاهعرراخ الؽكْه٘ررح الوصررسٗح ـررٖ ذؽدٗررد  -2
هري الؽاصرل٘ي علرٔ الشرِادج الصاًْٗرح العاهرح  1029/1010العام العاهعٖ 
ّذل  ـرٖ ظرْء الفالرح الظرر٘عات٘ح لكرن كل٘رح ًّر٘عرح  1029الوصسٗح عام 

 ح العاهح لِرا العام ّاؼر٘اظاخ ظْق العون.الصاًْٗ
الثد ـٖ تدء الدزاظح عي غسٗك الرؽْٗن ـرٖ ظرْء الؽرد األدًرٔ للمفراا  -1

ّذل  للكل٘اخ العدٗدج الررٖ ذعررْـٖ الوْاـمراخ الوفلْترح لثردء الدزاظرح تِرا 
 .1029/1010ـٖ العام العاهعٖ 

 
تعورن  ـراداخ ( هركسج تشر ى غلرة الوْاـمرح علرٔ ل٘رام أهاًرح الوعلرط 209)

لإسٗعٖ العاهعاخ الؽكْه٘ح الوصسٗح ذإرء الشرِاداخ الؽاصرل٘ي 
 علِ٘ا.

المساز
لررسز الوعلررط الوْاـمررح علررٔ ل٘ررام أهاًررح الوعلررط األعلررٔ للعاهعرراخ تعوررن 
 ـاداخ لإسٗعرٖ العاهعراخ الؽكْه٘رح الوصرسٗح ذإرء الشرِاداخ الؽاصرل٘ي 

 ؼ٘رس( لكرن  ـرادج ظٌ٘رَ )هائرراى ظٌ٘رَ ـمرػ ل 100علِ٘ا توماتن هرادٕ لردزٍ 
علٔ ؼدج  ّذل  للعادج للساؼث٘ي ـٖ الؽصْ  علٔ ) ـادج للعراهل٘ي تالإرازض 
ـررر  ـرررادج تررردتلْهٖ كل٘رررح الؽمرررْق الورررؤُنى لنلرؽررراق تالررردكرْزاٍ ـ  ـرررادج 
للولرؽمررررررر٘ي ترررررررالرعل٘ن الوفررررررررْغ ّالوم٘ررررررردٗي ؼررررررررٔ العرررررررام األكرررررررادٗوٖ 

1028/1020.) 
 

علٔ الوعراتمح الوسكصٗرح ّالوْؼردج * هؽعس اظرواا اللعٌح العل٘ا لنشساؾ 
للمثررْ  تكل٘رراخ الٌِدظررح تالعاهعرراخ الؽكْه٘ررح الوصررسٗح للعررام العرراهعٖ 

1029/1010. 
المساز

الوْاـمرررح علرررٔ اعروررراد هؽعرررس اظروررراا اللعٌرررح العل٘رررا لنشرررساؾ علرررٔ الوعررراتمح 
الوسكصٗح ّالوْؼردج للمثرْ  تكل٘راخ الٌِدظرح تالعاهعراخ الؽكْه٘رح الوصرسٗح للعرام 

 ّالورعوي الوْظْعاخ الرال٘ح: 1029/1010هعٖ العا
 
( ذؽدٗررررد هْاع٘ررررد الرمرررردٗن للوعرررراتمح الوسكصٗررررح ّالوْؼرررردج للفررررنب 208)

الؽاصل٘ي علٔ الودازض الصاًْٗح الفٌ٘رح الصرٌاع٘ح ّالوعاُرد الفٌ٘رح 
الصٌاع٘ح )ظْاء كاى الرمدٗن الْزلٖ أّ اللكرسًّرٖ( تاإلظراـح  لرٔ 

 ل٘اخ األزتعح.ظدّ  الهرؽاًاخ الوٌعمد تالك
المساز

الؼاغح تالوْاع٘د الوؽددج للرمدم اإللكرسًّٖ ّالْزلٖ ّهْاع٘رد الهرؽاًراخ 
 ّـما  لإلعنى الوسـك.
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( 190الركلفررح الومرسؼررح للشررِادج علررٔ أى ذكررْى تإظوررالٖ )الوْاـمررح علررٔ  -3
( ظرثعح ترساهط ذدزٗث٘رح  ّٗررن ذْشٗر  الوثرالػ 7شواًوائح ّأزتعْى ظٌِ٘ا  لعردد )
( 290( ظررثعوائح ظٌ٘ررَ للعاهعررح ّهثلررػ )700الوؽصررلح تؽ٘ررس ٗكررْى هثلررػ )

هائح ّأزتعْى ظٌِ٘ا  للْؼدج الوسكصٗح للردزٗة تالوعلط األعلٔ للعاهعراخ ٗررن 
 3/10201/980/9هشررسّا الوكرثرراخ السلو٘ررح ؼعرراب زلررن  ٗررداعِا تؽعرراب 

( ظرررثعوائح ظٌ٘رررَ 700توعسـرررح العاهعرررح ّهثلرررػ ) تالثٌررر  الوسكرررصٕ الوصرررسٕ
 للعاهعح.

تعرد ًعاؼرَ  FDTCٗرن هٌػ الفالة شرِادج أظاظر٘اخ الرؽرْ  السلورٖ ) (  -9
( ترساهط علرٔ أى 7ـٖ عدد الثساهط الوؤُلح للؽصْ  علٔ الشرِادج تإظورالٖ )

( تررساهط 8( تسًرراهط اخر٘ررازٕ هرري )1( تررساهط  ظثازٗررح ّعرردد )8ٗكررْى عرردد )
 ّ  الوسـك.غثما  للعد

% هري  ظورالٖ 70ٗعرثس الفالة ًاظؽا  ـٖ الثسًراهط  ذا ؼصرن علرٔ ًعرثح  -8
 الدزظاخ الوإصصح للثسًاهط.

ذكْى هدج صنؼ٘ح الشِادج خوط ظٌْاخ هي ذازٗخ ؼصْ  الفالرة علِ٘را  -0
 ّٗرن ذعدٗدُا تإخرثاز ّشِادج ظدٗدذ٘ي.

خرثرراز ّٗرؽوررن ـررٖ ؼالررح زظررْب الفالررة  ٗرررن  عررادج الررردزٗة ّ ظر٘رراش اإل -7
 الفالة زظْم  عادج اإلخرثاز للثسًاهط ّالرٖ ذمدز تعشسٗي ظٌِ٘ا .

 
كراب الع٘دج أ.د/ المائن تعون زئ٘ط لفاا الش ْى الصماـ٘ح ّالثعصراخ  (200)

تش ى زؼثح العاًة األزدًٖ ـٖ دزاظح  هكاً٘ح عدم اظرر٘فاء زظرْم 
ثررردأ عرري صرررؽح الشررِاداخ الررررٖ ٗفلثِررا العاًرررة األزدًررٖ ّذلررر  تو

 الوعاهلح تالوصن.
المساز

لسز الوعلط الوْاـمح علٔ عردم اظرر٘فاء زظرْم عري صرؽح الشرِاداخ الررٖ 
 ٗفلثِا العاًة األزدًٖ هي العاهعاخ الوصسٗح ّذل  توثدأ الوعاهلح تالوصن.

 
( كرررراب العررر٘دج أ.د/ المرررائن تعورررن زئررر٘ط اإلدازج الوسكصٗرررح للشررر ْى 202)

لوررٌػ الومدهررح هرري دّلررح ـٌلٌرردا الصماـ٘ررح ّالثعصرراخ تشرر ى الرردعن ّا
 لفنب العاهعاخ الوصسٗح.

المساز
تكرراب ظر٘ادذكن  21/7/1029علوا  تعلعرَ الوٌعمردج تررازٗخ الوعلط أؼ٘ػ 

 الومدهح هي دّلح ـٌلٌدا لفنب العاهعاخ الوصسٗح.تش ى الدعن ّالوٌػ 
 
 ( هركسج تش ى األعداد الومرسغ لثْلِا تالعاهعاخ الؽكْه٘رح الوصرسٗح203)

 .1029/1010ـٖ العام العاهعٖ 
المساز

 لسز الوعلط ها ٗلٖ:

األعررداد الرفصرر٘ل٘ح لكررن كل٘ررح تالعاهعرراخ الؽكْه٘ررح الوصررسٗح ـررٖ ذؽدٗررد  -2
هري الؽاصرل٘ي علرٔ الشرِادج الصاًْٗرح العاهرح  1029/1010العام العاهعٖ 
ّذل  ـرٖ ظرْء الفالرح الظرر٘عات٘ح لكرن كل٘رح ًّر٘عرح  1029الوصسٗح عام 

 ح العاهح لِرا العام ّاؼر٘اظاخ ظْق العون.الصاًْٗ
الثد ـٖ تدء الدزاظح عي غسٗك الرؽْٗن ـرٖ ظرْء الؽرد األدًرٔ للمفراا  -1

ّذل  للكل٘اخ العدٗدج الررٖ ذعررْـٖ الوْاـمراخ الوفلْترح لثردء الدزاظرح تِرا 
 .1029/1010ـٖ العام العاهعٖ 

 
تعورن  ـراداخ ( هركسج تشر ى غلرة الوْاـمرح علرٔ ل٘رام أهاًرح الوعلرط 209)

لإسٗعٖ العاهعاخ الؽكْه٘ح الوصسٗح ذإرء الشرِاداخ الؽاصرل٘ي 
 علِ٘ا.

المساز
لررسز الوعلررط الوْاـمررح علررٔ ل٘ررام أهاًررح الوعلررط األعلررٔ للعاهعرراخ تعوررن 
 ـاداخ لإسٗعرٖ العاهعراخ الؽكْه٘رح الوصرسٗح ذإرء الشرِاداخ الؽاصرل٘ي 

 ؼ٘رس( لكرن  ـرادج ظٌ٘رَ )هائرراى ظٌ٘رَ ـمرػ ل 100علِ٘ا توماتن هرادٕ لردزٍ 
علٔ ؼدج  ّذل  للعادج للساؼث٘ي ـٖ الؽصْ  علٔ ) ـادج للعراهل٘ي تالإرازض 
ـررر  ـرررادج تررردتلْهٖ كل٘رررح الؽمرررْق الورررؤُنى لنلرؽررراق تالررردكرْزاٍ ـ  ـرررادج 
للولرؽمررررررر٘ي ترررررررالرعل٘ن الوفررررررررْغ ّالوم٘ررررررردٗي ؼررررررررٔ العرررررررام األكرررررررادٗوٖ 

1028/1020.) 
 

علٔ الوعراتمح الوسكصٗرح ّالوْؼردج * هؽعس اظرواا اللعٌح العل٘ا لنشساؾ 
للمثررْ  تكل٘رراخ الٌِدظررح تالعاهعرراخ الؽكْه٘ررح الوصررسٗح للعررام العرراهعٖ 

1029/1010. 
المساز

الوْاـمرررح علرررٔ اعروررراد هؽعرررس اظروررراا اللعٌرررح العل٘رررا لنشرررساؾ علرررٔ الوعررراتمح 
الوسكصٗح ّالوْؼردج للمثرْ  تكل٘راخ الٌِدظرح تالعاهعراخ الؽكْه٘رح الوصرسٗح للعرام 

 ّالورعوي الوْظْعاخ الرال٘ح: 1029/1010هعٖ العا
 
( ذؽدٗررررد هْاع٘ررررد الرمرررردٗن للوعرررراتمح الوسكصٗررررح ّالوْؼرررردج للفررررنب 208)

الؽاصل٘ي علٔ الودازض الصاًْٗح الفٌ٘رح الصرٌاع٘ح ّالوعاُرد الفٌ٘رح 
الصٌاع٘ح )ظْاء كاى الرمدٗن الْزلٖ أّ اللكرسًّرٖ( تاإلظراـح  لرٔ 

 ل٘اخ األزتعح.ظدّ  الهرؽاًاخ الوٌعمد تالك
المساز

الؼاغح تالوْاع٘د الوؽددج للرمدم اإللكرسًّٖ ّالْزلٖ ّهْاع٘رد الهرؽاًراخ 
 ّـما  لإلعنى الوسـك.
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( الٌظس ـٖ ذعدٗن الوماتن الوادٕ للرمدم للوعاتمح الوسكصٗح ّالوْؼردج 200)
ظٌ٘ررَ اعرثررازا  هرري العررام العرراهعٖ المررادم  900ظٌ٘ررَ  لررٔ  300هرري 

   ًظسا  لصٗادج عدد الوْاد الرٖ ٗؤدِٗا الفالة.ّذل 1010/1012
المساز

 لسز الوعلط ها ٗلٖ:
( ذعرردٗن الوماتررن الوررادٕ للوعرراتمح الوسكصٗررح ّالوْؼرردج )الوٌعمرردج لكل٘رراخ 2

الٌِدظح للفنب الؽاصل٘ي علٔ الشِادج الصاًْٗح الصٌاع٘ح ّالوعاُرد الفٌ٘رح 
العرررام العررراهعٖ  يظٌ٘رررَ  عرثرررازا  هررر 900ظٌ٘رررَ  لرررٔ  300الصرررٌاع٘ح( هررري 

 .1010/1012المادم
ذعرردٗن الوماتررن الوررادٕ للوعرراتمح الوسكصٗررح )لكل٘رراخ الرعررازج ّالؽمررْق ( 1

ّالصزاعح( للفنب الؽاصل٘ي علٔ الوعاُد الفٌ٘ح )ًظام الفٌ٘ح ًظرام العرٌراى 
تعرررد الصاًْٗرررح ّالوررردازض الفٌ٘رررح الورمدهرررح ًظرررام الإورررط ظرررٌْاخ( أظرررْج 

 الٌِدظح.تالوعاتمح الوسكصٗح لكل٘اخ 
 
( الٌظررس ـررٖ الٌعررثح الومررسزج للوعلررط األعلررٔ للعاهعرراخ هرري ؼعرراب 209)

الوعراتمح الوسكصٗررح ّالوْؼرردج تالٌعررثح للكل٘رراخ األزتعررح )المرراُسج ـ 
 الصلاشٗك ـ كفس الش٘خ ـ أظْ٘غ(.

المساز
 الوْاـمح علٔ ها ٗلٖ:

% 10%  لرٔ 18هري ذعردٗن الٌعرثح الومرسزج للوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ  -
 اإلٗساد الْازد لكن كل٘ح هي الكل٘اخ األزتعح علٔ أى ذصثػ كوا ٗلٖ:هي 

% ؼصررح الكل٘ررح علررٔ أى ذْظرر  ذؽررد ذصررسؾ عو٘ررد الكل٘ررح للصررسؾ 10 -
هٌِا )علٔ أى ذْظ  تؽعراب الكل٘رح الوعٌ٘رح ّٗعروػ ترسؼ٘رن الفرائط للعرام 

 الرالٖ ّأى ٗرن اظرإدام الفائط  ى ّظد ـٖ هشسّعاخ ذفْٗس الكل٘ح(.
 ح أهاًح الوعلط األعلٔ للعاهعاخ.% ؼص10 -

 ه  اللرصام ترْزٗد ؼصح ّشازج الوال٘ح هي ؼصح الكل٘ح.
  علرٔ أى ٗررن  عرادج الٌظرس 1029/1010ّذل  للعام العراهعٖ الؽرالٖ ـمرػ 

 ـٖ ذْشٗ  ُرٍ الٌعثح هسج أخسٓ ـٖ العام العاهعٖ المادم.
 
ذإف٘ط الؽرد ( كراب الع٘د لْاء أ.غ/ هؽاـظ شوا  ظٌ٘اء تش ى غلة 220)

األدًرررررٔ الوعلررررري للمثرررررْ  تالعاهعررررراخ الوصرررررسٗح للعرررررام العررررراهعٖ 
ّذل  للفنب أتٌاء هؽاـظح شوا  ظٌ٘اء الؽاصرل٘ي  1029/1010

علرررررٔ الصاًْٗرررررح العاهرررررح ّاألشُسٗرررررح هٌِرررررا ـرررررٖ العرررررام الدزاظرررررٖ 
1021/1029. 

المساز
الوٌعمرردج ترررازٗخ  99أؼرر٘ػ الوعلررط توْاـمررح هعلررط الررْشزاء تعلعرررَ زلررن 

علرررٔ ذإفررر٘ط الؽرررد األدًرررٔ الوصهررر  العرررنى عٌرررَ للمثرررْ   27/7/1029

ـمررػ  1029/1010تالعاهعرراخ ّالوعاُررد العل٘ررا الوصررسٗح للعررام العرراهعٖ 
% للفررنب أتٌرراء هؽاـظررح شرروا  ظررٌ٘اء الؽاصررل٘ي علررٔ الصاًْٗررح 1تْالرر  
ـمرررػ  ّذلررر   1021/1029ّاألشُسٗرررح هٌِرررا ـرررٖ العرررام الدزاظرررٖ العاهرررح 

صٌائ٘ح الررررٖ ذورررس تِرررا الوٌفمرررح  ّذؽم٘مرررا  للعدالرررح هساعررراج للظرررسّؾ الظرررر
 الرعل٘و٘ح.

علررٔ أى ٗرررن ذفث٘ررك لررساز هعلررط الررْشزاء الوشرراز  ل٘ررَ تعال٘ررح تالرٌعرر٘ك 
( 1,1ـمررػ تؽ٘ررس ٗعرراؾ ) 1029/1010اإللكرسًّررٖ لِرررا العررام العرراهعٖ 

دزظح لوعوْا دزظاخ كن غالة هري أتٌراء هؽاـظرح شروا  ظرٌ٘اء الؽاصرل٘ي 
صاًْٗررح العاهررح الوصررسٗح هرري هؽاـظررح شرروا  ظررٌ٘اء عررام علررٔ الشررِادج ال

عٌد ذْشٗعَ ّذسش٘ؽَ لكل٘اخ العاهعاخ الؽكْه٘رح الوصرسٗح  1021/1029
العررالٖ ـررٖ العررام العرراهعٖ ّالوعاُررد العال٘ررح الإاصررح الراتعررح لررْشازج الرعلرر٘ن 

 .ـمػ 1029/1010
 
الوصرسٕ ( ها ّزد هعددا  هي الع٘د أ.د/ ًائة زئ٘ط الذؽاد السٗاظٖ 222)

 ظح لكن غالة .اتش ى الوشسّا المْهٖ للدزاظاخ  دز
المساز

لسز الوعلط الوْاـمح علٔ ذفث٘ك الوشسّا المْهٖ للدزاظاخ  دزاظرح لكرن 
شرك٘ن غالة  تكاـح العاهعاخ الؽكْه٘ح الوصسٗح علٔ أى ذمْم كن ظاهعرح تر

لعٌرررح لرٌف٘رررر ُررررا الوشرررسّا تالرٌعررر٘ك هررر  الذؽررراد السٗاظرررٖ الوصرررسٕ 
 عاخ.للعاه

 
( كراب الع٘د أ.د/ زئ٘ط لعٌح لفاا الدزاظاخ الصر٘دل٘ح تشر ى  عرادج 220)

ذٌظ٘ن ّذؽردٗس الثرساهط الدزاظر٘ح الوؤُلرح لوصاّلرح هٌِرح الصر٘دلح 
 توا ٗرفك ه  العدازاخ الؽدٗصح للوٌِح.

المساز
 لسز الوعلط الوْاـمح علٔ ها ٗلٖ:

لٖ صرررررر٘دذعرررررردٗن ًصررررررْل تعررررررط الوررررررْاد ذاخ الصررررررلح تررررررالرعل٘ن ال -2
( هررررري النئؽرررررح الرٌف٘رٗرررررح 272هكرررررسز  270  270  207 201 209)

ّذلر  علرٔ الٌؽرْ الوْظرػ  2971( لعٌح 99لماًْى ذٌظ٘ن العاهعاخ زلن )
تالعرردّ  الوسـررك  ّتوررا ٗررر٘ػ   عررادج ذٌظرر٘ن ّذؽرردٗس الثررساهط الدزاظررر٘ح 
الوؤُلررح لوصاّلررح هٌِررح الصرر٘دلح توررا ٗرفررك هرر  العرردازاخ الؽدٗصررح للوٌِررح  

 .1029/1010ٗثدأ العون تِا اعرثازا  هي العام العاهعٖ علٔ أى 
اعروررراد اإلغررراز العرررام الظرسشرررادٕ لنئؽرررح الداخل٘رررح لثسًررراهط دزظرررح  -1

 العاعاخ الوعرودج تالعاهعاخ الوصسٗح. تكالْزْٗض دكرْز ص٘دلٖ تٌظام
 ؼالررح الوْظررْا للعرر٘د الوعرشرراز/ دمحم الوٌشررإّ )الوعرشرراز المرراًًْٖ  -3

٘ن العالٖ ّالثؽس العلوٖ( لذإاذ اإلظسءاخ الماًًْ٘ح النشهرح ـرٖ لْشٗس الرعل
 ُرا الش ى.
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( الٌظس ـٖ ذعدٗن الوماتن الوادٕ للرمدم للوعاتمح الوسكصٗح ّالوْؼردج 200)
ظٌ٘ررَ اعرثررازا  هرري العررام العرراهعٖ المررادم  900ظٌ٘ررَ  لررٔ  300هرري 

   ًظسا  لصٗادج عدد الوْاد الرٖ ٗؤدِٗا الفالة.ّذل 1010/1012
المساز

 لسز الوعلط ها ٗلٖ:
( ذعرردٗن الوماتررن الوررادٕ للوعرراتمح الوسكصٗررح ّالوْؼرردج )الوٌعمرردج لكل٘رراخ 2

الٌِدظح للفنب الؽاصل٘ي علٔ الشِادج الصاًْٗح الصٌاع٘ح ّالوعاُرد الفٌ٘رح 
العرررام العررراهعٖ  يظٌ٘رررَ  عرثرررازا  هررر 900ظٌ٘رررَ  لرررٔ  300الصرررٌاع٘ح( هررري 

 .1010/1012المادم
ذعرردٗن الوماتررن الوررادٕ للوعرراتمح الوسكصٗررح )لكل٘رراخ الرعررازج ّالؽمررْق ( 1

ّالصزاعح( للفنب الؽاصل٘ي علٔ الوعاُد الفٌ٘ح )ًظام الفٌ٘ح ًظرام العرٌراى 
تعرررد الصاًْٗرررح ّالوررردازض الفٌ٘رررح الورمدهرررح ًظرررام الإورررط ظرررٌْاخ( أظرررْج 

 الٌِدظح.تالوعاتمح الوسكصٗح لكل٘اخ 
 
( الٌظررس ـررٖ الٌعررثح الومررسزج للوعلررط األعلررٔ للعاهعرراخ هرري ؼعرراب 209)

الوعراتمح الوسكصٗررح ّالوْؼرردج تالٌعررثح للكل٘رراخ األزتعررح )المرراُسج ـ 
 الصلاشٗك ـ كفس الش٘خ ـ أظْ٘غ(.

المساز
 الوْاـمح علٔ ها ٗلٖ:

% 10%  لرٔ 18هري ذعردٗن الٌعرثح الومرسزج للوعلرط األعلرٔ للعاهعراخ  -
 اإلٗساد الْازد لكن كل٘ح هي الكل٘اخ األزتعح علٔ أى ذصثػ كوا ٗلٖ:هي 

% ؼصررح الكل٘ررح علررٔ أى ذْظرر  ذؽررد ذصررسؾ عو٘ررد الكل٘ررح للصررسؾ 10 -
هٌِا )علٔ أى ذْظ  تؽعراب الكل٘رح الوعٌ٘رح ّٗعروػ ترسؼ٘رن الفرائط للعرام 

 الرالٖ ّأى ٗرن اظرإدام الفائط  ى ّظد ـٖ هشسّعاخ ذفْٗس الكل٘ح(.
 ح أهاًح الوعلط األعلٔ للعاهعاخ.% ؼص10 -

 ه  اللرصام ترْزٗد ؼصح ّشازج الوال٘ح هي ؼصح الكل٘ح.
  علرٔ أى ٗررن  عرادج الٌظرس 1029/1010ّذل  للعام العراهعٖ الؽرالٖ ـمرػ 

 ـٖ ذْشٗ  ُرٍ الٌعثح هسج أخسٓ ـٖ العام العاهعٖ المادم.
 
ذإف٘ط الؽرد ( كراب الع٘د لْاء أ.غ/ هؽاـظ شوا  ظٌ٘اء تش ى غلة 220)

األدًرررررٔ الوعلررررري للمثرررررْ  تالعاهعررررراخ الوصرررررسٗح للعرررررام العررررراهعٖ 
ّذل  للفنب أتٌاء هؽاـظح شوا  ظٌ٘اء الؽاصرل٘ي  1029/1010

علرررررٔ الصاًْٗرررررح العاهرررررح ّاألشُسٗرررررح هٌِرررررا ـرررررٖ العرررررام الدزاظرررررٖ 
1021/1029. 

المساز
الوٌعمرردج ترررازٗخ  99أؼرر٘ػ الوعلررط توْاـمررح هعلررط الررْشزاء تعلعرررَ زلررن 

علرررٔ ذإفررر٘ط الؽرررد األدًرررٔ الوصهررر  العرررنى عٌرررَ للمثرررْ   27/7/1029

ـمررػ  1029/1010تالعاهعرراخ ّالوعاُررد العل٘ررا الوصررسٗح للعررام العرراهعٖ 
% للفررنب أتٌرراء هؽاـظررح شرروا  ظررٌ٘اء الؽاصررل٘ي علررٔ الصاًْٗررح 1تْالرر  
ـمرررػ  ّذلررر   1021/1029ّاألشُسٗرررح هٌِرررا ـرررٖ العرررام الدزاظرررٖ العاهرررح 

صٌائ٘ح الررررٖ ذورررس تِرررا الوٌفمرررح  ّذؽم٘مرررا  للعدالرررح هساعررراج للظرررسّؾ الظرررر
 الرعل٘و٘ح.

علررٔ أى ٗرررن ذفث٘ررك لررساز هعلررط الررْشزاء الوشرراز  ل٘ررَ تعال٘ررح تالرٌعرر٘ك 
( 1,1ـمررػ تؽ٘ررس ٗعرراؾ ) 1029/1010اإللكرسًّررٖ لِرررا العررام العرراهعٖ 

دزظح لوعوْا دزظاخ كن غالة هري أتٌراء هؽاـظرح شروا  ظرٌ٘اء الؽاصرل٘ي 
صاًْٗررح العاهررح الوصررسٗح هرري هؽاـظررح شرروا  ظررٌ٘اء عررام علررٔ الشررِادج ال

عٌد ذْشٗعَ ّذسش٘ؽَ لكل٘اخ العاهعاخ الؽكْه٘رح الوصرسٗح  1021/1029
العررالٖ ـررٖ العررام العرراهعٖ ّالوعاُررد العال٘ررح الإاصررح الراتعررح لررْشازج الرعلرر٘ن 

 .ـمػ 1029/1010
 
الوصرسٕ ( ها ّزد هعددا  هي الع٘د أ.د/ ًائة زئ٘ط الذؽاد السٗاظٖ 222)

 ظح لكن غالة .اتش ى الوشسّا المْهٖ للدزاظاخ  دز
المساز

لسز الوعلط الوْاـمح علٔ ذفث٘ك الوشسّا المْهٖ للدزاظاخ  دزاظرح لكرن 
شرك٘ن غالة  تكاـح العاهعاخ الؽكْه٘ح الوصسٗح علٔ أى ذمْم كن ظاهعرح تر

لعٌرررح لرٌف٘رررر ُررررا الوشرررسّا تالرٌعررر٘ك هررر  الذؽررراد السٗاظرررٖ الوصرررسٕ 
 عاخ.للعاه

 
( كراب الع٘د أ.د/ زئ٘ط لعٌح لفاا الدزاظاخ الصر٘دل٘ح تشر ى  عرادج 220)

ذٌظ٘ن ّذؽردٗس الثرساهط الدزاظر٘ح الوؤُلرح لوصاّلرح هٌِرح الصر٘دلح 
 توا ٗرفك ه  العدازاخ الؽدٗصح للوٌِح.

المساز
 لسز الوعلط الوْاـمح علٔ ها ٗلٖ:

لٖ صرررررر٘دذعرررررردٗن ًصررررررْل تعررررررط الوررررررْاد ذاخ الصررررررلح تررررررالرعل٘ن ال -2
( هررررري النئؽرررررح الرٌف٘رٗرررررح 272هكرررررسز  270  270  207 201 209)

ّذلر  علرٔ الٌؽرْ الوْظرػ  2971( لعٌح 99لماًْى ذٌظ٘ن العاهعاخ زلن )
تالعرردّ  الوسـررك  ّتوررا ٗررر٘ػ   عررادج ذٌظرر٘ن ّذؽرردٗس الثررساهط الدزاظررر٘ح 
الوؤُلررح لوصاّلررح هٌِررح الصرر٘دلح توررا ٗرفررك هرر  العرردازاخ الؽدٗصررح للوٌِررح  

 .1029/1010ٗثدأ العون تِا اعرثازا  هي العام العاهعٖ علٔ أى 
اعروررراد اإلغررراز العرررام الظرسشرررادٕ لنئؽرررح الداخل٘رررح لثسًررراهط دزظرررح  -1

 العاعاخ الوعرودج تالعاهعاخ الوصسٗح. تكالْزْٗض دكرْز ص٘دلٖ تٌظام
 ؼالررح الوْظررْا للعرر٘د الوعرشرراز/ دمحم الوٌشررإّ )الوعرشرراز المرراًًْٖ  -3

٘ن العالٖ ّالثؽس العلوٖ( لذإاذ اإلظسءاخ الماًًْ٘ح النشهرح ـرٖ لْشٗس الرعل
 ُرا الش ى.
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( كراب الع٘دج أ.د/ المائن تعون زئ٘ط لفاا الش ْى الصماـ٘ح ّالثعصراخ 227)
تْشازج الرعلر٘ن العرالٖ ّالثؽرس العلورٖ تشر ى غلرة هْاـراج ظر٘ادذِا 

  ّذلر  توع ْ  الوْل  اإللكرسًّٖ لكن ظاهعح ّّظرائن اإلذصرا  ترَ
للرْاصن هعِن ّهْاـراذِن تورا ٗررن اإلعرنى عٌرَ هري خفرػ الثعصراخ 
ّالوررٌػ الدزاظرر٘ح لٌشررسُا علررٔ الوْلرر  اإللكرسًّررٖ للعاهعررح  هرر  

  ؼالح الوْظْا للعاهعاخ لذإاذ النشم.
المساز

أؼرر٘ػ الوعلررط علوررا  كررراب العرر٘دج أ.د/ المررائن تعوررن زئرر٘ط لفرراا الشرر ْى 
الرعلر٘ن العرالٖ ّالثؽرس العلورٖ تشر ى غلرة هْاـراج الصماـ٘ح ّالثعصاخ ترْشازج 

ظ٘ادذِا توع ْ  الوْل  اإللكرسًّٖ لكن ظاهعح ّّظرائن اإلذصرا  ترَ  ّذلر  
للرْاصرن هعِررن ّهْاـرراذِن توررا ٗرررن اإلعرنى عٌررَ هرري خفررػ الثعصرراخ ّالوررٌػ 
الدزاظرر٘ح لٌشررسُا علررٔ الوْلرر  اإللكرسًّررٖ للعاهعررح  هرر   ؼالررح الوْظررْا 

 النشم. للعاهعاخ لذإاذ
 
( ذعوررر٘ن دزاظرررح اللؽرررح األلواً٘رررح كومرررسز اخر٘رررازٕ لفرررنب العاهعررراخ 221)

ّخاصح غنب كل٘اخ الفة ّالٌِدظرح كوسؼلرح أّلرٔ  هر  الوصسٗح 
الرْص٘ح تإعداد ّعمد تسّذْكْ  ذعاّى ت٘ي هعِرد العْذرح األلوراًٖ 

 تالماُسج ّالعاهعاخ الوصسٗح لرٌف٘ر ُرا الوْظْا.
المساز

ْاـمررح علررٔ ذعورر٘ن دزاظررح اللؽررح األلواً٘ررح كومررسز اخر٘ررازٕ لررسز الوعلررط الو
لفرنب العاهعرراخ الوصررسٗح ّخاصررح غرنب كل٘رراخ الفررة ّالٌِدظررح كوسؼلررح 
أّلرررٔ  هررر  الرْصررر٘ح تإعرررداد ّعمرررد تسّذْكرررْ  ذعررراّى تررر٘ي هعِرررد العْذرررح 

 األلواًٖ تالماُسج ّالعاهعاخ الوصسٗح لرٌف٘ر ُرا الوْظْا.
 
ظاهعح الماُسج تش ى هْاـمح هعلط العاهعح  ( كراب الع٘د أ.د/ زئ٘ط229)

علررٔ  دزاض همررسز الرفك٘ررس الٌمرردٕ ظرروي الومررسزاخ الرررٖ ذرعرروٌِا 
 اللْائػ الداخل٘ح لعو٘  كل٘اخ ّهعاُد ظاهعح الماُسج.

المساز
 لسز الوعلط ها ٗلٖ:

 21/20/1021الر ك٘رررد علرررٔ لرررسازٍ العررراتك الصرررادز تعلعررررَ تررررازٗخ  -2
س الٌمرردٕ كورفلررة ظاهعررح لكررن هرري ظرراهعرٖ الورعرروي غررسغ همررسز الرفك٘رر

 الماُسج ّغٌفا.
الر ك٘ررد علررٔ أل ذعرراؾ دزظرراخ للومررسز الوشرراز  ل٘ررَ للوعوررْا الكلررٖ  -1

 للفنب.
 

لئؽررح المْاعررد اإلدازٗررح الوٌظوررح لوساكررص الرررعلن الورردهط تالعاهعرراخ ( 210)
الوصررسٗح ّالومدهررح هرري اللعٌررح الوشرركلح تمررساز الوعلررط األعلررٔ 

 .29/3/1029علعرَ ترازٗخ للعاهعاخ ت
المساز

الوعلط اعرواد لئؽح المْاعرد اإلدازٗرح الوٌظورح لوساكرص الررعلن الوردهط لسز 
تالعاهعرراخ الوصررسٗح ّالومدهررح هرري اللعٌررح الوشرركلح تمررساز الوعلررط األعلررٔ 

 .29/3/1029للعاهعاخ تعلعرَ ترازٗخ 
 

 
 لٖ ّالثؽس العلوٖأه٘ي الوعلط األعلٔ للعاهعاخ          ّشٗس الرعل٘ن العا

 ّزئ٘ط الوعلط األعلٔ للعاهعاخ                                                 
 )أ.د/ دمحم هصففٔ لف٘ؿ(                     )أ.د/ خالد عثد الؽفاز(     
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( كراب الع٘دج أ.د/ المائن تعون زئ٘ط لفاا الش ْى الصماـ٘ح ّالثعصراخ 227)
تْشازج الرعلر٘ن العرالٖ ّالثؽرس العلورٖ تشر ى غلرة هْاـراج ظر٘ادذِا 

  ّذلر  توع ْ  الوْل  اإللكرسًّٖ لكن ظاهعح ّّظرائن اإلذصرا  ترَ
للرْاصن هعِن ّهْاـراذِن تورا ٗررن اإلعرنى عٌرَ هري خفرػ الثعصراخ 
ّالوررٌػ الدزاظرر٘ح لٌشررسُا علررٔ الوْلرر  اإللكرسًّررٖ للعاهعررح  هرر  

  ؼالح الوْظْا للعاهعاخ لذإاذ النشم.
المساز

أؼرر٘ػ الوعلررط علوررا  كررراب العرر٘دج أ.د/ المررائن تعوررن زئرر٘ط لفرراا الشرر ْى 
الرعلر٘ن العرالٖ ّالثؽرس العلورٖ تشر ى غلرة هْاـراج الصماـ٘ح ّالثعصاخ ترْشازج 

ظ٘ادذِا توع ْ  الوْل  اإللكرسًّٖ لكن ظاهعح ّّظرائن اإلذصرا  ترَ  ّذلر  
للرْاصرن هعِررن ّهْاـرراذِن توررا ٗرررن اإلعرنى عٌررَ هرري خفررػ الثعصرراخ ّالوررٌػ 
الدزاظرر٘ح لٌشررسُا علررٔ الوْلرر  اإللكرسًّررٖ للعاهعررح  هرر   ؼالررح الوْظررْا 

 النشم. للعاهعاخ لذإاذ
 
( ذعوررر٘ن دزاظرررح اللؽرررح األلواً٘رررح كومرررسز اخر٘رررازٕ لفرررنب العاهعررراخ 221)

ّخاصح غنب كل٘اخ الفة ّالٌِدظرح كوسؼلرح أّلرٔ  هر  الوصسٗح 
الرْص٘ح تإعداد ّعمد تسّذْكْ  ذعاّى ت٘ي هعِرد العْذرح األلوراًٖ 

 تالماُسج ّالعاهعاخ الوصسٗح لرٌف٘ر ُرا الوْظْا.
المساز

ْاـمررح علررٔ ذعورر٘ن دزاظررح اللؽررح األلواً٘ررح كومررسز اخر٘ررازٕ لررسز الوعلررط الو
لفرنب العاهعرراخ الوصررسٗح ّخاصررح غرنب كل٘رراخ الفررة ّالٌِدظررح كوسؼلررح 
أّلرررٔ  هررر  الرْصررر٘ح تإعرررداد ّعمرررد تسّذْكرررْ  ذعررراّى تررر٘ي هعِرررد العْذرررح 

 األلواًٖ تالماُسج ّالعاهعاخ الوصسٗح لرٌف٘ر ُرا الوْظْا.
 
ظاهعح الماُسج تش ى هْاـمح هعلط العاهعح  ( كراب الع٘د أ.د/ زئ٘ط229)

علررٔ  دزاض همررسز الرفك٘ررس الٌمرردٕ ظرروي الومررسزاخ الرررٖ ذرعرروٌِا 
 اللْائػ الداخل٘ح لعو٘  كل٘اخ ّهعاُد ظاهعح الماُسج.

المساز
 لسز الوعلط ها ٗلٖ:

 21/20/1021الر ك٘رررد علرررٔ لرررسازٍ العررراتك الصرررادز تعلعررررَ تررررازٗخ  -2
س الٌمرردٕ كورفلررة ظاهعررح لكررن هرري ظرراهعرٖ الورعرروي غررسغ همررسز الرفك٘رر

 الماُسج ّغٌفا.
الر ك٘ررد علررٔ أل ذعرراؾ دزظرراخ للومررسز الوشرراز  ل٘ررَ للوعوررْا الكلررٖ  -1

 للفنب.
 

لئؽررح المْاعررد اإلدازٗررح الوٌظوررح لوساكررص الرررعلن الورردهط تالعاهعرراخ ( 210)
الوصررسٗح ّالومدهررح هرري اللعٌررح الوشرركلح تمررساز الوعلررط األعلررٔ 

 .29/3/1029علعرَ ترازٗخ للعاهعاخ ت
المساز

الوعلط اعرواد لئؽح المْاعرد اإلدازٗرح الوٌظورح لوساكرص الررعلن الوردهط لسز 
تالعاهعرراخ الوصررسٗح ّالومدهررح هرري اللعٌررح الوشرركلح تمررساز الوعلررط األعلررٔ 

 .29/3/1029للعاهعاخ تعلعرَ ترازٗخ 
 

 
 لٖ ّالثؽس العلوٖأه٘ي الوعلط األعلٔ للعاهعاخ          ّشٗس الرعل٘ن العا

 ّزئ٘ط الوعلط األعلٔ للعاهعاخ                                                 
 )أ.د/ دمحم هصففٔ لف٘ؿ(                     )أ.د/ خالد عثد الؽفاز(     
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لئؽررح المْاعررد اإلدازٗررح الوٌظوررح لوساكررص الرررعلن الورردهط تالعاهعرراخ ( 210)
الوصررسٗح ّالومدهررح هرري اللعٌررح الوشرركلح تمررساز الوعلررط األعلررٔ 

 .29/3/1029اخ تعلعرَ ترازٗخ للعاهع
المساز

الوعلط اعرواد لئؽح المْاعرد اإلدازٗرح الوٌظورح لوساكرص الررعلن الوردهط لسز 
تالعاهعرراخ الوصررسٗح ّالومدهررح هرري اللعٌررح الوشرركلح تمررساز الوعلررط األعلررٔ 

 .29/3/1029للعاهعاخ تعلعرَ ترازٗخ 
 

 
 أه٘ي الوعلط األعلٔ للعاهعاخ          ّشٗس الرعل٘ن العالٖ ّالثؽس العلوٖ

 ّزئ٘ط الوعلط األعلٔ للعاهعاخ                                                 
 )أ.د/ دمحم هصففٔ لف٘ؿ(                     )أ.د/ خالد عثد الؽفاز(     
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لئؽررح المْاعررد اإلدازٗررح الوٌظوررح لوساكررص الرررعلن الورردهط تالعاهعرراخ ( 210)
الوصررسٗح ّالومدهررح هرري اللعٌررح الوشرركلح تمررساز الوعلررط األعلررٔ 

 .29/3/1029اخ تعلعرَ ترازٗخ للعاهع
المساز

الوعلط اعرواد لئؽح المْاعرد اإلدازٗرح الوٌظورح لوساكرص الررعلن الوردهط لسز 
تالعاهعرراخ الوصررسٗح ّالومدهررح هرري اللعٌررح الوشرركلح تمررساز الوعلررط األعلررٔ 

 .29/3/1029للعاهعاخ تعلعرَ ترازٗخ 
 

 
 أه٘ي الوعلط األعلٔ للعاهعاخ          ّشٗس الرعل٘ن العالٖ ّالثؽس العلوٖ

 ّزئ٘ط الوعلط األعلٔ للعاهعاخ                                                 
 )أ.د/ دمحم هصففٔ لف٘ؿ(                     )أ.د/ خالد عثد الؽفاز(     
 
 

خامسًا

قرارات مجلس جامعة القاهرة

الجلسة رقم )1185( بتاريخ 2019/6/27 والممتدة حتى 2019/8/8

)تم نشر هذه الجلسة فى نشرة 2019/8 (
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سادسًا

محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب
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يحؼش اجزًبع
 يجهظ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

  12/7/1029( ثزبسٚخ 182انجهغخ سلى )
19/7/1029ٔانًًزذح حزٗ 

 
 ػمدددذ يجهدددظ شدددئٌٕ انزؼهدددٛى ٔانطدددالة اجزًبػدددّ انغدددبدط ٔان ًدددبٌَٕ ثؼدددذ انًدددب زٍٛ  
    12/7/1029انغبػـخ ان بَٛدخ ػشدش ٔانُظدن يدٍ يٓدش ٚدٕو امحدذ انًٕافدك فٗ رًـبو  

ثمبػـخ"أحًذ نطفٗ انغٛذ" ثًجُٗ اداسح انجبيؼخ، ثش بعخ  19/7/1029ٔانًًزذح حزٗ 
ـ َب ددت س ددٛظ انجبيؼددـخ نشددئٌٕ انزؼهددٛى ْجددخ يظددطفٗ َددٕ  انغددٛذح امعددزبر انددذكزٕس/ 

 . انًجهظأػؼبء  ٔانطالة، ٔحؼٕس كم يٍ انغبدح امعبرزح
 

 االجزــًبع انًجهــظ افززح انغـٛذ امعـزبر انذكزــٕس/ س ٛـظ
 " " بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
َب دت س دٛظ انجبيؼدخ نشدئٌٕ  –ْجّ يظطفٗ َدٕ  اعزٓهذ انغٛذح امعزبر انذكزٕس/  -

 انزؼهٛى ٔانطالة ٔس ٛظ انًجهظ االجزًبع ثبنزشحٛت ثبنغبدح أػؼبء انًجهظ انًٕلش.
كهٛدخ انحبعدجبد ػهًبً ثزغٛٛش يغًٗ كهٛخ انحبعجبد ٔانًؼهٕيدبد اندٗ  احبؽخ انًجهظ - 

 ٔانزكبء االططُبػٙ.
.رٕجّٛ انًجهظ امػهٗ نهجبيؼبد سإعبء انجبيؼبد
اَشبء كهٛبد نهزؼهٛى انزكُٕنٕجٗ داخم انجبيؼبد انحكٕيٛخ انًظشٚخ.-2
د اجددشاء رطددٕٚش شددبيم نهًُددبْي انذساعددٛخ ثًشحهزددٗ انجكددبنٕسٕٚط ٔانذساعددب-1

انؼهٛب كم خًظ عُٕاد ٔسثطٓب ثغٕق انؼًم.
ادساج يُٓي ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد فٗ جًٛدغ انكهٛدبد ثبنزؼدبٌٔ يدغ نجُدخ لطدبع -3

ػهٕو انحبعت ٔانًؼهٕيبد.
رشكٛم نجُخ يٍ انغبدح امعبرزح: * 

يذٚش يشكض جبيؼخ انمبْشح نؼًبٌ جدٕدح  د. ْـبَـــٗ يحـًـذ جْٕـش
 انزؼهٛى

 يمشساً 

 ػؼٕاً  ٔكٛـــم كهٛــــخ اإلػــــــالو ح هللا ثشكــبدد. ٔنٛــذ فزـــ
ػؼٕاً  ٔكٛـــــم كهٛــــخ انظٛذنــــخ د. أيُٛخ يحًٕد خهٛــم فــٕصٖ
ػؼٕاً  ٔكٛــــم كهٛـــــخ انحمــــٕق انؼٕػٗد. ػجذ انٓبدٖ فٕصٖ 

ؼٕاً ػ ٔكٛــم كهٛــخ االلزظبد ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ د. حُـــبٌ يحًــذ ػهٗ حغٍ
ػؼٕاً  ٔكٛددددددددددددددددددم كهٛددددددددددددددددددخ انُٓذعددددددددددددددددددخ د. شددددٛشٍٚ يحددددٗ انددددذٍٚ ْٔجددددّ

ػؼٕاً  ٔكٛـــم كهٛـــخ ؽــت امعـــُبٌ انؼغهٗأ.د. يُـبل يظطفٗ 
ػؼٕاً  ٔكٛــــم كهٛـــــخ انضساػــــخ د. فبؽًـــــخ عًٛش ػهٗ ؽهجّ
يدددددـذٚش ػدددددبو اإلداسح انؼـبيدددددـخ نشدددددئٌٕ  انغٛذ/ انغـٛذ اثشاْٛـى يظطـفٗ

 زؼهٛـىان
ػؼٕاً 
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يحؼش اجزًبع
 يجهظ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

  12/7/1029( ثزبسٚخ 182انجهغخ سلى )
19/7/1029ٔانًًزذح حزٗ 

 
 ػمدددذ يجهدددظ شدددئٌٕ انزؼهدددٛى ٔانطدددالة اجزًبػدددّ انغدددبدط ٔان ًدددبٌَٕ ثؼدددذ انًدددب زٍٛ  
    12/7/1029انغبػـخ ان بَٛدخ ػشدش ٔانُظدن يدٍ يٓدش ٚدٕو امحدذ انًٕافدك فٗ رًـبو  

ثمبػـخ"أحًذ نطفٗ انغٛذ" ثًجُٗ اداسح انجبيؼخ، ثش بعخ  19/7/1029ٔانًًزذح حزٗ 
ـ َب ددت س ددٛظ انجبيؼددـخ نشددئٌٕ انزؼهددٛى ْجددخ يظددطفٗ َددٕ  انغددٛذح امعددزبر انددذكزٕس/ 

 . انًجهظأػؼبء  ٔانطالة، ٔحؼٕس كم يٍ انغبدح امعبرزح
 

 االجزــًبع انًجهــظ افززح انغـٛذ امعـزبر انذكزــٕس/ س ٛـظ
 " " بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
َب دت س دٛظ انجبيؼدخ نشدئٌٕ  –ْجّ يظطفٗ َدٕ  اعزٓهذ انغٛذح امعزبر انذكزٕس/  -

 انزؼهٛى ٔانطالة ٔس ٛظ انًجهظ االجزًبع ثبنزشحٛت ثبنغبدح أػؼبء انًجهظ انًٕلش.
كهٛدخ انحبعدجبد ػهًبً ثزغٛٛش يغًٗ كهٛخ انحبعجبد ٔانًؼهٕيدبد اندٗ  احبؽخ انًجهظ - 

 ٔانزكبء االططُبػٙ.
.رٕجّٛ انًجهظ امػهٗ نهجبيؼبد سإعبء انجبيؼبد
اَشبء كهٛبد نهزؼهٛى انزكُٕنٕجٗ داخم انجبيؼبد انحكٕيٛخ انًظشٚخ.-2
د اجددشاء رطددٕٚش شددبيم نهًُددبْي انذساعددٛخ ثًشحهزددٗ انجكددبنٕسٕٚط ٔانذساعددب-1

انؼهٛب كم خًظ عُٕاد ٔسثطٓب ثغٕق انؼًم.
ادساج يُٓي ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد فٗ جًٛدغ انكهٛدبد ثبنزؼدبٌٔ يدغ نجُدخ لطدبع -3

ػهٕو انحبعت ٔانًؼهٕيبد.
رشكٛم نجُخ يٍ انغبدح امعبرزح: * 

يذٚش يشكض جبيؼخ انمبْشح نؼًبٌ جدٕدح  د. ْـبَـــٗ يحـًـذ جْٕـش
 انزؼهٛى

 يمشساً 

 ػؼٕاً  ٔكٛـــم كهٛــــخ اإلػــــــالو ح هللا ثشكــبدد. ٔنٛــذ فزـــ
ػؼٕاً  ٔكٛـــــم كهٛــــخ انظٛذنــــخ د. أيُٛخ يحًٕد خهٛــم فــٕصٖ
ػؼٕاً  ٔكٛــــم كهٛـــــخ انحمــــٕق انؼٕػٗد. ػجذ انٓبدٖ فٕصٖ 

ؼٕاً ػ ٔكٛــم كهٛــخ االلزظبد ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ د. حُـــبٌ يحًــذ ػهٗ حغٍ
ػؼٕاً  ٔكٛددددددددددددددددددم كهٛددددددددددددددددددخ انُٓذعددددددددددددددددددخ د. شددددٛشٍٚ يحددددٗ انددددذٍٚ ْٔجددددّ

ػؼٕاً  ٔكٛـــم كهٛـــخ ؽــت امعـــُبٌ انؼغهٗأ.د. يُـبل يظطفٗ 
ػؼٕاً  ٔكٛــــم كهٛـــــخ انضساػــــخ د. فبؽًـــــخ عًٛش ػهٗ ؽهجّ
يدددددـذٚش ػدددددبو اإلداسح انؼـبيدددددـخ نشدددددئٌٕ  انغٛذ/ انغـٛذ اثشاْٛـى يظطـفٗ

 زؼهٛـىان
ػؼٕاً 
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ٔرنك نذساعخ ششٔؽ حغبة انزشاكًٗ ثبنكهٛبد، ٔيزطهجدبد انُمدم نهًغدزٕٚبد انذساعدٛخ 
انًخزهفخ ٔرنك نٕػغ سإٚخ ػبيخ الحزغبة انًجًٕع انزشاكًدٙ ثًدب ٚزٕافدك يدغ لدبٌَٕ 

 رُظٛى انجبيؼبد ٔال حزّ انزُفٛزٚخ.
ة ثكهٛددبد اإلحبؽددخ ػهًددبً ثًحؼددش اجزًددبع انغددبدح يددذٚشٖ شددئٌٕ انزؼهددٛى ٔانطددال

ثش بعخ انغٛذح امعدزبر انذكزٕس/ْجدّ يظدطفٗ َدٕ   22/5/1029انجبيؼخ ثزبسٚخ 
.َب ت س ٛظ انجبيؼخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة –

انُحٕ   ٔثؼذ رنك ثذأ انًجهظ انُظش فٗ انًٕػٕػبد انًؼشٔػخ ػهٗ جذٔل امػًبل ػهٗ 
 انزبنٗ:

 يظـــبدلـــبد
 خـاداسح انجبيؼ

ؼددش اجزًددبع يجهددظ شددئٌٕ انزؼهٛددـى ٔانطددـالة انجهغددـخ سلددى يحانًظددبدلخ ػهددٗ  -
 .و28/2/1029ثزبسٚخ  (185)
ى ٔانطالة ــٌٕ انزؼهٛـــظ شئيجه شاسادــــؾ انًجهظ ػهًب ثًب رى رُفٛزِ يٍ لـــأحٛ -

 و(28/2/1029ثزبسٚخ ) (185ى )لانجهغخ س
الة انظدبدسح نشدئٌٕ انزؼهدٛى ٔانطدٗ لدشاساد أ.د. َب دت س دٛظ انجبيؼدخانًظبدلخ ػه -

حزدٗ  29/2/1029يدٍ ئٌٕ انزؼهدٛى ٔانطدالة خدالل انفزدشحيدٍ يجهدظ شدثدبنزفٕٚغ
 .19/7/1029ٔانًًزذح حزٗ  12/7/1029

انطالة شئٌٕ
 اداسح انجبيؼـخ

ٕد دمحم ــبيح يحًــذ انطبنت/ عــــثشؤٌ اػبدح لٛانًؼشٔػخ ًزكشح انًٕافمخ ػهٗ ان -
ى انًفزٕ  عبثمبً ٔانًذيي ـــخ انزجبسح ثُظبو انزؼهٛـــي كهٛانذعٕلٙ انًفظٕل يٍ ثشَبي
 .حبنٛبً ثًشكض جبيؼخ انمبْشح

 
كهٛخ االلزظبد ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ

انًٕافمددخ ػهددٗ لٛددذ ػددذد عددزخ ؽددالة يغددجهٍٛ ثجبيؼددخ انغددشثٌٕ ٔاجزٛددبص انًغددزٕٖ  -
مددبدو ثبنكهٛددخ ثددذءاً يددٍ انفظددم انذساعددٙ ان 1028/1029امٔل فددٙ انؼددبو انجددبيؼٙ 

فٙ انًغدزٕٖ ان دبَٙ ثبنشدؼجخ انفشَغدٛخ، ٔاػزًدبد َزٛجدخ انًمبطدخ يدٍ  1029خشٚن 
أ.د س ٛظ انجبيؼخ .

 

ثشدؤٌ يؼدبدالد ؽدالة انشدؼجخ انؼشثدٙ اندزٍٚ انزحمدٕا  انًؼشٔػدخ ثُبء ػهٗ انًدزكشح -
ػهدددٗ َظدددبو  1027/1028ثكهٛدددخ االلزظدددبد ٔانؼهدددٕو انغٛبعدددٛخ فدددٙ انؼدددبو انجدددبيؼٙ 

 .انفظهٍٛ )انال حخ انمذًٚخ(
انًٕافمددخ ػهددٗ الزددشا  انكهٛددخ ػهددٗ أٌ ٚددزى يؼبيهددخ انطددالة ؽجمددبً نُغددجخ  لددشس انًجهددظ

انُجب  ثبنال حخ انمذًٚخ انزٙ انزحمٕا ػهٛٓب ْٔزا انؼبو اعز ُب ٙ نٓدزا اإلجدشاء يشاػدبح 
نًظهحخ انطالة ٔحفبيدبً ػهدٗ يغدزمجهٓى ٔاعدزًشاسْى ثبنكهٛدخ ثُدبء ػهدٗ ػدذو اخطدبس 

ذاد َغجخ انُجب  انًمشسح ثبنال حخ انجذٚذح نإلَزمبل نهًغدزٕٖ انكهٛخ سعًٛبً نٓى ثًغزج
 ان بَٙ.

 رؼذٚم نٕا ح
 كهٛخ اٜداة

ثشددؤٌ رظددٕٚت انمددشاس انددٕصاس٘ سلددى  انًؼشٔػددخ  ًددزكشحأحددٛؾ انًجهددظ ػهًددب ثبن -
ثشدددؤٌ رؼدددذٚم انال حدددخ انذاخهٛدددخ نكهٛدددخ اٜداة يشحهدددخ  30/5/1029ثزدددبسٚخ  2883

 انهٛغبَظ.
 

كهٛخ انضساػخ
خ ٛئدد)انج ثشددؤٌ يمزددش  كهٛددخ انضساػددخ نزددذسٚظ يمددشسانًؼشٔػددخ ًددزكشح نثُددبء ػهددٗ ا -

أ ٌ ة( انًُفدددز كًمدددشس انكزشَٔدددٙ ػهدددٗ انًغدددزٕٖ انمدددٕيٙ  108ٔانًدددٕاسد انطجٛؼٛدددخ 
ثكبنٕسٕٚط انؼهٕو انجٛئٛخ. -ثشَبيي ػهٕو امسع  -ثبنفشع انذٔنٙ نجبيؼخ انمبْشح 

 غٛشاخزظبص انًجهظ.عحت انًٕػٕع يٍ جذٔل امػًبل مَّ يٍ  لشس انًجهظ
 

كهٛخ االلزظبد ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ
رمشٚش انهجُخ انًشكهخ يٍ يجهظ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطدالة لشس انًجهظ انًٕافمخ ػهٗ  -

ثبنًٕافمخ ػهٗ رؼذٚم انال حخ انذاخهٛخ ثُظبو انغدبػبد انًؼزًدذح  28/2/1029ثجهغخ 
 ، رًٓٛذا نهؼشع ػهٗ يجهظ انجبيؼخ.ثبنكهٛخ

غكهٛخ انزًشٚ
ثزدبسٚخ  1389ثشؤٌ انمدشاس اندٕصاس٘ سلدى انًؼشٔػخ ًزكشح أحٛؾ انًجهظ ػهًب ثبن -
انخبص ثزؼدذٚم انال حدخ انذساعدٛخ نهجشَدبيي انًك دن فدٙ انزًدشٚغ ثًدُح  8/7/1029

 انذسجخ ان بَٛخ فٙ انجكبنٕسٕٚط فٙ ػهٕو انزًشٚغ نخشٚجٙ انكهٛبد امخشٖ.
 

كهٛخ اإلػالو
خ ػهٗ يششٔع ال حخ لغدى اإلػدالو ثبنهغدخ اإلَجهٛضٚدخ الزشا  انكهٛخ انًٕافمثُبء ػهٗ  -

ثبنكهٛخ.
 انؼشع ػهٗ  نجُـــخ لطــــبع انؼهٕو االجزًبػٛخ الثذاء انشأٖ. لشس انًجهظ 

 
كهٛخ اٜثبس

( 9( ٔانًدبدح سلدى )7الزشا  انكهٛخ انًٕافمخ ػهٗ رؼدذٚم َدض انًدبدح سلدى )ثُبء ػهٗ  -
خ ثُظددبو انغددبػبد انًؼزًددذح نًشحهددخ انجكددبنٕسٕٚط نمغددى انزددشيٛى يددٍ انال حددخ انذاخهٛدد

ثبنكهٛخ.
 لشس انًجهظ احبنخ انًٕػٕع انٗ نجُخ لطبع انؼهٕو االَغبَٛخ.
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ٔرنك نذساعخ ششٔؽ حغبة انزشاكًٗ ثبنكهٛبد، ٔيزطهجدبد انُمدم نهًغدزٕٚبد انذساعدٛخ 
انًخزهفخ ٔرنك نٕػغ سإٚخ ػبيخ الحزغبة انًجًٕع انزشاكًدٙ ثًدب ٚزٕافدك يدغ لدبٌَٕ 

 رُظٛى انجبيؼبد ٔال حزّ انزُفٛزٚخ.
ة ثكهٛددبد اإلحبؽددخ ػهًددبً ثًحؼددش اجزًددبع انغددبدح يددذٚشٖ شددئٌٕ انزؼهددٛى ٔانطددال

ثش بعخ انغٛذح امعدزبر انذكزٕس/ْجدّ يظدطفٗ َدٕ   22/5/1029انجبيؼخ ثزبسٚخ 
.َب ت س ٛظ انجبيؼخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة –

انُحٕ   ٔثؼذ رنك ثذأ انًجهظ انُظش فٗ انًٕػٕػبد انًؼشٔػخ ػهٗ جذٔل امػًبل ػهٗ 
 انزبنٗ:

 يظـــبدلـــبد
 خـاداسح انجبيؼ

ؼددش اجزًددبع يجهددظ شددئٌٕ انزؼهٛددـى ٔانطددـالة انجهغددـخ سلددى يحانًظددبدلخ ػهددٗ  -
 .و28/2/1029ثزبسٚخ  (185)
ى ٔانطالة ــٌٕ انزؼهٛـــظ شئيجه شاسادــــؾ انًجهظ ػهًب ثًب رى رُفٛزِ يٍ لـــأحٛ -

 و(28/2/1029ثزبسٚخ ) (185ى )لانجهغخ س
الة انظدبدسح نشدئٌٕ انزؼهدٛى ٔانطدٗ لدشاساد أ.د. َب دت س دٛظ انجبيؼدخانًظبدلخ ػه -

حزدٗ  29/2/1029يدٍ ئٌٕ انزؼهدٛى ٔانطدالة خدالل انفزدشحيدٍ يجهدظ شدثدبنزفٕٚغ
 .19/7/1029ٔانًًزذح حزٗ  12/7/1029

انطالة شئٌٕ
 اداسح انجبيؼـخ

ٕد دمحم ــبيح يحًــذ انطبنت/ عــــثشؤٌ اػبدح لٛانًؼشٔػخ ًزكشح انًٕافمخ ػهٗ ان -
ى انًفزٕ  عبثمبً ٔانًذيي ـــخ انزجبسح ثُظبو انزؼهٛـــي كهٛانذعٕلٙ انًفظٕل يٍ ثشَبي
 .حبنٛبً ثًشكض جبيؼخ انمبْشح

 
كهٛخ االلزظبد ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ

انًٕافمددخ ػهددٗ لٛددذ ػددذد عددزخ ؽددالة يغددجهٍٛ ثجبيؼددخ انغددشثٌٕ ٔاجزٛددبص انًغددزٕٖ  -
مددبدو ثبنكهٛددخ ثددذءاً يددٍ انفظددم انذساعددٙ ان 1028/1029امٔل فددٙ انؼددبو انجددبيؼٙ 

فٙ انًغدزٕٖ ان دبَٙ ثبنشدؼجخ انفشَغدٛخ، ٔاػزًدبد َزٛجدخ انًمبطدخ يدٍ  1029خشٚن 
أ.د س ٛظ انجبيؼخ .

 

ثشدؤٌ يؼدبدالد ؽدالة انشدؼجخ انؼشثدٙ اندزٍٚ انزحمدٕا  انًؼشٔػدخ ثُبء ػهٗ انًدزكشح -
ػهدددٗ َظدددبو  1027/1028ثكهٛدددخ االلزظدددبد ٔانؼهدددٕو انغٛبعدددٛخ فدددٙ انؼدددبو انجدددبيؼٙ 

 .انفظهٍٛ )انال حخ انمذًٚخ(
انًٕافمددخ ػهددٗ الزددشا  انكهٛددخ ػهددٗ أٌ ٚددزى يؼبيهددخ انطددالة ؽجمددبً نُغددجخ  لددشس انًجهددظ

انُجب  ثبنال حخ انمذًٚخ انزٙ انزحمٕا ػهٛٓب ْٔزا انؼبو اعز ُب ٙ نٓدزا اإلجدشاء يشاػدبح 
نًظهحخ انطالة ٔحفبيدبً ػهدٗ يغدزمجهٓى ٔاعدزًشاسْى ثبنكهٛدخ ثُدبء ػهدٗ ػدذو اخطدبس 

ذاد َغجخ انُجب  انًمشسح ثبنال حخ انجذٚذح نإلَزمبل نهًغدزٕٖ انكهٛخ سعًٛبً نٓى ثًغزج
 ان بَٙ.

 رؼذٚم نٕا ح
 كهٛخ اٜداة

ثشددؤٌ رظددٕٚت انمددشاس انددٕصاس٘ سلددى  انًؼشٔػددخ  ًددزكشحأحددٛؾ انًجهددظ ػهًددب ثبن -
ثشدددؤٌ رؼدددذٚم انال حدددخ انذاخهٛدددخ نكهٛدددخ اٜداة يشحهدددخ  30/5/1029ثزدددبسٚخ  2883

 انهٛغبَظ.
 

كهٛخ انضساػخ
خ ٛئدد)انج ثشددؤٌ يمزددش  كهٛددخ انضساػددخ نزددذسٚظ يمددشسانًؼشٔػددخ ًددزكشح نثُددبء ػهددٗ ا -

أ ٌ ة( انًُفدددز كًمدددشس انكزشَٔدددٙ ػهدددٗ انًغدددزٕٖ انمدددٕيٙ  108ٔانًدددٕاسد انطجٛؼٛدددخ 
ثكبنٕسٕٚط انؼهٕو انجٛئٛخ. -ثشَبيي ػهٕو امسع  -ثبنفشع انذٔنٙ نجبيؼخ انمبْشح 

 غٛشاخزظبص انًجهظ.عحت انًٕػٕع يٍ جذٔل امػًبل مَّ يٍ  لشس انًجهظ
 

كهٛخ االلزظبد ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ
رمشٚش انهجُخ انًشكهخ يٍ يجهظ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطدالة لشس انًجهظ انًٕافمخ ػهٗ  -

ثبنًٕافمخ ػهٗ رؼذٚم انال حخ انذاخهٛخ ثُظبو انغدبػبد انًؼزًدذح  28/2/1029ثجهغخ 
 ، رًٓٛذا نهؼشع ػهٗ يجهظ انجبيؼخ.ثبنكهٛخ

غكهٛخ انزًشٚ
ثزدبسٚخ  1389ثشؤٌ انمدشاس اندٕصاس٘ سلدى انًؼشٔػخ ًزكشح أحٛؾ انًجهظ ػهًب ثبن -
انخبص ثزؼدذٚم انال حدخ انذساعدٛخ نهجشَدبيي انًك دن فدٙ انزًدشٚغ ثًدُح  8/7/1029

 انذسجخ ان بَٛخ فٙ انجكبنٕسٕٚط فٙ ػهٕو انزًشٚغ نخشٚجٙ انكهٛبد امخشٖ.
 

كهٛخ اإلػالو
خ ػهٗ يششٔع ال حخ لغدى اإلػدالو ثبنهغدخ اإلَجهٛضٚدخ الزشا  انكهٛخ انًٕافمثُبء ػهٗ  -

ثبنكهٛخ.
 انؼشع ػهٗ  نجُـــخ لطــــبع انؼهٕو االجزًبػٛخ الثذاء انشأٖ. لشس انًجهظ 

 
كهٛخ اٜثبس

( 9( ٔانًدبدح سلدى )7الزشا  انكهٛخ انًٕافمخ ػهٗ رؼدذٚم َدض انًدبدح سلدى )ثُبء ػهٗ  -
خ ثُظددبو انغددبػبد انًؼزًددذح نًشحهددخ انجكددبنٕسٕٚط نمغددى انزددشيٛى يددٍ انال حددخ انذاخهٛدد

ثبنكهٛخ.
 لشس انًجهظ احبنخ انًٕػٕع انٗ نجُخ لطبع انؼهٕو االَغبَٛخ.
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 خــٌٕ يبنٛــشئشئون 
كهٛخ اٜداة

الزددشا  انكهٛددخ انًٕافمددخ ػهددٗ رحذٚددذ يكبفددؤح انغددبػخ انزذسٚغددٛخ نهًُزددذثٍٛ ثُددبء ػهددٗ  -
خ.ملغبو انهغبد انحذٚ خ ثبنكهٛ

 عحت انًٕػٕع يٍ جذٔل امػًبل. لشس انًجهظ
 

كهٛخ انؼهٕو
الزدشا  انكهٛدخ انًٕافمدخ ػهدٗ ؽدش  يمدشساد يدٍ فظدم دساعدٙ اندٗ فظدم ثُبء ػهدٗ  -

جُٛددّ نهغددبػخ نهطبنددت  100دساعددٙ رخددش نهطددالة انًزٕلددغ رخددشجٓى فمددؾ ثًظددشٔفبد 
جُٛدددّ نهغدددبػخ نطدددالة انجدددشايي انخبطدددخ، ٔرحذٚدددذ يظدددشٔفبد انفظدددم  200انؼدددبد٘

جُٛددّ  800جُٛددّ نهغددبػخ نهطبنددت انؼددبد٘،  300ذساعددٙ انظددٛفٙ ػهددٗ أٌ ركددٌٕ ان
.1029/1010نهغبػخ نطالة انجشايي انخبطخ ٔٚطجك يٍ ثذاٚخ انؼبو انجبيؼٙ 

   احبنددخ انًٕػددٕع انددٗ انهجُددخ انًبنٛددخ انًشددكهخ نٓددزا انشددؤٌ، ٔرفددٕٚغ  لددشس انًجهددظ
انزؼهدٛى ٔانطدالة فدٗ أ.د. ْجدخ يظدطفٗ كًدبل ػهدٗ َدٕ  َب دت س دٛظ انجبيؼدخ نشدئٌٕ 

 اػزًبد انزمشٚش  ٔانؼشع ػهٗ يجهظ انجبيؼخ.
 

كهٛخ انزجبسح
لشس انًجهظ انًٕافمخ ػهٗ الزشا  انكهٛخ ثشؤٌ انًٕافمخ ػهٗ رحظٛم يجهغ ػشدشٌٔ  -

جُٛدّ يمبثددم انًدبدح انؼهًٛددخ انزدٙ عددٛزى رٕفٛشْدب نكددم يمدشس ثبنفظددم انذساعدٙ انظددٛفٙ 
 نجبيؼخ.ثبنكهٛخ،رًٓٛذا نهؼشع ػهٗ يجهظ ا

 
كهٛخ ؽت امعُبٌ

رمشٚدش انهجُدخ انًشدكهخ يدٍ يجهدظ شدئٌٕ انزؼهدٛى لشس انًجهدظ ػدذو انًٕافمدخ ػهدٗ  -
ثشدددؤٌ ؽشٚمدددخ دفدددغ انًظدددشٔفبد  28/2/1029ٔانطدددالة ثجهغدددزّ انًُؼمدددذح ثزدددبسٚخ 

يغ انذساعددٛخ ػدددٍ كدددم فظدددم دساعدددٙ نطددالة انجشَدددبيي اندددذٔنٙ ثكهٛدددخ ؽدددت امعدددُبٌ،
.بد انًؼًٕل ثّ اإلعزًشاس فٙ دفغ انًظشٔف

رمشٚش انهجُخ انًشكهخ يٍ يجهظ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطدالة لشس انًجهظ انًٕافمخ ػهٗ  -
ثشددؤٌ صٚددبدح يظددشٔفبد انجشَددبيي انددذٔنٙ  28/2/1029ثجهغددزّ انًُؼمددذح ثزددبسٚخ 

خًغخ ٔعدزٌٕ أندن جُٛدّ يظدش٘ فمدؾ ال غٛدش( ٔانطبندت  25000نهطبنت انًظش٘ )
رًٓٛددذا نهؼددشع ػهددٗ الس أيشٚكددٙ فمددؾ ال غٛددش(، اثُددٗ ػشددش أنددن دٔ 21000انٕافددذ )

 .يجهظ انجبيؼخ 
 

 كهٛخ االلزظبد ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ
ثُبء ػهٗ رمشٚش انهجُخ انًشكهخ يٍ يجهظ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثجهغدزّ انًُؼمدذح  -

ثشؤٌ رٕطٛبد نجُخ انغٛبعبد انًبنٛدخ ثكهٛدخ االلزظدبد ٔانؼهدٕو  28/2/1029ثزبسٚخ 
ثًكبفآد عبػبد انزذسٚظ فٙ ثشايي انجكبنٕسٕٚط ثُظبو انغدبػبد انغٛبعٛخ ٔانخبص 

انًؼزًذح.

لشس انًجهظ احبنخ انًٕػٕع انٗ انهجُدخ انًبنٛدخ انًشدكهخ نٓدزا انشدؤٌ، ٔرفدٕٚغ أ.د. 
ْجخ يظطفٗ كًبل ػهٗ َٕ  َب ت س ٛظ انجبيؼخ نشئٌٕ انزؼهدٛى ٔانطدالة فدٗ اػزًدبد 

 انزمشٚش ٔانؼشع ػهٗ يجهظ انجبيؼخ.
 

نزشثٛخ نهطفٕنخ انًجكشحكهٛخ ا
لشس انًجهظ انًٕافمخ ػهٗ الزشا  انكهٛخ ثشؤٌ انًٕافمخ ػهٗ صٚدبدح سعدٕو انزدذسٚت  -

جُّٛ. 215جُّٛ انٗ  15انًٛذاَٙ نطبنجبد انفشلخ ان بن خ ٔانشاثؼخ خبسج انكهٛخ يٍ 
ػهٗ أال ٚكهن انطبنت ثدؤٖ يظدشٔفبد اػدبفٛخ يزؼهمدخ ثبنخبيدبد، ٔرؼًدٛى انمدشاس ػهدٗ  

 هٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ، رًٓٛذاً نهؼشع ػهٗ يجهظ انجبيؼخ.ك
 

 

كهٛخ انُٓذعخ
ثُبء ػهٗ رمشٚش انهجُخ انًبنٛخ انًشكهخ ثبسجبء يمزش  كهٛخ انُٓذعخ ثزحظٛم سعدٕو  -

ػهدددٗ ثؼدددغ انخدددذيبد انزدددٙ ردددئدٖ نهطدددالة ثكهٛدددخ انُٓذعدددخ نحدددٍٛ انجدددذ فدددٙ لًٛدددخ 
انًغبًْبد انًٕحذح انًؼزًذح يٍ يجهظ انجبيؼخ.

 لشس انًجهظ اسجـبء انًٕػـٕع نحـٍٛ اطذاس لشاس يجهظ انجبيؼخ. 
 

بعجبد ٔانًؼهٕيبدكهٛخ انح
ثشدؤٌ لدشاس س دٛظ يجهدظ اندٕصساء سلدى  انًؼشٔػدخ  ًدزكشحأحٛؾ انًجهدظ ػهًدب ثبن -
ثشؤٌ رغٛٛدش يغدًٗ كهٛدخ انحبعدجبد ٔانًؼهٕيدبد نٛظدجح كهٛدخ  1029( نغُخ 2881)

انحبعجبد ٔانزكبء االططُبػٙ.
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 خــٌٕ يبنٛــشئشئون 
كهٛخ اٜداة

الزددشا  انكهٛددخ انًٕافمددخ ػهددٗ رحذٚددذ يكبفددؤح انغددبػخ انزذسٚغددٛخ نهًُزددذثٍٛ ثُددبء ػهددٗ  -
خ.ملغبو انهغبد انحذٚ خ ثبنكهٛ

 عحت انًٕػٕع يٍ جذٔل امػًبل. لشس انًجهظ
 

كهٛخ انؼهٕو
الزدشا  انكهٛدخ انًٕافمدخ ػهدٗ ؽدش  يمدشساد يدٍ فظدم دساعدٙ اندٗ فظدم ثُبء ػهدٗ  -

جُٛددّ نهغددبػخ نهطبنددت  100دساعددٙ رخددش نهطددالة انًزٕلددغ رخددشجٓى فمددؾ ثًظددشٔفبد 
جُٛدددّ نهغدددبػخ نطدددالة انجدددشايي انخبطدددخ، ٔرحذٚدددذ يظدددشٔفبد انفظدددم  200انؼدددبد٘

جُٛددّ  800جُٛددّ نهغددبػخ نهطبنددت انؼددبد٘،  300ذساعددٙ انظددٛفٙ ػهددٗ أٌ ركددٌٕ ان
.1029/1010نهغبػخ نطالة انجشايي انخبطخ ٔٚطجك يٍ ثذاٚخ انؼبو انجبيؼٙ 

   احبنددخ انًٕػددٕع انددٗ انهجُددخ انًبنٛددخ انًشددكهخ نٓددزا انشددؤٌ، ٔرفددٕٚغ  لددشس انًجهددظ
انزؼهدٛى ٔانطدالة فدٗ أ.د. ْجدخ يظدطفٗ كًدبل ػهدٗ َدٕ  َب دت س دٛظ انجبيؼدخ نشدئٌٕ 

 اػزًبد انزمشٚش  ٔانؼشع ػهٗ يجهظ انجبيؼخ.
 

كهٛخ انزجبسح
لشس انًجهظ انًٕافمخ ػهٗ الزشا  انكهٛخ ثشؤٌ انًٕافمخ ػهٗ رحظٛم يجهغ ػشدشٌٔ  -

جُٛدّ يمبثددم انًدبدح انؼهًٛددخ انزدٙ عددٛزى رٕفٛشْدب نكددم يمدشس ثبنفظددم انذساعدٙ انظددٛفٙ 
 نجبيؼخ.ثبنكهٛخ،رًٓٛذا نهؼشع ػهٗ يجهظ ا

 
كهٛخ ؽت امعُبٌ

رمشٚدش انهجُدخ انًشدكهخ يدٍ يجهدظ شدئٌٕ انزؼهدٛى لشس انًجهدظ ػدذو انًٕافمدخ ػهدٗ  -
ثشدددؤٌ ؽشٚمدددخ دفدددغ انًظدددشٔفبد  28/2/1029ٔانطدددالة ثجهغدددزّ انًُؼمدددذح ثزدددبسٚخ 

يغ انذساعددٛخ ػدددٍ كدددم فظدددم دساعدددٙ نطددالة انجشَدددبيي اندددذٔنٙ ثكهٛدددخ ؽدددت امعدددُبٌ،
.بد انًؼًٕل ثّ اإلعزًشاس فٙ دفغ انًظشٔف

رمشٚش انهجُخ انًشكهخ يٍ يجهظ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطدالة لشس انًجهظ انًٕافمخ ػهٗ  -
ثشددؤٌ صٚددبدح يظددشٔفبد انجشَددبيي انددذٔنٙ  28/2/1029ثجهغددزّ انًُؼمددذح ثزددبسٚخ 

خًغخ ٔعدزٌٕ أندن جُٛدّ يظدش٘ فمدؾ ال غٛدش( ٔانطبندت  25000نهطبنت انًظش٘ )
رًٓٛددذا نهؼددشع ػهددٗ الس أيشٚكددٙ فمددؾ ال غٛددش(، اثُددٗ ػشددش أنددن دٔ 21000انٕافددذ )

 .يجهظ انجبيؼخ 
 

 كهٛخ االلزظبد ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ
ثُبء ػهٗ رمشٚش انهجُخ انًشكهخ يٍ يجهظ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثجهغدزّ انًُؼمدذح  -

ثشؤٌ رٕطٛبد نجُخ انغٛبعبد انًبنٛدخ ثكهٛدخ االلزظدبد ٔانؼهدٕو  28/2/1029ثزبسٚخ 
ثًكبفآد عبػبد انزذسٚظ فٙ ثشايي انجكبنٕسٕٚط ثُظبو انغدبػبد انغٛبعٛخ ٔانخبص 

انًؼزًذح.

لشس انًجهظ احبنخ انًٕػٕع انٗ انهجُدخ انًبنٛدخ انًشدكهخ نٓدزا انشدؤٌ، ٔرفدٕٚغ أ.د. 
ْجخ يظطفٗ كًبل ػهٗ َٕ  َب ت س ٛظ انجبيؼخ نشئٌٕ انزؼهدٛى ٔانطدالة فدٗ اػزًدبد 

 انزمشٚش ٔانؼشع ػهٗ يجهظ انجبيؼخ.
 

نزشثٛخ نهطفٕنخ انًجكشحكهٛخ ا
لشس انًجهظ انًٕافمخ ػهٗ الزشا  انكهٛخ ثشؤٌ انًٕافمخ ػهٗ صٚدبدح سعدٕو انزدذسٚت  -

جُّٛ. 215جُّٛ انٗ  15انًٛذاَٙ نطبنجبد انفشلخ ان بن خ ٔانشاثؼخ خبسج انكهٛخ يٍ 
ػهٗ أال ٚكهن انطبنت ثدؤٖ يظدشٔفبد اػدبفٛخ يزؼهمدخ ثبنخبيدبد، ٔرؼًدٛى انمدشاس ػهدٗ  

 هٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ، رًٓٛذاً نهؼشع ػهٗ يجهظ انجبيؼخ.ك
 

 

كهٛخ انُٓذعخ
ثُبء ػهٗ رمشٚش انهجُخ انًبنٛخ انًشكهخ ثبسجبء يمزش  كهٛخ انُٓذعخ ثزحظٛم سعدٕو  -

ػهدددٗ ثؼدددغ انخدددذيبد انزدددٙ ردددئدٖ نهطدددالة ثكهٛدددخ انُٓذعدددخ نحدددٍٛ انجدددذ فدددٙ لًٛدددخ 
انًغبًْبد انًٕحذح انًؼزًذح يٍ يجهظ انجبيؼخ.

 لشس انًجهظ اسجـبء انًٕػـٕع نحـٍٛ اطذاس لشاس يجهظ انجبيؼخ. 
 

بعجبد ٔانًؼهٕيبدكهٛخ انح
ثشدؤٌ لدشاس س دٛظ يجهدظ اندٕصساء سلدى  انًؼشٔػدخ  ًدزكشحأحٛؾ انًجهدظ ػهًدب ثبن -
ثشؤٌ رغٛٛدش يغدًٗ كهٛدخ انحبعدجبد ٔانًؼهٕيدبد نٛظدجح كهٛدخ  1029( نغُخ 2881)

انحبعجبد ٔانزكبء االططُبػٙ.
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سابعًا

محضر اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث
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مؾضز اعزمبع
 مغلض الدراطبد العلٕب َالجؾُس

 12/7/1029( ثزبرٔخ573الغلظخ رلم )
 

 عمــ د مغلــض الدراطــبد العلٕــب َالجؾــُس اعزمبعــً النــبمض َالظــجعٕه ثعــد الض صمب ــخ
 12/7/1029األؽـــد المُاــــك ٔـــُع مـــه حـــجبػ ــــّ رمـــبع الظـــبعخ العبشـــزح َالى ـــؿ 

مٔمــه طــعد و ــز الــدٔه ثمبعــخ حمؽمــد لافــّ الظــٕدح ثز بطــخ الظــٕد األطــزب  الــدكزُر/ 
ــت ــ  مــه الظــب ح  النإ ــب َالجؾــُسن َؽضــُر ك ــخ للدراطــبد العلٕ ــٕض الغبمع ــت ر  وب 
 ح معضبء المغلض .األطبرذ

 
 اـززؼ الظ ٕد األطزب  الدكزُر/ ر ٕض المغلض االعزمبع

 ثظ  م هللا الزؽم ه الزؽٕ  م ح ح
 

اطزٍل الظٕد األطزب  الدكزُر/ مٔمه طعد و ز الدٔه المزُلٓ النإت وب ـت ر ـٕض 
الغبمعـــخ للدراطـــبد العلٕـــب َالجؾـــُس الغلظـــخ ثبلززؽٕـــت ثبلظـــب ح األطـــبرذح معضـــبء 
المغلض المُلزن َالززؽٕت ثبألطزب  الدكزُر/ رـبمز   عـب ؿ ؼٕزـً العضـُ ثبلم زـت 

 ٓ َالمشزؾ العبع علّ اإل ارح العبمخ للجؾُسن َلد رم الزىًُٔ َاإلؽب خ ثبٖرّ:الفى
 لت ثمزاععخ كزٕت الدراطبد العلٕب الذْ رم إعدا ي مه خـ   الغبمعـخ ثعـد 

مُاـبح ال لٕبد ثبلجٕبوبد النبحخ ثبلجزامظ َالالجخ الُاـدٔه ... إلخ
غبمعخ ضـزَرح ؽضـُر ثىبًء علّ رُعٍٕبد معبلٓ األطزب  الدكزُر ر ٕض ال

وـدَح األطـزب / كـزع  الظب ح َك ء ال لٕبد لشئُن الدراطبد العلٕب َالجؾـُس
عجــز رؾــذ عىــُان )ؽــُ   َر المعطظــبد اإلع مٕــخ ـــٓ مشــزَع راــُٔز 
العمــل الم ــزْ( الٕــُع الظــبعخ الُاؽــدح ةٍــزاً ثمبعــخ االؽزفــبالد ال جــزِ 

ثإ ن هللا.
:ّلزر المغلض المُاـمخ عل

د علـــّ مظـــبٌمخ الغبمعـــخ لظـــفز معضـــبء ٌٕئـــخ الزـــدرٔض مَالً: الزأكٕـــ
لؾضُر معرمزاد  َلٕخ ثبلنبرط كبٖرٓ:

المظبٌمخ للظـفز لماـبع العلـُع االوظـبوٕخ ٔ ـُن لمـه رـم مـىؾٍم م بــأح .2
الىشـز الــدَلٓ ثبلغبمعــخ عــه عــبع مـٕ  ْ طــبثك لزــبرٔخ المشــبركخ ـــٓ 

للغبمعـخ  المعرمز مع اضبـخ مه رم ؽ ـُلٍم علـّ مْ عـب شح للدَلـخ مَ
ـٓ العبع المٕ  ْ الظبثك لزبرٔخ المشبركخ ـٓ المعرمز.

ـــخ/ .1 ـــُع األطبطـــٕخ / الٍىدطـــٕخ / الاجٕ المظـــبٌمخ للظـــفز لمابعـــبد العل
َالـذٔه  Scopusاالعزمبعٕخ لمه لبمُا ثىشز  َلٓ علّ لبعدح ثٕبوـبد 

لم ٔؾ لُا علّ مظبٌمخ للعبع المبلٓ الظبثك.
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مؾضز اعزمبع
 مغلض الدراطبد العلٕب َالجؾُس

 12/7/1029( ثزبرٔخ573الغلظخ رلم )
 

 عمــ د مغلــض الدراطــبد العلٕــب َالجؾــُس اعزمبعــً النــبمض َالظــجعٕه ثعــد الض صمب ــخ
 12/7/1029األؽـــد المُاــــك ٔـــُع مـــه حـــجبػ ــــّ رمـــبع الظـــبعخ العبشـــزح َالى ـــؿ 

مٔمــه طــعد و ــز الــدٔه ثمبعــخ حمؽمــد لافــّ الظــٕدح ثز بطــخ الظــٕد األطــزب  الــدكزُر/ 
ــت ــ  مــه الظــب ح  النإ ــب َالجؾــُسن َؽضــُر ك ــخ للدراطــبد العلٕ ــٕض الغبمع ــت ر  وب 
 ح معضبء المغلض .األطبرذ

 
 اـززؼ الظ ٕد األطزب  الدكزُر/ ر ٕض المغلض االعزمبع

 ثظ  م هللا الزؽم ه الزؽٕ  م ح ح
 

اطزٍل الظٕد األطزب  الدكزُر/ مٔمه طعد و ز الدٔه المزُلٓ النإت وب ـت ر ـٕض 
الغبمعـــخ للدراطـــبد العلٕـــب َالجؾـــُس الغلظـــخ ثبلززؽٕـــت ثبلظـــب ح األطـــبرذح معضـــبء 
المغلض المُلزن َالززؽٕت ثبألطزب  الدكزُر/ رـبمز   عـب ؿ ؼٕزـً العضـُ ثبلم زـت 

 ٓ َالمشزؾ العبع علّ اإل ارح العبمخ للجؾُسن َلد رم الزىًُٔ َاإلؽب خ ثبٖرّ:الفى
 لت ثمزاععخ كزٕت الدراطبد العلٕب الذْ رم إعدا ي مه خـ   الغبمعـخ ثعـد 

مُاـبح ال لٕبد ثبلجٕبوبد النبحخ ثبلجزامظ َالالجخ الُاـدٔه ... إلخ
غبمعخ ضـزَرح ؽضـُر ثىبًء علّ رُعٍٕبد معبلٓ األطزب  الدكزُر ر ٕض ال

وـدَح األطـزب / كـزع  الظب ح َك ء ال لٕبد لشئُن الدراطبد العلٕب َالجؾـُس
عجــز رؾــذ عىــُان )ؽــُ   َر المعطظــبد اإلع مٕــخ ـــٓ مشــزَع راــُٔز 
العمــل الم ــزْ( الٕــُع الظــبعخ الُاؽــدح ةٍــزاً ثمبعــخ االؽزفــبالد ال جــزِ 

ثإ ن هللا.
:ّلزر المغلض المُاـمخ عل

د علـــّ مظـــبٌمخ الغبمعـــخ لظـــفز معضـــبء ٌٕئـــخ الزـــدرٔض مَالً: الزأكٕـــ
لؾضُر معرمزاد  َلٕخ ثبلنبرط كبٖرٓ:

المظبٌمخ للظـفز لماـبع العلـُع االوظـبوٕخ ٔ ـُن لمـه رـم مـىؾٍم م بــأح .2
الىشـز الــدَلٓ ثبلغبمعــخ عــه عــبع مـٕ  ْ طــبثك لزــبرٔخ المشــبركخ ـــٓ 

للغبمعـخ  المعرمز مع اضبـخ مه رم ؽ ـُلٍم علـّ مْ عـب شح للدَلـخ مَ
ـٓ العبع المٕ  ْ الظبثك لزبرٔخ المشبركخ ـٓ المعرمز.

ـــخ/ .1 ـــُع األطبطـــٕخ / الٍىدطـــٕخ / الاجٕ المظـــبٌمخ للظـــفز لمابعـــبد العل
َالـذٔه  Scopusاالعزمبعٕخ لمه لبمُا ثىشز  َلٓ علّ لبعدح ثٕبوـبد 

لم ٔؾ لُا علّ مظبٌمخ للعبع المبلٓ الظبثك.
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َ لــخ اٖ اء ٔغــت االلزــشاع ثملــ  كبـــخ صبوٕــبً: ضــمبوبً لؾظــه طــٕز العمــل 
الجٕبوبد المدرعخ علـّ ومـُ ط  لـت المظـبٌمخ الظـبثك رعمٕمـً َالعمـل ثـً 

 .النبص ثبلجؾش المىشُر DOIمع ضزَرح االلزشاع ث زبثخ 
 

 :صــــــم شــــــ زع المغلــــــ ض ـــــــّ ونــــــ ز عــــــ دَ  األعمــــــ ب  علــــــّ الىؾــــــ ُ الزبلــــــ ّ
 

 
 م ب ل   بد

إ ارح الغبمعخ
اطــــبد العلٕــــ ب َالجؾــــُس الغلظــــخ ضــــز اعزمــــبع مغلــــض الدرمؾالم ــــب لخ علــــّ  -

 .21/1/1029ثزبرٔخ  (573)رلم
العلٕـب َالجؾــُس للدراطــبد  اد الظـٕد م. . وب ــت ر ـٕض الغبمعـخالم ـب لخ علـّ لــزار -

مــــه  اطــــبد العلٕــــب َالجؾــــُس خــــ   الفزــــزحمــــه مغلــــض الدر ال ــــب رح ثــــبلزفُٔ 
 :ـّ المغبالد الزبلٕخ 12/7/1029ؽزّ  27/1/1029

رظغ  ٕل رط  ب ل الم  بعظزٕ ز َالدكز  ُراي..2
إلؽبء رظغٕ  ل رط  ب ل الم  بعظزٕ ز َالدكز  ُراي..1
رؾدٔد مُاعٕد امزؾبوبد الدراطبد العلٕب ـّ كلٕ بد الغبمعخ َمعبٌدٌ ب..5
 ؽــــــبالد مــــــد المٕــــــد االطــــــزضىب ّ لمــــــدح عــــــبع مــــــه خــــــبرط ال  ؾــــــخ َـمــــــبً للمُاعــــــد.3

َاللُا ؼ المىنمخ ثبلغبمعخ.
بالد مى ؼ الزف زغ للا  ة َاالعز ذار عىٍ ب َرغدٔدٌب َإوٍب ٍب.ؽ .3
ؽبالد مد المٕد االطزضىب ّ للعبع الضبوّ َالضبلش َـمبً للمُاعد َاللُا ؼ المىنمخ ثبلغبمعخ..1
 إعـــــب ح لٕـــــد َاطـــــزضىبء مـــــه شـــــز  مـــــزَر عـــــبع علـــــّ شـــــات المٕـــــد َـمـــــبً للمُاعـــــد.7

َاللُا ؼ المىنمخ ثبلغبمعخ.
ــــت االطــــزضىبء مــــه شــــز .8 ــــّ ؽ ــــُ  الابل ــــز مــــه خمــــض طــــىُاد عل  عــــدع مــــزَر مكض

ـــذر ممجـــُ  ـــ  ثع ـــخ المبعظـــزٕز َالـــدكزُراين َ ل ـــخ للزظـــغٕل لدرع ـــّ الظـــىخ الزمٍٕدٔ  عل
َـمبً للمُاعد َاللُا ؼ المىنمخ ثبلغبمعخ.

مــع  المُاـمــخ علــّ ـــزد مــ ُا  ر مٕلٕــخ لمعب لــخ الظــىخ الزمٍٕدٔــخ للمبعظــزٕز مَ الــدكزُراي.9
ك لزار مغلض الغبمعخ الظبثك ـّ ٌذا الشأن.ـزد رطُع ر مٕلٕخ َـ

مىؼ الا ة ـزحخ اطزضىب ٕخ لـدخُ  االمزؾـبن ) ثلُع/مبعظـزٕز( َـمـبً للمُاعـد َاللـُا ؼ .20
المىنمخ ثبلغبمعخ.

اعزم ب  ل ٕد الا  ة عه طى ُاد طبثم خ ثمُاـم خ مغل ض كلٕ خ ؽ دٔش..22
 ثإعفـــــــب ٍمإضـــــــبـخ المشـــــــزؾ علـــــــّ رطـــــــب ل المبعظـــــــزٕز َالـــــــدكزُراي النبحـــــــخ .21

مه شز  طزخ مشٍز علّ إضبـخ المشزؾ.
 المــــد االطـــــزضىب ّ للعــــبع الضبلـــــش كؾـــــد مل ــــّن مـــــع ضـــــزَرح رشــــ ٕل لغىـــــخ الؾ ـــــم.25

علّ الزطبلخ لجل وٍبٔخ العبع الضبلش َـمبً للمُاعد َاللُا ؼ المىنمخ ثبلغبمعخ.

ىٍـب ّ المُاـمخ علّ مىؼ ـزحخ اطزضىب ٕخ إضـبـٕخ مـه خـبرط ال  ؾـخ لـدخُ  االمزؾـبن ال.23
للدكزُراي.

 مظب ل رىنٕمٕخ
 كلٕخ  ت األطىبن

الزـزاػ ال لٕـخ المُاـمـخ علـّ اعزمـب  تلٕـخ رىنـٕم عملٕـخ اإلعـبراد ثألظــبع ثىـبء علـّ  -
ال لٕخ المنزلفخ َ ل  ـٓ ضُء المُاعد َالضُاثط َاإلعزاءاد الممزرح ألعضبء ٌٕئـخ 

 .لزر المغلض ؽفظ المُضُع  الزدرٔض.
 
 خعلمٕمٍمخ 

 كلٕخ العلُع
المُاـمخ علّ مد المٍمخ العلمٕخ ثبلظُٔد للدكزُر/ م افّ   ـ زْ   )المدرص  -

 ثدَن مزرت  13/8/1029عزجبراً مه ثمظم الفٕشٔبء الؾُٕٔخ ثبل لٕخ( لمدح عبع صبلش ا
 

 كلٕخ  ت ل ز العٕىٓ
م ــافّ ؼىــٕم المُاـمــخ علــّ مــد المٍمــخ العلمٕــخ ثإٔزلىــدا للــدكزُر/ ثــبكز م ــافّ  -

ثدَن  5/7/1029)المدرص ثمظم الغزاؽخ العبمخ ثبل لٕخ( لمدح عبع صبلش اعزجبراً مه 
 .مزرت

 
المُاـمــخ علــّ مــد المٍمــخ العلمٕــخ َرؽٕٕــز ممزٌــب ثبلممل ــخ المزؾــدح للــدكزُر/ مؽمــد  -

ؼ مظزشــفّ   ــ م عزاؽــخ العنــبع ثبل لٕــخ لٕ ج   ــ طــبمٓ   عجــد العشٔــش المــدرص ثمظ
Wexham Park Hospital  م   ـــ هدالً   ـــ ث University Hospital 

Southampton  ثدَن مزرت. 2/7/1029لمدح عبع صبلش اعزجبراً مه 

المُاـمخ علّ مد المٍمخ العلمٕخ ثبلممل خ المزؾدح للدكزُر/  َلٕد مشزؾ عجـد المـب ر  -
الىؾـــب  المـــدرص ثمظـــم عزاؽـــخ العنـــبع ثبل لٕـــخ لمـــدح مرثعـــخ مشـــٍز اعزجـــبراً مـــه 

 .اطز مبالً للعبع الضبلش ثدَن مزرت 50/22/1029ؽزّ  1/8/1029
 

 كلٕخ الات الجٕازْ
ــٓ الظــعٕد عٕظــّ - ــخ مؾٕ ــدكزُرح/ ممىٕ ــب لل ــخ ثجلغٕ  ــّ مــد المٍمــخ العلمٕ ــخ عل المُاـم

 2/9/1029)المــدرص ثمظــم النلٕــخ َاألوظــغخ ثبل لٕــخ( لمــدح عــبع صبلــش اعزجــبراً مــه 
. ثدَن مزرت

 
 ُع الظٕبطٕخكلٕخ االلز ب  َالعل

 المُاـمخ علّ مـد المٍمـخ العلمٕـخ ثبلممل ـخ المزؾـدح للـدكزُر/ مؽمـد   عجـد الؾـبـظ -
ــبراً مــه  ــش اعزج ــخ لمــدح عــبع صبل ــُع الظٕبطــٕخ ثبل لٕ ـــُاس األطــزب  المظــبعد ثمظــم العل

 .ثدَن مزرت 2/9/1029
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َ لــخ اٖ اء ٔغــت االلزــشاع ثملــ  كبـــخ صبوٕــبً: ضــمبوبً لؾظــه طــٕز العمــل 
الجٕبوبد المدرعخ علـّ ومـُ ط  لـت المظـبٌمخ الظـبثك رعمٕمـً َالعمـل ثـً 

 .النبص ثبلجؾش المىشُر DOIمع ضزَرح االلزشاع ث زبثخ 
 

 :صــــــم شــــــ زع المغلــــــ ض ـــــــّ ونــــــ ز عــــــ دَ  األعمــــــ ب  علــــــّ الىؾــــــ ُ الزبلــــــ ّ
 

 
 م ب ل   بد

إ ارح الغبمعخ
اطــــبد العلٕــــ ب َالجؾــــُس الغلظــــخ ضــــز اعزمــــبع مغلــــض الدرمؾالم ــــب لخ علــــّ  -

 .21/1/1029ثزبرٔخ  (573)رلم
العلٕـب َالجؾــُس للدراطــبد  اد الظـٕد م. . وب ــت ر ـٕض الغبمعـخالم ـب لخ علـّ لــزار -

مــــه  اطــــبد العلٕــــب َالجؾــــُس خــــ   الفزــــزحمــــه مغلــــض الدر ال ــــب رح ثــــبلزفُٔ 
 :ـّ المغبالد الزبلٕخ 12/7/1029ؽزّ  27/1/1029

رظغ  ٕل رط  ب ل الم  بعظزٕ ز َالدكز  ُراي..2
إلؽبء رظغٕ  ل رط  ب ل الم  بعظزٕ ز َالدكز  ُراي..1
رؾدٔد مُاعٕد امزؾبوبد الدراطبد العلٕب ـّ كلٕ بد الغبمعخ َمعبٌدٌ ب..5
 ؽــــــبالد مــــــد المٕــــــد االطــــــزضىب ّ لمــــــدح عــــــبع مــــــه خــــــبرط ال  ؾــــــخ َـمــــــبً للمُاعــــــد.3

َاللُا ؼ المىنمخ ثبلغبمعخ.
بالد مى ؼ الزف زغ للا  ة َاالعز ذار عىٍ ب َرغدٔدٌب َإوٍب ٍب.ؽ .3
ؽبالد مد المٕد االطزضىب ّ للعبع الضبوّ َالضبلش َـمبً للمُاعد َاللُا ؼ المىنمخ ثبلغبمعخ..1
 إعـــــب ح لٕـــــد َاطـــــزضىبء مـــــه شـــــز  مـــــزَر عـــــبع علـــــّ شـــــات المٕـــــد َـمـــــبً للمُاعـــــد.7

َاللُا ؼ المىنمخ ثبلغبمعخ.
ــــت االطــــزضىبء مــــه شــــز .8 ــــّ ؽ ــــُ  الابل ــــز مــــه خمــــض طــــىُاد عل  عــــدع مــــزَر مكض

ـــذر ممجـــُ  ـــ  ثع ـــخ المبعظـــزٕز َالـــدكزُراين َ ل ـــخ للزظـــغٕل لدرع ـــّ الظـــىخ الزمٍٕدٔ  عل
َـمبً للمُاعد َاللُا ؼ المىنمخ ثبلغبمعخ.

مــع  المُاـمــخ علــّ ـــزد مــ ُا  ر مٕلٕــخ لمعب لــخ الظــىخ الزمٍٕدٔــخ للمبعظــزٕز مَ الــدكزُراي.9
ك لزار مغلض الغبمعخ الظبثك ـّ ٌذا الشأن.ـزد رطُع ر مٕلٕخ َـ

مىؼ الا ة ـزحخ اطزضىب ٕخ لـدخُ  االمزؾـبن ) ثلُع/مبعظـزٕز( َـمـبً للمُاعـد َاللـُا ؼ .20
المىنمخ ثبلغبمعخ.

اعزم ب  ل ٕد الا  ة عه طى ُاد طبثم خ ثمُاـم خ مغل ض كلٕ خ ؽ دٔش..22
 ثإعفـــــــب ٍمإضـــــــبـخ المشـــــــزؾ علـــــــّ رطـــــــب ل المبعظـــــــزٕز َالـــــــدكزُراي النبحـــــــخ .21

مه شز  طزخ مشٍز علّ إضبـخ المشزؾ.
 المــــد االطـــــزضىب ّ للعــــبع الضبلـــــش كؾـــــد مل ــــّن مـــــع ضـــــزَرح رشــــ ٕل لغىـــــخ الؾ ـــــم.25

علّ الزطبلخ لجل وٍبٔخ العبع الضبلش َـمبً للمُاعد َاللُا ؼ المىنمخ ثبلغبمعخ.

ىٍـب ّ المُاـمخ علّ مىؼ ـزحخ اطزضىب ٕخ إضـبـٕخ مـه خـبرط ال  ؾـخ لـدخُ  االمزؾـبن ال.23
للدكزُراي.

 مظب ل رىنٕمٕخ
 كلٕخ  ت األطىبن

الزـزاػ ال لٕـخ المُاـمـخ علـّ اعزمـب  تلٕـخ رىنـٕم عملٕـخ اإلعـبراد ثألظــبع ثىـبء علـّ  -
ال لٕخ المنزلفخ َ ل  ـٓ ضُء المُاعد َالضُاثط َاإلعزاءاد الممزرح ألعضبء ٌٕئـخ 

 .لزر المغلض ؽفظ المُضُع  الزدرٔض.
 
 خعلمٕمٍمخ 

 كلٕخ العلُع
المُاـمخ علّ مد المٍمخ العلمٕخ ثبلظُٔد للدكزُر/ م افّ   ـ زْ   )المدرص  -

 ثدَن مزرت  13/8/1029عزجبراً مه ثمظم الفٕشٔبء الؾُٕٔخ ثبل لٕخ( لمدح عبع صبلش ا
 

 كلٕخ  ت ل ز العٕىٓ
م ــافّ ؼىــٕم المُاـمــخ علــّ مــد المٍمــخ العلمٕــخ ثإٔزلىــدا للــدكزُر/ ثــبكز م ــافّ  -

ثدَن  5/7/1029)المدرص ثمظم الغزاؽخ العبمخ ثبل لٕخ( لمدح عبع صبلش اعزجبراً مه 
 .مزرت

 
المُاـمــخ علــّ مــد المٍمــخ العلمٕــخ َرؽٕٕــز ممزٌــب ثبلممل ــخ المزؾــدح للــدكزُر/ مؽمــد  -

ؼ مظزشــفّ   ــ م عزاؽــخ العنــبع ثبل لٕــخ لٕ ج   ــ طــبمٓ   عجــد العشٔــش المــدرص ثمظ
Wexham Park Hospital  م   ـــ هدالً   ـــ ث University Hospital 

Southampton  ثدَن مزرت. 2/7/1029لمدح عبع صبلش اعزجبراً مه 

المُاـمخ علّ مد المٍمخ العلمٕخ ثبلممل خ المزؾدح للدكزُر/  َلٕد مشزؾ عجـد المـب ر  -
الىؾـــب  المـــدرص ثمظـــم عزاؽـــخ العنـــبع ثبل لٕـــخ لمـــدح مرثعـــخ مشـــٍز اعزجـــبراً مـــه 

 .اطز مبالً للعبع الضبلش ثدَن مزرت 50/22/1029ؽزّ  1/8/1029
 

 كلٕخ الات الجٕازْ
ــٓ الظــعٕد عٕظــّ - ــخ مؾٕ ــدكزُرح/ ممىٕ ــب لل ــخ ثجلغٕ  ــّ مــد المٍمــخ العلمٕ ــخ عل المُاـم

 2/9/1029)المــدرص ثمظــم النلٕــخ َاألوظــغخ ثبل لٕــخ( لمــدح عــبع صبلــش اعزجــبراً مــه 
. ثدَن مزرت

 
 ُع الظٕبطٕخكلٕخ االلز ب  َالعل

 المُاـمخ علّ مـد المٍمـخ العلمٕـخ ثبلممل ـخ المزؾـدح للـدكزُر/ مؽمـد   عجـد الؾـبـظ -
ــبراً مــه  ــش اعزج ــخ لمــدح عــبع صبل ــُع الظٕبطــٕخ ثبل لٕ ـــُاس األطــزب  المظــبعد ثمظــم العل

 .ثدَن مزرت 2/9/1029
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 إرفبلٕ  بد رع   بَن
 كلٕخ  ت ل ز العٕىٓ

بٌم ثـٕه عبمعـخ المـبٌزح )كلٕـخ  ـت ل ـز العٕىـٓ( َعبمعـخ مذكزح الزفـالمُاـمخ علّ  -
العبحــمخ الاجٕــخ ـــٓ ث ــٕه ثغمٍُرٔــخ ال ــٕه الشــعجٕخ ـــٓ مغــبالد الزعلــٕم َالزــدرٔت 

ــدء  رفعٕــل  ننَالجؾــش العلمــٓ ــزم ث ــّ مال ٔ ــخن عل ــض الغبمع ــّ مغل ــزد عل ــداً للع رمٍٕ
 االرفبلٕخ إال ثعد إرمبع االعزاءاد المالُثخ.

 
كزح الزفــبٌم ثــٕه عبمعــخ المــبٌزح )كلٕــخ  ــت ل ــز العٕىــٓ( َكلٕــخ مــذالمُاـمــخ علــّ  -

رمٍٕـدا للعـزد علـّ مغلـض  الات الجشزْ ثبلغبمعخ الؾدٔضخ للز ىُلُعٕب َالمعلُمبد
 الغبمعخ .

 كلٕخ الزغبرح
ارفبلٕخ الشزاكخ ثٕه عبمعخ المبٌزح )كلٕخ الزغبرح( ثزوبمظ الشٍب ح ثىبء علّ  -

ٕخ َثٕه المزكش الدَلٓ للدراطبد الزٔبضٕخ عبمعخ وُٕشبرل المٍىٕخ ـٓ اإل ارح الزٔبض
 .FIFAممض ً عه االرؾب  الدَلٓ ل زح المدع

ــزاع  ــّ إث ــبلٓ عل ــٕم الع ــخ َسارح الزعل ــدع مُاـم ــبً ثع ــض علم ــض اؽب ــخ المغل ــزر المغل ل
 .االرفبلٕخ.

 
ثبلممل ـخ المزؾـدح  ESSEXمـذكزح الزفـبٌم ثـٕه عبمعـخ المـبٌزح َعبمعـخ ثىبء علـّ  -
.لٕب َالجؾش العلمٓ َرجب   الا ةزعبَن ـٓ مغب  ثزامظ الدراطبد العلل

 لزر المغلض إؽبلخ المُضُع إلّ المظزشبر المبوُوٓ للغبمعخ .
 

 كلٕخ الٍىدطخ
مــذكزح الزفــبٌم ثــٕه عبمعــخ المــبٌزح )كلٕــخ الٍىدطــخ( َعبمعــخ طــززاص  ٔد ثىــبء علــّ  -

لزعلٕم َثزامظ الزدرٔت.ع طغُ ثبلممل خ المزؾدح ـٓ مغبالد الجؾُس َا
المُاـمخ علّ ٌذي المذكزحن رمٍٕداً للعـزد علـّ مغلـض الغبمعـخن علـّ  لزر المغلض

 مال ٔزم ثدء  رفعٕل االرفبلٕخ إال ثعد إرمبع االعزاءاد المالُثخ.
 
ـــّ  - ـــخ عل ـــخ المُاـم ـــخ الٍىدطـــخن َومبث ـــبٌزح كلٕ ـــخ الم ـــٕه عبمع ـــبَن ث ـــُ  الزع ثزرُك

 رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخ. نالمٍىدطٕه الفزعٕخ ثبلغٕشح

 كلٕخ اٖصبر
رغدٔد مذكزح الزفبٌم ثٕه عبمعخ المبٌزح )كلٕخ اٖصبر( َعبمعخ كُلُن المُاـمخ علّ  -

لض رمٍٕداً للعزد علّ مغن األلمبوٕخ ـٓ مغبالد الجؾُس َالزعلٕم َثزامظ الزدرٔت
 الغبمعخن علّ مال ٔزم ثدء  رفعٕل االرفبلٕخ إال ثعد إرمبع االعزاءاد المالُثخ.

 

  راط   بد علٕ    ب
 كلٕخ اٖ اة

رمزٔز لغىخ لابع العلُع اإلوظبوٕخ ثبلمُاـمخ علّ ـزؼ ـ ل حٕفٓ المُاـمخ علّ   -
ىًٕ( عه ع 300ٔظزمز لمدح طزخ مطبثٕع ـٓ ؽبلخ الضزَرح علّ من ٔظد  الابلت )

كل طبعخ رُضع ـٓ حىدَق رأُز الدراطبد العلٕب َ ل  ث ل الجزامظ  المفزُؽخ 
رمٍٕدا  ن1029خ   الف ل ال ٕفٓ الذْ طٕعمد اعزجبراً مه مىز ؿ شٍز ُٔلُٕ 

 .للعزد علّ مغلض الغبمعخ
 
رمزٔز لغىخ لابع العلُع اإلوظبوٕخ ثبلمُاـمخ علّ الزعدٔ د الُار ح المُاـمخ علّ -

 -ثع  األلظبع ث  ؾخ الدراطبد العلٕب ثىنبع الظبعبد المعزمدح )المبعظزٕز  مه
.رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخالدكزُراي( ث لٕخ اٖ اةن 

 
 كلٕخ  ت ل ز العٕىٓ

الزــزاػ ال لٕــخ المُاـمــخ علــّ إٔمــبؾ لٕــد الابلــت/ مؽمــد عجــد الظــ ع عجــد ثىــبء علــّ  -
لمدح ص صـخ معـُاع  1023/1023بل لٕخ للعبع الغبمعٓ المب ر الممٕد ثدرعخ الدكزُراي ث

َ لـ  لنـزَؾ عملـً )را ـد  جٕـت(  2/2/1028ؽزّ  2/2/1023طبثمخ اعزجبراً مه 
 ثبلمُاد المظلؾخ.

لــزر المغلــض إؽبلــخ المُضــُع إلــّ المظزشــبر المــبوُوٓ للغبمعــخن َرفــُٔ  األطــزب  
 غبمعخ.الدكزُر وب ت ر ٕض الغبمعخ ـٓ عزد المُضُع علّ مغلض ال

 
 كلٕخ الٍىدطخ

ــّ  - ــخ عل ــّ إعــزاء ثعــ  المُاـم ــخ عل ــُع الٍىدطــٕخ ثبلمُاـم ــخ لاــبع العل ــز لغى رمزٔ
 ن1028الزعدٔ د ثبل  ؾخ الداخلٕخ للدراطبد العلٕب ثىنـبع الظـبعبد المعزمـدح احـدار 

 .رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخ

ــّ  - ــخ عل ــُع الٍىدطــٕخ ثبلمُاالمُاـم ــخ لاــبع العل ــز لغى ــّ إعــزاء ثعــ  رمزٔ ــخ عل ـم
الزعــدٔ د ثبل  ؾــخ النبحــخ ثجزوــبمظ المبعظــزٕز المٍىــٓ ـــٓ ٌىدطــخ اإلل ززَوٕــبد 

 .ن رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخَاالر بالد ال ٍزثٕخ 

رمزٔز لغىخ لابع العلُع الٍىدطٕخ ثبلمُاـمـخ علـّ رعـدٔل الم ـزَـبد المُاـمخ علّ  -
ــــبمظ المبعظــــزٕز المٍىــــٓ  ــــبد َاالر ــــبالد الدراطــــٕخ لجزو ــــٓ ٌىدطــــخ اإلل ززَوٕ ـ

 .رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخال ٍزثٕخن
 

 كلٕخ الشراعخ
الزــزاػ ال لٕــخ المُاـمــخ علــّ إٔمــبؾ لٕــد الابلــت/ ُٔطــؿ   عجــد الؽىــٓ ثىــبء علــّ  -

لمـدح عـبع مَ   1027/1028األعظز الممٕد ثدرعخ الـدكزُراي ثبل لٕـخ للعـبع الغـبمعٓ 
 َ ل  ثظجت َلفً عه العمل لؾجظً علّ  مخ لضٕخ. 3/7/1028اعزجبراً مه 
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 إرفبلٕ  بد رع   بَن
 كلٕخ  ت ل ز العٕىٓ

بٌم ثـٕه عبمعـخ المـبٌزح )كلٕـخ  ـت ل ـز العٕىـٓ( َعبمعـخ مذكزح الزفـالمُاـمخ علّ  -
العبحــمخ الاجٕــخ ـــٓ ث ــٕه ثغمٍُرٔــخ ال ــٕه الشــعجٕخ ـــٓ مغــبالد الزعلــٕم َالزــدرٔت 

ــدء  رفعٕــل  ننَالجؾــش العلمــٓ ــزم ث ــّ مال ٔ ــخن عل ــض الغبمع ــّ مغل ــزد عل ــداً للع رمٍٕ
 االرفبلٕخ إال ثعد إرمبع االعزاءاد المالُثخ.

 
كزح الزفــبٌم ثــٕه عبمعــخ المــبٌزح )كلٕــخ  ــت ل ــز العٕىــٓ( َكلٕــخ مــذالمُاـمــخ علــّ  -

رمٍٕـدا للعـزد علـّ مغلـض  الات الجشزْ ثبلغبمعخ الؾدٔضخ للز ىُلُعٕب َالمعلُمبد
 الغبمعخ .

 كلٕخ الزغبرح
ارفبلٕخ الشزاكخ ثٕه عبمعخ المبٌزح )كلٕخ الزغبرح( ثزوبمظ الشٍب ح ثىبء علّ  -

ٕخ َثٕه المزكش الدَلٓ للدراطبد الزٔبضٕخ عبمعخ وُٕشبرل المٍىٕخ ـٓ اإل ارح الزٔبض
 .FIFAممض ً عه االرؾب  الدَلٓ ل زح المدع

ــزاع  ــّ إث ــبلٓ عل ــٕم الع ــخ َسارح الزعل ــدع مُاـم ــبً ثع ــض علم ــض اؽب ــخ المغل ــزر المغل ل
 .االرفبلٕخ.

 
ثبلممل ـخ المزؾـدح  ESSEXمـذكزح الزفـبٌم ثـٕه عبمعـخ المـبٌزح َعبمعـخ ثىبء علـّ  -
.لٕب َالجؾش العلمٓ َرجب   الا ةزعبَن ـٓ مغب  ثزامظ الدراطبد العلل

 لزر المغلض إؽبلخ المُضُع إلّ المظزشبر المبوُوٓ للغبمعخ .
 

 كلٕخ الٍىدطخ
مــذكزح الزفــبٌم ثــٕه عبمعــخ المــبٌزح )كلٕــخ الٍىدطــخ( َعبمعــخ طــززاص  ٔد ثىــبء علــّ  -

لزعلٕم َثزامظ الزدرٔت.ع طغُ ثبلممل خ المزؾدح ـٓ مغبالد الجؾُس َا
المُاـمخ علّ ٌذي المذكزحن رمٍٕداً للعـزد علـّ مغلـض الغبمعـخن علـّ  لزر المغلض

 مال ٔزم ثدء  رفعٕل االرفبلٕخ إال ثعد إرمبع االعزاءاد المالُثخ.
 
ـــّ  - ـــخ عل ـــخ المُاـم ـــخ الٍىدطـــخن َومبث ـــبٌزح كلٕ ـــخ الم ـــٕه عبمع ـــبَن ث ـــُ  الزع ثزرُك

 رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخ. نالمٍىدطٕه الفزعٕخ ثبلغٕشح

 كلٕخ اٖصبر
رغدٔد مذكزح الزفبٌم ثٕه عبمعخ المبٌزح )كلٕخ اٖصبر( َعبمعخ كُلُن المُاـمخ علّ  -

لض رمٍٕداً للعزد علّ مغن األلمبوٕخ ـٓ مغبالد الجؾُس َالزعلٕم َثزامظ الزدرٔت
 الغبمعخن علّ مال ٔزم ثدء  رفعٕل االرفبلٕخ إال ثعد إرمبع االعزاءاد المالُثخ.

 

  راط   بد علٕ    ب
 كلٕخ اٖ اة

رمزٔز لغىخ لابع العلُع اإلوظبوٕخ ثبلمُاـمخ علّ ـزؼ ـ ل حٕفٓ المُاـمخ علّ   -
ىًٕ( عه ع 300ٔظزمز لمدح طزخ مطبثٕع ـٓ ؽبلخ الضزَرح علّ من ٔظد  الابلت )

كل طبعخ رُضع ـٓ حىدَق رأُز الدراطبد العلٕب َ ل  ث ل الجزامظ  المفزُؽخ 
رمٍٕدا  ن1029خ   الف ل ال ٕفٓ الذْ طٕعمد اعزجبراً مه مىز ؿ شٍز ُٔلُٕ 

 .للعزد علّ مغلض الغبمعخ
 
رمزٔز لغىخ لابع العلُع اإلوظبوٕخ ثبلمُاـمخ علّ الزعدٔ د الُار ح المُاـمخ علّ -

 -ثع  األلظبع ث  ؾخ الدراطبد العلٕب ثىنبع الظبعبد المعزمدح )المبعظزٕز  مه
.رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخالدكزُراي( ث لٕخ اٖ اةن 

 
 كلٕخ  ت ل ز العٕىٓ

الزــزاػ ال لٕــخ المُاـمــخ علــّ إٔمــبؾ لٕــد الابلــت/ مؽمــد عجــد الظــ ع عجــد ثىــبء علــّ  -
لمدح ص صـخ معـُاع  1023/1023بل لٕخ للعبع الغبمعٓ المب ر الممٕد ثدرعخ الدكزُراي ث

َ لـ  لنـزَؾ عملـً )را ـد  جٕـت(  2/2/1028ؽزّ  2/2/1023طبثمخ اعزجبراً مه 
 ثبلمُاد المظلؾخ.

لــزر المغلــض إؽبلــخ المُضــُع إلــّ المظزشــبر المــبوُوٓ للغبمعــخن َرفــُٔ  األطــزب  
 غبمعخ.الدكزُر وب ت ر ٕض الغبمعخ ـٓ عزد المُضُع علّ مغلض ال

 
 كلٕخ الٍىدطخ

ــّ  - ــخ عل ــّ إعــزاء ثعــ  المُاـم ــخ عل ــُع الٍىدطــٕخ ثبلمُاـم ــخ لاــبع العل ــز لغى رمزٔ
 ن1028الزعدٔ د ثبل  ؾخ الداخلٕخ للدراطبد العلٕب ثىنـبع الظـبعبد المعزمـدح احـدار 

 .رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخ

ــّ  - ــخ عل ــُع الٍىدطــٕخ ثبلمُاالمُاـم ــخ لاــبع العل ــز لغى ــّ إعــزاء ثعــ  رمزٔ ــخ عل ـم
الزعــدٔ د ثبل  ؾــخ النبحــخ ثجزوــبمظ المبعظــزٕز المٍىــٓ ـــٓ ٌىدطــخ اإلل ززَوٕــبد 

 .ن رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخَاالر بالد ال ٍزثٕخ 

رمزٔز لغىخ لابع العلُع الٍىدطٕخ ثبلمُاـمـخ علـّ رعـدٔل الم ـزَـبد المُاـمخ علّ  -
ــــبمظ المبعظــــزٕز المٍىــــٓ  ــــبد َاالر ــــبالد الدراطــــٕخ لجزو ــــٓ ٌىدطــــخ اإلل ززَوٕ ـ

 .رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخال ٍزثٕخن
 

 كلٕخ الشراعخ
الزــزاػ ال لٕــخ المُاـمــخ علــّ إٔمــبؾ لٕــد الابلــت/ ُٔطــؿ   عجــد الؽىــٓ ثىــبء علــّ  -

لمـدح عـبع مَ   1027/1028األعظز الممٕد ثدرعخ الـدكزُراي ثبل لٕـخ للعـبع الغـبمعٓ 
 َ ل  ثظجت َلفً عه العمل لؾجظً علّ  مخ لضٕخ. 3/7/1028اعزجبراً مه 
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لــزر المغلــض إؽبلــخ المُضــُع إلــّ المظزشــبر المــبوُوٓ للغبمعــخن َرفــُٔ  األطــزب  
 الدكزُر وب ت ر ٕض الغبمعخ ـٓ عزد المُضُع علّ مغلض الغبمعخ.

 
 كلٕخ الات الجٕازْ

لّ االلززاػ المبلٓ عـه رمزٔز لغىخ لابع العلُع األطبطٕخ ثبلمُاـمخ عالمُاـمخ علّ  -
الندمبد الزٓ ٔمدمٍب لظم الدراطبد العلٕب ثبل لٕخ مع الزُحٕخ ثزعمٕم الممززػ المعـد  

رمٍٕـدا للعـزد معٍـد اللٕـشر(ن  -الات الجٕاـزْ -الشراعخ -علّ كلٕبد المابع )العلُع
 .علّ مغلض الغبمعخ

 
لــّ ال  ؾــخ المبلٕــخ رمزٔــز لغىــخ لاــبع العلــُع األطبطــٕخ ثبلمُاـمــخ عالمُاـمــخ علــّ  -

 للشٍب ح َالدثلُع َالمبعظزٕز المٍىٓ ثبل لٕخن رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخ.
 

 كلٕخ ال ٕدلخ
ـزـــــُِ المظزشـــــبر المـــــبوُوٓ للغبمعـــــخ ثبلمُاـمـــــخ علـــــّ مـــــىؼ المُاـمـــــخ علـــــّ  -

لجىــّ عجــد المغٕــد ال ــب ق عجــد الــزاسق المعٕــدح ثمظــم ال ٕمٕــبء ال ــٕدلٕخ /ال ــٕدالوٕخ
ــخ ــه  ث لٕ ــبراً م ــخ مشــٍز اعزج ــدح ص ص ــخ  20/1/1029ال ــٕدلخ معــبسح خبحــخ لم لز مل

المىؾــخ الشن ــٕخ للؾ ــُ  علــّ  رعــخ المبعظــزٕز ثغبمعــخ ـلُرٔــدا األمزٔ ٕــخن مــع 
 إث غ ال لٕخ.

 
الززاػ ال لٕخ المُاـمخ علّ إلزار الزطـُع الدراطـٕخ لتلزؾـبق ثـدثلُع علـم ثىبء علّ  -

( خمظخ َعشزَن ملؿ عىٍٕبً م زٔبً.13000مجلػ )الظمُع اإلكلٕىٕ ٓ ثإعمبلٓ 
لزر المغلض عزد المُضـُع علـّ لغىـخ لاـبع العلـُع الاجٕـخن مـع رفـُٔ  األطـزب  

 الدكزُر وب ت ر ٕض الغبمعخ ـٓ عزد المُضُع علّ مغلض الغبمعخ.
 
الزــزاػ ال لٕــخ المُاـمــخ علــّ إلــزار الزطــُع الدراطــٕخ لتلزؾــبق ثــدثلُع ثىــبء علــّ  -

( خمظخ َعشزَن ملؿ عىٍٕبً م زٔبً.13000اإلكلٕىٕ ٕخ ثإعمبلٓ مجلػ ) الزؽذٔخ
لزر المغلض عزد المُضـُع علـّ لغىـخ لاـبع العلـُع الاجٕـخن مـع رفـُٔ  األطـزب  

 .الدكزُر وب ت ر ٕض الغبمعخ ـٓ عزد المُضُع علّ مغلض الغبمعخ
 

 كلٕخ اٖصبر
بلمُاـمــخ علــّ الزطــُع المبلٕــخ رمزٔــز لغىــخ لاــبع العلــُع اإلوظــبوٕخ ثالمُاـمــخ علــّ  -

.رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخ لممزراد الف ل ال ٕفٓن
 

 لدراطبد العلٕب للجؾُس اإلؽ ب ٕخكلٕخ ا
رمزٔــز لغىــخ لاــبع العلــُع الٍىدطــٕخ ثبلمُاـمــخ علــّ رعــدٔل الزطــُع المُاـمــخ علــّ  -

ــــبع ا ــــبراً مــــه الع ــــل المنزلفــــخ للدراطــــبد المٍىٕــــخ اعزج لغــــبمعٓ الدراطــــٕخ للمزاؽ
 .رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخن 1029/1010

 

 كلٕخ الدراطبد األـزٔمٕخ العلٕب
رمزٔـز لغىـخ لاـبع العلـُع اإلوظـبوٕخ ثبلمُاـمـخ علـّ سٔـب ح م ـزَـبد المُاـمخ علّ  -

ـــخ ) ـــدثلُمبد المٍىٕ ـــّ )2300( مـــه )GISال ـــً( إل ـــُع إ ارح  3000عىٕ ـــً( َ ثل عىٕ
 3000عىٕـــً( إلـــّ ) 5000ٕـــخ َعزثٕـــخ مـــه )األسمـــبد َال ـــزاعبد راجٕمـــبد إـزٔم

 1000عىٕـً( إلـّ ) 5000عىًٕ( َ ثلُع الزمٕٕم الجٕئٓ للمشزَعبد ـٓ مـزٔمٕب مـه )
 .رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخ عىًٕ(ن 

 
ثىبء علّ الززاػ ال لٕخ المُاـمخ علّ ـزؼ المُطم الدراطٓ ال ٕفٓ اعزجبراً مه ٌـذا  -

عىٕـً( ملـؿ  2000الزطـُع ) العبع َ ل  ؽزحـبً علـّ م ـلؾخ الاـ ة علـّ من ر ـُن
 عىًٕ م زْ ل ل مب حن.

لزر المغلض عزد المُضُع علّ لغىخ لابع العلُع اإلوظبوٕخن مع رفـُٔ  األطـزب  
الدكزُر وب ت ر ٕض الغبمعخ ـٓ عزد المُضُع علّ مغلض الغبمعخ.

  
 كلٕخ الدراطبد العلٕب للززثٕخ

دٔم رمزٔز لغىخ لابع العلُع اإلوظبوٕخ ثبلمُاـمخ علّ سٔب ح لٕمخ ةزؾ الزمثىبء علّ  -
عىٕــً م ــزْ(  530عىٕــً م ــزْ( إلــّ ) 130للاــ ة ث ــل الــدرعبد العلمٕــخ مــه )

عىٕـً َثعـد  30َرُعًٕ الشٔب ح إلّ م زَـبد امزؾبن المجـُ  ؽٕـش موٍـب لجـل الشٔـب ح 
عىًٕ َ ل  لل زؾ علّ م بـآد امزؾبن المجُ  ل ل مـه الظـب ح معضـبء  200الشٔب ح 

 ٌٕئخ الزدرٔض َاإل ارٕٔه ثبل لٕخ.
لمغلض طؾت المُضُع مه عدَ  األعمب  المعـزَدن ؽٕـش موـً طـجك من لـزر لزر ا

َالممزـدح ؽزـّ  17/1/1029( المىعمدح ثزـبرٔخ 2283مغلض الغبمعخ ثغلظزً رلم )
 لزار ـٓ ٌذا الشأن َرم رعمٕمً علّ كلٕبد الغبمعخ َمعبٌدٌب.52/7/1029
 

ثبلــدثلُع العبمــخ ـــٓ الزــزاػ ال لٕــخ المُاـمــخ علــّ عــدع ـــزؼ ثــبة المجــُ  ثىــبء علــّ  -
الززثٕخ شعجخ الزعلٕم العبع َالفىٓ )ُٔمٓ الغمعخ َالظـجذ( لمعلمـٓ المـدارص النبحـخ 

ؽزــّ ٔــزم  1029/1010(  بلــت للعــبع الغــبمعٓ 280إال إ ا كــبن العــد  ال ٔمــل عــه )
 رىفٕذ ال  ؾخ المبلٕخ النبحخ لٍذي الشعجخ.

 لزر المغلض طؾت المُضُع مه عدَ  األعمب  المعزَد.
 

 كلٕخ الؾبطجبد َالذكبء االحاىبعٓ
رمزٔــز لغىــخ لاــبع العلــُع الٍىدطــٕخ ثبلمُـمــخ علــّ إوشــبء  رعــخ المُاـمــخ علــّ  -

.رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخالمبعظزٕز ـٓ ونم الؾبطجبد ثبل لٕخن 
 
 

 المعٍد المُمٓ لألَراع
َراع للدراطـبد العلٕـب خابة األطزب  الدكزُر َكٕل المعٍـد المـُمٓ لـألالمُاـمخ علّ  -

َالجؾــُس ثشــأن المُاـمــخ علــّ رنفــٕ  رطــُع المٕــد لألشــمبء األـبرلــخ للدراطــخ ـــٓ 
 .رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخم ز ـٓ مغب  األَراعن 
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لــزر المغلــض إؽبلــخ المُضــُع إلــّ المظزشــبر المــبوُوٓ للغبمعــخن َرفــُٔ  األطــزب  
 الدكزُر وب ت ر ٕض الغبمعخ ـٓ عزد المُضُع علّ مغلض الغبمعخ.

 
 كلٕخ الات الجٕازْ

لّ االلززاػ المبلٓ عـه رمزٔز لغىخ لابع العلُع األطبطٕخ ثبلمُاـمخ عالمُاـمخ علّ  -
الندمبد الزٓ ٔمدمٍب لظم الدراطبد العلٕب ثبل لٕخ مع الزُحٕخ ثزعمٕم الممززػ المعـد  

رمٍٕـدا للعـزد معٍـد اللٕـشر(ن  -الات الجٕاـزْ -الشراعخ -علّ كلٕبد المابع )العلُع
 .علّ مغلض الغبمعخ

 
لــّ ال  ؾــخ المبلٕــخ رمزٔــز لغىــخ لاــبع العلــُع األطبطــٕخ ثبلمُاـمــخ عالمُاـمــخ علــّ  -

 للشٍب ح َالدثلُع َالمبعظزٕز المٍىٓ ثبل لٕخن رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخ.
 

 كلٕخ ال ٕدلخ
ـزـــــُِ المظزشـــــبر المـــــبوُوٓ للغبمعـــــخ ثبلمُاـمـــــخ علـــــّ مـــــىؼ المُاـمـــــخ علـــــّ  -

لجىــّ عجــد المغٕــد ال ــب ق عجــد الــزاسق المعٕــدح ثمظــم ال ٕمٕــبء ال ــٕدلٕخ /ال ــٕدالوٕخ
ــخ ــه  ث لٕ ــبراً م ــخ مشــٍز اعزج ــدح ص ص ــخ  20/1/1029ال ــٕدلخ معــبسح خبحــخ لم لز مل

المىؾــخ الشن ــٕخ للؾ ــُ  علــّ  رعــخ المبعظــزٕز ثغبمعــخ ـلُرٔــدا األمزٔ ٕــخن مــع 
 إث غ ال لٕخ.

 
الززاػ ال لٕخ المُاـمخ علّ إلزار الزطـُع الدراطـٕخ لتلزؾـبق ثـدثلُع علـم ثىبء علّ  -

( خمظخ َعشزَن ملؿ عىٍٕبً م زٔبً.13000مجلػ )الظمُع اإلكلٕىٕ ٓ ثإعمبلٓ 
لزر المغلض عزد المُضـُع علـّ لغىـخ لاـبع العلـُع الاجٕـخن مـع رفـُٔ  األطـزب  

 الدكزُر وب ت ر ٕض الغبمعخ ـٓ عزد المُضُع علّ مغلض الغبمعخ.
 
الزــزاػ ال لٕــخ المُاـمــخ علــّ إلــزار الزطــُع الدراطــٕخ لتلزؾــبق ثــدثلُع ثىــبء علــّ  -

( خمظخ َعشزَن ملؿ عىٍٕبً م زٔبً.13000اإلكلٕىٕ ٕخ ثإعمبلٓ مجلػ ) الزؽذٔخ
لزر المغلض عزد المُضـُع علـّ لغىـخ لاـبع العلـُع الاجٕـخن مـع رفـُٔ  األطـزب  

 .الدكزُر وب ت ر ٕض الغبمعخ ـٓ عزد المُضُع علّ مغلض الغبمعخ
 

 كلٕخ اٖصبر
بلمُاـمــخ علــّ الزطــُع المبلٕــخ رمزٔــز لغىــخ لاــبع العلــُع اإلوظــبوٕخ ثالمُاـمــخ علــّ  -

.رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخ لممزراد الف ل ال ٕفٓن
 

 لدراطبد العلٕب للجؾُس اإلؽ ب ٕخكلٕخ ا
رمزٔــز لغىــخ لاــبع العلــُع الٍىدطــٕخ ثبلمُاـمــخ علــّ رعــدٔل الزطــُع المُاـمــخ علــّ  -

ــــبع ا ــــبراً مــــه الع ــــل المنزلفــــخ للدراطــــبد المٍىٕــــخ اعزج لغــــبمعٓ الدراطــــٕخ للمزاؽ
 .رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخن 1029/1010

 

 كلٕخ الدراطبد األـزٔمٕخ العلٕب
رمزٔـز لغىـخ لاـبع العلـُع اإلوظـبوٕخ ثبلمُاـمـخ علـّ سٔـب ح م ـزَـبد المُاـمخ علّ  -

ـــخ ) ـــدثلُمبد المٍىٕ ـــّ )2300( مـــه )GISال ـــً( إل ـــُع إ ارح  3000عىٕ ـــً( َ ثل عىٕ
 3000عىٕـــً( إلـــّ ) 5000ٕـــخ َعزثٕـــخ مـــه )األسمـــبد َال ـــزاعبد راجٕمـــبد إـزٔم

 1000عىٕـً( إلـّ ) 5000عىًٕ( َ ثلُع الزمٕٕم الجٕئٓ للمشزَعبد ـٓ مـزٔمٕب مـه )
 .رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخ عىًٕ(ن 

 
ثىبء علّ الززاػ ال لٕخ المُاـمخ علّ ـزؼ المُطم الدراطٓ ال ٕفٓ اعزجبراً مه ٌـذا  -

عىٕـً( ملـؿ  2000الزطـُع ) العبع َ ل  ؽزحـبً علـّ م ـلؾخ الاـ ة علـّ من ر ـُن
 عىًٕ م زْ ل ل مب حن.

لزر المغلض عزد المُضُع علّ لغىخ لابع العلُع اإلوظبوٕخن مع رفـُٔ  األطـزب  
الدكزُر وب ت ر ٕض الغبمعخ ـٓ عزد المُضُع علّ مغلض الغبمعخ.

  
 كلٕخ الدراطبد العلٕب للززثٕخ

دٔم رمزٔز لغىخ لابع العلُع اإلوظبوٕخ ثبلمُاـمخ علّ سٔب ح لٕمخ ةزؾ الزمثىبء علّ  -
عىٕــً م ــزْ(  530عىٕــً م ــزْ( إلــّ ) 130للاــ ة ث ــل الــدرعبد العلمٕــخ مــه )

عىٕـً َثعـد  30َرُعًٕ الشٔب ح إلّ م زَـبد امزؾبن المجـُ  ؽٕـش موٍـب لجـل الشٔـب ح 
عىًٕ َ ل  لل زؾ علّ م بـآد امزؾبن المجُ  ل ل مـه الظـب ح معضـبء  200الشٔب ح 

 ٌٕئخ الزدرٔض َاإل ارٕٔه ثبل لٕخ.
لمغلض طؾت المُضُع مه عدَ  األعمب  المعـزَدن ؽٕـش موـً طـجك من لـزر لزر ا

َالممزـدح ؽزـّ  17/1/1029( المىعمدح ثزـبرٔخ 2283مغلض الغبمعخ ثغلظزً رلم )
 لزار ـٓ ٌذا الشأن َرم رعمٕمً علّ كلٕبد الغبمعخ َمعبٌدٌب.52/7/1029
 

ثبلــدثلُع العبمــخ ـــٓ الزــزاػ ال لٕــخ المُاـمــخ علــّ عــدع ـــزؼ ثــبة المجــُ  ثىــبء علــّ  -
الززثٕخ شعجخ الزعلٕم العبع َالفىٓ )ُٔمٓ الغمعخ َالظـجذ( لمعلمـٓ المـدارص النبحـخ 

ؽزــّ ٔــزم  1029/1010(  بلــت للعــبع الغــبمعٓ 280إال إ ا كــبن العــد  ال ٔمــل عــه )
 رىفٕذ ال  ؾخ المبلٕخ النبحخ لٍذي الشعجخ.

 لزر المغلض طؾت المُضُع مه عدَ  األعمب  المعزَد.
 

 كلٕخ الؾبطجبد َالذكبء االحاىبعٓ
رمزٔــز لغىــخ لاــبع العلــُع الٍىدطــٕخ ثبلمُـمــخ علــّ إوشــبء  رعــخ المُاـمــخ علــّ  -

.رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخالمبعظزٕز ـٓ ونم الؾبطجبد ثبل لٕخن 
 
 

 المعٍد المُمٓ لألَراع
َراع للدراطـبد العلٕـب خابة األطزب  الدكزُر َكٕل المعٍـد المـُمٓ لـألالمُاـمخ علّ  -

َالجؾــُس ثشــأن المُاـمــخ علــّ رنفــٕ  رطــُع المٕــد لألشــمبء األـبرلــخ للدراطــخ ـــٓ 
 .رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخم ز ـٓ مغب  األَراعن 
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خابة األطزب  الدكزُر َكٕل المعٍـد المـُمٓ لـألَراع للدراطـبد العلٕـب المُاـمخ علّ  -
ىؼ  راطٕخ للا ة األـبرلـخ مـه  َلـخ طـٕزالُٕن َالجؾُس ثشأن المُاـمخ علّ عمل م

 .رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخرُ ئخ للزُاحل َالزعبَن ثٕه م ز َاألـبرلخن 

 ثؾ    ُس
 ُع خ العل كلٕ

زَع الجؾضٓ حثعضبد الجؾش عـه ثشأن إعزاء المشالمعزَضخ مذكزح الالمُاـمخ علّ  -
سَاؽؿ الاجبشـٕزْ المزـأخز عىـُة ال ـؾزاء الؽزثٕـخ م ـزح ث لٕـخ العلـُع ثإشـزاؾ 
األطزب  الدكزُر/   لزوٓ إطمبعٕل عجد الغُا  األطزب  ثبل لٕـخ َثزمُٔـل مـه حـىدَق 

 َ ل  َـمب لجىُ  الزعبلد ثٕه الازـٕه.العلُع َالزىمٕخ الز ىُلُعٕخن
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خابة األطزب  الدكزُر َكٕل المعٍـد المـُمٓ لـألَراع للدراطـبد العلٕـب المُاـمخ علّ  -
ىؼ  راطٕخ للا ة األـبرلـخ مـه  َلـخ طـٕزالُٕن َالجؾُس ثشأن المُاـمخ علّ عمل م

 .رمٍٕدا للعزد علّ مغلض الغبمعخرُ ئخ للزُاحل َالزعبَن ثٕه م ز َاألـبرلخن 

 ثؾ    ُس
 ُع خ العل كلٕ

زَع الجؾضٓ حثعضبد الجؾش عـه ثشأن إعزاء المشالمعزَضخ مذكزح الالمُاـمخ علّ  -
سَاؽؿ الاجبشـٕزْ المزـأخز عىـُة ال ـؾزاء الؽزثٕـخ م ـزح ث لٕـخ العلـُع ثإشـزاؾ 
األطزب  الدكزُر/   لزوٓ إطمبعٕل عجد الغُا  األطزب  ثبل لٕـخ َثزمُٔـل مـه حـىدَق 

 َ ل  َـمب لجىُ  الزعبلد ثٕه الازـٕه.العلُع َالزىمٕخ الز ىُلُعٕخن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

ثامنًا

محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

اليــــــوجـــــد



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يوليو  2019                       مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

68



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يوليو  2019                       مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

69

تاسعًا

قرارات السيد أ. د/ رئيس الجامعة

أواًل : شئون أعضـاء هيئــة التدريــس والعاملين
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القرارالتبريخرقن القرار

تجديد قيبم ببعوبل

9712019/07/29     1                                                  - 
                                                          

                                                           
               2018/11/28 

      2                                                     

القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

9512019/07/29     1                                                   
                                                            

        -                                        
2019/8/1 

      2                                                     
           

     3                                                     
      

9522019/07/29     1                                                
                                                     

                -                          2019/8/1    
                          

      2                                                     
           

     3                                                     
      

9532019/07/29     1                                                   
                                              -       

                   2019/8/1    2020/2/13            
                                                           

     
      2                                                      

           
     3                                                     
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القرارالتبريخرقن القرار

تجديد قيبم ببعوبل

9712019/07/29     1                                                  - 
                                                          

                                                           
               2018/11/28 

      2                                                     

القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

9512019/07/29     1                                                   
                                                            

        -                                        
2019/8/1 

      2                                                     
           

     3                                                     
      

9522019/07/29     1                                                
                                                     

                -                          2019/8/1    
                          

      2                                                     
           

     3                                                     
      

9532019/07/29     1                                                   
                                              -       

                   2019/8/1    2020/2/13            
                                                           

     
      2                                                      

           
     3                                                     
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القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

9552019/07/29     1                                                   
                                                           

    2021/12/16                                        
            2022/7/31                     2022/2021 

      2                                                      
           

     3                                                     
      

 

9562019/07/29     1                                                   
                                                         - 

                                        2019/8/1 
      2                                                     

           
     3                                                     

      

9572019/07/29     1                                                  
                                                      

       -                          2019/8/1     
2022/4/2                                              

    2022/7/31                     2022/2021 
      2                                                     

           
     3                                                     

     

القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

9582019/07/29     1                                                  
                                                             

       -                                             
      2                                                     

           
     3                                                     

      

9592019/07/29     1                                                       
                                                       

       -                                         
2019/8/1 

      2                                                      
           

     3                                                     
      

9602019/07/29     1                                                    
                                                   -       

                                  2019/8/1 
      2                                                     

           
     3                                                     

      

9612019/07/29     1                                                      
                                                       - 

                         2019/8/1     2021/2/24       
                                           

2021/7/31                    2021/2020 
      2                                                     

           
     3                                                     
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القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

9552019/07/29     1                                                   
                                                           

    2021/12/16                                        
            2022/7/31                     2022/2021 

      2                                                      
           

     3                                                     
      

 

9562019/07/29     1                                                   
                                                         - 

                                        2019/8/1 
      2                                                     

           
     3                                                     

      

9572019/07/29     1                                                  
                                                      

       -                          2019/8/1     
2022/4/2                                              

    2022/7/31                     2022/2021 
      2                                                     

           
     3                                                     

     

القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

9582019/07/29     1                                                  
                                                             

       -                                             
      2                                                     

           
     3                                                     

      

9592019/07/29     1                                                       
                                                       

       -                                         
2019/8/1 

      2                                                      
           

     3                                                     
      

9602019/07/29     1                                                    
                                                   -       

                                  2019/8/1 
      2                                                     

           
     3                                                     

      

9612019/07/29     1                                                      
                                                       - 

                         2019/8/1     2021/2/24       
                                           

2021/7/31                    2021/2020 
      2                                                     

           
     3                                                     
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القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

9622019/07/29     1                                                  
                                                     - 

                                        2019/8/1 
      2                                                     

           
     3                                                     

     

9632019/07/29     1                                                   
                                    -                      

   2019/8/1    2020/12/28                        
                            2021/7/31                     

2021/2020 
      2                                                      

           
     3                                                     

      

9662019/07/29     1                                                -       
                                                       

                                                              
      2                                                    

                   

9682019/07/29     1                                                 
       -                                                     

                                                               
      2                                                    

                    

9692019/07/29     1                                               -
                                                       

                                                      
                              2019/4/8  

      2                                                
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القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

9622019/07/29     1                                                  
                                                     - 

                                        2019/8/1 
      2                                                     

           
     3                                                     

     

9632019/07/29     1                                                   
                                    -                      

   2019/8/1    2020/12/28                        
                            2021/7/31                     

2021/2020 
      2                                                      

           
     3                                                     

      

9662019/07/29     1                                                -       
                                                       

                                                              
      2                                                    

                   

9682019/07/29     1                                                 
       -                                                     

                                                               
      2                                                    

                    

9692019/07/29     1                                               -
                                                       

                                                      
                              2019/4/8  

      2                                                

القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

9722019/07/29     1                                                   
         -                                              

                                                           
                                                          

      2                                               
                

9782019/07/31     1                                                    
                                                            

                                         2019/8/1        
                                                        

                      
      2                                                 

القرارالتبريخرقن القرار

تجديد تعييي

9642019/07/29     1                                                     
                                                   

       -                          2019/8/1     
2020/1/18                                              

    2020/7/31                    2020/2019 
      2                                                     

           
     3                                                     

     

9672019/07/29     1                                                     
                                                           
                                                            - 
                                                            

2019/2/19 
      2                                      
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القرارالتبريخرقن القرار

تجديد تعييي

9842019/07/31     1                                                   
                                                         

                                           
      2                                                     

           
     3                                                     
   2019/8/2   

القرارالتبريخرقن القرار

قيبم ببعوبل

907209/07/16     1                                                 
                                                       

                                                           
                                                        

                    81      2016                 
      2                                                   

             
 

9082019/07/16     1                                                  
                                                      

                                                         
                                                         
                                                       

                    81      2016                 
      2                                                

           2019/7/27 

القرارالتبريخرقن القرار

قيبم ببعوبل

9092019/07/16     1                                                   
                                                    
                                                    

          
      2                                                   

             

9322019/07/25     1                                              
                                                  

                                                            
                                                         

                                                          
     81       2016                   

      2                                                    
                      

9332019/07/25     1                                             
                                                  

                                                     
                                                             

                                                          
     81       2016                   

      2                                                    
                      

9342019/07/25     1                                                
                                                  

                                                         
                                                           

                                                    81  
     2016                   

      2                                                    
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القرارالتبريخرقن القرار

تجديد تعييي

9842019/07/31     1                                                   
                                                         

                                           
      2                                                     

           
     3                                                     
   2019/8/2   

القرارالتبريخرقن القرار

قيبم ببعوبل

907209/07/16     1                                                 
                                                       

                                                           
                                                        

                    81      2016                 
      2                                                   

             
 

9082019/07/16     1                                                  
                                                      

                                                         
                                                         
                                                       

                    81      2016                 
      2                                                

           2019/7/27 

القرارالتبريخرقن القرار

قيبم ببعوبل

9092019/07/16     1                                                   
                                                    
                                                    

          
      2                                                   

             

9322019/07/25     1                                              
                                                  

                                                            
                                                         

                                                          
     81       2016                   

      2                                                    
                      

9332019/07/25     1                                             
                                                  

                                                     
                                                             

                                                          
     81       2016                   

      2                                                    
                      

9342019/07/25     1                                                
                                                  

                                                         
                                                           

                                                    81  
     2016                   

      2                                                    
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القرارالتبريخرقن القرار

قيبم ببعوبل

9352019/07/25     1                                             
                                                  

                                                             
                                    -                     

                                                          
     81       2016                   

      2                                                    
                      

9362019/07/25     1                                                     
                                                     

                                                             
           -                                            

                                        81       2016 
                  

      2                                                    
                      

9502019/07/29     1                                                  
      -                                             

                                    -                          
2019/8/1                                  

      2                                                     
           

     3                                                     
      

القرارالتبريخرقن القرار

قيبم ببعوبل

9542019/07/29     1                                                 - 
                                               

                       -                                 
               

      2                                                     
           

     3                                                 
               

9652019/07/29     1                                        -        
                                                         

                                                      
           2019/3/5                           

      2                                                 

9792019/07/31     1                                                 - 
                                                         

                                                          
                                                      

      2                                                

9802019/07/31     1                                            -        
                                                         

                                                           
      2                                                    
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القرارالتبريخرقن القرار

قيبم ببعوبل

9352019/07/25     1                                             
                                                  

                                                             
                                    -                     

                                                          
     81       2016                   

      2                                                    
                      

9362019/07/25     1                                                     
                                                     

                                                             
           -                                            

                                        81       2016 
                  

      2                                                    
                      

9502019/07/29     1                                                  
      -                                             

                                    -                          
2019/8/1                                  

      2                                                     
           

     3                                                     
      

القرارالتبريخرقن القرار

قيبم ببعوبل

9542019/07/29     1                                                 - 
                                               

                       -                                 
               

      2                                                     
           

     3                                                 
               

9652019/07/29     1                                        -        
                                                         

                                                      
           2019/3/5                           

      2                                                 

9792019/07/31     1                                                 - 
                                                         

                                                          
                                                      

      2                                                

9802019/07/31     1                                            -        
                                                         

                                                           
      2                                                    
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القرارالتبريخرقن القرار

تكليف

9012019/07/15     1                                          -        
                                                            
                                                       

2019/8/1                                  
      2                                                   
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القرارالتبريخرقن القرار

تكليف

9012019/07/15     1                                          -        
                                                            
                                                       

2019/8/1                                  
      2                                                   

               
   

تاسعًا

قرارات السيد أ. د/ رئيس الجامعة

ثانيًا : شئون طالب الدراسات العليا
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلداب

15402019/07/24                                                                   
                      

15412019/07/24                                                                 
                                                               

          
15422019/07/24                                                                  

                                          

15432019/07/24                                                             
                                        

15442019/07/24                                                                  
                                    

15452019/07/24                                                                     
                                                               

       
15462019/07/24                                                                      

                          

15472019/07/24                                                                 
                                                                      

                          
15482019/07/24                                                                

                              

15492019/07/24                                                                        
                                    

15502019/07/24                                                                        
             

15512019/07/24                                                                   
                                

15522019/07/24                                                                       
            

15532019/07/24                                                                      
                                         

15542019/07/24                                                                     
                      

15552019/07/24                                                                    
                                     

15562019/07/24                                                                       
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلداب

15402019/07/24                                                                   
                      

15412019/07/24                                                                 
                                                               

          
15422019/07/24                                                                  

                                          

15432019/07/24                                                             
                                        

15442019/07/24                                                                  
                                    

15452019/07/24                                                                     
                                                               

       
15462019/07/24                                                                      

                          

15472019/07/24                                                                 
                                                                      

                          
15482019/07/24                                                                

                              

15492019/07/24                                                                        
                                    

15502019/07/24                                                                        
             

15512019/07/24                                                                   
                                

15522019/07/24                                                                       
            

15532019/07/24                                                                      
                                         

15542019/07/24                                                                     
                      

15552019/07/24                                                                    
                                     

15562019/07/24                                                                       
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلداب

15572019/07/24                                                                      
              

15582019/07/24                                                                 
                      

15592019/07/24                                                                        
                

15602019/07/24                                                                 
                                

15612019/07/24                                                                      
                            

15622019/07/24                                                                  
                       

15632019/07/24                                                                     
                                  

15642019/07/24                                                                 
                                   

15652019/07/24                                                                         
            

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحقىق

13942019/07/03                                                                     
                                 

13952019/07/03                                                                  
                               

13962019/07/03                                                                       
                           

13972019/07/03                                                                   
                            

13982019/07/03                                                                 
                    

13992019/07/03                                                                   
                         

14002019/07/03                                                                  
                          

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحقىق

14012019/07/03                                                                  
                    

14022019/07/03                                                                      
                    

14032019/07/03                                                                  
                  

14372019/07/10                                                                 
              

14382019/07/10                                                               
              

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

13532019/07/02                                                               

13542019/07/02                                                                  
                           

13552019/07/02                                                                    
                       

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التجارج

13842019/07/03                                                                
      

13862019/07/03                                                                

13872019/07/03                                                                

13882019/07/03                                                               

13892019/07/03                                                                    
        

13902019/07/03                                                           
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلداب

15572019/07/24                                                                      
              

15582019/07/24                                                                 
                      

15592019/07/24                                                                        
                

15602019/07/24                                                                 
                                

15612019/07/24                                                                      
                            

15622019/07/24                                                                  
                       

15632019/07/24                                                                     
                                  

15642019/07/24                                                                 
                                   

15652019/07/24                                                                         
            

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحقىق

13942019/07/03                                                                     
                                 

13952019/07/03                                                                  
                               

13962019/07/03                                                                       
                           

13972019/07/03                                                                   
                            

13982019/07/03                                                                 
                    

13992019/07/03                                                                   
                         

14002019/07/03                                                                  
                          

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحقىق

14012019/07/03                                                                  
                    

14022019/07/03                                                                      
                    

14032019/07/03                                                                  
                  

14372019/07/10                                                                 
              

14382019/07/10                                                               
              

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

13532019/07/02                                                               

13542019/07/02                                                                  
                           

13552019/07/02                                                                    
                       

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التجارج

13842019/07/03                                                                
      

13862019/07/03                                                                

13872019/07/03                                                                

13882019/07/03                                                               

13892019/07/03                                                                    
        

13902019/07/03                                                           
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التجارج

14942019/07/14                                                         

14952019/07/14                                                            

14972019/07/16                                                               
      

15012019/07/16                                                                 
      

15032019/07/16                                                                 

15042019/07/16                                                                     
        

15052019/07/16                                                                   

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الهنذسح

14062019/07/03                                                                   
                
                                                             

                 
                                                                  

                 
                                                                  

               
 

14072019/07/03                                                                    
                 

14082019/07/03                                                                     
         

14092019/07/03                                                                  
                       

14102019/07/03                                                            
                 

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الهنذسح

14112019/07/03                                                                  
                          

                                                                      
         

                                                             
                                 

                                                                      
        

 

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الطة الثيطزي

13652019/07/02                                                                        
                                                         

13662019/07/02                                                                       
                                                            

13672019/07/02                                                                 
                                

13682019/07/02                                                                      
                                    

13692019/07/02                                                                  
                                       

13702019/07/03                                                                 
                               

14122019/07/02                                                                      
                                                      

15662019/07/24                                                                       
                                     

15672019/07/24                                                                      
                           

15682019/07/24                                                                      
                                    

15692019/07/25                                                                      
                                                         

15702019/07/25                                                                      
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التجارج

14942019/07/14                                                         

14952019/07/14                                                            

14972019/07/16                                                               
      

15012019/07/16                                                                 
      

15032019/07/16                                                                 

15042019/07/16                                                                     
        

15052019/07/16                                                                   

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الهنذسح

14062019/07/03                                                                   
                
                                                             

                 
                                                                  

                 
                                                                  

               
 

14072019/07/03                                                                    
                 

14082019/07/03                                                                     
         

14092019/07/03                                                                  
                       

14102019/07/03                                                            
                 

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الهنذسح

14112019/07/03                                                                  
                          

                                                                      
         

                                                             
                                 

                                                                      
        

 

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الطة الثيطزي

13652019/07/02                                                                        
                                                         

13662019/07/02                                                                       
                                                            

13672019/07/02                                                                 
                                

13682019/07/02                                                                      
                                    

13692019/07/02                                                                  
                                       

13702019/07/03                                                                 
                               

14122019/07/02                                                                      
                                                      

15662019/07/24                                                                       
                                     

15672019/07/24                                                                      
                           

15682019/07/24                                                                      
                                    

15692019/07/25                                                                      
                                                         

15702019/07/25                                                                      
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الطة الثيطزي

15712019/07/25                                                                     
                                    

15722019/07/25                                                                  
                           

15742019/07/25                                                                        
                                    

15752019/07/25                                                                
                                           

15762019/07/25                                                                      
                              

15772019/07/25                                                                       
                           

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح دار العلىم

14042019/07/03                                                            
                     

14132019/07/10                                                                 
                     

14142019/07/10                                                               
                           

14152019/07/10                                                                 
                     

14162019/07/10                                                                  
                           

14172019/07/10                                                                
                                     

14182019/07/10                                                               
                

14192019/07/10                                                                      
             

14202019/07/10                                                                  
                     

14212019/07/10                                                                
             

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

13562019/07/02                                                                   
                              

13572019/07/02                                                                  
                         

13582019/07/02                                                                   
                        

13592019/07/02                                                                 
                                          

13602019/07/02                                                                  
                           

13612019/07/02                                                                   
                                       

13622019/07/02                                                                  
                                                

13632019/07/02                                                                   
                           

13642019/07/02                                                                   
                                       

16102019/07/29                                                                   
                        

16112019/07/29                                                                  
                                   

16122019/07/29                                                                   
                                       

16132019/07/29                                                                      
                                            

16142019/07/29                                                                    
                           

16152019/07/29                                                                     
                            

16162019/07/29                                                                  
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الطة الثيطزي

15712019/07/25                                                                     
                                    

15722019/07/25                                                                  
                           

15742019/07/25                                                                        
                                    

15752019/07/25                                                                
                                           

15762019/07/25                                                                      
                              

15772019/07/25                                                                       
                           

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح دار العلىم

14042019/07/03                                                            
                     

14132019/07/10                                                                 
                     

14142019/07/10                                                               
                           

14152019/07/10                                                                 
                     

14162019/07/10                                                                  
                           

14172019/07/10                                                                
                                     

14182019/07/10                                                               
                

14192019/07/10                                                                      
             

14202019/07/10                                                                  
                     

14212019/07/10                                                                
             

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

13562019/07/02                                                                   
                              

13572019/07/02                                                                  
                         

13582019/07/02                                                                   
                        

13592019/07/02                                                                 
                                          

13602019/07/02                                                                  
                           

13612019/07/02                                                                   
                                       

13622019/07/02                                                                  
                                                

13632019/07/02                                                                   
                           

13642019/07/02                                                                   
                                       

16102019/07/29                                                                   
                        

16112019/07/29                                                                  
                                   

16122019/07/29                                                                   
                                       

16132019/07/29                                                                      
                                            

16142019/07/29                                                                    
                           

16152019/07/29                                                                     
                            

16162019/07/29                                                                  
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

16172019/07/29                                                                      
                            

16182019/07/29                                                               
                             

16192019/07/29                                                                   
                            

16202019/07/29                                                                   
                                    

16212019/07/29                                                                      
                                 

16222019/07/29                                                                  
                                   

16232019/07/29                                                                    
                                 

16242019/07/29                                                                  
                                      

16252019/07/29                                                                 
                                      

16262019/07/29                                                                    
                                       

16272019/07/29                                                               
                                            

16282019/07/29                                                                     
                                               

16292019/07/29                                                                   
                                        

16302019/07/29                                                                    
                                        

16312019/07/29                                                               
                                           

16322019/07/29                                                                  
                                                

16332019/07/29                                                                
                                        

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

16722019/07/31                                                                   
                                 

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح االقتصاد والعلىم السياسيح

13712019/07/03                                                                    
                                   

13722019/07/03                                                                       
                     

13732019/07/03                                                                     
                     

13742019/07/03                                                                     
                                                         

13752019/07/03                                                                
                

13762019/07/03                                                                 
                                   

13772019/07/03                                                                  
                         

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

14442019/07/14                                                                         
                                       

14452019/07/14                                                             
                                                                 

        
14462019/07/14                                                                       

                                             

14472019/07/14                                                                      
                                                         

        
14482019/07/14                                                                       

                                                   

14492019/07/14                                                                 
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

16172019/07/29                                                                      
                            

16182019/07/29                                                               
                             

16192019/07/29                                                                   
                            

16202019/07/29                                                                   
                                    

16212019/07/29                                                                      
                                 

16222019/07/29                                                                  
                                   

16232019/07/29                                                                    
                                 

16242019/07/29                                                                  
                                      

16252019/07/29                                                                 
                                      

16262019/07/29                                                                    
                                       

16272019/07/29                                                               
                                            

16282019/07/29                                                                     
                                               

16292019/07/29                                                                   
                                        

16302019/07/29                                                                    
                                        

16312019/07/29                                                               
                                           

16322019/07/29                                                                  
                                                

16332019/07/29                                                                
                                        

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

16722019/07/31                                                                   
                                 

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح االقتصاد والعلىم السياسيح

13712019/07/03                                                                    
                                   

13722019/07/03                                                                       
                     

13732019/07/03                                                                     
                     

13742019/07/03                                                                     
                                                         

13752019/07/03                                                                
                

13762019/07/03                                                                 
                                   

13772019/07/03                                                                  
                         

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

14442019/07/14                                                                         
                                       

14452019/07/14                                                             
                                                                 

        
14462019/07/14                                                                       

                                             

14472019/07/14                                                                      
                                                         

        
14482019/07/14                                                                       

                                                   

14492019/07/14                                                                 
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

14502019/07/14                                                                
                                                            

14512019/07/14                                                                
                                                                 

        
14522019/07/14                                                                   

                                                            

14532019/07/14                                                                  
                                                             

         
14542019/07/14                                                                        

                                                            

14612019/07/14                                                                 
                                                          

         
14622019/07/14                                                                     

                                                            

14632019/07/14                                                                   
                                                          

         
14642019/07/14                                                                  

                                                            

14652019/07/14                                                                 
                                                            

14662019/07/14                                                                   
                                                            

14672019/07/14                                                                     
                                                            

14682019/07/14                                                                   
                                                   

14692019/07/14                                                                     
                                                            

14702019/07/14                                                                      
                                            

14712019/07/14                                                                 
                                              

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

14722019/07/14                                                                  
                                                                 

          
14732019/07/14                                                               

                                                      

14742019/07/14                                                               
                                                                

                   
14752019/07/14                                                                     

                                                                
      

14762019/07/14                                                                     
                                       

14772019/07/14                                                                      
                                                                

      
14782019/07/14                                                                

                                                           
                   

14792019/07/14                                                                        
                                            

14802019/07/14                                                               
                                                                  

        
14812019/07/14                                                                  

                                                           
                   

14822019/07/14                                                                     
                                                         

        
14832019/07/14                                                                

                                                          
        

14842019/07/14                                                                    
                                                            

14852019/07/14                                                                      
                                             

14862019/07/14                                                                       
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

14502019/07/14                                                                
                                                            

14512019/07/14                                                                
                                                                 

        
14522019/07/14                                                                   

                                                            

14532019/07/14                                                                  
                                                             

         
14542019/07/14                                                                        

                                                            

14612019/07/14                                                                 
                                                          

         
14622019/07/14                                                                     

                                                            

14632019/07/14                                                                   
                                                          

         
14642019/07/14                                                                  

                                                            

14652019/07/14                                                                 
                                                            

14662019/07/14                                                                   
                                                            

14672019/07/14                                                                     
                                                            

14682019/07/14                                                                   
                                                   

14692019/07/14                                                                     
                                                            

14702019/07/14                                                                      
                                            

14712019/07/14                                                                 
                                              

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

14722019/07/14                                                                  
                                                                 

          
14732019/07/14                                                               

                                                      

14742019/07/14                                                               
                                                                

                   
14752019/07/14                                                                     

                                                                
      

14762019/07/14                                                                     
                                       

14772019/07/14                                                                      
                                                                

      
14782019/07/14                                                                

                                                           
                   

14792019/07/14                                                                        
                                            

14802019/07/14                                                               
                                                                  

        
14812019/07/14                                                                  

                                                           
                   

14822019/07/14                                                                     
                                                         

        
14832019/07/14                                                                

                                                          
        

14842019/07/14                                                                    
                                                            

14852019/07/14                                                                      
                                             

14862019/07/14                                                                       
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

14872019/07/14                                                                   
                                                            

14882019/07/14                                                                  
                                                         

14892019/07/14                                                                    
                                                            

14902019/07/14                                                              
                                                      

14912019/07/14                                                                      
                                                            

14922019/07/14                                                                
                                                    

16522019/07/31                                                                 
                                                            

        
16532019/07/31                                                                   

                                                                 
          

16732019/07/31                                                                 
                                              

16762019/07/31                                                                       
                                                           

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التوزيض

15062019/07/16                                                                      
                 

15072019/07/16                                                               
       

16572019/07/31                                                                      
                                       

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلثار

13802019/07/03                                                                      
                                                                     

                              
14222019/07/10                                                                     

                                                                  

14232019/07/10                                                                    
                                                                   

14242019/07/10                                                                   
                                                           

14252019/07/10                                                                   
                                                                

14262019/07/10                                                                      
                          

14272019/07/10                                                                      
                                                               

       
14282019/07/10                                                                   

                                                                

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التخطيط االقليوً والعوزانً

13812019/07/03                                                                  
                                                  

13822019/07/03                                                              
                             

13832019/07/03                                                              
                                           

14292019/07/10                                                            
                                 

14302019/07/10                                                                   
                                                       

14312019/07/10                                                                
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

14872019/07/14                                                                   
                                                            

14882019/07/14                                                                  
                                                         

14892019/07/14                                                                    
                                                            

14902019/07/14                                                              
                                                      

14912019/07/14                                                                      
                                                            

14922019/07/14                                                                
                                                    

16522019/07/31                                                                 
                                                            

        
16532019/07/31                                                                   

                                                                 
          

16732019/07/31                                                                 
                                              

16762019/07/31                                                                       
                                                           

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التوزيض

15062019/07/16                                                                      
                 

15072019/07/16                                                               
       

16572019/07/31                                                                      
                                       

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلثار

13802019/07/03                                                                      
                                                                     

                              
14222019/07/10                                                                     

                                                                  

14232019/07/10                                                                    
                                                                   

14242019/07/10                                                                   
                                                           

14252019/07/10                                                                   
                                                                

14262019/07/10                                                                      
                          

14272019/07/10                                                                      
                                                               

       
14282019/07/10                                                                   

                                                                

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التخطيط االقليوً والعوزانً

13812019/07/03                                                                  
                                                  

13822019/07/03                                                              
                             

13832019/07/03                                                              
                                           

14292019/07/10                                                            
                                 

14302019/07/10                                                                   
                                                       

14312019/07/10                                                                
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ العليا للتزتيح

15082019/07/22                                                                        
                        

15092019/07/22                                                                      
                         

15102019/07/22                                                                        
                           

15112019/07/22                                                                       
                                                            

15232019/07/22                                                                     
                                 

15242019/07/22                                                                    
                                                                   

15252019/07/22                                                                 
                                 

15262019/07/22                                                                       
                             

15272019/07/22                                                                       
                                 

15282019/07/22                                                                       
                           

15292019/07/22                                                                 
                 

15302019/07/22                                                                     
                                                     

15312019/07/24                                                                        
                 

15322019/07/24                                                                        
                        

15332019/07/24                                                                  
                           

15342019/07/24                                                                         
                             

15352019/07/24                                                                        
                                            

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ العليا للتزتيح

15362019/07/24                                                                    
                                 

15372019/07/24                                                                    
                                 

15382019/07/24                                                                    
                                 

15392019/07/24                                                                           
                   

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التزتيح للطفىلح الوثكزج

15992019/07/28                                                                       
                                    

16002019/07/28                                                                         
                                   

16012019/07/28                                                                
                                           

16022019/07/28                                                                        
                                    

16032019/07/29                                                                  
                                           

16042019/07/29                                                                        
                                   

16052019/07/29                                                                   
                                           

16062019/07/29                                                                       
                                            

16072019/07/29                                                                         
                                            

16082019/07/29                                                                  
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ العليا للتزتيح

15082019/07/22                                                                        
                        

15092019/07/22                                                                      
                         

15102019/07/22                                                                        
                           

15112019/07/22                                                                       
                                                            

15232019/07/22                                                                     
                                 

15242019/07/22                                                                    
                                                                   

15252019/07/22                                                                 
                                 

15262019/07/22                                                                       
                             

15272019/07/22                                                                       
                                 

15282019/07/22                                                                       
                           

15292019/07/22                                                                 
                 

15302019/07/22                                                                     
                                                     

15312019/07/24                                                                        
                 

15322019/07/24                                                                        
                        

15332019/07/24                                                                  
                           

15342019/07/24                                                                         
                             

15352019/07/24                                                                        
                                            

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ العليا للتزتيح

15362019/07/24                                                                    
                                 

15372019/07/24                                                                    
                                 

15382019/07/24                                                                    
                                 

15392019/07/24                                                                           
                   

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التزتيح للطفىلح الوثكزج

15992019/07/28                                                                       
                                    

16002019/07/28                                                                         
                                   

16012019/07/28                                                                
                                           

16022019/07/28                                                                        
                                    

16032019/07/29                                                                  
                                           

16042019/07/29                                                                        
                                   

16052019/07/29                                                                   
                                           

16062019/07/29                                                                       
                                            

16072019/07/29                                                                         
                                            

16082019/07/29                                                                  
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح التزتيح النىعيح

15942019/07/28                                                                        
                                                                  

                                                  
15952019/07/28                                                                    

                                                                    
                                      

15962019/07/28                                                                   
                                                               
                                                             

                 

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحاسثاخ والذكاء اإلصطناعي

15792019/07/25                                                             
                   

15802019/07/25                                                         
      

15812019/07/25                                                             
      

15822019/07/25                                                                   
      

15832019/07/25                                                            
                    

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ العليا للثحىث اإلحصائيح

16592019/07/31                                                                
      

16602019/07/31                                                             

16612019/07/31                                                                

16622019/07/31                                                                 
      

16632019/07/31                                                              
      

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ العليا للثحىث اإلحصائيح

16642019/07/31                                                           
      

16652019/07/31                                                            
               

16662019/07/31                                                                   

16672019/07/31                                                                 

16682019/07/31                                                             

16692019/07/31                                                          
        

16702019/07/31                                                          
               

     القزارالتاريخرقن القزار

هعهذ األورام القىهً

13782019/07/03                                                                     
                 

13792019/07/03                                                                 
    

14322019/07/10                                                                
            

14332019/07/10                                                                     
            

14342019/07/10                                                                 
                                    

14352019/07/10                                                              
         

14362019/07/10                                                                   
                            

16542019/07/31                                                             
      

16552019/07/31                                                                
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح التزتيح النىعيح

15942019/07/28                                                                        
                                                                  

                                                  
15952019/07/28                                                                    

                                                                    
                                      

15962019/07/28                                                                   
                                                               
                                                             

                 

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحاسثاخ والذكاء اإلصطناعي

15792019/07/25                                                             
                   

15802019/07/25                                                         
      

15812019/07/25                                                             
      

15822019/07/25                                                                   
      

15832019/07/25                                                            
                    

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ العليا للثحىث اإلحصائيح

16592019/07/31                                                                
      

16602019/07/31                                                             

16612019/07/31                                                                

16622019/07/31                                                                 
      

16632019/07/31                                                              
      

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ العليا للثحىث اإلحصائيح

16642019/07/31                                                           
      

16652019/07/31                                                            
               

16662019/07/31                                                                   

16672019/07/31                                                                 

16682019/07/31                                                             

16692019/07/31                                                          
        

16702019/07/31                                                          
               

     القزارالتاريخرقن القزار

هعهذ األورام القىهً

13782019/07/03                                                                     
                 

13792019/07/03                                                                 
    

14322019/07/10                                                                
            

14332019/07/10                                                                     
            

14342019/07/10                                                                 
                                    

14352019/07/10                                                              
         

14362019/07/10                                                                   
                            

16542019/07/31                                                             
      

16552019/07/31                                                                
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ األفزيقيح العليا

15842019/07/25                                                                       
                                                   

15852019/07/25                                                                 
                                                 

15862019/07/25                                                                    
                                  

15882019/07/25                                                                  
                               

15892019/07/25                                                               
                                                      

15902019/07/25                                                                       
                                           

15912019/07/25                                                                    
                                                    

15922019/07/25                                                                 
                                           

15932019/07/28                                                                       
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ األفزيقيح العليا

15842019/07/25                                                                       
                                                   

15852019/07/25                                                                 
                                                 

15862019/07/25                                                                    
                                  

15882019/07/25                                                                  
                               

15892019/07/25                                                               
                                                      

15902019/07/25                                                                       
                                           

15912019/07/25                                                                    
                                                    

15922019/07/25                                                                 
                                           

15932019/07/28                                                                       
                                                      

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

أغسطس   2019
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أواًل

قرارات السيد رئيس الجمهورية

ال يـــوجـــد
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ثانيًا

قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء
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 قشاس سئٍظ ٍجيظ اىىصساء
  1029ىغْت  2381سقٌ 

 
 سئٍظ ٍجيظ اىىصساء

 بعذ اإلطالع عيى اىذعخىس؛
 ؛2993ىغْت  83وعيى قاّىُ ّظاً اىعاٍيٍِ باىقطاع اىعاً اىصادس باىقاّىُ سقٌ 
 ؛2992ىغْت  108وعيى قاّىُ ششماث قطاع األعَاه اىعاً اىصادس باىقاّىُ سقٌ 

 ؛1021ىغْت  32وعيى قاّىُ اىخذٍت اىَذٍّت اىصادس باىقاّىُ سقٌ 
بشأُ األعٍاد اىخيً حعطيو  1023ىغْت  2298وعيى قشاس سئٍظ ٍجيظ اىىصساء سقٌ 

فٍهيا وصاساث وٍصيياىل اىمنىٍييت واىهٍليياث اىعاٍييت وورييذاث اإلداسة اىَميٍييت وشييشماث 
 اىقطاع اىعاً؛

 قـــــــــشس:
 )اىَادة األوىى(

 
 ٍٍالدٌيت رخيى ٌيىً 1029ٍِ أغغطظ عياً  20حنىُ اىفخشة ٍِ ٌىً اىغبج اىَىافق 

ٍٍالدٌت أجاصة سعيٍَت ٍذفىعيت األجيش  1029ٍِ أغغطظ عاً  28األسبعاء اىَىافق 
فً اىىصاساث واىَصاىل اىمنىٍٍت واىهٍلاث اىعاٍت وورذاث اإلداسة اىَميٍيت وشيشماث 

 اىقطاع اىعاً وششماث قطاع األعَاه اىعاً ورىل بَْاعبت عٍذ األضمى اىَباسك.
 

 )اىَادة اىثاٍّت(
 

 اىجشٌذة اىشعٍَت.ٌْشش هزا اىقشاس فً 
 

 هـ. 2880ري اىمجت عْت  5صذس بشئاعت ٍجيظ اىىصساء فً 
 ً.1029أغغطظ عْت 1اىَىافق 

 سئٍظ ٍجيظ اىىصساء                                                                    
 اىذمخىس/ ٍصطفى مَاه ٍذبىىً  
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 قشاس سئٍظ ٍجيظ اىىصساء
  1029ىغْت  2381سقٌ 

 
 سئٍظ ٍجيظ اىىصساء

 بعذ اإلطالع عيى اىذعخىس؛
 ؛2993ىغْت  83وعيى قاّىُ ّظاً اىعاٍيٍِ باىقطاع اىعاً اىصادس باىقاّىُ سقٌ 
 ؛2992ىغْت  108وعيى قاّىُ ششماث قطاع األعَاه اىعاً اىصادس باىقاّىُ سقٌ 

 ؛1021ىغْت  32وعيى قاّىُ اىخذٍت اىَذٍّت اىصادس باىقاّىُ سقٌ 
بشأُ األعٍاد اىخيً حعطيو  1023ىغْت  2298وعيى قشاس سئٍظ ٍجيظ اىىصساء سقٌ 

فٍهيا وصاساث وٍصيياىل اىمنىٍييت واىهٍليياث اىعاٍييت وورييذاث اإلداسة اىَميٍييت وشييشماث 
 اىقطاع اىعاً؛

 قـــــــــشس:
 )اىَادة األوىى(

 
 ٍٍالدٌيت رخيى ٌيىً 1029ٍِ أغغطظ عياً  20حنىُ اىفخشة ٍِ ٌىً اىغبج اىَىافق 

ٍٍالدٌت أجاصة سعيٍَت ٍذفىعيت األجيش  1029ٍِ أغغطظ عاً  28األسبعاء اىَىافق 
فً اىىصاساث واىَصاىل اىمنىٍٍت واىهٍلاث اىعاٍت وورذاث اإلداسة اىَميٍيت وشيشماث 

 اىقطاع اىعاً وششماث قطاع األعَاه اىعاً ورىل بَْاعبت عٍذ األضمى اىَباسك.
 

 )اىَادة اىثاٍّت(
 

 اىجشٌذة اىشعٍَت.ٌْشش هزا اىقشاس فً 
 

 هـ. 2880ري اىمجت عْت  5صذس بشئاعت ٍجيظ اىىصساء فً 
 ً.1029أغغطظ عْت 1اىَىافق 

 سئٍظ ٍجيظ اىىصساء                                                                    
 اىذمخىس/ ٍصطفى مَاه ٍذبىىً  
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 قشاس سئٍظ ٍجيظ اىىصساء
  1029ىغْت  2951سقٌ 

 
 سئٍظ ٍجيظ اىىصساء

 بعذ اإلطالع عيى اىذعخىس؛
 ؛2993ىغْت  83وعيى قاّىُ ّظاً اىعاٍيٍِ باىقطاع اىعاً اىصادس باىقاّىُ سقٌ 
 ؛2992ىغْت  108وعيى قاّىُ ششماث قطاع األعَاه اىعاً اىصادس باىقاّىُ سقٌ 

 ؛1021ىغْت  32اىصادس باىقاّىُ سقٌ  وعيى قاّىُ اىخذٍت اىَذٍّت
بشييييأُ األعٍيييياد  1023ىغييييْت  2298وعيييييى قييييشاس سئييييٍظ ٍجيييييظ اىييييىصساء سقييييٌ 

واىَْاعييباث اىشعييٍَت اىخييً حعطييو فٍهييا وصاساث وٍصيياىل اىمنىٍييت واىهٍليياث اىعاٍييت 
 وورذاث اإلداسة اىَميٍت؛

 قـــــــــشس:
 )اىَادة األوىى(

 
صاساث واىَصياىل اىمنىٍٍيت واىهٍلياث اىعاٍيت حنىُ أجاصة سأط اىغْت اىهجشٌت فً اىى

وورييذاث اإلداسة اىَميٍييت وشييشماث اىقطيياع اىعيياً وشييشماث قطيياع األعَيياه اىعيياً ٌييىً 
ش عْييا اىشةٌييت اىشييشعٍت  وبَييا هجشٌييت طبقيياً ىَييا عخغييف2882مييشً عيياً األوه ٍييِ ٍ

 ٌىافق رىل ٍِ اىخاسٌخ اىٍَالدي.
 )اىَادة اىثاٍّت(

 
 اىشعٍَت. ٌْشش هزا اىقشاس فً اىجشٌذة

 
 هـ2880ري اىمجت عْت  15صذس بشئاعت ٍجيظ اىىصساء فً 

 ً.1029أغغطظ عْت  11اىَىافق 
 سئٍظ ٍجيظ اىىصساء                                                                   

 اىذمخىس/ ٍصطفى مَاه ٍذبىىً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس  2019               مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

109

 قشاس سئٍظ ٍجيظ اىىصساء
  1029ىغْت  2951سقٌ 

 
 سئٍظ ٍجيظ اىىصساء

 بعذ اإلطالع عيى اىذعخىس؛
 ؛2993ىغْت  83وعيى قاّىُ ّظاً اىعاٍيٍِ باىقطاع اىعاً اىصادس باىقاّىُ سقٌ 
 ؛2992ىغْت  108وعيى قاّىُ ششماث قطاع األعَاه اىعاً اىصادس باىقاّىُ سقٌ 

 ؛1021ىغْت  32اىصادس باىقاّىُ سقٌ  وعيى قاّىُ اىخذٍت اىَذٍّت
بشييييأُ األعٍيييياد  1023ىغييييْت  2298وعيييييى قييييشاس سئييييٍظ ٍجيييييظ اىييييىصساء سقييييٌ 

واىَْاعييباث اىشعييٍَت اىخييً حعطييو فٍهييا وصاساث وٍصيياىل اىمنىٍييت واىهٍليياث اىعاٍييت 
 وورذاث اإلداسة اىَميٍت؛

 قـــــــــشس:
 )اىَادة األوىى(

 
صاساث واىَصياىل اىمنىٍٍيت واىهٍلياث اىعاٍيت حنىُ أجاصة سأط اىغْت اىهجشٌت فً اىى

وورييذاث اإلداسة اىَميٍييت وشييشماث اىقطيياع اىعيياً وشييشماث قطيياع األعَيياه اىعيياً ٌييىً 
ش عْييا اىشةٌييت اىشييشعٍت  وبَييا هجشٌييت طبقيياً ىَييا عخغييف2882مييشً عيياً األوه ٍييِ ٍ

 ٌىافق رىل ٍِ اىخاسٌخ اىٍَالدي.
 )اىَادة اىثاٍّت(

 
 اىشعٍَت. ٌْشش هزا اىقشاس فً اىجشٌذة

 
 هـ2880ري اىمجت عْت  15صذس بشئاعت ٍجيظ اىىصساء فً 

 ً.1029أغغطظ عْت  11اىَىافق 
 سئٍظ ٍجيظ اىىصساء                                                                   

 اىذمخىس/ ٍصطفى مَاه ٍذبىىً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثالثًا 

قــــرارات الســــادة الــــوزراء

ال يـــوجـــد
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رابعًا

قرارات المجلس األعلى للجامعات
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 لراراخ
 اٌّعٍس األعٍٝ ٌٍعاِعاخ

 12/8/1029َ( ترار٠خ 299اٌعٍسح رلُ )
 
( اٌرصد٠ك عٍٝ ِؽعرر اظرّراا اٌّعٍرس األعٍرٝ ٌٍعاِعراخ اٌعٍسرح رلرُ 2)

 .28/7/1029( ترار٠خ 990)
اٌمرار

( 990) اٌّصادلح عٍٝ ِؽعر اظرّراا اٌّعٍرس األعٍرٝ ٌٍعاِعراخ اٌعٍسرح رلرُ
 .28/7/1029ترار٠خ 

 
د اٌٍرٛا  أ.غ/ أِر١ٓ عراَ ِعٍرس اٌرٛبرا  تشررْ لررار ر ر١س ( وراب اٌسر1١)

اٌّرعرّٓ ِرا  8/8/1029( تررار٠خ 21ِعٍس اٌرٛبرا  تعٍسررٗ رلرُ )
:ٍٟ٠ 

 * إعادج ذر١ً٘ اٌّعٙد اٌمِٟٛ ٌألٚراَ.
* اٌرٛسررف  ررٟ إٔشررا  اٌعاِعرراخ األ١ٍ٘ررح ٚتررراِط اٌسرراعاخ اٌّعرّرردج 

 .تاٌعاِعاخ اٌؽى١ِٛح
 ١ٍاخ اٌّعرّع١ح تاٌعاِعاخ اٌّصر٠ح.* ذرظ١ً اٌثد  ١ّا ٠رعٍك تاٌى

* اٌّٛا مررح عٍررٝ ِشرررٚا لرررار ر رر١س ِعٍررس اٌررٛبرا   ١ّررا ٠رعٍررك 
 تاٌرع١ٍُ اٌص١دٌٟ.

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس ِا ٠ٍٟ:

اإلؼاغررح تىررراب اٌسرر١د اٌٍررٛا  أ.غ/ أِرر١ٓ عرراَ ِعٍررس اٌررٛبرا  تشرررْ لرررار  -2
ٓ ِررا اٌّرعررّ 8/8/1029( ترررار٠خ 21تعٍسرررٗ رلررُ )ر رر١س ِعٍررس اٌررٛبرا  

:ٍٟ٠ 
 * إعادج ذر١ً٘ اٌّعٙد اٌمِٟٛ ٌألٚراَ.

اٌرٛسررف  ررٟ إٔشررا  اٌعاِعرراخ األ١ٍ٘ررح ٚتررراِط اٌسرراعاخ اٌّعرّرردج تاٌعاِعرراخ * 
 اٌؽى١ِٛح.

 * ذرظ١ً اٌثد  ١ّا ٠رعٍك تاٌى١ٍاخ اٌّعرّع١ح تاٌعاِعاخ اٌّصر٠ح.
* اٌّٛا مررح عٍررٝ ِشرررٚا لرررار ر رر١س ِعٍررس اٌررٛبرا   ١ّررا ٠رعٍررك ترراٌرع١ٍُ 

 دٌٟ.اٌص١
 ١ّرا ٠رعٍرك تاٌى١ٍرراخ اٌّعرّع١رح تاٌعاِعراخ اٌّصررر٠ح ٠ىٍر. اٌسر١د أ.د/ أِرر١ٓ  -1

اٌّعٍررس األعٍررٝ ٌٍعاِعرراخ ترشررى١ً ٌعٕررح إلعررداد ذمر٠ررر عررٓ اٌؽاظررح إٌررٝ إٔشررا  
 اٌى١ٍاخ اٌّعرّع١ح تاٌعاِعاخ اٌّصر٠ح.
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 لراراخ
 اٌّعٍس األعٍٝ ٌٍعاِعاخ

 12/8/1029َ( ترار٠خ 299اٌعٍسح رلُ )
 
( اٌرصد٠ك عٍٝ ِؽعرر اظرّراا اٌّعٍرس األعٍرٝ ٌٍعاِعراخ اٌعٍسرح رلرُ 2)

 .28/7/1029( ترار٠خ 990)
اٌمرار

( 990) اٌّصادلح عٍٝ ِؽعر اظرّراا اٌّعٍرس األعٍرٝ ٌٍعاِعراخ اٌعٍسرح رلرُ
 .28/7/1029ترار٠خ 

 
د اٌٍرٛا  أ.غ/ أِر١ٓ عراَ ِعٍرس اٌرٛبرا  تشررْ لررار ر ر١س ( وراب اٌسر1١)

اٌّرعرّٓ ِرا  8/8/1029( تررار٠خ 21ِعٍس اٌرٛبرا  تعٍسررٗ رلرُ )
:ٍٟ٠ 

 * إعادج ذر١ً٘ اٌّعٙد اٌمِٟٛ ٌألٚراَ.
* اٌرٛسررف  ررٟ إٔشررا  اٌعاِعرراخ األ١ٍ٘ررح ٚتررراِط اٌسرراعاخ اٌّعرّرردج 

 .تاٌعاِعاخ اٌؽى١ِٛح
 ١ٍاخ اٌّعرّع١ح تاٌعاِعاخ اٌّصر٠ح.* ذرظ١ً اٌثد  ١ّا ٠رعٍك تاٌى

* اٌّٛا مررح عٍررٝ ِشرررٚا لرررار ر رر١س ِعٍررس اٌررٛبرا   ١ّررا ٠رعٍررك 
 تاٌرع١ٍُ اٌص١دٌٟ.

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس ِا ٠ٍٟ:

اإلؼاغررح تىررراب اٌسرر١د اٌٍررٛا  أ.غ/ أِرر١ٓ عرراَ ِعٍررس اٌررٛبرا  تشرررْ لرررار  -2
ٓ ِررا اٌّرعررّ 8/8/1029( ترررار٠خ 21تعٍسرررٗ رلررُ )ر رر١س ِعٍررس اٌررٛبرا  

:ٍٟ٠ 
 * إعادج ذر١ً٘ اٌّعٙد اٌمِٟٛ ٌألٚراَ.

اٌرٛسررف  ررٟ إٔشررا  اٌعاِعرراخ األ١ٍ٘ررح ٚتررراِط اٌسرراعاخ اٌّعرّرردج تاٌعاِعرراخ * 
 اٌؽى١ِٛح.

 * ذرظ١ً اٌثد  ١ّا ٠رعٍك تاٌى١ٍاخ اٌّعرّع١ح تاٌعاِعاخ اٌّصر٠ح.
* اٌّٛا مررح عٍررٝ ِشرررٚا لرررار ر رر١س ِعٍررس اٌررٛبرا   ١ّررا ٠رعٍررك ترراٌرع١ٍُ 

 دٌٟ.اٌص١
 ١ّرا ٠رعٍرك تاٌى١ٍرراخ اٌّعرّع١رح تاٌعاِعراخ اٌّصررر٠ح ٠ىٍر. اٌسر١د أ.د/ أِرر١ٓ  -1

اٌّعٍررس األعٍررٝ ٌٍعاِعرراخ ترشررى١ً ٌعٕررح إلعررداد ذمر٠ررر عررٓ اٌؽاظررح إٌررٝ إٔشررا  
 اٌى١ٍاخ اٌّعرّع١ح تاٌعاِعاخ اٌّصر٠ح.
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( وراب اٌس١د اٌدورٛر/ ر ١س ِعٍس إٌٛاب تشرْ ِٛا مح ِعٍس إٌرٛاب 3)
عٍررٝ ِشرررٚا لررأْٛ ترعررد٠ً ٔصررٛ   22/3/1029ترررار٠خ تعٍسرررٗ 

( ِٓ لأْٛ ذٕظر١ُ اٌعاِعراخ 289، 237، 92، 89،82اٌّٛاد أرلاَ )
)ذرعّٓ ذعرد٠تخ ااةرح تئٔشرا  ظاِعراخ أ١ٍ٘رح  2971ٌسٕح  29رلُ 

 أٚ اٌّساّ٘ح  ٟ اإلٔشا (.
اٌمرار

 لرر اٌّعٍس ِا ٠ٍٟ:
ت تىررراب اٌسرر١د اٌرردورٛر/ ر رر١س ِ -2 عٍررس إٌررٛاب تشرررْ ِٛا مررح اإلؼاغررح عٍّررا

عٍرررٝ ِشررررٚا لرررأْٛ ترعرررد٠ً  22/3/1029ِعٍرررس إٌرررٛاب تعٍسررررٗ تررررار٠خ 
( ِٓ لأْٛ ذٕظر١ُ اٌعاِعراخ 289، 237، 92، 89،82ٔصٛ  اٌّٛاد أرلاَ )

)ذرعرررّٓ ذعرررد٠تخ ااةرررح تئٔشرررا  ظاِعررراخ أ١ٍ٘رررح أٚ  2971ٌسرررٕح  29رلرررُ 
 .اٌّساّ٘ح  ٟ اإلٔشا (

اٌعاِعاخ تئرساي ٍِفاذٙرا تئٔشرا  أٚ اٌّسراّ٘ح اٌرٛة١ح ٌدٜ اٌسادج رؤسا   -1
 ررٟ إٔشررا  اٌعاِعرراخ األ١ٍ٘ررح إٌررٝ اٌسرر١د أ.د/ أِرر١ٓ ِعٍررس اٌعاِعرراخ اٌ اةررح 

 ٚاأل١ٍ٘ح ٌٍس١ر  ٟ اإلظرا اخ اٌّطٍٛتح.
 
( وراب اٌس١د اٌٍٛا  أ.غ/ أ١ِٓ عاَ ِعٍس اٌرٛبرا  تشررْ ذٛةر١ح اٌسر١د 2)

اٌررراَ تاتعرّرراداخ  اٌرردورٛر ر رر١س ِعٍررس اٌررٛبرا  تعرررٚرج اإلٌرررزاَ
 اٌّا١ٌح اٌّدرظح تّٛابٔاخ اٌعٙاخ اٌدااٍح  ٟ اٌّٛابٔح اٌعاِح ٌٍدٌٚح.

اٌمرار
ت تىرراب اٌسر١د اٌٍرٛا  أ.غ/ أِر١ٓ عراَ ِعٍرس اٌرٛبرا  تشررْ  أؼ١ػ اٌّعٍس عٍّرا
ذٛة١ح اٌس١د اٌدورٛر ر ١س ِعٍس اٌٛبرا  تعرٚرج اإلٌرزاَ اٌراَ تاتعرّاداخ 

اخ اٌعٙراخ اٌدااٍرح  رٟ اٌّٛابٔرح اٌعاِرح ٌٍدٌٚرح، ٚعردَ اٌّا١ٌح اٌّدرظرح تّٛابٔر
اذ رراأ أ٠ررح إظرررا اخ أٚ اسرصرردار أ٠ررح لررراراخ ِررٓ برررٔٙا ذرذ١ررة أعثررا  ِا١ٌررح 
ت ٌررٛبارج اٌّا١ٌررح ٚأارر   إظررا ١ح عٍررٝ اٌ زأررح اٌعاِررح ٌٍدٌٚررح دْٚ اٌرظررٛا ِسررثما

أٚ إظا ح ِشرٚعاخ ظد٠دج ذٍرزَ ِٛا مرٙا ٚ ٟ ؼاٌح ٚظٛد ِصرٚ اخ ِسرعدج 
ا ح اٌعٙاخ اإلدار٠ح تئعادج ذرذ١ة أ٠ٌٛٚاخ اإلٔفاق تٙرا ٚتّرا ت ٠عراٚب اٌّعرّرد و

تاٌّٛابٔررح ٌىررً ِٕٙررا، ٚعرردَ غٍررة أ٠ررح اعرّرراداخ ِا١ٌررح إظررا ١ح إت  ررٟ ؼاٌررح 
اٌعرٚرج اٌٍّؽح عٍٝ أْ ٠صاؼة أٌه ذدت١ر ِٛارد ِا١ٌح إظا ١ح ذىفرٟ ٌّدارورح 

ٌٍّٛابٔح اٌعاِرح ٌٍدٌٚرح ٌٍعراَ ٘ ٖ اٌّصرٚ اخ تّا ت٠ؤشر عٍٝ اٌععز اٌّسرٙدف 
 .1029/1010اٌّاٌٟ 

 
ِد اٌعًّ ٌٍعٕح اٌّ رصح تررب١ػ اٌسرادج رؤسرا  اٌعاِعراخ ا ٚاٌصرادر ( 2)

( 7ا ٌّرردج ) 12/1/1029( ترررار٠خ 922تٙررا اٌمرررار اٌررٛبارٞ رلررُ )
 .1010ؼرٝ ٔٙا٠ح  ثرا٠ر  2/8/1029أبٙر اعرثارات ِٓ 

 
 

اٌمرار
 ٠ٍٟ:لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا 

ترربر١ػ اٌسرادج رؤسرا  اٌعاِعراخ ا ٚاٌصرادر تٙرا ِد اٌعًّ ٌٍعٕح اٌّ رصرح  -2
ت 7ا ٌّرردج ) 12/1/1029( ترررار٠خ 922اٌمرررار اٌررٛبارٞ رلررُ ) ( أبررٙر اعرثررارا

 .1010ؼرٝ ٔٙا٠ح  ثرا٠ر  2/8/1029ِٓ 
 إةدار اٌمرار اٌٛبارٞ اٌتبَ  ٟ ٘ ا اٌشرْ. -1

 
اٌمررا ُ تعّررً أِرر١ٓ اٌّعٍررس األعٍرررٝ ِررٓ اٌسرر١د أ.د/ اٌّرر ورج اٌّمدِررح ( 9)

اٌعررا١ٍِٓ تررٛبارج اٌصررؽح ٌٍّسرشررف١اخ اٌعاِع١ررح تشرررْ ذرردر٠ة األغثررا  
 ٚاٌسىاْ ٌٍؽصٛي عٍٝ اٌشٙاداخ ا١ٌّٕٙح اٌر صص١ح.

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:

ذشررى١ً  رررق غث١ررح ِررٓ أععررا  ١٘ ررح اٌررردر٠س ٚا١ٌٙ ررح اٌّعاٚٔررح  ررٟ و١ٍرراخ  -2
١اخ اٌعاِع١ح  ٟ اٌر صصاخ اٌرٟ ذشرد إ١ٌٙا اٌؽاظح  ٟ ٚبارج اٌطة ٚاٌّسرشف

ٚ رررك ِرررا ذمرررررٖ اٌرررٛبارج ٌٍم١ررراَ ترررردر٠ة أغثرررا  اٌشرررٙاداخ اٌصرررؽح ٚاٌسرررىاْ 
عٍررٝ رأ  اٌر صصرر١ح ا١ٌّٕٙررح ٌألغثررا  اٌعررا١ٍِٓ  ررٟ ٚبارج اٌصررؽح ٚاٌسررىاْ 

در٠ة ررررعٍّٙررُ  رررٟ اٌّسرشرررف١اخ ٚاٌٛؼرررداخ اٌررررٟ ذعرّرررد٘ا ا١ٌٙ رررح اٌّصرررر٠ح ٌٍ
ٌألغثررا  دْٚ ذؽ١ّررً ٚبارج اٌصررؽح ٚاٌسررىاْ أٞ أعثررا  ِا١ٌررح إظررا ١ح  اِررٟاإلٌز

  ١ّا ٠ ص اٌردر٠ة ٌٍٍّرؽم١ٓ تثرٔاِط بِاٌح اٌثٛرد اٌّصرٞ.
 ذشى١ً ٌعٕح ِٓ وً ِٓ اٌسادج: -1

 اٌدرظح اتسُ
ت( أ.د/ ِٕصٛر ؼسٓ أؼّد  ر ١س ظاِعح تٕٟ س٠ٛ. )ر ١سا

 )ععٛات(       ر ١س ظاِعح غٕطا  أ.د/ ِعدٞ عثد اٌرؤٚف سثف
 ر ١س ظاِعح أس١ٛغ      )ععٛات( أ.د/ غارق عثد هللا ِرسٟ اٌعّاي

 ر ١س ظاِعح إٌّصٛرج  )ععٛات( أ.د/ أبرف دمحم عثد اٌثاسػ
 ر ١س ظاِعح ع١ٓ بّس )ععٛات( أ.د/ ِؽّٛد أؼّد بٛلٟ اٌّر١ٕٟ

اٌمررررا ُ تعّررررً أِرررر١ٓ اٌّعٍررررس األعٍررررٝ  أ.د/ ؼساَ عثد اٌغفار
 عاِع١ح     )ِمررات(ٌٍّسرشف١اخ اٌ

ٚأٌرره ٌٍرٕسرر١ك ِررف وررً ِررٓ ٌعٕررح لطرراا اٌدراسرراخ اٌطث١ررح ٚعّرردا  و١ٍرراخ اٌطررة 
ِٚد٠رٞ اٌّسرشف١اخ اٌعاِع١ح ٚا١ٌٙ ح اٌّصر٠ح ٌٍردر٠ة اإلٌزاِٟ ٌألغثا   ١ّرا 

 ٠رعٍك تّا ٠ٍٟ:
 * ذؽد٠د أسّا  ٚذ صصاخ ٚإٌطاق اٌعغرا ٟ ٌعًّ ذٍه اٌفرق اٌطث١ح.

ذٛ ر٘ررا اٌعاِعرراخ ٚو١ٍرراخ اٌطررة ٚاٌّسرشررف١اخ اٌعاِع١ررح  * إ٠عرراد ي١ٌرراخ ذؽف١ررز
 ٌٍسادج أععا  ١٘ ح اٌردر٠س ِٚعا١ُٔٚٙ اٌعا١ٍِٓ ترٍه اٌفرق.

 
تشررْ الررراغ دراسرح ( وراب اٌس١د اٌٍٛا  أ.غ/ أ١ِٓ عاَ ِعٍس اٌٛبرا  7)

ذؽّررً اٌطاٌررة اٌعرراِعٟ تاٌعاِعرراخ اٌؽى١ِٛررح ا  ررٟ ؼاٌررح رسررٛتٗ ا 
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( وراب اٌس١د اٌدورٛر/ ر ١س ِعٍس إٌٛاب تشرْ ِٛا مح ِعٍس إٌرٛاب 3)
عٍررٝ ِشرررٚا لررأْٛ ترعررد٠ً ٔصررٛ   22/3/1029ترررار٠خ تعٍسرررٗ 

( ِٓ لأْٛ ذٕظر١ُ اٌعاِعراخ 289، 237، 92، 89،82اٌّٛاد أرلاَ )
)ذرعّٓ ذعرد٠تخ ااةرح تئٔشرا  ظاِعراخ أ١ٍ٘رح  2971ٌسٕح  29رلُ 

 أٚ اٌّساّ٘ح  ٟ اإلٔشا (.
اٌمرار

 لرر اٌّعٍس ِا ٠ٍٟ:
ت تىررراب اٌسرر١د اٌرردورٛر/ ر رر١س ِ -2 عٍررس إٌررٛاب تشرررْ ِٛا مررح اإلؼاغررح عٍّررا

عٍرررٝ ِشررررٚا لرررأْٛ ترعرررد٠ً  22/3/1029ِعٍرررس إٌرررٛاب تعٍسررررٗ تررررار٠خ 
( ِٓ لأْٛ ذٕظر١ُ اٌعاِعراخ 289، 237، 92، 89،82ٔصٛ  اٌّٛاد أرلاَ )

)ذرعرررّٓ ذعرررد٠تخ ااةرررح تئٔشرررا  ظاِعررراخ أ١ٍ٘رررح أٚ  2971ٌسرررٕح  29رلرررُ 
 .اٌّساّ٘ح  ٟ اإلٔشا (

اٌعاِعاخ تئرساي ٍِفاذٙرا تئٔشرا  أٚ اٌّسراّ٘ح اٌرٛة١ح ٌدٜ اٌسادج رؤسا   -1
 ررٟ إٔشررا  اٌعاِعرراخ األ١ٍ٘ررح إٌررٝ اٌسرر١د أ.د/ أِرر١ٓ ِعٍررس اٌعاِعرراخ اٌ اةررح 

 ٚاأل١ٍ٘ح ٌٍس١ر  ٟ اإلظرا اخ اٌّطٍٛتح.
 
( وراب اٌس١د اٌٍٛا  أ.غ/ أ١ِٓ عاَ ِعٍس اٌرٛبرا  تشررْ ذٛةر١ح اٌسر١د 2)

اٌررراَ تاتعرّرراداخ  اٌرردورٛر ر رر١س ِعٍررس اٌررٛبرا  تعرررٚرج اإلٌرررزاَ
 اٌّا١ٌح اٌّدرظح تّٛابٔاخ اٌعٙاخ اٌدااٍح  ٟ اٌّٛابٔح اٌعاِح ٌٍدٌٚح.

اٌمرار
ت تىرراب اٌسر١د اٌٍرٛا  أ.غ/ أِر١ٓ عراَ ِعٍرس اٌرٛبرا  تشررْ  أؼ١ػ اٌّعٍس عٍّرا
ذٛة١ح اٌس١د اٌدورٛر ر ١س ِعٍس اٌٛبرا  تعرٚرج اإلٌرزاَ اٌراَ تاتعرّاداخ 

اخ اٌعٙراخ اٌدااٍرح  رٟ اٌّٛابٔرح اٌعاِرح ٌٍدٌٚرح، ٚعردَ اٌّا١ٌح اٌّدرظرح تّٛابٔر
اذ رراأ أ٠ررح إظرررا اخ أٚ اسرصرردار أ٠ررح لررراراخ ِررٓ برررٔٙا ذرذ١ررة أعثررا  ِا١ٌررح 
ت ٌررٛبارج اٌّا١ٌررح ٚأارر   إظررا ١ح عٍررٝ اٌ زأررح اٌعاِررح ٌٍدٌٚررح دْٚ اٌرظررٛا ِسررثما

أٚ إظا ح ِشرٚعاخ ظد٠دج ذٍرزَ ِٛا مرٙا ٚ ٟ ؼاٌح ٚظٛد ِصرٚ اخ ِسرعدج 
ا ح اٌعٙاخ اإلدار٠ح تئعادج ذرذ١ة أ٠ٌٛٚاخ اإلٔفاق تٙرا ٚتّرا ت ٠عراٚب اٌّعرّرد و

تاٌّٛابٔررح ٌىررً ِٕٙررا، ٚعرردَ غٍررة أ٠ررح اعرّرراداخ ِا١ٌررح إظررا ١ح إت  ررٟ ؼاٌررح 
اٌعرٚرج اٌٍّؽح عٍٝ أْ ٠صاؼة أٌه ذدت١ر ِٛارد ِا١ٌح إظا ١ح ذىفرٟ ٌّدارورح 

ٌٍّٛابٔح اٌعاِرح ٌٍدٌٚرح ٌٍعراَ ٘ ٖ اٌّصرٚ اخ تّا ت٠ؤشر عٍٝ اٌععز اٌّسرٙدف 
 .1029/1010اٌّاٌٟ 

 
ِد اٌعًّ ٌٍعٕح اٌّ رصح تررب١ػ اٌسرادج رؤسرا  اٌعاِعراخ ا ٚاٌصرادر ( 2)

( 7ا ٌّرردج ) 12/1/1029( ترررار٠خ 922تٙررا اٌمرررار اٌررٛبارٞ رلررُ )
 .1010ؼرٝ ٔٙا٠ح  ثرا٠ر  2/8/1029أبٙر اعرثارات ِٓ 

 
 

اٌمرار
 ٠ٍٟ:لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا 

ترربر١ػ اٌسرادج رؤسرا  اٌعاِعراخ ا ٚاٌصرادر تٙرا ِد اٌعًّ ٌٍعٕح اٌّ رصرح  -2
ت 7ا ٌّرردج ) 12/1/1029( ترررار٠خ 922اٌمرررار اٌررٛبارٞ رلررُ ) ( أبررٙر اعرثررارا

 .1010ؼرٝ ٔٙا٠ح  ثرا٠ر  2/8/1029ِٓ 
 إةدار اٌمرار اٌٛبارٞ اٌتبَ  ٟ ٘ ا اٌشرْ. -1

 
اٌمررا ُ تعّررً أِرر١ٓ اٌّعٍررس األعٍرررٝ ِررٓ اٌسرر١د أ.د/ اٌّرر ورج اٌّمدِررح ( 9)

اٌعررا١ٍِٓ تررٛبارج اٌصررؽح ٌٍّسرشررف١اخ اٌعاِع١ررح تشرررْ ذرردر٠ة األغثررا  
 ٚاٌسىاْ ٌٍؽصٛي عٍٝ اٌشٙاداخ ا١ٌّٕٙح اٌر صص١ح.

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:

ذشررى١ً  رررق غث١ررح ِررٓ أععررا  ١٘ ررح اٌررردر٠س ٚا١ٌٙ ررح اٌّعاٚٔررح  ررٟ و١ٍرراخ  -2
١اخ اٌعاِع١ح  ٟ اٌر صصاخ اٌرٟ ذشرد إ١ٌٙا اٌؽاظح  ٟ ٚبارج اٌطة ٚاٌّسرشف

ٚ رررك ِرررا ذمرررررٖ اٌرررٛبارج ٌٍم١ررراَ ترررردر٠ة أغثرررا  اٌشرررٙاداخ اٌصرررؽح ٚاٌسرررىاْ 
عٍررٝ رأ  اٌر صصرر١ح ا١ٌّٕٙررح ٌألغثررا  اٌعررا١ٍِٓ  ررٟ ٚبارج اٌصررؽح ٚاٌسررىاْ 

در٠ة ررررعٍّٙررُ  رررٟ اٌّسرشرررف١اخ ٚاٌٛؼرررداخ اٌررررٟ ذعرّرررد٘ا ا١ٌٙ رررح اٌّصرررر٠ح ٌٍ
ٌألغثررا  دْٚ ذؽ١ّررً ٚبارج اٌصررؽح ٚاٌسررىاْ أٞ أعثررا  ِا١ٌررح إظررا ١ح  اِررٟاإلٌز

  ١ّا ٠ ص اٌردر٠ة ٌٍٍّرؽم١ٓ تثرٔاِط بِاٌح اٌثٛرد اٌّصرٞ.
 ذشى١ً ٌعٕح ِٓ وً ِٓ اٌسادج: -1

 اٌدرظح اتسُ
ت( أ.د/ ِٕصٛر ؼسٓ أؼّد  ر ١س ظاِعح تٕٟ س٠ٛ. )ر ١سا

 )ععٛات(       ر ١س ظاِعح غٕطا  أ.د/ ِعدٞ عثد اٌرؤٚف سثف
 ر ١س ظاِعح أس١ٛغ      )ععٛات( أ.د/ غارق عثد هللا ِرسٟ اٌعّاي

 ر ١س ظاِعح إٌّصٛرج  )ععٛات( أ.د/ أبرف دمحم عثد اٌثاسػ
 ر ١س ظاِعح ع١ٓ بّس )ععٛات( أ.د/ ِؽّٛد أؼّد بٛلٟ اٌّر١ٕٟ

اٌمررررا ُ تعّررررً أِرررر١ٓ اٌّعٍررررس األعٍررررٝ  أ.د/ ؼساَ عثد اٌغفار
 عاِع١ح     )ِمررات(ٌٍّسرشف١اخ اٌ

ٚأٌرره ٌٍرٕسرر١ك ِررف وررً ِررٓ ٌعٕررح لطرراا اٌدراسرراخ اٌطث١ررح ٚعّرردا  و١ٍرراخ اٌطررة 
ِٚد٠رٞ اٌّسرشف١اخ اٌعاِع١ح ٚا١ٌٙ ح اٌّصر٠ح ٌٍردر٠ة اإلٌزاِٟ ٌألغثا   ١ّرا 

 ٠رعٍك تّا ٠ٍٟ:
 * ذؽد٠د أسّا  ٚذ صصاخ ٚإٌطاق اٌعغرا ٟ ٌعًّ ذٍه اٌفرق اٌطث١ح.

ذٛ ر٘ررا اٌعاِعرراخ ٚو١ٍرراخ اٌطررة ٚاٌّسرشررف١اخ اٌعاِع١ررح  * إ٠عرراد ي١ٌرراخ ذؽف١ررز
 ٌٍسادج أععا  ١٘ ح اٌردر٠س ِٚعا١ُٔٚٙ اٌعا١ٍِٓ ترٍه اٌفرق.

 
تشررْ الررراغ دراسرح ( وراب اٌس١د اٌٍٛا  أ.غ/ أ١ِٓ عاَ ِعٍس اٌٛبرا  7)

ذؽّررً اٌطاٌررة اٌعرراِعٟ تاٌعاِعرراخ اٌؽى١ِٛررح ا  ررٟ ؼاٌررح رسررٛتٗ ا 
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ت ٌعدد ِراخ اٌرسٛب، اٌرىا١ٌ. اٌؽم١م١ح ٌٍعاَ  اٌدراسٟ عٕد اإلعادج غثما
 تدْٚ أٞ دعُ.

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس ِا ٠ٍٟ:

اٌّٛا مح عٍٝ ذؽًّ اٌطاٌة اٌعاِعٟ تاٌعاِعاخ اٌؽى١ِٛح ا  ٟ ؼاٌرح رسرٛتٗ  -2
 ا ِماتً ِادٞ إلعادج اتِرؽأاخ.

إؼاٌرح اٌّٛظررٛا إٌررٝ اٌسرر١د اٌّسرشررار/ دمحم إٌّشرراٚٞ )اٌّسرشررار اٌمررأٟٛٔ  -1
اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ ٚاٌثؽس اٌعٍّٟ( تذ اأ اإلظرا اخ اٌما١ٔٛٔح اٌتبِح  ٟ ٘ ا ٌٛب٠ر 
 اٌشرْ.

 
اٌمٛاعررد ٚاٌعررٛاتػ إٌّظّررح ٌٍطررتب اٌّسررا ر٠ٓ إٌررٝ اٌرردٚي األظٕث١ررح ( 8)

ِٕٚٙا )ظٛرظ١ا ٚأر١ٕ١ِا( ٌٍدراسح  رٟ تعرط اٌى١ٍراخ ٚااةرح اٌى١ٍراخ 
تٕظ١رذٙرررا  رررٟ  اٌع١ٍّرررح ٚاٌررر ٠ٓ ٠رغثرررْٛ  رررٟ ِعادٌرررح ٘ررر ٖ اٌشرررٙاداخ

 ظّٙٛر٠ح ِصر اٌعرت١ح.
اٌمرار

لررررر اٌّعٍرررس ذطث١رررك اٌمٛاعرررد ٚاٌعرررٛاتػ ا٢ذ١رررح تدا٠رررح ِرررٓ اٌعررراَ اٌدراسرررٟ 
1029/1010: 

 
 ١ّررا ٠ ررص و١ٍرراخ لطرراا اٌطررة )اٌطررة، اٌصرر١دٌح، غررة األسررٕاْ، اٌطررة  أٚتت:

 اٌث١طرٞ، اٌعتض اٌطث١عٟ، اٌرّر٠ط(:
اٌررة ؼاةررتت عٍررٝ بررٙادج اٌصا٠ٛٔررح  أْ ٠ىررْٛ اٌطاٌصا٠ٛٔررح اٌعاِررح اٌّصررر٠ح:  -2

 اٌعاِح اٌشعثح اٌع١ٍّح.
عٍررٝ بررٙادج  اٌشررٙاداخ اٌصا٠ٛٔررح اٌّعادٌررح اٌعرت١ررح: أْ ٠ىررْٛ اٌطرراب ؼاةررتت  -1

 سُ اٌعٍّٟ(.اٌصا٠ٛٔح اٌعاِح )اٌم
اٌشررٙاداخ اٌصا٠ٛٔررح اٌّعادٌررح األظٕث١ررح: ظرررٚرج اسررر١فا  ِعّٛعررح اٌّررٛاد  -3

ٔع١ٍز٠ررح، اٌر٠اظرر١اخ، األؼ١ررا ، اٌى١ّ١ررا ، اٌّؤٍ٘ررح األساسرر١ح ٚ٘ررٟ: )اٌٍغررح اإل
اٌف١ز٠ررا (، ٚ ررٟ ؼاٌررح ذؽ٠ٛررً اٌطاٌررة لثررً ؼصررٌٛٗ عٍررٝ درظررح اٌثىرراٌٛر٠ٛ  
٠راعٝ ظررٚرج اسرر١فا ٗ اٌّرٛاد اٌرى١ٍ١ّرح ٚترالٟ اٌشررٚغ اٌّمرررج ٌىرً برٙادج 

ت ٌّا ٘ٛ ٚارد تد١ًٌ ِىرة اٌرٕس١ك.  ِٓ ٘ ٖ اٌشٙاداخ ٚ ما
 

ت:  ١ّررا ٠ ررص و١ٍرراخ لطرراا ا ٌٕٙدسررح )إٌٙدسررح، اٌؽاسررثاخ ٚاٌّعٍِٛرراخ، شا١ٔررا
 (:"عّارج"اٌر ط١ػ اٌعّرأٟ، اٌفْٕٛ اٌع١ٍّح

اٌصا٠ٛٔررح اٌعاِررح اٌّصررر٠ح: أْ ٠ىررْٛ اٌطاٌررة ؼاةررتت عٍررٝ بررٙادج اٌصا٠ٛٔررح   -2
 اٌعاِح بعثح اٌر٠اظ١اخ.

اٌشررٙاداخ اٌصا٠ٛٔررح اٌّعادٌررح اٌعرت١ررح: أْ ٠ىررْٛ اٌطرراب ؼاةررتت عٍررٝ بررٙادج  -1
 ِح )اٌمسُ اٌعٍّٟ(.اٌصا٠ٛٔح اٌعا

اٌشررٙاداخ اٌصا٠ٛٔررح اٌّعادٌررح األظٕث١ررح: ظرررٚرج اسررر١فا  ِعّٛعررح اٌّررٛاد  -3
اٌّؤٍ٘ررح األساسرر١ح ٚ٘ررٟ: )اٌٍغررح اإلٔع١ٍز٠ررح، اٌر٠اظرر١اخ، اٌى١ّ١ررا ، اٌف١ز٠ررا (، 

ٚ ٟ ؼاٌح ذؽ٠ًٛ اٌطاٌة لثً ؼصٌٛٗ عٍٝ درظرح اٌثىراٌٛر٠ٛ  ٠راعرٝ ظررٚرج 
اٌشرٚغ اٌّمررج ٌىً بٙادج ِرٓ ٘ر ٖ اٌشرٙاداخ  اسر١فا ٗ اٌّٛاد اٌرى١ٍ١ّح ٚتالٟ

ت ٌّا ٘ٛ ٚارد تد١ًٌ ِىرة اٌرٕس١ك.  ٚ ما
 

ت: ظرررٚرج اسررر١فا  ذصررد٠ك ظ١ّررف اٌعٙرراخ اٌّ رصررح  ررٟ ظّٙٛر٠ررح ِصررر  شاٌصررا
اٌعرت١ررح عٍررٝ ةررٛرج بررٙادج اٌصا٠ٛٔررح اٌعاِررح، اٌرررٟ ٠رررُ إر الٙررا ِررف اٌرردعٛاخ 

١ٓ، اٌ ٠ٓ ٠رغثْٛ  رٟ اٌدراسرح اٌدراس١ح، اٌرٟ ٠رُ ذٛظ١ٙٙا إٌٝ اٌطتب اٌّصر٠
تاٌ ارض ِٓ اتي اإلدارج اٌعاِح ٌٍثعصاخ تٛبارج اٌرعٍر١ُ اٌعراٌٟ ٚاٌثؽرس اٌعٍّرٟ، 
عٕررد اسرررتَ اٌّسرررٕداخ اٌ اةررح ترراٌطتب اٌّرمررد١ِٓ ٌٍٛظررف ذؽررد اإلبررراف 

 اٌعٍّٟ ٌٍثعصاخ.
 

ت: ٚظف ظ١ّف اٌطتب "ت١ٕٓ، تٕراخ" ذؽرد اإلبرراف اٌعٍّرٟ ٌٍثعصراخ ورؼرد  راتعا
شرٚغ اٌ اةح تّعادٌح اٌشٙاداخ ِٓ اٌّعٍرس األعٍرٝ ٌٍعاِعراخ، اعرثرارات ِرٓ اٌ

تاٌرٕسر١ك ِرف ٚبارج اٌ ارظ١رح، ِرف عردَ ذعد٠رد  1029/1010 اٌعاَ األوراد٠ّٟ
اٌّٛا مح عٍٝ اسرّرار اإلبراف اٌعٍّٟ ٌٍردار  إت تعرد ذمرد٠ُ ذمر٠رر ِٛشرك ِرٓ 

 ظاِعرٗ األظٕث١ح ٠ف١د ترمدِٗ اٌدراسٟ.
 

ت:  مَٛ اٌطاٌة تّراظعح لا ّرح اٌعاِعراخ اٌررٟ سر١رُ إٌظرر  رٟ ِعادٌرح أْ ٠ااِسا
اٌدرظاخ اٌع١ٍّح إٌّّٛؼح ِٕٙا  ٟ تعرط اٌردٚي األظٕث١رح)ِٕٚٙا دٌٚرح ظٛرظ١را 
ٚدٌٚح أر١ٕ١ِا(، ؼ١س ذرُ اٌثؽرس  رٟ اٌرصر١ٕفاخ اٌد١ٌٚرح عرٓ اٌعاِعراخ  رٟ ٘ر ٖ 

ّسرر ٛي اٌرردٚي ٚاٌرٛاةررً ِررف سررف١ر ظّٙٛر٠ررح ِصررر اٌعرت١ررح  ررٟ ظٛرظ١ررا )ٚاٌ
ت عررٓ دٌٚررح أر١ٕ١ِررا( ٌٍدراسررح ٚإترردا  اٌرررأٞ، ٚتٕررا ات ع١ٍررٗ ذررُ اٌرٛةررً إٌررٝ  أ٠عررا

 لا ّر١ٓ ٌٍعاِعاخ  ٟ ٘اذ١ٓ اٌدٌٚر١ٓ عٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ:
 ** لا ّح تاٌعاِعاخ  ٟ دٌٚح ظٛرظ١ا:

2- Lvane Javakhishvili Tbilisi State university 
1-Elia State university 
3-Georgian Technical university 
2-Tbilisi State Medical school 
2-International Black Sea university 
 

 ** لا ّح تاٌعاِعاخ  ٟ دٌٚح أر١ٕ١ِا:
2- Yerevan State university 
1- American university Of Armenia 
3- State Medical university Yerevan 
 

، ؼ١رس سر١رُ إٌظرر  رٟ ِعادٌرح 1029/1010ٚأٌه اعرثارات ِٓ اٌعاَ األواد٠ّٟ 
اٌعاِعاخ اٌّ وٛرج  مػ ٌٚٓ ٠رُ إٌظر  ٟ ِعادٌح أٞ برٙادج ذّرٕػ ِرٓ ظاِعراخ 

، أِررا 1029/1010أارررٜ  ررٟ ؼاٌررح لثررٛي اٌطررتب تررد ات ِررٓ اٌعرراَ اٌعرراِعٟ 
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ت ٌعدد ِراخ اٌرسٛب، اٌرىا١ٌ. اٌؽم١م١ح ٌٍعاَ  اٌدراسٟ عٕد اإلعادج غثما
 تدْٚ أٞ دعُ.

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس ِا ٠ٍٟ:

اٌّٛا مح عٍٝ ذؽًّ اٌطاٌة اٌعاِعٟ تاٌعاِعاخ اٌؽى١ِٛح ا  ٟ ؼاٌرح رسرٛتٗ  -2
 ا ِماتً ِادٞ إلعادج اتِرؽأاخ.

إؼاٌرح اٌّٛظررٛا إٌررٝ اٌسرر١د اٌّسرشررار/ دمحم إٌّشرراٚٞ )اٌّسرشررار اٌمررأٟٛٔ  -1
اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ ٚاٌثؽس اٌعٍّٟ( تذ اأ اإلظرا اخ اٌما١ٔٛٔح اٌتبِح  ٟ ٘ ا ٌٛب٠ر 
 اٌشرْ.

 
اٌمٛاعررد ٚاٌعررٛاتػ إٌّظّررح ٌٍطررتب اٌّسررا ر٠ٓ إٌررٝ اٌرردٚي األظٕث١ررح ( 8)

ِٕٚٙا )ظٛرظ١ا ٚأر١ٕ١ِا( ٌٍدراسح  رٟ تعرط اٌى١ٍراخ ٚااةرح اٌى١ٍراخ 
تٕظ١رذٙرررا  رررٟ  اٌع١ٍّرررح ٚاٌررر ٠ٓ ٠رغثرررْٛ  رررٟ ِعادٌرررح ٘ررر ٖ اٌشرررٙاداخ

 ظّٙٛر٠ح ِصر اٌعرت١ح.
اٌمرار

لررررر اٌّعٍرررس ذطث١رررك اٌمٛاعرررد ٚاٌعرررٛاتػ ا٢ذ١رررح تدا٠رررح ِرررٓ اٌعررراَ اٌدراسرررٟ 
1029/1010: 

 
 ١ّررا ٠ ررص و١ٍرراخ لطرراا اٌطررة )اٌطررة، اٌصرر١دٌح، غررة األسررٕاْ، اٌطررة  أٚتت:

 اٌث١طرٞ، اٌعتض اٌطث١عٟ، اٌرّر٠ط(:
اٌررة ؼاةررتت عٍررٝ بررٙادج اٌصا٠ٛٔررح  أْ ٠ىررْٛ اٌطاٌصا٠ٛٔررح اٌعاِررح اٌّصررر٠ح:  -2

 اٌعاِح اٌشعثح اٌع١ٍّح.
عٍررٝ بررٙادج  اٌشررٙاداخ اٌصا٠ٛٔررح اٌّعادٌررح اٌعرت١ررح: أْ ٠ىررْٛ اٌطرراب ؼاةررتت  -1

 سُ اٌعٍّٟ(.اٌصا٠ٛٔح اٌعاِح )اٌم
اٌشررٙاداخ اٌصا٠ٛٔررح اٌّعادٌررح األظٕث١ررح: ظرررٚرج اسررر١فا  ِعّٛعررح اٌّررٛاد  -3

ٔع١ٍز٠ررح، اٌر٠اظرر١اخ، األؼ١ررا ، اٌى١ّ١ررا ، اٌّؤٍ٘ررح األساسرر١ح ٚ٘ررٟ: )اٌٍغررح اإل
اٌف١ز٠ررا (، ٚ ررٟ ؼاٌررح ذؽ٠ٛررً اٌطاٌررة لثررً ؼصررٌٛٗ عٍررٝ درظررح اٌثىرراٌٛر٠ٛ  
٠راعٝ ظررٚرج اسرر١فا ٗ اٌّرٛاد اٌرى١ٍ١ّرح ٚترالٟ اٌشررٚغ اٌّمرررج ٌىرً برٙادج 

ت ٌّا ٘ٛ ٚارد تد١ًٌ ِىرة اٌرٕس١ك.  ِٓ ٘ ٖ اٌشٙاداخ ٚ ما
 

ت:  ١ّررا ٠ ررص و١ٍرراخ لطرراا ا ٌٕٙدسررح )إٌٙدسررح، اٌؽاسررثاخ ٚاٌّعٍِٛرراخ، شا١ٔررا
 (:"عّارج"اٌر ط١ػ اٌعّرأٟ، اٌفْٕٛ اٌع١ٍّح

اٌصا٠ٛٔررح اٌعاِررح اٌّصررر٠ح: أْ ٠ىررْٛ اٌطاٌررة ؼاةررتت عٍررٝ بررٙادج اٌصا٠ٛٔررح   -2
 اٌعاِح بعثح اٌر٠اظ١اخ.

اٌشررٙاداخ اٌصا٠ٛٔررح اٌّعادٌررح اٌعرت١ررح: أْ ٠ىررْٛ اٌطرراب ؼاةررتت عٍررٝ بررٙادج  -1
 ِح )اٌمسُ اٌعٍّٟ(.اٌصا٠ٛٔح اٌعا

اٌشررٙاداخ اٌصا٠ٛٔررح اٌّعادٌررح األظٕث١ررح: ظرررٚرج اسررر١فا  ِعّٛعررح اٌّررٛاد  -3
اٌّؤٍ٘ررح األساسرر١ح ٚ٘ررٟ: )اٌٍغررح اإلٔع١ٍز٠ررح، اٌر٠اظرر١اخ، اٌى١ّ١ررا ، اٌف١ز٠ررا (، 

ٚ ٟ ؼاٌح ذؽ٠ًٛ اٌطاٌة لثً ؼصٌٛٗ عٍٝ درظرح اٌثىراٌٛر٠ٛ  ٠راعرٝ ظررٚرج 
اٌشرٚغ اٌّمررج ٌىً بٙادج ِرٓ ٘ر ٖ اٌشرٙاداخ  اسر١فا ٗ اٌّٛاد اٌرى١ٍ١ّح ٚتالٟ

ت ٌّا ٘ٛ ٚارد تد١ًٌ ِىرة اٌرٕس١ك.  ٚ ما
 

ت: ظرررٚرج اسررر١فا  ذصررد٠ك ظ١ّررف اٌعٙرراخ اٌّ رصررح  ررٟ ظّٙٛر٠ررح ِصررر  شاٌصررا
اٌعرت١ررح عٍررٝ ةررٛرج بررٙادج اٌصا٠ٛٔررح اٌعاِررح، اٌرررٟ ٠رررُ إر الٙررا ِررف اٌرردعٛاخ 

١ٓ، اٌ ٠ٓ ٠رغثْٛ  رٟ اٌدراسرح اٌدراس١ح، اٌرٟ ٠رُ ذٛظ١ٙٙا إٌٝ اٌطتب اٌّصر٠
تاٌ ارض ِٓ اتي اإلدارج اٌعاِح ٌٍثعصاخ تٛبارج اٌرعٍر١ُ اٌعراٌٟ ٚاٌثؽرس اٌعٍّرٟ، 
عٕررد اسرررتَ اٌّسرررٕداخ اٌ اةررح ترراٌطتب اٌّرمررد١ِٓ ٌٍٛظررف ذؽررد اإلبررراف 

 اٌعٍّٟ ٌٍثعصاخ.
 

ت: ٚظف ظ١ّف اٌطتب "ت١ٕٓ، تٕراخ" ذؽرد اإلبرراف اٌعٍّرٟ ٌٍثعصراخ ورؼرد  راتعا
شرٚغ اٌ اةح تّعادٌح اٌشٙاداخ ِٓ اٌّعٍرس األعٍرٝ ٌٍعاِعراخ، اعرثرارات ِرٓ اٌ

تاٌرٕسر١ك ِرف ٚبارج اٌ ارظ١رح، ِرف عردَ ذعد٠رد  1029/1010 اٌعاَ األوراد٠ّٟ
اٌّٛا مح عٍٝ اسرّرار اإلبراف اٌعٍّٟ ٌٍردار  إت تعرد ذمرد٠ُ ذمر٠رر ِٛشرك ِرٓ 

 ظاِعرٗ األظٕث١ح ٠ف١د ترمدِٗ اٌدراسٟ.
 

ت:  مَٛ اٌطاٌة تّراظعح لا ّرح اٌعاِعراخ اٌررٟ سر١رُ إٌظرر  رٟ ِعادٌرح أْ ٠ااِسا
اٌدرظاخ اٌع١ٍّح إٌّّٛؼح ِٕٙا  ٟ تعرط اٌردٚي األظٕث١رح)ِٕٚٙا دٌٚرح ظٛرظ١را 
ٚدٌٚح أر١ٕ١ِا(، ؼ١س ذرُ اٌثؽرس  رٟ اٌرصر١ٕفاخ اٌد١ٌٚرح عرٓ اٌعاِعراخ  رٟ ٘ر ٖ 

ّسرر ٛي اٌرردٚي ٚاٌرٛاةررً ِررف سررف١ر ظّٙٛر٠ررح ِصررر اٌعرت١ررح  ررٟ ظٛرظ١ررا )ٚاٌ
ت عررٓ دٌٚررح أر١ٕ١ِررا( ٌٍدراسررح ٚإترردا  اٌرررأٞ، ٚتٕررا ات ع١ٍررٗ ذررُ اٌرٛةررً إٌررٝ  أ٠عررا

 لا ّر١ٓ ٌٍعاِعاخ  ٟ ٘اذ١ٓ اٌدٌٚر١ٓ عٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ:
 ** لا ّح تاٌعاِعاخ  ٟ دٌٚح ظٛرظ١ا:

2- Lvane Javakhishvili Tbilisi State university 
1-Elia State university 
3-Georgian Technical university 
2-Tbilisi State Medical school 
2-International Black Sea university 
 

 ** لا ّح تاٌعاِعاخ  ٟ دٌٚح أر١ٕ١ِا:
2- Yerevan State university 
1- American university Of Armenia 
3- State Medical university Yerevan 
 

، ؼ١رس سر١رُ إٌظرر  رٟ ِعادٌرح 1029/1010ٚأٌه اعرثارات ِٓ اٌعاَ األواد٠ّٟ 
اٌعاِعاخ اٌّ وٛرج  مػ ٌٚٓ ٠رُ إٌظر  ٟ ِعادٌح أٞ برٙادج ذّرٕػ ِرٓ ظاِعراخ 

، أِررا 1029/1010أارررٜ  ررٟ ؼاٌررح لثررٛي اٌطررتب تررد ات ِررٓ اٌعرراَ اٌعرراِعٟ 
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اٌطتب اٌ ٠ٓ سثك لثٌُٛٙ لثً ٘ ا اٌمرار  سٛف ٠رُ إٌظر  ٟ ِعادٌح بٙاداذُٙ 
 .ؼاٌح تؽاٌح

ت  ٚإأ ٠ؤود اٌّعٍس ؼرةٗ اٌىاًِ عٍٝ ِصرٍؽح اٌطرتب إت أٔرٗ  رٟ ؼاٌرح  :سادسا
عرردَ اٌرررزاَ اٌطررتب تعررٛاتػ ٚبرررٚغ اتٌرؽرراق تاٌعاِعرراخ األظٕث١ررح،  ٍررٓ ٠رررُ 
ِعادٌح برٙاداذُٙ اٌؽاةر١ٍٓ ع١ٍٙرا دْٚ ِسر ١ٌٛح عٍرٝ ٚبارج اٌرعٍر١ُ اٌعراٌٟ أٚ 

 اٌّعٍس األعٍٝ ٌٍعاِعاخ.
ت: إٌغا  وً ِا ٠ اٌ. أٌه ِ  ٓ لراراخ ساتمح.ساتعا

 ٘ ا ٚظارٞ إٌظر  ٟ اٌشٙاداخ اٌرٟ ذرد ِٓ تعط اٌدٚي األارٜ.
 

* اعرّاد ِؽعر اظرّاا ١٘ ح ِىرة اٌّعٍس األعٍٝ ٌٍعاِعاخ اٌعٍسرح رلرُ 
 .28/8/1029( ترار٠خ 72)
اٌمرار

( 72اعرّاد ِؽعرر اظرّراا ١٘ رح ِىررة اٌّعٍرس األعٍرٝ ٌٍعاِعراخ اٌعٍسرح رلرُ )
( ٚأٌه عٍرٝ 79إٌٝ رلُ  9اٌّرعّٓ اٌّٛظٛعاخ ِٓ رلُ ) 28/8/1029ترار٠خ 

 إٌؽٛ اٌراٌٟ:
 

ِ ورج تشرْ ِٛا مح ظاِعح اٌما٘رج عٍٝ ِشرٚا اٌت ؽح اٌداا١ٍح ٌى١ٍح ( 9)
 اٌطة اٌث١طرٞ )ِرؼٍح اٌثىاٌٛر٠ٚس( تٕظاَ اٌساعاخ اٌّعرّدج.

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:

ٌى١ٍررح اٌطررة اٌث١طرررٞ ا ظاِعررح اٌمررا٘رج )ِرؼٍررح اٌت ؽررح اٌداا١ٍررح اٌعد٠رردج  -2
 اٌثىاٌٛر٠ٛ ( تٕظاَ اٌساعاخ اٌّعرّدج.

 إةدار اٌمرار اٌٛبارٞ اٌتبَ  ٟ ٘ ا اٌشرْ. -1
 
الرراغ ظاِعح اٌما٘رج تشرْ إٔشا  اّس تراِط ظد٠دج ِر١ّزج تٕظراَ ( 22)

 اٌساعاخ اٌّعرّدج تى١ٍح اٌطة اٌث١طرٞ تاٌعاِعح.
اٌمرار

 ٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:لرر اٌّعٍس ا
إٔشررا  اّرررس ترررراِط ظد٠ررردج ِر١ّررزج تٕظررراَ اٌسررراعاخ اٌّعرّررردج )ِرؼٍرررح  -2

اٌثىاٌٛر٠ٛ ( )تراِط ظد٠دج تّصرٚ اخ( ٚاعرّاد اٌت ؽرح اٌدراسر١ح اٌ اةرح 
 تٙا تى١ٍح اٌطة اٌث١طرٞ ا ظاِعح اٌما٘رج ذؽد ِسّٝ:

 ا غة ٚظراؼح اٌفص١ٍح اٌ ١ٍ١ح.
 م١ح.اٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌؽ٠ٛ١ح اٌرطث١ا 

 ا غة األؼ١ا  اٌّا ١ح.
 ا غة ٚظراؼح اٌؽ١ٛأاخ األ١ٌفح.

 ا ستِح ٚظٛدج األغ ٠ح.
 إةدار اٌمرار اٌٛبارٞ اٌتبَ  ٟ ٘ ا اٌشرْ. -1

 

الرررراغ ظاِعررح اٌمررا٘رج تشرررْ إٔشررا  ترٔرراِط اٌٍغررح اٌصرر١ٕ١ح إلدارج ( 21)
األعّرراي )تٕظرراَ اٌسرراعاخ اٌّعرّرردج( ِرؼٍررح ا١ٌٍسررأس تى١ٍررح ا٢داب 

 عاِعح ٚاٌت ؽح اٌدراس١ح اٌّمررؼح ٌٗ.تاٌ
اٌمرار

لرر اٌّعٍس ذف٠ٛط اٌس١د األسراأ اٌردورٛر/ أِر١ٓ اٌّعٍرس األعٍرٝ ٌٍعاِعراخ 
ترشى١ً ٌعٕح ت١ٕ١ح ٌٍٕظر  ٟ الرراغ ظاِعح اٌما٘رج تشررْ إٔشرا  ترٔراِط اٌٍغرح 
اٌصرر١ٕ١ح إلدارج األعّرراي )تٕظرراَ اٌسرراعاخ اٌّعرّرردج( ِرؼٍررح ا١ٌٍسررأس تى١ٍررح 

 داب تاٌعاِعح ٚاٌت ؽح اٌدراس١ح اٌّمررؼح ٌٗ.ا٢
 
( الرراغ ظاِعح اٌما٘رج اعرّاد إٔشا  تراِط اٌّاظسر١ر إٌّٙرٟ اٌرا١ٌرح 23)

 تى١ٍح اتلرصاد ٚاٌعٍَٛ اٌس١اس١ح تاٌعاِعح:
ترٔاِط اٌّاظسرر١ر إٌّٙرٟ  رٟ الرصراد٠اخ اٌصرؽح تاٌرعراْٚ إٔشا   -

 ح اٌطة تاٌعاِعح.ت١ٓ و١ٍح اتلرصاد ٚاٌعٍَٛ اٌس١اس١ح ٚو١ٍ
إٔشا  ترٔاِط ِاظسرر١ر ِٕٙرٟ  رٟ ر٠رادج األعّراي تاٌرعراْٚ ِرف ورً  -

ِررٓ ٚبارج اٌر طرر١ػ ٚاٌّراتعررح ٚاإلةررتغ اإلدارٞ ٚظاِعررح وّثر٠رردض 
 تاٌٍّّىح اٌّرؽدج.

إٔشررررا  ترٔرررراِط اٌّاظسررررر١ر إٌّٙررررٟ  ررررٟ اٌدراسرررراخ اٌس١اسرررر١ح  -
أواد١ّ٠رح ٔاةرر اإلسرراذ١ع١ح تر١ٓ و١ٍرح اتلرصراد ٚاٌعٍرَٛ اٌس١اسر١ح ٚ

 اٌعسىر٠ح اٌع١ٍا.
إٔشررا  ترٔرراِط اٌّاظسررر١ر إٌّٙررٟ  ررٟ إٌررٛا ٚاٌر١ّٕررح تٕررا ات عٍررٝ  -

اذفررراق اٌرعررراْٚ تررر١ٓ ١٘ رررح األِرررُ اٌّرؽررردج ٚو١ٍرررح اتلرصررراد ٚاٌعٍرررَٛ 
 اٌس١اس١ح.

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:

لرصرراد ٚاٌعٍررَٛ اعرّرراد إٔشررا  تررراِط اٌّاظسررر١ر إٌّٙررٟ اٌرا١ٌررح تى١ٍررح ات -2
 ا ظاِعح اٌما٘رج: اٌس١اس١ح

ترٔررراِط اٌّاظسرررر١ر إٌّٙرررٟ  رررٟ الرصررراد٠اخ اٌصرررؽح تاٌرعررراْٚ تررر١ٓ و١ٍرررح  -
 اتلرصاد ٚاٌعٍَٛ اٌس١اس١ح ٚو١ٍح اٌطة تاٌعاِعح.

ترٔراِط اٌّاظسرر١ر إٌّٙررٟ  رٟ اٌدراسراخ اٌس١اسرر١ح اإلسررراذ١ع١ح تر١ٓ و١ٍررح  -
 ٔاةر اٌعسىر٠ح اٌع١ٍا.اتلرصاد ٚاٌعٍَٛ اٌس١اس١ح ٚأواد١ّ٠ح 

 إةدار اٌمرار اٌٛبارٞ اٌتبَ  ٟ ٘ ا اٌشرْ. -1
إؼاٌررح الرررراغ ظاِعررح اٌمررا٘رج اعرّرراد إٔشررا  )ترٔرراِط ِاظسررر١ر ِٕٙررٟ  ررٟ  -3

ر٠رررادج األعّررراي تاٌرعررراْٚ ِرررف ورررً ِرررٓ ٚبارج اٌر طررر١ػ ٚاٌّراتعرررح ٚاإلةرررتغ 
ر إٌّٙرٟ  رٟ اإلدارٞ ٚظاِعرح وّثر٠ردض تاٌٍّّىرح اٌّرؽردج ا ترٔراِط اٌّاظسرر١

إٌررٛا ٚاٌر١ّٕررح تٕررا ات عٍررٝ اذفرراق اٌرعرراْٚ ترر١ٓ ١٘ ررح األِررُ اٌّرؽرردج ٚو١ٍررح 
اتلرصرراد ٚاٌعٍررَٛ اٌس١اسرر١ح(. إٌررٝ ٌعٕررح اٌعتلرراخ اٌصما ١ررح ترراٌّعٍس األعٍررٝ 

 ٌٍعاِعاخ.
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اٌطتب اٌ ٠ٓ سثك لثٌُٛٙ لثً ٘ ا اٌمرار  سٛف ٠رُ إٌظر  ٟ ِعادٌح بٙاداذُٙ 
 .ؼاٌح تؽاٌح

ت  ٚإأ ٠ؤود اٌّعٍس ؼرةٗ اٌىاًِ عٍٝ ِصرٍؽح اٌطرتب إت أٔرٗ  رٟ ؼاٌرح  :سادسا
عرردَ اٌرررزاَ اٌطررتب تعررٛاتػ ٚبرررٚغ اتٌرؽرراق تاٌعاِعرراخ األظٕث١ررح،  ٍررٓ ٠رررُ 
ِعادٌح برٙاداذُٙ اٌؽاةر١ٍٓ ع١ٍٙرا دْٚ ِسر ١ٌٛح عٍرٝ ٚبارج اٌرعٍر١ُ اٌعراٌٟ أٚ 

 اٌّعٍس األعٍٝ ٌٍعاِعاخ.
ت: إٌغا  وً ِا ٠ اٌ. أٌه ِ  ٓ لراراخ ساتمح.ساتعا

 ٘ ا ٚظارٞ إٌظر  ٟ اٌشٙاداخ اٌرٟ ذرد ِٓ تعط اٌدٚي األارٜ.
 

* اعرّاد ِؽعر اظرّاا ١٘ ح ِىرة اٌّعٍس األعٍٝ ٌٍعاِعاخ اٌعٍسرح رلرُ 
 .28/8/1029( ترار٠خ 72)
اٌمرار

( 72اعرّاد ِؽعرر اظرّراا ١٘ رح ِىررة اٌّعٍرس األعٍرٝ ٌٍعاِعراخ اٌعٍسرح رلرُ )
( ٚأٌه عٍرٝ 79إٌٝ رلُ  9اٌّرعّٓ اٌّٛظٛعاخ ِٓ رلُ ) 28/8/1029ترار٠خ 

 إٌؽٛ اٌراٌٟ:
 

ِ ورج تشرْ ِٛا مح ظاِعح اٌما٘رج عٍٝ ِشرٚا اٌت ؽح اٌداا١ٍح ٌى١ٍح ( 9)
 اٌطة اٌث١طرٞ )ِرؼٍح اٌثىاٌٛر٠ٚس( تٕظاَ اٌساعاخ اٌّعرّدج.

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:

ٌى١ٍررح اٌطررة اٌث١طرررٞ ا ظاِعررح اٌمررا٘رج )ِرؼٍررح اٌت ؽررح اٌداا١ٍررح اٌعد٠رردج  -2
 اٌثىاٌٛر٠ٛ ( تٕظاَ اٌساعاخ اٌّعرّدج.

 إةدار اٌمرار اٌٛبارٞ اٌتبَ  ٟ ٘ ا اٌشرْ. -1
 
الرراغ ظاِعح اٌما٘رج تشرْ إٔشا  اّس تراِط ظد٠دج ِر١ّزج تٕظراَ ( 22)

 اٌساعاخ اٌّعرّدج تى١ٍح اٌطة اٌث١طرٞ تاٌعاِعح.
اٌمرار

 ٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:لرر اٌّعٍس ا
إٔشررا  اّرررس ترررراِط ظد٠ررردج ِر١ّررزج تٕظررراَ اٌسررراعاخ اٌّعرّررردج )ِرؼٍرررح  -2

اٌثىاٌٛر٠ٛ ( )تراِط ظد٠دج تّصرٚ اخ( ٚاعرّاد اٌت ؽرح اٌدراسر١ح اٌ اةرح 
 تٙا تى١ٍح اٌطة اٌث١طرٞ ا ظاِعح اٌما٘رج ذؽد ِسّٝ:

 ا غة ٚظراؼح اٌفص١ٍح اٌ ١ٍ١ح.
 م١ح.اٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌؽ٠ٛ١ح اٌرطث١ا 

 ا غة األؼ١ا  اٌّا ١ح.
 ا غة ٚظراؼح اٌؽ١ٛأاخ األ١ٌفح.

 ا ستِح ٚظٛدج األغ ٠ح.
 إةدار اٌمرار اٌٛبارٞ اٌتبَ  ٟ ٘ ا اٌشرْ. -1

 

الرررراغ ظاِعررح اٌمررا٘رج تشرررْ إٔشررا  ترٔرراِط اٌٍغررح اٌصرر١ٕ١ح إلدارج ( 21)
األعّرراي )تٕظرراَ اٌسرراعاخ اٌّعرّرردج( ِرؼٍررح ا١ٌٍسررأس تى١ٍررح ا٢داب 

 عاِعح ٚاٌت ؽح اٌدراس١ح اٌّمررؼح ٌٗ.تاٌ
اٌمرار

لرر اٌّعٍس ذف٠ٛط اٌس١د األسراأ اٌردورٛر/ أِر١ٓ اٌّعٍرس األعٍرٝ ٌٍعاِعراخ 
ترشى١ً ٌعٕح ت١ٕ١ح ٌٍٕظر  ٟ الرراغ ظاِعح اٌما٘رج تشررْ إٔشرا  ترٔراِط اٌٍغرح 
اٌصرر١ٕ١ح إلدارج األعّرراي )تٕظرراَ اٌسرراعاخ اٌّعرّرردج( ِرؼٍررح ا١ٌٍسررأس تى١ٍررح 

 داب تاٌعاِعح ٚاٌت ؽح اٌدراس١ح اٌّمررؼح ٌٗ.ا٢
 
( الرراغ ظاِعح اٌما٘رج اعرّاد إٔشا  تراِط اٌّاظسر١ر إٌّٙرٟ اٌرا١ٌرح 23)

 تى١ٍح اتلرصاد ٚاٌعٍَٛ اٌس١اس١ح تاٌعاِعح:
ترٔاِط اٌّاظسرر١ر إٌّٙرٟ  رٟ الرصراد٠اخ اٌصرؽح تاٌرعراْٚ إٔشا   -

 ح اٌطة تاٌعاِعح.ت١ٓ و١ٍح اتلرصاد ٚاٌعٍَٛ اٌس١اس١ح ٚو١ٍ
إٔشا  ترٔاِط ِاظسرر١ر ِٕٙرٟ  رٟ ر٠رادج األعّراي تاٌرعراْٚ ِرف ورً  -

ِررٓ ٚبارج اٌر طرر١ػ ٚاٌّراتعررح ٚاإلةررتغ اإلدارٞ ٚظاِعررح وّثر٠رردض 
 تاٌٍّّىح اٌّرؽدج.

إٔشررررا  ترٔرررراِط اٌّاظسررررر١ر إٌّٙررررٟ  ررررٟ اٌدراسرررراخ اٌس١اسرررر١ح  -
أواد١ّ٠رح ٔاةرر اإلسرراذ١ع١ح تر١ٓ و١ٍرح اتلرصراد ٚاٌعٍرَٛ اٌس١اسر١ح ٚ

 اٌعسىر٠ح اٌع١ٍا.
إٔشررا  ترٔرراِط اٌّاظسررر١ر إٌّٙررٟ  ررٟ إٌررٛا ٚاٌر١ّٕررح تٕررا ات عٍررٝ  -

اذفررراق اٌرعررراْٚ تررر١ٓ ١٘ رررح األِرررُ اٌّرؽررردج ٚو١ٍرررح اتلرصررراد ٚاٌعٍرررَٛ 
 اٌس١اس١ح.

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:

لرصرراد ٚاٌعٍررَٛ اعرّرراد إٔشررا  تررراِط اٌّاظسررر١ر إٌّٙررٟ اٌرا١ٌررح تى١ٍررح ات -2
 ا ظاِعح اٌما٘رج: اٌس١اس١ح

ترٔررراِط اٌّاظسرررر١ر إٌّٙرررٟ  رررٟ الرصررراد٠اخ اٌصرررؽح تاٌرعررراْٚ تررر١ٓ و١ٍرررح  -
 اتلرصاد ٚاٌعٍَٛ اٌس١اس١ح ٚو١ٍح اٌطة تاٌعاِعح.

ترٔراِط اٌّاظسرر١ر إٌّٙررٟ  رٟ اٌدراسراخ اٌس١اسرر١ح اإلسررراذ١ع١ح تر١ٓ و١ٍررح  -
 ٔاةر اٌعسىر٠ح اٌع١ٍا.اتلرصاد ٚاٌعٍَٛ اٌس١اس١ح ٚأواد١ّ٠ح 

 إةدار اٌمرار اٌٛبارٞ اٌتبَ  ٟ ٘ ا اٌشرْ. -1
إؼاٌررح الرررراغ ظاِعررح اٌمررا٘رج اعرّرراد إٔشررا  )ترٔرراِط ِاظسررر١ر ِٕٙررٟ  ررٟ  -3

ر٠رررادج األعّررراي تاٌرعررراْٚ ِرررف ورررً ِرررٓ ٚبارج اٌر طررر١ػ ٚاٌّراتعرررح ٚاإلةرررتغ 
ر إٌّٙرٟ  رٟ اإلدارٞ ٚظاِعرح وّثر٠ردض تاٌٍّّىرح اٌّرؽردج ا ترٔراِط اٌّاظسرر١

إٌررٛا ٚاٌر١ّٕررح تٕررا ات عٍررٝ اذفرراق اٌرعرراْٚ ترر١ٓ ١٘ ررح األِررُ اٌّرؽرردج ٚو١ٍررح 
اتلرصرراد ٚاٌعٍررَٛ اٌس١اسرر١ح(. إٌررٝ ٌعٕررح اٌعتلرراخ اٌصما ١ررح ترراٌّعٍس األعٍررٝ 

 ٌٍعاِعاخ.
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الررررررررراغ ظاِعرررررررح اٌمرررررررا٘رج تشررررررررْ ذعرررررررد٠ً ٔصرررررررٛ  اٌّرررررررٛاد  (22)
اَ اٌسراعاخ ( تت ؽح اٌدراساخ اٌع١ٍرا تٕظر99،92،22،39،17،11)

اٌّعرّدج ٌثراِط اٌدتٍِٛاخ ٚاٌّاظسرر١ر ٚاٌردورٛراٖ تى١ٍرح دار اٌعٍرَٛ 
 تاٌعاِعح.

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:

( تت ؽرررح اٌدراسررراخ 99،92،22،39،17،11ذعرررد٠ً ٔصرررٛ  اٌّرررٛاد ) -2
 اٌع١ٍا تٕظاَ اٌساعاخ اٌّعرّدج ٌثراِط اٌدتٍِٛاخ ٚاٌّاظسر١ر ٚاٌدورٛراٖ تى١ٍح

 دار اٌعٍَٛ ا ظاِعح اٌما٘رج، ٚأٌه عٍٝ إٌؽٛ اٌّث١ٓ تىراب اٌعاِعح.
 إةدار اٌمرار اٌٛبارٞ اٌتبَ  ٟ ٘ ا اٌشرْ. -1

 
الرراغ ظاِعح اٌما٘رج تشرْ إٔشا  ِرورز ذ١ّٕرح لردراخ اٌطرتب تى١ٍرح ( 22)

اٌرّر٠ط )ٚؼدج أاخ غاتف اا ( تاٌعاِعرح ٚاعرّراد ت ؽررٗ اٌّا١ٌرح 
 ٚاإلدار٠ح.

اٌمرار
لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ إٔشا  ِروز ذ١ّٕح لردراخ اٌطرتب تى١ٍرح اٌرّرر٠ط 

 )ٚؼدج أاخ غاتف اا ( تاٌعاِعح ٚاعرّاد ت ؽرٗ اٌّا١ٌح ٚاإلدار٠ح.
 
إٌظر  ٟ وراب اٌس١دج أ.د/ ر ١س ٌعٕح لطاا اٌرّر٠ط تشررْ إةردار ( 92)

 ٍرّر٠ط.ت ؽح ظد٠دج ِعدٌح ٌت ؽح اٌداا١ٍح اٌّٛؼدج ٌٍّعا٘د اٌف١ٕح ٌ
اٌمرار

 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:
إةدار اٌت ؽح اٌداا١ٍح اٌّٛؼردج ٌٍّعا٘رد اٌف١ٕرح ٌٍرّرر٠ط اٌّصرّّح عٍرٝ  -2

ِعا١٠ر اٌىفا٠اخ  ٟ ةٛرذٙا إٌٙا ١رح عٍرٝ أْ ذطثرك عٍرٝ اٌطرتب اٌّسررعد٠ٓ 
 .1029/1010 مػ اعرثارات ِٓ اٌعاَ اٌعاِعٟ 

  ٟ ٘ ا اٌشرْ.إةدار اٌمرار اٌٛبارٞ اٌتبَ  -1
 
رأٞ ٌعٕررح لطرراا غررة األسررٕاْ تشرررْ اٌّعررا١٠ر األواد١ّ٠ررح اٌّرظع١ررح ( 79)

NARS .اٌ اةح تمطاا غة األسٕاْ تاٌعاِعاخ اٌّصر٠ح 
اٌمرار

عٍرٝ  NARSلرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ذع١ُّ اٌّعا١٠ر األواد١ّ٠رح اٌّرظع١رح 
اةررح ٚاٌرررٟ ظ١ّررف و١ٍرراخ غررة األسررٕاْ تاٌعاِعرراخ اٌّصررر٠ح اٌؽى١ِٛررح ٚاٌ 

ذعّٕد ظرٚرج ذدر٠ة اٌطتب  رٟ ِرٛاد اٌثاغٕرح ٚاٌعراؼرح ٚظررٚرج اٌرعالرد 
 ِف ِسرشفٝ ِعرّد ٌٙ ا اٌغرض.

 
 

( تررررار٠خ 237* اعرّررراد ِؽعرررر ٌعٕرررح اٌعتلررراخ اٌصما ١رررح اٌعٍسرررح رلرررُ )
29/9/1029. 

اٌمرار
 29/9/1029( تررار٠خ 237اٌعٍسرح رلرُ )ٌعٕرح اٌعتلراخ اٌصما ١رح اعرّاد ِؽعر 

 ( ٚأٌه عٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ:82إٌٝ رلُ  77ّرعّٓ اٌّٛظٛعاخ ِٓ رلُ )اٌ
 
ِ ورج ذفاُ٘ ت١ٓ ظاِعح اٌما٘رج "و١ٍح اتلرصاد ٚاٌعٍَٛ اٌس١اسر١ح"، ( 79)

 ِٚعٙد دراساخ اٌر١ّٕح تعاِعح ساسىس ترا٠رْٛ )اٌٍّّىح اٌّرؽدج(.
اٌمرار

١رح اتلرصراد لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِر ورج ذفراُ٘ تر١ٓ ظاِعرح اٌمرا٘رج "وٍ
ٚاٌعٍرررَٛ اٌس١اسررر١ح"، ِٚعٙرررد دراسررراخ اٌر١ّٕرررح تعاِعرررح ساسرررىس ترا٠ررررْٛ 

 تاٌٍّّىح اٌّرؽدج.
 
اعرّاد ِؽاظر اظرّاا اٌٍعٕرح اٌع١ٍرا ٌٍرٕسر١ك ٌّراتعرح أعّراي ذٕسر١ك  (82)

اٌمثرررررٛي تاٌعاِعررررراخ اٌّصرررررر٠ح اٌؽى١ِٛرررررح  رررررٟ اٌعررررراَ اٌعررررراِعٟ 
، 2/8/1029، 17/7/1029تررررررررار٠خ ٚإٌّعمررررررردج  1029/1010

12/8/1029. 
اٌمرار

اعرّررررراد ِؽاظرررررر اظرّاعررررراخ اٌٍعٕرررررح اٌع١ٍرررررا ٌٍرٕسررررر١ك إٌّعمررررردج تررررررار٠خ 
)اٌّرعّٓ اٌّٛظٛعاخ ِٓ رلُ  12/8/1029، 2/8/1029، 17/7/1029
 ( ٚأٌه عٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ:92إٌٝ رلُ  82

 
إٌظر  ٟ ذؽد٠د األعداد اٌّمرر لثٌٛٙا تاٌعاِعاخ اٌؽى١ِٛرح اٌّصرر٠ح ( 89)

 عاِعٟ. ٟ اٌعاَ اٌ
اٌمرار

اٌّعٍررس اٌّٛا مررح عٍررٝ أعررداد اٌطررتب اٌؽاةرر١ٍٓ عٍررٝ اٌشررٙادج اٌصا٠ٛٔررح لرررر 
ٚاٌّمرررر لثررٌُٛٙ  1029اٌعاِررح اٌّصررر٠ح تشررعث١رٙا )اٌعٍّررٟ ٚاألدتررٟ( عرراَ 

وطتب )أرظاَ ا أرساب ِٛظٗ( تى١ٍاخ ِٚعا٘د اٌعاِعراخ اٌؽى١ِٛرح اٌّصرر٠ح 
ٕسر١ك اٌمثرٛي تاٌعاِعراخ عٓ غر٠رك ِىررة ذ 1029/1010 ٟ اٌعاَ اٌعاِعٟ 

ت ٌعرداٚي األعرداد اٌّر مرح، ِرف ِراعراج أْ ذؽردد األعرداد اٌّمررر  ٚاٌّعا٘د ٚ مرا
لثٌٛٙرا تى١ٍراخ )اتلرصراد ٚاٌعٍرَٛ اٌس١اسر١ح ا اإلعرتَ ا األٌسرٓ( عٍرٝ أسرا  
ذؽد٠ررد عرردد ِسرررمً ٌىررً بررعثح عٍررٝ ؼرردٖ ِررٓ بررعة اٌصا٠ٛٔررح اٌعاِررح اٌّصررر٠ح 

 ظح ا أدتٟ(.اٌصتز )عٍّٟ عٍَٛ ا عٍّٟ ر٠ا
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الررررررررراغ ظاِعرررررررح اٌمرررررررا٘رج تشررررررررْ ذعرررررررد٠ً ٔصرررررررٛ  اٌّرررررررٛاد  (22)
اَ اٌسراعاخ ( تت ؽح اٌدراساخ اٌع١ٍرا تٕظر99،92،22،39،17،11)

اٌّعرّدج ٌثراِط اٌدتٍِٛاخ ٚاٌّاظسرر١ر ٚاٌردورٛراٖ تى١ٍرح دار اٌعٍرَٛ 
 تاٌعاِعح.

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:

( تت ؽرررح اٌدراسررراخ 99،92،22،39،17،11ذعرررد٠ً ٔصرررٛ  اٌّرررٛاد ) -2
 اٌع١ٍا تٕظاَ اٌساعاخ اٌّعرّدج ٌثراِط اٌدتٍِٛاخ ٚاٌّاظسر١ر ٚاٌدورٛراٖ تى١ٍح

 دار اٌعٍَٛ ا ظاِعح اٌما٘رج، ٚأٌه عٍٝ إٌؽٛ اٌّث١ٓ تىراب اٌعاِعح.
 إةدار اٌمرار اٌٛبارٞ اٌتبَ  ٟ ٘ ا اٌشرْ. -1

 
الرراغ ظاِعح اٌما٘رج تشرْ إٔشا  ِرورز ذ١ّٕرح لردراخ اٌطرتب تى١ٍرح ( 22)

اٌرّر٠ط )ٚؼدج أاخ غاتف اا ( تاٌعاِعرح ٚاعرّراد ت ؽررٗ اٌّا١ٌرح 
 ٚاإلدار٠ح.

اٌمرار
لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ إٔشا  ِروز ذ١ّٕح لردراخ اٌطرتب تى١ٍرح اٌرّرر٠ط 

 )ٚؼدج أاخ غاتف اا ( تاٌعاِعح ٚاعرّاد ت ؽرٗ اٌّا١ٌح ٚاإلدار٠ح.
 
إٌظر  ٟ وراب اٌس١دج أ.د/ ر ١س ٌعٕح لطاا اٌرّر٠ط تشررْ إةردار ( 92)

 ٍرّر٠ط.ت ؽح ظد٠دج ِعدٌح ٌت ؽح اٌداا١ٍح اٌّٛؼدج ٌٍّعا٘د اٌف١ٕح ٌ
اٌمرار

 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:
إةدار اٌت ؽح اٌداا١ٍح اٌّٛؼردج ٌٍّعا٘رد اٌف١ٕرح ٌٍرّرر٠ط اٌّصرّّح عٍرٝ  -2

ِعا١٠ر اٌىفا٠اخ  ٟ ةٛرذٙا إٌٙا ١رح عٍرٝ أْ ذطثرك عٍرٝ اٌطرتب اٌّسررعد٠ٓ 
 .1029/1010 مػ اعرثارات ِٓ اٌعاَ اٌعاِعٟ 

  ٟ ٘ ا اٌشرْ.إةدار اٌمرار اٌٛبارٞ اٌتبَ  -1
 
رأٞ ٌعٕررح لطرراا غررة األسررٕاْ تشرررْ اٌّعررا١٠ر األواد١ّ٠ررح اٌّرظع١ررح ( 79)

NARS .اٌ اةح تمطاا غة األسٕاْ تاٌعاِعاخ اٌّصر٠ح 
اٌمرار

عٍرٝ  NARSلرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ذع١ُّ اٌّعا١٠ر األواد١ّ٠رح اٌّرظع١رح 
اةررح ٚاٌرررٟ ظ١ّررف و١ٍرراخ غررة األسررٕاْ تاٌعاِعرراخ اٌّصررر٠ح اٌؽى١ِٛررح ٚاٌ 

ذعّٕد ظرٚرج ذدر٠ة اٌطتب  رٟ ِرٛاد اٌثاغٕرح ٚاٌعراؼرح ٚظررٚرج اٌرعالرد 
 ِف ِسرشفٝ ِعرّد ٌٙ ا اٌغرض.

 
 

( تررررار٠خ 237* اعرّررراد ِؽعرررر ٌعٕرررح اٌعتلررراخ اٌصما ١رررح اٌعٍسرررح رلرررُ )
29/9/1029. 

اٌمرار
 29/9/1029( تررار٠خ 237اٌعٍسرح رلرُ )ٌعٕرح اٌعتلراخ اٌصما ١رح اعرّاد ِؽعر 

 ( ٚأٌه عٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ:82إٌٝ رلُ  77ّرعّٓ اٌّٛظٛعاخ ِٓ رلُ )اٌ
 
ِ ورج ذفاُ٘ ت١ٓ ظاِعح اٌما٘رج "و١ٍح اتلرصاد ٚاٌعٍَٛ اٌس١اسر١ح"، ( 79)

 ِٚعٙد دراساخ اٌر١ّٕح تعاِعح ساسىس ترا٠رْٛ )اٌٍّّىح اٌّرؽدج(.
اٌمرار

١رح اتلرصراد لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِر ورج ذفراُ٘ تر١ٓ ظاِعرح اٌمرا٘رج "وٍ
ٚاٌعٍرررَٛ اٌس١اسررر١ح"، ِٚعٙرررد دراسررراخ اٌر١ّٕرررح تعاِعرررح ساسرررىس ترا٠ررررْٛ 

 تاٌٍّّىح اٌّرؽدج.
 
اعرّاد ِؽاظر اظرّاا اٌٍعٕرح اٌع١ٍرا ٌٍرٕسر١ك ٌّراتعرح أعّراي ذٕسر١ك  (82)

اٌمثرررررٛي تاٌعاِعررررراخ اٌّصرررررر٠ح اٌؽى١ِٛرررررح  رررررٟ اٌعررررراَ اٌعررررراِعٟ 
، 2/8/1029، 17/7/1029تررررررررار٠خ ٚإٌّعمررررررردج  1029/1010

12/8/1029. 
اٌمرار

اعرّررررراد ِؽاظرررررر اظرّاعررررراخ اٌٍعٕرررررح اٌع١ٍرررررا ٌٍرٕسررررر١ك إٌّعمررررردج تررررررار٠خ 
)اٌّرعّٓ اٌّٛظٛعاخ ِٓ رلُ  12/8/1029، 2/8/1029، 17/7/1029
 ( ٚأٌه عٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ:92إٌٝ رلُ  82

 
إٌظر  ٟ ذؽد٠د األعداد اٌّمرر لثٌٛٙا تاٌعاِعاخ اٌؽى١ِٛرح اٌّصرر٠ح ( 89)

 عاِعٟ. ٟ اٌعاَ اٌ
اٌمرار

اٌّعٍررس اٌّٛا مررح عٍررٝ أعررداد اٌطررتب اٌؽاةرر١ٍٓ عٍررٝ اٌشررٙادج اٌصا٠ٛٔررح لرررر 
ٚاٌّمرررر لثررٌُٛٙ  1029اٌعاِررح اٌّصررر٠ح تشررعث١رٙا )اٌعٍّررٟ ٚاألدتررٟ( عرراَ 

وطتب )أرظاَ ا أرساب ِٛظٗ( تى١ٍاخ ِٚعا٘د اٌعاِعراخ اٌؽى١ِٛرح اٌّصرر٠ح 
ٕسر١ك اٌمثرٛي تاٌعاِعراخ عٓ غر٠رك ِىررة ذ 1029/1010 ٟ اٌعاَ اٌعاِعٟ 

ت ٌعرداٚي األعرداد اٌّر مرح، ِرف ِراعراج أْ ذؽردد األعرداد اٌّمررر  ٚاٌّعا٘د ٚ مرا
لثٌٛٙرا تى١ٍراخ )اتلرصراد ٚاٌعٍرَٛ اٌس١اسر١ح ا اإلعرتَ ا األٌسرٓ( عٍرٝ أسرا  
ذؽد٠ررد عرردد ِسرررمً ٌىررً بررعثح عٍررٝ ؼرردٖ ِررٓ بررعة اٌصا٠ٛٔررح اٌعاِررح اٌّصررر٠ح 

 ظح ا أدتٟ(.اٌصتز )عٍّٟ عٍَٛ ا عٍّٟ ر٠ا
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إٌظرررر  رررٟ ٔر١عرررح ذربررر١ػ اٌّرؼٍرررح األٌٚرررٝ ٌطرررتب اٌصا٠ٛٔرررح اٌعاِرررح ( 87)
اٌرر ٠ٓ ذررُ ذربرر١ؽُٙ ٌى١ٍرراخ ِٚعا٘ررد اٌعاِعرراخ  1029اٌّصررر٠ح عرراَ 

عررررٓ غر٠ررررك اٌرٕسرررر١ك  1029/1010اٌؽى١ِٛررررح ٌٍعرررراَ اٌعرررراِعٟ 
 اإلٌىررٟٚٔ.

اٌمرار
ب اٌصا٠ٛٔررح لرررر اٌّعٍررس اٌّٛا مررح عٍررٝ ٔر١عررح ذربرر١ػ اٌّرؼٍررح األٌٚررٝ ٌطررت

اٌرر ٠ٓ ذررُ ذربرر١ؽُٙ ٌى١ٍرراخ ِٚعا٘ررد اٌعاِعرراخ  1029اٌعاِررح اٌّصررر٠ح عرراَ 
 عٓ غر٠ك اٌرٕس١ك اإلٌىررٟٚٔ. 1029/1010اٌؽى١ِٛح ٌٍعاَ اٌعاِعٟ 

 
ِٕالشررح وررراب اٌسرر١دج اٌرردورٛرج/ سررت ٗ أؼّررد ظرر٠ٍٟٛ ا ِررد٠ر ٚؼرردج  (88)

برررٙادج ا١ٌٕرررً اٌد١ٌٚرررح )ةرررٕدٚق ذطررر٠ٛر اٌرعٍررر١ُ( ٚاٌّرعرررّٓ تعرررط 
 اٌصا٠ٛٔح اٌد١ٌٚح.اٌطٍثاخ اٌ اةح تشٙادج ا١ًٌٕ 

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:

أٚتت: تإٌسررثح ٌتسرفسررار عررٓ ِرردٜ ذطث١ررك اؼرسرراب إٌسررثح اٌّرٔررح ٌٍطررتب 
 اٌؽاة١ٍٓ عٍٝ بٙادج ا١ًٌٕ اٌصا٠ٛٔح اٌد١ٌٚح تّىرة اٌرٕس١ك:

د تاٌررو١د عٍٝ ذطث١رك لررار اٌىراتح ٌّىرة ذٕس١ك اٌمثٛي تاٌعاِعاخ ٚاٌّعا٠٘رُ 
)ٚاٌصرادر ترٗ اٌمررار  13/2/1029اٌّعٍس األعٍٝ ٌٍعاِعاخ تعٍسرٗ ترار٠خ 

( اٌّرعرّٓ غر٠مرح اؼرسراب إٌسرثح 1/9/1029تررار٠خ  2871اٌٛبارٞ رلُ 
اٌّرٔررح ٌٍطررتب اٌؽاةرر١ٍٓ عٍررٝ بررٙادج ا١ٌٕررً اٌصا٠ٛٔررح اٌد١ٌٚررح ٌىررً ِعّٛعررح 

ى١ٍراخ إٌٙدسرر١ح ا ِعّٛعرح اٌى١ٍرراخ )ِعّٛعرح اٌى١ٍراخ اٌع١ٍّررح ا ِعّٛعرح اٌ
 اٌشاٍِح "اٌع١ٍّح + إٌٙدس١ح" ا ِعّٛعح اٌى١ٍاخ األدت١ح(.

ت: تإٌسررثح ٌسسرفسررار عررٓ ذعرررر اٌؽاةرر١ٍٓ عٍررٝ بررٙادج ا١ٌٕررً اٌصا٠ٛٔررح  شا١ٔررا
 اٌعاِعاخ اٌ اةح ٚاأل١ٍ٘ح تٙ ٖ اٌشٙادج:اٌد١ٌٚح ِٓ عدَ اعرراف 

عاِعرراخ اٌ اةررح ٚاأل١ٍ٘ررح تمرررار ٠رررُ اٌىراتررح إٌررٝ اٌسرر١د أ.د/ أِرر١ٓ ِعٍررس اٌ
اٌّعٍس األعٍرٝ ٌٍعاِعراخ اٌصرادر تشررْ لٛاعرد ٚٔظراَ لثرٛي اٌؽاةر١ٍٓ عٍرٝ 

 بٙادج ا١ًٌٕ اٌصا٠ٛٔح اٌد١ٌٚح تاٌعاِعاخ اٌؽى١ِٛح اٌّصر٠ح.
ت: تإٌسررثح ٌتسرفسررار عررٓ ذعرررر اٌؽاةرر١ٍٓ عٍررٝ بررٙادج ا١ٌٕررً اٌصا٠ٛٔررح  شاٌصررا

ل١ٍّرٟ ٌشرٙادج ا١ٌٕرً اٌصا٠ٛٔرح اٌد١ٌٚرح اٌد١ٌٚح ِرٓ ٔظراَ اٌرٛب٠رف اٌعغرا رٟ ٚاإل
 تاٌعاِعاخ اٌّصر٠ح:

٠رررُ اٌىراتررح إٌررٝ ِىرررة ذٕسرر١ك اٌمثررٛي تاٌعاِعرراخ ٚاٌّعا٘ررد ترررْ ٠رررُ ذربرر١ػ 
اٌطرررتب اٌؽاةررر١ٍٓ عٍرررٝ برررٙادج ا١ٌٕرررً اٌصا٠ٛٔرررح اٌد١ٌٚرررح ٌٍمثرررٛي تاٌعاِعررراخ 
ت ٌمٛاعررد اٌرٛب٠ررف اٌعغرا ررٟ ٚاإلل١ٍّررٟ عٍررٝ أسررا   اٌؽى١ِٛررح اٌّصررر٠ح ٚ مررا

ٛاْ اٌسررىٓ اٌّرردْٚ تاسرررّارج اٌث١أرراخ األ١ٌٚررح اٌّمدِررح ِررٓ اٌطاٌررة عٍررٝ عٕرر
٘رر ٖ اٌّرردار  أاخ غث١عررح ااةررح ترٔرراِط اٌرٕسرر١ك اإلٌىررٚٔررٟ ٚأٌرره تاعرثررار 

ٚغ١رررر ِررررٛا رج  رررٟ ظ١ّرررف اإلداراخ اٌرع١ّ١ٍرررح تّؽا ظررراخ ظّٙٛر٠رررح ِصرررر 
 اٌعرت١ح.

 

٠رررح اٌعاِرررح إٌظرررر  رررٟ ٔر١عرررح ذربررر١ػ اٌّرؼٍرررح اٌصا١ٔرررح ٌطرررتب اٌصأٛ( 89)
اٌرر ٠ٓ ذررُ ذربرر١ؽُٙ ٌى١ٍرراخ ِٚعا٘ررد اٌعاِعرراخ  1029اٌّصررر٠ح عرراَ 

عررررٓ  غر٠ررررك  1029/1010اٌؽى١ِٛررررح اٌّصررررر٠ح ٌٍعرررراَ اٌعرررراِعٟ 
 اٌرٕس١ك اإلٌىررٟٚٔ.

اٌمرار
لرررر اٌّعٍررس اٌّٛا مررح عٍررٝ ٔر١عررح ذربرر١ػ اٌّرؼٍررح اٌصا١ٔررح ٌطررتب اٌصا٠ٛٔررح 

اخ ِٚعا٘ررد اٌعاِعرراخ اٌرر ٠ٓ ذررُ ذربرر١ؽُٙ ٌى١ٍرر 1029اٌعاِررح اٌّصررر٠ح عرراَ 
عرررٓ  غر٠رررك اٌرٕسررر١ك  1029/1010اٌؽى١ِٛرررح اٌّصرررر٠ح ٌٍعررراَ اٌعررراِعٟ 

 اإلٌىررٟٚٔ.
إٌٙدسر١ح اٌ اةرح عرٓ ِف ِراعاج أت ٠مً اٌؽد األدٔٝ ٌٍمثرٛي تاٌّعا٘رد اٌعا١ٌرح 

 % أسٛج تاٌؽد األدٔٝ ٌٍمثٛي تى١ٍاخ إٌٙدسح تاٌعاِعاخ اٌ اةح.80
 
طاا اٌرع١ٍُ ترٛبارج اٌرعٍر١ُ اٌعراٌٟ تشررْ وراب اٌس١د األسراأ/ ر ١س ل (90)

( سٕٛاخ ِٓ ذطث١ك لٛاعد 2،3اسرصٕا  غتب اٌشٙاداخ اٌف١ٕح ٔظاَ )
اٌرٛب٠رررف اإلل١ٍّرررٟ عٕرررد لثرررٌُٛٙ تى١ٍررراخ اٌررت١رررح ٚاٌررت١رررح إٌٛع١رررح 

ٚأٌرره ٌمٍررح  1029/1010أسررا  ظغرا ررٟ ٘رر ا اٌعرراَ ٚلثررٌُٛٙ عٍررٝ 
ٌفٕٟ ٚذمثً ٘ر ٖ اٌف رح ِرٓ أعداد و١ٍاخ اٌررت١ح اٌرٟ تٙا بعة اٌرع١ٍُ ا

 اٌطتب.
اٌمرار

لرر اٌّعٍرس اٌّٛا مرح عٍرٝ ذطث١رك لٛاعرد اٌرٛب٠رف اٌعغرا رٟ تإٌسرثح ٌطرتب 
اٌشٙاداخ اٌف١ٕرح ٔظراَ )اٌرصتز سرٕٛاخ، اٌ ّرس سرٕٛاخ( عٕرد لثرٌُٛٙ تى١ٍراخ 
اٌررت١ررح ٚاٌررت١ررح إٌٛع١ررح تاٌعاِعرراخ اٌّصررر٠ح اعرثررارات ِررٓ اٌعرراَ اٌعرراِعٟ 

1029/1010. 
 
( وراب اٌسر١د األسرراأ/ اٌمرا ُ تعّرً ر ر١س لطراا ِىررة اٌرٛب٠ر ترٛبارج 92)

اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ تشرْ ذعرر اٌدورٛر/ أ٠ّرٓ أ٠رٛب األسرراأ تى١ٍرح اٌعٍرَٛ 
ظاِعررح عرر١ٓ بررّس ِررٓ اٌرٛب٠ررف اٌعغرا ررٟ ٌٍطررتب اٌؽاةرر١ٍٓ عٍررٝ 
اٌصا٠ٛٔح اٌعاِح ِرٓ ِد٠ٕرح اٌعثرٛر ٚغٍثرٗ تئظرا ح ظاِعرح اٌمرا٘رج إٌرٝ 

 ( تإٌسثح ٌّد٠ٕح اٌعثٛر.إٌّطمح )أ
اٌمرار

لرر اٌّعٍس عدَ اٌّٛا مرح عٍرٝ اعرثرار ظاِعرح اٌمرا٘رج ظرّٓ اٌّعّٛعرح )أ( 
 عٕد ذٛب٠ف اٌطتب اٌؽاة١ٍٓ عٍٝ اٌصا٠ٛٔح اٌعاِح ِٓ ِد٠ٕح اٌعثٛر.
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إٌظرررر  رررٟ ٔر١عرررح ذربررر١ػ اٌّرؼٍرررح األٌٚرررٝ ٌطرررتب اٌصا٠ٛٔرررح اٌعاِرررح ( 87)
اٌرر ٠ٓ ذررُ ذربرر١ؽُٙ ٌى١ٍرراخ ِٚعا٘ررد اٌعاِعرراخ  1029اٌّصررر٠ح عرراَ 

عررررٓ غر٠ررررك اٌرٕسرررر١ك  1029/1010اٌؽى١ِٛررررح ٌٍعرررراَ اٌعرررراِعٟ 
 اإلٌىررٟٚٔ.

اٌمرار
ب اٌصا٠ٛٔررح لرررر اٌّعٍررس اٌّٛا مررح عٍررٝ ٔر١عررح ذربرر١ػ اٌّرؼٍررح األٌٚررٝ ٌطررت

اٌرر ٠ٓ ذررُ ذربرر١ؽُٙ ٌى١ٍرراخ ِٚعا٘ررد اٌعاِعرراخ  1029اٌعاِررح اٌّصررر٠ح عرراَ 
 عٓ غر٠ك اٌرٕس١ك اإلٌىررٟٚٔ. 1029/1010اٌؽى١ِٛح ٌٍعاَ اٌعاِعٟ 

 
ِٕالشررح وررراب اٌسرر١دج اٌرردورٛرج/ سررت ٗ أؼّررد ظرر٠ٍٟٛ ا ِررد٠ر ٚؼرردج  (88)

برررٙادج ا١ٌٕرررً اٌد١ٌٚرررح )ةرررٕدٚق ذطررر٠ٛر اٌرعٍررر١ُ( ٚاٌّرعرررّٓ تعرررط 
 اٌصا٠ٛٔح اٌد١ٌٚح.اٌطٍثاخ اٌ اةح تشٙادج ا١ًٌٕ 

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:

أٚتت: تإٌسررثح ٌتسرفسررار عررٓ ِرردٜ ذطث١ررك اؼرسرراب إٌسررثح اٌّرٔررح ٌٍطررتب 
 اٌؽاة١ٍٓ عٍٝ بٙادج ا١ًٌٕ اٌصا٠ٛٔح اٌد١ٌٚح تّىرة اٌرٕس١ك:

د تاٌررو١د عٍٝ ذطث١رك لررار اٌىراتح ٌّىرة ذٕس١ك اٌمثٛي تاٌعاِعاخ ٚاٌّعا٠٘رُ 
)ٚاٌصرادر ترٗ اٌمررار  13/2/1029اٌّعٍس األعٍٝ ٌٍعاِعاخ تعٍسرٗ ترار٠خ 

( اٌّرعرّٓ غر٠مرح اؼرسراب إٌسرثح 1/9/1029تررار٠خ  2871اٌٛبارٞ رلُ 
اٌّرٔررح ٌٍطررتب اٌؽاةرر١ٍٓ عٍررٝ بررٙادج ا١ٌٕررً اٌصا٠ٛٔررح اٌد١ٌٚررح ٌىررً ِعّٛعررح 

ى١ٍراخ إٌٙدسرر١ح ا ِعّٛعرح اٌى١ٍرراخ )ِعّٛعرح اٌى١ٍراخ اٌع١ٍّررح ا ِعّٛعرح اٌ
 اٌشاٍِح "اٌع١ٍّح + إٌٙدس١ح" ا ِعّٛعح اٌى١ٍاخ األدت١ح(.

ت: تإٌسررثح ٌسسرفسررار عررٓ ذعرررر اٌؽاةرر١ٍٓ عٍررٝ بررٙادج ا١ٌٕررً اٌصا٠ٛٔررح  شا١ٔررا
 اٌعاِعاخ اٌ اةح ٚاأل١ٍ٘ح تٙ ٖ اٌشٙادج:اٌد١ٌٚح ِٓ عدَ اعرراف 

عاِعرراخ اٌ اةررح ٚاأل١ٍ٘ررح تمرررار ٠رررُ اٌىراتررح إٌررٝ اٌسرر١د أ.د/ أِرر١ٓ ِعٍررس اٌ
اٌّعٍس األعٍرٝ ٌٍعاِعراخ اٌصرادر تشررْ لٛاعرد ٚٔظراَ لثرٛي اٌؽاةر١ٍٓ عٍرٝ 

 بٙادج ا١ًٌٕ اٌصا٠ٛٔح اٌد١ٌٚح تاٌعاِعاخ اٌؽى١ِٛح اٌّصر٠ح.
ت: تإٌسررثح ٌتسرفسررار عررٓ ذعرررر اٌؽاةرر١ٍٓ عٍررٝ بررٙادج ا١ٌٕررً اٌصا٠ٛٔررح  شاٌصررا

ل١ٍّرٟ ٌشرٙادج ا١ٌٕرً اٌصا٠ٛٔرح اٌد١ٌٚرح اٌد١ٌٚح ِرٓ ٔظراَ اٌرٛب٠رف اٌعغرا رٟ ٚاإل
 تاٌعاِعاخ اٌّصر٠ح:

٠رررُ اٌىراتررح إٌررٝ ِىرررة ذٕسرر١ك اٌمثررٛي تاٌعاِعرراخ ٚاٌّعا٘ررد ترررْ ٠رررُ ذربرر١ػ 
اٌطرررتب اٌؽاةررر١ٍٓ عٍرررٝ برررٙادج ا١ٌٕرررً اٌصا٠ٛٔرررح اٌد١ٌٚرررح ٌٍمثرررٛي تاٌعاِعررراخ 
ت ٌمٛاعررد اٌرٛب٠ررف اٌعغرا ررٟ ٚاإلل١ٍّررٟ عٍررٝ أسررا   اٌؽى١ِٛررح اٌّصررر٠ح ٚ مررا

ٛاْ اٌسررىٓ اٌّرردْٚ تاسرررّارج اٌث١أرراخ األ١ٌٚررح اٌّمدِررح ِررٓ اٌطاٌررة عٍررٝ عٕرر
٘رر ٖ اٌّرردار  أاخ غث١عررح ااةررح ترٔرراِط اٌرٕسرر١ك اإلٌىررٚٔررٟ ٚأٌرره تاعرثررار 

ٚغ١رررر ِررررٛا رج  رررٟ ظ١ّرررف اإلداراخ اٌرع١ّ١ٍرررح تّؽا ظررراخ ظّٙٛر٠رررح ِصرررر 
 اٌعرت١ح.

 

٠رررح اٌعاِرررح إٌظرررر  رررٟ ٔر١عرررح ذربررر١ػ اٌّرؼٍرررح اٌصا١ٔرررح ٌطرررتب اٌصأٛ( 89)
اٌرر ٠ٓ ذررُ ذربرر١ؽُٙ ٌى١ٍرراخ ِٚعا٘ررد اٌعاِعرراخ  1029اٌّصررر٠ح عرراَ 

عررررٓ  غر٠ررررك  1029/1010اٌؽى١ِٛررررح اٌّصررررر٠ح ٌٍعرررراَ اٌعرررراِعٟ 
 اٌرٕس١ك اإلٌىررٟٚٔ.

اٌمرار
لرررر اٌّعٍررس اٌّٛا مررح عٍررٝ ٔر١عررح ذربرر١ػ اٌّرؼٍررح اٌصا١ٔررح ٌطررتب اٌصا٠ٛٔررح 

اخ ِٚعا٘ررد اٌعاِعرراخ اٌرر ٠ٓ ذررُ ذربرر١ؽُٙ ٌى١ٍرر 1029اٌعاِررح اٌّصررر٠ح عرراَ 
عرررٓ  غر٠رررك اٌرٕسررر١ك  1029/1010اٌؽى١ِٛرررح اٌّصرررر٠ح ٌٍعررراَ اٌعررراِعٟ 

 اإلٌىررٟٚٔ.
إٌٙدسر١ح اٌ اةرح عرٓ ِف ِراعاج أت ٠مً اٌؽد األدٔٝ ٌٍمثرٛي تاٌّعا٘رد اٌعا١ٌرح 

 % أسٛج تاٌؽد األدٔٝ ٌٍمثٛي تى١ٍاخ إٌٙدسح تاٌعاِعاخ اٌ اةح.80
 
طاا اٌرع١ٍُ ترٛبارج اٌرعٍر١ُ اٌعراٌٟ تشررْ وراب اٌس١د األسراأ/ ر ١س ل (90)

( سٕٛاخ ِٓ ذطث١ك لٛاعد 2،3اسرصٕا  غتب اٌشٙاداخ اٌف١ٕح ٔظاَ )
اٌرٛب٠رررف اإلل١ٍّرررٟ عٕرررد لثرررٌُٛٙ تى١ٍررراخ اٌررت١رررح ٚاٌررت١رررح إٌٛع١رررح 

ٚأٌرره ٌمٍررح  1029/1010أسررا  ظغرا ررٟ ٘رر ا اٌعرراَ ٚلثررٌُٛٙ عٍررٝ 
ٌفٕٟ ٚذمثً ٘ر ٖ اٌف رح ِرٓ أعداد و١ٍاخ اٌررت١ح اٌرٟ تٙا بعة اٌرع١ٍُ ا

 اٌطتب.
اٌمرار

لرر اٌّعٍرس اٌّٛا مرح عٍرٝ ذطث١رك لٛاعرد اٌرٛب٠رف اٌعغرا رٟ تإٌسرثح ٌطرتب 
اٌشٙاداخ اٌف١ٕرح ٔظراَ )اٌرصتز سرٕٛاخ، اٌ ّرس سرٕٛاخ( عٕرد لثرٌُٛٙ تى١ٍراخ 
اٌررت١ررح ٚاٌررت١ررح إٌٛع١ررح تاٌعاِعرراخ اٌّصررر٠ح اعرثررارات ِررٓ اٌعرراَ اٌعرراِعٟ 

1029/1010. 
 
( وراب اٌسر١د األسرراأ/ اٌمرا ُ تعّرً ر ر١س لطراا ِىررة اٌرٛب٠ر ترٛبارج 92)

اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ تشرْ ذعرر اٌدورٛر/ أ٠ّرٓ أ٠رٛب األسرراأ تى١ٍرح اٌعٍرَٛ 
ظاِعررح عرر١ٓ بررّس ِررٓ اٌرٛب٠ررف اٌعغرا ررٟ ٌٍطررتب اٌؽاةرر١ٍٓ عٍررٝ 
اٌصا٠ٛٔح اٌعاِح ِرٓ ِد٠ٕرح اٌعثرٛر ٚغٍثرٗ تئظرا ح ظاِعرح اٌمرا٘رج إٌرٝ 

 ( تإٌسثح ٌّد٠ٕح اٌعثٛر.إٌّطمح )أ
اٌمرار

لرر اٌّعٍس عدَ اٌّٛا مرح عٍرٝ اعرثرار ظاِعرح اٌمرا٘رج ظرّٓ اٌّعّٛعرح )أ( 
 عٕد ذٛب٠ف اٌطتب اٌؽاة١ٍٓ عٍٝ اٌصا٠ٛٔح اٌعاِح ِٓ ِد٠ٕح اٌعثٛر.
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( إٌظرررر  رررٟ ٔر١عرررح اٌرؽررر٠ٛتخ اإلٌىرر١ٔٚرررح ٌطرررتب اٌصا٠ٛٔرررح اٌعاِرررح 92)
ٌى١ٍاخ اٌعاِعاخ اٌؽى١ِٛح ٌٍّرؼٍرح اٌّربؽ١ٓ  1029اٌّصر٠ح عاَ 

 .1029/1010األٌٚٝ ٚاٌصا١ٔح ٌٍعاَ اٌعاِعٟ 
اٌمرار

لرررر اٌّعٍررس اٌّٛا مررح عٍررٝ ٔر١عررح اٌرؽرر٠ٛتخ اإلٌىرر١ٔٚررح ٌطررتب اٌصا٠ٛٔررح 
اٌّربرؽ١ٓ ٌى١ٍراخ اٌعاِعراخ اٌؽى١ِٛرح ٌٍّرؼٍرح  1029اٌعاِح اٌّصر٠ح عراَ 

ت عٍررٝ ِصررٍؽح اٌطررتب ؼر 1029/1010األٌٚررٝ ٚاٌصا١ٔررح ٌٍعرراَ اٌعرراِعٟ  ةررا
 ٚذم١ٍتت تغرراتُٙ.

 
ٚاٌّعر ١رح تراٌّعٍس ( اٌّ ورج اٌّمدِح ِٓ ِروز اٌ ردِاخ اإلٌىرر١ٔٚرح 97)

األعٍٝ ٌٍعاِعاخ تشرْ إٌظرر  رٟ ذطر٠ٛر اٌث١ٕرح اٌرؽر١رح اٌرىٌٕٛٛظ١رح 
ٚر ررررف سرررررعاخ اإلٔررٔررررد تاٌعاِعرررراخ اٌؽى١ِٛررررح اٌّصررررر٠ح ألدا  

ؽاسرة ا٢ٌرٟ ٌع١ّرف غٍثرح اٌعاِعراخ اتارثاراخ ا١ٌّّىٕح تاسرر داَ اٌ
 ٚاٌر صصاخ.

اٌمرار
لررررر اٌّعٍرررس اٌّٛا مرررح عٍرررٝ ذؽّرررً اٌعاِعررراخ اٌّصرررر٠ح اٌمررر١ُ اٌرمر٠ث١رررح 
اٌّٛظؽح  ٟ اٌث١اْ اٌ ٞ ٠ٛظػ اٌّثراٌ  اٌرمر٠ث١رح اٌّسررؽمح عٍرٝ ورً ظاِعرح 
عٍٝ أْ ذمَٛ وً ظاِعح ترمد٠ُ اإلرذثاغ اٌّاٌٟ اٌرتبَ ٚذفر٠ٛط تاسرُ اٌّعٍرس 

ٌٍعاِعاخ )بثىح اٌعاِعاخ اٌّصر٠ح( إلتراَ اٌرعالد ِرف اٌشرروح ِمدِرح األعٍٝ 
( عٍررٝ إٌؽررٛ اٌّٛظررػ تث١رراْ WEارردِاخ اإلٔررٔررد اٌّصررر٠ح ٌتذصرراتخ )

 اٌّسرؽماخ اٌّا١ٌح اٌّر ك.
 
اٌس١د أ.د/ ر ١س ٌعٕح لطاا عٍَٛ اٌؽاسرة ٚاٌّعٍِٛاذ١رح تشررْ ( وراب 98)

األٚي ٌٍرر وا  اإلةررطٕاعٟ  اٌثرٔرراِط األٌٚررٝ اٌّمررررغ ٌٍّررؤذّر اٌرردٌٟٚ
 9ار8ٚذىٌٕٛٛظ١ا اٌّعٍِٛاخ اٌ ٞ ذٕظّٗ ٌعٕح اٌمطراا  رٟ اٌفرررج ِرٓ 

 ٔصر تاٌما٘رج.تفٕدق اٌّاسح تّد٠ٕح  1029سثرّثر 
اٌمرار

ت تىرررراب اٌسررر١د أ.د/ ر ررر١س ٌعٕرررح لطررراا عٍرررَٛ اٌؽاسرررة  أؼررر١ػ اٌّعٍرررس عٍّرررا
ٌٟ األٚي ٌٍرر وا  ٚاٌّعٍِٛاذ١ررح تشرررْ اٌثرٔرراِط األٌٚررٝ اٌّمررررغ ٌٍّررؤذّر اٌرردٚ

اإلةطٕاعٟ ٚذىٌٕٛٛظ١را اٌّعٍِٛراخ اٌر ٞ ذٕظّرٗ ٌعٕرح اٌمطراا  رٟ اٌفرررج ِرٓ 
 ٔصر تاٌما٘رج.تفٕدق اٌّاسح تّد٠ٕح  1029سثرّثر  9ا8

 
 
 
 

( ذشى١ً اٌٍعٕرح اٌع١ٍرا ٌّراتعرح ذٕف١ر  ِشررٚا ِؽرٛ األ١ِرح تاٌعاِعراخ 201)
 اٌّصر٠ح.

اٌمرار
ٕح اٌع١ٍا ٌّراتعرح ذٕف١ر  ِشررٚا ِؽرٛ لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ذشى١ً اٌٍع

األ١ِح تاٌعاِعاخ اٌّصر٠ح ٌرفع١ً دٚر اٌعاِعاخ  ٟ اٌرصدٞ ٌّشىٍح األ١ِرح 
  ٟ ِصر ٚأٌه عٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ:

 اٌدرظح اتسُ
ٚب٠ر اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ اٌساتك  أ.د/ اٌٙتٌٟ اٌشرت١ٕٟ

ٚر ١س ٌعٕح لطاا اٌررت١ح إٌٛع١ح 
ت(  ٚاتلرصاد إٌّزٌٟ )ر ١سا

ر ١س ٌعٕح لطاا اٌدراساخ اٌررت٠ٛح  أ.د/ ؼسٓ ؼس١ٓ اٌث١تٚٞ
 )ععٛات(

ر ١س اٌعٙاب اٌرٕف١ ٞ ١ٌٙ ح ذع١ٍُ  د/ عابٛر عاِرٞ
 اٌىثار )ععٛات(

ٌش ْٛ ادِح اٌّعرّرف ٚذ١ّٕرح اٌث١ رح ٠ررُ  اّسح ِٓ ٔٛاب رؤسا  اٌعاِعاخ
مرررا٘رج اار١رررارُ٘ تاٌرٕررراٚب عٍرررٝ أْ ٠ررررُ ذّص١رررً وا رررح ألرررا١ٌُ اٌعّٙٛر٠رررح )اٌ

 اٌىثرٜ ا ٚظٗ لثٍٟ ا ٚظٗ تؽرٞ ا اٌدٌرا ا اٌمٕاي(.
 
اٌّ ورج اٌّمدِح ِٓ ِروز اٌ دِاخ اإلٌىرر١ٔٚح ٚاٌّعر ١ح تاٌّعٍس ( 208)

األعٍررٝ ٌٍعاِعرراخ تشرررْ ذفع١ررً ٚؼررداخ اٌّعاِررً ٚاألظٙررزج اٌع١ٍّررح 
 تاٌعاِعاخ.

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:

 األظٙزج اٌع١ٍّح تاٌعاِعاخ عٓ غر٠ك:ذفع١ً ٚؼداخ اٌّعاًِ ٚ -2
ٚؼرردج ٌٍّعاِررً ٚاألظٙررزج اٌع١ٍّررح تاٌعاِعرراخ اٌرررٟ ٌررُ ذعرر١ٓ )أ( ذع١رر١ٓ ِررد٠ر 

ت ٌٍّد٠ر اٌرٕف١ ٞ ٌٍّعٍِٛاخ تاٌعاِعاخ.  ِد٠رات تٙا عٍٝ أْ ٠ىْٛ ذاتعا
)ب( إٌؽاق ِد٠رٞ ٚؼرداخ اٌّعاِرً ٚاألظٙرزج اٌع١ٍّرح تاٌعاِعراخ إٌرٝ ٌعٕرح 

 ٌىا ٕح تاٌعاِعاخ.اٌّ رثراخ ٚاألظٙزج ا
ذى١ٍ. اٌس١د أ.د/ عّرٚ عدٌٟ )ٔا ة ٚب٠ر اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ ٚاٌثؽس اٌعٍّرٟ  -1

ٌشرر ْٛ اٌثؽررس اٌعٍّررٟ( تّراتعررح ذفع١ررً ٚؼررداخ اٌّعاِررً ٚاألظٙررزج اٌع١ٍّررح 
 تاٌّراوز ٚاٌّعا٘د ٚا١ٌٙ اخ اٌثؽص١ح.

 
غً ذشى١ً اٌٍعاْ اٌع١ٍّح اٌعد٠د ٌفؽص اإلٔراض اٌعٍّٟ ٌٍّرمد١ِٓ ٌش( 222)

ٚظرررا . األسررراذ ج ٚاألسررراذ ج اٌّسررراعد٠ٓ )اٌررردٚرج اٌصاٌصرررح عشرررر 
 (.1011ا1029

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس ِا ٠ٍٟ:
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( إٌظرررر  رررٟ ٔر١عرررح اٌرؽررر٠ٛتخ اإلٌىرر١ٔٚرررح ٌطرررتب اٌصا٠ٛٔرررح اٌعاِرررح 92)
ٌى١ٍاخ اٌعاِعاخ اٌؽى١ِٛح ٌٍّرؼٍرح اٌّربؽ١ٓ  1029اٌّصر٠ح عاَ 

 .1029/1010األٌٚٝ ٚاٌصا١ٔح ٌٍعاَ اٌعاِعٟ 
اٌمرار

لرررر اٌّعٍررس اٌّٛا مررح عٍررٝ ٔر١عررح اٌرؽرر٠ٛتخ اإلٌىرر١ٔٚررح ٌطررتب اٌصا٠ٛٔررح 
اٌّربرؽ١ٓ ٌى١ٍراخ اٌعاِعراخ اٌؽى١ِٛرح ٌٍّرؼٍرح  1029اٌعاِح اٌّصر٠ح عراَ 

ت عٍررٝ ِصررٍؽح اٌطررتب ؼر 1029/1010األٌٚررٝ ٚاٌصا١ٔررح ٌٍعرراَ اٌعرراِعٟ  ةررا
 ٚذم١ٍتت تغرراتُٙ.

 
ٚاٌّعر ١رح تراٌّعٍس ( اٌّ ورج اٌّمدِح ِٓ ِروز اٌ ردِاخ اإلٌىرر١ٔٚرح 97)

األعٍٝ ٌٍعاِعاخ تشرْ إٌظرر  رٟ ذطر٠ٛر اٌث١ٕرح اٌرؽر١رح اٌرىٌٕٛٛظ١رح 
ٚر ررررف سرررررعاخ اإلٔررٔررررد تاٌعاِعرررراخ اٌؽى١ِٛررررح اٌّصررررر٠ح ألدا  

ؽاسرة ا٢ٌرٟ ٌع١ّرف غٍثرح اٌعاِعراخ اتارثاراخ ا١ٌّّىٕح تاسرر داَ اٌ
 ٚاٌر صصاخ.

اٌمرار
لررررر اٌّعٍرررس اٌّٛا مرررح عٍرررٝ ذؽّرررً اٌعاِعررراخ اٌّصرررر٠ح اٌمررر١ُ اٌرمر٠ث١رررح 
اٌّٛظؽح  ٟ اٌث١اْ اٌ ٞ ٠ٛظػ اٌّثراٌ  اٌرمر٠ث١رح اٌّسررؽمح عٍرٝ ورً ظاِعرح 
عٍٝ أْ ذمَٛ وً ظاِعح ترمد٠ُ اإلرذثاغ اٌّاٌٟ اٌرتبَ ٚذفر٠ٛط تاسرُ اٌّعٍرس 

ٌٍعاِعاخ )بثىح اٌعاِعاخ اٌّصر٠ح( إلتراَ اٌرعالد ِرف اٌشرروح ِمدِرح األعٍٝ 
( عٍررٝ إٌؽررٛ اٌّٛظررػ تث١رراْ WEارردِاخ اإلٔررٔررد اٌّصررر٠ح ٌتذصرراتخ )

 اٌّسرؽماخ اٌّا١ٌح اٌّر ك.
 
اٌس١د أ.د/ ر ١س ٌعٕح لطاا عٍَٛ اٌؽاسرة ٚاٌّعٍِٛاذ١رح تشررْ ( وراب 98)

األٚي ٌٍرر وا  اإلةررطٕاعٟ  اٌثرٔرراِط األٌٚررٝ اٌّمررررغ ٌٍّررؤذّر اٌرردٌٟٚ
 9ار8ٚذىٌٕٛٛظ١ا اٌّعٍِٛاخ اٌ ٞ ذٕظّٗ ٌعٕح اٌمطراا  رٟ اٌفرررج ِرٓ 

 ٔصر تاٌما٘رج.تفٕدق اٌّاسح تّد٠ٕح  1029سثرّثر 
اٌمرار

ت تىرررراب اٌسررر١د أ.د/ ر ررر١س ٌعٕرررح لطررراا عٍرررَٛ اٌؽاسرررة  أؼررر١ػ اٌّعٍرررس عٍّرررا
ٌٟ األٚي ٌٍرر وا  ٚاٌّعٍِٛاذ١ررح تشرررْ اٌثرٔرراِط األٌٚررٝ اٌّمررررغ ٌٍّررؤذّر اٌرردٚ

اإلةطٕاعٟ ٚذىٌٕٛٛظ١را اٌّعٍِٛراخ اٌر ٞ ذٕظّرٗ ٌعٕرح اٌمطراا  رٟ اٌفرررج ِرٓ 
 ٔصر تاٌما٘رج.تفٕدق اٌّاسح تّد٠ٕح  1029سثرّثر  9ا8

 
 
 
 

( ذشى١ً اٌٍعٕرح اٌع١ٍرا ٌّراتعرح ذٕف١ر  ِشررٚا ِؽرٛ األ١ِرح تاٌعاِعراخ 201)
 اٌّصر٠ح.

اٌمرار
ٕح اٌع١ٍا ٌّراتعرح ذٕف١ر  ِشررٚا ِؽرٛ لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ذشى١ً اٌٍع

األ١ِح تاٌعاِعاخ اٌّصر٠ح ٌرفع١ً دٚر اٌعاِعاخ  ٟ اٌرصدٞ ٌّشىٍح األ١ِرح 
  ٟ ِصر ٚأٌه عٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ:

 اٌدرظح اتسُ
ٚب٠ر اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ اٌساتك  أ.د/ اٌٙتٌٟ اٌشرت١ٕٟ

ٚر ١س ٌعٕح لطاا اٌررت١ح إٌٛع١ح 
ت(  ٚاتلرصاد إٌّزٌٟ )ر ١سا

ر ١س ٌعٕح لطاا اٌدراساخ اٌررت٠ٛح  أ.د/ ؼسٓ ؼس١ٓ اٌث١تٚٞ
 )ععٛات(

ر ١س اٌعٙاب اٌرٕف١ ٞ ١ٌٙ ح ذع١ٍُ  د/ عابٛر عاِرٞ
 اٌىثار )ععٛات(

ٌش ْٛ ادِح اٌّعرّرف ٚذ١ّٕرح اٌث١ رح ٠ررُ  اّسح ِٓ ٔٛاب رؤسا  اٌعاِعاخ
مرررا٘رج اار١رررارُ٘ تاٌرٕررراٚب عٍرررٝ أْ ٠ررررُ ذّص١رررً وا رررح ألرررا١ٌُ اٌعّٙٛر٠رررح )اٌ

 اٌىثرٜ ا ٚظٗ لثٍٟ ا ٚظٗ تؽرٞ ا اٌدٌرا ا اٌمٕاي(.
 
اٌّ ورج اٌّمدِح ِٓ ِروز اٌ دِاخ اإلٌىرر١ٔٚح ٚاٌّعر ١ح تاٌّعٍس ( 208)

األعٍررٝ ٌٍعاِعرراخ تشرررْ ذفع١ررً ٚؼررداخ اٌّعاِررً ٚاألظٙررزج اٌع١ٍّررح 
 تاٌعاِعاخ.

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:

 األظٙزج اٌع١ٍّح تاٌعاِعاخ عٓ غر٠ك:ذفع١ً ٚؼداخ اٌّعاًِ ٚ -2
ٚؼرردج ٌٍّعاِررً ٚاألظٙررزج اٌع١ٍّررح تاٌعاِعرراخ اٌرررٟ ٌررُ ذعرر١ٓ )أ( ذع١رر١ٓ ِررد٠ر 

ت ٌٍّد٠ر اٌرٕف١ ٞ ٌٍّعٍِٛاخ تاٌعاِعاخ.  ِد٠رات تٙا عٍٝ أْ ٠ىْٛ ذاتعا
)ب( إٌؽاق ِد٠رٞ ٚؼرداخ اٌّعاِرً ٚاألظٙرزج اٌع١ٍّرح تاٌعاِعراخ إٌرٝ ٌعٕرح 

 ٌىا ٕح تاٌعاِعاخ.اٌّ رثراخ ٚاألظٙزج ا
ذى١ٍ. اٌس١د أ.د/ عّرٚ عدٌٟ )ٔا ة ٚب٠ر اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ ٚاٌثؽس اٌعٍّرٟ  -1

ٌشرر ْٛ اٌثؽررس اٌعٍّررٟ( تّراتعررح ذفع١ررً ٚؼررداخ اٌّعاِررً ٚاألظٙررزج اٌع١ٍّررح 
 تاٌّراوز ٚاٌّعا٘د ٚا١ٌٙ اخ اٌثؽص١ح.

 
غً ذشى١ً اٌٍعاْ اٌع١ٍّح اٌعد٠د ٌفؽص اإلٔراض اٌعٍّٟ ٌٍّرمد١ِٓ ٌش( 222)

ٚظرررا . األسررراذ ج ٚاألسررراذ ج اٌّسررراعد٠ٓ )اٌررردٚرج اٌصاٌصرررح عشرررر 
 (.1011ا1029

اٌمرار
 لرر اٌّعٍس ِا ٠ٍٟ:
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اٌّٛا مررح ِررٓ ؼ١ررس اٌّثرردأ عٍررٝ ذشررى١ً اٌٍعرراْ اٌع١ٍّررح ٌفؽررص اإلٔررراض  -2
اٌعٍّررٟ ٌٍّرمررد١ِٓ ٌشررغً ٚظررا . األسرراذ ج ٚاألسرراذ ج اٌّسرراعد٠ٓ )اٌرردٚرج 

 (.1011ا1029اٌصاٌصح عشر 
اٌعاِعاخ تّراظعرح ذشرى١ً اٌٍعراْ اٌع١ٍّرح اٌّر مرح عٍرٝ أْ ذرٛا ٟ  ذمَٛ -1

ت  أِأح اٌّعٍس األعٍٝ ٌٍعاِعاخ تّتؼظاذٙا اتي ١ِٛ٠ٓ ِٓ ذار٠ رٗ ذ١ّٙردا
 إلةدار اٌمرار اٌٛبارٞ اٌتبَ  ٟ ٘ ا اٌشرْ.

ذف٠ٛط اٌس١د أ.د/ ٚب٠ر اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ ٚاٌثؽس اٌعٍّرٟ ٚر ر١س اٌّعٍرس  -3
اٌسرر١د أ.د/ أِرر١ٓ اٌّعٍررس األعٍررٝ ٌٍعاِعرراخ  ررٟ ذعررد٠ً األعٍررٝ ٌٍعاِعرراخ ٚ

ذشررى١ً تعررط اٌٍعرراْ اٌع١ٍّررح إأا الرعررد اٌعرررٚرج أٌرره ٚاذ رراأ اإلظرررا اخ 
 اٌتبِح  ٟ ٘ ا اٌشرْ.

 رررػ ترراب اٌطعررْٛ ٌّرردج أسررثٛا تعررد إعررتْ اٌمررٛا ُ عٍررٝ ِٛلررف اٌّعٍررس  -2
ذّررس  األعٍررٝ ٌٍعاِعرراخ، عٍررٝ أْ ٠رررُ األارر   ررٟ اتعرثررار اٌعررزا اخ اٌرررٟ

 ٚاألِأح اٌع١ٍّح. اٌشرف
 
 ( عرض اتسرّارج اٌّعدٌح ٌّساتمح أ عً ظاِعح  ٟ اٌرؽٛي اٌرلّٟ.221)

اٌمرار
لرررر اٌّعٍررس اٌّٛا مررح عٍررٝ اتسرررّارج اٌّعدٌررح ٌّسرراتمح أ عررً ظاِعررح  ررٟ 
اٌرؽرٛي اٌرلّررٟ ِررف ذع١ّّٙرا عٍررٝ اٌعاِعرراخ تذ راأ اإلظرررا اخ اٌتبِررح  ررٟ 

 ٘ ا اٌشرْ.
 
 2/8/1029اٌٍعٕررح اٌع١ٍررا ٌٍعرراْ اٌع١ٍّررح تعٍسرررٙا ترررار٠خ ذٛةرر١ح  (223)

تاٌّٛا مررح عٍررٝ عرردَ لثررٛي ٚدراسررح اٌرظٍّرراخ اٌرررٟ ٠ؽ١ٍٙررا اٌسررادج 
ٔٛاب رؤسا  اٌعاِعاخ ٚاٌرٟ ِر عٍٝ ِٛا مح ِعٍس اٌعاِعح عٍرٝ 

 ذمر٠ر اٌٍعٕح اٌع١ٍّح تعدَ اٌررل١ح أوصر ِٓ عاَ.
اٌمرار

ح اٌع١ٍررا ٌٍعرراْ اٌع١ٍّررح تعٍسرررٙا لرررر اٌّعٍررس اٌّٛا مررح عٍررٝ ذٛةرر١ح اٌٍعٕرر
تاٌّٛا مرررح عٍرررٝ عررردَ لثرررٛي ٚدراسرررح اٌرظٍّررراخ اٌررررٟ  2/8/1029تررررار٠خ 

٠ؽ١ٍٙرررا اٌسرررادج ٔرررٛاب رؤسرررا  اٌعاِعررراخ ٚاٌررررٟ ِرررر عٍرررٝ ِٛا مرررح ِعٍرررس 
 اٌعاِعح عٍٝ ذمر٠ر اٌٍعٕح اٌع١ٍّح تعدَ اٌررل١ح أوصر ِٓ عاَ.

 
ظررر  ررٟ اٌّٛا مررح عٍررٝ وررراب اٌسرر١د أ.د/ ٚب٠ررر ا٢شررار تشرررْ غٍررة إٌ( 228)

ذ ف١ط رسَٛ دراسح اٌّاظسرر١ر ٚاٌردورٛراٖ ٚدتٍِٛراخ اٌدراسراخ 
اٌع١ٍررا تاٌعاِعرراخ اٌؽى١ِٛررح  ررٟ ِعرراتخ ا٢شررار ٚاٌّررراؼ. تٕسررثح 

ؼر١رراظُٙ اٌشررد٠د % ٌٍّررٛظف١ٓ اٌعررا١ٍِٓ تررٛبارج ا٢شررار ٔظرررات ت20
ٌٍ ثراخ األواد١ّ٠ح ٌتسررفادج ِٕٙرا  رٟ عٍّٙرُ األشررٞ ِرف اٌثعصراخ 

صر٠ح ٚاألظٕث١ح تاٌّٛالف األشر٠ح ٚأعّاي اٌؽفا ر.اٌّ
 

اٌمرار
، عٍررٝ أْ ٠ررررن األِررر ٌٍعاِعرراخ رر اٌّعٍررس اٌّٛا مررح ِررٓ ؼ١ررس اٌّثرردألرر

 ٌٍر ف١ط ؼسة وً ظاِعح.
 
( اٌّ ورج اٌّمدِح ِٓ ِروز اٌ دِاخ اإلٌىرر١ٔٚح ٚاٌّعر ١ح تاٌّعٍس 229)

ِط بررٙادج األعٍررٝ ٌٍعاِعرراخ تشرررْ إٌظررر  ررٟ اعرثررار إظر١رراب ترررا
أساس١اخ اٌرؽٛي اٌرلّٟ ٠ّاشً دٚراخ ِرورز ذ١ّٕرح لردراخ أععرا  
١٘ ح اٌردر٠س ٚإؼرساتٙا ظّٓ اٌثراِط اٌّطٍٛتح ٌٍررل١رح ٌٍٛظ١فرح 

 األعٍٝ.
اٌمرار

 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:
ٌعرردد شررتز  اعرثررار ؼعررٛر اٌسررادج أععررا  ١٘ ررح اٌررردر٠س ِٚعررا١ُٔٚٙ -2

ساس١اخ اٌرؽٛي اٌرلّرٟ ظرّٓ اٌردٚراخ اٌّمرررج دٚراخ ِٓ تراِط بٙادج أ
ٌررل١ررح اٌسررادج أععررا  ١٘ ررح اٌررردر٠س ِٚعررا١ُٔٚٙ ٌٍٛظ١فررح األعٍررٝ تؽ١ررس 
٠ؽصً ععٛ ١٘ ح اٌرردر٠س عٍرٝ اٌثرراِط اٌّؤٍ٘رح ٌٍؽصرٛي عٍرٝ اٌشرٙادج 

 ( تراِط اتي ذدرظٗ اٌٛظ١فٟ ِٓ درظح ِع١د إٌٝ أسراأ.7تئظّاٌٟ )
ؽررررٟ ِعررررٛض )ِررررد٠ر ِروررررز اٌ رررردِاخ ذى١ٍرررر. اٌسرررر١د أ.د/ إترررررا١ُ٘  ر -1

اإلٌىرر١ٔٚررح ٚاٌّعر ١ررح ترراٌّعٍس األعٍررٝ ٌٍعاِعرراخ( تاٌرٕسرر١ك ِررف اٌسررادج 
تاٌعاِعراخ اٌّصرر٠ح  رٟ ِد٠رٞ ِراوز ذ١ّٕح لدراخ أععا  ١٘ رح اٌرردر٠س 

 ٘ ا اٌشرْ.
 
تشررْ ِٛا مرح ِعراٌس ظاِعراخ )اٌمرا٘رج ا اإلسرىٕدر٠ح ا أسر١ٛغ ا ( 212)

٠ك ا ؼٍرٛاْ ا ا١ٌّٕرا ا إٌّٛ ١رح ا لٕراج غٕطرا ا إٌّصرٛرج ا اٌزلراب
اٌسرر٠ٛس ا تٕررٟ سرر٠ٛ. ا اٌف١ررَٛ ا تٛرسررع١د ا دِٕٙررٛر ا ِد٠ٕررح 
اٌسررراداخ( تشررررْ ذعرررد٠ً ِسرررّٝ اٌدرظرررح اٌعاِع١رررح األٌٚرررٝ تى١ٍررراخ 

 اٌص١دٌح تاٌعاِعاخ عٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ:
Pharm* تىرراٌٛر٠ٛ  اٌصرر١دٌح ) ررارَ دٞ  D تٕظرراَ اٌسرراعاخ )

 اٌّعرّدج.
Pharmاٌصرر١دٌح ) ررارَ دٞ  * تىرراٌٛر٠ٛ  D ةرر١دٌح إو١ٕ١ٍى١ررح )

 ٚاٌٛاردج تاٌت ؽح اٌداا١ٍح ٌٍى١ٍح تٕظاَ اٌساعاخ اٌّعرّدج.
اٌمرار

 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:
اعرّرراد اٌٍررٛا ػ اٌداا١ٍررح اٌعد٠رردج ٌى١ٍرراخ اٌصرر١دٌح تعاِعرراخ اٌمررا٘رج ا  -2

ا ؼٍرٛاْ ا ا١ٌّٕرا ا اإلسرىٕدر٠ح ا أسر١ٛغ ا غٕطرا ا إٌّصرٛرج ا اٌزلراب٠ك 
إٌّٛ ١ح ا لٕاج اٌس٠ٛس ا تٕٟ سر٠ٛ. ا اٌف١رَٛ ا تٛرسرع١د ا دِٕٙرٛر ا ِد٠ٕرح 
ت ٌٍّسرّٝ اٌعد٠رد ٌٍدرظرح  اٌساداخ ا سرٛ٘اض( تٕظراَ اٌسراعاخ اٌّعرّردج ٚ مرا
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اٌّٛا مررح ِررٓ ؼ١ررس اٌّثرردأ عٍررٝ ذشررى١ً اٌٍعرراْ اٌع١ٍّررح ٌفؽررص اإلٔررراض  -2
اٌعٍّررٟ ٌٍّرمررد١ِٓ ٌشررغً ٚظررا . األسرراذ ج ٚاألسرراذ ج اٌّسرراعد٠ٓ )اٌرردٚرج 

 (.1011ا1029اٌصاٌصح عشر 
اٌعاِعاخ تّراظعرح ذشرى١ً اٌٍعراْ اٌع١ٍّرح اٌّر مرح عٍرٝ أْ ذرٛا ٟ  ذمَٛ -1

ت  أِأح اٌّعٍس األعٍٝ ٌٍعاِعاخ تّتؼظاذٙا اتي ١ِٛ٠ٓ ِٓ ذار٠ رٗ ذ١ّٙردا
 إلةدار اٌمرار اٌٛبارٞ اٌتبَ  ٟ ٘ ا اٌشرْ.

ذف٠ٛط اٌس١د أ.د/ ٚب٠ر اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ ٚاٌثؽس اٌعٍّرٟ ٚر ر١س اٌّعٍرس  -3
اٌسرر١د أ.د/ أِرر١ٓ اٌّعٍررس األعٍررٝ ٌٍعاِعرراخ  ررٟ ذعررد٠ً األعٍررٝ ٌٍعاِعرراخ ٚ

ذشررى١ً تعررط اٌٍعرراْ اٌع١ٍّررح إأا الرعررد اٌعرررٚرج أٌرره ٚاذ رراأ اإلظرررا اخ 
 اٌتبِح  ٟ ٘ ا اٌشرْ.

 رررػ ترراب اٌطعررْٛ ٌّرردج أسررثٛا تعررد إعررتْ اٌمررٛا ُ عٍررٝ ِٛلررف اٌّعٍررس  -2
ذّررس  األعٍررٝ ٌٍعاِعرراخ، عٍررٝ أْ ٠رررُ األارر   ررٟ اتعرثررار اٌعررزا اخ اٌرررٟ

 ٚاألِأح اٌع١ٍّح. اٌشرف
 
 ( عرض اتسرّارج اٌّعدٌح ٌّساتمح أ عً ظاِعح  ٟ اٌرؽٛي اٌرلّٟ.221)

اٌمرار
لرررر اٌّعٍررس اٌّٛا مررح عٍررٝ اتسرررّارج اٌّعدٌررح ٌّسرراتمح أ عررً ظاِعررح  ررٟ 
اٌرؽرٛي اٌرلّررٟ ِررف ذع١ّّٙرا عٍررٝ اٌعاِعرراخ تذ راأ اإلظرررا اخ اٌتبِررح  ررٟ 

 ٘ ا اٌشرْ.
 
 2/8/1029اٌٍعٕررح اٌع١ٍررا ٌٍعرراْ اٌع١ٍّررح تعٍسرررٙا ترررار٠خ ذٛةرر١ح  (223)

تاٌّٛا مررح عٍررٝ عرردَ لثررٛي ٚدراسررح اٌرظٍّرراخ اٌرررٟ ٠ؽ١ٍٙررا اٌسررادج 
ٔٛاب رؤسا  اٌعاِعاخ ٚاٌرٟ ِر عٍٝ ِٛا مح ِعٍس اٌعاِعح عٍرٝ 

 ذمر٠ر اٌٍعٕح اٌع١ٍّح تعدَ اٌررل١ح أوصر ِٓ عاَ.
اٌمرار

ح اٌع١ٍررا ٌٍعرراْ اٌع١ٍّررح تعٍسرررٙا لرررر اٌّعٍررس اٌّٛا مررح عٍررٝ ذٛةرر١ح اٌٍعٕرر
تاٌّٛا مرررح عٍرررٝ عررردَ لثرررٛي ٚدراسرررح اٌرظٍّررراخ اٌررررٟ  2/8/1029تررررار٠خ 

٠ؽ١ٍٙرررا اٌسرررادج ٔرررٛاب رؤسرررا  اٌعاِعررراخ ٚاٌررررٟ ِرررر عٍرررٝ ِٛا مرررح ِعٍرررس 
 اٌعاِعح عٍٝ ذمر٠ر اٌٍعٕح اٌع١ٍّح تعدَ اٌررل١ح أوصر ِٓ عاَ.

 
ظررر  ررٟ اٌّٛا مررح عٍررٝ وررراب اٌسرر١د أ.د/ ٚب٠ررر ا٢شررار تشرررْ غٍررة إٌ( 228)

ذ ف١ط رسَٛ دراسح اٌّاظسرر١ر ٚاٌردورٛراٖ ٚدتٍِٛراخ اٌدراسراخ 
اٌع١ٍررا تاٌعاِعرراخ اٌؽى١ِٛررح  ررٟ ِعرراتخ ا٢شررار ٚاٌّررراؼ. تٕسررثح 

ؼر١رراظُٙ اٌشررد٠د % ٌٍّررٛظف١ٓ اٌعررا١ٍِٓ تررٛبارج ا٢شررار ٔظرررات ت20
ٌٍ ثراخ األواد١ّ٠ح ٌتسررفادج ِٕٙرا  رٟ عٍّٙرُ األشررٞ ِرف اٌثعصراخ 

صر٠ح ٚاألظٕث١ح تاٌّٛالف األشر٠ح ٚأعّاي اٌؽفا ر.اٌّ
 

اٌمرار
، عٍررٝ أْ ٠ررررن األِررر ٌٍعاِعرراخ رر اٌّعٍررس اٌّٛا مررح ِررٓ ؼ١ررس اٌّثرردألرر

 ٌٍر ف١ط ؼسة وً ظاِعح.
 
( اٌّ ورج اٌّمدِح ِٓ ِروز اٌ دِاخ اإلٌىرر١ٔٚح ٚاٌّعر ١ح تاٌّعٍس 229)

ِط بررٙادج األعٍررٝ ٌٍعاِعرراخ تشرررْ إٌظررر  ررٟ اعرثررار إظر١رراب ترررا
أساس١اخ اٌرؽٛي اٌرلّٟ ٠ّاشً دٚراخ ِرورز ذ١ّٕرح لردراخ أععرا  
١٘ ح اٌردر٠س ٚإؼرساتٙا ظّٓ اٌثراِط اٌّطٍٛتح ٌٍررل١رح ٌٍٛظ١فرح 

 األعٍٝ.
اٌمرار

 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:
ٌعرردد شررتز  اعرثررار ؼعررٛر اٌسررادج أععررا  ١٘ ررح اٌررردر٠س ِٚعررا١ُٔٚٙ -2

ساس١اخ اٌرؽٛي اٌرلّرٟ ظرّٓ اٌردٚراخ اٌّمرررج دٚراخ ِٓ تراِط بٙادج أ
ٌررل١ررح اٌسررادج أععررا  ١٘ ررح اٌررردر٠س ِٚعررا١ُٔٚٙ ٌٍٛظ١فررح األعٍررٝ تؽ١ررس 
٠ؽصً ععٛ ١٘ ح اٌرردر٠س عٍرٝ اٌثرراِط اٌّؤٍ٘رح ٌٍؽصرٛي عٍرٝ اٌشرٙادج 

 ( تراِط اتي ذدرظٗ اٌٛظ١فٟ ِٓ درظح ِع١د إٌٝ أسراأ.7تئظّاٌٟ )
ؽررررٟ ِعررررٛض )ِررررد٠ر ِروررررز اٌ رررردِاخ ذى١ٍرررر. اٌسرررر١د أ.د/ إترررررا١ُ٘  ر -1

اإلٌىرر١ٔٚررح ٚاٌّعر ١ررح ترراٌّعٍس األعٍررٝ ٌٍعاِعرراخ( تاٌرٕسرر١ك ِررف اٌسررادج 
تاٌعاِعراخ اٌّصرر٠ح  رٟ ِد٠رٞ ِراوز ذ١ّٕح لدراخ أععا  ١٘ رح اٌرردر٠س 

 ٘ ا اٌشرْ.
 
تشررْ ِٛا مرح ِعراٌس ظاِعراخ )اٌمرا٘رج ا اإلسرىٕدر٠ح ا أسر١ٛغ ا ( 212)

٠ك ا ؼٍرٛاْ ا ا١ٌّٕرا ا إٌّٛ ١رح ا لٕراج غٕطرا ا إٌّصرٛرج ا اٌزلراب
اٌسرر٠ٛس ا تٕررٟ سرر٠ٛ. ا اٌف١ررَٛ ا تٛرسررع١د ا دِٕٙررٛر ا ِد٠ٕررح 
اٌسررراداخ( تشررررْ ذعرررد٠ً ِسرررّٝ اٌدرظرررح اٌعاِع١رررح األٌٚرررٝ تى١ٍررراخ 

 اٌص١دٌح تاٌعاِعاخ عٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ:
Pharm* تىرراٌٛر٠ٛ  اٌصرر١دٌح ) ررارَ دٞ  D تٕظرراَ اٌسرراعاخ )

 اٌّعرّدج.
Pharmاٌصرر١دٌح ) ررارَ دٞ  * تىرراٌٛر٠ٛ  D ةرر١دٌح إو١ٕ١ٍى١ررح )

 ٚاٌٛاردج تاٌت ؽح اٌداا١ٍح ٌٍى١ٍح تٕظاَ اٌساعاخ اٌّعرّدج.
اٌمرار

 لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ِا ٠ٍٟ:
اعرّرراد اٌٍررٛا ػ اٌداا١ٍررح اٌعد٠رردج ٌى١ٍرراخ اٌصرر١دٌح تعاِعرراخ اٌمررا٘رج ا  -2

ا ؼٍرٛاْ ا ا١ٌّٕرا ا اإلسرىٕدر٠ح ا أسر١ٛغ ا غٕطرا ا إٌّصرٛرج ا اٌزلراب٠ك 
إٌّٛ ١ح ا لٕاج اٌس٠ٛس ا تٕٟ سر٠ٛ. ا اٌف١رَٛ ا تٛرسرع١د ا دِٕٙرٛر ا ِد٠ٕرح 
ت ٌٍّسرّٝ اٌعد٠رد ٌٍدرظرح  اٌساداخ ا سرٛ٘اض( تٕظراَ اٌسراعاخ اٌّعرّردج ٚ مرا
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اٌعاِع١ح األٌٚٝ اٌرٟ ذّٕؽٙا و١ٍاخ اٌص١دٌح تاٌعاِعاخ اٌّصر٠ح عٍٝ إٌؽٛ 
 اٌراٌٟ:

 ( تٕظاَ اٌساعاخ اٌّعرّدج.Pharm Dارَ دٞ * تىاٌٛر٠ٛ  اٌص١دٌح ) 
( ةر١دٌح إو١ٕ١ٍى١رح ٚاٌرٛاردج Pharm D* تىاٌٛر٠ٛ  اٌصر١دٌح ) رارَ دٞ 

 تاٌت ؽح اٌداا١ٍح ٌٍى١ٍح تٕظاَ اٌساعاخ اٌّعرّدج.
 إةدار اٌمراراخ اٌٛبار٠ح اٌتبِح  ٟ ٘ ا اٌشرْ. -1
ثؽررس اٌعٍّررٟ ذفرر٠ٛط اٌسرر١د األسررراأ اٌرردورٛر/ ٚب٠ررر اٌرعٍرر١ُ اٌعرراٌٟ ٚاٌ -3

ٚر ررر١س اٌّعٍرررس األعٍرررٝ ٌٍعاِعررراخ  رررٟ اٌّٛا مرررح عٍرررٝ اٌٍرررٛا ػ اٌداا١ٍرررح 
اٌعد٠دج ٌثالٟ و١ٍاخ اٌص١دٌح ؼاي اتٔرٙا  ِٕٙا ٚغ١ر٘ا ِٓ اٌى١ٍاخ األاررٜ 

ٚإةردار  1029/1010ٚاٌرٟ سر١رُ اٌعّرً تٙرا اعرثرارات ِرٓ اٌعراَ اٌعراِعٟ 
 اٌمراراخ اٌٛبار٠ح اٌتبِح  ٟ ٘ ا اٌشرْ.

 
رررراب اٌسررر١د أ.د/ ر ررر١س ٌعٕرررح لطررراا اٌدراسررراخ اإلعت١ِرررح تشررررْ و( 217)

ت ٌٍعٕرح  اٌّٛا مح عٍٝ ذع١١ٓ اٌس١د أ.د/ ؼّدٞ ؼسٓ أتٛ اٌع١ٕ١ٓ أ١ِٕا
 لطاا اٌدراساخ اإلعت١ِح تدتت ِٓ اٌس١دج أ.د/ ٠ٛ٘دا ِصطفٝ.

اٌمرار
ت  لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ذع١١ٓ اٌس١د أ.د/ ؼّردٞ ؼسرٓ أترٛ اٌع١ٕر١ٓ أ١ِٕرا

 ح لطاا اٌدراساخ اإلعت١ِح تدتت ِٓ اٌس١دج أ.د/ ٠ٛ٘دا ِصطفٝ.ٌٍعٕ
 

 
 أ١ِٓ اٌّعٍس األعٍٝ ٌٍعاِعاخ          ٚب٠ر اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ ٚاٌثؽس اٌعٍّٟ

 ٚر ١س اٌّعٍس األعٍٝ ٌٍعاِعاخ                                                 
 )أ.د/ ااٌد عثد اٌغفار(    )أ.د/ دمحم ِصطفٝ ٌط١.(                      
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اٌعاِع١ح األٌٚٝ اٌرٟ ذّٕؽٙا و١ٍاخ اٌص١دٌح تاٌعاِعاخ اٌّصر٠ح عٍٝ إٌؽٛ 
 اٌراٌٟ:

 ( تٕظاَ اٌساعاخ اٌّعرّدج.Pharm Dارَ دٞ * تىاٌٛر٠ٛ  اٌص١دٌح ) 
( ةر١دٌح إو١ٕ١ٍى١رح ٚاٌرٛاردج Pharm D* تىاٌٛر٠ٛ  اٌصر١دٌح ) رارَ دٞ 

 تاٌت ؽح اٌداا١ٍح ٌٍى١ٍح تٕظاَ اٌساعاخ اٌّعرّدج.
 إةدار اٌمراراخ اٌٛبار٠ح اٌتبِح  ٟ ٘ ا اٌشرْ. -1
ثؽررس اٌعٍّررٟ ذفرر٠ٛط اٌسرر١د األسررراأ اٌرردورٛر/ ٚب٠ررر اٌرعٍرر١ُ اٌعرراٌٟ ٚاٌ -3

ٚر ررر١س اٌّعٍرررس األعٍرررٝ ٌٍعاِعررراخ  رررٟ اٌّٛا مرررح عٍرررٝ اٌٍرررٛا ػ اٌداا١ٍرررح 
اٌعد٠دج ٌثالٟ و١ٍاخ اٌص١دٌح ؼاي اتٔرٙا  ِٕٙا ٚغ١ر٘ا ِٓ اٌى١ٍاخ األاررٜ 

ٚإةردار  1029/1010ٚاٌرٟ سر١رُ اٌعّرً تٙرا اعرثرارات ِرٓ اٌعراَ اٌعراِعٟ 
 اٌمراراخ اٌٛبار٠ح اٌتبِح  ٟ ٘ ا اٌشرْ.

 
رررراب اٌسررر١د أ.د/ ر ررر١س ٌعٕرررح لطررراا اٌدراسررراخ اإلعت١ِرررح تشررررْ و( 217)

ت ٌٍعٕرح  اٌّٛا مح عٍٝ ذع١١ٓ اٌس١د أ.د/ ؼّدٞ ؼسٓ أتٛ اٌع١ٕ١ٓ أ١ِٕا
 لطاا اٌدراساخ اإلعت١ِح تدتت ِٓ اٌس١دج أ.د/ ٠ٛ٘دا ِصطفٝ.

اٌمرار
ت  لرر اٌّعٍس اٌّٛا مح عٍٝ ذع١١ٓ اٌس١د أ.د/ ؼّردٞ ؼسرٓ أترٛ اٌع١ٕر١ٓ أ١ِٕرا

 ح لطاا اٌدراساخ اإلعت١ِح تدتت ِٓ اٌس١دج أ.د/ ٠ٛ٘دا ِصطفٝ.ٌٍعٕ
 

 
 أ١ِٓ اٌّعٍس األعٍٝ ٌٍعاِعاخ          ٚب٠ر اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ ٚاٌثؽس اٌعٍّٟ

 ٚر ١س اٌّعٍس األعٍٝ ٌٍعاِعاخ                                                 
 )أ.د/ ااٌد عثد اٌغفار(    )أ.د/ دمحم ِصطفٝ ٌط١.(                      

خامسًا

قرارات مجلس جامعة القاهرة
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 قرارات 
 مجلس جامعة القاهرة

 م(27/6/2019( بتاريــخ )1185الجلسة رقم )
 ( م2019/ 8/8 والممتدة حتى ) 

: رحــا الســيد اذســتات الــدكتور منمــد ت مــا  الاشــ  رلــيس الجامعــة بالســا ة أول  
 قـر، وقدم الشكر للجميع تلى جهو هم المالصـةالمجلـس المو  ذساتذة أتضاءا

. اء العام الدراسي بصـورة مشـر ة مـا كا ـة الجوانـا، وانتهلالرتقاء بالجامعة
كما رحا سيا ته بكل ما اذسـتات الـدكتور/  تنـى  كـري وايـر القـوي العاملـة 

.يوسف  منمد منمو  منمـد /واذستات الدكتور  والهجرة السابق،
 

لفصـل ل  هـانتالج   نـلتأالكليـات التـي  استعرض اذستات الدكتور رليس الجامعة    :اثاني  
م(، وأ ا  سـيا ته بننـه سـيتم 2018/2019) ما العام الجامعي  ال انيالدراسي  

.ا خالل اذيام القليلة القا مةإتال  نتالج باقى الكليات تبات  
 

 ـي التصـنيفات   ملموسـا    ا  حققـ  تقـدمة  جامعة القـاهرإحاطة المجلس تلما  بن     ثال ا:
العالمية بماتلف صورها:

تاصصـا  تلميـا   ـي   21ة ضـما  جامعة القاهرة تلى مراكز متقدمـحصل   •
 %110بنسـبة تقـديم    م(2019)لعام    العلمية  تصنيف شنغهاي للتاصصات

  ـالـدكتور/ منمــد ت مـا  الاشــاذســتات  حيــق قـال  ،م(2017تـا تـام )
 واصـل التقـدم  ـي التصـنيفات الدوليـةت ةمعإ  الجا  رة:ة القاهـس جامعـرلي

ة اذ ضل  ـي العديـد مـا قترب ما سقف المالتو  بجهو  أبنالها المالصيا،
 .العلمية  التاصصات

 ــي تصــنيف اســيماجوا ا ســباني للجامعــات لعــام  تقــدما الجامعــة حققــ •
 ، حاصــلة تلــى المرتبــة اذولــى تلــىمركــزا   1٤، حيــق تقــدم  م(2019)

.تالميا   299حيق حصل  تلى المركز   صريةلمالجامعات ا  مستوي
ــاهرة• ــة القـ ــيس جامعـ ــائ رلـ ــ أضـ ــة القـ ــة جامعـ ــا  أ  مجلـ اهرة لألبنـ

العـالم  ـي التاصصـات  يتلى مسـتو( 5)، أصبن  رقم  "Jar"المتقدمة
ا   .البينية ا و قـ  ا كبيـر  كما أ  مجلة كلية الناسـبات المعلوماتيـة حققـ  تقـدم 

.الدوليةت العلمية  اليكي للمجمراذ  اكالريفي التصنيف  
ســانية تــدا  لمجلــة العلــوم ا نإلــى أنــه تــم النتهــاء مــا ا أشــار ســيا ته •

ــة.  ــة للجامع ــة والجتماتي ــة النشــر العالمي ــع هي  ــة م ــع اتفاقي ــب بتوقي وتل
البريطانية ا إميرالدا لنشر المجلة، والتي تعد أول مجلة بن يـة  وليـة  ـي 

م امجلة ا نسانيات قاهرة، تن  اسالتية لجامعة  العلوم ا نسانية والجتما
اذول مــا المجلــة والعلــوم الجتماتيــة التطبيقيــةا، وســوئ يصــدر العــد  

مجال العلوم ا نسـانية  ضرورة نشر اذبنا  العلمية  ي سيا تهوأكد  .  قريبا  
ضرورة اتاات كا ة ا جراءات لتنويل مجالت الكليـات واذقسـام ، وبالمجلة

.الااصة بذلببالنفقات  عة  ل الجامكفمع ت  ، وليةإلى مجالت  
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 قرارات 
 مجلس جامعة القاهرة

 م(27/6/2019( بتاريــخ )1185الجلسة رقم )
 ( م2019/ 8/8 والممتدة حتى ) 

: رحــا الســيد اذســتات الــدكتور منمــد ت مــا  الاشــ  رلــيس الجامعــة بالســا ة أول  
 قـر، وقدم الشكر للجميع تلى جهو هم المالصـةالمجلـس المو  ذساتذة أتضاءا

. اء العام الدراسي بصـورة مشـر ة مـا كا ـة الجوانـا، وانتهلالرتقاء بالجامعة
كما رحا سيا ته بكل ما اذسـتات الـدكتور/  تنـى  كـري وايـر القـوي العاملـة 

.يوسف  منمد منمو  منمـد /واذستات الدكتور  والهجرة السابق،
 

لفصـل ل  هـانتالج   نـلتأالكليـات التـي  استعرض اذستات الدكتور رليس الجامعة    :اثاني  
م(، وأ ا  سـيا ته بننـه سـيتم 2018/2019) ما العام الجامعي  ال انيالدراسي  

.ا خالل اذيام القليلة القا مةإتال  نتالج باقى الكليات تبات  
 

 ـي التصـنيفات   ملموسـا    ا  حققـ  تقـدمة  جامعة القـاهرإحاطة المجلس تلما  بن     ثال ا:
العالمية بماتلف صورها:

تاصصـا  تلميـا   ـي   21ة ضـما  جامعة القاهرة تلى مراكز متقدمـحصل   •
 %110بنسـبة تقـديم    م(2019)لعام    العلمية  تصنيف شنغهاي للتاصصات

  ـالـدكتور/ منمــد ت مـا  الاشــاذســتات  حيــق قـال  ،م(2017تـا تـام )
 واصـل التقـدم  ـي التصـنيفات الدوليـةت ةمعإ  الجا  رة:ة القاهـس جامعـرلي

ة اذ ضل  ـي العديـد مـا قترب ما سقف المالتو  بجهو  أبنالها المالصيا،
 .العلمية  التاصصات

 ــي تصــنيف اســيماجوا ا ســباني للجامعــات لعــام  تقــدما الجامعــة حققــ •
 ، حاصــلة تلــى المرتبــة اذولــى تلــىمركــزا   1٤، حيــق تقــدم  م(2019)

.تالميا   299حيق حصل  تلى المركز   صريةلمالجامعات ا  مستوي
ــاهرة• ــة القـ ــيس جامعـ ــائ رلـ ــ أضـ ــة القـ ــة جامعـ ــا  أ  مجلـ اهرة لألبنـ

العـالم  ـي التاصصـات  يتلى مسـتو( 5)، أصبن  رقم  "Jar"المتقدمة
ا   .البينية ا و قـ  ا كبيـر  كما أ  مجلة كلية الناسـبات المعلوماتيـة حققـ  تقـدم 

.الدوليةت العلمية  اليكي للمجمراذ  اكالريفي التصنيف  
ســانية تــدا  لمجلــة العلــوم ا نإلــى أنــه تــم النتهــاء مــا ا أشــار ســيا ته •

ــة.  ــة للجامع ــة والجتماتي ــة النشــر العالمي ــع هي  ــة م ــع اتفاقي ــب بتوقي وتل
البريطانية ا إميرالدا لنشر المجلة، والتي تعد أول مجلة بن يـة  وليـة  ـي 

م امجلة ا نسانيات قاهرة، تن  اسالتية لجامعة  العلوم ا نسانية والجتما
اذول مــا المجلــة والعلــوم الجتماتيــة التطبيقيــةا، وســوئ يصــدر العــد  

مجال العلوم ا نسـانية  ضرورة نشر اذبنا  العلمية  ي سيا تهوأكد  .  قريبا  
ضرورة اتاات كا ة ا جراءات لتنويل مجالت الكليـات واذقسـام ، وبالمجلة

.الااصة بذلببالنفقات  عة  ل الجامكفمع ت  ، وليةإلى مجالت  
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سـاتذة ذتهن ـة  ال  يس الجامعـةاذستات الدكتور منمـد ت مـا  الاشـ  رلـ  وجه   رابعا:
التقديريــة، والتفــو ، و)النيــل، الجامعــة وخريجيهــا الفــالزيا بجــوالز الدولــة 

التي تمننهـا واارة ال قا ـة  ـي مجـالت الفنـو    م(2018)التشجيعية( لعام  و
 .  ة والقانونيةوالعلوم القتصا ي  وم الجتماتيةعلواآل اب وال

ــه • ــيدلة وإتوجي ــة الص ــى كلي ــة إل ــدريالتهن  ــة الت ــاء هي  ــا وأتض س  ارته
.ميزو لمدة تالنصولها تلى شها ة التتما  اذ

 
ل الطبيـة التـي نتمتهـا تا أ اء القوا ـ  وا يا    ا  تقريررليس الجامعة    استعرض  خامسا:

ا، وتلـب   يقرمعة بمد  وكلية الطا بالجا تد  ما المنا تـات اذك ـر احتياجـ 
وقــدم ســيا ته  .م(2019)حتــى مــايو  م(2018)خــالل الفتــرة مــا نــو مبر 

الشكر لكل الكليات التي شارك  كلية الطـا  ـي تلـب القوا ـل لمـا حققتـه مـا 
نتالج مشر ة.

 
إحاطة المجلس تلما  بما يلي:  سا سا:
ــة واارة اة ومم وا  ارموا قــة الجهــاا المركــزي للتنتــي• ــى لموا ق ــة تل الي

ــل  ــ   865تموي ــ قتيا، وت بي ــديا الم ــة للمتعاق ــا   (2٤6)وظيف ــي  موظف  
وظالف اذما.

ــام• ــى بالعمــلالجامعــة  قي ــل شــار   تل ــزة  ــي تجمي مشــاركة منا تــة الجي
 هـا  المبـاني تجميل وبما  ي تلب ميدا  الجيزة، وور ع كفاءته،    الجامعة،
معة  ي النفاظ تلى المتهر النضاري جاالر  ق ا ما  ووتلب انطال  ،المنيطة

لمنا تة الجيزة. 
ا  ي مشرو  تطوير المستشفيات الجامعيـة، قيام جامعة القاهرة بالسير ق  • دم 

.حيق تم البدء  ي أتمال تطوير وحدة الطوارئ
حاطة تلما  بتطوير وحدة الطوارئ بمستشفى قصر العينى.ا •
ــا  بالتوصــيات الا • ــة تلم ــة للحاط ــ تماتامي ــدولى )م ــر ال نوي( مصــر الس

أجنــدة   ريقيــا الــرآي وتليــات التفعيــل  ــى ضــوءوالتنميــة المســتدامة  ــى أ
. 2063التنا  اذ ريقى

، ومـع تفـوي  م(8/8/2019الموا قة تلى أ  هذه الجلسـة ممتـدة حتـى )•
ــ ــ  رلي ــا  الاش ــد ت م ــدكتور منم ــتات ال ـــاذس ـــس الجامع ــهر  اللـة خ ش

.أغسطس

يات المجلــس اذتلــى للجامعــات  ــي جلســته قــرارات وتوصــمــا  باطــة تلحا  :ســابعا
أهمها:، وم(2019)يونيو   22اذخيرة، يوم  

، وتلـب تلـى الننـو م(2019/2020)إقرار الاريطة الزمنية للعـام الجـامعي  
:التالي

 

 الفصل الدراسي اذول 
بدء الدراسة 1

بالفصـــل الدراســـي 
 اذول

2019ما سبتمبر   21
 

 لالفصـسـة بمدة الدرا
اذول خمسة   راسيالد

 تشر أسبوتا  
ــل  2 ــات الفصـ امتنانـ

 الدراسي اذول
ــوم  ــا يـ ــدأ مـ ــاير ٤تبـ  ينـ

حتى يـوم الامـيس 2020
 2020يناير   23الموا ق  

 

أجااة نصـف العـام  3
الدراسي

 

ــب   ــوم الســ ــدأ يــ  25تبــ
حتـــى يـــوم 2020ينـــاير

 2020 براير  6الاميس  

 

 الفصل الدراسي ال اني 
سةبدء الدرا ٤

راســـي الد فصـــلبال
 يال ان

2020 براير   8السب   
 

مدة الدراسـة بالفصـل 
 الدراســــــي ال ــــــاني

 وتا  خمسة تشر أسب
ــل  5 ــات الفصـ امتنانـ

 الدراسي ال اني
ــالل  ــات خ ــري المتنان تج
شهري مايو ويونيـو و قـا  
لطبيعــة الدراســة بالكليــات 

 الماتلفة.

 

معســكرات لب  ــي االطــال الهتمــام بكا ــة أنــوا  اذنشــطة الطالبيــة، ومشــاركة•
 .ية خالل  ترة ا جااةالصيف

مـا خـالل اسـتعدا  المكاتـا الستعدا  لمكتا التنسيق تلـى كا ـة المسـتويات، •
والمعامل بالجامعات التي تساتد الطالب الراغبيا  ي التقدم للتنسيق ، ووجو  
متاصصيا لمساتدة الطالب متندي ا تاقة الراغبيا  ي التنسـيق مـا خـالل 

 .هم بمكتا التنسيقوأماكا تاصص ل  امعات،مل الجمعا
الب كليـات الطـا التعاو  مع واارة الصنة  ي تدة جوانـا شـمل  تـدريا طـ•

بالمستشــفيات النكوميــة التابعــة لــواارة الصــنة لتــو ير كــوا ر مــا اذطبــاء 
المـــ هليا، والتعـــاو   ـــي تطـــوير اذ اء بالمستشـــفيات النكوميـــة، وتنفيـــذ 

ــ ــاو  ال ــول التع ــم بروتوك ــهذي ت ــع واارة الصــن توقيع ــراءات م ة لتيســير إج
مـة، لتنميـة  لفتـرة القاالتسجيل للدراسات العليا ذطبـاء واارة الصـنة خـالل ا
 .قدراتهم وخبراتهم  ي تقديم الادمات الطبية للمواطنيا

مـا   %70استعراض تفاصيل جالزة مصر للتميز النكومي، التي تشـار   يهـا  •
م سسـة النكوميـة تشمل جالزة ال  جوالز  5توجد  كليات الجامعات النكومية، و

ت النكوميـة، وجـالزة ماالمتميزة وهي: جالزة الوحدة المتميزة  ي تقديم الاـد
الم سســة المتميــزة  ــي تقــديم الاــدمات الذكيــة، وجــالزة القيــا ات المتميــزة، 
وجالزة ا بدا ، والبتكار. ويشـمل التقيـيم تـدة تناصـر منهـا تنقيـق الرآيـة 

تكـار، مشـيرا  إلـى أ  التقيـيم لكا ـة لالب  %20ات، ورللقـد  %20، و%60بنسبة  
ينتهـي مـع نهايـة شـهر يونيـو الجـاري، الكليات المشاركة  ي الجـالزة سـوئ  

.وسيكو  الحتفال بالوحدات الفالزة  ي شهر أكتوبر القا م
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سـاتذة ذتهن ـة  ال  يس الجامعـةاذستات الدكتور منمـد ت مـا  الاشـ  رلـ  وجه   رابعا:
التقديريــة، والتفــو ، و)النيــل، الجامعــة وخريجيهــا الفــالزيا بجــوالز الدولــة 

التي تمننهـا واارة ال قا ـة  ـي مجـالت الفنـو    م(2018)التشجيعية( لعام  و
 .  ة والقانونيةوالعلوم القتصا ي  وم الجتماتيةعلواآل اب وال

ــه • ــيدلة وإتوجي ــة الص ــى كلي ــة إل ــدريالتهن  ــة الت ــاء هي  ــا وأتض س  ارته
.ميزو لمدة تالنصولها تلى شها ة التتما  اذ

 
ل الطبيـة التـي نتمتهـا تا أ اء القوا ـ  وا يا    ا  تقريررليس الجامعة    استعرض  خامسا:

ا، وتلـب   يقرمعة بمد  وكلية الطا بالجا تد  ما المنا تـات اذك ـر احتياجـ 
وقــدم ســيا ته  .م(2019)حتــى مــايو  م(2018)خــالل الفتــرة مــا نــو مبر 

الشكر لكل الكليات التي شارك  كلية الطـا  ـي تلـب القوا ـل لمـا حققتـه مـا 
نتالج مشر ة.

 
إحاطة المجلس تلما  بما يلي:  سا سا:
ــة واارة اة ومم وا  ارموا قــة الجهــاا المركــزي للتنتــي• ــى لموا ق ــة تل الي

ــل  ــ   865تموي ــ قتيا، وت بي ــديا الم ــة للمتعاق ــا   (2٤6)وظيف ــي  موظف  
وظالف اذما.

ــام• ــى بالعمــلالجامعــة  قي ــل شــار   تل ــزة  ــي تجمي مشــاركة منا تــة الجي
 هـا  المبـاني تجميل وبما  ي تلب ميدا  الجيزة، وور ع كفاءته،    الجامعة،
معة  ي النفاظ تلى المتهر النضاري جاالر  ق ا ما  ووتلب انطال  ،المنيطة

لمنا تة الجيزة. 
ا  ي مشرو  تطوير المستشفيات الجامعيـة، قيام جامعة القاهرة بالسير ق  • دم 

.حيق تم البدء  ي أتمال تطوير وحدة الطوارئ
حاطة تلما  بتطوير وحدة الطوارئ بمستشفى قصر العينى.ا •
ــا  بالتوصــيات الا • ــة تلم ــة للحاط ــ تماتامي ــدولى )م ــر ال نوي( مصــر الس

أجنــدة   ريقيــا الــرآي وتليــات التفعيــل  ــى ضــوءوالتنميــة المســتدامة  ــى أ
. 2063التنا  اذ ريقى

، ومـع تفـوي  م(8/8/2019الموا قة تلى أ  هذه الجلسـة ممتـدة حتـى )•
ــ ــ  رلي ــا  الاش ــد ت م ــدكتور منم ــتات ال ـــاذس ـــس الجامع ــهر  اللـة خ ش

.أغسطس

يات المجلــس اذتلــى للجامعــات  ــي جلســته قــرارات وتوصــمــا  باطــة تلحا  :ســابعا
أهمها:، وم(2019)يونيو   22اذخيرة، يوم  

، وتلـب تلـى الننـو م(2019/2020)إقرار الاريطة الزمنية للعـام الجـامعي  
:التالي

 

 الفصل الدراسي اذول 
بدء الدراسة 1

بالفصـــل الدراســـي 
 اذول

2019ما سبتمبر   21
 

 لالفصـسـة بمدة الدرا
اذول خمسة   راسيالد

 تشر أسبوتا  
ــل  2 ــات الفصـ امتنانـ

 الدراسي اذول
ــوم  ــا يـ ــدأ مـ ــاير ٤تبـ  ينـ

حتى يـوم الامـيس 2020
 2020يناير   23الموا ق  

 

أجااة نصـف العـام  3
الدراسي

 

ــب   ــوم الســ ــدأ يــ  25تبــ
حتـــى يـــوم 2020ينـــاير

 2020 براير  6الاميس  

 

 الفصل الدراسي ال اني 
سةبدء الدرا ٤

راســـي الد فصـــلبال
 يال ان

2020 براير   8السب   
 

مدة الدراسـة بالفصـل 
 الدراســــــي ال ــــــاني

 وتا  خمسة تشر أسب
ــل  5 ــات الفصـ امتنانـ

 الدراسي ال اني
ــالل  ــات خ ــري المتنان تج
شهري مايو ويونيـو و قـا  
لطبيعــة الدراســة بالكليــات 

 الماتلفة.

 

معســكرات لب  ــي االطــال الهتمــام بكا ــة أنــوا  اذنشــطة الطالبيــة، ومشــاركة•
 .ية خالل  ترة ا جااةالصيف

مـا خـالل اسـتعدا  المكاتـا الستعدا  لمكتا التنسيق تلـى كا ـة المسـتويات، •
والمعامل بالجامعات التي تساتد الطالب الراغبيا  ي التقدم للتنسيق ، ووجو  
متاصصيا لمساتدة الطالب متندي ا تاقة الراغبيا  ي التنسـيق مـا خـالل 

 .هم بمكتا التنسيقوأماكا تاصص ل  امعات،مل الجمعا
الب كليـات الطـا التعاو  مع واارة الصنة  ي تدة جوانـا شـمل  تـدريا طـ•

بالمستشــفيات النكوميــة التابعــة لــواارة الصــنة لتــو ير كــوا ر مــا اذطبــاء 
المـــ هليا، والتعـــاو   ـــي تطـــوير اذ اء بالمستشـــفيات النكوميـــة، وتنفيـــذ 

ــ ــاو  ال ــول التع ــم بروتوك ــهذي ت ــع واارة الصــن توقيع ــراءات م ة لتيســير إج
مـة، لتنميـة  لفتـرة القاالتسجيل للدراسات العليا ذطبـاء واارة الصـنة خـالل ا
 .قدراتهم وخبراتهم  ي تقديم الادمات الطبية للمواطنيا

مـا   %70استعراض تفاصيل جالزة مصر للتميز النكومي، التي تشـار   يهـا  •
م سسـة النكوميـة تشمل جالزة ال  جوالز  5توجد  كليات الجامعات النكومية، و

ت النكوميـة، وجـالزة ماالمتميزة وهي: جالزة الوحدة المتميزة  ي تقديم الاـد
الم سســة المتميــزة  ــي تقــديم الاــدمات الذكيــة، وجــالزة القيــا ات المتميــزة، 
وجالزة ا بدا ، والبتكار. ويشـمل التقيـيم تـدة تناصـر منهـا تنقيـق الرآيـة 

تكـار، مشـيرا  إلـى أ  التقيـيم لكا ـة لالب  %20ات، ورللقـد  %20، و%60بنسبة  
ينتهـي مـع نهايـة شـهر يونيـو الجـاري، الكليات المشاركة  ي الجـالزة سـوئ  

.وسيكو  الحتفال بالوحدات الفالزة  ي شهر أكتوبر القا م
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 ي التنول الرقمي للعام   معايير وتليات إجراء مسابقة أ ضل جامعةاستعراض  •
، شـمل  البنيـة التكنولوجيـة بالجامعـات، وأنتمـة م(2019/2020)  الجامعي

ــة، والــنتم ا لكتر ــة ا لكتروني ــة العمليــة النماي ــول بهــا، و عالي ــة المعم وني
التعليمية، وخدمتها ذغراض البنق العلمي بالجامعات، و ور هذه اآلليـات  ـي 

 .تنويل الجامعات المصرية إلى جامعات تكية خالل الفترة القا مة
ختبارات ا لكترونية والمقرر تقدها  ي اذسـبو  بة ال ال ة لالرض التجاستعرا•

القا م تلى كل ما كليات قطا  الصيدلة، وطا اذسنا ، ال الق ما شهر يوليو  
جامعــة، وتســتهدئ هــذه  31والعــالا الطبيعــي، والتمــري ، وتلــب  ــي تــد  

مـا   ى غـراربعـة تلـالختبارات قياس المهارات المعر ية لطالب القطاتات اذر
.بة اختبار كليات القطا  الطبيحد   ي تجر

 
معة الفنو  التطبيقية بشمال غـرب الصـيا، قـام إتفاقية بيا جامعة القاهرة وجا  :ثامنا

أيما سعد نصر الـديا المتـولى الاطيـا نالـا وقيع التفاقية اذستات الدكتور/بت
ور/ ـت الدكتـاتـذسا اة تـبرليس الجامعة لش و  الدراسات العليا والبنو  با نا

م(.1٤/7/2019)س الجامعة يوم ـ   رليـا  الاشـد ت مـمنم

طة تلما  بننشطة الجامعة خالل الفترة الماضية، وأبراها:ا حا  :تاسعا  
ــة • ــزو العالمي ــد شــها ة اذي ــى تجدي ــة تل ــة الدراســات اذ ريقي حصــول كلي

 للمرة ال ال ة.   2015-9001
لمقـررة لستضـا ة طلبـة المواتيـد اباب،  الش  تايةإتال  ا  ارة العامة لر•

عة، الذي يتم تنتيمـه طالبات الجامعة  ي الكليات الماتلفة بمعسكر الجامو
 بمنا تة مطروح.  سنويا  

ــم • ــنس اذم ــات ك ــاهدة مباري ــة لمش ــة الطلب ــرييا بمدين ــة المص ــتق قات  
 .النالييوليو   19يونيو وحتى   21ما  الفترة اذ ريقية، وتلب خالل  

راسات التجارية بكليـة التجـارة بتاـريج الد عـة نو  والدمركز الب  فالتحإ•
ا  ارة الرياضية ما التنا  الـدولي لكـرة   ما الشها ة المهنية  ي  11الـ  

 .م(1٤/6/2019)، بدار الضيا ة يوم  "القدم ا يفا
نطال  معسكر قا ة المستقبل  ي نسـاته ال ال ـة والـذي ي قـام صـيف هـذا إ•

 ـتق مسـارات المشـاركة قـل المصـري .. ر العتطـوي : االعام تنـ  تنـوا
 .م(22/6/2019)يوم  وتلب  ،  اوالبناء وريا ة اذتمال

سـيد اذسـتات                بدء أولى لقـاءات ونـدوات معسـكر قـا ة المسـتقبل، بنـدوة لل•
والكاتـا الصـنفي   رلـيس جامعـة القـاهرة  الاشـ ت ما   منمد    /دكتورال

ا، بقاتــة العقــل المصــري ر  تطــويا  اطــرتبــد المنســا ســالمة بعنــو
.م(2٤/6/2019)حتفالت الكبري يوم  ال
 

وهى :  بالو و  الزالرة للجامعة خالل الفترة الماضية،  ا حاطة تلما  :  تاشرا  
ايــارة الســفير الفرنســي بالقــاهرة ســتيفا  روماتيــه، والــدكتور/ جــورا •

ـــح ـــ ــاريس ـدا  رلي ــة ب ــ -1س جامع ـــسورب ــب لمقابل ات ســتاذة ـو ، وتل
مـا  الاشـ  رلـيس الجامعـة، وأيضـا  لتجديـد اتفاقيـة ور/ منمد ت الدكت

علميــة المشــتركة  ــي ليســانس النقــو  باللغــة التعــاو  لمــنق الدرجــة ال
الفرنسية و بلومـة الدراسـات العليـا التـي تمـنق مـا خـالل معهـد قـانو  

ــة بمناســبة مــرور  ــانو   30اذتمــال الدولي ــى إنشــاء معهــد ق تامــا  تل
ســوربو  يــوم  -1اهرة وبــاريس يا جــامعتي القــة بــلدوليــمــال ااذت

.م(13/6/2019)
تا ل تبد الرحما العسوسي تضـو مجلـس   /ايارة معالي النالا اذستات•

النواب بمملكة البنريا، ونالا رلـيس البرلمـا  العربـي، وتلـب لمقابلـة 
اذستات الـدكتور أيمـا سـعد نصـر الـديا المتـولى الاطيـا نالـا رلـيس 

.م(20/6/2019)البنو  يوم  اسات العليا ولدر و  اعة لشالجام
أيمـا سـعد سـتات الـدكتور/ ايارة و د البع ات الصيني، وتلب لمقابلـة اذ•

نصر الديا المتولى الاطيا نالا رليس الجامعة لش و  الدراسات العليا 
.م(1/7/2019)يوم  والبنو   

صـر، بم  يطـانيالبر  ايارة السيدة/ إليزابيق واي ، مديرة المركز ال قـا ي•
مد ت ما  الاش  رليس الجامعـة يـوم بلة اذستات الدكتور/ منوتلب لمقا

.م(3/7/2019)
ايارة السـيدة/ ماريـا  يرنانـدا، رليسـة الجمعيـة العامـة لألمـم المتنـدة، •

وتلب لمقابلة اذستات الدكتور/ منمد ت ما  الاش  رلـيس الجامعـة، ثـم 
القتصـا  لتـدريس بكليـة  هي ـة اطلبة ولبعد تلب التوجه  لقاء مناضرة ل

 .م(٤/7/2019)والعلوم السياسية، وتلب ببهو القبة يوم  
و د المجلس الفيدرالي لروسيا التنا يـة )الغر ـة العليـا للبرلمـا  ايارة  •

الروسي( وتلب لمقابلـة اذسـتات الـدكتور/ منمـد ت مـا  الاشـ  رلـيس 
 .م(16/7/2019)الجامعة يوم  

رة وتلـب لمقابلـة اذسـتات الـدكتور/ قـاهيـا بالكولومب ايارة سفيرة  ولة•
س الجامعـة لشـ و  أيما سـعد نصـر الـديا المتـولى الاطيـا نالـا رلـي

الدراسات العليا والبنو ، با نابـة تـا اذسـتات الـدكتور/ منمـد ت مـا  
 .م(22/7/2019)الاش  رليس الجامعة يوم 

تات الـدكتور/ ذسة اـبلمقالب لة وتـي الليبيـد واارة التعليم العالــارة و ـاي•
 .م(25/7/2019)وم  ــة يـس الجامعـ  رليـ  الاشامنمد ت م

منمـد   ، وتلب لمقابلة اذستات الدكتور/ ولة أرمينيا بالقاهرة  ايارة سفير•
.م(29/7/2019)ت ما  الاش  رليس الجامعة يوم  

 مـاأيايارة و د جامعة بكـيا الصـينية، وتلـب لمقابلـة اذسـتات الـدكتور/•
الاطيا نالا رليس الجامعة لش و  الدراسـات   ديا المتولىلنصر اسعد  

.م(30/7/2019)العليا والبنو  يوم 
 

 المصا قـات
  إ ارة الجامعة

 (118٤منضـر اجتمــا  مجلــس جامعــة القاهــرة الجلســة رقــم )  المصا قة تلى  -
 م(.26/5/2019بتاريـخ )
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 ي التنول الرقمي للعام   معايير وتليات إجراء مسابقة أ ضل جامعةاستعراض  •
، شـمل  البنيـة التكنولوجيـة بالجامعـات، وأنتمـة م(2019/2020)  الجامعي

ــة، والــنتم ا لكتر ــة ا لكتروني ــة العمليــة النماي ــول بهــا، و عالي ــة المعم وني
التعليمية، وخدمتها ذغراض البنق العلمي بالجامعات، و ور هذه اآلليـات  ـي 

 .تنويل الجامعات المصرية إلى جامعات تكية خالل الفترة القا مة
ختبارات ا لكترونية والمقرر تقدها  ي اذسـبو  بة ال ال ة لالرض التجاستعرا•

القا م تلى كل ما كليات قطا  الصيدلة، وطا اذسنا ، ال الق ما شهر يوليو  
جامعــة، وتســتهدئ هــذه  31والعــالا الطبيعــي، والتمــري ، وتلــب  ــي تــد  

مـا   ى غـراربعـة تلـالختبارات قياس المهارات المعر ية لطالب القطاتات اذر
.بة اختبار كليات القطا  الطبيحد   ي تجر

 
معة الفنو  التطبيقية بشمال غـرب الصـيا، قـام إتفاقية بيا جامعة القاهرة وجا  :ثامنا

أيما سعد نصر الـديا المتـولى الاطيـا نالـا وقيع التفاقية اذستات الدكتور/بت
ور/ ـت الدكتـاتـذسا اة تـبرليس الجامعة لش و  الدراسات العليا والبنو  با نا

م(.1٤/7/2019)س الجامعة يوم ـ   رليـا  الاشـد ت مـمنم

طة تلما  بننشطة الجامعة خالل الفترة الماضية، وأبراها:ا حا  :تاسعا  
ــة • ــزو العالمي ــد شــها ة اذي ــى تجدي ــة تل ــة الدراســات اذ ريقي حصــول كلي

 للمرة ال ال ة.   2015-9001
لمقـررة لستضـا ة طلبـة المواتيـد اباب،  الش  تايةإتال  ا  ارة العامة لر•

عة، الذي يتم تنتيمـه طالبات الجامعة  ي الكليات الماتلفة بمعسكر الجامو
 بمنا تة مطروح.  سنويا  

ــم • ــنس اذم ــات ك ــاهدة مباري ــة لمش ــة الطلب ــرييا بمدين ــة المص ــتق قات  
 .النالييوليو   19يونيو وحتى   21ما  الفترة اذ ريقية، وتلب خالل  

راسات التجارية بكليـة التجـارة بتاـريج الد عـة نو  والدمركز الب  فالتحإ•
ا  ارة الرياضية ما التنا  الـدولي لكـرة   ما الشها ة المهنية  ي  11الـ  

 .م(1٤/6/2019)، بدار الضيا ة يوم  "القدم ا يفا
نطال  معسكر قا ة المستقبل  ي نسـاته ال ال ـة والـذي ي قـام صـيف هـذا إ•

 ـتق مسـارات المشـاركة قـل المصـري .. ر العتطـوي : االعام تنـ  تنـوا
 .م(22/6/2019)يوم  وتلب  ،  اوالبناء وريا ة اذتمال

سـيد اذسـتات                بدء أولى لقـاءات ونـدوات معسـكر قـا ة المسـتقبل، بنـدوة لل•
والكاتـا الصـنفي   رلـيس جامعـة القـاهرة  الاشـ ت ما   منمد    /دكتورال

ا، بقاتــة العقــل المصــري ر  تطــويا  اطــرتبــد المنســا ســالمة بعنــو
.م(2٤/6/2019)حتفالت الكبري يوم  ال
 

وهى :  بالو و  الزالرة للجامعة خالل الفترة الماضية،  ا حاطة تلما  :  تاشرا  
ايــارة الســفير الفرنســي بالقــاهرة ســتيفا  روماتيــه، والــدكتور/ جــورا •

ـــح ـــ ــاريس ـدا  رلي ــة ب ــ -1س جامع ـــسورب ــب لمقابل ات ســتاذة ـو ، وتل
مـا  الاشـ  رلـيس الجامعـة، وأيضـا  لتجديـد اتفاقيـة ور/ منمد ت الدكت

علميــة المشــتركة  ــي ليســانس النقــو  باللغــة التعــاو  لمــنق الدرجــة ال
الفرنسية و بلومـة الدراسـات العليـا التـي تمـنق مـا خـالل معهـد قـانو  

ــة بمناســبة مــرور  ــانو   30اذتمــال الدولي ــى إنشــاء معهــد ق تامــا  تل
ســوربو  يــوم  -1اهرة وبــاريس يا جــامعتي القــة بــلدوليــمــال ااذت

.م(13/6/2019)
تا ل تبد الرحما العسوسي تضـو مجلـس   /ايارة معالي النالا اذستات•

النواب بمملكة البنريا، ونالا رلـيس البرلمـا  العربـي، وتلـب لمقابلـة 
اذستات الـدكتور أيمـا سـعد نصـر الـديا المتـولى الاطيـا نالـا رلـيس 

.م(20/6/2019)البنو  يوم  اسات العليا ولدر و  اعة لشالجام
أيمـا سـعد سـتات الـدكتور/ ايارة و د البع ات الصيني، وتلب لمقابلـة اذ•

نصر الديا المتولى الاطيا نالا رليس الجامعة لش و  الدراسات العليا 
.م(1/7/2019)يوم  والبنو   

صـر، بم  يطـانيالبر  ايارة السيدة/ إليزابيق واي ، مديرة المركز ال قـا ي•
مد ت ما  الاش  رليس الجامعـة يـوم بلة اذستات الدكتور/ منوتلب لمقا

.م(3/7/2019)
ايارة السـيدة/ ماريـا  يرنانـدا، رليسـة الجمعيـة العامـة لألمـم المتنـدة، •

وتلب لمقابلة اذستات الدكتور/ منمد ت ما  الاش  رلـيس الجامعـة، ثـم 
القتصـا  لتـدريس بكليـة  هي ـة اطلبة ولبعد تلب التوجه  لقاء مناضرة ل

 .م(٤/7/2019)والعلوم السياسية، وتلب ببهو القبة يوم  
و د المجلس الفيدرالي لروسيا التنا يـة )الغر ـة العليـا للبرلمـا  ايارة  •

الروسي( وتلب لمقابلـة اذسـتات الـدكتور/ منمـد ت مـا  الاشـ  رلـيس 
 .م(16/7/2019)الجامعة يوم  

رة وتلـب لمقابلـة اذسـتات الـدكتور/ قـاهيـا بالكولومب ايارة سفيرة  ولة•
س الجامعـة لشـ و  أيما سـعد نصـر الـديا المتـولى الاطيـا نالـا رلـي

الدراسات العليا والبنو ، با نابـة تـا اذسـتات الـدكتور/ منمـد ت مـا  
 .م(22/7/2019)الاش  رليس الجامعة يوم 

تات الـدكتور/ ذسة اـبلمقالب لة وتـي الليبيـد واارة التعليم العالــارة و ـاي•
 .م(25/7/2019)وم  ــة يـس الجامعـ  رليـ  الاشامنمد ت م

منمـد   ، وتلب لمقابلة اذستات الدكتور/ ولة أرمينيا بالقاهرة  ايارة سفير•
.م(29/7/2019)ت ما  الاش  رليس الجامعة يوم  

 مـاأيايارة و د جامعة بكـيا الصـينية، وتلـب لمقابلـة اذسـتات الـدكتور/•
الاطيا نالا رليس الجامعة لش و  الدراسـات   ديا المتولىلنصر اسعد  

.م(30/7/2019)العليا والبنو  يوم 
 

 المصا قـات
  إ ارة الجامعة

 (118٤منضـر اجتمــا  مجلــس جامعــة القاهــرة الجلســة رقــم )  المصا قة تلى  -
 م(.26/5/2019بتاريـخ )
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جامعـة الصـا رة بـالتفوي  مـا المصا قة تلى قرارات اذستات الـدكتور/ رلـيس ال  -
والممتـدة م(  27/6/2019)م( حتـى  27/5/2019لفترة ما )خالل ا  مجلس الجامعة

 تية:   ى المجالت اآلم(  8/8/2019حتى )
منق الدرجات العلمية بمرحلتي )الليسانس والبكالوريوس( و)الدراسات العليا(..1
طبقــا    سـها،مجالتعييا أتضـاء مـا الاـارا بمجـالس الكليـات، وضـم أسـاتذة ل.2

م( 1972( لسنة )٤9ما القانو  رقـم )  (٤0)  المـا ة  )هـ( مـاللفقرتيا )جـ( و
 بشـن  تنتيم الجامعات.

 ول هدايـــــــا وتبرتـــــات وجوالـــــز.قبــــــ.3
مد البع ات وا جااات الدراسـية بعـد العـام الرابـع  ـى ضـوء القواتـد المنتمـة .٤

 لذلب.  
ـــول أتـــذار .5 ـــيد وقب ـــف ق ـــى )الليساوق ـــس والبكالالطـــالب بمرحلت ـــوس( ن وري

 (.راسـات العلياو)الد
 شهر ما تاريخ النقطا .  خالل ر أتضاء هي ة التدريس الذيا تا واقَبـ ول أتذا.6
خــالل سـتة أشـهر  ضاء هي ة التـدريس الـذيا لـم يعـو واتقرير إنهاء خدمـة أت.7

مـا تاريخ النقطا .
لــا ميــة التــي قــد ينــد   يهــا خطــن، وتتطحــالت تصــنيق بيانــات الــدرجات العل.8

يـة ة، وتلـب بعـد مراجعتهـا مـــا ا  ارة المركزلــس الجامعـــلعرض تلــى مجا
قانونية بالجامعة.للش و  ال

حــالت نــدب أتضــاء هي ــة التدريس ما خارا كليات الجامعة..9
يس ا  أتضـاء هي ـة التـدرإصـدار قــرارات إنهــاء الادمــة  ــى حــالت انقطــ.10

تنـ  ى مــغيـر رسا يعمـل بشكل لمعاريـا أو موالهي ة المعاونـة المنتدبيا أو ا
لدي أية جهة أخري خارا الجامعة.  مسمىأي 

الموا قــة تلــى اتتمـــا  ا تفـــاءات والاصومـــات التـــى وا ـــق تليهـــا الســـيد .11
اذسـتات الدكتور رليس الجامعة تلى جميع الادمات والرسوم.  

 
يخ والمنعقـد بتـارجلـس الجامعـة،  منضـر اجتمـا  الهي ـة الفنيـة لم  المصا قة تلـى  -
 .م(31/7/2019م( والممتد حتى )26/6/2019)
 

 مسالل تنتيمية 
 إ ارة الجامعة

ــى - ــاريخ  المصــا قة تل ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق ــرار مجلــس شــ و  التعل ق
 التاصصـيةللغـات اذجنبيـة والترجمـة  اتولى مركز    م( بالموا قة تلى12/3/2019)

لمعتمـدة ت اوبرامج الساتات النجليزية  اختبارات القبول لبرامج اللغا  بجامعة القاهرة
ــ ــو ة ا بكلي ــدها لضــما  ج ــة ومعاه ــاراتات الجامع ــ ختب ــالب م ــى الط ــه تل ع تعميم

 .المستجديا
( مننـة مجانيـة 180بشن  الموا قة تلى تقـديم )المعروضة  مذكرة  ال  الموا قة تلى  -

 التغذيـة بالمدينـة الجامعيـة للسـتو ا وا قامـة وتـالدراسـية والك  شاملة المصرو ات
عامة )شعبة تلمى تلوم ـ شعبة تلمى رياضة ـ شـعبة وية الل شعبة بال اناذوالل  ى ك

 م(2019/2020أ بى( للعام الجامعى )

بشــن  الموا قــة تلــى أ  يصــبق مقررالتفكيــر المعروضــة مــذكرة ال الموا قــة تلــى -
ا ضم مـا   ا المقررات التى تنتسا  ى المجمـو  الكلـى للطالـا اتتبـارا  النقدي مقرر 

 .م(2019/2020الجامعى )  العام
مع توجيـة الشـكر للسـا ة العمـداء تلـى مجهـو اتهم المتميـزة واتاـات الـالام لتغييـر 

 م(.2019/2020) اللوالق اتتبارا  ما العام القا م
سـته المنعقـدة البي ـة بجل  ةلمجتمـع وتنميـاقرار مجلس شـ و  خدمـة    الموا قة تلى  -

م( بالموا قة تلى تمل القا لة الشاملة لجامعة القـاهرة لمدينـة 2٤/6/2019بتاريخ )
 .اءات الالامةاتاات ا جر ىمع البدء  .العريش

بشـن  الموا قـة تلـى اشـترا  الجامعـة  ـى المعـرض  المعروضة مذكرةال بناء تلى  -
مة للمعارض والم تمرات بمدينة نصــر خـالل الدولى الرابع للتعليم العالى بالهي ة العا

 .متر وتتاذ ا جراءات الالامة 2٤بمساحة   .م(12/7/2019-11الفترة مـا )
 إ ارة الجامعة:

بشن   تم جامعة القاهرة  ى تنتـيم رحلـة ذوالـل  المعروضة مذكرةال  الموا قة تلى  -
لـى تـدة ه( إجنيـ  جنيه )خمسـو  ألـف  50000م( بمبلغ  2019ال انوية العامة تام )

 .ة ول أوربي
 

 كلية طا قصر العينى
هـد الفنـى تـا ة  ـتق المعبشـن  الموا قـة تلـى إ  المعروضـة  مـذكرةال  الموا قة تلـى  -
 ينـى التعليمـى الجديـدمري   ر  قصر العينى التعليمى الجديد بمستشـفى قصـر العللت

 .لعجز الشديد  ى اتدا  التمري  بالمستشفىالسد 
 

 قية العلياكلية الدراسات اذ ري
 لدراسـات اذ ريقيـة العليـا بشـن اطاب اذستات الدكتور تميـد كليـة اب  الحاطة تلما    -
مـا المرحلـة نتهـاء وا   ريقيـة لجامعـة القـاهرةة اذ النشـطتقرير    نتهاء ما إتدا ا 

نتهـاء مـا إتـدا  و راسـة حـول  ريقـى وا قالـد إ 1000التنسيسية لمشـرو  إتـدا  
قيــة جنــوب يــة الســعو ية  ــى رســالل ا تــالم  ــى الــدول اذ ريصــورة المملكــة العرب

 ى ظـل رلاسـةل  ـلنيـالصنراء وا تدا  لمقترح ندوة اتالقات مصـر بـدول حـوض ا
 م(ا2019تنا  اذ ريقى  ى تام )مصر لإل

 
 كلية الدراسات العليا للتربية

 اقتراح الكلية الموا قة تلى:  تلى  بناء  -
 م( .2018/2019م الجامعى )تدم  تق الفصل الصيفى للعا  -1 
ويقترح مضاتفة رسوم المقرر الدراسـى الواحـد الاللنة المالية     ىإتا ة النتر    -2  

يـتم  تلـى أ  ( طالا120تد  الطالب تا )  جنيه ول يقل  جنيه إلى ألف  ما خمسمالة
 .جمالى الرسوم المنصلةما إ %50صرئ المكا نة بنسبة  

ــدكتور ــوي  اذســتات ال ــس تف ــرر المجل ــة ق ــى الموا ق ــة   ــيس الجامع ــ رل ــذاـتل  ى ه
 الكلية.ة اذستات الدكتور تميد ـالموضو  بعد مناقش
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جامعـة الصـا رة بـالتفوي  مـا المصا قة تلى قرارات اذستات الـدكتور/ رلـيس ال  -
والممتـدة م(  27/6/2019)م( حتـى  27/5/2019لفترة ما )خالل ا  مجلس الجامعة

 تية:   ى المجالت اآلم(  8/8/2019حتى )
منق الدرجات العلمية بمرحلتي )الليسانس والبكالوريوس( و)الدراسات العليا(..1
طبقــا    سـها،مجالتعييا أتضـاء مـا الاـارا بمجـالس الكليـات، وضـم أسـاتذة ل.2

م( 1972( لسنة )٤9ما القانو  رقـم )  (٤0)  المـا ة  )هـ( مـاللفقرتيا )جـ( و
 بشـن  تنتيم الجامعات.

 ول هدايـــــــا وتبرتـــــات وجوالـــــز.قبــــــ.3
مد البع ات وا جااات الدراسـية بعـد العـام الرابـع  ـى ضـوء القواتـد المنتمـة .٤

 لذلب.  
ـــول أتـــذار .5 ـــيد وقب ـــف ق ـــى )الليساوق ـــس والبكالالطـــالب بمرحلت ـــوس( ن وري

 (.راسـات العلياو)الد
 شهر ما تاريخ النقطا .  خالل ر أتضاء هي ة التدريس الذيا تا واقَبـ ول أتذا.6
خــالل سـتة أشـهر  ضاء هي ة التـدريس الـذيا لـم يعـو واتقرير إنهاء خدمـة أت.7

مـا تاريخ النقطا .
لــا ميــة التــي قــد ينــد   يهــا خطــن، وتتطحــالت تصــنيق بيانــات الــدرجات العل.8

يـة ة، وتلـب بعـد مراجعتهـا مـــا ا  ارة المركزلــس الجامعـــلعرض تلــى مجا
قانونية بالجامعة.للش و  ال

حــالت نــدب أتضــاء هي ــة التدريس ما خارا كليات الجامعة..9
يس ا  أتضـاء هي ـة التـدرإصـدار قــرارات إنهــاء الادمــة  ــى حــالت انقطــ.10

تنـ  ى مــغيـر رسا يعمـل بشكل لمعاريـا أو موالهي ة المعاونـة المنتدبيا أو ا
لدي أية جهة أخري خارا الجامعة.  مسمىأي 

الموا قــة تلــى اتتمـــا  ا تفـــاءات والاصومـــات التـــى وا ـــق تليهـــا الســـيد .11
اذسـتات الدكتور رليس الجامعة تلى جميع الادمات والرسوم.  

 
يخ والمنعقـد بتـارجلـس الجامعـة،  منضـر اجتمـا  الهي ـة الفنيـة لم  المصا قة تلـى  -
 .م(31/7/2019م( والممتد حتى )26/6/2019)
 

 مسالل تنتيمية 
 إ ارة الجامعة

ــى - ــاريخ  المصــا قة تل ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق ــرار مجلــس شــ و  التعل ق
 التاصصـيةللغـات اذجنبيـة والترجمـة  اتولى مركز    م( بالموا قة تلى12/3/2019)

لمعتمـدة ت اوبرامج الساتات النجليزية  اختبارات القبول لبرامج اللغا  بجامعة القاهرة
ــ ــو ة ا بكلي ــدها لضــما  ج ــة ومعاه ــاراتات الجامع ــ ختب ــالب م ــى الط ــه تل ع تعميم

 .المستجديا
( مننـة مجانيـة 180بشن  الموا قة تلى تقـديم )المعروضة  مذكرة  ال  الموا قة تلى  -

 التغذيـة بالمدينـة الجامعيـة للسـتو ا وا قامـة وتـالدراسـية والك  شاملة المصرو ات
عامة )شعبة تلمى تلوم ـ شعبة تلمى رياضة ـ شـعبة وية الل شعبة بال اناذوالل  ى ك

 م(2019/2020أ بى( للعام الجامعى )

بشــن  الموا قــة تلــى أ  يصــبق مقررالتفكيــر المعروضــة مــذكرة ال الموا قــة تلــى -
ا ضم مـا   ا المقررات التى تنتسا  ى المجمـو  الكلـى للطالـا اتتبـارا  النقدي مقرر 

 .م(2019/2020الجامعى )  العام
مع توجيـة الشـكر للسـا ة العمـداء تلـى مجهـو اتهم المتميـزة واتاـات الـالام لتغييـر 

 م(.2019/2020) اللوالق اتتبارا  ما العام القا م
سـته المنعقـدة البي ـة بجل  ةلمجتمـع وتنميـاقرار مجلس شـ و  خدمـة    الموا قة تلى  -

م( بالموا قة تلى تمل القا لة الشاملة لجامعة القـاهرة لمدينـة 2٤/6/2019بتاريخ )
 .اءات الالامةاتاات ا جر ىمع البدء  .العريش

بشـن  الموا قـة تلـى اشـترا  الجامعـة  ـى المعـرض  المعروضة مذكرةال بناء تلى  -
مة للمعارض والم تمرات بمدينة نصــر خـالل الدولى الرابع للتعليم العالى بالهي ة العا

 .متر وتتاذ ا جراءات الالامة 2٤بمساحة   .م(12/7/2019-11الفترة مـا )
 إ ارة الجامعة:

بشن   تم جامعة القاهرة  ى تنتـيم رحلـة ذوالـل  المعروضة مذكرةال  الموا قة تلى  -
لـى تـدة ه( إجنيـ  جنيه )خمسـو  ألـف  50000م( بمبلغ  2019ال انوية العامة تام )

 .ة ول أوربي
 

 كلية طا قصر العينى
هـد الفنـى تـا ة  ـتق المعبشـن  الموا قـة تلـى إ  المعروضـة  مـذكرةال  الموا قة تلـى  -
 ينـى التعليمـى الجديـدمري   ر  قصر العينى التعليمى الجديد بمستشـفى قصـر العللت

 .لعجز الشديد  ى اتدا  التمري  بالمستشفىالسد 
 

 قية العلياكلية الدراسات اذ ري
 لدراسـات اذ ريقيـة العليـا بشـن اطاب اذستات الدكتور تميـد كليـة اب  الحاطة تلما    -
مـا المرحلـة نتهـاء وا   ريقيـة لجامعـة القـاهرةة اذ النشـطتقرير    نتهاء ما إتدا ا 

نتهـاء مـا إتـدا  و راسـة حـول  ريقـى وا قالـد إ 1000التنسيسية لمشـرو  إتـدا  
قيــة جنــوب يــة الســعو ية  ــى رســالل ا تــالم  ــى الــدول اذ ريصــورة المملكــة العرب

 ى ظـل رلاسـةل  ـلنيـالصنراء وا تدا  لمقترح ندوة اتالقات مصـر بـدول حـوض ا
 م(ا2019تنا  اذ ريقى  ى تام )مصر لإل

 
 كلية الدراسات العليا للتربية

 اقتراح الكلية الموا قة تلى:  تلى  بناء  -
 م( .2018/2019م الجامعى )تدم  تق الفصل الصيفى للعا  -1 
ويقترح مضاتفة رسوم المقرر الدراسـى الواحـد الاللنة المالية     ىإتا ة النتر    -2  

يـتم  تلـى أ  ( طالا120تد  الطالب تا )  جنيه ول يقل  جنيه إلى ألف  ما خمسمالة
 .جمالى الرسوم المنصلةما إ %50صرئ المكا نة بنسبة  

ــدكتور ــوي  اذســتات ال ــس تف ــرر المجل ــة ق ــى الموا ق ــة   ــيس الجامع ــ رل ــذاـتل  ى ه
 الكلية.ة اذستات الدكتور تميد ـالموضو  بعد مناقش
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خطاب اذستاتة الدكتورة تميـد كليـة الدراسـات العليـا للتربيـة  بشـن  الموا قة تلى    -
 ،تسواوبن ى بمصر متاصص  ى نتام التوكا  ابنق إمكانية إقامة مركز تعليمى

 
 لألورام المعهد القومى

 بشــن   امى لــألورـقومــالد ـطارلــة للمعهــة الـا حاطــة تلمــا  بمنضــر اجتمــا  الجلســ -
ريخ بتـــا ومـــاور  مـــا مجلـــس الـــواراء بهـــذا الشـــن   (500 – 500)مستشـــفى 

 .م(25/6/2019)
 ،وقــانونى ومــالى ،تشــكيل لجنــة تات شــق طبــى توجيــه المعهــد ننــو قــرر المجلــسو
ــديم تقدســى لدراســة هنو ،خصــالىوأ ــا تنتهــى إالموضــو  وتق ــر بم ــري الدراســة ه لي

 تلى المجلس  ى جلسة قا مة.   ضهوتر
 

  ى وظيفة أستات تعيينات مستو اة
 

قسمالسمكلية/ معهد
 اللغة العربية وت ابها تما  تلى تبد اللطيف تلى .  اآل اب

 
يوم التالى لستكمال المدة  ة تلى اقتراح الكلية اتتبارا ما الـالموا ق  القــرار : 

 . / اول( 70، /اول 69ا ) ها بالما تي ليإ ارالمش
 

 قسم السم كلية/ معهد
 تلم الجتما  ليلى كامل تبد هللا البهنساوي .  اباآل 

المكتبـــــات والوثـــــالق  أمل وجيه حمدي مصطفى .  اآل اب
 والمعلومات

 التاريخ ايا  غانمتمال حامد   .  اآل اب
 ه لسفة القانو  وتاريا ايهاب تباس تبد الفتاح الفراش  . النقو 
 الجيو يزياء شريف منمد حنفى منمو  .  العلوم
 تلم النيوا  أمل إبراهيم ت ما  منمد .  العلوم

ــر  ــا قصــــ طــــ
 اذمراض الباطنة أسامة منمدي منمد  ضل  .  العينى

ــا  ــر طــــ قصــــ
 المتوطنةاذمراض   سمر كمال أحمد  رويش .  العينى

ــر ق طــــــا صــــ
 الفارماكولوجيا نمد العلقامىتصام   ا  تلى م .  العينى

ــر  ــا قصــــ طــــ
 الباثولوجيا ويشمنمد  يصل إبراهيم  ر .  العينى

ــر  ــا قصــــ طــــ
  طا العيا وجراحتها نهلة برها  منمو  أبو حسيا .  العينى

العـــــــالا التنفتـــــــى  أحمد تبد الفتاح منمد الزهري .  طا اذسنا 
 لألسنا 

  فم والتاديرال ةحجرا رحاب طار  مصطفى الشرقاوي .  طا اذسنا 

جراحـــة الفـــم والوجـــه   اليا تبد الاالق تطية رضوا  .  طا اذسنا 
 والتادير

 الكيمياء الصيدلية ماريا  الفونس منروس راغا .  الصيدلة
 العقاقير صباح حسيا حسا الجيد .  الصيدلة

تلــــى منمــــو  تلــــى حســــانيا  .  الصيدلة
 اقيرعقال النلوانى

 هندسة اذشغال العامة اهر تبد هللاخالد ااهر ب .  الهندسة
 عماريةالهندسة الم ةيض . نها  منمد منمو  تو الهندسة
 ا نتاا النيوانى  . أشرئ تبد النليم السيد منمد الزراتة
 تليفزيو   ا تاتة وال رنصوسام منمد أحمد  .  ا تالم

 
ــ  ـــــى  قـة تلالموا  ار : ـرقـال  ــة. تراح الكليـاقـ

 
 قسم السم عهدكلية/ م

ــر  ــا قصــــ طــــ
 طا العيا وجراحتها  . ياسميا منمد السيد أحمد العينى

ــر  ــا قصــــ طــــ
 طا العيا وجراحتها  . منمد تمرو صالح الديا  العينى

ــر  ــا قصــــ طــــ
 اذمراض الجلدية  . مروة تا لي منمد صالق العينى

ــر  ــا قصــــ طــــ
 الطفيليات    ليماأحمد س ء سعد منمو النج .  العينى

ــر  ــا قصــــ طــــ
 اذمراض الباطنة  . أحمد نبيل أحمد المااني ىالعين

ــر  ــا قصــــ طــــ
 الباثولوجيا    . أحمد تبد المنعم أحمد تلي   العينى

 
ة تلى اقتراح الكلية اتتبارا ما اليوم التالى لستكمال المدة  ـالموا ق  القــرار : 

 . / اول( 70ول ، /ا69ا تيا ) إليها بالم ارمشال
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خطاب اذستاتة الدكتورة تميـد كليـة الدراسـات العليـا للتربيـة  بشـن  الموا قة تلى    -
 ،تسواوبن ى بمصر متاصص  ى نتام التوكا  ابنق إمكانية إقامة مركز تعليمى

 
 لألورام المعهد القومى

 بشــن   امى لــألورـقومــالد ـطارلــة للمعهــة الـا حاطــة تلمــا  بمنضــر اجتمــا  الجلســ -
ريخ بتـــا ومـــاور  مـــا مجلـــس الـــواراء بهـــذا الشـــن   (500 – 500)مستشـــفى 

 .م(25/6/2019)
 ،وقــانونى ومــالى ،تشــكيل لجنــة تات شــق طبــى توجيــه المعهــد ننــو قــرر المجلــسو
ــديم تقدســى لدراســة هنو ،خصــالىوأ ــا تنتهــى إالموضــو  وتق ــر بم ــري الدراســة ه لي

 تلى المجلس  ى جلسة قا مة.   ضهوتر
 

  ى وظيفة أستات تعيينات مستو اة
 

قسمالسمكلية/ معهد
 اللغة العربية وت ابها تما  تلى تبد اللطيف تلى .  اآل اب

 
يوم التالى لستكمال المدة  ة تلى اقتراح الكلية اتتبارا ما الـالموا ق  القــرار : 

 . / اول( 70، /اول 69ا ) ها بالما تي ليإ ارالمش
 

 قسم السم كلية/ معهد
 تلم الجتما  ليلى كامل تبد هللا البهنساوي .  اباآل 

المكتبـــــات والوثـــــالق  أمل وجيه حمدي مصطفى .  اآل اب
 والمعلومات

 التاريخ ايا  غانمتمال حامد   .  اآل اب
 ه لسفة القانو  وتاريا ايهاب تباس تبد الفتاح الفراش  . النقو 
 الجيو يزياء شريف منمد حنفى منمو  .  العلوم
 تلم النيوا  أمل إبراهيم ت ما  منمد .  العلوم

ــر  ــا قصــــ طــــ
 اذمراض الباطنة أسامة منمدي منمد  ضل  .  العينى

ــا  ــر طــــ قصــــ
 المتوطنةاذمراض   سمر كمال أحمد  رويش .  العينى

ــر ق طــــــا صــــ
 الفارماكولوجيا نمد العلقامىتصام   ا  تلى م .  العينى

ــر  ــا قصــــ طــــ
 الباثولوجيا ويشمنمد  يصل إبراهيم  ر .  العينى

ــر  ــا قصــــ طــــ
  طا العيا وجراحتها نهلة برها  منمو  أبو حسيا .  العينى

العـــــــالا التنفتـــــــى  أحمد تبد الفتاح منمد الزهري .  طا اذسنا 
 لألسنا 

  فم والتاديرال ةحجرا رحاب طار  مصطفى الشرقاوي .  طا اذسنا 

جراحـــة الفـــم والوجـــه   اليا تبد الاالق تطية رضوا  .  طا اذسنا 
 والتادير

 الكيمياء الصيدلية ماريا  الفونس منروس راغا .  الصيدلة
 العقاقير صباح حسيا حسا الجيد .  الصيدلة

تلــــى منمــــو  تلــــى حســــانيا  .  الصيدلة
 اقيرعقال النلوانى

 هندسة اذشغال العامة اهر تبد هللاخالد ااهر ب .  الهندسة
 عماريةالهندسة الم ةيض . نها  منمد منمو  تو الهندسة
 ا نتاا النيوانى  . أشرئ تبد النليم السيد منمد الزراتة
 تليفزيو   ا تاتة وال رنصوسام منمد أحمد  .  ا تالم

 
ــ  ـــــى  قـة تلالموا  ار : ـرقـال  ــة. تراح الكليـاقـ

 
 قسم السم عهدكلية/ م

ــر  ــا قصــــ طــــ
 طا العيا وجراحتها  . ياسميا منمد السيد أحمد العينى

ــر  ــا قصــــ طــــ
 طا العيا وجراحتها  . منمد تمرو صالح الديا  العينى

ــر  ــا قصــــ طــــ
 اذمراض الجلدية  . مروة تا لي منمد صالق العينى

ــر  ــا قصــــ طــــ
 الطفيليات    ليماأحمد س ء سعد منمو النج .  العينى

ــر  ــا قصــــ طــــ
 اذمراض الباطنة  . أحمد نبيل أحمد المااني ىالعين

ــر  ــا قصــــ طــــ
 الباثولوجيا    . أحمد تبد المنعم أحمد تلي   العينى

 
ة تلى اقتراح الكلية اتتبارا ما اليوم التالى لستكمال المدة  ـالموا ق  القــرار : 

 . / اول( 70ول ، /ا69ا تيا ) إليها بالم ارمشال
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 قسم السم كلية/ معهد

ــا اب الو قاسم و نمرحاب  واي م .  سنا طا اذ ــم والوجــه جي لف
 والفكيا

 
ة تلى اقتراح الكلية اتتبارا ما اليوم التالى لستكمال المدة  ـالموا ق  لقــرار : ا

 . / اول( 70/اول ، 69المشار إليها بالما تيا ) 
 
 قسم السم كلية/ معهد

الميكروبيولوجيــــــــــــا  ا سيد بدوي . منى حسي الزراتة
 راتيةالز

 النبات الزراتى  . رانيا منمد تبد العزيز أحمد  الزراتة
    

ل المدة  الى لستكما لتا ة تلى اقتراح الكلية اتتبارا ما اليوم ـالموا ق  القــرار : 
 . / اول( 70/اول ، 69)  المشار إليها بالما تيا

 
 مالحتات  قسم السم كلية/ معهد
الطا  
 يرالبيط

الكيمياء   نميد   . مروة إبراهيم تبد ال
النيوية  
وكيمياء  
 التغذية 

ــة ســيا تها  تنســا اقدمي
اتتبــــــــــــارا  مــــــــــــا 

ــوم 22/7/2019) م( اليـ
التـــالى لســـتيفالها مـــدة 
الامس سـنوات المقـررة 
للترقيـــة لوظيفـــة أســـتات 
ــى  والمنصــوع تليهــا  

ــا تيا ) /اول( ، 69المـــــ
 /اول(70)

الطا  
 الباثولوجيا  مرسى حسا  . تزة حسا يطرالبي

ــة ســيا تنســا اقد  تهامي
تبــــــــــــارا  مــــــــــــا ات
ــوم 22/7/2019) م( اليـ

دة التـــالى لســـتيفالها مـــ
الامس سـنوات المقـررة 

وظيفـــة أســـتات للترقيـــة ب
/اول( 69لمـا تيا )طبقا  ل
 /اول(70، )

 
مال المــدة تكســة تلــى اقتــراح الكليــة اتتبــارا مــا اليــوم التــالى لـالموا قــ  القــــرار :

 ./ اول(  70،  /اول 69مشار إليها بالما تيا )لا

 

 قسم السم كلية/ معهد
ــي   التاطـــــــــــ
القليمــــــــــــــى 

 والعمرانى
التاطي  البي ى والبنيـة   . طار  اكى أحمد أبو السعو 

 الساسية

ــي   التاطـــــــــــ
القليمــــــــــــــى 

 والعمرانى
ــة   . رندا جالل حسيا تلى ــة العمرانيــــ التنميــــ

 القليمية

 
 ة.اح الكليـــــى اقـــترــلـتالموا قـة    القــرار :

 
 مالحتات  قسم السم كلية/ معهد

القــــــــومى 
 لألورام

ــة   . أمنيـــ
ار ماتــــــــ
 منمد ندا

اذشـــــــــعة 
 التشايصية

تنســــا اقدميــــة 
ــارا   ــيا تها اتتبـ سـ
ــا  مـــــــــــــــــــــــ

م( 22/7/2019)
ــالى  ــوم التــــ اليــــ
لســــتيفالها مــــدة 
ــنوات  ــس سـ الامـ
ــة  ــررة للترقيـ المقـ
لوظيفـــــة أســـــتات 
ــوع  والمنصــــــــ
الما تي ا تليها  ى 

(69 ، /اول( 
 /اول(70)

الى لستكمال المدة  ة تلى اقتراح الكلية اتتبارا ما اليوم التـ قالموا  ار : ـرقـال
 . / اول( 70/اول ، 69المشار إليها بالما تيا ) 

 
 طا اذورام أيما تبد السميع جابر سبيل .  القومى لألورام
 
 .ـــدالمعهالموا قـة تلـــــى اقـــتراح   القــرار : 

 
ساتديفة أستات م وظى  تعيينات مستو ــاة

 
قسمالسمكلية/ معهد

المكتبـــــات والوثـــــالق  صفوة بدير أحمد أميا حلمى 0  اآل اب
 والمعلومات

لوثـــــالق المكتبـــــات وا ليلى سيد سميع أبو سريع 0  اآل اب
 والمعلومات
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 قسم السم كلية/ معهد

ــا اب الو قاسم و نمرحاب  واي م .  سنا طا اذ ــم والوجــه جي لف
 والفكيا

 
ة تلى اقتراح الكلية اتتبارا ما اليوم التالى لستكمال المدة  ـالموا ق  لقــرار : ا

 . / اول( 70/اول ، 69المشار إليها بالما تيا ) 
 
 قسم السم كلية/ معهد

الميكروبيولوجيــــــــــــا  ا سيد بدوي . منى حسي الزراتة
 راتيةالز

 النبات الزراتى  . رانيا منمد تبد العزيز أحمد  الزراتة
    

ل المدة  الى لستكما لتا ة تلى اقتراح الكلية اتتبارا ما اليوم ـالموا ق  القــرار : 
 . / اول( 70/اول ، 69)  المشار إليها بالما تيا

 
 مالحتات  قسم السم كلية/ معهد
الطا  
 يرالبيط

الكيمياء   نميد   . مروة إبراهيم تبد ال
النيوية  
وكيمياء  
 التغذية 

ــة ســيا تها  تنســا اقدمي
اتتبــــــــــــارا  مــــــــــــا 

ــوم 22/7/2019) م( اليـ
التـــالى لســـتيفالها مـــدة 
الامس سـنوات المقـررة 
للترقيـــة لوظيفـــة أســـتات 
ــى  والمنصــوع تليهــا  

ــا تيا ) /اول( ، 69المـــــ
 /اول(70)

الطا  
 الباثولوجيا  مرسى حسا  . تزة حسا يطرالبي

ــة ســيا تنســا اقد  تهامي
تبــــــــــــارا  مــــــــــــا ات
ــوم 22/7/2019) م( اليـ

دة التـــالى لســـتيفالها مـــ
الامس سـنوات المقـررة 

وظيفـــة أســـتات للترقيـــة ب
/اول( 69لمـا تيا )طبقا  ل
 /اول(70، )

 
مال المــدة تكســة تلــى اقتــراح الكليــة اتتبــارا مــا اليــوم التــالى لـالموا قــ  القــــرار :

 ./ اول(  70،  /اول 69مشار إليها بالما تيا )لا

 

 قسم السم كلية/ معهد
ــي   التاطـــــــــــ
القليمــــــــــــــى 

 والعمرانى
التاطي  البي ى والبنيـة   . طار  اكى أحمد أبو السعو 

 الساسية

ــي   التاطـــــــــــ
القليمــــــــــــــى 

 والعمرانى
ــة   . رندا جالل حسيا تلى ــة العمرانيــــ التنميــــ

 القليمية

 
 ة.اح الكليـــــى اقـــترــلـتالموا قـة    القــرار :

 
 مالحتات  قسم السم كلية/ معهد

القــــــــومى 
 لألورام

ــة   . أمنيـــ
ار ماتــــــــ
 منمد ندا

اذشـــــــــعة 
 التشايصية

تنســــا اقدميــــة 
ــارا   ــيا تها اتتبـ سـ
ــا  مـــــــــــــــــــــــ

م( 22/7/2019)
ــالى  ــوم التــــ اليــــ
لســــتيفالها مــــدة 
ــنوات  ــس سـ الامـ
ــة  ــررة للترقيـ المقـ
لوظيفـــــة أســـــتات 
ــوع  والمنصــــــــ
الما تي ا تليها  ى 

(69 ، /اول( 
 /اول(70)

الى لستكمال المدة  ة تلى اقتراح الكلية اتتبارا ما اليوم التـ قالموا  ار : ـرقـال
 . / اول( 70/اول ، 69المشار إليها بالما تيا ) 

 
 طا اذورام أيما تبد السميع جابر سبيل .  القومى لألورام
 
 .ـــدالمعهالموا قـة تلـــــى اقـــتراح   القــرار : 

 
ساتديفة أستات م وظى  تعيينات مستو ــاة

 
قسمالسمكلية/ معهد

المكتبـــــات والوثـــــالق  صفوة بدير أحمد أميا حلمى 0  اآل اب
 والمعلومات

لوثـــــالق المكتبـــــات وا ليلى سيد سميع أبو سريع 0  اآل اب
 والمعلومات
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 قسم السم كلية/ معهد
 نفستلم ال منال اكريا حسيا تبد المجيد 0  اآل اب
 المناسبة ىو  كامل تيس . تارئ منم التجارة
 الكيمياء شريف منمد حامد سند 0  العلوم
 زياءالفي م ما أحمد ترابى أحمد 0  العلوم
 تلم النيوا  الديا   صالح . إيما  يسري  العلوم

 منمد السيد ت ما  تلي   0  طا قصر العينى
ــدير وال ــة التاــــ عنايــــ

ــ ــة المركـــ زة الجراحيـــ
 اذلم  وتالا

 منمو  حمزةا ر ع   . شيري ينىر العطا قص
ــة  ــدير والعنايــــ التاــــ
ــة  ــزة الجراحيـــ المركـــ

 وتالا اذلم

  . مروة سعيد منمد اايد طا قصر العينى
ــة  ــدير والعنايــــ التاــــ

ــزة الجر ــة المركـــ احيـــ
 وتالا اذلم

ــراضطــا وجرحــ  . أ هم أشرئ يوسف اتز  طا قصر العينى  ة أم
 الذكورة والتناسل

ــراض  تمرو ثروت منمد كامل   .  طا قصر العينى طــا وجرحــة أم
 الذكورة والتناسل

ــة   . ولء ابراهيم تلي أحمد طا قصر العينى ــاء النيويــــ الكيميــــ
 الطبية

 طا اذطفال رانيا منمد حلمي القفاع .  طا قصر العينى

جراحـــة اذت  واذنـــف  آوئ يوسف . تية هللا ر طا قصر العينى
 والننجرة

 طا المهنى والبي ىلا غا ه حسام الديا منمو   .  طا قصر العينى

الباثولوجيــا ا كلينيكيــة  مد حسا ينا منمد أح .  طا قصر العينى
 والكيميالية

الطـــا ورام وتـــالا اذ المولى رشا سالمة منمد تبد .  العينىطا قصر 
 النووي

الميكروبيولوجيـــــــــــا   . ريهام سمير منمد منمد سيد ةيدلالص
 والمناتة

 عقاقيرلا منمد  م هيمنى مرا  منمد إبرا .  صيدلةلا

هندســـــة الرياضـــــيات   . تامر تاشور السيد تلى الهندسة
 والفيزياء الهندسية

 هندسة اذشغال العامة كمال مصطفى أحمد منمد .  الهندسة

ــوي  حاتم تمر هريدي قايد .  الهندسة ــة القــــــ هندســــــ
 الميكانيكية

 الميكروبيولوجيا الزراتية مد  تنى تبد الغنى . هيام من الزراتة

 قسم السم كلية/ معهد
 ىا نتاا النيوان عزيز تبد هللا  الل تبد ال . أسامة ج الزراتة

والعلـوم  القتصا  
 القتصا  اهيم حسيانمد إبر اليا م 0  اسيةالسي

وال علـوم القتصا  
 ا  ارة العامة إيما  كرم إمام منمد تشماوي .  ةالسياسي

العـــــــالا التنفتـــــــى  أمير حا ظ إبراهيم منمد .  طا اذسنا 
 لألسنا 

الجراحـــــة والتاـــــدير   . أحمد اسماتيل تبد الجليل   الطا البيطري
 واذشعة

 ا تاتة والتليفزيو   . بسن  مرا   همى حسا ا تالم
الدراســـات العليـــا 

لبنـــــــــــــــــو  ل
 الحصالية

 تلوم الناسا  . أحمد منمد أحمد إبراهيم جا  

الدراســـات العليـــا 
للبنـــــــــــــــــو  

 حصاليةال
 ا حصاء الرياضى بد العال منمدا يوسف تميياس . 

التاطي  القليمـى 
 التاطي  العمرانى منمو  حا ظ منمد  هشام .  والعمرانى

القليمـى طي   التا
 التاطي  العمرانى اها  حسا سيد حسيجي .  والعمرانى

 التربية الموسيقية نجوي الشنات بيومى السيد .  التربية النوتية

ــاش   . أحمد حسيا منمد حسيا بكير القومى لألورام ــدير وا نعـــ التاـــ
 وتالا اذلم

 الباثولوجيا ا كلينيكية تصام حامد تبده النشوقاتى .  القومى لألورام

.المعهد.  /اقـــتراح الكليـــةالموا قـة تلـــــى    القــرار : 
 

ظيفـة مدرس ـى ومستو ــاة تعيينات
 

قسمالسمكلية/ معهد
  القتصـــــــــــا
ــ وم والعلـــــــــــ

 يةالسياس
 لعلوم السياسيةا  . حبيبة أشرئ شريف شريف

 المناسبة  . نور الديا مرتاح حسا بريب التجارة
 

ــر  ــا قصـــ طـــ
 لطا المهنى والبي ىا هبة هللا سعد طلا تبد المطلا .  العينى
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 قسم السم كلية/ معهد
 نفستلم ال منال اكريا حسيا تبد المجيد 0  اآل اب
 المناسبة ىو  كامل تيس . تارئ منم التجارة
 الكيمياء شريف منمد حامد سند 0  العلوم
 زياءالفي م ما أحمد ترابى أحمد 0  العلوم
 تلم النيوا  الديا   صالح . إيما  يسري  العلوم

 منمد السيد ت ما  تلي   0  طا قصر العينى
ــدير وال ــة التاــــ عنايــــ

ــ ــة المركـــ زة الجراحيـــ
 اذلم  وتالا

 منمو  حمزةا ر ع   . شيري ينىر العطا قص
ــة  ــدير والعنايــــ التاــــ
ــة  ــزة الجراحيـــ المركـــ

 وتالا اذلم

  . مروة سعيد منمد اايد طا قصر العينى
ــة  ــدير والعنايــــ التاــــ

ــزة الجر ــة المركـــ احيـــ
 وتالا اذلم

ــراضطــا وجرحــ  . أ هم أشرئ يوسف اتز  طا قصر العينى  ة أم
 الذكورة والتناسل

ــراض  تمرو ثروت منمد كامل   .  طا قصر العينى طــا وجرحــة أم
 الذكورة والتناسل

ــة   . ولء ابراهيم تلي أحمد طا قصر العينى ــاء النيويــــ الكيميــــ
 الطبية

 طا اذطفال رانيا منمد حلمي القفاع .  طا قصر العينى

جراحـــة اذت  واذنـــف  آوئ يوسف . تية هللا ر طا قصر العينى
 والننجرة

 طا المهنى والبي ىلا غا ه حسام الديا منمو   .  طا قصر العينى

الباثولوجيــا ا كلينيكيــة  مد حسا ينا منمد أح .  طا قصر العينى
 والكيميالية

الطـــا ورام وتـــالا اذ المولى رشا سالمة منمد تبد .  العينىطا قصر 
 النووي

الميكروبيولوجيـــــــــــا   . ريهام سمير منمد منمد سيد ةيدلالص
 والمناتة

 عقاقيرلا منمد  م هيمنى مرا  منمد إبرا .  صيدلةلا

هندســـــة الرياضـــــيات   . تامر تاشور السيد تلى الهندسة
 والفيزياء الهندسية

 هندسة اذشغال العامة كمال مصطفى أحمد منمد .  الهندسة

ــوي  حاتم تمر هريدي قايد .  الهندسة ــة القــــــ هندســــــ
 الميكانيكية

 الميكروبيولوجيا الزراتية مد  تنى تبد الغنى . هيام من الزراتة

 قسم السم كلية/ معهد
 ىا نتاا النيوان عزيز تبد هللا  الل تبد ال . أسامة ج الزراتة

والعلـوم  القتصا  
 القتصا  اهيم حسيانمد إبر اليا م 0  اسيةالسي

وال علـوم القتصا  
 ا  ارة العامة إيما  كرم إمام منمد تشماوي .  ةالسياسي

العـــــــالا التنفتـــــــى  أمير حا ظ إبراهيم منمد .  طا اذسنا 
 لألسنا 

الجراحـــــة والتاـــــدير   . أحمد اسماتيل تبد الجليل   الطا البيطري
 واذشعة

 ا تاتة والتليفزيو   . بسن  مرا   همى حسا ا تالم
الدراســـات العليـــا 

لبنـــــــــــــــــو  ل
 الحصالية

 تلوم الناسا  . أحمد منمد أحمد إبراهيم جا  

الدراســـات العليـــا 
للبنـــــــــــــــــو  

 حصاليةال
 ا حصاء الرياضى بد العال منمدا يوسف تميياس . 

التاطي  القليمـى 
 التاطي  العمرانى منمو  حا ظ منمد  هشام .  والعمرانى

القليمـى طي   التا
 التاطي  العمرانى اها  حسا سيد حسيجي .  والعمرانى

 التربية الموسيقية نجوي الشنات بيومى السيد .  التربية النوتية

ــاش   . أحمد حسيا منمد حسيا بكير القومى لألورام ــدير وا نعـــ التاـــ
 وتالا اذلم

 الباثولوجيا ا كلينيكية تصام حامد تبده النشوقاتى .  القومى لألورام

.المعهد.  /اقـــتراح الكليـــةالموا قـة تلـــــى    القــرار : 
 

ظيفـة مدرس ـى ومستو ــاة تعيينات
 

قسمالسمكلية/ معهد
  القتصـــــــــــا
ــ وم والعلـــــــــــ

 يةالسياس
 لعلوم السياسيةا  . حبيبة أشرئ شريف شريف

 المناسبة  . نور الديا مرتاح حسا بريب التجارة
 

ــر  ــا قصـــ طـــ
 لطا المهنى والبي ىا هبة هللا سعد طلا تبد المطلا .  العينى
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 قسم السم كلية/ معهد
ــر  ــا قصـــ طـــ

ــالب  الديا أبو العال منمد . منمد صالح  العينى ــة المســــ جراحــــ
 البولية

ــر  ــا قصـــ طـــ
 جراحة العتام صطفى اكيهشام م   . بجا  العينى

ــر  ــا قصـــ طـــ
 الروماتيزم والتنهيل  . و اء حا شرقاوي منمد نىالعي

ــر  ــا قصـــ طـــ
 العينى

ــد  ــا منمــ ــدي حســ ــاب مجــ  . رحــ
 الصنفاوي

ــة  ــراض الباطنـــ اذمـــ
 الااصة

ــر  ــا قصـــ طـــ
 اذمراض الباطنة حسا الشوبكي . منمد بدر  العينى

ــر  ــا قصـــ طـــ
 طا النالت النرجة الرحما . تمرو ربيع منمد تبد  العينى

ــر  ــا قصـــ طـــ
 العينى

ــال  .  ــد الع ــالل ســليما  تب ســليما  ب
 طا النالت النرجة  رهو 

ــر  ــا قصـــ طـــ
 طا اذسرة  . رضوي منمد السيد منمد العينى

ــر  ــا قصـــ طـــ
 مر . أحمد نبيه يوسف أبو ت العينى

التاــــــدير والعنايــــــة 
المركــــزة الجراحيــــة 

 وتالا اذلم
ــ ــر  اطـــ قصـــ
 العينى

 تمــرو تبــد المــنعم تبــد العزيـــز . 
 مصطفى

مـــــــــخ جراحـــــــــة ال
 صابواذت

ــر  ــا قصـــ طـــ
 العينى

ــد  .  ــد النمي ــو  تب ــد منم هــدي منم
 اذمراض الصدرية خليل

ــر  ــا قصـــ طـــ
 اذمراض الصدرية منة هللا حلمى منمد تبد الجوا  .  العينى

ــر  ــا قصـــ طـــ
 الهستولوجيا أسماء أحمد الشا عى منمد نوح .  العينى

ــ ــا قصـــ ر طـــ
 الهستولوجيا سيدرقية منمد حسا ال .  ينىالع

ــر  ــا قصـــ طـــ
 العينى

 اطمة الزهراء منمد حلمـى منمـد  .  
 الهستولوجيا صيوح

ــر  ــا قصـــ طـــ
 الهستولوجيا  ينا هشام منمد تبد الوهاب .  العينى

ــر  ــا قصـــ طـــ
 الهستولوجيا مل أحمد  را أحمد  راأ .  العينى

بـــد ت يلإســـراء تبـــد العزيـــز قنـــد .  الصيدلة
 ماذ وية والسمو الرحما

 الكيمياء النيوية منمد منمو  لبيا إبراهيم  . الصيدلة

 قسم السم كلية/ معهد
 الكيمياء النيوية مريم لطفى أبو الفتوح خالد .  الصيدلة

 . لكليـــةالموا قـة تلـــــى اقـــتراح ا  القــرار : 

 ـى وظيفـة مدرسمستو ــاة تعيينات
 

قسمالسمهدكلية/ مع

اللغـــــــات الشـــــــرقية  ياد أبو العال حسن ينا منم .  اآل اب
 وت ابها

اللغـــــــات الشـــــــرقية   . أشجا  تبد العليم بكري تجمى اآل اب
 وت ابها

 اللغة الفرنسية وت ابها  .  اطمة أحمد منمد كامل   اآل اب
القتصا  والعلـوم 

 تماتيةالنوسبة الج  .  اطمة را  هللا منمد  را السياسية
 لتنمياضة واالريا  . يمنى منمد تبد العزيز أحمد حرب التجارة
 المناسبة اللمد كمال بيومى ه . أح التجارة
 إ ارة أتمال  . أحمد حسا مصطفى تلي التجارة
 الجيو يزياء  . أحمد منسا حسا متولى العلوم

 . رانيــا ســعيد إســماتيل مرســى أبــو  العلوم
 الجيولوجيا تلى

 الجيولوجيا  . سعيد منمد سعيد إبراهيم العلوم

الفضــاء تلــوم الفلــب و حش . مها تبد الاالق صالق حر ومالعل
 صا  الجويةوالر

 الرياضيات  . ريهام تا ل منمد منمد العلوم
 لوجياالجيو التنيويمنمد   بد المنعم . تا ل ت العلوم

ــر  ــا قصـــ طـــ
 نرجةطا النالت ال  . تبد هللا يوسف  واي منمد العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
 طا النالت النرجة  . منمد أحمد أبو الو ا منمد حسا العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
 العيني

ــ .  ــد العزي ــوم تب ــدي لمل ــد حم ز أحم
 درقلا والصجراحة ال جمعه

ــر  ــا قصـــ طـــ
 جراحة القلا والصدر  . منمد حسا منمو  تبد هللا العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
ــالب   . هشام إبراهيم منمد حسيا العيني ــة المســــ جراحــــ

 لبوليةا
ــر  ــا قصـــ طـــ

ــالب   . أحمد تلى حسيا تلى العيني ــة المســــ جراحــــ
 البولية
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 قسم السم كلية/ معهد
ــر  ــا قصـــ طـــ

ــالب  الديا أبو العال منمد . منمد صالح  العينى ــة المســــ جراحــــ
 البولية

ــر  ــا قصـــ طـــ
 جراحة العتام صطفى اكيهشام م   . بجا  العينى

ــر  ــا قصـــ طـــ
 الروماتيزم والتنهيل  . و اء حا شرقاوي منمد نىالعي

ــر  ــا قصـــ طـــ
 العينى

ــد  ــا منمــ ــدي حســ ــاب مجــ  . رحــ
 الصنفاوي

ــة  ــراض الباطنـــ اذمـــ
 الااصة

ــر  ــا قصـــ طـــ
 اذمراض الباطنة حسا الشوبكي . منمد بدر  العينى

ــر  ــا قصـــ طـــ
 طا النالت النرجة الرحما . تمرو ربيع منمد تبد  العينى

ــر  ــا قصـــ طـــ
 العينى

ــال  .  ــد الع ــالل ســليما  تب ســليما  ب
 طا النالت النرجة  رهو 

ــر  ــا قصـــ طـــ
 طا اذسرة  . رضوي منمد السيد منمد العينى

ــر  ــا قصـــ طـــ
 مر . أحمد نبيه يوسف أبو ت العينى

التاــــــدير والعنايــــــة 
المركــــزة الجراحيــــة 

 وتالا اذلم
ــ ــر  اطـــ قصـــ
 العينى

 تمــرو تبــد المــنعم تبــد العزيـــز . 
 مصطفى

مـــــــــخ جراحـــــــــة ال
 صابواذت

ــر  ــا قصـــ طـــ
 العينى

ــد  .  ــد النمي ــو  تب ــد منم هــدي منم
 اذمراض الصدرية خليل

ــر  ــا قصـــ طـــ
 اذمراض الصدرية منة هللا حلمى منمد تبد الجوا  .  العينى

ــر  ــا قصـــ طـــ
 الهستولوجيا أسماء أحمد الشا عى منمد نوح .  العينى

ــ ــا قصـــ ر طـــ
 الهستولوجيا سيدرقية منمد حسا ال .  ينىالع

ــر  ــا قصـــ طـــ
 العينى

 اطمة الزهراء منمد حلمـى منمـد  .  
 الهستولوجيا صيوح

ــر  ــا قصـــ طـــ
 الهستولوجيا  ينا هشام منمد تبد الوهاب .  العينى

ــر  ــا قصـــ طـــ
 الهستولوجيا مل أحمد  را أحمد  راأ .  العينى

بـــد ت يلإســـراء تبـــد العزيـــز قنـــد .  الصيدلة
 ماذ وية والسمو الرحما

 الكيمياء النيوية منمد منمو  لبيا إبراهيم  . الصيدلة

 قسم السم كلية/ معهد
 الكيمياء النيوية مريم لطفى أبو الفتوح خالد .  الصيدلة

 . لكليـــةالموا قـة تلـــــى اقـــتراح ا  القــرار : 

 ـى وظيفـة مدرسمستو ــاة تعيينات
 

قسمالسمهدكلية/ مع

اللغـــــــات الشـــــــرقية  ياد أبو العال حسن ينا منم .  اآل اب
 وت ابها

اللغـــــــات الشـــــــرقية   . أشجا  تبد العليم بكري تجمى اآل اب
 وت ابها

 اللغة الفرنسية وت ابها  .  اطمة أحمد منمد كامل   اآل اب
القتصا  والعلـوم 

 تماتيةالنوسبة الج  .  اطمة را  هللا منمد  را السياسية
 لتنمياضة واالريا  . يمنى منمد تبد العزيز أحمد حرب التجارة
 المناسبة اللمد كمال بيومى ه . أح التجارة
 إ ارة أتمال  . أحمد حسا مصطفى تلي التجارة
 الجيو يزياء  . أحمد منسا حسا متولى العلوم

 . رانيــا ســعيد إســماتيل مرســى أبــو  العلوم
 الجيولوجيا تلى

 الجيولوجيا  . سعيد منمد سعيد إبراهيم العلوم

الفضــاء تلــوم الفلــب و حش . مها تبد الاالق صالق حر ومالعل
 صا  الجويةوالر

 الرياضيات  . ريهام تا ل منمد منمد العلوم
 لوجياالجيو التنيويمنمد   بد المنعم . تا ل ت العلوم

ــر  ــا قصـــ طـــ
 نرجةطا النالت ال  . تبد هللا يوسف  واي منمد العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
 طا النالت النرجة  . منمد أحمد أبو الو ا منمد حسا العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
 العيني

ــ .  ــد العزي ــوم تب ــدي لمل ــد حم ز أحم
 درقلا والصجراحة ال جمعه

ــر  ــا قصـــ طـــ
 جراحة القلا والصدر  . منمد حسا منمو  تبد هللا العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
ــالب   . هشام إبراهيم منمد حسيا العيني ــة المســــ جراحــــ

 لبوليةا
ــر  ــا قصـــ طـــ

ــالب   . أحمد تلى حسيا تلى العيني ــة المســــ جراحــــ
 البولية
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 قسم السم كلية/ معهد
ــر  ــا قصـــ طـــ

ــرتي   . شيماء احمد السعيد جا  نيالعي ــا الشـــــ الطـــــ
 ةسموم ا كلينيكيوال

ــر  ــا قصـــ طـــ
ــرتي   . مي منمد منروس منروس العيني ــا الشـــــ الطـــــ

 والسموم ا كلينيكية
ــر  ــا قصـــ طـــ

 العيني
لـراا  تبـد   أحمد تبد ا . تبد الراا

 اللطيف
المركـزة  والعناية  التادير 

 الجراحية وتالا اذلم 
ــر  ــا قصـــ طـــ

المركـ  التادير يم حسيا مرا  غالارك  . العيني زة والعناية 
 ا اذلم الجراحية وتال

ــر  ــا قصـــ طـــ
 العيني

 . أحمــد مصــطفى تبــد المطلــا تبــد 
 الجراحة العامة   النميد

ــر  ــا قصـــ طـــ
 الصنة العامة هعيد حسني شنات . منة هللا س العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
ــرتي   . هبة منمد أبو بكر منمد متولي   العيني ــا الشـــــ الطـــــ

 سموم ا كلينيكيةوال
ــ ــا قصـــ ر طـــ

ــف  منمد توض تبد هللا  د منمد . أحم العيني ــة اذت  والن جراح
 والننجرة

ــر  ــا قصـــ طـــ
 طا العيا وجراحتها  . رحاب منمو  تبد النميد منمد العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
 اذمراض الصدرية  . إيما  تبد السالم منمو  اسماتيل نيالعي

ــر  ــا قصـــ طـــ
 أمراض القلا هبه جبرا ا و . وسيم أمي العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
 الفارماكولوجيا  . أسامة منمد ابراهيم أبو طالا   العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
 العتام ةاحجر  . أحمد صالح منمد أبو طالا العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
ا كلينيكيـة  منسابد اليري ت . أميرة أحمد خ العيني الباثولوجيا 

 والكيميالية
ــر  ــا قصـــ طـــ

الكيميــــــاء النيويــــــة   . أيما منمد هاني شناته السيد العيني
 الطبية

ــر  ــا قصـــ طـــ
 جراحة القلا والصدر  . أشرئ مصطفى تبد ربه منمد العيني

ــر ــا قصـــ  طـــ
 ىالعين

ــماتيل  ــى اس ــماتيل  تن  . اســالم اس
 ايد

ــة  ــراض الباطنـــ اذمـــ
 الااصة

ــر  ــا قصـــ طـــ
  . شيماء أحمد تبد الغنى وهبه العينى

التاــــــدير والعنايــــــة 
المركــــزة الجراحيــــة 

 وتالا اذلم
 والتنهيل  الروماتيزم  . سالى سامى منمد تبد العزيز طا قصر العينى

 قسم السم كلية/ معهد
 العالا التنفتى تاطف طلبهمد  . اينا تمر من طا اذسنا 
 العالا التنفتى يز منمو بوسى مصطفى تبد العز .  طا اذسنا 

 تقويم اذسنا  لتمامىحمد مدح  مسعد ا . أ اذسنا   طا

ــم   . أمانى هانى منمد كامل طا اذسنا  ــا الفــــــ بيولوجيــــــ
 واذسنا 

 العقاقير  . مى معتز مصطفى تبد النميد الصيدلة
 الكيمياء التنليلية نديم   . أحمد حا ظ نجيا منمد الصيدلة
 الكيمياء النيوية اممل منمد تزكا مى تزام .  ةالصيدل
 الكيمياء النيوية  . نا يا وجدي موريس حنا الصيدلة
 العقاقير  . منى مصطفى هاشم منمو   الصيدلة
 العقاقير تو يق حسا الشيخ   . ريهام تا ل الصيدلة

ــرا    . مهند أحمد منمد  راا الهندسة ــة الطيــــ هندســــ
 والفضاء  

الرياضــيات والفيزيقــا  اطيا . تامر أحمد طه ال الهندسة
 الهندسية

نيـــات للكتروهندســـة ا ى كفا ى . مى بدوي سيد تل الهندسة
 والتصالت الكهربية

 هندسة المعمارية  . سارة طار  السيد منمد الهندسة
 ل العامةهندسة اذشغا ندورهللا أبو م  . وليد تبد الهندسة

ــرا  . تمر شكري أحمد حسيا ةندساله ــة الطيــــ   هندســــ
 والفضاء

هندســــــــة القــــــــوي   . منمد حسام منمد الدكماوي الهندسة
 الميكانيكية

هندســـــــــة الـــــــــري  و ة . أحمد صفاء تبده   الهندسة
 والهيدروليكا

ــة الن  . أحمد منمد إبراهيم تبد الها ي سةالهند ــة الهندســـ يويـــ
 والمنتومات    الطبية

النشــرات القتصــا ية   . تما  أحمد سيد إبراهيم الزراتة
 المبيداتو

ــا  الريفــــــى  تبد السالم منمو    يما  . إ الزراتة الجتمــــ
 وا رشا  الزراتى

الميكروبيولوجيـــــــــــا   . رشا سمير أحمد منمد الزراتة
 الزراتية

 النبات الزراتي  . منمد كمال منمو  تلي الزراتة
 نيالنيوا  ا نتاا  . حسا توني   ا  رحمي الزراتة

ــة  تلىد تبد الرحما  . منمد السعي الطا البيطري ــراض الباطنـــ اذمـــ
 والمعدية
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 قسم السم كلية/ معهد
ــر  ــا قصـــ طـــ

ــرتي   . شيماء احمد السعيد جا  نيالعي ــا الشـــــ الطـــــ
 ةسموم ا كلينيكيوال

ــر  ــا قصـــ طـــ
ــرتي   . مي منمد منروس منروس العيني ــا الشـــــ الطـــــ

 والسموم ا كلينيكية
ــر  ــا قصـــ طـــ

 العيني
لـراا  تبـد   أحمد تبد ا . تبد الراا

 اللطيف
المركـزة  والعناية  التادير 

 الجراحية وتالا اذلم 
ــر  ــا قصـــ طـــ

المركـ  التادير يم حسيا مرا  غالارك  . العيني زة والعناية 
 ا اذلم الجراحية وتال

ــر  ــا قصـــ طـــ
 العيني

 . أحمــد مصــطفى تبــد المطلــا تبــد 
 الجراحة العامة   النميد

ــر  ــا قصـــ طـــ
 الصنة العامة هعيد حسني شنات . منة هللا س العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
ــرتي   . هبة منمد أبو بكر منمد متولي   العيني ــا الشـــــ الطـــــ

 سموم ا كلينيكيةوال
ــ ــا قصـــ ر طـــ

ــف  منمد توض تبد هللا  د منمد . أحم العيني ــة اذت  والن جراح
 والننجرة

ــر  ــا قصـــ طـــ
 طا العيا وجراحتها  . رحاب منمو  تبد النميد منمد العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
 اذمراض الصدرية  . إيما  تبد السالم منمو  اسماتيل نيالعي

ــر  ــا قصـــ طـــ
 أمراض القلا هبه جبرا ا و . وسيم أمي العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
 الفارماكولوجيا  . أسامة منمد ابراهيم أبو طالا   العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
 العتام ةاحجر  . أحمد صالح منمد أبو طالا العيني

ــر  ــا قصـــ طـــ
ا كلينيكيـة  منسابد اليري ت . أميرة أحمد خ العيني الباثولوجيا 

 والكيميالية
ــر  ــا قصـــ طـــ

الكيميــــــاء النيويــــــة   . أيما منمد هاني شناته السيد العيني
 الطبية

ــر  ــا قصـــ طـــ
 جراحة القلا والصدر  . أشرئ مصطفى تبد ربه منمد العيني

ــر ــا قصـــ  طـــ
 ىالعين

ــماتيل  ــى اس ــماتيل  تن  . اســالم اس
 ايد

ــة  ــراض الباطنـــ اذمـــ
 الااصة

ــر  ــا قصـــ طـــ
  . شيماء أحمد تبد الغنى وهبه العينى

التاــــــدير والعنايــــــة 
المركــــزة الجراحيــــة 

 وتالا اذلم
 والتنهيل  الروماتيزم  . سالى سامى منمد تبد العزيز طا قصر العينى

 قسم السم كلية/ معهد
 العالا التنفتى تاطف طلبهمد  . اينا تمر من طا اذسنا 
 العالا التنفتى يز منمو بوسى مصطفى تبد العز .  طا اذسنا 

 تقويم اذسنا  لتمامىحمد مدح  مسعد ا . أ اذسنا   طا

ــم   . أمانى هانى منمد كامل طا اذسنا  ــا الفــــــ بيولوجيــــــ
 واذسنا 

 العقاقير  . مى معتز مصطفى تبد النميد الصيدلة
 الكيمياء التنليلية نديم   . أحمد حا ظ نجيا منمد الصيدلة
 الكيمياء النيوية اممل منمد تزكا مى تزام .  ةالصيدل
 الكيمياء النيوية  . نا يا وجدي موريس حنا الصيدلة
 العقاقير  . منى مصطفى هاشم منمو   الصيدلة
 العقاقير تو يق حسا الشيخ   . ريهام تا ل الصيدلة

ــرا    . مهند أحمد منمد  راا الهندسة ــة الطيــــ هندســــ
 والفضاء  

الرياضــيات والفيزيقــا  اطيا . تامر أحمد طه ال الهندسة
 الهندسية

نيـــات للكتروهندســـة ا ى كفا ى . مى بدوي سيد تل الهندسة
 والتصالت الكهربية

 هندسة المعمارية  . سارة طار  السيد منمد الهندسة
 ل العامةهندسة اذشغا ندورهللا أبو م  . وليد تبد الهندسة

ــرا  . تمر شكري أحمد حسيا ةندساله ــة الطيــــ   هندســــ
 والفضاء

هندســــــــة القــــــــوي   . منمد حسام منمد الدكماوي الهندسة
 الميكانيكية

هندســـــــــة الـــــــــري  و ة . أحمد صفاء تبده   الهندسة
 والهيدروليكا

ــة الن  . أحمد منمد إبراهيم تبد الها ي سةالهند ــة الهندســـ يويـــ
 والمنتومات    الطبية

النشــرات القتصــا ية   . تما  أحمد سيد إبراهيم الزراتة
 المبيداتو

ــا  الريفــــــى  تبد السالم منمو    يما  . إ الزراتة الجتمــــ
 وا رشا  الزراتى

الميكروبيولوجيـــــــــــا   . رشا سمير أحمد منمد الزراتة
 الزراتية

 النبات الزراتي  . منمد كمال منمو  تلي الزراتة
 نيالنيوا  ا نتاا  . حسا توني   ا  رحمي الزراتة

ــة  تلىد تبد الرحما  . منمد السعي الطا البيطري ــراض الباطنـــ اذمـــ
 والمعدية



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس  2019               مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

148

 قسم السم كلية/ معهد

ــة اذ  . منمد احمد منمد أحمد الشريف الطا البيطري ــراض الباطنـــ مـــ
 والمعدية

 أمراض الدواجا ا أبو ايدحسنيا حسا حسني  . الطا البيطري

الرقابــة الصــنية تلــى  براهيم تلي تلي . اينا إ الطا البيطري
 اذغذية

  . تلى منمد تلى إسماتيل ا الطبيعىعالال
ــى  ــالا الطبيعـــــــ العـــــــ
ــاا  ــطرابات الجهــــ لضــــ
ــى  ــدروي التنفســــــ الــــــ

 والمسنيا

 بد المنسا ناجى . ابتسام نبيل ت الطبيعى  الاالع
ــى  ــالا الطبيعـــــــ العـــــــ
ــاا  ــطرابات الجهــــ لضــــ
ــى  ــدروي التنفســــــ الــــــ

 والمسنيا

ــو  العالا الطبيعى ــده أبـ ــى تبـ ــد تلـ ــيماء منمـ  . شـ
 طاووس

ــالا الطب ــى العـــــــ يعـــــــ
ــطراب ــاا لضــــ ات الجهــــ

ــى  ــدروي التنفســــــ الــــــ
 والمسنيا

 اآلثار ا سالمية نمد منمد راا م   . منمد اآلثار
 اآلثار المصرية  . اينا اغلول تبد العتيم اغلول اآلثار

 ا تالم التربوي  هللا  توح السيد تاء منمد  تق   . التربية النوتية

التاـــــدير وا نعـــــاش   . أحمد منمد سليما  إ ريس لألورامالقومى  
 اذلم  وتالا

 اذشعة التشايصية مصطفى منى الديا تبد هللا منمد .  لقومى لألوراما
 الباثولوجيا الكلينيكية  . سمر سامى منمد الشاتلى القومى لألورام
 شايصيةاذشعة الت د . أحمد السيد حسا منم القومى لألورام
ــوم  ــومى لعل الق

تطبيقـــــــات الليـــــــزر  فتاح أحمد .  تاء يوسف تبد ال الليزر
 الهندسية

 المعهد.  /ـةيــالموا قـة تلـــــى اقـــتراح الكل  القــرار : 
 

 فة اميل ا  ي وظيتعيي
 ات الجامعيةمستشفيال
 ونى للجامعـة بالموا قـة تلـى تعيـيا الـدكتورة / توي المستشار القان  الموا قة تلى  -

 .ت الجامعيةولء اذمير منمد تلى بدرجة اميل بالمستشفيا
 .هذا الشن ب  ةا الجهات الماتصلى الموا قات ماءات والنصول تإستكمال ا جرو
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 قسم السم كلية/ معهد

ــة اذ  . منمد احمد منمد أحمد الشريف الطا البيطري ــراض الباطنـــ مـــ
 والمعدية

 أمراض الدواجا ا أبو ايدحسنيا حسا حسني  . الطا البيطري

الرقابــة الصــنية تلــى  براهيم تلي تلي . اينا إ الطا البيطري
 اذغذية

  . تلى منمد تلى إسماتيل ا الطبيعىعالال
ــى  ــالا الطبيعـــــــ العـــــــ
ــاا  ــطرابات الجهــــ لضــــ
ــى  ــدروي التنفســــــ الــــــ

 والمسنيا

 بد المنسا ناجى . ابتسام نبيل ت الطبيعى  الاالع
ــى  ــالا الطبيعـــــــ العـــــــ
ــاا  ــطرابات الجهــــ لضــــ
ــى  ــدروي التنفســــــ الــــــ

 والمسنيا

ــو  العالا الطبيعى ــده أبـ ــى تبـ ــد تلـ ــيماء منمـ  . شـ
 طاووس

ــالا الطب ــى العـــــــ يعـــــــ
ــطراب ــاا لضــــ ات الجهــــ

ــى  ــدروي التنفســــــ الــــــ
 والمسنيا

 اآلثار ا سالمية نمد منمد راا م   . منمد اآلثار
 اآلثار المصرية  . اينا اغلول تبد العتيم اغلول اآلثار

 ا تالم التربوي  هللا  توح السيد تاء منمد  تق   . التربية النوتية

التاـــــدير وا نعـــــاش   . أحمد منمد سليما  إ ريس لألورامالقومى  
 اذلم  وتالا

 اذشعة التشايصية مصطفى منى الديا تبد هللا منمد .  لقومى لألوراما
 الباثولوجيا الكلينيكية  . سمر سامى منمد الشاتلى القومى لألورام
 شايصيةاذشعة الت د . أحمد السيد حسا منم القومى لألورام
ــوم  ــومى لعل الق

تطبيقـــــــات الليـــــــزر  فتاح أحمد .  تاء يوسف تبد ال الليزر
 الهندسية

 المعهد.  /ـةيــالموا قـة تلـــــى اقـــتراح الكل  القــرار : 
 

 فة اميل ا  ي وظيتعيي
 ات الجامعيةمستشفيال
 ونى للجامعـة بالموا قـة تلـى تعيـيا الـدكتورة / توي المستشار القان  الموا قة تلى  -

 .ت الجامعيةولء اذمير منمد تلى بدرجة اميل بالمستشفيا
 .هذا الشن ب  ةا الجهات الماتصلى الموا قات ماءات والنصول تإستكمال ا جرو
 
 

 تدم الموا قة تلى التعييا بقرار اللجنة العلمية 
 

مالحتات الوظيفة سمالكلية/ معهد

أســـــتات   . أحمد منمد  رحا  منمد منمد   التجارة
 مساتد  

ــة ــة العلمي ــة اللجن ــدم موا ق  ت
 والكلية.سم  الق  ومجلسي

 أســـــتات رضوي طه منمد حسنيا .  طا قصر العينى
 مساتد  

ــدم موا ــة اللت ــة ق ــة العلمي  جن
 والكلية.القسم    ومجلسي

 .قـــتراح الكليـــةالموا قـة تلـــــى ا  القــرار :
 
مالحتاتالوظيفةالسمكلية/ معهد

أســـــتات  عفا    . تامر  ايز حامد س طا قصر العينى
 مساتد

ــةتــدم موا ــة  ق ــة العلمي  اللجن
 كلية.والالقسم    ومجلسي

 
 رر المجلس تدم الموا قة تلى ترقية سيا ته لوظيفة أستات مساتد. ـق  القــرار : 

 
 ات ارـــإت

 
رأي الكلية  رأي القسمار إليها الجهة المع الوظيفة الســـم كلية 

 أستات   سناويأحمد ال أ. . ناير الهندسة

بـدر بمصـر جامعة  
عى الجـــــامللعـــــام 

ســــــــــــــــــــابع ال
م( 2019/2020)

اتتبـــــــارا  مـــــــا 
م(1/9/2019)

 وا ق  
9/6/2019 

 تدم الموا قة  
18/6/2019 

أســــتات  أ. . منمد مرسى الوجيه الهندسة
 متفرغ  

جامعة البريطانية ال
ــا ــر للعــــ م بمصــــ

الجـــامعى النـــا ي 
ــر  تشــــــــــــــــــــ

م( 2019/2020)
اتتبـــــــارا  مـــــــا 

م(1/9/2019)

 وا ق  
2/6/2019 

 الموا قة  تدم 
18/6/2019 

أســــتات  أ. . طه منمد تبد هللا الهندسة
 متفرغ

ــة  ــد لكليــــ كعميــــ
بالجامعـة  الهندسة 
الفرنســـية بمصـــر 
للعـــــام الجـــــامعى 
ــر  ــع تشــــ الرابــــ

م( 2019/2020)
وال اما تشـر مـا 

 وا ق  
2/6/2019 

 تدم الموا قة  
18/6/2019 
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ــفرياته  ــو  س مجم
را  مـــــــا اتتبـــــــا

م(  1/9/2019)

ــد  الهندسة ــف  . منم ــا يوس حس
 يالشاتل

أســــتات 
 مساتد

جامعـــــة الملــــــب 
 سعو  بالسعو ية

اتتبـــــــارا  مـــــــا 
للعــام  1/9/2019

ــر اعالالجـــامعي  شـ
(2019/2020)

 وا ق  
11/6/2019 

 تدم الموا قة  
18/6/2019 

ــد .   الهندسة ــى أحمــ ــامر ينيــ تــ
 لقاضيا

أســــتات 
 مساتد

Geosyntec 
Consultants 

LNC يــــات بالول
 لمتندة اذمريكيةا

را  مـــــــا اتتبـــــــا
حتــى  1/9/2019
1٤/٤/2020  

نهايــــة الســــنوات 
العشــر المســـموح 

 بها

 وا ق  
10/6/2019 

 تدم الموا قة  
18/6/2019 

  
 .م(2019/2020)الموا قة تلى تجديد إتارة سيا ته للعام الجامعى  القــرار :

 

ــار الوظيفةالســـمكلية ــة المعـ الجهـ
رأي الكلية قسمرأي الإليها

ــرحما  .  الهندسة ــد الــ ــامق تبــ ســ
ــة  مدرس صا    كروري ــة طيبــ جامعــ

 بالسعو ية
 وا ق  

9/5/2019 
 قة  تدم الموا 

1٤/5/2019 

ــة  مدرس  . أحمد كمال تبد التاهر الهندسة ــة طيبــ جامعــ
 بالسعو ية

 وا ق  
5/5/2019 

 تدم الموا قة  
1٤/5/2019 

  تاسعال جامعىتارة سيا ته للعام الالموا قة تلى تجديد إ  القــرار : 
 .م(2019/2020)

رأي الكلية رأي القسمالجهة المعار إليهايفةالوظمالســـكلية

 . منمد مصطفى منمد  الهندسة
 أبو الهدي

أســــتات 
 مساتد

ــا   ــز اذبنــ بمركــ
ــب  ــفى الملـ بمستشـ
 يصـــل بالســـعو ية 
ــامعى  ــام الجـــ للعـــ
ــابع  الســـــــــــــــــــ

 م(.2019/2020)

 وا ق  
12/6/2019 

 تدم الموا قة  
18/6/2019 
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ا ته للعـام الجـامعى الموا قـة تلـى تجديـد إتـارة سـي   القــرار :   ●
 .م(2018/2019)

عــار الجهــة المالوظيفةالســـمكلية
رأي الكلية رأي القسمإليها

ــد أ.  الهندسة ــيد تبــ ــد ســ . منمــ
 القا ر يونس

أســــتات 
 متفرغ

ء جامعــة شــقرا
بالمملكـــــــــــة 
ــة  العربيـــــــــــ

 بالسعو ية

 وا ق  
13/5/2019 

 تدم الموا قة  
18/6/2019 

  ال اماالموا قة تلى تجديد إتارة سيا ته للعام الجامعى   ــرار : الق
 .م(2019/2020)

 

ــار الوظيفةـــمالسكلية ــة المعـ الجهـ
رأي الكلية رأي القسمإليها

تبــــد الماجــــد حـــــا ظ  .  الهندسة
 ويإبراهيم تيس

أســــتات 
 مساتد

ــة بال جامعــــــــــ
ــة  اذمريكيـــــــــ

  بمصر

 وا ق  
3/7/2019 

 تدم الموا قة  
16/7/2019 

الجامعى  الموا قة تلى تجديد إتارة سيا ته للعام   القــرار : 
 .م(2018/2019)

 لعالا الطبيعىكلية ا
اقتراح الكلية الموا قة تلى إتارة اذستات الدكتور/ سمير تبـد الفتـاح أبـو بناء تلى    -
ال الجزار )استات ورليس قسم العالا الطبيعى للباطنة بالكلية( للعمـل )كعميـد لكليـة لعا

م( 2019/2020العالا الطبيعـى بجامعـة هليوبـولس بمصـر( للعـام الجـامعى اذول )
الفتـرة ضـاء  قم( والموا قة تلى است ناء سـيا ته مـا شـرط  1/9/2019اتتبارا  ما )

وسيبلغ السا القانونيه للمعاش  ى   قيا يا  بينية حيق أ  سيا ته سوئ يشغل منصال
 . م(23/3/2021)

 .للمستشـار القانونى للجامعةقرر المجلس إحالة الموضو   
 تجديد تعـاقـد 

 
قيمة المكا نةالســم لية/ معهدك
 بدو  مكا نة منى سعد تبد النميد منصور . الهندسة

 
 الموا قــة تلــى اقتــــراح الكليـــة   ر : القــرا

 
 لوظيفة أستات تلمى منق لقا

 
قسمالسمكلية/ معهد

ــر  ــا قصــــ طــــ
ــا ا ك نصر سيد سليما أمل سليما    .  العينى ــة الباثولوجيــ لينيكيــ

 والكيميالية  
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 قسم السم كلية/ معهد
ــر  ــا قصــــ طــــ

ــا ا كليني نيفيا منمد بهاء الديا السيد   .  العينى ــة الباثولوجيــ كيــ
 والكيميالية  

ــر  ــا قصــــ طــــ
ــة  نيللى نا ر تبد الدايم أبو العطا .  العينى ــا ا كلينيكيــ الباثولوجيــ

 والكيميالية  
ــر  ــا قصــــ طــــ

  الطا اذطف هناء إبراهيم تبد الفتاح   .  ينىالع

ــر  ــا قصــــ طــــ
 المتوطنةاذمراض    . تامر منمو  الطنطاوي الباا العينى

ــر  ــا قصــــ طــــ
 الااصة اذمراض الباطنة    . حسام صالح أحمد مرا  العينى

ــ ــر طــــ ا قصــــ
 طا اذطفال  شرئ منمد شريف  . أ العينى

لنيات والصــــيدلة الصــــيد لديا حسا ا  . شيماء منمد بدر الصيدلة
 الصناتية

الصــــيدلنيات والصــــيدلة  حمد منمد أ  المه . نهى نبيل س الصيدلة
 الصناتية

  . منال أحمد السيد أحمد طا اذسنا 
أســـــنا  اذطفـــــال  طـــــا

ــم  ــة للفــ ــنة العامــ والصــ
 واذسنا   

ــوم  سهير شناته را  هللا را  .  العالا الطبيعى ــى للعلـ ــالا الطبيعـ العـ
 اذساسية

ــب ات الناســـــــــ
والـــــــــــــــذكاء 

 ناتىالصط
ــم   . طار  حنفى منمد أبو العينيا ــات و تـ ــو  العمليـ بنـ

 القرار

ــى أ التربية النوتية ــد  تن ــيد  . منم ــا س ــو النج ب
 التربية الفنية أحمد

للطفولـة  التربية 
 العلوم النفسية هبه ممصطفى السيد سلو    .  المبكرة

 
 . ــةلكليـالموا قـة تلـــــى اقـــتراح ا  :  القــرار

 
 مساتد لوظيفـة أستات منق لقا تلمى

 
قسمالسمكلية/ معهد

طـــــا قصـــــر 
 الجراحة العامة  . أحمد ماهر سامى منمو  سامى العينى

 الجراحة العامة سالم حا ظ تبد السالم   . أحمد تبد ال طا قصر العينى

 قسم السم كلية/ معهد
طـــــا قصـــــر 

 ة العامةاحالجر  . حسام اغلول منمد حامد يوسف ىالعين

طـــــا قصـــــر 
 الجراحة العامة  . منمد تلى حسا تبد الفتاح العينى

طـــــا قصـــــر 
 الجراحة العامة  . يوسف أحمد يوسف خشبه العينى

طـــــا قصـــــر 
 الجراحة العامة ناصر   . منمو  منمد أحمد منمد العينى

طـــــا قصـــــر 
الباثولوجيــا ا كلينيكيــة   . شريف مفيد مجلع أقال يوس العيني

 يةوالكيميال
طـــــا قصـــــر 

الباثولوجيــا ا كلينيكيــة   همي  منمد  . هاني أحمد   ا  العيني
 كيمياليةوال

طـــــا قصـــــر 
 جراحة القلا والصدر  . سامي منمو  منمد أميا العيني

طـــــا قصـــــر 
 اذمراض الصدرية سعيد اسماتيل حسا   . منمد العيني

طـــــا قصـــــر 
 اذمراض النفسية  . شريف مصطفى منمد أحمد جوهر العيني

طـــــا قصـــــر 
 جراحة العتام  . أحمد منمو  منمد أحمد جا  العيني

 طـــــا قصـــــر
 الجراحة العامة تاء أحمد البيومى منصور .   العيني

ــناتية  يم موسى  . سنر أحمد تبد النل طا اذسنا  ــة الص الستعاض
 اذسنا لطا  

 راحة الفم والتاديرج  . أحمد طار  مصطفى الشرقاوي طا اذسنا 
 جراحة الفم والتادير  . مصطفى منمد طلع  منمد قطا   طا اذسنا

 تالا الجذور   هبه أحمد سيف هللا أميا .  طا اذسنا 
 الاضر  . كريمة  ارو  تبد الجوا  منصور الزراتة
 الاضر  . منمد تويس تبد العزيز منمد الزراتة

لقتصـــا ية النشـــرات ا  . منى تبد الرحما العريا    الزراتة
 توالمبيدا

النشـــرات القتصـــا ية   . ماجدة حنا ناروا حنا الزراتة
 توالمبيدا

ــى   . مينا   ا  سعد  هيم الطا البيطري ــة الصــنية تل الرقاب
 اذغذية

العالا الطبيعـى لصـنة   . هبه منمد تلى سيد إمبابى   العالا الطبيعى
 المرأة
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 قسم السم كلية/ معهد
ــر  ــا قصــــ طــــ

ــا ا كليني نيفيا منمد بهاء الديا السيد   .  العينى ــة الباثولوجيــ كيــ
 والكيميالية  

ــر  ــا قصــــ طــــ
ــة  نيللى نا ر تبد الدايم أبو العطا .  العينى ــا ا كلينيكيــ الباثولوجيــ

 والكيميالية  
ــر  ــا قصــــ طــــ

  الطا اذطف هناء إبراهيم تبد الفتاح   .  ينىالع

ــر  ــا قصــــ طــــ
 المتوطنةاذمراض    . تامر منمو  الطنطاوي الباا العينى

ــر  ــا قصــــ طــــ
 الااصة اذمراض الباطنة    . حسام صالح أحمد مرا  العينى

ــ ــر طــــ ا قصــــ
 طا اذطفال  شرئ منمد شريف  . أ العينى

لنيات والصــــيدلة الصــــيد لديا حسا ا  . شيماء منمد بدر الصيدلة
 الصناتية

الصــــيدلنيات والصــــيدلة  حمد منمد أ  المه . نهى نبيل س الصيدلة
 الصناتية

  . منال أحمد السيد أحمد طا اذسنا 
أســـــنا  اذطفـــــال  طـــــا

ــم  ــة للفــ ــنة العامــ والصــ
 واذسنا   

ــوم  سهير شناته را  هللا را  .  العالا الطبيعى ــى للعلـ ــالا الطبيعـ العـ
 اذساسية

ــب ات الناســـــــــ
والـــــــــــــــذكاء 

 ناتىالصط
ــم   . طار  حنفى منمد أبو العينيا ــات و تـ ــو  العمليـ بنـ

 القرار

ــى أ التربية النوتية ــد  تن ــيد  . منم ــا س ــو النج ب
 التربية الفنية أحمد

للطفولـة  التربية 
 العلوم النفسية هبه ممصطفى السيد سلو    .  المبكرة

 
 . ــةلكليـالموا قـة تلـــــى اقـــتراح ا  :  القــرار

 
 مساتد لوظيفـة أستات منق لقا تلمى

 
قسمالسمكلية/ معهد

طـــــا قصـــــر 
 الجراحة العامة  . أحمد ماهر سامى منمو  سامى العينى

 الجراحة العامة سالم حا ظ تبد السالم   . أحمد تبد ال طا قصر العينى

 قسم السم كلية/ معهد
طـــــا قصـــــر 

 ة العامةاحالجر  . حسام اغلول منمد حامد يوسف ىالعين

طـــــا قصـــــر 
 الجراحة العامة  . منمد تلى حسا تبد الفتاح العينى

طـــــا قصـــــر 
 الجراحة العامة  . يوسف أحمد يوسف خشبه العينى

طـــــا قصـــــر 
 الجراحة العامة ناصر   . منمو  منمد أحمد منمد العينى

طـــــا قصـــــر 
الباثولوجيــا ا كلينيكيــة   . شريف مفيد مجلع أقال يوس العيني

 يةوالكيميال
طـــــا قصـــــر 

الباثولوجيــا ا كلينيكيــة   همي  منمد  . هاني أحمد   ا  العيني
 كيمياليةوال

طـــــا قصـــــر 
 جراحة القلا والصدر  . سامي منمو  منمد أميا العيني

طـــــا قصـــــر 
 اذمراض الصدرية سعيد اسماتيل حسا   . منمد العيني

طـــــا قصـــــر 
 اذمراض النفسية  . شريف مصطفى منمد أحمد جوهر العيني

طـــــا قصـــــر 
 جراحة العتام  . أحمد منمو  منمد أحمد جا  العيني

 طـــــا قصـــــر
 الجراحة العامة تاء أحمد البيومى منصور .   العيني

ــناتية  يم موسى  . سنر أحمد تبد النل طا اذسنا  ــة الص الستعاض
 اذسنا لطا  

 راحة الفم والتاديرج  . أحمد طار  مصطفى الشرقاوي طا اذسنا 
 جراحة الفم والتادير  . مصطفى منمد طلع  منمد قطا   طا اذسنا

 تالا الجذور   هبه أحمد سيف هللا أميا .  طا اذسنا 
 الاضر  . كريمة  ارو  تبد الجوا  منصور الزراتة
 الاضر  . منمد تويس تبد العزيز منمد الزراتة

لقتصـــا ية النشـــرات ا  . منى تبد الرحما العريا    الزراتة
 توالمبيدا

النشـــرات القتصـــا ية   . ماجدة حنا ناروا حنا الزراتة
 توالمبيدا

ــى   . مينا   ا  سعد  هيم الطا البيطري ــة الصــنية تل الرقاب
 اذغذية

العالا الطبيعـى لصـنة   . هبه منمد تلى سيد إمبابى   العالا الطبيعى
 المرأة
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 قسم السم كلية/ معهد

ــري  . أمل سعيد منمو   ياب   التمري  ــاطنى تمــــ   البــــ
 الجراحى

 تمري  اذطفال ى مطرما  تلى مصلن . إي التمري 

ــاطنى   . هبه أحمد منمد أحمد التمري  ــري  البــــ تمــــ
 الجراحى

ــاطنى   . أسماء  ياب تبد الفتاح حسا مري الت ــري  البــــ تمــــ
 الجراحى

ــات ا لدراســـــــ
التعلــيم العــالى والتعلــيم   . تمرو مصطفى أحمد حسا العليا للتربية

 المستمر
ــة  التربيـــــــــــ
للطفولــــــــــــة 

 المبكرة
 العلوم التربوية  . هبه حسيا طلع  حامد تلى

ــ ة التربيـــــــــــ
للطفولــــــــــــة 

 المبكرة
 العلوم اذساسية هدي منمو  منمد مزيد . 

ــة  التربيـــــــــــ
للطفولــــــــــــة 

 المبكرة
 النفسيةالعلوم   أحمد تبد الرحيم أحمد العمري . 

القـــــــــــــومى 
 اذطفالأورام طا   بد الجيد . نسريا تلى أحمد ت لألورام

القـــــــــــــومى 
 طا أورام اذطفال  . سيد تبد النميد  اضل  راا لألورام

 
 .المعهد.  /ة تلـــــى اقـــتراح الكليـــةالموا قـ  القــرار : 

 
 قسم السم كلية/ معهد

الرتايــــــة الصــــــنة و يما  . الشيماء إسماتيل سيد سل الطا البيطري
 البيطرية

القـــــــــــــومى 
 طا أورام اذطفال أحمد صالق . سنر أحمد خليل   لألورام

ة تلى اقتراح الكلية اتتبارا ما اليوم التالى لستكمال المدة  ـالموا ق  القــرار : 
 . / اول( 70/اول ، 69المشار إليها بالما تيا ) 

 
 كلية طا قصر العينى

اذسـتات بجامعـة كيـل بنلمانيـا لقـا الموا قة تلى منق اذستات الـدكتور/  ليـا شـيفر  -
(Adjunct Professor) طرة التـابع بشعبة جراحة اذوتية الدموية والعـالا بالقسـ

لقسم الجراحة العامة بكلية طا قصـر العينـى واستضـا ة سـيا ته لمـدة أسـبو  خـالل 
 .ما الجامعة  بدو  نفقاتشهر يوليو  

 
 استشاري مساتد  و وظيفة استشاريلمنق لقا تلمى 

 
قسمالالوظيفةالسمكلية/ معهد
 أورام اذطفالطا   استشاري   منال أميا  ريد امزم .  لألورامالقومى  

اللقا العلمى لوظيفة   اقرر المجلس الموا قة تلى منق سيا ته  القرار :
 استشاري. 

 
القسمالوظيفةالسمة/ معهدكلي

 استشاري باسسونيا منمو  أحمد ت .  القومى لألورام
 أورام اذطفالطا     مساتد

اللقا العلمى لوظيفة استشاري   اة تلى منق سيا ته قرر المجلس الموا ق
 مساتد. 

  
مالحتاتالوظيفةالسممعهدكلية/  

المستشــــــــــفيات 
استشاري   لوكيل . سنر جميل منمد ا الجامعية

 

ــة ــة العلمي ــة اللجن  تــدم موا ق
ــس ــفيات  ومجلـــــ المستشـــــ
 الجامعية.

المستشــــــــــفيات 
استشاري    . سعا  أحمد تلى منمد الجامعية

 مساتد

ــةتــد ــة العلمي ــة اللجن  م موا ق
ــس ــفيات الم ومجلـــــ ستشـــــ
 الجامعية.

  قرر المجلس تدم الموا قة تلى منق سيا تها اللقا العلمى استشاري/
 . استشاري مساتد

 المستشفيات الجامعية 
ــى الب - ــاء تل ــذكرةن ــيم  المعروضــة م ــد العت ــد تب ــد منم ــدكتور/ خال ــة ال ــن  حال بش
 .ات الجامعيةطا اذطفال بالمستشفيي المساتد لستشارال

 قة تلى منق سيا ته اللقا العلمى لوظيفة استشاري.قرر المجلس الموا 
 

 ة ـمسالل مالي
 إ ارة الجامعة

ــى - ــة تل ــاريخ  الموا ق ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق ــس شــ و  التعل ــرار مجل ق
ايا ة قيمة رسم الادمة الطبيـة  ـي العـام الدراسـي   موا قة تلىم( بال18/6/2019)

، ولطالب البرامج الااصة وبـرامج جنيها    20مبلغ  انتساب( ب  -ي  الواحد لطالب )نتام
 .جنيها 150أ نى   ما رسوم البرنامج وبند  %0.5الساتات المعتمدة نسبة  
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 قسم السم كلية/ معهد

ــري  . أمل سعيد منمو   ياب   التمري  ــاطنى تمــــ   البــــ
 الجراحى

 تمري  اذطفال ى مطرما  تلى مصلن . إي التمري 

ــاطنى   . هبه أحمد منمد أحمد التمري  ــري  البــــ تمــــ
 الجراحى

ــاطنى   . أسماء  ياب تبد الفتاح حسا مري الت ــري  البــــ تمــــ
 الجراحى

ــات ا لدراســـــــ
التعلــيم العــالى والتعلــيم   . تمرو مصطفى أحمد حسا العليا للتربية

 المستمر
ــة  التربيـــــــــــ
للطفولــــــــــــة 

 المبكرة
 العلوم التربوية  . هبه حسيا طلع  حامد تلى

ــ ة التربيـــــــــــ
للطفولــــــــــــة 

 المبكرة
 العلوم اذساسية هدي منمو  منمد مزيد . 

ــة  التربيـــــــــــ
للطفولــــــــــــة 

 المبكرة
 النفسيةالعلوم   أحمد تبد الرحيم أحمد العمري . 

القـــــــــــــومى 
 اذطفالأورام طا   بد الجيد . نسريا تلى أحمد ت لألورام

القـــــــــــــومى 
 طا أورام اذطفال  . سيد تبد النميد  اضل  راا لألورام

 
 .المعهد.  /ة تلـــــى اقـــتراح الكليـــةالموا قـ  القــرار : 

 
 قسم السم كلية/ معهد

الرتايــــــة الصــــــنة و يما  . الشيماء إسماتيل سيد سل الطا البيطري
 البيطرية

القـــــــــــــومى 
 طا أورام اذطفال أحمد صالق . سنر أحمد خليل   لألورام

ة تلى اقتراح الكلية اتتبارا ما اليوم التالى لستكمال المدة  ـالموا ق  القــرار : 
 . / اول( 70/اول ، 69المشار إليها بالما تيا ) 

 
 كلية طا قصر العينى

اذسـتات بجامعـة كيـل بنلمانيـا لقـا الموا قة تلى منق اذستات الـدكتور/  ليـا شـيفر  -
(Adjunct Professor) طرة التـابع بشعبة جراحة اذوتية الدموية والعـالا بالقسـ

لقسم الجراحة العامة بكلية طا قصـر العينـى واستضـا ة سـيا ته لمـدة أسـبو  خـالل 
 .ما الجامعة  بدو  نفقاتشهر يوليو  

 
 استشاري مساتد  و وظيفة استشاريلمنق لقا تلمى 

 
قسمالالوظيفةالسمكلية/ معهد
 أورام اذطفالطا   استشاري   منال أميا  ريد امزم .  لألورامالقومى  

اللقا العلمى لوظيفة   اقرر المجلس الموا قة تلى منق سيا ته  القرار :
 استشاري. 

 
القسمالوظيفةالسمة/ معهدكلي

 استشاري باسسونيا منمو  أحمد ت .  القومى لألورام
 أورام اذطفالطا     مساتد

اللقا العلمى لوظيفة استشاري   اة تلى منق سيا ته قرر المجلس الموا ق
 مساتد. 

  
مالحتاتالوظيفةالسممعهدكلية/  

المستشــــــــــفيات 
استشاري   لوكيل . سنر جميل منمد ا الجامعية

 

ــة ــة العلمي ــة اللجن  تــدم موا ق
ــس ــفيات  ومجلـــــ المستشـــــ
 الجامعية.

المستشــــــــــفيات 
استشاري    . سعا  أحمد تلى منمد الجامعية

 مساتد

ــةتــد ــة العلمي ــة اللجن  م موا ق
ــس ــفيات الم ومجلـــــ ستشـــــ
 الجامعية.

  قرر المجلس تدم الموا قة تلى منق سيا تها اللقا العلمى استشاري/
 . استشاري مساتد

 المستشفيات الجامعية 
ــى الب - ــاء تل ــذكرةن ــيم  المعروضــة م ــد العت ــد تب ــد منم ــدكتور/ خال ــة ال ــن  حال بش
 .ات الجامعيةطا اذطفال بالمستشفيي المساتد لستشارال

 قة تلى منق سيا ته اللقا العلمى لوظيفة استشاري.قرر المجلس الموا 
 

 ة ـمسالل مالي
 إ ارة الجامعة

ــى - ــة تل ــاريخ  الموا ق ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق ــس شــ و  التعل ــرار مجل ق
ايا ة قيمة رسم الادمة الطبيـة  ـي العـام الدراسـي   موا قة تلىم( بال18/6/2019)

، ولطالب البرامج الااصة وبـرامج جنيها    20مبلغ  انتساب( ب  -ي  الواحد لطالب )نتام
 .جنيها 150أ نى   ما رسوم البرنامج وبند  %0.5الساتات المعتمدة نسبة  
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أتضـاء   بشن  المساهمات الماليـة لمشـاركة  المعروضتيا  مذكرتياالموا قة تلى ال  -
 .هي ة التدريس بالجامعة  ى م تمرات تلمية  ولية خارجية

 
 صـرئ مكا ـنة للسـا ة العـامليابشن  الموا قة تلى    المعروضة  مذكرةى البناء تل  - 

جنيـه )سـتمالة   600  بكليـات الجامعـة ومعاهـدها وإ اراتهـا بواقـع  والهي ة المعاونـه
 .جنيه لغير(
 المذكرة المعروضة كالتالى:ـالموا قة تلى  قرر المجلس 

ــاملو  - ــا ة العـ ــة السـ ــر ارة الجامعـ ــالى خ بـ ــام المـ ــة العـ ــا مواانـ ــما  مـ صـ
 م(.2019/2020)
ــدو  - ــو  والمتعاق ــة الســا ة المعين ــر ارة الجامع ــى الصــنا يق الااصــة  ب تل

 والمراكز والوحدات تات الطابع الااع خصما ما النسابات الااصة بها.  
 ت الجامعة ومعاهدها خصما  ما النسابات الااصة بها.لعامليا بكلياالسا ة ا  -
خصما  ما النسابات الااصة   ي ة المعاونة )معيد ـ مدرس مساتد(السا ة اله  -

 بها.
ــى الصــنا يق  - ــديا بكليــات الجامعــة ومعاهــدها تل الســا ة المعينــيا والمتعاق

 لااصة بها.االنسابات  الااصة والمراكز تات الطابع الااع خصما  ما 
 
ــى  - ــى  ار الضــيا ةالموا قــة تل ــدكتور المشــرئ العــام تل بشــن   خطــاب اذســتات ال

 جنيه )اثنا  وثالثـو  ألـف وسـبعمالة وثالثـو  جنيـه  32730ها  قدر  المطالبة بتكلفة
ــر( ــا  لغيـ ــرة مـ ــالل الفتـ ــا خـ ــة طنطـ ــيوئ جامعـ ــاهرة لضـ ــة القـ ــا ة جامعـ إستضـ

ه الستضا ة بنـاء أ  هذالضيا ة حيق    م( بدار31/1/2019م( حتى )28/1/2019)
 .التعاو  المستمر بيا الجامعتيا  تلى

 
جنيـه   600ا قـة تلـى صـرئ مبلـغ  بشـن  المو  المعروضـة  مـذكرةال  الموا قة تلـى  -

ة ـللسـا ة العـامليا والهي ـ 26/7/2019المكا نة التي سـبق الموا قـة تليهـا بتـاريخ  
اطـي  وتيـة، الت، التربيـة النمساتد( لكليات الطـا البيطـري  ة )معيد/ مدرسـالمعاون

لمواانـة حيـق أ  الكليـات المـذكورة ا  حــ/  ا قليمى والعمرانى، التمري  خصـما  مـا
 .نترا  لطبيعتها مندو ة  ها الذاتيةموار 

 
 كلية طا قصر العينى

قرار مجلس شـ و  خدمـة المجتمـع وتنميـة البي ـة بجلسـته المنعقـدة   الموا قة تلى  -
الاـدمات المقدمـة مـا وحـدة ايـا ة أسـعار    م( بالموا قة تلـى21/5/2019بتاريخ )

 لألسـعار %25-20تشايص أمراض العيو  وتالجها بالليزر بنسبة تتـراوح مـا بـيا 
 .النالية بكلية الطا

 
 كلية الزراتة

قـــرار مجلـــس شـــ و  التعلـــيم والطـــالب بجلســـته المنعقـــدة بتـــاريخ  بنـــاء تلـــى -
 ســي الصــيفيايــا ة رســوم التســجيل للفصــل الدرا م( بالموا قــة تلــى18/6/2019)

 .ية الزراتةبكل

ــيم والطـــالبالموا قـــة تلـــى قـــرار مجلـــس قـــرر المجلـــس  ــة ب شـــ و  التعلـ جلسـ
القـا م   الجـامعى  ، تلـى أ  يطبـق اتتبـارا  مـا العـام ى هذا الشن (  م18/6/2019)
 م(.2019/2020)
 

 الطا البيطري
يخ قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــار الموا قــة تلــى -
لي تـا الاـدمات التـي يقـدمها قسـم القتـراح المـا  م( بالموا قـة تلـى21/7/2019)

ري مع التوصية بتعميم المقترح المعـدل تلـى كليـات الدراسات العليا بكلية الطا البيط
 .معهد الليزر(  -الطا البيطري -الزراتة  -القطا  )العلوم

 
 كلية القتصا  والعلوم السياسية

ست مار البنـب اذهلـى المصـري مجموتـة )ب( بمبلـغ تجديد شها ات إالموا قة تلى    -
ل غيـر( باسـم اذسـتات الـدكتور/ منـى   جنيه )خمسـة وأربعـو  ألـف جنيهـا    ٤5000

 .الديا الغريا
ــى - ــة تل ــاريخ  الموا ق ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق ــس شــ و  التعل ــرار مجل ق
ــى ) م(21/7/2019) ــدة حت ــى بالم م(29/7/2019والممت ــة تل ــاوا ق ــنت اي  ة مكا 

ساتات التدريس  ى برامج البكـالوريوس بنتـام السـاتات المعتمـدة بدايـة مـا العـام 
 .بكلية القتصا  والعلوم السياسية م(2019/2020الجامعى )

 
 كلية العالا الطبيعى

ة لمرحلـة نتـام السـاتات المعتمـدبالاللنة الماليـة للبرنـامج المتميـز    الموا قة تلى  -
 .ا الطبيعىالوريوس بكلية العالالبك

 
 كلية اآلثار

لتعلـيم والطـالب تقرير اللجنة المالية المشكلة ما قبل مجلـس شـ و  ا الموا قة تلى  -
م( بالموا قـة تلـى المصـرو ات الدراسـية 19/11/2018بجلسته المنعقـدة بتـاريخ )

 .شا  اذثري، نتم المعلومات اذثرية بكلية اآلثارلبرنامجى ا ر
 
 ة التمري كلي

بشن  وضع وتنديد غرامة مالية تلـى مـا يقــوم   المعروضة  مذكرةال  ة تلىالموا ق  -
تدم قيامه بر  الكتاب المسـتعار  ـى   باستعارة ك تا مـا مكتبة كلية التمري   ى حالة

 .المواتيد المند ة إلى مكتبة الكلية
 

 ش و  الطالب 
 إ ارة الجامعة

ــى  - ــة تل ــيم والطــالب بجلســته المنالموا ق ــس شــ و  التعل ــرار مجل ــاريخ ق ــدة بت عق
القواتد المقترحة للتنويل ونقـل القيـد للطـالب بـيا   م( بالموا قة تلى18/6/2019)

 م(2019/2020الكليات للعام الجامعى )
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أتضـاء   بشن  المساهمات الماليـة لمشـاركة  المعروضتيا  مذكرتياالموا قة تلى ال  -
 .هي ة التدريس بالجامعة  ى م تمرات تلمية  ولية خارجية

 
 صـرئ مكا ـنة للسـا ة العـامليابشن  الموا قة تلى    المعروضة  مذكرةى البناء تل  - 

جنيـه )سـتمالة   600  بكليـات الجامعـة ومعاهـدها وإ اراتهـا بواقـع  والهي ة المعاونـه
 .جنيه لغير(
 المذكرة المعروضة كالتالى:ـالموا قة تلى  قرر المجلس 

ــاملو  - ــا ة العـ ــة السـ ــر ارة الجامعـ ــالى خ بـ ــام المـ ــة العـ ــا مواانـ ــما  مـ صـ
 م(.2019/2020)
ــدو  - ــو  والمتعاق ــة الســا ة المعين ــر ارة الجامع ــى الصــنا يق الااصــة  ب تل

 والمراكز والوحدات تات الطابع الااع خصما ما النسابات الااصة بها.  
 ت الجامعة ومعاهدها خصما  ما النسابات الااصة بها.لعامليا بكلياالسا ة ا  -
خصما  ما النسابات الااصة   ي ة المعاونة )معيد ـ مدرس مساتد(السا ة اله  -

 بها.
ــى الصــنا يق  - ــديا بكليــات الجامعــة ومعاهــدها تل الســا ة المعينــيا والمتعاق

 لااصة بها.االنسابات  الااصة والمراكز تات الطابع الااع خصما  ما 
 
ــى  - ــى  ار الضــيا ةالموا قــة تل ــدكتور المشــرئ العــام تل بشــن   خطــاب اذســتات ال

 جنيه )اثنا  وثالثـو  ألـف وسـبعمالة وثالثـو  جنيـه  32730ها  قدر  المطالبة بتكلفة
ــر( ــا  لغيـ ــرة مـ ــالل الفتـ ــا خـ ــة طنطـ ــيوئ جامعـ ــاهرة لضـ ــة القـ ــا ة جامعـ إستضـ

ه الستضا ة بنـاء أ  هذالضيا ة حيق    م( بدار31/1/2019م( حتى )28/1/2019)
 .التعاو  المستمر بيا الجامعتيا  تلى

 
جنيـه   600ا قـة تلـى صـرئ مبلـغ  بشـن  المو  المعروضـة  مـذكرةال  الموا قة تلـى  -

ة ـللسـا ة العـامليا والهي ـ 26/7/2019المكا نة التي سـبق الموا قـة تليهـا بتـاريخ  
اطـي  وتيـة، الت، التربيـة النمساتد( لكليات الطـا البيطـري  ة )معيد/ مدرسـالمعاون

لمواانـة حيـق أ  الكليـات المـذكورة ا  حــ/  ا قليمى والعمرانى، التمري  خصـما  مـا
 .نترا  لطبيعتها مندو ة  ها الذاتيةموار 

 
 كلية طا قصر العينى

قرار مجلس شـ و  خدمـة المجتمـع وتنميـة البي ـة بجلسـته المنعقـدة   الموا قة تلى  -
الاـدمات المقدمـة مـا وحـدة ايـا ة أسـعار    م( بالموا قة تلـى21/5/2019بتاريخ )

 لألسـعار %25-20تشايص أمراض العيو  وتالجها بالليزر بنسبة تتـراوح مـا بـيا 
 .النالية بكلية الطا

 
 كلية الزراتة

قـــرار مجلـــس شـــ و  التعلـــيم والطـــالب بجلســـته المنعقـــدة بتـــاريخ  بنـــاء تلـــى -
 ســي الصــيفيايــا ة رســوم التســجيل للفصــل الدرا م( بالموا قــة تلــى18/6/2019)

 .ية الزراتةبكل

ــيم والطـــالبالموا قـــة تلـــى قـــرار مجلـــس قـــرر المجلـــس  ــة ب شـــ و  التعلـ جلسـ
القـا م   الجـامعى  ، تلـى أ  يطبـق اتتبـارا  مـا العـام ى هذا الشن (  م18/6/2019)
 م(.2019/2020)
 

 الطا البيطري
يخ قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــار الموا قــة تلــى -
لي تـا الاـدمات التـي يقـدمها قسـم القتـراح المـا  م( بالموا قـة تلـى21/7/2019)

ري مع التوصية بتعميم المقترح المعـدل تلـى كليـات الدراسات العليا بكلية الطا البيط
 .معهد الليزر(  -الطا البيطري -الزراتة  -القطا  )العلوم

 
 كلية القتصا  والعلوم السياسية

ست مار البنـب اذهلـى المصـري مجموتـة )ب( بمبلـغ تجديد شها ات إالموا قة تلى    -
ل غيـر( باسـم اذسـتات الـدكتور/ منـى   جنيه )خمسـة وأربعـو  ألـف جنيهـا    ٤5000

 .الديا الغريا
ــى - ــة تل ــاريخ  الموا ق ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق ــس شــ و  التعل ــرار مجل ق
ــى ) م(21/7/2019) ــدة حت ــى بالم م(29/7/2019والممت ــة تل ــاوا ق ــنت اي  ة مكا 

ساتات التدريس  ى برامج البكـالوريوس بنتـام السـاتات المعتمـدة بدايـة مـا العـام 
 .بكلية القتصا  والعلوم السياسية م(2019/2020الجامعى )

 
 كلية العالا الطبيعى

ة لمرحلـة نتـام السـاتات المعتمـدبالاللنة الماليـة للبرنـامج المتميـز    الموا قة تلى  -
 .ا الطبيعىالوريوس بكلية العالالبك

 
 كلية اآلثار

لتعلـيم والطـالب تقرير اللجنة المالية المشكلة ما قبل مجلـس شـ و  ا الموا قة تلى  -
م( بالموا قـة تلـى المصـرو ات الدراسـية 19/11/2018بجلسته المنعقـدة بتـاريخ )

 .شا  اذثري، نتم المعلومات اذثرية بكلية اآلثارلبرنامجى ا ر
 
 ة التمري كلي

بشن  وضع وتنديد غرامة مالية تلـى مـا يقــوم   المعروضة  مذكرةال  ة تلىالموا ق  -
تدم قيامه بر  الكتاب المسـتعار  ـى   باستعارة ك تا مـا مكتبة كلية التمري   ى حالة

 .المواتيد المند ة إلى مكتبة الكلية
 

 ش و  الطالب 
 إ ارة الجامعة

ــى  - ــة تل ــيم والطــالب بجلســته المنالموا ق ــس شــ و  التعل ــرار مجل ــاريخ ق ــدة بت عق
القواتد المقترحة للتنويل ونقـل القيـد للطـالب بـيا   م( بالموا قة تلى18/6/2019)

 م(2019/2020الكليات للعام الجامعى )
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صـطفى أرملـة الشـهيد اللتمـاس المقـدم مـا السـيدة/  ـاتا منمـو  م  الموا قة تلى  -
بال ارة العامـة للتـدريا والـذي استشـهد   الضاب تى الشيمى السيد  يد/ منمد البرالعق

ه إتفاء كريمتها الطالبة/ منه منمد البرتـى م( والذي تطلا  ي28/1/2011بتاريخ )
 ريف الدراسيةيدي ( ما المصابالسنة الرابعة كلية الهندسة )نتام الكر

 
مــال منمــد بيــومى خريجــة طالبــة/ رحمــة كالاذلتمــاس المقــدم مــا  الموا قــة تلــى -
جنيه   2265قيمتها  و  م( للموا قة تلى تافي  المصاريف الدراسية2013/201٤)

 .ا وخمسة وستو  جنيه مع التنكيد بعدم وجو ها بالجامعة لعالجهاا  ومالتي)ألف
 
المقيـدة بكليـة  الطالبة/ إيما  كامل منمـد مرسـىقدم ما  اذلتماس الم  الموا قة تلى  -

رو ات الدراسـية مـا العـام الدراسـى التجارة نتام النتساب بشن  إتفالهـا مـا المصـ
 م(2018/2019م( إلى العام الدراسى )2013/201٤)
 

 كلية اآل اب
الطالب المقيديا ببرنامج االلغة العربيـة   إتفاء  بشن   المعروضة  مذكرةال  بناء تلى  -

تها للناطقيا بغيرهـاا الـذيا سيدرسـو  تـام أو تـاميا بالبرنـامج مـا وت ابها وثقا 
 ـى هـذا  %20رنامج بنسـبة  الدراسية لطالب البرسوم القيد، وإمكانية خف  الرسوم  

 .العام
 الموضو  إلى مجلس ش و  التعليم والطالب.  قرر المجلس إحالة

 
 صر العينىكلية طا ق

ار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ قــر موا قــة تلــىال -
يـد الطالبـة/ تيـات شـناته إسـماتيل )مـدرس م( بالموا قـة تلى نقـل ق16/6/2019)

بجامعـة أسـيوط  ور   )تاصـص الجراحـة العامـة(مساتد( المقيـدة بدرجـة الـدكتوراه  
صــر طــا ق والــدور بكليــة م( إلــى  رجــة الــدكتوراه بــنفس التاصــص2018مــارس )

 .العيني جامعة القاهرة
 

 كلية التجارة
بكليـة منمـد الطالبـة    ىكيالنـ  اذلتماس المقدم ما الطالبة/ نورا تطية  الموا قة تلى  -

قيمتهـا و  الجامعيـة  الفرقـة ال انيـة بشـن  إتفالهـا مـا المصـرو ات  انجليـزيالتجارة  
 .)سبعة تشرة ألف جنيه(  جنيه 17000

 
ري ـز السكــا ل إسـماتيل تبـد العزيــالسـيد/ تـاذلتماس المقـدم مـا   الموا قة تلى  -

م( بشــن  الموا قــة تلــى إتفــاءه مــا 2016ج كليــة التجــارة   عــة مــايو )ـخريــ
 جنيه(جنيه )احدي تشر ألف  11000قيمتها  و  المصرو ات الدراسية

 
ــى  - ــة تل ــاريخ الموا ق ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق ــس شــ و  التعل ــرار مجل ق
ــى ) م(21/7/2019) ــدة حت ــى  م(29/7/2019والممت ــة تل ــغ بالموا ق تنصــيل مبل

فصـل الدراسـي تشرو  جنيه مقابل الما ة العلمية التـي سـيتم تو يرهـا لكـل مقـرر بال
 .الصيفي بكلية التجارة

 
 كلية الزراتة 
ــ بنـــاء تلـــى - دة بتـــاريخ س شـــ و  التعلـــيم والطـــالب بجلســـته المنعقـــقـــرار مجلـ
باللغة ا نجليزيـة اتتبـارا  مـا   تفعيل برنامج الغابات  م( بالموا قة تلى18/6/2019)

جنيــه  15000م( تلــى أ  تكــو  الرســوم الدراســية 2019/2020العــام الجــامعى )
 .)خمسة تشر ألف جنيه مصري  ق  ل غير( بكلية الزراتة

ــس  ــرر المجلـ ــرقـ ــى قـ ــة تلـ ــس الموا قـ ــالبار مجلـ ــيم والطـ ــ و  التعلـ ــة  شـ بجلسـ
مــا تكلفــة  %30، تلــى أ  تصــبق الزيــا ة بنســبة شــن (  ــى هــذا الم18/6/2019)

تـال  تـا الزيـا ة  ـى ويجـا أ  يـتم ا   ،لى الطـالب الجـد تلى أ  تطبق ت  البرنامج
كليــات الجامعــة م تلــى   يعمــتلــى أ ب الجــد الفتــرة مــا بــيا النتيجــة وقبــول الطــال

 .ومعاهدها
 
 كلية طا اذسنا  

سنة المتيـاا سـنة تدريبيـة إلزاميـة  اقتراح الكلية الموا قة تلى أ  تكو  بناء تلى  -
البرنـامج بمصرو ات  راسية تسد  تبعا  للمصرو ات المقررة التى التنق بها الطالا ب

 .الدولى
لــس إحالـــة الموضــو  للمستشــار القــانونى للجامعــة، مــع تفــوي  اذســتات قــرر المج

 .ةالدكتور رليس الجامعة  ى الموا ق
 

 كلية ا تالم
ــى - ــة تل ــاريخ  الموا ق ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق ــس شــ و  التعل ــرار مجل ق
القواتــد الااصــة بقبــول الطــالب  ــى شــعبة اللغــة  م( بالموا قــة تلــى20/5/2019)

 . تالمليزية بكلية اا نج
 

 كلية التاطي  ا قليمى والعمرانى
ــى - ــة تل ــاريخ  الموا ق ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق ــس شــ و  التعل ــرار مجل ق
راسـة باللغـة السـاتات المعتمـدة للدتفعيـل برنـامج    م( بالموا قة تلـى18/6/2019)

ثالثـو  جنيـه )  30000ا نجليزية )تاطي  وتصـميم المـد  الاضـراء( بمصـرو ات  
مصــاريف إ اريــة( بكليــة التاطــي  ا قليمــى  %10ألــف جنيــه( با ضــا ة إلــى )نســبة 

 .والعمرانى
 

 كلية التربية للطفولة المبكرة
ــى - ــة تل ــ الموا ق ــيم والط ــس شــ و  التعل ــرار مجل ــدةالب بجلســته الق ــاريخ  منعق بت
ــى ) م(21/7/2019) ــدة حت ــة  م(29/7/2019والممت ــوم بالموا ق ــا ة رس ــى اي تل

التربية للطفولـة المبكـرة   ي لطالبات الفرقة ال ال ة والرابعة خارا كليةالتدريا الميدان
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صـطفى أرملـة الشـهيد اللتمـاس المقـدم مـا السـيدة/  ـاتا منمـو  م  الموا قة تلى  -
بال ارة العامـة للتـدريا والـذي استشـهد   الضاب تى الشيمى السيد  يد/ منمد البرالعق

ه إتفاء كريمتها الطالبة/ منه منمد البرتـى م( والذي تطلا  ي28/1/2011بتاريخ )
 ريف الدراسيةيدي ( ما المصابالسنة الرابعة كلية الهندسة )نتام الكر

 
مــال منمــد بيــومى خريجــة طالبــة/ رحمــة كالاذلتمــاس المقــدم مــا  الموا قــة تلــى -
جنيه   2265قيمتها  و  م( للموا قة تلى تافي  المصاريف الدراسية2013/201٤)

 .ا وخمسة وستو  جنيه مع التنكيد بعدم وجو ها بالجامعة لعالجهاا  ومالتي)ألف
 
المقيـدة بكليـة  الطالبة/ إيما  كامل منمـد مرسـىقدم ما  اذلتماس الم  الموا قة تلى  -

رو ات الدراسـية مـا العـام الدراسـى التجارة نتام النتساب بشن  إتفالهـا مـا المصـ
 م(2018/2019م( إلى العام الدراسى )2013/201٤)
 

 كلية اآل اب
الطالب المقيديا ببرنامج االلغة العربيـة   إتفاء  بشن   المعروضة  مذكرةال  بناء تلى  -

تها للناطقيا بغيرهـاا الـذيا سيدرسـو  تـام أو تـاميا بالبرنـامج مـا وت ابها وثقا 
 ـى هـذا  %20رنامج بنسـبة  الدراسية لطالب البرسوم القيد، وإمكانية خف  الرسوم  

 .العام
 الموضو  إلى مجلس ش و  التعليم والطالب.  قرر المجلس إحالة

 
 صر العينىكلية طا ق

ار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ قــر موا قــة تلــىال -
يـد الطالبـة/ تيـات شـناته إسـماتيل )مـدرس م( بالموا قـة تلى نقـل ق16/6/2019)

بجامعـة أسـيوط  ور   )تاصـص الجراحـة العامـة(مساتد( المقيـدة بدرجـة الـدكتوراه  
صــر طــا ق والــدور بكليــة م( إلــى  رجــة الــدكتوراه بــنفس التاصــص2018مــارس )

 .العيني جامعة القاهرة
 

 كلية التجارة
بكليـة منمـد الطالبـة    ىكيالنـ  اذلتماس المقدم ما الطالبة/ نورا تطية  الموا قة تلى  -

قيمتهـا و  الجامعيـة  الفرقـة ال انيـة بشـن  إتفالهـا مـا المصـرو ات  انجليـزيالتجارة  
 .)سبعة تشرة ألف جنيه(  جنيه 17000

 
ري ـز السكــا ل إسـماتيل تبـد العزيــالسـيد/ تـاذلتماس المقـدم مـا   الموا قة تلى  -

م( بشــن  الموا قــة تلــى إتفــاءه مــا 2016ج كليــة التجــارة   عــة مــايو )ـخريــ
 جنيه(جنيه )احدي تشر ألف  11000قيمتها  و  المصرو ات الدراسية

 
ــى  - ــة تل ــاريخ الموا ق ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق ــس شــ و  التعل ــرار مجل ق
ــى ) م(21/7/2019) ــدة حت ــى  م(29/7/2019والممت ــة تل ــغ بالموا ق تنصــيل مبل

فصـل الدراسـي تشرو  جنيه مقابل الما ة العلمية التـي سـيتم تو يرهـا لكـل مقـرر بال
 .الصيفي بكلية التجارة

 
 كلية الزراتة 
ــ بنـــاء تلـــى - دة بتـــاريخ س شـــ و  التعلـــيم والطـــالب بجلســـته المنعقـــقـــرار مجلـ
باللغة ا نجليزيـة اتتبـارا  مـا   تفعيل برنامج الغابات  م( بالموا قة تلى18/6/2019)

جنيــه  15000م( تلــى أ  تكــو  الرســوم الدراســية 2019/2020العــام الجــامعى )
 .)خمسة تشر ألف جنيه مصري  ق  ل غير( بكلية الزراتة

ــس  ــرر المجلـ ــرقـ ــى قـ ــة تلـ ــس الموا قـ ــالبار مجلـ ــيم والطـ ــ و  التعلـ ــة  شـ بجلسـ
مــا تكلفــة  %30، تلــى أ  تصــبق الزيــا ة بنســبة شــن (  ــى هــذا الم18/6/2019)

تـال  تـا الزيـا ة  ـى ويجـا أ  يـتم ا   ،لى الطـالب الجـد تلى أ  تطبق ت  البرنامج
كليــات الجامعــة م تلــى   يعمــتلــى أ ب الجــد الفتــرة مــا بــيا النتيجــة وقبــول الطــال

 .ومعاهدها
 
 كلية طا اذسنا  

سنة المتيـاا سـنة تدريبيـة إلزاميـة  اقتراح الكلية الموا قة تلى أ  تكو  بناء تلى  -
البرنـامج بمصرو ات  راسية تسد  تبعا  للمصرو ات المقررة التى التنق بها الطالا ب

 .الدولى
لــس إحالـــة الموضــو  للمستشــار القــانونى للجامعــة، مــع تفــوي  اذســتات قــرر المج

 .ةالدكتور رليس الجامعة  ى الموا ق
 

 كلية ا تالم
ــى - ــة تل ــاريخ  الموا ق ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق ــس شــ و  التعل ــرار مجل ق
القواتــد الااصــة بقبــول الطــالب  ــى شــعبة اللغــة  م( بالموا قــة تلــى20/5/2019)

 . تالمليزية بكلية اا نج
 

 كلية التاطي  ا قليمى والعمرانى
ــى - ــة تل ــاريخ  الموا ق ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق ــس شــ و  التعل ــرار مجل ق
راسـة باللغـة السـاتات المعتمـدة للدتفعيـل برنـامج    م( بالموا قة تلـى18/6/2019)

ثالثـو  جنيـه )  30000ا نجليزية )تاطي  وتصـميم المـد  الاضـراء( بمصـرو ات  
مصــاريف إ اريــة( بكليــة التاطــي  ا قليمــى  %10ألــف جنيــه( با ضــا ة إلــى )نســبة 

 .والعمرانى
 

 كلية التربية للطفولة المبكرة
ــى - ــة تل ــ الموا ق ــيم والط ــس شــ و  التعل ــرار مجل ــدةالب بجلســته الق ــاريخ  منعق بت
ــى ) م(21/7/2019) ــدة حت ــة  م(29/7/2019والممت ــوم بالموا ق ــا ة رس ــى اي تل

التربية للطفولـة المبكـرة   ي لطالبات الفرقة ال ال ة والرابعة خارا كليةالتدريا الميدان
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جنيه تلـى أل يتكلـف الطالـا أي مصـرو ات إضـا ية خاصـة   125جنيه إلى    25ما  
 .ة بموضو  التدريامرتبط متعلقات أخري بالاامات أو اي

 
 اــ راسات تلي

 كلية اآل اب 
جلســته المنعقــدة بتــاريخ قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  ب الموا قــة تلــى -
 تق  صل صيفي يستمر لمدة ستة أسابيع  ي حالـة   وا قـة تلىم( بالم21/7/2019)

صــندو  جنيــه( تـا كــل سـاتة توضــع  ـي  500تلـى أ  يســد  الطالـا ) الضـرورة
لدراسات العليا وتلـب بكـل بـرامج الفصـل الصـيفي الـذي سـيعقد بكليـة اآل اب تطوير ا

 م(2019و )اتتبارا  ما منتصف شهر يولي
 
 كلية الهندسة 
قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  الموا قــة تلــى -
الماجسـتير تعـديل المصـرو ات الدراسـية لبرنـامج   م( بالموا قـة تلـى21/7/2019)

 .الهندسةهني  ي هندسة ا لكترونيات والتصالت الكهربية بكلية  الم
 

 كلية طا اذسنا 
ــى - ــة تل ــ الموا ق ــس ش ــرار مجل ــاريخ ق ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق  و  التعل
ــى18/6/2019) ــة تل ــامج  م( بالموا ق ــدولي ليصــبق البرن ــامج ال ــم البرن ــر إس تغيي

 .سنا بكلية طا اذ  (DIIP)مدة  المتكامل الدولي بالنقاط المعت
 
 كلية الصيدلة 
قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ الموا قــة تلــى  -
م( بالموا قـة تلـى إقـرار الرسـوم الدراسـية لإللتنـا  بـدبلوم التغذيــة 21/7/2019)

 .جنيه )خمسة وتشرو  ألف جنيها مصريا (   25000ا كينيكية برجمالى مبلغ  
 
قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  الموا قــة تلــى -
ــم 21/7/2019) ــدبلوم تل ــا  ب ــرار الرســوم الدراســية لإللتن ــى إق ــة تل م( بالموا ق

 جنيه )خمسة وتشرو  ألف جنيها مصريا ( 25000ى مبلغ  كينيكى برجمالالسموم ا 
 

 كلية القتصا  والعلوم السياسية
ــى - ــاء تل ــرار مج بن ــدة بتــاريخ ق ــته المنعق ــو  بجلس ــا والبن ــس الدراســات العلي ل
م( بالموا قــة تلــى ايــا ة رســوم التقـدم لاللتنــا  ببــرامج الدراســات 16/6/2019)

ر   ـي  ٤00 إلـى  اجنيهـ  250السياسية ما    العليا بكلية القتصا  والعلوم جنيـه )ل تـ 
 .حالة تدم قبول الطالا(

الموا قــة تلــى قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســة قــرر المجلــس 
تلـى   جنيه مع تعميمـه  500، تلى أ  يصبق المبلغ  (  ى هذا الشن م16/6/2019)

 .كليات الجامعة ومعاهدها

 يعىة العالا الطبكلي
امعى مرحلـة الدراسـات العليـا للعـام الجـالموا قة تلى  ـتق بـاب التقـدم للقبـول  ـى    -
مكانيـات وتنديد أتـدا  الطـالب  ـى ضـوء إم( بجميع اذقسام العلمية  2019/2020)

 .اذقسام العلمية
 

 كلية الدراسات العليا للبنو  ا حصالية
والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ راســات العليــا قــرار مجلــس الد الموا قــة تلــى -
تلفـــة تعـــديل الرســـوم الدراســـية للمراحـــل الما م( بالموا قــــة تلـــى21/7/2019)

اتتبارا  ما العام الجـامعي   حصاليةبكلية الدراسات العليا للبنو  ا  للدراسات المهنية
 م(2019/2020)
 

 كلية اآلثار
لمنعقــدة بتــاريخ بنــو  بجلســته اقــرار مجلــس الدراســات العليــا وال تلــىالموا قــة  -
بكليــة  الرســوم الماليــة لمقــررات الفصــل الصــيفي م( بالموا قـــة تلــى21/7/2019)

 .اآلثار
 
 كلية الدراسات ا  ريقية العليا 
اريخ قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــ الموا قــة تلــى -
 ( مـاGISهنيـة )ايـا ة مصـرو ات الـدبلومات الم م( بالموا قـة تلـى21/7/2019)
ــى ) 1500) ــه( إل ــات  5000جني ــات والصــراتات تطبيق ــوم إ ارة اذام ــه( و بل جني

ــا ) ــة م ــة وتربي ــى)ج 3000إ ريقي ــه( إل ــوم  5000ني ــه( و بل ــجني ــي يالتقي م البي 
ــا ــى أ ريقي ــا ) للمشــروتات   ــه(إلى ) 3000م ــ 6000جني ــة الدراســات  ه(جني بكلي

 .ا  ريقية العليا
 
 جنيه  1000  لموا قة تلى  تق الكورس الصيفى لطالب الكلية تلى أ  تكو  الما ةا  -
 .وسوئ تبدأ الدراسة  ى منتصف شهر أغسطس القا م لغير(  يهألف جن)
 

 كلية الناسبات والذكاء الصطناتى
 قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ ىتلــالموا قــة  -
بكليـة  الناسـباتإنشاء  رجـة الماجسـتير  ـي نتـم   بالموا قـة تلى  م(21/7/2019)

 .الناسبات والذكاء الصطناتى
 

 القومى لألورامالمعهد 
قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  الموا قــة تلــى -
ــى ت21/7/2019) ــة تل ــنق  راســية للطــالبم( بالموا ق ــل م ــة  م ــا  ول ــة م ال ارق

 .واذ ارقةتواصل والتعاو  بيا مصر ة للتوط   يو ()سيرال
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جنيه تلـى أل يتكلـف الطالـا أي مصـرو ات إضـا ية خاصـة   125جنيه إلى    25ما  
 .ة بموضو  التدريامرتبط متعلقات أخري بالاامات أو اي

 
 اــ راسات تلي

 كلية اآل اب 
جلســته المنعقــدة بتــاريخ قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  ب الموا قــة تلــى -
 تق  صل صيفي يستمر لمدة ستة أسابيع  ي حالـة   وا قـة تلىم( بالم21/7/2019)

صــندو  جنيــه( تـا كــل سـاتة توضــع  ـي  500تلـى أ  يســد  الطالـا ) الضـرورة
لدراسات العليا وتلـب بكـل بـرامج الفصـل الصـيفي الـذي سـيعقد بكليـة اآل اب تطوير ا

 م(2019و )اتتبارا  ما منتصف شهر يولي
 
 كلية الهندسة 
قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  الموا قــة تلــى -
الماجسـتير تعـديل المصـرو ات الدراسـية لبرنـامج   م( بالموا قـة تلـى21/7/2019)

 .الهندسةهني  ي هندسة ا لكترونيات والتصالت الكهربية بكلية  الم
 

 كلية طا اذسنا 
ــى - ــة تل ــ الموا ق ــس ش ــرار مجل ــاريخ ق ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق  و  التعل
ــى18/6/2019) ــة تل ــامج  م( بالموا ق ــدولي ليصــبق البرن ــامج ال ــم البرن ــر إس تغيي

 .سنا بكلية طا اذ  (DIIP)مدة  المتكامل الدولي بالنقاط المعت
 
 كلية الصيدلة 
قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ الموا قــة تلــى  -
م( بالموا قـة تلـى إقـرار الرسـوم الدراسـية لإللتنـا  بـدبلوم التغذيــة 21/7/2019)

 .جنيه )خمسة وتشرو  ألف جنيها مصريا (   25000ا كينيكية برجمالى مبلغ  
 
قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  الموا قــة تلــى -
ــم 21/7/2019) ــدبلوم تل ــا  ب ــرار الرســوم الدراســية لإللتن ــى إق ــة تل م( بالموا ق

 جنيه )خمسة وتشرو  ألف جنيها مصريا ( 25000ى مبلغ  كينيكى برجمالالسموم ا 
 

 كلية القتصا  والعلوم السياسية
ــى - ــاء تل ــرار مج بن ــدة بتــاريخ ق ــته المنعق ــو  بجلس ــا والبن ــس الدراســات العلي ل
م( بالموا قــة تلــى ايــا ة رســوم التقـدم لاللتنــا  ببــرامج الدراســات 16/6/2019)

ر   ـي  ٤00 إلـى  اجنيهـ  250السياسية ما    العليا بكلية القتصا  والعلوم جنيـه )ل تـ 
 .حالة تدم قبول الطالا(

الموا قــة تلــى قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســة قــرر المجلــس 
تلـى   جنيه مع تعميمـه  500، تلى أ  يصبق المبلغ  (  ى هذا الشن م16/6/2019)

 .كليات الجامعة ومعاهدها

 يعىة العالا الطبكلي
امعى مرحلـة الدراسـات العليـا للعـام الجـالموا قة تلى  ـتق بـاب التقـدم للقبـول  ـى    -
مكانيـات وتنديد أتـدا  الطـالب  ـى ضـوء إم( بجميع اذقسام العلمية  2019/2020)

 .اذقسام العلمية
 

 كلية الدراسات العليا للبنو  ا حصالية
والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ راســات العليــا قــرار مجلــس الد الموا قــة تلــى -
تلفـــة تعـــديل الرســـوم الدراســـية للمراحـــل الما م( بالموا قــــة تلـــى21/7/2019)

اتتبارا  ما العام الجـامعي   حصاليةبكلية الدراسات العليا للبنو  ا  للدراسات المهنية
 م(2019/2020)
 

 كلية اآلثار
لمنعقــدة بتــاريخ بنــو  بجلســته اقــرار مجلــس الدراســات العليــا وال تلــىالموا قــة  -
بكليــة  الرســوم الماليــة لمقــررات الفصــل الصــيفي م( بالموا قـــة تلــى21/7/2019)

 .اآلثار
 
 كلية الدراسات ا  ريقية العليا 
اريخ قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــ الموا قــة تلــى -
 ( مـاGISهنيـة )ايـا ة مصـرو ات الـدبلومات الم م( بالموا قـة تلـى21/7/2019)
ــى ) 1500) ــه( إل ــات  5000جني ــات والصــراتات تطبيق ــوم إ ارة اذام ــه( و بل جني

ــا ) ــة م ــة وتربي ــى)ج 3000إ ريقي ــه( إل ــوم  5000ني ــه( و بل ــجني ــي يالتقي م البي 
ــا ــى أ ريقي ــا ) للمشــروتات   ــه(إلى ) 3000م ــ 6000جني ــة الدراســات  ه(جني بكلي

 .ا  ريقية العليا
 
 جنيه  1000  لموا قة تلى  تق الكورس الصيفى لطالب الكلية تلى أ  تكو  الما ةا  -
 .وسوئ تبدأ الدراسة  ى منتصف شهر أغسطس القا م لغير(  يهألف جن)
 

 كلية الناسبات والذكاء الصطناتى
 قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ ىتلــالموا قــة  -
بكليـة  الناسـباتإنشاء  رجـة الماجسـتير  ـي نتـم   بالموا قـة تلى  م(21/7/2019)

 .الناسبات والذكاء الصطناتى
 

 القومى لألورامالمعهد 
قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  الموا قــة تلــى -
ــى ت21/7/2019) ــة تل ــنق  راســية للطــالبم( بالموا ق ــل م ــة  م ــا  ول ــة م ال ارق

 .واذ ارقةتواصل والتعاو  بيا مصر ة للتوط   يو ()سيرال
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و  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ ات العليــا والبنــقــرار مجلــس الدراســ الموا قــة تلــى  -
م( بالموا قة تلى تافي  رسوم القيد لألشـقاء اذ ارقـة للدراسـة  ـى 21/7/2019)

 .مصر  ى مجال اذورام
 اتفاقيات تعاو  

 
ـــات مالحتـالمطلــــوب كلية/ معهد

 الجامعة إ ارة

مـــذكرة التفـــاهم الكـــا يمى بـــيا جامعـــة 
ــة  ــاهرة للغـ ــة القـ ــاهرة )مركـــز جامعـ القـ

ــة( وجامعــة  ونــغ للغــات  وال قا ــة العربي
 والتجارة اذجنبية بالصيا.

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــو   ــاريخ والبنـــــــــــ بتـــــــــــ

 م(.16/6/2019)

 إ ارة الجامعة

رة( بروتوكول التعاو  بيا )جامعة القاهــ
لصــنة والســكا (  ــى مجــالت و)واارة ا

البنق والتطـوير وتكنولوجيـا المعلومـات 
 والـــرب  اللكترونـــى والرقابـــة وتنكيـــد

 الجو ة.

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــاريخ  ــو  بتـــــــــــ والبنـــــــــــ

 م(.  16/6/2019)

ــا  وال ــوم القتصـــ علـــ
 السياسية

اتفاقية التعاو  يا )جامعـة القاهرة ـ كلية 
ـــوم السياســـيالقتصـــا  والعل ة ـ الشــعبة ـ

الفرنســية( و)معهــد الدراســات السياســية 
 بجرونوبل بفرنسا(.

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــاريخ وال ــو  بتـــــــــــ بنـــــــــــ

 م(.  16/6/2019)

 
ا والبنو  بجلسة  الموا قة تلى قرار مجلس الدراسات العلي القــرار : 

 . وبة م(  ى هذا الشن ، بشرط استكمال ا جراءات المطل16/6/2019)
 

مالحتــــات المطلــــوب كلية/ معهد

 طا قصر العينى

كليـة امعة القاهرة ـ  )جمذكرة التفاهم بيا  
شـري كليـة الطـا الب)طا قصر العيني( و

ــا  ــة للتكنولوجيـــــ ــة الندي ـــــ بالجامعـــــ
 (.والمعلومات

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــاريخ  ــو  بتـــــــــــ والبنـــــــــــ

 م(.21/7/2019)

 ينىطا قصر الع

ــيا  ــاهم ب ــذكرة التف ـــرة ـ م ـــة القاه )جامع
جامعة العاصمة )كلية طا قصر العيني( و

ــيا ب ــي بكـ ــة  ـ ــيا الطبيـ ــة الصـ جمهوريـ
 (.الشعبية

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــاريخ  ــو  بتـــــــــــ والبنـــــــــــ

 م(.21/7/2019)

 الهندسة
ــيا  ــاهم ب ــذكرة التف ـــرة م ـــة القاه ـ )جامع
ــة( و ــة الهندسـ ــت)كليـ ــة سـ راثكاليد جامعـ

 (.جو بالمملكة المتندةجالس

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــاريخ  ــو  بتـــــــــــ والبنـــــــــــ

 م(.21/7/2019)

 الهندسة
ـ جامعـة القاهرة  )ا  ـول التعاو  بيتوكوبر

نقابــــة المهندســــيا )و (كليــــة الهندســــة
 (.الفرتية بالجيزة

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــاريخ  ــو  بتـــــــــــ والبنـــــــــــ

 م(.21/7/2019)
 

)جامعة القـاهرة فاهم بيا  مذكرة التديد  تج اآلثار
 (.جامعة كولو  اذلمانية)كلية اآلثار( وـ  

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــاريخ وا ــو  بتـــــــــــ لبنـــــــــــ
 م(.21/7/2019)

 
تلى قرار مجلس الدراسات العليا والبنو  بجلسة   الموا قة  القــرار : 

 . وبة م(  ى هذا الشن ، بشرط استكمال ا جراءات المطل21/7/2019)
 

 ق ــوالــل
 جامعةإ ارة ال

مجلس ش و  التعليم والطـالب بجلسـته   تقرير اللجنة المشكلة ما قبل  الموا قة تلى  -
إ راا مقـرر التفكيـر النقـدي ضـما   م( بالموا قة تلى20/5/2019المنعقدة بتاريخ )

 .المقررات التى تتضمنها اللوالق الداخلية لكليات الجامعة
 

 اآل اب كلية
يخ المنعقــدة بتــارقــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته  الموا قــة تلــى -
باللنـة الدراسـات العليـا بنتـام   الااصـةالتعـديالت    م( بالموا قـة تلى21/7/2019)

 . كتوراه( بكلية اآل ابـ ماجستير ـ   بلوم  ) م(2017)  الساتات المعتمدة
ى( )الفـر  الـدول الموا قة تلى الاللنة المالية لبرامج اللغة الصـينية   ارة اذتمـال  -

 جامعة القاهرة
 

 كلية الهندسة
يخ س الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــارقــرار مجلــ الموا قــة تلــى -
إجراء بع  التعديالت بالاللنة الداخلية للدراسـات   م( بالموا قـة تلى21/7/2019)

 .الهندسةبكلية  م( 2018العليا بنتام الساتات المعتمدة اصدار )
 
قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  الموا قــة تلــى -
تلى إجراء بع  التعـديالت بالاللنـة الااصـة ببرنـامج م( بالموا قـة  21/7/2019)

 .الهندسةرونيات والتصالت الكهربية بكلية  هندسة ا لكت الماجستير المهني  ي
 
 كلية الطا البيطري 
قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  الموا قــة تلــى -
ــىم( با21/7/2019) ـــة تل ــدبلوم و لموا ق ــة للشــها ة وال الماجســتير الاللنــة المالي

 .الطا البيطريالمهني بكلية  
 

 كلية طا اذسنا 
ــى - ــة تل ــرا الموا ق ــاريخ ق ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق ــس شــ و  التعل ر مجل
ســـية الااصـــة بعـــ  التعـــديالت بالاللنـــة الدرا م( بالموا قـــة تلـــى18/6/2019)

 .كلية طا اذسنا نة الداخلية ببالبرنامج الدولى، والملنقة بالالل
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و  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ ات العليــا والبنــقــرار مجلــس الدراســ الموا قــة تلــى  -
م( بالموا قة تلى تافي  رسوم القيد لألشـقاء اذ ارقـة للدراسـة  ـى 21/7/2019)

 .مصر  ى مجال اذورام
 اتفاقيات تعاو  

 
ـــات مالحتـالمطلــــوب كلية/ معهد

 الجامعة إ ارة

مـــذكرة التفـــاهم الكـــا يمى بـــيا جامعـــة 
ــة  ــاهرة للغـ ــة القـ ــاهرة )مركـــز جامعـ القـ

ــة( وجامعــة  ونــغ للغــات  وال قا ــة العربي
 والتجارة اذجنبية بالصيا.

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــو   ــاريخ والبنـــــــــــ بتـــــــــــ

 م(.16/6/2019)

 إ ارة الجامعة

رة( بروتوكول التعاو  بيا )جامعة القاهــ
لصــنة والســكا (  ــى مجــالت و)واارة ا

البنق والتطـوير وتكنولوجيـا المعلومـات 
 والـــرب  اللكترونـــى والرقابـــة وتنكيـــد

 الجو ة.

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــاريخ  ــو  بتـــــــــــ والبنـــــــــــ

 م(.  16/6/2019)

ــا  وال ــوم القتصـــ علـــ
 السياسية

اتفاقية التعاو  يا )جامعـة القاهرة ـ كلية 
ـــوم السياســـيالقتصـــا  والعل ة ـ الشــعبة ـ

الفرنســية( و)معهــد الدراســات السياســية 
 بجرونوبل بفرنسا(.

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــاريخ وال ــو  بتـــــــــــ بنـــــــــــ

 م(.  16/6/2019)

 
ا والبنو  بجلسة  الموا قة تلى قرار مجلس الدراسات العلي القــرار : 

 . وبة م(  ى هذا الشن ، بشرط استكمال ا جراءات المطل16/6/2019)
 

مالحتــــات المطلــــوب كلية/ معهد

 طا قصر العينى

كليـة امعة القاهرة ـ  )جمذكرة التفاهم بيا  
شـري كليـة الطـا الب)طا قصر العيني( و

ــا  ــة للتكنولوجيـــــ ــة الندي ـــــ بالجامعـــــ
 (.والمعلومات

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــاريخ  ــو  بتـــــــــــ والبنـــــــــــ

 م(.21/7/2019)

 ينىطا قصر الع

ــيا  ــاهم ب ــذكرة التف ـــرة ـ م ـــة القاه )جامع
جامعة العاصمة )كلية طا قصر العيني( و

ــيا ب ــي بكـ ــة  ـ ــيا الطبيـ ــة الصـ جمهوريـ
 (.الشعبية

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــاريخ  ــو  بتـــــــــــ والبنـــــــــــ

 م(.21/7/2019)

 الهندسة
ــيا  ــاهم ب ــذكرة التف ـــرة م ـــة القاه ـ )جامع
ــة( و ــة الهندسـ ــت)كليـ ــة سـ راثكاليد جامعـ

 (.جو بالمملكة المتندةجالس

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــاريخ  ــو  بتـــــــــــ والبنـــــــــــ

 م(.21/7/2019)

 الهندسة
ـ جامعـة القاهرة  )ا  ـول التعاو  بيتوكوبر

نقابــــة المهندســــيا )و (كليــــة الهندســــة
 (.الفرتية بالجيزة

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــاريخ  ــو  بتـــــــــــ والبنـــــــــــ

 م(.21/7/2019)
 

)جامعة القـاهرة فاهم بيا  مذكرة التديد  تج اآلثار
 (.جامعة كولو  اذلمانية)كلية اآلثار( وـ  

ــا  ــس الدراســات العلي وا ــق مجل
ــاريخ وا ــو  بتـــــــــــ لبنـــــــــــ
 م(.21/7/2019)

 
تلى قرار مجلس الدراسات العليا والبنو  بجلسة   الموا قة  القــرار : 

 . وبة م(  ى هذا الشن ، بشرط استكمال ا جراءات المطل21/7/2019)
 

 ق ــوالــل
 جامعةإ ارة ال

مجلس ش و  التعليم والطـالب بجلسـته   تقرير اللجنة المشكلة ما قبل  الموا قة تلى  -
إ راا مقـرر التفكيـر النقـدي ضـما   م( بالموا قة تلى20/5/2019المنعقدة بتاريخ )

 .المقررات التى تتضمنها اللوالق الداخلية لكليات الجامعة
 

 اآل اب كلية
يخ المنعقــدة بتــارقــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته  الموا قــة تلــى -
باللنـة الدراسـات العليـا بنتـام   الااصـةالتعـديالت    م( بالموا قـة تلى21/7/2019)

 . كتوراه( بكلية اآل ابـ ماجستير ـ   بلوم  ) م(2017)  الساتات المعتمدة
ى( )الفـر  الـدول الموا قة تلى الاللنة المالية لبرامج اللغة الصـينية   ارة اذتمـال  -

 جامعة القاهرة
 

 كلية الهندسة
يخ س الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــارقــرار مجلــ الموا قــة تلــى -
إجراء بع  التعديالت بالاللنة الداخلية للدراسـات   م( بالموا قـة تلى21/7/2019)

 .الهندسةبكلية  م( 2018العليا بنتام الساتات المعتمدة اصدار )
 
قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  الموا قــة تلــى -
تلى إجراء بع  التعـديالت بالاللنـة الااصـة ببرنـامج م( بالموا قـة  21/7/2019)

 .الهندسةرونيات والتصالت الكهربية بكلية  هندسة ا لكت الماجستير المهني  ي
 
 كلية الطا البيطري 
قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  الموا قــة تلــى -
ــىم( با21/7/2019) ـــة تل ــدبلوم و لموا ق ــة للشــها ة وال الماجســتير الاللنــة المالي

 .الطا البيطريالمهني بكلية  
 

 كلية طا اذسنا 
ــى - ــة تل ــرا الموا ق ــاريخ ق ــدة بت ــيم والطــالب بجلســته المنعق ــس شــ و  التعل ر مجل
ســـية الااصـــة بعـــ  التعـــديالت بالاللنـــة الدرا م( بالموا قـــة تلـــى18/6/2019)

 .كلية طا اذسنا نة الداخلية ببالبرنامج الدولى، والملنقة بالالل
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 كلية القتصا  والعلوم السياسية
ــى - ــة تل ــيم والطــالب بجلســته ا الموا ق ــس شــ و  التعل ــرار مجل ــاريخ ق ــدة بت لمنعق
ــى ) م(21/7/2019) ــدة حت ــى  م(29/7/2019والممت ــة تل ــديل الاللنــة بالموا ق تع

 .لية القتصا  والعلوم السياسيةالداخلية بنتام الساتات المعتمدة بك
 

  ريقية العلياالدراسات اذ كلية
قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  الموا قــة تلــى -
ا قـة تلى الاللنة الداخلية الجديدة بكلية الدراسـات اذ ريقيـة لموم( با16/6/2019)

 م(2019العليا لعام )
 
بجلسـته المنعقـدة تنميـة البي ـة  قرار مجلس شـ و  خدمـة المجتمـع و  الموا قة تلى  -

ــاري ــات 2٤/6/2019خ )بت ــيم اللغ ــز تعل ــة اذساســية لمرك ــى الاللن ــة تل م( بالموا ق
 .ية بكلية الدراسات اذ ريقية العليااذ ريق

 
 وحدات ومراكز 

 كلية النقو 
قرار مجلس شـ و  خدمـة المجتمـع وتنميـة البي ـة بجلسـته المنعقـدة   الموا قة تلى  -

الت القانونيــة للتجــارة ج مركــز المعــامم( بالموا قــة تلــى  مــ21/5/2019بتــاريخ )
تشـارات الداخلية والدولية ومركز اللغات والترجمة القانونية إلى مركز البنـو  والس

 .انونية والتدريا بكلية النقو الق
 

 كلية طا اذسنا 
الموا قــة تلــى إنشــاء مركــز طــا أســنا  رقمــى بمستشــفى طــا اذســنا  التعليمــى  -

التعليميـة والعالجيـة والبن يـة تابـــع لكليـــة طـا اذسـنا    ى ر ـع العمليـةلإلسهام  ـ
مركــزا  متميــزا   ــى طــا  تتبنــىوتربيــة  لتصــبق جامعــة القــاهرة أول جامعــة إ ريقيــة

 .سنا  الرقمىاذ
 تشكيل لجا  ومجالس

 
 بات والذكاء الصطناتيكلية الناس

 كليــة الناســبات والــذكاء الصــطناتيخطــاب اذســتاتة الــدكتورة تميــد بنــاء تلــى  -
ــا  با ــنق ب  حاطــه تلم ــة م ــريج الكلي ــخ ــى الناســبات وال ــالوريوس   ذكاء شــها ة البك

 .الصطناتي
قرر المجلس تشكيل لجنة ما السا ة اذساتذة :

مقررا   تميـــــد كليــــة النقــو د  ـالدكتور/ صبري منمد السنوسى منم
القانونــــــى لرليــــــس  المستشـــــارطاجاد  ــالدكتور/ رجا منمو  أحم

الجامعة
تضوا  

ــواير ريـــى  كــــــالدكتور/  تن ــو  وال ــة النق ــتات بكلي واذس
سبقاذ

تضوا  

تضوا   ام ش و  التعليم والطالبـر تــمدي يدــم الســيد إبراهيــالسيد/ الس
 .لصياغة وشكل الشها ة

 
 تغيير مسمى

 كلية طا قصر العينى
اذمـراض المعديـة   قسـم  اسم قسـم اذمـراض المتوطنـة ليصـبق   قة تلى تغييرالموا  -

 .وتتاذ ا جراءات.المتوطنةوالكبد   الهضمى  والجهاا
 

 مساهمة قبول  تم و
 

قيمة الهدية اسم المتبر   كلية/ معهد

 طا اذسنا 

 ري الدولىة البنب التجام سس
 

ــغ  ــه )ســبعة  7.039.658.73مبل جني
ماليـيا وتســعة وثالثــو  ألــف وســتمالة 

ــا   ــو  جنيهــ ــة وخمســ ــة وثمانيــ  وثالثــ
   وسبعو  قرشا (.

جنيـــه )مـــالتى ألـــف  200.000مبلـــغ   راتالبنب المصري للتنمية الصا
 جنيه(.
ا ياص هذا التفاقية وم  قرر المجلس ارجاء الموضو  لنيا ورو  صورة ما

 الموضو . 
 

 بنب  يصل السالمى طا اذسنا 

ــغ  ــو   1.600.000مبلــ ــه )مليــ جنيــ
 10مصـري( قيمـة وستمالة ألـف جنيـه  

حدات أسنا  ماركة بيلمون .و
 

ل يترتا اي التزامات تلى  ، تلى أالموا قـة تلـى قبــول التبــر  مع الشكـر : القـرار
 . الجامعة أو الكلية

 
 رامج  راسية ب

 ة اآل ابكلي
شـا  البي ـى بنتـام الموا قة تلى إنشاء برنامج )الليسانس( جغرا يـة السـياحة وا ر  -

 .اتات المعتمدة وللنته الداخلية بالكليةالس
 

 ش و  أتضاء هي ة التدريس 
 كلية التجارة 

بشن  حالة الدكتورة/ أمـل تبـد النكـيم تبـاس منمـد  المعروضة مذكرةال بناء تلى  -
 .كلية التجارةم إ ارة اذتمال( بـ)المدرس بقس

 .قرر المجلس احالة الموضو  للمستشار القانونى للجامعة
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 كلية القتصا  والعلوم السياسية
ــى - ــة تل ــيم والطــالب بجلســته ا الموا ق ــس شــ و  التعل ــرار مجل ــاريخ ق ــدة بت لمنعق
ــى ) م(21/7/2019) ــدة حت ــى  م(29/7/2019والممت ــة تل ــديل الاللنــة بالموا ق تع

 .لية القتصا  والعلوم السياسيةالداخلية بنتام الساتات المعتمدة بك
 

  ريقية العلياالدراسات اذ كلية
قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبنــو  بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  الموا قــة تلــى -
ا قـة تلى الاللنة الداخلية الجديدة بكلية الدراسـات اذ ريقيـة لموم( با16/6/2019)

 م(2019العليا لعام )
 
بجلسـته المنعقـدة تنميـة البي ـة  قرار مجلس شـ و  خدمـة المجتمـع و  الموا قة تلى  -

ــاري ــات 2٤/6/2019خ )بت ــيم اللغ ــز تعل ــة اذساســية لمرك ــى الاللن ــة تل م( بالموا ق
 .ية بكلية الدراسات اذ ريقية العليااذ ريق

 
 وحدات ومراكز 

 كلية النقو 
قرار مجلس شـ و  خدمـة المجتمـع وتنميـة البي ـة بجلسـته المنعقـدة   الموا قة تلى  -

الت القانونيــة للتجــارة ج مركــز المعــامم( بالموا قــة تلــى  مــ21/5/2019بتــاريخ )
تشـارات الداخلية والدولية ومركز اللغات والترجمة القانونية إلى مركز البنـو  والس

 .انونية والتدريا بكلية النقو الق
 

 كلية طا اذسنا 
الموا قــة تلــى إنشــاء مركــز طــا أســنا  رقمــى بمستشــفى طــا اذســنا  التعليمــى  -

التعليميـة والعالجيـة والبن يـة تابـــع لكليـــة طـا اذسـنا    ى ر ـع العمليـةلإلسهام  ـ
مركــزا  متميــزا   ــى طــا  تتبنــىوتربيــة  لتصــبق جامعــة القــاهرة أول جامعــة إ ريقيــة

 .سنا  الرقمىاذ
 تشكيل لجا  ومجالس

 
 بات والذكاء الصطناتيكلية الناس

 كليــة الناســبات والــذكاء الصــطناتيخطــاب اذســتاتة الــدكتورة تميــد بنــاء تلــى  -
ــا  با ــنق ب  حاطــه تلم ــة م ــريج الكلي ــخ ــى الناســبات وال ــالوريوس   ذكاء شــها ة البك

 .الصطناتي
قرر المجلس تشكيل لجنة ما السا ة اذساتذة :

مقررا   تميـــــد كليــــة النقــو د  ـالدكتور/ صبري منمد السنوسى منم
القانونــــــى لرليــــــس  المستشـــــارطاجاد  ــالدكتور/ رجا منمو  أحم

الجامعة
تضوا  

ــواير ريـــى  كــــــالدكتور/  تن ــو  وال ــة النق ــتات بكلي واذس
سبقاذ

تضوا  

تضوا   ام ش و  التعليم والطالبـر تــمدي يدــم الســيد إبراهيــالسيد/ الس
 .لصياغة وشكل الشها ة

 
 تغيير مسمى

 كلية طا قصر العينى
اذمـراض المعديـة   قسـم  اسم قسـم اذمـراض المتوطنـة ليصـبق   قة تلى تغييرالموا  -

 .وتتاذ ا جراءات.المتوطنةوالكبد   الهضمى  والجهاا
 

 مساهمة قبول  تم و
 

قيمة الهدية اسم المتبر   كلية/ معهد

 طا اذسنا 

 ري الدولىة البنب التجام سس
 

ــغ  ــه )ســبعة  7.039.658.73مبل جني
ماليـيا وتســعة وثالثــو  ألــف وســتمالة 

ــا   ــو  جنيهــ ــة وخمســ ــة وثمانيــ  وثالثــ
   وسبعو  قرشا (.

جنيـــه )مـــالتى ألـــف  200.000مبلـــغ   راتالبنب المصري للتنمية الصا
 جنيه(.
ا ياص هذا التفاقية وم  قرر المجلس ارجاء الموضو  لنيا ورو  صورة ما

 الموضو . 
 

 بنب  يصل السالمى طا اذسنا 

ــغ  ــو   1.600.000مبلــ ــه )مليــ جنيــ
 10مصـري( قيمـة وستمالة ألـف جنيـه  

حدات أسنا  ماركة بيلمون .و
 

ل يترتا اي التزامات تلى  ، تلى أالموا قـة تلـى قبــول التبــر  مع الشكـر : القـرار
 . الجامعة أو الكلية

 
 رامج  راسية ب

 ة اآل ابكلي
شـا  البي ـى بنتـام الموا قة تلى إنشاء برنامج )الليسانس( جغرا يـة السـياحة وا ر  -

 .اتات المعتمدة وللنته الداخلية بالكليةالس
 

 ش و  أتضاء هي ة التدريس 
 كلية التجارة 

بشن  حالة الدكتورة/ أمـل تبـد النكـيم تبـاس منمـد  المعروضة مذكرةال بناء تلى  -
 .كلية التجارةم إ ارة اذتمال( بـ)المدرس بقس

 .قرر المجلس احالة الموضو  للمستشار القانونى للجامعة
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ال ـد العــتبـ  أحمـد  ىـبشن  حالة الدكتورة/ رباب  هم  المعروضة  مذكرةال  بناء تلى  -
 .م إ ارة اذتمال( بكلية التجارةـ)المدرس بقس

 .ضو  لمجلس  الكلية ذتمال ش ونهلس اتا ة الموقرر المج

 
 زاء ـج منو

 
 مالحتات الجزاءالوظيفة الســـم كلية 

ــا. أ.  طا اذسنا  ــى  حس ــد الغن تب
 ت ما   

ــتات  أســـــــــ
ــم  تقوبة التنبيه مساتد ــى القســ ــة مجلســ موا قــ

 والكلية
 

 . الموا قـة تلـــــى اقـــتراح الكليـــة  القــرار : 
 

 إيقائ قيد
 
 مالحتات  الدرجة العلمية م ـــسالمعهد /كلية

ــو   طا قصر العينى ــى/ منمـ ــا العراقـ الطالـ
 نزار مصطفى خليل

الدكتــوراه درجـة  المقيد ب
لمدة تام ثا  اتتبارا  ما 

 م(.1/10/2018)

مجلـــــــس وا ـــــــق 
ــا  ــات العليـــ الدراســـ
والبنـــــــو   ـــــــى 

ــب  16/6/2019 وتل
لتــروئ النــرب  ــى 

 البال .
 

ـــرار : ــرارالمو  القــ ــى قـ ــة تلـ ــة  ا قـ ــو  بجلسـ ــا والبنـ ــات العليـ ــس الدراسـ مجلـ
 .م(16/6/2019)

 
 احتساب  ترة تجـاوا

 
مالحتات الوظيفة الســـم كلية/ معهد

أســــــتات  ماجدة منمد المهدي مبرو أ. .   العلوم
 متفرغ

 6/2/2019اتتبـــارا  مـــا 
 .31/5/2019حتى   

 26/2/2018اتتبارا  مـا   مدرس نصر أنور صالق منمد .  العلوم

 .31/5/2018حتى    

 7/11/2018اتتبارا  مـا   أستات  . منمو  منمد منفوظ منمد   طا قصر العينى
 21/٤/2019حتى 

 1/1/2019اتتبـــارا  مـــا  مدرس اسالم سامى سليما  تامر .  التجارة
 .25/5/2019  حتى 

أســــــتات  تصام منمد تبد المعطى  رويش .  زراتةال
 ساتدم

 1/2/2019مـــا  اتتبـــارا  
 .1٤/7/2019حتى   

 مالحتات  الوظيفة  الســـم  كلية/ معهد

مــــدرس  إسالم أحمد السيد رمضا      /م.م الهندسة  
 مساتد

ــا  ــرة مـــ ــاب الفتـــ احتســـ
اليــوم التــالى 2019/٤/29

لنتهـــاء التـــدريا العملـــى 
ــى  ــوم  1٤/5/2019حت الي

 السابق لتسلمه العمل.  

مــــدرس  الصيدلى/ وليد تبد الوهاب مراوقى الصيدلة
 مساتد

ا جـــااة الدراســـية إنهـــاء 
 واســـتالمه العمـــل بالقســـم
ــا  ــارا  مـــــــــــ اتتبـــــــــــ

م( مــــــــــــع 3/5/2019)
ــرة ــاب الفتـــ ــا  احتســـ مـــ

م( اليـــوم 28/11/2018)
التـــالى آلخـــر مـــد حتـــى 

ــوم 2/5/2019) م( اليـــــــ
ــل  ــابق لســـتالمة العمـ السـ

ــى ــم تل ــااة أن بالقس ــا إج ه
 خاصة بدو  مرتا.  

القتصا  والعلوم 
 23/5/2019اتتبارا  مـا   معيدة اآلنسة/  ينا رجا إبراهيم  ر ير السياسية

 .1/7/2019حتى   
    

 
 الموا قـة تلـــــى اقـــتراح الكليـــة.   القــرار : 

 
 إحالة للمعاش المبكر

 
 مالحتات  رأي الكلية رأي القسمالوظيفة م ـــالسكلية 

 طــــــــــــا
 اذسنا 

أمانى منمـد   . 
ــى  مدرس الاضر هيكل ــة  ـــ موا قـــ

3/٤/2019 
ــى  ــة  ـــ موا قـــ

20/٤/2019 

ــا  ــارا  مـــــــ اتتبـــــــ
م( 5/7/2019)

ــى  ــاء تلــ ــب بنــ وتلــ
ــا  ــدم مـ ــا المقـ الطلـ

طبقا  لقواتـد   اسيا ته
بالمـا ة )  70التيسير 

(  مــــــا قــــــانو  1/
الادمــة المدنيــة رقــم 

( لســــــــــــــــنة 81)
 م(2016)

الدراســـات 
العليـــــــــــا 

لبنــــــو  ل

 . ليلــى ناصــف 
 تطية منمد

أســــتات 
 مساتد

ــى  ــة  ـــ موا قـــ
28/10/2018 

ــى  ــة  ـــ موا قـــ
21/11/2018 

ــا  ــارا  مـــــــ اتتبـــــــ
م( 10/2018/1٤)

ــى  ــاء تلــ ــب بنــ وتلــ
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ال ـد العــتبـ  أحمـد  ىـبشن  حالة الدكتورة/ رباب  هم  المعروضة  مذكرةال  بناء تلى  -
 .م إ ارة اذتمال( بكلية التجارةـ)المدرس بقس

 .ضو  لمجلس  الكلية ذتمال ش ونهلس اتا ة الموقرر المج

 
 زاء ـج منو

 
 مالحتات الجزاءالوظيفة الســـم كلية 

ــا. أ.  طا اذسنا  ــى  حس ــد الغن تب
 ت ما   

ــتات  أســـــــــ
ــم  تقوبة التنبيه مساتد ــى القســ ــة مجلســ موا قــ

 والكلية
 

 . الموا قـة تلـــــى اقـــتراح الكليـــة  القــرار : 
 

 إيقائ قيد
 
 مالحتات  الدرجة العلمية م ـــسالمعهد /كلية

ــو   طا قصر العينى ــى/ منمـ ــا العراقـ الطالـ
 نزار مصطفى خليل

الدكتــوراه درجـة  المقيد ب
لمدة تام ثا  اتتبارا  ما 

 م(.1/10/2018)

مجلـــــــس وا ـــــــق 
ــا  ــات العليـــ الدراســـ
والبنـــــــو   ـــــــى 

ــب  16/6/2019 وتل
لتــروئ النــرب  ــى 

 البال .
 

ـــرار : ــرارالمو  القــ ــى قـ ــة تلـ ــة  ا قـ ــو  بجلسـ ــا والبنـ ــات العليـ ــس الدراسـ مجلـ
 .م(16/6/2019)

 
 احتساب  ترة تجـاوا

 
مالحتات الوظيفة الســـم كلية/ معهد

أســــــتات  ماجدة منمد المهدي مبرو أ. .   العلوم
 متفرغ

 6/2/2019اتتبـــارا  مـــا 
 .31/5/2019حتى   

 26/2/2018اتتبارا  مـا   مدرس نصر أنور صالق منمد .  العلوم

 .31/5/2018حتى    

 7/11/2018اتتبارا  مـا   أستات  . منمو  منمد منفوظ منمد   طا قصر العينى
 21/٤/2019حتى 

 1/1/2019اتتبـــارا  مـــا  مدرس اسالم سامى سليما  تامر .  التجارة
 .25/5/2019  حتى 

أســــــتات  تصام منمد تبد المعطى  رويش .  زراتةال
 ساتدم

 1/2/2019مـــا  اتتبـــارا  
 .1٤/7/2019حتى   

 مالحتات  الوظيفة  الســـم  كلية/ معهد

مــــدرس  إسالم أحمد السيد رمضا      /م.م الهندسة  
 مساتد

ــا  ــرة مـــ ــاب الفتـــ احتســـ
اليــوم التــالى 2019/٤/29

لنتهـــاء التـــدريا العملـــى 
ــى  ــوم  1٤/5/2019حت الي

 السابق لتسلمه العمل.  

مــــدرس  الصيدلى/ وليد تبد الوهاب مراوقى الصيدلة
 مساتد

ا جـــااة الدراســـية إنهـــاء 
 واســـتالمه العمـــل بالقســـم
ــا  ــارا  مـــــــــــ اتتبـــــــــــ

م( مــــــــــــع 3/5/2019)
ــرة ــاب الفتـــ ــا  احتســـ مـــ

م( اليـــوم 28/11/2018)
التـــالى آلخـــر مـــد حتـــى 

ــوم 2/5/2019) م( اليـــــــ
ــل  ــابق لســـتالمة العمـ السـ

ــى ــم تل ــااة أن بالقس ــا إج ه
 خاصة بدو  مرتا.  

القتصا  والعلوم 
 23/5/2019اتتبارا  مـا   معيدة اآلنسة/  ينا رجا إبراهيم  ر ير السياسية

 .1/7/2019حتى   
    

 
 الموا قـة تلـــــى اقـــتراح الكليـــة.   القــرار : 

 
 إحالة للمعاش المبكر

 
 مالحتات  رأي الكلية رأي القسمالوظيفة م ـــالسكلية 

 طــــــــــــا
 اذسنا 

أمانى منمـد   . 
ــى  مدرس الاضر هيكل ــة  ـــ موا قـــ

3/٤/2019 
ــى  ــة  ـــ موا قـــ

20/٤/2019 

ــا  ــارا  مـــــــ اتتبـــــــ
م( 5/7/2019)

ــى  ــاء تلــ ــب بنــ وتلــ
ــا  ــدم مـ ــا المقـ الطلـ

طبقا  لقواتـد   اسيا ته
بالمـا ة )  70التيسير 

(  مــــــا قــــــانو  1/
الادمــة المدنيــة رقــم 

( لســــــــــــــــنة 81)
 م(2016)

الدراســـات 
العليـــــــــــا 

لبنــــــو  ل

 . ليلــى ناصــف 
 تطية منمد

أســــتات 
 مساتد

ــى  ــة  ـــ موا قـــ
28/10/2018 

ــى  ــة  ـــ موا قـــ
21/11/2018 

ــا  ــارا  مـــــــ اتتبـــــــ
م( 10/2018/1٤)

ــى  ــاء تلــ ــب بنــ وتلــ
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ــا  يةا حصال ــدم مـ ــا المقـ الطلـ
طبقا  لقواتـد   اسيا ته

بالمـا ة )  70التيسير 
(  مــــــا قــــــانو  1/

الادمــة المدنيــة رقــم 
( لســــــــــــــــنة 81)
 م(2016)

 
 . ة تلـى اقتراح الكلية ـدم الموا ققرر المجلس ت  القــرار : 

 
 ة ــإنهاء خدم

 
مالحتات الوظيفة م ـــالسكلية/ معهد

ــدرس  الدارسة/ ميا ة مدح  تز الديا  ةالتجار م
 مساتد

ــاء ــة إنهـــ ــا  خدمـــ ــارا  مـــ اتتبـــ
ــالى 23/5/2018) ــوم التــ م( اليــ

ذول للتــــدريا لنتهــــاء العــــام ا
 العملى.  

بسدا  ما قد يكـو  مستنقــا  نهاء خدمتها، مع إلزام سيا تها  موا قة تلـى إال  القـرار :
لجامعة، ومطالبتها وضـامنها بالنفقـات اتتبـار تليها ما إلتزامات مالية قبل الكلية وا

 ما تاريخ السفر.
 

 مالحتات  الوظيفة  م ـــالس كلية/ معهد

ــدرس  م.م/ أحمد منمد  ريد إبراهيم الهندسة م
 مساتد

ا جـااة الدراسـية والادمـة   إنهاء
ــا ) ــارا  مـ م( 15/12/2018اتتبـ

اليوم التالى آلخر مـد لعـدم العـو ة 
ــات  ــامنه بالنفقــ ــه وضــ ومطالبتــ

م( تاريخ 1/9/2013اتتبارا  ما )
 .  السفر

 مدرس   . تبد الرحما صالق اكى أحمد الزراتة

ــاء  ــا إنهـــ ــارا  مـــ ــة اتتبـــ خدمـــ
م( تـــــــاريخ ورو  19/9/2018)

ة وطبقــا  لــنص كتــاب ا  ارة العامــ
يم ( مــا قــانو  تنتــ117المــا ة )

 الجامعات.  

 مدرس   . تصام حسا إمام حبيشى الزراتة

ــاء  ــا إنهـــ ــارا  مـــ ــة اتتبـــ خدمـــ
ــاء 1/11/2018) ــاريخ انتهـ م( تـ

م ال الـق للمهمـة العلميـة طبقـا  العا
ــا ة ) ــنص الم ــانو  117ل ــا ق ( م

 تنتيم الجامعات.  
 

ــي   التاطـــــــــــ
القليمــــــــــــــى 

 والعمرانى  
 مدرس ال الديا تبد النميد . نهى جم

ــاء  ــة اتإنهـــ ــا خدمـــ ــارا  مـــ تبـــ
ــا 1/9/2018) ــاريخ انقطاته م( ت

تــا العمــل تقــا انتهــاء إجااتهــا 
الااصـــة بـــدو  مرتـــا لمرا قـــة 

ــا   ــب طبق ــزوا وتل ــا ة  ال ــنص الم ل
( مــــــا قــــــانو  تنتــــــيم 117)

 الجامعات.  
بسدا  ما قد يكو   ا زام سيا ته / سيا تهة، مع إلـى اقتراح الكليـالموا قة تل القـرار :

 مالية قبل الكلية والجامعة. ما إلتزامات  مستنقـا  تليه/تليها
 

 وانهاء خدمة التـاستق
 

مالحتات الوظيفة الســـم معهدكلية/  

أســــتات  أمانى حسيا تبد النميد    . طا قصر العينى
 . 31/5/2017اتتبارا  ما  مساتد

 
 .  للمستشار القانونى للجامعةوقـرر المجلس إحالـة الموض  القــرار :

 

ر الـــــديا تبـــــده هبـــــه بـــــد  . الهندسة
 . 6/5/2019اتتبارا  ما  مدرس الشعراوي

 
المها العمـل قبـل تقـديم اسـتوقرر المجلس قطع ا جـااة الااصـة لسـيا تها    رار :الق  

 .الستقالة
 

مالحتات الوظيفة م ـــالسكلية/ معهد

 . أحمـــد مصـــطفى تبـــد الغنـــى  طا اذسنا 
 حيدر

أســــتات 
 مساتد

ــتقا ــاءاسـ ــا انتهـ ــة  لة تقـ المهمـ
ــة ــروئ خاصـ ــب لتـ ــة وتلـ  العلميـ

 م(.  13/11/2018ما )اتتبارا   
 

ه بسدا  ما قد يكو  ـلستقالة مع الزام سيا تالموا قة تلى قبول ا القـرار :
 ة قبل الكلية والجامعة. يمستنقا  تليه ما التزامات مال

مالحتات الوظيفة م ـــالسكلية/ معهد

ــدرس  الشعراني  أحمد منمد حسام.م/   الهندسة م
 دمسات

 الجـااة الدراسـية والادمـة  إنهاء
م( اليـوم 1/9/2018اتتبارا  ما )
مد لعدم تجديد إجااتـه   التالى آلخر

ــامنه  ــه وضــ ــية ومطالبتــ الدراســ
 1/9/201٤بالنفقات اتتبارا  مـا  
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ــا  يةا حصال ــدم مـ ــا المقـ الطلـ
طبقا  لقواتـد   اسيا ته

بالمـا ة )  70التيسير 
(  مــــــا قــــــانو  1/

الادمــة المدنيــة رقــم 
( لســــــــــــــــنة 81)
 م(2016)

 
 . ة تلـى اقتراح الكلية ـدم الموا ققرر المجلس ت  القــرار : 

 
 ة ــإنهاء خدم

 
مالحتات الوظيفة م ـــالسكلية/ معهد

ــدرس  الدارسة/ ميا ة مدح  تز الديا  ةالتجار م
 مساتد

ــاء ــة إنهـــ ــا  خدمـــ ــارا  مـــ اتتبـــ
ــالى 23/5/2018) ــوم التــ م( اليــ

ذول للتــــدريا لنتهــــاء العــــام ا
 العملى.  

بسدا  ما قد يكـو  مستنقــا  نهاء خدمتها، مع إلزام سيا تها  موا قة تلـى إال  القـرار :
لجامعة، ومطالبتها وضـامنها بالنفقـات اتتبـار تليها ما إلتزامات مالية قبل الكلية وا

 ما تاريخ السفر.
 

 مالحتات  الوظيفة  م ـــالس كلية/ معهد

ــدرس  م.م/ أحمد منمد  ريد إبراهيم الهندسة م
 مساتد

ا جـااة الدراسـية والادمـة   إنهاء
ــا ) ــارا  مـ م( 15/12/2018اتتبـ

اليوم التالى آلخر مـد لعـدم العـو ة 
ــات  ــامنه بالنفقــ ــه وضــ ومطالبتــ

م( تاريخ 1/9/2013اتتبارا  ما )
 .  السفر

 مدرس   . تبد الرحما صالق اكى أحمد الزراتة

ــاء  ــا إنهـــ ــارا  مـــ ــة اتتبـــ خدمـــ
م( تـــــــاريخ ورو  19/9/2018)

ة وطبقــا  لــنص كتــاب ا  ارة العامــ
يم ( مــا قــانو  تنتــ117المــا ة )

 الجامعات.  

 مدرس   . تصام حسا إمام حبيشى الزراتة

ــاء  ــا إنهـــ ــارا  مـــ ــة اتتبـــ خدمـــ
ــاء 1/11/2018) ــاريخ انتهـ م( تـ

م ال الـق للمهمـة العلميـة طبقـا  العا
ــا ة ) ــنص الم ــانو  117ل ــا ق ( م

 تنتيم الجامعات.  
 

ــي   التاطـــــــــــ
القليمــــــــــــــى 

 والعمرانى  
 مدرس ال الديا تبد النميد . نهى جم

ــاء  ــة اتإنهـــ ــا خدمـــ ــارا  مـــ تبـــ
ــا 1/9/2018) ــاريخ انقطاته م( ت

تــا العمــل تقــا انتهــاء إجااتهــا 
الااصـــة بـــدو  مرتـــا لمرا قـــة 

ــا   ــب طبق ــزوا وتل ــا ة  ال ــنص الم ل
( مــــــا قــــــانو  تنتــــــيم 117)

 الجامعات.  
بسدا  ما قد يكو   ا زام سيا ته / سيا تهة، مع إلـى اقتراح الكليـالموا قة تل القـرار :

 مالية قبل الكلية والجامعة. ما إلتزامات  مستنقـا  تليه/تليها
 

 وانهاء خدمة التـاستق
 

مالحتات الوظيفة الســـم معهدكلية/  

أســــتات  أمانى حسيا تبد النميد    . طا قصر العينى
 . 31/5/2017اتتبارا  ما  مساتد

 
 .  للمستشار القانونى للجامعةوقـرر المجلس إحالـة الموض  القــرار :

 

ر الـــــديا تبـــــده هبـــــه بـــــد  . الهندسة
 . 6/5/2019اتتبارا  ما  مدرس الشعراوي

 
المها العمـل قبـل تقـديم اسـتوقرر المجلس قطع ا جـااة الااصـة لسـيا تها    رار :الق  

 .الستقالة
 

مالحتات الوظيفة م ـــالسكلية/ معهد

 . أحمـــد مصـــطفى تبـــد الغنـــى  طا اذسنا 
 حيدر

أســــتات 
 مساتد

ــتقا ــاءاسـ ــا انتهـ ــة  لة تقـ المهمـ
ــة ــروئ خاصـ ــب لتـ ــة وتلـ  العلميـ

 م(.  13/11/2018ما )اتتبارا   
 

ه بسدا  ما قد يكو  ـلستقالة مع الزام سيا تالموا قة تلى قبول ا القـرار :
 ة قبل الكلية والجامعة. يمستنقا  تليه ما التزامات مال

مالحتات الوظيفة م ـــالسكلية/ معهد

ــدرس  الشعراني  أحمد منمد حسام.م/   الهندسة م
 دمسات

 الجـااة الدراسـية والادمـة  إنهاء
م( اليـوم 1/9/2018اتتبارا  ما )
مد لعدم تجديد إجااتـه   التالى آلخر

ــامنه  ــه وضــ ــية ومطالبتــ الدراســ
 1/9/201٤بالنفقات اتتبارا  مـا  
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 تاريخ السفر.  

ــدرس  م.م/ حاتم منمو  تبد الاالق الهندسة م
 مساتد

 الادمـةاة الدراسـية والجـا  إنهاء
م( اليـوم 1/9/2018)اتتبارا  ما  

ــدم ــد لعـ ــر مـ ــالى آلخـ ــو ة التـ  العـ
ــات  ــامنه بالنفقــ ــه وضــ ومطالبتــ

ــ ــا اتتب ــاريخ  1/9/2011ارا  م ت
 السفر.  

بسدا  ما قد يكو  مستنقـا   الموا قة تلـى إنهاء خدمته، مع إلزام سيا ته  القـرار :
اتتبار ما   بته وضامنه بالنفقات لجامعة، ومطالتليه ما إلتزامات مالية قبل الكلية وا

 تاريخ السفر. 
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 تاريخ السفر.  

ــدرس  م.م/ حاتم منمو  تبد الاالق الهندسة م
 مساتد

 الادمـةاة الدراسـية والجـا  إنهاء
م( اليـوم 1/9/2018)اتتبارا  ما  

ــدم ــد لعـ ــر مـ ــالى آلخـ ــو ة التـ  العـ
ــات  ــامنه بالنفقــ ــه وضــ ومطالبتــ

ــ ــا اتتب ــاريخ  1/9/2011ارا  م ت
 السفر.  

بسدا  ما قد يكو  مستنقـا   الموا قة تلـى إنهاء خدمته، مع إلزام سيا ته  القـرار :
اتتبار ما   بته وضامنه بالنفقات لجامعة، ومطالتليه ما إلتزامات مالية قبل الكلية وا

 تاريخ السفر. 
 
 

سادسًا

محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب

اليــــــوجـــــد

سابعًا

محضر اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث

اليــــــوجـــــد

ثامنًا

محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

اليــــــوجـــــد
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تاسعًا

قرارات السيد أ. د/ رئيس الجامعة

أواًل : شئون أعضاء هيئة التدريس والعاملين
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القرارالتبريخرقن القرار

تجديد قيبم ببعوبل

10482019/08/08     1                                               -
                                                          
                                                          

                            201 /5/   
      2                                                 

القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

10252019/08/06     1                                                   
                                                       - 
                         201 / /1     2021/4/30       

                                           2021/ /31 
                    2021/2020  

      2                                                    
           

     3                                                    
     

10262019/08/06     1                                                    
                                                     

         -                             
      2                                                     

           
     3                                                    

     

10272019/08/06     1                                                 
                                         -               

           201 / /1                               
      2                                                     

           
     3                                                    
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القرارالتبريخرقن القرار

تجديد قيبم ببعوبل

10482019/08/08     1                                               -
                                                          
                                                          

                            201 /5/   
      2                                                 

القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

10252019/08/06     1                                                   
                                                       - 
                         201 / /1     2021/4/30       

                                           2021/ /31 
                    2021/2020  

      2                                                    
           

     3                                                    
     

10262019/08/06     1                                                    
                                                     

         -                             
      2                                                     

           
     3                                                    

     

10272019/08/06     1                                                 
                                         -               

           201 / /1                               
      2                                                     

           
     3                                                    
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القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

10282019/08/06     1                                              
                                                  -       

                                  201 / /1 
      2                                                    

           
     3                                                    

     

10292019/08/05     1                                                   
                                           -       

                                  201 / /1 
      2                                                    

           
     3                                                    

     

10302019/08/06     1                                              
                                                        

        -                             
      2                                                    

           
     3                                                    

     

10442019/08/08     1                                                    
          -                                                 

                                                           
                                                            

201 /4/11
      2                                             
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القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

10282019/08/06     1                                              
                                                  -       

                                  201 / /1 
      2                                                    

           
     3                                                    

     

10292019/08/05     1                                                   
                                           -       

                                  201 / /1 
      2                                                    

           
     3                                                    

     

10302019/08/06     1                                              
                                                        

        -                             
      2                                                    

           
     3                                                    

     

10442019/08/08     1                                                    
          -                                                 

                                                           
                                                            

201 /4/11
      2                                             

القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

10452019/08/08     1                                                -
                                                            
                                                              

   201 /4/24
      2                                             

10462019/08/08     1                                                  
                                                -       

                                                             
      

      2                                                    
               

10602019/08/19     1                                                
     -                                                    

                                                           
         

      2                                                    
   201 / /1  

10612019/08/19     1                                               
               -                                        

                                                            
         

      2                                                    
   201 / /1  

11032019/08/29     1                                                   
                                                     

                       
      2                                                    

           
     3                                                    
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القرارالتبريخرقن القرار

تجديد تعييي

10222019/08/05     1                                                       
     -                                                 

                                                   
                   2021/5/2                          

                           2021/ /31  
      2                                                    

10312019/08/06     1                                                    
                                             -       

                                  201 / /1 
      2                                                      

           
     3                                                    

     
 

10622019/08/19     1                                                 
       -                                                 

                                                        
                               2020/4/14 

      2                                                    

11222019/08/01     1                                                     
                                                             
                                                           

   2020/ /22                                   
2020/ /31 

      2                                                    
           

     3                                                   
   201 / /2  

القرارالتبريخرقن القرار

قيبم ببعوبل

10472019/08/08     1                                          -       
                                                      

                                                    
                                             

      2                                                    
                       

11052019/08/29     1                                             
        -                                                

                                                      
                                   

     2                                                   
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القرارالتبريخرقن القرار

تجديد تعييي

10222019/08/05     1                                                       
     -                                                 

                                                   
                   2021/5/2                          

                           2021/ /31  
      2                                                    

10312019/08/06     1                                                    
                                             -       

                                  201 / /1 
      2                                                      

           
     3                                                    

     
 

10622019/08/19     1                                                 
       -                                                 

                                                        
                               2020/4/14 

      2                                                    

11222019/08/01     1                                                     
                                                             
                                                           

   2020/ /22                                   
2020/ /31 

      2                                                    
           

     3                                                   
   201 / /2  

القرارالتبريخرقن القرار

قيبم ببعوبل

10472019/08/08     1                                          -       
                                                      

                                                    
                                             

      2                                                    
                       

11052019/08/29     1                                             
        -                                                

                                                      
                                   

     2                                                   
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تاسعًا

قرارات السيد أ. د/ رئيس الجامعة

ثانيًا : شئون طالب الدراسات العليا
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الحقىق

17672019/08/07                                                                
                                    

17682019/08/07                                                                  
                                 

17692019/08/07                                                                      
                         

17702019/08/07                                                                   
                             

17712019/08/07                                                                    
                             

17722019/08/07                                                                      
                      

17732019/08/07                                                                     
                    

17742019/08/07                                                                    
                    

17752019/08/07                                                                  
                                     

19992019/08/21                                                                      
                     

20732019/08/26                                                                  
                    

20742019/08/26                                                                       
                          

20752019/08/26                                                                   
                          

20762019/08/26                                                                     
                           

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت العلـىم

16972019/08/04                                                                     
              

16982019/08/04                                                                
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الحقىق

17672019/08/07                                                                
                                    

17682019/08/07                                                                  
                                 

17692019/08/07                                                                      
                         

17702019/08/07                                                                   
                             

17712019/08/07                                                                    
                             

17722019/08/07                                                                      
                      

17732019/08/07                                                                     
                    

17742019/08/07                                                                    
                    

17752019/08/07                                                                  
                                     

19992019/08/21                                                                      
                     

20732019/08/26                                                                  
                    

20742019/08/26                                                                       
                          

20752019/08/26                                                                   
                          

20762019/08/26                                                                     
                           

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت العلـىم

16972019/08/04                                                                     
              

16982019/08/04                                                                
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليت العلـىم

16992019/08/04                                                                      
                  

17002019/08/04                                                                      
                     

17012019/08/04                                                                      
              

17022019/08/04                                                                 
              

17032019/08/04                                                                  
                  

17042019/08/04                                                                
               

17052019/08/04                                                                
             

17062019/08/04                                                                
             

17072019/08/04                                                                
                    

17082019/08/04                                                                
                     

19182019/08/20                                                                
             

19192019/08/20                                                                
                  

19202019/08/20                                                                        
               

19212019/08/20                                                                   
        

19692019/08/21                                                                        
                  

20392019/08/26                                                                   
             

20402019/08/26                                                                        
                  

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت العلـىم

20412019/08/26                                                                       
                                       

20422019/08/26                                                                  
                                       

20432019/08/26                                                                  
               

20442019/08/26                                                                   
                    

20452019/08/26                                                                  
                  

20462019/08/26                                                                  
               

20472019/08/26                                                                 
         

20482019/08/26                                                                    
             

20492019/08/26                                                               
                                  

20502019/08/26                                                                  
                 

20512019/08/26                                                               
             

20522019/08/26                                                                
         

20532019/08/26                                                               
                

20542019/08/26                                                                      
        

20552019/08/26                                                                 
                    

20562019/08/26                                                                 
                  

20572019/08/26                                                                    
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليت العلـىم

16992019/08/04                                                                      
                  

17002019/08/04                                                                      
                     

17012019/08/04                                                                      
              

17022019/08/04                                                                 
              

17032019/08/04                                                                  
                  

17042019/08/04                                                                
               

17052019/08/04                                                                
             

17062019/08/04                                                                
             

17072019/08/04                                                                
                    

17082019/08/04                                                                
                     

19182019/08/20                                                                
             

19192019/08/20                                                                
                  

19202019/08/20                                                                        
               

19212019/08/20                                                                   
        

19692019/08/21                                                                        
                  

20392019/08/26                                                                   
             

20402019/08/26                                                                        
                  

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت العلـىم

20412019/08/26                                                                       
                                       

20422019/08/26                                                                  
                                       

20432019/08/26                                                                  
               

20442019/08/26                                                                   
                    

20452019/08/26                                                                  
                  

20462019/08/26                                                                  
               

20472019/08/26                                                                 
         

20482019/08/26                                                                    
             

20492019/08/26                                                               
                                  

20502019/08/26                                                                  
                 

20512019/08/26                                                               
             

20522019/08/26                                                                
         

20532019/08/26                                                               
                

20542019/08/26                                                                      
        

20552019/08/26                                                                 
                    

20562019/08/26                                                                 
                  

20572019/08/26                                                                    
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليت العلـىم

20582019/08/26                                                                   
                  

20592019/08/26                                                                  
                

20602019/08/26                                                                
                                  

20712019/08/26                                                                  
                  

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت الطب

17252019/08/05                                                                   

17262019/08/05                                                                  
          

17272019/08/05                                                               
      

17282019/08/05                                                               
       

17292019/08/05                                                                    
                          

17302019/08/05                                                               
            

17312019/08/05                                                              
               

17322019/08/05                                                                  
      

17332019/08/05                                                                     
                    

17342019/08/05                                                                    
                          

17352019/08/05                                                               
       

17362019/08/05                                                                 
           

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت الطب

17372019/08/05                                                                 
      

17382019/08/05                                                                      
       

17392019/08/05                                                                     
               

17402019/08/05                                                                  
       

17412019/08/05                                                             
                  

17422019/08/05                                                                   
       

17432019/08/05                                                                
       

17442019/08/05                                                             

17452019/08/05                                                                 
                  

17462019/08/05                                                                   
     

17472019/08/05                                                            

19602019/08/21                                                              
      

19612019/08/21                                                                

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت التجارة

18342019/08/07                                                          
      

18352019/08/07                                                           

18362019/08/07                                                                    
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليت العلـىم

20582019/08/26                                                                   
                  

20592019/08/26                                                                  
                

20602019/08/26                                                                
                                  

20712019/08/26                                                                  
                  

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت الطب

17252019/08/05                                                                   

17262019/08/05                                                                  
          

17272019/08/05                                                               
      

17282019/08/05                                                               
       

17292019/08/05                                                                    
                          

17302019/08/05                                                               
            

17312019/08/05                                                              
               

17322019/08/05                                                                  
      

17332019/08/05                                                                     
                    

17342019/08/05                                                                    
                          

17352019/08/05                                                               
       

17362019/08/05                                                                 
           

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت الطب

17372019/08/05                                                                 
      

17382019/08/05                                                                      
       

17392019/08/05                                                                     
               

17402019/08/05                                                                  
       

17412019/08/05                                                             
                  

17422019/08/05                                                                   
       

17432019/08/05                                                                
       

17442019/08/05                                                             

17452019/08/05                                                                 
                  

17462019/08/05                                                                   
     

17472019/08/05                                                            

19602019/08/21                                                              
      

19612019/08/21                                                                

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت التجارة

18342019/08/07                                                          
      

18352019/08/07                                                           

18362019/08/07                                                                    
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت التجارة

18372019/08/07                                                                 
            

18382019/08/07                                                             

18392019/08/07                                                               
      

18402019/08/07                                                                      
                 

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الهنذست

16772019/08/01                                                           
                   

                                                                 
                   

                                                          
                   

                                                              
                               

16782019/08/01                                                                 
                    

                                                             
                  

                                                                 
                             

                                                                
                             

16792019/08/01                                                              
                       

                                                                   
        

                                                                 
                             

                                                                  
                  

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الهنذست

16802019/08/01                                                                
                                

                                                                   
                       

                                                                  
                 

                                                                 
                             

16812019/08/01                                                                 
                             

16822019/08/01                                                                 
                 

                                                                 
                 

                                                                  
                

16832019/08/01                                                                 
       

                                                                
                                 

                                                                  
             
                                                             

                 
16842019/08/01                                                                  

                  

16862019/08/01                                                           
                               

                                                                
                               

                                                             
                   

16872019/08/01                                                            
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت التجارة

18372019/08/07                                                                 
            

18382019/08/07                                                             

18392019/08/07                                                               
      

18402019/08/07                                                                      
                 

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الهنذست

16772019/08/01                                                           
                   

                                                                 
                   

                                                          
                   

                                                              
                               

16782019/08/01                                                                 
                    

                                                             
                  

                                                                 
                             

                                                                
                             

16792019/08/01                                                              
                       

                                                                   
        

                                                                 
                             

                                                                  
                  

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الهنذست

16802019/08/01                                                                
                                

                                                                   
                       

                                                                  
                 

                                                                 
                             

16812019/08/01                                                                 
                             

16822019/08/01                                                                 
                 

                                                                 
                 

                                                                  
                

16832019/08/01                                                                 
       

                                                                
                                 

                                                                  
             
                                                             

                 
16842019/08/01                                                                  

                  

16862019/08/01                                                           
                               

                                                                
                               

                                                             
                   

16872019/08/01                                                            
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الهنذست

16882019/08/01                                                                  
          

                                                                
                     

                                                                 
                    

16892019/08/01                                                                    
         

                                                           
                 

                                                                 
                    

                                                               
                 

 
16902019/08/04                                                                   

          
                                                                
             

16912019/08/04                                                                      
                

                                                              
                  

                                                                   
                                   

                                                                    
         

16922019/08/04                                                              
                                   

                                                                  
                             

                                                                  
                 

                                                              
                 

 
 
 

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الهنذست

16932019/08/04                                                                 
                 

                                                                  
                 

                                                                 
       

                                                                   
                             

16942019/08/04                                                            
                   

16952019/08/04                                                           
                                 

16962019/08/04                                                                 
                     

18472019/08/08                                                              
                             

18482019/08/08                                                           
                

18492019/08/08                                                               
             
                                                                

                    
                                                                   

                
                                                            

                 
18502019/08/08                                                              
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الهنذست

16882019/08/01                                                                  
          

                                                                
                     

                                                                 
                    

16892019/08/01                                                                    
         

                                                           
                 

                                                                 
                    

                                                               
                 

 
16902019/08/04                                                                   

          
                                                                
             

16912019/08/04                                                                      
                

                                                              
                  

                                                                   
                                   

                                                                    
         

16922019/08/04                                                              
                                   

                                                                  
                             

                                                                  
                 

                                                              
                 

 
 
 

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الهنذست

16932019/08/04                                                                 
                 

                                                                  
                 

                                                                 
       

                                                                   
                             

16942019/08/04                                                            
                   

16952019/08/04                                                           
                                 

16962019/08/04                                                                 
                     

18472019/08/08                                                              
                             

18482019/08/08                                                           
                

18492019/08/08                                                               
             
                                                                

                    
                                                                   

                
                                                            

                 
18502019/08/08                                                              

                 
                                                                   

                          
                                                                   

                       
                                                                  

                  



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس  2019               مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

192

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الهنذست

18512019/08/08                                                                  
                                

                                                                  
               
                                                              

                 
                                                                

                               
18522019/08/08                                                             

                 

20052019/08/22                                                                 
                   

20152019/08/22                                                            
                  

                                                           
                

                                                             
                 

                                                                
                

20162019/08/22                                                                   
        

                                                                   
               

                                                             
              
                                                                   

                 
20172019/08/22                                                                 

                       
                                                               

                 
                                                               

                
                                                                     

        
20182019/08/22                                                                 

                    

20192019/08/22                                                                 
                       

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الهنذست

20202019/08/22                                                                 
                 

                                                                   
         

                                                                   
                

                                                                  
                       

20212019/08/22                                                                   
                 

20772019/08/28                                                                    
         

                                                                      
         

20952019/08/28                                                             
                        

                                                            
                   

                                                                 
                     

20962019/08/28                                                               
              
                                                                 

                                   
20972019/08/28                                                                 

                   

20982019/08/28                                                              
                     

                                                                  
                               

                                                               
                               

                                                            
                 

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الزراعت

19302019/08/20                                                                     
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الهنذست

18512019/08/08                                                                  
                                

                                                                  
               
                                                              

                 
                                                                

                               
18522019/08/08                                                             

                 

20052019/08/22                                                                 
                   

20152019/08/22                                                            
                  

                                                           
                

                                                             
                 

                                                                
                

20162019/08/22                                                                   
        

                                                                   
               

                                                             
              
                                                                   

                 
20172019/08/22                                                                 

                       
                                                               

                 
                                                               

                
                                                                     

        
20182019/08/22                                                                 

                    

20192019/08/22                                                                 
                       

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الهنذست

20202019/08/22                                                                 
                 

                                                                   
         

                                                                   
                

                                                                  
                       

20212019/08/22                                                                   
                 

20772019/08/28                                                                    
         

                                                                      
         

20952019/08/28                                                             
                        

                                                            
                   

                                                                 
                     

20962019/08/28                                                               
              
                                                                 

                                   
20972019/08/28                                                                 

                   

20982019/08/28                                                              
                     

                                                                  
                               

                                                               
                               

                                                            
                 

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الزراعت

19302019/08/20                                                                     
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الزراعت

19312019/08/20                                                                  
                               

19322019/08/20                                                                     
                             

19332019/08/20                                                                  
                                      

19342019/08/20                                                                 
                                

19352019/08/20                                                                    
                                

19362019/08/20                                                              
                            

19372019/08/20                                                                
                                

19382019/08/20                                                                 
                                    

19392019/08/20                                                               
                            

19402019/08/20                                                               
                              

19412019/08/20                                                                      
                             

19452019/08/21                                                                  
                                    

19462019/08/21                                                                
                                    

19472019/08/21                                                                       
          

19482019/08/21                                                              
                                    

19492019/08/21                                                                      
          

19502019/08/21                                                                       
                

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الزراعت

19512019/08/21                                                                     
                 

19522019/08/21                                                            
                             

19532019/08/21                                                                         
                    

19542019/08/21                                                               
                                    

19552019/08/21                                                                       
                  

19562019/08/21                                                                   
                            

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الطب البيطري

20782019/08/28                                                                    
                             

20792019/08/28                                                                      
                                      

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت دار العلىم

17762019/08/07                                                                 
                                  

17772019/08/07                                                                  
                  

17782019/08/07                                                                     
                                   

17812019/08/07                                                                     
                          

17822019/08/07                                                                    
                                 

17832019/08/07                                                                      
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الزراعت

19312019/08/20                                                                  
                               

19322019/08/20                                                                     
                             

19332019/08/20                                                                  
                                      

19342019/08/20                                                                 
                                

19352019/08/20                                                                    
                                

19362019/08/20                                                              
                            

19372019/08/20                                                                
                                

19382019/08/20                                                                 
                                    

19392019/08/20                                                               
                            

19402019/08/20                                                               
                              

19412019/08/20                                                                      
                             

19452019/08/21                                                                  
                                    

19462019/08/21                                                                
                                    

19472019/08/21                                                                       
          

19482019/08/21                                                              
                                    

19492019/08/21                                                                      
          

19502019/08/21                                                                       
                

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الزراعت

19512019/08/21                                                                     
                 

19522019/08/21                                                            
                             

19532019/08/21                                                                         
                    

19542019/08/21                                                               
                                    

19552019/08/21                                                                       
                  

19562019/08/21                                                                   
                            

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الطب البيطري

20782019/08/28                                                                    
                             

20792019/08/28                                                                      
                                      

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت دار العلىم

17762019/08/07                                                                 
                                  

17772019/08/07                                                                  
                  

17782019/08/07                                                                     
                                   

17812019/08/07                                                                     
                          

17822019/08/07                                                                    
                                 

17832019/08/07                                                                      
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت طب االسناى

18562019/08/08                                                                    
                                                         

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الصيذلت

17092019/08/04                                                                       
                             

17102019/08/04                                                               
                                  

17112019/08/04                                                                  
                                

17122019/08/04                                                                   
                                

17132019/08/04                                                                        
                     

17142019/08/04                                                               
                        

17152019/08/04                                                                          
                   

17172019/08/04                                                                      
                       

17182019/08/04                                                                       
                   

17192019/08/04                                                                     
                   

17202019/08/04                                                                       
                  

17212019/08/04                                                                
                                  

19002019/08/19                                                                         
                               

19012019/08/19                                                                    
                             

19022019/08/19                                                                      
                                        

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الصيذلت

19032019/08/19                                                               
                        

19042019/08/19                                                                 
                                  

19052019/08/19                                                                  
                        

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت االقتصاد والعلىم السياسيت

17842019/08/07                                                                     
                

17852019/08/07                                                                       
         

19702019/08/21                                                                   
          

19712019/08/21                                                                
                

19722019/08/21                                                                      
         

19732019/08/21                                                                        
             

19742019/08/21                                                                 
                         

19752019/08/21                                                                     
             

19762019/08/21                                                                   
                                             

19772019/08/21                                                                 
             

19782019/08/21                                                                    
                       

19792019/08/21                                                                  
                         

19802019/08/21                                                                 
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت طب االسناى

18562019/08/08                                                                    
                                                         

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الصيذلت

17092019/08/04                                                                       
                             

17102019/08/04                                                               
                                  

17112019/08/04                                                                  
                                

17122019/08/04                                                                   
                                

17132019/08/04                                                                        
                     

17142019/08/04                                                               
                        

17152019/08/04                                                                          
                   

17172019/08/04                                                                      
                       

17182019/08/04                                                                       
                   

17192019/08/04                                                                     
                   

17202019/08/04                                                                       
                  

17212019/08/04                                                                
                                  

19002019/08/19                                                                         
                               

19012019/08/19                                                                    
                             

19022019/08/19                                                                      
                                        

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت الصيذلت

19032019/08/19                                                               
                        

19042019/08/19                                                                 
                                  

19052019/08/19                                                                  
                        

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت االقتصاد والعلىم السياسيت

17842019/08/07                                                                     
                

17852019/08/07                                                                       
         

19702019/08/21                                                                   
          

19712019/08/21                                                                
                

19722019/08/21                                                                      
         

19732019/08/21                                                                        
             

19742019/08/21                                                                 
                         

19752019/08/21                                                                     
             

19762019/08/21                                                                   
                                             

19772019/08/21                                                                 
             

19782019/08/21                                                                    
                       

19792019/08/21                                                                  
                         

19802019/08/21                                                                 
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت االقتصاد والعلىم السياسيت

19812019/08/21                                                               
                                   

19822019/08/21                                                                    
                         

19832019/08/21                                                                 
                         

19842019/08/21                                                                      
                       

19852019/08/21                                                                   
                                

19862019/08/21                                                                        
                

19872019/08/21                                                                 
                      

19882019/08/21                                                                 
             

19892019/08/21                                                               
                                                     

19902019/08/21                                                               
                         

19912019/08/21                                                                  
                                

19922019/08/21                                                                     
                       

19932019/08/21                                                                   
            

19972019/08/21                                                              
                     

19982019/08/21                                                                      
                

20022019/08/21                                                                  
                

20062019/08/22                                                                      
                          

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت االقتصاد والعلىم السياسيت

20072019/08/22                                                                  
                

20082019/08/22                                                                     
                         

20102019/08/22                                                                  
             

20112019/08/22                                                                         
         

20122019/08/22                                                                      
                

20132019/08/22                                                                 
                

20222019/08/22                                                               
                                

20232019/08/22                                                                    
                         

20242019/08/22                                                                     
                

20252019/08/22                                                                   
             

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت العالج الطبيعً

17482019/08/05                                                                  
                                                                

      
17492019/08/05                                                                      

                                                            

17502019/08/05                                                                       
                                                          

17512019/08/05                                                                      
                                                     

17522019/08/05                                                                        
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت االقتصاد والعلىم السياسيت

19812019/08/21                                                               
                                   

19822019/08/21                                                                    
                         

19832019/08/21                                                                 
                         

19842019/08/21                                                                      
                       

19852019/08/21                                                                   
                                

19862019/08/21                                                                        
                

19872019/08/21                                                                 
                      

19882019/08/21                                                                 
             

19892019/08/21                                                               
                                                     

19902019/08/21                                                               
                         

19912019/08/21                                                                  
                                

19922019/08/21                                                                     
                       

19932019/08/21                                                                   
            

19972019/08/21                                                              
                     

19982019/08/21                                                                      
                

20022019/08/21                                                                  
                

20062019/08/22                                                                      
                          

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت االقتصاد والعلىم السياسيت

20072019/08/22                                                                  
                

20082019/08/22                                                                     
                         

20102019/08/22                                                                  
             

20112019/08/22                                                                         
         

20122019/08/22                                                                      
                

20132019/08/22                                                                 
                

20222019/08/22                                                               
                                

20232019/08/22                                                                    
                         

20242019/08/22                                                                     
                

20252019/08/22                                                                   
             

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت العالج الطبيعً

17482019/08/05                                                                  
                                                                

      
17492019/08/05                                                                      

                                                            

17502019/08/05                                                                       
                                                          

17512019/08/05                                                                      
                                                     

17522019/08/05                                                                        
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت العالج الطبيعً

17532019/08/05                                                                      
                                                     

17542019/08/05                                                               
                                                                 

        
17552019/08/05                                                                      

                                                         
      

17562019/08/05                                                               
                                                                

      
17622019/08/05                                                             

                                                           
                   

17632019/08/05                                                                   
                                                          

        
17642019/08/05                                                                     

                                                             

17652019/08/05                                                                
                                                            

17662019/08/05                                                            
                                                      

18062019/08/07                                                                 
                                                                

      
18072019/08/07                                                                     

                                                         

18082019/08/07                                                                   
                                                      

18092019/08/07                                                                 
                                                         

18102019/08/07                                                                 
                                                            

18112019/08/07                                                                      
                                                         

18122019/08/07                                                                 
                                                         

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت العالج الطبيعً

18132019/08/07                                                                     
                                                  

18142019/08/07                                                               
                                                      

18172019/08/07                                                               
                                                            

18572019/08/18                                                                   
                                                          

        
18582019/08/18                                                                   

                                                             

18592019/08/18                                                                
                                              

18602019/08/19                                                                     
                                                      

18612019/08/19                                                                        
                                                         

      
18622019/08/19                                                                   

                                                         
         

18642019/08/19                                                                
                                                            

        
18652019/08/19                                                                   

                                                         
        

18662019/08/19                                                                 
                                                            

18672019/08/19                                                                  
                             

18682019/08/19                                                                      
                                                                

      
18692019/08/19                                                                  

                                                                
      

18702019/08/19                                                                        
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت العالج الطبيعً

17532019/08/05                                                                      
                                                     

17542019/08/05                                                               
                                                                 

        
17552019/08/05                                                                      

                                                         
      

17562019/08/05                                                               
                                                                

      
17622019/08/05                                                             

                                                           
                   

17632019/08/05                                                                   
                                                          

        
17642019/08/05                                                                     

                                                             

17652019/08/05                                                                
                                                            

17662019/08/05                                                            
                                                      

18062019/08/07                                                                 
                                                                

      
18072019/08/07                                                                     

                                                         

18082019/08/07                                                                   
                                                      

18092019/08/07                                                                 
                                                         

18102019/08/07                                                                 
                                                            

18112019/08/07                                                                      
                                                         

18122019/08/07                                                                 
                                                         

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت العالج الطبيعً

18132019/08/07                                                                     
                                                  

18142019/08/07                                                               
                                                      

18172019/08/07                                                               
                                                            

18572019/08/18                                                                   
                                                          

        
18582019/08/18                                                                   

                                                             

18592019/08/18                                                                
                                              

18602019/08/19                                                                     
                                                      

18612019/08/19                                                                        
                                                         

      
18622019/08/19                                                                   

                                                         
         

18642019/08/19                                                                
                                                            

        
18652019/08/19                                                                   

                                                         
        

18662019/08/19                                                                 
                                                            

18672019/08/19                                                                  
                             

18682019/08/19                                                                      
                                                                

      
18692019/08/19                                                                  

                                                                
      

18702019/08/19                                                                        
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت العالج الطبيعً

18712019/08/19                                                                 
                                                            

18722019/08/19                                                                 
                                                                

      
18732019/08/19                                                                   

                                                                 
          

18742019/08/19                                                                    
                                                            

        
18752019/08/19                                                                    

                                                    

18762019/08/19                                                                
                                                             

18772019/08/19                                                                
                                                             

18782019/08/19                                                                 
                                                                

      
18792019/08/19                                                                  

                                              

18802019/08/19                                                                
                             

18812019/08/19                                                                  
                                                         

        
18822019/08/19                                                                      

                                              

18832019/08/19                                                                     
                      

18842019/08/19                                                                      
                                              

18852019/08/19                                                              
                                                            

        
18862019/08/19                                                                

                                                            

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت العالج الطبيعً

18872019/08/19                                                                   
                                                                

      
18882019/08/19                                                                 

                                                            

18892019/08/19                                                                       
                                              

18902019/08/19                                                                 
                                                         

        
18912019/08/19                                                                

                                                                  
        

18922019/08/19                                                                 
                                                           

                   
18932019/08/19                                                                  

                                                                
      

18942019/08/19                                                                    
                                                            

18952019/08/19                                                                 
                                                                

                   
18962019/08/19                                                                    

                                                           
                   

18972019/08/19                                                                  
                                                    

18982019/08/19                                                                        
                                                         

      
18992019/08/19                                                                

                                                         
         

19232019/08/20                                                                 
                                                             

19242019/08/20                                                                    
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت العالج الطبيعً

18712019/08/19                                                                 
                                                            

18722019/08/19                                                                 
                                                                

      
18732019/08/19                                                                   

                                                                 
          

18742019/08/19                                                                    
                                                            

        
18752019/08/19                                                                    

                                                    

18762019/08/19                                                                
                                                             

18772019/08/19                                                                
                                                             

18782019/08/19                                                                 
                                                                

      
18792019/08/19                                                                  

                                              

18802019/08/19                                                                
                             

18812019/08/19                                                                  
                                                         

        
18822019/08/19                                                                      

                                              

18832019/08/19                                                                     
                      

18842019/08/19                                                                      
                                              

18852019/08/19                                                              
                                                            

        
18862019/08/19                                                                

                                                            

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت العالج الطبيعً

18872019/08/19                                                                   
                                                                

      
18882019/08/19                                                                 

                                                            

18892019/08/19                                                                       
                                              

18902019/08/19                                                                 
                                                         

        
18912019/08/19                                                                

                                                                  
        

18922019/08/19                                                                 
                                                           

                   
18932019/08/19                                                                  

                                                                
      

18942019/08/19                                                                    
                                                            

18952019/08/19                                                                 
                                                                

                   
18962019/08/19                                                                    

                                                           
                   

18972019/08/19                                                                  
                                                    

18982019/08/19                                                                        
                                                         

      
18992019/08/19                                                                

                                                         
         

19232019/08/20                                                                 
                                                             

19242019/08/20                                                                    
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت العالج الطبيعً

19252019/08/20                                                                    
                                                         

         
19262019/08/20                                                                        

                                                  

19272019/08/20                                                                  
                                                             

19282019/08/20                                                                         
                                                          

        
19292019/08/20                                                                   

                                                            

19572019/08/21                                                                         
                                                       

19582019/08/21                                                                    
                                                             

19592019/08/21                                                                
                                                             

19622019/08/21                                                                    
                                                            

        
20262019/08/22                                                                       

                                       

20272019/08/22                                                                        
                                                    

20282019/08/22                                                                       
                                             

20622019/08/26                                                                       
                           

20632019/08/26                                                                
                             

20652019/08/26                                                                  
                                                            

20662019/08/26                                                                        
                                                         

      

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت العالج الطبيعً

20672019/08/26                                                                  
                                                         

        
20682019/08/26                                                                       

                                                           

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت التوريض

20352019/08/22                                                              
     

20642019/08/26                                                             
                 

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت االعالم

19062019/08/19                                                                  
                                      

19072019/08/20                                                                  
                               

19082019/08/20                                                                      
                                  

19092019/08/20                                                                     
                               

19102019/08/20                                                               
                                     

19112019/08/20                                                                
                                            

19642019/08/21                                                              
                                               

19652019/08/21                                                               
                    

19662019/08/21                                                                       
                       

19672019/08/21                                                                      
                               



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس  2019               مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

205

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت العالج الطبيعً

19252019/08/20                                                                    
                                                         

         
19262019/08/20                                                                        

                                                  

19272019/08/20                                                                  
                                                             

19282019/08/20                                                                         
                                                          

        
19292019/08/20                                                                   

                                                            

19572019/08/21                                                                         
                                                       

19582019/08/21                                                                    
                                                             

19592019/08/21                                                                
                                                             

19622019/08/21                                                                    
                                                            

        
20262019/08/22                                                                       

                                       

20272019/08/22                                                                        
                                                    

20282019/08/22                                                                       
                                             

20622019/08/26                                                                       
                           

20632019/08/26                                                                
                             

20652019/08/26                                                                  
                                                            

20662019/08/26                                                                        
                                                         

      

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت العالج الطبيعً

20672019/08/26                                                                  
                                                         

        
20682019/08/26                                                                       

                                                           

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت التوريض

20352019/08/22                                                              
     

20642019/08/26                                                             
                 

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت االعالم

19062019/08/19                                                                  
                                      

19072019/08/20                                                                  
                               

19082019/08/20                                                                      
                                  

19092019/08/20                                                                     
                               

19102019/08/20                                                               
                                     

19112019/08/20                                                                
                                            

19642019/08/21                                                              
                                               

19652019/08/21                                                               
                    

19662019/08/21                                                                       
                       

19672019/08/21                                                                      
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليت االعالم

20722019/08/26                                                                      
                         

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت اآلثار

18202019/08/07                                                                     
                                                               

     
18212019/08/07                                                                    

                                                                
     

18222019/08/07                                                                       
                                                                

18232019/08/07                                                            
                                                                   

                  
18242019/08/07                                                                   

                                                               
       

18252019/08/07                                                                   
                                                                

           
18262019/08/07                                                                    

                                                                

18272019/08/07                                                                   
                                                                  

           
18282019/08/07                                                                       

                                                                  
       

18292019/08/07                                                                       
                                                                

18302019/08/07                                                                    
                                      

18312019/08/07                                                                   
                                                                

           
18322019/08/07                                                                        

                                                             

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت اآلثار

18332019/08/07                                                                       
                                                                 

           
19222019/08/20                                                                 

                                                                     
                  

20992019/08/28                                                                   
                                                                 

       
21002019/08/28                                                                

                                                                  
             

21012019/08/28                                                                       
                                                                  

       
21022019/08/28                                                                       

                  

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت التخطيط االقليوً والعورانً

18422019/08/07                                                               
                                 

20012019/08/21                                                                 
                                 

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت الذراساث العليا للتربيت

18532019/08/08                                                                
                                                      

20802019/08/28                                                                      
                             

20812019/08/28                                                                        
                     

20822019/08/28                                                                 
                                  

20842019/08/28                                                                  
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليت االعالم

20722019/08/26                                                                      
                         

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت اآلثار

18202019/08/07                                                                     
                                                               

     
18212019/08/07                                                                    

                                                                
     

18222019/08/07                                                                       
                                                                

18232019/08/07                                                            
                                                                   

                  
18242019/08/07                                                                   

                                                               
       

18252019/08/07                                                                   
                                                                

           
18262019/08/07                                                                    

                                                                

18272019/08/07                                                                   
                                                                  

           
18282019/08/07                                                                       

                                                                  
       

18292019/08/07                                                                       
                                                                

18302019/08/07                                                                    
                                      

18312019/08/07                                                                   
                                                                

           
18322019/08/07                                                                        

                                                             

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت اآلثار

18332019/08/07                                                                       
                                                                 

           
19222019/08/20                                                                 

                                                                     
                  

20992019/08/28                                                                   
                                                                 

       
21002019/08/28                                                                

                                                                  
             

21012019/08/28                                                                       
                                                                  

       
21022019/08/28                                                                       

                  

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليت التخطيط االقليوً والعورانً

18422019/08/07                                                               
                                 

20012019/08/21                                                                 
                                 

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت الذراساث العليا للتربيت

18532019/08/08                                                                
                                                      

20802019/08/28                                                                      
                             

20812019/08/28                                                                        
                     

20822019/08/28                                                                 
                                  

20842019/08/28                                                                  
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليت الذراساث العليا للتربيت

20852019/08/28                                                                        
                         

20862019/08/28                                                                       
                                      

20872019/08/28                                                                        
                              

20882019/08/28                                                                       
                           

20892019/08/28                                                                     
                        

20902019/08/28                                                                        
                        

20912019/08/28                                                                       
                     

20922019/08/28                                                                   
                                

20932019/08/28                                                                
                 

20942019/08/28                                                                   
                                

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت الذراساث العليا للبحىث اإلحصائيت

17862019/08/07                                                                
        

17872019/08/07                                                          
        

17882019/08/07                                                                 

17892019/08/07                                                               

17902019/08/07                                                               
                      

20342019/08/22                                                               

     القرارالتاريخرقن القرار

هعهذ األورام القىهً

18012019/08/07                                                                   
                                          

18022019/08/07                                                               
                                     

18032019/08/07                                                                 
    

18042019/08/07                                                                 
         

18052019/08/07                                                                     
            

20002019/08/21                                                               

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت الذراساث األفريقيت العليا

17912019/08/07                                                               
                                       

17922019/08/07                                                                     
                                             

17932019/08/07                                                               
                                                   

17942019/08/07                                                                   
                                                   

17952019/08/07                                                               
                                                     

17962019/08/07                                                                   
                                                   

17972019/08/07                                                                
                                                   

17982019/08/07                                                                  
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليت الذراساث العليا للتربيت

20852019/08/28                                                                        
                         

20862019/08/28                                                                       
                                      

20872019/08/28                                                                        
                              

20882019/08/28                                                                       
                           

20892019/08/28                                                                     
                        

20902019/08/28                                                                        
                        

20912019/08/28                                                                       
                     

20922019/08/28                                                                   
                                

20932019/08/28                                                                
                 

20942019/08/28                                                                   
                                

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت الذراساث العليا للبحىث اإلحصائيت

17862019/08/07                                                                
        

17872019/08/07                                                          
        

17882019/08/07                                                                 

17892019/08/07                                                               

17902019/08/07                                                               
                      

20342019/08/22                                                               

     القرارالتاريخرقن القرار

هعهذ األورام القىهً

18012019/08/07                                                                   
                                          

18022019/08/07                                                               
                                     

18032019/08/07                                                                 
    

18042019/08/07                                                                 
         

18052019/08/07                                                                     
            

20002019/08/21                                                               

     القرارالتاريخرقن القرار

كليت الذراساث األفريقيت العليا

17912019/08/07                                                               
                                       

17922019/08/07                                                                     
                                             

17932019/08/07                                                               
                                                   

17942019/08/07                                                                   
                                                   

17952019/08/07                                                               
                                                     

17962019/08/07                                                                   
                                                   

17972019/08/07                                                                
                                                   

17982019/08/07                                                                  
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليت الذراساث األفريقيت العليا

17992019/08/07                                                                    
                                       

18002019/08/07                                                                   
                                                  

20362019/08/22                                                              
                                                

20372019/08/22                                                                   
                                       

20612019/08/26                                                                  
                                       

     القرارالتاريخرقن القرار

الوعهذ القىهً لعلىم الليزر

19122019/08/20                                                                 
                     

19132019/08/20                                                                
                     

19142019/08/20                                                                
                                                     

19152019/08/20                                                                 
                       

19162019/08/20                                                                 
                                      

19172019/08/20                                                                   
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليت الذراساث األفريقيت العليا

17992019/08/07                                                                    
                                       

18002019/08/07                                                                   
                                                  

20362019/08/22                                                              
                                                

20372019/08/22                                                                   
                                       

20612019/08/26                                                                  
                                       

     القرارالتاريخرقن القرار

الوعهذ القىهً لعلىم الليزر

19122019/08/20                                                                 
                     

19132019/08/20                                                                
                     

19142019/08/20                                                                
                                                     

19152019/08/20                                                                 
                       

19162019/08/20                                                                 
                                      

19172019/08/20                                                                   
        

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

سبتمبر   2019
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أواًل

قرارات السيد رئيس الجمهورية

ال يـــوجـــد
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ثانيًا

قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء
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 لشاس سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء
 1029ٌغٕخ  1212سلُ 

 ثزؼذ٠ً ثؼط أؽىبَ اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد
 

 سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء
 ثؼذ االغالع ػٍٝ اٌذعزٛس؛

 ٚرؼذ٠الرٗ؛ 2991ٌغٕخ  19ٚػٍٝ لبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد اٌصبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 
د اٌصةبدسح ثمةشاس سئة١ظ اٌغّٙٛس٠ةخ سلةُ ٚػٍٝ اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠ةخ ٌمةبْٔٛ رٕظة١ُ اٌغبِؼةب

 ٚرؼذ٠الرٙب؛ 2992ٌغٕخ  909
ثزفة٠ٛط سئة١ظ ِغٍةظ اٌةٛصساء  1029ٌغةٕخ  199ٚػٍٝ لشاس سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ سلُ 

 فٟ ثؼط االخزصبصبد؛
 ٚػٍٝ ِٛافمخ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد؛

 ٚثٕبًء ػٍٝ ِب ػشظٗ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ؛
 لــــــــــشس:

 ّبدح األٌٚٝ()اٌ
( ، 290( ، )239( ، )239( ، )1ـةةةةة3ـةةةة2اٌجٕةةةةٛد  ٠239غةةةةزجذي ثٕصةةةةٛ  اٌّةةةةةٛاد )

( ِةةٓ اٌالئؾةةخ اٌزٕف١ز٠ةةخ ٌمةةبْٔٛ رٕظةة١ُ اٌغبِؼةةبد اٌّشةةبس  ١ٌٙةةب 292ِىةةشساً( ، )290)
 إٌصٛ  ا٢ر١خ:

 (:1ـ3ـ2( اٌجٕٛد )239ِبدح )
 (.PHARM Dدسعخ ثىبٌٛس٠ٛط اٌص١ذٌخ )فبسَ دٞ  -2
 اٌفٍغفخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌص١ذ١ٌخ. دسعخ دوزٛساٖ -3
 ـ دسعخ دوزٛس اٌص١ذٌخ )دسعخ ١ِٕٙخ(.1
 

 (:239ِبدح )
( عةذ عةٕٛاد، RHARM Dاٌصة١ذٌخ )فةبسَ دٞ ِذح اٌذساعخ ١ًٌٕ دسعةخ ثىةبٌٛس٠ٛط 

ثٛالغ خّظ عٕٛاد دساع١خ ٠ؼمجٙب عٕخ ٌٍزذس٠ت فٟ ِٛالغ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼزّةذ٘ب اٌّغٍةظ 
 األػٍٝ ٌٍغبِؼبد.

 
 (:239ِبدح )
فةةٟ اٌلبٌةةت ١ٌٕةةً دسعةةخ اٌّبعغةةز١ش فةةٟ اٌؼٍةةَٛ اٌصةة١ذ١ٌخ أْ ٠ىةةْٛ ؽبصةةالً ػٍةةٝ  ٠شةةزشغ

( أٚ ثىةةبٌٛس٠ٛط اٌصةة١ذٌخ ِةةٓ PHARM Dدسعةةخ ثىةةبٌٛس٠ٛط اٌصةة١ذٌخ )فةةبسَ دٞ 
 ؽذٜ اٌغبِؼبد اٌّصش٠خ أٚ ػٍٝ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙذ ػٍّةٟ خخةش ِؼزةشه ثةٗ ِةٓ 

ٌّةةذح عةةٕز١ٓ ػٍةةٝ األلةةً، ٚرٌةةه  اٌّغٍةةظ األػٍةةٝ ٌٍغبِؼةةبد، ٚأْ ٠زةةبثغ اٌذساعةةخ ٚاٌجؾةةش
 ٚفمبً ألؽىبَ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ.

 
 (:  290ِبدح )

٠شزشغ فٟ اٌلبٌت ١ًٌٕ دسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌص١ذ١ٌخ أْ ٠ىْٛ ؽبصالً ػٍةٝ 
دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ اٌؼٍَٛ اٌص١ذ١ٌخ ِٓ  ؽذٜ اٌغبِؼبد اٌّصش٠خ أٚ ػٍٝ دسعخ ِؼبدٌخ 
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 لشاس سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء
 1029ٌغٕخ  1212سلُ 

 ثزؼذ٠ً ثؼط أؽىبَ اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد
 

 سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء
 ثؼذ االغالع ػٍٝ اٌذعزٛس؛

 ٚرؼذ٠الرٗ؛ 2991ٌغٕخ  19ٚػٍٝ لبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد اٌصبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 
د اٌصةبدسح ثمةشاس سئة١ظ اٌغّٙٛس٠ةخ سلةُ ٚػٍٝ اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠ةخ ٌمةبْٔٛ رٕظة١ُ اٌغبِؼةب

 ٚرؼذ٠الرٙب؛ 2992ٌغٕخ  909
ثزفة٠ٛط سئة١ظ ِغٍةظ اٌةٛصساء  1029ٌغةٕخ  199ٚػٍٝ لشاس سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ سلُ 

 فٟ ثؼط االخزصبصبد؛
 ٚػٍٝ ِٛافمخ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد؛

 ٚثٕبًء ػٍٝ ِب ػشظٗ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ؛
 لــــــــــشس:

 ّبدح األٌٚٝ()اٌ
( ، 290( ، )239( ، )239( ، )1ـةةةةة3ـةةةة2اٌجٕةةةةٛد  ٠239غةةةةزجذي ثٕصةةةةٛ  اٌّةةةةةٛاد )

( ِةةٓ اٌالئؾةةخ اٌزٕف١ز٠ةةخ ٌمةةبْٔٛ رٕظةة١ُ اٌغبِؼةةبد اٌّشةةبس  ١ٌٙةةب 292ِىةةشساً( ، )290)
 إٌصٛ  ا٢ر١خ:

 (:1ـ3ـ2( اٌجٕٛد )239ِبدح )
 (.PHARM Dدسعخ ثىبٌٛس٠ٛط اٌص١ذٌخ )فبسَ دٞ  -2
 اٌفٍغفخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌص١ذ١ٌخ. دسعخ دوزٛساٖ -3
 ـ دسعخ دوزٛس اٌص١ذٌخ )دسعخ ١ِٕٙخ(.1
 

 (:239ِبدح )
( عةذ عةٕٛاد، RHARM Dاٌصة١ذٌخ )فةبسَ دٞ ِذح اٌذساعخ ١ًٌٕ دسعةخ ثىةبٌٛس٠ٛط 

ثٛالغ خّظ عٕٛاد دساع١خ ٠ؼمجٙب عٕخ ٌٍزذس٠ت فٟ ِٛالغ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼزّةذ٘ب اٌّغٍةظ 
 األػٍٝ ٌٍغبِؼبد.

 
 (:239ِبدح )
فةةٟ اٌلبٌةةت ١ٌٕةةً دسعةةخ اٌّبعغةةز١ش فةةٟ اٌؼٍةةَٛ اٌصةة١ذ١ٌخ أْ ٠ىةةْٛ ؽبصةةالً ػٍةةٝ  ٠شةةزشغ

( أٚ ثىةةبٌٛس٠ٛط اٌصةة١ذٌخ ِةةٓ PHARM Dدسعةةخ ثىةةبٌٛس٠ٛط اٌصةة١ذٌخ )فةةبسَ دٞ 
 ؽذٜ اٌغبِؼبد اٌّصش٠خ أٚ ػٍٝ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙذ ػٍّةٟ خخةش ِؼزةشه ثةٗ ِةٓ 

ٌّةةذح عةةٕز١ٓ ػٍةةٝ األلةةً، ٚرٌةةه  اٌّغٍةةظ األػٍةةٝ ٌٍغبِؼةةبد، ٚأْ ٠زةةبثغ اٌذساعةةخ ٚاٌجؾةةش
 ٚفمبً ألؽىبَ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ.

 
 (:  290ِبدح )

٠شزشغ فٟ اٌلبٌت ١ًٌٕ دسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌص١ذ١ٌخ أْ ٠ىْٛ ؽبصالً ػٍةٝ 
دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ اٌؼٍَٛ اٌص١ذ١ٌخ ِٓ  ؽذٜ اٌغبِؼبد اٌّصش٠خ أٚ ػٍٝ دسعخ ِؼبدٌخ 
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ثةٗ ِةٓ اٌّغٍةظ األػٍةٝ ٌٍغبِؼةبد، ٚأْ ٠مةَٛ ثجؾةٛس  ٌٙب ِٓ ِؼٙةذ ػٍّةٟ خخةش ِؼزةشه
 ِجزىشح فٟ ِٛظٛع  ٌّذح عٕز١ٓ ػٍٝ األلً، ٚرٌه ٚفمبً ألؽىبَ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ.

 
 ِىشساً(: 290ِبدح )

٠شزشغ فٟ اٌلبٌت ١ًٌٕ دسعةخ دوزةٛس اٌصة١ذٌخ أْ ٠ىةْٛ ؽبصةالً ػٍةٝ دسعةخ ثىةبٌٛس٠ٛط 
سعةخ ِؼبدٌةخ ٌٙةب ِةٓ ِؼٙةذ ػٍّةٟ خخةش اٌص١ذٌخ ِٓ  ؽذٜ اٌغبِؼةبد اٌّصةش٠خ أٚ ػٍةٝ د

ِؼزشه ثٗ ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد، ٚأْ ٠زبثغ اٌذساعخ ٌّةذح عةٕخ ػٍةٝ األلةً، ٚأْ 
 ٠معٟ عٕخ أخشٜ فٟ اٌزذس٠ت اإلو١ٕ١ٍىٟ ، ٚرٌه ٚفمبً ألؽىبَ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ.

 
 (:292ِبدح )

بصةةالً ػٍةٝ دسعةةخ ٠شةزشغ فةةٟ اٌلبٌةت ١ٌٕةةً أٞ ِةٓ دثٍِٛةةبد اٌذساعةبد اٌؼ١ٍةةب أْ ٠ىةْٛ ؽ
( أٚ دسعةةخ ثىةةبٌٛس٠ٛط اٌصةة١ذٌخ ِةةٓ PHARM Dثىةةبٌٛس٠ٛط اٌصةة١ذٌخ )فةةبسَ دٞ 

 ؽذٜ اٌغبِؼبد اٌّصش٠خ أٚ ػٍٝ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙذ ػٍّةٟ خخةش ِؼزةشه ثةٗ ِةٓ 
اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد، أٚ ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ِةٓ  ؽةذٜ اٌى١ٍةبد األخةشٜ اٌزةٟ 

ب ِغ اٌؾصٛي ػٍٝ رٍه اٌةذثٍِٛبد ٚأْ ٠زةبثغ اٌذساعةخ ٌّةذح رزٛافك ِغ غج١ؼخ اٌذساعخ ثٙ
 عٕخ ػٍٝ األلً، ٚرٌه وٍٗ ٚفمبً ألؽىبَ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ.

 
 اٌضب١ٔخ()اٌّبدح 

ِىةشساً( ٌالئؾةخ اٌزٕف١ز٠ةخ ٌمةبْٔٛ رٕظة١ُ اٌغبِؼةبد اٌّشةبس  ١ٌٙةب  292رعبه ِبدح ثشلُ )
 ٠ىْٛ ٔصٙب ا٢رٟ:

 
 ِىشساً(: 292ِبدح )

١ٌٕةةةً دسعةةةخ اٌّبعغةةةز١ش )إٌّٙةةةٟ( أْ ٠ىةةةْٛ ؽبصةةةالً ػٍةةةٝ دسعةةةخ  ٠شةةةزشغ فةةةٟ اٌلبٌةةةت
أٚ دسعةةخ ثىةةبٌٛس٠ٛط اٌصةة١ذٌخ ِةةٓ ( PHARM Dثىةةبٌٛس٠ٛط اٌصةة١ذٌخ )فةةبسَ دٞ 

 ؽذٜ اٌغبِؼبد اٌّصش٠خ، أٚ ػٍٝ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙذ ػٍّٟ خخش ِؼزشه ثةٗ ِةٓ 
ٚأْ ٠معةٟ عةٕخ اٌّغٍةظ األػٍةٝ ٌٍغبِؼةبد، ٚأْ ٠زةبثغ اٌذساعةخ ٌّةذح عةٕخ ػٍةٝ األلةً، 

 أخشٜ فٟ اٌزذس٠ت اإلو١ٕ١ٍىٟ، ٚرٌه ٚفمبً ألؽىبَ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ.
 

 )اٌّبدح اٌضبٌضخ(
٠ٕشش ٘زا اٌمشاس فٟ اٌغش٠ذح اٌشع١ّخ، ٠ٚغةشٞ ػٍةٝ اٌلةالة اٌٍّزؾمة١ٓ اٌغةذد ٌٍؾصةٛي 

 .1029/1010ػٍٝ اٌذسعبد اٌّشبس  ١ٌٙب اػزجبساً ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 
 

 ٘ـ.2112اٌّؾشَ عٕخ  23فٟ صذس ثشئبعخ ِغٍظ اٌٛصساء 
 َ.1029عجزّجش عٕخ  21اٌّٛافك 

 سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء                                                                      
 دوزٛس/ ِصلفٝ وّبي ِذثٌٟٛ
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ثةٗ ِةٓ اٌّغٍةظ األػٍةٝ ٌٍغبِؼةبد، ٚأْ ٠مةَٛ ثجؾةٛس  ٌٙب ِٓ ِؼٙةذ ػٍّةٟ خخةش ِؼزةشه
 ِجزىشح فٟ ِٛظٛع  ٌّذح عٕز١ٓ ػٍٝ األلً، ٚرٌه ٚفمبً ألؽىبَ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ.

 
 ِىشساً(: 290ِبدح )

٠شزشغ فٟ اٌلبٌت ١ًٌٕ دسعةخ دوزةٛس اٌصة١ذٌخ أْ ٠ىةْٛ ؽبصةالً ػٍةٝ دسعةخ ثىةبٌٛس٠ٛط 
سعةخ ِؼبدٌةخ ٌٙةب ِةٓ ِؼٙةذ ػٍّةٟ خخةش اٌص١ذٌخ ِٓ  ؽذٜ اٌغبِؼةبد اٌّصةش٠خ أٚ ػٍةٝ د

ِؼزشه ثٗ ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد، ٚأْ ٠زبثغ اٌذساعخ ٌّةذح عةٕخ ػٍةٝ األلةً، ٚأْ 
 ٠معٟ عٕخ أخشٜ فٟ اٌزذس٠ت اإلو١ٕ١ٍىٟ ، ٚرٌه ٚفمبً ألؽىبَ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ.

 
 (:292ِبدح )

بصةةالً ػٍةٝ دسعةةخ ٠شةزشغ فةةٟ اٌلبٌةت ١ٌٕةةً أٞ ِةٓ دثٍِٛةةبد اٌذساعةبد اٌؼ١ٍةةب أْ ٠ىةْٛ ؽ
( أٚ دسعةةخ ثىةةبٌٛس٠ٛط اٌصةة١ذٌخ ِةةٓ PHARM Dثىةةبٌٛس٠ٛط اٌصةة١ذٌخ )فةةبسَ دٞ 

 ؽذٜ اٌغبِؼبد اٌّصش٠خ أٚ ػٍٝ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙذ ػٍّةٟ خخةش ِؼزةشه ثةٗ ِةٓ 
اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد، أٚ ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ِةٓ  ؽةذٜ اٌى١ٍةبد األخةشٜ اٌزةٟ 

ب ِغ اٌؾصٛي ػٍٝ رٍه اٌةذثٍِٛبد ٚأْ ٠زةبثغ اٌذساعةخ ٌّةذح رزٛافك ِغ غج١ؼخ اٌذساعخ ثٙ
 عٕخ ػٍٝ األلً، ٚرٌه وٍٗ ٚفمبً ألؽىبَ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ.

 
 اٌضب١ٔخ()اٌّبدح 

ِىةشساً( ٌالئؾةخ اٌزٕف١ز٠ةخ ٌمةبْٔٛ رٕظة١ُ اٌغبِؼةبد اٌّشةبس  ١ٌٙةب  292رعبه ِبدح ثشلُ )
 ٠ىْٛ ٔصٙب ا٢رٟ:

 
 ِىشساً(: 292ِبدح )

١ٌٕةةةً دسعةةةخ اٌّبعغةةةز١ش )إٌّٙةةةٟ( أْ ٠ىةةةْٛ ؽبصةةةالً ػٍةةةٝ دسعةةةخ  ٠شةةةزشغ فةةةٟ اٌلبٌةةةت
أٚ دسعةةخ ثىةةبٌٛس٠ٛط اٌصةة١ذٌخ ِةةٓ ( PHARM Dثىةةبٌٛس٠ٛط اٌصةة١ذٌخ )فةةبسَ دٞ 

 ؽذٜ اٌغبِؼبد اٌّصش٠خ، أٚ ػٍٝ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙذ ػٍّٟ خخش ِؼزشه ثةٗ ِةٓ 
ٚأْ ٠معةٟ عةٕخ اٌّغٍةظ األػٍةٝ ٌٍغبِؼةبد، ٚأْ ٠زةبثغ اٌذساعةخ ٌّةذح عةٕخ ػٍةٝ األلةً، 

 أخشٜ فٟ اٌزذس٠ت اإلو١ٕ١ٍىٟ، ٚرٌه ٚفمبً ألؽىبَ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ.
 

 )اٌّبدح اٌضبٌضخ(
٠ٕشش ٘زا اٌمشاس فٟ اٌغش٠ذح اٌشع١ّخ، ٠ٚغةشٞ ػٍةٝ اٌلةالة اٌٍّزؾمة١ٓ اٌغةذد ٌٍؾصةٛي 

 .1029/1010ػٍٝ اٌذسعبد اٌّشبس  ١ٌٙب اػزجبساً ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 
 

 ٘ـ.2112اٌّؾشَ عٕخ  23فٟ صذس ثشئبعخ ِغٍظ اٌٛصساء 
 َ.1029عجزّجش عٕخ  21اٌّٛافك 

 سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء                                                                      
 دوزٛس/ ِصلفٝ وّبي ِذثٌٟٛ

 
 
 

ثالثًا 

قــــرارات الســــادة الــــوزراء
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 لشاساد
 اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح 

 1029ٌغٕخ  93لشاس سلُ 
 االعزشار١غ١خ ثبعزؾذاس رمغ١ُ رٕظ١ّٟ ٌإلداسح 

 ثٛؽذاد اٌغٙبص اإلداسٞ ٌٍذٌٚخ
 

 اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح سئ١ظ اٌغٙبص
 ثؼذ االغالع ػٍٝ اٌذعزٛس؛

 ؛2933ٌغٕخ  32ٚػٍٝ لبْٔٛ ا١ٌٙئبد اٌؼبِخ اٌصبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 
ٌغةةٕخ  229اٌّشوةةضٞ ٌٍزٕظةة١ُ ٚاإلداسح اٌصةةبدس ثبٌمةةبْٔٛ سلةةُ  ٚػٍةةٝ لةةبْٔٛ اٌغٙةةبص

 ؛2931
 ؛ 2999ٌغٕخ  13ٚػٍٝ لبْٔٛ ٔظبَ اإلداسح اٌّؾ١ٍخ اٌصبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 

 ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ز٠خ ؛ 1023ٌغٕخ  92ٚػٍٝ لبْٔٛ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ اٌصبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 
ثإٔشةةةبء ِىبرةةةت ٌٍزخلةةة١ػ فةةةٟ  2929ٌغةةةٕخ  131ٚػٍةةةٝ ساس سئةةة١ظ اٌغّٙٛس٠ةةةخ سلةةةُ 

 اٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌؼبِخ ؛
ثإٔشةبء ِىبرةت ٌٍّزبثؼةخ ثٛؽةذاد  2992ٌغةٕخ  312ٚػٍٝ لشاس سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ سلةُ 

 اسٞ ٌٍذٌٚخ ٚٚؽذاد اٌملبع اٌؼبَ ؛اٌغٙبص اإلد
ثزؾذ٠ةذ  خزصبصةبد ٚص٠ةش  1021ٌغةٕخ  2131ٚػٍٝ لشاس سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء سلةُ 
 اٌزخل١ػ ٚاٌّزبثؼخ ٚاإلصالػ اإلداسٞ ؛
ثزشةى١ً ٌغٕةخ ل١ِٛةخ إلداسح  1023ٌغٕخ  3292ٚػٍٝ لشاس سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء سلُ 

 ء ؛األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخبغش ثّغٍظ اٌٛصسا
ثإعةةةزؾذاس رمغةةة١ّبد  1029ٌغةةةٕخ  2213ٚػٍةةةٝ لةةةشاس سئةةة١ظ ِغٍةةةظ اٌةةةٛصساء سلةةةُ 

 فٟ ٚؽذاد اٌغٙبص اإلداسٞ ٌٍذٌٚخ ؛ رٕظ١ّ١خ
ٚثؼةةذ اإلغةةالع ػٍةةٝ اٌةةذ١ًٌ االعزشعةةبدٞ اٌّؼةةذ ِةةٓ ٚصاسح اٌزخلةة١ػ ٚاٌّزبثؼةةخ ٚاإلصةةالػ 

 اإلداسٞ ؛
 ٌّٚصٍؾخ اٌؼًّ ؛

 لــــــــــــــشس :
 ) اٌّبدح األٌٚٝ(

ٚصاسح أٚ ِصٍؾخ أٚ عٙبص ؽىِٟٛ أٚ ١٘ئخ ػبِةخ أٚ ٚؽةذح ِؾ١ٍةخ ، اإلعةشاءاد  رزخز وً
اٌالصِخ ٌزل٠ٛش أٚ اعزؾذاس رمغ١ُ رٕظ١ّٟ ٌإلداسح اإلعةزشار١غ١خ فةٟ ١٘ىٍٙةب اٌزٕظ١ّةٟ ، 

 اٌؼبَ أٚ األِٓ اٌؼبَ ثؾغت األؽٛاي . ٠زجغ اٌغٍلخ اٌّخزصخ أٚ اٌٛو١ً اٌذائُ أٚ اٌغىشر١ش
ٚاٌّزبثؼةةخ ٚاإلصةةالػ اإلداسٞ رمةةذ٠ُ اٌةةذػُ اٌفٕةةٟ اٌةةالصَ ٌزٍةةه ٚرزةةٌٛٝ ٚصاسح اٌزخلةة١ػ 

اٌٛؽةةذح ٌىةةً ِةةٓ اٌزمغةة١ّبد اٌزٕظ١ّ١ةةخ اٌفشػ١ةةخ تاٌزخلةة١ػ االعةةزشار١غٟ ٚاٌغ١بعةةبدت ، 
 تٚاٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُت ، تٚ داسح اٌّششٚػبدت  ْ ٚعذ .

ٌةٛصساء وّب رزٌٛٝ اٌٍغٕخ اٌم١ِٛخ إلداسح األصِبد اٌىةٛاسس ٚاٌؾةذ ِةٓ اٌّخةبغش ثّغٍةظ ا
رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ اٌالصَ ٌٍزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ ت  داسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌؾذ ِةٓ 

 اٌّخبغشت .
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 لشاساد
 اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح 

 1029ٌغٕخ  93لشاس سلُ 
 االعزشار١غ١خ ثبعزؾذاس رمغ١ُ رٕظ١ّٟ ٌإلداسح 

 ثٛؽذاد اٌغٙبص اإلداسٞ ٌٍذٌٚخ
 

 اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح سئ١ظ اٌغٙبص
 ثؼذ االغالع ػٍٝ اٌذعزٛس؛

 ؛2933ٌغٕخ  32ٚػٍٝ لبْٔٛ ا١ٌٙئبد اٌؼبِخ اٌصبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 
ٌغةةٕخ  229اٌّشوةةضٞ ٌٍزٕظةة١ُ ٚاإلداسح اٌصةةبدس ثبٌمةةبْٔٛ سلةةُ  ٚػٍةةٝ لةةبْٔٛ اٌغٙةةبص

 ؛2931
 ؛ 2999ٌغٕخ  13ٚػٍٝ لبْٔٛ ٔظبَ اإلداسح اٌّؾ١ٍخ اٌصبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 

 ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ز٠خ ؛ 1023ٌغٕخ  92ٚػٍٝ لبْٔٛ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ اٌصبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 
ثإٔشةةةبء ِىبرةةةت ٌٍزخلةةة١ػ فةةةٟ  2929ٌغةةةٕخ  131ٚػٍةةةٝ ساس سئةةة١ظ اٌغّٙٛس٠ةةةخ سلةةةُ 

 اٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌؼبِخ ؛
ثإٔشةبء ِىبرةت ٌٍّزبثؼةخ ثٛؽةذاد  2992ٌغةٕخ  312ٚػٍٝ لشاس سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ سلةُ 

 اسٞ ٌٍذٌٚخ ٚٚؽذاد اٌملبع اٌؼبَ ؛اٌغٙبص اإلد
ثزؾذ٠ةذ  خزصبصةبد ٚص٠ةش  1021ٌغةٕخ  2131ٚػٍٝ لشاس سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء سلةُ 
 اٌزخل١ػ ٚاٌّزبثؼخ ٚاإلصالػ اإلداسٞ ؛
ثزشةى١ً ٌغٕةخ ل١ِٛةخ إلداسح  1023ٌغٕخ  3292ٚػٍٝ لشاس سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء سلُ 

 ء ؛األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخبغش ثّغٍظ اٌٛصسا
ثإعةةةزؾذاس رمغةةة١ّبد  1029ٌغةةةٕخ  2213ٚػٍةةةٝ لةةةشاس سئةةة١ظ ِغٍةةةظ اٌةةةٛصساء سلةةةُ 

 فٟ ٚؽذاد اٌغٙبص اإلداسٞ ٌٍذٌٚخ ؛ رٕظ١ّ١خ
ٚثؼةةذ اإلغةةالع ػٍةةٝ اٌةةذ١ًٌ االعزشعةةبدٞ اٌّؼةةذ ِةةٓ ٚصاسح اٌزخلةة١ػ ٚاٌّزبثؼةةخ ٚاإلصةةالػ 

 اإلداسٞ ؛
 ٌّٚصٍؾخ اٌؼًّ ؛

 لــــــــــــــشس :
 ) اٌّبدح األٌٚٝ(

ٚصاسح أٚ ِصٍؾخ أٚ عٙبص ؽىِٟٛ أٚ ١٘ئخ ػبِةخ أٚ ٚؽةذح ِؾ١ٍةخ ، اإلعةشاءاد  رزخز وً
اٌالصِخ ٌزل٠ٛش أٚ اعزؾذاس رمغ١ُ رٕظ١ّٟ ٌإلداسح اإلعةزشار١غ١خ فةٟ ١٘ىٍٙةب اٌزٕظ١ّةٟ ، 

 اٌؼبَ أٚ األِٓ اٌؼبَ ثؾغت األؽٛاي . ٠زجغ اٌغٍلخ اٌّخزصخ أٚ اٌٛو١ً اٌذائُ أٚ اٌغىشر١ش
ٚاٌّزبثؼةةخ ٚاإلصةةالػ اإلداسٞ رمةةذ٠ُ اٌةةذػُ اٌفٕةةٟ اٌةةالصَ ٌزٍةةه ٚرزةةٌٛٝ ٚصاسح اٌزخلةة١ػ 

اٌٛؽةةذح ٌىةةً ِةةٓ اٌزمغةة١ّبد اٌزٕظ١ّ١ةةخ اٌفشػ١ةةخ تاٌزخلةة١ػ االعةةزشار١غٟ ٚاٌغ١بعةةبدت ، 
 تٚاٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُت ، تٚ داسح اٌّششٚػبدت  ْ ٚعذ .

ٌةٛصساء وّب رزٌٛٝ اٌٍغٕخ اٌم١ِٛخ إلداسح األصِبد اٌىةٛاسس ٚاٌؾةذ ِةٓ اٌّخةبغش ثّغٍةظ ا
رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ اٌالصَ ٌٍزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ ت  داسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌؾذ ِةٓ 

 اٌّخبغشت .
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 ) اٌّبدح اٌضب١ٔخ (
٠ٙةةةذه اٌزمغةةةة١ُ اٌزٕظ١ّةةةةٟ ٌةةةةإلداسح االعةةةةزشار١غ١خ  ٌةةةٝ اٌّشةةةةبسوخ فةةةةٟ  ػةةةةذاد اٌخلةةةةخ 

،ٚٚظةةغ خ١ٌةةبد االعةةزشار١غ١خ ٌٍٛؽةةذح فةةٟ ظةةٛء اعةةزشار١غ١خ اٌذٌٚةةخ ٌٍز١ّٕةةخ اٌّغةةزذاِخ 
ٚثةةةشاِظ رٕف١ةةةز٘ب ِٚؤعةةةشاد خدائٙةةةب ، ِٚزبثؼةةةخ ٚرم١ةةة١ُ ِةةةب ٠ةةةزُ  ٔغةةةبصٖ ِٕٙةةةب ، ٚاٌزٕجةةةؤ 

 ثبألصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌّخبغش اٌّزٛلؼخ ٚٚظغ خلػ ِٛاعٙبرٙب ٚاٌزم١ًٍ ِٓ خصبس٘ب .
 

 ) اٌّبدح اٌضبٌضخ (
 ٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ٌإلداسح االعزشار١غ١خ ثب٢رٟ :

ٍخلخ االعةزشار١غ١خ ٌٍٛؽةذح فةٟ ظةٛء اعةزشار١غ١خ اٌذٌٚةخ ٌٍز١ّٕةخ ـ ٚظغ اإلغبس اٌؼبَ 2ٌ
 اٌّغزذاِخ ٚاٌزأوذ ِٓ سثػ األٌٚٝ ٚاعزغبثزٙب ٌٍضب١ٔخ .

ـةة  ػةةذاد اٌخلةةخ االعةةزشار١غ١خ ٌٍٛؽةةذح ثؼةةذ اٌزشةةبٚس ِةةغ وبفةةخ األغةةشاه اٌّؼ١ٕةةخ داخةةً 1
 اٌٛؽذح ٚػشظٙب ػٍٝ اٌغلخ اٌّخزصخ .

ٌّؼ١ٕةخ ثبٌٛؽةذح ٌزشعّةخ اعةزشار١غ١خ اٌٛؽةذح  ٌةٝ ـ اٌزٕغة١ك ِةغ اٌزمغة١ّبد اٌزٕظ١ّ١ةخ ا3
 ع١بعبد ِٚششٚػبد ٚثشاِظ راد ِغزٙذفبد ِٚؤعشاد خداء .

 ـ اٌزأوذ ِٓ االرغبق ث١ٓ اٌخلخ االعزشار١غ١خ ٚاٌخلػ اٌزشغ١ٍ١خ ِٚٛاصٔخ اٌٛؽذح .1
 ـ اٌزفبٚض ِغ اٌٛصاسح اٌّؼ١ٕخ ثبٌزخل١ػ ف١ّب ٠زؼٍك ثز٠ًّٛ اٌخلخ االعزضّبس٠خ ٌٍٛؽذح .2
ـةةة ٚظةةةغ ِؤعةةةشاد ا٢داء اٌىٍةةةٟ ٚاٌزشةةةغ١ٍٟ ٌٍٛؽةةةذح ف١ّةةةب ٠زؼٍةةةك ثّغةةةزٙذفبد اٌخلةةةػ 3

 االعزشار١غ١خ ٚاٌزشغ١ٍ١خ ٚ ػذاد اإلعشاءاد اٌالصِخ ٌزصؾ١ؼ اٌّغبس .
 ـ ِزبثؼخ رٕف١ز ثشاِظ ِٚششٚػبد اٌخلخ اٌغ٠ٕٛخ ِٚمبسٔزٙب ثبٌخلخ االعزشار١غ١خ .9
ف١ةز٘ب اعٙخ األصِبد ٚاٌىٛاسس ِٚزبثؼخ رٕـ  ػذاد اٌخلػ ٚاٌغ١بعبد ٚاٌغ١ٕبس٠ٛ٘بد 9ٌّٛ

 ٚاٌزم١ًٍ ِٓ خصبس٘ب . ٛاعٙزٙبٚ ػذاد اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌّ
ـ رم١١ُ ِذٜ  ٔغبص األ٘ذاه ٚ ػذاد رمبس٠ش رمذَ ٚرمبس٠ش  ٔغةبص ، ٚاالعةزفبدح ِةٓ ٔزبئغٙةب 9

 فٟ  ػذاد اٌخلػ االعزشار١غ١خ اٌّغزمج١ٍخ .
 مبً ٌألعظ اٌؼ١ٍّخ اٌّؼزّذح .ـ  داسح اٌّششٚػبد اٌّٛعٛدح ثبٌٛؽذح ٚف20
ـةة رمةةذ٠ُ اٌّمزشؽةةبد ٌٍغةةٍلخ اٌّخزصةةخ ثشةةأْ رلةة٠ٛش اٌخلةةخ االعةةزشار١غ١خ ٚاٌخلةةػ 22

 اٌزشغ١ٍخ ٌٍٛؽذح .
 ـ اٌؼًّ ػٍٝ ٚظغ خلػ ِٚٛاصٔبد اٌجشاِظ ٚا٢داء ِٛظغ اٌزٕف١ز اٌفؼٍٟ .21
 ـ ظّبْ رؾمك اٌز١ّض اٌّؤعغٝ ٌٍٛؽذح .23
خلةة١ػ ِٚشوةةض اٌّؼٍِٛةةبد ٚدػةةُ ارخةةبر اٌمةةشاس اٌزةةبثغ ـةة اٌزٕغةة١ك ِةةغ وةةً ِةةٓ ٚصاسح اٌز21

 ٌّغٍظ اٌٛصساء وً ف١ّب ٠خصٗ .
ـة اٌؼّةً ػٍةةٝ ٔشةش صمبفةخ اٌزفى١ةةش االعةزشار١غٟ ِةٓ رخلةة١ػ ٚع١بعةبد ِٚزبثؼةخ ٚرم١ةة١ُ 22

ٚ داسح أصِبد ِٚخبغش ٚ داسح ِششٚػبد ، ٚالزشاػ ثةشاِظ ثٕةبء ٚر١ّٕةخ اٌمةذساد اٌالصِةخ 
ٌزٕظ١ّةةٟ ٚاٌٛؽةةذح وىةةً ِةةٓ أداء أػّةةبٌُٙ ثشةةىً أوضةةش دلةةخ ٌزّىةة١ٓ اٌّةةٛ ف١ٓ ثبٌزمغةة١ُ ا

 ٚوفبءح .
 ـ ِب ٠غٕذ  ٌٝ اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ِٓ ِٙبَ أخشٜ رمغ ظّٓ اخزصبصبرٗ .23

 
 
 
 

 ) اٌّبدح اٌشاثؼخ (
٠زىْٛ اٌزمغة١ُ اٌزٕظ١ّةٟ ٌةإلداسح االعةزشار١غ١خ ِةٓ ػةذح رمغة١ّبد رٕظ١ّ١ةخ فشػ١ةخ ٠زؾةذد 

ٕظ١ّةٟ ٌٍٛؽةذح ٚػةذد ِٛ ف١ٙةب ٚ خزصبصةبرٙب ٚ ١ش٘ةب ِغزٛا٘ب اٌزٕظ١ّٟ ٚفمبً ١ٌٍٙىً اٌز
 ِٓ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ ٠ؾذد٘ب اٌغٙبص ، ٚ٘زح اٌزمغ١ّبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌفشػ١خ ٟ٘ :

 اٌزمغ١ُ إٌظ١ّٝ اٌفشػٝ ٌٍزخل١ػ االعزشار١غٟ ٚاٌغ١بعبد .
 اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٝ اٌفشػٝ ٌٍّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ .
 ٌىٛاسس ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخبغش .اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٝ اٌفشػٝ إلداسح األصِبد ٚا

٠ٚغةةةٛص أْ ٠ىةةةْٛ ٕ٘ةةةبن رمغةةة١ُ رٕظ١ّةةةٟ ٠خةةةزص ثةةةإداسح اٌّشةةةشٚػبد فةةةٟ ؽبٌةةةخ رةةةٛافش 
ِششٚػبد ٌِّٛخ ِٓ خبسط اٌّٛاصٔخ أٚ فةٟ ؽبٌةخ اٌزؾةٛي ٔؾةٛ خلةػ ِٚٛاصٔةبد اٌجةشاِظ 

 ٚا٢داء .
 ) اٌّبدح اٌخبِغخ (

 ثّب ٠أرٟ :٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٝ اٌفشػٝ ٌٍزخل١ػ االعزشار١غٝ ٚاٌغ١بعبد 
ـ اٌّشبسوخ فٟ ِشاعؼخ ٚرؾذ٠ش اعزشار١غ١خ اٌز١ّٕخ اٌّغةزذاِخ ٌٍذٌٚةخ اٌّصةش٠خ ٚرّض١ةً 2

 اٌٛؽذح فٟ وبفخ أػّبٌٙب ٚاٌزأوذ ِٓ سثػ اعزشار١غ١خ اٌٛؽذح ثٙب .
ـ  ػذاد اإلغبس اٌؼبَ ٌخلخ اٌٛؽذح ِزعّٕخ األ٘ذاه ٚاٌخلةػ غ٠ٍٛةخ ِٚزٛعةلخ ٚلصة١شح 1

ّذد اٌض١ِٕخ ٌزٕف١ز٘ب ثبٌزٕغ١ك ِةغ وبفةخ اٌزمغة١ّبد اٌزٕظ١ّ١ةخ اٌّذٜ ، ٚرؾذ٠ذ اٌّشاؽً ٚاٌ
 داخً اٌٛؽذح .

ـ اٌّشبسوخ فٟ  ػذاد ثشاِظ ِٚششػبد اٌخلخ ٚرؾذ٠ذ خ١ٌبد رٕف١ز٘ب ٚرٌه ثبٌزٕغ١ك ِةغ  3
 وبفخ اٌزمغ١ّبد اٌزٕظ١ّ١خ راد اٌؼاللخ داخً ٚخبسط اٌٛؽذح .

ٛػ١ةةخ ( ٚرؾةةذ٠ضٙب ثشةةىً ِغةةزّش ـ اٌؼّةةً ػٍةةٝ رلةة٠ٛش ِؤعةةشاد ا٢داء ) اٌى١ّةةخ ٚإٌ 1
ٚأدٚاد اٌم١بط اٌخبصخ ثٙب ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ فٟ اٌٛؽذح ٚٚفةك ٔٙةظ رشةبسوٝ 

 ِغ اٌفئبد اٌّغزٙذفخ .
ـ ٚظغ ع١بعبد رٕف١ز اٌخلػ ٚرؾذ٠ذ رٛل١زبد ص١ِٕخ ٌىً ِشؽٍخ ِةٓ ِشاؽٍٙةب ٚ ثال ٙةب  2

  ٌٝ اٌزمغ١ّبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌّؼ١ٕخ داخً اٌٛؽذح .
ػ ِٕظِٛخ اٌزخل١ػ ثبٌٛؽذح ِغ اٌغٙبد اٌزبثؼخ ـ  ْ ٚعذد ـ ٌعّبْ ارغبق األ٘ذاه ـ سث3

 ٚاٌّششٚػبد ٚرٛص١ك اٌّخشعبد اٌخبصخ ثٙب .
ـ ٚظغ اٌزصٛساد اٌجذ٠ٍخ ٌٍخلػ اٌّشؽ١ٍخ ثبٌّششٚػبد ٚرؾذ٠ةذ أ٠ٌٛٚزٙةب ٚرؾذ٠ةذ ِةذح  9

ظةٙب ِٕٚبلشةزٙب وً ِشؽبح ٚأ٘ذافٙب ٚغج١ؼةخ اٌؼّةً ف١ٙةب ٚرىب٠فٙةب ِٚصةبدس ر٠ٍّٛٙةب ٚػش
 ِغ عٙبد االخزصب  داخً اٌٛؽذح ر١ّٙذاً إللشاس٘ب .

ـ  عشاء اٌزؼذ٠الد اٌعشٚس٠خ ػٍٝ ِغبس اٌخلػ ٚاٌّششٚػبد فٟ ظةٛء رمةب٠ش اٌّزبثؼةخ  9
 ٚاٌزم١١ُ ٚاٌّشىالد اٌزٟ رؼزشض اٌزٕف١ز .

ِةخ ـ اٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ش اٌز٠ًّٛ اٌالصَ ٌّششٚػبد اٌخلةخ عة٠ٕٛبً عةٛاء ِةٓ اٌّٛاصٔةخ اٌؼب9
ٌٍذٌٚخ أٚ ِٓ خبسعٙب ) ر٠ًّٛ رارةٟ ، ِةٕؼ ،  ١ةش رٌةه ( ٚارخةبر وبفةخ اإلعةشاءاد اٌالصِةخ 

 ٌزٌه ِٓ خالي اٌزٛاصً ٚاٌزفبٚض ِغ اٌغٙبد اٌّخزصخ.
 

 ) اٌّبدح اٌغبدعخ (
 ٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٝ ٌٍّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ ثّب ٠أرٟ :

ٌٍخلخ االعةزشار١غ١خ ٚاٌخلةػ   ػذاد ٚرل٠ٛش ِٚشاعؼخ ٚرؾذ٠ش ٔظبَ ٌٍّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُـ 2
ٌٕظةبَ اٌغ٠ٕٛخ ٚاٌخلػ اٌزشغ١ٍ١خ ٌٍٛؽذح ثّب ٠شًّ اإلغبس إٌّلمٟ ٚ غبس إٌزةبئظ، ٚا
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 ) اٌّبدح اٌضب١ٔخ (
٠ٙةةةذه اٌزمغةةةة١ُ اٌزٕظ١ّةةةةٟ ٌةةةةإلداسح االعةةةةزشار١غ١خ  ٌةةةٝ اٌّشةةةةبسوخ فةةةةٟ  ػةةةةذاد اٌخلةةةةخ 

،ٚٚظةةغ خ١ٌةةبد االعةةزشار١غ١خ ٌٍٛؽةةذح فةةٟ ظةةٛء اعةةزشار١غ١خ اٌذٌٚةةخ ٌٍز١ّٕةةخ اٌّغةةزذاِخ 
ٚثةةةشاِظ رٕف١ةةةز٘ب ِٚؤعةةةشاد خدائٙةةةب ، ِٚزبثؼةةةخ ٚرم١ةةة١ُ ِةةةب ٠ةةةزُ  ٔغةةةبصٖ ِٕٙةةةب ، ٚاٌزٕجةةةؤ 

 ثبألصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌّخبغش اٌّزٛلؼخ ٚٚظغ خلػ ِٛاعٙبرٙب ٚاٌزم١ًٍ ِٓ خصبس٘ب .
 

 ) اٌّبدح اٌضبٌضخ (
 ٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ٌإلداسح االعزشار١غ١خ ثب٢رٟ :

ٍخلخ االعةزشار١غ١خ ٌٍٛؽةذح فةٟ ظةٛء اعةزشار١غ١خ اٌذٌٚةخ ٌٍز١ّٕةخ ـ ٚظغ اإلغبس اٌؼبَ 2ٌ
 اٌّغزذاِخ ٚاٌزأوذ ِٓ سثػ األٌٚٝ ٚاعزغبثزٙب ٌٍضب١ٔخ .

ـةة  ػةةذاد اٌخلةةخ االعةةزشار١غ١خ ٌٍٛؽةةذح ثؼةةذ اٌزشةةبٚس ِةةغ وبفةةخ األغةةشاه اٌّؼ١ٕةةخ داخةةً 1
 اٌٛؽذح ٚػشظٙب ػٍٝ اٌغلخ اٌّخزصخ .

ٌّؼ١ٕةخ ثبٌٛؽةذح ٌزشعّةخ اعةزشار١غ١خ اٌٛؽةذح  ٌةٝ ـ اٌزٕغة١ك ِةغ اٌزمغة١ّبد اٌزٕظ١ّ١ةخ ا3
 ع١بعبد ِٚششٚػبد ٚثشاِظ راد ِغزٙذفبد ِٚؤعشاد خداء .

 ـ اٌزأوذ ِٓ االرغبق ث١ٓ اٌخلخ االعزشار١غ١خ ٚاٌخلػ اٌزشغ١ٍ١خ ِٚٛاصٔخ اٌٛؽذح .1
 ـ اٌزفبٚض ِغ اٌٛصاسح اٌّؼ١ٕخ ثبٌزخل١ػ ف١ّب ٠زؼٍك ثز٠ًّٛ اٌخلخ االعزضّبس٠خ ٌٍٛؽذح .2
ـةةة ٚظةةةغ ِؤعةةةشاد ا٢داء اٌىٍةةةٟ ٚاٌزشةةةغ١ٍٟ ٌٍٛؽةةةذح ف١ّةةةب ٠زؼٍةةةك ثّغةةةزٙذفبد اٌخلةةةػ 3

 االعزشار١غ١خ ٚاٌزشغ١ٍ١خ ٚ ػذاد اإلعشاءاد اٌالصِخ ٌزصؾ١ؼ اٌّغبس .
 ـ ِزبثؼخ رٕف١ز ثشاِظ ِٚششٚػبد اٌخلخ اٌغ٠ٕٛخ ِٚمبسٔزٙب ثبٌخلخ االعزشار١غ١خ .9
ف١ةز٘ب اعٙخ األصِبد ٚاٌىٛاسس ِٚزبثؼخ رٕـ  ػذاد اٌخلػ ٚاٌغ١بعبد ٚاٌغ١ٕبس٠ٛ٘بد 9ٌّٛ

 ٚاٌزم١ًٍ ِٓ خصبس٘ب . ٛاعٙزٙبٚ ػذاد اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌّ
ـ رم١١ُ ِذٜ  ٔغبص األ٘ذاه ٚ ػذاد رمبس٠ش رمذَ ٚرمبس٠ش  ٔغةبص ، ٚاالعةزفبدح ِةٓ ٔزبئغٙةب 9

 فٟ  ػذاد اٌخلػ االعزشار١غ١خ اٌّغزمج١ٍخ .
 مبً ٌألعظ اٌؼ١ٍّخ اٌّؼزّذح .ـ  داسح اٌّششٚػبد اٌّٛعٛدح ثبٌٛؽذح ٚف20
ـةة رمةةذ٠ُ اٌّمزشؽةةبد ٌٍغةةٍلخ اٌّخزصةةخ ثشةةأْ رلةة٠ٛش اٌخلةةخ االعةةزشار١غ١خ ٚاٌخلةةػ 22

 اٌزشغ١ٍخ ٌٍٛؽذح .
 ـ اٌؼًّ ػٍٝ ٚظغ خلػ ِٚٛاصٔبد اٌجشاِظ ٚا٢داء ِٛظغ اٌزٕف١ز اٌفؼٍٟ .21
 ـ ظّبْ رؾمك اٌز١ّض اٌّؤعغٝ ٌٍٛؽذح .23
خلةة١ػ ِٚشوةةض اٌّؼٍِٛةةبد ٚدػةةُ ارخةةبر اٌمةةشاس اٌزةةبثغ ـةة اٌزٕغةة١ك ِةةغ وةةً ِةةٓ ٚصاسح اٌز21

 ٌّغٍظ اٌٛصساء وً ف١ّب ٠خصٗ .
ـة اٌؼّةً ػٍةةٝ ٔشةش صمبفةخ اٌزفى١ةةش االعةزشار١غٟ ِةٓ رخلةة١ػ ٚع١بعةبد ِٚزبثؼةخ ٚرم١ةة١ُ 22

ٚ داسح أصِبد ِٚخبغش ٚ داسح ِششٚػبد ، ٚالزشاػ ثةشاِظ ثٕةبء ٚر١ّٕةخ اٌمةذساد اٌالصِةخ 
ٌزٕظ١ّةةٟ ٚاٌٛؽةةذح وىةةً ِةةٓ أداء أػّةةبٌُٙ ثشةةىً أوضةةش دلةةخ ٌزّىةة١ٓ اٌّةةٛ ف١ٓ ثبٌزمغةة١ُ ا

 ٚوفبءح .
 ـ ِب ٠غٕذ  ٌٝ اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ِٓ ِٙبَ أخشٜ رمغ ظّٓ اخزصبصبرٗ .23

 
 
 
 

 ) اٌّبدح اٌشاثؼخ (
٠زىْٛ اٌزمغة١ُ اٌزٕظ١ّةٟ ٌةإلداسح االعةزشار١غ١خ ِةٓ ػةذح رمغة١ّبد رٕظ١ّ١ةخ فشػ١ةخ ٠زؾةذد 

ٕظ١ّةٟ ٌٍٛؽةذح ٚػةذد ِٛ ف١ٙةب ٚ خزصبصةبرٙب ٚ ١ش٘ةب ِغزٛا٘ب اٌزٕظ١ّٟ ٚفمبً ١ٌٍٙىً اٌز
 ِٓ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ ٠ؾذد٘ب اٌغٙبص ، ٚ٘زح اٌزمغ١ّبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌفشػ١خ ٟ٘ :

 اٌزمغ١ُ إٌظ١ّٝ اٌفشػٝ ٌٍزخل١ػ االعزشار١غٟ ٚاٌغ١بعبد .
 اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٝ اٌفشػٝ ٌٍّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ .
 ٌىٛاسس ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخبغش .اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٝ اٌفشػٝ إلداسح األصِبد ٚا

٠ٚغةةةٛص أْ ٠ىةةةْٛ ٕ٘ةةةبن رمغةةة١ُ رٕظ١ّةةةٟ ٠خةةةزص ثةةةإداسح اٌّشةةةشٚػبد فةةةٟ ؽبٌةةةخ رةةةٛافش 
ِششٚػبد ٌِّٛخ ِٓ خبسط اٌّٛاصٔخ أٚ فةٟ ؽبٌةخ اٌزؾةٛي ٔؾةٛ خلةػ ِٚٛاصٔةبد اٌجةشاِظ 

 ٚا٢داء .
 ) اٌّبدح اٌخبِغخ (

 ثّب ٠أرٟ :٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٝ اٌفشػٝ ٌٍزخل١ػ االعزشار١غٝ ٚاٌغ١بعبد 
ـ اٌّشبسوخ فٟ ِشاعؼخ ٚرؾذ٠ش اعزشار١غ١خ اٌز١ّٕخ اٌّغةزذاِخ ٌٍذٌٚةخ اٌّصةش٠خ ٚرّض١ةً 2

 اٌٛؽذح فٟ وبفخ أػّبٌٙب ٚاٌزأوذ ِٓ سثػ اعزشار١غ١خ اٌٛؽذح ثٙب .
ـ  ػذاد اإلغبس اٌؼبَ ٌخلخ اٌٛؽذح ِزعّٕخ األ٘ذاه ٚاٌخلةػ غ٠ٍٛةخ ِٚزٛعةلخ ٚلصة١شح 1

ّذد اٌض١ِٕخ ٌزٕف١ز٘ب ثبٌزٕغ١ك ِةغ وبفةخ اٌزمغة١ّبد اٌزٕظ١ّ١ةخ اٌّذٜ ، ٚرؾذ٠ذ اٌّشاؽً ٚاٌ
 داخً اٌٛؽذح .

ـ اٌّشبسوخ فٟ  ػذاد ثشاِظ ِٚششػبد اٌخلخ ٚرؾذ٠ذ خ١ٌبد رٕف١ز٘ب ٚرٌه ثبٌزٕغ١ك ِةغ  3
 وبفخ اٌزمغ١ّبد اٌزٕظ١ّ١خ راد اٌؼاللخ داخً ٚخبسط اٌٛؽذح .

ٛػ١ةةخ ( ٚرؾةةذ٠ضٙب ثشةةىً ِغةةزّش ـ اٌؼّةةً ػٍةةٝ رلةة٠ٛش ِؤعةةشاد ا٢داء ) اٌى١ّةةخ ٚإٌ 1
ٚأدٚاد اٌم١بط اٌخبصخ ثٙب ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ فٟ اٌٛؽذح ٚٚفةك ٔٙةظ رشةبسوٝ 

 ِغ اٌفئبد اٌّغزٙذفخ .
ـ ٚظغ ع١بعبد رٕف١ز اٌخلػ ٚرؾذ٠ذ رٛل١زبد ص١ِٕخ ٌىً ِشؽٍخ ِةٓ ِشاؽٍٙةب ٚ ثال ٙةب  2

  ٌٝ اٌزمغ١ّبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌّؼ١ٕخ داخً اٌٛؽذح .
ػ ِٕظِٛخ اٌزخل١ػ ثبٌٛؽذح ِغ اٌغٙبد اٌزبثؼخ ـ  ْ ٚعذد ـ ٌعّبْ ارغبق األ٘ذاه ـ سث3

 ٚاٌّششٚػبد ٚرٛص١ك اٌّخشعبد اٌخبصخ ثٙب .
ـ ٚظغ اٌزصٛساد اٌجذ٠ٍخ ٌٍخلػ اٌّشؽ١ٍخ ثبٌّششٚػبد ٚرؾذ٠ةذ أ٠ٌٛٚزٙةب ٚرؾذ٠ةذ ِةذح  9

ظةٙب ِٕٚبلشةزٙب وً ِشؽبح ٚأ٘ذافٙب ٚغج١ؼةخ اٌؼّةً ف١ٙةب ٚرىب٠فٙةب ِٚصةبدس ر٠ٍّٛٙةب ٚػش
 ِغ عٙبد االخزصب  داخً اٌٛؽذح ر١ّٙذاً إللشاس٘ب .

ـ  عشاء اٌزؼذ٠الد اٌعشٚس٠خ ػٍٝ ِغبس اٌخلػ ٚاٌّششٚػبد فٟ ظةٛء رمةب٠ش اٌّزبثؼةخ  9
 ٚاٌزم١١ُ ٚاٌّشىالد اٌزٟ رؼزشض اٌزٕف١ز .

ِةخ ـ اٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ش اٌز٠ًّٛ اٌالصَ ٌّششٚػبد اٌخلةخ عة٠ٕٛبً عةٛاء ِةٓ اٌّٛاصٔةخ اٌؼب9
ٌٍذٌٚخ أٚ ِٓ خبسعٙب ) ر٠ًّٛ رارةٟ ، ِةٕؼ ،  ١ةش رٌةه ( ٚارخةبر وبفةخ اإلعةشاءاد اٌالصِةخ 

 ٌزٌه ِٓ خالي اٌزٛاصً ٚاٌزفبٚض ِغ اٌغٙبد اٌّخزصخ.
 

 ) اٌّبدح اٌغبدعخ (
 ٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٝ ٌٍّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ ثّب ٠أرٟ :

ٌٍخلخ االعةزشار١غ١خ ٚاٌخلةػ   ػذاد ٚرل٠ٛش ِٚشاعؼخ ٚرؾذ٠ش ٔظبَ ٌٍّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُـ 2
ٌٕظةبَ اٌغ٠ٕٛخ ٚاٌخلػ اٌزشغ١ٍ١خ ٌٍٛؽذح ثّب ٠شًّ اإلغبس إٌّلمٟ ٚ غبس إٌزةبئظ، ٚا
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اٌّؾٛعةةت ٌعةةّبْ لةةذسح اٌٛؽةةذح ػٍةةٝ سصةةةذ ٚعّةةغ ٚرٛص١ةةك ٔزةةبئظ ٚ صةةبس اٌخلةةةػ 
 ٚاٌجشاِظ ٚاٌّششٚػبد ِٚذٜ رؾم١مٙب ٌأل٘ذاه اٌّٛظٛػخ.

ٚاٌزم١ةة١ُ اٌخةةب  ثبٌٛؽةةذح ٚرؾذ٠ضةةٗ ٚرلةة٠ٛشٖ ثّةةب ـةة اٌّشاعؼةةخ اٌذٚس٠ةةخ ٌٕظةةبَ اٌّزبثؼةةخ 1
 ٠عّٓ وفبءح ٚفؼب١ٌخ اٌؼًّ ٚفك اٌخلػ اٌّؼزّذح.

ِزبثؼةةخ ِؤعةةشاد األداء اٌىٍةةٟ ٚاٌزشةةغ١ٍٟ ٌٍٛؽةةذح ف١ّةةب ٠زؼٍةةك ثّغةةزٙذفبد اٌخلةةػ  ـةة3
 االعزشار١غ١خ ٚاٌغ٠ٕٛخ ٚاٌزشغ١ٍ١خ ٚالزشاػ اإلعشاءاد اٌالصِخ ٌزصؾ١ؼ اٌّغبس.

زٟ رٛاعةٗ اٌزٕف١ةز ِةغ الزةشاػ اٌؾٍةٛي ٚاٌزٛصة١بد اٌخبصةخ ثزةز١ٌٍٙب ـ رؾذ٠ذ اٌّؼٛلبد ا1ٌ
 ٚفمبً ٌّشاؽً اٌزٕف١ز.

ـةة  ػةةذاد رمةةبس٠ش اإلٔغةةبص اٌذٚس٠ةةخ اٌخبصةةخ ثّزبثؼةةخ عةة١ش خلةةػ ٚثةةشاِظ ِٚشةةشٚػبد 2
اٌٛؽذح، اٌشثغ ع٠ٕٛخ ٚإٌصف ع٠ٕٛخ ٚاٌغة٠ٕٛخ ٌٍٛلةٛه ػٍةٝ ِةذٜ رمةذَ اٌؼّةً ِةٓ 

زٙذفبد ٚثبٌجشٔةبِظ اٌضِٕةٟ ٚاٌّٛاصٔةخ اٌّخللةخ، ؽ١ش اإلٔغبص، ِٚذٜ اإلٌزضاَ ثبٌّغة
   ِٚذٜ اعزذاِخ خصبس ٚٔزبئظ رٍه اٌخلػ ٚاٌجشاِظ ٚاٌّششٚػبد.

 ػذاد رمبس٠ش رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ثّب ف١ٙب اٌلةشق اٌفعةٍٝ، ٚاٌذساعةبد اٌزةٟ رٛصةك ٘ةزٖ  ـ3
 اٌلشق، ٚاٌذسٚط اٌّغزفبدح، ٚاألٔشلخ اٌزصؾ١ؾ١خ.

ٝ اٌخلةةػ ٚاٌجةةشاِظ ٚاٌّشةةشٚػبد اٌّؾةةذدح فةةٟ ظةةٛء الزةةشاػ اٌزؼةةذ٠الد اٌالصِةةخ ػٍةةـةة 9
 ٔزبئظ اٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ.

ـ رٍمٟ االعزفغبساد ٚاٌّمزشؽبد ٚاٌشىبٚٞ اٌخبصخ ثخلخ ٚثشاِظ ِششٚػبد اٌٛؽةذح 9
 ٚدساعزٙب ٚ ثذاء اٌشأٞ ثشأٔٙب ٚرع١ّٕٙب فٟ اٌزؼذ٠الد اٌّمزشؽخ.

 
 )اٌّبدح اٌغبثؼخ(

 د ٚاٌىٛاسس ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخبغش ثّب ٠أرٟ:٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٝ إلداسح األصِب
ثٕبء ٚرل٠ٛش ِٕظِٛخ إلداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخبغش داخةً اٌٛؽةذح فةٟ ـ 2

اٌّؤعغةةةٟ اٌّزىبِةةةً اٌّؼةةةذ ِةةةٓ لجةةةً اٌٍغٕةةةخ اٌم١ِٛةةةخ إلداسح األصِةةةبد ظةةةٛء اإلغةةةبس 
ئبعةةخ ٚاٌؾةةذ ِةةٓ اٌّخةةبغش ثّشوةةض اٌّؼٍِٛةةبد ٚدػةةُ ارخةةبر اٌمةةشاس اٌزةةبثغ ٌش ٚاٌىةةٛاسس

ِغٍظ اٌةٛصساء رزعةّٓ خلةخ اٌؼّةً ٚاٌزةذخالد اٌالصِةخ لجةً ٚأصٕةبء ٚثؼةذ األصِةخ أٚ 
 اٌؾذس.

ـ ارخبر اإلعشاءاد اٌٛلبئ١خ ٌّٕغ ؽذٚس األصِبد ٚاٌىةٛاسس، ٚؽصةش اٌّخةبغش اٌّزٛلؼةخ 1
 ٚٚظغ خلػ ٌّٛاعٙزٙب ٚاٌزم١ًٍ ِٓ خصبس٘ب.

ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخةبغش ثبٌٛؽةذح،  ـ  داسح وبفخ االرصبالد اٌخبصخ ثإداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس3
 ٚفزؼ لٕٛاد االرصبي ِغ اٌغٙبد اٌّخزٍفخ.

ـةةة ِزبثؼةةةخ األؽةةةذاس اٌلبسئةةةخ ٚاألصِةةةبد ٚاٌىةةةٛاسس اٌّخزٍفةةةخ ػٍةةةٝ ِغةةةزٜٛ اٌٛؽةةةذح 1
ٚاالعةةزغبثخ اٌفٛس٠ةةخ ٌٍزؼبِةةً ِؼٙةةب ٚ ثةةالؽ اٌغٙةةبد اٌّخزصةةخ ثّةةب ٠عةةّٓ اؽزٛائٙةةب 

 ٚعشػخ اٌغ١لشح ػ١ٍٙب.ٚػذَ رفبلّٙب 
بد اٌزةةٟ رمةةغ فةةٟ ٔلةةبق اخزصةةب  اٌٛؽةةذح اٌزةةٟ رمةةَٛ ٠ٍلزٙةةب اٌّخزصةةخ  داسح األصِةةـةة 2

 ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌّغزٜٛ األػٍٝ فٟ األصِبد اٌملبػ١خ أٚ اٌم١ِٛخ.
اإلدِةبط اٌفؼةبي الػزجةبساد اٌؾةذ ِةٓ ِخةبغش اٌىةٛاسس ٚاألصِةبد فةٟ خلةػ ٚع١بعةبد ـ 3

 اٌٛؽذح ٚثشاِغٙب ِٚششٚػبرٙب ٚوبفخ أٔشلزٙب ٚأػّبٌٙب.

ٟ داخً اٌٛؽذح ٚثٕبء صمبفخ ع١ٍّخ ٌٍزؼبًِ ِغ األصِبد ٚاٌىٛاسس ر١ّٕخ اٌٛػـ 9
ٚاٌّخبغش، ٚاٌزٛػ١خ ثأُ٘ ٚعبئً اإلٔمبر ٚو١ف١خ اٌزصشه فٟ ؽبالد اٌلٛاسئ، 

 ٚأسلبَ اٌلٛاسئ ٚغشق اإلثالؽ.
 (اٌضبِٕخ)اٌّبدح 

 ّششٚػبد ثّب ٠أرٟ:٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٝ إلداسح اٌ
ٍٕةخ ٌىبفةخ اٌّشةشٚػبد ٚاٌّجةبدساد اٌزةٟ رمةَٛ ـ ٚظغ ٚرل٠ٛش خلخ ػّةً ٚاظةؾخ ِٚؼ2

 ثٙب اٌٛؽذح ٚاٌزأوذ ِٓ ارغبلٙب ِغ اٌخلخ االعزشار١غ١خ ٌٍٛؽذح.
رؾذ٠ةةذ ٔلةةبق ػّةةً وةةً ِشةةشٚع ٠ٕفةةز ثبٌٛؽةةذح، ٚعّةةغ وبفةةخ اٌّؼٍِٛةةبد اٌّزؼٍمةةخ ثىةةً ـةة 1

ؽةةً وةةً ِشةةشٚع ِٚزٛعةةػ ِشةةشٚع، ٚرلةة٠ٛش اٌغةةذاٚي اٌض١ِٕةةخ ٌىةةً ِشؽٍةةخ ِةةٓ ِشا
عشػخ اٌؼًّ ثىً ِٕٙب، ٚرؾذ٠ذ األٔشلخ اٌالصَ رٕف١ز٘ب فٟ وً ِٕٙب ٚاٌزىٍفةخ اٌخبصةخ 

 ثىً ِٕٙب، ثؾ١ش ٠غًٙ ِزبثؼخ رمذَ اٌؼًّ فٟ وبفخ اٌّشاؽً.
 داسح وبفةةخ اٌؼ١ٍّةةبد اٌّزؼٍمةةخ ثزٕف١ةةز اٌّشةةشٚػبد اٌزةةٟ رةةزُ داخةةً اٌٛؽةةذح فةةٟ ظةةٛء ـةة 3

 رؼ١ٍّبد اٌغٍلخ اٌّخزصخ.
رمةةذ٠ش اٌّةةٛاسد اٌالصِةةخ ٌىةةً ِشةةشٚع، ٚرمةةذ٠ش إٌفمةةبد اٌى١ٍةةخ ٌٍّشةةشٚع ِةةٓ اٌجذا٠ةةخ ـةة 1

ٚؽزٝ إٌٙب٠ةخ، ِةغ رٛص٠ؼٙةب ػٍةٝ اٌّشاؽةً اٌّخزٍفةخ ٚسثلٙةب ثبالٔغةبص اٌّزؾمةك، ِةغ 
 ٚظغ خلخ ٌزذث١ش اٌّٛاسد اٌّلٍٛثخ ٌىً ِششٚع.

زمغةة١ّبد  داسح ػ١ٍّةةبد اٌزٛاصةةً اٌخبصةةخ ثبٌّشةةشٚع عةةٛاء اٌذاخ١ٍةةخ ِٕٙةةب ثةة١ٓ اٌـةة 2
اٌزٕظ١ّ١ةةخ اٌّخزٍفةةخ داخةةً اٌٛؽةةذح، ٚوةةزٌه ػ١ٍّةةبد اٌزٛاصةةً اٌخبسع١ةةخ ِةةغ ِخزٍةةف 

 ػٍٝ رٛع١ٙبد اٌغٍلخ اٌّخزصخ. األغشاه ثٕبءً 
ـ اٌّزبثؼخ ٚاٌزذل١ك ِغ وً اٌغٙبد راد اٌؼاللخ ثبٌّششٚع ٌعّبْ رةٛف١ش وةً ِةب ٠زلٍجةٗ 3

 ع١ش اٌؼًّ فٟ اٌّششٚع فٟ ِشاؽٍٗ اٌّخزٍفخ.
ِؼٍٕخ ٌى١ف١خ رغٍُ اٌّششٚػبد ػٕذ أزٙبئٙب ٚرٛص١ك وبفخ اٌّشاؽةً اٌزةٟ ٚظغ ِؼب١٠ش ـ 9

 ِش ثٙب ٚؽفظٙب.
اٌؾفةةب  ػٍةةٝ ٚصةةبئك وبفةةخ اٌّشةةشٚػبد إٌّفةةزح ثبٌٛؽةةذح فةةٟ صةةٛسح ٚسل١ةةخ ٚأخةةشٜ ـةة 9

  ٌىزش١ٔٚخ.
ـ اٌم١بَ ثىبفخ اٌّٙبَ اٌزخل١ل١خ ٚاٌزٕف١ز٠خ ٚرٍةه اٌّزؼٍمةخ ثؾٛوّةخ اٌّشةشٚػبد ِٚٙةبَ 9

 اٌّششٚػبد.  ٔٙبء ٚ  الق
 (اٌزبعؼخ)اٌّبدح 

أٔشةةةلخ ٚاخزصبصةةةبد اٌزمغةةة١ّبد اٌزٕظ١ّ١ةةةخ اٌؾب١ٌةةةخ ثبٌٛؽةةةذاد فةةةٟ اٌزمغةةة١ّبد رةةةذِظ 
اٌزٕظ١ّ١خ اٌّلٛسح أٚ اٌّغةزؾذصخ ٚفمةبً ٌالخزصبصةبد إٌّصةٛ  ػ١ٍٙةب فةٟ ٘ةزا اٌمةشاس 

 ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:
زخلةةةة١ػ ـةةةة األٔشةةةةلخ ٚاالخزصبصةةةةبد اٌّزؼٍمةةةةخ ثةةةةبٌزخل١ػ فةةةةٟ اٌزمغةةةة١ُ اٌزٕظ١ّةةةةٟ 2ٌٍ

 االعزشار١غٟ ٚاٌغ١بعبد.
 خزصبصبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّزبثؼخ فٟ اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌزم١١ُ.األٔشلخ ٚاإلـ 1
األٔشةةلخ ٚاإلخزصبصةةبد اٌّزؼٍمةةخ ثةةإداسح األصِةةبد ٚاٌىةةٛاسس فةةٟ اٌزمغةة١ُ اٌزٕظ١ّةةٟ ـةة 3

  داسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخبغش.
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اٌّؾٛعةةت ٌعةةّبْ لةةذسح اٌٛؽةةذح ػٍةةٝ سصةةةذ ٚعّةةغ ٚرٛص١ةةك ٔزةةبئظ ٚ صةةبس اٌخلةةةػ 
 ٚاٌجشاِظ ٚاٌّششٚػبد ِٚذٜ رؾم١مٙب ٌأل٘ذاه اٌّٛظٛػخ.

ٚاٌزم١ةة١ُ اٌخةةب  ثبٌٛؽةةذح ٚرؾذ٠ضةةٗ ٚرلةة٠ٛشٖ ثّةةب ـةة اٌّشاعؼةةخ اٌذٚس٠ةةخ ٌٕظةةبَ اٌّزبثؼةةخ 1
 ٠عّٓ وفبءح ٚفؼب١ٌخ اٌؼًّ ٚفك اٌخلػ اٌّؼزّذح.

ِزبثؼةةخ ِؤعةةشاد األداء اٌىٍةةٟ ٚاٌزشةةغ١ٍٟ ٌٍٛؽةةذح ف١ّةةب ٠زؼٍةةك ثّغةةزٙذفبد اٌخلةةػ  ـةة3
 االعزشار١غ١خ ٚاٌغ٠ٕٛخ ٚاٌزشغ١ٍ١خ ٚالزشاػ اإلعشاءاد اٌالصِخ ٌزصؾ١ؼ اٌّغبس.

زٟ رٛاعةٗ اٌزٕف١ةز ِةغ الزةشاػ اٌؾٍةٛي ٚاٌزٛصة١بد اٌخبصةخ ثزةز١ٌٍٙب ـ رؾذ٠ذ اٌّؼٛلبد ا1ٌ
 ٚفمبً ٌّشاؽً اٌزٕف١ز.

ـةة  ػةةذاد رمةةبس٠ش اإلٔغةةبص اٌذٚس٠ةةخ اٌخبصةةخ ثّزبثؼةةخ عةة١ش خلةةػ ٚثةةشاِظ ِٚشةةشٚػبد 2
اٌٛؽذح، اٌشثغ ع٠ٕٛخ ٚإٌصف ع٠ٕٛخ ٚاٌغة٠ٕٛخ ٌٍٛلةٛه ػٍةٝ ِةذٜ رمةذَ اٌؼّةً ِةٓ 

زٙذفبد ٚثبٌجشٔةبِظ اٌضِٕةٟ ٚاٌّٛاصٔةخ اٌّخللةخ، ؽ١ش اإلٔغبص، ِٚذٜ اإلٌزضاَ ثبٌّغة
   ِٚذٜ اعزذاِخ خصبس ٚٔزبئظ رٍه اٌخلػ ٚاٌجشاِظ ٚاٌّششٚػبد.

 ػذاد رمبس٠ش رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ثّب ف١ٙب اٌلةشق اٌفعةٍٝ، ٚاٌذساعةبد اٌزةٟ رٛصةك ٘ةزٖ  ـ3
 اٌلشق، ٚاٌذسٚط اٌّغزفبدح، ٚاألٔشلخ اٌزصؾ١ؾ١خ.

ٝ اٌخلةةػ ٚاٌجةةشاِظ ٚاٌّشةةشٚػبد اٌّؾةةذدح فةةٟ ظةةٛء الزةةشاػ اٌزؼةةذ٠الد اٌالصِةةخ ػٍةةـةة 9
 ٔزبئظ اٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ.

ـ رٍمٟ االعزفغبساد ٚاٌّمزشؽبد ٚاٌشىبٚٞ اٌخبصخ ثخلخ ٚثشاِظ ِششٚػبد اٌٛؽةذح 9
 ٚدساعزٙب ٚ ثذاء اٌشأٞ ثشأٔٙب ٚرع١ّٕٙب فٟ اٌزؼذ٠الد اٌّمزشؽخ.

 
 )اٌّبدح اٌغبثؼخ(

 د ٚاٌىٛاسس ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخبغش ثّب ٠أرٟ:٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٝ إلداسح األصِب
ثٕبء ٚرل٠ٛش ِٕظِٛخ إلداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخبغش داخةً اٌٛؽةذح فةٟ ـ 2

اٌّؤعغةةةٟ اٌّزىبِةةةً اٌّؼةةةذ ِةةةٓ لجةةةً اٌٍغٕةةةخ اٌم١ِٛةةةخ إلداسح األصِةةةبد ظةةةٛء اإلغةةةبس 
ئبعةةخ ٚاٌؾةةذ ِةةٓ اٌّخةةبغش ثّشوةةض اٌّؼٍِٛةةبد ٚدػةةُ ارخةةبر اٌمةةشاس اٌزةةبثغ ٌش ٚاٌىةةٛاسس

ِغٍظ اٌةٛصساء رزعةّٓ خلةخ اٌؼّةً ٚاٌزةذخالد اٌالصِةخ لجةً ٚأصٕةبء ٚثؼةذ األصِةخ أٚ 
 اٌؾذس.

ـ ارخبر اإلعشاءاد اٌٛلبئ١خ ٌّٕغ ؽذٚس األصِبد ٚاٌىةٛاسس، ٚؽصةش اٌّخةبغش اٌّزٛلؼةخ 1
 ٚٚظغ خلػ ٌّٛاعٙزٙب ٚاٌزم١ًٍ ِٓ خصبس٘ب.

ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخةبغش ثبٌٛؽةذح،  ـ  داسح وبفخ االرصبالد اٌخبصخ ثإداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس3
 ٚفزؼ لٕٛاد االرصبي ِغ اٌغٙبد اٌّخزٍفخ.

ـةةة ِزبثؼةةةخ األؽةةةذاس اٌلبسئةةةخ ٚاألصِةةةبد ٚاٌىةةةٛاسس اٌّخزٍفةةةخ ػٍةةةٝ ِغةةةزٜٛ اٌٛؽةةةذح 1
ٚاالعةةزغبثخ اٌفٛس٠ةةخ ٌٍزؼبِةةً ِؼٙةةب ٚ ثةةالؽ اٌغٙةةبد اٌّخزصةةخ ثّةةب ٠عةةّٓ اؽزٛائٙةةب 

 ٚعشػخ اٌغ١لشح ػ١ٍٙب.ٚػذَ رفبلّٙب 
بد اٌزةةٟ رمةةغ فةةٟ ٔلةةبق اخزصةةب  اٌٛؽةةذح اٌزةةٟ رمةةَٛ ٠ٍلزٙةةب اٌّخزصةةخ  داسح األصِةةـةة 2

 ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌّغزٜٛ األػٍٝ فٟ األصِبد اٌملبػ١خ أٚ اٌم١ِٛخ.
اإلدِةبط اٌفؼةبي الػزجةبساد اٌؾةذ ِةٓ ِخةبغش اٌىةٛاسس ٚاألصِةبد فةٟ خلةػ ٚع١بعةبد ـ 3

 اٌٛؽذح ٚثشاِغٙب ِٚششٚػبرٙب ٚوبفخ أٔشلزٙب ٚأػّبٌٙب.

ٟ داخً اٌٛؽذح ٚثٕبء صمبفخ ع١ٍّخ ٌٍزؼبًِ ِغ األصِبد ٚاٌىٛاسس ر١ّٕخ اٌٛػـ 9
ٚاٌّخبغش، ٚاٌزٛػ١خ ثأُ٘ ٚعبئً اإلٔمبر ٚو١ف١خ اٌزصشه فٟ ؽبالد اٌلٛاسئ، 

 ٚأسلبَ اٌلٛاسئ ٚغشق اإلثالؽ.
 (اٌضبِٕخ)اٌّبدح 

 ّششٚػبد ثّب ٠أرٟ:٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٝ إلداسح اٌ
ٍٕةخ ٌىبفةخ اٌّشةشٚػبد ٚاٌّجةبدساد اٌزةٟ رمةَٛ ـ ٚظغ ٚرل٠ٛش خلخ ػّةً ٚاظةؾخ ِٚؼ2

 ثٙب اٌٛؽذح ٚاٌزأوذ ِٓ ارغبلٙب ِغ اٌخلخ االعزشار١غ١خ ٌٍٛؽذح.
رؾذ٠ةةذ ٔلةةبق ػّةةً وةةً ِشةةشٚع ٠ٕفةةز ثبٌٛؽةةذح، ٚعّةةغ وبفةةخ اٌّؼٍِٛةةبد اٌّزؼٍمةةخ ثىةةً ـةة 1

ؽةةً وةةً ِشةةشٚع ِٚزٛعةةػ ِشةةشٚع، ٚرلةة٠ٛش اٌغةةذاٚي اٌض١ِٕةةخ ٌىةةً ِشؽٍةةخ ِةةٓ ِشا
عشػخ اٌؼًّ ثىً ِٕٙب، ٚرؾذ٠ذ األٔشلخ اٌالصَ رٕف١ز٘ب فٟ وً ِٕٙب ٚاٌزىٍفةخ اٌخبصةخ 

 ثىً ِٕٙب، ثؾ١ش ٠غًٙ ِزبثؼخ رمذَ اٌؼًّ فٟ وبفخ اٌّشاؽً.
 داسح وبفةةخ اٌؼ١ٍّةةبد اٌّزؼٍمةةخ ثزٕف١ةةز اٌّشةةشٚػبد اٌزةةٟ رةةزُ داخةةً اٌٛؽةةذح فةةٟ ظةةٛء ـةة 3

 رؼ١ٍّبد اٌغٍلخ اٌّخزصخ.
رمةةذ٠ش اٌّةةٛاسد اٌالصِةةخ ٌىةةً ِشةةشٚع، ٚرمةةذ٠ش إٌفمةةبد اٌى١ٍةةخ ٌٍّشةةشٚع ِةةٓ اٌجذا٠ةةخ ـةة 1

ٚؽزٝ إٌٙب٠ةخ، ِةغ رٛص٠ؼٙةب ػٍةٝ اٌّشاؽةً اٌّخزٍفةخ ٚسثلٙةب ثبالٔغةبص اٌّزؾمةك، ِةغ 
 ٚظغ خلخ ٌزذث١ش اٌّٛاسد اٌّلٍٛثخ ٌىً ِششٚع.

زمغةة١ّبد  داسح ػ١ٍّةةبد اٌزٛاصةةً اٌخبصةةخ ثبٌّشةةشٚع عةةٛاء اٌذاخ١ٍةةخ ِٕٙةةب ثةة١ٓ اٌـةة 2
اٌزٕظ١ّ١ةةخ اٌّخزٍفةةخ داخةةً اٌٛؽةةذح، ٚوةةزٌه ػ١ٍّةةبد اٌزٛاصةةً اٌخبسع١ةةخ ِةةغ ِخزٍةةف 

 ػٍٝ رٛع١ٙبد اٌغٍلخ اٌّخزصخ. األغشاه ثٕبءً 
ـ اٌّزبثؼخ ٚاٌزذل١ك ِغ وً اٌغٙبد راد اٌؼاللخ ثبٌّششٚع ٌعّبْ رةٛف١ش وةً ِةب ٠زلٍجةٗ 3

 ع١ش اٌؼًّ فٟ اٌّششٚع فٟ ِشاؽٍٗ اٌّخزٍفخ.
ِؼٍٕخ ٌى١ف١خ رغٍُ اٌّششٚػبد ػٕذ أزٙبئٙب ٚرٛص١ك وبفخ اٌّشاؽةً اٌزةٟ ٚظغ ِؼب١٠ش ـ 9

 ِش ثٙب ٚؽفظٙب.
اٌؾفةةب  ػٍةةٝ ٚصةةبئك وبفةةخ اٌّشةةشٚػبد إٌّفةةزح ثبٌٛؽةةذح فةةٟ صةةٛسح ٚسل١ةةخ ٚأخةةشٜ ـةة 9

  ٌىزش١ٔٚخ.
ـ اٌم١بَ ثىبفخ اٌّٙبَ اٌزخل١ل١خ ٚاٌزٕف١ز٠خ ٚرٍةه اٌّزؼٍمةخ ثؾٛوّةخ اٌّشةشٚػبد ِٚٙةبَ 9

 اٌّششٚػبد.  ٔٙبء ٚ  الق
 (اٌزبعؼخ)اٌّبدح 

أٔشةةةلخ ٚاخزصبصةةةبد اٌزمغةةة١ّبد اٌزٕظ١ّ١ةةةخ اٌؾب١ٌةةةخ ثبٌٛؽةةةذاد فةةةٟ اٌزمغةةة١ّبد رةةةذِظ 
اٌزٕظ١ّ١خ اٌّلٛسح أٚ اٌّغةزؾذصخ ٚفمةبً ٌالخزصبصةبد إٌّصةٛ  ػ١ٍٙةب فةٟ ٘ةزا اٌمةشاس 

 ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:
زخلةةةة١ػ ـةةةة األٔشةةةةلخ ٚاالخزصبصةةةةبد اٌّزؼٍمةةةةخ ثةةةةبٌزخل١ػ فةةةةٟ اٌزمغةةةة١ُ اٌزٕظ١ّةةةةٟ 2ٌٍ

 االعزشار١غٟ ٚاٌغ١بعبد.
 خزصبصبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّزبثؼخ فٟ اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌزم١١ُ.األٔشلخ ٚاإلـ 1
األٔشةةلخ ٚاإلخزصبصةةبد اٌّزؼٍمةةخ ثةةإداسح األصِةةبد ٚاٌىةةٛاسس فةةٟ اٌزمغةة١ُ اٌزٕظ١ّةةٟ ـةة 3

  داسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخبغش.
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 (اٌؼبعشح)اٌّبدح 
اٌزٕظ١ّةةةٟ ٌةةةإلداسح االعةةةزشار١غ١خ اعز١ةةةبص ٚ ةةةبئف اٌزمغةةة١ُ ٠شةةةزشغ فةةة١ّٓ ٠شةةةغً  ؽةةةذٜ 

االخزجةةبساد ٚاٌجةةشاِظ اٌزذس٠ج١ةةخ ثٕغةةبػ اٌزةةٟ رؾةةذد٘ب وةةً ِةةٓ ٚصاسح اٌزخلةة١ػ ٚاٌّزبثؼةةخ 
ٚاإلصةةةالػ اإلداسٞ ٚاٌٍغٕةةةخ اٌم١ِٛةةةخ إلداسح األصِةةةبد ٚاٌىةةةٛاسس ٚاٌؾةةةذ ِةةةٓ اٌّخةةةبغش 

 ثبالرفبق ِغ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح.
 

 (اٌؾبد٠خ ػشش)اٌّبدح 
رزمذَ اٌغٍلخ اٌّخزصخ ثغ١ّغ اٌٛؽذاد اٌّشبس  ١ٌٙب فٟ اٌّبدح األٌٚٝ ِٓ ٘زا اٌمشاس 
ٌٍغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبلزشاػ رل٠ٛش أٚ اعزؾذاس اٌزمغ١ُ اٌزظ١ّٟ ٌإلداسح 
اإلعزشار١غ١خ ٚرمغ١ّبرٗ اٌفشػ١خ اٌّشبس  ١ٌٙب فٟ اٌّبدح اٌشاثؼخ، ِٛظؾبً ثٗ ِمشسارٗ 

ٛ ١ف١خ ٚػذد اٌّٛ ف١ٓ اٌّمزشػ ٌٍؼًّ ثٗ ٚرٌه فٟ ِٛػذ ألصبٖ صالصخ أعٙش ِٓ اٌ
 ربس٠خ اٌؼًّ ثٗ.

 
 (اٌضب١ٔخ ػشش)اٌّبدح 
 ٠ٍغٝ وً ؽىُ ٠خبٌف أؽىبَ ٘زا اٌمشاس.

 
 (اٌضبٌضخ ػشش)اٌّبدح 

 ٠ٕشش ٘زا اٌمشاس فٟ اٌٛلبئغ اٌّصش٠خ، ٠ٚؼًّ ثٗ اػزجبساً ِٓ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ٌٕششٖ.
 

 .22/9/1029صذس فٟ 
 سئ١ظ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح                                                            

                                                                         
 ػجذ اٌشؽّٓ أ.د/ صبٌؼ                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٚاإلداسحاٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ 
 1029ٌغٕخ  99لشاس سلُ 

 ثشأْ اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزؾٛي اٌشلّٟ
 

 سئ١ظ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح
 ثؼذ االغالع ػٍٝ اٌذعزٛس؛

 ؛2933ٌغٕخ  32ُ ٚػٍٝ لبْٔٛ ا١ٌٙئبد اٌؼبِخ اٌصبدس ثبٌمبْٔٛ سل
ٌغةةٕخ  229ٚػٍةٝ لةبْٔٛ  ٔشةبء اٌغٙةبص اٌّشوةةضٞ ٌٍزٕظة١ُ ٚاإلداسح اٌضةبدس ثبٌمةبْٔٛ سلةُ 

 ؛2931
 ؛2999ٌغٕخ  13ٚػٍٝ لبْٔٛ ٔظبَ اإلداسح اٌّؾ١ٍخ اٌصبدس سلُ 

 ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ز٠خ؛، 1023ٌغٕخ  92ٚػٍٝ لبْٔٛ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ اٌصبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 
ثإٔشبء ٚرٕظ١ُ اٌغٙبص اٌّشوضٞ  2931ٌغٕخ  1922ٛس٠خ سلُ ٚػٍٝ لشاس سئ١ظ اٌغّٙ
 ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاإلؽصبء؛

ثشةأْ  ٔشةبء ِشاوةض ٌٍّؼٍِٛةبد  2992ٌغةٕخ  319ٚػٍٝ لةشاس سئة١ظ اٌغّٙٛس٠ةخ سلةُ 
 ٚاٌزٛص١ك فٟ األعٙضح اإلداس٠خ ٌٍذٌٚخ ٚا١ٌٙئبد اٌؼبِخ ٚرؾذ٠ذ اخزصبصبرٙب؛

ثزٕظةةةة١ُ ٚصاسح االرصةةةةبالد  2999ٌغةةةةٕخ  399ٚػٍةةةةٝ لةةةةشاس سئةةةة١ظ اٌغٙٛس٠ةةةةخ سلةةةةُ 
 ٚاٌّؼٍِٛبد؛

ثشةةأْ  ٔشةةبء اٌّغٍةةظ األػٍةةٝ  1029ٌغةةٕخ  202ٚػٍةةٝ لةةشاس سئةة١ظ اٌغّٙٛس٠ةةخ سلةةُ 
 ٌٍزؾٛي اٌشلّٟ؛

ثبعةةةةزؾذاس ثؼةةةةط  1029ٌغةةةةٕخ  2213ٚػٍةةةٝ لةةةةشاس سئةةةة١ظ ِغٍةةةةظ اٌةةةٛصساء سلةةةةُ 
 اٌزمغ١ّبد اٌزٕظ١ّ١خ فٟ ٚؽذاد اٌغٙبص اإلداسٞ ٌٍذٌٚخ؛

ثشأْ رٕظ١ُ ِشاوض اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزٛص١ك  2991ٌغٕخ  20سلُ  ٚػٍٝ وزبة دٚسٞ اٌغٙبص
 ٚدػُ ارخبر اٌمشاس؛

 ٚػٍٝ الزشاػ ٚصاسح االرصبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد؛
 لــــــشس

 )اٌّبدح األٌٚٝ(
رزخةز وةةً ٚصاسح أٚ ِصةةٍؾخ أٚ عٙةةبص ؽىةةِٟٛ أٚ عٙةةبص ؽىةةِٟٛ أٚ ١٘ئةةخ ػبِةةخ أٚ ٚؽةةذح 

ٌةٕظُ اٌّؼٍِٛةبد ٚاٌزؾةٛي عزؾذاس رمغة١ُ رٕظ١ّةٟ ِؾ١ٍخ اإلعشاءاد اٌالصِخ ٌزل٠ٛش أٚ ا
اٌشلّٟ فٟ ١٘ىٍٙب اٌزٕظ١ّٟ، ٠زجغ اٌغةٍلخ اٌّخزصةخ أٚ اٌٛو١ةً اٌةذائُ أٚ اٌغةىشر١ش اٌؼةبَ 

 أٚ األ١ِٓ اٌؼبَ ثؾغت األؽٛاي.
ٚٚرٌٛٝ ٚصاسح االرصبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد رمةذ٠ُ اٌةذػُ اٌفٕةٟ اٌةالصَ إلداسح اٌؼّةً 

 ف١ٓ ثٗ.ثٙزا اٌزمغ١ُ ٚاٌّٛ 
 )اٌّبدح اٌضب١ٔخ(

٠ٙةةةذه اٌزمغةةة١ُ اٌزٕظ١ّةةةٟ ٌةةةٕظُ اٌّؼٍِٛةةةبد ٚاٌزؾةةةٛي اٌشلّةةةٟ  ٌةةةٝ رغ١ّةةةغ ٚرخةةةض٠ٓ 
ٚاعزشعبع ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبصخ ثبٌٛؽذح ٚأػّبٌٙةب ٚأٔشةلزٙب ٚخةذِبرٙب 
ٚرٛف١ش٘ب فٟ صٛسح سل١ّخ ٌصٕبع اٌمةشاس ٚاٌّةٛ ف١ٓ ثٙةب ٚاٌّزؼةب١ٍِٓ ِؼٙةب ثّةب ٠غةبُ٘ 

 اٌٛؽذح ثأػّبٌٙب ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ. فٟ ل١بَ
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 (اٌؼبعشح)اٌّبدح 
اٌزٕظ١ّةةةٟ ٌةةةإلداسح االعةةةزشار١غ١خ اعز١ةةةبص ٚ ةةةبئف اٌزمغةةة١ُ ٠شةةةزشغ فةةة١ّٓ ٠شةةةغً  ؽةةةذٜ 

االخزجةةبساد ٚاٌجةةشاِظ اٌزذس٠ج١ةةخ ثٕغةةبػ اٌزةةٟ رؾةةذد٘ب وةةً ِةةٓ ٚصاسح اٌزخلةة١ػ ٚاٌّزبثؼةةخ 
ٚاإلصةةةالػ اإلداسٞ ٚاٌٍغٕةةةخ اٌم١ِٛةةةخ إلداسح األصِةةةبد ٚاٌىةةةٛاسس ٚاٌؾةةةذ ِةةةٓ اٌّخةةةبغش 

 ثبالرفبق ِغ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح.
 

 (اٌؾبد٠خ ػشش)اٌّبدح 
رزمذَ اٌغٍلخ اٌّخزصخ ثغ١ّغ اٌٛؽذاد اٌّشبس  ١ٌٙب فٟ اٌّبدح األٌٚٝ ِٓ ٘زا اٌمشاس 
ٌٍغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبلزشاػ رل٠ٛش أٚ اعزؾذاس اٌزمغ١ُ اٌزظ١ّٟ ٌإلداسح 
اإلعزشار١غ١خ ٚرمغ١ّبرٗ اٌفشػ١خ اٌّشبس  ١ٌٙب فٟ اٌّبدح اٌشاثؼخ، ِٛظؾبً ثٗ ِمشسارٗ 

ٛ ١ف١خ ٚػذد اٌّٛ ف١ٓ اٌّمزشػ ٌٍؼًّ ثٗ ٚرٌه فٟ ِٛػذ ألصبٖ صالصخ أعٙش ِٓ اٌ
 ربس٠خ اٌؼًّ ثٗ.

 
 (اٌضب١ٔخ ػشش)اٌّبدح 
 ٠ٍغٝ وً ؽىُ ٠خبٌف أؽىبَ ٘زا اٌمشاس.

 
 (اٌضبٌضخ ػشش)اٌّبدح 

 ٠ٕشش ٘زا اٌمشاس فٟ اٌٛلبئغ اٌّصش٠خ، ٠ٚؼًّ ثٗ اػزجبساً ِٓ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ٌٕششٖ.
 

 .22/9/1029صذس فٟ 
 سئ١ظ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح                                                            

                                                                         
 ػجذ اٌشؽّٓ أ.د/ صبٌؼ                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٚاإلداسحاٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ 
 1029ٌغٕخ  99لشاس سلُ 

 ثشأْ اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزؾٛي اٌشلّٟ
 

 سئ١ظ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح
 ثؼذ االغالع ػٍٝ اٌذعزٛس؛

 ؛2933ٌغٕخ  32ُ ٚػٍٝ لبْٔٛ ا١ٌٙئبد اٌؼبِخ اٌصبدس ثبٌمبْٔٛ سل
ٌغةةٕخ  229ٚػٍةٝ لةبْٔٛ  ٔشةبء اٌغٙةبص اٌّشوةةضٞ ٌٍزٕظة١ُ ٚاإلداسح اٌضةبدس ثبٌمةبْٔٛ سلةُ 

 ؛2931
 ؛2999ٌغٕخ  13ٚػٍٝ لبْٔٛ ٔظبَ اإلداسح اٌّؾ١ٍخ اٌصبدس سلُ 

 ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ز٠خ؛، 1023ٌغٕخ  92ٚػٍٝ لبْٔٛ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ اٌصبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 
ثإٔشبء ٚرٕظ١ُ اٌغٙبص اٌّشوضٞ  2931ٌغٕخ  1922ٛس٠خ سلُ ٚػٍٝ لشاس سئ١ظ اٌغّٙ
 ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاإلؽصبء؛

ثشةأْ  ٔشةبء ِشاوةض ٌٍّؼٍِٛةبد  2992ٌغةٕخ  319ٚػٍٝ لةشاس سئة١ظ اٌغّٙٛس٠ةخ سلةُ 
 ٚاٌزٛص١ك فٟ األعٙضح اإلداس٠خ ٌٍذٌٚخ ٚا١ٌٙئبد اٌؼبِخ ٚرؾذ٠ذ اخزصبصبرٙب؛

ثزٕظةةةة١ُ ٚصاسح االرصةةةةبالد  2999ٌغةةةةٕخ  399ٚػٍةةةةٝ لةةةةشاس سئةةةة١ظ اٌغٙٛس٠ةةةةخ سلةةةةُ 
 ٚاٌّؼٍِٛبد؛

ثشةةأْ  ٔشةةبء اٌّغٍةةظ األػٍةةٝ  1029ٌغةةٕخ  202ٚػٍةةٝ لةةشاس سئةة١ظ اٌغّٙٛس٠ةةخ سلةةُ 
 ٌٍزؾٛي اٌشلّٟ؛

ثبعةةةةزؾذاس ثؼةةةةط  1029ٌغةةةةٕخ  2213ٚػٍةةةٝ لةةةةشاس سئةةةة١ظ ِغٍةةةةظ اٌةةةٛصساء سلةةةةُ 
 اٌزمغ١ّبد اٌزٕظ١ّ١خ فٟ ٚؽذاد اٌغٙبص اإلداسٞ ٌٍذٌٚخ؛

ثشأْ رٕظ١ُ ِشاوض اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزٛص١ك  2991ٌغٕخ  20سلُ  ٚػٍٝ وزبة دٚسٞ اٌغٙبص
 ٚدػُ ارخبر اٌمشاس؛

 ٚػٍٝ الزشاػ ٚصاسح االرصبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد؛
 لــــــشس

 )اٌّبدح األٌٚٝ(
رزخةز وةةً ٚصاسح أٚ ِصةةٍؾخ أٚ عٙةةبص ؽىةةِٟٛ أٚ عٙةةبص ؽىةةِٟٛ أٚ ١٘ئةةخ ػبِةةخ أٚ ٚؽةةذح 

ٌةٕظُ اٌّؼٍِٛةبد ٚاٌزؾةٛي عزؾذاس رمغة١ُ رٕظ١ّةٟ ِؾ١ٍخ اإلعشاءاد اٌالصِخ ٌزل٠ٛش أٚ ا
اٌشلّٟ فٟ ١٘ىٍٙب اٌزٕظ١ّٟ، ٠زجغ اٌغةٍلخ اٌّخزصةخ أٚ اٌٛو١ةً اٌةذائُ أٚ اٌغةىشر١ش اٌؼةبَ 

 أٚ األ١ِٓ اٌؼبَ ثؾغت األؽٛاي.
ٚٚرٌٛٝ ٚصاسح االرصبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد رمةذ٠ُ اٌةذػُ اٌفٕةٟ اٌةالصَ إلداسح اٌؼّةً 

 ف١ٓ ثٗ.ثٙزا اٌزمغ١ُ ٚاٌّٛ 
 )اٌّبدح اٌضب١ٔخ(

٠ٙةةةذه اٌزمغةةة١ُ اٌزٕظ١ّةةةٟ ٌةةةٕظُ اٌّؼٍِٛةةةبد ٚاٌزؾةةةٛي اٌشلّةةةٟ  ٌةةةٝ رغ١ّةةةغ ٚرخةةةض٠ٓ 
ٚاعزشعبع ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبصخ ثبٌٛؽذح ٚأػّبٌٙةب ٚأٔشةلزٙب ٚخةذِبرٙب 
ٚرٛف١ش٘ب فٟ صٛسح سل١ّخ ٌصٕبع اٌمةشاس ٚاٌّةٛ ف١ٓ ثٙةب ٚاٌّزؼةب١ٍِٓ ِؼٙةب ثّةب ٠غةبُ٘ 

 اٌٛؽذح ثأػّبٌٙب ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ. فٟ ل١بَ
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 (اٌضبٌضخ)اٌّبدح 
 ٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزؾٛي اٌشلّٟ ثبألرٟ:

ـةةة ٚظةةةغ اإلغةةةبس اٌؼةةةبَ ٌخلةةةخ ٔظةةةُ اٌّؼٍِٛةةةبد ٚاٌزؾةةةٛي اٌشلّةةةٟ ٌٍٛؽةةةذح فةةةٟ ظةةةٛء 2
اعةةةزشار١غ١خ اٌذٌٚةةةخ ٌٍزؾةةةٛي اٌشلّةةةٟ ثبٌزٕغةةة١ك ِةةةغ ٚصاسح االرصةةةبالد ٚرىٌٕٛٛع١ةةةب 

 ِٛبد.اٌّؼٍ
 ػةذاد اٌخلةػ ٚاٌجةشاِظ ٚاٌّشةشٚػبد ٚاٌّجةبدساد اٌخبصةخ ثةبٌزؾٛي اٌشلّةٟ ٌٍٛؽةذح ـ 1

ثبٌّشبسوخ ِغ وبفخ اٌزمغ١ّبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌّؼ١ٕخ داخً اٌٛؽذح ٚػشظٙب ػٍٝ اٌغةٍلخ 
 اٌّخزصخ اٌّخزصخ.

ـةة ٚظةةغ ِؤعةةشاد ل١ةةبط اٌزؾةةٛي اٌشلّةةٟ ٌٍزأوةةذ ِةةٓ رؾم١ةةك اٌّغةةزٙذفبد ٚاعةةزذاِخ 3
 خ ٚا١ٌّىٕخ ألػّبي ٚخذِبد اٌٛؽذح.ػ١ٍّبد اٌشل١ّ

ـ رٛف١ش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّؼٍِٛبر١خ اٌالصِخ إلٔغبص أػّبي ٚأٔشلخ اٌٛؽذح فةٟ  غةبس ث١ئةخ 1
 ِزغبٔغخ رم١ٕبً ١ِٕٙٚبً. غبس ث١ئخ ػًّ 

ـةة رلةة٠ٛش أٚ رةةٛف١ش اٌةةٕظُ ٚاٌزلج١مةةبد ٚلٛاػةةذ اٌج١بٔةةبد اٌالصِةةخ ٌغ١ّةةغ ِغةةبالد ػّةةً 2
 خ١ٍخ أٚ اٌخبسع١خ.اٌٛؽذح ٚأٔشلزٙب عٛاء اٌذا

ـ  داسح ٚرؾذ٠ش ٚرأ١ِٓ إٌظُ ٚاٌزلج١مبد ٚلٛاػذ اٌج١بٔبد اٌالصِخ ٌغ١ّغ ِغبالد ػّةً 3
 اٌٛؽذح ٚأٔشلزٙب عٛاء اٌذاخ١ٍخ أٚ اٌخبسع١خ.

ِزبثؼةخ ١ِىٕةخ أٔشةلخ ٚخةذِبد اٌٛؽةذح ٚاٌزأوةذ ِةٓ رةٛف١ش ِزلٍجةبد ِٕظِٛةخ ِزمذِةخ ـ 9
 ٕٟ اٌالصَ.ِٚزىبٍِخ ٌٍزؾٛي اٌشلّٟ ٚرمذ٠ُ اٌذػُ اٌف

 ػةةةذاد اٌزمةةةبس٠ش ٚاٌذساعةةةبد اإلؽصةةةبئ١خ اٌخبصةةةخ ثىبفةةةخ أٔشةةةلخ ٚخةةةذِبد اٌٛؽةةةذح ـةةة 9
 ٚرٛف١ش٘ب ثصٛسح سل١ّخ.

رض٠ٚةذ ِزخةزٞ اٌمةشاس فةٟ اٌٛؽةذح ٚوةزٌه اٌّةٛ ف١ٓ ثٙةب ثبٌّؼٍِٛةبد ٚاٌّؼةبسه اٌزةٟ ـ 9
 ٠ؾزبعْٛ  ١ٌٙب فٟ ِغبي أػّبٌُٙ.

ذح ثؾ١ش ٠ىةْٛ خ١ٌةخ ٌٍزٛاصةً اٌفؼةبي رص١ُّ ٚ داسح ٚرؾذ٠ش اٌّٛلغ اإلوزشٟٚٔ ٌٍٛؽـ 20
 ِغ عّٙٛس اٌّزؼب١ٍِٓ ِؼٙب.

ٚظةةةغ خلةةةخ االؽز١بعةةةبد اٌزذس٠ج١ةةةخ اٌخبصةةةخ ثةةةٕظُ اٌّؼٍِٛةةةبد ٚاٌزؾةةةٛي اٌشلّةةةٟ ـةةة 22
ٌٍّةةٛ ف١ٓ ثبٌٛؽةةذح، ٚاٌزٕغةة١ك ِةةغ اٌزمغةة١ُ اٌزٕظ١ّةةٟ اٌّؼٕةةٟ ثةةبٌّٛاسد اٌجشةةش٠خ 

 ُ أصش اٌزذس٠ت.ٌزع١ّٕٙب فٟ اٌخلخ اٌزذس٠ج١خ ٌٍٛؽذح ِٚزبثؼخ اٌزٕف١ز ٚرم١١
ـ اإلٌزةضاَ ثل١ٌةبد اٌؾٛوّةخ اٌشل١ّةخ ٚرةأ١ِٓ اٌّؼٍِٛةبد ٌزؾم١ةك االعةزفبدح اٌّضٍةٝ ِةٓ 21

 أصٛي إٌّظِٛخ اٌشل١ّخ ٌٍٛؽذح.
وّب ٠خزص ٘ةزا اٌزمغة١ُ اٌزٕظ١ّةٟ فةٟ اٌٛؽةذاد إٌّزمٍةخ  ٌةٝ اٌؼبصةّخ اإلداس٠ةخ اٌغذ٠ةذح 

 ثب٢رٟ:
وةةزٌه اٌةةٕظُ ٚاٌزلج١مةةبد ٚلٛاػةةذ وبفةةخ اٌّٛعةةٛداد ٚاألصةةٛي اٌزىٌٕٛٛع١ةةخ، ٚؽصةةش ـةة 2

 ثبٌٛؽذح.اٌج١بٔبد 
رؾذ٠ةةذ االؽز١بعةةبد اٌزىٌٕٛٛع١ةةخ ِةةٓ اٌج١ٕةةخ األعبعةة١خ ٚاٌةةٕظُ ٚاٌزلج١مةةبد ٚلٛاػةةذ ـةة 1

 اٌج١بٔبد اٌالصِخ ٌؼًّ اٌٛؽذح فٟ اٌؼبصّخ اإلداس٠خ اٌغذ٠ذح.
ـةة رؾذ٠ةةذ اٌغ١بعةةبد ٚاٌؼ١ٍّةةبد اٌذاخ١ٍةةخ ٚاٌخبسع١ةةخ اٌخبصةةخ ثبٌٛؽةةذح، ثةةبٌزضآِ ِةةغ 3

 اٌٛؽذاد األخشٜ لجً ٚثؼذ االٔزمبي  ٌٝ ِمش اٌٛؽذح ثبٌؼبصّخ اإلداس٠خ اٌغذ٠ذح.
زؼبْٚ ِغ اٌٛصاسح اٌّؼ١ٕخ ثبٌذػُ اٌفٕٟ ٌٙزا اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ثزمةذ٠ُ لبئّةخ ثأعةّبء اٌـ 1

 ع١ّغ اٌّٛ ف١ٓ اٌؼب١ٍِٓ أٚ اٌّشعؾ١ٓ ٌٍؼًّ ثٗ ِٓ أعً رذس٠جُٙ ٚرأ١ٍُ٘ٙ.

ٌّشةبسوخ ِةغ اٌزمغة١ّبد اٌزٕظ١ّ١ةخ اٌّؼ١ٕةخ داخةً اٌٛؽةذح ِؼبٚٔخ اٌغٍلخ اٌّخزصةخ ثبـ 2
فٟ رٕف١ز اٌزم١١ّبد اٌّمشسح ٌغ١ّغ اٌّٛ ف١ٓ ثبٌٛؽذح، ٚرم١١ُ ِٙبسارُٙ ٚٚظةغ خلةخ 

 .ٌزل٠ٛش٘ب ثّب ٠زٕبعت ِغ ٚ بئفُٙ ٚأ١ٌبد اٌؼًّ اٌغذ٠ذح ثؼذ االٔزمبي
١ٕخ داخً اٌٛؽةذح ، ِؼبٚٔخ اٌغٍلخ اٌّخزصخ، ثبٌّشبسوخ ِغ اٌزمغ١ّبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌّؼـ 3

 .فٟ رؾذ٠ذ اٌّٛ ف١ٓ إٌّزم١ٍٓ  ٌٝ ِمش اٌٛؽذح ثبٌؼبصّخ اإلداس٠خ اٌغذ٠ذح
ف١ّب ٠زؼٍةك ثزةذث١ش االؽز١بعةبد اٌزىٌٕٛٛع١ةخ اٌزٕغ١ك ِغ اٌٛصاسح اٌّؼ١ٕخ ثبٌذػُ اٌفٕٟ ـ 9

 .ٌٍٛؽذح
ؽفةةن ٔغةةخ ِةةٓ لٛاػةةذ اٌج١بٔةةبد ٚاٌزلج١مةةبد اٌّلٍةةٛة ٔمٍٙةةب ِةةغ اٌصةةالؽ١بد اٌالصِةةخ ـةة 9

 .ٍٕمًٌ
اٌم١بَ ثٕمً إٌظُ ٚاٌزلج١مبد ٚلٛاػذ اٌج١بٔةبد ٚفمةبً ٌزؼ١ٍّةبد اٌةٛصاسح اٌّؼ١ٕةخ ثبٌةذػُ ـ 9

 .اٌفٕٟ
االٌزةةضاَ ثؾعةةٛس اٌجةةشاِظ اٌزذس٠ج١ةةخ فةةٟ ِغةةبي ٔظةةُ اٌّؼٍِٛةةبد ٚاٌزؾةةٛي اٌشلّةةٟ ـةة 20

 .اٌّخللخ ِٓ لجً اٌٛصاسح اٌّؼ١ٕخ ثبٌذػُ اٌفٕٟ
عةةٛاثػ اٌزةةٟ رعةةؼٙب اٌةةٛصاسح اٌّؼ١ٕةةخ ثبٌةةذػُ االٌزةةضاَ ثبٌزؼ١ٍّةةبد ٚاإلسعةةبداد ٚاٌـةة 22

 .اٌفٕٟ
 )اٌّبدح اٌشاثؼخ(

٠زىْٛ اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ٌةٕظُ اٌّؼٍِٛةبد ٚاٌزؾةٛي اٌشلّةٟ ِةٓ صالصةخ رمغة١ّبد رٕظ١ّ١ةخ 
ّةةةٟ ٌٍٛؽةةةذح ٚػةةةذد ِٛ ف١ٙةةةب فشػ١ةةةخ، ٠ٚزؾةةةذد ِغةةةزٛا٘ب اٌزٕظ١ّةةةٟ ٚفمةةةبً ١ٌٍٙىةةةً اٌزٕظ١

بص اٌّشوةةضٞ ٌٍزٕظةة١ُ ٚاإلداسح، ب اٌغٙةةٚاخزصبصةةبرٙب ٚ ١ش٘ةةب ِةةٓ اٌّؼةةب١٠ش اٌزةةٟ ٠ؾةةذد٘
 اٌزمغ١ّبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌفشػ١خ ٟ٘:ـ ٚ٘زٖ

 اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ ٌٍج١ٕخ األعبع١خ ٚرأ١ِٓ اٌّؼٍِٛبد.
 اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ ٌٍٕظُ ٚاٌزلج١مبد ٚاٌذػُ اٌفٕٟ.

 اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ ٌإلؽصبء ٚاٌزمبس٠ش ٚإٌشش اإلٌىزشٟٚٔ.
 

 (ٌخبِغخا)اٌّبدح 
 ٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ ٌٍج١ٕخ األعبع١خ ٚرأ١ِٓ اٌّؼٍِٛبد ثب٢رٟ:

ـ ٚظغ خلخ الؽز١بعبد اٌٛؽذح ِٓ ِغزٍضِبد اٌج١ٕخ األعبع١خ اٌزىٌٕٛٛع١خ ِٓ أعٙةضح 2
ؽبعت خٌةٟ ٚغبثؼةبد ِٚبعةؾبد ظةٛئ١خ ٚعةجىبد ٚثةشاِظ رشةغ١ً ٚسخةص اعةزخذاَ 

 صفبد ٚاٌزىب١ٌف.ٚ ١ش٘ب ِزعّٕخ األٔٛاع ٚاٌى١ّبد ٚاٌّٛا
رٛف١ش اؽز١بعبد اٌٛؽذح ِٓ ِغةزٍضِبد اٌج١ٕةخ األعبعة١خ اٌزىٌٕٛٛع١ةخ اٌالصِةخ ١ٌّىٕةخ ـ 1

 أػّبي اٌٛؽذح ٚاعزذاِٙب.
ـ  داسح ِىٛٔبد اٌج١ٕخ األعبع١خ اٌزىٌٕٛٛع١خ، ِةغ اٌم١ةبَ ثىبفةخ أػّةبي اٌصة١بٔخ اٌذٚس٠ةخ 3

 ٚاٌزؾذ٠ش اٌّغزّش.
ٍةٝ اٌشةجىخ اٌذاخ١ٍةخ ٌٍٛؽةذح ٌزغة١ًٙ االرصةبي ػٚظغ ٚرٕف١ةز ٔظةبَ ِؼٍِٛةبد ِزىبِةً ـ 1

ٚرجبدي اٌّؼٍِٛبد داخً اٌٛؽذح ، ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ ِمبس٘ب ؽبي رؼذد٘ب أٚ اٌٛؽذاد اٌزبثؼةخ 
 ٌٙب، ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌٛؽذاد األخشٜ.

ـ رٛف١ش اٌزأ١ِٓ اٌغ١جشأٟ ٌٕظُ ِؼٍِٛبد اٌٛؽذح ظذ اٌّخةبغش اٌّؾزٍّةخ عةٛاء ثشةش٠خ 2
 اٌالصِخ ٌزٌه. أٚ غج١ؼ١خ ، ٚٚظغ اٌعٛاثػ

 ـ ٚظغ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌٍّٛ ف١ٓ ثٙزا اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ.3
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 (اٌضبٌضخ)اٌّبدح 
 ٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزؾٛي اٌشلّٟ ثبألرٟ:

ـةةة ٚظةةةغ اإلغةةةبس اٌؼةةةبَ ٌخلةةةخ ٔظةةةُ اٌّؼٍِٛةةةبد ٚاٌزؾةةةٛي اٌشلّةةةٟ ٌٍٛؽةةةذح فةةةٟ ظةةةٛء 2
اعةةةزشار١غ١خ اٌذٌٚةةةخ ٌٍزؾةةةٛي اٌشلّةةةٟ ثبٌزٕغةةة١ك ِةةةغ ٚصاسح االرصةةةبالد ٚرىٌٕٛٛع١ةةةب 

 ِٛبد.اٌّؼٍ
 ػةذاد اٌخلةػ ٚاٌجةشاِظ ٚاٌّشةشٚػبد ٚاٌّجةبدساد اٌخبصةخ ثةبٌزؾٛي اٌشلّةٟ ٌٍٛؽةذح ـ 1

ثبٌّشبسوخ ِغ وبفخ اٌزمغ١ّبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌّؼ١ٕخ داخً اٌٛؽذح ٚػشظٙب ػٍٝ اٌغةٍلخ 
 اٌّخزصخ اٌّخزصخ.

ـةة ٚظةةغ ِؤعةةشاد ل١ةةبط اٌزؾةةٛي اٌشلّةةٟ ٌٍزأوةةذ ِةةٓ رؾم١ةةك اٌّغةةزٙذفبد ٚاعةةزذاِخ 3
 خ ٚا١ٌّىٕخ ألػّبي ٚخذِبد اٌٛؽذح.ػ١ٍّبد اٌشل١ّ

ـ رٛف١ش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّؼٍِٛبر١خ اٌالصِخ إلٔغبص أػّبي ٚأٔشلخ اٌٛؽذح فةٟ  غةبس ث١ئةخ 1
 ِزغبٔغخ رم١ٕبً ١ِٕٙٚبً. غبس ث١ئخ ػًّ 

ـةة رلةة٠ٛش أٚ رةةٛف١ش اٌةةٕظُ ٚاٌزلج١مةةبد ٚلٛاػةةذ اٌج١بٔةةبد اٌالصِةةخ ٌغ١ّةةغ ِغةةبالد ػّةةً 2
 خ١ٍخ أٚ اٌخبسع١خ.اٌٛؽذح ٚأٔشلزٙب عٛاء اٌذا

ـ  داسح ٚرؾذ٠ش ٚرأ١ِٓ إٌظُ ٚاٌزلج١مبد ٚلٛاػذ اٌج١بٔبد اٌالصِخ ٌغ١ّغ ِغبالد ػّةً 3
 اٌٛؽذح ٚأٔشلزٙب عٛاء اٌذاخ١ٍخ أٚ اٌخبسع١خ.

ِزبثؼةخ ١ِىٕةخ أٔشةلخ ٚخةذِبد اٌٛؽةذح ٚاٌزأوةذ ِةٓ رةٛف١ش ِزلٍجةبد ِٕظِٛةخ ِزمذِةخ ـ 9
 ٕٟ اٌالصَ.ِٚزىبٍِخ ٌٍزؾٛي اٌشلّٟ ٚرمذ٠ُ اٌذػُ اٌف

 ػةةةذاد اٌزمةةةبس٠ش ٚاٌذساعةةةبد اإلؽصةةةبئ١خ اٌخبصةةةخ ثىبفةةةخ أٔشةةةلخ ٚخةةةذِبد اٌٛؽةةةذح ـةةة 9
 ٚرٛف١ش٘ب ثصٛسح سل١ّخ.

رض٠ٚةذ ِزخةزٞ اٌمةشاس فةٟ اٌٛؽةذح ٚوةزٌه اٌّةٛ ف١ٓ ثٙةب ثبٌّؼٍِٛةبد ٚاٌّؼةبسه اٌزةٟ ـ 9
 ٠ؾزبعْٛ  ١ٌٙب فٟ ِغبي أػّبٌُٙ.

ذح ثؾ١ش ٠ىةْٛ خ١ٌةخ ٌٍزٛاصةً اٌفؼةبي رص١ُّ ٚ داسح ٚرؾذ٠ش اٌّٛلغ اإلوزشٟٚٔ ٌٍٛؽـ 20
 ِغ عّٙٛس اٌّزؼب١ٍِٓ ِؼٙب.

ٚظةةةغ خلةةةخ االؽز١بعةةةبد اٌزذس٠ج١ةةةخ اٌخبصةةةخ ثةةةٕظُ اٌّؼٍِٛةةةبد ٚاٌزؾةةةٛي اٌشلّةةةٟ ـةةة 22
ٌٍّةةٛ ف١ٓ ثبٌٛؽةةذح، ٚاٌزٕغةة١ك ِةةغ اٌزمغةة١ُ اٌزٕظ١ّةةٟ اٌّؼٕةةٟ ثةةبٌّٛاسد اٌجشةةش٠خ 

 ُ أصش اٌزذس٠ت.ٌزع١ّٕٙب فٟ اٌخلخ اٌزذس٠ج١خ ٌٍٛؽذح ِٚزبثؼخ اٌزٕف١ز ٚرم١١
ـ اإلٌزةضاَ ثل١ٌةبد اٌؾٛوّةخ اٌشل١ّةخ ٚرةأ١ِٓ اٌّؼٍِٛةبد ٌزؾم١ةك االعةزفبدح اٌّضٍةٝ ِةٓ 21

 أصٛي إٌّظِٛخ اٌشل١ّخ ٌٍٛؽذح.
وّب ٠خزص ٘ةزا اٌزمغة١ُ اٌزٕظ١ّةٟ فةٟ اٌٛؽةذاد إٌّزمٍةخ  ٌةٝ اٌؼبصةّخ اإلداس٠ةخ اٌغذ٠ةذح 

 ثب٢رٟ:
وةةزٌه اٌةةٕظُ ٚاٌزلج١مةةبد ٚلٛاػةةذ وبفةةخ اٌّٛعةةٛداد ٚاألصةةٛي اٌزىٌٕٛٛع١ةةخ، ٚؽصةةش ـةة 2

 ثبٌٛؽذح.اٌج١بٔبد 
رؾذ٠ةةذ االؽز١بعةةبد اٌزىٌٕٛٛع١ةةخ ِةةٓ اٌج١ٕةةخ األعبعةة١خ ٚاٌةةٕظُ ٚاٌزلج١مةةبد ٚلٛاػةةذ ـةة 1

 اٌج١بٔبد اٌالصِخ ٌؼًّ اٌٛؽذح فٟ اٌؼبصّخ اإلداس٠خ اٌغذ٠ذح.
ـةة رؾذ٠ةةذ اٌغ١بعةةبد ٚاٌؼ١ٍّةةبد اٌذاخ١ٍةةخ ٚاٌخبسع١ةةخ اٌخبصةةخ ثبٌٛؽةةذح، ثةةبٌزضآِ ِةةغ 3

 اٌٛؽذاد األخشٜ لجً ٚثؼذ االٔزمبي  ٌٝ ِمش اٌٛؽذح ثبٌؼبصّخ اإلداس٠خ اٌغذ٠ذح.
زؼبْٚ ِغ اٌٛصاسح اٌّؼ١ٕخ ثبٌذػُ اٌفٕٟ ٌٙزا اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ثزمةذ٠ُ لبئّةخ ثأعةّبء اٌـ 1

 ع١ّغ اٌّٛ ف١ٓ اٌؼب١ٍِٓ أٚ اٌّشعؾ١ٓ ٌٍؼًّ ثٗ ِٓ أعً رذس٠جُٙ ٚرأ١ٍُ٘ٙ.

ٌّشةبسوخ ِةغ اٌزمغة١ّبد اٌزٕظ١ّ١ةخ اٌّؼ١ٕةخ داخةً اٌٛؽةذح ِؼبٚٔخ اٌغٍلخ اٌّخزصةخ ثبـ 2
فٟ رٕف١ز اٌزم١١ّبد اٌّمشسح ٌغ١ّغ اٌّٛ ف١ٓ ثبٌٛؽذح، ٚرم١١ُ ِٙبسارُٙ ٚٚظةغ خلةخ 

 .ٌزل٠ٛش٘ب ثّب ٠زٕبعت ِغ ٚ بئفُٙ ٚأ١ٌبد اٌؼًّ اٌغذ٠ذح ثؼذ االٔزمبي
١ٕخ داخً اٌٛؽةذح ، ِؼبٚٔخ اٌغٍلخ اٌّخزصخ، ثبٌّشبسوخ ِغ اٌزمغ١ّبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌّؼـ 3

 .فٟ رؾذ٠ذ اٌّٛ ف١ٓ إٌّزم١ٍٓ  ٌٝ ِمش اٌٛؽذح ثبٌؼبصّخ اإلداس٠خ اٌغذ٠ذح
ف١ّب ٠زؼٍةك ثزةذث١ش االؽز١بعةبد اٌزىٌٕٛٛع١ةخ اٌزٕغ١ك ِغ اٌٛصاسح اٌّؼ١ٕخ ثبٌذػُ اٌفٕٟ ـ 9

 .ٌٍٛؽذح
ؽفةةن ٔغةةخ ِةةٓ لٛاػةةذ اٌج١بٔةةبد ٚاٌزلج١مةةبد اٌّلٍةةٛة ٔمٍٙةةب ِةةغ اٌصةةالؽ١بد اٌالصِةةخ ـةة 9

 .ٍٕمًٌ
اٌم١بَ ثٕمً إٌظُ ٚاٌزلج١مبد ٚلٛاػذ اٌج١بٔةبد ٚفمةبً ٌزؼ١ٍّةبد اٌةٛصاسح اٌّؼ١ٕةخ ثبٌةذػُ ـ 9

 .اٌفٕٟ
االٌزةةضاَ ثؾعةةٛس اٌجةةشاِظ اٌزذس٠ج١ةةخ فةةٟ ِغةةبي ٔظةةُ اٌّؼٍِٛةةبد ٚاٌزؾةةٛي اٌشلّةةٟ ـةة 20

 .اٌّخللخ ِٓ لجً اٌٛصاسح اٌّؼ١ٕخ ثبٌذػُ اٌفٕٟ
عةةٛاثػ اٌزةةٟ رعةةؼٙب اٌةةٛصاسح اٌّؼ١ٕةةخ ثبٌةةذػُ االٌزةةضاَ ثبٌزؼ١ٍّةةبد ٚاإلسعةةبداد ٚاٌـةة 22

 .اٌفٕٟ
 )اٌّبدح اٌشاثؼخ(

٠زىْٛ اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ٌةٕظُ اٌّؼٍِٛةبد ٚاٌزؾةٛي اٌشلّةٟ ِةٓ صالصةخ رمغة١ّبد رٕظ١ّ١ةخ 
ّةةةٟ ٌٍٛؽةةةذح ٚػةةةذد ِٛ ف١ٙةةةب فشػ١ةةةخ، ٠ٚزؾةةةذد ِغةةةزٛا٘ب اٌزٕظ١ّةةةٟ ٚفمةةةبً ١ٌٍٙىةةةً اٌزٕظ١

بص اٌّشوةةضٞ ٌٍزٕظةة١ُ ٚاإلداسح، ب اٌغٙةةٚاخزصبصةةبرٙب ٚ ١ش٘ةةب ِةةٓ اٌّؼةةب١٠ش اٌزةةٟ ٠ؾةةذد٘
 اٌزمغ١ّبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌفشػ١خ ٟ٘:ـ ٚ٘زٖ

 اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ ٌٍج١ٕخ األعبع١خ ٚرأ١ِٓ اٌّؼٍِٛبد.
 اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ ٌٍٕظُ ٚاٌزلج١مبد ٚاٌذػُ اٌفٕٟ.

 اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ ٌإلؽصبء ٚاٌزمبس٠ش ٚإٌشش اإلٌىزشٟٚٔ.
 

 (ٌخبِغخا)اٌّبدح 
 ٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ ٌٍج١ٕخ األعبع١خ ٚرأ١ِٓ اٌّؼٍِٛبد ثب٢رٟ:

ـ ٚظغ خلخ الؽز١بعبد اٌٛؽذح ِٓ ِغزٍضِبد اٌج١ٕخ األعبع١خ اٌزىٌٕٛٛع١خ ِٓ أعٙةضح 2
ؽبعت خٌةٟ ٚغبثؼةبد ِٚبعةؾبد ظةٛئ١خ ٚعةجىبد ٚثةشاِظ رشةغ١ً ٚسخةص اعةزخذاَ 

 صفبد ٚاٌزىب١ٌف.ٚ ١ش٘ب ِزعّٕخ األٔٛاع ٚاٌى١ّبد ٚاٌّٛا
رٛف١ش اؽز١بعبد اٌٛؽذح ِٓ ِغةزٍضِبد اٌج١ٕةخ األعبعة١خ اٌزىٌٕٛٛع١ةخ اٌالصِةخ ١ٌّىٕةخ ـ 1

 أػّبي اٌٛؽذح ٚاعزذاِٙب.
ـ  داسح ِىٛٔبد اٌج١ٕخ األعبع١خ اٌزىٌٕٛٛع١خ، ِةغ اٌم١ةبَ ثىبفةخ أػّةبي اٌصة١بٔخ اٌذٚس٠ةخ 3

 ٚاٌزؾذ٠ش اٌّغزّش.
ٍةٝ اٌشةجىخ اٌذاخ١ٍةخ ٌٍٛؽةذح ٌزغة١ًٙ االرصةبي ػٚظغ ٚرٕف١ةز ٔظةبَ ِؼٍِٛةبد ِزىبِةً ـ 1

ٚرجبدي اٌّؼٍِٛبد داخً اٌٛؽذح ، ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ ِمبس٘ب ؽبي رؼذد٘ب أٚ اٌٛؽذاد اٌزبثؼةخ 
 ٌٙب، ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌٛؽذاد األخشٜ.

ـ رٛف١ش اٌزأ١ِٓ اٌغ١جشأٟ ٌٕظُ ِؼٍِٛبد اٌٛؽذح ظذ اٌّخةبغش اٌّؾزٍّةخ عةٛاء ثشةش٠خ 2
 اٌالصِخ ٌزٌه. أٚ غج١ؼ١خ ، ٚٚظغ اٌعٛاثػ

 ـ ٚظغ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌٍّٛ ف١ٓ ثٙزا اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ.3
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 )اٌّبدح اٌغبدعخ(
 ٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ ٌٍٕظُ ٚاٌزلج١مبد ٚاٌذػُ اٌفٕٟ ثب٢رٟ:

رؾ١ٍةةةً ٔظةةةُ اٌؼّةةةً ثبٌٛؽةةةذح، ٚرؾذ٠ةةةذ ِزلٍجةةةبد اٌزؾةةةٛي اٌشلّةةةٟ، ٚرمةةةذ٠ُ اٌجةةةذائً ـةةة 2
 اٌزىٌٕٛٛع١خ.

رص١ُّ اٌةٕظُ ٚاٌزلج١مةبد اٌالصِةخ ٌٍٛؽةذح ٚاخزجبس٘ةب ف١ٕةبً ثّةب ٠عةّٓ وفةبءح ٚفؼب١ٌةخ ـ 1
 إٌّظِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٙب.

 داسح ٚص١بٔخ ٚرؾذ٠ش إٌظُ ٚاٌزلج١مةبد اٌخبصةخ ثأٔشةلخ ٚخةذِبد اٌٛؽةذح اٌذاخ١ٍةخ ـ 3
 ٚاٌخبسع١خ.

سثلٙةب ثةبٌّؾٛي ـ رص١ُّ ٚ ٔشبء لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌالصِخ ٌٍزؾٛي اٌشلّةٟ ثبٌٛؽةذح، ِةغ 1
 اٌشلّٟ ٌعّبْ رؼظ١ُ االعزفبدح ِٓ رىبًِ لٛاػذ اٌج١بٔبد ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌمِٟٛ.

ـ صة١بٔخ ٚرؾةذ٠ش لٛاػةذ اٌج١بٔةبد اٌّىزٍّةخ ثبٌٛؽةذح ٌعةّبْ اعةزذاِخ ِٕظِٛةخ اٌزؾةٛي 2
 اٌشلّٟ.

 ـ رص١ُّ ٚرل٠ٛش اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍٛؽذح ٌعّبْ رمذ٠ُ خذِبد رفبػ١ٍخ ِؾذصخ.3
ثعةةٛاثػ ٚرؼ١ٍّةةبد اٌزةةأ١ِٓ اٌغةة١جشأٟ ٌٍةةٕظُ ٚاٌزلج١مةةبد ٚلٛاػةةذ اٌج١بٔةةبد  االٌزةةضاَـةة 9

 ٚاٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍٛؽذح، ِغ االؽزفب  ثٕغخ اؽز١بغ١خ ثشىً دٚسٞ.
 ـ رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ ٚاٌّغبػذح اٌزم١ٕخ اٌّزؼٍمخ ثّٕظِٛخ اٌزؾٛي اٌشلّٟ.9
 اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ. ٚظغ خلخ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌٍّٛ ف١ٓ ثٙزا اٌزمغ١ُـ 9
 

 (اٌغبثؼخ)اٌّبدح 
 ٠خزص اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ ٌإلؽصبء ٚاٌزمبس٠ش ٚإٌشش اإلٌىزشٟٚٔ ثب٢رٟ:

ـ عّغ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ػٓ ع١ّغ أٔشلخ اٌٛؽذح ٚأػّبٌٙب ٚرغ١ٙض٘ب إلػةذاد٘ب فةٟ 2
 صٛسح سل١ّخ.

زٙةب ٚاٌزأوةذ ِةٓ صةؾزٙب ـ أسعفخ ٚرغغ١ً وبفخ اٌج١بٔةبد ٚاٌّؼٍِٛةبد  ٌىزش١ٔٚةبً ِٚشاعؼ1
 ٚدلزٙب.

اٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ ٌّؾزٜٛ اٌٛصبئك اإلٌىزش١ٔٚخ ثىبفخ أعةىبٌٙب، ٚػّةً ٍِخصةبد ٚأعةىبي ـ 3
 ٚسعَٛ ث١ب١ٔخ ٚػشٚض رغًٙ االعزفبدح ِٕٙب.

 رض٠ٚذ ِزخز اٌمشاس ثبٌٛؽذح ثبٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌزمبس٠ش اٌّلٍٛثخ.ـ 1
 ٕظِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌخبصخ ثبٌٛؽذح.اعزخشاط ٚػشض اٌزمبس٠ش اٌف١ٕخ ِٓ اٌّـ 2
 ـ االٌزضاَ ثبٌعٛاثػ اٌّزؼٍمخ ثبإلربؽخ اٌخبصخ ثبٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد.3
ـ ػشض اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد، غجمبً ٌعةٛاثػ ٚدسعةبد اٌغةّبػ ٚاإلربؽةخ، ػٍةٝ اٌّٛلةغ 9

 اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍٛؽذح ِغ ِشاػبح اٌزؾذ٠ش اٌذٚسٞ.
 ّٛ ف١ٓ ثٙزا اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ اٌفشػٟ.ـ ٚظغ خلخ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ 9ٌٍ
 

 (اٌضبِٕخ)اٌّبدح 
رةةذِظ أٔشةةلخ ٚاخزصبصةةبد اٌزمغةة١ّبد اٌزٕظ١ّ١ةةخ اٌؾب١ٌةةخ اٌخبصةةخ ثةةبٌزٛص١ك ٚاٌّىزجةةبد 

ٚإٌشش ٚاٌجٛاثخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌؾبعةجبد ٚدػةُ ارخةبر اٌمةشاس ِٚةب  ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاإلؽصبء
ٍِٛةةبد ٚاٌزؾةةٛي اٌشلّةةٟ ٚفمةةبً ٠ّبصٍٙةةب ظةةّٓ اخزصبصةةبد اٌزمغةة١ُ اٌزٕظ١ّةةٟ ٌةةٕظُ اٌّؼ

 ٌالخزصبصبد إٌّصٛ  ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌمشاس.
 

 (اٌزبعؼخ)اٌّبدح 
رٍزةةضَ اٌغةةٍلخ اٌّخزصةةخ ثىبفةةخ اٌٛؽةةذاد ثّخبغجةةخ اٌغٙةةبص اٌّشوةةضٞ ٌٍزٕظةة١ُ ٚاإلداسح 
ٚرمةةذ٠ُ ِمزةةشػ اعةةزؾذاس اٌزمغةة١ُ اٌزٕظ١ّةةٟ ٌةةٕظُ اٌّؼٍِٛةةبد ٚاٌزؾةةٛي اٌشلّةةٟ ثؾغةةت 

شسارٗ اٌٛ ١ف١خ، ٚػذد اٌّٛ ف١ٓ اٌّمزشػ ٌٍؼًّ ثٗ خالي عةٙش٠ٓ األؽٛاي، ِٛظؾبً ثٗ ِم
 ػٍٝ األوضش ِٓ ربس٠خ اٌؼًّ ثٙزا اٌمشاس.

 
 (اٌؼبعشح)اٌّبدح 

٠شزشغ ف١ّٓ ٠شغً  ؽذٜ ٚ بئف اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزؾةٛي اٌشلّةٟ أْ 
ؼ١ٕةخ ثبٌةذػُ اٌفٕةٟ ٠غزبص ثٕغبػ االخزجبساد ٚاٌجشاِظ اٌزذس٠ج١ةخ اٌزةٟ رؾةذد٘ب اٌةٛصاسح اٌّ

 ثبالرفبق ِغ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح.
 

 (اٌؾبد٠خ ػششح)اٌّبدح 
 ٠ٍغٝ وً ؽىُ ٠خبٌف أؽىبَ ٘زا اٌمشاس.

 
 (اٌضب١ٔخ ػششح)اٌّبدح 

 ٠ٕشش ٘زا اٌمشاس فٟ اٌٛلبئغ اٌّصش٠خ، ٠ٚؼًّ ثٗ اػزجبساً ِٓ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ٌزبس٠خ ٔششٖ.
 

 .22/9/1029صذس فٟ 
 اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسحسئ١ظ اٌغٙبص 

 أ.د/ صبٌؼ ػجذ اٌشؽّٓ أؽّذ                                                                      
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 (اٌزبعؼخ)اٌّبدح 
رٍزةةضَ اٌغةةٍلخ اٌّخزصةةخ ثىبفةةخ اٌٛؽةةذاد ثّخبغجةةخ اٌغٙةةبص اٌّشوةةضٞ ٌٍزٕظةة١ُ ٚاإلداسح 
ٚرمةةذ٠ُ ِمزةةشػ اعةةزؾذاس اٌزمغةة١ُ اٌزٕظ١ّةةٟ ٌةةٕظُ اٌّؼٍِٛةةبد ٚاٌزؾةةٛي اٌشلّةةٟ ثؾغةةت 

شسارٗ اٌٛ ١ف١خ، ٚػذد اٌّٛ ف١ٓ اٌّمزشػ ٌٍؼًّ ثٗ خالي عةٙش٠ٓ األؽٛاي، ِٛظؾبً ثٗ ِم
 ػٍٝ األوضش ِٓ ربس٠خ اٌؼًّ ثٙزا اٌمشاس.

 
 (اٌؼبعشح)اٌّبدح 

٠شزشغ ف١ّٓ ٠شغً  ؽذٜ ٚ بئف اٌزمغ١ُ اٌزٕظ١ّٟ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزؾةٛي اٌشلّةٟ أْ 
ؼ١ٕةخ ثبٌةذػُ اٌفٕةٟ ٠غزبص ثٕغبػ االخزجبساد ٚاٌجشاِظ اٌزذس٠ج١ةخ اٌزةٟ رؾةذد٘ب اٌةٛصاسح اٌّ

 ثبالرفبق ِغ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح.
 

 (اٌؾبد٠خ ػششح)اٌّبدح 
 ٠ٍغٝ وً ؽىُ ٠خبٌف أؽىبَ ٘زا اٌمشاس.

 
 (اٌضب١ٔخ ػششح)اٌّبدح 

 ٠ٕشش ٘زا اٌمشاس فٟ اٌٛلبئغ اٌّصش٠خ، ٠ٚؼًّ ثٗ اػزجبساً ِٓ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ٌزبس٠خ ٔششٖ.
 

 .22/9/1029صذس فٟ 
 اٌّشوضٞ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسحسئ١ظ اٌغٙبص 

 أ.د/ صبٌؼ ػجذ اٌشؽّٓ أؽّذ                                                                      
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قرارات المجلس األعلى للجامعات
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 لشاساد
 اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد

 29/9/1029َ( ثزبس٠خ 199اٌغٍغخ سلُ )
 
( اٌزصذ٠ك عٍٝ ِؾعرش اعزّربا اٌّغٍرظ األعٍرٝ ٌٍغبِعربد اٌغٍغرخ سلرُ 2)

 .12/8/1029( ثزبس٠خ 992)
اٌمشاس

( 992) اٌّصبدلخ عٍٝ ِؾعش اعزّربا اٌّغٍرظ األعٍرٝ ٌٍغبِعربد اٌغٍغرخ سلرُ
 .12/8/1029ثزبس٠خ 

 
اٌٍٛاء أ.ػ/ أ١ِٓ عربَ ِغٍرظ اٌرٛصساء ثشروْ رٛع١رٗ اٌغر١ذ  ( وزبة اٌغ١ذ1)

سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ثبرخبر اٌالصَ ٔؾٛ أ١ّ٘خ اٌزٛعر  ـرٟ اٌفعب١ٌربد اٌزرٟ 
رّىررٓ ِررٓ رٛظرر١ؼ سد٠ررخ اٌذٌٚررخ ٌّغبثٙررخ ا عررالَ اٌّعرربدٞ ثبٌخرربسط  
ٚرؾغ١ٓ صٛسح ِصش ٌذٜ أٚعبغ ارخبر اٌمشاس ـٟ اٌذٚي اٌّخزٍفخ  ِ  

اٌشخص١بد اٌعبِخ ٚاٌّغئ١ٌٛٓ ثبٌذٌٚخ ثبٌزٕغ١ك ل١بَ سدعبء ا١ٌٙئبد ٚ
ثشىً ِغجك ِ  ٚصاسح اٌخبسع١خ ٚاٌّخبثشاد اٌعبِخ لجرً اٌجرذء ـرٟ أٞ 

 ـعب١ٌبد ِغزمجالً.
اٌمشاس

أؽ١ػ اٌّغٍظ عٍّربً ثىزربة اٌغر١ذ اٌٍرٛاء أ.ػ/ أِر١ٓ عربَ ِغٍرظ اٌرٛصساء ثشروْ 
  ـرٟ اٌفعب١ٌربد رٛع١ٗ اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ثبرخبر اٌرالصَ ٔؾرٛ أ١ّ٘رخ اٌزٛعر

اٌزٟ رّىٓ ِٓ رٛظ١ؼ سد٠خ اٌذٌٚخ ٌّغبثٙخ ا عالَ اٌّعبدٞ ثبٌخبسط  ٚرؾغ١ٓ 
صررٛسح ِصررش ٌررذٜ أٚعرربغ ارخرربر اٌمررشاس ـررٟ اٌررذٚي اٌّخزٍفررخ  ِرر  ل١رربَ سدعرربء 
ا١ٌٙئرربد ٚاٌشخصرر١بد اٌعبِررخ ٚاٌّغررئ١ٌٛٓ ثبٌذٌٚررخ ثبٌزٕغرر١ك ثشررىً ِغررجك ِرر  

 جذء ـٟ أٞ ـعب١ٌبد ِغزمجالً.ٚصاسح اٌخبسع١خ ٚاٌّخبثشاد اٌعبِخ لجً اٌ
 
وزرربة اٌغرر١ذ اٌٍررٛاء/ ِررذ٠ش ِىزررت اٌغرر١ذ سئرر١ظ اٌغّٙٛس٠ررخ اٌّزعررّٓ ( 3)

رٛع١ٗ اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ثم١ربَ ٚصاسررٟ )اٌزعٍر١ُ اٌعربٌٟ ٚاٌجؾرش 
اٌؾى١ِٛررخ اٌغذ٠ررذح اٌعٍّررٟ/ اٌّب١ٌررخ( ثذساعررخ ِٛلررؿ اؽز١رربط اٌغبِعرربد 

ه ا داس١٠ٓ  ِ  األخز ـرٟ ٌٍىٛادس اٌع١ٍّخ ٚأععبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚوزٌ
االعزجبس إِىب١ٔخ ٔمً ـبئط أععبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌعب١ٍِٓ ثبٌغبِعبد 

 اٌؾى١ِٛخ األخشٜ إٌٝ اٌغبِعبد اٌغذ٠ذح.
اٌمشاس

أؽ١ػ اٌّغٍظ عٍّربً ثىزربة اٌغر١ذ اٌٍرٛاء/ ِرذ٠ش ِىزرت اٌغر١ذ سئر١ظ اٌغّٙٛس٠رخ 
عٍر١ُ اٌعربٌٟ ٚاٌجؾرش اٌّزعّٓ رٛع١ٗ اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ثم١بَ ٚصاسررٟ )اٌز

اٌعٍّررٟ/ اٌّب١ٌررخ( ثذساعررخ ِٛلررؿ اؽز١رربط اٌغبِعرربد اٌؾى١ِٛررخ اٌغذ٠ررذح ٌٍىررٛادس 
اٌع١ٍّخ ٚأععبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚوزٌه ا داس١٠ٓ  ِ  األخز ـرٟ االعزجربس إِىب١ٔرخ 
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 لشاساد
 اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد

 29/9/1029َ( ثزبس٠خ 199اٌغٍغخ سلُ )
 
( اٌزصذ٠ك عٍٝ ِؾعرش اعزّربا اٌّغٍرظ األعٍرٝ ٌٍغبِعربد اٌغٍغرخ سلرُ 2)

 .12/8/1029( ثزبس٠خ 992)
اٌمشاس

( 992) اٌّصبدلخ عٍٝ ِؾعش اعزّربا اٌّغٍرظ األعٍرٝ ٌٍغبِعربد اٌغٍغرخ سلرُ
 .12/8/1029ثزبس٠خ 

 
اٌٍٛاء أ.ػ/ أ١ِٓ عربَ ِغٍرظ اٌرٛصساء ثشروْ رٛع١رٗ اٌغر١ذ  ( وزبة اٌغ١ذ1)

سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ثبرخبر اٌالصَ ٔؾٛ أ١ّ٘خ اٌزٛعر  ـرٟ اٌفعب١ٌربد اٌزرٟ 
رّىررٓ ِررٓ رٛظرر١ؼ سد٠ررخ اٌذٌٚررخ ٌّغبثٙررخ ا عررالَ اٌّعرربدٞ ثبٌخرربسط  
ٚرؾغ١ٓ صٛسح ِصش ٌذٜ أٚعبغ ارخبر اٌمشاس ـٟ اٌذٚي اٌّخزٍفخ  ِ  

اٌشخص١بد اٌعبِخ ٚاٌّغئ١ٌٛٓ ثبٌذٌٚخ ثبٌزٕغ١ك ل١بَ سدعبء ا١ٌٙئبد ٚ
ثشىً ِغجك ِ  ٚصاسح اٌخبسع١خ ٚاٌّخبثشاد اٌعبِخ لجرً اٌجرذء ـرٟ أٞ 

 ـعب١ٌبد ِغزمجالً.
اٌمشاس

أؽ١ػ اٌّغٍظ عٍّربً ثىزربة اٌغر١ذ اٌٍرٛاء أ.ػ/ أِر١ٓ عربَ ِغٍرظ اٌرٛصساء ثشروْ 
  ـرٟ اٌفعب١ٌربد رٛع١ٗ اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ثبرخبر اٌرالصَ ٔؾرٛ أ١ّ٘رخ اٌزٛعر

اٌزٟ رّىٓ ِٓ رٛظ١ؼ سد٠خ اٌذٌٚخ ٌّغبثٙخ ا عالَ اٌّعبدٞ ثبٌخبسط  ٚرؾغ١ٓ 
صررٛسح ِصررش ٌررذٜ أٚعرربغ ارخرربر اٌمررشاس ـررٟ اٌررذٚي اٌّخزٍفررخ  ِرر  ل١رربَ سدعرربء 
ا١ٌٙئرربد ٚاٌشخصرر١بد اٌعبِررخ ٚاٌّغررئ١ٌٛٓ ثبٌذٌٚررخ ثبٌزٕغرر١ك ثشررىً ِغررجك ِرر  

 جذء ـٟ أٞ ـعب١ٌبد ِغزمجالً.ٚصاسح اٌخبسع١خ ٚاٌّخبثشاد اٌعبِخ لجً اٌ
 
وزرربة اٌغرر١ذ اٌٍررٛاء/ ِررذ٠ش ِىزررت اٌغرر١ذ سئرر١ظ اٌغّٙٛس٠ررخ اٌّزعررّٓ ( 3)

رٛع١ٗ اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ثم١ربَ ٚصاسررٟ )اٌزعٍر١ُ اٌعربٌٟ ٚاٌجؾرش 
اٌؾى١ِٛررخ اٌغذ٠ررذح اٌعٍّررٟ/ اٌّب١ٌررخ( ثذساعررخ ِٛلررؿ اؽز١رربط اٌغبِعرربد 

ه ا داس١٠ٓ  ِ  األخز ـرٟ ٌٍىٛادس اٌع١ٍّخ ٚأععبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚوزٌ
االعزجبس إِىب١ٔخ ٔمً ـبئط أععبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌعب١ٍِٓ ثبٌغبِعبد 

 اٌؾى١ِٛخ األخشٜ إٌٝ اٌغبِعبد اٌغذ٠ذح.
اٌمشاس

أؽ١ػ اٌّغٍظ عٍّربً ثىزربة اٌغر١ذ اٌٍرٛاء/ ِرذ٠ش ِىزرت اٌغر١ذ سئر١ظ اٌغّٙٛس٠رخ 
عٍر١ُ اٌعربٌٟ ٚاٌجؾرش اٌّزعّٓ رٛع١ٗ اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ثم١بَ ٚصاسررٟ )اٌز

اٌعٍّررٟ/ اٌّب١ٌررخ( ثذساعررخ ِٛلررؿ اؽز١رربط اٌغبِعرربد اٌؾى١ِٛررخ اٌغذ٠ررذح ٌٍىررٛادس 
اٌع١ٍّخ ٚأععبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚوزٌه ا داس١٠ٓ  ِ  األخز ـرٟ االعزجربس إِىب١ٔرخ 
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ٔمً ـبئط أععربء ١٘ئرخ اٌزرذس٠ظ ٚاٌعرب١ٍِٓ ثبٌغبِعربد اٌؾى١ِٛرخ األخرشٜ إٌرٝ 
اس ثبٌزٕغ١ك ٚاٌزٛاصرً ِر  اٌغر١ذ أ.د/ أِر١ٓ اٌّغٍرظ اٌغبِعبد اٌغذ٠ذح  ِ  اٌمش

 األعٍٝ ٌٍغبِعبد ـٟ ٘زا اٌشوْ.
 
 رغذ٠ذ عع٠ٛخ أععبء اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد ِٓ اٌخبسط.( 2)

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:

 رغذ٠ذ عع٠ٛخ أععبء اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد ِٓ اٌخبسط ُٚ٘: -2
 ع١ٍُ ٚاٌزع١ٍُ اٌفٕٟ " ثصفزٗ"ـ أ.د/ ٚص٠ش اٌزشث١خ ٚاٌز

 ـ أ.د/ سئ١ظ عبِعخ األص٘ش "ثصفزٗ"
 ـ أ.د/ ٔبئت ٚص٠ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٌٍجؾش اٌعٍّٟ "ثصفزٗ"

 ـ أ.د/ سئ١ظ أوبد١ّ٠خ اٌجؾش اٌعٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب "ثصفزٗ"
 ـ أ.د/ أ١ِٓ ِغٍظ اٌغبِعبد اٌخبصخ ٚاأل١ٍ٘خ "ثصفزٗ"

ِررٓ اٌخرربسط ٌّررذح عررٕز١ٓ لبثٍررخ  ٌععرر٠ٛخ اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌٍغبِعرربد ووععرربء
ٌغرٕخ  29( ِرٓ لربْٔٛ رٕمر١ُ اٌغبِعربد سلرُ 28ٌٍزغذ٠ذ  ٚرٌره اعرزٕبداً ٌٍّربدح )

2991 
 إصذاس اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ. -1

 
 ( إٔشبء و١ٍبد رىٌٕٛٛع١خ ثبٌغبِعبد اٌؾى١ِٛخ اٌّصش٠خ.5)

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ ِب ٠ٍٟ:

ظ األعٍرررٝ ٌٍغبِعررربد اٌصررربدس ثغٍغرررزٗ ثزررربس٠خ اٌزوو١رررذ عٍرررٝ لرررشاس اٌّغٍررر -2
ثبٌزٛصرر١خ ٌررذٜ اٌغبِعرربد ثئٔشرربء و١ٍرربد رىٌٕٛٛع١ررخ ثبٌغبِعرربد  13/2/1029

 اٌؾى١ِٛخ اٌّصش٠خ.
رمرررَٛ اٌغبِعررربد ثّٛاـررربح ٚصاسح اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ ٚاٌجؾرررش اٌعٍّرررٟ ٚاٌّغٍرررظ  -1

 األعٍٝ ٌٍغبِعبد ثّمزشؽبرُٙ ـٟ ٘زا اٌشوْ.
شثخ اٌغبِعبد اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌغذ٠ذح  ثّب ٠غُٙ ـٟ ظشٚسح دعُ اٌغبِعبد ٌزغ -3

 ٔغبػ ٘زٖ اٌغبِعبد ـٟ رمذ٠ُ خش٠ظ ِز١ّض ٠ٕبعت ِزطٍجبد عٛق اٌعًّ.
 
 ( ِزبثعخ اٌغبِعبد ثشوْ ِجبدسح "صٕب٠ع١خ ِصش".9)

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ ِب ٠ٍٟ:

أْ ٠مَٛ اٌغبدح ٔٛاة سدعبء اٌغبِعبد ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّ  ٚر١ّٕرخ اٌج١ئرخ  -2
غر١ٍُ خطرخ رٕف١ز٠ررخ ـبعٍرخ  رربٍِخ خرالي اٌعرربَ اٌذساعرٟ ٌمطرربا خذِرخ اٌّغزّرر  ثز

ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٌزفع١ً دٚس اٌغبِعبد ـٟ خذِخ اٌّغزّ  اٌّؾٍٟ ثىبـرخ اٌّؾبـمربد 
 ثبٌزٕغ١ك ِ  اٌغبدح سدعبء اٌغبِعبد.ٚرٌه 

اٌزوو١ررذ عٍررٝ اٌغبِعرربد ثبرخرربر ا١ٌ٢رربد ٚا عررشاءاد إٌّبعررجخ ٌزفع١ررً ِجرربدسح  -1
 ب٠ع١خ ِصش"."صٕ

( ِب ٚسد ثشوْ عذَ أزمربَ اٌغربدح أععربء ١٘ئرخ اٌزرذس٠ظ ثى١ٍربد اٌطرت 9)
ٚؼ١ش٘ررب ثبٌغبِعرربد اٌّصررش٠خ ـررٟ اٌؾعررٛس ٚرعّرر١ُ وزرربة دٚسٞ عٍررٝ 
اٌغبِعربد اٌّصررش٠خ ٌٍزوو١ررذ عٍررٝ ؽعرٛس ١٘ئررخ اٌزررذس٠ظ ثى١ٍرربد اٌطررت 

 ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ.
اٌمشاس

ر ا١ٌ٢ررربد ٚا عرررشاءاد اٌالصِرررخ لرررشس اٌّغٍرررظ اٌزوو١رررذ عٍرررٝ اٌغبِعررربد ثبرخرررب
ٚإٌّبعرررجخ ٌٍعّرررً عٍرررٝ أزمررربَ اٌغررربدح أععررربء ١٘ئرررخ اٌزرررذس٠ظ ثى١ٍررربد اٌطرررت 

 ـٟ اٌؾعٛس ِٓ ثذا٠خ اٌعبَ اٌغبِعٟ.ٚؼ١ش٘ب ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ 
 
( صررٕذٚق سعب٠ررخ اٌعررب١ٍِٓ: رع١رر١ٓ ثررذ٠ً ٌتعررزبر اٌررذوزٛس/ عجررذ اٌٛ٘رربة 8)

 عضد )سئ١ظ عبِعخ ع١ٓ  ّظ اٌغبثك(.
اساٌمش

لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ رع١ر١ٓ اٌغر١ذ األعرزبر اٌرذوزٛس/ ِبعرذ ي ـّٙرٟ ٔغرُ 
)سئ١ظ عبِعخ ؽٍٛاْ( ثذ٠الً ٌٍغ١ذ األعرزبر اٌرذوزٛس/ عجرذ اٌٛ٘ربة عرضد )سئر١ظ 

 عبِعخ ع١ٓ  ّظ اٌغبثك(.
 
 ( األٔشطخ اٌطالث١خ.9)

اٌمشاس
شاً ثبألٔشرطخ لشس اٌّغٍظ اٌزٛصر١خ ٌرذٜ اٌغبِعربد ثروْ ٠ىرْٛ ٕ٘ربن ا٘زّبِربً وج١ر

  ٚرٛعر١  اٌطالث١خ ـٟ اٌعربَ اٌغربِعٟ اٌمربدَد ٚدعرُ األٔشرطخ اٌطالث١رخ اٌّخزٍفرخ
لبعررذح اٌّشرربسوخ اٌطالث١ررخ ـ١ٙرربد ٌررذٚس٘ب اٌّٙررُ ـررٟ ثٕرربء اٌشخصرر١خ اٌّزىبٍِررخ 
ٌٍطالة  ِ  اٌزٛص١خ ٌذٜ اٌغبِعبد ثب عالْ عٓ خططٙب ٌتٔشطخ اٌطالث١خ ِٕرز 

بٌزعبْٚ ِر  االرؾربد اٌش٠بظرٟ ٌٍغبِعربد ِٚعٙرذ ثذء اٌذساعخ ٚعٍٝ ِذاس اٌعبَ  ث
 إعذاد اٌمبدح ثؾٍٛاْ.

 
 ( اٌجشاِظ اٌذساع١خ إٌٛع١خ اٌغذ٠ذح.20)

اٌمشاس
اٌزٛصرر١خ ٌررذٜ اٌغبِعرربد ثض٠رربدح اٌجررشاِظ اٌذساعرر١خ إٌٛع١ررخ اٌغذ٠ررذح ٚاٌٍؽرربد 

 اٌزٟ رخذَ عٛق اٌعًّ اٌّؾٍٟ ٚاٌخبسعٟ.
 

 .1029/1010ٌغبِعٟ ( ِزبثعخ أعّبي رٕغ١ك اٌمجٛي ثبٌعبَ ا22)
اٌمشاس

لشس اٌّغٍظ إٔزٙبء أعّبي رٕغر١ك اٌمجرٛي ثبٌغبِعربد ٚاٌّعب٘رذ ٌٍعربَ اٌغربِعٟ 
اٌشررىش ٌىررً ِررٓ اٌٍغٕررخ اٌع١ٍررب ٌٍزٕغرر١ك  ٚاٌغرر١ذ   ِرر  رٛع١ررٗ 1029/1010

األعزبر/ اٌغ١ذ عجذ هللا عطب )سئ١ظ لطبا اٌزع١ٍُ ثبٌٛصاسح(  ٚاٌغ١ذ أ.د/ عر١ّش 
 ٌىزشٟٚٔ(  ٚاٌعب١ٍِٓ ثّىزت اٌزٕغ١ك. ب١٘ٓ )ِغئٛي اٌزٕغ١ك ا 
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ٔمً ـبئط أععربء ١٘ئرخ اٌزرذس٠ظ ٚاٌعرب١ٍِٓ ثبٌغبِعربد اٌؾى١ِٛرخ األخرشٜ إٌرٝ 
اس ثبٌزٕغ١ك ٚاٌزٛاصرً ِر  اٌغر١ذ أ.د/ أِر١ٓ اٌّغٍرظ اٌغبِعبد اٌغذ٠ذح  ِ  اٌمش

 األعٍٝ ٌٍغبِعبد ـٟ ٘زا اٌشوْ.
 
 رغذ٠ذ عع٠ٛخ أععبء اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد ِٓ اٌخبسط.( 2)

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:

 رغذ٠ذ عع٠ٛخ أععبء اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد ِٓ اٌخبسط ُٚ٘: -2
 ع١ٍُ ٚاٌزع١ٍُ اٌفٕٟ " ثصفزٗ"ـ أ.د/ ٚص٠ش اٌزشث١خ ٚاٌز

 ـ أ.د/ سئ١ظ عبِعخ األص٘ش "ثصفزٗ"
 ـ أ.د/ ٔبئت ٚص٠ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٌٍجؾش اٌعٍّٟ "ثصفزٗ"

 ـ أ.د/ سئ١ظ أوبد١ّ٠خ اٌجؾش اٌعٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب "ثصفزٗ"
 ـ أ.د/ أ١ِٓ ِغٍظ اٌغبِعبد اٌخبصخ ٚاأل١ٍ٘خ "ثصفزٗ"

ِررٓ اٌخرربسط ٌّررذح عررٕز١ٓ لبثٍررخ  ٌععرر٠ٛخ اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌٍغبِعرربد ووععرربء
ٌغرٕخ  29( ِرٓ لربْٔٛ رٕمر١ُ اٌغبِعربد سلرُ 28ٌٍزغذ٠ذ  ٚرٌره اعرزٕبداً ٌٍّربدح )

2991 
 إصذاس اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ. -1

 
 ( إٔشبء و١ٍبد رىٌٕٛٛع١خ ثبٌغبِعبد اٌؾى١ِٛخ اٌّصش٠خ.5)

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ ِب ٠ٍٟ:

ظ األعٍرررٝ ٌٍغبِعررربد اٌصررربدس ثغٍغرررزٗ ثزررربس٠خ اٌزوو١رررذ عٍرررٝ لرررشاس اٌّغٍررر -2
ثبٌزٛصرر١خ ٌررذٜ اٌغبِعرربد ثئٔشرربء و١ٍرربد رىٌٕٛٛع١ررخ ثبٌغبِعرربد  13/2/1029

 اٌؾى١ِٛخ اٌّصش٠خ.
رمرررَٛ اٌغبِعررربد ثّٛاـررربح ٚصاسح اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ ٚاٌجؾرررش اٌعٍّرررٟ ٚاٌّغٍرررظ  -1

 األعٍٝ ٌٍغبِعبد ثّمزشؽبرُٙ ـٟ ٘زا اٌشوْ.
شثخ اٌغبِعبد اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌغذ٠ذح  ثّب ٠غُٙ ـٟ ظشٚسح دعُ اٌغبِعبد ٌزغ -3

 ٔغبػ ٘زٖ اٌغبِعبد ـٟ رمذ٠ُ خش٠ظ ِز١ّض ٠ٕبعت ِزطٍجبد عٛق اٌعًّ.
 
 ( ِزبثعخ اٌغبِعبد ثشوْ ِجبدسح "صٕب٠ع١خ ِصش".9)

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ ِب ٠ٍٟ:

أْ ٠مَٛ اٌغبدح ٔٛاة سدعبء اٌغبِعبد ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّ  ٚر١ّٕرخ اٌج١ئرخ  -2
غر١ٍُ خطرخ رٕف١ز٠ررخ ـبعٍرخ  رربٍِخ خرالي اٌعرربَ اٌذساعرٟ ٌمطرربا خذِرخ اٌّغزّرر  ثز

ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٌزفع١ً دٚس اٌغبِعبد ـٟ خذِخ اٌّغزّ  اٌّؾٍٟ ثىبـرخ اٌّؾبـمربد 
 ثبٌزٕغ١ك ِ  اٌغبدح سدعبء اٌغبِعبد.ٚرٌه 

اٌزوو١ررذ عٍررٝ اٌغبِعرربد ثبرخرربر ا١ٌ٢رربد ٚا عررشاءاد إٌّبعررجخ ٌزفع١ررً ِجرربدسح  -1
 ب٠ع١خ ِصش"."صٕ

( ِب ٚسد ثشوْ عذَ أزمربَ اٌغربدح أععربء ١٘ئرخ اٌزرذس٠ظ ثى١ٍربد اٌطرت 9)
ٚؼ١ش٘ررب ثبٌغبِعرربد اٌّصررش٠خ ـررٟ اٌؾعررٛس ٚرعّرر١ُ وزرربة دٚسٞ عٍررٝ 
اٌغبِعربد اٌّصررش٠خ ٌٍزوو١ررذ عٍررٝ ؽعرٛس ١٘ئررخ اٌزررذس٠ظ ثى١ٍرربد اٌطررت 

 ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ.
اٌمشاس

ر ا١ٌ٢ررربد ٚا عرررشاءاد اٌالصِرررخ لرررشس اٌّغٍرررظ اٌزوو١رررذ عٍرررٝ اٌغبِعررربد ثبرخرررب
ٚإٌّبعرررجخ ٌٍعّرررً عٍرررٝ أزمررربَ اٌغررربدح أععررربء ١٘ئرررخ اٌزرررذس٠ظ ثى١ٍررربد اٌطرررت 

 ـٟ اٌؾعٛس ِٓ ثذا٠خ اٌعبَ اٌغبِعٟ.ٚؼ١ش٘ب ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ 
 
( صررٕذٚق سعب٠ررخ اٌعررب١ٍِٓ: رع١رر١ٓ ثررذ٠ً ٌتعررزبر اٌررذوزٛس/ عجررذ اٌٛ٘رربة 8)

 عضد )سئ١ظ عبِعخ ع١ٓ  ّظ اٌغبثك(.
اساٌمش

لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ رع١ر١ٓ اٌغر١ذ األعرزبر اٌرذوزٛس/ ِبعرذ ي ـّٙرٟ ٔغرُ 
)سئ١ظ عبِعخ ؽٍٛاْ( ثذ٠الً ٌٍغ١ذ األعرزبر اٌرذوزٛس/ عجرذ اٌٛ٘ربة عرضد )سئر١ظ 

 عبِعخ ع١ٓ  ّظ اٌغبثك(.
 
 ( األٔشطخ اٌطالث١خ.9)

اٌمشاس
شاً ثبألٔشرطخ لشس اٌّغٍظ اٌزٛصر١خ ٌرذٜ اٌغبِعربد ثروْ ٠ىرْٛ ٕ٘ربن ا٘زّبِربً وج١ر

  ٚرٛعر١  اٌطالث١خ ـٟ اٌعربَ اٌغربِعٟ اٌمربدَد ٚدعرُ األٔشرطخ اٌطالث١رخ اٌّخزٍفرخ
لبعررذح اٌّشرربسوخ اٌطالث١ررخ ـ١ٙرربد ٌررذٚس٘ب اٌّٙررُ ـررٟ ثٕرربء اٌشخصرر١خ اٌّزىبٍِررخ 
ٌٍطالة  ِ  اٌزٛص١خ ٌذٜ اٌغبِعبد ثب عالْ عٓ خططٙب ٌتٔشطخ اٌطالث١خ ِٕرز 

بٌزعبْٚ ِر  االرؾربد اٌش٠بظرٟ ٌٍغبِعربد ِٚعٙرذ ثذء اٌذساعخ ٚعٍٝ ِذاس اٌعبَ  ث
 إعذاد اٌمبدح ثؾٍٛاْ.

 
 ( اٌجشاِظ اٌذساع١خ إٌٛع١خ اٌغذ٠ذح.20)

اٌمشاس
اٌزٛصرر١خ ٌررذٜ اٌغبِعرربد ثض٠رربدح اٌجررشاِظ اٌذساعرر١خ إٌٛع١ررخ اٌغذ٠ررذح ٚاٌٍؽرربد 

 اٌزٟ رخذَ عٛق اٌعًّ اٌّؾٍٟ ٚاٌخبسعٟ.
 

 .1029/1010ٌغبِعٟ ( ِزبثعخ أعّبي رٕغ١ك اٌمجٛي ثبٌعبَ ا22)
اٌمشاس

لشس اٌّغٍظ إٔزٙبء أعّبي رٕغر١ك اٌمجرٛي ثبٌغبِعربد ٚاٌّعب٘رذ ٌٍعربَ اٌغربِعٟ 
اٌشررىش ٌىررً ِررٓ اٌٍغٕررخ اٌع١ٍررب ٌٍزٕغرر١ك  ٚاٌغرر١ذ   ِرر  رٛع١ررٗ 1029/1010

األعزبر/ اٌغ١ذ عجذ هللا عطب )سئ١ظ لطبا اٌزع١ٍُ ثبٌٛصاسح(  ٚاٌغ١ذ أ.د/ عر١ّش 
 ٌىزشٟٚٔ(  ٚاٌعب١ٍِٓ ثّىزت اٌزٕغ١ك. ب١٘ٓ )ِغئٛي اٌزٕغ١ك ا 
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( ِٕبلشخ ِٛظٛا اٌطالة اٌؾبص١ٍٓ عٍٝ اٌّعب٘ذ اٌف١ٕخ ٌٍزّش٠ط عبَ 21)
ٚاٌرز٠ٓ ٌرُ ٠رزُ لجرٌُٛٙ عرٓ غش٠رك ِىزرت اٌزٕغر١ك ثبٌغبِعرربد  1029

 اٌّصش٠خ.
اٌمشاس

لرررشس اٌّغٍرررظ أْ ٠زرررشن أِرررش لجرررٛي اٌطرررالة اٌؾبصررر١ٍٓ عٍرررٝ اٌّعب٘رررذ اٌف١ٕرررخ 
ٌىرً ٚاٌز٠ٓ ٌُ ٠زُ لجٌُٛٙ عرٓ غش٠رك ِىزرت اٌزٕغر١ك ـ  -1029ٌٍزّش٠ط عبَ 

 عبِعخ ؽغت اٌطبلخ االعز١عبث١خ ٌى١ٍخ اٌزّش٠ط ثبٌغبِعخ.
 
 رط٠ٛش ِشاوض اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ثبٌغبِعبد. (22)

اٌمشاس
لشس اٌّغٍظ اٌزوو١ذ عٍرٝ اٌغبِعربد ثعرشٚسح رطر٠ٛش ِشاورض اٌم١ربط ٚاٌزمر٠ُٛ 

اٌزىٌٕٛٛع١رخ اٌّطٍٛثرخ ٚرطر٠ٛش ث١ٕزٙرب  ثبٌغبِعبد  ِٓ خالي إِرذاد٘ب ثبٌزم١ٕربد
 اٌزؾز١خ ألداء االِزؾبٔبد ا ٌىزش١ٔٚخ ثىبـخ و١ٍبد اٌغبِعبد.

 
اٌزغرررر٠ٛك ٌٍجررررشاِظ اٌذساعرررر١خ ثبٌغبِعرررربد اٌّصررررش٠خ ٌررررذٜ اٌطررررالة  (25)

 اٌٛاـذ٠ٓ.
اٌمشاس

 لشس اٌّغٍظ ِب ٠ٍٟ:
اٌزوو١ررذ عٍررٝ أ١ّ٘ررخ رؾغرر١ٓ وبـررخ اٌخررذِبد ٚر١غرر١ش ا عررشاءاد اٌّمذِررخ  -2

ٌٍطررالة اٌٛاـررذ٠ٓ اٌذاسعرر١ٓ ثبٌغبِعرربد اٌّصررش٠خ  ٚاعررزؽالي تٙررٛس اٌغبِعرربد 
ٚاٌجررررشاِظ اٌّصررررش٠خ راد اٌزصرررر١ٕؿ اٌررررذٌٟٚ اٌّز١ّررررض ٌٍزغرررر٠ٛك ٌٍغبِعرررربد 

 اٌّصش٠خ  ٚص٠بدح عذد اٌطالة اٌٛاـذ٠ٓ ٌٍذساعخ ثبٌغبِعبد.
اٌٛاـرررذ٠ٓ أْ رمرررَٛ اٌغبِعررربد ثّٛاـررربح ا داسح اٌّشوض٠رررخ ٌشرررئْٛ اٌطرررالة  -1

سح ثجشاِغٙرررب اٌذساعررر١خ ٌزع١ّّٙرررب ٌغرررزة اٌطرررالة اٌٛاـرررذ٠ٓ ٌٍذساعرررخ ثررربٌٛصا
 ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ.

 
 ( ِٕبلشخ ِٛظٛا ٚع١ٍخ اعزّبد  ٙبدح اٌزع١ٍُ عٓ ثعذ.29)

اٌمشاس
لررشس اٌّغٍررظ اٌزوو١ررذ عٍررٝ اٌٍغٕررخ اٌّشررىٍخ ثمررشاس اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌٍغبِعرربد 

ٌزعٍرر١ُ عررٓ ثعررذ  ثذساعررخ وبـررخ أثعرربد ِٕمِٛررخ ا 28/9/1029ثغٍغررزٗ ثزرربس٠خ 
ٚاالعزفبدح ِرٓ اٌزغربسة اٌذ١ٌٚرخ اٌّز١ّرضح ـرٟ ٘رزا اٌّٛظرٛا  ٚورزٌه دساعرخ 
اٌعرررٛاثػ اٌمب١ٔٛٔرررخ ٚاٌع١ٍّرررخ ٌٙرررزا إٌرررٛا ِرررٓ اٌزعٍررر١ُد ٚرٌررره ثٙرررذؾ رعمررر١ُ 
االعررزفبدح ِررٓ ٘ررزا إٌررٛا ِررٓ اٌزعٍرر١ُ ـررٟ ِصررش خررالي اٌفزررشح اٌمبدِررخ  ٚرمررذ٠ُ 

 اٌمبدِخ. ِمزشػ ِزىبًِ ٠عشض ـٟ اٌغٍغخ
 
 
 

 ِٕبلشخ ِٛظٛا اٌشٙبداد اٌّؤِٕخ. (29)
اٌمشاس

لررشس اٌّغٍررظ اٌزوو١ررذ عٍررٝ اٌغبِعرربد ثبٌزعبلررذ ِرر  اٌّصررٕ  اٌغذ٠ررذ ثبٌعبصررّخ 
 ا داس٠خ ثشوْ اٌشٙبداد اٌّؤِٕخ ثبعزخذاَ اٌجبسوٛد اٌزبث  ٌٍغٙبد اٌغ١بد٠خ.

 
ثزررربس٠خ  1029ٌغرررٕخ  1225( لرررشاس سئررر١ظ ِغٍرررظ اٌرررٛصساء سلرررُ 28)

ثعرط أؽىربَ اٌالئؾرخ اٌزٕف١ز٠رخ ٌمربْٔٛ رٕمر١ُ   ثزعذ٠ً  21/9/1029
(   299(   )298(   )2 -3 -2اٌجٕٛد  299اٌغبِعبد ثشوْ اٌّٛاد )

 (.292ِىشساً(   ) 290(   )290)
اٌمشاس

ٌغررٕخ  1225أؽرر١ػ اٌّغٍررظ عٍّرربً ثصررذٚس لررشاس سئرر١ظ ِغٍررظ اٌررٛصساء سلررُ 
خ ٌمربْٔٛ   ثزعذ٠ً ثعرط أؽىربَ اٌالئؾرخ اٌزٕف١ز٠ر 21/9/1029ثزبس٠خ  1029

(   299(   )298(   )2 -3 -2اٌجٕررٛد  299رٕمرر١ُ اٌغبِعرربد ثشرروْ اٌّررٛاد )
( ثخصررٛا اٌررذسعبد اٌع١ٍّررخ اٌزررٟ رّٕؾٙررب 292ِىررشساً(   ) 290(   )290)

 و١ٍبد اٌص١ذٌخ ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ.
 

* اعزّبد ِؾعش اعزّبا ١٘ئخ ِىزت اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد اٌغٍغرخ سلرُ 
 .21/9/1029( ثزبس٠خ 91)
اٌمشاس

( 91اعزّبد ِؾعرش اعزّربا ١٘ئرخ ِىزرت اٌّغٍرظ األعٍرٝ ٌٍغبِعربد اٌغٍغرخ سلرُ )
( ٚرٌرره 99إٌررٝ سلررُ  29)اٌّزعررّٓ اٌّٛظررٛعبد ِررٓ سلررُ  21/9/1029ثزرربس٠خ 

 عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
 
( ثررشاِظ ثٕمرربَ اٌزعٍرر١ُ 3( الزررشاػ عبِعررخ اٌمررب٘شح ثشرروْ إٔشرربء عررذد )15)

 عخ ٟٚ٘:اٌّذِظ ثى١ٍخ داس اٌعٍَٛ ثبٌغبِ
ثشٔرررربِظ اٌٍؽررررخ اٌعشث١ررررخ ٚاداثٙررررب ٚاٌذساعرررربد ا عررررال١ِخ )أسثرررر   -2

 عٕٛاد(.
 ثشٔبِظ اٌٍؽخ اٌعشث١خ ٚاداثٙب )ٔمبَ اٌغٕز١ٓ(. -1
 ثشٔبِظ اٌذساعبد ا عال١ِخ )ٔمبَ اٌغ١ٕزٓ(. -3

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ ِب ٠ٍٟ:

أٚالً: اٌّٛاـمررررخ ٌّررررذح عرررربَ ٚاؽررررذ العررررزمجبي غررررالة عررررذد ٌٍعرررربَ اٌذساعررررٟ 
عٍررٝ أْ ٠غررذد ثعررذ رم١ررر١ُ اٌزغشثررخ ٌٍجشٔرربِظ إٌّٙررٟ "اٌٍؽرررخ  1029/1010

اٌعشث١ررخ ٚاداثٙررب ٚاٌذساعرربد ا عررال١ِخ ثٕمرربَ اٌررزعٍُ اٌّررذِظ )أسثرر  عررٕٛاد( 
 ثى١ٍخ داس اٌعٍَٛ ـ عبِعخ اٌمب٘شح.
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( ِٕبلشخ ِٛظٛا اٌطالة اٌؾبص١ٍٓ عٍٝ اٌّعب٘ذ اٌف١ٕخ ٌٍزّش٠ط عبَ 21)
ٚاٌرز٠ٓ ٌرُ ٠رزُ لجرٌُٛٙ عرٓ غش٠رك ِىزرت اٌزٕغر١ك ثبٌغبِعرربد  1029

 اٌّصش٠خ.
اٌمشاس

لرررشس اٌّغٍرررظ أْ ٠زرررشن أِرررش لجرررٛي اٌطرررالة اٌؾبصررر١ٍٓ عٍرررٝ اٌّعب٘رررذ اٌف١ٕرررخ 
ٌىرً ٚاٌز٠ٓ ٌُ ٠زُ لجٌُٛٙ عرٓ غش٠رك ِىزرت اٌزٕغر١ك ـ  -1029ٌٍزّش٠ط عبَ 

 عبِعخ ؽغت اٌطبلخ االعز١عبث١خ ٌى١ٍخ اٌزّش٠ط ثبٌغبِعخ.
 
 رط٠ٛش ِشاوض اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ثبٌغبِعبد. (22)

اٌمشاس
لشس اٌّغٍظ اٌزوو١ذ عٍرٝ اٌغبِعربد ثعرشٚسح رطر٠ٛش ِشاورض اٌم١ربط ٚاٌزمر٠ُٛ 

اٌزىٌٕٛٛع١رخ اٌّطٍٛثرخ ٚرطر٠ٛش ث١ٕزٙرب  ثبٌغبِعبد  ِٓ خالي إِرذاد٘ب ثبٌزم١ٕربد
 اٌزؾز١خ ألداء االِزؾبٔبد ا ٌىزش١ٔٚخ ثىبـخ و١ٍبد اٌغبِعبد.

 
اٌزغرررر٠ٛك ٌٍجررررشاِظ اٌذساعرررر١خ ثبٌغبِعرررربد اٌّصررررش٠خ ٌررررذٜ اٌطررررالة  (25)

 اٌٛاـذ٠ٓ.
اٌمشاس

 لشس اٌّغٍظ ِب ٠ٍٟ:
اٌزوو١ررذ عٍررٝ أ١ّ٘ررخ رؾغرر١ٓ وبـررخ اٌخررذِبد ٚر١غرر١ش ا عررشاءاد اٌّمذِررخ  -2

ٌٍطررالة اٌٛاـررذ٠ٓ اٌذاسعرر١ٓ ثبٌغبِعرربد اٌّصررش٠خ  ٚاعررزؽالي تٙررٛس اٌغبِعرربد 
ٚاٌجررررشاِظ اٌّصررررش٠خ راد اٌزصرررر١ٕؿ اٌررررذٌٟٚ اٌّز١ّررررض ٌٍزغرررر٠ٛك ٌٍغبِعرررربد 

 اٌّصش٠خ  ٚص٠بدح عذد اٌطالة اٌٛاـذ٠ٓ ٌٍذساعخ ثبٌغبِعبد.
اٌٛاـرررذ٠ٓ أْ رمرررَٛ اٌغبِعررربد ثّٛاـررربح ا داسح اٌّشوض٠رررخ ٌشرررئْٛ اٌطرررالة  -1

سح ثجشاِغٙرررب اٌذساعررر١خ ٌزع١ّّٙرررب ٌغرررزة اٌطرررالة اٌٛاـرررذ٠ٓ ٌٍذساعرررخ ثررربٌٛصا
 ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ.

 
 ( ِٕبلشخ ِٛظٛا ٚع١ٍخ اعزّبد  ٙبدح اٌزع١ٍُ عٓ ثعذ.29)

اٌمشاس
لررشس اٌّغٍررظ اٌزوو١ررذ عٍررٝ اٌٍغٕررخ اٌّشررىٍخ ثمررشاس اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌٍغبِعرربد 

ٌزعٍرر١ُ عررٓ ثعررذ  ثذساعررخ وبـررخ أثعرربد ِٕمِٛررخ ا 28/9/1029ثغٍغررزٗ ثزرربس٠خ 
ٚاالعزفبدح ِرٓ اٌزغربسة اٌذ١ٌٚرخ اٌّز١ّرضح ـرٟ ٘رزا اٌّٛظرٛا  ٚورزٌه دساعرخ 
اٌعرررٛاثػ اٌمب١ٔٛٔرررخ ٚاٌع١ٍّرررخ ٌٙرررزا إٌرررٛا ِرررٓ اٌزعٍررر١ُد ٚرٌررره ثٙرررذؾ رعمررر١ُ 
االعررزفبدح ِررٓ ٘ررزا إٌررٛا ِررٓ اٌزعٍرر١ُ ـررٟ ِصررش خررالي اٌفزررشح اٌمبدِررخ  ٚرمررذ٠ُ 

 اٌمبدِخ. ِمزشػ ِزىبًِ ٠عشض ـٟ اٌغٍغخ
 
 
 

 ِٕبلشخ ِٛظٛا اٌشٙبداد اٌّؤِٕخ. (29)
اٌمشاس

لررشس اٌّغٍررظ اٌزوو١ررذ عٍررٝ اٌغبِعرربد ثبٌزعبلررذ ِرر  اٌّصررٕ  اٌغذ٠ررذ ثبٌعبصررّخ 
 ا داس٠خ ثشوْ اٌشٙبداد اٌّؤِٕخ ثبعزخذاَ اٌجبسوٛد اٌزبث  ٌٍغٙبد اٌغ١بد٠خ.

 
ثزررربس٠خ  1029ٌغرررٕخ  1225( لرررشاس سئررر١ظ ِغٍرررظ اٌرررٛصساء سلرررُ 28)

ثعرط أؽىربَ اٌالئؾرخ اٌزٕف١ز٠رخ ٌمربْٔٛ رٕمر١ُ   ثزعذ٠ً  21/9/1029
(   299(   )298(   )2 -3 -2اٌجٕٛد  299اٌغبِعبد ثشوْ اٌّٛاد )

 (.292ِىشساً(   ) 290(   )290)
اٌمشاس

ٌغررٕخ  1225أؽرر١ػ اٌّغٍررظ عٍّرربً ثصررذٚس لررشاس سئرر١ظ ِغٍررظ اٌررٛصساء سلررُ 
خ ٌمربْٔٛ   ثزعذ٠ً ثعرط أؽىربَ اٌالئؾرخ اٌزٕف١ز٠ر 21/9/1029ثزبس٠خ  1029

(   299(   )298(   )2 -3 -2اٌجٕررٛد  299رٕمرر١ُ اٌغبِعرربد ثشرروْ اٌّررٛاد )
( ثخصررٛا اٌررذسعبد اٌع١ٍّررخ اٌزررٟ رّٕؾٙررب 292ِىررشساً(   ) 290(   )290)

 و١ٍبد اٌص١ذٌخ ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ.
 

* اعزّبد ِؾعش اعزّبا ١٘ئخ ِىزت اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد اٌغٍغرخ سلرُ 
 .21/9/1029( ثزبس٠خ 91)
اٌمشاس

( 91اعزّبد ِؾعرش اعزّربا ١٘ئرخ ِىزرت اٌّغٍرظ األعٍرٝ ٌٍغبِعربد اٌغٍغرخ سلرُ )
( ٚرٌرره 99إٌررٝ سلررُ  29)اٌّزعررّٓ اٌّٛظررٛعبد ِررٓ سلررُ  21/9/1029ثزرربس٠خ 

 عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
 
( ثررشاِظ ثٕمرربَ اٌزعٍرر١ُ 3( الزررشاػ عبِعررخ اٌمررب٘شح ثشرروْ إٔشرربء عررذد )15)

 عخ ٟٚ٘:اٌّذِظ ثى١ٍخ داس اٌعٍَٛ ثبٌغبِ
ثشٔرررربِظ اٌٍؽررررخ اٌعشث١ررررخ ٚاداثٙررررب ٚاٌذساعرررربد ا عررررال١ِخ )أسثرررر   -2

 عٕٛاد(.
 ثشٔبِظ اٌٍؽخ اٌعشث١خ ٚاداثٙب )ٔمبَ اٌغٕز١ٓ(. -1
 ثشٔبِظ اٌذساعبد ا عال١ِخ )ٔمبَ اٌغ١ٕزٓ(. -3

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ ِب ٠ٍٟ:

أٚالً: اٌّٛاـمررررخ ٌّررررذح عرررربَ ٚاؽررررذ العررررزمجبي غررررالة عررررذد ٌٍعرررربَ اٌذساعررررٟ 
عٍررٝ أْ ٠غررذد ثعررذ رم١ررر١ُ اٌزغشثررخ ٌٍجشٔرربِظ إٌّٙررٟ "اٌٍؽرررخ  1029/1010

اٌعشث١ررخ ٚاداثٙررب ٚاٌذساعرربد ا عررال١ِخ ثٕمرربَ اٌررزعٍُ اٌّررذِظ )أسثرر  عررٕٛاد( 
 ثى١ٍخ داس اٌعٍَٛ ـ عبِعخ اٌمب٘شح.
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صب١ٔبً: رم١١ُ اٌجشاِظ ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ رزُ اٌّٛاـمخ عٍٝ إٔشبئٙب ع٠ٕٛبً  ٚاٌزوورذ ِرٓ 
ذاؾ إٌّشررٛدح ِٚشاعبرٙرررب ع١ّررر  اٌشررشٚغ ٚاٌّٛاصرررفبد اٌزرررٟ رؾم١مٙررب ٌت٘ررر

 ٚظعزٙب ٌغٕخ اٌزعٍُ اٌّذِظ ٚـٟ ؽبٌخ ٚعٛد ِخبٌفبد ٠زُ ٚلؿ اٌجشٔبِظ.
صبٌضبً: ٠شزشغ عمذ ع١ّر  االخزجربساد )ٔصرؿ اٌفصرً اٌذساعرٟ/ إٌٙبئ١رخ( داخرً 
ؽررشَ اٌغبِعررخ ٌغ١ّرر  اٌطررالة عررٛاء داخررً ِصررش أٚ خبسعٙررب  ٚؼ١ررش ِغررّٛػ 

 مذ أٞ اخزجبساد خبسط ؽشَ اٌغبِعخ.ٔٙبئ١بً ع
ساثعبً: ـٟ ؽبٌخ عمذ  شاوبد ِر  عبِعربد ِٕربتشح أٚ ؼ١رش رٌره ِرٓ ِؤعغربد 
رع١ّ١ٍخ ٠غت إثالغ اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد لجً اٌّٛاـمخ عٍٝ رٍه اٌشرشاوبد 
ٌذساعخ إِىب١ٔخ اعز١عبة عذد اٌطالة ٌغبِعبد اٌششاوخ ِٓ عذِٗ  ٚاٌزووذ ِرٓ 

شاوخ ثغ١ّرر  لٛاعررذ اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌٍغبِعرربد اٌخبصررخ اٌزررضاَ عبِعرربد اٌشرر
 ثبٌجشاِظ ا١ٌّٕٙخ ثٕمبَ اٌزعٍُ اٌّذِظ.

 خبِغبً: إصذاس اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ.
 
( وزبة عبِعخ اٌمب٘شح ثشوْ إعشاء ثعط اٌزعرذ٠الد ثبٌالئؾرخ اٌذساعر١خ 50)

١ٍرخ غرت اٌفرُ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ اٌذٌٟٚ ٚاٌّشـمخ ثبٌالئؾخ اٌذاخ١ٍرخ ٌى
 ٚاألعٕبْ )ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط(.

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:

اٌالئؾرررخ اٌذساعررر١خ اٌّعذٌرررخ اٌخبصرررخ ثبٌجشٔررربِظ اٌرررذٌٟٚ ٚرؽ١١رررش ِغرررّٝ  -2
 Dentistry Integratedاٌجشٔربِظ ١ٌصرجؼ "اٌجشٔربِظ اٌّزىبِرً اٌرذٌٟٚ" 

International Program(DIIP) ح ثبٌالئؾرررخ ثٕمررربَ إٌمررربغ اٌّعزّرررذ
 اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍخ غت اٌفُ ٚاألعٕبْ )ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط( ـ عبِعخ اٌمب٘شح.

 إصذاس اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ. -1
 
وزرربة اٌغرر١ذح أ.د/ سئرر١ظ ٌغٕررخ لطرربا اٌزّررش٠ط ثشرروْ رعررذ٠ً اِزؾرربْ ( 91)

اٌغررررّبد اٌشخصرررر١خ ظررررّٓ اخزجرررربساد اٌمجررررٛي ثى١ٍرررربد اٌزّررررش٠ط 
 .ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:

اعزخذاَ اخزجبس اٌغّبد اٌشخصر١خ اٌغذ٠رذ اٌّعرذي ظرّٓ اخزجربساد اٌمجرٛي  -2
ـٟ و١ٍبد اٌزّش٠ط ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ. ٚرٌه عٍٝ إٌؾٛ اٌرٛاسد ثىزربة ٌغٕرخ 

 لطبا اٌزّش٠ط.
 إصذاس اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ. -1

 
اٌمررب٘شح ثشرروْ ثشٔرربِظ اٌٍؽررخ اٌصرر١ٕ١خ  داسح األعّرربي  ( الزررشاػ عبِعررخ89)

)ثٕمبَ اٌغبعبد اٌّعزّرذح( ِشؽٍرخ ا١ٌٍغربٔظ ثى١ٍرخ ا٢داة ثبٌغبِعرخ  
 ٚاٌالئؾخ اٌذساع١خ اٌّمزشؽخ ٌٗ.

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:

إٔشرربء ثشٔرربِظ اٌٍؽررخ اٌصرر١ٕ١خ  داسح األعّرربي )ثٕمرربَ اٌغرربعبد اٌّعزّررذح(  -2
ٍخ ا١ٌٍغبٔظ ثى١ٍخ ا٢داة ـ عبِعخ اٌمرب٘شح  ٚاٌالئؾرخ اٌذساعر١خ اٌّمزشؽرخ ِشؽ
.ٌٗ 
 إصذاس اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ. -1

 
* اعزّبد ِؾعش اعزّربا اٌّغٍرظ األعٍرٝ ٌشرئْٛ اٌزعٍر١ُ ٚاٌطرالة اٌغٍغرخ 

 .1/9/1029ثزبس٠خ  (91)سلُ 
اٌمشاس

 (91) ٌزعٍر١ُ ٚاٌطرالة اٌغٍغرخ سلرُاعزّبد ِؾعش اعزّبا اٌّغٍظ األعٍٝ ٌشئْٛ ا
( ٚرٌرره 209إٌررٝ سلررُ  99)اٌّزعررّٓ اٌّٛظررٛعبد ِررٓ سلررُ  1/9/1029ثزرربس٠خ 

 عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
 
عشض اٌغ١ذ أ/ اٌغ١ذ عجذ هللا عطب سئ١ظ لطبا اٌزع١ٍُ ثٛصاسح اٌزع١ٍُ  (99)

اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ ٌجعط األِٛس اٌّزعٍمخ ثزٕغ١ك اٌمجٛي ـٟ اٌعبَ 
ٚاٌزررٟ صررذس ثشررؤٙب لررشاساد ِررٓ اٌّغٍررظ  1029/1010اٌغرربِعٟ 

 األعٍٝ ٌٍغبِعبد.
اٌمشاس

 لشس اٌّغٍظ ِب ٠ٍٟ:ـ
ِجذئ١خ لجرً رم١ٍرً االؼزرشاة )رعزجرش اٌطبٌت  ( ثطبلخ اٌزش ١ؼ اٌزٟ ٠غزخشعٙب2

الؼ١رررخ إرا ررررُ رؾ٠ٍٛرررٗ خرررالي ِشؽٍرررخ رم١ٍرررً االؼزرررشاة عٍرررٝ ِٛلررر  اٌزٕغررر١ك 
 ا ٌىزشٟٚٔ(.

اٌزش رر١ؾبد إٌٙبئ١ررخ ٌشررئْٛ اٌزعٍرر١ُ ٚاٌطررالة  ( عررٛؾ ٠ررزُ إسعرربي وشررٛؾ1
ثبٌى١ٍرربد ٚاٌّعب٘ررذ ثعررذ إعررالْ ٔز١غررخ اٌزؾرر٠ٛالد ا ٌىزش١ٔٚررخ )ِشؽٍررخ رم١ٍررً 

 االؼزشاة( ٌٍّشؽٍخ اٌضبٌضخ.
( اٌزوو١ذ عٍٝ عذَ لجٛي أ٠خ خطبثبد ِٓ اٌغبدح سدعربء اٌغبِعربد أٚ اٌغربدح 3

بدح اٌعّررذاء ثبٌٕغررجخ ٔررٛاة سدعرربء اٌغبِعرربد ٌشررئْٛ اٌزعٍرر١ُ ٚاٌطررالة أٚ اٌغرر
ٌٕزرربئظ اخزجرربساد اٌمررذساد اٌٛسل١ررخ ٌٍطررالة اٌؾبصرر١ٍٓ عٍررٝ اٌشررٙبدح اٌضب٠ٛٔررخ 
اٌعبِخ اٌّصش٠خ أٚ اٌشٙبداد اٌّعبدٌخ )اٌعشث١خ ـ األعٕج١خ( أٚ اٌشرٙبداد اٌف١ٕرخ 
ٚعذَ االعزذاد إال ثبٌٕزبئظ اٌّؾٍّرخ ثربٌّٛل  ا ٌىزشٚٔرٟ ٌّىزرت رٕغر١ك اٌمجرٛي 

 .ثبٌغبِعبد ٚاٌّعب٘ذ
( ـررزؼ ِشؽٍررخ رم١ٍررً االؼزررشاة أِرربَ اٌطررالة اٌّش ررؾ١ٓ ـررٟ اٌّشؽٍررخ اٌضبٌضررخ 2

ٚوزٌه غالة اٌّشؽٍز١ٓ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ اٌز٠ٓ ٌُ ٠غزف١ذٚا ِرٓ رم١ٍرً االؼزرشاة 
ثبٌزمررذَ ٌزم١ٍررً االؼزررشاة إٌّرربتش ٚؼ١ررش إٌّرربتش ٚـررٟ ؽررذٚد إٌغررجخ اٌّمررشسح 

ؽزرٝ ٠رَٛ  20/9/1029ـرك %( ٚرٌه خالي اٌفزشح ِٓ ٠َٛ اٌضالصبء اٌّٛا20)
ٚرٌرره عررٓ غش٠ررك ِٛلرر  اٌزٕغرر١ك ا ٌىزشٚٔررٟ  23/9/1029اٌغّعررخ اٌّٛاـررك 
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صب١ٔبً: رم١١ُ اٌجشاِظ ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ رزُ اٌّٛاـمخ عٍٝ إٔشبئٙب ع٠ٕٛبً  ٚاٌزوورذ ِرٓ 
ذاؾ إٌّشررٛدح ِٚشاعبرٙرررب ع١ّررر  اٌشررشٚغ ٚاٌّٛاصرررفبد اٌزرررٟ رؾم١مٙررب ٌت٘ررر

 ٚظعزٙب ٌغٕخ اٌزعٍُ اٌّذِظ ٚـٟ ؽبٌخ ٚعٛد ِخبٌفبد ٠زُ ٚلؿ اٌجشٔبِظ.
صبٌضبً: ٠شزشغ عمذ ع١ّر  االخزجربساد )ٔصرؿ اٌفصرً اٌذساعرٟ/ إٌٙبئ١رخ( داخرً 
ؽررشَ اٌغبِعررخ ٌغ١ّرر  اٌطررالة عررٛاء داخررً ِصررش أٚ خبسعٙررب  ٚؼ١ررش ِغررّٛػ 

 مذ أٞ اخزجبساد خبسط ؽشَ اٌغبِعخ.ٔٙبئ١بً ع
ساثعبً: ـٟ ؽبٌخ عمذ  شاوبد ِر  عبِعربد ِٕربتشح أٚ ؼ١رش رٌره ِرٓ ِؤعغربد 
رع١ّ١ٍخ ٠غت إثالغ اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد لجً اٌّٛاـمخ عٍٝ رٍه اٌشرشاوبد 
ٌذساعخ إِىب١ٔخ اعز١عبة عذد اٌطالة ٌغبِعبد اٌششاوخ ِٓ عذِٗ  ٚاٌزووذ ِرٓ 

شاوخ ثغ١ّرر  لٛاعررذ اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌٍغبِعرربد اٌخبصررخ اٌزررضاَ عبِعرربد اٌشرر
 ثبٌجشاِظ ا١ٌّٕٙخ ثٕمبَ اٌزعٍُ اٌّذِظ.

 خبِغبً: إصذاس اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ.
 
( وزبة عبِعخ اٌمب٘شح ثشوْ إعشاء ثعط اٌزعرذ٠الد ثبٌالئؾرخ اٌذساعر١خ 50)

١ٍرخ غرت اٌفرُ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ اٌذٌٟٚ ٚاٌّشـمخ ثبٌالئؾخ اٌذاخ١ٍرخ ٌى
 ٚاألعٕبْ )ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط(.

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:

اٌالئؾرررخ اٌذساعررر١خ اٌّعذٌرررخ اٌخبصرررخ ثبٌجشٔررربِظ اٌرررذٌٟٚ ٚرؽ١١رررش ِغرررّٝ  -2
 Dentistry Integratedاٌجشٔربِظ ١ٌصرجؼ "اٌجشٔربِظ اٌّزىبِرً اٌرذٌٟٚ" 

International Program(DIIP) ح ثبٌالئؾرررخ ثٕمررربَ إٌمررربغ اٌّعزّرررذ
 اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍخ غت اٌفُ ٚاألعٕبْ )ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط( ـ عبِعخ اٌمب٘شح.

 إصذاس اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ. -1
 
وزرربة اٌغرر١ذح أ.د/ سئرر١ظ ٌغٕررخ لطرربا اٌزّررش٠ط ثشرروْ رعررذ٠ً اِزؾرربْ ( 91)

اٌغررررّبد اٌشخصرررر١خ ظررررّٓ اخزجرررربساد اٌمجررررٛي ثى١ٍرررربد اٌزّررررش٠ط 
 .ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:

اعزخذاَ اخزجبس اٌغّبد اٌشخصر١خ اٌغذ٠رذ اٌّعرذي ظرّٓ اخزجربساد اٌمجرٛي  -2
ـٟ و١ٍبد اٌزّش٠ط ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ. ٚرٌه عٍٝ إٌؾٛ اٌرٛاسد ثىزربة ٌغٕرخ 

 لطبا اٌزّش٠ط.
 إصذاس اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ. -1

 
اٌمررب٘شح ثشرروْ ثشٔرربِظ اٌٍؽررخ اٌصرر١ٕ١خ  داسح األعّرربي  ( الزررشاػ عبِعررخ89)

)ثٕمبَ اٌغبعبد اٌّعزّرذح( ِشؽٍرخ ا١ٌٍغربٔظ ثى١ٍرخ ا٢داة ثبٌغبِعرخ  
 ٚاٌالئؾخ اٌذساع١خ اٌّمزشؽخ ٌٗ.

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:

إٔشرربء ثشٔرربِظ اٌٍؽررخ اٌصرر١ٕ١خ  داسح األعّرربي )ثٕمرربَ اٌغرربعبد اٌّعزّررذح(  -2
ٍخ ا١ٌٍغبٔظ ثى١ٍخ ا٢داة ـ عبِعخ اٌمرب٘شح  ٚاٌالئؾرخ اٌذساعر١خ اٌّمزشؽرخ ِشؽ
.ٌٗ 
 إصذاس اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ. -1

 
* اعزّبد ِؾعش اعزّربا اٌّغٍرظ األعٍرٝ ٌشرئْٛ اٌزعٍر١ُ ٚاٌطرالة اٌغٍغرخ 

 .1/9/1029ثزبس٠خ  (91)سلُ 
اٌمشاس

 (91) ٌزعٍر١ُ ٚاٌطرالة اٌغٍغرخ سلرُاعزّبد ِؾعش اعزّبا اٌّغٍظ األعٍٝ ٌشئْٛ ا
( ٚرٌرره 209إٌررٝ سلررُ  99)اٌّزعررّٓ اٌّٛظررٛعبد ِررٓ سلررُ  1/9/1029ثزرربس٠خ 

 عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
 
عشض اٌغ١ذ أ/ اٌغ١ذ عجذ هللا عطب سئ١ظ لطبا اٌزع١ٍُ ثٛصاسح اٌزع١ٍُ  (99)

اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ ٌجعط األِٛس اٌّزعٍمخ ثزٕغ١ك اٌمجٛي ـٟ اٌعبَ 
ٚاٌزررٟ صررذس ثشررؤٙب لررشاساد ِررٓ اٌّغٍررظ  1029/1010اٌغرربِعٟ 

 األعٍٝ ٌٍغبِعبد.
اٌمشاس

 لشس اٌّغٍظ ِب ٠ٍٟ:ـ
ِجذئ١خ لجرً رم١ٍرً االؼزرشاة )رعزجرش اٌطبٌت  ( ثطبلخ اٌزش ١ؼ اٌزٟ ٠غزخشعٙب2

الؼ١رررخ إرا ررررُ رؾ٠ٍٛرررٗ خرررالي ِشؽٍرررخ رم١ٍرررً االؼزرررشاة عٍرررٝ ِٛلررر  اٌزٕغررر١ك 
 ا ٌىزشٟٚٔ(.

اٌزش رر١ؾبد إٌٙبئ١ررخ ٌشررئْٛ اٌزعٍرر١ُ ٚاٌطررالة  ( عررٛؾ ٠ررزُ إسعرربي وشررٛؾ1
ثبٌى١ٍرربد ٚاٌّعب٘ررذ ثعررذ إعررالْ ٔز١غررخ اٌزؾرر٠ٛالد ا ٌىزش١ٔٚررخ )ِشؽٍررخ رم١ٍررً 

 االؼزشاة( ٌٍّشؽٍخ اٌضبٌضخ.
( اٌزوو١ذ عٍٝ عذَ لجٛي أ٠خ خطبثبد ِٓ اٌغبدح سدعربء اٌغبِعربد أٚ اٌغربدح 3

بدح اٌعّررذاء ثبٌٕغررجخ ٔررٛاة سدعرربء اٌغبِعرربد ٌشررئْٛ اٌزعٍرر١ُ ٚاٌطررالة أٚ اٌغرر
ٌٕزرربئظ اخزجرربساد اٌمررذساد اٌٛسل١ررخ ٌٍطررالة اٌؾبصرر١ٍٓ عٍررٝ اٌشررٙبدح اٌضب٠ٛٔررخ 
اٌعبِخ اٌّصش٠خ أٚ اٌشٙبداد اٌّعبدٌخ )اٌعشث١خ ـ األعٕج١خ( أٚ اٌشرٙبداد اٌف١ٕرخ 
ٚعذَ االعزذاد إال ثبٌٕزبئظ اٌّؾٍّرخ ثربٌّٛل  ا ٌىزشٚٔرٟ ٌّىزرت رٕغر١ك اٌمجرٛي 

 .ثبٌغبِعبد ٚاٌّعب٘ذ
( ـررزؼ ِشؽٍررخ رم١ٍررً االؼزررشاة أِرربَ اٌطررالة اٌّش ررؾ١ٓ ـررٟ اٌّشؽٍررخ اٌضبٌضررخ 2

ٚوزٌه غالة اٌّشؽٍز١ٓ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ اٌز٠ٓ ٌُ ٠غزف١ذٚا ِرٓ رم١ٍرً االؼزرشاة 
ثبٌزمررذَ ٌزم١ٍررً االؼزررشاة إٌّرربتش ٚؼ١ررش إٌّرربتش ٚـررٟ ؽررذٚد إٌغررجخ اٌّمررشسح 

ؽزرٝ ٠رَٛ  20/9/1029ـرك %( ٚرٌه خالي اٌفزشح ِٓ ٠َٛ اٌضالصبء اٌّٛا20)
ٚرٌرره عررٓ غش٠ررك ِٛلرر  اٌزٕغرر١ك ا ٌىزشٚٔررٟ  23/9/1029اٌغّعررخ اٌّٛاـررك 
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عٍرررٝ  رررجىخ االٔزشٔرررذ ٚـمررربً ٌٍشرررشٚغ ٚاٌمٛاعرررذ إٌّمّرررخ ـرررٟ ٘رررزا اٌشررروْ 
 ٚاٌّزعّٕخ ِب ٠ٍٟ:

 * اٌزؾ٠ًٛ إٌّبتش ٠ىْٛ ـٟ ؽذٚد اٌؾذ األدٔٝ ٌٍمطبا.
ٌٍى١ٍخ اٌّشاد اٌزؾ٠ًٛ إ١ٌٙب.* اٌزؾ٠ًٛ ؼ١ش إٌّبتش ثبعز١فبء اٌؾذ األدٔٝ 

 * ا ٌزضاَ ثمٛاعذ اٌزٛص٠  اٌغؽشاـٟ.
 * اٌزؾ٠ًٛ عٓ غش٠ك ِٛل  اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ ـمػ.

 * ال رٛعذ رؾ٠ٛالد ٚسل١خ.
 * اٌزؾ٠ًٛ ٠ىْٛ ٌّشح ٚاؽذح ـمػ.

* اعز١فبء اٌششٚغ ا ظبـ١خ ٌٍى١ٍرخ اٌّرشاد اٌزؾ٠ٛرً إ١ٌٙرب )ِضرً اعز١ربص اخزجربس 
 اٌمذساد(.

 
رمش٠رش اٌٍغٕرخ اٌّشررىٍخ ثشئبعرخ اٌغرر١ذ أ.د/ عربدي اٌغرر١ذ ِجربسن سئرر١ظ  (98)

عبِعرررخ إٌّٛـ١رررخ ثشررروْ اٌزصرررٛس إٌٙررربئٟ ٌالئؾرررخ اٌّب١ٌرررخ ٚا داس٠رررخ 
اٌّٛؽرررذح ٌّررربدح اٌزشث١رررخ اٌعغرررىش٠خ ثبٌغبِعررربد ٚاٌّعب٘رررذ اٌؾى١ِٛرررخ 

 اٌخبصخ ٚاأل١ٍ٘خ.
اٌمشاس 

.خلشس اٌّغٍظ روع١ً إٌمش ـٟ ٘زا اٌّٛظٛا ٌٍغٍغخ اٌمبدِ
 
( وزربة اٌغرر١ذ أ.د/ سئر١ظ عبِعررخ ثٕٙرب ثشرروْ اٌصر١ذال١ٔخ/ ِرربعٟ عرربِؼ 99)

خ١شٞ اٌمص ِشلص خش٠غخ و١ٍخ اٌص١ذٌخ ا و١ٕ١ٍى١خ ثغبِعخ اٌمب٘شح 
ٚرشؼت ـرٟ اٌّٛاـمرخ عٍرٝ لجٌٛٙرب ثى١ٍرخ اٌطرت اٌجشرشٞ ثغبِعرخ ثٕٙرب 
ٌٍذساعخ ثٕمبَ االٔزمبَ ٌٍى١ٍبد اٌع١ٍّخ ِٓ اٌؾبص١ٍٓ عٍرٝ ا١ٌٍغربٔظ 

ىرربٌٛس٠ٛط ـررٟ ظررٛء لررشاس اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌٍغبِعرربد ثغٍغررزٗ ٚاٌج
  ٚسأٞ اٌغ١ذ أ.د/ اٌّغزشبس اٌمربٟٔٛٔ ٌٍّغٍرظ 32/9/1020ثزبس٠خ 

 األعٍٝ ٌٍغبِعبد ـٟ ٘زا اٌشوْ.
اٌمشاس 

لشس اٌّغٍظ اٌزوو١ذ عٍٝ لشاساد اٌّغٍظ األعٍرٝ ٌٍغبِعربد اٌصربدسح ـرٟ ٘رزا 
ٚاٌّزعّٕخ  30/21/1025  32/9/1020  23/21/1001اٌشوْ ثزٛاس٠خ 

:ِب ٠ٍٟ
( إ٠مبؾ لجٛي اٌطرالة ِرٓ ؽٍّرخ اٌّرؤ٘الد اٌع١ٍرب ِرٓ وبـرخ اٌى١ٍربد ٚاٌشرعت 2

ِرررٓ ا ٌزؾررربق ثى١ٍررربد اٌطرررت ٚاٌصررر١ذٌخ ثبٌغبِعررربد اٌخبظرررعخ ٌمررربْٔٛ رٕمررر١ُ 
اعزجررررربساً ِرررررٓ اٌعررررربَ اٌغررررربِعٟ اٌمررررربدَ  2991ٌغرررررٕخ  29اٌغبِعررررربد سلرررررُ 

اٌصررر١ذٌخ عٍرررٝ اٌطرررالة ٚأْ ٠مزصرررش اٌمجرررٛي ثى١ٍررربد اٌطرررت ٚ 1003/1002
 اٌؾبص١ٍٓ عٍٝ اٌضب٠ٛٔخ اٌعبِخ ـمػ ِٚٓ خالي ِىزت رٕغ١ك اٌمجٛي ثبٌغبِعبد.

( لجررٛي اٌطررالة اٌررشاؼج١ٓ ـررٟ االٌزؾرربق ٌٍذساعررخ ثبٌغبِعرربد اٌّصررش٠خ ِررٓ 1
اٌؾبص١ٍٓ عٍٝ ا١ٌٍغبٔظ أٚ اٌجىبٌٛس٠ٛط أٚ ؼ١ش٘رب ِرٓ اٌّرؤ٘الد اٌع١ٍرب ِرٓ 

بِعرربد اٌّصررش٠خ اٌخبظررعخ ٌمرربْٔٛ رٕمرر١ُ إؽررذٜ اٌى١ٍرربد اٌغبِع١ررخ اٌزبثعررخ ٌٍغ

اٌغبِعبد أٚ عبِعخ األص٘ش أٚ اٌى١ٍبد اٌعغىش٠خ أٚ أوبد١ّ٠خ اٌشرشغخ  عٍرٝ أْ 
٠مررَٛ اٌطبٌررت ثغررذاد اٌّصررشٚـبد اٌذساعرر١خ ثٛالرر  خّغررخ االؾ ع١ٕٙرربً عرر٠ٕٛبً 
ٌٍى١ٍبد إٌمش٠خ ٚصّب١ٔخ االؾ ع١ٕٙبً ع٠ٕٛبً ٌٍى١ٍبد اٌع١ٍّخ  ٚرٌره ٔم١رش ررٛـ١ش 

ع١ّ١ٍررخ عذ٠ررذح ثبٌغبِعرربد اٌّصررش٠خد ٚإرا عررّؾذ اٌٍررٛائؼ اٌذاخ١ٍرررخ ـشصررخ ر
 ٌٍى١ٍبد ثزٌه.

( لجٛي اٌطرالة اٌرشاؼج١ٓ ـرٟ االٌزؾربق ثبٌغبِعربد اٌّصرش٠خ ثٕمربَ االٔزغربة 3
ٌٍى١ٍررربد إٌمش٠رررخ ٚاالٔزمررربَ ثبٌٕغرررجخ ٌٍى١ٍررربد اٌع١ٍّرررخ ِرررٓ اٌؾبصررر١ٍٓ عٍرررٝ 

بصررخ ٚاٌّعبدٌررخ ِررٓ ا١ٌٍغرربٔظ أٚ اٌجىرربٌٛس٠ٛط ِررٓ اٌغبِعرربد ٚاٌّعب٘ررذ اٌخ
 اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد.

 
( وزررربة اٌغررر١ذ أ.د/ ِغزشررربس ٚص٠رررش اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ ٚاٌجؾرررش اٌعٍّرررٟ 202)

ٌتٔشطخ اٌطالث١خ ثشوْ رشى١ً اٌٍغٕخ اٌع١ٍب ٌتٔشطخ اٌطالث١رخ ٌٍعربَ 
 .1029/1010اٌغبِعٟ 

اٌمشاس 
لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:ـ

 1029/1010تٔشررطخ اٌطالث١ررخ ٌٍعرربَ اٌغرربِعٟ أٚالً: رشررىً اٌٍغٕررخ اٌع١ٍررب ٌ
ثشئبعررخ اٌغرر١ذ أ.د/ عّررشٚ أِرر١ٓ عررذٌٟ )ٔبئررت ٚص٠ررش اٌزعٍرر١ُ اٌعرربٌٟ ٚاٌجؾررش 

 اٌعٍّٟ ٌشئْٛ اٌغبِعبد( ٚعع٠ٛخ وً ِٓ اٌغبدح:ـ
 اٌذسعخ االعُ

أ.د/ ِغزشررربس ٚص٠رررش اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ 
 ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ ٌتٔشطخ اٌطالث١خ

 ِمشسا

عر١ٓ  ررّظ أ.د/ ٔبئرت سئر١ظ عبِعرخ 
 ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  ععٛا

أ.د/ ٔبئرررررت سئررررر١ظ عبِعرررررخ اٌف١رررررَٛ 
 ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  ععٛا

أ.د/ ٔبئرررررت سئررررر١ظ عبِعرررررخ عٕرررررٛة 
 اٌٛادٞ ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  ععٛا

أ.د/ ٔبئرررت سئررر١ظ عبِعرررخ اٌغررر٠ٛظ 
 ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  ععٛا

أ.د/ ٔبئررت سئرر١ظ عبِعررخ إٌّصرررٛسح 
 ٚاٌطالة ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ

 ً  ععٛا

أ.د/ ٔبئررررت سئرررر١ظ عبِعررررخ دِٕٙررررٛس 
 ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  ععٛا

أ/ سئ١ظ لطبا اٌزع١ٍُ ثٛصاسح اٌزعٍر١ُ 
 اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ

 ً  ععٛا

ً  ِّضً عٓ اٌغبِعبد اٌخبصخ  ععٛا
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عٍرررٝ  رررجىخ االٔزشٔرررذ ٚـمررربً ٌٍشرررشٚغ ٚاٌمٛاعرررذ إٌّمّرررخ ـرررٟ ٘رررزا اٌشررروْ 
 ٚاٌّزعّٕخ ِب ٠ٍٟ:

 * اٌزؾ٠ًٛ إٌّبتش ٠ىْٛ ـٟ ؽذٚد اٌؾذ األدٔٝ ٌٍمطبا.
ٌٍى١ٍخ اٌّشاد اٌزؾ٠ًٛ إ١ٌٙب.* اٌزؾ٠ًٛ ؼ١ش إٌّبتش ثبعز١فبء اٌؾذ األدٔٝ 

 * ا ٌزضاَ ثمٛاعذ اٌزٛص٠  اٌغؽشاـٟ.
 * اٌزؾ٠ًٛ عٓ غش٠ك ِٛل  اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ ـمػ.

 * ال رٛعذ رؾ٠ٛالد ٚسل١خ.
 * اٌزؾ٠ًٛ ٠ىْٛ ٌّشح ٚاؽذح ـمػ.

* اعز١فبء اٌششٚغ ا ظبـ١خ ٌٍى١ٍرخ اٌّرشاد اٌزؾ٠ٛرً إ١ٌٙرب )ِضرً اعز١ربص اخزجربس 
 اٌمذساد(.

 
رمش٠رش اٌٍغٕرخ اٌّشررىٍخ ثشئبعرخ اٌغرر١ذ أ.د/ عربدي اٌغرر١ذ ِجربسن سئرر١ظ  (98)

عبِعرررخ إٌّٛـ١رررخ ثشررروْ اٌزصرررٛس إٌٙررربئٟ ٌالئؾرررخ اٌّب١ٌرررخ ٚا داس٠رررخ 
اٌّٛؽرررذح ٌّررربدح اٌزشث١رررخ اٌعغرررىش٠خ ثبٌغبِعررربد ٚاٌّعب٘رررذ اٌؾى١ِٛرررخ 

 اٌخبصخ ٚاأل١ٍ٘خ.
اٌمشاس 

.خلشس اٌّغٍظ روع١ً إٌمش ـٟ ٘زا اٌّٛظٛا ٌٍغٍغخ اٌمبدِ
 
( وزربة اٌغرر١ذ أ.د/ سئر١ظ عبِعررخ ثٕٙرب ثشرروْ اٌصر١ذال١ٔخ/ ِرربعٟ عرربِؼ 99)

خ١شٞ اٌمص ِشلص خش٠غخ و١ٍخ اٌص١ذٌخ ا و١ٕ١ٍى١خ ثغبِعخ اٌمب٘شح 
ٚرشؼت ـرٟ اٌّٛاـمرخ عٍرٝ لجٌٛٙرب ثى١ٍرخ اٌطرت اٌجشرشٞ ثغبِعرخ ثٕٙرب 
ٌٍذساعخ ثٕمبَ االٔزمبَ ٌٍى١ٍبد اٌع١ٍّخ ِٓ اٌؾبص١ٍٓ عٍرٝ ا١ٌٍغربٔظ 

ىرربٌٛس٠ٛط ـررٟ ظررٛء لررشاس اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌٍغبِعرربد ثغٍغررزٗ ٚاٌج
  ٚسأٞ اٌغ١ذ أ.د/ اٌّغزشبس اٌمربٟٔٛٔ ٌٍّغٍرظ 32/9/1020ثزبس٠خ 

 األعٍٝ ٌٍغبِعبد ـٟ ٘زا اٌشوْ.
اٌمشاس 

لشس اٌّغٍظ اٌزوو١ذ عٍٝ لشاساد اٌّغٍظ األعٍرٝ ٌٍغبِعربد اٌصربدسح ـرٟ ٘رزا 
ٚاٌّزعّٕخ  30/21/1025  32/9/1020  23/21/1001اٌشوْ ثزٛاس٠خ 

:ِب ٠ٍٟ
( إ٠مبؾ لجٛي اٌطرالة ِرٓ ؽٍّرخ اٌّرؤ٘الد اٌع١ٍرب ِرٓ وبـرخ اٌى١ٍربد ٚاٌشرعت 2

ِرررٓ ا ٌزؾررربق ثى١ٍررربد اٌطرررت ٚاٌصررر١ذٌخ ثبٌغبِعررربد اٌخبظرررعخ ٌمررربْٔٛ رٕمررر١ُ 
اعزجررررربساً ِرررررٓ اٌعررررربَ اٌغررررربِعٟ اٌمررررربدَ  2991ٌغرررررٕخ  29اٌغبِعررررربد سلرررررُ 

اٌصررر١ذٌخ عٍرررٝ اٌطرررالة ٚأْ ٠مزصرررش اٌمجرررٛي ثى١ٍررربد اٌطرررت ٚ 1003/1002
 اٌؾبص١ٍٓ عٍٝ اٌضب٠ٛٔخ اٌعبِخ ـمػ ِٚٓ خالي ِىزت رٕغ١ك اٌمجٛي ثبٌغبِعبد.

( لجررٛي اٌطررالة اٌررشاؼج١ٓ ـررٟ االٌزؾرربق ٌٍذساعررخ ثبٌغبِعرربد اٌّصررش٠خ ِررٓ 1
اٌؾبص١ٍٓ عٍٝ ا١ٌٍغبٔظ أٚ اٌجىبٌٛس٠ٛط أٚ ؼ١ش٘رب ِرٓ اٌّرؤ٘الد اٌع١ٍرب ِرٓ 

بِعرربد اٌّصررش٠خ اٌخبظررعخ ٌمرربْٔٛ رٕمرر١ُ إؽررذٜ اٌى١ٍرربد اٌغبِع١ررخ اٌزبثعررخ ٌٍغ

اٌغبِعبد أٚ عبِعخ األص٘ش أٚ اٌى١ٍبد اٌعغىش٠خ أٚ أوبد١ّ٠خ اٌشرشغخ  عٍرٝ أْ 
٠مررَٛ اٌطبٌررت ثغررذاد اٌّصررشٚـبد اٌذساعرر١خ ثٛالرر  خّغررخ االؾ ع١ٕٙرربً عرر٠ٕٛبً 
ٌٍى١ٍبد إٌمش٠خ ٚصّب١ٔخ االؾ ع١ٕٙبً ع٠ٕٛبً ٌٍى١ٍبد اٌع١ٍّخ  ٚرٌره ٔم١رش ررٛـ١ش 

ع١ّ١ٍررخ عذ٠ررذح ثبٌغبِعرربد اٌّصررش٠خد ٚإرا عررّؾذ اٌٍررٛائؼ اٌذاخ١ٍرررخ ـشصررخ ر
 ٌٍى١ٍبد ثزٌه.

( لجٛي اٌطرالة اٌرشاؼج١ٓ ـرٟ االٌزؾربق ثبٌغبِعربد اٌّصرش٠خ ثٕمربَ االٔزغربة 3
ٌٍى١ٍررربد إٌمش٠رررخ ٚاالٔزمررربَ ثبٌٕغرررجخ ٌٍى١ٍررربد اٌع١ٍّرررخ ِرررٓ اٌؾبصررر١ٍٓ عٍرررٝ 

بصررخ ٚاٌّعبدٌررخ ِررٓ ا١ٌٍغرربٔظ أٚ اٌجىرربٌٛس٠ٛط ِررٓ اٌغبِعرربد ٚاٌّعب٘ررذ اٌخ
 اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد.

 
( وزررربة اٌغررر١ذ أ.د/ ِغزشررربس ٚص٠رررش اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ ٚاٌجؾرررش اٌعٍّرررٟ 202)

ٌتٔشطخ اٌطالث١خ ثشوْ رشى١ً اٌٍغٕخ اٌع١ٍب ٌتٔشطخ اٌطالث١رخ ٌٍعربَ 
 .1029/1010اٌغبِعٟ 

اٌمشاس 
لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:ـ

 1029/1010تٔشررطخ اٌطالث١ررخ ٌٍعرربَ اٌغرربِعٟ أٚالً: رشررىً اٌٍغٕررخ اٌع١ٍررب ٌ
ثشئبعررخ اٌغرر١ذ أ.د/ عّررشٚ أِرر١ٓ عررذٌٟ )ٔبئررت ٚص٠ررش اٌزعٍرر١ُ اٌعرربٌٟ ٚاٌجؾررش 

 اٌعٍّٟ ٌشئْٛ اٌغبِعبد( ٚعع٠ٛخ وً ِٓ اٌغبدح:ـ
 اٌذسعخ االعُ

أ.د/ ِغزشررربس ٚص٠رررش اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ 
 ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ ٌتٔشطخ اٌطالث١خ

 ِمشسا

عر١ٓ  ررّظ أ.د/ ٔبئرت سئر١ظ عبِعرخ 
 ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  ععٛا

أ.د/ ٔبئرررررت سئررررر١ظ عبِعرررررخ اٌف١رررررَٛ 
 ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  ععٛا

أ.د/ ٔبئرررررت سئررررر١ظ عبِعرررررخ عٕرررررٛة 
 اٌٛادٞ ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  ععٛا

أ.د/ ٔبئرررت سئررر١ظ عبِعرررخ اٌغررر٠ٛظ 
 ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  ععٛا

أ.د/ ٔبئررت سئرر١ظ عبِعررخ إٌّصرررٛسح 
 ٚاٌطالة ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ

 ً  ععٛا

أ.د/ ٔبئررررت سئرررر١ظ عبِعررررخ دِٕٙررررٛس 
 ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  ععٛا

أ/ سئ١ظ لطبا اٌزع١ٍُ ثٛصاسح اٌزعٍر١ُ 
 اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ

 ً  ععٛا

ً  ِّضً عٓ اٌغبِعبد اٌخبصخ  ععٛا
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عٍٝ أْ ٠زُ رؽ١١رش رشرى١ً اٌٍغٕرخ عر٠ٕٛبً ٌّشاعربح اٌزّض١رً اٌرذٚسٞ ٌٍغبِعربد 
 ـٟ اٌٍغٕخ اٌع١ٍب.

صب١ٔبً: رزٌٛٝ اٌٍغٕخ رؾى١ُ ِغبثمخ أـعرً عبِعرخ ـرٟ األٔشرطخ اٌطالث١رخ ٌٍعربَ 
 .1029/1010اٌغبِعٟ 

صبٌضبً: رى١ٍؿ اٌغ١ذ أ.د/ عّشٚ أ١ِٓ عذٌٟ )ٔبئت ٚص٠ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجؾرش 
اٌعٍّررٟ ٌشررئْٛ اٌغبِعرربد( ثٛظرر  ِعررب١٠ش رم١رر١ُ أـعررً عبِعررخ ـررٟ األٔشررطخ 

 اٌطالث١خ.
اٌٛصاسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ ٚإٌؽبء وً ِب ٠خبٌؿ رٌره  ساثعبً: إصذاس اٌمشاس

 ِٓ لشاساد.
 
( وزررربة اٌغررر١ذ أ.د/ ِغزشررربس ٚص٠رررش اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ ٚاٌجؾرررش اٌعٍّرررٟ 205)

اٌّٛاـمررخ عٍررٝ إعرربدح رشررى١ً اٌٍغٕررخ ثشرروْ غٍررت ٌتٔشررطخ اٌطالث١ررخ 
اٌزٕف١ز٠خ اٌع١ٍب ٌإل شاؾ عٍٝ ا١ٌبد رٕف١ز ثشٚرٛوٛي اٌزعبْٚ اٌّٛل  

اسح اٌزعٍرررر١ُ اٌعرررربٌٟ ٚاٌجؾررررش اٌعٍّررررٟ ٚٚصاسح اٌزعرررربِٓ ثرررر١ٓ ٚص
االعزّبعٟ ٌزٕف١ز ِششٚا رو١ً٘ اٌّمج١ٍٓ عٍٝ اٌضٚاط )ِٛدح( ٔمشاً 

 الٔزٙبء ـزشح اٌعبَ ٌصالؽ١خ اٌٍغٕخ اٌزٕف١ز٠خ اٌؾب١ٌخ.
اٌمشاس

 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:ـ
رٕف١ررز ثشٚرٛوررٛي  أٚالً: رشررىً اٌٍغٕررخ اٌزٕف١ز٠ررخ اٌع١ٍررب ٌإل ررشاؾ عٍررٝ ا١ٌرربد

اٌزعبْٚ اٌّٛل  ثر١ٓ ٚصاسح اٌزعٍر١ُ اٌعربٌٟ ٚاٌجؾرش اٌعٍّرٟ ٚٚصاسح اٌزعربِٓ 
االعزّبعٟ ٌزٕف١ز ِششٚا رو١٘رً اٌّمجٍر١ٓ عٍرٝ اٌرضٚاط )ِرٛدح( ِرٓ ورً ِرٓ 

 اٌغبدح:
 اٌذسعخ االعُ

أ.د/ ٔبئررت سئرر١ظ عبِعررخ ا عررىٕذس٠خ 
 ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  سئ١غب

١ُ اٌعررربٌٟ أ.د/ ِغزشررربس ٚص٠رررش اٌزعٍررر
 ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ ٌتٔشطخ اٌطالث١خ

 ً  ِمشسا

أ.د/ ٔبئرررررت سئررررر١ظ عبِعرررررخ عٕرررررٛة 
 اٌٛادٞ ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  ععٛا

أ.د/ ٔبئرررت سئرررر١ظ عبِعرررخ اٌغرررر٠ٛظ 
 ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  ععٛا

أ.د/ ٔبئرت سئر١ظ عبِعررخ ثٕٙرب ٌشررئْٛ 
 اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  ععٛا

أ.د/ ٔبئت سئ١ظ عبِعخ غٕطرب ٌشرئْٛ 
 ٌزع١ٍُ ٚاٌطالةا

 ً  ععٛا

أ.د/ ٔبئرررررت سئررررر١ظ عبِعرررررخ أعررررر١ٛغ 
 ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 ً  ععٛا

ً  أ/ ِغبعذ ٚص٠ش اٌزعبِٓ  ععٛا

 ععٛاً  أ/ ِذ٠ش ِششٚا ِٛدح
 ععٛاً  أ/ ِٕغك ِششٚا ِٛدح

 
ٌٍٚغٕررخ أْ رغررزع١ٓ ثّررٓ رررشاٖ ـررٟ رٕف١ررز أعّبٌٙررب عٍررٝ أْ ٠ررزُ رؽ١١ررش رشررى١ً 

اٌرذٚسٞ ٌجربلٟ اٌغبِعربد ـرٟ اٌٍغٕرخ اٌزٕف١ز٠رخ  اٌٍغٕخ ع٠ٕٛبً ٌّشاعبح اٌزّض١ً
 اٌع١ٍب.

صب١ٔرربً: رزررٌٛٝ اٌٍغٕررخ ا  ررشاؾ عٍررٝ ا١ٌرربد رٕف١ررز ثشٚرٛوررٛي اٌزعرربْٚ اٌّٛلرر  
ث١ٓ ٚصاسح اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ ٚٚصاسح اٌزعبِٓ االعزّبعٟ ٌزٕف١رز 

 رو١ً٘ اٌّمج١ٍٓ عٍٝ اٌضٚاط )ِٛدح(.ِششٚا 
اسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ ٚإٌؽبء وً ِرب ٠خربٌؿ رٌره صبٌضبً: إصذاس اٌمشاس اٌٛص

 ِٓ لشاساد.
 

* اعزّرربد ِؾعررش اعزّرربا اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌشررئْٛ خذِررخ اٌّغزّرر  ٚر١ّٕررخ 
 .2/9/1029( ثزبس٠خ 29اٌج١ئخ اٌغٍغخ سلُ )

اٌمشاس
 خذِررخ اٌّغزّرر  ٚر١ّٕررخ اٌج١ئررخاعزّرربد ِؾعررش اعزّرربا اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌشررئْٛ 

إٌرٝ  208)اٌّزعّٓ اٌّٛظٛعبد ِٓ سلُ  2/9/1029ثزبس٠خ  (29) اٌغٍغخ سلُ
 ( ٚرٌه عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:219سلُ 

 
( ِزبثعرررخ اٌغبِعررربد ثشررروْ إٔشررربء ٚؽرررذح سصرررذ ٚدساعرررخ اٌّشرررىالد 209)

 اٌّغزّع١خ ثىً عبِعخ.
اٌمشاس

ٍرظ عٍّربً  ِر  اٌزوو١رذ عٍرٝ عبِعربد )اٌمرب٘شح ـ ؽٍرٛاْ ـ اٌف١رَٛ ـ أؽ١ػ اٌّغ
صرذ ٚدساعرخ اٌّشرىالد اٌّغزّع١رخ ثبٌغبِعرخ أعٛاْ( ثغشعخ إٔشبء ٚؽذح س

ِٚٛاـرربح أِبٔررخ اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌٍغبِعرربد ثمررشاس ِغٍررظ اٌغبِعررخ ثب ٔشرربء 
 العزّبدٖ ِٓ اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد.

 
 2( ِزبثعخ اٌغبِعبد ثشوْ رمش٠ش أٔشرطخ اٌغبِعربد خرالي اٌفزرشح ِرٓ 209)

 .١ٔٛ٠1029ٗ  ٠30ٕب٠ش ؽزٝ 
اٌمشاس

ِررر  اٌزٛصررر١خ ٌرررذٜ اٌغبِعررربد ثبعرررزىّبي اٌج١بٔررربد أؽررر١ػ اٌّغٍرررظ عٍّررربً  
١ٔٛ٠ررٗ  ٠30ٕررب٠ش ؽزررٝ  2اٌّطٍٛثررخ عررٓ أٔشررطخ اٌغبِعرربد خررالي اٌفزررشح ِررٓ 

 ـٟ اٌغٍغخ اٌمبدِخ.   ٚإعبدح عشض اٌّٛظٛا ِزىبِالً 1029
 
وزررربة اٌغررر١ذ أ.د/ سئررر١ظ عبِعرررخ لٕررربح اٌغررر٠ٛظ اٌّزعرررّٓ الزرررشاػ  (215)

بء ٚصاسح اٌصرررؾخ اٌغبِعرررخ ثشررروْ ر١غررر١ش إعرررشاءاد رغرررغ١ً أغجررر
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 ععٛاً  أ/ ِذ٠ش ِششٚا ِٛدح
 ععٛاً  أ/ ِٕغك ِششٚا ِٛدح

 
ٌٍٚغٕررخ أْ رغررزع١ٓ ثّررٓ رررشاٖ ـررٟ رٕف١ررز أعّبٌٙررب عٍررٝ أْ ٠ررزُ رؽ١١ررش رشررى١ً 

اٌرذٚسٞ ٌجربلٟ اٌغبِعربد ـرٟ اٌٍغٕرخ اٌزٕف١ز٠رخ  اٌٍغٕخ ع٠ٕٛبً ٌّشاعبح اٌزّض١ً
 اٌع١ٍب.

صب١ٔرربً: رزررٌٛٝ اٌٍغٕررخ ا  ررشاؾ عٍررٝ ا١ٌرربد رٕف١ررز ثشٚرٛوررٛي اٌزعرربْٚ اٌّٛلرر  
ث١ٓ ٚصاسح اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ ٚٚصاسح اٌزعبِٓ االعزّبعٟ ٌزٕف١رز 

 رو١ً٘ اٌّمج١ٍٓ عٍٝ اٌضٚاط )ِٛدح(.ِششٚا 
اسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ ٚإٌؽبء وً ِرب ٠خربٌؿ رٌره صبٌضبً: إصذاس اٌمشاس اٌٛص

 ِٓ لشاساد.
 

* اعزّرربد ِؾعررش اعزّرربا اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌشررئْٛ خذِررخ اٌّغزّرر  ٚر١ّٕررخ 
 .2/9/1029( ثزبس٠خ 29اٌج١ئخ اٌغٍغخ سلُ )

اٌمشاس
 خذِررخ اٌّغزّرر  ٚر١ّٕررخ اٌج١ئررخاعزّرربد ِؾعررش اعزّرربا اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌشررئْٛ 

إٌرٝ  208)اٌّزعّٓ اٌّٛظٛعبد ِٓ سلُ  2/9/1029ثزبس٠خ  (29) اٌغٍغخ سلُ
 ( ٚرٌه عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:219سلُ 

 
( ِزبثعرررخ اٌغبِعررربد ثشررروْ إٔشررربء ٚؽرررذح سصرررذ ٚدساعرررخ اٌّشرررىالد 209)

 اٌّغزّع١خ ثىً عبِعخ.
اٌمشاس

ٍرظ عٍّربً  ِر  اٌزوو١رذ عٍرٝ عبِعربد )اٌمرب٘شح ـ ؽٍرٛاْ ـ اٌف١رَٛ ـ أؽ١ػ اٌّغ
صرذ ٚدساعرخ اٌّشرىالد اٌّغزّع١رخ ثبٌغبِعرخ أعٛاْ( ثغشعخ إٔشبء ٚؽذح س

ِٚٛاـرربح أِبٔررخ اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌٍغبِعرربد ثمررشاس ِغٍررظ اٌغبِعررخ ثب ٔشرربء 
 العزّبدٖ ِٓ اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد.

 
 2( ِزبثعخ اٌغبِعبد ثشوْ رمش٠ش أٔشرطخ اٌغبِعربد خرالي اٌفزرشح ِرٓ 209)

 .١ٔٛ٠1029ٗ  ٠30ٕب٠ش ؽزٝ 
اٌمشاس

ِررر  اٌزٛصررر١خ ٌرررذٜ اٌغبِعررربد ثبعرررزىّبي اٌج١بٔررربد أؽررر١ػ اٌّغٍرررظ عٍّررربً  
١ٔٛ٠ررٗ  ٠30ٕررب٠ش ؽزررٝ  2اٌّطٍٛثررخ عررٓ أٔشررطخ اٌغبِعرربد خررالي اٌفزررشح ِررٓ 

 ـٟ اٌغٍغخ اٌمبدِخ.   ٚإعبدح عشض اٌّٛظٛا ِزىبِالً 1029
 
وزررربة اٌغررر١ذ أ.د/ سئررر١ظ عبِعرررخ لٕررربح اٌغررر٠ٛظ اٌّزعرررّٓ الزرررشاػ  (215)

بء ٚصاسح اٌصرررؾخ اٌغبِعرررخ ثشررروْ ر١غررر١ش إعرررشاءاد رغرررغ١ً أغجررر
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ٌٍذساعرربد اٌع١ٍررب ثبٌغبِعرربد ٌز١ّٕررخ لررذسارُٙ ٚخجررشارُٙ ـررٟ رمررذ٠ُ 
 اٌخذِبد اٌطج١خ ٌٍّٛاغ١ٕٓ.

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ ِب ٠ٍٟ:

أؽررر١ػ اٌّغٍرررظ عٍّررربً وزررربة اٌغررر١ذ أ.د/ سئررر١ظ عبِعرررخ لٕررربح اٌغررر٠ٛظ  -2
اٌّزعرررّٓ الزرررشاػ اٌغبِعرررخ ثشررروْ ر١غررر١ش إعرررشاءاد رغرررغ١ً أغجررربء ٚصاسح 

اعرربد اٌع١ٍررب ثبٌغبِعرربد ٌز١ّٕررخ لررذسارُٙ ٚخجررشارُٙ ـررٟ رمررذ٠ُ اٌصررؾخ ٌٍذس
 .اٌخذِبد اٌطج١خ ٌٍّٛاغ١ٕٓ

اٌزوو١رررذ ٌرررذٜ اٌغبِعررربد ثبرخررربر ِرررب ٠ٍرررضَ ٌز١غررر١ش إعرررشاءاد اٌزغرررغ١ً  -1
ٌٍذساعبد اٌع١ٍب ألغجبء ٚصاسح اٌصؾخ خرالي اٌفزرشح اٌمبدِرخد ٌز١ّٕرخ لرذسارُٙ 

ٚص٠ربدح أعرذاد أغجربء ٚصاسح  ٚخجشارُٙ ـٟ رمذ٠ُ اٌخرذِبد اٌطج١رخ ٌٍّرٛاغ١ٕٓ
 اٌصؾخ اٌّزمذ١ِٓ ٌٍذساعبد اٌع١ٍب.

 رشى١ً ٌغٕخ ِٓ وً ِٓ اٌغبدح: -3
 اٌذسعخ االعُ

ٔبئرررررت سئررررر١ظ عبِعرررررخ إٌّٛـ١رررررخ ٌشرررررئْٛ  أ.د/ أؽّذ ـشط اٌمبصذ
 اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

ٌشرررررئْٛ  اٌضلررررربص٠كٔبئرررررت سئررررر١ظ عبِعرررررخ  أ.د/ ِشـذ اٌغ١ذ إثشا١ُ٘ عغىش
 ٚاٌجؾٛس اٌذساعبد اٌع١ٍب

ٔبئرررت سئررر١ظ عبِعرررخ ثٕرررٟ عررر٠ٛؿ ٌشرررئْٛ  أ.د/ ـبغّخ ؽغٓ ي
 اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

ٔبئرررت سئررر١ظ عبِعرررخ وفرررش اٌشررر١خ ٌشرررئْٛ  أ.د/ ؽغٓ ؽغٓ عجذ هللا ٠ٛٔظ
 اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

 
ٚرٌره  عرذاد ِمزرشػ ٌزغرغ١ً اٌّع١رذ٠ٓ ثبٌى١ٍرربد ٚاأللغربَ اٌزرٟ ٌر١ظ ثٙرب دساعرربد 

 ٌغبِعبد اٌؾى١ِٛخ األخشٜ.ع١ٍب ثى١ٍبد ا
 

( ثزررربس٠خ 238* اعزّررربد ِؾعرررش ٌغٕرررخ اٌعاللررربد اٌضمبـ١رررخ اٌغٍغرررخ سلرررُ )
12/9/1029. 

اٌمشاس
 12/9/1029( ثزربس٠خ 238اعزّبد ِؾعش ٌغٕرخ اٌعاللربد اٌضمبـ١رخ اٌغٍغرخ سلرُ )

 ( ٚرٌه عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:223إٌٝ سلُ  230)اٌّزعّٓ اٌّٛظٛعبد ِٓ سلُ )
 
١ررخ اغرربس خرربا ثجررشاِظ رع١ّ١ٍررخ ٚثؾررٛس ٚرررذس٠ت ثرر١ٓ عبِعررخ ( ارفبل232)

 اٌمب٘شح ٚعبِعخ ثبس٠ظ ثبٔز١ْٛ اٌغشثْٛ ـ ـشٔغب.
اٌمشاس

لررشس اٌّغٍررظ اٌّٛاـمررخ عٍررٝ ارفبل١ررخ إغرربس خرربا ثجررشاِظ رع١ّ١ٍررخ ٚثؾررٛس 
 .ٚرذس٠ت ث١ٓ عبِعخ اٌمب٘شح ٚعبِعخ ثبس٠ظ ثبٔز١ْٛ اٌغشثْٛ ـ ـشٔغب

 

عررخ اٌمررب٘شح و١ٍررخ اٌطررت ٚو١ٍررخ اٌغررشاؽ١ٓ ( ِررزوشح اٌزفرربُ٘ ثرر١ٓ عب235ِ)
 اٌٍّى١خ ثبٔغٍزشا ـٟ ِغبالد ثشاِظ اٌزذس٠ت.

اٌمشاس
لررشس اٌّغٍررظ اٌّٛاـمررخ عٍررٝ ِررزوشح اٌزفرربُ٘ ثرر١ٓ عبِعررخ اٌمررب٘شح " و١ٍررخ 

 اٌطت" ٚو١ٍخ اٌغشاؽ١ٓ اٌٍّى١خ ثبٔغٍزشا ـٟ ِغبالد ثشاِظ اٌزذس٠ت.
 

ٌّزبثعررخ أعّرربي رٕغرر١ك اٌٍغٕررخ اٌع١ٍررب ٌٍزٕغرر١ك * اعزّرربد ِؾعررشٞ اعزّرربا 
 1029/1010اٌمجٛي ثبٌغبِعبد اٌّصرش٠خ اٌؾى١ِٛرخ ـرٟ اٌعربَ اٌغربِعٟ 

 .22/9/1029  9/9/1029ٚإٌّعمذح ثزبس٠خ 
اٌمشاس

اعزّرربد ِؾعررشٞ اعزّرربا اٌٍغٕررخ اٌع١ٍررب ٌٍزٕغرر١ك ٌّزبثعررخ أعّرربي رٕغرر١ك اٌمجررٛي 
ذح ثزربس٠خ ٚإٌّعمر 1029/1010ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ اٌؾى١ِٛخ ـٟ اٌعبَ اٌغبِعٟ 

( 251إٌررٝ  222ٚاٌّزعررّٕخ اٌّٛظررٛعبد ِررٓ سلررُ  22/9/1029  9/9/1029
 ٚرٌه عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 
ـٟ ٔز١غخ رٕغ١ك اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ )اٌذٚس األٚي ـ اٌذٚس اٌضبٟٔ( ( إٌمش 221)

اٌررز٠ٓ رررُ رش رر١ؾُٙ  1029ٌطررالة اٌضب٠ٛٔررخ اٌعبِررخ اٌّصررش٠خ عرربَ 
ّصرررش٠خ ٌٍعررربَ اٌغرررربِعٟ ٌى١ٍررربد ِٚعب٘رررذ اٌغبِعررربد اٌؾى١ِٛرررخ اٌ

 عٓ غش٠ك اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ. 1029/1010
اٌمشاس

لررشس اٌّغٍررظ اٌّٛاـمررخ عٍررٝ ٔز١غررخ رٕغرر١ك اٌّشؽٍررخ اٌضبٌضررخ )اٌررذٚس األٚي ـ 
اٌرررز٠ٓ ررررُ  1029اٌرررذٚس اٌضررربٟٔ( ٌطرررالة اٌضب٠ٛٔرررخ اٌعبِرررخ اٌّصرررش٠خ عررربَ 

رش ررر١ؾُٙ ٌى١ٍررربد ِٚعب٘رررذ اٌغبِعررربد اٌؾى١ِٛرررخ اٌّصرررش٠خ ٌٍعررربَ اٌغررربِعٟ 
 غ١ك ا ٌىزشٟٚٔ.عٓ غش٠ك اٌزٕ 1029/1010

 
ـرٟ اعزّربد ٔز١غرخ رٕغر١ك غرالة اٌشرٙبداد اٌضب٠ٛٔرخ اٌّعبدٌرخ ( إٌمش 223)

ٚاٌز٠ٓ رُ رش ر١ؾُٙ ٌى١ٍربد ِٚعب٘رذ اٌغبِعربد  1029اٌعشث١خ عبَ 
عرررٓ غش٠رررك  1029/1010اٌؾى١ِٛرررخ اٌّصرررش٠خ ٌٍعررربَ اٌغررربِعٟ 

 اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ.
اٌمشاس

 ٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:لشس اٌّغٍظ ا
 1029( ٔز١غررخ رٕغرر١ك غررالة اٌشررٙبداد اٌضب٠ٛٔررخ اٌّعبدٌررخ اٌعشث١ررخ عرربَ 2

ٚاٌررز٠ٓ رررُ رش رر١ؾُٙ ٌى١ٍرربد ِٚعب٘ررذ اٌغبِعرربد اٌؾى١ِٛررخ اٌّصررش٠خ ٌٍعرربَ 
عرٓ غش٠رك اٌزٕغر١ك ا ٌىزشٚٔرٟ  ِر  ؽغرت ٔز١غرخ  1029/1010اٌغبِعٟ 

 ٢ْ. ٙبداد اٌذٚي اٌعشث١خ اٌزٟ ٌُ رغزىًّ أٚسالٙب ؽزٝ ا
( ٌؾغبة إٌغجخ اٌّمشسح ٌطالة اٌشرٙبداد اٌضب٠ٛٔرخ اٌّعبدٌرخ اٌعشث١رخ عٕرذ 1

لجٌُٛٙ ثبٌغبِعبد اٌؾى١ِٛخ اٌّصش٠خ ٠ىْٛ إعّربٌٟ ِغّرٛا إٌغرت اٌّشٔرخ 
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ٌٍذساعرربد اٌع١ٍررب ثبٌغبِعرربد ٌز١ّٕررخ لررذسارُٙ ٚخجررشارُٙ ـررٟ رمررذ٠ُ 
 اٌخذِبد اٌطج١خ ٌٍّٛاغ١ٕٓ.

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ ِب ٠ٍٟ:

أؽررر١ػ اٌّغٍرررظ عٍّررربً وزررربة اٌغررر١ذ أ.د/ سئررر١ظ عبِعرررخ لٕررربح اٌغررر٠ٛظ  -2
اٌّزعرررّٓ الزرررشاػ اٌغبِعرررخ ثشررروْ ر١غررر١ش إعرررشاءاد رغرررغ١ً أغجررربء ٚصاسح 

اعرربد اٌع١ٍررب ثبٌغبِعرربد ٌز١ّٕررخ لررذسارُٙ ٚخجررشارُٙ ـررٟ رمررذ٠ُ اٌصررؾخ ٌٍذس
 .اٌخذِبد اٌطج١خ ٌٍّٛاغ١ٕٓ

اٌزوو١رررذ ٌرررذٜ اٌغبِعررربد ثبرخررربر ِرررب ٠ٍرررضَ ٌز١غررر١ش إعرررشاءاد اٌزغرررغ١ً  -1
ٌٍذساعبد اٌع١ٍب ألغجبء ٚصاسح اٌصؾخ خرالي اٌفزرشح اٌمبدِرخد ٌز١ّٕرخ لرذسارُٙ 

ٚص٠ربدح أعرذاد أغجربء ٚصاسح  ٚخجشارُٙ ـٟ رمذ٠ُ اٌخرذِبد اٌطج١رخ ٌٍّرٛاغ١ٕٓ
 اٌصؾخ اٌّزمذ١ِٓ ٌٍذساعبد اٌع١ٍب.

 رشى١ً ٌغٕخ ِٓ وً ِٓ اٌغبدح: -3
 اٌذسعخ االعُ

ٔبئرررررت سئررررر١ظ عبِعرررررخ إٌّٛـ١رررررخ ٌشرررررئْٛ  أ.د/ أؽّذ ـشط اٌمبصذ
 اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

ٌشرررررئْٛ  اٌضلررررربص٠كٔبئرررررت سئررررر١ظ عبِعرررررخ  أ.د/ ِشـذ اٌغ١ذ إثشا١ُ٘ عغىش
 ٚاٌجؾٛس اٌذساعبد اٌع١ٍب

ٔبئرررت سئررر١ظ عبِعرررخ ثٕرررٟ عررر٠ٛؿ ٌشرررئْٛ  أ.د/ ـبغّخ ؽغٓ ي
 اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

ٔبئرررت سئررر١ظ عبِعرررخ وفرررش اٌشررر١خ ٌشرررئْٛ  أ.د/ ؽغٓ ؽغٓ عجذ هللا ٠ٛٔظ
 اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

 
ٚرٌره  عرذاد ِمزرشػ ٌزغرغ١ً اٌّع١رذ٠ٓ ثبٌى١ٍرربد ٚاأللغربَ اٌزرٟ ٌر١ظ ثٙرب دساعرربد 

 ٌغبِعبد اٌؾى١ِٛخ األخشٜ.ع١ٍب ثى١ٍبد ا
 

( ثزررربس٠خ 238* اعزّررربد ِؾعرررش ٌغٕرررخ اٌعاللررربد اٌضمبـ١رررخ اٌغٍغرررخ سلرررُ )
12/9/1029. 

اٌمشاس
 12/9/1029( ثزربس٠خ 238اعزّبد ِؾعش ٌغٕرخ اٌعاللربد اٌضمبـ١رخ اٌغٍغرخ سلرُ )

 ( ٚرٌه عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:223إٌٝ سلُ  230)اٌّزعّٓ اٌّٛظٛعبد ِٓ سلُ )
 
١ررخ اغرربس خرربا ثجررشاِظ رع١ّ١ٍررخ ٚثؾررٛس ٚرررذس٠ت ثرر١ٓ عبِعررخ ( ارفبل232)

 اٌمب٘شح ٚعبِعخ ثبس٠ظ ثبٔز١ْٛ اٌغشثْٛ ـ ـشٔغب.
اٌمشاس

لررشس اٌّغٍررظ اٌّٛاـمررخ عٍررٝ ارفبل١ررخ إغرربس خرربا ثجررشاِظ رع١ّ١ٍررخ ٚثؾررٛس 
 .ٚرذس٠ت ث١ٓ عبِعخ اٌمب٘شح ٚعبِعخ ثبس٠ظ ثبٔز١ْٛ اٌغشثْٛ ـ ـشٔغب

 

عررخ اٌمررب٘شح و١ٍررخ اٌطررت ٚو١ٍررخ اٌغررشاؽ١ٓ ( ِررزوشح اٌزفرربُ٘ ثرر١ٓ عب235ِ)
 اٌٍّى١خ ثبٔغٍزشا ـٟ ِغبالد ثشاِظ اٌزذس٠ت.

اٌمشاس
لررشس اٌّغٍررظ اٌّٛاـمررخ عٍررٝ ِررزوشح اٌزفرربُ٘ ثرر١ٓ عبِعررخ اٌمررب٘شح " و١ٍررخ 

 اٌطت" ٚو١ٍخ اٌغشاؽ١ٓ اٌٍّى١خ ثبٔغٍزشا ـٟ ِغبالد ثشاِظ اٌزذس٠ت.
 

ٌّزبثعررخ أعّرربي رٕغرر١ك اٌٍغٕررخ اٌع١ٍررب ٌٍزٕغرر١ك * اعزّرربد ِؾعررشٞ اعزّرربا 
 1029/1010اٌمجٛي ثبٌغبِعبد اٌّصرش٠خ اٌؾى١ِٛرخ ـرٟ اٌعربَ اٌغربِعٟ 

 .22/9/1029  9/9/1029ٚإٌّعمذح ثزبس٠خ 
اٌمشاس

اعزّرربد ِؾعررشٞ اعزّرربا اٌٍغٕررخ اٌع١ٍررب ٌٍزٕغرر١ك ٌّزبثعررخ أعّرربي رٕغرر١ك اٌمجررٛي 
ذح ثزربس٠خ ٚإٌّعمر 1029/1010ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ اٌؾى١ِٛخ ـٟ اٌعبَ اٌغبِعٟ 

( 251إٌررٝ  222ٚاٌّزعررّٕخ اٌّٛظررٛعبد ِررٓ سلررُ  22/9/1029  9/9/1029
 ٚرٌه عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 
ـٟ ٔز١غخ رٕغ١ك اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ )اٌذٚس األٚي ـ اٌذٚس اٌضبٟٔ( ( إٌمش 221)

اٌررز٠ٓ رررُ رش رر١ؾُٙ  1029ٌطررالة اٌضب٠ٛٔررخ اٌعبِررخ اٌّصررش٠خ عرربَ 
ّصرررش٠خ ٌٍعررربَ اٌغرررربِعٟ ٌى١ٍررربد ِٚعب٘رررذ اٌغبِعررربد اٌؾى١ِٛرررخ اٌ

 عٓ غش٠ك اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ. 1029/1010
اٌمشاس

لررشس اٌّغٍررظ اٌّٛاـمررخ عٍررٝ ٔز١غررخ رٕغرر١ك اٌّشؽٍررخ اٌضبٌضررخ )اٌررذٚس األٚي ـ 
اٌرررز٠ٓ ررررُ  1029اٌرررذٚس اٌضررربٟٔ( ٌطرررالة اٌضب٠ٛٔرررخ اٌعبِرررخ اٌّصرررش٠خ عررربَ 

رش ررر١ؾُٙ ٌى١ٍررربد ِٚعب٘رررذ اٌغبِعررربد اٌؾى١ِٛرررخ اٌّصرررش٠خ ٌٍعررربَ اٌغررربِعٟ 
 غ١ك ا ٌىزشٟٚٔ.عٓ غش٠ك اٌزٕ 1029/1010

 
ـرٟ اعزّربد ٔز١غرخ رٕغر١ك غرالة اٌشرٙبداد اٌضب٠ٛٔرخ اٌّعبدٌرخ ( إٌمش 223)

ٚاٌز٠ٓ رُ رش ر١ؾُٙ ٌى١ٍربد ِٚعب٘رذ اٌغبِعربد  1029اٌعشث١خ عبَ 
عرررٓ غش٠رررك  1029/1010اٌؾى١ِٛرررخ اٌّصرررش٠خ ٌٍعررربَ اٌغررربِعٟ 

 اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ.
اٌمشاس

 ٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:لشس اٌّغٍظ ا
 1029( ٔز١غررخ رٕغرر١ك غررالة اٌشررٙبداد اٌضب٠ٛٔررخ اٌّعبدٌررخ اٌعشث١ررخ عرربَ 2

ٚاٌررز٠ٓ رررُ رش رر١ؾُٙ ٌى١ٍرربد ِٚعب٘ررذ اٌغبِعرربد اٌؾى١ِٛررخ اٌّصررش٠خ ٌٍعرربَ 
عرٓ غش٠رك اٌزٕغر١ك ا ٌىزشٚٔرٟ  ِر  ؽغرت ٔز١غرخ  1029/1010اٌغبِعٟ 

 ٢ْ. ٙبداد اٌذٚي اٌعشث١خ اٌزٟ ٌُ رغزىًّ أٚسالٙب ؽزٝ ا
( ٌؾغبة إٌغجخ اٌّمشسح ٌطالة اٌشرٙبداد اٌضب٠ٛٔرخ اٌّعبدٌرخ اٌعشث١رخ عٕرذ 1

لجٌُٛٙ ثبٌغبِعبد اٌؾى١ِٛخ اٌّصش٠خ ٠ىْٛ إعّربٌٟ ِغّرٛا إٌغرت اٌّشٔرخ 
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%. ٚـررٟ 9ٌغ١ّرر  اٌشررٙبداد اٌضب٠ٛٔررخ اٌعبِررخ اٌّعبدٌررخ اٌعشث١ررخ ال ٠مررً عررٓ 
ٌّعبدٌرخ اٌعشث١رخ ؽبٌخ وبْ إعّبٌٟ ِغّٛا إٌغرت اٌّشٔرخ ٌغ١ّر  اٌشرٙبداد ا

 9/9% ٠زُ سـ  إٌغرجخ اٌّشٔرخ ٌىرً دٌٚرخ ثعرشثٙب ـرٟ 9% ِضالً 9ألً ِٓ 
١ٌصررجؼ إعّرربٌٟ ِغّررٛا إٌغررت اٌّشٔررخ ٌغ١ّرر  اٌشررٙبداد اٌّعبدٌررخ اٌعشث١ررخ 

9.% 
 
( ِٕبلشررخ تررب٘شح اال ررزشان ـررٟ ِغّررٛا اٌررذسعبد ٌطررالة اٌشررٙبدح 222)

 دٌخ.اٌضب٠ٛٔخ اٌعبِخ اٌّصش٠خ ٚاٌشٙبداد اٌضب٠ٛٔخ اٌّعب
اٌمشاس

 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:ـ
( ثبٌالئؾررخ 95( ِررٓ اٌّرربدح )2أٚالً: إظرربـخ اٌررٕص اٌزرربٌٟ إٌررٝ اٌجٕررذ سلررُ )

 :2991ٌغٕخ  29اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ رٕم١ُ اٌغبِعبد سلُ 
ـٟ ؽبٌخ اٌزغبٚٞ ـرٟ ِغّرٛا دسعربد اٌطرالة ـرٟ اٌشرٙبدح اٌضب٠ٛٔرخ اٌعبِرخ 

ـرررٟ اٌشرررٙبداد اٌضب٠ٛٔرررخ اٌّعبدٌرررخ ٠رررزُ اٌّصرررش٠خ أٚ اٌّغّرررٛا االعزجررربسٞ 
ٌى١ٍبد اٌغبِعبد اٌّصرش٠خ اٌّفبظٍخ ث١ٓ اٌطالة اٌّشزشو١ٓ ـٟ اٌؾذ األدٔٝ 

عٍررٝ أعرربط اٌّررٛاد اٌّشعؾررخ ٌٍمجررٛي ٌىررً و١ٍررخ أٚ ِعٙررذ ٚرىررْٛ األعررجم١خ 
ٌتعٍررٝ ـررٟ ِغّررٛا دسعرربد اٌّررٛاد اٌّشعؾررخ  ٚٚـمرربً ٌزشر١ررت سؼجرربرُٙ ِرر  

ىرررً و١ٍرررخ أٚ ِعٙرررذ  ٚرٌررره ثبٌٕغرررجخ ٌىرررً ِشاعررربح  رررشٚغ اٌمجرررٛي األخرررشٜ ٌ
اٌشررٙبداد اٌّزمذِررخ ٌّىزررت رٕغرر١ك اٌمجررٛي ثبٌغبِعرربد ٚاٌّعب٘ررذ  ٚـمرربً ٌّررب 

 :ٍٟ٠ 
اٌّٛاد اٌّشعؾخ ٌٍى١ٍبد إٌمش٠خ ٚاألدث١خ ٘رٟ ِغّرٛا دسعربد ِرٛاد اٌٍؽربد 

 ثبٌشٙبدح.
اٌمطبعرربد اٌطج١ررخ ٚاٌع١ٍّررخ ٘ررٟ ِغّررٛا دسعرربد اٌّررٛاد اٌّشعؾررخ ٌى١ٍرربد 

 ١بء ٚاٌى١ّبء.ِبدرٟ األؽ
اٌّررٛاد اٌّشعؾررخ ٌى١ٍرربد اٌمطبعرربد إٌٙذعرر١خ ٘ررٟ ِغّررٛا دسعرربد ِرربدرٟ 

 اٌش٠بظ١بد ٚاٌف١ض٠بء.
صب١ٔرربً: إؽبٌررخ اٌّٛظررٛا إٌررٝ اٌغرر١ذ اٌّغزشرربس/ ي إٌّشرربٚٞ )اٌّغزشرربس 
اٌمبٟٔٛٔ ٌٛص٠ش اٌزعٍر١ُ اٌعربٌٟ ٚاٌجؾرش اٌعٍّرٟ( الرخربر ا عرشاءاد اٌمب١ٔٛٔرخ 

 اٌّطٍٛثخ ـٟ ٘زا اٌشوْ.
 
( إٌمش ـرٟ اعزّربد ٔز١غرخ رٕغر١ك غرالة اٌشرٙبداد اٌضب٠ٛٔرخ اٌّعبدٌرخ 229)

ٚاٌز٠ٓ رُ رش ١ؾُٙ ٌى١ٍبد ِٚعب٘رذ اٌغبِعربد  1029األعٕج١خ عبَ 
عرررٓ غش٠رررك  1029/1010ٌٍعررربَ اٌغررربِعٟ اٌؾى١ِٛرررخ اٌّصرررش٠خ 
 اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ.

اٌمشاس
ب٠ٛٔرخ اٌّعبدٌرخ لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ٔز١غخ رٕغ١ك غالة اٌشرٙبداد اٌض

ٚاٌرررز٠ٓ ررررُ رش ررر١ؾُٙ ٌى١ٍررربد ِٚعب٘رررذ اٌغبِعررربد  1029األعٕج١رررخ عررربَ 

عرررٓ غش٠رررك اٌزٕغررر١ك  1029/1010اٌؾى١ِٛرررخ اٌّصرررش٠خ ٌٍعررربَ اٌغررربِعٟ 
 ا ٌىزشٟٚٔ.

 
( إٌمش ـٟ اعزّبد ٔز١غخ رٕغ١ك غالة اٌشٙبداد اٌف١ٕخ ٌٍعبَ اٌغبِعٟ 228)

 عٓ غش٠ك اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ. 1029/1010
ساٌمشا

لررشس اٌّغٍررظ اٌّٛاـمررخ عٍررٝ ٔز١غررخ رٕغرر١ك غررالة اٌشررٙبداد اٌف١ٕررخ ٌٍعرربَ 
 عٓ غش٠ك اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ. 1029/1010اٌغبِعٟ 

 
( إٌمررش ـررٟ اعزّرربد ٔز١غررخ رٕغرر١ك غررالة ِررذاسط اٌّزفررٛل١ٓ ٌٍعٍررَٛ 229)

 عٓ غش٠ك اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ. 1029/1010ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب 
اٌمشاس

ٔز١غرخ رٕغر١ك غرالة ِرذاسط اٌّزفرٛل١ٓ ٌٍعٍرَٛ لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمرخ عٍرٝ 
 عٓ غش٠ك اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ. 1029/1010ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب 

 
( إٌمرش ـرٟ اعزّربد ٔز١غررخ رٕغر١ك غرالة ِررذاسط ا١ٌٕرً اٌذ١ٌٚرخ ٌٍعرربَ 250)

 عٓ غش٠ك اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ. 1029/1010اٌغبِعٟ 
اٌمشاس

ا١ٌٕرً اٌذ١ٌٚرخ ٌٍعربَ  لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ٔز١غخ رٕغ١ك غرالة ِرذاسط
 عٓ غش٠ك اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ. 1029/1010اٌغبِعٟ 

 
 
وزبة اٌغ١ذ أ.د/ سئ١ظ ٌغٕخ لطربا اٌذساعربد إٌٙذعر١خ ثشروْ غٍرت  (252)

لشاس اٌّغٍظ إٌٙبئٟ ؽٛي اخزجبس ل١بط لرذساد اٌطرالة اٌٍّزؾمر١ٓ 
 ثبٌغبِعبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخبصخ ٚاأل١ٍ٘خ. ٌٍذساعخ ثى١ٍبد إٌٙذعخ

اساٌمش
لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ الزرشاػ اٌغر١ذ أ.د/ سئر١ظ ٌغٕرخ لطربا اٌذساعربد 
إٌٙذعرر١خ ثشرروْ غٍررت لررشاس اٌّغٍررظ إٌٙرربئٟ ؽررٛي اخزجرربس ل١رربط لررذساد 
اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ٌٍذساعخ ثى١ٍربد إٌٙذعرخ ثبٌغبِعربد اٌؾى١ِٛرخ ٚاٌخبصرخ 

 ٚاأل١ٍ٘خ.
 
ش٠بظرخ ثشروْ ِمزرشػ وزبة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ٚص٠ش اٌشرجبة ٚاٌ( 251)

ثشٚرٛوررٛي رعرربْٚ ثرر١ٓ ٚصاسرررٟ )اٌزعٍرر١ُ اٌعرربٌٟ ٚاٌجؾررش اٌعٍّررٟ ـ 
اٌشرجبة ٚاٌش٠بظرخ( ثّررٕؼ اٌطرالة ٚاٌطبٌجرربد اٌٍّزؾمر١ٓ ثبٌغبِعرربد 
ٚاٌّعب٘ذ اٌؾى١ِٛرخ ٚاٌخبصرخ ثّشؽٍزرٟ )اٌجىربٌٛس٠ٛط ـ اٌذساعربد 
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عرررٓ غش٠رررك اٌزٕغررر١ك  1029/1010اٌؾى١ِٛرررخ اٌّصرررش٠خ ٌٍعررربَ اٌغررربِعٟ 
 ا ٌىزشٟٚٔ.

 
( إٌمش ـٟ اعزّبد ٔز١غخ رٕغ١ك غالة اٌشٙبداد اٌف١ٕخ ٌٍعبَ اٌغبِعٟ 228)

 عٓ غش٠ك اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ. 1029/1010
ساٌمشا

لررشس اٌّغٍررظ اٌّٛاـمررخ عٍررٝ ٔز١غررخ رٕغرر١ك غررالة اٌشررٙبداد اٌف١ٕررخ ٌٍعرربَ 
 عٓ غش٠ك اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ. 1029/1010اٌغبِعٟ 

 
( إٌمررش ـررٟ اعزّرربد ٔز١غررخ رٕغرر١ك غررالة ِررذاسط اٌّزفررٛل١ٓ ٌٍعٍررَٛ 229)

 عٓ غش٠ك اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ. 1029/1010ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب 
اٌمشاس

ٔز١غرخ رٕغر١ك غرالة ِرذاسط اٌّزفرٛل١ٓ ٌٍعٍرَٛ لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمرخ عٍرٝ 
 عٓ غش٠ك اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ. 1029/1010ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب 

 
( إٌمرش ـرٟ اعزّربد ٔز١غررخ رٕغر١ك غرالة ِررذاسط ا١ٌٕرً اٌذ١ٌٚرخ ٌٍعرربَ 250)

 عٓ غش٠ك اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ. 1029/1010اٌغبِعٟ 
اٌمشاس

ا١ٌٕرً اٌذ١ٌٚرخ ٌٍعربَ  لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ٔز١غخ رٕغ١ك غرالة ِرذاسط
 عٓ غش٠ك اٌزٕغ١ك ا ٌىزشٟٚٔ. 1029/1010اٌغبِعٟ 

 
 
وزبة اٌغ١ذ أ.د/ سئ١ظ ٌغٕخ لطربا اٌذساعربد إٌٙذعر١خ ثشروْ غٍرت  (252)

لشاس اٌّغٍظ إٌٙبئٟ ؽٛي اخزجبس ل١بط لرذساد اٌطرالة اٌٍّزؾمر١ٓ 
 ثبٌغبِعبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخبصخ ٚاأل١ٍ٘خ. ٌٍذساعخ ثى١ٍبد إٌٙذعخ

اساٌمش
لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ الزرشاػ اٌغر١ذ أ.د/ سئر١ظ ٌغٕرخ لطربا اٌذساعربد 
إٌٙذعرر١خ ثشرروْ غٍررت لررشاس اٌّغٍررظ إٌٙرربئٟ ؽررٛي اخزجرربس ل١رربط لررذساد 
اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ٌٍذساعخ ثى١ٍربد إٌٙذعرخ ثبٌغبِعربد اٌؾى١ِٛرخ ٚاٌخبصرخ 

 ٚاأل١ٍ٘خ.
 
ش٠بظرخ ثشروْ ِمزرشػ وزبة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ٚص٠ش اٌشرجبة ٚاٌ( 251)

ثشٚرٛوررٛي رعرربْٚ ثرر١ٓ ٚصاسرررٟ )اٌزعٍرر١ُ اٌعرربٌٟ ٚاٌجؾررش اٌعٍّررٟ ـ 
اٌشرجبة ٚاٌش٠بظرخ( ثّررٕؼ اٌطرالة ٚاٌطبٌجرربد اٌٍّزؾمر١ٓ ثبٌغبِعرربد 
ٚاٌّعب٘ذ اٌؾى١ِٛرخ ٚاٌخبصرخ ثّشؽٍزرٟ )اٌجىربٌٛس٠ٛط ـ اٌذساعربد 
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اٌع١ٍب( ِرٓ اٌّغرزؾم١ٓ ٌٍؾربـض اٌش٠بظرٟ ٚاٌّزفرٛل١ٓ س٠بظر١بً ٔغرت 
 ٓ ل١ّخ اٌشعَٛ اٌذساع١خ اٌّمشسح.خصُ ِ

اٌمشاس
ثرر١ٓ ٚصاسرررٟ )اٌزعٍرر١ُ لررشس اٌّغٍررظ اٌّٛاـمررخ عٍررٝ عمررذ ثشٚرٛوررٛي رعرربْٚ 

اٌعررربٌٟ ٚاٌجؾرررش اٌعٍّرررٟ ـ اٌشرررجبة ٚاٌش٠بظرررخ( ثّرررٕؼ اٌطرررالة ٚاٌطبٌجررربد 
اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌغبِعبد ٚاٌّعب٘ذ اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخبصخ ثّشؽٍزرٟ )اٌجىربٌٛس٠ٛط 

غزؾم١ٓ ٌٍؾبـض اٌش٠بظٟ ٚاٌّزفٛل١ٓ س٠بظ١بً ٔغت ـ اٌذساعبد اٌع١ٍب( ِٓ اٌّ
 خصُ ِٓ ل١ّخ اٌشعَٛ اٌذساع١خ اٌّمشسح ثبٌغبِعبد.

 
وزرربة اٌغرر١ذ/ اٌمرربئُ ثعّررً سئرر١ظ لطرربا ِىزررت ٚص٠ررش اٌزعٍرر١ُ اٌعرربٌٟ ( 253)

ٚاٌجؾررش اٌعٍّررٟ ثشرروْ ِٛاـرربح اٌمطرربا اٌمٕصررٍٟ ثررٛصاسح اٌخبسع١ررخ 
ثخصررٛا إٌمررش ـررٟ ثشد٠ررخ ٚصاسح اٌزعٍرر١ُ اٌعرربٌٟ ٚاٌجؾررش اٌعٍّررٟ 

عرررذَ االعزرررذاد أٚ اٌزعبِرررً ِررر  اٌشرررٙبداد اٌذساعررر١خ اٌصررربدسح ِرررٓ 
عبِعرربد ـررٟ اٌشررطش اٌشررّبٌٟ ِررٓ لجررشا ثررذءاً ِررٓ اٌعرربَ اٌذساعررٟ 

 اٌمبدَ.
اٌمشاس

لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ عذَ االعزذاد أٚ اٌزعبًِ ِر  اٌشرٙبداد اٌذساعر١خ 
اً ِٓ اٌعبَ اٌذساعرٟ اٌصبدسح ِٓ عبِعبد ـٟ اٌشطش اٌشّبٌٟ ِٓ لجشا ثذء

 .1029/1010اٌمبدَ 
 
( إٌمررش ـررٟ رعررذ٠ً رشررى١ً اٌٍغرربْ اٌع١ٍّررخ ـررٟ اٌررذٚسح اٌضبٌضررخ عشررشح 259)

( ثعذ إٌمش ـٟ اٌطعْٛ ٚاالعززاساد ٚؼ١ش٘ب ثٕبءاً  1011ـ1029)
 عٍٝ ِب ألشرٗ اٌٍغٕخ اٌع١ٍب ٌٍغبْ اٌع١ٍّخ.

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:

( 1011ـر١1029ً اٌٍغبْ اٌع١ٍّخ ـٟ اٌرذٚسح اٌضبٌضرخ عشرشح )رعذ٠ً رشى -2
ثعذ إٌمش ـٟ اٌطعْٛ ٚاالعزرزاساد ثٕربًء عٍرٝ ِرب ألشررٗ اٌٍغٕرخ اٌع١ٍرب ٌٍغربْ 

 اٌع١ٍّخ  ٚرمبس٠ش سدعبء اٌغبِعبد ـٟ ٘زا اٌشوْ.
 إصذاس اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ. -1

 
ـؾص ا ٔزبط اٌعٍّٟ ٌٍغبدح ( اٌّزوشح اٌّمذِخ ثشوْ رؾذ٠ذ ِصبس٠ؿ 259)

أععرربء ١٘ئررخ اٌزررذس٠ظ اٌّزمررذ١ِٓ ٌٍغرربْ اٌع١ٍّررخ ثررذٚسرٙب اٌضبٌضررخ 
 عششح ٌٍزشل١خ ٌشؽً ٚت١فخ أعزبر ِغبعذ أٚ أعزبر.

 
 
 

اٌمشاس
لررشس اٌّغٍررظ اٌّٛاـمررخ عٍررٝ رؾصرر١ً اٌّصررشٚـبد اٌزب١ٌررخ ِرر  ثذا٠ررخ اٌعّررً 

ثزررربس٠خ  ثرررذٚسرٙب اٌضبٌضرررخ عشرررشحثمٛاعرررذ ٚٔمررربَ اٌعّرررً ثبٌٍغررربْ اٌع١ٍّرررخ 
 عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ـ 2/3/1010

أٚالً: ِصبس٠ؿ اٌفؾص ٌٍغبدح أععبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّزمذ١ِٓ ٌٍزشل١خ ِرٓ 
 2991ٌغررٕخ  29خررالي اٌغبِعرربد اٌخبظررعخ ٌمرربْٔٛ رٕمرر١ُ اٌغبِعرربد سلررُ 

ٚالئؾزررٗ اٌزٕف١ز٠ررخ اٌّزمررذ١ِٓ ٌٍؾصررٛي عٍررٝ اٌٍمررت اٌعٍّررٟ ٌررذسعزٟ أعررزبر 
 زبٌٟ:ِغبعذ أٚ أعزبر عٍٝ إٌؾٛ اٌ

ِصبس٠ؿ إعبدح ـؾص االٔزبط اٌعٍّٟ ٌٍّشح اٌضب١ٔرخ ثٛالر  . ٠زؾًّ اٌّزمذَ 2
ع١ٕٙرربً( ٌىررً ِزمررذَ ٌٍزشل١ررخ ٌررذسعزٟ أعررزبر ِغرربعذ أٚ  1500ِجٍررػ ٚلررذسٖ )

أعرررررزبر رٛظررررر  ثؾغررررربة ِعررررربدالد اٌغبِعررررربد ٚاٌّعب٘رررررذ اٌخبصرررررخ سلرررررُ 
( ٌٍصررشؾ ِٕٙررب عٍررٝ ِىبـرروح اٌٍغرربْ اٌع١ٍّررخ ٚاٌغرربدح 9/89152/250/9)
 ٌفبؽص١ٓ.ا
ٚإعرربدح اٌّزمررذَ ٌٍّررشح اٌضبٌضررخ ِصرربس٠ؿ ـؾررص االٔزرربط اٌعٍّررٟ . ٠زؾّررً 1

ع١ٕٙربً( رٛظر  ثؾغربة ِعربدالد 5000اٌزمرذَ ٌٍّرشاد اٌزب١ٌرخ ِجٍرػ ٚلرذسٖ )
 (.9/89152/250/9اٌغبِعبد ٚاٌّعب٘ذ اٌخبصخ سلُ )

ِصرربس٠ؿ اٌفؾررص ٌٍغرربدح أععرربء ١٘ئررخ اٌزررذس٠ظ اٌّزمررذ١ِٓ ٌٍزشل١ررخ صب١ٔرربً: 
ٌغررٕخ  29اٌغبِعرربد ؼ١ررش اٌخبظررعخ ٌمرربْٔٛ رٕمرر١ُ اٌغبِعرربد سلررُ  ِررٓ خررالي
عٍررٝ اٌٍمررت اٌعٍّررٟ ٌررذسعزٟ ٚالئؾزررٗ اٌزٕف١ز٠ررخ اٌّزمررذ١ِٓ ٌٍؾصررٛي  2991

 أعزبر ِغبعذ أٚ أعزبر عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
. ٠زؾّرررً اٌّزمرررذَ ٌٍزشل١رررخ ٌٍّرررشح األٌٚرررٝ ِرررٓ أععررربء ١٘ئرررخ اٌزرررذس٠ظ 2

بظعخ ٌمبْٔٛ رٕمر١ُ اٌغبِعربد سلرُ )اٌّصش١٠ٓ( اٌعب١ٍِٓ ثبٌغبِعبد ؼ١ش اٌخ
ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ز٠خ اٌّزمرذ١ِٓ ٌٍؾصرٛي عٍرٝ اٌٍمرت اٌعٍّرٟ  2991ٌغٕخ  29

ع١ٕٙرربً(  ٚ عرربدح  25000ٌررذسعزٟ أعررزبر ِغرربعذ أٚأعررزبر ِجٍررػ ٚلررذسٖ )
ع١ٕٙبً( رٛظ  ثؾغبة اٌّغٍرظ  20000اٌفؾص ِشاد أخشٜ ِجٍػ ٚلذسٖ )

جررررررٛي ثبٌغبِعرررررربد( سلررررررُ األعٍررررررٝ ٌٍغبِعرررررربد )اٌّغرررررربثمخ اٌّشوض٠ررررررخ ٌٍم
(9/89152/250/9.) 
ع١ٕٙربً( ٠ٚرزُ ٠1500غذد اٌّزمرذَ ِصربس٠ؿ ـؾرص اٌرزمٍُ ثٛالر  ِجٍرػ ). 1

ِعرربعفزٙب ـررٟ ؽبٌررخ إعرربدح ـؾررص اٌررزمٍُ ٌّررشاد ِززب١ٌررخ رٛظرر  ثؾغرربة 
اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌٍغبِعرربد )اٌّغررربثمخ اٌّشوض٠ررخ ٌٍمجررٛي ثبٌغبِعرربد( سلرررُ 

(9/89152/250/9.) 
ٌٍزشل١ررخ ٌٍّررشح األٌٚررٝ ِررٓ أععرربء ١٘ئررخ اٌزررذس٠ظ )ؼ١ررش . ٠زؾّررً اٌّزمررذَ 3

اٌّصش١٠ٓ( اٌعب١ٍِٓ ثبٌغبِعبد ؼ١ش اٌخبظرعخ ٌمربْٔٛ رٕمر١ُ اٌغبِعربد سلرُ 
ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ز٠خ اٌّزمرذ١ِٓ ٌٍؾصرٛي عٍرٝ اٌٍمرت اٌعٍّرٟ  2991ٌغٕخ  29

دٚالس(  ٚ عررربدح  2500ٌرررذسعزٟ أعرررزبر ِغررربعذ أٚ أعرررزبر ِجٍرررػ ٚلرررذسٖ )
دٚالس( رٛظرر  ثؾغرربة اٌّغٍررظ 950ِجٍررػ ٚلررذسٖ ) اٌفؾررص ِررشاد أخررشٜ

األعٍٝ ٌٍغبِعبد )اٌّغبثمخ اٌّشوض٠خ ٌٍمجٛي ثبٌغبِعربد ثبٌرذٚالس األِش٠ىرٟ( 
 (.2/29599/081/2سلُ )
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اٌع١ٍب( ِرٓ اٌّغرزؾم١ٓ ٌٍؾربـض اٌش٠بظرٟ ٚاٌّزفرٛل١ٓ س٠بظر١بً ٔغرت 
 ٓ ل١ّخ اٌشعَٛ اٌذساع١خ اٌّمشسح.خصُ ِ

اٌمشاس
ثرر١ٓ ٚصاسرررٟ )اٌزعٍرر١ُ لررشس اٌّغٍررظ اٌّٛاـمررخ عٍررٝ عمررذ ثشٚرٛوررٛي رعرربْٚ 

اٌعررربٌٟ ٚاٌجؾرررش اٌعٍّرررٟ ـ اٌشرررجبة ٚاٌش٠بظرررخ( ثّرررٕؼ اٌطرررالة ٚاٌطبٌجررربد 
اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌغبِعبد ٚاٌّعب٘ذ اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخبصخ ثّشؽٍزرٟ )اٌجىربٌٛس٠ٛط 

غزؾم١ٓ ٌٍؾبـض اٌش٠بظٟ ٚاٌّزفٛل١ٓ س٠بظ١بً ٔغت ـ اٌذساعبد اٌع١ٍب( ِٓ اٌّ
 خصُ ِٓ ل١ّخ اٌشعَٛ اٌذساع١خ اٌّمشسح ثبٌغبِعبد.

 
وزرربة اٌغرر١ذ/ اٌمرربئُ ثعّررً سئرر١ظ لطرربا ِىزررت ٚص٠ررش اٌزعٍرر١ُ اٌعرربٌٟ ( 253)

ٚاٌجؾررش اٌعٍّررٟ ثشرروْ ِٛاـرربح اٌمطرربا اٌمٕصررٍٟ ثررٛصاسح اٌخبسع١ررخ 
ثخصررٛا إٌمررش ـررٟ ثشد٠ررخ ٚصاسح اٌزعٍرر١ُ اٌعرربٌٟ ٚاٌجؾررش اٌعٍّررٟ 

عرررذَ االعزرررذاد أٚ اٌزعبِرررً ِررر  اٌشرررٙبداد اٌذساعررر١خ اٌصررربدسح ِرررٓ 
عبِعرربد ـررٟ اٌشررطش اٌشررّبٌٟ ِررٓ لجررشا ثررذءاً ِررٓ اٌعرربَ اٌذساعررٟ 

 اٌمبدَ.
اٌمشاس

لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ عذَ االعزذاد أٚ اٌزعبًِ ِر  اٌشرٙبداد اٌذساعر١خ 
اً ِٓ اٌعبَ اٌذساعرٟ اٌصبدسح ِٓ عبِعبد ـٟ اٌشطش اٌشّبٌٟ ِٓ لجشا ثذء

 .1029/1010اٌمبدَ 
 
( إٌمررش ـررٟ رعررذ٠ً رشررى١ً اٌٍغرربْ اٌع١ٍّررخ ـررٟ اٌررذٚسح اٌضبٌضررخ عشررشح 259)

( ثعذ إٌمش ـٟ اٌطعْٛ ٚاالعززاساد ٚؼ١ش٘ب ثٕبءاً  1011ـ1029)
 عٍٝ ِب ألشرٗ اٌٍغٕخ اٌع١ٍب ٌٍغبْ اٌع١ٍّخ.

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:

( 1011ـر١1029ً اٌٍغبْ اٌع١ٍّخ ـٟ اٌرذٚسح اٌضبٌضرخ عشرشح )رعذ٠ً رشى -2
ثعذ إٌمش ـٟ اٌطعْٛ ٚاالعزرزاساد ثٕربًء عٍرٝ ِرب ألشررٗ اٌٍغٕرخ اٌع١ٍرب ٌٍغربْ 

 اٌع١ٍّخ  ٚرمبس٠ش سدعبء اٌغبِعبد ـٟ ٘زا اٌشوْ.
 إصذاس اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌالصَ ـٟ ٘زا اٌشوْ. -1

 
ـؾص ا ٔزبط اٌعٍّٟ ٌٍغبدح ( اٌّزوشح اٌّمذِخ ثشوْ رؾذ٠ذ ِصبس٠ؿ 259)

أععرربء ١٘ئررخ اٌزررذس٠ظ اٌّزمررذ١ِٓ ٌٍغرربْ اٌع١ٍّررخ ثررذٚسرٙب اٌضبٌضررخ 
 عششح ٌٍزشل١خ ٌشؽً ٚت١فخ أعزبر ِغبعذ أٚ أعزبر.

 
 
 

اٌمشاس
لررشس اٌّغٍررظ اٌّٛاـمررخ عٍررٝ رؾصرر١ً اٌّصررشٚـبد اٌزب١ٌررخ ِرر  ثذا٠ررخ اٌعّررً 

ثزررربس٠خ  ثرررذٚسرٙب اٌضبٌضرررخ عشرررشحثمٛاعرررذ ٚٔمررربَ اٌعّرررً ثبٌٍغررربْ اٌع١ٍّرررخ 
 عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ـ 2/3/1010

أٚالً: ِصبس٠ؿ اٌفؾص ٌٍغبدح أععبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّزمذ١ِٓ ٌٍزشل١خ ِرٓ 
 2991ٌغررٕخ  29خررالي اٌغبِعرربد اٌخبظررعخ ٌمرربْٔٛ رٕمرر١ُ اٌغبِعرربد سلررُ 

ٚالئؾزررٗ اٌزٕف١ز٠ررخ اٌّزمررذ١ِٓ ٌٍؾصررٛي عٍررٝ اٌٍمررت اٌعٍّررٟ ٌررذسعزٟ أعررزبر 
 زبٌٟ:ِغبعذ أٚ أعزبر عٍٝ إٌؾٛ اٌ

ِصبس٠ؿ إعبدح ـؾص االٔزبط اٌعٍّٟ ٌٍّشح اٌضب١ٔرخ ثٛالر  . ٠زؾًّ اٌّزمذَ 2
ع١ٕٙرربً( ٌىررً ِزمررذَ ٌٍزشل١ررخ ٌررذسعزٟ أعررزبر ِغرربعذ أٚ  1500ِجٍررػ ٚلررذسٖ )

أعرررررزبر رٛظررررر  ثؾغررررربة ِعررررربدالد اٌغبِعررررربد ٚاٌّعب٘رررررذ اٌخبصرررررخ سلرررررُ 
( ٌٍصررشؾ ِٕٙررب عٍررٝ ِىبـرروح اٌٍغرربْ اٌع١ٍّررخ ٚاٌغرربدح 9/89152/250/9)
 ٌفبؽص١ٓ.ا
ٚإعرربدح اٌّزمررذَ ٌٍّررشح اٌضبٌضررخ ِصرربس٠ؿ ـؾررص االٔزرربط اٌعٍّررٟ . ٠زؾّررً 1

ع١ٕٙربً( رٛظر  ثؾغربة ِعربدالد 5000اٌزمرذَ ٌٍّرشاد اٌزب١ٌرخ ِجٍرػ ٚلرذسٖ )
 (.9/89152/250/9اٌغبِعبد ٚاٌّعب٘ذ اٌخبصخ سلُ )

ِصرربس٠ؿ اٌفؾررص ٌٍغرربدح أععرربء ١٘ئررخ اٌزررذس٠ظ اٌّزمررذ١ِٓ ٌٍزشل١ررخ صب١ٔرربً: 
ٌغررٕخ  29اٌغبِعرربد ؼ١ررش اٌخبظررعخ ٌمرربْٔٛ رٕمرر١ُ اٌغبِعرربد سلررُ  ِررٓ خررالي
عٍررٝ اٌٍمررت اٌعٍّررٟ ٌررذسعزٟ ٚالئؾزررٗ اٌزٕف١ز٠ررخ اٌّزمررذ١ِٓ ٌٍؾصررٛي  2991

 أعزبر ِغبعذ أٚ أعزبر عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
. ٠زؾّرررً اٌّزمرررذَ ٌٍزشل١رررخ ٌٍّرررشح األٌٚرررٝ ِرررٓ أععررربء ١٘ئرررخ اٌزرررذس٠ظ 2

بظعخ ٌمبْٔٛ رٕمر١ُ اٌغبِعربد سلرُ )اٌّصش١٠ٓ( اٌعب١ٍِٓ ثبٌغبِعبد ؼ١ش اٌخ
ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ز٠خ اٌّزمرذ١ِٓ ٌٍؾصرٛي عٍرٝ اٌٍمرت اٌعٍّرٟ  2991ٌغٕخ  29

ع١ٕٙرربً(  ٚ عرربدح  25000ٌررذسعزٟ أعررزبر ِغرربعذ أٚأعررزبر ِجٍررػ ٚلررذسٖ )
ع١ٕٙبً( رٛظ  ثؾغبة اٌّغٍرظ  20000اٌفؾص ِشاد أخشٜ ِجٍػ ٚلذسٖ )

جررررررٛي ثبٌغبِعرررررربد( سلررررررُ األعٍررررررٝ ٌٍغبِعرررررربد )اٌّغرررررربثمخ اٌّشوض٠ررررررخ ٌٍم
(9/89152/250/9.) 
ع١ٕٙربً( ٠ٚرزُ ٠1500غذد اٌّزمرذَ ِصربس٠ؿ ـؾرص اٌرزمٍُ ثٛالر  ِجٍرػ ). 1

ِعرربعفزٙب ـررٟ ؽبٌررخ إعرربدح ـؾررص اٌررزمٍُ ٌّررشاد ِززب١ٌررخ رٛظرر  ثؾغرربة 
اٌّغٍررظ األعٍررٝ ٌٍغبِعرربد )اٌّغررربثمخ اٌّشوض٠ررخ ٌٍمجررٛي ثبٌغبِعرربد( سلرررُ 

(9/89152/250/9.) 
ٌٍزشل١ررخ ٌٍّررشح األٌٚررٝ ِررٓ أععرربء ١٘ئررخ اٌزررذس٠ظ )ؼ١ررش . ٠زؾّررً اٌّزمررذَ 3

اٌّصش١٠ٓ( اٌعب١ٍِٓ ثبٌغبِعبد ؼ١ش اٌخبظرعخ ٌمربْٔٛ رٕمر١ُ اٌغبِعربد سلرُ 
ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ز٠خ اٌّزمرذ١ِٓ ٌٍؾصرٛي عٍرٝ اٌٍمرت اٌعٍّرٟ  2991ٌغٕخ  29

دٚالس(  ٚ عررربدح  2500ٌرررذسعزٟ أعرررزبر ِغررربعذ أٚ أعرررزبر ِجٍرررػ ٚلرررذسٖ )
دٚالس( رٛظرر  ثؾغرربة اٌّغٍررظ 950ِجٍررػ ٚلررذسٖ ) اٌفؾررص ِررشاد أخررشٜ

األعٍٝ ٌٍغبِعبد )اٌّغبثمخ اٌّشوض٠خ ٌٍمجٛي ثبٌغبِعربد ثبٌرذٚالس األِش٠ىرٟ( 
 (.2/29599/081/2سلُ )
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دٚالس( ٚـررٟ  250. ٠غررذد اٌّزمررذَ ِصرربس٠ؿ ـؾررص اٌررزمٍُ ثٛالرر  ِجٍررػ )2
 دٚالس( رٛظ  ثؾغربة اٌّغٍرظ 300ؽبٌخ إعبدح ـؾص اٌزمٍُ ثٛال  ِجٍػ )

األعٍٝ ٌٍغبِعبد )اٌّغبثمخ اٌّشوض٠خ ٌٍمجٛي ثبٌغبِعربد ثبٌرذٚالس األِش٠ىرٟ( 
 (.2/29599/081/2سلُ )

٠زؾّررً اٌّزمررذَ ٌٍزشل١ررخ سعررَٛ اعررزخشاط إـرربدح ثزٛصرر١خ اٌٍغٕررخ اٌع١ٍّررخ . 5
رٛظررر  ثؾغررربة اٌّغٍرررظ األعٍرررٝ ٌٍغبِعررربد ع١ٕٙررربً(  500ثٛالررر  ِجٍرررػ )

 (.9/89152/250/9ُ ))اٌّغبثمخ اٌّشوض٠خ ٌٍمجٛي ثبٌغبِعبد( سل
 
ِزوشح ثشوْ رؾص١ً اٌّمبثً اٌّبدٞ اٌخربا ثٕفمربد اٌجش٠رذ اٌغرش٠   (258)

 سعربي ٍِفرربد اٌّزمرذ١ِٓ ٌٍغرربْ اٌع١ٍّرخ ٌٍزشل١ررخ ٌٛت١فرخ )أعررزبر ـ 
أعزبر ِغبعذ( إٌٝ اٌغربدح اٌفبؽصر١ٓ ٚورزا ٔفمربد األعّربي اٌىزبث١رخ 

 ٓ.ٚاٌّىزج١خ ٚاٌخذِبد ا داس٠خ اٌزٟ ٠زؾٍّٙب اٌّزمذ١ِ
اٌمشاس

لشس اٌّغٍظ رشى١ً ٌغٕخ ثشئبعخ اٌغر١ذ أ.د/ عصربَ اٌىرشدٞ )سئر١ظ عبِعرخ 
 األعىٕذس٠خ( ٚعع٠ٛخ وً ِٓ اٌغبدح:

 اٌذسعخ االعُ
 سئ١ظ عبِعخ ِذ٠ٕخ اٌغبداد أ.د/ أؽّذ ي ث١ِٟٛ

 سئ١ظ عبِعخ عٛ٘بط أ.د/ أؽّذ عض٠ض عجذ إٌّعُ
ص٠ش اٌزعٍرر١ُ اٌعرربٌٟ اٌّغزشرربس اٌمرربٟٔٛٔ ٌررٛ اٌّغزشبس/ ي إٌّشبٚٞ

 ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ
 

ٚرٌررره ٌذساعرررخ ِٛظرررٛا رؾصررر١ً اٌّمبثرررً اٌّررربدٞ اٌخررربا ثٕفمررربد اٌجش٠رررذ 
ٌٛت١فررخ )أعررزبر ـ اٌغررش٠   سعرربي ٍِفرربد اٌّزمررذ١ِٓ ٌٍغرربْ اٌع١ٍّررخ ٌٍزشل١ررخ 

أعزبر ِغبعذ( إٌٝ اٌغبدح اٌفبؽص١ٓ ٚوزا ٔفمبد األعّربي اٌىزبث١رخ ٚاٌّىزج١رخ 
زؾٍّٙررب اٌّزمررذ١ِٓ  ٚإعررذاد رمش٠ررش ٠عررشض ـررٟ ٚاٌخررذِبد ا داس٠ررخ اٌزررٟ ٠

 اٌغٍغخ اٌمبدِخ.
 
( ِزبثعخ اٌٍغٕخ اٌّشىٍخ  عذاد دساعخ عٓ األخز ثٕمبَ اٌعبَ اٌزرو١ٍٟ٘ 259)

ٌٍطرالة اٌٛاـرذ٠ٓ )ؼ١رش ِصررشٞ اٌغٕغر١خ( خش٠غرٟ اٌرٕمُ اٌزع١ّ١ٍررخ 
 اٌّخزٍفخ عٓ إٌمبَ اٌزع١ٍّٟ اٌّصشٞ.

اٌمشاس
عٍّٙب  عذاد دساعخ عٓ األخز ثٕمبَ اٌعربَ لشس اٌّغٍظ اعزّشاس اٌٍغٕخ ـٟ 

)ؼ١رش ِصرشٞ اٌغٕغر١خ( خش٠غرٟ اٌرٕمُ اٌزع١ّ١ٍرخ اٌزو١ٍٟ٘ ٌٍطالة اٌٛاـرذ٠ٓ 
اٌّخزٍفخ عٓ إٌمبَ اٌزع١ٍّرٟ اٌّصرشٞ  ٚرمرذ٠ُ ِمزرشػ ِزىبِرً ٠عرشض ـرٟ 

 اٌغٍغخ اٌمبدِخ.
 

( ِزبثعخ اٌٍغٕخ اٌّشىٍخ  عذاد رمش٠ش عٓ اٌؾبعخ إٌرٝ إٔشربء اٌى١ٍربد 290)
 اٌّغزّع١خ ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ.

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ روع١ً إٌمش ـٟ ٘زا اٌّٛظٛا ٌٍغٍغخ اٌمبدِخ.

 
( وزبة اٌغ١ذ أ.د/ سئر١ظ ٌغٕرخ لطربا اٌذساعربد اٌطج١رخ ثشروْ ِمزرشػ 292)

 اٌجٛسد اٌّصشٞ ـٟ اٌغبِعبد اٌّصش٠خ.
اٌمشاس

 لشس اٌّغٍظ رشى١ً ٌغٕخ ٚعع٠ٛخ وً ِٓ اٌغبدح:
 اٌذسعخ االعُ

 سئ١ظ عبِعخ ثٕٟ ع٠ٛؿ د/ ِٕصٛس ؽغٓأ.
 سئ١ظ عبِعخ غٕطب أ.د/ ِغذٞ عج 

 سئ١ظ عبِعخ إٌّصٛسح أ.د/ أ شؾ عجذ اٌجبعػ
 سئ١ظ عبِعخ أع١ٛغ أ.د/ غبسق عجذ هللا اٌغّبي
 سئ١ظ عبِعخ ع١ٓ  ّظ أ.د/ ِؾّٛد أؽّذ اٌّز١ٕٟ
 اٌمبئُ ثوعّبي سئ١ظ عبِعخ األلصش أ.د/ ثذٚٞ  ؾبد ثذٚٞ

أِررررر١ٓ ِغررررربعذ اٌّغٍرررررظ األعٍرررررٝ ٌشرررررئْٛ  َ عجذ اٌؽفبسأ.د/ ؽغب
 اٌّغزشف١بد اٌغبِع١خ

 
ٚرٌرره ٌذساعررخ اٌّٛظررٛا ِرر  ٌغٕررخ لطرربا اٌذساعرربد اٌطج١ررخ ٚرمررذ٠ُ ِمزررشػ 

 ِزىبًِ ٠عشض ـٟ اٌغٍغخ اٌمبدِخ.
 
اعزّررربد اٌالئؾرررخ اٌّٛؽرررذح ٌشعب٠رررخ اٌطرررالة اٌٛاـرررذ٠ٓ ثغبِعرررخ ثٕرررٟ  (291)

ضء اٌّربٌٟ ثبٌالئؾرخ اٌّٛؽرذح ع٠ٛؿ ٚإٌمش ـٟ اٌجٕٛد اٌّعذٌرخ ثربٌغ
ٌشعب٠ررخ اٌطررالة اٌٛاـررذ٠ٓ ـررٟ ظررٛء اٌزمش٠ررش اٌررٛاسد ِررٓ اٌغرر١ذ أ.د/ 
اٌّغزشررربس اٌّررربٌٟ ٌرررٛص٠ش اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ ٚاٌجؾرررش اٌعٍّرررٟ ٚسأٞ 

 اٌّغٍظ األعٍٝ ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة.
اٌمشاس

لشس اٌّغٍظ رى١ٍؿ اٌغ١ذ أ.د/ عبدي اٌغ١ذ ِجربسن )سئر١ظ عبِعرخ إٌّٛـ١رخ( 
١ظ اٌٍغٕرررخ اٌّشرررىٍخ ـرررٟ ٘رررزا اٌشررروْ ثئعرررذاد ِمزرررشػ ِزىبِرررً ٌالئؾرررخ ٚسئررر

اٌّٛؽذح ٌشعب٠خ اٌطالة اٌٛاـذ٠ٓ ثبٌغبِعربد اٌّصرش٠خ  ٠عرشض ـرٟ اٌغٍغرخ 
 اٌمبدِخ.

 
( وزرربة اٌغرر١ذ أ.د/ ٔبئررت سئرر١ظ عبِعررخ ثٕٙررب ٌشررئْٛ اٌزعٍرر١ُ ٚاٌطررالة 293)

ثشرروْ غٍررت ا ـرربدح عّررب إرا ورربْ اٌطررالة اٌؾبصرر١ٍٓ عٍررٝ اٌضب٠ٛٔررخ 
اٌذِظ ٠زُ لجٛي أٚسالُٙ ٚعشظُٙ عٍٝ اٌٍغبْ اٌطج١رخ اٌعبِخ ثٕمبَ 

 اٌّخزصخ ثفؾص ؽبالد اٌطالة اٌّعبل١ٓ ثبٌغبِعخ ِٓ عذِٗ.
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دٚالس( ٚـررٟ  250. ٠غررذد اٌّزمررذَ ِصرربس٠ؿ ـؾررص اٌررزمٍُ ثٛالرر  ِجٍررػ )2
 دٚالس( رٛظ  ثؾغربة اٌّغٍرظ 300ؽبٌخ إعبدح ـؾص اٌزمٍُ ثٛال  ِجٍػ )

األعٍٝ ٌٍغبِعبد )اٌّغبثمخ اٌّشوض٠خ ٌٍمجٛي ثبٌغبِعربد ثبٌرذٚالس األِش٠ىرٟ( 
 (.2/29599/081/2سلُ )

٠زؾّررً اٌّزمررذَ ٌٍزشل١ررخ سعررَٛ اعررزخشاط إـرربدح ثزٛصرر١خ اٌٍغٕررخ اٌع١ٍّررخ . 5
رٛظررر  ثؾغررربة اٌّغٍرررظ األعٍرررٝ ٌٍغبِعررربد ع١ٕٙررربً(  500ثٛالررر  ِجٍرررػ )

 (.9/89152/250/9ُ ))اٌّغبثمخ اٌّشوض٠خ ٌٍمجٛي ثبٌغبِعبد( سل
 
ِزوشح ثشوْ رؾص١ً اٌّمبثً اٌّبدٞ اٌخربا ثٕفمربد اٌجش٠رذ اٌغرش٠   (258)

 سعربي ٍِفرربد اٌّزمرذ١ِٓ ٌٍغرربْ اٌع١ٍّرخ ٌٍزشل١ررخ ٌٛت١فرخ )أعررزبر ـ 
أعزبر ِغبعذ( إٌٝ اٌغربدح اٌفبؽصر١ٓ ٚورزا ٔفمربد األعّربي اٌىزبث١رخ 

 ٓ.ٚاٌّىزج١خ ٚاٌخذِبد ا داس٠خ اٌزٟ ٠زؾٍّٙب اٌّزمذ١ِ
اٌمشاس

لشس اٌّغٍظ رشى١ً ٌغٕخ ثشئبعخ اٌغر١ذ أ.د/ عصربَ اٌىرشدٞ )سئر١ظ عبِعرخ 
 األعىٕذس٠خ( ٚعع٠ٛخ وً ِٓ اٌغبدح:

 اٌذسعخ االعُ
 سئ١ظ عبِعخ ِذ٠ٕخ اٌغبداد أ.د/ أؽّذ ي ث١ِٟٛ

 سئ١ظ عبِعخ عٛ٘بط أ.د/ أؽّذ عض٠ض عجذ إٌّعُ
ص٠ش اٌزعٍرر١ُ اٌعرربٌٟ اٌّغزشرربس اٌمرربٟٔٛٔ ٌررٛ اٌّغزشبس/ ي إٌّشبٚٞ

 ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ
 

ٚرٌررره ٌذساعرررخ ِٛظرررٛا رؾصررر١ً اٌّمبثرررً اٌّررربدٞ اٌخررربا ثٕفمررربد اٌجش٠رررذ 
ٌٛت١فررخ )أعررزبر ـ اٌغررش٠   سعرربي ٍِفرربد اٌّزمررذ١ِٓ ٌٍغرربْ اٌع١ٍّررخ ٌٍزشل١ررخ 

أعزبر ِغبعذ( إٌٝ اٌغبدح اٌفبؽص١ٓ ٚوزا ٔفمبد األعّربي اٌىزبث١رخ ٚاٌّىزج١رخ 
زؾٍّٙررب اٌّزمررذ١ِٓ  ٚإعررذاد رمش٠ررش ٠عررشض ـررٟ ٚاٌخررذِبد ا داس٠ررخ اٌزررٟ ٠

 اٌغٍغخ اٌمبدِخ.
 
( ِزبثعخ اٌٍغٕخ اٌّشىٍخ  عذاد دساعخ عٓ األخز ثٕمبَ اٌعبَ اٌزرو١ٍٟ٘ 259)

ٌٍطرالة اٌٛاـرذ٠ٓ )ؼ١رش ِصررشٞ اٌغٕغر١خ( خش٠غرٟ اٌرٕمُ اٌزع١ّ١ٍررخ 
 اٌّخزٍفخ عٓ إٌمبَ اٌزع١ٍّٟ اٌّصشٞ.

اٌمشاس
عٍّٙب  عذاد دساعخ عٓ األخز ثٕمبَ اٌعربَ لشس اٌّغٍظ اعزّشاس اٌٍغٕخ ـٟ 

)ؼ١رش ِصرشٞ اٌغٕغر١خ( خش٠غرٟ اٌرٕمُ اٌزع١ّ١ٍرخ اٌزو١ٍٟ٘ ٌٍطالة اٌٛاـرذ٠ٓ 
اٌّخزٍفخ عٓ إٌمبَ اٌزع١ٍّرٟ اٌّصرشٞ  ٚرمرذ٠ُ ِمزرشػ ِزىبِرً ٠عرشض ـرٟ 

 اٌغٍغخ اٌمبدِخ.
 

( ِزبثعخ اٌٍغٕخ اٌّشىٍخ  عذاد رمش٠ش عٓ اٌؾبعخ إٌرٝ إٔشربء اٌى١ٍربد 290)
 اٌّغزّع١خ ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ.

اٌمشاس
 لشس اٌّغٍظ روع١ً إٌمش ـٟ ٘زا اٌّٛظٛا ٌٍغٍغخ اٌمبدِخ.

 
( وزبة اٌغ١ذ أ.د/ سئر١ظ ٌغٕرخ لطربا اٌذساعربد اٌطج١رخ ثشروْ ِمزرشػ 292)

 اٌجٛسد اٌّصشٞ ـٟ اٌغبِعبد اٌّصش٠خ.
اٌمشاس

 لشس اٌّغٍظ رشى١ً ٌغٕخ ٚعع٠ٛخ وً ِٓ اٌغبدح:
 اٌذسعخ االعُ

 سئ١ظ عبِعخ ثٕٟ ع٠ٛؿ د/ ِٕصٛس ؽغٓأ.
 سئ١ظ عبِعخ غٕطب أ.د/ ِغذٞ عج 

 سئ١ظ عبِعخ إٌّصٛسح أ.د/ أ شؾ عجذ اٌجبعػ
 سئ١ظ عبِعخ أع١ٛغ أ.د/ غبسق عجذ هللا اٌغّبي
 سئ١ظ عبِعخ ع١ٓ  ّظ أ.د/ ِؾّٛد أؽّذ اٌّز١ٕٟ
 اٌمبئُ ثوعّبي سئ١ظ عبِعخ األلصش أ.د/ ثذٚٞ  ؾبد ثذٚٞ

أِررررر١ٓ ِغررررربعذ اٌّغٍرررررظ األعٍرررررٝ ٌشرررررئْٛ  َ عجذ اٌؽفبسأ.د/ ؽغب
 اٌّغزشف١بد اٌغبِع١خ

 
ٚرٌرره ٌذساعررخ اٌّٛظررٛا ِرر  ٌغٕررخ لطرربا اٌذساعرربد اٌطج١ررخ ٚرمررذ٠ُ ِمزررشػ 

 ِزىبًِ ٠عشض ـٟ اٌغٍغخ اٌمبدِخ.
 
اعزّررربد اٌالئؾرررخ اٌّٛؽرررذح ٌشعب٠رررخ اٌطرررالة اٌٛاـرررذ٠ٓ ثغبِعرررخ ثٕرررٟ  (291)

ضء اٌّربٌٟ ثبٌالئؾرخ اٌّٛؽرذح ع٠ٛؿ ٚإٌمش ـٟ اٌجٕٛد اٌّعذٌرخ ثربٌغ
ٌشعب٠ررخ اٌطررالة اٌٛاـررذ٠ٓ ـررٟ ظررٛء اٌزمش٠ررش اٌررٛاسد ِررٓ اٌغرر١ذ أ.د/ 
اٌّغزشررربس اٌّررربٌٟ ٌرررٛص٠ش اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ ٚاٌجؾرررش اٌعٍّرررٟ ٚسأٞ 

 اٌّغٍظ األعٍٝ ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة.
اٌمشاس

لشس اٌّغٍظ رى١ٍؿ اٌغ١ذ أ.د/ عبدي اٌغ١ذ ِجربسن )سئر١ظ عبِعرخ إٌّٛـ١رخ( 
١ظ اٌٍغٕرررخ اٌّشرررىٍخ ـرررٟ ٘رررزا اٌشررروْ ثئعرررذاد ِمزرررشػ ِزىبِرررً ٌالئؾرررخ ٚسئررر

اٌّٛؽذح ٌشعب٠خ اٌطالة اٌٛاـذ٠ٓ ثبٌغبِعربد اٌّصرش٠خ  ٠عرشض ـرٟ اٌغٍغرخ 
 اٌمبدِخ.

 
( وزرربة اٌغرر١ذ أ.د/ ٔبئررت سئرر١ظ عبِعررخ ثٕٙررب ٌشررئْٛ اٌزعٍرر١ُ ٚاٌطررالة 293)

ثشرروْ غٍررت ا ـرربدح عّررب إرا ورربْ اٌطررالة اٌؾبصرر١ٍٓ عٍررٝ اٌضب٠ٛٔررخ 
اٌذِظ ٠زُ لجٛي أٚسالُٙ ٚعشظُٙ عٍٝ اٌٍغبْ اٌطج١رخ اٌعبِخ ثٕمبَ 

 اٌّخزصخ ثفؾص ؽبالد اٌطالة اٌّعبل١ٓ ثبٌغبِعخ ِٓ عذِٗ.
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اٌمشاس
لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ أْ ٠طجك عٍٝ اٌطالة اٌؾبص١ٍٓ عٍرٝ اٌشرٙبداد 
اٌضب٠ٛٔخ اٌعبِخ ثٕمبَ اٌذِظ لشاس اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد اٌصربدس ثغٍغرزٗ 

ـرررٟ  ررروْ ٔمررربَ ٚلٛاعرررذ لجرررٛي اٌطرررالة اٌّعررربل١ٓ  28/20/1028ثزررربس٠خ 
ٚاٌّىفٛـ١ٓ ٚغالة اٌصُ ٚاٌجىُ ثبٌغبِعربد اٌؾى١ِٛرخ اٌّصرش٠خ عرٓ غش٠رك 

 اٌغبِعخ ِجب شح.
 
إٌمرررش ـرررٟ اٌزٛص٠ررر  اٌغؽشاـرررٟ ٌٍطرررالة رٚٞ االؽز١بعررربد اٌخبصرررخ  (299)

 ٚاٌطررالة أثٕرربء رٚٞ االؽز١بعرربد اٌخبصررخ عٕررذ لجررٌُٛٙ ثبٌغبِعرربد
 اٌّصش٠خ.

اٌمشاس
لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ٠زُ رؾ٠ًٛ اٌطالة رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبصخ ثىرً 
ـئربرُٙ ٚاٌطررالة أثٕربء رٚٞ االؽز١بعرربد اٌخبصرخ ثىررً ـئربرُٙ )ِٚررُٕٙ غررالة 
اٌررذِظ( ـ اٌررز٠ٓ ٌررُ ٠ررزُ رؾرر٠ٍُٛٙ عررٓ غش٠ررك اٌزٕغرر١ك ا ٌىزشٚٔررٟ ـ ٌزم١ٍررً 

اٌٍغٕررخ اٌطج١ررخ ثبٌغبِعررخ  االؼزررشاة عررٓ غش٠ررك اٌغبِعرربد ِجب ررشح ِررٓ خررالي
 اٌزٟ ٠شؼت اٌطبٌت ـٟ اٌزؾ٠ًٛ إ١ٌٙب.

٠ٚشررزشغ العررزؾمبق اٌشررخص رٚ ا عبلررخ ألٞ ِررٓ اٌخررذِبد اٌّمررشسح ٌررٗ  
 ثّٛعت اٌمبْٔٛ  رٛاـش اٌششٚغ اٌعبِخ ا٢ر١خ:

أْ ٠ىررْٛ ٌذ٠ررٗ ثطبلررخ إصجرربد ا عبلررخ ٚاٌخررذِبد اٌّزىبٍِررخ صرربدسح ِررٓ  -2
 ٚدسعخ ا عبلخ.ّبعٟ رؾذد ٔٛا اٌٛصاسح اٌّخزصخ ثبٌزعبِٓ االعز

أْ ٠ىْٛ اٌشخص رٚٞ ا عبلخ ِصرشٞ اٌغٕغر١خ أٚ أعٕجرٟ ِمر١ُ ثشرشغ  -1
 اٌّعبٍِخ ثبٌّضً.

 
( إٌمش ـٟ ِششٚا لشاس ثزعذ٠ً ثعط ِٛاد اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠رخ ٌمربْٔٛ 298)

رٕمرر١ُ اٌغبِعرربد ثشرروْ اٌّصررشٚـبد اٌذساعرر١خ ٌٍطررالة ثبٌغبِعرربد 
ِررٓ اٌغرر١ذ اٌّغزشرربس/ ي إٌّشرربٚٞ اٌّصررش٠خ ٚاٌّمررذَ اٌؾى١ِٛررخ 

 )اٌّغزشبس اٌمبٟٔٛٔ ٌٛص٠ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ(.
اٌمشاس

 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:
ِشرررشٚا لرررشاس ثزعرررذ٠ً ثعرررط ِرررٛاد اٌالئؾرررخ اٌزٕف١ز٠رررخ ٌمررربْٔٛ رٕمررر١ُ  -2

ٚاٌخبصررخ ثبٌّصررشٚـبد اٌذساعرر١خ ٌطررالة  2991ٌغررٕخ  29اٌغبِعرربد سلررُ 
 د ٚرٌه عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:اٌغبِعب
 (:3عبدعبً ثٕذ ) 192ِبدح 

ثبٌٕغررجخ ٌٍطررالة اٌجرربل١ٓ ٌإلعرربدح أٚ اٌجرربل١ٓ ثررزاد اٌّغررزٜٛ ٌٍٍّزؾمرر١ٓ  -3
 ثٕمبَ اٌغبعبد أٚ إٌمبغ اٌّعزّذح أٚ اٌّزمذ١ِٓ ٌالِزؾبْ ِٓ اٌخبسط:ـ

عرررٓ اِزؾررربْ اٌّمرررشس اٌذساعرررٟ ٌى١ٍررربد اٌطرررت اٌجشرررشٞ ٚغرررت أٌفرررب ع١ٕرررٗ  -
 األعٕبْ.

أٌررؿ ٚخّغرربِبئخ ع١ٕررٗ عررٓ اِزؾرربْ اٌّمررشس اٌذساعررٟ ٌى١ٍرربد إٌٙذعررخ  -
 ٚاٌؾبعجبد ٚاٌّعٍِٛبد ٚاٌزوبء ا صطٕبعٟ ٚاٌص١ذٌخ ٚاٌعالط اٌطج١عٟ.

أٌؿ ِٚبئزبْ ٚخّغرْٛ ع١ٕرٗ عرٓ اِزؾربْ اٌّمرشس اٌذساعرٟ ٌى١ٍربد اٌطرت  -
 اٌج١طشٞ ٚاٌضساعخ ٚاٌعٍَٛ ٚاٌزّش٠ط.

 ٟ ٌٍى١ٍبد ٚاٌّعب٘ذ األخشٜ.أٌؿ ع١ٕٗ عٓ اِزؾبْ اٌّمشس اٌذساع -
إؽبٌرررخ اٌّٛظرررٛا إٌرررٝ اٌغررر١ذ اٌّغزشررربس/ ي إٌّشررربٚٞ )اٌّغزشررربس  -1

اٌمبٟٔٛٔ ٌٛص٠ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّرٟ( الرخربر ا عرشاءاد اٌزشرش٠ع١خ 
 اٌالصِخ ـٟ ٘زا اٌشوْ.

 
إٌمش ـٟ ِششٚا لشاس ثزعذ٠ً ثعط ِٛاد اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠رخ ٌمربْٔٛ  (299)

اٌغبِعرربد ثشرروْ ِىبـرراد أععرربء ١٘ئررخ اٌزررذس٠ظ ثبٌغبِعرربد رٕمرر١ُ 
اٌؾى١ِٛررخ اٌّصررش٠خ ٚاٌّمررذَ ِررٓ اٌغرر١ذ اٌّغزشرربس/ ي إٌّشرربٚٞ 

 )اٌّغزشبس اٌمبٟٔٛٔ ٌٛص٠ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ(.
اٌمشاس

 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:
ْ رٕمررر١ُ ِشرررشٚا لرررشاس ثزعرررذ٠ً ثعرررط ِرررٛاد اٌالئؾرررخ اٌزٕف١ز٠رررخ ٌمررربٔٛ -2

اٌغبِعررربد ثشررروْ ِىبـررراد أععررربء ١٘ئرررخ اٌزرررذس٠ظ ثبٌغبِعررربد اٌؾى١ِٛرررخ 
 اٌّصش٠خ.

إؽبٌرررخ اٌّٛظرررٛا إٌرررٝ اٌغررر١ذ اٌّغزشررربس/ ي إٌّشررربٚٞ )اٌّغزشررربس  -1
اٌمبٟٔٛٔ ٌٛص٠ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّرٟ( الرخربر ا عرشاءاد اٌزشرش٠ع١خ 

 اٌالصِخ ـٟ ٘زا اٌشوْ.
 
ْٚ ثررر١ٓ ورررً ِرررٓ ٚصاسح اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ ( ِشرررشٚا ثشٚرٛورررٛي رعرررب290)

ٚصررٕذٚق رىررش٠ُ ٚ ررٙذاء ِٚفمررٛدٞ ِٚصرربثٟ اٌع١ٍّرربد اٌؾشث١ررخ 
ٚا س٘بث١ررخ ٚاأل١ِٕررخ ٚأعررشُ٘ ٚاٌّمررذَ ِررٓ اٌغرر١ذ اٌّغزشرربس/ ي 
إٌّشررربٚٞ )اٌّغزشررربس اٌمررربٟٔٛٔ ٌرررٛص٠ش اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ ٚاٌجؾرررش 

 اٌعٍّٟ(.
اٌمشاس

اٌزعربْٚ ثر١ٓ ورً ِرٓ ٚصاسح لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِشرشٚا ثشٚرٛورٛي 
اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ ٚصرررٕذٚق رىرررش٠ُ ٚ رررٙذاء ِٚفمرررٛدٞ ِٚصررربثٟ اٌع١ٍّررربد 

( ع١ٕرٗ ِرٓ 20اٌؾشث١خ ٚا س٘بث١خ ٚاأل١ِٕخ ٚأعرشُ٘  ثشروْ رؾصر١ً ِجٍرػ )
 وً غبٌت ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ ٌصبٌؼ اٌصٕذٚق.

 
( وزبة اٌغر١ذ أ.د/ ٔبئرت سئر١ظ االرؾربد اٌش٠بظرٟ اٌّصرشٞ ٌٍغبِعربد 292)

وْ رطج١رررك اٌّشرررشٚا اٌمرررِٟٛ ٌٍرررذساعبد ثبٌغبِعررربد اٌّصرررش٠خ ثشررر
 )دساعخ ٌىً غبٌت(.
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اٌمشاس
لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ أْ ٠طجك عٍٝ اٌطالة اٌؾبص١ٍٓ عٍرٝ اٌشرٙبداد 
اٌضب٠ٛٔخ اٌعبِخ ثٕمبَ اٌذِظ لشاس اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد اٌصربدس ثغٍغرزٗ 

ـرررٟ  ررروْ ٔمررربَ ٚلٛاعرررذ لجرررٛي اٌطرررالة اٌّعررربل١ٓ  28/20/1028ثزررربس٠خ 
ٚاٌّىفٛـ١ٓ ٚغالة اٌصُ ٚاٌجىُ ثبٌغبِعربد اٌؾى١ِٛرخ اٌّصرش٠خ عرٓ غش٠رك 

 اٌغبِعخ ِجب شح.
 
إٌمرررش ـرررٟ اٌزٛص٠ررر  اٌغؽشاـرررٟ ٌٍطرررالة رٚٞ االؽز١بعررربد اٌخبصرررخ  (299)

 ٚاٌطررالة أثٕرربء رٚٞ االؽز١بعرربد اٌخبصررخ عٕررذ لجررٌُٛٙ ثبٌغبِعرربد
 اٌّصش٠خ.

اٌمشاس
لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ٠زُ رؾ٠ًٛ اٌطالة رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبصخ ثىرً 
ـئربرُٙ ٚاٌطررالة أثٕربء رٚٞ االؽز١بعرربد اٌخبصرخ ثىررً ـئربرُٙ )ِٚررُٕٙ غررالة 
اٌررذِظ( ـ اٌررز٠ٓ ٌررُ ٠ررزُ رؾرر٠ٍُٛٙ عررٓ غش٠ررك اٌزٕغرر١ك ا ٌىزشٚٔررٟ ـ ٌزم١ٍررً 

اٌٍغٕررخ اٌطج١ررخ ثبٌغبِعررخ  االؼزررشاة عررٓ غش٠ررك اٌغبِعرربد ِجب ررشح ِررٓ خررالي
 اٌزٟ ٠شؼت اٌطبٌت ـٟ اٌزؾ٠ًٛ إ١ٌٙب.

٠ٚشررزشغ العررزؾمبق اٌشررخص رٚ ا عبلررخ ألٞ ِررٓ اٌخررذِبد اٌّمررشسح ٌررٗ  
 ثّٛعت اٌمبْٔٛ  رٛاـش اٌششٚغ اٌعبِخ ا٢ر١خ:

أْ ٠ىررْٛ ٌذ٠ررٗ ثطبلررخ إصجرربد ا عبلررخ ٚاٌخررذِبد اٌّزىبٍِررخ صرربدسح ِررٓ  -2
 ٚدسعخ ا عبلخ.ّبعٟ رؾذد ٔٛا اٌٛصاسح اٌّخزصخ ثبٌزعبِٓ االعز

أْ ٠ىْٛ اٌشخص رٚٞ ا عبلخ ِصرشٞ اٌغٕغر١خ أٚ أعٕجرٟ ِمر١ُ ثشرشغ  -1
 اٌّعبٍِخ ثبٌّضً.

 
( إٌمش ـٟ ِششٚا لشاس ثزعذ٠ً ثعط ِٛاد اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠رخ ٌمربْٔٛ 298)

رٕمرر١ُ اٌغبِعرربد ثشرروْ اٌّصررشٚـبد اٌذساعرر١خ ٌٍطررالة ثبٌغبِعرربد 
ِررٓ اٌغرر١ذ اٌّغزشرربس/ ي إٌّشرربٚٞ اٌّصررش٠خ ٚاٌّمررذَ اٌؾى١ِٛررخ 

 )اٌّغزشبس اٌمبٟٔٛٔ ٌٛص٠ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ(.
اٌمشاس

 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:
ِشرررشٚا لرررشاس ثزعرررذ٠ً ثعرررط ِرررٛاد اٌالئؾرررخ اٌزٕف١ز٠رررخ ٌمررربْٔٛ رٕمررر١ُ  -2

ٚاٌخبصررخ ثبٌّصررشٚـبد اٌذساعرر١خ ٌطررالة  2991ٌغررٕخ  29اٌغبِعرربد سلررُ 
 د ٚرٌه عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:اٌغبِعب
 (:3عبدعبً ثٕذ ) 192ِبدح 

ثبٌٕغررجخ ٌٍطررالة اٌجرربل١ٓ ٌإلعرربدح أٚ اٌجرربل١ٓ ثررزاد اٌّغررزٜٛ ٌٍٍّزؾمرر١ٓ  -3
 ثٕمبَ اٌغبعبد أٚ إٌمبغ اٌّعزّذح أٚ اٌّزمذ١ِٓ ٌالِزؾبْ ِٓ اٌخبسط:ـ

عرررٓ اِزؾررربْ اٌّمرررشس اٌذساعرررٟ ٌى١ٍررربد اٌطرررت اٌجشرررشٞ ٚغرررت أٌفرررب ع١ٕرررٗ  -
 األعٕبْ.

أٌررؿ ٚخّغرربِبئخ ع١ٕررٗ عررٓ اِزؾرربْ اٌّمررشس اٌذساعررٟ ٌى١ٍرربد إٌٙذعررخ  -
 ٚاٌؾبعجبد ٚاٌّعٍِٛبد ٚاٌزوبء ا صطٕبعٟ ٚاٌص١ذٌخ ٚاٌعالط اٌطج١عٟ.

أٌؿ ِٚبئزبْ ٚخّغرْٛ ع١ٕرٗ عرٓ اِزؾربْ اٌّمرشس اٌذساعرٟ ٌى١ٍربد اٌطرت  -
 اٌج١طشٞ ٚاٌضساعخ ٚاٌعٍَٛ ٚاٌزّش٠ط.

 ٟ ٌٍى١ٍبد ٚاٌّعب٘ذ األخشٜ.أٌؿ ع١ٕٗ عٓ اِزؾبْ اٌّمشس اٌذساع -
إؽبٌرررخ اٌّٛظرررٛا إٌرررٝ اٌغررر١ذ اٌّغزشررربس/ ي إٌّشررربٚٞ )اٌّغزشررربس  -1

اٌمبٟٔٛٔ ٌٛص٠ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّرٟ( الرخربر ا عرشاءاد اٌزشرش٠ع١خ 
 اٌالصِخ ـٟ ٘زا اٌشوْ.

 
إٌمش ـٟ ِششٚا لشاس ثزعذ٠ً ثعط ِٛاد اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠رخ ٌمربْٔٛ  (299)

اٌغبِعرربد ثشرروْ ِىبـرراد أععرربء ١٘ئررخ اٌزررذس٠ظ ثبٌغبِعرربد رٕمرر١ُ 
اٌؾى١ِٛررخ اٌّصررش٠خ ٚاٌّمررذَ ِررٓ اٌغرر١ذ اٌّغزشرربس/ ي إٌّشرربٚٞ 

 )اٌّغزشبس اٌمبٟٔٛٔ ٌٛص٠ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ(.
اٌمشاس

 لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِب ٠ٍٟ:
ْ رٕمررر١ُ ِشرررشٚا لرررشاس ثزعرررذ٠ً ثعرررط ِرررٛاد اٌالئؾرررخ اٌزٕف١ز٠رررخ ٌمررربٔٛ -2

اٌغبِعررربد ثشررروْ ِىبـررراد أععررربء ١٘ئرررخ اٌزرررذس٠ظ ثبٌغبِعررربد اٌؾى١ِٛرررخ 
 اٌّصش٠خ.

إؽبٌرررخ اٌّٛظرررٛا إٌرررٝ اٌغررر١ذ اٌّغزشررربس/ ي إٌّشررربٚٞ )اٌّغزشررربس  -1
اٌمبٟٔٛٔ ٌٛص٠ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّرٟ( الرخربر ا عرشاءاد اٌزشرش٠ع١خ 

 اٌالصِخ ـٟ ٘زا اٌشوْ.
 
ْٚ ثررر١ٓ ورررً ِرررٓ ٚصاسح اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ ( ِشرررشٚا ثشٚرٛورررٛي رعرررب290)

ٚصررٕذٚق رىررش٠ُ ٚ ررٙذاء ِٚفمررٛدٞ ِٚصرربثٟ اٌع١ٍّرربد اٌؾشث١ررخ 
ٚا س٘بث١ررخ ٚاأل١ِٕررخ ٚأعررشُ٘ ٚاٌّمررذَ ِررٓ اٌغرر١ذ اٌّغزشرربس/ ي 
إٌّشررربٚٞ )اٌّغزشررربس اٌمررربٟٔٛٔ ٌرررٛص٠ش اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ ٚاٌجؾرررش 

 اٌعٍّٟ(.
اٌمشاس

اٌزعربْٚ ثر١ٓ ورً ِرٓ ٚصاسح لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمخ عٍٝ ِشرشٚا ثشٚرٛورٛي 
اٌزعٍررر١ُ اٌعررربٌٟ ٚصرررٕذٚق رىرررش٠ُ ٚ رررٙذاء ِٚفمرررٛدٞ ِٚصررربثٟ اٌع١ٍّررربد 

( ع١ٕرٗ ِرٓ 20اٌؾشث١خ ٚا س٘بث١خ ٚاأل١ِٕخ ٚأعرشُ٘  ثشروْ رؾصر١ً ِجٍرػ )
 وً غبٌت ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ ٌصبٌؼ اٌصٕذٚق.

 
( وزبة اٌغر١ذ أ.د/ ٔبئرت سئر١ظ االرؾربد اٌش٠بظرٟ اٌّصرشٞ ٌٍغبِعربد 292)

وْ رطج١رررك اٌّشرررشٚا اٌمرررِٟٛ ٌٍرررذساعبد ثبٌغبِعررربد اٌّصرررش٠خ ثشررر
 )دساعخ ٌىً غبٌت(.
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اٌمشاس
أؽ١ػ اٌّغٍظ عٍّبً ثىزبة اٌغ١ذ أ.د/ ٔبئت سئ١ظ االرؾبد اٌش٠بظٟ اٌّصرشٞ 
ٌٍغبِعرربد ثشرروْ رطج١ررك اٌّشررشٚا اٌمررِٟٛ ٌٍررذساعبد ثبٌغبِعرربد اٌّصررش٠خ 

٠زرشن األِرش ٌىرً )دساعخ ٌىً غبٌت( ٚخطٛاد رٕف١ز ٘رزا اٌّشرشٚا  عٍرٝ أْ 
 عبِعخ.

 
وزبة اٌغ١ذ أ.د/ سئ١ظ عبِعخ عٛ٘بط ثشوْ رٕمر١ُ اٌغبِعرخ أعرجٛا ( 293)

 ررجبة اٌغبِعرربد األٚي عٍررٝ ِغررزٜٛ اٌغبِعرربد اٌّصررش٠خ )أععرربء 
١٘ئررخ اٌزررذس٠ظ ـ عررب١ٍِٓ ـ غررالة( رؾررذ  ررعبس )ـررٟ ؽررت ِصررش 

 إرغّعٕب(.
اٌمشاس

 رجبة اٌغبِعربد لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمرخ عٍرٝ رٕمر١ُ عبِعرخ عرٛ٘بط أعرجٛا 
األٚي عٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِعربد اٌّصرش٠خ )أععربء ١٘ئرخ اٌزرذس٠ظ ـ عرب١ٍِٓ ـ 
غررالة( رؾررذ  ررعبس )ـررٟ ؽررت ِصررش إرغّعٕررب( خررالي أعرربصح ِٕزصررؿ اٌعرربَ 

   ِ  اٌزع١ُّ عٍٝ اٌغبِعبد اٌّصش٠خ.1029/1010اٌذساعٟ 
 

 
 ٍّٟأ١ِٓ اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد          ٚص٠ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌع

 ٚسئ١ظ اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد                                                 
 )أ.د/ ي ِصطفٝ ٌط١ؿ(                     )أ.د/ خبٌذ عجذ اٌؽفبس(  
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اٌمشاس
أؽ١ػ اٌّغٍظ عٍّبً ثىزبة اٌغ١ذ أ.د/ ٔبئت سئ١ظ االرؾبد اٌش٠بظٟ اٌّصرشٞ 
ٌٍغبِعرربد ثشرروْ رطج١ررك اٌّشررشٚا اٌمررِٟٛ ٌٍررذساعبد ثبٌغبِعرربد اٌّصررش٠خ 

٠زرشن األِرش ٌىرً )دساعخ ٌىً غبٌت( ٚخطٛاد رٕف١ز ٘رزا اٌّشرشٚا  عٍرٝ أْ 
 عبِعخ.

 
وزبة اٌغ١ذ أ.د/ سئ١ظ عبِعخ عٛ٘بط ثشوْ رٕمر١ُ اٌغبِعرخ أعرجٛا ( 293)

 ررجبة اٌغبِعرربد األٚي عٍررٝ ِغررزٜٛ اٌغبِعرربد اٌّصررش٠خ )أععرربء 
١٘ئررخ اٌزررذس٠ظ ـ عررب١ٍِٓ ـ غررالة( رؾررذ  ررعبس )ـررٟ ؽررت ِصررش 

 إرغّعٕب(.
اٌمشاس

 رجبة اٌغبِعربد لشس اٌّغٍظ اٌّٛاـمرخ عٍرٝ رٕمر١ُ عبِعرخ عرٛ٘بط أعرجٛا 
األٚي عٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِعربد اٌّصرش٠خ )أععربء ١٘ئرخ اٌزرذس٠ظ ـ عرب١ٍِٓ ـ 
غررالة( رؾررذ  ررعبس )ـررٟ ؽررت ِصررش إرغّعٕررب( خررالي أعرربصح ِٕزصررؿ اٌعرربَ 

   ِ  اٌزع١ُّ عٍٝ اٌغبِعبد اٌّصش٠خ.1029/1010اٌذساعٟ 
 

 
 ٍّٟأ١ِٓ اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد          ٚص٠ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌع

 ٚسئ١ظ اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد                                                 
 )أ.د/ ي ِصطفٝ ٌط١ؿ(                     )أ.د/ خبٌذ عجذ اٌؽفبس(  
 

خامســًا

قرارات مجلس جامعة القاهرة



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر  2019                 مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

258

 هشاساد
 ٓغِظ عبٓؼخ اُوبٛشح

 ّ(09/2/9102( ثزبس٣ــخ )0011اُغِغخ سهْ )
 ّ(01/2/9102ٝأُٔزذح ؽز٠ ) 

 

األعبرزح  : سؽت اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس دمحم ػضٔبٕ اُخؾذ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ثبُغبدحأٝل  
 أػنبء أُغِـظ أُٞهـش.

رٜ٘ئخ اُغبدح ػٔذاء ا٤ٌُِبد ٝأػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝاُطالة ٝاُؼب٤ِٖٓ  صب٤ٗ ب:
ّ( أُوشس ُٚ ٣ّٞ اُغجذ 9102/9191)ثٔ٘بعجخ ثذء اُؼبّ اُغبٓؼ٢ اُغذ٣ذ 

اُق هبُت  911ّ(، ٝاُز١ رغزوجَ ك٤ٚ اُغبٓؼخ ٗؾٞ 90/2/9102أُٞاكن )
ٝهذ أًذ األعزبر اُذًزٞس دمحم ػضٔبٕ . اُغبٓؼخ ٝٓؼبٛذٛبٝهبُجخ ثٔخزِق ٤ًِبد 

-9102اُخؾذ إٔ اُغبٓؼخ أٜٗذ اعزؼذادارٜب ُجذء اُؼبّ اُذساع٢ اُغذ٣ذ 
، ٝثؾٌَ ٓخزِق ػٖ األػٞاّ اُغبثوخ، كٜٞ ػبّ "ػوَ اُغبٓؼخ". 9191

كبُغبٓؼخ رغزٜذف ٛزا اُؼبّ إٔ ٣ٌٕٞ رل٤ٌش اُطالة ٝكوب ُِطشم اُؼب٤ُٔخ، ٓغ 
اُجؼذ أُؾ٢ِ ك٢ اهبس د٢ُٝ، ٓن٤لب إٔ اُغبٓؼخ ػِٔذ ػ٠ِ رط٣ٞش  ٓشاػبح

اُؼوَ ثؾٌَ ػبّ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝرط٣ٞش ٓخزِق 
األٗؾطخ، لكزب ا٠ُ إٔ هش٣وخ اُغبٓؼخ ك٢ اُزل٤ٌش ُٜزٙ أُغبلد رـ٤شد ٝرؾزبط 

ش١ اُلِغل٢ ُٔض٣ذ ٖٓ اُغٜٞد أُخططخ ٝاُٞاػ٤خ ُزؾو٤ن أُؾشٝع اُلٌ
ُزط٣ٞش اُؼوَ ٝرـ٤٤ش هشم اُزل٤ٌش، ٝاُز٢ عٞف رئر٢ صٔبسٛب إ ؽبء هللا ثٔب 

٣ؼٞد ثبُ٘لغ ػ٠ِ ٝه٘٘ب.
 ٖٓ ًَ اُوبئْ ثؼَٔ  ٗج١ٞ دمحم١ رًـش١ ػجذ اُشؽٖٔ /اُذًزـٞساألعزبر رٜ٘ئخ

 /اُذًزٞساألعزبر ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾٞس، ٝ
اُقبدم اُوبئْ ثؼَٔ ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ خذٓخ  ٓؾٔـذ عب٢ٓ ػجذ

أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ ثٔ٘بعجخ ر٤ٌِق ع٤بدرٜٔب ُِو٤بّ ثؤػٔبٍ ٗبئج٤ٖ 
ُشئ٤ظ اُغبٓؼخ.

 ٖٓ ًَ اُجشِٓغ٠ ػ٤ٔذ ٤ًِخ دمحم ػجذ اُؼبٍ ٛؾبّ  /اُذًزٞساألعزبر رٜ٘ئخ
٤ِخ اإلػالّ ٣ٞٛذا ع٤ذ ػ٠ِ ػ٤ٔذ ً /اُذًزٞسحاألعزبرح اُزخط٤و اُؼٔشا٢ٗ، ٝ

ُقذٝس اُوشاس اُغٜٔٞسٟ ثزؼ٤٤ٜ٘ٔب ثٔ٘بفجٜٔب.
ٖٓ ًَ ٓؾٔٞد ػِْ اُذ٣ٖ ُزؼ٤٤ٖ ع٤بدرٚ ٓؾشكب  ػ٠ِ  /اُذًزٞساألعزبر  رٜ٘ئخ

ٓؾـٔذ ٓ٘قٞس ٤ٛجٚ ُزؼ٤٤ٖ  /أٌُزت اإلػال٢ٓ ُغبٓؼخ اُوبٛشح، ٝاُذًزٞس
.ع٤بدرٚ ٓغزؾبسا  اػال٤ٓب  ُِغبٓؼخ

بء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝاُطالة ٝاُؼب٤ِٖٓ رٜ٘ئخ اُغبدح ػٔذاء ا٤ٌُِبد ٝأػن
ثبُزوذّ اٌُج٤ش اُز١ ؽووزٚ اُغبٓؼخ ك٢ ٓخزِق اُزق٤٘لبد اُؼب٤ُٔخ، عٞاء 
ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ أٝ اُجشآظ اُ٘ٞػ٤خ. ٝك٢ ٛزا اُغ٤بم 
اعزؼشك األعزبر اُذًزٞس دمحم ػضٔبٕ اُخؾذ سئ٤ظ اُغبٓؼخ اُغٜٞد 

خ، ٝاإلعشاءاد اُغبدح اُز٢ رٔذ، ٝاُز٢ أُخِقخ اُز٢ ثزُٜب أث٘بء اُغبٓؼ
أصٔشد ػٖ روذّ اُغبٓؼخ ألٍٝ ٓشح ثٜزا اُؾغْ ك٠ رق٤٘ق ؽ٘ـٜبٟ اُق٠٘٤ 

ث٤ٖ  011-010ّ(، ٝاُز١ عبءد ك٤ٚ اُغبٓؼخ ك٢ اُلئخ ٖٓ 9102ُؼبّ )
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 هشاساد
 ٓغِظ عبٓؼخ اُوبٛشح

 ّ(09/2/9102( ثزبس٣ــخ )0011اُغِغخ سهْ )
 ّ(01/2/9102ٝأُٔزذح ؽز٠ ) 

 

األعبرزح  : سؽت اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس دمحم ػضٔبٕ اُخؾذ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ثبُغبدحأٝل  
 أػنبء أُغِـظ أُٞهـش.

رٜ٘ئخ اُغبدح ػٔذاء ا٤ٌُِبد ٝأػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝاُطالة ٝاُؼب٤ِٖٓ  صب٤ٗ ب:
ّ( أُوشس ُٚ ٣ّٞ اُغجذ 9102/9191)ثٔ٘بعجخ ثذء اُؼبّ اُغبٓؼ٢ اُغذ٣ذ 

اُق هبُت  911ّ(، ٝاُز١ رغزوجَ ك٤ٚ اُغبٓؼخ ٗؾٞ 90/2/9102أُٞاكن )
ٝهذ أًذ األعزبر اُذًزٞس دمحم ػضٔبٕ . اُغبٓؼخ ٝٓؼبٛذٛبٝهبُجخ ثٔخزِق ٤ًِبد 

-9102اُخؾذ إٔ اُغبٓؼخ أٜٗذ اعزؼذادارٜب ُجذء اُؼبّ اُذساع٢ اُغذ٣ذ 
، ٝثؾٌَ ٓخزِق ػٖ األػٞاّ اُغبثوخ، كٜٞ ػبّ "ػوَ اُغبٓؼخ". 9191

كبُغبٓؼخ رغزٜذف ٛزا اُؼبّ إٔ ٣ٌٕٞ رل٤ٌش اُطالة ٝكوب ُِطشم اُؼب٤ُٔخ، ٓغ 
اُجؼذ أُؾ٢ِ ك٢ اهبس د٢ُٝ، ٓن٤لب إٔ اُغبٓؼخ ػِٔذ ػ٠ِ رط٣ٞش  ٓشاػبح

اُؼوَ ثؾٌَ ػبّ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝرط٣ٞش ٓخزِق 
األٗؾطخ، لكزب ا٠ُ إٔ هش٣وخ اُغبٓؼخ ك٢ اُزل٤ٌش ُٜزٙ أُغبلد رـ٤شد ٝرؾزبط 

ش١ اُلِغل٢ ُٔض٣ذ ٖٓ اُغٜٞد أُخططخ ٝاُٞاػ٤خ ُزؾو٤ن أُؾشٝع اُلٌ
ُزط٣ٞش اُؼوَ ٝرـ٤٤ش هشم اُزل٤ٌش، ٝاُز٢ عٞف رئر٢ صٔبسٛب إ ؽبء هللا ثٔب 

٣ؼٞد ثبُ٘لغ ػ٠ِ ٝه٘٘ب.
 ٖٓ ًَ اُوبئْ ثؼَٔ  ٗج١ٞ دمحم١ رًـش١ ػجذ اُشؽٖٔ /اُذًزـٞساألعزبر رٜ٘ئخ

 /اُذًزٞساألعزبر ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾٞس، ٝ
اُقبدم اُوبئْ ثؼَٔ ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ خذٓخ  ٓؾٔـذ عب٢ٓ ػجذ

أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ ثٔ٘بعجخ ر٤ٌِق ع٤بدرٜٔب ُِو٤بّ ثؤػٔبٍ ٗبئج٤ٖ 
ُشئ٤ظ اُغبٓؼخ.

 ٖٓ ًَ اُجشِٓغ٠ ػ٤ٔذ ٤ًِخ دمحم ػجذ اُؼبٍ ٛؾبّ  /اُذًزٞساألعزبر رٜ٘ئخ
٤ِخ اإلػالّ ٣ٞٛذا ع٤ذ ػ٠ِ ػ٤ٔذ ً /اُذًزٞسحاألعزبرح اُزخط٤و اُؼٔشا٢ٗ، ٝ

ُقذٝس اُوشاس اُغٜٔٞسٟ ثزؼ٤٤ٜ٘ٔب ثٔ٘بفجٜٔب.
ٖٓ ًَ ٓؾٔٞد ػِْ اُذ٣ٖ ُزؼ٤٤ٖ ع٤بدرٚ ٓؾشكب  ػ٠ِ  /اُذًزٞساألعزبر  رٜ٘ئخ

ٓؾـٔذ ٓ٘قٞس ٤ٛجٚ ُزؼ٤٤ٖ  /أٌُزت اإلػال٢ٓ ُغبٓؼخ اُوبٛشح، ٝاُذًزٞس
.ع٤بدرٚ ٓغزؾبسا  اػال٤ٓب  ُِغبٓؼخ

بء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝاُطالة ٝاُؼب٤ِٖٓ رٜ٘ئخ اُغبدح ػٔذاء ا٤ٌُِبد ٝأػن
ثبُزوذّ اٌُج٤ش اُز١ ؽووزٚ اُغبٓؼخ ك٢ ٓخزِق اُزق٤٘لبد اُؼب٤ُٔخ، عٞاء 
ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ أٝ اُجشآظ اُ٘ٞػ٤خ. ٝك٢ ٛزا اُغ٤بم 
اعزؼشك األعزبر اُذًزٞس دمحم ػضٔبٕ اُخؾذ سئ٤ظ اُغبٓؼخ اُغٜٞد 

خ، ٝاإلعشاءاد اُغبدح اُز٢ رٔذ، ٝاُز٢ أُخِقخ اُز٢ ثزُٜب أث٘بء اُغبٓؼ
أصٔشد ػٖ روذّ اُغبٓؼخ ألٍٝ ٓشح ثٜزا اُؾغْ ك٠ رق٤٘ق ؽ٘ـٜبٟ اُق٠٘٤ 

ث٤ٖ  011-010ّ(، ٝاُز١ عبءد ك٤ٚ اُغبٓؼخ ك٢ اُلئخ ٖٓ 9102ُؼبّ )
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صالص٤ٖ أُق عبٓؼخ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُؼبُْ. ٝك٤ٚ رلٞهذ اُغبٓؼخ ػ٠ِ عبٓؼبد 
عبٓؼخ أٓش٤ٌ٣خ  ٣29خ ًج٤ش ػ٠ِ سأعٜب أٓش٤ٌ٣خ ًٝ٘ذ٣خ ػش٣وخ راد ربس

عبٓؼبد ً٘ذ٣خ ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ أُشٓٞهخ. 01ٝ
 ٝؽذد األعزبر اُذًزٞس دمحم ػضٔبٕ اُخؾذ ػ٠ِ إٔ اُغبٓؼخ رزٞعغ ك٠

ػ٤ِٔبد اُ٘ؾش اُؼ٠ِٔ اُذ٠ُٝ ك٠ ًبكخ اُزخققبد عٞاء اُؼ٤ِٔخ أٝ 
٤خ د٤ُٝخ ُِغبٓؼخ اُ٘ظش٣خ، ٝرُي ٖٓ خالٍ افذاس أًضش ٖٓ ٓغِخ ػِٔ

ثبُزؼبٕٝ ٓغ اُ٘بؽش اُذ٠ُٝ "ا٣ٔشاُذ" ُزغ٤َٜ اعشاءاد ٗؾش اُجبؽض٤ٖ 
ُألثؾبس اُؼ٤ِٔخ ثبإلمبكخ ا٠ُ ؽضٓخ ٖٓ اإلعشاءاد اإلداس٣خ اُز٠ رغبْٛ ك٠ 

رؾل٤ض اُ٘ؾش اُؼ٠ِٔ اُذ٠ُٝ ك٠ ًجشٟ أُغالد اُؼ٤ِٔخ أُشٓٞهخ.
 

خؾذ ًبكخ اُزشر٤جبد اُخبفخ ثبٗزظبّ ٝاعزؼشك األعزبر اُذًزٞس دمحم ػضٔبٕ اُ صبُضب:
اُذساعخ ٝاُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ اُؼبّ اُغبٓؼ٢ اُغذ٣ذ، ٝاُز٢ رؾَٔ اٗزٜبء أػٔبٍ 
اُق٤بٗخ ُِٔجب٢ٗ ٝأُ٘ؾآد ٝٓ٘ظٞٓخ اٌُٜشثبء ٝاُقشف اُقؾ٢ ٝاُؾش٣ن 
ٝأُقبػذ، ٝرغ٤ٜض أُذسعبد ٝهبػبد أُؾبمشاد ٝأُؼبَٓ ٝأٌُزجبد 

٤ِبد، ٝٓزبثؼخ اُ٘ظبكخ اُذٝس٣خ داخَ اُؾشّ اُغبٓؼ٢، ٝاُؼ٤بداد اُطج٤خ ثبٌُ
ٝٝمغ اُِٞؽبد اإلسؽبد٣خ، ا٠ُ عبٗت أػٔبٍ اُزؤ٤ٖٓ ٝاُؾٔب٣خ ُِؾشّ اُغبٓؼ٢ 
ٓغ ثذء اُذساعخ، ٝػ٤ِٔخ ر٘ظ٤ْ دخٍٞ األكشاد ٝاُغ٤بساد ُِؾشّ اُغبٓؼ٢ 

 .ٝرلؼ٤َ ٓ٘ظٞٓخ اٌُب٤ٓشاد
 ٕاُغبٓؼ٤خ رٔذ ػ٠ِ ٝأٝمؼ سئ٤ظ عبٓؼخ اُوبٛشح، إٔ اعزؼذاداد أُذ

أُق هبُت ٝكو ب ُغذٍٝ  00أكنَ ٝعٚ ٝثٌبَٓ هبهزٜب لعزوجبٍ ٝرغ٤ٌٖ 
ٓج٠٘ ٖٓ ٓجب٢ٗ أُذٕ اُغبٓؼ٤خ،  00ص٢٘ٓ ٓؾذد، ؽ٤ش رْ رغذ٣ذ ٝرؤ٤َٛ 

ؽِٔذ ٓذخَ أُذ٣٘خ ٝؽذائوٜب، ٝأُطبػْ ٝآذادٛب ثؤعٜضح ٝٓؼذاد 
 .عذ٣ذح، ٝٓغغذ أُذ٣٘خ، ٝٓج٠٘ أُغِظ اُؼشث٢

زبر اُذًزٞس دمحم اُخؾذ اٗزظبّ اعشاءاد اٌُؾق اُطج٢ ُِطالة ٝأًذ األع
ثٌَ ٛذٝء ٝٗغبػ، ٝاٗزٜبء رٞص٣غ أُؾبمشاد ٝاػالٕ اُغذاٍٝ ٌَُ اُلشم 
اُذساع٤خ، ٝرٞص٣غ اُطالة ػ٠ِ األهغبّ ٝاُؾؼت اُذساع٤خ، ٝعشػخ 
اإلٗزٜبء ٖٓ أػٔبٍ اُو٤ذ ٝاُزغغ٤َ ُِطالة اُغذد ثؾئٕٞ اُطالة ثب٤ٌُِبد، 

ًبكخ ػ٘بفش اُغٞدح اُز٢ رزطِجٜب اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٖٓ ٝعبئَ رؼ٤ِْ  ٝرٞك٤ش
ٝٓشاعغ ُجذء اُذساعخ ٝاٗزظبٜٓب ٖٓ ا٤ُّٞ األٍٝ، ٝاعزخشاط اُجطبهبد 
ا  اُغبٓؼ٤خ، ٝاإلٗزٜبء ٖٓ ٗزبئظ اُزؾ٣ٞالد ٝٗوَ اُو٤ذ ث٤ٖ ا٤ٌُِبد، ٓؾ٤ش 

ُطالة اُغذد ا٠ُ اٗزٜبء ٤ًِبد اُغبٓؼخ ٖٓ اػذاد اُخطو اُخبفخ ثبعزوجبٍ ا
ٖٓ ا٤ُّٞ األٍٝ ُِذساعخ ٝالؽزلبء ثْٜ ٝرؼش٣لْٜ ث٘ظبّ اُذساعخ ٝٓشاكن 

.اُغبٓؼخ ٝربس٣خٜب، ٝرُي ثٔؾبسًخ اُطالة اُوذا٠ٓ
 اػلبء ًبَٓ ٖٓ أُقشٝكبد اُذساع٤خ ٝٓقشٝكبد أُذٕ اُغبٓؼ٤خ ألث٘بء

.اُؾٜذاء ٝأُقبث٤ٖ )اُغ٤ؼ/ ٝاُؾشهخ( ٝأث٘بء ؽٔبٍ ع٤٘بء
ٝأث٘بء اُؼب٤ِٖٓ 01اػلبء اُؼب٤ِٖٓ ثبُغبٓؼخ ث٘غجخ  أُٞاكوخ ػ٠ِ ،%

% ٖٓ سعّٞ اُغبػبد أُؼزٔذح 90ٝأث٘بء أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ث٘غجخ 
ثٔشاؽَ اُذساعبد اُؼ٤ِب )دثِّٞ ـ ٓبعغز٤ش ـ دًزٞساٙ( ٝكـ٠ أٟ ثشٗبٓـظ 
ثبُغبٓؼخ ثٔشؽِز٠ )ا٤ُِغبٗظ/ اُجٌبُٞس٣ٞط( ٝرُي ث٤ٌِبد اُغبٓؼخ 

جوذ ٗظبّ اُغبػبد أُؼزٔذح ٓغ رل٣ٞل العزبر اُذًزٞس ٝٓؼبٛذٛب اُز٠ ه
سئ٤ظ اُغبٓؼخ ٝاُغبدح ٗٞاة سئ٤ظ اُغبٓؼخ ٝاُغبدح اُؼٔذاء ر٘ل٤ز اُوشاس.

 ٖٝٗؾٖ ٓغزٔشٕٝ ك٢ رؾَٔ أُقشٝكبد ٝدػْ اُطالة ؿ٤ش اُوبدس٣ٖ ػ
هش٣ن اداسح اُزٌبكَ العزٔبػ٢، ٝدػْ ًبَٓ ُِشػب٣خ اُقؾ٤خ ُِطالة ك٢ 

م٤خ أُخزِلخ.اُؾبلد أُش
 ْأُٞاكوخ ػ٠ِ رؾ٤ٌَ ُغ٘خ ُلؾـ ؽبلد اُطالة، ٝك٠ مٞء اُلؾـ ر

رؾذ٣ذ ٓؼب٤٣ش ُؼَٔ اُِغ٘خ ك٠ رو٤٤ْ اُؾبلد ٝاُز٠ رٔضِذ ك٤ٔب ٠ِ٣:
 أٝل : ثبُ٘غجخ ُِلشم األػ٠ِ:

اُؾبلد أُشم٤خ.-0
اُ٘وَ اإلداسٟ.-9
رـ٤٤ش ٓؾَ اُغٌٖ.-0
اُؾبلد اإلعزٔبػ٤خ.-0

 ّ(:9102ة أُغزغذ٣ٖ )س صب٤ٗب : ثبُ٘غجخ ُِطال
اُؾبلد أُشم٤خ.-0
اُ٘وَ اإلداسٟ.-9
ُْ ؽَٔ األعشح ٓشاػبح ُِجؼذ اإلعزٔبػ٠ ٝاإلٗغب٠ٗ.-0

صبُضب : ثبُ٘غجخ ُِزؾو٣ٞالد اُذاخ٤ِوخ ٓوٖ ٌٓوبٕ اُو٠ ٌٓوبٕ أخوش داخوَ أٟ ٤ًِوخ 
ٖٓ ٤ًِبد اُغبٓؼخ، ٝاُزؾ٣َٞ اُذاخ٠ِ ٖٓ اُؾ٤خ صا٣وذ اُو٠ اُووبٛشح أٝ 

بثؼوووخ ُِغبٓؼوووخ كووو٠ ٤ًِوووبد اُغبٓؼوووخ ٝاُؼٌوووظ ؿ٤شٛوووب ٓوووٖ اُغٜوووبد اُز
ٓشاػوووبح ُِجؼوووذ اإلٗغوووب٠ٗ ٝاإلعزٔوووبػ٠ ثووووشاس ٓوووٖ اُؼ٤ٔوووذ أٝ سئووو٤ظ 

 اُغبٓؼخ.
 

ب ثغ٤ش اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاٗزظبّ اُذساعخ ثب٤ٌُِبد خالٍ اُلقَ  ساثؼب :  ٔ اإلؽبهخ ػِ
األٍٝ. اُذساع٢

ُب ثؤؽذاس أُؼٜذ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ ٝاإلعشاءاد ا  ٔ ز٠ رْ ارخبرٛب اإلؽبهخ ػِ
اُق٤بٗخ ٝاُزش٤ْٓ، ٝاُز٘غ٤ن اُزبّ ث٤ٖ أعٜضح اُذُٝخ ٝاُغبٓؼخ ك٠  ألػٔبٍ

 ٛزا اُؾؤٕ.
 اإلؽبهخ ػِٔب  ثبُغِغخ اُطبسئخ ُٔغِظ ؽئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة اُز٢ ػوذد

رؾ٣َٞ اُطالة أُغزغذ٣ٖ  ُِزؤ٤ًذ ػ٠ِ هٞاػذّ( 0/1/9102ثزبس٣خ )
٤ٌُِبد  و٤ذ ُطالة اُلشم األػ٠ِٝهٞاػذ رؾ٣َٞ ٝٗوَ اُ ُِجشآظ اُخبفخ

 .ّ(9102/9191ٝٓؼبٛذ اُغبٓؼخ ُِؼبّ اُغبٓؼ٢ )
 اإلؽبهخ ػِٔب  ثبُغِغخ اُطبسئخ ُٔغِظ ؽئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة اُز٢ ػوذد

 ٔ٘بهؾخ أُٞمٞػبد اُزب٤ُخ:ّ( 91/1/9102ُثزبس٣خ )
اُزؼبَٓ ٓغ اُطالة اُٞاكذ٣ٖ أُغزغذ٣ٖ ُؾ٤ٖ اعزٌٔبٍ اعشاءاد -

 ٤ٌِبد.رغغ٤ِْٜ ثبُ
ٗزبئظ اُطالة ٝاُزؤ٤ًذ ػ٠ِ ٓشاعؼزٜب ٖٓ هجَ الداسح اُؼبٓخ ُؾئٕٞ -

 اُزؼ٤ِْ.
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صالص٤ٖ أُق عبٓؼخ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُؼبُْ. ٝك٤ٚ رلٞهذ اُغبٓؼخ ػ٠ِ عبٓؼبد 
عبٓؼخ أٓش٤ٌ٣خ  ٣29خ ًج٤ش ػ٠ِ سأعٜب أٓش٤ٌ٣خ ًٝ٘ذ٣خ ػش٣وخ راد ربس

عبٓؼبد ً٘ذ٣خ ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ أُشٓٞهخ. 01ٝ
 ٝؽذد األعزبر اُذًزٞس دمحم ػضٔبٕ اُخؾذ ػ٠ِ إٔ اُغبٓؼخ رزٞعغ ك٠

ػ٤ِٔبد اُ٘ؾش اُؼ٠ِٔ اُذ٠ُٝ ك٠ ًبكخ اُزخققبد عٞاء اُؼ٤ِٔخ أٝ 
٤خ د٤ُٝخ ُِغبٓؼخ اُ٘ظش٣خ، ٝرُي ٖٓ خالٍ افذاس أًضش ٖٓ ٓغِخ ػِٔ

ثبُزؼبٕٝ ٓغ اُ٘بؽش اُذ٠ُٝ "ا٣ٔشاُذ" ُزغ٤َٜ اعشاءاد ٗؾش اُجبؽض٤ٖ 
ُألثؾبس اُؼ٤ِٔخ ثبإلمبكخ ا٠ُ ؽضٓخ ٖٓ اإلعشاءاد اإلداس٣خ اُز٠ رغبْٛ ك٠ 

رؾل٤ض اُ٘ؾش اُؼ٠ِٔ اُذ٠ُٝ ك٠ ًجشٟ أُغالد اُؼ٤ِٔخ أُشٓٞهخ.
 

خؾذ ًبكخ اُزشر٤جبد اُخبفخ ثبٗزظبّ ٝاعزؼشك األعزبر اُذًزٞس دمحم ػضٔبٕ اُ صبُضب:
اُذساعخ ٝاُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ اُؼبّ اُغبٓؼ٢ اُغذ٣ذ، ٝاُز٢ رؾَٔ اٗزٜبء أػٔبٍ 
اُق٤بٗخ ُِٔجب٢ٗ ٝأُ٘ؾآد ٝٓ٘ظٞٓخ اٌُٜشثبء ٝاُقشف اُقؾ٢ ٝاُؾش٣ن 
ٝأُقبػذ، ٝرغ٤ٜض أُذسعبد ٝهبػبد أُؾبمشاد ٝأُؼبَٓ ٝأٌُزجبد 

٤ِبد، ٝٓزبثؼخ اُ٘ظبكخ اُذٝس٣خ داخَ اُؾشّ اُغبٓؼ٢، ٝاُؼ٤بداد اُطج٤خ ثبٌُ
ٝٝمغ اُِٞؽبد اإلسؽبد٣خ، ا٠ُ عبٗت أػٔبٍ اُزؤ٤ٖٓ ٝاُؾٔب٣خ ُِؾشّ اُغبٓؼ٢ 
ٓغ ثذء اُذساعخ، ٝػ٤ِٔخ ر٘ظ٤ْ دخٍٞ األكشاد ٝاُغ٤بساد ُِؾشّ اُغبٓؼ٢ 

 .ٝرلؼ٤َ ٓ٘ظٞٓخ اٌُب٤ٓشاد
 ٕاُغبٓؼ٤خ رٔذ ػ٠ِ ٝأٝمؼ سئ٤ظ عبٓؼخ اُوبٛشح، إٔ اعزؼذاداد أُذ

أُق هبُت ٝكو ب ُغذٍٝ  00أكنَ ٝعٚ ٝثٌبَٓ هبهزٜب لعزوجبٍ ٝرغ٤ٌٖ 
ٓج٠٘ ٖٓ ٓجب٢ٗ أُذٕ اُغبٓؼ٤خ،  00ص٢٘ٓ ٓؾذد، ؽ٤ش رْ رغذ٣ذ ٝرؤ٤َٛ 

ؽِٔذ ٓذخَ أُذ٣٘خ ٝؽذائوٜب، ٝأُطبػْ ٝآذادٛب ثؤعٜضح ٝٓؼذاد 
 .عذ٣ذح، ٝٓغغذ أُذ٣٘خ، ٝٓج٠٘ أُغِظ اُؼشث٢

زبر اُذًزٞس دمحم اُخؾذ اٗزظبّ اعشاءاد اٌُؾق اُطج٢ ُِطالة ٝأًذ األع
ثٌَ ٛذٝء ٝٗغبػ، ٝاٗزٜبء رٞص٣غ أُؾبمشاد ٝاػالٕ اُغذاٍٝ ٌَُ اُلشم 
اُذساع٤خ، ٝرٞص٣غ اُطالة ػ٠ِ األهغبّ ٝاُؾؼت اُذساع٤خ، ٝعشػخ 
اإلٗزٜبء ٖٓ أػٔبٍ اُو٤ذ ٝاُزغغ٤َ ُِطالة اُغذد ثؾئٕٞ اُطالة ثب٤ٌُِبد، 

ًبكخ ػ٘بفش اُغٞدح اُز٢ رزطِجٜب اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٖٓ ٝعبئَ رؼ٤ِْ  ٝرٞك٤ش
ٝٓشاعغ ُجذء اُذساعخ ٝاٗزظبٜٓب ٖٓ ا٤ُّٞ األٍٝ، ٝاعزخشاط اُجطبهبد 
ا  اُغبٓؼ٤خ، ٝاإلٗزٜبء ٖٓ ٗزبئظ اُزؾ٣ٞالد ٝٗوَ اُو٤ذ ث٤ٖ ا٤ٌُِبد، ٓؾ٤ش 

ُطالة اُغذد ا٠ُ اٗزٜبء ٤ًِبد اُغبٓؼخ ٖٓ اػذاد اُخطو اُخبفخ ثبعزوجبٍ ا
ٖٓ ا٤ُّٞ األٍٝ ُِذساعخ ٝالؽزلبء ثْٜ ٝرؼش٣لْٜ ث٘ظبّ اُذساعخ ٝٓشاكن 

.اُغبٓؼخ ٝربس٣خٜب، ٝرُي ثٔؾبسًخ اُطالة اُوذا٠ٓ
 اػلبء ًبَٓ ٖٓ أُقشٝكبد اُذساع٤خ ٝٓقشٝكبد أُذٕ اُغبٓؼ٤خ ألث٘بء

.اُؾٜذاء ٝأُقبث٤ٖ )اُغ٤ؼ/ ٝاُؾشهخ( ٝأث٘بء ؽٔبٍ ع٤٘بء
ٝأث٘بء اُؼب٤ِٖٓ 01اػلبء اُؼب٤ِٖٓ ثبُغبٓؼخ ث٘غجخ  أُٞاكوخ ػ٠ِ ،%

% ٖٓ سعّٞ اُغبػبد أُؼزٔذح 90ٝأث٘بء أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ث٘غجخ 
ثٔشاؽَ اُذساعبد اُؼ٤ِب )دثِّٞ ـ ٓبعغز٤ش ـ دًزٞساٙ( ٝكـ٠ أٟ ثشٗبٓـظ 
ثبُغبٓؼخ ثٔشؽِز٠ )ا٤ُِغبٗظ/ اُجٌبُٞس٣ٞط( ٝرُي ث٤ٌِبد اُغبٓؼخ 

جوذ ٗظبّ اُغبػبد أُؼزٔذح ٓغ رل٣ٞل العزبر اُذًزٞس ٝٓؼبٛذٛب اُز٠ ه
سئ٤ظ اُغبٓؼخ ٝاُغبدح ٗٞاة سئ٤ظ اُغبٓؼخ ٝاُغبدح اُؼٔذاء ر٘ل٤ز اُوشاس.

 ٖٝٗؾٖ ٓغزٔشٕٝ ك٢ رؾَٔ أُقشٝكبد ٝدػْ اُطالة ؿ٤ش اُوبدس٣ٖ ػ
هش٣ن اداسح اُزٌبكَ العزٔبػ٢، ٝدػْ ًبَٓ ُِشػب٣خ اُقؾ٤خ ُِطالة ك٢ 

م٤خ أُخزِلخ.اُؾبلد أُش
 ْأُٞاكوخ ػ٠ِ رؾ٤ٌَ ُغ٘خ ُلؾـ ؽبلد اُطالة، ٝك٠ مٞء اُلؾـ ر

رؾذ٣ذ ٓؼب٤٣ش ُؼَٔ اُِغ٘خ ك٠ رو٤٤ْ اُؾبلد ٝاُز٠ رٔضِذ ك٤ٔب ٠ِ٣:
 أٝل : ثبُ٘غجخ ُِلشم األػ٠ِ:

اُؾبلد أُشم٤خ.-0
اُ٘وَ اإلداسٟ.-9
رـ٤٤ش ٓؾَ اُغٌٖ.-0
اُؾبلد اإلعزٔبػ٤خ.-0

 ّ(:9102ة أُغزغذ٣ٖ )س صب٤ٗب : ثبُ٘غجخ ُِطال
اُؾبلد أُشم٤خ.-0
اُ٘وَ اإلداسٟ.-9
ُْ ؽَٔ األعشح ٓشاػبح ُِجؼذ اإلعزٔبػ٠ ٝاإلٗغب٠ٗ.-0

صبُضب : ثبُ٘غجخ ُِزؾو٣ٞالد اُذاخ٤ِوخ ٓوٖ ٌٓوبٕ اُو٠ ٌٓوبٕ أخوش داخوَ أٟ ٤ًِوخ 
ٖٓ ٤ًِبد اُغبٓؼخ، ٝاُزؾ٣َٞ اُذاخ٠ِ ٖٓ اُؾ٤خ صا٣وذ اُو٠ اُووبٛشح أٝ 

بثؼوووخ ُِغبٓؼوووخ كووو٠ ٤ًِوووبد اُغبٓؼوووخ ٝاُؼٌوووظ ؿ٤شٛوووب ٓوووٖ اُغٜوووبد اُز
ٓشاػوووبح ُِجؼوووذ اإلٗغوووب٠ٗ ٝاإلعزٔوووبػ٠ ثووووشاس ٓوووٖ اُؼ٤ٔوووذ أٝ سئووو٤ظ 

 اُغبٓؼخ.
 

ب ثغ٤ش اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاٗزظبّ اُذساعخ ثب٤ٌُِبد خالٍ اُلقَ  ساثؼب :  ٔ اإلؽبهخ ػِ
األٍٝ. اُذساع٢

ُب ثؤؽذاس أُؼٜذ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ ٝاإلعشاءاد ا  ٔ ز٠ رْ ارخبرٛب اإلؽبهخ ػِ
اُق٤بٗخ ٝاُزش٤ْٓ، ٝاُز٘غ٤ن اُزبّ ث٤ٖ أعٜضح اُذُٝخ ٝاُغبٓؼخ ك٠  ألػٔبٍ

 ٛزا اُؾؤٕ.
 اإلؽبهخ ػِٔب  ثبُغِغخ اُطبسئخ ُٔغِظ ؽئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة اُز٢ ػوذد

رؾ٣َٞ اُطالة أُغزغذ٣ٖ  ُِزؤ٤ًذ ػ٠ِ هٞاػذّ( 0/1/9102ثزبس٣خ )
٤ٌُِبد  و٤ذ ُطالة اُلشم األػ٠ِٝهٞاػذ رؾ٣َٞ ٝٗوَ اُ ُِجشآظ اُخبفخ

 .ّ(9102/9191ٝٓؼبٛذ اُغبٓؼخ ُِؼبّ اُغبٓؼ٢ )
 اإلؽبهخ ػِٔب  ثبُغِغخ اُطبسئخ ُٔغِظ ؽئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة اُز٢ ػوذد

 ٔ٘بهؾخ أُٞمٞػبد اُزب٤ُخ:ّ( 91/1/9102ُثزبس٣خ )
اُزؼبَٓ ٓغ اُطالة اُٞاكذ٣ٖ أُغزغذ٣ٖ ُؾ٤ٖ اعزٌٔبٍ اعشاءاد -

 ٤ٌِبد.رغغ٤ِْٜ ثبُ
ٗزبئظ اُطالة ٝاُزؤ٤ًذ ػ٠ِ ٓشاعؼزٜب ٖٓ هجَ الداسح اُؼبٓخ ُؾئٕٞ -

 اُزؼ٤ِْ.
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ؽشٝه روذّ اُطالة اُؾبف٤ِٖ ػ٠ِ اُؾذ األد٠ٗ ُِوطبع ُِجشآظ -
اُخبفخ، ٝمشٝسح روذ٣ْ اُطبُت ؽٜبدح ٖٓ ٓشًض اُِـبد األع٘ج٤خ 

 ٝاُزشعٔخ ثقالؽ٤خ اُِـخ.
٤ٌِبد أٝ اُؾبف٤ِٖ ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ ؽبلد اُطالة أُؾُٕٞٞ ٖٓ اُ-

 .أؽٌبّ هنبئ٤خ
.أٗؾطخ األعجٞع األٍٝ لعزوجبٍ اُطالة اُغذد-

 
ع٤٘خ )ػؾشح  010111هشس أُغِظ فشف رؼ٣ٞل ٖٓ اُغبٓؼخ ثٔجِؾ   خبٓغب :

ا٥ف ع٤٘ٚ( ُٞسصخ أُزٞك٤ٖ ك٠ ؽبدس ٤ٌٓشٝثبؿ فلو اُِجٖ ػ٠ِ إٔ 
 رقشف ُِضٝعخ/ اُضٝط ٝاألث٘بء ٝاُٞاُذ ٝاُٞاُذح كوو.

 
٤ِٕٓٞ فؾخ  011اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ ٓؾبسًخ اُغبٓؼخ ك٠ أُجبدساد اُشئبع٤خ )  عبدعب :

 ، ٝٓؾشٝع ٓٞدح ، ٝفؾخ أُشأح ، ٝٓزؾذٟ األػبهخ( cك٤شٝط 
 

ًِق األعزبر اُذًزٞس سئ٤ظ اُغبٓؼخ األعزبر اُذًزٞس/ ٓخِــ ٓؾٔٞد ػجذ  عبثؼب :
أُؾ٤طخ ثغٞس  اُؾ٤ٔذ ٓخِـ ػ٤ٔذ ٤ًِخ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ُؼَٔ ؽقش ُِٔ٘بهن

أُزشٝ ثبُغبٓؼخ ؽز٠ ٓ٘ضٍ ًٞثشٟ ك٤قَ، ٝؽبسع اُغ٤ضح ٖٓ اُغبٓؼخ ؽز٠ 
٤ٓذإ اُغ٤ضح،ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ رؾغ٤ٜ٘ب ٝرط٣ٞش ؽٌِٜب اُؼبّ، ػِٔب  ثؤٕ اُغبٓؼخ 

 روّٞ ثزؾغ٤ٖ ٓظٜش ٤ٓذإ اُغ٤ضح.
 

ووب ثوووشاساد ٝرٞفوو٤بد أُغِووظ األػِوو٠ ُِغبٓؼووبد كوو٢ عِغووز٤ٚ   صبٓ٘ووب :  ٔ اإلؽبهووخ ػِ
، ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب:9102أؿغطظ  ٣ٝ90ّٞ  ٤ُٞ٣9102ٞ  01خ٤شر٤ٖ، ٣ّٞ األ

 ،اػذاد ٓغبثوخ لخز٤بس أكنَ اُغبٓؼبد اعزؼذاد ا ُِؼبّ اُذساع٢ اُغذ٣ذ
امبكخ ا٠ُ أُغبثوبد اُغبس٣خ ث٤ٖ اُغبٓؼبد لخز٤بس أكنَ عبٓؼخ ُِزؾٍٞ 
اُشه٢ٔ، ٝأكنَ عبٓؼخ ٓؾبسًخ ك٢ رط٣ٞش اُؼؾٞائ٤بد، ٝأكنَ عبٓؼخ 

 .ألٗؾطخ اُطالث٤خك٢ ا
 اُز٘غ٤ن ٓغ سئبعخ ٓغِظ اُٞصساء لعزخشاط ع٤ٔغ ؽٜبداد اُغ٘ٞاد

اُذساع٤خ ُِطالة، ٖٓ خالٍ أُغٔغ اُق٘بػ٢ ُزق٤٘غ ٝافذاس ًبكخ 
 .أُؾشساد ٝاُٞصبئن )اُجبسًٞد(، ٝرُي ُزؤ٤ٖٓ رٞص٤ن رِي اُؾٜبداد

ُطِجخ اػذاد رؾش٣غ ٣غٔؼ ثبعشاء الٓزؾبٗبد أُؼشك٤خ أُٞؽذح ُغ٤ٔغ ا
ثٌبكخ ا٤ٌُِبد ٝاُزخققبد، ٝرؼ٤ْٔ الٓزؾبٗبد اإلٌُزش٤ٗٝخ ػ٠ِ ع٤ٔغ 

 اُغبٓؼبد.
 ،اُزؼبٕٝ ث٤ٖ ٝصاسر٠ اُقؾخ ٝاُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ُزذس٣ت اُطالة ث٤ٌِبد اُطت

 اُخبفخ ثبُٔغزؾل٤بد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُغبٓؼ٤خ.
 رٞعغ اُغبٓؼبد اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ اٗؾبء اُغبٓؼبد األ٤ِٛخ ُزؾو٤ن اإلربؽخ ك٢

زؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٓؾ٤شا  ا٠ُ إٔ اُزؼذ٣الد اُزؾش٣ؼ٤خ اُز٢ ٗلزرٜب اُٞصاسح اُ
ٓئخشا  رغٔؼ ُِغبٓؼبد اُؾ٤ٌٓٞخ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُذ٠ٗ 

 إلٗؾبء عبٓؼبد أ٤ِٛخ.

ب ثؤٗؾطخ اُغبٓؼخ خالٍ اُلزشح أُبم٤خ، ٝأثشصٛب: ربعؼب :  ٔ اإلؽبهخ ػِ
٤ش ؽقِذ اُطبُجخ/ ثغ٘ذ خ٤َِ كٞص هبُجبد اُغبٓؼخ ثٔغبثوبد ػب٤ُٔخ، ؽ

ثوغْ اُِـخ اُق٤٘٤خ ث٤ٌِخ ا٥داة ػ٠ِ )ُوت اُؼبُْ( ك٢ ٓغبثوخ عغش اُِـخ 
اُق٤٘٤خ ُطالة اُغبٓؼبد ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُؼبُْ، ٝؽقِذ ٗذٟ ؽبكع اُطبُجخ 
ث٤ٌِخ اُطت ػ٠ِ ا٤ُٔذا٤ُخ اُزٛج٤خ ك٢ ٓ٘بكغبد عالػ اُغ٤ق ُِغ٤ذاد 

ًٔب ؽقِذ اُطبُجخ/ ع٤بٗب كبسٝم ث٤ٌِخ ثذٝسح األُؼبة الكش٣و٤خ ثبُٔـشة، 
اُق٤ذُخ ػ٠ِ ا٤ُٔذا٤ُخ اُجشٝٗض٣خ ك٢ ٓ٘بكغبد اٌُبسار٤ٚ، ثذٝسح األُؼبة 

 الكش٣و٤خ ثبُٔـشة.
 ،كـٞص اُغبٓؼخ ثؼن٣ٞخ رؾبُق اُؾضاّ ٝاُطش٣ن لثزٌبساد ػِّٞ اُلنبء

 ٝثذء أُؾبسًخ اُلؼ٤ِخ ثؤٗؾطخ أػنبء اُزؾبُق ٝاُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ث٤ٜ٘ب.
ٞاُغبٓؼخ ػ٠ِ أُشًض األٍٝ ك٢ عٞائض اُذُٝخ، ؽ٤ش ؽقِذ ػ٠ِ ؽق ٍ

 % ٖٓ اُغٞائض أُخزِلخ.91
 ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ  30ٓؾبمشح ٓبس٣ب كشٗبٗذا اعج٤٘ٞصا سئ٤ظ اُذٝسح

، ثجٜٞ هجخ "أُزؾذح، ثؼ٘ٞإ "اُؼَٔ أُزؼذد األهشاف ك٢ ػبُْ ٓزـ٤ش
ػٖ هش٣ن  ّ(، ٝؽٌشٛب ك٠ خطبة سع0/3/9102٠ٔاُغبٓؼخ ٣ّٞ )

ٝصاسح اُخبسع٤خ ُشئ٤ظ اُغبٓؼخ ٝاؽٜبدرٜب ثؼِٔٚ هجوب  ُٔجبدة اُزغبٓؼ 
 ٝهجٍٞ اُزؤخش ٝاُزؼذد٣خ، ٝاػغبثٜب ثؾغْ الٗغبصاد اُذ٤ُٝخ ُِغبٓؼخ.

 ُوبء ٓلزٞػ ُِطالة ٓغ اإلػال٢ٓ أؽٔذ عبُْ، ؽٍٞ "دٝس أُئعغبد
 ، مٖٔ كؼب٤ُبد ٓؼغٌش"اإلػال٤ٓخ ك٢ ٓؾشٝع رط٣ٞش اُؼوَ أُقش١

هبدح أُغزوجَ ك٢ ٗغخزٚ اُضبُضخ ثؼ٘ٞإ "رط٣ٞش اُؼوَ أُقش١. كزؼ 
، ثوبػخ أؽٔذ ُطل٢ اُغ٤ذ ٣ّٞ "ٓغبساد أُؾبسًخ ٝاُج٘بء ٝس٣بدح األػٔبٍ

(3/3/9102.)ّ
 ُوبء ٓلزٞػ ُِطالة ٓغ اٌُبرت اُقؾل٢ أؽٔذ سكؼذ، مٖٔ كؼب٤ُبد

ُِطالة ٣ّٞ  ٓؼغٌش هبدح أُغزوجَ، ثوبػخ أُئرٔشاد ثبُٔذ٣٘خ اُغبٓؼ٤خ
(1/3/9102.)ّ 

 ُوبء ٓلزٞػ ُِطالة ٓغ اٌُبرت اُقؾل٢ ػجذ اُغالّ كبسٝم ٓذ٣ش رؾش٣ش
األٛشاّ أُغبئ٢، ؽٍٞ هج٤ؼخ اُزؾذ٣بد اُؾب٤ُخ أٓبّ ٝعبئَ اإلػالّ 
أُقش٣خ ٝاُؼشث٤خ، مٖٔ كؼب٤ُبد ٓؼغٌش هبدح أُغزوجَ، ثوبػخ 

 ّ(.2/3/9102أُئرٔشاد ثبُٔذ٣٘خ اُغبٓؼ٤خ ُِطالة ٣ّٞ )
 ُوبء ٓلزٞػ ُِطالة ٓغ اٌُبرت اُقؾل٢ ٝعذ١ ص٣ٖ اُذ٣ٖ سئ٤ظ رؾش٣ش

اُٞكذ، مٖٔ كؼب٤ُبد ٓؼغٌش هبدح أُغزوجَ، ثوبػخ أُئرٔشاد ثبُٔذ٣٘خ 
 ّ(.00/3/9102اُغبٓؼ٤خ ُِطالة ٣ّٞ )

 ُوبء ٓلزٞػ ُِطالة ٓغ اُ٘بئت فالػ ؽغت هللا أُزؾذس ثبعْ ٓغِظ
ٔغِظ اُ٘ٞاة، مٖٔ كؼب٤ُبد ٓؼغٌش اُ٘ٞاة أُقش١ ٤ًَٝٝ ُغ٘خ اُو٤ْ ث

ّ(.01/3/9102هبدح أُغزوجَ، ثوبػخ أؽٔذ ُطل٢ اُغ٤ذ ٣ّٞ )
 ُووووبء ٓلزوووٞػ ُِطوووالة ٓوووغ اُقوووؾل٢ ًوووشّ عجوووش سئووو٤ظ ا٤ُٜئوووخ اُٞه٤٘وووخ

ُِقووؾبكخ، ؽووٍٞ ٓؾووشٝع رطوو٣ٞش اُؼوووَ أُقووش١، موؤٖ كؼب٤ُووبد ٓؼغووٌش 
 ّ(.90/3/9102هبدح أُغزوجَ، ثوبػخ الؽزلبلد اٌُجشٟ ٣ّٞ )
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ؽشٝه روذّ اُطالة اُؾبف٤ِٖ ػ٠ِ اُؾذ األد٠ٗ ُِوطبع ُِجشآظ -
اُخبفخ، ٝمشٝسح روذ٣ْ اُطبُت ؽٜبدح ٖٓ ٓشًض اُِـبد األع٘ج٤خ 

 ٝاُزشعٔخ ثقالؽ٤خ اُِـخ.
٤ٌِبد أٝ اُؾبف٤ِٖ ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ ؽبلد اُطالة أُؾُٕٞٞ ٖٓ اُ-

 .أؽٌبّ هنبئ٤خ
.أٗؾطخ األعجٞع األٍٝ لعزوجبٍ اُطالة اُغذد-

 
ع٤٘خ )ػؾشح  010111هشس أُغِظ فشف رؼ٣ٞل ٖٓ اُغبٓؼخ ثٔجِؾ   خبٓغب :

ا٥ف ع٤٘ٚ( ُٞسصخ أُزٞك٤ٖ ك٠ ؽبدس ٤ٌٓشٝثبؿ فلو اُِجٖ ػ٠ِ إٔ 
 رقشف ُِضٝعخ/ اُضٝط ٝاألث٘بء ٝاُٞاُذ ٝاُٞاُذح كوو.

 
٤ِٕٓٞ فؾخ  011اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ ٓؾبسًخ اُغبٓؼخ ك٠ أُجبدساد اُشئبع٤خ )  عبدعب :

 ، ٝٓؾشٝع ٓٞدح ، ٝفؾخ أُشأح ، ٝٓزؾذٟ األػبهخ( cك٤شٝط 
 

ًِق األعزبر اُذًزٞس سئ٤ظ اُغبٓؼخ األعزبر اُذًزٞس/ ٓخِــ ٓؾٔٞد ػجذ  عبثؼب :
أُؾ٤طخ ثغٞس  اُؾ٤ٔذ ٓخِـ ػ٤ٔذ ٤ًِخ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ُؼَٔ ؽقش ُِٔ٘بهن

أُزشٝ ثبُغبٓؼخ ؽز٠ ٓ٘ضٍ ًٞثشٟ ك٤قَ، ٝؽبسع اُغ٤ضح ٖٓ اُغبٓؼخ ؽز٠ 
٤ٓذإ اُغ٤ضح،ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ رؾغ٤ٜ٘ب ٝرط٣ٞش ؽٌِٜب اُؼبّ، ػِٔب  ثؤٕ اُغبٓؼخ 

 روّٞ ثزؾغ٤ٖ ٓظٜش ٤ٓذإ اُغ٤ضح.
 

ووب ثوووشاساد ٝرٞفوو٤بد أُغِووظ األػِوو٠ ُِغبٓؼووبد كوو٢ عِغووز٤ٚ   صبٓ٘ووب :  ٔ اإلؽبهووخ ػِ
، ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب:9102أؿغطظ  ٣ٝ90ّٞ  ٤ُٞ٣9102ٞ  01خ٤شر٤ٖ، ٣ّٞ األ

 ،اػذاد ٓغبثوخ لخز٤بس أكنَ اُغبٓؼبد اعزؼذاد ا ُِؼبّ اُذساع٢ اُغذ٣ذ
امبكخ ا٠ُ أُغبثوبد اُغبس٣خ ث٤ٖ اُغبٓؼبد لخز٤بس أكنَ عبٓؼخ ُِزؾٍٞ 
اُشه٢ٔ، ٝأكنَ عبٓؼخ ٓؾبسًخ ك٢ رط٣ٞش اُؼؾٞائ٤بد، ٝأكنَ عبٓؼخ 

 .ألٗؾطخ اُطالث٤خك٢ ا
 اُز٘غ٤ن ٓغ سئبعخ ٓغِظ اُٞصساء لعزخشاط ع٤ٔغ ؽٜبداد اُغ٘ٞاد

اُذساع٤خ ُِطالة، ٖٓ خالٍ أُغٔغ اُق٘بػ٢ ُزق٤٘غ ٝافذاس ًبكخ 
 .أُؾشساد ٝاُٞصبئن )اُجبسًٞد(، ٝرُي ُزؤ٤ٖٓ رٞص٤ن رِي اُؾٜبداد

ُطِجخ اػذاد رؾش٣غ ٣غٔؼ ثبعشاء الٓزؾبٗبد أُؼشك٤خ أُٞؽذح ُغ٤ٔغ ا
ثٌبكخ ا٤ٌُِبد ٝاُزخققبد، ٝرؼ٤ْٔ الٓزؾبٗبد اإلٌُزش٤ٗٝخ ػ٠ِ ع٤ٔغ 

 اُغبٓؼبد.
 ،اُزؼبٕٝ ث٤ٖ ٝصاسر٠ اُقؾخ ٝاُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ُزذس٣ت اُطالة ث٤ٌِبد اُطت

 اُخبفخ ثبُٔغزؾل٤بد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُغبٓؼ٤خ.
 رٞعغ اُغبٓؼبد اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ اٗؾبء اُغبٓؼبد األ٤ِٛخ ُزؾو٤ن اإلربؽخ ك٢

زؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٓؾ٤شا  ا٠ُ إٔ اُزؼذ٣الد اُزؾش٣ؼ٤خ اُز٢ ٗلزرٜب اُٞصاسح اُ
ٓئخشا  رغٔؼ ُِغبٓؼبد اُؾ٤ٌٓٞخ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُذ٠ٗ 

 إلٗؾبء عبٓؼبد أ٤ِٛخ.

ب ثؤٗؾطخ اُغبٓؼخ خالٍ اُلزشح أُبم٤خ، ٝأثشصٛب: ربعؼب :  ٔ اإلؽبهخ ػِ
٤ش ؽقِذ اُطبُجخ/ ثغ٘ذ خ٤َِ كٞص هبُجبد اُغبٓؼخ ثٔغبثوبد ػب٤ُٔخ، ؽ

ثوغْ اُِـخ اُق٤٘٤خ ث٤ٌِخ ا٥داة ػ٠ِ )ُوت اُؼبُْ( ك٢ ٓغبثوخ عغش اُِـخ 
اُق٤٘٤خ ُطالة اُغبٓؼبد ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُؼبُْ، ٝؽقِذ ٗذٟ ؽبكع اُطبُجخ 
ث٤ٌِخ اُطت ػ٠ِ ا٤ُٔذا٤ُخ اُزٛج٤خ ك٢ ٓ٘بكغبد عالػ اُغ٤ق ُِغ٤ذاد 

ًٔب ؽقِذ اُطبُجخ/ ع٤بٗب كبسٝم ث٤ٌِخ ثذٝسح األُؼبة الكش٣و٤خ ثبُٔـشة، 
اُق٤ذُخ ػ٠ِ ا٤ُٔذا٤ُخ اُجشٝٗض٣خ ك٢ ٓ٘بكغبد اٌُبسار٤ٚ، ثذٝسح األُؼبة 

 الكش٣و٤خ ثبُٔـشة.
 ،كـٞص اُغبٓؼخ ثؼن٣ٞخ رؾبُق اُؾضاّ ٝاُطش٣ن لثزٌبساد ػِّٞ اُلنبء

 ٝثذء أُؾبسًخ اُلؼ٤ِخ ثؤٗؾطخ أػنبء اُزؾبُق ٝاُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ث٤ٜ٘ب.
ٞاُغبٓؼخ ػ٠ِ أُشًض األٍٝ ك٢ عٞائض اُذُٝخ، ؽ٤ش ؽقِذ ػ٠ِ ؽق ٍ

 % ٖٓ اُغٞائض أُخزِلخ.91
 ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ  30ٓؾبمشح ٓبس٣ب كشٗبٗذا اعج٤٘ٞصا سئ٤ظ اُذٝسح

، ثجٜٞ هجخ "أُزؾذح، ثؼ٘ٞإ "اُؼَٔ أُزؼذد األهشاف ك٢ ػبُْ ٓزـ٤ش
ػٖ هش٣ن  ّ(، ٝؽٌشٛب ك٠ خطبة سع0/3/9102٠ٔاُغبٓؼخ ٣ّٞ )

ٝصاسح اُخبسع٤خ ُشئ٤ظ اُغبٓؼخ ٝاؽٜبدرٜب ثؼِٔٚ هجوب  ُٔجبدة اُزغبٓؼ 
 ٝهجٍٞ اُزؤخش ٝاُزؼذد٣خ، ٝاػغبثٜب ثؾغْ الٗغبصاد اُذ٤ُٝخ ُِغبٓؼخ.

 ُوبء ٓلزٞػ ُِطالة ٓغ اإلػال٢ٓ أؽٔذ عبُْ، ؽٍٞ "دٝس أُئعغبد
 ، مٖٔ كؼب٤ُبد ٓؼغٌش"اإلػال٤ٓخ ك٢ ٓؾشٝع رط٣ٞش اُؼوَ أُقش١

هبدح أُغزوجَ ك٢ ٗغخزٚ اُضبُضخ ثؼ٘ٞإ "رط٣ٞش اُؼوَ أُقش١. كزؼ 
، ثوبػخ أؽٔذ ُطل٢ اُغ٤ذ ٣ّٞ "ٓغبساد أُؾبسًخ ٝاُج٘بء ٝس٣بدح األػٔبٍ

(3/3/9102.)ّ
 ُوبء ٓلزٞػ ُِطالة ٓغ اٌُبرت اُقؾل٢ أؽٔذ سكؼذ، مٖٔ كؼب٤ُبد

ُِطالة ٣ّٞ  ٓؼغٌش هبدح أُغزوجَ، ثوبػخ أُئرٔشاد ثبُٔذ٣٘خ اُغبٓؼ٤خ
(1/3/9102.)ّ 

 ُوبء ٓلزٞػ ُِطالة ٓغ اٌُبرت اُقؾل٢ ػجذ اُغالّ كبسٝم ٓذ٣ش رؾش٣ش
األٛشاّ أُغبئ٢، ؽٍٞ هج٤ؼخ اُزؾذ٣بد اُؾب٤ُخ أٓبّ ٝعبئَ اإلػالّ 
أُقش٣خ ٝاُؼشث٤خ، مٖٔ كؼب٤ُبد ٓؼغٌش هبدح أُغزوجَ، ثوبػخ 

 ّ(.2/3/9102أُئرٔشاد ثبُٔذ٣٘خ اُغبٓؼ٤خ ُِطالة ٣ّٞ )
 ُوبء ٓلزٞػ ُِطالة ٓغ اٌُبرت اُقؾل٢ ٝعذ١ ص٣ٖ اُذ٣ٖ سئ٤ظ رؾش٣ش

اُٞكذ، مٖٔ كؼب٤ُبد ٓؼغٌش هبدح أُغزوجَ، ثوبػخ أُئرٔشاد ثبُٔذ٣٘خ 
 ّ(.00/3/9102اُغبٓؼ٤خ ُِطالة ٣ّٞ )

 ُوبء ٓلزٞػ ُِطالة ٓغ اُ٘بئت فالػ ؽغت هللا أُزؾذس ثبعْ ٓغِظ
ٔغِظ اُ٘ٞاة، مٖٔ كؼب٤ُبد ٓؼغٌش اُ٘ٞاة أُقش١ ٤ًَٝٝ ُغ٘خ اُو٤ْ ث

ّ(.01/3/9102هبدح أُغزوجَ، ثوبػخ أؽٔذ ُطل٢ اُغ٤ذ ٣ّٞ )
 ُووووبء ٓلزوووٞػ ُِطوووالة ٓوووغ اُقوووؾل٢ ًوووشّ عجوووش سئووو٤ظ ا٤ُٜئوووخ اُٞه٤٘وووخ

ُِقووؾبكخ، ؽووٍٞ ٓؾووشٝع رطوو٣ٞش اُؼوووَ أُقووش١، موؤٖ كؼب٤ُووبد ٓؼغووٌش 
 ّ(.90/3/9102هبدح أُغزوجَ، ثوبػخ الؽزلبلد اٌُجشٟ ٣ّٞ )
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 هبئذ اكش٣و٢ اُوز١ ر٘ظٔوٚ ٤ًِوخ  0111اٗطالم أُشؽِخ اُضبُضخ ٖٓ ٓؾشٝع
اُذساعبد اإلكش٣و٤خ اُؼ٤ِب ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٓئعغخ اُوبدح ُِؼِّٞ اإلداس٣وخ، أٍٝ 

 أؿغطظ.
 ٖاٗطووالم كؼب٤ُووبد أُغٔٞػووخ اُضبُضووخ )أُشؽِووخ اُزؤع٤غوو٤خ أُزوذٓووخ( ٓوو

 ّ(.93/3/9102هبئذ أكش٣و٢، ٣ّٞ ) 0111ٓؾشٝع 
ٓ لزووٞػ ٓوغ اُطووالة ٓووغ اٌُبروت اُقووؾل٢ ػقووبّ ًبٓوَ سئوو٤ظ رؾش٣ووش ُووبء

عش٣ووذح ك٤زووٞ، موؤٖ كؼب٤ُووبد ٓؼغووٌش هووبدح أُغووزوجَ، ثوبػووخ أؽٔووذ ُطلوو٢ 
 ّ(.91/3/9102اُغ٤ذ ثبُغبٓؼخ ٣ّٞ )

 ُووبء ٓلزووٞػ ُِطوالة ٓووغ اإلػالٓوو٢ ٓل٤وذ كووٞص١ ثؼ٘وٞإ "ٓؾووشٝع رطوو٣ٞش
اُؾخقوو٤خ  اُؼوووَ أُقووش١ أكنووَ ٓووب ٣ووزْ روذ٣ٔووٚ ا٥ٕ كوو٢ ٓقووش ُج٘ووبء

أُقووش٣خ"، مووؤٖ كؼب٤ُووبد ٓؼغوووٌش هوووبدح أُغووزوجَ، ثوبػوووخ الؽزلوووبلد 
 ّ(.92/3/9102اٌُجشٟ ٣ّٞ )

 ؽقٍٞ ٤ًِخ الهزقبد ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ ثبُغبٓؼخ ػ٠ِ ػنو٣ٞخ أُئعغوخ
:EFMD)األٝسٝث٤خ ُزط٣ٞش اإلداسح European Foundation for 

Management Development) ُزٞا٢ُ.ُِؼبّ اُضب٢ٗ ػ٠ِ ا
 اهبٓخ اُغبٓؼخ ؽلَ ؿذاء ُِغبدح أػنوبء أُغِوظ األػِو٠ ُِغبٓؼوبد ػووت

ل  بّ( اؽزلو90/1/9102اعزٔبػٚ اُؾٜش١، ثذاس اُنو٤بكخ ثبُغبٓؼوخ ٣وّٞ )
ثزوذّ اُغبٓؼخ ؿ٤ش أُغوجٞم كو٠ رقو٤٘ق ؽو٘ـٜبٟ ثؾنوٞس ٝص٣وش اُزؼِو٤ْ 

 اُؼب٠ُ.

هبػووخ ٓوئرٔش فووؾل٢ لعووزؼشاك اٗغووبصاد اُغبٓؼووخ خووالٍ اُؼووبّ أُبموو٢ ،
 ّ(.91/1/9102أؽٔذ ُطل٢ اُغ٤ذ ٣ّٞ )

 َٔاُجذء ك٢ أػٔبٍ رط٣ٞش أُشؽِخ اُضبُضوخ ٓوٖ اُؾوشّ اُغوبٓؼ٢، ٝاُزو٢ رؾو
(  ٤ًِ9ز٢ الهزقبد ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ ٝاُؼِّٞ، ٝسكوغ ًلوبءح أُج٘و٢ سهوْ) 

 ٖٓ ٓذ٣٘خ اُطالة.
خ اُؼِوّٞ، أُِزو٠ األٍٝ ُإلثذاع ٝالثزٌبس ُٔٞاًجخ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُغذ٣وذح ٤ٌُِو

 ّ(.0/2/9102ثب٤ٌُِخ ٣ّٞ )
 ٟاكززوووبػ أُشؽِوووخ اُخبٓغوووخ ُغبٓؼوووخ اُطلوووَ، ثوبػوووخ الؽزلوووبلد اٌُجوووش

ّ(، ٝرٞع٤ووـخ اُؾووٌش ُألعووزبر اُووذًزٞس/ ػجووذ 0/2/9102ثبُغبٓؼووخ ٣ووّٞ )
اُووشؽٖٔ رًووشٟ ٗبئووت سئوو٤ظ اُغبٓؼووخ ُِذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ٝاُغووبدح 

 ا٥داة(.أُؾبس٤ًٖ ٤ًِبد )ا٥صبس ، ٝاُؼِّٞ ، ٝ
 اخززبّ كؼب٤ُبد أُشؽِخ اُضب٤ٗخ ٖٓ اُذٝسح اُز٢ ر٘ظٜٔب ؽبم٘خ أػٔبٍ ٤ًِخ

HERالهزقووبد ٝاُؼِووّٞ اُغ٤بعوو٤خ ثغبٓؼووخ اُوووبٛشح ُِغوو٤ذاد ٝاُج٘ووبد 
Cycle.ٝاُز٢ اعزٔشد ٖٓ ٤ُٞ٣ٞ ؽز٠ أٝائَ عجزٔجش ،

 ص٣بسح سئ٤ظ اُغبٓؼخ ا٠ُ ا٣طب٤ُب ُؾنوٞس كؼب٤ُوبد ٓوئرٔش رؾوبُق اإلثزٌوبس
  ّٞ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُلنبء، أٍٝ عجزٔجش.ٝػِ

 اؽزلووبٍ سئوو٤ظ اُغبٓؼووخ ٝٝص٣ووشح اُزنووبٖٓ ثزٌووش٣ْ اُذكؼووخ اُضب٤ٗووخ ُِذثِٞٓووخ
ا٤ُٜ٘ٔوووخ كووو٢ ٓغوووبٍ ٓٞاعٜوووخ رؼوووبه٢ أُخوووذساد ٣ٝلززؾوووبٕ أُووووش اُوووذائْ 

ُِق٘ذٝم داخَ اُغبٓؼخ، ثوبػوخ اُوبعو٢ٔ ثبٌُٔزجوخ أُشًض٣وخ اُغذ٣وذح ٣وّٞ 
(01/2/9102.)ّ 

ِووخ اُخبٓغووخ ُغبٓؼووخ اُطلووَ، ثوبػووخ الؽزلووبلد اٌُجووشٟ ؽلووَ اُخزووبّ ُِٔشؽ
ّ(.01/2/9102ثبُغبٓؼخ، ٣ّٞ )

 
اإلؽبهخ ػِٔب  ثبُٞكٞد اُضائشح ُِغبٓؼخ خالٍ اُلزشح أُبم٤خ، ٠ٛٝ : ػبؽشا :

 ص٣بسح ٝكذ أًبد٤ٔ٣خ اُؼِّٞ العزٔبػ٤خ ثؾو٘ـٜب١ اُقو٤٘٤خ، ٝرُوي ُٔوبثِوخ
سئ٤ووـظ اُغبٓؼووخ ُؾووـئٕٞ األعووزبر اُووذًزٞس/ ػجووذ اُووشؽٖٔ رًووش١ ٗبئووت 

ّ(.0/1/9102اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾٞس ٣ّٞ )
 ص٣بسح سئ٤ظ ٓغِظ اداسح اُ٘بد١ األ٢ِٛ اٌُوبثزٖ/ ٓؾٔوٞد اُخط٤وت ٝرُوي

ُٔوبثِوووووخ األعوووووزبر اُوووووذًزٞس/ دمحم ػضٔوووووبٕ اُخؾوووووذ سئووووو٤ظ اُغبٓؼوووووخ 
(0/1/9102.)ّ 

 ٟإلُوبء ه٘جِوخ ٤ٛشٝؽو٤ٔب ثؾنوٞس  30اؽزلب٤ُخ عبٓؼخ ٤ٛشٝؽ٤ٔب ثبُزًش
اُووٞص٣ش أُلووٞك ثغوولبسح ا٤ُبثووبٕ ٝٓٔضِوو٤ٖ ٓووٖ اُغوولبسح ا٤ُبثب٤ٗووخ، ٝػووٖ 
عبٓؼوووخ ٤ٛشٝؽووو٤ٔب ٝاُغب٣ٌوووب، ٝهوووالة اُِـوووخ ا٤ُبثب٤ٗوووخ ٓوووٖ اُغبٓؼوووبد 
أُقووش٣خ، ٝاإلػووالّ ا٤ُبثووب٢ٗ، رؾووذ سػب٣ووخ األعووزبر اُووذًزٞس/ دمحم ػضٔووبٕ 
اُخؾذ سئ٤ظ اُغبٓؼخ، ٝثؾنٞس األعوزبر اُوذًزٞس/ ػجوذ اُوشؽٖٔ رًوش١ 

ظ اُغبٓؼووخ ُؾووئٕٞ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس، ٝرُووي ثوبػووخ ٗبئووت سئوو٤
 ّ(.0/1/9102اُوبع٢ٔ ثبٌُٔزجخ أُشًض٣خ اُغذ٣ذح ٣ّٞ )

 ّٞص٣ووووبسح ٝص٣ووووشح اُقووووؾخ اُلِغووووط٤٘٤خ ٤ٌُِووووخ هووووت هقووووش اُؼ٤٘وووو٢، ٣وووو
(0/2/9102.)ّ 

 ص٣بسح ٝكذ ٖٓ علبسح أٌُغو٤ي ثبُووبٛشح، ٝرُوي ُٔوبثِوخ األعوزبر اُوذًزٞس
سئووو٤ظ اُغبٓؼوووخ ُؾوووئٕٞ اُذساعوووبد اُؼ٤ِوووب  ػجوووذ اُوووشؽٖٔ رًوووش١ ٗبئوووت

 ّ(.0/2/9102ٝاُجؾٞس ٣ّٞ )
 ص٣وووبسح اُغووو٤ذح اُغووول٤شح/ ٗج٤ِوووخ ٌٓوووشّ ٝص٣وووشح اُذُٝوووخ ُؾوووئٕٞ اُٜغوووشح

ٝأُقووش٤٣ٖ ثبُخووبسط، ٣شاكوٜووب ٝكووذ عبٓؼووخ ٓٞٗووبػ العووزشا٤ُخ، ٝرُووي 
ُٔوبثِوووخ األعوووزبر اُوووذًزٞس/ دمحم ػضٔوووبٕ اُخؾوووذ سئووو٤ظ اُغبٓؼوووخ ٣وووّٞ 

(01/2/9102.)ّ
سح اُغ٤ذح اُذًزٞسح/ ؿبدح ٝاُو٢ ٝص٣وشح اُزنوبٖٓ العزٔوبػ٢، ٝرُوي ص٣ب

ُٔوبثِووخ األعووزبر اُووذًزٞس/ دمحم ػضٔووبٕ اُخؾووذ سئوو٤ظ اُغبٓؼووخ، لكززووبػ 
أٍٝ ٓوووش ٌُٔبكؾووخ اإلدٓووبٕ ػِوو٠ ٓغووزٟٞ اُغبٓؼووبد أُقووش٣خ، ٝرٌووش٣ْ 
اُذكؼووخ اُضب٤ٗووخ ٓووٖ اُطووالة خش٣غوو٢ اُووذثِّٞ أُٜ٘وو٢ كوو٢ ٓغووبٍ ٓٞاعٜووخ 

ّ(.01/2/9102اد ٣ّٞ )رؼبه٢ أُخذس
 

ثشٝرًٞووٍٞ رؼووبٕٝ ثوو٤ٖ عبٓؼووخ اُوووبٛشح ٝاُ٘ووبد١ األِٛوو٢، إلػووذاد ًووٞادس  :ؽووبدٟ ػؾووش
ّ(.0/1/9102)س٣بم٤خ ك٢ ٓخزِق األُؼبة اُش٣بم٤خ، ٣ّٞ 

 
 
 



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر  2019                 مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

265

 هبئذ اكش٣و٢ اُوز١ ر٘ظٔوٚ ٤ًِوخ  0111اٗطالم أُشؽِخ اُضبُضخ ٖٓ ٓؾشٝع
اُذساعبد اإلكش٣و٤خ اُؼ٤ِب ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٓئعغخ اُوبدح ُِؼِّٞ اإلداس٣وخ، أٍٝ 

 أؿغطظ.
 ٖاٗطووالم كؼب٤ُووبد أُغٔٞػووخ اُضبُضووخ )أُشؽِووخ اُزؤع٤غوو٤خ أُزوذٓووخ( ٓوو

 ّ(.93/3/9102هبئذ أكش٣و٢، ٣ّٞ ) 0111ٓؾشٝع 
ٓ لزووٞػ ٓوغ اُطووالة ٓووغ اٌُبروت اُقووؾل٢ ػقووبّ ًبٓوَ سئوو٤ظ رؾش٣ووش ُووبء

عش٣ووذح ك٤زووٞ، موؤٖ كؼب٤ُووبد ٓؼغووٌش هووبدح أُغووزوجَ، ثوبػووخ أؽٔووذ ُطلوو٢ 
 ّ(.91/3/9102اُغ٤ذ ثبُغبٓؼخ ٣ّٞ )

 ُووبء ٓلزووٞػ ُِطوالة ٓووغ اإلػالٓوو٢ ٓل٤وذ كووٞص١ ثؼ٘وٞإ "ٓؾووشٝع رطوو٣ٞش
اُؾخقوو٤خ  اُؼوووَ أُقووش١ أكنووَ ٓووب ٣ووزْ روذ٣ٔووٚ ا٥ٕ كوو٢ ٓقووش ُج٘ووبء

أُقووش٣خ"، مووؤٖ كؼب٤ُووبد ٓؼغوووٌش هوووبدح أُغووزوجَ، ثوبػوووخ الؽزلوووبلد 
 ّ(.92/3/9102اٌُجشٟ ٣ّٞ )

 ؽقٍٞ ٤ًِخ الهزقبد ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ ثبُغبٓؼخ ػ٠ِ ػنو٣ٞخ أُئعغوخ
:EFMD)األٝسٝث٤خ ُزط٣ٞش اإلداسح European Foundation for 

Management Development) ُزٞا٢ُ.ُِؼبّ اُضب٢ٗ ػ٠ِ ا
 اهبٓخ اُغبٓؼخ ؽلَ ؿذاء ُِغبدح أػنوبء أُغِوظ األػِو٠ ُِغبٓؼوبد ػووت

ل  بّ( اؽزلو90/1/9102اعزٔبػٚ اُؾٜش١، ثذاس اُنو٤بكخ ثبُغبٓؼوخ ٣وّٞ )
ثزوذّ اُغبٓؼخ ؿ٤ش أُغوجٞم كو٠ رقو٤٘ق ؽو٘ـٜبٟ ثؾنوٞس ٝص٣وش اُزؼِو٤ْ 

 اُؼب٠ُ.

هبػووخ ٓوئرٔش فووؾل٢ لعووزؼشاك اٗغووبصاد اُغبٓؼووخ خووالٍ اُؼووبّ أُبموو٢ ،
 ّ(.91/1/9102أؽٔذ ُطل٢ اُغ٤ذ ٣ّٞ )

 َٔاُجذء ك٢ أػٔبٍ رط٣ٞش أُشؽِخ اُضبُضوخ ٓوٖ اُؾوشّ اُغوبٓؼ٢، ٝاُزو٢ رؾو
(  ٤ًِ9ز٢ الهزقبد ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ ٝاُؼِّٞ، ٝسكوغ ًلوبءح أُج٘و٢ سهوْ) 

 ٖٓ ٓذ٣٘خ اُطالة.
خ اُؼِوّٞ، أُِزو٠ األٍٝ ُإلثذاع ٝالثزٌبس ُٔٞاًجخ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُغذ٣وذح ٤ٌُِو

 ّ(.0/2/9102ثب٤ٌُِخ ٣ّٞ )
 ٟاكززوووبػ أُشؽِوووخ اُخبٓغوووخ ُغبٓؼوووخ اُطلوووَ، ثوبػوووخ الؽزلوووبلد اٌُجوووش

ّ(، ٝرٞع٤ووـخ اُؾووٌش ُألعووزبر اُووذًزٞس/ ػجووذ 0/2/9102ثبُغبٓؼووخ ٣ووّٞ )
اُووشؽٖٔ رًووشٟ ٗبئووت سئوو٤ظ اُغبٓؼووخ ُِذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ٝاُغووبدح 

 ا٥داة(.أُؾبس٤ًٖ ٤ًِبد )ا٥صبس ، ٝاُؼِّٞ ، ٝ
 اخززبّ كؼب٤ُبد أُشؽِخ اُضب٤ٗخ ٖٓ اُذٝسح اُز٢ ر٘ظٜٔب ؽبم٘خ أػٔبٍ ٤ًِخ

HERالهزقووبد ٝاُؼِووّٞ اُغ٤بعوو٤خ ثغبٓؼووخ اُوووبٛشح ُِغوو٤ذاد ٝاُج٘ووبد 
Cycle.ٝاُز٢ اعزٔشد ٖٓ ٤ُٞ٣ٞ ؽز٠ أٝائَ عجزٔجش ،

 ص٣بسح سئ٤ظ اُغبٓؼخ ا٠ُ ا٣طب٤ُب ُؾنوٞس كؼب٤ُوبد ٓوئرٔش رؾوبُق اإلثزٌوبس
  ّٞ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُلنبء، أٍٝ عجزٔجش.ٝػِ

 اؽزلووبٍ سئوو٤ظ اُغبٓؼووخ ٝٝص٣ووشح اُزنووبٖٓ ثزٌووش٣ْ اُذكؼووخ اُضب٤ٗووخ ُِذثِٞٓووخ
ا٤ُٜ٘ٔوووخ كووو٢ ٓغوووبٍ ٓٞاعٜوووخ رؼوووبه٢ أُخوووذساد ٣ٝلززؾوووبٕ أُووووش اُوووذائْ 

ُِق٘ذٝم داخَ اُغبٓؼخ، ثوبػوخ اُوبعو٢ٔ ثبٌُٔزجوخ أُشًض٣وخ اُغذ٣وذح ٣وّٞ 
(01/2/9102.)ّ 

ِووخ اُخبٓغووخ ُغبٓؼووخ اُطلووَ، ثوبػووخ الؽزلووبلد اٌُجووشٟ ؽلووَ اُخزووبّ ُِٔشؽ
ّ(.01/2/9102ثبُغبٓؼخ، ٣ّٞ )

 
اإلؽبهخ ػِٔب  ثبُٞكٞد اُضائشح ُِغبٓؼخ خالٍ اُلزشح أُبم٤خ، ٠ٛٝ : ػبؽشا :

 ص٣بسح ٝكذ أًبد٤ٔ٣خ اُؼِّٞ العزٔبػ٤خ ثؾو٘ـٜب١ اُقو٤٘٤خ، ٝرُوي ُٔوبثِوخ
سئ٤ووـظ اُغبٓؼووخ ُؾووـئٕٞ األعووزبر اُووذًزٞس/ ػجووذ اُووشؽٖٔ رًووش١ ٗبئووت 

ّ(.0/1/9102اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾٞس ٣ّٞ )
 ص٣بسح سئ٤ظ ٓغِظ اداسح اُ٘بد١ األ٢ِٛ اٌُوبثزٖ/ ٓؾٔوٞد اُخط٤وت ٝرُوي

ُٔوبثِوووووخ األعوووووزبر اُوووووذًزٞس/ دمحم ػضٔوووووبٕ اُخؾوووووذ سئووووو٤ظ اُغبٓؼوووووخ 
(0/1/9102.)ّ 

 ٟإلُوبء ه٘جِوخ ٤ٛشٝؽو٤ٔب ثؾنوٞس  30اؽزلب٤ُخ عبٓؼخ ٤ٛشٝؽ٤ٔب ثبُزًش
اُووٞص٣ش أُلووٞك ثغوولبسح ا٤ُبثووبٕ ٝٓٔضِوو٤ٖ ٓووٖ اُغوولبسح ا٤ُبثب٤ٗووخ، ٝػووٖ 
عبٓؼوووخ ٤ٛشٝؽووو٤ٔب ٝاُغب٣ٌوووب، ٝهوووالة اُِـوووخ ا٤ُبثب٤ٗوووخ ٓوووٖ اُغبٓؼوووبد 
أُقووش٣خ، ٝاإلػووالّ ا٤ُبثووب٢ٗ، رؾووذ سػب٣ووخ األعووزبر اُووذًزٞس/ دمحم ػضٔووبٕ 
اُخؾذ سئ٤ظ اُغبٓؼخ، ٝثؾنٞس األعوزبر اُوذًزٞس/ ػجوذ اُوشؽٖٔ رًوش١ 

ظ اُغبٓؼووخ ُؾووئٕٞ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس، ٝرُووي ثوبػووخ ٗبئووت سئوو٤
 ّ(.0/1/9102اُوبع٢ٔ ثبٌُٔزجخ أُشًض٣خ اُغذ٣ذح ٣ّٞ )

 ّٞص٣ووووبسح ٝص٣ووووشح اُقووووؾخ اُلِغووووط٤٘٤خ ٤ٌُِووووخ هووووت هقووووش اُؼ٤٘وووو٢، ٣وووو
(0/2/9102.)ّ 

 ص٣بسح ٝكذ ٖٓ علبسح أٌُغو٤ي ثبُووبٛشح، ٝرُوي ُٔوبثِوخ األعوزبر اُوذًزٞس
سئووو٤ظ اُغبٓؼوووخ ُؾوووئٕٞ اُذساعوووبد اُؼ٤ِوووب  ػجوووذ اُوووشؽٖٔ رًوووش١ ٗبئوووت

 ّ(.0/2/9102ٝاُجؾٞس ٣ّٞ )
 ص٣وووبسح اُغووو٤ذح اُغووول٤شح/ ٗج٤ِوووخ ٌٓوووشّ ٝص٣وووشح اُذُٝوووخ ُؾوووئٕٞ اُٜغوووشح

ٝأُقووش٤٣ٖ ثبُخووبسط، ٣شاكوٜووب ٝكووذ عبٓؼووخ ٓٞٗووبػ العووزشا٤ُخ، ٝرُووي 
ُٔوبثِوووخ األعوووزبر اُوووذًزٞس/ دمحم ػضٔوووبٕ اُخؾوووذ سئووو٤ظ اُغبٓؼوووخ ٣وووّٞ 

(01/2/9102.)ّ
سح اُغ٤ذح اُذًزٞسح/ ؿبدح ٝاُو٢ ٝص٣وشح اُزنوبٖٓ العزٔوبػ٢، ٝرُوي ص٣ب

ُٔوبثِووخ األعووزبر اُووذًزٞس/ دمحم ػضٔووبٕ اُخؾووذ سئوو٤ظ اُغبٓؼووخ، لكززووبػ 
أٍٝ ٓوووش ٌُٔبكؾووخ اإلدٓووبٕ ػِوو٠ ٓغووزٟٞ اُغبٓؼووبد أُقووش٣خ، ٝرٌووش٣ْ 
اُذكؼووخ اُضب٤ٗووخ ٓووٖ اُطووالة خش٣غوو٢ اُووذثِّٞ أُٜ٘وو٢ كوو٢ ٓغووبٍ ٓٞاعٜووخ 

ّ(.01/2/9102اد ٣ّٞ )رؼبه٢ أُخذس
 

ثشٝرًٞووٍٞ رؼووبٕٝ ثوو٤ٖ عبٓؼووخ اُوووبٛشح ٝاُ٘ووبد١ األِٛوو٢، إلػووذاد ًووٞادس  :ؽووبدٟ ػؾووش
ّ(.0/1/9102)س٣بم٤خ ك٢ ٓخزِق األُؼبة اُش٣بم٤خ، ٣ّٞ 

 
 
 



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر  2019                 مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

266

  ـبدـــأُقبده
  اداسح اُغبٓؼخ

 (0010ٓؾنووش اعزٔووـبع ٓغِووـظ عبٓؼووـخ اُوبٛووـشح اُغِغووـخ سهووـْ ) أُقووبدهخ ػِوو٠ -
 ّ(.1/1/9102ّ( ٝأُٔزذح ؽز٠ )93/1/9102)ثزبس٣ـخ 

اُؼِوّٞ  أُالؽظبد اُز٠ صْ ٓ٘بهؾزٜب ٓـغ األعـزبر اُذًزـٞس ػ٤ٔذ ٤ًِوـخ داس ءٓغ اعز٤لب
 ٝػ٤ٔذ ٤ًِخ اُضساػخ ٝؿ٤شٛٔب ٖٓ اُؼٔذاء.

 
أُقووبدهخ ػِوو٠ هووشاساد األعووزبر اُووذًزٞس/ سئوو٤ظ اُغبٓؼووخ اُقووبدسح ثووبُزل٣ٞل ٓووٖ  -

ّ( كووو٠ 09/2/9102ّ( ؽزووو٠ )91/1/9102ح ٓوووٖ )خوووالٍ اُلزوووش ٓغِوووظ اُغبٓؼوووخ
 أُغبلد ا٥ر٤خ: 

ٓ٘ؼ اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ثٔشؽِز٢ )ا٤ُِغبٗظ ٝاُجٌبُٞس٣ٞط( ٝ)اُذساعبد اُؼ٤ِب(..0
رؼ٤وو٤ٖ أػنووبء ٓووٖ اُخووبسط ثٔغووبُظ ا٤ٌُِووبد، ٝمووْ أعووبرزح ُٔغبُغووٜب، هجوووـب  .9

ّ( 0239) ( ُغو٘خ02( ٖٓ اُوبٕٗٞ سهـْ )01ُِلوشر٤ٖ )عـ( ٝ)ٛـ( ٓـٖ أُـبدح )
 ثؾـؤٕ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد.

 هجــــــٍٞ ٛذا٣ـــــــب ٝرجشػـــــبد ٝعٞائـــــض..0
ٓووذ اُجؼضووبد ٝاإلعووبصاد اُذساعوو٤خ ثؼووذ اُؼووبّ اُشاثووغ كوو٠ مووٞء اُوٞاػووذ أُ٘ظٔووخ .0

 ُزُي. 
ٝهوووـق هوووـ٤ذ ٝهجوووـٍٞ أػوووـزاس اُطوووـالة ثٔشؽِزوووـ٠ )ا٤ُِغبٗوووـظ ٝاُجٌبُٞس٣وووـٞط( .0

 ٝ)اُذساعـبد اُؼ٤ِب(.
 زاس أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ اُز٣ٖ ػبدٝا خالٍ ؽٜش ٖٓ ربس٣خ الٗوطبع.هَجـٍُٞ أػ.1
روش٣ش اٜٗبء خذٓوـخ أػنوبء ٤ٛئوخ اُزوذس٣ظ اُوز٣ٖ ُوْ ٣ؼوٞدٝا خوـالٍ عوزخ أؽوٜش .3

ٓـٖ ربس٣خ الٗوطبع.
ؽووبلد رقووؾ٤ؼ ث٤بٗووبد اُووذسعبد اُؼ٤ِٔووخ اُزوو٢ هووذ ٣ؾووذس ك٤ٜووب خطووؤ، ٝرزطِووت .1

شاعؼزٜووب ٓـووـٖ اإلداسح أُشًض٣ووخ اُؼووشك ػِـووـ٠ ٓغِـووـظ اُغبٓؼـووـخ، ٝرُووي ثؼووذ ٓ
ُِؾئٕٞ اُوب٤ٗٞٗخ ثبُغبٓؼخ.

ؽــبلد ٗــذة أػنــبء ٤ٛئــخ اُزذس٣ظ ٖٓ خبسط ٤ًِبد اُغبٓؼخ..2
افووـذاس هووـشاساد اٜٗووـبء اُخذٓووـخ كووـ٠ ؽووـبلد اٗوطووـبع أػنووبء ٤ٛئووخ اُزووذس٣ظ .01

 ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗـخ أُ٘زذث٤ٖ أٝ أُؼبس٣ـٖ أٝ ٖٓ ٣ؼٔـَ ثؾوٌَ ؿ٤وش سعٔوـ٠ رؾوذ
أٟ ٓغ٠ٔ ُذٟ أ٣خ عٜخ أخشٟ خبسط اُغبٓؼخ.

أُٞاكوووخ ػِوو٠ اػزٔووـبد اإلػلووـبءاد ٝاُخقٞٓووـبد اُزووـ٠ ٝاكووـن ػ٤ِٜووـب اُغووـ٤ذ .00
األعـزبر اُذًزٞس سئ٤ظ اُغبٓؼخ ػ٠ِ ع٤ٔغ اُخذٓبد ٝاُشعّٞ. 

 
ٓؾنش اعزٔبع ٓغِغ٠ ؽئٕٞ خذٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئوخ ٝؽوئٕٞ  أُقبدهخ ػ٠ِ -

فوـبدم ؽ٤ش ّ( ُِٔؾبسًخ أُغزٔؼ٤ٚ ثبُغبٓؼوخ،00/2/9102بس٣خ )اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ثز
 أُغِـظ ػِـ٠ اُوــشاساد اُزب٤ُـخ:ـ 

 
ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطوالة   –ٛجٚ ٓقطل٠ ٗٞػ اعزِٜذ أ.د. 

العزٔبع ثبُزٜ٘ئخ ثٔ٘بعجخ هشة ثذا٣خ اُؼبّ اُغبٓؼ٢ اُغذ٣ذ، ًٔوب رٞعٜوذ ثبُزٜ٘ئوخ اُو٠ 

ثٔ٘بعوووجخ ر٤ُٞووٚ ٓ٘قووت اُو٤وووبّ ثؤػٔووبٍ ٗبئووت سئووو٤ظ  –٢ ػجووذ اُقووبدم أ.د. دمحم عووبٓ
 اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ خذٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ.

 
ًٔب رٞعٜذ ثبُؾٌش ُٔؼب٢ُ أ.د. دمحم ػضٔبٕ اُخؾذ سئو٤ظ اُغبٓؼوخ ػِو٠ ؽغوٖ 
اخز٤بسارٚ ُِو٤بداد اُغبٓؼ٤خ ٓئًذح أ٤ٔٛخ اُزؼبٕٝ ث٤ٖ هطبػ٢ اُزؼ٤ِْ ٝاُطوالة ٝخذٓوخ 

ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ؛ ُٔب ُٜزا اُزؼبٕٝ ٖٓ دٝس ْٜٓ ك٢ خذٓخ اُغبٓؼخ، ًٔب أًوذد إٔ أُغزٔغ 
اُزؼووبٕٝ ثوو٤ٖ اُوطووبػ٤ٖ ع٤٘قووت كوو٢ أُوووبّ األٍٝ ػِوو٠ ٓٞمووٞػ٤ٖ سئ٤غوو٤٤ٖ ٣ووذٝس 
ؽُٜٞٔب اُ٘ووبػ. ٝكو٢ أُوبثوَ رٞعوٚ أ.د. دمحم عوب٢ٓ ػجوذ اُقوبدم اُووبئْ ثؤػٔوبٍ ٗبئوت 

اُج٤ئخ ثبُؾوٌش ُوـ أ.د. ٛجوخ ٓقوطل٠ ٗوٞػ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ خذٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ 
 ػ٠ِ ؽلبٝح اُزشؽ٤ت ٝػ٠ِ اُؼجبساد اُز٢ خقذ ع٤بدرٚ ثٜب.

 
َا ٓووٖ أػنووبء ٓغِغوو٠ ؽووئٕٞ اُزؼِوو٤ْ ٝاُطووالة، ٝخذٓووخ  ًٔووب سؽووت عوو٤بدرٚ ثٌوو
أُغزٔووغ ٝر٤ٔ٘ووخ اُج٤ئووخ ٓؾوو٤شا  اُوو٠ إٔ ٛووزا العزٔووبع ٣ووؤر٢ ثٔجووبدسح ًش٣ٔووخ ٓووٖ ٓؼووب٢ُ 

ُزؼ٤ِْ ٝاُطالة، ٖٝٓ ٓ٘طِن ؽشؿ اُغبٓؼوخ ػِو٠ رلؼ٤وَ ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ ا
 أُجبدساد اُشئبع٤خ ٜٝٓ٘ب ػ٠ِ ٝعٚ اُخقٞؿ ٓب ٠ِ٣:

اُزٌبكَ ٝاٌُشآخ.-1
ٓؾشٝع دساعخ ٌَُ هبُت.-2
.ف٘ب٣ؼخ ٓقش -3
ٓؾٞ األ٤ٓخ. -4

ٝهووذ أًووذ عوو٤بدرٚ إٔ ٛووزٙ أُجووبدساد ل ٣ٌٔووٖ إٔ ٣ووزْ رلؼ٤ِٜووب داخووَ اُغبٓؼووخ ال 
وطبػ٤ٖ، ٓؾ٤شا  ا٠ُ رخقو٤ـ عوبئضح ألكنوَ ٤ًِوخ ٣وزْ اُز٘غو٤ن ثبُزؼبٕٝ اُٞص٤ن ث٤ٖ اُ

ثووو٤ٖ ًٝالئٜوووب كووو٢ ؽوووؤٕ رلؼ٤وووَ أُجوووبدساد أُؾوووبس ا٤ُٜوووب ٝرُوووي ػوووٖ اُؼوووبّ اُغوووبٓؼ٢ 
9102/9191. 
أُؾٞس األٍٝ اُوٞاكَ اُطج٤خ: -0

هووذّ أ.د. دمحم عووب٢ٓ ػجووذ اُقووبدم اُؾووٌش ٝاُزوووذ٣ش اُخووبؿ ُِووذًزٞس ٛؾووبّ اُغووبًذ 
ؼ٠٘٤؛ ُٔب ثزُٚ ٖٓ عٜذ ًج٤ش ك٢ اُوٞاكَ اُطج٤وخ، ٓؾو٤شا  اُو٠ ٤ًَٝ ٤ًِخ هت هقش اُ

اسعووبٍ هبكِووخ ؽووبِٓخ كوو٢ نخووش ؽووٜش ٗووٞكٔجش أٝ أٝائووَ ؽووٜش د٣غوؤجش اُوو٠ ؽال٣ووت 
ٝؽووالر٤ٖ ٝأؽووبس عوو٤بدرٚ إٔ ٛ٘ووبى هبكِووخ أخووشٟ ٣ووزْ اُز٘غوو٤ن ثؾووؤٜٗب ٓووغ ٝصاسح 

 اُؾجبة ٝاُش٣بمخ ُِٔ٘بهن األًضش اؽز٤بعب  داخَ ٓؾبكظخ اُغ٤ضح.
س اُضب٠ٗ ٓٞمٞع ف٘ب٣ؼ٤خ ٓقش: أُؾٞ-9

رووْ ر٤ٌِووق د. ػقووبّ ع٤ٔووَ ٓووذ٣ش ٓشًووض خذٓووخ أُغزٔووغ ثبػووذاد ٓوزووشػ خووبؿ 
ثٔجووبدسح فوو٘ب٣ؼ٤خ ٓقووش داخووَ اُغبٓؼووخ ػِوو٠ إٔ ٣ووزْ رؼ٤ٔٔووٚ ػِوو٠ ا٤ٌُِووبد ٝرُووي 
ػِوو٠ ؽووو٤ٖ؛ اُؾوون األٍٝ ٝٛووٞ خووبؿ ثووبُطالة ٣ٌٝووٕٞ ثبؽووزشاى اُوو٤ِ٤ًٖٞ ٓؼووب، 

وزقووش ر٘ل٤ووزٙ ػِوو٠ هطووبع خذٓووخ أُغزٔووغ ٝاُؾوون اُضووب٠ٗ اُخووبؿ ثبُؼووب٤ِٖٓ، ٣ٝ
ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ اُزٟ  ٣زؼ٤ٖ ػ٤ِٚ إٔ ٣ُلؼَ ٛوزٙ أُجوبدسح داخوَ اُغبٓؼوخ ٝخبسعٜوب، 

أُقووش٣خ ٝاُقوو٘بػبد، ٝروووذ٣ْٜٔ ُغووٞم ٝث٘ووبء ػِوو٠ ًووٞادس ٓووٖ أفووؾبة اُؾووشف 
اُؼَٔ ثٔب ٣خذّ أُغزٔغ، ػِٔب  ثؤ٤ٔٛخ اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ رلؼ٤وَ أُجوبدسح خوبسط اُغبٓؼوخ ٓوٖ 

دػْ اُزؼ٤ِْ اُل٢٘ ٝخِون كوشؿ ػٔوَ. ٝهوذ أؽوبد عبٗوت ٓوٖ اُؾنوٞس ثوؤٕ ٓجوبدسح  أعَ
ف٘ب٣ؼ٤خ ٓقش ٣ؾغٖ رطج٤وٜوب خوبسط أعوٞاس اُغبٓؼوخ ثؼ٤وذا  ػوٖ اُذاسعو٤ٖ ثٜوب، ث٤٘ٔوب 
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  ـبدـــأُقبده
  اداسح اُغبٓؼخ

 (0010ٓؾنووش اعزٔووـبع ٓغِووـظ عبٓؼووـخ اُوبٛووـشح اُغِغووـخ سهووـْ ) أُقووبدهخ ػِوو٠ -
 ّ(.1/1/9102ّ( ٝأُٔزذح ؽز٠ )93/1/9102)ثزبس٣ـخ 

اُؼِوّٞ  أُالؽظبد اُز٠ صْ ٓ٘بهؾزٜب ٓـغ األعـزبر اُذًزـٞس ػ٤ٔذ ٤ًِوـخ داس ءٓغ اعز٤لب
 ٝػ٤ٔذ ٤ًِخ اُضساػخ ٝؿ٤شٛٔب ٖٓ اُؼٔذاء.

 
أُقووبدهخ ػِوو٠ هووشاساد األعووزبر اُووذًزٞس/ سئوو٤ظ اُغبٓؼووخ اُقووبدسح ثووبُزل٣ٞل ٓووٖ  -

ّ( كووو٠ 09/2/9102ّ( ؽزووو٠ )91/1/9102ح ٓوووٖ )خوووالٍ اُلزوووش ٓغِوووظ اُغبٓؼوووخ
 أُغبلد ا٥ر٤خ: 

ٓ٘ؼ اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ثٔشؽِز٢ )ا٤ُِغبٗظ ٝاُجٌبُٞس٣ٞط( ٝ)اُذساعبد اُؼ٤ِب(..0
رؼ٤وو٤ٖ أػنووبء ٓووٖ اُخووبسط ثٔغووبُظ ا٤ٌُِووبد، ٝمووْ أعووبرزح ُٔغبُغووٜب، هجوووـب  .9

ّ( 0239) ( ُغو٘خ02( ٖٓ اُوبٕٗٞ سهـْ )01ُِلوشر٤ٖ )عـ( ٝ)ٛـ( ٓـٖ أُـبدح )
 ثؾـؤٕ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد.

 هجــــــٍٞ ٛذا٣ـــــــب ٝرجشػـــــبد ٝعٞائـــــض..0
ٓووذ اُجؼضووبد ٝاإلعووبصاد اُذساعوو٤خ ثؼووذ اُؼووبّ اُشاثووغ كوو٠ مووٞء اُوٞاػووذ أُ٘ظٔووخ .0

 ُزُي. 
ٝهوووـق هوووـ٤ذ ٝهجوووـٍٞ أػوووـزاس اُطوووـالة ثٔشؽِزوووـ٠ )ا٤ُِغبٗوووـظ ٝاُجٌبُٞس٣وووـٞط( .0

 ٝ)اُذساعـبد اُؼ٤ِب(.
 زاس أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ اُز٣ٖ ػبدٝا خالٍ ؽٜش ٖٓ ربس٣خ الٗوطبع.هَجـٍُٞ أػ.1
روش٣ش اٜٗبء خذٓوـخ أػنوبء ٤ٛئوخ اُزوذس٣ظ اُوز٣ٖ ُوْ ٣ؼوٞدٝا خوـالٍ عوزخ أؽوٜش .3

ٓـٖ ربس٣خ الٗوطبع.
ؽووبلد رقووؾ٤ؼ ث٤بٗووبد اُووذسعبد اُؼ٤ِٔووخ اُزوو٢ هووذ ٣ؾووذس ك٤ٜووب خطووؤ، ٝرزطِووت .1

شاعؼزٜووب ٓـووـٖ اإلداسح أُشًض٣ووخ اُؼووشك ػِـووـ٠ ٓغِـووـظ اُغبٓؼـووـخ، ٝرُووي ثؼووذ ٓ
ُِؾئٕٞ اُوب٤ٗٞٗخ ثبُغبٓؼخ.

ؽــبلد ٗــذة أػنــبء ٤ٛئــخ اُزذس٣ظ ٖٓ خبسط ٤ًِبد اُغبٓؼخ..2
افووـذاس هووـشاساد اٜٗووـبء اُخذٓووـخ كووـ٠ ؽووـبلد اٗوطووـبع أػنووبء ٤ٛئووخ اُزووذس٣ظ .01

 ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗـخ أُ٘زذث٤ٖ أٝ أُؼبس٣ـٖ أٝ ٖٓ ٣ؼٔـَ ثؾوٌَ ؿ٤وش سعٔوـ٠ رؾوذ
أٟ ٓغ٠ٔ ُذٟ أ٣خ عٜخ أخشٟ خبسط اُغبٓؼخ.

أُٞاكوووخ ػِوو٠ اػزٔووـبد اإلػلووـبءاد ٝاُخقٞٓووـبد اُزووـ٠ ٝاكووـن ػ٤ِٜووـب اُغووـ٤ذ .00
األعـزبر اُذًزٞس سئ٤ظ اُغبٓؼخ ػ٠ِ ع٤ٔغ اُخذٓبد ٝاُشعّٞ. 

 
ٓؾنش اعزٔبع ٓغِغ٠ ؽئٕٞ خذٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئوخ ٝؽوئٕٞ  أُقبدهخ ػ٠ِ -

فوـبدم ؽ٤ش ّ( ُِٔؾبسًخ أُغزٔؼ٤ٚ ثبُغبٓؼوخ،00/2/9102بس٣خ )اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ثز
 أُغِـظ ػِـ٠ اُوــشاساد اُزب٤ُـخ:ـ 

 
ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطوالة   –ٛجٚ ٓقطل٠ ٗٞػ اعزِٜذ أ.د. 

العزٔبع ثبُزٜ٘ئخ ثٔ٘بعجخ هشة ثذا٣خ اُؼبّ اُغبٓؼ٢ اُغذ٣ذ، ًٔوب رٞعٜوذ ثبُزٜ٘ئوخ اُو٠ 

ثٔ٘بعوووجخ ر٤ُٞووٚ ٓ٘قووت اُو٤وووبّ ثؤػٔووبٍ ٗبئووت سئووو٤ظ  –٢ ػجووذ اُقووبدم أ.د. دمحم عووبٓ
 اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ خذٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ.

 
ًٔب رٞعٜذ ثبُؾٌش ُٔؼب٢ُ أ.د. دمحم ػضٔبٕ اُخؾذ سئو٤ظ اُغبٓؼوخ ػِو٠ ؽغوٖ 
اخز٤بسارٚ ُِو٤بداد اُغبٓؼ٤خ ٓئًذح أ٤ٔٛخ اُزؼبٕٝ ث٤ٖ هطبػ٢ اُزؼ٤ِْ ٝاُطوالة ٝخذٓوخ 

ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ؛ ُٔب ُٜزا اُزؼبٕٝ ٖٓ دٝس ْٜٓ ك٢ خذٓخ اُغبٓؼخ، ًٔب أًوذد إٔ أُغزٔغ 
اُزؼووبٕٝ ثوو٤ٖ اُوطووبػ٤ٖ ع٤٘قووت كوو٢ أُوووبّ األٍٝ ػِوو٠ ٓٞمووٞػ٤ٖ سئ٤غوو٤٤ٖ ٣ووذٝس 
ؽُٜٞٔب اُ٘ووبػ. ٝكو٢ أُوبثوَ رٞعوٚ أ.د. دمحم عوب٢ٓ ػجوذ اُقوبدم اُووبئْ ثؤػٔوبٍ ٗبئوت 

اُج٤ئخ ثبُؾوٌش ُوـ أ.د. ٛجوخ ٓقوطل٠ ٗوٞػ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ خذٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ 
 ػ٠ِ ؽلبٝح اُزشؽ٤ت ٝػ٠ِ اُؼجبساد اُز٢ خقذ ع٤بدرٚ ثٜب.

 
َا ٓووٖ أػنووبء ٓغِغوو٠ ؽووئٕٞ اُزؼِوو٤ْ ٝاُطووالة، ٝخذٓووخ  ًٔووب سؽووت عوو٤بدرٚ ثٌوو
أُغزٔووغ ٝر٤ٔ٘ووخ اُج٤ئووخ ٓؾوو٤شا  اُوو٠ إٔ ٛووزا العزٔووبع ٣ووؤر٢ ثٔجووبدسح ًش٣ٔووخ ٓووٖ ٓؼووب٢ُ 

ُزؼ٤ِْ ٝاُطالة، ٖٝٓ ٓ٘طِن ؽشؿ اُغبٓؼوخ ػِو٠ رلؼ٤وَ ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ ا
 أُجبدساد اُشئبع٤خ ٜٝٓ٘ب ػ٠ِ ٝعٚ اُخقٞؿ ٓب ٠ِ٣:

اُزٌبكَ ٝاٌُشآخ.-1
ٓؾشٝع دساعخ ٌَُ هبُت.-2
.ف٘ب٣ؼخ ٓقش -3
ٓؾٞ األ٤ٓخ. -4

ٝهووذ أًووذ عوو٤بدرٚ إٔ ٛووزٙ أُجووبدساد ل ٣ٌٔووٖ إٔ ٣ووزْ رلؼ٤ِٜووب داخووَ اُغبٓؼووخ ال 
وطبػ٤ٖ، ٓؾ٤شا  ا٠ُ رخقو٤ـ عوبئضح ألكنوَ ٤ًِوخ ٣وزْ اُز٘غو٤ن ثبُزؼبٕٝ اُٞص٤ن ث٤ٖ اُ

ثووو٤ٖ ًٝالئٜوووب كووو٢ ؽوووؤٕ رلؼ٤وووَ أُجوووبدساد أُؾوووبس ا٤ُٜوووب ٝرُوووي ػوووٖ اُؼوووبّ اُغوووبٓؼ٢ 
9102/9191. 
أُؾٞس األٍٝ اُوٞاكَ اُطج٤خ: -0

هووذّ أ.د. دمحم عووب٢ٓ ػجووذ اُقووبدم اُؾووٌش ٝاُزوووذ٣ش اُخووبؿ ُِووذًزٞس ٛؾووبّ اُغووبًذ 
ؼ٠٘٤؛ ُٔب ثزُٚ ٖٓ عٜذ ًج٤ش ك٢ اُوٞاكَ اُطج٤وخ، ٓؾو٤شا  اُو٠ ٤ًَٝ ٤ًِخ هت هقش اُ

اسعووبٍ هبكِووخ ؽووبِٓخ كوو٢ نخووش ؽووٜش ٗووٞكٔجش أٝ أٝائووَ ؽووٜش د٣غوؤجش اُوو٠ ؽال٣ووت 
ٝؽووالر٤ٖ ٝأؽووبس عوو٤بدرٚ إٔ ٛ٘ووبى هبكِووخ أخووشٟ ٣ووزْ اُز٘غوو٤ن ثؾووؤٜٗب ٓووغ ٝصاسح 

 اُؾجبة ٝاُش٣بمخ ُِٔ٘بهن األًضش اؽز٤بعب  داخَ ٓؾبكظخ اُغ٤ضح.
س اُضب٠ٗ ٓٞمٞع ف٘ب٣ؼ٤خ ٓقش: أُؾٞ-9

رووْ ر٤ٌِووق د. ػقووبّ ع٤ٔووَ ٓووذ٣ش ٓشًووض خذٓووخ أُغزٔووغ ثبػووذاد ٓوزووشػ خووبؿ 
ثٔجووبدسح فوو٘ب٣ؼ٤خ ٓقووش داخووَ اُغبٓؼووخ ػِوو٠ إٔ ٣ووزْ رؼ٤ٔٔووٚ ػِوو٠ ا٤ٌُِووبد ٝرُووي 
ػِوو٠ ؽووو٤ٖ؛ اُؾوون األٍٝ ٝٛووٞ خووبؿ ثووبُطالة ٣ٌٝووٕٞ ثبؽووزشاى اُوو٤ِ٤ًٖٞ ٓؼووب، 

وزقووش ر٘ل٤ووزٙ ػِوو٠ هطووبع خذٓووخ أُغزٔووغ ٝاُؾوون اُضووب٠ٗ اُخووبؿ ثبُؼووب٤ِٖٓ، ٣ٝ
ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ اُزٟ  ٣زؼ٤ٖ ػ٤ِٚ إٔ ٣ُلؼَ ٛوزٙ أُجوبدسح داخوَ اُغبٓؼوخ ٝخبسعٜوب، 

أُقووش٣خ ٝاُقوو٘بػبد، ٝروووذ٣ْٜٔ ُغووٞم ٝث٘ووبء ػِوو٠ ًووٞادس ٓووٖ أفووؾبة اُؾووشف 
اُؼَٔ ثٔب ٣خذّ أُغزٔغ، ػِٔب  ثؤ٤ٔٛخ اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ رلؼ٤وَ أُجوبدسح خوبسط اُغبٓؼوخ ٓوٖ 

دػْ اُزؼ٤ِْ اُل٢٘ ٝخِون كوشؿ ػٔوَ. ٝهوذ أؽوبد عبٗوت ٓوٖ اُؾنوٞس ثوؤٕ ٓجوبدسح  أعَ
ف٘ب٣ؼ٤خ ٓقش ٣ؾغٖ رطج٤وٜوب خوبسط أعوٞاس اُغبٓؼوخ ثؼ٤وذا  ػوٖ اُذاسعو٤ٖ ثٜوب، ث٤٘ٔوب 
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أًووذ أؿِووت اُؾنووٞس ثووؤٕ ٓلٜووّٞ أُغزٔووغ ٣ؾوؤَ أػنووبء ٤ٛئووخ اُزووذس٣ظ ٝاُطووالة 
٠ اُطووالة، ًٔووب ٣٘جـوو٢ ر٘ل٤ووزٛب ٝاُؼووب٤ِٖٓ ٝأُغزٔووغ، ٝإٔ أُجووبدسح ٣ٌٔووٖ رلؼ٤ِٜووب ػِوو

 داخَ اُغبٓؼخ ٌَُ ٖٓ ٣ؾزبط ا٠ُ رؼِْ ؽشكخ أٝ ف٘بػخ رؼ٤٘ٚ ػ٠ِ ظشٝف اُؾ٤بح.
أُؾٞس اُضبُش ٌٓبكؾخ اإلسٛبة ٝاُزطشف اُلٌش١ ٌٍٝٓبكؾخ ادٓبٕ ٝرؼبه٠ أُخذساد:-0

هذ ٝعٚ ع٤بدرٚ ثؤ٤ٔٛخ رلؼ٤َ اُِوبءاد اُطالث٤خ )ٗذٝاد، ٓوئرٔشاد، ٝسػ ػٔوَ، 
ٓووٖ أعووَ ٌٓبكؾووخ اإلسٛووبة ٝاُزطووشف اُلٌووش١، ًٝووزُي ٌٓبكؾووخ اإلدٓووبٕ  .....اُووخ(

ٝرؼبه٢ أُخذساد، ٝاهزشػ ع٤بدرٚ إٔ ٣ؼٜوذ اُو٠ أُشاًوض ٝاُٞؽوذاد راد اُطوبثغ 
اُخووبؿ داخووَ ًووَ ٤ًِووخ ثبُز٘غوو٤ن ٓؼووٚ اداسح سػب٣ووخ اُؾووجبة كوو٢ ػٔووَ ٓضووَ ٛووزٙ 

 اُِوبءاد ثؾٌَ دٝس١ ٝػ٠ِ ٓذاس اُؼبّ اُغبٓؼ٢. 
 ٓؾٞ األ٤ٓخ: أُؾٞس اُشاثغ -0

ُووٞؽع اُزنووبسة ك٤ٔووب ٝسد ثؾووؤٕ ٗغووت اُؼٔبُووخ األ٤ٓووخ ثبُغبٓؼووخ؛ ؽ٤ووش ٝسد اُوو٠ 
اُوطووبع ٓووٖ ثؼوول ا٤ٌُِووبد ؿ٤ووبة اُؼٔبُووخ األ٤ٓووخ، ٝٝسد ثووبداسح ؽووئٕٞ اُؼبِٓووـ٤ٖ 

ػبٓووَ أٓوو٢ ػِوو٠ ٓغووزٟٞ ا٤ٌُِووبد. ٝكوو٢ ٛووزا  9011ثبُغبٓؼوـخ ٝعووٞد ٓووب ٣غووبٝص 
ُغٜوٞد ٓوٖ أعوَ اُونوبء ػِو٠ األ٤ٓوخ اُغ٤بم أًذ اُغبدح اُ٘وٞاة آٌب٤ٗوخ رنوبكش ا

داخووَ اُغبٓؼووخ ٝخبسعٜووب ٓووغ اُزل٤ٌووش كوو٢ اعوو٘بد ٓؾووٞ األ٤ٓووخ ُِطووالة ًؾووشه ٓووٖ 
 ؽشٝه اُزخشط.

 
ٗبئووت سئوو٤ظ اُغبٓؼووخ ُؾووئٕٞ اُزؼِوو٤ْ ٝاُطووالة ػِوو٠ ٛجووٚ ٓقووطل٠ ٗووٞػ ٝأًووذد أ.د. 

ا ًٝالء ا٤ٌُِبد ثغشػخ اسعبٍ ًَ األٗؾطخ اُطالث٤خ إلداسح اُغبٓؼخ ٝاُز٘غ٤ن كو٢ ٛوز
اُؾؤٕ ثو٤ٖ اُوطوبػ٤ٖ ؽوئٕٞ اُزؼِو٤ْ ٝاُطوالة ٝخذٓوخ أُغزٔوغ ٣ٝغوت إٔ ٣وزْ اػوذاد 
روبس٣ش رلق٤ِ٤خ ٝامؾخ ك٢ ٛوزا اُؾوؤٕ رشكوغ ثبُؾوٌَ اُالئون اُو٠ اُو٤وبداد اُغبٓؼ٤وخ 

 ٝاُغٜبد اُز٢ رطِجٜب.
ٝكوب  ُٔب عبء كو٢ اُغِغوخ أُؾوزشًخ اٗزٜو٠ أُغِوظ اُو٠ ػوذد ٓوٖ اُووشاساد ًٔوب 

:٢ِ٣ 
أ٤ٔٛخ ػوذ  ٛزا أُغِظ أُؾزشى. اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ-1
رش٤ًض ػ٠ِ ٓجبدسح ف٘ب٣ؼخ ٓقش رؾوذ ٓظِوخ س٣وبدح األػٔوبٍ. ٝر٤ٌِوق د. ػقوبّ  -2

ع٤َٔ ثبػذاد ٓوزشػ ػٖ خطخ اُغبٓؼخ ك٢ رلؼ٤َ ٓجبدسح ف٘ب٣ؼ٤خ ٓقش.
ػوووذ ُوووبءاد ػِوو٠ ٓووذاس اُؼووبّ كوو٢ ٌٓبكؾووخ اإلسٛووبة ٝاُزطووشف اُلٌووش١ ٌٝٓبكؾووخ -3

ادٓبٕ ٝرؼبه٠ أُخذساد 
ثؼخ خطخ ٓؾٞ األ٤ٓخ ثبُغبٓؼخ ٝاألٓبًٖ أُؾ٤طخ ثبُز٘غ٤ن ث٤ٖ اُوطبػ٤ٖ.ٓزب -4
رؾ٤ٌَ ُغ٘وخ ك٤٘وخ ُذساعوخ أٝعوٚ اُزؼوبٕٝ ثو٤ٖ اُوطوبػ٤ٖ ؽوئٕٞ اُزؼِو٤ْ ٝاُطوالة -5

ٝخذٓووخ أُغزٔووغ ٝر٤ٔ٘ووخ اُج٤ئووخ ٓووغ ػووشك روش٣ووش ػِوو٠ أُغِووظ أُؾووزشى كوو٢ 
عِغخ هبدٓخ.

 
  اداسح اُغبٓؼخ

٤٘وووووخ ُٔغِوووووظ اُغبٓؼوووووخ، ٝأُ٘ؼووووووذ ثزوووووبس٣خ ٓؾنوووووش اعزٔوووووبع ا٤ُٜئوووووخ اُل ثؾوووووؤٕ
 ّ(.01/2/9102ّ( ٝأُٔزذ ؽز٠ )01/2/9102)

 اُوـشاس : فـبدم أُغِـظ ػِـ٠ اُوــشاساد اُزب٤ُـخ:ـ 
 

 ٓغبئَ ر٘ظ٤ٔ٤خ
 اداسح اُغبٓؼخ

 -ثؾوؤٕ ٓو٘ؼ عوٞائض اُغبٓؼوخ أُخزِلوخ )اُز٤ٔوض أُؼشٝموخ ٔوزًشح أُٞاكوخ ػ٠ِ اُ -
 ّ(9101اُزؾغ٤ؼ٤خ( ُؼبّ )-اُزلٞم اُؼ٠ِٔ  -اُزوذ٣ش٣خ 

 
ثؾووؤٕ اهزووشاػ رووذس٣ظ ٓوووشسٟ اُزل٤ٌووش اُ٘وووذٟ أُؼشٝمووخ ٔووزًشح أُٞاكوووخ ػِوو٠ اُ -

 ٝس٣بدح األػٔبٍ ُطالة ثشآظ اُزؼ٤ِْ أُذٓظ ثبُغبٓؼخ.
 
خطوووبة األعوووزبر اُوووذًزٞس سئووو٤ظ اُغبٓؼوووخ أُقوووش٣خ ُِضوبكوووخ ػوووذّ أُٞاكووووخ ػِووو٠  -

بٕ لثزؼبس اص٤ٖ٘ ٖٓ أػنبء ٤ٛئخ اُزوذس٣ظ اإلعال٤ٓخ )ٗٞس ٓجبسى( ثؤُٔبه٠ ثٌبصاخغز
 ّ(9102/9191ث٤ٌِخ داس اُؼِّٞ ػ٠ِ ٗلوخ عبٓؼخ اُوبٛشح ُِؼبّ اُغبٓؼ٠ )

 
هوشاس ٓغِوظ ؽوئٕٞ خذٓوخ أُغزٔوغ ٝر٤ٔ٘وخ اُج٤ئوخ ثغِغوزٚ أُ٘ؼووذح أُٞاكوخ ػ٠ِ  -

ّ( ثبُٔٞاكوووخ ػِوو٠ هبكِووخ عبٓؼووخ اُوووبٛشح اُؾووبِٓخ اُوو٠ خووو 00/2/9102ثزووبس٣خ )
 )ٓذ٣٘ز٠ ؽال٣ت ٝؽالر٤ٖ ٝاُوشٟ اُزبثؼخ ٝهبه٠٘ اُغجبٍ ٝاألد٣ٝخ(. 99ػشك 

 
 011/011ثؾوووؤٕ أُٞهوووق اُز٘ل٤وووزٟ ُٔغزؾووول٠ أُؼشٝموووخ ٔوووزًشح ث٘وووبء ػِووو٠ اُ -

ٝرؤؽ٤شح ٓؼب٢ُ أ.د. ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ اُؼوب٢ُ ثبؽبُوخ ًزوبة األٓبٗوخ اُؼبٓوخ ُٔغِوظ اُوٞصساء 
زٞس ػ٤ٔوذ أُؼٜوذ اُوو٠ٓٞ ُوألٝساّ ُألعزبر اُذًزٞس سئ٤ظ عبٓؼخ اُوبٛشح ٝاألعزبر اُذً

ٝرنٖٔ اٌُزبة أُؾبس ا٤ُٚ ثؼب٤ُوخ  011/011ثخقٞؿ أُٞهق اُز٘ل٤زٟ ُٔغزؾل٠ 
ّ( ثشئبعخ دُٝخ سئو٤ظ ٤ٗٞ٣9102ٞ ) 03اُوشاس اُقبدس ػٖ العزٔبع أُ٘ؼوذ ثزبس٣خ 

"اُز٘غوو٤ن ٓووغ ٓغِووظ أٓ٘ووبء   -ٓغِووظ اُووٞصساء، ٝاُووزٟ خِووـ اُوو٠ اُوووشاس ا٥روو٠:
ُووألٝساّ ٝٓغِووظ عبٓؼووخ اُوووبٛشح إلػووذاد دساعووخ ػووٖ ٓغووبؽخ  011/011ٓؾووشٝع 

عووش٣شا   001ُووألٝساّ ثغووؼخ  011/011األسك اُالصٓووخ ُز٘ل٤ووز ٓؾووشٝع ٓغزؾوول٠ 
ٝاُزٞعؼخ أُغزوج٤ِخ ٝأُجب٠ٗ اُالصٓخ ُغبٓؼخ اُوبٛشح، ػ٠ِ إٔ ٣زْ اعوزوطبع ٓغوبؽخ 

 األسك أُزجو٤خ ؿ٤ش أُغزـِخ ُألعزضٔبس اُخبؿ"
كوخ ػ٠ِ اُزوش٣ش أُؼشٝك ٖٓ اُِغبٕ اُل٤٘خ ثغبٓؼخ اُووبٛشح، ٓوغ أُٞاهشس أُغِظ 

 اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ سكل ث٤غ أٟ عضء ٖٓ أسك ٓؼٜذ األٝساّ اُغذ٣ذ.
 
ثؾوووؤٕ اػزٔوووبد أُ٘بهقوووبد ٝأُٔبسعوووبد  أُٞاكوـوووـخ ػِــوووـ٠ أُزًـــوووـشح أُؼشٝموووخ -

 ّ(01/2/9102ّ( ؽز٠ )90/0/9102ٝاُؼوٞد ثٔخزِق أٗٞاػٜب ٝخالٍ اُلزشح ٖٓ )
 
ثؾؤٕ أُٞاكووخ ػِو٠ ؽنوٞس اُغوبدح األعوبرزح ٓوٖ  أُٞاكوخ ػ٠ِ أُزًشح أُؼشٝمخ -

رٟٝ اُخجشح ك٠ ؽئٕٞ اُزؼِو٤ْ اُغوبٓؼ٠، ٝاُؾوئٕٞ اُؼبٓوخ ُؾنوٞس اعزٔبػوبد ٓغِوظ 
 اُغبٓؼخ. 

 أٝل  : ًؤػنبء ٖٓ اُخبسط ثٔغِظ اُغبٓؼخ . 
 اُغ٤ذ اُِٞاء/أؽٔذ ساؽذ ٓقطل٠ ػط٤ل٠ ٓؾبكع اُغ٤ضح . -0
 أُغزؾبس اُذًزٞس / أؽٔذ أثٞ اُؼضّ سئ٤ـظ ٓغِـظ اُذُٝــخ.  -9
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أًووذ أؿِووت اُؾنووٞس ثووؤٕ ٓلٜووّٞ أُغزٔووغ ٣ؾوؤَ أػنووبء ٤ٛئووخ اُزووذس٣ظ ٝاُطووالة 
٠ اُطووالة، ًٔووب ٣٘جـوو٢ ر٘ل٤ووزٛب ٝاُؼووب٤ِٖٓ ٝأُغزٔووغ، ٝإٔ أُجووبدسح ٣ٌٔووٖ رلؼ٤ِٜووب ػِوو

 داخَ اُغبٓؼخ ٌَُ ٖٓ ٣ؾزبط ا٠ُ رؼِْ ؽشكخ أٝ ف٘بػخ رؼ٤٘ٚ ػ٠ِ ظشٝف اُؾ٤بح.
أُؾٞس اُضبُش ٌٓبكؾخ اإلسٛبة ٝاُزطشف اُلٌش١ ٌٍٝٓبكؾخ ادٓبٕ ٝرؼبه٠ أُخذساد:-0

هذ ٝعٚ ع٤بدرٚ ثؤ٤ٔٛخ رلؼ٤َ اُِوبءاد اُطالث٤خ )ٗذٝاد، ٓوئرٔشاد، ٝسػ ػٔوَ، 
ٓووٖ أعووَ ٌٓبكؾووخ اإلسٛووبة ٝاُزطووشف اُلٌووش١، ًٝووزُي ٌٓبكؾووخ اإلدٓووبٕ  .....اُووخ(

ٝرؼبه٢ أُخذساد، ٝاهزشػ ع٤بدرٚ إٔ ٣ؼٜوذ اُو٠ أُشاًوض ٝاُٞؽوذاد راد اُطوبثغ 
اُخووبؿ داخووَ ًووَ ٤ًِووخ ثبُز٘غوو٤ن ٓؼووٚ اداسح سػب٣ووخ اُؾووجبة كوو٢ ػٔووَ ٓضووَ ٛووزٙ 

 اُِوبءاد ثؾٌَ دٝس١ ٝػ٠ِ ٓذاس اُؼبّ اُغبٓؼ٢. 
 ٓؾٞ األ٤ٓخ: أُؾٞس اُشاثغ -0

ُووٞؽع اُزنووبسة ك٤ٔووب ٝسد ثؾووؤٕ ٗغووت اُؼٔبُووخ األ٤ٓووخ ثبُغبٓؼووخ؛ ؽ٤ووش ٝسد اُوو٠ 
اُوطووبع ٓووٖ ثؼوول ا٤ٌُِووبد ؿ٤ووبة اُؼٔبُووخ األ٤ٓووخ، ٝٝسد ثووبداسح ؽووئٕٞ اُؼبِٓووـ٤ٖ 

ػبٓووَ أٓوو٢ ػِوو٠ ٓغووزٟٞ ا٤ٌُِووبد. ٝكوو٢ ٛووزا  9011ثبُغبٓؼوـخ ٝعووٞد ٓووب ٣غووبٝص 
ُغٜوٞد ٓوٖ أعوَ اُونوبء ػِو٠ األ٤ٓوخ اُغ٤بم أًذ اُغبدح اُ٘وٞاة آٌب٤ٗوخ رنوبكش ا

داخووَ اُغبٓؼووخ ٝخبسعٜووب ٓووغ اُزل٤ٌووش كوو٢ اعوو٘بد ٓؾووٞ األ٤ٓووخ ُِطووالة ًؾووشه ٓووٖ 
 ؽشٝه اُزخشط.

 
ٗبئووت سئوو٤ظ اُغبٓؼووخ ُؾووئٕٞ اُزؼِوو٤ْ ٝاُطووالة ػِوو٠ ٛجووٚ ٓقووطل٠ ٗووٞػ ٝأًووذد أ.د. 

ا ًٝالء ا٤ٌُِبد ثغشػخ اسعبٍ ًَ األٗؾطخ اُطالث٤خ إلداسح اُغبٓؼخ ٝاُز٘غ٤ن كو٢ ٛوز
اُؾؤٕ ثو٤ٖ اُوطوبػ٤ٖ ؽوئٕٞ اُزؼِو٤ْ ٝاُطوالة ٝخذٓوخ أُغزٔوغ ٣ٝغوت إٔ ٣وزْ اػوذاد 
روبس٣ش رلق٤ِ٤خ ٝامؾخ ك٢ ٛوزا اُؾوؤٕ رشكوغ ثبُؾوٌَ اُالئون اُو٠ اُو٤وبداد اُغبٓؼ٤وخ 

 ٝاُغٜبد اُز٢ رطِجٜب.
ٝكوب  ُٔب عبء كو٢ اُغِغوخ أُؾوزشًخ اٗزٜو٠ أُغِوظ اُو٠ ػوذد ٓوٖ اُووشاساد ًٔوب 

:٢ِ٣ 
أ٤ٔٛخ ػوذ  ٛزا أُغِظ أُؾزشى. اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ-1
رش٤ًض ػ٠ِ ٓجبدسح ف٘ب٣ؼخ ٓقش رؾوذ ٓظِوخ س٣وبدح األػٔوبٍ. ٝر٤ٌِوق د. ػقوبّ  -2

ع٤َٔ ثبػذاد ٓوزشػ ػٖ خطخ اُغبٓؼخ ك٢ رلؼ٤َ ٓجبدسح ف٘ب٣ؼ٤خ ٓقش.
ػوووذ ُوووبءاد ػِوو٠ ٓووذاس اُؼووبّ كوو٢ ٌٓبكؾووخ اإلسٛووبة ٝاُزطووشف اُلٌووش١ ٌٝٓبكؾووخ -3

ادٓبٕ ٝرؼبه٠ أُخذساد 
ثؼخ خطخ ٓؾٞ األ٤ٓخ ثبُغبٓؼخ ٝاألٓبًٖ أُؾ٤طخ ثبُز٘غ٤ن ث٤ٖ اُوطبػ٤ٖ.ٓزب -4
رؾ٤ٌَ ُغ٘وخ ك٤٘وخ ُذساعوخ أٝعوٚ اُزؼوبٕٝ ثو٤ٖ اُوطوبػ٤ٖ ؽوئٕٞ اُزؼِو٤ْ ٝاُطوالة -5

ٝخذٓووخ أُغزٔووغ ٝر٤ٔ٘ووخ اُج٤ئووخ ٓووغ ػووشك روش٣ووش ػِوو٠ أُغِووظ أُؾووزشى كوو٢ 
عِغخ هبدٓخ.

 
  اداسح اُغبٓؼخ

٤٘وووووخ ُٔغِوووووظ اُغبٓؼوووووخ، ٝأُ٘ؼووووووذ ثزوووووبس٣خ ٓؾنوووووش اعزٔوووووبع ا٤ُٜئوووووخ اُل ثؾوووووؤٕ
 ّ(.01/2/9102ّ( ٝأُٔزذ ؽز٠ )01/2/9102)

 اُوـشاس : فـبدم أُغِـظ ػِـ٠ اُوــشاساد اُزب٤ُـخ:ـ 
 

 ٓغبئَ ر٘ظ٤ٔ٤خ
 اداسح اُغبٓؼخ

 -ثؾوؤٕ ٓو٘ؼ عوٞائض اُغبٓؼوخ أُخزِلوخ )اُز٤ٔوض أُؼشٝموخ ٔوزًشح أُٞاكوخ ػ٠ِ اُ -
 ّ(9101اُزؾغ٤ؼ٤خ( ُؼبّ )-اُزلٞم اُؼ٠ِٔ  -اُزوذ٣ش٣خ 

 
ثؾووؤٕ اهزووشاػ رووذس٣ظ ٓوووشسٟ اُزل٤ٌووش اُ٘وووذٟ أُؼشٝمووخ ٔووزًشح أُٞاكوووخ ػِوو٠ اُ -

 ٝس٣بدح األػٔبٍ ُطالة ثشآظ اُزؼ٤ِْ أُذٓظ ثبُغبٓؼخ.
 
خطوووبة األعوووزبر اُوووذًزٞس سئووو٤ظ اُغبٓؼوووخ أُقوووش٣خ ُِضوبكوووخ ػوووذّ أُٞاكووووخ ػِووو٠  -

بٕ لثزؼبس اص٤ٖ٘ ٖٓ أػنبء ٤ٛئخ اُزوذس٣ظ اإلعال٤ٓخ )ٗٞس ٓجبسى( ثؤُٔبه٠ ثٌبصاخغز
 ّ(9102/9191ث٤ٌِخ داس اُؼِّٞ ػ٠ِ ٗلوخ عبٓؼخ اُوبٛشح ُِؼبّ اُغبٓؼ٠ )

 
هوشاس ٓغِوظ ؽوئٕٞ خذٓوخ أُغزٔوغ ٝر٤ٔ٘وخ اُج٤ئوخ ثغِغوزٚ أُ٘ؼووذح أُٞاكوخ ػ٠ِ  -

ّ( ثبُٔٞاكوووخ ػِوو٠ هبكِووخ عبٓؼووخ اُوووبٛشح اُؾووبِٓخ اُوو٠ خووو 00/2/9102ثزووبس٣خ )
 )ٓذ٣٘ز٠ ؽال٣ت ٝؽالر٤ٖ ٝاُوشٟ اُزبثؼخ ٝهبه٠٘ اُغجبٍ ٝاألد٣ٝخ(. 99ػشك 

 
 011/011ثؾوووؤٕ أُٞهوووق اُز٘ل٤وووزٟ ُٔغزؾووول٠ أُؼشٝموووخ ٔوووزًشح ث٘وووبء ػِووو٠ اُ -

ٝرؤؽ٤شح ٓؼب٢ُ أ.د. ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ اُؼوب٢ُ ثبؽبُوخ ًزوبة األٓبٗوخ اُؼبٓوخ ُٔغِوظ اُوٞصساء 
زٞس ػ٤ٔوذ أُؼٜوذ اُوو٠ٓٞ ُوألٝساّ ُألعزبر اُذًزٞس سئ٤ظ عبٓؼخ اُوبٛشح ٝاألعزبر اُذً

ٝرنٖٔ اٌُزبة أُؾبس ا٤ُٚ ثؼب٤ُوخ  011/011ثخقٞؿ أُٞهق اُز٘ل٤زٟ ُٔغزؾل٠ 
ّ( ثشئبعخ دُٝخ سئو٤ظ ٤ٗٞ٣9102ٞ ) 03اُوشاس اُقبدس ػٖ العزٔبع أُ٘ؼوذ ثزبس٣خ 

"اُز٘غوو٤ن ٓووغ ٓغِووظ أٓ٘ووبء   -ٓغِووظ اُووٞصساء، ٝاُووزٟ خِووـ اُوو٠ اُوووشاس ا٥روو٠:
ُووألٝساّ ٝٓغِووظ عبٓؼووخ اُوووبٛشح إلػووذاد دساعووخ ػووٖ ٓغووبؽخ  011/011ٓؾووشٝع 

عووش٣شا   001ُووألٝساّ ثغووؼخ  011/011األسك اُالصٓووخ ُز٘ل٤ووز ٓؾووشٝع ٓغزؾوول٠ 
ٝاُزٞعؼخ أُغزوج٤ِخ ٝأُجب٠ٗ اُالصٓخ ُغبٓؼخ اُوبٛشح، ػ٠ِ إٔ ٣زْ اعوزوطبع ٓغوبؽخ 

 األسك أُزجو٤خ ؿ٤ش أُغزـِخ ُألعزضٔبس اُخبؿ"
كوخ ػ٠ِ اُزوش٣ش أُؼشٝك ٖٓ اُِغبٕ اُل٤٘خ ثغبٓؼخ اُووبٛشح، ٓوغ أُٞاهشس أُغِظ 

 اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ سكل ث٤غ أٟ عضء ٖٓ أسك ٓؼٜذ األٝساّ اُغذ٣ذ.
 
ثؾوووؤٕ اػزٔوووبد أُ٘بهقوووبد ٝأُٔبسعوووبد  أُٞاكوـوووـخ ػِــوووـ٠ أُزًـــوووـشح أُؼشٝموووخ -

 ّ(01/2/9102ّ( ؽز٠ )90/0/9102ٝاُؼوٞد ثٔخزِق أٗٞاػٜب ٝخالٍ اُلزشح ٖٓ )
 
ثؾؤٕ أُٞاكووخ ػِو٠ ؽنوٞس اُغوبدح األعوبرزح ٓوٖ  أُٞاكوخ ػ٠ِ أُزًشح أُؼشٝمخ -

رٟٝ اُخجشح ك٠ ؽئٕٞ اُزؼِو٤ْ اُغوبٓؼ٠، ٝاُؾوئٕٞ اُؼبٓوخ ُؾنوٞس اعزٔبػوبد ٓغِوظ 
 اُغبٓؼخ. 

 أٝل  : ًؤػنبء ٖٓ اُخبسط ثٔغِظ اُغبٓؼخ . 
 اُغ٤ذ اُِٞاء/أؽٔذ ساؽذ ٓقطل٠ ػط٤ل٠ ٓؾبكع اُغ٤ضح . -0
 أُغزؾبس اُذًزٞس / أؽٔذ أثٞ اُؼضّ سئ٤ـظ ٓغِـظ اُذُٝــخ.  -9
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 ٝص٣ووشح اُزؼووبٕٝ اُووذ٢ُٝاألعووزبرح اُووذًزٞسح / ٗغووالء أٗووٞس األٛووٞا٠ٗ -0
 األعجن. 

صب٤ٗووب: مووْ ؽنووٞس ٓغٔٞػووخ ٓووٖ أُغزؾووبس٣ٖ ٝأُغووبػذ٣ٖ ُووشئ٤ظ اُغبٓؼووـخ 
 ػِـ٠ إٔ ل ٣ٌٕٞ ُْٜ فٞد ثبُٔغِظ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ: 

األعزبر ث٤ٌِخ اُؾوٞم ٝٓغزؾبس  اُذًزٞس/ كزؾـــــ٠ كٌــــشٟ
سئ٤ظ اُغبٓؼخ 

 ٓغبػـــذ سئ٤ــــظ اُغبٓؼــــخ  ع٤ذ ػجذ اُِـٚ ثشػ٠اُذًزٞس/ ٓؼـزض 
ُؾئٕٞ أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ 

 ٝاُؼبِٓـ٤ٖ
 أُغـزؾبس اُضوبكــ٠ ُشئ٤ــظ اُغبٓؼخ اُذًزٞس/ ػجذ هللا ػجذ اُلزبػ اُزطبٟٝ
 أُغزؾبس اُوبٗٞٗــ٠ ُشئ٤ـظ اُغبٓؼـخ اُذًزٞس/ سعـت ٓؾٔٞد أؽٔذ هبعـٖ

األعزبر ث٤ٌِخ اُزغبسح ٝسئ٤ظ اُِغ٘خ  ٞعقاُذًزٞس/ ٓؾٔـذ ٓؾٔٞد دمحم ٣
أُب٤ُخ ٝسئ٤ظ ٓغِظ اداسح ف٘بد٣ن 

اُشػب٣خ اُطج٤ـخ 
ٓغبػذ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ اُجؾش  اُذًزٞس/ أ٣ٖٔ عؼذ ٗقش اُذ٣ٖ اُخط٤ت

 اُؼ٠ِٔ
 .ٝثقلزْٜ اُٞظ٤ل٤خ ًٔغزؾبس٣ٖ ٝٓغبػذ٣ٖ ُشئ٤ظ اُغبٓؼخ

 
 ٤ًِخ اُضساػخ 

ووب٠ٗٞٗ ُِغبٓؼوخ ثؾوؤٕ اإلعزلغوبس ػوٖ هب٤ٗٞٗوخ رووذ٣ْ كزوٟٞ أُغزؾوبس اُث٘بء ػِو٠  -
ٓؼِٞٓوووبد اُووو٠ اُغووو٤ذ عوووٌشر٤ش أُؾوووبكع ٓوووٖ ػذٓوووٚ كووو٠ ٓؾطوووخ اُزغوووبسة ٝاُجؾوووٞس 

 .اُضساػ٤خ ث٤ٌِخ اُضساػخ
 .هشس أُغِظ اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ اعزوال٤ُخ اُغبٓؼخ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ ٓٔزٌِبد اُغبٓؼخ

 
 ٤ًِخ هت األع٘بٕ

اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ  هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد أُٞاكوووخ ػِوو٠ -
ّ( ثبُٔٞاكووووـخ ػِووو٠ رـ٤٤وووش اعوووْ هغوووْ هوووت أعووو٘بٕ األهلوووبٍ ٝدسعوووخ 01/2/9102)

 .اُذساعبد اُؼ٤ِب ثبُِـخ اُؼشث٤خ ٝاإلٗغ٤ِض٣خ ث٤ٌِخ هت األع٘بٕ
 

  ك٠ ٝظ٤لخ أعزبر رؼ٤٤٘بد ٓغزٞكبح
 

هغْالع٤ًِْخ/ ٓؼٜذ
 اُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ ٝنداثٜب كبػ٠د. ثشك٤ٖ ٣ؾ٠٤ ػجذ اُِط٤ق اُش ا٥داة
 ػِْ اُ٘لظ د. ٗج٣ٞخ ػجذ اُؼض٣ض ػ٠ِ ؽب٤ٖٛ ا٥داة

اُذساعبد ا٤ُٞٗب٤ٗخ  د. عبٓؼ كبسٝم ؽ٤ٖ٘ ع٤ِٔبٕ ا٥داة
 ٝاُالر٤٘٤خ 

 اُ٘جبد د. دا٤ُب دمحم اثشا٤ْٛ أؽٔذ ػ٠ِ اُؼِّٞ

 هغْ العْ ٤ًِخ/ ٓؼٜذ
 ُؾؾشادػِْ ا د. ٤ٗشك٤٘ب ػجذ اُشإف ؽغ٤ٖ دمحم  اُؼِّٞ
 ا٤ٔ٤ٌُبء د. ا٣ٔبٕ ٣غشٟ ر٠ً أؽٔذ كشاط اُؼِّٞ

هت هقش 
 د. ع٤ٜبٕ دمحم ٓؾٔٞد ػج٤ٚ اُؼ٢٘٤

اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ 
أُشًضح اُغشاؽ٤خ 

 ٝػالط األُْ

هت هقش 
 د. أعبٓخ دمحم أعؼذ كشؽبد خنش اُؼ٢٘٤

اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ 
أُشًضح اُغشاؽ٤خ 

 ٝػالط األُْ
هت هقش 

اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك  ػ٠ِ اُقٞافد. أؽٔذ ؽغ٤ٖ  اُؼ٢٘٤
 اُ٘غبء

هت هقش 
اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك  د. ثٜبء اُذ٣ٖ دمحم عؼذ ؽٔبد اُؼ٢٘٤

 اُ٘غبء
هت هقش 

اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك  د. ٛٔغٚ أؽٔذ ٓبٛش ػجذ اُغالّ  اُؼ٢٘٤
 اُ٘غبء

هت هقش 
 األٓشاك اُجبه٘خ د. ٗغٟٞ سٓنبٕ أؽٔذ ؽغ٤ٖ اُؼ٢٘٤

هت هقش 
 األٓشاك اُجبه٘خ  د. ٠٘ٓ ع٤َٔ ؽغٖ دمحم اُؼ٢٘٤

هت هقش 
 األؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ د. عؾش ٓؾٔٞد ػجذ اُخبُن ٓ٘قٞس اُؼ٢٘٤

هت هقش 
 األؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ د. ػٔش ػجذ اُؼض٣ض أؽٔذ ؽٔبد اُؼ٢٘٤

هت هقش 
 األٓشاك اُ٘لغ٤خ د. أعبٓخ سكؼذ اثشا٤ْٛ اُغ٤ذ اُؼ٢٘٤

هت هقش 
 غ٤خاألٓشاك اُ٘ل د. دا٤ُب أؽٔذ ؽغ٤ٖ ػجذ اُٞٛبة  اُؼ٢٘٤

هت هقش 
اُطت اُؾشػ٠  د. دمحم ػذ٠ُ دمحم ٓشع٠ اُؼ٢٘٤

 ٝاُغّٔٞ اإل٤ٌ٤٘٤ًِخ
هت هقش 

 هت اُؾبلد اُؾشعخ د. ٗبئَ ع٤ٔش أؽٔذ ع٤ِو اُؼ٢٘٤

هت هقش 
 اُطت ا٠ُٜ٘ٔ ٝاُج٤ئ٠ د. دا٤ُب ػجذ اُؾ٤ٔذ ص٠ً ؽبًش اُؼ٢٘٤

هت هقش 
 األٓشاك اُغِذ٣خ د. أًَٔ عؼذ اُغ٤ذ دمحم ؽغٖ  اُؼ٢٘٤

هقش  هت
 عشاؽخ اُوِت ٝاُقذس د. ػالء اُذ٣ٖ كبسٝم دمحم ثذٟٝ اُؼ٢٘٤
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 ٝص٣ووشح اُزؼووبٕٝ اُووذ٢ُٝاألعووزبرح اُووذًزٞسح / ٗغووالء أٗووٞس األٛووٞا٠ٗ -0
 األعجن. 

صب٤ٗووب: مووْ ؽنووٞس ٓغٔٞػووخ ٓووٖ أُغزؾووبس٣ٖ ٝأُغووبػذ٣ٖ ُووشئ٤ظ اُغبٓؼووـخ 
 ػِـ٠ إٔ ل ٣ٌٕٞ ُْٜ فٞد ثبُٔغِظ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ: 

األعزبر ث٤ٌِخ اُؾوٞم ٝٓغزؾبس  اُذًزٞس/ كزؾـــــ٠ كٌــــشٟ
سئ٤ظ اُغبٓؼخ 

 ٓغبػـــذ سئ٤ــــظ اُغبٓؼــــخ  ع٤ذ ػجذ اُِـٚ ثشػ٠اُذًزٞس/ ٓؼـزض 
ُؾئٕٞ أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ 

 ٝاُؼبِٓـ٤ٖ
 أُغـزؾبس اُضوبكــ٠ ُشئ٤ــظ اُغبٓؼخ اُذًزٞس/ ػجذ هللا ػجذ اُلزبػ اُزطبٟٝ
 أُغزؾبس اُوبٗٞٗــ٠ ُشئ٤ـظ اُغبٓؼـخ اُذًزٞس/ سعـت ٓؾٔٞد أؽٔذ هبعـٖ

األعزبر ث٤ٌِخ اُزغبسح ٝسئ٤ظ اُِغ٘خ  ٞعقاُذًزٞس/ ٓؾٔـذ ٓؾٔٞد دمحم ٣
أُب٤ُخ ٝسئ٤ظ ٓغِظ اداسح ف٘بد٣ن 

اُشػب٣خ اُطج٤ـخ 
ٓغبػذ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ اُجؾش  اُذًزٞس/ أ٣ٖٔ عؼذ ٗقش اُذ٣ٖ اُخط٤ت

 اُؼ٠ِٔ
 .ٝثقلزْٜ اُٞظ٤ل٤خ ًٔغزؾبس٣ٖ ٝٓغبػذ٣ٖ ُشئ٤ظ اُغبٓؼخ

 
 ٤ًِخ اُضساػخ 

ووب٠ٗٞٗ ُِغبٓؼوخ ثؾوؤٕ اإلعزلغوبس ػوٖ هب٤ٗٞٗوخ رووذ٣ْ كزوٟٞ أُغزؾوبس اُث٘بء ػِو٠  -
ٓؼِٞٓوووبد اُووو٠ اُغووو٤ذ عوووٌشر٤ش أُؾوووبكع ٓوووٖ ػذٓوووٚ كووو٠ ٓؾطوووخ اُزغوووبسة ٝاُجؾوووٞس 

 .اُضساػ٤خ ث٤ٌِخ اُضساػخ
 .هشس أُغِظ اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ اعزوال٤ُخ اُغبٓؼخ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ ٓٔزٌِبد اُغبٓؼخ

 
 ٤ًِخ هت األع٘بٕ

اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ  هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد أُٞاكوووخ ػِوو٠ -
ّ( ثبُٔٞاكووووـخ ػِووو٠ رـ٤٤وووش اعوووْ هغوووْ هوووت أعووو٘بٕ األهلوووبٍ ٝدسعوووخ 01/2/9102)

 .اُذساعبد اُؼ٤ِب ثبُِـخ اُؼشث٤خ ٝاإلٗغ٤ِض٣خ ث٤ٌِخ هت األع٘بٕ
 

  ك٠ ٝظ٤لخ أعزبر رؼ٤٤٘بد ٓغزٞكبح
 

هغْالع٤ًِْخ/ ٓؼٜذ
 اُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ ٝنداثٜب كبػ٠د. ثشك٤ٖ ٣ؾ٠٤ ػجذ اُِط٤ق اُش ا٥داة
 ػِْ اُ٘لظ د. ٗج٣ٞخ ػجذ اُؼض٣ض ػ٠ِ ؽب٤ٖٛ ا٥داة

اُذساعبد ا٤ُٞٗب٤ٗخ  د. عبٓؼ كبسٝم ؽ٤ٖ٘ ع٤ِٔبٕ ا٥داة
 ٝاُالر٤٘٤خ 

 اُ٘جبد د. دا٤ُب دمحم اثشا٤ْٛ أؽٔذ ػ٠ِ اُؼِّٞ

 هغْ العْ ٤ًِخ/ ٓؼٜذ
 ُؾؾشادػِْ ا د. ٤ٗشك٤٘ب ػجذ اُشإف ؽغ٤ٖ دمحم  اُؼِّٞ
 ا٤ٔ٤ٌُبء د. ا٣ٔبٕ ٣غشٟ ر٠ً أؽٔذ كشاط اُؼِّٞ

هت هقش 
 د. ع٤ٜبٕ دمحم ٓؾٔٞد ػج٤ٚ اُؼ٢٘٤

اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ 
أُشًضح اُغشاؽ٤خ 

 ٝػالط األُْ

هت هقش 
 د. أعبٓخ دمحم أعؼذ كشؽبد خنش اُؼ٢٘٤

اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ 
أُشًضح اُغشاؽ٤خ 

 ٝػالط األُْ
هت هقش 

اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك  ػ٠ِ اُقٞافد. أؽٔذ ؽغ٤ٖ  اُؼ٢٘٤
 اُ٘غبء

هت هقش 
اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك  د. ثٜبء اُذ٣ٖ دمحم عؼذ ؽٔبد اُؼ٢٘٤

 اُ٘غبء
هت هقش 

اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك  د. ٛٔغٚ أؽٔذ ٓبٛش ػجذ اُغالّ  اُؼ٢٘٤
 اُ٘غبء

هت هقش 
 األٓشاك اُجبه٘خ د. ٗغٟٞ سٓنبٕ أؽٔذ ؽغ٤ٖ اُؼ٢٘٤

هت هقش 
 األٓشاك اُجبه٘خ  د. ٠٘ٓ ع٤َٔ ؽغٖ دمحم اُؼ٢٘٤

هت هقش 
 األؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ د. عؾش ٓؾٔٞد ػجذ اُخبُن ٓ٘قٞس اُؼ٢٘٤

هت هقش 
 األؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ د. ػٔش ػجذ اُؼض٣ض أؽٔذ ؽٔبد اُؼ٢٘٤

هت هقش 
 األٓشاك اُ٘لغ٤خ د. أعبٓخ سكؼذ اثشا٤ْٛ اُغ٤ذ اُؼ٢٘٤

هت هقش 
 غ٤خاألٓشاك اُ٘ل د. دا٤ُب أؽٔذ ؽغ٤ٖ ػجذ اُٞٛبة  اُؼ٢٘٤

هت هقش 
اُطت اُؾشػ٠  د. دمحم ػذ٠ُ دمحم ٓشع٠ اُؼ٢٘٤

 ٝاُغّٔٞ اإل٤ٌ٤٘٤ًِخ
هت هقش 

 هت اُؾبلد اُؾشعخ د. ٗبئَ ع٤ٔش أؽٔذ ع٤ِو اُؼ٢٘٤

هت هقش 
 اُطت ا٠ُٜ٘ٔ ٝاُج٤ئ٠ د. دا٤ُب ػجذ اُؾ٤ٔذ ص٠ً ؽبًش اُؼ٢٘٤

هت هقش 
 األٓشاك اُغِذ٣خ د. أًَٔ عؼذ اُغ٤ذ دمحم ؽغٖ  اُؼ٢٘٤

هقش  هت
 عشاؽخ اُوِت ٝاُقذس د. ػالء اُذ٣ٖ كبسٝم دمحم ثذٟٝ اُؼ٢٘٤
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 هغْ العْ ٤ًِخ/ ٓؼٜذ
هت هقش 

 أٓشاك اُوِت د. ػٔشٝ ػجذ اُؼض٣ض أؽٔذ اُلشٓبٟٝ اُؼ٠٘٤

 األد٣ٝخ ٝاُغّٔٞ د. أؽشف ًٔبٍ ػجذ أُغ٤ذ ثٜغذ اُق٤ذُخ
 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ د. ٠ٜٗ أؽٔذ ٓؾٔٞد اُجـذادٟ اُق٤ذُخ

ا٤ٔ٤ٌُبء اُؼن٣ٞخ  د. ٛبُخ ثٌش ػ٠ِ اُ٘ؼغبٕ ُخاُق٤ذ
 اُق٤ذ٤ُخ

ٛ٘ذعخ الٌُزش٤ٗٝبد  د. ربٓش ػجذ أُطِت كش٣ذ اُجو اُٜ٘ذعخ
 ٝالرقبلد اٌُٜشث٤خ

اُش٣بم٤بد ٝاُل٤ض٣وب  د. دمحم ػجذ اُؼض٣ض أؽٔذ اُجِزبع٠ اُٜ٘ذعخ
 اُٜ٘ذع٤خ

 اُ٘جبد اُضساػ٠ د. ٛ٘بء كزٞػ ٣ٞعق دمحم األهشػ اُضساػخ
 اُ٘جبد اُضساػ٠ د. ػج٤ش ػجذ اُشؽٖٔ ٓؾٔٞد  اُضساػخ
 أُؾبف٤َ د. عٞعٖ ػجذ اُجذ٣غ ع٤ِٔبٕ دمحم اُضساػخ
 أُؾبف٤َ د. ٓئٖٓ ؽبٓذ هٚ أؽٔذ اُضساػخ

 األٓشاك أُؾزشًخ د. دمحم ٝؽ٤ذ اُذ٣ٖ ػجذ اُـ٠٘  اُطت اُج٤طشٟ
 هت األٝساّ د. ٓغؼذ ٓؾٔٞد أؽٔذ اُغٔبٍ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ

 
 .اُوــشاس :  أُٞاكوـخ ػِـــــ٠ اهـــزشاػ ا٤ٌُِـــخ●  

 
 

 ك٠ ٝظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ رؼ٤٤٘بد ٓغزٞكبح
 

هغْالع٤ًِْخ/ ٓؼٜذ

اُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ  د. ع٤ٜبٕ أٗٞس ٓؾٔٞد ؽغ٤ٖ ا٥داة
 ٝنداثٜب

اُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ  د. ٛبُخ ٣غشٟ ػجذ اُخبُن دس٣ٝؼ ا٥داة
 ٝنداثٜب

 اُِـخ اُؼشث٤خ ٝنداثٜب ذ ػجذ اُشؽ٤ْد. عؼذ ع٤ذ أؽٔ ا٥داة

د. ٗقشٙ ٓ٘قٞس ػجذ أُغ٤ذ ػجذ  ا٥داة
 ػِْ اُ٘لظ اُؼبٍ

 اُِـخ اُلشٗغ٤خ ٝنداثٜب  د. ا٣٘بط دمحم ٓٔزبص ٓقطل٠  ا٥داة
 اُِـخ اُلشٗغ٤خ ٝنداثٜب  د. عٔبػ ؽ٠ِٔ ػجذ اُؾ٤ٔذ عجش ا٥داة
 ألػٔبٍاداسح ا د. ٗش٤ٖٓ أؽٔذ ػجذ أُ٘ؼْ اُغؼذ٠ٗ اُزغبسح
 ا٤ٔ٤ٌُبء د. كزؾ٠ دمحم ػجذ اُؾ٤ِْ دمحم اُؼِّٞ

 هغْ العْ ٤ًِخ/ ٓؼٜذ
 اُل٤ض٣بء د. ػج٤ش ػجذ هللا ؽغٖ اُغَٔ اُؼِّٞ
 اُش٣بم٤بد د. أس٣ظ عؼ٤ذ دمحم ػجذ هللا اُؼِّٞ
 ػِْ اُؾ٤ٞإ  د. دُٝذ أؽٔذ ع٤ذ دمحم اُؼِّٞ
 ا٤ٔ٤ٌُبء  د. ٓشٝح اُجذسٟ دمحم خ٤ِلخ اُؼِّٞ

 ا٤ٔ٤ٌُبء  د. ٝلء ؽبٓذ ٓؾٔٞد اُضٗبسٟ ّٞاُؼِ
 األٓشاك اُجبه٘خ د. أؽٔذ دمحم ػجذ اُؾ٤ٔذ ع٤ِٔبٕ هت هقش اُؼ٠٘٤
 األٓشاك اُجبه٘خ  د. ًش٣ْ ػقبّ اُذ٣ٖ ؽذاد أؽٔذ هت هقش اُؼ٠٘٤
 األٓشاك اُجبه٘خ  د. دمحم ع٤ذ ؽغٖ ػجذ اُشؽٖٔ هت هقش اُؼ٠٘٤
 األٓشاك اُجبه٘خ  بكع ؽبًشد. ػٔشٝ دمحم ؽبًش ؽ هت هقش اُؼ٠٘٤

ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ  د. ٛجٚ دمحم ػجذ اُؾبكع ٓشع٠ هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُطج٤خ

 األٓشاك اُجبه٘خ د. دػبء دمحم اُذٓشداػ دمحم هت هقش اُؼ٠٘٤

 د. ثبع٘ذ دمحم ك٤ْٜ ؽغٖ هت هقش اُؼ٠٘٤
اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ 

أُشًضح اُغشاؽ٤خ 
 ٝػالط األُْ

 ػجذ اُلزبػ أؽٔذ ٓذًٞسد. ٠ٓ  هت هقش اُؼ٠٘٤
اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ 

أُشًضح اُغشاؽ٤خ 
 ٝػالط األُْ

 د. ٠ٓ أؽٔذ ػ٠ِ دمحم اُغ٤ذ هت هقش اُؼ٠٘٤
اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ 

أُشًضح اُغشاؽ٤خ 
 ٝػالط األُْ

 د. دمحم اُؼ٤بؽ٠ أؽٔذ ؽغٖ هت هقش اُؼ٠٘٤
اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ 

أُشًضح اُغشاؽ٤خ 
 ٝػالط األُْ

اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك  د. د٣٘ب ُط٤ق ٓؾشٝط ؽبرْ هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُ٘غبء

اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك  د. أعٔبء اثشا٤ْٛ ػغ٤ِخ  هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُ٘غبء

اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك  د. ٓؾٔٞد دمحم ػجذ اُؾ٤ٔذ  هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُ٘غبء

 األؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ د. كبسٝم ؽغٖ ٣ٞعق ٓقطل٠ هت هقش اُؼ٠٘٤
 األؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ ذ اُؾ٤ٔذ أؽٔذ د. هِؼذ أؽٔذ ػج هت هقش اُؼ٠٘٤
 األؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ د. ٠٘ٓ أؽٔذ كئاد ؽبكع هت هقش اُؼ٠٘٤
 عشاؽخ أُغبُي اُج٤ُٞخ د. ٓؾٔٞد أؽٔذ دمحم ػجذ اُؾ٤ٔذ هت هقش اُؼ٠٘٤
 عشاؽخ أُغبُي اُج٤ُٞخ د. دمحم ػجذ اُٞٛبة اعٔبػ٤َ  هت هقش اُؼ٠٘٤
 عشاؽخ اُؼظبّ ٤ْ خ٤َِد. دمحم ؽغ٤ٖ أؽٔذ اثشاٛ هت هقش اُؼ٠٘٤
 عشاؽخ اُؼظبّ د. أؽٔذ ٓبٛش ٓؾٔٞد ػ٠ِ عِطبٕ هت هقش اُؼ٠٘٤
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 هغْ العْ ٤ًِخ/ ٓؼٜذ
هت هقش 

 أٓشاك اُوِت د. ػٔشٝ ػجذ اُؼض٣ض أؽٔذ اُلشٓبٟٝ اُؼ٠٘٤

 األد٣ٝخ ٝاُغّٔٞ د. أؽشف ًٔبٍ ػجذ أُغ٤ذ ثٜغذ اُق٤ذُخ
 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ د. ٠ٜٗ أؽٔذ ٓؾٔٞد اُجـذادٟ اُق٤ذُخ

ا٤ٔ٤ٌُبء اُؼن٣ٞخ  د. ٛبُخ ثٌش ػ٠ِ اُ٘ؼغبٕ ُخاُق٤ذ
 اُق٤ذ٤ُخ

ٛ٘ذعخ الٌُزش٤ٗٝبد  د. ربٓش ػجذ أُطِت كش٣ذ اُجو اُٜ٘ذعخ
 ٝالرقبلد اٌُٜشث٤خ

اُش٣بم٤بد ٝاُل٤ض٣وب  د. دمحم ػجذ اُؼض٣ض أؽٔذ اُجِزبع٠ اُٜ٘ذعخ
 اُٜ٘ذع٤خ

 اُ٘جبد اُضساػ٠ د. ٛ٘بء كزٞػ ٣ٞعق دمحم األهشػ اُضساػخ
 اُ٘جبد اُضساػ٠ د. ػج٤ش ػجذ اُشؽٖٔ ٓؾٔٞد  اُضساػخ
 أُؾبف٤َ د. عٞعٖ ػجذ اُجذ٣غ ع٤ِٔبٕ دمحم اُضساػخ
 أُؾبف٤َ د. ٓئٖٓ ؽبٓذ هٚ أؽٔذ اُضساػخ

 األٓشاك أُؾزشًخ د. دمحم ٝؽ٤ذ اُذ٣ٖ ػجذ اُـ٠٘  اُطت اُج٤طشٟ
 هت األٝساّ د. ٓغؼذ ٓؾٔٞد أؽٔذ اُغٔبٍ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ

 
 .اُوــشاس :  أُٞاكوـخ ػِـــــ٠ اهـــزشاػ ا٤ٌُِـــخ●  

 
 

 ك٠ ٝظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ رؼ٤٤٘بد ٓغزٞكبح
 

هغْالع٤ًِْخ/ ٓؼٜذ

اُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ  د. ع٤ٜبٕ أٗٞس ٓؾٔٞد ؽغ٤ٖ ا٥داة
 ٝنداثٜب

اُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ  د. ٛبُخ ٣غشٟ ػجذ اُخبُن دس٣ٝؼ ا٥داة
 ٝنداثٜب

 اُِـخ اُؼشث٤خ ٝنداثٜب ذ ػجذ اُشؽ٤ْد. عؼذ ع٤ذ أؽٔ ا٥داة

د. ٗقشٙ ٓ٘قٞس ػجذ أُغ٤ذ ػجذ  ا٥داة
 ػِْ اُ٘لظ اُؼبٍ

 اُِـخ اُلشٗغ٤خ ٝنداثٜب  د. ا٣٘بط دمحم ٓٔزبص ٓقطل٠  ا٥داة
 اُِـخ اُلشٗغ٤خ ٝنداثٜب  د. عٔبػ ؽ٠ِٔ ػجذ اُؾ٤ٔذ عجش ا٥داة
 ألػٔبٍاداسح ا د. ٗش٤ٖٓ أؽٔذ ػجذ أُ٘ؼْ اُغؼذ٠ٗ اُزغبسح
 ا٤ٔ٤ٌُبء د. كزؾ٠ دمحم ػجذ اُؾ٤ِْ دمحم اُؼِّٞ

 هغْ العْ ٤ًِخ/ ٓؼٜذ
 اُل٤ض٣بء د. ػج٤ش ػجذ هللا ؽغٖ اُغَٔ اُؼِّٞ
 اُش٣بم٤بد د. أس٣ظ عؼ٤ذ دمحم ػجذ هللا اُؼِّٞ
 ػِْ اُؾ٤ٞإ  د. دُٝذ أؽٔذ ع٤ذ دمحم اُؼِّٞ
 ا٤ٔ٤ٌُبء  د. ٓشٝح اُجذسٟ دمحم خ٤ِلخ اُؼِّٞ

 ا٤ٔ٤ٌُبء  د. ٝلء ؽبٓذ ٓؾٔٞد اُضٗبسٟ ّٞاُؼِ
 األٓشاك اُجبه٘خ د. أؽٔذ دمحم ػجذ اُؾ٤ٔذ ع٤ِٔبٕ هت هقش اُؼ٠٘٤
 األٓشاك اُجبه٘خ  د. ًش٣ْ ػقبّ اُذ٣ٖ ؽذاد أؽٔذ هت هقش اُؼ٠٘٤
 األٓشاك اُجبه٘خ  د. دمحم ع٤ذ ؽغٖ ػجذ اُشؽٖٔ هت هقش اُؼ٠٘٤
 األٓشاك اُجبه٘خ  بكع ؽبًشد. ػٔشٝ دمحم ؽبًش ؽ هت هقش اُؼ٠٘٤

ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ  د. ٛجٚ دمحم ػجذ اُؾبكع ٓشع٠ هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُطج٤خ

 األٓشاك اُجبه٘خ د. دػبء دمحم اُذٓشداػ دمحم هت هقش اُؼ٠٘٤

 د. ثبع٘ذ دمحم ك٤ْٜ ؽغٖ هت هقش اُؼ٠٘٤
اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ 

أُشًضح اُغشاؽ٤خ 
 ٝػالط األُْ

 ػجذ اُلزبػ أؽٔذ ٓذًٞسد. ٠ٓ  هت هقش اُؼ٠٘٤
اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ 

أُشًضح اُغشاؽ٤خ 
 ٝػالط األُْ

 د. ٠ٓ أؽٔذ ػ٠ِ دمحم اُغ٤ذ هت هقش اُؼ٠٘٤
اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ 

أُشًضح اُغشاؽ٤خ 
 ٝػالط األُْ

 د. دمحم اُؼ٤بؽ٠ أؽٔذ ؽغٖ هت هقش اُؼ٠٘٤
اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ 

أُشًضح اُغشاؽ٤خ 
 ٝػالط األُْ

اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك  د. د٣٘ب ُط٤ق ٓؾشٝط ؽبرْ هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُ٘غبء

اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك  د. أعٔبء اثشا٤ْٛ ػغ٤ِخ  هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُ٘غبء

اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك  د. ٓؾٔٞد دمحم ػجذ اُؾ٤ٔذ  هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُ٘غبء

 األؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ د. كبسٝم ؽغٖ ٣ٞعق ٓقطل٠ هت هقش اُؼ٠٘٤
 األؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ ذ اُؾ٤ٔذ أؽٔذ د. هِؼذ أؽٔذ ػج هت هقش اُؼ٠٘٤
 األؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ د. ٠٘ٓ أؽٔذ كئاد ؽبكع هت هقش اُؼ٠٘٤
 عشاؽخ أُغبُي اُج٤ُٞخ د. ٓؾٔٞد أؽٔذ دمحم ػجذ اُؾ٤ٔذ هت هقش اُؼ٠٘٤
 عشاؽخ أُغبُي اُج٤ُٞخ د. دمحم ػجذ اُٞٛبة اعٔبػ٤َ  هت هقش اُؼ٠٘٤
 عشاؽخ اُؼظبّ ٤ْ خ٤َِد. دمحم ؽغ٤ٖ أؽٔذ اثشاٛ هت هقش اُؼ٠٘٤
 عشاؽخ اُؼظبّ د. أؽٔذ ٓبٛش ٓؾٔٞد ػ٠ِ عِطبٕ هت هقش اُؼ٠٘٤
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 هغْ العْ ٤ًِخ/ ٓؼٜذ
 عشاؽخ اُوِت ٝاُقذس د. أؽٔذ فبثش اثشا٤ْٛ اُغ٤ذ ػجذٙ هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُقؾخ اُؼبٓخ د. أَٓ ع٤ٔش عذساى ٓؼٞك هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُقؾخ اُؼبٓخ غٞاد د. ٝلء أؽٔذ خ٤شٟ ػجذ اُ هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُشٝٓبر٤ضّ ٝاُزؤ٤َٛ د. ٗغش٣ٖ فجؾ٠ ػجذ اُـ٠٘ أؽٔذ هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُشٝٓبر٤ضّ ٝاُزؤ٤َٛ د. ٓشٝح أؽٔذ ػجذٙ ػجذٙ ػ٤غ٠ هت هقش اُؼ٠٘٤
 األٓشاك أُزٞه٘خ د. ؽش٣ق ٓٞع٠ ػضة ٓٞع٠ هت هقش اُؼ٠٘٤
 ٝاُج٤ئ٠اُطت ا٠ُٜ٘ٔ  د. ٝعبّ فجشٟ ػجذ اُؾبك٠ دمحم هت هقش اُؼ٠٘٤

 د. ٠٘ٓ دمحم ؽٔذٟ ػجذ اُشؽٖٔ  هت هقش اُؼ٠٘٤
عشاؽخ األرٕ ٝاألٗق 

 ٝاُؾ٘غشح
 هت اُؾبلد اُؾشعخ د. أؽٔذ ع٤ٔش أؽٔذ اُقبٟٝ هت هقش اُؼ٠٘٤

 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ د. ٗبٗغ٠ أؽٔذ ٗج٤َ اُغ٤ذ ؽب٤ٖٛ اُق٤ذُخ

 د. أؽٔذ دمحم ؽ٠ِٔ ؽغ٤ٖ ػبٓش اُٜ٘ذعخ
ٛ٘ذعخ اُشٟ 
 ٝا٤ُٜذس٤ٌُٝب

 د. أؽٔذ دمحم رٞك٤ن ػجذ اُشإٝف اُٜ٘ذعخ
ٛ٘ذعخ اُشٟ 
 ٝا٤ُٜذس٤ٌُٝب

 د. دمحم ػ٠ِ دمحم سؽذٟ اُٜ٘ذعخ
اُٜ٘ذعخ اُؾ٣ٞ٤خ 
 اُطج٤خ ٝأُ٘ظٞٓبد

 األسام٠ د. ؽٔبدح دمحم ػجذ اُشؽٖٔ ؽغٖ اُضساػخ
 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ د. ا٣ٔبٕ أؽٔذ ؽ٘ل٠ أؽٔذ اُضساػخ
 اُٞساصخ  دمحمد. ؽش٣ٖ أثٞ أُؼبه٠ دمحم اُضساػخ

الهزقبد ٝاُؼِّٞ 
 اُغ٤بع٤خ

 الهزقبد  د. اعشاء ػبدٍ اُغ٤ذ أؽٔذ

 .اُوــشاس :  أُٞاكوـخ ػِـــــ٠ اهـــزشاػ ا٤ٌُِـــخ 
 

 كـ٠ ٝظ٤لـخ ٓذسط رؼ٤٤٘بد ٓغزٞكــبح

هغْالع٤ًِْخ/ ٓؼٜذ
 ا٤ٔ٤ٌُبء د. ٓؾٔٞد ؽغ٤ٖ اثشا٤ْٛ أثٞ اُؼال اُؼِّٞ

هت هقش 
 اُؼ٠٘٤

 قطل٠ ػقٔذ أؽٔذ ؽ٤جٚ د. ٓ
عشاؽخ أُغبُي 

 اُج٤ُٞخ
 أٓشاك اُوِت د. أ٤ٓش ٓقطل٠ ػجذ أُغ٤ذ كشط اُؼ٠٘٤هت هقش 

 هغْ العْ ٤ًِخ/ ٓؼٜذ
هت هقش 

 اُؼ٠٘٤
 د. سثبة ػجذ أُؼض أ٤ٖٓ اُطٞخ٠

اُطت اُؾشػ٠ 
 ٝاُغّٔٞ اإل٤ٌ٤٘٤ًِخ

هت هقش 
 اُؼ٠٘٤

 ُؾشعخهت اُؾبلد ا د. ٓؾٔٞد عؼذ ػجذ اُِط٤ق ٓؾٔٞد 

هت هقش 
 اُؼ٠٘٤

 اُجبصُٞٞع٤ب د. ٓــ٠ ػٔــش اُلـبسٝم اُؾشث٠٘٤ 

هت هقش 
 اُؼ٠٘٤

 عشاؽخ اُؼظبّ د. أؽٔذ عؼ٤ذ ؽغ٤ٖ دمحم اُل٤ؾبٟٝ

هت هقش 
 األٓشاك اُ٘لغ٤خ د. د٣٘ب ٣غشٟ ػل٤ل٠ ػل٤ل٠ اُؼ٠٘٤

هت هقش 
اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك  د. ؽ٤ٔبء ٓقطل٠ دمحم اُشكبػ٠  اُؼ٠٘٤

 اُ٘غبء
هت هقش 

 اُلبسٓبًُٞٞع٤ب د. دمحم ؽغٖ عبد أثٞ اُخ٤ش اُؼ٠٘٤

هت هقش 
 اُلبسٓبًُٞٞع٤ب د. أ٤ٓشح ًشّ ٓؾٔٞد ػ٠ِ اُؼ٠٘٤

هت هقش 
 اُغشاؽخ اُؼبٓخ د. أعبٓخ سكبػ٠ دمحم سكبػ٠ اُؼ٠٘٤

هت هقش 
 اُغشاؽخ اُؼبٓخ د. ٓؼزض دمحم دمحم ػ٠ِ سعت اُؼ٠٘٤

 خأُؾبعج د. س٣ْ ػقبّ دمحم دمحم ثذ٣ش اُزغبسح
 أُؾبعجخ د. ػجذ اُشؽٖٔ آبّ ع٤ذ ػجذ ا٤ُٗٞظ اُزغبسح
 اداسح األػٔبٍ د. ؽغبّ أؽٔذ ؽ٘ل٠ ٓؾٔٞد اُزغبسح
 اُؼوبه٤ش د. عبسح هبسم اعٔبػ٤َ ػ٠ِ اُق٤ذُخ
 ا٤ٔ٤ٌُبء اُزؾ٤ِ٤ِخ د. ن٣خ هبسم ٓؾٔٞد ٣ٞعق عؼٞدٟ اُق٤ذُخ
 األد٣ٝخ ٝاُغّٔٞ د. س٣ٜبّ دمحم ػقبّ دمحم اُٜبدٟ اُق٤ذُخ
 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ د. ٜٓب ػجذ أُ٘ؼْ دمحم أؽٔذ اُق٤ذُخ
 ا٤ٔ٤ٌُبء اُق٤ذ٤ُخ د. ؿبدح كزؾ٠ ؽغ٤ٖ أُقشٟ اُق٤ذُخ

اُش٣بم٤بد ٝاُل٤ض٣وب  د. أؽٔذ ػجذٙ ؽل٤ن ػجذٙ فوش اُٜ٘ذعخ
 اُٜ٘ذع٤خ

 ثغبر٤ٖ اُض٣٘خ د. ٗذٟ ػبهق دمحم صًش٣ب عشؽبٕ اُضساػخ
 أُؾبف٤َ ا٤ْٛد. ٛذٟ ػجذ هللا ػ٠ِ اثش اُضساػخ
 أُؾبف٤َ د. اُؾ٤ٔبء ٛب٠ٗ دمحم ٓؾ٠ اُذ٣ٖ  اُضساػخ
 األُجبٕ د. أؽٞام ػجذ أُ٘ؼْ ؽغٖ أُذاػ اُضساػخ

اُخنش د. ؿبدح أؽٔذ رٞك٤ن دمحم اثشا٤ْٛ اُضساػخ
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 هغْ العْ ٤ًِخ/ ٓؼٜذ
 عشاؽخ اُوِت ٝاُقذس د. أؽٔذ فبثش اثشا٤ْٛ اُغ٤ذ ػجذٙ هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُقؾخ اُؼبٓخ د. أَٓ ع٤ٔش عذساى ٓؼٞك هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُقؾخ اُؼبٓخ غٞاد د. ٝلء أؽٔذ خ٤شٟ ػجذ اُ هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُشٝٓبر٤ضّ ٝاُزؤ٤َٛ د. ٗغش٣ٖ فجؾ٠ ػجذ اُـ٠٘ أؽٔذ هت هقش اُؼ٠٘٤
 اُشٝٓبر٤ضّ ٝاُزؤ٤َٛ د. ٓشٝح أؽٔذ ػجذٙ ػجذٙ ػ٤غ٠ هت هقش اُؼ٠٘٤
 األٓشاك أُزٞه٘خ د. ؽش٣ق ٓٞع٠ ػضة ٓٞع٠ هت هقش اُؼ٠٘٤
 ٝاُج٤ئ٠اُطت ا٠ُٜ٘ٔ  د. ٝعبّ فجشٟ ػجذ اُؾبك٠ دمحم هت هقش اُؼ٠٘٤

 د. ٠٘ٓ دمحم ؽٔذٟ ػجذ اُشؽٖٔ  هت هقش اُؼ٠٘٤
عشاؽخ األرٕ ٝاألٗق 

 ٝاُؾ٘غشح
 هت اُؾبلد اُؾشعخ د. أؽٔذ ع٤ٔش أؽٔذ اُقبٟٝ هت هقش اُؼ٠٘٤

 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ د. ٗبٗغ٠ أؽٔذ ٗج٤َ اُغ٤ذ ؽب٤ٖٛ اُق٤ذُخ

 د. أؽٔذ دمحم ؽ٠ِٔ ؽغ٤ٖ ػبٓش اُٜ٘ذعخ
ٛ٘ذعخ اُشٟ 
 ٝا٤ُٜذس٤ٌُٝب

 د. أؽٔذ دمحم رٞك٤ن ػجذ اُشإٝف اُٜ٘ذعخ
ٛ٘ذعخ اُشٟ 
 ٝا٤ُٜذس٤ٌُٝب

 د. دمحم ػ٠ِ دمحم سؽذٟ اُٜ٘ذعخ
اُٜ٘ذعخ اُؾ٣ٞ٤خ 
 اُطج٤خ ٝأُ٘ظٞٓبد

 األسام٠ د. ؽٔبدح دمحم ػجذ اُشؽٖٔ ؽغٖ اُضساػخ
 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ د. ا٣ٔبٕ أؽٔذ ؽ٘ل٠ أؽٔذ اُضساػخ
 اُٞساصخ  دمحمد. ؽش٣ٖ أثٞ أُؼبه٠ دمحم اُضساػخ

الهزقبد ٝاُؼِّٞ 
 اُغ٤بع٤خ

 الهزقبد  د. اعشاء ػبدٍ اُغ٤ذ أؽٔذ

 .اُوــشاس :  أُٞاكوـخ ػِـــــ٠ اهـــزشاػ ا٤ٌُِـــخ 
 

 كـ٠ ٝظ٤لـخ ٓذسط رؼ٤٤٘بد ٓغزٞكــبح

هغْالع٤ًِْخ/ ٓؼٜذ
 ا٤ٔ٤ٌُبء د. ٓؾٔٞد ؽغ٤ٖ اثشا٤ْٛ أثٞ اُؼال اُؼِّٞ

هت هقش 
 اُؼ٠٘٤

 قطل٠ ػقٔذ أؽٔذ ؽ٤جٚ د. ٓ
عشاؽخ أُغبُي 

 اُج٤ُٞخ
 أٓشاك اُوِت د. أ٤ٓش ٓقطل٠ ػجذ أُغ٤ذ كشط اُؼ٠٘٤هت هقش 

 هغْ العْ ٤ًِخ/ ٓؼٜذ
هت هقش 

 اُؼ٠٘٤
 د. سثبة ػجذ أُؼض أ٤ٖٓ اُطٞخ٠

اُطت اُؾشػ٠ 
 ٝاُغّٔٞ اإل٤ٌ٤٘٤ًِخ

هت هقش 
 اُؼ٠٘٤

 ُؾشعخهت اُؾبلد ا د. ٓؾٔٞد عؼذ ػجذ اُِط٤ق ٓؾٔٞد 

هت هقش 
 اُؼ٠٘٤

 اُجبصُٞٞع٤ب د. ٓــ٠ ػٔــش اُلـبسٝم اُؾشث٠٘٤ 

هت هقش 
 اُؼ٠٘٤

 عشاؽخ اُؼظبّ د. أؽٔذ عؼ٤ذ ؽغ٤ٖ دمحم اُل٤ؾبٟٝ

هت هقش 
 األٓشاك اُ٘لغ٤خ د. د٣٘ب ٣غشٟ ػل٤ل٠ ػل٤ل٠ اُؼ٠٘٤

هت هقش 
اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك  د. ؽ٤ٔبء ٓقطل٠ دمحم اُشكبػ٠  اُؼ٠٘٤

 اُ٘غبء
هت هقش 

 اُلبسٓبًُٞٞع٤ب د. دمحم ؽغٖ عبد أثٞ اُخ٤ش اُؼ٠٘٤

هت هقش 
 اُلبسٓبًُٞٞع٤ب د. أ٤ٓشح ًشّ ٓؾٔٞد ػ٠ِ اُؼ٠٘٤

هت هقش 
 اُغشاؽخ اُؼبٓخ د. أعبٓخ سكبػ٠ دمحم سكبػ٠ اُؼ٠٘٤

هت هقش 
 اُغشاؽخ اُؼبٓخ د. ٓؼزض دمحم دمحم ػ٠ِ سعت اُؼ٠٘٤

 خأُؾبعج د. س٣ْ ػقبّ دمحم دمحم ثذ٣ش اُزغبسح
 أُؾبعجخ د. ػجذ اُشؽٖٔ آبّ ع٤ذ ػجذ ا٤ُٗٞظ اُزغبسح
 اداسح األػٔبٍ د. ؽغبّ أؽٔذ ؽ٘ل٠ ٓؾٔٞد اُزغبسح
 اُؼوبه٤ش د. عبسح هبسم اعٔبػ٤َ ػ٠ِ اُق٤ذُخ
 ا٤ٔ٤ٌُبء اُزؾ٤ِ٤ِخ د. ن٣خ هبسم ٓؾٔٞد ٣ٞعق عؼٞدٟ اُق٤ذُخ
 األد٣ٝخ ٝاُغّٔٞ د. س٣ٜبّ دمحم ػقبّ دمحم اُٜبدٟ اُق٤ذُخ
 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ د. ٜٓب ػجذ أُ٘ؼْ دمحم أؽٔذ اُق٤ذُخ
 ا٤ٔ٤ٌُبء اُق٤ذ٤ُخ د. ؿبدح كزؾ٠ ؽغ٤ٖ أُقشٟ اُق٤ذُخ

اُش٣بم٤بد ٝاُل٤ض٣وب  د. أؽٔذ ػجذٙ ؽل٤ن ػجذٙ فوش اُٜ٘ذعخ
 اُٜ٘ذع٤خ

 ثغبر٤ٖ اُض٣٘خ د. ٗذٟ ػبهق دمحم صًش٣ب عشؽبٕ اُضساػخ
 أُؾبف٤َ ا٤ْٛد. ٛذٟ ػجذ هللا ػ٠ِ اثش اُضساػخ
 أُؾبف٤َ د. اُؾ٤ٔبء ٛب٠ٗ دمحم ٓؾ٠ اُذ٣ٖ  اُضساػخ
 األُجبٕ د. أؽٞام ػجذ أُ٘ؼْ ؽغٖ أُذاػ اُضساػخ

اُخنش د. ؿبدح أؽٔذ رٞك٤ن دمحم اثشا٤ْٛ اُضساػخ
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 هغْ العْ ٤ًِخ/ ٓؼٜذ
الهزقبد ٝاُؼِّٞ 

 الؽقبء د. ٛجٚ هللا أؽٔذ ؽل٤ن اُذ٣ت اُغ٤بع٤خ
اُؼِّٞ الهزقبد ٝ

 الؽقبء د. ا٣ٔبٕ اعٔبػ٤َ ٓؾٔٞد ؽغ٤ٖ اُغ٤بع٤خ
الهزقبد ٝاُؼِّٞ 

 اإلداسح اُؼبٓخ د. ٓؾٔٞد ػجذٙ ػ٠ِ اُغ٤ذ اُغ٤بع٤خ
الهزقبد ٝاُؼِّٞ 

 الؽقبء د. عٔبػ صًش٣ب أؽٔذ ػجذ اُـ٠٘ اُغ٤بع٤خ
الهزقبد ٝاُؼِّٞ 

 الهزقبد د. أؽٔذ سعت اُغ٤ذ ػجذ اُؾ٤ٔذ  اُغ٤بع٤خ
د ٝاُؼِّٞ الهزقب

 الهزقبد د. كبهٔخ س٤ٓؼ دمحم ػ٠ِ اُغ٤بع٤خ

اُ٘ؾٞ ٝاُقشف  د. هبسم اثشا٤ْٛ دمحم أؽٔذ  داس اُؼِّٞ
 ٝاُؼشٝك

 اُزبس٣خ اإلعال٠ٓ د. اثشا٤ْٛ اُغ٤ذ ؽؾبرٚ ػٞك داس اُؼِّٞ
اُ٘ؾٞ ٝاُقشف  د. ػجذ اُشؽٖٔ سث٤غ ع٤ذ دمحم داس اُؼِّٞ

 ٝاُؼشٝك

 ٣ٞعق ٓؾٔٞد د. خبُذ ؽغ٤ٖ اُؼالط اُطج٤ؼ٠
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ 

لمطشاثبد اُغٜبص 
اُؼقج٠ ٝاُؼن٠ِ 

 ٝعشاؽزٜب

 د. ص٣٘ت عب٠ٓ ػ٠ِ أؽٔذ اُؼالط اُطج٤ؼ٠
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ 

لمطشاثبد اُغٜبص 
اُذٝسٟ اُز٘لغ٠ 

 ٝأُغ٤ٖ٘
اُؼالط اُطج٤ؼ٠  د. ٠ٜٗ دمحم ًبَٓ أؽٔذ اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 ُِغشاؽخ
 اُؼِّٞ األعبع٤خ ػجذ اُؼظ٤ْ أؽٔذد. اُؾ٤ٔبء ؽؼجبٕ  اُؼالط اُطج٤ؼ٠
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ ُقؾخ  د. د٣٘ب ٓؾٔٞد اُؼؾٔبٟٝ دمحم  اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 أُشأح
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ ُقؾخ  د. س٣ٜبّ اثشا٤ْٛ دمحم ؽٔٞدح اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 أُشأح
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ ُقؾخ  د. ٠ٓ دمحم ػ٠ِ ؽؾبرٚ ػ٤ذ اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 أُشأح
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ ُقؾخ  د. عبسح ٓغذٟ أؽٔذ كزؾ٠ ؼ٠اُؼالط اُطج٤

 أُشأح
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ ُقؾخ  د. اُٜبّ ؽؾبد ؽغٖ ث٠ٓٞ٤ اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 أُشأح

 د. ٤ٛضْ ػجذ اُؼبٍ عؼذ سٓنبٕ اُؼالط اُطج٤ؼ٠
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ 

لمطشاثبد اُغٜبص 
اُذٝسٟ اُز٘لغ٠ 

 ٝأُغ٤ٖ٘

 هغْ العْ ٤ًِخ/ ٓؼٜذ

األٓشاك اُجبه٘خ  د. دمحم ػ٠ٗٞ أؽٔذ دمحم ػ٠ٗٞ اُطت اُج٤طشٟ
 ٝأُؼذ٣خ

 د. دمحم ٣ؾ٠٤ ػجذ اُؼ٤ِْ ٓؾٔٞد اُطت اُج٤طشٟ
اُغّٔٞ ٝاُطت 

اُؾشػ٠ ٝاإلعشاءاد 
 اُج٤طش٣خ

 اُجبصُٞٞع٤ب د. دمحم سكؼذ ٓٞع٠ دمحم اُطت اُج٤طشٟ

د. أعٔبء فلٞد ٓشع٠ ٓشع٠  اُطت اُج٤طشٟ
 اُلغ٤ُٞٞع٤ب اثشا٤ْٛ

رٔش٣ل اُؾبلد  ؽ٤ٔبء سٓنبٕ ػجذ اُ٘ج٠ د.  اُزٔش٣ل
 اُؾشعخ ٝاُطٞاسة

 ا٥صبس اإلعال٤ٓخ د. ٗغبػ ٜٓذٟ دمحم ٓقطل٠ ا٥صبس
 هت أٝساّ األهلبٍ  د. عب٠ُ دمحم هِؼذ خطبة اُو٢ٓٞ ُألٝساّ
 األؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ د. عب٤ٓخ ٣ؾ٠٤ ػجذ اُشاصم ٤ٌَٛ اُو٢ٓٞ ُألٝساّ
 عشاؽخ األٝساّ ػ٢ِ ػجذ اُجبس١ د. أؽٔذ ػجذ اُجبس١ اُو٢ٓٞ ُألٝساّ
 اُزشث٤خ اُل٤٘خ د. أ٣ٖٔ ٓقطل٠ ؽغ٤ٖ أثٞ خض٣ْ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ
اُزشث٤خ ُِطلُٞخ 

 اُؼِّٞ األعبع٤خ د. سا٤ٗب ػجذ اُـ٠٘ اُذعٞه٠ اُـش٣ت  أُجٌشح

اُزشث٤خ ُِطلُٞخ 
 اُؼِّٞ األعبع٤خ د. ٝلء أؽٔذ ؽغٖ خبُذ ػجذ أُغ٤ذ أُجٌشح

 .ٞاكوـخ ػِــ٠ اهــزشاػ ا٤ٌُِـــخ/ أُؼٜذاُوــشاس :  أُ

 ٖـ٤ـرغذ٣ذ رؼ٤
 اداسح اُغبٓؼخ

هووووشاس ٓغِووووظ اُذساعووووبد اُؼ٤ِووووب ٝاُجؾووووٞس ثغِغووووزٚ أُ٘ؼوووووذح ثزووووبس٣خ أُٞاكوووووخ ػِوووو٠  -
ّ( ثبُٔٞاكوووـخ ػِوو٠ رغذ٣ووذ رؼ٤وو٤ٖ اُغوو٤ذ األعووزبر اُووذًزٞس أُووذ٣ش اُز٘ل٤ووزٟ 01/2/9102)

قولزٚ اُٞظ٤ل٤وخ ػنوٞا  ثوبُٔغِظ ٓوٖ اُخوبسط ُٔوذح ُق٘ذٝم اُؼِّٞ ٝاُز٤ٔ٘خ اُزٌُ٘ٞٞع٤وخ ث
 ػب٤ٖٓ هبثِخ ُِزغذ٣ذ.

 ػذّ أُٞاكوخ ػ٠ِ اُزؼ٤٤ٖ ثوشاس اُِغ٘خ اُؼ٤ِٔخ
 

ٓالؽظبداُٞظ٤لخالع٤ًِْخ/ ٓؼٜذ

د. ػجذ اُشؽٖٔ هبسم فبدم  ا٥داة
 اُؾشهبٟٝ

أعزبر 
 ٓغبػذ

 ػوووذّ ٓٞاكووووخ اُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.
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 هغْ العْ ٤ًِخ/ ٓؼٜذ
الهزقبد ٝاُؼِّٞ 

 الؽقبء د. ٛجٚ هللا أؽٔذ ؽل٤ن اُذ٣ت اُغ٤بع٤خ
اُؼِّٞ الهزقبد ٝ

 الؽقبء د. ا٣ٔبٕ اعٔبػ٤َ ٓؾٔٞد ؽغ٤ٖ اُغ٤بع٤خ
الهزقبد ٝاُؼِّٞ 

 اإلداسح اُؼبٓخ د. ٓؾٔٞد ػجذٙ ػ٠ِ اُغ٤ذ اُغ٤بع٤خ
الهزقبد ٝاُؼِّٞ 

 الؽقبء د. عٔبػ صًش٣ب أؽٔذ ػجذ اُـ٠٘ اُغ٤بع٤خ
الهزقبد ٝاُؼِّٞ 

 الهزقبد د. أؽٔذ سعت اُغ٤ذ ػجذ اُؾ٤ٔذ  اُغ٤بع٤خ
د ٝاُؼِّٞ الهزقب

 الهزقبد د. كبهٔخ س٤ٓؼ دمحم ػ٠ِ اُغ٤بع٤خ

اُ٘ؾٞ ٝاُقشف  د. هبسم اثشا٤ْٛ دمحم أؽٔذ  داس اُؼِّٞ
 ٝاُؼشٝك

 اُزبس٣خ اإلعال٠ٓ د. اثشا٤ْٛ اُغ٤ذ ؽؾبرٚ ػٞك داس اُؼِّٞ
اُ٘ؾٞ ٝاُقشف  د. ػجذ اُشؽٖٔ سث٤غ ع٤ذ دمحم داس اُؼِّٞ

 ٝاُؼشٝك

 ٣ٞعق ٓؾٔٞد د. خبُذ ؽغ٤ٖ اُؼالط اُطج٤ؼ٠
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ 

لمطشاثبد اُغٜبص 
اُؼقج٠ ٝاُؼن٠ِ 

 ٝعشاؽزٜب

 د. ص٣٘ت عب٠ٓ ػ٠ِ أؽٔذ اُؼالط اُطج٤ؼ٠
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ 

لمطشاثبد اُغٜبص 
اُذٝسٟ اُز٘لغ٠ 

 ٝأُغ٤ٖ٘
اُؼالط اُطج٤ؼ٠  د. ٠ٜٗ دمحم ًبَٓ أؽٔذ اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 ُِغشاؽخ
 اُؼِّٞ األعبع٤خ ػجذ اُؼظ٤ْ أؽٔذد. اُؾ٤ٔبء ؽؼجبٕ  اُؼالط اُطج٤ؼ٠
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ ُقؾخ  د. د٣٘ب ٓؾٔٞد اُؼؾٔبٟٝ دمحم  اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 أُشأح
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ ُقؾخ  د. س٣ٜبّ اثشا٤ْٛ دمحم ؽٔٞدح اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 أُشأح
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ ُقؾخ  د. ٠ٓ دمحم ػ٠ِ ؽؾبرٚ ػ٤ذ اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 أُشأح
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ ُقؾخ  د. عبسح ٓغذٟ أؽٔذ كزؾ٠ ؼ٠اُؼالط اُطج٤

 أُشأح
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ ُقؾخ  د. اُٜبّ ؽؾبد ؽغٖ ث٠ٓٞ٤ اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 أُشأح

 د. ٤ٛضْ ػجذ اُؼبٍ عؼذ سٓنبٕ اُؼالط اُطج٤ؼ٠
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ 

لمطشاثبد اُغٜبص 
اُذٝسٟ اُز٘لغ٠ 

 ٝأُغ٤ٖ٘

 هغْ العْ ٤ًِخ/ ٓؼٜذ

األٓشاك اُجبه٘خ  د. دمحم ػ٠ٗٞ أؽٔذ دمحم ػ٠ٗٞ اُطت اُج٤طشٟ
 ٝأُؼذ٣خ

 د. دمحم ٣ؾ٠٤ ػجذ اُؼ٤ِْ ٓؾٔٞد اُطت اُج٤طشٟ
اُغّٔٞ ٝاُطت 

اُؾشػ٠ ٝاإلعشاءاد 
 اُج٤طش٣خ

 اُجبصُٞٞع٤ب د. دمحم سكؼذ ٓٞع٠ دمحم اُطت اُج٤طشٟ

د. أعٔبء فلٞد ٓشع٠ ٓشع٠  اُطت اُج٤طشٟ
 اُلغ٤ُٞٞع٤ب اثشا٤ْٛ

رٔش٣ل اُؾبلد  ؽ٤ٔبء سٓنبٕ ػجذ اُ٘ج٠ د.  اُزٔش٣ل
 اُؾشعخ ٝاُطٞاسة

 ا٥صبس اإلعال٤ٓخ د. ٗغبػ ٜٓذٟ دمحم ٓقطل٠ ا٥صبس
 هت أٝساّ األهلبٍ  د. عب٠ُ دمحم هِؼذ خطبة اُو٢ٓٞ ُألٝساّ
 األؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ د. عب٤ٓخ ٣ؾ٠٤ ػجذ اُشاصم ٤ٌَٛ اُو٢ٓٞ ُألٝساّ
 عشاؽخ األٝساّ ػ٢ِ ػجذ اُجبس١ د. أؽٔذ ػجذ اُجبس١ اُو٢ٓٞ ُألٝساّ
 اُزشث٤خ اُل٤٘خ د. أ٣ٖٔ ٓقطل٠ ؽغ٤ٖ أثٞ خض٣ْ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ
اُزشث٤خ ُِطلُٞخ 

 اُؼِّٞ األعبع٤خ د. سا٤ٗب ػجذ اُـ٠٘ اُذعٞه٠ اُـش٣ت  أُجٌشح

اُزشث٤خ ُِطلُٞخ 
 اُؼِّٞ األعبع٤خ د. ٝلء أؽٔذ ؽغٖ خبُذ ػجذ أُغ٤ذ أُجٌشح

 .ٞاكوـخ ػِــ٠ اهــزشاػ ا٤ٌُِـــخ/ أُؼٜذاُوــشاس :  أُ

 ٖـ٤ـرغذ٣ذ رؼ٤
 اداسح اُغبٓؼخ

هووووشاس ٓغِووووظ اُذساعووووبد اُؼ٤ِووووب ٝاُجؾووووٞس ثغِغووووزٚ أُ٘ؼوووووذح ثزووووبس٣خ أُٞاكوووووخ ػِوووو٠  -
ّ( ثبُٔٞاكوووـخ ػِوو٠ رغذ٣ووذ رؼ٤وو٤ٖ اُغوو٤ذ األعووزبر اُووذًزٞس أُووذ٣ش اُز٘ل٤ووزٟ 01/2/9102)

قولزٚ اُٞظ٤ل٤وخ ػنوٞا  ثوبُٔغِظ ٓوٖ اُخوبسط ُٔوذح ُق٘ذٝم اُؼِّٞ ٝاُز٤ٔ٘خ اُزٌُ٘ٞٞع٤وخ ث
 ػب٤ٖٓ هبثِخ ُِزغذ٣ذ.

 ػذّ أُٞاكوخ ػ٠ِ اُزؼ٤٤ٖ ثوشاس اُِغ٘خ اُؼ٤ِٔخ
 

ٓالؽظبداُٞظ٤لخالع٤ًِْخ/ ٓؼٜذ

د. ػجذ اُشؽٖٔ هبسم فبدم  ا٥داة
 اُؾشهبٟٝ

أعزبر 
 ٓغبػذ

 ػوووذّ ٓٞاكووووخ اُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.
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 ٓالؽظبد اُٞظ٤لخ العْ ذ٤ًِخ/ ٓؼٜ

 ػوووذّ ٓٞاكووووخ اُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخ أعزبر  د. ٓ٘بٍ ؽ٘ل٠ أؽٔذ ٣ٞعق اُؼِّٞ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.

 ػوووذّ ٓٞاكووووخ اُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخ أعزبر  د. ربٓش رٞؽ٤ذ ًبَٓ الدس٣غ٠ اُؼِّٞ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.

 ُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخػوووذّ ٓٞاكووووخ ا أعزبر  د. ٓؾغٖ أثٞ اُؼال ع٤ذ ؽٔبدح اُؼِّٞ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.

أعزبر  د. دمحم ػبدٍ ؽغ٠٘ اُغ٤ذ اُؼِّٞ
 ٓغبػذ 

 ػوووذّ ٓٞاكووووخ اُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.

أعزبر  د. ا٣ٔبٕ ٓٔذٝػ دمحم ػ٠ِ ػشكٚ اُزغبسح
 ٓغبػذ

 ػوووذّ ٓٞاكووووخ اُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.

أعزبر  ٤ذ اُ٘غبسد. ٠٘ٓ أ٤ٖٓ ػجذ أُغ اُٜ٘ذعخ
 ٓغبػذ

 ػوووذّ ٓٞاكووووخ اُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.

 ػوووذّ ٓٞاكووووخ اُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخ أعزبر  د. ٓؾشٝط اُغ٤ذ ٣ٞعق دمحم ثش٣ي داس اُؼِّٞ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.

 

هشس أُغِظ ػذّ أُٞاكوخ ػ٠ِ رشه٤خ ع٤بدرٚ/ ع٤بدرٜب ُٞظ٤لخ أعزبر/ أعزبر 
 ٓغبػذ.

 بسادـــاػ
 اداسح اُغبٓؼخ

كزٟٞ أُغزؾوبس اُووب٠ٗٞٗ ُِغبٓؼوخ ثبُٔٞاكووخ ػِو٠ اػوبسح اُوذًزٞسح / أٓوَ ث٘بء ػ٠ِ  -
ك٠ٜٔ ربٝمشٝط داٝٝد أُوذسط ثوغوْ اُلغو٤ُٞٞع٤ب اُطج٤وخ ث٤ٌِوخ هوت هقوش اُؼ٤٘و٠ 
ُِؼَٔ ثغبٓؼخ األ٤ٓشح ٗٞسح ث٘ذ ػجذ اُوشؽٖٔ ثبُغوؼٞد٣خ ُِؼوبّ اُغوبٓؼ٠ األٍٝ اػزجوبسا  

 .حّ( هجوب  ُإلعشاءاد أُوشس2/2/9191ؽز٠ ) ّ(01/2/9102ٖٓ )
هووشس أُغِووظ أُٞاكوووخ ػِوو٠ اػووبسح عوو٤بدرٚ ُِؼووبّ اُغووبٓؼ٠ األٍٝ اػزجووبسا  ٓووٖ 

 ّ( هجوب  ُإلعشاءاد أُوشسح.2/2/9191ّ( ؽز٠ )01/2/9102)
 

ُِؼبّ اُٞظ٤لخالعـــ٤ًِْخ
 اُغبٓؼ٠

اُغٜخ أُؼبس 
سأٟ ا٤ٌُِخ سأٟ اُوغْا٤ُٜب

ػبهق ػ٠ِ دمحم أ.د.  اُٜ٘ذعخ
 اُؼٔشٟ

أعزبر 
عبٓؼخ عبصإ  اُؼبؽش ٓزلشؽ

 ثبُغؼٞد٣خ

 ٝاكن 
00/1/

9102 

ػذّ 
 أُٞاكوخ 

01/3/
9102 

د. ؽبرْ ػبدٍ اُؾغ٠٘٤  اُٜ٘ذعخ
 كب٣ذ

أعزبر 
 اُغبثغ ٓغبػذ

عبٓؼخ ص٣َٝ 
ُِؼِّٞ 

ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب 
 ثٔقش

 ٝاكن 
0/3/

9102 

ػذّ 
 أُٞاكوخ 

01/3/
9102 

 .ّ(9102/9191) رغذ٣ذ اػبسح ع٤بدرٜٔب ُِؼبّ اُغبٓؼ٠أُٞاكوخ ػ٠ِ هشس أُغِظ 
 

  رغذ٣ذ رؼـبهـذ
 

ه٤ٔخ أٌُبكؤحالعــ٤ًِْخ/ ٓؼٜذ

رؼبهذ ؽشك٠ اػزجبسا  ٖٓ  أ.د. ٣ؾ٤ــ٠ صًش٣ـــب ثٜ٘ـــظاُٜ٘ذعخ
(92/2/9102 )ّ 

 

 ُوــشاس : أُٞاكوـــخ ػِـــ٠ اهــزشاػ ا٤ٌُِـــــخا
 

 
  ُٞظ٤لـخ أعزبر ٓ٘ؼ ُوت ػ٠ِٔ

 
هغْالع٤ًِْخ/ ٓؼٜذ
 اُخنش د. ٓقطل٠ ػجذ اُلزبػ ػجذ اُؼظ٤ْ  اُضساػخ
 رش٤ْٓ ا٥صبس د. فلب ػجذ اُوبدس دمحم ؽبٓذ ا٥صبس

 
 .أُٞاكوـخ ػِـــــ٠ اهـــزشاػ ا٤ٌُِـــخ  هشس أُغِظ

 
 ُٞظ٤لـخ أعزبر ٓغبػذ ٓ٘ؼ ُوت ػ٠ِٔ

 
هغْالع٤ًِْخ/ ٓؼٜذ

 األٓشاك اُقذس٣خ س ػجذ اُ٘ج٠ د. ٗبفش ٤ًؾب هت هقش اُؼ٠٘٤
 األٓشاك اُقذس٣خ د. ٣بع٤ٖٔ ؽٔذٟ ؽبٓذ اُؾ٘بٟٝ هت هقش اُؼ٠٘٤
 عشاؽخ اُوِت ٝاُقذس د. أؽٔذ ػجذ اُؼض٣ض أؽٔذ اُؾشهبٟٝ هت هقش اُؼ٠٘٤

 د. ٠ٜٗ ٓؾٔٞد ػجذ اُشؽ٤ْ ػجذ هللا هت هقش اُؼ٠٘٤
ا٤ٌُٔشٝث٤ُٞٞع٤ب اُطج٤خ 

 ٝأُ٘بػخ

 ٓقطل٠ اثشا٤ْٛ ٤ِٓغ٠ د. هبسم اُطت اُج٤طشٟ
اُزـز٣خ ٝاُزـز٣خ 

 اإل٤ٌ٤٘٤ًِخ

 د. ٤ٗل٤ٖ ع٤ِٔبٕ دمحم ع٤ِٔبٕ اُطت اُج٤طشٟ
اُشهبثخ اُقؾ٤خ ػ٠ِ 

 األؿز٣خ

 د. دمحم كزؾ٠ دمحم ػجذ اُؼبٍ اُطت اُج٤طشٟ
اُز٤ُٞذ ٝاُز٘بعَ 
 ٝاُزِو٤ؼ الفط٘بػ٠

 د. ػٔشٝ كٌشٟ دمحم أؽٔذ اُوشٓٞه٠ اُطت اُج٤طشٟ
 اُزؾش٣ؼ

 



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر  2019                 مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

279

 ٓالؽظبد اُٞظ٤لخ العْ ذ٤ًِخ/ ٓؼٜ

 ػوووذّ ٓٞاكووووخ اُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخ أعزبر  د. ٓ٘بٍ ؽ٘ل٠ أؽٔذ ٣ٞعق اُؼِّٞ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.

 ػوووذّ ٓٞاكووووخ اُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخ أعزبر  د. ربٓش رٞؽ٤ذ ًبَٓ الدس٣غ٠ اُؼِّٞ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.

 ُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخػوووذّ ٓٞاكووووخ ا أعزبر  د. ٓؾغٖ أثٞ اُؼال ع٤ذ ؽٔبدح اُؼِّٞ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.

أعزبر  د. دمحم ػبدٍ ؽغ٠٘ اُغ٤ذ اُؼِّٞ
 ٓغبػذ 

 ػوووذّ ٓٞاكووووخ اُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.

أعزبر  د. ا٣ٔبٕ ٓٔذٝػ دمحم ػ٠ِ ػشكٚ اُزغبسح
 ٓغبػذ

 ػوووذّ ٓٞاكووووخ اُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.

أعزبر  ٤ذ اُ٘غبسد. ٠٘ٓ أ٤ٖٓ ػجذ أُغ اُٜ٘ذعخ
 ٓغبػذ

 ػوووذّ ٓٞاكووووخ اُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.

 ػوووذّ ٓٞاكووووخ اُِغ٘وووخ اُؼ٤ِٔوووخ أعزبر  د. ٓؾشٝط اُغ٤ذ ٣ٞعق دمحم ثش٣ي داس اُؼِّٞ
 ٝٓغِغ٢ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ.

 

هشس أُغِظ ػذّ أُٞاكوخ ػ٠ِ رشه٤خ ع٤بدرٚ/ ع٤بدرٜب ُٞظ٤لخ أعزبر/ أعزبر 
 ٓغبػذ.

 بسادـــاػ
 اداسح اُغبٓؼخ

كزٟٞ أُغزؾوبس اُووب٠ٗٞٗ ُِغبٓؼوخ ثبُٔٞاكووخ ػِو٠ اػوبسح اُوذًزٞسح / أٓوَ ث٘بء ػ٠ِ  -
ك٠ٜٔ ربٝمشٝط داٝٝد أُوذسط ثوغوْ اُلغو٤ُٞٞع٤ب اُطج٤وخ ث٤ٌِوخ هوت هقوش اُؼ٤٘و٠ 
ُِؼَٔ ثغبٓؼخ األ٤ٓشح ٗٞسح ث٘ذ ػجذ اُوشؽٖٔ ثبُغوؼٞد٣خ ُِؼوبّ اُغوبٓؼ٠ األٍٝ اػزجوبسا  

 .حّ( هجوب  ُإلعشاءاد أُوشس2/2/9191ؽز٠ ) ّ(01/2/9102ٖٓ )
هووشس أُغِووظ أُٞاكوووخ ػِوو٠ اػووبسح عوو٤بدرٚ ُِؼووبّ اُغووبٓؼ٠ األٍٝ اػزجووبسا  ٓووٖ 

 ّ( هجوب  ُإلعشاءاد أُوشسح.2/2/9191ّ( ؽز٠ )01/2/9102)
 

ُِؼبّ اُٞظ٤لخالعـــ٤ًِْخ
 اُغبٓؼ٠

اُغٜخ أُؼبس 
سأٟ ا٤ٌُِخ سأٟ اُوغْا٤ُٜب

ػبهق ػ٠ِ دمحم أ.د.  اُٜ٘ذعخ
 اُؼٔشٟ

أعزبر 
عبٓؼخ عبصإ  اُؼبؽش ٓزلشؽ

 ثبُغؼٞد٣خ

 ٝاكن 
00/1/

9102 

ػذّ 
 أُٞاكوخ 

01/3/
9102 

د. ؽبرْ ػبدٍ اُؾغ٠٘٤  اُٜ٘ذعخ
 كب٣ذ

أعزبر 
 اُغبثغ ٓغبػذ

عبٓؼخ ص٣َٝ 
ُِؼِّٞ 

ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب 
 ثٔقش

 ٝاكن 
0/3/

9102 

ػذّ 
 أُٞاكوخ 

01/3/
9102 

 .ّ(9102/9191) رغذ٣ذ اػبسح ع٤بدرٜٔب ُِؼبّ اُغبٓؼ٠أُٞاكوخ ػ٠ِ هشس أُغِظ 
 

  رغذ٣ذ رؼـبهـذ
 

ه٤ٔخ أٌُبكؤحالعــ٤ًِْخ/ ٓؼٜذ

رؼبهذ ؽشك٠ اػزجبسا  ٖٓ  أ.د. ٣ؾ٤ــ٠ صًش٣ـــب ثٜ٘ـــظاُٜ٘ذعخ
(92/2/9102 )ّ 

 

 ُوــشاس : أُٞاكوـــخ ػِـــ٠ اهــزشاػ ا٤ٌُِـــــخا
 

 
  ُٞظ٤لـخ أعزبر ٓ٘ؼ ُوت ػ٠ِٔ

 
هغْالع٤ًِْخ/ ٓؼٜذ
 اُخنش د. ٓقطل٠ ػجذ اُلزبػ ػجذ اُؼظ٤ْ  اُضساػخ
 رش٤ْٓ ا٥صبس د. فلب ػجذ اُوبدس دمحم ؽبٓذ ا٥صبس

 
 .أُٞاكوـخ ػِـــــ٠ اهـــزشاػ ا٤ٌُِـــخ  هشس أُغِظ

 
 ُٞظ٤لـخ أعزبر ٓغبػذ ٓ٘ؼ ُوت ػ٠ِٔ

 
هغْالع٤ًِْخ/ ٓؼٜذ

 األٓشاك اُقذس٣خ س ػجذ اُ٘ج٠ د. ٗبفش ٤ًؾب هت هقش اُؼ٠٘٤
 األٓشاك اُقذس٣خ د. ٣بع٤ٖٔ ؽٔذٟ ؽبٓذ اُؾ٘بٟٝ هت هقش اُؼ٠٘٤
 عشاؽخ اُوِت ٝاُقذس د. أؽٔذ ػجذ اُؼض٣ض أؽٔذ اُؾشهبٟٝ هت هقش اُؼ٠٘٤

 د. ٠ٜٗ ٓؾٔٞد ػجذ اُشؽ٤ْ ػجذ هللا هت هقش اُؼ٠٘٤
ا٤ٌُٔشٝث٤ُٞٞع٤ب اُطج٤خ 

 ٝأُ٘بػخ

 ٓقطل٠ اثشا٤ْٛ ٤ِٓغ٠ د. هبسم اُطت اُج٤طشٟ
اُزـز٣خ ٝاُزـز٣خ 

 اإل٤ٌ٤٘٤ًِخ

 د. ٤ٗل٤ٖ ع٤ِٔبٕ دمحم ع٤ِٔبٕ اُطت اُج٤طشٟ
اُشهبثخ اُقؾ٤خ ػ٠ِ 

 األؿز٣خ

 د. دمحم كزؾ٠ دمحم ػجذ اُؼبٍ اُطت اُج٤طشٟ
اُز٤ُٞذ ٝاُز٘بعَ 
 ٝاُزِو٤ؼ الفط٘بػ٠

 د. ػٔشٝ كٌشٟ دمحم أؽٔذ اُوشٓٞه٠ اُطت اُج٤طشٟ
 اُزؾش٣ؼ
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 هغْ العْ خ/ ٓؼٜذ٤ًِ

 د. عٔبػ اُغؼ٤ذ اُغ٤ذ ُجٖ اُطت اُج٤طشٟ
اُقؾخ ٝاُشػب٣خ 

 اُج٤طش٣خ

 د. خبُذ ص٠ً فبُؼ كٞدح اُؼالط اُطج٤ؼ٠
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ ُِؼِّٞ 

 األعبع٤خ

 د. دمحم ؽٞه٠ ػجذ اُغالّ دمحم  اُؼالط اُطج٤ؼ٠
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ 

لمطشاثبد اُغٜبص 
 اُؼن٠ِ اُؾش٠ً ٝعشاؽزٜب

 د. سثبة ػ٠ِ دمحم ػ٠ِ ؽؼِخ ط اُطج٤ؼ٠اُؼال
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ ُِؼِّٞ 

 األعبع٤خ
 رٔش٣ل اُجبه٠٘ اُغشاؽ٠ د. ٗغالء كٞصٟ ؽ٘ل٠ هٚ اُزٔش٣ل
 رٔش٣ل اُقؾخ اُ٘لغ٤خ  د. نٓبٍ اُؾغ٤ٖ سٓنبٕ أؽٔذ اُزٔش٣ل
 اداسح اُزٔش٣ل  د. ع٤ٔخ أؽٔذ ث٠ٓٞ٤ أؽٔذ اُزٔش٣ل

 رش٤ْٓ ا٥صبس ًبَٓد. ػجذ هللا ٓؾٔٞد أؽٔذ  ا٥صبس
اُؾبعجبد 
ٝاُزًبء 

 الفط٘بػ٢
 ػِّٞ اُؾبعت د. ػٔبد ٗج٤َ ؽغٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ ؽشة

اُزشث٤خ ُِطلُٞخ 
 أُجٌشح

 اُؼِّٞ اُزشث٣ٞخ د. ٗغٟٞ اُقبٟٝ أؽٔذ ثذس

اُزشث٤خ ُِطلُٞخ 
 أُجٌشح

 اُؼِّٞ األعبع٤خ د. ػج٤ش ثٌشٟ كشاط عؼذ

 هت أٝساّ األهلبٍ بدد. ٓؾٔٞد ؽٔبد ٓؾٔٞد ؽٔ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
 هت أٝساّ األهلبٍ د. ٣ٞعق ٓذ٠ٗ عؼ٤ذ ٓذ٠ٗ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
 هت أٝساّ األهلبٍ د. أؽٔذ اثشا٤ْٛ ػ٠ِ اُؾ٠ِٔ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
 هت أٝساّ األهلبٍ د. ػٔشٝ ػجذ هللا عبُْ دؽذٝػ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
 ٤ٌ٤خاُجبصُٞٞع٤ب ال٤ًِ٘ د. ٠ٜٗ ؽغٖ اثشا٤ْٛ أؽٔذ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
اُو٠ٓٞ ُؼِّٞ 

 ا٤ُِضس
 رطج٤وبد ا٤ُِضس اُطج٤خ د. ػٔشٝ ػجذ اُشؽ٤ْ ٓقطل٠ اُذ٣ت

 
 / أُؼٜذأُٞاكوـخ ػِــ٠ اهـــزشاػ ا٤ٌُِــخهشس أُغِظ 

 
 
 

 خــٓغبئَ ٓب٤ُ
 اداسح اُغبٓؼخ 
ثؾوووووؤٕ أُٞاكووووووخ ػِووووو٠ رخقووووو٤ـ ٓجِوووووؾ  أُؼشٝموووووخ ٔوووووزًشحاُ أُٞاكوووووخ ػِووووو٠ -

ع٤ٜ٘وب  لؿ٤وش( روٞصع ػِو٠ اُ٘ؾوٞ اُزوب٠ُ خٔغوخ  ع٤٘ٚ )ػؾشح ٓال٤٣ٖ 01.111.111
٤ِٕٓٞ ع٤٘ٚ ٖٓ اُق٘بد٣ن اُخبفخ أُشًض٣خ، خٔغخ ٤ِٕٓٞ ع٤٘وٚ ٓوٖ فو٘ذٝم خذٓوخ 
أُغزٔووغ ٝر٤ٔ٘ووخ اُج٤ئووخ ُغووذاد أُووذ٤ٗٞ٣بد أُغزؾوووـخ ٌُووَ ٓووـٖ )ٓغزؾلووـ٠ اُوقووـش 

 اُؼ٤٘ـ٠ اُزؼ٠ٔ٤ِ اُغذ٣ذ ـ ف٤ذ٤ُخ ٓقش ـ ػالط أكشاد ـ ٓغزؾل٠ اُطِجخ(.
 
ثؾوووووؤٕ أُٞاكووووووخ ػِووووو٠ اإلسرجوووووبه ثٔجِوووووؾ  أُؼشٝموووووخ ٔوووووزًشحاُ أُٞاكووووووخ ػِووووو٠ -

ٔبئخ ٝرغوؼخ ٝخٔغوٕٞ ع٤٘ٚ )عوجؼٔبئخ ٝخٔغوخ ٝػؾوشٕٝ أُوق ٝعوز 390102.19
ػٔووبساد ثٔؾبكظووخ  011ع٤ٜ٘ووب ٝهشؽوو٤ٖ ل ؿ٤ووش( ه٤ٔووخ ؽووشاء دٛبٗووبد ُووذٛبٕ ػووذد 

قوو٘بػبد اُغ٤ووضح ًٔغووبٛٔخ ٓووٖ اُغبٓؼووخ ُِٔؾبكظووخ ثبعووْ ؽووشًخ اُؼجووٞس ُِج٣ٞووبد ٝاُ
 .ا٤ٌُٔب٣ٝخ ثب٤ًٖ( ٝاؽزغبة أُجِؾ ًٔذ٤ٗٞ٣خ ػ٠ِ هطبع خذٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ

 
ع٤٘وٚ ) كووو  90011111ثؾؤٕ رخق٤ـ ٓجِوؾ  أُؼشٝمخ ٔزًشحاُ أُٞاكوخ ػ٠ِ -

ٝاؽووذ ٝػؾووشٕٝ ٤ِٓووٕٞ ٝخٔغوؤبئخ أُووق ع٤٘ووٚ ل ؿ٤ووش ( خقوؤب  ٓووٖ ؽووـ/ فوو٘ذٝم 
شف ػ٠ِ ه٤ٔوخ ٌٓبكوآد اُ٘ؾوش اُؼِٔو٠ ُؼوبّ اُخذٓبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثبُق٘بد٣ن اُخبفخ ُِق

(9101)ّ 
 
ثؾوؤٕ أُٞاكووخ ػِو٠ فوشف ٌٓبكوآح رؾوغ٤ؼ٤ٚ ُٞسصوخ  أُؼشٝموخ ٔزًشحاُ ث٘بء ػ٠ِ -

اُغ٤ذ/ دمحم د٣بة عبة هللا اُؼبَٓ ثٌٔزت ٓذ٣ش ػبّ ؽوئٕٞ اُؼوب٤ِٖٓ ُٝزلب٤ٗوٚ كو٠ اُؼٔوَ 
 خالٍ كزشح خذٓزٚ.

ع٤٘وـٚ )ػؾـوـشح  010111ٔجِوؾ هشس أُغِظ أُٞاكووخ ػِو٠ فوشف ٓغوبٛٔخ ٓب٤ُوخ ث
 نلف ع٤٘ـٚ ل ؿ٤ش(.

 
ثؾوووؤٕ أُٞاكووووخ ػِووو٠ دػوووْ ؽغوووبة فووو٘ذٝم   أُؼشٝموووخ ٔوووزًشحأُٞاكووووخ ػِووو٠ اُ -

ثٔجِووووووؾ  0/13100/001/2اُخوووووذٓبد اُزؼ٤ٔ٤ِووووووخ ثبُشعوووووّٞ ٝأُقووووووشٝكبد سهوووووْ 
ع٤٘ٚ )ٝاؽذ ٝػؾشٕٝ ٤ِٕٓٞ ٝخٔغٔبئخ أُق ع٤٘ٚ ل ؿ٤ش( ٖٓ اُزؼ٤ِْ  90011111
 ػ٤ِٔخ اُقشف.أُذٓظ ُذػْ 

 
ع٤٘ٚ )خٔغو٤ٖ أُوق  01.111ثؾؤٕ فشف ٓجِؾ   أُؼشٝمخ ٔزًشحأُٞاكوخ ػ٠ِ اُ -

ع٤٘ٚ( ُٞسصخ ًَ ٖٓ اُغ٤ذ ٓؾٔٞد ػجذ اُظبٛش دمحم ػ٤غ٠، ٝاُغ٤ذ/ ٗج٤َ دمحم أثٞ ٛبؽوْ 
 اثشا٤ْٛ ؽ٤ٜذٟ أُؼٜذ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ ػٖ اُذٝس اُجط٠ُٞ اُزٟ هبٓٞا ثٚ.

 
 0111111ثؾوؤٕ أُٞاكووخ ػِو٠ رؾ٣ٞوَ ٓجِوؾ   ُٔؼشٝموخا ٔوزًشحأُٞاكووخ ػِو٠ اُ -

دٝلس )كوووو أسثؼووخ ٓال٣وو٤ٖ دٝلس أٓش٣ٌوو٠ لؿ٤ووش( ٓووٖ ؽغووبة ٓشًووض عبٓؼووخ اُوووبٛشح 
ُِزؼ٤ِْ أُذٓظ ثبُذٝلس األٓش٠ٌ٣ ا٠ُ ؽغبة أُشًض ثبُغ٤٘ٚ أُقشٟ ثبُج٘ي أُشًوضٟ 

 هجوب  ُغؼش اُقشف اُشع٠ٔ أُؼِٖ.
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 هغْ العْ خ/ ٓؼٜذ٤ًِ

 د. عٔبػ اُغؼ٤ذ اُغ٤ذ ُجٖ اُطت اُج٤طشٟ
اُقؾخ ٝاُشػب٣خ 

 اُج٤طش٣خ

 د. خبُذ ص٠ً فبُؼ كٞدح اُؼالط اُطج٤ؼ٠
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ ُِؼِّٞ 

 األعبع٤خ

 د. دمحم ؽٞه٠ ػجذ اُغالّ دمحم  اُؼالط اُطج٤ؼ٠
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ 

لمطشاثبد اُغٜبص 
 اُؼن٠ِ اُؾش٠ً ٝعشاؽزٜب

 د. سثبة ػ٠ِ دمحم ػ٠ِ ؽؼِخ ط اُطج٤ؼ٠اُؼال
اُؼالط اُطج٤ؼ٠ ُِؼِّٞ 

 األعبع٤خ
 رٔش٣ل اُجبه٠٘ اُغشاؽ٠ د. ٗغالء كٞصٟ ؽ٘ل٠ هٚ اُزٔش٣ل
 رٔش٣ل اُقؾخ اُ٘لغ٤خ  د. نٓبٍ اُؾغ٤ٖ سٓنبٕ أؽٔذ اُزٔش٣ل
 اداسح اُزٔش٣ل  د. ع٤ٔخ أؽٔذ ث٠ٓٞ٤ أؽٔذ اُزٔش٣ل

 رش٤ْٓ ا٥صبس ًبَٓد. ػجذ هللا ٓؾٔٞد أؽٔذ  ا٥صبس
اُؾبعجبد 
ٝاُزًبء 

 الفط٘بػ٢
 ػِّٞ اُؾبعت د. ػٔبد ٗج٤َ ؽغٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ ؽشة

اُزشث٤خ ُِطلُٞخ 
 أُجٌشح

 اُؼِّٞ اُزشث٣ٞخ د. ٗغٟٞ اُقبٟٝ أؽٔذ ثذس

اُزشث٤خ ُِطلُٞخ 
 أُجٌشح

 اُؼِّٞ األعبع٤خ د. ػج٤ش ثٌشٟ كشاط عؼذ

 هت أٝساّ األهلبٍ بدد. ٓؾٔٞد ؽٔبد ٓؾٔٞد ؽٔ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
 هت أٝساّ األهلبٍ د. ٣ٞعق ٓذ٠ٗ عؼ٤ذ ٓذ٠ٗ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
 هت أٝساّ األهلبٍ د. أؽٔذ اثشا٤ْٛ ػ٠ِ اُؾ٠ِٔ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
 هت أٝساّ األهلبٍ د. ػٔشٝ ػجذ هللا عبُْ دؽذٝػ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
 ٤ٌ٤خاُجبصُٞٞع٤ب ال٤ًِ٘ د. ٠ٜٗ ؽغٖ اثشا٤ْٛ أؽٔذ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
اُو٠ٓٞ ُؼِّٞ 

 ا٤ُِضس
 رطج٤وبد ا٤ُِضس اُطج٤خ د. ػٔشٝ ػجذ اُشؽ٤ْ ٓقطل٠ اُذ٣ت

 
 / أُؼٜذأُٞاكوـخ ػِــ٠ اهـــزشاػ ا٤ٌُِــخهشس أُغِظ 

 
 
 

 خــٓغبئَ ٓب٤ُ
 اداسح اُغبٓؼخ 
ثؾوووووؤٕ أُٞاكووووووخ ػِووووو٠ رخقووووو٤ـ ٓجِوووووؾ  أُؼشٝموووووخ ٔوووووزًشحاُ أُٞاكوووووخ ػِووووو٠ -

ع٤ٜ٘وب  لؿ٤وش( روٞصع ػِو٠ اُ٘ؾوٞ اُزوب٠ُ خٔغوخ  ع٤٘ٚ )ػؾشح ٓال٤٣ٖ 01.111.111
٤ِٕٓٞ ع٤٘ٚ ٖٓ اُق٘بد٣ن اُخبفخ أُشًض٣خ، خٔغخ ٤ِٕٓٞ ع٤٘وٚ ٓوٖ فو٘ذٝم خذٓوخ 
أُغزٔووغ ٝر٤ٔ٘ووخ اُج٤ئووخ ُغووذاد أُووذ٤ٗٞ٣بد أُغزؾوووـخ ٌُووَ ٓووـٖ )ٓغزؾلووـ٠ اُوقووـش 

 اُؼ٤٘ـ٠ اُزؼ٠ٔ٤ِ اُغذ٣ذ ـ ف٤ذ٤ُخ ٓقش ـ ػالط أكشاد ـ ٓغزؾل٠ اُطِجخ(.
 
ثؾوووووؤٕ أُٞاكووووووخ ػِووووو٠ اإلسرجوووووبه ثٔجِوووووؾ  أُؼشٝموووووخ ٔوووووزًشحاُ أُٞاكووووووخ ػِووووو٠ -

ٔبئخ ٝرغوؼخ ٝخٔغوٕٞ ع٤٘ٚ )عوجؼٔبئخ ٝخٔغوخ ٝػؾوشٕٝ أُوق ٝعوز 390102.19
ػٔووبساد ثٔؾبكظووخ  011ع٤ٜ٘ووب ٝهشؽوو٤ٖ ل ؿ٤ووش( ه٤ٔووخ ؽووشاء دٛبٗووبد ُووذٛبٕ ػووذد 

قوو٘بػبد اُغ٤ووضح ًٔغووبٛٔخ ٓووٖ اُغبٓؼووخ ُِٔؾبكظووخ ثبعووْ ؽووشًخ اُؼجووٞس ُِج٣ٞووبد ٝاُ
 .ا٤ٌُٔب٣ٝخ ثب٤ًٖ( ٝاؽزغبة أُجِؾ ًٔذ٤ٗٞ٣خ ػ٠ِ هطبع خذٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ

 
ع٤٘وٚ ) كووو  90011111ثؾؤٕ رخق٤ـ ٓجِوؾ  أُؼشٝمخ ٔزًشحاُ أُٞاكوخ ػ٠ِ -

ٝاؽووذ ٝػؾووشٕٝ ٤ِٓووٕٞ ٝخٔغوؤبئخ أُووق ع٤٘ووٚ ل ؿ٤ووش ( خقوؤب  ٓووٖ ؽووـ/ فوو٘ذٝم 
شف ػ٠ِ ه٤ٔوخ ٌٓبكوآد اُ٘ؾوش اُؼِٔو٠ ُؼوبّ اُخذٓبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثبُق٘بد٣ن اُخبفخ ُِق

(9101)ّ 
 
ثؾوؤٕ أُٞاكووخ ػِو٠ فوشف ٌٓبكوآح رؾوغ٤ؼ٤ٚ ُٞسصوخ  أُؼشٝموخ ٔزًشحاُ ث٘بء ػ٠ِ -

اُغ٤ذ/ دمحم د٣بة عبة هللا اُؼبَٓ ثٌٔزت ٓذ٣ش ػبّ ؽوئٕٞ اُؼوب٤ِٖٓ ُٝزلب٤ٗوٚ كو٠ اُؼٔوَ 
 خالٍ كزشح خذٓزٚ.

ع٤٘وـٚ )ػؾـوـشح  010111ٔجِوؾ هشس أُغِظ أُٞاكووخ ػِو٠ فوشف ٓغوبٛٔخ ٓب٤ُوخ ث
 نلف ع٤٘ـٚ ل ؿ٤ش(.

 
ثؾوووؤٕ أُٞاكووووخ ػِووو٠ دػوووْ ؽغوووبة فووو٘ذٝم   أُؼشٝموووخ ٔوووزًشحأُٞاكووووخ ػِووو٠ اُ -

ثٔجِووووووؾ  0/13100/001/2اُخوووووذٓبد اُزؼ٤ٔ٤ِووووووخ ثبُشعوووووّٞ ٝأُقووووووشٝكبد سهوووووْ 
ع٤٘ٚ )ٝاؽذ ٝػؾشٕٝ ٤ِٕٓٞ ٝخٔغٔبئخ أُق ع٤٘ٚ ل ؿ٤ش( ٖٓ اُزؼ٤ِْ  90011111
 ػ٤ِٔخ اُقشف.أُذٓظ ُذػْ 

 
ع٤٘ٚ )خٔغو٤ٖ أُوق  01.111ثؾؤٕ فشف ٓجِؾ   أُؼشٝمخ ٔزًشحأُٞاكوخ ػ٠ِ اُ -

ع٤٘ٚ( ُٞسصخ ًَ ٖٓ اُغ٤ذ ٓؾٔٞد ػجذ اُظبٛش دمحم ػ٤غ٠، ٝاُغ٤ذ/ ٗج٤َ دمحم أثٞ ٛبؽوْ 
 اثشا٤ْٛ ؽ٤ٜذٟ أُؼٜذ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ ػٖ اُذٝس اُجط٠ُٞ اُزٟ هبٓٞا ثٚ.

 
 0111111ثؾوؤٕ أُٞاكووخ ػِو٠ رؾ٣ٞوَ ٓجِوؾ   ُٔؼشٝموخا ٔوزًشحأُٞاكووخ ػِو٠ اُ -

دٝلس )كوووو أسثؼووخ ٓال٣وو٤ٖ دٝلس أٓش٣ٌوو٠ لؿ٤ووش( ٓووٖ ؽغووبة ٓشًووض عبٓؼووخ اُوووبٛشح 
ُِزؼ٤ِْ أُذٓظ ثبُذٝلس األٓش٠ٌ٣ ا٠ُ ؽغبة أُشًض ثبُغ٤٘ٚ أُقشٟ ثبُج٘ي أُشًوضٟ 

 هجوب  ُغؼش اُقشف اُشع٠ٔ أُؼِٖ.
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ثؾووؤٕ أُٞاكوووخ ػِوو٠ فووشف ه٤ٔووخ ص٣ووبدح ؽووبكض   ٝمووخأُؼش ٔووزًشحأُٞاكوووخ ػِوو٠ اُ -
اُغٞدح ٝاُزلشؽ اُؼ٠ِٔ اثزذا ء ٖٓ ؽٜش أًزوٞثش ٓوغ فوشف اُلوشٝم أُب٤ُوخ أُغوزؾوخ 

 ّ(.9102ػٖ ؽٜٞس )٤ُٞ٣ٞ ـ أؿغطظ ـ عجزٔجش( )
 

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
خطووبة األعووزبر اُووذًزٞس ػ٤ٔووذ ٤ًِووخ اُؼِووّٞ ثؾووؤٕ ؽووشاء ؽووٜبداد  أُٞاكوووخ ػِوو٠ -

ع٤٘ووٚ )صالصووٕٞ أُووق ع٤٘ووٚ لؿ٤ووش( ثبعووْ  01.111غٔٞػووخ )ة( ثٔجِووؾ العووزضٔبس أُ
اُغوو٤ذ األعووزبر اُووذًزٞس/ أؽٔووذ كووئاد ثبؽووب ػِوو٠ إٔ ٣ٔوو٘ؼ صِووش س٣ؼٜووب اُغووٟ٘ٞ ُقووبُؼ 
اُطووالة أُغووزل٤ذ٣ٖ ٓووٖ فوو٘ذٝم اُزٌبكووَ العزٔووبػ٠ ٣ٝٔوو٘ؼ اُضِضوو٤ٖ ا٥خووش٣ٖ ُِطبُووت 

ك٤ض٣وبء رغش٣ج٤وخ ث٤ٌِوخ  اُؾبفَ ػ٠ِ أػ٠ِ ٓغٔٞع ر٤ٜٔذٟ ٓبعغز٤ش ك٤ض٣بء عٞآوذ أٝ
 اُؼِّٞ.

 
 أُغزؾل٤بد اُغبٓؼ٤خ 
ثؾووؤٕ ٤ًل٤ووخ رغوو٣ٞخ اُؾغووبثبد اُخبفووخ ثؾووبلد أُؼشٝمووخ ٔووزًشح أُٞاكوووخ ػِوو٠ اُ -

مؾب٣ب اٗلغبس أُؼٜذ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ اُز٠ رْ ؽغضٛب ثبُوغْ اُذاخ٠ِ ٝاُز٠ ثِؾ ػذدٛب 
ح رؾوووذ اُؼوووالط خٔووظ ؽوووبلد، روووْ خوووشٝط أسثوووغ ؽوووبلد ٓوووْٜ٘ ٝٓبصاُوووذ ؽبُوووخ ٝاؽوووذ

 ثبُٔغزؾل٠ ثبُذٝس اُزبعغ صٕٝ )د(، ٝرؾَٔ اُغبٓؼخ ُِ٘لوبد.
 

 الةـؽئٕٞ اُط
 ٤ًِخ ا٥داة

هوووشاس ٓغِوووظ ؽوووئٕٞ اُزؼِووو٤ْ ٝاُطوووالة ثغِغوووزٚ أُ٘ؼووووذح ثزوووبس٣خ  أُٞاكووووخ ػِووو٠ -
ّ( ثبُٔٞاكووووـخ ػِووو٠ الُزٔوووبط أُووووذّ ٓوووٖ هوووالة خش٣غووو٠ أُذسعوووخ 03/2/9102)

 .أًزٞثش ث٤ٌِخ ا٥داة 1اُق٤٘٤خ ثٔذ٣٘خ اُ٘ٔٞرع٤خ ُِقذاهخ أُقش٣خ 
 

 ٤ًِخ اُؾوٞم
هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ  أُٞاكوووخ ػِوو٠ -
ّ( ثبُٔٞاكوووـخ ػِوو٠ هووشػ دٝس اًزووٞثش ُِطووالة اُشاعووج٤ٖ كوو٢ ٓووبدح أٝ 01/2/9102)

 ُؾوٞم.ّ( ٤َُ٘ اُذثِّٞ ث٤ٌِخ ا9102ٓبدر٤ٖ ػ٠ِ األًضش ثذخٍٞ دٝس اًزٞثش )
هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ أُٞاكوووخ ػِوو٠  -
ّ( ثبُٔٞاكوووـخ ػِوو٠ ص٣ووبدح أُقووشٝكبد اُذساعوو٤خ ُووذخٍٞ آزؾووبٕ دٝس 01/2/9102)

( ٓبئخ ٝخٔغٕٞ ع٤ٜ٘ب  ُِٔوبدح اُٞاؽوذح ث٤ٌِوخ 001( ٓبئخ ع٤٘ٚ ا٠ُ )011اًزٞثش ٖٓ )
 اُؾوٞم.

 
 ٤ًِخ هت هقش اُؼ٠٘٤

هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ  أُٞاكوووخ ػِوو٠ -
ّ( ثبُٔٞاكوـخ ػ٠ِ ٗووَ ه٤وذ اُطبُوت/ ػِو٠ ؽغوٖ عوؼذ اُؾوش٣ق أُو٤وذ 01/2/9102)

ثذسعوووخ أُبعغوووز٤ش رخقوووـ األؽوووؼخ اُزؾخ٤قووو٤خ ٝاُزذاخ٤ِوووخ ث٤ٌِوووخ اُطوووت عبٓؼوووخ 
اُزخقووـ دٝس أثش٣ووَ اُوو٠ دسعووخ أُبعغووز٤ش ثوو٘لظ  9101اإلعووٌ٘ذس٣خ دٝس أثش٣ووَ 

 ث٤ٌِخ هت هقش اُؼ٢٘٤ عبٓؼخ اُوبٛشح. 9102

 ٤ًِخ اُزغبسح 
هوووشاس ٓغِوووظ ؽوووئٕٞ اُزؼِووو٤ْ ٝاُطوووالة ثغِغوووزٚ أُ٘ؼووووذح ثزوووبس٣خ أُٞاكووووخ ػِووو٠  -
ّ( ثبُٔٞاكوووووـخ ػِوووو٠ اػووووبدح ه٤ووووذ اُطبُجووووخ/ ٛبُووووخ دمحم ػِوووو٠ دمحم عجووووش 03/2/9102)

 ح.أُلقُٞخ ٖٓ اُلشهخ اُشاثؼخ اٗزظبّ ث٤ٌِخ اُزغبس
 

 ٤ًِخ الهزقبد ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ
هوووشاس ٓغِوووظ ؽوووئٕٞ اُزؼِووو٤ْ ٝاُطوووالة ثغِغوووزٚ أُ٘ؼووووذح ثزوووبس٣خ  أُٞاكووووخ ػِووو٠ -
ّ( ثؾوووؤٕ ٓؼوووبدلد هوووالة اُؾوووؼجخ 92/3/9102ّ( ٝأُٔزوووذح ؽزووو٠ )90/3/9102)

اُؼشثوووو٠ اُووووز٣ٖ اُزؾوووووٞا ث٤ٌِووووخ الهزقووووبد ٝاُؼِووووّٞ اُغ٤بعوووو٤خ كوووو٠ اُؼووووبّ اُغووووبٓؼ٠ 
ظوووبّ اُلقووو٤ِٖ )اُالئؾوووخ اُوذ٣ٔووخ( ث٤ٌِوووخ الهزقوووبد ٝاُؼِوووّٞ ّ( ػِوو٠ 9103/9101ٗ)

 .اُغبع٤خ
 

 اداسح اُغبٓؼخ
الُزٔوووبط أُووووذّ ٓوووٖ اُطبُوووت/ أؽٔوووذ ًوووبظْ اثوووشا٤ْٛ ػجوووذأُٞعٞد  أُٞاكووووخ ػِووو٠ -

ٝاُؾبفَ ػ٠ِ دسعخ أُبعغز٤ش ث٤ٌِخ ا٥صبس، ٝاُزٟ ٣ِوزٔظ ك٤وٚ اػلوبءٙ ٓوٖ اُشعوّٞ 
 .ؽ٤ش اٗٚ ٖٓ رٟٝ اُوذساد اُخبفخ أُوشسح ُِؾقٍٞ ػ٠ِ دسعخ اُذًزٞساٙ،

 
كزوٟٞ أُغزؾووبس اُوووب٠ٗٞٗ ُِغبٓؼوخ ثؾووؤٕ الُزٔووبط أُووذّ ٓووٖ اُطبُووت / ث٘وبء ػِوو٠  -

عوو٤ذ ػٔووش كووبسػ ؽووشٟ اُقووٞٓب٠ُ اُغ٘غوو٤خ ُٔؼبِٓزووٚ ٓؼبِٓووخ اُطووالة أُقووش٤٣ٖ كوو٠ 
 اُذساعبد اُؼ٤ِب.

 هشس أُغِظ ػذّ أُٞاكوخ ػ٠ِ الُزٔبط أُؼشٝك.
 

  ذـــا٣وبف ه٤

 
 ٓالؽظبد اُذسعخ اُؼ٤ِٔخ العـــ٤ًِْخ/ٓؼٜذ

هت هقش 
 اُؼ٠٘٤

اُطبُت/ ػٔشٝ دمحم أؽٔذ 
 ع٤ِٔبٕ

أُو٤وووذ ثذسعوووخ اُوووذًزٞساٙ 
ُِؼووووووووووووووووبّ اُغووووووووووووووووبٓؼ٠ 

ّ( ُٔوووووووذح 9109/9100)
ػب٤ٖٓ عبثو٤ٖ اػزجبسا  ٖٓ 

ّ( ؽزوووو٠ 00/09/9100)
ّ( ٝرُوووي 00/09/9103)

ُِظووشٝف األ٤٘ٓووخ اُؾووذ٣ذح 
 اُز٠ ٓشد ثٜب اُجالد.  

ٓغِوووووووووووووظ ٝاكووووووووووووون 
اُذساعووووووووووبد اُؼ٤ِووووووووووب 
ٝاُجؾوووٞس كوووو٠ رووووبس٣خ 

01/2/9102. 

أُٞاكووووخ ػِووو٠ هوووشاس ٓغِوووظ اُذساعوووبد اُؼ٤ِوووب ٝاُجؾوووٞس ثغِغوووخ  هوووشس أُغِوووظ
 ّ( ك٠ ٛزا اُؾؤٕ.01/2/9102)
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ثؾووؤٕ أُٞاكوووخ ػِوو٠ فووشف ه٤ٔووخ ص٣ووبدح ؽووبكض   ٝمووخأُؼش ٔووزًشحأُٞاكوووخ ػِوو٠ اُ -
اُغٞدح ٝاُزلشؽ اُؼ٠ِٔ اثزذا ء ٖٓ ؽٜش أًزوٞثش ٓوغ فوشف اُلوشٝم أُب٤ُوخ أُغوزؾوخ 

 ّ(.9102ػٖ ؽٜٞس )٤ُٞ٣ٞ ـ أؿغطظ ـ عجزٔجش( )
 

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
خطووبة األعووزبر اُووذًزٞس ػ٤ٔووذ ٤ًِووخ اُؼِووّٞ ثؾووؤٕ ؽووشاء ؽووٜبداد  أُٞاكوووخ ػِوو٠ -

ع٤٘ووٚ )صالصووٕٞ أُووق ع٤٘ووٚ لؿ٤ووش( ثبعووْ  01.111غٔٞػووخ )ة( ثٔجِووؾ العووزضٔبس أُ
اُغوو٤ذ األعووزبر اُووذًزٞس/ أؽٔووذ كووئاد ثبؽووب ػِوو٠ إٔ ٣ٔوو٘ؼ صِووش س٣ؼٜووب اُغووٟ٘ٞ ُقووبُؼ 
اُطووالة أُغووزل٤ذ٣ٖ ٓووٖ فوو٘ذٝم اُزٌبكووَ العزٔووبػ٠ ٣ٝٔوو٘ؼ اُضِضوو٤ٖ ا٥خووش٣ٖ ُِطبُووت 

ك٤ض٣وبء رغش٣ج٤وخ ث٤ٌِوخ  اُؾبفَ ػ٠ِ أػ٠ِ ٓغٔٞع ر٤ٜٔذٟ ٓبعغز٤ش ك٤ض٣بء عٞآوذ أٝ
 اُؼِّٞ.

 
 أُغزؾل٤بد اُغبٓؼ٤خ 
ثؾووؤٕ ٤ًل٤ووخ رغوو٣ٞخ اُؾغووبثبد اُخبفووخ ثؾووبلد أُؼشٝمووخ ٔووزًشح أُٞاكوووخ ػِوو٠ اُ -

مؾب٣ب اٗلغبس أُؼٜذ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ اُز٠ رْ ؽغضٛب ثبُوغْ اُذاخ٠ِ ٝاُز٠ ثِؾ ػذدٛب 
ح رؾوووذ اُؼوووالط خٔووظ ؽوووبلد، روووْ خوووشٝط أسثوووغ ؽوووبلد ٓوووْٜ٘ ٝٓبصاُوووذ ؽبُوووخ ٝاؽوووذ

 ثبُٔغزؾل٠ ثبُذٝس اُزبعغ صٕٝ )د(، ٝرؾَٔ اُغبٓؼخ ُِ٘لوبد.
 

 الةـؽئٕٞ اُط
 ٤ًِخ ا٥داة

هوووشاس ٓغِوووظ ؽوووئٕٞ اُزؼِووو٤ْ ٝاُطوووالة ثغِغوووزٚ أُ٘ؼووووذح ثزوووبس٣خ  أُٞاكووووخ ػِووو٠ -
ّ( ثبُٔٞاكووووـخ ػِووو٠ الُزٔوووبط أُووووذّ ٓوووٖ هوووالة خش٣غووو٠ أُذسعوووخ 03/2/9102)

 .أًزٞثش ث٤ٌِخ ا٥داة 1اُق٤٘٤خ ثٔذ٣٘خ اُ٘ٔٞرع٤خ ُِقذاهخ أُقش٣خ 
 

 ٤ًِخ اُؾوٞم
هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ  أُٞاكوووخ ػِوو٠ -
ّ( ثبُٔٞاكوووـخ ػِوو٠ هووشػ دٝس اًزووٞثش ُِطووالة اُشاعووج٤ٖ كوو٢ ٓووبدح أٝ 01/2/9102)

 ُؾوٞم.ّ( ٤َُ٘ اُذثِّٞ ث٤ٌِخ ا9102ٓبدر٤ٖ ػ٠ِ األًضش ثذخٍٞ دٝس اًزٞثش )
هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ أُٞاكوووخ ػِوو٠  -
ّ( ثبُٔٞاكوووـخ ػِوو٠ ص٣ووبدح أُقووشٝكبد اُذساعوو٤خ ُووذخٍٞ آزؾووبٕ دٝس 01/2/9102)

( ٓبئخ ٝخٔغٕٞ ع٤ٜ٘ب  ُِٔوبدح اُٞاؽوذح ث٤ٌِوخ 001( ٓبئخ ع٤٘ٚ ا٠ُ )011اًزٞثش ٖٓ )
 اُؾوٞم.

 
 ٤ًِخ هت هقش اُؼ٠٘٤

هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ  أُٞاكوووخ ػِوو٠ -
ّ( ثبُٔٞاكوـخ ػ٠ِ ٗووَ ه٤وذ اُطبُوت/ ػِو٠ ؽغوٖ عوؼذ اُؾوش٣ق أُو٤وذ 01/2/9102)

ثذسعوووخ أُبعغوووز٤ش رخقوووـ األؽوووؼخ اُزؾخ٤قووو٤خ ٝاُزذاخ٤ِوووخ ث٤ٌِوووخ اُطوووت عبٓؼوووخ 
اُزخقووـ دٝس أثش٣ووَ اُوو٠ دسعووخ أُبعغووز٤ش ثوو٘لظ  9101اإلعووٌ٘ذس٣خ دٝس أثش٣ووَ 

 ث٤ٌِخ هت هقش اُؼ٢٘٤ عبٓؼخ اُوبٛشح. 9102

 ٤ًِخ اُزغبسح 
هوووشاس ٓغِوووظ ؽوووئٕٞ اُزؼِووو٤ْ ٝاُطوووالة ثغِغوووزٚ أُ٘ؼووووذح ثزوووبس٣خ أُٞاكووووخ ػِووو٠  -
ّ( ثبُٔٞاكوووووـخ ػِوووو٠ اػووووبدح ه٤ووووذ اُطبُجووووخ/ ٛبُووووخ دمحم ػِوووو٠ دمحم عجووووش 03/2/9102)

 ح.أُلقُٞخ ٖٓ اُلشهخ اُشاثؼخ اٗزظبّ ث٤ٌِخ اُزغبس
 

 ٤ًِخ الهزقبد ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ
هوووشاس ٓغِوووظ ؽوووئٕٞ اُزؼِووو٤ْ ٝاُطوووالة ثغِغوووزٚ أُ٘ؼووووذح ثزوووبس٣خ  أُٞاكووووخ ػِووو٠ -
ّ( ثؾوووؤٕ ٓؼوووبدلد هوووالة اُؾوووؼجخ 92/3/9102ّ( ٝأُٔزوووذح ؽزووو٠ )90/3/9102)

اُؼشثوووو٠ اُووووز٣ٖ اُزؾوووووٞا ث٤ٌِووووخ الهزقووووبد ٝاُؼِووووّٞ اُغ٤بعوووو٤خ كوووو٠ اُؼووووبّ اُغووووبٓؼ٠ 
ظوووبّ اُلقووو٤ِٖ )اُالئؾوووخ اُوذ٣ٔووخ( ث٤ٌِوووخ الهزقوووبد ٝاُؼِوووّٞ ّ( ػِوو٠ 9103/9101ٗ)

 .اُغبع٤خ
 

 اداسح اُغبٓؼخ
الُزٔوووبط أُووووذّ ٓوووٖ اُطبُوووت/ أؽٔوووذ ًوووبظْ اثوووشا٤ْٛ ػجوووذأُٞعٞد  أُٞاكووووخ ػِووو٠ -

ٝاُؾبفَ ػ٠ِ دسعخ أُبعغز٤ش ث٤ٌِخ ا٥صبس، ٝاُزٟ ٣ِوزٔظ ك٤وٚ اػلوبءٙ ٓوٖ اُشعوّٞ 
 .ؽ٤ش اٗٚ ٖٓ رٟٝ اُوذساد اُخبفخ أُوشسح ُِؾقٍٞ ػ٠ِ دسعخ اُذًزٞساٙ،

 
كزوٟٞ أُغزؾووبس اُوووب٠ٗٞٗ ُِغبٓؼوخ ثؾووؤٕ الُزٔووبط أُووذّ ٓووٖ اُطبُووت / ث٘وبء ػِوو٠  -

عوو٤ذ ػٔووش كووبسػ ؽووشٟ اُقووٞٓب٠ُ اُغ٘غوو٤خ ُٔؼبِٓزووٚ ٓؼبِٓووخ اُطووالة أُقووش٤٣ٖ كوو٠ 
 اُذساعبد اُؼ٤ِب.

 هشس أُغِظ ػذّ أُٞاكوخ ػ٠ِ الُزٔبط أُؼشٝك.
 

  ذـــا٣وبف ه٤

 
 ٓالؽظبد اُذسعخ اُؼ٤ِٔخ العـــ٤ًِْخ/ٓؼٜذ

هت هقش 
 اُؼ٠٘٤

اُطبُت/ ػٔشٝ دمحم أؽٔذ 
 ع٤ِٔبٕ

أُو٤وووذ ثذسعوووخ اُوووذًزٞساٙ 
ُِؼووووووووووووووووبّ اُغووووووووووووووووبٓؼ٠ 

ّ( ُٔوووووووذح 9109/9100)
ػب٤ٖٓ عبثو٤ٖ اػزجبسا  ٖٓ 

ّ( ؽزوووو٠ 00/09/9100)
ّ( ٝرُوووي 00/09/9103)

ُِظووشٝف األ٤٘ٓووخ اُؾووذ٣ذح 
 اُز٠ ٓشد ثٜب اُجالد.  

ٓغِوووووووووووووظ ٝاكووووووووووووون 
اُذساعووووووووووبد اُؼ٤ِووووووووووب 
ٝاُجؾوووٞس كوووو٠ رووووبس٣خ 

01/2/9102. 

أُٞاكووووخ ػِووو٠ هوووشاس ٓغِوووظ اُذساعوووبد اُؼ٤ِوووب ٝاُجؾوووٞس ثغِغوووخ  هوووشس أُغِوووظ
 ّ( ك٠ ٛزا اُؾؤٕ.01/2/9102)
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هت هقش 
 اُؼ٠٘٤

اُطبُت/ أؽٔذ ػجذ اُغالّ ػجذ 
 اُوبدس

أُو٤ووذ ثذسعووخ اُووذًزٞساٙ 
ُِؼوووووووووووووووبّ اُغوووووووووووووووبٓؼ٠ 

ّ( ُٔووووذح 9100/9100)
ّ عووووووبثوخ صالصووووووخ أػووووووٞا

اػزجووووووووووووووووووبسا  ٓووووووووووووووووووٖ 
ّ( ؽزووووووووووو٠ 0/0/9100)
ّ( ٝرُوووووووووي 0/0/9101)

ُظوووووشٝف ػِٔوووووٚ )سائوووووذ 
هج٤ت( ثبُوٞاد أُغِؾخ. 

 

ٝاكوووووووووووون ٓغِووووووووووووظ 
اُذساعوووووووووبد اُؼ٤ِوووووووووب 
ٝاُجؾوووٞس كووو٠ روووبس٣خ 

90/3/9102. 

اُطبُت/ ٣ٞعق دمحم ػجذ اُـ٠٘  اُضساػخ
 األػغش

أُو٤ووذ ثذسعووخ اُووذًزٞساٙ 
ُِؼوووووووووووووووبّ اُغوووووووووووووووبٓؼ٠ 

ّ( ُٔووووذح 9103/9101)
ػزجوووووبسا  ٓوووووٖ ػوووووبّ أٍٝ ا

ّ( ٝرُوووووووووي 0/3/9101)
ثغوووجت ٝهلوووٚ ػوووٖ اُؼٔوووَ 
 ُؾجغٚ ػ٠ِ رٓخ هن٤خ. 

ٝاكوووووووووووون ٓغِووووووووووووظ 
اُذساعوووووووووبد اُؼ٤ِوووووووووب 
ٝاُجؾوووٞس كووو٠ روووبس٣خ 

90/3/9102. 

 
أُٞاكوووووخ ػِوووو٠ هووووشاس ٓغِووووظ اُذساعووووبد اُؼ٤ِووووب ٝاُجؾووووٞس ثغِغووووخ  هووووشس أُغِووووظ

 .ّ( ك٠ ٛزا اُؾؤ90/3/9102ٕ)
 

 ٤بـدساعبد ػِ
 
 ٞس اإلؽقبئ٤خ٤ًِخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ُِجؾ 
هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ  أُٞاكوووخ ػِوو٠ -
ّ( ثبُٔٞاكوووـخ ػِوو٠ رلؼ٤ووَ ثشٗووبٓظ دثِووّٞ اُؾغووبثبد اإلؽقووبئ٤خ ٓووغ 01/2/9102)

 اعزؾذاس ٓشؽِخ )أُبعغز٤ش ٝاُذًزٞساٙ( ث٤ٌِخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ُِجؾٞس اإلؽقبئ٤خ.
 
 ٤ًِخ اإلػالّ 
هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ  ػِوو٠  أُٞاكوووخ -
ّ( ثبُٔٞاكوـخ ػ٠ِ اٗؾبء دثِّٞ اُزغ٣ٞن الٌُزش٢ٗٝ )ا٢ُٜ٘ٔ(، ٝدثِوّٞ 01/2/9102)

 .اُقؾبكخ اُشه٤ٔخ )ا٢ُٜ٘ٔ( ث٤ٌِخ اإلػالّ
 

 ٤ًِخ ا٥صبس
بس٣خ هوووشاس ٓغِوووظ اُذساعوووبد اُؼ٤ِوووب ٝاُجؾوووٞس ثغِغوووزٚ أُ٘ؼووووذح ثزووو ث٘وووبء ػِووو٠  -
ّ( ثبُٔٞاكووووـخ ػِووو٠ رخلووو٤ل سعوووّٞ دساعوووخ أُبعغوووز٤ش ٝاُوووذًزٞساٙ 01/2/9102)

ٝدثِٞٓبد اُذساعبد اُؼ٤ِب ثبُغبٓؼبد اُؾ٤ٌٓٞوخ كو٢ ٓغوبلد ا٥صوبس ٝأُزوبؽق ث٘غوجخ 
% ُِٔوووٞظل٤ٖ اُؼوووب٤ِٖٓ ثوووٞصاسح ا٥صوووبس، ٝرُوووي ػِووو٠ سعوووّٞ اُزغوووغ٤َ ُشعوووبئَ 01

 .ح ٝاؽذح كوواُذًزٞساٙ ٝاُز٠ رغذد ػ٘ذ اُزوذّ ُِزغغ٤َ ُٔش

هشس أُغِظ أُٞاكوخ ػ٠ِ اُزخل٤ل اُٞاسد ثخطبة أُغِظ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد ث٘غوجخ 
 ّ(.9102/9191% ُِؼبّ اُغبٓؼ٠ )01

 
 ٤ًِخ اُؾبعجبد ٝاُزًبء الفط٘بػ٠ 
هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ  أُٞاكوووخ ػِوو٠ -
ٔبػ ُؼنووٞ ُغ٘ووخ اُؾٌووْ ٝأُ٘بهؾووخ ُِشعووبئَ ّ( ثبُٔٞاكوووـخ ػِوو٠ اُغوو01/2/9102)

دًزٞساٙ( ثؾنٞس أُ٘بهؾخ ػجش اُل٤ذ٣ٞ ًوٞٗلشاٗظ كو٢ ؽبُوخ ٓوب  –اُؼ٤ِٔخ )ٓبعغز٤ش 
ارا ًبٕ أُٔزؾٖ خبسع٢ )أع٘ج٢( ٖٓ خبسط عٜٔٞس٣خ ٓقش اُؼشث٤خ ث٤ٌِوخ اُؾبعوجبد 

 ٝاُزًبء الفط٘بػ٠.
 

 أُؼٜذ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
ساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ هووشاس ٓغِووظ اُذ أُٞاكوووخ ػِوو٠ -
ّ( ثبُٔٞاكوـخ ػ٠ِ امبكخ ٓوشساد ُذسعخ دًزٞساٙ )هت أٝساّ األهلبٍ 01/2/9102)

 ٝأٓشاك اُذّ اُغشهب٤ٗخ( ثبُٔؼٜذ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ.
 

 رؾ٤ٌَ ُغبٕ ٝٓغبُظ
 اداسح اُغبٓؼخ

٤ُٜئووخ اُل٤٘ووخ ثؾووؤٕ أُٞاكوووخ ػِوو٠ رغذ٣ووذ رؾوو٤ٌَ اث٘ووبء ػِوو٠ أُووزًشح أُؼشٝمووخ  -
 .أُ٘جضوخ ػٖ ٓغِظ اُغبٓؼخ ُذساعخ أُٞمٞػبد أُخزِلخ

 هشس أُغِظ أُٞاكوخ ػ٠ِ رغذ٣ذ رؾ٤ٌَ اُِغ٘خ ٖٓ اُغبدح األعبرزح:ـ
 ٗبئــت سئ٤ــظ اُغبٓؼـــخ  اُذًزٞسح / ٛجٚ ٓقطل٠ ًٔبٍ ػ٠ِ ٗٞػ

 ُؾــئٕٞ اُزؼ٤ِـــْ ٝاُطـالة
سئ٤ـــظ اُغبٓؼــخ ُؾئٕٞ ٗبئــت  اُذًزٞس/ دمحم عب٠ٓ ػجذ اُقـبدم

 خذٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘ـخ اُج٤ئخ 
 ػ٤ٔذ ٤ًِـخ اُزشث٤ـــخ اُ٘ٞػ٤خ اُذًزٞس/ ٓخِـ ٓؾٔٞد ػجذ اُؾ٤ٔذ 

 هبئْ ثؤػٔبٍ أٓـ٤ٖ ػـبّ اُغبٓؼخ اُغ٤ذ أُٜ٘ذط/ أؽٔـذ دمحم ٣ٞعق رش٠ً
 أُغزؾبس اُوب٠ٗٞٗ ُشئ٤ظ اُغبٓؼخ اُذًزٞس/ سعـت ٓؾٔٞد أؽٔذ هبعٖ

 
ثؾؤٕ رؼ٤و٤ٖ أؽوذ اُغوبدح ٗوٞاة سئو٤ظ اُغبٓؼوخ سئ٤غوب  ػ٠ِ أُزًشح أُؼشٝمخ ث٘بء  -

ُٔغِووظ رؤد٣ووت اُغووبدح أػنووبء ٤ٛئووخ اُزووذس٣ظ، ًٝووزُي أؽووذ األعووبرزح ث٤ٌِووخ اُؾوووٞم 
ّ(، امووبكخ اُووو٠ اُغووو٤ذ 9102/9191ػنووٞا  كووو٠ رؾووو٤ٌَ أُغِووظ ُِؼوووبّ اُغوووبٓؼ٠ )

.ٓغزؾبس ٓغِظ اُذُٝخ
غِظ رؤد٣وت اُغوبدح أػنوبء ٤ٛئوخ اُزوذس٣ظ ػوٖ هشس أُغِظ أُٞاكوخ ػ٠ِ رؾ٤ٌَ ٓ

ّ( ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ ٖٓ اُغبدح األعبرزح :9102/9191اُؼبّ اُغبٓؼ٠ )
 ٗبئـــت سئـــــ٤ظ اُغبٓؼـــخ اُذًزٞس/ دمحم عب٠ٓ ػجــذ اُقبدم

ُؾئٕٞ خذٓـخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئــخ
سئ٤غب  

ػنٞا  بٗـٕٞ اُذُٝـ٠سئ٤ــظ هغــْ اُواُذًزٞس / ٓؾٔـــذ عبٓــؼ ػٔشٝ
 ػنٞا    اُغ٤ذ/ ٓغـزؾبس ٓغِــظ اُذُٝــخ
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هت هقش 
 اُؼ٠٘٤

اُطبُت/ أؽٔذ ػجذ اُغالّ ػجذ 
 اُوبدس

أُو٤ووذ ثذسعووخ اُووذًزٞساٙ 
ُِؼوووووووووووووووبّ اُغوووووووووووووووبٓؼ٠ 

ّ( ُٔووووذح 9100/9100)
ّ عووووووبثوخ صالصووووووخ أػووووووٞا

اػزجووووووووووووووووووبسا  ٓووووووووووووووووووٖ 
ّ( ؽزووووووووووو٠ 0/0/9100)
ّ( ٝرُوووووووووي 0/0/9101)

ُظوووووشٝف ػِٔوووووٚ )سائوووووذ 
هج٤ت( ثبُوٞاد أُغِؾخ. 

 

ٝاكوووووووووووون ٓغِووووووووووووظ 
اُذساعوووووووووبد اُؼ٤ِوووووووووب 
ٝاُجؾوووٞس كووو٠ روووبس٣خ 

90/3/9102. 

اُطبُت/ ٣ٞعق دمحم ػجذ اُـ٠٘  اُضساػخ
 األػغش

أُو٤ووذ ثذسعووخ اُووذًزٞساٙ 
ُِؼوووووووووووووووبّ اُغوووووووووووووووبٓؼ٠ 

ّ( ُٔووووذح 9103/9101)
ػزجوووووبسا  ٓوووووٖ ػوووووبّ أٍٝ ا

ّ( ٝرُوووووووووي 0/3/9101)
ثغوووجت ٝهلوووٚ ػوووٖ اُؼٔوووَ 
 ُؾجغٚ ػ٠ِ رٓخ هن٤خ. 

ٝاكوووووووووووون ٓغِووووووووووووظ 
اُذساعوووووووووبد اُؼ٤ِوووووووووب 
ٝاُجؾوووٞس كووو٠ روووبس٣خ 

90/3/9102. 

 
أُٞاكوووووخ ػِوووو٠ هووووشاس ٓغِووووظ اُذساعووووبد اُؼ٤ِووووب ٝاُجؾووووٞس ثغِغووووخ  هووووشس أُغِووووظ

 .ّ( ك٠ ٛزا اُؾؤ90/3/9102ٕ)
 

 ٤بـدساعبد ػِ
 
 ٞس اإلؽقبئ٤خ٤ًِخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ُِجؾ 
هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ  أُٞاكوووخ ػِوو٠ -
ّ( ثبُٔٞاكوووـخ ػِوو٠ رلؼ٤ووَ ثشٗووبٓظ دثِووّٞ اُؾغووبثبد اإلؽقووبئ٤خ ٓووغ 01/2/9102)

 اعزؾذاس ٓشؽِخ )أُبعغز٤ش ٝاُذًزٞساٙ( ث٤ٌِخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ُِجؾٞس اإلؽقبئ٤خ.
 
 ٤ًِخ اإلػالّ 
هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ  ػِوو٠  أُٞاكوووخ -
ّ( ثبُٔٞاكوـخ ػ٠ِ اٗؾبء دثِّٞ اُزغ٣ٞن الٌُزش٢ٗٝ )ا٢ُٜ٘ٔ(، ٝدثِوّٞ 01/2/9102)

 .اُقؾبكخ اُشه٤ٔخ )ا٢ُٜ٘ٔ( ث٤ٌِخ اإلػالّ
 

 ٤ًِخ ا٥صبس
بس٣خ هوووشاس ٓغِوووظ اُذساعوووبد اُؼ٤ِوووب ٝاُجؾوووٞس ثغِغوووزٚ أُ٘ؼووووذح ثزووو ث٘وووبء ػِووو٠  -
ّ( ثبُٔٞاكووووـخ ػِووو٠ رخلووو٤ل سعوووّٞ دساعوووخ أُبعغوووز٤ش ٝاُوووذًزٞساٙ 01/2/9102)

ٝدثِٞٓبد اُذساعبد اُؼ٤ِب ثبُغبٓؼبد اُؾ٤ٌٓٞوخ كو٢ ٓغوبلد ا٥صوبس ٝأُزوبؽق ث٘غوجخ 
% ُِٔوووٞظل٤ٖ اُؼوووب٤ِٖٓ ثوووٞصاسح ا٥صوووبس، ٝرُوووي ػِووو٠ سعوووّٞ اُزغوووغ٤َ ُشعوووبئَ 01

 .ح ٝاؽذح كوواُذًزٞساٙ ٝاُز٠ رغذد ػ٘ذ اُزوذّ ُِزغغ٤َ ُٔش

هشس أُغِظ أُٞاكوخ ػ٠ِ اُزخل٤ل اُٞاسد ثخطبة أُغِظ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد ث٘غوجخ 
 ّ(.9102/9191% ُِؼبّ اُغبٓؼ٠ )01

 
 ٤ًِخ اُؾبعجبد ٝاُزًبء الفط٘بػ٠ 
هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ  أُٞاكوووخ ػِوو٠ -
ٔبػ ُؼنووٞ ُغ٘ووخ اُؾٌووْ ٝأُ٘بهؾووخ ُِشعووبئَ ّ( ثبُٔٞاكوووـخ ػِوو٠ اُغوو01/2/9102)

دًزٞساٙ( ثؾنٞس أُ٘بهؾخ ػجش اُل٤ذ٣ٞ ًوٞٗلشاٗظ كو٢ ؽبُوخ ٓوب  –اُؼ٤ِٔخ )ٓبعغز٤ش 
ارا ًبٕ أُٔزؾٖ خبسع٢ )أع٘ج٢( ٖٓ خبسط عٜٔٞس٣خ ٓقش اُؼشث٤خ ث٤ٌِوخ اُؾبعوجبد 

 ٝاُزًبء الفط٘بػ٠.
 

 أُؼٜذ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
ساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ هووشاس ٓغِووظ اُذ أُٞاكوووخ ػِوو٠ -
ّ( ثبُٔٞاكوـخ ػ٠ِ امبكخ ٓوشساد ُذسعخ دًزٞساٙ )هت أٝساّ األهلبٍ 01/2/9102)

 ٝأٓشاك اُذّ اُغشهب٤ٗخ( ثبُٔؼٜذ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ.
 

 رؾ٤ٌَ ُغبٕ ٝٓغبُظ
 اداسح اُغبٓؼخ

٤ُٜئووخ اُل٤٘ووخ ثؾووؤٕ أُٞاكوووخ ػِوو٠ رغذ٣ووذ رؾوو٤ٌَ اث٘ووبء ػِوو٠ أُووزًشح أُؼشٝمووخ  -
 .أُ٘جضوخ ػٖ ٓغِظ اُغبٓؼخ ُذساعخ أُٞمٞػبد أُخزِلخ

 هشس أُغِظ أُٞاكوخ ػ٠ِ رغذ٣ذ رؾ٤ٌَ اُِغ٘خ ٖٓ اُغبدح األعبرزح:ـ
 ٗبئــت سئ٤ــظ اُغبٓؼـــخ  اُذًزٞسح / ٛجٚ ٓقطل٠ ًٔبٍ ػ٠ِ ٗٞػ

 ُؾــئٕٞ اُزؼ٤ِـــْ ٝاُطـالة
سئ٤ـــظ اُغبٓؼــخ ُؾئٕٞ ٗبئــت  اُذًزٞس/ دمحم عب٠ٓ ػجذ اُقـبدم

 خذٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘ـخ اُج٤ئخ 
 ػ٤ٔذ ٤ًِـخ اُزشث٤ـــخ اُ٘ٞػ٤خ اُذًزٞس/ ٓخِـ ٓؾٔٞد ػجذ اُؾ٤ٔذ 

 هبئْ ثؤػٔبٍ أٓـ٤ٖ ػـبّ اُغبٓؼخ اُغ٤ذ أُٜ٘ذط/ أؽٔـذ دمحم ٣ٞعق رش٠ً
 أُغزؾبس اُوب٠ٗٞٗ ُشئ٤ظ اُغبٓؼخ اُذًزٞس/ سعـت ٓؾٔٞد أؽٔذ هبعٖ

 
ثؾؤٕ رؼ٤و٤ٖ أؽوذ اُغوبدح ٗوٞاة سئو٤ظ اُغبٓؼوخ سئ٤غوب  ػ٠ِ أُزًشح أُؼشٝمخ ث٘بء  -

ُٔغِووظ رؤد٣ووت اُغووبدح أػنووبء ٤ٛئووخ اُزووذس٣ظ، ًٝووزُي أؽووذ األعووبرزح ث٤ٌِووخ اُؾوووٞم 
ّ(، امووبكخ اُووو٠ اُغووو٤ذ 9102/9191ػنووٞا  كووو٠ رؾووو٤ٌَ أُغِووظ ُِؼوووبّ اُغوووبٓؼ٠ )

.ٓغزؾبس ٓغِظ اُذُٝخ
غِظ رؤد٣وت اُغوبدح أػنوبء ٤ٛئوخ اُزوذس٣ظ ػوٖ هشس أُغِظ أُٞاكوخ ػ٠ِ رؾ٤ٌَ ٓ

ّ( ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ ٖٓ اُغبدح األعبرزح :9102/9191اُؼبّ اُغبٓؼ٠ )
 ٗبئـــت سئـــــ٤ظ اُغبٓؼـــخ اُذًزٞس/ دمحم عب٠ٓ ػجــذ اُقبدم

ُؾئٕٞ خذٓـخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئــخ
سئ٤غب  

ػنٞا  بٗـٕٞ اُذُٝـ٠سئ٤ــظ هغــْ اُواُذًزٞس / ٓؾٔـــذ عبٓــؼ ػٔشٝ
 ػنٞا    اُغ٤ذ/ ٓغـزؾبس ٓغِــظ اُذُٝــخ
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 ؼــَ ُٞائـرؼذ٣
 

 ٤ًِخ الهزقبد ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ
هووشاس ٓغِووظ اُذساعووبد اُؼ٤ِووب ٝاُجؾووٞس ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح ثزووبس٣خ  أُٞاكوووخ ػِوو٠ -
ّ( ثبُٔٞاكوـخ ػ٠ِ رؼذ٣َ ثؼل ٓوٞاد اُالئؾوخ اُذاخ٤ِوخ ُِذساعوبد اُؼ٤ِوب 01/2/9102)
( ث٤ٌِووخ 1-02، 0-02( ٝأُووبدح )3ب٤ٌُِووخ ث٘ظووبّ اُغووبػبد أُؼزٔووذح ٝٛٔووب أُووبدح )ث

 .الهزقبد ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ
 

 أُؼٜذ اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
أُٞاكوووخ ػِوو٠ اُزؼووذ٣الد اُزوو٠ أهشرٜووب ُغ٘ووخ هطووبع اُؼِووّٞ اُطج٤ووخ ثووبُٔغِظ األػِوو٠  -

غوْ ث٤ُٞٞع٤وب األٝساّ ُِغبٓؼبد ػ٠ِ اٗؾبء دسعخ أُبعغوز٤ش كو٢ ث٤ُٞٞع٤وب األٝساّ ـ ه
 .ثبُٔؼٜذ

 ٝؽذاد راد هبثغ خبؿ
 ٤ًِخ ا٥صبس

هووشاس ٓغِووظ ؽووئٕٞ خذٓووخ أُغزٔووغ ٝر٤ٔ٘ووخ اُج٤ئووخ ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح أُٞاكووخ ػِوو٠  -
ّ( ثبُٔٞاكوووخ ػِوو٠ اُالئؾووخ األعبعوو٤خ ُٞؽووذح ر٤ٔ٘ووخ ٝرطوو٣ٞش 00/2/9102ثزووبس٣خ )

 .أُٞاهغ األصش٣خ ٝؽذح راد هبثغ خبؿ ربثؼخ ٤ٌُِخ ا٥صبس
 

 اداسح اُغبٓؼخ
هووشاس ٓغِووظ ؽووئٕٞ خذٓووخ أُغزٔووغ ٝر٤ٔ٘ووخ اُج٤ئووخ ثغِغووزٚ أُ٘ؼوووذح أُٞاكووخ ػِوو٠  -

ّ( ثبُٔٞاكووخ ػِو٠ اٗؾوبء ٝؽوذح راد هوبثغ خوبؿ ربثؼوخ إلداسح 00/2/9102ثزوبس٣خ )
 عبٓؼخ اُوبٛشح رؾذ ٓغ٠ٔ )ٝؽذح سفذ ٝدساعخ أُؾٌالد أُغزٔؼ٤خ(.

 
 ٞع٤ًِ٠خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ُِ٘بٗٞ رٌُ٘ٞ 
ثؾؤٕ أُٞاكووخ ػِو٠ ٗووَ رجؼ٤وخ أُشًوض أُقوشٟ  أُؼشٝمخ ٔزًشحأُٞاكوخ ػ٠ِ اُ -

 .ُؼِّٞ اُ٘بٗٞ رٌُ٘ٞٞع٠ ا٠ُ ٤ًِخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ُِ٘بٗٞ رٌُ٘ٞٞع٠
 

 هجٍٞ دػْ ٝ ٓغبٛٔخ

 
ه٤ٔخ اُٜذ٣خاعْ أُزجشع ٤ًِخ/ ٓؼٜذ

 اُغ٤ذح/ ٓبعذح ٓؾٔٞد اُغ٤ذ ػ٠ِ  اُؼِّٞ

 -ػجبسح ػٖ :
ٝؽوبَٓ عٜوبص ر٤٤ٌوق  ٣C11ذ عٜبص رجش

ؽقووووووووبٕ ثووووووووبسد ٝعووووووووبخٖ ثٔجِووووووووؾ  0
ع٤٘ووووووٚ )ٓبئزووووووبٕ ٝخٔغووووووخ  930111

ٝعجؼٕٞ أُق ع٤ٜ٘ب ( ُوغْ ػِْ اُؾ٤وٞإ 
ثب٤ٌُِووخ )ٓؼٔووَ صساػووخ اُخال٣ووب ٝاثؾووبس 

 اُخال٣ب اُغضػ٤خ. 

أُٞاكوووخ ػِوو٠ هجووٍٞ اُزجووشع ٓووغ ٓشاػووبح إٔ رٌووٕٞ فوو٤بٗخ اُغٜووبص هجوووب  هووشس أُغِووظ 
 وشس ُزُي ك٠ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ أُؼٍٔٞ ثٜب ك٠ ٛزا اُؾؤٕ.ُِ٘ظبّ اُوب٠ٗٞٗ أُ

 
 ه٤ٔخ اُٜذ٣خ اعْ أُزجشع ٤ًِخ/ ٓؼٜذ

هت هقش 
 ُِٔؾٞلد ABBؽشًخ  اُؼ٠٘٤

 -ػجبسح ػٖ :
)٤ِٓوووووٕٞ ٝصالصٔبئوووووخ 0019111ٓجِوووووؾ 

اص٘ووبٕ ٝصٔووبٕٗٞ أُووق ع٤ٜ٘ووب ( ُٔغزؾوول٠ 
 أثٞ اُش٣ؼ ا٤ُبثب٠ٗ.

الهزقبد 
ٝاُؼِّٞ 
 اُغ٤بع٤خ

 لخعٜبد ٓخزِ

 -ػجبسح ػٖ :
)رغوووؼٔبئخ ٝصالصوووخ  290200.12ٓجِوووؾ 

أسثؼووٕٞ ٝاؽووذ ٝٝػؾووشٕٝ ٝرغووؼٔبئخ ٝ
 أُق ع٤ٜ٘ب  ٝرغؼخ هشٝػ ل ؿ٤ش(.

 

 .أُٞاكوخ ػ٠ِ هجٍٞ اُزجشع ثؼذ ارخبر اإلعشاءاد أُوشسحهشس أُغِظ 
 

 ضاءــٓؾٞ ع

 
اُٞظ٤العـــ٤ًِْخ

 ٓالؽظبداُغضاءكخ

اُو٠ٓٞ ُؼِّٞ 
ػوٞثخ  ٓذسط اد أ.د. ٓغذٟ ؽغ٤ٖ ٓش ا٤ُِضس

 )اُز٘ج٤خ(
ٓٞاكووووووخ ٓغِغووووو٠ اُوغوووووْ 

 ٝا٤ٌُِخ
 

 .أُٞاكوـخ ػِـــــ٠ اهـــزشاػ أُؼٜـــذ هشس أُغِظ
 

 بدـــثؼض
 ٤ًِخ اُزغبسح

أُٞاكوووخ ػِوو٠ ٓووذ اُجؼضووخ اُخبسع٤ووخ ُِغوو٤ذ/ دمحم ػجووذ أُوو٘ؼْ اُغوو٤ذ خ٤ِلووخ أُووذسط  -
ع٤ووخ ُخطووخ اُجؼضووبد ُؼووبّ أُغووبػذ ثوغووْ اداسح األػٔووبٍ ثب٤ٌُِووخ ٝػنووٞ اُجؼضووخ اُخبس

ّ( 01/1/9100ّ( ؽزووووو٠ )0/2/9100ّ( ٝرغووووو٣ٞخ اُلزوووووشح ٓوووووٖ )9110/9111)
ّ( ؽزوووو٠ 03/1/9100ثٔشروووت ٣قووووشف ٓوووٖ اُووووذاخَ آزوووذاد اُجؼضووووخ ٝاُلزوووشح ٓووووٖ )

 ّ( ا٤ُّٞ اُغبثن لعزالٓٚ اُؼَٔ اعبصح خبفخ ثذٕٝ ٓشرت.00/3/9101)
 

 اسعبع اهذ٤ٓخ 
 ٤ًِخ اُؼِّٞ

ثؾوؤٕ اسعوبع أهذ٤ٓوخ اُوذًزٞس/ ٓقوطل٠ ٓ٘قوٞس آوبّ  ؼشٝمخث٘بء ػ٠ِ أُزًشح أُ -
دمحم ؽٔوووووبد كووووو٠ ٝظ٤لوووووخ أعوووووزبر ثوغوووووْ اُغ٤ُٞٞع٤وووووب ث٤ٌِوووووخ اُؼِوووووّٞ اػزجوووووبسا  ٓوووووٖ 

 .ّ( ك٠ مٞء ٓٞاكوخ األعزبر اُذًزٞس أُغزؾبس اُوب٠ٗٞٗ ُِغبٓؼخ90/3/9100)
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أُٞاكوووخ ػِوو٠ هجووٍٞ اُزجووشع ٓووغ ٓشاػووبح إٔ رٌووٕٞ فوو٤بٗخ اُغٜووبص هجوووب  هووشس أُغِووظ 
 وشس ُزُي ك٠ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ أُؼٍٔٞ ثٜب ك٠ ٛزا اُؾؤٕ.ُِ٘ظبّ اُوب٠ٗٞٗ أُ

 
 ه٤ٔخ اُٜذ٣خ اعْ أُزجشع ٤ًِخ/ ٓؼٜذ

هت هقش 
 ُِٔؾٞلد ABBؽشًخ  اُؼ٠٘٤

 -ػجبسح ػٖ :
)٤ِٓوووووٕٞ ٝصالصٔبئوووووخ 0019111ٓجِوووووؾ 

اص٘ووبٕ ٝصٔووبٕٗٞ أُووق ع٤ٜ٘ووب ( ُٔغزؾوول٠ 
 أثٞ اُش٣ؼ ا٤ُبثب٠ٗ.

الهزقبد 
ٝاُؼِّٞ 
 اُغ٤بع٤خ

 لخعٜبد ٓخزِ

 -ػجبسح ػٖ :
)رغوووؼٔبئخ ٝصالصوووخ  290200.12ٓجِوووؾ 

أسثؼووٕٞ ٝاؽووذ ٝٝػؾووشٕٝ ٝرغووؼٔبئخ ٝ
 أُق ع٤ٜ٘ب  ٝرغؼخ هشٝػ ل ؿ٤ش(.

 

 .أُٞاكوخ ػ٠ِ هجٍٞ اُزجشع ثؼذ ارخبر اإلعشاءاد أُوشسحهشس أُغِظ 
 

 ضاءــٓؾٞ ع

 
اُٞظ٤العـــ٤ًِْخ

 ٓالؽظبداُغضاءكخ

اُو٠ٓٞ ُؼِّٞ 
ػوٞثخ  ٓذسط اد أ.د. ٓغذٟ ؽغ٤ٖ ٓش ا٤ُِضس

 )اُز٘ج٤خ(
ٓٞاكووووووخ ٓغِغووووو٠ اُوغوووووْ 

 ٝا٤ٌُِخ
 

 .أُٞاكوـخ ػِـــــ٠ اهـــزشاػ أُؼٜـــذ هشس أُغِظ
 

 بدـــثؼض
 ٤ًِخ اُزغبسح

أُٞاكوووخ ػِوو٠ ٓووذ اُجؼضووخ اُخبسع٤ووخ ُِغوو٤ذ/ دمحم ػجووذ أُوو٘ؼْ اُغوو٤ذ خ٤ِلووخ أُووذسط  -
ع٤ووخ ُخطووخ اُجؼضووبد ُؼووبّ أُغووبػذ ثوغووْ اداسح األػٔووبٍ ثب٤ٌُِووخ ٝػنووٞ اُجؼضووخ اُخبس

ّ( 01/1/9100ّ( ؽزووووو٠ )0/2/9100ّ( ٝرغووووو٣ٞخ اُلزوووووشح ٓوووووٖ )9110/9111)
ّ( ؽزوووو٠ 03/1/9100ثٔشروووت ٣قووووشف ٓوووٖ اُووووذاخَ آزوووذاد اُجؼضووووخ ٝاُلزوووشح ٓووووٖ )

 ّ( ا٤ُّٞ اُغبثن لعزالٓٚ اُؼَٔ اعبصح خبفخ ثذٕٝ ٓشرت.00/3/9101)
 

 اسعبع اهذ٤ٓخ 
 ٤ًِخ اُؼِّٞ

ثؾوؤٕ اسعوبع أهذ٤ٓوخ اُوذًزٞس/ ٓقوطل٠ ٓ٘قوٞس آوبّ  ؼشٝمخث٘بء ػ٠ِ أُزًشح أُ -
دمحم ؽٔوووووبد كووووو٠ ٝظ٤لوووووخ أعوووووزبر ثوغوووووْ اُغ٤ُٞٞع٤وووووب ث٤ٌِوووووخ اُؼِوووووّٞ اػزجوووووبسا  ٓوووووٖ 

 .ّ( ك٠ مٞء ٓٞاكوخ األعزبر اُذًزٞس أُغزؾبس اُوب٠ٗٞٗ ُِغبٓؼخ90/3/9100)
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ظ ّ( ربس٣خ ٓغ90/3/9100ِأُٞاكوخ ػ٠ِ اسعبع أهذ٤ٓخ ع٤بدرٚ ا٠ُ )هشس أُغِظ 
 .اُغبٓؼخ اُزب٠ُ ُزبس٣خ روش٣ش اُِغ٘خ اُؼ٤ِٔخ اُذائٔخ

 
 اؽزغبة كزشح رغـبٝص

 
ٓالؽظبداُٞظ٤لخالعـــ٤ًِْخ/ ٓؼٜذ

أعزبر  ػالء اُذ٣ٖ كبسٝمد.  هت هقش اُؼ٠٘٤
 ٓغبػذ

 0/9/9102اػزجووووبسا  ٓووووٖ 
 .93/0/9102ؽز٠  

ٓذسط  د. أؽٔذ ػ٠ِ ؽغ٤ٖ ػ٠ِ  هت هقش اُؼ٠٘٤
 ٓغبػذ

 0/0/9102اػزجووووبسا  ٓووووٖ 
 .01/1/9102ؽز٠ 

ٓذسط  د. أؽٔذ ػضٔبٕ أؽٔذ دمحم ػ٠ِ  هت هقش اُؼ٠٘٤
 ٓغبػذ

 0/0/9102اػزجووووبسا  ٓووووٖ 
ا٤ُّٞ اُزب٠ُ إلٜٗبء أخوش ٓوذ 

 .01/1/9102ؽز٠ 

ٓذسط  ا٣ٜبة عؼ٤ذ اثشا٤ْٛ ػجذ اُؼض٣ضد.  هت هقش اُؼ٠٘٤
 ٓغبػذ

 0/00/9101اػزجووبسا  ٓووٖ 
ا٤ُووّٞ  00/0/9102ؽزوو٠  

 اُؼَٔ.اُغبثن ُزغِْ 

 91/0/9102اػزجووبسا  ٓووٖ  ٓذسط  دػبء ص٣ْٜ٘ سٓنبٕ ع٤ِٔبٕد.  اُضساػخ
 .90/3/9102ؽز٠  

 
 أُٞاكوـخ ػِـــــ٠ اهـــزشاػ ا٤ٌُِـــخ هشس أُغِظ

 

ٓذسط  ربٓش دمحم سعت ؽغ٤ٖ٘ عشٝسد.  اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
 ٓغبػذ 

 0/0/9102اػزجووووبسا  ٓووووٖ 
 .90/0/9102ؽز٠  

 
ّ( ؽزو٠ ٠0/0/9102 اؽزغبة اُلزشح ُغ٤بدرٚ اػزجبسا  ٓوٖ )أُٞاكوخ ػِهشس أُغِظ 

 ّ( ا٤ُّٞ اُغبثن لعزالّ اُؼَٔ ػ٠ِ اٜٗب اعبصح خبفخ ثذٕٝ ٓشرت.90/0/9102)
 

اُؾبعجبد 
ٝاُزًبء 
 الفط٘بػ٠

ٓذسط  ٤ُٝذ أؽٔذ كئاد ؽِج٠د. 
 ٓغبػذ 

 00/0/9102اػزجووبسا  ٓووٖ 
 .90/1/9102ؽز٠ 

 
ّ( 01/0/9102اُلزووشح ُغوو٤بدرٚ اػزجووبسا  ٓووٖ )أُٞاكوووخ ػِوو٠ اؽزغووبة هووشس أُغِووظ 

ّ( ا٤ُووّٞ اُغووبثن لعووزالّ 90/1/9102ا٤ُووّٞ اُزووب٠ُ إلٗزٜووبء اُزووذس٣ت اُؼِٔوو٠ ؽزوو٠ )
 اُؼَٔ اعبصح خبفخ ثذٕٝ ٓشرت.

 

ٓذسط  د. ع٤الٕ أ٤ٖٓ ػجذ اُؾ٤ٌْ اُؼالط اُطج٤ؼ٠
 ٓغبػذ

اٜٗووبء اعووبصح دساعوو٤خ اػزجووبسا  ٓووٖ 
ٝاؽزغبة اُلزوشح ٓوٖ  3/1/9102
ا٤ُووّٞ اُزووب٠ُ لٗزٜووبء  0/9/9102
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ظ ّ( ربس٣خ ٓغ90/3/9100ِأُٞاكوخ ػ٠ِ اسعبع أهذ٤ٓخ ع٤بدرٚ ا٠ُ )هشس أُغِظ 
 .اُغبٓؼخ اُزب٠ُ ُزبس٣خ روش٣ش اُِغ٘خ اُؼ٤ِٔخ اُذائٔخ

 
 اؽزغبة كزشح رغـبٝص

 
ٓالؽظبداُٞظ٤لخالعـــ٤ًِْخ/ ٓؼٜذ

أعزبر  ػالء اُذ٣ٖ كبسٝمد.  هت هقش اُؼ٠٘٤
 ٓغبػذ

 0/9/9102اػزجووووبسا  ٓووووٖ 
 .93/0/9102ؽز٠  

ٓذسط  د. أؽٔذ ػ٠ِ ؽغ٤ٖ ػ٠ِ  هت هقش اُؼ٠٘٤
 ٓغبػذ

 0/0/9102اػزجووووبسا  ٓووووٖ 
 .01/1/9102ؽز٠ 

ٓذسط  د. أؽٔذ ػضٔبٕ أؽٔذ دمحم ػ٠ِ  هت هقش اُؼ٠٘٤
 ٓغبػذ

 0/0/9102اػزجووووبسا  ٓووووٖ 
ا٤ُّٞ اُزب٠ُ إلٜٗبء أخوش ٓوذ 

 .01/1/9102ؽز٠ 

ٓذسط  ا٣ٜبة عؼ٤ذ اثشا٤ْٛ ػجذ اُؼض٣ضد.  هت هقش اُؼ٠٘٤
 ٓغبػذ

 0/00/9101اػزجووبسا  ٓووٖ 
ا٤ُووّٞ  00/0/9102ؽزوو٠  

 اُؼَٔ.اُغبثن ُزغِْ 

 91/0/9102اػزجووبسا  ٓووٖ  ٓذسط  دػبء ص٣ْٜ٘ سٓنبٕ ع٤ِٔبٕد.  اُضساػخ
 .90/3/9102ؽز٠  

 
 أُٞاكوـخ ػِـــــ٠ اهـــزشاػ ا٤ٌُِـــخ هشس أُغِظ

 

ٓذسط  ربٓش دمحم سعت ؽغ٤ٖ٘ عشٝسد.  اُو٠ٓٞ ُألٝساّ
 ٓغبػذ 

 0/0/9102اػزجووووبسا  ٓووووٖ 
 .90/0/9102ؽز٠  

 
ّ( ؽزو٠ ٠0/0/9102 اؽزغبة اُلزشح ُغ٤بدرٚ اػزجبسا  ٓوٖ )أُٞاكوخ ػِهشس أُغِظ 

 ّ( ا٤ُّٞ اُغبثن لعزالّ اُؼَٔ ػ٠ِ اٜٗب اعبصح خبفخ ثذٕٝ ٓشرت.90/0/9102)
 

اُؾبعجبد 
ٝاُزًبء 
 الفط٘بػ٠

ٓذسط  ٤ُٝذ أؽٔذ كئاد ؽِج٠د. 
 ٓغبػذ 

 00/0/9102اػزجووبسا  ٓووٖ 
 .90/1/9102ؽز٠ 

 
ّ( 01/0/9102اُلزووشح ُغوو٤بدرٚ اػزجووبسا  ٓووٖ )أُٞاكوووخ ػِوو٠ اؽزغووبة هووشس أُغِووظ 

ّ( ا٤ُووّٞ اُغووبثن لعووزالّ 90/1/9102ا٤ُووّٞ اُزووب٠ُ إلٗزٜووبء اُزووذس٣ت اُؼِٔوو٠ ؽزوو٠ )
 اُؼَٔ اعبصح خبفخ ثذٕٝ ٓشرت.

 

ٓذسط  د. ع٤الٕ أ٤ٖٓ ػجذ اُؾ٤ٌْ اُؼالط اُطج٤ؼ٠
 ٓغبػذ

اٜٗووبء اعووبصح دساعوو٤خ اػزجووبسا  ٓووٖ 
ٝاؽزغبة اُلزوشح ٓوٖ  3/1/9102
ا٤ُووّٞ اُزووب٠ُ لٗزٜووبء  0/9/9102

 1/1/9102اُزذس٣ت اُؼ٠ِٔ ؽزو٠ 
ا٤ُووووّٞ اُغووووبثن لعووووزالٜٓب اُؼٔووووَ 
ػِووو٠ اٜٗوووب اعوووبصح خبفوووخ ثوووذٕٝ 
ٓشرت ٗظشا  ُؼذّ رٌٜٔ٘ب ٖٓ اُؼٞدح 

 ثؼذ اٗزٜبء اُزذس٣ت اُؼ٠ِٔ. 
 

 .أُٞاكوـخ ػِـــــ٠ اهـــزشاػ ا٤ٌُِـــخ هشس أُغِظ
 

 رغذ٣ذ أعبصح
 ٤ًِخ هت األع٘بٕ

ٔٞاكوووخ ػِوو٠ كزووٟٞ أُغزؾووبس اُوووب٠ٗٞٗ ُِغبٓؼووخ ُزغذ٣ووذ اإلعووبصح اُخبفووخ ثووذٕٝ اُ -
ٓشرووت ُألعووزبر اُووذًزٞس/ ٓؼزووض كووبسٝم دمحم اُغ٤ووضاٟٝ األعووزبر ثوغووْ اُؼووالط اُزؾلظوو٠ 

ّ( ٝرُوي ُشػب٣وخ األعوشح 0/1/9101ث٤ٌِخ هت األع٘بٕ ُٔوذح ػوبّ صبُوش اػزجوبسا  ٓوٖ )
 .ثؤُٔب٤ٗب الرؾبد٣خ ثذٕٝ ٓشرت

 
 ُزٔش٣ل٤ًِخ ا 

كزووٟٞ أُغزؾووبس اُوووب٠ٗٞٗ ُِغبٓؼووخ ثبُٔٞاكوووخ ػِوو٠ رغذ٣ووذ اعووبصح  أُٞاكوووخ ػِوو٠ -
اُذًزٞسح / عوِٟٞ ػو٣ٞظ دمحم ؽغو٤ٖ٘ األعوزبر أُغوبػذ ث٤ٌِوخ اُزٔوش٣ل ثوذٕٝ ٓشروت 

  .ُٔشاكوخ اُضٝط ٓغ اُزقش٣ؼ ُٜب ثبُؼَٔ أص٘بء أُشاكوخ هجوب  ُِٔوشس ثبُغبٓؼخ
  ٝاعزوبلد اٜٗبء خذٓخ

 
ٓالؽظبداُٞظ٤لخالعـــْؼٜذ٤ًِخ/ ٓ

هت هقش 
 ٓذسط  د. ثبعْ ٓز٠ ٗبؽذ ؽ٘ب اُؼ٠٘٤

اٜٗبء خذٓخ ثبلعزوبُخ اػزجبسا  ٖٓ 
ّ( روووبس٣خ ٜٗب٣وووخ 91/09/9101)

أُٜٔخ اُؼ٤ِٔخ ٝٓطبُجزوٚ ٝموبٓ٘ٚ 
ثبُٔغووزؾوبد أُب٤ُووخ اػزجووبسا  ٓووٖ 

ّ( رووووبس٣خ ثذا٣ووووخ 91/09/9100)
 أُٜٔخ اُؼ٤ِٔخ. 

 
خ ػ٠ِ اٜٗبء خذٓزٚ ٓغ اُضاّ ع٤بدرـٚ ثغذاد ٓب هوذ ٣ٌوٕٞ ٓغوزؾوب  أُٞاكوهشس أُغِظ 

ػ٤ِٚ ٖٓ اُزضآبد ٓب٤ُخ هجَ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ ٝٓطبُجزوٚ ٝموبٓ٘ٚ ثبُٔغوزؾوبد اػزجوبسا  
 ّ( ربس٣خ ثذا٣خ أُٜٔخ اُؼ٤ِٔخ.91/09/9100ٖٓ )

 

هت هقش 
 ٓذسط د. أؽٔذ فالػ دمحم هذ٣شح اُؼ٠٘٤

اٜٗووووووبء خذٓووووووخ اػزجــووووووـبسا  ٓووووووٖ 
ربس٣خ اٗوطبػوخ ػوٖ   0/9/9101

اُؼٔووووووَ ػوووووووت اٗزٜووووووبء اإلعووووووبصح 
أُشم٤خ أُٔ٘ٞؽخ ُغو٤بدرٚ ٝرُوي 
كوو٠ مووٞء كزووٟٞ األعووزبر اُووذًزٞس 
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 أُغزؾبس اُوب٠ٗٞٗ ُِغبٓؼخ.

هت هقش 
 ٓذسط د. ٝائَ ؽٔذٟ ع٤ذ ػ٠ِ ٓ٘غ٠ اُؼ٠٘٤

اعوووووووووووووزوبُخ اػزجوووووووووووووبسا  ٓوووووووووووووٖ 
ّ( ػووووووووت اٗزٜووووووووبء 0/3/9102)

اعبصرووووٚ اُخبفوووووخ ثووووذٕٝ ٓشروووووت 
 اُضٝعخ. ُٔشاكوخ 

 
أُٞاكوخ ػ٠ِ اهزشاػ ا٤ٌُِخ، ٓغ اُضاّ ع٤بدرٚ ثغذاد ٓب هذ ٣ٌٕٞ ٓغوزؾوب هشس أُغِظ 

 ػ٤ِٚ ٖٓ اُزضآبد ٓب٤ُخ هجَ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ.
 

هت هقش 
 اُؼ٠٘٤

ّ. ٣غشا ٓقطل٠ ػجذ هللا 
 ٓؼ٤ذح ٓ٘قٞس

اٜٗوووووبء اعوووووبصح دساعووووو٤خ ٝخذٓوووووخ 
ػوووووت  0/0/9102اػزجووووبسا  ٓووووٖ 

خ أُٔ٘ٞؽخ اٗزٜبء اإلعبصح اُذساع٤
ُغووووو٤بدرٜب ٝٓطبُجزٜوووووب ٝموووووبٜٓ٘ب 
ثبُ٘لوووووووووووووبد اػزجووووووووووووبسا  ٓووووووووووووٖ 

ثذا٣ووووووووخ اإلعووووووووبصح  0/01/9103
 اُذساع٤خ. 

 
أُٞاكوووخ ػِوو٠ اٜٗووبء اإلعووبصح اُذساعوو٤خ ٝاُخذٓووخ ُغوو٤بدرٜب ثبلعووزوبُخ  هووشس أُغِووظ
ّ( ػووووت اٗزٜوووبء اإلعوووبصح اُذساعووو٤خ ٝٓطبُجزٜوووب ٝموووبٜٓ٘ب 0/9/9102اػزجوووبسا  ٓوووٖ )
 ّ( ربس٣خ اُغلش.0/01/9103ا  ٖٓ )ثبُ٘لوبد اػزجبس

 
 

 ٓذسط  د. ٝؽ٤ذ ػٞاد ٓؾٔٞد ػٞاد اُضساػخ
اٜٗبء خذٓخ ثبلعزوبُخ اػزجبسا  ٖٓ 

ّ( ا٤ُووووووووّٞ اُزووووووووب٠ُ 0/0/9102)
ُزبس٣خ اٗزٜبء ٓذح أُٜٔخ اُؼ٤ِٔخ. 

 

 
أُٞاكوخ ػ٠ِ اٜٗبء خذٓزٚ ٓغ اُضاّ ع٤بدرـٚ ثغذاد ٓب هذ ٣ٌٕٞ ٓغزؾوب  هشس أُغِظ 
 زضآبد ٓب٤ُخ هجَ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ.ػ٤ِٚ ٖٓ اُ

 

 ٓذسط د. ؽبصّ اُغ٤ذ اُغ٤ذ دمحم اُق٤ذُخ

اٜٗوووووووبء خذٓوووووووخ اػزجوووووووبسا  ٓوووووووٖ 
ربس٣خ اٗوطبػٚ ػٖ  00/0/9101

 003اُؼٔوووَ رطج٤ووووب  ُووو٘ـ أُوووبدح 
 ٖٓ هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد. 

 
أُٞاكوخ ػ٠ِ اػزجبس ع٤بدرٚ ٓغزو٤ال  ٓوٖ ػِٔوٚ ٝاػزجوبس خذٓزوٚ ٓ٘ز٤ٜوخ هشس أُغِظ 
ّ( ربس٣خ اٗوطبػٚ ػوٖ اُؼٔوَ ٝرُوي كو٠ موٞء ٗوـ أُوبدح 00/0/9101اػزجبسا  ٖٓ )

( ٖٓ هبٕٗٞ ر٘ظو٤ْ اُغبٓؼوبد ٓوغ اُضآوٚ ثغوذاد ٓوب هوذ ٣ٌوٕٞ ٓغوزؾوب ػ٤ِوٚ ٓوٖ 003)
 اُزضآبد ٓب٤ُخ هجَ ا٤ٌُِخ.

 

 ٓذسط د. ػٔشٝ سمٞإ أؽٔذ سمٞإ اُضساػخ

اٜٗوووووووبء خذٓوووووووخ اػزجوووووووبسا  ٓوووووووٖ 
ا٤ُوووووّٞ اُزوووووب٠ُ ٓوووووٖ  0/9/9102

ربس٣خ اٗزٜبء أُٜٔخ اُؼ٤ِٔوخ ُِؼوبّ 
 اُضبُش ٝاألخ٤ش. 

 
ّ( ٓووغ اُضآووٚ 0/9/9102أُٞاكوووخ ػِوو٠ اٜٗووبء خذٓزووٚ اػزجووبسا  ٓووٖ )هووشس أُغِووظ 

ثغووذاد ٓووب هووذ ٣ٌووٕٞ ٓغووزؾوب ػ٤ِووٚ ٓووٖ اُزضآووبد ٓب٤ُووخ هجووَ ا٤ٌُِووخ ٝاُغبٓؼووخ اػزجووبسا  
(0/9/9101. )ّ 
 

 ٓذسط د. أٓب٠ٗ كشط ؽغٖ دمحم اُزٔش٣ل
ـخ اػزجــووووووووووـبسا  ٓووووووووووٖ اعزوبُـوووووووووو

ٝرُي ثؼذ اٗزٜوبء   00/01/9102
 اعبصح ٓشاكوخ اُضٝط.

 
أُٞاكوخ ػ٠ِ اهزشاػ ا٤ٌُِخ، ٓغ اُضاّ ع٤بدرٜب ثغذاد ٓب هذ ٣ٌٕٞ ٓغوزؾوب هشس أُغِظ 

 ػ٤ِٜب ٖٓ اُزضآبد ٓب٤ُخ هجَ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ.
 

اُو٠ٓٞ ُؼِّٞ 
أعزبر  د. ٣بعش ؽش٣ق كٞصٟ دمحم كٞصٟ ا٤ُِضس

 ٓغبػذ

زو٤ال  ٓوووٖ ػِٔوووٚ اػزجوووبسا  ٓوووٖ ٓغووو
ربس٣خ اٗوطبػٚ ػٖ  00/0/9102

اُؼَٔ ػوت اٗزٜبء اعبصرٚ اُخبفخ 
ثذٕٝ ٓشرت ُٔشاكووخ اُضٝعوخ ث٘وبء 
ػِووو٠ كزوووٟٞ أُغزؾوووبس اُووووب٠ٗٞٗ 
ُِغبٓؼووخ ٝكوو٠ مووٞء ٗووـ أُووبدح 

( ٓوووووووووٖ هوووووووووبٕٗٞ ر٘ظووووووووو٤ْ 003)
 اُغبٓؼبد. 

 
ثغووذاد ٓووب هووذ ٣ٌووٕٞ  ، ٓووغ اُووضاّ عوو٤بدرٚأُؼٜووذ أُٞاكوووخ ػِوو٠ اهزووشاػ هووشس أُغِووظ 

 ٓغزؾوب ػ٤ِٚ ٖٓ اُزضآبد ٓب٤ُخ هجَ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ.
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 أُغزؾبس اُوب٠ٗٞٗ ُِغبٓؼخ.

هت هقش 
 ٓذسط د. ٝائَ ؽٔذٟ ع٤ذ ػ٠ِ ٓ٘غ٠ اُؼ٠٘٤

اعوووووووووووووزوبُخ اػزجوووووووووووووبسا  ٓوووووووووووووٖ 
ّ( ػووووووووت اٗزٜووووووووبء 0/3/9102)

اعبصرووووٚ اُخبفوووووخ ثووووذٕٝ ٓشروووووت 
 اُضٝعخ. ُٔشاكوخ 

 
أُٞاكوخ ػ٠ِ اهزشاػ ا٤ٌُِخ، ٓغ اُضاّ ع٤بدرٚ ثغذاد ٓب هذ ٣ٌٕٞ ٓغوزؾوب هشس أُغِظ 

 ػ٤ِٚ ٖٓ اُزضآبد ٓب٤ُخ هجَ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ.
 

هت هقش 
 اُؼ٠٘٤

ّ. ٣غشا ٓقطل٠ ػجذ هللا 
 ٓؼ٤ذح ٓ٘قٞس

اٜٗوووووبء اعوووووبصح دساعووووو٤خ ٝخذٓوووووخ 
ػوووووت  0/0/9102اػزجووووبسا  ٓووووٖ 

خ أُٔ٘ٞؽخ اٗزٜبء اإلعبصح اُذساع٤
ُغووووو٤بدرٜب ٝٓطبُجزٜوووووب ٝموووووبٜٓ٘ب 
ثبُ٘لوووووووووووووبد اػزجووووووووووووبسا  ٓووووووووووووٖ 

ثذا٣ووووووووخ اإلعووووووووبصح  0/01/9103
 اُذساع٤خ. 

 
أُٞاكوووخ ػِوو٠ اٜٗووبء اإلعووبصح اُذساعوو٤خ ٝاُخذٓووخ ُغوو٤بدرٜب ثبلعووزوبُخ  هووشس أُغِووظ
ّ( ػووووت اٗزٜوووبء اإلعوووبصح اُذساعووو٤خ ٝٓطبُجزٜوووب ٝموووبٜٓ٘ب 0/9/9102اػزجوووبسا  ٓوووٖ )
 ّ( ربس٣خ اُغلش.0/01/9103ا  ٖٓ )ثبُ٘لوبد اػزجبس

 
 

 ٓذسط  د. ٝؽ٤ذ ػٞاد ٓؾٔٞد ػٞاد اُضساػخ
اٜٗبء خذٓخ ثبلعزوبُخ اػزجبسا  ٖٓ 

ّ( ا٤ُووووووووّٞ اُزووووووووب٠ُ 0/0/9102)
ُزبس٣خ اٗزٜبء ٓذح أُٜٔخ اُؼ٤ِٔخ. 

 

 
أُٞاكوخ ػ٠ِ اٜٗبء خذٓزٚ ٓغ اُضاّ ع٤بدرـٚ ثغذاد ٓب هذ ٣ٌٕٞ ٓغزؾوب  هشس أُغِظ 
 زضآبد ٓب٤ُخ هجَ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ.ػ٤ِٚ ٖٓ اُ

 

 ٓذسط د. ؽبصّ اُغ٤ذ اُغ٤ذ دمحم اُق٤ذُخ

اٜٗوووووووبء خذٓوووووووخ اػزجوووووووبسا  ٓوووووووٖ 
ربس٣خ اٗوطبػٚ ػٖ  00/0/9101

 003اُؼٔوووَ رطج٤ووووب  ُووو٘ـ أُوووبدح 
 ٖٓ هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد. 

 
أُٞاكوخ ػ٠ِ اػزجبس ع٤بدرٚ ٓغزو٤ال  ٓوٖ ػِٔوٚ ٝاػزجوبس خذٓزوٚ ٓ٘ز٤ٜوخ هشس أُغِظ 
ّ( ربس٣خ اٗوطبػٚ ػوٖ اُؼٔوَ ٝرُوي كو٠ موٞء ٗوـ أُوبدح 00/0/9101اػزجبسا  ٖٓ )

( ٖٓ هبٕٗٞ ر٘ظو٤ْ اُغبٓؼوبد ٓوغ اُضآوٚ ثغوذاد ٓوب هوذ ٣ٌوٕٞ ٓغوزؾوب ػ٤ِوٚ ٓوٖ 003)
 اُزضآبد ٓب٤ُخ هجَ ا٤ٌُِخ.

 

 ٓذسط د. ػٔشٝ سمٞإ أؽٔذ سمٞإ اُضساػخ

اٜٗوووووووبء خذٓوووووووخ اػزجوووووووبسا  ٓوووووووٖ 
ا٤ُوووووّٞ اُزوووووب٠ُ ٓوووووٖ  0/9/9102

ربس٣خ اٗزٜبء أُٜٔخ اُؼ٤ِٔوخ ُِؼوبّ 
 اُضبُش ٝاألخ٤ش. 

 
ّ( ٓووغ اُضآووٚ 0/9/9102أُٞاكوووخ ػِوو٠ اٜٗووبء خذٓزووٚ اػزجووبسا  ٓووٖ )هووشس أُغِووظ 

ثغووذاد ٓووب هووذ ٣ٌووٕٞ ٓغووزؾوب ػ٤ِووٚ ٓووٖ اُزضآووبد ٓب٤ُووخ هجووَ ا٤ٌُِووخ ٝاُغبٓؼووخ اػزجووبسا  
(0/9/9101. )ّ 
 

 ٓذسط د. أٓب٠ٗ كشط ؽغٖ دمحم اُزٔش٣ل
ـخ اػزجــووووووووووـبسا  ٓووووووووووٖ اعزوبُـوووووووووو

ٝرُي ثؼذ اٗزٜوبء   00/01/9102
 اعبصح ٓشاكوخ اُضٝط.

 
أُٞاكوخ ػ٠ِ اهزشاػ ا٤ٌُِخ، ٓغ اُضاّ ع٤بدرٜب ثغذاد ٓب هذ ٣ٌٕٞ ٓغوزؾوب هشس أُغِظ 

 ػ٤ِٜب ٖٓ اُزضآبد ٓب٤ُخ هجَ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ.
 

اُو٠ٓٞ ُؼِّٞ 
أعزبر  د. ٣بعش ؽش٣ق كٞصٟ دمحم كٞصٟ ا٤ُِضس

 ٓغبػذ

زو٤ال  ٓوووٖ ػِٔوووٚ اػزجوووبسا  ٓوووٖ ٓغووو
ربس٣خ اٗوطبػٚ ػٖ  00/0/9102

اُؼَٔ ػوت اٗزٜبء اعبصرٚ اُخبفخ 
ثذٕٝ ٓشرت ُٔشاكووخ اُضٝعوخ ث٘وبء 
ػِووو٠ كزوووٟٞ أُغزؾوووبس اُووووب٠ٗٞٗ 
ُِغبٓؼووخ ٝكوو٠ مووٞء ٗووـ أُووبدح 

( ٓوووووووووٖ هوووووووووبٕٗٞ ر٘ظووووووووو٤ْ 003)
 اُغبٓؼبد. 

 
ثغووذاد ٓووب هووذ ٣ٌووٕٞ  ، ٓووغ اُووضاّ عوو٤بدرٚأُؼٜووذ أُٞاكوووخ ػِوو٠ اهزووشاػ هووشس أُغِووظ 

 ٓغزؾوب ػ٤ِٚ ٖٓ اُزضآبد ٓب٤ُخ هجَ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ.
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 ٓذسط ؽٔذ سمٞإد. ػٔشٝ سمٞإ أ اُضساػخ

اٜٗوووووووبء خذٓوووووووخ اػزجوووووووبسا  ٓوووووووٖ 
ٓوووووٖ  ا٤ُوووووّٞ اُزوووووب٠ُ 0/9/9102
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(0/9/9101. )ّ 
 

 ٓذسط د. أٓب٠ٗ كشط ؽغٖ دمحم اُزٔش٣ل
ا  ٓووووووووووٖ وبُـووووووووووـخ اػزجــووووووووووـبساعز
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 اعبصح ٓشاكوخ اُضٝط.
 

٣ٌٕٞ ٓغوزؾوب أُٞاكوخ ػ٠ِ اهزشاػ ا٤ٌُِخ، ٓغ اُضاّ ع٤بدرٜب ثغذاد ٓب هذ هشس أُغِظ 
 ػ٤ِٜب ٖٓ اُزضآبد ٓب٤ُخ هجَ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ.

 

اُو٠ٓٞ ُؼِّٞ 
أعزبر  د. ٣بعش ؽش٣ق كٞصٟ دمحم كٞصٟ ا٤ُِضس

 ذٓغبػ

ٓغوووزو٤ال  ٓوووٖ ػِٔوووٚ اػزجوووبسا  ٓوووٖ 
ربس٣خ اٗوطبػٚ ػٖ  00/0/9102

ٜبء اعبصرٚ اُخبفخ اُؼَٔ ػوت اٗز
ثذٕٝ ٓشرت ُٔشاكووخ اُضٝعوخ ث٘وبء 

ووووب٠ٗٞٗ ػِووو٠ كزوووٟٞ أُغزؾوووبس اُ
ُِغبٓؼووخ ٝكوو٠ مووٞء ٗووـ أُووبدح 

( ٓوووووووووٖ هوووووووووبٕٗٞ ر٘ظووووووووو٤ْ 003)
 اُغبٓؼبد. 

 

بدرٚ ثغذاد ٓب هذ ٣ٌٕٞ ٓغوزؾوب أُٞاكوخ ػ٠ِ اهزشاػ ا٤ٌُِخ، ٓغ اُضاّ ع٤هشس أُغِظ 
 خ.ػ٤ِٚ ٖٓ اُزضآبد ٓب٤ُخ هجَ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼ

 
 



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر  2019                 مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

293

سادسًا

محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر  2019                 مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

294

ٍؾؼش اعزَبع
 ٍغيظ شئُ٘ اىزعيٌٞ ٗاىطالة

22/9/1029( ثزبسٝخ 182اىغيغخ سقٌ )
 

 عقددذ ٍغيددظ شددئُ٘ اىزعيددٌٞ ٗاىطددالة اعزَبعددٔ اىغددبثد ٗاىضَددبُّ٘ ثعددذ اىَددب زِٞ
 22/9/1029فدددددٚ رَدددددـبً اىغبعدددددـخ اىعبشدددددشح ٍدددددِ طدددددجبػ ٝدددددً٘ اىضالصدددددب  اىَ٘افدددددق 

 ثش بعددددددخ اىغددددددٞذح ا عددددددزبرثقبعددددددـخلطؽَذ ىطيددددددٚ اىغددددددٞذل ثَجْددددددٚ  داسح اىغبٍعددددددخ  
ة  ٗؽؼد٘س مدو ـ ّب ت س ٞظ اىغبٍعـخ ىشئُ٘ اىزعيدٌٞ ٗاىطدال ٕجخ ٍظطيٚ ّ٘ػاىذمز٘س/ 

 طعؼب  اىَغيظ . ٍِ اىغبدح ا عبرزح
 

 افززؼ اىغـٞذ ا عـزبر اىذمزــ٘س/ س ٞـظ اىَغيــظ االعزــَبع
 ل ل بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
ّب ددت س ددٞظ اىغبٍعددخ ىشددئُ٘  –ٕجددٔ ٍظددطيٚ ّدد٘ػ اعددزٖيذ اىغددٞذح ا عددزبر اىددذمز٘س/ 

 اىزعيٌٞ ٗاىطالة ٗس ٞظ اىَغيظ االعزَبع ثبىزشؽٞت ثبىغبدح طعؼب  اىَغيظ اىَ٘قش.
 

 ٓ٘رقذٌٝ اىشنش ٗاىزقذٝش ىيغبدح ٗمال  شئُ٘ اىزعيدٌٞ ٗاىطدالة عيدٚ اىَغٖد٘د اىدزٛ ثدزى
خاله اىيزشح اىغبثقخ.

ميٞددخ االعددالً اىغددبثق  اىزشؽٞددت ثبىغددٞذ ا عددزبر اىددذمز٘س/ ٗىٞددذ فددزؼ   ثشمددبد ٗمٞددو
إلّؼَبٍٔ ثَغيظ شئُ٘ اىزعيٌٞ ٗاىطالة ثقشاس اىغٞذ ا عزبر اىدذمز٘س س دٞظ اىغبٍعدخ 
ىإلعزيبدح ٍِ خجشاد عٞبدرٔ اىط٘ٝيخ فٜ ٕزا اىَغبه عيٚ ٍذٙ خَظ عْ٘اد.

 اىزشؽٞددت ثبىددذمز٘سح/ شددبْٕذا عددضد عجددذ اىقددبدس ٍددذٝش ٍشمددض عبٍعددخ اىقددبٕشح ىي ددبد
زخظظددٞخ ىؾؼدد٘س ٕددزٓ اىغيغددخ ٗعددشع ثشٗر٘مدد٘ه ٍددد عبٍعددخ ا عْجٞددخ ٗاىزشعَددخ اى

مبٍجشٝذط إلربؽخ فشطخ عَو ىخشٝغِٞ عبٍعخ اىقبٕشح.
 ِٞرْٖئددخ اىغددٞذح ا عددزبر اىددذمز٘س/ عددي٘ٙ و ٝؾٞددٚ ٍؾَدد٘د اىعدد٘ادىٜ ثَْبعددجخ رعٞدد

عٞبدرٖب ٗمٞال  ىنيٞخ اإلعالً ىشئُ٘ اىزعيٌٞ ٗاىطالة.
اىذمز٘س/ ٍْبه ٍظطيٚ طي٘د اىعغيٜ ٗمٞو ميٞخ  رقذٌٝ اىشنش ٗاىزقذٝش ىيغٞذح ا عزبر

ؽددت ا عددْبُ ىشددئُ٘ اىزعيددٌٞ ٗاىطددالة اىغددبثق عيددٚ اىَغٖدد٘د اىَجددزٗه طصْددب  فزددشح 
عؼ٘ٝخ عٞبدرٖب ثبىَغيظ.

ٗثعددذ رىددل ثددذط اىَغيددظ اىْمددش فددٚ اىَ٘ػدد٘عبد اىَعشٗػددخ عيددٚ عددذٗه ا عَددبه عيددٚ 
 :اىْؾ٘ اىزبىٜ 

 ٍظــبدقـبد
 

  داسح اىغبٍعخ
اىَظبدقخ عيٚ مو ٍِ ٍؾبػش اإلعزَبع اٟرٞخ: -
 (186ٍؾؼددددش اعزَددددبع ٍغيددددظ شددددئُ٘ اىزعيٞددددـٌ ٗاىطددددـالة اىغيغددددـخ سقددددٌ ).2

.19/2/1029ٗاىََزذح ؽزٚ  12/2/1029ثزبسٝخ 
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ٍؾؼش اعزَبع
 ٍغيظ شئُ٘ اىزعيٌٞ ٗاىطالة

22/9/1029( ثزبسٝخ 182اىغيغخ سقٌ )
 

 عقددذ ٍغيددظ شددئُ٘ اىزعيددٌٞ ٗاىطددالة اعزَبعددٔ اىغددبثد ٗاىضَددبُّ٘ ثعددذ اىَددب زِٞ
 22/9/1029فدددددٚ رَدددددـبً اىغبعدددددـخ اىعبشدددددشح ٍدددددِ طدددددجبػ ٝدددددً٘ اىضالصدددددب  اىَ٘افدددددق 

 ثش بعددددددخ اىغددددددٞذح ا عددددددزبرثقبعددددددـخلطؽَذ ىطيددددددٚ اىغددددددٞذل ثَجْددددددٚ  داسح اىغبٍعددددددخ  
ة  ٗؽؼد٘س مدو ـ ّب ت س ٞظ اىغبٍعـخ ىشئُ٘ اىزعيدٌٞ ٗاىطدال ٕجخ ٍظطيٚ ّ٘ػاىذمز٘س/ 

 طعؼب  اىَغيظ . ٍِ اىغبدح ا عبرزح
 

 افززؼ اىغـٞذ ا عـزبر اىذمزــ٘س/ س ٞـظ اىَغيــظ االعزــَبع
 ل ل بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
ّب ددت س ددٞظ اىغبٍعددخ ىشددئُ٘  –ٕجددٔ ٍظددطيٚ ّدد٘ػ اعددزٖيذ اىغددٞذح ا عددزبر اىددذمز٘س/ 

 اىزعيٌٞ ٗاىطالة ٗس ٞظ اىَغيظ االعزَبع ثبىزشؽٞت ثبىغبدح طعؼب  اىَغيظ اىَ٘قش.
 

 ٓ٘رقذٌٝ اىشنش ٗاىزقذٝش ىيغبدح ٗمال  شئُ٘ اىزعيدٌٞ ٗاىطدالة عيدٚ اىَغٖد٘د اىدزٛ ثدزى
خاله اىيزشح اىغبثقخ.
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اىذمز٘س/ ٍْبه ٍظطيٚ طي٘د اىعغيٜ ٗمٞو ميٞخ  رقذٌٝ اىشنش ٗاىزقذٝش ىيغٞذح ا عزبر

ؽددت ا عددْبُ ىشددئُ٘ اىزعيددٌٞ ٗاىطددالة اىغددبثق عيددٚ اىَغٖدد٘د اىَجددزٗه طصْددب  فزددشح 
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 .5/8/1029طبسٛ  ثزبسٝخ اىطـالة اىزعيٞـٌ ٗاىٍؾؼش اعزَبع ٍغيظ شئُ٘ .1

طدددددبسٛ  ثزدددددبسٝخ اىطدددددـالة اىزعيٞدددددـٌ ٗاىٍؾؼدددددش اعزَدددددبع ٍغيدددددظ شدددددئُ٘ .3
16/8/1029.

 اىَزبثعـــخ 
 داسح اىغبٍعخ

قشاساد ٍغيظ شئُ٘ اىزعيٌٞ ٗاىطالة اىغيغدخ  طؽٞؾ اىَغيظ عيَب ثَب رٌ رْيٞزٓ ٍِ -
.19/2/1029ٗاىََزذح ؽزٚ  12/2/1029ثزبسٝخ  (186سقٌ )

 
 ري٘ٝؼبد

 داسح اىغبٍعخ
ىشدئُ٘ اىزعيدٌٞ قشاساد اىغـٞذ ا عزبر اىذمز٘س/ ّب دت س دٞظ اىغبٍعدخ اىَظبدقخ عيٚ  -

ٗاىطددالة اىظددبدسح ثددبىزي٘ٝغ ٍددِ ٍغيددظ شددئُ٘ اىزعيددٌٞ ٗاىطددالة خدداله اىيزددشح ٍددِ 
ً(.22/9/1029ً( ؽزٚ )30/2/1029)

 
 ٍغــب و رْـــمَٞٞخ

  داسح اىغبٍعخ
ثشدد ُ طثددشص ٍددب رددٌ ٍددِ يىٞددبد ىزطدد٘ٝش اىَعشٗػددخ َددزمشح طؽددٞؾ اىَغيددظ عيَددب ثبى -

 ر٘عٞٔ خبىض اىشنش .   ٍد1029/1010 عشا اد اىنشف اىطجٜ ىيعبً اىغبٍعٜ 
 

 طالةاىشئُ٘ 
 داسح اىغبٍعخ

لطّدٔ ثشد ُ فز٘ٙ اىغٞذ ا عزبر اىذمز٘س/ اىَغزشبس اىقبّّٜ٘ ىيغبٍعدخ اىَ٘افقخ عيٚ  -
  ٗال ٍدْؼ فشطدخ 1028/1029ال ٝغ٘ص  عدبدح قٞدذ ثبىيشقدخ اىغبدعدخ ىيعدبً اىغدبٍعٜ 

عدبىٜ عجدذ ل ىيطبىجدخ اىَظدشٝخ/ 1010ّٗٝ٘ٞد٘  1029اعزضْب ٞخ رشَو دٗسٛ ّ٘فَجش 
ٗاىزدٜ قجدو رؾ٘ٝيٖدب ٍدِ عبٍعدخ اىضاٗٝدخ ثيٞجٞدب  ىدٚ ميٞدخ ؽدت قظدش  اىشؽَِ عجذ اىؾيٞع

ح.اىعْٜٞ عبٍعخ اىقبٕش
 

لطّدٔ ثشد ُ فز٘ٙ اىغٞذ ا عزبر اىذمز٘س/ اىَغزشبس اىقبّّٜ٘ ىيغبٍعدخ اىَ٘افقخ عيٚ  -
  ٗال ٍدْؼ فشطدخ 1028/1029ال ٝغ٘ص  عدبدح قٞدذ ثبىيشقدخ اىغبدعدخ ىيعدبً اىغدبٍعٜ 

عدبّذٛ عجدذ ل ىيطبىجخ اىَظدشٝخ/ 1010ّٗٝ٘ٞ٘  1029اعزضْب ٞخ رشَو دٗسٛ ّ٘فَجش 
ٍددِ عبٍعددخ اىضاٗٝددخ ثيٞجٞددب  ىددٚ ميٞددخ ؽددت قظددش  ٗاىزددٜ قجددو رؾ٘ٝيٖددب اىددشؽَِ عجددذ اىؾيددٞع

اىعْٜٞ عبٍعخ اىقبٕشح.
 
ثشددد ُ ٍقزدددشػ ٍشمدددض اىي دددبد ا عْجٞدددخ ٗاىزشعَدددخ  اىَعشٗػدددخ َدددزمشحثْدددب  عيدددٚ اى -

اىزخظظٞخ ثإعشا  ميٞبد اىغبٍعخ ٍٗعبٕذٕب اخزجبساد دٗىٞخ ٍضو اخزجدبساد مبٍجشٝدذط 
 اىزٜ ٝعقذٕب اىَشمض ىطالثٔ.

 .فٜ اىَ٘ػ٘عر عٞو اىجذ  قشس اىَغيظ 
 
 خ اٟداةـميٞ

االىزَددبط اىَقددذً ٍددِ ؽددالة خشٝغددٜ اىَذسعددخ اىَْ٘رعٞددخ ىيظددذاقخ اىَ٘افقددخ عيددٚ  -
طمزد٘ثش ىإلىزؾدبب ثنيٞدخ اٟداة قغدٌ اىي دخ اىظدْٞٞخ  ٗرىدل  6اىَظشٝخ اىظْٞٞخ ثَذْٝخ 

رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.
 
 غبسحـخ اىزــميٞ

االىزَدبط اىَقدذً ٍدِ اىطبىجدخ/ ٕبىدخ و عيدٜ و عجدش اىَيظد٘ىخ ٍدِ اىَ٘افقخ عيدٚ  -
رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ ميٞخ اىزغبسح فٜ ػ٘  اىشٖبداد اىَشػٞخ اىَقذٍخ  ٗرىل 

 .اىغبٍعخ
 

 ْٜــش اىعٞــخ ؽت قظــميٞ
( 1+5رعددذٝو ثْدد٘د ال ؾدددخ اىجشّددبٍظ اىغذٝدددذ ) ثشددد ُاقزدددشاػ اىنيٞددخ اىَ٘افقددخ عيددٚ  -

 رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.ثبىنيٞخ  ٗرىل 
 

 ميٞخ اٟصبس
فز٘ٙ اىغدٞذ ا عدزبر اىدذمز٘س/ اىَغزشدبس اىقدبّّٜ٘ ىيغبٍعدخ ثبىَ٘افقدخ اىَ٘افقخ عيٚ  -

( عددبعخ 241( ثددذال  ٍددِ )245عيددٚ رعددذٝو اىؾددذ ا قظددٚ ىعددذد اىغددبعبد ىٞظددجؼ )
ٍٗب ثعذٕب ٗرىل ىؾِٞ رعذٝو اىال ؾخ اىذاخيٞخ ىقغٌ رشٌٍٞ اٟصدبس  1028ىخشٝغٜ دفعخ 

 .رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخصبس  ٗرىل ثنيٞخ اٟ
 

 خــبىٞــُ٘ ٍــشئ
 ميٞخ اىضساعخ

اقزددشاػ اىنيٞددخ اىَ٘افقددخ عيددٚ صٝددبدح ٍظددشٗفبد اىي ددخ االّغيٞضٝددخ ثنيٞددخ ثْددب  عيددٚ  -
. اىضساعخ

 . ؽبىخ اىَ٘ػ٘ع  ىٚ اىيغْخ اىَبىٞخ اىَشنيخ فٜ ٕزا اىش ُ قشس اىَغيظ 
 

 ميٞخ اىطت اىجٞطشٛ
اقزدشاػ اىنيٞدخ اىَ٘افقدخ عيدٚ اىال ؾدخ اىَبىٞدخ ٗاإلداسٝدخ ىيجدشاٍظ اىَزَٞدضح ثْب  عيدٚ  -

 ىطالة ٍشؽيخ اىجنبى٘سٝ٘ط ثْمبً اىغبعبد اىَعزَذح ثبىنيٞخ.
  ؽبىخ اىَ٘ػ٘ع  ىٚ اىيغْخ اىَبىٞخ اىَشنيخ فٜ ٕزا اىش ُ. قشس اىَغيظ 

 
 ميٞخ اىزشثٞخ ىيطي٘ىخ اىَجنشح

 210اقزشاػ اىنيٞخ اىَ٘افقخ عيٚ صٝدبدح سعدً٘ اىَقدبثالد اىشخظدٞخ ٍدِ ثْب  عيٚ  -
 عْٖٞب  ثبىنيٞخ. 150عْٖٞب   ىٚ 

 ؽبىخ اىَ٘ػ٘ع  ىٚ اىيغْخ اىَبىٞخ اىَشنيخ فٜ ٕزا اىش ُ. قشس اىَغيظ 
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 .5/8/1029طبسٛ  ثزبسٝخ اىطـالة اىزعيٞـٌ ٗاىٍؾؼش اعزَبع ٍغيظ شئُ٘ .1

طدددددبسٛ  ثزدددددبسٝخ اىطدددددـالة اىزعيٞدددددـٌ ٗاىٍؾؼدددددش اعزَدددددبع ٍغيدددددظ شدددددئُ٘ .3
16/8/1029.

 اىَزبثعـــخ 
 داسح اىغبٍعخ

قشاساد ٍغيظ شئُ٘ اىزعيٌٞ ٗاىطالة اىغيغدخ  طؽٞؾ اىَغيظ عيَب ثَب رٌ رْيٞزٓ ٍِ -
.19/2/1029ٗاىََزذح ؽزٚ  12/2/1029ثزبسٝخ  (186سقٌ )

 
 ري٘ٝؼبد

 داسح اىغبٍعخ
ىشدئُ٘ اىزعيدٌٞ قشاساد اىغـٞذ ا عزبر اىذمز٘س/ ّب دت س دٞظ اىغبٍعدخ اىَظبدقخ عيٚ  -

ٗاىطددالة اىظددبدسح ثددبىزي٘ٝغ ٍددِ ٍغيددظ شددئُ٘ اىزعيددٌٞ ٗاىطددالة خدداله اىيزددشح ٍددِ 
ً(.22/9/1029ً( ؽزٚ )30/2/1029)

 
 ٍغــب و رْـــمَٞٞخ

  داسح اىغبٍعخ
ثشدد ُ طثددشص ٍددب رددٌ ٍددِ يىٞددبد ىزطدد٘ٝش اىَعشٗػددخ َددزمشح طؽددٞؾ اىَغيددظ عيَددب ثبى -

 ر٘عٞٔ خبىض اىشنش .   ٍد1029/1010 عشا اد اىنشف اىطجٜ ىيعبً اىغبٍعٜ 
 

 طالةاىشئُ٘ 
 داسح اىغبٍعخ

لطّدٔ ثشد ُ فز٘ٙ اىغٞذ ا عزبر اىذمز٘س/ اىَغزشبس اىقبّّٜ٘ ىيغبٍعدخ اىَ٘افقخ عيٚ  -
  ٗال ٍدْؼ فشطدخ 1028/1029ال ٝغ٘ص  عدبدح قٞدذ ثبىيشقدخ اىغبدعدخ ىيعدبً اىغدبٍعٜ 

عدبىٜ عجدذ ل ىيطبىجدخ اىَظدشٝخ/ 1010ّٗٝ٘ٞد٘  1029اعزضْب ٞخ رشَو دٗسٛ ّ٘فَجش 
ٗاىزدٜ قجدو رؾ٘ٝيٖدب ٍدِ عبٍعدخ اىضاٗٝدخ ثيٞجٞدب  ىدٚ ميٞدخ ؽدت قظدش  اىشؽَِ عجذ اىؾيٞع

ح.اىعْٜٞ عبٍعخ اىقبٕش
 

لطّدٔ ثشد ُ فز٘ٙ اىغٞذ ا عزبر اىذمز٘س/ اىَغزشبس اىقبّّٜ٘ ىيغبٍعدخ اىَ٘افقخ عيٚ  -
  ٗال ٍدْؼ فشطدخ 1028/1029ال ٝغ٘ص  عدبدح قٞدذ ثبىيشقدخ اىغبدعدخ ىيعدبً اىغدبٍعٜ 

عدبّذٛ عجدذ ل ىيطبىجخ اىَظدشٝخ/ 1010ّٗٝ٘ٞ٘  1029اعزضْب ٞخ رشَو دٗسٛ ّ٘فَجش 
ٍددِ عبٍعددخ اىضاٗٝددخ ثيٞجٞددب  ىددٚ ميٞددخ ؽددت قظددش  ٗاىزددٜ قجددو رؾ٘ٝيٖددب اىددشؽَِ عجددذ اىؾيددٞع

اىعْٜٞ عبٍعخ اىقبٕشح.
 
ثشددد ُ ٍقزدددشػ ٍشمدددض اىي دددبد ا عْجٞدددخ ٗاىزشعَدددخ  اىَعشٗػدددخ َدددزمشحثْدددب  عيدددٚ اى -

اىزخظظٞخ ثإعشا  ميٞبد اىغبٍعخ ٍٗعبٕذٕب اخزجبساد دٗىٞخ ٍضو اخزجدبساد مبٍجشٝدذط 
 اىزٜ ٝعقذٕب اىَشمض ىطالثٔ.

 .فٜ اىَ٘ػ٘عر عٞو اىجذ  قشس اىَغيظ 
 
 خ اٟداةـميٞ

االىزَددبط اىَقددذً ٍددِ ؽددالة خشٝغددٜ اىَذسعددخ اىَْ٘رعٞددخ ىيظددذاقخ اىَ٘افقددخ عيددٚ  -
طمزد٘ثش ىإلىزؾدبب ثنيٞدخ اٟداة قغدٌ اىي دخ اىظدْٞٞخ  ٗرىدل  6اىَظشٝخ اىظْٞٞخ ثَذْٝخ 

رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.
 
 غبسحـخ اىزــميٞ

االىزَدبط اىَقدذً ٍدِ اىطبىجدخ/ ٕبىدخ و عيدٜ و عجدش اىَيظد٘ىخ ٍدِ اىَ٘افقخ عيدٚ  -
رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ ميٞخ اىزغبسح فٜ ػ٘  اىشٖبداد اىَشػٞخ اىَقذٍخ  ٗرىل 

 .اىغبٍعخ
 

 ْٜــش اىعٞــخ ؽت قظــميٞ
( 1+5رعددذٝو ثْدد٘د ال ؾدددخ اىجشّددبٍظ اىغذٝدددذ ) ثشددد ُاقزدددشاػ اىنيٞددخ اىَ٘افقددخ عيددٚ  -

 رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.ثبىنيٞخ  ٗرىل 
 

 ميٞخ اٟصبس
فز٘ٙ اىغدٞذ ا عدزبر اىدذمز٘س/ اىَغزشدبس اىقدبّّٜ٘ ىيغبٍعدخ ثبىَ٘افقدخ اىَ٘افقخ عيٚ  -

( عددبعخ 241( ثددذال  ٍددِ )245عيددٚ رعددذٝو اىؾددذ ا قظددٚ ىعددذد اىغددبعبد ىٞظددجؼ )
ٍٗب ثعذٕب ٗرىل ىؾِٞ رعذٝو اىال ؾخ اىذاخيٞخ ىقغٌ رشٌٍٞ اٟصدبس  1028ىخشٝغٜ دفعخ 

 .رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخصبس  ٗرىل ثنيٞخ اٟ
 

 خــبىٞــُ٘ ٍــشئ
 ميٞخ اىضساعخ

اقزددشاػ اىنيٞددخ اىَ٘افقددخ عيددٚ صٝددبدح ٍظددشٗفبد اىي ددخ االّغيٞضٝددخ ثنيٞددخ ثْددب  عيددٚ  -
. اىضساعخ

 . ؽبىخ اىَ٘ػ٘ع  ىٚ اىيغْخ اىَبىٞخ اىَشنيخ فٜ ٕزا اىش ُ قشس اىَغيظ 
 

 ميٞخ اىطت اىجٞطشٛ
اقزدشاػ اىنيٞدخ اىَ٘افقدخ عيدٚ اىال ؾدخ اىَبىٞدخ ٗاإلداسٝدخ ىيجدشاٍظ اىَزَٞدضح ثْب  عيدٚ  -

 ىطالة ٍشؽيخ اىجنبى٘سٝ٘ط ثْمبً اىغبعبد اىَعزَذح ثبىنيٞخ.
  ؽبىخ اىَ٘ػ٘ع  ىٚ اىيغْخ اىَبىٞخ اىَشنيخ فٜ ٕزا اىش ُ. قشس اىَغيظ 

 
 ميٞخ اىزشثٞخ ىيطي٘ىخ اىَجنشح

 210اقزشاػ اىنيٞخ اىَ٘افقخ عيٚ صٝدبدح سعدً٘ اىَقدبثالد اىشخظدٞخ ٍدِ ثْب  عيٚ  -
 عْٖٞب  ثبىنيٞخ. 150عْٖٞب   ىٚ 

 ؽبىخ اىَ٘ػ٘ع  ىٚ اىيغْخ اىَبىٞخ اىَشنيخ فٜ ٕزا اىش ُ. قشس اىَغيظ 
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سابعًا

محضر اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث
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ٍؾؼش اعزَبع
 ٍغيظ اىذساعبد اىعيٞب ٗاىجؾ٘س

 28/9/1029( ثزبسٝخ 326اىغيغخ سقٌ )
 

 عقددـذ ٍغيددظ اىذساعددبد اىعيٞددب ٗاىجؾدد٘س اعزَبعددٔ اىغددبدط ٗاىغددجعِٞ ثعددذ اىضالصَب ددخ
 28/9/1029فٚ رَبً اىغبعخ اىؾبدٝخ عشش ٗاىْظف ٍِ طجبػ ٝدً٘ ا سثعدب  اىَ٘افدق 

اىغددٞذ ا عددزبر اىددذمز٘س/ عجددذ اىددشؽَِ ّجدد٘ٛ وٛ ثقبعددخ لطؽَددذ ىطيددٚ اىغددٞذل ثش بعددخ 
 ٗؽؼ٘س مال ٍدِ اىغدبدح ا عدبرزح   ّب ت س ٞظ اىغبٍعخ ىيذساعبد اىعيٞب ٗاىجؾ٘س رمشٛ

 طعؼب  اىَغيظ .
 

 افززؼ اىغـٞذ ا عزبر اىذمز٘س/ س ٞظ اىَغيظ االعزَبع
 ل ثغــٌ   اىشؽَـِ اىشؽٞــٌ ل

 ـــــــــــــــــــــــ
اعزٖو اىغٞذ ا عزبر اىدذمز٘س/ عجدذ اىدشؽَِ ّجد٘ٛ وٛ رمدشٛ ّب دت س دٞظ اىغبٍعدخ 
ىيذساعدددبد اىعيٞدددب ٗاىجؾددد٘س اىغيغدددخ ثبىزشؽٞدددت ثبىغدددبدح ا عدددبرزح طعؼدددب  اىَغيدددظ 

 ٗقذ رٌ اىزْ٘ٝٔ ٗاإلؽبؽخ ثبٟرٚ: 1029/1010اىَ٘قش  ٗثذ  اىعبً اىغبٍعٚ اىغذٝذ 
:رقذٌٝ اىزْٖئخ ىيغبدح ا عبرزح

.اىذمز٘س/ طؽَذ عجذ عيٚ اىششٝف ـ ثَْبعجخ رعِٞٞ عٞبدرٔ ٗمٞو ميٞخ اىعيً٘.2
اىذمز٘سح/ ٕجٔ   ثٖغذ اىغَشٙ ـ ثَْبعجخ رعِٞٞ عٞبدرٖب ٗمٞو ميٞخ اإلعالً..1
ثَْبعددجخ رعٞددِٞ عددٞبدرٖب ٗمٞددو ميٞددخ اىْددبّ٘  –اىددذمز٘سح/ ٕددذٙ و فشٝددذ طثدد٘ شددبدٛ .3

رنْ٘ى٘عٜ.
ٍظطيٚ ـ ثَْبعجخ رعِٞٞ عٞبدرٖب عَٞذ ميٞخ اإلعالً.اىذمز٘سح/ ٕ٘ٝذا عٞذ عيٚ .4
 :رقذٌٝ اىشنش ىيغبدح ا عزبرح

اىذمز٘سح/ طٍو و ٝ٘عف ـ ٗمٞو ميٞخ اىعالط اىطجٞعٜ )عبثقب (..2
اىذمز٘سح/ ٍشفذ و طؽَذ ثذٗٛ ـ ٗمٞو ميٞخ اىعيً٘ )عبثقب (..1

.ظعيٚ ٍب ثزى٘ٓ ٍِ عٖذ ٍزَٞض طصزب  فزشح عؼ٘ٝخ عٞبدرٌٖ ثبىَغي
ر٘ؽٞذ االعزَبساد اىخبطخ ىيغبدح اىضا شِٝ ا عبّت ىغَٞد ميٞبد ٍٗعبٕذ اىغبٍعخ..3
 –االعدبساد  –ر٘ؽٞذ االعزَبساد اىخبطخ ثإداسح اىعالقبد اىضقبفٞخ )اىََٖبد اىعيَٞخ .4

ا عدبرزح  –اىذٗساد اىزذسٝجٞخ  –اىَؤرَشاد  –ا عبصاد اىذساعٞخ  –اعزطالع اىشطٛ 
اىضا شِٝ)اىَظشِٝٞ((.

اىَشبسمخ االٝغبثٞخ فٜ ٍعشع اىقبٕشح اىذٗىٜ اىغبدط ىألثزنبس..5
اعزَبع ٍد ٍغئ٘ىٜ اىَ٘اقد ا ىنزشّٗٞخ ثنيٞبد ٍٗعبٕذ اىغبٍعخ..6
 ٚاخزٞبس ا عزبر اىذمز٘س/ طؽَذ عجدذ   و عجدذ اى ْدٜ ٗمٞـدـو ميٞـدـخ اىزخطدٞؾ اإلقيَٞد

ٗاىعَشاّـٚ طٍْٞب  ىيَغيظ.
بفخ  عشا اد قطبع اىذساعبد اىعيٞب.اىزْ٘ٝٔ ثش ُ  عشا  ٍٞنْخ ىن
 ٜعذً اىَ٘افقخ عيدٚ اعدزخشاط طٛ عد٘اص عديش ىَدِ ٕد٘ خدبسط اىغبٍعدخ عد٘ا  مدبُ فد

اّزذاة طٗ  عبسح مو اى٘قذ.
 صٌ شـشع اىَغيـظ فٚ ّمـش عـذٗه ا عَـبه عيٚ اىْؾـ٘ اىزبىـٚ:
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ٍؾؼش اعزَبع
 ٍغيظ اىذساعبد اىعيٞب ٗاىجؾ٘س

 28/9/1029( ثزبسٝخ 326اىغيغخ سقٌ )
 

 عقددـذ ٍغيددظ اىذساعددبد اىعيٞددب ٗاىجؾدد٘س اعزَبعددٔ اىغددبدط ٗاىغددجعِٞ ثعددذ اىضالصَب ددخ
 28/9/1029فٚ رَبً اىغبعخ اىؾبدٝخ عشش ٗاىْظف ٍِ طجبػ ٝدً٘ ا سثعدب  اىَ٘افدق 

اىغددٞذ ا عددزبر اىددذمز٘س/ عجددذ اىددشؽَِ ّجدد٘ٛ وٛ ثقبعددخ لطؽَددذ ىطيددٚ اىغددٞذل ثش بعددخ 
 ٗؽؼ٘س مال ٍدِ اىغدبدح ا عدبرزح   ّب ت س ٞظ اىغبٍعخ ىيذساعبد اىعيٞب ٗاىجؾ٘س رمشٛ

 طعؼب  اىَغيظ .
 

 افززؼ اىغـٞذ ا عزبر اىذمز٘س/ س ٞظ اىَغيظ االعزَبع
 ل ثغــٌ   اىشؽَـِ اىشؽٞــٌ ل

 ـــــــــــــــــــــــ
اعزٖو اىغٞذ ا عزبر اىدذمز٘س/ عجدذ اىدشؽَِ ّجد٘ٛ وٛ رمدشٛ ّب دت س دٞظ اىغبٍعدخ 
ىيذساعدددبد اىعيٞدددب ٗاىجؾددد٘س اىغيغدددخ ثبىزشؽٞدددت ثبىغدددبدح ا عدددبرزح طعؼدددب  اىَغيدددظ 

 ٗقذ رٌ اىزْ٘ٝٔ ٗاإلؽبؽخ ثبٟرٚ: 1029/1010اىَ٘قش  ٗثذ  اىعبً اىغبٍعٚ اىغذٝذ 
:رقذٌٝ اىزْٖئخ ىيغبدح ا عبرزح

.اىذمز٘س/ طؽَذ عجذ عيٚ اىششٝف ـ ثَْبعجخ رعِٞٞ عٞبدرٔ ٗمٞو ميٞخ اىعيً٘.2
اىذمز٘سح/ ٕجٔ   ثٖغذ اىغَشٙ ـ ثَْبعجخ رعِٞٞ عٞبدرٖب ٗمٞو ميٞخ اإلعالً..1
ثَْبعددجخ رعٞددِٞ عددٞبدرٖب ٗمٞددو ميٞددخ اىْددبّ٘  –اىددذمز٘سح/ ٕددذٙ و فشٝددذ طثدد٘ شددبدٛ .3

رنْ٘ى٘عٜ.
ٍظطيٚ ـ ثَْبعجخ رعِٞٞ عٞبدرٖب عَٞذ ميٞخ اإلعالً.اىذمز٘سح/ ٕ٘ٝذا عٞذ عيٚ .4
 :رقذٌٝ اىشنش ىيغبدح ا عزبرح

اىذمز٘سح/ طٍو و ٝ٘عف ـ ٗمٞو ميٞخ اىعالط اىطجٞعٜ )عبثقب (..2
اىذمز٘سح/ ٍشفذ و طؽَذ ثذٗٛ ـ ٗمٞو ميٞخ اىعيً٘ )عبثقب (..1

.ظعيٚ ٍب ثزى٘ٓ ٍِ عٖذ ٍزَٞض طصزب  فزشح عؼ٘ٝخ عٞبدرٌٖ ثبىَغي
ر٘ؽٞذ االعزَبساد اىخبطخ ىيغبدح اىضا شِٝ ا عبّت ىغَٞد ميٞبد ٍٗعبٕذ اىغبٍعخ..3
 –االعدبساد  –ر٘ؽٞذ االعزَبساد اىخبطخ ثإداسح اىعالقبد اىضقبفٞخ )اىََٖبد اىعيَٞخ .4

ا عدبرزح  –اىذٗساد اىزذسٝجٞخ  –اىَؤرَشاد  –ا عبصاد اىذساعٞخ  –اعزطالع اىشطٛ 
اىضا شِٝ)اىَظشِٝٞ((.

اىَشبسمخ االٝغبثٞخ فٜ ٍعشع اىقبٕشح اىذٗىٜ اىغبدط ىألثزنبس..5
اعزَبع ٍد ٍغئ٘ىٜ اىَ٘اقد ا ىنزشّٗٞخ ثنيٞبد ٍٗعبٕذ اىغبٍعخ..6
 ٚاخزٞبس ا عزبر اىذمز٘س/ طؽَذ عجدذ   و عجدذ اى ْدٜ ٗمٞـدـو ميٞـدـخ اىزخطدٞؾ اإلقيَٞد

ٗاىعَشاّـٚ طٍْٞب  ىيَغيظ.
بفخ  عشا اد قطبع اىذساعبد اىعيٞب.اىزْ٘ٝٔ ثش ُ  عشا  ٍٞنْخ ىن
 ٜعذً اىَ٘افقخ عيدٚ اعدزخشاط طٛ عد٘اص عديش ىَدِ ٕد٘ خدبسط اىغبٍعدخ عد٘ا  مدبُ فد

اّزذاة طٗ  عبسح مو اى٘قذ.
 صٌ شـشع اىَغيـظ فٚ ّمـش عـذٗه ا عَـبه عيٚ اىْؾـ٘ اىزبىـٚ:
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ٍظبدقـــبد
 داسح اىغبٍعخ

ىعيٞددـب ٗاىجؾدد٘س اىغيغددخ سقددٌ اٍؾؼددش اعزَددبع ٍغيددظ اىذساعددبد اىَظددبدقخ عيددٚ  -
 .12/2/1029ثزبسٝخ  (325)
 
اىَظددبدقخ عيدددٚ قدددشاساد ا عددزبر اىدددذمز٘س ّب دددت س ددٞظ اىغبٍعدددخ ىيذساعدددبد اىعيٞدددب  -

ثبىزي٘ٝغ ٍدِ ٍغيدظ اىذساعدبد اىعيٞدب ٗاىجؾد٘س خداله اىيزدشح ٍدِ اىظبدسح ٗاىجؾ٘س 
   فٜ اىَغبالد اىزبىٞخ :28/9/1029ؽزٚ  11/2/1029

سعــب و اىَــبعغزٞـش ٗاىذمزــ٘سآ.رغغــٞو .2
 ى ب  رغغٞــو سعــب و اىَــبعغزٞـش ٗاىذمزــ٘سآ..1
رؾذٝذ ٍ٘اعٞذ اٍزؾبّبد اىذساعبد اىعيٞب فٚ ميٞـبد اىغبٍعخ ٍٗعبٕذٕـب..3
 ؽدددددبالد ٍدددددذ اىقٞدددددذ اإلعدددددزضْب ٚ ىَدددددذح عدددددبً ٍدددددِ خدددددبسط اىال ؾدددددخ ٗفقدددددب  ىيق٘اعدددددذ.4

ٗاىي٘ا ؼ اىَْمَخ ثبىغبٍعخ.
اىزيـشغ ىيطـالة ٗاالعزـزاس عْٖـب ٗرغذٝذٕب ٗ ّٖب ٖب.ؽـبالد ٍْـؼ .5
ؽددبالد ٍددذ اىقٞددذ االعددزضْب ٚ ىيعددبً اىضددبّٚ ٗاىضبىددش ٗفقددب  ىيق٘اعددذ ٗاىيدد٘ا ؼ اىَْمَددخ .6

ثبىغبٍعخ.
  عدددبدح اىقٞدددذ ٗاإلعدددزضْب  ٍدددِ شدددشؽ ٍدددشٗس عدددبً عيدددٚ شدددطت اىقٞدددذ ٗفقدددب  ىيق٘اعدددذ.2

ٗاىي٘ا ؼ اىَْمَخ ثبىغبٍعخ.
 شٗس طمضدددش ٍدددِ خَدددظ عدددْ٘اد عيدددٚ ؽظددد٘ه اىطبىدددتاإلعدددزضْب  ٍدددِ شدددشؽ عدددذً ٍددد.8

 عيددٚ اىغددْخ اىزَٖٞذٝددخ ىيزغددغٞو ىذسعددخ اىَبعغددزٞش ٗاىددذمز٘سآ  ٗرىددل ثعددزس ٍقجدد٘ه
ٗفقب  ىيق٘اعذ ٗاىي٘ا ؼ اىَْمَخ ثبىغبٍعخ.

اىَ٘افقخ عيٚ فشع ٍدـ٘اد رنَٞيٞدخ ىَعبدىدخ اىغدْخ اىزَٖٞذٝدخ ىيَبعغدزٞش طٗ اىدذمز٘سآ .9
س ٍغيظ اىغبٍعخ اىغبثق فٚ ٕزا اىش ُ.ٍد فشع سعً٘ رنَٞيٞخ ٗفق قشا

ٍددْؼ اىطددالة فشطددخ اعددزضْب ٞخ ىددذخ٘ه االٍزؾددبُ )دثيً٘/ٍبعغددزٞش( ٗفقددب  ىيق٘اعددذ .20
ٗاىي٘ا ؼ اىَْمَخ ثبىغبٍعخ.

اعزَـبد قـٞذ اىطـالة عِ عْـ٘اد عبثقـخ ثَ٘افقـخ ٍغيـظ ميٞـخ ؽـذٝش..22
 يددددب ٌٖ ػددددبفخ اىَشددددشا عيددددٚ سعددددب و اىَبعغددددزٞش ٗاىددددذمز٘سآ اىخبطددددخ ٍددددد  ع.21

ٍِ ششؽ عزخ طشٖش عيٚ  ػبفخ اىَششا.
 اىَدددذ االعدددزضْب ٚ ىيعدددبً اىضبىدددش مؾدددذ طقظدددٚ  ٍدددد ػدددشٗسح رشدددنٞو ىغْدددخ اىؾندددٌ.23

عيٚ اىشعبىخ قجو ّٖبٝخ اىعبً اىضبىش ٗفقب  ىيق٘اعذ ٗاىي٘ا ؼ اىَْمَخ ثبىغبٍعخ.
اىَ٘افقددخ عيددٚ ٍددْؼ فشطددخ اعددزضْب ٞخ  ػددبفٞخ ٍددِ خددبسط اىال ؾددخ ىددذخ٘ه االٍزؾددبُ .24

اىْٖب ٚ ىيذمز٘سآ.
 ٍغب و رْمَٞٞخ

  داسح اىغبٍعخ
اىَ٘افقددخ عيددٚ اىَددزمشح اىَعشٗػددخ ثشدد ُ  ثددالغ قددشاساد اىيغْددخ اىزْيٞزٝددخ ىيجعضددبد  -

ٍددِ ٗصاسح اىزعيددٌٞ اىعددبىٜ ثشدد ُ رؾذٝددذ ٍددذد اإلٝيددبد  12/4/1029اىظددبدسح ثغيغددخ 
دساعدٞخ طٗ طٛ ّد٘ع ىغَٞد طّد٘اع اإلٝيدبد  ٍٗجدذط عدبً ثعدذً عديش طٛ داسط فدٜ  عدبصح 

 ٝيدددبد  ال ثعدددذ  ّٖدددب   عدددشا اد عددديشٓ ٍدددِ اإلداسح اىَشمضٝدددخ ىيجعضدددبد ٗثعدددذ ٗطددد٘ه 

اىَ٘افقبد ا ٍْٞخ ٗعذً  عزيبدح طؽذ اىذاسعِٞ اىغبثق  ٝيبدٓ فٜ ثعضخ طٗ ٍْؾخ ٍقذٍدخ 
ىيذٗىخ ٗعبد دُٗ رؾقٞق اى شع ٍِ اإلٝيبد  ثعذً اعدزيبدرٔ ٍدِ ٍْؾدخ طٗ ثعضدخ طخدشٙ 

خ اىجعضبد ٗثْيظ اى شع  رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.ٍَ٘ىخ عيٚ ّيق

 ميٞخ ؽت ا عْبُ
اىَ٘افقخ عيٚ رقشٝش ىغْخ قطبع اىعيدً٘ اىطجٞدخ ثبىَ٘افقدخ عيدٚ ر ٞٞدش  عدٌ قغدٌ ؽدت  -

طعددْبُ ا ؽيددبه ٗدسعددخ اىذساعددبد اىعيٞددب ثبىي ددخ اىعشثٞددخ ٗاإلّغيٞضٝددخ  رَٖٞددذا  ىيعددشع 
عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.

 اىذساعبد اىعيٞب ىيجؾ٘س اإلؽظب ٞخميٞخ 
اىَ٘افقخ عيٚ رقشٝش ىغْخ قطبع اىعيً٘ اىْٖذعٞخ ثبىَ٘افقخ عيٚ ريعٞو ثشّبٍظ دثيدً٘  -

اىؾغبثبد اإلؽظب ٞخ ٍدد  عدزؾذاس ٍشؽيدخ )اىَبعغدزٞش ٗاىدذمز٘سآ(  رَٖٞدذا  ىيعدشع 
عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.

 
 اىَعٖذ اىقٍٜ٘ ىألٗساً

قطبع اىعيً٘ اىطجٞخ ثبىَ٘افقخ عيٚ  ػبفخ ٍقدشساد ىذسعدخ  اىَ٘افقخ عيٚ رقشٝش ىغْخ -
دمز٘سآ )ؽت طٗساً ا ؽيبه ٗطٍشاع اىذً اىغشؽبّٞخ( ثبىَعٖدذ  رَٖٞدذا  ىيعدشع عيدٚ 

 ٍغيظ اىغبٍعخ.
 رغذٝذ رعِٞٞ

  داسح اىغبٍعخ
اىَ٘افقخ عيٚ اىَزمشح اىَعشٗػخ ثش ُ رغذٝدذ رعٞدِٞ اىغدٞذ ا عدزبر اىدذمز٘س اىَدذٝش  -

اىزْيٞزٛ ىظْذٗب اىعيً٘ ٗاىزَْٞخ اىزنْ٘ى٘عٞخ ثظيزٔ اى٘ظٞيٞدخ عؼد٘ا  ثدبىَغيظ ٍدِ 
اىخبسط ىَذح عبٍِٞ قبثيخ ىيزغذٝذ  رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ .

 شئُ٘ ٍبىٞخ
  داسح اىغبٍعخ

ثشد ُ خطدخ اىَغدبَٕخ فددٜ ردزمشح اىغديش ىيغددبدح  اىَعشٗػددخ َدزمشحاىَ٘افقدخ عيدٚ اى -
ا عدددددبرزح ا عبّدددددت اىَ٘فدددددذِٝ  ىدددددٚ ميٞدددددبد اىغبٍعدددددخ ٍٗعبٕدددددذٕب ىيعدددددبً اىغدددددبٍعٜ 

.ٗرعََٖٞب عيٚ ميٞبد اىغبٍعخ ٍٗعبٕذٕب 1029/1010
 

 ميٞخ اىؾق٘ب
( 200اىَ٘افقخ عيٚ صٝبدح اىَظدشٗفبد اىذساعدٞخ ىدذخ٘ه اٍزؾدبُ دٗس امزد٘ثش ٍدِ ) -

  رَٖٞدذا ىيعدشع ( ٍب خ ٗخَغُ٘ عْٖٞدب  ىيَدبدح اى٘اؽدذح ثبىنيٞدخ250)ٍب خ عْٞٔ  ىٚ 
عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.

 ميٞخ اىعيً٘
قشس اىَغيظ عذً اىَ٘افقخ عيٚ اىخطبة اىَعشٗع ٍدِ ا عدزبر اىدذمز٘س ٗمٞدو ميٞدخ  -

اىعيددً٘ ىيذساعددبد اىعيٞددب ٗاىجؾدد٘س ثشدد ُ ٍغددبٗاح اىَؾنَددِٞ ا عبّددت اىَشددشفِٞ عيددٚ 
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ٍظبدقـــبد
 داسح اىغبٍعخ

ىعيٞددـب ٗاىجؾدد٘س اىغيغددخ سقددٌ اٍؾؼددش اعزَددبع ٍغيددظ اىذساعددبد اىَظددبدقخ عيددٚ  -
 .12/2/1029ثزبسٝخ  (325)
 
اىَظددبدقخ عيدددٚ قدددشاساد ا عددزبر اىدددذمز٘س ّب دددت س ددٞظ اىغبٍعدددخ ىيذساعدددبد اىعيٞدددب  -

ثبىزي٘ٝغ ٍدِ ٍغيدظ اىذساعدبد اىعيٞدب ٗاىجؾد٘س خداله اىيزدشح ٍدِ اىظبدسح ٗاىجؾ٘س 
   فٜ اىَغبالد اىزبىٞخ :28/9/1029ؽزٚ  11/2/1029

سعــب و اىَــبعغزٞـش ٗاىذمزــ٘سآ.رغغــٞو .2
 ى ب  رغغٞــو سعــب و اىَــبعغزٞـش ٗاىذمزــ٘سآ..1
رؾذٝذ ٍ٘اعٞذ اٍزؾبّبد اىذساعبد اىعيٞب فٚ ميٞـبد اىغبٍعخ ٍٗعبٕذٕـب..3
 ؽدددددبالد ٍدددددذ اىقٞدددددذ اإلعدددددزضْب ٚ ىَدددددذح عدددددبً ٍدددددِ خدددددبسط اىال ؾدددددخ ٗفقدددددب  ىيق٘اعدددددذ.4

ٗاىي٘ا ؼ اىَْمَخ ثبىغبٍعخ.
اىزيـشغ ىيطـالة ٗاالعزـزاس عْٖـب ٗرغذٝذٕب ٗ ّٖب ٖب.ؽـبالد ٍْـؼ .5
ؽددبالد ٍددذ اىقٞددذ االعددزضْب ٚ ىيعددبً اىضددبّٚ ٗاىضبىددش ٗفقددب  ىيق٘اعددذ ٗاىيدد٘ا ؼ اىَْمَددخ .6

ثبىغبٍعخ.
  عدددبدح اىقٞدددذ ٗاإلعدددزضْب  ٍدددِ شدددشؽ ٍدددشٗس عدددبً عيدددٚ شدددطت اىقٞدددذ ٗفقدددب  ىيق٘اعدددذ.2

ٗاىي٘ا ؼ اىَْمَخ ثبىغبٍعخ.
 شٗس طمضدددش ٍدددِ خَدددظ عدددْ٘اد عيدددٚ ؽظددد٘ه اىطبىدددتاإلعدددزضْب  ٍدددِ شدددشؽ عدددذً ٍددد.8

 عيددٚ اىغددْخ اىزَٖٞذٝددخ ىيزغددغٞو ىذسعددخ اىَبعغددزٞش ٗاىددذمز٘سآ  ٗرىددل ثعددزس ٍقجدد٘ه
ٗفقب  ىيق٘اعذ ٗاىي٘ا ؼ اىَْمَخ ثبىغبٍعخ.

اىَ٘افقخ عيٚ فشع ٍدـ٘اد رنَٞيٞدخ ىَعبدىدخ اىغدْخ اىزَٖٞذٝدخ ىيَبعغدزٞش طٗ اىدذمز٘سآ .9
س ٍغيظ اىغبٍعخ اىغبثق فٚ ٕزا اىش ُ.ٍد فشع سعً٘ رنَٞيٞخ ٗفق قشا

ٍددْؼ اىطددالة فشطددخ اعددزضْب ٞخ ىددذخ٘ه االٍزؾددبُ )دثيً٘/ٍبعغددزٞش( ٗفقددب  ىيق٘اعددذ .20
ٗاىي٘ا ؼ اىَْمَخ ثبىغبٍعخ.

اعزَـبد قـٞذ اىطـالة عِ عْـ٘اد عبثقـخ ثَ٘افقـخ ٍغيـظ ميٞـخ ؽـذٝش..22
 يددددب ٌٖ ػددددبفخ اىَشددددشا عيددددٚ سعددددب و اىَبعغددددزٞش ٗاىددددذمز٘سآ اىخبطددددخ ٍددددد  ع.21

ٍِ ششؽ عزخ طشٖش عيٚ  ػبفخ اىَششا.
 اىَدددذ االعدددزضْب ٚ ىيعدددبً اىضبىدددش مؾدددذ طقظدددٚ  ٍدددد ػدددشٗسح رشدددنٞو ىغْدددخ اىؾندددٌ.23

عيٚ اىشعبىخ قجو ّٖبٝخ اىعبً اىضبىش ٗفقب  ىيق٘اعذ ٗاىي٘ا ؼ اىَْمَخ ثبىغبٍعخ.
اىَ٘افقددخ عيددٚ ٍددْؼ فشطددخ اعددزضْب ٞخ  ػددبفٞخ ٍددِ خددبسط اىال ؾددخ ىددذخ٘ه االٍزؾددبُ .24

اىْٖب ٚ ىيذمز٘سآ.
 ٍغب و رْمَٞٞخ

  داسح اىغبٍعخ
اىَ٘افقددخ عيددٚ اىَددزمشح اىَعشٗػددخ ثشدد ُ  ثددالغ قددشاساد اىيغْددخ اىزْيٞزٝددخ ىيجعضددبد  -

ٍددِ ٗصاسح اىزعيددٌٞ اىعددبىٜ ثشدد ُ رؾذٝددذ ٍددذد اإلٝيددبد  12/4/1029اىظددبدسح ثغيغددخ 
دساعدٞخ طٗ طٛ ّد٘ع ىغَٞد طّد٘اع اإلٝيدبد  ٍٗجدذط عدبً ثعدذً عديش طٛ داسط فدٜ  عدبصح 

 ٝيدددبد  ال ثعدددذ  ّٖدددب   عدددشا اد عددديشٓ ٍدددِ اإلداسح اىَشمضٝدددخ ىيجعضدددبد ٗثعدددذ ٗطددد٘ه 

اىَ٘افقبد ا ٍْٞخ ٗعذً  عزيبدح طؽذ اىذاسعِٞ اىغبثق  ٝيبدٓ فٜ ثعضخ طٗ ٍْؾخ ٍقذٍدخ 
ىيذٗىخ ٗعبد دُٗ رؾقٞق اى شع ٍِ اإلٝيبد  ثعذً اعدزيبدرٔ ٍدِ ٍْؾدخ طٗ ثعضدخ طخدشٙ 

خ اىجعضبد ٗثْيظ اى شع  رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.ٍَ٘ىخ عيٚ ّيق

 ميٞخ ؽت ا عْبُ
اىَ٘افقخ عيٚ رقشٝش ىغْخ قطبع اىعيدً٘ اىطجٞدخ ثبىَ٘افقدخ عيدٚ ر ٞٞدش  عدٌ قغدٌ ؽدت  -

طعددْبُ ا ؽيددبه ٗدسعددخ اىذساعددبد اىعيٞددب ثبىي ددخ اىعشثٞددخ ٗاإلّغيٞضٝددخ  رَٖٞددذا  ىيعددشع 
عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.

 اىذساعبد اىعيٞب ىيجؾ٘س اإلؽظب ٞخميٞخ 
اىَ٘افقخ عيٚ رقشٝش ىغْخ قطبع اىعيً٘ اىْٖذعٞخ ثبىَ٘افقخ عيٚ ريعٞو ثشّبٍظ دثيدً٘  -

اىؾغبثبد اإلؽظب ٞخ ٍدد  عدزؾذاس ٍشؽيدخ )اىَبعغدزٞش ٗاىدذمز٘سآ(  رَٖٞدذا  ىيعدشع 
عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.

 
 اىَعٖذ اىقٍٜ٘ ىألٗساً

قطبع اىعيً٘ اىطجٞخ ثبىَ٘افقخ عيٚ  ػبفخ ٍقدشساد ىذسعدخ  اىَ٘افقخ عيٚ رقشٝش ىغْخ -
دمز٘سآ )ؽت طٗساً ا ؽيبه ٗطٍشاع اىذً اىغشؽبّٞخ( ثبىَعٖدذ  رَٖٞدذا  ىيعدشع عيدٚ 

 ٍغيظ اىغبٍعخ.
 رغذٝذ رعِٞٞ

  داسح اىغبٍعخ
اىَ٘افقخ عيٚ اىَزمشح اىَعشٗػخ ثش ُ رغذٝدذ رعٞدِٞ اىغدٞذ ا عدزبر اىدذمز٘س اىَدذٝش  -

اىزْيٞزٛ ىظْذٗب اىعيً٘ ٗاىزَْٞخ اىزنْ٘ى٘عٞخ ثظيزٔ اى٘ظٞيٞدخ عؼد٘ا  ثدبىَغيظ ٍدِ 
اىخبسط ىَذح عبٍِٞ قبثيخ ىيزغذٝذ  رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ .

 شئُ٘ ٍبىٞخ
  داسح اىغبٍعخ

ثشد ُ خطدخ اىَغدبَٕخ فددٜ ردزمشح اىغديش ىيغددبدح  اىَعشٗػددخ َدزمشحاىَ٘افقدخ عيدٚ اى -
ا عدددددبرزح ا عبّدددددت اىَ٘فدددددذِٝ  ىدددددٚ ميٞدددددبد اىغبٍعدددددخ ٍٗعبٕدددددذٕب ىيعدددددبً اىغدددددبٍعٜ 

.ٗرعََٖٞب عيٚ ميٞبد اىغبٍعخ ٍٗعبٕذٕب 1029/1010
 

 ميٞخ اىؾق٘ب
( 200اىَ٘افقخ عيٚ صٝبدح اىَظدشٗفبد اىذساعدٞخ ىدذخ٘ه اٍزؾدبُ دٗس امزد٘ثش ٍدِ ) -

  رَٖٞدذا ىيعدشع ( ٍب خ ٗخَغُ٘ عْٖٞدب  ىيَدبدح اى٘اؽدذح ثبىنيٞدخ250)ٍب خ عْٞٔ  ىٚ 
عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.

 ميٞخ اىعيً٘
قشس اىَغيظ عذً اىَ٘افقخ عيٚ اىخطبة اىَعشٗع ٍدِ ا عدزبر اىدذمز٘س ٗمٞدو ميٞدخ  -

اىعيددً٘ ىيذساعددبد اىعيٞددب ٗاىجؾدد٘س ثشدد ُ ٍغددبٗاح اىَؾنَددِٞ ا عبّددت اىَشددشفِٞ عيددٚ 
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ٗاىددذمز٘سآ ثددبىَؾنَِٞ اىَظددشِٝٞ فددٜ اىضٝددبدح اىزددٜ طقشٕددب ٍغيددظ  سعددب و اىَبعغددزٞش
 .30/21/1028( ثزبسٝخ 2229اىغبٍعخ ثغيغخ سقٌ )

 ميٞخ ؽت ا عْبُ
رقشٝش ىغْخ قطبع اىعيً٘ اىطجٞخ ثبىَ٘افقخ عيدٚ اىزدشخٞض ىيؾبطديِٞ عيدٚ ثْب  عيٚ  -

دسعخ اىجنبى٘سٝ٘ط فٜ ٍغبه ؽت ٗعشاؽخ اىيٌ ٗا عْبُ طٗ دسعخ ٍعبدىخ ىٖب ٍِ قجدو 
اىَغيددظ ا عيددٚ ىيغبٍعددبد فددٜ االعددزَبع ٗاىَزبثعددخ ىَقددشساد اىذساعددبد اىعيٞددب دُٗ 

دح ثددزىل فقددؾ  )طىيددبُ عْٖٞددب  اىؾظدد٘ه عيددٚ شددٖبدح طٗ دسعددخ عبٍعٞددخ ٗٝغددزخشط  فددب
شٖشٝب  ىؾؼ٘س عَٞد اىَقشساد اىذساعٞخ فٜ اىزخظض(  )طىف عْٖٞب  شٖشٝب  ىؾؼ٘س 

 .(% ٍِ اىَقشساد اىذساعٞخ فٜ اىزخظض50
ٝغ ا عددزبر   ع ىيَغزشددبس اىقددبّّٜ٘ ىيغبٍعددخ  ٍددد ريد٘د ىددذمز٘س ا قدشس اىَغيددظ  ؽبىددخ اىَ٘ػد٘د

 عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ. س ٞظ اىغبٍعخ فٜ عشع اىَ٘ػ٘ع  ّب ت 
 

 ميٞخ اٟصبس
ثْب  عيٚ اىَدزمشح اىَعشٗػدخ ثشد ُ مزدبة اىَغيدظ ا عيدٚ ىيغبٍعدبد ٗاىدزٛ ٝطيدت  -

فٞٔ اىَ٘افقخ عيٚ رخيٞغ سعً٘ دساعدخ اىَبعغدزٞش ٗاىدذمز٘سآ ٗدثيٍ٘دبد اىذساعدبد 
% ىيَدد٘ظيِٞ 50اىعيٞددب ثبىغبٍعددبد اىؾنٍ٘ٞددخ فددٜ ٍغددبالد اٟصددبس ٗاىَزددبؽف ثْغددجخ 

ِ ث٘صاسح اٟصبس ّمشا  الؽزٞبعٌٖ اىشذٝذ ىيخجشاد ا مبدَٝٞخ ىإلعدزيبدح ٍْٖدب فدٜ اىعبٍيٞ
 عَيٌٖ ا صشٛ ٍد اىجعضبد اىَظشٝخ ٗا عْجٞخ ثبىَ٘اقد ا صشٝخ ٗطعَبه اىؾيب ش.

غ ثْغددجخ   ً اىزغددغٞو ىشعددب و   20قددشس  اىَغيددظ اىَ٘افقددخ عيدٚد اىزخيدٞد % ٗرىددل عيدٚد سعد٘د
قذً ىيزغغٞو ٗىَدشح ٗاؽدذح فقدؾ  رَٖٞدذا  ىيعدشع عيٚد ٍغيدظ اىذمز٘سآ   ٗاىزٜ رغذد عْذ اىز

 اىغبٍعخ.
  ريبقٞبد رعبُٗ

  داسح اىغبٍعخ
اريبقٞخ اىزعبُٗ ثِٞ عبٍعخ اىقدبٕشح ٗعبٍعدخ عدبُ طّذسٝدٔ فدٜ ٍغدبالد اىَ٘افقخ عيٚ  -

رَٖٞدذا  ىيعدشع عيدٚ ٍغيدظ اىغبٍعدخ عيدٚ طال ٝدزٌ   اىجؾ٘س ٗاىزعيٌٞ ٗثشاٍظ اىزدذسٝت
 .....................................االريبقٞخ  ال ثعذ  رَبً اإلعشا اد اىَطي٘ثخ.ثذ  ريعٞو 

 
 ميٞخ االقزظبد ٗاىعيً٘ اىغٞبعٞخ

رغذٝددذ ٍددزمشح اىزيددبٌٕ ثددِٞ عبٍعددخ اىقددبٕشح )ميٞددخ االقزظددبد ٗاىعيددً٘ اىَ٘افقددخ عيددٚ  -
ٗاىزعيدٌٞ اىغٞبعٞخ( ٍٗعٖذ اىقبُّ٘ ٗاالقزظبد ثغبٍعدخ ٕدبٍج٘سط فدٜ ٍغدبالد اىجؾد٘س 

ٗاىزجبده ٗثشاٍظ اىزذسٝت راد االٕزَبً اىَشزشك رَٖٞذا  ىيعشع عيٚ ٍغيدظ اىغبٍعدخ 
عيٚ طال ٝزٌ ثذ  ريعٞو االريبقٞخ  ال ثعذ  رَبً اإلعشا اد اىَطي٘ثخ.

 
 ميٞخ اىزغبسح

ثْدددب  عيدددٚ اقزدددشاػ اىنيٞدددخ اىَ٘افقدددخ عيدددٚ رغذٝدددذ االريبقٞدددخ اىخبطدددخ ثدددذثيً٘ اإلداسح  -
.CIESاىشٝبػٞخ ثِٞ عبٍعخ اىقبٕشح ٗاىَشمض اىذٗىٜ ىيذساعبد اىشٝبػٞخ 

     قشس اىَغيظ عشع اىَ٘ػ٘ع عيٚ اىَغزشبس اىقبّّٜ٘ ىيغبٍعخ  ٍد ري٘ٝغ ا عزبر اىذمز٘س  

 اىغبٍعخ فٜ عشع اىَ٘ػ٘ع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.ّب ت س ٞظ 
اقزدشاػ اىنيٞدخ اىَ٘افقدخ عيدٚ ٍدزمشح اىزيدبٌٕ ثدِٞ عبٍعدخ اىقدبٕشح ٗعبٍعدخ ثْب  عيٚ  -

Northern Kentucky  ثبى٘الٝددبد اىَزؾددذح ا ٍشٝنٞددخ ىيزعددبُٗ فددٜ ٍغددبه ثددشاٍظ
.ٍبعغزٞشل ٗاىجؾش اىعيَٜ ٗرجبده اىطالة -اىذساعبد اىعيٞب لدمز٘سآ 

ٝغ ا عددزبر  ع عيدٚد اىَغزشددبس اىقددبّّٜ٘ ىيغبٍعددخ  ٍددد ريد٘د قددشس اىَغيددظ عددشع اىَ٘ػد٘د
 ّب ت س ٞظ اىغبٍعخ فٜ عشع اىَ٘ػ٘ع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ. ساىذمز٘

 ميٞخ ؽت قظش اىعْٞٚ
ٍزمشح اىزيبٌٕ ٗاىزعبُٗ اىَشزشك ثِٞ عبٍعخ اىقبٕشح ميٞخ اىطت )قغدٌ اىَ٘افقخ عيٚ  -

ؽددت ا ؽيددبه( ٗعبٍعددخ اىَيددل اىؾغددِ اىضددبّٜ مبصاثالّنددب قغددٌ ؽددت ا ؽيددبه ميٞددخ اىطددت 
ثبىََينخ اىَ شثٞخ فٜ ٍغبالد اىجؾ٘س ٗاىزعيٌٞ ٗثشاٍظ اىزذسٝت  رَٖٞذا  ىيعدشع عيدٚ 

اىَطي٘ثخ .بقٞخ  ال ثعذ  رَبً اإلعشا اد ٍغيظ اىغبٍعخ عيٚ طال ٝزٌ ثذ  ريعٞو االري
اىَ٘افقخ عيٚ اريبقٞخ اىزعبُٗ ثِٞ عبٍعخ اىقدبٕشح )ميٞدخ ؽدت قظدش اىعْٞدٜ( ٗعبٍعدخ  -

ثْغددييبّٞب ا ٍشٝنٞددخ  فددٜ ٍغددبالد اىجؾدد٘س ٗاىزعيددٌٞ ٗثددشاٍظ اىزددذسٝت راد االٕزَددبً 
يبقٞدخ  ال ثعدذ اىَشزشك  رَٖٞذا  ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ عيٚ طال ٝزٌ ثذ  ريعٞو االر

..... رَبً اإلعشا اد اىَطي٘ثخ.
................................ 

 ميٞخ ؽت ا عْبُ
ٍزمشح اىزيبٌٕ ثِٞ عبٍعخ اىقبٕشح )ميٞخ ؽت ا عْبُ( ٗعبٍعخ ٕبّ٘فش اىَ٘افقخ عيٚ  -

)اى٘ؽددذح ا ىَبّٞددخ ىيّٞ٘غددن٘ فددٜ طخالقٞددبد اىجٞ٘ى٘عٞددب( فددٜ ٍغددبالد اىجؾدد٘س ٗاىزعيددٌٞ 
ٗثشاٍظ اىزذسٝت  رَٖٞذا  ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ عيٚ طال ٝزٌ ثذ  ريعٞو االريبقٞدخ 

. ال ثعذ  رَبً اإلعشا اد اىَطي٘ثخ.
..

 ................................ميٞخ اىْٖذعخ
ٍزمشح اىزيبٌٕ ثِٞ عبٍعخ اىقبٕشح )ميٞدخ اىْٖذعدخ(  قشس اىَغيظ عذً اىَ٘افقخ عيٚ  -

اى٘ؽْٞخ ث ٗمشاّٞب فٜ ٍغبالد اىجؾ٘س ٗاىزعيٌٞ ٗثشاٍظ اىزذسٝت.ٗعبٍعخ اىطٞشاُ 

 اىَعٖذ اىقٍٜ٘ ىعيً٘ اىيٞضس
ٍزمشح اىزيبٌٕ ثِٞ عبٍعدخ اىقدبٕشح )اىَعٖدذ اىقدٍٜ٘ عذً اىَ٘افقخ عيٚ قشس اىَغيظ  -

.ىعيً٘ اىيٞضس( ٗعبٍعخ اىَضْٚ )ميٞخ اىعيً٘( ثبىعشاب
 

 ٍَٖخ عيَٞخ
 ميٞخ اىعيً٘

اىَ٘افقددخ عيددٚ ٍددذ اىََٖددخ اىعيَٞددخ ٗر ٞٞددش ٍقشٕددب ثبىََينددخ اىَزؾددذح ىيددذمز٘س/ ؽددبرٌ  -
ىٞظددجؼ ث ىَبّٞددب ثددذال  ٍددِ اىََينددخ ٍغددذٛ عجددذ اىَددْعٌ اىَددذسط ثقغددٌ اىنَٞٞددب  ثبىنيٞددخ 

ثذُٗ ٍشرت. 2/8/1029اىَزؾذح ىَذح عبً صبىش اعزجبسا  ٍِ 
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ٗاىددذمز٘سآ ثددبىَؾنَِٞ اىَظددشِٝٞ فددٜ اىضٝددبدح اىزددٜ طقشٕددب ٍغيددظ  سعددب و اىَبعغددزٞش
 .30/21/1028( ثزبسٝخ 2229اىغبٍعخ ثغيغخ سقٌ )

 ميٞخ ؽت ا عْبُ
رقشٝش ىغْخ قطبع اىعيً٘ اىطجٞخ ثبىَ٘افقخ عيدٚ اىزدشخٞض ىيؾبطديِٞ عيدٚ ثْب  عيٚ  -

دسعخ اىجنبى٘سٝ٘ط فٜ ٍغبه ؽت ٗعشاؽخ اىيٌ ٗا عْبُ طٗ دسعخ ٍعبدىخ ىٖب ٍِ قجدو 
اىَغيددظ ا عيددٚ ىيغبٍعددبد فددٜ االعددزَبع ٗاىَزبثعددخ ىَقددشساد اىذساعددبد اىعيٞددب دُٗ 

دح ثددزىل فقددؾ  )طىيددبُ عْٖٞددب  اىؾظدد٘ه عيددٚ شددٖبدح طٗ دسعددخ عبٍعٞددخ ٗٝغددزخشط  فددب
شٖشٝب  ىؾؼ٘س عَٞد اىَقشساد اىذساعٞخ فٜ اىزخظض(  )طىف عْٖٞب  شٖشٝب  ىؾؼ٘س 

 .(% ٍِ اىَقشساد اىذساعٞخ فٜ اىزخظض50
ٝغ ا عددزبر   ع ىيَغزشددبس اىقددبّّٜ٘ ىيغبٍعددخ  ٍددد ريد٘د ىددذمز٘س ا قدشس اىَغيددظ  ؽبىددخ اىَ٘ػد٘د

 عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ. س ٞظ اىغبٍعخ فٜ عشع اىَ٘ػ٘ع  ّب ت 
 

 ميٞخ اٟصبس
ثْب  عيٚ اىَدزمشح اىَعشٗػدخ ثشد ُ مزدبة اىَغيدظ ا عيدٚ ىيغبٍعدبد ٗاىدزٛ ٝطيدت  -

فٞٔ اىَ٘افقخ عيٚ رخيٞغ سعً٘ دساعدخ اىَبعغدزٞش ٗاىدذمز٘سآ ٗدثيٍ٘دبد اىذساعدبد 
% ىيَدد٘ظيِٞ 50اىعيٞددب ثبىغبٍعددبد اىؾنٍ٘ٞددخ فددٜ ٍغددبالد اٟصددبس ٗاىَزددبؽف ثْغددجخ 

ِ ث٘صاسح اٟصبس ّمشا  الؽزٞبعٌٖ اىشذٝذ ىيخجشاد ا مبدَٝٞخ ىإلعدزيبدح ٍْٖدب فدٜ اىعبٍيٞ
 عَيٌٖ ا صشٛ ٍد اىجعضبد اىَظشٝخ ٗا عْجٞخ ثبىَ٘اقد ا صشٝخ ٗطعَبه اىؾيب ش.

غ ثْغددجخ   ً اىزغددغٞو ىشعددب و   20قددشس  اىَغيددظ اىَ٘افقددخ عيدٚد اىزخيدٞد % ٗرىددل عيدٚد سعد٘د
قذً ىيزغغٞو ٗىَدشح ٗاؽدذح فقدؾ  رَٖٞدذا  ىيعدشع عيٚد ٍغيدظ اىذمز٘سآ   ٗاىزٜ رغذد عْذ اىز

 اىغبٍعخ.
  ريبقٞبد رعبُٗ

  داسح اىغبٍعخ
اريبقٞخ اىزعبُٗ ثِٞ عبٍعخ اىقدبٕشح ٗعبٍعدخ عدبُ طّذسٝدٔ فدٜ ٍغدبالد اىَ٘افقخ عيٚ  -

رَٖٞدذا  ىيعدشع عيدٚ ٍغيدظ اىغبٍعدخ عيدٚ طال ٝدزٌ   اىجؾ٘س ٗاىزعيٌٞ ٗثشاٍظ اىزدذسٝت
 .....................................االريبقٞخ  ال ثعذ  رَبً اإلعشا اد اىَطي٘ثخ.ثذ  ريعٞو 

 
 ميٞخ االقزظبد ٗاىعيً٘ اىغٞبعٞخ

رغذٝددذ ٍددزمشح اىزيددبٌٕ ثددِٞ عبٍعددخ اىقددبٕشح )ميٞددخ االقزظددبد ٗاىعيددً٘ اىَ٘افقددخ عيددٚ  -
ٗاىزعيدٌٞ اىغٞبعٞخ( ٍٗعٖذ اىقبُّ٘ ٗاالقزظبد ثغبٍعدخ ٕدبٍج٘سط فدٜ ٍغدبالد اىجؾد٘س 

ٗاىزجبده ٗثشاٍظ اىزذسٝت راد االٕزَبً اىَشزشك رَٖٞذا  ىيعشع عيٚ ٍغيدظ اىغبٍعدخ 
عيٚ طال ٝزٌ ثذ  ريعٞو االريبقٞخ  ال ثعذ  رَبً اإلعشا اد اىَطي٘ثخ.

 
 ميٞخ اىزغبسح

ثْدددب  عيدددٚ اقزدددشاػ اىنيٞدددخ اىَ٘افقدددخ عيدددٚ رغذٝدددذ االريبقٞدددخ اىخبطدددخ ثدددذثيً٘ اإلداسح  -
.CIESاىشٝبػٞخ ثِٞ عبٍعخ اىقبٕشح ٗاىَشمض اىذٗىٜ ىيذساعبد اىشٝبػٞخ 

     قشس اىَغيظ عشع اىَ٘ػ٘ع عيٚ اىَغزشبس اىقبّّٜ٘ ىيغبٍعخ  ٍد ري٘ٝغ ا عزبر اىذمز٘س  

 اىغبٍعخ فٜ عشع اىَ٘ػ٘ع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.ّب ت س ٞظ 
اقزدشاػ اىنيٞدخ اىَ٘افقدخ عيدٚ ٍدزمشح اىزيدبٌٕ ثدِٞ عبٍعدخ اىقدبٕشح ٗعبٍعدخ ثْب  عيٚ  -

Northern Kentucky  ثبى٘الٝددبد اىَزؾددذح ا ٍشٝنٞددخ ىيزعددبُٗ فددٜ ٍغددبه ثددشاٍظ
.ٍبعغزٞشل ٗاىجؾش اىعيَٜ ٗرجبده اىطالة -اىذساعبد اىعيٞب لدمز٘سآ 

ٝغ ا عددزبر  ع عيدٚد اىَغزشددبس اىقددبّّٜ٘ ىيغبٍعددخ  ٍددد ريد٘د قددشس اىَغيددظ عددشع اىَ٘ػد٘د
 ّب ت س ٞظ اىغبٍعخ فٜ عشع اىَ٘ػ٘ع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ. ساىذمز٘

 ميٞخ ؽت قظش اىعْٞٚ
ٍزمشح اىزيبٌٕ ٗاىزعبُٗ اىَشزشك ثِٞ عبٍعخ اىقبٕشح ميٞخ اىطت )قغدٌ اىَ٘افقخ عيٚ  -

ؽددت ا ؽيددبه( ٗعبٍعددخ اىَيددل اىؾغددِ اىضددبّٜ مبصاثالّنددب قغددٌ ؽددت ا ؽيددبه ميٞددخ اىطددت 
ثبىََينخ اىَ شثٞخ فٜ ٍغبالد اىجؾ٘س ٗاىزعيٌٞ ٗثشاٍظ اىزذسٝت  رَٖٞذا  ىيعدشع عيدٚ 

اىَطي٘ثخ .بقٞخ  ال ثعذ  رَبً اإلعشا اد ٍغيظ اىغبٍعخ عيٚ طال ٝزٌ ثذ  ريعٞو االري
اىَ٘افقخ عيٚ اريبقٞخ اىزعبُٗ ثِٞ عبٍعخ اىقدبٕشح )ميٞدخ ؽدت قظدش اىعْٞدٜ( ٗعبٍعدخ  -

ثْغددييبّٞب ا ٍشٝنٞددخ  فددٜ ٍغددبالد اىجؾدد٘س ٗاىزعيددٌٞ ٗثددشاٍظ اىزددذسٝت راد االٕزَددبً 
يبقٞدخ  ال ثعدذ اىَشزشك  رَٖٞذا  ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ عيٚ طال ٝزٌ ثذ  ريعٞو االر

..... رَبً اإلعشا اد اىَطي٘ثخ.
................................ 

 ميٞخ ؽت ا عْبُ
ٍزمشح اىزيبٌٕ ثِٞ عبٍعخ اىقبٕشح )ميٞخ ؽت ا عْبُ( ٗعبٍعخ ٕبّ٘فش اىَ٘افقخ عيٚ  -

)اى٘ؽددذح ا ىَبّٞددخ ىيّٞ٘غددن٘ فددٜ طخالقٞددبد اىجٞ٘ى٘عٞددب( فددٜ ٍغددبالد اىجؾدد٘س ٗاىزعيددٌٞ 
ٗثشاٍظ اىزذسٝت  رَٖٞذا  ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ عيٚ طال ٝزٌ ثذ  ريعٞو االريبقٞدخ 

. ال ثعذ  رَبً اإلعشا اد اىَطي٘ثخ.
..

 ................................ميٞخ اىْٖذعخ
ٍزمشح اىزيبٌٕ ثِٞ عبٍعخ اىقبٕشح )ميٞدخ اىْٖذعدخ(  قشس اىَغيظ عذً اىَ٘افقخ عيٚ  -

اى٘ؽْٞخ ث ٗمشاّٞب فٜ ٍغبالد اىجؾ٘س ٗاىزعيٌٞ ٗثشاٍظ اىزذسٝت.ٗعبٍعخ اىطٞشاُ 

 اىَعٖذ اىقٍٜ٘ ىعيً٘ اىيٞضس
ٍزمشح اىزيبٌٕ ثِٞ عبٍعدخ اىقدبٕشح )اىَعٖدذ اىقدٍٜ٘ عذً اىَ٘افقخ عيٚ قشس اىَغيظ  -

.ىعيً٘ اىيٞضس( ٗعبٍعخ اىَضْٚ )ميٞخ اىعيً٘( ثبىعشاب
 

 ٍَٖخ عيَٞخ
 ميٞخ اىعيً٘

اىَ٘افقددخ عيددٚ ٍددذ اىََٖددخ اىعيَٞددخ ٗر ٞٞددش ٍقشٕددب ثبىََينددخ اىَزؾددذح ىيددذمز٘س/ ؽددبرٌ  -
ىٞظددجؼ ث ىَبّٞددب ثددذال  ٍددِ اىََينددخ ٍغددذٛ عجددذ اىَددْعٌ اىَددذسط ثقغددٌ اىنَٞٞددب  ثبىنيٞددخ 

ثذُٗ ٍشرت. 2/8/1029اىَزؾذح ىَذح عبً صبىش اعزجبسا  ٍِ 
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 ميٞخ ؽت قظش اىعْٜٞ
اقزشاػ اىنيٞخ اىَ٘افقخ عيٚ ٍذ اىََٖخ اىعيَٞخ ثبعزشاىٞب ىيذمز٘س/ ٕشبً عَش عضَدبُ  -

ىدش اعزجدبسا  عيٜ و اىَذسط ثقغٌ ا شعخ اىزشخٞظٞخ ٗاىزذاخيٞخ ثبىنيٞخ ىَدذح عدبً صب
 ثذُٗ ٍشرت. 3/9/1010ؽزٚ  4/9/1029ٍِ 

اىَ٘افقخ عيٚ ٍذ اىََٖخ اىعيَٞخ ثبىََينخ اىَزؾذح ىيدذمز٘سح/ ٕدذٙ عدال  اىدذِٝ عجدذ  -
اىَْعٌ ٍؾَ٘د طٍِٞ اىَذسط ثقغٌ ؽت ٗعشاؽخ اىعُٞ٘ ثبىنيٞخ ىَذح عبً صبىش اعزجدبسا  

 ثذُٗ ٍشرت. 32/2/1029ٍِ 

 ميٞخ اىزغبسح
اىعيَٞخ ثبىََينخ اىَزؾدذح ىيدذمز٘سح/ عدبسح  ثدشإٌٞ سعدالُ  اىَ٘افقخ عيٚ ٍذ اىََٖخ -

 ثذُٗ ٍشرت. 26/8/1029اىَذسط ثبىنيٞخ ىَذح عبً صبىش اعزجبسا  ٍِ 

 ميٞخ اىظٞذىخ
اىَ٘افقددخ عيددٚ ٍددذ اىََٖددخ اىعيَٞددخ ثبى٘الٝددبد اىَزؾددذح ا ٍشٝنٞددخ ىيددذمز٘س/ و خبىددذ   -

عجذ اىشؽَِ ا عزبر اىَغبعذ ثقغٌ اىنَٞٞب  اىزؾيٞيٞدخ ثبىنيٞدخ ىَدذح عدبً صبىدش اعزجدبسا  
 .ثذُٗ ٍشرت 15/5/1029ٍِ 

 ميٞخ اىْٖذعخ
د فدد٘صٛ عضٝددض ش٘شددخ اىَ٘افقددخ عيددٚ ٍددذ اىََٖددخ اىعيَٞددخ ث ىَبّٞددب ىيددذمز٘س/ ٍؾَدد٘ -

اىَددذسط ثقغددٌ ْٕذعددخ اىقدد٘ٙ ٗاٟالد اىنٖشثٞددخ ثبىنيٞددخ ىَددذح عددبً صبىددش اعزجددبسا  ٍددِ 
ثذُٗ ٍشرت . 2/9/1029
اىَ٘افقددخ عيددٚ ٍددذ اىََٖددخ اىعيَٞددخ ثنْددذا ىيددذمز٘س/ طؽَددذ ٍظددطيٚ و و اىَددذسط  -

ؽزددددٚ  2/9/1029ثقغددددٌ ْٕذعددددخ اىقدددد٘ٙ ٗاٟالد اىنٖشثٞددددخ ثبىنيٞددددخ اعزجددددبسا  ٍددددِ 
اعدددزنَبال  ىيعدددبً اىضدددبّٜ ثَشردددت ٝظدددشا ٍدددِ اىدددذاخو  ٗاىيزدددشح ٍدددِ  30/9/1029
.فٜ ّطبب اىعبً اىضبىش ثذُٗ ٍشرت 32/8/1010ؽزٚ  2/20/1029

 ميٞخ اىضساعخ
اىَ٘افقخ عيٚ ٍذ اىََٖخ اىعيَٞخ ثغَٖ٘سٝدخ اىزشدٞل ىيدذمز٘س/ طؽَدذ ٝؾٞدٚ و طؽَدذ  -

ثبىنيٞددخ ىَددذح عددبً صبىددش اعزجددبسا  ٍددِ عددبد ا عددزبر اىَغددبعذ ثقغددٌ اإلّزددبط اىؾٞدد٘اّٜ 
ثذُٗ ٍشرت. 6/20/1029

 ميٞخ اىطت اىجٞطشٛ
اىَ٘افقدخ عيدٚ ٍددذ اىََٖدخ اىعيَٞددخ ثغ٘ٝغدشا ىيددذمز٘سح/  َٝدبُ عيددٜ اى شٝدت ا عددزبر  -

 2/6/1029اىَغبعذ ثقغدٌ ا ٍدشاع اىَشدزشمخ ثبىنيٞدخ ىَدذح عدبً صبىدش اعزجدبسا  ٍدِ 
 ثذُٗ ٍشرت.

 
 
 

 دساعبد عيٞب
اىؾق٘بميٞخ 

اىَ٘افقخ عيٚ رقشٝش ىغْخ قطبع اىعيً٘ االعزَبعٞخ ثبىَ٘افقخ عيدٚ ؽدشػ دٗس امزد٘ثش  -
ىْٞددو  1029ىيطددالة اىشاعددجِٞ فددٜ ٍددبدح طٗ ٍددبدرِٞ عيددٚ ا مضددش ثددذخ٘ه دٗس امزدد٘ثش 

 اىذثيً٘  رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.
 

 ميٞخ ؽت قظش اىعْٜٞ
اىشدشٝف اىَقٞدذ ثذسعدخ اىَبعغدزٞش اىَ٘افقخ عيٚ ّقو قٞدذ اىطبىدت/ عيدٚ ؽغدِ عدعذ  -

رخظددض ا شددعخ اىزشخٞظددٞخ ٗاىزذاخيٞددخ ثنيٞددخ اىطددت عبٍعددخ اإلعددنْذسٝخ دٗس طثشٝددو 
ثنيٞددخ ؽددت قظددش  1029 ىددٚ دسعددخ اىَبعغددزٞش ثددْيظ اىزخظددض دٗس طثشٝددو  1028

 اىعْٜٞ عبٍعخ اىقبٕشح  رَٖٞذا  ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.
 طؽَددذ عدديَٞبُ )ٗصاسح اىددذفبع( اىَقٞددذ اىَ٘افقددخ عيددٚ  ٝقددبا قٞددذ اىطبىددت/ عَددشٗ و -

( ىَذح عبٍِٞ عدبثقِٞ اعزجدبسا  1021/1023ثذسعخ اىذمز٘سآ ثبىنيٞخ ىيعبً اىغبٍعٜ )
  ٗرىل ىيمشٗا ا ٍْٞخ اىشذٝذح اىزٜ ٍدشد 25/21/1022ؽزٚ  25/21/1025ٍِ 

 خ.رَٖٞذا  ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعثٖب اىجالد 
 

 ميٞخ االقزظبد ٗاىعيً٘ اىغٞبعٞخ
عيٚ رعذٝو ثعدغ  ثش ُ اىَ٘افقخ  قطبع اىعيً٘ االعزَبعٞخ رقشٝش ىغْخاىَ٘افقخ عيٚ  -

ٍ٘اد اىال ؾخ اىذاخيٞدخ ىيذساعدبد اىعيٞدب ثبىنيٞدخ ثْمدبً اىغدبعبد اىَعزَدذح َٕٗدب اىَدبدح 
( رَٖٞذا  ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.6-5/29-29( ٗاىَبدح )2)

 
 ميٞخ اىعالط اىطجٞعٜ

ثْب  عيٚ اقزشاػ اىنيٞدخ اىَ٘افقدخ عيدٚ  عدبدح قٞدذ اىطبىدت/ و ٍغدذٛ و طثد٘ اىْد٘س  -
ٍد  عدزضْب ٔ ٍدِ شدشؽ  1028/1029اىَقٞذ ثذسعخ اىَبعغزٞش ثبىنيٞخ ىيعبً اىغبٍعٜ 

ٍددشٗس عددبً عيددٚ شددطت اىقٞددذ ٗاعيددب ٓ ٍددِ اىَدد٘اد اىزددٜ عددجق دساعددزٖب ٗاىْغددبػ فٖٞددب 
 عْ٘اد. 5ٗاىزٜ ىٌ َٝش عيٖٞب 

 قشس اىَغيظ عشع اىَ٘ػ٘ع عيٚ اىَغزشبس اىقبّّٜ٘ ىيغبٍعخ.
 

 ميٞخ اإلعالً
اىَ٘افقددخ عيددٚ رقشٝددش ىغْددخ قطددبع اىعيددً٘ االعزَبعٞددخ ثبىَ٘افقددخ عيددٚ  ّشددب  دثيددً٘  -

اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ )اىَْٖدٜ(  ٗدثيدً٘ اىظدؾبفخ اىشقَٞدخ )اىَْٖدٜ(  رَٖٞدذا  ىيعدشع 
عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.

 
 ٗاىزمب  االططْبعٜميٞخ اىؾبعجبد 

اىَ٘افقخ عيدٚ اقزدشاػ اىنيٞدخ ثشد ُ اىغدَبػ ىعؼد٘ ىغْدخ اىؾندٌ ٗاىَْبقشدخ ىيشعدب و  -
دمز٘سآ( ثؾؼ٘س اىَْبقشخ عجش اىيٞدذٝ٘ مدّ٘يشاّظ فدٜ ؽبىدخ ٍدب  –اىعيَٞخ )ٍبعغزٞش 

 را مبُ اىََزؾِ خبسعٜ )طعْجٜ( ٍِ خبسط عَٖ٘سٝخ ٍظش اىعشثٞدخ  رَٖٞدذا  ىيعدشع 
 عخ.عيٚ ٍغيظ اىغبٍ
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 ميٞخ ؽت قظش اىعْٜٞ
اقزشاػ اىنيٞخ اىَ٘افقخ عيٚ ٍذ اىََٖخ اىعيَٞخ ثبعزشاىٞب ىيذمز٘س/ ٕشبً عَش عضَدبُ  -

ىدش اعزجدبسا  عيٜ و اىَذسط ثقغٌ ا شعخ اىزشخٞظٞخ ٗاىزذاخيٞخ ثبىنيٞخ ىَدذح عدبً صب
 ثذُٗ ٍشرت. 3/9/1010ؽزٚ  4/9/1029ٍِ 

اىَ٘افقخ عيٚ ٍذ اىََٖخ اىعيَٞخ ثبىََينخ اىَزؾذح ىيدذمز٘سح/ ٕدذٙ عدال  اىدذِٝ عجدذ  -
اىَْعٌ ٍؾَ٘د طٍِٞ اىَذسط ثقغٌ ؽت ٗعشاؽخ اىعُٞ٘ ثبىنيٞخ ىَذح عبً صبىش اعزجدبسا  

 ثذُٗ ٍشرت. 32/2/1029ٍِ 

 ميٞخ اىزغبسح
اىعيَٞخ ثبىََينخ اىَزؾدذح ىيدذمز٘سح/ عدبسح  ثدشإٌٞ سعدالُ  اىَ٘افقخ عيٚ ٍذ اىََٖخ -

 ثذُٗ ٍشرت. 26/8/1029اىَذسط ثبىنيٞخ ىَذح عبً صبىش اعزجبسا  ٍِ 

 ميٞخ اىظٞذىخ
اىَ٘افقددخ عيددٚ ٍددذ اىََٖددخ اىعيَٞددخ ثبى٘الٝددبد اىَزؾددذح ا ٍشٝنٞددخ ىيددذمز٘س/ و خبىددذ   -

عجذ اىشؽَِ ا عزبر اىَغبعذ ثقغٌ اىنَٞٞب  اىزؾيٞيٞدخ ثبىنيٞدخ ىَدذح عدبً صبىدش اعزجدبسا  
 .ثذُٗ ٍشرت 15/5/1029ٍِ 

 ميٞخ اىْٖذعخ
د فدد٘صٛ عضٝددض ش٘شددخ اىَ٘افقددخ عيددٚ ٍددذ اىََٖددخ اىعيَٞددخ ث ىَبّٞددب ىيددذمز٘س/ ٍؾَدد٘ -

اىَددذسط ثقغددٌ ْٕذعددخ اىقدد٘ٙ ٗاٟالد اىنٖشثٞددخ ثبىنيٞددخ ىَددذح عددبً صبىددش اعزجددبسا  ٍددِ 
ثذُٗ ٍشرت . 2/9/1029
اىَ٘افقددخ عيددٚ ٍددذ اىََٖددخ اىعيَٞددخ ثنْددذا ىيددذمز٘س/ طؽَددذ ٍظددطيٚ و و اىَددذسط  -

ؽزددددٚ  2/9/1029ثقغددددٌ ْٕذعددددخ اىقدددد٘ٙ ٗاٟالد اىنٖشثٞددددخ ثبىنيٞددددخ اعزجددددبسا  ٍددددِ 
اعدددزنَبال  ىيعدددبً اىضدددبّٜ ثَشردددت ٝظدددشا ٍدددِ اىدددذاخو  ٗاىيزدددشح ٍدددِ  30/9/1029
.فٜ ّطبب اىعبً اىضبىش ثذُٗ ٍشرت 32/8/1010ؽزٚ  2/20/1029

 ميٞخ اىضساعخ
اىَ٘افقخ عيٚ ٍذ اىََٖخ اىعيَٞخ ثغَٖ٘سٝدخ اىزشدٞل ىيدذمز٘س/ طؽَدذ ٝؾٞدٚ و طؽَدذ  -

ثبىنيٞددخ ىَددذح عددبً صبىددش اعزجددبسا  ٍددِ عددبد ا عددزبر اىَغددبعذ ثقغددٌ اإلّزددبط اىؾٞدد٘اّٜ 
ثذُٗ ٍشرت. 6/20/1029

 ميٞخ اىطت اىجٞطشٛ
اىَ٘افقدخ عيدٚ ٍددذ اىََٖدخ اىعيَٞددخ ثغ٘ٝغدشا ىيددذمز٘سح/  َٝدبُ عيددٜ اى شٝدت ا عددزبر  -

 2/6/1029اىَغبعذ ثقغدٌ ا ٍدشاع اىَشدزشمخ ثبىنيٞدخ ىَدذح عدبً صبىدش اعزجدبسا  ٍدِ 
 ثذُٗ ٍشرت.

 
 
 

 دساعبد عيٞب
اىؾق٘بميٞخ 

اىَ٘افقخ عيٚ رقشٝش ىغْخ قطبع اىعيً٘ االعزَبعٞخ ثبىَ٘افقخ عيدٚ ؽدشػ دٗس امزد٘ثش  -
ىْٞددو  1029ىيطددالة اىشاعددجِٞ فددٜ ٍددبدح طٗ ٍددبدرِٞ عيددٚ ا مضددش ثددذخ٘ه دٗس امزدد٘ثش 

 اىذثيً٘  رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.
 

 ميٞخ ؽت قظش اىعْٜٞ
اىشدشٝف اىَقٞدذ ثذسعدخ اىَبعغدزٞش اىَ٘افقخ عيٚ ّقو قٞدذ اىطبىدت/ عيدٚ ؽغدِ عدعذ  -

رخظددض ا شددعخ اىزشخٞظددٞخ ٗاىزذاخيٞددخ ثنيٞددخ اىطددت عبٍعددخ اإلعددنْذسٝخ دٗس طثشٝددو 
ثنيٞددخ ؽددت قظددش  1029 ىددٚ دسعددخ اىَبعغددزٞش ثددْيظ اىزخظددض دٗس طثشٝددو  1028

 اىعْٜٞ عبٍعخ اىقبٕشح  رَٖٞذا  ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.
 طؽَددذ عدديَٞبُ )ٗصاسح اىددذفبع( اىَقٞددذ اىَ٘افقددخ عيددٚ  ٝقددبا قٞددذ اىطبىددت/ عَددشٗ و -

( ىَذح عبٍِٞ عدبثقِٞ اعزجدبسا  1021/1023ثذسعخ اىذمز٘سآ ثبىنيٞخ ىيعبً اىغبٍعٜ )
  ٗرىل ىيمشٗا ا ٍْٞخ اىشذٝذح اىزٜ ٍدشد 25/21/1022ؽزٚ  25/21/1025ٍِ 

 خ.رَٖٞذا  ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعثٖب اىجالد 
 

 ميٞخ االقزظبد ٗاىعيً٘ اىغٞبعٞخ
عيٚ رعذٝو ثعدغ  ثش ُ اىَ٘افقخ  قطبع اىعيً٘ االعزَبعٞخ رقشٝش ىغْخاىَ٘افقخ عيٚ  -

ٍ٘اد اىال ؾخ اىذاخيٞدخ ىيذساعدبد اىعيٞدب ثبىنيٞدخ ثْمدبً اىغدبعبد اىَعزَدذح َٕٗدب اىَدبدح 
( رَٖٞذا  ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.6-5/29-29( ٗاىَبدح )2)

 
 ميٞخ اىعالط اىطجٞعٜ

ثْب  عيٚ اقزشاػ اىنيٞدخ اىَ٘افقدخ عيدٚ  عدبدح قٞدذ اىطبىدت/ و ٍغدذٛ و طثد٘ اىْد٘س  -
ٍد  عدزضْب ٔ ٍدِ شدشؽ  1028/1029اىَقٞذ ثذسعخ اىَبعغزٞش ثبىنيٞخ ىيعبً اىغبٍعٜ 

ٍددشٗس عددبً عيددٚ شددطت اىقٞددذ ٗاعيددب ٓ ٍددِ اىَدد٘اد اىزددٜ عددجق دساعددزٖب ٗاىْغددبػ فٖٞددب 
 عْ٘اد. 5ٗاىزٜ ىٌ َٝش عيٖٞب 

 قشس اىَغيظ عشع اىَ٘ػ٘ع عيٚ اىَغزشبس اىقبّّٜ٘ ىيغبٍعخ.
 

 ميٞخ اإلعالً
اىَ٘افقددخ عيددٚ رقشٝددش ىغْددخ قطددبع اىعيددً٘ االعزَبعٞددخ ثبىَ٘افقددخ عيددٚ  ّشددب  دثيددً٘  -

اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ )اىَْٖدٜ(  ٗدثيدً٘ اىظدؾبفخ اىشقَٞدخ )اىَْٖدٜ(  رَٖٞدذا  ىيعدشع 
عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ.

 
 ٗاىزمب  االططْبعٜميٞخ اىؾبعجبد 

اىَ٘افقخ عيدٚ اقزدشاػ اىنيٞدخ ثشد ُ اىغدَبػ ىعؼد٘ ىغْدخ اىؾندٌ ٗاىَْبقشدخ ىيشعدب و  -
دمز٘سآ( ثؾؼ٘س اىَْبقشخ عجش اىيٞدذٝ٘ مدّ٘يشاّظ فدٜ ؽبىدخ ٍدب  –اىعيَٞخ )ٍبعغزٞش 

 را مبُ اىََزؾِ خبسعٜ )طعْجٜ( ٍِ خبسط عَٖ٘سٝخ ٍظش اىعشثٞدخ  رَٖٞدذا  ىيعدشع 
 عخ.عيٚ ٍغيظ اىغبٍ
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 ثؾـــ٘س   
 ميٞخ اىعيً٘

ثشد ُ  عدشا  اىَشدشٗع اىجؾضدٜ لؽدال  عغدَٞبد اىَعشٗػدخ َزمشح اىَ٘افقخ عيٚ اى -
اىيؼخ اىْبّ٘ٝخ ث مغٞذ اىييضاد ىزؾغِٞ خظب ظٖب اىيٞضٝب ٞخ ٗاىنَٞٞب ٞخ ٗاىجظدشٝخل 
ثنيٞددخ اىعيددً٘ ثإشددشاا ا عددزبر اىددذمز٘س/ طؽَددذ عدديطبُ عجددذ اىَددْعٌ ا عددزبر ثبىنيٞددخ 

 اىزعبقذ ثِٞ اىطشفِٞ.ٗفقب  ىجْ٘د ٗثزَ٘ٝو ٍِ طْذٗب اىعيً٘ ٗاىزَْٞخ اىزنْ٘ى٘عٞخ  
 
ٍد٘اد (BDIثشد ُ  عدشا  اىَشدشٗع اىجؾضدٜ ل)اىَعشٗػدخ َدزمشح اىَ٘افقدخ عيدٚ اى -

ٗرنْ٘ٝبد ىزؾغِٞ طدا  رؾيٞخ اىَٞبٓ ثإعزخذاً اىجطبسٝخ راد طقطدبة ّبصعدخ ىألّٝ٘دبدل 
ثنيٞخ اىعيً٘ ثإششاا ا عزبر اىذمز٘س/ طؽَذ عاله ؽيَدٜ ا عدزبر ثبىنيٞدخ ٗثزَ٘ٝدو ٍدِ 

 ٗفقب  ىجْ٘د اىزعبقذ ثِٞ اىطشفِٞ.طْذٗب اىعيً٘ ٗاىزَْٞخ اىزنْ٘ى٘عٞخ  
 

 ميٞخ ؽت قظش اىعْٜٞ
ثش ُ  عشا  اىَششٗع اىجؾضٜ لاىدذالالد اىغْٞٞدخ  اىَعشٗػخ  افقخ عيٚ اىَزمشحاىَ٘ -

ىَقبٍٗخ ٍٞنشٗة اىغو ىألدٗٝخ فٜ ٍظشل ثنيٞخ ؽت قظش اىعْٜٞ ثإشدشاا اىدذمز٘سح/ 
طٍبّٜ عيٜ اىخ٘ىٜ ا عزبر ثبىنيٞخ ٗثزَ٘ٝو ٍِ طْذٗب اىعيً٘ ٗاىزَْٞدخ اىزنْ٘ى٘عٞدخ  

 ٗفقب ىجْ٘د اىزعبقذ ثِٞ اىطشفِٞ.
 

 اىْٖذعخميٞخ 
ثشد ُ  عدشا  اىَشدشٗع اىجؾضدٜ ل عدبدح اىزدذٗٝش  اىَعشٗػدخ  َدزمشحاىَ٘افقخ عيٚ اى -

ٗ عبدح اإلعزخذاً ٗرقٌٞٞ دٗسح اىؾٞبح ىيَنّ٘بد غٞش اىَعذّٞخ ٍِ اىْيبٝبد اإلىنزشّٗٞدخ 
ىزطجٞقبد اىزشٞٞذ ٗاىغٞبسادل ثنيٞخ اىْٖذعخ ثإششاا ا عدزبر اىدذمز٘س/ شدشٝف طؽَدذ 

(  BMBF٘ٝو ٍِ ٗصاسح اىزعيٌٞ ٗاىجؾش اىيذساىٞدخ  طىَبّٞدب)ٍشاد ا عزبر ثبىنيٞخ ٗثزَ
 ٗفقب  ىجْ٘د اىزعبقذ ثِٞ اىطشفِٞ.

ٍؾبمدددبح “ثشددد ُ  عدددشا  اىَشدددشٗع اىجؾضدددٜ  اىَعشٗػدددخ  َدددزمشحاىَ٘افقدددخ عيدددٚ اى -
دْٝبٍٞنٞخ اىقطشاد ٗاىيقبعبد ثإعدزخذاً ؽغدبة اىزيبطدٞو ٗاىزنبٍدو اىخدبسعٜل ثنيٞدخ 

و عددبىٌ عجددذ اىددشاصب ا عددزبر ثبىنيٞددخ اىْٖذعددخ ثإشددشاا ا عددزبر اىددذمز٘س/ ٍَددذٗػ 
ٗثزَ٘ٝو ٍِ عبٍعخ اىَيل عجذ   ىيعيً٘ ٗاىزقْٞخ ثبىغدع٘دٝخ  ٗفقدب  ىجْد٘د اىزعبقدذ ثدِٞ 

 اىطشفِٞ.
 

 ميٞخ اىضساعخ
ثشدد ُ  عددشا  اىَشددشٗع اىجؾضددٜ لرطجٞددق اىيٞددضس  اىَعشٗػددخ َددزمشحاىَ٘افقددخ عيددٚ اى -

اىطؾبىدتل ثنيٞدخ اىضساعدخ ثإشدشاا ٗرنْ٘ى٘عٞب اىْبّ٘ ىضٝبدح  ّزبط اىذٝضه اىؾٞ٘ٛ ٍِ 
ا عزبر اىذمز٘س/ و عبٍش ٍؾغدِ فدؤاد ا عدزبر ثبىنيٞدخ ٗثزَ٘ٝدو ٍدِ طدْذٗب اىعيدً٘ 

 .ٗاىزَْٞخ اىزنْ٘ى٘عٞخ  ٗفقب  ىجْ٘د اىزعبقذ ثِٞ اىطشفِٞ
 
 
 

 ميٞخ اىطت اىجٞطشٛ
ثشددد ُ  عدددشا  اىَشدددشٗع اىجؾضدددٜ ل عدددزخذاً  اىَعشٗػدددخ َدددزمشحاىَ٘افقدددخ عيدددٚ اى -

ؽ٘ارٌ فٞشٗعٞخ قبدسح عيٚ  عدزؾضبس  عدزغبثخ ٍْبعٞدخ ٗاعدعخ اىَدذٙ اىطؾبىت الّزبط 
ػدددذ فٞشٗعدددبد طّييدددّ٘ضا ٗاالىزٖدددبة اىشدددعجٜ اىَعدددذٛ ىزؾظدددِٞ اىطٞددد٘س عدددِ ؽشٝدددق 
ا غشددٞخ اىَخبؽٞددخل ثنيٞددخ اىطددت اىجٞطددشٛ ثإشددشاا ا عددزبر اىددذمز٘س/ طعددبٍخ عجددذ 

اىزنْ٘ى٘عٞدخ   اىش ٗا ٝ٘عدف ا عدزبر ثبىنيٞدخ ٗثزَ٘ٝدو ٍدِ طدْذٗب اىعيدً٘ ٗاىزَْٞدخ
 ٗفقب  ىجْ٘د اىزعبقذ ثِٞ اىطشفِٞ.

ثش ُ  عشا  اىَشدشٗع اىجؾضدٜ ل ّزدبط ٗر٘طدٞف اىَعشٗػخ َزمشح اىَ٘افقخ عيٚ اى -
ثددشٗرِٞ اىقشددشح ىيٞددشٗط اىْدد٘سٗ فددٜ اىطؾبىددت ثٖددذا رطدد٘ٝش اإلخزجددبساد اىَْبعٞددخ 
ٗاىيقبؽبدل ثنيٞخ اىطت اىجٞطشٛ ثإششاا ا عزبر اىدذمز٘س/ طعدبٍخ عجدذ اىدش ٗا عجدذ 

ْعٌ ا عزبر ثبىنيٞخ ٗثزَ٘ٝو ٍِ طدْذٗب اىعيدً٘ ٗاىزَْٞدخ اىزنْ٘ى٘عٞدخ  ٗفقدب  ىجْد٘د اىَ
 اىزعبقذ ثِٞ اىطشفِٞ.
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 ميٞخ اىطت اىجٞطشٛ
ثشددد ُ  عدددشا  اىَشدددشٗع اىجؾضدددٜ ل عدددزخذاً  اىَعشٗػدددخ َدددزمشحاىَ٘افقدددخ عيدددٚ اى -

ؽ٘ارٌ فٞشٗعٞخ قبدسح عيٚ  عدزؾضبس  عدزغبثخ ٍْبعٞدخ ٗاعدعخ اىَدذٙ اىطؾبىت الّزبط 
ػدددذ فٞشٗعدددبد طّييدددّ٘ضا ٗاالىزٖدددبة اىشدددعجٜ اىَعدددذٛ ىزؾظدددِٞ اىطٞددد٘س عدددِ ؽشٝدددق 
ا غشددٞخ اىَخبؽٞددخل ثنيٞددخ اىطددت اىجٞطددشٛ ثإشددشاا ا عددزبر اىددذمز٘س/ طعددبٍخ عجددذ 

اىزنْ٘ى٘عٞدخ   اىش ٗا ٝ٘عدف ا عدزبر ثبىنيٞدخ ٗثزَ٘ٝدو ٍدِ طدْذٗب اىعيدً٘ ٗاىزَْٞدخ
 ٗفقب  ىجْ٘د اىزعبقذ ثِٞ اىطشفِٞ.

ثش ُ  عشا  اىَشدشٗع اىجؾضدٜ ل ّزدبط ٗر٘طدٞف اىَعشٗػخ َزمشح اىَ٘افقخ عيٚ اى -
ثددشٗرِٞ اىقشددشح ىيٞددشٗط اىْدد٘سٗ فددٜ اىطؾبىددت ثٖددذا رطدد٘ٝش اإلخزجددبساد اىَْبعٞددخ 
ٗاىيقبؽبدل ثنيٞخ اىطت اىجٞطشٛ ثإششاا ا عزبر اىدذمز٘س/ طعدبٍخ عجدذ اىدش ٗا عجدذ 

ْعٌ ا عزبر ثبىنيٞخ ٗثزَ٘ٝو ٍِ طدْذٗب اىعيدً٘ ٗاىزَْٞدخ اىزنْ٘ى٘عٞدخ  ٗفقدب  ىجْد٘د اىَ
 اىزعبقذ ثِٞ اىطشفِٞ.
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ثامنًا

محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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 ٍؾؼش اعزَبع
 ٍغيظ شئُ٘ خذٍخ اىَغزَد ٗرَْٞخ اىجٞئخ

 22/9/1029ً( ثزبسٝخ 110اىغيغخ سقٌ )
فٜ رَبً اىغبعخ اىؾبدٝخ عشدش عققدذ  22/9/1029 ّٔ فٜ ًٝ٘ ا سثعب  اىَ٘افق 

ثَجْدٚ  داسح « طؽَدذ ىطيدٚ اىغدٞذ»ٍغيظ شئُ٘ خذٍخ اىَغزَد ٗرَْٞدخ اىجٞئدخ ثقبعدخ 
ـ ّب ددت س دٞظ اىغبٍعددخ ىشددئُ٘ خذٍددخ  عددبٍٜ عجدذ اىظددبدبو اىغبٍعدخ  ثش بعددخ ط.د. 
 ٗثؾؼ٘س مو ِّ ٍِ اىغبدح ا عبرزح طعؼب  اىَغيظ . -اىَغزَد ٗرَْٞخ اىجٞئخ

 
 ٗعبس عيٚ اىْؾ٘ اىزبىٜ: افززؼ اىغـٞذ ا عزبر ط.د.س ٞظ اىَغيظ االعزَبع 

 ىشددئُ٘ اعددزٖو اىغددٞذ ا عددزبر ط.د.و عددبٍٜ عجددذ اىظددبدب   ّب ددت س ددٞظ اىغبٍعددخ
خذٍدددخ اىَغزَدددد ٗرَْٞدددخ اىجٞئدددخ  ٗس دددٞظ اىَغيدددظ االعزَدددبع ثبىزشؽٞدددت ثبىغدددبدح 

 ا عبرزح طعؼب  اىَغيظ اىَ٘قش.

 رْٖئدددخ اىغدددبدح ا عدددبرزح طعؼدددب  اىَغيدددظ ثَْبعدددجخ ثدددذ  اىعدددبً اىغدددبٍعٚ اىغذٝدددذ
1029/1010 

َغيظ.اخزٞبس ط.د.  َٝبُ طؽَذ ٕشٝذٛ ٗمٞو ميٞخ اىذساعبد اىعيٞب ىيزشثٞخ طٍْٞب  ىي

:ِٞر٘عٞٔ اىشنش ىنو ٍِ اىغبدح اى٘مال  اىغبثق

ط.د. ششٝف دسٗٝش ٍظطيٚ اىيجبُ ـ ٗمٞو ميٞخ اإلعدالً ىشدئُ٘ خذٍدخ اىَغزَدد -
ٗرَْٞخ اىجٞئخ.

ٗمٞو ميٞدخ اىزخطدٞؾ اإلقيَٞدٜ ٗاىعَشاّدٜ ىشدئُ٘  –ط.د. ٕبىخ ععذ ٍنبٗٛ ؽغِ -
خذٍخ اىَغزَد ٗرَْٞخ اىجٞئخ.

ؽددضِٝ ـ ٗمٞددو ميٞدخ اىزغددبسح ىشدئُ٘ خذٍددخ اىَغزَددد ط.د/ و عجدذ اىَددْعٌ عد٘دح -
ٗرَْٞخ اىجٞئخ.

ط.د/ ٕشبً ّجٞٔ اىَٖذٛ و ـ ٗمٞو ميٞدخ اىؾبعدجبد ٗاىدزمب  االطدطْبعٜ ىشدئُ٘ -
خذٍخ اىَغزَد ٗرَْٞخ اىجٞئخ.

 عيٚ ٍب قذٍ٘ٓ ٍِ عٖذ ٍزَٞض فٜ طصْب  فزشح عؼ٘ٝخ عٞبدرٌٖ ثبىَغيظ.

َْبعجخ رعِٞٞ عٞبدرٔ ٗمٞو ىنيٞخ اىعيً٘ ىشدئُ٘ رْٖئخ ط.د. طؽَذ عجذ عيٚ اىششٝف ث
 اىذساعبد اىعيٞب ٗاىجؾ٘س

:رْٖئخ مو ٍِ اىغبدح ا عبرزح

ٗمٞددو ميٞددخ اىؾبعددجبد ٗاىددزمب  االطدددطْبعٜ -ط.د/ و ٍظددطيٚ طددبىؼ ٍؾَدد٘د-
ىشئُ٘ خذٍخ اىَغزَد ٗرَْٞخ اىجٞئخ. 
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 ٍؾؼش اعزَبع
 ٍغيظ شئُ٘ خذٍخ اىَغزَد ٗرَْٞخ اىجٞئخ

 22/9/1029ً( ثزبسٝخ 110اىغيغخ سقٌ )
فٜ رَبً اىغبعخ اىؾبدٝخ عشدش عققدذ  22/9/1029 ّٔ فٜ ًٝ٘ ا سثعب  اىَ٘افق 

ثَجْدٚ  داسح « طؽَدذ ىطيدٚ اىغدٞذ»ٍغيظ شئُ٘ خذٍخ اىَغزَد ٗرَْٞدخ اىجٞئدخ ثقبعدخ 
ـ ّب ددت س دٞظ اىغبٍعددخ ىشددئُ٘ خذٍددخ  عددبٍٜ عجدذ اىظددبدبو اىغبٍعدخ  ثش بعددخ ط.د. 
 ٗثؾؼ٘س مو ِّ ٍِ اىغبدح ا عبرزح طعؼب  اىَغيظ . -اىَغزَد ٗرَْٞخ اىجٞئخ

 
 ٗعبس عيٚ اىْؾ٘ اىزبىٜ: افززؼ اىغـٞذ ا عزبر ط.د.س ٞظ اىَغيظ االعزَبع 

 ىشددئُ٘ اعددزٖو اىغددٞذ ا عددزبر ط.د.و عددبٍٜ عجددذ اىظددبدب   ّب ددت س ددٞظ اىغبٍعددخ
خذٍدددخ اىَغزَدددد ٗرَْٞدددخ اىجٞئدددخ  ٗس دددٞظ اىَغيدددظ االعزَدددبع ثبىزشؽٞدددت ثبىغدددبدح 

 ا عبرزح طعؼب  اىَغيظ اىَ٘قش.

 رْٖئدددخ اىغدددبدح ا عدددبرزح طعؼدددب  اىَغيدددظ ثَْبعدددجخ ثدددذ  اىعدددبً اىغدددبٍعٚ اىغذٝدددذ
1029/1010 

َغيظ.اخزٞبس ط.د.  َٝبُ طؽَذ ٕشٝذٛ ٗمٞو ميٞخ اىذساعبد اىعيٞب ىيزشثٞخ طٍْٞب  ىي

:ِٞر٘عٞٔ اىشنش ىنو ٍِ اىغبدح اى٘مال  اىغبثق

ط.د. ششٝف دسٗٝش ٍظطيٚ اىيجبُ ـ ٗمٞو ميٞخ اإلعدالً ىشدئُ٘ خذٍدخ اىَغزَدد -
ٗرَْٞخ اىجٞئخ.

ٗمٞو ميٞدخ اىزخطدٞؾ اإلقيَٞدٜ ٗاىعَشاّدٜ ىشدئُ٘  –ط.د. ٕبىخ ععذ ٍنبٗٛ ؽغِ -
خذٍخ اىَغزَد ٗرَْٞخ اىجٞئخ.

ؽددضِٝ ـ ٗمٞددو ميٞدخ اىزغددبسح ىشدئُ٘ خذٍددخ اىَغزَددد ط.د/ و عجدذ اىَددْعٌ عد٘دح -
ٗرَْٞخ اىجٞئخ.

ط.د/ ٕشبً ّجٞٔ اىَٖذٛ و ـ ٗمٞو ميٞدخ اىؾبعدجبد ٗاىدزمب  االطدطْبعٜ ىشدئُ٘ -
خذٍخ اىَغزَد ٗرَْٞخ اىجٞئخ.

 عيٚ ٍب قذٍ٘ٓ ٍِ عٖذ ٍزَٞض فٜ طصْب  فزشح عؼ٘ٝخ عٞبدرٌٖ ثبىَغيظ.

َْبعجخ رعِٞٞ عٞبدرٔ ٗمٞو ىنيٞخ اىعيً٘ ىشدئُ٘ رْٖئخ ط.د. طؽَذ عجذ عيٚ اىششٝف ث
 اىذساعبد اىعيٞب ٗاىجؾ٘س

:رْٖئخ مو ٍِ اىغبدح ا عبرزح

ٗمٞددو ميٞددخ اىؾبعددجبد ٗاىددزمب  االطدددطْبعٜ -ط.د/ و ٍظددطيٚ طددبىؼ ٍؾَدد٘د-
ىشئُ٘ خذٍخ اىَغزَد ٗرَْٞخ اىجٞئخ. 
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خذٍدخ اىَغزَدد ٗرَْٞدخ ط.د/ ؽْبُ فبسٗب و عْٞذ ـ ٗمٞو ميٞدخ اإلعدالً ىشدئُ٘  -
اىجٞئخ.

ىشددئُ٘ خذٍددخ اىَغزَددد ٗرَْٞددخ اىجٞئددخ ثَْبعددجخ رعٞددِٞ عددٞبدرَٖب ٗمددال  ىنيٞبرَٖددب
 .ٗطعؼب  ثبىَغيظ

 ٌــاىقغ

طقغٌ ثبهلل اىعمٌٞ طُ طؽبفع ٍخيظب عيٚ ّمبً ٗعالٍخ ٗطٍِ اىد٘ؽِ ٗاىغبٍعدخ  ٗطُ ل 
طٗى٘ٝددبرٜ  ٗطُ طسعددٚ طػددد ٍظددبىؼ اىدد٘ؽِ ٗاىغبٍعددخ ٗميٞزددٜ / ٍعٖددذٛ عيددٚ سطط 

ٍظبىؼ اىطالة ٗطعؼب  ٕٞئخ اىزذسٝظ ٗاىعبٍيِٞ ثبىنيٞخ / اىَعٖدذ سعبٝدخ مبٍيدخ  ٗطُ 
طقددف ػددذ اىيغددبد ثنبفددخ ع٘اّجددٔ ٗطشددنبىٔ  ٗطُ طػددد عٖددذٛ ٗعيَددٜ ىخذٍددخ اىَغزَددد 

لٗرَْٞخ اىجٞئخ.

 عددشع طّشددطخ ٗمددال  شددئُ٘ خذٍددخ اىَغزَددد ٗرَْٞددخ اىجٞئددخ ثبىنيٞددبد ٗاىَعبٕددذ
اىزبىٞخ:

ميٞخ ؽت قظش اىعْٜٞ.2

ميٞخ اىزَشٝغ.1

 ثعذ رىل اّزقو اىَغيظ  ىٚ اىْمش فٚ عذٗه ا عَبه اىَعشٗع عيٚ اى٘عٔ اىزبىٚ:
 

ـــبدقٍظـــبد
 داسح اىغبٍعخ

 ٍؾؼش اعزَبع ٍغيظ شئُ٘ خذٍدخ اىَغزَدد ٗرَْٞدخ اىجٞئدخ اىغيغدخاىَظبدقخ عيٚ  -
.14/6/1029( ثزبسٝخ 129سقٌ )

 اىَزــبثعــخ
 

 داسح اىغبٍعخ
( ثزددددبسٝخ 129قددددشس اىَغيددددظ ر عٞددددو ٍزبثعددددخ رْيٞددددز قددددشاساد اىغيغددددخ سقددددٌ )-

ىغيغخ قبدٍخ. 14/6/1029

ٗؽذاد راد ؽبثد خبص
 داسح اىغبٍعخ

ثشددد ُ ٍقزدددشػ  ّشدددب  ٗؽدددذح سطدددذ ٗدساعدددخ  اىَعشٗػدددخ اىَ٘افقدددخ عيدددٚ اىَدددزمشح  -
اىغبٍعدخ  ٗمدزىل عدشع اىَشنالد اىَغزَعٞدخ )ٗؽدذح راد ؽدبثد خدبص( ربثعدخ إلداسح 

اىال ؾدددخ ا عبعدددٞخ ىزيدددل اى٘ؽدددذح  ثعدددذ ٍ٘افقدددخ ا عدددزبر اىذمز٘ساىَغزشدددبس اىقدددبّّٜ٘ 
 ىيغبٍعخ   رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ .

 

بســخ اٟصــميٞ
اىال ؾدخ ا عبعدٞخ ى٘ؽدذح رَْٞدخ ٗرط٘ٝشاىَ٘اقدد  ثشد ُ اقزشاػ اىنيٞدخ اىَ٘افقخ عيٚ  -

ا صشٝددخ ٗؽددذح راد ؽددبثد خددبص ربثعددخ ىنيٞددخ اٟصددبس ٗرىددل ثعددذ ٍ٘افقددخ اىغددٞذ ا عددزبر 
 . رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ  اىذمز٘س اىَغزشبس اىقبّّٜ٘ ىيغبٍعخ 

 

 رشنٞو ىغبُ ٍٗغبىظ
ثش ُ ٍقزدشػ )قبفيدخ عبٍعدخ اىقدبٕشح اىشدبٍيخ( ٍدذْٝزٜ اىَعشٗػخ ثْب  عيٚ اىَزمشح  -

ٗاىقشٙ اىزبثعخ ٗقبؽْٜ اىغجبه ٗا ٗدٝخ. 11خؾ عشععيٚ ؽالٝت ٗشالرِٞ 

اىَ٘ػ٘ع  ٗرقذٌٝ رقشٝش ثَب رْزٖدٚ  ىٞدٔ اىيغْدخ  ٗاىعدشع عيدٚ اىَغيدظ فدٚ ىذساعخ 
 عيغخ قبدٍخ.

 
 
 
 

 

                                    

ط.د.و عبٍٜ عجذ اىظبدب ـ ثش بعخ اىغٞذ ا عزبر قشس اىَغيظ رشنٞو ىغْخ ثش بعخ  
اىغبدح  مو ِّ ٍِٗعؼ٘ٝخ  ّب ت س ٞظ اىغبٍعخ ىشئُ٘ خذٍخ اىَغزَد ٗرَْٞخ اىجٞئخ

 ا عبرزح:

 ٗمٞو ميٞخ اىزشثٞخ ىيطي٘ىخ اىَجنشح  اىـضٝــبدٍؾَــ٘د د. ّٖــٚ 
 ٗمٞـو ميٞخ اىذساعبد اىعيٞب ىيزشثٞخ  د  َٝـــبُ طؽَــــذ ٕــــشٝذٙ
 ٗمٞــو ميٞــخ اىظٞذىخ  د. ٍـْٞب اثـــشإٌٞ رـــبدسط 

 ٗمٞـو ميٞـخ اىطـت اىجٞطشٙ  د. ٍؾَــذ عيٚ ٍؾَـــذ اىٖـــبدٙ
 ٗمٞــو ميٞـــخ اىزَشٝغ  د.طفنــبس سعــت ٍؾَــذ ؽغـــبُ
 ٗمٞـو ميٞخ ؽـت ا عــْبُ  د. عظــبً عـبده عـضٝـض ٍيٞنـٔ
 ٗمٞـو ميٞخ ؽت قظش اىعْٞٚ  د. ٕشــبً و عجـذ اىٕ٘ـبة 
 ٗمٞــو ميٞـخ اىعـالط اىطجٞـعٚ  د.و ّجٞـو اىغـٞذ ٍؾَـذ 
 ٗمٞو اىَعٖـــــذ اىقٍ٘ــــٚ ىألٗساً د. ؽبسب خٞشٙ ٍؾَ٘د

 ٗمٞــــو ميٞـــــخ اىـــضساعـــــخ ؽغِ ثٞـٍ٘ٚ عيـٚ غـــشٝت .د
قـــب ٌ ث عَـــبه طٍــــــِٞ عـــبً اىغـــبٍعــــخ/ طؽَذ و ٝ٘عف ً اىغٞذ 

 ٍددددددددددددددذٝش عددددددددددددددبً اىَشددددددددددددددشٗعبد اىجٞئٞددددددددددددددخ اىغددددددٞذ/ و طؽَددددددذ عيددددددـٚ و
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خذٍدخ اىَغزَدد ٗرَْٞدخ ط.د/ ؽْبُ فبسٗب و عْٞذ ـ ٗمٞو ميٞدخ اإلعدالً ىشدئُ٘  -
اىجٞئخ.

ىشددئُ٘ خذٍددخ اىَغزَددد ٗرَْٞددخ اىجٞئددخ ثَْبعددجخ رعٞددِٞ عددٞبدرَٖب ٗمددال  ىنيٞبرَٖددب
 .ٗطعؼب  ثبىَغيظ

 ٌــاىقغ

طقغٌ ثبهلل اىعمٌٞ طُ طؽبفع ٍخيظب عيٚ ّمبً ٗعالٍخ ٗطٍِ اىد٘ؽِ ٗاىغبٍعدخ  ٗطُ ل 
طٗى٘ٝددبرٜ  ٗطُ طسعددٚ طػددد ٍظددبىؼ اىدد٘ؽِ ٗاىغبٍعددخ ٗميٞزددٜ / ٍعٖددذٛ عيددٚ سطط 

ٍظبىؼ اىطالة ٗطعؼب  ٕٞئخ اىزذسٝظ ٗاىعبٍيِٞ ثبىنيٞخ / اىَعٖدذ سعبٝدخ مبٍيدخ  ٗطُ 
طقددف ػددذ اىيغددبد ثنبفددخ ع٘اّجددٔ ٗطشددنبىٔ  ٗطُ طػددد عٖددذٛ ٗعيَددٜ ىخذٍددخ اىَغزَددد 

لٗرَْٞخ اىجٞئخ.

 عددشع طّشددطخ ٗمددال  شددئُ٘ خذٍددخ اىَغزَددد ٗرَْٞددخ اىجٞئددخ ثبىنيٞددبد ٗاىَعبٕددذ
اىزبىٞخ:

ميٞخ ؽت قظش اىعْٜٞ.2

ميٞخ اىزَشٝغ.1

 ثعذ رىل اّزقو اىَغيظ  ىٚ اىْمش فٚ عذٗه ا عَبه اىَعشٗع عيٚ اى٘عٔ اىزبىٚ:
 

ـــبدقٍظـــبد
 داسح اىغبٍعخ

 ٍؾؼش اعزَبع ٍغيظ شئُ٘ خذٍدخ اىَغزَدد ٗرَْٞدخ اىجٞئدخ اىغيغدخاىَظبدقخ عيٚ  -
.14/6/1029( ثزبسٝخ 129سقٌ )

 اىَزــبثعــخ
 

 داسح اىغبٍعخ
( ثزددددبسٝخ 129قددددشس اىَغيددددظ ر عٞددددو ٍزبثعددددخ رْيٞددددز قددددشاساد اىغيغددددخ سقددددٌ )-

ىغيغخ قبدٍخ. 14/6/1029

ٗؽذاد راد ؽبثد خبص
 داسح اىغبٍعخ

ثشددد ُ ٍقزدددشػ  ّشدددب  ٗؽدددذح سطدددذ ٗدساعدددخ  اىَعشٗػدددخ اىَ٘افقدددخ عيدددٚ اىَدددزمشح  -
اىغبٍعدخ  ٗمدزىل عدشع اىَشنالد اىَغزَعٞدخ )ٗؽدذح راد ؽدبثد خدبص( ربثعدخ إلداسح 

اىال ؾدددخ ا عبعدددٞخ ىزيدددل اى٘ؽدددذح  ثعدددذ ٍ٘افقدددخ ا عدددزبر اىذمز٘ساىَغزشدددبس اىقدددبّّٜ٘ 
 ىيغبٍعخ   رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ .

 

بســخ اٟصــميٞ
اىال ؾدخ ا عبعدٞخ ى٘ؽدذح رَْٞدخ ٗرط٘ٝشاىَ٘اقدد  ثشد ُ اقزشاػ اىنيٞدخ اىَ٘افقخ عيٚ  -

ا صشٝددخ ٗؽددذح راد ؽددبثد خددبص ربثعددخ ىنيٞددخ اٟصددبس ٗرىددل ثعددذ ٍ٘افقددخ اىغددٞذ ا عددزبر 
 . رَٖٞذا ىيعشع عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ  اىذمز٘س اىَغزشبس اىقبّّٜ٘ ىيغبٍعخ 

 

 رشنٞو ىغبُ ٍٗغبىظ
ثش ُ ٍقزدشػ )قبفيدخ عبٍعدخ اىقدبٕشح اىشدبٍيخ( ٍدذْٝزٜ اىَعشٗػخ ثْب  عيٚ اىَزمشح  -

ٗاىقشٙ اىزبثعخ ٗقبؽْٜ اىغجبه ٗا ٗدٝخ. 11خؾ عشععيٚ ؽالٝت ٗشالرِٞ 

اىَ٘ػ٘ع  ٗرقذٌٝ رقشٝش ثَب رْزٖدٚ  ىٞدٔ اىيغْدخ  ٗاىعدشع عيدٚ اىَغيدظ فدٚ ىذساعخ 
 عيغخ قبدٍخ.

 
 
 
 

 

                                    

ط.د.و عبٍٜ عجذ اىظبدب ـ ثش بعخ اىغٞذ ا عزبر قشس اىَغيظ رشنٞو ىغْخ ثش بعخ  
اىغبدح  مو ِّ ٍِٗعؼ٘ٝخ  ّب ت س ٞظ اىغبٍعخ ىشئُ٘ خذٍخ اىَغزَد ٗرَْٞخ اىجٞئخ

 ا عبرزح:

 ٗمٞو ميٞخ اىزشثٞخ ىيطي٘ىخ اىَجنشح  اىـضٝــبدٍؾَــ٘د د. ّٖــٚ 
 ٗمٞـو ميٞخ اىذساعبد اىعيٞب ىيزشثٞخ  د  َٝـــبُ طؽَــــذ ٕــــشٝذٙ
 ٗمٞــو ميٞــخ اىظٞذىخ  د. ٍـْٞب اثـــشإٌٞ رـــبدسط 

 ٗمٞـو ميٞـخ اىطـت اىجٞطشٙ  د. ٍؾَــذ عيٚ ٍؾَـــذ اىٖـــبدٙ
 ٗمٞــو ميٞـــخ اىزَشٝغ  د.طفنــبس سعــت ٍؾَــذ ؽغـــبُ
 ٗمٞـو ميٞخ ؽـت ا عــْبُ  د. عظــبً عـبده عـضٝـض ٍيٞنـٔ
 ٗمٞـو ميٞخ ؽت قظش اىعْٞٚ  د. ٕشــبً و عجـذ اىٕ٘ـبة 
 ٗمٞــو ميٞـخ اىعـالط اىطجٞـعٚ  د.و ّجٞـو اىغـٞذ ٍؾَـذ 
 ٗمٞو اىَعٖـــــذ اىقٍ٘ــــٚ ىألٗساً د. ؽبسب خٞشٙ ٍؾَ٘د

 ٗمٞــــو ميٞـــــخ اىـــضساعـــــخ ؽغِ ثٞـٍ٘ٚ عيـٚ غـــشٝت .د
قـــب ٌ ث عَـــبه طٍــــــِٞ عـــبً اىغـــبٍعــــخ/ طؽَذ و ٝ٘عف ً اىغٞذ 

 ٍددددددددددددددذٝش عددددددددددددددبً اىَشددددددددددددددشٗعبد اىجٞئٞددددددددددددددخ اىغددددددٞذ/ و طؽَددددددذ عيددددددـٚ و
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تاسعًا

قرارات السيد أ. د/ رئيس الجامعة

أواًل : شئون أعضاء هيئة التدريس والعاملين
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القرارالتبريخرقم القرار

تعييه

11372019/09/03     1                                                    
                                                         
                                                           

                    
      2                                                   

11942019/09/11     1                                                    
                                                -      

            2021/1/27                                  
              2021/7/31                         
2021/2020 

      2                                                      
           

     3                                                   
     

11952019/09/11     1                                                
                                                       

          -                  2020/11/3                
                                  2021/7/31             

        2021/2020 
      2                                                     

           
     3                                                   

     

11962019/09/11     1                                                
                                                     -

                  2019/10/16                        
                            2020/7/31                     

2020/2019 
      2                                                      

           
     3                                                   
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القرارالتبريخرقم القرار

تعييه

11372019/09/03     1                                                    
                                                         
                                                           

                    
      2                                                   

11942019/09/11     1                                                    
                                                -      

            2021/1/27                                  
              2021/7/31                         
2021/2020 

      2                                                      
           

     3                                                   
     

11952019/09/11     1                                                
                                                       

          -                  2020/11/3                
                                  2021/7/31             

        2021/2020 
      2                                                     

           
     3                                                   

     

11962019/09/11     1                                                
                                                     -

                  2019/10/16                        
                            2020/7/31                     

2020/2019 
      2                                                      

           
     3                                                   
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القرارالتبريخرقم القرار

تعييه

11972019/09/11     1                                                    
                                                       

          -                  2020/8/10            
                        

      2                                                     
           

     3                                                   
     

11992019/09/11     1                                                   
                                                    -

                             
      2                                                      

           
     3                                                   

     

12002019/09/11     1                                                    
                                                   

                             -                  
2021/12/31                                              

    2022/7/31                     2022/2021 
      2                                                    

           
     3                                                   

     

12032019/09/11     1                                                   
                                                       

                             
      2                                                    

           
     3                                                   

    

القرارالتبريخرقم القرار

تعييه

12062019/09/12     1                                                
                                                     

                         2022/2/21                 
                                   2022/7/31             

        2022/2021 
      2                                                     

           
     3                                                   

         

12072019/09/12     1                                                 
                                                       

                  2021/2/11                        
                            2021/7/31                     

2021/2020 
      2                                                     

           
     3                                                    

         

12082019/09/12     1                                              
                                                      

                                2020/1/27             
                                     2020/7/31       

              2020/2019 
      2                                                    

           
     3                                                    
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القرارالتبريخرقم القرار

تعييه

11972019/09/11     1                                                    
                                                       

          -                  2020/8/10            
                        

      2                                                     
           

     3                                                   
     

11992019/09/11     1                                                   
                                                    -

                             
      2                                                      

           
     3                                                   

     

12002019/09/11     1                                                    
                                                   

                             -                  
2021/12/31                                              

    2022/7/31                     2022/2021 
      2                                                    

           
     3                                                   

     

12032019/09/11     1                                                   
                                                       

                             
      2                                                    

           
     3                                                   

    

القرارالتبريخرقم القرار

تعييه

12062019/09/12     1                                                
                                                     

                         2022/2/21                 
                                   2022/7/31             

        2022/2021 
      2                                                     

           
     3                                                   

         

12072019/09/12     1                                                 
                                                       

                  2021/2/11                        
                            2021/7/31                     

2021/2020 
      2                                                     

           
     3                                                    

         

12082019/09/12     1                                              
                                                      

                                2020/1/27             
                                     2020/7/31       

              2020/2019 
      2                                                    

           
     3                                                    
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القرارالتبريخرقم القرار

تعييه

12092019/09/12     1                                                
                                                             

                                      2021/6/4       
                                             2021/7/31 

                    2021/2020 
      2                                                     

           
     3                                                    

         

12112019/09/12     1                                                   
                                                          

            2020/2/6                                 
                 2020/7/31                     

2020/2019 
      2                                                    

           
     3                                                   

        

12222019/09/18     1                                                     
                                                     

                  2022/3/6                        
                            2022/7/31                     

2022/2021 
      2                                                     

           
     3                                                   

         

القرارالتبريخرقم القرار

تجديد تعييه

11212019/09/01     1                                               
                                                       
                                                          

          2020/3/22                                   
2020/7/31 

      2                                                    
           

     3                                                   
   2019/10/20  

11382019/09/03     1                                                    
                           -                               

                                                  
2019/8/1  

      2                                                 

11982019/09/11     1                                                    
                                                       

      -                                        2019/8/1 
      2                                                     

           
     3                                                   

     

12012019/09/11     1                                                     
                                                             

              -                                        
2019/8/1 

      2                                                     
           

     3                                                    
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القرارالتبريخرقم القرار

تعييه

12092019/09/12     1                                                
                                                             

                                      2021/6/4       
                                             2021/7/31 

                    2021/2020 
      2                                                     

           
     3                                                    

         

12112019/09/12     1                                                   
                                                          

            2020/2/6                                 
                 2020/7/31                     

2020/2019 
      2                                                    

           
     3                                                   

        

12222019/09/18     1                                                     
                                                     

                  2022/3/6                        
                            2022/7/31                     

2022/2021 
      2                                                     

           
     3                                                   

         

القرارالتبريخرقم القرار

تجديد تعييه

11212019/09/01     1                                               
                                                       
                                                          

          2020/3/22                                   
2020/7/31 

      2                                                    
           

     3                                                   
   2019/10/20  

11382019/09/03     1                                                    
                           -                               

                                                  
2019/8/1  

      2                                                 

11982019/09/11     1                                                    
                                                       

      -                                        2019/8/1 
      2                                                     

           
     3                                                   

     

12012019/09/11     1                                                     
                                                             

              -                                        
2019/8/1 

      2                                                     
           

     3                                                    
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القرارالتبريخرقم القرار

تجديد تعييه

12022019/09/11     1                                                  
                                                     

       -                  2020/1/15                      
                            2020/7/31                     

2020/2019 
      2                                                    

           
     3                                                   

     

القرارالتبريخرقم القرار

تجديد ودة

12692019/09/25     1                                                    
                                                         
                                                   

                                                           
                             2019/9/14 

      2                             200            
               

     3                                                    
     

القرارالتبريخرقم القرار

استمرار أعمبل

11182019/09/01     1                                                
                                                             
                                                           

       
       2                                            
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القرارالتبريخرقم القرار

تجديد تعييه

12022019/09/11     1                                                  
                                                     

       -                  2020/1/15                      
                            2020/7/31                     

2020/2019 
      2                                                    

           
     3                                                   

     

القرارالتبريخرقم القرار

تجديد ودة

12692019/09/25     1                                                    
                                                         
                                                   

                                                           
                             2019/9/14 

      2                             200            
               

     3                                                    
     

القرارالتبريخرقم القرار

استمرار أعمبل

11182019/09/01     1                                                
                                                             
                                                           

       
       2                                            

تاسعًا

قرارات السيد أ. د/ رئيس الجامعة

ثانيًا : شئون طالب الدراسات العليا
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلداب

21252019/09/03                                                                    
                                    

21262019/09/03                                                                      
                                                    

21332019/09/03                                                                      
                                    

21342019/09/03                                                               
                                   

21352019/09/03                                                                 
                          

21362019/09/03                                                                 
                                   

21372019/09/03                                                                   
                                       

21382019/09/03                                                                         
            

21392019/09/03                                                                        
                                       

21402019/09/03                                                                   
                                   

21412019/09/03                                                                      
                                       

21422019/09/03                                                                     
                                    

21432019/09/03                                                                    
                         

21442019/09/03                                                                     
                            

21452019/09/03                                                                  
                     

21462019/09/03                                                                  
                                     

21472019/09/03                                                                
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلداب

21252019/09/03                                                                    
                                    

21262019/09/03                                                                      
                                                    

21332019/09/03                                                                      
                                    

21342019/09/03                                                               
                                   

21352019/09/03                                                                 
                          

21362019/09/03                                                                 
                                   

21372019/09/03                                                                   
                                       

21382019/09/03                                                                         
            

21392019/09/03                                                                        
                                       

21402019/09/03                                                                   
                                   

21412019/09/03                                                                      
                                       

21422019/09/03                                                                     
                                    

21432019/09/03                                                                    
                         

21442019/09/03                                                                     
                            

21452019/09/03                                                                  
                     

21462019/09/03                                                                  
                                     

21472019/09/03                                                                
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلداب

21482019/09/03                                                                      
                     

21492019/09/03                                                                     
                                              

21502019/09/03                                                              
                                  

21512019/09/03                                                              
                                          

21522019/09/03                                                                    
                                         

21532019/09/03                                                                       
                                   

22212019/09/03                                                                       
                  

22242019/09/03                                                                  
                                    

22252019/09/03                                                                  
                                    

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح العلـىم

21882019/09/03                                                                  
           

21892019/09/03                                                                   
           

21902019/09/03                                                               
                       

21912019/09/03                                                                       
             

21922019/09/03                                                                        
                   

21952019/09/03                                                                     
                 

21962019/09/03                                                                  
                       

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح العلـىم

22132019/09/03                                                                  
                 

22142019/09/03                                                                  
              

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

22032019/09/03                                                                

22042019/09/03                                                              
        

22422019/09/05                                                                     

22432019/09/05                                                                    
       

22442019/09/05                                                                  
        

22452019/09/05                                                                    
                   

22462019/09/05                                                                   

22472019/09/05                                                                
        

22482019/09/05                                                                        
        

22492019/09/05                                                                       
        

22502019/09/05                                                                 
       

22512019/09/05                                                                  
       

22522019/09/05                                                              
       

22532019/09/05                                                                 
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلداب

21482019/09/03                                                                      
                     

21492019/09/03                                                                     
                                              

21502019/09/03                                                              
                                  

21512019/09/03                                                              
                                          

21522019/09/03                                                                    
                                         

21532019/09/03                                                                       
                                   

22212019/09/03                                                                       
                  

22242019/09/03                                                                  
                                    

22252019/09/03                                                                  
                                    

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح العلـىم

21882019/09/03                                                                  
           

21892019/09/03                                                                   
           

21902019/09/03                                                               
                       

21912019/09/03                                                                       
             

21922019/09/03                                                                        
                   

21952019/09/03                                                                     
                 

21962019/09/03                                                                  
                       

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح العلـىم

22132019/09/03                                                                  
                 

22142019/09/03                                                                  
              

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

22032019/09/03                                                                

22042019/09/03                                                              
        

22422019/09/05                                                                     

22432019/09/05                                                                    
       

22442019/09/05                                                                  
        

22452019/09/05                                                                    
                   

22462019/09/05                                                                   

22472019/09/05                                                                
        

22482019/09/05                                                                        
        

22492019/09/05                                                                       
        

22502019/09/05                                                                 
       

22512019/09/05                                                                  
       

22522019/09/05                                                              
       

22532019/09/05                                                                 
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

22542019/09/05                                                                 

22552019/09/05                                                                   
                                    

22562019/09/05                                                                 
       

22572019/09/05                                                                        

22582019/09/05                                                                  
       

22592019/09/05                                                                    
        

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الزراعح

21872019/09/03                                                                    
                         

                                                                    
                         

22152019/09/03                                                                     
          

22612019/09/05                                                              
                            

22622019/09/05                                                                
                              

22632019/09/05                                                                 
                                    

22642019/09/05                                                                       
                         

22652019/09/05                                                                   
           

22662019/09/05                                                                      
                 

22672019/09/05                                                                          
                    

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الزراعح

22682019/09/05                                                                     
                         

22692019/09/05                                                                    
                 

22702019/09/05                                                                     
          

22712019/09/05                                                                     
                  

22722019/09/05                                                                       
                 

22732019/09/05                                                                
                                    

22742019/09/05                                                                 
                     

22752019/09/05                                                                
                            

22762019/09/05                                                                 
                            

22772019/09/05                                                                     
                      

22782019/09/05                                                                      
                          

22792019/09/05                                                                      
                     

22802019/09/05                                                                   
                        

22812019/09/05                                                               
                      

22822019/09/05                                                                 
                   

22832019/09/05                                                                        
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

22542019/09/05                                                                 

22552019/09/05                                                                   
                                    

22562019/09/05                                                                 
       

22572019/09/05                                                                        

22582019/09/05                                                                  
       

22592019/09/05                                                                    
        

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الزراعح

21872019/09/03                                                                    
                         

                                                                    
                         

22152019/09/03                                                                     
          

22612019/09/05                                                              
                            

22622019/09/05                                                                
                              

22632019/09/05                                                                 
                                    

22642019/09/05                                                                       
                         

22652019/09/05                                                                   
           

22662019/09/05                                                                      
                 

22672019/09/05                                                                          
                    

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الزراعح

22682019/09/05                                                                     
                         

22692019/09/05                                                                    
                 

22702019/09/05                                                                     
          

22712019/09/05                                                                     
                  

22722019/09/05                                                                       
                 

22732019/09/05                                                                
                                    

22742019/09/05                                                                 
                     

22752019/09/05                                                                
                            

22762019/09/05                                                                 
                            

22772019/09/05                                                                     
                      

22782019/09/05                                                                      
                          

22792019/09/05                                                                      
                     

22802019/09/05                                                                   
                        

22812019/09/05                                                               
                      

22822019/09/05                                                                 
                   

22832019/09/05                                                                        
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الطة الثيطزي

21542019/09/03                                                                      
                              

21552019/09/03                                                                    
                                                                 

21562019/09/03                                                                 
                                            

21572019/09/03                                                                  
                                            

21582019/09/03                                                                   
                                                 

22222019/09/03                                                                      
                         

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح دار العلىم

21972019/09/03                                                                 
                                        

21982019/09/03                                                                 
                    

21992019/09/03                                                                 
                     

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

21592019/09/03                                                                     
                                         

21602019/09/03                                                                     
                                       

21612019/09/03                                                                 
                                  

21622019/09/03                                                                    
                                             

21632019/09/03                                                                
                                      

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

21642019/09/03                                                                   
                             

21652019/09/03                                                                 
                                 

21662019/09/03                                                                    
                               

21672019/09/03                                                                 
                                 

21682019/09/03                                                                  
                               

21692019/09/03                                                                     
                                         

21702019/09/03                                                                  
                                     

21712019/09/03                                                                   
                                        

22162019/09/03                                                                   
                                 

22172019/09/03                                                             
                  

22182019/09/03                                                                 
                       

22192019/09/03                                                              
                  

22202019/09/03                                                            
                  

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الصيدلح

22842019/09/05                                                                       
              

22852019/09/05                                                                      
                        

22862019/09/05                                                                      
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الطة الثيطزي

21542019/09/03                                                                      
                              

21552019/09/03                                                                    
                                                                 

21562019/09/03                                                                 
                                            

21572019/09/03                                                                  
                                            

21582019/09/03                                                                   
                                                 

22222019/09/03                                                                      
                         

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح دار العلىم

21972019/09/03                                                                 
                                        

21982019/09/03                                                                 
                    

21992019/09/03                                                                 
                     

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

21592019/09/03                                                                     
                                         

21602019/09/03                                                                     
                                       

21612019/09/03                                                                 
                                  

21622019/09/03                                                                    
                                             

21632019/09/03                                                                
                                      

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

21642019/09/03                                                                   
                             

21652019/09/03                                                                 
                                 

21662019/09/03                                                                    
                               

21672019/09/03                                                                 
                                 

21682019/09/03                                                                  
                               

21692019/09/03                                                                     
                                         

21702019/09/03                                                                  
                                     

21712019/09/03                                                                   
                                        

22162019/09/03                                                                   
                                 

22172019/09/03                                                             
                  

22182019/09/03                                                                 
                       

22192019/09/03                                                              
                  

22202019/09/03                                                            
                  

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الصيدلح

22842019/09/05                                                                       
              

22852019/09/05                                                                      
                        

22862019/09/05                                                                      
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الصيدلح

22872019/09/05                                                                 
                              

22882019/09/05                                                                    
                                   

22892019/09/05                                                                   
                         

22902019/09/05                                                                
                                   

22912019/09/05                                                                 
                               

22922019/09/05                                                                
                               

22932019/09/05                                                                       
                               

22942019/09/05                                                                      
                               

22952019/09/05                                                                     
                                 

22962019/09/05                                                                        
                      

22972019/09/05                                                                   
                               

22982019/09/05                                                               
                                         

22992019/09/05                                                                
                                  

23002019/09/05                                                                    
                                          

23012019/09/05                                                                 
                                         

23022019/09/05                                                                        
                

23032019/09/05                                                                       
                      

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الصيدلح

23042019/09/05                                                                     
              

23052019/09/05                                                                 
                         

23062019/09/05                                                               
                         

23072019/09/05                                                                 
                         

23082019/09/05                                                                   
              

23092019/09/05                                                                    
                    

23102019/09/05                                                                     
                

23112019/09/05                                                                         
                              

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح االقتصاد والعلىم السياسيح

23122019/09/11                                                                   
                

23132019/09/11                                                                   
                

23142019/09/11                                                               
                         

23152019/09/11                                                                
                         

23162019/09/11                                                                   
                

23172019/09/11                                                                   
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الصيدلح

22872019/09/05                                                                 
                              

22882019/09/05                                                                    
                                   

22892019/09/05                                                                   
                         

22902019/09/05                                                                
                                   

22912019/09/05                                                                 
                               

22922019/09/05                                                                
                               

22932019/09/05                                                                       
                               

22942019/09/05                                                                      
                               

22952019/09/05                                                                     
                                 

22962019/09/05                                                                        
                      

22972019/09/05                                                                   
                               

22982019/09/05                                                               
                                         

22992019/09/05                                                                
                                  

23002019/09/05                                                                    
                                          

23012019/09/05                                                                 
                                         

23022019/09/05                                                                        
                

23032019/09/05                                                                       
                      

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الصيدلح

23042019/09/05                                                                     
              

23052019/09/05                                                                 
                         

23062019/09/05                                                               
                         

23072019/09/05                                                                 
                         

23082019/09/05                                                                   
              

23092019/09/05                                                                    
                    

23102019/09/05                                                                     
                

23112019/09/05                                                                         
                              

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح االقتصاد والعلىم السياسيح

23122019/09/11                                                                   
                

23132019/09/11                                                                   
                

23142019/09/11                                                               
                         

23152019/09/11                                                                
                         

23162019/09/11                                                                   
                

23172019/09/11                                                                   
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

23192019/09/11                                                                      
                                                            

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح االعالم

21822019/09/03                                                                  
                                                                 

            
21832019/09/03                                                                       

                                     

22052019/09/03                                                                   
                                                         

       
22062019/09/03                                                                      

                                            

22272019/09/05                                                              
                                            

22282019/09/05                                                                     
                               

22292019/09/05                                                              
                                      

22312019/09/05                                                                 
                           

22322019/09/05                                                                      
                            

22332019/09/05                                                                  
                               

22342019/09/05                                                                      
                    

22352019/09/05                                                                     
                    

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الدراساخ العليا للتزتيح

21722019/09/03                                                                      
                                 

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الدراساخ العليا للتزتيح

21732019/09/03                                                                   
                                                   

21742019/09/03                                                                        
                                                            

21752019/09/03                                                                       
                              

21762019/09/03                                                                  
                         

21772019/09/03                                                                    
                         

21782019/09/03                                                                    
                                                                 

21792019/09/03                                                                         
                                    

21802019/09/03                                                                      
                                                               

21812019/09/03                                                                    
                                                                   

21932019/09/03                                                                      
                         

21942019/09/03                                                                    
                                                      

22072019/09/03                                                                   
                         

22082019/09/03                                                                      
                                 

22092019/09/03                                                                 
                                 

22102019/09/03                                                                       
                           

22112019/09/03                                                                       
                         

22122019/09/03                                                                 
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

23192019/09/11                                                                      
                                                            

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح االعالم

21822019/09/03                                                                  
                                                                 

            
21832019/09/03                                                                       

                                     

22052019/09/03                                                                   
                                                         

       
22062019/09/03                                                                      

                                            

22272019/09/05                                                              
                                            

22282019/09/05                                                                     
                               

22292019/09/05                                                              
                                      

22312019/09/05                                                                 
                           

22322019/09/05                                                                      
                            

22332019/09/05                                                                  
                               

22342019/09/05                                                                      
                    

22352019/09/05                                                                     
                    

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الدراساخ العليا للتزتيح

21722019/09/03                                                                      
                                 

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الدراساخ العليا للتزتيح

21732019/09/03                                                                   
                                                   

21742019/09/03                                                                        
                                                            

21752019/09/03                                                                       
                              

21762019/09/03                                                                  
                         

21772019/09/03                                                                    
                         

21782019/09/03                                                                    
                                                                 

21792019/09/03                                                                         
                                    

21802019/09/03                                                                      
                                                               

21812019/09/03                                                                    
                                                                   

21932019/09/03                                                                      
                         

21942019/09/03                                                                    
                                                      

22072019/09/03                                                                   
                         

22082019/09/03                                                                      
                                 

22092019/09/03                                                                 
                                 

22102019/09/03                                                                       
                           

22112019/09/03                                                                       
                         

22122019/09/03                                                                 
                 



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر  2019                 مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

338

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الدراساخ العليا للتزتيح

22262019/09/03                                                                         
                 

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التزتيح للطفىلح الوثكزج

21132019/09/03                                                                          
                                   

21142019/09/03                                                                       
                                     

21152019/09/03                                                                
                                           

21162019/09/03                                                                       
                                   

21172019/09/03                                                                      
                                            

21182019/09/03                                                                     
                                           

21192019/09/03                                                                        
                                           

21202019/09/03                                                                       
                                     

21212019/09/03                                                                       
                                           

21272019/09/03                                                                      
                                           

21282019/09/03                                                                      
                                                          

21292019/09/03                                                                          
                                                          

       
21302019/09/03                                                                   

                                                   

21312019/09/03                                                                     
                                            

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التزتيح للطفىلح الوثكزج

21322019/09/03                                                                      
                                   

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحاسثاخ والذكاء اإلصطناعي

21032019/09/03                                                                  
             

21042019/09/03                                                                  
         

21052019/09/03                                                            
         

21062019/09/03                                                           
      

21072019/09/03                                                                 
         

21082019/09/03                                                                 

21092019/09/03                                                                   
           

21102019/09/03                                                                

21112019/09/03                                                               
         

21122019/09/03                                                          
         

21222019/09/03                                                                 
      

21232019/09/03                                                                  
         

21242019/09/03                                                             
                    

22232019/09/03                                                                
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الدراساخ العليا للتزتيح

22262019/09/03                                                                         
                 

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التزتيح للطفىلح الوثكزج

21132019/09/03                                                                          
                                   

21142019/09/03                                                                       
                                     

21152019/09/03                                                                
                                           

21162019/09/03                                                                       
                                   

21172019/09/03                                                                      
                                            

21182019/09/03                                                                     
                                           

21192019/09/03                                                                        
                                           

21202019/09/03                                                                       
                                     

21212019/09/03                                                                       
                                           

21272019/09/03                                                                      
                                           

21282019/09/03                                                                      
                                                          

21292019/09/03                                                                          
                                                          

       
21302019/09/03                                                                   

                                                   

21312019/09/03                                                                     
                                            

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التزتيح للطفىلح الوثكزج

21322019/09/03                                                                      
                                   

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحاسثاخ والذكاء اإلصطناعي

21032019/09/03                                                                  
             

21042019/09/03                                                                  
         

21052019/09/03                                                            
         

21062019/09/03                                                           
      

21072019/09/03                                                                 
         

21082019/09/03                                                                 

21092019/09/03                                                                   
           

21102019/09/03                                                                

21112019/09/03                                                               
         

21122019/09/03                                                          
         

21222019/09/03                                                                 
      

21232019/09/03                                                                  
         

21242019/09/03                                                             
                    

22232019/09/03                                                                
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     القزارالتاريخرقن القزار

الوعهد القىهً لعلىم الليزر

21842019/09/03                                                                 
                          

21852019/09/03                                                             
                                             

21862019/09/03                                                                 
                     

22362019/09/05                                                                    
                                     

22382019/09/05                                                              
                                                     

22392019/09/05                                                             
                       

22402019/09/05                                                                    
                                             

22412019/09/05                                                              
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     القزارالتاريخرقن القزار

الوعهد القىهً لعلىم الليزر

21842019/09/03                                                                 
                          

21852019/09/03                                                             
                                             

21862019/09/03                                                                 
                     

22362019/09/05                                                                    
                                     

22382019/09/05                                                              
                                                     

22392019/09/05                                                             
                       

22402019/09/05                                                                    
                                             

22412019/09/05                                                              
                                             

إصدارات مركز المعلومات والتوثيق

1- الن�سرة الر�سمية جلامعة القاهرة.

2 - الن�سرة الإح�سائية الإجمالية.

3 - دليل جوائز طالب جامعة القاهرة.

4 - دليل قيادات جامعة القاهرة.

5 - دليل ات�سالت جامعة القاهرة.

6 - دليل الطالب املتفوقني بجامعة القاهرة .

7 - خطة التعبئة العامة جلامعة القاهرة .

8 - دليل جامعة القاهرة )كليات - معاهد - اإدارات(.

9 - الدليل املو�سوعى التحليلى للوحدات ذات الطابع اخلا�ص.

10 - دليل مبانى جامعة القاهرة.

11 - دليل �سعارات جامعة القاهرة .

12 - دليل اإ�سدارات جامعة القاهرة.

13 - دليل مكتبات جامعة القاهرة. 
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