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ٕ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ   ْؾض٠ ْقف ع١ٜٛٓ تقزص عٔ قطاع ؽ٦ٛ
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 َغتكبًوإفٓع . ؽــاصى . اْــظٍ 

 ايطالب ذتح رَٓٗٛص داَع١ ؽعاص ٖٛ
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 َبارص٠َٔ إْطالقا 

عبز ايفتاح / ايض٥ٝػ فدا١َ ايغٝز   

 ادتُٗٛص١ٜ ص٥ٝػ   - ايغٝغٞ 

 

جتٓٝز١ٜ َتها١ًَ يًهؾف قاَت دت١ٓ 

 بادتاَع١ايطب٢ ع٢ً س٣ٚ اإلستٝادات ارتاف١ 

 اإلستٝادات يشٟٚ ايؾا١ًَ ايضعا١ٜ بتٛفري

 دت١ٓ إْعكزت  عًِٝٗ ايعب٤ ٚختفٝف ارتاف١

 س٣ٚ ع٢ً ايطب٢ يًهؾف َتها١ًَ جتٓٝز١ٜ

  بادتاَع١ ايطالب َٔ ارتاف١ اإلستٝادات

 . 2019 / 3 / 18   بتاصٜذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ْز٠ٚ 

   (اإلنتؾاف املبهض يغضطإ ايجز٣) 

 داَع١ ص٥ٝػ – فاحل عبٝز /ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ حتت 

 ْا٥ب – عضٚص ايػ٢ٓ عبز ععٝز /ايزنتٛص األعتاس ؽاصى رَٓٗٛص

 ) ْز٠ٚ ف٢  ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ  ادتاَع١ ص٥ٝػ

 سٝا٠  َبارص٠ فعايٝات مُٔ (ايجز٣ يغضطإ املبهض اإلنتؾاف

 ايفٝزٜٛ بكاع2019١ / 1 / 8 املٛافل ايجالثا٤ ّٜٛ نضمي١

 . ادتاَع١ بإراص٠ نْٛفضاْػ
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 -  فاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ حتت

 / ايزنتٛص األعتاس ٚإؽضاف رَٓٗٛص داَع١ ص٥ٝػ

 ابضاِٖٝ آٜاؼ ايزنتٛص٠ عضٚص،ٚ ايػ٢ٓ عبز ععٝز

 . ايتُضٜض ن١ًٝ عُٝز -

 يًهؾف زتا١ْٝ تٛع١ٜٛ طب١ٝ قاف١ً تٓظِٝ مت

 ايؾٝذ نفض بكض١ٜ ايجز٣ عضطإ َضض عٔ

  / 18 بتاصٜذ بايبشري٠ ايباصٚر إٜتا٣ مبضنظ شتًٛف

 ايتُضٜض ن١ًٝ طالب ٚ املؾاصنٕٛ قاّ ٚ  2019 / 1

 إيٞ باالماف١ ايجز٣ عضطإ َضض عٔ تٛع١ٝ بعٌُ

 فش٢ تكِٝٝ ٚعٌُ ٚايغهض اينػط قٝاؼ

 . ايعُض١ٜ ايف٦ات َٔ يًذُٗٛص

 

 َضضعٔ يًهؾف قاف١ً طب١ٝ تٛع١ٜٛ زتا١ْٝ 

 نفض ايؾٝذ شتًٛفبكض١ٜ عضطإ ايجز٣   



 رعِ ادتاَع١ ملبارص٠

 (أْا َٖٛٛب َٔ سك٢ إٔ تزع٢ُٓ)  

 تٓظُٗا ايت٢ (  تزع٢ُٓ إٔ سك٢ َٔ َٖٛٛب أْا ) َبارص٠ يزعِ املكرتسات َٔ عزر ايكطاع قزّ

   -: نايتاىل 2019 / 1 / 16 بتاصٜذ ايبشري٠ ستافظ – آ١َٓ ٖؾاّ /ايًٛا٤ بضعا١ٜ ايبشري٠ ستافظ١

 .  ٚاملدرتعني يًُٖٛٛبني ٚاإلبتهاص اإلخرتاع بضا٤ات تغذٌٝ

 اجملتُع َٚؤعغات اذته١َٝٛ املؤعغات َٔ َؤعغ١ نٌ ف٢ ٚاإلبزاع يًُٖٛب١ ّٜٛ عٌُ

 .املز٢ْ

 . احملافظ١ َؤعغات َٔ َؤعغ١ نٌ ف٢ املبزع املٛظف تهضِٜ

 . باملٖٛب١ ارتاف١ ايرباَر تطبٝل ع٢ً املعًُني تزصٜب

 .  املٖٛٛبني إنتؾاف أعايٝب ع٢ً األَٛص ٚأٚيٝا٤  املعًُني تزصٜب

 . األرب١ٝ املٛاٖب إلنتؾاف ٚايؾعض ايكقري٠ ايكق١ ف٢ أرب١ٝ َغابكات إقا١َ

 ص٥ٝػ -  فاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ حتت

 ععٝز / ايزنتٛص األعتاس ٚإؽضاف رَٓٗٛص داَع١

 يؾ٦ٕٛ ادتاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب - عضٚص ايػ٢ٓ عبز

 يًُؾاصن١ ٚتفعٝال ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ

 ؽ٦ٕٛ  قطاع ْظِ ايب١٦ٝ ع٢ً ٚاذتفاظ اجملتُع١ٝ

 ايب١٦ٝ ّٜٛ إستفاي١ٝ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ

 .2019 ٜٓاٜض 28 إىل27 َٔ ايفرت٠ ف٢ ايٛط٢ٓ

  باجملُعني  ن١ًٝ بهٌ ْظاف١ ّٜٛ تٓظِٝ مت سٝح

 ٚايعاًَني ايطالب فٝ٘ ؽاصى ( ٚايٓظض٣ ايع٢ًُ )

 ٚٚنٌٝ عُٝز إؽضاف حتت  ايٓظاف١ ٚعُاٍ

  27 املٛافل األسز ّٜٛ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ايه١ًٝ

/ 1/ 2019  . 

 إستفاي١ٝ ّٜٛ ايب١٦ٝ ايٛط٢ٓ مبؾاصن١ نًٝات ادتاَع١ 
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 ( ٚايطاق١ املٝا٠  َٛصر٣ تضؽٝز أ١ُٖٝ ) بعٓٛإ ْز٠ٚ تٓظِٝ

 نْٛفضاْػ ايفٝزٜٛ بكاع١ 2019 /1 / 28 املٛافل اإلثٓني ّٜٛ

 عضٚص، ايػ٢ٓ عبز ععٝز /ر.ا عنٛص ادتاَع١ إراص٠ مبب٢ٓ

 ايقش٢ ٚايقضف ايؾضب َٝاٙ ؽضن١ َع بايتٓغٝل

 . ايهٗضبا٤ ٚؽضن١ بايبشري٠

 َزٜض – فاٜز اذتُٝز عبز أمحز / املٗٓزؼ بايٓز٠ٚ سامض

 إٜٗاب / األعتاس ،  ايهٗضبا١ٝ٥ ايعطف مبشط١ ايتؾػٌٝ

 . ايبشري٠ َٝاٙ بؾضن١ تٛع١ٝ أخقا٢٥ – اذتُٝز عبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتهُاال يفعايٝات اإلستفاٍ بّٝٛ ايب١٦ٝ ايٛط٢ٓ  

 إْعكار ْز٠ٚ بعٓٛإ 

 (  أ١ُٖٝ تضؽٝز َٛصر٣  املٝا٠ ٚايطاق١ ) 
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 بايغار٠ عضٚص عبزايػ٢ٓ ععٝز /ايزنتٛص األعتاس إدتُع 

 ْكاب١ ٚممج٢ً اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ايهًٝات ٚنال٤

 ، 2019 / 2 / 4 بتاصٜذ ادتاَع١ زتًػ بكاع١ ايع١ًُٝ املٗٔ

 ايتعإٚ بٓٛر ٚمتجًت ٚايٓكاب١ ادتاَع١ بني يًتعإٚ متٗٝزًا

   -: ف٢

   ايٓكاب١ بأعنا٤ باإلعتعا١ْ ايب١ٝ٦ٝ باملداطض ايتٛع١ٝ

 قض٣ مبدتًف ايب١ٝ٦ٝ ٚاملؾهالت ايتًٛخ صفز

 . بايطالب باإلعتعا١ْ ايبشري٠ ستافظ١ َٚزٕ

 باإلعتعا١ْ صفزٖا مت ايت٢ يًُؾهالت سًٍٛ إجيار

 . ادتاَع١ أعاتش٠ َٔ ٚارتربا٤ باملغؤٚيني

ٕ  َع ممج٢ً ْكاب١ املٗٔ / األعتاس ايزنتٛص ععٝز عبزايػ٢ٓ عضٚص ٜبشح عبٌ ايتعاٚ

 ايع١ًُٝ  يضفز ٚسٌ املؾهالت ايب١ٝ٦ٝ

 طٌٜٚسفٌ ّٜٛ ايٛفا٤ يًعامل أمحز 

    

 عبز خايز /ايزنتٛص األعتاس  صعا١ٜ حتت

 ايًٛا٤ ايغٝز ، ايعاىل ايتعًِٝ ٚطٜض – ايػفاص

  األعتاس ، ايبشري٠ ستافظ – آ١َٓ ٖؾاّ / ايٛطٜض

 . ادتاَع١ ص٥ٝػ -  فاحل  عبٝز / ايزنتٛص

 

 يًعامل ٚايتهضِٜ ايٛفا٤ بّٝٛ ادتاَع١ إستفًت 

 ّٜٛ طٌٜٚ أمحز  /ايزنتٛص األعتاس ادتًٌٝ

 ايرتب١ٝ به١ًٝ 2019  / 2 / 26 املٛافل ايجالثا٤

  األعتاس ، طٌٜٚ أمحز / ايعامل ؽكٝك١ ٚعنٛص

 ْا٥ب - عضٚص ايػ٢ٓ عبز ععٝز / ايزنتٛص

 ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ادتاَع١ ص٥ٝػ

 - سٓف٢ ٖٓز / ايزنتٛص٠ األعتاس٠  ، ايب١٦ٝ

 األعتاس ، األعبل اإلعهٓزص١ٜ داَع١ ص٥ٝػ

 ايعًُٝني ْكٝب - ع٢ً ايزٜٔ عال٤ /ايزنتٛص

   . ايهًٝات ٚٚنال٤ ٚعُزا٤  بايبشري٠
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ريًٝو يٓطل ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ "رٚص٠ 

 به١ًٝ ايتذاص٠ " بطضٜك١ فشٝش١

 /ر.أ ، ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ صعا١ٜ حتت

 رٚص٠ تٓظِٝ مت عضٚص ايػ٢ٓ عبز ععٝز

 اإلصتًٝظ١ٜ ايًػ١ يٓطل ريًٝو" بعٓٛإ

 ايتذاص٠ به١ًٝ "فشٝش١ بطضٜك١

 ايًػ١ ْطل ٚإدار٠ ايطالب َٗاصات يت١ُٝٓ

 . 2019 / 3 / 9 بتاصٜذ اإلصتًٝظ١ٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مح١ً تربع بايزّ  بهًٝات ادتاَع١ 

 سارخ َقاب٢ يقاحل بايزّ يًتربع مح١ً تٓظِٝ 

 ايهًٝات طالب فٝٗا ؽاصى مبقض مبشط١ ايكطاص

 عبٝز /ر.أ  َٚؾاصن١ صعا١ٜ حتت   بادتاَع١

 دضا٤ املقابني َع تنآَا ادتاَع١ ص٥ٝػ – فاحل

 .2019 / 2 / 28 بتاصٜذ ايػاؽِ اذتارخ ٖشا
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 فدا١ََٔ َبارص٠ إْطالقا 

 ايفتاح ايغٝغٞ عبز / ايغٝز ايض٥ٝػ  

 ص٥ٝػ ادتُٗٛص١ٜ   

 اإلستٝادات يشٟٚ ايؾا١ًَ ايضعا١ٜ بتٛفري

 دت١ٓ إْعكزت  عًِٝٗ ايعب٤ ٚختفٝف ارتاف١

 س٣ٚ ع٢ً ايطب٢ يًهؾف َتها١ًَ جتٓٝز١ٜ

 ّٜٛ بادتاَع١ ايطالب َٔ ارتاف١ اإلستٝادات

 . ادتاَع١ بإراص٠ 2019 / 3 / 18 املٛافل اإلثٓني

 عبز خايز / ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ حتت

 ، ايع٢ًُ ٚايبشح  ايعايٞ ايتعًِٝ ٚطٜض - ايػفاص

 ايبشري٠ ستافظ - أَٓ٘  ٖؾاّ / ايًٛا٤ ايغٝز

 داَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز /ايزنتٛص ،األعتاس

 عبز ععٝز /ايزنتٛص األعتاس ،ٚإؽضاف رَٓٗٛص

 يؾ٦ٕٛ ادتاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب – عضٚص ايػ٢ٓ

 ايغار٠ ٚسنٛص ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ

 ايعغهض١ٜ ٚايكٝارات ادتاَع١ ص٥ٝػ ْٛاب

 جتٓٝز َٓطك١ َٔ ايطب١ٝ ايًذ١ٓ ٚأعنا٤

 أبٓا٤ عًٞ تٝغريا ٚسيو  اإلعهٓزص١ٜ ٚتعب١٦

 سٟٚ َٔ ادتاَع١ ٚطالب ايبشري٠ ستافظ١

 ايطيب إعفا٥ِٗ َٛقف إلْٗا٤ ارتاف١ اإلستٝادات

 .املغًش١ بايكٛات ايعغهض١ٜ ارتز١َ أرا٤ َٔ

 يش٣ٚ ايٓٗا٥ٞ ايطب٢ اإلعفا٤ ؽٗارات تغًِٝ ٚمت

 بكاع١ 1/4/2019 بتاصٜذ  ارتاف١ اإلستٝادات

   .اإلراص٠ مبب٢ٓ اإلدتُاعات

 دت١ٓ جتٓٝز١ٜ َتها١ًَ 

 يًهؾف ايطب٢ ع٢ً س٣ٚ اإلستٝادات ارتاف١ َٔ ايطالب بادتاَع١
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ععٝز عبز ايػ٢ٓ ف٢ / ر.َؾاصن١ أ

 األّاستفاٍ ن١ًٝ اآلراب بعٝز 

 ايػ٢ٓ عبز ععٝز /ايزنتٛص األعتاس ؽاصى 

 األّ بعٝز اآلراب ن١ًٝ إستفاٍ ف٢ عضٚص

  / 3 / 22 بتاصٜذ بايه١ًٝ املؤمتضات بكاع١

 / ايزنتٛص  صعا١ٜاألعتاس حتت ٚاملكاّ  2019

 األعتاس ٚبإؽضاف داَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز

 ايه١ًٝ عُٝز - ايؾافعٞ سٓإ /ايزنتٛص

 َٔ ٚعزر ايتزصٜػ ١٦ٖٝ أعنا٤ عنٛص

 . ايطالب

 نٌ ٖٞ األّ إٔ  عٝارت٘ أنز نًُت٘ ٚيف

 ٚ  اذتظٕ يف ايتعظ١ٜ ٖٞ اذتٝا٠ ٖشٙ يف ؽ٤ٞ

 ٖٞ ، اينعف يف ايك٠ٛ ٚ  ايٝأؼ يف ايضدا٤

 . ٚايػفضإ ايؾفك١ ٚ ايضأف١ ٚ اذتٓإ ٜٓبٛع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍ تعإٚ بني ادتاَع١  تٛقٝع بضتٛنٛ

ِ ايهباص   ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يتعًٝ

 -  فاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ حتت  

 / ايزنتٛص األعتاس ٚإؽضاف  ادتاَع١ ص٥ٝػ

 ادتاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب - عضٚص ايػ٢ٓ عبز ععٝز

 تٛقٝع ،مت ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ

 ايعا١َ ٚاهل١٦ٝ ادتاَع١ بني تعإٚ بضتٛنٍٛ

 بإراص٠ 2019 /3 / 20  بتاصٜذ ايهباص يتعًِٝ

 ْا٥ب َفٛض – فٛإ ع٢ً /ر.أ عنٛص ادتاَع١

 ٚايطالب ايتعًِٝ يؾ٦ٕٛ ادتاَع١ ص٥ٝػ

 ادتٗاط ص٥ٝػ – ايعُض٣ أمحز عاؽٛص /،ايزنتٛص

 /ر.أ ، ايهباص يتعًِٝ ايعا١َ ي١٦ًٝٗ ايتٓفٝش٣

 .  ايرتب١ٝ ن١ًٝ عُٝز - غتٛص٣ غار٠

 ع٢ً ايكنا٤ ف٢ املغا١ُٖ إىل ايربٚتٛنٍٛ ٖزف

 األ١َٝ ستٛ َؾضٚع تٓفٝش ٜتِ سٝح األ١َٝ

 ايبشري٠ مبشافظ١ ٚايكض٣ ٚاملضانظ بادتاَع١

 أفضار (8 ) عزر أ١َٝ مبشٛ طايب نٌ ٜٚكّٛ

 ايتزصٜػ ١٦ٖٝ أعنا٤ ايغار٠ إؽضاف حتت

 .  باملؾضٚع ٚاملؾاصنني بادتاَع١
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 ص٥ٝػ – فاحل عبٝز /ر.أ ٚسنٛص صعا١ٜ حتت

 ايز٢ٜٓ يإلْؾار سفال  ادتاَع١ ْظُت ادتاَع١

 ْكٝب - ايتٗا٢َ ٜاعني ستُٛر / ايؾٝذ عنٛص

 1 صقِ مبزصز ايعضب١ٝ َقض ظُٗٛص١ٜ املٓؾزٜٔ

 . 2019 / 3 / 24  بتاصٜذ ايبٝطض٣ ايطب به١ًٝ

 إٔ ايتٗاَٞ ٜاعني ستُٛر / ايؾٝذ أنز

 أٖزاف َٔ ٖزف ٖٛ ايزع٠ٛ ف٢ اإلْؾار إعتدزاّ

 اإلعالّ فٛص٠ يتشغني املٓؾزٜٔ ْكاب١

 ٚاإلصٖاب ايتطضف عقض ف٢ ارتاصز ف٢ ٚاملغًُني

 عٓف رٜٔ يٝػ اإلعالّ إٔ ع٢ً صر أبًؼ ٚيٝهٕٛ

 . ٚستب١ تغاَح رٜٔ ٖٛ بٌ إصٖاب أٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تٓظِٝ سفال يإلْؾار ايز٢ٜٓ عنٛص 

 ستُٛر ٜاعني ايتٗا٢َ / ايؾٝذ 

 -  فاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ حتت 

  ايزنتٛص األعتاس ٚإؽضاف رَٓٗٛص داَع١ ص٥ٝػ

 ادتاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب - عضٚص ايػ٢ٓ عبز ععٝز /

 . ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ

 ايغبـانــــ١ عٔ عُـــٌ ٚصؽـــ١ ايكطاع ْظِ

 إراص٠ مبب٢ٓ نْٛفضاْػ ايفٝزٜٛ بكاع١

 ايؾضب َٝاٙ ؽضن١ َع بايتعإٚ ادتاَع١

 ذت١ًُ إعتهُااًل بايبشري٠ ايقش٢ ٚايقضف

  بتاصٜذ املٝاٙ اعتٗالى ٚتضؽٝز ايب١ٝ٦ٝ ايتٛع١ٝ

 ايتٛع١ٝ إراص٠ ممج٢ً عنٛص ، 2019 / 3 / 31

 ٚايعاًَني بايؾضن١ املدتقني ٚايفٓٝني ايب١ٝ٦ٝ

 . ادتاَع١ بإراص٠ ٚايعُاٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إْعكـار ٚصؽـ١ عٌُ عٔ ايغبـانــ١ 
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 عبز خايز / ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ حتت

 ، ايعًُٞ ٚايبشح ايعايٞ ايتعًِٝ ٚطٜض - ايػفاص

  ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس

 ص٥ٝػ ْا٥ب -  عضٚص ععٝز / ايزنتٛص األعتاس ،

 ، ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ادتاَع١

 بعٌُ ايكا٥ِ -  غتٛصٟ غار٠ / ايزنتٛص٠ ٚإؽضاف

 ايرتب١ٝ ن١ًٝ ْظُت  ايرتب١ٝ ن١ًٝ عُٝز

  (ٚايؾعضا٤ ايؾعض عٕٝٛ يف ايٛطٔ) بعٓٛإ ْز٠ٚ

 ؽضْك١ مجاع١ َؤعػ - أَني دالٍ يًؾاعض

 بكاع١ 30/3/2019  بتاصٜذ األرب١ٝ املٛاٖب يزعِ

 . ايرتب١ٝ به١ًٝ املؤمتضات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أَنيايؾاعض دالٍ 

 ف٢ مٝاف١ داَع١ رَٓٗٛص     

 عبز خايز / ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ حتت

 ، ايع٢ًُ ٚايبشح ايعاىل ايتعًِٝ ٚطٜض - ايػفاص

 ايؾباب ٚطٜض - فبش٢ أؽضف / ايزنتٛص

 - فاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس ، ٚايضٜام١

 ايضٜام١ٝ ايزٚص٠ أقُٝت ادتاَع١ ص٥ٝػ

 ْظُٗا ايت٢ املقض١ٜ يًذاَعات ايتٓؾٝط١ٝ

 باإلؽرتاى يًذاَعات املقض٣ ايضٜام٢ اإلحتار

 بٛطاص٠ ايٛافزٜٔ يًطالب املضنظ١ٜ اإلراص٠ َع

 األيعاب بٓار٣   2019 / 4 / 8 بتاصٜذ ايعاىل ايتعًِٝ

 عبز ععٝز /ر.أ مبؾاصن١ ،  بزَٓٗٛص ايضٜام١ٝ

 ايهًٝات ٚٚنال٤ عُزا٤ ٚايغار٠ ايػ٢ٓ

 .ادتاَع١ ٚطالب ٚاإلراصٜني

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ععٝز عبز ايػ٢ٓ بايزٚص٠ / ر.َؾاصن١ أ

 ايضٜام١ٝ يًذاَعات املقض١ٜ
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  ايٛطصا٤ ص٥ٝػ  - َزبٛيٞ َقطف٢ / ايزنتٛص تفكز

 نًٝيت يف إْؾاؤٖا ادتاصٟ ادتزٜز٠ املٓؾآت

 . 2019 / 4 / 10 بتاصٜذ املبهض٠ ٚايطفٛي١ اهلٓزع١

  ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز /ر.أ َٔ عٝارت٘ إعتُع

 اإلْؾا١ٝ٥ املؾضٚعات سٍٛ َفقٌ ؽضح إىل

 َٚب٢ٓ ادتاَع١، إراص٠ َب٢ٓ مُت ٚاييت بادتاَع١،

  َغاس١ ع٢ً ٜكاّ ايشٟ ٚايٛصـ اهلٓزع١ ن١ًٝ

 أرٚاص ٚمثا١ْٝ أصمٞ رٚص َٔ ٜٚتهٕٛ ،2ّ 4200

 املب٢ٓ ٜٚنِ فٛافٌ، 5 إىل املب٢ٓ ٜٚٓكغِ ع١ًٜٛ،

 املعارٕ،ٚعت١ ٚتؾهٌٝ ٚايربار٠ يًٓذاص٠ ٚصؽا

 ٜنِ نُا طايبا، 350 ايٛاسز املزصز عع١ َزصدات

 عٔ فناًل فًظات، َٚعٌُ ٖٝزصٚيٝها، َعٌُ

 َرترر ٚتٝاص ٚستٛالت ٚختطٝط خضعا١ْ َعاٌَ

 َٚعٌُ َٚعادتات ٚحتضٜو َتذزر٠ ٚطاق١

 .ايهٗضبا١ٝ٥ اهلٓزع١ ٚأعػ االعتزا١َ

 يًطفٛي١ ايرتب١ٝ ن١ًٝ َب٢ٓ تفكز نُا

 ٚمثا١ْٝ أصمٞ رٚص َٔ ٜتهٕٛ ٚايشٟ املبهض٠،

 .1500ّ2 َغطح ع٢ً ع١ًٜٛ أرٚاص

 اإلْؾا١ٝ٥ املؾضٚعات إٔ ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ ٚسنض

 املعاٌَ َب٢ٓ إقا١َ أٜنًا تؾٌُ بادتاَع١

 ٚن١ًٝ ،2ّ 1500 َغاس١ ع٢ً املضنظ١ٜ

 طب ن١ًٝ ،ٚإْؾا2٤ّ 700 َغاس١ ع٢ً ايتُضٜض

 ايطب ن١ًٝ َٚب٢ٓ داَعٞ َٚغتؾف٢ األعٓإ،

 .بادتاَع١

 ص٥ٝػ ايٛطصا٤ يًذاَع١  –َقطف٢ َزبٛىل / طٜاص٠ ايزنتٛص 
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 ص٥ٝػ - فاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس اعتكبٌ

 ؽٛق٢  / ايزنتٛص األعتاس فن١ًٝ   ادتاَع١

 سٍٛ ْز٠ٚ إليكا٤ املقض١ٜ ايزٜاص َفت٢ - عالّ

  بكاع١  2019 أبضٌٜ 15  بتاصٜذ  ايقشٝح ايتزٜٔ

 . ايرتب١ٝ به١ًٝ املؤمتضات

  ٚايغار٠ باحملافظ١ ايز١ٜٝٓ ايكٝارات عنٛص

 عُٝز – غتٛص٣ غار٠ / ر.ٚأ ادتاَع١ ص٥ٝػ ْٛاب

 َٔ ٚعزر ايهًٝات ٚعُزا٤ ايرتب١ٝ ن١ًٝ

 . ايطالب

 َفت٢ - عالّ ؽٛق٢ / ايزنتٛص أنز

 إعتكضاص عٛاٌَ أِٖ أسز ايزٜٔ إٔ ادتُٗٛص١ٜ

 ٖٚٛ ايقشٝح ٚايتزٜٔ ٚاذتناصات اجملتُعات

 . اإلصٖاب ملٛاد١ٗ ايبؾض١ٜ عالح بايزٜٔ اإليتظاّ

 راص َٔ تقزص ايت٢ املعتُز٠ ايفت٣ٛ إٔ َٛمشًا

 املغًُني ٜضبط دغًضا متجٌ املقض١ٜ اإلفتا٤

 يطايب٢ املتظاٜز٠ ايجك١ ٜعهػ مما بزِٜٓٗ

 .ٚايعامل َقض ف٢ ايفت٣ٛ

 ي٘ ايقشٝح ايتزٜٔ إٔ ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ أنز

 ملٛاد١ٗ ٚإعتكضاصٖا ايبالر تكزّ يف األثض بايؼ

 ايكَٛٞ يألَٔ ٚايتٗزٜزات ٚاملداطض ايتشزٜات

 . املقضٟ

 

 َفت٢ ايزٜاص املقض١ٜ   -ؽٛق٢ عالّ /  فن١ًٝ األعتاس ايزنتٛص 

 ًٜك٢ ْز٠ٚ عٔ ايتزٜٔ ايقشٝح 
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ص٥ٝػ ادتاَع١ ًٜك٢ ستامض٠ يكار٠ 

 ادتٝٛـ اآلفاصق١ 

 

 ص٥ٝػ – فاحل عبٝز /ايزنتٛص األعتاس أيك٢ 

 اإلعرتاتٝذ١ٝ ) بعٓٛإ ستامض٠ ادتاَع١

 21 َٔ ادتٝٛـ قار٠ َٔ يعزر ( ايك٢َٛ ٚاألَٔ

 ف٢ املتٛادزٜٔ األفضٜك١ٝ بايكاص٠ رٚي١

  4 / 28 بتاصٜذ املقض١ٜ املغًش١ ايكٛات مٝاف١

/ 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفٌ تهضِٜ األّ املجاي١ٝ 

   ادتاَع١ ص٥ٝػ – فاحل عبٝز /ر.أ صعا١ٜ حتت 

 ص٥ٝػ ْا٥ب – ايػ٢ٓ عبز ععٝز /ر.أ ٚإؽضاف ،

 ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ادتاَع١

 ايفٝزٜٛ بكاع١ املجاي١ٝ األّ تهضِٜ سفٌ أقِٝ

 . 2019 / 4 / 18 بتاصٜذ نْٛفضاْػ

 بإراص٠ املجايٝات األَٗات َٔ عزر تهضِٜ مت

 مجٝع    تغًِٝ مت نُا ، ٚايهًٝات ادتاَع١

 بادتاَع١ اإلراصٜات ايغار٠ َٔ ايفنًٝات األَٗات

 ٚإعزار أبٓا٥ٗٔ تضب١ٝ ف٢ يزٚصٖٔ تكزٜض ؽٗارات

 . ٚطٓ٘ ٚبٓا٤ املغؤي١ٝ حتٌُ ع٢ً قارص دٌٝ
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 ص٥ٝػ -  فاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس افتتح

 ن١ًٝ يطالب  ايتٛظٝفٞ املتًكٞ ادتاَع١

 ايعار٣ ايربْاَر َٔ ارتاَغ١ بايفضق١ ايقٝزي١

 األعتاس إؽضاف حتت بادتاَع١ ٚارتال

 ن١ًٝ عُٝز - عُضإ مجاٍ / ايزنتٛص

 ادتاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب َٚفٛض ايقٝزي١

 2019 /5 / 2 بتاصٜذ ٚايبشٛخ ايعًٝا يًزصاعات

 املقض١ٜ  األر١ٜٚ ؽضنات َٔ (10) عزر عنٛص

 . ٚاألدٓب١ٝ

 ع١ًُٝ ٚتغٌٗٝ تٝغري  إىل املًتك٢ ٖزف

 بني ٚايتٛافٌ ختضدِٗ عٓز يًطالب ايتٛظٝف

 ٚإتاس١  ٚايقٝزيٝات األر١ٜٚ ٚؽضنات ايطالب

 ٚعٗٛي١ هلِ َٝزا٢ْ فٝفٞ تزصٜب فضف١

   . َباؽض٠ ايعٌُ عٛم ف٢  إخنضاطِٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املًتكٞ ايتٛظٝفٞ  يطالب

 ن١ًٝ ايقٝزي١ 

 ايزٚصات عًغ١ً َٔ ايجا١َٓ اذتظ١َ ختاّ

 بايبشري٠ ايقش١ مبزٜض١ٜ  يًعاًَني ايتزصٜب١ٝ

  ادتاَع١ ص٥ٝػ – فاحل عبٝز /ر.أ عنٛص

   .2019 َاٜٛ 2 بتاصٜذ

 ت١ُٝٓ َضنظ بني ايتعإٚ يربٚتٛنٍٛ تفعٝال

 ٚايكٝارات ايتزصٜػ ١٦ٖٝ أعنا٤ قزصات

 ظٌ ف٢ ، بايبشري٠ ايقش١ َٚزٜض١ٜ بادتاَع١

 ٚتبارٍ ارتز٢َ اجملتُع٢ ادتاَع١ رٚص تفعٌٝ

 ، املز٢ْ اجملتُع َؤعغات مجٝع بني ارتربات

 املٛظفني اْتُا٤ يظٜار٠ ٚع١ًٝ ٖٛ فايتزصٜب

 راخٌ أْفغِٗ ت١ُٝٓ يف َٚغاعزتِٗ ٚحتفٝظِٖ

 . ايعٌُ ٚخاصز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عًغ١ً رٚصات يتزصٜب ايعاًَني 

 ايقش١ مبزٜض١ٜ 
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 ايػ٢ٓ عبز ععٝز /ايزنتٛص األعتاس إدتُع 

 – ايرتب١ٝ ) نًٝات ٚنال٤ بايغار٠– عضٚص

 ( األطفاٍ صٜاض – ايتذاص٠ – ايقٝزي١ – ايظصاع١

 عنٛص ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ

 َؾضٚع َغ٦ٍٛ – فٓٝزم ٖاي١ / ايزنتٛص٠

 2019 /5 / 13  بتاصٜذ ايرتب١ٝ به١ًٝ األ١َٝ ستٛ

 قض٣ إسز٣ يتطٜٛض تٓفٝش١ٜ خط١ إلعزار

 اجملتُع خز١َ أْؾط١ تٓفٝش مُٔ احملافظ١

 ايغار٠ ٚإعتعضض ،2019 يعاّ ايقٝف فرت٠ خالٍ

 نٌ عتكّٛ ايت٢ املكرتسات َٔ عزر ايٛنال٤

 . بايكض١ٜ بتٓفٝشٖا ن١ًٝ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚمع خط١ يتطٜٛض قض١ٜ سغني ستُز 

 بأبٛ محك خالٍ ايقٝف

 ص٥ٝػ -  فاحل عبٝز /ايزنتٛص األعتاس إيتكٞ 

 ادتاَع١ طالب َٔ نبري عؾز  ادتاَع١

 ايتشزٜات َٛاد١ٗ "  عٔ ستامض٠ إليكا٤

 . 9/6/2019 بتاصٜذ  "  اإلصٖاب عًٞ ٚايكنا٤

 ايشٜٔ ايٛطٔ يؾٗزا٤ ايؾزٜز سظْ٘ عٔ ٚأعضب

 ٚآخضٕٚ يًٛطٔ فزا٤ ايطاٖض٠ أصٚاسِٗ قزَٛا

 يٌٓٝ رٚصِٖ ٜٓتظضٕٚ اذتٝا٠ قٝز ع٢ً َاطايٛا

 ٚسح ، ايٛدزإ ف٢ فِٗ ايػاىل ايؾضف ٖشا

 يهٌ فتش١ٝ األبطاٍ بٗؤال٤ حيتشٚا إٔ ايؾباب

 املغًش١ قٛاتٓا ففٛف ف٢ ٚفضر ٚدٓز٣ مابط

   . ايعظ١ُٝ املقض١ٜ ٚؽضطتٓا ايباع١ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص٥ٝػ ادتاَع١ ًٜك٢ ستامض٠ عٔ 

 َٛاد١ٗ اإلصٖاب 
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 ايًٛا٤ بكٝار٠ ايعغهض١ٜ ايؾُاي١ٝ املٓطك١ َع بايتٓغٝل

 ايعغهضٟ ايؾعب٢ ايزفاع ٚقٛات عؾُاٟٚ عارٍ عًٞ/ ح.أ

 املغح قٛافٌ أٍٚ إلطالم تٛفٝل خايز /  ح.أ ايًٛا٤ بكٝار٠

 يضعا١ٜ ايبشري٠ ستافظ١ َٚضانظ يكضٟ ايًػٟٛ ايغُعٞ

 املبارص٠ تٗزف سٝح ايكض١ْٝ ٚطاصعٞ ايغُع معاف األطفاٍ

 ، األطفاٍ يزٟ ايغُع ينعاف املبهض اإلنتؾاف إيٞ

 األطفاٍ تٛافٌ عًٞ يإلط٦ُٓإ يػ١ ٚإختباصات تكُٝٝات

 مسعٝا األطفاٍ عال١َ عًٞ اإلط٦ُٓإ ، دٝز بؾهٌ

 .ايغُع معاف يألطفاٍ ايطب١ٝ ايغُاعات ،تٛفري ٚيػٜٛا

 يألطفاٍ سٟٚ اإلستٝادات ارتاف١( َٔ سكٞ أتهًِ  ) إطالم َبارص٠ 

 تهضِٜ ايؾاعض عبز ايعظٜظ ايبابطني ظاَع١ رَٓٗٛص

 ايعظٜظ عبز األعتاس / ايهبري ايؾاعض  ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس نضّ

 أغٓٝات) رٜٛاْ٘ سٍٛ َادغتري صعاي١ َٓاقؾ١ ٖاَؿ عًٞ ادتاَع١ رصع ٚأٖزاٙ  ايبابطني ععٛر

 اإلبزاع عٓافض" عٓٛإ حتت ايضَٝغٞ ستُز إبضاِٖٝ فاصؼ آَاٍ / يًباسج١ اآلراب به١ًٝ (ايفٝايف

   . 2019 / 6 / 10  بتاصٜذ "ايبابطني ععٛر عبزايعظٜظ يًؾاعض ايفٝايف أغٓٝات رٜٛإ يف ايفين

 صداٍ َٚٔ ،َتُٝظًا ؽاعضًا ٜعز ايبابطني ععٛر عبزايعظٜظ / األعتاس إٔ ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.ا ٚأنز

 ٚاألٚمس١ ايفدض١ٜ ايؾٗارات َٔ عزرًا ْٚاٍ اإلفزاصات َٔ عزر ٚي٘ رٚي١ يف املُٝظٜٔ األعُاٍ

 .املغتشل ايتهضِٜ ٖشا عًٞ سضٜق١ رَٓٗٛص داَع١ ناْت ٖٓا َٚٔ ٚادتٛا٥ظ
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 ايبٝطض٣قاَت بٗا ن١ًٝ ايطب ايبٝطض١ٜ ايت٢ ايكٛافٌ 

 

 ايتابع١   200 قض١ٜ باٖاىل ارتاف١ اذتٝٛاْات يعالز بٝطض١ٜ طب١ٝ قاف١ً بعٌُ ايه١ًٝ قاَت

 ن١ًٝ َٔ ايكاف١ً ف٢ ؽاصى سٝح بايبشري٠ ايبٝطض٣ ايطب َزٜض١ٜ َع بايتعإٚ   املغني يٛسز٠

 ٚايطالب  األقغاّ ٚصؤعا٤ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ  ايبٝطض٣ ايطب

 . ايبٝطض٣ ايطب َزٜض١ٜ أطبا٤ َٔ عزر إىل باإلماف١ ، بايه١ًٝ

 

   ايباط١ٓ االَضاض ف٢ -

   االبكاص َٔ  ساي١ (22) عزر   عالز مت

   ادتاَٛؼ   َٔ ساي١ ( 18) عالز مت

   االغٓاّ َٔ ساي١ (15) عالز مت

   ايزاخ١ًٝ ايطفًٝٝات ساالت ف٢ -

   االبكاص َٔ صأؼ (15) عزر عالز مت

   ادتاَٛؼ َٔ (23 ) عزر عالز مت

   االغٓاّ َٔ صأؼ (400)عزر عالز مت

   اينضع ايتٗابات ساالت ف٢ -

   االبكاص َٔ ساالت (3) عزر عالز مت

   ادتاَٛؼ َٔ (7 ) عزر عالز مت 

 ايتٓاعًٝات  ايٛالر٠ ساالت ف٢ -

   االبكاص َٔ ساي١ (17) عزر عالز مت

   ادتاَٛؼ َٔ ساي١ (8) ٚعزر

   ٚايطٝٛص ايزٚادٔ اَضاض ف٢ -

 ايزٚادٔ َٔ ساي١ (300) عزر عالز مت

   ٚايطٝٛص 
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 قاَت بٗا ن١ًٝ ايتُضٜضايقش١ٝ ايت٢ ايكٛافٌ 

 

 ص٥ٝػ ْا٥ب - ايػ٢ٓ عبز ععٝز /ر.أ ٚ ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل ايعاط٢ عبز عبٝز /ر.أ صعا١ٜ حتت

 ايعال ابٛ يٛع٢ /ر.ّ.ٚأ ايه١ًٝ عُٝز ابضاِٖٝ آٜاؼ /ر.ّ.أ ٚإؽضاف اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ادتاَع١

 عضطإ َضض عٔ يًتٛع١ٝ قاف١ً بعٌُ ايه١ًٝ قاَت اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ

 ا١٦ٖٝ أعنا٤ َٔ زتُٛع١ ٚسنٛص 2019 / 1 / 11 ّٜٛ ايباصٚر اٜتا٣ – ايعٓب ْهال يكض١ٜ ايجز٣

 . ٚايطايبات ايطالب َٔ ٚعزر ايتزصٜػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  / 2 / 15 ايزٚاص َضنظنفض بٛيػ يكض١ٜ ايجز٣ عضطإ َضض عٔ يًتٛع١ٝ قاف١ً-

2019 . 
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 إعزار

 ٖٜٛزا ستُز خنض/ أ

 ّ  أخقا٢٥ عالقات عا١َ ٚاعال

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١/ ر.َهتب أ

ٕ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ   يؾ٦ٛ

 

 املضاعـالت 

 إراص٠ ادتاَع١  –داَع١ رَٓٗٛص 

 ايبشري٠  -رَٓٗٛص  –رٚصإ االعتار  –َٝزإ دالٍ قضٜطِ  27

 

   0453368069/ ف -ت 

 0453358798/ت

 

 

 

 

 

 

 طبعت مبطبع١ داَع١ رَٓٗٛص 

   



 

 

http://www.damanhour.edu.eg/ENV/Pages/page.aspx 
 

 بٛىففش١  ايفٝػ  

 

 ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ  قطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع  

 رَٓٗٛصظاَع١ 

 

http://www.damanhour.edu.eg/ENV/Pages/page.aspx

