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زئ١ط  ػج١د صبحل / األظزبذ اٌدوزٛز 
 اجلبِؼخ

٠ؼٍٓ ػٓ ِجبدزح اٌرت١ُِ ٚاٌزٛص١ك 
 اٌسلّٝ ملد٠ٕخ زؼ١د

 إحزفب١ٌخخالي إفززبحٗ 
 اٌرتث١خثى١ٍخ (  زؼ١د حمً ذاوسح)   

 2017ٔٛفّرب  21 – 19
  إستفاي١ٝ رَٓٗٛص داَع١ إعتنافت

  ْعُتٗا ايت٢ (سانض٠ ستٌ صؽٝز)

  ايبشري٠ ستافع١ َع بايتعإٚ ادتاَع١

 ايعالقات عُل ع٢ً ؽاٖز يتهٕٛ

 َز١ٜٓ يٛمع متٗٝزًا  ايفضْغ١ٝ املقض١ٜ

 ايعامل١ٝ ايغٝاس١ خضٜط١ ع٢ً صؽٝز

 ايفتاح عبز / ايض٥ٝػ يتٛدٝٗات ٚفكًا

 . ادتُٗٛص١ٜ ص٥ٝػ– ايغٝغ٢

 ستافغ - عبزٙ ْار١ٜ / املٗٓزع١ عنٛص

 ستُز /ايزنتٛص ،األعتاس ايبشري٠

 - اآلثاص ٚطٜض َغاعز - ايًطٝف عبز أمحز

 ٚايكبط١ٝ اإلعال١َٝ اآلثاص قطاع ص٥ٝػ

 عاّ قٓقٌ - سذالٟٚ ْبٌٝ /،ايغٝز

 ٖريفٝٞ / ايغٝز،  باإلعهٓزص١ٜ فضْغا

 فو ايش٣ ؽاَبًٕٝٛ سفٝز) ؽاَبًٕٝٛ

 ناتضٜٔ / ،ايغٝز٠ (صؽٝز سذض صَٛط

 ادت١ًُٝ ايفٕٓٛ َتشف َزٜض - نٛالٕ

  ايتالٟٚ فاصٚم / ،ايزنتٛص بباصٜػ

 /ايزنتٛص (األعبل ايبشري٠ ستافغ)

 ملهتب ايتٓفٝش٣ املزٜض- ٜٛعف أمحز

 ٚٚنال٤ ٚعُزا٤ بباصٜػ األٚعط ايؾضم

 بكغِ ايتزصٜػ ١٦ٖٝ ٚأعنا٤ ايهًٝات

 ايرتب١ٝ به١ًٝ ايفضْغ١ٝ ايًػ١

 ٚاأل١َٝٓ ٚايتٓفٝش١ٜ ايؾعب١ٝ ٚايكٝارات

 .  باحملافع١

 عُل ع٢ً  ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ أنز

 عرب املُتز٠ ايفضْغ١ٝ املقض١ٜ ايعالقات

 ايفضْغٝني ايضساي١ َٔ بزا١ٜ ايتاصٜذ

 سذض ٚانتؾاف ايفضْغ١ٝ ٚاذت١ًُ

 يعًِ أعػ ايشٟ األَض صَٛطٙ ٚفو صؽٝز

 باذتناص٠ ايعامل ٚعضف املقضٜات

 حنٛ بٗا ٚاْطًل ايعع١ُٝ املقض١ٜ

 بٓا٤ َٔ عًٞ ستُز ب٘ قاّ َٚا ايعامل١ٝ

 عًُا٤ ٚمعٗا اييت األعػ ع٢ً َقض

 صؽٝز جيعٌ مما ايفضْغ١ٝ اذت١ًُ

 يتشتٌ َؤ١ًٖ ايهبري٠ مبكَٛاتٗا

 ارتضٜط١ ع٢ً َضَٛق١ عامل١ٝ َها١ْ

 عٝارت٘ أعًٔ يشيو ايعامل١ٝ ايغٝاس١ٝ

 ايرتَِٝ حنٛ ادتاَع١ َبارص٠ عٔ

 .  صؽٝز آلثاص ايضق٢ُ ٚايتٛثٝل
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 ٖريفٝٞ / ايغٝز اعضب نًُت٘ ٚيف

 بٗشا ايبايػ١ ععارت٘ عٔ ؽاَبًٕٝٛ

 زتُٛع١ ٖٛ ايتاصٜذ إٔ أٚمح ٚ املًتك٢

 إىل ب٘ تقٌ اييت املغضس١ٝ ايًشعات َٔ

 ٜهتؾف دعًت٘ اييت ٚايقزف١ األبز١ٜ

 فزصا ملقض ؽاَبًٕٝٛ طٜاص٠ عٔ زتًزٜٔ

 . 1903 عاّ

 دتاى ايشات١ٝ ايغري٠ عٔ حتزخ نُا

 يضَٛط فه٘ ٚقق١ ؽاَبًٕٝٛ فضاْغٛا

 ْغد١ اْتكاٍ ٚنٝف١ٝ صؽٝز سذض

 عُ٘ ابٔ طضٜل عٔ إيٝ٘ صؽٝز سذض

 يًش١ًُ املضافكني أسز ؽاَبًٕٝٛ أْزصٜ٘

 . ايفضْغ١ٝ

 ايهفاح َغري٠ املتشزثٕٛ ٚتٓاٍٚ

 ت١ُٝٓ َٚٛمٛعات صؽٝز يؾعب املقضٟ

 ايبشري٠ مبشافع١ األثض١ٜ املٓاطل

 تؾهٌٝ مضٚص٠ ٚ صؽٝز ٚمبز١ٜٓ

 . يتطٜٛضٖا ؽعب١ٝ ٦ٖٝات

 رصع ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.ا أٖز٣ ٚختاًَا

 . اينٝٛف ايغار٠ إىل رَٓٗٛص داَع١

 َهتب١ بظٜاص٠ اإلستفاي١ٝ إعتهًُت

   يًُٓتذات َعضض ٚتفكز ايعا١َ َقض

 ٚايفضْغ٢ املقض٣ ايطابع سات ايف١ٝٓ

 ملز١ٜٓ ايفٛتٛغضاف١ٝ ايقٛص َٚعضض

 غٓا١ٝ٥ أَغ١ٝ سنٛص تالٖا صؽٝز

 يفضم  رَٓٗٛص أٚبضا بزاص  ٚؽعب١ٝ ٚط١ٝٓ

 ايؾعب١ٝ ٚايفٕٓٛ ايتشز٣ أطفاٍ

 ايَٝٛني ٚف٢. ايبشري٠ يػات َٚزصع١

 ايٛفز تفكز يإلستفاي١ٝ ٚايجايح ايجا٢ْ

   ، اإلعال١َٝ َٚعاملٗا صؽٝز َز١ٜٓ آثاص

  َٚتاسفٗا اإلعهٓزص١ٜ َٚهتب١

 ٚثا٥كٞ فًِٝ عضض ٚمت ٚاألثض١ٜ ايف١ٝٓ

 ٜضافكِٗ مبقض ايغٝاس١ٝ املعامل أِٖ عٔ

 ستافغ / ٚاملٗٓزع١ ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ

 /ايزنتٛص إعتكباهلِ ف٢ ٚنإ ايبشري٠

 . املهتب١ َزٜض – ايفك٢ َقطف٢
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رىس٠ُ أظس ؼٙداء حسة أوزٛثس فٝ 
 دِٕٙٛزثبٌروسٜ إحزفبالد عبِؼخ 

 أوزٛثس اجمل١دٌٕصس  44اٌـ 
 2017أوزٛثس  8

   ادتاَع١ ص٥ٝػ – فاحل عبٝز /ر.ا أٖز٣

 َٔ اجملٝز٠ انتٛبض سضب ؽٗزا٤ أعض

 تكزٜض ؽٗارات  ايبشري٠ ستافع١ أبٓا٤

 خالٍ ع١ٝٓٝ ٖٚزاٜا ٚتهضِٜ

 ايؾٗٝز مبزصز أقُٝت نرب٣ إستفاي١ٝ

 ايرتب١ٝ به١ًٝ سغٓني صا٢َ / ايعكٝز

 َٔ  - خالف ععٝز /ح.أ يٛا٤ عنٛص

 – ايقٍٛ سغٔ / ايًٛا٤  ادت١ٜٛ ايكٛات
 سضب أبطاٍ َٔ عغهض٣ خبري

 – ايغالّ عبز ستُز / املكزّ ، أنتٛبض
 ايعغهض١ٜ ايرتب١ٝ إراص٠ َزٜض

 ادتاَع١ ص٥ٝػ ْٛاب ٚايغار٠ بادتاَع١

 . ٚايطالب ايهًٝات ٚٚنال٤ ٚعُزا٤

 نًُت٘ ف٢ ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ أنز

 ف٢ ايٛطٔ ؽٗزا٤ تشنض أ١ُٖٝ ع٢ً

 تنشٝات َٔ قزَٛٙ ملا أنتٛبض سضب

  أصمِٗ يتشضٜض ٚأْفغِٗ بأصٚاسِٗ غاي١ٝ

 بضٚح ايتش٢ً بنضٚص٠ ايؾباب ٚسح ،

 َٔ يؾٗزا٥ٓا ٤ ٚايٛفا٤  ايٛال٤ ٚقِٝ االْتُا٤

 . اذتبٝب١ ٚملقض املغًش١ ايكٛات

 سضب إٔ ايقٍٛ ستُز / ايًٛا٤ ٚأٚمح

 ٚصق١ زتضر يٝػ ايكٓا٠ ٚعبٛص أنتٛبض

 تشاع ٚط١ٝٓ أغا٢ْ زتضر ٚال نتاب ف٢

 خٝٛطٗا ْغذت نفاح قق١ ٢ٖ ٚإمنا

 املقض١ٜ املغًش١ قٛاتٓا صداٍ بزَا٤

 . ايبٛاعٌ

 خالف ععٝز / ح.أ ايًٛا٤ طايب نُا 

 ايٛط٢ٓ ايٛع٢ ع٢ً باذتضل ايؾباب

 املػضم٘ اإلؽاعات خًف اإلْغٝام ٚعزّ

 ايضٚح نغض إال ٖزف هلا يٝػ ايت٢

 . ايؾباب يز٣ ايٛط١ٝٓ

 عٔ تغذ٢ًٝ فًِٝ عضض مت ٚقز ٖشا

  أعًش١ ٚرٚص أنتٛبض سضب إْتقاصات

 حتكٝل ف٢ ٚاملؾا٠ ٚاملزفع١ٝ ايطريإ

 .  اجملٝز ايٓقض
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زئ١ط اجلبِؼخ / األظزبذ اٌدوزٛز 
فٝ إحزفبالد اجلبِؼخ ٠رتأض ٚفد 

 ٌٍّحبفظــخ ثسؼ١داٌؼ١د اٌمِٛٝ 
 2017ظجزّرب  19

   ادتاَع١ ص٥ٝػ – فاحل عبٝز /ر.أ قزّ

 ادتاَع١ أعاتش٠ َٔ ي٘ املضافل ٚايٛفز

 ْار١ٜ / يًُٗٓزع١ ايت١٦ٓٗ ٚايطالب

 ٚايكٝارات ايبشري٠ ستافغ – عبزٙ

 األَٔ َٚزٜض١ٜ باحملافع١ ايتٓفٝش١ٜ

 املؾاصن١ ٚايؾعب١ٝ ايز١ٜٝٓ ٚايكٝارات

 صؽٝز َٚز١ٜٓ احملافع١ ٚأٖاىل  باذتفٌ

  فضٜظص مح١ً ع٢ً إْتقاصِٖ بشنض٣

 ستُز / ايزنتٛص األعتاس عنٛص ، 1807

   . احمل١ًٝ ايت١ُٝٓ ٚطٜض - ايؾضٜف ٖؾاّ

  اإلستفاٍ  َضاعِ عٝارت٘ ؽٗز نُا

 فٝ٘ ؽاصنت ايشٟ ايعضض ٚطابٛص

 ايًٛسات َعضض افتتاح ثِ  ادتاَع١

 ٚاملؾػٛالت ايعضبٞ ٚارتط ايف١ٝٓ

 ايفداص١ٜ ٚاألعُاٍ ٚاملٓغٛدات ايٝز١ٜٚ

 . ايكَٛٞ صؽٝز َتشف عزٜك١
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   ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز /ر.أ ؽاصى

 مبضنظ  األٍٚ ايؾباب فايٕٛ افتتاح يف

  صعا١ٜ حتت ٚاملكاّ بايبشري٠ اإلبزاع

 ايبشري٠ ستافغ - عبزٙ ْار١ٜ /املٗٓزع١

 رصٜٚؿ ايبشض إميإ / ايفٓإ عنٛص

 ٚايز١ٜٝٓ ايجكاف١ٝ  ايضَٛط َٔ ٚعزر

                                                       . بايبشري٠ ٚايؾباب

 ٖشا إٔ  ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ اٚمح

 ع٢ً ْٛع٘ َٔ األٍٚ ُٜعز ايقايٕٛ

 تفعٝال ادتُٗٛص١ٜ ستافعات َغت٣ٛ

 َؤنزًا  يًؾباب ايض٥اعٞ املؤمتض   حملاٚص

 ٚبٓا٠ األٌَ قاطض٠ ِٖ ايؾباب إٔ ع٢ً

  ٚاملزصع١ األعض٠ َٔ ناًل إٔ ٚ املغتكبٌ

 ايٛال٤ قِٝ غضؼ أعاؼ ِٖ ٚادتاَع١

 ع٢ً جيب نُا ، ايؾباب يز٣ ٚاالْتُا٤

  ايكٝاّ  ايٛطٔ ؽباب َٔ ؽاب نٌ

 يًُغتكبٌ ادتٝز ٚايتدطٝط باإلعزار

 ٚدٛر يو فًٝػ ٖزف يو ٜهٔ مل فإٕ

 ٚقُٝ٘ بٛطٓ٘ ٜتُغو َٚٔ  اذتٝا٠ يف

 .اآلخضٜٔ اسرتاّ ٜهغب

 اجلبِؼخزئ١ط  / األظزبذ اٌدوزٛز 
إفززــبػ صبٌــــــْٛ ٠ؽبزن فٝ  

 اإلثـداع ثبٌجح١ـسحاٌؽجبة األٚي مبسوص 
 2017أغعطط  7

  داَع١ إٔ  ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ أؽاص

 ٚأْٗا زتتُعٗا عٔ مبعظٍ يٝغت رَٓٗٛص

 ٜتِ اييت ٚاملٛاط١ٓ االْتُا٤ يكِٝ اَتزارًا

 َضاسًِٗ يف ايطالب ْفٛؼ يف غضعٗا

 مضٚص٠ ع٢ً عٝارت٘ َؤنًزا ، املدتًف١

 َغتُض٠ بقف١ ٚاالطالع ايكضا٠٤

 ٚاملٗاصات اذتٝات١ٝ ارتربات ٚانتغاب

 .أفنٌ ملغتكبٌ يإلعزار ايع١ًُٝ

  ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ أٖز٣ ارتتاّ ٚف٢

 / ايفٓإ إىل تكزٜض ٚؽٗار٠ ادتاَع١ رصع

 .  رصٜٚؿ ايبشض إميإ
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 إفتتاح ف٢  ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ ؽاصى

 ادتظ١ٝ٥ عٝغ٢ سٛـ سته١ُ

 َرت 2950 َغاس١ ع٢ً املكاّ ادتزٜز

 بضفك١ ، دٓٝ٘ ًَٕٝٛ 36 بتهًف١ َضبع

 ستافغ – عبزٙ ْار١ٜ / املٗٓزع١

 - عالّ اهلار٣ عبز / املغتؾاص ، ايبشري٠

 ، احملانِ ألب١ٝٓ ايعزٍ ٚطٜض َغاعز

 ٚطٜض َغاعز  - عال٤ ستُٛر / املغتؾاص

 ععز /،املغتؾاص ايتك٢ٓ يًتطٜٛض ايعزٍ

 رَٓٗٛص سته١ُ ص٥ٝػ ايغعز٢ْ

 – ؽٛق٢ ايزٜٔ عال٤ / ايًٛا٤ ، االبتزا١ٝ٥
 ايكٝارات َٔ ٚعزر ايبشري٠ أَٔ َزٜض

 . بايبشري٠ ٚايؾعب١ٝ ٚايتٓفٝش١ٜ األ١َٝٓ

 فضٚح إٔ ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.ا ٚأٚمح

 مبا اإلصٖاب مز عالسٓا ٖٞ ايعزاي١

 ٖٝبتٗا املقض١ٜ يًزٚي١ حيفغ

ًْا ٚنضاَتٗا  ٚعال١َ يٛسزتٗا ٚفٛ

   َٛاطٓٝٗا

زئ١ط  –ػج١د صبحل / األظزبذ اٌدوزٛز 
اجلبِؼخ ٠ؽبزن فٝ إفززبػ ِجىن 

 اجلصئ١ـخاجلد٠ـدحمىّخ حٛغ ػ١عٝ 
 ١ٌٛ٠2017ــــٛ  9

 أٚىل ف٢ ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ ؽاصى

 حنٛ "جيُعٓا ..ٚطٔ" َبارص٠ فعايٝات

 أقاَتٗا ايت٢ اإلعاق١ يشٟٚ فزٜك١ ب١٦ٝ

 أمحز /أ بض٥اع١ ايعا١َ َقض َهتب١

 . ادتاَع١ َع بايتعإٚ  اهلٛاؽ٢

 أعتاس - احملك أمحز /ايزنتٛص عنٛص

 ٚ  املبارص٠ َٚٓغل اآلراب به١ًٝ ايًػ١

  ٚادتٗات ادتاَع١ أعاتش٠ َٔ عزر

 .  ارتاف١ اإلستٝادات س٣ٚ عٔ املغ٦ٛي١

 َتشزٟ إٔ ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أنزأ

 اجملتُع َٔ أفٌٝ دظ٤ ِٖ اإلعاق١

 إٔ ٚجيب ٚإَهاْٝات طاقات ٚيزِٜٗ

 أعًٔ يشيو ْٚزعُِٗ ايعٕٛ ٜز هلِ منز

 رتز١َ ْٛعٞ َضنظ أٍٚ إطالم عٔ

  َقضٚفاتِٗ ٚختفٝض اإلعاق١ َتشزٟ

 ٚتشيٌٝ ايضاس١ عبٌ ٚتٛفري  %50 حنٛ

 ٚ ايزصاع١ فرت٠ أثٓا٤ هلِ ايعكٛبات ناف١

 .االَتشاْات

 مبجبدزحِؽبزوخ عبِؼخ دِٕٙٛز 
 اٌؼبِخمبىزجخ ِصس ( ٚطـٓ جيّؼٕـب)   

 2017أوزــٛثــس  9
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حبش ظجً اٌزؼبْٚ ِغ احملبفظخ ٌٍمضبء 
 ػٍٝ األ١ِخ ثبٌجحريح  

(  13)ٚفمًب ٌمساز جمٍط اجلبِؼخ زلُ 
 2016ٌعٕخ 

 2017أوزٛثس 23

 إْطالقاً َٔ َبارص٠ داَع١ رَٓٗٛص  

 (  ايبشري٠ بال أ١َٝ ) 

  فاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس بض٥اع١

 ن١ًٝ عُٝز – غتٛص٣ غار٠ /ر.أ إيتكت

  ادتاَع١ َٔ ٚفز صأؼ ع٢ً ايرتب١ٝ

  ايبشري٠ ستافغ – عبزٙ ْار١ٜ / باملٗٓزع١

 األ١َٝ ع٢ً ايكنا٤ ٚآيٝات عبٌ يبشح

  إفتتاح ف٢ متجٌ َا ٖٚٛ احملافع١ بضبٛع

   200 تغع صؽٝز مبز١ٜٓ فقٌ (15 ) عزر

  أنتٛبض ؽٗض خالٍ أَٝتِٗ حملٛ َٛاطٔ  

 َز١ٜٓ أبٓا٤ َٔ ايطالب ٚتهًٝف  2017

 َع بايتعإٚ بٗا األَٝني عزر عقض صؽٝز

 .ايضعٍٛ َاصَضقػ نٓٝغ١

 بكض١ٜ األ١َٝ حملٛ فقٍٛ افتتاح  ٚأٜنامت

 قاَت نُا ،  ايزٚاص بهفض ايقعضا١ْٝ

 تزصٜب ع٢ً باإلؽضاف ايرتب١ٝ ن١ًٝ

 ألرا٤ األ١َٝ ستٛ َؾضٚع ف٢ املتطٛعني

   . َتُٝظ٠ تع١ًُٝٝ خز١َ

 فقاًل (390) عزر ايه١ًٝ افتتشت ٚقز ٖشا

 ايبشري٠ ستافع١ َغت٣ٛ ع٢ً األ١َٝ حملٛ

 َٛاطٔ (4061) عزر أ١َٝ ستٛ يف تغاِٖ

 . املبارص٠ إْطالم َٓش َٚٛاط١ٓ
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 ؼؼبزإٔطاللب ِٓ 
 ( عبِؼخ خبدِخ ٌٍّغزّغ)  

عبِؼخ دِٕٙٛز رؽبزن فٝ منٛذط 
حمبوبح ملٛاعٙخ اٌع١ٛي ٚاألِطبز 

ػٍٝ خٍف١خ  إٌطسْٚ ثؼفٛٔخ ثٛادٜ 
إدازح األشِبد ٚاٌىٛازس إعزّبع جلٕخ 

 مبحبفظخ اٌجحريح
 2017د٠عّرب  11

 ايبشري٠ ستافع١ اعتعزارات إطاص يف

 ٚأخطاص ٚايهٛاصخ األطَات ملٛاد١ٗ

 ع٢ً ادتاَع١ َٔ ٚسضًفا  ايغٍٝٛ

 اجملتُعٞ ايٛعٞ يضفع ايفعاي١ املؾاصن١

 َٚعاًَٗا نٛارصٖا بهٌ ٚاملغا١ُٖ

  اجملتُع خز١َ يف بهًٝاتٗا ايبشج١ٝ

 . ايبشضاٟٚ

 ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز /ر.ا ؽاصى

 خز١َ يؾ٦ٕٛ ايهًٝات ٚٚنال٤ ٚعُزا٤

 َٝزا٢ْ تزصٜب ف٢ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع

 ايغٍٝٛ ملٛاد١ٗ ستانا٠ ٚمنٛسز

 بٛار٣ عف١ْٛ مبٓطك١ ايػظٜض٠ ٚاألَطاص

 - عبزٙ ْار١ٜ / املٗٓزع١ عنٛص ايٓطضٕٚ

 - ادتٌُ سغاّ / املٗٓزؼ ، ايبشري٠ ستافغ

 ايكضاص اختاس ٚرعِ املعًَٛات َضنظ َزٜض

  - ٖضٜزٟ ع٢ً / ايًٛا٤ ايٛطصا٤، مبذًػ

 . األطَات إراص٠ قطاع ص٥ٝػ

 ف٢ ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ ؽاصى ٚقز ٖشا

 ٚايهٛاصخ األطَات إراص٠ دت١ٓ ادتُاع

 بض٥اع١ ايبشري٠ ستافع١ ْعُت٘ ايت٢

 10 األسز ّٜٛ ايبشري٠ ستافغ / املٗٓزع١

 عنٛص ايجكايف رَٓٗٛص مبذُع رٜغُرب

 مبذًػ األطَات دت١ٓ ص٥ٝػ /ايغٝز

  َؾاصن١ ع٢ً عٝارت٘ ٚأنز ، ايٛطصا٤

 ٚباسجٝٗا بأعاتشتٗا ادتاَع١ نًٝات

 املتدقق١ ايبشج١ٝ َٚعاًَٗا  ٚطالبٗا

 ٚايطب ايتُضٜض نًٝات ٚحتزٜزًا

 ايقش١ٝ ايكٛافٌ ملتابع١ ٚايظصاع١ ايبٝطض٣

 اإلععاف ٚإعتعزار ٚايعالد١ٝ ٚايتٛع١ٜٛ

 ٚأقغاّ ايعًّٛ ن١ًٝ ٚأٜنًا ايبٝطضٟ

 ملٝاٙ املٓاعب ايقضف ٚآي١ٝ املٝاٙ حتًٌٝ

 . ٚاألَطاص ايغٍٝٛ
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فٝ إطبز فبػ١ٍبد املٙسعبْ اٌضمبفٝ 
 ثبٌجحريح حتذ ؼؼبزاألملبٔٝ 

 (أملب١ٔب فٝ دٌزب ا١ًٌٕ)  
اجلبِؼخ زئ١ط / األظزبذ اٌدوزٛز 

اٌعفري األملبٔٝ ثبٌمب٘سح ٚاٌٛفد ٠عزمجً 
 ٌٗ املسافك 

   2017ٔٛفّرب  1

 ص٥ٝػ – فاحل عبٝز /ر.أ  إعتكبٌ

 – ي٣ٛ دٛصز ٜٛيٝٛؼ / ايغٝز ادتاَع١
 ايجكاف٢ ،املًشل بايكاٖض٠ األملا٢ْ ايغفري

 األملا٢ْ دٛت٘ َعٗز َزٜض٠ ، بايغفاص٠

 عبزٙ ْار١ٜ / ،املٗٓزع١ ي٘ املضافل ٚايٛفز

 ايعاّ ايغهضتري  ايبشري٠، ستافغ –

 ٚايتبارٍ ايتعإٚ أٚد٘ يبشح يًُشافع١

   يًذاَع١ املكز١َ ايزصاع١ٝ ٚاملٓح ايع٢ًُ

 َٔ عزر تٓعِٝ إىل املٗضدإ ٜٗزف

 َٔ عزر قبٌ َٔ ايعٌُ ٚٚصـ ايٓزٚات

 يًتعضٜف املؾاصن١ األملا١ْٝ املٓعُات

 ٚعبٌ َقض راخٌ املدتًف١ بأْؾطتٗا

 ايبشضا٣ٚ يًُذتُع خزَاتٗا تكزِٜ

 . ادتاَعات ٚطالب

 اهل١٦ٝ عٔ ايتعضٜف١ٝ ايٓز٠ٚ َٚٓٗا

 (DAAD) ايع٢ًُ يًتبارٍ األملا١ْٝ

 بإراص٠ نْٛفضاْػ ايفٝزٜٛ بكاع١

 ١٦ٖٝ أعنا٤ َٔ عزر عنٛص ادتاَع١

 . ٚايطالب ٚايعاًَني ايتزصٜػ

 إعتكباٍ خالٍ ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ أنز

 ٖٛ األٍٚ ٖزفٓا إٔ مبهتب٘ األملا٢ْ ايٛفز

 ع١ًُٝ َٗاص٠ ميًو ؽاب دٌٝ ختضٜر

 َٔ ختضد٘ بعز ٚظٝف١ٝ ٚخربٙ

 ٚ ايعقض َتطًبات يٝٛانب ادتاَع١

 ٚاإلقًُٝٞ احمل٢ً ايعٌُ يغٛم تؤًٖ٘

 َٔ ادتاَع١ إيٝ٘ تغع٢ َا ٖٚٛ ٚايزٚيٞ

 ٚايتبارٍ ايتعإٚ دغٛص َز   خالٍ

 . األملاْٞ ادتاْب َع ٚايجكايف ايعًُٞ

 – ي٣ٛ دٝٛصز ٜٛيٝٛؼ /ايغفري أنز

 إقا١َ أ١ُٖٝ ع٢ً بايكاٖض٠ أملاْٝا عفري

 ايؾعب يتعضٜف ثكاف١ٝ َٗضداْات

 األقايِٝ يف املكُٝني خاف١ املقضٟ

 ناف١ يف بأْؾطتٗا األملا١ْٝ بايزٚي١

 ع٢ً ايبًزٜٔ بني ايجكاف١ ٚتبارٍ اجملاالت

 األملا١ْٝ اهل١٦ٝ إٔ  َنٝفا أٚعع، ْطام

 َٔ تعز (DAAD) ايعًُٞ يًتبارٍ

 تزعِ ايت٢ ايزٚي١ٝ   املؤعغات أنرب

   ٚايباسجني يًزاصعني ايزٚيٞ ايتبارٍ بضاَر
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 دزٜض بايشنض إٔ 

   ادتاَع١ ص٥ٝػ – فاحل عبٝز /ر.أ  

 /ايغٝز  مِ ايش٣  األملا٢ْ ايٛفز اعتكبٌ

 األَٔ ؽ٦ٕٛ َغتؾاص -  بٝرت نالٚؼ

 /ايغٝز ، األملاْٝ٘ بايغفاصٙ اإلق٢ًُٝ

 ايجكاف٢ ايكغِ ص٥ٝػ - بضَٚباٜػ عُٕٝٛ

   َٔ ٚنٌ االملاْٝ٘ بايغفاصٙ ٚايتع٢ًُٝ

 َقطف٢ /االعتاس ، ٜٚقا َٗا / االعتاسٙ )

 ، فٛط٣ ٜامسني / االعتاس٠ ، فتش٢

 بضْاَر أعنا٤ ؽَٛإ ع٢ًُ / االعتاس٠

 . األملا٢ْ املقض٣ ايتعإٚ

 ادتاَع١ َع ايتعإٚ عبٌ يبشح

 .  األملا٢ْ ايجكاف٢ يًُٗضدإ يًتشنري

 ص٥ٝػ /ر.أ أٖز٣ ايًكا٤ ْٗا١ٜ ٚف٢

 ايغفري إىل رَٓٗٛص داَع١ رصع ادتاَع١

  ايغٝز) َٔ نٌ مِ ايش٣ ٚايٛفز األملا٢ْ

 ؽ٦ٕٛ َغتؾاص - نًٝٝإ بٝرت نالٚؼ /

 األملا١ْٝ بايغفاص٠ اإلقًُٝٞ األَٔ

 دضٜتا / ايزنتٛص٠ ، بايكاٖض٠

 األملا١ْٝ اهل١٦ٝ ممجٌ - نضَٚبٗٛيتػ

 - طع١ُ صا١ٜٚ / ايغٝز٠ ، ايعًُٞ يًتبارٍ

 املضاعِ َٚزٜض٠ ايعًُٞ ايكغِ ص٥ٝغ١

 ( األملا٢ْ دٛت٘ َعٗز َزٜض٠ ، بايغفاص٠

 تشناص١ٜ ٖزاٜا عٝارت٘ تغًِ ،نُا

 َع ٚايقزاق١ يًتعإٚ تٛطٝزًا ايٛفز َٔ

 . ادتاَع١
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اٌزمدَ افززبػ دٚزح ِزطٍجبد 
 ٌإلػزّبد األوبدميٝ 

 ِٓخالي اٌفرتح 
   ١ٌٛ٠2017ٛ  13إىل  12  

 ت١ُٝٓ َضنظ ْعُٗا ايت٢ ايزٚص٠ ٖزفت

 بادتاَع١ ايتزصٜػ ١٦ٖٝ أعنا٤ قزصات

 األعتاس  - ٚاىل ستُز / ر فٝٗا ٚسامض

  باملضنظ َٚزصب ايرتب١ٝ به١ًٝ املغاعز

 ١٦ٖٝ أعنا٤ َٔ فضر 41 حنٛ تزصٜب إىل

 ايٓذاح َكَٛات ع٢ً َٚعاِْٚٝٗ ايتزصٜػ

 ، ٚخطٛات٘ األنارمي٢ اإلعتُار ف٢

 املضتبط١ ٚاملفاِٖٝ ادتٛر٠ ٚثكاف١

 . باإلعتُار

 ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز /ر.أ أنز  

 رتًل اإلعتُار حنٛ ايغع٢ أ١ُٖٝ ع٢ً

 نًٝات   خضجي٢ يتغٜٛل ايفضل

 ارتزَٞ يًزٚص تفعٝال  ادتاَع١

  يإلصتكا٤ بادتاَع١ املٓٛط ٚاجملتُعٞ

 يف ايضاغبني يهٌ املٗاصٟ باملغت٣ٛ

 خرباتِٗ ٚطٜار٠ املغتُض ايتطٜٛض

   ايع١ًُٝ نفا٤اتِٗ َٔ ٚايضفًع املهتغب١

 زئ١ط اجلبِؼـخ/ األظزبذ اٌدوزٛز
 (ظالِـخ االغر٠ــخ)ػٓ ٠ٍمٝ حمبضسح   

 فؼب١ٌبدضّٓ  
 اٌصزاػخاملٛظُ اٌضمبفٝ األٚي ثى١ٍخ   

27   ٛ١ٌٛ٠2017   

  ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز /ر.أ ؽاصى

 به١ًٝ األٍٚ ايجكاف٢ املٛعِ فاعًٝات ف٢

 عال١َ ) بعٓٛإ ستامض٠ بإيكا٤ ايظصاع١

 ؽ٦ٕٛ قطاع ْعُ٘ ٚايش٣ ( األغش١ٜ

 حتت ايظصاع١ به١ًٝ اجملتُع خز١َ

 ايه١ًٝ ٚنٌٝ – ْقض ٖز٣ /ر.أ إؽضاف

 .  اآلراب بهًٝ٘ (1) مبزصز

  ايغٝز اذتُٝز عبز/ ر.أ َٔ نٌ عنٛص 

 / ر.،أ  ايظصاع١ نًٝ٘ عُٝز بعٌُ قا٥ِ  -

 عُٝز بعٌُ قا٥ِ- زتاٖز املٓعِ عبز

 ٚٚنال٤ ٚعُزا٤  اآلراب ن١ًٝ

 ١٦ٖٝ أعنا٤ َٔ ٚعزر ايهًٝات

 . ٚايطالب ايتزصٜػ

  أ١ُٖٝ ع٢ً  ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ أنز

 سفاظا ايػشا٤ ٚأَٔ عال١َ مبفّٗٛ ايٛع٢

 . ايعا١َ ايقش١ ع٢ً
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 حتكٝل ف٢ رَٓٗٛص داَع١ رٚص َٛمشا  

 املعتُزٙ نًٝاتٗا َعاٌَ خالٍ َٔ سيو

   ايػشا٤ عال١َ َعٌُ صأعٗا ٚع٢ً رٚيٝا

 َتبكٝات َٚعٌُ ايبٝطض٣ ايطب به١ًٝ

 ٚ ايظصاع١ به١ًٝ ٚمسٝاتٗا املبٝزات

 بزٕٚ عن٣ٛ غشا٤ اْتاز ؽٗز ايش٣

 املضنظ٣ املعٌُ ٚ طبٝ٘ عكاقري

 به١ًٝ ٚايب١٦ٝ املٝاٙ يتهٓٛيٛدٝا

 حتايٌٝ ٚسز٠ إىل باإلماف١ ايعًّٛ

 ايقٝزي١ٝ ٚاملغتشنضات األر١ٜٚ

 . ايقٝزي١ به١ًٝ

 حمبضسح االظزبذ اٌدوزٛز 
 زئ١ط اجلبِؼخ/ ػج١د صبحل 

اٌسلبثخ جببِؼخ عٕٛح اإل٠طب١ٌخ ػٓ   
 اٌصح١خ ػٍٝ االغر٠خ ٚظالِخ اٌغراء 

 ِٓفٝ اٌفرتح 
 2017/  8/  4إىل  7/  29  

مبؾاصن١ عزر َٔ ادتاَعات األٚصبٝــ١ 

ٚايعضبٝـــ١ ف٢ إطاص فاعًٝات َؾضٚع   

Tempus 

فبػ١ٍبد املٛظُ ٘بِػ ػٍٝ 
 اٌضمبفٝ األٚي ثى١ٍخ اٌصزاػخ

 ٚفٝ صبٌش ٌمــــبءارٗ  

 ٕ  ْعُت ن١ًٝ ايظصاع١ ْز٠ٚ بعٓٛا

رٚص املؾضٚعات ايقػري٠ ف٢ َٛاد١ٗ ) 

 (اهلذض٠ غري ايؾضع١ٝ 

 ٚدٗاط يإلعالّ ايٌٓٝ َضنظ َع بايتعإٚ  

 ٚايقػري٠ املتٛعط١ املؾضٚعات ت١ُٝٓ

 اإلثٓني ّٜٛ بايبشري٠ ايقػض َٚتٓا١ٖٝ

 عبز /ر.أ  عنٛص 2017 / 8 / 14 املٛافل

 عُٝز – اذتُٝز عبز ايغٝز اذتُٝز

 ٚنٌٝ – ْقض ٖز٣ /ر ، ايه١ًٝ

 ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ايه١ًٝ

 ٚدٗاط اإلعالّ َضنظ ٚممج٢ً ، ايب١٦ٝ

 طالب َٔ ٚعزر املؾضٚعات ت١ُٝٓ

 . ايه١ًٝ
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 دٚزح افززبػ 
 (املجـــدعِٙبزاد املؼٍُ ) 

 ِٓاٌفرتح خالي 
   2017أغعطط  10إىل    6  

   ادتاَع١ ص٥ٝػ – فاحل عبٝز /ر.أ إفتتح

 َٔ ( املبزع املعًِ َٗاصات )   رٚص٠ فاعًٝات

 ْعُٗا ايت٢ ايبؾض١ٜ ايت١ُٝٓ َقفٛف١

 ١٦ٖٝ أعنا٤ قزصات ت١ُٝٓ َضنظ

  َٔ ايفرت٠ ف٢ ادتاَع١ بإراص٠ ايتزصٜػ

 طالب  مبؾاصن١  2017 / 8 / 10  إىل6

 ايعًٝا ايزصاعات ٚطالب ادتاَع١

 ايبايؼ املز٢ْ اجملتُع َٔ ٚارتضجيني

 . فضر 29 عزرِٖ

 زئ١ط اجلبِؼـخ/ األظزبذ اٌدوزٛز
 ٠ٍزمٝ طــــالة دٚزاد 

 اٌرتث١خ اٌؼعىس٠خ  
   2017أغعطط   8

   ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز /ر.أ إيتك٢

 املغتؾاص – ْقاص ٚعاّ /ٚايعكٝز

 ستُز / املكزّ ، بايبشري٠ ايعغهض٣

 ايرتب١ٝ إراص٠ َزٜض – ايغالّ عبز

 بايطالب  بادتاَع١ ايعغهض١ٜ

   ايعغهض١ٜ ايرتب١ٝ بزٚص٠ املًتشكني

 إراص٠ مبكض األعبٛع َزاص ع٢ً أقُٝت ايت٢

 .  ادتاَع١

 اإليتظاّ  ) مضٚص٠ ع٢ً ايطالب ٚسجٛ

 َبارئ ايكِٝ تًو ٚدعٌ ( ٚاإلْنباط

 ف٢ اتباعٗا ٜٓبػ٢ أعاع١ٝ ٚصنا٥ظ

 َٚٔ اذتٝات١ٝ ٚتعاَالتِٗ عًٛنٝاتِٗ

 يبًزِٖ ٚاإلْتُا٤ ايٛال٤ قِٝ غضؼ ثِ

 .  اذتبٝب
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 دثٍِٛخ إفززبػ 
  B.B.Sِٙبزاد اٌؼًّ األظبظ١خ   

 ؼؼبز ِعزمجً أفضًحتذ 
   2017أغعطط  12

 بني املربّ  ايتعإٚ يربٚتٛنٍٛ تفعٝاًل

 ايعضب١ٝ ٚاألنارمي١ٝ رَٓٗٛص داَع١

 ايبشض٣ ٚايٓكٌ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

       ادتاَع١ ص٥ٝػ – فاحل عبٝز /ر.أ افتتح

 ايعٌُ َٗاصات رب١ًَٛ رٚصات أٚىل

 ايت٢ (ايٛقت إراص٠ ) بعٓٛإ  األعاع١ٝ

 األنارمي١ٝ ؽضن١  ْعُتٗا

 ٚاإلتقاالت املعًَٛات يتهٓٛيٛدٝا

 150 َزاص ع٢ً ايعضب١ٝ باألنارمي١ٝ

 .ٚخضٜر طايب 45 مبؾاصن١  عاع١

 حتذ زػـــــب٠خ
خبٌد ػجد اٌغفبز  / األظزبذ اٌدوزٛز

 ٚش٠س اٌزؼ١ٍُ اٌؼبىل
ػج١د صبحل / ٚاألظزبذ اٌدوزٛز 

 زئ١ط اجلبِؼـخ
 أل١ّذ دٚزح إػـداد اٌمــبدح 

   2017أغعطط   17
 – ادتُاٍ أعا١َ /ح.أ ايًٛا٤ عنٛص

 ٚطٌَٝ ادت٣ٛ ايزفاع به١ًٝ املزصؼ

 / ايًٛا٤ ، ايعغهض١ٜ ْافض أنارمي١ٝ

 /ر ، عغهض٣ خبري – ايقٍٛ ستُز

 ايتعًِ َضنظ َزٜض – ٚاىل ستُز

 . اإليهرت٢ْٚ

 ١٦ٖٝ أعنا٤ َٔ عزر ٚمبؾاصن١

 ٚاهل١٦ٝ املغاعزٜٔ ٚاملزصعني ايتزصٜػ

 بكاع١ ايهًٝات ٚطالب املعا١ْٚ

 . ادتاَع١ بإراص٠ نْٛفضاْػ ايفٝزٜٛ
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  ستامض٠ ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ أيك٢

 املغتكبٌ بٓا٤ ف٢ ايؾباب رٚص ) بعٓٛإ

 سح ( بادتاَع١ ايتطٛع٢ ٚايعٌُ

  ايتغًٝح مضٚص٠ ع٢ً ايؾباب خالهلا

 إ جيب ايت٢ ٚارتربات باملٗاصات

 سيو قبٌ َٚٔ أعاتشت٘ َٔ ٜهتغبٗا

 َٔ ٚايٓذاح ايتُٝظ ف٢ ايك١ٜٛ صغبت٘

 ادتٝز ٚاإلعزار ايتدطٝط خالٍ

 ٚتًو  سات٘ َٔ يٝطٛص ايٛقت ٚإعتجُاص

 َٔ % 93 حيكل جتعً٘ َا ٢ٖ ايضغب١

 فعًٝ٘ ي٘ ايزٚي١ َغاعز٠ ٢ٖ %7ٚ أٖزاف٘

 فضٜغ١ الٜكع ست٢ ْفغ٘ َٔ ٜطٛص إٔ

 تٓاٍ إٔ تضٜز ايت٢ ارتاصد١ٝ يًتشزٜات

 ع٢ً   عٝارت٘ ٚأنز ، ٚؽبابٗا بًزْا َٔ

 ف٢ ٚاألَا١ْ ٚاإلخالل ايتُٝظ مضٚص٠

   ايهضِٜ بضعٛيٓا إقتزا٤ً ايتطٛع٢ ايعٌُ

 ف٢ ادتُاٍ أعا١َ /ح.أ ايًٛا٤ أنز فُٝا

 ايزاخ١ًٝ ايتشزٜات ) بعٓٛإ ستامضت٘

 ٚأُٖٝت٘ ايٛط٢ٓ ٚاإلْتُا٤ ٚارتاصد١ٝ

 ايٛال٤ قِٝ ع٢ً ( ايكار١َ املضس١ً ف٢

 ْفٛؼ ف٢ تػضؼ إٔ جيب ايت٢ ٚاإلْتُا٤

 زتاالت ؽت٢ ٚف٢ ايقػض َٓش ايؾباب

   سٝاتِٗ

رٕظ١ُ محٍخ ٌفحص طالة و١ٍخ 
 ظـــٝاٌزّس٠ض ضد فريٚض 

 مجؼ١خ زٚربزٜ دِٕٙٛزثبٌزؼبْٚ ِغ 
(Task Force Virus C) 

 2017أغعطط 27

 اجملتُع خز١َ ؽ٦ٕٛ دت١ٓ  ْعُت

 حتت ايتُضٜض به١ًٝ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ

 ٚنٌٝ – سغٔ ْٝفني /ر.أ إؽضاف

 ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ايه١ًٝ

 مز ايه١ًٝ طالب يفشك مح١ً ايب١٦ٝ

 صٚتاص٣ مجع١ٝ َع بايتعإٚ ع٢ فريٚؼ

 . رَٓٗٛص

    إَتٝاط طايب 496 عزر فشك خالهلا مت

 228 عزر – 2016 عاّ إَتٝاط طايب 236 عزر

  عاّ عٖٛاز َٔ إَتٝاط طايب 32 – طايب

2017 . 
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حلَٛ ػ١د األضحٝ املجبزن رٛفري 
 ثبجلبِؼخ ٌٍؼبٍِني 

   2017أغعطط   28
 ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز /ر.أ أؽضف

  به١ًٝ  األماس٢ سبح خطٛات ع٢ً

  ينُإ سيو ع٢ً ايكا٥ُني ٚتابع، ايظصاع١

 ، ايشبح ف٢ ايغ١ًُٝ ايطضم إتباعِٗ

 بادتاَع١ ايعاًَني ع٢ً ايًشّٛ ٚتٛطٜع

حغص ٚحداد ظى١ٕخ ِص١ف١خ  
 ثبجلبِؼخ مبد٠ٕخ ِطسٚػٌٍؼبٍِني 

 خز١َ ؽ٦ٕٛ زتًػ يكضاص تفعٝال

 املٓعكز٠ ظًغت٘ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع

 عبٝز /ر.أ بض٥اع١ 2017 / 6 / 15 بتاصٜذ

 َٔ عزر يتٛفري ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل

 يًغار٠ املقٝف١ٝ ايغه١ٝٓ ايٛسزات

 َطضٚح مبز١ٜٓ  بادتاَع١ ايعاًَني

  ادتاَع١ ٚفضت ،2017 فٝف خالٍ

 ٚبأععاص املطًٛب١ ايغه١ٝٓ ايٛسزات

 َزاص ع٢ً املضتب َٔ ختقِ َٓاعب١

 تٛفري َٔ اإلْتٗا٤ ذتني ٚسيو أؽٗض أصبع١

 َطضٚح مبز١ٜٓ يًذاَع١ َقٝف أصض

 َٓغٛب٢ دتُٝع جتٗٝظٖا ف٢ ٚايبز٤

 . ادتاَع١
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 ثبملغسة " إثٓ طف١ً " عبِؼخ 
   رىسَ األظزبذ اٌدوزٛز زئ١ط اجلبِؼخ

 يف بايكٓٝطض٠ طفٌٝ إبٔ داَع١ نضَت

 األعتاس بض٥اع١ املػضب١ٝ املًُه١

  عبٝز/ر.أ املزاٟٚ ايزٜٔ عظ  /ايزنتٛص

 إلعٗاَات٘  ادتاَع١ ص٥ٝػ -  فاحل

 عال١َ زتاٍ يف ٚستامضات٘ ايع١ًُٝ

 يف َؾاصنت٘ أيكاٖاخالٍ ٚايت٢ ايػشا٤

  مبؾضٚع االٚصٚب٢ اإلحتار بضْاَر

Tempus عٌُ فضٜل ٚتزصٜب َٔ 

 املؾاصن١ ٚاألٚصٚب١ٝ ايعضب١ٝ ادتاَعات

 4 إىل 1 َٔ ايفرت٠ خالٍ املؾضٚع ف٢

 .  2017 أنتٛبض



 إفززبػ دٚزح 
 (اجلٛدح ِدزثٝ إػداد ) 

   2017ظجزّرب  22

 َٓح َضنظ ْعُٗا ايت٢  ايزٚص٠ ٖزفت

 إعزار إىل  بادتاَع١ ادتٛر٠ ؽٗارات

  األعاتش٠ َٔ سترتف١  تزصٜب١ٝ نٛارص

 ايتعًِٝ  زتاالت ف٢ بادتاَع١ ٚاإلراصٜني

 ايربٜز ٦ٖٝٚات ٚايبٓٛى ٚايقش١

 نايقش١ املزٜضٜات مجٝع ٚنشيو

 اإلدتُاع١ٝ ٚايؾ٦ٕٛ ٚايظصاع١

 ؽٗار٠ ملٓح املز٢ْ اجملتُع َٚؤعغات

 . املؤعغات يتًو ٚاإلعتُار ادتٛر٠

 ايزٚصات إٔ ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ أنز

 ادتٗات تؤٌٖ املضنظ ميٓشٗا ايت٢

 ٚطٜار٠ املٓافغ١ ع٢ً عًٝٗا اذتاف١ً

 ٜتِ عٛف أْ٘ َنٝفًا فارصاتٗا سذِ

 املتزصبني َٔ عٌُ فضٜك٢ تؾهٌٝ

 ع٢ً يًشقٍٛ ايهًٝات يتأٌٖٝ أسزِٖ

 ٜتِ عٛف ٚاآلخض ّ 2015 يغ١ٓ 9001 األٜظٚ

 ايتزصٜب١ٝ ايزٚصات خالٍ َٔ إعزارٙ

 ادتٛر٠ ؽٗارات َٓح ٚسز٠ يز٣ يٝقبح

 املضادعني َٔ فضٜل رَٓٗٛص ظاَع١

   . رٚيٝا املعتُزٜٔ
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زئ١ط عبِؼخ دِٕٙٛز ٠ؽٙد فبػ١ٍبد 
ضد املسأٖ املصس٠ٗ ػرب اٌؼٕف )ٔدٚح

 (اٌزبز٠خ ٚدٚز احلّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ
   2017د٠عّرب  6

 ّ ٕ ايكٝار٠ ايغٝاع١ٝ عا إْطالقا َٔ إعال

ّ املضأ٠ املقض١ٜ  2017  ٖٛ عا

 / ر.أ صعا١ٜ حتت رَٓٗٛص داَع١ ْعُت

 بايتعإٚ   ادتاَع١ ص٥ٝػ – فاحل عبٝز

 ْز٠ٚ  بايبشري٠ يًُضأ٠ ايك٢َٛ اجملًػ َع

 عرب املقضٜ٘ املضأٙ مز ايعٓف ) بعٓٛإ

 مُٔ (ايكا١ْْٝٛ اذتُا١ٜ ٚرٚص ايتاصٜذ

 املضأ٠ مز ايعٓف َٓاٖن١ ّٜٛ فاعًٝات

 األطفاٍ صٜاض ن١ًٝ ْعُت٘ ايش٣

 َغري – محظ٠ َقطف٢ /ر.أ بإؽضاف

 فنًٝ٘ عنٛص ايه١ًٝ أعُاٍ

 ٚطاص٠ ٚنٌٝ - ؽعالٕ ستُز / ايزنتٛص

 ممجٌ - اعهٓزص طٛبٝا / ايكػ ، األٚقاف

 ايفتاح عبز  /،ايغٝز املقضٜ٘ ايهٓٝغ٘

 األطٖضٜ٘ املٓطك١ َزٜض -  اذتهِٝ عبز

 طنٝ٘ / املٗٓزع١ ، ايبشري٠ مبشافع١

 يًُضأٙ ايك٢َٛ اجملًػ َكضص -  صؽار

 -  اذتز٢ٜٓ صا٢َ  /  األعتاس ، بايبشري٠

 أعنا٤ َٔ ٚعزر بايبشري٠ احملاَني ْكٝب

 ٚايطالب املعا١ْٚ ٚاهل١٦ٝ ايتزصٜػ ١٦ٖٝ

 . بادتاَع١



 زئ١ط اجلبِؼخ/ األظزبذ اٌدوزٛز 
٠ؽبزن فٝ املؤمتس اٌؼٍّٟ اٌدٚيل  

اٌساثغ ٌعالِخ اٌغراء  جببِؼخ ِد٠ٕخ 
 اٌعبداد ثؼٕٛاْ 

 (اإلجتب٘بد احلد٠ضخ ٚظالِخ اٌغراء)
 2017ٔٛفّرب  4

ِ املؤمتض  حتت   صعا١ٜأقٝ

 ستافغ  - عبزايباعط ٖؾاّ / ايزنتٛص  

 أمحز / ايزنتٛص األعتاس ، املٓٛف١ٝ

 ايغارات َز١ٜٓ داَع١ ص٥ٝػ - بَٝٛٞ

 ايزٜٔ عال٤ / ايزنتٛص األعتاس عنٛص

 ايػشا٤ ٚعال١َ فش١ أعتاس - املضؽزٟ

  املؤمتض ؽضف ٚص٥ٝػ ايظقاطٜل ظاَع١

 املقض١ٜ ادتاَعات َٔ عزر َٚؾاصن١

 .ٚايعضب١ٝ

  ادتاَع١ ص٥ٝػ – فاحل عبٝز /ر.أ أيك٢

 تٛفري ٚأ١ُٖٝ ايػشا٤ عال١َ عٔ ستامض٠

 سفاظًا املقضٟ يًُٛاطٔ اآلَٔ ايػشا٤

 .  ايعا١َ ايقش١ ع٢ً

 ايًذإ َٔ ايعزٜز عٝارت٘ تضأؼ نُا

 ٚتكِٝٝ يتشهِٝ باملؤمتض ايع١ًُٝ

 تكِٝٝ دت١ٓ) َٚٓٗا املكز١َ االعاخ

 ايضقاب١ دت١ٓ – ايع١ًُٝ ايبٛعرتات

 .( األغش١ٜ ع٢ً ايقش١ٝ

 سزٜح عًًُٝا عجا عٝارت٘ قزّ ٚقز ٖشا

  إعذاب ع٢ً ساط ايع٢ًُ احملت٣ٛ

 ايبهرتٜٛفاز  تأثري ) بعٓٛإ  اذتنٛص

 املهٛص َٝهضٚب يف ايتشهِ عًٞ

 .( ايزٚادٔ ذتّٛ يف ايعٓكٛرٟ
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  TOT) املدزثنيإفززبػ ثسٔبِظ ردز٠ت 
اٌجؽس٠خ مبسوص جمبي اٌز١ّٕخ فٝ 

 ١٘ئخر١ّٕخ لدزاد أػضبء 
 اٌم١بداد اٌزدز٠ط ٚ  

 2017ظجزّرب   19 
    ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز /ر.أ   إفتتح

  يف  TOT املزصبني تزصٜب رٚص٠ فعايٝات

   فٝٗا ،سامض ايبؾض١ٜ ايت١ُٝٓ زتاٍ

 املزصؼ -  ٚايٞ فٛطٟ ستُز /ايزنتٛص

 احملرتف ٚاملزصب بزَٓٗٛص ايرتب١ٝ به١ًٝ

 .  باملضنظ

 ع٢ً  املتزصبني ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ  سح

 ٚايتطٜٛض ايت١ُٝٓ ع٢ً  اذتضل مضٚص٠

 ايتزصٜب٢  ايربْاَر َٔ ٚاإلعتفار٠  ايشاتٞ

 ف٢  َٓ٘ ايض٥ٝغ٢ ايػضض ٜهُٔ ايش٣

 املؾاصنني ٚمماصعات عًٛنٝات تػٝري

 ٚفكٌ عًُِٗ َٝزإ يف ايفع١ًٝ

     .  َٗاصاتِٗ

رٕظ١ُ لٛافً ث١طس٠خ ٌمسٜ ِٚساوص 
 حمبفظخ اٌجحريح ػٍٝ ِداز اٌؼبَ

 تفعٝالً يًدط١ اإلعرتاتٝذ١ٝ 

ِ خز١َ  بنضٚص٠ دتاَع١ رَٓٗٛص   تكزٜ

زتتُع١ٝ َتُٝظ٠ مبدتًف اجملاالت 

يتدقك نٌ ن١ًٝ ٚايتدققات طبكاً 

حتت فكز ْعُت ن١ًٝ ايطب ايبٝطض٣ ، 

عُٝز ايه١ًٝ  –ٖا٢ْ ايًكا٢ْ / ر.إؽضاف أ

ٌ ايه١ًٝ  –ستُز حي٢ٝ ْقض / ر.، أ ٚنٝ

ٕ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ  عزر يؾ٦ٛ

ٌ ايبٝطض١ٜ بٛاقع قاف١ً نٌ ؽٗض  ٔ ايكٛاف َ

 .يكض٣ َٚضانظ ستافع١ ايبشري٠ 

 سك١ًٝ خز١َ تكزِٜ إىل ايكٛافٌ ٖزفت

 إصؽارات تكزِٜ ، املٛاؽ٢ َٚضب٢ يًفالسني

 ايٓكك ٚأَضاض ايرتب١ٝ ف٢ بٝطض١ٜ

 ايطفًٝٝات مز اذتٝٛاْات جتضٜع ، ايػشا٢٥

 إىل باإلماف١ باملبٝزات ٚصؽٗا املع١ٜٛ

  ٚفضت ، ٚعًًُٝا َٝزاْٝا ايطالب تزصٜب

 يًفالسني  اجملا١ْٝ األر١ٜٚ ادتاَع١

   يًُٛاؽ٢ املطًٛب١ ايعًُٝات ٚإدضا٤

 . أدض بزٕٚ بايه١ًٝ

 طب قغِ ٚطالب أعاتش٠ بايكٛافٌ ؽاصى 

 – بهري ْبٌٝ /ر.أ صأعِٗ ٚع٢ً اذتٝٛإ
 .  ايكغِ ص٥ٝػ
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 إفززبػ  ِجبدزح 
 (طس٠مه ٌعٛق اٌؼًٌّسظُ ِؼب )

اٌؼسث١خ ٌٍؼٍَٛ ِغ األوبدمي١خ ثبٌزؼبْٚ 
 ٚإٌمً اٌجحسٞٚاٌزىٌٕٛٛع١ب 

 2017د٠عّرب  7

 - فاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس افتتح

 طضٜكو يضعِ َعا َبارص٠  ادتاَع١ ص٥ٝػ

 األنارمي١ٝ َع بايتعإٚ ايعٌُ يغٛم

 ٚايٓكٌ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ ايعضب١ٝ

 . ايبشضٟ

 ْا٥ب َفٛض) فٛإ عًٞ / ر.أ عنٛص 

 ايتعًِٝ يؾ٦ٕٛ ادتاَع١ ص٥ٝػ

 ٚنٌٝ - خًٌٝ أبٛ ستُز / ر.ٚايطالب،أ

 اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ايرتب١ٝ ن١ًٝ

 فضع َزٜض / ،ايزنتٛص ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ

 ٚتهٓٛيٛدٝا ايتزصٜب ؽضن١

 ايعضب١ٝ يألنارمي١ٝ ايتابع١ املعًَٛات

 ايبشضٟ ٚايٓكٌ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

 ايهًٝات ٚٚنال٤ ٚعُزا٤ املضافل ٚايٛفز

 ٚايعاًَني ايتزصٜػ ١٦ٖٝ ٚأعنا٤

 صاَٞ / ايعكٝز ايؾٗٝز مبزصز ٚايطالب

 .ايرتب١ٝ به١ًٝ سغٓني

 ايتزصٜب إٔ ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ أنز

 اذتكٝكٞ ايتعًِ صنٝظتا ُٖا ٚايتعًِٝ

 ايهباص تعًِ مببزأ ٜغ٢ُ َا ٖٚٛ

 ٚارتطأفايتزصٜب احملاٚي١ َٚبارئ

 إلجيار ايٛسٝز ايغبٌٝ ُٖا ٚايتأٌٖٝ

 جتعً٘ اييت باملٗاصات َجكٌ َٓتر ؽباب

 .اجملاالت ناف١ يف َتُٝظ
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 ٔدٚح إفززبػ 
 (ال ٌإلز٘بة ٚاٌزطسف ) 

 ثى١ٍخ اٌطت اٌج١طسٜ
 2017د٠عّرب  18

 خايز /ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ حتت

 ايعاىل ايتعًِٝ ٚطٜض – ايػفاص عبز

 / ايزنتٛص األعتاس ، ايع٢ًُ ٚايبشح

 ْعُت ادتاَع١ ص٥ٝػ – فاحل عبٝز

 يإلصٖاب ال ) بعٓٛإ ْز٠ٚ ادتاَع١

 ايعا١َ اإلراص٠ َع بايتٓغٝل ( ٚايتطضف

   . ايطالب يضعا١ٜ

 ص٥ٝػ – ْب٣ٛ ستُز / املكزّ عنٛص

 ْا٥با ٚايعغهض٣ ايؾعب٢ ايزفاع قغِ

 ، بايبشري٠ ايعغهض٣ املغتؾاص عٔ

 – ايبطضا٣ٚ ايفتاح عبز / ايؾٝذ فن١ًٝ
 ، بايبشري٠ األطٖض١ٜ املٓطك١ عاّ َزٜض

 – ؽعالٕ ستُز / ايزنتٛص فن١ًٝ
 / األْبا ، بايبشري٠ األٚقاف ٚطاص٠ ٚنٌٝ

 ايهٓٝغ١ ممجٌ – خًٝف١ فًُٕٝٛ

 املؤصخ – ايقٍٛ ستُز /،ايًٛا٤

 ادتاَع١ ص٥ٝػ ْٛاب ايغار٠ ٚ ايعغهض٣

 ٚايطالب ايهًٝات ٚٚنال٤ ٚعُزا٤

 ٚايؾعب١ٝ ايز١ٜٝٓ ايكٝارات َٔ ٚعزر

 . باحملافع١

 ف٢ ادتاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ أنز ٚقز

 ٚاسز ْغٝر املقض٣ ايؾعب إٔ نًُت٘

 ناْت َُٗا َٓ٘ ايٌٓٝ أسز الٜغتطٝع

 ايت٢ ارتاصد١ٝ ٚايتشزٜات املؤاَضات

 َقض ؽباب ف٢ األٌَ ٚإٔ ، ْعًُٗا

 ٚطِٓٗ ٚبٓا٤ ايتشزٜات تًو ملٛاد١ٗ

 حملاصب١ اإلجياب١ٝ طاقاتِٗ ٚاعتػالٍ

 ؽباب فٗٛ اهلزا١َ ٚاألفهاص ايتطضف

 . ٚاإلراصى بايٛع٢ ٜتش٢ً

 ممجٌ / األْبا ْكٌ سزٜج٘  بزا١ٜ ٚف٢

 – باخَٛٝٛؼ األْبا ستب١  ايهٓٝغ١
 إٔ َؤنزًا اذتنٛص إىل ايبشري٠ َطضإ

 ٚمضبت فًٛاتٗا أرت املقض١ٜ ايهٓا٥ػ

 َٚؾاطض٠ً َٛاعا٠ً األسإ ٚقت أدضاعٗا

 َغذز سارخ ف٢ املغًُني ألخٛآْا

 َقض ،ٚإٔ بغٝٓا٤ اإلصٖاب٢ ايضٚم١

 َغادزٖا بقٛت ٚأَإ بأَٔ عتعٌ

 مز ايزا١ُ٥ ٚفًٛاتٗا ٚنٓا٥غٗا

 بني ٜٛسز خفاقًا عًُٗا ٚعٝعٌ اإلصٖاب

 . َٚغٝشٝٗا َغًُٝٗا
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 إٔ  ايعغهض٣ املؤصخ / ايًٛا٤ ٚأنز

 اييت َقض يبٓا٤ األٌَ قاطض٠ ِٖ ايؾباب

 ايجالث١ ايغُا١ٜٚ ايهتب يف سنضت

 ٚتعاىل عبشاْ٘ املٛىل اختقٗا ٚاييت

 رصع فُقض األَِ َٔ غريٖا رٕٚ بشيو

 ايش٣ أنتٛبض اْتقاص إىل َؾريًا األ١َ،

 األعزا٤ ٚإعرتاتٝذٝات خطط َٔ غري

 عٔ اإلراص٠ خالٍ َٔ َقض ع٢ً يًشضب

 . األعايٝب َٔ ٚغريٖا بعز

 األٚقاف ٚطاص٠ ٚنٌٝ /ايزنتٛص ٚأماف

 َقض ع٢ً الخٛف أْ٘ نًُت٘ ف٢

 الٜكبٌ ايش٣ ايٛاع٢ املجكف ٚؽعبٗا

 األَج١ً أصٚع ٚمضب ٚاإلعتزا٤ بايتذاٚط

 فُقض ، طٛا٥ف٘ بني ٚاحملب١ اإلخا٤ ف٢

 ّٜٛ إىل صباط ٚف٢ أصم٘ ف٢ اهلل نٓا١ْ

 . ايكٝا١َ

 املٓطك١ َزٜض / ايؾٝذ فن١ًٝ ٚأٚمح

 ٚاملتفتش١ ايٓري٠ ايعكٍٛ إٔ إىل األطٖض١ٜ

 ملقض األٌَ تبعح ٚايفتٝات يًؾباب

 – ايك٠ٛ ) َقطًشات إىل َؾريًا املغتكبٌ

 اعتدزاّ ٚمضٚص٠ ( اإلصٖاب – ايعٓف

 أٚفاْا نُا إجياب٢ اعتدزاّ ايك٠ٛ

 ايهضِٜ ٚصعٛيٓا رٜٓٓا ٚسجٓا ايكضإٓ

 إىل ايغًب٢ إعتدزاَٗا الٜؤر٣ ست٢

 َضفٛض، أَض ٖٚٛ(بايعٓف) َاٜغ٢ُ

 ايزٜٔ بتعايِٝ ْتش٢ً بإٔ أٚف٢ نُا

 تقضفاتٓا مجٝع ف٢ بٗا ٚايعٌُ اإلعال٢َ

 مز ففٛفٓا ْٚٛسز ٚعًٛنٝاتٓا

             َٔ عٓٗا ٜٓتر َٚا األفهاصاملتطضف١

 .(إصٖاب )

 ايزفاع قغِ ص٥ٝػ /املكزّ ٚأٚمح

 اإلصٖاب تعضٜف ٚايعغهض٣ ايؾعب٢

 ايعًُٝات ع٢ً املرتتب١ ٚاآلثاص ٚأْٛاع٘

 عضق١ً ٖٛ َٓٗا ايػضض ٚإٔ اإلصٖاب١ٝ

 ايطا٥ف١ٝ ايفت١ٓ ٚطصع ايزٍٚ تكزّ

 ٜزًا ْهٕٛ إٔ مضٚص٠ ع٢ً َؤنزًا

 – ؽضط١ – دٝؿ ) اإلصٖاب مز ٚاسز٠
 . ( ؽعب

24 



  54رٛل١غ ِروسح رفبُ٘ ِغ ِصٕغ 
أحد ؼسوبد اهل١ئخ اٌم١ِٛخ )احلسثٟ 

 (ٌإلٔزبط احلسثٟ
 ٌزط٠ٛس رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثبجلبِؼخ
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 – فاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس فضح
 بتٓفٝش عٝتِ ايتعإٚ إٔ ادتاَع١ ص٥ٝػ

 ايتعًِٝ تهٓٛيٛدٝا تطٜٛض َؾضٚعات

 َبارص٠  تفعٌٝ خالٍ َٔ بادتاَع١

 االختباصات إراص٠ َٓع١َٛ يتطبٝل اهل١٦ٝ

 ادتاَع١ يهًٝات األرا٤ َؤؽضات ٚقٝاؼ

 نفا٠٤ صفع األعاؼ يف تغتٗزف ٚاييت

 ايشاتٞ ايتكِٝٝ ع٢ً ٚقزصت٘ ايطايب

 ٚايتزصٜب ايزصاع١ فرت٠ طٛاٍ املغتُض

 املكضصات ناف١ يف األع١ً٦ بٓٛى ع٢ً

 ٖشٙ يف اؽرتان٘ خالٍ َٔ ايزصاع١ٝ

 ايتزخٌ َٔ اذتز ٚأٜنا املٓع١َٛ،

 خالٍ َٔ ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ يف ايبؾضٟ

 ٚايتقشٝح االختباصات ْعِ َٝه١ٓ

 األع١ً٦ ٚبٓٛى ٚاإليهرتْٚٞ اآليٞ

 ناف١ تٛفري َع ادتاَع١ بهًٝات

 َعاٜري ٚتٛفري ٚاذتُا١ٜ األَإ َتطًبات

 َعاٜري بني املٛاط١ْ خالٍ َٔ ادتٛر٠

 . ايزصاعٞ ايعاّ َزاص ع٢ً ايتكِٝٝ

 اجملٝز عبز أعا١َ / ايًٛا٤  اهل١٦ٝ ميجٌ

 َقطف٢ طنضٜا / املٗٓزؼ عٓ٘ ْٚاب

 املؾضٚعات إراص٠ عاّ َزٜض) ْافف

 أمحز  / املٗٓزؼ  عنٛص  (باملقٓع

 بؾضن١ املؾضٚعات َزٜض) سغٔ

 املٓفش٠ ايؾضن١ - ايعامل١ٝ نُبٝٛتو

 ص٥ٝػ ْٛاب ٚايغار٠ (يًُؾضٚع

 . ادتاَع١
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 أُ٘ لــسازاد جمٍط

 ؼئْٛ خدِخ اجملزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ 
 ثسئبظــــــــخ  

 ػج١د صبحل / األظزبذ اٌدوزٛز 
 زئ١ط اجلبِؼــخ  
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 أخجبزٔــــب

 فٝ اٌصحبفــــخ اإلٌىرت١ٔٚــــخ 
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 العاً اإلشساف 

 عبد العاطى صاحل عبيد /  الدكتوزاألستاذ 

 زئيس جاوعة دوٍّوز

 

 

 إعداد وتصىيي 

 أخصائى عالقات عاوة وإعالً  -ِويدا حمىد خضس / أ

ُ خدوة اجملتىع وتٍىية ٌائب . ً  البيئةزئيس اجلاوعة لشئو

 

 

 املوقع السمسى 

 شئوُ خدوة اجملتىع وتٍىية البيئة    لكطاع 

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

 

 التواصن  اإلجتىاعى لمكطاع صفحة  

 (    فيس بوك )  

https://www.facebook.com              

 جباوعة دوٍّوز / البيئة  –وتٍىية  –اجملتىع  -خدوة  –قطاع   
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