
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 بضعــــــا١ٜ

 األعتاس ايزنتٛص

 عبٝز عبز ايعاط٢ فاحل

 ص٥ٝػ داَع١ رَٓٗٛص

 

 إؽــــــــضاف 

 األعتاس ايزنتٛص  

 سغني ع٢ً َطاٚع  

 َفٛض ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١  

 يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ 

 

 

 ٚإعـــزار تقُِٝ 

 ٖٜٛزا قُز خنض / األعتاس٠ 

 أخقا٢٥ عالقات عا١َ ٚاعالّ 

 ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١  / ر.أهتب َ

 يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 حمتويات العدد 

 

 

 8:     1املؾاصنــــــــــــ١ اجملتُعٝـــــ١                   فـــــــ    

 

 14:   9املؤمتــــــــــضات ٚايٓــــــــــــزٚات                   فـــــــ    

 

   17: 15ايزٚصات ايتزصٜبٝــــــــــــــــــــ١                     فـــــــ    

 

 24: 19ايكٛافـــــــــــٌ ايطبٝـــــــــــــــ١                     فـــــــ   

 

 28:  25ايربٚتٛنـــــــــــــــــــــــــٛالت                     فـــــــ   

 

 30: 29قضاصات فًػ خز١َ اجملتُــــــع                     فـــــــ  

 

 38: 31أْؾطـــــــــــ١ ايهًٝــــــــــــات                    فـــــــ  

 

 41: 39أخباصْا ف٢ ايقشاف١ اإليهرت١ْٝٚ                    فـــــــ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 املشاركة اجملتىعية

 

 

       2سفٌ تهضِٜ املتفٛقني بٓــــــار٣  صٚتــــــــــاص٣                  فـــــــ      

 

 3َبـــــارص٠ سكــــٛم األؽدال س٣ٚ اإلعـــــــــاق١                 فـــــــ      

 

 4إفتتاح املؾضٚعات يًٓادشني ف٢ فقٍٛ قٛ األَٝـ١                فـــــــ     

   

 5املؾاصن١ ف٢ إستفاالت ايعٝزايك٢َٛ يًُشافعـ١                 فـــــــ       

 

 6ايزٚيــــ١ بايبشري٠                 فـــــــ    فُع قانِ فًػ إفتتــاح 

 

   8-7فـــــــ                    45ــ ايـ أنتٛبــض ْقض إستفــاالت ف٢ املؾاصنــ١ 
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سئيس  -عجيذ صبحل / األسزبر اىذمزىس 
فً حفو رنشيم اجلبمعخ  يشبسك 

 ادلزفىقني ثىبدي سوربسي
 2018أغسطس  1

   اؾاَع١ ص٥ٝػ -  فاحل عبٝز / ر.أ ؽاصى

 ألٚا٥ٌ صٚتاص٣ ْار٣ تهضِٜ سفٌ ف٢

 ٚاملزاصؼ ايعا١َ ايجاْٜٛ٘ َٔ اـضجيني

 ايعاب بٓار٣ محك أبٛ مبضنظ ايف١ٝٓ

 قُز / األعتاس َٔ نٌ عنٛص رَٓٗٛص

 ، ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ ٚطاص٠ ٚنٌٝ - ععز

 صٚتاص٣ ْار٣ ص٥ٝػ - فٛط٣ صما / ٚاألعتاس

   .بزَٓٗٛص

 عٝتِ إٔ اؾاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ ٚقاٍ

 فًػ ف٢ املتفٛقني ايطالب تهضِٜ

  ع٢ً اؾاَع١ ؿضل رَٓٗٛص داَع١

 َٛاف١ً ع٢ً ايطالب ٚتؾذٝع َغاْز٠

 نٌ ٜقبح إٔ ع٢ً ٚايعٌُ ايٓذاح

 بعز يٝػ اجملتُع ف٢ فعاٍ عنٛ طايب

   .أٜنا رصاعت٘ أثٓا٤ بٌ فكط ؽضد١

   

 ايفين ايتعًِٝ تطٜٛض أ١ُٖٝ إىل ٚأؽاص

 ٚقطاع اـال ايكطاع َٚؾاصن١

 ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ تطٜٛض يف ايقٓاع١

 ايُٓط هلشا اجملتُع١ٝ ايٓعض٠ تػٝري َع

 تضنظ ٚإٔ ، ٚخضجيٝ٘ ايتعًِٝ َٔ

 املٗاصات ت١ُٝٓ ع٢ً ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ

 يًتعًِ اعرتاتٝذٝات تٛظٝف خالٍ َٔ

 ملٗاصات ايطالب انتغاب إىل تؤر٣

 .املؾهالت ٚسٌ ايٓكزٟ ايتفهري



 إفززبح مجبدسح 
 روي اإلعبقخحقىق األشخبص 

 2018أغسطس  4

  اؾاَع١ ص٥ٝػ -  فاحل عبٝز /ر.أ ؽاصى

 - تزصٜب - تجكٝف) َبارص٠ إفتتاح  ف٢

 سكٛم قإْٛ  ع٢ً يًتعضف (متهني

 َقض مبهتب١ اإلعاق١ س٣ٚ األؽدال

 سكٛم عٔ كقق١ بٓز٠ٚ بزأت ايعا١َ

  اإلعاق١ س٣ٚ األؽدال قإْٛ ف٢ املضأ٠

 قافغ -  عبزٙ ْار١ٜ / املٗٓزع١ عنٛص

 َكضص - ايقاف٢ َٓاٍ / األعتاس٠ ،   ايبشري٠

  ،املٗٓزع١ اإلعاق١ يؾ٦ٕٛ األع٢ً اجملًػ

 ايك٢َٛ اجملًػ َكضص٠ -  صؽار سن١ٝ /

 . بايبشري٠ يًُضأ٠

 اؾاَع١ إٔ  اؾاَع١ ص٥ٝػ / ر.أ أنز

 ألِْٗ اـاف١ ايكزصات بش٣ٚ تٗتِ

 ٜٚتغُٛا ممٝظ٠ قزصات ميتًهٕٛ

 13 ع٢ً اؾاَع١ سقًت فكز بايعظمي١

 األثكاٍ ٚصفع ايغباس١ ف٢ َٝزاي١ٝ

 َتشز٣ أعبٛع ف٢ األدغاّ ٚنُاٍ

 . باملٓٛف١ٝ اإلعاق١

 َٔ  َتُٝظٜٔ طالب 8 عزر تهضِٜ مت

 َزصع١ َٔ ٚصٜامٝا عًُٝا املتفٛقني

   . يًُهفٛفني ايٓٛص

3 



إفززبح ادلششوعبد اىصغريح ىيىبجحني 
 فً فصىه حمى األميخ

 2018أغسطس  11 

  اؾاَع١ ص٥ٝػ– فاحل عبٝز /ر.أ ؽاصى

 يًٓادشني ايقػري٠ املؾضٚعات إفتتاح ف٢

 أْٛص مبزصع١ األ١َٝ قُٛ فقٍٛ ف٢

 تعًُِٝٗ مت ٚايًشٜٔ محك بأبٛ املفت٢

 ٚفكا اؾاَع١ طالب خالٍ َٔ

 ع٢ً يًكنا٤ املدطط١ إلعرتاتٝذٝتٗا

 . ايبشري٠ مبشافع١ األ١َٝ

 املغ٦ٍٛ - املفيت َاٜغ١ /ر.أ اإلفتتاح سنض

 ع٢ً يًكنا٤ ايكَٛٞ َقض َؾضٚع عٔ

 مشػ عني ظاَع١ ٚاألعتاس٠ األ١َٝ

  ايٓٗٛض مجع١ٝ إراص٠ فًػ ٚص٥ٝػ

 عُٝز – غتٛص٣ غار٠ /ر.أ ، بايكض٣

 َزٜض - فٓٝزم ٖاي١ /،أ ايرتب١ٝ ن١ًٝ

 داَع١ ايرتب١ٝ به١ًٝ املؾاصٜع إراص٠

  األ١َٝ قٛ َؾضٚع عٔ َٚغؤٍٚ رَٓٗٛص

 أْٛص َزصع١ َزٜض - اهلٛاص٣ مجع١ / ،أ

 االراص٠ َزٜض - تٛفٝل صؽار / أ ، املفت٢

 - عالّ محز٣ /،أ بأبٛمحك ايتع١ًُٝٝ

 ،  ايتع١ًُٝٝ محك أبٛ إراص٠ عاّ ٚنٌٝ

 ايتعًِٝ َزٜض - خطاب صَنإ قُز / أ

 .محك أبٛ بإراص٠ ايجا٣ْٛ

 مضٚص٠ ع٢ً اؾاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ أنز

 األّ ألٕ ايهتاب١ ٚ ايكضا٠٤ املضأ٠ إدار٠

 تظٜٚزٖا َٔ بز ٚال األعض٠ أعاؼ ٖٞ

 يتشغني ٚايكضا٠٤ ايهتاب١ مبٗاصات

 اإلٖتُاّ ع٢ً أطفاهلا ٚتؾذٝع سٝاتٗا

 . بايتعًِٝ
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 مشبسمخ جبمعخ دمىهىس
 حمبفظخ اىجحريح إلحزفبالد 

 ثعيذهب اىقىمً
    2018سجزمرب19    

   اؾاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز /ر.أ تضأؼ

 عُزا٤ ٚ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْٛاب  مِ ٚفزا

 طايب  ١٠٠ عزر َؾاصن١ ٚ ، ايهًٝات

 باؾاَع١ اؾٛاي١ فضٜل َٔ ٚطايب١

 ايكَٛٞ ايعٝز إستفاي١ٝ ف٢ يًُؾاصن١

 مبز١ٜٓ أقُٝت ٚايت٢ ايبشري٠  حملافع١

 . صؽٝز

 قافغ -  أ١َٓ ٖؾاّ /  عنٛصايًٛا٤

 ْا٥ب -  بًبع ْٗاٍ  / ايزنتٛص٠  ،  ايبشري٠

  - ايضؽٝزٟ مجاٍ  / ايًٛا٤ ،   احملافغ

 ايكٝارات َٔ ٚعزر ايبشري٠ أَٔ َزٜض

   .ٚاأل١َٝٓ ايتٓفٝش١ٜ

 ايتهٓٛيٛدٞ املضنظ  إفتتاح مت  

 احمل١ًٝ بايٛسز٠ املٛاطٓني ـزَات

 ع٢ً َٚزصع١ صؽٝز، َٚز١ٜٓ ملضنظ

 .املػضبٞ
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 جممع حمبمم ادلشبسمخ فً إفززبح   
 ثبىجحريحاىذوىخ جميس 

 2018أمزىثش  4

     اؾاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز /ر.أ ؽٗز

  ايزٚي١ فًػ قانِ فُع إفتتاح

 . بايبشري٠

 -  آَٓ٘ ٖؾاّ / ايًٛا٤ َٔ نٌ عنٛص

 عبز أمحز / املغتؾاص ، ايبشري٠ قافغ

 ،  ايزٚي١ فًػ ص٥ٝػ -  ايعظّ أبٛ ايعظٜظ

 أَٔ َزٜض - ايضؽٝز٣ مجاٍ  / ايًٛا٤

 قُز غٝت / املغتؾاص ايغٝز ، ايبشري٠

 ايع١َُٝٛ اؾُع١ٝ ص٥ٝػ -  إمساعٌٝ

 ،املغتؾاص  ٚايتؾضٜع ايفت٣ٛ يكغ٢ُ

 -  رصٜٚؿ فزٜل ممزٚح  / ايزنتٛص

 / ،املغتؾاص  ايزٚي١ َفٛم٢ ١٦ٖٝ ص٥ٝػ

 ايعاّ األَني -  قُز ايفتاح عبز فؤار

 ٚعزر باجملًػ اـال اجملًػ ٚأعنا٤

 .َغتؾاصٜ٘ َٔ

 

 رٚا٥ض يًُذًػ اؾزٜز اجملُع ٜنِ

 ٚاحملانِ اإلراصٟ ايكنا٤ حمله١ُ

 َفٛمٞ ١٦ٖٝٚ ٚايتأرٜب١ٝ، اإلراص١ٜ

 . ايزٚي١ قناٜا
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 سئيس جبمعخ دمىهىس 
 حشةيهىئ قيبداد اىجحريح ثزمشي 

 أمزىثش اخلبمسخ واألسثعني  
 2018أمزىثش 6

 ٚؽعيب عغهضٟ إستفاٍ ٚعط

 ايعغهض١ٜ ايكٝارات فٝ٘ ؽاصنت

  ٚايؾعب١ٝ ٚايتٓفٝش١ٜ ٚاأل١َٝٓ

 .بايبشري٠

  اؾاَع١ ص٥ٝػ– فاحل عبٝز /ر.أ ٖٓأ

 ،  ايبشري٠ قافغ  - آَٓ٘ ٖؾاّ  / ايًٛا٤

 ٚطٜض َغاعز – ايضؽٝز٣ مجاٍ ايًٛا٤

 ايًٛا٤ ، ايبشري٠ أَٔ َزٜض  ايزاخ١ًٝ

 – عُض ايعظٜظ عبز عُض /سضب أصنإ
 سضب بشنض٣ ايعاؽض٠ ايفضق١ قا٥ز

 . ٚاألصبعني اـاَغ١ أنتٛبض

 قرب ع٢ً ايظٖٛص َٔ إنًٌٝ بٛمع ٚقاَٛا

 بكض١ٜ ايعاؽض٠ بايفضف١ اجملٍٗٛ اؾٓز٣

 . ؽرباخٝت مبضنظ يكا١ْ

 سات ايغٝام ٚف٢ 

 ْقض بشنض٣ اؾاَع١ استفًت

  ْز٠ٚ خالٍ َٔ ايرتب١ٝ به١ًٝ أنتٛبض

  (ٚاملغتكبٌ ٚاؿامض املام٢ انتٛبض )

 عنٛص سغٓني صا٢َ ايؾٗٝز مبزصز

 اـبري- ايؾٗا٣ٚ قُز / ايًٛا٤

 ايكار٠ ن١ًٝ َٚغتؾاص اإلعرتاتٝذ٢

 . ٚاألصنإ
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 املؤمترات  و الندوات 

 

 

 10فـــــــ                      اؾاَعــــات طٜـــــاص٠ أعنا٤ ؾٓــــــــ١ تكٝٝــــــِ 

 

 

 11ٚعال١َ ايػشا٤                   فـــــــ   ايع٢ًُ ايزٚىل اـاَػ يقش١ املؤمتض  

 

 

 12إؼـــــــار اؾاَعـــــات ايفضْهٛفْٛٝـــــــ١                   فـــــــ   َؤمتض 

 

   

 13ْــــــــــــز٠ٚ اإلرَـــــــــــإ اإليهــــــرتْٚــــــــ٢                  فـــــــ  

 

 

 14ايجز٣                 فـــــــ  ْــــــز٠ٚ اإلنتؾاف املبهـــــض يغضطـــــــإ 

 

9 



صيبسح أعضبء جلىخ رقييم اجلبمعبد 
 جلبمعخ دمىهىس 

 ضمه مسبثقخ اخزيبس افضو جبمعخ 
 2018أمزىثش  10

  فاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس إفطشب

 تكِٝٝ ؾ١ٓ أعنا٤   اؾاَع١ ص٥ٝػ -

 أفنٌ اختٝاص) َغابك١ مُٔ اؾاَعات

 ٚايش٣ (  اؾاَع٢ يًعاّ اعتعزارا  داَع١

  ايعايٞ ايتعًِٝ ٚطاصتٞ َٔ ممجًني مِ

 ف٢ ،  ايٛطصا٤ ٚفًػ اإلراص١ٜ ٚايضقاب١

 اؾاَع١ يهًٝات تفكز١ٜ دٛي١

  ٚفكًا بٗا ايتطٜٛض أعُاٍ ع٢ً ٚايٛقٛف

 األعًٞ اجملًػ ٚمعٗا اييت يًُعاٜري

 داَع١ أفنٌ إلختٝاص يًذاَعات

 . ايشات١ٝ َٛاصرٖا عًٞ إعتُزت

 نفأ٠ ٚصفع تطٜٛض ) املعاٜري تًو َٚٔ

 داٖظ١ٜ َز٣ - اؾاَع١ َٓؾأت

 ٚاملهتبات ايزصاع١ٝ ٚايكاعات املزصدات

 ايتزصٜب ٚأَانٔ ٚايٛصـ ٚاملعاٌَ

 َٓاخ تٛفري  - اؾاَع١ طالب إلعتكباٍ

 ٚايضعا١ٜ ٚايتزصٜب يًزصاع١ َٓاعب

 اؾُايٞ املعٗض ٚنشيو ايطب١ٝ

  ٚإعٗاَات اؾاَع١ ملباْٞ ايعاّ ٚايؾهٌ

 ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يف اؾاَع١

 .( احملٝط١ ايب١٦ٝ

 قاَت اؾاَع١ إٔ بايشنض دزٜض

 يًُغابك١ ايالط١َ باإلعتعزارات

 ٚأَٓا٤ ٚٚنال٤ عُزا٤ َع بايتٓغٝل

 ايقٝا١ْ أعُاٍ   خالٍ َٔ ايهًٝات

 اؾزاصٜات ٚػٌُٝ ٚتظٜٔ ٚايرتَُٝات

 ف٢ ايطالب إؼار تعإٚ ٚ ٚايهًٝات

 طضٜل عٔ ايتذ١ًُٝٝ ايع١ًُٝ ٖشٙ

 ػٌُٝ ف٢ املؾاصنني ايطالب َٛاٖب

 . ايهًٝات
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إوعقبدادلؤمتش اىعيمً اىذوىل اخلبمس 
 ىصحخ وسالمخ اىغزاء

 "سالمخ اىغزاء وصحخ اإلوسبن "ثعىىان 
 2018أمزىثش  16

  داَع١ ص٥ٝػ -  فاحل عبٝز /ر.أ إفتتح

 - ايباص٣ عبز سغٔ خايز /ر.أ ، رَٓٗٛص

 ايع٢ًُ املؤمتض ايظقاطٜل داَع١ ص٥ٝػ

 ايػشا٤ ٚعال١َ يقش١ اـاَػ ايزٚىل

 " اإلْغإ ٚفش١ ايػشا٤ عال١َ" بعٓٛإ

 . ايرتب١ٝ به١ًٝ  املؤمتضات بكاع١

 عُٝز " ناتٛ دٓٝتؾ٢/"ر.أ أيك٢

 داَع١ ايتطبٝك١ٝ ايعًّٛ ن١ًٝ

 َكا١َٚ " بعٓٛإ ْز٠ٚ ٖريٚؽُٝا

   " إَضامٝاتٗا ف٢ ٚايتشهِ املٝهضٚبات

 عال١َ ؼغني أ١ُٖٝ خالهلا أنز

 َٔ ايػشا١ٝ٥ ايغًغ١ً بزا١ٜ َٔ ايػشا٤

 ايتػش١ٜ إٔ نُا املا٥ز٠ إىل املظصع١

 اإلْغإ، يقش١ أعاًعا ٚاؾٝز٠ ايغ١ًُٝ

 يهٞ يإلْغإ مضٚصٟ املتٛاطٕ فايػشا٤

 ٚنفا٠٤، بٓؾاط املدتًف١ أعُاي٘ ٜؤرٟ

ًُا عٝؤثض اآلٕ ْتاٚي٘ ايشٟ ٚايػشا٤  ست

 ٚاألعض٠ ايؾدك َغتكبٌ ع٢ً

 يف ٖٞ اؾٝز٠ ٚايقش١ ٚاجملتُع،

 .ًَعا ٚايعكٌ اؾغِ فش١
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فً  دمىهىس مشبسمخ سئيس جبمعخ 
مؤمتش إحتبد اجلبمعبد اىفشونىفىويخ                      

 اىذوىيخ ثيجىبن ثبجلبمعخ اإلسالميخ 

 2018أمزىثش 20

  اؾاَع١ ص٥ٝػ – فاحل عبٝز /ر.أ ؽاصى

 اؾاَعات إؼار َؤمتض ف٢

 اإلعال١َٝ باؾاَع١     ايفضْهٛف١ْٝٛ

           .  بًبٓإ

 ايع١َُٝٛ اؾُع١ٝ إدتُاع عكز سٝح

 ف٢ بايفضْغ١ٝ ايٓاطك١ اؾاَعات يضؤعا٤

 املٛىل رٜٓا  / ر.أ بض٥اع١ األٚعط ايؾضم

 لِ َادز ر.أ اإلعال١َٝ اؾاَع١ ص٥ٝػ

 نٌ سنض ٚ ايهْٛفٛصَٛ ص٥ٝػ ْا٥ب

 داَع١ ص٥ٝػ ايهضرٟ عقاّ ر.أ َٔ

 عال١َ عظت عُضٚ ر.ٚأ اإلعهٓزص١ٜ

 ايعًُٞ  ٚايبشح ايعاىل ايتعًِٝ ٚطٜض

 . األعبل

 ٚع٢ً ايت١ُٝٓ أعػ ع٢ً املؤمتض صنظ 

 األعاخ تعظٜظ ٚ ايفضْهٛف١ْٝٛ

 مضٚص١ٜ َٓق١ ٖٚٞ اإلق١ًُٝٝ،

 ايرباَر تٛسٝز ع١ًُٝ تؾذٝع يًتكزّ،ٚ

 ع١ًُٝ يف َِٗ عٓقض ٖٚٞ ايزصاع١ٝ،

 ايعالقات ٚأًٜنا ايفضْهٛف١ْٝٛ تعظٜظ

 يف األعاع١ٝ ايؾضٜه١ اؾاَعات بني

   ايعٌُ عٛم إىل ايزخٍٛ
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 وذوح اإلدمبن اإلىنرتووً 

 2018أمزىثش  30

 خايز /  ايزنتٛص األعتاس   صعا١ٜ ؼت

 ٚايبشح ايعايٞ ايتعًِٝ ٚطٜض -  ايػفاص عبز

  -  آ١َٓ ٖؾاّ /  ايًٛا٤ ٚايغٝز ايعًُٞ

   ايبشري٠ قافغ

 عبٝز /ر.أ  بض٥اع١ رَٓٗٛص داَع١ ْعُت 

  بعٓٛإ ْز٠ٚ   اؾاَع١ ص٥ٝػ -  فاحل

 ايؾٗٝز مبزصز ( األيهرت٢ْٚ اإلرَإ)

 عنٛص ايرتب١ٝ به١ًٝ  سغٓني صا٢َ

 ايتزصٜػ ١٦ٖٝ ٚأعنا٤ ايهًٝات عُزا٤

   باؾاَع١ ٚايعاًَني

 / ايزنتٛص األعتاس  ايٓز٠ٚ ف٢ سامض

 ايغُّٛ خبري -  قُز َقطف٢ قُز

 أنز ٚايش٣ ايعزٍ بٛطاص٠ ٚاملدزصات

 اإلرَإ مبداطض ايتٛع١ٝ أ١ُٖٝ  ع٢ً

 ايعا١َ ايقش١ ع٢ً ٚتأثريٙ اإليهرت٢ْٚ

 ايعارات ٖشٙ تغبب٘ ايشٟ اهلزاّ ٚايزٚص

 اييت األمضاص ٚأٜنا اجملتُعات تزَري يف

 ٚعبٌ ٚألعضت٘ يٓفغ٘ املزَٔ ٜغببٗا

 .اإليهرت٢ْٚ اإلرَإ َٔ ايعالز

  أ١ُٖٝ إىل  اؾاَع١ ص٥ٝػ /ر.ٚأؽاصأ

 ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا كاطض تكًٌٝ

 عًب١ٝ أثاص أ٣ َٔ ٚمحاٜتِٗ ايؾباب

 ٚنشيو ٚفشتِٗ، عكٛهلِ ع٢ً

 بغبب  املٗزر األعضٟ ايرتابط ع٢ً اؿفاظ

 اإلدتُاع٢ ايتٛافٌ َٛاقع إدتٝاح

 أطَات ف٢ تغبب بؾهٌ األعض٠ ؿٝا٠

 ٚمضٚص٠ األعض٠ أفضار بني ايعالقات ف٢

 . بٓا٥ِٗ أل األعض٠ َتابع١

13 



رثقيفيخ عه اإلمزشبف ادلجنش وذوح 
 ىسشطبن اىثذي حتذ عىىان

 (خطىح وسديخ حليبح صحيخ )   

 2018ديسمرب  9

 عبٝز /  ايزنتٛص األعتاس   صعا١ٜ ؼت

 . اؾاَع١ ص٥ٝػ – فاحل

 إؽضاف ؼت ايتُضٜض  ن١ًٝ ْعُت  

 ايه١ًٝ عُٝز – إبضاِٖٝ إٜٓاؼ /ر.أ

 ايجز٣ يغضطإ املبهض األنتؾاف ْز٠ٚ

 أخقا٢٥ – عٜٛن١ َضٚإ /ر ،عنٛص

 رَٓٗٛص أٚصاّ مبعٗز األٚصاّ دضاس١

 ايقش٢ ايف٢ٓ باملعٗز ٚقامضٜٔ

 ٚبعض عٝغ٢ عٛـ املغًش١ يًكٛات

 َٔ ٚعزر ايقش١ٝ املضانظ متضٜض

 . ايه١ًٝ طالب

 ٚأعباب٘ باملضض ايتعضٜف ايٓز٠ٚ تٓاٚيت

 ايٛقا١ٜ ٚطضم َٚناعفات٘ ٚأعضام٘

َ٘ٓ . 

   اؾاَع١ ص٥ٝػ /ر.أ أنز نًُت٘ ٚف٢

 يًذاَع١ اجملتُع٢ ايزٚص أ١ُٖٝ ع٢ً

 بإعتباصٖا املضأ٠ بقش١ اإلٖتُاّ ف٢

 ناف١  إىل َؾريًا ، اجملتُع ْقف

 َع بايتعإٚ اؾٗٛر تنافض مضٚص٠

 َهافش١ ف٢ املز٢ْ اجملتُع َؤعغات

 أفضار تٛاد٘ ايت٢ ايقش١ٝ املؾانٌ

 ن١ًٝ بطالب ٚاإلعتعا١ْ اجملتُع

 ٚتكزِٜ ايقش٢ ايٛع٢ يٓؾض ايتُضٜض

 احملافع١ َضانظ ظُٝع تٛع١ٝ ْزٚات

 . ايقش١ٝ ايكٛافٌ خالٍ َٔ
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 عمووسشخ 
 اإلحزيبجبد اىزذسيجيخ ىنىبئس )

 (أديشح حمبفظخ اىجحريح و 
 (ثشي اىصىذوق) حتذ عىىان 

 2018يىىيى  17

 - ععز ْغِٝ ثاٚفًٝػ / األب عنٛص

 َطضإ) باخَٛٝٛؼ األْبا عهضتري

  (ايػضب١ٝ َزٕ ٚاـُػ َٚطضٚح ايبشري٠

 بؾاصٙ / ايزنتٛص  ، عٝارت١ عٔ ْا٥با

 ايعا١َ ايعالقات َغ٦ٍٛ  - عبزاملًو

 امل٢ً اجملًػ عنٛ ٚ  بايهٓٝغ١

 ايبشري٠ مبشافع١

 َٔ األعاقف١ ٚ ايكغاٚع١ َٔ يفٝف ٚ

 ايبشري٠ قافع١ أرٜض٠ كتًف

   .  ايكبط١ٝ األثاص فاٍ ف٢ ٚايباسجني

  - عبٝزفاحل / ايزنتٛص األعتاس أؽاص  

   ايٛصؽ١ ٖشٙ أ١ُٖٝ إىل  اؾاَع١ ص٥ٝػ

 ظاَع١ ْٛعٗا َٔ األٚىل تعز ايت٢

 ٚ اإلستٝادات أِٖ ع٢ً يًٛقٛف رَٓٗٛص

 ايهٓٝغ١ ؼتادٗا ايت٢ املتطًبات

 بتاصخيٗا ًٜٝل َغت٣ٛ ألسغٔ يًٛفٍٛ

 ٚ ايعامل٢ ٚ احمل٢ً املغت٣ٛ ع٢ً عضاقتٗا ٚ

 بني املعضف٢ ايتبارٍ َٔ املظٜز خًل

 ٚ َعضف٢ تضابط إىل يًٛفٍٛ املتزصبني

 األرٜضٙ ٚ ايهٓا٥ػ يتطٜٛض َٗاص٣

 .ايبشري٠ مبشافع١
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 رذسيت اىعبميني مبذيشيخ اىصحخ
  2018أغسطس   15   

 - فاحل عبٝز / ايزنتٛص األعتاس  ؽٗز

 – عجُإ ايزٜٔ عال٤/ر ،  اؾاَع١ ص٥ٝػ
 ختاّ بايبشري٠ ايقش١ ٚطاص٠ ٚنٌٝ

 ايعاًَني يتزصٜب  األٚىل املضس١ً

 ٚفكا ، اؾاَع١ إراص٠ مبكض  بايقش١

 َضنظ بني املربّ ايتعإٚ يربٚتٛنٍٛ

 ايتزصٜػ ١٦ٖٝ أعنا٤ قزصات ت١ُٝٓ

 . ايقش١ َٚزٜض١ٜ باؾاَع١

 ادتاطٚا َتزصب 33 عزر تهضِٜ مت

 ت١ُٝٓ إىل ٖزفت ايت٢ ايتزصٜب١ٝ ايزٚص٠

   ٚإراص٣ ٢َٓٗ َغت٣ٛ ٚؼكٝل قزصاتِٗ
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ٚف٢ املضس١ً ايجا١ْٝ يًتزصٜب ٚايت٢ 

 عبتُرب 26اختتُت ف٢ 

 املهٕٛ ايتزصٜب٢ ايربْاَر املتزصبني ادتاط  

 اؾٛر٠ أعاعٝات : ٢ٖ تزصٜب١ٝ رٚصات 7 َٔ

 - ايقش١ٝ املؤعغات ف٢ ٚاإلعتُار

- ٚاألطَات ايٛقت إراص٠ - ايعز٣ٚ َهافش١

  - ايكٝار٠ َٚٗاصات أعايٝب - املغتؾفٝات إراص٠

 َٗاصات - ايٓذاح ٚأعضاص ايعظمي١ ق٠ٛ

 .  ٚاإلقٓاع ايتٛافٌ
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ثيطشيخ ثقشيخ رىظيم قبفيخ طجيخ 
 اىزيجىىت ثئيزبي اىجبسود

   2018فربايش  2

 عبٝز / ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ ؼت

 ن١ًٝ ْعُت اؾاَع١ ص٥ٝػ  - فاحل

 بٝطض١ٜ فش١ٝ طب١ٝ  قاف١ً   ايتُضٜض

 ايتُضٜض نًٝات مبؾاصن١ طصاع١ٝ

 .  ٚايظصاع١ ايبٝطض٣ ٚايطب

 ٚعزر  ايتزصٜػ  ١٦ٖٝ أعنا٤ ٚسنٛص

 . ايطالب َٔ

 اؿٝٛاْات عالز إىل  ايكاف١ً  ٖزفت

 باألَضاض ٚايتٛع١ٝ باجملإ املقاب١

 َٔ يًشز ايالط١َ اإلصؽارات ٚتكزِٜ

 ٚنشيو ، املعز١ٜ األَضاض إْتؾاص

 ايغهض بأَضاض ايقش١ٝ ايتٛع١ٝ

 . ايزّ ٚمػط
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ثيطشيخ ثذوشبه رىظيم قبفيخ طجيخ 
 ثذمىهىس 

 2018يىىيى  16

 عبٝز / ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ ؼت

  اؾاَع١ ْعُت اؾاَع١ ص٥ٝػ  - فاحل

 بض٥اع١ تٛع١ٜٛ بٝطض١ٜ طب١ٝ  قاف١ً

 ٚنٌٝ -  بهري ْبٌٝ / ايزنتٛص األعتاس

 ٚايطالب يًتعًِٝ ايبٝطض٣ ايطب ن١ًٝ

 يزْؾاٍ ايتابع١ ايغٛاسني بكض١ٜ

 . بزَٓٗٛص

 ايبٝطض٣ ايطب َزٜض١ٜ َع بايتعإٚ

 ايتزصٜػ  ١٦ٖٝ أعنا٤ ٚسنٛص بايبشري٠

 . اإلنًٝٓٝه١ٝ باألقغاّ

 اؿٝٛاْات عالز إىل  ايكاف١ً  ٖزفت

 باألَضاض ٚايتٛع١ٝ باجملإ املقاب١

 َٔ يًشز ايالط١َ اإلصؽارات ٚتكزِٜ

 ف٢ ٚاملٛمس١ٝ املعز١ٜ األَضاض إْتؾاص

 إىل باإلماف١ .  ٚاؿٝٛاْات ايطٝٛص

 ايفضم يف يًطالب املباؽض اإلستهاى

 ايبهايٛصٜٛؼ َضاسٌ َٔ ايٓٗا١ٝ٥

 يًزصاعات ٚايتطبٝكٞ ايع٢ًُ يًتزصٜب

   . ايٛاقع أصض ع٢ً األنارمي١ٝ
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رىظيم قبفيخ طجيخ ثيطشيخ ىقشيخ مىيخ 
 ثىن مىسً ثذمىهىس

 2018أغسطس  14

 عبٝز / ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ ؼت

 ن١ًٝ ْعُت   اؾاَع١ ص٥ٝػ - فاحل

 – بهري ْبٌٝ /ر.أ بإؽضاف ايبٝطض٣ ايطب
 طب١ٝ قاف١ً ايه١ًٝ عُٝز بعٌُ قا٥ِ

 ب٢ٓ ١َٝٓ يكض١ٜ ٚتٛع١ٜٛ بٝطض١ٜ

 ايه١ًٝ ٚنال٤ عنٛصايغار٠ َٛع٢

 . ٚايطالب األقغاّ ٚصؤعا٤

 املقاب١ اؿٝٛاْات عالز إىل ٖزفت

 أٚ املعز١ٜ أٚ ايٛبا١ٝ٥ عٛا٤ باألَضاض

 اؾضاس١ٝ ايعًُٝات ،ٚإدضا٤ املؾرتن١

 بطضم املضبني تٛع١ٝ إىل باإلماف١ ،  هلا

 َع ٚايقشٝش١ ايقش١ٝ ايتعاٌَ

   اؿٝٛاْات
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صحيخ رثقيفيخ  رىظيم قبفيخ طجيخ 
 ىقشيخ عىض مشل ثبحملمىديخ 

 2018ديسمرب  3

 ؼت صعا١ٜ 

ص٥ٝػ  -عبٝز فاحل / ايزنتٛص األعتاس 

/  ايزنتٛص ، ٚسنٛص األعتاس   اؾاَع١  

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١  –سغني َطاٚع 

ٕ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ   .يؾ٦ٛ

 اجملتُع فش١ متضٜض قغِ ْعِ

  فش١ٝ قاف١ً ايتُضٜض به١ًٝ

  نؾو عٛض يكض١ٜ تجكٝف١ٝ تٛع١ٜٛ

  عُٝز _ إبضاِٖٝ إٜٓاؼ /ر.ا بإؽضاف

    ايكغِ ص٥ٝػ – َزٜٔ عبري /ر ، ايه١ًٝ

 باحملافع١ ايب١٦ٝ إراص٠ َع بايتعإٚ

 مُت باحملُٛر١ٜ ايقش١ٝ ٚاإلراص٠

  ايطب١ٝ ايتدققات مجٝع ايكاف١ً

   . باجملإ ٚاألر١ٜٚ
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 28 - 27فــــــ            ايكٛات املغًش١ باإلعهٓزص١ٜ مبغتؾف٢ تعاقز عالز 
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اىزعبون مع ششمخ ويىهىة ىزذسيت 
 اىطالة ادلزميضيه

 2018أغسطس  4

   فاحل عبٝز  / ايزنتٛص األعتاس اعتكبٌ 

 ؽضن١ َٔ ٚفز اؾاَع١ ص٥ٝػ -

 ايطالب يتزصٜب  ايق١ٝٓٝ ْٖٝٛٛب

 ايبٝطض٣ ايطب نًٝت٢ َٔ املتُٝظٜٔ

 األعالف إْتاز فاٍ ف٢ ٚايظصاع١

 ع٢ً يًشقٍٛ  بايؾضن١ ٚتعِٝٓٗ

 . متٝظِٖ َٔ ٚاإلعتفار٠ َٓاعب١ ٚظٝف١

26 

 أ١ُٖٝ ع٢ً اؾاَع١ ص٥ٝػ / ر.أ أنز

 ف٢ٗ ايؾضنات ٖشٙ َجٌ ف٢ ايتزصٜب

 َٔ يًطالب ايفضف١ إتاس١ ع٢ً تعٌُ

 . ايعٌُ عٛم يف اإلْزَاز أدٌ

 ) ٜعز ْٖٝٛٛب َقٓع إٔ بايشنض دزٜض

 ( بايبشري٠ األعالف إلْتاز َقٓع أنرب

 أيف 25 َغاس٘ ع٢ً ف١ٝٓٝ بإعتجُاصات

 عٝغ٢ عٛـ ايقٓاع١ٝ باملٓطك١ 2ّ

 َٔ ٢َٜٛ عًف طٔ 600 إْتاد١ٝ بطاق١

 . ٚايتغُني ٚاؿٝٛاْات ايزٚادٔ أعالف



رعبقذ عالج ثني جبمعخ دمىهىس 
 ومسزشفً اىقىاد ادلسيحخ ثبإلسنىذسيخ 

 2018وىفمرب 

ٔ  داَع١ رَٓٗٛص بض٥اع١    سضفاً َ

 عبٝز فاحل / األعتاس ايزنتٛص   

ِ / ايغٝز٠ األعتاس٠   عٛاطف عبز املٓع

ّ اؾاَع١أَني      عا

 َتُٝظ٠  فش١ٝ خز١َ تٛفري ع٢ً

 بٗا ٚايعاًَني ايتزصٜػ ١٦ٖٝ ألعنا٤

 ايضعا١ٜ خزَات ناف١ ،ٚتغٌٗٝ

 . هلِ  ايطب١ٝ

 ايكٛات َغتؾف٢ َع اؾاَع١ تعاقزت  

 ايعاًَني يعالز باإلعهٓزص١ٜ املغًش١

 .ٚأعضِٖ  باؾاَع١
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 ٚتكزِٜ تٛفري ع٢ً ايتعاقز ٜٓك

 ٚايتُضٜن١ٝ ايعالد١ٝ اإلَهاْٝات

 املتها١ًَ  ايطب١ٝ ايضعا١ٜ ٚخزَات

   -: ف٢ ٚاملتُج١ً باملغتؾف٢

 ٚتكضٜض ايطب٢ ايهؾف تٛقٝع

 . اـاصد١ٝ بايعٝار٠  ايعالز

 بٗا ٜؾتٌُ َٚا باملغتؾف٢ اإلقا١َ

 ٚمتضٜن١ٝ عالد١ٝ خزَات َٔ

 . ٚتػش١ٜ

 . اؾضاس١ٝ ايعًُٝات إدضا٤

 ٚاألؽع١ املع١ًُٝ ايفشٛفات إدضا٤

   بايعالز املضتبط١ ٚاألعاخ

 ايطب١ٝ ٚاملغتًظَات األر١ٜٚ فضف

 . باملغتؾف٢ املكُٝني يًُضم٢
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 أهم قــشاساد جميــس

 
 شئىن خذمخ اجملزمع ورىميخ اىجيئخ 
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 أنشطة الكميات

 فى خدوة اجملتىع البحراوى

 

 

 35:  22نًٝـــــــــــــــ١ ايتُضٜــــــــــض                                       فـــــــ  

   

 

 36نًٝــــــــــــــ١ ايقٝـــــزيـــــــ١                                        فـــــــ  

 

 

 37نًٝــــــــــــــ١ ايعًـــــــــــــــّٛ                                         فـــــــ  

   

   

 38نًٝـــــــــــــ١ ايطـب ايبٝطــــض٣                                         فـــــــ  
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 بٝطض١ٜ فش١ٝ قاف١ً  ف٢ املؾاصن١

   بتاصٜذ بضؽٝز ايؾُامس١ يكض١ٜ

 ٚطايب١ طايب 30 مبؾاصن١ 1/2/2018

  ٚاهل١٦ٝ ايتزصٜػ ١٦ٖٝ اعنا٤ َٔ 15ٚ

 . املعا١ْٚ

 يغز بايزّ تربع محالت تٓعِٝ

 ايبشري٠ قافع١ َضم٢ استٝادات

 يٓكٌ اإلق٢ًُٝ املضنظ َع بايتعإٚ

   11/2/2018 بتاصٜذ بزَٓٗٛص ايزّ

 . ايه١ًٝ َٔ طايب 20 مبؾاصن١

   بتاصٜذ باألبعار١ٜ األٜتاّ يزاص طٜاص٠

 5ٚ ٚطايب١ طايب 20 عنٛص 15/2/2018

 . ايتزصٜػ ١٦ٖٝ اعنا٤ َٔ

  بٝطض١ٜ– طب١ٝ قاف١ً ف٢ املؾاصن١

-22 بتاصٜذ ايزيٓذات مبضنظ طصاع١ٝ

1-2018 . 
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 بٝطض١ٜ طب١ٝ قاف١ً ف٢ املؾاصن١

 ايزيٓذات مبضنظ ايٓدٌ طَضإ يكض١ٜ

 2018 َاصؼ22  بتاصٜذ بايبشري٠

 َٔ 15ٚ ٚطايب١ طايب 25 مبؾاصن١

 . ايتزصٜػ ١٦ٖٝ اعنا٤

 اـف١ٝ ٚايعٛاقب املداطض عٔ ْز٠ٚ

 االدتُاعٞ ايتٛافٌ ٚعا٥ٌ العتدزاّ

  بتاصٜذ" بايه١ًٝ ٚايغٝزات يًطايبات

 َٔ 15ٚ طايب١ 20 عنٛص 2018_4_10

 . ايه١ًٝ با املٛظفات

 اـف١ٝ ٚايعٛاقب املداطض عٔ ْز٠ٚ

  االدتُاعٞ ايتٛافٌ ٚعا٥ٌ العتدزاّ

 20 عنٛص 2018-4-17 بتاصٜذ يًضداٍ

 . طايب 20ٚ َٛظف

 ٚبٝطض١ٜ بؾض١ٜ  طب١ٝ قاف١ً تٓعِٝ

 ايٞ باالماف١ ٚتٛع١ٜٛ ٚطصاع١ٝ

 بٝبإ بكض١ٜ اجملاْٞ ايزٚا٤ تٛطٜع

 طايب 25 عنٛص محارٙ بهّٛ

 . ٚطايب١
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 َع ايتعإٚ با َتٛاف١ً رٚصات  عًغ١ً

 يت١ُٝٓ ٚايضٜام١ ايؾباب َٓع١ُ

  ٚملز٠ 2018-7-8 َٔ ابتزا٤ ايؾباب َٗاصات

 . ؽٗض

  عنٛص Iso  9001 عٔ ْز٠ٚ عٌُ

 ص٥ٝػ ْا٥ب - َطاٚع سغني /ر.ا

 -ر صعا١ٜ ؼت  ايب١٦ٝ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١

 ايه١ًٝ عُٝز – ابضاِٖٝ آٜاؼ

 اعنا٤ ايغار٠ َٔ فُٛع١ ٚعنٛص

 . االراصٜني ٚايغار٠ ايتزصٜػ ١٦ٖٝ

 راخٌ ايتُضٜض به١ًٝ طب١ٝ قاف١ً

 20 عنٛص  ايكَٛٞ املعٗز َغتؾفٞ

 ١٦ٖٝ اعنا٤ َٔ 10ٚ ٚطايب١ طايب

 . ايتزصٜػ

 اؾُٗٛص١ٜ ص٥ٝػ َبارص٠ عٔ ْز٠ٚ

 ٚايهؾف عٞ فريٚؼ عًٞ يًكنا٤

 ؼت عاص١ٜ ايػري االَضاض ْز٠ٚ عٔ

 آٜاؼ_ار ايه١ًٝ عُٝز٠ اؽضاف

  ٚعنٛص  ايعال ابٛ يٛعٞ -ٚر ابضاِٖٝ

 2018-10-14  بتاصٜذ طايب 300
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 املؾاصن١ َؾضٚعات يعضض سفٌ تٓعِٝ  

 اجملتُع فش١ متضٜض قغِ يطالب اجملتُع١ٝ

  عنٛص 2018 رٜغُرب  18  بتاصٜذ بايه١ًٝ

 ص٥ٝػ ْا٥ب َفٛض – َطاٚع سغني /ر.أ

 ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١

 /ر.أ ، ايه١ًٝ عُٝز – إبضاِٖٝ إٜٓاؼ /ر.أ ،

 /ّ.ر.أ ، األعبل ايه١ًٝ عُٝز – سذاز َضِٜ

 فش١ متضٜض قغِ ص٥ٝػ – َزٜٔ عبري

  بايكغِ ايتزصٜػ ١٦ٖٝ ٚأعنا٤ اجملتُع

 . ٚطايب١ طايب 101 ٚعزرِٖ ٚايطالب

 ايت٢ باملؾضٚعات إْبٗاصِٖ اؿنٛص أبز٣

  رٚص أٚمح فُع فٝزٜٛ خالٍ َٔ عضمت

  ٚاـربات اـزَات تكزِٜ ف٢ ٚايه١ًٝ ايكغِ

 – األٚي١ٝ االععافات ع٢ً تزصٜب ) ايع١ًُٝ

 ايٛع٢ ْؾض – األَضاض عٔ فش٢ تجكٝف

 ٚاؿناْات باملزاصؼ ( ايغ١ًُٝ ٚايغًٛنٝات

 . احملافع١ َٚضانظ بكض٣ ايقش١ٝ ٚايٛسزات

 فهض٠ تعُِٝ أ١ُٖٝ ع٢ً ايٓا٥ب /ر.أ ٚأنز

 أقغاّ ظُٝع ايطالب َؾضٚعات عضض

 ايتُضٜض ن١ًٝ ٚيٝغت اؾاَع١ ٚنًٝات

 ايه١ًٝ  أعض٠ تكزَ٘ مبا عٝارت٘ ،ٚأؽار فكط

 ٚامش١ فٗٛرات َٔ أقغاَٗا مبدتًف

ٍٍ َغت٣ٛ ع٢ً ًَُٚٛع١  ايهفا٠٤ َٔ عا

   . ٚاإلتكإ

 ١٦ٖٝ أعنا٤ َٔ إثٓني تهضِٜ مت ٚختاَا

 ف٢ ٚمتٝظِٖ جملٗٛراتِٗ بايكغِ ايتزصٜػ

 . ايعٌُ
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 – ؽاصى – اْظٍ ) بعٓٛإ َبارص٠ تٓعِٝ

 (بًزى َغري٠ إرعِ – إجياب٢ خًٝو

 . 11/3/2018 بتاصٜذ

 طٜار٠ مبداطض ايتٛع١ٝ ْز٠ٚ

  / 4/ 21 بتاصٜذ ايزّ ف٢ ايهٛيٝغرتٍٚ

2018   

 ٚايطاق١ املٝاٙ إعتٗالى تضؽٝز ْز٠ٚ

   2018 / 4 / 26 بتاصٜذ ايه١ًٝ يطالب

 مُٔ ( اإلرَإ عالز أر١ٜٚ) ْز٠ٚ

 إرَإ َهافش١ َبارص٠ فعايٝات

 سامض ، املقض١ٜ باؾاَعات املدزصات

 ن١ًٝ ٚنٌٝ – غِٓٝ آعض /ر.أ فٝٗا

 اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ايقٝزي١

 . 2018 / 11 / 1 بتاصٜذ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ
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  عنٛص  (فزٜك١ ب١٦ٝ مٛ ) ْز٠ٚ

 قا٥ِ – املػضب٢ قُز املػضب٢ /ر.أ

 2018 / 3 / 13 ايه١ًٝ عُٝز بعٌُ

  َهافش١ -: ايٓز٠ٚ َٛمٛعات

-  املٝاٙ اعتٗالى تضؽٝز -  ايتزخني

 ايطاق١ اعتٗالى تضؽٝز

 ايتعزٜٔ َغتكبٌ ) بعٓٛإ قامض٠

 ف٢ ايغهض٣ َٓذِ ٚأثض َقض ف٢

 عنٛص 2018 /3 /14( املقض٣ اإلقتقار

 ، اؾاَع١ ص٥ٝػ – فاحل عبٝز /ر.أ

 /ر.أ ، ايضادع٢ عا٢َ /ر اؾٝٛيٛد٢

 عُٝز بعٌُ قا٥ِ – املػضب٢ قُز

 . ايعًّٛ ن١ًٝ

 عضطإ ملغتؾف٢ ايطالب طٜاص٠

 2018 / 4 /2   بتاصٜذ   بطٓطا األطفاٍ

 األٚي١ٝ االععافات  عٔ ْز٠ٚ  تٓعِٝ

   2018 / 5 / 27   بتاصٜذ
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 ايغال١َ عٔ تزصٜب١ٝ رٚص٠ تٓعِٝ

 .  امل١ٝٓٗ ٚايقش١

 ايفضق١ يطالب َٝزا١ْٝ طٜاص٠

 يتزصٜبِٗ ايزٚادٔ ملظاصع اـاَغ١

   املظاصع ألفشاب ايف٢ٓ ايزعِ ٚتكزِٜ

 ايؾضن١ َع بايتعإٚ ايطالب تزصٜب

 يت١ُٝٓ ايتذاص٣ يًتبارٍ ايزٚي١ٝ

  عٛم ملتطًبات اعتعزارًا َٗاصاتِٗ

 . ايعٌُ

 اؿكٛم ) بعٓٛإ ْز٠ٚ تٓعِٝ

 ايطب ـضجي٢ ايٓكاب١ٝ ٚايٛادبات

 ايتعإٚ بضٚتٛنٍٛ مُٔ ( ايبٝطض٣

 األطبا٤ ْٚكاب١ اؾاَع١ بني

 . بايبشري٠ ايبٝطضٜني



 
 أخجبسوــــب

 فً اىصحبفــــخ اإلىنرتوويــــخ 
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www.damanhour.edu.eg 

 

 املوقع الرمسى 

 شئون خدوة اجملتىع وتنىية البيئة    لكطاع 

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

 

 التواصن  اإلجتىاعى لمكطاع صفحة  

 (    فيس بوك )   

https://www.facebook.com              

 جباوعة دونهور / البيئة  –وتنىية  –اجملتىع  -خدوة  –قطاع   
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