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ٞ  َؾىضٚعا   ( 15 ) املؾضٚعات عًى٢  إراص٠ ٚسز٠ سصًت ّ  دزٜىزا   عجى ٞ  بايعىا  ادتىاَع

 دٓٝ٘. 11766000 بك١ُٝ 2019/  2016

 :َؾضٚعٞ تغًِٝ بإدضأت ايتطٜٛض َؾضٚعات إراص٠ ٚسز٠ قاَت

ِ  مبؤعغات يًُعاٌَ ايزٚيٞ االعتُار  - ٞ  ايتعًىٝ ٌ  ( LIAP ) ايعىاي  َتبكٝىات  حتًٝى

  .ٚمسٝاتٗا املبٝزات

 حتًٝىىٌ َعُىىٌ ( LIAP ) ايعىىايٞ ايتعًىىِٝ مبؤعغىىات يًُعاَىىٌ ايىىزٚيٞ االعتُىىار -

 .(َعتُز َعٌُ) ايصٝزي١ٝ املغتشطضات ٚ االر١ٜٚ

ِ  بىٛطاص٠  ايتطٜٛض َؾضٚعات إراص٠ ٚسز٠ َٔ املٛفز٠ ايًذ١ٓ قاَت سٝح  ٞ  ايتعًىٝ  ايعىاي

 .2019/ 2/ 26 املٛافل ايجالثا٤ ّٜٛ ٚسيو املؾضٚعني بإعتالّ

 

 ٚادتزٍٚ ايتايٞ ٜٛضح املؾضٚعات ايبشج١ٝ ظاَع١ رَٓٗٛص

 املشسوعاث 

 البحثيت

 2019/  2016 رَٓٗىٛص  دتاَعى١  اإلعرتاتٝذ١ٝ ارتط١ َٔ اْطالقا

 باستٝادىىات بادتاَعىى١ ايبشجٝىى١ ارتطىى  ٚاملؾىىضٚعات بىىضب 

 تٛادىى٘ ايىىي سًىىٍٛ يًُؾىىهالت إلجيىىار اجملتُىى  ٚ ايزٚيىى١

   .إختصاص٘ يف نٌ ، ايزٚي١
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 أستاذ السقابت الصحيت على اللحىم وهنتجاتها -زئيس جاهعت دهنهىز    -إجناشاث     أ . د / عبيد صالـــــح 

 جاهعت دهنهىز -بياى باملشسوعاث البحثيت 

 اسن املشسوع م
املديس 

التنفيري 
 للوشسوع

هدة 
 املشسوع

 تازيـــخ
جهت  هالحظاث متىيل املشسوع

نهايت  بدء املشسوع اإلتصال
 اإلمجالي اجلامعة اجلهة اخلارجية املشسوع

1 

َؾضٚع االعتُار ايزٚيٞ 

يًُعاٌَ مبؤعغات 

 (LIAP)ايتعًِٝ ايعايٞ 

َعٌُ عال١َ ايػشا٤ 

 ٚايتػش١ٜ

أ.ر. عبٝز 

عبز ايعاطٞ 

 صاحل

 ؽٗض 18

 ٜٛيٝٛ

2012 

 2013رٜغُرب 

 -ٚسز٠ إراص٠ املؾضٚعات 

 ٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ

 دٓٝٗا 857.500

)ثىُإ َا١٥ ٚعبع١ 

ٚمخغٕٛ ايف 

 ٚمخغُا١٥ سٓٝٗا

642.500 

ُا١٥ )عت

ٚاثٓإ ٚأصبعٕٛ 

ايف 

ٚمخغُا١٥ 

 دٓٝٗا (

1.500.000 

 ًَٕٛٝ(

ٚمخػ َا١٥ 

 أيف دٓٝٗا(

 مت اعتُار املعٌُ

19 /06 /2014 

أ.ر عبٝز 

 صاحل

01118151810 

2 

َؾضٚع االعتُار ايزٚيٞ 

يًُعاٌَ مبؤعغات 

 (LIAP)ايتعًِٝ ايعايٞ 

املعٌُ املضنظٟ 

 يتهٓٛيٛدٝا املٝاٙ ٚايب١٦ٝ

ر. إمساعٌٝ 

 عابزستُٛر 

 ؽٗض 18

 ٜٛيٝٛ

2012 

 2013رٜغُرب 

 -ٚسز٠ إراص٠ املؾضٚعات 

 ٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ

660.000 

)عت َا١٥ ٚعتٕٛ أيف 

 دٓٝٗا(

440.000 

)أصب  َا١٥ 

ٚأصبعٕٛ أيف 

 دٓٝٗا(

1.100.000 

)ًَٕٝٛ َٚا١٥ 

 أيف دٓٝٗا(

 مت اعتُار املعٌُ

24  /10 /2016 

 

 

 

 

 

 

3 

َؾضٚع االعتُار ايزٚيٞ 

يًُعاٌَ مبؤعغات 

 (LIAP)ايتعًِٝ ايعايٞ 

َعٌُ حتًٌٝ االر١ٜٚ ٚ 

 املغتشطضات ايصٝزي١ٝ

أ.ر. أمحز 

ستُز صالح 

 ايزٜٔ

 30/6/2018 1/7/2016 ؽٗضا  24

ٚسز٠ اراص٠ املؾضٚعات 

900.000 

 )تغ  َا١٥ أيف دٓٝٗا(

 

600.000 

)عتُا١٥ أيف 

 دٓٝٗا(

1.500.000 

 ٚ ًَٕٛٝ(

َا١٥ مخػ 

 أيف دٓٝٗا(

مت إعتُار املعٌُ 

 28/2/2019بتاصٜذ 

 

أ. ر مجاٍ 

 عُضإ

01004390028 

4 

َؾضٚع االعتُار ايزٚيٞ 

يًُعاٌَ مبؤعغات 

 (LIAP)ايتعًِٝ ايعايٞ 

حتًٌٝ َتبكٝات املبٝزات 

 ٚمسٝاتٗا

ر/ عاطف 

 ستُز خطض

 30/6/2018 27/6/2016 ؽٗض 18

 -ٚسز٠ اراص٠ املؾضٚعات 

 ايعايٞٚطاص٠ ايتعًِٝ 

890.000 

)ثىُإ َا١٥ ٚتغعٕٛ 

 أيف دٓٝ٘(

610.000 

)عت َا١٥ 

ٚعؾض آالف 

 دٓٝٗا(

1.500.000 

 ٚ ًَٕٛٝ(

مخػ َا١٥ 

 أيف دٓٝٗا(

 َغتُض

مت ادتٝاط اختباص 

اذتضف١ٝ ٚف٢ اْتظاص 

طٜا٠ اجياى يألعتُار 

 ايٓٗا٢٥

ر/ عاطف 

 ستُز

01020624360 
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5 

َؾضٚع خضا٥  تٛطٜ  

اْفًْٛظا َغتكبالت فريٚؼ 

ايطٝٛص يف ايغالالت 

احمل١ًٝ يًزداز ٚ ايب  ٚ 

ايزٜو ايضَٚٞ ٚ األٚط ٚ 

 ايغُإ

أ.ر. اؽضف 

عبز احملغٔ 

 ايؾضابٞ

 01/09/2015 2013/ 18/08 ؽٗض 12

صٓزٚم ايعًّٛ ٚ 

ايت١ُٝٓ 

 ايتهٓٛيٛد١ٝ

 دٓٝ٘( 100.000)

 َا١٥ أيف دٓٝٗا

- 

100.000 

َا١٥ أيف 

 دٓٝٗا

 

 

املؾضٚع حيتاز اعتُار 

ايتكضٜض املايٞ االخري 

يًتكزّ بايتكاصٜض 

 ايٓٗا١ٝ٥

أ.ر. اؽضف 

 ايؾضابٞ

01064191119 

6 

َؾضٚع اْؾا٤ ٚسز٠ 

ايتٛع١ٝ مبضض االيتٗاب 

 ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ عٞ

أ.ر. اؽضف 

عبز احملغٔ 

 ايؾضابٞ

 01/07/2015 2012/ 08/ 01 ؽٗض 24

صٓزٚم ايعًّٛ ٚ 

ايت١ُٝٓ 

 ايتهٓٛيٛد١ٝ

دٓٝ٘ عبعُا١٥  768403

ثىُإ ٚ عتٕٛ ايفا ٚ ٚ 

اصبعُا١٥ ٚ ثالخ 

 دٓٝٗات

- 

768.403 

عبعُا١٥ 

ٚثىُإ ٚعتٕٛ 

ايفا ٚاصبعُا١٥ 

ٚثالخ 

 دٓٝٗات

مت ادتٝاط ايتكضٟ ايفين 

ايٓٗا٥ٞ ٚ حيتاز املؾضٚع 

اعتُار ايتكضٜض املايٞ 

 االخري

أ.ر. اؽضف 

 ايؾضابٞ

01064191119 

7 

َؾضٚع رصاع١ ٚبا١ٝ٥ ٚ 

بٝٛيٛد١ٝ عٔ فريٚؼ 

 اْفًْٛظا ايطٝٛص

أ.ر َزحي١ 

صالح 

 إبضاِٖٝ

 2014فرباٜض  2012َاصؼ  ؽٗض 24

صٓزٚم ايعًّٛ ٚ 

ايت١ُٝٓ 

 ايتهٓٛيٛد١ٝ

290.000 

َا٥تإ ٚ تغعٕٛ ايف 

 دٓٝٗا 

 

290.000 

َا٥تإ ٚ 

تغعٕٛ ايف 

 دٓٝٗا 

مل ٜتِ اصعاٍ اٟ 

خطابات صمس١ٝ َٔ 

ايصٓزٚم َٓش اصعاٍ 

 ايتكضٜض ايجاْٞ يًُؾضٚع

أ.ر َزحي١ 

 صالح
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8 

َؾضٚع رعِ ايفاع١ًٝ 

ايتع١ًُٝٝ يه١ًٝ ايطب 

 ايبٝطضٟ داَع١ رَٓٗٛص

أ. ر. ساطّ 

ستُز 

 ؽاٖني

 2016/ 09/ 01 04/2015/ 01 ؽٗض 18

 -ٚسز٠ اراص٠ املؾضٚعات 

ٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ 

(1.500.100 ٚ ًَٕٛٝ )

مخغُا١٥ ايف ٚ َا١٥ 

 دٓٝٗا

499.900 

اصبعُا١٥ 

ٚتغ  ٚتغعٕٛ 

ايف 

ٚتغعُا١٥ 

 دٓٝٗا

2.000.000 

 ًَْٝٛٞ دٓٝٗا

 مت ايتغًِٝ

أ. ر. ساطّ 

 ستُز ؽاٖني

01009230600 

9 

َؾضٚع رعِ ايفاع١ًٝ 

ايتع١ًُٝٝ يه١ًٝ اآلراب 

 داَع١ رَٓٗٛص

ر. ستُز 

ستُٛر أبٛ 

 عًٞ

 2016/  9/  1 2015/ 4/  1 ؽٗض 18

ٚسز٠ اراص٠ املؾضٚعات 

ٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ  –

(1.500.000 ٚ ًَٕٛٝ )

 مخغُا١٥ ايف

500.000 2.000.000 

َا مت حتًٜٛ٘ فعًٝا 

360.100 

)َتٛقف ْتٝذ١ عزّ 

حتٌٜٛ ايزف  املاي١ٝ َٔ 

ٚسز٠ اراص املؾضٚعات 

 بايكاٖض٠(

ر. ستُز 

ستُٛر أبٛ 

 عًٞ

01092180008 

10 

َؾضٚع َضنظ باْٛصاَا 

اذتٝٛإ ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً 

ايٛاق  يتشغني ايهفا٤ات 

امل١ٝٓٗ يز٣ طالب ن١ًٝ 

ايطب ايبٝطضٟ داَع١ 

 رَٓٗٛص

أ. ر. ّ.أمحز 

 ْصض ارتُاصٟ

 2016/  12/  11 2014/ 12/ 11 ؽٗضا 24

ٚسز٠ اراص٠ املؾضٚعات 

( ثالث١ 3.600.000مببًؼ )

َالٜني ٚ عتُا١٥ ايف 

 دٓٝٗا

3.500.000 

ثالث١ َالٜني 

ٚ مخغُا١٥ 

 ايف دٓٝٗا

7.100.000 

)عبع١ 

َالٜني َٚا١٥ 

 أيف دٓٝٗا(

 

 َغتُض

ألعتهُاٍ اْؾا٤ات 

 َب٢ٓ املعاٌَ املضنظ١ٜ

أ. ر. ّ.أمحز 

 ْصض ارتُاصٟ

01099299357 

11 

َؾضٚع رعِ ٚ تطٜٛض 

ايفاع١ًٝ ايتع١ًُٝٝ 

(SEED)  به١ًٝ

 ايصٝزي١ داَع١ رَٓٗٛص

أ. ر. ٖز٣ 

ستُز مجاٍ 

ايزٜٔ 

 رعبٝػ

 09/2016/ 30 2015/ 04/ 01 ؽٗض 18

 َٝظا١ْٝ ايربْاَر

(1.496.500) 

ًَٕٝٛ ٚ أصبعُا١٥ ٚعت 

ٚتغعٕٛ أيف ٚ مخػ 

 َا١٥ دٓٝٗا 

501.900 

مخػ َا١٥ 

أيف ٚ ٚاسز ٚ 

تغعُا١٥ 

 دٓٝٗا 

1.998.400 

ًَٕٝٛ ٚ تغ  

َا١٥ ٚثىُإ 

ٚتغعٕٛ أيف 

ٚأصبعُا١٥ 

 دٓٝٗا

 مت ايتغًِٝ

أ. ر. ٖز٣ 

 رعبٝػ

01001708633 
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12 

َؾضٚع َهافش١ ايبٛص 

ٚ تطٗري  ٚ اذتؾا٥ؿ

املصاصف ٚ َعادت١ 

ايفٛصاْات مبطاص 

 االعهٓزص١ٜ ايزٚيٞ

أ. ر. ستُز 

عبز ايكارص 

 َٓصٛص

 06/2018/ 13 06/2015/ 14 ؽٗضا 36

ايؾضن١ املصض١ٜ 

 يًُطاصات

(1.200.000) 

)ًَٕٝٛ ٚ َا٥ي أيف 

دٓٝ٘ عٜٓٛا( ٚ ملز٠ 

 ثالخ عٓٛات

 

(1.200.000) 

)ًَٕٝٛ ٚ َا٥ي 

أيف دٓٝ٘ 

عٜٓٛا( ٚ ملز٠ 

 ثالخ عٓٛات

 املبًؼ َٛطع ناالتٞ :

أيف دٓٝ٘ عٜٓٛا  675)

َهافش١ سؾا٥ؿ ٚ 

 525تطٗري املصاصف + 

أيف دٓٝٗا َعادت١ 

 فٛصاْات(

أ.ر، عبز 

 اذتُٝز ايغٝز

01006255206 

َؾضٚع َهافش١ 

سؾا٥ؿ َٓطك١ سكٌ 

ايطريإ مبطاص بضز ايعضب 

 ايزٚيٞ

 04/2017/ 25 2016/ 26/04 ؽٗض 12

ايؾضن١ املصض١ٜ 

 ( 350.000يًُطاصات )

ثالخ َا١٥ ٚمخغٕٛ 

 أيف دٓٝٗا

 عٜٓٛا ملز٠ عاّ

  

مت جتزٜز ايتعاقز يعاّ 

ثاْٞ اعتباصا َٔ 

مبكابٌ   26/04/2017

أيف  450َارٟ قزصٙ )

دٓٝٗا ملز٠ عاّ تٓتٗٞ 

 . 25/04/2018يف 

ٚ مت جتزٜز ايتعاقز 

يعاّ ثايح اعتباصا َٔ 

مبكابٌ َارٟ  26/04/2018

ٗا ملز٠ أيف دٓٝ 600قزصٙ 

عاّ تٓتٗٞ يف 

25/04/2019. 
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13 

َؾضٚع ٚسز٠ 

َٝهضٚعهٛب  

ايهرتْٚٞ يًٓٗٛض 

 بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

أ.ر/ ستُز 

عاصف 

 ايٓؾضت٢

 ؽٗض 24

َز٠ ايعكز 

عٓتني َٔ 

تاصٜذ اٜزاع 

ايزفع١ 

ايكز١َ يف 

سغاب 

 املؾضٚع

ًٜٞ اْتٗا٤ 

املؾضٚع فرت٠ 

َضاقب١ 

َٚتابع١ َٔ 

صٓزٚم 

ايعًّٛ 

ٚايت١ُٝٓ 

ايتهٓٛيٛد

١ٜ ال تكٌ عٔ 

مخغ١ 

عٓٛات يطُإ 

اعتُضاص١ٜ 

 املؾضٚع

صٓزٚم ايعًّٛ ٚ 

ايت١ُٝٓ 

 ايتهٓٛيٛد١ٝ

( أصبع١  4.987.500)

ًَٕٝٛ ٚ تغعُا١٥ ٚ 

عبع١ ٚ ثىُإْٛ أيف ٚ 

مخغُا١٥ دٓٝٗا 

 َصضٜا ال غري.

 داَع١ رَٓٗٛص

اإلعٗاّ يف املؾضٚع 

بتشٌُ ْفكات متٌٜٛ 

عًُٝات ايصٝا١ْ 

١ًٝ ٚ يألدٗظ٠ املعُ

تزصٜب ايكا٥ُني 

بايعٌُ عًٝٗا خالٍ 

فرت٠ تٓفٝش املؾضٚع ٚ 

 بعز اْتٗاؤٙ.

- 

4.987.500 

أصبع١ ًَٕٝٛ 

ٚتغعُا١٥ ٚ 

عبع١ 

ٚثىُإْٛ أيف 

ٚمخغُا١٥ 

 دٓٝٗا

 َتٛقف

)مت حتٌٜٛ َبًؼ 

ًَٕٝٛ ٚ َا٥تإ  1246875

ٚ عت١ ٚأصبعٕٛ ايف 

ٚثىُامنا١٥ ٚمخغ١ ٚ 

عبعٕٛ دٓٝٗا  ٚمل ٜتِ 

عهٛب اْؾا٤ املٝهضٚ

ْظضا الختالف اععاص 

ايغٛم ٚ اصتفاع ععض 

ايزٚالص فتطاعفت 

ايك١ُٝ املتفل عًٝٗا ٚ مل 

ٜتِ ايتٓفٝش ست٢ 

 تاصخي٘(

 

أ.ر/ ستُز 

عاصف 

 ايٓؾضت٢

01008222691 

14 

صب  االختالفات املظٗض١ٜ 

يصفات  DNAبزال٥ٌ 

حتٌُ إدٗار ادتفاف ٚ 

َكا١َٚ صزأ ايغام األعٛر 

يف ايكُح باعتدزاّ 

زتُٛع١ َٔ أصٓاف 

ايكُح ايضبٝعٞ زتُع١ 

 َٔ شتتًف رٍٚ ايعامل

أ. ر. إبضاِٖٝ 

صالح 

 بغْٝٛٞ

 11/08/2017 12/08/2015 ؽٗضا  24

صٓزٚم ايعًّٛ ٚ 

ايت١ُٝٓ 

 ايتهٓٛيٛد١ٝ

( عتُا١٥ ٚ 643.300)

ثالث١ ٚ أصبعٕٛ أيف ٚ 

 ثالثىُا١٥ دٓٝٗا

- 

643.300 

عتُا١٥ ٚ 

ثالث١ ٚ 

أصبعٕٛ أيف ٚ 

ثالمثا١٥ 

 دٓٝٗا

 

 

 

 

 

 مت ايتغًِٝ

 

 

أ.ر، عبز 

 اذتُٝز ايغٝز

01006255206 
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 أستاذ السقابت الصحيت على اللحىم وهنتجاتها -زئيس جاهعت دهنهىز    -إجناشاث     أ . د / عبيد صالـــــح 

 اسن املشسوع م
املديس 

التنفيري 
 للوشسوع

هدة 
 املشسوع

 تازيـــخ
جهت  هالحظاث متىيل املشسوع

نهايت  بدء املشسوع اإلتصال
 اإلمجالي اجلامعة اجلهة اخلارجية املشسوع

15 

َؾضٚع تطٜٛض ٚ رعِ 

ايتزصٜب املتكزّ ٚ ايتعًِٝ 

طٌٜٛ املز٣ يف عًّٛ 

 ايصش١ ايتطبٝك١ٝ

أ. ر. ععٝز 

 درب

 ؽٗض 48

رٜغُرب 

2013 

 2017رٜغُرب 

 TEMPUS"ايتُٝبػ" 

( 28740مت حتٌٜٛ َبًؼ )

دٓٝ٘ ٚ حتٌٜٛ َبًؼ 

ٚ مت  ( د48582٘ٝٓ)

صضفِٗ ع٢ً بزٍ 

االْتكاالت يًداصز ٚ 

َهافأ٠ يًفضٜل 

اإلراصٟ ٚ مت حتٌٜٛ 

( ٜٛصٚ  مل 20000َبًؼ )

ٜتِ صضفٗا ست٢ 

 تاصخي٘

- 

77.322 

 دٓٝٗا َصضٜا

 ( ٜٛص20.000ٚٚ )

 

 

 

 

( 20000مت حتٌٜٛ َبًؼ )

ٜٛصٚ مل ٜتِ صضفٗا 

 ست٢ تاصخي٘

 

 

 

 

أ.ر، عبز 

 اذتُٝز ايغٝز

01006255206 

16 

رصاع١ تاصٜذ َؾضٚع 

ايعالقات ايغ١ًُٝ بني 

ايؾضم ٚ ايػضب يف ايكضٕ 

اذتارٟ عؾض ٚ ست٢ 

 ارتاَػ عؾض املٝالرٟ

أ. ر. عًٞ 

 أمحز ايغٝز

 2018/  2/  14 2016/  2/  15 ؽٗض 24

دٓٝ٘ )َا١٥  100.000

أيف( دٓٝ٘ فك  ال غري 

َغا١ُٖ َٔ 

أنارمي١ٝ ايبشح 

ايعًُٞ 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا

متٌٜٛ َٔ ادت١ٗ 

املٓفش٠  املصض١ٜ

 -)ن١ًٝ اآلراب 

 داَع١ رَٓٗٛص(

- 100.000 

َؾضٚع عجٞ َؾرتى 

بني ايفضٜكني ايبشجٝني 

املصضٟ ٚ االٜطايٞ حتت 

صعا١ٜ ٚ رعِ َايٝني َٔ 

أنارمي١ٝ ايبشح 

ايعًُٞ املصض١ٜ ٚ 

َضنظ ايبشٛخ ايكَٛٞ 

مبٛدب  CNRاإلٜطايٞ 

 عكز َ  االنارمي١ٝ

. ر. عًٞ 

 أمحز ايغٝز

01006235436 
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 أستاذ السقابت الصحيت على اللحىم وهنتجاتها -زئيس جاهعت دهنهىز    -إجناشاث     أ . د / عبيد صالـــــح 

 اسن املشسوع م
املديس 

التنفيري 
 للوشسوع

هدة 
 املشسوع

 تازيـــخ
جهت  هالحظاث متىيل املشسوع

نهايت  بدء املشسوع اإلتصال
 اإلمجالي اجلامعة اجلهة اخلارجية املشسوع

17 
َؾضٚع ايتعًِٝ ٚ بٓا٤ 

ايكزصات يف رصاعات عًِ 

 املتاسف

َزٜض 

املؾضٚعات. ر. 

تاَض ايٓارٟ 

ٚنٌٝ ؽ٦ٕٛ 

ايتعًِٝ 

ٚايطالب 

به١ًٝ 

اهلٓزع١ 

داَع١ عني 

 مشػ

املُجٌ اإلراصٟ 

يًُؾضٚع أ. ر. 

عبز ايٖٛاب 

عظت ص٥ٝػ 

داَع١ عني 

 مشػ

ٚ َٓغل 

داَع١ 

رَٓٗٛص أ. ر. 

عبري عبز 

 احملغٔ قاعِ

 ؽٗض 36

 

21/08/2016 20/08/2019 

َؾضٚع اإلحتار 

األٚصٚبٞ "إٜضامسٛؼ 

 (979.356بالؼ" مببًؼ )

 ٜٛصٚ

  

( َٔ ايعكز 3ٚفكا  يًبٓز )

تتٛىل داَع١ عني 

مشػ اإلراص٠ املاي١ٝ 

يًُؾضٚع نهٌ ، ٚ 

تتٛىل داَع١ 

اإلعهٓزص١ٜ إراص٠ 

املدصصات املاي١ٝ 

دتاَع١ رَٓٗٛص 

 باملؾضٚع

َٓغل 

املؾاصٜ   

ظاَع١ 

 رَٓٗٛص

 أ.ر. عبري قاعِ

01223413800 
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 أستاذ السقابت الصحيت على اللحىم وهنتجاتها -زئيس جاهعت دهنهىز    -إجناشاث     أ . د / عبيد صالـــــح 

 اسن املشسوع م
املديس 

التنفيري 
 للوشسوع

هدة 
 املشسوع

 تازيـــخ
جهت  هالحظاث متىيل املشسوع

نهايت  بدء املشسوع اإلتصال
 اإلمجالي اجلامعة اجلهة اخلارجية املشسوع

18 

َؾضٚع اإلْتاد١ٝ 

املغتزا١َ يًبطاطػ حتت 

 ظضٚف ايتػريات املٓاخ١ٝ

ر. أمحز 

 ستُز سضب

 3/2017 5/2016 ؽٗٛص 10

َضنظ عٛخ ايتأقًِ 

َ  ايتػريات املٓاخ١ٝ 

ظاَع١ اإلعهٓزص١ٜ 

 (76.000مببًؼ )

 76.000 

 

 

 

 

 

أ.ر، عبز 

 اذتُٝز ايغٝز

01006255206 

19 

َؾضٚعني أنارمي١ٝ 

ايعًّٛ ٚ ايتهٓٛيٛدٝا 

املصض١ٜ بايتعإٚ َ  

أنارمي١ٝ ايعًّٛ ٚ 

ايتهٓٛيٛدٝا ايبًػاص١ٜ ٚ 

 ايتؾٝه١ٝ

-  

َٓغل 

املؾاصٜ  

به١ًٝ 

ايعًّٛ أ. ر. 

إهلاَٞ عًٞ 

 تضابٝػ

 2017 ؽٗض 36

تٓتٗٞ بٓٗا١ٜ 

 2019عاّ 

تكزص قُٝتُٗا َا بني 

( أيف 120(  أيف إىل )90)

 دٓٝ٘ َصضٟ تتطُٔ

  

ٖٞ َؾاصٜ  عج١ٝ ال 

تتطُٔ أٟ ْفكات 

يؾضا٤ أدٗظ٠ أٚ تػط١ٝ 

َهافآت يًكا٥ُني ع٢ً 

املؾضٚعات نُا إٔ 

حتٜٛالت املؾضٚعني مل 

( أيف 50تتعز٣ ايى )

 دٓٝ٘ ست٢ اآلٕ

َٓغل ن١ًٝ 

 ايعًّٛ

أ. ر. إهلاَٞ 

 عًٞ تضابٝػ

01095400111 

20 

َؾضٚع ؽضا٤ قاسف 

 ادتٝٓات

أ.ر/ . َٓاٍ 

َصطف٢ 

 عبز اذتُٝز

 2011 2010 ؽٗض 12

810.650 

STDF  ًّٛصٓزٚم ايع

ٚايت١ُٝٓ 

 ايتهٓٛيٛد١ٝ

- 

810.650 

مثإ َا١٥ 

ٚعؾض٠ األيف 

ٚعتُا١٥ 

ٚمخغٕٛ 

 دٓٝٗا

 

أ.ر/ . َٓاٍ 

 َصطف٢ ر

01009529776 

21 

اْتاز ْباتات سص٠ َعزي١ 

ٚصاثٝا ضز األدٗار اذتضاص٣ 

 ٚايػري سضاص٣

أ.ر/ . َٓاٍ 

َصطف٢ 

 عبز اذتُٝز

 2014 2013 ؽٗض 12

50.000 

 مخغٕٛ ايف دٓٝٗا

أنارمي١ٝ ايبشح 

 ايعًُٞ

- 

50.000 

مخغٕٛ ايف 

 دٓٝٗا

 

أ.ر/ . َٓاٍ 

َصطف٢ 

01009529776 
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 أستاذ السقابت الصحيت على اللحىم وهنتجاتها -زئيس جاهعت دهنهىز    -إجناشاث     أ . د / عبيد صالـــــح 

 اسن املشسوع م
املديس 

التنفيري 
 للوشسوع

هدة 
 املشسوع

 تازيـــخ
جهت  هالحظاث متىيل املشسوع
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 اإلمجالي اجلامعة اجلهة اخلارجية املشسوع

22 

اْتاز عالالت َصض١ٜ َٔ 

 ايشص٠ َعزي١ ٚصاثٝا

أ.ر . َٓاٍ 

َصطف٢ 

 عبز اذتُٝز

 2015 2014 ؽٗض 12

200.000 

َات٦إ ايف دٓٝٗا ٚطاص٠ 

 ايتعإٚ ايزٚىل

- 

َات٦إ  200.000

 ايف دٓٝٗا

 

أ.ر/ . َٓاٍ 

َصطف٢ 

01009529776 

23 

طصاع١ ايصشضا٤ املصض١ٜ 

عٔ طضٜل اْتاز ْباتات 

ايعٓب ٚاالصط املكا١َٚ 

 يًذفاف

أ.ر. أمحز 

 عبز ايهضِٜ

 4/2015 10/3/2014 ؽٗض 14

صٓزٚم ايعًّٛ 

ٚايت١ُٝٓ 

 STDF ايتهٓٛيٛد١ٝ

198.812 

َا١٥ ثىُا١ْٝ ٚتغعٕٛ 

ٚاث٢ٓ ايف ٚثىُامنا١٥ 

 عؾض دٓٝٗا ال غري

- 

198.812 

َا١٥ ثىُا١ْٝ 

ٚتغعٕٛ ايف 

ٚثىُامنا١٥ 

ٚاث٢ٓ عؾض 

 دٓٝٗا ال غري

 مت ايتغًِٝ

أ.ر، عبز 

 اذتُٝز ايغٝز

01006255206 

24 

َؾضٚع االعتُار ايزٚيٞ 

يًُعاٌَ مبؤعغات 

 (LIAP)ايتعًِٝ ايعايٞ 

ايهؾف عٔ ايٓباتات 

 املٗٓزع١ ٚصاثٝا

أ.ر. َٓاٍ 

َصطف٢ 

 اذتُٝزعبز 

 30/10/2020 2018/ 1/11 ؽٗض 24

ًَٕٝٛ َٚا٥ي  1.200.000

 أيف دٓٝ٘

 -ٚسز٠ إراص٠ املؾضٚعات 

 ٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ

 

800.000 

ثىُإ َا١٥ 

أيف دٓٝ٘ 

 َصضٟ

ًَْٝٛٞ دٓٝ٘ 

َصضٟ فك  ال 

 غري

 

أ.ر/ . َٓاٍ 

َصطف٢ 

01009529776 

25 

َؾضٚع االعتُار ايزٚيٞ 

يًُعاٌَ مبؤعغات 

 (LIAP)ايتعًِٝ ايعايٞ 

ايهؾف عٔ دٛر٠ 

ٚعال١َ ايصش١ ايٓبات١ٝ 

يًشاصالت ايظصاع١ٝ 

 ايتصزٜض١ٜ

أ.ر أميإ 

ايعضدا٣ٚ 

 صَطإ

 30/10/2020 2018/ 1/11 ؽٗض 24

ًَٕٝٛ َٚا٥ي  1.200.000

 أيف دٓٝ٘

 -ٚسز٠ إراص٠ املؾضٚعات 

 ٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ

 

800.000 

ثىُإ َا١٥ 

أيف دٓٝ٘ 

 َصضٟ

ًَْٝٛٞ دٓٝ٘ 

َصضٟ فك  ال 

 غري

 

أ.ر أميإ 

 ايعضدا٣ٚ

010012963361 
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26 

َؾضٚع تطٜٛض ْظِ 

 ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

أ.ر.ّ. أمحز 

 ْصض ارتُاص٣

 31/10/2019 1/11/2018 ؽٗض 12

1.373.000 

ًَٕٝٛ ٚ ثالخ َا١٥ ٚ 

ثالث١ ٚعبعٕٛ أيف 

 دٓٝ٘ َصضٟ

 -املؾضٚعات ٚسز٠ إراص٠ 

 ٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ

 

306.000 

ثالخ َا١٥ ٚ 

عت١ آالف 

 دٓٝٗا

1.679.000 

ًَٕٝٛ ٚ عت 

َا١٥ ٚ تغ  

ٚعبعٕٛ آيفا  

 دٓٝٗا

 

أ.ر.ّ. أمحز 

 ارتُاص٣

01099299357 

27 

َؾضٚع بضْاَر املادٝغتري 

يف االراص٠ املتكز١َ 

 يًُٛاصر االصض١ٝ

أ. ر. أمحز 

يطفٞ عبز 

 املٛدٛر

 َغتُض 2017/  2/ 5 

احتار ادتاَعات 

 ايٝٛصَٚتٛعط١ٝ

 ٜٛصٚ 25.080

مخغ١ ٚ عؾضٕٚ ايف 

 ُإْٛ ٜٛصٚىٚ ث

-  

ٜٛصٚ  15.841َا مت صضف٘ 

فك  بزٍ اْتكاٍ طاقا١َ 

 بارتاصز َٚهافا٥ات

أ.ر، عبز 

 اذتُٝز ايغٝز

01006255206 
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 أستاذ السقابت الصحيت على اللحىم وهنتجاتها -زئيس جاهعت دهنهىز    -إجناشاث     أ . د / عبيد صالـــــح 
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جهت  هالحظاث متىيل املشسوع

نهايت  بدء املشسوع اإلتصال
 اإلمجالي اجلامعة اجلهة اخلارجية املشسوع

28 

َؾضٚع  ايعالز بارتالٜا 

ايتا١ٝ٥ بايتبين نٓٗر 

دزٜز يعالز عضطإ 

 ايبٓهضٜاؼ

ايباسح 

 ايض٥ٝغٞ

أ. ر. َباصى 

ناٌَ 

 تضنٞ

مت تػٝري 

ايباسح 

ايض٥ٝغٞ 

يًُؾضٚع 

يٝصبح أ.ر. 

ناصٚيني 

ناٌَ عبز 

ايعظٜظ بزال  

َٔ ايغٝز أ. 

ر. َباصى 

دابض تضنٞ 

ْظضا  يغفض 

عٝارت٘ ٚسيو 

بتاصٜذ 

19/12/2017 

ثالخ 

 عٓٛات

1/06/2016 31/05/2019 

أنارمي١ٝ ايبشح 

ايعًُٞ ٚ 

ايتهٓٛيٛدٝا بايتعإٚ 

َ  أنارمي١ٝ ايعًّٛ 

 ايبًػاص١ٜ

- 

150.000 

َا مت صضف٘ 

 ست٢ اآلٕ

26.400 

مل ٜتِ صضف ع٣ٛ 

ست٢ تاصخي١  26.400

ْظضا يتأخض ايضر ع٢ً 

طًب تعزٌٜ اٖزاف 

املؾضٚع َٔ انارمي١ٝ 

ايبشح ايعًُٞ ٚ 

 ايتهٓٛيٛدٝا

أ.ر. ناصٚيني 

 ناٌَ

01005446099 

29 

 إْتاز ببتٝزات َطار٠

يألنغز٠ ٚخافط١ 

يطػ  ايزّ أثٓا٤ ختُض يدي 

 اإلبٌ

ر. أمحز 

 ستُز ٖالٍ

  29/04/2017 أؽٗض 8

صٓزٚم ايعًّٛ ٚ 

ايت١ُٝٓ 

 ايتهٓٛيٛد١ٝ

243.391 

 

- 

243.391 

َا٥تني ٚ ثالث١ 

ٚاصبعٕٛ ايف 

ٚثالث١ َا١٥ 

ٚٚاسز 

 ٚتغعٕٛ دٓٝٗا

مل ٜتِ حتٌٜٛ أٟ َبايؼ 

 ست٢ تاصخي٘

ر. أمحز 

 ستُز ٖالٍ

01002908422 
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30 

رعِ اإلبتهاص ٚايتغٜٛل 

 ْٚكٌ ايتهٓٛيٛدٝا

أ.ر. نضِٜ 

 ستُز فضز

 05/04/2019 6/4/2017 ؽٗضا 24

أنارمي١ٝ ايبشح 

ايعًُٞ 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا

  دٓٝٗا 700.000 --

أ.ر. نضِٜ 

 فضز

01067739552 

31 

بضْاَر داَع١ ايطفٌ 

 ظاَع١ رَٓٗٛص

أ.ر. نضِٜ 

 ستُز فضز

 29/04/2019 18/2/2017 أعابٝ  10

أنارمي١ٝ ايبشح 

ايعًُٞ 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا

- 51.000  

أ.ر. نضِٜ 

 فضز

01067739552 

32 

تكِٝٝ فعاي١ٝ املبٝزات 

ايفطض١ٜ ضز ايبٝاض 

ايزقٝكٞ ع٢ً ايهٛع١ 

ٚايؾُاّ يف ستافظ١ 

 ايبشري٠

أ.ر. ٢َٓ عبز 

ايٓيب عبز 

 ايضعٍٛ

 2020 2015 عٓٛات 5

 ٚطاص٠ ايظصاع١

 دٓٝٗا 11.000

  دٓٝٗا 11.000 -

أ.ر، عبز 

 اذتُٝز ايغٝز

01006255206 

33 

تكِٝٝ فعاي١ٝ بعض 

املضنبات ع٢ً ايكٛاق  يف 

اذتكٍٛ ٚ ايبغاتني يف 

 ستافظ١ ايبشري٠

أ. ر. ٖز٣ 

 َتٛيٞ ْصض

 2017 2014 عٓٛات 3

 ٚطاص٠ ايظصاع١

 دٓٝٗا 8000

  دٓٝٗا 8000 -

أ. ر. ٖز٣ 

 َتٛيٞ ْصض

01095000654 

34 

تكِٝٝ فعاي١ٝ بعض 

املبٝزات ايفطض١ٜ ضز 

أعفإ ايجُاص ع٢ً )ايعٓب 

ارتٝاص(  –ايربتكاٍ  –املٛط  –

 يف ستافظ١ ايبشري٠

ر. دٝٗإ 

ابضاِٖٝ خًٌٝ 

 َضعٞ

 2015 2015 

 ٚطاص٠ ايظصاع١

 دٓٝٗا 14.000

  دٓٝٗا 14.000 -

أ.ر، عبز 

 اذتُٝز ايغٝز

01006255206 

35 

تكِٝٝ فعاي١ٝ املبٝزات 

اذتؾضات )عزا رٚر٠ ع٢ً 

ٚصم ايكطٔ( ع٢ً ستصٍٛ 

 ايطُاطِ

ر. عاطف 

 خطض ْصاص

 2019 2014 عٓٛات 5

 ٚطاص٠ ايظصاع١

 دٓٝٗا 14.000

  دٓٝٗا 14.000 -

ر. عاطف 

 خطض

01020624360 
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36 

تكِٝٝ فعاي١ٝ املبٝزات 

اذتؾض١ٜ ضز رٜزإ 

ايجُاص ٚصاْعات األْفام 

ع٢ً املٛاحل مبشافظ١ 

 ايبشري٠ )زتُٛع١ أ(

ر . خًٌٝ  أ.

 عبز اهلل رصاط

 2019 2014 عٓٛات 5

 ٚطاص٠ ايظصاع١

 دٓٝٗا 14.000

  دٓٝٗا 14.000 -

أ.ر، عبز 

 اذتُٝز ايغٝز

01006255206 

37 

تكِٝٝ فعاي١ٝ املبٝزات ضز 

سؾضات اذتبٛب املدظ١ْٚ 

 مبشافظ١ ايبشري٠

أ. ر. ستُز 

عبز ايكارص 

 َٓصٛص

 2017 2012 عٓٛات 5

 ٚطاص٠ ايظصاع١

 دٓٝٗا 13.200

  دٓٝٗا 13.200 -

أ.ر، عبز 

 اذتُٝز ايغٝز

01006255206 

38 

تطبٝكات ايزال٥ٌ 

ادتظ١ٝ٦ٜ يف تضب١ٝ ايكُح 

 ٚاْتداب ادتّٓٝٛ

ر. ابضاِٖٝ 

صالح 

 ايبغْٝٛٞ

 2017 2015 عاَإ

انارمي١ٝ ايبشح 

 ايعًُٞ

+ 

INRA-France 

  دٓٝٗا 240.000 -

أ.ر، عبز 

 اذتُٝز ايغٝز

01006255206 

39 

دغُٝات ايغًٝها تأثري 

ايٓا١ْْٝٛ ع٢ً ٚظٝف١ 

اذتادظ ايزَٟٛ املدٞ 

 يًُٛايٝز

أ. ر. ٜاعض 

 ععٝز ايغٝز

 ؽٗضا 18

أنتٛبض 

2014 

 َاصؼ

 2016 

داَع١ طٛنٝٛ 

 يًعًّٛ

 ٜٔ ٜاباْٞ 1.500.000

ًَٕٝٛ ْٚصف ٜٔ 

 ٜاباْٞ

- 

1.500.000  ٜٔ

 ٜاباْٞ

ًَٕٝٛ ْٚصف 

 ٜٔ ٜاباْٞ

 

 

)َا ٜعارٍ 

دٓٝٗا  150.000

َصضٜا عاّ 

2014) 

 

40 

تزاخٌ َٝاٙ ايبشض : 

منشد١ تأثري إصتفاع 

َٓغٛب َٝاٙ ايبشض ع٢ً 

ارتظاْات ادتٛف١ٝ بزيتا 

 ايٌٓٝ

أ. ر. إهلاَٞ 

عبز ايعظٜظ 

 تضابٝػ

 2019 2016 أعٛاّ 3

أنارمي١ٝ ايبشح 

 ايعًُٞ ايبًػاص١ٜ

 دٓٝٗا 90.000

 دٓٝٗا 90.000 -

َغا١ُٖ االنارمي١ٝ 

 30.000ال جيب إ تتعز٣ 

َصضٜا خالٍ دٓٝٗا 

 ايعاّ ايٛاسز

أ. ر. إهلاَٞ 

 عًٞ تضابٝػ

01095400111 
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41 

رصاع١ أَانٔ جتُعات 

ارتاَات املعز١ْٝ بايكصري 

، ايبشض األمحض ، َصض 

بإعتدزاّ منشد١ ايبٝاْات 

 ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ

أ. ر. إهلاَٞ 

عبز ايعظٜظ 

 تضابٝػ

 2018 2016 عاَإ

أنارمي١ٝ ايبشح 

 ايعًُٞ ايتؾٝه١ٝ

 دٓٝ٘ َصضٟ 120.000

- 

دٓٝ٘  120.000

 َصضٟ

 

أ. ر. إهلاَٞ 

 عًٞ تضابٝػ

01095400111 

 

 

 


