
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 

 

انزقزٚز انظُٕ٘ ػٍ أَشطخ قطبع خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ 

 انجٛئخ ثجبيؼخ ثُٓـــب 

 خالل انؼــبو انذراطـــٙ

 (2012/2013 ) 

 

 

 

 

  



 
  انجٛئخانزقزٚز انظُٕ٘ ػٍ أَشطخ قطبع خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ        

 

 

 
   
 

 

 
السنوي لقطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة للعام الجامعً ٌطٌب لً فً مقدمة التقرٌر 

حًٌ العاملٌن بالقطاع فً الجامعة والكلٌات على ما قامو به لخدمة أن أ   2012/2013

 المجتمع داخل وخارج الجامعة.

وقد تمٌز هذا العام بأن كان نشاط األسبوع اإلقلٌمً السادس على نطاق أربع قرى فً 

حافظة القلٌوبٌة حٌث كان الٌوم األول بقرٌة جزٌرة بلً بمركز أربع مراكز مختلفة بم

بنها, الٌوم الثانً بقرٌة مٌت كنانة بمركز طوخ, الٌوم الثالث بقرٌة القلج بمركز 

الخانكة وكان الٌوم الرابع بقرٌة الصنافٌر بمركز قلٌوب مما استدعى مجهود كبٌر من 

بالجامعة والطالب ونحن ننتهز هذه  السادة الزمالء أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملون

, ونتمنى أن ٌشتمل العام لكل من ساهم فً نجاح هذا األسبوعالفرصة لتوجٌه الشكر 

القادم على نتائج ملموسة على أرض الواقع فً حل مشكالت مجتمعٌة أو المساهمة 

الواقع م نتج ٌساهم فً تغٌٌر شكل فً أبحاث أو مشارٌع بحثٌة تؤتً ثمارها فً تقدٌم 

 المصري.

وختاماً نتمنى المزٌد من التوفٌق لألخوة الزمالء بالقطاع وبكلٌات الجامعة المتعددة 

 ثُٓب  جبيؼخض رئٛ وإلى األمام دائماً.

 
 

 (ػهٙ شًض انذٍٚ  ) أ.د/
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ٌسرنً أن أقدم لكم من خالل هذا التقرٌر العمل الذي قام به األخوة الزمالء بالجامعة  

. 30/6/2013وحتى  1/7/2012والذي تم تقدٌمه خالل عام كامل بدءاً من وكلٌاتها 

وٌشمل التقرٌر نشاطات الكلٌات المختلفة فً مجال خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة وكذا 

نشاطات المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص خالل العام المشار إلٌه, وقد تم هذا العام 

وشملت  17/4/2013إلى  14/4/2013الفترة من  إقامة األسبوع اإلقلٌمً السادس فً

 –قرٌة مٌت كنانة بمركز طوخ  –قرى بمحافظة القلٌوبٌة )قرٌة جزٌرة بلى بمركز بنها 

قرٌة الصنافٌر بمركز قلٌوب( حٌث اشتمل نشاط األسبوع  –قرٌة القلج بمركز الخانكة 

مٌة وصحٌة وقانونٌة على قوافل طبٌة وبٌطرٌة وزراعٌة وندوات ثقافٌة واجتماعٌة وتعلٌ

قامت بها كلٌات اآلداب والتربٌة والتربٌة النوعٌة والتربٌة الرٌاضٌة والتمرٌض والحقوق 

وكذا قامت كلٌة الفنون التطبٌقٌة بعمل جدارٌات وجلسات تعلٌمٌة للرسومات ألطفال 

 المدارس وتم قٌاس تلوث الهواء والماء بمعرفة كلٌتًٌ الهندسة وكلٌة العلوم.

مع خالص الشكر لكل من ساهم فً نشاط القطاع من السادة الزمالء والعاملٌن والطالب 

 والتمنٌات بدوام التوفٌق والرقً.

  
نشئٌٕ ثُٓب  جبيؼخض رئَٛبئت 

 خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ
 

 

 (خهٛم  مجًبل إطًبػٛ ) أ.د/
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 مقدمــــة
 ػن مػ ؿ الاػةا   البيئػ  تنميػ  قدرتػ  لىػخ مد ػ   المع مػ    فػ  قطػعع التكمن أهميػ  

   المع م  المحى   اإلقىيم  لحل  اك ت المع م   تقديم الند عت المع معيػ  
 الدراسػػ   مػػ ؿ العػػعـ تػػيفية ئيئػػ   ػػحي   ال يا ػػل  ػػ  أفػػةاد المع مػػ العمػػل لىػػخ   

ئذلنع قصػعر  هدػد ع ل يديػ  الػد ر المنػيط ئعلقطػعع  ذلػل  ػن مػ ؿ  2012/2013
لمل    ء الكىيعت لائيف مد   المع مػ   تنميػ  البيئػ   ازهدػلة المعع  ػ   ال يا ػل 
 ػػ  المع مػػ   ػػن مػػ ؿ إقع ػػ  د رات تدريبيػػ  ل نميػػ   دػػعرات أفػػةاد   تػػيهيىدم ل حقيػػ  

 ػن ال عىػيم  لمػل  ع  ل قسػطلػم ينػ  ػن  طىبعت سيؽ العمل   ػذلل د رات لمحػي أ يػ  
قيافل طبي  ئاةي  لىمسعهم  ف  لػ ج المةىػخ  الكاػل المبكػة لػن ئعػا از ػةاض 

قيافل طبي  ئيطةي     ذلل (ال   يكيف  ن المفيد ا  اعفدع  بكةا  إل كعف الافعء  ندع)
المعشػػػػي   الػػػػد اهن  تنفيػػػػل العبػػػػم لػػػػن المػػػػةئين  المػػػػياطنين لىمسػػػػعهم  فػػػػ  لػػػػ ج 

ئماػعر     ػن  ىيػعت ااداب  ال ةئيػ    ذلل قيافل ثقعفي   اه معلي    ػحي   ،ينالععدي
عمل  حدة ا  عج ئييهعز  نلليػ  ل سػ فعدة  قع ت  ىي  العىـي ئ ، ىي   الطب  ال مةيا

 مع  ندػع فػػ  المطػػبل ئػديل البيتعهػػعز  فػػ   فػخ اليقػػت الػػ نىم  ػن القمع ػػ  المنلليػػ .
لميػع  الاػةب ال لػن  ىيثػعت البيئػ   لمػل ال حىيػل قع ت قيافل  ن  ىي  العىـي ئعلك

 مػع قع ػت القعفىػ  ،    د    ء  دع لىنسب القيعسي  ف  از ع ن ال   ئدع  اػع ل ئيئيػ 
 .ئقيعس  سب  ليادـ السيعرات  الدراهعت النعري  لن طةي  أحدث ازهدلة ال كنيليهي 

 ال طبيقيػ  ئعلكىيػعت فيمػع لػ   قعـ القطعع ئعلعديػد  ػن  رش العمػل  المػاتمةات العىميػ  
 نػيط هػذا  قػد قع ػت اليحػدات ذات الطػعئ  النػعص ئمػع هػي  ،ل ق  ئماك ت ئيئيػ 

أ   ( ثل  ة ل الطبعل   الناة   رش النععرة ئكىي ػ  الدندسػ )  عهي  ئدع  ن النعحي  اإل
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  ػػػذلل  ( ثػػػل  حػػػدات الحعسػػػبعت  الى ػػػعت) ػػػن النعحيػػػ  ال دريبيػػػ   تنميػػػ  المدػػػعرات 
 مػػػع ) االس اػػػعرات الدندسػػػي   (، مػػػع ئيحػػػدات الطػػػب  العىػػػـي)حعليػػػل المطىيئػػػ  ال 

 .(ئيحدات  ىي   الدندس    ة ل االس اعرات ئعلعع ع 
 قطػػعع مد ػػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ  ئعع عػػ  ئندػػعأ اػػط   ئعػػا سػػ عةض فيمػػع يىػػ    

   .2012/2013الدراس   م ؿ الععـ
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 الندوات والمؤتمرات وورش العمل
عمػل ئقطعع شئيف مد   المع مػ   تنميػ  البيئػ  ئكىيػ  الطػب الباػةا ئبندػع قعـ  -1

ئعا  د ات ال يلي  ال ثقيفي  ئعع ع  ئندع ف   ػدارس قػة   حعف ػ  القىييئيػ  )قةيػ  
 –قػة   ة ػل  فػة شػكة  –قةيػ  للئػ  الػة ؾ  –قةي  لةب هدين   –لةب العىيقعت 
قة   ة ػل طػيخ  –ة   ة ل النع ك  ق –قة   ة ل شبين القػنعطة  –قة   ة ل قدع 

 -قة   ة ل قىييب(   ع ت هذ  الند ات تد ر حيؿ المحع ر ااتي : –

 ىةار ال دمين  المندرات.أ .1
 ال  يةات الفسييليهي   النفسي  م ؿ ف ةة المةاهق . .2

 طةؽ ا  اعر لد   ئعا از ةاض  طةؽ اليقعي   ندع. .3

 القىييئي .ال عةؼ لىخ البيئ  الصحي  لمدارس  حعف    .4

ـ 26/9/2012-25 ىي  الطب الباةا ئبندع  المنعقد ف  الف ةة  ن  اتمة   -2
 ـ ئعلعين السنن .28/9/2012-27ئكىي  طب ئندع  الف ةة  ن 

قعـ  ة ل ال عىيم الطب  المس مة ئعمل  رش لمل ئعل عع ف  ػ  قسػم القىػب فػ   -3
ئدػع  لعدد ث ث د رات  ػل د رة 25/4/2013ح خ  1/11/2012الف ةة  ن 

 ( طبيبع .25)
قعـ  ة ل ال عىيم الطب  المس مة ئعمل  رش لمل ئعل عع ف    قسم از ػل  مع  -4

 ( طبيبع .20لعدد ) 1/12/2012 ازذف  الحنعةة ف  الف ةة  ن 
شػئيف مد ػ  المع مػ   تنميػ  البيئػ  ئكىيػ  الطػب الباػةا ئبندػع ئعقػد قطػعع قعـ  -5

 . 2012سب مبة  28:  25 ن  اتمة الكىي  السنيا  الذا أقيم ف  الف ةة 
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، ئنػعءا  لىػخ النطػعب الػيارد  2012 ػيفمبة  8لقد  رش  لمػل يػـي النمػيخ  -6
) ىي  الطػب  ن  ة ل ال كنيليهيع الطبي  لألئحػعث  النػد عت ئعع عػ  االسػكندري .

 الباةا(.
  فػػ  حفػػل اف  ػػعح  فععليػػعت المن ػػد  الػػد ل  لىبحػػيث العىميػػ  ئعع عػػ  الماػػعر  -7

عؽ ال عػػع ف  ال نميػػ  لػػد ؿ حػػيض النيػػل  المقػػةر لقػػد  فػػ  الف ػػةة القػػعهةة لبحػػ   فػػ
تحػػػت رلعيػػػ   عػػػعل  ازسػػػ عذ الػػػد  ير / هاػػػعـ  2012ديسػػػمبة  13 – 11 ػػػن 

 .) ىي  الطب الباةا( رئيخ  عىخ اليزراء. –قنديل 
إقع ػػػػػػ  يػػػػػػـي لىمػػػػػػ   اه مػػػػػػعل  ئعع عػػػػػػ  ئندػػػػػػع لمكعفحػػػػػػ  داء السػػػػػػكةا يػػػػػػـي  -8

همعي  سػكة   بػيط " ئعلقػعهةة لليػعدة ال ثقيػل ئعلماعر      "  20/11/2012
المعنيا  اليل  ال ذائ   الصح   ذلل ئ ةض اليقعي   ن هذا الداء. ) ىي  الطب 

 .الباةا(
الماعر   ف  البة ع ج ال دريب  الػذا تن مػ  هيئػ  الطعقػ  الذريػ  ئعلقػعهةة تحػت   -9

ـ  ح ػػخ 20/1/2013لنػػياف )ال عع ػػل  ػػ  النفعيػػعت الماػػع ( مػػ ؿ الف ػػةة  ػػن 
 .ـ. ) ىي  الطب الباةا(31/1/2013

فػػػ  فععليػػػعت المػػػاتمة الػػػد ل  از ؿ لكىيػػػ  العىػػػـي اللراليػػػ  البيئيػػػ   الماػػػعر    -10
فةيقيػع (  ذلػل دي  اللراليػ  ئعلمنطقػ  العةئيػ   أي  فػعؽ ال نميػ  اإلق صػعئعنياف :)  ح

 24-22ئمقػػة هع عػػ  قنػػعة السػػييخ ئمحعف ػػ  اإلسػػمعليىي   المنعقػػد فػػ  الف ػػةة 
) ىي  الطػب  ـ سياء ئعلماعر   ئبح  أ   رق  لمل أ   عى  حعئط.2013ائةيل 

 .الباةا(
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ليحػػػػدة  29/9/2012 إقع ػػػػ  حفػػػػل النػػػػةيعين الثعلػػػػ   الػػػػذا لقػػػػد ئ ػػػػعريل -11
 .النةيعين. ) ىي  الطب البيطةا(

إقع ػػ   عػػةض تكػػعفى  لىم ئػػخ لىطػػ ب  العػػع ىين ئعلكىيػػ   ذلػػل يػػـي ازرئعػػعء  -12
 .. ) ىي  الطب البيطةا(10/10/2012المياف  

 .) ىي  الطب البيطةا( نإقع    ى قخ ال يظيل الثع   لىنةيعي -13
لقػػد تحىيػػل هػػيدة ازيذيػػ  ئػػين الكىيػػ  )  حػػدة تحىيػػل   ةاقبػػ  ازيذيػػ  (  أئػػةاـ -14

 .) ىي  الطب البيطةا( .شـة الايل  فندؽ ريكسيس

دلية السيد ازس عذ الد  ير / لبد الس ـ العػلب  ػدية  اػة ع تحسػين ازداء  -15
ال نعسػػى   اال  ػػعه  لحيػػياف الملرلػػ  ئقةيػػ   يػػت  نع ػػ  لصػػ عر الف حػػين  المػػةئين 

محعف   القىييئي  لى عةؼ لىػخ أهػداؼ الماػة ع  ئة ػع ج العمػل  الن ػعئج المةهػية ئ
 حػػي تطػػػيية القةيػػػ   الندػػيض ئعلمسػػػ ي  المعياػػػ  لىفػػ ح الصػػػ ية. ) ىيػػػ  الطػػػب 

 .البيطةا(

 د ة   رش  لمل  ن النط  ال دريبي  ئيحػدة ال ػدريب فػ  الف ػةة  ػن  43 إقع   -16
) ىيػػػ  الطػػػب  ة ال ػػػدريب.لػػػن طةيػػػ   حػػػد 2013ح ػػػخ  ػػػعرس  2012 ػػػعرس 
 .البيطةا(

ئة تي ػػيؿ ال عػػع ف ئػػين الديئػػ  العع ػػ  لىنػػد عت البيطةيػػ    ىيػػعت الطػػب  لػػةض -17
 البيطةا.
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إقع    د ة ئعنياف المةاقب  الصحي  لىخ الىحـي  ازلبعف   ن ععتدػع إل  ػعج  نػ ج  -18
حيػػػيا     ػػػن سػػػىيم  مػػػعل   ػػػن المىيثػػػعت المةىػػػي    حفػػػيظ ئطةيقػػػ   ػػػحي  يػػػـي 

 ئمة ل شبعب  يت  نع  . 13/3/2013ازرئععء المياف  
إقع ػػػ   ػػػد ة ئعنػػػياف ال حصػػػينعت الد ريػػػ  ىػػػد از ػػػةاض البك يةيػػػ   الفية سػػػي    -19

 الطفيىي   أهمي دع لىحفعظ لىػخ الحعلػ  الصػحي   اإل  عهيػ  لىحيػياف ئفئعتػ  العمةيػ  
  نع   .  ئعليحدة المحىي  ئميت 20/3/2013المن ىف  يـي ازرئععء المياف  

الماػػػػعر   فػػػػ  المػػػػاتمة الػػػػد ل  لىعىػػػػـي البيئيػػػػ  ئػػػػعل لا ن  ػػػػ  المػػػػاتمة الػػػػد ل   -20
ئكىيػ  اللرالػ   2013أئةيل  24إلخ  22ل كنيليهيع اليراث  العلئي  ف  الف ةة  ن 

 ) ىي  الطب البيطةا(. هع ع  القعهةة.

المػػػػػاتمة از ؿ لى عىػػػػػيم المف ػػػػػيح الػػػػػذا لقػػػػػد ئعع عػػػػػ  ئندػػػػػع فػػػػػ  الف ػػػػػةة  ػػػػػن  -21
(.3/7/2012إلخ  2/7/2013  . ) ىي  العىـي

. 17/7/2012 رشػػػ  العمػػػل لىيحػػػدات ذات الطػػػعئ  النػػػعص يػػػـي الث ثػػػعء  -22
.)  ) ىي  العىـي

إلقػػعء  حعىػػةات  تقػػديم تعػػعرب لمىيػػ  فػػخ ال نصصػػعت المن ىفػػ  فػػخ  ة ػػل  -23
.)  ثقعف  الطفل ئكفة تصفع. ) ىي  العىـي

(.لمل  حعىةات   رش ل حييل الكىي  إلخ  ىي  مضةاء  -24  . ) ىي  العىـي

) ىيػػػ   -اد ئػػػةا ج لى يليػػػ  فػػػ  قػػػة  المحعف ػػػ  فػػػ  المعػػػعالت ال عليػػػ  :إلػػػد -25
 .ااداب(

 .  تىيث الميع  ف  القة 
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 . تةشيد اس د ؾ الميع    الكدةئعء ف  القة   المدف 
  ؽ  الياهبػػعت   داب الحػػيار  تكىيػػلئة ػػع ج تيليػػ  لعمػػعؿ الكىيػػ  لػػن الحقػػي  

 ـ. 28/6/2012-24البة ع ج ف  الف ةة   ن أ.د./  حمد العطعر ئإلداد 
 .) ىي  ااداب(  د ة لن  اح يعهعت سيؽ العمل .لقد  -26
تنفيػػذ ئػػةا ج تيليػػ  لػػن أمطػػعر ال ىػػيث البيئػػ   أسػػعليب  ياهد ػػ  تحػػت اشػػةاؼ  -27

 .) ىي  ااداب( .11/7/2012أ.د/  سعد ئحيةا يـي ازرئععء 
لمػػدة أسػػبيلين دامػػل  25/8/2012 ػػن  فػػ  الف ػػةةع ػػ   عسػػكة لىعيالػػ  إق -28

 .) ىي  ااداب( الكىي   معرهدع لإله معـ ئعلن عف   ال اعية.
 . 15/7/2012 ػد ة  دػػعرات الطػػ ب  اح يعهػػعت سػػيؽ العمػػل يػػـي ازحػػد  -29

 .) ىي  ااداب(

 .) ىي  ااداب( .9/9/2012لقد  ى قخ ال يظيل يـي  -30
 اةة شدةي  لن الثقعفػ  النفسػي  ،  ت ضػمن  قػعالت   ىنصػعت ئحػيث  إ دار -31

لػػعدؿ  مػػعؿ مضػػة،   يػػل الكىيػػ  لاػػئيف مد ػػ   /د. اس اػػعرات  فسػػي . ئإشػػةاؼ أ
المع مػػػ   تنميػػػ  البيئػػػ ،  لضػػػيي  ألضػػػعء هيئػػػ  ال ػػػدريخ  المعػػػع  ين ئقسػػػم لىػػػم 

 .) ىي  ااداب( .النفخ

" د ر القيػػػعدت الط ئيػػػ  فػػػ   ياهدػػػ  اإلد ػػػعف  ال ػػػدمين " يػػػـي ازرئعػػػعء   ػػػد ة -32
ئحضير  ل  ػن : أ.د/ لبػدالىطيل الصػبعغ لميػد الكىيػ   26/9/2012المياف  

د/  حمػػد  أ.د/ لػػعدؿ مضػػة ,   ػػي  الكىيػػ  ...  حعىػػة فيدػػع ,أ.د/ لػػلة لبػػداه ,
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عفحػػػ   لػػػ ج  صػػػطفخ  ػػػن الطػػػب الاػػػةل  ئعلقػػػعهةة , ئعل عػػػع ف  ػػػ   ػػػند ؽ  ك
 .) ىي  ااداب( االد عف ال عئ  لةئعس   عىخ اليزراء.

لقد  د ة لن "  اػكى  ال عػدا لىػخ ازراىػ  اللراليػ    ثعرهػع لىػخ االق صػعد  -33
المصةا "  حعىة فيدػع أ.د/  ػعدر  ػير الػدين ازسػ عذ ئكىيػ  اللرالػ  هع عػ  القػعهةة 

) ىيػػ   ةات ئعلكىيػػ .ئقعلػػ  المػػاتم 27/11/2012 ذلػػل يػػـي الث ثػػعء الميافػػ  
 .ااداب(

لقد  رش  لمل لػن " تػد ية المنىفػعت الصػىب  فػ   صػة "  ذلػل يػـي االثنػين  -34
) ىيػػػ   ئقعلػػػ  االح فػػػعالت الكبػػػة  ئمعمػػػ  الكىيػػػعت. 19/11/2012الميافػػػ  
 .ااداب(

ش ةاؾ ف  المسعئق  النع   ئيقل د/  حمد شيق  الفنعةا لىعػعـ العػع ع  اال -35
) ىيػ  ال حػديعت  الحىػيؿ ". –قضي  تنميػ  سػينعء ف   يىيع "  2012/2013
 .ااداب(

  يفيػ  ال يافػ   عدػع " ،  – د ة ئعنياف: "ازحػداث الضػعيط  لمةحىػ  المةاهقػ   -36
 حعف ػػ   –فػػ   درسػػ  النع كػػ  ال ععريػػ  ئنػػعت، ال عئعػػ  لػػإلدارة ال عىيميػػ  ئعلنع كػػ  

 .ااداب() ىي   .4/12/2012القىييئي  ،  ذلل يـي النميخ المياف  
لقػػد  رشػػ  لمػػل لىسػػعدة الماػػةفين لىػػخ اإلذالػػ  المدرسػػي  ئمػػدارس القىييئيػػ   -37

 .) ىي  ااداب( ئقعل  العع ع  ئبندع.
 .) ىي  ااداب( . حعىةات ئقصة ثقعف  الطفل ئ صفع قد لدةل -38
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لقػػد  رشػػػ  لمػػل لػػػن "  يفيػػ  اإللػػػداد العيػػد ل نفيػػػذ مطػػ  لمياهدػػػ  ازز ػػػعت  -39
 -يحعىػػة فيدػػع السػػيد العقيػػد / إيدػػعب  لػػيم تعىػػة س  الكػػيارث ئػػد ف مسػػعئة ". 

 2/  11 ن إدارة الحمعي  المد ي  ئمحعف ػ  القىييئيػ ،  ذلػل يػـي االثنػين الميافػ  
 .) ىي  ااداب( ، ئقعل  الماتمةات  الند ات ئعلكىي  .2013/ 

 ػػد ة ئعنػػياف " ال يافػػ  النفسػػ  لمطعلػػب النمػػي مػػ ؿ ف ػػةة المةاهقػػ  " فػػ   لقػػد -40
 -أسػػػمعء ئنػػػت أئػػػ  ئكػػػة الثع ييػػػ  ئنػػػعت ال عئعػػػ  إلدارة النع كػػػ  ال عىيميػػػ   درسػػػ  

أ.د/ , حعىة فيدػع  2013/ 3/  6 حعف   القىييئي ،  ذلل يـي ازرئععء المياف  
) ىيػػػ   ئيف مد ػػػ  المع مػػػ   تنميػػػ  البيئػػػ .لػػػعدؿ  مػػػعؿ مضػػػة   يػػػل الكىيػػػ  لاػػػ

 .ااداب(

ئعنػياف " البيئػ   ػديق   "،  ذلػل هع عػ  ئندػع  -لقد  د ة لعمعؿ  ىي  ااداب  -41
لضػػي  -, حعىػػة فيدػػع د/ حسػػن البحػػةا ا 3/2013/ 11يػػـي االثنػػين الميافػػ  

 لعن  مد   المع م   تنمي  البيئ .

 25قػ   المػي يؿ ئعػد ثػيرة  رش  لمل ئعنياف " اإلل ـ المدرسػ  ئػين اليا لقد -42
،  ػ  القىييئيػ ىػخ  سػ ي   ػدارس  حعف، لىسعدة  اةف  اإللػ ـ المدرسػ  لينعية "

، 21/3/2013ـ النمػػػيخ الميافػػػ  ئقعلػػػ  المػػػاتمةات ئعع عػػػ  ئندػػػع ،  ذلػػػل يػػػي 
أسػػ عذ  رئػػيخ قسػػم اإللػػ ـ ئعع عػػ   - حعىػػة فيدػػع أ.د/  حمػػيد حسػػن إسػػمعليل 

      مبيػػػة فػػػ  ألمػػػعؿ اإلذالػػػ  المدرسػػػي ، ئإشػػػةاؼ -لػػػين شػػػمخ ، د/ أحمػػػد سػػػمية
اإللػػػ ـ ئكىيػػػ  ااداب  ين ئقسػػػم د/ أحمػػػد لبػػػد اه الػػػد ة را ،   اػػػعر   المعػػػع  

 .) ىي  ااداب(. هع ع  ئندع
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فػػػ  إطػػػعر فععليػػػعت الصػػػعليف الثقػػػعف  لعع عػػػ  ئندػػػع ، الػػػذا تقػػػـي ئ ن يمػػػ   ىيػػػ   -43
ااداب ، تػػػػػػػم لقػػػػػػػد ثػػػػػػػ ث  ػػػػػػػد ات مػػػػػػػ ؿ الفصػػػػػػػل الدراسػػػػػػػ  الثػػػػػػػع    لىعػػػػػػػعـ 

   - ه  : 2013/  2012العع ع 

  د ة ئعنياف " ثقعف  الطب البيطةا ف   صة " حعىة فيدع ازس عذ الد  ير     
 هع ع  ئندع . -, ازس عذ ئكىي  الطب البيطةا  / همعؿ سيس 

   " قعر   ئين  -تعةئ   ى  الدس ير ف   ل  ن  صة  الدند  د ة ئعنياف 
" حعىة فيدع  ل  ن الد  ير /  صطفخ ال ةيب ،  1950   1923دس يرا 

 . 2013/  3/  11 الد  ير / سيد  كع ا ،  ذلل يـي االثنين المياف  
  " حعىػػػػػػة فيدػػػػػػع   ػػػػػػد ة ئعنػػػػػػياف " ال حػػػػػػيالت االه معليػػػػػػ  فػػػػػػ   صػػػػػػة الثػػػػػػيرة

 -أسػػػػػ عذ لىػػػػػم االه مػػػػػعع ئكىيػػػػػ  ااداب  - حمػػػػػد  حػػػػػ ازسػػػػػ عذ الػػػػػد  ير/ 
 . 2013/  3/  24هع ع  المنيفي ،  ذلل يـي ازحد المياف  

ند ػ  المع مػ  ل السػعدس ىمن فععليعت ازسبيع اإلقىيم ب اادا ىي    قع ت -44
 -: 2013 أئةيل  17 – 14عع ع  ئندع ف  الف ةة  ن  تنمي  البيئ  ئ

 د/ إفةاج للب ئعشع   عدع  عميل  ط ب  ن قسم الع ةافيع  .ـ.قع ت أ
 تطبي  االس بيع عت النع     يت  نع   ئإهةاء دراس   يدا ي  لىخ قةي 

 ئعلند عت ال عىيمي   الصحي  الم يفةة ف  القةي  . 

  معذج  ن  -  معء لمصةاف :" اليالء  اإل د ة ئعني قدـ د/  صطفخ ال ةيب 
 ط ب المدارس  المدرسين . ال عريل" لمعميل   ن
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 اإل عىيلي  لدارس    د ة ئعنياف : " تبسيط الى   قدـ د/  ائل لبد الحكم
 ط ب المدارس  المدرسين . العةئي  "  لمعميل   ن

 النمػػي  لػػعدؿ  مػػعؿ مضػػة ، ئعقػػد  ػػد ة لػػن : "  طعلػػب  ةاحػػل .د/ مػػع قػػعـ أ
ميلػ   ػن ،  تقػديم االس اػعرات النفسػي  ،  ذلػل لمعاإل سع    ال ياف   عدػع "

 . ئقةي  القىج ير الط ب  أ ليعء از

 ال ػػذائ  "    ػػد ة لػػن " ال ناػػئ    ال سػػمم ال  ذيػػ   ػػد ة لػػن " سػػيء لقػػد   تػػم
 االه معلي    اك ت المةاهق .

قع ػػػػػت أسػػػػػةة هيػػػػػل الحةيػػػػػ  ئعل نسػػػػػي   ػػػػػ  إدارة الكىيػػػػػ  ئعمػػػػػل إح فعليػػػػػ  يػػػػػـي  -45
 تػػم لػػػةض اال عػػػعزات ال ػػػخ قع ػػػت ئدػػػع ازسػػػةة  ػػػن طػػػ ب الكىيػػػ   2/5/2012

 .() ىي  الحعسبعت  المعىي عت تحت ريعدة د /  ليد أ سع خ.
اتمة العىمػ  از ؿ لى عىػيم المف ػيح " الياقػ   المػي يؿ " يػي   االش ةاؾ ف  الم -46
 ئقعل  الماتمةات ئكىي  ال ععرة ئبندع. 2-3/7/2012

لقػػد  ػػاتمة  ةئػػ  ) فيػػديي  نفػػةا خ ( لػػن تطبيػػ  العػػيدة  االل مػػعد  ذلػػل يػػـي  -47
 ئقعل  الياث  ئعه. ) ىي  ال ععرة(. 6/11/2012الث ثعء المياف  

يني  فػ  القػةف الحػعدا العىم " الع قعت المصةي  الصيني   العةئي  الص الماتمة -48
 ) ىي  ال ععرة(.. العاةين"

لمقيػػدة فػػ  ئير ػػ  " تطبيػػ   بػػعدئ الحكي ػػ  لىػػخ الاػػة عت االعىمػػ  المػػاتمة  -49
 .) ىي  ال ععرة(."اإلدارة المعلي 
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ماػع ل تيلي  ط ب الكىي  العدد  القدا خ م ؿ ازسبيع از ؿ ئعزمطعر  ال -50
 الكػيارث  ػن مػ ؿ  ػد ات يقػـي ئدػع   تالبيئي   الباةي    ليعت ال عع ل    ازز ػع

  ل " ألضعء هيئػ  ال دريخ، ألضعء الىعنػ ". ) ىي  ال ةئي (.
تيليػػ  الطػػ ب ئػػد ر  ىيػػ  ال ةئيػػ  فػػ  مد ػػ  المع مػػ   ػػن مػػ ؿ الماػػعر   فػػ   -51

از يػ   تفعيػل ئةتي ػيؿ ال عػع ف ئة ع ج  حي از ي   تعىيم الكبػعر لىحػد  ػن  اػكى  
    الديئ  العع   لمحي از ي   تعىيم الكبعر ئعلقىييئي .

 ن المحعىةات   رش العمل المعع يػ  لمنسػيئ   ت  ىي  ال ةئي  ئ نفيذ لددقع  -52
)  عىمػػػين  اإلداريػػػين ( ئعل عػػػع ف  ػػػ  قسػػػم الصػػػح    درسػػػ  ال ةئيػػػ  الفكةيػػػ  ئبندػػػع

تاػنيم  لػ ج ذ ا  ػعيئعت  -اال تيػـل النفسي  حػيؿ )تاػنيم  لػ ج طفػل 
السىي ي   اال فععليػ   تاالىطةائع – لي  ال عع ل    الطفل  فةط الناعط  –ال عىم 

تنفيػػػػػػذ تىػػػػػػل النطػػػػػػ   الكػػػػػػ ـ (,    تاىػػػػػػطةائع –لػػػػػػذ ا االح يعهػػػػػػعت النع ػػػػػػ  
 المحعىػػػػةات   رش العمػػػػل فػػػػ  ىػػػػيء تةشػػػػيحعت  عىػػػػخ قسػػػػم الصػػػػح  النفسػػػػي 

 الممثى  ف   ل  ن :
 إسمعليل ئدر د/ 0أ– .   حعىةة   رش  لمل : تانيم  ل ج طفل از تيـل
   حعىػػةة   رشػػ  لمػػل : تاػػنيم  لػػ ج ذ ا  ػػعيئعت  -د/ سػػىيمعف رهػػب 

 ال عىم.
   حعىػػةة   رشػػ  لمػػل : تاػػنيم  لػػ ج اىػػطةائعت النطػػ   -د/   ػػعؿ الفقػػ 

  الك ـ.
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   ال فععليػ   حعىةة   رش  لمػل : االىػطةائعت السػىي ي   ا  -د/  هدا زيداف
 لذ ا االح يعهعت النع  .

  لي  ال عع ل    الطفل  فةط الناعط.  -د/ فيزي  س     حعىةة   رش  لمل  
الماعر   ف  تنفيذ ئة ع ج ) لقعء ازهيعؿ( تحت شععر إيدا ف  إيدؾ لىنديض  -53

 ئمع معنع ئمحعىةة لن: " صة ئين الحةي   الفيىخ ". ) ىي  ال ةئي (.

 نبػػ   ػػن ألضػػعء هيئػػ  ال ػػدريخ  الديئػػ  المعع  ػػ  ئكىيػػ  ال ةئيػػ  ئإلقػػعء ئعػػا  قػػعـ -54
 –القىػػػج  – يػػػت  نع ػػػ   –) هليػػػة ئىػػػ    االه معليػػػ  فػػػ  قػػػة النػػػد ات ال ثقيفيػػػ  

الصنعفية ( ىمن فععليعت ازسبيع اإلقىيم  السعدس لند   المع م   تنمي  البيئ  
 : 2013أئةيل  17 – 14ئعع ع  ئندع ف  الف ةة  ن 

  " قػػػػػعـ ئإلقعئدػػػػػع أ.د/ لبػػػػػد  المةاهقػػػػػ  فػػػػػ  المةاحػػػػػل المبكػػػػػةة ػػػػػد ة ئعنػػػػػياف "
ازسػػػػ عذ ئقسػػػػم الصػػػػح  النفسػػػػي , ثػػػػم قػػػػعـ ألضػػػػعء الديئػػػػ   -الػػػػةحمن سػػػػمعح 

المعع  ػػػػػػ   ػػػػػػن  درسػػػػػػين  سػػػػػػعلدين   عيػػػػػػدين ئ طبيػػػػػػ  االسػػػػػػ بيعف النػػػػػػعص 
ئعلنػػػػػػػد عت ال عىيميػػػػػػػ   الصػػػػػػػحي  لىػػػػػػػخ العػػػػػػػع ىين  المدرسػػػػػػػين  الطػػػػػػػ ب 

( 20) ئقةيػػػػػػػػ  هليػػػػػػػػةة ئىػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػ  ئىػػػػػػػػ  لػػػػػػػػدد االسػػػػػػػػ بيع عتيػػػػػػػػيف  االدار 
 اس بيعف.

  " قػػػػعـ   اػػػػك ت الاػػػػبعب المعع ػػػػةة   يفيػػػػ  ال  ىػػػػب لىيدػػػػع ػػػػد ة ئعنػػػػياف "
   ح الدين لةاق . أ.د/ ئإلقعئدع

  " قػػػػػػعـ ئإلقعئدػػػػػػع  الػػػػػػيالء  اال  مػػػػػػعء ئػػػػػػين الطعلػػػػػػب  المعىػػػػػػم ػػػػػػد ة ئعنػػػػػػياف "   
 . صطفخ ال ةيب أ.د/
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  " تبسػػػػػيط الى ػػػػػ  اإل عىيليػػػػػ  لىدارسػػػػػين  المدرسػػػػػين  العػػػػػع ىين  ػػػػػد ة ئعنػػػػػياف
 ائػػػػػل لبػػػػػد الحكػػػػػم, ئعإلىػػػػػعف   " قػػػػػعـ ئإلقعئدػػػػػع أ.د/فػػػػػ  العمىيػػػػػ  ال عىيميػػػػػ  

إلػػػػخ تطبيػػػػ  االسػػػػ بيعف النػػػػعص ئعلعيا ػػػػب ال عىيميػػػػ   الصػػػػحي    ػػػػعف لػػػػددهع 
 ( اس بيعف.20)

 حعىػػػػػػػػةة لػػػػػػػػن   طىبػػػػػػػػعت سػػػػػػػػيؽ العمػػػػػػػػل ئػػػػػػػػين الاػػػػػػػػبعب قػػػػػػػػعـ ئإلقعئدػػػػػػػػع         
لػػػػعدؿ مضػػػػة,  قػػػػعـ المدرسػػػػيف المسػػػػعلد ف ئ طبيػػػػ  االسػػػػ بيعف   ػػػػعف  .د/أ

 ( اس بيعف.20لددهع )

  ػػػػػػد ة لػػػػػػن لػػػػػػعدات االسػػػػػػ ذ عر  الدراسػػػػػػ  ئعلمةاحػػػػػػل المن ىفػػػػػػ  لكػػػػػػل  ػػػػػػن 
 .لبد الةحمن لبد البدي  الط ب  المعىمين قعـ ئإلقعئدع أ.د/

  " ىػػػػػيمد ر القػػػػػةاءة  المعةفػػػػػ  فػػػػػ  د ر لمىيػػػػػ  الػػػػػ عىم  ال ع ػػػػػد ة ئعنػػػػػياف  "
ثػػػػم قػػػػعـ لػػػػدد  ػػػػن المدرسػػػػين المسػػػػعلدين  سػػػػيد فدمػػػػ , قػػػػعـ ئإلقعئدػػػػع أ.د/

 . المعيدين ئ طبي  االس بيعف النعص ئعلند عت ال عىيمي   الصحي 

لمػػػل تدػػػدؼ إلػػػ  تػػػدريب ألضػػػعء هيئػػػ  ال ػػػدريخ  الديئػػػ  المعع  ػػػ  لىػػػ    رشػػػ  -55
ال عىػػػػػيم  –المك بػػػػػ  الةقميػػػػػ    اػػػػػة لعت تطػػػػػيية   ػػػػػم  تكنيليهيػػػػػع المعىي ػػػػػعت )

(  ذلػل يػـي   ال دريب لى  تكنيليهيػع المعىي ػعت –البيائ  االلك ة  ي   اإللك ة   
 . ) ىي  ال ةئي  الةيعىي (. 8/10/2012االثنين 

إقع ػػ   ػػد ة ئعنػػياف " ال ػػدريب لىػػخ هدػػعز ازيل  ين يػػل " إللػػداد  ػػيادر تعيػػد  -56
 حمػػػػػد  ,  حعىػػػػػة فيدػػػػػع ـ/ 1/11/2012اسػػػػػ نداـ هدػػػػػعز ازيل  ين يػػػػػل يػػػػػـي 

 حسين. ) ىي  ال ةئي  الةيعىي (.
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فػػػ   عػػػعؿ  18/11/2012إقع ػػػ   ػػػد ة لػػػن الةيعىػػػ   عمىيػػػ  اس اػػػعري  يػػػـي  -57
الصح  اليقعئي  ئددؼ إ اعء قسم لىصػح  اليقعئيػ   ئػةا ج الىيعقػ  البد يػ   النفسػي  

 الم نصص . ) ىي  ال ةئي  الةيعىي (.

سبيع اإلقىيم  السعدس لند ػ  قع ت  ىي  ال ةئي  الةيعىي  ف  إطعر فععليعت از -58
ئعقد ,  2013أئةيل  17 – 14 م   تنمي  البيئ  ئعع ع  ئندع ف  الف ةة  ن المع

 -:القعفى  الةيعىي العديد  ن الند ات  ن م ؿ 

   ئقةيػػػ  هليػػػةة ئىػػػخ  " المع مػػػ  مد ػػػ  فػػػ  الةيعىػػػي  ال ةئيػػػ  د ر"  ػػػد ة لػػػن
لعػػػػعب  ثػػػػل  ػػػػةة ازتػػػػدريب شػػػػبعب القةيػػػػ  لىػػػػخ ئعػػػػا ,  تػػػػم  ة ػػػػل ئندػػػػع –

  ال نخ.القدـ 

  نع ػػػػػ   يػػػػػت " ئقةيػػػػػ العىمػػػػػ  الػػػػػذ عء ام بػػػػػعرات"  ػػػػػد ة لػػػػػن  لقػػػػػد تػػػػػم  – 
طػػػػػيخ,  تػػػػػم تػػػػػدريب شػػػػػبعب القةيػػػػػ  لىػػػػػخ ئعػػػػػا ازلعػػػػػعب  ثػػػػػل  ػػػػػةة   ة ػػػػػل

 القدـ  ال نخ.

  تيليػػػػ  المع مػػػػ  مد ػػػػ  فػػػػ  الةيعىػػػػي  ال ةئيػػػػ  د ر"  ػػػػد ة لػػػػن  لقػػػػد تػػػػم  
  ة ػػػػػػػػل – القىػػػػػػػػج "  ئقةيػػػػػػػػ الةيعىػػػػػػػػ الناػػػػػػػػعط   معرسػػػػػػػػ  ئيهميػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػ ب

النع كػػػػػػػ ,  تػػػػػػػم تػػػػػػػدريب شػػػػػػػبعب القةيػػػػػػػ  لىػػػػػػػخ  دػػػػػػػعرات  فنيػػػػػػػعت حػػػػػػػعرس 
  المة خ.

 تيليػػػػػ  المع مػػػػػ  مد ػػػػػ  فػػػػػ  الةيعىػػػػػي  ال ةئيػػػػػ  د ر"  ػػػػػد ة لػػػػػن  لقػػػػػد تػػػػػم  
  ة ػػػػػػػل – الصػػػػػػػنعفية " ئقةيػػػػػػػ الناػػػػػػػعط الةيعىػػػػػػػ   معرسػػػػػػػ  ئيهميػػػػػػػ  الطػػػػػػػ ب
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 القػػػػدـ  ػػػػةة  ثػػػػل ازلعػػػػعب ئعػػػػا لىػػػػخ القةيػػػػ  شػػػػبعب قىيػػػػيب,  تػػػػم تػػػػدريب
 .  ال نخ

المػػػاتمة العىمػػػ  السػػػعئ  لىكىيػػػ  تحػػػت لنػػػياف ) اافػػػعؽ القع ي يػػػ   اإلق صػػػعدي   -59
ينػػعية  فػػ  ىػػيء الدسػػ ير العديػػد (  ذلػػل فػػ   25لإلسػػ ثمعر فػػ   صػػة ئعػػد ثػػيرة 

 . ) ىي  الحقيؽ(.2013ائةيل  29-28الف ةة  ن 
لىحفػعظ لىػخ   عفػ  الكىيػ  تم اإلح فعؿ ئيـي البيئػ   تػم  ىػ  يعفطػعت إرشػعدي   -60

البيئػػ  ئماػػعر   إتحػػعد الطػػػ ب  رلعيػػ  الاػػبعب ،  قيػػعـ إدارة الكىيػػ  ئعمػػػل   لىػػخ
 ) ىي  الحقيؽ(.   عف  شع ى  لىكىي .

ال قػدر اه  –إتنعذ اح يعطػعت از ػعف  السػ    فػ  حعلػ  حػد ث حةيػ   ئايف -61
 29/12/2012 ن ػػػيم  حعىػػػة  يػػػـي السػػػبت الميافػػػ  ئ قع ػػػت  ىيػػػ  الحقػػػيؽ –

ئمدرج رقم ) احػد( ئعلكىيػ  لىسػعدة اإلداريػين  العػع ىين ئعلكىيػ  حيػ  حعىػة فيدػع 
رئيخ أ ن الكىي  ،  قد اسػ عةض فيدػع مطػ  الطػيارئ  –السيد العميد / ز ةيع ليعد 

هػػػػػػػ (  تقسػػػػػػم  – ب –) أ      المياهدػػػػػػ   اإلمػػػػػػ ء حسػػػػػػب قطعلػػػػػػعت الكىيػػػػػػ 
  عميلعت العمل.

 اللضعء هيئ  ال دريخ ئعلكىي    ىيعت ال مةيالمل  رش  لمل ئمقة الكىي    -62

االمػػػة  ئعنػػػياف "الناػػػة الػػػد ل   أثػػػة  لىػػػخ مد ػػػ  المع مػػػ "  ذلػػػل يػػػـي الث ثػػػعء 
. تحػػػت اشػػػةاؼ أ.ـ. د /   يػػػل الكىيػػػ  لاػػػئيف مد ػػػ  13/11/2012الميافػػػ  

المع م   تنمي  البيئ  ) قػةر لػعـ اليرشػ (  أ.د/ لميػد الكىيػ   حضػير أ.د/ هيدػعف 
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) ىيػػ   سػػ عذ تمػػةيا االدارة ئعع عػ  حىػػياف    يػػل الكىيػ  لىدراسػػعت العىيػػع. ػعئة ا
 ال مةيا(

 –لمػػػل  رشػػػ  لمػػػػل ئعنػػػياف " يفيػػػ  الػػػػداد   ػػػيعي  اد ات البحػػػ  العىمػػػػ   -63
تحػػػػػت  28/11/2012االسػػػػ بيعف  الم ح ػػػػ "  ذلػػػػػل يػػػػـي االرئعػػػػػعء الميافػػػػ  

/   يػل الكىيػ  لاػئيف اشةاؼ د/ لطفي  تيفي  لبد العليل  قةر لػعـ اليرشػ   أ.ـ. د 
 ) ىي  ال مةيا(مد   المع م   تنمي  البيئ   أ.د/ لميد الكىي . 

 لمل  رش  لمل ئمقة الكىي  اللضعء هيئ  ال ػدريخ ئعلكىيػ    ىيػعت ال مػةيا -64

ال حىيل االحصػعئ    ععلعػ   –االمة  ئعنياف "البح  العىم  ف  مد   المع م  
تحػت اشػةاؼ أ.ـ. د /   يػل  2/12/2012البيع عت"  ذلل يـي االحد الميافػ  

الكىي  لائيف مد   المع م   تنميػ  البيئػ  ) قػةر لػعـ اليرشػ (  أ.د/ لميػد الكىيػ  
) ىيػػ   حضػير أ.د/ ايمػػعف البيطػعر اسػػ عذ الصػػح  العع ػ  ئكىيػػ  الطػب )المحعىػػة(. 

 ال مةيا(

لمػػػل  رشػػػ  لمػػػل ئعنػػػياف "االسػػػععفعت اال ليػػػ "  ذلػػػل يػػػـي السػػػبت الميافػػػ   -65
ئمقة همعي  الةلعي  الصحي  لذ ا االح يعهعت النع   ئطػيخ.  15/12/2012

ت حػػت اشػػةاؼ أ.ـ.د/ ا ػػع احمػػد حسػػن لمػػةاف )المحعىػػة( اسػػ عذ تمػػةيا النسػػع 
 ) ىي  ال مةيا( ال يليد المسعلد ئكىي  ال مةيا هع ع  ئندع. 

لمل  رش  لمل ئمقة الكىيػ  لعميػ  العػع ىين ئعلكىيػ  ئعنػياف "سػ    االيذيػ "  -66
تحت اشةاؼ أ.ـ. د /   يل الكىي  لاػئيف  13/12/2012 ذلل يـي النميخ 
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مد ػػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ   أ.د/ لميػػد الكىيػػ   حضػػير أ.د/ سػػعد  حمػػد سػػعد 
 ) ىي  ال مةيا(اس عذ الطب البيطةا ئعع ع  ئندع. 

رشػ  لمػل ئعنػػياف " عػعيية ال قػييم  االل مػعد"  ذلػػل يػـي االحػد الميافػػ  لمػل    -67
 حضير  نسق  المععيية  محعىةين تحت اشةاؼ أ.ـ. د /   يل  31/3/2013

 ) ىي  ال مةيا(الكىي  لائيف مد   المع م   تنمي  البيئ   أ.د/ لميد الكىي . 

مػةيا ئعلمػدارس لمل  رش  لمل ئمقة الكىيػ  لعميػ  العػع ىين  امصػعئيعت ال  -68
المن ىفػػ    مةىػػعت المس اػػفيعت العع عيػػ   الحميػػعت ئمحعف ػػ  القىييئيػػ  ئعنػػياف 
" يفيػػ  اليقعيػػ   ػػن االل دػػعب الكبػػدا اليئػػعئ  فيػػة س )سػػ ("  ذلػػل يػػـي االرئعػػعء 

تحػػػػػت اشػػػػػةاؼ أ.ـ. د /   يػػػػػل الكىيػػػػػ  لاػػػػػئيف مد ػػػػػ   13/2/2013الميافػػػػػ  
 حضػير أ.د/  حمػد حػعتم  الػ  االسػ عذ  المع م   تنمي  البيئػ   أ.د/ لميػد الكىيػ 

ئكىي  الطب هع ع  ئندػع  د/ احػ ـ االحمػدا  ػدرس تمػةيا الصػح  العع ػ  ئكىيػ  
 ) ىي  ال مةيا(تمةيا هع ع  ئندع. 

لمػػػل  رشػػػ  لمػػػل ئمقػػػة الكىيػػػ  لعميػػػ  العػػػع ىين ئعلكىيػػػ   ئعلكىيػػػعت االمػػػة   -69
عف الثػدا   يفيػ  ال مةيا ئعلمس اػفيعت العع عيػ  تحػت لنػياف "سػةط  امصعئيعت

تحػػت اشػػةاؼ أ.ـ. د /  22/5/2013اليقعيػػ   نػػ "  ذلػػل يػػـي االرئعػػعء الميافػػ  
  يل الكىي  لائيف مد ػ  المع مػ   تنميػ  البيئػ   أ.د/ لميػد الكىيػ   حضػير أ.د/ 
 حمد لبد الس ـ اسػ عذ النسػع  ال يليػد ئكىيػ  الطػب هع عػ  ئندػع ) محعىػة(  د/ 

النسػػػػػع  ال يليػػػػػد ئكىيػػػػػ  تمػػػػػةيا هع عػػػػػ  ئندػػػػػع هبػػػػػ  لبػػػػػد الف ػػػػػعح  ػػػػػدرس تمػػػػػةيا 
 ) ىي  ال مةيا( ) محعىة(.
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فععليػػعت ازسػػبيع اإلقىيمػػ  السػػعدس لند ػػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ   إطػػعرفػػ   -70
 لقػػدت القعفىػػ  اللراليػػ  , 2013أئةيػػل  17 – 14ئعع عػػ  ئندػػع فػػ  الف ػػةة  ػػن 

   ئيع دع  عل عل  : لدد  ن الند ات لبد العىيمئةئعس  أ.د/ ائةاهيم  ) ىي  اللرال (
 :  ة ل ئندع – قةي  هليةة ئى **  

 –الفةا لػػػ   – ػػد ة لػػن أ ػػػةاض النبػػعت  المكعفحػػ  الحيييػػػ  ) أ ػػةاض الطمػػعطم  .1
 الفيؿ السيدا   (

  د ة لن تد ية المنىفعت   نعل  الكمبيست . .2

 :  ة ل طيخ – قةي   يت  نع   **
 –) أ ػػػػػةاض الطمػػػػػعطم  الحيييػػػػػ  لدػػػػػعلػػػػػن أ ػػػػػةاض النبػػػػػعت  المكعفحػػػػػ   ػػػػػد ة  .1

 .(الفةا ل 

 ػػػػػػػػػد ة لػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػد ية المنىفػػػػػػػػػعت   ػػػػػػػػػنعل  الكمبيسػػػػػػػػػت ،  القضػػػػػػػػػعء لىػػػػػػػػػخ  .2
 . اك ت الصةؼ اللرال 

 :  ة ل النع ك  – قةي  القىج** 
 لن سيس  الننيل  اليقعي   ندع .  د ة .1

  د ة لن أسخ زرال  الننيل  . .2

 .الكمبيست د ة لن تد ية المنىفعت اللرالي    نعل   .3

 :  ة ل قىييب – قةي  الصنعفية** 
  د ة لن ال ذاء الم لف الن يل . .1

  د ة لن الصنعلعت ال ذائي  المنللي  . .2
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 تصني  أ ياع المةئخ. لن  د ة .3

 .تعميد  تعفيل النضة ات  الفع د  لن  د ة .4
  د ة لن تد ية المنىفعت   نعل  الكمبيست . .5
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 مجتمعالخدمة 
 

المحعىػػةات   رش العمػػل المعع يػػ  لمنسػػيئ   درسػػ  ال ةئيػػ  تنفيػػذ لػػددا   ػػن  -1
)  عىمػػػين  اإلداريػػػػين ( ئعل عػػػع ف  ػػػ  قسػػػػم الصػػػح  النفسػػػي  حػػػػيؿ  الفكةيػػػ  ئبندػػػع

 ليػ   –تاػنيم  لػ ج ذ ا  ػعيئعت الػ عىم  -)تانيم  لػ ج طفػل اال تيػـل 
السػػػػىي ي   اال فععليػػػػ  لػػػػذ ا  تاالىػػػػطةائع –ال عع ػػػػل  ػػػػ  الطفػػػػل  فػػػػةط الناػػػػعط 

 ) ىي  ال ةئي ( النط   الك ـ (. تاىطةائع –االح يعهعت النع   
ماػػعر   فػػ  حمىػػ  "  طػػن   يػػل "  إلػػداد حمػػ ت لى يليػػ  الصػػحي   البيئيػػ  ال -2

لسػػكعف  حعف ػػ  القىييئيػػ  ل نميػػ  السػػىي يعت الصػػحي   البيئيػػ   الػػ نىم اا ػػن  ػػن 
 ) ىي  ال ةئي ( ن  لىعمي . ن أهل حيعة  حي     المنىفعت

اإلشػػ ةاؾ  ػػ   ن مػػعت المع مػػ  المػػد   ئمحعف ػػ  القىييئيػػ  فػػ  حمىػػ  "  طػػن  -3
  يػػل "  ػػن مػػ ؿ لمػػل حمػػ ت تيليػػ   ػػحي   ئيئيػػ   ذلػػل ل نميػػ  السػػىي يعت 
الصػػػحي   البيئيػػػ  اإليععئيػػػ  لىمحعف ػػػ  لىػػػخ البيئػػػ  ,  الػػػ نىم اا ػػػن لىمنىفػػػعت 

 ) ىي  ااداب(هذ  الحمى .   تيهي  المياطنين لىماعر   ف 
لمل  حدة ا  عج ئييهعز  نللي  ل س فعدة  ندع ف  المطبل ئػديل البيتعهػعز  فػ   -4

(  فخ اليقت ال نىم  ن القمع   المنللي .  ) ىي  العىـي

ازسبيع اإلقىيم  السعدس لند    ىمن فععليعتا طىقت قعفى  ر د المىيثعت  -5
الصػػنعفية(,  –القىػج  - يػت  نع ػػ   - ئىػػ  هليػةةقػػة  )المع مػ   تنميػ  البيئػػ  إلػخ 

 ذلػػل تحػػت رئعسػػ  أ.د/ لطفػػ  السػػيد   يػػل  ىيػػ  العىػػـي لاػػئيف مد ػػ  المع مػػ  
 تنميػػ  البيئػػ ,  ئحضػػير  عميلػػ   ػػن السػػعدة ألضػػعء هيئػػ  ال ػػدريخ ئعلكىيػػ  حيػػ  
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قع ػػػػت القعفىػػػػ  ئيمػػػػذ لينػػػػ   يػػػػع   ػػػػن  ة ػػػػل الاػػػػبعب  اليحػػػػدة الصػػػػحي   المنػػػػعزؿ 
ةع  ذلػػػل ل حىيىدػػػع   عةفػػػ    عئعدػػػع   ثعرهػػػع لىػػػخ  ع مػػػ  القةيػػػ ,  الطىمبػػعت  ال ػػػ

لينعت  ن ىف  ،  مع قع ت القعفىػ  ئقيػعس  سػب  لػيادـ  5   ل لدد العينعت إلخ 
( السيعرات  الدراهعت النعري  لن طةي  أحدث ازهدلة ال كنيليهي .  ) ىي  العىـي

( يػػـي شػػبةا شػػدعب  ة ػػل شػػبين القنػػعطة  قةيػػ  )لػػخ القعفىػػ  الطبيػػ  ال ػػ  تيهدػػت إ -6
لدد  ػن السػعدة ألضػعء هيئػ  ال ػدريخ ئدع  شعرؾ ـ 8/9/2012المياف   السبت
طػػب  هةاحػػ   -از ػػةاض البعطنيػػ   –ازطفػػعؿ  أ ػػةاض)  ااتيػػ  : ال نصصػػعتفػػ  
 . ) ىي  الطب(( الع عـ -النسعء  ال يليد  – تنعسىي  هىدي  أ ةاض  -ف ي العي

الميافػ   ازرئعػعء( يػـي ا يػعا  ة ػل طػيخ  قةي  )ال   تيهدت إلخ  القعفى  الطبي  -7
لػػدد  ػػن السػػعدة ألضػػعء هيئػػ  ال ػػدريخ   عػػع  يدم ئدػػع  شػػعرؾ ـ 17/10/2012

 –أ ػػػةاض ازطفػػػعؿ )  المعيػػػدين  ػػػن هميػػػ  ال نصصػػػعت المن ىفػػػ   هػػػ  ااتػػػ  : 
النسػػػعء  – تنعسػػػىي  أ ػػػةاض هىديػػػ   -طػػػب  هةاحػػػ  العيػػػيف  -از ػػػةاض البعطنيػػػ  

 ) ىي  الطب( .(الع عـ  - ال يليد 

 –( " ئمدينػػ  إدفػػي 2 مػػع قػػعـ  ة ػػل " إئصػػعر " ئعمػػل قعفىػػ  "  عػػع   عيػػد النػػير ) -8
, حيػ  تػم الكاػل لىػخ  2012 يفمبة  22 – 21أسياف  ذلل ف  الف ةة  ن 

) ىيػػػ   لمىيػػػ   يػػػعة ئيضػػػعء  زرع لدسػػػ . 50 ػػػةيا  تػػػم إهػػػةاء  300أ ثػػػة  ػػػن 
 الطب(

 ػ    ػن   مد   المع م   تنمي  البيئ  ئكىي  طب ئندع  ئعل عع ف  ػ    مت لعن  -9
المة ػػل العةئػػ  لمكعفحػػ  العمػػخ ) إئصػػعر (  ال ػػعئ  إلتحػػعد ازطبػػعء العػػةب   ديةيػػ  
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الائيف الصحي  ئعلعةيش قعفى  طبي  تحت شععر )  عع   عيد النير ( ئمحعف   شػمعؿ 
 ح ػخ يػـي العمعػ   6/3/2013سينعء,  ذلل ف  الف ةة  ن يػـي ازرئعػعء الميافػ  

لمىيػػػػ  لمةىػػػػخ تػػػػم  36, حيػػػػ  تػػػػم  ػػػػن م لدػػػػع إهػػػػةاء  8/3/2013الميافػػػػ  
الكال لىيدم  ن م ؿ حمػ ت  سػط طبػ  قػعـ ئدػع أطبػعء  ة ػل إئصػعر لىمةىػخ 

 ػةيا فػ   1000 الػذين يليػد لػددهم لػن ف  ازسعئي  ال   سبقت هػذا ال ػعريل 
 . 2013 ن شدة  عرس  8,  7,  6أيعـ 

إطػػعر فععليػػعت ازسػػبيع اإلقىيمػػ  السػػعدس لند ػػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ   فػػ  -10
تيهدػػت القعفىػػ  الطبيػػ  إلػػخ , 2013أئةيػػل  17-14فػػ  الف ػػةة  ػػن  ئعع عػػ  ئندػػع

ئةئعسػ  أ.د/ لػعدؿ شػبل  ئعػا ألضػعء هيئػ  ال ػدريخ   ة ػل ئندػع – هليػةة ئىػ قةي  
الطػػػب, حيػػػ  قػػػع يا ئعلكاػػػل لىػػػخ  سػػػب  لعليػػػ   ػػػن أفػػػةاد القةيػػػ    ػػػىت  ئكىيػػػ 
 الع ػعـ – العىديػ  - البعطنػ  ذلل ف  ال نصصعت ال علي  ) حعل   ةىي  350إلخ
 از ل  ازذف  الحنعةة (. – ازسنعف – النسعء  ال يليد -

تػػػم ، حيػػػ   ة ػػػل طػػػيخ – يػػػت  نع ػػػ  تيهدػػػت القعفىػػػ  الطبيػػػ  إلػػػخ قةيػػػ    مػػػع -11
 –الع ػػعـ  – البعطنػػ  فػػ  ال نصصػػعت ال عليػػ  ) حعلػػ   ةىػػي  400الكاػػل لىػػخ 

 (. ازطفعؿ –ازسنعف  – الة د

الكاػػل تػػم ، حيػػ   ة ػػل النع كػػ  – تيهدػػت القعفىػػ  الطبيػػ  إلػػخ قةيػػ  القىػػج   -12
از ػػػل  - العىديػػػ  - البعطنػػػ فػػػ  ال نصصػػػعت ال عليػػػ  ) حعلػػػ   ةىػػػي  260لىػػػخ 

 (. ازطفعؿ – ازسنعف -الة د  -  ازذف  الحنعةة
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تػػػم ، حيػػػ   ة ػػػل قىيػػػيب  –الصػػػنعفية تيهدػػػت القعفىػػػ  الطبيػػػ  إلػػػخ قةيػػػ   مػػػع  -13
 -العىديػػ   – البعطنػػ فػػ  ال نصصػػعت ال عليػػ  )  حعلػػ   ةىػػي  275الكاػػل لىػػخ 

 : ( ازطفعؿ – الة د -النسعء  ال يليد  –الع عـ 

 ازسػبيع اإلقىيمػ .( شعةة  ئيا سيع ع  فيكخ  ي ػدا فػ  قػة  100تم زرال   ) -14
 ) ىي  اللرال (

 يلد لةئيخ  عىخ أدارة شة    صة لىب ة ؿ لليعرة الكىي  ردا لىخ  تحديدي م  -15
مطػػعب سػػيعدت  ئعلةيبػػ  فػػخ أقع ػػ   عػػةض لعػػةض  ئيػػ   ن عػػعت الاػػة    ػػن الليػػيت 

 )الدندس  ئابةا(  الكيمع يعت ئيسععر تنايطي .

فػػخ  عىػػخ الكىيػػ  لىػػخ أقع ػػ   عػػةض لىك ػػب لمػػدة أسػػبيلين  ػػ   الميافقػػ تػػم  -16
%  تيهيػ  مطػعب شػكة لصػعحب دار النفػعئخ 20مصم لىخ المعة ىعت يصػل 

 )الدندس  ئابةا( لىناة لىخ دلم  لمك ب  الكىي  ئك ب ئقيم  ممسمعئ  هني  .

ىػػبط هػػيدة النةسػػع    أهمدػػع ام بػػعر تحديػػد  قع  ػػ  الضػػ ط   ػػذا ام بػػعرات  -17
ت تحديػػد  ػػ حي  ازسػػمنت  ر ػػعـ النةسػػع  ،  تقػػـي اليحػػدة ئػػإهةاء هػػذ  ام بػػعرا

االم بعرات لىعديد  ن الاة عت العع ى  ف   حعف ػ  القىييئيػ   ثػل شػة   المقػع ليف 
 )الدندس  ئبندع( العةب  شة   المقع الت المصةي  " ن عر ائةاهيم سعئقع".

 اػػػة ع تيسػػػععت تصػػػميم النىطػػػعت النةسػػػع ي  لىعديػػػد  ػػػن الماػػػة لعت  ثػػػل  -18
 حطػػػ   ععلعػػػ  الصػػػةؼ الصػػػح  ئطػػػيخ  قع لػػػ  شػػػة   هػػػيرس لأللمػػػعؿ الدندسػػػي  

 )الدندس  ئبندع( .2012ا  يئة  –)أليكخ(
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النةسػػع ي  لماػػة ع إ اػػعء  بنػػخ ال ي ينػػعت اإله معليػػ   ام بػػعر لينػػعت القىػػيب -19
)الدندسػػ   .2013ائةيػػل  –ئقييسػػنع  - الصػػنةة لىمقػػع التشػػة   ئقييسػػنع  قع لػػ  

 ئبندع(

المن ىفػػ  ل حديػػد السػػ    اإل اػػعئي  لدػػع  تقػػديم  ععينػػ  العقػػعرات  المناػػ ت  -20
ال قػػعرية الفنيػػ  المع مػػدة  بينػػع  ق ةحػػعت اإل ػػ ح أ  ال ػػدليم إذا لػػـل از ػػة،   ػػن 
ألمػػػػعؿ المععينػػػػعت ال ػػػػ  قع ػػػػت ئدػػػػع اليحػػػػدة هػػػػ   ععينػػػػ   بنػػػػخ ازقسػػػػعـ الدامىيػػػػ  

مة ػػلا  اسػػىيب اإل ػػ ح ال ػػدليم المق ػػةح  ػػ  تقػػديم لمس اػػفخ شػػبين القنػػعطة ال
 تحديػػد ازسػػبعب  لمػػل  قعيسػػ  ازلمػػعؿ  الاػػة ط  الميا ػػفعت الفنيػػ   القيمػػػ  

 .2012 فبةايػػػػػة - حعف ػػػػػ  القىييئيػػػػػ   - ديةيػػػػػ  الاػػػػػئيف الصػػػػػحي   -ال قديةيػػػػػ  
 )الدندس  ئبندع(

ع ػػػػعت المةاهعػػػػ   البػػػػت الفنػػػػ   المػػػػعل   اإلشػػػػةاؼ لىػػػػخ تنفيػػػػذ  عمعػػػػين لحم -21
السبعح  لىنعشئين ئكل  ن  عدا ئندع الةيعى    عدا ئد يم الةيعىػ  ئ كىفػ  حػيال  

هػػعرا ال نفيػػذ   – ديةيػػ  الاػػبعب  الةيعىػػ  ئمحعف ػػ  القىييئيػػ   - ىيػػيف هنيػػ   7
 )الدندس  ئبندع(حعليع. 

ال صميم  إلداد  س ندات الطةح  اإلشةاؼ لىخ تنفيذ  اة ع تكييل الدياء   -22
 ديةيػ   – ىيػيف هنيػ   7عة  ئعسػ عد ئندػع الةيعىػ  ، ئ كىفػ  حػيال  لىصعالت الم طػ

 )الدندس  ئبندع(هعرا ال نفيذ حعليع.    –الابعب  الةيعى  ئمحعف   القىييئي  

ال صميم  إلداد  س ندات الطػةح  اإلشػةاؼ لىػخ تنفيػذ  اػة ع تطػيية  ىعػب   -23
درهعت، ئ كىفػػػ   ػػػةة القػػػدـ الةئيسػػػ  ئعسػػػ عد ئندػػػع الةيعىػػػ  شػػػع   المضػػػمعر  المػػػ
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هػػعرا   – ديةيػػ  الاػػبعب  الةيعىػػ  ئمحعف ػػ  القىييئيػػ   – ىيػػيف هنيػػ   15حػػيال  
 )الدندس  ئبندع(ال نفيذ حعليع. 

ال صميم  إلداد  س ندات الطةح  اإلشةاؼ لىخ تنفيذ  اػة ع ألمػعؿ ال ػي ين  -24
  ديةيػػ  الاػػبعب – ىيػػيف هنيػػ   9 الحمعيػػ  ئعسػػ عد ئندػػع الةيعىػػ  ، ئ كىفػػ  حػػيال  

 )الدندس  ئبندع( هعرا ألمعؿ الطةح حعليع. – الةيعى  ئمحعف   القىييئي  

تصػػميم  الػػداد  سػػ ندات الطػػةح لماػػة ع إ ػػعرة المىعػػب الفةلػػ  ئعسػػ عد ئندػػع  -25
 ديةيػػ  الاػػبعب  الةيعىػػ  ئمحعف ػػ  القىييئيػػ  ، ئ كىفػػ  تقديةيػػ  حػػيال   –الةيعىػػ  

 )الدندس  ئبندع( هعرا ألمعؿ الطةح حعليع. – ىييف هني   1.3

لمىيػػػػ  ال صػػػػميم  االشػػػػةاؼ لىػػػػخ ال نفيػػػػذ لمحطػػػػ  تنقيػػػػ   يػػػػعة الاػػػػةب ئن ػػػػعـ  -26
 ئمنطق  تبيؾ ئعلممىك  العةئي  السعيدي   Nanofilterationالمةشحعت الميكة  ي  

 )الدندس  ئبندع( هعرا الداد  س ندات الطةح. –يي يع  3ـ 70000ئسع  

عء حمػعـ سػبعح  ا لمبػخ ئعسػ عد ئندػع ال صميم  اإلشةاؼ لىخ تنفيػذ  اػة ع إ اػ -27
تػم ال ععقػد  ػ  المديةيػ    – ديةي  الابعب  الةيعى  ئمحعف   القىييئيػ   -الةيعى  

 )الدندس  ئبندع( هعرا إلداد المس ندات.  

ال صػػػػميم  اإلشػػػػةاؼ لىػػػػخ تنفيػػػػذ  اػػػػة ع اسػػػػ كمعؿ المػػػػدرهعت ئعسػػػػ عد ئندػػػػع  -28
تػم ال ععقػد  ػ  المديةيػ    –ىييئيػ   ديةي  الابعب  الةيعى  ئمحعف   الق -الةيعى  

 )الدندس  ئبندع( هعرا إلداد المس ندات.  
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ال صميم  اإلشةاؼ لىخ تنفيذ  اة ع تنسي  الميق  الععـ ئعس عد ئندػع الةيعىػ   -29
تػػم ال ععقػد  ػػ  المديةيػػ   هػػعرا   – ديةيػ  الاػػبعب  الةيعىػػ  ئمحعف ػ  القىييئيػػ   -

 )الدندس  ئبندع(إلداد المس ندات.  

 –الكدةئػػعء   مػػ   ازشػػةاؼ لىػػخ ال نفيػػد ز  صػػميم  الػػداد  سػػ ندات طػػةح ال -30
لمبنػخ  ىيػ  الحعسػبعت  المعىي ػعت ئعع عػ     الحةيػ  الصةؼ الصػحخ –ال كييل 

 )الدندس  ئبندع( هعرا ال نفيذ حعليع. -دع ئن

مػػػخ لىعع عػػػ   القيػػػعـ ئيلمػػػعؿ ر ػػػد  سػػػب تىػػػيث الماػػػعر   فػػػخ ازسػػػبيع ازقىي -31
 )الدندس  ئبندع( القة .الدياء فخ 

 ػػ  الماسسػػعت المع معيػػ  ل قػػديم مػػد عت ئحثيػػ   لقػػد العديػػد  ػػن ازتفعقيػػعت -32
 لدع  ثل شة   تيشيبع العةئخ   الاة   القعئض  لىميع    الصػةؼ الصػحخ ئعلقىييئيػ .

 )الدندس  ئبندع(
) ىيػػ   قع ػػ  حمػػ ت لى بػػةع ئعلػػدـ لػػدلم المة ػػل اإلقىيمػػ  لنقػػل الػػدـ ئبندػػع .إ -33

 ال ععرة(

ئعنػػػياف "االسػػػععفعت اال ليػػػ "  ذلػػػل يػػػـي السػػػبت الميافػػػ   لمػػػللمػػػل  رشػػػ   -34
ئمقة همعي  الةلعي  الصحي  لذ ا االح يعهعت النع ػ  ئطػيخ.  15/12/2012

ت حػػت اشػػةاؼ أ.ـ.د/ ا ػػع احمػػد حسػػن لمػػةاف )المحعىػػة( اسػػ عذ تمػػةيا النسػػع 
 ي  ال مةيا( ال يليد المسعلد ئكىي  ال مةيا هع ع  ئندع. ) ى

لمل  رش  لمل ئمقة الكىيػ  لعميػ  العػع ىين  امصػعئيعت ال مػةيا ئعلمػدارس  -35
المن ىفػػ    مةىػػعت المس اػػفيعت العع عيػػ   الحميػػعت ئمحعف ػػ  القىييئيػػ  ئعنػػياف 
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" يفيػػ  اليقعيػػ   ػػن االل دػػعب الكبػػدا اليئػػعئ  فيػػة س )سػػ ("  ذلػػل يػػـي االرئعػػعء 
/   يػػػػػل الكىيػػػػػ  لاػػػػػئيف مد ػػػػػ   تحػػػػػت اشػػػػػةاؼ أ.ـ. د 13/2/2013الميافػػػػػ  
البيئػ   أ.د/ لميػد الكىيػ   حضػير أ.د/  حمػد حػعتم  الػ  االسػ عذ   تنميػ المع م  

ئكىي  الطب هع عػ  ئندػع  د/ احػ ـ االحمػدا  ػدرس تمػةيا الصػح  العع ػ  ئكىيػ  
 ) ىي  ال مةيا( تمةيا هع ع  ئندع.

لمػػػل  رشػػػ  لمػػػل ئمقػػػة الكىيػػػ  لعميػػػ  العػػػع ىين ئعلكىيػػػ   ئعلكىيػػػعت االمػػػة   -36
 امصعئيعت ال مػةيا ئعلمس اػفيعت العع عيػ  تحػت لنػياف "سػةطعف الثػدا   يفيػ  

تحػػت اشػػةاؼ أ.ـ. د /  22/5/2013اليقعيػػ   نػػ "  ذلػػل يػػـي االرئعػػعء الميافػػ  
د الكىيػ   حضػير أ.د/   يل الكىي  لاػئيف مد ػ  المع مػ   تنميػ  البيئػ   أ.د/ لميػ

 حمد لبد السػ ـ اسػ عذ النسػع  ال يليػد ئكىيػ  الطػب هع عػ  ئندػع ) محعىػة(  د/ 
ئكىيػػػػػ  تمػػػػػةيا هع عػػػػػ  ئندػػػػػع   ال يليػػػػػدهبػػػػػ  لبػػػػػد الف ػػػػػعح  ػػػػػدرس تمػػػػػةيا النسػػػػػع 

 ) ىي  ال مةيا( ) محعىة(.

الضعء هيئ  ال دريخ  همي  اقسعـ الكىي  ف  فععليعت االسبيع االقىيم   شعرؾ -37
دس  ذلػػػل ئعمػػػل  ػػػد ات تثقيفيػػػ    طييػػعت تعىيميػػػ  الهػػػعل  قةيػػػ  هليػػػةة ئىػػػ  السػػع

 ) ىي  ال مةيا(. 2013/2013 الصنعفية لىععـ 
لػػػػػداد   ػػػػػقل المػػػػػدرئين الماػػػػػعر ين فػػػػػ  الماػػػػػة ع القػػػػػي   إ  فػػػػػ  مالمسػػػػػعه -38

ازلعػػػعب ز عديميػػػعت النعشػػػئين ئمديةيػػػ  الاػػػبعب  الةيعىػػػ  ئعلقىييئيػػػ  فػػػ   ن ىػػػل 
 ال ةئي  الةيعىي () ىي  الةيعىي . 
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ل دريب  درس  الميهيئين ئمديةي  أ ن القىييئي  لمػدة ث ثػ   تيهية  ىعب الكىي  -39
 ) ىي  ال ةئي  الةيعىي ( العمع  (   ية  بى  ر لا. –الث ثعء  –أيعـ ) السبت 

" ئقةيػ  هليػةة ئىػخ  المع مػ  مد ػ  ف  الةيعىي   ةئي ال د ر"  د ة لن  لقد تم -40
,  تم تدريب شبعب القةي  لىخ ئعا ازلعػعب  ثػل  ػةة القػدـ  ال ػنخ.  ة ل ئندع –

 ) ىي  ال ةئي  الةيعىي (

طػيخ,   ة ػل –  نع ػ   يػت العىمػ " ئقةيػ  الذ عء ام بعرات"  د ة لن  لقد تم  -41
) ىيػ  ال ةئيػ   تم تدريب شبعب القةي  لىخ ئعػا ازلعػعب  ثػل  ػةة القػدـ  ال ػنخ. 

 الةيعىي (

 الطػػ ب  تيليػ  المع مػػ  مد ػ  فػ  الةيعىػػي  ال ةئيػ  د ر"  ػػد ة لػن  لقػد تػم  -42
النع ك ,  تػم تػدريب شػبعب   ة ل – القىج الناعط الةيعى "  ئقةي   معرس  ئيهمي 

 ) ىي  ال ةئي  الةيعىي ( القةي  لىخ  دعرات  فنيعت حعرس المة خ.

 الطػػ ب  تيليػػ  المع مػػ  مد ػػ  فػػ  الةيعىػػي  ال ةئيػػ  د ر"  ػػد ة لػػن  لقػػد تػػم -43
 شبعب قىييب,  تم تدريب  ة ل – الصنعفية " ئقةي الناعط الةيعى   معرس  ئيهمي 
 ) ىي  ال ةئي  الةيعىي (.  ال نخ القدـ  ةة  ثل ازلععب ئعا لىخ القةي 

 اعر   السيد أ.د/ لػعدؿ شػعهين فػخ حىقػعت ئة ػع ج ) سػكعف البحػة ( العىمػ   -44
 ) ىي  الطب البيطةا( العىم .ئقنعة المنعرة لىبح  

ئػػين الكىيػػ  )  حػػدة تحىيػػل   ةاقبػػ  ازيذيػػ  (  ازيذيػػ أئػػةاـ لقػػد تحىيػػل هػػيدة  -45
 ) ىي  الطب البيطةا( .شـة الايل  فندؽ ريكسيس
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إ ػػدار   يػػب  ػػن  ة ػػل حييا ػػعت ال عػػعرب لػػن أسعسػػيعت تةئيػػ  السػػمعف ل يليػػ   -46
 ) ىي  الطب البيطةا( .المةئين    عر الف حين

فػػػ  الف ػػػةة  ػػػن                                 فعلىيػػػعت ازسػػػبيع اإلقىيمػػػخ السػػػعدس لعع عػػػ  ئندػػػعفػػػ  إطػػػعر  -47
 يػػت   –قػػة  ) هليػػةة ئىػػ  تيهدػػت القعفىػػ  البيطةيػػ  إلػػخ  2013أئةيػػل  14-17
ئةئعس  أ.د/  حمد  ةسػخ ر ضػعف   يػل الكىيػ  لاػئيف   نعفية (, –القىج  – نع   

حضير لدد  ن ألضعء هيئ  ال ػدريخ ئكىيػ  الطػب مد   المع م   تنمي  البيئ ،  ئ
  عالتخ: مةىي ال تحعالال لدد  ن, حي   قعت القعفى  الكال لىخ البيطة 

 ػذد انحبالد انًكبٌ

  ةىي  حعل  496  ة ل ئندع –قةي  هليةة ئى  
  ةىي  حعل  72  ة ل طيخ –  يت  نع  
  ةىي  حعل  30  ة ل النع ك  – القىج
  ةىي  حعل  711  ة ل قىييب –  نعفية

تحسػين ازداء  دلية السيد ازس عذ الد  ير / لبد الس ـ العػلب  ػدية  اػة ع -48
لحيػػياف الملرلػػػ  ئقةيػػ   يػػت  نع ػػػ  لصػػ عر الف حػػين  المػػػةئين ال نعسػػى   اال  ػػعه  

ئمحعف   القىييئي  لى عةؼ لىػخ أهػداؼ الماػة ع  ئة ػع ج العمػل  الن ػعئج المةهػية 
) ىيػػػ  الطػػػب  .القةيػػػ   الندػػػيض ئعلمسػػػ ي  المعياػػػ  لىفػػػ ح الصػػػ ية حػػػي تطػػػيية 
 البيطةا(

قع ػػػ   ػػػد ة ئعنػػػياف ال حصػػػينعت الد ريػػػ  ىػػػد از ػػػةاض البك يةيػػػ   الفية سػػػي  إ -49
 الطفيىي   أهمي دع لىحفػعظ لىػخ الحعلػ  الصػحي   اإل  عهيػ  لىحيػياف ئفئعتػ  العمةيػ  
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 .يحػػػدة المحىيػػػ  ئميػػػت  نع ػػػ  ئعل 20/3/2013المن ىفػػػ  يػػػـي ازرئعػػػعء الميافػػػ  
 ) ىي  الطب البيطةا(

 لىػػخ ازطفػػعؿ ,  تػػدريب ة ػػل ئندػػع –قةيػػ  هليػػةة ئىػػخ ئمػػدارس  هداريػػ  ليحػػ  -50
 البسيط . ) ىي  الفنيف ال طبيقي ( الفني  ازلمعؿ

الطػ ب  طيخ,  تدريب  ة ل –  نع    يت ئعليحدة الصحي  ئقةي  هداري  ليح  -51
  القػم  االس نسػل  الطبعلػ  المعئيػ  ئػعزلياف الةسػم  أسعليب   ثػل الةسم فنيف لىخ

 اللهعج. ) ىي  الفنيف ال طبيقي ( لىخ  الةسم  الىص 

 النع كػػ ,  تن ػػيم  رشػػ  لمػػل تػػدريب  ة ػػل – القىػػج ئنػػعدا قةيػػ  هداريػػ  ليحػػ  -52
  االس نسػل  الطبعلػ  المعئيػ  ئػعزلياف الةسم  أسعليب   ثل الةسم فنيف الط ب لىخ

 اللهعج. ) ىي  الفنيف ال طبيقي ( لىخ  الةسم  الىص   القم

, قىيػيب  ة ػل – الصػنعفية لىخ أحد هدراف اليحدة المحىي  ئقةي  هداري  ليح  -53
 ئػعزلياف الةسػم  أسػعليب   ثػل الةسػم فنػيف الطػ ب لىػخ تن يم  رش  لمػل تػدريب  

 ) ىيػػ  الفنػػيف اللهػػعج. لىػػخ  الةسػػم  الىصػػ   القػػم  االس نسػػل  الطبعلػػ  المعئيػػ 
 ال طبيقي (
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 مٌةمحو األ
 

كىيػػػػػ  فػػػػػ  مد ػػػػػ  المع مػػػػػ   ػػػػػن مػػػػػ ؿ الماػػػػػعر   فػػػػػ  التيليػػػػ  الطػػػػػ ب ئػػػػػد ر  -1
ئة ػػػػع ج  حػػػػي از يػػػػ   تعىػػػػيم الكبػػػػعر لىحػػػػد  ػػػػن  اػػػػكى  از يػػػػ   تفعيػػػػل ئةتي ػػػػيؿ 

) ىيػػػػػػ   ال عػػػػػػع ف  ػػػػػػ  الديئػػػػػػ  العع ػػػػػػ  لمحػػػػػػي از يػػػػػػ   تعىػػػػػػيم الكبػػػػػػعر ئعلقىييئيػػػػػػ .
 ال ةئي (
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 تدرٌبٌةدورات 

 أمػػػػػػةا  –لقػػػػػػد د رة تدريبيػػػػػػ   عع يػػػػػػ  حػػػػػػيؿ " اإلرشػػػػػػعد النفسػػػػػػ  " لىطػػػػػػ ب  -1
 )  ىي  ال ةئي ( حيؿ " ال عىم الناط ".

العىميػػػػػػػ ،  سػػػػػػػكةتعري  لقػػػػػػد د رة تدريبيػػػػػػػ  ل نميػػػػػػ  قػػػػػػػدرات سػػػػػػػكةتعري  ازقسػػػػػػعـ  -2
" د ف تحمػػػػػػػػػػيىدم أا  فػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػ نداـ الحعسػػػػػػػػػػب االػػػػػػػػػػ  "   ػػػػػػػػػػ ء الكىيػػػػػػػػػػ 

 داب( ىي  اا)  صة فعت .

قػػػػػدرات سػػػػػػكةتعري  ازقسػػػػػعـ العىميػػػػػػ  ,  سػػػػػكةتعري    ػػػػػػ ء   ل نميػػػػػػ د رة تدريبيػػػػػ   -3
  "  حعىػػػػػػة  ىيػػػػػػ  ااداب ئعنػػػػػػياف " اإلئػػػػػػداع فػػػػػػ  ألمػػػػػػعؿ السػػػػػػكةتعري  ال نفيذيػػػػػػ

ئقعلػػػػػ   1/10/2012 ذلػػػػػل يػػػػػـي االثنػػػػػين الميافػػػػػ  فيدػػػػػع أ.د/حسػػػػػين  ع ػػػػػل, 
 ) ىي  ااداب( الماتمةات ئعلكىي .

طفػػػػػػعؿ فػػػػػػ  ال اػػػػػػنيم  العػػػػػػ ج النفسػػػػػػ  "  نداـ رسػػػػػػـي ازلقػػػػػػد د رة " اسػػػػػػ -4
 حعىػػػػة فيدػػػػع  ػػػػ    ػػػػن أ.د/ لػػػػعدؿ مضػػػػة, د/ لفػػػػعؼ حسػػػػن لمػػػػدة أرئعػػػػ  أيػػػػعـ. 

 ) ىي  ااداب(
لىطػػػػػ ب   يىػػػػػيلدع "  يفيػػػػػ  إهػػػػػةاء البحػػػػػ  فػػػػػ  الفدػػػػػةس  لقػػػػػد د رة تدريبيػػػػػ  -5

المبعشػػػػة لمك بػػػػعت الكىيػػػػ   هع عػػػػ  ئندػػػػع  العع عػػػػعت المصػػػػةي  "  حعىػػػػة فيدػػػػع 
) ىيػػػػػػ   حعػػػػػػعزا ازسػػػػػػ عذ المسػػػػػػعلد ئقسػػػػػػم المك بػػػػػػعت. أ.د.ـ/ أ عػػػػػػد همػػػػػػعؿ

 ااداب(

 ) ىي  ااداب( .د رة " اس نداـ الةسم ف  ال انيم  الع ج النفس  " -6

لقػػػػد د رة تدريبيػػػػ  ئعنػػػػياف : " اسػػػػ نداـ الفدػػػػةس الميحػػػػد لىمك بػػػػعت العع عيػػػػ   -7
طػػػػػػةؽ البحػػػػػػ   االشػػػػػػ ةاؾ " ، حعىػػػػػػة  -المصػػػػػػةي   قيالػػػػػػد البيع ػػػػػػعت الععلميػػػػػػ  
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فيدػػػػػع ازسػػػػػ عذ /  حمػػػػػد  حمػػػػػيد فدمػػػػػ ، أمصػػػػػعئ   عىي ػػػػػعت ئعلمك بػػػػػ  الةقميػػػػػ  
 ػػػػل  ػػػػن : أ.ـ.د/ أ عػػػػد حعػػػػعزا, د/ لبػػػػد اه فػػػػيزا ،     سػػػػقدعئعع عػػػػ  ئندػػػػع ، 

ئقعلػػػػػ  النػػػػػد ات  الػػػػػد رات  2013/  3/  19 ذلػػػػػل يػػػػػـي الث ثػػػػػعء الميافػػػػػ  
 هع ع  ئندع. -ئكىي  ااداب 

ح ػػػػخ  3/9/2012فػػػػ  الف ػػػػةة  ػػػػن  تدريبيػػػػ  ئعع عػػػػ  ازسػػػػكندري لقػػػػد د رات  -8
. 10/9/2012ح ػػػػػػػػػػػػػخ  9/9/2012 فػػػػػػػػػػػػػ  الف ػػػػػػػػػػػػػةة  ػػػػػػػػػػػػػن  4/9/2012

)  ) ىي  العىـي

إلػػػػػخ  3/12/2012تدريبيػػػػ  ئعع عػػػػ  ازسػػػػكندري  فػػػػ  الف ػػػػةة  ػػػػن لقػػػػد د رات -9
5/12/2012 . )  ) ىي  العىـي
) ىيػػػػػػ    صػػػػػػل العػػػػػػعـ . أهػػػػػػعزةلىطػػػػػػ ب مػػػػػػ ؿ  ICDLلقػػػػػػد د رة تدريبيػػػػػػ   -10

)  العىـي

البة ػػػػػػػع ج ال ػػػػػػػدريب  لبة ػػػػػػػع ج الفػػػػػػػعر ؽ السػػػػػػػ نةاج البيع ػػػػػػػعت  ليػػػػػػػع  زقسػػػػػػػعـ  -11
شػػػػػػػػػػئيف  –الميلا يػػػػػػػػػػ   –الحسػػػػػػػػػػعئعت  –الكىيػػػػػػػػػػ  المن ىفػػػػػػػػػػ  )االسػػػػػػػػػػ حقعقعت 

(  ذلػػػػػػػل يػػػػػػػـي ازرئعػػػػػػػعء الميافػػػػػػػ  شػػػػػػػئيف ألضػػػػػػػعء هيئػػػػػػػ  ال ػػػػػػػدريخ –العػػػػػػػع ىين 
) ىيػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػب  ئعلقعلػػػػػػػػػػ  المعػػػػػػػػػػع رة لمعىػػػػػػػػػػخ الكىيػػػػػػػػػػ . 21/11/2012

 الباةا(
الػػػػذا تن مػػػػ  هيئػػػػ  الطعقػػػػ  الذريػػػػ  ئعلقػػػػعهةة  ال ػػػػدريب الماػػػػعر   فػػػػ  البة ػػػػع ج  -12

تحػػػػػػػػػػت لنػػػػػػػػػػياف )ال عع ػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػ  النفعيػػػػػػػػػػعت الماػػػػػػػػػػع ( مػػػػػػػػػػ ؿ الف ػػػػػػػػػػةة  ػػػػػػػػػػن 
 ) ىي  الطب الباةا( ـ.31/1/2013ـ  ح خ 20/1/2013
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ئػػيازرة اإلتصػػعالت ئ نفيػػذ د رات فػػخ  ITI قػػعـ  ة ػػل تكنيليهيػػع المعىي ػػعت -13
أسػػػػػػعئي   ػػػػػػن  10ي ػػػػػػعت لىػػػػػػخ أرئعػػػػػػ   سػػػػػػعرات لمػػػػػػدة  عػػػػػػعؿ تكنيليهيػػػػػػع المعى

.) ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الحعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعت 1/5/2012 إ  دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ  28/2/2012
  المعىي عت(
 عرػػػالمس لدد الط ب ـ
1 25 Microsoft CIoud Computing 
2 28 Microsoft CRM 
3 25 Oracle Web 
4 20 Oracle ERP 

 ػػػػػػػن قبػػػػػػػل  از ػػػػػػػن ئعلكىيػػػػػػػ   العمػػػػػػػعؿ   سػػػػػػػئيل  المػػػػػػػيظفينتػػػػػػػدريب ئعػػػػػػػا  -14
الحةيػػػػ  ئعلعع عػػػػ  لىػػػػخ  يفيػػػػ   كعفحػػػػ  أمطػػػػعر  المسػػػػئيؿ لػػػػن الػػػػدفعع المػػػػد  
. ) ىيػػػػػ   2/5/2012يػػػػػـي ازرئعػػػػػعء الميافػػػػػ   تػػػػػم لمػػػػػل ئيػػػػػعف لمىػػػػػ  ئػػػػػذلل 

 الحعسبعت  المعىي عت(

د رة تدرئيػػػػػػػ  لمػػػػػػػدة ثػػػػػػػ ث أيػػػػػػػعـ لىسػػػػػػػعدة ألضػػػػػػػعء هيئػػػػػػػ  ال ػػػػػػػدريخ  تمػػػػػػػت -15
 Moodle   عػػػػع  يدم ئعلكىيػػػػ  فػػػػخ  عػػػػعؿ إسػػػػ نداـ ئة ػػػػع ج ال عىػػػػيم ازلك ة  ػػػػخ

قع ػػػػت ئعلمحعىػػػػةات أ.ـ.د/ هعلػػػػ  حىمػػػػخ زايػػػػد  ػػػػدية  ة ػػػػل ال عىػػػػيم اإللك ة  ػػػػخ 
 )الدندس  ئابةا( ئعلعع ع  .

 )الدندس  ئبندع( د رة رف   سعحخ -16
 )الدندس  ئبندع( د رة سيسكي -17

 ) ىي  ال ععرة( لىخ  س ييين .(  SPSS ) ئة ع جلقد د رات  -18
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تػػػػم لمػػػػل د رات تدريبيػػػػ  ئعل عػػػػع ف  ػػػػ   ة ػػػػل تكنيليهيػػػػع المعىي ػػػػعت ئعلكىيػػػػ   -19
  نسػػػػػػقيدع  تحػػػػػػت اشػػػػػػةاؼ أ.ـ. د /   يػػػػػػل الكىيػػػػػػ  لاػػػػػػئيف مد ػػػػػػ  المع مػػػػػػ  

 ) ىي  ال مةيا(  تنمي  البيئ   أ.د/ لميد الكىي .
 أ يػػػػػػ  ئعػػػػػػا السػػػػػػعدة العػػػػػػع ىين فػػػػػػ  الحعسػػػػػػب االػػػػػػ .لقػػػػػػد د رات لمحػػػػػػي  -20

 ) ىي  ال ةئي  الةيعىي (

 تػػػػػدريب ألضػػػػػعء هيئػػػػػ  ال ػػػػػدريخ  الديئػػػػػ  المعع  ػػػػػ  لىػػػػػ   اػػػػػة لعت تطػػػػػيية -21
البيائػػػػػ   ال عىػػػػػيم اإللك ة  ػػػػػ  –المك بػػػػػ  الةقميػػػػػ     ػػػػػم  تكنيليهيػػػػػع المعىي ػػػػػعت )

(  ذلػػػػػػل يػػػػػػـي االثنػػػػػػين   ال ػػػػػػدريب لىػػػػػػ  تكنيليهيػػػػػػع المعىي ػػػػػػعت –االلك ة  يػػػػػػ  
 ) ىي  ال ةئي  الةيعىي ( . 8/10/2012

 اػػػػػػػعر   ئعػػػػػػػا ألضػػػػػػػعء هيئػػػػػػػ  ال ػػػػػػػدريخ ئعلكىيػػػػػػػ  فػػػػػػػخ إلقػػػػػػػعء  حعىػػػػػػػةات  -22
تعقػػػػػػدهع أدارة ال ػػػػػػدريب ئمةا ػػػػػػل ال ػػػػػػدريب ال عئعػػػػػػ   ئعلػػػػػػد رات ال نصصػػػػػػي  ال ػػػػػػخ
 بيطةا() ىي  الطب ال .لىديئ  العع   لىند عت البيطةي 

لػػػػػػػػػن  قد ػػػػػػػػ  الحعسػػػػػػػػػب  أسعسػػػػػػػػػيعت اليينػػػػػػػػػد ز  تدريبيػػػػػػػػػ د رة  11إقع ػػػػػػػػ   -23
لػػػػن طةيػػػػ   ػػػػعدا  2013ح ػػػػخ  ػػػػعرس  2012 الػػػػي رد فػػػػ  الف ػػػػةة  ػػػػن  ػػػػعرس 

 ) ىي  الطب البيطةا( ال كنيليهيع.
قع ػػػػػ  الػػػػػد رة ال دريبيػػػػػ  از لػػػػػخ  ػػػػػن ئة ػػػػػع ج تنميػػػػػ  القةيػػػػػ  المصػػػػػةي  ئعنػػػػػياف إ -24

 20-18اال ػػػػػػػػػػػػػطنعل  مػػػػػػػػػػػػػ ؿ الف ػػػػػػػػػػػػػةة الةلعيػػػػػػػػػػػػػ  ال نعسػػػػػػػػػػػػػىي   ال ىقػػػػػػػػػػػػػيط 
 ) ىي  الطب البيطةا( .2/2013/
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 7/4/2013فػػػػػخ الف ػػػػػةة  ػػػػػن   PCRلىػػػػػخ هدػػػػػعز  تدريبيػػػػػ إقع ػػػػػ  د رة  -25
) ىيػػػػ   .المعمػػػػل المة ػػػػلا  المعمػػػػل الط ئػػػػ  ئعلكىيػػػػ  ئػػػػين 9/4/2013ح ػػػػخ 

 الطب البيطةا(

ال طبيقيػػػػػػػػػػػ  , العىميػػػػػػػػػػػ   الفنػػػػػػػػػػػيفد رات تدريبيػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػػعالت  ىيػػػػػػػػػػػ   -26
 ال كنيليهيػػػػػ   الفنيػػػػػ  لمػػػػػدة سػػػػػ   أسػػػػػعئي  يحصػػػػػل فيدػػػػػع الم قػػػػػدـ لىػػػػػخ شػػػػػدعدة 
اه يػػػػعز الػػػػد رة  ػػػػن  ىيػػػػ  الفنػػػػيف ال طبيقيػػػػ   ػػػػن مػػػػ ؿ  ة ػػػػل النػػػػد عت البحثيػػػػ  

 .ئإدارة العع ع 

 إدارة العع ع  ئ نفيذ :ئ  ة ل تطيية   م الحعسبعت  تكنيليهيع المعىي عت قعـ -27

 

   ػػن العػػع ىين ئػػعلمة ل لىػػخ د رات فػػ   عػػعؿ تكنيليهيػػع المعىي ػػعتتػػدريب لػػدد  
فػػػػػ   عػػػػػعؿ  ػػػػػيع    (   ػػػػػذللPHPد رة  - دئىي ػػػػػ   يػػػػػب - دئىي ػػػػػ  هةافيػػػػػل)

  ػػيع   الىيحػػ  ازـ -   LCD Monitors ػػيع   شعشػػعت) الحعسػػبعت   ةفقعتدػػع
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Motherboard -  يع   الب تيب laptop -  يع   طعئععت printers -    ػيع 
 (. تعبية  ة ت أحبعر الكمبييتة

  تقديم  نح   نفض  لى دريب  االم بعر لػICDL ئداي   ن أهعزة  صل الععـ 

  عيكة سيفت ئمديةي  ال ةئي   ال عىيم ئمحعف   القىييئي  الم بػعر التعاون مع أكاديمية 
حيػػ  أف   MOS – MTAالمعىمػػين ئعلمعمػػل المػػةمم ئػػعلمة ل لىػػخ شػػدعدات: 

 الععلمي  إلهةاء هذ  االم بعرات Certiportن شة   المة ل  ع مد  

   تيقيػػ  إتفعقيػػ  تعػػع ف  ػػ   زارة اإلتصػػعالت  تكنيليهيػػع المعىي ػػعت ل قػػديم  نحػػ 

ICDL 

 : ئيعف ئعزهدلة ال   تم  يع  دع م ؿ الععـ المعى 

 ػذد اٌطبثؼبد اٌظٕٜٛ اٌظٕٜٛ ػذد االخٙشح اطُ اٌى١ٍخ َ

 168 756 و١ٍخ اٌزّز٠ض 1

 1080 3012 و١ٍخ االداة 2

 756 2112 و١ٍخ ردبرح 3

 288 384 و١ٍخ  رزث١خ ر٠بض١خ 4

 24 384 اػضبء ١٘ئخ اٌزذر٠ض 5

 2316 6648 اخّبٌٝ ػذد االخٙشح 

 : ئيعف ئعلد رات ال دريبي  ال   قعـ ئدع المة ل م ؿ الععـ المعى 

 َ اطُ اٌذٚرح اٌؼذد 

 Icdl 1 ِٕحخ 183

 icdl 2خبصخ  271

 Icdl 3 ِٛظف١ٓ 78

14 Photoshop 4 

12 Ic3 5 

7 internet 6 

7 graphics 7 

 8 دٚرح ٌغخ 17

  إخّبٌٟ 589
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 : ئيعف يعإلم بعرات ال   قعـ ئدع المة ل م ؿ الععـ المعى 

 َ االخزجبراد اٌؼذد
 icdl v4 1اخزجبراد  2280
 2 خبصخ  icdl v5اخزجبراد  424
 icdl v5 3اخزجبراد ِٕحخ  656
 ic3 4اخزجبراد   48
 MOS 5 اخزجبراد  62
 MTA 6 اخزجبراد  34

  إخّبٌٟ 3504

  :يعلالد رات ال  إدارة العع ع  ئ نفيذالى عت االهنبي  ئقعـ  ة ل  -28
 يالحظبد اطى انذٔرح و

 TOEFLدٚراد اٌز٠ٛفً  1

ثدبِؼخ ثٕٙب ِٚخزٍف الػضبء ١٘ئخ اٌزذر٠ض ِٚؼب١ُٔٚٙ 

اٌدبِؼبد اٌّصز٠خ ٚوذٌه اٌجبحث١ٓ ثّخزٍف اٌّؼب٘ذ 

 اٌجحث١خ )رؼبلذ شٙزٞ(

2 
 TOEFL TESTاٌـ 

ONLY 

 ػمذ الٚي ِزح اخزجبر اٌـ 

TOEFL TEST ONLY 

3 Conversation Skills 
 Conversation) دٚراد فٟ اٌّحبدثخ ثبٌٍغخ االٔد١ٍش٠خ

Skills ) ٞٚاٌّٙز١ّٓ ثزؼٍُ اٌٍغخ.ٌطالة و١ٍخ اٌطت اٌج١طز 

4 
English Proficiency 

Course 
( English Proficiency Courseػقذ يجًٕػخ يٍ انذٔراد فٙ )

 نطالة انطت انجٛطز٘

5 Soft Skills 

ٌطالة اٌطت اٌج١طزٞ ( Soft Skills) ػمذ دٚراد فٟ

 خبِؼخ ثٕٙب. –ٌجزٔبِح خٛدح ِٚزالجخ االغذ٠خ 

Soft Skills Training Program including the 
following: 

- Writing Technichal reports. 

- Presentation Skills. 

- Problem Solving Skills. 

- Communication Skills. 
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  هندسٌةالستشارات اال
 ن م ؿ  ةا ل االس اعرات الدندسي  ئعلعع ع  تم اال  دعء  ن الماة لعت ال عليػ  

  -ال   قع ت هذ  المةا ل ئ صميمدع  االشةاؼ لىيدع :
   المبنػػػػػخ اإلدارا ئكىيػػػػػػ  الحقػػػػػػيؽ ئػػػػػػيرض العع عػػػػػ  ئكفػػػػػػة سػػػػػػعد ئ كىفػػػػػػ       
 هني (.  ىييف 30حيال  )

 
 

 . المبنخ لىػخ  ػةحى ين  تػم اال  دػعء تم تنفيذ هذا   بنخ  درهعت  ىي  ال ةئي
الػل  750 ن تنفيذ المبنػخ ئعلكع ػل  تسػىيم   تصػل تكىفػ  المبنػخ حػيال  

 .هنيدع
  يقػػـي الماػػة ع ئعمػػل البنيػػ  الرض العع عػػ  ئكفػػة سػػعد حيػػ   البنيػػ  ال ح يػػ

 دةئػعء   –فداف تقةيبػع  ػن طػةؽ   ةافػ  ت ذيػ    ػةؼ  72ال ح ي  لمسطط 
  -ئم  ئمعم  العع ع  ئك ة سعد ) ىي  ال ةئي  ذلل لند عت الكىيعت القع
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  ػػذلل الكىيػػعت ال ػػ    ىيػػ  الحعسػػبعت(  - ىيػػ  ال مػػةيا  - ىيػػ  الحقػػيؽ
 ىيػيف هنيػ   22.5ال كىف  ال قةيبيػ  لىماػة ع . سيؼ ي م إ اعؤهع  س قب 

 هػعرا  تم  ةؼ  س نىصعت ئحػيال  لاػة ف  ىيػيف هنيػ  ، قعئى  لىليعدة
 .المقةرة لدذا الماة عحعليع اس كمعؿ اإللمعؿ 

 (.  ىييف هني  40 ا ئ كىف  ) حيال  النىفعابةا فةع  بنخ  ىي  الدندس  ئ
 ةاحػػل  هػػعرا  3تػػم تنفيػػذ هػػذا المبنػػخ لىػػخ أرئػػ   ةاحػػل  تػػم اال  دػػعء  ػػن 
 ىيػػيف هنبدػػع  31اال  دػػعء  ػػن تنفيػػذ المةحىػػ  الةائعػػ   ال ػػ  س صػػل تكىف دػػع 

 .تقةيبع

  ذلػػل لىحفػػعظ لىػػخ المناػػ ت  العع عػػ  أسػػيار حػػيؿ أرض اػػة ع ا اػػعء 
  ىييف هني (. 12ئ كىف  )حيال   العع عي 

  لمىي  اس كمعؿ  ىي  الحعسبعت  المعىي عت  المةا ل البحثي  لىعع ع. 

   3 اة ع تاطيب  بنخ الكيميعء  ازرض ئكىي  اللرال  ئما دة ئقيم 
كعتب إداري  تقةيبع  المبنخ لبعرة لن قعلعت  نعقا    عع ل     ىييف هني 

إىعف  إلخ يةؼ  ـي   طعم زلضعء هيئ  ال دريخ  هعرا العمل ف  
 م ؿ شدة.  ال اطيبعت الندعئي  لىمبنخ ل سىيم

  الل  700 اة ع  يع   المنبل ئكىي  اللرال   القيم  ال قديةي  لىماة ع
  دعء العمل م ؿ شدة.اهني   سي م 
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 الل هني   590ةا ئقيم   اة ع إ اعء  لرل  السمعف ئكىي  الطب البيط
 ةئي  السمعف   كعتب لإلدارة  المبنخ ل المبنخ لبعرة لن يةؼ  تقةيبع

 .عئقينط كيف  ن 
 الل  370يمي  ئكىي  الطب البيطةا ئقيم  ىيية الملرل  ال عط اة ع ت

 تقةيبع  سي م إ دعء ازلمعؿ م ؿ شدة.  هني  
  (  ىعب  ةة 1لبعرة لن لدد )،  اة ع إ اعء  عم  ريعى  ئكىي  اللرال

 (  ىعب ممعس  ل  ة لىخ ازسيار النع   ئعلمىعب2لدد )  قدـ 
  . ىييف هني 5 القيم  ال قديةي  لىماة ع ف  حد د 

 إهمعلي  تدع ئقيمعتصني   دمعت مابي     عد ي  لمبع خ العع ع     ىي  
 . )هندس  ئندع(دعهني 600000تقدر ئحيالخ 

 نا ت المن ىف  ل حديد السػ    اإل اػعئي  لدػع  تقػديم  ععين  العقعرات  الم
ال قعرية الفني  المع مدة  بينع  ق ةحػعت اإل ػ ح أ  ال ػدليم إذا لػـل از ػة، 
  ػػن ألمػػعؿ المععينػػعت ال ػػ  قع ػػت ئدػػع اليحػػدة هػػ   ععينػػ   بنػػخ ازقسػػعـ 
الدامىيػػػ  لمس اػػػفخ شػػػبين القنػػػعطة المة ػػػلا  اسػػػىيب اإل ػػػ ح ال ػػػدليم 

 ػػػ  تقػػػديم  تحديػػػد ازسػػػبعب  لمػػػل  قعيسػػػ  ازلمػػػعؿ  الاػػػة ط المق ػػػةح 
 حعف ػ   - ديةيػ  الاػئيف الصػحي   - الميا فعت الفني   القيم  ال قديةي  

 )هندس  ئندع( .2012 فبةاية -القىييئي  

  المةاهعػػ   البػػت الفنػػ   المػػعل   اإلشػػةاؼ لىػػخ تنفيػػذ  عمعػػين لحمع ػػعت
السبعح  لىنعشئين ئكل  ن  عدا ئندع الةيعى    عدا ئد يم الةيعى  ئ كىفػ  
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  – ديةيػػػ  الاػػػبعب  الةيعىػػػ  ئمحعف ػػػ  القىييئيػػػ   - ىيػػػيف هنيػػػ   7حػػػيال  
 )هندس  ئندع(هعرا ال نفيذ حعليع. 

  طػػةح  اإلشػػةاؼ لىػػخ تنفيػػذ  اػػة ع تكييػػل ال صػػميم  إلػػداد  سػػ ندات ال
 ىيػػيف  7الدػػياء لىصػػعالت الم طػػعة  ئعسػػ عد ئندػػع الةيعىػػ  ، ئ كىفػػ  حػػيال  

 هعرا ال نفيذ حعليع.    – ديةي  الابعب  الةيعى  ئمحعف   القىييئي   –هني  

  ال صػػػميم  إلػػػداد  سػػػ ندات الطػػػةح  اإلشػػػةاؼ لىػػػخ تنفيػػػذ  اػػػة ع تطػػػيية
 ىعب  ةة القدـ الةئيس  ئعس عد ئندع الةيعى  شع   المضمعر  المدرهعت، 

 ديةيػػػػ  الاػػػػبعب  الةيعىػػػػ  ئمحعف ػػػػ   – ىيػػػػيف هنيػػػػ   15ئ كىفػػػػ  حػػػػيال  
 )هندس  ئندع(هعرا ال نفيذ حعليع.   –القىييئي  

 الطػػةح  اإلشػػةاؼ لىػػخ تنفيػػذ  اػػة ع ألمػػعؿ  ال صػػميم  إلػػداد  سػػ ندات
 – ىيػػيف هنيػػ   9ال ػػي ين  الحمعيػػ  ئعسػػ عد ئندػػع الةيعىػػ  ، ئ كىفػػ  حػػيال  

 هعرا ألمعؿ الطةح حعليع. – ديةي  الابعب  الةيعى  ئمحعف   القىييئي  

  تصميم  الداد  س ندات الطةح لماة ع إ عرة المىعػب الفةلػ  ئعسػ عد ئندػع
لاػػبعب  الةيعىػػ  ئمحعف ػػ  القىييئيػػ  ، ئ كىفػػ  تقديةيػػ   ديةيػػ  ا –الةيعىػػ  
 )هندس  ئندع( هعرا ألمعؿ الطةح حعليع. – ىييف هني   1.3حيال  

  لمىيػػ  ال صػػميم  االشػػةاؼ لىػػخ ال نفيػػذ لمحطػػ  تنقيػػ   يػػعة الاػػةب ئن ػػعـ
ئمنطقػ  تبػيؾ ئعلممىكػ  العةئيػ    Nanofilterationالمةشػحعت الميكة  يػ  

 هػػعرا الػػداد  سػػ ندات الطػػةح. –يي يػػع  3ـ 70000ئسػػع   السػػعيدي 
 )هندس  ئندع(
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  ال صػميم  اإلشػػةاؼ لىػػخ تنفيػػذ  اػػة ع إ اػػعء حمػػعـ سػػبعح  ا لمبػػخ ئعسػػ عد
تػم ال ععقػد   – ديةي  الاػبعب  الةيعىػ  ئمحعف ػ  القىييئيػ   -ئندع الةيعى  

 )هندس  ئندع(   المديةي   هعرا إلداد المس ندات.  

  ال صػػميم  اإلشػػةاؼ لىػػخ تنفيػػذ  اػػة ع اسػػ كمعؿ المػػدرهعت ئعسػػ عد ئندػػع
تػػم ال ععقػػد  ػػ    – ديةيػػ  الاػػبعب  الةيعىػػ  ئمحعف ػػ  القىييئيػػ   -الةيعىػػ  

 )هندس  ئندع(المديةي   هعرا إلداد المس ندات.  

  ال صػػػميم  اإلشػػػةاؼ لىػػػخ تنفيػػػذ  اػػػة ع تنسػػػي  الميقػػػ  العػػػعـ ئعسػػػ عد ئندػػػع
تػػم ال ععقػػد  ػػ    –الاػػبعب  الةيعىػػ  ئمحعف ػػ  القىييئيػػ    ديةيػػ  -الةيعىػػ  

 )هندس  ئندع(المديةي   هعرا إلداد المس ندات.  

 الكدةئػعء   مػ   ازشػةاؼ لىػخ ال نفيػد ز  صميم  الداد  س ندات طػةح ال
لمبنػػػػػػػخ  ىيػػػػػػػ  الحعسػػػػػػػبعت  الصػػػػػػػةؼ الصػػػػػػػحخ   الحةيػػػػػػػ  –ال كييػػػػػػػل  –

 )هندس  ئندع( ليع.هعرا ال نفيذ حع -دع  المعىي عت ئعع ع  ئن
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 القوافل الطبٌة
الباػػةا طػػب ال اػػعط قطػػعع شػػئيف مد ػػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ  ئكىيػػ   ئنصػػيص -1
بندع  ئعل عع ف     ىي  ال مةيا ئعع ع  ئندع  إذالػ  القػعهةة الكبػة    اسسػ  لػع ة ئ

  -النيةي  تم لمل :
 السػبت( يـي شبةا شدعب  ة ل شبين القنعطة  قةي  )لخ القعفى  الطبي  ال   تيهدت إ -

لػػػدد  ػػػن السػػػعدة ألضػػػعء هيئػػػ  ال ػػػدريخ فػػػ  ئدػػػع  شػػػعرؾ ـ 8/9/2012الميافػػػ  
ف ي طػب  هةاحػ  العيػ -از ةاض البعطنيػ   –ازطفعؿ  أ ةاض)  ااتي  : ال نصصعت

 .( الع عـ -النسعء  ال يليد  – تنعسىي  هىدي  أ ةاض  -

 ػن طىبػػ   ىيػػ  ال مػػةيا  لػػدد  ػػن أطبػػعء طعلبػػ  ( 11فػػ  القعفىػػ  لػػدد )  قػد اشػػ ةؾ -
  ك ب أ.د/  عئب رئػيخ العع عػ  لاػئيف مد ػ  بندع ئ الباةا طبالاال  يعز ئكىي  

   ألضعء المك ب اإلل    ئعع ع  ئندع. المع م   تنمي  البيئ 

 تػػم ( لػػ حع 504  ػػعف إهمػػعل  لػػدد الحػػعالت ال ػػ  تػػم الكاػػل لىيدػػع ئعلقعفىػػ  ) -
 –زقسػعـ  ن ىفػ  ) أطفػعؿ  ئندع العػع ع  س افيعت ( حعل  إلخ 63تحييل لدد )

 .الع عـ ( –النسعء  ال يليد  –العىدي   –العييف 
  قد تم تدليم القعفى   ن  اسس  لع ة )إ داد ئعل  ذي  ال ز    المكعف ت لىقعفى (. -

 قةيػػ  شػػبةا شػػدعب  تصػػيية  ئعػػا الحػػعالت أثنػػعء الكاػػل لىػػيدم  قػػد تػػم تصػػيية -
 .لدم  ةؼ ازد ي  

 قػػػد تػػػم الكاػػػل لىػػػخ ازهػػػعل   ػػػن هميػػػ  ال نصصػػػعت  عع ػػػع   تػػػم تيزيػػػ  ئعػػػا  -
 الع ج.
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 اػػعط قطػػعع شػػئيف مد ػػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ  ئكىيػػ  الطػػب الباػػةا  ئنصػػيص -2
  -ئبندع ئعل عع ف     اسس  لع ة النيةي  تم لمل :

الميافػػ   ازرئعػػعء( يػػـي ا يػػعا  ة ػػل طػػيخ  قةيػػ  )لػػخ القعفىػػ  الطبيػػ  ال ػػ  تيهدػػت إ -
  عػػع  يدم لػػدد  ػػن السػػعدة ألضػػعء هيئػػ  ال ػػدريخ ئدػػع  شػػعرؾ ـ 17/10/2012

 –ازطفػػػعؿ  أ ػػػةاض)  :  المعيػػػدين  ػػػن هميػػػ  ال نصصػػػعت المن ىفػػػ   هػػػ  ااتػػػ 
النسػػػعء  – تنعسػػػىي  هىديػػػ  أ ػػػةاض  -ف ي طػػػب  هةاحػػػ  العيػػػ -از ػػػةاض البعطنيػػػ  

 .( الع عـ - ال يليد 

            بندػػع ئ الباػػةا طػػبالطبػػعء اال  يػػعز ئكىيػػ  ازفػػ  القعفىػػ  لػػدد لػػدد  ػػن   قػػد اشػػ ةؾ -
  ألضػػعء    ك ػػب أ.د/  عئػػب رئػػيخ العع عػػ  لاػػئيف مد ػػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ 

 المك ب اإلل    ئعع ع  ئندع.

 تػػم ( حعلػػ  551ال ػػ  تػػم الكاػػل لىيدػػع ئعلقعفىػػ  )   ػػعف إهمػػعل  لػػدد الحػػعالت -
زقسػعـ  ن ىفػ  ) ازطفػعؿ  ئندػع العػع ع  س اػفيعت ( حعل  إلػخ 68تحييل لدد )

 .الع عـ ( –النسعء  ال يليد  –العىدي   –العييف  –
  قد تم تدليم القعفى   ن  اسس  لع ة )إ داد ئعل  ذي  ال ز    المكعف ت لىقعفى (. -

  ػػةؼ  مئعػػا الحػػعالت أثنػػعء الكاػػل لىػػيد قةيػػ  ا يػػعا  تصػػيية  تصػػيية قػػد تػػم  -
 .لدمازد ي  

 قػػػد تػػػم الكاػػػل لىػػػخ ازهػػػعل   ػػػن هميػػػ  ال نصصػػػعت  عع ػػػع   تػػػم تيزيػػػ  ئعػػػا  -
 الع ج.
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" إئصػعر " ئعل عػع ف  ػ  الديئػ  النيةيػ  اإلسػ  ي  قعـ المة ػل العةئػ  لمكعفحػ  العمػخ  -3
فى  طبي  )  عع   عيد النػير (   نصصػ  لعػ ج  ةىػخ الععلمي  ئد ل  الكييت ئ نفيذ قع

, حيػػػ  تػػػم  2012أ  ػػػيئة  18 – 10العيػػيف ئعمديريػػػ  ئنػػػين مػػػ ؿ الف ػػػةة  ػػػن 
لمىي   يػعة ئيضػعء  150حعل   ةىي   مع تم إهةاء  2000الكال لىخ أ ثة  ن 

 لمىيعت  يعة زرقعء  لمىي  ظفةة. 4 زرع لدس    
 –( " ئمدينػ  إدفػي 2ى  أمة  "  عع   عيػد النػير ) مع قعـ  ة ل " إئصعر " ئعمل قعف -4

, حي  تم الكاػل لىػخ  2012 يفمبة  22 – 21أسياف  ذلل ف  الف ةة  ن 
 لمىي   يعة ئيضعء  زرع لدس . 50 ةيا  تم إهةاء  300أ ثة  ن 

لمل ئعا  ػد ات ال يليػ  ال ثقيفيػ  ئعع عػ  ئندػع فػ   ػدارس قػة   حعف ػ  القىييئيػ   -5
قة   ة ل  فة شكة  –قةي  للئ  الة ؾ  –قةي  لةب هدين   –)قةي  لةب العىيقعت 

قػػة   ة ػػل  –قػػة   ة ػػل النع كػػ   –قػػة   ة ػػل شػػبين القػػػنعطة  –قػػة   ة ػػل قدػػع  –
 -تد ر حيؿ المحع ر ااتي : قة   ة ل قىييب(   ع ت هذ  الند ات –طيخ 

 ىةار ال دمين  المندرات.أ 
 . ال  يةات الفسييليهي   النفسي  م ؿ ف ةة المةاهق 

 .طةؽ ا  اعر لد   ئعا از ةاض  طةؽ اليقعي   ندع 

 . ال عةؼ لىخ البيئ  الصحي  لمدارس  حعف   القىييئي 

 لمل قيافل تثقيفي  لن أهم از ةاض الاعئع  ف  المع م . -6
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ئقيافػػل تنصصػي  طبيػ  لىكاػل لػن أ ػةاض ئعيندػػع  الطػب الباػةا ئبندػع  ىيػ   قيػعـ -7
أ ػػةاض ر  ػػعتيـل  –ىػػ ط الػػدـ  –البػػيؿ السػػكةا  – ثػػل أ ػػةاض الميػػع  البيضػػعء 

 القىب .
 حعف ػػ   مد ػػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ  ئكىيػػ  طػػب ئندػػع  ئعل عػػع ف  ػػ  أقع ػػت لعنػػ  -8

( ,  اػة ع لػ ج أطفػعؿ  صػة  ػن  القىييئي    ة ل إئصعر ) اتحعد ازطبعء العػةب
أ ةاض العييف تحت شععر )  ن أهل لييف أ الد ع ( ئقةي  طػنط العليػةة  حعف ػ  

أيػعـ  4,  قد اس مة الماة ع لمدة  2013القىييئي  ،  ذلل م ؿ شدة فبةاية 
%  ػػػن 90 ػػػةيا ئنسػػػب   3175   عليػػػ  تػػػم م لدػػػع الكاػػػل لىػػػخ أ ثػػػة  ػػػن 

 275حعلػػ  ئدػػع  سػػل ئػػعلعين ,  ا  اػػعؼ  17المسػػ ددؼ ,  مػػع تػػم ا  اػػعؼ 
حعلػػ  ئدػػع ىػػعل ئػػعلن ة  تح ػػعج لن ػػعرة  قػػد تػػم لمػػل  اػػيؼ الن ػػعرات ال ز ػػ  

حعالت ئدع  3لذلل ,  مع تم ا  اعؼ حعل   احدة ئدع ثقب ف   ة ل اإلئصعر   
حػػػيؿ  قػػػد تػػػػم تحييىدػػػع هميعػػػع  إلػػػػخ  س اػػػفخ ئندػػػع العػػػػع ع  ل نضػػػ  لىعػػػػ ج 

 العةاح .

 ػ    ػن   د ػ  المع مػ   تنميػ  البيئػ  ئكىيػ  طػب ئندػع  ئعل عػع ف  ػ م   مت لعنػ   -9
المة ل العةئػ  لمكعفحػ  العمػخ ) إئصػعر (  ال ػعئ  إلتحػعد ازطبػعء العػةب   ديةيػ  
الاػػئيف الصػػحي  ئػػعلعةيش قعفىػػ  طبيػػ  تحػػت شػػععر )  عػػع   عيػػد النػػير ( ئمحعف ػػ  

 ح ػخ يػـي  6/3/2013 شمعؿ سينعء,  ذلل ف  الف ةة  ن يـي ازرئععء الميافػ 
لمىيػ  لمةىػخ  36, حي  تم  ن م لدع إهػةاء  8/3/2013العمع  المياف  

تػػم الكاػػل لىػػيدم  ػػن مػػ ؿ حمػػ ت  سػػط طبػػ  قػػعـ ئدػػع أطبػػعء  ة ػػل إئصػػعر 
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 1000 الػذين يليػد لػددهم لػن لىمةىخ ف  ازسعئي  ال   سبقت هػذا ال ػعريل 
 . 2013 ن شدة  عرس  8,  7,  6 ةيا ف  أيعـ 

إطػػػػػػعر فععليػػػػػػعت ازسػػػػػػبيع اإلقىيمػػػػػػ  السػػػػػػعدس لند ػػػػػػ  المع مػػػػػػ   تنميػػػػػػ   فػػػػػػ  -10
تيهدػػػػػػػت , 2013أئةيػػػػػػػل  17-14فػػػػػػػ  الف ػػػػػػػةة  ػػػػػػػن  البيئػػػػػػػ  ئعع عػػػػػػػ  ئندػػػػػػػع
ئةئعسػػػػ  أ.د/ لػػػػعدؿ شػػػػبل   ة ػػػػل ئندػػػػع – هليػػػػةة ئىػػػػ قةيػػػػ  القعفىػػػػ  الطبيػػػػ  إلػػػػخ 

 ئعػػػػػا ألضػػػػػعء هيئػػػػػ  ال ػػػػػدريخ ئكىيػػػػػ  الطػػػػػب, حيػػػػػ  قػػػػػع يا ئعلكاػػػػػل لىػػػػػخ 
 ذلػػػػػل فػػػػػ   حعلػػػػػ   ةىػػػػػي  350اد القةيػػػػػ    ػػػػػىت إلػػػػػخ سػػػػػب  لعليػػػػػ   ػػػػػن أفػػػػػة 
 – النسػػػػػػعء  ال يليػػػػػػد - الع ػػػػػػعـ – العىديػػػػػػ  - البعطنػػػػػػ ال نصصػػػػػػعت ال عليػػػػػػ  )

 -از ل  ازذف  الحنعةة (: – ازسنعف

 ندع المةىي  الحعالت  ن :  قعت الكال لىخ العديد البعطن  ليعدة  
 .حعل  70 إلخ الحعالت    ىت  ال يفيد العصب   القيليف المعيي  النلالت

 ندع المةىي  الحعالت  ن العديد لىخ الكال :  قعت العىدي  ليعدة  
 .حعل  35 حيال  الحعالت لدد  ئى  الكعبين  تاققعت العىد حسعسي 

 ماػػػػي   هػػػػ  العيػػػػعدة شنصػػػػ دع ال ػػػػ  از ػػػػةاض أهػػػػم :   ػػػػن الع ػػػػعـ ليػػػػعدة  
 . الة  عتيـل الفقةا العميد   الـ المفع ل

 الحػػػػػعالت  ػػػػػن العديػػػػػد لىػػػػػخ ئعلكاػػػػػل : قع ػػػػػت  ال يليػػػػػد النسػػػػػعء ليػػػػػعدة 
 .لدع المنعسب الع ج   ةؼ
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 المةىػػػػػي  الحػػػػػعالت  ػػػػػن العديػػػػػد لىػػػػػخ الكاػػػػػل  قعػػػػػت : ازسػػػػػنعف ليػػػػػعدة 
        عع ػػػػػػػع   تصػػػػػػػةؼ ازد يػػػػػػػ    ع ػػػػػػػت ازسػػػػػػػنعف   الـ الىثػػػػػػػ  إل دعئػػػػػػػعت  ندػػػػػػػع

 (. ) ئمعةف   ديةي  الصح  ئعلقىييئي 

  ػػػػػػن العديػػػػػػد لىػػػػػػخ الكاػػػػػػل :  قعػػػػػػت حنعػػػػػػةةالذف   از ػػػػػػل   ازليػػػػػػعدة  
 الحىػػػػ   إل دػػػػعب  الل ػػػػعـ  البػػػػةد الاػػػػعبي  النػػػػلالت  ندػػػػع المةىػػػػي  الحػػػػعالت

 .حعل  70 الحعالت لدد  ئى (  الىيز) 
  ندػػػػع  هليػػػػةة ئىػػػػ  قةيػػػػ دة  ػػػػد ات لى ثقيػػػػل الصػػػػح  زهػػػػعل  تػػػػم تن ػػػػيم لػػػػ -

 الثػػػػػداسػػػػػةطعف  " ,  أمػػػػػة  ئعنػػػػػياف" اإلسػػػػػععفعت از ليػػػػػ "  ػػػػػد ة ئعنػػػػػياف 
 ."  ن  اليقعي    يفي 

تػػػػم ، حيػػػػ   ة ػػػػل طػػػػيخ – يػػػػت  نع ػػػػ  تيهدػػػػت القعفىػػػػ  الطبيػػػػ  إلػػػػخ قةيػػػػ   مػػػػع  -11
 – البعطنػػػػػػ  فػػػػػػ  ال نصصػػػػػػعت ال عليػػػػػػ  ) حعلػػػػػػ   ةىػػػػػػي  400الكاػػػػػػل لىػػػػػػخ 

 -(: ازطفعؿ –ازسنعف  – الة د –الع عـ 

 البعطنػػػػػ  ليػػػػػعدة شنصػػػػػ دع ال ػػػػػ  از ػػػػػةاض أيىػػػػػب :   ع ػػػػػت البعطنػػػػػ  ليػػػػػعدة 
 ال دػػػػػػعب   السػػػػػػكة   الػػػػػػدـ ىػػػػػػ ط  ارتفػػػػػػعع المعػػػػػػدة هػػػػػػدار فػػػػػػ  ال دػػػػػػعب
 حعلػػػػػ  70 الحػػػػػعالت لػػػػػدد ئىػػػػػ    البػػػػػيؿ  عػػػػػة  فػػػػػ  ال دػػػػػعب   الكىػػػػػخ
 . ةىي 

 ماػػػػي   هػػػػ  العيػػػػعدة شنصػػػػ دع ال ػػػػ  از ػػػػةاض أهػػػػم   ػػػػن:  الع ػػػػعـ ليػػػػعدة  
 . الة  عتيـل الفقةا العميد   الـ المفع ل
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 الحػػػػعالت  أيىػػػػب  ةىػػػػي  حعلػػػػ  95 لىػػػػخ الكاػػػػل  قعػػػػت:  الة ػػػػد ليػػػػعدة 
 ىػػػػػعل   العػػػػػين حسعسػػػػػي    العػػػػػين ال دعئػػػػػعت فػػػػػ  ت مثػػػػػل شنصػػػػػ دع ال ػػػػػ 

 .اللرقعء الميع    البيضعء الميع    المدارس ل   يذ اإلئصعر

 المةىػػػػػي  الحػػػػػعالت  ػػػػػن العديػػػػػد لىػػػػػخ الكاػػػػػل  قعػػػػػت:  ازسػػػػػنعف ليػػػػػعدة 
 ، ازسػػػػػػػنعف تسػػػػػػػيس   الىثػػػػػػػ  فػػػػػػػ  ال دعئػػػػػػػعت أيىبدػػػػػػػع حعلػػػػػػػ  191 ئى ػػػػػػػت
) ئمعةفػػػػػػػػ   ديةيػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػح    عع ػػػػػػػػع    تصػػػػػػػػةؼ   ػػػػػػػػيفةة ازد يػػػػػػػػ    ع ػػػػػػػػت
 (. ئعلقىييئي 

 ي مثػػػػل أيىبدػػػػع  ةىػػػػي  حعلػػػػ  205 لػػػػن الكاػػػػل  قعػػػػت:  ازطفػػػػعؿ ليػػػػعدة 
 .المعيي  النلالت   الديداف   البةد  لالت    الحى  ال دعب ف 

 ل ػػػػػػيلي دم القةيػػػػػػ  زهػػػػػػعل  الصػػػػػػح  لى ثقيػػػػػػل  ػػػػػػد ات لػػػػػػدة تن ػػػػػػيم تػػػػػػم  -
 اليقعيػػػػ    يفيػػػػ  المػػػػةض لدػػػػذا المصػػػعحب   ازلػػػػةاض الثػػػػدا سػػػػةطعف ئمػػػةض
  ػػػةض أمػػػة  لػػػن  ػػػد ة لقػػػدت  مػػػع. النطيػػػة المػػػةض ئدػػػذا اإل ػػػعئ   ػػػن

  ألةاى    يفي  اليقعي   ن . السكة
تػػػػػػم ، حيػػػػػػ   ة ػػػػػػل النع كػػػػػػ  – تيهدػػػػػػت القعفىػػػػػػ  الطبيػػػػػػ  إلػػػػػػخ قةيػػػػػػ  القىػػػػػػج   -12

 - البعطنػػػػػػػ فػػػػػػ  ال نصصػػػػػػعت ال عليػػػػػػ  ) حعلػػػػػػ   ةىػػػػػػي  260الكاػػػػػػل لىػػػػػػخ 
 (: ازطفعؿ – ازسنعف -الة د  - از ل  ازذف  الحنعةة - العىدي 

 أهم   ع ت المةىي  الحعالت  ن :  قعت الكال لىخ العديد البعطن  ليعدة 
 لػػدد  ئىػػ   السػػكة  الضػػ ط المعييػػ   النػػلالت البػػةد هػػ  المن اػػةة از ػػةاض
 . ةىي  حعل  60 لىيدع الكال تم ال   الحعالت
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 ئى ػػت المةىػػي  الحػػعالت  ػػن العديػػد لىػػخ الكاػػل :  قعػػت العىديػػ  ليػػعدة 
  ال ينيػػع ئعلفطةيػعت  العػد   الحاػػةي  الحسعسػي  فػ   مثىػػ   ةىػي  حعلػ  50

 .  اإل ليمع

 ندع  ةىي  حعل  20 لىخ  قع ت ئعلكال:   الحنعةة  ازذف از ل ليعدة  
 . الصداع از في  العييب ال دعب ، اليسطخ ازذف ف  ال دعئعت

 العػػين حسعسػػي  هػػ  العيػػعدة شنصػػ دع ال ػػ  از ػػةاض أهػػم :   ػػن الة ػػد ليػػعدة 
 . ةىي  حعل  30 الحعالت لدد  ئى  البيضعء  الميع  العفن ف   ال دعب

 ندػػػع المةىػػػي  الحػػػعالت  ػػػن العديػػػد لىػػػخ الكاػػػل  قعػػػت : ازسػػػنعف ليػػػعدة  
ئمعةفػػ   ) عع ػػع    تصػػةؼ   ػػيفةة ازد يػػ    ع ػػت ازسػػنعف   الـ الىثػػ  إل دعئػػعت

 (.  ديةي  الصح  ئعلقىييئي 

 ئى ػػػت المةىػػػي  الحػػػعالت  ػػػن العديػػػد العيػػػعدة  اسػػػ قبىت:  ازطفػػػعؿ ليػػػعدة 
 أ ػػةاض هػػ  الىعنػػ  شنصػػ دع ال ػػ  از ػػةاض أهػػم   ع ػػت  ةىػػي  حعلػػ  100
 .الاعبي   النلالت المعيي   النلالت البةد

تػػػػم ، حيػػػ   ة ػػػل قىيػػػػيب  –الصػػػنعفية تيهدػػػت القعفىػػػػ  الطبيػػػ  إلػػػخ قةيػػػػ   مػػػع  -13
 – البعطنػػػػػػ فػػػػػػ  ال نصصػػػػػػعت ال عليػػػػػػ  )  حعلػػػػػػ   ةىػػػػػػي  275الكاػػػػػػل لىػػػػػػخ 

 : ( ازطفعؿ – الة د -النسعء  ال يليد  –الع عـ  -العىدي  

 المةىػػػػػي  الحػػػػػعالت  ػػػػػن :  قعػػػػػت الكاػػػػػل لىػػػػػخ العديػػػػػد البعطنػػػػػ  ليػػػػػعدة 
 ىػػػػػػػػػ ط الػػػػػػػػػدـ   ال يفػػػػػػػػػيد العصػػػػػػػػػب   القيلػػػػػػػػػيف المعييػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػلالت  ندػػػػػػػػػع

 .حعل  60 إلخ الحعالت  السكة   ىت
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 المةىػػػػػي  الحػػػػػعالت  ػػػػػن العديػػػػػد لىػػػػػخ الكاػػػػػل :  قعػػػػػت العىديػػػػػ  ليػػػػػعدة 
  الصػػػػػدفي   الكىػػػػػل  البدػػػػػعء  الحسعسػػػػػي  الحاػػػػػةي  العىػػػػػد حسعسػػػػػي   ندػػػػػع
 . ةىي  حعل  40 حيال  الحعالت لدد  ئى 

 ماػػػػي   هػػػػ  العيػػػػعدة شنصػػػػ دع ال ػػػػ  از ػػػػةاض أهػػػػم :   ػػػػن الع ػػػػعـ ليػػػػعدة 
 . الة  عتيـل  هاعش  الع عـ المفع ل

 الحػػػػػعالت  ػػػػػن العديػػػػػد لىػػػػػخ ئعلكاػػػػػل : قع ػػػػػت  ال يليػػػػػد النسػػػػػعء ليػػػػػعدة 
لدػػػػػػع،   ػػػػػػن أهػػػػػػم اال ػػػػػػةاض ال ػػػػػػ  شنصػػػػػػ دع  المنعسػػػػػػب العػػػػػػ ج   ػػػػػػةؼ

 . ةىي  حعل  22 تإل دعئعت المدبل  العدعز البيل ،  ئى 

 الة ػػػػػد  هػػػػػ  العيػػػػػعدة شنصػػػػػ دع ال ػػػػػ  از ػػػػػةاض أهػػػػػم   ػػػػػن:  الة ػػػػػد ليػػػػػعدة
 . ةىي  حعل  30 ت االل دعب البك يةا  الحيؿ ، ئى  الةئي 

 الحػػػػػػػػػػػػعالت  ػػػػػػػػػػػػن العديػػػػػػػػػػػػد العيػػػػػػػػػػػػعدة  اسػػػػػػػػػػػػ قبىت:  ازطفػػػػػػػػػػػػعؿ ليػػػػػػػػػػػػعدة 
 ال ػػػػػػػػػ  از ػػػػػػػػػةاض أهػػػػػػػػػم   ع ػػػػػػػػػت  ةىػػػػػػػػػي  حعلػػػػػػػػػ  80 ئى ػػػػػػػػػت المةىػػػػػػػػػي 
 ال دعئػػػػػػػػعت  المعييػػػػػػػػ   النػػػػػػػػلالت البػػػػػػػػةد أ ػػػػػػػػةاض هػػػػػػػػ  الىعنػػػػػػػػ  شنصػػػػػػػػ دع

 .الحى 

   ندػػػػػػػػع القةيػػػػػػػػ  زهػػػػػػػػعل  الصػػػػػػػػح  لى ثقيػػػػػػػػل  ػػػػػػػػد ات لػػػػػػػػدة تن ػػػػػػػػيم تػػػػػػػػم  -
 سػػػػػػػػػةطعف " ئعنػػػػػػػػػياف  أمػػػػػػػػػة , "  از ليػػػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػػػععفعت"  ئعنػػػػػػػػػياف  ػػػػػػػػػد ة

 ."الثدا   يفي  اليقعي   ن  
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 القوافل البٌطرٌة
إلخ  14ف  الف ةة  ن  ف  إطعر فعلىيعت ازسبيع اإلقىيمخ السعدس لعع ع  ئندع -1

 يت  نع    –قة  ) هليةة ئى  تيهدت القعفى  البيطةي  إلخ  2013أئةيل  17
ئةئعس  أ.د/  حمد  ةسخ ر ضعف   يل الكىي  لائيف   نعفية (, –القىج  –

مد   المع م   تنمي  البيئ ،  ئحضير لدد  ن ألضعء هيئ  ال دريخ ئكىي  
 ةىي   ن  حعل  496, حي   قعت القعفى  الكال لىخ الطب البيطة 

  عالتخ : ة ل ئندع   –الحييا عت ئقةي  هليةة ئى  
 29  ال دعب – لكم  – اسدعؿ – شدي  فقداف)  ئين  ع المعلل  ن ل حع 

 .( لعـ ىعل – ديداف – ىةع

 33  لعلي  حةارة – شدي  فقداف – شيعع لدـ)  ئين  ع العع يس  ن حعل – 
 .( لكم  –  معرهي  دامىي  طفيىيعت

 420  لعـ ىعل –  علسيـي  قم – اسدعؿ)  ئين  ع الد اهن  ن حعل – 
 .في ع ينعت(  قم –  ي سيديع

 6  ديداف – شدي  فقداف – حةارة) ئين  ع البقة  ن حعل. 
 8 ( دامىي  طفيعيعت - ديداف)  ئين  ع االرا ب  ن حعالت. 

 

 ة ل طيخ   – يت  نع    ةىي  ئقةي   حعل  72 قعت القعفى  الكال لىخ  مع  -2
 : عالتخ

 20  ديػػداف)  ئػػين  ػػع هػػع يس  ػػن حعلػػ -  Caped elbow -  لكمػػ – 
 (. Fasciola - فيسفير  قم
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 15  لكمػػػػػػػ  – اسػػػػػػػدعؿ – هضػػػػػػػم لسػػػػػػػة) ئػػػػػػػين  ػػػػػػػع البقػػػػػػػة  ػػػػػػػن حعلػػػػػػػ – 
 .( هةب – هة ح

 11 حػػػػػػػػةارة – ميػػػػػػػػل منػػػػػػػػعؽ)   ئػػػػػػػػين  ػػػػػػػػع(  حميػػػػػػػػة+  حصػػػػػػػػعف)  ميػػػػػػػػل 
 (. هةح – ديداف –(  هةب – هىد ال دعب – لعلي 

 3 ( رئيا ال دعب)  مة ؼ. 

 2 ( ديداف)   ىب. 

 1 ( هةب)   علل.  
 20 ( لعـ ىعل – اسدعؿ)  ئين  ع د اهن. 

  عات  :  النع ك   ة ل – القىج ئقةي   ةىي  حعل  30 مع تم الكال لىخ  -3
  8  ديػػػػداف –(  شػػػػعبي   للػػػػ )  رئػػػػيا ال دػػػػعب)  ئػػػػين  ػػػػع  البقػػػػة  ػػػػن حػػػػعالت 

 هىدا (. طفط –

 2( شعبي   لل  –  الدة)  مة ؼ. 

 1 ( هة ح)  حمعر. 

  11  لػػػػػػعـ ىػػػػػػعل – ق ليػػػػػػ  حمػػػػػػ )  ئػػػػػػين  ػػػػػػع العػػػػػػع يس  ػػػػػػن حعلػػػػػػ – 
 -  ديػػػػػػداف –(  فيسػػػػػػفير  قػػػػػػم)  الدة –  عييػػػػػػ   للػػػػػػ  –هىػػػػػػدا ال دػػػػػػعب
 .( ىةع ال دعب

 3 ( شعبي   لل )   علل. 

 5 (.  ي سيديع – سعلمي ي  – اسدعؿ)  د اهن 
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 – الصنعفية ئقةي   ةىي  حعل  711 مع قع ت القعفى  البيطةي  ئعلكال لىخ  -4
 قىييب  عات  :  ة ل
 58 فةأ هسم – لعـ ىعل – ديداف – رحم لن  ال دعب)  هع يس  

 .( شدي  فقداف – لكم  – ىةع ال دعب –  س ديم

 140  ئط. 

 350 طيير. 

 40 ر بأ. 

 78 ينعـأ. 

 39 ئقة. 

 6 د اب. 

تحسين ازداء  دلية السيد ازس عذ الد  ير / لبد الس ـ العلب  دية  اة ع -5
الف حين  المةئين لحيياف الملرل  ئقةي   يت  نع   لص عر ال نعسى   اال  عه  

ئمحعف   القىييئي  لى عةؼ لىخ أهداؼ الماة ع  ئة ع ج العمل  الن عئج المةهية 
  . حي تطيية القةي   النديض ئعلمس ي  المعيا  لىف ح الص ية

لمل  اة تيلي  ئيهداؼ   نةهعت  أ اط   اة ع تحسين ازداء ال نعسى   -6
 القةي . تيزيعدع لىخ أئنعء 

قع    د ة ئعنياف المةاقب  الصحي  لىخ الىحـي  ازلبعف   ن ععتدع إل  عج  ن ج إ -7
 معل   ن المىيثعت المةىي    حفيظ ئطةيق   حي  يـي   ن سىيم حييا   

 .ئمة ل شبعب  يت  نع   13/3/2013ازرئععء المياف  
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 الطفيىي   قع    د ة ئعنياف ال حصينعت الد ري  ىد از ةاض البك يةي   الفية سي إ -8
 أهمي دع لىحفعظ لىخ الحعل  الصحي   اإل  عهي  لىحيياف ئفئعت  العمةي  المن ىف  

 .ئعليحدة المحىي  ئميت  نع    20/3/2013يـي ازرئععء المياف  

ح خ  27/1/2013االش ةاؾ فخ القيافل البيطةي  ال   أقيمت م ؿ الف ةة  ن -9
  .لقةي  الدئعيب  ل دريب الط ب 7/2/2013
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 أنشطة االسبوع االقلٌمً
 17إلخ  14ف  الف ةة  ن  ف  إطعر فعلىيعت ازسبيع اإلقىيمخ السعدس لعع ع  ئندع

ازسبيع لىخ قيافل طبي   ئيطةي   زرالي    د ات ثقعفي   اش مل 2013أئةيل 
هداريعت  ريعىي   فني    ذلل تم لمل   اه معلي   تعىيمي    حي   قع ي ي 

 فيمع يى   ةسي عت زطفعؿ المدارس  تم قيعس تىيث الدياء  المعء هىسعت تعىيمي  لى
 .ئعا الىقطعت ال   تيىط هذ  اال اط 
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 أٔشطـــخ اٌى١ٍـــبد
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 كلٌـة التربٌــــــــة   :الً أو

 

  تعميػػػػػػل  ػػػػػػدمل  عمػػػػػػ  الكىيػػػػػػعت  قػػػػػػم  تقىػػػػػػيم ازشػػػػػػععر  تعميػػػػػػل  ػػػػػػدمل -1
  ىي   ال ةئي   ااداب  تطيية  ا ل الكىي .

تيليػػػػػػػ  طػػػػػػػ ب الكىيػػػػػػػ  العػػػػػػػدد  القػػػػػػػدا خ مػػػػػػػ ؿ ازسػػػػػػػبيع از ؿ ئعزمطػػػػػػػعر  -2
 الكػػػػػػيارث  ػػػػػػن  ت الماػػػػػػع ل البيئيػػػػػػ   الباػػػػػػةي    ليػػػػػػعت ال عع ػػػػػػل  ػػػػػػ  ازز ػػػػػػع

 م ؿ  د ات يقـي ئدع  ل " ألضعء هيئػ  ال دريخ، ألضعء الىعنػ ". 
ال ةئيػػػػ  فػػػػ  مد ػػػػ  المع مػػػػ   ػػػػن مػػػػ ؿ الماػػػػعر   تيليػػػػ  الطػػػػ ب ئػػػػد ر  ىيػػػػ   -3

فػػػػػ  ئة ػػػػػع ج  حػػػػػي از يػػػػػ   تعىػػػػػيم الكبػػػػػعر لىحػػػػػد  ػػػػػن  اػػػػػكى  از يػػػػػ   تفعيػػػػػل 
 ئةتي يؿ ال عع ف    الديئ  العع   لمحي از ي   تعىيم الكبعر ئعلقىييئي .

إلػػػػػداد  طييػػػػػ  لىطػػػػػ ب ئػػػػػيهم الػػػػػد رات ال دريبيػػػػػ  ال ػػػػػ  ينفػػػػػذهع قطػػػػػعع مد ػػػػػ   -4
 لىػػػػػيدم فػػػػػ  ازسػػػػػبيع از ؿ  ػػػػػن العػػػػػعـ الدراسػػػػػ  عبيئػػػػػ  تػػػػػيز المع مػػػػػ   تنميػػػػػ  ال

2012/2013  . 
المسػػػػػعهم   ػػػػػ   ديةيػػػػػ  ال ةئيػػػػػ   ال عىػػػػػيم فػػػػػ  اسػػػػػ قبعؿ العػػػػػعـ الدراسػػػػػ  العديػػػػػد  -5

فػػػػػػػ  حػػػػػػػعؿ إىػػػػػػػةاب  ال صػػػػػػػعـ ئعػػػػػػػا المعىمػػػػػػػين ئعلمةاحػػػػػػػل  2012/2013
 الثع يي . لدراسي  االئ دائي   اإللدادي    ا

العمػػػػل المعع يػػػػ  لمنسػػػػيئ   درسػػػػ  ال ةئيػػػػ   تنفيػػػػذ لػػػػددا   ػػػػن المحعىػػػػةات   رش -6
)  عىمػػػػػػين  اإلداريػػػػػػين ( ئعل عػػػػػػع ف  ػػػػػػ  قسػػػػػػم الصػػػػػػح  النفسػػػػػػي   الفكةيػػػػػػ  ئبندػػػػػػع

تاػػػػػنيم  لػػػػػ ج ذ ا  ػػػػػعيئعت  -حػػػػػيؿ ) تاػػػػػنيم  لػػػػػ ج طفػػػػػل اال تيػػػػػـل 
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السػػػػػىي ي   تاالىػػػػػطةائع – ليػػػػػ  ال عع ػػػػػل  ػػػػػ  الطفػػػػػل  فػػػػػةط الناػػػػػعط  –الػػػػػ عىم 
النطػػػػػػػ   الكػػػػػػػ ـ (,  تاىػػػػػػػطةائع – اال فععليػػػػػػػ  لػػػػػػػذ ا االح يعهػػػػػػػعت النع ػػػػػػػ  

تنفيػػػػػذ تىػػػػػل المحعىػػػػػةات   رش العمػػػػػل فػػػػػ  ىػػػػػيء تةشػػػػػيحعت  عىػػػػػخ قسػػػػػم   
 الممثى  ف   ل  ن : الصح  النفسي 

 د/ إسمعليل ئدر 0أ– .   حعىةة   رش  لمل : تانيم  ل ج طفل از تيـل
   لمػػل : تاػػنيم  لػػ ج ذ ا  ػػعيئعت  حعىػػةة   رشػػ   -د/ سػػىيمعف رهػػب

 ال عىم.
   حعىػػةة   رشػػ  لمػػل : تاػػنيم  لػػ ج اىػػطةائعت النطػػ   -د/   ػػعؿ الفقػػ 

  الك ـ.
   حعىةة   رش  لمػل : االىػطةائعت السػىي ي   اال فععليػ    -د/  هدا زيداف 

 لذ ا االح يعهعت النع  .
  ل  فةط الناعط. لي  ال عع ل    الطف  -د/ فيزي  س     حعىةة   رش  لمل 

 أمػػػػػػةا  –لقػػػػػػد د رة تدريبيػػػػػػ   عع يػػػػػػ  حػػػػػػيؿ " اإلرشػػػػػػعد النفسػػػػػػ  " لىطػػػػػػ ب  -7
 حيؿ " ال عىم الناط ".

ماػػػػػػعر   فػػػػػػ  حمىػػػػػػ  "  طػػػػػػن   يػػػػػػل "  إلػػػػػػداد حمػػػػػػ ت لى يليػػػػػػ  الصػػػػػػحي  ال -8
 البيئيػػػػػػػػ  لسػػػػػػػػكعف  حعف ػػػػػػػػ  القىييئيػػػػػػػػ  ل نميػػػػػػػػ  السػػػػػػػػىي يعت الصػػػػػػػػحي   البيئيػػػػػػػػ  

 ػػػػػ   ػػػػػن أهػػػػػل حيػػػػػعة  ػػػػػحي    نػػػػػ  لىعميػػػػػ    الػػػػػ نىم اا ػػػػػن  ػػػػػن المنىفػػػػػعت
  -تكىيل السعدة :
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( دقػػػػعئ  قبػػػػل المحعىػػػػةة 10ألضػػػػعء هيئػػػػ  ال ػػػػدريخ ألضػػػػعء الىعنػػػػ  تنصػػػػيم ) -
ل يليػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػ ب ئعلسػػػػػػػػىي يعت المسػػػػػػػػئيل  حػػػػػػػػيؿ الػػػػػػػػ نىم المنعسػػػػػػػػب  ػػػػػػػػن 
المنىفػػػػعت  حػػػػثدم لىػػػػ  تيليػػػػ  أقػػػػةا دم  أسػػػػةهم ئعزسػػػػعليب  الطػػػػةؽ السػػػػػىبي  

  ىػػػػػػػعدع فػػػػػػػ  از ػػػػػػػع ن المنصصػػػػػػػ  لػػػػػػػذلل  فػػػػػػػ  الػػػػػػػ نىم  ػػػػػػػن المنىفػػػػػػػعت
 ئإشةاؼ   يل الكىي  لند   المع م .

تكػػػػػيين فةيػػػػػ   ػػػػػن طػػػػػ ب إتحػػػػػعد الكىيػػػػػ  ئعمػػػػػل حمىػػػػػ  تيليػػػػػ  زفػػػػػةاد المع مػػػػػ   -
 المع م .  المحى  ئإشةاؼ   يل الكىي  لند 

إلػػػداد  اػػػدد تمثيىػػػ  لػػػن  ليػػػ  الػػػ نىم اا ػػػن  ػػػن النفعيػػػعت يعػػػةض ئعسػػػ نداـ   -
" الػػػداتع شػػػي"   ئعسػػػ نداـ شعشػػػ  لػػػةض فػػػ   كػػػعف  نعسػػػب فػػػ   ػػػدمل الكىيػػػ  

 ( دقعئ .5-3أ   عم  الكىيعت لمدة )
يػػػػػدؾ إيػػػػػدا فػػػػػ  إالماػػػػػعر   فػػػػػ  تنفيػػػػػذ ئة ػػػػػع ج ) لقػػػػػعء ازهيػػػػػعؿ( تحػػػػػت شػػػػػععر  -9

 ة ئين الحةي   الفيىخ ".لىنديض ئمع معنع ئمحعىةة لن: " ص

 نبػػ   ػػن ألضػػعء هيئػػ  ال ػػدريخ  الديئػػ  المعع  ػػ  ئكىيػػ  ال ةئيػػ  ئإلقػػعء ئعػػا  قػػعـ -10
 –القىػػػج  – يػػػت  نع ػػػ   –) هليػػػة ئىػػػ    االه معليػػػ  فػػػ  قػػػة النػػػد ات ال ثقيفيػػػ  

الصنعفية ( ىمن فععليعت ازسبيع اإلقىيم  السعدس لند   المع م   تنمي  البيئ  
 : 2013أئةيل  17 – 14ئعع ع  ئندع ف  الف ةة  ن 

  " قػػػػػػػعـ ئإلقعئدػػػػػػػع أ.د/ لبػػػػػػػد  المةاهقػػػػػػػ  فػػػػػػػ  المةاحػػػػػػػل المبكػػػػػػػةة ػػػػػػػد ة ئعنػػػػػػػياف "
ازسػػػػػ عذ ئقسػػػػػم الصػػػػػح  النفسػػػػػي , ثػػػػػم قػػػػػعـ ألضػػػػػعء الديئػػػػػ   -الػػػػػةحمن سػػػػػمعح 

 ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػن  درسػػػػػػػػين  سػػػػػػػػعلدين   عيػػػػػػػػدين ئ طبيػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػ بيعف النػػػػػػػػعص المعع  



 
  انجٛئخانزقزٚز انظُٕ٘ ػٍ أَشطخ قطبع خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ        

 

 

 
   
74 

 

ئعلنػػػػػػػػػػد عت ال عىيميػػػػػػػػػػ   الصػػػػػػػػػػحي  لىػػػػػػػػػػخ العػػػػػػػػػػع ىين  المدرسػػػػػػػػػػين  الطػػػػػػػػػػ ب 
 اس بيعف.( 20) ئقةي  هليةة ئى  حي  ئى  لدد االس بيع عت االدارييف 

  " قػػػػػػعـ   اػػػػػػك ت الاػػػػػػبعب المعع ػػػػػػةة   يفيػػػػػػ  ال  ىػػػػػػب لىيدػػػػػػع ػػػػػػد ة ئعنػػػػػػياف "
 الدين لةاق .   ح ئإلقعئدع أ.د/

  " قػػػػػػػػعـ ئإلقعئدػػػػػػػػع الػػػػػػػػيالء  اال  مػػػػػػػػعء ئػػػػػػػػين الطعلػػػػػػػػب  المعىػػػػػػػػم ػػػػػػػػد ة ئعنػػػػػػػػياف "               
 . صطفخ ال ةيب أ.د/

  " تبسػػػػيط الى ػػػػ  اإل عىيليػػػػ  لىدارسػػػػين  المدرسػػػػين  العػػػػع ىين فػػػػ   ػػػػد ة ئعنػػػػياف
 ائػػػػل لبػػػػد الحكػػػػم, ئعإلىػػػػعف  إلػػػػخ تطبيػػػػ   " قػػػػعـ ئإلقعئدػػػػع أ.د/العمىيػػػػ  ال عىيميػػػػ  

( 20سػػػػػػػػػ بيعف النػػػػػػػػػعص ئعلعيا ػػػػػػػػػب ال عىيميػػػػػػػػػ   الصػػػػػػػػػحي    ػػػػػػػػػعف لػػػػػػػػػددهع )اال
 اس بيعف.

 /لػػػػػعدؿ   حعىػػػػػةة لػػػػػن   طىبػػػػػعت سػػػػػيؽ العمػػػػػل ئػػػػػين الاػػػػػبعب قػػػػػعـ ئإلقعئدػػػػػع أ.د
( 20مضػػػػػة,  قػػػػػعـ المدرسػػػػػيف المسػػػػػعلد ف ئ طبيػػػػػ  االسػػػػػ بيعف   ػػػػػعف لػػػػػددهع )

 اس بيعف.

 الطػػػػ ب   ػػػد ة لػػػػن لػػػػعدات االسػػػػ ذ عر  الدراسػػػػ  ئعلمةاحػػػػل المن ىفػػػػ  لكػػػػل  ػػػػن
 .لبد الةحمن لبد البدي   المعىمين قعـ ئإلقعئدع أ.د/

  " قػػػػػعـ  د ر القػػػػػةاءة  المعةفػػػػػ  فػػػػػ  د ر لمىيػػػػػ  الػػػػػ عىم  ال عىػػػػػيم ػػػػػد ة ئعنػػػػػياف "
ثػػػم قػػػػعـ لػػػدد  ػػػن المدرسػػػػين المسػػػعلدين  المعيػػػػدين  سػػػيد فدمػػػػ , ئإلقعئدػػػع أ.د/

 .ئ طبي  االس بيعف النعص ئعلند عت ال عىيمي   الصحي 
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 كلٌـة اآلداب :ثانٌاً 

 -إلداد ئةا ج لى يلي  ف  قة  المحعف   ف  المععالت ال علي  : -1
 .  تىيث الميع  ف  القة 
 . تةشيد اس د ؾ الميع    الكدةئعء ف  القة   المدف 
  ؽ  الياهبػػعت   داب الحػػيار  تكىيػػلئة ػػع ج تيليػػ  لعمػػعؿ الكىيػػ  لػػن الحقػػي  

 ـ. 28/6/2012-24ة   ن أ.د./  حمد العطعر ئإلداد البة ع ج ف  الف ة 
               تاػػػكيل قعفىػػػ  لى يليػػػ  فػػػ  ئعػػػا قػػػة  المحعف ػػػ   ػػػن طػػػ ب الكىيػػػ  ، ئإشػػػةاؼ  -2

 د/ حسن البحةا   , أ.د.ـ/  سعد ئحية  .
 لقد  د ة لن  اح يعهعت سيؽ العمل . -3
                  تنفيػػػذ ئػػػةا ج تيليػػػ  لػػػن أمطػػػعر ال ىػػػيث البيئػػػ   أسػػػعليب  ياهد ػػػ  تحػػػت اشػػػةاؼ -4

 .11/7/2012أ.د/  سعد ئحيةا يـي ازرئععء 
لمػدة أسػبيلين دامػل الكىيػ   25/8/2012 ن  ف  الف ةةإقع    عسكة لىعيال   -5

  معرهدع لإله معـ ئعلن عف   ال اعية.
 . 15/7/2012 د ة  دعرات الط ب  اح يعهعت سيؽ العمل يـي ازحد  -6

 .18/7/2012-17 ف  الف ةة  نئة ع ج د رة تيلي  لمعؿ الكىي   -7
 .9/9/2012لقد  ى قخ ال يظيل يـي  -8
 اق ةاح تبعدؿ النبةات ف   ععؿ الس    المدني  ئين الكىيعت. -9

إ ػػدار  اػػةة شػػدةي  لػػن الثقعفػػ  النفسػػي  ،  ت ضػػمن  قػػعالت   ىنصػػعت ئحػػيث  -10
لػػعدؿ  مػػعؿ مضػػة،   يػػل الكىيػػ  لاػػئيف مد ػػ   /د. اس اػػعرات  فسػػي . ئإشػػةاؼ أ
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 لضػػػيي  ألضػػػعء هيئػػػ  ال ػػػدريخ  المعػػػع  ين ئقسػػػم لىػػػم المع مػػػ   تنميػػػ  البيئػػػ ، 
 .النفخ

 مػػع يػػنعكخ فػػ    االئ دائيػػ   فدػػـي البيئػػ  لػػد  طىبػػ  المػػدارس" إهػػةاء ئحػػ  لػػن :  -11
لػػعدؿ  مػػعؿ مضػػة   يػػل  /د.تاػػكيل فةيػػ  ئحثػػ  ئةئعسػػ  أ   ام بػػعر رسػػم البيئػػ  "

يخ الكىيػػػػ  لاػػػػئيف مد ػػػػ  المع مػػػػ   تنميػػػػ  البيئػػػػ   لضػػػػيي  ألضػػػػعء هيئػػػػ  ال ػػػػدر 
  المعع  ين ئقسم لىم النفخ.

 العىمي ،  سكةتعري     ء الكىي لقد د رة تدريبي  ل نمي  قدرات سكةتعري  ازقسعـ  -12
 " د ف تحميىدم أا  صة فعت . ف  اس نداـ الحعسب اال  "

 د ة " د ر القيعدت الط ئي  ف   ياهد  اإلد عف  ال دمين " يػـي ازرئعػعء الميافػ   -13
أ.د/   ػػل  ػػن : أ.د/ لبػػدالىطيل الصػػبعغ لميػػد الكىيػػ  ,ئحضػػير   26/9/2012

د/  حمػد  صػطفخ  أ.د/ لعدؿ مضة ,   ي  الكىي  ...  حعىػة فيدػع ,للة لبداه
 ن الطب الاةل  ئعلقعهةة , ئعل عػع ف  ػ   ػند ؽ  كعفحػ   لػ ج االد ػعف ال ػعئ  

 لةئعس   عىخ اليزراء.
العىميػػػ  ,  سػػػكةتعري    ػػػ ء  ىيػػػ  د رة تدريبيػػػ  ل نميػػػ  قػػػدرات سػػػكةتعري  ازقسػػػعـ  -14

  "  حعىة فيدع أ.د/حسػين  ااداب ئعنياف " اإلئداع ف  ألمعؿ السكةتعري  ال نفيذي
 ئقعل  الماتمةات ئعلكىي . 1/10/2012 ذلل يـي االثنين المياف   ع ل, 

اإلش ةاؾ     ن معت المع م  المد   ئمحعف   القىييئي  ف  حمى  "  طن   يػل  -15
ل حمػػ ت تيليػػ   ػػحي   ئيئيػػ   ذلػػل ل نميػػ  السػػىي يعت الصػػحي  "  ػػن مػػ ؿ لمػػ
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 البيئيػػػ  اإليععئيػػػ  لىمحعف ػػػ  لىػػػخ البيئػػػ  ,  الػػػ نىم اا ػػػن لىمنىفػػػعت  تيهيػػػ  
 المياطنين لىماعر   ف  هذ  الحمى . 

لقد د رة " اس نداـ رسـي ازطفعؿ ف  ال انيم  الع ج النفس  "  حعىة فيدع   -16
 / لفعؼ حسن لمدة أرئع  أيعـ.     ن أ.د/ لعدؿ مضة, د

لقد د رة تدريبيػ  لىطػ ب   يىػيلدع "  يفيػ  إهػةاء البحػ  فػ  الفدػةس المبعشػة  -17
لمك بػػعت الكىيػػ   هع عػػ  ئندػػع  العع عػػعت المصػػةي  "  حعىػػة فيدػػع أ.د.ـ/ أ عػػد 

 همعؿ حععزا ازس عذ المسعلد ئقسم المك بعت.

اللراليػػ    ثعرهػػع لىػػخ االق صػػعد لقػػد  ػػد ة لػػن "  اػػكى  ال عػػدا لىػػخ ازراىػػ   -18
المصةا "  حعىة فيدع أ.د/  ػعدر  ػير الػدين ازسػ عذ ئكىيػ  اللرالػ  هع عػ  القػعهةة 

 ئقعل  الماتمةات ئعلكىي . 27/11/2012 ذلل يـي الث ثعء المياف  

لقػػد  رشػػ  لمػػل لػػن " تػػد ية المنىفػػعت الصػػىب  فػػ   صػػة "  ذلػػل يػػـي االثنػػين  -19
 ل  االح فعالت الكبة  ئمعم  الكىيعت.ئقع 19/11/2012المياف  

االشػػ ةاؾ فػػ  المسػػعئق  النع ػػ  ئيقػػل د/  حمػػد شػػيق  الفنعػػةا لىعػػعـ العػػع ع   -20
 ال حديعت  الحىيؿ ". –ف   يىيع " قضي  تنمي  سينعء  2012/2013

  يفي  ال ياف   عدع " ، ف   – د ة ئعنياف: "ازحداث الضعيط  لمةحى  المةاهق   -21
 حعف    –ععري  ئنعت، ال عئع  لإلدارة ال عىيمي  ئعلنع ك   درس  النع ك  ال 

 .4/12/2012القىييئي  ،  ذلل يـي النميخ المياف  
 .د رة " اس نداـ الةسم ف  ال انيم  الع ج النفس  " -22
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لقد  رش  لمل لىسعدة الماةفين لىخ اإلذال  المدرسي  ئمدارس القىييئي  ئقعل   -23
 العع ع  ئبندع.

 .ئقصة ثقعف  الطفل ئ صفع  حعىةات لقد لدة -24

لقد  رش  لمل لن "  يفي  اإللداد العيد ل نفيذ مط  لمياهد  ازز عت  -25
 - الكيارث ئد ف مسعئة ". يحعىة فيدع السيد العقيد / إيدعب  ليم تعىة س 

 2/  11 ن إدارة الحمعي  المد ي  ئمحعف   القىييئي ،  ذلل يـي االثنين المياف  
 ات  الند ات ئعلكىي  .، ئقعل  الماتمة 2013/ 

لقد  د ة ئعنياف " ال ياف  النفس  لمطعلب النمي م ؿ ف ةة المةاهق  " ف   -26
 - درس  أسمعء ئنت أئ  ئكة الثع يي  ئنعت ال عئع  إلدارة النع ك  ال عىيمي  

   , حعىة فيدع 2013/ 3/  6 حعف   القىييئي ،  ذلل يـي ازرئععء المياف  
 ئيف مد   المع م   تنمي  البيئ .  يل الكىي  لاأ.د/ لعدؿ  معؿ مضة 

،  ذلل يـي هع ع  ئندع ئعنياف " البيئ   ديق   " -لقد  د ة لعمعؿ  ىي  ااداب  -27
عن  لضي ل -د/ حسن البحةا ا  , حعىة فيدع3/2013/ 11الثنين المياف  ا

 مد   المع م   تنمي  البيئ .

لقد د رة تدريبي  ئعنياف : " اس نداـ الفدةس الميحد لىمك بعت العع عي   -28
طةؽ البح   االش ةاؾ " ، حعىة فيدع  -المصةي   قيالد البيع عت الععلمي  

ازس عذ /  حمد  حميد فدم ، أمصعئ   عىي عت ئعلمك ب  الةقمي  ئعع ع  ئندع ، 
فيزا ،  ذلل يـي الث ثعء   سقدع  ل  ن : أ.ـ.د/ أ عد حععزا, د/ لبد اه 
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هع ع   -ئقعل  الند ات  الد رات ئكىي  ااداب  2013/  3/  19المياف  
 ئندع.

ينعية  25ق   المي يؿ ئعد ثيرة لقد  رش  لمل ئعنياف " اإلل ـ المدرس  ئين اليا -29
، لىسعدة  اةف  اإلل ـ المدرس  لىخ  س ي   دارس  حعف   القىييئي  ، ئقعل  "

، 2013/  3/  21ـ النميخ المياف  ئعع ع  ئندع ،  ذلل يي الماتمةات 
أس عذ  رئيخ قسم اإلل ـ ئعع ع   - حعىة فيدع أ.د/  حميد حسن إسمعليل 

د/   مبية ف  ألمعؿ اإلذال  المدرسي ، ئإشةاؼ -لين شمخ ، د/ أحمد سمية
هع ع  اإلل ـ ئكىي  ااداب أحمد لبد اه الد ة را ،   اعر   المعع  ين ئقسم 

 . ئندع

ف  إطعر فععليعت الصعليف الثقعف  لعع ع  ئندع ، الذا تقـي ئ ن يم   ىي  ااداب ،  -30
/  2012تم لقد ث ث  د ات م ؿ الفصل الدراس  الثع    لىععـ العع ع 

   - ه  : 2013

   / د ة ئعنياف " ثقعف  الطب البيطةا ف   صة " حعىة فيدع ازس عذ الد  ير 
 هع ع  ئندع . -ازس عذ ئكىي  الطب البيطةا ,  همعؿ سيس 

   " قعر   ئين  -تعةئ   ى  الدس ير ف   ل  ن  صة  الدند  د ة ئعنياف 
" حعىة فيدع  ل  ن الد  ير /  صطفخ ال ةيب ،  1950   1923دس يرا 

 . 2013/  3/  11 الد  ير / سيد  كع ا ،  ذلل يـي االثنين المياف  
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  حعىػػػػػػة فيدػػػػػػع  ت االه معليػػػػػػ  فػػػػػػ   صػػػػػػة الثػػػػػػيرة " ػػػػػػد ة ئعنػػػػػػياف " ال حػػػػػػيال
 -أسػػػػػ عذ لىػػػػػم االه مػػػػػعع ئكىيػػػػػ  ااداب  - حمػػػػػد  حػػػػػ ازسػػػػػ عذ الػػػػػد  ير/ 

 . 2013/  3/  24هع ع  المنيفي ،  ذلل يـي ازحد المياف  

عع ع  ند   المع م   تنمي  البيئ  ئل السعدس ىمن فععليعت ازسبيع اإلقىيم  -31
 -: 2013 ل أئةي 17 – 14ئندع ف  الف ةة  ن 

 د/ إفةاج للب ئعشع   عدع  عميل  ط ب  ن قسم الع ةافيع  .ـ.قع ت أ
 تطبي  االس بيع عت النع     يت  نع   ئإهةاء دراس   يدا ي  لىخ قةي 

 ئعلند عت ال عىيمي   الصحي  الم يفةة ف  القةي  . 

  معذج  ن  -  معء لمصةاف :" اليالء  اإل د ة ئعني قدـ د/  صطفخ ال ةيب 
 ط ب المدارس  المدرسين . ال عريل" لمعميل   ن

 اإل عىيلي  لدارس    د ة ئعنياف : " تبسيط الى   قدـ د/  ائل لبد الحكم
 ط ب المدارس  المدرسين . العةئي  "  لمعميل   ن

 النمػػي  لػػعدؿ  مػػعؿ مضػػة ، ئعقػػد  ػػد ة لػػن : "  طعلػػب  ةاحػػل .د/ مػػع قػػعـ أ
ميلػ   ػن االس اػعرات النفسػي  ،  ذلػل لمع ،  تقػديماإل سع    ال ياف   عدػع "

 . ئقةي  القىج ير الط ب  أ ليعء از

 ال ػػذائ  "    ػػد ة لػػن " ال ناػػئ    ال سػػمم ال  ذيػػ   ػػد ة لػػن " سػػيء لقػػد   تػػم
 االه معلي    اك ت المةاهق .
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 ومكلٌة العلــ:ثالثاً 
 ػػػػػن                     المػػػػػاتمة از ؿ لى عىػػػػػيم المف ػػػػػيح الػػػػػذا لقػػػػػد ئعع عػػػػػ  ئندػػػػػع فػػػػػ  الف ػػػػػةة  -1

2-3/7/2012 . 

 . 17/7/2012 رش  العمل لىيحدات ذات الطعئ  النعص يـي الث ثعء  -2

ح ػػػخ  3/9/2012تدريبيػػػ  ئعع عػػػ  ازسػػػكندري  فػػػ  الف ػػػةة  ػػػن لقػػػد د رات  -3
 .  10/9/2012ح خ  9/9/2012 ف  الف ةة  ن  4/9/2012

 ىفػػ  فػػخ  ة ػػل إلقػػعء  حعىػػةات  تقػػديم تعػػعرب لمىيػػ  فػػخ ال نصصػػعت المن -4
  ثقعف  الطفل ئكفة تصفع .

إلػػػخ  3/12/2012تدريبيػػػ  ئعع عػػػ  ازسػػػكندري  فػػػ  الف ػػػةة  ػػػنلقػػػد د رات  -5
5/12/2012 . 
لمل  حدة ا  عج ئييهعز  نللي  ل س فعدة  ندع ف  المطبل ئديل البيتعهعز  ف   -6

  فخ اليقت ال نىم  ن القمع   المنللي .

 29/12/2012كندري  ف  الف ةة  ن لقد الد رات ال دريبي  ئعع ع  ازس -7
 . 3/1/2013ح خ 

  ن  نىفعتدع لن طةي  : ئي عفتحييل  ىي  العىـي إلخ  ىي  مضةاء ت نىم  -8
 .  ى  س ؿ لىقمع   ف   ل أ ع ن الكىي  

 . ى  قصيم زرع ف  طةقعت الكىي   االل نعء ئدع  ن اإلدارة  

  لىخ المد  الطييل .أس عمعؿ لمبعت  يفةة ل ىعءة ئعلكىي  ، ئعالح ؿ 

 . لمل  حعىةات   رش ل حييل الكىي  إلخ  ىي  مضةاء 

 . لمل  طبيلعت لى يلي  ، الط ب الميظفين لدذا الميىيع 
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 . ال نىم  ن النفعيعت البييليهي   الكيمع ي  تنىم   ن 

 لىط ب م ؿ أهعزة  صل الععـ . ICDLلقد د رة تدريبي   -9

ازسبيع اإلقىيم  السعدس  عليعتىمن فعا طىقت قعفى  ر د المىيثعت  -10
القىج  - يت  نع    - هليةة ئى قة  )لند   المع م   تنمي  البيئ  إلخ 

الصنعفية(,  ذلل تحت رئعس  أ.د/ لطف  السيد   يل  ىي  العىـي لائيف  –
مد   المع م   تنمي  البيئ ,  ئحضير  عميل   ن السعدة ألضعء هيئ  

فى  ئيمذ لين   يع   ن  ة ل الابعب ال دريخ ئعلكىي  حي  قع ت القع
 اليحدة الصحي   المنعزؿ  الطىمبعت  ال ةع  ذلل ل حىيىدع   عةف  

لينعت  5  عئعدع   ثعرهع لىخ  ع م  القةي ,    ل لدد العينعت إلخ 
 ن ىف  ،  مع قع ت القعفى  ئقيعس  سب  ليادـ السيعرات  الدراهعت النعري  

 ليهي .لن طةي  أحدث ازهدلة ال كني 
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 كلٌة الطب البشري :رابعاً 
الباػػةا طػػب ال اػػعط قطػػعع شػػئيف مد ػػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ  ئكىيػػ   ئنصػػيص -1
بندع  ئعل عع ف     ىي  ال مةيا ئعع ع  ئندع  إذالػ  القػعهةة الكبػة    اسسػ  لػع ة ئ

  -النيةي  تم لمل :
 السػبت( يـي شبةا شدعب  ة ل شبين القنعطة  قةي  )لخ القعفى  الطبي  ال   تيهدت إ -

لػػػدد  ػػػن السػػػعدة ألضػػػعء هيئػػػ  ال ػػػدريخ فػػػ  ئدػػػع  شػػػعرؾ ـ 8/9/2012الميافػػػ  
ف ي طػب  هةاحػ  العيػ -از ةاض البعطنيػ   –ازطفعؿ  أ ةاض)  ااتي  : ال نصصعت

 .( الع عـ -النسعء  ال يليد  – تنعسىي  هىدي  أ ةاض  -

 ػن طىبػػ   ىيػػ  ال مػػةيا  لػػدد  ػػن أطبػػعء طعلبػػ  ( 11فػػ  القعفىػػ  لػػدد )  قػد اشػػ ةؾ -
  ك ب أ.د/  عئب رئػيخ العع عػ  لاػئيف مد ػ  بندع ئ الباةا طبالاال  يعز ئكىي  

   ألضعء المك ب اإلل    ئعع ع  ئندع. المع م   تنمي  البيئ 

 تػػم ( لػػ حع 504  ػػعف إهمػػعل  لػػدد الحػػعالت ال ػػ  تػػم الكاػػل لىيدػػع ئعلقعفىػػ  ) -
 –زقسػعـ  ن ىفػ  ) أطفػعؿ  ئندع العػع ع  س افيعت ( حعل  إلخ 63تحييل لدد )

 .الع عـ ( –النسعء  ال يليد  –العىدي   –العييف 
  قد تم تدليم القعفى   ن  اسس  لع ة )إ داد ئعل  ذي  ال ز    المكعف ت لىقعفى (. -

 قةيػػ  شػػبةا شػػدعب  تصػػيية  ئعػػا الحػػعالت أثنػػعء الكاػػل لىػػيدم  قػػد تػػم تصػػيية -
 .لدم  ةؼ ازد ي  

 قػػػد تػػػم الكاػػػل لىػػػخ ازهػػػعل   ػػػن هميػػػ  ال نصصػػػعت  عع ػػػع   تػػػم تيزيػػػ  ئعػػػا  -
 الع ج.
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 اػػعط قطػػعع شػػئيف مد ػػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ  ئكىيػػ  الطػػب الباػػةا  ئنصػػيص -2
  -ئبندع ئعل عع ف     اسس  لع ة النيةي  تم لمل :

الميافػػ   ازرئعػػعء( يػػـي ا يػػعا  ة ػػل طػػيخ  قةيػػ  )لػػخ القعفىػػ  الطبيػػ  ال ػػ  تيهدػػت إ -
  عػػع  يدم لػػدد  ػػن السػػعدة ألضػػعء هيئػػ  ال ػػدريخ ئدػػع  شػػعرؾ ـ 17/10/2012

 –ازطفػػػعؿ  أ ػػػةاض)  :  المعيػػػدين  ػػػن هميػػػ  ال نصصػػػعت المن ىفػػػ   هػػػ  ااتػػػ 
النسػػػعء  – تنعسػػػىي  هىديػػػ  أ ػػػةاض  -ف ي طػػػب  هةاحػػػ  العيػػػ -از ػػػةاض البعطنيػػػ  

 .( الع عـ - ال يليد 

            بندػػع ئ الباػػةا طػػبالطبػػعء اال  يػػعز ئكىيػػ  ازفػػ  القعفىػػ  لػػدد لػػدد  ػػن   قػػد اشػػ ةؾ -
  ألضػػعء    ك ػػب أ.د/  عئػػب رئػػيخ العع عػػ  لاػػئيف مد ػػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ 

 المك ب اإلل    ئعع ع  ئندع.

 تػػم ( حعلػػ  551ال ػػ  تػػم الكاػػل لىيدػػع ئعلقعفىػػ  )   ػػعف إهمػػعل  لػػدد الحػػعالت -
زقسػعـ  ن ىفػ  ) ازطفػعؿ  ئندػع العػع ع  س اػفيعت ( حعل  إلػخ 68تحييل لدد )

 .الع عـ ( –النسعء  ال يليد  –العىدي   –العييف  –
  قد تم تدليم القعفى   ن  اسس  لع ة )إ داد ئعل  ذي  ال ز    المكعف ت لىقعفى (. -

  ػػةؼ  مئعػػا الحػػعالت أثنػػعء الكاػػل لىػػيد قةيػػ  ا يػػعا  تصػػيية  تصػػيية قػػد تػػم  -
 .لدمازد ي  

 قػػػد تػػػم الكاػػػل لىػػػخ ازهػػػعل   ػػػن هميػػػ  ال نصصػػػعت  عع ػػػع   تػػػم تيزيػػػ  ئعػػػا  -
 الع ج.
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" إئصػعر " ئعل عػع ف  ػ  الديئػ  النيةيػ  اإلسػ  ي  قعـ المة ػل العةئػ  لمكعفحػ  العمػخ  -3
فى  طبي  )  عع   عيد النػير (   نصصػ  لعػ ج  ةىػخ الععلمي  ئد ل  الكييت ئ نفيذ قع

, حيػػػ  تػػػم  2012أ  ػػػيئة  18 – 10العيػػيف ئعمديريػػػ  ئنػػػين مػػػ ؿ الف ػػػةة  ػػػن 
لمىي   يػعة ئيضػعء  150حعل   ةىي   مع تم إهةاء  2000الكال لىخ أ ثة  ن 

 لمىيعت  يعة زرقعء  لمىي  ظفةة. 4 زرع لدس    
 –( " ئمدينػ  إدفػي 2 مع قعـ  ة ل " إئصعر " ئعمل قعفى  أمة  "  عع   عيػد النػير ) -4

, حي  تم الكاػل لىػخ  2012 يفمبة  22 – 21أسياف  ذلل ف  الف ةة  ن 
 لمىي   يعة ئيضعء  زرع لدس . 50 ةيا  تم إهةاء  300أ ثة  ن 

حعف ػ  القىييئيػ  لمل ئعا  ػد ات ال يليػ  ال ثقيفيػ  ئعع عػ  ئندػع فػ   ػدارس قػة    -5
قة   ة ل  فة شكة  –قةي  للئ  الة ؾ  –قةي  لةب هدين   –)قةي  لةب العىيقعت 

قػػة   ة ػػل  –قػػة   ة ػػل النع كػػ   –قػػة   ة ػػل شػػبين القػػػنعطة  –قػػة   ة ػػل قدػػع  –
 -قة   ة ل قىييب(   ع ت هذ  الند ات تد ر حيؿ المحع ر ااتي : –طيخ 

 ىةار ال دمين  المندرات.أ 
 . ال  يةات الفسييليهي   النفسي  م ؿ ف ةة المةاهق 

 .طةؽ ا  اعر لد   ئعا از ةاض  طةؽ اليقعي   ندع 

 . ال عةؼ لىخ البيئ  الصحي  لمدارس  حعف   القىييئي 

ـ 26/9/2012-25 ػػاتمة  ىيػػ  الطػػب الباػػةا ئبندػػع  المنعقػػد فػػ  الف ػػةة  ػػن  -6
 ن السنن .ـ ئعلعي28/9/2012-27ئكىي  طب ئندع  الف ةة  ن 
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قػػعـ  ة ػػل ال عىػػيم الطبػػ  المسػػ مة ئعمػػل  رش لمػػل ئعل عػػع ف  ػػ  قسػػم القىػػب فػػ   -7
لعدد ث ث د رات  ل د رة ئدػع  25/4/2013ح خ  1/11/2012الف ةة  ن 

 ( طبيبع .25)
 مػػع قػػعـ المة ػػل ئعمػػل  رش لمػػل ئعل عػػع ف  ػػ  قسػػم از ػػل  ازذف  الحنعػػةة فػػ   -8

 بع .( طبي20لعدد ) 1/12/2012الف ةة  ن 
( طبيبػع  ,  يعػة  300( د رة سنييع   يس فيد  ندػع )20 تددؼ النط  إلخ ئىيغ ) -9

ااف إلػػػعدة إلػػػداد النطػػػ  لىػػػخ ىػػػيء ال عػػػع ف  ػػػ  الماسسػػػعت الطبيػػػ  المن ىفػػػ  
 الس يععب أ بة لدد تدريب  لىل  ء ازطبعء.

 لمل قيافل تثقيفي  لن أهم از ةاض الاعئع  ف  المع م . -10
 2012سػب مبة  28:  25السنيا  الذا أقػيم فػ  الف ػةة  ػن  اتمة الكىي   -11
. 
، ئنػعءا  لىػخ النطػعب الػيارد  2012 ػيفمبة  8لقد  رشػ  لمػل يػـي النمػيخ  -12

  ن  ة ل ال كنيليهيع الطبي  لألئحعث  الند عت ئعع ع  االسكندري .
قيعـ الكىي  ئقيافل تنصصي  طبي  لىكال لن أ ةاض ئعيندع  ثل أ ةاض الميع   -13

 أ ةاض ر  عتيـل القىب . –ى ط الدـ  –البيؿ السكةا  –عء البيض
الماػػعر   فػػ  حفػػل اف  ػػعح  فععليػػعت المن ػػد  الػػد ل  لىبحػػيث العىميػػ  ئعع عػػ   -14

القعهةة لبح   فعؽ ال عع ف  ال نمي  لد ؿ حيض النيل  المقةر لقد  ف  الف ػةة 
ـ تحػػت رلعيػػ   عػػعل  ازسػػ عذ الػػد  ير / هاػػع 2012ديسػػمبة  13 – 11 ػػن 

 رئيخ  عىخ اليزراء. –قنديل 
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البة ػػػع ج ال ػػػدريب  لبة ػػػع ج الفػػػعر ؽ السػػػ نةاج البيع ػػػعت  ليػػػع  زقسػػػعـ الكىيػػػ    -15
شػػػئيف  –شػػئيف العػػع ىين  –الميلا يػػػ   –الحسػػعئعت  –المن ىفػػ  )االسػػ حقعقعت 
ئعلقعلػػػ   21/11/2012(  ذلػػػل يػػػـي ازرئعػػػعء الميافػػػ  ألضػػػعء هيئػػػ  ال ػػػدريخ
 الكىي .المعع رة لمعىخ 

إقع ػػػػ  يػػػػـي لىمػػػػ   اه مػػػػعل  ئعع عػػػػػ  ئندػػػػع لمكعفحػػػػ  داء السػػػػكةا يػػػػػـي   -16
ئعلماػػػػػعر    ػػػػػ  " همعيػػػػػ  سػػػػػكة   بػػػػػيط " ئعلقػػػػػعهةة لليػػػػػعدة  20/11/2012

 ال ثقيل المعنيا  اليل  ال ذائ   الصح   ذلل ئ ةض اليقعي   ن هذا الداء.
الذريػ  ئعلقػعهةة تحػت الماعر   ف  البة ع ج ال دريب  الػذا تن مػ  هيئػ  الطعقػ    -17

ـ  ح ػػخ 20/1/2013لنػػياف )ال عع ػػل  ػػ  النفعيػػعت الماػػع ( مػػ ؿ الف ػػةة  ػػن 
 ـ.31/1/2013

الماػػػعر   فػػػ  فععليػػػعت المػػػاتمة الػػػد ل  از ؿ لكىيػػػ  العىػػػـي اللراليػػػ  البيئيػػػ    -18
فةيقيػع (  ذلػل دي  اللرالي  ئعلمنطق  العةئي   أئعنياف :)  حي  فعؽ ال نمي  اإلق صع

 24-22ع عػػ  قنػػعة السػػييخ ئمحعف ػػ  اإلسػػمعليىي   المنعقػػد فػػ  الف ػػةة ئمقػػة ه
 ـ سياء ئعلماعر   ئبح  أ   رق  لمل أ   عى  حعئط.2013ائةيل 

 مد ػػػ  المع مػػػ   تنميػػػ  البيئػػػ  ئكىيػػػ  طػػػب ئندػػػع  ئعل عػػػع ف  ػػػ  أقع ػػػت لعنػػػ   -19
ؿ  حعف   القىييئيػ    ة ػل إئصػعر ) اتحػعد ازطبػعء العػةب ( ,  اػة ع لػ ج أطفػع

 صة  ن أ ةاض العييف تحت شععر )  ن أهل لييف أ الد ع ( ئقةي  طنط العليةة 
,  قػػد اسػػ مة الماػػة ع  2013 حعف ػػ  القىييئيػػ  ،  ذلػػل مػػ ؿ شػػدة فبةايػػة 

 ػػةيا ئنسػػب   3175أيػػعـ    عليػػ  تػػم م لدػػع الكاػػل لىػػخ أ ثػػة  ػػن  4لمػػدة 
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,  حعلػػػػ  ئدػػػػع  سػػػػل ئػػػػعلعين 17%  ػػػػن المسػػػػ ددؼ ,  مػػػػع تػػػػم ا  اػػػػعؼ 90
حعلػػ  ئدػػع ىػػعل ئػػعلن ة  تح ػػعج لن ػػعرة  قػػد تػػم لمػػل  اػػيؼ  275 ا  اػػعؼ 

الن عرات ال ز   لذلل ,  مع تم ا  اعؼ حعل   احدة ئدع ثقب ف   ة ل اإلئصعر 
حػػػعالت ئدػػػع حػػػيؿ  قػػػد تػػػم تحييىدػػػع هميعػػػع  إلػػػخ  س اػػػفخ ئندػػػع العػػػع ع   3  

 ل نض  لىع ج العةاح .

     ن   لبيئ  ئكىي  طب ئندع  ئعل عع ف   مد   المع م   تنمي  ا   مت لعن   -20
المة ل العةئػ  لمكعفحػ  العمػخ ) إئصػعر (  ال ػعئ  إلتحػعد ازطبػعء العػةب   ديةيػ  
الاػػئيف الصػػحي  ئػػعلعةيش قعفىػػ  طبيػػ  تحػػت شػػععر )  عػػع   عيػػد النػػير ( ئمحعف ػػ  

 ح ػخ يػـي  6/3/2013شمعؿ سينعء,  ذلل ف  الف ةة  ن يـي ازرئععء الميافػ  
لمىيػ  لمةىػخ  36, حي  تم  ن م لدع إهػةاء  8/3/2013لعمع  المياف  ا

تػػم الكاػػل لىػػيدم  ػػن مػػ ؿ حمػػ ت  سػػط طبػػ  قػػعـ ئدػػع أطبػػعء  ة ػػل إئصػػعر 
 1000 الػذين يليػد لػددهم لػن لىمةىخ ف  ازسعئي  ال   سبقت هػذا ال ػعريل 

 . 2013 ن شدة  عرس  8,  7,  6 ةيا ف  أيعـ 

ع اإلقىيمػػػػػػ  السػػػػػػعدس لند ػػػػػػ  المع مػػػػػػ   تنميػػػػػػ  فػػػػػػ  إطػػػػػػعر فععليػػػػػػعت ازسػػػػػػبي  -21
تيهدػػػػػػػت , 2013أئةيػػػػػػػل  17-14فػػػػػػػ  الف ػػػػػػػةة  ػػػػػػػن  البيئػػػػػػػ  ئعع عػػػػػػػ  ئندػػػػػػػع
ئةئعسػػػػ  أ.د/ لػػػػعدؿ شػػػػبل   ة ػػػػل ئندػػػػع – هليػػػػةة ئىػػػػ قةيػػػػ  القعفىػػػػ  الطبيػػػػ  إلػػػػخ 

 ئعػػػػػا ألضػػػػػعء هيئػػػػػ  ال ػػػػػدريخ ئكىيػػػػػ  الطػػػػػب, حيػػػػػ  قػػػػػع يا ئعلكاػػػػػل لىػػػػػخ 
 ذلػػػػػل فػػػػػ   حعلػػػػػ   ةىػػػػػي  350 سػػػػػب  لعليػػػػػ   ػػػػػن أفػػػػػةاد القةيػػػػػ    ػػػػػىت إلػػػػػخ
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 – النسػػػػػػعء  ال يليػػػػػػد - الع ػػػػػػعـ – العىديػػػػػػ  - البعطنػػػػػػ ال نصصػػػػػػعت ال عليػػػػػػ  )
 -از ل  ازذف  الحنعةة (: – ازسنعف

 ندع المةىي  الحعالت  ن :  قعت الكال لىخ العديد البعطن  ليعدة  
 .حعل  70 إلخ الحعالت    ىت  ال يفيد العصب   القيليف المعيي  النلالت

 ندع المةىي  الحعالت  ن العديد لىخ الكال :  قعت العىدي  ليعدة  
 حعل  35 حيال  الحعالت لدد  ئى  الكعبين  تاققعت العىد حسعسي 
 . ةىي 

 ماػػػػي   هػػػػ  العيػػػػعدة شنصػػػػ دع ال ػػػػ  از ػػػػةاض أهػػػػم :   ػػػػن الع ػػػػعـ ليػػػػعدة  
 . الة  عتيـل الفقةا العميد   الـ المفع ل

 الحػػػػػعالت  ػػػػػن العديػػػػػد لىػػػػػخ ئعلكاػػػػػل : قع ػػػػػت  ال يليػػػػػد النسػػػػػعء ليػػػػػعدة 
 .لدع المنعسب الع ج   ةؼ

 المةىػػػػػي  الحػػػػػعالت  ػػػػػن العديػػػػػد لىػػػػػخ الكاػػػػػل  قعػػػػػت : ازسػػػػػنعف ليػػػػػعدة 
  تصػػػػػػةؼ   ػػػػػػيفةة ازد يػػػػػػ    ع ػػػػػػت ازسػػػػػػنعف   الـ الىثػػػػػػ  إل دعئػػػػػػعت  ندػػػػػػع
 ) ئمعةف   ديةي  الصح  ئعلقىييئي  (.  عع ع  

  ػػػػػػن العديػػػػػػد لىػػػػػػخ الكاػػػػػػل :  قعػػػػػػت حنعػػػػػػةةالذف   از ػػػػػػل   ازليػػػػػػعدة  
 الحىػػػػ   إل دػػػػعب  الل ػػػػعـ  البػػػػةد الاػػػػعبي  النػػػػلالت  ندػػػػع المةىػػػػي  الحػػػػعالت

 .حعل  70 الحعالت لدد  ئى (  الىيز) 
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  ندػػػػع  هليػػػػةة ئىػػػػ  قةيػػػػ دة  ػػػػد ات لى ثقيػػػػل الصػػػػح  زهػػػػعل  تػػػػم تن ػػػػيم لػػػػ -
 سػػػػػةطعف الثػػػػػدا " ,  أمػػػػػة  ئعنػػػػػياف" اإلسػػػػػععفعت از ليػػػػػ "  ػػػػػد ة ئعنػػػػػياف 

 ."  ن  اليقعي    يفي 

تػػػػم ، حيػػػػ   ة ػػػػل طػػػػيخ – يػػػػت  نع ػػػػ  تيهدػػػػت القعفىػػػػ  الطبيػػػػ  إلػػػػخ قةيػػػػ   مػػػػع  -22
 – البعطنػػػػػػ  فػػػػػػ  ال نصصػػػػػػعت ال عليػػػػػػ  ) حعلػػػػػػ   ةىػػػػػػي  400الكاػػػػػػل لىػػػػػػخ 

 -(: ازطفعؿ –ازسنعف  – الة د –الع عـ 

 البعطنػػػػػ  ليػػػػػعدة شنصػػػػػ دع ال ػػػػػ  از ػػػػػةاض أيىػػػػػب :   ع ػػػػػت البعطنػػػػػ  ليػػػػػعدة 
 ال دػػػػػػعب   السػػػػػػكة   الػػػػػػدـ ىػػػػػػ ط  ارتفػػػػػػعع المعػػػػػػدة هػػػػػػدار فػػػػػػ  ال دػػػػػػعب
 حعلػػػػػ  70 الحػػػػػعالت لػػػػػدد ئىػػػػػ    البػػػػػيؿ  عػػػػػة  فػػػػػ  ال دػػػػػعب   الكىػػػػػخ
 . ةىي 

 ماػػػػي   هػػػػ  العيػػػػعدة شنصػػػػ دع ال ػػػػ  از ػػػػةاض أهػػػػم   ػػػػن:  الع ػػػػعـ ليػػػػعدة  
 . الة  عتيـل الفقةا العميد   الـ المفع ل

 الحػػػػعالت  أيىػػػػب  ةىػػػػي  حعلػػػػ  95 لىػػػػخ الكاػػػػل  قعػػػػت:  الة ػػػػد ليػػػػعدة 
 ىػػػػػعل   العػػػػػين حسعسػػػػػي    العػػػػػين ال دعئػػػػػعت فػػػػػ  ت مثػػػػػل شنصػػػػػ دع ال ػػػػػ 

 .اللرقعء الميع    البيضعء الميع    المدارس ل   يذ اإلئصعر

 المةىػػػػػي  الحػػػػػعالت  ػػػػػن العديػػػػػد لىػػػػػخ الكاػػػػػل  قعػػػػػت:  ازسػػػػػنعف ليػػػػػعدة 
 ، ازسػػػػػػػنعف تسػػػػػػػيس   الىثػػػػػػػ  فػػػػػػػ  ال دعئػػػػػػػعت أيىبدػػػػػػػع حعلػػػػػػػ  191 ئى ػػػػػػػت
) ئمعةفػػػػػػػػ   ديةيػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػح    عع ػػػػػػػػع    تصػػػػػػػػةؼ   ػػػػػػػػيفةة ازد يػػػػػػػػ    ع ػػػػػػػػت

 ئعلقىييئي  (.
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 ي مثػػػػل أيىبدػػػػع  ةىػػػػي  حعلػػػػ  205 لػػػػن الكاػػػػل  قعػػػػت:  ازطفػػػػعؿ ليػػػػعدة 
 .المعيي  النلالت   الديداف   البةد  لالت    الحى  ال دعب ف 

 ل ػػػػػػيلي دم القةيػػػػػػ  زهػػػػػػعل  الصػػػػػػح  لى ثقيػػػػػػل  ػػػػػػد ات لػػػػػػدة تن ػػػػػػيم تػػػػػػم  -
 اليقعيػػػػ    يفيػػػػ  المػػػػةض لدػػػػذا المصػػػعحب   ازلػػػػةاض الثػػػػدا سػػػػةطعف ئمػػػةض
  ػػػةض أمػػػة  لػػػن  ػػػد ة لقػػػدت  مػػػع. النطيػػػة المػػػةض ئدػػػذا اإل ػػػعئ   ػػػن

  ألةاى    يفي  اليقعي   ن . السكة
الكاػػل تػػم ، حيػػ   ة ػػل النع كػػ  – الطبيػػ  إلػػخ قةيػػ  القىػػج تيهدػػت القعفىػػ    -23

از ػػل  - العىديػػ  - البعطنػػ فػػ  ال نصصػػعت ال عليػػ  ) حعلػػ   ةىػػي  260لىػػخ 
 (: ازطفعؿ – ازسنعف -الة د  -  ازذف  الحنعةة

 أهم   ع ت المةىي  الحعالت  ن :  قعت الكال لىخ العديد البعطن  ليعدة 
 لػػدد  ئىػػ   السػػكة  الضػػ ط المعييػػ   النػػلالت البػػةد هػػ  المن اػػةة از ػػةاض
 . ةىي  حعل  60 لىيدع الكال تم ال   الحعالت

 ئى ػػت المةىػػي  الحػػعالت  ػػن العديػػد لىػػخ الكاػػل :  قعػػت العىديػػ  ليػػعدة 
  ال ينيػػع ئعلفطةيػعت  العػد   الحاػػةي  الحسعسػي  فػ   مثىػػ   ةىػي  حعلػ  50

 .  اإل ليمع

 ندع  ةىي  حعل  20 لىخ  قع ت ئعلكال:   الحنعةة  ازذف از ل ليعدة  
 . الصداع از في  العييب ال دعب ، اليسطخ ازذف ف  ال دعئعت

 العػػين حسعسػػي  هػػ  العيػػعدة شنصػػ دع ال ػػ  از ػػةاض أهػػم :   ػػن الة ػػد ليػػعدة 
 . ةىي  حعل  30 الحعالت لدد  ئى  البيضعء  الميع  العفن ف   ال دعب
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 المةىػػػػػي  الحػػػػػعالت  ػػػػػن العديػػػػػد لىػػػػػخ الكاػػػػػل  قعػػػػػت : ازسػػػػػنعف ليػػػػػعدة 
  تصػػػػػػةؼ   ػػػػػػيفةة ازد يػػػػػػ    ع ػػػػػػت ازسػػػػػػنعف   الـ الىثػػػػػػ  إل دعئػػػػػػعت  ندػػػػػػع
 ) ئمعةف   ديةي  الصح  ئعلقىييئي  (. عع ع  

 ئى ػػػت المةىػػػي  الحػػػعالت  ػػػن العديػػػد العيػػػعدة  اسػػػ قبىت:  ازطفػػػعؿ ليػػػعدة 
 أ ػػةاض هػػ  الىعنػػ  شنصػػ دع ال ػػ  از ػػةاض أهػػم   ع ػػت  ةىػػي  حعلػػ  100
 .الاعبي   النلالت المعيي   النلالت البةد

تػػػم ، حيػػػ   ة ػػػل قىيػػػيب  –الصػػػنعفية تيهدػػػت القعفىػػػ  الطبيػػػ  إلػػػخ قةيػػػ   مػػػع   -24
 – البعطنػػػػػػ فػػػػػػ  ال نصصػػػػػػعت ال عليػػػػػػ  )  حعلػػػػػػ   ةىػػػػػػي  275الكاػػػػػػل لىػػػػػػخ 

 : ( ازطفعؿ – الة د -النسعء  ال يليد  –الع عـ  -العىدي  

 المةىػػػػػي  الحػػػػػعالت  ػػػػػن :  قعػػػػػت الكاػػػػػل لىػػػػػخ العديػػػػػد البعطنػػػػػ  ليػػػػػعدة 
 ىػػػػػػػػػ ط الػػػػػػػػػدـ   ال يفػػػػػػػػػيد العصػػػػػػػػػب   القيلػػػػػػػػػيف المعييػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػلالت  ندػػػػػػػػػع

 .حعل  60 إلخ الحعالت  السكة   ىت

 المةىػػػػػي  الحػػػػػعالت  ػػػػػن العديػػػػػد لىػػػػػخ الكاػػػػػل :  قعػػػػػت العىديػػػػػ  ليػػػػػعدة 
  الصػػػػػدفي   الكىػػػػػل  البدػػػػػعء  الحسعسػػػػػي  الحاػػػػػةي  العىػػػػػد حسعسػػػػػي   ندػػػػػع
 . ةىي  حعل  40 حيال  الحعالت لدد  ئى 

 ماػػػػي   هػػػػ  العيػػػػعدة شنصػػػػ دع ال ػػػػ  از ػػػػةاض أهػػػػم :   ػػػػن الع ػػػػعـ ليػػػػعدة 
 . الة  عتيـل  هاعش  الع عـ المفع ل
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 الحػػػػػعالت  ػػػػػن العديػػػػػد لىػػػػػخ ئعلكاػػػػػل : قع ػػػػػت  ال يليػػػػػد النسػػػػػعء ليػػػػػعدة 
لدػػػػػػع،   ػػػػػػن أهػػػػػػم اال ػػػػػػةاض ال ػػػػػػ  شنصػػػػػػ دع  المنعسػػػػػػب العػػػػػػ ج   ػػػػػػةؼ

 . ةىي  حعل  22 ت العدعز البيل ،  ئى إل دعئعت المدبل 

 الة ػػػػػد  هػػػػػ  العيػػػػػعدة شنصػػػػػ دع ال ػػػػػ  از ػػػػػةاض أهػػػػػم   ػػػػػن:  الة ػػػػػد ليػػػػػعدة
 . ةىي  حعل  30 ت االل دعب البك يةا  الحيؿ ، ئى  الةئي 

 الحػػػػػػػػػػػػعالت  ػػػػػػػػػػػػن العديػػػػػػػػػػػػد العيػػػػػػػػػػػػعدة  اسػػػػػػػػػػػػ قبىت:  ازطفػػػػػػػػػػػػعؿ ليػػػػػػػػػػػػعدة 
 ال ػػػػػػػػػ  از ػػػػػػػػػةاض أهػػػػػػػػػم   ع ػػػػػػػػػت  ةىػػػػػػػػػي  حعلػػػػػػػػػ  80 ئى ػػػػػػػػػت المةىػػػػػػػػػي 
 ال دعئػػػػػػػػعت  المعييػػػػػػػػ   النػػػػػػػػلالت البػػػػػػػػةد أ ػػػػػػػػةاض هػػػػػػػػ  الىعنػػػػػػػػ  شنصػػػػػػػػ دع

 .الحى 

   ندػػػػػػػػع القةيػػػػػػػػ  زهػػػػػػػػعل  الصػػػػػػػػح  لى ثقيػػػػػػػػل  ػػػػػػػػد ات لػػػػػػػػدة تن ػػػػػػػػيم تػػػػػػػػم  -
 سػػػػػػػػػةطعف " ئعنػػػػػػػػػياف  أمػػػػػػػػػة , "  از ليػػػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػػػععفعت"  ئعنػػػػػػػػػياف  ػػػػػػػػػد ة

 ."الثدا   يفي  اليقعي   ن  

 كلٌة الزراعة: خامساً 
فػػ  إطػػعر فععليػػعت ازسػػبيع اإلقىيمػػ  السػػعدس لند ػػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ  ئعع عػػ   -1

ئةئعسػػ   لقػػدت القعفىػػ  اللراليػػ  , 2013أئةيػػل  17 – 14ئندػػع فػػ  الف ػػةة  ػػن 
   ئيع دع  عل عل  : لدد  ن الند ات لبد العىيمأ.د/ ائةاهيم 

 :  ة ل ئندع – قةي  هليةة ئى **  
  الفةا لػ   – د ة لػن أ ػةاض النبػعت  المكعفحػ  الحيييػ  ) أ ػةاض الطمػعطم– 

 الفيؿ السيدا   (

 . د ة لن تد ية المنىفعت   نعل  الكمبيست  
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 :  ة ل طيخ – قةي   يت  نع   **
  الفةا ل ( –)أ ةاض الطمعطم  لن أ ةاض النبعت  المكعفح  الحييي  لدع د ة. 

  ػػنعل  الكمبيسػػت ،  القضػػعء لىػػخ  اػػػك ت  ػػد ة لػػن تػػد ية المنىفػػعت  
 .الصةؼ اللرال 

 :  ة ل النع ك  – قةي  القىج** 
 لن سيس  الننيل  اليقعي   ندع .  د ة 

 .  د ة لن أسخ زرال  الننيل  

 د ة لن تد ية المنىفعت اللرالي    نعل  الكمبيست . 

 :  ة ل قىييب – قةي  الصنعفية** 
 د ة لن ال ذاء الم لف الن يل  . 

 .  د ة لن الصنعلعت ال ذائي  المنللي  

 تصني  أ ياع المةئخ. لن  د ة 

 تعميد  تعفيل النضة ات  الفع د  لن  د ة. 
 . د ة لن تد ية المنىفعت   نعل  الكمبيست  

 

( شعةة  ئيا سيع ع  فيكخ  ي دا ف  قة  ازسبيع 100تم زرال   )  مع -
 اإلقىيم .
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 والمعلوماتكلٌـة الحاسبات  :سادساً 
) بػػػػػػػعدرة ئكػػػػػػػةة   اػػػػػػػة ع تديئػػػػػػػ  الطعلػػػػػػػب لسػػػػػػػيؽ العمػػػػػػػل المحىػػػػػػػخ  العػػػػػػػعلم  -1

( شػػػػةيل أ ػػػػعديم   رالػػػػ  AGC Academyتػػػػم  دلػػػػية شػػػػة   )أحىػػػػخ(,   
رسػػػػػػػػم  ل نفيػػػػػػػػذ  اػػػػػػػػة ع  ئة ػػػػػػػػع ج إح ػػػػػػػػةاؼ  ػػػػػػػػنعل  البة عيػػػػػػػػعت  تصػػػػػػػػميم 

  ئة ع  تطبيقعت اإل  ة ت.
 . يفي    عئ  السيةة الذاتي  
   الانصي .فن إه يعز المقعئى 
  دػػػػػػػػعرات ال فكيػػػػػػػػة االيعػػػػػػػػعئخ  ال نطػػػػػػػػيط  ػػػػػػػػن ئة ػػػػػػػػع ج  ػػػػػػػػنعل  رهػػػػػػػػعؿ 

 . ازلمعؿ  المس ثمةين
 ػػػن قبػػػل المسػػػئيؿ  از ػػػن ئعلكىيػػػ  لمػػػيظفين  العمػػػعؿ   سػػػئيل تػػػدريب ئعػػػا ا -2

الحةيػػػ   تػػػم لمػػػل ئعلعع عػػػ  لىػػػخ  يفيػػػ   كعفحػػػ  أمطػػػعر  لػػػن الػػػدفعع المػػػد  
 . 2/5/2012يـي ازرئععء المياف  ئيعف لمى  ئذلل 

قع ػػػػػت أسػػػػػةة هيػػػػػل الحةيػػػػػ  ئعل نسػػػػػي   ػػػػػ  إدارة الكىيػػػػػ  ئعمػػػػػل إح فعليػػػػػ  يػػػػػـي  -3
 تػػػػػم لػػػػػةض اال عػػػػػعزات ال ػػػػػخ قع ػػػػػت ئدػػػػػع ازسػػػػػةة  ػػػػػن طػػػػػ ب  2/5/2012

 الكىي  تحت ريعدة د /  ليد أ سع خ.
تػػػػػػم االتفػػػػػػعؽ ئػػػػػػين الىعنػػػػػػ  الثقعفيػػػػػػ  ئعتحػػػػػػعد الكىيػػػػػػ   حمىػػػػػػ  " أ لػػػػػػخ " لمنػػػػػػ   -4

 10/4/2012الث ثػػػػػعء الميافػػػػػ  تعػػػػػعطخ المنػػػػػدرات,  ئػػػػػدأت الحمىػػػػػ  يػػػػػـي 
 -,   ع ت أ اط  الحمى   عل عل  : 

  الىقعءات    الط ب. ال عةؼ ئيهداؼ الحمى   ذلل  ن م ؿ البة هك ير  
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   شػػيؼ  فسػػل  أ ػػت  ػػد ن " هػػدفدع هػػي تصػػيية الطػػ ب ثػػم طبعلػػ   ػػيرة "
 الطعلب ئعد أف أ بط  د نع . 

  "without shoes هػخ لبػعرة لػن قطعػ  قمػعش لىػخ ازرض يك ػب فيدػع  "
 الط ب  صعئط  حكم  رسي ع  مع   ئعالد عف  شةط أف يكيف ئد ف الحذاء. 

ئيازرة اإلتصػعالت ئ نفيػذ د رات فػخ  عػعؿ   ITI قعـ  ة ل تكنيليهيع المعىي عت -5
 28/2/2012أسػعئي   ػن  10تكنيليهيع المعىي عت لىخ أرئع   سعرات لمدة 

 . 1/5/2012 إ  دت فخ 
 عرػػػالمس لدد الط ب ـ
1 25 Microsoft CIoud Computing 
2 28 Microsoft CRM 
3 25 Oracle Web 
4 20 Oracle ERP 
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 الهندسة بشبراكلٌة  :سابعاً 
إ عػػػعزات قطػػػعع مد ػػػ  المع مػػػ   تنميػػػ  البيئػػػ  النػػػعص ئعلكىيػػػ  لػػػن العػػػعـ الدراسػػػخ 

2012/2013 : 
 Training for Excellence رشػ  لمػل تحػت شػععر  JELECOMلقػدت  -1

  قد ت الاة    نط تدريبي   عع ي  لط ب الكىي .

 عػػعؿ ال ػػدريب تػػم لقػػعء تعػػع ف ئػػين الكىيػػ   همعلػػ  المدندسػػين ازس اػػعريين فػػخ  -2
الط ئخ لط ب السنيات الندعئي  لإل  سعب  دعرات فني  فخ ازدارة  المعػعالت 

تكنيليهيػػػػػع المعىي ػػػػػعت   – يكع يكيػػػػػ   –النع ػػػػ  ئعلدندسػػػػػ  از اػػػػػعئي   عمعريػػػػػ  
 مسػػػػعهم   ػػػػن القطػػػػعع النػػػػعص المصػػػػة  فػػػػخ تنميػػػػ   دػػػػعرات مةيعػػػػخ  ىيػػػػعت 

 .س الدند

 دهعف ( . –المقع ل  )تصني  ازتفعؽ الندعئخ لىخ شكل هديد لعقد  -3

تمت د رة تدرئي  لمدة ث ث أيعـ لىسعدة ألضعء هيئ  ال دريخ   عع  يدم ئعلكىي   -4
قع ػػت ئعلمحعىػػةات  Moodle فػػخ  عػػعؿ إسػػ نداـ ئة ػػع ج ال عىػػيم ازلك ة  ػػخ

 أ.ـ.د/ هعل  حىمخ زايد  دية  ة ل ال عىيم اإللك ة  خ ئعلعع ع  .

المع م   تنمي  البيئ  لعن  لم عئع  تنفيػذ النطػ  شكل   يل الكىي  لائيف مد    -5
 اإلس ةاتيعي  النع   ئعلكىي .

أل مػػػعد تاػػػكيل  عىػػػخ أدارة  حػػػدة ازز ػػػعت  الكػػػيارث  الدراسػػػ  الكع ىػػػ  لػػػن  -6
 اليحدة .

 ال معد  حصة لعمي  الد رات ال درئي  ال خ أقيمت ئعمي  أقسعـ الكىي  . -7



 
  انجٛئخانزقزٚز انظُٕ٘ ػٍ أَشطخ قطبع خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ        

 

 

 
   
99 

 

ء هيئػػ  ال ػػدريخ   عػػع  يدم شػػكة  ػػن  عىػػخ الكىيػػ  لكػػل  ػػن سػػعهم  ػػن ألضػػع -8
 الط ب  ازداريين فخ اليـي الػذ  أقػيم ل حسػين الم دػة النػعرهخ لمبنػخ ر ض 

 الفةج.

ي م تحديد  يلد لةئيخ  عىػخ أدارة شػة    صػة لىب ػة ؿ لليػعرة الكىيػ  ردا لىػخ  -9
مطعب سيعدت  ئعلةيب  فخ أقع    عػةض لعػةض  ئيػ   ن عػعت الاػة    ػن الليػيت 

 ععر تنايطي . الكيمع يعت ئيس

تػػم الميافقػػ  فػػخ  عىػػخ الكىيػػ  لىػػخ أقع ػػ   عػػةض لىك ػػب لمػػدة أسػػبيلين  ػػ   -10
%  تيهيػػػػ  مطػػػػعب شػػػػكة لصػػػػعحب دار 20مصػػػػم لىػػػػخ المعة ىػػػػعت يصػػػػل 

 النفعئخ لىناة لىخ دلم  لمك ب  الكىي  ئك ب ئقيم  ممسمعئ  هني  .

ت  ػػد ة تػػم أل مػػعد ئة ػػع ج ال يليػػ  ئي اػػط  مد ػػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ   اقيمػػ -11
 ئنصيص هذا الميىيع . 6/3/2012فخ 

أل معد تاكيل  عىخ أدارة  حػدة الصػيع    تػة يم المناػيت  الدراسػ  الكع ىػ   -12
 لن اليحدة.

تػػػم تاػػػكيل لعنػػػ   ػػػن السػػػعدة ألضػػػعء هيئػػػ  ال ػػػدريخ ل قػػػيم العمػػػعؿ الحػػػةفيين  -13
العػػػع ىين فػػػخ لعنػػػ   ػػػيع    تػػػة يم المناػػػيت ئعلكىيػػػ   تحديػػػد  فػػػعءة  ػػػل حةفػػػخ 

 ععد ال ية قعدرين  ندم. أس ب

 الميافق  لىخ تاكيل لعن  أدارة البح  العىمخ . -14

 أل معد تاكيل  عىخ أدارة  حدة   عئع  شئيف النةيعين. -15

 أل معد مط  اإلم ء فخ حعل  حد ث حةي  . -16
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أل مػػعد ال قةيػػة المقػػدـ  ػػن  نػػد ب الػػدفعع المػػد خ ئعلكىيػػ  لىػػخ تيزيػػ  طفعيػػعت  -17
 ال ي يػػد لىػػخ  ػػ حي  أسػػ ندا دع فػػخ حعلػػ   الحةيػػ  ئعميػػ  از ػػع ن لمن ىفػػ 

 حد ث حةي  .

 أل معد ال صميم الدندسخ لعمىي  أ ذار الحةي   ئمبنخ ر ض الفةج. -18
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 كلٌة الهندسة ببنها :ثامناً 
قع ػػػػػػػت  ىيػػػػػػػ  الدندسػػػػػػػ  ئػػػػػػػبعا از اػػػػػػػط   اال عػػػػػػػعزات مػػػػػػػ ؿ الف ػػػػػػػةة  ػػػػػػػن ** 
 -: ه  هذ  از اط    30/6/2013 -1/7/2012

 رًُٛخ انًٕارد انذارٛخ: ٔكبٌ انُشبط فٙ ارثغ يحبٔر اطبطٛخ ْٙ:  -1

 : حدة اليرشأ ال : 

 تدػع ئقيمػ  إهمعليػ  تقػدر عتصني   دمعت ماػبي     عد يػ  لمبػع خ العع عػ     ىي
 هنبدع    ندع: 600000ئحيالخ 

 تصني  أرئ  ئيئعئت حديد  بيةة 
   تةائيلة  مبييتة 80تصني 
  لىعع ع تصني  أرئع  د الب 
   ئياي  حديد 2تصني 
   تةائيلة  مبييتة 235تصني 
   ةسخ  عمل  55تصني  
   ك   حابخ 122تصني  
   ك ب مابخ 21تصني  
 تصني  أرئع   درهعت لقعلعت  حعىةات  ىي  الحعسبعت 

  حدة المعع لثع يع : 
  ام بػػعرات ىػػبط هػػيدة النةسػػع    أهمدػػع ام بػػعر تحديػػد  قع  ػػ  الضػػ ط   ػػذا

ديد   حي  ازسمنت  ر عـ النةسع  ،  تقـي اليحدة ئػإهةاء هػذ  ام بعرات تح
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االم بػػػعرات لىعديػػػد  ػػػن الاػػػة عت العع ىػػػ  فػػػ   حعف ػػػ  القىييئيػػػ   ثػػػل شػػػة   
 المقع ليف العةب  شة   المقع الت المصةي  " ن عر ائةاهيم سعئقع".

  اػػػة ع تيسػػػععت تصػػػميم النىطػػػعت النةسػػػع ي  لىعديػػػد  ػػػن الماػػػة لعت  ثػػػل 
علعػػ  الصػػةؼ الصػػح  ئطػػيخ  قع لػػ  شػػة   هػػيرس لأللمػػعؿ الدندسػػي   حطػػ   ع
 .2012ا  يئة  –)أليكخ(

   ام بػػعر لينػػعت القىػػيب النةسػػع ي  لماػػة ع إ اػػعء  بنػػخ ال ي ينػػعت اإله معليػػ
 .2013ائةيل  –ئقييسنع  - الصنةة لىمقع التشة   ئقييسنع  قع ل  

 ةسع ي  لىعديد  ن ازلمعؿناح بعر المكعبعت ال 

 : حدة ازس اعراتثعلثع : 

  ععينػػ  العقػػعرات  المناػػ ت المن ىفػػ  ل حديػػد السػػ    اإل اػػعئي  لدػػع  تقػػديم 
ال قعرية الفني  المع مدة  بينع  ق ةحعت اإل  ح أ  ال دليم إذا لـل از ة،   ػن 
ألمػػعؿ المععينػػعت ال ػػ  قع ػػت ئدػػع اليحػػدة هػػ   ععينػػ   بنػػخ ازقسػػعـ الدامىيػػ  

القنػػػعطة المة ػػػلا  اسػػػىيب اإل ػػػ ح ال ػػػدليم المق ػػػةح  ػػػ  لمس اػػػفخ شػػػبين 
تقديم  تحديػد ازسػبعب  لمػل  قعيسػ  ازلمػعؿ  الاػة ط  الميا ػفعت الفنيػ  

 فبةايػػػة - حعف ػػػ  القىييئيػػػ   - ديةيػػػ  الاػػػئيف الصػػػحي   - القيمػػػ  ال قديةيػػػ  
2012. 

  المةاهعػػػػ   البػػػػت الفنػػػػ   المػػػػعل   اإلشػػػػةاؼ لىػػػػخ تنفيػػػػذ  عمعػػػػين لحمع ػػػػعت
لسػػبعح  لىنعشػػئين ئكػػل  ػػن  ػػعدا ئندػػع الةيعىػػ    ػػعدا ئد ػػيم الةيعىػػ  ئ كىفػػ  ا
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هػعرا   – ديةي  الابعب  الةيعىػ  ئمحعف ػ  القىييئيػ   - ىييف هني   7حيال  
 ال نفيذ حعليع. 

   ال صميم  إلداد  س ندات الطةح  اإلشةاؼ لىخ تنفيذ  اة ع تكييل الدياء
 – ىيػػػيف هنيػػػ   7ىػػػ  ، ئ كىفػػػ  حػػػيال  لىصػػػعالت الم طػػػعة  ئعسػػػ عد ئندػػػع الةيع

 هعرا ال نفيذ حعليع.    – ديةي  الابعب  الةيعى  ئمحعف   القىييئي  

   ال صميم  إلداد  س ندات الطػةح  اإلشػةاؼ لىػخ تنفيػذ  اػة ع تطػيية  ىعػب
 ػةة القػدـ الةئيسػ  ئعسػ عد ئندػػع الةيعىػ  شػع   المضػمعر  المػدرهعت، ئ كىفػػ  

  – ديةيػػػ  الاػػػبعب  الةيعىػػػ  ئمحعف ػػػ  القىييئيػػػ   – ىيػػػيف هنيػػػ   15حػػػيال  
 هعرا ال نفيذ حعليع. 

  ال صميم  إلداد  س ندات الطةح  اإلشةاؼ لىخ تنفيذ  اػة ع ألمػعؿ ال ػي ين
 ديةي  الابعب  – ىييف هني   9 الحمعي  ئعس عد ئندع الةيعى  ، ئ كىف  حيال  

 ع.هعرا ألمعؿ الطةح حعلي – الةيعى  ئمحعف   القىييئي  

  تصػػميم  الػػداد  سػػ ندات الطػػةح لماػػة ع إ ػػعرة المىعػػب الفةلػػ  ئعسػػ عد ئندػػع
 ديةي  الابعب  الةيعى  ئمحعف   القىييئي  ، ئ كىف  تقديةي  حػيال   –الةيعى  

 هعرا ألمعؿ الطةح حعليع. – ىييف هني   1.3

  لمىيػػػػ  ال صػػػػميم  االشػػػػةاؼ لىػػػػخ ال نفيػػػػذ لمحطػػػػ  تنقيػػػػ   يػػػػعة الاػػػػةب ئن ػػػػعـ
ئمنطقػػػ  تبػػػيؾ ئعلممىكػػػ  العةئيػػػ    Nanofilterationالمةشػػػحعت الميكة  يػػػ  

 هعرا الداد  س ندات الطةح. –يي يع  3ـ 70000ئسع   السعيدي 
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  ال صميم  اإلشةاؼ لىخ تنفيػذ  اػة ع إ اػعء حمػعـ سػبعح  ا لمبػخ ئعسػ عد ئندػع
تػػػم ال ععقػػػد  ػػػ    – ديةيػػػ  الاػػػبعب  الةيعىػػػ  ئمحعف ػػػ  القىييئيػػػ   -الةيعىػػػ  

 المديةي   هعرا إلداد المس ندات.  

  ال صػػػػميم  اإلشػػػػةاؼ لىػػػػخ تنفيػػػػذ  اػػػػة ع اسػػػػ كمعؿ المػػػػدرهعت ئعسػػػػ عد ئندػػػػع
تػػػم ال ععقػػػد  ػػػ    – ديةيػػػ  الاػػػبعب  الةيعىػػػ  ئمحعف ػػػ  القىييئيػػػ   -الةيعىػػػ  

 س ندات.  المديةي   هعرا إلداد الم

   ال صميم  اإلشةاؼ لىخ تنفيذ  اة ع تنسي  الميق  الععـ ئعس عد ئندػع الةيعىػ
تػػػم ال ععقػػػد  ػػػ  المديةيػػػ    – ديةيػػػ  الاػػػبعب  الةيعىػػػ  ئمحعف ػػػ  القىييئيػػػ   -

  هعرا إلداد المس ندات.  

 الكدةئػػعء   مػػ   ازشػػةاؼ لىػػخ ال نفيػػد ز  صػػميم  الػػداد  سػػ ندات طػػةح ال– 
لمبنػػػخ  ىيػػػ  الحعسػػػبعت  المعىي ػػػعت  ةؼ الصػػػحخ   الحةيػػػ الصػػػ –ال كييػػػل 
 هعرا ال نفيذ حعليع. -دع ئعع ع  ئن

 : حدة ال دريبرائعع :   

 د رة رف   سعحخ 
 د رة سيسكي 

: ٔكاابٌ انُشاابط فااٙ يحاإرٍٚ نًشاابركخ انًجزًؼٛااخ ٔرًُٛااخ انجٛئااخا -2

   اطبطٍٛٛ ًْب:

 :الند   المع معي أ ال : 

  ازقىيمػػػخ لىعع عػػػ   القيػػػعـ ئيلمػػػعؿ ر ػػػد  سػػػب تىػػػيث الماػػػعر   فػػػخ ازسػػػبيع
 الدياء فخ القة .
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   لقػػد العديػػد  ػػن ازتفعقيػػعت  ػػ  الماسسػػعت المع معيػػ  ل قػػديم مػػد عت ئحثيػػ
لدػػػع  ثػػػل شػػػة   تيشػػػيبع العةئػػػخ   الاػػػة   القعئضػػػ  لىميػػػع    الصػػػةؼ الصػػػحخ 

 ئعلقىييئي .
 :المع م  العع عخثع يع : 

  لمل العع ع    ثل  رش  لمل تد ية المنىفعت.الماعر   فخ العديد  ن  رش 
  :كهٛخرشٛٛذ انحزو انجبيؼٗ نًجُٗ ان -3

   ػػيع   البنيػػ  ال ح يػػ  القعئمػػ  تحسػػين ازداء الػػيظيفخ لىمبػػع خ القعئمػػ  لػػن طةيػػ 
لمكعتػػػب ألضػػػعء هيئػػػ  ال ػػػدريخ   العػػػع ىين   د رات الميػػػع    الميقػػػ  العػػػعـ 

 لىكىي .

 ال عمععت الط ئي    الكعف يةيع.ل أ ع ن ي قل  تعديل   تعم 
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 كلٌة التجارة :تاسعاً 
يػػي    االشػػ ةاؾ فػػ  المػػاتمة العىمػػ  از ؿ لى عىػػيم المف ػػيح " الياقػػ   المػػي يؿ " -1

 .ئقعل  الماتمةات ئكىي  ال ععرة ئبندع 2-3/7/2012

 قع   حم ت لى بةع ئعلدـ لدلم المة ل اإلقىيم  لنقل الدـ ئبندع .إ -2

االشػػػ ةاؾ فػػػ  المسػػػعئق  النع ػػػ  ئيقػػػل المةحػػػـي المس اػػػعر د/  حمػػػد شػػػيق   -3
 –فػػ   يىػيع " قضػػي  تنميػػ  سػػينعء  2012/2013الفنعػةا   لىعػػعـ العػػع ع  

 ال حديعت  الحىيؿ".
لقػػد  ػػاتمة  ةئػػ  ) فيػػديي  نفػػةا خ ( لػػن تطبيػػ  العػػيدة  االل مػػعد  ذلػػل يػػـي  -4

 ه.ئقعل  الياث  ئع 6/11/2012الث ثعء المياف  

يني  فػػ  القػػةف الحػػعدا المػػاتمة العىمػػ " الع قػػعت المصػػةي  الصػػيني   العةئيػػ  الصػػ -5
 . العاةين"

لمقيدة ف  ئير   " تطبي   بعدئ الحكي   لىخ الاة عت االماتمة العىم   -6
 ."اإلدارة المعلي 

 لىخ  س ييين .(  SPSS ) لقد د رات ئة ع ج -7
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 كلٌـة التمرٌض :عاشراً 
 أٔالا: انزجٓٛشاد:

تعديػػػل المةافػػػ  لفصػػػل د رات الميػػػع  النع ػػػ  ئعلطعلبػػػعت لػػػن د رات الميػػػع   -1
 النع   ئعلطىب    ى  الف عت ل ل ـ.

تاػػػػكيل لعنػػػػ  لم عئعػػػػ  الن عفػػػػ  فػػػػ  الكىيػػػػ   تػػػػيفية االح يعهػػػػعت النع ػػػػ  فػػػػ   -2
 المدرهعت.

 د:حفال: انثبَٛبا 

ىي  لاػئيف لمل حفى  النةيعين السنيا الثعل  تحت اشةاؼ د/ أ ل سعيد    يل الك
 مد   المع م   تنمي  البيئ    أ.د/ لميد الكىي .

 :ٔرع انؼًم: ثبنثبا 

 لمل  رش  لمل ئمقة الكىي  اللضعء هيئ  ال ػدريخ ئعلكىيػ    ىيػعت ال مػةيا 

االمػة  ئعنػػياف "الناػة الػػد ل   أثػة  لىػػخ مد ػ  المع مػػ "  ذلػل يػػـي الث ثػػعء 
ل الكىيػ  لاػئيف مد ػ  . تحت اشةاؼ أ.ـ. د /   ي13/11/2012المياف  

المع مػػػ   تنميػػػ  البيئػػػ  ) قػػػةر لػػػعـ اليرشػػػ (  أ.د/ لميػػػد الكىيػػػ   حضػػػير أ.د/ 
هيدػػػعف  ػػػعئة اسػػػ عذ تمػػػةيا االدارة ئعع عػػػ  حىػػػياف    يػػػل الكىيػػػ  لىدراسػػػعت 

 .العىيع

   لمػػػل  رشػػػ  لمػػػػل ئعنػػػياف " يفيػػػ  الػػػػداد   ػػػيعي  اد ات البحػػػ  العىمػػػػ– 
تحػػػت  28/11/2012 ذلػػػل يػػػـي االرئعػػػعء الميافػػػ   االسػػػ بيعف  الم ح ػػػ "

اشػػةاؼ د/ لطفيػػ  تيفيػػ  لبػػد العليػػل  قػػةر لػػعـ اليرشػػ   أ.ـ. د /   يػػل الكىيػػ  
 لائيف مد   المع م   تنمي  البيئ   أ.د/ لميد الكىي .
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 لمل  رش  لمل ئمقة الكىي  اللضعء هيئ  ال ػدريخ ئعلكىيػ    ىيػعت ال مػةيا 

ال حىيػػػل االحصػػػعئ   –ىمػػػ  فػػػ  مد ػػػ  المع مػػػ  االمػػػة  ئعنػػػياف "البحػػػ  الع
تحػػت اشػػةاؼ  2/12/2012  ععلعػػ  البيع ػػعت"  ذلػػل يػػـي االحػػد الميافػػ  

أ.ـ. د /   يػل الكىيػػ  لاػئيف مد ػػ  المع مػ   تنميػػ  البيئػ  ) قػػةر لػعـ اليرشػػ ( 
 أ.د/ لميػػػد الكىيػػػ   حضػػػير أ.د/ ايمػػػعف البيطػػػعر اسػػػ عذ الصػػػح  العع ػػػ  ئكىيػػػ  

 الطب )المحعىة(.

   لمػػػل  رشػػػ  لمػػػل ئعنػػػياف "االسػػػععفعت اال ليػػػ "  ذلػػػل يػػػـي السػػػبت الميافػػػ
ئمقػػة همعيػػ  الةلعيػػ  الصػػحي  لػػذ ا االح يعهػػعت النع ػػ   15/12/2012

ئطيخ. ت حت اشةاؼ أ.ـ.د/ ا ع احمد حسن لمةاف )المحعىة( اس عذ تمةيا 
 النسع  ال يليد المسعلد ئكىي  ال مةيا هع ع  ئندع.

 لكىيػ  لعميػ  العػع ىين ئعلكىيػ  ئعنػياف "سػ    االيذيػ " لمل  رش  لمل ئمقة ا
تحػػػت اشػػػةاؼ أ.ـ. د /   يػػػل الكىيػػػ   13/12/2012 ذلػػػل يػػػـي النمػػػيخ 

لاػػػئيف مد ػػػ  المع مػػػ   تنميػػػ  البيئػػػ   أ.د/ لميػػػد الكىيػػػ   حضػػػير أ.د/ سػػػعد 
  حمد سعد اس عذ الطب البيطةا ئعع ع  ئندع.

   لمػل  رشػ  لمػل ئعنػػياف " عػعيية ال قػييم  االل مػعد"  ذلػػل يػـي االحػد الميافػػ
أ.ـ. د /  حضػػير  نسػػق  المعػػعيية  محعىػػةين تحػػت اشػػةاؼ  31/3/2013

   يل الكىي  لائيف مد   المع م   تنمي  البيئ   أ.د/ لميد الكىي .

 ارس لمل  رش  لمل ئمقة الكىيػ  لعميػ  العػع ىين  امصػعئيعت ال مػةيا ئعلمػد
المن ىفػػػػ    مةىػػػػعت المس اػػػػفيعت العع عيػػػػ   الحميػػػػعت ئمحعف ػػػػ  القىييئيػػػػ  
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ئعنياف " يفيػ  اليقعيػ   ػن االل دػعب الكبػدا اليئػعئ  فيػة س )سػ ("  ذلػل يػـي 
تحػػت اشػػةاؼ أ.ـ. د /   يػػل الكىيػػ  لاػػئيف  13/2/2013االرئعػػعء الميافػػ  

/  حمد حعتم  ال  مد   المع م   تنمي  البيئ   أ.د/ لميد الكىي   حضير أ.د
 ػػدرس تمػػةيا الصػػح  االسػػ عذ ئكىيػػ  الطػػب هع عػػ  ئندػػع  د/ احػػ ـ االحمػػدا 

 ئكىي  تمةيا هع ع  ئندع.العع   

 كىيػػػ   ئعلكىيػػػعت االمػػػة  للمػػػل  رشػػػ  لمػػػل ئمقػػػة الكىيػػػ  لعميػػػ  العػػػع ىين ئع
 امصػػػعئيعت ال مػػػةيا ئعلمس اػػػفيعت العع عيػػػ  تحػػػت لنػػػياف "سػػػةطعف الثػػػدا 

تحػت اشػةاؼ  22/5/2013 ن "  ذلػل يػـي االرئعػعء الميافػ    يفي  اليقعي  
أ.ـ. د /   يػػل الكىيػػ  لاػػئيف مد ػػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ   أ.د/ لميػػد الكىيػػ  
 حضير أ.د/  حمد لبد الس ـ اسػ عذ النسػع  ال يليػد ئكىيػ  الطػب هع عػ  ئندػع 

يا ) محعىػػة(  د/ هبػػ  لبػػد الف ػػعح  ػػدرس تمػػةيا النسػػع  ال يليػػد ئكىيػػ  تمػػة 
 هع ع  ئندع ) محعىة(.

 االَشطخ: :راثؼبا 

 هميػػػ  اقسػػػعـ الكىيػػػ  فػػػ  فععليػػػعت االسػػػبيع االقىيمػػػ  شػػػعرؾ الضػػػعء هيئػػػ  ال ػػػدريخ 
السػػػػعدس  ذلػػػػل ئعمػػػػل  ػػػػد ات تثقيفيػػػػ    طييػػػػعت تعىيميػػػػ  الهػػػػعل  قةيػػػػ  هليػػػػةة ئىػػػػ  

 .2013/2013 الصنعفية لىععـ 
المعىي ػػػعت ئعلكىيػػػ    نسػػػقيدع تػػػم لمػػػل د رات تدريبيػػػ  ئعل عػػػع ف  ػػػ   ة ػػػل تكنيليهيػػػع 

 تحت اشةاؼ أ.ـ. د /   يل الكىي  لاػئيف مد ػ  المع مػ   تنميػ  البيئػ   أ.د/ لميػد 
 الكىي .
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 خبيظبا: االَجبساد:

تم لمػل تاػعية لىكىيػ  تحػت اشػةاؼ أ.ـ.د / أ ػل احمػد لمػةاف   يػل الكىيػ  لاػئيف 
تنسػػي  الحػػدائ  ئعلعع عػػ  مد ػ  المع مػػ   تنميػػ  البيئػػ   د/  حمػػد السػػيد  ػػدية  حػػدة 

 أ.د/ لميػػد الكىيػػ    عػػعل  أ.د/  عئػػب رئػػيخ العع عػػ  لاػػئيف مد ػػ  المع مػػ   تنميػػ  
 البيئ .
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 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  :الحادي عشر
لػػػػػداد   ػػػػػقل المػػػػػدرئين الماػػػػػعر ين فػػػػػ  الماػػػػػة ع القػػػػػي   إ  فػػػػػ  مالمسػػػػػعه -1

  فػػػػػػ   ن ىػػػػػػل ز عديميػػػػػػعت النعشػػػػػػئين ئمديةيػػػػػػ  الاػػػػػػبعب  الةيعىػػػػػػ  ئعلقىييئيػػػػػػ
 ازلععب الةيعىي . 

تػػػيهية  ىعػػػب الكىيػػػ  ل ػػػدريب  درسػػػ  الميهػػػيئين ئمديةيػػػ  أ ػػػن القىييئيػػػ  لمػػػدة  -2
 العمع  (   ية  بى  ر لا. –الث ثعء  –ث ث  أيعـ ) السبت 

 .لقد د رات لمحي أ ي  ئعا السعدة العع ىين ف  الحعسب اال  -3

 الديئػػػ  المعع  ػػػ  لىػػػ   رشػػػ  لمػػػل تدػػػدؼ إلػػػ  تػػػدريب ألضػػػعء هيئػػػ  ال ػػػدريخ  -4
ال عىػػػػيم  –المك بػػػػ  الةقميػػػػ    اػػػػة لعت تطػػػػيية   ػػػػم  تكنيليهيػػػػع المعىي ػػػػعت )

(   ال ػػػػػػدريب لىػػػػػػ  تكنيليهيػػػػػػع المعىي ػػػػػػعت –البيائػػػػػػ  االلك ة  يػػػػػػ   اإللك ة  ػػػػػػ 
 . 8/10/2012 ذلل يـي االثنين 

هدػػػػػعز ازيل  ين يػػػػػل " إللػػػػػداد  ػػػػػيادر  إقع ػػػػػ   ػػػػػد ة ئعنػػػػػياف " ال ػػػػػدريب لىػػػػػخ -5
,  حعىػػػػػػة فيدػػػػػػع  1/11/2012سػػػػػػ نداـ هدػػػػػػعز ازيل  ين يػػػػػػل يػػػػػػـي تعيػػػػػػد ا

 ـ/  حمد حسين.

فػػػػػػػ   18/11/2012إقع ػػػػػػػ   ػػػػػػػد ة لػػػػػػػن الةيعىػػػػػػػ   عمىيػػػػػػػ  اس اػػػػػػػعري  يػػػػػػػـي  -6
 عػػػػعؿ الصػػػػح  اليقعئيػػػػ  ئدػػػػدؼ إ اػػػػعء قسػػػػم لىصػػػػح  اليقعئيػػػػ   ئػػػػةا ج الىيعقػػػػ  

 البد ي   النفسي  الم نصص .

فػػػػػػ  إطػػػػػػعر فععليػػػػػػعت ازسػػػػػػبيع اإلقىيمػػػػػػ  السػػػػػػعدس لند ػػػػػػ  المع مػػػػػػ   تنميػػػػػػ   -7
, لقػػػػػػدت  2013أئةيػػػػػػل  17 – 14البيئػػػػػػ  ئعع عػػػػػػ  ئندػػػػػػع فػػػػػػ  الف ػػػػػػةة  ػػػػػػن 

 -:القعفى  الةيعىي 
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   ئقةيػػػػ   " المع مػػػػ  مد ػػػػ  فػػػػ  الةيعىػػػػي  ال ةئيػػػػ  د ر"  ػػػػد ة لػػػػن تػػػػم لقػػػػد
لعػػػػعب ازتػػػػدريب شػػػػبعب القةيػػػػ  لىػػػػخ ئعػػػػا ,  تػػػػم  ة ػػػػل ئندػػػػع –هليػػػػةة ئىػػػػخ 

  ال نخ. ثل  ةة القدـ 

  نع ػػػػػ   يػػػػػت " ئقةيػػػػػ العىمػػػػػ  الػػػػػذ عء ام بػػػػػعرات"  ػػػػػد ة لػػػػػن  لقػػػػػد تػػػػػم  – 
طػػػػػيخ,  تػػػػػم تػػػػػدريب شػػػػػبعب القةيػػػػػ  لىػػػػػخ ئعػػػػػا ازلعػػػػػعب  ثػػػػػل  ػػػػػةة   ة ػػػػػل

 القدـ  ال نخ.

  تيليػػػػ  المع مػػػػ  مد ػػػػ  فػػػػ  الةيعىػػػػي  ال ةئيػػػػ  د ر"  ػػػػد ة لػػػػن  لقػػػػد تػػػػم  
  ة ػػػػػػػػل – القىػػػػػػػػج "  ئقةيػػػػػػػػ الةيعىػػػػػػػػ الناػػػػػػػػعط   معرسػػػػػػػػ  ئيهميػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػ ب

النع كػػػػػػػ ,  تػػػػػػػم تػػػػػػػدريب شػػػػػػػبعب القةيػػػػػػػ  لىػػػػػػػخ  دػػػػػػػعرات  فنيػػػػػػػعت حػػػػػػػعرس 
  المة خ.

 تيليػػػػػ  المع مػػػػػ  مد ػػػػػ  فػػػػػ  الةيعىػػػػػي  ال ةئيػػػػػ  د ر"  ػػػػػد ة لػػػػػن  لقػػػػػد تػػػػػم  
  ة ػػػػػػػل – الصػػػػػػػنعفية " ئقةيػػػػػػػ الناػػػػػػػعط الةيعىػػػػػػػ   معرسػػػػػػػ  ئيهميػػػػػػػ  الطػػػػػػػ ب

 القػػػػدـ  ػػػػةة  ثػػػػل ازلعػػػػعب ئعػػػػا لىػػػػخ القةيػػػػ  شػػػػبعب قىيػػػػيب,  تػػػػم تػػػػدريب
 .  ال نخ
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 كلٌة الطب البٌطري :الثانً عشر
ليحدة  29/9/2012الذا لقد ئ عريل   حفل النةيعين الثعل  إقع    -1

 النةيعين.

إقع    عةض تكعفى  لىم ئخ لىط ب  العع ىين ئعلكىي   ذلل يـي ازرئععء  -2
 .10/10/2012المياف  

ممس  أالؼ طعئة شدةيع  تمت لمل دراس  هد   ل ةئي  طعئة السمعف إل  عج  -3
إ اعء المبنخ النعص ئ ىل السيد أ.د/ رئيخ العع ع   هعر   يدع  نالميافق  لى
 الدراس .

 الكيارث تة يب أهةاس إ ذار الس ندا دم فخ أ قعت الطيارئ  علحةائ    -4
 .ألضعء هيئ  ال دريخ  اإلداريين  العع ىين  الط ب ئعلنطة الطبيعي  ل نبي  السعدة

ل    إرشعدي    نيل  لىدفعع المد    الحةي   از ن الصنعل   450لص   -5
 .ف  همي  أ حعء الكىي   اإلسععفعت از لي 

  .تطيية  ة ل حييا عت ال ععرب -6
 اعر   ئعا ألضعء هيئ  ال دريخ ئعلكىي  فخ إلقعء  حعىةات ئعلد رات  -7

ديئ  العع   تعقدهع أدارة ال دريب ئمةا ل ال دريب ال عئع  لى ال نصصي  ال خ
 .لىند عت البيطةي 

 تطيية  لرل  الحييا عت ال عىيمي . -8

ام يعر السيد أ.د/ لعدؿ شعهين لضيا ئىعن  تطيية المنعهج الدراسي  لىمدرس    -9
ازسمعؾ فخ  زارة ال ةئي   ال عىيم ئعإلدارة العع   لى عىيم  الفني  لصيد  تةئي 

 .اللرال 
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 اعر   السيد أ.د/ لعدؿ شعهين فخ حىقعت ئة ع ج ) سكعف البحة ( العىم    -10
 العىم .ئقنعة المنعرة لىبح  

 نقع    ى قخ ال يظيل الثع   لىنةيعيإ -11
أئةاـ لقد تحىيل هيدة ازيذي  ئين الكىي  )  حدة تحىيل   ةاقب  ازيذي  (  -12

  .شـة الايل  فندؽ ريكسيس

 .حدات ذات الطعئ  النعصإلعدة تاكيل  ععلخ إدارات الي  -13

 لمل   يب لىيحدات ذات الطعئ  النعص -14
إ دار   يب  ن  ة ل حييا عت ال ععرب لن أسعسيعت تةئي  السمعف ل يلي    -15

 .المةئين    عر الف حين
تحسين ازداء  دلية السيد ازس عذ الد  ير / لبد الس ـ العلب  دية  اة ع  -16

ئقةي   يت  نع   لص عر الف حين  المةئين لحيياف الملرل  ال نعسى   اال  عه  
ئمحعف   القىييئي  لى عةؼ لىخ أهداؼ الماة ع  ئة ع ج العمل  الن عئج المةهية 

  . حي تطيية القةي   النديض ئعلمس ي  المعيا  لىف ح الص ية
لمل  اة تيلي  ئيهداؼ   نةهعت  أ اط   اة ع تحسين ازداء ال نعسى    -17

 القةي . تيزيعدع لىخ أئنعء 

د رة تدريبي  لن  قد   الحعسب  أسعسيعت الييند ز  الي رد ف   11إقع    -18
 لن طةي   عدا ال كنيليهيع. 2013ح خ  عرس  2012الف ةة  ن  عرس 

 د ة   رش  لمل  ن النط  ال دريبي  ئيحدة ال دريب ف  الف ةة  ن  43ع   إق -19
 لن طةي   حدة ال دريب. 2013ح خ  عرس  2012 عرس 
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ة تي يؿ ال عع ف ئين الديئ  العع   لىند عت البيطةي    ىيعت الطب لةض ئ -20
 البيطةا.

 ل شعة لىخ الة يل  تم لملنعره  حي  تاعية ر يل الكىي  ال -21
(  عئ  150( شعةات  ذلل  ن  ند ؽ تعميل الكىي  ئ كىف  )10 كيف  ن )

  ممسيف هنيدع . 

س   دع الصحي  لداد قعلدة ئيع عت لىحعالت الخ تم حصةهع لضمعف إ -22
ال ىقيط اال طنعل  م ؿ الةئ  از ؿ  ن الماة ع   ال نعسىي  لند دميلدع ئة ع ج

 .( 2013ح خ  دعي   عرس  1/1/2013)

 27/1/2013االش ةاؾ فخ القيافل البيطةي  ال   أقيمت م ؿ الف ةة  ن -23
  .لقةي  الدئعيب  ل دريب الط ب 7/2/2013ح خ 

ز لخ  ن ئة ع ج تنمي  القةي  المصةي  ئعنياف الةلعي  قع   الد رة ال دريبي  اإ  -24
  .2/2013/ 20-18ال نعسىي   ال ىقيط اال طنعل  م ؿ الف ةة 

قع    د ة ئعنياف المةاقب  الصحي  لىخ الىحـي  ازلبعف   ن ععتدع إل  عج  ن ج إ  -25
 معل   ن المىيثعت المةىي    حفيظ ئطةيق   حي  يـي   ن سىيم حييا   

 .ئمة ل شبعب  يت  نع   13/3/2013ععء المياف  ازرئ
قع    د ة ئعنياف ال حصينعت الد ري  ىد از ةاض البك يةي   الفية سي  إ  -26

 الطفيىي   أهمي دع لىحفعظ لىخ الحعل  الصحي   اإل  عهي  لىحيياف ئفئعت  العمةي  
 .  ئعليحدة المحىي  ئميت  نع  20/3/2013المن ىف  يـي ازرئععء المياف  
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ح خ  7/4/2013فخ الف ةة  ن   PCRإقع   د رة تدريبي  لىخ هدعز  -27
 .المعمل المة لا  المعمل الط ئ  ئعلكىي  ئين 9/4/2013

الماعر   ف  الماتمة الد ل  لىعىـي البيئي  ئعل لا ن    الماتمة الد ل   -28
اللرال  ئكىي   2013أئةيل  24إلخ  22ل كنيليهيع اليراث  العلئي  ف  الف ةة  ن 

 هع ع  القعهةة.

ف  الف ةة  ن                                 ف  إطعر فعلىيعت ازسبيع اإلقىيمخ السعدس لعع ع  ئندع  -29
 يت   –قة  ) هليةة ئى  تيهدت القعفى  البيطةي  إلخ  2013أئةيل  14-17

ئةئعس  أ.د/  حمد  ةسخ ر ضعف   يل الكىي    نعفية (, –القىج  – نع   
لائيف مد   المع م   تنمي  البيئ ،  ئحضير لدد  ن ألضعء هيئ  ال دريخ 

 ةىي   ن  حعل  496, حي   قعت القعفى  الكال لىخ ئكىي  الطب البيطة 
  عالتخ : ة ل ئندع   –الحييا عت ئقةي  هليةة ئى  

 29   ال دعب – لكم  – اسدعؿ – شدي  فقداف)  ئين  ع المعلل  ن حعل 
 .( لعـ ىعل – ديداف – ىةع

 33  لعلي  حةارة – شدي  فقداف – شيعع لدـ)  ئين  ع العع يس  ن حعل – 
 .( لكم  –  معرهي  دامىي  طفيىيعت

 420  لعـ ىعل –  علسيـي  قم – اسدعؿ)  ئين  ع الد اهن  ن حعل – 
 .في ع ينعت(  قم –  ي سيديع

 6  ديداف – شدي  فقداف – حةارة) ئين  ع البقة  ن حعل. 
 8 ( دامىي  طفيعيعت - ديداف)  ئين  ع االرا ب  ن حعالت. 
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 ة ل  – يت  نع    ةىي  ئقةي   حعل  72 قعت القعفى  الكال لىخ  مع  -30
 :طيخ  عالتخ

 20  ديػػداف)  ئػػين  ػػع هػػع يس  ػػن حعلػػ -  Caped elbow -  لكمػػ – 
 (. Fasciola - فيسفير  قم

 15  لكمػػػػػػػ  – اسػػػػػػػدعؿ – هضػػػػػػػم لسػػػػػػػة) ئػػػػػػػين  ػػػػػػػع البقػػػػػػػة  ػػػػػػػن حعلػػػػػػػ – 
 .( هةب – هة ح

 11 حػػػػػػػػةارة – ميػػػػػػػػل منػػػػػػػػعؽ)   ئػػػػػػػػين  ػػػػػػػػع(  حميػػػػػػػػة+  حصػػػػػػػػعف)  ميػػػػػػػػل 
 (. هةح – ديداف –(  هةب – هىد ال دعب – لعلي 

 3 ( رئيا ال دعب)  مة ؼ. 

 2 ( ديداف)   ىب. 

 1 ( هةب)   علل.  
 20 ( لعـ ىعل – اسدعؿ)  ئين  ع د اهن. 

  عات  :  النع ك   ة ل – القىج ئقةي   ةىي  حعل  30 مع تم الكال لىخ  -31
  8  ديػػػػداف –(  شػػػػعبي   للػػػػ )  رئػػػػيا ال دػػػػعب)  ئػػػػين  ػػػػع  البقػػػػة  ػػػػن حػػػػعالت 

 هىدا (. طفط –

  11  لػػػػػػعـ ىػػػػػػعل – ق ليػػػػػػ  حمػػػػػػ )  ئػػػػػػين  ػػػػػػع العػػػػػػع يس  ػػػػػػن حعلػػػػػػ – 
 -  ديػػػػػػداف –(  فيسػػػػػػفير  قػػػػػػم)  الدة –  عييػػػػػػ   للػػػػػػ  –هىػػػػػػدا ال دػػػػػػعب
 .( ىةع ال دعب

 2( شعبي   لل  –  الدة)  مة ؼ. 
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 1 ( هة ح)  حمعر. 

 3 ( شعبي   لل )   علل. 

 5 (.  ي سيديع – سعلمي ي  – اسدعؿ)  د اهن 

 – الصنعفية ئقةي   ةىي  حعل  711 مع قع ت القعفى  البيطةي  ئعلكال لىخ    -32
 قىييب  عات  :  ة ل
 58 فةأ هسم – لعـ ىعل – ديداف – رحم لن  ال دعب)  هع يس  

 .( شدي  فقداف – لكم  – ىةع ال دعب –  س ديم

 140  ئط. 

 350 طيير. 

 40 ر بأ. 

 78 ينعـأ. 

 39 ئقة. 

 6 د اب 
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 كلٌة الحقوق :الثالث عشر
مطػػػػػػ  تاػػػػػػػعية الكىيػػػػػػػ   تلييندػػػػػػع  تنسػػػػػػػيقدع  لمػػػػػػػل أ ػػػػػػع ن ا   ػػػػػػػعر سػػػػػػػيعرات  -1

المكػػػػػعف ألضػػػػػعء هيئػػػػػ  ال ػػػػػدريخ  الطػػػػػ ب  أ ػػػػػع ن هىػػػػػيس لىطىبػػػػػ ,  تن ػػػػػيم 
المياهػػػػػ  لحػػػػػـة الكىيػػػػػ   ػػػػػن النػػػػػعرج ئمػػػػػع ي سػػػػػ  لسػػػػػيعرات الطىبػػػػػ   السػػػػػةفيخ 

  ال ينل ئعلم دة العمعل   حـة العع ع .
مطػػػػػيط  يػػػػػع  هديػػػػػدة لىمنػػػػػعط  المقػػػػػةر تاػػػػػعيةهع  مةحىػػػػػ   3لػػػػػدد تي ػػػػػيل  -2

 أ لخ.

) الػػػػػد ر الثػػػػػع   (  5,  4,  3تػػػػيفية  صػػػػػدر  يػػػػػع  شػػػػػةب لىطىبػػػػػ  ئعلمػػػػػدرهعت  -3
 ئعلكىي .

) اافػػػػػػػػػػعؽ القع ي يػػػػػػػػػػ  ىمػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػعئ  لىكىيػػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػػت لنػػػػػػػػػػياف العالمػػػػػػػػػػاتمة  -4
ينػػػػعية  فػػػػ  ىػػػػيء الدسػػػػ ير  25 اإلق صػػػػعدي  لإلسػػػػ ثمعر فػػػػ   صػػػػة ئعػػػػد ثػػػػيرة 

 .2013ائةيل  29-28 ن  الف ةة  ذلل ف  (العديد 
تػػػػم اإلح فػػػػعؿ ئيػػػػـي البيئػػػػ   تػػػػم  ىػػػػ  يعفطػػػػعت إرشػػػػعدي  لىحفػػػػعظ لىػػػػخ   عفػػػػ   -5

الطػػػػ ب  رلعيػػػػ  الاػػػػبعب ،  قيػػػػعـ إدارة الكىيػػػػ   لىػػػػخ البيئػػػػ  ئماػػػػعر   إتحػػػػعد 
 الكىي  ئعمل   عف  شع ى  لىكىي .

تػم  -ال قػدر اه  –ئايف إتنعذ اح يعطعت از عف  الس    ف  حعل  حػد ث حةيػ   -6
ئمػدرج رقػم ) احػد( ئعلكىيػ   29/12/2012تن يم  حعىة  يـي السبت الميافػ  

 –السػيد العميػد / ز ةيػع ليػعد لىسعدة اإلداريين  العع ىين ئعلكىيػ  حيػ  حعىػة فيدػع 
رئػػيخ أ ػػن الكىيػػ  ،  قػػد اسػػ عةض فيدػػع مطػػ  الطػػيارئ  المياهدػػ   اإلمػػ ء حسػػب 

 مػػػع تػػػم لمػػػل ,  هػػػػ (  تقسػػػم  عميلػػػعت العمػػػل – ب –) أ     قطعلػػػعت الكىيػػػ 
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تػػػدريب لمىػػػػ  لىػػػخ لمىيػػػػعت اإلطفػػػػعء  اسػػػ نداـ النػػػػةاطيم  الطفعيػػػعت  ػػػػن قبػػػػل 
 . 26/12/2012زرئععء المياف   عميلعت المكعفح  ،  ذلل يـي ا
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 الرابع عشر: كلٌة التربٌة النوعٌة
 

 اعر   الكىي  )  مث   لندع سيعدة لميػد الكىيػ  أ.د/ لمػة إ ػعـ ( فػخ لمػل  .1
ئة تي ػػيؿ تعػػع ف  اػػ ةؾ ئػػين الكىيػػ   همعيػػ  تنميػػ  المع مػػ  المحىػػخ ئكفػػة 

 ة ػػػػل  فػػػػة شػػػػكة ئمحعف ػػػػ  القىييئيػػػػ  لعقػػػػد د رات تدريبيػػػػ  فػػػػخ  –تصػػػػفع 
،   ػػػػػيع   الحعسػػػػػب االػػػػػخ  ICDLالحعسػػػػػب االلػػػػػخ ،  ال ػػػػػدريب لىػػػػػخ 

 ـ.2013

  تنميػػػ  المع مػػػ  لند ػػػ  االقىيميػػػ  ازسػػػعئي  فػػػ  لىكىيػػػ  الدائمػػػ  الماػػػعر   .2
 القعء ف   مثى  ، البيئ   تنمي  المع م  لند   ئندع هع ع  تقيمدع ال خ البيئ 
 ئػػػعلقة   ال يلييػػػ  ال ثقيفيػػػ  النػػػد ات ئعلكىيػػػ  ال ػػػدريخ هيئػػػ  ألضػػػعء ئعػػػا

 الكىيػػ  لميػػد سػػيعدة قػػعـ المثػػعؿ سػػبيل فعىػػخ ، القىييئيػػ  لمحعف ػػ  المن ىفػػ 
 ال  ذيػػ  سػيء"  ئعنػياف  ػد ة  ندػع النػػد ات  ػن العديػد ئعلقػعء إ ػعـ لمػة/ د.أ

 ئعنياف  د ة القعء   ذلل ، النع ك   ة ل – القىج ئقةي "  ال ذائخ  ال سمم
 لػػعـ السػػعدس االقىيمػػخ االسػػبيع فػػخ  نع ػػ   يػػت ئقةيػػ "  النعػػعح  ػػنعل " 

 فػػ  المع مػػ  تفيػػد ال ػػ  العىميػػ  أئحعثػػ  ئػػبعا ئعلماػػعر   ,  قيع ػػ 2013
 تىػيث"  ئعنػياف ئحػ   تيزيػ   اػة تم حي  ، البيئ   ال ىيث ال  ذي   ععؿ
 ف ػةة فػ   ذلػل النع كػ   ة ػل – القىج ئقةي "   ن   اليقعي  أىةار :  ال ذاء

 ائةيػػػػل 17-14  ػػػػعئين الف ػػػػةة فػػػػ  المنعقػػػػد السػػػػعدس االقىيمػػػػخ االسػػػػبيع
2013 . 
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 مد ػ   ععؿ ف  العع ع  أ اط   عف  ل  طي  ال  ي  لعن  ئ اكيل الكىي  قيعـػ 3
 لىميػػػ   ػػػاتمةات أ  لمػػػل  رش أ   ػػػد ات  ع ػػػت سػػػياء البيئػػػ   تنميػػػ  المع مػػػ 
 . البيئ   تنمي  المع م  لند   العع ع  تن مدع ال   المن ىف  القيافل   ذلل

 ئعع عػ  الميسػيقي  الحفػ ت هميػ  فػخ ئعلكىيػ  الميسػيقي  ال ةئيػ  قسػم  اعر  ػ 4
 (.از ر س ةا قيعدة ػػ تدريب ػػ للؼ)ئندع

 الدينخ اال اعد فةق   تكيين تيسيخ فخ ئعلكىي  الميسيقي  ال ةئي  قسم  اعر  ػ 5
 .ئندع ئعع ع 

 ال ػػػذ ؽ فػػػخ  حعىػػػةات إلقػػػعء فػػػخ ئعلكىيػػػ  الميسػػػيقي  ال ةئيػػػ  قسػػػم  اػػػعر  ػػػػ 6
 .القىييئي  ثقعف  فةع الثقعف  لقصير العع   ئعلديئ  الميسيقخ

  ال ػػخ الفكةيػػ  المىكيػػ  لحمعيػػ  العةئػػخ ئعإلتحػػعد ال ػػةاث لعنػػ  فػػخ الماػػعر   .3
 .العةئي  الد ؿ هع ع   طعؽ فخ تعمل

( المعىمػين  ػعدر  ظػعئل فخ ال ةقخ) ئة ع ج فخ ال دريب فخ الكىي   اعر   .4
 . ئعلقعهةة لىمعىمين المدني  ئعز عديمي 

 طػػ ب ئ ػػدريب ئعلكىيػػ  ال عىػػيم تكنيليهيػػع ئقسػػم ال ػػدريخ هيئػػ  ألضػػعء قيػػعـ .5
 . اال  ة ت االخ الحعسب اس نداـ لىخ المحىخ المع م 

 تػػدريب فػػخ ئعلكىيػػ  ال عىػػيم تكنيليهيػػع ئقسػػم ال ػػدريخ هيئػػ  ألضػػعء  اػػعر   .6
 . ICDL شدعدة لىخ الحصيؿ د رات لىخ ئندع هع ع  ط ب

 .ئندع ر تعر   عد  تيسيخ فخ ئعلكىي  الميسيقي  ال ةئي  قسم  اعر   .7
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 لحقػػيؽ ينػػعية 25  ة ػػل تيسػػيخ فػػخ ئعلكىيػػ  الميسػػيقي  ال ةئيػػ  قسػػم  اػػعر   .8
 . ئبندع اإل سعف

 ئعنياف از ؿ ال نعئخ الصعليف لمل فخ ئعلكىي  الميسيقي  ال ةئي  قسم  اعر   .9
 .ئندع فةع العع    صة ئمك ب "     م حيعة – ليسخ إ عـ الايل" 

 . االسكندري   العةيش ئحىياف القعدة إلداد د رات فخ الكىي   اعر   .10
 . ئندع هع ع  الحقيؽ ئكىي  المياهب إ  اعؼ لعن  فخ الكىي   اعر   .11

 :يىخ فيمع سييل ئنخ هع ع  ال ةئي   ىي     ال عع ف** 

 " . از عشيد الميسيقخ"  قةر تدريخ  -1

 :يىخ فيمع  قيعدتدع سييل ئنخ ئعع ع  العةئي  لىميسيقخ فةق  تكيين  -2
 . العديد الدراسخ الععـ ئدأ ئمنعسب   سييل ئنخ هع ع  إح فعالت - أ

 المقعر ػػػػ  لى ةئيػػػػ  المصػػػػةي  لىعمعيػػػػ  الثػػػػع ن المػػػػاتمة اف  ػػػػعح حفػػػػل - ة
 فػػخ ال عىػػيم تطػػيية فػػخ  عع ػػةة إتععهػػعت"ئعنػػياف ال عىيميػػ   االدارة
 ". العةئخ اليطن

  الت لىػخ العػلؼ تعىػيم لىػخ قػعئم)  الميسيقخ ل عىيم  ة ل إ اعء - ج
 .ازطفعؿ ريعض لمعىمعت( البع د

 :يىخ فيمع   الماعر   العع    صة ئمك ب  العةئي  الميسيقخ فةق  تكيين**   

 . العع    صة ئمك ب  الميسيقخ الناعط لىخ الفنخ االشةاؼ -أ       
 حيػػػػع  – ليسػػػػخ ا ػػػػعـ الاػػػػيل"  ئعنػػػػياف اال ؿ ال نػػػػعئخ الصػػػػعليف لمػػػػل -ب       
 ".   م
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 ئعػػا ل ػػدريب لمػػل  رشػػ  لمػػل فػػخ ئعلكىيػػ  الميسػػيقي  ال ةئيػػ  قسػػم  اػػعر   .12
  المعػػعرض الحفػػ ت إقع ػػ  لىػػخ ئعلقىييئيػػ  فةسػػيخ  فػػة شػػبعب  ة ػػل ألضػػعء
 .الفني 

 فػػخ العةئيػػ  الميسػػيقخ فةقػػ  قيػػعدة فػػخ ئعلكىيػػ  الميسػػيقي  ال ةئيػػ  قسػػم  اػػعر   .13
 . ئعلقىييئي  فةسيخ  فة شبعب ئمة ل القدـ  ةة لد رة  الن عـ اإلف  عح حفل

  ػػ  ئعل عػػع ف"  المنػػعمخ لى  يػػة ال صػػد " ئعنػػياف لىمػػخ  ى قػػخ فػػخ الماػػعر   .14
 .الم حدة لأل م اال معئخ  الصند ؽ از ر   يسطي  أ عليند  اسس 

 : فخ النيةي  از ل همعي     العةئي  الميسيقخ فةق  قيعدة**      
 . المثعليعت از دعت تكةيم حفل -1
 . الي يم الطفل ئعيد العمعي  اح فعالت  -2
 . طيخ   دين  ئندع ئمدين  الم فيقين تكةيم حفل -3

 شػػػػكة  فػػػػة ثقعفػػػػ  ئقصػػػػة العةئيػػػػ  الميسػػػػيقخ فةقػػػػ   قيػػػػعدة  تكػػػػيين تيسػػػػيخ .15
 :ئػ االح فعؿ فخ القىييئي  ئمحعف  

 .الاةيل النبي  الميلد ذ ة  فخ"  المحمدي  الىيى "   -1
 . شكة  فة ئمدين  الم فيقين تكةيم  -2
 . الي يم الطفل ليد  -3

 : العع   الند ات*
 المػػػػكعف            الند ة لنػػػػػػػػػػياف         

 ئندع ر تعر   عد     م حيع   ىثـي أـ
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 شكة  فة ثقعف  قصة العةئي  الميسيقخ تعريل

 ئنخ هع ع  ػ ال ةئي   ىي  - الطفيل  شعب   ال  ةيب ال عةيب ئين العةئي  الميسيقخ
 سييل

 ئنخ هع ع  ػ  ال ةئي   ىي  - الطفيل  شعب   ال يثة ال يثية ئين العةئي  ازيني 
 سييل

 الاعة  العة ض ئين ال نعئي  القصيدة
  الميسيقخ

 ئنخ هع ع  ػ ال ةئي   ىي  - الطفيل  شعب 
 سييل

  الحعىة المعىخ فخ العةئي   يسيقع ع
  المس قبل

 فةسيخ  فة شبعب  ة ل

 :ال حكيم  لععف المدةهع عت*
 . ئندع لعع ع  الفنخ المدةهعف تحكيم فخ الماعر   .16
 يـي  ل يذاع الذ " المحة س    يراؿ  ياهب" ئة ع ج تحكيم فخ الماعر   .17

 . القعهةة قنعة لبة  سعء ا النع س  السعل  همع 

 . الكيري  لأليني  الد لخ المدةهعف تحكيم فخ الماعر   .18
 . العع عخ المسةح  دةهعف تحكيم فخ الماعر   .19
 :المصة  ال ىيفلييف*

 ذ ػة   احيػعء المن فى  المنعسبعت فخ ئعلكىي  الميسيقي  ال ةئي  قسم  اعر   .20
 .الدل ع  قنعة القعهةة قنعة فخ  ال نعء الميسيقخ  اعهية ئعا
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 ال عىيمػػ  ال ىيفليػػيف ئػػةا ج تقػػديم فػػ  ئعلكىيػػ  ال ةئػػي  االلػػ ـ قسػػم  اػػعر   .21
  قػةر تػدريخ تػم حيػ  ، المصػةا ئعل ىيفلييف( uni 1) الععل  ال عىيم ئقنعة

 النيليػػػ ، ال ةئيػػػ  ئكىيػػػعت الةائعػػػ  الفةقػػػ  لطػػػ ب  ال ةئػػػيا االلػػػ ـ تنطػػػيط
 العػػػعل  ال عىػػػيم قنػػػعة تبثدػػػع ال ػػػ  الاػػػبعب ئػػػةا ج ئعػػػا فػػػ  الماػػػعر     ػػػذلل
 .  الفةالين

 كلٌة الفنون التطبٌقٌةعشر:  الخامس
ال طبيقي  , العىمي   ال كنيليهي   الفني   د رات تدريبي  ف   ععالت  ىي  الفنيف -1

لمدة س   أسعئي  يحصل فيدع الم قدـ لىخ شدعدة اه يعز الد رة  ن  ىي  الفنيف 
 .ال طبيقي   ن م ؿ  ة ل الند عت البحثي  ئإدارة العع ع 

ف  إطعر فععليعت ازسبيع اإلقىيم  السعدس لند   المع م   تنمي  البيئ  ئعع ع   -2
 ئػعمل اات  , قع ت الىعن  الفني  2013أئةيل  17 – 14ئندع ف  الف ةة  ن 

:- 

  ازطفػػػػػعؿ تػػػػػدريب,    ة ػػػػػل ئندػػػػػع –هليػػػػػةة ئىػػػػػخ قريةةةةة   رسائمػػػػػد هداريػػػػػ  ليحػػػػػ 
 البسيط . الفني  لمعؿاز لىخ

  تػػػػػدريبطػػػػيخ  ة ػػػػل –  نع ػػػػ   يػػػػت ئقةيػػػػ  ة الصػػػػحي ئعليحػػػػد هداريػػػػ  ليحػػػػ  , 
  الطبعلػػػػػ  المعئيػػػػ  ئػػػػعزلياف الةسػػػػم  أسػػػػعليب   ثػػػػل الةسػػػػم فنػػػػيف الطػػػػ ب لىػػػػخ

 اللهعج. لىخ  الةسم  الىص   القم  االس نسل

  تن ػػػػػيم  رشػػػػػ  لمػػػػػل ,   النع كػػػػػ   ة ػػػػػل – القىػػػػػج ئنػػػػػعدا قةيػػػػػ  هداريػػػػػ  ليحػػػػػ
 المعئيػػػػػ  ئػػػػػعزلياف الةسػػػػػم  أسػػػػػعليب   ثػػػػػل الةسػػػػػم فنػػػػػيف الطػػػػػ ب لىػػػػػخ تػػػػػدريب
 اللهعج. لىخ  الةسم  الىص   القم  االس نسل  الطبعل 
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  ة ػػػػػل – الصػػػػػنعفية لىػػػػػخ أحػػػػػد هػػػػػدراف اليحػػػػػدة المحىيػػػػػ  ئقةيػػػػػ  هداريػػػػػ  ليحػػػػػ  
 أسػػػػػعليب   الةسػػػػػم فنػػػػػيف الطػػػػػ ب لىػػػػػخ قىيػػػػػيب,  تن ػػػػػيم  رشػػػػػ  لمػػػػػل تػػػػػدريب

  الةسػػػػػم  الىصػػػػ   القػػػػم  االس نسػػػػل  الطبعلػػػػ  المعئيػػػػ  ئػػػػعزلياف الةسػػػػم  ثػػػػل
 اللهعج. لىخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدات والمراكز التابعة للجامعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  انجٛئخانزقزٚز انظُٕ٘ ػٍ أَشطخ قطبع خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ        

 

 

 
   
128 

 

 

 

 

 

 

 

 ركز الطبع والنشر والتوزٌعم
 

اس مةت لمىي  ال طيية  ال حدي  لمياهد   2013/  2012**  نذ ئداي  هذا الععـ 
ى ط العمل  إتسعع الناعط  لعل أئةز اإل ععزات ال خ تحققت فخ الف ةة  ن 

 - هخ : 30/6/2013ح خ  1/7/2012
 

 -:ٔزبجإل: ِٓ ح١ث رطٛر ا أٚالا 

هذ  الف ةة شددت إ ععز  بية فخ  ععؿ اإل  عج  ال صني    عف لك ب ال عىيم  -
  ااداب  اللرال  النصيب از بة. المف يح لكىيعت الحقيؽ  ال ععرة

 تخ عا    عب تـة أ ؿ  ع ت  يزل   155625 قةر ئمع يععدؿ  128حي  تم طبعل  
 ػذد انكزت ػذد انًقزراد انكهٛخ

 113150 48 انحقٕق

 32425 38 انزجبرح

 6850 34 اٜداة

 3200 8 انشراػخ

 155625 128 ــبنٗـاإلجً
 

 قد تم تا يل المطبع  لىخ  داراليـي الكع ل ) ث ث  رديعت( ح خ تم إ ععز هذا  -
العع ىين ئعلمطبع  هددا   بيةا  فخ العدد فخ ف ةة ث ث شدير تقةيبع   قد ئذؿ همي  

 سبيل إ ععز هذا العدد الكبية  ن الك ب فخ  قت قيعسخ
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 -  عب  يزل   عاتخ :  167250 قةر ئمع يععدؿ  65 مع تم اس  ـ لدد   -
   عب .  155400 قةر ئإهمعلخ  36 ىي  الحقيؽ     
   عب .  10650 قةر ئإهمعلخ  24 ىي  ال ععرة     
   عب .  1200 قةر ئإهمعلخ     5 ىي  ااداب     
  هعر  الطب  ئعلبعقخ .  85800 قةر ئإهمعلخ  18 تم تسىيم لدد    
  ن حي  المطبيلعت ال ععري  اامة  المطىيئ  إلدارة العع ع   الكىيعت  -

 المس افخ العع عخ   طبيلعت ال عىيم المف يح ي م طبعل دع فخ  فخ  قت 
 طبعل  الك ب .

 قد تمثىت هذة المطبيلعت فخ الدفعتة  السع ت  الادعدات  تصني  الم عريل    
  ةاسعت ازقسعـ الطبي  المن ىف  لىمس افخ العع عخ  مع تم طب  لددين  ن 
 عى  العع ع    ذلل دليل الكىيعت  دليل الدراسعت العىيع  الىيائط المن ىف  

 مف يح  ع ى   . لىكىيعت  المدف العع عي     عريل ال عىيم ال
ل    لىخ ألمعؿ ال عىيد المن ىف  لىك ب  المةاه   الةسعئل العىمي  لىمك ب   -

الةقمي     عئج الكىيعت لعدة سنيات سعئق   ذلل تم تكةيخ العديد إل  عج 
الل  ةاس  إهعئ    ة   لمىخ   يا فعت مع    تعىيم  ف يح  610حيالخ 

از ؿ لدذا الععـ ئن ؼ  ع  عف  يهيد  ندع    ال خ  ع ت  طىيئ  إل  حع عت ال ـة
 الؼ   يع  حعئط لىععـ العديد  3 منل ف  صن   مع تم تصميم  لمل حيالخ 

  ئىيؾ  ك ب    عئج هة ي  .  2013
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 -فٝ ِدبي رحذ٠ث ٚرط٠ٛز ِبو١ٕبد اٌطجبػخ : : ثب١ٔبا 

 اٌفززح اٌظ١ز فٝ اردب١٘ٓ ٖرُ فٝ ٘ذ

إ  ح المع ينعت الميهيدة ئعلمة ل  لمل  يع   لدع لن طةي  تيفية قط  ال يعر  -1
ال ز   لدع إلس ععدة  فعءتدع فخ ال ا يل  اإل  عج  ذلل لن طةي  العدعت 

 الم ععقد  عدع لىخ الصيع    قسم الصيع   الدامىي  لىمطبع  . 
ذ ف ةة طييى   قد سعلدت  مع تم إ  ح الدئعس  المحىي   ال خ  ع ت ال تعمل  ن  -

 الخ حد  بية فخ إ ععز إ  عج الكةاسعت  الك ب .
 ع ين  طبعل  أ فست  2ال حدي   ال طيية ئمع ينعت هديدة حي  تم شةاء لدد  -2

الل هني   ن  يارد المة ل الذاتي   قد سعهمت  580 عر   رييئخ رئ  فةخ ئمبى  
إل ععز لىك ب  المطبيلعت هذ  المع ينعت فخ تحسين  س ي  العيدة  سةل  ا

 قد تم شةاء هذة المع ينعت ئعد الحصيؿ لىخ الميافقعت ال ز    ن  زارة 
 ال عىيم الععلخ  ال نطيط .

 قد تم العةض لىخ  عىخ اإلدارة فخ لاةاء  ع ين  أمة  ئطةي  اإلسنعد ئعد تيافة  -
  يارد  علي   ذلل لمياهد  ال يسععت  زيعدة اال  عج .  

الل هني   ن  32 ع ين  تصيية  عر    ي يكع فخ حد د  بى   2شةاء لدد   مع تم  -
  يارد المة ل الذاتي  سعلدت الخ حد  بية فخ ا ععز ازلمعؿ الفني  . 
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  -اٌّٛلف اٌّبٌٝ اٌشبًِ : : ثبٌثب

 ــــغانًجهـــــــــــ                  نزصـــــــٛذا                                 

 اصٕل ثبثزخ -

رصذِ يخشَٛخ نهخبيبد ٔيظزهشيبد انزشغٛم حزٗ أ -

30/6/2013   

 شغٛمرحذ انز إَزبج -

 إَزبج ربو جبرٖ رظهًّٛ -

 فٕارٛز رحذ انزحصٛم رى اطزخزاجٓب -

 رصٛذ دفززٖ حبنٗ ثبنحظبثبد انخبصخ -

حزٗ  %(20) نحظبة ٔسارح انًبنٛخيجبنغ رى خصًٓب  -

31/12/2012 
 يٍ انزصٛذ نظذاد ػجش انًٕاسَخ دفؼخ ٔاحذحيجبنغ رى خصًٓب  -

 

 ج2.026.422

 ج510565

 ج417795
 ج31107

 ج 443000

 ج1404496

 ج200000

 ج750000
 

 

 ج200000
 

 ج 750000

 ج5.603.385 اإلجًــــــــــــبنٗ
 

 

شٙٛر اٌحب١ٌخ ثٕفض اٌفززح  6ث١بْ ِمبرٔخ ا٠زاداد اٌّزوش ػٓ فززح  : راثؼبا 

 اإل٠زاداد         -ِٓ اٌؼبَ اٌظبثك :

 انشٚبدح 2012/2013 2011/2012

 ج1.78.4581 ج5688118 ج3903537
   

ٕ٘بن فزق إ٠دبثٝ ثبٌش٠بدح ث١ٓ إ٠زاداد  اٌؼبَ اٌّبضٝ ٚاٌؼبَ اٌحبٌٝ رمذر ثّجٍغ  **

 ٔز١دخ رطٛر إٌشبط ٚإرظبػٗ .          ٪45.7ثّب ٠ؼبدي  خ1.784581ٗ١ٕ
 

خبِظبا  : ث١بْ رفص١ٍٝ ثبٌّٕصزف ِٓ حظبة اٌّزوش خالي اٌفززح ِٓ 

 2012/7/1َ حزٝ 2013/6/30َ  :

ثٍغذ خٍّخ إٌّصزف ِٓ إ٠زاداد اٌّزوش خالي ٘ذٖ اٌفززح ِجٍغ إخّبٌٝ لذرٖ  **

-ِٛسع وب٢رٝ : ج4.283.621  

   -: ج ٚ٘ٛ ػجبرح ػ1.573.703ٓاٌجبة ا٤ٚي ِجٍغ  *    

 ج           أهير لىعع ىين ئن عـ اإل  عج  278681
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ج      كعف ت  حيافل إ  عج لىعع ىين ئعلمطبع    ازهدل  المعع    ئإدارة 1295022
 العع ع   الكىيعت

قيم  شةاء مع عت  رؽ  ج ٚ٘ٛ ػجبرح ػ2254307ِٓجٍغ  ٌثبٔٝاٌجبة ا *  
لسن   1  س ىل عت تا يل لىمة ل  شةاء  س حقعت المنعقص  العع   رقم 

 . 19/7/2012هىس   2012/2013
 ج ٚ٘ٛ ػجبرح ػٓ 455609.99ِجٍغ  ة اٌظبدصاٌجب *

  ع ين  طبعل  أ فست2ج      قيم  شةاء لدد 421619.99
                        ع ين  تصيية2ج             قيم  شةاء لدد 33990

 

 طبدطبا  : فٝ ِدبي ٔشبط اٌزظ٠ٛك :

ال عئع  لىعع ع  قعـ فةي  ال سيي  فخ الف ةة ازميةة  ن دامل الكىيعت  اليحدات 
ئحصة اإلح يعهعت ئسةل  إ ععز اإلهةاءات الم عىق  ل حصيل إيةادات المطبيلعت 
ال خ تنم الكىيعت  اليحدات ال عئع   الذ  إ عكخ ئد ر  لىخ زيعدة حصيى  

ـ ح خ ااف   ع زاؿ د ر   س مة فخ تنايط ألمعؿ 1/7/2012إيةادات الف ةة  ن 
 ال سيي     عئع   اعط المة ل .

فٝ ِدبي ِشبروخ ا٤خٙشٖ اٌّؼبٚٔٗ ثبٌدبِؼخ ٚاٌّىبرت اٌزئ١ظ١خ فٝ  با:ثؼطب

 إٔدبساد اٌّزوش ٚٔدبذ ا٤ػّبي :

ال شه أْ ٕ٘بن ِدّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٝ طبػذد ػٍٝ ٔدبذ اٌّزوش فٝ رحم١ك ٘ذٖ 

 -اإلٔدبساد ٌٚؼً أثزس ٘ذٖ اٌؼٛاًِ :
 

المن ىف  دامل المة ل مع   العمل إلعدة تةتيب  تنسي  العمل ئين ازقسعـ  -1
 اإلدار   المعلخ  العمل الفنخ .
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 تحديد اإلم صع عت  المسئيليعت دامل  ل قسم ئعلمة ل .  -2
ال عةؼ لىخ الماع ل الم عىق  ئعلعمل  ال خ تعيؽ ااداء  العمل لىخ إيععد  -3

 الحىيؿ المنعسب  .
 بعحي    سعئي  لىخ  دار زيعدة  عدؿ العمل  ن م ؿ تن يم  رديعت لمل  -4

 اليـي ئعلكع ل  ذلل حسب ظة ؼ حعه  العمل .
تعع ف ازهدل  اإلداري  المعع    ئعلعع ع     المة ل   ذا القعئمين لىخ العمل  -5

ئعلمكعتب الةئيسي  فخ تسديل ئعا ازلمعؿ  القعئمين لىخ   عئع  اإل  عج    عئع  
 -عع    :العمل دامل المة ل   ن هذ  ازهدل  الم

* تعع ف السعد  از نعء المسعلدين ئعلعع ع  لىائيف المعلي   اإلداري   الذين سعهميا 
فخ تيفية  سعئل النقل ال ز   لنقل المن ععت إلخ الكىيعت  إحضعر اليرؽ  ن 

 المنعزف  ذلل ئإس نداـ سيعرات العع ع   قت الىلـ  .
ف السىعخ ئإدارة العع ع  فخ إ دعء * تعع ف هدعز إدارة الما ةيعت  المنعزف  المنل  

إل معدات  س ندات الصةؼ  إ   عـ حة   اإليةادات  لمل المنعقصعت النع   
 ل يفية النع عت   س ىل عت ال ا يل .

* تعع ف إدارة الائيف القع ي ي  إل دعء إهةاءات ال ععقدات   نم ئعلذ ة  ندع لند ع 
عزف المطبع  حي  تم إ ععز إهةاءات تم إئةاـ العقد    شة    صة لى ي ين لىخ  ن

 ال ععقد ئسةل   مع أ دم ي عع  يف فخ إئةاـ لقيد الصيع    ال ععقدات اامة  .
* تعع ف القعئمين ئائيف سكةتعري  المكعتب الةئيسي  ئعلعع ع  فخ   عئع  إل معد 

 المذ ةات  المس ندات  ن السعدة المسئيلين ئعلعع ع  .
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 ط اإلدارٜ ثبٌّزوش :فٝ ِدبي إٌشب ثبِٕبا:  

تم  ى    عـ إلدارة الميارد الباةي   العمعل  ئعلمة ل حي  تم تحديد  سئيؿ إدار  
ئكل قسم يقـي ئم عئع  ألمعؿ الائيف العع    إحكعـ الةقعئ  لىخ إ   عـ العع ىين  لدـ 

 ىيعع  قت العمل .
اؼ   ةالعة ىبط  يقـي هدعز الائيف العع   ئعلمة ل ئم عئع  ألمعؿ الحضير  اإل صة 

المياليد لىيردي  الصبعحي   المسعئي   مع يقـي ئإلداد  ايؼ  ةؼ  س حقعت 
العع ىين ئن عـ اإل  عج  السة خ   ايؼ  ةؼ الحيافل     ةالعة الدق  ال ع   فخ 

 قد أد  ذلل فخ الندعي  إلخ إس   ؿ  قت العمل ئعلكع ل  الذ  إ عكخ  .للذ
 ئد ر  لىخ زيعدة اإل  عج .

ربطؼبا: فٝ ِدبي إحىبَ اٌزلبثخ ٚرٕظ١ُ اٌؼًّ داخً صبٌخ اٌزشغ١ً ثبٌّىبْ اٌدذ٠ذ 

 ثى١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ:

تم  ى  تعىيمعت لىمدية الفنخ  الماةفين   سئيلخ ال ا يل ئضة رة لمل مط  
أسبيلي  لمع ي م إ  عه  م ؿ أيعـ ازسبيع  ذلل  ن م ؿ أ ا ة ال ا يل   ذا تحديد 

العمل المسئيؿ لن تنفيذ  ل لمىي   ي م فخ  دعي   ل أسبيع  ةاهع   ع تم فةي  
 تنفيذ    ذلل  ى  مط  ازسبيع القعدـ     دعي   ل أسبيع .

 مع تم لمل  معذج لكل لمىي  لىخ حد  ت ضمن اسم العمىي   أرقعـ أ ا ة الا ل 
ـ المع ينعت ال خ الصعدر  لكل لمىي    ذا الماةؼ المسئيؿ لندع  فةي  العمل  أرقع

 سي م إس ندا دع ل نفيذ العمل .
 مع تم إللاـ المسئيلين ئصعل  ال ا يل ئضة رة اإلئ غ الفير  لن أ  ألطعؿ لسةل  
لمل ال ـز  حي اإل  ح  ذلل حصة قط  ال يعر المطىيئ  لكل  ع ين   لمل 
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العمـي  السيد  نل ف  ندع ل  فخ تعطيل اإل  عج  يقدـ تقةية ئذلل لىسعد  المدية  
 أ. د/ الماةؼ الععـ إلتنعذ اإلهةاءات ال ز   .

 اٌخطظ اٌّظزمج١ٍــــــــــخ : ػبشزاا:

إس مةار لمىي  ال طيية  ال حدي  لىمعدات  ااالت  تحسين  س ي  العيد  فخ  -1
حد د اإل كع يعت  الميارد الم عح   إس مةار لمىي  تنمي   دعرات الميارد الباةي  

ل دريب  ذلل لمياهد  ى يط العمل  ال يسععت ال خ تلداد لع ع  ئعد  ن م ؿ ا
 لع ع .

 أهم  عيح عج إلي  المة ل هي سةل  اإل  دعء  ن تعديل المكعف العديد حي  أف  -2
ذلل يسعلد لىخ تحقي   ليد  ن اإل ععزات  تيفية أ ع ن  نعسب  لى نلين لىيرؽ 

  (  الععهل لى سىيم  اإل  عج ال ية   س ىل عت ال ا يل  اإل  عج الععـ ) المصن
 هعهل لى سىيم  الععر  إس كمعل   تيفية  كعف  نعسب لىميظفين اإلداريين .

 مع سب  طةح   ن تطير  تقدـ  زيعدة اإل  عج  رف   س ي  العيد   اإل ععز الكبية  -
مة ل لىمة ل   ع أد  ذلل إلخ قيعـ  طبع  هع ع  اللقعزي  ئإرسعؿ  فد  بية لليعدة لى

 لإلس فعدة  ن مطيات المة ل فخ زيعدة اإل  عج  هيدت  .     
  



 
  انجٛئخانزقزٚز انظُٕ٘ ػٍ أَشطخ قطبع خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ        

 

 

 
   
136 

 

 رمــز٠ز ِـبٌٝ ٌٍّزوــش ػٓ اٌفززح ِٓ

 30/6/2013َحزٝ  1/7/2012
 البيان                                        المبلغ

 ج 1825075.39                                                  1/7/2012رصٛذ أٔل انًذح يٍ  -

 ج3863042.78)+(                                          30/6/2013حزٗ  1/7اإلٚزاد يٍ  -

 ج5688118.17                                                                 اإلجًـــبنٗ انؼــــبو -

 ج4283621.48   (-)                                   30/6/2013حزٗ  1/7انًُصزف يٍ  -

انزصٛذ                                                                                                            -

 ج1.465.737

 

       ج1404496.69                                                            1/7/2013انزصٛــذ فٗ  -

 ج443000.00 (+)                                                       فٕارٛـــز رحذ انزحصٛــم   -
 ج1.847496.6                                         ذ                                        انزصٛــ -

 

                                   30/6/2013حزٝ  1/7ث١بْ ثزٛس٠غ إٌّصزف ِٓ  -

ج 4283621.48ِجٍغ ٚلذرٖ  30/6/2013ثٍغـــذ خٍّخ إٌّصزف حزٝ  -

 : -ٚث١بٔبرٗ وب٣ٌرٝ 

 اٌجبة ا٤ٚي  -أٚالا :

 ج278680.0* يزرجبد نهؼبيهٍٛ ثبإلَزبج                                                      

  ج1035693.81طجؼخ ٔانجٓبد انًؼبَٔخ              * يكبفآد ٔحٕافش نهؼبيهٍٛ ثبنً

 ج 259329.85* ثذالد ػٍ انؼطالد                                                           

 ج1573703.66                                                                            اإلجًـــبنٗ -

 ثـبٔٝاٌاٌجبة  -با :ثب١ٔـ
 ج1798160.03* خبيــبد ٔرق ٔيظزهــشيبد رشغٛــم                                    

   19/7/2012جهظخ  2012/2013نظُخ 1رقى* ثبقٗ يظزحقبد انًُبقصخ انؼبيخ 

 ج    456147.80                                                                                     

 ج2254307.83                                                                           اإلجًـــبنٗ -

 اٌظبدصاٌجبة  -: ثبٌثـبا 
                                   ج455609.99يبكُٛخ رصٕٚز                    2* شزاء ػذد يبكُٛخ طجبػخ رٕٚثٗ+

 

  



 
  انجٛئخانزقزٚز انظُٕ٘ ػٍ أَشطخ قطبع خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ        

 

 

 
   
137 

 

 الحاسبات وتكنولوجٌا المعلومات مركز تطوٌر نظم 
   عع ل حعسب  ل   يةفػ   4اإل  دعء  ن تعديل  قة المة ل العديد ئكفة سعد  ئ 

 ا   عر  يةف  لىصيع     يةف  لىمدندسين.

 تػػدريب لػػدد   ػػن العػػع ىين ئػػعلمة ل لىػػخ د رات فػػ   عػػعؿ تكنيليهيػػع المعىي ػػعت 
فػػػػػ   عػػػػػعؿ  ػػػػػيع    (   ػػػػػذللPHPد رة  - دئىي ػػػػػ   يػػػػػب - دئىي ػػػػػ  هةافيػػػػػل)

  ػػيع   الىيحػػ  ازـ -   LCD Monitorsشاشااا  ػػيع   ) الحعسػػبعت   ةفقعتدػػع
Motherboard -  يع   الب تيب laptop -  يع   طعئععت printers -    يع 

 (. تعبية  ة ت أحبعر الكمبييتة

  تقديم  نح   نفض  لى دريب  االم بعر لػICDL ئداي   ن أهعزة  صل الععـ 

 عيكة سيفت ئمديةي  ال ةئي   ال عىيم ئمحعف   القىييئي  الم بػعر أكاديمية  التعاون مع 
حيػػ  أف   MOS – MTAالمعىمػػين ئعلمعمػػل المػػةمم ئػػعلمة ل لىػػخ شػػدعدات: 

 الععلمي  إلهةاء هذ  االم بعرات Certiportالمة ل  ع مد  ن شة   

   تيقيػػ  إتفعقيػػ  تعػػع ف  ػػ   زارة اإلتصػػعالت  تكنيليهيػػع المعىي ػػعت ل قػػديم  نحػػ 

ICDL 

 : ئيعف ئعزهدلة ال   تم  يع  دع م ؿ الععـ المعى 

 ػذد اٌطبثؼبد اٌظٕٜٛ اٌظٕٜٛ ػذد االخٙشح اطُ اٌى١ٍخ َ

 168 756 و١ٍخ اٌزّز٠ض 1

 1080 3012 و١ٍخ االداة 2

 756 2112 و١ٍخ ردبرح 3

 288 384 و١ٍخ  رزث١خ ر٠بض١خ 4

 24 384 اػضبء ١٘ئخ اٌزذر٠ض 5

 2316 6648 اخّبٌٝ ػذد االخٙشح 

  يع     ىخء الحبعراتالبدء ف   اعط . 
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  تيقيػػػ  لقػػػيد هديػػػدة لصػػػيع   الحعسػػػب لكىيػػػ  ااداب ئعإلىػػػعف  الػػػخ لقػػػيد هػػػعرا
 يعدع     ىيعت ال ةئي   الحقيؽ  إدارة العع ع .قتي 

  ال دريبي  ال   قعـ ئدع المة ل م ؿ الععـ المعى :ئيعف ئعلد رات 

 

 

  المة ل م ؿ الععـ المعى :ئيعف يعإلم بعرات ال   قعـ ئدع 

 َ االخزجبراد اٌؼذد
 icdl v4 1اخزجبراد  2280
 2 خبصخ  icdl v5اخزجبراد  424
 icdl v5 3اخزجبراد ِٕحخ  656
 ic3 4اخزجبراد   48
 MOS 5 اخزجبراد  62
 MTA 6 اخزجبراد  34

  إخّبٌٟ 3504

 
  

 َ اطُ اٌذٚرح اٌؼذد

 Icdl 1 ِٕحخ 183

 icdl 2خبصخ  271

 Icdl 3 ِٛظف١ٓ 78

14 Photoshop 4 

12 Ic3 5 

7 internet 6 

7 graphics 7 

 8 دٚرح ٌغخ 17

  إخّبٌٟ 589
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 مركز االستشارات الهندسٌة
 ة ػػػل االس اػػػعرات  االلمػػػعؿ الدندسػػػي   الفنيػػػ  ئعع عػػػ  ئندػػػع ئعلقيػػػعـ ئكعفػػػ  يقػػػـي ** 

االلمعؿ االس اعري  لىعع ع   العدعت النعرهيػ  ئعالسػ عع   ئعلضػعء هيئػ  ال ػدريخ فػخ 
ال نصصػػػػعت المن ىفػػػػ  ئكىي ػػػػخ الدندسػػػػ  ئاػػػػبةا  ئندػػػػع   دندسػػػػخ االدارة الدندسػػػػي  

 -تخ :م تىل االلمعؿ طبقع لآللعمل الةسمي    ي ئعلعع ع  فخ يية ا قعت ا
العع عػػ  ئبندػػع ئقػػةار  عىػػخ  دارةة ػػل  يحػػدة ذات طػػعئ  مػػعص ئػػإقػػةار ا اػػعء الم  -1

   27/6/2006العع ع  ئ عريل
لمسمخ  ة ل  ئع 2005لسن  145ال ئح  المعلي  المع مدة  ن  زارة المعلي  رقم  -2

 بػعرة  حػدة ذات طػعئ  الدندسي   الفني  ئعع عػ    ئندػع  ال عؿاالس اعرات  االلم
 0معص

لىػخ تيزيػ   26/1/2010ئ ػعريل  قةار السػيد االسػ عذ الػد  ير / رئػيخ العع عػ  -3
 1/2/2010العمل ئدع ال بعرا  ن د اليحدات ذات الطعئ  النعص   لي لعئ

 النػػعص ئ عػػديل اتعػػعب المةا ػػل  26/5/2010ل   ئ ػػعريىػػخ العع عػػقػػةار  ع -4 
 0  العع ع  عري  لماعري قعئل االلمعؿ االس ا االس اعري  ال عئع   لىعع ع 

 ن م ؿ  ةا ل االس اعرات الدندسي  ئعلعع ع  تم اال  دعء  ن الماػة لعت ال عليػ  ** 
  -ال   قع ت هذ  المةا ل ئ صميمدع  االشةاؼ لىيدع :

   المبنػػػػػخ اإلدارا ئكىيػػػػػػ  الحقػػػػػػيؽ ئػػػػػػيرض العع عػػػػػ  ئكفػػػػػػة سػػػػػػعد ئ كىفػػػػػػ       
 هني (.  ىييف 30حيال  )
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 . تم تنفيذ هذا المبنخ لىػخ  ػةحى ين  تػم اال  دػعء   بنخ  درهعت  ىي  ال ةئي
الػل  750 ن تنفيذ المبنػخ ئعلكع ػل  تسػىيم   تصػل تكىفػ  المبنػخ حػيال  

 .هنيدع
   يقػػـي الماػػة ع ئعمػػل البنيػػ  البنيػػ  ال ح يػػ  الرض العع عػػ  ئكفػػة سػػعد حيػػ

 دةئػعء   –  ةافػ  ت ذيػ    ػةؼ فداف تقةيبػع  ػن طػةؽ  72ال ح ي  لمسطط 
  - ذلل لند عت الكىيعت القعئم  ئمعم  العع ع  ئك ة سعد ) ىي  ال ةئي 

  ػػذلل الكىيػػعت ال ػػ    ىيػػ  الحعسػػبعت(  - ىيػػ  ال مػػةيا  - ىيػػ  الحقػػيؽ
 ىيػيف هنيػ   22.5ال كىف  ال قةيبيػ  لىماػة ع . سيؼ ي م إ اعؤهع  س قب 

 هػعرا  ال  لاػة ف  ىيػيف هنيػ تم  ةؼ  س نىصعت ئحػي  ، قعئى  لىليعدة
 .حعليع اس كمعؿ اإللمعؿ المقةرة لدذا الماة ع

 (.  ىييف هني  40 ا ئ كىف  ) حيال  النىفعابةا فةع  بنخ  ىي  الدندس  ئ
 ةاحػػل  هػػعرا  3تػػم تنفيػػذ هػػذا المبنػػخ لىػػخ أرئػػ   ةاحػػل  تػػم اال  دػػعء  ػػن 
 ىيػػيف هنبدػػع  31 اال  دػػعء  ػػن تنفيػػذ المةحىػػ  الةائعػػ   ال ػػ  س صػػل تكىف دػػع

 .تقةيبع

  ذلػػل لىحفػػعظ لىػػخ المناػػ ت  أسػػيار حػػيؿ أرض العع عػػ  اػػة ع ا اػػعء 
  ىييف هني (. 12ئ كىف  )حيال   العع عي 

  لمىي  اس كمعؿ  ىي  الحعسبعت  المعىي عت  المةا ل البحثي  لىعع ع. 

   3 اة ع تاطيب  بنخ الكيميعء  ازرض ئكىي  اللرال  ئما دة ئقيم 
تقةيبع  المبنخ لبعرة لن قعلعت  نعقا    عع ل   كعتب إداري   هني  ىييف 
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إىعف  إلخ يةؼ  ـي   طعم زلضعء هيئ  ال دريخ  هعرا العمل ف  
 م ؿ شدة.  ال اطيبعت الندعئي  لىمبنخ ل سىيم

  الل  700 اة ع  يع   المنبل ئكىي  اللرال   القيم  ال قديةي  لىماة ع
 م ؿ شدة. دعء العمل اهني   سي م 

   الل هني   590 اة ع إ اعء  لرل  السمعف ئكىي  الطب البيطةا ئقيم
 ةئي  السمعف   كعتب لإلدارة  المبنخ ل المبنخ لبعرة لن يةؼ  تقةيبع

 .عئقينط كيف  ن 
 الل  370يمي  ئكىي  الطب البيطةا ئقيم  ىيية الملرل  ال عط اة ع ت

 ة.  تقةيبع  سي م إ دعء ازلمعؿ م ؿ شدهني  
  (  ىعب  ةة 1لبعرة لن لدد )،  اة ع إ اعء  عم  ريعى  ئكىي  اللرال

 (  ىعب ممعس  ل  ة لىخ ازسيار النع   ئعلمىعب2لدد )  قدـ 
  . ىييف هني 5 القيم  ال قديةي  لىماة ع ف  حد د 

 ياعرؾ فخ المعؿ ال صميم الضػعء هيئػ  ال ػدريخ ئكىيػ  الدندسػ  ئاػبةا   دندسػخ ** 
ياػعرؾ فػخ االشػةاؼ الضػعء    فخ يية أ قعت العمل الةسمي  الدندسي  ئعلعع ع االدارة 

   .هيئ  ال دريخ  ئكىي  الدندس  ئابةا 
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 مركز اللغات األجنبٌة
 

شػػػػػػدد  ة ػػػػػػل الى ػػػػػػعت االهنبيػػػػػػ  ئعع عػػػػػػ  ئندػػػػػػع العديػػػػػػد  ػػػػػػن اال عػػػػػػعزات فػػػػػػ  لػػػػػػعـ 
 ال   يمكن تيىيحدع  عالت : 2013/2013

   يلبةايت لعع ع  ئندع: زيعرة  فد هيئ  الفأ ال 
ئعل نسػػي   ػػ  هع عػػ  ئندػػع  ػػد ة لى عةيػػل لىػػخ  حيػػ  لقػػدت هيئػػ  الفيلبةايػػت

ئةا ج هيئ  الفيلبةايت لطىب  الدراسعت العىيػع ئمقػة قعلػ  االح فػعالت الكبػة  
 2012 ػػعرس  14ئكىيػ  ال عػػعرة ئعع عػػ  ئندػع,  ذلػػل يػػـي ازرئعػعء الميافػػ  

ط ال قػديم لبة ػع ج الفيلبةايػت   يفيػ   تددؼ تىػل النػد ة إلػخ ال عةيػل ئاػة  
ال قدـ لىمنط  ذلل لى سديل لطىب  الدراسعت العىيع ف  ال قػدـ لػ  ,  ي ضػمن 
 يىيع الند ة " إقع ػ   ػد ة تعةيػل ئبػةا ج هيئػ  الفيلبةايػت لطىبػ  الدراسػعت 
العىيػػع.  ي ضػػمن ذلػػل ئة ػػع ج اإليفػػعد الماػػ ةؾ ئػػين البعثػػعت المصػػةي   هيئػػ  

     Egyptian Fulbright Missions Program   الفيلبةايت
   اتفعقيػػػ  ئػػػين  ة ػػػل الى ػػػعت االهنبيػػػ  ئعع عػػػ  ئندػػػع   قعئػػػ  المعىمػػػين : لقػػػد ثع يػػػع

 ئمحعف   القىييئي .
   ثعلثػػػع : لقػػػد اتفعقيػػػ  ئػػػين  ة ػػػل الى ػػػعت االهنبيػػػ  ئعع عػػػ  ئندػػػع  المة ػػػل الثقػػػعف

 (British Councilالبةيطع   ئعلقعهةة )
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  : الد رات ال   قعـ المة ل ئ نفيذهع:رائعع 
   ح عت الد رة اسم ـ

 TOEFLد رات ال ييفل  1

اللضعء هيئ  ال دريخ   عع  يدم ئعع ع  
ئندع   ن ىل العع ععت المصةي    ذلل 
البعحثين ئمن ىل المععهد البحثي  )تععقد 

 شدةا(

 TOEFL TEST ONLYالػ  2
 الػ  لقد ال ؿ  ةة ام بعر

TOEFL TEST ONLY 

3 Conversation Skills 
ئعلى   اال عىيلي  د رات ف  المحعدث  

(Conversation Skills  لط ب  ىي )
 الطب البيطةا  المد مين ئ عىم الى  .

4 English Proficiency Course 

 Englishلقد  عميل   ن الد رات ف  )

Proficiency Course لط ب الطب )
 البيطةا

5 Soft Skills 

( لط ب Soft Skillsد رات ف  )لقد 
الطب البيطةا لبة ع ج هيدة   ةاقب  

 هع ع  ئندع. –االيذي  
Soft Skills Training Program 
including the following: 

- Writing Technichal reports. 

- Presentation Skills. 

- Problem Solving Skills. 

- Communication Skills. 
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 اإلدارة الهندسٌة
العع ععت ه  الماسسعت ال عىيمي  ئعلد لػ    المسػال  لػن إلػداد الطىبػ   ػن ** 

م ؿ  نعهج تعىيمي  تليد  ن  س ي  الطعلػب  ػن مػ ؿ  ػعدر  ػن أسػعتذة العع عػ  ذ  
 فعءة لىمي   تةئيي  تاثة ئاكل  ع ػل فػ  العمىيػ  ال عىيميػ   أميػةا  ػن مػ ؿ  ناػعت 

 . ال عىملىخ االس يععب     ميلة تيا ب ال قدـ  تسعلد الطعلب 
إف هع ع  ئندع  ن العع ععت حديث  اإل اعء قديم  النبػةة   ال ػيثية فػ  المع مػ  

ئدػػع العديػػد  ػػن الكىيػػعت الم نيلػػ  ل ىبيػػ   حيػػ لمػػع لدػػع  ػػن تػػيثية لىػػخ  دضػػ  المع مػػ  
لىطىب   ندع  ىي  الطب   ع تقد    ػن دراسػ  تفيػد المع مػ    همي    طىبعت المع م  

اللرال    الطب البيطةا   الحقيؽ  ل هػذ  عىـي   الدندس   ال ةئي   ااداب   ال   ىي 
اإلدارة الدندسػػي  هػػ  هػػلء هػػعـ   ذلػػل   المعػػعالت يح عهدػػع المع مػػ    تحقػػ  العع عػػ

 ن العع ع  لمع لدع  ن د ر ف  إ اعء  اسسعت العع ع    يع   الماسسعت ال   سب  
ئ يفية أ ػع ن   طػيرة ل عىػيم الطػ ب   ال عىيمي  العىمي ئنعئدع  ذلل الس كمعؿ الندض  

 . هخ المس مةي ئمع ي ياف     ال قدـ العىم    ال كنيل
 :المبنخ ال عىيم  لكىي  الدندس  ئابةا فةع النىفع اأ ال : 

  بذة لن المبنخ:
 ةاحل  هعرا اال  دعء  ن  3تم تنفيذ هذا المبنخ لىخ أرئ   ةاحل  تم اال  دعء  ن 

  ىييف هنبدع تقةيبع  31فيذ المةحى  الةائع   ال   س صل تكىف دع تن
 2  ة 2400 سعح  المبنخ: 

+ لدد   ال   ي م اس ندا دع لىخ النحي ال عل :  أد ار  9لدد اد ار المبنخ: ئدرـ 
:   رش  + هةاج 11ي كيف  ن لدد  د ر البدرـ 
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 عف يةيع   يةة +  كعتب +  صىخ لىبنعت +  صىخ لىةهعؿ +    الد ر ازرى :
 ئدي ل عم  الطىب 

  درج 2شئيف الطىب    عع ل + لدد  الد ر از ؿ:
 كعتب ألضعء هيئ  ال دريخ +  عع ل + فصيؿ لىطىب  +   الد ر الثع  : 

  درج 2لدد
 كعتب ألضعء هيئ  ال دريخ +  عع ل + فصيؿ لىطىب  +   الد ر الثعل :

  درج 2لدد
  درج 2لدد فصيؿ لىطىب  +  الد ر الةائ :

 فصيؿ لىطىب   الد ر النع خ:
  عف يةيع+شئيف العع ىين + اه معلعت +  كعتب    ء الكىي  الد ر السعدس:
عىيم لن لميد الكىي  +  عىخ الكىي  + رئيخ العع ع  +  ال   الد ر السعئ :

  ة ل االس اعراتئعد  ال عىيم المس مة + 
 ئعحثين+  ك ب   ة لي   الد ر الثع ن:

 المةا ل    ىي  الفنيف ال طبيقي  لمىي  اس كمعؿ  ىي  الحعسبعت  المعىي عتع : ثع ي
 :البحثي  لىعع ع 

 -ي كيف الماة ع  ن ئدرـ   أرى   س   أد ار لىيي    سعح  هذ  ازد ار  عات :
 2ـ6600 سعح  البدرـ   ه  المسعح  الكىي  لىماة ع             -1
 2ـ4240                          سعح  الد ر ازرى               -2
 2ـ3400 سعح  الد ر الأل ؿ لىيا                                  -3
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 2ـ3300 سعح  الد ر الثع   لىيا                                   -4
 2ـ1501 سعح  الد ر المسة ؽ                                      -5
 2ـ3300                        سعح  الد ر الثعل  لىيا            -6
         2ـ2500 سعح  الد ر الةائ  لىيا                                   -7
 2ـ2800 سعح  الد ر النع خ لىيا                                 -8
 2ـ2800 سعح  الد ر السعدس لىيا                                 -9
 ىي  الفنيف   – هذ  المسعحعت سيؼ تندـ  ىي ين ) ىي  الحعسبعت  المعىي عت     

 سيؼ تندـ أيضع المةا ل البحثي  ئعلعع ع   ف  البدرـ  ييهد العةاج  ال طبيقي (.
  المطبع  
 :تقةية لن ازلمعؿ لبعا الماة لعت الععري  ئكىي  اللرال   الطب البيطةاثعلثع : 
الكيميعء  ازرض ئكىي  اللرال  ئما دة ئقيم   اة ع تاطيب  بنخ  -1

تقةيبع  المبنخ لبعرة لن قعلعت  نعقا    عع ل   كعتب إداري   2800000
إىعف  إلخ يةؼ  ـي   طعم زلضعء هيئ  ال دريخ  هعرا العمل ف  ال اطيبعت 

 م ؿ شدة.  الندعئي  لىمبنخ ل سىيم
 700000يةي  لىماة ع قد اة ع  يع   المنبل ئكىي  اللرال   القيم  ال  -2

  دعء العمل م ؿ شدة.اهني   سي م 
هني   590000 اة ع إ اعء  لرل  السمعف ئكىي  الطب البيطةا ئقيم   -3

 ةئي  السمعف   كعتب لإلدارة  المبنخ  كيف  ن ل المبنخ لبعرة لن يةؼ  تقةيبع
 عئقينط
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يمي  ئكىي  الطب البيطةا  هي لبعرة لن ألمعؿ ىيية الملرل  ال عط اة ع ت -4
تطيية لىملرل  القعئم   لمل  ط ب لىحييا عت  لمل أرىيعت مةسع ي    يع   

تقةيبع  سي م إ دعء ازلمعؿ  370000المنا ت القعئم  ئعلملرل   الماة ع ئقيم  
 م ؿ شدة.  

  اة ع إ اعء  عم  ريعى  ئكىي  اللرال  . -5
(  ىعب ممعس  ل  ة لىخ 2لدد ) –ىعب  ةة قدـ (  1لبعرة لن لدد )

 ازسيار النع   ئعلمىعب.
  ىييف هني  5 القيم  ال قديةي  لىماة ع ف  حد د 

 : اة ع إ اعء أسيار حيؿ أرض العع ع رائعع : 
تم اال  دعء  ن ئنعء أسيار حيؿ أرض العع ع   ذلل لىحفعظ لىخ  -

 المنا ت العع عي 
احد  لاة   هني  )فقط  قدر  11510085ف  حد د تكىل الماة ع  -

  ىييف  ممسمعئ   لاةة الفع  ممس   ثمع يف هنيدع اليية(
 : ىي  الحقيؽمع سع :  

 هنيدع 29905240تم تنفيذ هذا المبنخ ئ كىف  قيم دع 
 2ـ 4867.8 سعح  المبنخ : 

 لدد أد ار المبنخ: ئدرـ  + لدد د رين ي م اس ندا دمع  عل عل :
:  -د ر البدرـ 

 لبعرة لن  ك ب العميد     ء الكىي  + ألضعء هيئ  ال دريخ   كعتب إداري 
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 -الد ر ازرى  از ؿ لىيا:
  ن ة ؿ  لن قعلعت  حعىةات +  ك ب  + يةؼ لبعرة

 : ىي  ال ةئي  ) بنخ المدرهعت(سعدسع :  
تم تنفيذ هذا المبنخ لىخ  ةحى ين  تم اال  دعء  ن تنفيذ المبنخ ئعلكع ل  تسىيم  

 هنيدع  749254 تصل تكىف  المبنخ حيال  
 2ـ2283 سعح  المبنخ: 

 لدد أد ار المبنخ: ئدرـ  + لدد د رين
:  د ر البدرـ 

 لبعرة لن  ك ب  +  كعتب إداري  +  كعتب ألضعء هيئ  ال دريخ
 از ؿ:الد ر ازرى    

  درهعت لكل د ر + يةف   حعىة 4لبعرة لن 
 : اة ع البني  ال ح ي  زرض العع ع  ئكفة سعدسعئعع : 

فداف تقةيبع  ن طةؽ   ةاف  ت ذي   72يقـي الماة ع ئعمل البني  ال ح ي  لمسطط 
 دةئعء  ذلل لند عت الكىيعت القعئم  ئمعم  العع ع  ئك ة سعد ) ىي    –  ةؼ 
  ىي  الحعسبعت(  - ىي  ال مةيا  -الحقيؽ  ىي   -ال ةئي 

   ذلل الكىيعت ال   سيؼ ي م إ اعؤهع  س قب 
  ىييف هني   قعئى  لىليعدة 22.5ال كىف  ال قةيبي  لىماة ع 

 تم  ةؼ  س نىصعت ئحيال  لاة ف  ىييف هني 
 لمعؿ المقةرة لدذا الماة ع هعرا حعليع اس كمعؿ اال
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 2012/2013السنيي  لمنطق  شبةا لىععـ المعل  ألمعؿ ال ة يمعت  الصيع   

 قًٛخ انؼًهٛخ  ػًبلاأل

 ) جُٛٓب (
ربرٚخ اطزالو 

 انًٕقغ
 يالحظبد

 يع   مع   ئد رات الميع  ئمبنخ الةئيس  
  الفةل  ئكىي  هندس  شبةا 

٠٠٢٢٢٢ 6/3/2013 
 ال سىيم االئ دائ  ف 

7/4/2013  
ألمعؿ الصيع    ال ة يمعت لىمدين  

 العع عي  ئابةا
٠٢٢٢٢ 3/7/2013 

 

لمل  يع     عدي ت ئعلد ر الثعل  
 تة يب  يع    دهع عت السىم العع ب  ف  
المبنخ اإلدارا ئعلمبنخ الةئيس  ئكىي  

 الدندس  ئابةا

٠٠٢٢٢٢ -- 

 
 

ت يية المياسية الحديد ئمياسية ئ س يل 
 ت ذي  هذ  ازسقل  إلعدة  بدع   ذلل 

 ئعلمدين  العع عي  ئابةالمل مط حةي  
٠٠٠٢٢٢ 17/7/2013 

 

ألمػػػػػػػعؿ ال ة يمػػػػػػػػعت  الصػػػػػػػػيع   السػػػػػػػػنيي  لمنطقػػػػػػػػ  طػػػػػػػػيخ   اػػػػػػػػ دة لىعػػػػػػػػعـ المػػػػػػػػعل  
2012/2013 

 قًٛخ انؼًهٛخ  ػًبلاأل

 ) جُٛٓب (
ربرٚخ اطزالو 

 انًٕقغ
 يالحظبد

لمل ئعا الصيع    ال ة يم ئعلمدين  
 العع عي  ئطيخ

٠٠٢٢٢ 16/10/2012 
االئ دائ  ف ال سىيم   
20/11/2012 

 ال سىيم االئ دائ  ف  20/11/2012 ٠٠٢٢لمل حفة  سعر يةؼ تف يش مع   
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 قًٛخ انؼًهٛخ  ػًبلاأل

 ) جُٛٓب (
ربرٚخ اطزالو 

 انًٕقغ
 يالحظبد

 27/11/2012 ئكعئ ت ال ىيفيف ئكىي  زرال  ئما دة

لمل تة يم   يع   المعع ل  د رات الميع  
ئقسم النبعتعت   ذلل د رات الميع  ئمبنخ 

 إدارة الكىي  ئكىي  اللرال  ئما دة 
٠٠٠٢٢٢ 13/2/2013 

 ال سىيم االئ دائ  ف 
14/4/2013 

لمل ال ة يمعت لبعا النعع ل ئقسم 
الحيياف  الطةق  ئمعمل الفسييليه  
 د رات الميع  ئبعا ازقسعـ  يةؼ 
ألضعء هيئ  ال دريخ ئكىي  الطب البيطةا 

 ئما دة

٠٢٢٢٢٢ 3/3/2013 

 

لمل تة يمعت لىمعمل المة لا  تة يم 
المطعفم  لمل  يع   الدد حيؿ لميد 

( يةف  لألسعتذة  د رات الميع  25)
 المىحق  ئدع ئكىي  الطب البيطةا ئما دة

٠٠٢٢٢٢ 23/4/2013 

 

ألمعؿ ال اطيعت ال ز   لىعيعدة الطبي  
 ئكىي  اللرال  ئما دة

٠٢٢٢٢٢ 29/5/2013 
 

لمل تة يم  تعديل المنبل ئكىي  اللرال  
 ئما دة

٠٢٢٢٢ 5/8/2013 
 

لمل دهع عت لمع م يةؼ المدين  
ئنعت(  أيضع ألمعؿ سبع   -العع عي  )ئنين

لد رات الميع ، أيطي  حديد ل ةؼ 
 ال ف يش ئعلمدين  العع عي  ئما دة 

٠٠٢٢٢٢ 14/7/2013 
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 2012/2013ألمعؿ ال ة يمعت  الصيع   السنيي  لمنطق  ئندع لىععـ المعل  
 قًٛخ انؼًهٛخ  ػًبلاأل

 ) جُٛٓب (
ربرٚخ اطزالو 

 انًٕقغ
 يالحظبد

 ئنعء قياطي   بع   ئعلمطبل المطعم   يع  
    يع   ئعا د رات الميع المطبل

 يع   لبعا تة يم  عل  ازلععب الةيعىي  
يةؼ المذا ةة  ذلل ئعلمدين  العع عي  

 ئكفة سعد

٠٢٢٢٢٢ 3/9/2012 
 ال سىيم االئ دائ  ف 

7/4/2013 

تكسية ئعا  المدف العع عي  ئكفة سعد
أهلاء  ن السقل  إلعدة  ب     إلعدة 

 ى   ذلل طبقع لىميا فعت الا ء ز
إل عء اس نداـ د رة الميع  ئعلد ر  الفني 

از ؿ ألىخ المطبل لف ةة ام بعر تم 
 إلعدتدع لإلس نداـ  ةة أمة  إذا أ كن

٠٢٢٢٢ 12/3/2013 
 ال سىيم االئ دائ  ف 

10/6/2013 

سد ف حعت الميهيدة لمكعتب إلعدة أ ع   
المععلخ ئإدارة العع ع       ذلل لمل 

لحعةة   ألمعؿ  قعش ئ ط سيةا يل 
 الائيف القع ي ي  ئإدارة العع ع  

٠٠٠٢٢ 18/10/2012 
 ال سىيم االئ دائ  ف 

14/11/2012 

تعديل  عمل  حدة الكال المبكة لن 
اال راـ )قسم البعثيليه ( ئكىي  الطب 

 ئبندع 
٠٢٢٢٢ 26/9/2012 

 ال سىيم االئ دائ  ف 
15/10/2012 

إ اعء قعطيع ماب لعمل  حدة إس ديي 
 ئمة ل ال عىيم االلك ة  ي  ئعع ع  ئندع 

  ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٠٢٢٢
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 قًٛخ انؼًهٛخ  ػًبلاأل

 ) جُٛٓب (
ربرٚخ اطزالو 

 انًٕقغ
 يالحظبد

ية  ياسية ال  ذي  لىنط إح ؿ  ت ي
( يةؼ ئعلد ر 3 اعء لدد )إالدامى  
تعديل د رات الميع  النع   ازرى  

 ئمك ب العميد 'رطا   اهد  الكىي  
تة يم ( د رة  يع  40إح ؿ  تعديد لدد )
 رش  قط   تيسي  سقل ئعا ال ةؼ

 (  نلف ئكىي  العىـي 2الصنير لدد )

٢٠٢٢٢٢ 25/11/2012  

عر ئعا الكعئ ت لمل  ضعلف   س
الم ذي  لىيحعت الةئيسي  لىمبع    إلعدة 
تيزي  ازحمعؿ لىخ الىيحعت الفةلي  

 ئعلمبع   ئكىي  ال ععرة 

٠٠٢٢٢٢ 28/7/2013  

ال ةشيط الميهيد ئعلد ر الةائ   ئعا 
المحعرة الميهيدة ئسقل حعةة الد ر 

 الثعل  ئدار الضيعف  ئعع ع  ئندع 
٠٠٢٢ --  

ت يية الكعئل الكدةئعئ  المي ل لصيدلي  
العع ع    ذلل الىيح  الم ذي  لىصيدلي  
 إ عرة السير ئكىي  الطب الباةا ئعع ع  

 ئندع 

٠٠٢٢٢ 12/12/2012 
 ال سىيم االئ دائ  ف 

20/12/2012 

لمل يةف ين ألي ي عؿ مىل المطبع   يةف  
لند  دمل الكىي  تقسيم يةف  المنلف 

 الى ةف ين  تعديلهع 
٠٢٢٢٢ 20/1/2013 

 ال سىيم االئ دائ  ف 
21/4/2013 
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 قًٛخ انؼًهٛخ  ػًبلاأل

 ) جُٛٓب (
ربرٚخ اطزالو 

 انًٕقغ
 يالحظبد

 تة يب شبك  حديد فيؽ ئعب المنلف 
  ذلل ئعب حديد لمنعزف الميهيدة 
ئعإلدارة العع   لةلعي  الابعب ئم لب  ىي  

 الةيعىي  ئبندعال ةئي  

٠٠٢٢ 17/1/2013 
 ال سىيم االئ دائ  ف 

22/1/2013 

ؾ.ؼ.أ 125 تعديل يةف ين لميلد قدرة
 ؾ.ؼ.أ شع ى  200قدرة    ذلل  يلد

ألمعؿ الكدةئعء النع   ئدمع ئكىي  
 الحقيؽ ئكفة سعد

٠٠٢٢٢ 20/1/2013 
 ال سىيم االئ دائ  ف 

9/4/2013 

تة يم  تعديل اس ةاح  العع ع  ئعيار  بنخ  
  ىي  العىـي 

 ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 

  العميد ئعلكىي  لبعا الدهع عت حعه  يةف
 حعه  ال ةف  المعع رة لبعا 
ازلمعؿ الصحي  ل صىط د رة  يع  ئكىي  

 ال ةئي  النيلي  ئبندع 

٠٠٢٢٢ 22/1/2013 
 ال سىيم االئ دائ  ف 

3/3/2013 

  قل حعةة الكعف يةيع  أيضع ت طي  
 أرض السعح  ئين المبع   ئعال  ةليؾ

 ئكىي  الدندس  ئبندع  
 ل ػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 

ليكيف العىـي  تعديل المبنخ المعع ر لكىي 
   يارد  ند ؽ ل نمي  ة ل مد     كع ل
لىط ب ئكىي  العىـي  ال كعفل االه معل 

 ئبندع 

٠٠٢٢٢٢ 9/4/2013  
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 قًٛخ انؼًهٛخ  ػًبلاأل

 ) جُٛٓب (
ربرٚخ اطزالو 

 انًٕقغ
 يالحظبد

 االتيئيسعت ئيائ  الم لب لدميؿتيسع  
يةف  از ن تعديل يةف  لىسيعرات  تعديل 

  تاطيبدع  دهعف
 ة يم  السير النعص ئم لب  ت 
الحيض   تبىيط العلء المضعؼ  ن  

إلخ المسعح   عئل لىعةاجاللرال  المق
الميهيدة لىسديل  الدميؿ  النة ج 
 لىسيعرات   ذلل   يية مط الععرا مىل

 مدين  العع عي  ئكفة سعد ئبندع  المطبل ئعل

٢٢٢٢٢٢ 3/3/2013 
 ال سىيم االئ دائ  ف 

18/7/2013 

 دهعف ث ث يةؼ ئعلكىي   ذلل 
 لي  ء الكىي  دهعف أتعلي  ال ةئي  الفني 
لمل   ى  لحعه  الط ب لدع يكىي  ال ةئي  

 النيلي 

٠٠٢٢٢٢ 6/3/2013 
 ال سىيم االئ دائ  ف 

16/5/2013 

 ت يية الصةؼ النعره  لىد رات 
 الميع  ئعإلدارة العع   لىند عت الطبي  ئبندع 

  ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٢٢٢٢

 تعىي  السير لىخ هع ب  الطةي 
 المادا الخ النف   ن النعحي ين 

 ئيرض العع ع  ئكفة سعد ئبندع
٠٠٢٢٢٢ 5/6/2013  

 تعديل  عمل  ىح  ليحدة
  ت ذي   دةئعءالبييليهيع العلئي  

 ئكىي  الطب ئبندع
٠٢٢٢ 22/4/2013 

 ال سىيم االئ دائ  ف 
28/4/2013 
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 قًٛخ انؼًهٛخ  ػًبلاأل

 ) جُٛٓب (
ربرٚخ اطزالو 

 انًٕقغ
 يالحظبد

ت الميع  النع   ئعلط ب  يع   لد را
الفني  ئكىي  ال ةئي    الطعلبعت ئمبنخ ال ةئي 

 النيلي  ئبندع 
٠٢٢٢٢٢ 13/8/2013  

 
 


