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 9192إيٞ  9102ايطُات ايس٥ٝط١ٝ رتط١ األحباث ارتُط١ٝ َٔ 

 قطِ ( 12ٔ نٌ ايرباَخ ايدزاض١ٝ املدتًف١ )مجٝع األقطاّ اشرتاى أضاتر٠ َ (1

 ْابع١ َٔ زصد فعًٞ يًُشانٌ ايصزاع١ٝ يف اإلقًِٝ (2

 تٗتِ ارتط١ باإلشساف املشرتى بني األقطاّ املدتًف١ (3

ٛيٛجٝـا  تٗتِ ارتط١ بدزاض١ ٚاضتدداّ أِٖ تطبٝكات ايتهٓٛيٛجٝات اذتدٜج١ َجٌ تهٓٝو شزاع١ األْطح١ تهٓٛيٛجٝا ايٓاْٛ ٚايتهٓ (4

 اذت١ٜٛٝ يف ايصزاع١ ٚايرنا٤ االصطٓاعٞ ٚعًّٛ اذتاضب اآليٞ  

 َس١ْ ٚ قاب١ً يًتطٜٛس ٚايترطني ٚإضاف١ املشانٌ ايطاز١٥  (5

 شا١ًَ ٚتػطٞ َعظِ َشانٌ اإلْتاد ايصزاعٞ ٚاإلْتاد اذتٝٛاْٞ ٚ ايًرّٛ ٚاألمساى  (6

 ٝا ايتطع١ تهاٌَ ايفهس٠ املطتٗدف١ ٚ ٖٞ املطح ٚايتػط١ٝ ايشا١ًَ ملسانص املٓ (7

 تٓٛع األْشط١ ايع١ًُٝ ٚ ايبرج١ٝ بني تطحٌٝ زضا٥ٌ املاجطتري أٚ ايدنتٛزاٙ ٚاألْشط١ امله١ًُ   (8

 ختضع ارتط١ يًُتابع١ َٔ قبٌ أعضا٤ ايًح١ٓ املٓبجك١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبرٛث ٚبعض ايعٓاصس ارتازج١ٝ   (9

 اإلعالّ احمل١ًٝ املتاذ١ تبًٝؼ املسدٚد اإلجيابٞ ٚتٛصٝات ايسضا٥ٌ يًحٗات املع١ٝٓ ٚ ٚضا٥ٌ (10

 كٝك١ٝ يًُحتُع املدْٞ  أْشط١ ٖرٙ ارتط١ تًب١ٝ يالذتٝاجات اذتأتت  (11

 ايتعإٚ ايبٓا٤ بني أضاتر٠ ن١ًٝ ايصزاع١ ٚأصراب ايعٌُ املٗتُني باإلْتاد ايصزاعٞ.  (12

  تٗتِ ارتط١ بدزاض١ طسم َعادت١ املٝاٙ املًٛث١ ٚايطسم ايبٝٛيٛج١ٝ يًتدًص َٔ ايتًٛث (13
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 (  9192–9102) يًه١ًٝز األضاض١ٝ يًدط١ ايبرج١ٝ ارتُط١ٝ احملاٚ

 

  -دتُٝع أقطاّ ايه١ًٝ ٚميهٔ تًدٝصٗا فُٝا ًٜٞ :  9192–9102يًفرت٠ َٔ ارتط١ ايبرج١ٝ ارتُط١ٝ يًه١ًٝ 

َ   –دزاض١ ع٢ً إْتاد أصٓاف عاي١ٝ اإلْتاج١ٝ يًُراصٌٝ اإلضرتاتٝح١ٝ اهلا١َ َجٌ ستاصٌٝ اذتبٛب )ايكُـح   -1  –ايـرز٠ ايصـفسا٤    –١ٝ ايـرز٠ ايشـا

، ايصٜتـٕٛ (   –ايهـاْٛال   -عبـاد ايشـُظ     –ٚستاصـٌٝ ايصٜـت )ايطُطـِ    ، قصـب ايطـهس    –ٚستاصٌٝ ايطهس )بٓحس ايطـهس   ،ايرز٠ ايسفٝع١ (

 ٚستاصٌٝ األيٝاف )ايكطٔ ( 

 أصٓاف ستاصٌٝ اذتكٌارتضس ٚ اضتدداّ تطبٝكات ايتهٓٛيٛجٝا اذت١ٜٛٝ يف حتطني  -2

Application of biotechnology in vegetable and field crops improvement  

 Application of biotechnology in plant pathologyأَساض ايٓبات َهافر١ يف اضتدداّ تطبٝكات ايتهٓٛيٛجٝا اذت١ٜٛٝ -3

  Using stimulation systems in field crops productionاضتدداّ ْظِ احملانا٠ يف تٛقع إْتاج١ٝ ستاصٌٝ اذتكٌ  -4

  Application of Nanotechnology in field crops productionتطبٝكات ايٓاْٛتهٓٛيٛجٞ يف إْتاد ستاصٌٝ اذتكٌ -5

  Application of Nanotechnology in plant pathologyأَساض ايٓبات   تطبٝكات ايٓاْٛتهٓٛيٛجٞ يف -6

 يف ايكُح حتدٜد َٛاقع ايصفات ايه١ُٝ املط٦ٛي١ عٔ حتٌُ ادتفاف ٚ املًٛذ١  -7

Identification quantitative trait loci: QTLs for tolerance to drought and salinity in wheat  

 حتًٌٝ تعبري ادتٝٓات املط٦ٛي١ عٔ تعدٌٜ ايضػط االمسٛشٟ يف قُح ارتبص حتت إجٗاد ادتفاف -8

Expression analysis of the genes involved in osmotic adjustment in bread wheat under drought stress 

 حتدٜد َٛاقع ايصفات ايه١ُٝ املط٦ٛي١ عٔ َكا١َٚ اهلايٛى يف ايفٍٛ ايبًدٟ  -9

Identification QTLs for Orobanche spp. Resistance in faba bean across different environments.  

ٚ زتاٍ ْباتات ايصٜٓـ١ ٚ   ١ٜٛ يترطني إْتاد ٚإنجاز ايٓباتات املدتًف١ ٚايتهٓٛيٛجٝا اذتTissuecultureٝشزاع١ األْطح١ تطبٝكات باضتدداّ  -10

  Using of tissue culture techniques in ornamental plants, herbs and medicinal plantsايٓباتات ايطب١ٝ ٚ ايعطس١ٜ  

 . دزاضات ع٢ً تسشٝد اضتدداّ َٝاٙ ايسٟ يف ايصزاع١ ٚايتٛضع يف شزاع١ أزاض٢ االضتصالح -11

 . َجٌ ايتهٓٛيٛجٝا اذت١ٜٛٝ ٚتهٓٛيٛجٝا ايٓاْٛ تطبٝل االجتاٖات اذتدٜج١ يترطني اإلْتاد ايٓباتٞ ٚاإلْتاد اذتٝٛاْٞ -12
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ستاٚي١ حتطني صفات حتٌُ املًٛذ١ ٚادتفاف يف ستاصٌٝ اذتبٛب ايس٥ٝط١ٝ ٚخاص١ ايكُح ٚ ايـرز٠ َـٔ خـالٍ َـصازع األْطـح١ ٚتطبٝكـات        -13

 ايتكٓٝات ايٛزاث١ٝ ٚاذتدٜج١

كِٝٝ حتطني صفات حتٌُ املًٛذ١ ٚادتفاف ٚنريو املكا١َٚ يبعض األَساض يف بعـض يف ستاصـٌٝ ارتضـس ايس٥ٝطـ١ٝ ٚخاصـ١ ايطُـاطِ       ت -14

 ٚايبصٌ ٚايجّٛ َٔ خالٍ َصازع األْطح١ ٚايتطبٝكات املدتًف١ يًتكٓٝات ايٛزاث١ٝ املدتًف١

املطـتدد١َ يف زتـاٍ    األخـس٣ ذتٟٝٛ ٚ نريو ايها٥ٓات ايدقٝك١ حتطني بعض َٔ ايطالالت ايبهرت١ٜ اييت تطتددّ يف عًُٝات ايتطُٝد ا -15

 ٜس املدًفات َٔ خالٍ ايتطبٝكات ايٛزاث١ٝ ايتكًٝد١ٜ ٚاذتدٜج١ شا٥ع١ االضتدداّ يف ٖرا اجملاٍٚاملهافر١ اذت١ٜٛٝ ٚتد

 ٚش  اخل(األ –ايبط  –دزاض١ ٚتكِٝٝ ايجبات ايٛزاثٞ ٚ بعض ايصفات االقتصاد١ٜ اهلا١َ يف بعض َٔ ايطٝٛز ايداج١ٓ )ايدجاد  -16

 دزاض١ ٚ تكِٝٝ ايط١ُٝ ايٛزاث١ٝ يبعض َٔ املسنبات شا٥ع١ االضتدداّ يف ايب١٦ٝ احمل١ًٝ َٔ َبٝدات َٚٓظُات منٛ ٚ َٛاد صٓاع١ٝ شتًك١ -17

 دزاضات ع٢ً تكًٌٝ ايفاقد يف اذتاصالت ايصزاع١ٝ أثٓا٤ ايتطٜٛل ٚايتدصٜٔ. -18

 يصزاع١ .دزاض١ األثس ايب٦ٝٞ الضتدداّ ايهُٝاٜٚات يف ا -19

 ايبطتا١ْٝ فان١ٗ ٚ ستاصٌٝ اذتكٌ  ٚ ايصزاع١ ايٓظٝف١ يبعض اذتاصالت( Organic agriculture)تشحٝع ايصزاع١ ايعض١ٜٛ  -22

 اضتدداّ ايتهٓٛيٛجٝا اذت١ٜٛٝ ٚطسم ايرتب١ٝ ايتكًٝد١ٜ يف اذتصٍٛ ع٢ً أصٓاف عاي١ٝ اإلْتاد َٔ ايٓباتات ٚاذتٝٛاْات ايٓافع١ . -21

 ع٢ً حتٌُ اذتساز٠ ٚادتفاف ٚاملًٛذ١ ٚاألَساض . ٠ عاي١ٝي١ٝ اإلْتاد ٚذات قدزإْتاد أصٓاف ْبات١ٝ عا -22

 تطبٝل االجتاٖات اذتدٜج١ يف زٟ ٚتطُٝد ٚإنجاز احملاصٌٝ اذتك١ًٝ ٚايبطتا١ْٝ . -23

 . َٚطتدًصاتٗا دزاضات نُٝٛذ١ٜٛٝ ع٢ً ايٓباتات -24

ـ ايب٦ٝاملًٛثات دزاضات ع٢ً تأثري  -25 ٝ ١   ٚ تُٓٝـ١ ٚ إداز٠ ايػابـات ايصـٓاع١ٝ     –ُٝـاٟٚ يًُصزٚعـات ٚ احملاصـٌٝ    ايرتنٝـب ايه  عًـٞ  املـا٤ ايطـطرٞ 

 . تٛظٝف ْباتات ايص١ٜٓ يف اذتد َٔ َشانٌ ايتًٛث - drainage waterباضتعُاٍ َا٤ ايصسف املعاجل 

 . دزاض١ ايتأثريات ايهُٝا١ٜٚ يبعض املٓتحات ايطبٝع١ٝ ع٢ً ايتُجٌٝ ايػرا٥ٞ يًف٦سإ يعالد ايطهس -26

 افر١ املتها١ًَ ألَساض ايٓبات ٚ االٖتُاّ باملهافر١ ايبٝٛيٛج١ٝ يآلفات ٚاألَساض اييت تصٝب ايٓباتات دزاضات عًٞ امله -27

 إقًُٝٝا ٚع٢ً َطت٣ٛ ادتُٗٛز١ٜ  االٖتُاّ بدزاض١ اثس تػري ايطٝاضات ايصزاع١ٝ ع٢ً إْتاج١ٝ ٚزحب١ٝ احملاصٌٝ ايصزاع١ٝ -28

 . عٞتطٜٛك١ٝ يإلْتاد ايصزادزاض١ نفا٤ اضتدداّ املٛازد االقتصاد١ٜ ٚايهفا٠٤ اي -29
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 .ايراتٞ ألِٖ املٓتحات ايصزاع١ٝاالٖتُاّ بدزاض١ ايفح٠ٛ ايػرا١ٝ٥ ٚستاٚي١ شٜاد٠ ْطب١ االنتفا٤  -32

 . َٚٓتحاتٗا ع٢ً َطت٣ٛ ادتُٗٛز١ٜاالٖتُاّ باقتصادٜات اإلْتاد اذتٝٛاْٞ ٚاألمساى ٚاأليبإ  -31

 .أثرياتٗا ع٢ً ت١ُٝٓ اجملتُعات ايسٜف١ٝ االٖتُاّ بدزاض١ املشانٌ ايطها١ْٝ ايسٜف١ٝ املعاصس٠ ٚت -32

 .إداز٠ املداطس يف زتاٍ ايصزاع١  االٖتُاّ بدزاض١ -33

 دزاض١ ايتػريات االجتُاع١ٝ املعاصس٠ يف اجملتُعات ايسٜف١ٝ . -34

 .االٖتُاّ بدزاض١ ايظسٚف ارتازج١ٝ بتصٓٝع َٓتحات األيبإ ٚحتطني إْتاد ايًنب ْٚظِ ايتصٓٝع  -35

 ٚايتٓاضًٞ يًدٚاجٔ . حتطني األدا٤ اإلْتاجٞ   -36

 اضتدداّ ايتًكٝح ايصٓاعٞ يف ذٝٛاْات املصزع١. -37

 .١ٝ ٚايتٓاض١ًٝ ذتٝٛاْات املصزع١ دزاضات ع٢ً االضتحابات ايفطٝٛيٛج١ٝ ٚاإلْتاج -38

 دزاض١ يف زتاٍ ايتعب١٦ ٚايتػًٝف يف ذفظ ٚتداٍٚ األغر١ٜ . -39

 حا٥ٔ ٚ ايبكٛيٝات ٚتهٓٛيٛجٝا ايطهس َٚٓتحاتٗا ٚتهٓٛيٛجٝا ايصٜٛت دزاضات يف زتاٍ تهٓٛيٛجٝا ايًرّٛ ٚاأليبإ ٚاألمساى ٚارتبص ٚايع -42

 إْتاد ضالالت َٔ ايبهرتٜا ذات ايكدز٠ ع٢ً تجبٝت اآلشٚت ٚإذاب١ ايفٛضفات عاي١ٝ ايهفا٠٤ يف بسْاَخ املدصبات اذت١ٜٛٝ .  -41

 .االٖتُاّ بإْتاد ايطُاد ايعضٟٛ ايصٓاعٞ ٚتدٜٚس املدًفات املصزع١ٝ  -42

 . ايعالق١ بني ايٓبات ٚ ايها٥ٔ املُسض دزاضات جص١ٝ٦ٜ يف -43

 . دزاض١ ايتفاعٌ بني ايعا٥ٌ ٚ ايطفٌٝ -44

 .دزاضات عًٞ فطٝٛيٛجٝا أَساض ايٓبات  -45

 .ٚاذت١ٜٛٝ (يًُراصٌٝ اذتك١ًٝ ٚايبطتا١ْٝ املدتًف١  ١دزاضات ع٢ً االذتٝاجات ايطُاد١ٜ )املٝداْٝ -46

 الح األزاضٞ املتأثس٠ بايك١ًٜٛ ٚاألَالح .اضتدداّ احملطٓات ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاملٓشطات اذت١ٜٛٝ ع٢ً اضتص -47

 دزاضات ع٢ً َعادت١ املٝاٙ املًٛث١ ٚايطسم ايبٝٛيٛج١ٝ يًتدًص َٔ ايتًٛث َٚصادز ايتًٛث ايهُٝٝا٥ٞ اذتٟٝٛ يًُٝاٙ األزض١ٝ . -48

 .االٖتُاّ بربْاَخ املهافر١ املتها١ًَ آلفات ٚأَساض ايٓبات  -49

 .ت ايصزاع١ٝ األنجس أ١ُٖٝ يف ستافظ١ املٓٝا ذصس أِٖ األَساض األنجس اْتشازا عًٞ اذتاصال -52
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 ٓ األلغبَ اٌّخزٍفخأعّبء اٌغبدح األعبرزح اٌّشبسو١ٓ فٟ ط١بغخ ٚ وزبثخ ٚ ِشاعؼخ اٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس ٌؾً ِشبوً اإلٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕب ٚ اٌٛاسدح ِ
 

  ِٕغك اٌخطخ اٌمغُ

 أ١ِٓ ِغٍظ اٌمغُ

سئ١ظ ِغٍظ اٌمغُ / 

 ِشاعؼخ اٌخطخ

 ػجذ إٌؼ١ُ أ.د./ عّبي فخشٞ أ.د./ؽّذاْ إثشا١ُ٘ ِؾّٛد ػجذ إٌؼ١ُ أ.د./ عّبي فخشٞ (2024-2019)ِشبوً اإلٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕب  ٌؾً مغُ اٌى١ّ١بء اٌضساػ١خٌاٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس 

  أػعبء اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ  ١٘ئخ (2024-2019)ِشبوً اإلٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕب  ٌؾً مغُ األساظٌٟاٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس 

    

ػجذ ِؾّذ ِؾٟ اٌذ٠ٓ أ.د./ أ.د/ ٚع١خ ع١ذ ِؾّذ

 اٌؼظ١ُ

 وش٠ّةةةةةخ ػجةةةةةذ اٌؾ١ّةةةةةذ أ.د./   ِٙب ِؾّٛد اٌغ١ذ ثخ١ذ د./ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ  (2024-2019)ِشبوً اإلٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕب  ٌؾً مغُ األٌجبٌْاٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس 

 ؽغ١ٕٓ

 ٘بٟٔ ِصطفٟ ػٍٟ أ.د./ فٛصٜ ػٍٝ ؽغٓد./أ.  ّذ ٔغ١ت لٕبٜٚؾِأ.د./  (2024-2019)ِشبوً اإلٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕب  ٌؾً ػٍَٛ األغز٠خمغُ ٌٌألثؾبس  اٌخطخ اٌخّغ١خ

-2019)ِشبوً اإلٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕةب  ٌؾً ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب اٌضساػ١خٌمغُ اٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس 

2024) 

 ِؾّذ عب١ِخ فشؽبدأ.د./                                                                             .َ.د/ع١ّش اؽّذ ع١ذ  أ مغُأػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌ

أؽّةةةذ ِؾّةةةذ ػجةةةذ اٌؼض٠ةةةض د./  (2024-2019)ِشبوً اإلٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕب  ٌؾً مغُ االلزصبدٌاٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس 

 اٌشبفؼٟ

أ.د./ ِىةةةةةبدٜ ػجةةةةةذ اٌّغ١ةةةةةذ  جذٖؽّذٞ اٌغ١ذ ػد./ 

 ع١ٍّبْ

أ.د. / ع١ٙبْ ِؾّذ أٔٛس ػجذ  أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ  (2024-2019)ِشبوً اإلٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕب  ٌؾًمغُ اٌٛساصخ ٌ اٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس

                     اٌغٕٟ

أ.د. / ِؾّةةةةةذ ػجةةةةةذ اٌؾىةةةةة١ُ 

 ِؾّٛد اٌؼغمالٟٔ

 د. / ِصطفٟ ػٍٟ ؽغٓ                         أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ (2024-2019)ِشبوً اإلٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕب  ٌؾًمغُ اإلٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ٌ ساٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾب

 

 ص٠ةةةةةٓ اٌؼبثةةةةةذ٠ٓ أوةةةةةشَأ.د./ 

 ِؾّٛد

أثةةةٛ ثىةةةش ػجةةةذ اٌٛ٘ةةةبة أ.د./  ؽغٓ ِؾّذ فؤاد                                                                       د/ خ اأػعبء اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ ١٘ئ (2024-2019)ِشبوً اإلٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕب  ٌؾًمغُ اٌّؾبص١ً ٌ اٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس

 غٕطبٚٞ

ِشةبوً اإلٔزةبط اٌضساػةٟ ثب١ٌّٕةب  ٌؾةًص٠ٕةخ(  –خعش  –مغُ اٌجغبر١ٓ )فبوٙخ ٌاٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس 

(2019-2024) 

 ػجذ اٌّغ١ذ ٠غشٞ رّبَأ.د. /                                                                      ِؾّٛد ػجذ اٌؾى١ُ  د/.ا  بء اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ ١٘ئخ أػع

 ِّةةةةةةةةةةةذٚػ ػةةةةةةةةةةة٠ٛظأ.د. /  ./ صوشٞ ػط١خ شؾبرخ أ.د ١٘ئخ أػعبء اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ  (2024-2019)ِشبوً اإلٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕب  ٌؾً مغُ أِشاض إٌجبدٌاٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس 

 إعّبػ١ً

أ.د./ ع١ذ ؽغٓ ؽغ١ٓ  (2024-2019)ِشبوً اإلٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕب  ٌؾً مغُ ٚلب٠خ إٌجبدٌاٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس 

 ؽّّٛدٖ 

  أؽّذ صالػ ؽغ١ٓأ.د. /  د./ ِؾّٛد عّؼٗ دس٠ٚش 
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 جامع٘ املئا

 كلٔ٘ السراع٘ 

  قصه الكٔنٔاء السراعٔ٘

 اخلط٘ اخلنصٔ٘ لألحباث 

 حلل مشاكل اإلىتاج السراعٕ مبخافظ٘ املئا 

 

 ميصق اخلط٘ 

 

 أ.د. / مجال فدرٖ عبد اليعٔه

 

 

 رئٔض دللض القصه                                 أمني دللض القصه 

 

 هأ.د. / مجال فدرٖ عبد اليعٔ                           ذلنْد إبرأٍهأ.د. / محداٌ 

 (9102/9192) 
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 9192إيٞ  9102َٔ يكطِ ايهُٝٝا٤ ايصزاع١ٝ رتط١ األحباث ارتُط١ٝ  احملاٚز االضاض١ٝ

  اٌزشثخ فطش٠بد فٛائذ ِؼشفخ – اٌفطش٠بد رفشص٘ب اٌزٟ اٌّشوجبد ثؼط ع١ّخ ٚلف -1

 اٌخجض ِخٍفبد ِٓ االعزفبدح أِىب١ٔخ -ِصش فٟ اٌغزاء ِشىٍخ ؽً فٟ اٌّغبّ٘خ - اٌغزائ١خ اٌم١ّخ ٌشفغ ثم١ٌٛبد ثذل١ك اٌمّؼ دل١ك رذػ١ُ -2
 اٌزؼشف ػٍٟ اٌّٛاد اٌّعبدح ٌٍزغز٠خ ٚدٚس٘ب وّٛاد ِعبدح ٌٍغشغبْ -3
 دساعبد ث١ٛو١ّ١بئ١خ ثبعزخذاَ فئشاْ اٌزغبسة ػٍٟ اٌّغزخٍصبد إٌجبر١خ ٚ رم١ًٍ أزشبس أِشاض اٌغشغبْ اٌّخزٍفخ -4
 دساعخ ِغبساد ؽّط اٌش١ى١ّه–اد ٚ ِغججبد األِشاضِؼشفخ اٌّشوجبد اٌى١ّ١بئ١خ اٌّغئٌٛخ ػٓ ِمبِٚخ إٌجبد ٌٍؾشش -5

 رأص١ش ِغزخٍصبد إٌجبربد اٌطج١خ ٚاٌؼطش٠خ فٟ ػالط اٌؼذ٠ذ ِٓ األِشاض ثبعزخذاَ فئشاْ اٌزغبسة -6
 ِؼشفخ أ١ّ٘خ اٌّٛاد اٌٍّٛٔخ اٌطج١ؼ١خ  -7
 سصذ أظشاس اعزخذاَ اٌٍّٛٔبد اٌصٕبػ١خ ٚاٌّخٍمخ  -8
 اعخ دٚس ِعبداد األوغذح اٌطج١ؼ١خدس -9

 فصً ٚرشخ١ص ثؼط اٌّشوجبد اٌطج١ؼ١خ اٌزٝ رؼًّ وّعبداد أوغذح ِٚعبداد ٌٍجىزش٠ب ِٚعبد ٌٍفطش٠بد ِٚمبِٚخ ٌٍغشغبْ ـ 10
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 قطِ ايهُٝٝا٤ ايصزاع١ٝ  -ن١ًٝ ايصزاع١  -جاَع١ املٓٝا                                                                               

 (9102/9192ألحباث ذتٌ َشانٌ اإلْتاد ايصزاعٞ  يًفرت٠ َٔ )ارتط١ ارتُط١ٝ ي

اٌز٠ًّٛ 
 اٌّطٍٛة 

ِؤششاد 
 إٌغبػ

 األ٘ذاف األٔشطخ اٌّخشعبد اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز اإلؽبس اٌضِٕٟ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ

200 
أٔغبص 

اٌّؾبظشح 
 ٚرص٠ٛش٘ب

ع١ّغ أػعةبء ١٘ئةخ اٌزةذس٠ظ 
 –اٌّؼ١ةةةةةةةةذْٚ  ––ثبٌى١ٍةةةةةةةةخ 

اٌّذسعةةةةةةةةْٛ اٌّغةةةةةةةةبػذْٚ 
 الة اٌذساعبد اٌؼ١ٍبغ

ٔبٟع 2020  ٓ ّؾغ  د. / ػبغف ػجذ ٌا
اعزخذاَ فطش٠بد 

اٌزشا٠ىٛدسِب فٟ ٔظبفخ 
 اٌج١ئخ ٚاإلٔزبط اٌضساػٟ

ِؾبظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشح 
ٌٍّشةةةةةةبسوخ فةةةةةةٟ 
اٌجشٔةةةبِظ اٌضمةةةبفٟ 

 ٌٍى١ٍخ "سعبٌزٟ"

ٚلةةف عةة١ّخ ثؼةةط اٌّشوجةةبد اٌزةةٟ رفشص٘ةةب 
 ِؼشفخ فٛائذ فطش٠بد اٌزشثخ  –اٌفطش٠بد 

 إٔغبص إٌذٚح  500

الة شةةةةؼجخ اٌزىٌٕٛٛع١ةةةةةب غةةةة
شةةؼجخ اٌّؾبصةة١ً  –اٌؾ٠ٛ١ةةخ 

 شؼجخ اٌصٕبػبد اٌغزائ١خ
 ِغٍظ إداسح ِخجض اٌغبِؼخ

2020 

ّذ ػجذ اٌؼض٠ض اٌشبفٟؼأ..د. /   ِؾ
 ٟ ّذ  صو ِؾ  . أ.د. / ػبدي 

ٕبء صٌبؼ عبٌُ  أ.٘ 
 سئ١ظ اٌمُغأ..د. / إششاف 

رمذ٠ُ خجض راد ِؾزٛٞ 
 ِشرفغ ٟثشٚر١ٕ

 ٔذٚح 
ل١ك ثم١ٌٛةبد ٌشفةغ اٌم١ّةخ ثذاٌمّؼ رذػ١ُ دل١ك 

اٌّغبّ٘خ فٟ ؽً ِشىٍخ اٌغزاء فةٟ  -اٌغزائ١خ 
 أِىب١ٔخ االعزفبدح ِٓ ِخٍفبد اٌخجض -ِصش

4000 

5x800 

ٔغبػ 
رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌمغُ

ع١ّةةةغ اٌغةةةبدح أػعةةةبء ١٘ئةةةخ 
 –اٌّؼ١ةةةةةةةةذْٚ  -اٌزةةةةةةةةذس٠ظ 

اٌّذسعةةةةةةةةْٛ اٌّغةةةةةةةةبػذْٚ 
ٚغةةةالة شةةةؼجخ اٌزىٌٕٛٛع١ةةةب 

 اٌّٛظف١ٓ -اٌؾ٠ٛ١خ 

11/11/
2019-2020 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمُغ ١ّغ أػعبء   ع
 ْ ّؼ١ٚذ ١ّغ ٌا ْ  –ع ّذسٛع ٌٚا

ّٛظف١ٓ ٌٚا  ْ ّغبػٚذ  ٌا

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ  -
 ٌّشبوً اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

 ُ ٍمغ  ٌٟ ٍّ ٌؼ ش ا  اٌّؤّر

ٔشبغ ِزىشس 

ٌغٕٛاد اٌخطخ  

(5) 

فصةةً ٚرشةةخ١ص ثؼةةط اٌّشوجةةبد اٌطج١ؼ١ةةخ 
اٌزةةةٝ رؼّةةةً وّعةةةةبداد أوغةةةذح ِٚعةةةةبداد 

 ٍفطش٠بد ِٚمبِٚخ ٌٍغشغبٌٍْجىزش٠ب ِٚعبد ٌ

10000 

2000x5 

ٔغبػ 
رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌى١ٍخ

ع١ّةةةغ اٌغةةةبدح أػعةةةبء ١٘ئةةةخ 
 –اٌّؼ١ةةةةةةةةذْٚ  -اٌزةةةةةةةةذس٠ظ 

اٌّذسعةةةةةةةةْٛ اٌّغةةةةةةةةبػذْٚ 
ٚغةةةالة شةةةؼجخ اٌزىٌٕٛٛع١ةةةب 

 اٌّٛظف١ٓ -اٌؾ٠ٛ١خ 

 ِٓ 
2019 
 إٌٟ

2020-2021 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ ١ّغ أػعبء   ع
 ْ ّؼ١ٚذ ١ّغ ٌا ْ  –ع ّذسٛع ٌٚا

ّغبػذ ّٛظف١ٌٓا ٌٚا  ْ ٚ 

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ  -
ٌّشبوً اٌغبِؼخ ٚ 

 اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

ٍى١ٍخ  ٌٟ ٍّ ٌؼ ش ا  اٌّؤّر

ٔشبغ ِزىشس 

ٌغٕٛاد اٌخطخ  

(5) 

رٛصة١ً  –اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ ِؤرّش اٌى١ٍةخ 
رٛصةة١بد ِةةؤرّش اٌمغةةُ ٚاٌى١ٍةةخ إٌةةٟ اٌغٙةةبد 

 اإلٌّبَ ثّشبوً عبئش األلغبَ –اٌّخزصخ 

إٔغبص  5000
 اٌشعبٌخ 

ت ٚاؽذ ؽبصً ػٍٟ غبٌ
 ثىبٌٛس٠ٛط 

2019 

 
ششاف ِزخصصخ ٠زُ إٌغٕخ 

 ظالزشاؽٙب ثٛاعطخ ِغٍ
 اٌمغُ 

رمذ٠ُ أصٕبف ػب١ٌخ 
اإلٔزبط ٚراد ِؾزٛٞ 

 ِشرفغ ٟثشٚر١ٕ

 ِبعغز١شسعبٌخ 

 ٌطبٌت ٚاؽذ

رم١ةة١ُ األصةةةٕبف اٌغذ٠ةةةذح ٌةةةجؼط اٌّؾبصةةة١ً 
اٌّغةةبّ٘خ فةةٟ ؽةةً ِشةةىٍخ اٌغةةزاء اٌضساػ١ةةخ ٚ

 فٟ ِصش

إٔغبص  5000
 بٌخ اٌشع

غبٌت ٚاؽذ ؽبصً ػٍٟ 
 ثىبٌٛس٠ٛط 

2019-2020 

 
ششاف ِزخصصخ ٠زُ إٌغٕخ 

 ظالزشاؽٙب ثٛاعطخ ِغٍ
 اٌمغُ 

رمذ٠ُ أصٕبف ػب١ٌخ 
اإلٔزبط ٚراد ِؾزٛٞ 

 ِشرفغ ٟثشٚر١ٕ

 ِبعغز١شسعبٌخ 

 ٌطبٌت ٚاؽذ
اعةةةةةةةةزخذاَ اٌزطج١مةةةةةةةةبد اٌؾذ٠ضةةةةةةةةخ ٌؼٍةةةةةةةةَٛ 

 إٌبٔٛرىٌٕٛٛعٟ
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اٌز٠ًّٛ 
 اٌّطٍٛة 

ِؤششاد 
 إٌغبػ

 األ٘ذاف األٔشطخ اٌّخشعبد اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز اإلؽبس اٌضِٕٟ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ

إٔغبص  600
 اٌٛسشخ 

ع١ب غالة شؼجخ اٌزىٌٕٛٛ
شؼجخ األساظٟ  –اٌؾ٠ٛ١خ 
غالة اٌّغزٛٞ  –ٚا١ٌّبٖ 

ِؤعغبد  -األٚي ٚاٌضبٟٔ
ِذ٠ش٠خ  –اٌّغزّغ اٌّذٟٔ 

 –ِذ٠ش٠خ اٌز٠ّٛٓ  –اٌضساػخ 
 اٌّششذ٠ٓ اٌضساػ١١ٓ

2020 
ّذ ػجذ اٌّطٍت اٌٍّػ َ أؽ  أ.د. / ػصب

ٞ شبوشأ..د. /  ّبد صجش  ػ

 سئ١ظ اٌمُغأ..د. / إششاف 

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ 
إصاٌخ رٍٛس ٌزخف١ف أٚ 

 ١ِبٖ اٌّصبسف

 ٚسشخ ػًّ-(1)

 ٔذٚح -(2)

 و١ف١خ إصاٌخ رٍٛس ا١ٌّبٖ ِٓ ِصبسف ثب١ٌّٕب 
 رخف١ف ؽذ اٌزٍٛس فٟ ١ِبٖ ِصشف اٌّؾ١ػ-
ِؼشفخ رطج١مبد اٌى١ّ١بء اٌؼع٠ٛخ فٟ إصاٌةخ  -

 اٌزٍٛس ٚدٚس اٌزشؼ١غ فٟ رخف١ف ؽذح اٌزٍٛس

إٔغبص  5000
 اٌشعبٌخ

غبٌت ؽبصً ػٍٟ 
 اٌّبعغز١ش

2019-2020 
ششاف ِزخصصخ ٠زُ إٌغٕخ 

 ظالزشاؽٙب ثٛاعطخ ِغٍ
 اٌمغُ

اٌؾصٛي ػٍٟ ١ِبٖ 
اٌصشف اٌضساػٟ راد 

 ِٛاصفبد إِٓخ

دوزٛساٖ سعبٌخ 

 ٌطبٌت ٚاؽذ
فٟ رؾغ١ٓ  EMرىٌٕٛٛع١ب اعزخذاَ 

 ِٛاصفبد ١ِبٖ اٌصشف اٌضساػٟ ٚاٌصٕبػٟ

 إٔغبص إٌذٚح  500

 أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ
اٌّذسعةةةةةةةةْٛ  –اٌّؼ١ةةةةةةةةذْٚ 

ػذْٚ ٚغةةةالة شةةةؼجخ اٌّغةةةب
 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ

2019-2021 

 أ.د. / ِؾّذ شؼجبْ ؽغٓ
 أ.د. / ِبعذح ػ٠ٛظ ِؾّٛد

ٓ صٟوأ.  ّبء ؽغ١  أع
 سئ١ظ اٌمُغأ..د. / إششاف 

دٚس ِعبداد اٌزغز٠خ ن 
Anticarcinogenic 

 ٔذٚح
اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٟ اٌّةةةةٛاد اٌّعةةةةبدح ٌٍزغز٠ةةةةخ 

 ٚدٚس٘ب وّٛاد ِعبدح ٌٍغشغبْ 

إٔغبص  400
 ظشحاٌّؾب

اٌّذسعةةةةةةةةْٛ  –اٌّؼ١ةةةةةةةةذْٚ 
اٌّغةةةبػذْٚ ٚغةةةالة شةةةؼجخ 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ
2019-2020 

ٌُ ؼ عب ٕبء صٌب  أ.٘ 
 سئ١ظ اٌمُغأ..د. / إششاف 

اٌزٍٛس عجت ِٓ أُ٘ 
 أعجبة ٔمص إٌّبػخ

 ِؾبظشح 
دٚس رٍةةٛس  –ِؼشفةةخ أعةةجبة ٔمةةص إٌّبػةةخ 

 اٌج١ئخ فٟ ٔمص إٌّبػخ

ٔؾبط فىشح  2500
 اٌجؾش

 س٠ظأػعبء ١٘ئخ اٌزذ
اٌّذسعةةةةةةةةْٛ  –اٌّؼ١ةةةةةةةةذْٚ 

اٌّغةةةبػذْٚ ٚغةةةالة شةةةؼجخ 
 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ

2020 
ٕؼ١ُ ٞ ػجذ ٌا ّبي فخش  أ..د. / ع

 أ.د. / ػّش فزؾٟ داخٍٟ
 األعزبر ثمغُ اٌٛساصخ

رخف١ةةةةةف ؽةةةةةذح اٌزٍةةةةةٛس 
 ثبٌّشوجبد اٌىٍٛس١ٕ٠خ 

 ثؾش 
٘ةةةةةةذَ اٌٍّٛصةةةةةةبد اٌؼعةةةةةة٠ٛخ ٚ اٌّشوجةةةةةةبد 
اٌؼعةةة٠ٛخ ػذ٠ةةةذح اٌىٍةةةٛس ثٛاعةةةطخ اٌىبئٕةةةبد 

 ٌؾ١خ اٌذل١مخا

5000 

أٔغبص 
اٌشعبٌخ 
ٚص١بغخ 
 اٌزٛص١بد 

غبٌت ؽبصً ػٍٟ 
 اٌّبعغز١ش

2019-2021 
إششاف ِزخصصخ ٠زُ  ٌغٕخ

 ظالزشاؽٙب ثٛاعطخ ِغٍ
 اٌمغُ

رٛافك اٌغ١بعخ اٌضساػ١خ 
 ِغ اٌّمٕٕبد اٌّبئ١خ 

اٌىشةةةف ػةةةٓ اٌزخٛفةةةبد 
 ِٓ اعزخذاَ ا١ٌّبٖ 

رغةةةةةغ١ً سعةةةةةبٌخ 
دوزةةةةٛساٖ ٌطبٌةةةةت 

 ٚاؽذ

صفبد صشف اٌّخٍفةبد اٌغةبئٍخ ِؼشفخ ِٛا -
ػٍةةٟ اٌّغةةبسٞ اٌّبئ١ةةخ ٚ ٚظةةغ االشةةزشاغبد 

 ٚاٌّؼب١٠ش ٌزٌه 
دساعةةخ ِغةةبساد ٘ةةذَ اٌٍّٛصةةبد اٌؼعةة٠ٛخ  -

 اٌّغشغٕخ ثٛاعطخ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ 

3000 

أٔغةةةةةةةةةةةةةةةةبص 
اٌشعةةةةةةةةةةةةةبٌخ 
ٚصةةةةةةةةةة١بغخ 

 اٌزٛص١بد

غبٌةةةةةةةةةت ؽبصةةةةةةةةةً ػٍةةةةةةةةةٟ 
 ثىبٌٛس٠ٛط صساػخ ؽذ٠ش

2019-2021 
ُ ششاف ِزخصصخ ٠زإٌغٕخ 

 ظالزشاؽٙب ثٛاعطخ ِغٍ
 اٌمغُ

ص٠ةةبدح اٌةةٛػٟ ألخطةةبس 
أزشةةةةةةةةةةةبس أِةةةةةةةةةةةشاض 

 اٌغشغبْ 

رغةةةةةغ١ً سعةةةةةبٌخ 
ٌطبٌةةةت  ِبعغةةةز١ش

 ٚاؽذ

دساعةةةةةبد ث١ٛو١ّ١بئ١ةةةةةةخ ثبعةةةةةزخذاَ فئةةةةةةشاْ 
اٌزغبسة ػٍةٟ اٌّغزخٍصةبد إٌجبر١ةخ ٚ رم١ٍةً 

 أزشبس أِشاض اٌغشغبْ اٌّخزٍفخ
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اٌز٠ًّٛ 
 اٌّطٍٛة 

ِؤششاد 
 إٌغبػ

 األ٘ذاف األٔشطخ اٌّخشعبد اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز اإلؽبس اٌضِٕٟ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ

1000 

إرّبَ اٌجؾش 
ٚإٌذٚح 
ٚص٠بدح 
اٌطٍت 
 ػ١ٍّٙب 

 –بد اٌّغزّةغ اٌّةذٟٔ ِؤعغة
ِذ٠ش٠ةةةخ  –ِذ٠ش٠ةةةخ اٌضساػةةةخ 

اٌّششةةةةةةةةةةةذ٠ٓ  –اٌزّةةةةةةةةةةة٠ٛٓ 
أعةةةةةشح و١ٍةةةةةخ  –اٌةةةةةضساػ١١ٓ 

 اٌضساػخ 

2019 
١ّذ ػ١ٟغأ.د ٞ ػجذ اٌؾ ّذ ِؾ / . 

ٕؼ١ُ ٞ ػجذ ٌا ّبي فخش  أ.د. / ع

ص٠ةةبدح ٔغةةجخ األصةةٕبف 
اٌّمبِٚةةةةةةةخ ٌٍؾشةةةةةةةشاد  

 ِٚغججبد األِشاض 

 ٔذٚح --(1)
 ثؾش  -(2)

اٌّغةةةئٌٛخ ػةةةٓ ِؼشفةةةخ اٌّشوجةةةبد اٌى١ّ١بئ١ةةةخ 
ِمبِٚةةةةةةةخ إٌجةةةةةةةبد ٌٍؾشةةةةةةةشاد ٚ ِغةةةةةةةججبد 

 دساعخ ِغبساد ؽّط اٌش١ى١ّه–األِشاض

5000 

أٔغبص 
اٌشعبٌخ 
ٚص١بغخ 
 اٌزٛص١بد

 2020-2019 غبٌت ؽبصً ػٍٟ ِبعغز١ش
إششاف ِزخصصخ ٠زُ ٌغٕخ 

 ظالزشاؽٙب ثٛاعطخ ِغٍ
 اٌمغُ

اٌؾصةةةةٛي ػٍةةةةٟ خجةةةةض 
 ػبٌٟ اٌم١ّخ اٌغزائ١خ 

رغةةةةغ١ً سعةةةةبٌخ 
 دوزٛساٖ

ػٍةةٟ ثشٚر١ٕةةبد اٌمّةةؼ  ث١ٛو١ّ١بئ١ةةخد دساعةةب
ٚاٌشةةؼ١ش ٚاٌةةزسح اٌشةةب١ِخ ٌألصةةٕبف اٌغذ٠ةةذح 

 اٌّغزٕجطخ
 رذػ١ُ اٌخجض ثأٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌجشٚر١ٕبد -
 اٌّغبّ٘خ فٟ ؽً ِشىٍخ اٌغزاء فٟ ِصش-

2000 
إٔغبص 
 اٌٛسشخ

 -أػعةةةةةبء ١٘ئةةةةةخ اٌزةةةةةذس٠ظ
–ِؤعغةبد اٌّغزّةغ اٌّةذٟٔ 

اٌّذسعةةةةةْٛ  –اٌّؼ١ةةةةةذْٚ  –
ة اٌذساعةبد اٌّغبػذْٚ غال

غةةةةةةةةالة شةةةةةةةةؼجخ  -اٌؼ١ٍةةةةةةةةب
 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ

2019-2020 

ّذ شف١ك ػجذ اٌغاَل ِؾ  ٟ  أ.د. / ؽٕغ

ّبػ١ً ّذ إع ٞ أؽ ّبد  أ.د. /  ؽ

ٛد ِّؾ ٠ٛظ  ِبعذح ػ  أ.د. / 

ّؼخد ّؼخ ع ّذ ع  . أؽ

اٌؾصٛي ػٍٟ  -
 ِٕظفبد صٕبػ١خ

 رص١ٕغ اٌذ٠زٛي -
 ٚسشخ ػًّ

ِؼشفةةةخ و١ف١ةةةخ رصةةة١ٕغ إٌّظفةةةبد اٌصةةةٕبػ١خ 
 ٚ اٌذ٠زٛي  –خ اٌغبئٍ

1000 
إرّةةةبَ اٌؼّةةةً 

 –ثٕغةةةةةةةةةةةبػ 
ؽعٛس ػةذد 

 وج١ش 

أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ 
ِٚؼةةب١ُٔٚٙ غةةالة اٌذساعةةبد 

غةةةةةةةةالة شةةةةةةةةؼجخ  -اٌؼ١ٍةةةةةةةةب
 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ 

2019 

ٕؼ١ُأ. ٞ ػجذ ٌا ّبي فخش  د. / ع

ٞ شبوش- ّبد صجش  أ.د. ػ

ّؼخ ّؼخ ع ّذ ع  د. أؽ

ص٠ةةةبدح اٌةةةٛػٟ ثبٌم١ّةةةخ 
د اٌج١ٌٛٛع١ةةةةةةخ ٌٍٍّٛٔةةةةةةب

اٌٍّٛٔةةةةةةةةخ ِٚعةةةةةةةةبداد 
 األوغذح

 ٔذٚح -
 ثؾش -

 ِؼشفخ أ١ّ٘خ اٌّٛاد اٌٍّٛٔخ اٌطج١ؼ١خ 
سصذ أظشاس اعزخذاَ اٌٍّٛٔبد اٌصٕبػ١خ  –

 ٚاٌّخٍمخ 
 دساعخ دٚس ِعبداد األوغذح اٌطج١ؼ١خ  -

 رّبَ اٌزص١ٕغ  2000
١ّةةةغ  ٟ ع ةةةغ اٌّةةةٔذ ّغّز ِؤعغةةةبد ٌا
١٘ئةةةةةخ اٌزةةةةةذس٠ظ ثبٌى١ٍةةةةةخ  أػعةةةةةبء 

ُٙ ١ٔ ِؼٚب ٚ 
2020-2024 

ُ صبٌؼد. /            ٕ٘بء عٌب
ّذ ؽغٓ د. / ِؾ   ٕ٘بء 

اٌؾصٛي ػٍٟ ِشوضاد 

 اٌؼطٛس 
ٚسشخ ػًّ 
 ٚرذس٠ت ػٍّٟ

 ِشوضاد اٌشائؾخ –رص١ٕغ اٌؼطٛس 

2000 

أٔغةةةةةةةةةةةةةةةةةةبص 
اٌشعةةةةةةةةةةةةةبٌخ 
ٚصةةةةةةةةةة١بغخ 

 اٌزٛص١بد

١ّةةةغ  ٟ ع ةةةغ اٌّةةةٔذ ّغّز ِؤعغةةةبد ٌا
١٘ئةةةةةخ اٌزةةةةةذس٠ظ ثبٌى١ٍةةةةةخ  أػعةةةةةبء 

ُٙ ١ٔ ِؼٚب ٚ 
2019-2021 

ٌغبْ إششاف  ِزخصصخ 
 ٌمغُثب

ػالط اٌؼذ٠ذ ِٓ 

األِشاض ثطشق 

 غج١ؼ١خ

رغغ١ً سعبئً 
 ػ١ٍّخ

رأص١ش ِغزخٍصبد إٌجبربد اٌطج١خ ٚاٌؼطش٠خ 
فٟ ػالط اٌؼذ٠ذ ِٓ األِشاض ثبعزخذاَ 

 فئشاْ اٌزغبسة

2000 

أٔغةةةةةةةةةةةةةةةةةةبص 
اٌشعةةةةةةةةةةةةةبٌخ 
ٚصةةةةةةةةةة١بغخ 

 اٌزٛص١بد

١ّةةةغ  ٟ ع ةةةغ اٌّةةةٔذ ّغّز ِؤعغةةةبد ٌا
١٘ئةةةةةخ اٌزةةةةةذس٠ظ ثبٌى١ٍةةةةةخ  أػعةةةةةبء 

ُٙ ١ٔ ِؼٚب ٚ 

2021 – 
2022 

ٌغبْ إششاف ِزخصصخ 
 رؾغ١ٓ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ ثبٌمغُ

رغغ١ً سعبئً 
 ػ١ٍّخ

رأص١ش اٌظشٚف اٌج١ئ١خ ػٍٝ اٌخصبئص 
اٌى١ّ١بئ١خ ٚاإلٔزبع١خ ٌجؼط اٌّؾبص١ً 

 اٌض٠ز١خ
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اٌز٠ًّٛ 
 اٌّطٍٛة 

ِؤششاد 
 إٌغبػ

 األ٘ذاف األٔشطخ اٌّخشعبد اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز اإلؽبس اٌضِٕٟ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ

2000 

أٔغةةةةةةةةةةةةةةةةةةبص 
اٌشعةةةةةةةةةةةةةبٌخ 
ٚصةةةةةةةةةة١بغخ 

 اٌزٛص١بد

١ّةةةغ  ٟ ع ةةةغ اٌّةةةٔذ ّغّز ِؤعغةةةبد ٌا
١٘ئةةةةةخ اٌزةةةةةذس٠ظ ثبٌى١ٍةةةةةخ  أػعةةةةةبء 

ُٙ ١ٔ ِؼٚب ٚ 

2023 – 
2024 

ٌغبْ إششاف ِزخصصخ 
 رؾغ١ٓ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ ثبٌمغُ

رغغ١ً سعبئً 
 ػ١ٍّخ

رأص١ش ثؼط األغز٠خ إٌّزغخ ثبٌٕٙذعخ 
اٌٛساص١خ ث١ٌٛٛع١ب )اٌزسح ٚفٛي اٌص٠ٛب 

 ٚاٌمّؼ ِٕٚزغبرٙب(

2000 

أٔغةةةةةةةةةةةةةةةةةةبص 
اٌشعةةةةةةةةةةةةةبٌخ 
ٚصةةةةةةةةةة١بغخ 

 اٌزٛص١بد

١ّةةةغ  ٟ ع ةةةغ اٌّةةةٔذ ّغّز ِؤعغةةةبد ٌا
١٘ئةةةةةخ اٌزةةةةةذس٠ظ ثبٌى١ٍةةةةةخ  أػعةةةةةبء 

ُٙ ١ٔ ِؼٚب ٚ 
2019 

ٌغبْ إششاف ِزخصصخ 
 رؾغ١ٓ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ ثبٌمغُ

رغغ١ً سعبئً 
 ػ١ٍّخ

 
رأص١ش اإلشؼبػبد  إٌبرغخ ِٓ خطٛغ اٌعغػ 

 اٌؼبٌٟ ٚاٌٙٛارف اٌّؾٌّٛخ ث١ٌٛٛع١ب

2000 

أٔغةةةةةةةةةةةةةةةةةةبص 
اٌشعةةةةةةةةةةةةةبٌخ 
ٚصةةةةةةةةةة١بغخ 

 اٌزٛص١بد

١ّةةةغ  ٟ ع ةةةغ اٌّةةةٔذ ّغّز ِؤعغةةةبد ٌا
١٘ئةةةةةخ اٌزةةةةةذس٠ظ ثبٌى١ٍةةةةةخ  أػعةةةةةبء 

ُٙ ١ٔ ِؼٚب ٚ 
2019 

ِزخصصخ  ٌغبْ إششاف
 رؾغ١ٓ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ ثبٌمغُ

رغغ١ً سعبئً 
 ػ١ٍّخ

فصً ٚرشخ١ص ثؼط اٌّشوجبد اٌطج١ؼ١خ 
اٌزٝ رؼًّ وّعبداد أوغذح ِٚعبداد 

 ٌٍجىزش٠ب ِٚعبد ٌٍفطش٠بد ِٚمبِٚخ ٌٍغشغبْ
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 قطِ ايهُٝٝا٤ ايصزاع١ٝ  -ن١ًٝ ايصزاع١  -جاَع١ املٓٝا

 (9102/9192ٌ َشانٌ اإلْتاد ايصزاعٞ  يًفرت٠ َٔ )ارتط١ ارتُط١ٝ يألحباث ذت

اٌز٠ًّٛ 

 اٌّطٍٛة 

ِؤششاد 

 إٌغبػ
 اٌفئخ اٌّغزٙذفخ

اإلؽبس 

 اٌضِٕٟ
 األ٘ذاف األٔشطخ اٌّخشعبد اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز

 10/7/2019 عالَ لبعُ رٛٔٝ أزٙذ اٌشعبٌخ 5000

 أ.د. فٛصٞ ع١ٍّبْ ٘برٛس -1

 إعّبػ١ًأ.د. ؽّبدٞ اؽّذ  -2

 . ِبعذح ػ٠ٛظ ِؾّٛدأ.د -3

عبد  ٌّٛ َ ا ٓ اعزخذا ١ٕ رم

ِبغٕط١غ١خ شٚ ٌٙى  ا
 سعبٌخ ِبعغز١ش

اٌزأص١شاد اٌعبسح ٌٍّغبالد اٌىٙشِٚبغٕط١غ١خ 

 ػٍٟ عشراْ االٌج١ٕٛ : دٚس إٌجبربد اٌطج١خ

 

5000 
اعزخشاط ثؾش 

 ِٓ اٌشعبٌخ
 2020 ِٙب ؽ١ذس فٛصٞ

  اٌشبفؼٟ ّذ ػجذ اٌؼض٠ضأ.د. ِؾ -1

 وشأ.د. ػّبد صجشٞ شب -2

اٌّغبّ٘خ فٟ ؽً ِشىٍخ 

 ٔمص اٌذٚاء ٚاٌؼالعبد
 سعبٌخ ِبعغز١ش

وجغٛالد إٌبٔٛ ٌٍىشوُ وّعبداد ٌألوغذح 

 ِٚعبداد ٌٍغشغبْ

 2020ِبسط  ٘ذ٠ش ِغذٞ ِؾّٛد أزٙبء اٌشعبٌخ 5000
 أ.د. ػصبَ اؽّذ اٌٍّػ-1

 أ.د. عّبي فخشٞ ػجذ إٌؼ١ُ-2

ِؼشفخ ؽم١مخ اٌّؾ١ٍبد 

 اٌصٕبػ١خ ٚأظشاس٘ب
 ِبعغز١شسعبٌخ 

دساعخ ِمبسٔخ ٌجؼط اٌّؾ١ٍبد اٌطج١ؼ١خ 

 ٚاٌصٕبػ١خ

10000 

اعزخشاط ثؾش 

 2020اثش٠ً  أ١ِشح ػٍٟ ِؾّٛد اٌشعبٌخٚأزٙبء 

 أ.د. ػصبَ اؽّذ اٌٍّػ -1

 إٌؼ١ُأ.د. عّبي فخشٞ ػجذ  -2

 أ.د. ػّبد صجشٞ شبوش -3

اعزغالي لشٛس اٌغّجشٞ 

 ٚاٌجٍطٟ
 ؼط اٌّشوجبد اٌطج١ؼ١خدساعبد و١ّ١بئ١خ ػٍٟ ث سعبٌخ ِبعغز١ش

5000 

اعزخشاط ثؾش 

 2020ِب٠ٛ  إعشاء ِؾّذ ِغب٘ذ ِٓ اٌشعبٌخ

 .د. ِؾّذٞ ػجذ اٌؾ١ّذ أ -1

 أ.د. ِبعذح ػ٠ٛظ ِؾّٛد -2

 د.ػبغف ػجذ اٌّؾغٓ -3

رم١ٕٓ اعزخذاَ اٌّعبفبد 

 اٌغزائ١خ
 سعبٌخ ِبعغز١ش

دٚس إٌجبربد اٌطج١خ فٟ رؾغ١ٓ ِخبغش 

 اٌزغبسة اٌّعبفبد اٌغزائ١خ فٟ فئشاْ

5000 

اعزخشاط ثؾش 

 ١ٌٛ٠2020ٛ  أ١ِٕخ ػصبَ اؽّذ ِٓ اٌشعبٌخ

 أ.د. ِؾّذٞ ػجذ اٌؾ١ّذ  -1

 أ.د. ؽغٕٝ ِؾّذ شف١ك  -2

 د.ػبغف ػجذ اٌّؾغٓ -3

ِؼشفخ اٌم١ّخ اٌّعبفخ 

 ٌجؼط إٌجبربد اٌطج١خ
 سعبٌخ ِبعغز١ش

دساعبد و١ّ١بئ١خ ؽ٠ٛ١خ ٚث١ٌٛٛع١خ ٌجؼط 

اٌفطش٠خ فٟ ِغزخٍصبد إٌجبربد اٌّصش٠خ ٚ

 ؽ١ٛأبد اٌزغبسة

5000 

اعزخشاط ثؾش 

 ١ٔٛ٠2020ٛ  س٠ٚذا إثشا١ُ٘ فؤاد ِٓ اٌشعبٌخ

 أ.د. ِؾّذ شؼجبْ ؽغٓ -1

 د.ػبغف ػجذ اٌّؾغٓ  -2
ِؼشفخ ٚظبئف فطش 

 اٌزشا٠ىٛداسِب
 سعبٌخ ِبعغز١ش

دساعبد ث١ٌٛٛع١خ ٚث١ٛو١ّ١بئ١ٗ ػٍٟ ٔجبد اٌشؼ١ش 

ٍٟ ثؼط اٌّؼبًِ ثفطش اٌزشا٠ىٛداسِب ٚرأص١شٖ ػ

 األٔظّخ اٌؾ١خ

 ٠بع١ّٓ ِؾّٛد سِعبْ ــــ 5000
عجزّجش 

2021 

 أ.د. ؽغٕٟ ِؾّذ شف١ك-1

 أ.د. عّبي فخشٞ ػجذ إٌؼ١ُ -2

 د. عبٌٟ ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض -3

دساعخ ثزٚس اٌغٛاس 

 رفص١ٍ١ب
 سعبٌخ ِبعغز١ش

اٌفؾص اٌى١ّ١بئٟ إٌجبرٟ ٚإٌشبغ اٌج١ٌٛٛعٟ 

 ٌّغزخٍصبد ثزٚس اٌغٛاس

 ٔغالء ؽغ١ٓ ِؾّذ ــــ 5000
عجزّجش 

2020 

 أ.د. ؽغٕٟ ِؾّذ شف١ك-1

 أ.د. ِؾّذ شؼجبْ ؽغٓ -2 

 د. عبٌٟ ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض -3

ِؼشفخ اٌّشوجبد اٌفؼبٌخ 

 فٟ ثٕبد ٚص٠ذ اٌش٠ؾبْ
 سعبٌخ ِبعغز١ش

 

األٔشطخ اٌج١ٌٛٛع١خ ٌّغزخٍصبد أٚساق اٌش٠ؾبْ 

 فٟ األٔظّخ اٌؾ١خ
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اٌز٠ًّٛ 

 اٌّطٍٛة 

ِؤششاد 

 إٌغبػ
 اٌفئخ اٌّغزٙذفخ

اإلؽبس 

 اٌضِٕٟ
 األ٘ذاف األٔشطخ اٌّخشعبد اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز

 ٔٙبي وبًِ صجشٖ ــــ 5000
عجزّجش 

2021 

 أ.د. ػصبَ أؽّذ اٌٍّػ  -1

 أ.د. ػّبد صجشٞ شبوش  -2

 د. عبٌٟ ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض -3

رم١ٕٓ اعزخذاَ اٌّعبفبد 

 اٌغزائ١خ اٌصٕبػ١خ
 إٌشبغ اٌج١ٌٛٛعٟ ٌجؼط إٌىٙبد اٌصٕبػ١خ سعبٌخ ِبعغز١ش

 2021أوزٛثش  ِٙب أؽّذ رٟٛٔ ػٍٟ ــــ 5000

 أ.د. فٛصٞ ع١ٍّبْ ٘برٛس -1

 شف١ك أ.د. ؽغٕٝ ِؾّذ -2

 د. ٕ٘بء عبٌُ صبٌؼ  -3

ِؼشفخ ل١ّخ إٌجبربد 

 اٌطج١خ
 سعبٌخ ِبعغز١ش

دساعبد رغش٠ج١خ ػٍٝ ثؼط اٌّغزخٍصبد 

 إٌجبر١خ اٌطج١خ

5000 

ػًّ ِغؼ 

ؽبالد فٟ صالصخ 

 ِؾبفظبد

 ١ٌٛ٠2020ٛ  فزؾٟ ِصطفٟ ِؾّذ

 اٌشبفؼٟ أ.د. ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض-1

 أ.د. عّبي فخشٞ ػجذ إٌؼ١ُ-2

بي )أعزبر ثّؼٙذ أ.د. ِؾّذ عّ-3

 صؾخ اٌؾ١ٛاْ ثجٕٙب(

إ٠غبد أد٠ٚخ ثذ٠ٍخ 

 ٌإلِشاض اٌؾ١ٛا١ٔخ
 سعبٌخ ِبعغز١ش

دساعبد ث١ٛو١ّ١بئ١ٗ ػٍٟ ثؼط اٌّغزخٍصبد 

إٌجبر١خ ٌزم١ًٍ ؽذٖ اإلصبثخ ثّشض اٌغٍذ اٌؼمذٞ 

 فٟ األثمبس"

 2023 سؽبة ع١ذ ِؾّذ ٔصش ــــ 5000

  اٌشبفؼٟ أ.د. ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض -1

 ؽّذاْ إثشا١ُ٘ .د. أ -2

 د. أؽّذ ؽّؼٗ دس٠ٚش -3

ِؼشفخ ل١ّخ إٌجبربد 

 اٌضب٠ٛٔخ )اٌؾشبئش(
 سعبٌخ ِبعغز١ش

 دساعبد ث١ٛو١ّ١بئ١ٗ ٚث١ٌٛٛع١خ ػٍٝ ثزٚس اٌشعٍخ

 

 17/9/2018 أ١ِشح ِؾّذ إثشا١ُ٘ ــــ 5000

 أ.د. فٛصٞ ع١ٍّبْ ٘برٛس  -1

 د. أؽّذ ؽّؼٗ دس٠ٚش -2

 د. ٕ٘بء عبٌُ صبٌؼ -3

   APNرغغ١ً ل١ُ 

 ٌٍّغزخٍصبد إٌجبر١خ
 سعبٌخ ِبعغز١ش

"إٌشبغ اٌّعبد ٌإلعٙبد اٌزأوغذٞ ٌجؼط 

 اٌّغزخٍصبد إٌجبر١خ فٟ اٌغشراْ اٌج١عبء"

 2024 عّش ع١ّش عؼذ ــــ 5000

 أ.د/ ػبدي ِؾّذ صوٟ   -1

 د/ ؽّذاْ إثشا١ُ٘ أ.-2

 د/ ٕ٘بء ِؾّذ ؽغٓ   -3

ِؼشفخ ل١ّخ إٌجبربد 

 اٌج١ئ١خ
 سعبٌخ ِبعغز١ش

دساعبد و١ّ١بئ١خ ؽ٠ٛ١خ ٌّغزخٍصبد ٔجبد 

 اٌغبرشٚفب ػٍٟ فئشاْ االٌج١ٕٛ

5000 

 

 

 2024-2020 ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ غٗ ــــ

ٌغٕخ إششاف ِشىٍخ ثّؼشفخ سئ١ظ 

 ِغٍظ اٌمغُ 
اٌزؼشف ػٍٟ ل١ّخ إٌجبربد 

 اٌطج١خ ٚاٌؼطش٠خ
 سعبٌخ ِبعغز١ش

اٌزؼشف ػٍٟ أ١ّ٘خ اٌّغزخٍصبد إٌجبر١خ ِٓ 

 ج١خ فٟ ِغبي رخف١ف ؽذح األِشاض إٌجبربد اٌط
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7000 
رغٙض 

 اٌّغزخٍصبد
 2021ِبسط  إعشاء ػبدي ؽغٓ

 أ.د. ؽغٕٝ ِؾّذ شف١ك  -1

 أ.د. ؽّبدٞ اؽّذ إعّبػ١ً -2

 د. ؽّذاْ إثشا١ُ٘ أ. -3

ٌجؼط    APNرم١ُ اٌـ 

 إٌجبربد اٌّصش٠خ
 سعبٌخ دوزٛساٖ

رم١١ُ األٔشطخ اٌج١ٌٛٛع١خ ٚاٌّعبدح ٌألوغذح 

 بربد اٌّصش٠خٌجؼط إٌج

7000 
اعزخشاط ٚٔشش 

 ثؾش ِٓ اٌشعبٌخ
 2021ِبسط  أعّبء ؽغ١ٓ صوٝ

 أ.د. ِؾّذٞ ػجذ اٌؾ١ّذ  -1

 أ.د. فٛصٞ ع١ٍّبْ ٘برٛس -2

 أ.د. ِؾّذ شؼجبْ ؽغٓ -3

ِؼشفخ دٚس إٌجبربد 

 اٌطج١خ
 سعبٌخ دوزٛساٖ

 رأص١ش ِغزخٍصبد أٚساق اٌض٠زْٛ ٚإو١ًٍ اٌغجً

ٟ اٌّغزؾش و١ّ١بئ١ب ػٍٟ ر١ٍف اٌىجذ ٚاٌغ١ّخ اٌىٍ

 فٟ روٛس فئشاْ اٌج١عبء

7000 
ٔشش ثؾش ِٓ 

 اٌشعبٌخ
 2022اثش٠ً  أؽّذ خٍف ِؾّذ

 أ.د. ؽّبدٞ اؽّذ إعّبػ١ً -1

 أ.د. ِؾّذ شؼجبْ ؽغٓ -2

 د.أؽّذ ػٟٛٔ أؽّذ فشط -3

 )ِشوض اٌجؾٛس اٌضساػ١خ(

اعزخشاط ص٠ذ غٕٟ 

 3-أ١ِٚغب 
 سعبٌخ دوزٛساٖ

فبد اٌى١ّ١بئ١خ رأص١ش ِٛاػ١ذ اٌضساػخ ػٍٟ اٌص

 ٌض٠ذ ٚثشٚر١ٓ ٚإٔزبع١خ ثزٚس اٌفٛي اٌغٛدأٟ

7000 

رغ١ٙض 

ِغزخٍصبد ِٓ 

إٌجبربد اٌطج١خ 

اٌشبئؼخ فٟ اٌج١ئخ 

 اٌّصش٠خ 

 2023ِب٠ٛ  ٘جٗ لٕبٚٞ ع١ذ ِؾّذ

 أ.د. ِؾّذٞ ػجذ اٌؾ١ّذ -1

 أ.د. ؽّبدٞ أؽّذ إعّبػ١ً  -2

 أ.د. ِبعذح ػ٠ٛظ ِؾّٛد -3

 ٓأ.د. ػّبد ػجذ اٌمبدس ؽغ-4

 )ِشوض اٌجؾٛس اٌضساػ١خ(

   APNرم١ُ اٌـ 

ٌّغزخٍصبد ثؼط 

 إٌجبربد اٌطج١خ
 اٌّصش٠خ ٚاٌؼطش٠خ اٌطج١خ إٌجبربد ثؼط رم١١ُ دوزٛساٖسعبٌخ 

 أوغذح وّعبداد
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 جامع٘ املئا

 كلٔ٘ السراع٘ 

  ّالداجين قصه االىتاج احلْٔاىٕ

 اخلط٘ اخلنصٔ٘ لألحباث 

 اج السراعٕ مبخافظ٘ املئا حلل مشاكل اإلىت

 

 ميصق اخلط٘ 

 

 أعضاء ٍٔئ٘ التدرٓض بالقصهأ. د. 

 

 رئٔض دللض القصه                                                                                                                                                                           أمني دللض القصه       

           

 اكرو زًٓ العابدًٓ ذلنْد /أ.د.                                                                                            مصطفٕ علٕ حصً د. /
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 خطخ أثؾبس اٌمغُ:رشرىض ػ١ٍٙب  أٚالً: اٌّؾبٚس األعبع١خ اٌزٟ
  .اٌّشبوً ٌٙزٖ ؽٍٛي رمذ٠ُ اٌّغبػذح ٚ اٌؼْٛ رمذ٠ُ اٌؾ١ٛأٝ االٔزبط لغُ ٠غزط١غ اٌزٝ ٚ اٌّذٔٝ اٌّغزّغ ِشبوً اُ٘ ػٍٝ اٌٛلٛف -1

 . اٌّخزصخ اٌغٙبد اٌٝ اٌى١ٍخ ٚ اٌمغُ ِؤرّش رٛص١بد رٛص١ً – اٌى١ٍخ ِؤرّش فٝ اٌفؼبٌخ اٌّشبسوخ -2

 .اٌمغُ عبئش ثّشبوً االٌّبَ -3

 .اٌذٚاعٓ فٝ غ١ش٘ب ٚ االٔزبع١خ اٌصفبد رؾغ١ٓ فٝ اٌطج١ؼ١خ ١خإٌجبر اٌّغزخٍصبد اعزخذاَ -4

 .اٌذٚاعٓ فٝ اٌّخزٍفخ ثبٌطشق ػالعٗ ٚ اٌؾشاسٜ االعٙبد ػٍٝ دساعبد -5

 .اٌذٚاعٓ فٝ اٌغغُ ثأٚصاْ ػاللزٗ ٚ ٌٍعٛء اٌفغ١ٌٛٛعٝ اٌزأص١ش ػٍٝ اٌذساعبد ثؼط -6

 .خالفٗ اٚ اٌؾمٓ ثطش٠مخ اٌّٛاد ثؼط ثبعزخذاَ اٌزفش٠خ ث١ط ػٍٝ فغ١ٌٛٛع١خ دساعبد -7
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 ثب١ٌّٕب ٟاٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس ٌؾً ِشبوً االٔزبط اٌضساػ

اٌز٠ًّٛ  ِؤششاد إٌغبػ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ االغبس اٌضِٕٝ اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز  اٌّخشعبد االٔشطخ اال٘ذاف 

 اٌّطٍٛة

اٌٛلٛف ػٍٝ اُ٘ ِشبوً اٌّغزّغ 

اٌّذٔٝ ٚ اٌزٝ ٠غزط١غ لغُ االٔزبط 

 –رمذ٠ُ اٌؼْٛ ٚ اٌّغبػذح اٌؾ١ٛأٝ 
 رمذ٠ُ ؽٍٛي ٌٙزٖ اٌّشبوً 

اٌّؤرّش اٌؼٍّٝ ٌٍمغُ 

 ٔشبغ ِزىشس

 (5)ٌغٕٛاد اٌخطخ 

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ ٌّشبوً 

 اٌّغزّغ اٌّذٔٝ
ع١ّغ اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ 

ٚ اٌّذسعْٛ  –ع١ّغ اٌّؼ١ذْٚ 

 اٌّغبػذْٚ ٚ اٌّٛظف١ٓ 

اٌٝ  2219ِٓ 

2222  ِٓ ٚ

اٌٝ  2221

2223 

١غ اٌغبدح اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ عّ

اٌّذسعْٛ اٌّغبػذْٚ  –اٌّؼ١ذْٚ  –

 –ٚ غالة االٔزبط اٌؾ١ٛأٝ  –
 اٌّٛظف١ٓ 

ٔغبػ رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌمغُ 
6222 

 –اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٝ ِؤرّش اٌى١ٍخ 
رٛص١ً رٛص١بد ِؤرّش اٌمغُ ٚ اٌى١ٍخ 

االٌّبَ ثّشبوً  -اٌٝ اٌغٙبد اٌّخزصخ 

 عبئش اٌمغُ 

ٌؼٍّٝ ٌٍمغُ اٌّؤرّش ا

ٔشبغ ِزىشس ٌغٕٛاد 

 ( 5)اٌخطخ 

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ ٌّشبوً 

 اٌّغزّغ اٌّذٔٝ
ع١ّغ اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ 

ٚ اٌّذسعْٛ  –ع١ّغ اٌّؼ١ذْٚ 

 اٌّغبػذْٚ ٚ اٌّٛظف١ٓ 

اٌٝ  2219ِٓ 

2222  ِٓ ٚ

اٌٝ  2221

2222 

ع١ّغ اٌغبدح اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ْٚ اٌّذسعْٛ اٌّغبػذ –اٌّؼ١ذْٚ  –

 –ٚ غالة االٔزبط اٌؾ١ٛأٝ  –
 اٌّٛظف١ٓ 

ٔغبػ رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌمغُ 
6222 

اعزخذاَ ثؼط اٌّخٍفبد إٌجبر١خ فٝ 

رؾغ١ٓ االداء االٔزبعٝ ٚ إٌّبػٝ فٝ 

 اٌذٚاعٓ 

اٌّؤرّش اٌؼٍّٝ ٌٍمغُ 

 ٔشبغ ِزىشس

 (5)ٌغٕٛاد اٌخطخ 

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ ٌّشبوً 

 اٌّغزّغ اٌّذٔٝ
ذس٠ظ ثبٌمغُ ع١ّغ اػعبء ١٘ئخ اٌز

ٚ اٌّذسعْٛ  –ع١ّغ اٌّؼ١ذْٚ 

 اٌّغبػذْٚ ٚ اٌّٛظف١ٓ 

اٌٝ  2219ِٓ 

2222  ِٓ ٚ

اٌٝ  2221

2223 

ع١ّغ اٌغبدح اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

اٌّذسعْٛ اٌّغبػذْٚ  –اٌّؼ١ذْٚ  –

 –ٚ غالة االٔزبط اٌؾ١ٛأٝ  –
 اٌّٛظف١ٓ 

ٔغبػ رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌمغُ 
 

اٌّؤرّش اٌؼٍّٝ ٌٍمغُ  ذٚاعٓ اعزخذاَ رم١ٕخ إٌبٔٛ فٝ ِغبي اٌ

 ٔشبغ ِزىشس

 (5)ٌغٕٛاد اٌخطخ 

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ ٌّشبوً 

 اٌّغزّغ اٌّذٔٝ
ع١ّغ اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ 

ٚ اٌّذسعْٛ  –ع١ّغ اٌّؼ١ذْٚ 

 اٌّغبػذْٚ ٚ اٌّٛظف١ٓ 

اٌٝ  2219ِٓ 

2222  ِٓ ٚ

اٌٝ  2221

2223 

ع١ّغ اٌغبدح اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ٌّذسعْٛ اٌّغبػذْٚ ا –اٌّؼ١ذْٚ  –

 –ٚ غالة االٔزبط اٌؾ١ٛأٝ  –
 اٌّٛظف١ٓ 

ٔغبػ رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌمغُ 
 

اعزخذاَ اٌّغزخٍصبد إٌجبر١خ اٌطج١ؼ١خ 

فٝ رؾغ١ٓ اٌصفبد االٔزبع١خ ٚ غ١ش٘ب 

 فٝ اٌذٚاعٓ 

اٌّؤرّش اٌؼٍّٝ ٌٍمغُ 

 ٔشبغ ِزىشس

 (5)ٌغٕٛاد اٌخطخ 

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ ٌّشبوً 

 اٌّغزّغ اٌّذٔٝ
١غ اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ عّ

ٚ اٌّذسعْٛ  –ع١ّغ اٌّؼ١ذْٚ 

 اٌّغبػذْٚ ٚ اٌّٛظف١ٓ 

اٌٝ  2219ِٓ 

2222  ِٓ ٚ

اٌٝ  2221

2222 

ع١ّغ اٌغبدح اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

اٌّذسعْٛ اٌّغبػذْٚ  –اٌّؼ١ذْٚ  –

 –ٚ غالة االٔزبط اٌؾ١ٛأٝ  –
 اٌّٛظف١ٓ 

ٔغبػ رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌمغُ 
 

١ش رم١ٍذ٠خ فٝ ػالئك ِٛاد اٌؼٍف اٌغ

 اٌذٚاعٓ 
اٌّؤرّش اٌؼٍّٝ ٌٍمغُ 

 ٔشبغ ِزىشس
رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ ٌّشبوً 

 اٌّغزّغ اٌّذٔٝ
ع١ّغ اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ 

ٚ اٌّذسعْٛ  –ع١ّغ اٌّؼ١ذْٚ 

اٌٝ  2219ِٓ 

2222  ِٓ ٚ

اٌٝ  2221

اٌزذس٠ظ ع١ّغ اٌغبدح اػعبء ١٘ئخ 

اٌّذسعْٛ اٌّغبػذْٚ  –اٌّؼ١ذْٚ  –

 –ٚ غالة االٔزبط اٌؾ١ٛأٝ  –

ٔغبػ رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌمغُ 
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 اٌّٛظف١ٓ  2222 اٌّغبػذْٚ ٚ اٌّٛظف١ٓ  (5)ٌغٕٛاد اٌخطخ 

ثؼط اٌذساعبد ػٍٝ اٌزأص١ش 

اٌفغ١ٌٛٛعٝ ٌٍعٛء ٚ ػاللزٗ ثأٚصاْ 

 اٌغغُ فٝ اٌذٚاعٓ 

اٌّؤرّش اٌؼٍّٝ ٌٍمغُ 

 ٔشبغ ِزىشس

 (5)ٌغٕٛاد اٌخطخ 

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ ٌّشبوً 

 ّغزّغ اٌّذٔٝاٌ
ع١ّغ اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ 

ٚ اٌّذسعْٛ  –ع١ّغ اٌّؼ١ذْٚ 

 اٌّغبػذْٚ ٚ اٌّٛظف١ٓ 

 اٌٝ 2219ِٓ 
2222  ِٓ ٚ

اٌٝ  2221

2223 

ع١ّغ اٌغبدح اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

اٌّذسعْٛ اٌّغبػذْٚ  –اٌّؼ١ذْٚ  –

 –ٚ غالة االٔزبط اٌؾ١ٛأٝ  –
 اٌّٛظف١ٓ 

ٔغبػ رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌمغُ 
 

دساعبد ػٍٝ االعٙبد اٌؾشاسٜ ٚ 

 ػالعٗ ثبٌطشق اٌّخزٍفخ فٝ اٌذٚاعٓ 
اٌّؤرّش اٌؼٍّٝ ٌٍمغُ 

 ٔشبغ ِزىشس

 (5)ٌغٕٛاد اٌخطخ 

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ ٌّشبوً 

 اٌّغزّغ اٌّذٔٝ
ع١ّغ اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ 

ٚ اٌّذسعْٛ  –ع١ّغ اٌّؼ١ذْٚ 

 اٌّغبػذْٚ ٚ اٌّٛظف١ٓ 

اٌٝ  2219ِٓ 

2222  ِٓ ٚ

اٌٝ  2221

2223 

ع١ّغ اٌغبدح اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

اٌّذسعْٛ اٌّغبػذْٚ  –اٌّؼ١ذْٚ  –

 –ٚ غالة االٔزبط اٌؾ١ٛأٝ  –
 اٌّٛظف١ٓ 

ٔغبػ رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌمغُ 
 

غشق ِخزٍفخ ٌزؾغ١ٓ ثؼط ِىٛٔبد 

 اٌؼ١ٍمخ ٌض٠بدح االعزفبدح ِٕٙب 
اٌّؤرّش اٌؼٍّٝ ٌٍمغُ 

 ٔشبغ ِزىشس

 (5)ٌغٕٛاد اٌخطخ 

ٍٛي ثذ٠ٍخ ٌّشبوً رمذ٠ُ ؽ

 اٌّغزّغ اٌّذٔٝ
ع١ّغ اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ 

ٚ اٌّذسعْٛ  –ع١ّغ اٌّؼ١ذْٚ 

 اٌّغبػذْٚ ٚ اٌّٛظف١ٓ 

اٌٝ  2219ِٓ 

2222  ِٓ ٚ

اٌٝ  2221

2223 

ع١ّغ اٌغبدح اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

اٌّذسعْٛ اٌّغبػذْٚ  –اٌّؼ١ذْٚ  –

 –ٚ غالة االٔزبط اٌؾ١ٛأٝ  –
 اٌّٛظف١ٓ 

ص١بد ٔغبػ رٛ

 ِؤرّش اٌمغُ 
 

دساعبد فغ١ٌٛٛع١خ ػٍٝ ث١ط 

اٌزفش٠خ ثبعزخذاَ ثؼط اٌّٛاد ثطش٠مخ 

 اٌؾمٓ اٚ خالفٗ 

اٌّؤرّش اٌؼٍّٝ ٌٍمغُ 

 ٔشبغ ِزىشس

 (5)ٌغٕٛاد اٌخطخ 

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ ٌّشبوً 

 اٌّغزّغ اٌّذٔٝ
ع١ّغ اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ 

ٚ اٌّذسعْٛ  –ع١ّغ اٌّؼ١ذْٚ 

 ّٛظف١ٓ اٌّغبػذْٚ ٚ اٌ

اٌٝ  2219ِٓ 

2222  ِٓ ٚ

اٌٝ  2221

2222 

ع١ّغ اٌغبدح اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

اٌّذسعْٛ اٌّغبػذْٚ  –اٌّؼ١ذْٚ  –

 –ٚ غالة االٔزبط اٌؾ١ٛأٝ  –
 اٌّٛظف١ٓ 

ٔغبػ رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌمغُ 
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 جامع٘ املئا

 كلٔ٘ السراع٘ 

 قصه الْراث٘ 

 اخلط٘ اخلنصٔ٘ لألحباث 

 ج السراعٕ مبخافظ٘ املئا حلل مشاكل اإلىتا

 ميصق اخلط٘ 

 عضاء ٍٔئ٘ التدرٓض بالقصه أ

 رئٔض دللض القصه                                          أمني دللض القصه             

                      

 ذلند عبد احلكٔه ذلنْد /أ.د.                                                        َاٌ ذلند أىْر عبد الغين      جٔأ.د. /  

 

                        (9102/9192) 
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 خطخ أثؾبس اٌمغُ:رشرىض ػ١ٍٙب  أٚالً: اٌّؾبٚس األعبع١خ اٌزٟ
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 (9102/9192اٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس ِٓ ٚالغ دساعخ اؽز١بعبد ِؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚثؼذ ؽظش ِشبوً اإلٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕب )
 التمويل
 المطلوب

مؤشرات 
اإلطار  الفئة المستهدفة النجاح

 األهداف األنشطة المخرجات المسئول عن التنفيذ الزمني

نجاح توصيات  0555
جميععا السععادة ءعهععا  هيئععة  مؤتمر القسم

 ،التعععععععععععععععععدريس وم عععععععععععععععععاونيهم
وطعع ب نرنععامت التونولوجيععة 

 الحيوية 

من 
9502 
إلى 
9592 

ول نديلة لمشاول حل جميا ءعها  هيئة التدريس وم اونيهم
 المجتما المدني

المؤتمر ال لمي 
 للقسم نشاط

متورر لسنوات 
 الخطة

الوقععوف علعععى ءهععم مشعععاول المجتمععا المعععدني والتععي يسعععتطيا 
قسععععم الوراقععععة تقععععديم ال ععععون والمسععععاعدة نهععععا وتقععععديم الحلععععول 

 الممونة لهذه المشاول.

نجاح توصيات  0555
 مؤتمر القسم

من 
9502 
إلى 
9592 

   هيئة التدريس وم اونيهمجميا ءعها
 

حلول نديلة لمشاول 
 المجتما المدني

المؤتمر ال لمي 
نشاط للقسم 

متورر لسنوات 
 الخطة

توصعععيل توصعععيات ، المشعععاروة الف العععة فعععي معععؤتمرات الوليعععة
اإللمععععام ، مععععؤتمرات القسععععم والوليععععة إلععععى الجهععععات المختصععععة

 نمشاول سائر األقسام

05555 
انجاز 
الرسالتين 
وصياغة 

 وصياتالت

فئعععععععععات المجتمعععععععععا المعععععععععدني 
 ،الم يعععععععععععععععععدون ،الزراععععععععععععععععععي

، المدرسعععععععععععون المسعععععععععععاعدون
طعععع ب نرنععععامت التونولوجيععععا 

 الحيوية 

من 
9595 
إلى 
9592 

ط ب مرحلتي الماجستير 
والدوتوراة تحت إشراف لجان 
متخصصة يتم اقتراحها 
وتحديدها نواسطة مجلس 

 القسم

الحصول على س الت 
جسدية من القمح الصلب 

خنز عالية التجمل وقمح ال
 للملوحة والجفاف

تسجيل رسالة 
ماجستير + 
 رسالة دوتوراه

تقيععيم ومحاولععة تحسععين صععفات تحمععل الملوحععة والجفععاف فععي 
محاصعيل الحنعوب الرئيسعية وخاصعة القمعح والعذرة معن خع ل 

 مزارع األنسجة وتطنيقات التقنيات الوراقية والحديقة

05555 
ءنجاز 
الرسالتين 
وصياغة 
 التوصيات

من 
9595 
إلى 
9592 

ط ب مرحلتي الماجستير 
والدوتوراة تحت إشراف لجان 
متخصصة يتم اقتراحها 
وتحديدها نواسطة مجلس 

 القسم

إنتاج نناتات عالية التحمل 
لإلمراض والجفاف 

 والملوحة

تسجيل رسالة 
ماجستير + 

 دوتوراهرسالة 

تقيععععيم ومحاولععععة تحسععععين صععععفات تحمععععل الملوحععععة والجفععععاف 
قاومععة لععن ض األمععراض فععي ن ععض فععي محاصععيل ووععذلا الم

الخهر الرئيسية وخاصة الطماطم والنصل والقوم من خ ل 
مععععععزارع األنسععععععجة والتطنيقععععععات المختلفععععععة للتقنيععععععات الوراقيععععععة 

 والمختلفة

2555 
ءنجاز الرسالة 
وصياغة 
 التوصيات

من 
9595 
إلى 
9592 

ط ب مرحلتي الماجستير 
تحت إشراف لجان متخصصة 

حها وتحديدها نواسطة يتم اقترا
 مجلس القسم

إنتاج س الت مقنتة 
لآلزوت ومذينة للفوسفور 
نوفا ة عالية المخصنات 

 الحيوية

تسجيل رسالة 
ماجستير + 
ندوة + ورشة 

 عمل

تقيععيم ومحاولعععة تحسععين ن عععض مععن السععع الت النوتريععة التعععي 
تستخدم في عمليات التسميد الحيوي ووذلا الوائنات الدقيقعة 

سععععتخدمة فععععي مجععععال الموافحععععة الحيويععععة وتععععدير الم األخععععر 
المخلفعععات معععن خععع ل التطنيقعععات الوراقيعععة التقليديعععة والحديقعععة 

 شائ ة االستخدام في هذا المجال

0555 
ءنجاز الرسالة 
وصياغة 
 التوصيات

من 
9595 
إلى 
9592 

تحت  الدوتوراةط ب مرحلتي 
إشراف لجان متخصصة يتم 
اقتراحها وتحديدها نواسطة 

 لقسممجلس ا

الحصول على طيور ذات 
صفات وراقية قانتة ندرجة 

 ونيرة

تسجيل رسالة 
+ ندوة  دوتوراه

 + ورشة عمل

دراسعععة وتقيعععيم القنعععات العععوراقي ون عععض الصعععفات االقتصعععادية 
 –العععنط  –الهامععة فعععي ن ععض معععن الطيعععور الداجنععة  العععدجاج 

 الخ( ....... اإلوز
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 جامع٘ املئا

 كلٔ٘ السراع٘ 

 ْجٔا السراعٔ٘ قصه املٔكرّبْٔل

 اخلط٘ اخلنصٔ٘ لألحباث 

 حلل مشاكل اإلىتاج السراعٕ مبخافظ٘ املئا 

 

 ميصق اخلط٘ 

 

 أعضاء ٍٔئ٘ التدرٓض بالقصهأ. د. 

 

 رئٔض دللض القصه                                                                                                      أمني دللض القصه            

 

 ا.د/شامٔ٘ فرحات ذلند                                                                                                ا.و.د/مسري امحد شٔد          

 

(9102/9192) 
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 ٌٍمغُ 2024/  2019ٌٍخطخ اٌجؾض١خ  األعبع١خاٌّؾبٚس 

 اٌّشبوً .  ٖلغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب رمذ٠ُ اٌؼْٛ ٚاٌّغبػذح  ـ رمذ٠ُ ؽٍٛي ٌٙز ٠غزط١غاٌّذٟٔ ٚاٌزٟ اٌٛلٛف ػٍٟ أُ٘ ِشبوً اٌّغزّغ   -1

 .ٌٟ اٌغٙبد اٌّخزظخ إاٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ ِؤرّش اٌى١ٍخ  ـ رٛط١ً ِؤرّش اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ   -2

 االٔغبْ. اػٟ آِ ػٍٟ طؾخسٌٍؾظٛي ػٍٟ ِٕزظ صؾ١ٛٞ ٌض٠بدح االٔزبط إٌجبرٟ عزخذاَ اٌزغ١ّذ اٌا  -3

 .ع إٌجبد ٚرؾغ١ٓ االٔزبط اٌضساػٟاعزخذاَ اٌّمبِٚخ اٌؾ٠ٛ١خ ٌّمبِٚخ أِشا -4

  .اعزخذاَ اٌزخّشاد اٌظٕبػ١خ ٌزؾغ١ٓ االٔزبط اٌظٕبػٟ -5

 .ػٍٟ ١ِىشٚث١ٌٛٛع١ب ا١ٌّبٖ خدساعبد فغ١ٌٛٛع١ -6

 .١ٌٛٛع١خ ػٍٟ ا١ٌّىشٚثبد اٌّخزٍفخدساعبد فغ  -7

 ٚاٌىِٛجٛعذ ٌض٠بدح االٔزبط اٌضساػٟ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٟ طؾخ اٌزشثخ. اعزخذاَ ثؼغ ِؾغٕبد اٌزشثخ  ِضً اٌج١ٛشبس -8

 ص٠بدح اٌشلؼخ اٌضساػ١خ ثبعزخذاَ اٌٍمبؽبد ا١ٌّىشٚث١خ اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌزم١ًٍ ِٓ االعّذح اٌى١ّب٠ٚخ اٌؼبسح ِغ ص٠بدح االٔزبط. -9
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 ثب١ٌّٕب ٟاٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس ٌؾً ِشبوً االٔزبط اٌضساػ

 اٌز٠ًّٛ إٌغبػ ِؤششاد اٌّغزٙذفخ اٌفئخ اٌضِٕٝ االغبس  اٌزٕف١ز ػٓ اٌّغئٛي بداٌّخشع االٔشطخ  اال٘ذاف
 اٌّطٍٛة

 اٌّغزّغ ِشبوً اُ٘ ػٍٝ اٌٛلٛف
 لغُ ٠غزط١غ اٌزٝ ٚ اٌّذٔٝ

 ٚ اٌؼْٛ رمذ٠ُ  ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب
  اٌّشبوً ٌٙزٖ ؽٍٛي رمذ٠ُ – اٌّغبػذح

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٝ اٌّؤرّش
 ِزىشس ٔشبغ

 (5) اٌخطخ ٌغٕٛاد

 ٌّشبوً ثذ٠ٍخ ؽٍٛي ذ٠ُرم
 اٌّذٔٝ اٌّغزّغ

 ثبٌمغُ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء ع١ّغ
 اٌّذسعْٛ ٚ اٌّؼ١ذْٚ ع١ّغ

  اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌّغبػذْٚ

 اٌٝ 2219 ِٓ
2222 ٚ ِٓ 
 اٌٝ 2221
2223 

 – اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء اٌغبدح ع١ّغ
 – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ – اٌّؼ١ذْٚ

 –اٌؾ٠ٛ١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب غالة ٚ
  اٌّٛظف١ٓ

 رٛص١بد بػٔغ
  اٌمغُ ِؤرّش

7222 

 – اٌى١ٍخ ِؤرّش فٝ اٌفؼبٌخ اٌّشبسوخ
 اٌى١ٍخ ٚ اٌمغُ ِؤرّش رٛص١بد رٛص١ً

 ثّشبوً االٌّبَ -اٌّخزصخ اٌغٙبد اٌٝ
  اٌمغُ عبئش

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٝ اٌّؤرّش
 ٌغٕٛاد ِزىشس ٔشبغ

 ( 5) اٌخطخ

 ٌّشبوً ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّذٔٝ اٌّغزّغ

 ثبٌمغُ ظاٌزذس٠ ١٘ئخ اػعبء ع١ّغ
 اٌّذسعْٛ ٚ اٌّؼ١ذْٚ ع١ّغ

  اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌّغبػذْٚ

 اٌٝ 2219 ِٓ
2222 ٚ ِٓ 
 اٌٝ 2221
2222 

 – اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء اٌغبدح ع١ّغ
 – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ – اٌّؼ١ذْٚ

 –اٌؾ٠ٛ١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب غالة ٚ
  اٌّٛظف١ٓ

 رٛص١بد ٔغبػ
  اٌمغُ ِؤرّش

5222 

 االٔزبط ٌض٠بدح اٌؾ١ٜٛ اٌزغ١ّذ اعزخذاَ
 ٚإِب وّب إٌجبرٝ

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٝ اٌّؤرّش
 ِزىشس ٔشبغ

 (5) اٌخطخ ٌغٕٛاد

 ٌّشبوً ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّذٔٝ اٌّغزّغ

 ثبٌمغُ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء ع١ّغ
 اٌّذسعْٛ ٚ اٌّؼ١ذْٚ ع١ّغ

  اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌّغبػذْٚ

 اٌٝ 2219 ِٓ
2222 ٚ ِٓ 
 اٌٝ 2221
2223 

  ٠ظاٌزذس ١٘ئخ اػعبء اٌغبدح ع١ّغ
 ٚ اٌّغبػذْٚ ٚاٌّذسعْٛ اٌّؼ١ذْٚ

 –اٌؾ٠ٛ١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب غالة
  اٌّٛظف١ٓ

 رٛص١بد ٔغبػ
  اٌمغُ ِؤرّش

 

 ٌّمبِٚخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌّمبِٚخ اعزخذاَ
 االٔزبط ٚرؾغ١ٓ إٌجبد اِشاض

  اٌضساػٝ

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٝ اٌّؤرّش
 ِزىشس ٔشبغ

 (5) اٌخطخ ٌغٕٛاد

 ٌّشبوً ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّذٔٝ اٌّغزّغ

 ثبٌمغُ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء ع١ّغ
 اٌّذسعْٛ ٚ – اٌّؼ١ذْٚ ع١ّغ

  اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌّغبػذْٚ

 اٌٝ 2219 ِٓ
2222 ٚ ِٓ 
 اٌٝ 2221
2223 

 – اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء اٌغبدح ع١ّغ
 – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ – اٌّؼ١ذْٚ

 – اٌؾ٠ٛ١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب غالة ٚ
  اٌّٛظف١ٓ

 رٛص١بد ٔغبػ
  اٌمغُ ِؤرّش

 

 ٌزؾغ١ٓ اٌصٕبػ١خ ٌزخّشادا اعزخذاَ
   اٌصٕبػٝ االٔزبط

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٝ اٌّؤرّش
 ِزىشس ٔشبغ

 (5) اٌخطخ ٌغٕٛاد

 ٌّشبوً ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّذٔٝ اٌّغزّغ

 ثبٌمغُ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء ع١ّغ
 اٌّذسعْٛ ٚ – اٌّؼ١ذْٚ ع١ّغ

  اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌّغبػذْٚ

 اٌٝ 2219 ِٓ
2222 ٚ ِٓ 
 اٌٝ 2221
2222 

 – اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء حاٌغبد ع١ّغ
 – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ – اٌّؼ١ذْٚ

 – اٌؾ٠ٛ١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب غالة ٚ
  اٌّٛظف١ٓ

 رٛص١بد ٔغبػ
  اٌمغُ ِؤرّش

 

 ٌزؾغ١ٓ اٌج١ئخ رٍٛس ػٍٝ دساعبد
  اٌج١ئخ اٌظشٚف

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٝ اٌّؤرّش
 ِزىشس ٔشبغ

 (5) اٌخطخ ٌغٕٛاد

 ٌّشبوً ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّذٔٝ اٌّغزّغ

 ثبٌمغُ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء ١غعّ
 اٌّذسعْٛ ٚ – اٌّؼ١ذْٚ ع١ّغ

  اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌّغبػذْٚ

 اٌٝ 2219 ِٓ
2222 ٚ ِٓ 
 اٌٝ 2221
2222 

 – اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء اٌغبدح ع١ّغ
 – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ – اٌّؼ١ذْٚ

 – اٌؾ٠ٛ١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب غالة ٚ
  اٌّٛظف١ٓ

 رٛص١بد ٔغبػ
  اٌمغُ ِؤرّش

 

 اٌىجزش٠ب ٌؾّب٠خ ٌجىزش٠خا اٌف١شٚعبد
  ِٕٙب اٌّّٙخ

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٝ اٌّؤرّش
 ِزىشس ٔشبغ

 (5) اٌخطخ ٌغٕٛاد

 ٌّشبوً ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّذٔٝ اٌّغزّغ

 ثبٌمغُ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء ع١ّغ
 اٌّذسعْٛ ٚ – اٌّؼ١ذْٚ ع١ّغ

  اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌّغبػذْٚ

 اٌٝ 2219 ِٓ
2222 ٚ ِٓ 
 اٌٝ 2221

 – اٌزذس٠ظ ١٘ئخ بءاػع اٌغبدح ع١ّغ
 – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ – اٌّؼ١ذْٚ

 – اٌؾ٠ٛ١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب غالة ٚ

 رٛص١بد ٔغبػ
  اٌمغُ ِؤرّش
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  اٌّٛظف١ٓ 2223
 ٌٍمغُ اٌؼٍّٝ اٌّؤرّش  ا١ٌّبٖ ١ِىشٚث١ٌٛٛع١ب ػٍٝ دساعبد

 ِزىشس ٔشبغ
 (5) اٌخطخ ٌغٕٛاد

 ٌّشبوً ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّذٔٝ اٌّغزّغ

 ثبٌمغُ ذس٠ظاٌز ١٘ئخ اػعبء ع١ّغ
 اٌّذسعْٛ ٚ – اٌّؼ١ذْٚ ع١ّغ

  اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌّغبػذْٚ

 اٌٝ 2219 ِٓ
2222 ٚ ِٓ 
 اٌٝ 2221
2223 

 – اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء اٌغبدح ع١ّغ
 – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ – اٌّؼ١ذْٚ

 – اٌؾ٠ٛ١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب غالة ٚ
  اٌّٛظف١ٓ

 رٛص١بد ٔغبػ
  اٌمغُ ِؤرّش

 

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٝ اٌّؤرّش  صٕبػٝاٌ اٌؼعٜٛ اٌغّبد أزبط ص٠بدح
 ِزىشس ٔشبغ

 (5) اٌخطخ ٌغٕٛاد

 ٌّشبوً ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّذٔٝ اٌّغزّغ

 ثبٌمغُ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء ع١ّغ
 اٌّذسعْٛ ٚ – اٌّؼ١ذْٚ ع١ّغ

  اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌّغبػذْٚ

 اٌٝ 2219 ِٓ
2222 ٚ ِٓ 
 اٌٝ 2221
2223 

 – اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء اٌغبدح ع١ّغ
 – اٌّغبػذْٚ ٌّذسعْٛا – اٌّؼ١ذْٚ

 – اٌؾ٠ٛ١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب غالة ٚ
  اٌّٛظف١ٓ

 رٛص١بد ٔغبػ
  اٌمغُ ِؤرّش

 

 ا١ٌّىشٚثبد ػٍٝ فغ١ٌٛٛع١خ دساعبد
  اٌّخزٍفخ

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٝ اٌّؤرّش
 ِزىشس ٔشبغ

 (5) اٌخطخ ٌغٕٛاد

 ٌّشبوً ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّذٔٝ اٌّغزّغ

 ثبٌمغُ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء ع١ّغ
 اٌّذسعْٛ ٚ – ١ذْٚاٌّؼ ع١ّغ

  اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌّغبػذْٚ

 اٌٝ 2219 ِٓ
2222 ٚ ِٓ 
 اٌٝ 2221
2222 

 – اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء اٌغبدح ع١ّغ
 – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ – اٌّؼ١ذْٚ

 – اٌؾ٠ٛ١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب غالة ٚ
  اٌّٛظف١ٓ

 رٛص١بد ٔغبػ
  اٌمغُ ِؤرّش
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 جامع٘ املئا                                                                                                                                       

 كلٔ٘ السراع٘ 
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 ٌٍمغُ  2024/  2019اٌّؾبٚس االعبع١خ ٌٍخطخ اٌجؾض١خ 

 ـ اٌزؼشف ػٍٟ اٌّشبوً اٌزٟ رٛعٗ اٌّضاسػ١ٓ ٚرمذ٠ُ ؽٍٛي ٌٙب  1

 ـ دساعبد ػٍٟ االعزخذاِبد اٌؾذ٠ضخ ٌألعّذح اٌضساػ١خ ٌشفغ وفبءح االٔزبط ٚص٠بدح اٌّؾظٛي  2

 االعب١ٌت اٌؾذ٠ضخ فٟ ثشاِظ اٌزشث١خ ٌٍّؾبط١ً اٌجغزب١ٔخ ٌشفغ وفبءح االٔزبط .دساعبد العزخذاَ  ـ 3

 ً رىب١ٌف االٔزبط ٚاٌؾظٛي ػٍٟ اٌغٛدح ٚإٌّزظ اٌّشغٛة .١ٚاثؾبس ثأعزخذاَ أعّذح إٌبٔٛ ٌزمٍ ةـ إعشاء رغبس 4

 ـ أعزخذاَ االعّذح اٌؼؼ٠ٛخ اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزغبسة اٌؾم١ٍخ . 5

 الثؾبس ِٓ خالي ِؼًّ صساػخ االٔغغخ .ـ دساعبد ٌٍزغبسة ٚا 6

 ـ دساعبد العزخذاَ اٌّؾ١ّبد ٌضساػخ اٌّؾبط١ً اٌجغزب١ٔخ . 7

 ـ  اعزخذاَ اٌّخٍفبد إٌجبر١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ فٟ اٌّغبي اٌضساػٟ 8
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(2024 – 2019) اٌخطخ اٌخّغ١خ ٌؾً ِشبوً اإلٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕب  

 اٌز٠ًّٛ إٌغبػ ِؤششاد اٌّغزٙذفخ اٌفئخ اٌضِٕٟ االؽبس ٌزٕف١زا ػٓ اٌّغئٛي اٌّخشعبد االٔشطخ اال٘ذاف
 اٌّطٍٛة

 اٌزٟ اٌّشبوً ػٍٟ اٌزؼشف
 ؽٍٛي ٚرمذ٠ُ اٌّضاسػ١ٓ رٛاعٗ

 ٌٙب

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّش
 خالي ِزىشس ٔشبغ)

 (عٕٛاد اٌخّغخ

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ  ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 ثبٌمغُ

 2020 ِٓ ع٠ٕٛب
- 2022 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 ٚلغُ االػّبي إداسح ٚغالة
 اٌجغبر١ٓ

 رٛص١بد ٔغبػ
 اٌمغُ ِؤرّش

6222 

 االعزخذاِبد ػٍٟ دساعبد
 ٌشفغ اٌضساػ١خ ٌألعّذح اٌؾذ٠ضخ

 اٌّؾصٛي ٚص٠بدح االٔزبط وفبءح

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّش
 خالي ِزىشس ٔشبغ)

 (ٛادعٕ اٌخّغخ

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ  ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 ثبٌمغُ

 ِٓ ع٠ٕٛب

2020 - 

2024 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ

 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 ٚلغُ االػّبي إداسح ٚغالة

 اٌجغبر١ٓ

 رٛص١بد ٔغبػ
 اٌمغُ ِؤرّش

6222 

 االعب١ٌت العزخذاَ دساعخ
 شث١خاٌز ثشاِظ فٟ اٌؾذ٠ضخ

 وفبءح ٌشفغ اٌجغزب١ٔخ ٌٍّؾبص١ً
 االٔزبط

 ٚرٛف١ش االٔزبط ص٠بدح دوزٛساٖ رغغ١ً
 اٌّضسػخ رىب١ٌف

 ػٍٟ ؽبصً غبٌت
 إششاف ٌغٕخ+  اٌّبعغز١ش

 اٌمغُ ثٛاعطخ رؾذد

 – اٌّؼ١ذْٚ – اٌّذٟٔ اٌّغزّغ فئبد 2224 - 2222
 غالة – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ

 اٌجغبر١ٓ لغُ

 اٌشعبٌخ أغبص
 ٛص١بداٌز ٚص١بغخ

7222 

 ثبعزخذاَ ٚأثؾبس رغبس إعشاء
 رىب١ٌف ٌزمٍمً إٌبٔٛ أعّذح

 اٌغٛدح ػٍٟ ٚاٌؾصٛي االٔزبط
 اٌّشغٛة ٚإٌّزظ

 االعّذح اعؼبس رم١ًٍ دوزٛساٖ رغغ١ً
 ٚرم١ًٍ اٌّغزخذِخ
 فٟ ِٕٙب اٌّزجم١بد

 اٌزشثخ

 ػٍٟ ؽبصً غبٌت
 إششاف ٌغٕخ+  اٌّبعغز١ش

 اٌمغُ ثٛاعطخ رؾذد

 – اٌّؼ١ذْٚ – اٌّذٟٔ اٌّغزّغ فئبد 2224 - 2222
 غالة –اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ

 اٌجغبر١ٓ لغُ

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌزٛص١بد ٚص١بغخ

7222 

 اٌؼع٠ٛخ االعّذح اعزخذاَ
  اٌؾم١ٍخ اٌزغبسة فٟ اٌؾذ٠ضخ

 صّبس ػٍٟ اٌؾصٛي ِبعغز١ش رغغ١ً
 ِٓ خب١ٌخ ٔظ١فخ

 ٚرم١ًٍ  اٌّزجم١بد
 االٔزبط رىب١ٌف

 ػٍٟ ؽبصً غبٌت
 ثشٔبِظ ِٓ ثىبٌٛس٠ٛط

 ٌغٕخ+ اٌزى١ٍّٟ أٚ اٌجغبر١ٓ
 اٌمغُ ثٛاعطخ رؾذد إششاف

 – اٌّؼ١ذْٚ – اٌّذٟٔ اٌّغزّغ فئبد 2224 - 2222
 غالة – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ

 اٌجغبر١ٓ لغُ

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌزٛص١بد ٚص١بغخ

5222 

 ٚاالثؾبس ٌٍزغبسة دساعبد
 صساػخ ِؼًّ خالي ِٓ

   االٔغغخ

 ِٓ ٌؼبئذا ص٠بدح ِبعغز١ش رغغ١ً
 ٚرؾًّ اٌّؾصٛي

 ٌٍظشٚف إٌجبربد
  اٌمبع١خ

 ػٍٟ ؽبصً غبٌت
 ثشٔبِظ ِٓ ثىبٌٛس٠ٛط

 ٌغٕخ+  اٌزى١ٍّٟ اٌجغبر١ٕأٚ
 اٌمغُ ثٛاعطخ رؾذد إششاف

 – اٌّؼ١ذْٚ – اٌّذٟٔ اٌّغزّغ فئبد 2224 - 2222
 غالة – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ

 اٌجغبر١ٓ لغُ

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌزٛص١بد ٚص١بغخ

6222 
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 اٌّطٍٛة اٌز٠ًّٛ إٌغبػ ِؤششاد اٌّغزٙذفخ اٌفئخ اٌضِٕٟ االؽبس اٌزٕف١ز ػٓ اٌّغئٛي اٌّخشعبد االٔشطخ ال٘ذافا
 ٚاعب١ٌت غشق ػٍٟ دساعبد

 ٌٍّؾبص١ً اٌؾذ٠ضخ اٌزم١ٍُ
 اٌجغزب١ٔخ

 ِٓ االٔزبط ص٠بدح دوزٛساٖ رغغ١ً
 اٌّغبؽخ ٚؽذح

 االصبثبد ٚرم١ًٍ
 اٌؾشش٠خ

+  اٌّبعغز١ش ػٍٟ ؽبصً غبٌت
 ثٛاعطخ رؾذد إششاف ٌغٕخ
 اٌمغُ

 اٌّؼ١ذْٚ – اٌّذٟٔ اٌّغزّغ فئبد 2224 - 2222
 غالة – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ –

 اٌجغبر١ٓ لغُ

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌزٛص١بد ٚص١بغخ

7222 

 أصٕبف رم١ُ ػٍٟ دساعبد
 اٌجغزب١ٔخ ٌٍّؾبص١ً ٚعالالد
 اٌّخزٍفخ

 االصٕبف رؾذ٠ذ دوزٛساٖ رغغ١ً
 ٌٍّغزّغ اٌّالئّخ

 ثبٌّؾبفظخ ٟٔاٌّذ

+  اٌّبعغز١ش ػٍٟ ؽبصً غبٌت
 ثٛاعطخ رؾذد إششاف ٌغٕخ
 اٌمغُ

 اٌّؼ١ذْٚ – اٌّذٟٔ اٌّغزّغ فئبد 2224 - 2222
 غالة – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ –

 اٌجغبر١ٓ لغُ

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌزٛص١بد ٚص١بغخ

7222 

 اعب١ٌت اعزخذاَ ػٍٟ داسعبد
 ٌٍّؾبص١ً اٌؾذ٠ضخ اٌشٞ

 اٌجغزب١ٔخ

 إٌجبربد لذسح سفغ ز١شِبعغ رغغ١ً
 اٌّمبِٚخ ػٍٟ

 االٔزبع١خ ٚص٠بدح
 اٌّزٛلؼخ

 ثىبٌٛس٠ٛط ػٍٟ ؽبصً غبٌت
 اٌزى١ٍّٟ أٚ اٌجغبر١ٓ ثشٔبِظ ِٓ

 ثٛاعطخ رؾذد إششاف ٌغٕخ+ 
 اٌمغُ

 اٌّؼ١ذْٚ – اٌّذٟٔ اٌّغزّغ فئبد 2224 - 2222
 غالة – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ –

 اٌجغبر١ٓ لغُ

 اٌشعبٌخ أغبص
 ص١بداٌزٛ ٚص١بغخ

5222 

 اٌؾذ٠ضخ اٌّغز٠بد اعزخذاَ
 ػٍٟ اٌّخزٍفخ إٌّٛ ِٕٚظّبد
 اٌجغزب١ٔخ اٌّؾبص١ً

 إٌجبربد لذسح سفغ ِبعغز١ش رغغ١ً
 اٌّمبِٚخ ػٍٟ

 االٔزبع١خ ٚص٠بدح
 اٌّزٛلؼخ

 ثىبٌٛس٠ٛط ػٍٟ ؽبصً غبٌت
 أٚ اٌجغبر١ٓ ثشٔبِظ ِٓ

 رؾذد إششاف ٌغٕخ+ اٌزى١ٍّٟ
 اٌمغُ ثٛاعطخ

 اٌّؼ١ذْٚ – اٌّذٟٔ ٌّغزّغا فئبد 2224 - 2222
 غالة – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ –

 اٌجغبر١ٓ لغُ

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌزٛص١بد ٚص١بغخ

6222 

 اٌّؾ١ّبد العزخذاَ داسعبد
 اٌجغزب١ٔخ اٌّؾبص١ً ٌضساػخ

 اٌّؾبص١ً أزبط ِبعغز١ش رغغ١ً
 وبًِ اٌؼبَ خالي
 اٌم١ّخ ٚسفغ

 ٌٙب اٌزغ٠ٛم١خ

 ثىبٌٛس٠ٛط ػٍٟ ؽبصً غبٌت
 أٚ اٌجغبر١ٓ ثشٔبِظ ِٓ

 رؾذد إششاف ٌغٕخ+ اٌزى١ٍّٟ
 اٌمغُ ثٛاعطخ

 اٌّؼ١ذْٚ – اٌّذٟٔ اٌّغزّغ فئبد 2224 - 2222
 غالة – اٌّغبػذْٚ اٌّذسعْٛ –

 اٌجغبر١ٓ لغُ

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌزٛص١بد ٚص١بغخ

6222 

 ِؤاِش فٟ اٌفؼبٌخ اٌّشبسوخ
 رٛص١بد ٚرٛص١ً اٌى١ٍخ

 اٌٟ ٚاٌى١ٍخ اٌمغُ ِؤرّش
 اٌّخزصخ اٌغٙبد

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّش
 خالي ِزىشس ٔشبغ)

 (عٕٛاد اٌخّغخ

 ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّغزّغ ٌّشبوً
 اٌّذٟٔ

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 2020 ِٓ ع٠ٕٛب
- 2022 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 ٚلغُ االػّبي إداسح ٚغالة
 ٓاٌجغبر١

 ِؤرّش رٛص١بد ٔغبػ
 اٌمغُ

6222 

 إٌجبر١خ اٌّخٍفبد اعزخذاَ
 اٌضساػٟ اٌّغبي فٟ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّش
 خالي ِزىشس ٔشبغ)

 (عٕٛاد اٌخّغخ

 ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّغزّغ ٌّشبوً
 اٌّذٟٔ

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 2020 ِٓ ع٠ٕٛب
- 2022 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 ٚلغُ االػّبي إداسح ٚغالة
 اٌجغبر١ٓ

 ِؤرّش رٛص١بد ٔغبػ
 اٌمغُ

6222 
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 اٌّطٍٛة اٌز٠ًّٛ إٌغبػ ِؤششاد اٌّغزٙذفخ اٌفئخ اٌضِٕٟ االؽبس اٌزٕف١ز ػٓ اٌّغئٛي اٌّخشعبد االٔشطخ اال٘ذاف
 فٟ رم١ٍذ٠خ اٌغ١ش االعّذح
  اٌضساػٟ اٌّغبي

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّش
 خالي ِزىشس ٔشبغ)

 (عٕٛاد اٌخّغخ

 ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّغزّغ ٌّشبوً
 اٌّذٟٔ

 ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ٚاٌّؼب١ٔٚٓ اٌزذس٠ظ

 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ

 - 2020 ِٓ ع٠ٕٛب

2024 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 ٚلغُ االػّبي إداسح ٚغالة
 اٌجغبر١ٓ

 ِؤرّش رٛص١بد ٔغبػ
 اٌمغُ

 

 ٚصساػخ رم١ٍذ٠خ اٌغ١ش اٌضساػخ
 إٌّبصي أعطؼ

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّش
 خالي ِزىشس ٔشبغ)

 (عٕٛاد اٌخّغخ

 ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّغزّغ ٌّشبوً
 اٌّذٟٔ

 ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ٚاٌّؼب١ٔٚٓ اٌزذس٠ظ

 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ

 - 2020 ِٓ ع٠ٕٛب

2024 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ب١ٔٚٓٚاٌّؼ

 ٚلغُ االػّبي إداسح ٚغالة
 اٌجغبر١ٓ

 ِؤرّش رٛص١بد ٔغبػ
 اٌمغُ

 

 ِضّشح أشغبس ٚصساػخ اٌزشغ١ش
  االعبع١خ اٌطشق فٟ

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّش
 خالي ِزىشس ٔشبغ)

 (عٕٛاد اٌخّغخ

 ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّغزّغ ٌّشبوً
 اٌّذٟٔ

 ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ٚاٌّؼب١ٔٚٓ اٌزذس٠ظ

 ثبٌمغُ اٌّٛظف١ٓٚ

 - 2020 ِٓ ع٠ٕٛب

2024 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 ٚلغُ االػّبي إداسح ٚغالة
 اٌجغبر١ٓ

 ِؤرّش رٛص١بد ٔغبػ
 اٌمغُ

 

 وفبءح ٌشفغ ِخزٍفخ غشق
 ٌٍّؾبص١ً اٌؾشاسٞ اٌزؾًّ

 اٌجغزب١ٔخ

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّش
 خالي ِزىشس ٔشبغ)

 (عٕٛاد اٌخّغخ

 ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّغزّغ ٌّشبوً
 اٌّذٟٔ

 ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ٚاٌّؼب١ٔٚٓ اٌزذس٠ظ

 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ

 - 2020 ِٓ ع٠ٕٛب

2024 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 ٚلغُ االػّبي إداسح ٚغالة
 اٌجغبر١ٓ

 ِؤرّش رٛص١بد ٔغبػ
 اٌمغُ

 

 ٌّمبِٚخ ؽذ٠ضخ اعب١ٌت اعزخذاَ
 اٌٍّٛؽخ ػٓ إٌبرظ عٙبداال

 ٚاٌؼطش اٌشٞ ٚعٛء

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّش
 خالي ِزىشس ٔشبغ)

 (عٕٛاد اٌخّغخ

 ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّغزّغ ٌّشبوً
 اٌّذٟٔ

 ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ٚاٌّؼب١ٔٚٓ اٌزذس٠ظ

 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ

 - 2020 ِٓ ع٠ٕٛب

2024 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 ٚلغُ االػّبي إداسح ٚغالة
 اٌجغبر١ٓ

 ِؤرّش رٛص١بد ٔغبػ
 اٌمغُ

 

 اٌزأص١ش ػٍٟ اٌذساعبد ثؼط
 ٚاٌؾشاسح ٌٍعٛء اٌفغ١ٌٛٛعٟ

 اٌجغزب١ٔخ اٌّؾبص١ً ػٍٟ

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّش
 خالي ِزىشس ٔشبغ)

 (عٕٛاد اٌخّغخ

 ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّغزّغ ٌّشبوً
 اٌّذٟٔ

 ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ١ٔٚٓٚاٌّؼب اٌزذس٠ظ

 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ

 - 2020 ِٓ ع٠ٕٛب

2024 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 ٚلغُ االػّبي إداسح ٚغالة
 اٌجغبر١ٓ

 ِؤرّش رٛص١بد ٔغبػ
 اٌمغُ
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 (2024 – 2019اٌخطخ اٌخّغ١خ ٌؾً ِشبوً االٔزبط اٌضساػٟ ثب١ٌّٕب ) 

 اال٘ذاف
 االغبس اٌزٕف١ز ػٓ اٌّغئٛي اٌّخشعبد األٔشطخ

 اٌضِٕٝ
 اٌز٠ًّٛ إٌغبػ ِؤششاد اٌّغزٙذفخ اٌفئخ

 
 رٛاعٗ اٌزٟ ّشبوًاٌ ػٍٝ اٌزؼشف

 ٌٙب ؽٍٛي ٚرم١١ُ اٌّضاسػ١ٓ

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّش
 خالي ِزىشس ٔشبغ) 

 (عٕٛاد اٌخّغخ

 ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 ٚاٌّؼب١ٔٚٓ اٌزذس٠ظ

 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ

 ِٓ ع٠ٕٛب
2222- 
2224 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ٚغالة ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

  االػّبي اداسح
 اٌّؾبص١ً ٚلغُ

 رٛص١بد ٔغبػ
 ِؤرّش
 اٌمغُ

6222 

 االعزخذاِبد ػٍٝ دساعبد
 اٌضساػ١خ ٌألعّذح اٌؾذ٠ضخ

 ٚص٠بدح االٔزبط وفبءح ٌشفغ
 اٌّؾصٛي

 ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّش
 خالي ِزىشس ٔشبغ) 

 (عٕٛاد اٌخّغخ

 ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 ٚاٌّؼب١ٔٚٓ اٌزذس٠ظ

 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ

 ِٓ ع٠ٕٛب
2222- 
2224 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ٚغالة ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 اٌّؾبص١ً ٚلغُ االػّبي اداسح

 رٛص١بد ٔغبػ
 ِؤرّش
 اٌمغُ

6222 

 
 االعب١ٌت العزخذاَ دساعخ
 اٌزشث١خ ثشاِظ فٝ اٌؾذ٠ضخ

 االٔزبط وفبءح ٌشفغ ٌٍّؾبص١ً

  االٔزبط ص٠بدح دوزٛساٖ رغغ١ً
 رىب١ٌف ٚرٛف١ش

 سػخاٌّضا

 ػٍٝ ؽبصً غبٌت
 اششاف ٌغٕٗ+ اٌّبعغز١ش

 اٌمغُ ثٛاعطٗ رؾذد

 ِٓ ع٠ٕٛب
2222- 
2224 

 اٌّذٟٔ اٌّغزّغ فئبد
 اٌّذسعْٛ – اٌّؼ١ذْٚ

 اٌّؾبص١ً لغُ غالة – اٌّغبػذْٚ

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌشعبٌخ ٚص١بغٗ

6222 

 ٚأثؾبس رغبسة اعشاء
 ٌزم١ًٍ إٌبٔٛ أعّذح ثبعزخذاَ

 ٝػٍ ٚاٌؾٍٛي االٔزبط رىب١ٌف
 اٌّشغٛة ٚإٌّزظ اٌغٛدح

 االعّذح أعؼبس رم١ًٍ دوزٛساٖ رغغ١ً
 ٚرم١ًٍ  اٌّغزخذِخ

 فٝ ِٕٙب اٌّزجمبد
 اٌزشثخ

 ػٍٝ ؽبصً غبٌت
 اششاف ٌغٕٗ+ اٌّبعغز١ش

 اٌمغُ ثٛاعطٗ رؾذد

2222- 
2224 

 اٌّذٟٔ اٌّغزّغ فئبد
 اٌّذسعْٛ – اٌّؼ١ذْٚ

 اٌّؾبص١ً لغُ    غالة – اٌّغبػذْٚ

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌشعبٌخ بغٗٚص١

6222 

 
 اٌؼع٠ٛخ االعّذح اعزخذاَ
 اٌؾم١ٍخ اٌزغبسة فٝ اٌؾذ٠ضخ

 ػٍٝ اٌؾصٛي ِبعغز١ش رغغ١ً
 ٚٔمً ع١ذ ِؾصٛي

 االٔزبط رىب١ٌف

 ػٍٝ ؽبصً غبٌت
 ٠شٔبِظ ِٓ ثىبٌٛس٠ٛط
 ٌغٕٗ+ رى١ٍّٝ أٚ اٌّؾبص١ً

 اٌمغُ ثٛاعطٗ رؾذد اششاف

2222- 
2224 

 اٌّذٟٔ اٌّغزّغ فئبد
 ْٛاٌّذسع – اٌّؼ١ذْٚ

 اٌّؾبص١ً لغُ غالة – اٌّغبػذْٚ

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌشعبٌخ ٚص١بغٗ

6222 

 اال٘ذاف
 االغبس اٌزٕف١ز ػٓ اٌّغئٛي اٌّخشعبد األٔشطخ

 اٌضِٕٝ
 اٌز٠ًّٛ إٌغبػ ِؤششاد اٌّغزٙذفخ اٌفئخ
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االعّذح اٌغ١ش ٔم١ٍذ٠خ فٝ اٌّغبي 

 اٌضساػٝ

 

 اٌّؤرّش اٌؼٍّٝ ٌٍمغُ

ٔشبغ ِزىشس خالي ) 

 (داٌخّغخ عٕٛا

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ 

 ٌّشبوً اٌّغزّغ اٌّذٔٝ
ع١ّغ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ٚاٌّؼب١ٔٚٓ ٚاٌّٛظف١ٓ ثبٌمغُ
 ع٠ٕٛب ِٓ
0202- 

0202 

ع١ّغ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ 

ٚاٌّٛظف١ٓ ثبٌمغُ ٚغالة اداسح االػّبي 

 ٚلغُ اٌّؾبص١ً

ٔغبػ رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌمغُ
 

 اٌضساػخ غ١ش رم١ٍذ٠خ

 

 ٌؼٍّٝ ٌٍمغُاٌّؤرّش ا

ٔشبغ ِزىشس خالي ) 

 اٌخّغخ عٕٛاد

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ 

 ٌّشبوً اٌّغزّغ اٌّذٔٝ
ع١ّغ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ٚاٌّؼب١ٔٚٓ ٚاٌّٛظف١ٓ ثبٌمغُ
 ع٠ٕٛب ِٓ
0202- 

0202 

ع١ّغ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ 

ٚاٌّٛظف١ٓ ثبٌمغُ ٚغالة اداسح االػّبي 

 ٚلغُ اٌّؾبص١ً

ٔغبػ رٛص١بد 

 ش اٌمغُِؤرّ
 

 

 غشق ِخزٍفخ ٌشفغ وفبءح

 اٌزؾًّ اٌؾشاسٜ ٌٍّؾبص١ً

 اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ ٌٍمغُ

ٔشبغ ِزىشس خالي ) 

 اٌخّغخ عٕٛاد

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ 

 ٌّشبوً اٌّغزّغ اٌّذٟٔ
ع١ّغ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ٚاٌّؼب١ٔٚٓ ٚاٌّٛظف١ٓ ثبٌمغُ
 ع٠ٕٛب ِٓ
0202- 

0202 

ع١ّغ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ 

اٌّٛظف١ٓ ثبٌمغُ ٚغالة اداسح االػّبي ٚ

 ٚلغُ اٌّؾبص١ً

ٔغبػ رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌمغُ
 

اعزخذاَ أعب١ٌت ؽذ٠ضٗ ٌّمبِٚخ 

االعٙبد إٌبرظ ػٓ ػذَ اٌشٜ 

 ٚاٌؼطش

 اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ ٌٍمغُ

ٔشبغ ِزىشس خالي ) 

 اٌخّغخ عٕٛاد

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ 

 ٌّشبوً اٌّغزّغ اٌّذٟٔ
ع١ّغ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ٌّؼب١ٔٚٓ ٚاٌّٛظف١ٓ ثبٌمغُٚا
 ع٠ٕٛب ِٓ
0202- 

0202 

ع١ّغ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ 

ٚاٌّٛظف١ٓ ثبٌمغُ ٚغالة اداسح االػّبي 

 ٚلغُ اٌّؾبص١ً

ٔغبػ رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌمغُ
 

ثؼط اٌذساعبد ػٍٝ اٌزأص١ش 

اٌفغ١ٌٛٛعٝ ٌٍعٛء ٚاٌؾشاسح ػٍٝ 

 اٌّؾبص١ً

 اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ ٌٍمغُ

خالي ٔشبغ ِزىشس ) 

 اٌخّغخ عٕٛاد

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ 

 ٌّشبوً اٌّغزّغ اٌّذٟٔ
ع١ّغ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ٚاٌّؼب١ٔٚٓ ٚاٌّٛظف١ٓ ثبٌمغُ
 ع٠ٕٛب ِٓ
0202- 

0202 

ع١ّغ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ 

ٚاٌّٛظف١ٓ ثبٌمغُ ٚغالة اداسح االػّبي 

 ٚلغُ اٌّؾبص١ً

ٔغبػ رٛص١بد 

 ِؤرّش اٌمغُ
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 اٌز٠ًّٛ إٌغبػ ِؤششاد اٌّغزٙذفخ اٌفئخ االغبساٌضِٕٝ اٌزٕف١ز ػٓ اٌّغئْٛ اٌّخشعبد ٔشطٗاال األ٘ذاف
 ٚأعب١ٌت غشق ػٍٝ دساعبد

 ٌٍّؾبص١ً اٌؾذ٠ش اٌزم١ٍُ
 ٚؽذح ِٓ االٔزبط ص٠بدح دوزٛساٖ رغغ١ً

 اٌّؾبص١ً
+  اٌّبعغز١ش ػٍٝ ؽبصً غبٌت
ثٛاعطٗ  رؾذد االششاف ٌغٕٗ

 اٌمغُ

 سنويا من
2222- 2224 

 ات المجتمع المدنيفئ
 المدرسون –المعيدون 

طالب قسم  –المساعدون 
 المحاصيل

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌزٛص١بد ٚص١بغٗ

7222 

 أصٕبف رم١١ُ ػٍٝ دساعبد
 اٌّخزٍفخ اٌّؾبص١ً ٚعالالد

 اٌّالئّخ االصٕبف رؾذ٠ذ دوزٛساٖ رغغ١ً
 ٌٍّؾبفظخ اٌّذٟٔ ٌٍّغزّغ

+  اٌّبعغز١ش ػٍٝ ؽبصً غبٌت
ثٛاعطٗ  درؾذ االششاف ٌغٕٗ

 اٌمغُ

 سنويا من

2222- 2224 
 فئات المجتمع المدني

 المدرسون –المعيدون 
طالب قسم  –المساعدون 
 المحاصيل

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌزٛص١بد ٚص١بغٗ

7222 

 أعب١ٌت اعزخذاَ ػٍٝ دساعبد
 ٌٍّؾبص١ً اٌؾذ٠ش اٌشٜ

 ػٍٝ إٌجبربد لذسح سفغ ِبعغز١ش رغغ١ً
 االٔزبط ٚص٠بدح اٌّمبِٚخ
 اٌّزٛلؼٗ

+  اٌّبعغز١ش ػٍٝ ؽبصً غبٌت
ثٛاعطٗ  رؾذد االششاف ٌغٕٗ

 اٌمغُ

 سنويا من

2222- 2224 
 فئات المجتمع المدني

 المدرسون –المعيدون 
طالب قسم  –المساعدون 
 المحاصيل

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌزٛص١بد ٚص١بغٗ

5222 

 اٌؾذ٠ضخ اٌّغز٠بد اعزخذاَ
 ػٍٝ اٌّخزٍخ إٌّٛ ِٕٚظّبد
 اٌّؾبص١ً

 ػٍٝ إٌجبربد لذسح سفغ شِبعغز١ رغغ١ً
 االٔزبط ٚص٠بدح اٌّمبِٚخ
 اٌّزٛلؼٗ

+  اٌّبعغز١ش ػٍٝ ؽبصً غبٌت
ثٛاعطٗ  رؾذد االششاف ٌغٕٗ

 اٌمغُ

 سنويا من
2222- 2224 

 فئات المجتمع المدني
 المدرسون –المعيدون 

طالب قسم  –المساعدون 
 المحاصيل

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌزٛص١بد ٚص١بغٗ

6222 

 اٌّؾ١ّبد العزخذاَ دساعبد
 اٌّؾبص١ً ٌضساػخ

 

 خالي اٌّؾبص١ً أزبط ِبعغز١ش رغغ١ً
 اٌم١ّخ ٚسفغ وبًِ اٌؼبَ

 ٌٙب اٌزغ٠ٛم١خ

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 سنويا من

2222- 2224 
 فئات المجتمع المدني

 المدرسون –المعيدون 
طالب قسم  –المساعدون 
 المحاصيل

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌزٛص١بد بغٗٚص١

6222 

 اٌى١ٍخ ِؤاِش فٝ اٌفؼبٌخ اٌّشبسوخ
 اٌمغُ ِؤرّش رٛص١بد ٚرٛص١ً

 اٌّخزصخ اٌغٙبد اٌٝ ٚاٌى١ٍخ
 

المؤتمر العلمى 
للقسم) نشاط متكرر 

خالل الخمسة 
 سنوات(

 

 ٌّشبوً ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّذٔٝ اٌّغزّغ

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 منسنويا 
2222- 2224 

 فئات المجتمع المدني
 المدرسون –المعيدون 

طالب قسم  –المساعدون 
 المحاصيل

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌزٛص١بد ٚص١بغٗ

6222 

 إٌجبر١خ اٌّخٍفبد اعزخذاَ
 اٌضساػٟ اٌّغبي فٝ ٌٍّؾبص١ً

 

 المؤتمر العلمي للقسم
) نشاط متكرر خالل 

 الخمسة سنوات(

 ٌّشبوً ثذ٠ٍخ ؽٍٛي رمذ٠ُ
 اٌّذٔٝ ّغاٌّغز

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ع١ّغ
 ثبٌمغُ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ

 سنويا من
2222- 2224 

 فئات المجتمع المدني
 المدرسون –المعيدون 

طالب قسم  –المساعدون 
 المحاصيل

 اٌشعبٌخ أغبص
 اٌزٛص١بد ٚص١بغٗ

6222 
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 جامع٘ املئا

 كلٔ٘ السراع٘ 

 قصه االقتصاد الساعٕ 

 اث اخلط٘ اخلنصٔ٘ لألحب

 حلل مشاكل اإلىتاج السراعٕ مبخافظ٘ املئا 

 

 ميصق اخلط٘ 

 

  / امحد ذلند عبد العسٓس الشافعٕ د. 

    ض دللض القصهرئٔ                                                                                                                              أمني دللض القصه                

 

 مكادٖ عبد اجملٔد شلٔناٌ 1د1أ                                                                                                                 صٔد عبدِ المحدٖ    د/    

 

    (9102/9192) 
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 أهداف الخطه 

 أوال: المؤتمرات والندوات

 ِؤششاد إٌغبػ  اٌّغزخذِخ اٌفئخ اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز  اٌّخشعبد  طٗاالٔش األ٘ذاف

المشاركة الفعالة في المؤتمرات -1
 والندوات العممية 

وأعضاء ىيئة  طالب الماجستير اوزغبة خجشاد 
 التدريس بالقسم

 ٔغبػ رٛط١بد ِؤرّش اٌمغُ فئبد اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ

نشر األبحاث الدولية بما يساىم في -2
 البحث العممي بالقسم   تنمية

االسرمبء ثّغزٛٞ اٌجؾش  

 ٌٍّغزٛٞ اٌؼبٌّٟ
 جميع أعضاء ىيئة التدريس 

-بالقسم جميع المعيدون
والمدرسون المساعدون 

 والموظفون

 اٌّذسعْٛ اٌّغبػذْٚ –اٌّؼذْٚ 

 األػّبي إداسح ٚؽالة شؼجخ –

 ٔغبػ رٛط١بد ِؤرّش اٌمغُ
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 ي: في مجال االقتصاد الزراع ثانيا

  

 مؤشرات النجاح  الفئة المستيدفة المسئول عن التنفيذ  المخرجات  االنشطو األىداف

تقديم حمول تطبيقيو لمشكالت االنتاج -1
 الزراعي في محافظة المنيا والجميورية

تقديم حمول بديمو لمشاكل  ماجستير
 االنتاج الزراعي 

طالب الماجستير مع لجنة األشراف  
 لقسم وأعضاء ىيئة التدريس با

 المزارعون  –طالب الدراسات العميا 
 

 انجاز الرسالة وصياغة التوصيات

تعزيز األمن الغذائي لممزارع في المحافظة -2
 وعمي مستوي الجميورية

 ماجستير
 دكتوراه

تقديم حمول بديمو لمشاكل 
 االنتاج الزراعي

طالب الماجستير أو الدكتوراه مع لجنة 
 بالقسماألشراف  وأعضاء ىيئة التدريس 

 انجاز الرسالة وصياغة التوصيات طالب الدراسات العميا  –المجتمع المحمي 

زيادة االنتاج الزراعي من الحاصالت -3
 المختمفةالمزروعة بمحافظة المنيا ومصر 

طالب الماجستير مع لجنة األشراف   زيادة االنتاج الزراعي ماجستير
 وأعضاء ىيئة التدريس بالقسم

 انجاز الرسالة وصياغة التوصيات  المزارعون –عميا طالب الدراسات ال

زيادة العائد وأرباح المزارعين من االنتاج -4
الزراعي )النباتي والحيواني والسمكي( عمي 

 مستوي المحافظة والجميورية

 ماجستير
 

طالب الماجستير مع لجنة األشراف   تحسين مستوي المعيشة
 وأعضاء ىيئة التدريس بالقسم

طالب الدراسات -المزارعون   -محمي المجتمع ال
 العميا 

 انجاز الرسالة وصياغة التوصيات
 

اقتراح حمول لمشكمة الفقر في مصر وبصفو -5
 خاصة في الصعيد

 ماجستير
 دكتوراه

زيادة دخل الفرد من الناتج 
 المحمي 

طالب الماجستير أو الدكتوراه مع لجنة 
 األشراف  وأعضاء ىيئة التدريس بالقسم

طالب  –وخاصة في الصيد  –ع المحمي المجتم
 الدراسات العميا 

 انجاز الرسالة وصياغة التوصيات

تنمية الصادرات المصرية الزراعية وبصفو -6
 خاصة الحاصالتغير التقميدية

طالب الدكتوراه مع لجنة األشراف   تشجيع الصادرات المصرية دكتوراه
 وأعضاء ىيئة التدريس بالقسم

 –المصدرون  –يا طالب الدراسات العم
 المجتمع المحمي   -المزارعون

 انجاز الرسالة وصياغة التوصيات
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 مؤشرات النجاح  الفئو المستيدفو  المسئول عن التنفيذ  المخرجات  االنشطو االىداف 
دراسة الواردات المصرية من السمع الزراعية -7

االستراتيجيو وبصفو خاصة الواردات من السمع 
 لغذائيةاالستراتيجيو ا

طالب الدكتوراه مع لجنة  تحسين مستوي المعيشو  دكتوراه
االشراف  وأعضاء 

 ىيئةالتدريس بالقسم

 انجاز الرسالو وصياغة        التوصيات طالب الدراسات العميا -المجتمع المحمي 

اقتراح حمول لمشكمة الفائض واليدر من -8
الغذاء وتعظيم نصيب المزارع من سعر 

 المستيمك

 تيرماجس
 دكتوراه

طالب الماجستير مع لجنة  زيادة الدخل 
االشراف  وأعضاء 

 ىيئةالتدريس بالقسم

طالب الدراسات -المزارعون   -المجتمع المحمي 
 العميا

 زيادة االنتاج
 وتقميل الفاقد 

رفع كفاءة استخدام الموارد الزراعيو -9
المستخدمو في االنتاج الزراعي في محافظة 

 المنيا

طالب الماجستير مع لجنة  سين مستوي المعيشوتح ماجستير
االشراف  وأعضاء 

 ىيئةالتدريس بالقسم

طالب الدراسات  -المجتمع المحمي  -المزارعون 
 العميا

 انجاز الرسالو وصياغة التوصيات

زيادة قدرة وفرص المزارع في الحصول -11
عمي التمويل المطموب من مصادر التمويل 

 المختمفة

 جميع أعضاء ىيئة التدريس  زيادة االنتاج  
 بالقسم 

 والمدرسون -جميع المعيدون
 المساعدون والموظفون

 -المجتمع المحمي -بنوك التنميو  –المزارعون 
 طالب الدراسات العميا

 نجاح توصيات مؤتمر القسم              
 عدد المزارعون الحاصمون عمي التمويل -

د تنمية الموارد الزراعية وخاصة الموار -11
المائية واالرضيو والحفاظ عمييا من التموث 

 وعدم اإلىدار  

 جميع أعضاء ىيئة التدريس  زيادة كفاءة استخدام الموارد  
 بالقسم 

 والمدرسون -جميع المعيدون
 المساعدون والموظفون

طالب الدراسات  -المزارعون  –المجتمع المحمي  
 العميا

 انجاز الرسالو وصياغة التوصيات
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  : االرشاد والمجتمع الرٌفًالثثا

 

 مؤشرات النجاح  الفئو المستيدفو  المسئول عن التنفيذ  المخرجات  االنشطو االىداف 
 برامج ندوات نشر الوعي البيئي بين الريفيين  -1

 زيارات
زيادة الوعي لدي الريفيين 

تشجيع الرفيين لمحفاظ –
 عمي البيئو 

 يادة درجة الوعي ز  افراد االسره الريفيو  لجنة االشراف 

نشر التوصيات الفنيو الخاصو بزيادة -2
 االنتاج 

 ندوات  ممصقات 
  برامج

تبني التوصيات الجديده في 
 العمل الزراعي 

 زيادة الدخل واالنتاج  لون و الزراع ومن يع لجنة االشراف

ترشيد استخدام المياه ونشر وسائل الري -3
 الجديدة 

 ورش عمل ندوات
 زيارات حقميو

وفير اليدر من المياه ت
ونشر استخدام طرق الري 

 الحديثو 

الزراع والمنتجين الزراعيين في االراضي  لجنة االشراف
 القديمو 

 توفير المياه والحد من االسراف في مياه الري 

دعم الوعي الثقافي في تغير المجتمعات -4
 الريفيو 

التغير االجتماعي الناتج  ماجستير 
 عن التغير الثقافي 

طالب الماجستير مع لجنة االشراف 
 وأعضاء ىيئةالتدريس بالقسم 

 انجاز الرسالو وصياغة التوصيات فئات المجتمع المحمي 

اقتراح حمول لممشكمو السكانيو في -5
 الريف 

الوقوف عمي ايجاد حمول  دكتوراه 
 خاصو بالمجتمع

طالب الدكتوراه مع لجنة االشراف  
 وأعضاء ىيئةالتدريس بالقسم

 انجاز الرسالو وصياغة التوصيات ات المجتمع المحميفئ

التغير القيمي بعد الثورات في -6
 المجتمعات 

طالب الماجستير مع لجنة االشراف   تعديل السموك االنساني  ماجستير 
 وأعضاء ىيئةالتدريس بالقسم

 انجاز الرسالو وصياغة التوصيات  فئات المجتمع المحمي

في ظل  دراسو لمسموك االنساني-7
 التطورات الحديثو 

الوصول الي اسمي درجات  ماجستير 
السموك الصحيح في 

 المجتمع 

طالب الماجستير مع لجنة االشراف  
 وأعضاء ىيئةالتدريس بالقسم

 انجاز الرسالو وصياغة التوصيات فئات المجتمع المحمي

التنميو المستدامو واثرىا عمي -8
 المجتمعات الريفيو 

ونمو المجتمعات  التقدم دكتوراه 
 الريفيو 

طالب الدكتوراه مع لجنة االشراف  
 وأعضاء ىيئةالتدريس بالقسم

 انجاز الرسالو وصياغة التوصيات فئات المجتمع المحمي



 

 جاَع١ املٓٝا –يه١ًٝ ايصزاع١   2024إيٞ  -2019ارتط١ ارتُط١ٝ يألحباث يًفرت٠ َٔ 

 ذسبٞ َطازٜد عبد اهلل ضٝد ـ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا أعداد أ.د./ 

 

 

 42 

  

 جامع٘ املئا

 كلٔ٘ السراع٘ 

  أمراض اليباتقصه 

 اخلط٘ اخلنصٔ٘ لألحباث 

 حلل مشاكل اإلىتاج السراعٕ مبخافظ٘ املئا 

 

 ط٘ ميصق اخل

 

  عضاء ٍٔئ٘ التدرٓض بالقصه أ

 

 رئٔض دللض القصه                                              أمني دللض القصه             

 

 إمساعٔلأ.د. ممدّح عْٓض                                                 عطٔ٘ شخاتُ     زكرٖ   .د./ ا                        

 

(9102/9192) 
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 ٌٍمغُ  2024/  2019ٌٍخطخ اٌجؾض١خ  اٌّؾبٚس األعبع١خ

 

 ـ رشخ١ض ِغججبد أِشاع ٔجبد  1

 ـ دساعخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌىبئٓ اٌّّشع ٚاٌؼبئً  2

 ـ اٌذساعخ االوبد١ّ٠خ ػٓ ِغججبد االِشاع ِٓ إٌٛاؽٟ اٌزمغ١ّ١خ ٚاٌفغ١ٌٛٛع١خ ٚاٌٛساص١خ اٌّؤصشح ػ١ٍٙب . 3

 ع إٌجبر١خ ـ دساعخ ِىبفؾخ االِشا 4

 ـ إعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ وً اٌّغبالد اٌغبثمخ ٚاٌزذس٠ت ػ١ٍٙب . 5
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 اٌز٠ًّٛ اٌّطٍٛة ِؤششاد إٌغبػ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ االؽبس اٌضِٕٟ اٌّغئٛي ػٓ اٌٍزٕف١ز اٌّخشعبد األٔشطخ األ٘ذاف

رشخ١ض ِغججبد  -1

 اِشاع إٌجبد

 

 

دساعخ اٌؼاللخ ث١ٓ  -2

 ٚاٌؼبئًاٌىبئٓ اٌّّشع 

 

 

اٌذساعخ األوبد١ّ٠خ ػٓ  -3

ِغججبد األِشاع ِٓ 

إٌٛاؽٟ اٌزمغ١ّ١خ 

ٚاٌفغ١ٌٛٛع١خ 

ٚاٌٛساص١خ ٚاٌؼٛاًِ 

 اٌّؤصشح ػ١ٍٙب

 

دساعخ ِىبفؾخ  -4

 األِشاع إٌجبر١خ

 

 

عّغ اٌؼ١ٕبد إٌجبر١خ  -

 اٌّظبثخ

اعشاء ػ١ٍّبد اٌؼضي  -

 ٚاٌزٕم١خ

اخزجبس اٌمذسح  -

اٌّشػ١خ 

ٚاٌزشخ١ض اٌذل١ك 

١ٌزغٕٟ اعشاء 

١ٍّخ اٌّىبفؾخ ػ

 اٌغ١ٍّخ

إعشاء ػ١ٍّبد  -

 اٌزؼش٠ف

دساعخ اٌغٍٛن  -

اٌج١ٌٛٛعٟ ٌٍىبئٓ 

 اٌّّشع 

 

اخز١بس ثذائً 

اٌّج١ذاد ِضً 

اٌّغزخٍظبد 

 إٌجبر١خ 

 

 

 

إِىب١ٔخ اٌزٕجؤ 

 ثٛعٛد اإلطبثخ 

 

 

 

 

 

  

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ 

ثبٌمغُ  ٚؽالة 

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 

 

 

 

 

 

2019 /2024 

ِشؽٍخ  ؽالة-1

 اٌجىبٌٛس٠ٛط

 

ؽالة اٌذساعبد  -2

 اٌؼ١ٍب

 اٌّضاسػ١ٓ-3

رشل١بد اٌغبدح -1

أػؼبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ

خش٠غٟ ِشؽٍخ -2

 اٌجىبٌٛس٠ٛط

سعبئً اٌّبعغز١ش -3

 ٚاٌذوزٛساٖ

ؽً ِشبوً -4

 اٌّضاسػ١ٓ

 

ٚفمب الِىب١ٔبد اٌمغُ ٚفٟ 

ؽبٌخ اٌؾبعخ ٠زُ اٌششاء 

ٚاٌمغُ فٟ ؽبعخ ِبعخ 

 ٌششاء 

 

 وبث١ٕخ 2ػذد  -1

 ػضي

 ع١ٕخ(180,000)

 

عٙبص  2ػذد  -2

 رؼم١ُ ثبٌجخبس 

 ) اٚرٛوالف(

(ع١ٕخ200,000)  

 

 عٙبص ل١بط ٌٟٛٔ -3

 ع١ٕخ( 100,000)

١ِىشٚعىٛة  -4

ِضٚد ثشبشخ 

 ٚوب١ِشا د٠غ١زبي

(ع١ٕخ80,000)   
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اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ -5

فٟ وً اٌّغبالد اٌغبثمخ 

 ٚاٌزذس٠ت ػ١ٍٙب

 

 

إعشاء ثؼغ اٌذساعبد 

اٌزٟ رشًّ اٌفغ١ٌٛٛع١خ   

                                                                                                                                                                             

) رمذ٠ش االٔض٠ّبد اٌّؾٍٍخ 

ٌٍغذس اٌخ٠ٍٛخ ٚاالٔض٠ّبد 

بد اٌّشرجطخ ثّمبِٚخ إٌج

 ٌٍّشع 

أعشاء رطج١مبد اٌزىٌٕٛٛع١ب 

اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌج١ٌٛٛع١ب اٌغضئ١خ 

رىٌٕٛٛع١ب إٌبٔٛ فٟ  –

رشخ١ض اٌىبئٓ اٌّّشع 

 ِٚىبؽخ اٌّشع

 

اٌٛطٛي اٌٟ 

اٌّىبفؾخ اٌذل١مخ 

ٚاٌغ١ٍّخ ٌٍّشع 

ثئعزخذاَ ثؼغ 

اٌّشوجبد 

 اٌّٛعٙخ ٌٍّشع

 

 

 

 

 

اٌٛطٛي اٌٟ 

رطج١ك ؽشق إِٔخ 

اإلعزخذاَ ػٍٟ 

 ١ئخ  اإلٔغبْ ٚاٌج

 

 

  

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ 

 ثبٌمغُ 

 

 

 

 

 

 

 

2019  /2024 
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 جامع٘ املئا

 كلٔ٘ السراع٘ 

 قصه ّقآ٘ اليبات 

 اخلط٘ اخلنصٔ٘ لألحباث 

 حلل مشاكل اإلىتاج السراعٕ مبخافظ٘ املئا 

 

 ميصق اخلط٘ 

 

 شٔد حصً حصني محْدٗ أ. د. 

 

 رئٔض دللض القصه                                                       أمني دللض القصه       

 

 أمحد صالح حصني .د.أ                                 ذلنْد مجعُ مجعُ درّٓش      د./ 

 

     (9102/9192) 
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 ِٛػٛع اٌجؾش

 دراسات على بعض العوامل المؤثرة فى تربية ملكات نحل العسل

 تاجية طوائف نحل العسل الموجودة فى األماكن المرتفعةدراسات على إن

دراسات على نشاط وإختيارية ثالثة من مبيدات الحشائش المصاحبةلمحصول  
 البصل فى محافظة بنى سويف

 نيماتود مكافحة بعض اآلفات الحشرية االقتصادية فى منطقة أسوان بإستخدام

 الحشرات

 الحبوب المنشارية )خنفساء السورينام(دراسات ايكوبيوجية على حشرة خنفساء 

 تقدير متبقيات بعض مبيدات اآلفات على بعض محاصيل البساتين
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 مكافحة نيماتودا تعقد الجذور المصاحبة لنباتات الطماطم بإستخدام تكنولوجيا النانو

السمية االختيارية لبعض المبيدات والمستحلبات النانومترية للزيوت النباتية على من 
والطفيل المصاحب له  Breicoryne Brassicaرنب الك

Diateretiellaفى منطقة المنيا 

 دراسات على الغذاء الملكى المجموع من طوائف نحل العسل فى منطقة المنيا

دراسات ايكولوجية على حشرة فراشة الحبوب )االنجوما( مع االهتمام الخاص بطرق 
 مكافحتها"

 عدية فى منطقة المنيادراسات على أمراض النحل الغير م

 دراسات على األعسال الطبية المجموعة من طوائف نحل العسل فى منطقة المنيا

 دراسات على نشاط سروح نحل العسل وعالقته بإنتاجية الطائفة
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دراسات على بعض المواد المستخدمة فى مقاومة أمراض نحل العسل وتأثيرها على 
 نشاط الطوائف وإنتاجيتها بمصر العليا

 دراسات بيئية على الفأر النيلى والمكافحة المتكاملة فى محافظة المنيا

دراسات على بعض األكاروسات النباتية المصاحبة ألشجار الموالح بمنطقة سوهاج 
 تمام بمكافحتها المتكاملةهمع اال

دراسات على تأثير التغذية بأنواع مختلفة من حبوب اللقاح على التغيرات الفسيولوجية 
 حل العسللن

 مصر –دراسات على القوارض المنتشرة بمزارع اإلنتاج الحيوانى بمحافظة المنيا 

اتودا النباتية المصاحبة لكرومات العنب فى مدراسات على المكافحة المتكاملة للني
 محافظة المنيا
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 جامع٘ املئا

 كلٔ٘ السراع٘ 

 قصه االراضٕ

 اخلط٘ اخلنصٔ٘ لألحباث 

 اج السراعٕ مبخافظ٘ املئا حلل مشاكل اإلىت

 

 ميصق اخلط٘ 

 

  عضاء ٍٔئ٘ التدرٓض بالقصه أ

 

 رئٔض دللض القصه                                                   أمني دللض القصه                       

 

 العظٔه الدًٓ ذلند عبد/ذلٕٔ .دأ                                                   أ.د/ ّجٔ٘ شٔد ذلند  

(9102/9192) 
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 الخطة الخمسٌة لألبحاث بقسم األراضً 

 .التنفٌذٌة هاواجراءاتللخطة البحثٌة وأهدافها المستقبلٌة اإلطار المنهجى 

 تلوث مٌاه الري )نهر النٌل( وتعظٌم األستفادة من مصادر المٌاه فً مصر. .0

 وتلوث التربة. عناصر المغذٌة فً األراضً المغمورةتأثٌر األسمدة العضوٌة وغٌر العضوٌة علً تٌسر ال .9

على نمو ومحصول نبات القمح تحت ظروف االراضى Phosphogypsumوالفوسفوجٌبسم Biocharتاثٌراضافة األسمدة والبٌوتشار  .3

 المصرٌة

وجود سلبٌات تؤثر على بٌئة النٌل هو سر حٌاةالمصرٌٌن وفى ظل التطورات التكنولوجٌة السرٌعة ونتاج المدنٌة كان البد من أوال: 

 االنسان المحٌطه به وأنتاج الغذاء وتلوث البٌئة والتربة والنبات والتى قد تؤثر على التنمٌةالمستدامة فً مصر على المدى البعٌد .   

جهات الحكومٌة وغٌرها من ال –وبالرغم من الجهود الحكومٌة التى تبذلها مصر ممثلة فى وزارة الدولة للبٌئة وجهاز شئون البٌئة 

فان هناك مؤشرات علمٌة  -كالجامعة وباألخص قسم األراضً فً كلٌات الزراعة والتى سوف نشٌر الى بعضها  تفصٌال فٌمابعد 

وموضوعٌة وتقارٌر ودراسات وبحوث بٌئٌة نظرٌة وتطبٌقٌة اشارت الى ان هناك مخاطر بٌئٌة شدٌدة تحٌط بنهر النٌل ومٌاهه وكذلك 

  زراعٌة فى مصر.تحٌط باالرض ال

 .ٚرٍٛس اٌزشثخ رأص١ش األعّذح اٌؼؼ٠ٛخ ٚغ١ش اٌؼؼ٠ٛخ ػٍٟ ر١غش اٌؼٕبطش اٌّغز٠خ فٟ األساػٟ اٌّغّٛسح: صب١ٔب
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ِؼ١ٍّخ ٌذساعخ رأص١ش فزشاد غّش األساػٟ ٚٔٛع ثبٌّبء خالي اٌشٞ ثبٌغّشٌزا عٛف ٠زُ أعشاء رغبسة ؽم١ٍخٚرؾذ ظشٚف غّش األساػٟ 

فٟ ٚاٌجٛربع١َٛ ٚع١ّغ اٌؼٕبطش اٌظغشٞ اٌفٛعفبر١خ ٚاٌؼؼ٠ٛخ ػٍٝ ر١غش وً ِٓ ا١ٌٕزشٚع١ٓ ٚاٌفٛعفٛس األعّذح ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ ٚ

 .األساػٟ اٌش١ٍِخ ، اٌغ١ش٠خ ٚاٌط١ٕ١خ

 على نمو ومحصول نبات القمح تحت ظروف االراضى المصرٌةاألسمدةوالبٌوتشار والفوسفوجٌبسم تاثٌراضافة ثالثا:

واهمها وقد زاد انتاج القمح فى السنوات االخٌرة زٌادة كبٌرة نتٌجة زٌادة عدد السكان وتمثل المساحة  ٌعتبر القمح من اقدم المحاصٌل

%من االنتاج العالمى 31ملٌون هكتار( وٌمثل حوالى 991% من مساحة االرض المنزرعة على مستوى العالم )01المنزرعة من القمح حوالى 

ملٌون طن /هكتار  1ملٌون فدان من القمح سنوٌا. واالنتاج الكلى من القمح ٌصل الى  3 ملٌون طن( وتزرع مصر حوالى 132من الحبوب )

ائى بالمتوسط وتعتبر مصر من اكبر الدول المستوردة للقمح ولذلك تعتبر زٌادة انتاج من اولوٌات االمن الغذائى فى مصرولتحقٌق االكتفاءالغذ

 من القمح هناك عناصر كثٌرة البد من تحقٌقها منها.
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 للخطة الخمسٌة لألبحاث بالقسماإلطار المنهجى 

 تة واجراءاتة التنفٌذٌة امشكلة البحث واهدافة ومنهجة وادواتة وعٌن

 أوالً : مشكلة البحث :

سان نتاج المدنٌة كان البد من وجود سلبٌات تؤثر على بٌئة االناالمصرٌٌن وفى ظل التطورات التكنولوجٌة السرٌعة و سر حٌاة والنٌل ه

ٌئة المحٌط به والتى قد تؤثر على تنمٌته على المدى البعٌد .    وبالرغم من الجهود الحكومٌة التى تبذلها مصر ممثلة فى وزارة الدولة للب

وغٌرها من الجهات الحكومٌة كالجامعة وباألخص قسم األراضً فً كلٌات الزراعة والتى سوف نشٌر الى بعضها   –وجهاز شئون البٌئة 

فان هناك مؤشرات علمٌة وموضوعٌة وتقارٌر ودراسات وبحوث بٌئٌة نظرٌة وتطبٌقٌة اشارت الى  - فى الفصل الثانى من هذا البحث تفصٌال

ان هناك مخاطر بٌئٌة شدٌدة تحٌط بنهر النٌل ومٌاهه وكذلك تحٌط باالرض الزراعٌة فى مصر باالضافة الى المخاطر االقتصادٌة واالهم من 

 . كالت الخطٌرة والمتعددة المتعلقة بصحة االنسان والتى تهدد حٌاتة ومستقبلةذلك بكثٌر المش

 واهم تلك المشكالت هى :

 ت على نهر النٌل أاستمرار الصرف الصناعى الملوث من العدٌد من المنشى -1

 بالقمح.الفوائد المحصولٌة والمخاطر البٌئٌة إلضافة األسمدة النٌتروجٌنٌة لألراضً الرملٌة المنزرعة دراسة  -2

 مركز ومدٌنة تقوم بالقاء صرفها الصحى بصورة او بأخرى الى نهر النٌل وفروعه . 500اكثر من  -3

 استمرار عملٌات الصرف الزراعى من كثٌر من محافظات مصر علٌه . -4
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ر من خالل غسٌل قرٌة وعزبة مصرٌة تلقى مخلفاتها السائلة فى الترع والقنوات وتتسرب المنظفات الصناعٌة الى النه 4000اكثر من  -5

 االوانى والمالبس فٌه 

 اقامة اكبر منطقة صناعٌة فى المنٌا. -6

 تأثٌر التسمٌد النٌتروجٌنً العضوي والمعدنً علً مصٌر النٌتروجٌن فً األراضً الرملٌة خشنة القوام. -7

 التعدى بالبناء والتشوٌة على ضفاف النهر فى معظم محافظات مصر  -8

 رة التى ال تعكس اال عدم احترامنا لهذا الشرٌان الحٌوى الهام لمصر ولكل المصرٌٌن .عدٌد من التجاوزات االخرى الكثٌ -9

 النمو، النشاط اإلنزٌمً والمٌكروبً فً التربة الملوثة بالمعادن الثقٌلة.تأثر  -10

 ثانٌاً : اهداف البحث :

 رصد اتجاهات وسلوكٌات المزارعٌن واألهالً نحو نهر النٌل. -1

 اءوالنٌل فً مصر كشرٌان للحٌاه وكذلك أهمٌة.معرفة المجتمع باهمٌةالم -2

 تأثٌر التسمٌد النٌتروجٌنً العضوي والمعدنً علً مصٌر النٌتروجٌن فً األراضً الرملٌة خشنة القوام. -3

 النمو، النشاط اإلنزٌمً والمٌكروبً فً التربة الملوثة بالمعادن الثقٌلة. -4

 مصر. –ة العناصر الثقٌلة فى األراضً الزراعٌة لمحافظة المنٌا الصفات الفٌزٌوكٌمٌائٌة للتربة وعالقتها بحالدراسة  -5

معرفة رأى عٌنة البحث فى العالقة بٌن النٌل والزراعة وهل ٌعرف المزارعٌن من زٌادة المٌاه عن حاجتهم الزراعٌة تؤدى الى ما  -6

 او تكوٌن مٌاه كثٌرة تحت االرض الزراعٌة. –ٌسمى ظاهرة   ) تطبٌل االرض ( 
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 النتقال الداخلى السلبٌة الستخدام النٌل فى االثار ا -7

 االثار السلبٌة لبناء المساكن واالندٌة على النٌل والقائها الفضالت فٌه -8

 دور وسائل اإلعالم المختلفة فى توعٌة المجتمع المصرى بأهمٌة النٌل وفوائد عدم تلوثه وتلوث التربة. -9

 ة .رصد سلوكٌات المزارعٌن تجاه نهر النٌل وصٌانة الترب -10

دور الدولة فى تنمٌة نهر النٌل واإلجراءات والمشروعات التى ٌمكن للدولة القٌام بها مستقبال لتنمٌة نهر النٌل وحماٌته من التلوث  -11

 وحماٌة التربة .

 دور الجمعٌات األهلٌة والمنتدى الوطنى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر لتنمٌة نهر النٌل والتنمٌه المستدامة للزراعة. -12

 أثٌرات الفحم الحٌوي علً صحة التربة الرملٌة تحت الظروف الجافة والشبه جافة.ت -13

 دور المشاركة الشعبٌة للقضاء على السلوكٌات الضارة بنهر النٌل والتربة والنبات. -14

 دراسة صحة التربة الرممية تحت الظروف الجافة والشبو جافة والري بمياه مموثة. -15

 ئية إلضافة األسمدة النيتروجينية لألراضي الرممية المنزرعة بالقمح.الفوائد المحصولية والمخاطر البي -16
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 األتجاىات البحثية لتنفيذ الخطة الخمسية في الخمس سنوات القادمة من خالل قسم األراضيبيان بعـناوين 
 ـ رأص١شاد اٌفؾُ اٌؾ١ٛٞ ػٍٟ طؾخ اٌزشثخ اٌش١ٍِخ رؾذ اٌظشٚف اٌغبفخ ٚاٌشجٗ عبفخ.1

Effects of biochar on sandy soil health under arid and semiarid condition. 

 ِظش. –اٌظفبد اٌف١ض٠ٛو١ّ١بئ١خ ٌٍزشثخ ٚػاللزٙب ثؾبٌخ اٌؼٕبطش اٌضم١ٍخ فٝ األساػٟ اٌضساػ١خ ٌّؾبفظخ ا١ٌّٕب ـ 2

Soil physiochemical properties in relation to heavy metals status of agricultural soils in El-Minia Governorate, Egypt. 

 ـ إٌّٛ، إٌشبؽ اإلٔض٠ّٟ ٚا١ٌّىشٚثٟ فٟ اٌزشثخ اٌٍّٛصخ ثبٌّؼبدْ اٌضم١ٍخ.3

Growth, enzymes and microbial activities on soils contaminated with heavy metals.  

 ٚٔٙش ا١ًٌٕ.ٚاٌزشثخ ؾ١خ ٚاٌغٛف١خرأص١ش األٔشطخ اٌضساػ١خ اٌّىضفخ ػٍٟ خطش اٌزٍٛس اٌج١ئٟ فٟ ا١ٌّبٖ اٌغطـ 4

Impacts of intensive agricultural activities on environmental pollution risk of soil, surface and ground waters and river Nile.  

 ـ رؾًٍ اٌٍّٛصبد فٟ األساػٟ اٌط١ٕ١خ ٚاٌش١ٍِخ اٌٍّٛصخ ثبٌؼٕبطش اٌضم١ٍخ.5

Pollutants decomposition in clay and sandy soils contaminated with heavy metals. 

 ِظش. -ـ االسرجبؽ ث١ٓ طفبد اٌزشثخ اٌف١ضٚو١ّ١بئ١خ ٚؽبٌخ اٌؼٕبطش اٌظغشٞ فٟ األساػٟ اٌضساػ١خ ٌّؾبفظخ ا١ٌّٕب6

Correlation between soil physiochemical properties and trace metals status of agricultural soils in El-Minia governorate, Egypt. 

 رأص١ش اٌزغ١ّذ ا١ٌٕزشٚع١ٕٟ اٌؼؼٛٞ ٚاٌّؼذٟٔ ػٍٟ ِظ١ش ا١ٌٕزشٚع١ٓ فٟ األساػٟ اٌش١ٍِخ خشٕخ اٌمٛاَ.ـ 7

Effects of organic and inorganic n fertilization upon the fate of nitrogen in a coarse-textured sandy soil. 

 ظ١ٌٛخ ٚاٌّخبؽش اٌج١ئ١خ إلػبفخ األعّذح ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ ٌألساػٟ اٌش١ٍِخ إٌّضسػخ ثبٌمّؼ.اٌفٛائذ اٌّؾ ـ 8

Agronomic benefits and environmental risks of applying nitrogenous fertilizers to sandy soils cultivated with wheat. 
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 جامع٘ املئا

 كلٔ٘ السراع٘ 

 األلباٌقصه 

 لألحباث  اخلط٘ اخلنصٔ٘

 حلل مشاكل اإلىتاج السراعٕ مبخافظ٘ املئا 

 

 ميصق اخلط٘ 

 

  عضاء ٍٔئ٘ التدرٓض بالقصه أ

 رئٔض دللض القصه                                                            أمني دللض القصه                             

 

 أ .د./ كرمي٘ عبد احلنٔد حصيني                                                          د./ مَا ذلنْد الصٔد خبٔت         

(9102/9192) 
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 مغٌٍُ 2024/  2019ٌٍخطخ اٌجؾض١خ  األعبع١خاٌّؾبٚس 

  اٌؾ٠ٛ١خ اٌذاػّخ ١ٌٍّىشٚثبد ٚاٌظؾ١خ اٌغزائ١خ اٌظفبد -1

  اٌّؾ١ٍخ اٌطش٠خ اٌغجٓ طٕبػخ رط٠ٛش -2

 .  اٌظ٠ٛب فٛي ٌجٓ ِٓ ػب١ٌخ غزائ١خ ّخل١ ٚراد طؾ١خ ِٕزغبد رظ١ٕغ -3

 .  اٌٍج١ٕخ إٌّزغبد رط٠ٛشطٕبػخ فٟ إٌجبر١خ اٌّغزخٍظبد إعزخذاَ -4

 .  اٌٛظ١ف١خ اٌزغز٠خ فٟ ٚاٌذْ٘ٛ إٌشطخ اٌججز١ذاد إعزخذاَ -5
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 جاَع١ املٓٝا                                                                                                                       

 ن١ًٝ ايصزاع١                                                                                                                      

 عًّٛ األغر١ٜ  قطِ                                                                                                                  
 

 اٌخطخ اٌخّغ١خ ٌألثؾبس 
 ذتٌ َشانٌ اإلْتاد ايصزاعٞ مبرافظ١ املٓٝا

 

 َٓطل ارتط١

 

 أ.د. / ستُد صتٝب قٓا٣ٚ

 ز٥ٝظ زتًظ ايكطِ     أَني زتًظ ايكطِ 

 

 أ.د. / ٖاْٞ َصطفٞ عًٞ            أ. د. / فٛش٣ ع٢ً ذطٔ

 

(9102/9192) 
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 ) قطِ  عًّٛ األغر١ٜ(–ن١ًٝ ايصزاع١  -اَع١ املٓٝا ج

 (9102/9192ارتط١ ارتُط١ٝ يألحباث ذتٌ َشانٌ اإلْتاد ايصزاعٞ باملٓٝا )

 أٚاًل: ارتط١ ارتُط١ٝ يبرٛث قطِ عًّٛ األغر١ٜ يف زتاٍ صٓاع١ ايطهس ٚ َٓتحات٘

 ِؤششاد إٌغبػ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ ٟاإلؽبس اٌضِٕ اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز اٌّخشعبد األٔشطخ األ٘ذافاٌؼٕٛاْ/ 
اٌز٠ًّٛ 
 اٌّطٍٛة

اٌٛلوووٛف ػٍوووٟ أ٘وووُ ِشوووبوً اٌّغزّووووغ 
ػٍووووَٛ اٌّووووذٟٔ ٚاٌزووووٟ ٠غووووزط١غ لغووووُ 

رموذ٠ُ  -رمذ٠ُ اٌؼوْٛ ٚاٌّغوبػذح األغز٠خ
 ؽٍٛي ٌٙزٖ اٌّشبوً

اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ 
ٌٍمغُ ٔشبؽ ِزىشس 

ٌغٕٛاد اٌخطخ 
 اٌخّغ١خ

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ 
 ٌّظبدس إٔزبط 

 ِغٍظ اٌمغُسئ١ظ أ.د/ 
ثؼغ األعبرزح + ِّضٍٛا 

 اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ 

إٌٟ  2019ِٓ 
 وً ػبَ  2024

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ 
اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚؽالة 

فئبد  – اٌشؼجخ ثبٌمغُ
 اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

أغبص ط١بغخ ٚ 
 رٛط١بد ِؤرّش اٌمغُ

 ط300

 –اٌّشووبسوخ اٌفؼبٌووخ فووٟ ِووؤرّش اٌى١ٍووخ 
١وخ رٛط١ً رٛطو١بد ِوؤرّش اٌمغوُ ٚاٌىٍ

اإلٌّبَ ثّشوبوً  –إٌٟ اٌغٙبد اٌّخزظخ 
 عبئش األلغبَ

اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ 
ٌٍمغُ ٔشبؽ ِزىشس 

ٌغٕٛاد اٌخطخ 
 اٌخّغ١خ

ِشبسوخ فؼبٌخ ٌٍمغُ ِغ 
إداسح اٌى١ٍخ + و١ٍخ 

 فؼبٌخ 

ثؼغ األعبرزح + ِّضٍٛا 
 –اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ 

اٌّؼ١ذْٚ ٚ اٌّذسعْٛ 
 اٌّغبػذْٚ 

2019/2024 
 وً ػبَ

ئخ ع١ّغ أػؼبء ١٘
اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚؽالة 

 اٌشؼجخ ثبٌمغُ

أغبص رٛط١بد ِؤرّش 
 اٌمغُ

 ط300

اٌجؾووش ػووٓ ِظووبدس ثذ٠ٍووخ إلٔزووبط  -(1)
 اٌزسح اٌغىش٠خ( -اٌغىش )اٌجٕغش

رغغ١ً سعبٌخ 
 ِبعغز١ش + ٔذٚح 

رمذ٠ُ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ 
 ٌّظبدس إٔزبط اٌغىش

ؽبٌت ؽبطً ػٍٟ 
ثىبٌٛس٠ٛط + ٌغٕخ 
 اإلششاف اٌّزخظظخ 

2020/2023 

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ 
اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚؽالة 

+ لغُ  اٌشؼجخ ثبٌمغُ
 اٌّؾبط١ً 

سعبٌخ + ِط٠ٛخ ػٓ 
إٔزبط اٌغىش ِٓ اٌزسح 

 اٌغىش٠خ ٚ اٌجٕغش 
 عُ 4000

رطووو٠ٛش ؽوووشق اعوووزخشاط ٚرىش٠وووش  -(2)
 اٌغىش

 ٚسشخ ػًّ
ػشع ؽشق اٌزىش٠ش 

 اٌؾذ٠ضخ
 2020 أ.د/ ِؾّذ ٔغ١ت لٕبٚٞ

أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 
جشٔبِظ ١ُٔٙ ٚؽالة اٌِٚؼبٚ

 ِظٕغ اٌغىش ثبثٛ لشلبص -

ِط٠ٛخ ػٓ ؽشق ٚ 
 رىش٠ش اٌغىش 

 ط600

دساعووووبد و١ّ١بئ١ووووخ ٚرىٌٕٛٛع١ووووخ  -(3)
 اٌخبَ أصٕبء ػ١ٍّخ اٌزىش٠ش اٌغىش ػٍٝ

رغغ١ً سعبٌخ 
 دوزٛساٖ 

دساعبد ػٍٝ رىش٠ش 
 اٌغىش 

أ.د/ عٕبء اؽّذ ِؾّذ 
 طبٌؼ اٌشش٠ف

 ؽبٌت  دوزٛساٖ 2019/2022
شعبٌخ ٌأغبص ا +

 ِٕٚبلشزٙب
 ط4000

عٛدح ػ١ٍّبد رظ١ٕغ ثٕغش اٌغوىش  -(4)
 ٚرأصشٖ ثزى٠ٛٓ اٌذوغزشاْ 

ػ١ٍّبد  دساعخ عٛدح  سعبٌخ دوزٛساٖ
رظ١ٕغ اٌغىش ِٓ  

 اٌجٕغش 

أ.د/ عٕبء اؽّذ ِؾّذ 
 طبٌؼ اٌشش٠ف

شعبٌخ أغبص اٌ ؽبٌت  دوزٛساٖ 2019/2022
 ِٕٚبلشزٙب

 ط4000

ٌزخوض٠ٓ (رأص١ش ِٛاد اٌزؼجئخ ٚظشٚف ا5)
 ػٍٝ عٛدٚح اٌؼغً األعٛد

دساعخ عٛدح اٌؼغً  سعبٌخ دوزٛساٖ
 ألعٛد  إٌبرظ

أزٙبء اٌشعبٌخ  ؽبٌت دوزٛساٖ 2018/2022 أ.د/ ِؾّذ أؽّذ لٕبٜٚ
 ٚإٌّبلشخ

 ط4000
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  ثاًْٝاً : ارتط١ ارتُط١ٝ يبرٛث قطِ عًّٛ األغر١ٜ يف زتاٍ نُٝٝا٤ ٚ تهٓٛيٛجٝا ايصٜٛت ٚ َٓتحاتٗا

 ِؤششاد إٌغبػ اٌّغزٙذفخبد اٌفئ اإلؽبس اٌضِٕٟ اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز اٌّخشعبد ٔشطخاأل األ٘ذاف
اٌز٠ًّٛ 
 اٌّطٍٛة

 اٌجؾش ػٓ ِظبدس ثذ٠ٍخ ٌٍض٠ذ -(1)
سعبٌخ رغغ١ً 

 ِبعغز١ش

 ص٠بدح إٔزبط اٌض٠ذ -
اٌّٛعوٛدح فوٟ  اٌفغٛحاٌزم١ًٍ ِٓ  -

 إٔزبط اٌض٠ذ 

ٌغٕخ ؽبٌت ثىبٌٛس٠ٛط + 
٠مزشؽٙب ِغٍظ اإلششاف 

 اٌمغُ 

2020/2023 
 صالصخ عٕٛاد

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 
ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 لغُ اٌّؾبط١ً ثبٌمغُ

 أغبص اٌشعبٌخ
ٚط١بغخ رٛط١بد 

  اٌجؾش 
 ط  2500

اٌجؾووووش ػووووٓ رطوووو٠ٛش ؽووووشق اعووووزخشاط -(2)
اٌض٠ووووووٛد اٌغزائ١ووووووخ عووووووٛاء ثبٌّىووووووبثظ أٚ 

 اإلٔض٠ّبد أٚ اٌّز٠جبد

سعبٌخ رغغ١ً 
 ِبعغز١ش

 رم١ًٍ رىب١ٌف اعزخشاط اٌض٠ذ  -
 ص٠بدح عٛدح اٌض٠ذ إٌبرظ  -

 ٌغٕخ اإلششافاٌطبٌت + 
٠ؾذد٘ب ِغٍظ اٌمغُ 
٠ششف ػ١ٍٙب سئ١ظ 

 ِغٍظ اٌمغُ

2021/2024 
 صالس عٕٛاد

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 
ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 ِذ٠ش٠خ اٌضساػخ -ثبٌمغُ

أغبص اٌشعبٌخ 
ٚط١بغخ رٛط١بد 

  ش اٌجؾ
 ط  3000

اٌجؾش فٟ ؽشق رىش٠ش اٌض٠وٛد اٌغزائ١وخ -(3)
ذ موووٌٍؼّوووً ػٍوووٝ رؾغووو١ٓ وفبءرٙوووب ٚرم١ٍوووً ف

 اٌزىش٠ش 

سعبٌخ رغغ١ً 
 دوزٛساٖ

اٌؾظٛي ػٍٝ ِٕزظ أوضش ٔمبٚح  -
 ٚاػٍٟ عٛدح 

 ص٠بدح اٌؼبئذ  -

ؽبٌت ؽبطً ػٍٟ 
ٌغٕخ اإلششاف ِبعغز١ش+ 

ِزخظظخ ٠ؾذد٘ب ِغٍظ 
 اٌمغُ 

2020/2023 
 صالس عٕٛاد

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 
ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 ثبٌمغُ

أغبص اٌشعبٌخ 
ٚط١بغخ رٛط١بد 

  اٌجؾش 
 ط  4000

اٌجؾوووش ػوووٓ أغوووت اٌظوووشٚف ٌزخوووض٠ٓ -(4)
 ٚرذاٚي ٚؽفع اٌض٠ٛد اٌغزائ١خ

سعبٌخ رغغ١ً 
 ِبعغز١ش

اٌّؾبفظخ ػٍٝ إٌّزظ أؽٛي  -
 فزشح ػ١ٍّخ 

ٚطٛي إٌّزظ ٌٍّغزٍٙه ثٕفظ  -
 ٌغٛدح ا

 ٌغٕخ اإلششافاٌطبٌت + 
٠ؾذد٘ب ِغٍظ اٌمغُ 
٠ششف ػ١ٍٙب سئ١ظ 

 ِغٍظ اٌمغُ

2020/2024 
 أسثغ عٕٛاد

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 
ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 ثبٌمغُ

أغبص اٌشعبٌخ 
ٚط١بغخ رٛط١بد 

  اٌجؾش 
 ط  2500

اٌجؾووووووش فووووووٟ اٌّٛاطووووووفبد اٌم١بعوووووو١خ -(5)
١خ ٚوزٌه اٌىشف ػٓ اٌخبطخ ثبٌض٠ٛد اٌغزائ

 غش اٌض٠ٛد 

سعبٌخ رغغ١ً 
 ِبعغز١ش

رطج١ك اٌّٛاطفبد اٌم١بع١خ 
 ٚاٌزم١ًٍ ِٓ اٌغش 

 ٌغٕخ اإلششافاٌطبٌت + 
٠ؾذد٘ب ِغٍظ اٌمغُ 
٠ششف ػ١ٍٙب سئ١ظ 

 ِغٍظ اٌمغُ

2019/2024 
 خّظ عٕٛاد

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 
ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 ثبٌمغُ

أغبص اٌشعبٌخ 
ٚط١بغخ رٛط١بد 

  اٌجؾش 
 ط  3000

اٌجؾووش ػووٓ إٔزووبط أطووٕبف عذ٠ووذح ِووٓ -(6)
 اٌّغٍٝ ٚ اٌّبسعش٠ٓ 

سعبٌخ رغغ١ً 
 ِبعغز١ش

ِٓ  خ١إٔزبط أطٕبف راد عٛدح ػبٌ
اٌّغٍٟ إٌجبرٟ ٚ اٌّبسعش٠ٓ 

  اٌفبخش

 ٌغٕخ اإلششافاٌطبٌت + 
٠ؾذد٘ب ِغٍظ اٌمغُ 
٠ششف ػ١ٍٙب سئ١ظ 

 ِغٍظ اٌمغُ

2020/2024 
ء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ع١ّغ أػؼب

ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 
 ثبٌمغُ ِٚظبٔغ اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ 

 أغبص اٌشعبٌخ
ص٠ٛد  – رٛط١بد

 غ١ش رم١ٍذ٠خ
 ط  2000

(اعوووزخذاَ ص٠وووذ ثوووزسح اٌىزوووبْ ) وّظوووذس 7)
ٌؾبِغ األٌفب ١ٌٕٛ١ٌٕه (إلٔزوبط د٘وْٛ ػب١ٌوخ 

 اٌم١ّخ اٌغزائ١خ .

سعبٌخ 
 دوزٛساٖ

 م١ّخ اٌغزائ١خإٔزبط دْ٘ٛ ػب١ٌخ اٌ
 أ.د/ِؾّذ ٔغ١ت لٕبٜٚ 
 أ.د/ ٘بٔٝ ِظطفٝ ػٍٝ

 ؽبٌت دوزٛساٖ 2019-2023
أغبص اٌشعٍخ 

 ِٕٚبلشزٙب
 ط6000

( دساعووبد ف١ض٠ووٛ و١ّبٚئ١ووخ ػٍووٝ ثؼووغ 8) 
اٌض٠ووٛد إٌجبر١ووخ اٌغ١ٕووخ ِووٓ ٔووٛع األؽّووبع 

 3أ١ِٚغب

سعبٌخ 
 ِبعغز١ش

دساعخ ِظبدس غ١ٕخ ثؾبِغ 
 3األ١ِٚغب

ػجذ .د/ ؽغ١ٓ ػجذ اٌغ١ًٍ 
 اٌؼبي

 ؽبٌت ِبعغز١ش 2019-2023
أغبص اٌشعٍخ 

 ِٕٚبلشزٙب
 ط4000
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 ثايجًاً : ارتط١ ارتُط١ٝ يبرٛث قطِ عًّٛ األغر١ٜ يف زتاٍ تهٓٛيٛجٝا ايًرّٛ ٚ ايدٚاجٔ ٚ األمساى

 ِؤششاد إٌغبػ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ اإلؽبس اٌضِٕٟ اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز اٌّخشعبد األٔشطخ األ٘ذاف
اٌز٠ًّٛ 

 ّطٍٛةاٌ

اعووووووووزخذاَ ِؼووووووووبداد ا١ٌّىشٚثووووووووبد  -(1)

   اٌطج١ؼ١خفٝ ؽفظبألعّبن ِٕٚزغبرٙب

 سعبٌخ 
+ ِبعغز١ش 
 ٔذٚح 

رفُٙ وبًِ ٌذٚس ا١ٌّىشٚثبد 

 ػٍٟ عٛدح اٌٍؾُ ٚ اٌغّه 

أ.د/ ؽغ١ٓ ػجذ اٌغ١ًٍ ػجذ 

 اٌؼبي
  – ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ - 2020/2024

 أغبص اٌشعبٌخ 

رم١ًٍ اٌزٍٛس 

 ٛدحٚرؾغ١ٓ اٌغ

 ط  7000

رطوووو٠ٛش ِٕزغووووبد عذ٠ووووذح ِووووٓ ِفووووشَٚ  -(2)

 األعّبن 

سعبٌخ رغغ١ً 

+ ِبعغز١ش 

 ٔذٚح

االعزفبدح ِٓ األعّبن 

 إٌّخفؼخ ٌٍم١ّخ االلزظبد٠خ 

ٌغٕخ ؽبٌت ثىبٌٛس٠ٛط + 

٠مزشؽٙب ِغٍظ اإلششاف 

 األعبرزح -اٌمغُ 

2019/2022 

 -أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ

ؽالة  -أطؾبة شٛادس اعّبن

ِؤعغبد  – ٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُا

 اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

ٚ أغبص اٌشعبٌخ 

إٌذٚح ظٙٛس 

ِٕزظ عذ٠ذ ِٓ 

 فشَٚ اٌغّه

 ط  4000

االعووووووزفبدح ِووووووٓ ِخٍفووووووبد اٌّغووووووبصس  -(3)

 ِٚخٍفبد األعّبن 

 ٚسشخ ػًّ

 ٔذٚح 

اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس 

 ٚرؾم١ك ػبئذ الزظبدٞ 

 أعبرزح لغُ ػٍَٛ األغز٠خ 

 اٌّٛظف١ٓ اٌطالة +
2020/ 

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

أطؾبة اٌّغبصس ٚ   -ِٚؼب١ُٔٚٙ

ؽالة اٌذساعبد  -شٛادس اٌغّه  

 ِؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ –اٌؼ١ٍب

ِط٠ٛبد ثٙب 

 و١ف١خ االعزفبدح 
 ط  500

رطج١ك اٌطشق اٌؾذ٠ضخ فوٟ ؽفوع رغ١ٍوف  -(4)

 األعّبن اٌٍؾَٛ 

سعبٌخ رغغ١ً 

 ِبعغز١ش 

١ىشٚثبد اعزخذاَ ِؼبداد اٌّ

 ٌؾفع اٌٍؾَٛ ٚاألعّبن 

ٌغٕخ ؽبٌت ثىبٌٛس٠ٛط + 

٠مزشؽٙب ِغٍظ اإلششاف 

 األعبرزح -اٌمغُ 

2020/2024 

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

أطؾبة اٌّغبصس ٚ شٛادس  -ِٚؼب١ُٔٚٙ

 ؽالة اٌذساعبد  -اٌغّه 

 أغبص اٌشعبٌخ 

ٚ رٛػ١ؼ ى١ٍخ 

 اٌؾفع

 ط  5000

ؼ١وووخ اعوووزخذاَ ِؼوووبداد األوغوووذح اٌطج١ -(5)

وجذ٠ً ٌّؼبداد األوغذح اٌظوٕبػ١خ فوٟ ؽفوع 

 اٌٍؾَٛ ٚاألعّبن 

سعبٌخ رغغ١ً 

 ِبعغز١ش 

اعزخذاَ ِؼبداد األوغذح 

 اٌطج١ؼ١خ ثذي ِٓ اٌظٕبػ١خ 

ٌغٕخ ؽبٌت ثىبٌٛس٠ٛط + 

٠مزشؽٙب ِغٍظ اإلششاف 

 األعبرزح -اٌمغُ 

2016/2023 

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

أطؾبة اٌّغبصس ٚ   -ِٚؼب١ُٔٚٙ

ؽالة اٌذساعبد  -اٌغّه   شٛادس

 ِؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ –اٌؼ١ٍب

 أغبص اٌشعبٌخ 

ِط٠ٛخ ػٓ فٛائذ 

 ِؼبداد األوغذح

 ط  5000

أثؾووبس ػووٓ رووأص١ش ِؼووبِالد اٌزظوو١ٕغ ٚ  -(6)

اٌؾفوووع ػٍوووٟ خوووٛاص ثشٚر١ٕوووبد اٌٍؾووووَٛ ٚ 

 األعّبن 

 اعزخذاَ ِظبدس عذ٠ذح ٌٍجشٚر١ٓ  سعبٌخ ِبعغز١ش 

ٌغٕخ ؽبٌت ثىبٌٛس٠ٛط + 

٠مزشؽٙب ِغٍظ إلششاف ا

 األعبرزح -اٌمغُ 

2020/2024 

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

أطؾبة اٌّغبصس ٚ   -ِٚؼب١ُٔٚٙ

ؽالة اٌذساعبد  -شٛادس اٌغّه  

 ِؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ –اٌؼ١ٍب

 ط  5000 أغبص اٌشعبٌخ 

اعوووزخذاَ ِؼوووبداد األوغوووذح اٌطج١ؼ١وووخ  -(7)

ِووٓ ثؼووغ إٌجبرووبد فووٟ رم١ٍووً األوغووذح فووٟ 

 ٌٍؾَٛ ٚ األعّبن ٚ ِٕزغبرٙبا

 دوزٛساٖسعبٌخ 
اعزخشاط ِؼبداد األوغذح 

 إٌجبر١خ 

ٌغٕخ ؽبٌت ِبعغز١ش + 

٠مزشؽٙب ِغٍظ اإلششاف 

 األعبرزح -اٌمغُ 

2020/2024 

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ؽالة اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ  -ِٚؼب١ُٔٚٙ

-  

ٚ أغبص اٌشعبٌخ 

ط١بغخ 

 اٌزضط١بد

 ط  7000

١ّ١بئ١ووووووووووخ ٚرىٌٕٛٛع١ووووووووووخ (دساعووووووووووبد و8)

 ١ِٚىشٚث١ٌٛٛع١خ ػٍٝ عّه اٌمشؽَٛ
 دساعخ عٛدح عّه اٌمشِٛؽ دوزٛساٖسعبٌخ 

أ.د/ ؽغ١ٓ ػجذ اٌغ١ًٍ ػجذ 

 اٌؼبي
 ؽبٌت دوزٛساٖ 2020/2024

 أغبص اٌشعبٌخ 

 ِٕٚبلشزٙب
 ط7000
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 زابعًاً : ارتط١ ارتُط١ٝ يبرٛث قطِ عًّٛ األغر١ٜ يف زتاٍ تهٓٛيٛجٝا اذتبٛب ٚ َٓتحاتٗا

 اٌز٠ًّٛ ِؤششاد إٌغبػ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ اإلؽبس اٌضِٕٟ اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز اٌّخشعبد األٔشطخ األ٘ذاف

ثؾش ٚدساعخ اعوزجذاي عوضء ِوٓ دل١وك  -(1)

اٌمّووؼ ثووجؼغ أٔووٛاع اٌووذل١ك األخووشٜ ٌزم١ٍووً 

 اٌّغزٛسد ِٕٗ

سعبٌخ دوزٛساٖ ٌطبٌت 

 دساعبد اٌؼ١ٍب

رمذ٠ُ ِٕزغبد ػغبئٓ 

ل١ك ثبعزجذاي عضء ِٓ د

اٌمّؼ ثأٔٛاع ِٓ اٌشؼ١ش 

 ٚفٛي اٌّبٔظ

 فٛصٜ غٍٝ ؽغٓأ.د/ 

 أ.د/ عٕبء اؽّذ ِؾّذ
 ط 5000 أغبص اٌشعبٌخ ؽبٌت ؽبطً ػٍٝ اٌّبعغز١ش 2020/2023

اٌجؾش فٟ ِغبي رؾغو١ٓ طوفبد سغ١وف -(2)

 اٌخجض

 فِٟؾبػشح ٌٍّشبسوخ 

اٌجشٔبِظ اٌضمبفٟ ٌٍى١ٍخ 

 )سعبٌخ(

فبد طاٌؾظٛي ػٍٝ 

 عٛدح ػب١ٌخ ٌشغ١ف

 اٌخجض

 فٛصٜ ػٍٝ ؽغٓأ.د/ 

 أ.د/ عٕبء اؽّذ ِؾّذ
2020 

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚؽالة اٌشؼجخ ثبٌمغُ

أغبص اٌّؾبػشح 

 ٚرظ٠ٛش٘ب
 ط 300

اٌجؾش فٟ ؽشق اٌزغٍت ػٍٝ اٌج١بد فٟ  -(3)

 سغ١ف اٌخجض ٚإؽبٌخ ِذح ؽفظٗ

 فِٟؾبػشح ٌٍّشبسوخ 

اٌجشٔبِظ اٌضمبفٟ ٌٍى١ٍخ 

 )سعبٌخ(

رمؼٝ  اٌزٟاٌطش ػشع 

 ػٍٝ ظب٘شح اٌج١بد

 فٛصٜ ػٍٝ ؽغٓأ.د/ 

 أ.د/ عٕبء اؽّذ ِؾّذ
2021 

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚؽالة اٌشؼجخ ثبٌمغُ

أغبص اٌّؾبػشح 

 ٚرظ٠ٛش٘ب
 ط 2000

إعشاء ثؾٛس فوٟ و١ف١وخ االعوزفبدح ػوٓ  -(4)

 ِخٍفبد ػ١ٍّخ اٌطؾٓ ٚاٌخجض
 ٔذٚح

اٌؾٛي ػٍٝ ِٕزغبد ِٓ 

اٌطؾٓ ٚاٌخجض  ِخٍفبد

ٚػشع ؽشق االعزفبدح 

 ِٕٙب

أ.د/ عٕبء اؽّذ ِؾّذ 

 طبٌؼ اٌشش٠ف
2022 

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚؽالة اٌشؼجخ ثبٌمغُ
 ط 200 أغبص إٌذٚح  ٚرظ٠ٛش٘ب

رأص١ش اإلشوؼبع ػٍوٟ اٌفطش٠وبد إٌّزغوخ  -(5)

 ٌٍغَّٛ فٟ اٌؾجٛة ٚ اٌجزٚس اٌض٠ز١خ 
 2023 فٛصٜ ػٍٝ ؽغٓأ.د/  طش٠خ رم١ًٍ اإلطبثخ اٌف ٔذٚح

ع١ّغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚؽالة اٌشؼجخ ثبٌمغُ
 ط 200 أغبص إٌذٚح  ٚرظ٠ٛش٘ب

و١ّووووبٜٚ اٌزغووووزٜٚ  –( اٌزم١وووو١ُ اٌف١ض٠ووووٛ 6)

ٚاٌؾغووووٝ ٌووووجؼغ إٌّزغووووبد اٌخب١ٌووووخ ِووووٓ 

 اٌغٍٛر١ٓ

سعبٌخ دوزٛساٖ ٌطبٌت 

 دساعبد اٌؼ١ٍب

رم١١ُ األغز٠خ اٌخب١ٌخ ِٓ 

 ١ٓاٌغٍٛر
 ط 5000 ِٕٚبلشزٙبأغبص اٌشعبٌخ ؽبٌت دوزٛساٖ 2023-12019 فٛصٜ ػٍٝ ؽغٓأ.د/ 
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 زابعًاً : ارتط١ ارتُط١ٝ يبرٛث قطِ عًّٛ األغر١ٜ يف زتاٍ تصٓٝع ارتضس ٚ ايفان١ٗ

 اٌز٠ًّٛ ِؤششاد إٌغبػ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ اإلؽبس اٌضِٕٟ اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز اٌّخشعبد األٔشطخ األ٘ذاف

رش٠ٚووك ػظووبئش اٌفبوٙووخ ٚ اٌخؼووشٚاد  -(1)
 ٚ رشو١ض٘ب 

 ط 3000 أغبص اٌشعبٌخ ٌجىبٌٛس٠ٛطؽبٌت ؽبطً ػٍٝ ا 2024-2020 ٌغٕخ اإلششاف ػظبئش إِٔخ  سعبٌخ ِبعغز١ش

اعووزخذاَ اٌطبلووخ اٌشّغوو١خ فووٟ رغف١ووف -(2)
 ثؼغ اٌخؼشٚاد ٚ اٌفبوٙخ

 سعبٌخ ِبعغز١ش
ص٠بدح عٛدح إٌّزغبد 

 اٌّغففخ 
 2024-2020 شاف ٌغٕخ اإلش

ِظبٔغ اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ 
 ٚاٌّششٚػبد اٌظغ١شح 

 ط  1500 أغبص اٌشعبٌخ 

رم١وو١ُ عووٛدح ثؼووغ اٌفبوٙووخ ِٕٚزغبرٙووب  -(3)
 أصٕبء اٌزظ١ٕؼٛاٌزخض٠ٓ .

 سعبٌخ ِبعغز١ش

ٛي ػٍٝ ِٕزغبد ظاٌؾ -
رم١ًٍ  -راد عٛدح ػب١ٌخ 

اٌظٕبػبد  فٟاٌفمذ 
 اٌغزائ١خ 

 ؽغ١ٓ ػجذ اٌغ١ًٍأ.د/ 
 عٛصاْ عؼذ ٌط١فأ.د/ 

 
 ط  5000 ِٕٚبلشزٙب أغبص اٌشعبٌخ   ؽبٌت ِبعغز١ش 2019-2023

(رأص١ش ثؼغ اٌّؼبِالد اٌزىٌٕٛٛع١وخ ػٍوٝ 4)
ِؼووبداد األوغوووذح ٚاٌم١ّوووخ اٌغزائ١وووخ ٌوووجؼغ 

 صّبس اٌخؼش ٚاٌفبوٙخ .
 سعبٌخ ِبعغز١ش

دساعخ ِؼبِالد ِبثؼذ 
 اٌؾظبد

 ؽغ١ٓ ػجذ اٌغ١ًٍأ.د/ 
 

 ط 5000 ِٕٚبلشزٙبأغبص اٌشعبٌخ  شؽبٌت ِبعغز١ 2019-2023

(رأص١ش خطٛاد اٌزظ١ٕغ ػٍٝ صجبد اٌّٛاد 5) 
 اٌّؼبدح ٌألوغذح فٝ ثؼغ ِٕزغبد اٌطّبؽُ

 سعبٌخ ِبعغز١ش
دساعخ ِؼبداد األوغذح 

 فٝ ِٕزغبد اٌطّبؽُ 
أ.د/ ٘بٔٝ ِظطفٝ 

 ػٍٝ
 ط 5000 ِٕٚبلشزٙبأغبص اٌشعبٌخ  ؽبٌت ِبعغز١ش 2019-2023
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 ارتط١ ارتُط١ٝ يبرٛث قطِ عًّٛ األغر١ٜ يف زتاالت َتٓٛع١ -: خاَطًا

 اٌز٠ًّٛ ِؤششاد إٌغبػ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ اإلؽبس اٌضِٕٟ اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز اٌّخشعبد األٔشطخ األ٘ذاف

رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼجئخ ٚاٌزغ١ٍف اٌؾذ٠ضخ اعزخذاَ 
 إلؽبٌخ طالؽ١خ إٌّزغبد اٌغزائ١خ  ّزمذِخاٌ

 سعبٌخ ِبعغز١ش 
٠بدح عٛدح األغز٠خ ص

 اٌّؾفٛظخ 

ؽبٌت ثىبٌٛس٠ٛط + 
٠ؾذد٘ب ْ اإلششاف بٌغ

 ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض
2019-2023 

 ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ
ؽالة اٌجشاِظ االخشٞ + 
 ِؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

+ ط١بغخ  أغبص اٌشعبٌخ
  اٌزٛط١بد ٚ رؼ١ّّٙب 

 ط  7000

فوووٟ ِغوووبي رغز٠وووخ اإلٔغوووبْ اٌزغز٠وووخ اٌزغز٠وووخ 
 ٌؼالع١خ ٚرغز٠خ اٌفئبد اٌخبطخ ا

 سعبٌخ دوزٛساٖ 
رٛف١ش ٚعجبد ٌٍفئبد 

 اٌّخزٍفخ 

ْ بٌغؽبٌت ِبعغز١ش + 
٠ؾذد٘ب ِغٍظ اإلششاف 

 اٌمغُ اٌّخزض
2020-2024 

 ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ
ؽالة اٌجشاِظ االخشٞ + 
 ِؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

+ ط١بغخ  أغبص اٌشعبٌخ
  اٌزٛط١بد ٚ رؼ١ّّٙب 

 ط 10000

  ِخّشادرٛف١ش   ِبعغز١شسعبٌخ  ثؾٛس فٟ ِغبي اٌزخّشاد اٌظٕبػ١خ 
ؽبٌت ثىبٌٛس٠ٛط + 

٠ؾذد٘ب ْ اإلششاف بٌغ
 ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض

2020-2024 
 ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ
ؽالة اٌجشاِظ االخشٞ + 
 ِؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

+ ط١بغخ  أغبص اٌشعبٌخ
  اٌزٛط١بد ٚ رؼ١ّّٙب 

 ط  10000

ٙب ظوبئظاٌزشو١ت اٌجٕبئٟ اٌذل١ك ٌألغز٠وخ ٚخ
 ٠ٌٛٛع١خ شاٌ

سعبٌخ ِبعغز١ش اٚ 
 دوزٛساٖ 

دساعخ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصش 
ػٍٝ عٛدح ٚاٌزشو١ت 

 اٌجٕبئٟ ٌألغز٠خ 

ؽبٌت ثىبٌٛس٠ٛط + 
ْ بٌغِبعغز١ش + 

٠ؾذد٘ب ِغٍظ اإلششاف 
 اٌمغُ اٌّخزض

2020-2024 
 ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ

خشٞ + ؽالة اٌجشاِظ اال
 ِؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

+ ط١بغخ  أغبص اٌشعبٌخ
  اٌزٛط١بد ٚ رؼ١ّّٙب 

 ط  10000

 سعبٌخ ِبعغز١ش  اإلٔض٠ّبد ٚرطج١مبرٙبثؾٛس فٟ ِغبي 
ِغبي  فٟدٚسح األٔض٠ّبد 

اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ 
 ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ عٛدرٙب  

٠ؾذد٘ب ْ اإلششاف بٌغ
 ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض

2020-2024 
 ٌؼ١ٍب ثبٌمغُؽالة اٌذساعبد ا

ؽالة اٌجشاِظ االخشٞ + 
 ِؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

+ ط١بغخ  أغبص اٌشعبٌخ
  اٌزٛط١بد ٚ رؼ١ّّٙب 

 ط  7000

اٌؾ٠ٛ١وووخ ِٚغوووبي  م١ٕوووخاٌزثؾوووٛس فوووٟ ِغوووبي 
 اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ  فٟرطج١مبرٙب 

سعبٌخ ِبعغز١ش اٚ 
 دوزٛساٖ 

اٌؾظٛي ػٍٝ ِٕزغبد 
 غزائ١خ عذ٠ذح 

ؽبٌت ثىبٌٛس٠ٛط + 
ْ بٌغ١ش + ِبعغز
٠ؾذد٘ب ِغٍظ اإلششاف 

 اٌمغُ اٌّخزض

-20242019 
 

 ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ
ؽالة اٌجشاِظ االخشٞ + 
 ِؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

+ ط١بغخ  أغبص اٌشعبٌخ
  اٌزٛط١بد ٚ رؼ١ّّٙب 

 ط  10000

ٍِٛصووووبد اٌغووووزاء ثؾووووٛس فووووٟ ِغووووبي رم١وووو١ُ 
 رِٗٚشالجخ عٛد

 بد اٌغزاءاٌزم١ًٍ ِٓ ٍِٛص سعبٌخ ِبعغز١ش 
ؽبٌت ثىبٌٛس٠ٛط + 

٠ؾذد٘ب ْ اإلششاف بٌغ
 ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض

 ط  7000 أغبص اٌشعبٌخ  ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ 2020-2024

١ُ اٌغوزائٟ ٚخظوبئض ١واٌزمثؾٛس فوٟ ِغوبي 
 األغز٠خ اٌٛظ١ف١خ 

 اعزخذاَ األغز٠خ وؼالط  ِبعغز١شسعبٌخ 
ؽبٌت ثىبٌٛس٠ٛط + 

٠ؾذد٘ب ْ اإلششاف بٌغ
 غٍظ اٌمغُ اٌّخزضِ

 ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ 2020-2024
+ ط١بغخ  أغبص اٌشعبٌخ

  اٌزٛط١بد ٚ رؼ١ّّٙب 
 ط  6000

دساعووخ ثؼووغ اٌظووفبد اٌظووؾ١خ ٚاٌٛظ١ف١ووخ 
ٌٍجىزش٠ووووب ٌووووجؼغ األغز٠ووووخ اٌّخّشحثٛاعووووطخ 

 ثىزش٠ب اٌجشٚث١ٛر١ه
 ط 6000 ِٕٚبلشزٙب أغبص اٌشعبٌخ ؽبٌت دوزٛساٖ 2024-2019 أ.د / ِؾّذ ٔغ١ت لٕبٜٚ رم١١ُ األغز٠خ اٌٛظ١ف١خ دوزٛساٖسعبٌخ 
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 أٔشطخ ػ١ٍّخ-عبدعبً:

 اٌز٠ًّٛ اٌّطٍٛة اإلؽبس اٌضِٕٟ اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز اٌّخشعبد األٔشطخ األ٘ذاف

 ط  500 2020 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ثبٌمغُ  ِؾبػشٖ  اعزخذاَ اٌج١ٛرىٌٕٛٛعٟ فٟ اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ 

 ط  700 2020 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ِؤرّش ثبٌمغُ  ِؾبػشح  اٌؾذ٠ضخ فٟ ؽفع األغز٠خ اعزخذاَ اٌطشق 

 ط  2000 2020 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ِؤرّش ثبٌمغُ  ٔذٚح اٌزؾذ٠بد اٌزٝ رٛاعٗ ِظبٔغ األغز٠خ فٝ ِؾبفظخ ا١ٌّٕب

 ط  700 2021 ظ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ اٌمغُ  ع١ّ١ٕبس ِؾبػشح  األ١ّ٘خ اٌغزائ١خ ٌٍؾَٛ ٚاألعّبن 

اعزخذاَ ِؼبداد األوغذح اٌطج١ؼ١خ ِٚؼبداد ا١ٌّىشٚثبد اٌطج١ؼ١خ فٟ ؽفع 

 األغز٠خ 
 ط  500 2021 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  اٌمغُ  ع١ّ١ٕبس ِؾبػشح 

 ط  600 2022 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ثبٌمغُ  ٔذٚح   اٌزغز٠خ اٌؼالع١خ 

 ط  500 2022 زذس٠ظ أػؼبء ١٘ئخ اٌ ثبٌمغُ  ِؾبػشح  ثذائً اٌغىش 

 ط  500 2023 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ثبٌمغُ  ِؾبػشح  رط٠ٛش ؽشق اعزخالص اٌض٠ٛد 

 ط  500 2023 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ثبٌمغُ  ِؾبػشح  االعزفبدح ِٓ ِخٍفبد ِظبٔغ األغز٠خ 

 االشزشن ثبٌذٚسح ِزىشسح أ.د/ِؾّذ ٔغ١ت لٕبٜٚ ثبٌى١ٍخ دٚسح عالِخ اٌغزاء

  االشزشن ثبٌذٚسح ِزىشسح أ.د/ِؾّذ ٔغ١ت لٕبٜٚ  ى١ٍخثبٌ دٚسح ظبَ اٌٙبعت فٟ ِظبٔغ األغز٠خ رطج١ك ٔ

 االشزشن ثبٌذٚسح ِزىشسح أ.د/ِؾّذ ٔغ١ت لٕبٜٚ ى١ٍخثبٌ دٚسح ) ٔظُ إداسح عالِخ اٌغزاء  ( 2018-2200األ٠ضٚ

 االشزشن ثبٌذٚسح ِزىشسح ٜٚأ.د/ِؾّذ ٔغ١ت لٕب ى١ٍخثبٌ دٚسح )ٔظُ إداسح اٌغٛدح ( 2015-90001األ٠ضٚ

 االشزشن ثبٌذٚسح ِزىشسح أ.د/ِؾّذ ٔغ١ت لٕبٜٚ ى١ٍخثبٌ دٚسح ) إداسح اٌغالِخ ا١ٌّٕٙخ(2018-45001األ٠ضٚ

 االشزشن ثبٌذٚسح ِزىشسح أ.د/ِؾّذ ٔغ١ت لٕبٜٚ ى١ٍخثبٌ دٚسح رغز٠خ اإلٔغبْ ٚرخط١ؾ اٌٛعجبد 

 االشزشن ثبٌذٚسح ِزىشسح ٍٝأ.د/ ٘بٔٝ ِظطفٝ ػ ى١ٍخثبٌ دٚسح األِٓ اٌظٕبػٝ

 

 



 

 جاَع١ املٓٝا –يه١ًٝ ايصزاع١   2024إيٞ  -2019ارتط١ ارتُط١ٝ يألحباث يًفرت٠ َٔ 

 ذسبٞ َطازٜد عبد اهلل ضٝد ـ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا أعداد أ.د./ 

 

 

 67 

 ِشفمبد اٌخطخ                                        

 ١ِّضاد اٌخطخ اٌخّغ١خ ٌٍمغُ                                                                                                                                     

 اٌؼًّ  –فخ اٌظ ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ َ
ػذد ِشاد 
 اٌّشبسوخ 

 إٌشبؽ 

 ِزىشس أعزبر ٚ سئ١ظ ِغٍظ اٌمغُ د/ ٘بٟٔ ِظطفٝ ػٍـٝ.أ 1

 اٌذٚساد-اٌّؤرّشاد 
 اٌّؾبػشاد اٌؼبِخ 

ٚسشخ  -إٌذٚاد 
االششاف ػٍٝ  -ػًّ 

سعبئً اٌّبعغز١ش 
اعشاء  -ٚاٌذوزٛساٖ

األثؾبس اٌخبطخ 
ثأػؼبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ 
 

 * أعزبر ِزفشؽ ٜلٕبٚأؽّذ ِؾّذد / .أ 2

 --- أعبصح ػالط ثبٌخبسط أ.د// ١ِٕش ؽٕب اعىٕذس 3

 * /ٚو١ً اٌى١ٍخأعزبر  د / ؽغ١ٓ ػجذ اٌغ١ًٍ ػجذ اٌؼبي.أ 4

 * أعزبر ِزفشؽ أ.د/ فٛصٞ ؽغٓ اٌغىشٞ 5

 *  أعزبر ِزفشؽ أ.د/ عٕبء أؽّذ ِؾّذ طبٌؼ اٌشش٠ف 6

 * أعزبر ِزفشؽ أ.د / عٛصاْ عؼذ ٌط١ف 7

 * أعزبر ِزفشؽ .د / ِؾّذ ٔغ١ت لٕبٚٞأ 8

 * ِذسط د / ٔذاء أؽّذ سفؼذ 9

 * ِذسط د /سل١خ سِؼبْ ػجذ اٌغالَ 10

 * ِذسط  د / عٕبء ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ 11

 * ) اعبصح دساع١خ ( أعبِٗ إعّبػ١ً اؽّذ 12

 * ِذسط ِغبػذ س٠ُ ِؾّذ اٌؾغ١ٕٟ 13

 * ِؼ١ذح أعّبء ِؾّذ شؾبرخ 14

 * ِؼ١ذح  بْ سث١غ شؾبرخإ٠ّ 15
 

 


