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انسًاخ انرئٍسٍح خلطح األحباث اخلًسٍح يٍ  0251إيل 0259

ْ )1ابع َٔ ١زصد فعً ٞيًُشانٌ ايصزاع ١ٝيف اإلقًِٝ
 )2تٗتِ ارتط ١بدزاضٚ ١اضتخداّ أِٖ تطبٝكات ايتهٓٛيٛجٝات اذتدٜجَ ١جٌ تهٓٝو شزاع ١األْطح ١تهٓٛيٛجٝا ايٓااْٚ ٛايتهٓٛيٛجٝاا
اذت ١ٜٛٝيف ايصزاعٚ ١ايرنا ٤االصطٓاعٚ ٞعً ّٛاذتاضب اآليٞ
َ )3سْ ٚ ١قابً ١يًتطٜٛس ٚايترطني ٚإضاف ١املشانٌ ايطاز١٥
 )4شاًَٚ ١تػطَ ٞعظِ َشانٌ اإلْتاد ايصزاعٚ ٞاإلْتاد اذتٛٝاْ ٚ ٞايًرٚ ّٛاألمساى
 )5تهاٌَ ايفهس ٠املطتٗدف ٖٞ ٚ ١املطح ٚايتػط ١ٝايشاًَ ١ملسانص املٓٝا ايتطع١
 )6اشرتاى أضاتر َٔ ٠نٌ ايرباَخ ايدزاض ١ٝاملختًف( ١مجٝع األقطاّ  12قطِ )
 )7تٓٛع األْشط ١ايعًُ ٚ ١ٝايبرج ١ٝبني تطح ٌٝزضا ٌ٥املاجطتري أ ٚايدنتٛزاٚ ٙاألْشط ١املهًُ١
 )8ختضع ارتط ١يًُتابع َٔ ١قبٌ أعضا ٤ايًحٓ ١املٓبجك ١يًدزاضات ايعًٝا ٚايبرٛث ٚبعض ايعٓاصس ارتازج١ٝ
 )9تبًٝؼ املسدٚد اإلجيابٚ ٞتٛصٝات ايسضا ٌ٥يًحٗات املعٓٚ ٚ ١ٝضا ٌ٥اإلعالّ احملً ١ٝاملتاذ١
 )10أْشطٖ ١ر ٙارتط ١أتت تًب ١ٝيالذتٝاجات اذتكٝك ١ٝيًُحتُع املدْٞ
 )11ايتعا ٕٚايبٓا ٤بني أضاتر ٠نً ١ٝايصزاعٚ ١أصراب ايعٌُ املٗتُني باإلْتاد ايصزاع.ٞ
 )12تٗتِ ارتط ١بدزاض ١طسم َعادت ١املٝا ٙاملًٛثٚ ١ايطسم ايبٛٝيٛج ١ٝيًتخًص َٔ ايتًٛث
 )13تٗتِ ارتط ١باإلشساف املشرتى بني األقطاّ املختًف١

2

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

احملاور األساسٍح نهخطح انثحثٍح اخلًسٍح نهكهٍح ( ) 0259 – 0251
ارتط ١ايبرج ١ٝارتُط ١ٝيًهً ١ٝيًفرت 2019 – 2015 َٔ ٠دتُٝع أقطاّ ايهًٚ ١ٝميهٔ تًخٝصٗا فُٝا -: ًٜٞ
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دزاض ١عً ٢إْتاد أصٓاف عاي ١ٝاإلْتاج ١ٝيًُراص ٌٝاإلضرتاتٝح ١ٝاهلاََ ١جٌ ستاص ٌٝاذتباٛب (ايكُاح – ايارز ٠ايشااَ – ١ٝايارز ٠ايصافسا– ٤
ايرز ٠ايسفٝعٚ ) ١ستاص ٌٝايطهس (بٓحس ايطهس – قصب ايطهس ٚستاص ٌٝايصٜت (ايطُطِ – عباد ايشُظ  -ايهاْٛال – ايصٜتٚ ) ٕٛستاصاٌٝ
األيٝاف (ايكطٔ )
اضتخداّ تطبٝكات ايتهٓٛيٛجٝا اذت ١ٜٛٝيف حتطني ارتضس  ٚأصٓاف ستاص ٌٝاذتكٌ
Application of biotechnology in vegetable and field crops improvement
اضتخداّ تطبٝكات ايتهٓٛيٛجٝا اذت ١ٜٛٝيف أَساض ايٓبات Application of biotechnology in plant pathology
اضتخداّ ْظِ احملانا ٠يف تٛقع إْتاج ١ٝستاص ٌٝاذتكٌ Using stimulation systems in field crops production
تطبٝكات ايٓاْٛتهٓٛيٛج ٞيف إْتاد ستاص ٌٝاذتكٌ Application of Nanotechnology in field crops production
تطبٝكات ايٓاْٛتهٓٛيٛج ٞيف أَساض ايٓبات Application of Nanotechnology in plant pathology
حتدٜد َٛاقع ايصفات ايهُ ١ٝاملطٛ٦ي ١عٔ حتٌُ ادتفاف  ٚاملًٛذ ١يف ايكُح
Identification quantitative trait loci: QTLs for tolerance to drought and salinity in wheat
حتً ٌٝتعبري ادتٓٝات املطٛ٦ي ١عٔ تعد ٌٜايضػط االمسٛش ٟيف قُح ارتبص حتت إجٗاد ادتفاف
Expression analysis of the genes involved in osmotic adjustment in bread wheat under drought stress
حتدٜد َٛاقع ايصفات ايهُ ١ٝاملطٛ٦ي ١عٔ َكا ١َٚاهلايٛى يف ايف ٍٛايبًدٟ
Identification QTLs for Orobanche spp. Resistance in faba bean across different environments.
تطبٝكات باضتخداّ شزاع ١األْطحٚ Tissue culture ١ايتهٓٛيٛجٝا اذت ١ٜٛٝيترطني إْتاد ٚإنجاز ايٓباتات املختًف ٚ ١زتاٍ ْباتات ايصٚ ١ٜٓ
ايٓباتات ايطب ٚ ١ٝايعطسUsing of tissue culture techniques in ornamental plants, herbs and medicinal plants ١ٜ
دزاضات عً ٢تسشٝد اضتخداّ َٝا ٙايس ٟيف ايصزاعٚ ١ايتٛضع يف شزاع ١أزاض ٢االضتصالح .
تطبٝل االجتاٖات اذتدٜجَ ١جٌ ايتهٓٛيٛجٝا اذتٚ ١ٜٛٝتهٓٛيٛجٝا ايٓاْ ٛيف ايصزاع ١يترطني اإلْتاد ايٓباتٚ ٞاإلْتاد اذتٛٝاْ. ٞ
3

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30

تكٚ ِٝٝستاٚي ١حتطني صفات حتٌُ املًٛذاٚ ١ادتفااف يف ستاصا ٌٝاذتباٛب ايسٝ٥طاٚ ١ٝااصا ١ايكُاح  ٚايارزَ ٠أ ااالٍ َاصازع األْطاح١
ٚتطبٝكات ايتكٓٝات ايٛزاثٚ ١ٝاذتدٜج١
تكٚ ِٝٝستاٚي ١حتطني صفات حتٌُ املًٛذٚ ١ادتفاف ٚنريو املكاَٚا ١يابعض األَاساض يف بعاض يف ستاصا ٌٝارتضاس ايسٝ٥طاٚ ١ٝااصا١
ايطُاطِ ٚايبصٌ ٚايج َٔ ّٛاالٍ َصازع األْطحٚ ١ايتطبٝكات املختًف ١يًتكٓٝات ايٛزاث ١ٝاملختًف١
تكٚ ِٝٝستاٚي ١حتطني بعض َأ ايطاالالت ايبهرتٜا ١ايات تطاتخدّ يف عًُٝاات ايتطاُٝد اذتٝا ٚ ٟٛناريو ايهآ٥اات ايدقٝكا ١األااس٣
املطتخدَ ١يف زتاٍ املهافر ١اذتٚ ١ٜٛٝتدٜٚس املخًفات َٔ االٍ ايتطبٝكات ايٛزاث ١ٝايتكًٝدٚ ١ٜاذتدٜج ١شا٥ع ١االضتخداّ يف ٖرا اجملاٍ
دزاضٚ ١تك ِٝٝايجبات ايٛزاث ٚ ٞبعض ايصفات االقتصاد ١ٜاهلاَ ١يف بعض َٔ ايطٛٝز ايداجٓ( ١ايدجاد – ايبط – اإلٚش اخل)
دزاض ٚ ١تك ِٝٝايطُ ١ٝايٛزاث ١ٝيبعض َٔ املسنبات شا٥ع ١االضتخداّ يف ايب ١٦ٝاحملًَ َٔ ١ٝبٝدات َٓٚظُات منَٛ ٚ ٛاد صٓاع ١ٝشتًك١
دزاضات عً ٢تكً ٌٝايفاقد يف اذتاصالت ايصزاع ١ٝأثٓا ٤ايتطٜٛل ٚايتخص.ٜٔ
دزاض ١األثس ايب ٞ٦ٝالضتخداّ ايهُٝاٜٚات يف ايصزاع. ١
تشحٝع ايصزاع ١ايعض ٚ )Organic agriculture( ١ٜٛايصزاع ١ايٓظٝف ١يبعض اذتاصالت ايبطتاْ ١ٝفانٗ ٚ ١ستاص ٌٝاذتكٌ
اضتخداّ ايتهٓٛيٛجٝا اذتٚ ١ٜٛٝطسم ايرتب ١ٝايتكًٝد ١ٜيف اذتص ٍٛعً ٢أصٓاف عاي ١ٝاإلْتاد َٔ ايٓباتات ٚاذتٛٝاْات ايٓافع. ١
إْتاد أصٓاف ْبات ١ٝعاي ١ٝاإلْتاد ٚذات قدز ٙعاي ٘ٝعً ٢حتٌُ اذتسازٚ ٠ادتفاف ٚاملًٛذٚ ١األَساض .
تطبٝل االجتاٖات اذتدٜج ١يف زٚ ٟتطُٝد ٚإنجاز احملاص ٌٝاذتكًٚ ١ٝايبطتاْ. ١ٝ
دزاضات نُٛٝذ ١ٜٛٝعً ٢األيٝاف ايصزاعٚ ١ٝعً ٢ايٓباتات .
دزاضات عً ٢تأثري املًٛثاات ايبٝ٦ٝا ١عًا ٞاملاا ٤ايطاطر ٚ ٞايرتنٝاب ايهُٝاا ٟٚيًُصزٚعاات  ٚاحملاصا – ٌٝتُٓٝا ٚ ١إداز ٠ايػاباات ايصآاع١ٝ
باضتعُاٍ َا ٤ايصسف املعاجل  - drainage waterتٛظٝف ْباتات ايص ١ٜٓيف اذتد َٔ َشانٌ ايتًٛث
دزاض ١ايتأثريات ايهُٝا ١ٜٚيبعض املٓتحات ايطبٝع ١ٝعً ٢ايتُج ٌٝايػرا ٞ٥يًف٦سإ يعالد ايطهس يبعض مثاز ايفانٗ. ١
دزاضات عً ٞاملهافر ١املتهاًَ ١ألَساض ايٓبات  ٚاالٖتُاّ باملهافر ١ايبٛٝيٛج ١ٝيآلفات ٚاألَساض ايت تصٝب ايٓباتات
االٖتُاّ بدزاض ١اثس تػري ايطٝاضات ايصزاع ١ٝعً ٢إْتاجٚ ١ٝزحب ١ٝاحملاص ٌٝايصزاع ١ٝإقًُٝٝا ٚعًَ ٢طت ٣ٛادتُٗٛز١ٜ
دزاض ١نفا ٤اضتخداّ املٛازد االقتصادٚ ١ٜايهفا ٠٤ايتطٜٛك ١ٝيإلْتاد ايصزاعٞ
االٖتُاّ بدزاض ١ايفح ٠ٛايػراٚ ١ٝ٥ستاٚي ١شٜادْ ٠طب ١االنتفا ٤ايرات ٞألِٖ املٓتحات ايصزاع١ٝ
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االٖتُاّ باقتصادٜات اإلْتاد اذتٛٝاْٚ ٞاألمساى ٚاأليبإ َٓٚتحاتٗا عًَ ٢طت ٣ٛادتُٗٛز١ٜ
االٖتُاّ بدزاض ١املشانٌ ايطهاْ ١ٝايسٜف ١ٝاملعاصسٚ ٠تأثرياتٗا عً ٢تُٓ ١ٝاجملتُعات ايسٜف١ٝ
االٖتُاّ بدزاض ١إداز ٠املخاطس يف زتاٍ ايصزاع١
دزاض ١ايتػريات االجتُاع ١ٝاملعاصس ٠يف اجملتُعات ايسٜف. ١ٝ
االٖتُاّ بدزاض ١ايظسٚف ارتازج ١ٝبتصٓٝع َٓتحات األيبإ ٚحتطني إْتاد ايًنب ْٚظِ ايتصٓٝع
حتطني األدا ٤اإلْتاجٚ ٞايتٓاضً ٞيًدٚاجٔ .
اضتخداّ ايتًكٝح ايصٓاع ٞيف ذٛٝاْات املصزع.١
دزاضات عً ٢االضتحابات ايفطٛٝيٛجٚ ١ٝاإلْتاجٚ ١ٝايتٓاضً ١ٝذتٛٝاْات املصزع١
دزاض ١يف زتاٍ ايتعبٚ ١٦ايتػًٝف يف ذفظ ٚتدا ٍٚاألغر. ١ٜ
دزاضات يف زتاٍ تهٓٛيٛجٝا ايًرٚ ّٛاأليبإ ٚاألمساى ٚارتبص ٚايعحا ٚ ٔ٥ايبكٛيٝات ٚتهٓٛيٛجٝا ايطهس َٓٚتحاتٗا ٚتهٓٛيٛجٝا ايصٜٛت
إْتاد ضالالت َٔ ايبهرتٜا ذات ايكدز ٠عً ٢تجبٝت اآلشٚت ٚإذاب ١ايفٛضفات عاي ١ٝايهفا ٠٤يف بسْاَخ املخصبات اذت. ١ٜٛٝ
االٖتُاّ بإْتاد ايطُاد ايعض ٟٛايصٓاعٚ ٞتدٜٚس املخًفات املصزع١ٝ
دزاضات جص ١ٝ٦ٜيف ايعالق ١بني ايٓبات  ٚايها ٔ٥املُسض
دزاض ١ايتفاعٌ بني ايعا ٚ ٌ٥ايطفٌٝ
دزاضات عً ٞفطٛٝيٛجٝا أَساض ايٓبات
دزاضات عً ٢االذتٝاجات ايطُاد( ١ٜاملٝداْٚ ١ٝاذت) ١ٜٛٝيًُراص ٌٝاذتكًٚ ١ٝايبطتاْ ١ٝاملختًف١
اضتخداّ احملطٓات ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥املٓشطات اذت ١ٜٛٝعً ٢اضتصالح األزاض ٞاملتأثس ٠بايكًٚ ١ٜٛاألَالح .
دزاضات عًَ ٢عادت ١املٝا ٙاملًٛثٚ ١ايطسم ايبٛٝيٛج ١ٝيًتخًص َٔ ايتًٛث َٚصادز ايتًٛث ايهُٝٝا ٞ٥اذت ٟٛٝيًُٝا ٙاألزض. ١ٝ
االٖتُاّ بربْاَخ املهافر ١املتهاًَ ١آلفات ٚأَساض ايٓبات
ذصس أِٖ األَساض األنجس اْتشازا عً ٞاذتاصالت ايصزاع ١ٝاألنجس أُٖ ١ٝيف ستافظ ١املٓٝا
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أعًبء انغبدح األعبرزح انًشبسكٍٍ فً صٍبغخ ٔ كزبثخ ٔ يشاجعخ انخطخ انخًغٍخ نألثذبس نذم يشبكم اإلَزبط انضساعً ثبنًٍُب ٔ انٕاسدح يٍ األقغبو انًخزهفخ
يُغق انخطخ

انقغى

اٌؾٚةةت اٌؾّيةة١ت ٌ ٥غ ة د ٌميةةُ اٌى ١ّ١ة ز اٌنكا١١ةةت ٌغةةً َِ ة وً أ٦خ ة س اٌنكا١ةة ١ٌّٕ ٟة ( -2105أ.ؿ /.صّ ي فؾل١ ٞبـ إٌُ١٢
)2109
أ.ؿ /.صّ ي ِْٚف ٟاٌٖٞٛ
اٌؾٚت اٌؾّي١ت ٌ ٥غ د ٌميُ ا٤كإٌ ٟغً َِ وً أ٦خ س اٌنكا)2109-2105( ١ٌّٕ ٟ١
أ.ؿ /.ولّ٠ت ١بـ اٌغّ١ـ عي ٔٓ١
اٌؾٚت اٌؾّي١ت ٌ ٥غ د ٌميُ اٌ٤ب ْ ٌغً َِ وً أ٦خ س اٌنكا)2109-2105( ١ٌّٕ ٟ١
أ.ؿ /.عي١ ٓ١بـ اٌضٍ١ ً١بـ اٌ ٢ي
اٌؾٚت اٌؾّي١ت ٌ ٥غ د ٌميُ  ٍَٛ١ا٤غق٠ت ٌغً َِ وً أ٦خ س اٌنكا)2109-2105( ١ٌّٕ ٟ١
اٌؾٚةةت اٌؾّيةة١ت ٌ ٥غةة د ٌميةةُ اٌّ١ىلٌٛٛ١ ٚص١ةة اٌنكا١١ةةت ٌغةةً َِةة وً أ٦خةة س اٌنكا١ةة١ٌّٕ ٟةة أ.ؿّ١ /.ل ١بـ اٌٍ١ٚف ى٢ـ
()2109-2105
أعّـ ِغّـ ١بـ اٌ٢ن٠ن اٌَ فٟ٢
اٌؾٚت اٌؾّي١ت ٌ ٥غ د ٌميُ ا٨لخْ ؿ ٌغً َِ وً أ٦خ س اٌنكا)2109-2105( ١ٌّٕ ٟ١
أ.ؿِ / .غّةةـ ١بةةـ اٌغىةةِ ُ١غّةةٛؿ
اٌؾٚت اٌؾّي١ت ٌ ٥غ د ٌميُ اٌٛكارت ٌغً َِ وً أ٦خ س اٌنكا)2109-2105( ١ٌّٕ ٟ١
اٌ٢يمٟٔ٩
اٌؾٚت اٌؾّي١ت ٌ ٥غ د ٌميُ أ٦خ س اٌغٛ١أٌ ٟغً َِ وً أ٦خ س اٌنكا )2109-2105( ١ٌّٕ ٟ١أ.ؿ / .أعّـ ِغّـ أعّـ ١زّ ْ
اٌؾٚت اٌؾّي١ت ٌ ٥غ د ٌميُ اٌّغ ٌّ ً١غً َِ وً أ٦خ س اٌنكا)2109-2105( ١ٌّٕ ٟ١

أ.ؿ١ / .بـ اٌغّ١ـ اٌملاِٟٚ١

اٌؾٚت اٌؾّي١ت ٌ ٥غ د ٌميُ اٌبي ح( ٓ١ف وٙت – ؽٖل – مٕ٠ت) ٌغً َِ وً أ٦خة س اٌنكا١ة١ٌّٕ ٟة
()2109-2105

أ.ؿ / .ف ًْ١ف ًٕ أعّـ
أ.ؿ /.ى١ف إٌْل عيٓ١
أ.ؿ / .أعّـ ١بـ إٌُّ٢
أ.ؿ / .أٔٛك ١بـ اٌ٢ن٠ن ص٩ي
أ.ؿ / .رٕ ز ١بـ اٌغّ١ـ إ لاُ٘١
أ.ؿ /.ى١ـ عيٓ عي ٓ١عّٛؿة
أ.ؿ / .عيٓ ِغّـ عيٓ
أ.ؿ ١ /.ؿي كٍـ ٞعيٓ

اٌؾٚت اٌؾّي١ت ٌ ٥غ د ٌميُ أِلآ إٌب ث ٌغً َِ وً أ٦خ س اٌنكا)2109-2105( ١ٌّٕ ٟ١
اٌؾٚت اٌؾّي١ت ٌ ٥غ د ٌميُ ٚل ٠ت إٌب ث ٌغً َِ وً أ٦خ س اٌنكا)2109-2105( ١ٌّٕ ٟ١
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أيٍٍ يجهظ انقغى
أ.ؿ ِ /.صـة ٠ٛ١و ِغّٛؿ

سئٍظ يجهظ انقغى /
يشاجعخ انخطخ
أ.ؿ ١ /.ؿي ِغّـ فوٟ
أ.ؿ/.صّ ي ِْٚف ٟاٌٖٞٛ
أ.ؿ /.ولّ٠ت ١بـ اٌغّ١ـ
أ.ؿِْٚ ٟٔ ٘ /.فٍٟ١ ٟ
أ.ؿ١ /.ةة ة ؿي ِغّةةةةٛؿ ِغّةة ةـ
عّ ؿ
أ.ؿ /.أى ِت أ  ٛاٌّى كَ ٍ ول
أ.ؿِ / .غّةةةةةـ ١بةةةةةـ اٌغىةةةةةُ١
ِغّٛؿ اٌ٢يمٟٔ٩
أ.ؿِ /.غّةةةةةةـ ١بةةةةةةـ اٌفخةةةةةة ط
اٌب كٚؿٞ
أ.ؿ١ /.بـ اٌغّ١ـ اٌملاِٟٚ١

أ.ؿ /.فٛم ٞاٌي١ـ إ لاُ٘١
أ .ؿ /.ىٕ ز اعّـ ِغّـ
أ.ؿّ١ /.ةةةةل ١بةةةةـ اٌٍ١ٚةةةةف
ى٢ـ
أ.ؿ /.إىّ ١ ً١١بـ اٌفخ ط
أ.ؿ١ /.بةةةةـ اٌخةةةةٛا ِغّةةةةـ
ٚ١
أ.ؿ١ /.ة ة ؿي ١بةةةـ ا ١بةةةـ
اٌغٕٟ
أ.ؿ / .أعّةةةةـ ٌٚفةةةة١ ٟبةةةةـ
اٌضٛاؿ
أ.ؿ ّ١ / .ؿ اٌـ ٓ٠حٛف١ك أ.ؿٛ٠ / .ىف ١بـ اٌٟٙ ٢
أ.ؿ١ ٍٟ١ /.بـ إٌّ ُ٢اٌبٕ
أ.ؿ ١ /.ؿي كٍـ ٞعيٓ

أ.ؿ / .أٔٛك ١بـ اٌ٢ن٠ن ص٩ي
أ.ؿ / .عيٓ ِغّـ عيٓ

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع١

قطِ ايهُٝٝا ٤ايصزاع١ٝ

اخلطح اخلًسٍح نألحباث

حلم يشاكم اإلَتاج انسراعً مبحافظح ادلٍُا
َٓطل ارتط١

أ.د / .مجال فخري عثذ انُعٍى
زٝ٥ظ زتًظ ايكطِ

أَني زتًظ ايكطِ

أ.د / .عادل حمًذ زكً

أ.د / .ياجذج عوٌس حمًود

()0259/0255
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ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا -نً ١ٝايصزاع - ١قطِ ايهُٝٝا ٤ايصزاع١ٝ
ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث ذتٌ َشانٌ اإلْتاد ايصزاع ٞيًفرت)2019/2015( َٔ ٠
األْذاف
ٚلةةف ىةةّ١ت ٢ةةٔ اٌّلوب ة ث اٌخةة ٟحفلم٘ ة
اٌفٚل ٠ث – ِ٢لفت فٛائـ فٚل ٠ث اٌخل ت

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

انًخشجبد

األَشطخ
ِغ ٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ةلة اىخؾـاَ فٚل ٠ث
ةٟ
ة
فةةةة
ٌٍَّةةةة ة
كوتاٌزمة ة ف ٟاٌخلا٠ىٛؿكِ ف ٞٔ ٟفت
ِش
اٌبلٔة
ٌٍىٍ١تة "كى ٌخ "ٟاٌب١ةت ٚأ٦خ س اٌنكاٟ١

ؿٙ ١ / .ف ١بـ اٌّغيٓ ٔ صٟ

أ..ؿِ / .غّـ ١بـ اٌ٢ن٠ن اٌَ فٟ٢
 .أ.ؿ ١ / .ؿي ِغّـ موٟ
أ ٕ٘ .ز ّ ٌظ ى ٌُ
إٍلاف أ..ؿ / .كئ١و اٌميُ

حـ ُ١١ؿل١ك اٌمّظ ـل١ك م١ٌٛة ث ٌلفة ٠اٌمّ١ةت
اٌغقائ١ت  -اٌّي ّ٘ت ف ٟعً َِىٍت اٌغقاز فةٟ
ِْل -أِى ٔ١ت ا٨ىخف ؿة ِٓ ِؾٍف ث اٌؾبن

ٔـٚة

حمـ ُ٠ؽبن فاث ِغخٞٛ
لٚحِ ٟٕ١لحف٠

فْةةً ٚحَةةؾ٢ ِ١ةةٔ اٌّلوب ة ث اٌٚب١٢١ةةت
اٌخةةة ٝحّ٢ةةةً وّٖةةة ؿاث أويةةةـة ِٖٚةةة ؿاث
ٌٍبىخل ِٖٚ ٠ؿ ٌٍفٚل ٠ث ِٚم ِٚت ٌٍيلْ ٙ

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌميُ
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

اٌَّ كوت اٌفٌ ٢ت فِ ٟؤحّل اٌىٍ١ةت – حّٛةً١
حّٛةة ١ث ِةةؤحّل اٌميةةُ ٚاٌىٍ١ةةت إٌةة ٟاٌض ٙة ث
اٌّؾخْت – ا َّ َ ٌّ٦وً ى ئل ا٤لي َ

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ىٍ١ت
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌض ِ٢ت ٚ
اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌىٍ١ت
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

يؤششاد
انُجبح
أٔض م
اٌّغ ٕلة
ٚحْ٠ٛل٘

انزًٌٕم
انًطهٕة

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
صّ ٠١أٖ١ة ز ٘١ةةت اٌخةـك٠و
–
ٌىٍ١ةةةةةةةةت –– اٌّ١٢ةةةةةةةةـْٚ
211
2105
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
 ٩ٙاٌـكاى ث اٌ١ٍ٢
ٙةةةةٍ ٩ةةةة٢بت اٌخىٌٕٛٛص١ةةةة
اٌغ٠ٛ١ةةت – ٍةة٢بت اٌّغ ّةةً١
-2105
511
إٔض م إٌـٚة
ٍ٢بت إٌْ  ١ث اٌغقائ١ت
2109
ِضٍو إؿاكة ِؾبن اٌض ِ٢ت
صّ١ةةة ٠اٌية ة ؿة أٖ١ة ة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
4111
ٔض ط
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
2109
ث
اٌخىٌٕٛٛص١ةةة
ٍةةة٢بت
ٙٚةةة٩
إٌٟ
ح١ّٛاٌميُ 5x800
ِؤحّل
اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١
-2108
2109
صّ١ةةة ٠اٌية ة ؿة أٖ١ة ة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
01111
ٔض ط
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
2109
ث
اٌخىٌٕٛٛص١ةةة
ٍةةة٢بت
ٙٚةةة٩
إٌٟ
ح١ّٛاٌىٍ١ت 5x2111
ِؤحّل
اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١
-2108
2109

حم١ةة ُ١اّ٤ةةةٕ ف اٌضـ٠ةةةـة ٌةةةب ٔ٢اٌّغ ّةةةً١
اٌنكا١١ةةت ٚاٌّي ة ّ٘ت فةة ٟعةةً َِةةىٍت اٌغةةقاز
فِْ ٟل

كى ٌت ِ صيخ١ل
ٌٌ ٚب ٚاعـ

حمـ ُ٠إّٔ ف ١ٌ ١ت
أ٦خ س ٚفاث ِغخٞٛ
لٚحِ ٟٕ١لحف٠

ٌضٕت إٍلاف ِخؾْْت ٠خُ
الخلاعٛ ٙاىٚت ِضٍو
اٌميُ

-2105
2109

ٌ ٙب ٚاعـ ع ًّ ٍٟ١
ى ٌٛكٛ٠ه

إٔض م
اٌلى ٌت

5111

اىةةةةةةةةخؾـاَ اٌخٚب١مةةةةةة ة ث اٌغـ٠زةةةةةةةةت ٌٍ٢ةةةةةةةةَٛ
إٌ ٔٛحىٌٕٛٛصٟ

كى ٌت ِ صيخ١ل
ٌٌ ٚب ٚاعـ

حمـ ُ٠إّٔ ف ١ٌ ١ت
أ٦خ س ٚفاث ِغخٞٛ
لٚحِ ٟٕ١لحف٠

ٌضٕت إٍلاف ِخؾْْت ٠خُ
الخلاعٛ ٙاىٚت ِضٍو
اٌميُ

-2105
2109

ٌ ٙب ٚاعـ ع ًّ ٍٟ١
ى ٌٛكٛ٠ه

إٔض م
اٌلى ٌت

5111

8

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف

األَشطخ

انًخشجبد

و١ف١ت إماٌت حٍٛد اٌّ ِْ ِٓ ٖ ١كف ٌّٕ١
حؾف١ف عـ اٌخٍٛد فِْ ٖ ١ِ ٟلف اٌّغ٘١ ِ٢لفت حٚب١م ث اٌى ١ّ١ز اٌ٠ٖٛ٢ت ف ٟإماٌةتاٌخٍٛد ٚؿٚك اٌخَ ٠١٢ف ٟحؾف١ف عـة اٌخٍٛد

(ٚ-)0كٍت ًّ١
(ٔ -)2ـٚة

حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠ت
ٌخؾف١ف أ ٚإماٌت حٍٛد
ِ ٖ ١اٌّْ كف

حىٌٕٛٛص ١اىخؾـاَ  EMف ٟحغيٓ١
ِٛاّف ث ِ ٖ ١اٌْلف اٌنكاٚ ٟ١إٌْ ٟ١

كى ٌت ؿوخٛكاٖ
ٌٌ ٚب ٚاعـ

اٌغْٛي ٖ ١ِ ٍٟ١
اٌْلف اٌنكا ٟ١فاث
ِٛاّف ث إِٓت

اٌخ٢ةةةةلف ٍ١ةةةة ٟاٌّةةةةٛاؿ اٌّٖةةةة ؿة ٌٍخغق٠ةةةةت
ٚؿٚك٘ وّٛاؿ ِٖ ؿة ٌٍيلْ ٙ

ٔـٚة

ؿٚك ِٖ ؿاث اٌخغق٠ت ن
Anticarcinogenic

ِ٢لفةةت أىةةب ٔمةةِ إٌّ ١ةةت – ؿٚك حٍةةٛد
اٌب١ةت فٔ ٟمِ إٌّ ١ت

ِغ ٕلة

اٌخٍٛد ىبب ِٓ أُ٘
أىب ٔمِ إٌّ ١ت

٘ةةةةةةـَ اٌٍّٛرةةةة ة ث اٌٖ٢ةةةةةة٠ٛت  ٚاٌّلوبةةةة ة ث
اٌٖ٢ةةة٠ٛت ١ـ٠ةةةـة اٌىٍةةةٛك ٛاىةةةٚت اٌى ئٕة ة ث
اٌغ١ت اٌـل١مت
 ِ٢لفت ِٛاّف ث ّلف اٌّؾٍفة ث اٌية ئٍتٍ١ةة ٟاٌّضة ك ٞاٌّ ئ١ةةت ٕٚ ٚةة ٠اٍ٨ةةخلا ٙث حيةةةةةض ً١كىةةةةة ٌت
ؿوخةةةةٛكاٖ ٌٌ ٚةةةةب
ٚاٌّ١٠ ٢ل ٌقٌه
 ؿكاىةةت ِيةة كاث ٘ةةـَ اٌٍّٛرةة ث اٌٖ٢ةة٠ٛت ٚاعـاٌّيلٕٙت ٛاىٚت اٌى ئٕ ث اٌغ١ت اٌـل١مت
غذ

حؾف١ةةةةةف عةةةةةـة اٌخٍةةةةةٛد
ٌّلوب ث اٌىٍٛك١ٕ٠ت

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
انًغئٕل عٍ انزُفٍز
ٍ٢بت اٌخىٌٕٛٛص١
٩ٙ
اٌغ٠ٛ١ت – ٍ٢بت ا٤كإٟ
أ.ؿ َ ْ١ / .أعّـ ١بـ اٌٍّٚب اٌٍّ٘
ٚاٌّ ٩ٙ – ٖ ١اٌّيخٞٛ
أ..ؿ ّ١ / .ؿ ّبل ٍ ٞول
 21052109اٚ٤ي ٚاٌز ِٔ -ٟؤىي ث
أ .أعّـ صّ٢ت صّ٢ت
اٌّضخّ ٠اٌّـِٔ – ٟـ٠ل٠ت
إٍلاف أ..ؿ / .كئ١و اٌميُ
اٌنكا١ت – ِـ٠ل٠ت اٌخّ– ٓ٠ٛ
اٌّلٍـ ٓ٠اٌنكآ١١١
ٌضٕت إٍلاف ِخؾْْت ٠خُ
ٌ ٙب ع ًّ ٍٟ١
-2106
الخلاعٛ ٙاىٚت ِضٍو
اٌّ صيخ١ل
2107
اٌميُ
أ.ؿِ / .غّـ ٍ٢ب ْ عيٓ
أ.ؿ ِ / .صـة ٠ٛ١و ِغّٛؿ
أ .أىّ ز عي ٓ١موٟ
إٍلاف أ..ؿ / .كئ١و اٌميُ
أ.ؿ / .اٌّلى ٟأ  ٛاٌفخٛط اٌّلىٟ
أ ٕ٘ .ز ّ ٌظ ى ٌُ
إٍلاف أ..ؿ / .كئ١و اٌميُ
أ..ؿ / .صّ ي فؾل١ ٞبـ إٌُ١٢
أ.ؿّ١ / .ل فخغ ٟؿاؽٍٟ
ا٤ىخ ف ميُ اٌٛكارت

-2105
2107
-2105
2108
2109

حٛافك اٌي ١ىت
اٌنكا١١ت ٌضٕت إٍلاف ِخؾْْت ٠خُ
ئ١ت
اٌّ
ِ ٠اٌّمٕٕ
ثةٓ اٌخؾٛفةة ث الخلاعٛ ٙاىٚت ِضٍو
ة
١ة
اٌىَةةةف
اٌميُ
ِٓ اىخؾـاَ اٌّٖ ١

-2105
2106

ؿكاىةةةةة ث ٛ١و ١ّ١ئ١ةةةةةةت ىةةةةةخؾـاَ فةةةةةةةلاْ حيةةةةةض ً١كىةةةةة ٌت م٠ةة ؿة اٌةة٤ ٟ١ٛؽٚةة ك ٌضٕت إٍلاف ِخؾْْت ٠خُ
اٌخض ك ٍ١ة ٟاٌّيخؾٍْة ث إٌب ح١ةت  ٚحمٍ١ةً ِ صيةةةخ١ل ٌٌ ٚةةةب أخَةةةةةةةةة ة ك أِةةةةةةةةةةةلآ الخلاعٛ ٙاىٚت ِضٍو
اٌيلْ ٙ
ٚاعـ
أخَ ك أِلآ اٌيل ْ ٙاٌّؾخٍفت
اٌميُ

-2105
2107

9

أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّيةةة ١ـٙٚ ْٚةةةٍ ٩ةةة٢بت
اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّيةةة ١ـٙٚ ْٚةةةٍ ٩ةةة٢بت
اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت
أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّيةةة ١ـٙٚ ْٚةةةٍ ٩ةةة٢بت
اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت
ٌ ٙب ع ًّ ٍٟ١
اٌّ صيخ١ل

يؤششاد
انُجبح

انزًٌٕم
انًطهٕة

إٔض م
اٌٛكٍت

611

إٔض م
اٌلى ٌت

5111

إٔض م إٌـٚة

511

إٔض م
اٌّغ ٕلة

411

ٔغ س فىلة
اٌبغذ

2511

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

5111

ٌ ٙةةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةة ٟأٔضةةةةةةةةةةةةةة ة م
ى ٌٛكٛ٠ه مكا١ت عـ٠ذ
اٌلىةةةةةةةةةةةةة ٌت
ّٚةةةةةةةةةة ١غت
اٌخ ١ّٛث

3111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف

األَشطخ

ِ٢لفةةةت اٌّلوبة ة ث اٌى ١ّ١ئ١ةةةت اٌّيةةةةٌٛت ١ةةةٓ
ِم ِٚةةةةةةةت إٌبةةةةةة ث ٌٍغَةةةةةةةلاث ِ ٚيةةةةةةةبب ث
اِ٤لآ–ؿكاىت ِي كاث عّٔ اٌَ١ىّ١ه

(ٔ--)0ـٚة
( -)2غذ

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
انًغئٕل عٍ انزُفٍز
انًخشجبد
ِؤىية ث اٌّضخّة ٠اٌّةـٔ– ٟ
ِـ٠ل٠ةةةت اٌنكا١ةةةت – ِـ٠ل٠ةةةت
م٠ةة ؿة ٔيةةبت اّ٤ةةٕ ف (-)0أ.ؿِ/ .غّـ١ ٞبـ اٌغّ١ـ ١١يٟ
اٌخّةةةةةةةةةةة – ٓ٠ٛاٌّلٍةةةةةةةةةةةـٓ٠
2109
اٌّم ِٚةةةةةةةت ٌٍغَةةةةةةةلاث
( )2أ.ؿ / .صّ ي فؾل١ ٞبـ إٌُ١٢
اٌةةةةةنكا – ٓ١١١أىةةةةةلة وٍ١ةةةةةت
ِٚيبب ث اِ٤لآ
اٌنكا١ت
( -)3أ.ؿ / .فٛم ٞىٍ ٘ ْ ّ١حٛك

ؿكاىةة ث ٛ١و ١ّ١ئ١ةةت ٍ١ةة ٟلٚحٕ١ةة ث اٌمّةةظ
ٚاٌَةة١٢ل ٚاٌةةقكة اٌَ ة ِ١ت ٌّ٥ةةٕ ف اٌضـ٠ةةـة حيةةةةض ً١كىةةةة ٌت اٌغْةةةةٛي ٍ١ةةةة ٟؽبةةةةن ٌضٕت إٍلاف ِخؾْْت ٠خُ
اٌّيخٕبٚت
الخلاعٛ ٙاىٚت ِضٍو
 ٌٟ ١اٌمّ١ت اٌغقائ١ت
ؿوخٛكاٖ
ث
اٌبلٚحٕ١
ِٓ
ِؾخٍفت
ؤٔٛاٟ
اٌؾبن
حـُ١١اٌميُ
اٌّي ّ٘ت ف ٟعً َِىٍت اٌغقاز فِْ ٟل اٌغْٛي ٍٟ١ِٕٞف ث ّٕ ١١ت
 -حْٕ ٠١اٌـ٠خٛي

ِ٢لفةةةت و١ف١ةةةت حْةةةٕ ٠١إٌّٞفةة ث اٌْةةةٕ ١١ت
اٌي ئٍت –  ٚاٌـ٠خٛي

ٚكٍت ًّ١

ِ٢لفت أّ٘١ت اٌّٛاؿ أٌٍّٛت اٌٚب١٢١ت
– كّـ إٔلاك اىخؾـاَ اٌٍّ ٔٛث إٌْ ١١ت
ٚاٌّؾٍمت
 -ؿكاىت ؿٚك ِٖ ؿاث ا٤ويـة اٌٚب١٢١ت

ٔـٚة -غذ

م٠ةةة ؿة اٌةةةٌ ٟ١ٛمّ١ةةةت
اٌبٌٛٛ١ص١ةةةةةةت ٌٍٍّٔٛةةةة ة ث
أٌٍّٛةةةةةةةت ِٖٚةةةةةة ة ؿاث
ا٤ويـة

حْٕ ٠١اٌٛٚ٢ك – ِلوناث اٌلائغت

أ.ؿ / .عّ ؿ ٞأعّـ إىّ ً١١
أ.ؿ ِ / .صـة ٠ٛ١و ِغّٛؿ
أ.ؿ / .عيِٕ ٟغّـ ٍف١ك ١بـ اٌيَ٩
أ /.أىّ ز عي ٓ١موٟ

-2105
2106

2105

(- )0أ.ؿ ّ١ .ؿ ّبل ٍ ٞول
( )2أ.ؿ / .صّ ي فؾل١ ٞبـ إٌُ١٢

2106

أ .أعّـ صّ٢ت صّ٢ت

ٚكٍت ًّ١
ٚحـك٠ب ٍّٟ١

اٌغْٛي ِ ٍٟ١لوناث
اٌٛٚ٢ك

أ.ؿ٩ّ / .ط ِغّٛؿ ١بـ اٌم ؿك
أ.ؿِ / .غّـ ِْٚف ٟاٌي١ـ

2107

حؤر١ل ِيخؾٍْ ث إٌب ح ث اٌٚب١ت ٚاٌٚ٢ل٠ت
ف٩١ ٟس اٌ٢ـ٠ـ ِٓ اِ٤لآ ىخؾـاَ
فةلاْ اٌخض ك

حيض ً١كى ئً
١ٍّ١ت

٩١س اٌ٢ـ٠ـ ِٓ
اِ٤لآ ٚلق
ٙب١٢١ت

ٌض ْ إٍلاف ِخؾْْت
ٌميُ

-2105
2107

حؤر١ل اٌٞلٚف اٌب١ة١ت  ٍٝ١اٌؾْ ئِ
اٌى ١ّ١ئ١ت ٚأ٦خ ص١ت ٌب ٔ٢اٌّغ ًّ١
اٌن٠خ١ت

حيض ً١كى ئً
١ٍّ١ت

حغي ٓ١اٌٞلٚف اٌب١ة١ت

ٌض ْ إٍلاف ِخؾْْت
ٌميُ

– 2105
2108

01

ٌ ٙب ع ًّ  ِ ٍٟ١صيخ١ل
أٖ١ةةةةة ز ٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و-
ِؤىية ث اٌّضخّة ٠اٌّةـٔ– ٟ
– اٌّ١٢ةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةْٛ
اٌّي ١ـ ٩ٙ ْٚاٌـكاىة ث
اٌ١ٍ٢ةةةةةةةة ٙ -ةةةةةةةةٍ ٩ةةةةةةةة٢بت
اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت

يؤششاد
انُجبح
إحّ َ اٌبغذ
ٚإٌـٚة
ٚم ٠ؿة
اٌٍٚب
ّٙ١ٍ١
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
إٔض م
اٌٛكٍت

أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌىٍ١ت إحّةة َ اٌّ٢ةةةً
٢ِٚة ٙ ُٙ١ٔٚةة ٩اٌـكاى ة ث ٕضةةةةةةةةة ة ط –
اٌ١ٍ٢ةةةةةةةة ٙ -ةةةةةةةةٍ ٩ةةةةةةةة٢بت عٖٛك ١ةـؿ
وب١ل
اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت
ِؤىية ة ث اٌّضخّةةة ٠اٌّةةةـٔ ٟصّ١ةةة٠
أٖ١ةةة ة ز ٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و ٌىٍ١ةةةةةت حّ َ اٌخْٕ٠١
ُٙ١ٔٚ ٢ِٚ
ِؤىية ة ث اٌّضخّةةة ٠اٌّةةةـٔ ٟصّ١ةةة ٠أٔضةةةةةةةةةةةةةةةةة م
أٖ١ةةة ة ز ٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و ٌىٍ١ةةةةةت اٌلىةةةةةةةةةةةةة ٌت
ّٚةةةةةةةةةة ١غت
ُٙ١ٔٚ ٢ِٚ
اٌخ ١ّٛث
ِؤىية ة ث اٌّضخّةةة ٠اٌّةةةـٔ ٟصّ١ةةة ٠أٔضةةةةةةةةةةةةةةةةة م
أٖ١ةةة ة ز ٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و ٌىٍ١ةةةةةت اٌلىةةةةةةةةةةةةة ٌت
ّٚةةةةةةةةةة ١غت
ُٙ١ٔٚ ٢ِٚ
اٌخ ١ّٛث

انزًٌٕم
انًطهٕة

0111

5111

2111

0111

2111
2111

2111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف
حؤر١ل  ٔ٢ا٤غق٠ت إٌّخضت ٌٕٙـىت
اٌٛكار١ت ٌٛٛ١ص( ١اٌقكة ٚفٛي اٌْ٠ٛ
ٚاٌمّظ ِٕٚخض ح) ٙ
حؤر١ل ا ١ ٢ٍ٦ث إٌ حضت ِٓ ؽ ٗٛٚاٌٖغ٘
اٌٚ ٌٟ ٢اٌٛٙاحف اٌّغٌّٛت ٌٛٛ١ص١

األَشطخ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اإلطبس انضيًُ

انفئخ انًغزٓذفخ

حيض ً١كى ئً
١ٍّ١ت

حغي ٓ١اٌٞلٚف اٌب١ة١ت

ٌض ْ إٍلاف ِخؾْْت
ٌميُ

– 2105
2108

ِؤىية ة ث اٌّضخّةةة ٠اٌّةةةـٔ ٟصّ١ةةة٠
أٖ١ةةة ة ز ٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و ٌىٍ١ةةةةةت
ُٙ١ٔٚ ٢ِٚ

حيض ً١كى ئً
١ٍّ١ت

حغي ٓ١اٌٞلٚف اٌب١ة١ت

ٌض ْ إٍلاف ِخؾْْت
ٌميُ

– 2105
2108

ِؤىية ة ث اٌّضخّةةة ٠اٌّةةةـٔ ٟصّ١ةةة٠
أٖ١ةةة ة ز ٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و ٌىٍ١ةةةةةت
ُٙ١ٔٚ ٢ِٚ

00

يؤششاد
انُجبح
أٔضةةةةةةةةةةةةةةةةة م
اٌلىةةةةةةةةةةةةة ٌت
ّٚةةةةةةةةةة ١غت
اٌخ ١ّٛث
أٔضةةةةةةةةةةةةةةةةة م
اٌلىةةةةةةةةةةةةة ٌت
ّٚةةةةةةةةةة ١غت
اٌخ ١ّٛث

انزًٌٕم
انًطهٕة

2111

2111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

ِّ١ناث اٌؾٚت اٌؾّي١ت ٌٍميُ

ِلفم ث اٌؾٚت
َ
0
2
3
4
5
6
7
8
9
01
00
02
03
04
05
06
07
08
09
09
21
22
23
24

ععٕ ٍْئخ انزذسٌظ
أ.ؿ / .عّ ؿ ٞأعّـ إىّ ً١١
أ.ؿ ١ / .ؿي ِغّـ موٟ
أ.ؿ ِ / .صـة ٠ٛ١و ِغّٛؿ
أ.ؿ َ ْ١/ .أعّـ ١بـ اٌٍّٚب اٌٍّ٘
أ.ؿ / .صّ ي فؾل١ ٞبـ إٌُ١٢
أ.ؿ ّ١ / .ؿ ّبل ٍ ول
أ.ؿِ / .غّـ١ ٞبـ اٌغّ١ـ ١١يٟ
أ.ؿ / .عيِٕ ٟغّـ ٍف١ك ١بـ اٌيَ٩
أ.ؿ٩ّ / .ط ِغّٛؿ ١بـ اٌم ؿك
أ.ؿِ / .غّـ ١بـ اٌ٢ن٠ن اٌَ فٟ٢
أ.ؿِ / .غّـ ٍ٢ب ْ عيٓ
أ.ؿِ/ .غّـ ِْٚف ٟاٌي١ـ
أ.ؿ / .اٌّلى ٟأ  ٛاٌفٕٛط اٌّلىٟ
أ.ؿ / .فٛم ٞىٍ ٘ ْ ّ١حٛك
ؿ ٙ ١ /ف ١بـ اٌّغيٓ ٔ صٟ
ؿ / .عّـاْ إ لاِ٘ ُ١غّٛؿ
أ / .ى ٌِ ٟغّـ ١بـ اٌ٢ن٠ن اٌَ فٟ٢
أ / .أعّـ صّ٢ت صّ٢ت ؿكٌ٠ٚ
أ ٕ٘ .ز ّ ٌظ ى ٌُ
أ ٕ٘ .ز ِغّـ عيٓ
أ .أىّ ز عي ٓ١موٟ
أِْٚ / .ف١ ٟبـ إٌُّ٢
أ / .حيض ً١صـ٠ـ ِٓ ؿف٢ت 2103
أ١٢ِ / .ـ ِٓ ؿف٢ت 2109

انصفخ – انعًم
أىخ ف ًِ ١
أىخ ف  ٚكئ١و ِضٍو اٌميُ
أىخ ف ًِ ١
أىخ ف ًِ ١
أىخ ف ًِ ١
أىخ ف ًِ ١
ِخفل٣
ِخفل٣
ِخفل٣
ِخفل٣
ِخفل٣
ِخفل٣
غ١ل ِخفل٣
غ١ل ِخفل٣
ِـكه
ٍِغك رم ف ٟضّٛٙك٠ت أٚم ىيخ ْ
ِـكه ِي ١ـ ٌ ٙبت ؿوخٛكاٖ
ِـكه ِي ١ـ – ٌ ٙب ؿوخٛكاٖ
ِـكه ِي ١ـ
ِـكه ِي ١ـ
ِ١٢ـة
ٌ ٙب ِ صيخ١ل ِٓ اٌؾ كس
ٌ ٙب ؿف٢ت 2103
ٌ ٙب ِ صيخ١ل

02

عذد يشاد انًشبسكخ















----



-------

انُشبغ
اٌّؤحّلاث
اٌّغ ٕلاث
إٌـٚاث
كى ٌت ِ صيخ١ل
كى ٌت ؿوخٛكاٖ
ٚكٍت ًّ١
غذ

عذد انًشاد
 2ف ٟاٌيٕت 01 = 5 x
2
5
2
3
3
3

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع١
قطِ األزاضٞ

اخلطح اخلًسٍح نألحباث

حلم يشاكم اإلَتاج انسراعً مبحافظح ادلٍُا
َٓطل ارتط١

أ.د / .مجال يصطفً انضوي
زٝ٥ظ زتًظ ايكطِ

أَني زتًظ ايكطِ

أ.د / .مجال يصطفً انضوي

د / .حسٍ عهً حسٍ

()0259/0255
03

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا -نً ١ٝايصزاع - ١قطِ األزاضٞ

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث ايت أقسٖا املؤمتس ايعًُ ٞيًكطِ إلعداد إضرتاتٝح ١ٝيًعٌُ ايبرج ٞاالٍ ايطٓٛات ()2019/2015ارتُظ يًٓٗٛض بايعًُ ١ٝايبرج١ٝ
ايت تتٛانب َع األٖداف ايك َٔ ١َٝٛاجٌ شٜاد ٠اإلْتاد ايصزاع ٚ ٞحتطني صفات األزاض ٞاملطتصًر ٚ ١تسشٝد املٝاٙ
األَشطخ

األْذاف
اٌٛلٛف  ٍٟ١أُ٘ َِ وً
اٌّضخّةةة ٠اٌّةةةـٔٚ ٟاٌخةةةٟ
اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
٠يةةخ ٠١ٚليةةُ ا٤كإةةِ ٗ َٔ ٟخىلك ٌيٕٛاث اٌؾٚت
حمـ ُ٠اٌ٢ةٚ ْٛاٌّية ١ـة-
()5
حمةةةةةةةـ ُ٠عٍةةةةةةةٛي ٌٙةةةةةةةقٖ
اٌَّ وً
اٌَّةة ة كوت اٌفٌ ٢ةةةةت فةةةةٟ
ِؤحّل اٌىٍ١ةت – حّٛةً١
اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ىٍ١ت
حّٛةة ١ث ِةةؤحّل اٌميةةةُ
2109/00/25
ٚاٌىٍ١ةةةةةت إٌةةةةة ٟاٌضٙةةةة ث َٔ ٗ ِخىلك ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5
اٌّؾخْةةةةةةةت – اٌّ٦ةةةةةةة َ
َّ وً ى ئل ا٤لي َ
أ-:٨ٚ
ؿكاىةةةةت اٌخةةةةؤر١ل اٌب١ةةةةة ٟحيض ً١كى ٌت ؿوخٛكاٖ
ٌٌ ٚب ٚاعـ
ٍ١ةة ٟؽةةٛاُ ا٤كإةةٟ
اٌمـّ٠ةةةةةةةةت ٚا٤كإةةةةةةةةٟ
عـ٠زةةةةةت ا٨ىخْةةةةة٩ط –
ؿكاىت ٚىة ئً اٌّغ فٞةت
 ٍٟ١ؽٛاُ ا٤كإٟ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اإلطبس انضيًُ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
ٌميُ
 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٔ ٟصّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

ِٓ
2107-2105
إٌٟ
2109-2108

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌض ِ٢ت ٚ
اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
ٌىٍ١ت
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

ِٓ
2107-2109
إٌٟ
2109-2108

حمـ ُ٠ؽل٠ش ٍُِ
ٌخؤر١لاث اٌب١ة١ت
اٌّؤرلة  ٍٟ١ؽٛاُ
أٔٛا ٟا٤كإٟ

ٌ ٙةةةةب ع ّةةةةً ٍ١ةةةةةٟ
اٌّ صيةةةخ١ل حغةةةج ٌضٕةةةت
إٍةةلاف ِخؾْْةةت ٠ةةخُ
الخلاعٙةةةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ

2107-2105

04

انفئخ انًغزٓذفخ
صّ١ةةة ٠اٌية ة ؿة أٖ١ة ة ز
٘١ةةةةةةةةةةةت اٌخةةةةةةةةةةـك٠و -
اٌّ١٢ةـ – ْٚاٌّـكىةْٛ
اٌّيةةة ة ١ـٙٚ ْٚةةةةة٩
لٔةةةةةةة ِش ا٤كإةةةةةةةةٟ
ٚاٌّ - ٖ ١اٌّٝٛفٓ١
صّ١ةةة ٠اٌية ة ؿة أٖ١ة ة ز
٘١ةةةةةةةةةةةت اٌخةةةةةةةةةةـك٠و -
اٌّ١٢ةـ – ْٚاٌّـكىةْٛ
اٌّيةةة ة ١ـٙٚ ْٚةةةةة٩
ٍةةةةةةةة٢بت اٌخىٌٕٛٛص١ةةةةةة ة
اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔ– ٟ
ألية َ ِـ٠ل٠ةةت اٌنكا١ةةت
 صّ١ة ٠اٌية ؿة أٖ١ة ز٘١ةةةةةةةةةةةت اٌخةةةةةةةةةةـك٠و -
اٌّ١٢ةـ – ْٚاٌّـكىةْٛ
اٌّيةةة ة ١ـٙٚ ْٚةةةةة٩
ٍةةةةةةةةةة٢بت ا٤كإةةةةةةةةةةٟ
ٚاٌّ -ٖ ١اٌّٝٛفٓ١

يؤششاد انُجبح

انزًٌٕم انًطهٕة

ٔض ط ح ١ّٛث
ِؤحّل اٌميُ

4111
5x800

ٔض ط ح ١ّٛث
ِؤحّل اٌىٍ١ت

01111
5x2111

أٔض م اٌلى ٌت
 ١ّٚغت اٌخ ١ّٛث

5111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
األْذاف
ر ٔ:ً ١
ؿكاىةةةةةةةت ا٨عخ ١صةةةةةةة ث
اٌيةةةةةةةةةّ ؿ٠ت اٌّ٢ـٔ١ةةةةةةةةةت
ٚاٌغ٠ٛ١ةةةةةةةت ٌّغ ّةةةةةةةً١
اٌغمةةةةةةةةً ٚاٌّغ ّةةةةةةةةً١
اٌبيةةةةةةةخ ٔ١ت (ؽٖةةةةةةةل –
ف وٙت – مٕ٠ت)

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اإلطبس انضيًُ

األَشطخ

ِ 3ةةٓ ؽل٠ضةة ٟلٔ ة ِش
ا٤كإةةٚ ٟاٌّ ١ة ٖ ِّةةٓ
ٕٚ٠بةةك ٍ١ةة ُٙ١اٌَةةلٗٚ
+
ٌضةةةةةةةةةةة ة ْ إٍةةةةةةةةةةةةةلاف
ِخؾْْت ٠خُ الخلاعٙ
ٚحغـ٠ةةةةةةةـ٘ ٛاىةةةةةةةٚت
ِضٍو اٌميُ

2107-2105

ؿ .عيةةةةٓ ٍ١ةةةة ٟعيةةةةٓ
 حؾف١ةةةةةةةف ِيةةةةةةةخ ٠ٛث ِخٌٍِٟٛ ٔٛث اٌخل ت ف ٟإٌّ ١ؿ١ٚ١ .ت ِغّـ ٍٙب
 ِ ٖ ١ىةٚغ١ت ٔ١ٞفةت أ ٚؿِ .غةةةةة ٟاٌةةةةةـ١ ٓ٠بةةةةةـفاث ِيخ ٠ٛث ِٕؾفٖةت اٌُ١ٞ٢
ؿٚ .ص١ ٗ١بـ اٌلعّٓ
ِٓ ٍِ ٔٛث اٌّٖ ١
ؿّ١ .ل ٚأعّـ ّ٘ َ

2108-2105

ٌضٕت إٍلاف
ِخؾْْت ٠خُ الخلاعٙ
ٚحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِضٍو اٌميُ

2107-2105

ٌ ٙةةةةةةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةةةةةةً
ىة ٌٛكٛ٠ه ِةةٓ ٙةة٩
حل ةةةت ١ٌ ١ةةةت اٌؾْةةة ٛت لٔةةةةةة ة ِش ا٤كإةةةةةةةةٟ
حيض 0 ً١كى ٌت ِ صيخ١ل حم١ةةةةةةةةةةة ُ١اٌّغيةةةةةةةةةةةٕ ث ٚاٌٌّ + ٖ ١ضٕةت إٍةلاف
ِخؾْْت ٠خُ الخلاعٙ
إٌْ ١١ت ٚإٌَّ ٚث
ٚحغـ٠ةةةةةةةـ٘ ٛاىةةةةةةةةٚت
ِضٍو اٌميُ

2107-2105

حيض 3 ً١كى ئً
ِ صيخ١ل ٌز٩رت ٩ٙ

ر ٌز ً:
ؿكاىت و١ف١ت اٌخؾٍِ
ِٓ اٌٍّٛر ث اٌب١ةت ىٛاز
ٌٍخل ت أ ٖ ١ِ ٚاٌلٞ

أ غ د ١ٍّ١ت

كا :ًً٢
 ؿكاىةةةةةةةت اٌخغةةةةةةة٨ٛثاٌى ١ّ١ئ١ةةةةةةةةت ٌٍّ ٕ٢ةةةةةةةةل
اٌغقائ١ةةةةت فةةةة ٟاٌخل ةةةةت ٚ
حم١ةةة ُ١اٌّغخةةة ٞٛاٌغةةةقائٟ
ٌ٥كإ ٟاٌّؾخٍفت

حيض ً١كى ٌت ؿوخٛكاٖ
ٌٌ ٚب ٚاعـ

ؽ ِي ً:
اىةةةةةةخؾـاَ اٌّغيةةةةةةٕ ث
اٌْةةةةٕ ١١ت ٚإٌَّةةةة ٚث
اٌغ٠ٛ١ةةةت فةةة ٟحغيةةةٚ ٓ١
كفةة ٠ؽْةة ٛت ا٤كإةةٟ
اٌّيخٍْغت

انًخشجبد

اٌغْٛي  ٍٟ١ؽل٠ضٓ١
ِؤٍ٘ ٓ١ـكصت ِلحف٢ت
ف ٟحمٕ ٓ١١ا٨عخ ١ص ث

ؽل٠ش ٍُِ حمُ١١
اٌّغخ ٞٛاٌغقائٟ
ٌ٥كإ ٟاٌّؾخٍفت

05

انفئخ انًغزٓذفخ
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔ– ٟ
ألي َ ِـ٠ل٠ت اٌنكا١ت
ليُ
أ ٖ١ز
+
اٌغمً
ِغ ًّ١
ِٚغ ّ ً١ؽٖل ٚ
مٕ٠ت +
ف وٙت ٚ
اٌّ١٢ـ ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـ٩ٙٚ ْٚ
ا٤كإٟ
ٍ٢بت
ٚاٌّ -ٖ ١اٌّٝٛفٓ١
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔ– ٟ
ألية َ ِـ٠ل٠ةةت اٌنكا١ةةت
– صّ١ةة ٠أٖ١ةة ز ٘١ةةةت
اٌخةةةةةـك٠و ٢ِٚةةةةة ُٙ١ٔٚ
ٙٚةةةةةةةةةةةةٍ ٩ةةةةةةةةةةةة٢بت
ا٤كإةةةةةةةٚ ٟاٌّ١ةةةةة ة ٖ-
اٌّٝٛفٓ١
ٌ ٙةةةةب ع ّةةةةً ٍ١ةةةةٟ
اٌّ صيةةةةةةةةةةةةخ١ل فةةةةةةةةةةةةٟ
ا٤كإةةةةةةٚ ٟاٌّ١ةةةة ة ٖ -
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔ– ٟ
ألية َ ِـ٠ل٠ةةت اٌنكا١ةةت
– صّ١ةة ٠أٖ١ةة ز ٘١ةةةت
اٌخةةةةةـك٠و ٢ِٚةةةةة ُٙ١ٔٚ
ٙٚةةةةةةةةةةةةٍ ٩ةةةةةةةةةةةة٢بت
ا٤كإٚ ٟاٌّٖ ١
ٌ ٙةةةةب ع ّةةةةً ٍ١ةةةةٟ
اٌّ صي ةخ١ل ِةةٓ لٔ ة ِش
ا٤كإةةةةةٚ ٟاٌّ١ةةةةة ٖ –
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔ– ٟ
ألية َ ِـ٠ل٠ةةت اٌنكا١ةةت
– وبةة ك اٌّيةةةخزّل– ٓ٠
أ ٖ١ز ِضٍةو اٌميةُ -
اٌّٝٛفٓ١

يؤششاد انُجبح

أٔض م اٌلى ئً
 ١ّٚغت اٌخ ١ّٛث

أٔض م ا ٤غ د

أٔض م اٌلى ٌت
 ١ّٚغت اٌخ ١ّٛث

أٔض م اٌلى ٌت
 ١ّٚغت اٌخ ١ّٛث

انزًٌٕم انًطهٕة

9111

5111

4111

3111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
األْذاف

ى ؿى ً:
 حم١ةةةةةٙ ُ١ةةةةةلق اٌةةةةةلٞاٌغـ٠زةةةةت  ٚو١ف١ةةةةت كفةةةة٠
وف زٌ ٙ٠خلٍ١ـ اٌّ ٖ ١فٟ
ا٤كإةةةة ٟاٌضـ٠ةةةةـة ٚ
حةةؤر١ل فٌةةه ٍ١ةة ٟإٔخ ص١ةةت
اٌّغ ّ ً١اٌّؾخٍفت
ى :ً ٢
إحبةةةةةةةةةةةة  ٟاٌٛىةةةةةةةةةةة ة ئً
اٌخىٌٕٛٛص١ةةت اٌغـ٠زةةت فةةٟ
و١ف١ةةةةةت ٌِ ٢ضةةةةةت اٌّ١ةةة ة ٖ
اٌٍّٛرةةت ٨ىةةخؾـاِ ٙفةةٟ
اٌنكا١ت

األَشطخ

انًخشجبد

أ غ د ١ٍّ١ت +
كى ٌت ِ صيخ١ل

م ٠ؿة إٔخ ص١ت اٌّغ ًّ١
اٌّؾخٍفت

أ غ د ١ٍّ١ت +
كى ٌت ِ صيخ١ل

م ٠ؿة ِٕي ٛاٌخلٟ

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اإلطبس انضيًُ

ٌضٕت إٍلاف
ِخؾْْت ٠خُ الخلاعٙ
ٚحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِضٍو اٌميُ  +اٌي ؿة

2109-2105

اٌّـكى ٚ ٓ١ا٤ى حقة
اٌّي ١ـ ٚ ٓ٠ا٤ى حقة

06

انفئخ انًغزٓذفخ
ٌ ٙةةةةب ع ّةةةةً ٍ١ةةةةٟ
اٌّ صيةةةةةةةةةةةةخ١ل فةةةةةةةةةةةةٟ
ا٤كإٚ ٟاٌّٖ ١

ٌ ٙةةةةب ع ّةةةةً ٍ١ةةةةٟ
اٌّ صيةةةةةةةةةةةةخ١ل فةةةةةةةةةةةةٟ
ا٤كإٚ ٟاٌّٖ ١

يؤششاد انُجبح

انزًٌٕم انًطهٕة

أٔض م اٌلى ٌت
 ١ّٚغت  ٚا ٤غ د

3111

أٔض م اٌلى ٌت ٚ
ا ٤غ د

3111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع١
قطِ األيبإ

اخلطح اخلًسٍح نألحباث

حلم يشاكم اإلَتاج انسراعً مبحافظح ادلٍُا
َٓطل ارتط١

أ.د / .كرميح عثذ احلًٍذ حساَني
زٝ٥ظ زتًظ ايكطِ

أَني زتًظ ايكطِ

أ.د / .كرميح عثذ احلًٍذ حساَني

د / .فوزي انسٍذ إتراهٍى

()0259/0255
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ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا -نً ١ٝايصزاع - ١قطِ األيبإ
ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث ذتٌ َشانٌ اإلْتاد ايصزاع ٞباملٓٝا ()2019/2015
األْذاف -انعُبٌٍٔ

األَشطخ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اٌٛلةةٛف ٍ١ةة ٟأ٘ةةُ َِةة وً اٌّضخّةة ٠اٌّةةـٟٔ
ٚاٌخةةة٠ ٟيةةةخ ٠١ٚليةةةُ اٌ٤بةةة ْ حمةةةـ ُ٠اٌ٢ةةةْٛ
ٚاٌّي ١ـة -حمـ ُ٠عٍٛي ٌٙقٖ اٌَّ وً

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌميُ
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

اٌَّ كوت اٌفٌ ٢ت فِ ٟؤحّل اٌىٍ١ةت – حّٛةً١
حّٛةة ١ث ِةةؤحّل اٌميةةُ ٚاٌىٍ١ةةت إٌةة ٟاٌض ٙة ث
اٌّؾخْت – ا َّ َ ٌّ٦وً ى ئل ا٤لي َ

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ىٍ١ت
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 ٚصٛؿ عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌض ِ٢ت ٚ
اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌىٍ١ت
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

ؿكاىةةةت حةةةؤر١ل ٢ةةةٔ اٌيةةة٨٩ث اٌبىخ١ل٠ةةةت
اٌغـ٠زت  ٍٟ١اٌْف ث اٌخىٌٕٛٛص١ت ٚاٌى ١ّ١ئ١ت
ٌب ٔ٢اٌضبٓ اٌض فت ٚإٌْف ص فت

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ ٌٌ ٚب
ٚاعـ

ٛٙٝك أٔٛاٟصـ٠ـة ِٓ صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
اٌخمٍ١ـ٠ت
اٌضبٓ
غ١لٍِةةةُ ىةةةخؾـاَ ٌميةةُ  -صّ١ةة ٠اٌّ١٢ةةـ– ْٚ
ةل٠ش
 ؽةةحىٌٕٛٛص ١حْٕ ٠١اٌضةبٓ ٚاٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةةة ١ـْٚ
ٚاٌّٝٛفٓ١
غ١ل اٌخمٍ١ـ٠ت

ؿكاىةةةت حةةةؤر١ل اٌؾةةةٛاُ إٌّ١٢ةةةت ٌىةةةِ ٩ةةةٓ
اٌى م ٓ٠اٌّخغًٍ  ٚاٌخٍبٕ١ت  ٍٟ١اٌن ؿٞ

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ ٌٌ ٚب
ٚاعـ

ٛٙٝك أٔٛا ٟصـ٠ـةِٓ أ.ؿ / .ولّ٠ةةةةت ١بةةةةـ اٌغّ١ةةةةـ
ؿة
ٌن٠ةة
اٌن ة ؿِ ٞـّ١ةةت
عي ٔٓ١
لّ١خ ٙاٌغ٠ٛ١ت

ؿكاى ث  ٍٟ١إٌّة ٚ ٛاٌْةف ث اٌفيةٌٛٛ١ص١ت
 ٚاٌْغ١ت ٌب ٔ٢أٔٛا ٟاٌبىخ١ل ٠اٌ٩٢ص١ت

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ ٌٌ ٚب
ٚاعـ

أ.ؿ /.فٛم ٞى١ـ إ لاُ٘١
ٛٙٝك أٔةٛا ٟصـ٠ةـة ِةٓ أ.ؿ / .أعّةةةةـ ٍةةةةٛلِ ٟغّةةةةـ
م٘لاْ
اٌبىخ١ل ٠اٌ٩٢ص١ت
أ.ؿّ / .ةةةةةب ط حةةةةة١ ٟٔٛبةةةةةـ
اٌلامق
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يؤششاد
انُجبح

انزًٌٕم
انًطهٕة

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
صّ١ةةة ٠اٌية ة ؿة أٖ١ة ة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
ٔض ط
4111
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
2108
ث
ح١ّٛاٌميُ 5x800
ةَٛ
ة
ٍ١ةةةةة
ِش
ة
لٔةةةةة
ة٩
ة
ٙٚةةةةة
إٌٟ
ا٤غق٠ت  ٚاٌ٤ب ْ  -اٌّٝٛفِ ٓ١ؤحّل
-2108
2109
صّ١ةةة ٠اٌية ة ؿة أٖ١ة ة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
ٔض ط
01111
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
2108
ث
ح١ّٛاٌىٍ١ت 5x2111
ةَٛ
ة
ٍ١ةةةةة
ِش
ة
لٔةةةةة
ة٩
ة
ٙٚةةةةة
إٌٟ
ا٤غق٠ت  ٚاٌ٤ب ْ  -اٌّٝٛفِ ٓ١ؤحّل
-2108
2109
اٌّـٟٔ
اٌّضخّ٠
ث
فة
أٔض م
 ٩ٙلٔ ِش حىٌٕٛٛص١
ٌت
اٌلى
-2105
4111
اٌ٤ب ْ
 ١ّٚغت
2109
 ٩ٙاٌـكاى ث ٌ١ٍ٢
اٌخ ١ّٛث
ٛٙائةةةف اٌّضخّةةة ٠اٌّةةةـٔ– ٟ
أٔض م
ِٓ  ٩ٙ 2101لٔ ِش ٍ١ة َٛا٤غق٠ةت
اٌلى ٌت
5111
 ٚاٌ٤ب ْ –  ٩ٙاٌـكاىة ث
 ١ّٚغت
إٌٟ
–
اٌ١ٍ٢ةةةةةةةةةةة – اٌّ١٢ةةةةةةةةةةةةـْٚ
اٌخ ١ّٛث
اٌّـكى ْٛاٌّي ١ـْٚ
–
ةـٟٔ
ة
ٛٙائةةةف اٌّضخّةةة ٠اٌّة
أٔض م
ا٤غق٠ةت
 ٩ٙلٔ ِش ٍ١ةَٛ
اٌلى ٌت
-2105
5111
ث
اٌـكاىة
 ٚاٌ٤ب ْ – ٩ٙ
 ١ّٚغت
2109
اٌ١ٍ٢ةةةةةةةةةةة – اٌّ١٢ةةةةةةةةةة
١ـْٚةةـ – ْٚاٌخ ١ّٛث
اٌّـكى ْٛاٌّي

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف -انعُبٌٍٔ

األَشطخ

انًخشجبد

ؿكاىةة ة ث و ١ّ١ئ١ةةةةت  ٚىخلٌٛٛ٠ص١ةةةةت ٍ١ةةةةِٟٕ ٔ٢خض ث اٌ٤ب ْ اٌغ٠ٛ١ت

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل ٌٌ ٚب
ٚاعـ

إٔخةةة ة س ِٕخضةةة ة ث ٌبٕ١ةةةةةت
ع٠ٛ١ةةةةةت ٍ١ةةةةة ٟإٌٚةةة ة ق
اٌخض كٞ

إٔخ س َٔ ٚةل ِٕخضة ث اٌبلٛ١ ٚحةه  ٚا٤غق٠ةت
اٌ١ٝٛف١ت Functional dairy products
ؿكاىةةةت اٌؾةةةٛاُ اٌبٛ١و ١ّ١ئ١ةةةت اٌّ٢ة ة ِ٩ث
اٌّؾخٍفت ٌّزً ٘قٖ إٌّخض ث.

أ غ د ١ٍّ١ت
+
ٔـٚة
ٚ +كٍت ًّ١

ٙٝةةةةةةةةةةةٛك ِٕخضةةةةةةةةةةة ث
اٌبلٛ١ ٚحةةه ىزةةلة ٚفةةٟ
٠ـ اٌِ ٢ت

ٕٚةةة ٠ؽٚةةةت ٌٍغةةةـ ِةةةٓ أخَة ة ك اِ٤ةةةلآ
اٌَّةة ةخلوت ِةةةةٓ عٛ١أةةةة ث اٌٍةةةةبٓ ٌٔ٧يةةةة ْ
ٚاٌ٢ىو
اٌغـ ِٓ حٍٛد اٌٍبٓ ِ٤لآ ٚاٌف١لٚى ث

ٚكٍت ًّ١
+
ٔـٚة

إٔخةةة ة س ِٕخضةةة ة ث ٌبٕ١ةةةةةت
ىٍّ١ت  ٚإِٓت

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
انًغئٕل عٍ انزُفٍز
فةةة ث اٌّضخّةةة ٠ليةةةُ أ٦خةة س
اٌغٛ١أّ ٟـ٠ل٠ت اٌنكا١ت –
إؿاكة اٌٚةةب اٌبٚ١ةةل ١ٌّٕ ٞة
أ.ؿ / .أعّـ ٍٛل ٟم٘لاْ
-2105
– ٙةةةةٍ١ ٩ةةةة َٛا٤غق٠ةةةةت ٚ
ةـ
ة
اٌغّ١ةة
أ.ؿ / .ولّ٠ةةةةت ١بةةةةـ
2109
اٌ٤بةة ْ – ٙةةة ٩اٌـكاىةة ث
عي ٔٓ١
اٌ١ٍ٢ةةةةةةةةةةة – اٌّ١٢ةةةةةةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكى ْٛاٌّي ١ـْٚ
ٛٙائةةةف اٌّضخّةةة ٠اٌّةةةـٔ- ٟ
أ.ؿْٔ / .ل عٕفِ ٟخٌٟٛ
 ٩ٙلٔ ِش ٍ١ة َٛا٤غق٠ةت
م٘ةةلاْ
أ.ؿ / .أعّةةـ ٍةةٛلٟ
-2105
 ٚاٌ٤ب ْ ٙ -ة ٩اٌـكاىة ث
لاُ٘١
أ.ؿ /.فٛم ٞاٌيـ إ
2109
اٌ١ٍ٢ةةةةةةةةةةة – اٌّ١٢ةةةةةةةةةةةةـ– ْٚ
أ.ؿّ /.ةةةةةب ط حةةةةة١ ٟٔٛبةةةةةةـ
اٌّـكى ْٛاٌّي ١ـْٚ
اٌلامق
ٛٙائةةةف اٌّضخّةةة ٠اٌّةةةـٔ– ٟ
ليةةةةةةةُ أ٦خةةةةة ة س اٌغ١ةةةةةةةٛأٟ
ّـ٠ل٠ةةةةةت اٌنكا١ةةةةةت – إؿاكة
أ ٖ١ز ٘١ةت حـك٠و اٌميُ
ؿٚك٠ت
اٌٚةةةةةةب اٌبٚ١ةةةة ةل١ٌّٕ ٞةةةةةة
+
-2105
ٙةةةةةةٍ١ ٩ةةةةةة َٛا٤غق٠ةةةةةةت ٚ
ليُ
حـك٠و
أ ٖ١ز ٘١ةت
2109
اٌ٤بة ة ْ ٙ -ةةة ٩اٌـكاىة ة ث
 ٍُ١اٌغٛ١اْ ىٍ١ت اٌٍَٛ٢
اٌ١ٍ٢ةةةةةةةةةةة – اٌّ١٢ةةةةةةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكى ْٛاٌّي ١ـْٚ
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يؤششاد
انُجبح

انزًٌٕم
انًطهٕة

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

3111

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4111

اىخّلاك
ؿٚك٠ت
إٌَ ٗ

0111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع١

قطِ املٝهسٚبٛٝيٛجٝا ايصزاع١ٝ

اخلطح اخلًسٍح نألحباث

حلم يشاكم اإلَتاج انسراعً مبحافظح ادلٍُا
َٓطل ارتط١

أ.د / .عًر عثذ انهطٍف سعذ
زٝ٥ظ زتًظ ايكطِ

أَني زتًظ ايكطِ

أ.د / .عادل حمًود حمًذ محاد

د / .عًر عثذ انهطٍف سعذ

()0259/0255
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ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا -نً ١ٝايصزاع - ١قطِ املٝهسٚبٛٝيٛجٝا ايصزاع١ٝ
ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث ايت أقسٖا املؤمتس ايعًُ ٞيًكطِ إلعداد إضرتاتٝح ١ٝيًعٌُ ايبرج ٞاالٍ ايطٓٛات ارتُظ ()2019/2015
يًٓٗٛض بايعًُ ١ٝايبرج ٚ ١ٝتكع يف ضت ١زتاالت زٝ٥ط َٔ ١ٝاجٌ شٜاد ٠اإلْتاد ايصزاعٚ ٞذٌ َشانٌ اجملتُع املدْ ٞاحملٝط
األْذاف

األَشطخ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اٌٛلةةٛف ٍ١ةة ٟأ٘ةةُ َِ ة وً اٌّضخّةة ٠اٌّةةـٟٔ
ٚاٌخةةةةةة٠ ٟيةةةةةةخ ٠١ٚليةةةةةةُ اٌّ١ىلٌٛٛ١ ٚص١ةةةة ة
اٌنكا١١ةةةت حمةةةـ ُ٠اٌ٢ةةةٚ ْٛاٌّيةةة ١ـة -حمةةةـُ٠
عٍٛي ٌٙقٖ اٌَّ وً

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌميُ
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

اٌَّ كوت اٌفٌ ٢ت فِ ٟؤحّل اٌىٍ١ت – حّٛةً١
حّٛة ١ث ِةةؤحّل اٌميةةُ ٚاٌىٍ١ةةت إٌةة ٟاٌضٙة ث
اٌّؾخْت – ا َّ َ ٌّ٦وً ى ئل ا٤لي َ

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ىٍ١ت
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 ٚصٛؿ عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌض ِ٢ت ٚ
اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌىٍ١ت
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

(أ)١-ةةةةةني ٚحٕم١ةةةةةت ٚح٢ل٠ةةة ةف اٌّ١ىل ٚةةة ة ث
اٌّق٠بةةةةت ٌٍفٛىةةةةف ث  ٚوةةةةقا اٌّزبخةةةةت ٢مكث
اٌٙةةٛاز اٌضةة ٨ ٞٛحى فٍ١ةة ِةةٓ ِٕٚمةةت صةةقٚك
إٌب ح ث اٌّؾخٍفت ٚحى فٍِ ١ةٓ اٌ٢مةـ اٌبىخ١ل٠ةت
ٌٍٕب حةةة ة ث اٌبم١ٌٛةةةةةت اٌّؾخٍفةةةةةت إٌ ِ١ةةةةةت فةةةةةٟ
ا٤كإ ٟاٌّؾخٍفت ٌّغ فٞت إٌّ١

حيض ً١كى ٌت
اٌغْٛي  ٍٟ١اٌ٢ن٨ث
ؿوخٛكاٖ
ا٤وزل وف زة ٨ىخٌٙ ّ٢
(اٌخيّ١ـ اٌغ )ٞٛ١ويّ ؿ ع ٞٛ١فيفٛكٞ
أ ٚآمٚحٟ

ٛٙٝك ِؾْب ث ع٠ٛ١ت
( -)0ؿكاىةةةةةت إِى ٔ١ةةةةةت اىةةةةةخؾـاَ فٚل٠ةةةة ث حيض ً١كى ٌت
صـ٠ةةةةةةةةةةةةةـة ِخ٢ةةةةةةةةةةةةةـؿة
ِ صيخ١ل
اٌّ١ىةةةةٛك٘١نا وّؾْةةةةب ث ع٠ٛ١ةةةةت ِخ٢ةةةةـؿة
(اٌخيّ١ـ اٌغ )ٞٛ١ا٤غلآ
ا٤غلآ فِ ٟغ فٞت إٌّ١
١ني ٚحٕم١ت ٚح٢ل٠ف اٌّ١ىل ٚث اٌخٌٙ ٟاٌمـكة  ٠ِٕ ٍٟ١أٚ ٚلف ّٔٔ٢ ٛ
اٌفٚل ٠ث اٌّّلٕت ٌٍضقٚك

أ غ د ١ٍّ١ت +
ٔـٚة
ٚ +كٍت ًّ١
(اٌّم ِٚت
اٌغ٠ٛ١ت)

يؤششاد
انُجبح

انزًٌٕم
انًطهٕة

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
صّ١ةة ٠اٌيةة ؿة أٖ١ةة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
ٔض ط
4111
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
2108
ث
ح١ّٛاٌميُ 5x800
ة
اٌخىٌٕٛٛص١ة
ة٢بت
ة
ٍة
ة٩
ة
ٙٚة
إٌٟ
ِؤحّل
اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١
-2105
2106
صّ١ةة ٠اٌيةة ؿة أٖ١ةة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
ٌخةةةةةة
ا
2105
ٔض ط
01111
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
2107
ث
ح١ّٛاٌىٍ١ت 5x2111
ة
اٌخىٌٕٛٛص١ة
ة٢بت
ة
ٍة
ة٩
ة
ٙٚة
إٌٟ
ِؤحّل
اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١
-2107
2109

ِـكه ِي ١ـ ميُ
اٌّ١ىلٌٛٛ١ ٚص ١اٌنكا١١ت
ٌ +ضٕت إٍلاف ِخؾْْت
٠خُ الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ

-2105
2109

فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةٙ - ٟةةة ٩لٔة ة ِش
اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت ٙ -ة٩
اٌـكاى ث اٌ١ٍ٢

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

ٌضٕت إٍلاف ِخؾْْت
٠خُ الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ

-2105
2109

 ِٓ 3ؽل٠ض ٟلٔ ِش
إٌْ  ١ث اٌغقائ١ت  ٚاٌ٤ب ْ
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ
 ٩ٙحىٌٕٛٛص ١اٌ٤ب ْ
 ٩ٙاٌـكاى ث ٌ١ٍ٢

أٔض م
اٌلى ئً

7511

صّ ٩ٙ ٠١اٌـكاى ث اٌ١ٍ٢
اٌّ١٢ـ ٚ ٓ٠اٌّـكىٚ ٓ١
ا٤ى حقة اٌّي ١ـٚ ٓ٠
ا٤ى حقة

أٔض م
ا ٤غ د

4111

أ.ؿ / .ص ل ما٠ـ لَ٠ت
اٌغْةةٛي ٍ١ةة١ ٟة
ةن٨ث أ.ؿ ١ /.ؿي ِغّٛؿ عّ ؿ
ٌ١ةةةةةةةةةت
فاث وفةةةةةةةةة زة
ٌّمِٚ١ةةةةةةةةةةت أ.ؿّ١ / .ل ١بـ اٌٍ١ٚف
حيةةةةةةةةةةخؾـَ
صّ١ةةةةٙ ٠ةةةة ٩اٌـكاىةةةة ث
اِ٤لآ
اٌ١ٍ٢

20

-2105
2109

4111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف
(أ)١-ني ٚحٕم١ت  ٚاؽخ ١ك وف زة اٌّ١ىل ٚث
إٌّخضت ٌٔ٧ن ّ٠ث  ٚاٌىغ٨ٛث  ٚا٤عّة ٓ
اٌ٠ٖٛ٢ت
(ة)١-ةةةةةني ٚحٕم١ةةةةةت ٚؿكاىةةةةةت ِ١ىل ٚةةة ة ث
اٌبلٛ١ ٚح١ه
(ط)-ربةةة ة ث ِ١ىل ٚةةة ة ث اٌبلٛ١ ٚحةةةةةه فةةةةةٟ
ا٤غق٠ت
(د) -ؿكاى ث  ٍٟ١اٌؾّ ئل إٌْ ١١ت
(ْـ) -ؿكاى ث  ٍٟ١حؾّ١ل اٌّؾٍف ث ٔ٦خة س
ِٛاؿ ِف١ـة
ؿكاىت اٌٛ٢اًِ اٌخ ٟحٛلف أ ٚحمًٍ ِٓ حةؤر١ل
اٌف١لٚى ث اٌبىخل٠ت  ٍٟ١اٌّ١ىل ٚث إٌ ف٢ت
ف ٟاٌخل ت ٚاٌب١ةت
(أ) -ؿكاىت حؤر١ل  ٔ٢اٌّب١ةـاث اٌّيةخٍّ٢ت
ىزةةلة ع ٌ ١ة فةة ٟاٌنكا١ةةت ٍ١ةة ٟاٌّ١ىل ٚة ث
إٌ ف٢ت ف ٟاٌخل ةت ٚوةقا ؿٚك اٌّ١ىل ٚة ث فةٟ
٘ـَ ٚحغًٍ ِزً ٘قٖ اٌّب١ـاث

انًخشجبد

األَشطخ
حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
(اٌخؾّلاث
إٌْ ١١ت)
حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
(اٌخؾّلاث
إٌْ ١١ت)
حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
(اٌخؾّلاث
إٌْ ١١ت)
حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ
(اٌخؾّلاث
إٌْ ١١ت)
حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
(اٌخؾّلاث
إٌْ ١١ت)
أ غ د ١ٍّ١ت
اٌف١لٚى ث
اٌبىخ١ل٠ت

ا خىةةة ك اعةةةـد اٌٚةةةلق
ٌغّ ٠ت ٘قٖ اٌّ١ىل ٚة ث
ِٓ ِ ٙصّت اٌف١لٚىة ث
اٌبىخل٠ت

كى ٌت ؿوخٛكاٖ
ف( ٟحٍٛد اٌب١ةت)

اٌغْٛي ٍ١ة ٟىة٨٩ث
ِ١ىل١ ٚت حٙـَ اٌّب١ـاث

أؾفةةةةةةةةةة ٓ أىةةةةةةةةةة ٢ك
ا٤عّة ة ٓ اٌٖ٢ةةة٠ٛت ٚ
اٌىغ٨ٛث
ٙٝةةةةةةةةةةةٛك ِٕخضةةةةةةةةة ة ث
اٌبلٛ١ ٚحةةه ىزةةلة ٚفةةٟ
٠ـ اٌِ ٢ت
ِ١ىل ٚةة ث اٌبلٛ١ ٚحةةةه
ر خٗ
أؾف ٓ أى ٢ك اٌؾّ ئل
إٌْ ١١ت
أؾف ٓ أى ٢ك اٌىغٛي
ا٠٨زٍٟ١

انًغئٕل عٍ انزُفٍز
ٌ ٙب ؿكاى ث ٌ + ١ٍ١ضٕت
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙب ؿكاى ث ٌ + ١ٍ١ضٕت
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙب ؿكاى ث ٌ + ١ٍ١ضٕت
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙب ؿكاى ث ٌ + ١ٍ١ضٕت
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙب ؿكاى ث ٌ + ١ٍ١ضٕت
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
أ.ؿ / .ص ل ما٠ـ لَ٠ت
أ.ؿ ١ /.ؿي ِغّٛؿ عّ ؿ
أ.ؿّ١ / .ل ١بـ اٌٍ١ٚف
ؿ ../.ىّ١ل اٌغـاؿ
ٌ ٙب ؿكاى ث ٌ + ١ٍ١ضٕت
إٍلاف ِخؾْْت ٠خُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘
ٛاىٚت ِضٍيٟ
ااٌّ١ىل+ٚاٌٛل ٠ت
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انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
ِـ٠ل٠ةةةةت اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة٩
-2105
لٔ ِش اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت
2107
 ٩ٙاٌـكاى ث ٌ١ٍ٢
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
ِـ٠ل٠ةةةةت اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة٩
-2105
لٔ ِش اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت
2108
 ٩ٙاٌـكاى ث ٌ١ٍ٢
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
ِـ٠ل٠ةةةةت اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة٩
-2105
لٔ ِش اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت
2108
 ٩ٙاٌـكاى ث ٌ١ٍ٢
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
ِـ٠ل٠ةةةةت اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة٩
-2106
لٔ ِش اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت
2109
 ٩ٙاٌـكاى ث ٌ١ٍ٢
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
ِـ٠ل٠ةةةةت اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة٩
-2106
لٔ ِش اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت
2109
 ٩ٙاٌـكاى ث ٌ١ٍ٢
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
ِـ٠ل٠ةةةةت اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة٩
-2105
لٔ ِش اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت
2106
 ٩ٙاٌـكاى ث ٌ١ٍ٢
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
اٌّى فغةةةت ٚاٌّ١ىلٌٛٛ١ ٚص١ةة
اٌنكا١١ت ّـ٠ل٠ةت اٌنكا١ةت-
2105
ٙةةة ٩لٔة ة ِش اٌخىٌٕٛٛص١ة ة
اٌغ٠ٛ١ةةت ٙ -ةة ٩اٌـكاى ة ث
اٌ١ٍ٢

يؤششاد
انُجبح
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

انزًٌٕم
انًطهٕة

4111

4111

4111

4111

4111

3111

4111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف

األَشطخ

انًخشجبد

( )- -ؿكاىةةةةت ؿٚك اٌى ئٕةة ة ث اٌـل١مةةةةت فةةةةٟ
اٌةةةخؾٍِ ِةةةٓ اٌّ ٕ٢ةةةل اٌزمٍ١ةةةت فةةة ٟاٌخل ةةةت
ٚاٌّ.ٖ ١
ؿٚك اٌّ١ىل ٚةةة ث فةةة ٟعّ ٠ةةةت اٌب١ةةةةت ِةةةٓاٌخٍٛد

كى ٌت ؿوخٛكاٖ
ف( ٟحٍٛد اٌب١ةت)

عّ ٠ت اٌب١ةت ِةٓ أو ىة١ـ
إٌ١خلٚص ٓ١إٌ حضت ِةج
اٌ١ٍّ٢ةةةةة ث اٌبٌٛٛ١ص١ةةةةةت
ٚاٌخةٌٙ ٟة ٩١لةت ٚبمةت
اٚ٤مْٚ

ؿكاىةةةت أيةةةب اٌٚةةةلق اٌبٌٛٛ١ص١ةةةت ٔ٦خة ة س
ٔةةةةةةةـٚة ١ +ةةةةةةة ْ إٔخ ة س اٌيةةّ ؿ اٌٖ٢ةةٞٛ
ٍّٟ١
اٌيةةةّ ؿ اٌٖ٢ةةة ٞٛاٌْةةةٕ  ٟ١حغةةةج ٝةةةلٚف
إٌْ ٟ١
(إٔخ س ا٤ىّـة)
إٌّ١

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
انًغئٕل عٍ انزُفٍز
ليةةةةُ ا٤كإةةةةٚ ٟاٌّ١ةةةة ٖ ٚ
ٌ ٙب ؿكاى ث ٌ + ١ٍ١ضٕت
اٌّغ ّّ ً١ـ٠ل٠ت اٌنكا١ةت
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
ٙ +ةةةةةةةةةةةةةةة ٩لٔةةةةةةةةةةةةة ة ِش
-2105
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت
2106
ٛاىةةةةةةةةةةةةةةٚت ِضٍيةةةةةةةةةةةةةةٟ
ااٌّ١ىلٌٛ١ ٚةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛص+ ٟ
اٌى ١ّ١ز اٌنكا١١ت
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
اٌب١ةةةت  ٚا٤كإةةٚ ٟاٌّ ١ة ٖ ٚ
صّ ٩ٙ ٠١اٌـكاى ث
اٌّغ ّةةةةةةةةةةةةّ ً١ـ٠ل٠ةةةةةةةةةةةةت
2105
اٌ٩ٙ + ١ٍ٢
اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة ٩لٔةة ة ِش
ٌٛكٛ٠ه
اٌبى
اٌخىٌٕٛٛص١ةةةةةةةةة اٌغ٠ٛ١ةةةةةةةةةت -
ؿكاى ث اٌ١ٍ٢
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يؤششاد
انُجبح

انزًٌٕم
انًطهٕة

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4111

إٔخ س اٌيّ ؿ
ؤى ٢ك فٟ
ِخٕ ٚي
اٌضّ٠١

2111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع١
قطِ االقتصاد

اخلطح اخلًسٍح نألحباث

حلم يشاكم اإلَتاج انسراعً مبحافظح ادلٍُا
َٓطل ارتط١

د / .أمحذ حمًذ عثذ انعسٌس انشافعً
زٝ٥ظ زتًظ ايكطِ

أَني زتًظ ايكطِ

أ.د / .أسايح أتو ادلكارو شاكر

أ.د /إمساعٍم عثذ انفتاح عهى

()0259/0255
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ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
جاَع ١املٓٝا -نً ١ٝايصزاع - ١قطِ االقتصاد

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث ذتٌ َشانٌ اإلْتاد ايصزاع ٞباملٓٝا ()2019/2015
األْذاف

األَشطخ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اٌٛلةةٛف ٍ١ةة ٟأ٘ةةُ َِ ة وً اٌّضخّةة ٠اٌّةةـٟٔ
ٚاٌخ٠ ٟيخ ٠١ٚليُ ا٨لخْة ؿ اٌنكا١ة ٟحمةـُ٠
اٌٚ ْٛ٢اٌّي ١ـة -حمـ ُ٠عٍٛي ٌٙقٖ اٌَّ وً

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠ت
ٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌميُ
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفْٛ

اٌَّ كوت اٌفٌ ٢ت فِ ٟؤحّل اٌىٍ١ت – حّٛةً١
حّٛة ١ث ِةةؤحّل اٌميةةُ ٚاٌىٍ١ةةت إٌةة ٟاٌضٙة ث
اٌّؾخْت – ا َّ َ ٌّ٦وً ى ئل ا٤لي َ

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌميُ
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

أٔال  - :فً يجبل االقزصبد انضساعً-:
 -0أرةةةةل حغ١ةةةةل اٌي ١ىةة ة ث اٌنكا١١ةةةةت ٍ١ةةةةٟ
إٔخ ص١ت ٚك غ١ةت اٌّغ ّة ً١اٌنكا١١ةت إلٍ١ّ١ة
ِ ٍٟ١ٚيخ ٞٛاٌضّٛٙك٠ت

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ

 -2ؿكاىةةت الخْة ؿ ٠ث اٌٍغةة َٛإلٍ١ّ١ة ٍ١ٚةةٟ
ِيخ ٞٛاٌضّٛٙك٠ت

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ

٢ِ -3لفةةت ؿٚك اٌخ ٢ة  ْٚاٌنكا١ةة ٟفةة ٟإٔخ ة س
ٚحي٠ٛك اٌّغ ّ ً١اٌنكا١١ت

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

 -4وف ة زة اىةةخؾـاَ اٌّةةٛاكؿ ا٨لخْ ة ؿ٠ت فةةٟ
إٔخة ة س اٌّغ ّةةة ً١اٌنكا١١ةةةت إلٍ١ّ١ة ة ٍ١ٚةةةٟ
ِيخ ٞٛاٌضّٛٙك٠ت

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ

ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيةةةخ١ل ٌ +ضٕة ةت إٍةةةلاف
اىخملاك اٌي ١ىت
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
اٌي٢ل٠ت
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيخ١ل +
ِ٢لفت أىب
اكحف ٌ ٟضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
ّْل
اٌٍغَٛ
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةة ة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةة ة ِش
إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي ٌ +ضٕةةةةةةةت
إَٔ ز كا ٚت حي٠ٛك
اٌّغ ّ ً١اٌنكا١١ت إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيخ١ل +
م٠ةةة ؿة
اٌّٛاكؿوفةةة زة اىةةةةخؾـاَ ٌضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
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يؤششاد
انُجبح

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
صّ١ةة ٠اٌيةة ؿة أٖ١ةة ز ٘١ةةةةت
ٔض ط
اٌخةةةةةةةةـك٠و  -اٌّ١٢ةةةةةةةةـ– ْٚ
-2105
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـ ْٚح ١ّٛث
2109
ٙٚةةةةةة ٩إؿاكة اّ١٤ةةةة ة ي ِ -ؤحّل اٌميُ
اٌّٝٛفٓ١
صّ١ةة ٠اٌيةة ؿة أٖ١ةة ز ٘١ةةةةت
ٔض ط
اٌخةةةةةةةةـك٠و  -اٌّ١٢ةةةةةةةةـ– ْٚ
-2105
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـ ْٚح ١ّٛث
2109
ٙٚةةةةةةةة ٩إؿاكة اّ١٤ةةةةةة ة ي ِؤحّل اٌميُ
اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١
-2105
2109

-2105
2109

-2106
2107

-2105
2109

فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
٢ٍ ٩ٙٚبت إؿاكة اّ١٤ة ي
 اٌّٝٛفٓ١فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
ٙٚةةةةةة ٩إؿاكة اّ١٤ةةةة ة ي -
اٌّٝٛفٓ١
فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
٢ٍ ٩ٙٚبت إؿاكة اّ١٤ة ي
 اٌّٝٛفٓ١فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
٢ٍ ٩ٙٚبت إؿاكة اّ١٤ة ي
 -اٌّٝٛفٓ١

انزًٌٕم
انًطهٕة

4111
811x5

4111
811x5

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4111

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4111

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

3111

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

انًخشجبد

األْذاف

األَشطخ

 -5اٌىف زة اٌخي٠ٛم١ت ٌّؾخٍف اٌغ ّ٩ث
اٌنكا١١ت إلٍِ ٍٟ١ٚ ١ّ١يخ ٞٛاٌضّٛٙك٠ت

أ غ د ١ٍّ١ت
+
ٔـٚة
ٚ+كٍت ًّ١

 -6ؿكاىةةةت الخْةة ؿ ٠ث إٔخةة س اٌن٠ةةةٛث فةةةٟ
ا٤كإ ٟاٌضـ٠ـة

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

أؾف ٓ أى ٢ك اٌنٛ٠ث

 -7ارةةل اىةةخؾـاَ اٌخىٌٕٛٛص ١ة اٌغـ٠زةةت ٍ١ةةٟ
إٔخ س اٌّغ ّ ً١اٌنكا١١ت

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

ٙٝةةٛك ِ٢ةةـ٨ث عـ٠زةةت
فةةةةةِ ٟخٕةةةةة ٚي ّةةةةةغ ك
اٌّناكٓ١١

 -8اٌفضةةةٛة اٌغقائ١ةةةت ِٚغ ٌٚةةةت م٠ة ة ؿة ٔيةةةبت
ا٨وخف ز اٌقاح ُ٘٤ ٟإٌّخض ث اٌنكا١١ت

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

ا٨وخفةةة ة ز اٌةةةةةقاح ٟفةةةةةٟ
 ٔ٢اٌّغ ًّ١

 -9اٌّيةة ة ٌه اٌخيةةةة٠ٛم١ت ٘٤ةةةةُ اٌغ ّةةةة٩ث
اٌنكا١١ت إلٍِ ٍٟ١ ٚ ١ّ١يخ ٞٛاٌضّٛٙك٠ت

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ

أَٔةة ز كا ٚةةةت ِلون٠ةةةت
ٌخيةةةةةة٠ٛك اٌغ ّةةةةةة٩ث
اٌبيخ ٔ١ت

 -01ارةةةةل حغةةةةلك اٌخضةة ة كة اٌ١ٌّ ٢ةةةةت ٍ١ةةةةٟ
اٌخض كة اٌؾ كص١ت اٌنكا١١ت اٌّْل٠ت

أ غ د ١ٍّ١ت

ٙٝةةةةةةٛك آٌ١ةةةةةةت صـ٠ةةةةةةـة
ٌٍخف ١ةةةً ِةةةِ ٠خغ١ةةةلاث
اٌخض كة اٌ١ٌّ ٢ت

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

إَٔة ة ز كٚا ةةة٘ حيةةة٠ٛم١ت اٌية ؿة اٌّـكىةٚ ٓ١ا٤ىة حقة
اٌّغ ّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ً١اٌّيةةة ة ١ـ ٚ ٓ٠ا٤ىةةة ة حقة +
صّ١ةةةةٙ ٠ةةةة ٩اٌـكاىةةةة ث
ا٦ىخلاح١ض١ت
اٌ ١ٍ٢لٔ ِش إؿاكة ا ّ١٤ي
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةة ة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةة ة ِش
إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي ٌ +ضٕةةةةةةةت
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةة ة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةة ة ِش
إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي ٌ +ضٕةةةةةةةت
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةة ة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةة ة ِش
إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي ٌ +ضٕةةةةةةةت
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيخ١ل +
ٌضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
اٌية ؿة اٌّـكىةٚ ٓ١ا٤ىة حقة
اٌّيةةة ة ١ـ ٚ ٓ٠ا٤ىةةة ة حقة +
صّ١ةةةةٙ ٠ةةةة ٩اٌـكاىةةةة ث
اٌ ١ٍ٢لٔ ِش إؿاكة ا ّ١٤ي
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اإلطبس انضيًُ
2105

انفئخ انًغزٓذفخ

يؤششاد
انُجبح

صّ ٩ٙ ٠١اٌـكاى ث اٌ١ٍ٢

أٔض م
ا ٤غ د
أحّ َ اٌٛكً
ٚإٌـٚة

2511

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

3111

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4111

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4111

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4111

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

3111

اٌّ١٢ـ ٚ ٓ٠اٌّـكىٚ ٓ١
ا٤ى حقة اٌّي ١ـ ٚ ٓ٠ا٤ى حقة

-2105
2106

فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
ِـ٠ل٠ةةةةت اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة٩
لٔ ِش اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت
 ٩ٙاٌـكاى ث ٌ١ٍ٢

-2105
2109

فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
ِـ٠ل٠ةةةةت اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة٩
لٔ ِش اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت
 ٩ٙاٌـكاى ث ٌ١ٍ٢

-2105
2109

-2105
2109

-2107
2108

فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
٢ٍ ٩ٙٚبت إؿاكة اّ١٤ة ي
 اٌّٝٛفٓ١فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
٢ٍ ٩ٙٚبت إؿاكة اّ١٤ة ي
 اٌّٝٛفٓ١فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةة ة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
٢ٍ ٩ٙٚبت إؿاكة اّ١٤ة ي
 -اٌّٝٛفٓ١

انزًٌٕم
انًطهٕة

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف

األَشطخ

انًخشجبد

 -00الخْة ؿ ٠ث إٔخة س ٚحيةة٠ٛك اٌّغ ّةةً١
اٌنكا١١ت ف ٟا٤كإ ٟاٌضـ٠ـة

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ

أخَ ك ح١ٔٚ ٢ة ث صـ٠ةـة
فةةةِٕ ٟة ة ٙك ا٤كإةةةٟ
اٌضـ٠ـة

 -02ؿٚك ٕةةه اٌخّٕ١ةةت ٚا٨ئخّةة ْ اٌنكا١ةةٟ
فةة ٟحّ٠ٛةةً اٌغ ّةة٩ث اٌنكا١١ةةت ٚارةةل فٌةةه
 ٍٟ١اٌخّٕ١ت اٌنكا١١ت

أ غ د ١ٍّ١ت

م٠ةةةةة ة ؿة اٌَّةةةةةةةل ١ٚث
اٌٌّّٛت ِٓ ٕةه اٌخّٕ١ةت
ٚا٨ئخّ ْ

 -03حغٍ١ةةً اٌي ١ى ة ث اٌيةة٢ل٠ت ٌٍّغ ّةةً١
اٌنكا١١ت اٌّْل٠ت

أ غ د ١ٍّ١ت +
ٚكٍت ًّ١

 -04الخْةة ؿ ٠ث اٌ٤بةة ْ ِٕٚخض حٙةة إلٍ١ّ١ةة
ِ ٍٟ١ٚيخ ٞٛاٌضّٛٙك٠ت

ٕٚةةةةةةةةةةٛط اٌي ١ىةةةةةةةةةةت اٌية ؿة اٌّـكىةٚ ٓ١ا٤ىة حقة
اٌيةةةةةةةةةةة٢ل٠ت ٌةةةةةةةةةةةب ٔ٢اٌّيةةة ة ١ـ ٚ ٓ٠ا٤ىةةة ة حقة +
صّ١ةةةةٙ ٠ةةةة ٩اٌـكاىةةةة ث
اٌغ ّ٩ث اٌنكا١١ت
اٌ ١ٍ٢لٔ ِش إؿاكة ا ّ١٤ي

حيةةةةةض ً١كىةةة ة ٌت ِ٢لفةةةت ِٛ٢لة ة ث إٔخة ة س
اٌ٤ب ْ
ؿوخٛكاٖ

 -05ؿٚك اٌّؤىية ة ث اٌخيةةة٠ٛم١ت اٌنكا١١ةةةت حيةةةةض ً١كىةةةة ٌت ك ةة٘ إٌّخضةة ٓ١ةةلٚا ٘
اٌخي٠ٛك
ِ صيخ١ل
ف ٟحْل٠ف إٌّخض ث اٌنكا١١ت
-06ك غ١ةةت اٌخلو١بةة ث اٌنكا١١ةةت
اٌّمخلعةةت ٔـٚة
ةٟ
ة
ا٤كإةةة
ٌّؾخٍةةةةةف اٌّغ فٞةةة ة ث ٚوةةةةةقٌه
ٚ +كً ًّ١
اٌضـ٠ـة

انًغئٕل عٍ انزُفٍز
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيخ١ل +
ٌضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
اٌية ؿة اٌّـكىةٚ ٓ١ا٤ىة حقة
اٌّيةةة ة ١ـ ٚ ٓ٠ا٤ىةةة ة حقة +
صّ١ةةةةٙ ٠ةةةة ٩اٌـكاىةةةة ث
اٌ ١ٍ٢لٔ ِش إؿاكة ا ّ١٤ي

حؾْةةةةةةِ ِغ فٞةةةة ة ث
ِٕ١٢ةةةةةةةةت فةةةةةةةة ٟإٔخةةةةةةة س
ِغ ِّ ً١غـؿة

ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيخ١ل +
ٌضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةة ة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةة ة ِش
إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي ٌ +ضٕةةةةةةةت
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
صّ ٩ٙ ٠١اٌـكاى ث
اٌ٩ٙ + ١ٍ٢
اٌبى ٌٛكٛ٠ه
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يؤششاد
انُجبح
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
-2105
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
2109
٢ٍ ٩ٙٚبت إؿاكة اّ١٤ة ي
 اٌّٝٛفٓ١ةـٟٔ
ة
اٌّةةةةة
ة٠
ة
اٌّضخّةةةةة
فةةةةةةة ث
أٔض م
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةة
ةٟ
ة
اٌنكا١ةةةةة
اٌلى ٌت
-2105
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
 ١ّٚغت
2109
٩ٙٚ
ٍ٢بت إؿاكة اّ١٤ة ي اٌخ ١ّٛث
 اٌّٝٛفٓ١فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
اٌّغ ّةةةةةة + ً١ا٦كٍةةةة ة ؿ +
ليةةةةةةةُ اٌبةةةةةةةلاِش ّـ٠ل٠ةةةةةة
-2105
ةت رب ث ا٤ى ٢ك
اٌنكا١ةةةةةةةةتٙ -ةةةةةةةة ٩إؿاكة
2106
اّ١٤ة ي ٙ -ةة ٩اٌـكاىة ث
اٌ١ٍ٢
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
اٌب١ةةةةةةةةت ٚاٌّةةةةةةةلأة
اٌل٠ف١ةةةةةةةت م ٠ؿة إٔخ س
-2105
ة٩
ة
ٙةة
ةت
ّـ٠ل٠ةةةةت اٌنكا١ةةة
اٌٍبٓ
2109
لٔ ة ِش اٌخىٌٕٛٛص ١ة اٌغ٠ٛ١ةةت
  ٩ٙاٌـكاى ث اٌ١ٍ٢فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
إَٔ ز
اٌب١ةةةت  ٚا٤كإةةٚ ٟاٌّ ١ة ٖ ٚ
كٚا ٘
اٌّغ ّةةةةةةةةةةةةّ ً١ـ٠ل٠ةةةةةةةةةةةةت
-2108
حي٠ٛك
اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة ٩لٔةة ة ِش
2109
إٌ١١ٛت
اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت ٙ -ة٩
اٌـكاى ث اٌ١ٍ٢
فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
حؾْْ١ت
ّـ٠ل٠ةةةةت اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة٩
2106
ٔ١١ٛت
لٔ ة ِش اٌخىٌٕٛٛص ١ة اٌغ٠ٛ١ةةت
 ٩ٙ -اٌـكاى ث اٌ١ٍ٢

انزًٌٕم
انًطهٕة
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ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف

األَشطخ

حيةةةةةض ً١كىةةة ة ٌت
ِ صيةةةةخ١ل حغةةةةج
 -07الخْةةةةةةةة ؿ ٠ث اٌّةةةةةةةةناك ٟاٌيةةةةةةةةّى١ت إٍةةةلاف َِةةةخلن
ةةةةةةةةة ٓ١ليةةةةةةةةةّٟ
ٌضّٛٙك٠ت ٚاُ٘ اٌّغ ف ٞث إٌّخضت
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ
ٚأ٦خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة س
اٌغٛ١أٟ

انًغئٕل عٍ انزُفٍز
انًخشجبد
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةة ة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةة ة ِش
أخَ ك ِناك ٟا٤ىةّ ن إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي ٌ +ضٕةةةةةةةت
اٌْةةةغ١لة وَّةةةل ١ٚث إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
مكا١١ةةةةةةةت ّةةةةةةةغ١لة  ٚالخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىةةةةةةةٚت ِضٍةةةةة ةو ليةةةةةةةُ
ِخٛىٚت
ا٨لخْةةةةةةةةة ة ؿ  +أ٦خةةةةةةةةة ة س
اٌغٛ١أٟ

 -08ؿٚك ا٤ىةةةةةّـة اٌى٠ٚ ّ١ةةةةةت فةةةةة ٟحّٕ١ةةةةةت ٔـٚة َ٠ةخلن فٙ١ة ا١٨خةةـاي ٚاٌخةةٛامْ فةةٟ
ليةةةّ ٟا٨لخْة ة ؿ اىةةةةةةةةةخؾـاَ ا٤ىةةةةةةةةةّـة
اٌّغ ّ ً١اٌنكا١١ت
اٌى٠ٚ ّ١ت
 +ا٤كإٟ
حيةةةةةةض ً١كىةةةة ة ٌت
ؿوخةةةةةٛكاٖ حغةةةةةج
 -09الخْ ة ؿ ٠ث إٌّخض ة ث اٌز ٔ٠ٛةةت ٌةةب ٔ٢إٍةةةلاف َِةةةخلن
ةةةةةةةةة ٓ١ليةةةةةةةةةّٟ
اٌّغ ّ ً١اٌنكا١١ت
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ
ٚاٌّغ ًّ١

اكحف  ٟأى ٢ك إٌّخضة ث
اٌز ٔ٠ٛةةةةةةت ِزةةةةةةً اٌخةةةةةةبٓ
ٚاٌغٚةةةةب ٚاٌّْةة ة ُ
ٚلٌ ا٤كم

 -21ؿكاىةةت الخْة ؿ ٠ث اىةةخؾـاَ اٌّؾٍفة ث حيةةةةض ً١كىةةةة ٌت أخَة ة ك َِةةةل ٟٚإٔخة ة س
اٌىّبٛىج
ِ صيخ١ل
اٌنكا١١ت

-20ارةةل اكحفةة  ٟحىةة ٌ١ف أ٦خةة س اٌنكا١ةةٔ ٟـٚة
ٚ +كً ًّ١
 ٍٟ١ك غ١ت اٌّغ ّ ً١اٌنكا١١ت

أؾف ٓ ك غ١ت مكا١ةت
اٌّغ ّ ً١اٌنكا١١ت

صّ ٩ٙ ٠١اٌـكاى ث
اٌ٩ٙ + ١ٍ٢
اٌبى ٌٛكٛ٠ه  +ا٤ى حقة
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيةةخ١ل ِةةٓ لٔ ة ِش إؿاكة
اّ١٤ةةة ي ٌ +ضٕةةةت إٍةةةلاف
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
ليُ ا٨لخْ ؿ  +اٌّغ ًّ١
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةة ة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةة ة ِش
إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي ٌ +ضٕةةةةةةةت
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىةةةةةةةٚت ِضٍةةةةة ةو ليةةةةةةةُ
ا٨لخْ ؿ
صّ١ةةةةٙ ٠ةةةة ٩اٌـكاىةةةة ث
اٌ١ٍ٢ةةةةةةةةةةةةةة ة ٙ +ةةةةةةةةةةةةةةةة٩
اٌبىةةة ة ٌٛكٛ٠ه  +ا٤ىةةة ة حقة
اٌّي ١ـ + ٓ٠ا٤ى حقة
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انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
اٌب١ةةةت  ٚا٤كإةةٚ ٟاٌّ ١ة ٖ ٚ
اٌّغ ّةةةةةةةةةةةةّ ً١ـ٠ل٠ةةةةةةةةةةةةت
اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة ٩لٔةة ة ِش
-2105
اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت ٙ -ة٩
2106
اٌـكاى ث اٌ١ٍ٢

2107

-2105
2106

2108

-2105
2106

يؤششاد
انُجبح
إَٔ ز
ِناكٟ
ىّى١ت
صـ٠ـة

انزًٌٕم
انًطهٕة

3111

فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
اٌب١ةةةت  ٚا٤كإةةٚ ٟاٌّ ١ة ٖ ٚ
اٌّةةةةةةةةةةلأة اٌل٠ف١ةةةةةةةةةةت ٚإؿاكة
ا ّ١٤ي ّـ٠ل٠ةت اٌنكا١ةت--
 ٩ٙاٌـكاى ث اٌ١ٍ٢
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
اٌب١ةةةت  ٚا٤كإةةٚ ٟاٌّ ١ة ٖ ٚ
اٌّغ ّةة ً١ا٦كٍة ؿ ّـ٠ل٠ةةت
اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة ٩لٔةة ة ِش
إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي ٙ -ةةةةةةةة٩
اٌـكاى ث اٌ١ٍ٢
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
اٌب١ةةةت  ٚا٤كإةةٚ ٟاٌّ ١ة ٖ ٚ
اٌّغ ّةةةةةةةةةةةةّ ً١ـ٠ل٠ةةةةةةةةةةةةت
اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة ٩لٔةة ة ِش
إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي ٙ -ةةةةةةةة٩
اٌـكاى ث اٌ١ٍ٢

حٛفل
ا٤ىّـة

2111

حٛفل
ا٤ىّـة
إٌّخض ث
اٌز ٔ٠ٛت

2111

م ٠ؿة
اٌّ٢لٓٚ
ِٓ
اٌىّبٛىج

3111

فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
ّـ٠ل٠ةةةةت اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة٩
إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي ٙ -ةةةةةةةة٩
اٌـكاى ث اٌ١ٍ٢

اىخملاك
ك غ١ت
ا٨ىخزّ ك
ف ٟاٌنكا١ت

2111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

انًخشجبد
األَشطخ
األْذاف
أخَةةةةة ك اٌَّةةةةةةل ١ٚث
اٌْةةةةغ١لة ِزةةةةً ١ةةةةٌ١
 -22ؿكاىةةةةةةت الخْةةةةةة ؿ ٠ث اٌَّةةةةةةل ١ٚث حيةةةةةةض ً١كىةةةة ة ٌت اٌغةةةةلا – اٌّل ةةة ث –
اٌّؾبةةةٛماث – ِةةةناكٟ
ؿوخٛكاٖ
اٌْغ١لة ف ٟاٌم ٟ ٚاٌنكاٟ١
اٌخيةةةةةةةِّ – ٓ١ةةةةةةةناكٟ
اٌـٚاصٓ -
صبٍَب :فً يجبل االجزًبع انشٌفً ٔاإلسشبد انضساعً:
حؾف١ةةةةةف عةةةةةـة ا٢رةةةةة ك
 -0ؿكاىةةت ا٢ر ة ك ا٨لخْ ة ؿ٠ت ٚا٨صخّ ١١ة
ةت حيةةةةةض ً١كىةةة ة ٌت ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
اٌّضخّةة٠
ٌي ١ىةةت اّ٦ةة٩ط ا٨لخْةة ؿ ٞفةةٟ
ٚا٨صخّ ١١ةةةةةت ةةة ة ٌل٠ف
ِ صيخ١ل
اٌل٠فٟ
اٌّْلٞ
 -2اٌَّةةة وً اٌيةةةى ٔ١ت اٌل٠ف١ةةةت اٌّّ ٢ةةةلة حيةةةةةض ً١كىةةة ة ٌت عةةةةةً أ ٚحؾف١ةةةةةف عةةةةةـة
اٌَّةةةةةةةة وً اٌيةةةةةةةةةى ٔ١ت
ؿوخٛكاٖ
ٚحؤر١لاح ٍٟ١ ٙحّٕ١ت اٌّضخّ ٢ث اٌل٠ف١ت
اٌل٠ف١ت اٌّّ ٢لة
حيةةةةةض ً١كىةةة ة ٌت
ؿوخةةةةةٛكاٖ حغةةةةةج
 -3اٌخٍةةٛد اٌب١ةةة ٟاٌل٠فةة( ٟاٌّ١ة ٖ  +اٌخل ة
ةت) إٍةةةلاف َِةةةخلن حؾف١ةةةةف عةةةةـة اٌخٍةةةةٛد
ٍ١ةةةةةةةٟ
ٚإ ٢ةةةةة ة ؿٖ اٌّؾخٍفةةةةةةةت ٚأ٢ى ىةةةةة ة حٙ
ِىةةةِ ْٛةةةٓ ليةةةُ اٌب١ةٌ ٟل٠ف
اٌّضخّ ٢ث اٌل٠ف١ت
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ
ٚاٌى ١ّ١ز

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
انًغئٕل عٍ انزُفٍز
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ّ ٚـ٠ل٠ةةت اٌنكا١ةةتٙ -ةة٩
ِ صيخ١ل +
إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي ٙ -ةةةةةةةة٩
-2108
ِخؾْْةةةت
ٍةةةلاف
ٌضٕة ةت إ
اٌـكاى ث اٌ١ٍ٢
2109
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ

يؤششاد
انُجبح

انزًٌٕم
انًطهٕة

إٔخ س اٌيّ ؿ
ؤى ٢ك فٟ
ِخٕ ٚي
اٌضّ٠١

2111

-2105
2106

فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
اٌّلأة اٌل٠ف١ت ٚليةُ ا٦كٍة ؿ
ّـ٠ل٠ةةةةت اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة٩
إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي ٙ -ةةةةةةةة٩
اٌـكاى ث اٌ١ٍ٢

ِٕ لَت
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

3111

-2105
2109

فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔٚ ٟألية َ
اٌّلأة اٌل٠ف١ت ٚليةُ ا٦كٍة ؿ
ّـ٠ل٠ةةةةت اٌنكا١ةةةةتٙ -ةةةة٩
إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي ٙ -ةةةةةةةة٩
اٌـكاى ث اٌ١ٍ٢

ِٕ لَت
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4111

إؿاكة ٍةةةةة ْٛاٌب١ةةةةةت ةةةةـٛ٠اْ
١ةةةةةة َ اٌّغ فٞةةةةةةت  -فةةةةةةة ث
اٌّضخّةةةةة ٠اٌّةةةةةـٔ - ٟأليةةة ة َ
اٌّلأة اٌل٠ف١ت ٚليةُ ا٦كٍة ؿ
اٌنكاّ ٟ١ـ٠ل٠ةت اٌنكا١ةت-
ٙةةةةةةةة ٩إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي -
ٙةةةة ٩اٌـكاىةة ة ث اٌ١ٍ٢ةة ة -
ا٤ى حقة

ِٕ لَت
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةةةة ٌٛكٛ٠ه إؿاكة أّ١ةةةة ي
+
ٌضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيةةخ١ل حؾْةةِ اصخّة ٟ
ك٠ف ٟأ ٚإكٍ ؿ +
ٌضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيخ١ل ِٓ ليةُ ا٨لخْة ؿ
+
ٌضٕةةةة ةت إٍةةةةةةلاف َِةةةةةةخلن
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
ليّ ٟا٨لخْ ؿ ٚاٌى ١ّ١ز
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-2105
2109

6111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

صّ١ةةةةٙ ٠ةةةة ٩اٌـكاىةةةة ث
أ غة ة د ١ٍّ١ةةةت
 +كّةةةـ َِة ة وً ا٤ىةةةلة اٌ١ٍ٢ةةةةةةةةةةةةةة ة ٙ +ةةةةةةةةةةةةةةةة٩
ةت
ة
ٚكٍةةة
ٔةةةةةـٚة +
اٌبىةةة ة ٌٛكٛ٠ه  +ا٤ىةةة ة حقة
اٌل٠ف١ت
ًّ١
اٌّي ١ـ + ٓ٠ا٤ى حقة

-2105
2109

ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةةةة ٌٛكٛ٠ه إؿاكة أّ١ةةةة ي
ِّٕٞ -5ةةةةة ث اٌّضخّةةةةة ٠اٌل٠فةةةةةٟ
اٌّـٔ١ةةةةةت حيةةةةةض ً١كىةةة ة ٌت م٠ة ة ؿة ِ٢ةةةـ٨ث اٌخّٕ١ةةةت +
ث
ة
اٌّضخّ٢ةة
ٚؿٚك٘ةة ة إٌَّةةةةٛؿ فةةةة ٟحّٕ١ةةةةت
ٌضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
اٌل٠ف١ت
ِ صيخ١ل
اٌل٠ف١ت
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ

-2105
2109

ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
اٌٛلةةٛف ٍ١ةةٛ٢ِ ٟل ة ث ِ صيةةخ١ل حؾْةةِ اصخّة ٟ
 -6اٌّةةةةةلأة اٌل٠ف١ةةةةةت ٚاٌَةةةةةب اٌل٠فةةةة
ة ٟث– حيةةةةةض ً١كىةةة ة ٌت ِٚغةةةةةةةةةـؿاث اٌخّٕ١ةةةةةةةةةت ك٠ف ٟا ٚإكٍ ؿ +
اٌفةة
اٌَّ وً ٚاٌّغةـؿاث اٌخة ٟح٢ةٛق ٘ةقٖ
ٌضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
ؿوخٛكاٖ
اٌل٠ف١ت
اٌل٠ف١ت
 ٓ١اٌم َ ١ـٚك٘ ف ٟحغم١ك اٌخّٕ١ت
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ

-2105
2109

ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةةةة ٌٛكٛ٠ه إؿاكة أّ١ةةةة ي
 -7ؿكاىةةةةةةةةةت اٌخغ١ةةةةةةةةةلاث ا٨صخّ ١١ةةةةةةةةةت
اٌل٠ف١ةةةةةةةت ٚحيةةةةةض ً١كىةةة ة ٌت حغ١١ةةةةةةل ّٔةةةةةة٘ اٌغ١ةةةة ة ة +
اٌّّ ٢ةةةةةةةلة فةةةةةةة ٟاٌّضخّ٢ةةةةةةة ث
ٌضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
اٌل٠ف١ت
ِ صيخ١ل
ٚأ٢ى ى ح ٍٟ١ ٙحٍه اٌّضخّ ٢ث
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ

-2105
2109

 -4ا٤ىلة اٌل٠ف١ت  َِٚوٍ ٙاٌّؾخٍفت
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إؿاكة ٍةةةةة ْٛاٌب١ةةةةةت ةةةةـٛ٠اْ
١ةةةةةة َ اٌّغ فٞةةةةةةت  -فةةةةةةة ث
اٌّضخّةةةةة ٠اٌّةةةةةـٔ - ٟأليةةة ة َ
اٌّلأة اٌل٠ف١ت ٚليةُ ا٦كٍة ؿ
اٌنكاّ ٟ١ـ٠ل٠ةت اٌنكا١ةت-
ٙةةةةةةةة ٩إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي -
ٙةةةة ٩اٌـكاىةة ة ث اٌ١ٍ٢ةة ة -
ا٤ى حقة
إؿاكة ٍةةةةة ْٛاٌب١ةةةةةت ةةةةـٛ٠اْ
١ةةةةةة َ اٌّغ فٞةةةةةةت  -فةةةةةةة ث
اٌّضخّةةةةة ٠اٌّةةةةةـٔ - ٟأليةةة ة َ
اٌّلأة اٌل٠ف١ت ٚليةُ ا٦كٍة ؿ
اٌنكاّ ٟ١ـ٠ل٠ةت اٌنكا١ةت-
ٙةةةةةةةة ٩إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي -
ٙةةةة ٩اٌـكاىةة ة ث اٌ١ٍ٢ةة ة -
ا٤ى حقة
إؿاكة ٍةةةةة ْٛاٌب١ةةةةةت ةةةةـٛ٠اْ
١ةةةةةة َ اٌّغ فٞةةةةةةت  -فةةةةةةة ث
اٌّضخّةةةةة ٠اٌّةةةةةـٔ - ٟأليةةة ة َ
اٌّلأة اٌل٠ف١ت ٚليةُ ا٦كٍة ؿ
اٌنكاّ ٟ١ـ٠ل٠ةت اٌنكا١ةت-
ٙةةةةةةةة ٩إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي -
ٙةةةة ٩اٌـكاىةة ة ث اٌ١ٍ٢ةة ة -
ا٤ى حقة
إؿاكة ٍةةةةة ْٛاٌب١ةةةةةت ةةةةـٛ٠اْ
١ةةةةةة َ اٌّغ فٞةةةةةةت  -فةةةةةةة ث
اٌّضخّةةةةة ٠اٌّةةةةةـٔ - ٟأليةةة ة َ
اٌّلأة اٌل٠ف١ت ٚليةُ ا٦كٍة ؿ
اٌنكاّ ٟ١ـ٠ل٠ةت اٌنكا١ةت-
ٙةةةةةةةة ٩إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي -
ٙةةةة ٩اٌـكاىةة ة ث اٌ١ٍ٢ةة ة -
ا٤ى حقة

ِٕ لَت
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

01111

ِٕ لَت
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4111

ِٕ لَت
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

6111

ِٕ لَت
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

 -8اٌؾةةةـِ ث ا٦كٍةةة ؿ٠ت فةةةٝ ٟةةةً إٌٞةةة َ أ غة ة د ١ٍّ١ةةةت +
ٔةةةةةـٚة ٚ +كٍةةةةةت
اٌ ٌّٟ ٢اٌضـ٠ـ
ًّ١

صّ١ةةةةٙ ٠ةةةة ٩اٌـكاىةةةة ث
اٌ١ٍ٢ةةةةةةةةةةةةةة ة ٙ +ةةةةةةةةةةةةةةةة٩
اٌبى ٌٛكٛ٠ه  +ا٤ى حقة

حغيةةةةةةةةة ٓ١اٌؾةةةةةةةةةـِ ث
ا٦كٍةةةةةة ة ؿ٠ت – ك ةةةةةةةة٘
ِلاون ا٦كٍ ؿ ٦ؿاكة
اٌّلون٠ت ٌ٧كٍ ؿ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةةةة ٌٛكٛ٠ه إؿاكة أّ١ةةةة ي
+
 -9ؿكاىةةةةت ؿٚك اٌؾةةةةـِ ث ا٦كٍةةة ؿ٠ت فةةةة ٟحيةةةةةض ً١كىةةة ة ٌت
ٌضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
ِ صيخ١ل
حّٕ١ت اٌؾـِ ث اٌضـ٠ـة
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ

-2105
2109

-2106
2108

أ غة ة د ١ٍّ١ةةةت  +اكحفةةةةةةة ة  ٟاٌّٙةةةةةةة ة كاث ا٤ىةةةةةةةةةة حقة  +ا٤ىةةةةةةةةةة حقة
 -01حّٕ١ةةةةةةت ِٙةةةةة كاث اٌم١ةةةةة ؿاث اٌل٠ف١ةةةةةةت ٔةةةةةـٚة ٚ +كٍةةةةةت اٌّ١ٕ٢ةةةةةةةةةةت ٚإٌّخمٍةةةةةةةةةةت اٌّي ة ١ـ + ٓ٠اٌّـكىةة+ ٓ١
ِ٢ةةةة ة  ٟٔٚأٖ١ةةةة ة ز ٘١ةةةةةةةت
ّ١ةةً
ٚاٌ ٓ١ٍِ ٢ف ٟاٌض ٙم ا٦كٍ ؿٞ
١ٍّ١ت  +حةةـك٠ب ث ٌٍّلٍـٓ٠
اٌخـك٠و

-2105
2109

ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
حغيةةةةةةةةةة ٓ١اٌّيةةةةةةةةةة ِ ٞٛصيةةخ١ل حؾْةةِ اصخّة ٟ
 00اٌخغ١١ةةةةلاث ا٨لخْةة ة ؿ٠ت  ٚا٨صخّ ١١ةةة
ةت حيةةةةةض ً١كىةةة ة ٌت ا٨لخْةةة ؿٌٍّ ٞلٍةةةـ ٓ٠ك٠ف ٟأ ٚإكٍ ؿ مكا+ ٟ١
فةةةٟ
ٚأرل٘ةةة ٍ١ةةة ٟؿٚك ا٦كٍةةة ؿ اٌنكا١ةةةٟ
ٌضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
ؿوخٛكاٖ
اٌنكآ١١١
اٌخّٕ١ت اٌل٠ف١ت
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ

-2107
2109

30

إؿاكة ٍةةةةة ْٛاٌب١ةةةةةت ةةةةـٛ٠اْ
١ةةةةةة َ اٌّغ فٞةةةةةةت  -فةةةةةةة ث
اٌّضخّةةةةة ٠اٌّةةةةةـٔ - ٟأليةةة ة َ
اٌّلأة اٌل٠ف١ت ٚليةُ ا٦كٍة ؿ
اٌنكاّ ٟ١ـ٠ل٠ةت اٌنكا١ةت-
ٙةةةةةةةة ٩إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي -
ٙةةةة ٩اٌـكاىةة ة ث اٌ١ٍ٢ةة ة -
ا٤ى حقة
إؿاكة ٍةةةةة ْٛاٌب١ةةةةةت ةةةةـٛ٠اْ
١ةةةةةة َ اٌّغ فٞةةةةةةت  -فةةةةةةة ث
اٌّضخّةةةةة ٠اٌّةةةةةـٔ - ٟأليةةة ة َ
اٌّلأة اٌل٠ف١ت ٚليةُ ا٦كٍة ؿ
اٌنكاّ ٟ١ـ٠ل٠ةت اٌنكا١ةت-
ٙةةةةةةةة ٩إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي -
ٙةةةة ٩اٌـكاىةة ة ث اٌ١ٍ٢ةة ة -
ا٤ى حقة
إؿاكة ٍةةةةة ْٛاٌب١ةةةةةت ةةةةـٛ٠اْ
١ةةةةةة َ اٌّغ فٞةةةةةةت  -فةةةةةةة ث
اٌّضخّةةةةة ٠اٌّةةةةةـٔ - ٟأليةةة ة َ
اٌّلأة اٌل٠ف١ت ٚليةُ ا٦كٍة ؿ
اٌنكاّ ٟ١ـ٠ل٠ةت اٌنكا١ةت-
ٙةةةةةةةة ٩إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي -
ٙةةةة ٩اٌـكاىةة ة ث اٌ١ٍ٢ةة ة -
ا٤ى حقة
إؿاكة ٍةةةةة ْٛاٌب١ةةةةةت ةةةةـٛ٠اْ
١ةةةةةة َ اٌّغ فٞةةةةةةت  -فةةةةةةة ث
اٌّضخّةةةةة ٠اٌّةةةةةـٔ - ٟأليةةة ة َ
اٌّلأة اٌل٠ف١ت ٚليةُ ا٦كٍة ؿ
اٌنكاّ ٟ١ـ٠ل٠ةت اٌنكا١ةت-
ٙةةةةةةةة ٩إؿاكة اّ١٤ةةةةةةة ي -
ٙةةةة ٩اٌـكاىةة ة ث اٌ١ٍ٢ةة ة -
ا٤ى حقة

أض م
ا ٤غ د
ٚإٌـٚاث
ٚاٌٛكً

6111

ِٕ لَت
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

3111

أض م
ا ٤غ د
ٚإٌـٚاث
ٚاٌٛكً

01111

ِٕ لَت
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

6111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع١
قطِ ايٛزاث١

اخلطح اخلًسٍح نألحباث

حلم يشاكم اإلَتاج انسراعً مبحافظح ادلٍُا
َٓطل ارتط١

أ.د / .حمًذ عثذ احلكٍى حمًود انعسقالًَ
أَني زتًظ ايكطِ
د / .عثذ انتواب حمًذ عطا

زٝ٥ظ زتًظ ايكطِ
أ.د / .حمًذ عثذ احلكٍى حمًود انعسقالًَ

()0259/0255
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ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا -نً ١ٝايصزاع - ١قطِ ايٛزاث١

انخطخ انخًغٍخ نألثذبس نذم يشبكم اإلَزبط انضساعً ثبنًٍُب ()0259/0255
ا٘٤ـاف
 اٌٛلٛف  ٍٟ١أُ٘ َِ وً اٌّضخّ ٠اٌّةـٔٚ ٟاٌخةٟ٠يخ ٠١ٚليةُ اٌٛكارةت حمةـ ُ٠اٌ٢ةٚ ْٛاٌّية ١ـة ٙة
ٚحمـ ُ٠اٌغٍٛي اٌّّىٕت ٌٙقٖ اٌَّ وً.
اٌَّ ة كوت اٌفٌ ٢ةةت فةةِ ٟةةؤحّل اٌىٍ١ةةت – حّٛةةً١حّٛةةة ١ث ِةةةؤحّل اٌميةةةُ ٚاٌىٍ١ةةةت إٌةةة ٟاٌضٙةةة ث
اٌّؾخْت – ا َّ َ ٌّ٦وً ى ئل ا٤لي َ

اَٚٔ٤ت
اٌّؤحّل اٌٍّٟ٢
ٌٍميُ َٔ ٗ
ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5
اٌّؤحّل اٌٍّٟ٢
ٌٍميُ َٔ ٗ
ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت

اٌّؾلص ث
عٍٛي ـٍ٠ت ٌَّ وً
اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

عٍٛي ـٍ٠ت ٌَّ وً
اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

ٔـٚة

كف ٠إٌم ٓ١
ِؾ ٚف اىخؾـاَ
ا٤غق٠ت اٌّ٢ـٌت ٚكارً١

حم١ةةةِٚ ُ١غ ٌٚةةةت حغيةةةّ ٓ١ةةةف ث حغّةةةً اٌٍّٛعةةةت
ٚاٌضف ف فِ ٟغ ّ ً١اٌغب ٛاٌلئ١ية١ت ٚؽ ّةت
اٌمّةةةةظ  ٚاٌةةةةقكة ِةةةةٓ ؽةةةة٩ي ِةةةةناك ٟأ٤يةةةةضت
ٚحٚب١م ث اٌخمٕ ١ث اٌٛكار١ت ٚاٌغـ٠زت

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل +
كى ٌت ؿوخٛكاٖ

اٌغْٛي  ٍٟ١ى٨٩ث
صيـ٠ت ِٓ اٌمّظ
اٌٍْب  ٚلّظ اٌؾبن
١ٌ ١ت اٌخضًّ ٌٍٍّٛعت
ٚاٌضف ف

حم١ةةةِٚ ُ١غ ٌٚةةةت حغيةةةّ ٓ١ةةةف ث حغّةةةً اٌٍّٛعةةةت
ٚاٌضف ة ف ٚوةةقٌه اٌّم ِٚةةت ٌةةب ٔ٢اِ٤ةةلآ فةةٟ
٢ةةٔ فةةِ ٟغ ّةة ً١اٌؾٖةةل اٌلئ١يةة١ت ٚؽ ّةةت
اٌّٚةةة ٚ ُٙاٌبْةةةً ٚاٌزةةةِ َٛةةةٓ ؽةةة٩ي ِةةةناكٟ
أ٤يةةضت ٚاٌخٚب١م ة ث اٌّؾخٍفةةت ٌٍخمٕ ١ة ث اٌٛكار١ةةت
اٌّؾخٍفت

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل +
ؿوخٛكاٖ

ا٤غق٠ت اٌّ٢ـٌت ٚكارٙ١ٍ١ ٚ ٌٙ ِ ... ً١

إٔخ س ٔب ح ث ١ٌ ١ت
اٌخغًّ ٌِ٧لآ
ٚاٌضف ف  ٚاٌٍّٛعت

اٌّيةٛي  ٓ١اٌخٕف١ق

ا ٙ٦ك اٌنِٕٟ

اٌفةت اٌّيخٙـفت

ِؤٍلاث
إٌض ط

اٌخًّ٠ٛ
اٌٍّٛٚ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ُٙ١ٔٚ ٢ِٚ
ٚاٌّٝٛفٌ ٓ١ميُ

ِٓ -2105
 2108إٌٟ
2109-2108

صّ ٠١اٌي ؿة أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ - ُٙ١ٔٚ ٢ِٚلٔ ِش
اٌخىٌٕٛٛص١ت اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١

ٔض ط
ح ١ّٛث
ِؤحّل اٌميُ

4111
5x800

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ُٙ١ٔٚ ٢ِٚ
ٚاٌّٝٛفٌ ٓ١ميُ

2108-2105
إٌ-2108 ٟ
2109

صّ ٠١اٌي ؿة أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ - ُٙ١ٔٚ ٢ِٚلٔ ِش
اٌخىٌٕٛٛص١ت اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١

ٔض ط
ح ١ّٛث
ِؤحّل اٌميُ

4111
5x800

أ.ؿ / .ل ىُ مو ٟأعّـ
 +أعـ اٌّـكى ٓ١اٌّي ١ـٓ٠
ٚأعـ اٌّ١٢ـٓ٠
ٌ ٙب ٓ١أعـّ٘ ع ًّ ٍٟ١
ِ صيخ١ل  ٚا٢ؽل ٍٟ١
ى ٌٛكٛ٠ه مكا١ت ِٓ اٌبلٔ ِش
2109-2105
ٌ +ضٕت إٍلاف ِخؾْْت ٠خُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙب ٓ١أعـّ٘ ع ًّ ٍٟ١
ِ صيخ١ل  ٚا٢ؽل ٍٟ١
2107-2106
ى ٌٛكٛ٠ه مكا١ت ِٓ اٌبلٔ ِش
-2108
ٌ +ضٕت إٍلاف ِخؾْْت ٠خُ
2109
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِضٍو اٌميُ

صّ ٠١اٌي ؿة أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ - ُٙ١ٔٚ ٢ِٚلٔ ِش
اٌخىٌٕٛٛص١ت اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١

َٔل ف ١ٌ ٢ث
إٌـٚة ٍٟ١
ِٛل ٠اٌىٍ١ت

0111

فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔ ٟاٌنكا– ٟ١
ِضٍو إؿاكة ِؾبن اٌض ِ٢ت -
اٌّ١٢ـ – ْٚاٌّـكى ْٛاٌّي ١ـْٚ
 ٩ٙٚلٔ ِش اٌخىٌٕٛٛص١
اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١

أض م
اٌلى ٌخٓ١
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

3000
4000

فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔ ٟاٌنكا- ٟ١
اٌّ١٢ـ – ْٚاٌّـكى ْٛاٌّي ١ـْٚ
 ٩ٙٚلٔ ِش اٌخىٌٕٛٛص١
اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ٌخٓ١
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

3000
4000

2105
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ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

ا٘٤ـاف

اَٚٔ٤ت

اٌّؾلص ث

اٌّيةٛي  ٓ١اٌخٕف١ق

ا ٙ٦ك اٌنِٕٟ

حم١ةةةةِٚ ُ١غ ٌٚةةةةت حغيةةةة٢ ٓ١ةةةةٔ ِةةةةٓ اٌيةةةة٨٩ث
اٌبىخل٠ت اٌخ ٟحيخؾـَ ف ١ٍّ١ ٟث اٌخيّ١ـ اٌغ١ةٞٛ
 ٚوةقٌه اٌى ئٕة ث اٌـل١مةت ا٤ؽةل ٜاٌّيةخؾـِت فةةٟ
ِضةة ي اٌّى فغةةت اٌغ٠ٛ١ةةت ٚحةةـ٠ٚل اٌّؾٍفةة ث ِةةٓ
ؽ٩ي اٌخٚب١م ث اٌٛكار١ت اٌخمٍ١ـ٠ت ٚاٌغـ٠زت ٍة ئ٢ت
ا٨ىخؾـاَ ف٘ ٟقا اٌّض ي

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل +
ٔـٚة ٚ +كٍت
ًّ١

إٔخ س ى٨٩ث ِزبخت
ٌ٣مٚث ِٚق٠بت
ٌٍفٛىفٛك ىف زة ١ٌ ١ت
اٌّؾْب ث اٌغ٠ٛ١ت

ٌ ٙب ى ٌٛكٛ٠ه ِٓ لٔ ِش
حىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ت ٌ +ضٕت
إٍلاف ِخؾْْت ٠خُ الخلاعٙ
ٚحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
أ.ؿّ١ / .ل فخغ ٟؿاؽٍٔ( ٟـٚة)

2109-2105

ؿكاىةةت ٚحم١ةة ُ١اٌزب ة ث اٌةةٛكار٢ ٚ ٟةةٔ اٌْةةف ث
ا٨لخْ ؿ٠ت اٌِ ٙت فة٢ ٟةٔ ِةٓ اٌ١ٚةٛك اٌـاصٕةت
(اٌـص س – اٌب٘ – اٚ٦م اٌؼ)

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ

اٌغْٛي ٛ١ٙ ٍٟ١ك
فاث ّف ث ٚكار١ت
ر خت ـكصت وب١لة

ؿكاىةةةةت  ٚحم١ةةةة ُ١اٌيةةةةّ١ت اٌٛكار١ةةةةت ٌةةةةبِ ٔ٢ةةةةٓ
اٌّلوب ث ٍ ئ٢ت ا٨ىخؾـاَ فة ٟاٌب١ةةت اٌّغٍ١ةت ِةٓ
ِب١ـاث  ِّٕٞٚث ِّٔٛ ٚ ٛاؿ ّٕ ١١ت ِؾٍمت

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل +
ؿوخٛكاٖ

اٌغْٛي  ٍٟ١ى٨٩ث
ل ؿكة ٘ ٍٟ١ـَ
اٌّلوب ث اٌ٠ٖٛ٢ت
اٌَ ئ٢ت ا٨ىخؾـاَ

ٌ ٙب ع ًّ  ِ ٍٟ١صيخ١ل +
ٌضٕت إٍلاف ِخؾْْت ٠خُ
2108-2105
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙب ٓ١أعـّ٘ ع ًّ ٍٟ١
ِ صيخ١ل  ٚا٢ؽل ٍٟ١
2109-2105
ى ٌٛكٛ٠ه مكا١ت ِٓ اٌبلٔ ِش
-2108
ٌ +ضٕت إٍلاف ِخؾْْت ٠خُ
2109
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِضٍو اٌميُ

34

اٌخًّ٠ٛ
اٌٍّٛٚ

اٌفةت اٌّيخٙـفت

ِؤٍلاث
إٌض ط

فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔ ٟاٌنكا- ٟ١
اٌّ١٢ـ – ْٚاٌّـكى ْٛاٌّي ١ـْٚ
 ٩ٙٚلٔ ِش اٌخىٌٕٛٛص١
اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١

أٔض م اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

3111

فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔ ٟاٌنكا- ٟ١
اٌّ١٢ـ – ْٚاٌّـكى ْٛاٌّي ١ـْٚ
 ٩ٙٚلٔ ِش اٌخىٌٕٛٛص١
اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١

أٔض م اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4111

فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٔ ٟاٌنكا- ٟ١
اٌّ١٢ـ – ْٚاٌّـكى ْٛاٌّي ١ـْٚ
 ٩ٙٚلٔ ِش اٌخىٌٕٛٛص- ١
اٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ٌخٓ١
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

3000
4000

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع١
قطِ اإلْتاد اذتٛٝاْٞ

اخلطح اخلًسٍح نألحباث

حلم يشاكم اإلَتاج انسراعً مبحافظح ادلٍُا
َٓطل ارتط١

أ.د / .أمحذ حمًذ أمحذ عثًاٌ
زٝ٥ظ زتًظ ايكطِ

أَني زتًظ ايكطِ

أ.د / .حمًذ عثذ انفتاح انثارودي

أ .د / .يصطفً عهً حسٍ

()0259/0255
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ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا -نً ١ٝايصزاع - ١قطِ اإلْتاد اذتٛٝاْٞ

انخطخ انخًغٍخ نألثذبس نذم يشبكم اإلَزبط انضساعً ثبنًٍُب ()0259/0255
األْذاف

األَشطخ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اٌٛلةةٛف ٍ١ةة ٟأ٘ةةُ َِ ة وً اٌّضخّةة ٠اٌّةةـٟٔ
ٚاٌخةة٠ ٟيةةخ ٠١ٚليةةُ أ٦خ ة س اٌغ١ةةٛأ ٟحمةةـُ٠
اٌٚ ْٛ٢اٌّي ١ـة -حمـ ُ٠عٍٛي ٌٙقٖ اٌَّ وً

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌميُ
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

اٌَّ كوت اٌفٌ ٢ت فِ ٟؤحّل اٌىٍ١ت – حّٛةً١
حّٛة ١ث ِةةؤحّل اٌميةةُ ٚاٌىٍ١ةةت إٌةة ٟاٌضٙة ث
اٌّؾخْت – ا َّ َ ٌّ٦وً ى ئل ا٤لي َ

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌميُ
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

 -0ؿكاى ث  ٍٟ١حٚب١ك اٌخىٌٕٛٛص ١اٌغ٠ٛ١ةت
ٌخغيةةة ٓ١اٌْةةةف ث أ٦خ ص١ةةةت ٚاٌخٕ ىةةةٍ١ت فةةةٟ
اٌةةةـٚاصٓ ٚعٛ١أةةة ث اٌّنك١ةةةت  ٚا٤ىةةةّ ن
ٌٍي٨٩ث اٌّغٍ١ت

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ

 -2اىةةةةةخؾـاَ ٢ةةةةةٔ إ٦ةةة ة ف ث اٌغقائ١ةةةةةت
اٌٚب١٢١ةةت ٌخمٍ١ةةً اٌخةةؤر١ل اٌٖةة ك ٌٍخٛويةة ٕ١ث
ٍ١ةةة ٟاٌىفة ة زة إٔخ ص١ةةةت ٌٍةةةـٚاصٓ  ٚعٛ١أة ة ث
اٌّنك١ت

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ

 -3ؿكاىةةت ٍ١ةة٢ ٟةةٔ اٌٚةةلق اٌغقائ١ةةت ٚ
اٌل ١ئ١ةةت اٌغـ٠زةةت ٌخمٍ١ةةً ا٦صٙةة ؿ اٌغةةلاكٞ
 ٍٟ١اٌـٚاصٓ ٚعٛ١أ ث اٌّنك١ت ٚا٤ىّ ن

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
حغيةةةةةةةةةة ٓ١اٌْةةةةةةةةةةف ث ِ صيةةةخ١ل ٌ +ضٕة ةت إٍةةةلاف
أ٦خ ص١ةةةةةةت ٚاٌخٕ ىةةةةةةٍ١ت ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
ٌغٛ١أ ث اٌّنك١ت
اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيخ١ل +
حمٍ ً١حؤر١ل اٌخٛوي ٕ١ث ٌضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةة ة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةة ة ِش
حمٍ١ةةةةةً حةةةةةؤر١ل ا٦صٙةةةة ؿ أ٦خةةة س اٌغ١ةةةٛأٌ + ٟضٕة ةت
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
اٌغلاكٞ
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
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يؤششاد
انُجبح

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
ِٓ  2105صّ١ةة ٠اٌيةة ؿة أٖ١ةة ز ٘١ةةةةت
ٔض ط
 2106اٌخةةةةةةةةـك٠و  -اٌّ١٢ةةةةةةةةـ– ْٚ
إٌٟ
 2107 ِٓٚاٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـ ْٚح ١ّٛث
ٚعخٙٚ 2109 ٟةةةةةة ٩إؿاكة اّ١٤ةةةة ة ي ِ -ؤحّل اٌميُ
اٌّٝٛفٓ١
صّ١ةة ٠اٌيةة ؿة أٖ١ةة ز ٘١ةةةةت
-2105
ٔض ط
اٌخةةةةةةةةـك٠و  -اٌّ١٢ةةةةةةةةـ– ْٚ
2106
 -2106اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـ ْٚح ١ّٛث
ِٓ
ٙٚةةةةةةةة ٩إؿاكة اّ١٤ةةةةةة ة ي ِؤحّل اٌميُ
2107
اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١
ةـٟٔ
ة
اٌّةةةةة
فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة٠
أٔض م
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةة
اٌنكا١ةةةةةةة- ٟ
اٌلى ٌت
-2105
ٚ
١ـْٚ
اٌّيةةةةة
اٌّـكىةةةةةْٛ
لٔةةةة ة ِش أ٦خةةةةةة س  ١ّٚغت
2109
ٙةةةةةة٩
اٌخ ١ّٛث
اٌغٛ١أ - ٟاٌّٝٛفٓ١
ةـٟٔ
ة
اٌّةةةةة
فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة٠
أٔض م
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةة
اٌنكا١ةةةةةةة- ٟ
اٌلى ٌت
-2105
ٚ
١ـْٚ
اٌّيةةةةة
اٌّـكىةةةةةْٛ
 ١ّٚغت
2109
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش
اٌّٝٛفٓ١أ٦خةةةةةة س اٌخ ١ّٛث
اٌغٛ١أ- ٟ
فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
أٔض م
–
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـْٚ
اٌلى ٌت
- 2105
١ـْٚ
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة
 ١ّٚغت
2108
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش
اٌّٝٛفٓ١أ٦خةةةةةة س اٌخ ١ّٛث
اٌغٛ١أ- ٟ

انزًٌٕم
انًطهٕة

6111

6111

7000

7111

4111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف
 -4اٌٚةةلق اٌغـ٠زةةةت ١٦ةةـاؿ  ٚإ١ةة ؿة حةةةـ٠ٚل
اٌّؾٍف ث اٌنكا١١ت  ٚإٌْ ١١ت أ ٚإٌّخضة ث
اٌز ٔ٠ٛةةةةت ٌةةةةب ٔ٢اٌْةةةةٕ  ١ث ٚاىةةةةخؾـاِٙ
وّىٔٛةةةة ث غقائ١ةةةةةت فةةةةة٩١ ٟئةةةةةك اٌةةةةةـٚاصٓ
ٚعٛ١أ ث اٌّنك١ت ٚا٤ىّ ن

األَشطخ
حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ

 -5ؿكاىةةة ث ٍ١ةةة ٟحضّ١ةةةـ اٌيةةة ئً إٌّةةةٞٛ
ٚاٌخٍم١ظ إٌْ  ٟ١ف ٟعٛ١أ ث اٌّنك١ت

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

 -6حم١ةةة٢ ُ١ةةةٔ اٌٚةةةةلق اٌغـ٠زةةةت ٌخغيةةةةٓ١
ا٨ىةةةخض ث إٌّ ١١ةةةت ٌٍةةةـٚاصٓ  ٚعٛ١أة ة ث
اٌّنك١ت  ٚا٤ىّ ن

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ

 -7ؿكاىةةت ٍ١ةة٢ ٟةةٔ إ٦ةة ف ث اٌغقائ١ةةت
اٌٚب١٢١ةةت وَّٕةة ٚث ّٔةةٌٛٛ١ ٛص١ةةت ةةـِ ٨ةةٓ
َِٕةةةة ٚث إٌّةةةة ٛاٌى ١ّ١ئ١ةةةةت فةةةة ٟاٌةةةةـص س –
عٛ١أ ث اٌّنك١ت ٚا٤ىّ ن

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

 -8ؿكاىةةت اٌّةةٛاؿ ٚإ٦ةة ف ث اٌخةة ٟحغيةةٓ
ا٤ؿاز أ٦خةةةةةةة صٚ ٟاٌخٕ ىةةةةةةةٌٍٍ ٟغٛ١أةةةةةةة ث
اٌّنك١١ت ٔغج ٝلٚف اٌب١ةت اٌغ كة .

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ

انًغئٕل عٍ انزُفٍز
انًخشجبد
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيخ١ل +
اٌغْٛي ٍٟ١
حمٍ١ـ٠ت٩١ئك ٌضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
غ١ل
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةة ة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةة ة ِش
أ٦خةةة س اٌغ١ةةةٛأٌ + ٟضٕة ةت
ٚصٛؿ ٚعـة ٚ١ل٠ت
١٦ـاؿ اٌي ئً إٌّ ٞٛإٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيخ١ل +
حغي ٓ١ا٨ىخض ت
ٌضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
إٌّ ١١ت
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةة ة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةة ة ِش
أ٦خةةة س اٌغ١ةةةٛأٌ + ٟضٕة ةت
حمٕ ٓ١ا ٕ٦ف ث
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
اٌغقائ١ت
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
حغي ٓ١ا٤ؿاز أ٦خ ص ٟىةة ة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةة ة ِش
ٚاٌخٕ ىٍ ٟحغج ٝلٚف أ٦خةةة س اٌغ١ةةةٛأٌ + ٟضٕة ةت
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
ا٦ص ٙؿ اٌغلاكٞ
الخلاعٙةةةةةةةةةةة ٚحغـ٠ةةةةةةةةةةةـ٘
ٛاىٚت ِضٍو اٌميُ
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انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةة ةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
-2105
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
2109
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش أ٦خةةةةةة س
اٌغٛ١أ - ٟاٌّٝٛفٓ١
فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
-2105
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش أ٦خةةةة ة س
2108
اٌغٛ١أ - ٟاٌّٝٛفٓ١
-2105
2109

-2105
2108

-2105
2109

يؤششاد
انُجبح
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

انزًٌٕم
انًطهٕة

6111

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4111

فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش أ٦خةةةةةة س
اٌغٛ١أ - ٟاٌّٝٛفٓ١
فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش أ٦خةةةةةة س
اٌغٛ١أ - ٟاٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

5511

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

6111

فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش أ٦خةةةةةة س
اٌغٛ١أ - ٟاٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

7111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع١
قطِ احملاصٌٝ

اخلطح اخلًسٍح نألحباث

حلم يشاكم اإلَتاج انسراعً مبحافظح ادلٍُا
َٓطل ارتط١

أ.د / .عثذ احلًٍذ انسٍذ انقرايٍطً
زٝ٥ظ زتًظ ايكطِ

أَني زتًظ ايكطِ

أ.د / .عثذ احلًٍذ انسٍذ انقرايٍطً

أ .د / .أمحذ نطفً عثذ اجلواد

()0259/0255
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ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا -نً ١ٝايصزاع - ١قطِ احملاصٌٝ
ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث ذتٌ َشانٌ اإلْتاد ايصزاع ٞباملٓٝا يف ايفرت 2015 َٔ ٠إي2019 ٞ
األْذاف

األَشطخ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اٌٛلةةٛف ٍ١ةة ٟأ٘ةةُ َِ ة وً اٌّضخّةة ٠اٌّةةـٟٔ
ٚاٌخةة٠ ٟيةةخ ٠١ٚليةةُ اٌّغ ّةة ً١حمةةـ ُ٠اٌ٢ةةْٛ
ٚاٌّي ١ـة -حمـ ُ٠عٍٛي ٌٙقٖ اٌَّ وً

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌميُ
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

اٌَّ كوت اٌفٌ ٢ت فِ ٟؤحّل اٌىٍ١ت – حّٛةً١
حّٛة ١ث ِةةؤحّل اٌميةةُ ٚاٌىٍ١ةةت إٌةة ٟاٌضٙة ث
اٌّؾخْت – ا َّ َ ٌّ٦وً ى ئل ا٤لي َ

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌميُ
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

( -)5ؿكاىةة ة ث ٍ١ةةةة ٟأٔخةة ة س أّةةةةٕ ف ِةةةةٓ
ِغ ّةةة ً١اٌغمةةةً ١ٌ ١ةةةت أ٦خةةة س  ٚاٌضةةةٛؿة
لْةة١لة اٌّ٢ةةلِ -م ِٚةةت ٌ٩صٙة ؿاث اٌب١ة١ةةت ٚ
اٌغ٠ٛ١ةةةت ىةةةخؾـاَ ٙةةةلق حل ١ةةةت  ٚحغيةةةٓ١
اٌّغ ّةةةةٌ ً١خغم١ةةةةك ا٨وخفةة ة ز اٌةةةةقاحِ ٟةةةةٓ
اٌّغ ّ ً١ا٦ىخلاح١ض١ت

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل +
ؿوخٛكاٖ ٔ +ـٚة

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌميُ
ا٨وخفةةة ة ز اٌةةةةةقاحِ ٟةةةة
ةٓ صّ١ةةةة ٠اٌّ١٢ةةةةـٚ – ْٚاٌّـكىةةةةْٛ
ةً١
اٌّغ ّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛف٢ + ٓ١ةٔ
ا٦ىخلاح١ض١ت
أ ٖ١ز ليُ اٌٛكارت ٌىٍ١ت

( -)0ؿكاىت ا٨عخ ١ص ث اٌب١ة١ةت  ٚاٌغقائ١ةت ٚ
اٌّ ئ١ةةةةةت  ٚاٌّ٢ةةةةة ِ٩ث اٌنكا١١ةةةةةت اٌّزٍةةةةةٟ
ٌ ّٕ٥ف اٌضـ٠ـة ِٓ ِغ ّ ً١اٌغمً

ٔـٚة  +حيضً١
كى ٌت ِ صيخ١ل +
ؿوخٛكاٖ

اٍ٨ةةةةةةةةخلان ِةةةةةةةة ٠ليةةةةةةةةةُ
وخةةة ةةةٗ ا٨عخ ١صةةة ث ا٤كإةةةةةةةةة ٚ ٟاٌّ١ةةةةةةة ة ٖ +
اٌغقائ١ةةةةةةةةةت  ٚاٌّ ئ١ةةةةةةةةةت أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ميةُ
اٌّغ ّةةةٚ – + ً١اٌّـكىةةةْٛ
ٌّغ ّ ً١اٌغمً
اٌّي ١ـْٚ

( -)3حلٍةةة١ـ ا٨ىةةةخ٩ٙن اٌّة ة ئِ ٟةةةٓ ؽةةة٩ي
إصةةلاز ؿكاى ة ث ٍ١ةة ٟاىةةخؾـاَ ٙةةلق اٌةةلٞ
اٌغـ٠زت ف ٟإٔخ س ِغ ّ ً١اٌغمً

أ غ د ١ٍّ١ت +
كى ئً ِ صيخ١ل ٚ
ؿوخٛكاٖ َِخلوت
ِ ٠ليُ ا٤كإٟ

اٌخّٛةةةةً إٌةةةةٙ ٟل٠مةةةةت ِةة ٠ليةةُ ا٤كإةة ٚ ٟاٌّ١ة ٖ
 +أٖ١ة ة ز ٘١ةةةةت اٌخةةةـك٠و
ك ٞعـ٠زةةةةةةةةةت
اٌغمًحٛافةةةةةةةةةك ميةةةةةةةةةُ اٌّغ ّةةةةةةةةة– + ً١
ِغ ًّ١
ٚاٌّـكى ْٛاٌّي ١ـْٚ
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يؤششاد
انُجبح

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
صّ١ةة ٠اٌيةة ؿة أٖ١ةة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
ٔض ط
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة
2109
١ـ ْٚح ١ّٛث
ةً١
ة
ّ
اٌّغ
ِش
ة
لٔ
ة٩
ة
ٙٚ
إٌٟ
ِؤحّل اٌميُ
– اٌّٝٛفٓ١
-2108
2109
صّ١ةة ٠اٌيةة ؿة أٖ١ةة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
ٔض ط
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة
2109
١ـ -ْٚح ١ّٛث
ًّ١
اٌّغ
ِش
لٔ
٩ٙٚ
إٌٟ
ِؤحّل اٌميُ
اٌّٝٛفٓ١
-2108
2109
ةـك٠و
ة
اٌخةةة
ةت
ة
٘١ةةةة
ز
ة
أٖ١ةةة
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌغْٛي
-2105
ٍٟ١
ِش
ة
لٔ
ة٩
ة
ٙٚ
١ـْٚ
ة
اٌّي
2107
ى٨٩ث لّظ
اٌّٝٛفٓ١
–
ًّ١
اٌّغ
2106
١ٌ ١ت أ٦خ س
ؿ
ا٦كٍ
ت
اٌنكا١
ِـ٠ل٠ت
2109
 ٚاٌضٛؿ
وبةةةةةةةةةةةة ك اٌّةةةةةةةةةةةةناك– ٓ١١
أٔض م
اٌّيخزّل - ٓ٠فةة ث اٌّضخّة٠
اٌلى ئً
اٌّةةةـٔ ٟاٌنكا١ةةةٙ - ٟةةة٩
-2105
لٔةةةةةةةة ة ِش اٌّغ ّةةةةةةةةةة ١ّٚ – ً١غت
2109
أٙةةةلاف ا٤لية ة َ ا٤ؽةةةل - ٜاٌخ ١ّٛث
اٌّٝٛفٓ١
ةـٟٔ
ة
اٌّةةةةة
ة٠
ة
اٌّضخّةةةةة
فةةةةةةة ث
أٔض م
ةً١
ة
ّة
اٌّغ
ةُ
ة
لية
ةٟ
ة
اٌنكا١ة
 اٌّ١٢ةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةة ْٛاٌلى ٌخٓ١-2105
 ١ّٚغت
2107
اٌّي ١ـ ٩ٙ ٚ ْٚلٔة
ِش اٌخ ١ّٛث
اٌّغ ّ - ً١ليُ ا٨كإٟ

انزًٌٕم
انًطهٕة

4111
5x800

4111
5x800

3111
4511

14000

7111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف

األَشطخ

( -)4حٕف١ةةةةق ؿكاىةة ة ث ٍ١ةةةة ٟم٠ةةةة ؿة ِ٢ةةةةـي
اٌخىز١ةةةةةةةف اٌنكا١ةةةةةةةٌ ٟن٠ةةةةةةة ؿة اٌّيةةةةةةة عت
اٌّغْةةةةةة١ٌٛت  ٚم٠ةةةةةة ؿة وفةةةةةة زة اىةةةةةةخغ٩ي
ا٤كإ ٟاٌنكا١١ت

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ
+
عٍّت إكٍ ؿ٠ت

ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيةةةخ١ل ٌ +ضٕة ةت إٍةةةلاف
مكا١ةةت ِغْةة ٓ١ٌٛفةةِ ٟخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
ٔفو ل٢ٚت ا٤كٓ
اٌميةةُ  +فةةٛس ِةةٓ ا٤ى ة حقة
ٌٍمٌ َ ١غٍّت

( -)5إصلاز ؿكاى ث  ٍٟ١مكا١ت ا٤كإةٟ
عـ٠زةةةت ا٨ىخْةةة٩ط  ٚحغـ٠ةةةـ َِةةة وً ٘ةةةقٖ
ا٤كإةةةةِ ٚ ٟغ ٌٚةةةةت إ٠ضةةةة ؿ عٍةةةةٛي ٌٙةةةةقٖ
اٌَّ وً

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
+
م ٠ؿة ِ١ـأ١ت

ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت إٍلاف
حغـ٠ـ َِ وً ا٤كإِ ٟخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
عـ٠ذ ا٨ىخْ٩ط
اٌميةةُ  +فةةٛس ِةةٓ ا٤ى ة حقة
ٌٍمٌ َ ١غٍّت

( -)6إصةةةةةةلاز ؿكاىةةةة ة ث ٍ١ةةةةةة ٟاٌنكا١ةةةةةةت
اٌٖ٢ةة٠ٛت (اٌنكا١ةةت إٌ١ٞفةةت) ٌخمٍ١ةةً اٌخٍةةٛد
اٌب١ة٥ٌ ٟكإ ٟاٌنكا١١ةت  ٚاٌغْةٛي ٍ١ةٟ
ِٕةةةةةخش ّةةة ة ٌظ ٌٍخْةةةةةـ٠ل فةةةةة ٟاٌّغ ّةةةةةً١
اٌخْـ٠ل٠ت

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ +
حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
أخَ ة ك فىةةلة مكا١ةةت  ِ ٚصيةةخ١ل ٌ ٙ +ةةب ع ّةةً
حيةةةةةةةةةةض ً١اٌّةةةةةةةةةةناكٍ١ ٟةةةةةة ٟىةةةة ة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةةةٓ
اٌٖ٢ةةةةةة٠ٛت (اٌنكا١ةةةةةةت لٔةة ِش ِغ ّةةٌ + ً١ضةة ْ
إٍلاف ِخؾْْت ِ +ةـ٠ل
إٌ١ٞفت)
ِ ًّ٢اٌنكا١ت اٌ٠ٖٛ٢ت

( -)7حٕف١ق ؿكاى ث ِ ٍٟ١غ ّة ً١اٌّيةخمبً
غ١ل اٌخمٍ١ـ٠ت ؽْ ّٛفة ٟا٤كإة ٟعـ٠زةت
ا٨ىخْةةةةة٩ط ٌٍّيةةةة ّ٘ت فةةةةة ٟعةةةةةً ٢ةةةةةٔ
اٌَّ وً ِزً َِىٍت ٔمِ اٌنٛ٠ث إٌب ح١ت
( -)8اٌّي ّ٘ت ف ٟعً َِىٍت ٔمِ اٌنٛ٠ث
إٌب ح١ت فِْ ٟل  ٚاٌخ ٟحّزً اٌفضٛة اٌغقائ١ت
فٙ١ة ة أوزةةةل ِةةةٓ ِ %95ةةةٓ ؽةةة٩ي ؿكاىة ة ث
ٌن ٠ة ؿة إٔخ ص١ةةت ِغ ّةة ً١اٌن٠ةةج ١ةةٓ ٙل٠ةةك
م ٠ة ؿة ٚعةةـة اٌّي ة عت  ٚاٌخٛىةة ٠ا٤فمةةِ ٟةةٓ
ؽةةةةة٩ي مكا١خٙةةة ة فةةةةة ٟا٤كإةةةةة ٟعـ٠زةةةةةت
ا٨ىخْ٩ط

أ غ د ١ٍّ١ت+
حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
+
ٔـٚة

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل +

ؿوخٛكاٖ – أ غ د
١ٍّ١ت ٔ +ـٚاث

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ـا٠ت مكا١ت اٌىٕٛ١ة – ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت إٍلاف
ا٨ىخ١ف ١ف ٟا٤كإِ ٟخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةةـ٘ ٛاىةةةٚت ِضٍةةو
اٌضـ٠ـة
اٌميُ  -ا٤ى حقة
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
حٛف١ل ِغ ّ ً١اٌنٛ٠ث ىةة ٌٛكٛ٠ه  ِ +صيةةةخ١ل ٚ
ٔخ١ضت م ٠ؿة أ٦خ ص١ت ٌ ٚضٕة ةت إٍةةةلاف ِخؾْْةةةت
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
اٌّي عت
ٛاىةةةةٚت ِضٍةة ةو اٌميةةةةُ +
ا٤ى حقة
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انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
ِةةةةةناكِ – ٓ١١يةةةةةخزّل- ٓ٠
فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
-2105
اٌنكا١ةةةةةةةةةةٌّ ٟـ٠ل٠ةةةةةةةةةةت -
2108
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ١ـ ٩ٙ ٚ ْٚلٔة ِش
اٌّغ ّةةةةةةةةة – ً١أٙةةةةةةةةةلاف
ا٤لي َ ا٤ؽل - ٜاٌّٝٛفٓ١
فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةة -ٟليةةةُ اٌّغ ّةةةً١
ٚليةةةُ ا٤كإةةةِ – ٟـ٠ل٠ةةةت
2016اٌنكا١ةةةةةةةةةت -اٌّ١٢ةةةةةةةةةـ– ْٚ
2107
اٌّـكىةةةةة ْٛاٌّيةةةةة ١ـٚ ْٚ
ٙة ٩لٔة ِش اٌّغ ّةةٚ ً١
ا٤كإ -ٟاٌّٝٛفٓ١
ليةةةةةُ اٌّغ ّةةةةةِ- ً١لوةةةةةن
اٌبغةةةةةةةةةةةٛد اٌنكا١١ةةةةةةةةةةةت -
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ١ـ ٩ٙ ٚ ْٚلٔة ِش
-2105
اٌّغ ّةةةة – ً١اٌّةةةةٝٛف– ٓ١
2107
ليةةةةةةُ ا٦كٍةةةة ة ؿ اٌنكا١ةةةةةةٟ
ٌّـ٠ل٠ت – وب ك اٌّناكٓ١١
 اٌّيخزّلٓ٠فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
-2105
اٌنكا١ةةةةةةةةةةةةِ – ٟـ٠ل٠ةةةةةةةةةةةةت
2107
اٌنكا١ةةةةةةةةةت -اٌّ١٢ةةةةةةةةةـ– ْٚ
2106
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
2109
 ٩ٙٚلٔ ِش اٌّغ ًّ١
فةةةةةةة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
-2105
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة ١ـْٚ
2107
ٙٚةة ٩لٔ ة ِش اٌّغ ّةةً١
2106
– اٌّةةةةةةةةةٝٛفٙ – ٓ١ةةةةةةةةة٩
2109
لٔ ِش  ٍَٛ١ا٤غق٠ت

يؤششاد
انُجبح
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌغٍّت
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌن ٠كة
أٔض م
اٌلى ٌخٓ١
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
حيضً١
ٔ٢
ِناكٟ
٠ٖٛ١ت
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

انزًٌٕم
انًطهٕة

4111
+
811

4111
+
811

7111

3111

3111
4111
0111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف

األَشطخ

انًخشجبد

 ؿكاىت إِى ٔ١ت م٠ة ؿة اٌّية ع ث إٌّنك١ةتّغ ّةةة ً١اٌٍ٢ةةةف ٚاٌ٩مِةةةت ٌٍغ١ةةةٛاْ أرٕة ة ز
اٌّٛىُ

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

حٛفل ٍ١ف ٌٍغٛ١اْ
ـ ْٚاٌخؤر١ل ٍٟ١
اٌّغ ّ ً١اٌم١ِٛت
ٚا٦ىخلاح١ض١ت ا٤ؽلٜ

ؿكاىةةةت إِى ٔ١ةةةت مكا١ةةةت ا٨ىةةةخ١ف ١اٌيةةةىلٞ
ِٚيخمبً ٘قا اٌّغْٛي فِْ ٟةل  ٚإِى ٔ١ةت
ح ُ١ّ٢مكا١خٗ

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

أخَ ك مكا١ت ا٨ىخ١ف١
ٚاٌ٩مِت ٌّلٕٟ
اٌيىل

+
ٔـٚة

+
ٔـٚة

انًغئٕل عٍ انزُفٍز
ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت إٍلاف
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌميةةةةةةةُ ِ +ضّ١ٛةةةةةةةت ِةةةةةةةٓ
ا٤ى حقة ٌٍمٌ َ ١غٍّت

ٌ ٙةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت إٍلاف
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌميةةُ  +فةةٛس ِةةٓ ا٤ى ة حقة
ٌٍمٌٕ َ ١ـٚة
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يؤششاد
انُجبح
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
ٚإحّ َ إٌـٚة

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
ليةةُ اٌٍ٢ةةف ّلوةةن اٌبغةةٛد
اٌنكا١١ةةةةت ٚفةةةة ث اٌّضخّةةةة٠
اٌّـٔ ٟاٌنكا - ٟ١اٌّ١٢ةـْٚ
-2105
– اٌّـكىةةةةة ْٛاٌّيةةةةة ١ـْٚ
2106
 ٩ٙٚلٔ ِش اٌّغ ّ- ً١
اٌّٝٛفٓ١
ةـٟٔ
ة
اٌّةةةةة
ة٠
ة
اٌّضخّةةةةة
فةةةةةةة ث
أٔض م
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةة
ةٟ
ة
اٌنكا١ةةةةة
اٌلى ٌت
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةة ة
-2107
١ـ ١ّٚ -ْٚغت
ًّ١
اٌّغ
ِش
لٔ
٩ٙٚ
2109
اٌخ ١ّٛث
اٌّٝٛفٓ١
ٚإحّ َ إٌـٚة

انزًٌٕم
انًطهٕة

3611

3611

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع١
قطِ ايبطاتني (فانٗ)١

اخلطح اخلًسٍح نألحباث

حلم يشاكم اإلَتاج انسراعً مبحافظح ادلٍُا
َٓطل ارتط١

أ.د / .فٍصم فاضم أمحذ
أَني زتًظ ايكطِ

زٝ٥ظ زتًظ ايكطِ

أ .د / .عًاد انذٌٍ توفٍق أمحذ

أ.دٌ .وسف ٌوسف عثذ انعاطً

()0259/0255
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ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا -نً ١ٝايصزاع - ١قطِ ايبطاتني (فانٗ)١

انخطخ انخًغٍخ نألثذبس نذم يشبكم اإلَزبط انضساعً ثبنًٍُب ()0259/0255
األْذاف

األَشطخ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اٌٛلةةٛف ٍ١ةة ٟأ٘ةةُ َِةة وً اٌّضخّةة ٠اٌّةةـٟٔ
ٚاٌخةة٠ ٟيةةخ ٠١ٚليةةُ اٌبي ة ح( ٓ١ف وٙةةت) حمةةـُ٠
اٌٚ ْٛ٢اٌّي ١ـة -حمـ ُ٠عٍٛي ٌٙقٖ اٌَّ وً

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
ٌميةةُ  -صّ١ةة ٠اٌّ١٢ةةـ– ْٚ
ٚاٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةةة ١ـْٚ
ٚاٌّٝٛفٓ١

اٌَّ كوت اٌفٌ ٢ت فِ ٟؤحّل اٌىٍ١ةت – حّٛةً١
حّٛةة ١ث ِةةؤحّل اٌميةةُ ٚاٌىٍ١ةةت إٌةة ٟاٌض ٙة ث
اٌّؾخْت – ا َّ َ ٌّ٦وً ى ئل ا٤لي َ

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
ٌميةةُ  -صّ١ةة ٠اٌّ١٢ةةـ– ْٚ
ٚاٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةةة ١ـْٚ
ٚاٌّٝٛفٓ١

أٔال :ؿكاىةةة ث ٍ١ةةة ٟحةةةـَٔٚ ُ١١ةةةل ةةةةلاِش
اٌنكا١ت إٌ١ٞفت ٌبي ح ٓ١اٌف وٙت ٘ٚة ٟإٌ٢ةب
ٚاٌّةٛاٌظ ٚاٌّة ٔضٚ ٛاٌّةةٛم ٚاٌن٠خةةٚ ْٛاٌخةة ٓ١حيض ً١كى ٌخ ٓ١حغيةةةةةةةةةة ٓ١اٌْةةةةةةةةةةف ث
ٚاٌخفةةةةة ط ٚاٌىّزةةةةةلٚ ٞاٌؾةةةةةٛػ ٚاٌَّةةةةةٌّ ؿوخٛكاٖ  +حيض ً١أ٦خ ص١ةةةةةةت ٌّغ ّةةةةةةً١
اٌف وٙت
ٚاٌبللٛق ١ةٓ ٙل٠ةك حمٍ١ةً اٌخيةّ١ـ اٌّ٢ةـٔ ٟكى ٌخِ ٓ١
صيخ١ل حمٍ١ةةةةةً اٌخٍةةةةةٛد اٌب١ةةةةةةٟ
 +أ غ د ١ٍّ١ت
ٚاىةةةخؾـاَ اٌٙلِٔٛة ة ث ٚا٘٨خّة ة َ ىةةةخؾـاَ
َىً ٍِغٛٛ
اٌخيةةّ١ـ اٌغ١ةةٚ ٞٛاٌٖ٢ةةٚ ٞٛا٤ىةةّـة ١ٚةةةت
اٌخغًٍ ٚاٌّٛاؿ اٌّٖ ؿة ٌ٥ويـة

ٙةةةة ة ٌب ٓ١ع ّةةةةةةٍٍ١ ٓ١ةةةةةةٟ
ِ صيةةةةةةةةةةةخ١ل ٙ +ةةةةةةةةة ة ٌبٓ١
ع ّةةٍٍ١ ٓ١ةة ٟى ة ٌٛكٛ٠ه
لٔ ة ِش اٌبي ة حٌ 4+ ٓ١ض ة ْ
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِضٍو اٌميُ

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
اٌغْةةٛي ٍ١ةة ٟأّةةٕ ف ِ صيةةخ١ل ٌ ٙ +ةةب ع ّةةً
صبٍَب :ؿكاى ث  ٍٟ١حمِ ُ١١ةـٔ ٞضة ط مكا١ةت
ٚا١ةةةةةـة ِةةةةةٓ أّةةةةةٕ ف ٍ١ةةة ٟىةةة ٌٛكٛ٠ه لٔةةة ِش
حيض ً١كى ٌت
اٌبي ح ٓ١حغج ٌض ْ إٍةلاف
أّةةةةٕ ف اٌف وٙةةةةت اٌٛا١ةةةةـة اٌّؾخٍفةةةةت حغةةةةج ؿوخٛكاٖ  +حيض ً١اٌف وٙت
كى ٌت ِ صيخ١ل اٌغْةةٛي ٍ١ةة ٟأّةةٕ ف ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
اٌٞلٚف إٌّ ؽ١ت اٌّؾخٍفت ٌّْل.
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
ِبىلة
اٌميُ
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يؤششاد
انُجبح

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
صّ١ةةة ٠اٌية ة ؿة أٖ١ة ة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
ٔض ط
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
2108
ح ١ّٛث
ّةةً١
اٌّغ
ِش
لٔةة
ٙٚةة٩
إٌٟ
ِؤحّل اٌميُ
– اٌّٝٛفٓ١
-2108
2109
صّ١ةةة ٠اٌية ة ؿة أٖ١ة ة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
ٔض ط
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة
2108
١ـ -ْٚح ١ّٛث
ّةً١
اٌّغ
ِش
لٔ
٩ٙٚ
إٌٟ
ِؤحّل اٌميُ
اٌّٝٛفٓ١
-2108
2109
وبةةةةةةةةةةة ة ك اٌّةةةةةةةةةةةةةناك– ٓ١١
اٌّيةةخزّل - ٓ٠فةة ث اٌّضخّةة٠
اٌّةةةةةـٔ ٟاٌنكا١ةةةةة - ٟوبةةة ة ك
ِٓ
أٔض م
ةخزّلٓ٠
ة
اٌّيةةة
–
ةناكٓ١١
ة
اٌّةةة
2105
اٌلى ئً
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةة
2108
ةٚ ْٛا ٤غ د
ِش
لٔة
ٙة٩
ٚ
١ـْٚ
اٌّي
إٌٟ
 ١ّٚغت
ةٓ
ة
ِةةةة
ةلاف
ة
أٙةةةة
–
حٓ١
ة
اٌبيةةةة
-2108
اٌخ ١ّٛث
ا٤لي َ ا٤ؽل - ٜاٌّٝٛفٓ١
2109

-2108
2108
-2109
2109

فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةة - -ٟاٌّ١٢ةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةة ة ١ـٚ ْٚ
ٙةة ٩لٔ ة ِش اٌّغ ّةة- ً١
اٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ٌخٓ١
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

انزًٌٕم
انًطهٕة

4111
5x800

4111
5x800

20000

8111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف

األَشطخ

صبنضاااابِ :غةة ة ٨ٚث ٌن٠ةةةة ؿة وفةةةة زة اٌخْةةةةـ٠ل
ٌّغ ّ ً١اٌف وٙت اٌّؾخٍفت ١ةٓ ٙل٠ةك حبى١ةل
ٖٔةةةضٚ ٙحغيةةة ٓ١صٛؿحٙة ة ىةةةخؾـاَ ٢ةةةٔ
اٌّ٩ِ ٢ث.

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ
+
عٍّت إكٍ ؿ٠ت

انًخشجبد

ساثعاااب :ؿكاىة ة ث ١ةةةٓ ِةةةـ ٞحغّةةةً أّةةةٕ ف
اٌف وٙت اٌّؾخٍفت ٌٍّٕ ٛحغج ٝلٚف ا٦ص ٙؿ.

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
+
عٍّت إكٍ ؿ٠ت

إَٔ ز َِخً ٔ٦خ س
ٍخ٩ث اٌف وٙت فاث
ِٛاّف ث ِغـؿة

خبيغاااب :ؿكاىةة ث ١ةةةٓ و١ف١ةةةت ١ةةة٩س ٢ةةةٔ
اٌَّة وً اٌخةة ٟحٛاصةةٗ ٢ةةٔ أّةةٕ ف اٌف وٙةةت
اٌّؾخٍفت.

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

إ٠ضةةةةة ؿ آٌ١ةةةةةت ٌٌّ ٢ضةةةةةت
اٌَّىً

م ٠ؿة وف زة اٌخْـ٠ل

عبدعب :ؿكاى ث  ٍٟ١اىخؾـاَ حىٕ١ه مكا١ت
ٌت
كى
حيضً١
أ٤يةةضت ٚاٌخىٌٕٛٛص ١ة اٌغ٠ٛ١ةةت ٦وز ة ك أٔةةٛا ٟؿوخٛكاٖ  +حيض ً١اٌغْةةٛي ٍ١ةةٍ ٟةةخ٩ث
اٌف وٙت اٌّؾخٍفت ٔ٦ٚخ س ٍخ٩ث صـ٠ةـة ؽ ٌ١ةت كى ٌت ِ صيخ١ل ِٛم ؽ ٌ١ت ِٓ اٌف١لٚه
ِٓ اٌف١لٚه ٚحخغًّ اٌٞلٚف اٌّ ٢ويت.
عاااابثعب :اىةةةةةخؾـاَ ِيخؾٍْةةةة ث اَ١٤ةةةة
اٌبغل٠ت ٚاٌٚغ ٌب ف ٟحغي ٓ١إٔخ ص١ت أٍض ك
اٌف وٙت اٌّؾخٍفت.

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

اٌغْةةةةةةةةةةةةٛي ٍ١ةةةةةةةةةةةةٟ
ِيةةةةخؾٍِ ف٢ةةةة ي ِةةةةٓ
اٌٚغ ٌب

انًغئٕل عٍ انزُفٍز
ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيةةةخ١ل ٌ +ضٕة ةت إٍةةةلاف
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌميةةُ  +فةةٛس ِةةٓ ا٤ى ة حقة
ٌٍمٌ َ ١غٍّت
ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت إٍةلاف
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌميةةُ  +فةةٛس ِةةٓ ا٤ى ة حقة
ٌٍمٌ َ ١غٍّت
ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةةةة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةةةة ِش
اٌبي ح ٓ١حغج إٍلاف ٌضة ْ
ِخؾْْةةةةت ٠ةة ةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةةـ٘ ٛاىةةةٚت ِضٍة ةو
اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيةةخ١ل ٌ ٙ +ةةب ع ّةةً
ٍ١ةةة ٟىةةة ٌٛكٛ٠ه لٔةةة ِش
اٌبي ح ٓ١حغج ٌض ْ إٍةلاف
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
ليّ ٟاٌبي حٚ ٓ١اٌٛكارت
ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت إٍةلاف
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌميُ
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انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
ِناك١ةةةةةةةةةةةة ٟاٌف وٙةةةةةةةةةةةةت –
اٌّيةةخزّل - ٓ٠فةة ث اٌّضخّةة٠
2019اٌّـٔ ٟاٌنكا١ةٌّ ٟـ٠ل٠ةت -
2109
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ١ـٙ ٚ ْٚة ٩لٔة ِش
اٌبيةة ح – ٓ١أٙةةلاف ا٤ليةة َ
2105
ا٤ؽل - ٜاٌّٝٛفٓ١
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
2018اٌنكا١ةةةةة -ٟليةةةةةُ اٌبيةةة ة حٓ١
2109
ٌّـ٠ل٠ةةةةةةةةت -اٌّ١٢ةةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةة ة ١ـٚ ْٚ
ٙةةةة ٩لٔةة ة ِش اٌبيةة ة ح- ٓ١
2108
اٌّٝٛفٓ١
ليةةةةةُ اٌبيةةة ة حٌّ ٓ١ـ٠ل٠ةةةةةت-
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ١ـٙ ٚ ْٚة ٩لٔة ِش
-2105
اٌبية ح – ٓ١اٌّةةٝٛف – ٓ١ليةةُ
2109
ا٦كٍ ة ؿ اٌنكا١ةةٌّ ٟـ٠ل٠ةةت
– وبةةةةةةةةةة ك اٌّةةةةةةةةةةةناك- ٓ١١
اٌّيخزّلٓ٠
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةة – ٟليةةةةةةُ اٌب١ةةةةةةةت
ٌّـ٠ل٠ةةةةةةةت  -اٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
-2108
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
2109
ٙٚةةة ٩لٔةةة ِش اٌبيةةة ح-ٓ١
ٙةةة ٩لٔة ة ِش اٌخىٌٕٛٛص١ة ة
اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
-2108
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
2109
 ٩ٙٚلٔ ِش اٌّغ ّة- ً١
اٌّٝٛفٓ١

يؤششاد
انُجبح
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌغٍّت
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌغٍّت

انزًٌٕم
انًطهٕة

4111
+
0111
3111
+
811

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

3111

أٔض م
اٌلى ٌخٓ١
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

8111

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

3111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف

األَشطخ

صبيُب :اىخؾـاَ ِيخؾٍْ ث إٌب ح ث اٌّؾخٍفةت
ِزةةً اٌزةةٚ َٛاٌبْةةً ٚاٌّةةٛاؿ ا٤ؽةةلٌ ٜىيةةل
اٌيى ْٛاٌـاؽٍ ٟف ٔ٢ ٟأٍض ك اٌف وٙت.

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

ربععب :ؿكاى ث  ٍٟ١اٌةل ٞاِ٢ةٓ ٌّغ ّةً١
اٌف وٙت  ْ ١ ٚؽٛٚكة اٌةلّ ٞة ز اٌّْة كف
أِ ٚؾٍف ث اٌْلف اٌْغ.ٟ

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

عبشااشإ :ةةلٚكة ِخ ٢ةةت اٌّلٍةةـ ٤ ٓ٠غ ة د
اٌف وٙةةت ٚآؽةةل إٌخة ئش اٌخةة ٟحةةُ اٌخّٛةةً إٌ ٙ١ة
ٌخٚب١م. ٙ

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

+
ٔـٚة

+
ٔـٚة

+
ٌم ز ؿٚكٞ

انذبدي عششّ١ :ةً ؿكاىة ث ٍ٨ةخلان ِة٠
ليةةةُ ٚل ٠ةةةت إٌبة ة ث ٚأِةةةلآ إٌبة ة ث ٍ١ةةةٟ
اٌّب١ةةةـاث اٌغ٠ٛ١ةةةت ٦عٌٙ٩ة ة ِغةةةً اٌّب١ةةةـاث
اٌخمٍ١ـ٠ت اٌٍّٛرت ٌٍب١ةت.

حيض 3 ً١كى ئً
ِ صيخ١ل

انضااابًَ عشاااشّ١ :ةةةً أ غة ة د ٍ١ةةة ٟحؾةةةنٓ٠
ِغ ّ ً١اٌف وٙت.

أ غ د ١ٍّ١ت

انًغئٕل عٍ انزُفٍز
انًخشجبد
ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت إٍةلاف
ويةةةل اٌيةةةى ْٛاٌةةةـاؽٍِ ٟخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
ٌب ٔ٢أٍض ك اٌف وٙت
اٌميةةُ  +فةةٛس ِةةٓ ا٤ى ة حقة
ٌٍمٌ َ ١غٍّت
ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت إٍةلاف
ِ٢لفت ؽٛٚكة اٌلِ ٞخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
ّ ٖ ١اٌْلف
اٌميةةُ ١ +ةةـؿ ِةةٓ ا٤ىةة حقة
ٌٍمٌٕ َ ١ـٚة
ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ٌم ز ؿٚك ٓ١ ٞا٤ى حقة ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت إٍةلاف
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚإؿاكة ا٦كٍ ؿ
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
ٌّـ٠ل٠ت
اٌنكاٟ١
اٌمي ةُ  +فةةٛس ِةةٓ ا٤ىةة حقة
ٌٍمٌٍ َ ١م ز
ٙ 3ةةةة ٩ع ّةةةةٍٍ١ ٓ١ةةةةٟ
ىةةةة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةةةة ِش
اٌّى فغةةةت  ٚاٌبيةة ح ٓ١حغةةةج
إٍةةةةةةلاف ٌضةةةة ة ْ إٍةةةةةةلاف
أخَ ك اٌّب١ـاث اٌغ٠ٛ١ت َِةةةةةخلن ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِض ٌو ا٤لي َٚ :ل ٠ت إٌبة ث
 +أِةةةةةةةةةةلآ إٌبةةةةةةةة ة ث +
اٌبي حٓ١
إَٔ ز ر٩صت ٕؾّت
ٌغفٚ ٜحؾن ٓ٠اٌف وٙت
ٚاٌؾٖل

ِـكىةةةةةةةةةةةةة – ٓ١أىةةةةةةةةةةة ة حقة
ِيةة ١ـ - ْٚأىةة حقة ٌميةةةُ
ٌٍم ٤ َ ١غ د
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يؤششاد
انُجبح
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
ٚإحّ َ إٌـٚة

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
ليُ اٌف وٙت  ٚفةة ث اٌّضخّة٠
-2108
اٌّـٔ ٟاٌنكا١ة - ٟاٌّ١٢ةـْٚ
2109
– اٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةةة ١ـْٚ
ٙٚةةة ٩لٔة ة ِش اٌبية ة ح- ٓ١
اٌّٝٛفٓ١
2105
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
أٔض م
اٌنكا – ٟ١ليُ ا٤كإةٚ ٟ
اٌلى ٌت
اٌّ١ةة ٖ ٌّـ٠ل٠ةةت  -اٌّ١٢ةةـْٚ
-2105
 ١ّٚغت
١ـْٚ
ة
اٌّيةةةة
ةْٛ
ة
اٌّـكىةةةة
–
2109
ٙٚةةة ٩لٔة ة ِش اٌبية ة ح - ٓ١اٌخ ١ّٛث
ٚإحّ َ إٌـٚة
اٌّٝٛفٓ١
ةـٟٔ
ة
اٌّةةةةة
ة٠
ة
اٌّضخّةةةةة
فةةةةةة ة ث
أٔض م
ؿ
ة
ا٦كٍةة
ةُ
ة
ليةة
–
ةٟ
ة
اٌنكا١ةة
اٌلى ٌت
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
-2105
 ١ّٚغت
١ـْٚ
اٌّيةةةةةةةة
اٌّـكىةةةةةةةةْٛ
2109
 ٩ٙٚلٔ ِش اٌّغ ّة - ً١اٌخ ١ّٛث
ٚإحّ َ اٌٍم ز
اٌّٝٛفٓ١
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
أٔض م
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
اٌلى ئً
ٙٚةة ٩لٔ ة ِش اٌبي ة ح:- ٓ١
-2105
 ١ّٚغت
ٚل ٠ةةت إٌب ة ث  +ليةةُ أِةةلآ
2109
اٌخ ١ّٛث
إٌب ث اٌّٝٛفٓ١
ٚإحّ َ إٌـٚة

-2105
2109

فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
ٙٚةةة ٩لٔة ة ِش اٌبية ة ح- ٓ١
اٌّٝٛفٓ١

أٔض م
ا ٤غ د
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

انزًٌٕم
انًطهٕة

3611

3611

3611

05111

5111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع١
قطِ ايبطاتني (اضس)

اخلطح اخلًسٍح نألحباث

حلم يشاكم اإلَتاج انسراعً مبحافظح ادلٍُا
َٓطل ارتط١

أ.د / .سٍف انُصر حسني جاد احلق
أَني زتًظ ايكطِ

زٝ٥ظ زتًظ ايكطِ

أ .د / .عًاد انذٌٍ توفٍق

أ.دٌ / .وسف ٌوسف أمحذ

()0259/0255
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ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا -نً ١ٝايصزاع - ١قطِ ايبطاتني (اضس)

انخطخ انخًغٍخ نألثذبس نذم يشبكم اإلَزبط انضساعً ثبنًٍُب ()0259/0255
األْذاف

األَشطخ

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

انًخشجبد

اٌٛلةةٛف ٍ١ةة ٟأ٘ةةُ َِةة وً اٌّضخّةة ٠اٌّةةـٔ ٟاٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تَٔةةةةةةةة ٗ ِخىةةةةةةةةلك
ٚاٌخةة٠ ٟيةةخ ٠١ٚليةةُ اٌبي ة ح( ٓ١ؽٖةةل) حمةةـٌ ُ٠يةةةةةةٕٛاث اٌؾٚةةةةةةت ٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ
اٌٚ ْٛ٢اٌّي ١ـة -حمـ ُ٠عٍٛي ٌٙقٖ اٌَّ وً
()5

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
ٌميةةُ  -صّ١ةة ٠اٌّ١٢ةةـ– ْٚ
ٚاٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةةة ١ـْٚ
ٚاٌّٝٛفٓ١

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
ٌميةةُ  -صّ١ةة ٠اٌّ١٢ةةـ– ْٚ
ٚاٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةةة ١ـْٚ
ٚاٌّٝٛفٓ١

اٌَّ كوت اٌفٌ ٢ت فِ ٟؤحّل اٌىٍ١ةت – حّٛةً١
حّٛةة ١ث ِةةؤحّل اٌميةةُ ٚاٌىٍ١ةةت إٌةة ٟاٌض ٙة ث
اٌّؾخْت – ا َّ َ ٌّ٦وً ى ئل ا٤لي َ

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

أٔال :إٔخةة ة س ٢ةةةةٔ ٔب حةة ة ث اٌؾٖةةةةل حغةةةةج حيض ً١كى ٌخ ٓ١حغيةةةةةةةةةة ٓ١اٌْةةةةةةةةةةف ث
ٝةةةلٚف ّٔةةة ٛغ١ةةةل حمٍ١ـ٠ةةةت ِزةةةً اٌؾ١ةةة ك – ؿوخٛكاٖ  +حيض ً١أ٦خ ص١ةةةةةةت ٌّغ ّةةةةةةً١
اٌؾٖل
اٌ – ُٙ ّٚاٌفٍفً – اٌى ٔخ ٌ – ٛاٌبٙ ٚو .كى ٌخِ ٓ١
صيخ١ل حمٍ١ةةةةةً اٌخٍةةةةةٛد اٌب١ةةةةةةٟ
 +أ غ د ١ٍّ١ت
َىً ٍِغٛٛ
اٌغْةةٛي ٍ١ةة ٟأّةةٕ ف
صبٍَااااب :ؿكاىةةة ث عـ٠زةةةةت ٌٍٕٙةةةة ٓٛنكا١ةةةةت
ٚا١ـة ِٓ إّٔ ف اٌزَٛ
حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ  +حيضٚ ً١اٌبًْ
ٚإٔخ س اٌبًْ ٚاٌز َٛفِْ ٟل.
كى ٌت ِ صيخ١ل اٌغْةةٛي ٍ١ةة ٟأّةةٕ ف
ِبىلة

ٙةةةة ة ٌب ٓ١ع ّةةةةةةٍٍ١ ٓ١ةةةةةةٟ
ِ صيةةةةةةةةةةةخ١ل ٙ +ةةةةةةةةة ة ٌبٓ١
ع ّةةٍٍ١ ٓ١ةة ٟى ة ٌٛكٛ٠ه
لٔ ة ِش اٌبي ة حٌ 4+ ٓ١ض ة ْ
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيةةخ١ل ٌ ٙ +ةةب ع ّةةً
ٍ١ةةة ٟىةةة ٌٛكٛ٠ه لٔةةة ِش
اٌبي ح ٓ١حغج ٌض ْ إٍةلاف
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌميُ
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يؤششاد
انُجبح

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
صّ١ةةة ٠اٌية ة ؿة أٖ١ة ة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
ٔض ط
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
2108
ح ١ّٛث
ّةةً١
اٌّغ
ِش
لٔةة
ٙٚةة٩
إٌٟ
ِؤحّل اٌميُ
– اٌّٝٛفٓ١
-2108
2109
صّ١ةةة ٠اٌية ة ؿة أٖ١ة ة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
ٔض ط
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة
2108
١ـ -ْٚح ١ّٛث
ّةً١
اٌّغ
ِش
لٔ
٩ٙٚ
إٌٟ
ِؤحّل اٌميُ
اٌّٝٛفٓ١
-2108
2109
وبةةةةةةةةةةة ة ك اٌّةةةةةةةةةةةةةناك– ٓ١١
اٌّيةةخزّل - ٓ٠فةة ث اٌّضخّةة٠
ِٓ
أٔض م
ك
ة
وبةةة
ةٟ
ة
اٌنكا١ةةة
ةـٟٔ
ة
اٌّةةة
2105
اٌلى ئً
اٌّةةةةةناك – ٓ١١اٌّيةةةة
2108
ةخزّلٚ ٓ٠ا ٤غ د
ةْٛ
ة
اٌّـكىةةةةةة
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
إٌٟ
 ١ّٚغت
ِش
لٔة
ٙة٩
ٚ
١ـْٚ
اٌّي
-2108
اٌبيةةةةة ح – ٓ١أٙةةةةةةلاف ِةةةةةةٓ اٌخ ١ّٛث
2109
ا٤لي َ ا٤ؽل - ٜاٌّٝٛفٓ١
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
–
اٌنكا١ةةةةةة - -ٟاٌّ١٢ةةةةةةـْٚ
-2108
أٔض م
ٚ
١ـْٚ
ة
اٌّيةةةة
ةْٛ
ة
اٌّـكىةةةة
2108
ٙةةةة ٩لٔةة ة ِش اٌبيةة ة ح - ٓ١اٌلى ٌخٓ١
2109
 ١ّٚغت
اٌّٝٛفٓ١
2109
اٌخ ١ّٛث

انزًٌٕم
انًطهٕة

4111
5x800

4111
5x800

20000

8111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف

األَشطخ

صبنضااااب :حغيةةةة ٓ١إٔخ ص١ةةةةت اٌبيةةةةٍت ٚاٌف ّةةةة١ٌٛ
ٚاٌؾٖةةةلٚاث اٌخةةة ٟحخىة ة رل صٕيةةةٌ ١خل ١ةةةت
اٌخمٍ١ـ٠ت  ٔ٢ ٚاٌّ٩ِ ٢ث اٌنكا١١ت.

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ
 +حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل +
عٍّت إكٍ ؿ٠ت

ساثعب:
اىخؾـاَ حىٕ١ه مكا١ت أ٤يةضت ٚاٌخىٌٕٛٛص١ة
اٌغ٠ٛ١ت ٔ٦خ س حم  ٔ٢ ٞٚاٌؾٖل ٚحٚة٠ٛل
مكا١خ ٙة ٚوةةقٌه ّ١ةةً ؿكاى ة ث ٍ١ةة ٟحم١ةةُ١
حم  ٞٚاٌبٙ ٚو اٌّيخٛكؿة.

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

انًخشجبد

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيةةةخ١ل ٌ +ضٕة ةت إٍةةةلاف
م٠ةةة ؿة وفةةة زة اٌخْةةةـ٠ل ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
ٌٍف ّٚ ١ٌٛاٌبيٍت
اٌمي ةُ  +فةةٛس ِةةٓ ا٤ى ة حقة
ٌٍمٌ َ ١غٍّت

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
+
عٍّت إكٍ ؿ٠ت

إَٔ ز َِخً ٔ٦خ س
ٍخ٩ث اٌؾٖل فاث
ِٛاّف ث ِغـؿة

خبيغب:
ؿكاىةةة ث ٍ١ةةةة ٟم٠ةةة ؿة أ٦خ ص١ةةةةت ٚحغيةةةةٓ١
اٌضٛؿة ٌبِ ٔ٢غ ّ ً١اٌؾٖل.

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
ٚ +كٍت ًّ١

اٌغْٛي ِ ٍٟ١غ ًّ١
ؽٖل فاث صٛؿة ١ٌ ١ت

عبدعب:
اٌخغي ٓ١اٌٛكارٌّ ٟغ ّ ً١اٌؾٖل ٚمكا١ت
ى٨٩ث صـ٠ـة ٚإّٔ ف ِم ِٚت ٌ٣ف ث.

حيض 3 ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ +أ غ د
١ٍّ١ت

اٌغْةٛي ٍ١ة ٟىة٨٩ث
صـ٠ةةةةـة حخّ١ةةةةن كحفةة ة ٟ
حلو١ةةةةةةةةةةن اٌّلوبةةةةةةةةة ث
اٌـف ١١ت

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت إٍةلاف
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
ليُ اٌبي ح + ٓ١ليُ اٌٛكارت
 +فةةٛس ِةةٓ ا٤ى ة حقة ِىةةْٛ
ِٓ اٌميٌٍّ ٓ١مٌ َ ١غٍّت
ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةةةة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةةةة ِش
اٌبي ح ٓ١حغج إٍلاف ٌضة ْ
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةةـ٘ ٛاىةةةٚت ِضٍة ةو
اٌميُ
ٙ 3ةة ة ٩ع ّةةةةٍٍ١ ٓ١ةةةةٟ
ِ صيةةةةةةخ١ل ِةةةةةةٓ لٔةةةةةة ِش
اٌبيةةةةةةةة حٚ ٓ١اٌخىٌٕٛٛص١ةةةةةةةة
اٌغ٠ٛ١ت حغج ٌضة ْ إٍةلاف
ِخؾْْةةةةةةت ِةةةةةةٓ أليةةةةةة َ
اٌى١ّ١ة ز اٌٛكارةةت  ٚاٌبية حٓ١
٠ةةةةةخُ الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘
ٛاىةةةةةةةٚت ِضٍةةةةة ةو ليةةةةةةةُ
اٌبي حٓ١
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انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
ِناك١ةةةةةةةةةةةة ٟاٌف وٙةةةةةةةةةةةةت –
اٌّيةةخزّل - ٓ٠فةة ث اٌّضخّةة٠
2019اٌّـٔ ٟاٌنكا١ةٌّ ٟـ٠ل٠ةت -
2109
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ١ـٙ ٚ ْٚة ٩لٔة ِش
اٌبيةة ح – ٓ١أٙةةلاف ا٤ليةة َ
2105
ا٤ؽل - ٜاٌّٝٛفٓ١
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةة -ٟليةةةّ ٟاٌبيةةة حٓ١
2018ٚاٌٛكارةةةةةةةةةةةةت ٌّـ٠ل٠ةةةةةةةةةةةةت-
2109
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ١ـٙ ٚ ْٚة ٩لٔة ِش
اٌبي ح - ٓ١اٌّٝٛفٓ١
2108

-2105
2109

-2105
2109

ليةةةةةُ اٌبيةةة ة حٌّ ٓ١ـ٠ل٠ةةةةةت-
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ١ـٙ ٚ ْٚة ٩لٔة ِش
اٌبية ح – ٓ١اٌّةةٝٛف – ٓ١ليةةُ
ا٦كٍ ة ؿ اٌنكا١ةةٌّ ٟـ٠ل٠ةةت
– وبةةةةةةةةةة ك اٌّةةةةةةةةةةةناك- ٓ١١
اٌّيخزّلٓ٠
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةة – ٟألي ة َ اٌّى فغةةت
– اٌبية ح ٚ ٓ١ليةُ اٌبةةلاِش ٚ
اٌب١ةت ٌّـ٠ل٠ت  -اٌّ١٢ـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
ٙٚةةة ٩لٔةةة ِش اٌبيةةة ح-ٓ١
ٙةةة ٩لٔة ة ِش اٌخىٌٕٛٛص١ة ة
اٌغ٠ٛ١ت  -اٌّٝٛفٓ١

يؤششاد
انُجبح
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌغٍّت
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌغٍّت

انزًٌٕم
انًطهٕة

4111
+
0111

3111
+
811

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

3111

أٔض م اٌـ 3
كى ئً
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

05111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف

األَشطخ

عبثعب:
ؿكاى ث  ٍٟ١اٌل ٞاٌّ ِٓ٢غ ّ ً١اٌؾٖةل
١ ٚةة ة ْ ؽٚةةةةٛكة اىةةةةخؾـاَ ِةة ة ز اٌّْةة ة كف
ِٚؾٍفةةةة ث اٌْةةةةةلف اٌْةةةةةغٍ١ ٟةةةةة٘ ٟةةةةةقٖ
اٌّغ ّ.ً١

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

صبيُب:
ٕةةلٚكة ِخ ٢ةةت اٌّلٍةةـ ٤ ٓ٠غ ة د اٌؾٖةةل
ٚآؽل ِ حٍّٛج إٌ ٗ١ا ٤غ د ٌخٚب١م. ٙ

ربععب:
ّ١ةةةً ؿكاىة ة ث ٍ٨ةةةخلان ِةةة ٠ليةةةُ ٚل ٠ةةةت
إٌبةة ة ث ٚأِةةةةلآ إٌبةة ة ث ٍ١ةةةة ٟاٌّب١ةةةةـاث
اٌغ٠ٛ١ت ٦عِ ٌٙ٩غً اٌّب١ـاث اٌخمٍ١ـ٠ت.

عبششا:
 ًّ١أ غ د  ٍٟ١حؾنِ ٓ٠غ ّ ً١اٌؾٖل.

+
ٔـٚة

ٌم زاث ؿٚك٠ت
+
ٔـٚة
+
ٚكً ًّ١

حيض 3 ً١كى ئً
ِ صيخ١ل

أ غ د ١ٍّ١ت

انًخشجبد

ِ٢لفت ؽٛٚكة اٌلٞ
ّ ٖ ١اٌْلف

انًغئٕل عٍ انزُفٍز
ٌ ٙةةةةةة ةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت إٍةلاف
َِةةةخلن ِ ٚخؾْْةةةت ٠ةةةخُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِضٍةةةةة ةو ليةةةةةةةُ اٌبيةةةةة ة حٓ١
ٚا٤كإٟ

ٙةة ٩لٔةة ِش اٌبيةة ح+ ٓ١
ألي َ ا٦كٍ ؿ ّلاون إٌّ١
حزب١ج اٌٍم ز اٌـٚك ٓ١ ٞاٌخيةةةةةة٢ت ٌضةةةة ة ْ إٍةةةةةةلاف
ا٤ى حقة ٚإؿاكة ا٦كٍة ؿ ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ِةةٓ أى ة حقة اٌميةةُ
اٌنكاٌّ ٟ١ـ٠ل٠ت
ٌٍمةةةةةةةة زاث ٚإٌةةةةةةةةةـٚاث ٚ
اٌٛكً
ٙ 3ةةةة ٩ع ّةةةةٍٍ١ ٓ١ةةةةٟ
ىةةةة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةٓ لٔةةةة ِش
اٌّى فغةةةت  ٚاٌبيةة ح ٓ١حغةةةج
إٍةةةةةةلاف ٌضةةةة ة ْ إٍةةةةةةلاف
أخَ ك اٌّب١ـاث اٌغ٠ٛ١ت َِةةةةةخلن ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ةـ٘ ٛاىةٚت
ِض ٌو ا٤لي َٚ :ل ٠ت إٌبة ث
 +أِةةةةةةةةةةلآ إٌبةةةةةةةة ة ث +
اٌبي حٓ١
إَٔ ز ر٩صت ٕؾّت
ٌغفٚ ٜحؾن ٓ٠اٌف وٙت
ٚاٌؾٖل

ِـكىةةةةةةةةةةةةة – ٓ١أىةةةةةةةةةةة ة حقة
ِيةة ١ـ - ْٚأىةة حقة ٌميةةةُ
ٌٍم ٤ َ ١غ د
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انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا – ٟ١ليُ ا٤كإةٚ ٟ
اٌّ١ةة ٖ ٌّـ٠ل٠ةةت  -اٌّ١٢ةةـْٚ
-2108
– اٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةةة ١ـْٚ
2109
ٙٚةةةة ٩لٔةةةة ِش اٌبيةةةة حٓ١
ٚا٤كإ - ٟاٌّٝٛفٓ١
-2108
2109
2105

-2105
2109

-2105
2109

ليُ اٌف وٙت  ٚفةة ث اٌّضخّة٠
اٌّـٔ ٟاٌنكا١ة - ٟاٌّ١٢ةـْٚ
– اٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةةة ١ـْٚ
ٙٚةةة ٩لٔة ة ِش اٌبية ة ح- ٓ١
اٌّٝٛفٓ١

يؤششاد
انُجبح

انزًٌٕم
انًطهٕة

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

3111

أٔضةةةةةةةةةةةةةةةةة م
اٌٍمةةةةةةةةةة ة زاث
ٚإٌةةةةـٚاث ٚ
اٌةةةةةةةةةةةةةةٛكً
ّٚةةةةةةةةةة ١غت
اٌخ ١ّٛث
ٚإحّ َ إٌـٚة

5111

فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةة – ٟليةةةُ اٌّى فغةةةت
ٚليةةُ أِةةلآ إٌب ة ث ٚليةةُ
ا٤كإةة ٚ ٟاٌّ ١ة ٖ ٌّـ٠ل٠ةةت
 اٌّ١٢ةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةْٛاٌّي ة ١ـٙٚ ْٚةة ٩لٔ ة ِش
اٌبي ح - ٓ١اٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ئً
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

05111

فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةة – ٟليةةةةُ ا٦كٍةة ة ؿ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
 ٩ٙٚلٔ ِش اٌّغ ّة- ً١
اٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
ٚإحّ َ اٌٍم ز

3611

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع١
قطِ ايبطاتني (ش)١ٜٓ

اخلطح اخلًسٍح نألحباث

حلم يشاكم اإلَتاج انسراعً مبحافظح ادلٍُا
َٓطل ارتط١

أ.د / .أمحذ عثذ ادلُعى
زٝ٥ظ زتًظ ايكطِ

أَني زتًظ ايكطِ

أ.د / .فٍصم فاضم أمحذ

أ .د / .عًاد انذٌٍ توفٍق

()0259/0255
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ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
جاَع ١املٓٝا -نً ١ٝايصزاع - ١قطِ ايبطاتني (ش)١ٜٓ

انخطخ انخًغٍخ نألثذبس نذم يشبكم اإلَزبط انضساعً ثبنًٍُب ()0259/0255
األْذاف

األَشطخ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اٌٛلةةٛف ٍ١ةة ٟأ٘ةةُ َِةة وً اٌّضخّةة ٠اٌّةةـٟٔ
ٚاٌخةة٠ ٟيةةخ ٠١ٚليةةُ اٌبيةة ح( ٓ١مٕ٠ةةت) حمةةةـُ٠
اٌٚ ْٛ٢اٌّي ١ـة -حمـ ُ٠عٍٛي ٌٙقٖ اٌَّ وً

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌميُ
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

اٌَّ كوت اٌفٌ ٢ت فِ ٟؤحّل اٌىٍ١ةت – حّٛةً١
حّٛةة ١ث ِةةؤحّل اٌميةةُ ٚاٌىٍ١ةةت إٌةة ٟاٌض ٙة ث
اٌّؾخْت – ا َّ َ ٌّ٦وً ى ئل ا٤لي َ

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌميُ
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

أٔال :انُجبربد انطجٍخ ٔانعطشٌخ:
 -0أ٦خةةةةة س إٌ١ٞةةةةةف ٌخيةةةةةّ١ـ اٌٖ٢ةةةةةٞٛ
ٚاٌغ١ةةةةِٖٚ ٞٛةة ة ؿاث ا٤ويةةةةـة ٌٍّغ ّةةةةً١
اٌٚب١ت ٚاٌٚ٢ل٠ت غةلٓ ا٨ىةخ٩ٙن اٌّغٍةٟ
ٚاٌخْـ٠ل ِزً اٌضٛاك – اٌبلؿلة – ًٛاٌَة١ظ
– اٌ – ٛ٘ٛٙاٌىيبلة  ٚاٌغب ٛاٌٚ٢ل٠ت

حيض ً١كى ٌخٓ١
ؿوخٛكاٖ +
حيض ً١كى ٌخٓ١
ِ صيخ١ل

حغيةةةةةةةةةة ٓ١اٌْةةةةةةةةةةف ث
أ٦خ ص١ةةةةةةةت ٌٍضةةةةةةةٛاك ٚ
اٌبلؿل ٚ ًٛاٌَة١ظ – ٚ
اٌ ٚ ٛ٘ٛٙاٌىيبلة

 -2حَض ٠١مكا١ت إٌب حة ث اٌٚب١ةت ٚاٌٚ٢ل٠ةت
ٚإٔخ ص ٙـ ْٚاىخؾـاَ اٌٙلِٔٛة ث ٚا٤ىةّـة
إٔخةةةةة س ٔب حةةةة ة ث ٙب١ةةةةةةت
حيض ً١كى ٌت
اٌى٠ٚ ّ١ةةةةت ٚوةةةةقٌه اٌخغةةةةق٠ل ِةةةةٓ ك٘ ٞةةةةقٖ ؿوخٛكاٖ  +حيضٚ١ٚ ً١ل٠ةةةةةةةةةةةةت ةةةةةةةةةةةةـْٚ
إٌب ح ث ّ ز اٌّْ كف اٌنكا١١ةت ٚاٌْةلف كى ٌت ِ صيخ١ل ٘لِ ٔٛث
اٌْغ.ٟ

ٙةةةة ة ٌب ٓ١ع ّةةةةةةٍٍ١ ٓ١ةةةةةةٟ
ِ صيةةةةةةةةةةةخ١ل ٙ +ةةةةةةةةة ة ٌبٓ١
ع ّةةٍٍ١ ٓ١ةة ٟى ة ٌٛكٛ٠ه
لٔةة ِش يةة حٌ 4+ ٓ١ضةة ْ
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيةةخ١ل ٌ ٙ +ةةب ع ّةةً
ٍ١ةةة ٟىةةة ٌٛكٛ٠ه لٔةةة ِش
ِغ ًّ١
ٌض ْ إٍلاف ِخؾْْت ٠خُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِضٍو اٌميُ
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يؤششاد
انُجبح

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
صّ١ةةة ٠اٌية ة ؿة أٖ١ة ة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
ٔض ط
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة
2108
١ـ –ْٚح ١ّٛث
حٓ١
اٌبيةة
ِش
لٔةة
ٙٚةة٩
إٌٟ
ِؤحّل اٌميُ
اٌّٝٛفٓ١
-2108
2109
صّ١ةةة ٠اٌية ة ؿة أٖ١ة ة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
ٔض ط
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة
2108
١ـ -ْٚح ١ّٛث
حٓ١
ة
اٌبية
ِش
ة
لٔة
ة٩
ة
ٙٚة
إٌٟ
ِؤحّل اٌميُ
اٌّٝٛفٓ١
-2108
2109
وبةةةةةةةةةةة ة ك اٌّةةةةةةةةةةةةةناك– ٓ١١
ِٓ
اٌّيةةخزّل - ٓ٠فةة ث اٌّضخّةة٠
أٔض م
-2105
اٌّـٔ ٟاٌنكا١ة - ٟاٌّ١٢ةـْٚ
اٌلى ئً
2108
– اٌّـكىةةة ْٛاٌّية ة ١ـٚ ْٚ
 ١ّٚغت
إٌٟ
ٙةةة ٩لٔةةة ِش اٌبيةةة ح– ٓ١
أٙةةةلاف ا٤لية ة َ ا٤ؽةةةل - ٜاٌخ ١ّٛث
-2108
2109
اٌّٝٛفٓ١
-2108
2108
-2109
2109

فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةة -ٟليةةةُ اٌّغ ّةةةً١
ٚاٌّغ ّةةةةةةة ً١اٌيةةةةةةةىل٠ت -
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ١ـٙ ٚ ْٚة ٩لٔة ِش
اٌّغ ّ - ً١اٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ٌخٓ١
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

انزًٌٕم
انًطهٕة

4111
5x800

4111
5x800

20000

7111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف

األَشطخ

 -3إٔخةة س ٢ةةةٔ إٌب حةة ث اٌٚب١ةةةت ٚاٌٚ٢ل٠ةةةت
ةةةـ ْٚاىةةةخؾـاَ ِةةة ز اٌّْةةة كف اٌنكا١١ةةةت
ٚاٌْلف اٌْغ ٟف ٟك٘ ٞقٖ إٌب ح ث

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
+
ٔـٚة

صبٍَبَ :جبربد انضٌُخ ٔرُغٍق انذذائق:
 -0حغي ٓ١إٌّٚ ٛأ٦خ ص١ت ِةٓ ؽة٩ي ةلاِش
حيّ١ـ ٚحل ١ت  ِّٕٞٚث إٌٌّٕ ٛب ح ث اٌخل ١ةت
اٌؾ ّةةت ٚإِى ٔ١ةةت اىةةخؾـاَ ٘ةةقٖ اٌّضّ ١ٛة ث
ف ٟحٕي١ك اٌغـائك.

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
+
ٔـٚة

ٕٚ -2ةةةة ٠ةةةةلاِش صـ٠ةةةةـة ٌخغيةةةة ٓ١إٌّةةةةٛ
ٚأ٦خ ص١ةةةت ِةةةٓ ؽةةة٩ي اٌخيةةةّ١ـ ٚاٌخل ١ةةةت ٚ
اىةةخؾـاَ ِٕ ّٞة ث إٌّةةْ ٥ٌ ٛةة ي  ٚأم٘ةة ك
اٌمٚةةةةف ٚإِى ٔ١ةةةةت اىةةةةخؾـاِ ٙفةةةة ٟحٕيةةةة١ك
اٌغـائك.

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ
+
ٔـٚة

 -3ؿكاىةةةت و١ف١ةةةت حغيةةة ٓ١إٌّةةةٚ ٛأ٦خ ص١ةةةت
ٌخيةةةّ١ـ ٚاٌةةةةلٌٍّ ٞيةةةٚغ ث اٌؾٖةةةةلاز –
ٔب ح ث اٌْ ٚ – ٛأٍض ك ٍٚض١لاث اٌنٕ٠ةت
ٚإِى ٔ١ت اىخؾـاَ ٘قٖ اٌّضّ ١ٛث ف ٟحٕية١ك
اٌغـائك.
ر ٌزةةة  :حَةةةض ٠١اٌّلٍةةةـ ٓ٠اٌةةةنكاٍ١ ٓ١١١ةةةٟ
ِخ ٢ت أ غ د ٔب ح ث اٌنٕ٠ت.

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

ِ٢لفت ؽٛٚكة اٌلٞ
ّ ٖ ١اٌْلف

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت إٍةلاف
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌميةةُ ١ +ةةـؿ ِةةٓ ا٤ىةة حقة
ٌٍمٌٕ َ ١ـٚة

ٛٙٝك لاِش حيّ١ـ
ٚحل ١ت صـ٠ـة  ٚؿل١مت
ٚفٌ ٢ت ٚإِٓت ١ةً ١

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت إٍةلاف
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌميةةةةةةُ ِ +ضّ١ٛةةةةةةت ِةةةةةةٓ
ا٤ى حقة ٌٍمٌٕ َ ١ـٚة

اكحفةةة ة ِ ٟب٢١ةةة ة ث ِةةةةةٓ ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
أم٘ةةةةةةةةةةةة ك اٌمٚةةةةةةةةةةةةةف ِ صيخ١ل حغج إٍلاف ٌضٕت
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚا ْ ٤ي
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌْةٛ
ث
ح
ٔب
اىخؾـاَ
اٌميةةةةةةُ ِ +ضّ١ٛةةةةةةت ِةةةةةةٓ
اٌخٕي١ك
فٟ
ا٤ى حقة ٌٍمٌٕ َ ١ـٚة
ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيخ١ل حغج إٍلاف ٌضٕت
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌميةةةةةةُ ِ +ضّ١ٛةةةةةةت ِةةةةةةٓ
ا٤ى حقة ٌٍمٌٕ َ ١ـٚة

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ
+
ٔـٚة

أخَ ك أَٔ ز اٌْٛ
إٔخ س إٌض ً١اٌٚبٟ٢١
اىخؾـاَ ٔب ح ث اٌْةٛ
ف ٟاٌخٕي١ك

ٌم زاث ؿٚك٠ت
+
ٔـٚة
+
ٚكً ًّ١

ٙةة ٩لٔةة ِش اٌبيةة ح+ ٓ١
ألي َ ا٦كٍ ؿ ّلاون إٌّ١
حزب١ج اٌٍم ز اٌـٚكٞ
 ٓ١اٌخيةةةةةة٢ت ٌضةةةة ة ْ إٍةةةةةةلاف
ؿ
ا٦كٍة
ا٤ى حقة ٚإؿاكة
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٌّـ٠ل٠ت
اٌنكاٟ١
ٚحغـ٠ةةـ٘ ِةةٓ أى ة حقة اٌميةةُ
ٌٍم زاث ٚإٌـٚاث
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انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
ِناك١ةةةة ٟإٌب حةةةة ث اٌٚب١ةةةةت
ٚاٌٚ٢ل٠ةةةةت – اٌّيةةةةخزّل- ٓ٠
2019فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
2109
اٌنكا١ةةةةةةةةةةٌّ ٟـ٠ل٠ةةةةةةةةةةت -
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ١ـٙ ٚ ْٚة ٩لٔة ِش
2105
اٌبيةة ح – ٓ١أٙةةلاف ا٤ليةة َ
ا٤ؽل - ٜاٌّٝٛفٓ١
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
-2108
اٌنكا١ةةة -ٟليةةةُ اٌبية ة حٚ ٓ١
2109
اٌنٕ٠ت ٌّـ٠ل٠ت -اٌّ١٢ـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةة ة ١ـٚ ْٚ
ٙةةةة ٩لٔةة ة ِش اٌبيةة ة ح- ٓ١
2108
اٌّٝٛفٓ١
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةة -ٟةة ة ئ ٟ٢اٌن٘ةةةةٛك
ٚا ْ ٤ة ي  -ليةةُ اٌبي ة حٚ ٓ١
-2108
اٌنٕ٠ت ٌّـ٠ل٠ت -اٌّ١٢ـ– ْٚ
2108
اٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةة ة ١ـٚ ْٚ
ٙةةةة ٩لٔةة ة ِش اٌبيةة ة ح- ٓ١
اٌّٝٛفٓ١
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةة -ٟةةة ة ئ ٟ٢إٌض١ةةةةةً
ٚا ْ ٤ة ي  -ليةةُ اٌبي ة حٚ ٓ١
-2108
اٌنٕ٠ت ٌّـ٠ل٠ت -اٌّ١٢ـ– ْٚ
2108
اٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةة ة ١ـٚ ْٚ
ٙةةةة ٩لٔةة ة ِش اٌبيةة ة ح- ٓ١
اٌّٝٛفٓ١
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةة – ٟليةةةةُ ا٦كٍةة ة ؿ
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
-2106
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
2108
 ٩ٙٚلٔ ِش اٌّغ ّة- ً١
اٌّٝٛفٓ١

يؤششاد
انُجبح
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌغٍّت
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌٕـٚة

انزًٌٕم
انًطهٕة

4111
+
811

4111
+
811

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌٕـٚة

4511

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌٕـٚة

4511

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
ٚإحّ َ اٌٍم ز

3611

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع١
قطِ عً ّٛاألغر١ٜ

اخلطح اخلًسٍح نألحباث

حلم يشاكم اإلَتاج انسراعً مبحافظح ادلٍُا
َٓطل ارتط١

أ.د / .حسني عثذ اجلهٍم عثذ انعال
زٝ٥ظ زتًظ ايكطِ

أَني زتًظ ايكطِ

أ.د / .هاًَ يصطفً عهً

أ .د / .حسني عثذ اجلهٍم عثذ انعال

()0259/0255
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ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع (– ١قطِ عً ّٛاألغر)١ٜ
ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث ذتٌ َشانٌ اإلْتاد ايصزاع ٞباملٓٝا ()2019/2015
أٚالً :ارتط ١ارتُط ١ٝيبرٛث قطِ عً ّٛاألغر ١ٜيف زتاٍ صٓاع ١ايطهس َٓ ٚتحات٘
األَشطخ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اإلطبس انضيًُ

انفئخ انًغزٓذفخ

يؤششاد انُجبح

انزًٌٕم
انًطهٕة

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك ٌيٕٛاث
اٌؾٚت اٌؾّي١ت

حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠ت
ٌّْ ؿك إٔخ س

أ.ؿ /كئ١و ِضٍو اٌميُ
 ٔ٢ا٤ى حقة ِّ +زٍٛا
اٌ ٩ٚاٌّخفٛلٓ١

ِٓ  2105إٌٟ
 ِٓ 2109وً
َ١

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌَ٢بت
ٌميُ – فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

ّ ١غت  ٚأض م
ح ١ّٛث ِؤحّل اٌميُ

311س

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك ٌيٕٛاث
اٌؾٚت اٌؾّي١ت

َِ كوت فٌ ٢ت ٌٍميُ ِ٠
إؿاكة اٌىٍ١ت  +وٍ١ت
فٌ ٢ت

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌَ٢بت
ٌميُ

أض م ح ١ّٛث ِؤحّل
اٌميُ

311س

( -)5اٌبغةةذ ١ةةٓ ِْةة ؿك ـٍ٠ةةت ٔ٦خةة س
اٌيىل (اٌبٕضل -اٌقكة اٌيىل٠ت)

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل ٔ +ـٚة

حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠ت
ٌّْ ؿك إٔخ س اٌيىل

كى ٌت ٠ِٛٚ +ت ٓ١
إٔخ س اٌيىل ِٓ اٌقكة
اٌيىل٠ت  ٚاٌبٕضل

 4111صُ

ِ٠ٛٚت ٙ ٓ١لق ٚ
حىل٠ل اٌيىل

611س

انعُٕاٌ /األْذاف
اٌٛلٛف  ٍٟ١أُ٘ َِ وً اٌّضخّ ٠اٌّةـٟٔ
ٚاٌخةة٠ ٟي ةخ ٠١ٚليةةُ ٍ١ةة َٛا٤غق٠ةةت حمةةـُ٠
اٌ٢ةةةةٚ ْٛاٌّيةةة ١ـة -حمةةةةـ ُ٠عٍةةةةٛي ٌٙةةةةقٖ
اٌَّ وً
اٌَّة ة كوت اٌفٌ ٢ةةةت فةةةِ ٟةةةؤحّل اٌىٍ١ةةةت –
حّٛةة ً١حّٛةة ١ث ِةةؤحّل اٌميةةُ ٚاٌىٍ١ةةت
إٌ ٟاٌض ٙث اٌّؾخْةت – اٌّ٦ة َ َّة وً
ى ئل ا٤لي َ

 ٔ٢ا٤ى حقة ِّ +زٍٛا
اٌ ٩ٚاٌّخفٛل– ٓ١
اٌّ١٢ـ ٚ ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـْٚ
ٌ ٙب ع ًّ ٍٟ١
ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت
اٍ٦لاف اٌّخؾْْت

2109/2105

2108/2105

( -)0حٚةةة٠ٛل ٙةةةلق اىةةةخؾلاس ٚحىل٠ةةةل
اٌيىل

ٚكٍت ًّ١

١لٓ ٙلق اٌخىل٠ل
اٌغـ٠زت

أ.ؿِ /غّـ ٔض١ب لٕ ٞٚ

2105

( -)3اٌبغةةةذ فةةة ٟو١ف١ةةةت ا٨ىةةةخف ؿة ِةةةٓ
إٌّخض ث اٌز ٔ٠ٛت ٌْٕ ١ت اٌيىل

ٔـٚة +
حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ

 ٠ٕٚآٌ١ت ٌ٩ىخف ؿة ِٓ
إٌّخض ث اٌز ٔ٠ٛت ٌميُ

ٌ ٙب ع ًّ ٍٟ١
ِ صيخ١ل ٌ +ضٕت
اٍ٦لاف اٌّخؾْْت

2109/2106

( -)4اٌبغةةذ فةة ٟو١ف١ةةت اٌغةةـ ِةةٓ  ٝة ٘لة
اٌخةةةـ٘ٛك فةةة ٟاٌمْةةةب ٚاٌبٕضةةةل ٔٚمة ةِ
اٌيىل

غذ ٌٌ ٚب
اٌبى ٌٛكٛ٠ه

١لٓ أُ٘ اٌٛ٢اًِ
اٌخ ٟحمًٍ ِٓ حـ٘ٛك
اٌمْب ٚاٌبٕضل ٔٚمِ
اٌيىل

أ.ؿ /ىٕ ز اعّـ ِغّـ
ّ ٌظ اٌَل٠ف
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2106/2105

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌَ٢بت
ٌميُ  +ليُ اٌّغ ًّ١
صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌَ٢بت
ٌميُ  ٠ِْٕ +اٌيىل ٛ
للل ُ
صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌَ٢بت
ٌميُ
ٌ ٙب اٌبى ٌٛكٛ٠ه ٍٙٚبت
ٍ٢بت اٌخْٕ٠١

حمـ١ ُ٠لٓ إٌّخض ث
اٌز ٔ٠ٛت ٌْٕ ١ت اٌيىل
ٚو١ف١ت ا٨ىخف ؿة ِٕٙ
أض م ح ١ّٛث ِؤحّل
اٌميُ
أض م اٌبغذ

4111س
0111س

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

ثاْٝاً ً :ارتط ١ارتُط ١ٝيبرٛث قطِ عً ّٛاألغر ١ٜيف زتاٍ نُٝٝا ٚ ٤تهٓٛيٛجٝا ايصٜٛت َٓ ٚتحاتٗا
األَشطخ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

األْذاف
(-)5اٌبغذ  ِْ ٓ١ؿك ـٍ٠ت ٌٍن٠ج

حيضً١
كى ٌت
ِ صيخ١ل

 م ٠ؿة إٔخ س اٌن٠ج اٌخمٍ١ةةً ِةةٓ اٌفضةةٛة اٌّٛصةةٛؿةف ٟإٔخ س اٌن٠ج

(-)0اٌبغذ ١ةٓ حٚة٠ٛل ٙةلق اىةخؾلاس
اٌن٠ةةةةٛث اٌغقائ١ةةةةت ىةةةةٛاز ٌّىةةةة و أٚ
أ٦ن ّ٠ث أ ٚاٌّق٠ب ث

حيضً١
كى ٌت
ِ صيخ١ل

 حمٍ ً١حى ٌ١ف اىخؾلاس اٌن٠ج -م ٠ؿة صٛؿة اٌن٠ج إٌ حش

(-)3اٌبغةةةذ فةةةٙ ٟةةةلق حىل٠ةةةل اٌن٠ةةةٛث
اٌغقائ١ةةةةت ٌٍّ٢ةةةةً ٍ١ةةةة ٝحغيةةةة ٓ١وف زحٙةة ة
ٚحمٍ ً١فمـ اٌخىل٠ل

حيضً١
كى ٌت
ؿوخٛكاٖ

 اٌغْٛي ِٕ ٍٝ١خش أوزلٔم ٚة ٚا ٍٟ١صٛؿة
 -م ٠ؿة اٌ ٢ئـ

(-)4اٌبغذ  ٓ١أيب اٌٞةلٚف ٌخؾةنٓ٠
ٚحـاٚي ٚعف ٜاٌنٛ٠ث اٌغقائ١ت

حيضً١
كى ٌت
ِ صيخ١ل

 اٌّغ فٞت  ٍٝ١إٌّخش أٛٙيفخلة ١ٍّ١ت
 ّٛٚي إٌّخش ٌٍّيخٍٙه ٕفواٌضٛؿة

(-)5اٌبغةةةةذ فةةةة ٟاٌّٛاّةةةةف ث اٌم ١ىةةةة١ت
اٌؾ ّت ٌنٛ٠ث اٌغقائ١ت ٚوةقٌه اٌىَةف
 ٓ١غٌ اٌنٛ٠ث

حيضً١
كى ٌت
ِ صيخ١ل

حٚب١ك اٌّٛاّف ث اٌم ١ى١ت
ٚاٌخمٍ ِٓ ً١اٌغٌ

(-)6اٌبغذ  ٓ١إٔخ س إّٔ ف صـ٠ةـة ِةٓ
اٌّيٍ ٚ ٝاٌّ كصلٓ٠

حيضً١
كى ٌت
ِ صيخ١ل

إٔخ س إّٔ ف فاث صٛؿة ١ٌ ١ت
ِٓ اٌّيٍ ٟإٌب ح ٚ ٟاٌّ كصلٓ٠
اٌف ؽل

ٌ ٙب ى ٌٛكٛ٠ه +
ٌضٕت اٍ٦لاف ٠مخلعٙ
ِضٍو اٌميُ
اٌٌ ٚب ٌ +ضٕت اٍ٦لاف
٠غـؿ٘ ِضٍو اٌميُ
َ٠لف  ٙ١ٍ١كئ١و
ِضٍو اٌميُ
ٌ ٙب ع ًّ ٍٟ١
ِ صيخ١لٌ +ضٕت
اٍ٦لاف ِخؾْْت
٠غـؿ٘ ِضٍو اٌميُ
اٌٌ ٚب ٌ +ضٕت اٍ٦لاف
٠غـؿ٘ ِضٍو اٌميُ
َ٠لف  ٙ١ٍ١كئ١و
ِضٍو اٌميُ
اٌٌ ٚب ٌ +ضٕت اٍ٦لاف
٠غـؿ٘ ِضٍو اٌميُ
َ٠لف  ٙ١ٍ١كئ١و
ِضٍو اٌميُ
اٌٌ ٚب ٌ +ضٕت اٍ٦لاف
٠غـؿ٘ ِضٍو اٌميُ
َ٠لف  ٙ١ٍ١كئ١و
ِضٍو اٌميُ
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اإلطبس انضيًُ

انفئبد انًغزٓذفخ

يؤششاد انُجبح

انزًٌٕم
انًطهٕة

2107/2105
ر٩رت ىٕٛاث

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌـكاى ث
اٌٌ ١ٍ٢ميُ ليُ اٌّغ ًّ١

أض م اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
ح ١ّٛث اٌبغذ

 2511س

2108/2106
ر٩رت ىٕٛاث

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌـكاى ث
اٌٌ ١ٍ٢ميُِ -ـ٠ل٠ت اٌنكا١ت

أض م اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
ح ١ّٛث اٌبغذ

 3111س

2107/2105
ر٩رت ىٕٛاث

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌـكاى ث
اٌٌ ١ٍ٢ميُ

أض م اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
ح ١ّٛث اٌبغذ

 4111س

2108/2105
أك ٢ت ىٕٛاث

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌـكاى ث
اٌٌ ١ٍ٢ميُ

أض م اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
ح ١ّٛث اٌبغذ

 2511س

2109/2105
ؽّيت ىٕٛاث

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌـكاى ث
اٌٌ ١ٍ٢ميُ

أض م اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
ح ١ّٛث اٌبغذ

 3111س

2108/2105

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌـكاى ث
اٌٌ ١ٍ٢ميُ  ٠ٔ ِْٚإٌْ  ١ث
اٌغقائ١ت

أض م اٌلى ٌت
ح ١ّٛث –
مٛ٠ث غ١ل
حمٍ١ـ٠ت

 2111س

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

ثايجاً ً :ارتط ١ارتُط ١ٝيبرٛث قطِ عً ّٛاألغر ١ٜيف زتاٍ تهٓٛيٛجٝا ايًر ٚ ّٛايدٚاجٔ  ٚاألمساى
األْذاف

األَشطخ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اإلطبس انضيًُ

( -)5إصلاز غٛد ف ٟحؤر١ل اٌّ١ىل ٚث
 ٍٝ١صٛؿة اٌٍغٚ َٛا٤ىّ ن

حيضً١
كى ٌت 2
ِ صيخ١ل +
ٔ 2ـٚة

حف ُٙو ًِ ٌـٚك اٌّ١ىل ٚث
 ٍٟ١صٛؿة اٌٍغُ  ٚاٌيّه

ٌضٕت اٍ٦لاف اٌٌ ٚب +
ٌضٕت اٍ٦لاف ٠غـؿ٘
ِضٍو اٌميُ َ٠لف
ِ ٙ١ٍ١ضٍو اٌميُ

2109/2105

( -)0حٚةة٠ٛل ِٕخض ة ث صـ٠ةةـة ِةةٓ ِفةةلَٚ
ا٤ىّ ن

حيضً١
كى ٌت
ِ صيخ١ل +
ٔـٚة

ا٨ىخف ؿة ِٓ ا٤ىّ ن
إٌّؾفٖت ٌٍمّ١ت ا٨لخْ ؿ٠ت

ٌ ٙب ى ٌٛكٛ٠ه +
ٌضٕت اٍ٦لاف ٠مخلعٙ
ِضٍو اٌميُ  -ا٤ى حقة

2107/2105

( -)3ا٨ىةةةخف ؿة ِةةةٓ ِؾٍفةةة ث اٌّضةةة مك
ِٚؾٍف ث ا٤ىّ ن

ٚكٍت ًّ١
ٔـٚة

اٌّغ فٞت  ٍٝ١اٌب١ةت ِٓ اٌخٍٛد
ٚحغم١ك  ١ئـ الخْ ؿٞ

أى حقة ليُ  ٍَٛ١ا٤غق٠ت
اٌ + ٩ٚاٌّٝٛفٓ١

2106/2105

( -)4حٚب١ةةةك اٌٚةةةلق اٌغـ٠زةةةت فةةة ٟعفةةةٜ
حغٍ١ف ا٤ىّ ن اٌٍغَٛ

حيضً١
كى ٌت
ِ صيخ١ل

اىخؾـاَ ِٖ ؿاث اٌّ١ىل ٚث
ٌغف ٜاٌٍغٚ َٛا٤ىّ ن

ٌ ٙب ى ٌٛكٛ٠ه +
ٌضٕت اٍ٦لاف ٠مخلعٙ
ِضٍو اٌميُ  -ا٤ى حقة

2108/2106

( -)5اىخؾـاَ ِٖ ؿاث ا٤ويـة اٌٚب١٢١ت
وبةةـ ٌّٖ ً٠ة ؿاث ا٤ويةةـة اٌْةةٕ ١١ت فةةٟ
عف ٜاٌٍغٚ َٛا٤ىّ ن

حيضً١
كى ٌت
ِ صيخ١ل

اىخؾـاَ ِٖ ؿاث ا٤ويـة
اٌٚب١٢١ت ـي ِٓ إٌْ ١١ت

ٌ ٙب ى ٌٛكٛ٠ه +
ٌضٕت اٍ٦لاف ٠مخلعٙ
ِضٍو اٌميُ  -ا٤ى حقة

2107/2105

( -)6أ غ د  ٓ١حؤر١ل ِ٩ِ ٢ث اٌخْةٕ٠١
 ٚاٌغف ٍٟ١ ٜؽٛاُ لٚح ٕ١ث اٌٍغٚ َٛ
ا٤ىّ ن

كى ٌت
ِ صيخ١ل

اىخؾـاَ ِْ ؿك صـ٠ـة ٌٍبلٚحٓ١

ٌ ٙب ى ٌٛكٛ٠ه +
ٌضٕت اٍ٦لاف ٠مخلعٙ
ِضٍو اٌميُ  -ا٤ى حقة

2109/2107

( -)7اىخؾـاَ ِٖ ؿاث ا٤ويـة اٌٚب١٢١ت
ِٓ  ٔ٢إٌب ح ث فة ٟحمٍ١ةً ا٤ويةـة فةٟ
اٌٍغ ٚ َٛا٤ىّ ن ِٕ ٚخض حٙ

كى ٌت
ؿوخٛكاٖ

اىخؾلاس ِٖ ؿاث ا٤ويـة
إٌب ح١ت

ٌ ٙب ِ صيخ١ل ٌ +ضٕت
اٍ٦لاف ٠مخلعٙ
ِضٍو اٌميُ  -ا٤ى حقة

2109/2108
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انفئخ انًغزٓذفخ
صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٠ٔ ِْ -ُٙ١ٔٚ ٢ِٚا٤غق٠ت -
 ٩ٙاٌـكاى ث اٌٌ ١ٍ٢ميُ –
ِؤىي ث اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ
أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و -ُٙ١ٔٚ ٢ِٚ
أّغ ٍٛاؿك اىّ ن٩ٙ -
اٌـكاى ث اٌٌ ١ٍ٢ميُ –
ِؤىي ث اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ
صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 -ُٙ١ٔٚ ٢ِٚأّغ اٌّض مك ٚ
ٍٛاؿك اٌيّه  ٩ٙ -اٌـكاى ث
اٌِ – ١ٍ٢ؤىي ث اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ
صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 -ُٙ١ٔٚ ٢ِٚأّغ اٌّض مك ٚ
ٍٛاؿك اٌيّه  ٩ٙ -اٌـكاى ث
صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 -ُٙ١ٔٚ ٢ِٚأّغ اٌّض مك ٚ
ٍٛاؿك اٌيّه  ٩ٙ -اٌـكاى ث
اٌِ – ١ٍ٢ؤىي ث اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ
صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 -ُٙ١ٔٚ ٢ِٚأّغ اٌّض مك ٚ
ٍٛاؿك اٌيّه  ٩ٙ -اٌـكاى ث
اٌِ – ١ٍ٢ؤىي ث اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ
صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙ -ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌخىٌٕٛٛص١
اٌغ٠ٛ١ت -

يؤششاد
انُجبح

انزًٌٕم
انًطهٕة

أض م اٌلى ٌت
حمٍ ً١اٌخٍٛد
ٚحغي ٓ١اٌضٛؿة

 7111س

أض م اٌلى ٌت
 ٚإٌـٚة ٛٙٝك
ِٕخش صـ٠ـ ِٓ

 4111س

ِ ٠ٛٚث ٙ
و١ف١ت ا٨ىخف ؿة

 511س

أض م اٌلى ٌت
 ٚح١ٕٛظ ١ٍٜت
اٌغفٜ
أض م اٌلى ٌت
ِ٠ٛٚت ٓ١
فٛائـ ِٖ ؿاث
ا٤ويـة

 5111س

 5111س

أض م اٌلى ٌت

 5111س

أض م اٌلى ٌت
 ١ّ ٚغت
اٌخنّ ١ث

 7111س

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
زابعاً ً :ارتط ١ارتُط ١ٝيبرٛث قطِ عً ّٛاألغر ١ٜيف زتاٍ تهٓٛيٛجٝا اذتبٛب َٓ ٚتحاتٗا
األْذاف

األَشطخ

( -)0غةةذ ٚؿكاىةةت اىةةخبـاي صةةنز ِةةٓ
ؿل١ك اٌمّظ ب ٔ٢أٔةٛا ٟاٌةـل١ك ا٤ؽةلٜ
ٌخمٍ ً١اٌّيخٛكؿ ِٕٗ

كى ٌت ؿوخٛكاٖ
ٌٌ ٚب ؿكاى ث اٌ١ٍ٢

(-)2اٌبغةةةذ فةةةِ ٟضة ة ي حغيةةةّ ٓ١ة ةف ث
كغ١ف اٌؾبن
( -)3اٌبغذ فٙ ٟلق اٌخغٍب  ٍٝ١اٌب ١ث
ف ٟكغ١ف اٌؾبن ٚإٌ ٙت ِـة عفٗٞ

ِغ ٕلة ٌٍَّ كوت
ف ٟاٌبلٔ ِش اٌزم فٟ
ٌٍىٍ١ت (كى ٌت)
ِغ ٕلة ٌٍَّ كوت
ف ٝاٌبلٔ ِش اٌزم فٟ
ٌٍىٍ١ت (كى ٌت)

( -)4إصةةلاز غةةٛد فةة ٟو١ف١ةةت ا٨ىةةخف ؿة
ِ ٓ١ؾٍف ث ١ٍّ١ت اٌٚغٓ ٚاٌؾبن

ٔـٚة

( -)5حةةةةؤر١ل اٍ٦ةةةةٍ١ ٟ ٢ةةةة ٟاٌفٚل٠ةة ة ث
إٌّخضةةةت ٌٍيةةةّ َٛفةةة ٟاٌغبةةة ٚ ٛاٌبةةةقٚك
اٌن٠خ١ت

ٔـٚة

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اإلطبس انضيًُ

حمـِٕ ُ٠خض ث ١ض ئٓ
ىخبـاي صنز ِٓ ؿل١ك
اٌمّظ ؤٔٛا ِٓ ٟاٌَ١٢ل
ٚفٛي اٌّ ٔش
اٌغْٛي  ٍٝ١ف ث
صٛؿة ١ٌ ١ت ٌلغ١ف
اٌؾبن
١لٓ اٌٚل اٌخٟ
حمٖ٘ ٝ ٍٝ١ ٝلة
اٌب ١ث
اٌغٛي ِٕ ٍٝ١خض ث ِٓ
ِؾٍف ث اٌٚغٓ ٚاٌؾبن
١ٚلٓ ٙلق
ا٨ىخف ؿة ِٕٙ

ٌضٕت اٍ٦لاف :
أ.ؿ/اعّـ ِغّٛؿ ّ٘ َأ.ؿ/عي١ ٓ١بـ اٌضًٍ١
-أ.ؿ/ىٕ ز اعّـ ِغّـ

2105

أ.ؿِ /غّـ ٔض١ب لٕ ٞٚ
أ.ؿ /ىٕ ز اعّـ ِغّـ

2107/2105

أ.ؿِ /غّـ ٔض١ب لٕ ٞٚ
أ.ؿ /ىٕ ز اعّـ ِغّـ

2108/2105

حمٍ ً١ا ّ٦ت اٌفٚل٠ت

أض م اٌلى ٌت

 5111س

أض م اٌّغ ٕلة
ٚحْ٠ٛل٘

 311س

أض م اٌّغ ٕلة
ٚحْ٠ٛل٘

 2111س

أ.ؿ /ىٕ ز اعّـ ِغّـ
ّ ٌظ اٌَل٠ف

2108/2106

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌَ٢بت
ٌميُ

أض م إٌـٚة
ٚحْ٠ٛل٘

 211س

أ.ؿ /ىٕ ز اعّـ ِغّـ
ّ ٌظ اٌَل٠ف

2108/2105

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌَ٢بت
ٌميُ

أض م إٌـٚة
ٚحْ٠ٛل٘

 211س

زابعاً ً :ارتط ١ارتُط ١ٝيبرٛث قطِ عً ّٛاألغر ١ٜيف زتاٍ تصٓٝع ارتضس  ٚايفانٗ١
األْذاف

( -)5حل٠ٚةةةةةةةةةك ْ١ةةةةةةةة ئل اٌف وٙةةةةةةةةةت ٚ
اٌؾٖلٚاث  ٚحلو١ن٘
(-)0اىخؾـاَ اٌ ٚلت اٌَّي١ت فة ٟحضف١ةف
 ٔ٢اٌؾٖلٚاث  ٚاٌف وٙت
( -)3حةةةؤر١ل اٌخضف١ةةةف ا٨ىةةةّٛمٍ١ ٞةةةٟ
ّف ث صٛؿة اٌؾٖل  ٚاٌف وٙت

األَشطخ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اإلطبس انضيًُ

كى ٌت ِ صيخ١ل

 ْ١ئل إِٔت

ٌضٕت اٍ٦لاف

2105

ٌضٕت اٍ٦لاف

2107/2105

أ.ؿِْٚ ٟٔ ٘ /فٝ
أ.ؿ /ىٛماْ ى٢ـ ٌ١ٚف
أ.ؿِ /غّـ ٔض١ب لٕ ٞٚ

2107/2105

كى ٌت ِ صيخ١ل
كى ٌت ِ صيخ١ل

م ٠ؿة صٛؿة إٌّخض ث
اٌّضففت
 اٌغْٛي ٍٝ١ِٕخض ث فاث صٛؿة
١ٌ ١ت  -حمٍ ً١اٌفمـ فٝ
إٌْ  ١ث اٌغقائ١ت

انفئخ انًغزٓذفخ
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ٌ ٙب ع ًّ  ٍٝ١اٌّ صيخ١ل

يؤششاد انُجبح

انزًٌٕم

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌَ٢بت
ٌميُ
صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌَ٢بت
ٌميُ

انفئخ انًغزٓذفخ
ٌ ٙب ع ًّ ٍٝ١
اٌبى ٌٛكٛ٠ه
ِْ ٔ ٠إٌْ  ١ث اٌغقائ١ت
ٚاٌَّل ١ٚث اٌْغ١لة
صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و
 ٩ٙٚ ُٙ١ٔٚ ٢ِٚاٌـكاى ث
اٌٌ ١ٍ٢ميُ  ٠ٔ ِٚإٌْ  ١ث
اٌغقائ١ت

يؤششاد انُجبح

انزًٌٕم

أض م اٌلى ٌت

 3111س

أض م اٌلى ٌت

 0511س

أض م اٌلى ٌت ة ّ ١غت
اٌخ ١ّٛث

 5111س

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

األْذاف

األَشطخ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اإلطبس انضيًُ

انفئخ انًغزٓذفخ

يؤششاد انُجبح

انزًٌٕم

اىةةةةخؾـاَ حىٌٕٛٛص١ةة ة اٌخ٢بةةةةةت ٚاٌخغٍ١ةةةةف
اٌغـ٠زةةةةةةت اٌّخمـِةةةةةةت ٌ ٙ٦ةةةةةةت ّةةةةةة٩ع١ت
إٌّخض ث اٌغقائ١ت

كى ٌت ِ صيخ١ل

م ٠ؿة صٛؿة ا٤غق٠ت
اٌّغفٝٛت

ٌ ٙب ى ٌٛكٛ٠ه +
ٌض ْ اٍ٦لاف ٠غـؿ٘
ِضٍو اٌميُ اٌّؾخِ

2108-2105

 ٩ٙاٌـكاى ث اٌٌ ١ٍ٢ميُ
 ٩ٙاٌبلاِش ا٨ؽل+ ٞ
ِؤىي ث اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

أض م اٌلى ٌت +
ّ ١غت اٌخ ١ّٛث ٚ
حّٙ١ّ٢

 7111س

اٌخغق٠ةةت فةةِ ٟضة ي حغق٠ةةت أ٦ية ْ اٌخغق٠ةةت
اٌ٩٢ص١ت ٚحغق٠ت اٌفة ث اٌؾ ّت

كى ٌت ؿوخٛكاٖ

حٛف١ل ٚصب ث ٌٍفة ث
اٌّؾخٍفت

ٌ ٙب ِ صيخ١ل ٌ +ض ْ
اٍ٦لاف ٠غـؿ٘
ِضٍو اٌميُ اٌّؾخِ

2109-2105

 ٩ٙاٌـكاى ث اٌٌ ١ٍ٢ميُ
 ٩ٙاٌبلاِش ا٨ؽل+ ٞ
ِؤىي ث اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

أض م اٌلى ٌت +
ّ ١غت اٌخ ١ّٛث ٚ
حّٙ١ّ٢

01111س

غٛد فِ ٟض ي اٌخؾّلاث إٌْ ١١ت

كى ٌت ِ صيخ١ل

حٛف١ل ِؾّلاث

ٌ ٙب ى ٌٛكٛ٠ه +
ٌض ْ اٍ٦لاف ٠غـؿ٘
ِضٍو اٌميُ اٌّؾخِ

2108-2105

 ٩ٙاٌـكاى ث اٌٌ ١ٍ٢ميُ
 ٩ٙاٌبلاِش ا٨ؽل+ ٞ
ِؤىي ث اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

أض م اٌلى ٌت +
ّ ١غت اٌخ ١ّٛث ٚ
حّٙ١ّ٢

 01111س

ٌ ٙب ى ٌٛكٛ٠ه +
ِ صيخ١ل ٌ +ض ْ
اٍ٦لاف ٠غـؿ٘
ِضٍو اٌميُ اٌّؾخِ

2107-2105
2109-2105

 ٩ٙاٌـكاى ث اٌٌ ١ٍ٢ميُ
 ٩ٙاٌبلاِش ا٨ؽل+ ٞ
ِؤىي ث اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

أض م اٌلى ٌت +
ّ ١غت اٌخ ١ّٛث ٚ
حّٙ١ّ٢

 01111س

ٌض ْ اٍ٦لاف ٠غـؿ٘
ِضٍو اٌميُ اٌّؾخِ

2107-2105

 ٩ٙاٌـكاى ث اٌٌ ١ٍ٢ميُ
 ٩ٙاٌبلاِش ا٨ؽل+ ٞ
ِؤىي ث اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

أض م اٌلى ٌت +
ّ ١غت اٌخ ١ّٛث ٚ
حّٙ١ّ٢

 7111س

2109-2105
2108-2105

 ٩ٙاٌـكاى ث اٌٌ ١ٍ٢ميُ
 ٩ٙاٌبلاِش ا٨ؽل+ ٞ
ِؤىي ث اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

أض م اٌلى ٌت +
ّ ١غت اٌخ ١ّٛث ٚ
حّٙ١ّ٢

 01111س

2108-2105

 ٩ٙاٌـكاى ث اٌٌ ١ٍ٢ميُ

أض م اٌلى ٌت

 7111س

2108-2105

 ٩ٙاٌـكاى ث اٌٌ ١ٍ٢ميُ

أض م اٌلى ٌت +
ّ ١غت اٌخ ١ّٛث ٚ
حّٙ١ّ٢

 6111س

اٌخلو١ةةةةةةةب اٌبٕةةةةة ة ئ ٟاٌةةةةةةةـل١ك ٌ٥غق٠ةةةةةةةت
ٚؽْ ئْ ٙاٌلٌٛٛ٠ص١ت

غٛد فِ ٟض ي أ٦ن ّ٠ث ٚحٚب١م حٙ

كى ٌت ِ صيخ١ل اٚ
ؿوخٛكاٖ

كى ٌت ِ صيخ١ل

ؿكاىت اٌٛ٢اًِ اٌخٟ
حؤرل  ٍٝ١صٛؿة
ٚاٌخلو١ب اٌبٕ ئٟ
ٌ٥غق٠ت
ؿٚكة أ٤ن ّ٠ث فٝ
ِض ي إٌْ  ١ث
اٌغقائ١ت ٚحؤر١ل٘ ٍٝ١
صٛؿحٙ

غٛد فةِ ٟضة ي اٌخمٕ١ةت اٌغ٠ٛ١ةت ِٚضة ي
حٚب١م ح ٙف ٟإٌْ  ١ث اٌغقائ١ت

كى ٌت ِ صيخ١ل اٚ
ؿوخٛكاٖ

اٌغْٛي ِٕ ٍٝ١خض ث
غقائ١ت صـ٠ـة

غةةٛد فةةِ ٟضةة ي حم١ةةٍِٛ ُ١رةة ث اٌغةةقاز
ِٚلالبت صٛؿحٗ

كى ٌت ِ صيخ١ل

اٌخمٍٍِٛ ِٓ ً١ر ث
اٌغقاز

غةةةةةٛد فةةةةةِ ٟضةةةةة ي اٌخم١ةةةةة ُ١اٌغةةةةةقائٟ
ٚؽْ ئِ ا٤غق٠ت اٌ١ٝٛف١ت

كى ٌت ِ صيخ١ل

اىخؾـاَ ا٤غق٠ت و٩٢س

ٌ ٙب ى ٌٛكٛ٠ه +
ِ صيخ١ل ٌ +ض ْ
اٍ٦لاف ٠غـؿ٘
ِضٍو اٌميُ اٌّؾخِ
ٌ ٙب ى ٌٛكٛ٠ه +
ٌض ْ اٍ٦لاف ٠غـؿ٘
ِضٍو اٌميُ اٌّؾخِ
ٌ ٙب ى ٌٛكٛ٠ه +
ٌض ْ اٍ٦لاف ٠غـؿ٘
ِضٍو اٌميُ اٌّؾخِ

58

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

ا٘٤ـاف

اَٚٔ٤ت

اٌّؾلص ث

اٌّيةٛي  ٓ١اٌخٕف١ق

ا ٙ٦ك اٌنِٕٟ

اٌخًّ٠ٛ
اٌٍّٛٚ

اىخؾـاَ اٌبٛ١حىٌٕٛٛص ٟف ٟإٌْ  ١ث اٌغقائ١ت

ِغ ٕلٖ

ٌميُ

أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و

2108/2105

 511س

اىخؾـاَ اٌٚلق اٌغـ٠زت ف ٟعف ٜا٤غق٠ت

ِغ ٕلة

ِؤحّل ٌميُ

أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و

2108/2105

 711س

ىِ٩ت اٌغقاز

ِغ ٕلة

ِؤحّل ٌميُ

أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و

2108/2105

 611س

ا١ّ٘٤ت اٌغقائ١ت ٌٍغٚ َٛا٤ىّ ن

ِغ ٕلة

ى ّٕ١ك اٌميُ

أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و

2108/2105

 711س

اىخؾـاَ ِٖ ؿاث ا٤ويـة اٌٚب١٢١ت  ِٖٚؿاث اٌّ١ىل ٚث
اٌٚب١٢١ت ف ٟعف ٜا٤غق٠ت

ِغ ٕلة

ى ّٕ١ك اٌميُ

أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و

2108/2105

 511س

اٌخغق٠ت اٌ٩٢ص١ت

ٔـٚة

ٌميُ

أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و

2108/2105

 611س

ـائً اٌيىل

ِغ ٕلة

ٌميُ

أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و

2108/2105

 511س

ح٠ٛٚل ٙلق اىخؾ ُ٩اٌنٛ٠ث

ِغ ٕلة

ٌميُ

أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و

2108/2105

 511س

ا٨ىخف ؿة ِٓ ِؾٍف ث ِْ ٔ ٠ا٤غق٠ت

ِغ ٕلة

ٌميُ

أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و

2108/2105

 511س

حٚب١ك ٔ َ ٞاٌ ٙىب ف ٠ٔ ِْ ٟا٤غق٠ت

ٔـٚة

ٌميُ

أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و

2108/2105

 611س

59

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
يشفقبد انخطخ
يًٍضاد انخطخ انخًغٍخ نهقغى
5

أ.دْ /بًَ يصطفى عهـى

أعزبر ٔ سئٍظ يجهظ انقغى

عذد يشاد
انًشبسكخ
*

انًؤرًشاد

0

أ.د  /أدًذ يذًٕد ًْبو

أعزبر يزفشغ

*

انًذبظشاد انعبيخ

5

3

أ.د /يذًذ أدًذ قُبٔي

أعزبر عبيم

*

انُذٔاد

5

4

أ.د //يٍُش دُب اعكُذس

أجبصح عالط ثبنخبسط

---

سعبنخ يبجغزٍش

3

5

أ.د  /دغٍٍ عجذ انجهٍم عجذ انعبل

أعزبر عبيم

**

سعبنخ دكزٕساِ

0

6

أ.د /فٕصي دغٍ انغكشي

يعبس ثهٍجٍب

---

ٔسشخ عًم

3

7

أ.د /عُبء أدًذ يذًذ صبنخ انششٌف

أعزبر عبيم

*

ثذش

5

8

أ.د  /عٕصاٌ ععذ نطٍف

أعزبر عبيم

*

9

أ.د  /يذًذ َجٍت قُبٔي

أعزبر عبيم

**

52

د  /يجذي يذًٕد صغهٕل

أعزبر يغبعذ

*

55

د /سقٍخ سيعبٌ عجذ انغالو

يذسط

*

50

د  /عُبء يذًذ عجذ انذًٍذ

يذسط

*

53

َذاء أدًذ سفعذ

يذسط يغبعذ

*

54

أعبيّ إعًبعٍم ادًذ

يعٍذ

55

سٌى يذًذ انذغًٍُ

يعٍذح

*
*

و

ععٕ ٍْئخ انزذسٌظ

انصفخ – انعًم

61

انُشبغ

عذد انًشاد
 0فً انغُخ *52 =5

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع١
قطِ أَساض ايٓبات

اخلطح اخلًسٍح نألحباث

حلم يشاكم اإلَتاج انسراعً مبحافظح ادلٍُا
َٓطل ارتط١

أ.د / .أَور عثذ انعسٌس جالل
أَني زتًظ ايكطِ

زٝ٥ظ زتًظ ايكطِ

أ .د / .عهً عثذ ادلُعى انثُا

أ.د / .أَور عثذ انعسٌس جالل

()0259/0255
60

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
جاَع ١املٓٝا -نً ١ٝايصزاع - ١قطِ أَساض ايٓبات

انخطخ انخًغٍخ نألثذبس نذم يشبكم اإلَزبط انضساعً ثبنًٍُب ()0259/0255
األْذاف

األَشطخ

انًخشجبد

انًغئٕل عٍ انزُفٍز

اٌٛلةةٛف ٍ١ةة ٟأ٘ةةُ َِةة وً اٌّضخّةة ٠اٌّةةـٟٔ
ٚاٌخةة٠ ٟيةةخ ٠١ٚليةةُ أِةةلآ إٌبةة ث حمةةـُ٠
اٌٚ ْٛ٢اٌّي ١ـة -حمـ ُ٠عٍٛي ٌٙقٖ اٌَّ وً

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌميُ
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

اٌَّ كوت اٌفٌ ٢ت فِ ٟؤحّل اٌىٍ١ةت – حّٛةً١
حّٛةة ١ث ِةةؤحّل اٌميةةُ ٚاٌىٍ١ةةت إٌةة ٟاٌض ٙة ث
اٌّؾخْت – ا َّ َ ٌّ٦وً ى ئل ا٤لي َ

اٌّؤحّل اٌٌٍ ٍّٟ٢ميُ
َٔ ٗ ِخىلك
ٌيٕٛاث اٌؾٚت
()5

 حمـ ُ٠عٍٛي ـٍ٠تٌَّ وً اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ

صّ ٠١أ ٖ١ز ٘١ةت اٌخـك٠و ٌميُ
صّ ٠١اٌّ١٢ـٚ – ْٚاٌّـكىْٛ
اٌّي ١ـٚ ْٚاٌّٝٛفٓ١

يؤششاد
انُجبح

انفئخ انًغزٓذفخ
اإلطبس انضيًُ
صّ١ةةة ٠اٌية ة ؿة أٖ١ة ة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
ٔض ط
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
2108
ح ١ّٛث
ةت
ة
فغةةة
ِى
ِش
ة
لٔةةة
ة٩
ة
ٙٚةةة
إٌٟ
ِؤحّل اٌميُ
ا٢ف ث  ٚأِلآ إٌب ث
-2108
2109
صّ١ةةة ٠اٌية ة ؿة أٖ١ة ة ز ٘١ةةةةت
ِٓ
–
ةـْٚ
ة
اٌّ١٢ةةةةةة
ةـك٠و
ة
اٌخةةةةةة
2105
ٔض ط
اٌّـكىةةةةةةةة ْٛاٌّيةةةةةةةة ١ـْٚ
2108
ح ١ّٛث
ةت
ة
فغةةة
ِى
ِش
ة
لٔةةة
ة٩
ة
ٙٚةةة
إٌٟ
ا٢فةة ث  ٚأِةةلآ إٌبةة ث – ِؤحّل اٌميُ
-2108
اٌّٝٛفٓ١
2109

انزًٌٕم
انًطهٕة

4111
5x800

4111
5x800

أٔال :دساعبد عهً ثعط أيشض انًذبصٍم انضٌزٍخ (عجبد انشًظ – انغًغى)

-5اٌّى فغت اٌّخى ٍِت ِ٤لآ أ١فة ْ صةقٚك
 ٚف ٛي اٌيّيُ ١ٚب ؿ اٌَّو

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ
 +أ غ د ١ٍّ١ت

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
م ٠ة ؿة إٔخ ص١ةةت ِغْةةٛي ِ صيةةةةةةخ١ل حغةةةةةةج ٌضٕةةةةةةت
اٌيّيةةةةُ ٚحةةةةٛفل م٠ةةةةج إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
١ب ؿ اٌَّو
ِضٍو اٌميُ

ِٓ
-2105
2108
إٌٟ
-2108
2109

 -2اٌّى فغت اٌّخى ٍِةت ١٤فة ْ صةقٚك ٚف ةٛي
اٌفةةةةةةٛي اٌيةةةةةةٛؿأٚ ٟأِةةةةةةلآ اٌّضّةةةةةةٟٛ
اٌؾٖلٌٍ ٞفٛي اٌيٛاؿٔٝ

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
 +أ غ د ١ٍّ١ت

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةةة ة ٌٛكٛ٠ه ِةةةةةٓ ٙةةةةة٩
م ٠ؿة إٔخ ص١ت اٌفةـاْ ِةٓ لٔ ِش اٌّى فغت حغج ٌضٕةت
إٍةةةةةلاف ِخؾْْةةةةةت ٠ةةةةةخُ
اٌفٛي اٌيٛؿأٟ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِضٍو ليُ أِلآ إٌب ث

ِٓ
-2105
2108
إٌٟ
-2108
2109
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وبةةةةةةةةةةة ة ك اٌّةةةةةةةةةةةةةناك– ٓ١١
اٌّيةةخزّل - ٓ٠فةة ث اٌّضخّةة٠
اٌّـٔ ٟاٌنكا١ة - ٟاٌّ١٢ةـْٚ
– اٌّـكىةةة ْٛاٌّية ة ١ـٚ ْٚ
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش ِى فغةةةةةةت
ا٢فةة ث  ٚأِةةلآ إٌبةة ث –
أٙةةلاف ا٤ليةة َ ا٤ؽةةةل– ٜ
اٌّٝٛفٓ١
ِناك١ةة ٟاٌفةةٛي اٌيةةٛؿأ– ٟ
اٌّيةةخزّل - ٓ٠فةة ث اٌّضخّةة٠
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةة ة ١ـٚ ْٚ
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش ِى فغةةةةةةت
ا٢فةة ث  ٚأِةةلآ إٌبةة ث –
اٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4000

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4000

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

صبٍَبً :دساعبد عهى ثعط أيشاض انًذبصٍم انجقٕنٍخ (انفٕل انجهذي-انفبصٕنٍب-انذًص-انعذط-انزشيظ):
-0عْةةةةل ٘٤ةةةةُ اِ٤ةةةةلآ اٌخةةةة ٟحْةةةة١ب
اٌبم١ٌٛةة ة ث رةةةةُ ١ةةةةني اٌّيةةةةبب ث اٌّلٕةةةة١ت
ٚحَؾْٙ١
حيض ً١كى ٌت
م ٠ؿة إٔخ ص١ت اٌبم ١ٌٛث
-2إصلاز اؽخب كاث اٌمـكة اٌّلٕ١ت
ؿوخٛكاٖ  +حيضً١
-3اؽخبةةةةةة ك اىةةةةةةخض ت اّ٤ةةةةةةٕ ف إٌب ح١ةةةةةةت كى ٌت ِ صيخ١ل اٌمٖ ز  ٍٟ١اٌٌٛ ٙن
 +أ غ د ١ٍّ١ت حف ً١٢اٌّى فغت اٌغ٠ٛ١ت
ٌ ّ٧ث اٌّلٕ١ت
-4اٌّى فغت اٌّخى ٍِت ٌٌٍٛ ٙن
-5اىةةةةةةخؾـاَ اٌّى فغةةةةةةت اٌغ٠ٛ١ةةةةةةت ٌةةةةةةبٔ٢
اِ٤لآ
حيض ً١كى ٌت
اٌغْٛي  ٍٟ١ى٨٩ث
ؿوخٛكاٖ +
 ؿكاىةةةةت ٚكارةة ةت ِم ِٚةةةةت أّةةةةٕ ف اٌبيةةةةٍتيٍت ِم ِٚت ٌٍق ٛي
حيض ً١كى ٌت
ِ٤ةةلآ اٌ ةق ٛي ٢ ٚةةٔ أِةةلآ اٌّضّةةٟٛ
ِ صيخ١ل
اٌؾٖلٞ
 إِى ٔ١ةةت ِم ِٚةةت ٢ةةٔ أِةةلآ اٌبم١ٌٛةة ث  +أ غ د ١ٍّ١تٌّٛاؿ اٌّٖ ؿة ٌ٥ويـة ٚأِ٩ط اٌى ٌيَٛ١

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيةةخ١ل ٌ ٙ +ةةب ع ّةةً
ٍ١ةةة ٟىةةة ٌٛكٛ٠ه لٔةةة ِش
ِى فغةةةت ا٢فة ة ث ٚأِةةةلآ
إٌب ح ث حغج إٍلاف ٌض ْ
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌميُ

-2108
2108
-2109
2109

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيةةخ١ل ٌ ٙ +ةةب ع ّةةً
ٍ١ةةة ٟىةةة ٌٛكٛ٠ه لٔةةة ِش
ِى فغةةةت ا٢فة ة ث ٚأِةةةلآ
إٌب ح ث حغج إٍلاف ٌض ْ
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌميُ

-2108
2108
-2109
2109

صبنضبً -دساعبد عهى ثعط أيشاض انقشعبد (انجطٍخ-انشًبو-انخٍبس-انكُزبنٕة-انكٕعخ-انهٕف)
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فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةة -ٟليةةةُ اٌّغ ّةةةً١
اٌبم١ٌٛةةةةةةةةةةت  -اٌّ١٢ةةةةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةة ة ١ـٚ ْٚ
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش ِى فغةةةةةةت
ا٢فة ة ث  ٚأِةةةلآ إٌبة ة ث -
اٌّٝٛفٓ١
ِناك١ةةةةةةةةةة ٟاٌبم١ٌٛةةةةةةةة ة ث –
اٌّيةةخزّل - ٓ٠فةة ث اٌّضخّةة٠
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةة ة ١ـٚ ْٚ
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش ِى فغةةةةةةت
ا٢فةة ث  ٚأِةةلآ إٌبةة ث –
اٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ٌخٓ١
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

7111

أٔضةةةةةةةةةةةةةةةةة م
اٌلىةةةةةةةة ٌخٓ١
ّٚةةةةةةةةةة ١غت 7111
اٌخ ١ّٛث

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
-1عْةةةل أِةةةلآ اٌمل١١ةةة ث فةةة ٟإٌّٚمةةةت
١ٚني اٌّيبب ث اٌّلٕ١ت ٚح٢ل٠فٙ
حيض ً١كى ٌت
ٌِ٥لآ
-2حغـ٠ـ ا ّٕ٤ف اٌّم ِٚت
ِ صيخ١ل
ت
ٌّ٧
-3حغـ٠ـ اٌٞلٚف اٌّ٩ئّت
اىخؾـاَ ٙل٠مت مكا١ت
-4إصةةلاز حض ة ك عمٍ١ةةت ٌخغـ٠ةةـ اٌّٛا١١ةةـ ٚ
أ٤يضت  ٚـائً
اّ٤ةةةٕ ف ٚفخةةةلاث اٌةةةل ٞاٌٛاصةةةب إحب ٙ١ة ة
اٌّب١ـاث ف ٟاٌّى فغت
ٌخمٍ١ةةةةً اّ٦ةة ة ت ةة ة ِ٦لآ اٌخةةةة ٟحْةةةة١ب
اٌمل ١١ث
حيض ً١كى ٌت اٌّخى ٍِت ٌٙقٖ اِ٤لآ
-5احؾةةة ة ف ا٦صةةةةةلازاث اٌ٩مِةةةةةت ٌٍّى فغةةةةةت ؿوخٛكاٖ  +أ غ د
اٌّخى ٍِت ٌٙةقٖ اِ٤ةلآ ١ةٓ ٙل٠ةك مكا١ةت
١ٍّ١ت
أ٤يةةضت ٚأ ٖ٠ة اٌّم ِٚةةت اٌنكا١١ةةت  ٚةةـائً
اٌّب١ـاث

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ى ٌٛكٛ٠ه لٔ ِش ِى فغةت
ا٢ف ث ٚأِلآ إٌب ح ث
ٌ ٙ +ةةةةةةب ع ّةةةةةةً ٍ١ةةةةةةٟ
ِ صيةةةةةخ١ل حغةةةةةج إٍةةةةةلاف
ٌضةةةةة ة ْ ِخؾْْةةةةةةةت ٠ةةةةةةةخُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِضٍو اٌميُ
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-2108
2108
-2109
2109

ِناك١ةةةةةةةةة ٟاٌمل١١ةةةةةةة ة ث –
اٌّيةةخزّل - ٓ٠فةة ث اٌّضخّةة٠
اٌنكا١ةةةةةةة - ٟاٌّ١٢ةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةة ة ١ـٚ ْٚ
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش ِى فغةةةةةةت
ا٢فةة ث  ٚأِةةلآ إٌبةة ث –
اٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ٌخٓ١
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

7111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

ساثعبً :دساعبد عهى ثعط أيشاض يذبصٍم انذجٕة (انقًخ-انشعٍش-انزسح انشبيٍخ-انزسح انشفٍعخ)
 -1ؿكاى ث  ٍٝ١أِلآ اٌّضّ ٟٛاٌؾٖلٞ
ف ٟاٌمّظ ٚاٌَة١٢ل  ٚؽ ّةت اٌةخفغُ  ٚاٌْةـأ
 ٚأِةةلآ اٌةةخفغُ اٌغبةةٚ ٟاٌ٠ٛٚةةً فةة ٟاٌةةقكة
اٌلف٢١ةةةت  ٚأِةةةلآ اٌخب٢مة ة ث  ٚاٌٍفغةةةت-2 .
اؽخبةةةة ة كاث اٌمةةةةةةـكة اٌّلٕةةةةةة١ت  ٚح٢ل٠ةةةةةةف
اٌي٨٩ث اٌّّلٕت

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ
 +كى ٌت
ِ صيخ١ل
ٔ +ـٚة

اكحف  ٟإٔخ ص١ت اٌغبٛ
أغْ ك اٌخفغّ ث ٚ
اّ٤ـاز

 -2ؿكاىةةةت حةةةؤر١ل اٌخٍةةةٛد ٌّ٢ةة ؿْ اٌزمٍ١ةةةت ٍ١ةةةٝ
حٛٚك ِلٓ اٌخفغُ اٌ ٢ؿ ٞف ٟاٌقكة اٌَ ِ١ت

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
+
ٔـٚة

إؿاكة ص١ـة ٌّى فغت
ِلٓ اٌخفغُ اٌ ٢ؿٞ
ْٛكة ص١ـة

ِ-3ى فغةةت أِةةلآ اٌمّةةظ  ٚاٌَةة١٢ل ِ ٚةةل ٓ
اٌةةةق ٛي اٌّخةةةؤؽل فةةة ٟاٌةةةقكة اٌَةةة ِ١ت ىةةةخؾـاَ
إّٔ ف ٘ ٚضٓ اٌقكة اٌَ ِ١ت

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
عٍّت إكٍ ؿ٠ت

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ى ٌٛكٛ٠ه لٔ ِش ِى فغةت
ا٢ف ث ٚأِلآ إٌب ح ث.
ٌ ٙ +ةةةةةةب ع ّةةةةةةً ٍ١ةةةةةةٟ
ِ صيةةةةةخ١ل حغةةةةةج إٍةةةةةلاف
ٌضةةةةة ة ْ ِخؾْْةةةةةةةت ٠ةةةةةةةخُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ةـ٘ ٛاىةٚت
ِضٍ ةو اٌميةةُ ِضّ١ٛةةت ِةةٓ
ا٤ى حقة ٌٍمٌٕ َ ١ـٚة
ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ى ٌٛكٛ٠ه ٌ +ضٕت إٍةلاف
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةةـ٘ ٛاىةةةٚت ِضٍة ةو
اٌميةةةةةةُ ِ +ضّ١ٛةةةةةةت ِةةةةةةٓ
ا٤ى حقة ٌٍمٌٕ َ ١ـٚة

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
اىةةخؾـاَ ٢ةةةٔ اٌّب١ةةةـاث ىةةةة ٌٛكٛ٠ه ّ٢٠ةةةةً حغةةةةج
اٌغ٠ٛ١ةةةةةت ِزةةةةةً " ٔ٩ةةةةةج ٌضٕت إٍلاف ِخؾْْت ٠خُ
ص كؿ-ك٠ن-ٚاْ"
الخلاعٚ ٙحغـ٠ةـ٘ ٛاىةٚت
ِضٍة ةو اٌميةةةُ ِ +ضّ١ٛةةةت
ِٓ ا٤ى حقة ٌٍمٌ َ ١غٍّت

-2108
2109
2108

-2108
2109
2108

20182109
2108

فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةة -ٟليةةةةُ ِغ ّةةةةً١
اٌغبٌّ ٛـ٠ل٠ت -اٌّ١٢ةـْٚ
– اٌّـكىةةة ْٛاٌّية ة ١ـٚ ْٚ
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش ِى فغةةةةةةت
ا٢فةة ث  ٚأِةةلآ إٌبةة ث –
اٌّٝٛفٓ١
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةةة -ٟليةةةةةُ اٌبةةةةةلاِش
ٚاٌةةةقكة اٌَةةة ِ١ت ٌّـ٠ل٠ةةةت-
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ١ـٙ ٚ ْٚة ٩لٔة ِش
ِى فغةةةت ا٢فةةة ث  ٚأِةةةلآ
إٌب ث – اٌّٝٛفٓ١
فة ث اٌّضخّة ٠اٌّةـٔ ٚ ٟليةُ
ا٦كٍةةةة ؿ اٌنكا١ةةةة ٚ ٟليةةةةُ
ِغ ّةة ً١اٌغمةةً ِزةةً اٌمّةةظ
ٚاٌَةةةةة١٢ل ٚاٌةةةةةقكة اٌَةةة ة ِ١ت
ٌّـ٠ل٠ةةةةةةةةت -اٌّ١٢ةةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةة ة ١ـٚ ْٚ
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش ِى فغةةةةةةت
ا٢فةة ث  ٚأِةةلآ إٌبةة ث –
اٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ئً
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌٕـٚة
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌٕـٚة
أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌغٍّت

خبيغبً :دصش أيشاض انُجبربد انطجٍخ ٔ انعطشٌخ (انكًٌٕ-انكشأٌخ-دجخ انجشكخ-انشًش -انكغجشح-انٍبَغٌٕ) فً يذبفظخ انًٍُب ٔ اعزخذاو انٕعبئم انذذٌضخ فً يقبٔيزٓب
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01111
+
0111

4111
+
811

3111
+
811

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

 -1ؿكاىت أِلآ إٌب ح ث اٌٚب١ت  ٚاٌٚ٢ل٠ةت
١ٚني اٌّيبب ث اٌّلٕ١ت ٌّلٓ اٌٍفغت فةٟ
اٌىّةةة ٚ ْٛاٌةةةق ٛي فةةة ٟعبةةةت اٌبلوةةةت ٌ ٚفغةةةت
اٌ٢خل  ٚاٌىلا٠ٚت.

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ
ٔ +ـٚة
 +عٍّت إكٍ ؿ٠ت

 -2اىةةةخؾـاَ ٚىة ة ئً اٌّى فغةةةت اٌغ٠ٛ١ةةةت فةةةٟ
ِى فغت ِلٓ ٌفغت اٌىيبلة

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
+
عٍّت

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
م٠ة ة ؿة إٔخ ص١ةةةت اٌىّة ة ِ ْٛصيخ١ل حغج إٍلاف ٌضٕت
ٚعبةةت اٌبلوةةت ٚاٌ٢خةةل ِ ٚخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
اٌىلا٠ٚةةةةت – ٚاٌيةةةةٚ١لة ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌميةةةةةةُ ِ +ضّ١ٛةةةةةةت ِةةةةةةٓ
 ٍٟ١اٌٍفغ ث ٚاٌق ٛي
ا٤ى حقة ٌٍمٌٕ َ ١ـٚة

-2108
2108

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةة ٌٛكٛ٠ه حغةةةج إٍةةةلاف
ٌضٕةةةةة ةت ِخؾْْةةةةةةةت ٠ةةةةةةةخُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ةـ٘ ٛاىةٚت
ِضٍة ةو اٌميةةةُ ِ +ضّ١ٛةةةت
ِٓ ا٤ى حقة ٌٍمٌ َ ١غٍّت

-2108
2108

اكحفة ة  ٟوفة ة زة اىةةةخؾـاَ
ِٖةةةةةةةة ؿاث ا٤ويةةةةةةةةـة
ٚا٩ِ٤ط ِٚيخؾٍْة ث
ٔب ح١ةةت فةةِ ٟى فغةةت ٌفغةةت
اٌىيبلة

فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكاِ -ٟ١ناك١ة ٟإٌب حة ث
اٌٚب١ت  ٚئ ٟ٢اٌخٛا ً  -ليُ
اٌّى فغت  ٚاٌنٕ٠ت ٌّـ٠ل٠ةت-
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ١ـٙ ٚ ْٚة ٩لٔة ِش
ِى فغةةةت ا٢فةةة ث  ٚأِةةةلآ
إٌب ث – اٌّٝٛفٓ١
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةة ةـٟٔ
اٌنكاِ -ٟ١ناك ٟ١اٌىيةبلة
 ٚإٌب حةةة ث اٌٚب١ةةةت  ٚةةة ئٟ٢
اٌخٛا ةةةةةةً  -ليةةةةةةُ اٌّى فغةةةةةةت
ٌّـ٠ل٠ةةةةةةةةت -اٌّ١٢ةةةةةةةةـ– ْٚ
اٌّـكىةةةةةة ْٛاٌّيةةةة ة ١ـٚ ْٚ
ٙةةةةةة ٩لٔةةةة ة ِش ِى فغةةةةةةت
ا٢فةة ث  ٚأِةةلآ إٌبةة ث –
اٌّٝٛفٓ١

أٔضةةةةةةةةةةةةةةةةة م
اٌلىةةةةةةةةةةةةة ٌت
ّٚةةةةةةةةةة ١غت
اٌخّٛةة ١ث+
اٌمٌٕ َ ١ةـٚة
ٚاٌغٍّت

6111

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌغٍّت

5111

عبدعبً :دساعبد عهً ثعط أيشاض انعبئهخ انجبرَجبٍَخ (انجطبطظ – انطًبطى – انفهفم – انجبرَجبٌ – انذخبٌ انجٍزٍَٕب)
 -1اٌىَف اٌّبىل ِ ٓ١لٓ اٌ٢فٓ اٌبٕ ٟفٟ
اٌبٙ ٚو
 -2ؿكاىت ع٠ٛ١ت اٌبىخل ٠اٌّيببت ٌٍ٢فٓ اٌبٕٟ
ف ٖ ١ِ ٟاٌخلٚ ٟاٌّْ كف
 -3عْل اٌٛ٢ائً إٌب ح١ت اٌّؾخٍفت اٌغ ٍِت
ٌٍبىخل ٠اٌّيببت ٌٍ٢فٓ اٌبٕٟ

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ
+
ٔـٚة

 -4عْةةل إّ ة ت اٌ ّٚة  ُٙة ٌّٛث اٌةةـاؽٍٟ
ٌٕيةةةة١ش اٌزّةةةة ك ١ٚةةةةني ٚح٢ل٠ةةةةف اٌّيةةةةبب
اٌّلٕٟ
اىةةخؾـاَ اٌّةةٛاؿ إِ٢ةةت ٍ١ةة ٟاٌب١ةةةت ّٚةةغت
أ٦ي ْ ٚاٌغٛ١اْ ف ٟاٌّى فغت اٌّخى ٍِت ٌٙةقا
اٌّلٓ

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ِ صيخ١ل حغج إٍلاف ٌضٕت
ِخؾْْةةةةت ٠ةةةةخُ الخلاعٙةة ة
ٚحغـ٠ةةـ٘ ٛاىةةٚت ِضٍ ةو
اٌميةةةةةةُ ِ +ضّ١ٛةةةةةةت ِةةةةةةٓ
ا٤ى حقة ٌٍمٌٕ َ ١ـٚة

-2108
2108

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
حةةةةةةةُ عْةةةةةةةل إّةةةةة ة ت ىةة ٌٛكٛ٠ه حغةةةج إٍةةةلاف
اٌّٚةةةةةةةةة  ُٙةةةةةةةةة ٌّٛث ٌضٕةةةةة ةت ِخؾْْةةةةةةةت ٠ةةةةةةةخُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
اٌـاؽٍٟ
ِضٍة ةو اٌميةةةُ ِ +ضّ١ٛةةةت
ِٓ ا٤ى حقة

-2108
2108

م ٠ؿة حْـ٠ل اٌبٙ ٚو

66

فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا -ٟ١اٌّيخزّل - ٓ٠ليُ
اٌبيةة ة ح ٚ ٓ١اٌؾٖةةةةل ٚليةةةةُ
اٌّى فغةةةةةةةةةةةةت ٌّـ٠ل٠ةةةةةةةةةةةةت-
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ١ـٙ ٚ ْٚة ٩لٔة ِش
ِى فغةةةت ا٢فةةة ث  ٚأِةةةلآ
إٌب ث  -اٌّٝٛفٓ١
فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكاِ -ٟ١ناك ٟ١اٌُٙ ّٚ
ٚوبةة ة ك اٌّيةةةةخزّل - ٓ٠ليةةةةُ
اٌبيةة ة ح ٚ ٓ١اٌؾٖةةةةل ٚليةةةةُ
اٌّى فغةةةةةةةةةةةةت ٌّـ٠ل٠ةةةةةةةةةةةةت-
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ١ـٙ ٚ ْٚة ٩لٔة ِش
ِى فغةةةت ا٢فةةة ث  ٚأِةةةلآ
إٌب ث  -اٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
 +اٌمَ ١
ٌٕـٚة

4511

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

5111

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

ؿكاىةةةت ١ٚةةةةني ِيةةةةبب ث حبم٢ةةة ث رّةةة ك اٌفٍفةةةةً
إٌّخَلة فٙ ِٕ ٟك اٌْ ٚ ٛف ٟاٌغمً اٌّفخٛط

اىةةةخؾـاَ اٌّةةةٛاؿ إِ٢ةةةت ١ة١ة ةً فةةة ٟاٌّى فغةةةت
اٌّخى ٍِت ٌٙقا اٌّلٓ

حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل

ٌ ٙةةةةةةةةب ع ّةةةةةةةةً ٍ١ةةةةةةةةٟ
ىةة ٌٛكٛ٠ه حغةةةج إٍةةةلاف
أغْةةةة ة ك اٌّةةةةةةلٓ ٌ ٚضٕةةةةة ةت ِخؾْْةةةةةةةت ٠ةةةةةةةخُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
م ٠ؿة إٔخ ص١ت اٌفٍفً
ِضٍة ةو اٌميةةةُ ِ +ضّ١ٛةةةت
ِٓ ا٤ى حقة

-2108
2108

فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةِ -ٟناك١ةةة ٟاٌفٍفةةةً
ٚوبةة ة ك اٌّيةةةةخزّل - ٓ٠ليةةةةُ
اٌبيةة ة ح ٚ ٓ١اٌؾٖةةةةل ٚليةةةةُ
اٌّى فغةةةةةةةةةةةةت ٌّـ٠ل٠ةةةةةةةةةةةةت-
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ١ـٙ ٚ ْٚة ٩لٔة ِش
ِى فغةةةت ا٢فةةة ث  ٚأِةةةلآ
إٌب ث  -اٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث

4511

عبثعبً  :انًكبفذخ انًزكبيهخ نأليشاض انزً رصٍت انجصم ٔانضٕو
 -1ؿكاىت حؤر١ل اٌٍِّ ٢ةت ةب ٔ٢اٌّةٛاؿ اٌى ١ّ١ئ١ةت
ٌَةةخ٩ث اٌبْةةً ٚفْةة ُٛاٌزةة( َٛفخةةلاث غّةةل
ِؾخٍفةةت) ٍ١ةةّٔ ٟةة ٛاٌبْةةً ٚاٌزةة َٛحغةةج ٝةةلٚف
اٌ٢ـ ٞٚإٌْ ١١ت ٌّيبب ث اٌّلٕ١ت
 -2ؿكاىت حؤر١ل اٌّٛاؿ اٌى ١ّ١ئ١ت  ّٛٔ ٍٟ١اٌبًْ
ٚاٌزةةٚ َٛحٚةةٛك ِةةلٓ اٌ٢فةةٓ ا ٤ةةِ ٔ١ةةٓ ؽةة٩ي
إصلاز حض ك عمٍ١ت.
 -3ؿكاىت حؤر١ل اٌّٛاؿ اٌى ّ١ئ١ةت اٌّيةخؾـِت ٍ١ةٟ
ِ١ى ٔ١ى١ةةت حغف١ةةن اٌّم ِٚةةت ٕةةـ اِ٤ةةلآ اٌخةةٟ
حْةةة١ب ِغْةةة ٌٟٛاٌبْةةةً ٚاٌزةةة َٛأرٕة ة ز ِٛىةةةُ
اٌنكا١ت ٚاٌخؾنٓ٠

١ةةني ٚح٢ل٠ةةف اٌّيةةبب ث اٌّلٕةة١ت ؽ ّةةت
أِةةةلآ اٌ٢فةةةٓ ا ٤ةةةٚ ٔ١اٌبىخ١ةةةل١ٚ ٞفةةةٓ
اٌللبت
 -5ؿكاىةةت اىةةخض ت أّةةٕ ف ٚىةة٨٩ث اٌزةةَٛ
ٚاٌبًْ ٌ ّ٧ت ٌّيبب ث اٌّلٕ١ت
 -6ؿكاىةةةةةت ف ١ٍ١ةةةةةت ٢ةةةةةٔ اٌّيخؾٍْةةة ة ث
اٌّؾخٍفةةةت ٔ٤ةةةٛا ٟاٌىِٛبٛىةةةج إٌّخضةةةت فةةةٟ
ِى فغت أِلآ اٌزَٛ
 -7حغف١ةةةن اٌّم ِٚةةةت فةةةٔ ٟب حة ة ث اٌزةةةٕ َٛةةةـ
ِيةةةبب ث اٌ٢فةةةةٓ ا ٤ةةةةٚ ٔ١اٌبىخ١ةةةةلٌٍ ٞزةةةةَٛ
ىةةةخؾـاَ ِلوةةةب اٌبٕنٚىةةةٛ١ؿ ٠مٚي  ٚفةةةٛق
أوي١ـ اٌ١ٙـكٚصٓ١

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ
 +حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
 +أ غ د ١ٍّ١ت
ٔ +ـٚة

 حغف١ةةةن اٌّم ِٚةةةت فةةةٟٔب حةةةةةة ث اٌزةةةةةةٕ َٛةةةةةةـ
ِيةةبب ث اٌ٢فةةٓ ا ٤ةٔ١
ٚاٌبىخ١ل ٞوقٌه
اىةةةةةةةةةةخؾـاَ ِلوةةةةةةةةةةباٌبٕنٚىةةةةةةةةةةةٛ١ؿ ٠مٚي ٚ
ٌٕ H2O2ب حةةة ة ث اٌزةةةةةَٛ
ٕةةةةةـ ِيةةةةةبب ث اٌ٢فةةةةةٓ
اٚ ٔ١ ٤اٌبىخ١لٞ

ٌ ٙب ع ًّ ٍٟ١
ِ صيخ١ل ِٓ لٔ ِش
ِى فغت ا٢ف ث ٚأِلآ
إٌب ح ث.
ٌ ٙ +ب ع ًّ ٍٟ١
ِ صيخ١ل حغج إٍلاف
ٌض ْ ِخؾْْت ٠خُ
الخلاعٚ ٙحغـ٠ـ٘ ٛاىٚت
ِضٍو اٌميُ ِضّ١ٛت ِٓ
ا٤ى حقة ٌٍمٌٕ َ ١ـٚة

صبيُبً :دساعبد عهً ثعط أيشاض انًذبصٍم انغكشٌخ (قصت انغكش – ثُجش انغكش)
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-2105
2108
فة ث اٌّضخّ ٠اٌّـٟٔ
اٌنكا – ٟ١ليُ ا٦كٍ ؿ
اٌنكاِ – ٟ١ناك ٟ١اٌبًْ
ٚاٌز - َٛاٌّ١٢ـ– ْٚ
اٌّـكى ْٛاٌّي ١ـْٚ
 ٩ٙٚلٔ ِش ِى فغت
ا٢ف ث  ٚأِلآ إٌب ث -
اٌّٝٛفٓ١
-2107
2108

أٔض م
اٌلى ئً
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
ٚإحّ َ إٌـٚة

أٔض م
اٌلى ئً
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
ٚإحّ َ إٌـٚة

3611

3611

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
١ -1ةةني ٚح٢ل٠ةةف اٌّيةةبب ث اٌّلٕ ة١ت اٌخةةٟ
حؤؿ ٞإٌ ٟحـ٘ٛك ِغْٛي ٕضل اٌيىل
 -2إصةةلاز اؽخبةة كاث اٌمةةـكة اٌّلٕةة١ت ٌٙةةقٖ
اٌّيبب ث
 -3اىةةةخؾـاَ اٌٚةةةلق اٌغـ٠زةةةت فةةة ٟاٌّى فغةةةت
اٌّخى ٍِةةةت ٌّم ِٚةةةت أِةةةلآ لْةةةب اٌيةةةىل
ٕ ٚضل اٌيىل

حيض ً١كى ٌت
ؿوخٛكاٖ
 +حيض ً١كى ٌت
ِ صيخ١ل
 +أ غ د ١ٍّ١ت
ٔ +ـٚة

ٙةةةةةة ٌبِ ٓ١ةةةةةةةٓ لٔةةةةةة ِضٟ
اٌّغ ِّٚ ً١ى فغةت ا٢فة ث
ِ٢لفةةةت أىةةةب حةةةـ٘ٛك حغةةةج اٍ٦ةةةلاف اٌَّةةةخلن
ٍضةةةة ة ْ ِخؾْْةةةةةةت ٠ةةةةةةخُ
ِغْٛي ٕضل اٌيىل
الخلاعٙةةة ة ٚحغـ٠ةةةةةـ٘ ِةةةةةٓ
أى حقة

68

-2107
2108

فةةةةةة ة ث اٌّضخّةةةةةةة ٠اٌّةةةةةةةـٟٔ
اٌنكا١ةةةة – ٟليةةةةُ ا٦كٍةة ة ؿ
اٌنكا١ةةة– ٟليةةةُ اٌّغ ّةةةً١
اٌيةةةةةةةةةةةىل٠ت ٌّـ٠ل٠ةةةةةةةةةةةت -
اٌّ١٢ةةةةةةةةـ – ْٚاٌّـكىةةةةةةةةْٛ
اٌّي ة ١ـٙٚ ْٚةة ٩لٔ ة ِش
ِى فغةةةت ا٢فةةة ث  ٚأِةةةلآ
إٌب ث  -اٌّٝٛفٓ١

أٔض م
اٌلى ٌت
 ١ّٚغت
اٌخ ١ّٛث
ٚإحّ َ اٌٍم ز

3611

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

جاَع ١املٓٝا
نً ١ٝايصزاع١

قطِ ٚقا ١ٜايٓبات (فسع ايٓرٌ ٚاذتسٜس)

اخلطح اخلًسٍح نألحباث

حلم يشاكم اإلَتاج انسراعً مبحافظح ادلٍُا
َٓطل ارتط١

أ.د / .عادل رشذي حسٍ
زٝ٥ظ زتًظ ايكطِ

أَني زتًظ ايكطِ

أ.د / .حسٍ حمًذ حسٍ

أ .د / .عادل رشذي حسٍ

()0259/0255
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ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤

و

عُٕاٌ انجذش

األْــذاف

1

إؿاكة ِضةةة ِ ٠١ا٢فةةة ث اٌغَةةةةل٠ت اٌخةةةة ٟح٢ةةةة - ٌ١كّةةةةةةـ اٌغَةةةةةةلاث اٌخةةةةةةٟ
أٛٙاك٘ ة اٌٖ ة كة ؿاؽةةً رّ ة ك أٍةةض ك اٌف وٙةةت حْ١ب رّ ك اٌف وٙت
(ف ةةت ف وٙةةت اٌبغةةل ا ٤ةة ٔ١اٌّخٛىةة٘ – ف ةةت  -حٚب١ةةةةةك ٚىةةة ة ئً ِى فغةةةةةت
اٌؾٛػ – ؿٚؿة رّة ك اٌلِة ْ) ىةخؾـاَ اٌّب١ةـاث عـ٠زت
اٌغـ٠زت ٚٚى ئً اٌّى فغت ا٤ؽل.ٜ

2

اىخؾـاَ اٌفلِ ٔٛث اٌضٕي١ت ف ٟلاِش اٌّى فغت  -حمةةةةـ٠ل ف١ٌ ٢ةةةةت اٌفلِٔٛةة ة ث
اٌّخى ٍِت ٌغ فلة أٚكاق اٌّٚة ٚ ُٙحم١ة ُ١ف ١ٍ١ةت اٌضٕي١ت فة ٟةلاِش اٌّى فغةت
أ٤ةةةةةٛا ٟاٌّؾخٍفةةةةةت ِةةةةةٓ ِْةةةةة ئـ اٌض ف ةةةةة ث اٌّخى ٍِةةةةةةةت ٌغةةةةة ة فلة أٚكاق
اٌضٕي١ت ٍٝ١3صق ٚلخً فوٛك اٌغَلة.
اٌُٙ ّٚ
 حم١ةةةةةة ُ١ف ١ٍ١ةةةةةةت أ٤ةةةةةةٛاٟاٌّؾخٍفةةةةةةةةت ِةةةةةةةةٓ ِْةةةةةة ة ئـ
اٌض ف ةةة ة ث اٌضٕيةةةةة١تٍ١3ةةةةةٝ
صق ٚلخً فوٛك اٌغَلة.

انًخشجــبد
 اٌغْٛي ٍ١ةٍِٛ٢ِ ٝة ثؽ ّت ٌّض ِ ٠١اٌغَل٠ت
ؿاؽً رّ ك اٌف وٙت
 اٌّٛةةةةةةةةةةةٛي ٌةةةةةةةةةةةبٔ٢اٌّب١ـاث فاث اٌف١ٌ ٢ت ٕةـ
٘قٖ ا٢ف ث
 حغـ٠ةةةةةةةةةةـ اٌفلِٔٛةةةةةةةة ة ثاٌضٕيةةةةةةة١ت فةةةةةةة ٟةةةةةةةلاِش
اٌّى فغت اٌّخى ٍِت ٌغة فلة
أٚكاق اٌُٙ ّٚ

األَشطــخ

يؤششاد انُجـبح

اإلطبس
انضيًُ

يغئـٕل
انزُفٍـز

انزًٌٕـم

 إصةةلاز ا ٤غ ة د اٌ٩مِةةت  -حةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةة ث ١ةةةٓ -2.12ٌٙقا اِ٤ل
ا٢فةةةة ث اٌغَةةةةةل٠ت اٌخةةةةةَ1.14 ٟ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث حْ١ب رّ ك اٌف وٙتاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي ٚ -صةةةٛؿ لٔة ة ِش ِى فغةةةٗ
ٌخٍه ا٢ف ث
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
 كى ٌت ِ صيخ١ل ٌميُإصةةلاز ا ٤غةة ث اٌ٩مِةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.12ف١ٌ ٢ت اٌفلِ ٔٛث اٌضٕية١ت َ
ٌٙقا اِ٤ل
 ٚاٌخِٕٙ ٟة ٍةلاز أ٤ةٛا ٟفةةةة ٟاٌّى فغةةةةت اٌّخى ٍِةةةةت
اٌّؾخٍفةةةةةةت ِةةةةةةٓ ِْةةةة ة ئـ ٌغ فلة أٚكاق اٌُٙ ّٚ
حةةةٛافل ِْة ة ئـ اٌض ف ة ة ث
اٌض ف ث اٌضٕي١ت
اٌضٕيةة١ت اٌخةةةٌٙ ٟةة اٌمةةةـكة
ٍ١ةةةةةةةة ٝصةةةةةةةةق  ٚلخةةةةةةةةً
اٌغَلاث

أ.ؿ١.بةةةةـا ٌةةةةلعّٓ ِ١نأ١ةةةةةةت
أ غةةةةةةةة د
ٔٛ٠و
أ.ؿ.ىةةةةةة١ـ عيةةةةةةةٓ اٌميُ
عيٓ١
اٌٌ ٚةةةةب ّ١ةةةةلٚ
ِؾخ ك
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث

ؿكاىت ٩١لةت اٌخةؤر١ل اٌٚة كؿ ِ٢لفةةةت ٘ةةةً ٕ٘ةةة ن حةةةؤر١ل -إصةةلاز ا ٤غةة ث اٌ٩مِةةت حةٛافل اٌّلوبة ث اٌٚب١٢١ةةت 2.14-2.12
اٌّيخؾـِت ف٘ ٟقا اٌّض ي
ٌةةةب ٔ٢اٌّلوبة ة ث اٌٚب١٢١ةةةت ٌٍِّ ٕٞٛ٢لوب ث اٌٚب١٢١ت ٌٙقا اِ٤ل
ٍ١ةة٢ ٝةةٔ آف ة ث اٌؾٖةةل  ٍٝ١ ٚوً ِٓ آفة ث اٌؾٖةل
ٚآف ث اٌْغت اٌِ ٢ت
آف ث اٌْغت اٌِ ٢ت

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث ة

3

ؿكاىت اٌخؤر١ل اٌ ٚكؿ ٌب ٔ٢اٌّلوب ث اٌٚب١٢١ت
 ٔ٢ ٍٝ١آف ث اٌؾٖل ٚآف ث اٌْغت اٌِ ٢ت.

4

حم١ةة ُ١ؿٚك ٢ةةٔ ّ ٕ١ةةل اٌّى فغةةت اٌى ١ّ١ئ١ةةت  -اىةةةخؾـاَ اٌٚةةةلق اٌّؾخٍفةةةت اٌّٛةةةٛي ٔ٤يةةةب ٙل٠مةةةت  -إصةةلاز ا ٤غ ة د اٌ٩مِةةت  -حةةةةةٛافل عَةةةةةلة عةةة ة فلة 2.14-2.12
أٚكاق اٌّٚةةة  ُٙىّ١ةةة ث َ
ٚغ١ل اٌى ١ّ١ئ١ت ف ٟإؿاكة ِضّ ٟٛعَةلة عة فلة فةةةِ ٟى فغةةةت عَةةةلة عة ة فلة ٌّى فغةةةةت عَةةةةلة عةة ة فلة ٌٙقا اِ٤ل
أٚكاق اٌُٙ ّٚ
أٚكاق اٌ.ُٙ ّٚ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث ٘ ئٍتأٚكاق اٌُٙ ّٚ
اٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي  -اىةةةخؾـاَ صّ١ةةةٙ ٠ل٠ةةةك
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
اٌّى فغةةةةت اٌى١ّ١ةة ة ئ ٟة ٚ
غ١ل اٌى ١ّ١ئ ٟة
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اٌّى فغةةةةت اٌّخى ٍِةةةةت ٌـ٠ةةةةـاْ اٌٍةةةةٛم اٌَةةةةٛو١ت  -كّـ ٔيبت اّ٦ة ت ـ٠ةـاْ اٌخمٍِ ً١ةٓ إ٤ةلاك اٌخة - ٟإصةةلاز ا ٤غ ة د اٌ٩مِةةت  -حةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةة ث ١ةةةٓ 2.14-2.12
ٚاٌملٔفٍ١ت فِٕٚ ٟمت ِْل اٌٛى.ٝٚ
عَةةةةةلاث ؿ٠ةةةةةـاْ اٌٍةةةةةٛم َ
اٌٍٛم اٌَٛو١ت  ٚاٌملٔفٍ١ت فة ٟحيةةةةةةةبب ٙؿ٠ةةةةةةةـاْ اٌٍةةةةةةةٛم ٌٙقا اِ٤ل
اٌملٔفٍ١ت
ٚ
اٌَٛو١ت
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اٌَٛو١ت  ٚاٌملٔفٍ١تِٕٚمت ِْل اٌٛىٝٚ
اٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي ٚ-صةةةةٛؿ ةةةةلاِش ِى فغةةةةت
 حٚب١ةةةةك ٚىةة ة ئً اٌّى فغةةةةتِيخؾـِت ٌخٍه ا٢ف ث
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
اٌّخى ٍِت

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث

6

حةةةٛافل اٌّب١ةةةـاث اٌغـ٠زةةةت 2.14-2.12
اٌّيخؾـِت
َ
 حةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةة ث عةةٛياٌغَةةةةةةةلاث اٌمَةةةةةةةل٠ت ٚ
عَلاث اٌبك اٌـل١م ٝاٌخةٟ
حْةةةةةةةةةة١ب اٌّغ ّةةةةةةةةةةً١
اٌبيخ ٔ١ت
 حةةةةٛافل ٍِِٛ٢ةةةة ث ١ةةةةةٓ 2.14-2.12اٌّب١ةةـاث اٌّ٢ـ٠ةةت ٙ ٚةةلق َ
حؤر١ل٘
 حةةٛافل اٌٍِّٛ٢ة ث اٌب١ة١ةةت١ةٓ عَةةلة ىٛىةةت إٌؾ١ةةً
اٌغّلاز
حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.12
اٌّب١ةةـاث اٌغـ٠زةةت ٙ ٚةةلق َ
حٚب١م ٚ ٙاىخؾـاِ حٙ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث

حم ُ١١ف ١ٍ١ت  ٔ٢اٌن٠ةٛث اٌبخل١ٌٚةت ٚاٌّب١ةـاث حمةةةةةةةـ٠ل ف ١ٍ١ةةةةةةةت اٌن٠ةةةةةةةٛث ِ٢لفةةةت ف ١ٍ١ةةةت اٌّب١ةةةـاث
اٌغـ٠زةةت ٕةةـ اٌغَةةلاث اٌمَةةل٠ت ٚاٌبةةك اٌةةـل١م ٝاٌبخل١ٌٚت  ٚاٌّب١ةـاث اٌغـ٠زةت اٌغـ٠زةةةةةةةت فةةةةةةة ٟةةةةةةةلاِش
فةةةةةة ٟاٌّى فغةةةةةةت اٌّخى ٍِةةةةةةت اٌّى فغةةةةةةةةةةت اٌّخى ٍِةةةةةةةةةةت
اٌق١ْ٠ ٞب اٌّغ ّ ً١اٌبيخ ٔ١ت.
ٌٍغَلاث اٌمَل٠ت
اٌّى فغةةةةةةةةةت اٌّخى ٍِةةةةةةةةةت حٚب١ةةةةك ٚىةة ة ئً اٌّى فغةةةةت ٌٍغَةةةةةةةلاث اٌمَةةةةةةةةل٠ت ٚعَلاث اٌبك اٌـل١مٝ
اٌغـ٠زت

 إصةةلاز ا ٤غ ة د اٌ٩مِةةتٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

7

حمٙ ُ١١لق ٢ِٚـ٨ث اىخؾـاَ اٌّب١ةـاث اٌّ٢ـ٠ةت
ٕـ اٛٙ٤اك اٌٖ كة ٌيٛىت إٌؾ ً١اٌغّلاز.

اىخؾـاَ اٌّب١ـاث اٌّ٢ـ٠ت ف - ٟاٌخمٍ ِٓ ً١إ٤لاك اٌخ - ٟإصةةلاز ا ٤غ ة د اٌ٩مِةةت
اٌّى فغةةةت اٌّخى ٍِةةةت ٌيٛىةةةت حيةةةةةبب ٙعَةةةةةلة ىٛىةةةةةت ٌٙقا اِ٤ل
إٌؾ ً١اٌغّلاز
إٌؾ١ةةةةةً اٌغّةةةةةلاز ٍ١ةةةةة - ٝحغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث
إٌؾً١
اٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

8

حم ٔ٢ ُ١١اٌّب١ـاث اٌغـ٠زةت ّ٢ةـ٨ث اىةخؾـاَ
ِؾخٍفت ٙٚلق حٚب١ك ِؾخٍفت ٕـ ىٛىت إٌؾً١
اٌغّلاز.

9

اٌّى فغةةت اٌى ١ّ١ئ١ةةت ٌٍّٕةةً ا ٤ةة ٔ١فةةِٕٚ ٟمةةت كّةةةـ ٔيةةةبت حٛاصةةةـ عَةةةلة
إٌّةةةً ا ٤ةةة ٔ١فةةةِٕٚ ٟمةةةت
إٌّ. ١
إٌّ١
حٚب١ةةةةةك ٚىةةة ة ئً اٌّى فغةةةةةت
اٌّخى ٍِت اٌغـ٠زت

عّ ٠ةةت أٍةةض ك إٌؾ١ةةً ِةةٓ  -إصةةلاز ا ٤غ ة د اٌ٩مِةةت
اٌخـ٘ٛك ىخؾـاَ اٌٚةلق ٌٙقا اِ٤ل
اٌّى فغةةةةةةةةةت اٌغـ٠زةةةةةةةةةت  - ٚحغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث
اٌّب١ـاث اٌغـ٠زت
اٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
_ اٌخمٍ ِٓ ً١ا٢ر ك اٌٖ كة  -إصةةلاز ا ٤غ ة د اٌ٩مِةةت
ٌٙقا اِ٤ل
ٌغَلة إًٌّ أ١ ٤
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

حغـ٠ةةةةةةـ ٢ةةةةةةٔ اٌّب١ةةةةةةـاث
اٌغـ٠زةةةةةةت اٌّيةةةةةةخؾـِت فةةةةةةٟ
ِى فغةةةةةةت ىٛىةةةةةةت إٌؾ١ةةةةةةً
اٌغّلاز
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ٚصةةةةةٛؿ ةةةةةلاِش ِى فغةةةةةت 2.14-2.12
ِخى ٍِت ٌٙقٖ ا٢فت
َ
حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ
ٌٛٛ١ص١ةةةة ١ ٚةةةةةةت إٌّةةةةةً
أ١ ٤

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
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حم١ةة ُ١ف ١ٍ١ةةت ٢ةةٔ اٌّب١ةةـاث إِ٢ةةت ١ة ١ة ٍ١ةة - ٝحم ُ١١ف ١ٍ١ت اٌّب١ـاث إِ٢ةت اٌخمٍ١ةةةةةةةً ِةةةةةةةٓ إٔةةةةةةةلاك
اٌغَلاث اٌخ ٟحْ١ب أٍض ك اٌف وٙت ِزةً ف ةت  ٍٝ١عَلاث ف ت اٌف وٙةت  ٚعَةةةةلاث ف ةةةةت اٌف وةةةةٗ ٚ
ف ةةت اٌؾةةٛػ ٍ١ةة ٝأٍةةض ك
اٌف وٙت ف ت اٌؾٛػ.
ف ت اٌؾٛػ
 حٚب١ةةةةك ٚىةة ة ئً اٌّى فغةةةةت اٌف وٙتاٌّٛةةةةٛي ٌٍّب١ةةةةـ ا٤وزةةةةل
اٌغـ٠زت
أِ ٔةةة ة ٍ١ةةةةة ٝاٌب١ةةةةةةت فةةةةةٟ
ِى فغت ٘قٖ ا٢ف ث
اٌّى فغةةت اٌّخى ٍِةةت ٌْ ة ٔ٢ت أ٤ف ة ق فةة ٟأٚكاق  -اىةةةخؾـاَ اٌٚةةةلق اٌّؾخٍفةةةت اٌّٛةةةٛي ٔ٤يةةةب ٙل٠مةةةت
فةةةِ ٟى فغةةةت عَةةةلة ّةة ٔ٢ت ٌّى فغةةةت عَةةةلة ّةةة ٔ٢ت
اٌ ُٙ ّٚحٛح أ يٍٛ١ح )
أ٤فةةةةةةةةةة ق فةةةةةةةةةةة ٟأٚكاق
أ٤ف ق ف ٟأٚكاق اٌُٙ ّٚ
اٌُٙ ّٚ
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ؿٚك اٌفلِٔٛة ة ث اٌضٕيةةة١ت ِةةة ٠اٌّب١ةةةـاث غ١ةةةل كّةةةةـ ٔيةةةةب ؿ٠ةةةةـاْ اٌٍةةةةٛم حغـ٠ـ اٌفلِٔٛة ث اٌضٕية١ت
اٌَةةةةةةةةةٛو١ت  ٚاٌملٔفٍ١ةةةةةةةةةت  ٚفةةةةةة ٟةةةةةةلاِش اٌّى فغةةةةةةت
اٌخمٍ١ـ٠ت فِ ٟى فغت ؿ٠ـاْ اٌٍٛم.
اٌّخى ٍِةةةت ٌـ٠ةةةـاْ اٌٍةةةٛم ٚ
اِ٤ل٠ى١ت
 حمـ٠ل ف ١ٍ١ت اٌفلِ ٔٛث فة ٟوةةةةةقٌه اٌّب١ةةةةةـاث اٌغ١ةةةةةلاٌّى فغةةةت اٌّخى ٍِةةةت ٌـ٠ةةةـاْ حمٍ١ـ٠ت
اٌٍٛم
حم١ةةة ُ١اٌخةةةؤر١ل اٌيةةةٍبٌٍّ ٟب١ةةةـاث ٍ١ةةة ٝا١٤ةةةـاز عْةةةةةل ٌ١٥ةةةةةـاز اٌغ٠ٛ١ةةةةةت ِغ ٌٚةةةت اٌّٛةةةٛي ٌخمٍ١ةةةً
اٌٖةةةةةلك ِةةةةةٓ اىةةةةةخؾـاَ
اٌّخٛاصـة فِٕٚ ٟمت اٌبغذ
اٌغ٠ٛ١ت.
اٌّب١ةةةةـاث ٍ١ةةةة ٝا١٤ةةةةـاز
اٌغ٠ٛ١ت

14

حغـ٠ـ اٌغـ ا٦لخْ ؿ ٜاٌغلس ِٚيخ ٜٛاٌٖلك  -اىةةةخؾـاَ اٌٚةةةلق اٌّخؾٍفةةةت
ا٦لخْةةةة ؿٌ ٜغةةةة فلة أٚكاق اٌّٚةةةة  ُٙحغةةةةةج فةةةِ ٟى فغةةةت عَةةةلة عة ة فلة
ٝلٚف صّٛٙك٠ت ِْل اٌ٢ل ١ت.
أٚكاق اٌُٙ ّٚ

13
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 إصةةلاز ا ٤غ ة د اٌ٩مِةةت حةةةةةٛافل ٍِِٛ٢ةةةةة ث ١ةةةةةةٓ 2.14-2.12ا٢فةةةة ث اٌغَةةةةةل٠ت اٌخةةةةةَ ٟ
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث حْ١ب رّ ك اٌف وٙتاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي ٚ -صةةةةٛؿ ةةةةلاِش ِى فغةةةةت
ِخى ٍِت ٌخٍه ا٢ف ث
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث

 حةةةةٛافل عَةةةةلة ّةة ة ٔ٢ت 2.14-2.12أ٤فةةةةةةةةةة ق فةةةةةةةةةة ٟأٚكاق َ
اٌ ُٙ ّٚىّ ١ث ٘ ئٍت
 اىةةةخؾـاَ صّ١ةةةٙ ٠ل٠ةةةكاٌّى فغةةةةت اٌى١ّ١ةة ة ئ ٟة ٚ
غ١ل اٌى ١ّ١ئ ٟة
 حةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةة ث ١ةةةٓ 2.14-2.12ف١ٌ ٢ت اٌفلِ ٔٛث اٌضٕية١ت َ
فةةةة ٟاٌّى فغةةةةت اٌّخى ٍِةةةةت
ٌـ٠ـاْ اٌٍٛم

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث

 إصةةلاز ا ٤غ ة د اٌ٩مِةةتٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.12
ا١٤ـاز اٌغ٠ٛ١ت
ٌٙقا اِ٤ل
َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت  -حةةةةةٛافل عَةةةةةلة عةةة ة فلة 2.14-2.12
ٌٙقا اِ٤ل
أٚكاق اٌّٚةةة  ُٙىّ١ةةة ث َ
ث
ة
اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة
ةً
 حغٍ١ةةةةةةةةة٘ ئٍت
اٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي  -اىةةةخؾـاَ صّ١ةةةٙ ٠ل٠ةةةك
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
اٌّى فغةةت اٌى ّ١ئ١ةةت  ٚغ١ةةل
اٌى ّ١ئ١ت

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
15

اىةةةةخؾـاَ اٌض ف ةة ة ث اٌضٕيةةةة١ت وؤعةةةةـ ّ ٕ١ةةةةل حمةةةةةةـ٠ل ف ١ٍ١ةةةة ةت اٌض ف ةةةة ة ث اٌّٛةةٛي ٌّى فغةةت عَةةلة
اٌّى فغةةةت اٌّخى ٍِةةةت ٕةةةـ ّة ة ٔ٢ت أ٤فة ة ق فةةة ٟاٌضٕيةة١ت فةةِ ٟى فغةةت ّة ٔ٢ت ّةةةةةة ة ٔ٢ت أٔفةةةةةة ة ق أٚكاق
اٌّةةةةةةةةةةةٛاٌظ ىةةةةةةةةةةةخؾـاَ
أ٤ف ق ف ٟأٚكاق اٌّٛاٌظ
أٚكاق اٌ.ُٙ ّٚ
اٌض ف ث اٌضٕي١ت

16

اٌّٛةةٛي ٔ٤يةةب اٌٚةةلق
اٌّيةةةةخؾـِت فةةةةِ ٟى فغةةةةت
ا٢فةةة ة ث اٌغَةةةةةل٠ت اٌخةةةةةٟ
حْ١ب ي ح ٓ١اٌف وٙت

ِى فغةةت ا٢ف ة ث اٌغَةةل٠ت اٌخةة ٟحْةة١ب أٍةةض ك ِى فغت ا٢ف ث اٌغَل٠ت اٌخٟ
اٌف وٙةةت ىةةخؾـاَ ّ ٕ١ةةةل اٌّى فغةةت اٌّؾخٍفةةةت حْ١ب ي ح ٓ١اٌف وٙت
إِ٢ت ٔيب ٍٝ١ ١اٌب١ةت.

18

اىخؾـاَ اٌبـائً اٌى ١ّ١ئ١ت ٌٍّب١ةـاث ِزةً ِْة ئـ
اٌفلِ ٔٛث اٌضٕي١ت ٚاٌّٛاؿ اٌٚة كؿة فة ٟةلاِش
ِى فغت ع فلة أٚكاق اٌ ُٙ ّٚحٛح أ يٍٛ١ح ).
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اىخؾـاَ اٌّب١ةـاث اٌغـ٠زةت ِةٓ ِضّ١ٛةت اٌّة ول حٚب١ةةةةك اىةةةةخؾـاَ اٌّب١ةةةةـاث اٌّٛٛي ٌٍّب١ـ اٌف٢ة ي فةٟ
ٚىةةةة ً١ك ٨وخةةةة ْٛفةةةةِ ٟى فغةةةةت اٌغَةةةةلاث اٌخ ٢ةةةةةةةةةةةةةةت ٌّضّ١ٛةةةةةةةةةةةةةةت حمٍ ً١اٌٖلك ـ٠ةـاْ ٚكق
اٌم كٕةةت اٌخةة ٟحْةة١ب اٌؾٖةةل ِزةةً ؿٚؿة ٚكق اٌّ ولٚىةةةةةةةةةٍ١ه ٨وخةةةةةةةةة ْٛاٌم ٍٝ١ ٓٚاٌؾٖل
ٌّى فغت اٌغَلاث اٌم كٕت
اٌم.ٓٚ

.2

حم ُ١١ف ١ٍ١ت ِ ٔ٢ض ِ ٠١اٌّب١ـاث اٌغـ٠زت ٕـ
 ٔ٢ا٢فة ث اٌغَةل٠ت ِٚم كٔخٙة ِة ٠اٌّب١ةـاث
اٌخمٍ١ـ٠ت.

اٌّم كٔةةةةةةةت ةةةةةةةِ ٓ١ضةةةةة ة ِ ٠١اٌّٛةةةٛي ٤عيةةةٓ ٙةةةلق
اٌّب١ةـاث اٌغـ٠زةت  ٚاٌّب١ةةـاث اىةخؾـاَ اٌّب١ةـاث اٌغـ٠زةةت
اٌخمٍ١ـ٠ةةت فةةِ ٟى فغةةت ٢ةةٔ أَ اٌخمٍ١ـ٠ةةةةت فةةةةِ ٟى فغةةةةت
اٌغَلاث
ا٢ف ث اٌغَل٠ت

21

ؿكاىةةت ٝةة ٘لة حٍةةةٛد اٌّ١ةة ٖ ٚاٌٙةةةٛاز ٚاٌخل ةةةت حغـ٠ةةةـ ِةةةـ ٜحٍةةةٛد اٌّة ة ز  ٚاٌخمٍ١ةةةةةةً ِةةةةةةٓ اىةةةةةةخؾـاَ
ٌّب١ةةةـاث اٌَة ة ئ٢ت ا٨ىةةةخؾـاَ حغةةةج ٝلٚفٕة ة اٌٙةةةةٛاز  ٚاٌخل ةةةةت ٌّب١ةةةةـاث اٌّب١ـاث إفا وة ْ ٌٙة حةؤر١ل
ِ ٍٝ١ ٕٞٛ٢حٍٛد اٌّة ز ٚ
اٌَ ئ٢ت ا٨ىخؾـاَ
اٌّغٍ١ت.
اٌٛٙاز  ٚاٌخل ت

حٚب١ةةةةةةةك ٢ةةةةةةةٔ ٚىةةةةةةة ئً اٌّٛةةٛي ٔ٤يةةب اٌٚةةلق
اٌّى فغةةةةت اٌّخى ٍِةةةةت ٌخمٍ١ةةةةً ٌّى فغت آفةت عة فلة أٚكاق
اّ٦ةة ة ت ؤٕةةةةلاك عَةةةةلة اٌُٙ ّٚ
ع فلة أٚكاق اٌُٙ ّٚ
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إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حٛافل ِ ٍِٛ٢ث ٓ١
اٌض ف ث اٌضٕي١ت ٚ
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اىخؾـاِ ٙفِ ٟى فغتاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي أٔٛا ٟعَل٠ت
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ
ا٢فةةةة ث اٌغَةةةةةل٠ت اٌخةةةةةٟ
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث حْ١ب ي ح ٓ١اٌف وٙتاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ
ِْةةةةةةةةة ئـ اٌفلِٔٛةةةةةةةةة ث
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اٌضٕي١ت  ٚاٌّٛاؿ اٌ ٚكؿةاٌّخغًْ ٌٍّٛ ٙ١ٍ١ةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حٛافل اٌّ ٍِٛ٢ث اٌ٩مَ ة
ٌٙقا اِ٤ل
 ٓ١اٌّب١ـاث ِٓ ِضّ١ٛت
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اٌّ ولٚىٍ١ه ٨وخْٛاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي -حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةة ة ث ١ةةةةٓ
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
ؿ٠ـاْ ٚكق اٌمٓٚ

2.14-2.12
َ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةة ةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث

2.14-2.12
َ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌميُ
ِب١ـاث ا٢ف ث

2.14-2.12
َ

2.14-2.12
َ

2.14-2.12
َ

إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حٛافل اٌٍِّٛ٢ة ث اٌ٩مِةت
ِٓ ع١ذ اٌّب١ـاث اٌغـ٠زةت
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث  ٚوقٌه اٌخمٍ١ـ٠تاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةةةةةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةةة ة ث 2.14-2.12
اٌّ ٍٛٚت ف٘ ٟقا اٌّض ي
ٌٙقا اِ٤ل
َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
22

ؿكاىت اٌخؤر١ل اٌغ ؿ ٚاٌّةنِٓ ٌٍّب١ةـاث اٌغـ٠زةت
ّٛ ٍٝ١ك اٌغ ١ة اٌّؾخٍفت.

حغـ٠ـ اٌخؤر١ل اٌغ ؿ  ٚاٌّةنِٓ
ٌٍّب١ـاث اٌغـ٠زت

23

ؿكاىت ىّ١ت اٌّب١ـاث اٌّّٛةٙ ٝة فةِ ٟلعٍةت
ا٤م٘ ك ٔ ٍٝ١غً اٌ٢يً.

ؿكاىةةت ىةةّ١ت اٌّب١ةةـاث ٍ١ةة ٝاٌغْةةٛي ٍ١ةة ٍِٛ٢ِ ٝة ث
ٔغةةةةً اٌ٢يةةةةً فةةةةِ ٟلعٍةةةةت ؽ ّةةةةت خةةةةؤر١ل اٌّب١ةةةةـاث
ؽةةةة٩ي ِلعٍةةةةت ا٦م٘ةة ة ك
ا٦م٘ ك
ٔ ٍٝ١غً اٌ٢يً  ٚأخ صت

24

ؿكاىت اٌٚلق اٌغـ٠زت ٚاعخٙ ١ة ث اِ٢ة ْ ٌّٕة٠
حيُّ ٔغً اٌ٢يً ٌّب١ـاث.

حغـ٠ةةةـ اٌٚةةةلق اٌغـ٠زةةةت فةةة ٟاٌغْةةةةةٛي ٍ١ةةةةة ٝإٔخةةةةة س
اىخؾـاَ اٌّب١ـاث ٌّٕة ٠حيةُّ ٌٍ٢يةةً ؽ ة ٌِ ٟةةٓ إٔةةلاك
اٌّب١ـاث
إٌغً ٙ

25

حم١ةة ُ١ف ١ٍ١ةةت ٢ةةٔ اٌّيخؾٍْ ة ث إٌب ح١ةةت ٍ١ةةٝ
ا٢فة ث اٌخةة ٟحْةة١ب ِغ ّةة ً١اٌؾٖةةل ٚحغـ٠ةةـ
اٌخلو١ب اٌى ١ّ١ئٌٍّٛ ٟاؿ إٌَٚت ٌٛٛ١ص. ١

26

عْل أٔٛا ٟاٌّب١ةـاث إٌّّ١ٛةت ِغٍ١ة ١ٌّ ١ٚة
ٚحغـ٠ةةـ اٌغةةـٚؿ اٌّيةةّٛط خٛاصةةـ٘ فةة ٟغةةقاز
أ٦يةة ْ ِةةٓ اٌّب١ةةـاث اٌَةة ئ٢ت ا٨ىةةخؾـاَ فةةٟ
ِْل.

حغـ٠ةةـ اٌّيخؾٍْة ث إٌب ح١ةةت اٌّى فغةةةت اٌغ٠ٛ١ةةةت ٢فة ة ث
اٌّيةةةةةةخؾـِت ٌٍخمٍ١ةةةةةةً ِةةةةةةٓ ِغ ّةةةةةةةةةة ً١اٌؾٖةةةةةةةةةةل
إٔةةةةةلاك آفةةة ة ث ِغ ّةةةةة ً١ىةةةةخؾـاَ اٌّيخؾٍْةة ة ث
إٌب ح١ت
اٌؾٖل
حغـ٠ةةةـ اٌخلو١ةةةب اٌى١ّ١ةةة ئٌٍّٟٛاؿ إٌَٚت ٌٛٛ١ص١
حغـ٠ةةةةةةةـ أٔةةةةةةةٛا ٚ ٟأ١ةةةةةةةـاؿ اٌّٛةةٛي ٌ١٥ةةـاؿ إٌ ٙئ١ةةت
اٌّب١ةةـاث إٌّّ١ٛةةت ِغٍ١ةة ِ ٚةةةةٓ اٌّب١ةةةةـاث إٌّّ١ٛةةةةت
ِغٍ١ٌّ ١ ٚ ١
١ٌّ ١
حغـ٠ةةةةةةـ اٌغةةةةةةـ اٌّيةةةةةةّٛطخٛاصةةـٖ فةة ٟاٌغةةقاز ِةةٓ ٘ةةقٖ
اٌّب١ـاث
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2.14-2.12
َ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌميُ
ِب١ـاث ا٢ف ث

2.14-2.12
َ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
ٔغةةةةةةةةً اٌ٢يةةةةةةةةً اٌميُ
ٚاٌّب١ـاث

2.14-2.12
َ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
ٔغةةةةةةةةً اٌ٢يةةةةةةةةً اٌميُ
ٚاٌّب١ـاث

2.14-2.12
َ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث

إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.12
ٌٙقا اِ٤ل
اٌّب١ـاث إٌّّ١ٛت حـاَ ٌٙٚ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث ِغٍ١ٌّ ١ ٚ ١اٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛافل
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
اٌّ ٍِٛ٢ث ٓ١
اٌغةةـ اٌّيةةّٛط
خٛاصةةةةـٖ ٌىةةةةً
ِب١ـ ف ٟاٌغقاز

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌميُ
اٌّب١ـاث

إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حٛافل اٌٍِّٛ٢ة ث اٌ٩مِةت
ف٘ ٟقا اٌّض ي
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ
اعخٙ ١ةةة ة ث اِ٤ةةة ة ْ فةةةةةٟ
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اىخؾـاَ اٌّب١ـاثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةة ة ث ٍ١ةةةةٝ
اٌّيخؾٍْةة ة ث إٌب ح١ةةةةت ٚ
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث إِى ٔ١ةةت حمٍٍٙ١ةة ٌٕ٥ةةلاكاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي إٌ حضةةةةةةةت ِةةةةةةةٓ ا٢فةةةةة ة ث
اٌّؾخٍفت
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
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ؿكاىةةت أىةةب حةةـ٘ٛك ٔغةةً اٌ٢يةةً فةةِٕٚ ٟمةةت
ِْل اٌٛى٩١ٚ ٝٚلخٙة ٌّب١ةـاث اٌّيةخؾـِت
ف ٟإٌّٚمت.

28

حم ُ١١أؿاز اٌّْ ئـ ؤٔٛا ٙ١اٌّؾخٍفةت فة ٟؿكاىةت
علوةةت ِضة ِ ٠١ا٢فة ث فةة ٟاكحبة ٗ ِةة ٠اٌٛ٢اِةةً
إٌّ ؽ١ت اٌي ئـة ف ٟإٌّٚمت.

29

ؿكاىت رب ث اٌفلِ ٔٛث اٌضٕي١ت حغج اٌٞةلٚف
إٌّ ؽ١ةةت فةةِٕٚ ٟمةةت ِْةةل اٌٛىةةٚ ٝٚاٌٚةةلق
اٌّؾخٍفت ٌن ٠ؿة وف زة ِْ ئـ اٌض ف ث اٌضٕي١ت.

.3

حغٍ١ةةً ِخبم ١ة ث اٌّب١ةةـاث فةة ٟأ٤يةةضت إٌب ح١ةةت
اٌّ٢ـة ٌ٩ىخ٩ٙن.

31

حغٍ١ةةً ِخبم ١ة ث اٌّب١ةةـاث ٍ ة ئ٢ت ا٨ىةةخؾـاَ فةة ٟحغـ٠ةةـ ِخبم ١ة ث اٌّب١ةةـاث فةة ٟاٌغْٛي ٍ١ة١ ٝيةً ٔغةً
ؽةةةةةةة ٌِ ٟةةةةةةةٓ ِخبم١ةةةةةةة ث
ٔغً اٌ٢يً
إٌّخض ث اٌّؾخٍفت ٌٍٕغً.
اٌّب١ـاث

حغـ٠ةةةـ اىةةةب حةةةـ٘ٛك ٔغةةةً اٌغْٛي ٍ١ة١ ٝيةً ٔغةً
اٌ٢يةةةةً فةةةةِٕٚ ٟمةةةةت ِْةةةةل ؽ ٌ ِٓ ٟاٌّب١ـاث  ٚو١ف١ةت
١ـَ حـ٘ٛكٖ
اٌٛىٝٚ
حغـ٠ةةـ اٌّب١ةةـاث اٌّيةةخؾـِتف٘ ٟقٖ إٌّٚمت
عْةةةةةل ٔ٤ةةةةةٛا ٟاٌّْةةةةة ئـ اٌّٛٛي ٤فًٖ ٔةِ ٟٛةٓ
اٌّيةةةخؾـِت ٌـكاىةةةت علوةةةت اٌّْة ة ئـ اٌّيةةةخؾـِت فةةةٟ
ؿكاىةةةةت علوةةةةت ِضةةةة ِ٠١
ِض ِ ٠١ا٢ف ث
حغـ٠ةةةـ اٌٞةةةلٚف إٌّ ؽ١ةةةةت ا٢ف ثاٌي ئـة ف ٟإٌّٚمت
حغـ٠ةةةةةـ ِْةةة ة ئـ اٌض ف ةةة ة ث م٠ةةةةةة ؿة وفةةةةةة زة ِْةةةةةة ئـ
اٌض ف ةةةةةة ة ث اٌضٕيةةةةةةةة١ت ٚ
اٌضٕي١ت
حغـ٠ـ ِةـ ٜربة ث اٌفلِٔٛة ث اٌغْٛي  ٍٝ١أٍ١ةِ ٝةـٜ
اٌّيخؾـِت فةِٕٚ ٟمةت ِْةل ٌزب ث اٌفلِ ٔٛث اٌضٕي١ت
اٌٛىٝٚ
حغـ٠ةةةـ اٌّ ٕ٢ةةةل اٌّٛصةةةٛؿة ِ٢لفةةةت ِةةة فا وةةة ْ اٌّب١ةةةـ
اٌّخبم١ةةةةةت فةةةةة ٟاٌغةةةةةقاز ِةةةةةٓ اٌّيخؾـَ ى١يبب إٔةلاك
ٌٔ٧ية ة ْ  ٚاٌغ١ةةةٛاْ فّ١ة ة
اٌّب١ـاث اٌّيخؾـِت
٢ـ
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إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةةٛافل ٍِِٛ٢ةةةةة ث ١ةةةةةةٓ 2.14-2.12
ٌٙقا اِ٤ل
اٌّب١ةةـاث اٌّيةةخؾـِت فةةةَ ٟ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث ِٕٚمت ِْل اٌٛىٝٚاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةة ث عةةةٛي 2.14-2.12
ٌٙقا اِ٤ل
اٌّْة ة ئـ اٌّيةةةخؾـِت فةةةَ ٟ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اٌّى فغتاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حٛافل اٌّ ٍِٛ٢ث ِ ٓ١ةـك
ربةةةةةةة اٌفلِٔٛةةةةةةة ث فةةةةةةةٟ
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اٌٞةةةةةةةةةةلٚف إٌّ ؽ١ةةةةةةةةةةتاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي اٌّؾخٍفت
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةةٛافل ٍِِٛ٢ةةةةة ث ١ةةةةةةٓ 2.14-2.12
ٌٙقا اِ٤ل
ِخبم١ةةة ة ث اٌّب١ةةةةةـاث فةةةةةَ ٟ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث أ٤يضت إٌب ح١تاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةة ث عةةةٛي 2.14-2.12
ٌٙقا اِ٤ل
ِخبم ١ث اٌّب١ـاث فٔ ٟغةً َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اٌ٢يًاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
ٔغةةةةةةةةً اٌ٢يةةةةةةةةً اٌميُ
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌ غَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌميُ
اٌّب١ـاث

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
إٌغً ٚاٌّب١ـاث اٌميُ
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حم١ةةةةة ُ١ف ١ٍ١ةةةةةت ٢ةةةةةٔ اٌّب١ةةةةةـاث ا٨ؽخ ١ك٠ةةةةةت
ٚاٌّلوبة ث اٌٚب١٢١ةت ٕةـ ىٛىةت اٌمّةظ ٚحمةةـ٠ل
اٌّخبم١ة ة ث اٌية ة ِت ٌٙةةةقٖ اٌّةةةٛاؿ ٍ١ةةة ٝاٌغبةةةٛ
اٌٍِّ ٢ةةةت ٍ١ةةة ٝفخةةةلاث ِؾخٍفةةةت ٢ةةةـ اٌخؾةةةنٓ٠
ِٚم كٔخٌ ٙغـٚؿ اٌّيّٛط خٛاصـ٘ ف ٟاٌّٛاؿ
اٌغقائ١ت.

33

حم ُ١١اٌٚةلق ٚاٌّةٛاؿ اٌّؾخٍفةت ٌّى فغةت ؽٕة فو
اٌبمةةةةٛي ٚحمةةةةـ٠ل اٌّخبم١ةةة ث ٍ١ةةةة ٝاٌبمةةةةٛي لبةةةةً
اىخؾـاِ٩ٌ ٙىخ٩ٙن ا٢ؿِ ٚ ٟاٌغٛ١أ.ٟ
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حمةـ٠ل ِخبم١ة ث اٌّب١ةةـاث اٌَة ئ٢ت ا٨ىةةخؾـاَ فةة ٟعْةةةةةل ٔ٤ةةةةةٛا ٟاٌّب١ةةةةةـاث اٌغْٛي  ٍٝ١إٔخ س ١ة ٌٟ
ِٕٚمت ِْل اٌٛىٕ ٝٚـ ا٢ف ث اٌنكا١١ت فة ٟاٌَ ئ٢ت ا٨ىخؾـاَ فِٕٚ ٟمةت ِةةٓ اٌ٤ب ة ْ ٔ ٚغةةً اٌ٢يةةً
ؽةةة ة ٌِ ٟةةةةةٓ اٌّب١ةةةةةـاث ٚ
ِْل اٌٛىٝٚ
أٌب ْ اٌغٛ١أ ث ِٕٚخض ث ٔغً اٌ٢يً.
حمـ٠ل ِخبم ١ث ٘ةقٖ اٌّب١ةـاث ِخبم ١حٙف ٟاٌ٤ب ْ ٔ ٚغً اٌ٢يً
ؿكاىةةةةةت اٌيةةةةةّ١ت إٌب ح١ةةةةةت ٌّب١ةةةةةـاث ا٢فةةةةة ث حغـ٠ةةةةةةةـ اٌغةةةةةةةـٚؿ اٌّزٍةةةةةةة ٝاٌغْةةٛي ٍ١ةة ٝإٔخ ة س ِةةٓ
٨ىةةةةةخؾـاَ اٌّب١ةةةةةـاث ٍ١ةةةةة ٝاٌغةةةةقاز ؽةةة ٌ ٟحّ ِةةة ِةةةةٓ
اٌّيخؾـِت ف ٟاٌّض ي اٌنكا.ٝ١
ىّ١ت اٌّب١ـاث
اٌّغ ّ ً١اٌّؾخٍفت

36

ؿكاىةت اٌخةؤر١لاث اٌض ٔب١ةت ٌٍّب١ةـاث اٌّيةخؾـِت عْةةةةةل ٔ٤ةةةةةٛا ٟاٌّب١ةةةةةـاث اٌغفةةةةة ٍ١ ٛةةةةة ٝا١٤ةةةةةـاز
اٌغ٠ٛ١ت
ٌّ٢ةةةـ٨ث اٌّّٛةةةٙ ٝةةة ٍ١ةةةٔ ٝغةةةً اٌ٢يةةةً اٌّيخؾـِت
عْةةةةةل ٌ١٥ةةةةةـاز اٌغ٠ٛ١ةةةةةت  ٚإٔخ ص١ةةةةت ١يةةةةً إٌغةةةةً
ٚا١٤ـاز اٌغ٠ٛ١ت.
اٌؾةةةة ة ٌِ ٟةةةةةةٓ حةةةةةةؤر١لاث
اٌّخٛاصـة فِٕٚ ٟمت اٌبغذ
اٌّب١ـاث
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اٌغْٛي  ٍٝ١غقاز ؽ ٌٟ
ِٓ ِخبم ١ث اٌّب١ـاث

حغـ٠ـ اٌّب١ةـاث ا٨ؽخ ١ك٠ةت ٚ
وةةةةقٌه اٌّلوبةة ة ث اٌٚب١٢١ةةةةت
اٌّيةةخؾـِت ٌّى فغةةت ىٛىةةت
اٌمّظ
حمةةةةةـ٠ل اٌّخبم١ةةة ة ث اٌيةةة ة ِتٌضّ١ةة٘ ٠ةةقٖ اٌّلوبةة ث ٍ١ةةٝ
اٌغب ٛاٌٍِّ ٢ت
حغـ٠ـ اٌٚلق اٌّيخؾـِت فة ٟاٌغْةةٛي ٍ١ةة ٝغةةقاز ِةةٓ
اٌبمةةةةةةٛي آِةةةةةةٓ ّ ٚةةةة ة ٌظ
ِى فغت ؽٕ فو اٌبمٛي
حٚب١ك ٚى ئً ِى فغت عـ٠زت ٌ٩ىةةةةةةةخ٩ٙن ا٢ؿِةةةةةةةٚ ٟاٌغٛ١أٟ
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إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةةٛافل ٍِِٛ٢ةةةةة ث ١ةةةةةةٓ 2.14-2.12
ٌٙقا اِ٤ل
اٌّب١ةةةةةةـاث ا٨ؽخ ١ك٠ةةةةةةت َ ٚ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اٌّلوبةةةةةة ث اٌٚب١٢١ةةةةةةةت ٚاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي اٌغةةـٚؿ اٌّزٍةة ٝاٌّيةةةّٛط
خٛاصـ٘ ف ٟوً ٍِٕٝ١ ٙ
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
عـة

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث

حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.12
اٌٚةةةةلق اٌّيةةةةخؾـِت فةةةةَ ٟ
ِى فغت ؽٕ فو اٌبمٛي
حةةةةةٛافل ٍِِٛ٢ةةة ة ث ١ةةةةةِٓخبم ١ث اٌّب١ـاث
حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.12
ِخبم١ةةة ة ث اٌّب١ةةةةةـاث فةةةةةَ ٟ
اٌغقاز

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث ٚإٌغً

إصة ةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

حةةةةٛافل ٍِِٛ٢ةةةة ث عةةةةٛي 2.14-2.12
اٌيّ١ت إٌب ح١ت ٌٍّب١ـاث
َ

حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.12
اٌّب١ةةةةةـاث اٌّيةةةةةخؾـِت َ ٚ
حؤر١لاحٔ ٍٝ١ ٙغةً اٌ٢يةً
 ٚا١٤ـاز اٌغ٠ٛ١ت

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
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ؿكاىةةت اٌيةةّ١ت اٌغة ؿة ٚاٌّنِٕةةت ٌٍّب١ةةـاث ٍ١ةة ٝحغـ٠ةةةةةةـ أٔةةةةةةٛا ٟا٤ىةةةةةةّ ز  ٚاٌغْةةةةةٛي ٍ١ةةةةة ٝإٔخةةةةة س
ٌ٥ىةةّ ن  ٚاٌ١ٚةةٛك ؽ ة ٌٟ
اٌٛ١ٚك اٌّيخؾـِت
ا٤ىّ ن ٚاٌٛ١ٚك إٌ ف٢ت.
حغـ٠ـ أٔٛا ٟاٌّب١ةـاث ِضة ي ِٓ اٌّب١ـاثاٌـكاىت

38

اٌّٛةةةةٛي ٌغةةةةـ ا٨حةةةةناْ
ؿكاىةة ث ا٠ىٌٛٛص١ةةت ٌٛٛ١ ٚص١ةةت ٍ١ةةّ ٝةة ٔ٢ت عْل
أ٤ف ق ِٓ كحبت فاث اٌضٕ ع ٓ١كىة ٌت ؿوخةٛكاٖ ٢فةةةةةةةةت ّةةةةةة ة ٔ٢ت أ٤فةةةةةة ة ق اٌب١ةةةةةةٌٕ ٟيةةةةةبت ٌغَةةةةةلة
اٌّخٛاصـة فِٕٚ ٟمت اٌـكاىت ّ ٔ٢ت أ٤ف ق
ٌميُ).
ِ٢لفةةةةةت أيةةةةةب اٌٞةةةةةلٚفاٌّ٩ئّةةةةةت ٌٛصةةةةةٛؿ ّةةة ة ٔ٢ت
أ٤ف ق ف ٟع ٌت احناْ ١ةٟ

39

ؿكاىةة ث ٍ١ةةٙ ٝف١ٍ١ةة ث ِٚفخلىةة ث اٌّةةٓ فةة ٟعْةةةةل ١٤ةةةةـاؿ ٙف١ٍ١ةة ة ث  ٚاٌّٛٛي ٤فٖةً  ٚأيةب
ِفخلىة ث اٌّةةٓ فةةِ ٟغ فٞةةت ٙل٠مةةت ٌّى فغةةت اٌّةةٓ فةةٟ
ِغ فٞت ى ٘ٛس كى ٌت ؿوخٛكاٖ ٌميُ).
ِغ فٞت ى ٘ٛس ع٠ٛ١
ى ٘ٛس
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إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.12
ٌٙقا اِ٤ل
اٌيةةّ١ت اٌغةة ؿة  ٚاٌّنِٕةةت َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث ٌٍّب١ـاث اٌّيخؾـِت ِض ياٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي اٌـكاىت
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حٛافل اٌّ ٍِٛ٢ث اٌب١ة١ةت - 9..2 ٚ
ٌٙقا اِ٤ل
ا٠٨ىٌٛٛص١ةةت ٍ١ةة ٝعَةةلة َ213
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث ّ ٔ٢ت أ٤ف قاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
 كىةةةة ة ٌت ؿوخةةةةةةٛكاٌٖميُ
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ -9..2
ا١٤ـاز اٌغ٠ٛ١ت ٌٍّٓ
ٌٙقا اِ٤ل
َ2.13
حغٍ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً
اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةةةةة ث
اٌّخغْةةةةةةةةةةةةةً
ٌٍّٛ ٙ١ٍ١ةٛي
إٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝ
ا٨ىخٕخ ص ث
كى ٌت ؿوخةٛكاٖ
ٌميُ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغٛ١اْ اٌنكا ٟ١اٌميُ
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
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ؿكاى ث ا٠ىٌٛٛص١ةت ٍ١ة ٝاٌغَةلاث اٌّْة عبت
ٌّغْٛي اٌقكة اٌلف٢١ت فِْ ٟل اٌ١ٍ٢ة كىة ٌت
ِ صيخ١ل ٌميُ).

عْةةةةل ٔ٤ةةةةٛا ٟاٌغَةةةةلاث اٌغْةةةةةٛي ٍ١ةةةةة ٝأٍ١ةةةةةٝ
اٌّخٛاصةةـة فةةِٕٚ ٟمةةت ِْةةل إٔخ ص١ت ِٓ ِغْٛي اٌقكة
اٌ١ٍ٢ةة ٍ١ةةِ ٝغْةةٛي اٌةةقكة اٌلف٢١ت
اٌلف٢١ت

ؿكاى ث ا٠ىٌٛٛص١ت ٢ ٍٝ١ةٔ اٌغَةلاث اٌخةٟ
حْ١ب أٍض ك اٌلِ ْ ٚأ١ـائ ٙاٌغ٠ٛ١ةت كىة ٌت
ِ صيخ١ل ٌميُ).

عْل ٛٔ٤ا ٟاٌغَلاث اٌخ ٟأيةةةةب اٌٚةةةةلق ٌّى فغةةةةت
آف ة ث اٌلِ ة ْ  ٚاٌّغ فٞةةت
حْ١ب أٍض ك اٌلِ ْ
عْةةةةةل ٌ١٥ةةةةةـاز اٌغ٠ٛ١ةةةةةت  ٍٝ١ا١٤ـاز اٌغ٠ٛ١تاٌّخٛاصـ ة ِٕٚمت اٌبغذ
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ؿكاىةةة ث ا٠ىٌٛٛص١ةةةت ٌٛٛ١ ٚص١ةةةت ٍ١ةةة ٝف ةةةت عْةةل ٔ٤ةةٛا ٟف ةةت اٌف وٙةةت اٌغْةةةةٛي ٍ١ةةةة ٝإٔخ ص١ةةةةت
يةة ح ٓ١ف وٙةةةت ؽ ٌ١ةةةت ِة ةٓ
فِ ٟغ فٞت إٌّ١
اٌف وٙت فِ ٟغ فٞت إٌّ. ١
حغـ٠ةةةةةـ اٌٞةةةةةلٚف اٌّزٍةةةةة ٝا ّ٦ت ق ت اٌف وٙتٌّى فغت ف ت اٌف وٙت
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ؿكاىة ة ث ا٠ىٌٛٛص١ةةةت ٍ١ةةة ٝف ةةةت اٌؾةةةٛػ فةةة ٟعْةةل ٔ٤ةةٛا ٟف ةةت اٌؾةةٛػ اٌغْٛي  ٍٝ١إٔخ س ١ة ٌٟ
ِةةةةٓ اٌؾةةةةٛػ ؽةةةة ٌِ ٟةةةةٓ
اٌّخٛاصـة فِ ٟغ فٞت إٌّ١
ِغ فٞت إٌّ. ١
اّ٦ةة ت  ٚاىةةخؾـاِٗ فةةٟ
اٌخْـ٠ل
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إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.11
ٌٙقا اِ٤ل
اٌغَةةةةةلاث اٌّخٛاصةةةةةـة َ ٚ
حغٍ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً و١ف١ةةةةةةت ِم ِٚخٙةةةةة ٍ١ةةةةةةٝ
اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةةةةة ث ِغْٛي اٌقكة اٌلف٢١ت
اٌّخغْةةةةةةةةةةةةةً
ٌٍّٛ ٙ١ٍ١ةٛي
إٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝ
ا٨ىخٕخ ص ث
كىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ٌت
ِ صيخ١ل ٌميُ
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةة ة ث ٍ١ةةةة2.14-.2.1 ٝ
ٌٙقا اِ٤ل
ا٢فةةةة ث اٌغَةةةةةل٠ت اٌخةةةةةَ ٟ
حغٍ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً حْةة١ب اٌلِ ة ْ  ٚا١٤ةةـاز
اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةةةةة ث اٌغ٠ٛ١ةةةةت اٌّم ِٚةةةةت ٌٙةةةةقٖ
اٌّخغْةةةةةةةةةةةةةً ا٢ف ث
ٌٍّٛ ٙ١ٍ١ةٛي
إٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝ
ا٨ىخٕخ ص ث
كىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ٌت
ِ صيخ١ل ٌميُ
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةة ث عةةةٛي 2.14-2.12
ٌٙقا اِ٤ل
١ةةةةةت  ٚا٠ىٌٛٛص١ةة ة ف ةةةةت َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اٌف وٙتاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حٛافل اٌّ ٍِٛ٢ث اٌب١ة١ةت 2.14-2.11 ٚ
ٌٙقا اِ٤ل
ا٠٨ىٌٛٛص١ةةةت ٍ١ةةة ٝف ةةةت َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اٌؾٛػاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْ ؿ٠ت

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
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ؿكاى ث ٢ٔ ّ ٍٝ١ت أٔف ق أٚكاق اٌّٚة  ُٙفةٟ
ِغ فٞت إٌّ. ١
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ؿكاى ث  ٍٝ١اٌض ً٢ف ٚاٌٙٞل اٌض ِـ ف ٟعمٛي
اٌمْب ٌّٕ. ١
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ؿكاىةة ث ٍ١ةة٢ ٝةةٔ اٌغَةةلاث اٌخةة ٟحْةة١ب عْل ٌ٣ف ث اٌغَةل٠ت اٌخة ٟاٌغْٛي  ٍٝ١إٔخ س ١ة ٌٟ
حْةةةةة١ب ِغْةةةةةٛي إٌ٢ةةةةةب ِةةةةةٓ إٌ٢ةةةةةب ؽةةةة ٌِ ٟةةةةةٓ
إٌ٢ب ٚا١٤ـاز اٌغ٠ٛ١ت اٌّْ عبت ٌ. ٙ
اّ٦ةة ت ىةةخؾـاَ ٙةةلق
ىخؾـاَ اٌّْ ئـ اٌّؾخٍفت
عْةةةةةل ٌ١٥ةةةةةـاز اٌغ٠ٛ١ةةةةةت ِى فغت عـ٠زت  ٚع٠ٛ١تاٌّخٛاصـة ف ٟعمٛي إٌ٢ب
ؿكاىةةة ث ٍ١ةةة ٝىٛىةةةت إٌؾ١ةةةً اٌغّةةةلاز فةةة ٟعْل ١٤ةـاؿ ىٛىةت إٌؾ١ةً -اٌّغ فّى فغخ ٙي اٌبٍظ
ِغ فٞت إٌّ. ١
ّغ فٞةةةةةت إٌّ١ةةةةة – حغـ٠ةةةةةـ ِٓ اٌخـ٘ٛك ىخؾـاَ
لاِش ِى فغت ِخى ٍِت
اٛٙ٤اك اٌّؾخٍفت ٌٙقٖ ا٢فت
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ؿكاىةة ث ٌٛٛ١ص١ةةةت ٚا٠ىٌٛٛص١ةةةت ٍ١ةةة ٝا٢فةة ث عْل ٛٔ٤ا ٚ ٟأ١ـاؿ ا٢ف ث أ٦خ ص١ةةةةةةت اٌ١ٌ ٢ةةةةةةت ِةةةةةةٓ
اٌغَةةةةل٠ت اٌخةةةة ٟحْةةةة١ب اٌّغ ّةةةة ً١إٌض١ٍ١ةةةةت اٌغَةةةةةةل٠ت اٌخةةةةةة ٟحْةةةةةةة١ب اٌّغ ّةةةةةةة ً١إٌض١ٍ١ةةةةةةةت ٚ
اٌّغ ّ ً١إٌض١ٍ١ت  ٚاٌبم١ٌٛت اٌبم١ٌٛت ىخؾـاَ اٌّى فغت
ٚاٌبم١ٌٛت.
إٌّ ىةةةةةةةةةةةةةبت ٌ٣فةةةةةةةةةةة ة ث
اٌّْ عبت
ؿكاىةةة ث ٌٛٛ١ص١ةةةت ٚا٠ىٌٛٛص١ةةةت ٍ١ةةة ٝآفةةة ث عْل ٛٔ٤ا ٚ ٟأ١ـاؿ ا٢ف ث اٌخؾةةةن ٓ٠اٌض١ةةةـ ٌٍغبةةةةٛ
اٌغَةةةةةةل٠ت اٌخةةةةةة ٟحْةةةةةةة١ب ؿ ْٚعةةةـٚد ا ٜإّة ة ث
اٌغب ٛاٌّؾنٔٚت ٙٚلق ِى فغخ. ٙ
ٌّؾنْ
اٌغب ٛاٌّؾنٔٚت
حغـ٠ةةةةةـ اٌٞةةةةةلٚف اٌب١ة١ةةةةةتاٌّزٌٍٍّ ٝى فغت
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عْل ١٤ـاؿ ّ ٔ٢ت أ٤ف ق اٌخمٍِ ً١ةٓ إ٤ةلاك اٌخةٟ
فةةةةة ٟأٚكاق اٌّٚةةةةة  ُٙفةةةةة ٟحيةةةةبب٘ ٙةةةةقٖ ا٢فةةةةت ٍ١ةةةةٝ
ِغْٛي اٌُٙ ّٚ
ِغ فٞت إٌّ١
اىةةةةةخؾـاَ ٙةةةةةلق ِم ِٚةةةةةتعـ٠زت
عْةةةةةل ٔ٤ةةةةةٛا ٟاٌض٢ةةةةةً ف ٚاٌغْةةٛي ٍ١ةةِ ٝغْةةٛي
اٌٙٞل اٌض ِـ ّغ فٞت إٌّ١ة لْةةب ؽة ٌِ ٟةةٓ اّ٦ة ت
آفةةةةةت اٌض٢ةةةةةً ف ٚاٌٙٞةةةةةل
ف ٟعمٛي اٌمْب
اٌض ِـ
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إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حٛافل اٌّ ٍِٛ٢ث ١ةٓ ٘ةقٖ
ا٢فت  ٚؿٚكة ع ١حٙ
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِة ةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ
عَةةةلة اٌض٢ةةةً ف ٚاٌٙٞةةةل
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اٌض ِـاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل ٍِِٛ٢ةةةة ث عةةةةٛي
آف ث اٌخ ٟحْ١ب إٌ٢ب
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ
ىةةةةةٍٛن عَةةةةةلة ىٛىةةةةةت
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث إٌؾ١ةةةةً اٌغّةةةةلاز  ٚؿٚكةاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي ع ١ح ٙاٌٚلق اٌّيةخؾـِت
فِ ٟى فغخٙ
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حٛافل ِ ٍِٛ٢ث ١ةٓ آفة ث
اٌّغ ّةةةةةة ً١إٌض١ٍ١ةةةةةةت ٚ
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اٌبم١ٌٛت  ٚو١ف١ت ِى فغخٙاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةةٛافل ٍِِٛ٢ةةةةة ث ١ةةةةةةٓ
اٌٞلٚف اٌب١ة١ت اٌّ٩ئّت
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث -حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةة ة ث ١ةةةةٓاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي أف ث اٌّؾ مْ
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

2.14-2.12
َ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْ ؿ٠ت

2.14-2.11
َ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْ ؿ٠ت

2.14-2.11
َ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْ ؿ٠ت

2.14-2.11
َ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْ ؿ٠ت

2.14-2.11
َ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْ ؿ٠ت

2.14-2.11
َ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْ ؿ٠ت

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
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ؿكاى ث  ٍٝ١أُ٘ آف ث ي ح ٓ١اٌف وٙت.

.5

ؿكاى ة ث ٍ١ةة ٝأ٘ةةُ ا٢ف ة ث اٌخةة ٟحْةة١ب ٔؾ١ةةً عْل  ُ٘٤آف ث ٔؾ ً١اٌبٍظ
اىخؾـاَ ٙلق ِى فغت عـ٠زت
اٌبٍظ.

51

ؿكاى ث  ٍٝ١أُ٘ ا٢ف ث اٌخ ٟحْ١ب اٌؾٖل.

عْةةل ٌ٣ف ة ث اٌخةة ٟحْةة١ب اٌغْةةةةةٛي ٍ١ةةةةة ٝأٍ١ةةةةةٝ
إٔخ ص١ةةةةةت ِةةةةةٓ ِغ ّةةةةةً١
اٌؾٖل
اٌؾٖةةةةةةةل ؽ ٌ١ةةةةةةةت ِةةةةةةةٓ
اٌّب١ـاث

52

اىخؾـاَ إٌ ّ١حٛؿا اٌّخٚفٍةت ٍ١ة ٝاٌغَةلاث فةٟ
اٌّى فغت اٌبٌٛٛ١ص١ت ٕـ ىٛىت إٌؾ ً١اٌغّلاز
فِ ٟغ فٞت إٌّ. ١

حل ١ةةةةةت  ٚإٔخةةة ة س إٌّ١ةةة ة حٛؿا ِى فغةةةةت عَةةةةلة ىٛىةةةةت
إٌؾ١ةةً اٌغّةةلاز ىةةخؾـاَ
اٌّّلٕت ٌٍغَلاث
عْل ١٤ةـاؿ ىٛىةت إٌؾ١ةً إٌ ّ١حٛؿا اٌّّلٕت
اٌغّلاز ؤٛٙاك٘ اٌّؾخٍفت

53

اىخؾـاَ إٌ ّ١حٛؿا اٌّخٚفٍةت ٍ١ة ٝاٌغَةلاث فةٟ
ِى فغت اٌمٛال ٠ا٤كٕ١ت.

أ٦خةةة س اٌّٛىةةةةّ١ٌٍٕ ٠ةة ة حٛؿا ِى فغةةت اٌمٛالةة ٠ا٤كٕةة١ت إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةة ث عةةةٛي 2.14-2.12
ىةةةةةةةةةخؾـاَ إٌّ١ةةةةةةة ة حٛؿا ٌٙقا اِ٤ل
اٌّخٚفٍت  ٍٝ١اٌغَلاث
إٌّ١ة ة حٛؿا اٌّخٚفٍةةةت ٍ١ةةةَ ٝ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اٌغَلاث ٙ ٚةلق حٚفٍٙةعْةةةةةةل ٔ٤ةةةةةةٛا ٟاٌمٛالةةةةةةة ٠اٌّخٚفٍت ٙ١ٍ١
اٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي ؿاؽً اٌغَلة
اٌّخٛاصـة ِٕٚمت اٌبغذ
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

54

عْل ٚحْٕ١ف اٌمٛالة ٠ا٤كٕة١ت اٌخة ٟحْة١ب
 ٔ٢اٌّغ ّ ً١اٌِ ٙةت فةِ ٟغ فٞةت إٌّ١ة ِة٠
اىخؾـاَ ٚى ئً عـ٠زت فِ ٟى فغخ. ٙ

عْةةةةةةل ٔ٤ةةةةةةٛا ٟاٌمٛالةةةةةةة ٠اٌّى فغةةةت اٌّزٍةةةٌٍ ٝمٛالةةة ٠إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.11
ٌٙقا اِ٤ل
اٌّخٛاصـة فةِ ٟغ فٞةت إٌّ١ة ا٤كٕ١ت
اٌمٛال ٠ا٤كٕة١ت  ٚأِة وٓ َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث حٛاصـ٘ فِ ٟغ فٞت إٌّ١ ٚحْٕ١فٙ
عـ٠زت
فغت
ِى
ٙلق
اىخؾـاَ
اٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
ا٤كٕ١ت
ٌٍمٛال٠
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

عْل ٢ف ث اٌف وٙت

اٌغْٛي  ٍٝ١إٔخ س ١ة ٌٟ
 ٚؽ ة ٌِ ٟةةٓ ا ّ٦ة ت ِةةٓ
اٌف وٙت

اٌّغ فٞةةةةت ٍ١ةةةة ٝأٍةةةةض ك
إٌؾ ِٓ ً١اٌخـ٘ٛك

81

إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.12
أف ث ي ح ٓ١اٌف وٙت
ٌٙقا اِ٤ل
َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.11
آف ث اٌخ ٟحْ١ب إٌؾً١
ٌٙقا اِ٤ل
َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ
آف ث ِغ ّ ً١اٌؾٖل
ٌٙقا اِ٤ل
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.11
ٌٙقا اِ٤ل
إٌّ١ةةةةةة ة حٛؿا اٌّّلٕةةةةةةةةت َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث ٌٍغَةةلاث ١ ٚةةٓ اٌبىخل ٠ةاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي اٌّيةةببت ٌٍمخةةً اٌخةة ٟح٢ةةٌ١
َِ١٢ِ ٙ٢ت حى فٍ١ت
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْ ؿ٠ت
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْ ؿ٠ت
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْ ؿ٠ت
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌغ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛاْ
اٌنكاٟ١
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاث اٌميُ
ا٨لخْةةةةةةةةةةةةةة ة ؿ٠ت
ٚاٌغ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛاْ
اٌنكاٟ١
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغٛ١اْ اٌنكا ٟ١اٌميُ
ٚاٌّب١ـاث
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عْل اٌٛ١ٚك اٌٖ كة ٌّنك١ٚة ث ٚاىةخؾـاَ
ٙلق عـ٠زت فِ ٟى فغخ. ٙ

عْةةةةةةل ١٤ةةةةةةـاؿ اٌ١ٚةةةةةةٛك اٌّغ فٞةةةةةةت ٍ١ةةةةةة ٝع ٌةةةةةةت
اٌٖةة ة كة اٌّخٛاصةةةةـة ِٕٚمةةةةت ا٨حةةناْ اٌب١ةةة ٟفةةِٕٚ ٟمةةت
اٌبغةةةذ  ٚاىةةةخؾـاَ اٌّْة ة ئـ اٌبغذ
إٌّ ىبت

56

عْل اٌفةلاْ فِ ٟغ فٞت إٌّٚ ١اٌٖلك اٌةقٞ
حغـرٗ ِ ٠حٚب١ك ٙلق عـ٠زت فِ ٟى فغخ. ٙ

عْةةل اٌٖةةلك اٌةةق ٞحغـرةةٗ ِى فغت اٌفةلاْ  ٚاٌخؾٍِ
ِٓ إٔلاك٘
اٌفةلاْ فِ ٟغ فٞت إٌّ١
اىخؾـاَ ٙلق ِى فغت عـ٠زت
ٌٍفةلاْ

57

ؿكاى ة ث ٍ١ةة ٝإٌ ّ١ة حٛؿا اٌّخٚفٍةةت ٍ١ةة ٝإٌب ة ث ِ٢لفةةةةت أٔةةةةٛا ٟإٌّ١ةة ة حٛؿ ا اٌغْٛي  ٍٝ١ف وٙت ؽ ٌ١ت
ٚاٌخ ٟحْ١ب اٌّغ ّة ً١اٌبيةخ ٔ١ت فةِ ٟغ فٞةت اٌّخٚفةةةةً ة ٍ١ةةةة ٝإٌبةة ة ث  ِٓ ٚا ّ٦ت ٌٕ ّ١حٛؿا
إٌّ. ١
اٌخةةةةة ٟحْةةةةة١ب اٌّغ ّةةةةةً١
اٌبيخ ٔ١ت فِ ٟغ فٞت إٌّ١

58

ؿكاى ث  ٍٝ١ا٤و كٚىة ث اٌّْة عبت ٍ٤ةض ك
اٌف وٙت.

عْةةل ١٤ةةـاؿ ا٨و كٚى ة ث اٌغْٛي  ٍٝ١إٔخ س ١ة ٌٟ
ِةةةةٓ اٌف وٙةةةةت ؽةة ة ٌِ ٟةةةةٓ
اٌّْ عبت ٍ٤ض ك اٌف وٙت
ا ّ٦ت ٤و كٚى ث

59

ؿكاى ث  ٍٝ١ؿ ٛك اٌبٍظ اٌّفخله ٌٕغً اٌ٢يً.

حغـ٠ـ ٚى ئً ِى فغت ٔ صغت اٌّٛةةةٛي ٤فٖةةةً ٙةةةلقِى فغةةةةةةةت ؿ ةةةةةةةٛك اٌةةةةةةةبٍظ
ٌٙقٖ ا٢فت
 ؿكاىةةةت ىةةةٍٛن ؿ ةةةٛك اٌةةةبٍظ اٌّفخلهاٌّفخله

80

إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل ٍِِٛ٢ةةةة ث عةةةةٛي 2.14-2.12
ٌٙقا اِ٤ل
اٌ١ٚةةٛك اٌّخٛاصةةـة ١ ٚةةٓ َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث ٙلق ِى فغخٙاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حٛافل ِ ٍِٛ٢ث  ٓ١ىٍٛن 2.14-2.11
اٌفةلاْ
ٌٙقا اِ٤ل
َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث -حةةةةةٛافل ٍِِٛ٢ةةة ة ث ١ةةةةةٓاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي اٌٚةةلق اٌّؾخٍفةةت ٌّى فغةةت
اٌفةلاْ
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.11
ٌٙقا اِ٤ل
إٌّ١ة ة حٛؿا اٌّخٚفٍةةةت ٍ١ةةةَ ٝ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث إٌب ثاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.11
ٌٙقا اِ٤ل
أٔةةةةةةةةةٛا ٟا٤و كٚىةةةةةةة ة ث َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اٌّخٛاصةةةةـة ٍ١ةةةة ٝأٍةةةةض كاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي اٌف وٙت
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.12
ٌٙقا اِ٤ل
ٚىةةة ئً اٌّى فغةةةت ٌةةةـ ٛك َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث اٌبٍظاٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي -حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةة ة ث ١ةةةةٓ
ىٍٛن اٌٙضٌ َٛـ ٛك اٌبٍظ
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغٛ١اْ اٌنكا ٟ١اٌميُ
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغٛ١اْ اٌنكا ٟ١اٌميُ
ٚاٌّب١ـاث
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغٛ١اْ اٌنكا ٟ١اٌميُ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌغٛ١اْ اٌنكا ٟ١اٌميُ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
اٌميُ
إٌغً

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
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.6

ؿكاىة ث ٍ١ةة ٝأى ىةة ١ث اٌَةةّٚ ٠ألةةلاُ ٍةةّ ٠حغـ٠ةةةةـ اٌٞةةةةلٚف إٌّ ىةةةةبت حغـ٠ةةـ أفٖةةً ٚلةةج ٌخمةةـُ٠
ا٤ى ىةةةةة ة ث اٌَةةةةةةةّ١٢ت ٚ
ٌخمـ ُ٠ا٤ى ى ث اٌَّ١٢ت
إٌغً.
ِ٢لفت لٛة ا٤للاُ
-حغـ٠ـ لٛة ا٤للاُ

61

ؿكاى ث ٍ١ة ٝاٌٞةلٚف اٌب١ة١ةت اٌّ٩ئّةت ٌخل ١ةت
ٔغً اٌ٢يً فِْ ٟل اٌ. ١ٍ٢

حغـ٠ةةـ ٝةةلٚف ِْةةل اٌ ١ٍ٢ة ٍٝ١حل ١ت ٔغً اٌ٢يً
-حغـ٠ـ أٔيب اٌي٨٩ث

اٌّٛٛي ٤فًٖ اٌٞلٚف
إٌّ ىةبت ٌخل ١ةةت إٌغةً فةةٟ
ِْل اٌ١ٍ٢

62

ؿكاى ث  ٍٝ١ىُ إٌغً.

حغـ٠ـ أفًٖ ٙلق أ٦خة س ٚ
اٌخؾنٓ٠

اٌّٛةةةٛي ٕ٤ةةةً ٙل٠مةةةت
ٌٔ٧خ س  ٚاٌخؾنٓ٠

82

إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حٛافل ِ ٍِٛ٢ث  ٓ١اٌ٢ـؿ 2.14-2.11
ٌٙقا اِ٤ل
إٌّ ىةةةةةةب حمـّ٠ةةةةةةٗ ِةةةةةةٓ َ
حغٍ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً ا٤ى ى ث اٌَّ١٢ت
اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةةةةة ث
اٌّخغْةةةةةةةةةةةةةً
ٌٍّٛ ٙ١ٍ١ةٛي
إٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝ
ا٨ىخٕخ ص ث
كىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ٌت
ِ صيخ١ل ٌميُ
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت ؿكاىةةةةت اٌٍِّٛ٢ةةة ث ١ةةةةٓ 2.11-9..2
ٌٙقا اِ٤ل
ٝةةةةةلٚف حل ١ةةةةةت إٌغةةةةةً َ
حغٍ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً ّْل اٌ١ٍ٢
اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةةةةة ث
اٌّخغْةةةةةةةةةةةةةً
ٌٍّٛ ٙ١ٍ١ةٛي
إٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝ
ا٨ىخٕخ ص ث
كىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ٌت
ِ صيخ١ل ٌميُ
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةة ث عةةةٛي 2.14-2.11
ٝلٚف إٔخ س ىُ إٌغً
ٌٙقا اِ٤ل
َ
حغٍ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً
اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةةةةة ث
اٌّخغْةةةةةةةةةةةةةً
ٌٍّٛ ٙ١ٍ١ةٛي
إٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝ
ا٨ىخٕخ ص ث
كى ٌت ؿوخةٛكاٖ
ٌميُ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
إٌغةةةً ٕ٦ة ة فت اٌميُ
إٌةةةةةةةةةةٌ ٙ ٝةةةةةةةةةةب
اٌـكاىةةة ث اٌ١ٍ٢ةةة
١/بـ إٌّ ُ٢عيٓ١

ٕ٦ةةةة ة فت إٌةةةةةة١ِ ٝنأ١ةةةةةةت
ٌ ٙةةب اٌـكاىةة ث أ غةةةةةةةة د
اٌ١ٍ٢ة أ ةة ٛاٌغيةةٓ اٌميُ
ِغّـ

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
إٌغةةةً ٕ٦ة ة فت اٌميُ
إٌةةةةةةةةةةٌ ٙ ٝةةةةةةةةةةب
اٌـكاىةةة ث اٌ١ٍ٢ةةة
ِ/غّةةةةةةٛؿ ٍ١ةةةةةةٝ
عيٓ

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
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ؿكاى ث  ٍٝ١اٌبل١ٌٛ ٚو اٌق ٞحضّ٢ةٗ ٛٙائةف
ٔغً اٌ٢يً.

64

ؿكاى ة ث ٍ١ةة٢ ٝةةٔ اِ٤ةةلآ اٌفٚل٠ةةت اٌخةة ٟحغـ٠ةةـ أٔةةٛا ٟا٤ل ةلاُ اٌخةة ٟأ٦خ ة س اٚ٤ىةة٤ ٠لةةلاُ إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ -9..2
أللاُ اٌغٖٕت ٌّٕ١
ٌٙقا اِ٤ل
حْةةة١ب عٖةةةٕت اٌ٢يةةةً فةةة ٟاٌغٖٕت ٌّٕ١
حْ١ب عٖٕٗ ٛٙائف ٔغً اٌ٢يً.
َ2.12
إٌّ١
حغٍ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً
اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةةةةة ث
اٌّخغْةةةةةةةةةةةةةً
ٌٍّٛ ٙ١ٍ١ةٛي
إٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝ
ا٨ىخٕخ ص ث
كىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ٌت
ِ صيخ١ل ٌميُ
اٌٛلةٛف ٍ١ة ٝأىةب حةةـ٘ٛك اٌّٛٛي ٌ٥ىب اٌغم١م١ت إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ اٌّ٢ةةةةةةةةً
ؿكاى ث  ٍٝ١حـ٘ٛك ٛٙائف ٔغً اٌ٢يً.
ٌخـ٘ٛك ٔغً اٌ٢يً ٌّٕ١ة ٌٙقا اِ٤ل
ٛٙائف ٔغً اٌ٢يً
أىب حـ٘ٛك ٔغً اٌ٢يً ِةةةةٓ 2.12
ٌ ٢ِ ٚضخٙ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ثإٌ2.14 ٝ
اٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
ؿكاى ث  ٍٝ١حؤر١ل  ٔ٢اٌّب١ةـاث ٍ١ة ٝىةٍٛن حغـ٠ـ حؤر١ل اٌّب١ـاث اٌغـ٠زةت اٌغف  ٍٝ١ ٛىةٍٛن  ٚع١ة ة إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ اٌّ٢ةةةةةةةةً
ٔغً اٌ٢يةً  ٚعّ ٠خٙة ِةٓ ٌٙقا اِ٤ل
ٔ ٍٝ١غً اٌ٢يً
حةةؤر١ل اٌّب١ةةـاث ٍ١ةةٔ ٝغةةً ِةةةةٓ 2.12
ٚع ١ة ٔغً اٌ٢يً.
حغٍ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً اٌ٢يً
حغـ٠ةةةـ حغـ٠ةةةـ اٌيةةةبً اٌخةةة ٟإٔلاك اٌّب١ـاثإٌ2.14 ٝ
حؾفةةةةةةف ِةةةةةةٓ حةةةةةةؤر١ل ٘ةةةةةةقٖ
اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةةةةة ث
اٌٍّٙى ث
اٌّخغْةةةةةةةةةةةةةً
ٌٍّٛ ٙ١ٍ١ةٛي
إٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝ
ا٨ىخٕخ ص ث
كىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ٌت
ِ صيخ١ل ٌميُ
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حغـ٠ةةـ أفٖةةً اٌٚةةلق ٔ٦خ ة س إٔخ س اٌبل ٚة١ٌٛو ىّ١ة ث إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ 2.14-2.11
ٌٙقا اِ٤ل
اٌبل ٚةةة١ٌٛو ِ ٚةةةـ ٜحةةةٛافلٖ أٚفل ِ ٍٝ١ـاك اٌَ ٢
حٛل١ج حةٛافل اٌبل ٚة١ٌٛو َ
 حغٍ١ةةةةةةةةةةً اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةة ة ث ِ ٍٝ١ـاك اٌَ ٢ِ ٍٝ١ـاك اٌَ ٢
اٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث

83

اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
إٌغً-اٌٌ ٚب أ ة ٛاٌميُ
اٌغيةةةةةةٓ ِغّةةةةةةـ
اعّةةةةةةةـ كىةةةةة ة ٌت
ؿوخٛكاٖ)
اٌيةةة ة ؿة أٖ١ةةة ة ز ِ١نأ١ةةةةةةت
٘١ةةةةةةت اٌخةةةةةـك٠و أ غةةةةةةةة د
إٌغةةةً ٕ٦ة ة فت اٌميُ
إٌةةةةةةةةةةٌ ٙ ٝةةةةةةةةةةب
اٌـكاىةةة ث اٌ١ٍ٢ةةة
ِ/غّٛؿ صّ٢ت

أ.ؿ١ .ةة ؿي كٍةةـ١ِ ٜنأ١ةةةةةةت
ا ٤غةة ة د
عيٓ
ٌميُ

ا.ؿِ .غّـ أ ة ٛم٠ةـ ِ١نأ١ةةةةةةت
ا ٤غةة ة د
 ٚ١ا
أ.ؿ .عْ فِ ٝغّـ ٌميُ
وّ ي
اٌٌ ٚةةةةةبِ /غّةةةةةـ
كٕ

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
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ؿكاى ث  ٍٝ١ا ِٙ٤ث اٌى ف ت.

68

ؿكاى ث  ٍٝ١عب ٛاٌٍم ط اٌخ ٟحضّٛٙ ٙ٢ائف حغـ٠ةةةـ أٔةةةٛا ٟعبةةة ٛاٌٍمة ة ط اٌّٛةةةةٛي ٤فٖةةةةً ٔةةةةٟٛ
اٌخةةة ٟحضّٙ٢ةة ٛٙائةةةف ٔغةةةً عبةةةةةةٌ ٛمةةةةةة ط حضّ٢ةةةةةةةٗ
ٔغً اٌ٢يً فِْ ٟل اٌ. ١ٍ٢
اٌ٢يً فِٕٚ ٟمت ِْل اٌٍ ١ٍ٢غ ٨ث ٔغً اٌ٢يً
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حغـ٠ةةـ إٔخ ص١ةةت ٛٙائةةف ٔغةةً اٌّٛةةٛي ٤فٖةةً إٔخ ص١ةةت
اٌ٢يةةً ِةةةٓ اٌغةةقاز اٌٍّىةةةِ ٟةةةةٓ اٌغةةةةقاز اٌٍّىةةةةِ ٟةةةة٠
حغـ٠ةـ إِى ٔ١ةت حؾةن ٓ٠اٌغةقاز أيب ٙلق اٌخؾنٓ٠
اٌٍّىٟ

ؿكاى ث  ٍٝ١إٔخ س ٚحؾن ٓ٠اٌغقاز اٌٍّىٟ

حغـ٠ةةةةةةـ ٝةةةةةةلٚف ٙٝةةةةةةٛك ١ـَ إٔخ س أِ ٙث و ف ت فٟ
ٛٙائف ٔغً اٌ٢يً
ا ِٙ٤ث اٌى ف ت
-حغـ٠ـ ىبً اٌ٩٢س
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إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ اٌّ٢ةةةةةةةةً أ.ؿ١ .ةة ؿي كٍةةـ١ِ ٜنأ١ةةةةةةت
ا ٤غةة ة د
ٌٙقا اِ٤ل
و١ف١ةةةةةةت ح٩فةةةةةةٙٝ ٝةةةةةةٛك ِةةةةٓ  2.12عيٓ
ٌميُ
ت
ف
اٌى
ث
اِٙ٤
 حغٍ١ةةً ِ١نأ١ةةت ا ٤غةة دإٌ2.14 ٝ
ٌميةةةةةةةةةةةُ اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةةة ة ث
اٌّخغْةً ٙ١ٍ١ة ٌٍّٛةٛي
إٌ ٝا٨ىخٕخ ص ث
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ اٌّ٢ةةةةةةةةً أ.ؿِ .غّـ أ ة ٛم٠ةـ ِ١نأ١ةةةةةةت
ا ٤غةة ة د
ٌٙقا اِ٤ل
َٔةةة ة ٗ  ٚإٔخ ص١ةةةةةت ٔغةةةةةً ِةةةةةٓ  ٚ١ 9..2اٌٍت
حغٍ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً اٌ٢يةةةةةةةً فةةةةةةةِٕ ٟةةةةةةة ٙك إٌ 2.12 ٝأ.ؿ١ .ةة ؿي كٍةةـٌ ٜميُ
اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةةةةة ث اٌنكا ١ث اٌ٠ٖٛ٢ت
عيٓ
اٌّخغْةةةةةةةةةةةةةً
اٌٌ ٚةةةةةةب ىةةةةةة١ـ
ٌٍّٛ ٙ١ٍ١ةٛي
ِغّـ ِ ١ل
إٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝ
ا٨ىخٕخ ص ث
كىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ٌت
ِ صيخ١ل ٌميُ
إصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةةة ث ١ةةةةٓ اٌّ٢ةةةةةةةةً أ.ؿ١ .ةة ؿي كٍةةـ١ِ ٜنأ١ةةةةةةت
ا ٤غةة ة د
ٌٙقا اِ٤ل
ٝةةةلٚف إٔخة ة س  ٚحؾةةةنِ ٓ٠ةةةةٓ  2.12عيٓ
إٌ 2.14 ٝاٌٌ ٚةةةبِ /غّةةةٛؿ ٌميُ
حغٍ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً اٌغقاز اٌٍّىٟ
اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةةةةة ث
صّ٢ت صّ٢ت
اٌّخغْةةةةةةةةةةةةةً
ٌٍّٛ ٙ١ٍ١ةٛي
إٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝ
ا٨ىخٕخ ص ث
كى ٌت ؿوخةٛكاٖ
ٌميُ

ارتط ١ارتُط ١ٝيألحباث يًفرت -2015 َٔ ٠إي 2019 ٞيهً ١ٝايصزاع – ١جاَع ١املٓٝا
أعداد أ.د /.مجاٍ فخس ٟعبد ايٓع -ِٝقطِ ايهُٝٝا٤
ؿكاىةة ث ٍ١ةة ٝحةةؤر١ل اٌنكا١ةةت اٌٖ٢ةة٠ٛت ٍ١ةة ٝحغـ٠ـ حؤر١ل أٔةٛا٢ ٟةٔ ِةٓ اٌّٛةةٛي ٤فٖةةً َٔ ة ٗ  ٚإصةةةلاز ا ٤غة ة د اٌ٩مِةةةت حةةةٛافل اٌٍِّٛ٢ةةة ث عةةةٛي اٌّ٢ةةةةةةةةً أ.ؿ١ .ةة ؿي كٍةةـ١ِ ٜنأ١ةةةةةةت
ا ٤غةة ة د
اٌنكا١ةةة ث اٌٖ٢ةةة٠ٛت ٍ١ةةة ٝأٍ١ةة ٝإٔخةة س ٌٕغةةً اٌ٢يةةً ٌٙقا اِ٤ل
َٔ ٗ  ٚإٔخ ص١ت ٔغً اٌ٢يً
َٔةةة ة ٗ  ٚإٔخ ص١ةةةةةت ٔغةةةةةً ِةةةةٓ  2.12عيٓ
حغٍ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً اٌ٢يةةةةةةةً فةةةةةةةِٕ ٟةةةةةةة ٙك إٌ 2.14 ٝاٌٌ ٚةةةةب ِغّةةةةـ ٌميُ
فةةةةٝ ٟةةةةلٚف اٌنكا١ةة ة ث
َٔ ٗ  ٚإٔخ ص١ت ٔغً اٌ٢يً
اٌٍِّٛ٢ةةةةةةةةةةة ث اٌنكا ١ث اٌ٠ٖٛ٢ت
اٌ٠ٖٛ٢ت
١بـ اٌم ؿك
اٌّخغْةةةةةةةةةةةةةً
ٌٍّٛ ٙ١ٍ١ةٛي
إٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝ
ا٨ىخٕخ ص ث
كىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ٌت
ِ صيخ١ل ٌميُ
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