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 -:ؤسسات اجملحمع املذنيو موالت الحي متث بني الكلية بروجوك
 ثزوتىكىل تعبوٌ ثٍٍ انكهٍخ و يذٌزٌخ انشراعخ يحبفظخ انًٍُب )تى انتىقٍع عهٍهب يٍ كال انطزفٍٍ(. -1

ًٍخ و خبيعخ اسىاٌ فً انًدبالد انعهثزوتىكىل تعبوٌ ثٍٍ انكهٍخ  و كهٍخ انشراعخ و انًىارد انطجٍعٍخ  -2

 انًزاخعخ و انتىقٍع عهٍهب يٍ كال انطزفٍٍ(. االكبدًٌٍخ و انثقبفٍخ )تى

كهٍخ انشراعخ نتقذٌى تذرٌجبد فٍُخ  –و خبيعخ انًٍُب  تعبوٌ يشتزك ثٍٍ يؤسسخ يصز انخٍزثزوتىكىل  -3

انًزاخعخ  )تى 15/3/2114خىثب( فً صعٍذ يصز يتخصصخ فً سراعخ َجبد انهىهىثبء )اندى

 .و انتىقٍع عهٍهب يٍ كال انطزفٍٍ(

 -االتفبقٍبد انتً نى تُتهً و فً طزٌقهب نهتىقٍع :ثبٍَبً: 

 خبري انًزاخعخ يٍ قجم يذٌزٌخ انتًىٌٍ(ثزوتىكىل تعبوٌ ثٍٍ انكهٍخ ويذٌزٌخ انتًىٌٍ )  -4

 كزتٍز عبو انًحبفظخ(انعًٍذ و س)ثٍٍ انكهٍخ ودٌىاٌ عبو انًحبفظخ  ثزوتىكىل تعبوٌ -5

 ثٍٍ انكهٍخ إدارح شئىٌ انجٍئخ انتبثعخ نذٌىاٌ عبو انًحبفظخ  ل تعبوٌثزوتىكى -6

 ثزوتىكىل تعبوٌ ثٍٍ انكهٍخ و انشزكخ انًصزٌخ نهشراعبد انتكُىنىخٍخ انحذٌثخ  -7

 ثزوتىكىل تعبوٌ ثٍٍ انكهٍخ و يؤسسخ شىري نهتًٍُخ -8

 شئىٌ انجٍئخ )انطبقخ انحٍىٌخ( ثزوتىكىل تعبوٌ ثٍٍ انكهٍخ خهبس  -9

و انفطزٌبد كًضبداد عض انًىاد انًستخهصخ يٍ انُجبتبد اتفبقٍخ تعبوٌ عهًً يشتزك حىل دراسخ و تقٍٍى ث -11

يعهذ ثٍىنىخٍاب  –خبيعخ فٍٍُب انطجٍى  –روسٍب االتحبدٌخ  –قسى انكًٍٍبء انحٍىٌخ  –نالورو خبيعخ كبساٌ انفٍذرانٍخ 

 يصز  –قسى انكًٍٍبء انشراعٍخ  –كهٍخ انشراعخ  –انًُسب يع خبيعخ انًٍُب  –االوعٍخ انذيىٌخ و انتخثز 

 انًدهس انصُبعً نهتكُىنىخٍب و االثتكبر انتبثع نىسارح انصُبعخ و انتدبرح انخبرخٍخ  ثزوتى كىل ثٍٍ انكهٍخ و -11

خبيعااخ يصااز نهعهااىو و انتكُىنىخٍااب )يختاابر  –تكُىنىخٍااب انحٍىٌااخ ثزوتىكااىل تعاابوٌ ثااٍٍ انكهٍااخ و كهٍااخ ان-12

 انظىاهزي(.

هٍخ انشراعخ فً يدبل أعبدح و ك صٍبغخ "ثزوتىكىل تعبوٌ "ثٍٍ شزكخ يٍبِ انشزة و انصزف انصحً ثبنًٍُب-13

 .2115يبٌى  استخذاو يٍبِ انصزف انصحً و سراعخ انغبثبد انشدزٌخ
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 كذكرات الحاامماملربوجوكوالت و الخمرجات 
 

 -:ؤسسات اجملحمع املذنيو موالت الحي متث بني الكلية بروجوكخمرجات بعض 
 ثزوتىكىل تعبوٌ ثٍٍ انكهٍخ و يذٌزٌخ انشراعخ يحبفظخ انًٍُب )تى انتىقٍع عهٍهب يٍ كال انطزفٍٍ(. -1
 اشتزاك ثعض قٍبداد يذٌزح انشراعخ فً انجزَبيح انثقبفً و انًؤتًزاد  - أ

 2014انً  2002حًهخ ارشبدٌخ فً خطخ  16فً تُفٍذ  االشتزاك انفعبل - ة

قىافم سراعٍخ ثٍطزٌخ اناً قازي يحزياخ يثام انعاىر و انعاىاو و حًب اخ و  8االشتزاك فً تُفٍذ  - د

 (2012-2015)اَظز خطخ خذيخ انًدتًع دندب و االشزافٍخ و اثىاٌ يُسبفٍس 

 تقذٌى خذيخ يتًٍشح و يتكبيهخ الهبنً انقزي انًحزيخ - ث

 تىقٍع انكشف انطجً عهً حٍىاَبد سكبٌ انقزي و صزف ادوٌخ  - ج

 انكشف انًجكز عهى سزطبٌ انثذي - ذ

 عقذ عذح َذواد تىعٍخ و عٍ اهًٍخ انًخصجبد انحٍىٌخ - خ

ثزوتىكىل تعبوٌ ثٍٍ انكهٍخ  و كهٍخ انشراعخ و انًىارد انطجٍعٍخ خبيعخ اساىاٌ فاً انًدابالد  -2

 نًزاخعخ و انتىقٍع عهٍهب يٍ كال انطزفٍٍ(.انعهًٍخ و االكبدًٌٍخ و انثقبفٍخ )تى ا

 اَتذاة ثعض االسبتذح نهتذرٌس فً خبيعخ اسىاٌ فً انكًٍٍبء و انحشزاد و االَتبج انحٍىاًَ -1

االشتزاك ثعض انطالة فً يؤتًز انجبحثٍٍ انخبيس انذي ٌقعذ فً خبيعاخ اساىاٌ ثكهٍاخ انشراعاخ  -2

فً انًدابل انشراعاً و خابء فاً انًزكاش  و فىس انطبنت عجذ انزحًٍ خًبل فخزي ثبنًزكش االول

 انثبًَ انطبنجخ َبدٌخ خًبل شحبتخ )ٌىخذ يستُذ(

 تجبدل انخجزاد فً يدبل االثحبث انعهًٍخ -3

 االشتزاك فً انُذواد و انذوراد و انًؤتًزاد انعهًٍخ  -4

 االستعبَخ ثجعض االسبتذح نتبسٍس ثعض االقسبٌ  -5

كهٍخ انشراعخ نتقذٌى  –و خبيعخ انًٍُب  تعبوٌ يشتزك ثٍٍ يؤسسخ يصز انخٍزثزوتىكىل  -3

 15/3/2114خىثب( فً صعٍذ يصز تذرٌجبد فٍُخ يتخصصخ فً سراعخ َجبد انهىهىثبء )اندى

 .انًزاخعخ و انتىقٍع عهٍهب يٍ كال انطزفٍٍ( )تى

 تعٍٍٍ ثعض خزٌدً انكهٍخ ثصفخ يؤقتخ -1

 تذرٌت ثعض طالة كهٍخ انشراعخ او خزٌدً انكهٍخ -2

 ٍخ نهخزٌدٍٍ فً يدبل سراعخ اندىخىثب تُفٍذ دوراد تذرٌج -3

 تُفٍذ ثعض انُذواد  -4

 خذيخ انخزٌدٍٍ واشتزاك يصز انخٍز فً يهتقٍبد انتىظٍف -5

 

 
 


