
     

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكتب 

 
 
 
 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية للطفولة المبكرة

 

انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

  

رمشيش ؽٕل أَشطخ كهيخ انزشثيخ 

نهطفٕنخ انًجكشح في يغبل خذيخ 

 انًغزًغ ٔرًُيخ انجيئخ

 و2021-2020نؼبو 
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 جامعة المنيا
 كلية التربية للطفولة المبكرة

 

انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

 رؾذ سػبيخ

  
 سئيس انغبيؼخ –أ.د/ يصطفي ػجذ انُجي ػجذ انشؽًٍ 

 

 / ػيذ ػجذ انٕاؽذ ػهي أ.د

 ػًيذ كهيزي انزشثيخ ٔانزشثيخ نهطفٕنخ انًجكشح
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 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

   

 أ.و.د/ ْبَي انسيذ انؼضة

  ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔرًُيخ انجيئخ
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 جامعة المنيا
 كلية التربية للطفولة المبكرة

 

انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع
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 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

حضًُج اَشطت كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة فً يجبل خذيت انًجخًع ٔحًٍُت انبٍئت 

 :و انًحبٔس انخبنٍت 2021-2020نهعبو انجبيعً 

 أٔالً األؽزفبالد ٔانُذٔاد انزضميفيخ :

 و14/12/2020إلبيت َذٔة بعُٕاٌ ) يجخًع بال أيٍت ( بخبسٌخ  .1

 
/ انذكزٕس األسزبر ٔسؼبدح انغبيؼخ سئيس -انشؽًٍ ػجذ انُجي ػجذ يصطفي/ انذكزٕس األسزبر يؼبني سػبيخ رؾذ

 انٕاؽذ ػجذ ػيذ/ انذكزٕس األسزبر ٔسؼبدح ٔانطالة انزؼهيى نشئٌٕ انغبيؼخ سئيس َبئت -فشؽبد انذيٍ ػصبو

 -انؼضة انسيذ ْبَي/ انذكزٕس األسزبر سؼبدح إششاف ٔرؾذ انًجكشح نهطفٕنخ ٔانزشثيخ انزشثيخ كهيزي ػًيذ - ػهي

 يؾٕ يششٔع يُسك -ؽسُي يشاد يشٔح/ انذكزٕسح ٔسؼبدح انجيئخ ٔرًُيخ انًغزًغ خذيخ نشئٌٕ انكهيخ ٔكيم

 يغزًغ) ثؼُٕاٌ َذٔح و14/12/2020 انًٕافك األصُيٍ ثبأليس انًجكشح نهطفٕنخ انزشثيخ كهيخ ػمذد ثبنكهيخ األييخ

 األييخ يؾٕ نًششٔع انؼبو انًُسك انًمصٕد ػجذ َبدي ْبَي/ انذكزٕس األسزبر ثبنُذٔح ٔؽبضش( أييخ ثال

 ثبنكهيخ انطبنجبد رؼشيف إني انُذٔح ْٔذفذ ثبنًُيب انكجبس رؼهيى ْيئخ فشع يذيش يؾًذ ػهي أؽًذ/ ٔأ ثبنغبيؼخ

 ػجذ ْبَي/ د ٔأكذ نٓب ؽهٕل ٔٔضغ ٔاعٓٓى انزي ٔانؼمجبد ثخ ٔانزسغيم انًشبسكخ ٔكيفيخ األييخ يؾٕ ثًششٔع

 ثبنغبيؼخ انجيئخ ٔرًُيخ انًغزًغ خذيخ لطبع ثٓب يمٕو انزي األسبسيخ األدٔاس أؽذ ْٕ األييخ يؾٕ أٌ انًمصٕد

 .أفشاد 8 أييخ ثًؾٕ إال رخشط شٓبدح ػهي انطبنت يؾصم نٍ نهجشرٕكٕل ٔفك ٔأَخ انًؾيظ انًغزًغ نخذيخ
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 جامعة المنيا
 كلية التربية للطفولة المبكرة

 

انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

 و13/12/2020بخبسٌخ  انًشأة ضذ انعُف نًُبْضت انعبنًً انٍٕو بًُبعبت إلبيت َذٔة .2

 ػيذ/ انذكزٕس األسزبر ٔسؼبدح انغبيؼخ سئيس -انشؽًٍ ػجذ انُجي ػجذ يصطفي/ انذكزٕس األسزبر يؼبني سػبيخ رؾذ

 سشبد ٔفبء/ انذكزٕس األسزبر سؼبدح إششاف ٔرؾذ انًجكشح نهطفٕنخ ٔانزشثيخ انزشثيخ كهيزي ػًيذ ػهي انٕاؽذ ػجذ

 انؼضة انسيذ ْبَي/ انذكزٕس األسزبر سؼبدح يغ ٔثبنزُسيك ثبنكهيخ انًشأح ضذ انؼُف يُبْضخ ٔؽذح يُسك – انشأي

 أييٍ ثأػًبل انمبئى – ؽسيٍ سؼيذ يشفذ/  انذكزٕسح ٔانسيذح انجيئخ ٔرًُيخ انًغزًغ خذيخ نشئٌٕ انكهيخ ٔكيم –

 انًجكشح نهطفٕنخ انزشثيخ كهيخ ػمذد يؾًذ يؾًذ ػبطف/  انذكزٕس انسيذ ثشئبسخ انطالة سػبيخ ٔيكزت انكهيخ

 سؼبدح انُذٔح ٔأفززؼ انًشأح ضذ انؼُف نًُبْضخ انؼبنًي انيٕو ثًُبسجخ َذٔح و13/12/2020 انًٕافك األؽذ ثبأليس

 انًغزًغ في انًصشيخ انًشأح يًضهٍ انألري ثبنكهيخ انطبنجبد شكشنغًيغ ػٍ فيٓب ٔأػشة انكهيخ ػًيذ/ انذكزٕس األسزبر

 .انكهيخ َظبفخ ػهي انؾفبظ في ثخ يمًٍ نًب
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انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

 األيٍت يحٕ بًششٔع ٔحٕعٍخٓى انجذد انطالة حغخمبم انًبكشة نهطفٕنت انخشبٍت .3

 يؾًذ/ انذكزٕس األسزبر ٔيؼبني انغبيؼخ سئيس – انشؽًٍ ػجذ انُجي ػجذ يصطفي/انذكزٕس األسزبر يؼبني سػبىخ رؾذ

 انذيٍ ػصبو/ انذكزٕس األسزبر ٔيؼبني انجيئخ ٔرًُيخ انًغزًغ خذيخ نشئٌٕ انغبيؼخ سئيس َبئت – ؽسٍ عالل

 كهيزي ػًيذ – ػهي انٕاؽذ ػجذ ػيذ/ انذكزٕس األسزبر ٔسؼبدح ٔانطالة انزؼهيى نشئٌٕ انغبيؼخ سئيس َبئت – فشؽبد

 انكهيخ ٔكيم – انغُي ػجذ انسالو ػجذ سهٕي/ انذكزٕس األسزبر سؼبدح إششاف ٔرؾذ انًجكشح نهطفٕنخ ٔانزشثيخ انزشثيخ

 ٔيذيش انجيئخ ٔرًُيخ انًغزًغ خذيخ نشئٌٕ انكهيخ ٔكيم – انؼضة انسيذ ْبَي/ د.و.أ ٔسؼبدح ٔانطالة انزؼهيى نشئٌٕ

 انًمبثالد ثذء ْبيش ٔػهي ثبنكهيخ األييخ يؾٕ يششٔع يُسك -انشأي سشبد ٔفبء/ د.و.أ ٔسؼبدح انغٕدح ٔؽذح

 األييخ يؾٕ يششٔع يُسك – انشأي سشبد ٔفبء/د.و.أ سؼبدح إعزًؼذ و4/10/2020 انًٕافك األؽذ انيٕو انشخصيخ

 رؾميك ٔكيفيخ األيييٍ ٔرسغيم انٓيئخ يّ انزٕاصم ٔكيفيخ األييخ يؾٕ ثًششٔع نزٕػيزٓى انغذد ثبنطبنجبد ثبنكهيخ

 . انًطهٕثخ األػذاد
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انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

 انشخصٍت انًمببالث أٌبو أٔل فً انجذد انطبنببث حغخمبم انًبكشة نهطفٕنت انخشبٍت .4

/  انذكزٕس األسزبر ٔيؼبني انغبيؼخ سئيس – انشؽًٍ ػجذ انُجي ػجذ يصطفي/ انذكزٕس األسزبر يؼبني سػبيخ رؾذ

 – ػهي انٕاؽذ ػجذ ػيذ/ انذكزٕس األسزبر ٔسؼبدح ٔانطالة انزؼهيى نشئٌٕ انغبيؼخ سئيس َبئت – فشؽبد انذيٍ ػصبو

 انكهيخ ٔكيم – انغُي ػجذ سهٕي/ انذكزٕس األسزبر ؼبدحس إششاف ٔرؾذ انًجكشح نهطفٕنخ ٔانزشثيخ انزشثيخ كهيزي ػًيذ

 نهؼبو انغذد نهطبنجبد انشخصيخ انًمبثالد أيبو أٔني و4/10/2020 انًٕافك األؽذ انيٕو ثذأد ٔانطالة انزؼهيى نشئٌٕ

/ انذكزٕس األسزبر سؼبدح ٔثشفمزخ ػهي انٕاؽذ ػجذ ػيذ/ انذكزٕس األسزبر سؼبدح لبو ؽيش و2020/2021 انغبيؼي

 انكهيخ ٔكيم - انؼضة انسيذ ْبَي/د.و.أ ٔسؼبدح ٔانطالة انزؼهيى نشئٌٕ انكهيخ ٔكيم – انغُي ػجذ انسالو ػجذ سهٕي

 األسبرزح عًيغ ٔعٕد يٍ ٔانزأكذ انًمبثالد نغبٌ ثزفمذ انغٕدح ٔؽذح ٔيذيش انجيئخ ٔرًُيخ انًغزًغ خذيخ نشئٌٕ

  . انطبنجبد ثيٍ انزجبػذ ٔيشاػبح األؽزشاصيخ اإلعشاءاد كبفخ رطجيك يٍ سؼبدرخ رأكذ كًب انهغبٌ داخم

   

 

 

 

 

 

 

 



     

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكتب 

 
 
 
 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية للطفولة المبكرة

 

انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

 ثبٍَبً حجذٌذ انبٍُت انخحخٍت نكهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة

سئيس انغبيؼخ  ٔسؼبدح األسزبر  –ثُبءاً ػهي رٕعيٓبد يؼبني  األسزبر انذكزٕس / يصطفي ػجذ انُجي ػجذ انشؽًٍ 

ٔرؾذ إششاف سؼبدح األسزبر انذكزٕس/ انذكزٕس/ ػيذ ػجذ انٕاؽذ ػهي ػًيذ كهيزي انزشثيخ ٔانزشثيخ نهطفٕنخ انًجكشح 

ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔرًُيخ انجيئخ ، ثبألْزًبو ثبنجُيخ انزؾزيخ نهكهيخ لبيذ كهيخ  –ْبَي انسيذ انؼضة 

فٕنخ انًجكشح ثبألسزًشاس في ػًهيخ انزطٕيش نهجُيخ انزؾزيخ نهكهيخ ٔاألْزًبو ثبنًظٓش انغًبني نهًجُي كًب رى انزشثيخ نهط

 رطٕيش يغًٕػخ يٍ انمبػبد كزجشع يٍ أػضبء ْيئخ انزذسيس نهكهيخ كًب يزضؼ فيًب يهي :

 ٔؽذح انغٕدح ٔاألػزًبد  .1

       

 يؼبيم انجشَبيظ انخبص .2

       
 

 



     

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكتب 

 
 
 
 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية للطفولة المبكرة

 

انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

 األسشبدٔؽذح  .3

 

    
 رهٕيٍ ٔرضييٍ انطشلبد  .4

 

      
 

 

 

 

 

 



     

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكتب 

 
 
 
 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية للطفولة المبكرة

 

انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

 ثبنثبً األجشاءاث األحخشاصٌت انخً إحخزحٓب انكهٍت نهٕلبٌت يٍ فٍشٔط كٕسَٔب انًغخجذ 

 انزؾزيخ ثبنجُيخ االْزًبو ٔ انزطٓيش ٔ انزؼميى ػًهيبد في رسزًش انًجكشح نهطفٕنخ انزشثيخ

 يؾًذ/انذكزٕس االسزبر سؼبدح ٔ انغبيؼخ سئيس – انشؽًٍ ػجذ انُجي ػجذ يصطفي/ انذكزٕس االسزبر يؼبني سػبيخ رؾذ

 ػهي انٕاؽذ ػجذ ػيذ/انذكزٕس االسزبر ٔسؼبدح انجيئخ رًُيخ ٔ انًغزًغ خذيخ نشئٌٕ انغبيؼخ سئيس َبئت – ؽسٍ عالل

 ٔكيم – انؼضة انسيذ ْبَي / انذكزٕس االسزبر سؼبدح اششاف رؾذ ٔ انًجكشح انزشثيخ نهطفٕنخ ٔ انزشثيخ كهيزي ػًيذ –

 صؾخ ٔ ساليخ نضًبٌ اإلعشاءاد يٍ انكضيش انكهيخ إداسح ،إرخزد ثبنكهيخ انجيئخ ٔرًُيخ انًغزًغ خذيخ نشئٌٕ انكهيخ

 يجُي ٔ انكهيخ نًجُي انيٕييخ ثبنُظبفخ انًزٕاصم االْزًبو ٔ انًذسعبد ٔ انمبػبد كبفخ ثزؼميى فمبيذ انطبنجبد ثُبرٓب

 اإلعشاءاد كبفخ نٓى رٕفش ٔ انمذايي ٔ انغذد انطبنجبد إلسزمجبل رسزؼذ انكهيخ اٌ انكهيخ إداسِ رؤكذ ٔ انًذسعبد

 .ساليزٍٓ ػهي يُٓب ؽشصب انٕلبئيخ ٔ اإلؽزشاصيخ

       

   

 

 



     

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكتب 

 
 
 
 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية للطفولة المبكرة

 

انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

 انجبيعت لبم يٍ انًخبعت االحخشاصٌت نإلجشاءاث حطبٍمبً  انًبكشة نهطفٕنت انخشبٍت بكهٍت انكُخشٔالث حعمٍى

/ انذكزٕس االسزبر ٔسؼبدح انغبيؼخ سئيس - انشؽًٍ ػجذ انُجي ػجذ يصطفي/  انذكزٕس االسزبر يؼبني رٕعيٓبد ػهي ثُبءً 

 انسيذ ْبَي/ انذكزٕس االسزبر سؼبدح إششاف ٔرؾذ انًجكشح نهطفٕنخ ٔانزشثيخ انزشثيخ كهيزي ػًيذ - ػهي انٕاؽذ ػجذ ػيذ

 انكهيخ أييٍ - ؽسيٍ سؼيذ يشفذ/  انذكزٕسِ ٔانسيذح انجيئخ ٔرًُيخ انًغزًغ خذيخ نشئٌٕ انكهيخ ٔكيم - انؼضة يؾًذ

 انكهيخ إداسح يٍ ؽشصبً  ٔرنك ثبنكهيخ األسثؼخ ثبنًسزٕيبد انخبصخ انكُزشٔالد ثزؼميى انًجكشح نهطفٕنخ انزشثيخ كهيخ لبيذ،

 انيٕيي ثبنزؼميى انكهيخ إداسح فزٓزى ثبنكهيخ انًخزهفخ ثبنكُزشٔالد انزذسيس ْيئخ أػضبء انسبدح ٔساليخ صؾخ ػهي

 .انغبيؼخ إداسح لجم يٍ انًزجؼخ كٕسَٔب عبئؾخ يٍ نهٕلبيخ االؽزشاصيخ نإلعشاءاد رطجيمبً  انكُزشٔالد نغًيغ انًسزًش

  

  

 

 



     

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكتب 

 
 
 
 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية للطفولة المبكرة

 

انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

 يغخًشة انًبكشة نهطفٕنت انخشبٍت كهٍت يٍبة نخضاَبث ٔانخعمٍى انخطٍٓش عًهٍبث

 انًٕعٕدح انًيبح خضاَبد ٔرؼميى ثزطٓيش ثبنغبيؼخ انًمش شئٌٕ إداسح يغ ثبنزؼبٌٔ انًجكشح نهطفٕنخ انزشثيخ كهيخ لبيذ

 االسزبر يؼبني رٕعيٓبد ضٕء في رنك عبء يسزًشح ثصفّ ٔانزطٓيش انزؼميى ػهي انكهيخ إداسح رؾشص كًب انكهيخ ثًجُي

 َبئت - فشؽبد صبدق انذيٍ ػصبو/ انذكزٕس االسزبر ٔسؼبدح انغبيؼخ سئيس -انشؽًٍ ػجذ انُجي ػجذ يصطفي/  انذكزٕس

 ٔانزشثيخ انزشثيخ كهيزي ػًيذ - ػهي انٕاؽذ ػجذ ػيذ/ انذكزٕس االسزبر ٔسؼبدح ٔانطالة انزؼهيى نشئٌٕ انغبيؼخ سئيس

 انًغزًغ خذيخ نشئٌٕ انكهيخ ٔكيم - انؼضة يؾًذ انسيذ ْبَي/ انذكزٕس االسزبر سؼبدح إششاف ٔرؾذ انًجكشح نهطفٕنخ

 نهطبنجبد انؼبيخ انصؾخ ػهي ؽفبظبً  انًيبح نخضاَبد ٔيسزًشح دٔسيخ ثصفّ ٔانزؼميى ثبنزطٓيش نالْزًبو انجيئخ ٔرًُيخ

 .ثبنكهيخ ٔانؼبيهيٍ انزذسيس ْيئخ أػضبء ٔانسبدح

  

                     

 

 



     

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكتب 

 
 
 
 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية للطفولة المبكرة

 

انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

 عهً انثبًَ األعبٕع فً االخخببساث يٍ انثبٍَت انفخشِ بذء لبم انهجبٌ حعمٍى يٍ حُخًٓ انًبكشة نهطفٕنت حشبٍت

 انخٕانً

/ انذكزٕس االسزبر ٔسؼبدح انغبيؼخ سئيس - انشؽًٍ ػجذ انُجي ػجذ يصطفي/  انذكزٕس االسزبر يؼبني رٕعيٓبد ػهي ثُبءً 

 ػهي انٕاؽذ ػجذ ػيذ/ انذكزٕس االسزبر ٔسؼبدح ٔانطالة انزؼهيى نشئٌٕ انغبيؼخ سئيس َبئت - فشؽبد صبدق انذيٍ ػصبو

 ٔكيم - انؼضة يؾًذ انسيذ ْبَي/ انذكزٕس االسزبر سؼبدح إششاف ٔرؾذ انًجكشح نهطفٕنخ ٔانزشثيخ انزشثيخ كهيزي ػًيذ -

 انزشثيخ كهيخ لبيذ انكهيخ اييٍ - ؽسيٍ سؼيذ يشفذ/  انذكزٕسِ ٔانسيذح انجيئخ ٔرًُيخ انًغزًغ خذيخ نشئٌٕ انكهيخ

 انفزشِ اَزٓبء ثؼذ االيزؾبَيخ انهغبٌ كبفخ رؼميى يٍ االَزٓبء و٠٢٠٢/  ٣/ ٩ انًٕافك انضالصبء انيٕو انًجكشح نهطفٕنخ

 . انطبنجبد ٔساليخ صؾخ ػهي ؽشصبً  ٔرنك انًسبئيخ انفزشح طبنجبد السزمجبل ٔاسزؼذاداً  انصجبؽيخ

    

                

 

 



     

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكتب 

 
 
 
 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية للطفولة المبكرة

 

انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

 سابعبً انًشبسكت انًجخًعٍت 

 انًجكشح نهطفٕنخ انزشثيخ ثكهيخ انًؼهٕيبد ركُٕنٕعيب يشكض سفشاء يجبدسح أيبو أٔني إَطالق

 األسزبر ٔسؼبدح انغبيؼخ سئيس – انشؽًٍ ػجذ انُجي ػجذ يصطفي/  انذكزٕس االسزبر يؼبني رٕعيٓبد ػهي ثُبء

 ػجذ ػيذ/  انذكزٕس األسزبر ٔسؼبدح انطالة ٔ انزؼهيى نشئٌٕ انغبيؼخ سئيس َبئت – فشؽبد صبدق انذيٍ ػصبو/انذكزٕس

 – انؼشثي ْبَي/ انذكزٕس األسزبر سؼبدح إششاف ٔرؾذ انًجكشح نهطفٕنخ انزشثيخ ٔ انزشثيخ كهيزي ػًيذ – ػهي انٕاؽذ

/ انذكزٕس انسيذ ثشئبسخ ثبنكهيخ انطالة سػبيخ يكزت يغ ٔثبنزُسيك ثبنكهيخ انطالثيخ نالَشطخ انغبيؼخ سئيس يسزشبس

 ٔرًُيخ انًغزًغ خذيخ نشئٌٕ انكهيخ ٔكيم – انؼضة انسيذ ْبَي/ انذكزٕس األسزبر سؼبدح ٔثؾضٕس يؾًذ يؾًذ ػبطف

 ركُٕنٕعيب يشكض سفشاء طالة ثزٕاعذ و9/12/2020 انًٕافك األسثؼبء يٕو انًجبدسح أيبو أٔني إَطالق ،رى انجيئخ

 ٔفك ٔرنك سهيى ثشكم ٔرفؼيهخ إسزخذايخ كيفيخ ٔششػ اإلنكزشَٔي انجشيذ رفؼيم ػهي انطبنجبد نًسبػذح انًؼهٕيبد

 .انًزجؼخ اإلؽزشاصيخ اإلعشاءاد رطجيك

  

 

 

 



     

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكتب 

 
 
 
 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية للطفولة المبكرة

 

انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

 انمٕي انعبة يغببمت فً انجبيعت يغخٕي عهً األٔل انًشكض ححصذ انًبكشة نهطفٕنت انخشبٍت

 ػصبو/ انذكزٕس األسزبر ٔسؼبدح انغبيؼخ سئيس -انشؽًٍ ػجذ انُجي ػجذ يصطفي/ انذكزٕس األسزبر يؼبني سػبيخ رؾذ

 ػًيذ -ػهي انٕاؽذ ػجذ ػيذ/ انذكزٕس األسزبر ٔسؼبدح ٔانطالة انزؼهيى نشئٌٕ انغبيؼخ سئيس َبئت -فشؽبد صبدق انذيٍ

 ٔكيم – انغُي ػجذ انسالو ػجذ سهٕي/ انذكزٕس األسزبر سؼبدح إششاف ٔرؾذ انًجكشح نهطفٕنخ ٔانزشثيخ انزشثيخ كهيزي

 ٔرًُيخ انًغزًغ خذيخ نشئٌٕ انكهيخ ٔكيم – انؼضة انسيذ ْبَي/ انذكزٕس األسزبر ٔسؼبدح ٔانطالة انزؼهيى نشئٌٕ انكهيخ

 انسيذ ثشئبسخ انطالة سػبيخ يكزت ٔفشيك ثبنكهيخ انطالثيخ األَشطخ يُسك -انشأي سشبد ٔفبء/د.و. أ ٔسؼبدح انجيئخ

 ػهي انمٕي انؼبة يسبثمخ في و21/12/2020 انًٕافك األصُيٍ ثبأليس انكهيخ شبسكذ يؾًذ يؾًذ ػبطف/ انذكزٕس

 .انطٕيم انٕصت في انضبَي ٔانًشكض و50 انغشي يسبثمخ في األٔل انًشكض ػهي ٔؽصهذ انغبيؼخ يسزٕي

  

   

 



     

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكتب 

 
 
 
 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية للطفولة المبكرة

 

انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

 لشلبص أبٕ بًشكض انكشو نمشٌت انًٕجّٓ انًخكبيهت انمٕافم فً حشبسن انًبكشة نهطفٕنت انخشبٍت

/ انذكزٕس األسزبر ٔسؼبدح انًُيب عبيؼخ سئيس -انشؽًٍ ػجذ انُجي ػجذ يصطفي/ انذكزٕس األسزبر يؼبني سػبيخ رؾذ

 انجيئخ ٔرًُيخ انًغزًغ خذيخ لطبع ػهي ٔانًششف ٔانطالة انزؼهيى نشئٌٕ انغبيؼخ سئيس َبئت -فشؽبد انذيٍ ػصبو

 سؼبدح إششاف ٔرؾذ ، انًجكشح نهطفٕنخ ٔانزشثيخ انزشثيخ كهيزي ػًيذ -ػهي انٕاؽذ ػجذ ػيذ انذكزٕس األسزبر ٔسؼبدح

 نهطفٕنخ انزشثيخ كهيخ شبسكذ ، انجيئخ ٔرًُيخ انًغزًغ خذيخ نشئٌٕ انكهيخ ٔكيم -انؼضة انسيذ ْبَي/ انذكزٕس األسزبر

 . لشلبص اثٕ ثًشكض انكشو نمشيخ انًٕعّٓ انًزكبيهخ انمٕافم في و7/4/2021 انًٕافك األسثؼبء انيٕو انًجكشح

   

                    

 



     

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكتب 

 
 
 
 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية للطفولة المبكرة

 

انخعهٍى انٓجٍٍ ، لبدساث عهى اإلبذاع ٔانًُبفغت فً عٕق انعًم ، ٔإعذاد انببحثٍٍ انمبدسٌٍ عهى اعخخذاو انًعشفت  انشلًٍت إعذاد يعهًبث نًشحهت انطفٕنت انًبكشة ببعخخذاو سعبنت انكهٍت:

 حهى ٔاإللهًًٍهى انًغخٌٍٍٕ انًٔحٕظٍفٓب فً حم انًشكالث انخشبٌٕت ٔانًجخًعت فً يجبل حشبٍت انطفم ، ٔحمذٌى انخذيبث ٔاالعخشبساث انخشبٌٕت ٔانُفغٍت نخذيت انًجخًع ع

 جبيعـــــت انًٍُب –انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشةحشعــــــم جًٍع انًشاعــــــالث ببعى األعخبر انذكخٕس / عًٍذ كهٍـت 
 

 (086)2342544فبكظ :    (      086)2342544حهٍفٌٕ : 

فً يجبل لٕيٍبً ٔ إلهًٍٍبً  كهٍت انخشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت حغعى إنى ححمٍك انًٍضة انخُبفغٍت سؤٌت انكهٍت: 

 انخعهٍى انجبيعً ٔانبحث انخشبٕي ٔخذيت انًجخًع
 

 نكٕسَٔب اإلحخشاصٌت اإلجشاءاث ٔفك اإلخالء نًحبكبة فشٌذا إًَرجب حمذو ببنًٍُب انًبكشة نهطفٕنت انخشبٍت

 إًَرعب صجبؽب انؼبششح انسبػخ و21/4/2021 انًٕافك األسثؼبء يٕو انًُيب ثغبيؼخ انًجكشح نهطفٕنخ انزشثيخ كهيخ لذيذ

 نهؾذس أيُيخ رغطيخ يغ رنك ٔرضايٍ فشيذا إًَعب انكهيخ طبنجبد ٔلذيذ ، ؽشيك نٕعٕد اإلخالء يؾبكبح ػهي لبئى يزًيضا

 ليبسي صيٍ في األؽذاس يسشػ إني ٔصهٕا انزيٍ انًذَي ٔانذفبع األسؼبف ْيئخ يٍ انذلخ ٔفبئمخ سشيؼخ إَمبر ٔعٕٓد

 يؾبضشارٍٓ ؽضٕسٍْ أصُبء نهطبنجبد ٔآيٍ ليبسي إخالء ظم في رنك عبء انؾشيك ػٍ انُبرظ اإلَزاس صفيش إَطاللخ يغ

 -انشؽًٍ ػجذ انُجي ػجذ يصطفي/ انذكزٕس األسزبر يؼبني سػبيخ رؾذ انزذسيس نًجُي األخيش ثبنطبثك انزذسيس لبػبد في

 ٔرؾذ ، انًجكشح نهطفٕنخ ٔانزشثيخ انزشثيخ كهيزي ػًيذ -ػهي انٕاؽذ ػجذ ػيذ انذكزٕس األسزبر ٔسؼبدح انغبيؼّ سئيس

 . انجيئخ ٔرًُيخ انًغزًغ خذيخ نشئٌٕ انكهيخ ٔكيم -انؼضة انسيذ ْبَي/ انذكزٕس األسزبر سؼبدح إششاف

  

       

 ٔهللا ٔني انزٕفيك ،،،،

 ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔرًُيخ انجيئخ

 أ.و.د/ ْبَي انسيذ انؼضة


