
 ثا ا   /ض/
/ن/لا/م

  مى

  ا ات ار  ا اة  ر م اث  ر ا اث   اث

  
اارئ  زرة

زرة
 ارة  ل اة اذة  – ع ا  اداب 

  / رةا  –  ا  ن ا و

 ز  ا و ب ا  ر ا ٢٠٠و 

و ار رم دا  اارئ رة ، وا رة 

 ا   ا اا  زو ا  

و و  .آ   

ا   / را   ثا  رك-  

 زان ز / ةا ، ا-  ، وا  ا ا

ما ذ / ال  –اا ر.  

١٤ – ١٩/٦/٢٠١٦ 
  ١٤٣٧ رن

     اداب  

  
 اورا  زرة

رة

 ا و ا ن ع  ون ا ب  زرة

 دابا –  رةا ، و ا رة ا  

ورارة ا  را   ا زو ا ر 

 ا .  

رة وا ذ ار اا / ر  ا  -   

 ا و  -  / ارة اذة اة ، اداب

 -  اا  ن / ارة ، ا و ا  ن

ع ر ا ا  ا دة ، ااب وام  

ا ا / وي اا ، وا /  ن ، ذ واا / 

  ز ر با وا .  

  

٢٨ -٣/٧/٢٠١٦ ا 
  ١٤٣٧ رن

     اداب  

  
 ل ا ار

 دابا

 ر     ر ذ ار اا / ر  ا –  

ة ، اذة وارة اا /    – و 

ن ا  ا و ا .  

ع ا  ا و را" اا " ل  

 ا   وا ، ا  و ا ب   ون

ا "ا ز م نر  ل تو ا .  

و ا  مر را   ل ا وادار و 

ب ( ا ر ) ا ذا / ا–  ب ا 

     اداب    ١٤٣٧ رن١٦



 و/ واذ ام، ا  / اذ زان، اا/ واذ ،

– وراا  ، ذوا /ا دادارة –ا ا ، 

و  ور ل   ا ذ ار اي/ ا – 

  ا  ا  ا ا ا  ا اذ

  . ا ا

  
  

رط ا   

وظ  ١

 ورر/ :اا  ر  

:ظا ا  ر .ا

ر. ا أ.د/ : امد ن

 - ٢٠١٥ ا  اد ا:    دارن

٢٠١٦.

 ا اات وطب ا ار ا: ار أاف

   رات أا اا    لا 

 ص  ة اء  ل ل أو اا 

.دا  

  

٢٠١٦ /٢٠/٧    ا     

  
 رةا  

 ب ا ان

اا
  

ان  ٢٠١٦  ٤م ادارة اا  ارة ا   ن
ا  دارة اا  ات اا  اب ا

   /رذ اا ا ر  رةا ويا 
-  ا  فر/ أذ اا دة ارة ورا  ر
م ر  ارة ن ا واب وا اذ  -

  فر / أا-  ت ارا رةا  ر م
 م ر  -واث وا اذ ار / ز زان 

ارة ن  ا و ا و اذ ار/ 
  ا -  رة وا  اإدارة ا  ف اا

  / ذةاارة - اا  اإدارة ا .

ح وض ا ب ما ات ا ض او 
ارة  ا ل ام از
 ف نا از إإ    رةا  با 

اا  ت  و ن ووا   ا 
ا  اا ةا ت ا  دا .  

٤ ا  ادارة    ٢٠١٦ اا 
 رةا  

- ر  رةا   
- م ر  

 ا ن ارة
   واب

- م ر  
 ا رات ارة
   واث

- م ر  
  ن ارة
ا و ا   

 ا  د -
ا رات و 

 اب دول وت
اا  

 ت اء دة -
 رةا 

.وو  
  

  
رط ا   

وظ  ٢

 ورر/ :اا  ر  

  :ظا   ر .ا

٢٠١٦ /١٤/٨ ا  



ر را : ٢٠١٦ /١٤/٨ ا .

ر. ا أ.د/ : امد ن

  إذ   د   وذ:ا،ارن

ا ور ر  ا

وا ت اُ ا ا  ا دا   لا 



. درا و   ص

: ار أاف

ا را ا    رات أا اا   



 ال أو ا ل  اء ة  ص  ال

.دا

  
 تت ا لأ 

  وا اار

ا وا

 ور  ٢٠١٦/ ٨/ ٢١ ا ت أو ورش   تت ا 

    وا) ا  وا (اار أل

م را ى اا  د ه  .  

 اذ س ر / ارة اذة ل  ا ور مت   

ا  ا ا وا ا  ،   ض 

 ات و  ، ت  ار ا ال  ذج

ا   ذج  ى ، حات وا وا  

 .ذجا  

 ا اة  ال ه  ر ا ورش ا وف   

  ترت ا ه لا   ت ذار 

 )ا (ار ارة   ، ات  أى ت

ا  ادإ و  با    اد رة أ  

  . ال ه  ار  ات

  

٢٠١٦/ ٨/ ٢١   دابا    

  
ما ا ا 

ا ادات اد

م  : ندارةا ا  با  وا  

 ر ذ ار اا /  ويدة ، اور ا 

 ن ا ر م – ا   اف / ار اذ

ب اوا ر واط  اا ب ا  رةا 

 ر ةذة ار اا /    – و 

٢٩٣٠  ٢٠١٦اادارة٢٠١٦ ا 
 با 

 وا  

  



ن ا  ا و ا  ات ءاا ا 

  -:  ار اب ل

   ا ادات اد ا ا ام ت 

 ارة  ا اا  وم  ا واى       

 ا دارة ا ٢٩/٣٠ اا واء ا  ا وااء

 با  وا .  

 وا   ،  / ارة اذة اة  ورك

  ور ، ا  و  –  / ار اذ

  .  ا اا  اء

  
  

  ا 

درا  دي ٢٠١٦ ا

  دي ام ا ء ا٦/٩/٢٠١٦ ا   ا درا  

 اا راا ا  ءدياء اا.

 ر ا.د/ زو ا وي را   /ا.د ر 

ا و ا  ن ا ر ان مز.

   دي را  يز  / رد  ء ا

 ء ا  ان دور ا ر وادة اان واز ا.د/ ز

وا  ا  و .

دور ا  ا  وا ار/ز زان  ان 

 ر ) ت اا   ا وا- د-  (........ 

 ت واا     ءا ا ر وو

  وان ا  ه   د اا و اا

  ، جا  ا دوا  قما  ءا ا ر و

  .اروس ا  ااف ارد اة

ط وط   اا ارا  ٦٠ د/ ز زان د 

  ا ا  ا ا و.  

  

 ا ر م-  ا مدي    ٦/٩/٢٠١٦
 ا  ن

و ا.  

  
 ع ن  

و ا  ا 

 ا

  

  ع ا ن  و ا  دة ا  و  

   ا   ا ٢٠١٦ ا  وز ا 

  /  د اي

  

١/٩/٢٠١٦   ا    

  
 ا ل ااد

اع  ا ا ان أ.د/زز م ر ن ا  ١٩/٩/٢٠١٦ ا    م ر ا 
  ن

  



راا او ا  ا ا١٩/٩/٢٠١٦ ا  د  

اادا   ال ار  ا واف  ا   إزه 

: د واو ا راا ل ا-

ا ا اات ا و ) ا ارون واء 

  رات اا  ور ( ور وا  

دا ا ، وذ ء  ظة ازد واس واظ 

  ي  ارة. ا ار

 ار   ا  ا مل اا  ءما

ع اا م  دوراتو  

 ت اا اء ورت ار واا   ءما

ر ا  ر ا ا ا و  

ا   ءما ا ا نود  

 زل واا را ا  قة اا ا 

 با و   ا  ا رونا  

  

ا و 
ا  

  
 رةا  

  ١٧ ا ج

ا ا  

ارة

ط وط  ٥٤ج  ٢٠١٦  ٢٠ا  ارة اء   ال
 ر ا ١٧  ٢٠١٥/٢٠١٦ ا   رةا  بط 

ا ا  اات  ادارة ا  ارة 
   / رذ اا ر اويا -   ر

 ا  فر/ أذ اا رة واا -  ر م
، وا اذ ار / ز زان  ا ن ا واب

م ر ا ن  ا و ا ، وا اذ  -
   ارة واذ ار /  -ار /  ة 

و ا ن ا واب واذ ار /  - ض 
  رقط- ا  را ا  د و.

  

٢٠  رة       ٢٠١٦ا  ر  
- م ر  

 ا ن ارة
   واب

- م ر  
  ن ارة
ا و ا   

- ا  وو 
ا.  

  

  
ور   

ور    ر ا.د ا  ويا ر دة اور ا.د ا ز 

 ع م ا و ا  ن ا ر م زان

 ا و ا ور   

"  "– ا    ر -  ا 

ا   ةل ا٢٠١٦/  ٩/  ٢٢ _ ٢٠  /أ.د ا  

٢٠١٦- ٩- ٢٢   ٢٠/٩/٢٠١٦   م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

ا ا   



   طق ار وات ا ل

 ت ا اض ا -  اي اا ،ا، ت ا- 

 ت ا -  ت ا -  ةت ا -  ت

 از اا- ا ت ا- .مت اا  
  

م ر ا  

إ ا  

٢٠١٧ / ٢٠١٦ ا

 م  ا أ.د ا ان ززم ر ن ا  ا 

و ا  ءا ا٢٠/٩/٢٠١٦ ا  ءا ا ا 

 ا  د   زها   ض

 ات ذات ا ض  ا   ا

ات ات ا ضو رات ات ا  ص

  رة ، ا اواا  ،  ع رة ، اءث او

  ع رم  م ر ع ، دوراتت او

–  اا ب . –دور ا

 ان ا  وا:ف ا -  

-    ا ا ا  ع اا م   وا

.ا ب و  

   وا ا.ا ت ا  اع     -

-    .ا  د ا ا را  با   

-    ون اروح ا .وا طا ا  ءوا  

-    ر ا  .را

  

٢٠/٩/٢٠١٦     م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  

  
 اداتا ا 

راا ا

اى  ع   قادات وا ل ا ا راا ا 

  أ.د/ ا ان زز م ر ن ا  ا 

و ا  ءرا ا٢١/٩/٢٠١٦ ا    د 

  دةب وال ا ا ا و  اءاتا

ا ا  را  ء٢٠١٦/٢٠١٧ا ل ا ع و

    و ت اا  وجل واا  

.ا ق اوط ن ارود   

  

٢١/٩/٢٠١٦     م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  



  
  اول اع

 اادات و امق

 ا ات

  
 م  

 ر )٥١٧( ر  ا       ًء

 مزان ز أ.د ا    ن ٢٤/٨/٢٠١٦

ر ن ا  اا و     اد ا

  ات ا وات ا  امق 

و اادات  و  ت ات ووات 

ا دا  اء اا  ت  ا  رج 

د ا ط  ا  اء ارا ٢١/٩/٢٠١٦ 

ء اا    

 رى ت ة  عا وا /أ.د ا  

 ا   ض ويا.ا  ءوا

  

٢١/٩/٢٠١٦  
  
  
  
  

  م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  

  
 إزه   ا ض

 ارا ا ل

ا

اع  ا  ا ا٢٢/٩/٢٠١٦ ا أ.د ا ان ززم ر 

ن ا  ا و ا  د  ءا

 ا   ةو  ا ا 

  ض  صا ات ذات اض ا را

ط   ةا، ا  زهإ   ءب وا

  ةل ا وذ را وزوار ا وا را 

 اا ٢٥ا  ٢٠١٦  ٢٩  ٢٠١٦  ى ا رج ا

.ا  نر  

  

٢٢/٩/٢٠١٦     م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  

  
 ب ا اء

٢٠١٦ اد

 ء
   ارة – ب  ا  )٣ان : رج (

أ.د/ ا د م ما  وأ.د/ ا  دة لز و

ن ا  ا و ل /٠د٠وأ ا   و 

  د ور اد ب ا اء ا ارات ن

  ٠اد واب اا بوا  ار  أء

و   ن  ا و ا  اك  ا

ا   ءا  

٠د٠أ و/  ح ا وا  م راا  و 

 ب أا ا  ا راا  تة وا٠ا  

أ و ءوة ا تآ  ا ا ت أ ٠د٠أ/  ا

٢٢/٩/٢٠١٦    ا     



     ٠و وء    ات و ٠ اء وادة

  
  

 ا ت امق

 و ا  ع

ا

ا  ا أ.د ا  ويا ر و ا أ.د از  

 أ.د ،ا ا و ا  ن ا ر م - زان

  واب ا ن ا ر م ا  اف

ا ا٢٥ا  ٢٠١٦ م ض اا  ع

 ا  نر ى ا رج ا وا ا و ا

 اا ا  ةل ا٢٥  ٢٠١٦  ٢٩  ى  ٢٠١٦وا

 ت اا  ذج و  صا ات ذات ا  

ع    ه اات ور  م ا

 وادة اء  ار ار  اق اب و

ا وا ا ع و وة رش ا ودورات 

  م ب.

 ما  رواد ا اا ا  انز أ.د ز ا

 ا   د وا ارا.  

  أ.د وياوا   ا و ا  ع دور ا

 ا ر.  

:ا ف ا -  

-    ع اا م ا ا  ا   وا

.ا ب و  

   وا ا.ا ت ا  اع    -

-   .ا  د ا ا را  با   

-   .وا طا ا  ءوا ون اروح ا   

-   ر ا  .را  

  

٢٥  ٢٩  ٢٠١٦  ٢٠١٦  م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  ر  ارة 
- م ر  

 ا ن ارة
   واب

 ووء اء ادة -
  .ات

  

  
م ر ا  رةز 

 وراا

 و واب ا ن ا ر م ا  أف أ.د/   زرة

 ا  و ا  ن ا ر م زان ز أ.د/

 ءرة ٢٧/٩/٢٠١٦ ا  وراان و ت 

٢٧/٩/٢٠١٦     م ر  
 ن ارة

ب اوا   
- م ر  

 ن ارة

  وراا ،  
  ا ان



  د/ ، اورا   زي  أ.د/ ا  ون

ا  نا ا وذ   ام   

   و ص  اورا   ار وإمء

 ا   ا ن رع   ار ادات

ددا  ا.  

  

 ا 
و ا   

  

  
 ا ا اع

ت

  را   ٢٧/٩/٢٠١٦ اء  ت ا ا اع  اع

ت وا ت ا اوا رةا  

  

٢٧/٩/٢٠١٦     ر  
  ارة

 ا ااء 
  ت

  
 ا  قا  

 ا   

ا وا

  ا و ا  ع   اى اي ور ما  اع

 ا وا اا ا أ.د/ز  انز 

م ر ن ا  ا و ا  ءرا 

٢٨/٩/٢٠١٦ او    ا   ة اا   

 نا ا   ا  قا  

   وا ا  اون

 ف ونا ا :

.ا   ا دور ا    ظ   

  ا  مءات اا   در ى رد ء

.وا    اةن م دةر    

ا رب ا   دة وا افا  لا وا

.و  

.ا  اا  

 ا ا  ت ا .ا  

٢٨/٩/٢٠١٦    م ر  
 ن ارة

 ا 
و ا   

  

  ا  
 ا  

  
 ا  قا  

ا ت ا 

وا

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا ا  اع

ا و ا  ٢٩/٩/٢٠١٦ ا او  ا ا 

 ا   ة  ا –TE Data  ت

 وا  

 ف ونا ا :  

 را  ءدة ا ا  ة مت ام 

٢٩/٩/٢٠١٦    م ر  
 ن ارة

 ا 
و ا   

  

ا ا 
    –TE Dataت



.مما  ةا ا  دي او وا  

 /أ.د ا  ض ا د ا او رى دراو

 ا   ض وياا  ءوا.  

  
  

   لا 

 ر ا 

ا

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا ا  اع

ا و ا  ءا ا٤/١٠/٢٠١٦ ا  د  

   ا اضاا ر ادارة  اء

 ا ا و زات اوا ام  عل ا

 و  داري واوا.  ا ل وا   

٤/١٠/٢٠١٦    م ر  
 ن ارة

 ا 
و ا   

  

 ادارة  اء
ر 

ااا
  ا ض

  
 ا وما 

 ا ا  

ا

  اع
  ن ا ر ان مز  أ.د/ز ا ا

 و اا  اا ا ٩/١٠/٢٠١٦   د 

   ا ا  ااء  ادارة

  لول ا ت  عل ا 

 ا  ا  اا  ت اا:-

-           . ر ا 

-   صا وما ا (Joese.mans.edu.eg).  

 ا  ث اا   ان ا  ا

.(  ر ) دور  اد اار اا و  

٩/١٠/٢٠١٦    م ر  
 ن ارة

 ا 
و ا   

  

 ءادارة ا 

  ا ا

ا  

  

  
 اا أع اح

ول اا  

ارة

   اع ات أ اما  رة اا  ول٩ا 
٢٠١٦أ   ىا دارة اا  ىات اا 

  ٩  ١٣إ  ٢٠١٦أ  اا  ع اف او .
ا  ااب   ت ا ف  ات 

  ل دإ وو  ر ودورات ا و ، 
.اب  ا  ال  وظ   اج

  ض حل ا و  أ م ١٩٧٣  أ 
 اا  را   اضاا   دا

.ت  ارة

 ظو  أورم  درة  نت ال ا ١٠٠و 
 يأ  ر  ا ا ة ورا رةا   

٧٠٠  ط  واتل م  را ذ  وراو وا ا
وا ت ا   ص  وم ا  

  
٩ ٢٠١٦أ  

١٣  ٢٠١٦أ  ر  
  ارة

- م ر  
 ا ن ارة
   واب

- م ر  
 ا رات ارة
   واث

- م ر  
  ن ارة
ا و ا   

  
 ت اء دة -

 رةا 
.وو  

  



 وا رل ال وأوإدارة ا ا و
وما.

  



  
 ا ا إع

 و ا  ن

ا

  ن ا ر م زان  ز / أ.د ا رك  إع

ا و ا  عا ا ن ا  ا 

و ا ى ارة واا    ت ا

 اء ارا  ت ا ا ٥  ٢٠١٦ا  

  ا أ.د / اف  ا  ا ا ت .

 ا  ع زاتض ا د ل و رةا 

ار ا   ، ل اع  اوع اات ذات 

 ا و ا ت اوا ت ا صا ا

 ،  ا   ات ا   زدة اارد 

.  اا  

  

٥  ٢٠١٦ا     ا ا
  ت

 ات ن ماب
 ا و 
ا   
  

  
 دن ( ارا 

اض – وا واا  

 دار
دار  : ا  ن وا )– (وااض اا  

 رادارة ان : اا  

  و اع اول : ان

:ق اا -  

-        نت ا دا ح اا 

.  

-    ا او ا– ا  ا  –  م  فا

 دةاا  .ا  

-     دياء  ا  اء لا  ل او اا 

.اا ا  

-    ا  طا   ا    و

دوا  ا  

-   ا     را    را اا  

  امن.

  : ااض اوااماع 

٤/١٠/٢٠١٦    
راا :ا

  

  



: ق اا   

-     ضوا واا   اضا ا  ثا  اج وامما

  اوا وطق ا واج  وا ات وات

   اوا ا ح ا ااض 

-           واض اا  

-           اض اا  

-           اض اا  

-           اض اا  

 –ب ا  -ك -ه -ااض م  ء ا( م  أ            -

( وا مر واوا ا  مح اا م  

  ح ااض ااض وطق ا واج   -

طق ا  –وا  أا–  اث  ض امما ار      -

  

   وا اض ء ا واج اااض ء ا    -

ا   اج وج  داة ااض  ااض     -

ا.ج   وا   

  

  
  ن امد :  ار دورةspssر دورة

  : داا ا ا   ا ا  

   : ا– طاض اذ اا  

ومو را  ءا : ا ا  

  ١٢د ار 

  

١٠ ١٢   ٢٠١٦ ا  ٢٠١٦ا  ا     



  
 ام و 

 ات وت

  ا 

و ا

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا اس  إع

ا و ا  ءا اع ١١/١٠/٢٠١٦ اا   

ا و ا  تر ا دةا 

وادة اء ات ن  ا و ا وء

  ا  ارج .

 ا و ا  ن ا  ا د 

 اا  صا ات ذات ادور ا ا  ا 

ا ارد ات و اد دة ت اات ذات ا اص 

  ًرم ا دا  تا اق و وت ا

 امق   اء اا اء ت ه اات

 ه ا دور ا ا ا   اداتا و

  ءا   .ىا  ر وا ا   

اط  تء او د  دا ت ا درة ق

   اب و اد  اظ  ا ا .ات 

  ى ب ا ى ق  د عان ا  هوم

   ه  ري.

ا را  عدور ا ا  ا    

   وق ا  ا اور ل ا. ا واء

  ا  ا  ع ا  هض م 

    ذج و  صا ات ذات ا 

  ات ا  ه اات ور  م اع

ب وا   را را  ءدة اوا 

 رش ا ةو ع و ا وا ق اا

   و ا  ا د ب، وو م ودورات

ح اا    ر ا ا  بو

    ا.   ا  اا ا

 دا ر    ه زاءات اذ اا  ام ا

  .ا ا ظ  ا اري  ارة

  

١١/١٠/٢٠١٦    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

ات ن وء
 ا  و

ا  



  
  لط  

ر و ا

  
 ا  لط   ا و ر  ا

 راا ٢٠١٦/٢٠١٧ا  اء اا ١١  ٢٠١٦ا   وذ

 ر ا أ. د ز  زان م ر ا ن 

ا و ا. ا   طا ء ااف د ووا  

ا ،  اراز ، ة  ا ا  اات ا) ة

  اا ز  ا م  ، لطه او  رة ) واا

  اطل.

  

١١  ٢٠١٦ا     ر 
و ا  

  

  
ما را ا 

وت وا  

ا

م ر
 ماف اارا:  

   رف ورات ار   ب :           -

 ا راا –  اا– .ت ااع اام  

 ا ار  ا  رع–  – .طط  

.ت اا دا ا    

.ت اا دا ا ا ا  

.ا ا ات وواض واا ا  

( ا  ارم  ااد دة ر م  ارادة 

 وتوا .ربا ا با  ز و ( ا   

ا ماد اا   pointpowerms  ا  

   ما را ا  ردة اا  و

.ر و وا  

١١/١٠/٢٠١٦    
راا : ا

  

  



  
ر  رةا  

 ا  زرة

 دة ونا

  زرة
 ر ان مز  وا.د ز ا وي را  ا.د 

 ا  رة ا و ا  ن ا

وا ا  وندة اوز   ل ا

 د  ذرة اا  

 ا  ما ر    يا  ر أ.د

 ا  راا  و   وا.د راا ا

 ، رارب اث واا   ا  وأ.د ا و

  ىا  رن ا ر أوا ، واة او

ة او  ور رة دوا ة او .  

 وا رات ا بط رون وا   ءول ا

 ا  ات اا  دةوا ق ا و

ث اا  دةا ج ودة ام راا  

اان  ل  ا  ارق ا  امج ول 

  و ق ا اا وا  كا

 ا ) مات او ا ا   ت اا

ط ل  ( تج اات اموو   ا ا

ا  تا    .  

١٢  ٢٠١٦ا    ا ر  
 ا ر م

  ن
 و ا

ا  

 ا   

  
ور metanalysis

ور 
  : ا – ا ذ اا  

               – طاض اذ اا  

ومو را  ءا : ا ا  

 ا دة ورر اا ت : طا ب وا  

رر ا  دات  ا   

  ١١د ار 

  

١٢  ٢٠١٦ا    ا     



  
   ر دورة

ل اوا  

ا

ر دورة
  ا ا : دورة ر   ا وال 

 : را  

 ر  : دمن ا  

 ر ث دورات  :  

١-         لدورة ءوا ا   

  ااف اوة:

-     ا  و ا وا ا  ا  

-      ار اا  ت اا  قوط اا  

-      اا  ادوات  

-    ا ا وا ى ا  

-     دارة ادور ا   ا و ا  ن  ل

وا اا  و ا   

٢-       وت اا  

 وت اا رة اا   وح ات واا ) – 

  -اق –ت ا  –ا  –ا  -اء -ار

(ا  

٣-       وا ت اا  ا ا   

-             لوا ا   ق ا ا ا

 و  ،  ا ات واوا   ا

وا واب وات  اا    ا وان 

 اا طوت . اوه ا  

-            و ارث ات وازا     و

  .ظ  ارواح وات

١١/٢٠١٦/ ١٥   ١١/٢٠١٦/ ١٣  
ا : ا

  

  

  
ر  رةا 

  زرة
 ر ان مز  وا.د ز ا وي را  ا.د 

١٣  ٢٠١٦ا    ا ر  
 ا ر م

راا   



 ارعا ا 

اوا   

  دةات زا 

مء اوا اا

 ر مات اا ا و ا  ن ا

 راا   يا  ر أ.د وا.د ا

   ا  وأ.د ا و ا  و 

 اث وارب ارا ، ار  اى  وة 

 رة دوا ة او  ن ر أوا ، واا

  . وة ا ور

 ل ا وات وا ر ا ا اداري ر و 

 واج اك  –امج اام–  ج اام– ا  جام  

  ر  ١٠٠  ،  ارع ان٢٥   ا ان

ا  أم  زرا ،  ٤زرا  اا وان ، 

 ا روا ا اع اأم  واا رو ا  ٢٠٠٠ 

 جأم  و   ن ١٨٠٠٠م  .  

  ت  رأن ا ل ا يا  رد أ

   وام ارد ذا  و و  رو

 ث ال ا  اء اا ا ام ا

 ا اوا امج امدر ا و ر اوا راا

اا وا اء اا .  

  رر اويوأا     ن ل ا 

 و أ  ل ا مات اج ادة امز اء آ

ات   ا  ات  ات 

 ات واوا ن ا اء اا و 

ا.  

  

  ن
 و ا

ا  

  
ور endnote

program

ور 
ارد اا  ةد : ومن ا  

 ا  : د١١ا اظ ما ا    

م : ا  ز–  ا  ذاا  

ومو را  ءا : ا ا  

 ا دة ورر اا ت : طا ب وا  

١٧  ٢٠١٦ا    ا     



رر ا  دات  ا   

  ١١د ار 

  
  

  اي ارء

 ة

     ارا:موة

:ظر اس   ا را

 وةا :ا دا  .

اراوي رد أ.د/  امد: ن

  ا: اور

١.ا  ة ا  ا را .اوا  

  ة  ار وا ا ة.ااض٢

  ا ار ااث    رت وا ات

ت إ س ١٩٩٠ ا، و م      

 ا أ اع  ،ف ال

ذرا  ع ،٢٠٠٠ا ر ، ٨ اا  ا وروا 

 ٢٠٠٤.  

٣. تو ري اا  ة ر وا  ٦٢ ن 

 ا ،ام  %١١  ، %٥٥  ا ات ر رو

٩% ر  ،ءا رة وا  تر ك أو .  

  : ات

  اي ا  ااة ة   ي ورة .١

ر ظ  ا ا   و  ن أا 

ا  ى .ا  

  

٢٠١٦ /١٧/١٠    
ا 

  

  

  
 ا ا  موة

وا ب

موة
 ر  : دمن ا  

 ا  د/ م : ا– أ    

وا و اع  اف  ا ا ا ب 

  م  

ب اوط دة اا   د : را  

١٧/١٠/٢٠١٦    
ا : ا

  

  



  ات اوة  ا ا ا و ا ا ًء.

  
  

 ة  امرة وع

ا  وا

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا ا  اع

ا و ا  ءا ا١٨/١٠/٢٠١٦ ا   وع 

 او و   ا ة  امرة

ا   

  

١٨/١٠/٢٠١٦    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

   

  
 دار ) ا – 

)اوا امج

 دار
  ان : ادارة ارا س

ل ا :ولع اا  

:  ل ا ا ت اح ا   

-   راا  ت ا ا  

-     وج وما  فا اضزرا  ت وذات

  ا اف ا  .زة 

-   ط  اتو ا ق زراح ط  :ا ق زراط

.  

-   ا  ا  : ا ا

 واو ا واء ا اتا اا  ا    

 راوزارة ا دا . ا و ا  

-     تدرات  ات اا )و ع  –ات اياا (

      ح طق ا واج.

  .اض ااض ا وطق اج     -

  اوا: امج اماع 

: ق اا   

  اوا واض  امج واما  اث  ا ااض   -

  اوا وطق ا واج  وا ات وات

-     واا  دا ا     و 

١٨/١٠/٢٠١٦    راا :ا    



وا  ا.  ر  

-    ودور واا  ا  اة اا  ا  ازن

  ااء.

-  و واا  ) وا واا  ح 

    ا وا وم ا و   امج.

-    دارة اب اا.ا  وا وا ا دا   

  ا او ا .مجح مة  وت اوا اء    -

-  و واا  ت اوا ا  ح

 ا ع اوا ه ا  ا . ا  

-     واف اا ح ادةا    ةت ااوا 

. ا وا   

-   ا اا  ر اع اار وا واع ا  ض

.وار اا و  

-     ارع اب ادارة اوا ا  ا ا 

  ا ام .واة 

  

  
ور 

skillscommunication

ا رات

ور 
ارد اا  ةد : ومن ا  

 ا  : د١١ا اة ظاا ا    

 ا  : ا–  رس اا  

داردة اا : ا ا  

 ا دة ورر اا ت : طا ب وا  

رر ا  دات  ا   

  ٢٥د ار 

  

١٩  ٢٠١٦ا    ا     



  
 ءر ام  

  اة ارة



 ز أ.د/ وا ارة  ر اوي  أ.د/ ا   زرة

 انز م ر ن ا  ا و ا ا 

  زها .  ةرة اا  ع ر ءاتام  

  

٢٠/١٠/٢٠١٦    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  

  



  
ر  رةا  

  لطا 

ا

 م    / رذ اا ا ويرة  -  اا  ر
 ا  فر/ أذ اا ا  ا -  ر م

  ر / اذ اا ب واوا  دياا - 
 ر / أذ اوا ا  ا  -   

  /رذ ال ، واطر  -ااا  ، ا 
 رق اط / و ا -  طا ت اوز ا 

ا ، وذ  ام ا دور  ٢٠١٦ا  ١٩ارء 
اطر  ات  و   ا اطل 

  ا  ةااد اب اوا  ا ت اا
ات اورة و ا امر  ا ا ومت 

.وف ا اة

 ض أ.د / أوا  ا ؤح ا   ورا
 ة  ٤٢٠٠ءات اما و  و  ٤٥ م٢٠  

 ة ا  ة و يات  ا وا
ر و ا ل  ١٠ا و امء  امءات ل 

٢٠١٧ ح اا ا أم ا    
ون ا ة ب ااد ااة و ن 

 . ا أ  أطل 

  

١٩  ٢٠١٦ا      ر
  ارة

  

م ر ا 
 ا  ن

و ا  
-  ا ر م

   واب
 لطا   

  
اوم ارات موة

موة
  ن امد :  ار   ات وات

 وة ارات اوم  –ا : د /  ا اا ب 

  ا دارة

  ور اوة:

 وع امج ارات اوم ) وع ا اى  -١

وما  

ICTP ا ت وا و م  تو ا 

ا  اك  ا  

  اف  اوع:

-    ا  موما  ومرات اج ال ام ا 

 ا ا با ر تا   

  ارة م اوع   -

    ات وات    ١٩/١٠/٢٠١٦



-    ا  موما  

-    ومرات اج اام  

-    ا دا  رات اا اا   

-    ا اا  ا ومرات اا  ةظ  تا

  ا اى

  ام ا وع: -٢

-    مإم  

    امج  ( اف  امج)

 ج رام    

  دة ا ام ط  ادراج رات  اء 

  ر اوم أيااد ذج  و امج 

-   م  

   ام  ا ارات 

   ام ا اظة ت ا ا ارات 

ا ( راتا ) ذج ادا  

 اء ا بو را   

٣ -  دارات اجام  راوما  

 اا را  ءدة اا   وما را جام

:ت ال اا  

-   را  ط را     

  رار  ا ا   ار ول     -

ومرة ا    

-    اروا  را     ىا  



  اومارة  ر ار    -

  ال ذج ا ا  ار    -

امج ار     ار اء ا  ء    -

:ا  

  م ور  اب ٣ار 

    اامواة اا ارام  ار 

ا  ة و )را ا   ا  رة  

ا ا  

 ء  د )٢ا (رج ا    

  ذج ال ااا  وما  

ا دارات اا    

٤ - ات اا جم ومر ا  

را  جام  

  س ات

در او ا  

  ر اار 

  ا ا ر -٥

٦ - زات اا  

  

  
 نء اا  

را

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا ا  إع

ا و ا  ا ا٢٠/١٠/٢٠١٦ ا  د 

 ءا  نء اا  را    

 ا   لول ا ت  عل ا 

٢٠/١٠/٢٠١٦    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  
  

 ان اء  

ار  اء
  



  ءا  اتو ز  اا    ذا

ا  و  ا اوا  ر  

١-          ءا  ات اا ز ا ا

.را  

٢-          ا و ا ا ع ا 

. و ا  زاءات ااح اوا  

٣-        درا  او ا ا ات اا  ت اا

  ا و ط ا ارة.

  
  

  ت 

 لطا

 م    أ.د ا  ويا ر ا ا ا 

أ.د/ز  انز م ر ن ا  ا و 

ا  ا ا٢٠/١٠/٢٠١٦ ا  

  ل اطا  ا دور ا ما 

ا و  تا  راط ا ت ا

 واب ااد ااة  ا  ات اورة 

 ف ات ومو ا ا  رما ا و

  .اة

: عا واو-  

١-        .ا ما را  دا    

٢-         .  ر  حات ا  

  

٢٠/١٠/٢٠١٦    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  
  

    اطل



  
    موة

 ة دي اي طن

ارد

موة
ة ارد  دي ايا : موة    طن 

ا وراا   ون  

  امدى ة ارد  ان:

ر  / د : ا - وراا او ذ طا  

  اذ ط وا اورا -د /   اب 

٢٠/١٠/٢٠١٦    
  : ا

ا

  

  

  
  ة

 
 ا     عا  وا ت ا

وا ا وا  

  ١٩و  د  د ارئ١٠و  ا ا د  سا  

٢٢/١٠/٢٠١٦    
  : ا

ا

  

  

  
 ار ام اح

"ط"  ة

ما را  أ.د/ ا ان زز م ر ا  ا و ا 

ا ا ات ٢٣/١٠/٢٠١٦ ا ما رة ا"  "ط .  

 ا  أ  دة أ.د ر دابا   يوا

وااف أ.د   و ا  ا، ورك 

 ت ام اي  ة    ال ا اي

. ا و ا طا  با  ف او أ  

  ح أا   أ  انز ر زن او

   ا رو ا  با ورة ا 

 ا اض اأ ا م  ا    

 ا  ل ا  و  ن   روا ا

  دة ا  نم   ن ا وا

.ا  

  د ا  اداب ن ه ات اة 

 وا.  ظوا ا ا  ء ف ا  

  

٢٥/١٠/٢٠١٦  ٢٣/١٠/٢٠١٦  م ر ا 
 ا 

و ا  

 دابا  

  
 ا   ا دور

وا ااءة

اوة
  ن امد :  ار   ات وات

و ا ن  ا  –ا : أ.د/ى ز رد 

٢٣/١٠/٢٠١٦    
ا : ات 

وات

  

  



ا و  

 دة ار : اا  

  اف  اوة:

  ا   ق امن       -١

٢-        ت اا  ا ال ا  اءةا 

وا  

٣-        دور ا اءة وار اا   

 ت اا ق اا   ا ال ا  

 ا  اع او  جا   ر اوا  

  

  
 ز إ ا 

 و

اوة
                                                                و  ا :ز إ" اوة: ان

:در أ.د/ام م  

:ظا ذا   م

 وةا :ا ما  اظ

ر ا أ.د/  امد: ن

ا: اور

أو..  ا ا  ما وا.

م.. لإد  تا م ا وا.

.. اا ا   ءة ا ا ت وما  

   ا  توما  قم ،ت اما  

ط     ب رة توما  قم ،ا 

 ار،   ا    اب  اومت ااج

و ا  .وا

 و ة ما أو د تا  وا   

 ورة

                  ا وا ا ا  اتا ،وا 

  وفا

                 ا    ا ذج    ذ 

٢٠١٦ /٢٣/١٠    
ا 

  

  



واا وأم

. ا ات وا اة                  

  
  

 ا ا 

 ا

  اع
  ن ا ر ان مز  أ.د/ز ا ا

ا و ا  اا ا ٢٤/١٠/٢٠١٦   د 

  ادارة  ءا ا ا

 ل عا  زات اموا ا و ا ا 

  . ا و ال  و  واداري

  

٢٤/١٠/٢٠١٦     ا ر م
  ن

 و ا
ا  

  

  
 زات اوا راا

  اع
أ.د/ز ا ا   ن ا ر ان مز 

ا و ا  اا ا ٢٤/١٠/٢٠١٦   د 

     ارا  ا  اء  ا وازات

وذ    زاتا راا

  

٢٤/١٠/٢٠١٦     ا ر م
  ن

 و ا
ا  

  

  
 ا  ا 

ه

  ز أ.د وا ا ر اوي  أ.د  ا   زرة

 اء  ا و ا  ن ا ر م زان

٢٥/١٠/٢٠١٦  ا   ه ا  وا ا 

ا عا دا  رةا  زوار   دة وذا

  اء  ار وا واب.

  

٢٥/١٠/٢٠١٦    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  

  



  
ر  رةا 

 لا ما 

ا ق اة

 ز أ.د/ ا و ا ر اوي   أ.د/ ا   زرة

 انز م ر ن ا  ا و ا  

ام ق ا     ال ٢٥/١٠/٢٠١٦ اء

 ف ر أدوار وذ  شء و ل ق ا ا

  ق ا ٨٦ا  إ ١٧٤   ، و 

 إ  ت واا  ل اا رات  ١٠٠٠د و ا

ا  ا مل اأ   ى ا  ق 

  ر أنا   ا  ل ا  ءوإم وا

     را إ دا ا ا لط 

  .  ء ارة

  

٢٥/١٠/٢٠١٦     ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  

  

  
 د  اك دور موة

اي اد

موة
  ن امد :  اات  ارة

  ااف:

  ايد اد   اب ور اك        -١

٢-         از ا ةا ت ا با  فا

 و  

٣-       ا  م   اءا   ا ا  

:ا  

وا  ة  ا ام  ا  –أ.د/ ز 

 دياا  )  ٢٠١٦- ٢٠١٥-٢٠١٤   (اا   

  ادن  ود.

  

٥/١١/٢٠١٦    
 : رةاا

  

  

  
 لا ا 

اة اة

  ز أ.د/ ا و ا ر اوي   أ.د/ ا  زرة

 ارء  ا و ا  ن ا ر م زان

 ا ار اة اة ا ال  اء ٢٦/١٠/٢٠١٦

 ا   ا عا   ا  

٢٦/١٠/٢٠١٦     ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  

  

  
م   

ا

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا ا  اع

ا و ا   ءرا ا٢٦/١٠/٢٠١٦ ا  د  

٢٦/١٠/٢٠١٦    م ر ا 
  ن

ا و 

  



  ا   ادارة  اء

وا ا ض م عل ا    ان ا   ا

  - ا اص ا ف ا :اات ذات 

-    ر دورات  ق ا ت  ا   

-      . ا ءة ا ر  

-   .ا  و ا ا ا اد اج اام  

  

ا  

  
 ل  ادة ات

اا

رو ن در/ :ورا    موة

ظذ: اأ  ة/ اا .

ادر.   أ.د/: اوة أدار

ظا :و ت ارا ث، اذ واوا  

ا .ا

ا :ا ما  ا

ر. ا أ.د/ : امد ن

:ا اوة ور  

- وة اأ.د/ ا   دروة اا  أن   

 تا ،اا ظو م ا  اقأ ا ا 

 ط   ا   ءا  اا .ا

-  و اا ر أورو د  م ا ح طا  ق 

ا ا ا أر فأ    ط .ىأ

-   أ  ح تا ا ا دةد زا  ح. طا

-  ء أا   ت ىا أدوات إ  ة 

 بت ا أ  تدة. اا

-  ض د ة      وعا ا  

   وات ٥ وط     وات، ١٠ رة أن -  رت

اى.  أداء  ذ  وى ، ا طق

-  و ا   ب ارا وا   ب اوا 

 اوة ع ل دارت وا ا ل   ا إذ ار

ا . أ ى    ذات أى وت

- و ا  رة اا   تا 

٢٦ ٢٠١٦ أ    
ا 

  

  

  



 اوة إاج  ا    أ..د/ دة وات

 ف  ت  ط اا  يا .

  
  

   زها  

ج ادي واا 

 ا

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا ا  اع

ا و ا  ا ا٢٧/١٠/٢٠١٦ ا  د 

 ديج اوا ا  زها   اض وذ

 ا واف  ا وات ا امء ال 

وا ا  حط و ا  ديج ا

 ا   تا:-

-             و أ.د/ م   /دة أ.دا 

 ا (ا أ.د/ ر ري ا ) ء ا/وأ.د

  ات ار وام ا وااد ات اح

ادوار (ا وادس وا ) ى ووا ا  ان ن 

.ى إ دس وادوار ات وا ى ور اا  

-           ا أ.د/ ر ري ا دةا  

ا ا ات اة  وا وال  ادارة 

.زت اا و ا   

-           ما درا ا أ.د/ ر ري ا دةا 

. ى  دور   

-            ما ا أ.د/ ر ري ا دةا 

  وم ا  له ا  .ا  

٢٧/١٠/٢٠١٦    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  

  
 ا اط موة

و

 اد واات ا اط   ا ات ظ   موة

وا و  م ا وام  وردي اا 

 ا وا ا ا  ا و ا  ع

 طء امواوةمم ا و ا  ع   "

 ا  ع تا  "و ا طا

 اا ا  وذ  دارة اا  ا ٢٧و 

 ٢٠١٦ا وذ  ةا ا   أ.د ا ر 

٢٧  ٢٠١٦ا       م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

 ا  



 ر ا ن  ا و ز  زان م

 ل اذ اا و دودا  /أ.د ا   ا

ت ادرا  و ا  دةا   رو

ا واب ت ا و  ادة ا دارات 

 ا وا دارة ا  

:ا ا  ور ر ة و دودا  / ول د -  

-      .ل ارة اوا را:   ا  

-      : ا وط  ء ق اد ا  

  .ان ما  ا  وط ا ، و اط  ا     ·

·    . اًء  و ق ا  ان  

-     . ا ت ال اا  ءء اا  

·    دب اا  

  ب ات    ·

  ب اد     ·

-        (طة اا ) ا وا طء اا   

  ا ات.

-        ا   و ا   لا : ا 

 – .طا  ءا  

-    ي اا  ما .ءا م    و،  

  
    موة

ا دي اي طن

موة
ا ون   دي ايا : موة    طن 

ا  ة اا ط  

  مدى ا ان:

اد اا : ا ا ما  

  اذ ا اورا -  ا : د / د روق

٢٧/١٠/٢٠١٦    
  : ا

ا

  

  



  ات اوة  ا ا ا و ا ا ًء.

  
  

  ا اوة

ا ت ااوا 

اح

 ن ا ر م زان  ز أ.د/ ا ر   موة

 ا و دة اور ا.د/ ا  يا  

 رااف او د/ وا     ا 

 راا م   راا  ا 

 ا  ب ا  ز  ون رةا

 ا ا  ": ان  وةم  دةا و

 ا  " حت اا٣٠وا  ٢٠١٦ا   ات 

 راا  

  ور اوة:

-     ا ا  

-     ادارة ا   

  رات اار و اع     -

:وة اف ا  

-    مت واوا ب ا  ز دور  فا

  ت اووا ا   ا رورات اوا

.ا  لا وت وز وا  

-    .ق ا ود  برات ارات و   

-    روام ظا  د طا ا   

-     اا   

٣٠  ٢٠١٦ا    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

 راا  

  
ر  رةا  

 امج وة امج زدة

واا

  ار  ا ا ر اوي  أ.د/ ا   زرة

 امج زدة    ر اوا وة  اى

 ا ان ات  ا وامج اوا امج  اوا وة

ر ا أ.د/ أف  ا  اوا وا وات

 ان مز  أ.د/ ز ب واوا  ا ر م

ا و ا  ن ا ر.

٣١/١٠/٢٠١٦     ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  

راا   



 وا واا ر  ا  ىا  رض او

    ٦٠ أ ا  ٥٥     ا

 و ا ات واوا ن ات اا

ر ا اك اا.  

  مرات اوا واا   ا  ض 

  . وام ار ل اورة ااة

 ويا  رد اات و  دةا  ءل ا

 و اء اا  وال ا  راا 

 ات واوا ن ا وا واا  تا

ا ات   ا  ا ا  ز 

 ى  م راا  ت تم أو  اد أي 

  اد م ا ١٠٠و%.  

 واا  و  ر آ  ورة  وأ

 اء اا   وع ن ت او

  . و ا   ااء   امن

  
  

  طب  ط ء

 تا 

واومت

 ء   ا و ا  ن ع أم إطر  -ط ء

ط  بط   تت اوموا وذ  ا 

ا٣١ ا ٢٠١٦ أ   ة اا  رج )١١(  

ر أ.د/ ا  ا  ا أ.د/ وا   زاقا 

و ن ا  ا و ،دة اور   

د/ ا..أ   ا ر   تا د/ وا..أ 

اران إ  ةن و .دةا  

 و ا  ن ا و أ.د/ ا ا و ا -

ء اا  ف أنا ا   ءاتا ا ر 

 رات  ، ا ا ن ث  ا إدارة  اب

  ادة ا   ا  ال   اتو

 ا ا  ا ات  و ة،  وااث

 س در  ا ق ،ا ح وت أي ط 

 أو واط دون و    ا  ِ  أو

وه.  إار

  -  ءا ر اا  ض  ع  

٣١ ٢٠١٦ أ     
ا 

  

  

  



 ز ،ياول وا  ة ور  م  

و اا  ل ،ء اة إ   ت ق 

ا وا  ا  ا  درا ا  تا  

:

  SCADA-C-MICROCONTLLORER-PLC

 ا ا ت ض  أ ،ت  إ  ا -

ا     ،تا وذ ت أث اوأ  و 

إ ا  ا ا و

    ل  .ول

 وطح واب ا  وا اار ب   اء م و  -

ا 

از. ات   وا ارات       

  



  
  ر  

طا ادا  

  ا ا

 
   ادا طا  ر   :ا

 ا ا   

 ادا طا   ر : دمن ا–  ب ادارة

رة اا  

 با  :رةا  فا  

١-        ت اما  

٢-        م (  ) وزا   

٣-       ب ات ات وا  

٤-        ة  ا اا  

٥-         ا ا اا  با  ت اا

ا ا  

٦-       ا اا  ر ردة اا  

ا   

  

٣١/١٠/٢٠١٦    
ا : ات 

وات

  

  



  
 اة ا  ء

اة

 ا  ا ا  ار اة اة ا  ء  اح

  ل اب  ا ات  و وا اب

ت و اع

ا.  

    وع ا اا   اب 

ت ات واا  ا وا  ا و

  ا  ا   اا ا طال أ اع

  

١/١١/٢٠١٦     ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  

  

  
 ط  در 

 وهم

 ط
  ا :  ط  در  موه

   ادة اء  ار  ات 

 ات ا ءطا  و ا ا  ر

)     cوس ( ١٠٠ ة ا وه و اع د

 ا ا  م ا و طاض اا   م

م ت و  

 ) ت ا د ٨٩٤ا    تا   ،  (

 : ا وم ورى  ٣٢اوس و ا 

 تا .در   

 ، ا و ا ب اا  ات ءا 

  وة  طق  اوى.

 اا ا  ا اا ا ا  ا ام و

٣/١١/٢٠١٦ .  

  

٣/١١/٢٠١٦  

  

  
  : ا

ا

  

  

  
 وا ا دة

 را

  
  دسر اام ر  وأ ى أ لا ظ 

 ٢٥/١٠/٢٠١٦أ م  ر و ا  اء 

  داء ل ااط  ا رات أى ام ا

را وة ب

 ر م وذ  ا و ا وذ ف اطل 

٢٥/١٠/٢٠١٦    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

 و ر 
ا  



  تا   ا   طا ء ار د/و

 ت وات واا و ا   ارض ا

 ر وا ي وا ت ا  لطا  و

  ت ااث اب وام ا اي ور ا. دار

  
  

  أنا 

ا


أن اا   : ا  

 : د ا١٩ وط ط  

 ن اا ت ا ثا  ز ا  

  

١٠/٢٠١٦/ ٢٥  ١٠/٢٠١٦/ ٢٤  
ا : ا

  

  

  
 ا ن ا 

ا

  اع
  ن ا ر ان مز  أ.د/ز ا ا

 ا و ا  اء اا ١/١١/٢٠١٦    د

اء  ادارة  ا ا ن ا  ان 

ا

 ل اع ض م ا و  ل ان 

 ات اا  ةو ان ا   ا رورات اوا

  ذات ا اص

  

١/١١/٢٠١٦    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  

  
 رةا   

ا ا

   ر أ.د/ ا   ويا ر  رةدة اور 

أ.د ا / ز  انز م ر ن ا  ا 

و ا ا  رةا  ءا ا١ ا ٢٠١٦ م  

 ا  

  ون دي ا "ا ا  ا إدارة ا

 وا.  

ف  اا ارا  ٤٠وا ا ل ال 

 اا ) ادي  –اإ– ب اط  دي ) وم  ا

ف ا و  

 ز واراة ا  ات اا  د ل إا و

ات اا  د م  

١ ٢٠١٦ م    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  

اء ووء ات 
دارات اوا  



  
  

ر ا وم 

 ا ا  را

د و 

ا  ها 

 وا

ر م   ر أ.د ا /   وىا ر دة اور ا 

 ا واب ا ن ا ر م ا  اف أ.د/

ا ا د" –  "ا  دةء اا  

رب اوا )  تو (   با

  ) ا–  –  ةط–  اء اا  وذ ( ١/١١/٢٠١٦ 

 ٣.٣٠ا   وا  ها   

 ة ا راة  ركو أ ا وى را  د.

 ن ا ا ر م ا  فأ.د أ و ا ا

  ن ا ر ان مز  أ.د ز ب واوا

   دو ا اا  ءوأ ا و ا

ب اوط را  ءدة اا  

 ا  ٢-  ٥ز  اب   أء  ار و

ا  

  

١/١١/٢٠١٦    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
م ر ا 

ا  ن
  واب

 را  ءا
  واب

  
ا  ر 

ا دا 

ا ت

    اس/ :اد ا ل أ

ظا :م ي اد ا تا ت ا 

ا موا ي  واة ا ت إدارةد ا 

 وا اةات د وة و ا ات

و د ا فوا  وع ءإم 

 اة اوت د درات  ا    ات

.وا

ا :ا دا  .

اراوي. رد أ.د/ : امد ن

: ا اوة ور     

   - ار اس/ أد ا ل أ ف أن إا  ءإم 

 ا ا  وا اط ات  اون اد ا

ا ون اوا  أ  وفظ  ا دل و 

  إ  اص اع  ارت وأ ات

    أن  ت لا  ت اا 

٧ ٢٠١٦ م
  

  
ا 

  

  

  



ا ا ا ت اوا وا      

  ذ . ور اب دور

-  أ د  ة أنا   ل ث ور ر 

ء وت إم   ى  ت  ،ا 

ت دة اا و ا ت داا ،ا 

را  ا ص اوا  ط  تق اا 

رو ا ور ا ا  روا   

م. ادة ات

 أ  ا  ا  أ.د/ ا أ و ا -

 ت دة اا وا  ورةو ا  

 أدا    ورا ا   ا ا 

ور .

-   د    ر ا دا 

ت ا ،" وا      تا 

را و    اء ء اف وأا 

د ا تء اوأ  را  تو 

 م و   ، وت )٥( أ وار اج

ا  را ت أوا ت و  دو 

، ت ووة اا  و  ،موأن ا آ 

  تو١٥ ا د .دا

 رأ أ.د/ ا اوي إا  ا إ  ة 

 ءوإم  وما   ا ا   

  با وا  رات ذوير اوا ا  

.ا  

  



  
 ا ا  

وراا

 ا ن ا ر م ا  أف أ.د/ ا   زرة

 ن ا ر م زان  ز أ.د/ ا و واب

 و ا  ا ، أ.د/ ا م  ، ء أ.د/ ا 

،ا ا /أ.د ا  

 ا را ا  رة  وراا و 

  زي  أ.د/ ا ا  ون ت ن

 وراا ، ر اا س وا م  ا ، د/ ا 

 ا   نا ا.

وذ      و ر  وراا  

 رع ن ا    وراا ل وا 

 دون ا ء أدم وذ م افا ا اا  أن 

ددا  ا  ا  رس و ٢٠٠٤  نن ا 

 داتا رت ا  رةل ا إ ا 

 جا   ء   م  ا ازد 

دد  دات ن را.  

  

٢/١٢/٢٠١٦    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

م ر ا 
ا  ن

  واب

  

  
 ا ر ا 

اوم ا  قا 

اة

  أف أ.د ا و ارة  ر اوى  أ.د ا   زرة

ا م ر ا  بو وا أ.د ا ز  

ا  ن ا ر م زان

و ا و ا أ.د أف  م ر ا رات 

 ا ب اا   ذث واوا ا دارن ا

 ا ة  ٦/١١/٢٠١٦ق اا  ا ت اا

.دع اا ا  راتة وا  ا  

  

٦/١١/٢٠١٦    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
م ر ا 

ا  ن
  واب

 ا ر م
 ت ارا

  واث

  



  
 ا ر ا 

اذج وما ا 

ا ات ت

  أف أ.د ا و ارة  ر اوى  أ.د ا   زرة

ا م ر ا  بو وا أ.د ا ز  

ا  ن ا ر م زان

و ا و ا أ.د أف  م ر ا رات 

 دارن ا ا ب اا   ذث واوا ا

 ا ٦/١١/٢٠١٦  ) ت ات ا ذج اا - 

 ط-. ري واا ا  ظ (   

  

٦/١١/٢٠١٦    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
م ر ا 

ا  ن
  واب

 ا ر م
 ت ارا

  واث

  



  
 ا  

  موة  ارة

 و اءة ار

 اة ات

وا

 د اس ارة  ر اوي   أ.د ا  موة

ل أ م ي اد ا تا ت ا 

ا موا ي واة ا ت ادارةاد ا 

د وة و ا ات

  فد وا ا و ة وات اا

  :وع إمء ات ا   ت موة

" وا " ت ا دا ا ر  ا

ار ااط  ا  م  ا ا وا

 ة وات اوا درات د  ا و

و  ر وا    ل ات اة 

 و اارض ا    وا ا و وا

 ا و   و  ت ص ا    

  

٦/١١/٢٠١٦    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
  

ا   

  
ص ااج ا 

 راا

ر   راط  ا  ا ا و زدورى اا 

 م ٧ ا ا اض  دا ارات وس

٢٠١٦ أ.د ا  ويا ر ا أ.د وا ز  

 ن ا ر م زان

 ة ورش او   ى أ.د وا ا و ا

   ا ا  رات اج ءم صا ا

ا وا راا.    

   اجء ام زا ا  ب  ١٠٠٠و  

رة     س ارات و  اور  ٩٠

. ا دا  

  

٧ ٢٠١٦ م    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
  

ورش ا  



  
ما رول اا 

  اح اات

اطل رض

م ر    ع دور  ا و دي اا   

رب وا  ل ا ا  ق ر اوا 

ط ا  ا و م ا ا ما  

 ر  لطض ار  " حت ااول " اا را

ا ر ان مز  أ.د ز ا   ا  ن

و ا وااف اة أ.د ا ااح   رض اطل 

 ن لطض ار  ح وا رة أ.د مدة اور 

ا و ا ون   ادة  وادارة 

ا و ا  ع اتت واا  ء٨ا 

 ٢٠١٦م   ةا ا    

:ماف اا -  

   رات اب  اا ال           -

-           ا   رةا  

-           راق اا  اعا  ا  

-  ا م  وا ا رات ا   

م  ٨اء 
٢٠١٦  

  م ر ا 
  ن

ا و 
ا  
  

 ضل رطا  

  
 ض ا ا اع

اى اق

  اع
  ن ا ر ان مز  أ.د/ز أس ا

 اء ارا  ا و ٩ا  ٢٠١٦م  ع اا

 ا  ىق اض ا ٢٠١٦/٢٠١٧ا   د 

ء اا  

 ا  وذ ا  مى اق اض ا ا

٢٠١٦/٢٠١٧  اداا  رى  ت ة عا وا

.دا ع ا زها   اض

وا  ض انفا :ا-  

ا ا  ا واب ا در  ل ض -

ر ر ب تو  توا ا ا ر وذ

  وات ا  ت  ادة.

  

٩  ٢٠١٦م     ا ر م
  ن

 و ا
ا  

  



  
  رةر اا  

 ر

 اس ا  و  ااءات ارة  ات  ااء ى

 رة آف ١٠  ب   ا ان  ا، دا اوري

   ا  ورا اا.

 ا  را ر  ارات دأب اا  د أن و

 ورا  ةا دون   رات اا  

 رء واا ا ا ا ا ا ما 

 ور اا ا دي ا  رات از  دو  

 رات ا ور ج ارئ ات ا   راتا

  .واف

   رة أي   م  ا   ا

ما ا وا  أم   اجا  راتا ا ا 

ا  أ.د ا م ر ن ا  ا و 

ا و  رةا  ا  ارا.    

وا  دب ةرات اا اا ا ورا ا 

 ر اموا دا ا ا.  

  

١٠  ٢٠١٦م    ا ر  
 ا ر م

  ن
 و ا

ا  

  

  
 اث  ادة

ا  ضا 

را ا

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا ا  اع 

ا و ا   ا ا١٠ ا ٢٠١٦م  

د  ا /ي أ.دا   راا وو  

 ن  وذ -    رة اة واور

وا ا  ونا : ف-  

-   ا دراج وا  ث اا 

ادة   ارض اا وذ ل ا ارد  اي 

.ا راا  ةط  و  

ر اب و ا ق ا و ص   ى  -

  ات .

    زرا ا  ارز.          -

: عا او-  

-    ا   وةم و راا  أ ا ان

١٠ ٢٠١٦م     ا ر م
  ن

 و ا
ا  

 راا  



 .ا وا را   اوا  

  
  

 ا ر ا 

ءات ومام او اا 

ع ا  

  ارة

  ز اأ.دو ا ر اوي   اأ.د   زرة

  ا و ا  ن ا ر م زان

١٠ ا ءات ٢٠١٦ ممة اا و اا  

ا  ثا ة ادة اع وا  رةا 

  ،  ا   زها  ءاتر امع ا ا 

.ا  

 و  و   ث اأ  ان  وا

 دة، وا ا  ا  راتا أ

 ص و    دةا ت ا ل  ءةا

 ا  ةاا  تا  وذ   ا

اام .  

  

١٠ ٢٠١٦ م     ا ر  
 ا ر م

  ن
 و ا

ا  

  

  
 اج ا ات

 راا ا

ر  ضا أ.د ا  ويا ر ا أ.د وا ز  

 ا  ا و ا ن ا ر م زان

١٣ ت  ٢٠١٦ ما اج ا  راا    

ر ا وا ة ورش او   ى أ.د ا

 ا  قا  ذوى ا  ذ   أ.دا وا

   ب اا.ت اوا  

  ا   س ارات و  اور 

. ا دا  

  

١٣ ٢٠١٦ م       را  
 ا ر م

  ن
 و ا

ا  

  

  
 ر ا 

دت ا 

ا وا

   وىا  /رذ ات ا راط –  ا ر
 م ، ت او ا دا ا  ةا  ورة

 د ات اة وا    اد 
 دا ا ر  درة  وا ت اا

وا ت ا(Connect-PRO)   ف وهم ،
ا ووط ون   ا و  اذ ار 

 ا –  ا -  و ا  ن عو
 اا ا  وذ  ٧/١١/٢٠١٦ا    ،

ا اى ة ادارة اات د  –اس/د ل 

٧/١١/٢٠١٦    ا ر  
 ا ر م

  ن
 و ا

ا  

  



 ة وات اا ة دو و ت اا
ا دو .

  : رةا  ا ا ه ا ت اا
 ا–  ن اا – دقوا ا .

  را  م وةا  ل د / سر اأ و
   أن  . ا و    تو 

 ا ا  ت اد ا ف ااء ا
ر / اذج و ار أ   و ة اب و 

   افا إ   ت ةا ا
ا ما   وعا.

  

  
  ر طب زرة

ت ا  

راا

زرة
راا  ت ا  ر برة طز : ا  

  اب  اة ا و اماع ا وارات 

 ا ة او و مور وااض اا  

اوب اوم  ف اب  ا امج 

. نة ارة ول ز  نت ا و  

  

٩/١١/٢٠١٦  

  

  
راا : ا

  

  



  
 ا ا 

 ا ا وق

 ار  ء

ومو وا 



  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا ا  اع

ا و ا ا ا١٤ ا ٢٠١٦ م  د 

  ءا  وق ادارة ا ء  ا  را

 وا ومو  

   ل اع ض

-            ن ا أ.د/ ر ا  ا ا 

 ومو را  ء ا وق ا ا ا

   دا  اثوا     وا

.ا    

-          .ة ال ا وق ا ا  

  ا ف ت ا وق.          -

ا ا   ا واا ا واطء           -

.ا  

-           وق ا لا   د   ا ا

ا  

  

١٤ م ٢٠١٦     ا ر م
  ن

 و ا
ا  

  

  
 وااض ا موة

اض اوا ا

موة
: ا  

   /أ.د– ا  وا طذ اا  

  أ.د/ ا- وا طذ اا ا   

 ار وا اوم ار: د   ادة اء 

  وا واب

  

١١/٢٠١٦/ ١٦  

  

  ا : ا    

  
ا ا ا 

 ا طل

 لطا ا

ا   ر ا زا / ا ا  ا وا 

/وي أ.دا ر ا ا أ.د/ ا ز  انز م 

ر ن ا  ا و ت ا ا ا 

ل اط  

 ل اطا  ى اأ.د ا  ا   

١٧  ٢٠١٦م     ا ر م
  ن

 و ا
ا  

 لطا 
ا  



ر ا وا م   ارة م  ا أ.د 

 ط دة اا  لط ما ل وطا

 ا  لطا  تا١٧و  ٢٠١٦م.  

وا د ز  ا     ارة  ل 

  لطا   ا ا او ا 

ا  ء ل اا  لطا ا ا ت ا

 ا  ل اطا  تا م دة وا 

ا.  

 ل اط    ا ا  أن  

 اا ١٧و    م.  

  
  

 درا راا 

 راا 
راا  راد ارا  : نا     

دار  ا  

:ا  فا  

-             م راا  ى ا ضا ا

.راث اوا راا ارع وا   

-             ا ن ا ر ا  ا  ا

. ا  رو  

-            راا ا   ثا –  ا  ات

ت وت ا ا  –امت واارد ا   -  اردى

 – ا ا ارا–  دة ا ارد  –اردى 

 –ص د ارد ارد ا–  ر اراع  ا اردى 

  ادة  ا اردى.

.راوا ا  در واا    

  

٨/١١/٢٠١٦   

  

  
: ا راا

  

  



  
 اي اض اح

ب ادس

 ادس اي اض ارة  ر اوي  أ.د ا  اح

 ا ات  ار ت ا دارة ب

ت وا  ٣٠ -٢٠ م  ر م  فر أ.د أ

 ا ا ر ان مز ث وأ.د زوا ت ارا

 ا ر ا سوا ا و ا  ن

 ا  ا ا  ا  م ا ا

  .وارة  اوي  ادارة ات

و ض  ات  دار م  ٨٦رك ض 

 وا را  ءدة أت اا   ا

 رف ، ادار ا ، ر ادار أ :  ،اا ب ووا وما

 ،  ا ا ، وا ب ، دار ا ا

 ، ا وق ا ا ا ، ن ا ا ا

 ا  اراتث اض أا ل ودار ا ، ر ا

ت اا  وموا را ا اوا.  

% دة أء   ٧٥ اض ا ا ت   ل

  . ات واارات اب   ٥٠ار و

 ا وأ ا و با ا ا رك 

  ون ا ا ا بط رك أو ا

 ا وا  واا ا ومادى 

ا.  

موة   ا  ات  ٢٠و    اض 

ا : ا اوم ،  ال  اءة ااع ، 

 ر أوراق ، طا  ن ، اط ا ا م

  واتم ، ا وا ا ، ا ر .  

 فر أ.د أدور وأ   د ا ا  رك ضان ا 

  ر ا  اراتث اأ ا ا ضا و ا

و اض  ة ء  ار وا واب 

ا  ت اا  .  

ا   ا ف أن اوأ  ى  ٣ر 

 ا و ت واد ا   ت اا

ت ا ة ال ا را.  

   ة  ضوى أن اا  أ.د أ م و

٢٠١١/٢٠١٦/ ٣٠  ٢٠١٦ م   ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
م ر ا 

ا  ن
  واب

 ا ر م
 ت ارا

  واث

  



دى ا ط ا وااءة وزدة ا ا و ا ر 

  ت واولا

  وا ا   دى دور ا ر أن اوأ

   دة ال ا ا ب ووا ا

ات دا ات وات ا ل م ة 

وت اا  و ا  

  
  

ا ر ا اوم 

  ا ا

اة اق

  أ.د/ز ،ا ا ر اوي أ.د/ ا ا  اح 

 ا ، ا و ا  ن ا ر م زان

، واث ا ارات ن ا ر م  أ.د/اف

ا أ.د/ اف  ا م ر ا ن ا واب 

 اا ا ٢٠  ر  ٢٠١٦م ةق اا  ا

ا أ.د/ ط   اق ،ا أ.د/  ه 

 و ا ا  ويا  اءا رة ، اا  

  اتي ات وء ااء وادة اا     

ا   وذ   ، ىت ااا  ا و

 ا  ا   اى ا وجل ود 

رات   دل ووج ب و ص ر 

  اوار .

  

٢٠  ٢٠١٦م    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
م ر ا 

ا  ن
  واب

 ا ر م
 ت ارا

  واث

  



  
 ا  ام اع

اى اق ض

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا ا  اع

ا و ا  ا ا٢١ ا ٢٠١٦ م  ءا ا 

ض ا قى اا  ٢٠١٦/٢٠١٧ ا  د 

ا د اام  زها   اض وذ  

 : ت ة وا ا   عل ا  

- . اداى اق اا   

- .ر اا   

-   ا ز ا   

   ا ا ق اى -

-  (ب اط ) با  قا  عما ىا  

- ا ت ا   

- .ما ت وان ا ءا   

  

وا  ض انفا :ا-  

-          ا ا  ب اوا ا در  ل 

 ا ا ر وذر ر ب وت  ض

  ادة.  ت  ا توا وات

  

٢١ ٢٠١٦ م    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  
  

  



  
 اد ا  ار

ا

 م ٢١ ا ا  ارة  ااء  ر  ار

 ا دا رات ا  ٨ ا  ا ا 

اا ا ءا   ٢٧ ا ا م ىدة ءأ  

را ومدة ووا ا  دس و ورىا 

 تروة أوا و ا ورا رج داو ا  

و ا  لوج ارات وا  ا ا:

و ٨ ا  ا ا ١٢ ال ظد  رات  

و ا١٢ اظ ا ا ٤ ا وج  رات  

  

٢٧ ا ٢٠١٦ م    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
  

  

  
ر  رةا  

 ع ردي اا 

 د ا اأة د

اة ات

ر ا  -ا ا اذ ار /   اوي   اع 
ر اع  -ارة / ز اى  ٢٠١٦م  ٢٣ارء 

 ا ا أة اد ا ديا ، ول اا 
م ر ا-  ر ا اذ ار / ز زان 

ن  ا و ا ، واذ ار/ إا اوي 
- ة وات اا د  .

ا أة اد اوا ا  ونا   وذ  
ل  د ات اة وا   ارة 

  قا   ، د دىع ااف اوأ أم ز
اطق درة  ار وا  ار وال 

ار ب  ى  واول ا ، و ل 
 ون رات ات ا   دوا ا 

ول ا  ل اد و  أن ن ا  ة 
   لدة ا  ر ، وإوا ا 

   ، رىا درة ا رإط  رة وذا 
 إار د ر وت ا  اد ون  اق

 وا ا ة اا  ما   وا ، ا 
ا.  

٢٣  ٢٠١٦م    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
  

  

  
 رةا  

   ٢٢ ا ج

ا ا

  ٢٢ ا ج ٢٠١٦ م ٢٣ ارء  ارة  ا  ال 

 ٢٠١٥/٢٠١٦ ا  ا ا  ا ا  طب

 ،ا ا ر اوى   أ.د ا ر ا دي

 و ا  ن ا ر مزان  ز أ.د

ا ، أ.د ا اا أ   ا ة ، اأ.د ا 

أ  دق اة ، واء أ.د ا س 

و ن ا  ا و ا ، ف أ.د اا 

ا و ن ا ب اوا ،أ.دا  ا 

 م ٢٣ ارء
٢٠١٦  

  ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
  

  ا دي
 ا ا  



 فا  ع   أ.د،ا ن أ و  

دق اوا ،راا  ىز  دىم .ا  

  

  
  

ر  رةا 

 ءاتمة اا 

ا ق

 ق ام ال ا ر اوى  أ.د ا   زرة

ا ) زا د (  ءرا ٢٣ ا ٢٠١٦ م   ز 



ل را ا أ.د ا ز  انز م ر ا 

 و ا  وا أ.د ا ، ا و ا  ن

 دق ان وا  ا و ذ اوا 

  اق    واذ ، ور أ اذ ، ح طرق
و   ءت ام دوارا ا ا وا 

لا ما    ات   قا  ٨٦ 
  ٨ ا  و ٦٦ ا   ٦ ا  

ف ا قا  د ف قا ١٥٢ إ ٤١و   
  .ا ادوار ت  امء

  ل ا دي اوا ا و  ا 
ا  ا   

٢٣ ٢٠١٦ م    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
  

  



  
ر  رةا 

   زها  

 ق ا

 ٢٧ اا ا  ا ا ر اوي  أ.د ا   اع 

٢٠١٦ م  ءأ  ق ادارة ا ) زا د ( اض 

  زها  ءاتام و ق دارا  : أ.د ا 

ز  انز م رن ا  ا و 

ا ، أ.د ا وا  ا و  دق اوا 

  زي  ار ا ا و ا  ن

 ،ارة ا  أ  أ اذ ا ، ا مدى

 ء وااء،ا و ا  ن   ا ة

 ق أذ ،اوا    قذ ،اا أ 

 ادوار  ازه   اع ل ومح طرق واذور،

ا موا ذج ا  حل و   .ر  

٢٧ م ٢٠١٦    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  

  

  
 ر ا  

ا راترع ا ن 

 ما

  ارة   اع ل ا ا  ا ر  ار

٢٨ ا ٢٠١٦ م  أ.د ا  ويا ر ا  

  ا ادى نرع م  وارات ات وف

 اا وط اور ادارة و ا از و اارئ

  درات وا وا ا ت أا تا 

اوا ا.

  ة ا وا  ذة ام ل ا ة 

و   

 را أ.د ا ا  ديا   ل ا عا 

 دت وا ور رع ن  دى ا  رة فا 

 ا  ا ذ ام  ك وأن ت   

 ام زد ورىس ارات وا  ما.  

  

٢٨ ٢٠١٦ م     ا  
ر ا  

م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

م ر ا 
ا  ن

  واب
 ا ر م

 ت ارا
  واث

  اء ات



  
 اورا   ز

 ا ة راة

ا  ةا 

 وا

   ر أ.د/ ا  ويا ر ا ا أ.د/ ا 

ز  انز م ر ن ا  ا و 

ت ا ورةا ة ا ا ا  

 ا  وذ ا و وراا ٢٨  ٢٠١٦م  

   زي  /أ.د ر ا وا  ةا

.وراا  

وم ا    اورا م ااف   ء 

.ا   

  

٢٨  ٢٠١٦م    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

 و وراا 
ا  

  
 ا ا 

ب اي ض

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا ا  اع

ا و ا  ءا ا٢٩ ا ٢٠١٦ م  ءا ا 

ض ا قى اا  ٢٠١٦/٢٠١٧ ا  د  

وذ اض   ازه  امد ا ا و ل 

:ا ا   قع اا  

- . اداى اق اا   

  ا اح   ط . ار ا و -

- .  ا ز ا    

-  ا ا   اء اا  ا ى واق ا

١٣  ٢٠١٦د .  

-  (ب اط ) با ت وا ط  

  امع  اق اى.

-  .ا ت ا   

وا  ض انفا :ا-  

ا ا  ا واب ا در  ل           -

ر ر ب تو  ض   

٢٩ ٢٠١٦ م    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  



  
 رةا  

 طب  ٣٩ ا ج

 قا

   ج ا رةا  قا  ب  ٣٩اط 
 ا  ء  ٢٠١٦/٢٠١٥ا٢٩ا  ٢٠١٦م  ر ا

ر  ارة، ا  - اذ ار/   اوى 
م ر  ارة ن  -أف  ا اذ ار/ 

م ر  -ا واب، ا اذ ار/ ز زان 
 ارة ن  ا و ا، ا اذ 

ط  /را-  ر/ اذ اا ا ،ا 
 ا - ا وز ر/ رذ اا ا ، ا ا 
 ا -  ا ب ووا ن ا ا و

  ارة،  -ا ، ا اذ ار/  ة 
 أ  ر/ رذ اا ذة  - اداب، اا  

 ر / را  ا-  و ا  ن ا و
   /رذ اا ، ت  - اران ا ا و

ت ارى اث، ووا ا.

  

م  ٢٩اء 
٢٠١٦  

   ا  
ر ا  

م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

م ر ا 
ا  ن

  واب
  

 قا
  

  
800ن طر 

 او ا ت

ما  نا  

ارة

   ءء ا ٢٩ا  ٢٠١٦م ما وا ت ا
(MIDC2)  رةا  نا ط  رةا  ق

 ة٣٠ا  و ٢م  ٢٠١٦د

ر ا، ا-  ر ا اذ ار/  اوى 
  فر/ أذ اا -  ،ت ارا ا ر م

 ا  فر/ أذ اا ن  -ا ا ر م
ان از ر/ زذ اا ب، اوا -  ر م

 ر/ اذ اا ا ،ا و ا  ن ا
 -م أطء ا، ا اذ ار/    -اى 

 ا  س/ أا ،وزارة ا و -    م
ا

 ا  /رذ اا ا  ا -  
ر ا-   ط ان، اذ ار/ ح زي 

 ا ورك   -واذة ار/ م اوي 
ا و أ /رذ اا-   نا ط  

ر ا  /رذ ان  -ة، اا ط  
   /رذ اروس ، ا - نا ط  

   ر/ أذ اا ،ا  -  
  -ط ان  اة ، اذ ار/  ات 

 نا ط  ا ر/ اذ اا ،ا  -  م
ر  ادارة  ر

  ا  ٤٠ و ة ات اا  
وا واا وامن وا ء اات وور ا و 

ت اا  ةن وأا رواد ط   

  ركت  ٨٠٠راب اول وطا و   نأ ط

٣٠  ٢    ٢٠١٦م  ٢٠١٦د  ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
م ر ا 

ا  ن
  واب

 ا ر م
 ت ارا

  واث

اء ات 
ت ط ان 

  ت 



ا   وااق وا و واد ور وادان
  

  
   ا 

   وع

ارة  اطل

  اع 
 ا ا ا وي را  أ.د ا  

م ر ا ن  ا و أ.د/ز  زان 

ا  اا ا ٤/١٢/٢٠١٦   وع ا   

  اطل   ارة

و ل اع    ا إ ط ت اع 

ا دور ا مص إ ل اطا  

 ت اا و  تا  راط  ا

ا  واب ااد ااة  ا  ات 

اورة و ا امر  ا ا ومت وف 

  ا اة.

:   قا و  

١-     أ.د/ م ا –  تراا  ل 

 ا  رات اث واح  –واات ا اد

 را) ت اا ،–  ما–  موا

 (....  

٢-  د ل  ا  تا ا  

   ل ا اح ات  امء   اءى

.ر  

  

٤/١٢/٢٠١٦    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
  

   اطل

  
 اد أا درا 

  ا 

ا  وب 

مود  

ا

 م  ا ا أ.د/ز  انز م ر ن ا  

ا و ا  ا ا٥ ا ٢٠١٦ د  

د ات ح راا ز ا  ادارة  

  درا  رةا   ن زارة ا تا

 و ا  موب ود  ا ا 

 رااد ا ا   عل ا  

  

٥ ٢٠١٦ د    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  
  

  



  
و  م ا 

امو  رةز  

ارة

 ارة  ر م  أف ار اذ ا ا  زرة

 م ر  و واث ا ارات ن

ا ا  اماو  ء٥ ا ٢٠١٦ د  ا 

رو دو راو

 ا و  رةوا م  ا  

،م  ا  فر أذ اا ر ا

 ا م ر ا ن ا واب وا اذ 

 ا  ار ز  زان م ر ا ن

و ا واة أ.د/ م ام   ا واة 

اة أ.د/ل إا و أ.د/أ ا   ا و

 ا رات ا واث وار  اغ أذ 

ر  اء ا  ا و اون، وا

  ما  روا وت اا  ل ح

ا  رس   روا ا.  

 رة (اا  ع اا  ونر اإط  رةه ا 

-  ن  -اا ط-  امو ا م و (ا

  .ا   ا واث ا او

  

٥ ٢٠١٦ د    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

م ر ا 
ا  ن

  واب
  

  



  
    ت

ا و ا

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا اس  اع

ا و ا  ءا ا٦ اع ٢٠١٦ دا  

 ا و ا  تر ا دةا 

ن اتوء

   ا و ا وادة اء ا  ارج .

 ادة ار  اي ا ور ا د اع 

و  ارة  - ء ا اد اة أ.د/ ح طرق 

و  رض  -ن  ا واة أ.د / ما رح 

. ا  ن لطا  

:ا ا د را-  

ت    ه  ااءات     ا          -

  دةت اا  ر وازال ا را ا ا

 ز م ء ودر ا زا ماء اوا ا ا

  د  ا وا  اب.

 وات ا  ا ا  ات ا          -

امق و اادات   اء اا  ت 

.ط  رج ا  ا   

-          . ءا  ودور ا ا   دة م  

-          ث اا م  دةا ا  ء و 

.ا ا ا ا  

  اون واا   ات ون  اس           -

  اح.

  

٦٢٠١٦ د    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  
  

 اتوء

ن
 و ا 

ا  



  
 رةا  ا 

  ا ال  ون

 م ا 

ا امو

  ون ا ارة  ر اوي  أ.د ا و  ول ون

 م ا ا  امأو  لا ،ا  ا 

امور اوو اد و  

  ردا ر  روا  م  ا

م  ا  ا و  رةوا م.  

 ن ا ا ر م ا  فأ.د أ ر ا

ر ا رات ا  م واب و ا أ.د أف

  ن ا ر ان مز  أ.د ز ث واوا

 ا   ديا  أ.د ا و ا ا  و ا

و اة أ.د م ام   ا و ا أ.د  اغ 

 و ء اذ ال أ ح  أ.د و ا ا

   ما  را و ا وت اا 

وت اا.  

 ا اون  إطر  او وا ون  ات 

اوام، ودر  ارة  أوا اون و اون 

  ا) ل اا  ما  را  ءوأ ا- 

 ن  -اا ات  -طب وادل ا و ،(ا

دوا وا ل اا  ا ا.  

     ا م  أن  و

ل ا  ات ا  أوام و ا او  ا

 و ا ا  اء مب اا  دا 

ا ت ارا  ل.  

  

٧ ٢٠١٦ د    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
م ر ا 

ا  ن
  واب

 ا ر م
 ت ارا

  واث

  



  
 ا ت اح

ا ا  ى 

ارة

   وىا   / رذ اا ا ا-   ر
اى  ت ا او ا  ٢٠١٦د  ٧ارة ارء 

 اموا وة اا   ة قآ  " ان 
  ةل ا " ا١٠- ٧وا  ٢٠١٦د درة واا .

 ا  فر/ أذ اا ر ا -   ر م
 - ار/ أف  ارة ن ا واب، ا اذ 

م ر  ارة رات ا واث، ا اذ 
م ر  ارة ن  ا  -ار/ ز زان 

   / را ،ا ى  -وا وزارة ا و
 ، ء اط ا ر/ واذ اا ا

  أ م-  ،ا رة ورى ا ط  
  ل /رذ ان  - ا ىا ا  و

و ط ى  - ا واب، اذ ار/ د رن 
ار/ دل  ارة رات ا واث ور ا، اذ

 ا و ا  ن ى ط  و ا
 ا أ  /رذ اا ،ا و-   ذ ورأ

أاض اوا  ى ارة و ا، اذ ار/ 
   أ -  ى  طاض اذ أرة أا

 ا  دل /رذ اا ،ا و-  ا م 
و ااء  ى ارة  دة اء ت 

ا اى ت ا وادة اء ط ى ارة 
. را  ءوأ ا  

اا ا     ا ا ت ا
 وات وااماض اأ   اوا ة اا

  اض اا م  اء ودورا و  ،كوا
 واان وااض اأ  ةوا ا  ،انن واما

ا ك ، اان واا   ى اوا 
  ةاا اض اا درا ، اة اا  جمدة اوز

 واق او ، رة ات اوا و ، دور 
.امت وامت  زدة  اامت وزدة امج

  

٧  ١٠  ٢٠١٦د  ٢٠١٦د  ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
م ر ا 

ا  ن
  واب

 ا ر م
 ت ارا

  واث
  
  
  
  
  
  

ى ط  



  
ر  رةا 

 ضي اا 

اب  اى

 ز أ.د وا ارة  ر اوي  أ.د ا ا  ض ى 

 انز م ر ن ا  ا و ا ، 

ف أ.د اأ  م ر ت ارا ث اوا 

اض اي اا   اب  اي اض

 واى  ع  ا و ا ات ا

 وذ اء اا ١٣  ٢٠١٦د  

  ءدة أا  و ت ا ءاء وو ر

ار وا ف اض  اء   اب 

  ط ٥٠٠٠  ة ورا    توا 

  اوح ي١٠ر   ا  اوح وا  ت٥٠ 

 وا ح ب ا اء دارة ر اب  ٢٠٠و

 ا و ٣    

ى اض  ة ا  ا وا و ص 

وا . رات اوا   

  ب وا وا ا  ان أنز ر أ.د زوأ

 ا   در ا  ا  

ا  م  أء  ار ا و رل 

 ا  ال وات ا   د ارض ا

  ات ا ب

  ا  راط   ضوي أن اا  أ.د وأ

 ا   دء اا  و در ب ا

 روح ا وم ت اا و رء أت وأووا

ب ،    ا  ارض ا  أو ا

   ر ر ب ت اا و ا

 ا.  

  

١٣  ٢٢  ٢٠١٦د  ٢٠١٦د  ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
 ا ر م

 ت ارا
  واث

  

اء ووء ت 
ا و  ادة 

 را  ءأ
 وا  



  
ا ر ا وم 

 اراة ت  را

ة ا ا 

 ةا

 ا اراة ت
  ا ة

 ر أ.د ا  ويا ر ا أ.د وا ز 

 انز م ر ن ا  ا و ا 

أ.د وا  زي   وراا ا ورة ما ا 

ار ووم وا  ارء اا  اء دة

١٤/١٢/٢٠١٦  ا ا ا. وا  ةا   

 وي را  أ.د ا اراة اا  ركو 

  ن ا ر ان مز  أ.د ز وا ا

ا و ا وا أ.د  زي   اورا و ز 

 ا  ا ر .ا  

وا اراة ا    ا و  اورا وز 

 وراا    ا  اء  ٤:٥ت ا

. ا  

١٤/١٢/٢٠١٦    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
  

 وراا  
ا   

ء  ودة أا 
وا را   

  
م ر ا  

 ا

  ن ا ر م زان  ز أ.د/ ا   زرة

ا و ا  ا ا١٨ ا رة٢٠١٦ د  

ا را رةاأ.د/ ا م  - ذا  

ا  و د  ما دارا موا   ا 

  ا  لت واما مو  ا 

 و  ام / أ.د واة ا  ا ا أ.د/ اة

ن ا  ا و ا  

  

١٨ ٢٠١٦ د    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  
  

ا   

  
 ا ر ا 

ا ار

 أ.د/ وا ارة  ر اوي  أ.د/ ا   زرة

ز    انز م ر ن ا  ا و 

ا  ا ا١٩ ا دار ٢٠١٦ د  

ا    )ل وا_ ا_ 

(از اا ا  

  

١٩ ٢٠١٦ د    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
  

  



  
ما رول اراة ا 

  اظ ارء

دق اوا

ما را    ع دور  ا و دي اا   

رو ا  ل ا ر اوا ط ا ا 

مارول اراة  ا ءرا ظا   ا 

 ر م زان  ز أ.د ا ر  وادق

ن  ا ة أ.د/ ادة اور ا و ا 

  د أ.د وا دة اور ا   اا و

  ا و ا  ن ء ا٢٠ا  د

٢٠١٦ ا    ذا ا     دا 

  م ر ا ن  ا و–  ن 

 ات واات ع - اا وا اذ 

ا  ا ر م  

:ماف اا -  

-   رات ا لا اا    

-    ا   رةا  

-  ل ا  حءة واا  اعا  ا  

  

٢٠  ٢٠١٦د      م ر ا 
  ن

ا و 
ا  
  

 دق اوا  

  
ر  رةا  

   رةا 

اة

    ارة  ر اوي  أ.د ا ا  اح

  أف أ.د ا ر ٢٠١٦ د ٢٠ اا اء  ارة

ا م ر ا  بوا ، أ.د ا ز 

 انز م ر

ن ا  ا و ا ، ف أ.د اأ  م 

ر ت ارا ث اوا ، أ.د ا  ة  

دة اء واء اوأ  ا.  

  

٢٠ ٢٠١٦ د    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
 ا ر م

 بو  
  

 رةا  



  
ام  ر و 

ا

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا ا  اع

ا و ا  ا ا٢٥ ا ٢٠١٦ د  

د  ءا  ادارة  ر و ر ا 

اع ض ازات ا  ات وا ا   ل

ات وات طل وام  دورات ر  ت 

  ا ض ال وول ا ل وط دة

.ا و ر

  

٢٥ ٢٠١٦ د    ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
  

 ر و 
ا  

  
ر  رةا  

 رةز اا  

 ا  ا  اد

ن ا دة ا 

واد

ر  ارة  -ا ا اذ ار/  اوي  زرة
  ء٢٧ا  ٢٠١٦د  را ارة از  ءأ

 دة ا ن ا ا  ا  دا 
دا  ات  ور  دوا.

 و ،ز ا  / رذ اا  ا
 ر  /رذ اة اذ اة اوا ،ا ا

 ا   / رذ اي، وا  ء /را
.

 دة ا ن ا ا  اا  رةز 
واد  اد  ا وا    ادة 

ا وأ ا دا ت اا و ات وا
 ا اوا را  ءوأ   باد طأ 

 ةا.

   دة ك ن ورة أن وي إا  /ر أ.دوأ
ات وات ا وان  ا   ات اة 

 ة    ا ق ا دا ا و ا
 ام  وا   ا  يف اا  او

 وا ا ق ا   ى  ل دةا
ووا.

 ا فر/ اذ اا ا  -  ا ر م
وا ن ا ذر ا  ل ا ب

  فر / اا– م ت اران ا ا ر
م ر ا ن  -واث، واذ ار / ز زان 

  ءر/ اذ اة اوا ،ا و ا  - 
 ا   ذوا ، دةن ا  و

  ا، واة اذ -ار/ ا ادي
 ر / ما-  ا  ن ا  و

 ا   / رذ اوا ،ا و -   و
.ا ن ا واب

 و  ا  ة  ف رة ال اوت وأ 

٢٧  ٢٩  ٢٠١٦د  ٢٠١٦د.  ر ا  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
 ا ر م

   وب
 ا ر م

 ت ارا
  واث

  

ا   



١٢/  ٢٦  ٢٨و  ٢٠١٦د.

  
  

 ءا اا  

راا وا

  

  ن ا ر م – زان  أ.د/ز ا اس  اع

ا و ا  ا ا٢ ا  ٢٠١٧  د 

ا  ا   ه زهإ   ض وذ ما

 ات ا  راوا  اء اا  ا

  ت ووا ا  ات اا 

 ق وما  ت اوا ت اا

،دا ات ات ووت ا  ،  اداتا 

  رج ا  ا  ت  اء اا 

 ط  .

 و  تات و  ات ات اا و

 ا  ات ات ا  

  وات.

ا٢ ا  ٢٠١٧    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  

  ر  رةا  
 ا ا  ات

 ا وار

  

  زرة
  أ.د ا  ويا ر  رةرة ا  ا 

ر اوا او وا ا  ءا ا٣  ا  ٢٠١٧ 
ف  وذ    ءما   لا   ا  

ا    ٢٠١٧ .
ل را رةا أ.د ا ز  انز م ر ا 

  ادي  ا أ.د ا ، ا و ا  ن
 ا ، ب أ.د اا    ا ف اوا 

 ءام ا ، أ.د ا   ف ا ر  ا وا 
ا ، ر أ.د ام ن ام ر  ا ر اوا 

،أ.د ا  زي   وراا.
 د ل رةا   ءما   ءاتام اتو   
  ف ٤ ت ور ولى ا ة ث   

ا  ١ ا  ت دو    أ 
ا او  آن .وا

  ف ٦ ت ور مى ا ة  اتا 
ا  ف ٣  ةو را ف ٣ ، ا ت ا ا 

اح.
٣٣ و   ة ور ا  ا  ة 

 ة  ، اح ا ا  ة  ، طل
 ا وا ا.

٣  ٢٠١٧    ر   
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  

 ا  



 اات  ءام ورة  ا ل اوي  أ.د ود
ا  ت وا   تا ا 

 ءموا  اتا    ا ٢٠١٧  
ا  ا  ا وا ا او ا 

  .وار

  رؤى ض اح  
   ا ان

ارة

  

 ارة،  ر -  اوى  / ار اذ ا   ض اح
ذ وار اا / ان زز  - م ر ن ا 

 ا و ،ء ا٣ ا  ات ٢٠١٧  ا 
ر اوا او وا ا ا و  ءما  ا 

 ا    ٢٠١٧.

 ا  ، -  ادى  ا / ار اذ ر
  واف ا ا -   اب / ار واذ

 ا  ر - ا ف / ار واذ ا، امء
وا ،ذ ار/ ار ام ن ام - ر  ا 

ر، اذ وار/ واا  زى -   وراا

ات وف ٤ ا ت ة ث   ا 
 ا  ت دو    أ ا او 

 آن ،ف ٣و وا ت ة زرا ،ف ٣و ا ت ا 
ح، ا٣٣و ا   ة و  ة ،لط 

ة و  ا ح اا، ة و  
ا وا ا.

 ا اات  امء ورة  اوى  / أ.د ود
    ا ٢٠١٧  ا  ا 
 ا وا ا او ر اوا.  

٤  ٢٠١٧     نا 
ا  

ر  رةا 
  ااب وادة



   الا د ا 
 ه او  
ا ا

  

  ن ا ر م زان  ز أ.د ا ا  اع

ا و ا  ا ا٥ ا  ره ٢٠١٧اء اا 

  ض وذ  ارا  ا  رس وع د

  ذ و ا ر امج  ا  ا د اال

ا .ا

 وا امج   ا ا  اره  ر

ما  ا ، ب اا ر ا   

 ات ادارة   ا  ا ، ا اوت

  واات.

 ل عض ا ا  ا    ولا 

  . ا  ر ا ااض   ا وو

 ض  ا  وا   ز أ.د ا اد

 ء او   زرا ا    ان 

 ه  و واة ا ارا   ا ل

  . اف واي ار

ا  رة اناء / اا ر  ا ورا ا 

   رو  ي وا  OMICS

ا ودت اوا ا ا  م ا  ا 

  ا  او  ءا   ا اءا 

  .ا اام اد

  

٥  ٢٠١٧    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  

   ا وما 

 ا وا 

ا
  

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا ا  اع

ا و ا  ا ا٩ ا  ٢٠١٧   ءا  

ا وا ا و  ا   تا   

 زهض إو  تت اوا ا ا  ا وو 

ت اراء وا   ر  : -  

ا د عا  دةر اا  ا    و 

  :  ا ا  و ض اع ل

-  ا وما  ا وا ا 

٩  ٢٠١٧      م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  



دة واو ا  ور   ا 
وا ت ا داراتت واو ا  

   و .اا

-     تا    ه  
  وازا ار ل ار ا ا ااءات

 از ام وااء ا ا  ادة ات
 ا  د ز م و اء در

وا  .با

-  دورة ر اد ا     
. ا وى ار اا وااء ا دى

ل و عا ا :  

-ت را و     ا دام 
 .

 ى ا    اد  درا ااد-
 تا ا .

- ء ماط ار اموا   ت ً طا 
ا اف وا ا وا ا .

 ا ر  از وااءات اطت  اذ-
.ا  وات واات

- تا  ت وء اوا .

- حع ا ت. اى  

-    تط ا ا   
. اا مب

ت. ا وا ا ااءات  اع-

- تظ اوا .
  

 امء  ااد  امء  
 رةا ا 

 
  

  أف أ.د ا و ارة  ر اوي  أ.د ا   اع
ا م ر ن ا ب اوا ، أ.د ا ز 

 انز م ر ن ا  ا و ا 
ا  ءأ ا ا  ادا  ا ا  

أ.د ا أ ة أ ر ا ا ،  أ.د ا  
ذ اغ أ  ا و ا ا ، ا أ.د 

٢٠١٧- ١- ١٠     ر ا   
  
  
  
  
  

م ر ا 
 ا  ن

و ا  



 أ ى اذ ، ارة  غ اذ ا د
 ا ا

ض وذ   زهء و اما  ادا   رةا ا 
 رةا ا    ا وا ت ا 

و ا ا رأ  تا ا ووزارة وا 
ا ا.

  ءام  رةا ا   ان ٥٦   
ا ا   ب  ا وا ا  

 ا  لا ا د  ا وا ا  أي 
ا أو ا ا

ء وام  رةا ا  ث ا  ا 
وء اادارة :ام ا ت وأر  ن وطا ، ا 

، ا ا ،
و ا مء اام  دابا وا مما ، ا 

دارا دوا
وا ا  ءام اا ا

 وا ا ا ى ر  ا : إ ا امء ف
ا ، ا   ا و ا ،  تا 
ا ا اد ا اء واوا  تا ا 

و  ا  افأ ت اوا رة اأداء ، ا 
 اة أث   ا ، اب ى  ا ات

 و ا وا ا ظ ء ارة وات
ا ، را ء وأ  را ومو  راط ا 

ة ااد ، اا   ى ل  ءة اوا 
 ا مء ا ،  ورج دا دور ر  وارة

 رة  را تا ا وا ود وا 
  ا ا ات ال ،  ا و  ال

ا  ا وا   ت  را ط 
ا  روا     ع اا 
ا وا راوا.

أ.د وأ  وية ان ا ءام ا ا    
  يم و   تا ا و 

 اما وم ااة ااد و ا ا ت
ت ا وم   ادب وأا  و 

  ا ا و  در  ا  ق 
اد ا   تما ا و ا  

 وا  قما  ا ا.
  

    ا 
ا  تا ا
  

م ر ا ن   - ا ا أ.د/ز  زان   اع

ا و ا اء ارا ١١  ٢٠١٧  

 د ت اا  ا ا  

١١  ٢٠١٧    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  



 ر وادة اا  تا  ا   و ام

:ت ا  

او :ا  

 اا ت ط  وىزارة ا ا امو 

ا .ا  

  ا  ور   با ا   

 ا وزار  ون ا ات وااد ا ات

.وا  

:م م ا وا  

 اص ا زارة ات  ار ا وزارة و ا ار

  ي  دوري و   ر دن 

ا و اا  ت اء ا او ا ا  

   .رات  وا    ات ه

 اتا  

 ا  ت م ت وا ة اا  

وزار ا وا   أ.د ا م ر ن ا 

 ا و رال و  ا ا  

ا وو  ن ا  ا و ا   

  ا  اع  ا ا  ا  اق

  ا  ا ازارة ى اة ات ع

 ا  تا .  

  
  

ا  وة
  

م ر ا ن   - ا ا أ.د/ز  زان   اع

ا و ا اا ا ١٥  ٢٠١٧   د 

 ة اادارة و  ءضا ا ا  ل را 

ا دة واو ا  ورة ظا  لا ا 

. اة ااف  زد  وا ة

 دة ا  ورة   ا ء وا 

١٥  ٢٠١٧    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  



اا ت وت اا  تا رال اوا ما 

  امج. وت

ا  ت ا وا   ل اع ض ات 

. ة ال ا زهإ   

  
قافلة طبية   

بيطرية عالجية 
بقرية منية سمنود

  

  بيطريةطبيةقافلة
مركز  –النشاط: قافلة طبية بيطرية عالجية بقرية منية سمنود 

  محافظة الدقهلية –اجا 

الهدف: فى اطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع المدنى وتنمية 
الثروة الحيوانية قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقافلة 

لعالج المواشى والدواجن وصرف االدوية بالمجان بيطرية 
  محافظة الدقهلية –مركز اجا  - بقرية سمنود 

  د الكليةاشراف: نبيل ابو هيكل عمي

برئاسة: أ.د عادل زغلول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 
  وتنمية البيئة

  الجهات المشاركة:

  مديرية الطب البيطرى         -

  جمعية مستشفى بروك الخيرى بالمنصورة         -

  حيث تم عالج :

  عدد سبع حاالت توليد وتناسل وتلقيح صناعى         -

  مراض باطنه ومعديةحاله ا ٣٤عدد          -

  حاالت جراحة وتخدير ٥عدد          -

  حالة امراض الدواجن وارانب ٣٥عدد          -

  

١٥/١/٢٠١٧    
الكلية : الطب 

البيطرى

  

  

  
ث ما ا 

وما  ا 

ا ن  ا ا أ.د/ز  زان م ر   اع

ا و ا  اء ارا ١٨ ٢٠١٧  د 

 ا ا  ا اء  ادارة

١٨/١/٢٠١٧     م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  



ا  ا

  
ض وذ ا ا  دة واو ا  ورة 

 اة ااف  زد  وا ا ال  اظ

.

دة او ا  ورة  ا  و ا 

زا  ب ا  ا ا .  

 ورة او ا  ث ما ا وا 

   ا .وا  

 ل عض ا ا   زها   ا  ث ما 

 دا اوا  اا را ا ت و 

  . ا  اا  ا ات ا  ال ول

وا  ان ا   ثا ا وما .  

  
  

  اء  وة

را

  

  اع
ا ا أ.د/ز  انز م ر ن ا  

ا و ا  ءرا ا١٨ ا  ٢٠١٧  د 

 ءا  ة ادارةو    ءا  را  

 ل عا  ت ول لا   ض ا 

ة ا ل را ا دة واو ا  ورة 

 ااف  زد  وا ة ا ال  اظ

. اة

ا  ة انف ا ا  افا :ا -  

١-       ا  ءام  ء  را .  

٢-       و اا ع ام ءا  ره ا 

.ا  

٣-       ا    تا ه ا ون ا 

 ءا  را.  

٤-        دةا ا تو ا ا وا  

١٨/١/٢٠١٧     م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  



  ا .ن   اؤ   ا ات

٥-          عما  اتو  ءا  

را او  ما وا وا و ذ  تا .  

٦-       ت ا ما ره ا اتره ( اه - ام – ف 

 – قط – ا – م .(  

  
  

 ا ز ا 

ا  وي اا 

اورا وج

  

أ.د/ز  زان م ر ا ن  ا ا   اع

ا و ا  اء ارا ١٨ ٢٠١٧ د  

وذ   تن و  ا ز ا 

ا  وي اج او وراا   : -

١-         تا زل ا  ا ز. ا  

٢-         ت  روا ز وا رو ط 

ا ) و م و ء) أوأط .  

  

١٨/١/٢٠١٧     م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  

  ر  رةا  
    امج وع

د ا

  

 ارة،  ر -  اوي  / ار اذ ا   اع
ذ ار اا / ز  انز  - م ر ن ا 
 ا و ا  ٢٢ ا ٢٠١٧  ا  

.ا د    مج ارا   ا اوع
 عا ذ ار/ اا  يا  -  

،راا ذ ار/ اا  ط - ذت أا 
اا وا ا  ،وعرة/ ااء واد ا وع - 

.اوع  ال وا ارا  ارس
 رة ااء / اوع ا وعا ا   

راج ام  ا  قري م    رةا 
 و ادى  ا   ة، ت    و

اا   دة ان اذ ام   جم ر  
 و %٨٥ ا  ا   اال و ا ى ل

١٠٠% د   و   ةرا    رةا 
 ل ا ا  راا.

    وام اوع أ ا زان ز أ.د/ وأر
راا اه ما ا    ا وعا   

 ي   ا  ا اا  دة ات
 ا   و ا  ي و  ار اول

٢٢ ٢٠١٧      ر ا   
  
  
  

م ر ا 
 ا  ن

و ا  



ا     ط اض ا و ا تا.
 أ.د أ /  ويان  ا ا    دةات زا 

مذات ا ا ا  ءا اا وا  درا 
اء، ا وا  وع أنا   راط اا 

ا  ثا ا ا  ن او  دود 
إ  ا ا.

  
قافلة طبية   

بيطرية عالجية 
بقرية طنيح

  

  بيطريةطبيةقافلة
الكلية : الطب البيطرى

  ٢٢/١/٢٠١٧اليوم: 

 –مركز نبروه  –بقرية طنيح النشاط: قافلة طبية بيطرية عالجية 
  محافظة الدقهلية

الهدف: فى اطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع المدنى وتنمية 
الثروة الحيوانية قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقافلة 

لعالج المواشى والدواجن وصرف االدوية بالمجان بيطرية 
  محافظة الدقهلية –مركز نبروه  –بقرية طنيح 

  اشراف: نبيل ابو هيكل عميد الكلية

برئاسة: أ.د عادل زغلول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 
  وتنمية البيئة

  الجهات المشاركة:

  مديرية الطب البيطرى         -

  جمعية مستشفى بروك الخيرى بالمنصورة         -

  حيث تم عالج :

  حاالت توليد وتناسل وتلقيح صناعى ١٩عدد          -

  حاله امراض باطنه ومعدية ٣٥عدد          -

  حاالت جراحة وتخدير ٢١عدد          -

  حالة امراض الدواجن وارانب ٢٦٠عدد          -

  

٢٢/١/٢٠١٧    
الكلية : الطب 

البيطرى

  

  



  
 ر  ام ض

و ا

اع
ا ا أ.د/ز  انز م ر ن ا  

ا و ا  ءا ا٢٤ ا  ٢٠١٧  د 

 ءا  ادارة  ر و ا

 ل عا  ت ول لا   ض ا 

ة ا ل را ا دة واو ا  ورة 

 ااف  زد  وا ة ا ال  اظ

. اة

  ض زاتا ا  ات وا ل اط دور 

ا   وام  دورات ر  ت دة .لط  

٢٤  ٢٠١٧    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  

   وع ادا  
ا ا  

ارة

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا ااع

ا و ا  ا ا٢٦ ا  ٢٠١٧  

د وع ادا  ا ا  رةا    

ل و عا   وع ا اوا ا  

  ا. وا ال ال

٢٦  ٢٠١٧     م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  

قافلة طبية  
بيطرية عالجية 

بقرية شاوه
  

  بيطريةطبيةقافلة
مركز  –النشاط: قافلة طبية بيطرية عالجية بقرية شاوه 

  محافظة الدقهلية –المنصورة 

الهدف: فى اطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع المدنى وتنمية 
الثروة الحيوانية قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقافلة 

المواشى والدواجن وصرف االدوية بالمجان لعالج بيطرية 
  محافظة الدقهلية –مركز المنصوره  –بقرية شاوه 

  اشراف: نبيل ابو هيكل عميد الكلية

برئاسة: أ.د عادل زغلول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 
  وتنمية البيئة

  الجهات المشاركة:

  مديرية الطب البيطرى         -

٢٩/١/٢٠١٧    
الكلية : الطب 

البيطرى

  

  



  وك الخيرى بالمنصورةجمعية مستشفى بر         -

  حيث تم عالج :

  حاالت توليد وتناسل وتلقيح صناعى ٢١عدد          -

  حاله امراض باطنه ومعدية ٣٥عدد          -

  حاالت جراحة وتخدير ٢١عدد          -

٢١٠ حالة امراض الدواجن وارانب عدد
  

  
  رةر ا 

 ا ا ة اب

 ن ا
  

ا  أ.د  ٢٠١٧    ٣٠ ارة  ا   اع

  ا ا  ر او ا وي را 

اا ر ا  عا ا ،

  ءوأ  را ب واوا  

ا  ا ن ا دةد ال وا ت ٧  

 دةا اء ٣ و ت ) ا ، ا ، راا ( 

  . ٢٠١٦-٢٠١٥  ل واد ادة  ات ه ل

    ل ا م رةا م 

ا  دول ا م ط   ى تا 

ا.  

 و  ا ازه    ا ا ر واض

ء : أما   ا  ا  ا ت 

    ااة ااد ب ا ا  وف

 ع  ٣ اار  امء ،   ام  وا اب

ا ا     ان ١١٦ رىء وما 

 ر ا اا  اردا اا  ،  حط ا 

ا  ة ادة اع واا دن ا رة 

اا ع ا .ا  

  

٣٠  ٢٠١٧    ر ا  م ر ا 
 ا  ن

و ا  

  
  دىم  

  ا ارة

   أ.د ز رة و اا  وي را  أ.د ا 

  ا و ا  ن ا ر ان مز 

٣١/١/٢٠١٧    ر ا  م ر ا 
 ا  ن

و ا  



 ول اا  

را را

رة اا  دىم  د ا ي 

 ول اا  را را وام  

ر  ا .را  

  
  

ر  رةا  

 او ا ا ت

 ادس

  
ا أ.د ا  ويا ر  رةت ا ا 

ا ودس اى اوا   ا ووا ا 

 ط وذ  ءرا ٢: ١ وا ا ٢٠١٧ ىا 

ا  .لطا  

  ن ا ر ان مز  أ.د ز ر ا

 ، ا و ا ، ا   ديا ا.د ا ا

.ا  ر  د أ.د ا  

 ا  ا ت اا  ةأ ا  

:  ما   

 ز ووا ما   ون واا  ما وا

ا   

وا  را  ءوأ ء اام ر  د ض أ.د

  و ا  ا  ا ت ا١١وا  ا

ا ل ا و   ة    

 اادات اج ام        وأن ا

ة   ا  ورش  ر  ٤٠ا  ل 

 اا و ات اا   ءط ا ا

.  

وأر ا.د ا  ادي ا ءة اة  ا وات 

ا  ا اء ات ا وا وان ه ات 

 رة اا   ار داك ا و ا 

 ءة و  يا  ته ا  ار

  أ ى .

وأد أ.د  اوي ل  داء ي اا وات 

 وا ا  و را  ءأ  ا و

  ا اول   ج ا  ا  ا

  وات اورة

١ ا ٢  ٢٠١٧ ا ٢٠١٧   ا  
  
  

م ر ا 
 ا  ن

و ا  



ا أن  ا  درة اج  ارة ا ا أن 

 ظ  ط   ت اا  ا

امت ا   م   ط و مر 

 دور   ا طوا   ع ا ى ا 

ا ل ا  اد  أ ر  وة ا  أء 

  اط واء اب .

  
  

   ارة 

 ا  عأول م ام

ذا 

  

  ارة ار   وع امج     اع

ا  نو ذا  وي را  أ.د  

ا     ٢٠١٧ ا ١١ اء اا  ارة

 ت جوع امف  عم  ا آ  

ا وا ا.د ا  زقذ اأ وا 

وا ا  ا ا   ا 

 ا واا وا ادو وت ا وادوات

و اا ر ذاأ.د ا ز  انز م ر 

ن ا  ا و ة أ.د ، ا ن   

ا.د ، ا  زقذ اأ وا وا ا 

 .ا  

أ.د و  زقا    ى اا   

 ا  ة اا ا  دة ا 

 آ  ا ااد  ا    اد

  نما و  ج ا    ت 

او ا  او  ا  ا ن وما.  

أ.د وأ  زقوع ان اا  ولا  م   وا 

رة او أ   ةت اوا دة اا 

وا   ا اب م ا رو  ا 

اا ر ا ء مو أ نا    م ا 

ه وازا تا.

ج وام    ا ا  ا و 

  ا ر ا ج وعا ت اا 

ة اوأ  ي ةوأ  ون  ةو 

ا ا و  ا  ام  در 

١١ ا ٢٠١٧    ر ا   م ر ا 
 ا  ن

و ا  
 ا  



ة ط ق ا   اد م و   

 دةز ما اق وا وروا ام  اا 

  و   .  

و م رأ.د أ  ويأن ا ا   اا 

  ت    ا ا اث  ادة

 ا  ظ ا ر و ادي   ون

وا  تت امرة واا.

 ا  ا ا اوت اى  اوع ا أن وأف

وع وا  دةارد زا اا   ل 

ا ا ا  ا   راتا 

ت ا ا.

 ف ا وعا ا ر ادر وط  با  أن 

  .ديا    اع ا   رك
قافلة طبية   

بيطرية عالجية 
بقرية اويش 

الحجر
  

  بيطريةطبيةقافلة
مركز  –النشاط: قافلة طبية بيطرية عالجية بقرية اويش الحجر 

  محافظة الدقهلية –المنصورة 

اطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع المدنى وتنمية  الهدف: فى
الثروة الحيوانية قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقافلة 

لعالج المواشى والدواجن وصرف االدوية بالمجان بيطرية 
  محافظة الدقهلية –مركز المنصوره  –بقرية اويش الحجر 

  اشراف: نبيل ابو هيكل عميد الكلية

عادل زغلول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع برئاسة: أ.د 
  وتنمية البيئة

  الجهات المشاركة:

  مديرية الطب البيطرى         -

  جمعية مستشفى بروك الخيرى بالمنصورة         -

  حيث تم عالج :

  حاالت توليد وتناسل وتلقيح صناعى ١٩عدد          -

٥/٢/٢٠١٧    
الكلية : الطب 

البيطرى

  

  



  حاله امراض باطنه ومعدية ٥٠عدد          -

  حاالت جراحة وتخدير ٤٦عدد          -

  حالة امراض الدواجن وارانب ١٧٠عدد          -

  
  

 ا  دا 

 ارة

  

ور   م  رةون ا   ا دارا  ٢٠ ا 

ا ٢٠١٧     ور    دا  ا  

رأ.دا ويا ر دة اور ف أ.د اأ  

ا م ر ن ا ب ار  وا أ.د ا 

ز    انز م ر ن ا  ا و 

ا ف أ.د واأ ا و  ا ا و  

 دا.  

 ور ا د ا أ،  دا ،ره ،أأ 

دا وا وا ،   ض ورا ا 

  .ادار ا   اا  ، ء

  أء  ا ت اا   رك

رب اوط  رةا   ل ور ض ا 

  .  ا  ود رة  ت

وت و اراتو   بء اوأ  را  

 ت ف ا م ا زب ا ر 

اط  ا.  

  نا   عأ  درا اا  عا 

د٢٥ اا  رس ٢  أ  دا  رةا 

 ان " "د  ات وورش   بط 

رة ا ده او  ا.  

٢٠  ارس ٢  ٢٠١٧ ٢٠١٧  ر ا   
  
م ر 

ن   ا 
ب اوا  

  
م ر ا 

  ن
ا و 

ا  
  

 ا 
ا  

  

دارا ا   

  م و ا ا 
   رةا

  

ور   م  رةا ور    و ت ا ا  
 ر  ،٢٠١٧ ا ٢٦ ا ام، ا ا  ون

ذ ار اا /  وىا  - ر ،دة اور ا 
 ا ن ا ر م -  ا  أف / ار اذ

 ر م  -  أف / ار اذ ا ور واب،
ن ا تراا ث، اوا ذ وار/ اا ز 

 وادة ا و ا  ن ا ر م - زان
 وا ،،وا وا، وا، ا ،ت ووء اء

  وذ ، ا اا وى ا، اا وى

٢٦ ا ٢٠١٧       رةا 
 ا  ون
ا ما

  



 ونا  ت اوا ما  ا ،ا 
،ردل واوا ا.

 ل را /ن ا ن  - ر ا ا 
 ا ا،م

و ور ث ا ،ت ا وت ار   
 وا ذا ذج و  ورة دول  دول ا ا 

   وا  ول ول ات ا ةا 
،د ودول اا وروا  ا  تاإ  أ 

 ض، ذا ا ما   ورا ا 
وا ا   و ا ي او مإ  

 ي  ا ا ، أ ارة   ا ة
مإ   اإ  م وا و و 

  وذ   توا و    ار 
.اا ا ظوف  ة  وو اا    ء

  

  أع اح  
ارة  اد

  

 ا ،٢٠١٧ ا ٢٦ ا اد  أع ت ام   ورش
  رس ٢ ا ون ،٢٠١٧   ا ،دارا 
 /زاق ا.درى اا  قا  رةا و 
ر   ذ ار اا /   را - وز ا 
ا وا ،ا ذ وار/ اا   وىا - 
ر  رةا.

 ت حا   ذ ار/ اف اأ  
ا  - م ر  رةن ا ب، اوا ا 
  ن ارة  ر م - زان ز ار/ اذ
ا و ،ذ ار/ واا  ط -   

 اق  و - ا  ر ار/ اذ اق،
 وز - ا  ا ار/ اذ واب، ا ن

ا ا ،ذ ار/ واف اأ ر ا  -  
ا  ددة ، ااء وا ت ا وو 

 وا ا طب  ود ادار ا    ود
.

   وا  ا اور أ ا أف ا.د/ اض
 اد آره ، ف  ، أ ا، وأ اد،

وا وا  ،ور اا اا   
 آ ، اك و ا وا امن و ا ل

اا   ا دارا.

ا.د/ وط ر  ورة ا ىد ا إذا أردم ر طا 
 ا م  ة د ل   ا د

وا مع ا ،وره أن وا ا دارا  ا ا 

٢٦ ا رس ٢  ٢٠١٧ ٢٠١٧   قا   ا ،دارا  



د ما ا  .

 ا ا دول   د اد أن ط  ا.د/ وار
ت وار و  اف اأ ة اا  إ 
 دا  ٢٠٠٣    ا ا ا 

 ر٢٠١٤ د   دا  ل  لا ا 
 واز ادار ا    ا ة وا وادارى
ت ىا.

 اول ا  ف اع ا أن إ ا  أف ا.د/ وأر
 بط ا    دق اوط   

  جا  ىا   ا   ن 
    ء با  ن ا عا  

. ا ا م    واء

ا  ت أن عا  ت ،وورش ط 
، دورات ر   دا.

  

  
  ال وع 

امء  اداب

  

  اع
ا ا أ.د/ز  انز م ر ن ا  

ا و ا  ا ا٢٧ ا ا ٢٠١٧ د 

  لوع ا ءام  دابا  ل عا  

 ات و وع ا  د  ا ات

 ط  اد ا   مء وذ  ا وات

  اوع  ااف ز و اداب   ا ال ول

٢٧ ا ٢٠١٧    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  
  

  

  
  اا أ   قا

 اة

  

  اع
ا أ.د/ ا ز  انز – م ر ن ا  

ا و ا  ا ارس ١٢ ا ٢٠١٧ و   ةا 

ر

ا ز/  – م    ،ةا ا ا/ ا ا 

–  ع ك ةرة ا ، /ةا  ي –  

  ا . اذ - د م أ.د/ ا ، اة

 ء اع ام  دا ا وذ  ءا  

 ااح اع ل  ، واب وا ار  اء ادة

ا ا .  

 ا ر م    ٢٠١٧ رس ٢١
  ن

ا و 
ا  
  

  



  

  
 ارة  ب 

  ا  ا

اب

  

ا   ا  رةا  اادارة ا رس  ١٢م٢٠١٧  ا

 " ان ا  اب ا با    رةا

 ةا ا أ ا ا  " ب ا

وا ر اء وا ا ١٤ و دو  ولا 

ا وا ب ( وا اا   

  ) .ا وارات ارس

  أف أ.د ا وردة ا ر اوي  أ.د ا ر

ا م ر ا  بوا ف أ.د ،اأ  م 

ر ت ارا ث اأ.د واا، ز  انز 

م ر ن ا  ا و ا ر وا 

 ا  فا ا  اة اوا  اا 

 ادارة اا.  

 رك  ١٤  اءا وا ول ا ا 

 س  ز ار ، ة ا    ار :

ل اا  نا ر ، اا   ا ا 

 ا ار از   ار ، ادي ا ار

و  ، رةا    ا رة ا  

 اذ ، اردن رة ا ا اة دي ار ، ن

 اذ ، ارات رة ا ا ا ا  ار

 ادة ل ا ا ذ ، اد ا رف م  

   ااح   اذ ، ا  ا ار

  .ل ا ار

 ا   ص ارة  أن اوي  ار ول

ا   با    دور اا  اء اا 

ما و  وا    ف  ج تا 

ا وا وا  ا ا او  عم 

 ا روا.  

  وا ا ولا  اى ا   أن  واف

  و ا وات وات اود  اى اس

  ا  ر  واط ا   ارة

  "اول   اب

  .اا ادارة    ٢٠١٧رس  ١٢
  

ر اء 
وا ا 

١٤ و دو  ولا 
ا وا 

ب ( وا 
اا   

 وارات ارس
ا. (  



ب وا" اا ا أا أن ا دن با 

وأ  ل ا ا ، ىء ا  ء ر با  ءإ 

 ارف دل ورو ا  واف ب ار ال

 با".  

 ا اب  ات   رب ظ ام ا وأر

وا وو  ز أن دو أ    .ا  

  

الملتقى االول لمطوري   
تكنولوجيا المعلومات

  

والمعلوماتالكلية : الحاسبات   ملتقى
  ١٤٣/٢٠١٧: ١٣التاريخ : 

  النشاط: الملتقى االول لمطوري تكنولوجيا المعلومات
الملتقى االول لمطوري تكنولوجيا المعلومات تحت رعاية أ.د. 

رئيس الجامعة و بريادة أ.د. أشرف عبد  - محمد حسن القناوي 
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب وإشراف  -الباسط 

بالشراكة مع جمعية الدلتا حسن حسين سليمان عميد الكلية  أ.د.
-١٣ومجموعة من الشركات المتخصصة في الفترة من 

  بكلية الحاسبات والمعلومات ٢٠١٧مارس ١٤
  

الكلية : الحاسبات   ١٤٣/٢٠١٧  ١٣٣/٢٠١٧
والمعلومات

  

  

  
  ا ر م

  اتاء و ض

ت اا

  

م ر ا ن   –ا ا أ.د/ ز  زان   

 اء ارا  ا و رس  ١٥ا٢٠١٧    و

ا ت ار وا  ، ض اء

ت ا وذ ا ( ار ) وات  ات

  واء  اط ا.  ة 

  

 ا ر م    ٢٠١٧رس  ١٥
  ن

ا و 
ا  
  

  

  ر ع  
ا و ا  

  ات  ارة
ا  أةا ا

  

ا  ر ع  ا و ا  رةا  تا 
 ا  أةا ا

ا  ا  رس ١٦ ا ٢٠١٧  ىا 
 اط اا وا اأة  ا  ان

ا ر  وذ ٢٠٣٠ أة

 ت  ااء ا ر و ا  ااوي أ / أ.د 
ا ا  و أ.د ا ر  ذ اا  

  أ اوي  أ.د اة و ا، ا و اق

 ا ر م    ٢٠١٧ رس ١٦
  ن

ا و 
ا  
  

  



ا ا ، وا ا ا   ابا 
وا ا أة ، و ر اا وا  ا و 
 ا و  ا د/ ا  أ  ادارة 

 أء وادة  ا و ا  ع واات ات
ا أة ا ءز وأي اا .  

و أ ا  أ   أة دورا ا  ا 
ووا وا وا وا   ذج ى   ءء اوا 

و  را ط و   ا ،ر واوأ أن إ 
ا ا   ا م  ا  تا و م 

 قا أ   ا ا  ال ة  انو ا 
وا     عر ف اأة ان واا  ا 

ا   دا ر او  رة ا  أةا  
 إ ا اف  وا ا ا   اظ ورة

 ا ا ر و ، أم   ا  ل ا أن
 رةا  ويا أ  ا أة ا ا 

 يا    أةا.

  

  
  

 ض ام د 

ات اة 

وا

  

  
ا ا أ.د/ز  انز م ر ن ا  

ا و ا ا ارس ١٩ ا ٢٠١٧  د 

  ءا  ادارة  ت دة اا وا   

 ل اع :

 دة واو ا ار ل  ا ا ض           -

ا  ورة ظا  لا ة ا وا  دز 

 افة اا .  

 ارات ل  ا اة ل ا ام ض           -

.روا  

  ور. ا دا ا ا  ض           -

-            ت ا ول لا .  

  

 ا ر م    ٢٠١٧ رس ١٩
  ن

ا و 
ا  
  

  



: ا ف ا  -  

-           ا  ادا ع وا ما  راط  ا 

.ا  

-           م ر ودئ اات واوا ا  ا .ا  

-            ص ري اا ب وا ررات اا 

ا وا زدارة ا ه .توا  

  از وارات وارات اث وم ااد           -

و  ت واداءوة اا .وا  

-           ت روة اا وا  ا  

ا وا    ت ط لا او 

 اة   اوت اب وار     ا امت

.وا  

-            واتت اش وا ات اوا ا   

 را ا  توة اا وا  ء تا 

  ان. ا  ادرة

  

  
  

  ا  

    ان 

مما

  

   اا ا  رس  ٢٠ا٢٠١٧    ع تا

    / ذا ا   ا و ا

  ر شا   ممن اا  

 ا  ا أ.د/ز  زان م ر ا ن

ا ر م ا  فأ.د/ أ وا ا ن و 

ا واب وا أ.د/ر  ا اذ  اق 

 ا  ا  ذ/ اا وا ا ا و

  و  ادة ا   د ا وااد.

  

ر        ٢٠١٧رس  ٢٠
 أ.د/ز ا 

 ا ر ان مز
 ا  ن

و ا وا أ.د/ 
 م ا  فأ

ر ا ن 
 ب واوا ا

 ا  أ.د/ر
اذ  اق 

 ا ا و
 ذ/ اا وا

  ا 
ا و  ادة 

   ا



  
 ت ا و 

ات ذات ا اص

  

ا أ.د/ز  زان م ر ا ن   أس  اع

ا و ا ءا ارس ٢١ا٢٠١٧  

دات ت ا و ذات ص اا وا 

 رى ت ة ا ام  ا ر أ.د ا  ار



  

 ا ر م    ٢٠١٧رس ٢١
  ن

ا و 
ا  
  

  

  ت اح  
 واات ارات

  ات ب
ارة

  

  ت ا  راتت ااب وا تا ا 
رس ٢٥ ا ٢٠١٧،  اتى اا  رةى اوا 

  رةون ا  ب وزارةا ى واا  
 ذا ا   ر  ،٢٠١٧ رس ٢٩-٢٥  اة ل

 وا ا، وا ا ا وز - ار   / ار
 اذ وا وا، اب وز - ا   / اس

.ارة  ر - اوى   / ار

  ر م -  ا  أف ار/ اذ ا ر
رةا ن ب، اوا ذ وار اا / ان زز 

- م ر  رةن ا  ا و ،ا ا 
 / ار اذ اة ، ا ر - ن  / ار اذ
.وا اب زارة ت ا ادارة -   ن

 اب  ا واات ارات أن  ن / ا.د ارات
 ط   أرض ،اا   د ا  

 رةا  ل     ب وزارةا وا.

 اط ا  م ا ة أن إ ن  / ا.د وأر
  ا ل ار ر ا د "اى وام "اع ب
 ١١٠  أ ا ت و ا ، ٩ اى اب

 ه  أ    ٢١ طب  ط ١١٧  ار
.اا أرض    و ارات

 أ  ا ت   ون زان ز / ا.د أدو
 ا ا ا  ع ن  ا و 

ا  رةى ا وع ر أوا   ،ا 
 ا         تا 

ا ا ا.

ف ا.د/ واأ  ا  ورة ول اة اا  
ا أ  ف ا  ا ا   

  دا ا  د  رةء ام 
  ثا ا و ا    أرض 

اا.

  

 ارة      ٢٠١٧ رس ٢٩  ٢٠١٧ رس ٢٥
 اب وزارة  ون

وا

 ر   
ذ ار اا / 

  را - وز 
ا ا وا 

،ا س واا / 
  ا  - وز 

 وا وا، اب
  / ار اذ

 وىا - ر 
 رةا.

 اذ ا ر
  أف ار/

ا  - م ر 
 رةن ا 

ب، اوا وا 
 ز / ار اذ

  ر م - زان
  ن ارة
ا و ،ا 

ذ ار اا / 
 ن  - ر 

ة ، اذ اا 
 -   ن / ار

 ا ادارة
 اب زارة ت
وا.

  



   رةا  ١٦ 
 ت ول اا 

 ام« ا درات
ا»
  

ا  ا رس ٢٥ ا ت ،٢٠١٧ ول ادرات ا ا 
  واى رس ٢٦-٢٥  اة ل »ا ام« ا ت

 رةون ا    أ ،  ر ا 
 ا، وا ا ا وز - ار   / ار اذ
ذ وارا ا /   وىا - ر ر ا 

ذ ار اا / اوى أ  -  ،ا ذ واا 
 ا ن ا ر م -  ا  أف / ار
  و - ا  ر / ار اذ وا ، واب

 / ا ازى، ا ار/ ، ا ا و اق
 ،اد   حدة اء اأ  ابا   

ت ات وا ردة ااء واء اوا.

 ، ار ، اة  : ١٦  درة ٣٠  رك
زا ،  ،   ، ا ، د ، ،ان ا ، ة ا ، 

 ا ،   ر ، ا  ، ا ، ا ، ج
 وا.

 ت دراتل : اا ا ،ل وادي، ال ا 
ن ال ، واا أ اةوا ل ، واا ل ، اا 

ا ل ، واا ل ، اا ت او اا 
 ا وا ا اون ل ، وا ا ال ،

ول اا

 روح  اى ا ا  أ ا ا  أ.د/ وأر
ا  با   تا ا  ل دراتا ا 
   ءن ا طوان ا  ا  فدرات ا 

را    ا و  ر و  
 تدة اا.

ف أ.د/ رأ  ب ا تا ا    
      ا ادارة ان ا ارة

 أ وا ا ب أا ا   تاز اوا 
 درات ك ن ان أ  و اب،  ا اء
   ء  و  ام وا و 

. ام را ا ات  ادرات ه ض

أ.د/ وأ اوى أ أن ا  ءت أا ب ا 
 ء و أ  وا ن و ك ء ون ء با 

و   ل دورو  ء طا.

  

 اذ ا ر     ٢٠١٧ رس ٦٢  ٢٠١٧ رس ٢٥
   / ار

 ا وز -  ار
ا وا ،ا 

ذ وار اا / 
  وىا  - 
ر ر ا 
ذ ار اا / 
اوى أ -  

،ا ذ واا 
  أف / ار

ا  - م ر 
ن ا ا 

 اذ وا ، واب
  ر / ار

ا  - و  
 ا و اق
ر/ ، اا ا 

 / ا ازى،
 ،اد   

 أء ادة اح
 ابا   

ا تو 
 ار ات

 ااء وادة
.واء

  

  ر  رةا  
  راا و 

اول ا ااء
  

  ر - اوى   ار/ اذ ا ا  اح
 ا، ارا  ت   ٢٠١٧ رس ٢٧ ا ارة

  ر م -  ا  أف ار/ اذ ا ر
 زان ز ار/ اذ وا واب، ا ن ارة

 ار/ اذ ا  ارا     ٢٠١٧ رس ٢٧
  وىا  - 
ر  رةا
ذ ار/ اا 



- م ر  رةن ا  ا و ،ا وا 
 اذ وا ارا  ،-اى  ار/ اذ

.اداب  - أ  ر ار/

 ا ر ت ا  اءول اى اا   
راا  افرةا ا / اءوع، ا و RightEat

ا .

 اب  ا ف اول ااء  أن وع ااء د/ وأرت
 اوات وا ا ا وار وم ا اء

اوا   تا ا ا و بء اا ا 
رار اوا ى اا  ب ا  ،و 

و  بت ا ء ات واما.

    ا     أ و ط 
 بت اوا  را وا

  

 م -  ا  أف
ر  رةا 

 واب، ا ن
ذ وار/ اا 
ان زز - م ر 
 رةن ا 
 ا و 

،ا ذ واا 
-اى  ر/ا

  ،راا 
ذ وار/ اا 

ر  أ - 
 دابا.

  

  
 ا  ادارة 

 وا  ا

ا
  

  اع
ا ا أ.د/ز  انز م ر ن ا  

ا و ا ا ا٣ ا ٢٠١٧ ا  د 

  ءا  ادارة  ا ا  وا ا 

   ل اع :

 دة واو ا را ل  ا ا ض           -

ا  ورة ظا  لا ة ا وا  دز 

 افة اا .  

 ارات ل  ا اة ل ا ام ض           -

.روا  

  ور. ا دا ا ا  ض           -

-            ت ا ول لا .  

  

٣ ٢٠١٧ ا    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  
  

  

  
  و  ا

 ا  بط

   دقوا

ارة
  

ا   ا  ب واوا را  ءا ا

وادق وة  ا أ.د  اوى ر  ارة 

ل  ار  ا ان ا اص 

     . ٢٠١٧ ا ٣ ا  وذ وات

٣ ٢٠١٧ ا     ا 
  وادق

ا أ.د  اوى 
ةر  ار

ف أ.د اأ  

ا م ر 

ا  بوا 



 واب  ا ر م ا  أف أ.د ا ر

، أ.د ا ز  انز م ر ن ا  ا 

و ة ، اأ.د ا أ   ة ، ال أ.د ام 

 أ.دأ ا ، واث ا ارات ن ا و ل

  وا ،اأ.د واب ا ن ا و ن

ا و ا ن  ا و .ا  

ران وى م د وأا  دب اا   بط 

ا اأ  أ.د ان  وىا ر ا را ما 

ا  ودا ب اوا وا  با  

  أء  ط    م و ا ات

 ه واى اب  اظ و و ا ا ارة

ا   دارة ا  رةا    ة 

 ول ا  ار أوا    ن ا و 

ا ام م ا ا د   ا ا  

ط و ا ه أممم ة و ر ا   

 ا ات أو ن ا ا ارة  ا ح

وا.  

  

، أ.د ا ز  

 ا ر م زان

 ا  ن

و ة ، اأ.د ا 

أ   

ة ، ال أ.د ام 

 ا و ل

 ا ارات ن

 أ.دأ ا ، واث

 ا و ن

 واب ا ن

 ا  وا ،اأ.د

و ن ا 

 ا و 

.ا  

  

 اظ ا اح  
ا  ا 

 رةا

 ظ  ا ذ ار اا /  وىا  - ر  ،رةا 
٣ ا  ٢٠١٧، ا ظا ى اا   ءر٥ ا 

ى ٢٠١٧ إوا    بإ  ا  ا  
.ارة

 ا ر م -  ا  أف / ار اذ ا ر
 ،بوا ذ ار اا / فأ   - م ر 
ت ارا ث، اوا ذ ار اا / ان زز - 

م ر ن ا  ا و ،ة اذ اا 
.ا   - ام م / ار

 ا  ن ا  و - زل  ا.د/ وأت
و ا  رةف أن ا ا و  ص ر 
ب و ت ا و  د  تا 

 ا ب اا اة   اى ادو وت
اا وا ت وإر تى، واو ا  ا 
دورات ا ر  با  ةا اق - از طا 

 ص  ل از ورات اب  - ا ات

٣  ٥  ٢٠١٧ ٢٠١٧ إ   ا  ذ ار اا / 
 وىا - ر 

 رةا
ذ ار اا / 
 م -  ا  أف
ر ا  

ب،وا ذ اا 
 -  أف / ار

م ر ا 
 واث، ا رات

ذ ار اا / 
ان زز - م ر 

ن ا  
ا و ،ا 
 / ار اذ اة

م ما -  
 ا.



  ى ت دورات -  ا لا.

ا.د/ وأ   - و  ن ا ب اوا 
 د  بإ"  م بن طو رج ا 

.وا اب  و ر ص  اوق

 رتا.د/ أ م ما  ة ى ار ا   
  ل دةد ز تا ا  ص  رب و 

وا وا  با  ت ق ا  
.ا اة ت اد ارا  امل

  

  

معسكر الخدمة العامة  

بكلية التربية الرياضية
  

الكلية : التربية الرياضية  معسكر
  النشاط: معسكر الخدمة العامة بكلية التربية الرياضية

  ٢٠١٧-٣-٢حتى الخميس  ٢٠١٧-٢-٢٩التاريخ : من 
  الفئة المستفيدة : طالب الكلية

  المكان: حرم كلية التربية الرياضية
  االهداف:

الكلية بمهام المعسكر وتوزيع عمل لقاء توعية لطالب           -
  جدول اعمال المعسكر

  منسق النشاط:
  السيد أ/محمد حسنى          -
  السيدة أ/مي محمد السعيد          -

  

الكلية : التربية   ٢٠١٧- ٣-٢  ٢٠١٧-٢-٢٩
الرياضية

  

  

  
 ا  ن 

  ا و

 ا  ءاتاد

ت وا د 

 ارة
  

  اع
  ن ا ر م زان  ز أ.د ا أس

ا و ا  ءا ا٤ ا ع ٢٠١٧ اا  

 اء وادة د وا ا و ا  ن

  تا

رت ا  عك اا  ا وا ا وا 

 ابا ر ٢٧/٣/٢٠١٧ ء وادد ا ت إدار 

 ا ،و روا م    رةا 

.ر  

أ   د/٠أ ا ر  رةا  م هم ار 

 وم  وم وإدار، و وأ   واص ء

٤ ٢٠١٧ ا     م ر 
ن ا 

 ا 
و ا  

  



 .  

   ا ت ا رئى اوا ام 

  أ ذ وأ    رةات ا  

 ءاتاد  ا ،وا وا  و ا 

  . ا  و ض

 ا  ن ا     ا د وار

و ا :  

-            ض د ت عا ت و ا 

  ر دورات اد او واى اص ا ذات ات

 ات ا واا ا ات ادا   ات

   ارف ا اا ء  اص ا ذات

-            ض لو ونا  ا ا  را 

وا ت ا .  

 را د ا :  

-   ا ول اا وا ام  ا ا ى اا ا 

 ا )  ب ا –  – نز (  درة 

 رةا اف وع ا  ا و ا   

 – اي ا – ا ) ت  و  ا اع

ا – ن طى ) ار واك    أ.د ا ا 

 ا ر اوي  أ.د وا ا  ااوي

  ود ا   أ.د وا ا ر ماب وادة

 ةا ا ا   تا ف ا  ر 

 ى ا  ا  و ا جا زا ، 

ا    ركو  د ،   اف وا 

 ت و اى  ا  ا  و  اة

ا ا.  

   وا ر ار ادة   ده           -

ا  ا دا دي ا .  



-           دة اا  ث ما ا ء و  

ا ا ا ا.  

 ض ت اما  واتت موا وا     

  

  
 ا  ا ا

   دسي اا

  ر ا ا

ارة

م ر ا ن   –ا ا أ.د/ز  زان   اع

 اء ارا  ا و ٥ا  ق  ٢٠١٧ا ا  او

ا  ا ا ار ا ر ا ذا 

 ا ا  وذ ا اوت ادارة  ا /اب

ي اا   رةا ه وا ل ةا  ١٨ 

ا  ٢٠ ى ٢٠١٧ اوا  د   دةء ادا 

  – ا – ا ( ا ت  وا وااء

ا  - (ى دوا   دس دورها  .  

 ل عا  ور ا  ا و ا 

  .  وت ح ا وان

  

٥  ٢٠١٧ا     م ر 
ن ا 

 ا 
و ا  

  

  
 ل اا 

  وة 

ات

  

  اع
ا ا أ.د/ز  انز م ر ن ا  

ا و ا  ءرا ا٥ ا ٢٠١٧ ا  د 

 ءا  ةادارةت و ا 

اع :  ل

 دة واو ا ار ل ة ا ا ض           -

ا  ورة ظا  لا ة ا وا  دز 

 افة اا .  

   ا اارئ ت ا  ل ض -

ا  ى ة ءاداو ا   ةا  

   اة ااف

  ت وم ر   اة ت ض -

-  ول لا  

٥ ٢٠١٧ ا     م ر 
ن ا 

 ا 
و ا  

  



واو د :-  

-            رؤ و  ا ا ا ا ةا  

-            مة اا ت ل ا ءة ا 

اداء وا  

  
  

  ولا ا ا

  رة٥٠٠٠ا  

ى   ب 

ا

  

ا ا  
اط  رةا  ٦ ا ٢٠١٧ ا   ا ا ا 

 ر ا  ى  ب ل ا  ا 

 ان ) ا ول اا  رةا  ىا ا 

 (ا 

  ر ا أ.د   اوي ر  ارة

أ.د ز ا   ر ا ر ان مز  

  ديا  أ.د ا و ا ا و ا  ن

 ا و اة أ.د ا ا ة  ا، وااف و 

و  ة أ.د ماا    و ا  ن

ا  أ ا و ، ا  ةا  وط ط 

 را  تا   رةا  وما وا

 ر  اا ا ا ،  ا  أ.د

 و ،ا  توا را  ءا  

اء ا ة رات ة رات ا ا  ا 

اف ،   ا   اة  ا اي 

رأ   اموة اا  دل ا أ.د

ا  ل وزا و ا  ن ،

ا ا ا  دارياف ا و   ب اذ ا

  ا  ذا رة، و اا  ت اوا

  ثوا ت ارا ا ر م.  

ل اا  نأ.د ا وزارة ا و  

ا اج ر حا  وا   را وما

دات اا  داب وا  و ا.  

)  أ  اط فآ    ا ٣٠و  (

)  ا  ل ا ٢٢ دوا  ءا و (

٦ ع       ٢٠١٧ ا ن  
ا و 

ا  

  



ا  ت ا   تا و ،زرة و وزارة ا

 ا  

  

  
  نا ات  ٤مو

 ن أء 

را 

  

  
  نء إأ  رأن اا  ن مص اا 

 ات أرو   ءأ  را وذ  

ا ا  ة ٢ را ر ٢٠/٣/٢٠١٧ وا  

دإ   ذ ار اا  وىا ر ا ر 

٢/٤/٢٠١٧  ا :ا  

  اى ا   - ران  د أ.د/      .١

  ا -  ر  م  أ.د/      .٢

  ا -  ار  إا أ..د/       .٣

  ارا – اى   و د/       .٤

  

٢٠/٣/٢٠١٧     م ر 
ن ا  

 ا 
و ا  

  

زيارة مدرسة   
المنصورة االلكترونية 

للبنات
  

  للبناتالنشاط: زيارة مدرسة المنصورة االلكترونية   زيارة
  المحاور الرئيسية:

  تعريف الطالبات على اقسام الكلية المختلفة          -
  زيارة الطالبات لمعامل الحاسب االلى بالكلية          -
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 او ا ت اح  
 ا  اول

 رةا  

  

   ا  ا  ولا وا ت ا ا

ر ا أ.د  اوى  ٢٠١٧ا  ٩ ا  ارة 

  ر ا ر م  فأ.د أ رة ، اا

 أ.د ز ث ، اوا ت اراان مز 

ر ن ا  ا و ة و اة أ.د ا 

م ف ر ة ، اأ.د ا م ما ر ة ، اأ.د ا 

 ا ، ااوى  أ.د ا ، ا ر م  ل

أ.د ا اا  ر  ءأ  رس ، ةة أ.د ا 

ا م  را  ر ر  ءأ  ا ، 

أ.د ا  ا ر  ا  

  

 طب و ااء ا ف ا ان ا ر   ا.د وأر

ا   تا  ا ا وا وا  

 ء اروا  وو  و ره و 

ان و ا   سم  وط  قا و 

. ا أن وا امء روح

  رة  ا أن ا  ااوى  أ.د وأف

ت وا ا وا وا ا و  ا 

و رة ا ا ا ت وا و  

  ٤٧ ، ات ٩ ا      اع

٩  ٢٠١٧ا    ا    وىا  أ.د ا

 رة ،  را

  فأ.د أ ا

 ا ر م

رات ا واث ، 

 أ.د ز ا   

ان مز  

ر ن ا 

 ا و 

ة و اة أ.د ا 

م ف ر ا ، 

 ام م أ.د اة

ر ة ، اأ.د ا 

 ر م  ل

ا ، أ.د ا  

  ااوى

،ا أ.د ا اا 

 ر  ءأ 

 رس ، ةأ.د ا 

  م ا ة

 ر  ار



 ر ت ٦.

 رتل أ.د ا  أن ص ا  ات مة اا  

ا ا  ل د   ا ا 

وا ا و  زا اا   ا ا 

 و ا ق ات  دة وت ة ا وااث

 د ثرة ال ا  ٢٠١٦-٢٠١٥  ١٤٠   و 

 ا  اءات اعا ام  اء ا ثا 

ا ا و ا  ت .

  اوت  ا ت ا أن ام م أ.د وأت

 ا وا ا ى رء او ات ى

 و ات ما وا  ل ا وا  

م   م م   ق ا ا 

ا.

ة أ.د وأو أن م  ا  ا    

 ا  و  ا  ت د أ 

  ا  ك زال و ا ا  س ر وك

ا ا دا  ا ا ه ر اا ا 

 ا   دول ا.

روأ ف أ.دأ  أن  رةا  دا ن أن إ 

 ةرا  ت ا وا ا وا ا  

وإ ودو وذ  ل  ا ا  ا درا 

 ا  در  اد ا ا ت  رة

ت وق ا ا ءة ذوى و   اءث إ 

 ة  ا و   دهة رن أ 

.ا وا ا وح

و م أ.د أ  وىا  أ  اتا وا ا 

 دل ثف اوا  را ا  لا واا 

  ى أ  ا  أن و اوا وات

  ا  وا اواء  ا واد ارة

ى أ و   رةا  ا  اثا 

ا ة وا  ءع ام  ع ا  

 ت و اواء ث  وامء   ارة

ر  ءأ  

ا ، أ.د ا  

ا ر  ا  

  



واا  ا  ق ا را ارات وا 

  .ا  ة  ص واد اة

  

  
   ارة 

دي ا ا

  

م ع  ا و ا ا  ا دي ا    ال

 ٧ا  ٢٠١٧ا  وي را   أ.د ا ر 

ا   ا ر ان مز  ا.د ز ر ادة وور

 ن

ا ا و.  

  ن ا  و  ة أ.د مل اا 

 ، ا   ا ة أ.د اا ، ا و ا

 ا  ن لطض ار  ح وا رة أ.د ما

، ا ةوا  ا  و م  دابأ.د ن

 ا ذ اوي اا ةأ.د اا،ا و ا 

  يز  دا، ن ا ز ر ر  دا،

، دي اب.م دارة ا ا  ة  ذاا  

  ) دة ات   - زن - ارا يات او ( 

  ط  ا ٥٠٠ةد 

 ا  ت ات و اا  ل اا  رك

 ، م دارة اا ، ا ا  ، وا

 ال ا اي ،  ا ا  ، ن 

.ا  

  

٧  ٢٠١٧ا      ا  ع
ا و  

  

   رةا  ا 
   ا  ون

 مرو

  

 ا ارة  ر -  اوي  / ار اذ ا و  ول
٩ ٢٠١٧ ا، ون ا  /روو ان د  - ر 

  ،مو /رووا ر ن  - ذأ 
.  ر و او اء
 ا ر م -  أف / ار اذ ا ر

 م -  زان ز / ار اذ ا واث، ا رات
ر ا ن  ا و ،ة اذ اا 

 ار اذ واة ا  ، - أ/ ة ار
/ أ ا-   ،ا ذ ار اا /  

 ام  اون و او ات  -  ح
موا.

٩ ٢٠١٧ ا    ر ا    



  لوا  راط  ون اا ا و 
 رةا      ٢٠١٦  ونا  
 تا ا  ا.

   در إمء إاءات  ارة  أت  و
اا   ادا وا و ىوا   

.ارات

ر وإط  ا ا   ون ا  ل 
ا ر كا اوا ا ا  أن د 
،مدل اات وا  ةدل اب وا  دةا 

  تا ا.

أ.د/ وأو  ح أم   ا  ا  
 اة دل  ا اورو اد ا  وادة ات

.وا ا ات  واب

 أ.د/ أ  ويا  أ  تا ا  
ا وا  ا دة ا  اتا ا 

وم ا  رجا إ دا طا  أ   
دوا ا.

  
  

اح ت ن 

ات  ارة

ارة ، أ.د أف  ا ا أ.د  اوى ر    ن

ا م ر ا  واب ت ان اى 

 ت ا ولب  ٢٠١٧اا  دارة اا  وا 

 ون  

  .ا ١٦ -٨  ات و ارة  طب اد

  ن ا ر م زان  ز أ.د ا ر

ا و ،ا أ.د ا  ة   رةا ، 

أ.د ا  تا   ا ،ة اء أ.د اأ 

 ا   أ.د اا، م ا    

ى اا أ.د ،ا  ن   تت اوا 

أ.د ،ا ر  أ   دابة ، اأ.د ا أ  

  دق اة واأ.د ،ا اح أا   

  و اب ر ادارة   ،ا اطل رض

  .ا ات وء

 تا : م  ،  ، ا ،  ،  ، 

١٦/٤/٢٠١٧  ٨/٤/٢٠١٧   ا ر م
   واب

ا أ.د  اوى 
ر  ارة 

  
أ.د ا ز  
 ا ر م زان

 ا  ن
و ،ا أ.د ا 

 ة  
 رةا ، أ.د ا 
 تا  

 ا ،ا 
  أء أ.د اة

ا   
أ.د اا، م ا 

   
ا ىا أ.د ،ا 
 ن  

 تا 
 ر أ.د ،ا وات

 أ   



اد ، ردة ا ، ا ا ، اا وا ذوى ، ا 

  ا ات

 حض ا رض ط ت ض أ ر  

ا ا  تو  

  ا  ان ان اب دا ر ا   وأر

ر  رةى اوا  دب اون ا  ادارة ر 

 ة   واى   ١٨ ر اب

ر ب ا توا  را  ل ا 

 تى اا دا ازوا ا اا  ما ا.

ذ واوا    ادارة ب رن ان اف ا 

ا را ا وا ء اروا ا راتوا  

  اول  ان و ا ام  ات ل  اب

 رةا  بت طا  تا ا رو 

.ارة  اب اد ء ا ان

ف أ.د وأأ  ان ا  رةا  ا ا 

   ب ا ن ا ا وم ب

ارا وا راو  ل تا  ما ا او 

ا  ند اب اى اوا     ح ا 

.ا ات  اب  ا   ان

و م أ.د أ  وىأن ا ا  سا ا ا 

 ا ادارة و ا ا ا م ا وا 

  راظ اا راو ا و ا  ل 

 ل  اب رات   اب ر وادارة اب اد

ما ا وا  ل با     

 ات  ا وار وا  ا و اون روح ااء

  د  ات طب  ا واات ارات وج

 بط ا.  

  

 أ أ.د اة ، اداب
   

دق اة واا، 
  ااح أ أ.د

 ضل رطا 
ا،  

 ادارة ب را 
و  ءو 

  .ا ات

  

   رةا  

 ا وا 

   ا ور

زان م ر ا ن   أ.د ز  ا و  ل ون

 وزارة ا و اا   ذو ا ا و ا

ا  ور ا وا ا ا  ون ل

١٠  ٢٠١٧ا       وزارة اا  



 ا ١٠  ر ٢٠١٧ا ا   ويأ.دا  ر

  اطل و  اأ.د أ  ا  ارة ،

اق

 ر أ.د أوأا  دارا ا     قان ا

 وا وا ا ا  قا  رة و

 ت اه ا و ا  دور ا  لط

 ا :  ا ن وون  و ات 

 اا  ا  ء دور ام   لطا 

 ال  أيط ع واا ل ا ٢٤  ، ار ا  

اء اا  لطء ا  دوف او وا ا وا

   ا  اذا ات ااء ان ، ا ا

  ر  ل واط   ات 

 دور  اض اا  وى ، اا  ت

 وات ، طق ا ا ، طق اا ال ، دورات 

 اا  را ل وط  ا ا 

وا دارة اوا اا    ور ا ا 

.

اطر  ا و اف   وأف أ.د ز زان أن اق 

  لطا  ال ا    ا  ىا

 ط دوري  ط  ور ا لط دار ا  

 ا  اا   تا  

 ا ور ا  لط.

  أ.د ويوأا   ا   ص دا أن ا

 ات واا ا  ال ات ا اة 

و ق ا  ار ااططا ممل  واطه ا 

 أو  و وم   ور ا اا

  لطء ا ن و زج اا و ا ا

  د ن وم ا.



  
  

 ر  ض ام

ا ا اض 

اESPC

اع    ن ا ر ان مز  أ.د/ز ا ا

ا و ا اا ا ١٠  ٢٠١٧ا  د 

   ر  ادارة  ءاض ا ا ا

اESPC

 ل اع :

 دة واو ا ار ل  ا ا ض           -

ا  ورة ظا  لا ة ا وا  دز 

 افة اا .  

  ا. اة ل ا ام ض           -

-            ت ا ول لا .  

: ا ف ا   

  ب ا ا ا وا وااف ااد           -

مس ارب وات وطراا ث ات وا 

ا ا  

 ا  ا ا ى  ا اا ااد           -

روا ا  ى اد اوا وا  

 اول ت ا رات   ا ااد           -

ا ا   ا  

-           و ا را  ادا را وا ا 

 وا ا  اات واء ا  واث

   ا مت وااد

-            ت وو رات ا ا  

-           ا ا ث ا ا ا م  

ا  

-            ت ا .  

  

١٠  ٢٠١٧ا      ر م
ا ن 

 ا 
ا و  

  



  
 ا  ع عا

 وا ا و

ار واب ق 

 ل ا  ا

و اواء

  

ز  زان م ر ا ن  ا ا أ.د   اع

 اء ارا  ا و ١٢ا  ٢٠١٧ا   

  ت ادو ر

  ا ا   ع  ا 

و ق اع وا ت اا ا :  

 ةا  ا وا  ط :-  

١-       ر ا را  ادا اا اا ا 

  ا .ت ارس

٢-         ر ا را  ادا اا اا ا 

  ا .ت ا ارات

٣-       راى ا ا  ادا ا ت. ا  

٤-       د ا را  اا  ثا  د 

  ا و  ا  ا .  

  

١٢  ٢٠١٧ا      ر م
ا ن 

 ا 
 ا و  

دوت ا   

  
 ر  رةا 

 ارة از 

  د را

 ا ا  ا

 دة ا ن

واد

  

  زرة
ا ذ ار/ اا  وىا - ر  رةا 

 ا  ا  د ار اا زرة  أء

ن ا دة د اوا  ءر١٢ ا ٢٠١٧ ا 

ذر/ اد ا ا - ذأ  راا 

-  ة و ا م ر ا ا ذة وا 

 -  ا  أذ- ارد  أ ارة

  - ا  أذ - ا   ار/ واذ

 أذ– ا أ اوى اوى ار/ واذ – اة

 دابا-  ، رذ ور اف / اا  – 

م ر ن ا تراا ث، اذ وار واا / 

ز  انز - م ر ن ا  ا و 

،ة و اذ ار/ اء اأ  ا   

 ا و  ن دةا  رةذ ، اوا 

 ا ارات ن ا  و – ا  ار/

١٢ ٢٠١٧ ا      ر
  ارة

  



 ادة ن وة – ا ا وار/ واث،

 ا رة وز  اا   ا ن ا 

   وا ا  د وذ واد ا دة

 دة ا ا راتوا وا ت واوا 

اا دا ت اات وا وأ مء اوا  

رز اداري واا اوا ة اا .  

و  تل أورة وا ف ا  ة  ا  

  
  

  ا ٢٠١٧ 

  ا 

ارة

   ءرا  رةا  ا  ١٢م  ٢٠١٧ا  

  ٢٠١٧ا   ة أ أ.د أ.د أ ا ر 

ا وى را أ.د ز ر او   ان مز

 ن ا ر

ا و ة ، اة أ.د ا ا  ا ، ا 

 ا و   أ.د ا ، ا م اا ض أ.د

  رن رام ارة اة ، ا و ا  ن

  ا  

 رك  ءت رؤا ت اع و لا 

 ت اس : از و ال ع وت ا وات

 ن د اس ،  اة  ادارة  ر اد

ر  ادارة  ن  

ر وا ن راماف رأ ا و ا ا أ 

ب اف وا  صا را ح واا 

 و ا    ا وام ت

   ة  ص و تا   اب ة

 ا ف  اى ا وات وات ات

 ا  ا ار اورات ر واب ا ة

.ا ات ى  ون

ر وأرق اان طو  ةدة وا  ا 

 م  ا أم  ا  ا ا داروا 

  تا  را ء واأ درا   

  ه ازهوا م ج درسو  ا  رةا 

١٢  ٢٠١٧ا    ا   أ.د ز ا  

 ا ر ان مز

 ن

ا و ا ، 

 ا ة أ.د اة

 ا ، أ.د ا 

 م اا ض

ا ، أ.د ا  

 و ا 

 ا  ن

و ة ، اا 

 رن رام ارة

   

ا  

  



  وا ار وا ا   ا ا

  ا  ا اى  وأ وا اب

  ا ن ار  ا وادة ا ق

را ا ل واد  ة و  ا 

  دارةرات او اا  ا.

وأو ت سا دا ر  ادارة  ه با 

   ن   ا ن  ا واف

ا   ام     رات ةو   ا 

ك ان وأ ون   ا وا ر و 

ب اوا  را وا  د ار ا 

  ل ر با وا   ت ا  

 ر ات  ه     أ.د وأب

  ظى اص وا ادارة ا     

 ا ورات و ا و  ر  

.وات ات وى اب

   ا  ا ا ا ا ة أ.د وأرت

 ى دة ل  ا و ر ة ص د

  و ة  ص  وات ا ات

ا  ل رى ا تا  ا  ق ا 

را   ا  را   تا 

.وات وات

و م أ.د أ ان زع أن زا  ر و 

ا ا اتا ا وا  تا ا  

 ر  وو ات ى  ا اا ل

 ا   ا ق   وا ب

  ونا   تراا ع ان و  ا 

 و    ت    

.ة  ص   و ا ات

  أ.د اوى اة ا  افأ ة وأمو 

  دى اس ض   وا اة اوت

ة أ  ص ا   تو دووا 

ا وا  



  

  
   ارة 

  امج أ ر 

 اة

ا ا أ.د  اوى ر  ارة      اع

  ا   أاض ات  ارا  ا أ.د

 تاض اأ  غذ اا ا

أ.د ار وع  دة  ر  اة

 ث ، أ.د زوا ت ارا ا ر م  فأ

ا و ا  ن ا ر ان مز   

  أ امج   ا ا أن ا   أ.د وأر

  ا از  ط  وذ  ٥ زن اة  ر

 امج و اة دات ا ارا  واة و اور

  .ا  ات أاض  ا ل ا ور

و ى مأ   ض وع ما   ا راا 

ت واأ أ وع ما   ا دة از  

  ا   ذ  ووزم ا ر

ا  أن ا ا  ى وا  ذ  ار 

 ، ار ، اط ، اط ، ا ، ا ور   ات

 ارة وزدة ا ، ا ، ا ،  ا ل ، ال

ما  ١٥٠ - %٣٠ %  لرع اا.

و م أ.د أ  ويوع ان اا ا   راط 

اا ا  ا ج ا ت  

و  راس اث اا ا راا و   

ا راا ا و ر ف اما راا 

 ارا ا زرا  و زرا  واض

 د   دا طا.  

  

      ر
  ارة

راا   

ا  فأ.د أ

 ر م ا

رات ا واث ، 

أ.د ز  زان 

 ا ر م

 ا  ن

ا و  
  

  
  ا ر م

ا  و ال 

 ورت از را

 ارة

   ر ان مز  أ.د/ ز ا ا  ن ا

 د اس  ٢٠١٧ا  ١٨ا و ا  اء 

 ا   ا/–   وذ مى اس ا

ما زه

 ارة  اور زت ار ال و  ة

وا ع ط  ا و ا  ر أ.د ا  

١٨  ٢٠١٧ا     ا ر م
  ن

 و ا
ا  

  



 ا اث     وذ ، ا ر اوي

.  

ض وا  ا    ور ازا  رةى اوا 

  ة ُرًؤى  و ا ا ورا  ا 

 تا ا  .قا

دة وا ا  ورة اا ام ا وا  

 بت ازوا   د    ةا ا 

.  

  
  

ت ا اد امق 

ادس   ق 

ا داب ارة

   داب اا  ت١٨  ٢٠١٧ا  دا ت ا حا

 دب وان "ا   يوا ،ق ا   دسا

  ة"، وا ت ،طا

 ٢٠ ٢٠١٧ إ.  

  

 ا  ر   ا ا  ا وز 

،ا أ.د وا اوي أا  ،ا أ.د وا  

 ويا ر  رةا.  

ف و وةا  ا  آ ظ دبا  ا  

 طا وح ول ط ، ور و ا  دب دورا  

 ء، امدب ودور واا   أة ودور - ا ا 

  ا ،ا وا ا وا  ا 

.اة

 ا أ.د ا ز  انز م ن ر  

ا و ،ا أ.د وا ر  أ  دابا ، 

 ا ،ر ا ا ر ل ا  ي وار

وا   ر ق إ ا ،ا ر واا 

  أ   واد وا ا، ر إ د

ا، د إ  اءب اء وادوا   تا 

و  دةء اأ  رب اوا.

١٨  ٢٠  ٢٠١٧ا ٢٠١٧ إ   دابا  ا أ.د ا ز 
 انز م ر 

 ا  ن
و ،ا أ.د وا 

ر  أ  
 ي وار ، اداب
 ل ا 
ر ا ر ا 

،ا وا  
 ر ق إ 
ا ،ا وا 

 د ار
إ ر ،ا 
وا دوا  

 أ  ،ا 
د إ  اءا 

  وادء واب
 تا و 

 دةء اأ  
رب اوا.

  



  أ  ادب أن ا  أ   اد وى

 ر  وامر، ا  واء امم ء  دور

  و  ا ع اوء واوا   

 ا  

  اد أزت أن إ ا أ إ د ار وأر

ت أا ا ا با    ء دوردا ا 

 دة ب اوا  را.  

  

وأ   ر دارةا ا  ق أن ا ا 

 دبا وا دب را  أةا ا   

 ا  وا ا ه  ا و   وه

وا .

 ه  ا  د  أ  ر ار وأب

  ز  ا    ادب دور إاز ول ا اات

.ت اما  ادب  ا  رك

ر ورا ان زز  ه اتا  رةا 

ام  ورا ا   رة  ا ظو 

ن أا أ دب وا  .  

  
  

 ا  

  ونل او

ا ا ت 

وا ا  ار

اع    ن ا ر ان مز  أ.د ز ا ا

  ٢٠١٧ا  ١٩ا و ا  د  ارء 

ا   ا  ءة أ.د ااة ا د ،     

ا  

و ة ، اه ا/د   ا  ن ادارة  

 ن إدارة  ج  اذ ا ، ا ا اوت

 اا ت، ووا ذ اا  ادارة ا 

  اون ول  ا  وذ واات ات

ا ت ا وا ا  .را  

١٩  ٢٠١٧ا     ا ر م
  ن

 و ا
ا  

  



  

ع واا  ة ت رى  .  

  
  

ا او اح ت 

 ا ة ا ولا

  ال واط

ارة

   لط ا ة ا ولا وا ت ا ا

  ةل ا رةا  ا  ا٢١-  ٢٠وا  ا

٢٠١٧  ا  ون ةا  ىوا  ا  ا

ر  ال واطأ.د ا  ويا ر ا 

  أف أ.د ا ، ا  اوي أ أ.د ا ور

ا م ر ا  بوا أ.د ا ز  

 ،اأ.د ا و ا  ن ا ر م زان

ا  ديا   ة اء أ.د ،او ا و 

ت ارا ث اوا  

 ا  أ.د ة ا  ا ر  ا ا  

 ١٢ ا  وور  ركو  ت ةا 

و  وط زوا ة واو ج او ، أ ، 

را  ا ما ا  ات ا ا 

وا ا  ل اط اوا وا ا 

 ا ا وا ج ا ا ا.  

 ا ض ا ا  ا أن ا  أ.د وأرت

  ادة ات ا و واا اطل ى

 ن ادق اوط  دووا ا ا  

ج دور وا ا وا.  

أ.د وأ ا  ديض أن اا ا   أ   

 ام ات د ا  واا ا و ا ااض

 ا  ت ا ا اح  أ  ا ى

ع اا دا  ر افا  ا  ٦ ا 

  زارة ا.  

ز أ.د و انز  ازهه اا    ء ا 

دة اأي وا ا وا د ا ت لطا اوا 

ة وا ا   ت ءا وان ا ده ام 

 ار و ا اض  اس ى ا ارة ا ف

٢٠ - ٢١  ٢٠١٧ا  ٢٠١٧ا   ر  او أ.د ا أ 
 ، ا  اوي

ف أ.د اأ  
ا م ر 

ا  بوا 
أ.د ا ز  
 ا ر م زان

 ا  ن
و أ.د اا، 
ا  ديا  
 ة اأ.د ،ا 

 و ا وء
ت ارا ا 
  واث

  



ورد و ا  ة ا ا ل وت اوا 

  .اار ب  ا

 ف أ.د أأ  ا  دور ا ا   

 ا  أ  اا ات م ا ات

  را  أء ود ات مج  ا ت

  .  ا ات

و م رأ.د أ اوي أ أن ا م  تأز ا 

  واا ا  مج و د  و ة

مم   بد ارأ م   ات روأ ط ى 

  واطل اب ء وى م أن  وا واا اطل

  واوج اا ار ه  وام وار اة ل

 ة وا ،  

    وت   ر اوج ورة وأف

ا  

  
  

 وا ت ا قام

ام  رض اطل 

  اا ا

ا

   ل "اطض ار  ما وا ت ا ام

 ا ا   ات ا  اا-  اا

 اات    ٢٠١٧أ  ٢٣ ا اا وات " 

 أ.د ا ر  

ط  ار وز ا ا، ا أ.د   اوى 

ر ا ، ا أ.د أف   م ر ا ن 

 أ.د ز ر ا ،ثوا ت اراا ر ان مز 

ا ن  ا و ا و اة أ.د أ  ااح 

 و ا   أ.د ا ، ا ور ا 

 ح وا رة أ.دما ،ر اب ووا ن ا ا

ا و ا  ن ا.   

 ا ا ،ا  قوط  ور و أر ول ا

 ، ا ا ،.ا  لوأ  

ا ف ا  

-             ا ا ااف اوأ   ءء اإ

  او   ا.ا ، وا ات وات 

-               ا ا  ا ت اا ر

٢٣  ض     ٢٠١٧أر 
  اطل

  



.ا ا   ىو ا  

-              ا   وا ت ا  ءء اإ

  اة.

ل اد وذوي درا م إاد ت رض اط            -

.ت اا  

 رؤى  اد ط و او  ء            -

.ا وا دوا وا ات اا  

  اح أن اا رت أ.د أ٤٠وأ     ٥٤  

 ا اا  ل ا و  و  ار ت

ا و ل ا ا ول ا ا وأى  ل 

ا  لأ.

 أت أن ا    ور  ء ات 

 و و ا     و ا

و ا.  

 وا ل ا  اا دور ا  انز أ.د ز وأ

 اموا ال ا  دور ا   ا و ا

 ا او رااد اا  ل  ق ا ا

 و ا  ا ا

ا  رض اطل   ن ال وأر ا ورة 

اد و ا ن أا دا ا ه ا اء  أو 

ا   ب وا.

  ركة  ٦ا)  ت–  رةا-  ط–  أ– 

 ر -  ا  ( ردرردن وا  ب   

 ي أوا ت ا ا اض م حا ل ا 

 ارة  اوي  اض ا  ار 

 وا طرات ارات ااط  تا و دة اا

 و ما اب واوا   ،ت اا 

اا   ، بج اوإم ، ل واط  ث

   ا ام  ت اوي ا ض أو  ذ

ا .  

  



  
  اة ء 

ا   يا 

وادارة

   اا ا  ٢٣ا  ٢٠١٧ا   ع تا 

ا و ا   اة اذة / ء 

  ا وادارة   اش ر    اي 

ا

/وي أ.دا ر ا ا، أ.د/ز  انز م 

ر ن ا  ا و ا ف أ.د/ ،اأ  

ا م ر ن ا ب اوا ف ،اأ.د/ا 

 م ر ت ارا ث اوا ذ/ ،اا ا 

 ا  ا ذ/ ،اا ى  ا  ا 

ا ذ/ ،اى ا    ازمت اوا و  

  وات ا دارة ا و ا ي ادة

  وااد. ا د  ارة

  

٢٣  ٢٠١٧ا      /وي أ.دا ر 
ا ا، أ.د/ز 

 انز م ر 
ن ا  
ا و ا 
ف أ.د/ ،اأ  
ا م ر 

ن ا ا 
 أ.د/اف ،ا واب

 م ر 
ت ارا ا 

 اذ/ ،ا واث
ا  ا  

ا ا، ذ/ا 
  ا  ى

ا ا ا، 
   ى اذ/

 ازمت اوا 
و  دةي ا 
و ا دارة ا 
ت اوا  

  ارة
  

  رةا 

    رةا

 ٤٠ا

ج ٢٠١٧ا  ٢٣ ا   ارة  ارةا    ال

 ٤٠ا   ت واوا ت اراب ا٢٠١٦ 

را  فأ.د أا، ا وي را  أ.د

ا ر م ا

 ا ر م زان  ز ،اأ.د واب ا ن

 ا  ة  ،اأ.د ا و ا  ن

 أ  ر أ.د ا ، اق   ط  ،اأ.د

  دابأ.د اا، ض ا و ن ا 

ب اوا ، أ.د ا أ   و ت ارا 

ث اة ، واح أ.د ا رقط و ن ا  

ا و ساات ،ا دا ر  ه ادارة 

  .  اب

 ات لة ا ا  را و م 

  حا  ات ا تر تو ا 

٢٣  رة    ٢٠١٧اا   وي اا  أ.د

ر ا ،اأ.د 

 م ا  فأ

ا ر

 واب ا ن

  ز ،اأ.د

 ا ر م زان

 ا  ن

و أ.د، اا 

 ة  

أ.د اا،  

ط   

 ر أ.د ا ، اق

 أ   

 ا ،اأ.د اداب



  اوم ام     أول ا ن

 اتف ا  ر  ا.  

  ١٠  ا  در راه٢٠ ، ا  ا  

ا ،    ٢٤  ، ٩  ا  ا.  

و  ٦  با واا  ٥ ، ا  أوا ا ما ، 

٢ أوا ا وا  

 اع و ا    ا أن ة  أ.د وأر

 ا را   ءا ا  ٤٠ ا   

ب ات وطراا ت اود وا  دا 

 ا ا.    

أ.د و  وىا ب ا ا ق وأواا ا 

  ء ا توا   وا ا ؤ  

ا.  

  

 ا و ض

 ، واب ا ن

أ.د ا أ  

 و ا 

 ، واث ا رات

 طرق ح أ.د اة

و ن ا 

 ا و 

ساات ،ا 

 ادارة  ر اد

  .  اب ه

  

  
  ا وع 

 و اب 

اة  ت 

وا  ا

  اع
ا أ.د ا ز  انز م ر ن ا  

ا و ا  ءرا ا٢٦ ا ٢٠١٧ ا  د 

  وع ا  ب وة اا 

 اون   ارة  او  ا ت

    :ر اب

  

ا اي ل ار    و ل اع ض

:   قا و

-            ا  ر دراا   ط  ا  

  و. ا   ا اف

  

٢٦ ٢٠١٧ ا    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  

  
  و زرا  سا

ا  ارة

  اح
 أ.د ا  ويا ر  رةا ، أ.د ا أ 

 أاض  اة ات أس  و ا  اوي

وزرا ا  ا زا ا  رةا  

٢٦

٢٠١٧ ا  

      



٢٦ اا ارء

ر ٢٠١٧ ا ف أ.د اأ  م ر ت ارا 

ث اوا ، أ.د ا ز  انز م ر ن ا 

 ا و ا ، أ.د ا ا  ديا   

ا ، أ.د ا   بف اا  م زرا ا ، 

أ.د ا أ  ؤوفا   ا زا و ا ا 

 ار ا ، ا  أء  ر ر  ار

اا  ر  رس أ.د ا  ة   

 دأ. ا ، ا   ام م أ.د اة ، ارة

م ا    ي اا ، د أ. ا  تا 

  ا ،ا أ.د ا  د ا   

ا ة ، اأ.د ا أ ا   ا ، أ.د ا 

 زي   وراا ، أ.د ا   ، ةأ.د ا 

ح م  و  ن ا  ا و 

ا ، ء أ.د او ء او  ر ، اا  

 وزارة و ر ، اا ات اا ء مأط 

ا .  

 و  سا  ا  ع أ أ ا  ١٥ 

  ا ا مءات  ن

 أاض  اة ات أ اب   أ.د وض

وزرا ء ا  ا رما و أداء ا ر 

 ج  ا      ءطا وا 

 ا أاد ا و يا ا ج   ن

    ا  ا  ت ة  

وأن ، ا ا  ام   ار اروق ا ت 

وا   أداء ر  أ و .  

 و أ واة   ٢٠٠٦  أ ا زرا م أن ومه

 ما  زرا  أ  و  ا ٥١٠وم 

 ت    ا أ أ ع و ات ورة

ا ا  ثت أ اا ا ا و ا 

أدوار ٧ ا  ورول ادات ا ر ، ورا مت ا ، 



 طء وادار   اا اور ، ة  ا اور

دارأدوار ٣ ، وا ا   ٦٠  .  

 ا ات وى ا ح أن اؤوف  أ أ.د وأر

 م   ءطا وا    م 

  ف أ وا   ي اا و  

  ا ا ا از  أن وم اة ات ل

  . ا امر ا  ء  و أب

 ات  ا   ا ان ادي  ا أ.د وأف

 اا ا تء وا  ا رما و 

أ  ط  اط يا   ا   

 ا زرا ت  اء را   امء

وا  ت ا   .  

 ط  أ  ا واا ات  أن ا ا

  ى تا ا   ج أ  

 اة ا اا اح  أن وم ا ا  ن٣

 وأن ا وا   ا   تا و 

  . ا  ات   ا   دور ك

أ.د وأ  ويأن ا ا ا  ا  ا 

دا  رةا و  ءا  ا رما  

 أ وك ا  زرا    ا وزرا أاض

    ا رما ن وم  ءا م  ا 

    اة أ وزرا امر

و ا  ا  زا ا د  ج 

ي اا  ل  ح وح ا ا  أ  

  و ا  و أ ف

  ا  أ ا ع و  ن  و 

    و   نا  ا و 

او ا ث و ز ا نا ا  يا 

 ا م  ست ا ةا  ع أ أ ا 

 ن ١٥  ط  ذ ا   ا  

  . وات ا اا  د اص

أ.د وو اوي أا ا   ا   سا 



  را ى اوا   ج ا   

ا و  ء ام ا طه او ا   

 ا و اط   اون م  امء ون ح

وا  وح ا و   ت زاتوا ط 

 ت وة اا   نا   

ا .  

  

 او ا ت اح  
ا  وراا –  

ارة

  ت ا ا وا ا  وراا  رةا ، 
٢٧ ا ٢٠١٧ ا  ان ا"  ل ج ت وا أورا 

.أ  ٢٩ إ ٢٧  اة  وذ ا" و اى
 ا  ذ رر/ اا  وىا - ر  

 ر م -  أف ار/ اذ   وردة ارة،
ت ارا ث، اذ وار/ اا ان زز  - م 

ر ن ا  ا و ر ، او   
 اذ ا  ، - ادى  ا ار/ اذ

  ار/ اذ ا ، و - ا وء ار/
.ا -  زى  ار/ ،اذ ا ر - روق

 دام ا  اث أا ا ا    
  ل ج تان، وطا   ا ا ون  

 نطا ا  ث اوأ   إ ا  
  ا و ا أورا و اى أورا ات و ج ل

 اطم اورا ج   ى و ا اطن ت
. واء

 اث ل  وا ا اد  اا  ا وف
  ا  و    اطن  ا وا اطن

ص، وا
   ت رأسأو ا ا ا  رؤ ور 

    ا اتج وو وراا    
   ان و ا ا م  ا   ث ل

" ا  ثن" وأطدة ا  ،رةا وا 
 ن   ا وراا اا   ل و ا 

ر  ،ا   ١١  أورا و " أورا 
 ا ، در، از، ار، د، ا، اره،

(.ورا ا ا ط  ، ،س،
 أ    ا أن زى  / أ.د أر ا ول

 ج ووات ا   اورا وات وج ط  اة
وراا  ، ض      رج إط ت وا أورا 
 اج ل  ا إ   أث  و وا اى

٢٧ ٢٠١٧ ا     وراا    



ء ا  نطا.
و م أ.د/ أ دى، اا أن  وراا  أ 

 ج وراا  ا   ا  تا ا 
ج وا  ناط و    ت 

.اطن  اء ل دة ة ج
ف وأ.د/ أ ان، زأن ز ا  دور  وأن و  

ا ات وو ا   ا  ان  
وراا  ل دور  ج ا  ت ا نط  ل 

.وا اطء   او اد
و م ف أ.د/ أأ  أن ا ا  ر ا  

 أم و اورا  ج ة ت اف   ة
 ت   اورا ا  اون و ٢٠٢٥  ل

ن اط ا ا دما.

  

  
 طا  ا

 ارة ل 

اا  ودة ا 
  

وى   اا  /رذ اا ا   -   ر

 ر/ أذ اا رة، وااوىا -  ا 

، ا  اط ا   ٢٠١٧  ٢اء 

  .اا  اودة

 ا ر م - زان ز ار/ اذ ا ر

 أف ار/ اذ وا ا، و ا  ن

 - م ر ت ارا ث، اذ وار/ واا 

  - و  ا ن ا ب، اوا 

 ا  و   -ح م ار/ اذ واة

 -   ار/ اذ واة ا، و ا  ن

  ،طا ذوا /را ز  - م  

.ا  

 رتأ.د/ أ   ل أن ا  دة وا  

اا  اا  دة قا د و ا   

 م  ا   اى ا  أ  ات

ل ا ا ا وأم   وفا ا ت ا  

      ا أن ا ا اة ل اد

 ا ا   ا ج وااء واوا 

ظت اة و ا ما  ادارة ا   

٢  ٢٠١٧    طا    /رذ اا ا
ر-   اوى 

 رة، واا 
 ر/ أذ اا

 ا-  اوى

ذ ار/ اا 

ان زز - م ر 

ن ا  

ا و ،ا 

ذ وار/ اا 

 ر م -  أف

ت ارا ا 

 واذ واث،

 -   ار/

و  ا 

ن ا ا 

 اذ واة واب،

 ح م ار/

  -و  

ن ا  

ا و ،ا 



 ا ا  .ىا  

أ.د/ و اوى أ ح انا    د  ا 

    ءوأط و  أن    

   ه و ا و   

 ر ح وأن أا م   د ا .  

و م  /أ.د  وىا  ه  ا  ا 

 ام د  ل اا وا ىا اا  

ا ا  و دارة ا ا ا وا 

   ء أرا  ا ا ح أنأ ا 

  . و وا ا ادارات ات

 ا ات   ارة  أوت أ أن وأف

 وا  ءر  ا  وف ظا ا 

 و اق  اا   او  وأن

 اط أن ا اة، ا ا و ا  ا ار

  ت وأن    اءة اا  ا ج

  .   ا  اح  ارة

  ل ا     تا وا 

  لو ا ا ا.  

  

 اذ واة

   -  ار/

 ،طا 

 ز ار/ واذ

 - م  

.ا  

  

تنمية المهارات الذاتية   
فى مكافحة االدمان

  

  االهداف:  ندوة
الطالب بدور الصندوق فى مكافحة االدمان تعريف          -

  وتعاطى المخدرات
  توعية الطالب باخطار المخدرات واالدمان         -
  توضيح طرق الوقاية والعالج من التعاطى         -
دور الصندوق فى التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة          -

شف المبكر لحماية االطفال والشباب من الوقوع فى االدمان والك
  لحاالت التعاطى

المقرر: أ.د سماح حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
  البيئة

المحاضر: أ.د محمد الشافعى عضو بصندوق مكافحة وعالج 

الكلية: التجارة  ٢٠١٧مايو  ٤  ٢٠١٧مايو  ٣
  

  



  االدمان
  

  
   رةا 

 إ ط

 
 ط
  

 أو ا   ون ا و ا  ن ع

 ا ا       إ ط 

٤  ٢٠١٧  ار     ا.د

 ا ر م زان  ز ا.د وا ا ر اوي

  ا و ا  ن

 اء -  اطل ت    اط  ا ف

وا - ا- وا ا  -ا  - وا - ا ا - 

ا - طاض -  اأ ا  -    ا 

ا   توا ا  

 ر م زان ز ا.د ا   ا رأس  ون

ا ا.د ،ا ا  ديا   ةا.د ، اا 

ح م  و  ن ا  ا و 

ا ، ذ ا.د اأ وا  رةةد/ ، اء ا 

 ل اا ا  ا  

  ا اوت إدارة  ا إب ،ااذ

  ا  ار  أء ادة  و ارة

ا ات  ارة

  ت ت طس وCر  ع ةا 

 د  ار مرن ا.د/  ،ح م ا.د/    و

 اطا  ا ا    وس ا 

  ا اا دى ا   قوط ا  او 

   ا  ا  اج

  امح  ارة ط ص  ياد  ا.د/ا وأر

 ى او ا وا  أ  ا  اط ه 

  .واا اى

وأ ان ا.د/زز   ع  ا و ا 

 رةا  ر ا  و ا 

و ا ا ر ا   ور عا   

 دى إإ اا   ت ام و  نو رد و 

٤  ٢٠١٧        ن ع
 و ا

ا  

  



ا   

 ت اراوا ا و ا  ن  ف أنوأ

 و   م دوا  أ  وم ثر  ٥٠٠وا

  اءا  لا  تا  ةظو  وس ف

  وس إ   ةو  اط  د  وس

   اج ن

  
  

  ءح ام درا

 

  اع
ا أ.د ا ز  انز م ر ن ا  

ا و ا   ءا ا٩ ا  ٢٠١٧ و  

 ندا وذ  ح ءت ام   

اداء و ا

   ر وذ واب وا ار  اء دة

ا: /ح أ.د ذء اا  ا ، أ.د ا  

ف اا  دارةا ن ا ا ، د ا ا ا ط 

  ا ا  وا ا ذ واا ا 

 ا  ا ل و عا :  

  

 ا ل   اى اوم ان م ض          -

ا  ىض وا قا ا  ٨٣ %  ءه ام 

  ات

   ا ت مء ا ا ض          -

و ا  

-            اد ا وا طت وا 

ح ا حة وطا  ا  

  از ارات و ا ااف  ات امء          -

    ا ا  

  

٩  ٢٠١٧    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  



  
  رةا  ونا

  ا م  

امأو

 و   ارة  ا أ.د ز  زان م   ون ول

 ا ة أ.د أو ا ا و ا  ن ا ر

  ا و ا أ.د  اغ أذ

 اذ ح  أ.د ا و ا  ا اء

 رة   ا  ر م ا 

ا  امأو   ونا و ا  دوأ 

 ل وذ ةا  ٢١   ٢٧  ٢٠١٧.  

أ ر اوا  ردا ر  م ر 

 ا  و ا  و ا ر ماب

وو  ا وو  ة ات وا 

وا  م.  

   اء  ون ا   ام اض

أو ا ا  ى اا دس ار أو 

  وااف ا ا اوت و ا ارات

ا ا.  

  ا إطر   اون ا أن إ ح  أ.د وأر

 أ.د ا  ا إدارة رؤ  ا ا و ارة

 ويا ر ،ا   ا ونق اآ  

و  مدل اات ورات اوا و  تا ا 

ا.  

أ.د وذ  غا أن ا ونأ ا  ة ط  ل 

   و ا ،ل  ا ا اث

  أد درت  ة  درت  اون

  .دو وة

و م  أ.د أ ن ا ونا   م  ل 

ا   ة ب أط  رةق ا ا 

ة م  ت   ا و درا  

ا را ا   ات ا دو و  

در دة أ دو.  

أ.د وأ ان زز  أم   ا  ر   

 ات  او ات و او اون ل  ارة

     ا    ة،ا اد وات

٢١   ٢٧  .٢٠١٧  ٢٠١٧    ر ان   از  أ.د ز

 ا ر م

 ا  ن

و ا و اة أ.د 

   ا أ

ا و ا أ.د 

 اغ أذ
 ا اء

 و ا ا 
 اذ ح  أ.د

 ا  



  واو ا ات اب و ا  ل

 رةا  ا  ق ا وا  ءج اموا.  

  

  
 ا  رةا 

 وا ا  ون

 م    ا

اماو

و ا ا.د ز  زان م ر  ارة ن   ون ول

 ا و ا   ىوأ ل ا  ون ا

 ا ا م   ل ا

اماو   ا  م ور ٦٠    

  د ا   ءة ات وأء اورؤ 

  ا وات وات ارات و ا ات

امأو ل وذ رةز و  رةا  ر 

م ا ا  امل أو ةا  ٢١   ٢٧ 

 ٢٠١٧.  

  

و مي اا    ي اا  امة اود. ا 

  ا   ا أ أ.د واة د وة

  ا اء أذ اغ  أ.د ا و ارة

أ.د اوا  ح ل  تا وا 

  .اوام  ا ا ر  و واار

 ا ا  اتا ا   ءة اوا 

 ات ة  و ات و  وت

م أو ا  رةا  ا وا.  

 ردا  ور ارة  درع زان ز ا.د أىو

ر  م يب واأ  د ا وني اا  

 ا مدل ا اتا ا دوا.  

  

٢١   ٢٧  .٢٠١٧  ٢٠١٧    ر ان   از  أ.د ز

ا ر م 

 ا  ن

و ا و اة أ.د 

   ا أ

ا و ا أ.د 

 اغ أذ
 ا اء

 و ا ا 
 اذ ح  أ.د

 ا  

  
  رةا  ر

 را ا  عا

  ري اا ا



 أ.د  اوي ر  ارة ا ء ا   اع

  ا  ت  ا ا را

 ريا ا و رو.

 أ.د ، واب  ا ر م ا  أف أ.د ر

      ر
  ارة

  



ان زز م ر ن ا  ا و أ.د ، ا 

 ا اذ ، واث ا رات ا ر م  أف

 أ  ا  

 أء إطق ااح : و ا  ت  اع ول

 ة   ااح ، أر ن أن   ا ارع

 ت ا  ا اح ، وال اإ 

ا ا أ  با ا  ت  

  ، احا  ر  ا   ، احا 

 ة ة ر أ    ا 

 يوإ ، ري اا  ررات اما دا ا 

اح ، ال ال اا ا ا  نا ا 

 ا اح ، اا  ا را   

  ،رةاح اا  تا ا اارع ووا 

ا ، احا  تا ا اارع ووا ا ، 

 ص ن ااح ا ،ت اص ا  ااح

 م  امء ، ا ا دا وات اا مت

م ت ن ات ودت، وا  قا روا 

ارع ا ا..  

  
  

 ا ل اأ 

 ر  و  ٦

 ا ن  ٧

ا

  اع
ا ا أ.د/ز  انز م ر ن ا  

ا و ا ا ا٤/٦/٢٠١٧ ا  د  

 لأ ا ا   ر ٧ ، ٦  ا 

ا ن

 ل عض ا ا ا رات واا ر ٦ ، 

٧  ن ا و ا ل ا ا ا 

 ا ق وا    ا ا  

ا ا و ا ا ا  

  

٤/٦/٢٠١٧    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  

  
اء  و ات 

 ا اة 

  
  ن ا ر م زان  ز أ.د ا ح

ا و ا ًء ام  ا اا ا و ا 

    م ر ا 
  ن

ا و 

  



  ع دةوا

  رةا

ات   ا ء  ا ر اوي  أ.د

ما  ة ادة اوا رة و اا 

ع ا ا ا  و ن ٧  ءم 

 ءاتام ا و    مء أم ا  

  و ا مءات ا ا وال  ء

 ا ا    دةءة وز جإم ا 

ا .  

  

ا  

  
ور  ادارة ا دي 

ا

 ور   وي را  أ.د ا ر  أ.د ز دة اور ا

 ا و ا  ن ا ر ان مز 

ا  ع اتت واادارة ا م

و ا ور  ادارة دي ا ا وذ  ءرا اا 

١٤ م ٢٠١٧   ف أ.د/ اأ ذ اا  ا 

ا .  

  

: ور اول ا   

) ا – ا – ا   – ا – ا (  

: ا رف ا  -  

§         فا  أ ا و اإ .  

  . ا إدارة أت        §

§         ا و .  

  . ال ال رات        §

§         ا  ت ا .  

  ادة ا  اداري ز ا ي ارء        §

  ا. امت

١٤ م ٢٠١٧     ا ر م
  ن

 و ا
ا  

  



 وات ت  ا  )٩٢د( ر رك

اا ا ر وطا ار  ت ت  

  
 ا   

وا وع دار ا

  اع
ا ا أ.د/ز  انز م ر ن ا  

ا و ا ا ا١٨/٦/٢٠١٧ ا  د  

  وع ا دار ا وا

  

و ل اع ض ا ا وا ارات وع دار 

   ا  وى اوا وا وا ا

ري .

  

١٨/٦/٢٠١٧    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  

  
 ا  ع ا

  ا  ا و

را وا ا

أس ا أ.د ز  زان م ر ا ن    اع

 اا ا  ا و ١٩ا  م٢٠١٧   عا

 و ا  ندة ار ا تا 

 ا و ا وادة اء ن اتوء

 ا  

  ار روح  اد د ف اع د ،ا ارج

ذ ار اا    زاقا و  ا 

 ا  ان و  ا  ا و ا  ن

ا وان ر  دوسا وان ا  ا وذو   ا 

  وا. واان

  

 وا ا  ا  اع دور ا ا د ار

را ة وا  وذ  ط :-  

١-       ر ا را  ادا اا اا ا 

  ا .ت ارس

٢-         ر ا را  ادا اا اا ا 

  ا .ت ا ارات

٣-       راى ا ا  ادا ا ت. ا  

١٩  م٢٠١٧     م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  



٤-       د ا را  اا  ثا  د 

  ا و  ا  ا .  

 ل عا  ت امت وا  ام 

  .  ارء و  اص ا ذات اات ا ق

  

  
 ارة  آق 

ة ون  ات 

او  اد وادارة 

ا

 إطر اا  ارة ون  ات ا ودل   

 درات اا  ات اا   وا

  ر -ات، و ا اذ ار/  اوي 

 رةا  ٣ ا  ٢٠١٧ ون ا  /روا 

د و - ر دا وا د ا طا 

  .  د ا ادارة  وذ ا، وادارة

      - اري  ار/   ر

د  ، أ.د/ ا ز  انز  - م ر ا 

 ر م  -  أف أ.د/ ا ا، و ا  ن

ت ارا ث، اوا أ.د/ ا ويا أ - را 

ي اا  ، أ.د/ ا  ة -   

 او ات  ل - ح  أ.د/ ا ارة،

  .  ا رة اول ا - رأ  واذ/

و ما وا    /روا  زاروفم  - م 

ر دا وا د ا طدارة اوا ،ا 

 ع دارة اد   -   إر اور/

دا ورة/ اوا إ ما -  تا 

وا  اد و  ا.

 ف ه ا  ونا وا ات وما  ل 

ا ،دارا  ا  ا  ا لا  

ا ون دو  تدر  دوأ  افوإ 

  .ا ا ار ا ا وا وار ك

وا  أن دا وا د ا طا 

 وأ أ   وأد  أ ذات ا وادارة

 دأ و  ا ا.  

٣  ٢٠١٧    ر ا     



ر وأ.د/ أ  ة أم  ا  ا ة اء 

 أو ر  ل ددارة اوا اد ا ادرا 

دارا دوا  تا ا  ا ر با  

     ل ددارة اوا.

 ف أ.د/ أأ   أ و ا ا   

 تا ا وا وا   تا 

ممو ا،دارن ا ه ا  ما وا  

.اي اع ا  ارة

  او اة  ادة أ إ زان ز أ.د/ وأف

ا  تا وأن و  ورو  ت  وأوا 

  ارة  و ات  وأن و ، ون

.ا

و م أ.د/ أ  ويا  ون أا  تا 

  اات ه وم ات   ا ا وات

 ا ق ا و اى ادة  ارة

وا ار وا ا  ا ا  ورة  ه 

 ا  ة د  ون ا  ات

و  ا اد ا.  

و ا ر/ أوو ا ون أنا   رةح ا 

  تا دارا مموا   وع اد 

ا  ءأر وا وا.  

  
قافلة طبية بيطرية   

عالجية بقرية 

المعصرة– مركز 
– محافظة  بلقاس

الدقهلية
  

مركز  –النشاط: قافلة طبية بيطرية عالجية بقرية المعصرة  طبيةقافلة
  محافظة الدقهلية –بلقاس 

الجامعة فى خدمة المجتمع المدنى وتنمية الهدف: فى اطار دور 
الثروة الحيوانية قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقافلة 

لعالج المواشى والدواجن وصرف االدوية بالمجان بيطرية 
  محافظة الدقهلية –مركز بلقاس  –بقرية المعصرة

  اشراف: نبيل ابو هيكل عميد الكلية

    الطب البيطرى    ٢٠/٧/٢٠١٧



لكلية لشئون خدمة المجتمع برئاسة: أ.د عادل زغلول وكيل ا
  وتنمية البيئة

  الجهات المشاركة:
  كلية الطب البيطرة         -

  مديرية الطب البيطرى بالدقهلية
  رئاسة مركز ومدينة بلقاس

  جمعية مستشفى بروك الخيرى بالمنصورة
  

  حيث تم عالج :
  حاالت توليد وتناسل وتلقيح صناعى ٣٦عدد          -
  حاله امراض باطنه ومعدية ٢٢٥عدد          -
  حاالت جراحة وتخدير ٢٢٢عدد          -
  حالة امراض الدواجن وارانب ٣١٠عدد           -

  
  

  اون اك 

 رة واا  

 ا

  

ا ن  ا ا أ.د ز  زان م ر    اع

 اا ا  ا و ١٧ا  ٢٠١٧  د 

ا  وا  وذ  و  ونك اا 

 ا رة وا.   

    اون ااح و د  اع ل دار

  اء  ا)ل ل  ت ة   ار

دة، ال ا  ةات اوا ،ومت او 

 ،هل اا (ا ،  ض    ام 

ا و ما وا موا ا 

وار  ىإ ر ا ا أم 

 ف  ١٩٧٥ ء ة  و  ،  

    ١٩٧٩     ١٢  

و    ةوا  ى تا ا   ، و 

 ا ، ام وات ا ات  ة دو ت

   .

  دارة ا ة تو : -  

  ادة ا  اء  ل

١٧  ٢٠١٧     ا ر م
  ن

 و ا
ا  

  



  اوم واات اة  ل

  اه  وت

ا ا وت

  وا ارات  ل

  ار و ار اات ل

  ا  وت

ع: اوا  

 ر ض اد ا  ا  و ر          -

وام  قم او  

-           لو ون  ا د وا  او 

  ا  اون

  
  

 ارة  اون 

 ا  روا ا

 ا

ا ا أ.د  اوي ر  ارة و ا ا   اع

 اء ارا  ١٩  ٢٠١٧  ة أ رةا 

  اد  اون ا وار  ا  ات

ا  ا ا و ا ا ه و 

ا و راا ا رات وا و ر 

 ق  ا ا و و  اب

.ا  

  ن ا ر م زان  ز أ.د ا ر

ا و ا أ.د وا   ر اا ا ، 

 ،  ا  ا   ا مر  اس

  اس ، ا     ا  اس

  وان أ اس ، د

و و ض ا   ءأ  ء اأ ا 

 م ا وا  ١٣    ا  ت 

ا و  راتا اح وا ا ا مو 

رة اات اوو  ها   ٣ ا  

١٩  ٢٠١٧    ر ا    



ر  وا.  

أ.د وأ  ويا  ون أا  ا ا  

 واط ا اع اى  وار ا اات ودل

وا   ءرا  نك و ا م د 

  ا طوا  ل ونا ا  ا  تا 

 و ا وا ادة ا ت  ا اون و

 ا ت  اد وادة ا وا اه

وا رارة وادة واوا  اتا ةا  ا 

   ة ادة اوا  رةى اوا  

ام  ع ا ا  .  

  
  

ور   ارة 

  زق ا 

ا

  

 ور  
 ر أ.د ا  ويا ر دة اف وروا ا 

 و ا  ن ا ر م زان  ز أ.د

ا ع م  ا و ا  ء٢٥ ا ٢٠١٧ 

ور  ان  زق ا   ر  ا أ.د ا  

 وا ا وز ا ا أ.د ا ، ا ر اوي

ا ، أ.د ا ز  انز م ر ن ا  

ا و ا ، ف أ.د اأ  م ر ا 

 ا    أء ا.د اة ، واث ا رات

و  ن دةد اة ، واأ.د ا أ   

 دق اوا ،  ا ا ا  داتا 

ووزارة ا ا ء وار. واوا  

و أ.د ا ار ا ا   ا ة ، اا 

 ا  ن ا ا  و س ه ء أ.د

و ا ى أ.د ،ا  ر  ا ا 

 دابذ ، اب اا ا  ت ادارةوا ا 

  اا . ادارة  ا ج  اذ

و را ت  ت ار  : ض ت ا 

ا ا  ا ) ا وا (   أ.د ا ار ا 

ا   ا ا ، أ.د ا  تذ اا  

ي اا  ا ،  ا اا  راط ا 

٢٥ ٢٠١٧    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  أ.د ا ر

 ، ا ر اوي

أ.د ا ا ا 

وز ا وا 

ا ، أ.د ا ز 

 انز م ر 

ن ا  

ا و ا ، 

ف أ.د اأ  

م ر ا 

 ، واث ا رات

  أء ا.د اة

  ا 

و  ن 

 اة ، واد ادة

   أ أ.د

 دق اوا 

،  ا ا 

ا  داتا 

ووزارة ا ا 



ا ودة وا ا   ةء أ.د اا  ا 

  ات ، اا وا وا  ا   

  ن ا ا  و س ه ء أ.د اة

ا و ا ، ا ا وا ا ا 

  أ.د ا ار ا ا وت أ.د وا ا ر  

   ق و ات  ، اداب  اع

  .  و آت

د ر ان زدة ز را و  ا ا 

ر .  

 أن  ا   ت ك أن ا ا أ.د وأر

رة ااا  أ  ة دى و تطم   

 ا و اارس  و ط وك ا ءة

 ا  أى   ا ا ا و اة

  ا  و ، ا وأ امت  اوى

 ا  ض ا وك ر  دون  اور

 د  وك ار ر   ا و ان ا

ا ى ا أ .  

ف أ.د وأوأ  ا ا  ا ار وا 

ا ىوا  ةا ى ا  ع ا و 

   ج ا ا رب اوا ا  ا 

  . ا ا ج ا ق

و م أ.د أ  ويا أم  أن ن م ا   

أ    ت ا   اا وا 

ورؤ  وج  ه تا و ا  ا 

وا دة ا  ا ى اوا ا ت 

ر اوا ا  ق ا دا رو .  

ام رح ا ر اا وا  و  ،تا  

 را زدات وا .  

  

  

ء وار. واوا  

  

قافلة طبية بيطرية   
عالجية بقرية 

مركز  –النشاط: قافلة طبية بيطرية عالجية بقرية االحمدية  طبيةقافلة
  محافظة الدقهلية –شربين 

  الطب البيطرى    ٢٧/٧/٢٠١٧
  



االحمدية– مركز 

– محافظة  شربين
الدقهلية

  

فى خدمة المجتمع المدنى وتنمية  الهدف: فى اطار دور الجامعة
الثروة الحيوانية قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقافلة 

لعالج المواشى والدواجن وصرف االدوية بالمجان بيطرية 
  محافظة الدقهلية –مركز شربين  –بقرية االحمدية

  اشراف: نبيل ابو هيكل عميد الكلية
لشئون خدمة المجتمع برئاسة: أ.د عادل زغلول وكيل الكلية 

  وتنمية البيئة
  الجهات المشاركة:

  كلية الطب البيطرة         -
  مديرية الطب البيطرى بالدقهلية

  جمعية مستشفى بروك الخيرى بالمنصورة
  حيث تم عالج :

  حاالت توليد وتناسل وتلقيح صناعى ١١عدد          -
  حاله امراض باطنه ومعدية ١٥٣عدد          -
  حاالت جراحة وتخدير ١٥٦عدد          -
  حالة امراض الدواجن وارانب ٠عدد           -

  

  
ت ا  

د ط ادر إاد

  

  
ا ت  إاد ادر ط د  ارء 

 ا٢ا  ٢٠١٧ا  ل وا  اب اا 

  ة٣٠/٧/٢٠١٧ا  ٢/٨/٢٠١٧  أ.د ا ر 

 م ا فا.د ا دة اور ا وي را 

  ا.د ز ر اب ووا ن ا ا ر

ا  ن ا ر ان مز    ا و

 و ا  و ا ا ا رة ا د

.ا  روا وا ب اط   

 ط  دات اد وا ف ا أن ا  وا

 ا  ل  دة اا  درة ا  ر

ا وادي ،   اء وامء اط ،  روح 

 ، ا  ثرات ا  ، بى ا ا ا

٢/٨/٢٠١٧   ٣٠/٧/٢٠١٧   ا ر م
 ن ا

  واب

  



. ء اات وا   

  

طبية بيطرية    قافلة
عالجية بقرية بنى 

عبيد– مركز بنى عبيد
– محافظة الدقهلية

  

مركز بنى  –النشاط: قافلة طبية بيطرية عالجية بقرية بنى عبيد  طبيةقافلة
  محافظة الدقهلية –عبيد 

الهدف: فى اطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع المدنى وتنمية 
وتنمية البيئة بقافلة الثروة الحيوانية قام قطاع خدمة المجتمع 

لعالج المواشى والدواجن وصرف االدوية بالمجان بيطرية 
  محافظة الدقهلية –مركز بنى عبيد  –بقرية بنى عبيد

  اشراف: نبيل ابو هيكل عميد الكلية
برئاسة: أ.د عادل زغلول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

  وتنمية البيئة
  الجهات المشاركة:

  طب البيطرةكلية ال         -
  مديرية الطب البيطرى بالدقهلية

  جمعية مستشفى بروك الخيرى بالمنصورة
  

  حيث تم عالج :
  حاالت توليد وتناسل وتلقيح صناعى ٢٢عدد          -
  حاله امراض باطنه ومعدية ١٧٠عدد          -
  حاالت جراحة وتخدير ١٥٦عدد          -
  اجن وارانبحالة امراض الدو ٣٩٠عدد           -

  

    الطب البيطرى    ٣/٨/٢٠١٧

  
 ا  ال

ر اوا

  اع
  ن ا ر ان مز  أ.د/ز ا ا

 اء اا  ا و ٨ا  ٢٠١٧ا  د 

   ال  ا ا وار 

اع ض و ا اا وذ  م ز   ل

 ا وال ول ات  و ات 

 ا داروا ا اما  و  ذ ا ا

.  

٨  ٢٠١٧ا     ا ر م
  ن

 و ا
ا  

  



  

  
 ان ت امق

ا  ءأ  

را وا

  ن
ر ا وردة ا أ.د/  - ر ا أ.د/ اوي

م ر ا ن  ا و  -ز  زان 

- ٨ا ا دي ا ا م ادارة ات واات ن 

٩  ٢٠١٧ا

 رد  ٣١ وا را  ءا  ةرك  ١٢٤ا

 ا ما  ن اا ، ت ا ن

. وا وا وا وا  

 ا   ت بت ارا ت اا   

 ا ، ز ا  ور اا  ا  ا

. و م    ورة وا  ر  

 ا ا  اب  اام   ا وارة 

ا، ي واا و  ر ا ة ا 

.ت اا  ال   تال ، و  

   ، وا ون واروح ا  ن اف ا

  اب ،اب ت  اب ة.

  ا ز  ا ر و وا را ا 

.و  ء و  ر ر   

  

٨ - ٢٠١٧ا  

  

-٩  ٢٠١٧ا

  

 ا ر م
  ن

 و ا
ا  

  

  
  رةا 

 ر  ابا

  اع
ا أء   ارة  ا اذ ار/ 

  وىا-  ر / أذ اا رة، واا  ر

، ا٢٠١٧ا  ٩ ا، ارء  -ااوى 

ر  ااب، وذ ل زر  -اذ ار/   ال 

  راهد  وا ا   رةا 

 . "دارىن اما  اان " ا قا  

 ا  فر/ أذ اا ا   ر-  ر م

  فر/ أذ اا ب، واوا ن ا ا- 

م ر ا رات ا واث، وا اذ ار/ 

، م ر ا ن  ا و ا -ز زان 

٩  ٢٠١٧ا    ر ا    



ا ارى و ا  -واذ ار/ ح ا زى 

 ا  ر/ اذ اوا ،ح ا ا-  وز

 ا ر/ اذ اا ،ا ا ا -  ا وز

م ر-  وا ، اة اذ ار/ ة م

  ابا  ءاب، أا  و ا ا

  ا، وادة اء ات.

 ر أ.د/  اوى ل اء ر/   ال 

  ارة  ر دة اء  ااب، 

  رةه ا ا أن   ام ا ر  ر

  أًذا من ا   ور  ااب.

  هال ووة ا د  لا   /أ.د و

  ء  ارة وأء  ا ،ا ان 

د   ات  ارة  ات ا وا وا

   دوا ا ا  وذ وا ا  ا

  أن  وا ا ا  ازات واا  ه

ه ا  ازات  ارة  ام  ات 

   أ.د/  ا رأ و دارة ا ا

  ر ا- . اوى 

  

قافلة طبية بيطرية   
عالجية بقرية 

المقاطعة– مركز 
– محافظة  السنبالوين

الدقهلية
  

مركز  –النشاط: قافلة طبية بيطرية عالجية بقرية المقاطعة  طبيةقافلة
محافظة الدقهلية–السنبالوين 

الهدف: فى اطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع المدنى وتنمية 
الثروة الحيوانية قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقافلة 

لعالج المواشى والدواجن وصرف االدوية بالمجان بيطرية 
  محافظة الدقهلية –مركز السنبالوين  –بقرية المقاطعة

  عميد الكليةاشراف: نبيل ابو هيكل 
برئاسة: أ.د عادل زغلول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

  وتنمية البيئة
  الجهات المشاركة:

  كلية الطب البيطرة         -
  مديرية الطب البيطرى بالدقهلية

    لبيطرىالطب ا    ١٠/٨/٢٠١٧



  جمعية مستشفى بروك الخيرى بالمنصورة
  

  حيث تم عالج :
  حاالت توليد وتناسل وتلقيح صناعى ٣٦عدد          -
  حاله امراض باطنه ومعدية ٢٢٥عدد          -
  حاالت جراحة وتخدير ١٣٠عدد          -
  حالة امراض الدواجن وارانب ٣١٠عدد           -

الهدف: فى اطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع المدنى وتنمية 
الثروة الحيوانية قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقافلة 

المواشى والدواجن وصرف االدوية بالمجان  لعالجبيطرية 
  محافظة الدقهلية –مركز السنبالوين  –بقرية المقاطعة

  
  اشراف: نبيل ابو هيكل عميد الكلية

برئاسة: أ.د عادل زغلول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 
  وتنمية البيئة

  الجهات المشاركة:
  كلية الطب البيطرة         -

  بالدقهلية مديرية الطب البيطرى
  جمعية مستشفى بروك الخيرى بالمنصورة

  
  حيث تم عالج :

  حاالت توليد وتناسل وتلقيح صناعى ٣٦عدد          -
  حاله امراض باطنه ومعدية ٢٢٥عدد          -
  حاالت جراحة وتخدير ١٣٠عدد          -
  حالة امراض الدواجن وارانب ٣١٠عدد           -

  
  

 رةا   

 ا  ادة

 دا  ا 

ن ا دة ا 

واد

    ا  رةا  ةدة ود اا وام 

 دا ا  ا ن ا دةد اوا

  فأ.د ا ا ، ا وى را  أ.د ر ا

 أ.د ز ب ، اوا ن ا ا ر م ا

 ، ا و ا  ن ا ر ان مز 

 اة أ.د ة ا  ا ا ، ا أ.د دل اى

     ا    



 ا ، اة أ.د اء  ا   ن ادة 

واد ووء ا ، ا أ.د د  ا  وة 

  ادارة  ن ر ا  ذا دة ،اا

 ا  جما  ادا ذ ان ، ا

  به ا  ع ا ر  فأ.د ا ،

ف اوا.  

  

  ءا  و اء ادة اء اا  

  وأء  ار وا واب

   د اأن ا ا  د ر أ.د٢٠١١وأ   

ا ا م ة ا وا ا ى ت 

 د ورا  ل تا ا     ا

  ت داا   ارك ا ن به ا 

 ا ط  وا ا   رةا  ا

ا ا ء ووا  و  ا وا 

ال  اد و م    ى ت 

 و ى اا   ا د ا   ا

 و  دةن ا دة وأنا م د وا 

   دا  و ور  ا   ول 

 ا  .  

وم أ.د ة ا ان ح ا  ال  اد 

و اد م اون ا   ات  ل ادارة 

  ا اا  ادة ا  ا اد

 ت ا و ل و  دا  ل دة ا

   ور و  ر ا  اا 

   ل تا  و اارض ا  

 ادد واما.

  د   دا  ى اندل ا ف أ.دوأ

   دارة اة ا و ا  ت اا 

 م  ا  ا ادات ا ء 



  . ار وا واب

        وى اا  أ.د  م و

 م د اة ا  ا و  اد و

 ا  ءا  دى و  د ا و

ا  

  دا  ن واا ط  ا ا  و

ا ا ن دة ا واد ن ا د 

ت واد  ٩ ارة  ات ا   اد

  افا     وم ا  م م

ل اد  ا اا د  ات 

ا   ىا ا  دل ا  .

 ما اة و و ا  أن ر  اس 

اث    ان   ة ا ا ان ادارة 

 را  ءأ  ىا ا  دا  ا

  وا وا  ارات ا وا ب

   ا  ادارة ا  م   

ووا ا ا ا   و ا.

وا اء  أء  وة ادة  وادارة 

ا  

  

  
 وء  ض

  ن ات

ا و ا

 ا ٢٢ اا اء  ا و ا     اع

٢٠١٧  أ.د ا ز  انز م ر ن ا 

 ا و ر ادة وء ات وا

 ا  ا  ول ا  رجا  ء اوا

: ا  

  

-            ا دور و ا راا ل ا ادا

.ت واا ت ومرت وا   ا  

-           ا  تا   تء او 

٢٢ ٢٠١٧ ا    م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  



٢٠١٧/٢٠١٨    ا  اوا ا  ا ان 

.  ةاف اا   

-           ا ر م      

  ا ت .

-           وا ا  ن ا ت وض ا 

ورة ا  دة ا . و   

-            ةا   ا و ا  ع دور ا

ا ت اراس وارا ا ل و  وا 

ا ا ن  و ذ  ع اراء ا 

.ت ا   در    لا  

  ا ض اي ب .          -

  ا  ال اب.          -

   ل اع

   ا أ.د ا ا   و  اق          -

-           ا  د   ا  أ.د ا 

   ارج

-            د   اا  ن ة دا 

   ، رجا  ا ة ا    

ما   

  
  

ر  رةا  

 ءأول ام م 

أ   رةا 

و م ا

 ارة،  ر - اوى  ار/ اذ ا   اع

 أ م أول امء   ا ٢٠١٧ أ ٢٣ ارء

 ارة و ارة  ارة   ا ت

 م ا  

  .""م ا وا واد

م ر ا ن -  ر   أ.د/ ز زان 

  فأ.د/ أ ،ا و ت  - ارا ا ر م

  ارة، و ام  - ا واث، ا.د/  ة 

٢٣ ٢٠١٧ أ    ر ا    



    /ى أ.دا -   ك واذ اأ

م.  

 أ  وا ا م اتا أ ،  /ض أ.د 

   ة م  ٣أن  ا ل او ت دو

م  دة دو ة   م وارة 

 م درا   ات ار راة ا أن ا إاً ا

م  راا.

 ر م  ا ا اوا   ف أمأ 

  ١٤ا را ر  ف وأم ا  ا

  ر م  أ  ة روا ا

راا ا.  

.د /  اوى،  أ  ا أ  و م أ أ

 ى ات ا وأن ك دا  م ادارة  ارة 

 ا  ن درا ىوا ا مء ام 

   م  راا ا م را ا و

م  وا ا ق ا رةا  بط  م

ووا.  

  
  

 ادارة   

ا رات اوا 

ا

  اع
  ن ا ر ان مز  أ.د/ز ا ا

ا و ا ا  ا١٠ا  ٢٠١٧  د 

  رات اوا ا ا   ادارة  ءا

 ا   ر ا اأ.د ا ا  عل ا 

  و ا  تض او ادارة ا  ا

   ة ال ا ا   ل اض ا 

. ا ا رض او ا

  

١٠  ٢٠١٧     ا ر م
  ن

 و ا
ا  

  

  
  اات ار موة



  

  موة
 أ.د ز وا ا وي را   أ.د ا ر 

 م ا و ا  ن ا ر ان مز 

 اا ا  ا و ا  ن ع١١  

دارة ا "ار اات"   وذ  ا  موة ٢٠١٧

١١  ٢٠١٧      ن ع
 و ا

ا  

  



.اا  ن د ا ة ا   رةا   

 وة إف ا رةا  تا  ا 

  أ  وا رات اا  قوط ا 

اا را.  

 ن إ رةرت اوأ  را ر ت ا ا

  ،اتا  را    ة م ات واا

  رت ا، ارة اوا رة واا  ،اتا

اات  ف و ودد و، ا  اات ،  ال ار 

  . وام اظ اات  ا

 وأ     ت ادور ا  انز ر زا

 وا ا رات ا ت  ت ا

ا   ا وا ا.  

 دا  ٣٣ ن  ا  ١٥٣ د اوة  رك

ا د وا را  وةي او ا وا.  

  

  
  وع ا 

ا رأس  ا دار

  ن ا ر م زان  أ.د/ز ا ا  اع

ا و ا  ءرا ا١٣ ا  ٢٠١٧  د 

    وع ا دار ا  رأس ق ا) 

 رةا

 ا   (أس ا  

 ز م  وذ اا ا ض و عل ا 

 ا  تا و  تول ا لوا

 ا داروا ا اما  و  ذ ا ا

.  

  

١٣  ٢٠١٧     م ر ا 
  ن

ا و 
ا  

  

  
ر  رةا : 

١٤٢٦ ا  ن 

ت ا اتو 

 ت ا ا ، ا ر اوي  أ.د ا ا  اح

  ا و    ات  ء ن، رع

من ا ا  توا  ا ر ن ٢٠ 

١٧  ٢٠١٧     ا ر م
 ن ا

  واب

  



 ن ٢٠  ن



 وذ  اا ١٧ا  ٢٠١٧  

ا  أ.د ح ا ن ا ر م ا  فأ

ز  زان م ر ا ا واب، ا أ.د 

  أ  ذ أوا ،ا و ا  ن

 زي اف  ان ا واذ  ا، ا أ.د 

  .   ان اأ ا

  ن : م و  ت اوم ا ر و

   ت ، و ن  ا    ،ن

    ااء ت ،  ار ت

   ٣  ا  م١٣٩١  را  – 

 ا  ا  رك راوي ون و ٣ا٢٠٠ ا.

 و   ٣  ا  ىأ م١٤٢٦  

  –     ا –  ن ا ن 

 ا  اءا ١٦ ن وم  

أ.د أف  ا ان  أل ا وا وا  وأر

 م ان ا   اطر ا ا و ادارة 

   وا ما  و ن اا  ا

 دات اا  و وا   ام ا 

 و   ءما و  اارد اوا وا ازم٣ 

 ل ا  ى وأ م   ءما و م

راا  ما.

 ا ا راا ل ا  ن اا ف  ٨وأآ

ر دةل ز وط ت ١٤٢٦ ط ن ا     

  ن اا م وا ل اأ  ف أنوأ

 ا ٢٠   ن٧  ، و ا ازما  نن  ١٢

    وم   اارد اا  ارة

 ويا  د أ.دأ م و       د

    ن ا ا ما و و

ا اب  أ      و ان 

  ت  وم ن ا ء اأ اوا

و ا م ا ة   وا  ارء ه ات



ت     اب وا  ذ  اظ 

 ظوا  أن م     

 ن اا  دارة ا زا     ف أنوأ

ا   ر و ارد ا وان ا.  

  
  

ر  رةا  

 ارئا  وراا

  اص اارئ  ا ر اوي  أ.د ا ا  اح

وراى اء واام  ر ص رات فا ا 

 دى زدورى اارع ا و ا  ت 

واء اارئ

 اا ا  ١٧وذ  ٢٠١٧     فأ.د أ ر ا

 أ.د ز ب ، اوا  ن ا ر م ا

 ن ا ر ان مز   ، ا و ا

ا اذ أ  أ  ا ، اذ اور ، 

وراا   زي  ذ أ.دا س ما أ.د وا،

  فوا  ا ا   أ.دا، ا 

 أ.د أع ،اا ة زراو  لطا  ر ر

 ا  ذ أا ، اا  ر  ظأ.د ما،

ا ن ا ، اذ   اب ا ا ن 

دارا.  

  

 ور ا لطا  ل اأ ا ر  

   ء وما  ا ور ا لط ةا ا

  وا م ت  دو ا  اد اا  

. ل  زا  

  

١٧  ٢٠١٧     ر ا    

  
 رةا  ء 

 ب دا 

 ضل رطا

   ر ذ ار" اا   "ويا ر و ا 

ذ ار اف  اا  "ا م ر ن ا 

ب اوام،  ضل رطا  لب اا 

ارا  اد

٢٠١٨ – ٢٠١٧  ا ٢٤  ر/  ٢٠١٧ذ اا ر ا

 و ا  ن ا ر ان مز  ز

٢٤  ٢٠١٧     ضر 
  اطل

  



 ا   /رذ اا وا ا  فوا ا

رزق و ا ن ا واب واة اذ ار/ 

أ ا و ا  قوط ذ ااح اا  

ا واة اذ ار /مى رح و ا ن 

  نح ر رةة اوا ا و ا 

  ل رذ اا وا  ا ال ا

  وا اذ ار    اذ  ا

 را  ءدة اوا ا  قوط ذ اا م

 ،وول اء  اب اد ا ا اة 

    ا     ح و

ول وا   أ   ا اطع  اا

ا ا رى دا ل م  رات اوا.  

  
  

ا  ا 

 اب ل وادق

اد

ا  م  دق اوا  رةا  ١ ا ا 

٢٠١٧ ا ا ا راب ا دا اروا، 

أ.د ا   ويا ر  رةا ، أ.د ا ز 

 انز م

 ة أ.د أا ، ا و ا  ن ا ر

و ا ن   ا ، ا أ.د أ ن 

ا واب ، ا ةأ.د مد ل و ا رات 

  ن ا و ا  أ.د وا ث ، اوا ا

.ا و ا  

  

و   اا ا  اار  زى 

ا اا  ءب وادارة و اد اء اوأ  

    ر اب.

 وط ا م    ض ل ا و

 راا  ا ل ا٢٠١٦  ا ما و 

.

   ا ا   با او   

  ااق ار

١ ٢٠١٧ ا     ا 
  وادق

  



  
  

 قا  نم 

ا ما ا

   ا ام ا من  ان موة اق  م  موة

 ر اوى  أ.د ا ر  ارى اازق  ا.د

دة اور أ.د ا ز  انز م ر ن ا 

 ا و

ا ، وااف ا أ.د  ط  ا ، و ا أ.د 

ا و ا  ن ا وى و  ا  

  ا أ.د ح ا زى ا ارى وأذ امن 

ى ارق اأ.د ط ا ، ح ا ا ا و 

  .ر وز ا وا واح ادارى

ور وء  اق وأ  ا واء اون 

وا را  ءوأ  

ا رة ا  وةان ا ط  ر أ.دوأ  

  ء ابا  ن امء اا   دور  ن وا

    ٢٠١٦  ٨١ات ا    ر من 

 ظا  زات وار واا  و ن ام

  .اد وات

ان أن از أ.د ز وأ ا وا    

 دارى وز اا   ا    دور  و

 و  و   ووا و ا ما ن ام

ا ز ة اه ا.  

م ول  ا ام ر ىرق اض أ.د طن و ن

 ٥١   ن  ١٣وما  و ٤٦  ١٩٦٤   ٧و 

 ١٩٧٨  ٤٧و   ات  من  ٧١  ٥٨ات ومن 

   أه  ١٧ و ااء  ٣٧ون أطل من ا ل

ن ام ء  نم   نو مما  ما 

  درا ٨١ا  ٢٠١٦  م  وط ن  ٢٠١٦ ىوا 

 اا ا ت ٢٠٣٠ا و أ ا .  

   ا ا   ل ا ظن اما و

  . أ ا   اط  أس اءة

وأر أن امن   ار ن     ار 

     قا    



  اظ و ار ا   ارة  ا  امت

 وزارة ا   ىا ا ا  زى ح ا ث أ.دو

ء  واز ادارى و وج ا امن وأن ا امن 

ام اد وم ار ا وء ا ا  از ادارى 

  .وة اا وات

 وذ  ةو  ارد اا   ءم وأو

  ر اظ واب  اة

 وى ا ظا  ة ر اأ  ٥   و %

 ات ا وا و ارة وازة  أ أرب 

ا  ع با  

 رات اا   ب ا   وةا م و

ما ن ام.  

  
قافلة طبية بيطرية   

عالجية بقرية ميت بدر

خميس– مركز 
– محافظة  المنصورة

الدقهلية
  

طبيةقافلة
  بيطرية

 –النشاط: قافلة طبية بيطرية عالجية بقرية ميت بدر خميس
  محافظة الدقهلية –مركز المنصورة 

الهدف: فى اطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع المدنى وتنمية 
بقافلة الثروة الحيوانية قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

لعالج المواشى والدواجن وصرف االدوية بالمجان بيطرية 
  محافظة الدقهلية –مركز المنصورة  –بقرية ميت بدر خميس

  اشراف: نبيل ابو هيكل عميد الكلية
برئاسة: أ.د عادل زغلول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

  وتنمية البيئة
  الجهات المشاركة:

  كلية الطب البيطرة         -
  مديرية الطب البيطرى بالدقهلية

  جمعية مستشفى بروك الخيرى بالمنصورة
  

  حيث تم عالج :
  حاالت توليد وتناسل وتلقيح صناعى ٤عدد          -
  حاله امراض باطنه ومعدية ١٤عدد          -
  حاالت جراحة وتخدير ٥عدد          -
  حالة امراض الدواجن وارانب ٢١٠عدد           -

    الطب البيطرى    ١٢/١٠/٢٠١٧



  
ندوة مكافحة   

العدوى 
بالمستشفيات 

البيطرية

  ندوة
  النشاط: ندوة مكافحة العدوى بالمستشفيات البيطرية

الحضور : السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
بالمستشفى والكليو والعاملين الفنيين بالمستشفى وطالب 

  البكالوريوس

  التوصيات:

التعاون بين المستشفيات البيطرية الجامعية ومدريات الطب -١
  البيطرى.

وضع برنامج امن للتخلص من المخلفات البيطرية العضوية  -٢
الخطرة والمعدية من جميع المستشفيات والوحدات البيطرية 

  ومراكز عالج الحيوان.

التوعية المستمرة للعاملين والفنيين والفنيين والطالب باسس  -٣
  فحة العدوى.مكا

اخطار نقابة االطباء البيطريين بعدم التصريح او تجديد  -٤
تصاريح للعيادات البيطرية ومراكز عالج الحيوان والمعامل 

البيطرية دون شرط التخلص االمن من النفايات البيلوجية 
  والعضوية الخطرة والمعدية.

يتم مكافحة العدوى بالمستشفى باسلوب عمل يومى وتوفير  -٥
  المكانيات الالزمة.ا

التحذير من القاء الحيوانات النافقة وحيوانات التجارب في  -٦
  مجارى المياه العذبة او المكعبات العامة للقمامة.

تكرار مثل هذه الندوات وتوزيع التوصيات على جميع  -٧
  جهات االختصاص.

  

    الطب البيطرى    ١٨/١٠/٢٠١٧

قافلة طبية   
بيطرية عالجية 

  بيطريةطبيةقافلة
مركز  –النشاط: قافلة طبية بيطرية عالجية بقرية الرياض

  محافظة الدقهلية –دكرنس 

كلية الطب     ٢٦/١٠/٢٠١٧
  ىالبيطر

  



الرياض–  بقرية
 – مركز دكرنس
محافظة الدقهلية

الهدف: فى اطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع المدنى وتنمية 
الثروة الحيوانية قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقافلة 

لعالج المواشى والدواجن وصرف االدوية بالمجان بيطرية 
  محافظة الدقهلية –مركز دكرنس  –بقرية الرياض

  اشراف: نبيل ابو هيكل عميد الكلية

برئاسة: أ.د عادل زغلول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 
  وتنمية البيئة

  الجهات المشاركة:

  كلية الطب البيطرة         -

  لدقهليةمديرية الطب البيطرى با

  جمعية مستشفى بروك الخيرى بالمنصورة

  

  حيث تم عالج :

  حاالت توليد وتناسل وتلقيح صناعى ١٠عدد          -

  حاله امراض باطنه ومعدية ٣٣عدد          -

  حاالت جراحة وتخدير ٨٠عدد          -

  حالة امراض الدواجن وارانب ١٢٠عدد           -

  
  

  و  ظة

 ان   اداب

ا ما  

ارة

 أ ٢٩ ا ا ارة  اداب  ا  موة

 ارة  ام ان ت اطر  و  ظة ٢٠١٧

   أ.د ا ر ة ام ارة  واى

ا ر اوي

  ر و    

أ.د ز ا   ا  ن ا ر ان مز

 ا ن و ا ر م  فأ.د ا وا

٢٩ ٢٠١٧ أ         



 اداب وا أ.د ر  ا    ارات ا واث 

 ن ا دابا  ي ون ا د أ.د وا

واب واة أ.د  ا و  اداب ن ارات 

وار ا ال ول اا ا ا واث 

   م وع ا ة   رةة وا

ا ال ا ح ا رةو ا  

 اما  ة رضو     هظ   و

 ا  ت ا ا  ا ارس  اأة 

وا  

 ول اا ا ب٤وط   ا  ط  

ا ،   ر  ي أدابا ، ر  ط  

راروان ، ا  طت اا  دابا  ط   

 ، ط ط   ا  :   رضا ا  

 ط اا  ا    

 ر ا د را ،  ط ا  ره ط  

  ا ا   من  ة  ل اظة ودارت

رس اا  أةا وا

   و رض آ وك  ودا اأي أ  ك

راو

 ا  ة ان ا   نما    

  ى اا   امن  ن اط رل

ي اا ر اء زو ن  ي او  د ى ام 

 ا   ان   ر ا  اج  اآه ان

آه ا   م مو وا  ا ا اا 

ن و ا وا

  رض اا  ىا ت و  ا ا 

اء ا ن  ا امت

 ى ان  أة ان    ه ظ تا او 

ا آه و ان   و  نما  ظ 

 رو  

  



  
ر  رةا  

ا  ر عا 

ا 

 ز أ.د وا ارة  ر اوى  أ.د ا   اع

 انز م ر ن ا  ا و ا 

ذ واا أ  أ  اا  ءأ 

ا ا را ا  

  ع ار ا  وع  زها    ىوا

ا وا ا .  

  

%  ٩٠ول اع   ال ا  از  أم  از 

  ا امءات ار ورى ا ت 

وأ ر ا   امء  أل ار و اول 

ا اد و  ال ام وا ا واة 

   اات ا وع

  

١/١١/٢٠١٧    ر ا    

زيارة الى دار   
االمل للمسنين

  

  زيارة
عبد اهللا جاد عميد كلية تربية نوعية وريادة تحت رعاية السيد أ.د 

السيدة أ.د هناء عباس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
البيئة و السيد أ.د اشرف الزيني وكيل الكلية لشئون التعليم 

، نظم فريق خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالفرع زيارة والطالب 
معية المواساة بالمنصورة الى دار االمل لرعاية المسنين التابع لج

  وذلك لتنمية روح العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية للطالب

  

    التربية النوعية    ١/١١/٢٠١٧

  
ر  رةا  

 ةا ا

    أ.د ا  ويا ر  رةل اء أام  

 را ، وارا ا  وورا ا ا  اا ا اة

 اأ.دا ان زز م ر ن ا  ا 

و ا.راا    ظأ.د ما،  

  ر ااط   ا ء اان ام ا ر أ

ب واا ل أا  را  را  ءوأ 

  ريا وا ة اا  تا 

 ا ا راتر اور او ام و  ة ان ا وا

 و  ةا   ع وا   ءما  ىوا

  ا وان

١/١١/٢٠١٧    ر ا    



 ن اب اط   ط  ا ان ا 

 أ  ت لا     ا  ا

 و.  

  
  

 رةا   

ا  اا

  ا ارة  ا و ا  ع م  ال

ا دي ا ون ا  إدارة ا ا  

ا وا  ءرا اا رم أ.د ا 

 ويا ر

  ن ا ر ان مز  أ.د ز و ا ا

ا و ا و ا ار  زي  مدي ا و 

ت اوإدارة ا   ب اإ ا  د ،

  .اب ا  ر ار وا  رة

  

 ا و ا  ن ع ان ر أ.د زأ 

ارة ص    ال  ا  و 

  وة ا  لأت ا  اة ا ا ا لا

١٥  ٢٠١٤أ   ا  ا  وأ.  

 ا   ام  لوي أن اأ.د ا وأ 

 ا ا ودور ال  ر اب  ذوي 

  رة اا  تمإ  و ت اا

  إ  ج ا أ  نا او ط 

اء   ا وو  ون  ت 

ا اا و  ا ا    ما 

ا  و ا ا ا  ات 

   ا    ا ا  

 ا  أ ا ا  و.

رادة    ا  ا  ار ام ن ا

  ت وا  ا  دة ا   ا

 ا را و ا ا  وع ح 

ا دا ود.  

 ل ا ا ٥٠وا  راا اا  

 ا  ع    ١/١١/٢٠١٧
و ا  

  



ا اا) – اديإ–  ا ب اط  ًداي ) وم

وف ا و اب ل ال ات  وط وات 

ت اا  ف  ا.  

  
  

ق ا ىا 

اداا 

  اع
 ا ا را وا ا  ءوا ون اا ظ 

 و ا  ن ا ر ان مز  أ.د/ ز

د  ت او م با ا

 اء ارا ١  ي  ٢٠١٧مض ا  ب وذ

. ت اا  ا م  ل ا وا  

وا  ض انفا اا ا  ا 

 ر ب وت  ض ل  در ا واب

روذ ر ا ت ات واوا ا  

  ادة.  ت

  

١/١١/٢٠١٧     ا ر م
  ن

 و ا
ا  

  

قافلة طبية   
بيطرية عالجية 

بقرية نجير– 
 – مركز دكرنس
محافظة الدقهلية

  

  بيطريةطبيةقافلة
مركز دكرنس  –النشاط: قافلة طبية بيطرية عالجية بقرية نجير

  محافظة الدقهلية –

اطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع المدنى وتنمية الهدف: فى 
الثروة الحيوانية قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقافلة 

لعالج المواشى والدواجن وصرف االدوية بالمجان بيطرية 
  محافظة الدقهلية –مركز دكرنس  –بقرية نجير

  اشراف: نبيل ابو هيكل عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع برئاسة: أ.د عادل زغلول 
  وتنمية البيئة

  الجهات المشاركة:

  كلية الطب البيطرة         -

  مديرية الطب البيطرى بالدقهلية

  جمعية مستشفى بروك الخيرى بالمنصورة

    الطب البيطرى    ٢/١١/٢٠١٧



  

  حيث تم عالج :

  حاالت توليد وتناسل وتلقيح صناعى ٣٠عدد          -

  ومعديةحاله امراض باطنه  ١٠٠عدد          -

  حاالت جراحة وتخدير ٢٦٧عدد          -

  حالة امراض الدواجن وارانب ٣٥٠عدد           -

  

  
ما ررات ا 

 ا واا ال

ت إدارة وزا 

 ا ا

 ور   ادي ا و ا  ع دور اطر   ر دورة

ا  ل ا ر اوا ط ا ا 

 و ا واا ال رات  ار ام ت

 ازت إدارة

ا ٢٣ا   ٦ا  ات  ٢٠١٧م دارة وا ا

 ر ان مز  أ.د ز ا ر  

ح   اا اء / اا وا ا و ا  ن

–   ا ا  ،  ا اذ  ن 

 وا ا و ا  ن ا ر م 

ذ اا - ا  ن ا ر م 

.ا و  

  

:ماف اا -  

ا ا ا  ا  

  ارة  اذ اار

  ا  رةدة واا  

   ااط و اات

   رات ا  اا ال

٦  ع       ٢٠١٧م  ا 
و ا  

  



  ادارة ازت

.م را   دات ز  ما م و  

  
 بنك ندوة  

 المتحد المصرف
 يقدم الذى

 مجموعة
 متنوعة تسهيالت

 من ومرنة
 التمويل منتجات
العقاري

  

 الشيخ شرم بمؤتمر الجمهوريةرئيس السيد توجيهات اطار في  ندوة
 قطاع ،نظم الدخل ومحدود لمتوسطي السكن توفير بضرورة

 برنامج توضح التجارة بكلية ندوة البيئة وتنمية المجتمع خدمة
الذى العقاري التمويل

نوفمبر  ١٤يوفره البنك المركزي وذلك يوم الثالثاء الموافق 
لجامعة السيد ا.دمحمد القناوي رئيس اتحت رعاية ٢٠١٧
زكي محمد زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون السيد ا.دوريادة

خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع بنك المصرف المتحد 
والذى يقدم مجموعة تسهيالت متنوعة ومرنة من منتجات 

  التمويل العقاري على النحو التالي :

  

  .تجارية –ادارية  –تمويل شراء وحدات سكنية          -

تمويل وحدة مسجلة او قابلة للتسجيل بكافة محافظات          -
  الجمهورية.

تمويل الموظفين ورجال االعمال والمصريين العاملين          -
  بالخارج.

  % من قيمة الوحدة.٨٠تمويل حتى          -

انظمة السداد متنوعة من خالل كافة فروع المصرف          -
المنتشرة بجميع انحاء ATMااللي المتحد او ماكينات الصرف

  الجمهورية.

  عام. ١٥فترة سداد تصل الى          -

  اقل سعر عائد تنافسي.         -

  تامين على الحياه طوال فترة التمويل.         -

نوفمبر  ١٤
٢٠١٧  

نائب رئيس   
الجامعة لشئون 
خدمة المجتمع 

  وتنمية البيئة

  بنك المصرف المتحد
  كلية التجارة



  تامين على الوحدة ضد الحريق طوال فترة التمويل.         -

لعميل بالتعاون مع امكانية تسجيل الوحدة الممولة باسم ا         -
  االدارة القانونية بالمصرف المتحد.

زكي محمد زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون السيد ا.دبحضور
خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السيد أ.د محمد عطوه عميد كلية 

التجارة و رئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف المتحد، فقد قام 
  تراضي بكلية التجارة .السادة الضيوف بزيارة مقر البنك االف

  
 موعد تحديد  

 المعرض افتتاح
 لمالبس الخيرى
الطالب

  

 ١٥الموافق االربعاء يوم البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجلس عقد  اع
 رئيس نائب زيدان محمد زكى أ.د السيدبرئاسة ٢٠١٧نوفمبر

 السادة وبحضور البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة
الكليات وكالء

واعضاء المجلس من الخارج حيث استعرض المجلس ما تم 
انجازه استعدادًا الفتتاح المعرض الخيرى لمالبس الطالب حيث 

  تم :

شرائها بمساعدة عرض بعض عينات المالبس التي تم           -
  اهل الخير

تحديد الموعد النهائي للمعرض السنوي للطالب           -
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣والمزمع افتتاحه يوم االحد الموافق 

  تحديد اسعار المالبس والكمية المسموح بها لكل طالب.          -

  مناقشة الية توزيع المالبس على مستحقيها.          -

الكليات وحصر الطالب ( طالب مخاطبة           -
  مستحقين االنتفاع من السوق الخيرى.التكافل) 

  -الى: يهدفالمعرض ان بالذكر والجدير          -

التكافل االجتماعي بين الجامعة والطالب الغير قادرين من     
وذلك خالل عرض سلع ومنتجات للطالب بأسعار رمزية

بمشاركة اهل الخير والهيئات والجمعيات الخيرية لتقديم منتجات 

نوفمبر ١٥
٢٠١٧  

نائب رئيس   
الجامعة لشئون 

المجتمع خدمة 
  وتنمية البيئة

  الكليات وكالء



  جديدة عالية الجودة.

  

  :االتى في الكلية وكيل دور اهمية مناقشة المجلس تناول

لموسم الشتاء ومتابعة تنظيف االسطح من اجل االستعداد       -١
  عدم تراكم مياه االمطار

متابعة المسطحات الخضراء داخل الكليات وتوفير       -٢
  المستلزمات المتطلبة ذلك

  توحيد نظام الكود داخل الكليات والعالمات االسترشادية      -٣

مراجعة النظافة داخل الكليات وحجرات اعضاء هيئة       -٤
  تدريسال

دور القطاع في وضع لوائح البكالوريوس والدراسات       -٥
بأخذ باستطالع اراء  العليا وتحديد النقاط البحثية باألقسام العلمية

المجتمع في ذلك لضمان الحصول على خريج متميز قادر على 
  تلبية متطلبات المجتمع

ي على وكالء الكليات تجهيز خطط الكليات للعام الجامع      -٦
على ان يراعى فيها الدقة والمصداقية في التنفيذ  ٢٠١٧/٢٠١٨

  حتى يتم تحقيق االهداف المرجوة منها .

  االجتماع خالل تم

لتعيينه وكيل كلية تهنئة السيد أ.د عالء عبد الستار             -
  االداب

  -الكليات وخطط انشطة عرض
  

جامعة المنصورة   
تنظم فعالية ناس 
وتراث لالهتمام 

بالمناطق التراثية 

 المنصورة بجامعة البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظم   ن
 " وتراث ناس " فعالية الهندسة بكلية العمارة قسم مع بالتعاون

 ١من الفترة خالل األثرية والمناطقبالتراث االهتمام الحياء
٢٠١٧ديسمبر ٣حتى

تحت رعاية السيد أ.د محمد القناوي رئيس الجامعة ، وريادة 

٢٠١٧ديسمبر ١
  

ديسمبر ٣
٢٠١٧

  

 خدمة قطاع
 وتنمية المجتمع

  البيئة

  كلية الهندسة



واألثرية
  

السيد أ.د زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 
السيد الدكتور مهند فودة مدرس وتنمية البيئة ، وتنظيم كل من 

ستاذ ايهاب الشربيني مدير ادارة العمارة بكلية الهندسة ، السيد األ
  المشروعات البيئية

  

 - مدن مصرية( القاهرة  ٧وتنظم فعاليات على مستوى 
)القصير –المنيا  –اسنا  –بورسعيد  –اسكندرية  –المنصورة 

مبادرة مهتمة بالتراث في رابطة تراث مصر  ١١ينظم الفعاليات 
مهند فودة  ومنها مبادرة انقذوا المنصورة ومؤسسها الدكتور

مدرس العمارة بكلية الهندسة واهتمت الجامعة على اقامة الفعالية 
  بقصر محمود بك سامى

وأشار الدكتور مهند فودة أن الفعاليات تهدف الى الحفاظ على 
المباني التراثية القديمة بمدينة المنصورة والتعريف بها الى 

ومدينة  العديد من القطاعات الجماهيرية داخل محافظ الدقهلية
المنصورة وتضمنت الفعاليات مسابقة تصميم كارت بريدي من 

مشاركة ولجنة تحكيم من أساتذة كلية الفنون الجميلة وكذلك  ٣٢
معرض اسكتشات معمارية من تصميم قسم العمارة بكلية الهندسة 

وجناح صور تراثية لطالب فنون جميلة وجناح صور 
الفرنسي لمركز الثقافي فوتوغرافية تراثية باإلضافة الى جناح ل

  لعرض ابحاث تراثية
وأضاف األستاذ ايهاب الشربيني أن الجامعة وضعت خطة 

استراتيجية لتبنى الحفاظ على المناطق التراثية واألثرية والتي 
تعد من معالم مدينة المنصورة الحضارية والتاريخية وتم البدء 

ق حاليا ) ليعود في ترميم مبنى الناظر ( مبنى كلية السياحة الفناد
الى تصميمه وشكله األصلي وكذلك سيتم ترميم قصر محمود بك 

  سامى ( مبنى ادارة الجامعة القديم بشارع جيهان)
  

افتتاح المعرض   
السنوي للمالبس 

بجامعة 

 السنوي المعرض الجامعة رئيس القناوي محمد أ.د السيد افتتح  اى المعرض
  الطالبية الخدمات بمجمع للمالبس
 لشئون الجامعة رئيس نائب زيدان محمد زكي أ.د السيد بحضور

أشرف عبد الباسط نائب أ.د السيد ، البيئة وتنمية المجتمع خدمة

 خدمةقطاع  ٢٠١٧-١٢-٧  ٢٠١٧-١٢-٣
 وتنمية المجتمع

  البيئة

  



ويلم رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ، السيد أ.د أشرف سالمنصورة
البسيوني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وتستمر 

  ٢٠١٧ديسمبر  ١٠الى  ٣فعالياته لمدة أسبوع خالل الفترة من 
المعرض تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

وبحضور عمداء ووكالء الكليات المختلفة لقطاع شئون خدمة 
  المجتمع

خطة الجامعة المرحلية للرعاية  يأتي تنظيم المعرض في اطار
االجتماعية للطالب بتوفير مالبس قيمة بأسعار مخفضة لتخفيف 

.األعباء المادية على كاهل الطلبة
يضم المعرض العديد من األقسام ومعروضات عديدة من مالبس 

قطعة  ٢٠٠٠حريمي ورجالي وأدوات مكتبية ويضم أكثر من 
  مالبس

دراسة وتحليل   
نتائج تعداد 

جمهورية مصر 
٢٠١٧ العربية

 السيد من وبتكليف الجمهورية رئيس السيد توجيهات ضوء في  اع
 محمد أ.د/زكى السيد ترأس الجامعة رئيس القناوي محمد أ.د

 وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب زيدان
بمكتب ٢٠١٧ديسمبر ٣الموافق االحد يومالبيئة

لجنة دراسة وتحليل نتائج تعداد جمهورية مصر العربية سيادته
  في مختلف جوانبه والذى قام به الجهاز المركزي للتعبئة  ٢٠١٧

تم خالل اجتماع اللجنة دراسة ومناقشة وتحليل نتائج التعداد 
تقرير واف بما تنتهى اليه اللجنة إلعداد

  

 خدمة قطاع    ٢٠١٧ديسمبر٣
 وتنمية المجتمع

  البيئة

  

دورة االسعافات   
االولية للعاملين 

بجامعة 
المنصورة

 لشئون الجامعة رئيس نائب زيدان محمد زكي ا.د السيد افتتح  دورة
 للعاملين االولية االسعافات دورة " البيئة وتنمية المجتمع خدمة

من الفترة خالل بالجامعةالتدريس هيئة اعضاء بنادي " بالجامعة
ديسمبر ٦-٥

، والذي تنظمه ادارة االتصاالت والمؤتمرات بقطاع ٢٠١٧
خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية السيد أ.د محمد القناوي 

ا.د/ امينة النمر عميد كلية بحضور السيدة ، رئيس الجامعة
ا.د ناهد عطية رئيس قسم تمريض العناية التمريض، السيدة 

د / محمد عادل رئيس مجلس إدارة الحرجة والطوارئ ،السيد 

 خدمة قطاع  ٢٠١٧-١٢-٦  ٢٠١٧-١٢-٥
 وتنمية المجتمع

  البيئة

  



د/ مروة فتح اهللا مدرس بكلية االكاديمية للعيون ،السيدة 
يد التمريض، السيدة د/ هناء حسين مدرس بكلية التمريض ،الس

  الدكتور مصطفى أمين مدير ادارة االتصاالت والمؤتمرات
  من السادة العاملين بالجامعة والمراكز الطبية ٢١٢بمشاركة عدد

و تحدثت ا.د ناهد عطية عن " كيفية التعامل مع غيبوبة السكر 
واالغماء " وتحدث د/ محمد عادل عن" االسعافات االولية 

 عن "االسعافات في حالة للعيون " ثم تحدثت د/ مروة فتح اهللا
  "النزيف التسمم والشرقة

اكد أ.د زكى زيدان على حرص الجامعة علي دعم الجهاز 
  .االداري بالجامعة وتطويره الدائم

  
دور الشرطة في   

تطبيق القانون 
والمحافظة على 
النظام بالمجتمع 

المصري

 كلية عقدت الجامعة رئيس القناوي محمد أ.د السيد رعاية تحت  ندوة
 على والمحافظة القانون تطبيق في الشرطة دور " ندوة اآلداب
ديسمبر ٦الموافق االربعاء يوم المصري" بالمجتمع النظام

بالكلية، بحضور كال من السيد أ.د المؤتمرات بقاعة ٢٠١٧
ون خدمة المجتمع زكى محمد زيدان نائب رئيس الجامعة لشئ

وتنمية البيئة ،السيد أ.د رضا سيد احمد عميد الكلية والسيد أ.د 
عالء عبد الستار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

وكيل كلية الحقوق لشئون  وقد حاضر فيها السيد أ.د تامر صالح
الدراسات العليا والبحوث والسيد اللواء ايمن الشافعي مساعد 

ر امن الدقهلية ، كما تم تكريم عدد من اسر شهداء الشرطة مدي
  من ابناء محافظة الدقهلية.

  

ديسمبر ٦
٢٠١٧  

نائب رئيس قطاع  
الجامعة لشئون 
خدمة المجتمع 

  وتنمية البيئة

  

معرض لقطع   
نحتية تجسد 

التراث الشعبي 
بجامعة 

المنصورة

 جامعة رئيسالقناوي محمد الدكتور األستاذ السيد افتتح  معرض
 نائب زيدان محمد زكي الدكتور األستاذ السيد ، المنصورة

 معرض البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس
للدكتور ابراهيم أحمد االستاذ النحت الشعبي التراث منحوتات

بحضور السيد أ.د عبد اهللا جاد عميد كلية بكلية التربية النوعية
السيدة أ.د أمينة شلبي عميد كلية السياحة التربية النوعية ، 

والفنادق ، السيد أ.د عصام الوكيل عميد كلية طب االسنان ، 
السيد أ.د محمد الشوربجى رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية 

  النوعية

ديسمبر  ١٢
٢٠١٧  

نائب رئيس الجامعة     
لشئون خدمة المجتمع 

  وتنمية البيئة



قطعة فنية  ٥٠وأشار الدكتور ابراهيم أحمد أن المعرض يضم 
المصري حيث تمثل  نحتية من األخشاب تمثل التراث الشعبي

مهن وأعمال تراثية تطورت بشكل كبير في العصر الحديث 
ويهدف المعرض لتعريف الزوار بالتراث الشعبي المصري 

وبعض المهن التي تطورت حديثا والتي تجسد رؤية فنية مختلفة 
عن الواقع المرئي والجديد في المعرض هو اضافة ابتسامة على 

  التراثيةوجه كل من يشاهد هذه األعمال 
ومن أهم هذه األعمال السقا ، ماسح األحذية ،بائع العرقسوس ، 

بائع الكشري ، األفوكاتو ، الصياد ، وفرقة أم كلثوم كاملة ، فرقة 
  الفنون الشعبية الصعيدية.

  
معرض للخدمات   

والمنتجات 
بجامعة 

المنصورة

 جامعة رئيس القناوي محمد الدكتور األستاذ السيد افتتح  معرض
 رئيس نائب زيدان محمد زكي الدكتور األستاذ ،السيد المنصورة

 خدمات معرض " البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة
ديسمبر  ١٢لثالثاء الموافق يوم ا"المنصورةجامعة ومنتجات

خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقامت الذي نظمه قطاع ٢٠١٧
  بتنفيذه االدارة العامة للمشروعات البيئية

قام بتنظيم المعرض الدكتور احمد ثروت المدرس بكلية الزراعة 
رئيس لجنة التنظيم و األستاذ ايهاب الشربيني مدير عام 

  .المشروعات البيئية

يهدف المعرض الى تعريف جمهور الجامعة وطالبها بالخدمات 
لتي تقدمها وحدات ومراكز الجامعة خاصة خدمات التدريب ا

  واالستشارات وكذلك عرض بعض منتجات الكليات الجامعية

وقد شاركت مراكز تكنولوجيا التعليم والرعاية الطبية ورعاية 
الطفولة واللغة االنجليزية والتقنية والحساب العلمي والسالمة 

لخدمات الطبية بكلية والصحة المهنية وتطوير االداء الجامعي وا
التمريض، ومطبعة الجامعة ومركز خدمات تربية نوعية، كما تم 

عرض منتجات ورش كلية الهندسة ومنتجات االغذية بكلية 
الزراعة والمنتجات الكيميائية بكلية العلوم، وتهدف هذه 

المعارض الى دعم التعاون بين الجامعة والمجتمع الجامعي 
.والمجتمع المدني

بر ديسم ١٢
٢٠١٧  

نائب رئيس قطاع  
الجامعة لشئون 
خدمة المجتمع 

  وتنمية البيئة

  



الصندوق   
التأمينات 

الحكومي يعقد 
ندوة تثقيفية 

بقانون التأمين 
االجتماعي 

بجامعة 
المنصورة

  ندوة
رئيس الصندوق " نسخر كافة إمكانيات الصندوق لتقديم خدمة 

أفضل ألصحاب المعاشات "

بجامعة المنصورة ندوة " لرفع الوعي استضافت كلية الحقوق 
  التأميني " اليوم السبت

م بقاعة السنهوري والتي نظمها  ٢٠١٧ديسمبر  ١٦الموافق 
صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي على 

  دمياط –الدقهلية  - مستوي إقليم شرق الدلتا محافظات " الشرقية

ان نائب رئيس الجامعة حضر الندوة السيد أ.د زكي محمد زيد
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السيد أ.د رضا عبدالسالم 

وكيل كلية الحقوق للتعليم والطالب ومحافظ الشرقية السابق 
والسيد عمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات و المعاشات 
والسيد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين االجتماعي للعاملين 

  لحكوميبالقطاع ا

يأتي تنظيم الندوة في إطار اهتمام صندوق التأمين االجتماعي 
للعاملين بالقطاع الحكومي بنشر وتعميق الفكر و الوعى التأمينى 

  لدى المهتمين بمجال التأمين االجتماعي

حاضر بالندوة نخبة من الخبراء بمجال التأمين االجتماعي شارك 
ختلفة بمجال التأمينات و بالندوة العاملين بالجهات اإلدارية الم

 -المعاشات علي مستوي إقليم شرق الدلتا محافظات " الشرقية
  دمياط " –الدقهلية 

و أكد عمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات و المعاشات 
أن التأمينات و المعرفة بها تهم كافة شرائح المجتمع المصري 

ترتكز علي  لذلك كان اتجاه قطاع التأمينات بوضع خطة ميدانية
المعرفة و الوعي بماهية التأمينات االجتماعية و قانونها و نشر 
تلك المعرفة علي مستوي الجمهورية باشتراك جميع العاملين و 
المهتمين بمجال التأمينات االجتماعية و عرض أهم المشكالت 
التي قد تواجههم و العمل علي حلها فورًا و كذلك الشرح السليم 

  لصحيح القانون.

ديسمبر  ١٦
  م ٢٠١٧

نائب رئيس قطاع    
الجامعة لشئون خدمة 
  المجتمع وتنمية البيئة



و أشار محمد سعودي رئيس صندوق التأمين االجتماعي للعاملين 
بالقطاع الحكومي إلي أن الصندوق يسخر كافة امكانياته البشرية 

و الفنية لتقديم خدمة أفضل ألصحاب المعاشات و المستحقين 
عنهم مشيرًا إلي أهمية تلك الندوات و بمشاركة جميع المهتمين 

  التأميني .بهذا المجال لرفع و نشر الوعي 
و خالل الندوة أوضح سعودي أنه بإصدار قانون الخدمة المدنية 

ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وإذ انطوى 
القانون على تعديل مفهوم األجر من أجر أساسي وأجر متغير 
إلى أجر وظيفي وأجر مكمل تم إجراء بعض التعديالت علي 

تحديد أجر االشتراك وما يرتبط بذلك من قانون التأمينات الحالي ب
قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية وإزاء ما أوجده قانون 

الخدمة المدنية من متغيرات فقد كان لزامًا اتخاذ ما يلزم لتعديل 
  أحكام قانون التأمين االجتماعي بما يتوافق وذلك.

ومي و من جانبه أشاد أ.د زكى زيدان بتجربة الصندوق الحك
للتأمينات و المعاشات في نقل المعرفة إلي جميع العاملين و 

المهتمين بمجال التأمينات االجتماعية مؤكدًا علي أهمية رفع 
الوعى التأمينى والخدمات التي يقدمها الصندوق للعاملين بالقطاع 

الحكومي جاهزية المحافظة لتقديم كافة أوجه التعاون للهيئة 
اعي بصندوقيها موضحًا أهمية تلك القومية للتأمين االجتم

الندوات المعرفية أيضًا للجامعة بطالبها و أعضاء هيئة التدريس 
كما طالب بضرورة تكرار مثل تلك الندوات لما لمسه من أهمية 

  عالمعلومات المطروحة للمجتم
  


