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 911 ........................................................... المنصورة بجامعة النٌل نادى تطوٌر من األولى المرحلة افتتاح .91.91

 8119 شهر ماٌو .99

 911 ......................... الدقهلٌة بمحافظة األمٌة لمحو الكبار تعلٌم هٌئة مع تعاون برتوكول توقع المنصورة جامعة .99.9

 913 ......................... البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون االعلى المجلس خطط تنفٌذ متابعة استراتٌجٌة مناقشة .99.1

 914 ..................................................... صحة ملٌون 111 مبادرة نجاح فً لدورها المنصورة جامعة تكرٌم .99.1

 911 ........................................ التدرٌس هٌئة اعضاء بمساكن  السكنٌة بالوحدات الفائزٌن اسماء عن االعالن .99.2

 911 ...................................................... الجامعة بمستشفى التعقٌم مبنى وتجدٌد احالل انجاز سرعة مناقشة .99.3

 111 ......................................................... الخاصة لألغراض االنجلٌزٌة اللغة تدرٌس مركز انجازات عرض .99.4

 111 ........................................................................... التعلٌم تكنولوجٌا بمركز مستحدثة تدرٌبٌة دورات .99.1

 112 ....................................... الجمٌلة للفنون العامة الخدمة مركز ٌقدمها التً التدرٌبٌة الدورات قائمة عرض .99.1

 113 ...........................................................  هٌئة أعضاء بمساكن سكنٌة وحدات 1 عدد عن اإلعالن نتٌجة .99.1

 114 ............................................ الحالً العام نهاٌة فً الدموٌة واالوعٌة والصدر القلب جراحة مبنى تشغٌل .99.91

 111 ............................................................................. التربٌة بكلٌة العامة الخدمة مركز انشطة عرض .99.99

 8119شهر ٌونٌو  .91

 111 ........................................  الفنً التعلٌم وتطوٌر دعم برنامج مع التعاون تفاصٌل تبحث المنصورة جامعة .91.9

 199 ...............  والعاملٌن ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة اعضاء للسادة الطبٌة الرعاٌة بصندوق جدد اطباء  مع التعاقد .91.1

 191 ......................................................... بالجامعة والعاملٌن التدرٌس هٌئة اعضاء ألسر الرابع المهرجان .91.1

 191 ........................................................ الزواج على المقبلٌن لتؤهٌل مودة مبادرة تطلق المنصورة جامعة .91.2

 192 .......................................................  صالة+  غرفة من اكثر سكنٌة وحدة( 1) عدد قرعة اعالن نتٌجة .91.3

 193 ...................................................................  المنصورة بجامعة المتحركة البٌئً الرصد محطة سٌارة .91.4

 194 ................. سٌناء لجنوب المقبل األحد" 1الخٌر جسور" المتكاملة والبٌطرٌة الطبٌة القافلة النطالق االستعداد .91.1

 191 ............................... بالجامعة والعاملٌن التدرٌس هٌئة اعضاء السر الرابع المهرجان تنظٌم فً كبٌر نجاح .91.1

 111 .................... بالدقهلٌة احتٌاجا   األكثر الق رى لتطوٌر المنصورة جامعة مبادرات أ ولى بالسنبالوٌن غزالة قرٌة .91.1

 111 ............................ سٌناء لجنوب 1 الخٌر جسور المتكاملة والبٌطرٌة الطبٌة المنصورة جامعة قافلة انطالق .91.91
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 2018 يولية 
قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 7 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع

 تقرير نشبط قطبع شئىن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
 8102 يىليهخالل شهر 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2018ممؼوظقةمم2مماالثـني

مبؽؾقة٢٠١٨مؼوظقوم2مادلواصقماالثـنيماظقوممتواصؾت

مجاععةممحؾةمصعاظقاتمادلـصورةمجاععةماظؿفارة

معنمطلمرساؼةمهتمتؼامماظيتمديمصريسمعنمخاظقة

ممد.اماظلقد مجاععةمرئقسماظؼـاوىمحلنمحمؿد.

مد.اماظلقدمومادلـصورة مغائبمادلؾقفىمحمؿود.

 مرئقس

مخاللماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماجلاععة

م٢٠١٨اشلطس١٤ماىل٢٠١٨مؼوغقو٢٥معنماظػرتة

مدىمصريوسمهؾقلمواخؿؾاراتماظؽشفماجراءمومت

معنمطلماذرافمهتمظؾقؿؾةماظرابعماظقوممخالل

 جباععةمطؾقةماظؿفارةمسؿقدمسطوةمحمؿد.د.اماظلقد

 ادلـصورةمجاععةماظؿفارةمبؽؾقةمديمصريوسمعنمخاظقةمجاععةممحؾةمصعاظقاتمتواصل

مد.اماظلقدةمومادلـصورة موطقلمرارقممساح.

ماظؾقؽةومتموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظؽؾقة

ماسضاءمعن١٢معـفممصرد١٦٤لماظؿقاظقلمسؿل

ماظعاعؾنيمعن١٥٢وموععاوغقفمماظؿدرؼسمػؽقة

مباظذطرماظؿفارةوجدؼرمبؽؾقةمادلعاوغةمواخلدعات

موادلؤمتراتماالتصاالتمادارةمتـظؿفاماحلؿؾةمان

ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذؽونمبؼطاع

مجاععةمعلؿشػىمععمباظؿعاونمادلـصورةمجباععة

ماظؿؿرؼضموطؾقةماظؾارـةموعلؿشػىمادلـصورة

 اظصقيمظؾؿاعنيماظعاعةمواهلقؽةمادلـصورةمجاععة
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 2018 يولية 
قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 8 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موادلؤمتراتماالتصاالتمادارةمعنمبؿـظقمماحلؿؾةمتؼام

مجباععةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذؽونمبؼطاع

مومادلـصورةمجاععةمعلؿشػىمععمباظؿعاونمادلـصورة

ماظعاعةمواهلقؽةمادلـصورةمجباععةماظؾارـةمعلؿشػى

 ادلـصورةمجباععةماظؿؿرؼضموطؾقةماظصقيمظؾؿاعني

ماخلاعسماظقوممصعاظقاتماظقومماحلؼوقمطؾقةموادؿضاصت

مد.اماذرافمهتماحلؿؾةمعن مسؿقدمخاررمذرؼف.

 ماظؽؾقة

معن١٨٤لمديمصريوسمهؾقلماجراءممتمحقث

مػقؽةماسضاءمعن٥معـفمماحلؼوقمبؽؾقةماظعاعؾني

مد.امرأدفممسؾىموععاوغقفمماظؿدرؼس ماظلالممسؾدمرضا.

ماظشرضقةموحماصظمواظطالبماظؿعؾقممظشؽونماظؽؾقةموطقل

 االدؾق

ماالتصاالتمادارةمعدؼرماعنيمعصطػىماظدطؿورمواطد

ماظؿقؾقلمغؿائجمانمسؾىمادلـصورةمجباععةموادلؤمترات

مبهماالتصالمؼؿممباظػريوسماصابؿهمتـؾتموعنمدرؼة

 ظؾعالجممتفقدامبلرؼة

 

 م2018ممؼوظقةمم3ماظـالثاء

 ادلـصورةمحبؼوقمدىمصريوسمعنمخاظقةمجاععةممحؾة

مومادلـصورةمجباععةمدىمصريوسمعنمخاظقةمجاععةممحؾةمصعاظقات٢٠١٨مؼوظقو٣مادلواصقماظـالثاءماظقوممواصؾت

 ماظؼـاويمحلنمحمؿد.مد.اماظلقدمعنمطلمرساؼةمهتماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمضطاعمؼـظؿفاماظؿى

ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخلدعةماجلاععةمرئقسمغائبمادلؾقفيمحمؿود.مد.اماظلقدمومادلـصورةمجاععةمرئقس

 ٢٠١٨ماشلطس١٣ماىل٢٠١٨مؼوغقو٢٥معنماظػرتةمخالل
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 2018 يولية 
قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 9 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع

 

  

 2018ممؼوظقةمم10مماألحد

 ادلـصورةمجباععةماظرؼاضقةماظرتبقةمبؽؾقةمديمصريوسمعنمخاظقةمجاععةمصعاظقاتمتواصل

مصعاظقاتمادلـصورةمجاععةماظرؼاضقةماظرتبقةمبؽؾقةمتواصؾت

مرساؼةمهتمتؼامماظيتمديمصريوسمعنمخاظقةمجاععةممحؾة

مد.اماظلقدمعنمطل مجاععةمرئقسماظؼـاوىمحلنمحمؿد.

مد.اماظلقدمومادلـصورة مرئقسمغائبمادلؾقفيمحمؿود.

ماظػرتةمخاللماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماجلاععة

 م٢٠١٨ماشلطسم١٥ماىلمؼوغقوم٢٥معن

موادلؤمتراتماالتصاالتمادارةمعنمبؿـظقمماحلؿؾةموتؼام

مجباععةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذؽونمبؼطاع

مادلـصورةمجاععةمعلؿشػىمعنمطلمععمباظؿعاونمادلـصورة

ماظؿؿرؼضموطؾقةمادلـصورةمجباععةماظؾارـةموعلؿشػى

 .اظصقيمظؾؿاعنيماظعاعةمواهلقؽةمادلـصورةمجباععة

ماظلقدمعنمطلماذرافمهتماظطؾقةماظؿقاظقلماجراءمومت

مد.ا .مد.اماظلقدموماظؽؾقةمسؿقدماظشقاتمحمؿدمحمؿد.

موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظؽؾقةموطقلمزؼادةمخاظد

ماخؿؾاراتماجراءمبنيماظقوممػذامخاللمباظؿـلققماظؾقؽة

مهؾقلموبنيمبفاماالظؿقاقميفماظراشؾنيمظؾطالبماظؼدرات

م١٩٣لماظؿقؾقلماجراءممتمحقثمبفامظؾعاعؾنيمديمصريوس

 تدرؼسمػقؽةمسضوم٢١معـفممبفاماظعاعؾنيمعن
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 2018 يولية 
قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 10 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مديمصريوسمعنمخاظقةمجاععةممحؾةمصعاظقاتمادؿؿرت

ممم2018مؼوظقوم10ماظـالثاءماظقوممادلـصورةمجباععة

ماظؿدرؼسمػقؽهماسضاءمظؾلادهماظؾقطريماظطبمبؽؾقة

معنمطلمرساؼةمهتمتؼامم،واظيتمباجلاععةمواظعاعؾني

 ماظلقد

مادلـصورةمجاععةمرئقسماظؼـاويمحلنمحمؿدمد.ا

ماجلاععةمرئقسمغائبمادلؾقفيمحمؿودمد.امواظلقد

ماظػرتةمخاللماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽون

 اشلطس١٤ماىلمؼوغقو٢٥معن

موادلؤمتراتماالتصاالتمادارةمبؿـظقمماحلؿؾةموتؼام

مجباععةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذؽونمبؼطاع

مجاععةمعلؿشػىمعنمطلمععمباظؿعاونمادلـصورة

موطؾقةمادلـصورةمجباععةماظؾارـةموعلؿشػىمادلـصورة

مظؾؿاعنيماظعاعةمواهلقؽةمادلـصورةمجباععةماظؿؿرؼض

 .اظصقي

 

مابومغؾقلمد.أماظلقدماذرافمهتماظؿقاظقلماجراءمومت

موطقلماظؿابعيمسادلمد.أماظلقدم،ماظؽؾقةمسؿقدمػقؽل

مدمواظلقدةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظؽؾقة

 اظطػقؾقاتمبؼلممعلاسدمأدؿاذماظؼؾاغيمحملنمؼارا

 

مدمواطد ماالتصاالتمادارةمعدؼرماعنيمعصطػى.

ماظؿقؾقلمغؿائجمانمسؾىمادلـصورةمجباععةموادلؤمترات

مبلرؼةمبهماالتصالمؼؿممباظػريوسماصابؿهمتـؾتموعنمدرؼة

ماالتصالممتمضدموباظػعلماظعالجمعرحؾةمظؾدءممتفقدا

معرحؾهمظؾدءمPCRهاظقلموسؿلماإلجيابقةمباحلاالت

 اظعالجمعرحؾةمظؾدءمادلؿؼدعةماظػقوصاتمعنمجدؼده

 2018مؼوظقةممم11األحدمم

 ديمصريوسمصقوصاتمجيرونمادلـصورةمجباععةماظؾقطريماظطبمبؽؾقةماظعاعؾني
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 2018 يولية 
قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 11 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع
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  الرواد معمل .4

 

  

ماظؾفانمممـؾيمععماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماجلاععةمرئقسمغائبمادلؾقفيمحمؿودمد.أماجؿؿع

ماظدوظةمتوجفاتمظؿقؼققماظؿكصصاتمطاصةمصقهمتؿعاونمواظيتماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمبؼطاعماظؿوسوؼة

 وػىماظؾفانماػؿؿاممباطورةمظؿؽونمػاعةمعؾػاتمسدةماىلمدقادتهمتطرقمحقثماجملؿؿع،موعؿطؾؾاتمواجلاععة

 2018مؼوظقةمم9مماالثـني

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمبؼطاعماظؿوسوؼةماظؾفان

 ضاسةماالجؿؿاسات

 باجلاععةماظذاتقةمادلواردمتـؿقةم-1

 اجلاععقةماخلدعاتمتلوؼقم-2

 اظؾشرؼةماظؽوادرمواسدادمتأػقلم-3

 وادلؿودطةماظصغريةماظصـاسات-4

 اظعؿلمظلوقماخلرجينيمتأػقلم-5

 ادلؿؽاعؾةماظؿوسوؼةماظؼواصلم-6

 اظطؾقةمادلكؾػاتموععاجلةمادلفـقةمواظصقةماظلالعةم-7

 اظؾقؽيماظؿؿقزم-8

 اظرؼاضيماظؿأػقلم-9

 اظرضؿيمواظؿقوؼلماخلدعاتمعقؽـةم-10

 اظعشوائقاتمتطوؼرم-11

 ديمصريوسمسؾىماظؼضاءم-12

 اخلرجينيمتوزقف-13

 وادللؿشػقاتماظطؾقةمادلراطزمععماالداءمتطوؼر-14
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 2018 يولية 
قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 12 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 2018ممؼوظقةمم9ممماالثـني
 عؽؿبماظـائب

 ادلـصورةمجاععةمخدعةميفمادلكؾصةمجلفودهمتؼدؼرًامعـريمحمؿدماظدطؿورماالدؿاذماظلقدمتؽرؼم

مرئقسمغائبمادلؾقفيمحمؿودمد.أماظلقدمتؼدم

مؼومماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماجلاععة

محبضورموم2018مؼوظقوم9مادلواصقماالثـني ماظلادةم

ماظلقدماظطؾقة،ماظرساؼةمصـدوقمادارةمجمؾسماسضاء

 اظؾادطمسؾدماذرفمد.أ

ماظلقدمواظطالب،ماظؿعؾقممظشؽونماجلاععةمرئقسمغائب

مظشؽونماجلاععةمرئقسمغائبمدوؼؾمماذرفمد.أ

ماحلؿقدمسؾدمد.أماظلقدم،مواظؾقوثماظعؾقاماظدرادات

مظشؽونمدعقاطمجاععةمرئقسمغائبمخضرماظػؿاحمسؾد

ماظلعقدمد.أماظلقدماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿعمخدعة

محلاممد.أماظلقدم،ماظطبمطؾقةمسؿقدماهلاديمسؾد

مآؼاتم،بأمسىماظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمعدؼرمرذدي

ماظلعقدمعـريمحمؿدمد.أمظؾلقدمواظؿؼدؼرماظشؽر معدؼرم

ماظطيبموادللؿشارماظلابقماظطؾقةماظرساؼةمصـدوق

مخدعةمجمؾسموسضوماجلاععةمرئقسمد.أمظؾلقد

ماخلارجمعنماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿع معنمبذظهمدلام

ماظصـدوقمإلدارةمتوظقهمصرتةماثـاءمعشفودمجفد

 .واظلدادماظؿوصققمدواممظلقادتهمعؿؿـقني
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قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 13 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع

 
 

 

 

 
 

  

 2018ممؼوظقةمم8ممماألحد

معنمخاظقةمجاععةممحؾةمصعاظقاتمادلـصورةمجاععةماظعؾوممبؽؾقة٢٠١٨مؼوظقو٨مادلواصقماالحدماظقوممتواصؾت

موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذؽونمبؼطاعموادلؤمتراتماالتصاالتمادارةمعنمبؿـظقمماحلؿؾةموتؼاممديمصريوس

مادلـصورةمجباععةماظؾارـةموعلؿشػىمادلـصورةمجاععةمعلؿشػىمعنمطلمععمباظؿعاونمادلـصورةمجباععةماظؾقؽة

 اظصقيمظؾؿاعنيماظعاعةمواهلقؽةمادلـصورةمجباععةماظؿؿربضموطؾقة

 ادلـصورةمبعؾوممديمصريوسمعنمخاظقةمجاععةمصعاظقاتمتواصل

محلنمحمؿد.د.اماظلقدمعنمطلمرساؼةمهت

.مد.امواظلقدمادلـصورةمجاععةمرئقسماظؼـاوي

مادلـصورةمجاععةمرئقسمغائبمادلؾقفيمحمؿود

ماظػرتةمخاللماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽون

 ٢٠١٨ماشلطس١٤ماىلمؼوغقو٢٥معن

ماذرافمهتمديمصريسماخؿؾاراتماجراءمومت

ماظلقد مد.ام ماظعؾوممطؾقةمسؿقدماجلـقديمسادل.

ماظلقدمومادلـصورةمجاععة مد.ام موطقلمساعرمعاػر.

مخاللماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظؽؾقة

 اظقوممػذا

مبؽؾقةماظعاعؾنيمعن١٧٢ملماظؿقاظقلماجراءمومت

مػقؽةمسضو١٥معـفممديمصريوسمبؿقؾقلماظعؾوم

مد.امعؼدعؿفمميفمطانمتدرؼس موطقلمساعرمعاػر.

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظؽؾقة
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 2018 يولية 
قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 14 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع

 

  
 :ماىلمادلرطزمؼفدفمحقث

ماظدراداتمورالبمواظؾؽاظورؼوسماظؾقلاغسمعرحؾةمظطالبماالنؾقزؼةماظؾغةمظرباعجمواظؿؼققممواالذرافماالسدادم-1

 ادلكؿؾػةماجلاععةمبؽؾقاتمواظؾقوثماظعؾقا

معلؿوىمسؾىمادللاسدؼنموادلدردنيمادلعقدؼنمبنيماالنؾقزؼةماظؾغةمعلؿوىمبرصعماخلاصةماظرباعجماسدادمم-2

 واجملؿؿعمواالصرادماجلاععة

 االنؾقزؼةمباظؾغةمتؿعاعلماظيتماالجـؾقةماظدولمجباععاتماظعؾقامظؾدراداتمظؾؿؾعوثنيمخاصةمبراعجماسدادممم-3

ماحملاضراتمواظؼاءماالنؾقزؼةمباظؾغةمواظؾقوثماظعؾؿقةمواظردائلماظؿؼارؼرماسدادمسؾىماظؿدرؼبمبراعجموضعمم-4

 بادلرطزماخلاصةمظالعؿقاغاتمواالسدادمواظؿقضريماالنؾقزؼةمباظؾغة

 اظالزعةمادلواصؼاتماخذمععماالنؾقزؼةمباظؾغةمواحباثمودراداتمعـاضشاتمسؼدػامؼؿطؾبماظيتمادلؤمتراتمتـظقمم-5

 االنؾقزؼةماظؾغةمالخؿؾاراتمعلؿوؼاتمووضعمهدؼدمم-6

 االنؾقزؼةمباظؾغةمغشرػامادلزععماظعؾؿقةمظؾؾقوثماظؾغوؼةمبادلراجعةماظؼقاممم-7

ماالخرىمواجلاععاتماجلاععةمداخل(مماجملالمغػسميف)مماالخرىماخلاصماظطابعمذاتماظوحداتمععماظؿـلققم-8

ماظؾغةمدرادةميفمواظؿؽـوظوجيماظعؾؿيماظؿؼدمماظقهموصلمعامسؾىمواظوضوفماالداءمععدالتماسؾىمهؼققمبفدف

 .االنؾقزؼة

 .ظؾغريماظرتمجةمخدعاتمتؼدؼمم-9
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قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 15 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع

 

  

 2018مؼوظقةم9مماالثـني
 عؽؿبماظـائب

مبؽؾقةمادلؤمتراتمبؼاسةمديمصريوسمعنمخاظقةمجاععةممحؾةمصعاظقاتممم2018مؼوظقوم9ماالثـنيماظقوممتواصؾت

مد.اماظلقدمعنمطلمرساؼةمهتمتؼامماظيتمومادلـصورةمجاععةماظرتبقة مجاععةمرئقسماظؼـاويمحلنمحمؿد.

مخاللماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماجلاععةمرئقسمغائبمادلؾقفيمحمؿود.مد.امواظلقدمادلـصورة

 .ماشلطس١٤ماىلمؼوغقو٢٥معنماظػرتة

 ادلـصورةمجاععةماظرتبقةمبؽؾقةماظعاعؾنيمسؾىمديمصريوسمصقوصاتماجراء

معـفممادلـصورةمجاععةماظرتبقةمبؽؾقةماظعاعؾنيمعن١٨٦ملمديمصريوسمهؾقلماجراءماظقوممػذامخاللمومت

ماظلقدةمعنمطلماذرافمهتمتدرؼس،مػقؽةمسضو١٦ مد.ام مجاععةماظرتبقةمطؾقةمسؿقدمادلـعممسؾدمامساء.

 .ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظؽؾقةموطقلماظلؿقعمسؾدمحمؿد.مد.امواظلقدمادلـصورة

مجباععةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذؽونمبؼطاعموادلؤمتراتماالتصاالتمادارةمعنمبؿـظقمماحلؿؾةموتؼام

مادلربضموطؾقةمادلـصورةمجباععةماظؾارـةموعلؿشػىمادلـصورةمجاععةمعلؿشػىمعنمطلمععمباظؿعاونمادلـصورة

 اظصقيمظؾؿاعنيماظعاعةمواهلقؽةمادلـصورةمجباععة

 اظؾارـةمعلؿشػىمعدؼرمعاػرمعفا.مد.امعنمطلمواذاد

 اظشاسرمعصطػىمد.وامادلـصورةمجاععةماظؿكصصيم

 مواظؿعؼقمماظوضاؼةمبإجراءاتمادلـصورةمبطبماالدؿاذم

 باحلؿؾةماظؿقؾقلمخاللمادلؿؾعة
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 وتننية البيئة اجملتنع

 16 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع
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 وتننية البيئة اجملتنع

 17 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع

 

  
 2018ممؼوظقهم26ممماخلؿقس

ماظـديمدررانمسنمادلؾؽرمظؾؽشفمادلـصورةمجاععةماألوراممعرطزممحؾةمصعاظقاتمناح

باظؽردي
مباظؿعاونمباظؽرديماظـديمدررانمسنمادلؾؽرمظؾؽشفمادلـصورةمجاععةماألوراممعرطزممحؾةمصعاظقاتامماخؿؿ

مسنمادلؾؽرماظؽشفممحالتمعؾادرةمارارميفماضقؿتماظيتموماظؽرديمبؽػرماالدالعقةماخلريؼةماجلؿعقةمعع

محلنمحمؿدماظدطؿورماالدؿاذماظلقدمرساؼةمهتمادلؼاعةمومادلـصورةمجاععةماألورامممبرطزماظـديمدرران

ماجلاععةمرئقسمغائبمادلؾقفيمحمؿدمحمؿودماظدطؿورماألدؿاذماظلقدمومادلـصورةمجاععةمرئقسماظؼـاوي

مواظلقدماظطبمطؾقةمسؿقدماهلاديمسؾدماظلعقدماظدطؿورمواظلقداألدؿاذمتـؿقةاظؾقؽةموماجملؿؿعمخدعةمظشؽون

ماظػاضلماظـائبمومادلـصورةمجاععةماألوراممعرطزمعدؼرمحفازيماظػؿاحمسؾدمحمؿدماظدطؿورماألدؿاذ

مماحملادب مجباععةمادلؤمتراتموماالتصاالتمإدارةمععمباظؿـلققموماظـوابمجمؾسمسضومغؾقهمحمؿود/

ماظؽشفمصرؼقماسضاءموماألورامممبرطزماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمعنمخنؾةماحلؿؾةميفمذاركمضدمادلـصورة،و

 بادلرطزمادلؾؽر

معدؼرمحفازيمحمؿدماظدطؿورماالدؿاذمصرحمضدمو

مظؾؿوسقةمحماضرةمبؿؼدؼممضاممضدماظػرؼقمبانمادلرطز

مثمم،مادلؾؽرماظػقصمررقموماظـديمدررانممبرض

مادلؾؽرماظؽشفمصرؼقماسضاءماألرؾاءماظلادةمضام

مادلوجاتمأذعةموماظطيبماظػقصموماظؽشفمبإجراء

مهوؼلمومدقدةمعائؿنيمعنمألطـرماظصوتقةمصوق

ماظطؾقةماظػقوصاتمإلجراءمحباجةماظالتيماظلقدات

ماظوحدةمأؼضامومبادلرطزمإظقفاماحلاجةمحالماظالزعة

مومادلاعوجراممبأذعةماظـديمظػقصمادلؿـؼؾة

مبروتوطولمخاللمعنماألوراممعرطزممبؼرمادلوجودة

مومادلـصورةمجاععةماألوراممعرطزمبنيمادلربمماظؿعاون

 .ادلرأةمظصقةماظؼوعيماظربغاعج
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 وتننية البيئة اجملتنع

 18 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع

 

  

ماجلاععقةموادلدنماجلؿقؾةماظػـونمبؽؾقةمديمصريوسمعنمخاظقةمجاععةممحؾةمصعاظقاتمتواصل

ادلـصورةمجباععة

ماجلاععقةمادلدؼـةموماجلؿقؾةماظػـونمبؽؾقةمادلـصورةمجباععةمديمصريوسمعنمخاظقةمجاععةممحؾةمصعاظقاتمتواصؾت

 اجلاععقةموادلدنمباظؽؾقةماظعاعؾنيمسؾىمديمصريوسمسنماظؽشفماخؿؾاراتمإلجراء(مماألعلمعدؼـة)م

محمؿود.مد.ماماظلقدمومادلـصورةمجاععةمرئقسماظؼـاويمحلنمحمؿد.مد.اماظلقدمعنمطلمرساؼةمهتمتؼامماظيتمو

ماشلطسم١٥ماىلمؼوغقوم٢٥معنماظػرتةمخاللماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماجلاععةمرئقسمغائبمادلؾقفي

 م٢٠١٨

مجباععةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذؽونمبؼطاعموادلؤمتراتماالتصاالتمادارةمعنمبؿـظقمماحلؿؾةمضام

مادلـصورةمجاععةماظؿؿرؼضموطؾقةماجلاععةموعلؿشػىماظؿكصصيماظؾارـةمعلؿشػىمعنمطلمععمباظؿعاونمادلـصورة

 باجملانمظؾؿقؾقلماظالزعةماالدواتمطاصةموصرتماظيتممظألدوؼةمصارطوموذرطةماظصقيمظؾؿاعنيماظعاعةمواهلقؽة

مسؿرمد.أماظلقدماذرافمهتماجلاععقةمبادلدنمواظعاعؾنيمباظؽؾقةماظعاعؾنيمعنم٢٥٩ملماظؿقؾقلماجراءممتمحقث

مادؽانمعدؼرمرهمأذرفماألدؿاذم،مادلدنمساممعدؼرماظـصرمأبومحمؿدماألدؿاذم،ماجلؿقؾةماظػـونمطؾقةمسؿقدمشـقم

 ادلدن

 2018ممؼوظقةمم25ممماألربعاء



  

[] 

 2018 يولية 
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 19 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع

 

 

  

 2018ممؼوظقةم24ممماظـالثاء

مصريوسمعنمخاظقةمجاععةممحؾةمصعاظقاتمتواصؾت

موربماظزراسةمبؽؾقيتمادلـصورةمجباععةمدى

.مد.اماظلقدمعنمطلمرساؼةمهتمتؼامماظيتماألدـان

مادلـصورةمجاععةمرئقسماظؼـاوىمحلنمحمؿد

مد.مامواظلقد مرئقسمغائبمادلؾقفيمحمؿود.

ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماجلاععة

ماشلطسم١٥ماىلمؼوغقوم٢٥معنماظػرتةمخالل

 م٢٠١٨

 ماألدـانموربماظزراسةمبؽؾقيتمديمصريوسمعنمخاظقةمجاععةممحؾةمصعاظقاتمتواصل

مهتمتدرؼسمػقؽةماسضاءم٩معـفمماظزراسةمبؽؾقةماظعاعؾنيمعنم١٧٣ملمديمصريوسمهؾقلماجراءمومت

محمؿد.مد.امواظلقدمادلـصورةمجاععةماظزراسةمطؾقةمسؿقدمذؾيبماظرمحنمسؾدمغازممد.اماظلقدمعنمطلماذراف

ماظؽؾقةطؿاماعنيمصاروقمحمؿد.مامعنموبؿـلققماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظؽؾقةموطقلمذطامسؾى

ماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمعنم٥معـفمماألدـانمربمبؽؾقةماظعاعؾنيمعنم١٤٨ملمديمصريوسمهؾقلماجراءممت

 ادلـصورةمجاععةماالدـانمربمطؾقةمسؿقدماظوطقلمسصام.مد.اماظلقدماذرافموععاوغقفؿؿقت
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 2018ممؼوظقةم15ممماألحد

ممحؾةمصعاظقاتمادلـصورةمجباععةموادلعؾوعاتماحلادؾاتمبؽؾقةم٢٠١٨مؼوظقوم١٥مادلواصقماالحدماظقوممتواصؾت

مجاععةمرئقسماظؼـاويمحلنمحمؿد.مد.اماظلقدمعنمطلمرساؼةمهتمتؼامماظيتمديمصريوسمعنمخاظقةمجاععة

مد.اماظلقدمومادلـصورة مخاللماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماجلاععةمرئقسمغائبمادلؾقفيمحمؿود.

 .٢٠١٨ماشلطسم١٥ماىلم٢٠١٨مؼوغقوم٢٥معنماظػرتة

 ديمصريوسمصقصماجراءمسؾىمادلـصورةمجباععةموادلعؾوعاتماحلادؾاتمبؽؾقةماظعاعؾنيماضؾال

ماظعاعؾنيمعنم٥٦ملمديمصريوسمهؾقلماجراءمومت

معنمطلماذرافمهتموادلعؾوعاتماحلادؾاتمبؽؾقة

ماحلادؾاتمطؾقةمسؿقدمدؾقؿانمحلنيمحلن.مد.اماظلقد

مد.اماظلقدمومادلـصورةمجاععةموادلعؾوعات مجمدى.

موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظؽؾقةموطقلمرذادمزطرؼا

ماالتصاالتمادارةمعنمبؿـظقمماحلؿؾةموتؼامماظؾقؽة

موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذؽونمبؼطاعموادلؤمترات

معلؿشػىمعنمطلمععمباظؿعاونمادلـصورةمجباععةماظؾقؽة

مادلـصورةمجباععةماظؾارـةموعلؿشػىمادلـصورةمجاععة

ماظعاعةمواهلقؽةمادلـصورةمجباععةماظؿؿرؼضموطؾقة

 اظصقيمظؾؿاعني
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مدررانمسنمادلؾؽرماظؽشفمغدوة٢٠١٨مؼوظقو١٥مادلواصقماالحدماظقومماظرؼاضقةماظرتبقةمطؾقةمادؿضاصت

ماظلقدمومادلـصورةمجاععةمرئقسماظؼـاويمحلنمحمؿد.مد.اماظلقدمعنمطلمرساؼةمهتمتؼامماظيتماظـدي

محمؿد.مد.اماظلقدموماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماجلاععةمرئقسمغائبمادلؾقفيمحمؿود.مد.ا

معرطزمعدؼرمحفازيمحمؿد.مد.اماظلقدمومادلـصورةمجاععةماظرؼاضقةماظرتبقةمطؾقةمسؿقدماظشقاتمحمؿد

 ادلـصورةمجباععةماالورام

 ادلـصورةمجاععةماظرؼاضقةماظرتبقةمبؽؾقةماظـديمظلررانمادلؾؽرمباظػقصمظؾؿوسقةمغدوة

 2018مؼوظقةمم15األحدممم

مطؾقةموطقلمزؼادةمخاظد.مد.اماظلقدمعنمطلماظـدوةمحضر

مخدعةمظشؽونمادلـصورةمجاععةماظرؼاضقةماظرتبقة

مادارةمعدؼرماعنيمعصطػى.مدموماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿع

ماجملؿؿعمخدعةمذؽونمبؼطاعموادلؤمتراتماالتصاالت

ماظعاعالتماظلقداتمعنمظعددمباإلضاصةماظؾقؽةموتـؿقة

متلؿفدفمواظؿىمادلـصورةمجاععةماظرؼاضقةماظرتبقةمبؽؾقة

مادلؾؽرمظالطؿشافماظػقصمبأػؿقةمتوسقؿفنماظـدوة

 اظـديمبلررانماالصابةمدلدى
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 2018ًًًأغيطس1ًًًًاألربعاء

ًػريوسًؿنًخاؾقةًجاؿعةًمحؾةًػعاؾقاتًتواصؾت

ًواجلفازًاؾلوؾقةًواملياؾكًاؾؽؾىًجراحةًمبرؽزًدي

ًتؼامًاملـصورةواؾيتًجباؿعةًاالورامًوًاهلضؿي

ًرئقسًاؾؼـاويًحينًحمؿدًد.اًاؾيقدًرعاقةًٍت

 اجلاؿعة

ًاجلاؿعةًرئقسًـائبًاملؾقهيًحمؿودًد.اًاؾيقد

ًاؾػرتةًخاللًاؾلقكةًوتـؿقةًاجملمؿعًخدؿةًؾشكون

ًاحلؿؾةًتؼام٢٠١٨ًأغيطس١٥ًًإىلًقوـقو٢٥ًًؿن

ًبؼطاعًواملؤمتراتًاالتصاالتًادارةًؿنًبمـظقم

 جباؿعةًاؾلقكةًوتـؿقةًاجملمؿعًخدؿةًذكون

 االورامًوًاهلضؿيًواجلفازًاؾؽؾىًجراحةًمبرؽزًديًػريوسًؿنًخاؾقةًجاؿعةًمحؾةًػعاؾقاتًتواصل

ًاؾلارـةًؿيمشػىًؿنًؽلًؿعًباؾمعاونًاملـصورة

ًاؾمؿرقضًوؽؾقةًاجلاؿعةًوؿيمشػىًاؾمىصصي

ًاؾصويًؾؾماؿنيًاؾعاؿةًواهلقكةًاملـصورةًجاؿعة

ًاالدواتًؽاػةًوػرتًاؾيتًؾألدوقةًػارؽوًوذرؽة

 باجملانًؾؾموؾقلًاؾالزؿة

ًاؾيادةًؿن875ًًلًديًػريوسًٍؾقلًمت

ًاؾلوؾقةًواملياؾكًاؾؽؾىًجراحةًمبرؽزًاؾعاؿؾني

ًاملرؽزًؿدقرًصالحًبادمًد.أًاؾيقدًاذرافًٍت

 املرؽزًؿدقرًـائبًاؾرػاعيًأمينًد.أً،اؾيقد
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 2018ًًًأغيطس13ًًًًاالثـني

 املـصورةًجاؿعةًوؿيمشػقاتًمبراؽزًديًػريوسًؿنًخاؾقةًجاؿعةًمحؾةًػعاؾقاتًتواصل

ًًديًػريوسًٍؾقلًاجراءً،ومتًًاملـصورةًجاؿعةًمبيمشػىًاؾعاؿؾنيًاؾيادةًؿن٦٢٢ًلًديًػريوسًٍؾقلًم

ًعطقةًمسريًد.اًاؾيقدًاذرافًٍتًديًػريسًٍؾقلًػريسًبإجراءًاؾطوارئًمبيمشػىًاؾعاؿؾنيًؿن1125ً

ًمبيمشػىًاؾعاؿؾنيًاؾيادةًؿن732ًاؾػريودات،ًؿؽاػوةًؿيكولًدوقدارًأداؿةًد.أً،اؾيقدًامليمشػىًؿدقر

ًمبيمشػىًاؾعاؿؾنيًاؾيادةًؿن٤٧٧ً،ًاؾعقونًوجراحةًربًمبرؽزًاؾعاؿؾنيًؿن١٣٠ًوًاؾمىصصيًاؾلارـة

ًد.اًاؾيقدًاذرافًٍتًاألرػال ًاؾموؾقلًإجراءاتًتػؼدًاؾذىًامليمشػىًؿدقرًاؾرػاعيًؿصطػىًامحد.

ً،ًاملـصورةًجباؿعةًاؾؽؾىًملرؽزًاؾمابعًمسـودًمبـقةًاؾؽؾىًؿرؽزًؾػرعًاؾعاؿؾنيًاؾيادةًؿن٢٧١بامليمشػى،

.ًد.اًاؾيقدًؿنًؽلًرعاقةًٍتًاؾيقدًباجلاؿعةًاحلروقًوؿرؽزًاؾطؾلةًؿيمشػىًؿنًبؽلًاؾعاؿؾنيًاؾيادةًؿن٦٦

ًد.اًواؾيقدًاؾطؾلةًؿيمشػىً،ًاؾطلقةًؾؾشكونًاؾعاؿةًاالدارةًعامًؿدقرًاملفدىًخاؾد ًؿدقرًاجلـديًحمؿد.

 باجلاؿعةًاحلروقًوحدة
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 2018ًًأغيطس15ًًًًاألربعاء

 اجلاؿعةًبػـدقًاجلدقدةًاالـشاءاتًؿنًاٌازهًمتًؿاًؿمابعة

ًمتًؿاًاجلاؿعةًرئقسًاؾؼـاويًحمؿدًد.أًاؾيقدًتػؼد

ًًاجلاؿعةًؾػـدقًاالـشائقةًاألعؿالًؿنًاٌازه ًدؾما)

ًاجلوؾةًخاللًؾمشغقل،راػؼهًزؿـقةًخطةًؾوضع(ًًبالزا

ًاجلاؿعةًرئقسًـائبًاملؾقهيًحمؿودًد.أًاؾيقد

ًرارقًواألدماذًاؾلقكةًوتـؿقةًاجملمؿعًخدؿةًؾشكون

ًحمؿدًاألدماذً،ًؿصطػىًحمؿدًواألدماذً،ًصالح

 اؾػـدقًؿدقريًاؾطاقػى

ًاؾنالثةًاألدوارًتشطقلاتًاـمفاءًملمابعةًجبوؾةًوؼام

ًعشرًؿـذًبفاًاالـشائقةًاألعؿالًتوؼػتًواؾيتًاؾعؾوقة

ًباإلضاػةًغرػة86ًًحاؾقاًاؾػـدقًقضمًحقثًدـوات

6ًًاىلًباإلضاػةًغرػة66ًًاضاػةًودقممًدوقت8ًًاىل

ًاؾػـدقًغرفًعددًؾقصلحًاؾػـدقًغرفًاىلًدوقت

ًؿنًاالـمفاءًبعدًدوقت14ًوًغرػة152ًإمجاؾي

 .اؾنالثةًاألدوارًتشطقلات
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ًواؾصوةًاؾيالؿةًاجراءاتًعؾىًاؾمػمقشًجلانًأعؿالًبدءًعنًاؾلقكةًوتـؿقةًاجملمؿعًخدؿةًؼطاعًقعؾن

ًؿنًاعملاراًاؾطلقةًواملراؽزًوامليمشػقاتًاجلاؿعيًاحلرمًوخارجًداخلًاجلاؿعقةًاملـشكتًجلؿقعًاملفـقة

 .املرػقًؾؾهدولًرلؼاًوذؾك27/8/2018ًًاالثـنيًقوم

 2018ًًأغيطس26ًًاألحدًً

 فـــــــامًاعـــــــالن



  

 

 2018 سبتنرب 
قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع
26 

 تقرير نشبط قطبع شئىن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
 8102 سبتمربخالل شهر 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018ّّّديًؿرب3ّّّّاالثـني

ّجامعةّرئقسّالؼـاوىّحمؿدّد.أّالِقدّتػؼد

ّرئقسّنائبّا٘ؾقٍىّحمؿودّد.أّالِقدّ،ّا٘ـصورة

ّاليقىةّوتـؿقةّاجملًؿعّخدمةّلشىونّإامعة

ّالًعؾقؿىّالِياحةّمحامّلًطوورّالـفائقةّالرتتقيات

 ا٘ـصورةّجبامعةّاألو٘يقةّبالؼروة

ّ،ّاهلـددىّاًِ٘شارّبالطّنيقلّد.أّّالِقدّحبضور

 األو٘يقةّالؼروةّمدورّاليدووفيّهقٌمّالؽابنت

ّاْازهّمتّ٘اّذرحاّاليدووفىّهقٌمّالؽابنتّوقدم

ّلقؽونّالًعؾقؿىّالِياحةّمحامّتطوورّسؿؾقاتّمن

ّرواضةّلًعؾقمّرواضقةّخدمةّلًؼدومّمًؿقزّمبًِوى

 الِياحة

 الًعؾقؿىّالِياحةّمحامّلًشغقلّالـفائقةّالرتتقياتّتػؼد

ّكافةّتطوورّأهؿقةّسؾىّالؼـاوىّحمؿدّد.أّوأكد

ّالِياحةّمحامّومـفاّالرواضقةّوا٘السبّا٘راكز

ّمنّاالنًفاءّدرسةّسؾىّمشدداّالًعؾقؿى

ّافًًاحهّلقًمّأديوعّخاللّالـفائقةّالًشطقيات

ّلرواضةّالًعؾقؿقةّاٗدماتّلقؼدمّوتشغقؾه

ّالًدروسّهقىةّأسضاءّالِادةّألبـاءّالِياحة

ّالؼروةّسؾىّوا٘رتددونّالطالبّوّوالعامؾني

 بإامعةّاألو٘يقة
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ّدّالوفدّوضم ّتؽـولوجقاّمعفدّرئسّصاحلّهية.

ّالؼائمّرذاد،ّخؾقلّمفاّاألدًاذةّبالوزارة،ّا٘عؾومات

ّالصـاساتّتـؿقةّهلقىةّالًـػقذيّالرئقسّبلسؿال

ّمًِشارّإـديّذرونّاألدًاذةّ،ITIDAالًؽـولوجقة

ّسيدّصالحّا٘فـدسّ،ّالًؽـولوجقةّلؾؿـارقّالوزور

 ا٘ـصورةّجبامعةitiّمعفدّفرعّمدورّاحملِن

ّاألديقّإامعةّرئقسّنائبّسًؿانّحِنّد.أّوحبضور

 ّإامعةّلرئقسّوالًؽـولوجيّالعؾؿيّواًِ٘شار

 2018ّّّديًؿرب4ّّّالٌالثاء

 بالدلًاّتؽـولوجيّابداعّمركزّأولّانشاءّا٘عؾوماتّتؽـولوجقاّمعفدّمعّتيَثّا٘ـصورةّجامعة

ّخدمةّلشىونّإامعةّرئقسّنائبّا٘ؾقٍيّحمؿودّد.أّ،ّا٘ـصورةّجامعةّرئقسّالؼـاويّحمؿدّد.أّّادًؼيل

ّابداعّمركزّانشاءّامؽانقةّليَثّا٘عؾوماتّوتؽـولوجقاّاالتصاالتّوزارةّوفدّاليقىةّوتـؿقةّاجملًؿع

 ا٘عؾوماتّوتؽـولوجقاّاالتصاالتّووزارةّا٘ـصورةّجامعةّبنيّبالًعاونّتؽـولوجقةّوحاضـاتّتؽـولوجي

 
 وا٘عؾوماتّاٖادياتّكؾقةّسؿقدّدؾقؿانّحِنّد.أ

ّتؽـولوجقاّمعفدّمركزّانشطةّزوادةّحبثّالؾؼاءّتضؿن

ّبرتوكولّتوققعّخاللّمنّبإامعةitiّا٘عؾومات

ّتؽـولوجقاّلًورنيّمًطورّجمؿعّانشاءّوشؿل

ّمؼرّيفّاالنشطةّهذهّبنيّجيؿعّاً٘ؼدمةّا٘عؾومات

ّواحًضانّلًطوورّإامعةّداخلّخصقصأّفقزهّوًم

ّجماالتّيفّإامعةّوخرجييّرالبّمفارات

 .اًُ٘ؾػةّا٘عؾوماتّتؽـولوجقا
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ّتـؿقةّسؾيّالعؿلّوّا٘عؾوماتّتؽـولوجقاّجمال

ّاحًضانّأوضاّوّهلمّاالبًؽارّوّالًطوورّروح

ّتؽـولوجقةّحاضـاتّخاللّمنّا٘يدسةّاألفؽار

ّمًِويّأسؾيّسؾيّمًُصصةّمعاملّوّمًُصصة

ّصـاسةّتـؿقةّهقىةّبنيّبالًعاونّوّالًؽـولوجقاّمن

ّجامعةّمعITIDAّا٘عؾوماتّتؽـولوجقا

ّلؾًؽـولوجقاّمـارةّاجملؿعّهذاّلقؽونّا٘ـصورة

 الدلًاّومـطؼةّا٘ـصورةّجامعةّيف

ّا٘عؾوماتّتؽـولوجقاّمعفدّمِىوىلّقدمّكؿا

ّٕامعةّاالتصاالتّوزارةّخدماتّلًؼدومّسرض

ّمبِاحةّلؾوزارةّإامعةّدسمّخاللّمنّا٘ـصورة

ّبننشاءّالوزارةّتؼومّحقثّا٘ػًوحةّاألرضّمن

ّذيابّٗدمةّمًؽاملّتؽـولوجقةّخدماتّجمؿع

ّلزوادةّبالؽاملّالدلًاّمـطؼةّوّا٘ـصورةّجامعة

ّتؽـولوجقاّمعفدّمنّاًِ٘ػقدونّأسداد

ّمنّإامعةّذيابّتلهقلّيفITIّا٘عؾومات

 يفّالعؿلّلِوقّاٗرجينيّوّالطالب
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ّّد.اّالِقدّرساوةّٓت ّا٘ؾقٍيّحمؿدّحمؿود/

ّوتـؿقةّاجملًؿعّخدمةّلشىونّإامعةّرئقسّنائب

ّمفاراتّالًدرويبّالربنامجّفعالقاتّاققؿتّاليقىة

ّمبًِشػىّوذووفمّا٘رضىّمعّالػعالّالًواصل

ّاإلداريّبإفازّالعامؾنيّلؾِادةّالطوارئ

ّمنّالػرتةّخاللّوذلكّوالًؿروض ّديًؿرب3-4ّّ

ّمفارات)ّمـفاّتدرويةّحماورّسدةّتـاولّوالذى2018ّ

ّ_الػعالةّالؼقادة ّٓتّالعؿلّ_ّإؿاسيّالعؿلّ

 (ّّالؼرارّاختاذّسؾىّالؼدرةّ_ّضغط

ّا٘ؼدمةّاٗدمةّمًِوىّرفعّاىلّالربنامجّوفدف

ّزروفّيفّوا٘وارـنيّلؾؿرضى ّ،ّالصعيةّالعؿلّ

ّوا٘فاراتّبا٘عؾوماتّا٘وزفّتزوودّكذلك

ّّاحملددةّا٘فامّاداءّسؾىّقادرّوؽونّلؽىّالالزمة

 .ّّالوزقػيّاالداءّجودةّحيؼقّمباّافضلّبشؽل

 

 2018ّّديًؿرب5ّّّّاالربعاء

 الطوارئّمبًِشػىّوذووفمّا٘رضىّمعّالػعالّالًواصلّمفاراتّالًدرويبّالربنامج
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ّخدمةّلشىونّإامعةّرئقسّنائبّا٘ؾقٍيّحمؿودّد.أّ،ّا٘ـصورةّجامعةّرئقسّالؼـاويّحمؿدّد.أّتػؼد

ّحمؿدّالدكًورّالزوارةّخاللّرافؼهّالـقل،ّنادىّمـشكتّتطوورّخطةّمنّاالوىلّا٘رحؾةّاليقىةّوتـؿقةّاجملًؿع

ّد.اّوّالـاديّمدورّزهري ّوفقّصـاسيّْقلّمؾعبّانشاءّالًطوورّخطةّمنّاالوىلّا٘رحؾةّوتشؿلّنيقل.

ّلؾٍودةّالعا٘قةّوا٘واصػاتّاًِ٘وواتّاسؾىّسؾىّجمفزّارػالّركنّوانشاءّالعا٘قةّوا٘عاوريّا٘واصػات

ّسامّبـفاوةّوتـًفى٢٠١٧ّسامّمـًصفّمعّبدأتّمراحلّثالثّتشؿلّالًطوورّخطةّانّبالذكرّوإدورّواالمان

٢٠٢١ 

 2018ّديًؿرب5ّّّّّاألربعاء

 الـقلّنادىّمـشكتّتطوورّٗطةّاالوىلّا٘رحؾةّمنّاْازهّمتّماّتػؼد

 الطػلّوركنّصـاسيّْقلّمؾعبّانشاءا٘رحؾةّاألوليّّ

 ّفاخرّومطعمّكربىّافراحّقاسةّانشاءّالٌانقةّا٘رحؾة

 دياحةّومحامّكورنقشّسؿلّالٌالٌةّا٘رحؾة

ّدّالِقدّوقدم ّتػصقؾقاّذرحاّالـاديّمدورّزهريّحمؿد.

ّاْازهّمتّماّموضَاّبالـاديّا٘ؼامةّالًطوورّألسؿال

ّمنّتيؼىّماّاْازّومًطؾياتّالًطوورّخطةّمنّبالػعل

 ّا٘ؼيؾةّالػرتةّخاللّاسؿال

ّمنّاالنًفاءّدرسةّسؾىّالزوارةّخاللّدقادتهّوذدد

ّالزمـىّإدولّوفقّالًطوورّٗطةّاالوىلّا٘رحؾة

ّالذىّباًِ٘وىّمشقداّا٘طؾوبةّالػـقةّوبا٘واصػات

ّالـاديّاسضاءّالحًقاجاتّوتؾيقًهّالـاديّالقهّوصل

 وادرهم
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 2018ّّديًؿرب12ّّّّّاألربعاء

 ا٘ـصورةّجبامعةّاألولقؿيقةّبالؼروةّالًعؾقؿىّالِياحةّمحامّافًًاح

ّد.اّالِقدّافًًح ّرئقسّالؼـاوىّحِنّحمؿد.

ّديًؿرب١٢ّا٘وافقّاألربعاءّالقومّا٘ـصورةّجامعة

ّاألو٘يقةّبالؼروةّالًعؾقؿىّالِياحةّمحام٢٠١٨

.ّد.اّمنّكلّحبضورّ،الِقدّا٘ـصورةّجبامعة

ّلشىونّإامعةّرئقسّنائبّا٘ؾقٍىّحمؿود

ّد.أّالِقدّ،ّاليقىةّوتـؿقةّاجملًؿعّخدمة ّأذرف.

ّالًعؾقمّلشىونّإامعةّرئقسّنائبّاليادطّسيد

ّسؿقدّالشَاتّحمؿدّحمؿد.ّد.اّالِقدّ،ّوالطالب

ّد.اّالِقدّ،ّالرواضقةّالرتبقةّكؾقة ّسطوةّحمؿد.

ّاًِ٘شارّبالطّنيقلّد.أّالِقدّ،ّالًٍارةّكؾقةّسؿقد

ّمودىّأدامةّاألدًاذّ،ّإامعةّلرئقسّاهلـددى

ّالوهابّسيدّدعدّاألدًاذّ،ّإامعةّسامّأمني

ّحمؿدّاألدًاذّ،ّاالداروةّلؾشىونّاِ٘اسدّاألمني

ّالًعؾقمّلشىونّاِ٘اسدّاألمنيّالؾطقفّسيد

ّّوالطالب ّالؼروةّمدورّاليدووفىّهقٌمّالؽابنت.

ّبالؼروةّالعامؾنيّمنّوسددّبإامعةّاألولقؿيقة

ّفرقّأفرادّأمورّأولقاءّالِادةّومنّاألولقؿيقة

 بإامعةّاألولقؿيقةّبالؼروةّالِياحة
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 2018ّّديًؿرب12ّّّّّاألربعاء

ّالِقدّافًًح ّد.اّ ّديًؿرب١٢ّا٘وافقّاألربعاءّالقومّا٘ـصورةّجامعةّرئقسّالؼـاوىّحِنّحمؿد.

ّمنّكلّ،حبضورّإامعةّمطيعةّوتطوورّٓدوثّارارّفىّا٘ـصورةّجبامعةّإدودّا٘طيعةّميـى٢٠١٨

 ّرئقسّنائبّا٘ؾقٍىّحمؿود.ّد.اّّالِقد

 

 ا٘ـصورةّجامعةّ٘طيعةّإدودّا٘يـىّافًًاح

ّا٘يـىّافًًاحّأنّا٘صرىّسادلّد.أّوأذار

ّانشاءاتّمنّاالنًفاءّمتّحقثّلؾؿطيعةّإدود

ّونؼلّمرت830ّّمِاحةّسؾىّإدودّا٘طيعةّميـى

 ّإدودّا٘يـىّاىلّا٘طيعةّمؼر

ّّمـفاّقِم14ّّا٘طيعةّتضم ّ،ّالطياسةّقِم:

ّ،ّا٘ونًاجّ،ّالؽؿيقوترّ،ّإرافقؽىّالًصؿقم

 ّوالرتققمّالًٍؿقع

ّوتـػقذّالطياسةّخدماتّمجقعّا٘طيعةّتؼدمّكؿا

ّجامعةّبؽؾقاتّاٗاصةّاًُ٘ؾػةّا٘طيوسات

ّسؾؿقةّوجمالتّوأحباثّمممتراتّمنّا٘ـصورة

ّاٗاصةّا٘طيوساتّوتـػقذّ،ّلؾطالبّوأدلة

ّتؼومّكؿاّالطالبّرساوةّوادارةّإامعقةّبا٘دن

ّاٗاصةّالًعؾقؿقةّا٘طيوساتّبًـػقذّا٘طيعة

 الًدروسّهقىةّأسضاءّبالِادة



  

 

 2018 سبتنرب 
قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع
33 

 

  



  

 

 2018 سبتنرب 
قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع
34 

 

  

 2018ّديًؿرب12ّّّاألربعاءّ
 قاسةاالجًؿاسات

ّاجًؿعّحقث2018/2019ّّإدودّالدراديّالعامّالدًؼيالّالـفائقةّاالدًعداداتّوداقّقدمّسؾىّٔرى

ّا٘ؾقٍيّحمؿدّحمؿود/ّد.أّالِقدّمنّكاًل ّ،ّاليقىةّوتـؿقةّاجملًؿعّخدمةّلشىونّإامعةّرئقسّنائبّ

ّا٘ـظمّالعؿلّفروقّاسضاءّمعّوالطالبّالًعؾقمّلشىونّإامعةّرئقسّنائبّاليادطّسيدّاذرف/ّّد.أّالِقد

ّإاروةّاالسؿالّإدودوً٘ابعةّالدراديّالعامّادًعدادًاالدًؼيالّاْازهّمتّماّاخرّلرصدّلالدًؼيالقة

 إامعيّباٖرم

 2019-2018ّإدودّالدراديّالعامّالدًؼيالّالـفائقةّاالدًعدادات

ّاٖرمّوررقّارصػةّودهانّٔؿقلّمنّمتّوماّإامعةّبواباتّسؾىّواٗروجّالدخولّحركةّتِفقلّّ-

 .إامعي

-ّ ّإامعيّاٖرمّؤؿقلّالـياتقةّاُ٘ؾػاتّورفعّاٗضراءّواِ٘طَاتّاالذٍارّتؼؾقمّمنّاالنًفاءّ

 ّصورهاّاحِنّيفّإامعةّلظفور

 بوابةّوخاصةّالرئقِقةّاليواباتّمبداخلّاالهًؿامّ-

 ّالِقاراتّكلّورفع(ّّوتشؽىّوإالءّاليارونّبوابة)ّّ

 ،ّإامعةّداخلّا٘رورّدقولةّلًـظقمّّلؾطروقّا٘عقؼة

 واٖػازّتؽدسوّاالزدحامّزاهرةّسؾىّلؾؼضاءّذلكّ

 .ا٘ـصورةّٕامعةّاٖضاريّا٘ظفرّسؾىّ

ّلؾؿًِؾزماتّمعرضّاىلّباإلضافةّوالرواضقةّوالٌؼافقةّالػـقةّاالنشطةّمنّالعدودّوضمّحػلّاالدًؼيالقةّتضم

 .ّاٗاصّالطابعّذاتّبالوحداتّخاصّومعرضّلؾطالبّالدرادقة
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 2018ّّديًؿرب17ّّّّاالثـني

 ا٘ـصورةّمبدوـةّاالنػاقّمرتوّمشروعّإلنشاءّا٘ؼدمّا٘ؼرتحّدرادة

ّاجملًؿعّخدمةّلشىونّإامعةّرئقسّنائبّا٘ؾقٍيّحمؿدّحمؿودّالدكًورّاالدًاذّالِقدّادًؼيل

ّالوفاّابوّرارقّا٘فـدسّالِقدّدقادتهّمبؽًب2018ّّديًؿرب17ّّا٘وافقّاالثـنيّوومّاليقىةّوتـؿقة

ّامحدّالِقدّ،ّدقرتاّذركةّزوارّهانيّا٘فـدسّ،الِقدّلألنػاقّالؼومقةّباهلقىةّالًُطقطّقطاعّرئقس

ّالِقدةّلألنػاق،ّالؼومقةّاهلقىةّالرازقّسيدّامحدّا٘فـدسّالِقدّ،ّالشعبّجمؾسّنائبّالشرقاوي

ّكاًلّحبضورّالدقفؾقةّحمافظةّحمؿدّميّا٘فـددةّالِقدةّ،ّلألنػاقّالؼومقةّاهلقىةّالِقدّذرونّا٘فـددة

ّمن ّاهلـددةّبؽؾقةّادًاذّمِعودّذروفّالدكًورّاالدًاذّالِقد: ّمدرسّمًوىلّامحدّالدكًورّالِقدّ،ّ

ّا٘ؼدمةّالدرادةّ٘ـاقشةّوذلكّ،ّاهلـددةّبؽؾقةّمدرسّالراويّادامةّالدكًورّوالِقدّاهلـددةّبؽؾقة

ّجارىّالًوصقاتّمنّالعدودّاىلّاالجًؿاعّادػرّوقدّا٘ـصورةّمبدوـةّاالنػاقّمرتوّمشروعّإلنشاء

 .درادًفا
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 إدودّالدراديّالعامّبداوةّمعّرالية723ّّالدًقعابّإامعقةّبا٘دنّالطالياتّادؽانّميانيّافًًاح

ّميـىّإامعقةّبا٘دنّالطالياتّادؽانّميانيّا٘ـصورةّجامعةّرئقسّالؼـاويّحمؿدّد.أّالِقدّافًًح

ّووم(ّّلؾطالياتّجقفانّمبدوـة)ّاٗطابّبنّسؿرّميـىّ،(ّلؾطالياتّالزهراءّمدوـة)ّبؽرّأبىّبـتّسائشة

ّادًعداداّمًطورّسصريّبشؽلّذامالّؤدوداّاحالالّذفدتّواليت2018ّّديًؿرب18ّّا٘وافقّالٌالثاء

 درور723ّّالطالياتّ٘دنّاالدًقعابقةّالطاقةّلزوادةّإدودّالدراديّلؾعام

 2018ّّديًؿرب18ّّّّّالٌالثاء

ّسيدّأذرفّد.أّالِقدّاالفًًاحّخاللّرافؼه

ّ،ّوالطالبّلؾًعؾقمّإامعةّرئقسّنائبّاليادط

ّإامعةّرئقسّنائبّا٘ؾقٍيّحمؿودّد.أّالِقد

ّد.أّالِقدّ،ّاليقىةّوتـؿقةّاجملًؿعّخدمةّلشىون

ّلؾدراداتّإامعةّرئقسّنائبّدووؾمّأذرف

ّاًِ٘شارّبالطّنيقلّد.أّالِقدّ،ّواليَوثّالعؾقا

ّالعقشىّسالءّد.أّالِقدّ،ّإامعةّلرئقسّاهلـددي

ّاألدًاذّ،ّإامعةّلرئقسّاهلـدديّاًِ٘شار

ّحمؿدّالدكًورّ،ّإامعةّسامّأمنيّمودىّأدامة

ّاألدًاذّ،ّإامعقةّا٘دنّسؾىّا٘شرفّزهري

ّلؾشىونّاِ٘اسدّاألمنيّالوهابّسيدّدعد

ّاألمنيّالؾطقفّسيدّحمؿدّاألدًاذّ،ّاالداروة

ّأبوّحمؿدّاألدًاذّ،ّوالطالبّلؾًعؾقمّاِ٘اسد

ّمدورّرهّأذرفّاألدًاذّ،ّا٘دنّسامّمدورّالـصر

 إامعقةّبا٘دنّاالدؽان
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ّمتّاليتّا٘يانيّاليادطّسيدّأذرفّد.أّوادًعرض

ّادًعداداّهلاّوالًٍدودّاإلحاللّسؿؾقةّمنّاالنًفاء

2018ّّّالدراديّلؾعام ّسائشةّميـىّوتضمّم2019ّ/

ّلؾطالياتّالزهراءّمدوـة)ّبؽرّأبىّبـت ّبطاقة(

 ّمؾقون2.495ّّبًؽؾػةّرالية246ّّادًقعابقة

ّجقفانّمبدوـة)ّاٗطابّبنّسؿرّميـىّوكذلك

ّّلؾطاليات 5.054ّّبًؽؾػةّرالية255ّّادًقعابقةّبطاقة(

 ّمؾقون

ّبنّخالدّميـىّالعامّهذاّاٗدمةّدقدخلّكؿا

ّميانيّؤدودّإلحاللّاالمجالقةّالًؽؾػةّوادًعرض

6.989ّ)ّمؾقون12.188ّّتؽؾػةّبنمجاليّالطالياتّادؽان

ّذاتقةّموارد5.199ّّوّادًٌؿاروةّموازنة ّالطاقةّوزوادة(

 .رالية723ّّاالدًقعابقة

ّباًِ٘وىّإامعةّرئقسّالؼـاويّحمؿدّد.أّوأذاد

ّمتّماّأنّمشرياّإامعقةّا٘دنّلًطوورّواً٘ؿقزّالراقي

ّإامعقةّا٘دنّؤدودّاحاللّسؿؾقاتّمنّاْازه

ّبلبـائـاّاالقامةّأماكنّلًًـادبّحضاروةّنؼؾةّوعدّلؾطاليات

 ّوالطالياتّالطالب

ّوا٘دنّادارةّمنّاُ٘ؾصةّإفودّلؽلّالشؽرّوجهّكؿا
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 تقرير نشبط قطبع شئىن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
 8102 أكتىبرخالل شهر 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2018مأطؿوبرمم1مماالثـني

ماٌـصورةمجاععةم30/9/2018ماألحدمؼومماحؿػؾت

مواظوطاظةمباظؼاػرةماألعرؼؽقةماىاععةممبشارطة

مظؾؿطوؼرمعرطزؼنمباصؿؿاحماظدوظقةمظؾؿـؿقةماألعرؼؽقة

 اىاععةمحبرمماٌفين

ماظدطؿورماألدؿاذماظلقدمرحبموضد مسؾدمأذرف/

مبوصدم-مجاععةمرئقسمبأسؿالماظؼائمم-ماظؾادط

ماألعرؼؽقةماظوطاظةمووصدمباظؼاػرةماألعرؼؽقةماىاععة

 .اظدوظقةمظؾؿـؿقة

ماظدطؿورماالصؿؿاحمحػلمحضر م-مذاروبقممطؿال/

مواظلقدةماظدضفؾقة،مرباصظ معدؼرم-مطارظنيمذريي/

 عصر،ميفماظدوظقةمظؾؿـؿقةماألعرؼؽقةماظوطاظة

 ماٌفينمظؾؿطوؼرمعرطزؼنمبأصؿؿاحمهؿػالنماظدوظقةمظؾؿـؿقةماالعرؼؽقةماظوطاظةمومباظؼاػرةماألعرؼؽقةماىاععة

ماظلقدة ماظؿعؾقممعؽؿبمعدؼر-مدوغفومطاتي/

م،ماظدوظقةمظؾؿـؿقةماألعرؼؽقةمباظوطاظةمواظصقة

ماظلقد ماىاععةمرئقسم-مرؼؿشقاردوغيمصراغلقس/

معلؿشارم-محامتمأذرف/مد.أمومباظؼاػرة،ماألعرؼؽقة

مسؿداءماظلادةمباظؼاػرة،ماألعرؼؽقةماىاععة

مورؤداءماٌـصورةمجباععةماٌكؿؾػةماظؽؾقات

محورس،مجاععةماظدظؿا،مجاععة"ماًاصةماىاععات

ماظعاىلمرعصمععفد ماظعاظي،ماظؿعؾقمموخرباء"

ماظدطؿور ماظؿطوؼرمعرطزمعدؼرم-اظـصرمأبومأداعة/

 باىاععةماٌفـى
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ماظلقدموأسرب مدعادتهمسنمرؼؿشقاردوغي،مصراغلقس/

ميفماٌـصورةمجاععةمععماًرباتموتؾادلمظؾؿعاون

موضطاساتماظطالبمسؾىمإصبابيمبشؽلمدقؤثرمعشروع

.مساممبشؽلماٌصريمواالضؿصادماظصـاسة،ماألسؿال،

ماألعرؼؽقةماىاععةمظرداظةممنوذجاماٌشروعمػذاموؼعد

معدارمسؾىماٌصريماجملؿؿعمخدعةميفماظؼاػرةميف

مجعلمسؾىماألعرؼؽيماظشعبموذؽر.ماٌاضقةمسامماٌائة

ممتوؼلمخاللمعنمعؿاحةماٌفينمظؾؿطوؼرماٌراطزمػذه

 اظدوظقةمظؾؿـؿقةماألعرؼؽقةماظوطاظةمودسم

ماٌراطزمعشروعمإرارميفماٌرطزمػذاماصؿؿاحموؼأتي

ماظذيمايؽوعقةمباىاععاتماٌفينمظؾؿطوؼرماىاععقة

معنمبؿؿوؼلمباظؼاػرةماألعرؼؽقةماىاععةمبؿـػقذهمتؼوم

ماٌراطزمػذهماظدوظقة،مظؾؿـؿقةماألعرؼؽقةماظوطاظة

 .سؿلمصرصمسؾىمظؾقصولماظطؾؾةماسدادميفمدؿلاسد

ماظلقدةموصرحت ماظؿطوؼرمعراطزمأنمطارظني،مذريي/

مسؾىمتلاسدػممبراعجمظؾطؾؾةمتؼدممدوفماٌفـى

مدوقماواػاتمسؾىمبـاًءماظوزقػيمعلارػممهدؼد

 اظعؿل
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ماٌرطزمادؿداعةميفمؼلاػمممماماىاععة،

مؼؼدعفاماظيتماٌفـقةمواًدعات مدؿؼوممطؿا.

ميفمذرؼكموػيماظدوظقة،ماظعؿلمعـظؿة

ممجعمسؾىماٌرطزمعوزػيمبؿدرؼبماٌشروع،

مضدراتفمموتطوؼرماظعؿلمدوقمععؾوعاتموهؾقل

 اإلساضةمذويماظطالبمًدعة

مسنماظؾادط،مسؾدمأذرف/ماظدطؿورماألدؿاذمسربموضد

مجباععةماٌفينمظؾؿطوؼرمعرطزؼنمباصؿؿاحمدعادته

مظؾؿـؿقةماألعرؼؽقةماظوطاظةمععمباظؿعاونماٌـصورة

ماظطؾؾةمًدعةمباظؼاػرةماألعرؼؽقةمواىاععةماظدوظقة

مأطـرموجعؾفمماظعؿلمدوقمٌؿطؾؾاتموإلسدادػم

مًدعةمصعاظةمعلاػؿةمأغفامطؿاماٌـاصلة،مسؾىمضدرة

 اظدضفؾقة،ممبقاصظةماحملؾيماجملؿؿع

مسؿؾقةمخطواتمادباذمعنماظطالبمومتؽني

مواالغؿؼالمؼرؼدوغهماظذيماٌفينماٌلارمٌواصؾة

ماظدوراتمخاللمعنماظعؿل،مدوقمإىلماىاععةمعن

موعفاراتماٌفـقةماإلدارةمذباالتميفمواظؿدرؼؾات

مسؿلمصرؼقمدقؼومماألسؿالمطؿامورؼادةماظؿوزقف

معرطزيمعوزػيموتأػقلمبؿدرؼبماألعرؼؽقةماىاععة

مسؾىمضادرؼنمعفـقنيمطؿقلرؼنيماٌـصورةمجاععة

 ظطالبماٌفينماظؿوجقهمخدعاتمتؼدؼم
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ممحديماظدطؿورماالدؿاذماظؼاصؾةمسؿلمصرؼقموؼؿضؿن

موامظؾؼاصؾةماظؿػقذيماٌدؼرماظؼؾقوبي مم. مامحدماميانمد.

مودماظػضلمابو ماظؼاصؾهمغائؾاماظؼادرمسؾدماظرصاسيمحـان.

م،مظؾؼاصؾةماٌاظيماٌدؼرماظؾاضيمسؾدمابراػقممابراػقم.وا

 اىاععةمرئقسمغائبممبؽؿبممسريمامحد.أ

ماظطؾقةماظؼواصلمًطةماالوظيماالغطالضةمػيماظؼاصؾةموتعد

مماٌؿؽاعؾة ماًريمجلور) متؼدؼممتلؿفدفمواظيت(

ماٌـارقمعنمواظعدؼدمدقـاءمألػاىلماٌكؿؾػةماًدعات

 اظعربقةمعصرمجبؿفورؼةماحؿقاجاماالذدماظـائقة

 2018ممأطؿوبرمم6مماظلؾت

 دقـاءمودطماظيم1ماًريمجلورماٌصرؼةمباىاععاتمعؿؽاعؾةمرؾقةمضاصؾةمأولمالقطاغ

مسؾىماجملاغيماظطيبماظؽشفمبؿوضقعماظؼاصؾةموتؼوم

ماظعؿؾقاتمزبؿؾفمإجراءمإىلمباإلضاصةماٌرضى،

متوزؼعموطذظكمباجملان،ماظدواءمصرفمععماىراحقة،

مطؿامباحملاصظةماظػؼريةمظألدرموطلائقةمشذائقةمعلاسدات

مصىماظؿوسوؼةماظـدواتمعنماظعدؼدمبعؼدماظؼاصؾةمتؼوم

مطاصةمبزؼارةمؼؼوعوامحقثمواظزراسةماظؾقطرىماظطب

مطاصةماظؼاصؾةمتؼدموماظؽشفموتؼدؼمماجملاورةماظؼرى

مطاصةم،ماظؿكصصاتمطاصةمصىماظطؾقةمواٌلؿؾزعاتماالدوؼة

 سقـقةموعلاسداتمععوغاتمماظؾقطرؼةمواٌلؿؾزعاتماالدوؼة

مسؾدماظؾواءموماٌـصورةمجاععةمرئقسمبعؿلماظؼائمماظؾادطمسؾدمربؿدماذرفماظدطؿورماالدؿاذمرساؼةمهت

ماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفيمربؿدمربؿودماظدطؿورماالدؿاذموبرئادةمدقـاءممشالمرباصظمذوذةماظػضقل

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽون

موأطربمأولماطؿوبراغطؾؼتمباغؿصاراتماظدوظةماحؿػاالتمارارميفموذظك٢٠١٨ماطؿوبر١٢محيت٧معنماظػرتةميف

 (وايلـةمشبل)دقـاءمودطماظيماععةاىمتـظؿفامواظؿى(م1ماًريمجلور)ماٌصرؼةمباىاععاتمعؿؽاعؾةمرؾقةمضاصؾة
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مذـطة٢٥٠م،مشذائقةمطرتوغة١٥٠٠م،مبطاغقة٢٠٠٠موتشؿل

 اظؽؿابقةمباالدواتمعدردقة

ماظعلؽرؼةماظرتبقةمعدؼرماظعوضيمتاعرماٌؼدممضدمموضد

متؾكمالغطالقماٌلاسداتمعنماظعدؼدماٌـصورةمجباععة

 اظؼاصؾة

مرئقسمغائبماٌؾقفىمربؿودماظدطؿورماالدؿاذموأذار

مخطةمارارمصىمتأتى1ماًريمجلورمضاصؾةمأنماىاععة

ماألطـرمظؾؿـارقماظطؾقةماظؼواصلمعنماظعدؼدمالرالقماىاععة

ماٌرضىموآالمماحملؿاجنيمععاغاةمعنمظؾؿكػقفماحؿقاًجا

متؼومماظذيمواالجؿؿاسيماإلغلاغيماظدورمعنماغطالًضاموذظك

مظدوراىاععةمعؽؿالمؼعدمواظذيماىاععةمًدعةماىاععةمبه

 واظؿعؾقؿيماظؾقـى

ماظػضقلمسؾدماظؾواءمدقـاءممشالمحملاصظماظشؽرمضدممو

مصورماظؼاصؾةماغطالقمسؾىموعواصؼؿهمادؿفابؿهمظلرسةمذوذة

ماظشؽرمضدممطؿاماظؼاصؾةمسؾىماظؼاصؾةمٌؼرتحماىاععةماردال

مهرطفامعـذماظؼاصؾةمظؿأعنيمواظشررةماىقشمضقاداتمظؽل

 اظعاممشبلمعلؿشػىماىلموصوهلامحؿى

معشارطةمومبدسمماظؼاصؾةمتـظقمممتمضدمأغهمباظذطرماىدؼر

ماٌؿقدماٌصرفماًري،معصرمعؤدلة:مععماٌـصورةمجاععة

ماٌدؼرؼةم،مظالدوؼةمصارطومذرطةم،مظالدوؼةمدقدؼؽومذرطةم،

 باظدضفؾقةماظؾقطرؼة

ممبكؿؾفمزبؿؾػةمدبصصاتمعنمأدؿاذم34ماظؼاصؾةموتضم

مماظؽؾقات ماظؾقطرىمواظطبماألدـانموربماظطبمطؾقة:

 اظؿؿرؼضموطؾقةماظصقدظةموطؾقةماظطؾؾةموعلؿشػىمواظزراسة
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 2018مأطؿوبرممم8مماألحد

 ايلـةمشبل،مدقـاءمبودطم١ماًريمجلورمظؼاصؾةماالولماظقوممصعاظقات

مظالدؿاذمتـلقؼيمباجؿؿاعماالولماظقوممصعاظقاتمبدأت

ماظدطؿور معاجدماظعؿقدمععماٌؾقفيمربؿدمربؿود/

مواٌفـدسمدقـاءمودطمتاعنيمضائدم-ماظـفار مسارف/

محلنمواظدطؿورمدقـاءمبشؿالماظزراسةموزارةموطقلمسؾقد

ممبقاصظهماظؾقطريماظطبمعدؼرؼهمعدؼرماظؾقكمعصطػي

مشبلمعلؿشػيمعدؼرمحلنيمباللمواظدطؿورمدقـاءممشال

مظوضعماًريمعصرمعؤدلهموممـلماظؼاصؾةمواسضاءماظعام

 تواجدػاماؼاممخاللماظؼاصؾةمسؿلمخطه

مزؼارةماألولماظقومميفماظؾقطرؼةماظؼاصؾةمغشاطموتضؿن

ماظؽشفمتوضقعمومتممخلهموبؽرمدؾعهموبؽرمشبلمعدؼـة

ماداتذةمعنمصرؼقمخاللمعنمايقواغاتمسؾيماظطيب

 اظػرؼقموؼضمماظؾقطرىماظطبموارؾاء

/موأ.دماظؽؾقةموطقلماىراحةمادؿاذماظؿابعيمسادل/مأ.د

ممعـؿصرماٌـعممسؾد/مومأ.دماظؾارـةمادؿاذمماًضريمصربي

مادؿاذمماظػضلمبومامحدماميان/مد.مم.ماومماظؿـادؾقةمادؿاذ

معدؼرمدعدمزطرؼاماظدطؿوروممايقويماالحصاءمعلاسد

 باظدضفؾقةماظؾقطريماظطبمعدؼرؼةمواظعالجماظرساؼةمإدارة

مرقورم-م6مجوابم-م5ممجالم-م340ماشـاممم-م460معاسز
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 طاظؿاظيماإلصاباتموطاغت

م-مغوسقهمدؼدانم-مجؾدؼهمأعراضم-متغذؼهمدوءمأعراض

 تـػلقهماظؿفابات

 باجملانماياالتمىؿقعماظعالجمصرفممتمحقث

ماظرواقمعزرسةمبزؼارةماظزراسقةماظؼاصؾةمصرؼقمضاممطؿا

ممبدؼرؼهمسؿلمصرؼقمومبشارطةمشبلممبرطزماظـؿوذجقة

ماظزراسةموزارهماولموطقلمبرئادةمدقـاءمبشؿالماظزراسة

 سؾقدمسارفماٌفـدس

 اظػاطفةمادؿاذمصفؿيمربلنمد.اماظػرؼقموؼضم

 االراضيمادؿاذماظغؿريمامينمد.ما

 احملاصقلمادؿاذمدعدهمصاحلمد.مما

ماظرتبةممبشاطلمؼؿعؾقمصقؿامذاعلمحؼؾيمصقصمسؿلمومت

مووضعماٌـزرسةماظـؾاتاتمحاظةموطذظكموهؾقؿفامواٌقاه

 اٌشاطلمتؾكميؾولمتوصقات

ماثـىمواظذيمشبلمعدؼـةمعرطزمبرئقسماظػرؼقماجؿؿعموضد

ماظـشاطمػذامبدورمواذادماظؼاصؾةمذبفوداتمسؾي

ماظؿعؾقؿقةماٌؤدلاتمبنيماظػاسلمواظؿواصلماجملؿؿعي

ماظزراسةموعدؼرؼهماٌـصورةمجاععهميفماٌؿؿـلمواظؾقـقة

 واجملؿؿعماظؾقؽةموبنيمدقـاءمبشؿال
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 2018ماطؿوبرممم8االثـنيمم

 ١ماًريمجلورماظطؾقةمظؾؼاصؾةماظـاظثماظقوممصعاظقاتمادؿؿرار

م،ماظصقدظةم،ماظؾقطرىماظطبم،ماظطؾقةماظؿكصصاتمزبؿؾفمصىماٌـصورةمجاععةمعنمورؾقبمادؿاذم34ممبشارطة

 ماظزراسةم،ماظؿؿرؼض

ماعراضم21موتشؿلماٌكؿؾػةماظؿكصصاتمصىمحاظةم458مسؾيماظطؾىماظؽشفماجراءماظـاظثماظقوممخاللمومت

م39مومدعوؼةمواوسقةمضؾبم19وموتوظقدمغلام26مومسظامم63ومجراحةم14وموتـادقؾقةمجؾدؼةماعراضم61ومصدرؼة

مالجراءمحاظةم11مهوؼلممتمارػالم36مومادـانم28مبوظقةمعلاظكم36مومرعدم38مومبارـةم77مومواسصابمعخ

 ديمصريوسمحاظةم112مسؾىماظؿقؾقلماجراءممتمطؿاماٌـصورةمجاععةمعلؿشػقاتمصىمزبؿؾػةمجراحقةمسؿؾقات

ماٌطؾوبةمواظؿقاظقلماالذعاتمطاصةماجراءممتمطؿا

ماىراحهمعلاسدمعدرسمثروتمربؿدمدطؿورمواجري

ماالدؿاذموضاممجراحقةمسؿؾقةمباجراءماظطؾؾهممبلؿشػى

ماالدـانمربمبؽؾقةماالدؿاذمجربؼلماذرفماظدطؿور

ماظعـاؼةمطقػقةمسنمرػلم100ميواىلمتوسوؼةمبـدوة

مطلمسؾىموععفونمادـانمصراذاهمبؿوزؼعموضاممباالدـان

 رػل

 :مسؾىماظـاظثمظؾقومماظزراسقةماظؼاصؾةممشؾتمطؿا

ماظؿعاونمدؾلموعـاضشةمايلـةمعدؼـةمذبؾسمزؼارةم

 اظزراسقةماظـاحقةمعنماٌؿؽـة

معـاضشةممتموضدمايلـةممبرطزممبقـؿـينمعزرسةمزؼارةمو

مبعدمهلامتوصقاتموسؿلمباٌزرسةماٌالحظاتمطاصة

 .هلامايؼؾيماظػقصمإجراء

مايلـةممبرطزماٌزارسنيمبعضمععماالجؿؿاعممتمطؿا

 .سؾقفاماظؿغؾبمودؾلمؼواجفوغفاماظيتماٌعوضاتمٌعرصة

مواظرؼدماظؿؿدمضرؼةمزؼارةمبعؿلماظؾقطرؼةماظؼاصؾةمضاعتمطؿا

معنم278مسؾىمواظؽشفمشبلمعنمطمم70متؾعدمواظيت

معنم560موماىؿالمعنم80موماٌاسزمعنم463موماالشـام

مععمغدوهمسؿلممتمطؿاماظدوابمعنم7وماٌكؿؾػهماظطقور

مسنماالحقواتمضؾقؾهمعنماظؼرؼهماػاظيموبعضماظؿؿدمذقخ

ماالسالفموتوصريمتـؿقؿفاموطقػقهمايقواغقهماظـروهمعشاطل

 واظؿقصقـاتمواالدوؼهماظالزعه
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مرساؼةمهتمدىمصريوسمسؾىمظؾؼضاءمععًاممحؾةماغطؾؼتماىؿفورؼةمرئقسماظلقدمصكاعةمتوجقفاتمسؾىمبـاًء

ماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفيمربؿودمد.امواظلقدماىاععةمرئقسمبعؿلماظؼائمماظؾادطمسؾدماذرفمد.اماظلقد

ماجملؿؿعمخدعةمذؽونمبؼطاعمواٌؤمتراتماالتصاالتمادارةمتـظقمماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽون

مصارطوموذرطةماىدؼدةمبؿورؼلماجملؿؿعمظؿـؿقةماظرمحةممجعقةمععماٌـصورةباظؿعاونمجباععةماظؾقؽةموتـؿقة

محؿىماطؿوبرم7معنماظػرتةمخاللماظرمحةممجعقةممبؼرماٌوارـنيمظصاحلماجملاغىماظؽشفمظؿوضقعموذظكمظالدوؼة

  حاظةماصبابقةممتمهوؼؾفممظؿؾؼىماظعالجم64عـفممسددمم3421حقثممتمهؾقلمصريوسمديملم2018ماطؿوبرم14

 

 2018مماطؿوبرمم7مماألحد

 دىمصريوسمسؾىمظؾؼضاءماجملؿؿعمتلاسدماٌـصورةمجاععة
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 2018ممأطؿوبرمم18ممماًؿقس

 اٌـصورةممبدؼـةماٌرتومعشروعمدراداتمسؼدمتوضعماٌـصورةمجاععة

مرئقسمغائبماٌؾقفيمربؿدمربؿودمد.أماظلقدموضع

متـؿقةموماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماٌـصورةمجاععة

ماظؾادطمسؾدماذرفمد.أماظلقدمسنمباإلغابةماظؾقؽة

مسؼدمسؾىماٌـصورةمجاععةمرئقسمبعؿلماظؼائم

ممبدؼـةماظـؼلمٌشروعماظالزعةمباظدراداتماظؼقام

 اظػرغلقةمايؽوعةمعنماٌؿولموماٌـصورة

ماظوصامابومرارقماٌفـدسماظعؼدمتوضقعمحضرمضدمو

مومظألغػاقماظؼوعقةمباهلقؽةماظؿكطقطمضطاعمرئقس

ماظلقدموماٌـصورةمغائبماظشرضاويمامحدماالدؿاذ

ممبرطزماظعؿلمصرؼقمرئقسماظؾدويمذرؼفمد.أ

ماداعة.مدمواظلقدماهلـددقةمواظدراداتماالدؿشارات

 اهلـددةمطؾقةمعنمعؿوىلمأمحدمدماظلقدموماظراوي

موماالدؿشاراتمعرطزمضقامماظؿعاضدمبـودمؼؿضؿنمو

مجباععةماهلـددةمبؽؾقةماهلـددقةماظدرادات

مذرطيتموماالزعةماظدراداتمبإسدادماٌـصورة

 EGISماصبسموSYSTRAمدقلرتا
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 2018مماطؿوبرمم21ممماألحد

متـؿقةمحبوثمعرطزميفمممـؾةمواظؿؽـوظوجقاماظعؾؿيماظؾقثماطادميقةمبهمتؼومماظذىماظرائدماظدورمعنماغطالضا

ماظعؾؿيماظؾقثماطادميقةمتـظمم–مواظؿؽـوظوجقامباظعؾوممواالػؿؿامماظعؾؿاءمدسممبأػؿقةمبطـطاماظدظؿاماضؾقم

مألىمعػؿوحةمواٌلابؼةماظشفرةمزبؿربمعلابؼةمباظؼاػرةماظربؼطاغيماظـؼايفماجملؾسمععمباظؿعاونمواظؿؽـوظوجقا

ممؼدرسماومؼعؿلمعفؿم ممرؼاضقاتم-صقزؼاءم–مربم–مػـددةم–ماظؿؽـوظوجقا) ماظعامماظؼطاعمعوزػيموؼشؿل(

مخاللمذبالمأيميفماظعؾؿيماٌػفوممذرحمحولماٌلابؼةموتدور(مدـةم40-18)مماظعؿرؼةماظػؽةمعنمواًاص

مسنماظؿواصلمؼرجىماالذرتاكمؼرشبمعنموسؾىم،ماظؽرتوغقةمسرضمودائلمادؿكداممبدونمصؼطمدضائقم3

 2018مغوصؿربم8ماضصاهمعوسدميفماظؿاظيماظرابطمررؼق

https://famelab.untapcompete.com 

مماٌرادؾةمسـوان معلؿشػىمجبوارماظزراسيماالدؽـدرؼةماظؼاػرةمررؼقم–ماظدظؿاماضؾقممتـؿقةمحبوثمعرطز:

 .مممبطـطاماىاععيماظـػلقةماظصقة

 

 باظؼاػرةماظربؼطاغيماظـؼايفماجملؾسمععمباظؿعاونماظشفرةمزبؿربمعلابؼةمتـظممواظؿؽـوظوجقاماظعؾؿيماظؾقثماطادميقة
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 2018مدؾؿؿربم12مماألربعاءم
 ضاسةاالجؿؿاسات

ماىاععاتمتؼققمموصدماٌـصورةمجاععةمرئقسمبعؿلماظؼائمم-ماظؾادطمسؾدمأذرف/ماظدطؿورماألدؿاذمادؿؼؾل

مرئقسماظلقليماظػؿاحمسؾدماظرئقسماظلقدمتوجقفاتمارارمصىماٌصرؼة،ماىاععاتمأصضلمعلابؼةمصى

مأعنيمعلاسد-مطؿالمرارق/ماألدؿاذماظوصدموؼضممجاععة،مأصضلمعلابؼةميفماىاععاتمتؼققممسبوماىؿفورؼة

/ماألدؿاذم،مباٌـصورةماالدارؼةماظرضابةم-مامساسقلمحاعد/ماٌؼدمم،مايؽوعقةمظؾعالضاتماظوزراءمذبؾسمسام

 اظعاىلماظؿعؾقمموزؼرمٌؽؿبماٌرطزؼةماالدارةمرئقس-ماؼفاب

 اٌصرؼةماىاععاتمأصضلمعلابؼةميفماىاععاتمتؼققمموصدمتلؿؼؾلماٌـصورةمجاععة

ماظدطؿورماألدؿاذمحبضور مرئقسمغائبماٌؾقفىمربؿود/

ماألدؿاذماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععة

ماظدطؿور مدوؼؾممأذرف/ مظؾدراداتماىاععةمرئقسمغائبم

ماٌلاسدؼنمواألعـاءماىاععةمسامموأعنيمواظؾقوثماظعؾقا

مبعرضماظزؼارةمصعاظقاتموبدأتم.اظطالبماهادمرئقس

متعرؼػي ماىاععةمصقدؼو مضدعؿهمسؿامتؼدمييموسرضمسن

معنماظعدؼدمإنازمصىمودرسةمتطوؼرمعنماىاععة

مظؾطالبماًدعاتمأصضلمظؿؼدؼممواألػدافماٌشروسات

 وطذظكماظؿعؾقؿقةماظعؿؾقةموتقلريماجملؿؿعمخبدعةموربطفا

ماظوصدمحضرماظواصدؼـؽؿامباظطالبماىاععةماػؿؿام

م45مباظذطرىماٌـصوةمجاععةماحؿػالمصعاظقات

مصـقةمسروضماالحؿػالمخاللموضدممأطؿوبرمالغؿصارات

مظطالبمسلؽرىموسرضماظؽؾقاتمزبؿؾفمعنمظؾطالب

مبؿػؼدماظزؼارةمخاللماظوصدموضامم.اظعلؽرؼةماظرتبقة

موعرطزمواالتصاالتماالظؽرتوغقاتمػـددةمضلممععاعل

ممبؾـىماحملاضراتموضاساتمواألداداتماظرتبةمضقاس

مبؽؾقةمتؽـوظوجىماظـاغوموعرطزماظـوسقةماظرباعج

 اهلـددة
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مسؾىمواضطؾعماالتصاالتمتؼـقةمعرطزمداخلمجبوظةماظوصدموضاممظؾطاظؾات،ماىاععقةماٌدؼـةماظوصدمتػؼدمطؿا

ماظؽرتوغقةمعؼرراتماىلماظوضقةماظؽؿبموهوؼلمأبؾؽقشنماٌوباؼلمومخاتماإلظؽرتوغقةماإلدارةمأغظؿة

 .عؤخراماىاععةمرؾؼؿفامواظؿى

مخطواتموطذظكماظطؾىماظؽشفمواجراءاتماىاععىماظطؾؾةممبلؿشػىماظطؾقةماًدعاتماظوصدموتػؼد

متؿمماظؿىماىراحقةماظعؿؾقاتموطذظكماٌـصورةمجاععةمظطالبماظؽؾدؼةمظؾػريوداتماظشاعلماٌلحمسؿؾقة

ماٌلؿشػىمداخل مضامماألدـان،مربمبؽؾقةمعاغشلرتماٌـصورةمبرغاعجمسؾىمظؾؿعرفمجبوظةماظوصدموضام.

مبؽؾقةماظصورةماحملؽؿةمتػؼدممتمحقثماظعؿلمظلوقماظطالبمظؿأػقلمظؾؿقاطاةممنوذجمبؿػؼدماظوصد

ماظػرقمزبؿؾفمعنماالنؾقزؼةماظؾغةمذعؾةمرالبمبفامذاركماالنؾقزؼةمباظؾغةمرباطؿةمجؾلةموحضورمايؼوق

مومحامموعالسؾفاماألوٌؾقةماظؼرؼةمبؿػؼدماظوصدموضامماظرضؿقة،ماٌؽؿؾةموضاسةماظؽؾقةمعؽؿؾةمتػؼدممتمطؿا

ماالحؿقاجاتمظذوىماظطالبقةماألغشطةمعرطزماالدؽواش،معؾعبماظؾدغقة،ماظؾقاضةموعرطزماظؿعؾقؿىماظلؾاحة

 اظطالبمرساؼةمبادارةماًاصة
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 وصـقةمسلؽرؼةمبعروضمأطؿوبرمالغؿصاراتم45مباظذطرىمهؿػلماٌـصورةمجاععة

مرالبمطرغػالم2018ماطؿوبرم22ماٌواصقماالثـنيمؼومماٌـصورةمجباععةماظطالبمرساؼةمادارةمغظؿت

 م1973مأطؿوبرمحربمالغؿصاراتم45مباظذطرىماالحؿػاالتمارارميفماطؿوبرماغؿصاراتممبـادؾةماىاععة

 2018ممأطؿوبرمم22ممماالثـني

ماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أماظلقدماالحؿػالمحضر

مد.أماظلقدم،ماٌـصورةمجاععةمرئقسمبعؿلماظؼائم

مظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفيمربؿود

مأذرفمد.أماظلقدم،ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعة

ماظعؾقامظؾدراداتماىاععةمرئقسمغائبمدوؼؾم

مطؾقةمسؿقدمسطوةمربؿدمد.أماظلقدم،مواظؾقوث

مطؾقةموطقلماىعقدىمربؿودمد.أماظلقدم،ماظؿفارة

مادارةمعدؼرماظعوضيمتاعرماظعؼقدماظلقدموماآلداب

 اظعلؽرؼةماظرتبقة

ميفماىاععاتمتؼققمموصدماالحؿػالمحضرمؿاط

ماظوصدموؼضمماٌصرؼةماىاععاتمأصضلمعلابؼة

مساممأعنيمعلاسدمطؿالمرارقماألدؿاذماظلقد

ماظلقداٌؼدمم،مايؽوعقةمظؾعالضاتماظوزراءمذبؾس

م،مباٌـصورةماالدارؼةماظرضابةمامساسقلمحاعد

ماٌرطزؼةماالدارةمرئقسماؼفابماظلقداألدؿاذ

 اظعاظيماظؿعؾقمموزؼرمٌؽؿب
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مجباععةماالدارؼةماظؼقاداتمباالحؿػالمذاركمطؿا

مماٌـصورة مساممأعنيمعودىمأداعةماألدؿاذماظلقد:

ماألعنيماظؾطقفمسؾدمربؿدماألدؿاذماظلقدم،ماىاععة

مدعدماألدؿاذماظلقدم،مواظطالبماظؿعؾقممظشؽونماٌلاسد

ماظلقدم،ماالدارؼةمظؾشؽونماٌلاسدماألعنيماظوػابمسؾد

ماظطالبمرساؼةمادارةمعدؼرمصفؿىمابراػقمماألدؿاذ

 اظطالبمرساؼةماداراتموعدؼري

ماظرتبقةمظطالبمسلؽريمسرضماظؽرغػالمتضؿن

مورؼاضقةمسلؽرؼةمسروضماظطالبمخالظهمضدمماظعلؽرؼة

اظؽؾقاتممظطالبماىادمواظؿدرؼبماالظؿزاممعدىمأزفرت

ماظرتبقةمظطالبماظؿققةماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أموضدم

ماظؿـظقممسؾىماٌكؿؾػةماظؽؾقاتمورالبماظعلؽرؼة

 اظرائع

مبفذامظالحؿػالماظعاظقةماظورـقةماظروحمؼعؽسمواظذى

 اظعظقمماالغؿصار

مضقادةماٌصريماظشعبمروائفمىؿقعماظؿفـؽةمضدممطؿا

موادؿعادةمواظؽراعةماظعزةماغؿصارمأطؿوبرماغؿصارمسؾىموذعؾا

ميفمادؿــائيمحدثمأطؿوبرماغؿصاراتمأنموأطدماألرض

مهؼققمخالهلامادؿطاعمواظذىماٌصرؼةماظعلؽرؼةمتارؼخ

ماظطرؼقمتطؾبموضدماآلنمصقهمغعقشماظذىمواظلالمماظـصر

ماظـصرمهؼققمحؿىموصربمودبطقطمجفدماالغؿصارمػذاماىل

ماٌصريماىقشمضدمموضدماٌكؾصنيمعصرمذؾابمبػضل

ماٌزؼدمؼؼدمموعازالمواظػداءماظؿضققةممناذجمعنماظعدؼد

مروحمدائؿامغلؿؾفممأنموصببماالرػابمسؾىمحربهمخالل

ماجملاالتمطاصةميفماالغؿصاراتمعنماٌزؼدمظؿقؼققمأطؿوبر

 اظغاظقةممبصرغامظالرتؼاء
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 2018مأطؿوبرمممم29االثـنيممم

 "اظـديمدرران"مسنماٌؾؽرمواظؽشفماظؿوسقةممحؾة

ماضقؿتماظـدىمدررانمسنماٌؾؽرمواظؽشفماظؿوسقةميؿؾةمادؿؽؿااًل ماظؿفارةمبؽؾيتماظؿوسقةممحؾةمصعاظقاتم

 ظؾلقداتماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمبؼطاعمواٌؤمتراتماالتصاالتمإدارةمتـظؿفامواظيتممواظعؾوم

ماظػرتةمخاللمباىاععةمواظعاعؾنيماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاء

معرطزمعنماٌؼدعةم19/12/2018محيتم17/4معن

ماظدطؿورماالدؿاذماظلقدمبرساؼةماٌـصورةمجاععةماألورام

موماىاععة،مرئقسمبأسؿالماظؼائمماظؾادطمسؾدمأذرف

ماٌؾقفيمربؿدمربؿودماظدطؿورماالدؿاذماظلقد مغائبم

موماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقس

ممحفازيماظػؿاحمسؾدمربؿدماظدطؿورماالدؿاذماظلقد

مأعنيمعصطػيماظدطؿورموتـظقمماألورام،معرطزمعدؼر

موتـؿقةمخدعةمبؼطاعمواٌؤمتراتماالتصاالتمساممعدؼر

 اظؾقؽة

مأدؿاذمصاروق،مسؿرماظدطؿورماظػعاظقاتمبأوىلمحاضر

ماظطبمطؾقةماألورامممبرطزمواظـديماألوراممجراحة

 متضؿـتمحوارؼةمرباضرةموضدمماٌـصورة،مجباععة

ماظشائعماظلررانممبرضماظؿعرؼفمسنمايدؼث

مواظغريماظـديمًالؼامرؾقعيمشريماظـؿومسنمواظـاجم

ماألعراضمأطـرمعنمؼعدمواظذيماإلرالق،مسؾيمععدي

ماظؿوسقةماغؿشارمضؾلماظـلاءمبنيماظوصاةمإظيماٌؤدؼة

معـلمعرضممبـابةمأصؾحمواظذيماٌؾؽرمواظؽشف

 اٌػزسةمشريماألعراضمباضي
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مععروصةمشريمباٌرضماإلصابةمأدؾابمأنمصاروقموأوضح

معنمتزؼدماظيتماظعواعلمعنمبعضمؼوجدمأغهمإالمبدضة

متزؼدمواظيتم،"جقـات"موراثقةمسواعلموعـفامخطورته،

مخاصةماٌػررةمواظلؿـةم،%10-5مبـلؾةماإلصابةمصرص

م،"دـةم12مدنمضؾل"ماٌؾؽرمواظؾؾوغماظقأس،مدنمبعد

مظإلذعاسات،مواظؿعرضمبه،مواإلصراطماظؽقولموذرب

ماظرضاسة،موسدمماظػم،مسربمتؤخذماظيتمايؿلموعواغع

مغلؾةمعنمؼؼؾلماظـديمعنماظطؾقعيماإلرضاعمأنمعوضقا

ماإلرضاعمتواصلمإذامخصوصاماظـدي،مبلررانماإلصابة

مػيمأسراضهمأنمعوضقامدـؿني،مإظيموغصفمدـةمٌدة

ميفمتغريماالبط،مهتمأوماظـديميف"مطؿؾة"متورمموجود

متورمماظـدي،ميفموتقؾسمأملماظـدي،موذؽلمحفم

 اإلبطمهتماظؾقؿػاوؼةماظغدد

ميفمؼؿممحقثمظؾؿرض،مسدؼدةمسالجمررقموجدت

 متمعاموإذاماظوضتمغػسميفمررقمبعدةماألحقانمأشؾب

مصؼدماظطيبماظعالجمأداظقبمتطورمععمأنمسؿرموأطد

ماظعالجمؼلؿؾزممالمصعـدػامدم3محدودميفمعؾؽرامطشػه

ماظعالجموؼؿمماظـديمبادؿؽصالماىراحيمباظؿدخل

 متاعاماظـشطةماًالؼامسؾيمظؾؼضاءمباإلذعاع

مسنماٌرضمعنماظوضائقةماًطواتمبعضمإىلموأذار

مومماردةمصقيمشذائيمغظاممسؾيماالسؿؿادمررؼق

مووـبماظوزنمزؼادةمووـبمعـؿظممبشؽلماظرؼاضة

مبصورةمواٌشيماهلرعوغاتمسؾيمهؿويماظيتماألدوؼة

 .ممؽـةمزعـقةمصرتةمألرولماظطؾقعةمواظرضاسةمعـؿظؿة

مايؿالتمعنماظعدؼدمأضاممضدماألوراممعرطزمأنمؼذطر

ماظطؾقبمسـدمأومذاتقاماٌرضمتشكقصمبؽقػقةمظؾؿوسقة

مبنيمأسؿارػنمترتاوحماظالتيمظؾـلاءمدـواتمثالثمطل

 .األربعنيمدنموبعدمدـةم20-40
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 2018مأطؿوبرممم30ممماظـالثاء

 "1"ماًريمجلورمدقـاءمظودطماٌؿؽاعؾةماظؼاصؾةمسؿلمصرؼقمتؽرمماٌـصورةمجاععة

مدوؼؾممأذرفمد.أم،ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفيمربؿودمد.أمحبضور

ماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أمبرئادةمماٌـصورةمجاععةمطرعتمواظؾقوثماظعؾقاماظدراداتمظشؽونماىاععةمرئقسمغائب

ماظػرؼقمىفودمتؼدؼرام"م1"ماًريمجلورمدقـاءمظودطماٌؿؽاعؾةماظؼاصؾةمسؿلمصرؼقماىاععةمرئقسمبعؿلماظؼائم

 أطؿوبرم12م-م7معنماظػرتةمخاللممتتمواظيتماظؼاصؾةمناحميفماٌـظؿةمواىفات

مطؾقةمسؿقدماهلاديمسؾدماظلعقدمد.أماظؿؽرؼممحضرمطؿا

م،ماألدـانمربمطؾقةمسؿقدماظوطقلمسصاممد.أم،ماظطب

مد.أم،ماظؾقطريماظطبمطؾقةمسؿقدمػقؽلمأبومغؾقلمد.أ

مخاظدماظدطؿورماظلقدم،ماظزراسةمطؾقةمسؿقدمذؾيبمغازم

متاعرماٌؼدمماظلقدم،ماظطؾقةماالدارةمعدؼرماٌفدى

ممحديمد.أماظلقدم،ماظعلؽرؼةماظرتبقةمعدؼرماظعوضي

مغائبماظػضلمأبوماميانمدم،ماظؼاصؾةمعدؼرماظؼؾقوبى

معدؼرمغائبماظرصاسيمحـانمهماظدطؿورم،ماظؼاصؾةمعدؼر

موزارةموطقلماٌـفيماٌـعممسؾدماظدطؿورم،ماظؼاصؾة

مذاركمباظدضفؾقةماظؾقطريماظطب معنمباظؿؽرؼمم،

مسنمممـالمدقدمربلن.مدماٌدغيماجملؿؿعمعؤدلات

 أمحد.ماموماًري،معصرمعؤدلة

مدموماٌؿقدماٌصرفمسنمممـالمصالح مجابرمأعل.

مدموممصارطومبشرطةماظؼواصلمعدؼر ممصودهمحاعدمربؿد.

 صارطومبشرطةماظدظؿامعـطؼةمعدؼر

ماىاععةمدورمأػؿقةمسؾىماٌؾقفيمربؿودمد.أموأطد

ماظطيبماظؼطاعميفموباألخصماجملؿؿعمخدعةميف

ماظشؽرموضدممبفاماظـائقةمواٌـارقمدقـاءمودطمألػاظي

ماظؼاصؾةمناحميفمجبفدهموذاركمداػممعنمظؽل

معـطؼةمأػاظيمعنماظؽـريؼنمداسدتمواظيتماٌؿؽاعؾة

ماظشؽرمضدممطؿامدقـاءمودطميفموشبلمايلـة

مواظشررةماىقشموضقاداتمدقـاءممشالمحملاصظ

 اظؼاصؾةمتأعنيمسؾىمضاعتمواظيت
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ماٌؿؽاعؾةماظؼاصؾةمأنماظؾادطمسؾدماذرفمد.أماطدموضد

معـارقماىلمتصلماظؿكصصاتمعؿعددةمضاصؾةمأولمػي

مواظؾقطرؼةماظطؾقةمخدعاتفامظؿؼدممدقـاءمبودطمغائقة

مهلذهماحؿقاجاماألذدماٌـارقماىلمواظزراسقة

ماجملؿؿعمػقؽاتمععمباظؿعاونمدقـاءميفماظؿكصصات

ماٌدغي ماردالمسؾىمدؿعؿلماىاععةمأنمأطدمطؿا،

مبلقـاءمأخرىمعـارقماىلماظطؾقةماظؼواصلمعنماٌزؼد

 اظـائقةماألعاطنمألػاظيمعؿعددةمخدعاتمظؿؼدؼم

معؤدلةم-ماظعلؽريماالتصالمعدؼرماظعوضيمتاعرماٌؼدم

ماًريمعصر مد: ماٌصرف-اٌؼاولمربؿدمدقدمربلن.

ما:مماٌؿقد ماٌصرفمعدؼرم-امحدمامحدمصالحمأمحد.

مماىؿفورؼةمصرعماٌؿقد ماظؾقطريماظطبمعدؼرؼةو

موزارةموطقلم-ماٌـفىماٌـعممسؾدماظدطؿورمباظدضفؾقة

مأعل.مدماظطؾقةمظألدوؼةممدقدؼؽومذرطةومماظؾقطريماظطب

ممصارطومبشرطهماظؼواصلمعدؼرم-جابر مدو محاعدمربؿد.

 صارطومبشرطهماظدظؿامعـطؼهمعدؼرم-مصوده

 تؽرميفاممتماظؿىمواهلقؽاتماٌؤدلات



  

 

 2018 أكتوبر 
قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع
56 

 

  
 تؽرؼممصرؼقمإدارةماظؼاصؾة

 ماٌؾقفيمإبراػقممربؿدمربؿودمد.أ

 اظؼاصؾةمرئقسم-ماٌـصورمجاععةمرئقسمغائب

 ماظؼؾقوبيمجودةمربؿدممحديمد.أ

 ظؾؼاصؾةماظؿـػقذيماٌدؼر

 اظؼاصؾةمغائبمابواظػضلمربؿدمأمحدمإميانمد.م.ا

 اظؼاصؾةمغائبمممممم ماظؼادرمسؾدماظرصاسيمحـان/ممد

 ماظؾاضيمسؾدمإبراػقممإبراػقمأ.

 ظؾؼاصؾةمواالداريماٌاظيماٌدؼر

 مسؾىمإبراػقمممسريمأمحد.مأ

 اىاععةمرئقسمغائبمد.أماظلقدمدؽرتري
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 اظؼاصؾةمأسضاءتؽرؼمم

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمًدعهماظؾقطريماظطبمطؾقةمووطقلمودبدؼرمجراحةمادؿاذمزسؾولمابراػقمماظؿابعيمسادلمد.ا

 واظؾقوثماظعؾقاماظدراداتمظشؽونماظزراسةمطؾقةمووطقلماألراضيمبؼلممأدؿاذماظددوضيماظغؿرىمربؿدمأمين.مد.ا

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعهمظشؽونماظزراسةمطؾقهمووطقلماحملاصقلمبؼلممادؿاذمدعدهماظلقدمصاحلمد.أ

 اظطبمبؽؾقةماظدعوؼةمواألوسقةماظؼؾبمأعراضمبؼلممعؿػرغمادؿاذماظصػؿىمسؾىماظلقدماميان.مد.ا

 اظؾقطريماظطبمبؽؾقةماظؾارـةماعراضمادؿاذمغصارماًضريمامحدمصربيمد.ا

 اظؾقطريماظطبمبؽؾقةماظؿوظقدمبؼلممادؿاذمعؤغسمربؿودمعـؿصرمسؾداٌـعممد.ا

 اظزراسةمبؽؾقةماظػاطفةمبؼلممادؿاذمعصطػىمربؿدمصفؿيمربلنمد.أ

 اظؿؿرؼضمطؾقةماالرػالممترؼضمادؿاذمدعدمابوماظلقدمصوزؼةمد.ا

 االدـانمربمطؾقةمبأجرماظعالجموحدةموعدؼرماظصـاسقةماظرتطقؾاتمبؼلممأدؿاذمجربؼلمحلنماغورماذرفمد.أ

 اظؿؿرؼضمطؾقةماالرػالممترؼضمعدرسمسؾداظعزؼزمامحدمعاجده.ممد

 اظؾقطريماظطبممبدؼرؼةمرؾقبماظلقدمدعدمزطرؼا.مد

 اظطبمبؽؾقةماظؾارـةمبؼلممعدرسمسوضمإبراػقمماظدؼنمبفىمأمحد.مد

 اظطبمبؽؾقةماظعقونموجراحةمربمبؼلممعدرسماظؼادرمسؾدماظلقدمربؿدمسؿرو.مد

 اظطبمبؽؾقةماظصدرؼةماألعراضمبؼلممعدرسماىؿلماظؾطقفمسؾدمعاػرمربؿد.مد

 اظطبمبؽؾقةماظـلاءموأعراضماظؿوظقدمبؼلممعدرسمأمحدمإمساسقلممسريمخاظد.مد
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 واألسصابماٌخمربمضلممعلاسدمعدرسماىوػريماظلقدمرؾؾةمربؿد.مد

 اظطبمبؽؾقةماظؿشكقصقةماألذعةمبؼلممعدرسمذاديمأبومصائقمأمحدمادالم.مد

 اظطبمبؽؾقةمواظؿـادؾقةماىؾدؼةماألعراضمضلمماعؿقازمرؾقبماٌؽاويمبرػامممجالمأمحد.مد

 اظطؾؾةممبلؿشػيماظؾوظقةماٌلاظكمجراحهماخصائيمابوزؼدماظلقدماظعظقممسؾدمربؿد.مد

 اظطؾؾةممبلؿشػيماظعاعةماىراحةماخصائيماٌـعممسؾدمربؿدمثروتمربؿد.مد

 اظػارعاطوظوجيمبؼلممععقدمدعدمعصطػيمربؿدمطرؼم.مد

 صقدظةمبؽاظورؼوسمأمحدماٌعاريمأبومأمحدممحدي.مد

 اظـاظـةمباظػرضةمراظبمسوضمإبراػقممصؾقيمإدالم.مد

 اظـاظـةمباظػرضةمراظبمػاللمعصطػيمسزتمامحد.مد

 مترؼضمصـقةماظؼؾاغيمربهمسؾدمربؿدمربهمسؾدمدؾوي

 مترؼضمصـقةماظؼصيبمصربماظشقاتمؼامسني

 مترؼضمصـقةمعلعودمأمحدماظلقدممحديمصابرؼن

 مترؼضمصـىماظلؾؽاوىمحلـقنيمسؾىمسؾىمربؿد

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماٌـصورةمجاععهمرئقسمغائبمعؽؿبمعدؼرمدؾقؿانمايؿقدمسؾدمربؿد.ما

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماٌـصورةمجاععهمرئقسمغائبمعؽؿبمسوفمسؾداظػؿاحمربؿدمربؿد.ما

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماٌـصورةمجاععهمرئقسمغائبمعؽؿبمصؿقيماظلالممسؾد.ما

 اإلسالعيماٌرطزماظلؾاسيمحلنمداعحمذاػر
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 تقرير نشبط قطبع شئىن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
 8102خالل شهر نىفمرب 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بـاءممسؾىمتوجقفاتمصكاعةماظلقدمرئقسماىؿفورؼة

 هتمرساؼةماغطؾؼتمايؿؾةماجملاغقةممععاممظؾؼضاءمسؾىمصريوسمدى

 رئقسماىاععةمماظؼائممبعؿل مممممممأذرفمربؿدمسؾدماظؾادطم/م.دأ

 مؽونمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽةمظش اىاععةمغائبمرئقس ممممممممماٌؾقفيمربؿدمربؿود/م.دأ

 ةموعدؼرماٌؽؿبماظػـىمباٌـصورة،غائبمرئقسمػقؽةماظـقابةماالدارؼممممماظلقدماٌلؿشار/مربؿودمامساسقلم

 ماالدارؼةقؽةمورئقسمغادىماظـقابةمغائبمرئقسماهلم ممممممماظلقدماٌلؿشارم/محلنمذؾارممم

 رئقسمماظؾفـةماظـؼابقةممممممممممم  دمحلانمماظلقد/مأمح

 .ادارةماالتصاالتمواٌؤمتراتمبؼطاعمذؽونمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽةمجباععةماٌـصورةمتـظقمم

 2018غوصؿربمم5االثـنيم

ضاعتممحؾةمععاممظؾؼضاءمسؾىمصريوسمدىمبعؿلممهؾقلمصريوسمدىمباجملانمظؾلادةماٌلؿشارؼنم

 واظعاعؾنيمباىفازماالدارىمباهلقؽةممبؼرمغادىمعلؿشارىماظـقابةماالدارؼةمباٌـصورة.

اغطالقم"محؾةمععاممظؾؼضاءمسؾىمصريوسمدىم"مبـادىمعلؿشارىماظـقابةماالدارؼةم

 غاديمعلؿشارىماظـقابةماإلدارؼة
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معنمودؼدمم ماظلابؼة ماظػرتة مخالل ماٌرطز سرضمأغشطة

مبفمموغظممظؼاساتماالرػالم ماًاصة واظرباعجماظؿعؾقؿقة

ادؿؼؾاهلممخاللمأؼامماألدؾوعموأؼامماالجازاتماظدرادقةم

ماٌعدةم ماظؿدرؼؾقة مواظدورات ماظدرادي ماظعام خالل

مععم مواظؾدغقة ماظذػـقة معفاراتفم مظؿـؿقة ألرػالمايضاغة

ماٌاظقةم ماألصول مسؾى مايػاز مضرورة مسؾى اظؿأطقد

 ظؾوحدةمواظعؿلمسؾىمزؼادتفا.

 

ماٌؼاوظونم مذرطة متـػقذ مباٌشروع ماظعؿل مدري مىـة عع

ماٌـػذةم مظألسؿال ماٌاىل ماٌوضف موادؿعراض اظعرب

واٌلؿكؾصاتماظؿىممتماظيتممتمهرؼرػامظؾؿشروع.مععم

مظألسؿالم ماظػعؾقة ماياظة مظؿؼققم مصـقة مىـة تشؽقل

ماٌؿؾؼقةم مباألسؿال معؼاؼلة موإسداد اظؽفروعقؽاغقؽقة

 واٌطؾوبةمظؿشغقلمايؿام

 سؼدماجؿؿاعمذبؾسمإدارةمعرطزمرساؼةموتـؿقةماظطػوظةمباٌـصورة

 2018غوصؿربمم5االثـنيم

 2018غوصؿربمم5االثـنيم

 اجؿؿاعمىـةمعؿابعةماظعؿلممبشروعمترعقمموععاىةماظعقوبماظظاػرةممبفؿعممحاعاتماظلؾاحةمباظؼرؼةماألوٌؾقة

 ـائباظعؽؿبمم

 عؽؿبمماظـائب
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 :برئادة

 سؿقدمطؾقةماظعؾومماألدؾقم ممممد/مسؿرمسؾدماظلؿقعماظشفابي.أممم

 مم:وسضوؼةمطالمعن

 اظدراداتماظعؾقاموماظؾقوثوطقلمطؾقةماآلدابمظشؽونم مأ.د/معفامسؾدماظؾطقفماظلفقـىمم

 وطقلمطؾقةماظرتبقةماظرؼاضقةمظشؽونمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽة أ.د/محدىمربؿدماظؼؾقوبىممم

 اذماٌلاسدمبؽؾقةماظطبماظؾقطرىماالدؿم  أ.م.مد/ماميانمابوماظػضلمم

 عدرسمبؽؾقةماظرتبقةماظـوسقة د/محـانماظرصاسىمسؾدماظؼادرم

 2018غوصؿربمم5االثـنيم

 2018/2019مواظؿـػقذمسؾىمععرضماظلوقماظلـوىمظؾطالبمظؾعاممسؼدماالجؿؿاعماظـاغىمظؾفـةماإلذراف

متمعـاضشةمعاممتمانازهمخاللماظػرتةماظلابؼةمعنمأسضاءماظؾفـةمعنمتواصلمععماظشرطاتمورجالماألسؿالم

ماٌادؼةم ماظؿربسات موحصر ماٌعرض مإضاعة مصى ماٌلاػؿة ماظشرطات مإحدى متربسات معن مسقـات وسرض

ظؾفـةمظؿقدؼدمعوسدماالجؿؿاعماظؼادممؼومماالثـنيمعنمطلمأدؾوعمظلرسةماألداءماٌلاػؿةمواتػقمأسضاءما

 واالنازمينيمإضاعةماٌعرض

 ضاسةماٌؤمترات
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 2018غوصؿربمم6اظـالثاءمم

 غائبمرئقسماىاععةمظشؽونمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽةمم-أ.د/مربؿودمربؿدماٌؾقفىممبرئادةم

 مد/مربؿدمربؿودمسطوهمؼودفمسؿقدمطؾقةماظؿفارة.أم-اىاععةمممأ.د/مأذرفمربؿدمدوؼؾمممغائبمرئقسممممحضور:و

عدؼرمعلؿشػىمم-د/موائلمخاظدمزطرؼا.أممم،موطقلمطؾقةماظطبمظشؽونمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽةممأ.د/مغلرؼنمصالحمسؿرمم

م-د/مربؿدمعردىماظشوبرىم.غائبمعدؼرمعرطزمأعراضماظؽؾىمواٌلاظكماظؾوظقةم،مأم-أ.د/مأمينمرصاسيممم،مممماٌـصورةماىاععي

األدؿاذ/مأداعةمسؾدممم،مماألدؿاذماٌؿػرغمبؽؾقةماظزراسةم-د/مػشاممغاجىمسؾدماجملقدم.أمم،ممعدؼرمعرطزمجراحةماىفازماهلضؿي

 وطقلمأولماظوزارةموأعنيمسامماىاععةم.م-اظػؿاحمعودىم

 سؼدماجؿؿاعمذبؾسمإدارةمعرطزماًدعةماظعاعةمظؾلالعةمواظصقةماٌفـقة

مجدولم معوضوسات معـاضشة ماالجؿؿاع مخالل مت

مظؾوحدةم محقثممتمسرضماٌوضفماٌاظي االسؿال

مسؾىم ماظـائب مدقادة مواوصى ماظلابؼة ماظشفور خالل

م موضرورة ماٌرطز مغشاط ماالصولمزؼادة مسؾى ايػاز

 .اٌاظقةمظؾوحدةمواظعؿلمسؾىمزؼادتفام

 -واظيتمتؿضؿنم:ماٌرطزمأغشطةمتمسرضم

متؼـقةم موعرطز ماٌرطز مبني ماظؿعاون مبروتوطول سؼد

م ماٌعؾوعاتمباىاععة ذبالمذؽونمميفاالتصاالتمو

ماٌفـقةم مواظصقة اظعاعؾنيمواًاصممبفالماظلالعة

ماظالزعةم ماظلالعة متؼارؼر ظؾعاعؾنيمظؿلفقلمتؼدؼممطاصة

ماٌـصورة. مجاععة مداخل ماىفات سرضمومعن

اظعدؼدمعنماظدوراتماظؿدرؼؾقةماظذىمؼؼدعفاماٌرطزم

  دورةم:ذبالماظلالعةمواظصقةماٌفـقةموػىميف

ميفدوراتماظلالعةم- اظطيب اٌعاعلمواظؿقاظقل

دورةماالسدادمالجؿقازماخؿؾاراتمم-ماسدادماظغذاء

م ماطادميى ماوش ماظعاعةميفبرغاعج ماظصـاسات

حقثمؼؿمماؼػادمعدربنيمورباضرؼنممواالغشاءات

ماظعؾؿقةم ماٌادة موتوزؼع معؿكصصني ععؿؿدؼن

 م.اًاصةمباظؿدرؼبمظؽلمعؿدرب

 

 عؽؿبمماظـائب
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 2018غوصؿربمم6اظـالثاءمم

ألسؿالمماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسممغائبمم-ماٌؾقفىمربؿدمربؿودد/م.تػؼدماظلقدمأ

تطوؼرمغادىماظـقلموزؼارةمعـطؼةمأظعابماألرػالمواٌؾعبماًؿاديموادؿعرضمخالهلاماظلقدمماظدطؿور/مربؿدم

 عدؼرممغاديماظـقلممأسؿالماظؿطوؼرمباظـادىمواٌعوضاتمورؤؼؿهمصىماظؿطوؼرمعلؿؼؾالمم-سؾدماظػؿاحماظزػرييم

 تػؼدمأسؿالمتطوؼرمغاديماظـقل

 2018غوصؿربمم6اظـالثاءمم

 ؿشروساتماظؾقؽقةمبؼطاعمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽةاظعاعةمظؾمدارةاإلمهغظؿؿاظذىماالحؿػالمبقومماظؽػقفماظعاٌيم

م

 غاديماظـقل

 غاديماظـقل

م م.دأهتمرساؼة مأذرفم/ ماظؾادطمربؿد اظؼائممم-سؾد

موإذراف ماىاععة مرئقس مربؿود/.دأماظلقدمبأسؿال

مظشؽونمخدعةمم-اٌؾقفىممربؿد غائبمرئقسماىاععة

م ماظؾقؽة موتـؿقة ماظرتبقةمواجملؿؿع مإدارة معع باظؿعاون

ماظدضفؾقة ممبقاصظة مواظؿعؾقم ماظرتبقة ممبدؼرؼة ،م اًاصة

م) م)م(41وسدد مو معنم(11راظب اٌرحؾؿنيممعشرصا

مظؾؿؽػوصنيممواإلسدادؼةمبؿدائقةاال ماظـور مبدردة

 باٌـصورةم
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مانازهم ممت معا موعـاضشة مباٌشروع ماظعؿل مدري عؿابعة

ماٌشاطلم مسؾي مواظوضوف مإنازه مؼؿم ممل معا وعراجعة

وضدم واٌعوضاتميفمدؾقلمدرسةماالغؿفاءمعنماظؿـػقذ،

عنم متمعـاضشةماظربغاعجماظزعـىماٌعدلمواٌؼدممعنم

م ماظعرب ماٌؼاوظني مذرطةمذرطة معن ماياضرون ووسد

اٌؼاوظونماظعربمبؿلؾقمممجقعماظردوعاتماظؿصؿقؿقةم

 ممؾدورماظـاظثمخاللماالدؾوعماظؼادم.ظ

عـاضشةمعوضوعممشرفماظعؿؾقاتمواظؿعدؼالتماٌطؾوبةم

أغفامحاظقامبصددماظعؿلمسؾىمسؾقفاموضدماسؾـتماظشرطةم

مأ.د/م ماظلقد مأطد ماظؿعدؼالت. مبفذه ماًاص اظؿصؿقم

ماالغؿفاءم مدرسة مسؾىمضرورة ربؿودمربؿدماٌؾقفىم

مدؿؼومم ماظؿى مظؾشرطات مواظرتدقة ماظؾت ماجراءات عن

ممجقعم معن ماالغؿفاء مضرورة موسؾى ماظغالؼات، بؿـػقذ

ماظؿـػقذم مخبطة معوضح مػو مطؿا مبأول مأول األسؿال

 .اظزعـىماٌؼدمباظربغاعجم

 2018غوصؿربمم6اظـالثاءمم

 ععمأسضاءمىـةمعؿابعةمدريماظعؿلممبشروعماٌراطزماظطؾقةماظـالثةماٌؿكصصةماجؿؿاع

 عؼرماٌراطزماظطؾقة

 األدؿاذماٌؿػرغمبؽؾقةماهلـددةم-أ.د/مذارلمذؽرىمدؽالممسؿقدمطؾقةماظطب،مم-أ.د/اظلعقدمسؾدماهلادىمم ضورحب

اٌدؼرماالدارىمباٌراطزماظطؾقةماظـالثةمم-أ./مأمينمذطىممعدؼرماٌراطزماظطؾقةماظـالثةماٌؿكصصة،مم-أ.د/ممجالماظعدل

 ومذرطةماٌؼاوظنيماظعربممـؾنيمسنمماٌؽؿبماظعربيمم
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م مدرران مسن ماٌؾؽر مواظؽشف ماظؿوسقة ميؿؾة مماظـديادؿؽؿاالم ماظؿوسقة ممحؾة مصعاظقات مربماضقؿت بؽؾقة

مإدارةمم االدـان أسضاءمماالتصاالتمواٌؤمتراتمبؼطاعمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽةمظؾلقداتواظيتمتـظؿفا

 اٌؼدعةمعنمعرطزماألوراممم19/12/2018حيتمم17/4ػقؽةماظؿدرؼسمواظعاعؾنيمباىاععةمخاللماظػرتةمعنم

ماظوزنمووـبم مووـبمزؼادة مبشؽلمعـؿظم اظرؼاضة

األدوؼةماظيتمهؿويمسؾيماهلرعوغاتمواٌشيمبصورةم

م مواظرضاسة مزعـقةمممؽـةعـؿظؿة مألرولمصرتة ماظطؾقعة

معنم ماظعدؼد ميف ماظؿوسقة ممحؾة مزؼارات وتؿواىل

 زاظؽؾقاتمواٌراط

 2018غوصؿربمم7األربعاءمم

 صعاظقاتممحؾةماظؿوسقةمواظؽشفماٌؾؽرمسنمدررانماظـدي

 طؾقةمربماألدـان

راحةمعدرسماىم-أعريمابوماظـفامصقفامد./حاضرم

ماٌـصورة،م مجباععة ماظطب مطؾقة ماألورام مبرطز

م مسنموضدم مايدؼث متضؿـت محوارؼة رباضرة

ماظشائع ماظلرران ممبرض مإىلمم.اظؿعرؼف وأذار

بعضماًطواتماظوضائقةمعنماٌرضمسنمررؼقم

 سؾيمغظاممشذائيمصقيمومماردةماالسؿؿاد
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 2018غوصؿربمم7األربعاءمم
 عؽؿبمماظـائب

 معؿابعةمدريماظعؿلممبشروعمطؾقةماآلدابماىدؼدة

غائبمرئقسماىاععةمظشؽونمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽةمم -ربؿودمربؿدماٌؾقفيم/اجؿؿعماظلقدمأ.د

ماىدؼدة ماآلداب مطؾقة ممبشروع ماظعؿل مدري معؿابعة مىـة مادؿعراضماٌوضفممعع ماالجؿؿاع مخالل ومت

 :ماظؿـػقذيمظؾؿشروعمحقثمأصادتماظشرطةماٌـػذةمباآلتي

 اىاععةمرئقس/د.أمظؾلقدماهلـدديماٌلؿشارممم-مسلؽرمحلنمذاطرمحاعد/د.أ:مممحبضور

 اآلدابمطؾقةمسؿقدم- مأمحدمدقدمرضا./مد.أ

 اآلدابمطؾقةمساممعدؼرم-برطاتمإبراػقممػالل/مأ

 باىاععةماهلـددقةماظشؽونمساممعدؼرم-اٌرديمإبراػقمماظلقد./مم

 اٌشروعمسؾىماإلذرافمجفازمعدؼرم-ماٌصريمبقوعيمسؾدهمسادل./مد.أ

 اٌرطزمعدؼرمبعؿلماظؼائم م-ماظؾدويمأمحدمعلعودمذرؼف./مد.م.أ

 اٌعؿارؼةماألسؿالمادؿشاريم-ماٌعداويماظطـطاويمأمحد./مد

 ظؾؿرطزمواإلداريماٌاظيماٌلؽولم-م اظلقدمإبراػقممإطراعي/ماظلقد

 ظؾؿؾاغيماظعاعةماٌصرؼةماظشرطةمسنمممـؾنيموم

 

 .ابؿدائقامماألوىلماٌرحؾةمتلؾقمممت

 (.صؼطماٌدرجات)مإدارؼامماظـاغقةماٌرحؾةمتلؾقمممت

واظيتمتوضػتماألسؿالمم-(B2) اٌرحؾةماظـاظـةماٌدرجم

ماإلغشائيم ماظؿصؿقم مظؿعدؼل ماألدادات معرحؾة مسـد صقفا

 واٌعؿاريمبـاءممسؾىمرؾبماظؽؾقة

م مباٌرحؾةمطؿا ماٌؿؾؼقة ماألسؿال مبإغفاء ماظشرطة تعفدت

مذفو مأربعة مأضصاه معوسد ميف ماظشرطةماظـاغقة موتؾؿزم ر،

ماٌدةم ميف ماألسؿال مإلغفاء مزعين مبرغاعج بؿؼدؼم

مظؾقاجةماٌؾقةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةم اٌؼرتحةموذظكمغظرام

 باظؽؾقةمظؿأثريػامسؾىمدريماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة
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ظشؽونمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةموطالءماظؽؾقاتموحبضورماظلادةمممبرئادةماظلقدمأ.د/مربؿودمربؿدماٌؾقفى

 متمسرضمعامؼؾىواظلادةماألسضاءمعنماًارجماظؾقؽةم

 2018غوصؿربمم7األربعاءمم
 ضاسةماالجؿؿاسات

 (232اظؾقؽةمرضمم)اجؿؿاعمذبؾسمذؽونمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةم

اظشاعؾةم)جلورمسنمتؼرؼرماظؼاصؾىموسرضمصقدؼوماٌؿففةمإىلممشالمدقـاءماظؼاصؾةماظشاعؾةمجلورماًريمتؼرؼرم

 أطؿوبرمم12حؿىمأطؿوبرمم7خاللماظػرتةمعنماٌؿففةمإىلممشالمدقـاءم(1اًريم

م واظذىمادؿفدصتمأشلطسمم15ؼوغقوموحؿىم25خاللماظػرتةمعنمجاععةمخاظقةمعنمصريوسمديممحؾةمتؼرؼر

م ماجملاغي ماظؽشف مأسضاء ماظلادة ممجقع مسؾى ماظؿدرؼس مػقؽة ماٌعاوغة مواًدعات باظؽؾقاتمواظعاعؾني

 وابالشفممبلرؼةمتاعةظؾؿصابنيموتؼدؼمماظعالجماجملاغيممواٌراطزماظطؾقةواٌلؿشػقاتم

مصىمبدأتمواظؿىماظـدىمدررانممحؾةمتؼرؼر

متفدفمواظؿىم2018مدؼلؿربم19محؿىمابرؼلم17

ماظؽشفمسؾىموحـفمماظلقداتمتوسقةماىل

ماظالزعةماظػقوصاتموسؿلمؾؽراٌ مدنمسـدم

مظؾوضاؼةماظالزعةماالرذاداتم،وتؼدؼمماالربعني

 .اٌرضمػذامٌـلماظؿعرضمزباررمعن

مبإجراءاتماالػؿؿامماػؿقةماىلمدقادتهمتأطقد

موتػعقلمباظؽؾقاتماٌفـقةمواظصقةماظلالعة

ماػؿقةماىلم،باإلضاصةمبفاماًاصةماظوحدات

 طؾقةمظؽلماظذاتقةماٌواردمتـؿقة

 واٌزععماغعؼادهمضرؼؾام. م2018/2019اىؿقعماىلماٌشارطةمصىماظؿففقزمظؾلوقماًريىممدسوةم

 صىماسؿؿادماظؽؾقاتمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽةظشؽونمماػؿقةمدورموطالءماظؽؾقاتتوضقحمدقادتهم
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 اجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽةموػىسرضمرباورمضطاعمخدعةمممممم

 اظؼواصلماٌؿؽاعؾة(2ممممم  م تأػقلماظؼقاداتم(1

 تطوؼرماظعشوائقاتم(4ايضاغاتماظؿؽـوظوجقةمورؼادةماالسؿالم(3

 اظصـاساتماظصغريةمواٌؿودطة(6مممم  ممتأػقلموتوزقفماًرجيني(5

 جاععةمخاظقةمعنمصريوسمدي(8مممم   اىاععةمواظرؼاضة(7

 تـؿقةماٌواردماظذاتقة(10مم  ةماٌفـقةاظصقةمواظلالع(9

 اظؿؿقزماظؾقؽيمواىاععةماًضراءمواظؿـلققمايضاري(11

 اظؿقولماظرضؿيموعؽقـةماًدعاتماىاععقة(12

 

 2018مدؼلؿربم9مماألحد

 مجصةممبدؼـةماظدوظقةماٌـصورةمجاععةمدورمسؿؾقةمادؿالممأسؿالمعؿابعةمىـة

م-ماٌؾقفيمربؿدمربؿودمد.أماظلقدماجؿؿع ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبم

مجاععةمدورمسؿؾقةمادؿالممأسؿالمعؿابعةمىـةمععمدقادتهممبؽؿبم9/12/2018ماٌواصقماالحدمؼوم

مسؾىماالرالعماالجؿؿاعمخاللم،متمباٌشروعماظعؿلمدريمٌؿابعةموذظكممجصةممبدؼـةماظدوظقةماٌـصورة

مىـةمتشؽقلممتموماٌشروعمسؾىماهلـددقةماظشؽونمساممعدؼر/ماٌفـدسماظلقدمعنماٌعروضةماٌالحظات

موإسدادماظطؾقعةمسؾىمباٌشروعماألسؿالموععاؼـةماٌعدماظؿؼرؼرمسؾىمواالرالعماٌالحظاتمظدرادةمرباؼدة

 .اٌعاىةمررقمواضرتاحمأسؿالمعنمتـػقذهممتمعامسنمصينمتؼرؼر

 عؽؿبماظـائب
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 2018غوصؿربمم12األثـنيمم

 عـفاحولمتػعقلمدورمىـةمتأػقلموتوزقفماًرجينيمىـىممثارػامواالػدافماٌرجوةماالجؿؿاعم

ماجملؿؿعم مخدعة مظؼطاع ماظرائد ماظدور معن اغطالضام

ماظذىمؼفدفمظربطماىاععة ماظؾقؽة باجملؿؿعمموتـؿقة

م مربؿدماًارجى مربؿود مأ.د/ ماظلقد اجؿؿع

مخدعةم مظشؽون ماىاععة مرئقس مغائب اٌؾقفى

اجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽةمععماظلادةمأسضاءمىـةمتأػقلم

مضطاعمخدعةم وتوزقفماًرجينيموػىمأحدمرباور

 ومتمعـاضشةماألتياجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽةمم

 

 حبضورمطالمعن

 وغقاتمواالتصاالتمبؽؾقةماهلـددةرئقسمضلممػـددةماالظؽرت  اظلقدمأ.د/مربؿدمسؾدماظعظقمممم

 اٌدرسمبؽؾقةمربماالدـانمممم اظلقدمد./ممأمحدمخؾقػةمخؾقػةمم

 ماٌدرسمبؽؾقةماظرتبقةماظـوسقةمماظلقدةمد./محـانماظرصاسىمسؾدماظؼادر

 ماٌدرسمبؽؾقةماظرتبقةماظـوسقةم   اظلقدةمد./مدؾوىمحلنم

 ملممإدارةماالسؿالمبؽؾقةماظؿفارةماٌعقدمبؼ   اظلقدمد./مربؿدماىقارم

 اٌعقدةمبؽؾقةمربماالدـانمم   اظلقدةمد./مغفريممسري

مؼرمعرطزمتلوؼقماًدعاتماىاععقةماٌدرسمبؼلممادارةماالسؿالموعد   اظلقدمد./ممتاعرمسشرىممم

 مغائبمرئقسمذبؾسمادارةماطادميقةماظوزؼرى   اظلقدةمد./مصارؿةمغؾقل

 ععاونمرباصظماظدضفؾقةم   اظلقدمامحدمراصتم

 معدؼرماظؼرؼةماالوٌؾقة  اظلقدماالدؿاذ/ممػقـمماظؾدوؼفىمم

 عؽؿبمماظـائب

مجلورم موعد ماظعؿل مودوق ماًرجيني مبني ماظروابط توثقق

مماظؿواصلمبقـفم. تدسقمماظعالضاتمععماظشرطاتمواٌؤدلاتمو

 واىفاتماٌكؿؾػةموبنيماًرجيني.

صؼلمعواػبماًرجينيموتـؿقةمضدراتفمموعفاراتفمماالبداسقةم

 وتوزقػفاممبامؼعودمباظػائدةمسؾىماًرؼجمواىاععةمواظورن.

تعرؼفماظطالبمواًرجينيمبطؾقعةمصرصماظعؿلماٌؿاحةمهلمم

دسممذكصقةماًرؼجممسؿلمتؿالءممععمضدراتفم.موتوصريمصرص

 اظـاضجموتأػقؾهممبامميؽنمعنماظؼدرةمواظؿػؽريماير

 ظؿقؿلماظواجؾاتمواٌلؽوظقاتمسبومورـه.

ماظؾفـة متفدف ماظعؿلممحقث مبلوق ماىاععة مربط إىل

وخؾقمصرصمسؿلمالئؼةمظشؾابماًرجينيموإتاحةماظػرصةم

ماظطالبم متعرؼف مسن مصضالم مواظؿأػقل، مظؾؿدرؼب أعاعفم

باظؼدراتمواٌفاراتموثقؼةماظصؾةممبفاالتمدوقماظعؿلم

وطذامتعرؼػفمممبراطزموخدعاتماىاععةمودؾلماالدؿػادةم

 .عـفا
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 2018غوصؿربمم13اظـالثاءمم
 عوضعمعرطزماالبداعماظؿؽـوظوجي

 اظؿؽـوظوجيماىدؼدمجباععةماٌـصورةماالبداعوصدموزارةماالتصاالتمعوضعماغشاءمعرطزمتػؼدم

مربؿودم/اظؼائممبعؿلمرئقسمجاععةماٌـصورةم،ماظلقدمأ.دم-سؾدماظؾادطمربؿدماذرفمم/ادؿؼؾلماظلقدمأ.د

ممربؿد ماالتصاالتمم-اٌؾقفى موزارة موصد ماظؾقؽة موتـؿقة ماجملؿؿع مخدعة مظشؽون مرئقسماىاععة غائب

اغشاءمعرطزمابداعمتؽـوظوجيموحاضـاتمتؽـوظوجقةمباظؿعاونمبنيممػاصقلت وتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمظؾقث

 وتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتجاععةماٌـصورةمووزارةماالتصاالتم

 

م ماظوصد مد./ضم مماظلقد مسـؿان ماظوزؼرمم-حلام علؿشار

م م مخؾقلمرذادماألدؿاذة/ظإلبداع مبأسؿالمم-عفا اظؼائم

م ماظصـاساتماظرئقس متـؿقة مهلقؽة اظؿـػقذي

ماٌلؿشارمITIDA اظؿؽـوظوجقة م-داوردإمجوزؼفم/،

ماألدؿاذة م، ماالتصاالت مظوزارة ماظؼاغوغي م/اٌلؿشار

م ماىـدي مظؾؿـارقمم-ذرؼن ماظوزؼر علؿشار

ماظدطؿورة مم/اظؿؽـوظوجقة، مصاحل مععفدمم-ػؾة رئقس

ماظدطؿور مباظوزارة، ماٌعؾوعات مسؾدمم/تؽـوظوجقا بفاء

م مباٌعفد،مم-اظعؾقم ماٌوارـة متعزؼز مبرغاعج عدؼر

مITI عدؼرمصرعمععفدم-صالحمسؾدماحمللنمم/اٌفـدس

ماىب مضطعةماععة مدبصقص مسؾى ماالتػاق ماظؾؼاء تضؿن

متؽـوظوجيم مابداع معرطز مإلغشاء أرضمداخلماىاععة

متؽـوظوجقة مععفدمموحاضـات معرطز ماغشطة ظزؼادة

م3000باىاععةمسؾىمعلاحةممITIماٌعؾوعاتمتؽـوظوجقا

 أطدماظلقدوعنمجاغؾهمم2م

مم/أ.د مأذرف ماالبداعمربؿد معرطز مأن ماظؾادط سؾد

اظؿؽـوظوجيماىدؼدمؼأتيميفمارارمتوجهماظدوظةماىلم

ماىاععاتم ممبكؿؾف متؽـوظوجي مابداع معراطز اغشاء

م مخدعاتمواٌرطز مذبؿع مدقؽون مباىاععة اىدؼد

ماٌـصورةم مجاععة مذؾاب مًدعة معؿؽاعل تؽـوظوجقة

مأسدادماٌلؿػقدؼنمعنمموعـطؼة مباظؽاعلمظزؼادة اظدظؿا

مت ماٌعؾوعاتععفد مذؾابممITI ؽـوظوجقا متأػقل يف

ميفم ماظعؿل مظلوق ماًرجيني مو ماظطالب معن اىاععة

ذبالمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتموماظعؿلمسؾيمتـؿقةمروحم

األصؽارماٌؾدسةمماحؿضاناظؿطوؼرموماالبؿؽارمهلممومأؼضام

مععاعلم مو معؿكصصة متؽـوظوجقة محاضـات مخالل عن

معن معلؿوي مأسؾي مسؾي ومماظؿؽـوظوجقامعؿكصصة

ماٌعؾوعات مباظؿعاونمبنيمػقؽةمتـؿقةمصـاسةمتؽـوظوجقا

ITIDAمم معـارةماىعع ماجملؿع مػذا مظقؽون م اععة

 ظؾؿؽـوظوجقاميفمجاععةماٌـصورةموعـطؼةماظدظؿا.
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 2018غوصؿربمم25مماألحدم

ععممغائبمرئقسماىاععةمظشؽونمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽة -اجؿؿعماظلقدمأ.د/مربؿودمربؿدماٌؾقفيم

ظرصدماخرمعامسؿقدمطؾقةماظعؾومماألدؾقمم-د/مسؿرمسؾدماظلؿقعماظشفابيم0اظلادةمأسضاءماظؾفـةمبرئادةماظلقدمأ

 الصؿؿاحماٌعرضمتمانازهم

 م2018/2019جؿؿاعمظؾفـةماإلذرافمواظؿـػقذمسؾىمععرضماظلوقماظلـوىمظؾطالبمظؾعامماىاععىما

 ضاسةماالجؿؿاسات

 سؿقدمطؾقةماظعؾومماألدؾقمم-برئادةماظلقدمأ.د/مسؿرمسؾدماظلؿقعماظشفابيم

 وسضوؼةمطالمعن:

 وطقلمطؾقةماآلدابمظشؽونماظدراداتماظعؾقاموماظؾقوثم اظلقدةمأ.د/معفامسؾدماظؾطقفماظلفقـىم

 اظلقدمأ.د/مربؿدمسؾدماظعظقم/مرئقسمضلممػـددةماالظؽرتوغقاتم

وطقلمطؾقةماظرتبقةماظرؼاضقةمظشؽونمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةم اظلقدمأ.د/محدىمربؿدماظؼؾقوبىممم

 اظؾقؽةم،

 االدؿاذماٌلاسدمبؽؾقةماظطبماظؾقطرىم،مم   أ.م.مد/ماميانمابوماظػضل

 اٌدرسمبؽؾقةماظزراعم    د/ماعريةمربؿودم

 عدرسمبؽؾقةماظرتبقةماظـوسقةم  د/محـانماظرصاسىمسؾدماظؼادر

 واظلادةمأسضاءمعؽؿبماظـائب

 

ماظلابؼةممو ماظػرتة مخالل ممتمانازه معا عـاضشة

مظؾعامم مظؾطالب ماظلـوي مععرضماظلوق إلضاعة

م ماصؿؿاحهمم2018/2019اىاععي واٌزعع

ماظؼادم ماظشفر ممخالل ماظلوقمحقث ؼفدف

ماظؼادرؼنم مشري ماظطالب ماىلمعلاسدة اًريى

 سؾىمايصولمسؾىماحؿقاجاتفممبأدعارمرعزؼة
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 تقرير نشبط قطبع شئىن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
 

 8102 ديسمربخالل شهر 
 

  

 2018مدؼلؿربم3االثـنيمم
 عرطزمرساؼةموتـؿقةماظطػوظه

م ماجملؿؿعمخدعةمذؽونمضطاعمغظؿفاماظؿىموماهلؿممأصقابممتؽنيمغدوةماظطػوظةموتـؿقةمرساؼهمعرطزغظم

مواألدؿاذماٌـصورةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفماظدطؿورماألدؿاذمرساؼةمهتماظطبمبؽؾقةماظؾقؽةموتـؿقة

ماهلاديمسؾدماظلعقدمد.ماماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفىمربؿودماظدطؿور

مذاػنيمعفامدماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿعمخدعهمظشؽونماظؽؾقةموطقلمسؿرمصالحمغلرؼنمد.ماماظطب،مطؾقةمسؿقد

 اظطػوظةموتـؿقةمرساؼةمعرطزمعدؼرماٌعاريمابوموصاءمدمباظؽؾقة،ماظطيبماظدسممىـةمرئقس

مذويمظألذكاصماظدوظيماظقوممػاعشمسؾيموذظك

مامبفامحاضرمواظذيماإلساضة مادؿاذماظربسيمػاظةمد.

ماماظـػلقة،ماإلساضةماظـػليماظطبمضلممورئقس مد.

موايـفرةمواألذنماألغفمعدرسماظؾدؼعمسؾدمربؿد

ما موحدةمورئقسمادؿاذماظلعدمابوممسريمتاعرمد.

مذاػنيمعفامد.ماماظؾغوي،مواظؿأخريماظؿكاربماألعراض

مسـدماألبصارمعشاطلماظعقونموجراحةمربمادؿاذ

 .األرػال

مسنم ماظلعد مأبو مربؿد متاعر ماظدطؿور مهدث حقث

ماظدضفؾقةم ممبقاصظة ماظؿكارب مأعراض معشؽؾة حفم

مصعوبةم مؼعاغون ماظذي ماألرػال مغلؾة متصل حقث

 وػذهماظـلؾةماظيتمترتددمٌراطزمم44.4اظؿكاربماظيم

 واظشؿولمظؾدعجماًاصةماهلؿممأصقابمظؿؿؽنيماظدوظيماظقوممتـظقم

موانم اظفمم59اظفمرػلمعنمأصلم26اظؿكاربمصعؾقا

م معن مؼعاغون ماحملاصظة معلؿوي مسؾي صعوبةمرػل

اظؼوضعةم ،عؤطدامسؾيمأػؿقةموضرورةمزراسةماظؿكارب

 ضؾلمدنماظـالثمدـوات
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مسؾيماظربسيمػاظةماظدطؿورةمحدؼثموتضؿن

مضعفموػيماظعؼؾقةماإلساضةممبعينماظؿعرؼف

موذظكمسؼؾيمدبؾفموظقلتماظعؼؾقةماظؼدرات

ماٌوضفمصعوبةمعنماظعائالتمبعضمٌراساة

مؼظفرمحقثم،ماٌرضيماظوضعمتؼؾلمسؾىمواظؼدرة

متدغيمعـفاماألرػالمػؤالءمسؾيماظعالعاتمبعض

مواٌػزعماالجؿؿاسقةماظؽػاؼةموسدمماظعؼؾقةماظؼدرة

مأضلمٌرحؾهماظؿقلنموإمنامظؾشػاءمضابلمشريمبأغه

مظؾؿعاعلمتؤػؾهمظدرجةموصوالمأومتدغي

موررؼؼةماظذطاءماخؿؾارمسنمعؿقدثةماإلجؿؿاسي،

.مضقادقةمدرجاتمسؾيمعـهموايصولمادؿكداعه

مظإلساضةماحملؿؿؾةماألدؾابمتصـقفمميؽنمحقث

ماظوالدةمعاضؾلمأدؾابموعـفامحدوثفاموصقماظعؼؾقة

متـاولموطـرهمظإلذعاساتماألممتعرضمطـرهمعن

ماظوالدهمعابعدموعـفامظؾقوادث،متعرضمأوماألدوؼة

مغلؾةمارتػاعمأومايؿلمتعـرمعنماظوالدهمأثـاءمأو

مصقوصاتمإجراءموسدمماظؾقؽقةمواألدؾابماظصػرا،

 .ماظزواجمعاضؾل

مسؾيمذاػنيمعفاماظدطؿورةمطؾؿةموتضؿـت

معؤطدةماألرػالمسـدماظـظرمضعفمسنماظؿقدث

مسنمظؾؽشفمدوريمبشؽلماظػقصمضرورةمسؾي

 معنمؼعاغونمأرػالمؼوجدموماظـظرمدالعة

مأوماظرتعقشمطـرهمعـلمباظـظرمواضقةمعشاطل

مذاطرهماظرؤؼةمظؿؿؽنيماظعقـنيماظيماألذقاءمتؼرؼب

مغظرمضصرمؼعاغونماألرػالمبنيماألطـرماظـلؾةمبأن

 وبعضماظرؤؼةموهفقمماظؿؾقػوغاتمبلؾب

ميفموظؽـفامباإلبصارمسالضةمهلامظقسماظيتماظعالعات

ميفمرعاديمأومابقضمظونمزفورمعـفاماألػؿقةمشاؼة

محرطةميفماػؿزازماىػن،ماردباءماظعني،مبؤبؤ

 اظرضرضةمعاؼلؿىموػوماظعني

مزراسةمسؾيماظؾدؼعمسؾدمربؿدماظدطؿورموهدث

مظالذنماظؿشرحييمواظرتطقبماظلؿعقةماظؼوضعة

معابقـفمماظواصؾةمواٌـطؼةمواظودطيماظداخؾقة

موإعؽاغقةماظلؿعمضعفمودرجاتمأغواسهمذاطرا

مذبؿعةمعـارقمأومحدامسؾيمعـطؼةمبأيمتواجده

مجدامعشفورةمأصؾقتماظلؿعقةماظؼوضعةمزراسةموان

مزراسةمطاصةمباضيمعـلموعـؾفاماياظقةماظػرتةميف

مواظؽؾدمواظؼؾبماظؽؾيمعـلماألخرىماألسضاء

مسؾارهماىفازمػذاموانمخطورةموأضلمأدفلموإمنا

موععاجلمعقؽروصونمحيؿلمخارجيمذؽلمسن

مجراحقامترطقؾةمؼؿممداخؾيموجزءموعغـارقس

معامحدماظيمؼشؾهمصوتمظلؿاعماياظةمتصلمحقث

 اظطؾقعيماظصوت
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ماظلقدماصؿؿح ماظلقدم،ماٌـصورةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفماظدطؿورماألدؿاذم مربؿودماظدطؿورماألدؿاذم

ماظدائمماظطالبيماًرييماٌعرضماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماٌـصورةمجاععةمرئقسمغائبماٌؾقفي

 2019-2018ماظدراديمظؾعام

ماًدعاتموتؼدؼممأعورػمموأوظقاءمواظطاظؾات

مبنيماالجؿؿاسيماظؿؽاصلمروحموغشرماالجؿؿاسقة

مسؾىمبادؿؿرارهماظلوقمؼؿؿقزمطؿاحماظطالبمأوداط

مربؿودماظدطؿورماألدؿاذموأذار اظدراديماظعاممعدار

معنمأطـرمسؾىمحيؿوىماًرييماٌعرضمأنماٌؾقفي

ماألضلاممعنماظعدؼدمؼضممعالبسمضطعةم2000

مورجاظيمحرمييمعالبسمعنمسدؼدةموععروضات

مرعزؼةمبأدعارمعؽؿؾقةموأدواتموذـطموبطارني

مخاللمعنمضادرؼنماظغريماظعؿالموطذظكمظؾطالب

 طؾقةمطلمعنمتصرفمطوبوغات

 

 2018مدؼلؿربم12األربعاءمم

 مماٌـصورةمجباععةمظؾطالبماًريىماٌعرضماصؿؿاح

 ذبؿعماًدعاتماظطالبقة

موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمضطاعمؼـظؿهمواظذى

متـظقمم،ؼأتيماظطالبقةماًدعاتممبفؿعماظؾقؽة

ماٌرحؾقةماىاععةمخطةمارارميفماٌعرض

موغشرمضادرؼنماظغريمظؾطالبماالجؿؿاسقةمظؾرساؼة

مداخلماظطالبمبنيماالجؿؿاسيماظؿؽاصلمثؼاصة

مسؾدمأذرفماظدطؿورماألدؿاذموأطدماىاععةمطؾقات

مدسممسؾىمدائؿامتعؿلماىاععةمأنماظؾادط

مطؿامواظؼطاساتماًدعاتمطاصةميفماظطالب

ماظؿؽاصلمعؾدأمارداءمإىلماًرييماٌعرضمؼفدف

 اظطؾؾةمطاػلمسؾىماٌادؼةماألسؾاءمدبػقفمو
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ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبم-ماٌؾقفىمربؿدمربؿود/مد.أماظلقدمبرئادة

 ماًارجمعنماجملؾسمأسضاءمواظلادةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظؽؾقاتموطالءماظلادةموحبضور

 2018مدؼلؿربم12األربعاءمم
 ضاسةماالجؿؿاسات

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةممبفؾسماهلاعةماٌؾػاتمبعضمعـاضشة

ماظـائبمدقادةمبرتحقبماجملؾسمبدامحقث

ماىدد،ماجملؾسمواسضاءمايضورمباظلادة

ماػؿقةموماالعقةمربومعؾفماىلمدقادتهموتطرق

معـلقموترذقحمبهماًاصةماٌـظوعةمتطوؼر

ماىاععةمعنماجملالمػذاميفمعؿكصص

 .ماهلقؽةمعلؽوظيمععمظؾؿواصل

مصقةمعؾقونم100ممحؾةماىلماظؿطرقممتمطؿا

مواظيتماىؿفورؼةمرئقسماظلقدمصكاعةمارؾؼاماظيت

مشريمواالعراضمديمصريوسمسنماظؽشفمتلؿفدف

مممسـةم،مدؽرم،مضغط)ماظلارؼة متأتىمحقث(

معنماظـاظـةماٌرحؾةمضؿنماظدضفؾقةمرباصظة

م2019موابرؼلمعارسمذفريمخاللمايؿؾة

ماظعؿرؼةماظػؽةمضؿنماحملاصظةمابـاءمسنمظؾؽشف

 ،ماحملاصظةمارجاءمجبؿقعمصاطـرمسامم18

موتؼدمماظصقةموزارةمععماىاععةمتؿعاونمحقثم

مإلناحمواظطيبمواإلسالعيماظؾوجليتماظدسم

 ايؿؾة

مدسممألىموعلؿعدونمبدورػامظؾؼقاممجاػزةمصاىاععة

ماومداخلمدواءمايؿؾةمهؿاجهمعامطلمتوصريمو

 .اىاععةمخارج

ماظصقةموزارةموطقلمعؽىمدعدماظدطؿورموأوضح

 اظفم60محواىلمتلؿفدفمايؿؾةمانمباظدضفؾقة

معـؿشرةمصرضةم1000موفقزممتمضدمواغهمؼوعقامعوارن

مومصاظؽشفماظػقوصات، ػذهمإلجراءماحملاصظةميف

 .متاعةمدرؼةموصىمباظؽاعلمذباغىماظعالج
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 2018مدؼلؿربم5األربعاءمم

 عؽؿبماظـائب

 صقةمعؾقونم100ممحؾةمالغطالقموفزماٌـصورةمجاععة

ماظؿىمصقةمعؾقونم100معؾادرةمارارميف مصقصمتلؿفدفمواظؿىماىؿفورؼةمرئقسماظلقدمصكاعةمارؾؼفام

ماٌؾقفىمربؿودمد.أماظلقدمادؿؼؾلمدىمصريوسموماظلارؼةمشريماالعراضمعنموسالجفمماٌصرؼنيممجقع

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائب

ممبقاصظةمايؿؾةمالرالقمظؾؿففقزموذظك

محقثماظدضفؾقة مضؿنماظدضفؾقةمرباصظةمتاتىم

مخاللمتؾدامواظؿىمظؾؿؾادرةماظـاظـةماٌرحؾة

مؼزؼدمعاموتلؿفدفم2019موابرؼلمعارسمذفرى

 .احملاصظةمابـاءمعنمعوارنمعؾقونمثالثةمسن

ماىاععةموربةمسرضماالجؿؿاعمخاللممت

ماالدوؼةمذرطاتمبعضمععمباظؿعاون مخاللم

ماظشاعلماٌلحمسؿلميفماظلابؼةماظؼؾقؾةماظشفور

مػقؽةماسضاءماظلادةمىؿقعمدىمظػريوس

مماٌعاوغةمواًدعاتمواظعاعؾنيماظؿدرؼس

ماجراءماىلمباالضاصةماظطؾقةمواٌراطزمباظؽؾقات

مواظؿىماىددماظطالبممجقعمسؾىماٌلح

ماظؿواصلماىلمباالضاصةمطؾريامناحاممالضت

مصقصمسقـاتمظدؼفممعنمععمتاعةمبلرؼة

 هلمماجملاغىماظعالجموتؼدؼمماجيابقة

مباحملاصظةمايؿؾةمارالقماظقةمعـاضشةممتمطؿام

موتػادىمبـفاحماظشاعلماٌلحمسؿلموررق

 اى

م،معـفاماجملؿؿعماصرادمسزوفماىلمتؤدىمدؾؾقة

ممحالتمسؿلمبضرورةمايضورماوصىمحقث

موخطورةمباٌرضمظؾؿعرؼفمتوسوؼةمتـؼقػقة

ماظعالجمتؼدؼمموررقمعؿاخرموضتميفماطؿشاصة

معنمصالبدم،متاعةمدرؼةميفمظؾؿصابنيماجملاغى

مظؿؼدمماظلؾؾقةماٌعؿؼداتمعنماظؿكؾص

 اجملؿؿع
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معدنممجقعميفمالغؿشارػمماظصقةمعدؼرؼةمعنمسؿلمصرضةم1000موفقزممتماغهماظصقةموزارةموطقلماوضح

 ماحملاصظةمونوع

ماًارجىماجملؿؿعمععماظؿواصلميفماجملؿؿعمخدعةمضطاعمدورماػؿقةماىلماٌؾقفىمربؿودمدمواذار

 اظالزمماظـفاحمظؿقؼققمايؿؾةمػذهميفمواٌشارطة

 ماالجؿؿاعمحضر

 ماظـواب،مذبؾسمسضوماىؿلمغؾقلماالدؿاذم   غوابمذبؾسمسضومغصرمعاجدةمد.أم

 االدؾقماىاععةمرئقسمغائبماظشـاوىمصرحةمد.أ م غوابمذبؾسمسضومغؾقهمربؿودماالدؿاذ

 اجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظطبمطؾقةموطقلمسؿرمغلرؼنمد.أم ماىاععقةماٌلؿشػقاتمعدؼرمطؿالماظشعراويمد.أمم

 م اجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظرؼاضقةماظرتبقةمطؾقةموطقلم    اظؼؾقوبىممحدىمد.أم

 مماًارجقةماظعقاداتمعدؼر     ماظغـدورمربؿدمد

 م،ماظطؾقةماظشؽونمساممعدؼرمعفدىمخاظدمد    ماظصقةموزارةموطقلمعؽىمدعدمد

 اظصقةممبدؼرؼةماٌؿابعةمادارةمعدؼرمصاروقماذرفمد ماالجؿؿاسىماظؿضاعنموزارةموطقلمؼودفماظػؿاحمسؾدماالدؿاذ

 ماظعدوىمعؽاصقةمادارةمعدؼرماٌؽاوىمامحدمد  مماظصقةممبدؼرؼةماظؿكطقطمساممعدؼرماظغـىمسؾدمسؾريمد

مدمباظدضفؾقةماٌعدؼةماالعراضمعؽاصقةمعدؼرمحؾؿىمداعقةمدم اظصقةممبدؼرؼةماالشذؼةمعراضؾةمادارةمعدؼرمسابدمظؾـىمد

 ماظصقةممبدؼرؼةماٌؿابعةمادارةماٌؿوىلمعـىمد    ماٌلؿشػقاتمادارةمعدؼرمامحدمػؾه

 ظالدوؼةممذقفؿامبشرطةماٌـصورةمعؽؿبمعدؼرمصؿقىموظقدمد هظالدوؼمدقفؿامبشرطةماظدظؿامعـطؼةمعشرفمابراػقممداعحمد
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 عؽؿبماظـائب 2018مدؼلؿربم9األحدمم

 ديمصريوسمسؾىماىؿفورؼةمظؾؼضاءمرئقسماظلقدمعؾادرةماغطالقمظالدؿعدادماظصقةموزارةمضقاداتمعع

ماظدطؿورماألدؿاذمسؼد ماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماٌـصورةمجاععةمرئقسمغائبم-ماٌؾقفيمربؿدمربؿود/

متـػقذمصىماظصقةموزارةمودسممواظؿعاونماظؿـلققموآظقاتماالدؿعداداتمظؾقثماجؿؿاسام-ماظؾقؽةموتـؿقة

ماظغريماألعراضمسنمواظؽشفمديمصريسمسؾىمظؾؼضاءماىؿفورؼةمرئقسماظلقدمعؾادرةمعنماظـاظـةماٌرحؾة

 ".مصقةمعؾقونم100"مذعارمهتمدارؼة

 ماالجؿؿاعمحضر

 ماظصقةموزارةموطقلم-معؽىماظؾطقفمسؾدمدعدد/

 باظدضفؾقةمظؾؿرأةماظؼوعيماجملؾسمرئقسم-ماظشـاوىماظعزؼزمسؾدمصرحة/مد.أ

 اظطبمطؾقةموطقلم-مسؿرمغلرؼن/مد.مأ    ماظـوابمذبؾسمسضوم-غصرمعاجدة/مد.أم

 ماظـوابمذبؾسمسضوم-ماىؿلمغؾقل/مأم    اظـوابمذبؾسمسضوم-مغؾقهمربؿود/مأم

 باظدضفؾقةماالرؾاءمغؼقبم-ماظزؼاتمابراػقم/مدم    اظؿضاعنموزارةموطقلم-ماظػؿاحمسؾدماظلقد/مأ

 األدوؼةموذرطاتماظصقةموزارةموممـؾيماٌلؿشػقاتمعدؼرىمعنموسدد

مطاصةمععمواظؿـلققماظدسممآظقاتمعـاضشةممتمحقث

ماٌدغيماجملؿؿعموعؤدلاتماٌعـقةماظؼطاسات

ماظدضفؾقة،ممبقاصظةماظـوابمذبؾسموأسضاءمواظـؼابات

مسؾىمظؾؼضاءماظؼوعقةمايؿؾةمعنماظـاظـةماٌرحؾةمظؿـػقذ

م1معنماظػرتةمخاللمباحملاصظةمدؿؾدأمواظؿىمديمصريوس

م3.3معنمؼؼربمعامعلؿفدصةم2019مابرؼلم30ماىلمعارس

  باحملاصظةمعوارنمعؾقون

مد.أمأذارمو ماىاععةمأنماٌؾقفي،مربؿدمربؿود/

موزارةمعلؽوىلمععمواظؿـلققماظدسممأذؽالمطاصةمدؿؼدم

 ماظصقةمظوزارةماظؼوعقةمايؿؾةمظؿـػقذمباحملاصظةماظصقة

 

ماظؾدءماػؿقةمسؾىمعؤطدامدى،مصريسمسؾىمظؾؼضاء

ماٌلؿوؼاتمطاصةموعشارطةمظؾقؿؾةماظرتوجيقةمبايؿالت

ماٌؿوضعماهلدفماىلمظؾوصولماىاععةموخارجمداخل

ماىاععةمجاػزؼةمسؾىماظرتطقزمععمباحملاصظةمايؿؾةمعن

مدواءمهؿاجهمعامطلموتوصريمايؿؾةمظدسممبدورػامظؾؼقام

ماسؿؾارمإىلماالذارةمععماىاععةمخارجمأومداخل

معنماالغؿفاءمينيمدائمماغعؼادمحاظةمصىماالجؿؿاع

 .عـفاماٌرجوماهلدفموهؼققمبـفاحمايؿؾة
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 2018مدؼلؿربم9األحدمم

 مجصةممبدؼـةماظدوظقةماٌـصورةمجاععةمدورمسؿؾقةمادؿالممأسؿالمعؿابعةمىـة

م-ماٌؾقفيمربؿدمربؿودمد.أماظلقدماجؿؿع ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبم

مجاععةمدورمسؿؾقةمادؿالممأسؿالمعؿابعةمىـةمععمدقادتهممبؽؿبم9/12/2018ماٌواصقماالحدمؼوم

مسؾىماالرالعماالجؿؿاعمخاللم،متمباٌشروعماظعؿلمدريمٌؿابعةموذظكممجصةممبدؼـةماظدوظقةماٌـصورة

مىـةمتشؽقلممتموماٌشروعمسؾىماهلـددقةماظشؽونمساممعدؼر/ماٌفـدسماظلقدمعنماٌعروضةماٌالحظات

موإسدادماظطؾقعةمسؾىمباٌشروعماألسؿالموععاؼـةماٌعدماظؿؼرؼرمسؾىمواالرالعماٌالحظاتمظدرادةمرباؼدة

 .اٌعاىةمررقمواضرتاحمأسؿالمعنمتـػقذهممتمعامسنمصينمتؼرؼر

 عؽؿبماظـائب
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 2018مدؼلؿربم4اظـالثاءمم
 غاديماظـقل

 ظؾفاععةمرئادؿهمصرتةمالغؿفاءماظؼـاويمربؿدمد.أممؼتؽر

مجاععةمرئقسماظؼـاويمربؿدماظدطؿورماالدؿاذماظدضفؾقةمورباصظةماٌـصورةمجاععةمضقاداتمطرعت

مجاععةمرئقسمذرفمسؾىمغظؿتماحؿػاظقةمخاللمذظكممتممظؾفاععةمرئادؿهمصرتةمالغؿفاءماظلابقماٌـصورة

 اظؾادطمسؾدمأذرفماظدطؿورماالدؿاذماٌـصورة

 

مربماهادمرئقسمذعريمصارؿةماظطاظؾةموضدعت

مأطدتماٌـصورةمجاععةمرالبمسنمغقابةمطؾؿةماألدـان

مربؿدمد.امىفودمواظؿؼدؼرماظشؽرمخاظصمسنمخالهلا

متطورمعنمظؾفاععةمرئادؿهمصرتةمخاللمضدعهمٌاماظؼـاوى

 اٌلؿوؼاتمطاصةمسؾى

مأنماىاععةمساممأعنيمعودىماداعةماالدؿاذموأوضح

ماٌاضقةماظػرتةمخاللمعؾقوزامتطورامذفدتماىاععة

مصفوماٌلؽوظقةمظؿوظقهماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أمػـأمطؿا

ماًريمصقهمٌامؼوصؼهمانماهللمدسقامدؾفمًريمخؾفمخري

 . ظؾفاععة

ماعؿـاغهمسظقممسنماىـدىمحامتماظدطؿورمسربمطؿا

مىاععةماظؽـريمضدعتمضقادةمتؽرؼممصىماظقوممٌشارطؿه

 االدـانمربمعفـةمتطورمصىموداػمماٌـصورة

مطؾؿةماآلدابمطؾقةمسؿقدمأمحدمدقدمرضامد.أمضدممطؿا

مسؿداءماظلادةمعنماىاععةمذبؾسمأسضاءمسنمغقابة

ماظؼـاوىمربؿدمد.أمأنمخالهلامأطدماٌكؿؾػةماظؽؾقات

مواالدارةماظؼقادةمصىمبهمحيؿذىمومنوذجمسظقؿةمضقادة

مؼشفدمباىاععةمعؽانمصؽلمسرؼؼةمتعؾقؿقةمٌؤدلة

 .ممبفامظالرتؼاءموجفودهماٌكؿؾػةمبانازاته

متؽرؼممعنماظقوممغشفدهمعامأنمدوؼؾمماذرفمد.أموأذار

مواياظقةماظلابؼةماالداراتمتعاونمسؾىمدظقلمهلو

ماسالءمػومعشرتكمواحدمػدفماجلمعنمععامواغصفارػم

 ماٌـصورةمجاععةمذأن

متؽرؼممؼوممػوماظقوممأنماٌؾقفيمربؿودمد.أموأضاف

مادارةمصىمععامجفدػؿامسؾىمواياظقةماظلابؼةماالدارة

ماظلابؼةماالدارةمعنمواظؼقادةماالدارةموتلؾقمماىاععة

مواحملؾةماظؿعاونمروحمجيؿعفؿاماياظقةماالدارةماىل

ماسالءموػومواحدمػدفمهؼققمأسقـفممغصبموؼضعون

 اٌـصورةمجاععةمذأن
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مربؿدمد.امذكصمصىماظلابؼةماىاععةمادارةمتؽرؼممعنماظقوممغشفدهمعامانماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أموأطد

مطاصةمصىموتشارطـامدوؼامسؿؾـامصؼدماىاععةمادارةمصىماظعؿلمصرؼقمبنيماٌـؿرماظؿعاونمععـىمؼردىماظؼـاوى

ماظػرتةمخاللمبذلماظذىماجملفودمسؾىماظشؽرمطؾؿاتمتؽػىموظنماظػرؼقمبروحمباظعؿلمدعدتموظؼدماظؼرارت

 ماىاععةمتارؼخمعنماٌاضقة

 االحؿػاظقةمحضر

 ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفىمربؿودمد.أم

 مواظؾقوثماظعؾقامظؾدراداتماىاععةمرئقسمغائبمدوؼؾممأذرفمد.أ

  اىذسقةماًالؼامعرطزمسؾىماٌشرفماظشـاوىمصرحةمد.أ

 ماألدؾقماىاععةمرئقسموغائبماظـوابمذبؾسمسضومغصرمعاجدةمد.أ

 األدؾقماىاععةمرئقسمغائبمسؿؿانمحلنمد.أ   ماىاععةمساممأعنيمعودىمأداعةماألدؿاذ

 ماظلابقمواظؿعؾقمماظرتبقةموزؼرماظشربقـىماهلالىلمد.أ  األدؾقماظعاظيماظؿعؾقمموزؼرماًاظقمسؾدماظلقدمد.أ

 ماألدؾقماىاععةمرئقسمبقوعىمأمحدمد.أ   األدؾقماىاععةمرئقسممحزةماعنيمأمحد

 محورسمجاععةماعـاءمذبؾسمرئقسمصابرمابراػقممد.أم  ماظدظؿامجاععةمأعـاءمذبؾسمرئقسمربقعمربؿدمدم

مواظؼقاداتمباظدضفؾقةماالدـانمأرؾاءمغؼقبماىـدىمحامتمواظدطؿورماظطؾقةماٌراطزموماٌلؿشػقاتموعدؼرىماظؽؾقاتمسؿداء

 باحملاصظةمواألعـقةماظؿـػقذؼة

ماعؿـاغهموسظقممدعادتهمسنماظؼـاوىمربؿدمد.أموسرب

معنمواحملؾةماٌودةمروحمسؾىماياضرؼنمظؽاصة

متؽؾقػهمسؾىماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أمػـأمطؿاماىؿقع

 اىاععةمبرئادة

مادؿؽؿالمسؾىمتعؿلماٌؿعاضؾةماالدارتمأنمعشريا

مالؼفمماٌـصورةمجاععةمذأنماسالءموػىمػاعةمرداظة

ماالدارةمتعؿلمأنماألػمموظؽنماالدارةمؼؿوىلمعن

مضدعامواٌضىمواظـفاحماظؿؼدممعلريةمادؿؽؿالمسؾى

ماظشؽرموجهمطؿام،ماىاععةمبشأنماالرتؼاءمررؼقمصى

 ومماظؿدرؼسمػقؽةموأسضاءمواالداراتماظعؿداءمظؽاصة

مرئادؿهمصرتةمخاللمجفدمبذلمعنموطلمواظطالبماظعاعؾني

ماٌرحؾةمصىماىاععةمالدارةماظؿوصققمعؿؿـقامظؾفاععة

 اٌؼؾؾة
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 2018مدؼلؿربم19األربعاءمم
 االجتماعاتضاسةم

 صقةمعؾقونم100ميؿؾةماظـاغيماالجؿؿاع

مرئقسمغائبماٌؾقفيمربؿودمد.أماظلقدمادؿؼؾل

مؼومماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععة

مععماالجؿؿاساتمبؼاسة2019مدؼلؿربم19ماالربعاء

مدماظلقدمرادفمموسؾىماظصقةموزارةمعنمممـؾني

معنموممـؾنيماظصقةموزارةموطقلمعؽىمدعد

موضقاداتماٌدغيماجملؿؿعمػقؽاتمزبؿؾف

م100ممحؾةمإلرالقماظؿففقزماظقةمٌـاضشةماىاععة

موخارجفاماٌـصورةمجاععةمداخلمصقةمعؾقون

مرباصظةمتأتىمحقثماظصقة،موزارةمععمباظؿعاون

مصكاعةميؿؾةماظـاظـةماٌرحؾةمضؿنماظدضفؾقة

مظؾؼضاءمصقةمعؾقونم100ماىؿفورؼةمرئقسماظلقد

ممدارؼةماظغريماالعراضمسؾى مواظضغطماظلؽر)

معؽىمدعدمدماظلقدماذاروممديموصريوس(ممواظلؿـة

 ميفماٌؤدلاتممطاصةمدورماػؿقةماىل

مومظؾقؿؾةمواإلسالعيماظؾوجلؿىماظدسممتؼدؼم

م،حقثماناحفاميفماجملؿؿعمتؽاتفماػؿقة

ماٌصرؼنيمظؽاصةماظشاعلمظؾؿلحمايؿؾةمتفدف

 م.تاعةمدرؼةموصىمباجملانموسالجفم

موفقزمضرورةمسؾىماٌؾقفىمربؿودمدمواطد

مسؾىمضادرةمعؤدلةماومػقؽةمطلمعنمطاعلمتصور

متـػقذؼةمخطواتمسؾىملريواظمايؿؾةمدسم

مواضقة ماظصعابمعواجفةمظؿػادىم ميفموسرضفام

مسؾىماٌؾقفىمربؿودمدمواطدمماظؼادمماالجؿؿاع

ماومػقؽةمطلمعنمطاعلمتصورموفقزمضرورة

مدسممطقػقةمسنمايؿؾةمدسممسؾىمضادرةمعؤدلة

ممواضقةمتـػقذؼةمخطواتمسؾىمظؾلريمايؿؾة

ماظصعابمعواجفةمظؿػادى ماالجؿؿاعميفموسرضفام

 .ماظؼادم
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 2018مدؼلؿربم19األربعاءمم

 اٌصرؼةمباىاععاتماظواصدؼنمظؾطالبماألولماٌؾؿؼىمتـظقممخطةمةـاضشع

 االجتماعاتضاسةم

 حبضور

 ماآلدابمطؾقةموطقلماظلفقـىمعفامأ.د/م   ماظرؼاضقةماظرتبقةمطؾقةمسؿقدماظشقاتمربؿدمأ.د/

 ماظواصدؼنمإدارةمعدؼرماظعراضيمدقرماألدؿاذة  ماظواصدؼنمإدارةمسؾىماظعامماٌشرفمعصطػىماظدؼنمحلاممدم

 ظؾؿؾؿؼىماٌـظؿةماظعؾقاماظؾفـةموأسضاء

ماجؿؿاساماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماٌـصورةمجاععةمرئقسمغائبماٌؾقفىمربؿودماظدطؿورمسؼد

مخاظدماظدطؿورمرساؼةمهتماٌصرؼةمباىاععاتماظواصدؼنمظؾطالبماألولمؾؿؾؿؼىظماٌـظؿةماظعؾقاماظؾفـةمعع

 اٌـصورةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفماظدطؿورماالدؿاذم،مماظعؾؿيمواظؾقثماظعاظيماظؿعؾقمموزؼرماظغػارمسؾد

معـاضشةماالجؿؿاعمخاللمومت ماغطالقمترتقؾاتم

ماظواصدؼنمظؾطالبماألولماٌؾؿؼىمصعاظقات

مجاععةمتـظؿهمواظذىماٌصرؼةمباىاععات

مخاللماٌـصورة مؼـاؼرم29ماىلم26معنماظػرتةم

مجاععةم13معنمأطـرمصقهمدقشاركمواظذيم2019

م،ماظـؼاصقةم،ماظرؼاضقةماألغشطةميفمظؾؿشارطةممعصرؼة

ماظػـىم،ماظعؾوممغادىم،ماالجؿؿاسقة ماٌكؿؾػةم

ماظطالبمظشؽونماٌرطزؼةماإلدارةمبنيمباظؿعاون

 .ماٌصرؼةمواىاععاتماظواصدؼن

 

مواألغشطةماٌـاشلاتموخطةماظؿـظقؿقةماظؾفانمعفاممرئقسمغائبماٌؾقفىمربؿودماظدطؿورماألدؿاذموادؿعرض

مرالبمودورمماٌؾؿؼىمظػاسؾقاتمظؾؿقضريمواظؿعاونمماظؾفانمبنيماظؿـلققموآظقاتمدؾلمادؿعرضمطؿامظؾؿؾؿؼىماٌكؿؾػة

 .مماٌؾؿؼىمأغعؼادمخاللماظطالبموادؿضاصةماٌؾؿؼىمتـظقممصىماٌـصورةمجاععة

ماظواصدؼنماظطالبمًدعةماٌصرؼةماىاععاتمبنيمواظؿعاونماظعالضاتمأواصرمعدمػوماٌؾؿؼىمعنماهلدفمأنموأطد

متػاسؾفمموزؼادةماٌصريمباجملؿؿعموربطفمماظواصدؼن،مظؾطالبمعؿـوسةمخدعاتموتؼدؼمماٌصرؼة،ماىاععاتمجبؿقع

 .ظدؼفممباشرتابماظشعورمظؿؼؾقلماٌصرؼنيماظطالبمععموطذظكماظؾعض،مبعضفممعع
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موحداتمتوزؼعميفماظعداظةمظؿقؼققمؼؾزممعامادباذماظؾفـةمتؿوىلمحقثماالسؿالمجدولمعوضوساتمعـاضشة

 هلاماالعـلمواالدؿكداممباىاععةماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمعلاطن

 2018مدؼلؿربم19األربعاءمم

 اظؿدرؼسمػقؽةماسضاءممبلاطنماٌؿعؾؼةماهلاعةماٌؾػاتمبعضممعـاضشة

 عؽؿبماظـائب

مظؿقؼققمؼؾزممعامادباذماظؾفـةمتؿوىلمحقثماالسؿالمجدولمعوضوساتمعـاضشةماالجؿؿاعمخاللممت

 :مخاصةموبصػةمهلاماالعـلمواالدؿكداممباىاععةماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمعلاطنموحداتمتوزؼعميفماظعداظة

 .اظؿدرؼسمػقؽةماسضاءممبلاطنماًاظقةماظوحداتمتوزؼعمضواسدمعراجعة-1

ماظالزعةماالجراءاتمواضرتاحمباٌلاطنماظؿعاضدمظشروطماٌكاظػةماٌغؾؼةماظشؼقمعوضوعمحبثمم-2

 .تـػقذػاموعؿابعةماخالئفامظلرسة

مرؾؼامموترتقؾفاماخالئفامؼؿمماظيتماوماًاظقةماظلؽـقةماظوحداتمظشغلماٌؼدعةماظطؾؾاتمدرادةم-3

 .اٌؼررةمظؾؼواسد

 حبضور

 مواظؾقوثماظعؾقامظؾدراداتماىاععةمرئقسمغائب   مدوؼؾممأذرفمد.أ

  وطقلمطؾقةمايؼوقمظشؽونماظدراداتماظعؾقامواظؾقوث  أ.دمتاعرمربؿدمصاحلم

    ماىاععةمساممأعني م عودىمأداعةماألدؿاذ

 اهلـددقةماظشؽونمساممعدؼر ماٌردىممابراػقمماظلقدممماظلقد

 ماظؼاغوغقةماظشؽونمساممعدؼر ماظصقادمذباػدمعرصتماظلقدة

 االدؽانمادارةمعدؼر مؼادنيمربؿدماالدؿاذماظلقد
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 2018مدؼلؿربم23األحدمم
 عؽؿبماظـائب

 (اظربمبرأسماٌـصورةمجاععةمصـدق)ماظربمرأسممبدؼـةماظضقاصةمدارممبشروعماظعؿلمدريمعؿابعة

مباظؾـودمعؼاؼلةماسدادمسؾىمواالتػاقماٌـػذةمظألسؿالماٌاظيماٌوضفمادؿعراضماالجؿؿاعمخاللممت

معنمواسؿؿادػاماظؾـودموهؾقلمدرادةمؼؿممأنمسؾىم،ماٌكؿصةماظلؾطةمعنمواسؿؿادػامباٌشروعماٌلؿفدة

 عؿابعةمدريماظعؿلمباٌشروعومتمخاللماالجؿؿاعمماظؿـػقذميفماظؾدءمضؾلماٌكؿصةماظلؾطة

 حبضور

 ماىاععةمرئقس.مد.أمظؾلقدماهلـدديماٌلؿشار مسلؽرمحلنمذاطرمحاعد./مد.أماظلقد

 اهلـددقةمواالدؿشاراتمواظؾقوثماظدراداتمعرطزمعدؼرم   علعودمذرؼف/مد.أماظلقدم

 مباٌشروعماٌدغقةماألسؿالمادؿشاريم  داملمسؾدهمصؽري/مد.مأماظلقدم

 مباٌشروعماٌعؿارؼةماألسؿالمادؿشاري   مضاسودمصالح./مدماظلقد

 ماهلـددقةماظشؽونمساممعدؼر  ماٌردىمإبراػقمماظلقد./ممماظلقدم

 ماهلـددقةمباإلدارةماٌشروساتمإدارةمعدؼرم   إبراػقممدقر./ممماظلقدةم

 ظؾؿرطزمواإلداريماٌاظيماٌلؽولمإبراػقممإطراعي/مأم وممماٌرطزمسنمممـلمإبراػقممسؾيمغادؼة/ممم

 .اٌـػذةماظشرطةمممـؾي
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 2018مدؼلؿربم24االثـنيمم
 عؽؿبمرئقسماىاععة

 حبضور

 رباصظماظدضفؾقة اظدطؿور/مطؿالمجادمذاروبقممماألدؿاذ

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائب  مماٌؾقفىمربؿود/ماظدطؿورماألدؿاذ

 اظرتبقةمطؾقةمسؿقد عصطػىماٌـعممسؾدمأمساء/ماظدطؿورماألدؿاذ

 اظؿدرؼسموررقماٌـاػجمضلممرئقسم  مصالحمذبدى/ماظدطؿورماألدؿاذ

 باٌـصورةماظؽؾارمظؿعؾقمماظعاعةماهلقؽةمصرعمعدؼر   اظشقاتمرعضان/ماألدؿاذ

 اظدضفؾقةممبقاصظةماألعقةمربومبرتوطولمظعؼدماظؽؾارمظؿعؾقمماظعاعةماهلقؽةمرئقسمادؿؼؾال

ماظدطؿورماألدؿاذمإدؿؼؾل ماظؾادطمسؾدمأذرف/ ممجاععةمرئقسم ماظدطؿورماٌـصورة ممذاروبقممجادمطؿال/

ماظدطؿورموماظدضفؾقةمرباصظ مسؿرىمأمحدمساذور/ ماظؽؾارمظؿعؾقمماظعاعةماهلقؽةمرئقسم متػعقلمٌـاضشةم

ماظؽؾارمتعؾقممػقؽةمبنيماظؿعاونمبرتوطولموظؿػعقلماألعقةمحملومظؾفاععاتماألسؾىماجملؾسمبرتوطول

  .اظرتبقةمطؾقةميفمممـؾةماٌـصورةموجاععة

ممتـلماألعقةمربومأنمسؿرى،مساذور/ماظدطؿورموأذار

مسؾقفامظؾؼضاءمضوعقةممحؾةمتـظقممودقؿممضوعقةمعفؿة

مبفامودقشاركماىؿفورؼةمرئقسماظلقدمرساؼةمهت

مممنمممؽنمسددمألطربمظؾوصولماظرتبقةمطؾقةمرالب

مباظؼرىمأعقؿفممحملومواظؽؿابةماظؼراءةمؼعرصونمال

معنماظطالبمتدرؼبمودقؿمماظدضفؾقةمرباصظةمداخل

مإلدؿكداممسؿلموورشمتدرؼيبمبرغاعجمخالل

مؼلؿفدفمطؿاماظؽؾارمأعقةمحملوماظؿعؾقؿقةماظودائل

 .اىاععةبماظؽؾارمظؿعؾقممعراطزمإغشاءماظربوتوطول

مسؾدمأذرفماظدطؿورماألدؿاذمأطدمجاغؾهموعن

ماظؼوعقةمظؾقؿؾةماظؽاعلماىاععةمدسممسؾىماظؾادط،

مدقؼوممطؿاماظرتبقة،مطؾقةمخاللمعنماألعقةمحملو

محملومظؾدوظةماظؼوعقةماًطةمبؿـػقذماظؽؾقةمرالب

ماظشاعؾةماظؿـؿقةمهؼققمسؾىمدؿلاسدماظيتماألعقة

 اٌلؿؼؾؾقةمعصرمرؤؼةموهؼق
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 2018مدؼلؿربم26األربعاءمم

 اىاععةمداخلماظزؼـةموغؾؿاتمظؾزػورمععرضماغشاءمعؼرتح

 عؽؿبماظـائب

 حبضور

 اظزراسةمطؾقةمسؿقد مذؾؾىماظرمحنمسؾدمغازم/ماظدطؿورماألدؿاذماظلقد

 ماىاععةمساممأعنيم-ماظوزارةمأولموطقل  معودىماظػؿاحمسؾدمأداعة/ماألدؿاذماظلقدم

 اإلدارؼةمظؾشؽونماٌلاسدماىاععةمأعني  ماظوػابمسؾدمربؿدمدعد/ماألدؿاذماظلقدم

 ايدائقمإدارةمعدؼرمبعؿلمواظؼائمماىاععةمعشؿلموحدةمعدؼرم اظعدلماًؾريمسؾدمربؿدمسالء/ماٌفـدسماظلقدم

مايػازمضرورةمسؾىماظـائبمدقادةمواوصىماظلابؼةماظشفورمخاللمظؾؿشؿلماٌاظيماٌوضفمظعرضموذظك

 .عـفاماٌرجوةماالػدافمظؿقؼققمزؼادتفامسؾىمواظعؿلمظؾوحدةماٌاظقةماالصولمسؾى

ممتمطؿاماظلابؼة،ماظػرتةمخاللمإنازهممتمعامواخر

مررح ماظزؼـةموغؾؿاتمظؾزػورمععرضماغشاءمعؼرتحم

مواوصىم،ماٌشؿلماؼراداتمظزؼادةماىاععةمداخل

مالئقةمسؿلمبضرورةموايضورماظـائبمدقادة

ماىفاتمعنمواسؿؿادػامواظـؾاتاتماظزػورمبأدعار

 .سـفامظإلسالنمماٌكؿصة

محرطةمتـشقطمضرورةمسؾىماظـائبمدقادةمحث

ماحؿقاجاتموتغطقةماظذاتيماالطؿػاءموهؼققماظؾقع

ماظصقاغةمواسؿالماظزراسقةماٌـؿفاتمعنماظؽؾقات

 .االغؿاجموعلؿؾزعات

مماٌشؿلماحؿقاجاتمسرضماالجؿؿاعمخاللممتو

 مماٌلؿؾزعاتمبعضموذراءمودؼداتمعنموعؿطؾؾاته
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 2018مدؼلؿربم26األربعاءمم
 عؽؿبماظـائب

 اظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمادارةممبفؾسمػاعةمجدؼدةمضرارات

مواظعاعؾنيموععاوغقفمماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمظؾلادةماظؽاعؾةماظطؾقةماظرساؼةمهؼققمصىماىاععةمبدورمامياغا

ماٌؾقفيمربؿود/د.أماظلقدماجؿؿعماٌـصورةمجباععة ماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبم

مواظعاعؾنيموععاوغقفمماظؿدرؼسمػقؽةمألسضاءماظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمادارةمذبؾسماسضاءمععماظؾقؽةموتـؿقة

 اظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمادارةممبفؾسماهلاعةماظؼراراتمبعضمدباذالمباىاععة

ماالجؿؿاعمخاللممت ماهلاعةماظؼراراتمبعضمادباذم

ماظـقومسؾىماظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمادارةممبفؾس

 -:اظؿاىل

ماألدؿاذماظلقدمبرئادةماالدارةمذبؾسمعواصؼة-1

ماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائب/ماظدطؿور

ماظرساؼةمصـدوقمإدارةمذبؾسمرئقسموماظؾقؽةموتـؿقة

مبؼقؿةماظشفرميفمواحدةمرؾقةمتذطرةمصرفمسؾيماظطؾقة

مجـقهم500 ماظشفرمخاللمتذطرةماثـنيمسددمأوم مبؼقؿةم

مػقؽةمأسضاءماظلادةمسؾيمتقلريامموذظكمجـقهم250

ماظرساؼةمصـدوقمععماٌؿعاضدؼنمععاوغقفمموماظؿدرؼس

 .اظطؾقة

ماألدؿاذماظلقدمبرئادةماالدارةمذبؾسمعواصؼة-2

ماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائب/ماظدطؿور

ماظرساؼةمصـدوقمإدارةمذبؾسمرئقسموماظؾقؽةموتـؿقة

مهؿوىماظيتماظطؾقةماظؿذطرةمدؼفمرصعمسؾيماظطؾقة

م750ماىلمجـقهم500معنمبدؼؾهماومبالصؽسمسؼارمسؾى

 جـقه

 اظدطؿورمماألدؿاذمبرئادةماالدارةمذبؾسمعواصؼة-3

موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائب

ماظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمإدارةمذبؾسمرئقسموماظؾقؽة

مزبؿؾػني(ممرؾقةمىـةم2)مسالجمضرارم2مسددمصرفمسؾي

مرؾىمضرارمصرفماومجـقهم350مضرارمطلمضقؿةمذفرؼا

 .مذفرؼامجـقهم700مبؼقؿة(مواحدةمرؾقةمىـة)ممواحد

ماألدؿاذماظلقدمبرئادةماالدارةمذبؾسمعواصؼة-4

ماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائب/ماظدطؿور

ماظرساؼةمصـدوقمإدارةمذبؾسمرئقسموماظؾقؽةموتـؿقة

مماظعالجمضرارمدؼفمرصعمسؾيماظطؾقة (مماظطؾقةمىـة)

مسؾىمحيؿوىماظذى م350معنمبدؼؾهماومبالصؽسمسؼارم

 مضرارم2مسددموجودمحالموصىمجـقه،م600ماىلمجـقه
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 حبضور

ماألدؿاذم،ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونمدعقاطمجاععةمرئقسمغائب مخضرمسؾداظػؿاحمايؿقدمسؾد/ماظدطؿورماألدؿاذ

 ماىاععقةماٌلؿشػقاتمساممعدؼر   معودىمطؿالماظشعراوي/ماظدطؿور

 باىاععةمواظعاعؾنيماظؿدرؼسمػقؽةمألسضاءماظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمعدؼر  مزاػرمرذديمحلام/ماظدطؿورماألدؿاذ

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظطبمطؾقةموطقل    مسؿرمغلرؼنمد.أماظلقدة

 اىاععةمساممأعنيم-ماظوزارةمأولموطقل   معودىماظػؿاحمسؾدمأداعة/ماألدؿاذ

 موايلاباتماٌوازغةمساممعدؼر   مصرؼدمربؿدمذبدى/ماألدؿاذ

 مباىاععةمواظعاعؾنيماظؿدرؼسمػقؽةمألسضاءماظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمأعني    معؽنيمأمحد/مماألدؿاذ

 باىاععةمظؾعاعؾنيماظـؼابقةماظؾفـةمممـل   متوصققماهللمسؾدمربؿد/ماألدؿاذ

مسؾىماحداػؿامهؿوىمزبؿؾػنيم(مرؾقةمىـةم2)مسالج

معنماظؼرارؼنمدؼفمرصعمؼؿممبدؼؾهماومبالصؽسمسؼار م700م

 .جـقهم950ماىلمجـقه

مادارةم مذبؾس مسؾى مسرضفا مؼؿم محاالت معن مذظك شري

 اعرػا.ميفصـدوقماظرساؼةماظطؾقةمظؾؾتم

 

ماظدطؿورماألدؿاذماظلقدماوصى ماىاععةمرئقسمغائب/

مذبؾسمرئقسموماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽون

ماىموجودمحالميفماغهماظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمإدارة

ماظطؾقةماٌراطزماوماظعقاداتمداخلماظؿعاعلميفمذؽوى

مباظصـدوقمظؾؿشرتطنيمربددهماؼاممهدؼدموخاصة مؼؿمم

 اظواضعةمظؿقرؼرماظصـدوقمعدؼرمد.أماظلقدماىلمصوراماظؿوجه
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 2018مدؼلؿربم26األربعاءمم عؽؿبماظـائب  

 اٌصرؼةمباىاععاتماظواصدؼنمظؾطالبماألولماٌؾؿؼىماغطالقمترتقؾاتمةـاضشع

ماظلقدمسؼد ماٌـظؿةماظعؾقاماظؾفـةمبأسضاءماجؿؿاساماٌـصورةمجاععةمرئقسمغائبماٌؾقفىمربؿودمد.أم

معنماظػرتةمخاللماٌـصورةمجاععةمتـظؿهمواظذىماٌصرؼةمباىاععاتماظواصدؼنمظؾطالبماألولمظؾؿؾؿؼى

ماظعؾؿىمواظؾقثماظعاىلماظؿعؾقمموزؼرماظغػارمسؾدمخاظدمد.أماظلقدمرساؼةمهتمم2019مؼـاؼرم29مإىلم26

ماٌـصورةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أماظلقدمورؼادة مجاععةم13معنمأطـرمصقهمدقشاركمواظذيم

مبنيمباظؿعاونماٌكؿؾػةماظػينماظعؾوم،مغادىماالجؿؿاسقة،ماظـؼاصقة،ماظرؼاضقة،ماألغشطةميفمظؾؿشارطةمعصرؼة

 .اٌصرؼةمواىاععاتماظواصدؼنماظطالبمظشؽونماٌرطزؼةماإلدارة

 حبضور

 اآلدابمطؾقةموطقل   ماظلفقـىمعفاماظدطؿورة

 باىاععةماظواصدؼنمإدارةمسؾىماظعامماٌشرف  معصطػىماظدؼنمحلامماظدطؿورم

 ماظواصدؼنمإدارةمعدؼر   ماظعراضيماألدؿاذهم

 ظؾؿؾؿؼىماٌـظؿةماظعؾقاماظؾفـةموأسضاء
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مواظؿعاونماظعالضاتمأواصرمعدماٌؾؿؼىمؼفدف

ماظطالبمًدعةماٌصرؼةماىاععاتمبني

موتؼدؼمماٌصرؼة،ماىاععاتمجبؿقعماظواصدؼن

موربطفمماظواصدؼن،مظؾطالبمعؿـوسةمخدعات

مبعضفممععمتػاسؾفمموزؼادةماٌصريمباجملؿؿع

مظؿؼؾقلماٌصرؼنيماظطالبمععموطذظكماظؾعض،

 .ظدؼفممباشرتابماظشعور

ماغطالقمترتقؾاتماالجؿؿاعمخاللموغوضش

ماألغشطةمجدولموطذظكماٌؾؿؼىمصعاظقات

مدقشاركمواظيتماٌكؿؾػةماظطالبقةمواٌـاصلات

معفاممادؿعراضممتم،طؿاماظواصدؼنماظطالبمبفا

مػذامظؿـػقذمسؿؾفاموغشاطماٌـظؿةماظؾفان

مجاععةمأرضمسؾىمؼعؼدمواظذىماهلاممايدث

 .ماٌصرؼةمباىاععاتمعرةمألولماٌـصورة

مماألغشطةموتشؿل ماظعؾؿيماظـشاط:

ماظـشاطم،ماالجؿؿاسيماظـشاطم،مواظؿؽـوظوجي

م،ماظرؼاضيماظـشاطم،ماظػينماظـشاطم،ماظـؼايف

 .مماٌعارضم،ماٌوازيماظـشاط

 م

ماظؾفانمبنيماظؿـلققموآظقاتمدؾلمسرضمطؿا

مودورماٌؾؿؼىمظػاسؾقاتمظؾؿقضريمواظؿعاون

ماٌؾؿؼىمتـظقمميفماٌـصورةمجاععةمرالب

 اٌؾؿؼىماغعؼادمخاللماظطالبموادؿضاصة
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 2018مدؼلؿربم30األحدمم علؿشػقاتماىاععة

 واظطوارئماىاععةموعلؿشػىماالورامممبرطزمماظـديمدررانمسنماٌؾؽرمواظؽشفماظؿوسقةممحؾة

مربؿدمربؿودماظدطؿورماالدؿاذماظلقدموماىاععة،مرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفماظدطؿورماالدؿاذماظلقدمبرساؼة

مسؾدمربؿدماظدطؿورماالدؿاذماظلقدموماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبمماٌؾقفي

محفازيماظػؿاح مواٌؤمتراتماالتصاالتمساممعدؼرمأعنيمعصطػيماظدطؿورموتـظقمماألورام،معرطزمعدؼرم

 اظؾقؽةموتـؿقةمخدعةمبؼطاع

مواظيتممواظطوارئماىاععةممبلؿشػىماظـديمدررانمسنماٌؾؽرمواظؽشفماظؿوسقةممحؾةمصعاظقاتمماضقؿت 

مػقؽةمأسضاءمظؾلقداتماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمبؼطاعمواٌؤمتراتماالتصاالتمإدارةمتـظؿفا

 اٌـصورةمجاععةماألوراممعرطزمعنمواٌؼدعةمباىاععةمواظعاعؾنيماظؿدرؼس

مايدؼثمتضؿـتمحوارؼةمرباضرةمتؼدؼمممت

مواظـاجمماظشائعماظلررانممبرضماظؿعرؼفمسن

مواظغريماظـديمًالؼامرؾقعيمشريماظـؿومسن

مأطـرمعنمؼعدمواظذيماإلرالق،مسؾيمععدي

مضؾلماظـلاءمبنيماظوصاةمإظيماٌؤدؼةماألعراض

 مأصؾحمواظذيماٌؾؽرمواظؽشفماظؿوسقةماغؿشار

اٌػزسةممشريماألعراضمباضيمعـلمعرضممبـابة

مسؾىمادؿؿاراتمتوزؼعمايؿؾةمخاللممت

ميفماظراشؾةماياالتمععمظؾؿواصلمايضور

موتؿواىلماىاععةمداخلماجملاغيماظؽشف

ماظؽؾقاتمعنماظعدؼدميفماظؿوسقةممحؾةمزؼارات

 واٌراطز
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 2018مدؼلؿربم30األحدمم غاديماظـقل

 واظـقاصةماظلؿـةمسالجمسؿلمورذة

ماإلداريمباىفازمواظعاعؾنيماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمظؾلادةماظعاعةمباظصقةماٌـصورةمجاععةماػؿؿاممارارميف

"ممسؿلمورذةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمبؼطاعمواٌؤمتراتماالتصاالتمادارةمتـظممباىاععةمواظطالب

 "ممواظـقاصةماظلؿـةمسالج

مماظؾادطمسؾدمأذرفمد.اماظلقدمرساؼةمهت

مماٌؾقفيمربؿودمد.اماظلقدموماىاععةمرئقس

ماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائب

ماظؾقؽةموتـؿقة ماظـقلمبـاديم معنماظػرتةمخاللم

مم31م_م30 مم12/ مصؾاحامم10ماظلاسةم2018/

معنمطالممصقفامحياضر مد.أماظلقدم ممحدي/

ماظؼؾقوبى مطؾقةمووطقلماظرؼاضقةماظصقةمخؾريم

موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظرؼاضقةماظرتبقة

ماىؿعقةمسضومحؾؿىمربؿدمدماظلقدم،ماظؾقؽة

 .اظطؾقةمواظؿغذؼةمظؾلؿـةماٌصرؼة

 :باجملانماالتىمسؿلمؼؿممودوف

 باىلممايدؼدموزبازن(ممد)مممصقؿاعنيمغلؾةمضقاس-

-ماظدػونمغلؾة)مماظداخؾقةماىلممعؽوغاتمضقاس-

 (مايرقمععدلم–ماٌقاهمغلؾةم–ماظعضالتمؿؾةط

 واظـقاصةماظلؿـةمظعالجماظطرقماحدثمادؿكدام-

 حضورمذفاداتمسؾىماٌشارطنيمحصول-
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 2018مدؼلؿربم30األحدمم غاديماظـقل

 اٌـصورةمجباععةمواظـقاصةماظلؿـةمظعالجمسؿلمورذةماصؿؿاح

ماظؿى"مواظـقاصةماظلؿـةمسالج"مسؿلمورذةمصعاظقاتماألحد،ماظقومماٌـصورة،مجباععةماظـقلمبـادىماغطؾؼت

مٌدةماٌـصورةمجباععةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذؽونمبؼطاعمواٌؤمتراتماالتصاالتمإدارةمتـظؿفا

مغائبماٌؾقفىمربؿودماظدطؿورمورؼادةماىاععةمرئقسمسؾداظؾادطمأذرفماظدطؿورمرساؼةمهتمؼوعان

 .اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقس

مطؾقةموطقلماظؼؾقوبىممحدىمدمعنمطلماظـدوةموحضر

مخدعةمظشؽونماٌـصورةمجاععةماظرؼاضقةماظرتبقة

مسضومحؾؿىمربؿدمدماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿع

مربؿدمد،ماظطؾقةمواظؿغذؼةمظؾلؿـةماٌصرؼةماىؿعقة

مجباععةماظـقلمغادىمعدؼرمزػرىماظػؿاحمسؾد

مإدارةمساممعدؼرمأعنيمعصطػىمدماٌـصورة،

مخدعةمذؽونمبؼطاعمواٌؤمتراتماالتصاالت

ماظعاعؾنيمعنمسددمجاغبمإىلماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿع

ماظـدوةمػدفمأنمإىلمأعنيمعصطػىمدموأذارمباىاععة

مواظـقاصةماظلؿـةمخبطورةمباىاععةماظعاعؾنيمتوسقة

ماىاععةمحرصمإرارمصىمظؿفـؾفؿاماظلؾقؿةمواألداظقب

ممحدى.د.اموأظؼىم.بفاماظعاعؾنيمبصقةماظعـاؼةمسؾى

مرؼاضىمغظامماتؾاعمطقػقة"مبعـوانمرباضرةماظؼؾقوبى

 اظؿىماٌشؽالتمأػممأنمسؾىمخالهلامأطدم"دؾقم

 

 اظلؿـةمعنمؼعاغونمتواجهمعن

مظؾلؿـةماٌصرؼةماىؿعقةمسضومحؾؿىمربؿد.مدموًص

مظؾطعامماىلممحرقمسدممصىماٌشؽؾةماظطؾقةمواظؿغذؼة

مبعدمطاظـوممخارؽةمساداتماتؾاعمغؿقفةمعـادبمبشؽل

 اٌاءمعنمعـادؾةمطؿقاتمذربموسدمماظطعاممتـاول

مػقؽةماسضاءمعنم184مسددمعشارطةممتماغهمباظذطرماىدؼر

مواظعاعؾنيماظؿدرؼس ماظعؿلمورذةميفماٌـصورةمجباععةم

مماظداخؾقةماىلممعؽوغاتمضقاسمخالهلامومت مغلؾة)

مايرقمععدلم–ماٌقاهمغلؾةم–ماظعضالتمطؿؾةم–ماظدػون

م ممظعؿلمعشاركم60مظعددمدقبموسؿلمايضورمظؽاصة(

مػذهمعـلمبؿؽرارمايضورموراظبم،مهلممذباغقةمجؾلات

 .ماىؿقعمسؾىماظػائدةمظؿعمماظورش

 م
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 2018مدؼلؿربم31االثـنيمم رئقسماىاععة

 اىراحقةماظعؿؾقاتمطاصةمواجراءماظعاعؾنيموسالجمبادؿؼؾالماظلؿاحمؼؼررماععةاىبمظؾؿلؿشػقاتماألسؾىماجملؾس

موحبضورماٌـصورةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أمبرئادةماىاععقةمظؾؿلؿشػقاتماألسؾىماجملؾسمضرر

م2018مدؼلؿربم31ماالثـنيمؼومماٌؿكصصةماظطؾقةمواٌراطزماٌلؿشػقاتمعدؼرى ماظلادةمبادؿؼؾالماظلؿاحم

مواظعالجقةماظطؾقةماظرساؼةموتؼدؼممرارئةمرؾقةمزروفمظدؼفممممنماىاععةمووحداتمضطاساتممبكؿؾفماظعاعؾني

مأوماظصقىماظؿأعنيمعنماظؿؽؾػةمددادمذظكمبعدمؼؿممثمماألدؾوعمأؼاممروالماىراحقةماظعؿؾقاتمطاصةمواجراء

مأوماظصقىمباظؿأعنيمبهماٌلؿوحمايدمسنماظعؿؾقاتمتؽؾػةمزؼادةمحاظةموصىماظطؾقةماظرساؼةمصـادؼقمتأعنيمعن

 مأجرؼتماظؿىماظعؿؾقاتمتؽاظقفمباضىمبؿقؿلماالدارةمجفةمتؼومماظعالجقةماظصـادؼق

مضطاساتمزبؿؾفمظدىماظوزقػىماظرضىمظؿقؼققمباىاععةماظعاعؾنيمظؾلادةماظطؾقةماظرساؼةمارارمصىموذظك

 اظعاعؾني
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 تقرير نشبط قطبع شئىن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
 9102 ينبيرخالل شهر 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حبضقرمطؾمعـم:

 اٌرطزمعدؼرمعلعقدمذرؼػ/مد.أ  اظؾفـةمسضقمدؾطانمسؾداظرازقمأمحد/مد.أ

 ماهلـددقةماظشؽقنمساممعدؼرماٌردكماظلقد/مم   اظؾفـةمسضقمخؾقؾمػشام/مد.م.أ

 ماظؾفـةمسضقمعفـكمػاغل/مد   ماظؾفـةمسضقمسؾداظلالممأمحد/مد

 ماإلدارؼةمظؾشؽقنماٌلاسدماىاععةمساممأعنيمسؾداظقػابمدعد/مأ

 ظؾؿرطزماٌاظلماٌلؽقلمإبراػقؿمإطراعل/مأ

 2019مؼـاؼرم1اظـالثاءم

ماٌؾقفلمحمؿقدمد.أماظلقدماجؿؿع مرئقسمغائبم

مععماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععة

ماٌكططاتمبنسدادماظعؿؾمدريمعؿابعةمىـة

مظقضعماظالزعةماظطرحموعلؿـداتمواٌؼاؼلات

مطاعؾةمصقاغةمباىاععة،ماٌقاهمذؾؽاتمحمابس

ماظقاصؾماًطموإصالحماظعؾقي،ماًزانمٌضكات

ماًزانمجدرانمسزلماٌقاه،موذؾؽةماًزانمبني

ماهلـددقةمظؾشؽقنماظعاعةماإلدارةمأعامماألرضل

 اظؾفـةمأسؿالمٌؿابعةماٌـصقرةمجباععة

 وايرؼؼماٌقاهمذؾؽةمظصقاغةماظطرحموعلؿـداتمواٌؼاؼلاتماٌكططاتمإسدادمظؾفـةماظعؿؾمدريمعؿابعة

 اظـائبممعؽؿب

مواٌؿطؾؾاتماىاععةمداخؾموايرؼؼماٌقاهمظشؾؽاتماياظلماظقضعموسرضمعـاضشةماالجؿؿاعمخاللممت

ممتمعاموسرضمتـػقذػامجارىمتقصقاتمسدةمسؾكماالتػاقمومتمواظؿفدؼدمواالدؿؾدالمظؾصقاغةماظالزعة

 مماظؼادممباالجؿؿاعمظؾفـةماٌكقظةماالسؿالمتؾؽمعـمانازه
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ماظعاعةماإلدارةمأعامماٌقجقدماًزانمبادؿكدام.1

مرؾؼاممظؾقرؼؼمادرتاتقفلمطكزانماهلـددقةمظؾشؽقن

 .اٌدغقةمايؿاؼةمإدارةمإلصادة

مد.أماظلقدمتؽؾقػ.2 مواظصقةماظلالعةمعرطزمعدؼر.

ماٌدغقةمايؿاؼةمإدارةمععمباظؿـلقؼماٌفـقة

ماظالزعةماٌـاوراتموسؿؾماًزانمٌعاؼـةمباظدضفؾقة

 .اياظلمبقضعفماًزانمادؿكداممظؽقػقة

ماظضقاصةمدارمجبقارماظعؾقيماٌقاهمخزانمتقصقؾ.3

ماالدؿػادةمإلعؽانمباىاععةماظرئقلقةماظشؾؽةمسؾك

موإرػاءماظؿغذؼةميفماٌؽلقرمظؾكطمبدؼالممعـف

 .ايرؼؼ

ماٌقاهمبشؾؽةماًاصةماحملابسمشرفمحصر.4

محاظؿفاموهدؼد ماظعزلمإىلماياجةمحقثمعـم

مواظؿفدؼدماإلحاللموطذظؽماظالزعةمواظصقاغة

 م.ذظؽمتؿطؾبماظيتمظؾغرف

ماحملابس.5 موإحاللماٌقاهمبشؾؽةماًاصةمصقاغة

ماظػؽموصؾةمترطقبمضرورةمععمعـفاماظؿاظػموودؼد

مخمارؾةمواظرتطقب ماحملابس ماٌقاهمذرطةمعع

-Nonماظرجقعمسدممحمابسمدالعةمعـمظؾؿلطد

return Valveماٌقاهمذؾؽةمعداخؾمسؾكماٌرطؾةم

 اظـالثةمباىاععةماٌقصؾة

 ومتماظؿقصقةمباألتل

مسدممحمابسمدالعةمعـمظؾؿلطدماٌقاهمذرطةمخمارؾة.6

معداخؾمسؾكماٌرطؾةمNon-return Valveماظرجقع

 .اظـالثةمباىاععةماٌقصؾةماٌقاهمذؾؽة

مظدرادةمباظدضفؾقةماٌقاهمذرطةمإدارةمععماظؿـلقؼ.7

 اظعؾقيماًزانمتشغقؾ

ماظعاعةماإلدارةمعؾـكمأعامماألرضلمظؾكزانمباظـلؾة.8

 اهلـددقة:مظؾشؽقن

موؼؿؿمبقصةم4مضطرمظؾكزانماظؿغذؼةمخطمسؿؾمؼؿؿ

 .اظريمعقاهمعـمتغذؼؿف

اًزانممبدخؾمبقصةم4مضطرمسقاعةمترطقبمؼؿؿ. 

ماٌاطقـاتموشرصةماًزانمبنيمصؿقةمسؿؾمؼؿؿ

 .اًزانمحفؿمظزؼادة

مظشؾؽةمواظؿفدؼدماإلصالحاتمأسؿالمعـماالغؿفاءمبعد.9

ماظرصػمإلسادةماظطرحمعلؿـداتمطاصةمإسدادمؼؿؿماٌقاه

 .اىاععةمررقمجبؿقع
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ماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أمورؼادةماظعؾؿلمواظؾقثماظعاظلماظؿعؾقؿموزؼرماظغػارمسؾدمخاظدمد.أموحضقرمرساؼةمهت

مدؿعؼدمواظيتماٌقازؼةمواألغشطةماٌكؿؾػةمواٌـاصلاتماظػعاظقاتمجداولمٌـاضشةماٌـصقرةمجاععةمرئقس

مجاععاتم10مميـؾقنماٌكؿؾػةماىاظقاتمعـماظقاصدؼـماظطالبمعـم850مصقفمدقشاركمواظذيمأؼامم3معدارمسؾك

مبنيمباظؿعاونماٌكؿؾػةماظػينماظعؾقم،مغادىماالجؿؿاسقة،ماظـؼاصقة،ماظرؼاضقة،ماألغشطةميفمظؾؿشارطةمعصرؼة

 اٌصرؼةمواىاععاتماظقاصدؼـماظطالبمظشؽقنماٌرطزؼةماإلدارة

مجاععةمرئقسمغائبماٌؾقفكمحمؿقدمد.أمسؼد

ماٌـظؿةماظعؾقاماظؾفـةمبلسضاءماجؿؿاساماٌـصقرة

ماٌصرؼةمباىاععاتماظقاصدؼـمظؾطالبماألولمظؾؿؾؿؼك

م26معـماظػرتةمخاللماٌـصقرةمجاععةمتـظؿفمواظذى

 م2019مؼـاؼرم29مإىل

ماظـؼاصقنيمواٌؾقؼنيمدػراءماٌؾؿؼكمصعاظقاتمؼشارك

 مواألدققؼةمواألصرؼؼقةماظعربقةماظدولمىاظقات

 اٌصرؼةمباىاععاتماظقاصدؼـمظؾطالبماألولماٌؾؿؼكمادؿعداداتعـاضشةم

 ضاسةماالجؿؿاسات 2019مؼـاؼرمم9ماألربعاء

مواألصرؼؼقةماظعربقةماظدولمعـمرالبمدقشاركمحقث

معـمرالبمدقشاركماظعربقةماظدولمصؿـمواآلدققؼة

م،مسؿانم،ماظؾقرؼـم،ماالعاراتم،ماظؽقؼتم،ماظلعقدؼة

 ماظقؿـمصؾلطني،مظقؾقا،م،ظؾـان،ماألردنماظعراقمدقرؼا،

م،مأرؼرتؼام،ماظصقعالم،ماظلقدانماألصرؼؼقةماظدولمعـ

ماظـقفرم،مغقفريؼام،معقرؼؿاغقا ماآلدققؼةماظدولم،وعـم

 .ماظصنيم،مأغدوغلقام،معاظقزؼا
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 :حضرماالجؿؿاع

 باىاععةماظقاصدؼـمإدارةمسؾكماظعامماٌشرف معصطػكماظدؼـمحلامماظدطؿقر

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنمواظػـادقماظلقاحةمطؾقةموطقؾ  ماظؾطقػمسؾدمحمؿدمد.أم

 ماظعروضمىـةمعلؽقل  معردالمحمؿدمد.أم

 مواظطالبماظؿعؾقؿمظشؽقنماٌلاسدماىاععةمأعني ماظؾطقػمسؾدمحمؿدماألدؿاذم

 اهلـددةمبؽؾقةمأدؿاذ  ماظعظقؿمسؾدمحمؿدمد.أ

 اظطالبمبرساؼةماألدرمادارةمعدؼرمصفؿكمابراػقؿماألدؿاذم،ماظـقؾمغادىمعدؼرم  زػرىمحمؿدماظدطؿقر

 ماظقاصدؼـمإدارةمعدؼر  ماظعراضلمدقرماألدؿاذهم

 ظؾؿؾؿؼكماٌـظؿةماظعؾقاماظؾفـةموأسضاء

مبنيمواظؿعاونماظعالضاتمأواصرمعدماٌؾؿؼكمؼفدف

ماظقاصدؼـماظطالبمًدعةماٌصرؼةماىاععات

معؿـقسةمخدعاتموتؼدؼؿماٌصرؼة،ماىاععاتمجبؿقع

ماٌصريمباجملؿؿعموربطفؿماظقاصدؼـ،مظؾطالب

مععموطذظؽماظؾعض،مبعضفؿمععمتػاسؾفؿموزؼادة

 .ظدؼفؿمباشرتابماظشعقرمظؿؼؾقؾماٌصرؼنيماظطالب

معـماٌشارطةماألسدادماالجؿؿاعمخاللموغقضش

 مواٌـاصلاتماألغشطةموجدولماظقاصدؼـماظطالب

ماظطالبمبفامدقشاركمواظيتماٌكؿؾػةماظطالبقة

مواالساذةماظؿلؽنيمخططموطذظؽماظقاصدؼـ

ماٌـظؿةماظؾفانمعفاممادؿعراضممتمطؿامواالدؿؼؾال

مؼعؼدمواظذىماهلاممايدثمػذامظؿـػقذمسؿؾفاموغشاط

مباىاععاتمعرةمألولماٌـصقرةمجاععةمأرضمسؾك

 .ماٌصرؼة

مماألغشطةموتشؿؾ م،مواظؿؽـقظقجلماظعؾؿلماظـشاط:

م،ماظػينماظـشاطم،ماظـؼايفماظـشاطم،ماالجؿؿاسلماظـشاط

 .مماٌعارضم،ماٌقازيماظـشاطم،ماظرؼاضلماظـشاط

مواظؿعاونماظؾفانمبنيماظؿـلقؼموآظقاتمدؾؾمسرضمطؿا

مجاععةمرالبماهادمودورماٌؾؿؼكمظػاسؾقاتمظؾؿقضري

ماظطالبموادؿضاصةماٌؾؿؼكمتـظقؿميفماٌـصقرة

 اٌؾؿؼكماغعؼادمخاللماظقاصدؼـ
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 2019مؼـاؼرم15اظـالثاءمم

 اىاععةمعـشكتمبؽاصةماٌفـقةمواظصقةماظلالعةمذروطمظؿطؾقؼمعؿؽاعؾةمسؿؾمخطةماسداد

ماظؿعؼقؿمبؼلؿماظؿعؼقؿمشالؼاتماحدىمماغػفارمحادثمعـمادػةماظـائبمدقادةمابدىماالجؿؿاعمبداؼةميف

ماجفزةمدورماػؿقةمسؾكمواطدماظرئقللماىاععةممبلؿشػكمظؾعؿؾقاتماظرئقللمباٌؾـكماألرضلمباظدور

ماظؿؾػقاتميصرماهلـددةمطؾقةمعـمعؿكصصةمػـددقةمىـةمتشؽقؾممتماظػقرمسؾكمواغفم،ماظذاتلماالرػاء

ماظغالؼاتممجقعمععاؼـةماىلمباإلضاصةم،مظؾؿؾـكماإلغشائلماهلقؽؾمودالعةمايادثمبلدؾابمتؼرؼرمواسداد

مذرطاتمجباغبماٌـصقرةمىاععةماظؿابعةماىاععةموصـدقماٌؿكصصةماظطؾقةمواٌراطزمباٌلؿشػقات

ماظؿقصقاتمعـمباظعدؼدماالجؿؿاعمواغؿفكماٌـاضشاتمدارتموضدمواٌؿابعةماظصقاغةماظقفاماٌكقلماظصقاغة

 :اظؿاظلماظـققمسؾكماهلاعة

مسؾكمحرصاماىاععةمعـشلتمبؽاصةماٌفـقةمواظصقةماظلالعةمذروطمظؿطؾقؼمعؿؽاعؾةمسؿؾمخطةماسدادم-

 .واٌـشكتماالصرادمدالعة

مواٌاءمواظريمايرؼؼمارػاءمذؾؽةمخطقط)مواظؽؾقاتماىاععلمايرممعراصؼمظؽاصةمخرائطماسدادم-

 .معـشلةم38مسددػاماظؾاظغمو(مماظغازم،ماظؽفرباءماظصقل،مواظصرف

 .اٌطؾقبةماٌلاسدةماظقدائؾمبؽاصةمواعدادهموطقارثمازعاتمصرؼؼمتشؽقؾم-

 ضاسةماالجؿؿاسات
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 معـمطالممحبضقر

 ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماهلـددةمطؾقةموطقؾ ماظؼالمحلـمظطػكمإبراػقؿ/مأ.د

 ماظطبمبؽؾقةماجملؿؿعموربماظعاعةماظصقةمضلؿمرئقسم مخػاجلمسزعلمحمؿد/ممأ.دم

 ماإلدارؼةمظؾشؽقنماٌلاسدماىاععةمأعني م اظقػابمسؾدمحمؿدمدعد/مأ

 مباىاععةماظطؾقةماظشؽقنمساممعدؼر  معفدىمإبراػقؿمخاظد/مد

 اهلـددقةماظشؽقنمساممعدؼر  ماٌردكمإبراػقؿماظلقد/مم

 اىاععقةماٌدنمساممعدؼرماظـصرمأبقم  اٌـعؿمسؾدمحمؿد/مأ

 ايؼققمطؾقةمساممعدؼر مذعؾانمأعنيمأمحدمحمؿد/مأ

 مباىاععةماإلدارؼةماظشؽقنمساممعدؼر ماظلالممسؾدمعصطػكمحمؿد/مأ

 ماٌـصقرةمجاععةمأعـمإدارةمعدؼر ماظغرباوىمحمؿدمحمب/ماظؾقاء

 باىاععةموايرؼؼماٌدغلماظدصاعمعلؽقل  مماظؼالمحمؿقد/ماظعؼقد

معـمظؿلعقـف(ماحذؼةم،مجقاغؿكمخقزه،معالبس،)ماظالزعةمباٌعداتمواظؽقارثمواالزعاتماظلالعةماصرادمتاعنيم-

 .اٌكاررمعقاجفة

محدوثمسـدمداسةم24معدارمسؾكمبفماالدؿعاغةمؼؿؿماالعـماصرادمعـمعـشاةمبؽؾمدرؼعمتدخؾمصرؼؼمتشؽقؾم-

 .واالزعاتماظؽقارث

مدريمتعققماظيتماٌعقضاتمطاصةموازاظةمواىاععةماٌدغلماظدصاعمبقابةمبنيماظقاصؾماظطرؼؼمسؾكمايػازم-

 .صقفماالرػاءمسربات

 .مواٌـشكتماالصرادمظلالعةماظـقاضصموادؿؽؿالماٌقجقدماظقاضعمرصعم-

مايرممعـماظزراسقةماٌكؾػاتمرصعماىلمباإلضاصةمبفاماٌكؾػاتمطاصةمورصعماٌؾاغلمادطحمصقاغةمعؿابعةم-

 طقارثمأيمحدوثمظؿالصكمماىاععل
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ماٌؾقفلمحمؿقدمد.أماظلقدماجؿؿع مرئقسمغائبم

مؼقمماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععة

مععمدقادتفممبؽؿبم2019مؼـاؼرم15ماٌقاصؼماظـالثاء

ماٌـػذةمباألسؿالماًاصةماألسؿالمعؿابعةمىـة

ماظعؾدم-مظؾؿؼاوالتماٌصرؼةماٌلاػؿةماظشرطةممبعرصة

(ماٌرطزؼةماٌؽؿؾةماألدـان،مربماظطقارئ،متعؾقة)

 اظؾفـةمأسؿالمٌؿابعةماٌـصقرةمجباععة

مباٌشارؼعماٌالحظاتمطاصةمسرضماالجؿؿاعمخاللممت

مزعـكمظربغاعجموصؼاماغفائفامسؾكمواالتػاقمماظذطرمداظػة

ماالدؿالمممبقضرماظقاردةماٌالحظاتمظـفقمحمدد

متؾؽمالدؿالمماظؾفـةمأسضاءماظلادةموخمارؾةماظـفائل

 اٌالحظات

 2019مؼـاؼرم15اظـالثاءمم

 م(اٌرطزؼةماٌؽؿؾةماألدـان،مربماظطقارئ،متعؾقة)مظؾؿؼاوالتماٌصرؼةماٌلاػؿةماظشرطةممبعرصةماٌـػذةماألسؿالمعؿابعة

 عؽؿبماظـائب

 ماهلـددقةمواالدؿشاراتمواظؾققثماظدراداتمعرطزمعدؼر ماظؾدويمعلعقدمذرؼػ./مد.أ ضقرحب

 ماهلـددقةماظشؽقنمساممعدؼر  ماٌردلمإبراػقؿماظلقد./مم

 اهلـددقةمواالدؿشاراتمواظؾققثماظدراداتمٌرطزمواإلداريماٌاظلماٌلؽقل   ماظلقدمإبراػقؿمإطراعل/مأ

 اظعؾدمظؾؿؼاوالتماٌصرؼةماٌلاػؿةماظشرطةمممـؾلم
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ماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماٌـصقرةمجاععةمرئقسمغائبماٌؾقفكمحمؿقدماظدطؿقرماألدؿاذمادؿؼؾؾ

مععؾؿلمإلسداد"مSTESSA"معشروعمممـؾلمعـموصدم،ماٌـصقرةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أمسـمغقابة

 STEM Schoolsمواظرؼاضقاتمواهلـددةمواظؿؽـقظقجقاماظعؾقمميفماٌؿػقضنيمعدارس

مجاععةمبنيمتعاونمبرتقطقلمسؼدمسؾكمظالتػاقماظزؼارةمتفدف

مSTESSA"موعشروعماٌـصقرة ماظرتبقةمطؾقةمخاللمعـ"

ماىلماظؿعاونموؼفدفم،مواهلـددةماظعؾقممطؾقيتمععمباالذرتاك

ماظعؾقمميفماٌؿػقضنيمعدارسمععؾؿلمإسدادمتطقؼر

ماسدادمبرغاعجمظؿطقؼرمواظرؼاضقاتمواهلـددةمواظؿؽـقظقجقا

مايدؼـةمباظطرقمععؾؿنيمطقادرموتدرؼبماظرتبقةمبؽؾقةماٌعؾؿ

مظؿلػقؾمجدؼدةمختصصقةمدبؾقعةمواغشاءمباٌشروعمظؾؿعؾقؿ

ماظؿعؾقؿمجقدةمورصعمSTEMممبدارسمظؾعؿؾماًرجيني

مععؾؿمإسدادمخاللمعـمعصرميفماٌؿػقضنيمعدارسميفمواظؿعؾؿ

ماظرؼاضقاتماظعؾقمميفماٌؿػقضنيمرساؼةمسؾكمضادرمعمػؾ

معـاػجموتطؾقؼمبؼدراتفؿ،مواالػؿؿاممواظؿؽـقظقجقامواهلـددة

ماالدؿؼصائقةماٌشروساتمسؾكمتعؿؿدمجدؼدةمتدرؼسموررق

 اظؿدرؼسميفماظؿؽاعؾلمواٌدخؾ

 2019مؼـاؼرم15اظـالثاءمم

 مظؾؿؿػقضنيماظـاغقؼةماٌدارسمععؾؿكمإلسداد"مSTESSA"معشروعمممـؾلمعـموصدمادؿؼؾال

مطؾقةمسؿقدمعصطػكمأمساءماظدطؿقرةماألدؿاذةمحبضقر

مصؾقكماظدطؿقرمواألدؿاذماٌـصقرة،مجاععةماظرتبقة

مواألدؿاذماهلـددة،مطؾقةمسؿقدمبعؿؾماظؼائؿمسؾداظؼادر

ماظؿعؾقؿمظشؽقنماظعؾقممطؾقةموطقؾمشزاظةمحلـكماظدطؿقر

ماٌدؼرمسؾداظعظقؿمحمؿدماظدطؿقرمواألدؿاذمواظطالب،

مبؽؾقةمواٌعؾقعاتماالتصاالتمػـددةمظربغاعجماظؿـػقذي

معدؼرمدرؼعمأبقمرضامد.أمعـمطؾماظقصدمضؿ اهلـددة

موظػقػمظؾؿشروع،ماظػينماٌدؼرماظـفارمزؼـبمد.أم،ماٌشروع

مخمؿؾػةمأعرؼؽقةمجاععاتمعـمأداتذةمعـ مجقزؼػ.د:

م،دمطقػـ،مجقن.دم،مدؼدؼقمرؼؿش.،دمعقؾقـق، معقػقت.

 "وظرتم،اميقؾك"مباتؾ
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مواظرؼاضقاتماظعؾقممعـفجمبنيماظؿؽاعؾموهؼقؼ

ماالرتؾاطمعدىمسـمؼؽشػممبامواظؿؽـقظقجقامواهلـددة

مسؾكماظؼدرةمظدؼفمراظبماسدادماجملاالت;مػذهمبني

ماظطاظبمواطلابماظـؼدي،مواظؿػؽريمواالبداعماظؿصؿقؿ

مضاسدةماسدادماىلمباإلضاصةماظؿعاوغل،ماظؿعؾؿمعفارات

مواظؾقثماىاععل،مظؾؿعؾقؿموعمػؾةمعؿؿقزة،مسؾؿقة

ممباماٌدارسمهلذهماظعاعةمألػدافماموهؼؼماظعؾؿل

مدرادةمغظاممواؼضامظؾقرـ،ماغؿؿاءمتـؿقةمعـمتؿضؿـف

ماداظقبمسؾكمتـػقذػاميفمتعؿؿدمعؿكصصة،موعـاػج

ميفمدقاءمجمؿقساتميفمواظعؿؾمواظؿؼصل،ماظؾقث،

م،.ماظطؾقعقةماظعؾقممعـفجميفماوماالغلاغقة،ماظعؾقممعـاػج

معـمأداتذةمبنيمعؿؾادظةمزؼاراتمسؿؾمدقؿؿمطؿا

مباظقالؼات"مSTESSA"ممبشروعمباظؿعؾقؿماٌؿكصصني

مواهلـددةمواظعؾقمماظرتبقةمظؽؾقاتماألعرؼؽقةماٌؿقدة

مػذهمعـماٌؿكصصنيمظألداتذةمزؼارةموطذظؽ

ماًرباتمظؿؾادلماٌؿقدةماظقالؼاتماىلماظؽؾقات

ممبشروعماظدرادقةمواٌـاػجماظؿدرؼسمظطرقماٌكؿؾػة

 STEMمعدارس

معشروعمأنماٌشروع،معدؼرمدرؼعمأبقمرضامد.أموأذار

موصؾمحؿكمعدردؿنيمبنغشاءمبدأمSTEMمعدارس

م،ماىؿفقرؼةمعلؿقىمسؾكمعدردةم14محاظقاماٌشروع

موتلؿكدممباظدضفؾقة،مؼقجدماٌدارسمػذهموأحد

متطقؼرمسؾكمتعؿؾمعؿطقرةمتعؾقؿموأداظقبمعـاػج

 ظؾطاظبماظؿعؾقؿقةماظؼدرات

مSTEMمعدارسمعشروعمأنماٌؾقفلمحمؿقدمد.أموأطد

ميفماظطالبموعقاػبمتػققمإلبرازمجدؼدةموربة

معشروعمععمباظؿعاونماىاععةمتلعدمطؿاماظـاغقؼةماٌرحؾة

"STESSA"معدربنيمععؾؿنيمطقادرماسدادمخاللمعـ

ماظؿطقراتمععمؼؿـادبممباماظؿدرؼسمررقمأحدثمسؾك

 باظعاملماظؿعؾقؿمبلداظقبماٌؿالحؼة

ماٌؿػقضنيمعدارسميفماظدرادةمانمباظذطر،موجدؼر

معدؼـةميفماٌؿػقضنيمعدردةميفم2011مساممبدات

ماغشاءمتؾقفاماىقزة،ممبقاصظةماطؿقبرمعـماظلادس

ماظؼاػرةممبقاصظةماٌعاديمبزػراءماٌؿػقضاتمعدردة

ممتم2016/2015ماظدرادلماظعامميفمثؿم،2012مسام

ماظعؾقمميفماٌؿػقضنيمعدارسمدؾعماغشاءميفماظؿقدع

مماظؿاظقةماحملاصظاتميفمواظؿؽـقظقجقا ماالدؽـدرؼة:

مادققط،ممبدؼـةمادققطموحماصظةماظعرب،مبرجممبـطؼة

مالمحرماماظؾقرموحماصظةمرقؾة،ممبدؼـةمضصرموإال

ماظؿعؾقؿل،مباجملؿعماالمساسقؾقةموحماصظةمباظغردضة،

مايرصمععماظشقخ،مطػرممبدؼـةماظشقخمطػرموحماصظة

معدارسمىؿقعمعقحدةمعقاصػاتماتؾاعمسؾك

ماٌؿػقضني مبداتم2017-2016ماظدرادلماظعاممويف.

مواظؿؽـقظقجقاماظعؾقمميفماٌؿػقضنيمعدارسميفماظدرادة

 واٌـقصقةماظغربقةمحماصظيتميف
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ممىـئةمىـئةممماسضئاءماسضئاءمممعئعمعئعممموتـؿقئةموتـؿقئةممماجملؿؿئعماجملؿؿئعمممخدعئةمخدعئةمممظشئؽقنمظشئؽقنممماىاععةاىاععةممرئقسرئقسممغائبغائبمماٌؾقفكاٌؾقفكممحمؿقدحمؿقدممدد..أأمماظلقداظلقدمماجؿؿعاجؿؿع

ـممظؾطالبظؾطالبمماالولاالولممظؾؿؾؿؼكظؾؿؾؿؼكممواظـظامواظـظاممماالعـاالعـ  اٌـصقرةاٌـصقرة  جاععةجاععةممتـظؿفتـظؿفممواظذىواظذىمماٌصرؼةاٌصرؼةممظؾفاععاتظؾفاععاتمماظقاصدؼـاظقاصدؼ

 

 م2019ؼـاؼرمم17اًؿقسم
 عؽؿبماظـائب

مظؾفاععاتماظقاصدؼـمظؾطالبماالولماٌؾؿؼكموصقدمظؿاعنيماظالزعةماالعـقةماظرتتقؾاتمعـاضشة

اٌصرؼة

مواًؿامماالصؿؿاحمحػؾكمتاعنيم،مداسةم24معدارمسؾكماٌؾؿؼكموصقدمظؿاعنيماظالزعةماالعـقةماظرتتقؾاتمظقضعموذظؽ

مواالضاعةماٌـاصلاتماعاطـموتاعنيماٌكؿؾػةماظػعاظقاتماعاطـمبنيموايرطةمواًروجماظدخقلموتـظقؿمواظػعاظقات

موحضقرمرساؼةمهتمم2019مؼـاؼرم29مإىلم26معـماظػرتةمخاللماغطالضةم،واٌزععماظضققفمادؿؼؾالموتاعنيمواظؿغذؼة

مجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أماظلقدمورؼادةماظعؾؿلمواظؾقثماظعاظلماظؿعؾقؿموزؼرماظغػارمسؾدمخاظدمد.أماظلقد

 عصرؼةمجاععاتم10مميـؾقنماٌكؿؾػةماىاظقاتمعـماظقاصدؼـماظطالبمعـم850مصقفمدقشاركمواظذيماٌـصقرة

 ماىاععةماعـمعدؼرم-مماظغرباوىمحمبماظؾقاءم :معـمطالمحبضقر

 اىاععةماعـمادارةم-ماظؾقؾكمحمؿدمأ.  اىاععةماعـمادارة-مصقدهمعدحتماظعؿقدم

 اظقاصدؼـمادارةم-معصطػكمحمؿدمأ.  ماىاععةماعـمادارة- ماالعاممابراػقؿمأ.

 اظقاصدؼـمادارةمم-ماظلقدمػاغكمأ.   ماظقاصدؼـمادارة-ماظـفارمحمؿدمأ.

مدػراءماٌؾؿؼكمصعاظقاتمصكمدقشاركماغفمباظذطرمواىدؼر

ماظعربقةماظدولمىاظقاتماظـؼاصقنيمواٌؾقؼنيمورالب

مواألدققؼةمواألصرؼؼقة معـمرالبمدقشاركماظعربقةماظدولمصؿـ،

مدقرؼا،م،مسؿانم،ماظؾقرؼـم،ماالعاراتم،ماظؽقؼتم،ماظلعقدؼة

ماظدولم،عـماظقؿـمصؾلطني،مظقؾقا،م،ظؾـان،ماألردنماظعراق

م،مغقفريؼام،معقرؼؿاغقام،مأرؼرتؼام،ماظصقعالم،ماظلقدانماألصرؼؼقة

 .ماظصنيم،مأغدوغلقام،معاظقزؼاماآلدققؼةماظدولم،وعـمماظـقفر

مبنيمواظؿعاونماظعالضاتمأواصرمعدماٌؾؿؼكمؼفدفمحقث

مجبؿقعماظقاصدؼـماظطالبمًدعةماٌصرؼةماىاععات

مظؾطالبمعؿـقسةمخدعاتموتؼدؼؿماٌصرؼة،ماىاععات

مععمتػاسؾفؿموزؼادةماٌصريمباجملؿؿعموربطفؿماظقاصدؼـ،

ماظشعقرمظؿؼؾقؾماٌصرؼنيماظطالبمععموطذظؽماظؾعض،مبعضفؿ

 ظدؼفؿمباشرتاب
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 2019مؼـاؼرم20األحدمم

 اٌصرؼةمباىاععاتماظقاصدؼـمظؾطالبماألولماٌؾؿؼكموصقدمالدؿؼؾالماظـفائقةماالدؿعداداتمادؿعراض

ماظؾفـةماسضاءمععموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفلمحمؿقدمد.أماظلقدماجؿؿع

ماٌـصقرة،مجاععةمتلؿضقػفمواظذىماٌصرؼةمباىاععاتماظقاصدؼـمظؾطالبماألولمظؾؿؾؿؼكماٌـظؿةماظعؾقا

ماظلقدموحضقرمرساؼةمهتم،ماظعاظلماظؿعؾقؿمبقزارةماظقاصدؼـماظطالبمظشؽقنماٌرطزؼةماإلدارةمععمباظؿعاون

مجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أماظلقدمورؼادةماظعؾؿلمواظؾقثماظعاظلماظؿعؾقؿموزؼرماظغػارمسؾدمخاظدمد.أ

معـماظقاصدؼـماظطالبمعـم545مصقفمدقشاركمواظذيممم2019مؼـاؼرم29-27معـماظػرتةمخاللماٌـصقرة

  عصرؼةمجاععاتم13مميـؾقنماٌكؿؾػةماىاظقات

ماٌكؿؾػةماظعؿؾمصرقموتشؽقؾماظعؿؾموخططماظـفائقةماالدؿعداداتماظؾفانمرؤداءمالدؿعراضموذظؽ

 اٌكؿؾػةماٌـاصلاتموجدولمظؾػعاظقاتماظزعـكماىدولمادؿعراضممتمطؿامجاععةمظؽؾماظقصقدمالدؿؼؾال

 

 ضاسةماالجؿؿاسات

مؼؿضؿـمحقثماظقاصدؼـماظطالبمأبـائـامبنيماظؿقاصؾمدؾؾمتعزؼزماألوظلمدورتفميفماٌؾؿؼلمؼلؿفدف

مواظعؾؿقة،مواالجؿؿاسقةمواظػـقةمواظـؼاصقةماظرؼاضقةماألغشطةمخمؿؾػميفماٌلابؼاتمعـمدؾلؾةماٌؾؿؼل

مخمؿؾػميفماظقاصدؼـماظطالبمبفامأدفؿماظيتمواإلدفاعاتماالبؿؽاراتمسؾلماظضقءمتلؾقطمإظلمباإلضاصة

 .اظرتصقفقةمواظػؼراتماظؿـؼقػقةماظـدواتمعـمجمؿقسةماٌؾؿؼلمػاعشمسؾكمؼؼامم،طؿاماجملاالت
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ماظعربقةماظدولمىاظقاتماظـؼاصقنيمواٌؾقؼنيمورالبمدػراءماٌؾؿؼكمصعاظقاتميفمدقشاركماغفمباظذطرمواىدؼر

 واألدققؼةمواألصرؼؼقة

ماألردنماظعراق،مدقرؼا،م،مسؿانم،ماظؾقرؼـم،ماالعاراتم،ماظؽقؼتم،ماظلعقدؼةمعـمرالبمدقشاركماظعربقةماظدولمصؿـ 

م،وعـمماظـقفرم،مغقفريؼام،معقرؼؿاغقام،مأرؼرتؼام،ماظصقعالم،ماظلقدانماألصرؼؼقةماظدولم،عـماظقؿـمصؾلطني،مظقؾقا،م،ظؾـان،

 .ماظصنيم،مأغدوغلقام،معاظقزؼاماآلدققؼةماظدول

 حبضقرمطالمعـ

 اهلـددةمبؽؾقةمادؿاذماظعظقؿمسؾدمحمؿدمد.أ م  اآلدابمطؾقةموطقؾماظلفقـكمعفاممد.أ

 اظرؼاضقةماظرتبقةمبؽؾقةمادؿاذمعردالمحمؿدمد.أ  واظػـادقماظلقاحةمطؾقةموطقؾماظؾطقػمسؾدمحمؿدمد.أ

 اظـقؾمغادىمعدؼرمزػريمحمؿدمد  االشذؼةمسؾكماظرضابةمضلؿمرئقسماًاظؼمسؾدمسادلمد.أ

 واظطالبماظؿعؾقؿمظشؽقنماٌلاسدماألعنيم سؾداظؾطقػمحمؿدمأ.

 مواٌعؾقعاتمايادؾاتمطؾقةماظـصرمابقماداعةمد     اظؿفارةمطؾقةمسشريمتاعرمد

 ماظزراسةمطؾقةمثروتمامحدمد    ماظؿؿرؼضمطؾقةمػاذؿمامحدمد

 اآلدابمطؾقةماظعدلمامحدمد   ماظـقسقةماظرتبقةمطؾقةماظرصاسلمحـانمد

 اظقاصدؼـمادارةمعدؼرمعصطػكماظدؼـمحلاممد   ماظطؾقةماالدارةمساممعدؼرمعفدىمخاظدمد

مواٌممتراتماالتصاالتمادارةمعدؼرماعنيمعصطػكمد م اظؾقؽقةماٌشروساتمادارةمعدؼرماظشربقينماؼفابمد

 مماظعاعةماظعالضاتمعدؼرمصالحمرارقأ.   ماظطالبمرساؼةمساممعدؼرمحمؿقدمابراػقؿأ.

 اىاععةمادارةماعـمصقدهمعدحتماظعؿقد   اظػينماظـشاطمادارةمعدؼرمابراػقؿمداظقامد

 ماالوٌؾقةماظؼرؼةمعدؼرماظؾدوؼفكمػقـؿمطابنت   ماظقاصدؼـمادارةمعدؼرماظعراضلمدقرمأ.

 اىاععلمايرممسؾكماٌشرفماىقادمسؾدمصابرأ.    مايدائؼمساممعدؼرماظعدلمسالءمم

 ماظشؾابمرساؼةماظصؾاحكموظقدأ.    ماإلسالعلماٌرطزماهلالظلمػاغلأ.

 اظطالبماهادمرئقسماذرفمسؿروأ.    اظشؾابمرساؼةمحامتمحمؿدمأ.

 صؾلطقـقةماسالعقةمحمؿدمػـاءأ.
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 2019مؼـاؼرم21االاثـنيمم
 ضاسةمجمؾسماىاععة

 اٌصرؼةمباىاععاتماظقاصدؼـمظؾطالبماألولماٌؾؿؼكمادؿضاصةمأػؿقةمؼمطدماٌـصقرةمجاععةمرئقس

ماألولمظؾؿؾؿؼكماٌـظؿةماظعؾقامباظؾفـةماجؿؿاساماٌـصقرةمجاععةمرئقسمسؾداظؾادط،مأذرفماظدطؿقرمسؼد

ماٌرطزؼةماإلدارةمععمباظؿعاونماٌـصقرة،مجاععةمتلؿضقػفمواظذىماٌصرؼةمباىاععاتماظقاصدؼـمظؾطالب

معـماظػرتةمخاللماظعؾؿكمواظؾقثماظعاىلماظؿعؾقؿموزؼرماظغػارمسؾدمخاظدماظدطؿقرموتشرؼػمحبضقرمظؾقاصدؼـ،

 مم2019مؼـاؼرم27-29

مغائبماٌؾقفك،محمؿقدماظدطؿقرماالجؿؿاعمحضر

ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقس

مأذرفماظدطؿقرمظؾؿؾؿؼك،ماٌـظؿةماظعؾقاماظؾفـةمورئقس

ماظعؾقامظؾدراداتماىاععةمرئقسمغائبمدقؼؾؿ

ماظدطؿقرماىاععة،مساممأعنيمعقدكماداعةمواظؾققث،

ماظدطؿقرةماظرؼاضقة،ماظرتبقةمطؾقةمسؿقدماظشقاتمحمؿد

محلامماظدطؿقرماآلداب،مطؾقةموطقؾماظلفقـكمعفا

محمؿدماظقاصدؼـ،مادارةمعدؼرمعصطػكماظدؼـ

مواظطالب،ماظؿعؾقؿمظشؽقنماٌلاسدماألعنيمسؾداظؾطقػ

مدقرماٌاظقة،مظؾشؽقنماٌلاسدماألعنيمصرؼدمجمدى

 .اظقاصدؼـمادارةمعدؼرماظعراضك

مادؿضاصةمأػؿقةماظؾادطمسؾدمأذرفماظدطؿقرموأطد

معـمواصدؼـمرالبمباظػعاظقاتمدقشاركمحقثمايدث

مصفاععةماظعاملمبؼاعمذؿكمعـمخمؿؾػةمجـلقةم28

معصرمسـمحؼقؼكمطلػريمػاممبدورمتؼقمماٌـصقرة

موايضاراتماظـؼاصاتمبنيمظؾؿزجماظعاملمذعقبمجيؿع

مؼعدماظذىماظعؾؿموػقمواحدمػدفمأجؾمعـماٌكؿؾػة

 ومنقػاماظدورمظؿطقرماظقحقدماظلؾقؾ

مصقفمدقشاركماٌؾؿؼكمأنماٌؾقفكمحمؿقدماظدطؿقرمواضاف

ماٌكؿؾػةماىاظقاتمعـماظقاصدؼـماظطالبمعـم525

مػكمعصرؼةمجاععات١٢ميـؾقن ممشس،مسنيمجاععة:

مبـفا،ماظزضازؼؼ،محؾقان،مرـطا،ماألزػر،ماإلدؽـدرؼة،

مطػرماٌـقا،ماظلقؼس،دقػاج،مضـاةماظلقؼس،مدعقاط،

ماٌرطزؼةمواالدارةماٌـصقرةمجاععةمإىلماظشقخ،باإلضاصة

ماظـؼاصقة،ماظرؼاضقة،ماألغشطةميفمظؾؿشارطةمظؾقاصدؼـ

ماٌؾؿؼكمصعاظقاتموؼشاركماظػينماظعؾقم،مغادىماالجؿؿاسقة،

ماظعربقةماظدولمىاظقاتماظـؼاصقنيمواٌؾقؼنيماظلػراء

 .واآلدققؼةمواألصرؼؼقة

موخططماظـفائقةماالدؿعداداتماظؾفانمرؤداءمادؿعرضمطؿا

مظؽؾماظقصقدمالدؿؼؾالماٌكؿؾػةماظعؿؾمصرقموتشؽقؾماظعؿؾ

مظؾػعاظقاتماظزعـكماىدولمادؿعراضممتمطؿامجاععة

ماألغشطةمسرضممتمطؿاماٌكؿؾػةماٌـاصلاتموجدول

ماظػؾلطقـك،ماظـؼاصكمظؾؿرطزمسرضمتؿضؿـمواظؿكماٌقازؼة

 .األغدوغقلكماظـؼاصكماٌرطزماظقؿـك،ماظـؼاصكماٌرطز
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 2019مؼـاؼرم22اظـالثاءممم

ماسضاءمععمماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبمماٌؾقفلمحمؿقد/د.أماظلقدماجؿؿع

 ماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمادؽانمىـة

 اظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمبادؽانمماظلؽـقةماظقحداتمظؿقزؼعماٌـظؿةماظؼقاسدمعـاضشة

 عؽؿبماظـائب

 عـمطالممحبضقر

 اظؿفارةمطؾقةمسؿقدمسطقهمحمؿدمد.أم   ايؼققمطؾقةمسؿقدمخاررمذرؼػمد.أم

 اىاععةمسامماعنيمعقدكماداعةمأ.  ماهلـددةمطؾقةمسؿقدماظؼادرمسؾدمصؾقكمد.أ

 االدؽانمادارةمعدؼرمؼادنيمحمؿدمأ.م اهلـددقةماظشؽقنمساممعدؼرماٌردكممابراػقؿماظلقدم.مم

 ماظؼاغقغقةماظشؽقنمساممعدؼرماظصقادمجماػدمعرصتمأ.م

مجدولمعقضقساتمعـاضشةماالجؿؿاعمخاللممت

ماالسؿال ماظػرتةمخاللماظقحدةمرصقدموسرضم

مضرورةمسؾكماظـائبمدقادةمواوصكماظلابؼة

مواظعؿؾمظؾقحدةماٌاظقةماالصقلمسؾكمايػاز

معـفاماٌرجقةماالػدافمظؿقؼقؼمزؼادتفامسؾك

ماظغريماظلؽـقةماظقحداتمتػاصقؾمسرضممتم،طؿا

 اظؼادعةماظػرتةمخاللمسـفاماالسالنماٌزععمضارـة

مباىاععةماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمعلاطـموحداتمتقزؼعميفماظعداظةمظؿقؼقؼمؼؾزممعاماختاذماظؾفـةمتؿقىلمحقثمم

 :مخاصةموبصػةمهلاماالعـؾمواالدؿكدام

 .اظؿدرؼسمػقؽةماسضاءممبلاطـماًاظقةماظقحداتمتقزؼعمضقاسدمعراجعة-1

مظلرسةماظالزعةماالجراءاتمواضرتاحمباٌلاطـماظؿعاضدمظشروطماٌكاظػةماٌغؾؼةماظشؼؼمعقضقعمحبثم-2

 .تـػقذػاموعؿابعةماخالئفا

مظؾؼقاسدمرؾؼامموترتقؾفاماخالئفامؼؿؿماظيتماوماًاظقةماظلؽـقةماظقحداتمظشغؾماٌؼدعةماظطؾؾاتمدرادة-3

 .اٌؼررة
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 2019مؼـاؼرم23األربعاءممم

 جمؾسماىاععة

مٌـاضشةماٌـصقرةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أمبرئادةماجؿؿاساماٌـصقرةمجاععةمجمؾسمسؼد

مظؾؿؾؿؼكماىاععةمبادؿضاصةمسؾؿاماجملؾسموأحقطماألولماظدرادكمواظػصؾماالعؿقاغاتمعـماالغؿفاء

موزؼرماظغػارمسؾدمخاظدمد.أموحضقرمبؿشرؼػممم2019ؼـاؼرم29م-27معـماظػرتةمخاللمظؾقاصدؼـماألول

ماظقاصدؼـمظؾطالبماٌشارطةماظدولمىاظقاتمدبؾقعادقةموصقدمومبشارطةماظعؾؿكمواظؾقثماظعاىلماظؿعؾقؿ

مودؼداتم،ماظـكاعمزراسةموحدة:مماىاععكماألرػالممبلؿشػكمختصصقةموحداتمثالثماصؿؿاحمدقؿؿمطؿا

 اظلرىمايؾؾمعـماىذسقةماًالؼامبـؽم،ماظؼؾبموحدة

 اظقاصدؼـمظؾطالبماألولماٌؾؿؼكمصعاظقاتمتػاصقؾمؼلؿعرضماٌـصقرةمجاععةمجمؾس

مصكمواألطربماألولمايدثمؼعدمواظذىماٌؾؿؼكمادؿضاصةمأػؿقةمسؾكماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أموأطد

مواظذىماىؿفقرؼةمرئقسماظلقلكماظػؿاحمسؾدماظرئقسماظلقدمتقجقفاتمزؾمصكماٌصرؼةماىاععات

معصرمدورمسؾكمؼمطدماٌؾؿؼكمأنم،وأذارماظقاصدؼـمباظطالبمباالػؿؿامماظعاىلماظؿعؾقؿموزؼرمسـفامأسؾـ

مدقعؿؾمواظذىماظعاملميفماظدولمخمؿؾػميفمٌصرماظـاسؿةماظؼقةمؼعدماظعؾؿموأنماظؿعؾقؿمصكماظرؼادى

مذؿكمصكمظؾطالبماظعؾؿمضؾؾةمأصؾقتماٌـصقرةمجاععةمأنم،وأضافماظؿعؾقؿقةماظلقاحةمتشفقعمسؾك

 واظـؼاصةماظعؾؿمعظؾةمهتماظعاملمذعقبمووؿعمحؼقؼقامدػرياماىاععةموأصؾقتماظعاملمبؼاع
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مرئقسمغائبماٌؾقفكمحمؿقدمد.أموأدؿعرض

مجدولماٌـظؿةماظعؾقاماظؾفـةمورئقسماىاععة

مدؿؿؿماظؿكماظػعاظقاتموطذظؽماالصؿؿاحمصعاظقات

ماٌقازؼةمواألغشطةماٌؾؿؼكماغعؼادمصرتةمخالل

ماظطالبمعـم598عشارطةمدقشفدماٌؾؿؼكمأنم،وأذار

مجـلقةم28مميـؾقنمعصرؼةمجاععةم17معـماظقاصدؼـ

 موأدققؼةموأصرؼؼقةمسربقةمخمؿؾػة

مماظعربقةماظدولمعـ ماظعراقم،ماظؽقؼتم،ماظلعقدؼة:

 مماالردنم،ماظقؿـم،مدقرؼام،مصؾلطنيم،م،ظقؾقا

مماألدقؼةماظدولموعـ م،ماظصنيم،مأغدوغلقام،معاظقزؼا:

 مغقؾال

ماظلقدانمجـقبم،ماظلقدان:مماألصرؼؼقةماظدولموعـ

م،مارؼرتؼام،معقرؼؿاغقام،ماظصقعالم،معدششؼرم،مجقؾقتكم،

مطقتم،متقجقم،متشادم،ماظـقفرم،مغقفريؼام،ماظؼؿرمجزر

م،ماظقدطكمأصرؼؼقام،ماىابقنم،ماظلـغالم،مدؼػقار

 معاىل

موصقدمبادؿؼؾالمطؾقةمطؾمتؽؾقػممتمأغفموغقه

ماظؽؾقاتمبنيمعـاصلةموارالقماٌشارطةماىاععات

 ماٌشارطةمظؾقصقدمادؿؼؾالمأصضؾمىائزة

مظذوىمعرطزماغشاءمسؾكماجملؾسمواصؼمطؿا

مطقانمظفمؼؽقنمباىاععةماًاصةماالحؿقاجات

مظذوىماٌـصقرةمجاععةمعرطزمعلؿكمهتمعلؿؼؾ

ماتػاضقةمسؼدمسؾكم،وماٌرطزؼةماٌؽؿؾةممبؾـكماالساضة

مظؾرؼاضةماظقرـقةماألطادميقةمععمتعاون م م م ممNSAم

 بؾسماالؼرامسقسمبرغاعجمارارمصكمبؾغارؼامبدوظة
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 عؽؿبماظـائب 2019مؼـاؼرم29اظـالثاءممم

ماظـالثاءمؼقممماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفلمحمؿقدمد.أماظلقدمتراس

م2019مؼـاؼرم29ماٌقاصؼ م2)مسددمضرسةمإجراءمىـةماجؿؿاعمعؽؿؾفممبؼرمصؾاحامماظعاذرةماظلاسةم موحدة(

 صاظة+ممشرصةمدؽـقة

 ممصاظة+ممشرصةمدؽـقةموحدة(م2)مسددمضرسةماسالنمغؿقفة

 عـمطالممحبضقر

 ماظرتبقةمطؾقئةمسؿقئئد معصطػكمأمساء/د.أم ماظؿفئئئارةمطؾقئةمسؿقئئد مسطقةمحمؿد/مد.أ

ماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمإدؽانمإدارةمعدؼرمؼلـمحمؿد./مأم ماهلـددةمطؾقئئةمسؿقئئدمماظؼادرمسؾدمصؾقك/مد.أم

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبممبؽؿبماظؼاغقغلماظعضق  مصؿقلمأؼقب./مأ

 ماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمإدؽانمإدارةم ماظغػارمسؾدماظلقد./مأم

 :ماظلادةموحبضقر

 اآلدابمطؾقئئة-اٌفدىماٌـعؿمسؾدمصارؿة/مد ممواظػـادقماظلقاحةمطؾقة-ماهللمسؾدمدقدمحمؿقد/مد

ماظذىماظقحدتنيمسؾكماظؼرسةمإجراءاتمبدأت ممتم

مد.ماظلقدمترذقح ماظلقاحةمطؾقةماهللمسؾدمدقدمحمؿقد/

مواظػـادق مد.ماظلقدم،م ماٌفدىماٌـعؿمسؾدمصارؿة/

م8مبؾقكم16مرضؿماظقحدتانموػؿامهلؿاماآلدابمطؾقئئئة

ماظؼرسةمعـماالغؿفاءموبعدم،م10مبؾقكم17مرضؿمواظقحدة

 :اآلتلمتؼرر

مأوال م8مبؾقكم16مرضؿماظقحدةمختصص: ماظلقدةمسؾكم

ماظدطؿقرة مطؾقةم–مرصاسلماٌفدىماٌـعؿمسؾدمصارؿة/

 .اآلداب

مثاغقام ماظلقدمسؾكم10مبؾقكم17مرضؿماظقحدةمختصص:

ماظدطؿقر ماظلقاحةمطؾقةم-اهللمسؾدمدقدمحمؿقد/

 واظػـادق
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 2019مؼـاؼرم19اظـالثاءممم

مأمتلؾؿ مجاععةمرئقسمغائبماٌؾقفكمحمؿقدمد.

مدرعماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماٌـصقرة

مأمسـمغقابةماىؿفقرؼةمرئقسماظلقد مسؾدمأذرفمد.

مجاععةميصقلمغظراماىاععةمرئقسماظؾادط

مأصضؾمعلابؼةمصكماظـاظثماٌرطزمسؾكماٌـصقرة

 مجاععة

مأمضاممحقث ماظعاىلماظؿعؾقؿموزؼرماظغػارمسؾدمخاظدمد.

ماىاععاتمرؤداءماظلادةمبؿؽرؼؿماظعؾؿكمواظؾقث

مجاععةمأصضؾمعلابؼةمصكماظـالثةمباٌراطزماظػائزة

ماظػؿاحمسؾدماظرئقسماظلقدمبرساؼةمتـػقذػاممتمواظؿك

مجاععاتموػكماظلقلك مباٌرطزماظػائزةماظشقخمطػر:

مواٌـصقرةماظـاغك،مباٌرطزماظػائزةموأدققطماألول،

مرئقسماظلقدمدرعمعـقفؿممتمحقثم،ماظـاظثمباٌرطز

 .اىؿفقرؼة

ماظشفرىماجؿؿاسفمظؾفاععاتماألسؾكماجملؾسمسؼد

م2019مؼـاؼرم19 مدمبرئادةم موزؼرماظغػارمسؾدمخاظد.

محبضقرماظلؾت،ماظققمماظعؾؿكمواظؾقثماظعاىلماظؿعؾقؿ

مظؾفاععات،ماألسؾكماجملؾسمأعنيمظطقػمحمؿد.د

ماجملؾسممبؼرموذظؽماىاععات،مرؤداءمواظلادة

 اظؼاػرةمجباععة

 جاععةمأصضؾمعلابؼةمصكماظـاظثمباٌرطزماظػائزةماٌـصقرةمىاععةماىؿفقرؼةمرئقسمدرعمؼؼدمماظعاىلماظؿعؾقؿموزؼر

 اجملؾسماألسؾكمظؾفاععات
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 اظقاصدؼـمعؾؿؼكمالدؿضاصةمادؿعدادماماألوظقؿؾقةماظؼرؼةمعالسبمتػؼد

 اظقاصدؼـمعؾؿؼكم-تػؼدماظؼرؼةماألوظقؿؾقةم

مسؾكمظؾقضقفماألوٌؾقةماظؼرؼةموعالسبمعـشكتماٌـصقرة،مجاععةمرئقسماظؾادط،مسؾدمأذرفماظدطؿقرمتػؼد

ماىاععةمالدؿضاصةماظـفائقةماالدؿعدادات مواظذىماٌصرؼةمباىاععاتماظقاصدؼـمظؾطالبماألولمظؾؿؾؿؼكم

موزؼرماظغػار،مسؾدمخاظدماظدطؿقرمحبضقرمظؾقاصدؼـماٌرطزؼةماإلدارةمععمباظؿعاونماٌـصقرةمجاععةمتلؿضقػف

 اياظلمؼـاؼرم29مإىلم27معـماظػرتةمخاللماظعؾؿلمواظؾقثماظعاظلماظؿعؾقؿ

مغائبماٌؾقفل،محمؿقدماظدطؿقرماظزؼارةمخاللمراصؼف

ماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقس

مواظدطؿقرمظؾؿؾؿؼك،ماٌـظؿةماظعؾقاماظؾفـةمورئقس

ماظعؾقامظؾدراداتماىاععةمرئقسمغائبمدقؼؾؿمأذرف

ماظؼرؼةمعدؼرماظؾدوؼفكمػقـؿموطابنتمواظؾققث،

 .األوظقؿؾقة

ماظصاظةمادؿعداداتماظزؼارةمخاللماىاععةمرئقسموتػؼد

مواظعروضمصعاظقاتمداخؾفامدؿؿؿمواظيتماٌغطاة

ماظشكصقاتمطؾارمدؿلؼؾؾمطؿامظالصؿؿاح،ماظرؼاضقة

مظؾطالبماظدولمبلػاراتمواٌؾقؼنيماظدبؾقعادقة

 .اٌؾؿؼكمبػعاظقاتمماٌشارطةمماظقاصدؼـ

مواظؿففقزاتماظرتتانمعالسبماىاععةمرئقسموتػؼد

مخاللماظؾادطمسؾدموأطدماظرؼاضقةمظؾػعاظقاتماألدادقة

مواالدؿعداداتماظؿفدؼداتمعـماالغؿفاءمدرسةماظزؼارة

 .اٌؾؿؼكمالدؿؼؾالماظـفائقة
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وصود اظطالب اظواصدؼن جاععة ادلـصورة ادؿؼؾال بدأت 

وضاعت  واحلؾوىباظورود  2019ؼـاؼر  26ؼوم اظسؾت 

وادلزعار واظؿـورة  اظػرسوغي باظزيبعؿل حػالت تراثقة 

طؿا مت  ادلصريادلؿقز ظؾؿفؿؿع  اظشعيبور ؾوػو اظػؾؽ

 جبوالت داخل اجلاععة ظؾؿعرف سؾى فماصطقاب

  اجلاععياظؽؾقات واحلرم 

اظطالب وأسضاء ػقؽة اظؿدرؼس بؽؾقة حقث ادؿؼؾل 

 ٣١ حقث مت ادؿؼؾال ،وصد جاععة اظسوؼس  اهلـددة

 عن ٣ اظسودان، جـوب عن ٢٢ اظوصد ؼضم، واصد راظب

  وادؿاذ عشرصني ٣ اىل باإلضاصة دورؼا

ادؿؼؾؾت طؾقة اظسقاحة واظػـادق وصد اظطالب اظواصدؼن 

راظب وراظؾة  44عن جاععة اظؼاػرة حقث مت ادؿؼؾال 

راظؾة عن اظسودان ،  14راظب ،  30واصد ؼضم اظوصد 

 رئقس وادؿاذ عشرصني ٣اىل  باإلضاصةجـوب اظسودان 

 اظػوج

 

 

ادؿؼؾؾت طؾقة اظصقدظة وصد اظطالب اظواصدؼن عن جاععة طػر 

 ٣اىل  باإلضاصةراظب واصد  14اظشقخ حقث مت ادؿؼؾال 

 اظػوج رئقس وادؿاذ عشرصني

ادؿؼؾؾت طؾقة اظؿفارة وصد االدارة ادلرطزؼة ظشؽون اظطالب 

راظب  45حقث مت ادؿؼؾال  اظعاظياظواصدؼن بوزارة اظؿعؾقم 

عشرصني ؼضم اظوصد رالب عن  7اىل  باإلضاصةوراظب 

ؿاغقا ، اظسـغال ، غقؾال ، أصغاغسؿان ، أثقوبقا ، ؼجـسقات : عور

، صؾسطني ، أرؼرتؼا ، أدلاغقا ، غقفريؼا ، دورؼا ،  جقؾوتي

 عـغوظقا ، بـفالدؼش

وصد جاععة اظزضازؼق حقث مت  ؾقة احلؼوقطادؿؼؾؾت 

جلـة سؾقا غائب رئقس 3اىل  باإلضاصةراظب  32ادؿؼؾال 

  

 اظطالبماظقاصدؼـموصقدمادؿؼؾال 2019مؼـاؼرم26اظلؾتممم

 ماٌصرؼةمباىاععاتمؾقاصدؼـظماألولمتلؿؼؾؾموصقدماظطالبمظؾؿؾؿؼكماىاععة
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 4اجلاععة ، عدؼر اظواصدؼن ، ادلـسق اظعام ظؾػوج ، 

عشرصني ؼضم اظوصد رالب عن جـسقات جـوب 

 اظسودان ، صؾسطني ، اظعراق

ادؿؼؾؾت جاععة ادلـصورة وصد احتاد رالب ظقؾقا حقث 

 عشرصني 3اىل  باإلضاصةراظب راظؾة  13دؿؼؾال مت ا

ادؿؼؾؾت طؾقة اظرتبقة وصد جاععة األزػر حقث مت 

عشرصني ؼضم  7اىل  باإلضاصةراظؾة وراظب  47ادؿؼؾال 

ـوب ج، تاؼالغد ،  إغدوغقسقااظوصد جـسقات خمؿؾػة ، 

 أصرؼؼقا ، ظقؾقا ، اظعراق ، عاظقزؼا

ادؿؼؾؾت طؾقة اآلداب وصد جاععة االدؽـدرؼة حقث مت 

عشرصني ؼضم  7اىل  باإلضاصةراظؾة وراظب  52ادؿؼؾال 

اظوصد جـسقات خمؿؾػة ، اظصني ، اظسودان ، اظعراق ، 

اظقؿن ، اظسعودؼة ، جزر اظؼؿر ، صؾسطني ، اظؽوؼت ، 

 غقفريؼا ، اظـقفر ، ظقؾقا ، توجو ، عاظقزؼا ، تشاد

رؼاض األرػال وصد جاععة حؾوان حقث  ادؿؼؾؾت طؾقة

عشرصني  7اىل  باإلضاصةراظؾة وراظب  38مت ادؿؼؾال 

ؼضم اظوصد جـسقات خمؿؾػة عن اظسعودؼة ، اظقؿن ، 

، دورؼا ، األردن ، اظسودان ، جـوب اظسودان  جقؾوتي

، اظعراق ، اظؽوؼت ، ظقؾقا ، عدششؼر ، صؾسطني ، 

 اظصوعال ، ارؼرتؼا

سقاحة واظػـادق وصد جاععة رـطا حقث مت ادؿؼؾؾت طؾقة اظ

عشرصني ؼضم  6اىل  باإلضاصةراظؾة وراظب  53ادؿؼؾال 

اظوصد جـسقات خمؿؾػة عن اظعراق ، صؾسطني ، دورؼا ، اظصني 

 ، جـوب اظسودان ، اظسودان ، ظقؾقا ، األردن

ادؿؼؾؾت طؾقة اآلداب وصد جاععة سني مشس حقث مت 

عشرصني ؼضم  3اىل  اصةباإلضراظؾة وراظب  33ادؿؼؾال 

اظوصد جـسقات خمؿؾػة عن غقؾال ، صؾسطني ، دورؼا ، تشاد ، 

 ، أصغاغسؿان عاظيجـوب اظسودان ، 

ادؿؼؾؾت طؾقة اظزراسة وصد جاععة اظعرؼش حقث مت ادؿؼؾال 

 اىل رئقس اجلاععة وسؿداء بعض اظؽؾقات باإلضاصة رالب 5

ادؿؼؾال  ادؿؼؾؾت طؾقة اظزراسة وصد جاععة دوػاج حقث مت

 راظؾةوراظب  17
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وصد جاععة ادلـقا حقث  اظؾقطريادؿؼؾؾت طؾقة اظطب 

 عشرصني 3اىل  باإلضاصةراظؾة وراظب  15مت ادؿؼؾال 

تسؿضقػه جاععة ادلـصورة باظؿعاون عع وواظذى تـظؿه 

االدارة ادلرطزؼة ظشؽون اظواصدؼن خالل اظػرتة عن 

م وػو أطرب جتؿع ظؾطالب  2019ؼـاؼر 29 -27

 عرحؾيت يفاظواصدؼن اظداردني باجلاععات ادلصرؼة 

اظؾؽاظورؼوس واظدرادات اظعؾقا حتت رساؼة أ.د خاظد 

، أ. د عؾؿياظواظؾقث  اظعاظيسؾد اظغػار وزؼر اظؿعؾقم 

أذرف سؾد اظؾادط رئقس جاععة ادلـصورة ومبشارطة 

وصود دبؾوعادقة جلاظقات اظدول ادلشارطة ظؾطالب 

 اظواصدؼن

اظرئقس  اظسقد زل توجقفات يفتـظقم احلدث  ؼأتي

رئقس اجلؿفورؼة واظذى أسؾن سـفا  اظسقسيسؾد اظػؿاح 

 باالػؿؿام باظطالب اظواصدؼن اظعاظيوزؼر اظؿعؾقم 

اظؿعؾقم وأن  يف اظرؼاديؼؤطد سؾى دور عصر  واظذى

 يفخمؿؾف اظدول  يفاظعؾم ؼعد اظؼوة اظـاسؿة دلصر 

 اظعامل واظذى دقعؿل سؾى تشفقع اظسقاحة اظؿعؾقؿقة

غائب رئقس اجلاععة  ادلؾقفيو أذار أ.د حمؿود 

ادلؾؿؼى دقشارك به  ورئقس اظؾفـة اظعؾقا ادلـظؿة أن

اععة ادلـصورة ووصد اىل ج باإلضاصةجاععة عصرؼة  17

وميـؾون اظعدؼد  االدارة ادلرطزؼة ظؾطالب اظواصدؼن

 عن اجلـسقات عن خمؿؾف دول اظعامل عن اظدول 

اظعربقة : اظسعودؼة ، اظؽوؼت ، اظعراق ،ظقؾقا ، صؾسطني ، 

 دورؼا ، اظقؿن ، االردن ،

، اظصني ، غقؾال ،  إغدوغقسقاوؼة : عاظقزؼا ، قوعن اظدول األد

 أصغاغسؿان بـفالدؼش عـغوظقا

وعن اظدول األصرؼؼقة : اظسودان ، جـوب اظسودان ، أثقوبقا ، 

، عدششؼر ، اظصوعال ، عورؼؿاغقا ، ارؼرتؼا ، جزر اظؼؿر  جقؾوتي

، غقفريؼا ، اظـقفر ، تشاد ، توجو ، طوت دؼػوار ، اظسـغال ، 

  عاظياجلابون ، أصرؼؼقا اظودطى ، 

 ، روعاغقا وعن اظدول األوربقة : أدلاغقا

أن اهلدف عن ادلؾؿؼى ػو  أ.د اذرف سؾد اظؾادط  وأطد

عد أواصر اظعالضات واظؿعاون بني اجلاععات ادلصرؼة 

خلدعة اظطالب اظواصدؼن جبؿقع اجلاععات ادلصرؼة، 

وتؼدؼم خدعات عؿـوسة ظؾطالب اظواصدؼن، وربطفم 

باجملؿؿع ادلصري وزؼادة تػاسؾفم عع بعضفم اظؾعض، 

وطذظك عع اظطالب ادلصرؼني ظؿؼؾقل اظشعور باشرتاب 

 .ظدؼفم
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 2019ؼـاؼر  27وزؼر اظؿعؾقم اظعاظي واظؾقث اظعؾؿي، صؾاح ؼوم األحد  -األدؿاذ اظدطؿور/ خاظد سؾداظغػار  اصؿؿح

صعاظقات ادلؾؿؼى األول ظؾفاععات ادلصرؼة ظؾطالب اظواصدؼن واظذي تسؿضقػه جاععة ادلـصورة باظؿعاون عع اإلدارة 

جلاري حبضور طال عن االدؿاذ اظدطؿور/ أذرف سؾداظؾادط ؼـاؼر ا 29-27ادلرطزؼة ظؾطالب اظواصدؼن خالل اظػرتة عن 

وزؼر اظؿعؾقم اظعاظي األدؾق، األدؿاذ اظدطؿور/ اهلالظي  -رئقس اجلاععة، األدؿاذ اظدطؿور/ اظسقد سؾداخلاظق  -

وزؼر اظرتبقة واظؿعؾقم واظؿعؾقم اظػين األدؾق، اظدطؿورة/ رذا  -اظشربقين 

ادلرطزؼة ظؾواصدؼن، اظدطؿور/ سؿرو  اظؼائم بعؿل رئقس اإلدارة -طؿال 

 -غائب وزؼر اظشؾاب واظرؼاضة، اظدطؿور/ صؾقي حساغني  - احلداد

غائب رئقس اإلحتاد اظرؼاضي ظؾفاععات وسدد عن اظسادة رؤداء 

 .اجلاععات وادلسؿشارؼن اظـؼاصقني ظؾدول اظعربقة واألجـؾقة

ٚأنذ ايٛصٜش ع٢ً جٛد٠ ايتعًِٝ املصشٟ 

ٚحشص ايٛصاس٠ ع٢ً تٛفري أفطٌ َٓاخ ألبٓائٗا 

َٔ ايطالب ايٛافذٜٔ ايذاسطني باجلاَعات 

ٚاملعاٖذ املصش١ٜ َصري ا إىل إٔ ٖؤالء ايطالب 

حيظٕٛ بإٖتُاّ نبري َٛضح ا إٔ ايٛصاس٠ ال 

تذخش جٗذ ا يف تزيٌٝ ناف١ ايعكبات اييت 

إىل بالدِٖ طفشاء فٛم  تٛاجِٗٗ يهٞ ٜعٛدٚا

ايعاد٠ ملصش، ٚأشاس طٝادت٘ إىل إٔ َصش ظًت 

عرب تاسخيٗا ايطٌٜٛ طاح١ يًهشّ ٚايعطاء 

ٚنعب١ يًعًِ ٜكصذٖا ايطالب َٔ نٌ 

ٓ ا حيتطٔ نٌ اإلخ٠ٛ  َهإ ٚطتظٌ ٚط

َٔ ايذٍٚ ايعشب١ٝ، اإلطال١َٝ ٚاإلفشٜك١ٝ 

َؤنذا  أ١ُٖٝ دٚاّ ايتٛاصٌ بني ٖؤالء 

تزتِٗ، صَالئِٗ ٚبٛطِٓٗ ٚبني أطاايطالب 

 ايجاْٞ َصش

ٚأشاد طٝادت٘ بفهش٠ تٓظِٝ املًتك٢ َٚا ٜطُ٘ 

َٔ فعايٝات ٚأْصط١ َتٓٛع١ الفت ا إىل إٔ املًتك٢ 

 ٜظِٗ يف 

حتفٝض ايطالب يًُصاسن١ يف األْصط١ ايطالب١ٝ، 

ٚتٗٝئ١ املٓاخ اإلبذاعٞ ٚايتعبري عٔ اهل١ٜٛ 

َصش أسض ٚاالْتُاء، ٖٚٛ سطاي١ ٚاضح١ يًعامل بإٔ 

 .ايجكافات ٚايظالّ ٚاحملب١

 

 اظقاصدؼـمعؾؿؼكم-االصؿؿاحم جاععةماٌـصقرة 2019مؼـاؼرم27األحدممم

 اٌـصقرةمجباععةماظقاصدؼـمظؾطالبماٌصرؼةمظؾفاععاتماألولماٌؾؿؼكمصعاظقاتمؼػؿؿحماظعؾؿلمواظؾقثماظعاظلماظؿعؾقؿموزؼر
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ايٛصاس٠ بايطالب ايٛافذٜٔ ٚجزبِٗ يًذساط١ مبصش       ٚأعًٔ طٝادت٘ أْ٘ ف٢ إطاس إٖتُاّ                      

فكذ مت إطالم َبادس٠ )إدسس يف َصش( بٗذف 

تعُٝل 

 

ايتعإٚ َع خمتًف ايذٍٚ ٚجزب عالقات 

ايطالب ايٛافذٜٔ يًذساط١ يف َصش، ٚأعًٔ 

طٝادت٘ عٔ تٓظِٝ َظابك١ بني اجلاَعات 

املصش١ٜ إلختٝاس أفطٌ جاَع١ جارب١ يًطالب 

َصري ا أْ٘ طٝجشٟ تٓظِٝ ٖزٙ املظابك١ ٚفكا 

يعذد َٔ املعاٜريٚأْ٘ طٝتِ إختٝاس اجلاَع١ 

ادس٠ ع٢ً ايفائض٠ ٚفكا ملا متتًه٘ َٔ خطط ق

جزب ايطالب ايٛافذٜٔ، ٚأعًٔ أٜطا  إٔ املًتك٢ 

 .ايكادّ طٛف تٓظُ٘ جاَع١ نفش ايصٝخ

 

َٚٔ جاْب٘ أنذ األطتار ايذنتٛس/ أششف 

عبذايباطط، ع٢ً أ١ُٖٝ املًتك٢ َصري ا إىل 

تٓٛع أْصطت٘ بني ثكاف١ٝ، إجتُاع١ٝ 

ٚع١ًُٝ ٚريو مبصاسن١ بعض املشانض 

ٜٔ حٝح ايجكاف١ٝ يذٍٚ ايطالب ايٛافذ

طالب ٚافذٜٔ َٔ  806ٜصاسى ف٢ املًتك٢ 

جاَع١  11جٓظ١ٝ خمتًف١ ميجًٕٛ  53

 .َصش١ٜ

َٚٔ جاْبٗا أشاست ايذنتٛس٠/ سشا 

نُاٍ، إىل َعاٜري إختٝاس أفطٌ جاَع١ 

جارب١ يًطالب ٚتٛفري خذَات يًطالب 

ايٛافذٜٔ َصري٠ إىل ضشٚس٠ دَج ايطالب 

ايٛافذٜٔ ف٢ أْصط١ اجلاَع١ بصهٌ 

 عذاد قاعذ٠ بٝاْات دقٝك١ عَِٓٗظتُش ٚإ

 

ٚقذّ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايشٜاض١ٝ 

عشٚض ف١ٝٓ حتت  8ظاَع١ املٓصٛس٠ 

عٓٛإ " َصش جتُعٓا " خالٍ افتتاح 

املًتك٢ األٍٚ يًطالب ايٛافذٜٔ باجلاَعات 

 املصش١ٜ

  حتت اششاف أ.د/ حمُذ َشطاٍ.
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 اظقاصدؼـمعؾؿؼكم-عاراثقنماظدراجاتم

ماظدطؿقرماألدؿاذمأرؾؼ ماظؾدءماذارةمؼـاؼرم28ماالثـنيمؼقمماٌـصقرة،مجاععةمرئقسم-ماظؾادطمسؾدمأذرف/

مضؿـمظؾؿؾؿؼكماظـاغلماظققممصعاظقاتمخاللماٌكؿؾػةماىـلقاتمعـماظقاصدؼـمظؾطالبماظدراجاتمٌارثقن

 2019ماٌصرؼةمباىاععاتماظقاصدؼـمظؾطالبماألولمظؾؿؾؿؼكماظرؼاضقةماظػعاظقات

ماظعاظلماظؿعؾقؿموزؼرم-مسؾداظغػارمخاظد/مد.مأماصؿؿقفمواظذى

ماٌـصقرةمجاععةمتلؿضقػفمواظذيم،ماظعؾؿلمواظؾقث

مخاللماظقاصدؼـمظؾطالبماٌرطزؼةماإلدارةمععمباظؿعاون

مرؤداءمعـمسددمحبضقرماىاري،مؼـاؼرم29م–م27معـماظػرتة

مواألجـؾقةماظعربقةمظؾدولماظـؼاصقنيمواٌلؿشارؼـماىاععات

مجاععةم17معـمواصدؼـمرالبم608معـمأطـرمومبشارطة

 .عصرؼة

م-ماٌؾقفلمحمؿقد/مد.أمظؾؿارثقنماظؾدءماذارةميفمذاركمم

م،ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائب

ماظعؾقامظؾدراداتماىاععةمرئقسمغائبم-مدقؼؾؿمأذرف/مد.أ

ماظؾفـةموأسضاءماٌـظؿةماظعؾقاماظؾفـةموأسضاءمواظؾققث

 ظؾؿؾؿؼكماظرؼاضقة

 اظقاصدؼـمظؾطالبماألولمظؾؿؾؿؼكماظدراجاتمٌارثقنماظؾدءماذارةماغطالق

 2019مؼـاؼرم28االثـنيم
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 اظقاصدؼـمعؾؿؼكم-خؿامماظػعاظقاتم

 اٌـصقرةمجباععةماٌصرؼةمظؾفاععاتماظقاصدؼـمظؾطالبماألولماٌؾؿؼكمصعاظقاتمخؿام

ماٌؾؿؼكمصعاظقاتماٌـصقرةمجباععةماألوظقؿؾقةمباظؼرؼةماٌغطاةمباظصاظةم٢٠١٩ؼـاؼرم٢٩ماظـالثاءمؼقممإخؿؿؿت

ميفم٢٠١٩مؼـاؼرم٢٩-٢٧معـماظػرتةمخاللمأضقؿمواظذىم2019ماٌصرؼةمظؾفاععاتماظقاصدؼـمظؾطالبماألول

 اٌـصقرة،مجاععةمرحاب

 2019مؼـاؼرم29اظـالثاءم

ماظدطؿقرماألدؿاذمرساؼةمهت م-ماظغػارمسؾدمخاظد/

مطالموحبضقرماظعؾؿك،مواظؾقثماظعاىلماظؿعؾقؿموزؼر

مرئقسم-ماظؾادطمسؾدمأذرف/ماظدطؿقرماألدؿاذمعـ

ماظدطؿقرماألدؿاذماٌـصقرة،مجاععة محمؿقد/

مخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبم-ماٌؾقفك

ماظدطؿقرماألدؿاذماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿع مأذرف/

 .اظعؾقامظؾدراداتماىاععةمرئقسمغائبمدقؼؾؿ

ماظدطؿقرماألدؿاذموأذار مإىلماظؾادط،مسؾدمأذرف/

مسـموأسربمدرؼعام،معرتماٌؾؿؼكمصعاظقاتمأن

ماظقاصدؼـماظطالبمعـمطؾريمسددمبؿقاجدمدعادتف

ماٌـصقرةمجاععةمرحابمصكماٌصرؼةمظؾفاععات

مساعةمعصرمؼؿذطروامأنمعؿؿـقاماٌؾؿؼكمػذامخالل

ماظعقدةمبعدمباًريمخاصةماٌـصقرةموجاععة

 .ظؾالدػؿ
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ماظدطؿقرماألدؿاذمطرممطؿا ماظؾادط،مسؾدمأذرف/

ماظدطؿقرماألدؿاذ ماظػائزؼـماٌؾقفك،محمؿقد/

مطرة)ماٌكؿؾػةماٌـاصلاتمصكماألوىلمباٌراطز

ماظلؾاحة،م،(راظؾاتمرالب،)ماظطائرةماظؽرةماظؼدم،

معاراثقنماظلؾة،مطرةم،(بـاتمبـني،)ماظطاوظةمتـس

ماظػـقنم،(بـات)ماظشطرغجم،(بـاتمبـني،)ماظدراجات

ماألذغالمصقتقشراصقا،ماظؿصقؼر،ماظردؿ،)ماظؿشؽقؾقة

 (اظقدوؼة،اىراصقؽ

ماظشعرماظعؾاضرة،معلابؼة)ماظـؼايفماظـشاطماظغـاء،

ماظـشاطم،(اٌؼالمسربل،ماظؼصريةماظؼصةماظػصقل،

مجمالمأحباثماهلـددل،ماجملالمأحباث)ماظعؾؿل

ماظعؾقممأحباثماظطيب،ماجملالمأحباثماظعؾقم،

مأحباثموإبؿؽارات،مػـددقةمعشارؼعماإلغلاغقة،

م،(اظؾؽاظقرؼقسمعرحؾةمظطالبماظطؾقةماظػرق

 (مجاسكمصردى،)ممعاتشماظؿؾكمعلابؼات
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 تقرير نشبط قطبع شئىن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
 9102 فربايرخالل شهر 
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 حبضورمطلمعنم:

 ماظؾقطرىماظطبمطؾقةمسؿقدمزشؾولمسادلمد.أ ماظزراسةمطؾقةمسؿقدم ذؾؾىمغازممد.أ

ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظطبمطؾقةموطقلمسؿرمغلرؼنمد.أ ماظؿؿرؼضمطؾقةمسؿقدماظـؿرمأعقـةمد.أ

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظزراسةمطؾقةموطقلممدعدهمصاحلمد.أ

 ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظؿؿرؼضمطؾقةموطقلمدؾقمموصاءمد.أ

 اىاععيماظطؾؾةمعلؿشػىمعدؼرماٌفدىمخاظدمدمماظؾقطرىماظطبمبؽؾقةمعلاسدمادؿاذماظػضلمابوماميانمد

 م2019مصرباؼرم11االثـنيم

ماجملؾسماعنيمد.أماظلقدمتوجقفاتمضوءمصى

محمؿودمد.أماظلقدماجؿؿعمظؾفاععاتماالسؾى

مخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفى

مجاععةمخيصمعامٌؿابعةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿع

مسؾىماظطؾقةماظؼواصلمتوزؼعمجبدولماٌـصورة

مظؿقؼققمعؿؽاعؾةمظؿصؾحمودسؿفاماىؿفورؼةمعـارق

معـفاماٌرجوهماالػداف مجاععةمتؿوىلمحقثم

ماربعماصلمعنمذفرؼامضاصؾؿنيمارالقماٌـصورة

 :ماظؿاظيماظـقومسؾىمحماصظات

 ماظدضفؾقةمحماصظةم

 دعقاطمحماصظةم

 اظغربقةمحماصظةم

 دقـاءمجـوبمحماصظةم

 اىؿفورؼةمعـارقمسؾىماظطؾقةماظؼواصلمتوزؼعمجدولمعؿابعة

 اظـائبممعؽؿب

ماظؼواصلمتوزؼعمجدولمخرؼطةمضؿنمذظكمجاء

مماىؿفورؼةمعـارقمسؾىماٌصرؼةمظؾفاععاتماظطؾقة

 .مظؾفاععاتماالسؾىمباجملؾس

متلؿفدفماظطؾقةماظؼواصلمانمباظذطرماىدؼر
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مرئقسمغائبماٌؾقفيمحمؿودمد.أماظلقدمتراس

مؼومماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععة

م2019مصرباؼرم11ماالثـني ماظعؾقاماظؾفـةماجؿؿاعم

مظإلذرافماظالزعةماالجراءاتمطاصةمباختاذماًاصة

مصريوسمسؾىمظؾؼضاءماىؿفورؼةمرئقسمعؾادرةمسؾى

معؾقونم100)اظلارؼةمشريماالعراضمسنمواظؽشفمدي

ماىاععيمظؾعامماٌـصورةمجاععةمداخل(صقة

مم2018 مععماظؿـلققماظؾفـةمتؿوىلمحقثم2019/

ماظطؾقةماظػرقمسؿلمظؿلقريمباظدضفؾقةماظصقةمعدؼرؼة

مسرضماالجؿؿاعمخاللممتماظصقةمظوزارةماظؿابعة

 واظيتمصقةمعؾقونم100ماظؼوعقةمايؿؾةمخطة

مواظيتمسامم18مدنمعنمبداءمماظعؿرؼةماظػؽةمتلؿفدف

مابرؼلم30محؿىمعارسم1معنمذفرؼنمخاللمدؿلؿؿر

م2019 مباجملانمواظؿقؾقلماظؽشفمدقؿممحقثم

مصؼطماظؼوعيماظرضممبطاضةمبرضممصؼطمتاعةموبلرؼة

 صورؼةمواظـؿقفةمدرؼعمصاالخؿؾارماالصؾعمعنمبوخزة

 "ؼوعقاممعوارنماظفم80مسؾىماظؽشفمػدصـا"ممصقةمعؾقونم100محؾةم

 ضاسةماٌؤمترات م2019مصرباؼرم11االثـنيم

 :حضرماالجؿؿاع

 مباظدضفؾقةماظصقةموزارةموطقلمعؽىمدعدمدماظلقدمرادفمموسؾىماظصقةموزارةمعنموصد

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظطبمطؾقةموطقلمسؿرمغلرؼنممد.أم  اظؿؿرؼضمطؾقةمسؿقدماظـؿرمأعقـةممد.أ

 ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظؿفارةمطؾقةموطقلمحاصظممساحممد.أ

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظزراسةمطؾقةموطقلممدعدهمصاحلمد.أ

 ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماهلـددةمطؾقةموطقلماظؼالمابراػقممد.أ

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماآلدابمطؾقةموطقلممعغاورىمسالءمد.أ

 واظطالبماظؿعؾقممظشؽونماظرتبقةمطؾقةموطقلمضرغيمزبقدةممد.أ

 مواٌعؾوعاتماالتصاالتمتؼـقةمعرطزمعدؼرمطشكمذرؼفمد.أ

 واظطالبماظؿعؾقممظشؽونماٌلاسدماىاععةماعنيماظؾطقفمسؾدمحمؿدأم

 ماظصقةممبدؼرؼةماٌلؿشػقاتمادارةمعدؼرممجالمػؾة/مد ماالدارؼةمظؾشؽونماٌلاسدماىاععةماعنيماظوػابمسؾدمدعدأم

 باىاععةماإلسالعيماٌرطزماهلالظيمػاغيمأ م اىاععيماظطؾؾةمعلؿشػىمعدؼرماٌفدىمخاظدمد
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مسؾىماظؽشفمدقؿمماغهمعؽىمدعدمدماظلقدمصرح

مايؿؾةموانمذفرؼنمخاللمعوارنمعؾقونم4.3

مؼوعقا،معوارنماظفم80مسؾىماظؽشفماىلمتفدف

ممػيماالدؿـؿارمعشارؼعماػممعنماغهمواطد

ماظصقةميفماالدؿـؿار مضادرماظصققحمصاٌوارنم

مجاععةماىلماظشؽرموضدمموبؾده،مغػلهمخدعةمسؾى

مودسمماظؿعاونمسؾىميرصفمموضقاداتفاماٌـصورة

ماظدسمماىاععةمتؼدممحقثم،مواناحفامايؿؾة

مسؾىماظؽشفمظؿوضقعمضاساتموتوصريماظؿؼين

مواالغرتغتماظؽؿؾقوترمبأجفزةمعزودهماٌرتددؼن

مضغطمجفازمعنماظؽشفماجفزةماىلمباإلضاصة

مدقؿممحقثم،ماظطولموعؼقاسموعقزانمومساسة

 (موعلاءممصؾاحام)ممؼوعقاممصرتتنيماظعؿل

مدورماػؿقةماىلماٌؾقفيمحمؿودمدمواذار

مععماظؿواصلميفماجملؿؿعمخدعةمضطاع

مػذهميفمواٌشارطةماًارجيماجملؿؿع

ماىاععةمصدورم،ماظالزمماظـفاحمظؿقؼققمايؿؾة

ماظصقةموزارةمععماظؿعاونمسؾىمعؼؿصرمظقس

مجلورممتدمبلمصؼطماىاععيمايرممداخل

 .اؼضامادوارػامخارجماظؿعاون
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 دقـاالؼتمذرطةمممـؾيمم:حضرماالجؿؿاع

 اىاععةمرئقسمد.أمظؾلقدماهلـدديماٌلؿشارمسلؽرمحاعد.مد.أ

 ماهلـددقةمواالدؿشاراتمواظؾقوثماظدراداتمعرطزمعدؼرمعلعودمذرؼف/مد.أ

 االبؿدائيماالدؿالممىـةمرئقسمداملمصؽري/مد.م.أ م ماالدؿالممبؾفـةمسضومبدرانمإبراػقم/مد.أ

 ماالدؿالممبؾفـةمسضومضطبمحمؿد./مدم  االدؿالممبؾفـةمسضومدؾقممذعؾان./مد

 ماالدؿالممبؾفـةمسضوماظشـاويمػؾة/مم  اهلـددقةماظشؽونمساممعدؼرماٌرديماظلقد/مم

 ماالدؿالممبؾفـةمسضومحمؿدمسزؼزة.مم   االدؿالممبؾفـةمسضومرزقمأداعة/مم

 ماالدؿالممبؾفـةمسضومصوزيمحمؿد/مأ  ماالدؿالممبؾفـةمسضوماظعشؿاويماهللمسؾد/مأ

ماالبؿدائيمأسؿالمدريمعـاضشةماالجؿؿاعمخاللممت

ماالدؿالممعالحظاتمسؾىمواالرالعمظؾؿشروع

ماٌـعؼدةماالجؿؿاساتموحماضرمظؾعؿؾقةماالبؿدائي

مواالدؿشاراتمواظؾقوثماظدراداتمعرطزممبؼر

ماغفائفامسؾىماالتػاقمومتماًصوصمبفذاماهلـددقة

مأغفامحقثمتارخيهمعنمذفرؼنمأضصاهمعوسدميف

متؼوممأنمسؾىمظؾعؿؾقة،ماالبؿدائيماالدؿالممتعوق

ماظؽشاصاتمترطقبمبعدماٌالحظاتممبراجعةماظؾفـة

 .اٌطؾوبة

 اظـائبممعؽؿب م2019مصرباؼرم13األربعاءم

 األوٌؾقةمباظؼرؼةماظرؼاضيماإلدؿادمإغارةمٌشروعماالبؿدائيماالدؿالممأسؿالمعؿابعةمىـة

ماٌؾقفيمحمؿودمد.أماظلقدماجؿؿع مؼومماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبم

م13ماٌواصقماالربعاء مٌشروعماالبؿدائيماالدؿالممأسؿالمعؿابعةمىـةمععمدقادتهممبؽؿبم2019مصرباؼرم

ممتـػقذماٌـصورةمجاععةمـماألوٌؾقةمباظؼرؼةماظرؼاضيماإلدؿادمإغارة مأسؿالمٌؿابعةمدقـاالؼتمذرطة/

 ظؾؿشروعماالبؿدائيماالدؿالم
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 2019مصرباؼرم20األربعاءمم

 اٌـصورةمجباععةمصقةمعؾقونم100ماىؿفورؼةمرئقسماظلقدميؿؾةماظـفائقةماظؿففقزات

ميؿؾةماظـفائقةماظؿففقزاتموداقمضدممسؾىمورى

مصقةمعؾقونم100ماىؿفورؼةمرئقسماظلقدمصكاعة

مسؾىماٌؾؽرمواظؽشفمديمصريوسمسؾىمظؾؼضاء

مماظلارؼةمشريماالعراض مممسـةم–مدؽرم–مضغط) مجباععة(

ماظؾادطمسؾدماذرفمد.أماظلقدمادؿؼؾلمحقثماٌـصورة

مغائبماٌؾقفيمحمؿودمد.أمواظلقدماىاععةمرئقس

مظؽالممممـؾةموصودماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقس

ماظصقةمعدؼرؼةمعن مرؤداءمجمؾسماسضاءم م، ماظـواب

مممـؾيم،ماالجؿؿاسقةماظـواديماًاصةرؤداءماىاععات

م،ماالدوؼةمذرطاتمممـؾيم،ماىاععةمممـؾيم،ماظصقاصة

م،مساعةمذكصقاتم،ماٌعـقةماظوزاراتمووطالءماظـؼابات

معنماختاذػاممتماظيتماالدؿعداداتماخرمسؾىمظؾوضوف

ممبقاصظةمايؿؾةمالدؿؼؾالماٌكؿؾػةماهلقؽاتمضؾل

مابرؼل30محؿىمعارسم1معنماظػرتةمخاللماظدضفؾقة

متضاصرمسؾىمايؿؾةماناحمؼؿوضفم،حقثم2019

معلؿوىمسؾىماٌكؿؾػةماىفاتمبنيماٌشرتطةماىفود

 ساعةمواىؿفورؼةمخاصةماحملاصظة

 ضاسةمجمؾسماىاععة
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ً

ً

ً

 

  

ماغهماٌؾقفيمحمؿودماظلقدماألدؿاذماظدطؿورماطد

مععفامواظؿـلققماٌلؿوؼاتمطاصةمععماظؿـلققممت

مصإناحم،ماٌصريماٌوارنمدالعةمبفدف

مطلمودسمماىفودمتضاصرمسؾىمعؿوضفمايؿؾة

 .ماىفات

ماظؾادطمسؾدماذرفماألدؿاذماظدطؿورماظلقدماوضح

مطلموتلكرمذراسفامتػؿحماٌـصورةمجاععةمان

مصىماالغؿظارمضوائممسؾىمظؾؼضاءماعؽاغقاتفا

 .اظطؾقةموضطاساتفامعلؿشػقاتفامخمؿؾف

 

ماٌلاسداتمطاصةمظؿؼدؼممتاممادؿعدادمسؾىمواغفا

ماٌـصورةمجاععةمصؿضمم،مايؿؾةمإلناحماٌطؾوبة

م،متدرؼسمػقؽةمسضوم،مراظبماظفم300معنمؼؼربمعا

 مممثارػامايؿؾةمودؿفـىمخيضعونمدوفمعوزف
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ًحمكًاؾروذماتًخمؿًوًاؾموققالتًعؿؾًادمؿرار- 

ًؿاعداًاالدلقعًاقامًؽؾًؿياًءًاؾيابعةًاؾياعة

 .اجلؿعة

ًدـًػققًػقؿاًباجلاؿعةًاؾعاؿؾنيًؾؾيادةًاالذرتاكًبابًػمح

ًحمكًاالربعنيًدـًؿـًاالذرتاكًؼقؿةًتيدقدًؿعًاالربعقن

ً.األدادلًؾؾعضقًاحلاؾلًاؾيـ

ً

-ًاؾػمقحًأبقًػموكًعؿرو/د.أًاؾيقدًؿعًاؾمعاؼدًمت-

ًؼيطرةًؼيؿًرئقسًوًاؾؼؾبًأؿراضًػكًدؽمقراه

ً.ـاصرًمبعفدًاؾؼيطرةًوًاؾؼؾبًإدمشارىً-اؾؼؾب

ًاألتقبقس)ً-ًاألػغاـكًاؾدقـًمجالًذارع32ً:ًًاؾعـقان

0502334060ً:ًاؾعقادهًتؾقػقن (اؾدوىل

(ًـصرًؿدقـة)ًػرعًباؾؼافرةًاؾػؤادًدارًؿيمشػكًؿعًاؾمعاؼدًػمح 

ً-ًاؽمقبرًؿـًاؾيادس)ًبػرعقفاًاؾطلقةًاخلدؿاتًمجقعًػمحًو

ً.)ـصرًؿدقـة

ًًاؾعـقانًبادلـصقرةً-ًاخلريًؿيمشػكًؿعًاؾمعاؼدًػمح :153ً

ً.اؾيققسًؼـاةًذارع

ًؿعًادلمعاؼدقـًاالرلاءًؾؾيادةًاؾطيبًاؾؽشػًؼقؿةًرػع

 :ؽاؾماؾلًاؾصـدوق

ً-ًادماذ- ًاؾزقادةًبعدًجـقف50ًًاؾزقادةًؼلؾًاؾؽشػًؼقؿةً

ً.جـقف100ً

ً-ًؿياعدًادماذ - ًبعدًجـقف40ًًاؾزقادةًؼلؾًاؾؽشػًؼقؿةً

ً.جـقف80ًًاؾزقادة

مجباععةمواظعاعؾنيموععاوغقفمماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمظؾلادةماظؽاعؾةماظطؾقةماظرساؼةمهؼققميفماىاععةمبدورمامياغا

 ماظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمانازاتممبؾكصمبقانماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمضطاعمؼؼدمماٌـصورة

 2019مصرباؼرم24مماألحد

 اظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمانازاتممبؾكصمبقانممؼؼدمماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمضطاع

 عؽؿبماظـائب
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ًبعدًجـقف30ًًاؾزقادةًؼلؾًاؾؽشػًؼقؿةًدرسؿ

ً.جـقف60ًًاؾزقادة

ًادلعاؿؾًيفًاالذعةًوًاؾمواؾقؾًؿـ%25ًًحتصقؾ- 

ًاؾطلقعلًاؾعالج ؿـ%50ًًـيلةًحتصقؾًوًادلراؽزًو

ًاالذعةًوًواؾمواؾقؾًاؾؽشػًو ًاؾمابعنيًؾألعضاءً

ً.ادلراؽزًوًادلعاؿؾًوًباؾعقادات

ًمجقعًيفًبادلـصقرةًجؾقريًؿرؽزًؿعًاؾمعاؼدًػمح - 

ًاؾطلقةًاخلدؿات

 ً

ًًبادلـصقرةًاؾؾقزكًوًؾؾعققنًاألؽادميقةًؿرؽزًؿعًاؾمعاؼد 

ًؽاتشبًؿطعؿًأعؾكًاؾرتعةًذارع

 :  االتقةًبادلعاؿؾًدًػقماؿنيًحتؾقؾًعؾكًؾمعاؼدً -

ً. أغاًصالحًاؾدؽمقرًؿعؿؾ .1

ً. زغؾقلًحيامًاؾدؽمقرًؿعؿؾ .2

 )اؾصلاغًعؿرو/د(ًاؾؼؿةًؿعؿؾ .3

ً اؾروادًؿعؿؾ .4

ًوجقدًؿعًػروعفًجبؿقعًاؾطلقةًؾؾمواؾقؾًؿقرتاًؿعؿؾ .5

 -: ؽاؾماىلًػروعفًوًؿيمودثفًخدؿات

ً:ًًاؾدؼفؾقةًرباػظةًً-أ

ًًادلـصقرةًػرعً- ًوًربًؿرؽزًأؿامًاجلؿفقرقةًذارع30ً:

 0502202847:ًًاؾمؾقػقن(ًاؾلارونًبقبةًأؿام)ًاؾعققنًجراحة

ًاؾدورً-ًاؾراضكًبرجًصقامًذارعًتؼارعًؿصرًبـؽًذارعً-ً

01006679499ً:ًًتؾقػقنًعؾقىًاألول

ًرباػظةًدؿقاطً:ً ً-ب

ً–ًأػـديبرجًاؾمطلقؼنيًأؿامًعؿرً-ػرعًدؿقاطًً-

 . 0572226080ًًًاؾمؾقػقن

أعؾكً-ًاؾصعقديذارعًً-ػرعًدؿقاطًاجلدقدةًً-

ً.01022000208ًاؾمؾقػقنًً-ًاؾؾقاؾلاًدفرًقؽاػمري

 

ًرباػظةًبقردعقدً:ً -ج

برجًً-ًاؾمهاريذارعًربؿدًعؾكًوً-ًاؾرئقيلادلرؽزًً-

ً 0663333328:ًًتً-ـقرًاإلميانً
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برجًً-ذارعًاوجقـاًوًاجلقشًً-2ًػرعًبقردعقدً-

 01012300009اؾمؾقػقنً:ًً-اؾدورًاألولًً-اؾقيؼكً

 

جبقار130ًًوحدهًعؿارة5000ًً-3ًػرعًبقردعقدً-

 .0663633383ًاؾمؾقػقنً:ًً-درياؿقؽًاؾلقالؼكً

جبقارًبـؽ22ًرعًاجلؿفقرقةًوًذاً-ػرعًبقرًػؤادًً-

 0663400006ًًاؾمؾقػقنً–اؾؼافرةً

ًرباػظةًاإلمساعؾقةً:ً-د

ذارعًذرقػًؿمػرعًؿـًؿقدانًً-1ًؾقةًقػرعًاإلمساعً-

 01069888144ًاؾمؾقػقنًً-اؾدورًاألول4ًً-عًعرابل

ؿعًذارعًذلنيًاؾؽقمًأؿامًذبً-2ًؾقةًقػرعًاإلمساعً-

ًاؾمؾقػقنً–ًاؾناـلاؾدور7ًً-احملاؽؿًع

01069665066ً 

اؾدور18ًً-اؾزفقرًعًحلً-3ًًؾقةًقػرعًاإلمساعً-

اؾمؾقػقنً:ًً-األولًخؾػًـادىًادلـمزهً

01060766635ً. 

32ًذارعًً-ػرعًاؾيققسًً-رباػظةًاؾيققسً: ً-د

ً-اؾدورًاألولًعؾقىًجبقارًؽـماؽك405ًً-ققؾققًع

 . 01060754777ًاؾمؾقػقن

 . باؾؼافرةًودقفًقمؿًإػمماحًػروع

-اؾعـقانً:ً-ًًاؾمواؾقؾًأ.د/داؾقاًؿؤؿـًؿعؿؾ ً-6

اؾؼدمية(ًخؾػًًاؾيؽةذارعًدؾققرً)11ًادلـصقرةً

 21 عؿارةًاؾشؿسًاؾدورًاؾناؾثًذؼةًاؾدؿقارلؿطعؿً

ً. 0502248763اؾمؾقػقنً:ً

مجقعًػروعفًًيفؿعؿؾًأ.د/ربؿدًزفرانًً-7

 -: ؽاؾماىل

ـاصقةًدققًاخلقاجاتًً-ػرعًذارعًبقردعقدًً-أ

 2232507تؾقػقنًً-

 -أؿامًؿقؼػًدؽرـسًً-ػرعًذارعًاؾدراداتًً-ب

 2704003تؾقػقنً

ً-أؿامًربطةًاؾغازًً-ػرعًذارعًاجلالءًً-ج

 2230070تؾقػقنً

 

اؾمعاؼدًؿعًؿعؿؾًؽققرًالبًؾؾمواؾقؾًاؾطلقةًأ.د/دعاءًعلدً

 . احلؾقؿًذافني

اؾمؾقػقنًً-عؿارةًاؾشؿسًً-اؾؼدميةًًاؾيؽةاؾعـقانً:ً

01011963624ً. 

 

ًًحيؼ ًجلـمنيًاالاؾيادة ًعؿؾ ًباؾصـدوق ًادلشرتؽني عضاء

 . دبصصنيًزبمؾػنيًيفرلقمنيً

ًؾؾيادةًًبـاًء ًاؾطلقة ًصـدوقًاؾرعاقة ًذبؾسًإدارة عؾكًؼرار

ًرؼؿً) ًاؾعاؿؾنيًباجلاؿعة ًاؾمدرقسًو ًفقكة ًبمارقخ89ًأعضاء )

ًرئـقـس2/9/2018ًً /ً ًاؾدؽمقر ًاألدماذ ًادلعمؿدًؿـًاؾيقد و

(ً ًرؼؿ ًاجلاؿعة ًذبؾس ًؼرار ًعؾك ًو ًبمارقخ )546اجلـاؿـعـة

ًعؾكًاؾؾهانًاؾطل29/10/2018ًً قةًقمؿًػرضًردقمًإدارقة

ؾألؿراضًادلزؿـةًحبقثًتؽقنًاؾردقمًألولًؿرةًأوًاؾمهدقدً

 ).   جـقةً)مخيقنًجـقفًا50ًمبلؾغً

ًاؾطلقةً ًاؾرعاقة ًصـدوق ًإدارة ًذبؾس ًؿقاػؼة ًإىل باإلذارة

ً(90ًؾؾيادةًأعضاءًفقكةًاؾمدرقسًوًاؾعاؿؾنيًباجلاؿعةًرؼؿً)
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ً ًاألدماذ21/10/2018ًًبمارقخ ًاؾيقد ًؿـ ًادلعمؿد و

ً ًاؾدؽمقر/رئقس ًبمارقخ   31/10/2018اجلاؿعة

  خبصقصًأن

ًأوً ً)بالػؽس( ًؽؾقبقرجرقؾ ًعؼار ًؿع ًاؾمعاؿؾ قؽقن

ًؿـًتارقخً ًذؾؽًإعملارًا ًاؾصرفًو ًبـػسًؼقؿة بدقؾف

 ً. 31/10/2018إعمؿادًاجملؾسً

ًاؾرعاقةًصـدوقًإدارةًذبؾسًؿقاػؼةًمتت -

ً)ًاؾطلقة ًؿؼرتحًعؾك26/12/2018ًًبمارقخً(91رؼؿ

ًأًاؾيقد ًد. ًاؾرعاقةًصـدوقًإدارةًذبؾسًرئقس/

ًًبـػسًاؾطلقةًاؾؾهانًػكًادلعاؿؾةًتؽقنًأنًاؾطلقة

ً.ًًاؾطلقةًاؾمذاؽرًػكًادلعاؿؾة

ًؿلؾغًاؾقاحدةًاؾطلقةًاؾؾهـةًؼقؿةًتؽقنًأنًعؾك

ًػكًًجـقفا350ًًؿـًبدال(ًجـقفاًدلعؿائة)ًجـقفا700ً

ًحاؾةًػكًوًػؼطًواحدةًرلقةًجلـةًاؾعضقًصرفًحاؾة

350ًًًفكًؽؿاًجلـةًؽؾًؼقؿةًتؽقنًجلـمنيًصرف

ً.ًؾؾهـمنيًجـقة700ًًؿلؾغًقعادلًؿاًأىًجـقة

ًعؼارًبفاًاؾمكًقمؿًزقادةًاحلدًاألؼصكًؾؾهـةًاؾطلقة

ًبالػؽس)ًؽؾقبقرجرقؾ ًؿلؾغًبدقؾفًأو( 250ًًمبؼدار

ًًًجـقفا ًاؾؾهـف600ًًؾمصلح ًاىل ًقاالضاػة جـقفا

ًاؾعضقًصرفًحاؾةًوػكً،ًًجـقفا350ًاألخرىًمبلؾغً

ًؽؾقبقرجرقؾًعؼارًبفاًػؼطًواحدةًرلقةًجلـة

قمؿًزقادةًاحلدًاالؼصلًمبؼدارًًبدقؾفًأو(ًبالػؽس)

ًجـقف.950ًجـقفاًؾمصلح250ًًؿلؾغً

ًعددًحؼفًؿـًباؾصـدوقًعضقًؽؾًبأنًاؾعؾؿًؿع

ًًرلقةًتدؽرةًؽؾًؼقؿةًاؾشفرًػكًرلقةًتذؽرة(2ً)

250ًً

ًؾؾمذؽرتنيًجـقة500ًًؿلؾغًقعادلًؿاًجـقةً

500ًًًمبلؾعًواحدةًرلقةًتذؽرةًأوًاؾطلقمني

ًجـقف.

ًأو(ًباالػؽس)ًؽؾقبقرجرقؾًعؼارًبفاًاؾمكًاؾطلقةًاؾمذؽرةًو

ًًبدقؾف ًاالؼصلًمبؼدار ًاحلد ًزقادة ًؾمصرف250ًقمؿ ًجـقة

ًأؿاًًرلقةًيفًحاؾةًصرفًتذؽرةًجـقة750ًًمبلؾغ واحدة،

ًعؼار ًعؾل ًأحدفؿا ًحتمقي ًتذؽرتني ًصرف ًحاؾة ًيف

ًباالػؽس)ًؽؾقبقرجرقؾ ؿًزقادةًاحلدًاالؼصلًقمًبدقؾفًأو(

جـقةًباالضاػة500ًًًمبلؾغًجـقةًؾمصرفًتصرف250ًمبؼدارً

 .ًجـقة250ًًاؾلًاؾمذؽرةًاالخريًمبلؾغً

 

ًاؾعقاداتً ًداخؾ ًاؾمعاؿؾ ًػك ًذؽقى ًاى ًوجقد ًحال ػك

ًؾؾؿشرتؽنيً ًربددة ًأقام ًحتدقد ًوخاصة ًاؾطلقة أوادلراؽز

ًاؾصـدوقً ًؿدقر ًأ.د ًاؾيقد ًاىل ًػقرا ًاؾمقجف ًقمؿ باؾصـدوق

ًالدباذًاالجراءاتًاؾؼاـقـقةًاؾالزؿة.

ً ًصرفًعدد ًباؾصـدوقًؾف ًؾؽؾًعضق ًػأن ًعؾقف روذمف2ًًوبـاء

 ؼرارًعالجًعؾكًاؾـوقًاؾماؾل2ًوعددً

اؾػؿًوًًادمشارياؾمعاؼدًؿعًاؾيقدًد/تاؿرًربؿدًاؾشفاوىً

 بدؿقاطًً-األدـانً

برجًأبقًً-جبقارًؿدردةًاؾمهارةًً-اؾعـقانً:ًذارعًؿشرػفً

ً.01205958903ًقػقنًاؾمؾً-ذواتفً
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ً

ًادمشاريً-اؾمعاؼدًؿعًاؾيقدًد/عادلًربؿدًعنؿانً

ؼيطرةًاؾؼؾبًوًترؽقبًؿـظؿاتًاؾؼؾبًوًؿدرسًاؾؼؾبً

 وًاألوعقةًاؾدؿققةًبؽؾقةًرب

ادلـصقرةًً

وًذؾؽً

ؾمقؼقعً

اؾؽشػً

ًاؾطيب

ؾؾيادةً

ًأعضاء

اؾدورًً-برجًاؾؽقثرًاحملطةؿقدانً : اؾعـقان اؾصـدوق

  01090009066ً-01090006696ًاؾمؾقػقنً:ًً-اؾيابعً

ً ًاؾدواوى ًػؽرى ًأ.د/أؿري ًاؾيقد ًؿع أدماذًً-اؾمعاؼد

ً ًادلـصقرة ًجاؿعة ًاؾطب ًبؽؾقة ؾؾؽشػًً–اجلراحة

ً-ًاؾؼدميةاؾيؽةًً:اؾعـقان عؾكًاؾيادةًاألعضاءًاؾطيب

ً.01095821258اؾمؾقػقنً:ًً-برجًاؾشؿسً

 

 

 

 

 

ً-اؾمعاؼدًؿعًاؾيقدًأ.د/ًعادلًعلدًاؾيالمًذلاـفً

ً-ًاؾطلقعلأدماذًاؾروؿاتقزمًوًاؾمأفقؾًوًاؾطبً

ً-ؽؾقةًاؾطبًجاؿعةًادلـصقرةًوًذؾؽًعؾكً:

ًردؿًتقصقؾًاألعصابً.ً-1

ردؿًتقصقؾًاألعصابًوًً-2

ًردؿًاؾعضالتًؿعًاً.

اؾمعاؼدًؿعًؿعؿؾًاؾروادً

ؾؾمواؾقؾًاؾطلقةًد/فشامً

بػروعفًمسريًعلدًاؾيؿقعً

 :مبواػظةًاؾدؼفؾقةًؽاؾماىل

:ًًاؾرئقيلاؾػرعًً-أ

ادلـصقرةًذارعًؼـاةً

ًً–اؾيققسً

 . 01061612934اؾمؾقػقنً:ً-اؾناـلؾدورًا

ػرعًاجلاؿعةً:ًـاصقةًجقفانًجبقارًؿيهدًً-ب

ًاؾـقرً

اؾمؾقػقنً:ًً-ًاؾناـلجبقارًػققتشرًؽؾقـؽًاؾدورً-

أؿامًاؾلـزقـةًاؾؼدميةًأعؾكً 01015750618

ًػرعًبـؽًؿصرً:ً-اؾؼـاةًؽقـماؽتًبرجً

ً-ًاؾناـلاؾدورًًاؾراضلبرجًً-ذارعًبـؽًؿصرً

02011202110ً اؾمؾقػقنً:

 

  
 

 

 التذاكز 

 )الزوشتات(

 اللجان الطبية

 )قزارات العالج(

 العدد

 بدون

 فالفكس

حيتىى على 

 فالفكس

 بدون

 فالفكس

حيتىى على 

 فالفكس

 050 000 050 500 واحده

 اثنني

150 

150 

500 

150 

250 

250 

100 

250 
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جبقارًاؾقؽاؾةًً-:ًذارعًصالحًدامل1ًًػرعًرؾىاًً-د

اؾمؾقػقنًً-اؾدورًاؾرابعًًخػاجةبرجًً-

01090334660.ً

:ًررقؼًبؾؼاسًجبقارًذارع2ًًػرعًرؾىا ً-ه

اؾمؾقػقنً:ً -احلرؿنيًؿقؼػًدؿريهً

ً:1ًػرعًاؾيـلالوقـ ً-و01091880885ً

اؾمؾقػقنًً-جبقارًصقدؾقةًـظؾةً-اؾربجاسًأؿامًادلطاػكًً

01092287029 . 

ًًجبقار–:ًأؿامًحدقؼةًاألدرة2ًًػرعًاؾيـلالوقـً-ز

:ًًتً-ًاؾناـلاؾدورًً-ًاؾشربقينعؿارةًً-دمدققًاؾعرودةًا

01014353119. 

ؿمػرعًؿـًذارعًًاؾؾقنلػرعًؿقتًغؿرً:ًذارعًً-ح

تؾقػقنً:ًً-ولًاجلقشًجبقارًؿيمشػكًاؾشػاءًاؾدورًاأل

01005742192 . 
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

 
 

 

ً 

 2019مصرباؼرم25االاثـنيمم
 ضاسةمجمؾسماىاععة

 اىاععةممبفؾسماهلاديمسؾدماظلعقدمد.أماظلقدمتؽرؼم

مصرتةمخاللمضدعهمعامسؾىماألدؾقماظطبمطؾقةمسؿقدماهلاديمسؾدماظلعقدمد.أماظلقدمتؽرمماٌـصورةمجاععة

 2019صرباؼرم25مؼومماىاععةمجمؾسماجؿؿاعمخاللماظؽؾقةمسؿادهمعلؽوظقةمتوظقه
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ً

 

 
 

  

 2019مصرباؼرم26اظـالثاءممم

مىـةماجؿؿاعماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفىمحمؿودمد.أماظلقدمترأس

 ظؾؽقؿاوؼاتمدامنارماىمدىمتىموعصـعمظشرطةماظؾقؽيماالثرمتؼققممدرادة

 ظؾؽقؿاوؼاتمدامنارماىمدىمتىموعصـعمظشرطةماظؾقؽيماالثرمتؼققممدرادةمىـةماجؿؿاع

 عؽؿبماظـائب

 :عنمطالممحبضور

مواظطالبماظؿعؾقممظشؽونماهلـددةمطؾقةموطقلمعفدىمحمؿدمد.أم مايؼوقمطؾقةمسؿقدمخاررمذرؼفمد.أ

 اظزراسةمبؽؾقةمادؿاذماظعطامابومامحدمد.أ اظعؾوممبؽؾقةمادؿاذمصؿوحماظعزؼزمسؾدمد.أ

 م اظؾقؽىماالثرمتؼققممعرطزمعدؼر ماظـفامابومزؼـبمد

 اظعؾوممبؽؾقةمعلاسدمادؿاذماظؾقريىمخمؿارمد

 ماظدظؿا،مذرقمالضؾقمماٌرطزؼةماالدارةمرئقس مسطقةماعالماظؽقؿقائقة

 بؾوردعقدماظعاعؾةماظؼوىممبدؼرؼةماٌفـقةمواظصقةماظلالعةمادارةمعدؼر مرخامصاؼزماظؽقؿقائى

 بوردعقدموماظلوؼسمضـاةماظصقىمواظصرفماظشربمعقاهمحمطةمرئقس  اظـقاسمطاعلمد

 مبوردعقدممبقاصظةماظؾقؽةمظشؽونماظعاعةماالدارةمساممعدؼر ماظعالمابومسـاؼاتأ.م

 بوردعقدمجـوبماظصـاسقةمباٌـطؼةماظعاعةماظعالضاتمضلممرئقس  مسـؿانمػاظةأ.

مطاعؾةمدرادةمظعؿلموذظك ماظؾقؽىماالثرمظؿؼققمم

متىموعصـعمذرطةمسنماظػـىماظؿؼرؼرموالسداد

ماظرتاخقصمبهمعؾقـاممظؾؽقؿاوؼاتمدامنارماىمدى

مبادؾابماٌؾنيماظـقومسؾىمباظشرطةماًاصة

مبوردعقدمدائرةماالدارىماظؼضاءمحمؽؿةمحؽم

معؾفممسؾىماالضطالعماالجؿؿاعمخاللممتمحقث

مومتمايضورمبنيماٌـاضشةمودارتماظؼضقة

معوضعمٌعاؼـةمعؾدئقةمزؼارةمسؿلمسؾىماالتػاق

موسؿلماظؾفـةمسؿلمخطةمظوضعماٌصـع

 اًصوصمبفذاماظالزعةماظدرادات
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 2019مصرباؼرم26ماظـالثاء
 عؽؿبماظـائب

 ترأسماظلقدمأ.دم/محمؿودمحمؿدماٌؾقفيماجؿؿاعمجمؾةمسؾومماظؾقؽة

 جمؾةمسؾومماظؾقؽة
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 2019مصرباؼرم27األربعاءمم
 ضاسةماالجؿؿاسات

 اجؿؿاعمجمؾسمذؽونمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽةم

ماٌوضوعمسنماظؽؾارمتعؾقممػقؽةمعلؽوظقةماىلمواذارماظؽؾارمتعؾقممعوضوعممبـاضشةمحمؿودماظدطؿورمبدأ

مبدورػامباظؼقاممتعدماىاععةموانمظؾفاععاتماالسؾىماجملؾسماىؿؿاساتمصىماظقهماالذارةممتتمعاموػو

 ماًصوصمػذامصىموجهماصضلمسؾى

مادؿاذمصالحمجمدىمد.أماظلقدمتعقنيممتماغهمدقادتهماذارمحقثماظؽؾارمتعؾقمموماالعقةمحمومعؾفماوهلامطان

مععماظؿـلققمعفاممظؿوظقهماٌـصورةمجباععةماظؽؾارمظؿعؾقممعـلؼاماظرتبقةمبؽؾقةماظرتبقةماصولمضلممورئقس

مباٌشروعماظعؿلمجدؼةمسؾىمواظوضوفم،ماظشأنمبفذاماًاصةماظؿدرؼؾقةماظرباعجمبإسدادماٌعـقةماىفات

مظؿؼدؼممذراسفامتػؿحماٌـصورةمصفاععةم،م،مباظػصولمباظؿدرؼسمظؾؼقامماىاععةمذؾابماسدادمسؾىمواالذراف

 اظـفاحماداسماىفودموتضاصرماظؾشرؼةماظؼوةمصاهادم،ماٌشارطةماغواعمطاصة

معؾقونم100ممحؾةماىلمحمؿودمدمتطرقمثم

ماىؿفورؼةمرئقسماظلقدمصكاعةمارؾؼاماظيتمصقة

ميفمدورػممسؾىماظوطالءمظؾلادةماظشؽرموضدم

مصريوسمسنماظؽشفمتلؿفدفمواظيتمهلاماظؿففقز

ممسـةم،مدؽرم،مضغط)مماظلارؼةمشريمواالعراضمدي

م ماٌرحؾةمضؿنماظدضفؾقةمحماصظةمتأتىمحقث(

موابرؼلمعارسمذفريمخاللمايؿؾةمعنماظـاظـة

ماظػؽةمضؿنماحملاصظةمابـاءمسنمظؾؽشفم2019

م،ماحملاصظةمارجاءمجبؿقعمصاطـرمسامم18ماظعؿرؼة

موتؼدمماظصقةموزارةمععماىاععةمتؿعاونمحقث

مإلناحمواظطيبمواإلسالعيماظؾوجليتماظدسم

 .ايؿؾة

 مسضوماظواحدمسؾدمجقفانمدمعؾادرةمسرض

 

م م"مماًارجمعناجملؾس مضؾلماظؾشرمبـاءبعـوان

مظإلغلانماظذاتيماظؾـاءماىلمتفدفمواظيتم"ايفر

مذكصقةمتوجهماظيتماظرباعجمعنماظعدؼدمتضممواظيت

ميفمسؾقفامؼعؿؿدمبشرؼةمطوادرمسؾىمظؾقصولماالغلان

مهدؼدمدقؿمماغهمسؾىماالتػاقمومتماظورنمبـاء

 .اىاععةمداخلماٌؾادرةمظؿدذنيماٌـادبماٌوسد
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 2019مصرباؼرم27األربعاءمم

 اٌـصورةمجاععةمـماىدؼدةماآلدابمطؾقةممبشروعماظعؿلمدريمعؿابعةمىـةماجؿؿاع

 عؽؿبماظـائب

ماٌؾقفيمحمؿودمد.أماظلقدماجؿؿع مؼومماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبم

ماآلدابمطؾقةممبشروعماظعؿلمدريمعؿابعةمىـةمععمدقادتهممبؽؿبم2019مصرباؼرم27ماٌواصقماالربعاء

 مباٌشروعماظعؿلمدريمٌؿابعةمظؾؿؾاغيماظعاعةماظشرطةمتـػقذماٌـصورةمجاععةمـماىدؼدة

 حبضورمطلمعنم:

 اٌشروعمسؾىماإلذرافمجفازمعدؼرماٌصريمسادلمد.أ اآلدابمطؾقةمسؿقد مأمحدمدقدمرضامد.أ

 اهلـددقةمواالدؿشاراتمواظؾقوثماظدراداتمعرطزمعدؼرم علعودمذرؼفمد.أ

 اهلـددقةمظؾشؽونماظعاعةمباإلدارةماإلغشاءاتمإدارةمعدؼرم اظعؾقممسؾدمدقرم.م

 اهلـددقةمواالدؿشاراتمواظؾقوثماظدراداتمٌرطزمواإلداريماٌاظيماٌلؽول مإبراػقممإطراعيأ.

 ظؾؿؾاغيماظعاعةماٌصرؼةماظشرطةمممـؾيم

مادؿؽـافمسؾىماالتػاقماالجؿؿاعمخاللممت

مبإغفاءماظشرطةموتعفدتماظـاغقةماٌرحؾةمأسؿال

موتؾؿزممذفور،مأربعةمأضصاهمعوسدميفماألسؿال

ماألسؿالمإلغفاءمزعينمبرغاعجمبؿؼدؼمماظشرطة

 اإلذرافمجفازمعنمالسؿؿاده
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 اٌـصورةمجباععةمصقةمعؾقونم100محبؿؾةمماظؽشفمممبواسقدمجدول

مابرؼلم30محؿىمعارسم1معنماظػرتةمخاللماٌـصورةمجباععةمايؿؾةماؼاممروالمرؾقةمغؼطةم70متوصري

مظؾلادةماظلارؼةمشريماألعراضمسنمواظؽشفمديمظػريوسماظشاعلماظػقصمإلجراءم2019 مػقؽةمأسضاءم

ماظؿادعةماظلاسةمعنموذظكماىاععقةماظطؾقةمواٌراطزماٌلؿشػقاتمسؾىمواٌرتدؼنمواظعاعؾنيماظؿدرؼس

 .علاءمماظؿادعةمحؿىمصؾاحام
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 تقرير نشبط قطبع شئىن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
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 م2019معارسم3ماظلؾتم

مماظؾادطمسؾدمأذرف/د.اماظلقدمعنمطلمدذن

مماٌؾقفيمحمؿود/د.امواظلقدماىاععةمرئقس

ماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائب

مدمواظلقدماظؾقؽةموتـؿقة موزارةموطقلمعؽىمدعد/

ماظـوابمجمؾسمأسضاءمواظلادهمباظدضفؾقةماظصقة

ماظػؿاحمسؾدماظرئقسماظلقدمعؾادرةمباٌـصورة

مشريمواألعراضمديمصريوسمسؾىمظؾؼضاءماظلقلي

ممبعـوانماظدضفؾقةممبقاصظةماظلارؼة م معؾقونم١٠٠"

 مصقة"

 اٌـصورةمجباععةمصقةمعؾقونم١٠٠معؾادرةمتدذني

 طؾقةماظؿفارة

مد.اماظلقدمعنمطالممحبضور مسؿقدمسطوهمحمؿد/

م،اظلقدةماظؿفارةمطؾقة مطؾقةمسؿقدماظـؿرمأعقـةمد.أم

م،اظلقدماظؿؿرؼض مسؿقدماظؼادرمسؾدمصؾقىمد.أم

موطقلمصالحمغلرؼنمد.أماظلقدةوماهلـددةمطؾقة

مظلريمتػؼدؼةمجوظةمسؿلم،ومتماظطبمطؾقة

مبؽؾقاتماظطؾقةماظـؼاطمعنماظؿقؾقلمبؽلمإجراءات

مصقةماهلـددةم،ماظؿؿرؼضم،ماظطبم،ماظؿفارة "مم

معنماظػرتةمخاللماٌـصورةمجاععةمتلؿضقػفاماظيت

 .٢٠١٩مإبرؼلم٣٠م-معارسم٢
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مد.اموأطد مجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرف/

مإلجراءمرؾقةمغؼطةم٧٠ماىاععةمبؿكصقصماٌـصورة

ماظضغطموضقاسمديمبػريوسماًاصةماظؿقاظقل

مطؾقاتمبؽاصةمبفامواظعاعؾنيماىاععةمظطالبمواظلؽر

ماظطؾقةماظؼواصلمانمباظذطرماىدؼرموماىاععة

مضارـقفامظدسمماحؿقاجامماالطـرماٌـارقمتلؿفدف

مػذهمإجراءمإعؽاغقةمععماظطؾقةموعراطزػامعلؿشػقاتفا

موأصدضائفمماظطالبمألػاظيمواظؼقاداتماظؿقاظقل

ماٌلؽوظقةمعنماغطالضاماىاععةمخارجمعن

مالماظيتماىاععةمطاػلمسؾىماٌؾؼاةماالجؿؿاسقة

 م.صؼطماظؿعؾقممسؾىمدورػامؼؼؿصر

ماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفيمحمؿودمد.أموأضاف

مرؾقةمغؼاطمايؿؾةماؼاممروالمجفزتماىاععةمأن

مسنمواظؽشفمديمظػريوسماظشاعلماظػقصمإلجراء

مألطربمظؾوصولمبايؿؾةماٌـصورةمجاععةموتشارك

مػقؽةمأسضاءمعنماٌلؿفدصنيمعنمممؽنمسدد

 اٌوارـنيمعنمأومواظطالبمواظعاعؾنيماظؿدرؼس

معرحؾةميفمراظبماظفم164مباىاععةمؼدرسمحقث

م،ماظعؾقامباظدراداتمراظبم18306م،ماظؾؽاظورؼوس

موساعلمعوزفم25378م،متدرؼسمػقؽةمسضوم7079

مباظدضفؾقةماظصقةموزارةموطقلمعؽىمدعد/مدموأطد

ماظصقةمووزارةماىاععةمبنيمطؾريمتعاونمػـاكمأن

مداخلماظؽـاصةمحلبمعـؿشرةماظلارؼةمشريماألعراض

مظؾؽشفماظطؾقةمواٌراطزمواٌلؿشػقاتماظؽؾقات

مواٌرتدؼنمواظعاعؾنيماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمسؾى

موذظكماىاععقةماظطؾقةمواٌراطزماٌلؿشػقاتمسؾى

 .علاءمماظؿادعةموحؿىمصؾاحاماظؿادعةماظلاسةمعن
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مد.اموأذار م١٠٠معؾادرةمأنمإىلمسطوةمحمؿد/

مخطةمععمتؿؿاذىمسظقؿةمعؾادرةمصقةمعؾقون

مخاللمعنمظؾؿـؿقةماىؿفورؼةمرئقسماظلقد

مبفامواظعاعؾنيماىاععةمرالبمصقةمسؾىمايػاز

موساعلمراظبمأظفم٣٨ماظؽؾقةمتضممحقث

مايػازمرمبمتدرؼسمػقؽةموسضوموعوزف

مداخلماظؾداؼةمطاغتمػـاموعنمصقؿفممسؾى

 ايؿؾةمظؿػعقلماظؿفارةمبؽؾقةماٌـصورةمجاععة
مػـاكموأنماىاععيماجملؿؿعمداخلماظؼوعقة

مظؿوصريماظلاسةمعدارمسؾىمتعؿلمسؿؾقاتمشرصة

ماظؿؽدسمعـارقمسؾىمواظؿعرفماالحؿقاجات

متؽدسمعشؽالتميلمبدؼؾةمصرقمووضع

 .ععقـةمغؼاطمسؾىماألصراد
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 االجؿؿاعمحضر

 ماظؾقطريماظطبمطؾقةمسؿقدم اظؿابعيمسادلمد.أماظلقدم

 مماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظطبمطؾقةموطقل مسؿرمغلرؼنمد.أماظلقدةم

 ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظزراسةمطؾقةموطقل ماظلقدمصاحلمد.أماظلقدم

 ماظؾقطرىماظطبمبؽؾقةمعلاسدمادؿاذ ماظػضلمابوماميانمدمم

 .باظؼاصؾةماٌشارطنيماظلادةمعنمظػقف

مظؿػعقلماظدوظةمتوجفاتمضؿنماظؼاصؾةمتعدمحقث

مباظدورمواظؼقاممظؾفاععاتماجملؿؿعقةماٌشارطة

مماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظؼطاعماجملؿؿعي

مظؾوضوفماظواضعمارضمسؾىمواًارجماظداخلميف

 .وتؾؾقؿفاماحملاصظاتماحؿقاجاتمسؾى

ممظؾؼاصؾةماظزعـىماىدولمسرضماالجؿؿاعمخاللممت

 اظؿقركموعواسقدماظعؿلمواعاطن

 م2019معارسمم5ماظـالثاءم
 اظـائبممعؽؿب

 2ماًريمجلورماٌؿؽاعؾةمظؾؼاصؾةماظؿففقزيماالجؿؿاع

مسؿلمبػرؼقماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفيمحمؿودمد.مأماظلدماجؿؿع

ممزراسقةم–مبقطرؼةم–مرؾقة)مماٌؿؽاعؾةماظؼاصؾة مراس)ممدقـاءمجـوبمحماصظةماىلمواٌؿففةم2ماًريمجلور(م

مواٌـارقماظؼرىمخدعةماىلمتفدفمواظيتم2019معارسم13محؿىمعارسم9معنماظػرتةمخالل(ممماظطورم–مددر

 ماحؿقاجاماالذدماظـائقة

مظؿوضقعمعؿؽاعلمرؾىمصرؼقماظؼاصؾةمتؿضؿنمحقث

ماٌـطؼةمأػاظيمسؾىماظؽشف ماألدوؼةموتوزؼعم

موزراسقةمبقطرؼةمصرقماىلمباإلضاصةمباجملان

ممسالجقةم–مارذادؼة) مواظؾقطريماظزراسيمظإلرذاد(

مايقواغقةماظـروةموعربنيماٌزارعمألصقاب

ماالدوؼةموتؼدؼممماظؾقطريماظؽشفموظؿوضقعمواظلؿؽقة

ماظالزعةماظدراداتمظعؿلمومباجملان ماظرتبةمسؾىم

 .ممواٌقاه
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 2019معارسم7اًؿقسم

 2019مظعامماٌـاظقةماألممعلابؼةاالسالنمسنم

مظعامماٌـاظقةماألممٌلابؼةماظؿؼدممبابمصؿحمسنماٌـصورةمجباععةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمضطاعمؼعؾن

ماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاء)ماظلقداتمعنماٌلؿشػقاتموضطاعماظؿعؾقممبؼطاعماٌـصورةمجاععةمعـلوبيمظؽلم2019

 :اظؿاظقةماألوراقمادؿقػاءمؼؿممأنمسؾي(ماٌعاوغةماًدعةموأسضاءماإلداريماىفازموأسضاءماٌعاوغةمواهلقؽة

 .باىاععةماظعؿلمجفةمعنمععؿؿدمحاظةمبقان (1

 .ظألدرةمسائؾيمضقدمذفادة (2

 .اظؼوعيماظرضممصورة (3

 .األدرةمأصرادمعؤػالتمعنمععؿؿدةمصورة (4

 .ماظؼوعيماظرضممبطاضةمأومظألرػالمعقالدمذفادةمصورة (5

 .ظألرعؾةماظوصاةمذفادةمصورةمأوماظطالق/اظزواجمضلقؿةمصورة (6

 وجدمإنماألدرةمأصرادمألحدمأومظؾؿؿؼدعةماٌرضقةماظشفاداتمعنمصورة (7

 .وجدمإنماًاصةماالحؿقاجاتمذويمعنماألدرةمأصرادمأحدمأومظؾؿؿؼدعةماظؿأػقلمذفادةمعنمصورة (8

ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائب/مد.أماظلقدمبادممظؾفائزةمرؾبمتؼدؼممؼؿممأنمسؾي

ماالمموانازاتمحقـقاتمبهمعوضقام ماٌواصقماإلثـنيمؼوممأضصاةمعوسدميفمأضصيمطقدمصػقؿنيميفم

18/3/2019. 
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 عدد بياى
القيمة اإلجياية الشهرية 

 باجلهية
 التأمني

 وحدة سكهية

 )أكثر مو غرفة + صالة ( 

(3) 066  +066 

 ونظافة( )صيانة وأمو

أشهر مو القيمة اإلجيارية تسدد ستة 

كاملة نقدا  قبل إستالم الوحدة 

 السكهية

مخاظقةمدؽـقةموحدة"م3"مسددموجودمسنمتعؾنمأنماٌـصورةمجباععةماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمإدؽانمإدارةمؼلر

 :ماظؿاىلماظـقومسؾىماىاععةمحرممداخلماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمبإدؽان

 2019معارسم7اًؿقسم

 اظؿدرؼسمػقؽةمألسضاءمخاظقةمدؽـقةموحداتمظـالثماظؿؼدممبابمصؿحماالسالنمسن

 :ماإلغؿػاعمحقمراظبماظعضوميفمتواصرػاماظواجبماظشروطمعراساةمععماظؿؼدمماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمظؾلادةمزمق

 .وؼعولمعؿزوجامماظؿدرؼسمػقؽةمسضومؼؽونمأنمؼؿعني(مصاظة+ممشرصةمعنمأطـر)مسؾىمايصولمظطؾب.1

 .اظطؾبمتؼدؼمموضتماىاععةمطؾقاتمبإحدىمباظػعلماظعؿلمرأسمسؾىماظعضومؼؽونمأنمؼؿعني.2

مدؽـقةموحدةميفمؼلؽنمأوماظدائمماإلرمارمبـظاممظزوجؿهمأومظهمخاصةمدؽـقةموحدةميفمؼؼقممأومميؿؾكمأال.3

 .اىاععةمعنمعرتمطقؾو30مسنمتؼلمالمعلاصةمسؾىماألبـاءمأحدمأوماظواظدةمأومظؾواظدمعؾكمسؿارةميفمخاصة

مإدؿالممضؾلمؼؼدمموأنموأوالدهموزوجؿهمػوموعلؿؼرةمدائؿةمإضاعةماظلؽـقةمباظوحدةمؼؼقممبأنمطؿابةمؼؿعفد.4

 .اٌـصورةمعدؼـةمداخلمٌدارسمأوالدهمغؼلممتمضدمأغهمؼػقدمعاماظلؽـقةماظوحدة

 .اإلسالنموضتمساعامماًؿلنيمدنمواوزمضدماظعضومؼؽونمالمأن.5

 .اظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمإدؽانمبإدارةمسؾقفاماإلرالعمؼؿمماىاععةمجمؾسمعنماٌعؿؿدةماظعاعةمواظؼواسدماٌػاضؾةموضواسدمذروط •

 .اظؽؾقةمعنمأو(ماظضقاصةمبدارمجقفانمذارع)ماإلدؽانمإدارةمعنماظطؾؾاتممناذجمتلقب •

 .اٌقعادمػذامبعدمأومضؾلماٌؼدعةمباظطؾؾاتمؼعؿدموالماإلسالنمتارؼخمعنمأدؾوسنيمخاللمباظقدماظطؾؾاتمتؼدم •

 (.اإلرمارمسؼدمعنمصورةمـمواظزوجةمظؾزوجماظؼوعىماظرضممبطاضةمعنمصورة)ماٌطؾوب •
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م،اظلقدماٌـصورةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أماظلقدمرساؼةمهت مجـوبمحماصظمصودةمخاظدماظؾواءم

مماٌؿؽاعؾةماظؼاصؾةماٌـصورةمجاععةمعنماظقومماغطؾؼتمدقـاء، مم2ماًريمجلور" مدقـاءمجـوبمحماصظةماىل"

م2019معارسم13محؿىم9معنماظػرتةمخالل ماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفيمحمؿودمد.امبرئادةماظؼاصؾةمتـطؾقم

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽون

 2019معارسم9مماظلؾت

 ددرمورأسمدقـاءمظطورم2ماًريمجلورماٌؿؽاعؾةماٌـصورةمجاععةمضاصؾةماغطالق

مماظؼاصؾةمسؿلمصرؼقموؼؿضؿن مسؿقدماظؿابعيمسادلأ.د/:

ممحديأ.د/م،مظؾؼاصؾةماظػـىمواٌدؼرماظؾقطريماظطبمطؾقة

مغائبمجربؼلماذرفمد/ممظؾؼاصؾة،ماإلداريماٌدؼرماظؼؾقوبى

مظؾؼاصؾةماداريمغائبماظػضلمابومامحدماميانمد.مم.مامومصين

مومظؾؼاصؾةمصينمغائبماظزراسةمطؾقةمطقلمومدعدةمصاحلمد.مامو

ما مإىلماظؼاصؾةمتؿوجهومصينمغائبمعـؿصرماٌـعممسؾدمد.

مإظيمثممواألحدماظلؾتمؼوعيمخاللمدقـاءممرورمعلؿشػى

مجاععةمعنموعدرسمأدؿاذم35ممبشارطةممددرمراسمعلؿشػى

ماٌكؿؾػةماظؿكصصاتميفماٌـصورة م،ماظصقدظةم،ماظطب)م

 (ماظزراسةم،ماألدـانمربم،ماظؾقطريماظطب

مماالتقةماظطؾقةماظؿكصصاتمصى م،ماظؾارـةماظعاعة،ماىراحة:

ماىؾدؼةم،ماظصدرم،ماظعقونم،ماظؾوظقةماٌلاظكمجراحةم،مضؾب

م،ماألذعةمواألسصاب،ماٌخمجراحةم،موحـفرةموأذنم،أغف

 األدـانمرب

ماظؿكصصاتميفماظطيبماظؽشفمخدعاتمطاصةماظؼاصؾةمتؼدم

ماىراحقةماظعؿؾقاتماجراءماىلمباإلضاصةماٌكؿؾػةماظطؾقة

مععمباظؿعاونماظطؾقةماٌلؿؾزعاتموماألدوؼةمطاصةمتوصرم،طؿا

موربم،ماظزراسةم،ماظؾقطريمواظطبم،ماظصقةمعدؼرؼات

 دقـاءمجـوبممبقاصظةماألدـان

مأنماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفيمحمؿودماظدطؿورموأذار

مم2ماًريمجلور"مضاصؾة م ماىاععةمخطةمإرارمصىمتأتى"

ماًرباتمظـؼلماظطؾقةماظؼواصلمعنماظعدؼدمإلرالق

ماظؾقطرؼةم،ماظطؾقة)مماٌـصورةمجباععةمواٌؿؿقزةماٌكؿؾػة

مماظؿؿرؼضم،ماظزراسةم،ماألدـانموربم، ماٌـارقماىل(

ماٌكؿؾػةماظطؾقةمظألرؼمماٌلاسدةموتؼدؼمماظـائقة

ميفمخرباتمعنماىاععةممتؿؾؽهمعاموتؼدؼممباٌلؿشػقات

ماظـائقةماٌـارقمدؽانمٌلاسدةمواظزراسةماظؾقطرىماظطب

ماإلغلاغىماظدورمعنماغطالضماموذظكماٌرضىمأالمموختػقف

 .ظؾفاععةمواالجؿؿاسى
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 2019معارسم10مماألحد

 اظطؾقةماظرساؼةمبصـدوقماظوزقػىماالرتؼاءمعفاراتماظؿدرؼيبماظربغاعج

مجمالميفماظعاعؾنيموتدرؼبمتأػقلميفماظرؼاديماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمضطاعمدورمعـطؾقمعن

مبصـدوقمظؾعاعؾنيمعؽـفمتدرؼيبمبرغاعجماضقمماظؿـؿقةمدموماظؾشرؼةمراضؿفممالدؿـؿارماظؾشرؼةماظؿـؿقة

محمؿودمد.أماظلقدمرساؼةمهتماىؿاسيمواظعؿلماظػعالمواظؿواصلماالرتؼاءمعفاراتمسنماظطؾقةماظرساؼة

مرذديمحلاممد.أماظلقدمواذرافماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفي

ماٌـصورةمجباععةمواظعاعؾنيماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمظؾلادةماظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمعدؼر مخاللموذظكم

ماظؾشرؼةماظؿـؿقةمعدربمم-اهلالظيمحلاممماظدطؿورماظلقدمصقهمحاضرم2019معارسمم14ماىلم10معنماظػرتة

 ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبمبؼطاع

 -:ماىلماظربغاعجمؼفدفم

 اظعاعؾنيمظدىماظػعالماظؿواصلمعفاراتمتـؿقةممم-

 اظوضتمتـظقممسؾىماظؼدرةممم-

 اظعاعؾنيمظدىماىؿاسيماظعؿلمعفاراتمتـؿقةمم-

 اٌؼدعةماالدارؼةماالجراءمظؿلفقلممجدؼدةمعـظوعةمادؿقداثمم-

 ماظصـدوقمسؾىماٌرتددؼنمععاعؾةميلنماظعاعؾنيمعفاراتمتـؿقةمم-

 ماٌؼدعةماًدعاتمهلنيميفمظؾعاعؾنيماالرمابقةماظطاضاتمادؿـؿارمم-

 اىاععةمسؾىمظؾقػازمواالبداعماظعؿلمسؾىماظعاعؾنيمحثمم-
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 2019معارسم11ثـنيمماال

 ددرمرأسماىلموتؿفهماظطورمعدؼـةميفمسؿؾفامتـفىم2ماًريمجلورماٌؿؽاعؾةمؼاصؾةاظ

مدقـاءمجـوبممبقاصظةماظطورمعدؼـةميفمسؿؾفام2ماًريمجلورماٌؿؽاعؾةماٌـصورةمجاععةمضاصؾةماخؿؿؿت

ماغطؾؼتمحقثم،مماياظيمعارسم١٣م-١٢ماظػرتةمخاللممسؿؾفامالدؿؽؿالمددرمراسمعدؼـةماىلمعؿففة

ماىاععةمرئقسماظؾادطمسؾدماذرفمد.أماظلقدمرساؼةمهتماٌـصورةمجاععةمعن مجـوبمحماصظةماظيم

 مم2019معارسم١٣:مم٩معنماظػرتةمخالل(مددرمراسم،ماظطور)مدقـاء

موماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءماظلادةمعنمعؿطوسامم٣٦مممعؿضؿـة

مطؾقاتممختصصاتمخمؿؾفمعنممواظطالبماٌعاوغةماهلقؽة

مماٌـصورةمجاععة م–مصقدظةم–مادـانمربم–مرب)

محمؿودمد.مامماظلقدمبرئادة(مممممبقطرىم–مزراسةم–ممترؼض

موماجملؿؿعمخدعهمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفي

ماماظلقدمعنمطالممواذرافماظؾقؽةمتـؿقه ماظؿابعيمسادلمد.

مد.ماممواظلقدمظؾؼاصؾةمصينمعدؼرماظؾقطريماظطبمطؾقةمسؿقد

ماظرؼاضقةماظرتبقةمطؾقةموطقلماظؼؾقوبىممحدي مظشؽونم

ماذرفمد.ماممواظلقدمظؾؼاصؾةماداريمعدؼرمماجملؿؿعمخدعة

مامومصينمغائبمجربؼل مم. مغائبماظػضلمابوماميانمد.

مامواظلقدمظؾؼاصؾةماداري مطؾقهمطقلمومدعدهمصاحلمد.

مومظؾؼاصؾةمصينمغائبماجملؿؿعمخدعهمظشؽونماظزراسة

ماظلقدا مععمباظؿعاونمومصينمغائبمعـؿصرماٌـعممسؾدمد.

ماظؾقطريماظطبمعدؼرؼةمومظألدوؼةمصارطومومدقدؼؽومذرطة

 .باظدضفؾقة
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ماظطيبماظؽشفمتوضقعماظزؼارةمخاللممت مسؾيم

مماظؿكصصاتمخمؿؾفميفمحاظةم٢١٩٠ مجراحة)

مساعة م،موحـفرةماالذنموم،االغفماظرعدم،ماظؾارـةم،م

م،مسظاممجراحةم،مسقونمجراحةماٌلاظك،مجراحة

ماظؿوظقدموماظـلاءم،ماالدـانم،ماظصدرم،ماظعقونمجراحة

مومعخم،ممدعوؼةمواوسقةماظؼؾبم،ماىؾدؼةم،ماالرػالم،

 (ماذعةم،ماسصاب

متضؿـتمعواضعم٨مبزؼارةماظزراسقةماظؼاصؾةمضاعتمطؿا

ممتمحقثمظؾؿقاهموآبارمأمساكموعزارعمزراسقةمصوب

مذطرىمعزرسة:مماظطورموادى:مماالتقةمماٌواضعمزؼارة

مدؾؿانمعزرسةم،مصدانم٤٠ممبلاحةمعانومبرؼكمابو

مامحدمعزرسةم،مصدانم٤٠ممبلاحةمعانومابوبرؼك

م،محفازيمبردقممزراسقةمصوبم،مامساكماظـيبمسؾد

 ،مصدانم٣٠ممبلاحةمذعري

محفازيمبردقمم،مامساكماظـيبمسؾدمسؾىمعزرسة

مماظؼاعمدفلم،مصدانم٣٠ممبلاحة مداملمعزرسة:

م٣٠٠ممبلاحةمامساكمذمقلمرعانمزؼؿونممسقان

مرعانمزؼؿونمطالممابومبؽرماإلرذاديماٌرطزم،مصدان

معدؼربةمعزرسةم،مصدانم٣٠ممبلاحةمامساكمبصل

مزراسقةمصوبمرعانمزؼؿونمدقـاءمجبـوبماظزراسة

معزرسةمباظطورماٌغربيمعزرسةم،مصدانم٥٠ممبلاحة

مضؿحمذوطيمتنيمامساكمزؼؿونمسـبمبفاممنوذجقة

 .صدانم٣٥٠ممبلاحةمزراسقةمصوبمبؾدىمصول

ماًدعاتمبؿؼدؼمماظؾقطرؼةماظؼاصؾةمضاعتمطؿا

معنماٌكؿؾػةماألغواعمسؾىمواظؽشفماظؾقطرؼة

ماظطورمواديمزؼارةممتمصؼدم،مايقواغقةماظـروة

مومابؼارمعنمايقواغقةماظـروةمعزارعمؼضممواظذى

ماظؽشفمتوضقعممتمحقثمرقورموممجالموماشـام

مسؾىماظطيب م١٧٠:ممطاظؿاىلموصػفممحقوانم2939م

م،معاسزموماشـامم٩٠٠م،متلؿنيمسفول٦٤٠م،مابؼار

مطالبم٩م،مرقورم١٢٠٠م،ممجالم١١م،مخقول٩

مظؾقاالتمباجملانماظعالجمصرفممتمومحرادة

مارذاداتمتؼدؼمموماٌصابة محولمبقطرؼهمتوسوؼهم

مظؾظروفمرؾؼامايقوانمرساؼةموماظرتبقةموماظؿغذؼة

 اظصقراوؼة
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 ددرمرأسمومباظطورمسؿؾفامتـفىم2ماًريمجلورماٌؿؽاعؾةماٌـصورةمجاععةمضاصؾة

ممبقاصظةمددرمراسموماظطورمعدؼـيتميفمسؿؾفام2ماًريمجلورماٌؿؽاعؾةماٌـصورةمجاععةمضاصؾةماخؿؿؿت

ماظػرتةمخاللمدقـاءمجـوب م2019معارس١٣-٩معنم م مسؾدماذرفمد.أماظلقدمرساؼةمهتماغطؾؼتمواظيتم

ممواظطالبماٌعاوغةماهلقؽةموماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءماظلادةمعنمعؿطوسام٣٦مممعؿضؿـةمماىاععةمرئقسماظؾادط

ممطؾقاتممختصصاتمخمؿؾفمعن مبقطرىم–مزراسةم–ممترؼضم–مصقدظةم–مادـانمربم–مرب) مم م م مبرئادة(

معنمطالممواذرافماظؾقؽةمتـؿقةموماجملؿؿعمخدعهمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفيمحمؿودمد.مامماظلقد

موطقلماظؼؾقوبىممحديمد.ماممواظلقدمظؾؼاصؾةمصينمعدؼرماظؾقطريماظطبمطؾقةمسؿقدماظؿابعيمسادلمد.ماماظلقد

مومصينمغائبمجربؼلماذرفمد.ماممواظلقدمظؾؼاصؾةماداريمعدؼرمماجملؿؿعمخدعةمظشؽونمماظرؼاضقةماظرتبقةمطؾقة

مخدعهمظشؽونماظزراسةمطؾقهمطقلمومدعدهمصاحلمد.مامواظلقدمظؾؼاصؾةماداريمغائبماظػضلمابوماميانمد.مم.ما

مصارطومومدقدؼؽومذرطةمععمباظؿعاونمومصينمغائبمعـؿصرماٌـعممسؾدمد.ماظلقدامومظؾؼاصؾةمصينمغائبماجملؿؿع

 .باظدضفؾقةماظؾقطريماظطبمعدؼرؼةمومظألدوؼة

ماظطيبماظؽشفمتوضقعماظزؼارةمخاللممت مسؾيم

مراسممبدؼـةمحاظةم1819مموماظطورممبدؼـةمحاظة٢١٩٠

)مماظؿكصصاتمخمؿؾفميفمحاظةم4009ممبإمجاظيمددر

مساعةمجراحة ماالذنموم،االغفماظرعدم،ماظؾارـةم،م

مجراحةم،مسقونمجراحةماٌلاظك،مجراحةم،موحـفرة

موماظـلاءم،ماالدـانم،ماظصدرم،ماظعقونمجراحةم،مسظام

م،ممدعوؼةمواوسقةماظؼؾبم،ماىؾدؼةم،ماالرػالم،ماظؿوظقد

 (.ماذعةم،ماسصابمومعخ

 2019معارسم13األربعاءمم

ماٌواضعمعنماظعدؼدمبزؼارةماظزراسقةماظؼاصؾةمضاعتمطؿا

م-مباظزؼؿونمعزروسةمٌلاحاتمزؼاراتمتضؿـت

مايفازيماظربدقمم-ماظشعريم-اظؼؿحم-اظرعانم-اظـفقل

م،ماىوجوبام– مأمساكموعزارعماظشؿالتمإلغؿاجمصوبم

ماٌشاطلميلماٌزارسنيمتوجقهممتمصؼدمظؾؿقاهموآبار

 .اٌـارقمػذهميفماحملاصقلمتؾكمزراسةمتواجهماظيت
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ماظؾقطرؼةماًدعاتمبؿؼدؼمماظؾقطرؼةماظؼاصؾةمضاعتمطؿا

مايقواغقةماظـروةمعنماٌكؿؾػةماألغواعمسؾىمواظؽشف

مماظؾقطريماظؽشفممتم،صؼدمحقوانم5603مبإمجاظي

ماظطورممبدؼـةمحقوانم2939مسؾى محقوانم2664موم

مددرمراسممبدؼـة مصوؼرةمابومضرؼةمزؼارةممتمصؼدم

ماظؽشفمتوضقعموماظعشوائقةمصؾققةموضرؼةمددرم،وادي

موماٌصابةمظؾقاالتمباجملانماظعالجموصرفماظطيب

مارذاداتمتؼدؼم موماظؿغذؼةمحولمبقطرؼهمتوسوؼهم

مسددمطاظؿاظيماظؽشفموبقاغفممايقوان،مرساؼةموماظرتبقة

معنم230ماٌاسزمعن560متلؿنيمسفل430مبؼرهم130

ماىؿالمعن3ماظطقورمأغواعمخمؿؾفمعنم1300ماألشـام

 .ماًقؾقةماظػصقؾةمعنم7ايراداتمطالبمعنم11
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 2019معارسم17مماألحد
 عؽؿبماظـائب

 االورامممبرطزماظغالؼاتمحمقطمتاعنيماظقةمعـاضشة

مؼومماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفيمحمؿودمد.أماظلقدماجؿؿع

م،ماالوراممعرطزمعدؼرمحفازيمحمؿدمد.أماظلقدمعنمطالممحبضورمدقادتهممبؽؿبم2019معارسم17ماالحد

ماظلقدم،مباظدضفؾقةماٌدغقةمايؿاؼةمادارةمعدؼرماٌفدىمامحدماظعؿقدماظلقد مسؾدمعصطػىماظرائدم

محمقطمتاعنيماظقةمٌـاضشةموذظكم،مباظدضفؾقةماٌدغقةمايؿاؼةمبإدارةماظوضاؼةمضلممرئقسماجملقد

مسرضماالجؿؿاعمخاللممتمحقثماظعاعةمواٌؿؿؾؽاتماالرواحمسؾىمظؾقػازماالورامممبرطزماظغالؼات

 .ماظؼقادقةمظؾؿواصػاتمرؾؼامتأعقـفاموادرتاتقفقةمباٌرطزمظؾغالؼاتماياظيماظوضع



  

 

 2019 مارس 
قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع
154 

 

 

 اظصغريةماٌشروساتموادارةمظؿـػقذمواًررمنيماظطالبموتأػقلمظؿدرؼبماظعؿلمورشماصؿؿاح  

 2019معارسم18االثـنيمم

مرئقسمغائبماٌؾقفيمحمؿود/مد.اماظلقدمورؼادةماىاععةمرئقسماظؾادطمسؾدماذرف/ممد.اماظلقدمرساؼةمهت

مرئقسماظلقليماظػؿاحمسؾدماظرئقسماظلقدمتوجقفاتمارارميفوماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععة

ماظصغريةماٌشروساتمبدسمماظـفوضمضرورةمسؾىمظؾؼقادةماظشؾابمظؿأػقلماظرئاديماظربغاعجميفماىؿفورؼة

ماظـاظـةماالظػقةميفماىدؼدةماجملاالتماػممميـلمواظذىماٌصريماظؼوعيمظألعنماالدادقةماظدسائممطأحد

ماظصغريةماٌشروساتموادارةمظؿـػقذمواًررمنيماظطالبموتأػقلمظؿدرؼبماظعؿلمورشمصعاظقاتماصؿؿقت

 "ممععاكمجاععؿكمععاكمعصر"ممذعارمهت

 اظطالبقةماًدعاتممبفؿعماظزوارمطؾارمضاسة

موادارةمعصرماجلمعنمرالبمصرؼقمتـظؿفامواظيت

ماجملؿؿعمخدعةمبؼطاعمواٌؤمتراتماالتصاالت

ماظصغريةماٌشروساتمتـؿقةمجفازمععمباظؿعاونمومتوؼؾفا

معنماظػرتةمخاللماًررمنيمتشغقلموجفازمواٌؿودطة

مم18 م2019معارسم20: ماظؼويمظوزارةمممـلموحبضورم

موخرباءماسؿالمورجالماظؿدرؼسمػقؽةمواسضاءماظعاعؾة

ممعـفاماجملاالتمعنماظعدؼدميف م–ماالدطحمزراسة)

م-ايدائقمتـلقق ماٌشغوالتم-ماظلؿؽيماالدؿزراعم

مصـاسةم-ماالظؽرتوغقاتموصقاغةماظربجمقاتم-ماظقدوؼة

 .واًررمنيماظطالبمظؿدرؼب(ماٌـظػات
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ماظقوممصعاظقاتمخاللمسؿلمورذؿنيمتدذنيممت

ميفماظلؿؽيماالدؿزراعمطقػقةمسنماالوظيم،ماالول

مبؽؾقةمادؿاذمامساسقلمامحد/مد.امصقفامحاضرمعصر

/مد.امصقفامحاضرماالدطحمزراسةمسنمواظـاغقةماظزراسة

مخاللمودقؿمماظزراسةمبؽؾقةمادؿاذماظلعديموظقد

مسنماالوىلمسؿلمورذؿنيمتدذنيماظـاغىماظقوم

مسؾدمحمؿد/مد.اممزماضرمواظصقاغةماظربجمقاتمتعؾقم

 ماهلـددةمبؽؾقةمادؿاذماظعظقم

مومتماظؿكصصاتممبكؿؾفمسارضم42مؼضمماًررمنيمظشؾابمععرضمتـػقذممتماغهمباظذطرماىدؼر

 .حؾفاموررقمتواجففمماظيتماٌشؽالتمواؼضامناحفممضصصمعشارطة

 -:ماىلماظورشمتفدف

 .واظـؼاصةماظػؽرمتعدؼلمررؼقمسنمواالرػابماظؿطرفمًطرماظؿصديم-

 .اٌصريماالضؿصادمدسمميفمماٌلاػؿةم-

 .م2030معصرمرؤؼةمظؿـػقذماظؼوعقةماٌشروساتميفماظشؾابمدعجم-

 .مواٌؿؿقزةماظصغريةماٌشروساتماصقابمتؽرؼمم-

مسنمواظـاغقة ماظقدوؼةماٌشغوالتماظشؾابمتعؾقمم

ماظرتبقةمبؽؾقةمادؿاذماظشفاويماعل/مد.امصقفامزماضر

ماظقومموخاللماظـوسقة مورذؿنيمتدذنماظـاظثم

مصقفامزماضرماٌـظػاتمصـاسةمطقػقةمسنماالوىل

مد.ا ماظعؾوممبؽؾقةمادؿاذماىؾقلمسؾدمابراػقم/

مسنمواظـاغقة ماالدطحمزراسةمعنماالدؿػادةمطقػقةم

مد.امصقفامزماضر ماظؾقوثميفمادؿاذمخمؿارمامحد/

 .خاللماظزراسقة
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 2019معارسم19مماظـالثاء

  ظؾطالبماظلـويماظلوقمععرضماضاعةمسؿلمخطةمعـاضشة

ماظـالثاءمؼومماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفيمحمؿودمد.أماظلقدماجؿؿع

مسؿرمد.أماظلقدمؼرتادفاماظذىمظؾطالبماظلـويماظلوقمىـةماسضاءمععمدقادتهممبؽؿبم2019معارسم19

 االدؾقماظعؾوممطؾقةمسؿقدماظشفابي

معدؼرماظعوضيمتاعرماٌؼدمماظلقدممعنمطالموحبضور

م،اظلقدمباىاععةماظعلؽرؼةماظرتبقةمادارة

ماظرؼاضقةماظرتبقةمطؾقةموطقلمماظؼؾقوبىممحدي/د.أ

ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽون ماظلقدم،م

معؽؿبمعدؼرممدؾقؿانمايؿقدمسؾدمحمؿد/ماألدؿاذ

ماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائب

مادارةمعدؼرماعنيمعصطػى/مدماظلقدماظؾقؽة،موتـؿقة

مامحد/االدؿاذماظلقدمواٌؤمترات،ماالتصاالت

مخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبمعؽؿبممسري

ماالدؿاذماظلقدم،ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿع مابراػقم/

ماظؾاضيمسؾد مظشؽونماىاععةمرئقسمغائبمعؽؿبم

م،ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعة /مماالدؿاذماظلقدم

ماىاععةمرئقسمغائبمعؽؿبماهلالظيماظدؼنمحلام

/ماظلقدةم،ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽون

ممبرطزماظعاعةماظعالضاتمعدؼرماظرمحنمسؾدمدساء

مرالبماهادمرئقسماذرفمسؿرو/ماظطاظبماالورام،

 اىاععة

متـػقذمسؿلمخطةمعـاضشةماالجؿؿاعمخاللممت

مواٌزععم2019م-2018ماىاععيمظؾعامماٌعرض

ماظطالبمظصاحلماظؼادممابرؼلمذفرمخاللمسؼده

ماٌعاوغةمواًدعات ماظؽرؼممرعضانمظشفرمادؿؼؾاالمم

مبؿوزؼعماظؾفـةمضاعتمحقثم،ماٌؾاركماظػطرموسقد

ماالعورمعنماظعدؼدمسؾىمواالتػاقمسؾقفاماٌفؿات

مخاللمعـفاممتمعاموعـاضشةمتـػقذػاماىاري

ماظعؿلميفمواالنازماالداءمظلرسةماظؼادمماالجؿؿاع

 .جمدؼةمغؿائجمويصاد

 عؽؿبماظـائب
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 2019معارسم19اظـالثاءمم
 عؽؿبماظـائب

 اظعؾؿيمظؾؾقثمغاصرمربقعمحمؿدمىائزةماظـاغقةماظدورة

مباجملؿؿعمواظـفوضماظؿـؿقةمدموماٌصرؼةمايؽوعةمودقاداتماىؿفورؼةمرئقسماظلقدمعؾادرةمععماتلاضام

مدمجائزةمسنماالسالنماظدظؿامجاععةماعـاءمجمؾسمرئقسماظلقدمؼؿؼدمماٌصرؼنيموحقاهمبصقةمواالػؿؿام

ماظعؾؿيمظؾؾقثمغاصرمربقعمحمؿد مجفودموتشفقعمتؼدؼرماىلمتفدفمواظيتم2019/2020ماىاععيمظؾعامم

مظالرتؼاءمودسؿامبهمواظـفوضماجملؿؿعمعشاطلميلماالبؿؽارؼةمايؾولمتؼدؼمميفماٌؿؿقزؼنماظؾاحـني

 .اٌوارـنيمورصاػقةمخدعةمسؾىمتـعؽسماظيتماظؾقـقةماٌـظوعةممبكرجات

 :االتقةماجملاالتميفم30/4/2019موحؿىم31/1/2019معنمبدءممظؾؾاحـنيماظؿؼدممبابمصؿحممت

 .تؼدؼرموذفادةمجـقهماظفمومخلونمعائةمضدرػاماظطؾقةماظعؾوممجمالميفماوىلمجائزةم -1

 .تؼدؼرموذفادةمجـقهماظفمومخلونمعائةمضدرػاماظؿطؾقؼقةماظزراسقةماظعؾوممجمالميفمثاغقةمجائزةم -2

معصرمرؤؼةمهؼققميفموتلاػمماظدوظةمختدمماظيتماظؿطؾقؼقةماظؾقوثمجمالميفماظؾاحـنيمظشؾابمثاظـةمجائزةم -3

 .تؼدؼرموذفادةمجـقهماظفمعائةموضدرػام2030

 .م2019ماشلطسمعـؿصفماظػائزؼنمسنماالسالنمودقؿم

 اظؿاىلمظإلسالنموصؼاممظؾرتذحماظعاعةماظشروط
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 2019معارسم20مماألربعاء
 عؽؿبماظـائب

 اٌـصورةمجباععةمعصرمصـاؼعقةماىؿفورؼةمرئقسماظلقدمعؾادرةمتدذنيمسؿلمخطةمعـاضشة

مواظيتم،ماٌـصورةمجباععةمعصرمصـاؼعقةماىؿفورؼةمرئقسماظلقدمعؾادرةمتدذنيمسؿلمخطةمظوضعموذظك

ممعـلمواٌفنموايرفماظقدوؼةماالسؿالماصقابموتأػقلمتدرؼبماىلمتفدف مواظلؾاطةموحدادةماظـفارة)

ممواظؽفرباء ممعـلماظرتاثقةموايرف( ممواظصدفماظـقتم،ماًزفم،ماظلفادمصـاسة) مظلدمايرفمعنموشريػا(

ماٌوارنموتأػقلماظؾطاظةمسؾىماظؼضاءميفمطؾريمبشؽلمتلفممبـاءةمعؾادرةمصفيم،ماظعؿلمدوقماحؿقاجات

مسؾىمواجملؿؿعماٌوارنمسؾىمباظـػعمؼعودمممام،مواظرتاثقةماظؿؼؾقدؼةمايرصقةماالسؿالميفمظؾؿؿقزماٌصري

 .مدواءمحد

 االجؿؿاعمحضر

    ماظعؾوممطؾقةمسؿقد ماىـقديمسادلمد.أ

 اهلـددةمطؾقةمسؿقد ماظؼادرمسؾدمصؾقىمد.أ

   ماظزراسةمطؾقةموطقل  مدعدهمصاحلمد.أ

 ماظـوسقةماظرتبقةمطؾقةموطقل ماظشورجبىمحمؿدمد.أ

  ماظعؾؿيمايلابمعرطزمعدؼر  ممجعةمامينأ.دم

 ماهلـددقةماظشؽونمساممعدؼر  ماٌردىماظلقد.م

  مرداظةممجعقةمادارةمجمؾسمرئقس ماٌـقاوىمػشام.م

 اظؾقؽقةماٌشروساتمساممعدؼر ماظشربقينماؼفاب.د
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 تقرير نشبط قطبع شئىن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
 
 9102 ابريلخالل شهر 

 
ذ

ذ

ذ

ذ

ذذ

ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حبضورمطلمعنم:

 ماٌـصورةمجاععةمرئقس ماظؾادطمسؾدمأذرف/مد.أ

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائب  ماٌؾقفىمربؿود/مد.أ

 واظؾقوثماظعؾقامظؾدراداتماىاععةمرئقسمغائب  مدوؼؾممأذرف/مد.أ

 باظدضفؾقةمظؾؿرأةماظؼوعىماجملؾسمصرعمورئقسماظلرىمايؾلمعنماىذسقةماًالؼامعرطزمعدؼر  ماظشـاوىمصرحة/مد.ا

 ماظداخؾقةموزارةمممـل  محؾؿىمأذرف/ماظعؿقد

 اٌـصورةمجباععةماظعلؽرؼةماظرتبقةمإدارةمعدؼر  ماظعوضىمتاعر/مماٌؼدم

 بفامواظعاعؾنيموععاوغقفمماظؿدرؼسمأسضاءمواظلادةماظؽؾقاتمسؿداءمعنمسدد

 .واظشررةماىقشمذفداءمأعفاتمعنمسدد

 2019مابرؼلم2اظـالثاءم

مجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرف/مد.أمرساؼةمهت

مد.أموماٌـصورة مرئقسمغائبماٌؾقفىمربؿود/

ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععة

مبؼطاعمواٌممتراتماالتصاالتمإدارةمغظؿت

مرساؼةموادارةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذؽون

ماألممتؽرؼممحػل اٌـصورةمجباععةماظطالب

ماظؼواتمذفداءموأعفاتماٌـصورةمىاععةماٌـاظقة

  مواظشررةماٌلؾقة

 واظشررةماٌلؾقةماظؼواتمذفداءمواعفاتماٌـاظقةماالممتؽرؼممحػل

 اٌممتراتمضاسة
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ماظلؾقلمػىماألممأنماظؾادطمسؾدمأذرف/مد.اموأطد

مغلاءمذفدماٌصرىماظؿارؼخموأنمأدرتفامظرمحة

موأنماظدرموذفرةمحؿشؾلوتمعـلمعصرمحؽؿن

مودسمماٌرأةمسؾىمبايػازمتفؿممحاظقاماظدوظة

مظؾـؼاشماٌطروحةماظددؿورؼةمصاظؿعدؼالتمحؼوضفا

ماىاععةمدصعمدؾقمعامأنماظؾادطمسؾدموأضاف ح

موأعفاتمباىاععةماٌـاظقاتماألعفاتمظؿؽرؼم

ماألبطالمؼعؿربنماظالتىمواظشررةماىقشمذفداء

 .ايؼقؼقني

مد.اموأذار مايػلمػذامبلنماٌؾقفىمربؿود/

مواألعفاتمساعةمعصرمالعفاتمباىؿقلمسرصاغا

ماىقشمذفداءموأعفاتمباىاععةماظعاعالت

مصىمسظقؿةمعؽاغةمهلامصاألممخاصمبشؽلمواظشررة

 .ماظلؿاوؼةمواألدؼانماجملؿؿع

ماظداخؾقةموزارةمممـلمحؾؿىمأذرف/ماظعؿقدموضدم

مبلعفاتماحؿػائفامسؾىماٌـصورةمىاععةماظشؽر

معشاسرمأمسىمصاألعوعةم،مواظشررةماىقشمذفداء

مظنماظشفقدمأمموخاصةمظألممضدعـامصؿفؿاماإلغلاغقة

ممتؽنيمظزؼادةمتفدفماظقا.تضققاتفامسنمغعوضفا

  .دقادقاماٌرأة

مماٌؼدمموؼعؿرب ماظرتبقةمإدارةمعدؼرماظعوضىمتاعر/

ماظعؾقاماٌدردةماألمماٌـصورةمجباععةماظعلؽرؼة

ماظشفاعةمأوالدػامصىمشردتمألغفامظؾورـقة

مواظشررةماىقشموجـودمضؾاطموعـفممواظشفاسة

مأجلمعنماألوالدمػمالءموصؼدمصراقموهؿؾت

 .اظورن
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ماألرػالمعنمسددمضدعفامصـقةمصؼراتمايػلموذفد

مباىاععةماظطػوظةمتـؿقةمومرساؼةمعرطزمرساؼةمهت

 .ماٌعارىمأبوموصاء/مد.اموإذراف

ماظرائدماظشفقدمواظدةمبفؾولمحـانماظلقدةموأذارت

ماظوحقدمابـفامصؼدتمأغفامإىلمجادمإبراػقممأذرف

م،مدقـاءمسنمواظدصاعمعصرمأجلمعنمادؿشفدماظذى

معنمومحاؼؿفامعصرمسؾىمبايػازماظشؾابموغاذدت

مجباععةماٌـاظقاتماألعفاتمتؽرؼمممتماألسداء،مطؿا

مسؿقدمذؾؾىمأعقـة/مد.ا:ممامسائفمماظؿاظقةماٌـصورة

معـى/م،دماٌـصورةمجاععةمواظػـادقماظلقاحةمطؾقة

مغشاطمإخصائىمسؾىمصريوغا/مماظلقدةمأدعد،مظوؼس

مدؾقؿانمغؾقؾة/اظلقدةم،مباىاععةمأولماجؿؿاسى

مإدارؼةمذؽونمطاتبمربؿدمصدوى/ماظلقدةم،مجاد

 .مأول

 

ماظشررةمذفداءمأعفاتمبعضمتؽرؼممايػلموذفد

/مماظلقدةمبفؾول،محـان/مماظلقدة:ممأمسائفمماظؿاظقة

مماظلقدةم،مإبراػقممصربىمابؿلام مربؿودمدفام/

/مماظلقدةم،مرعضانمربؿودمصؾاح/م،ماظلقدةم،مصماد

/مماظلقدةم،ماظلقدمغػقلة/مماظلقدةم،مرؾعتمنوى

مماظلقدةم،مربؿدمػاذممأم ممحدى،مأغوار/

ماظؿاظقةماىقشمذفداءمأعفاتمإىلمباإلضاصة

ممامسائفم مماظلقدة: م،ماظصعقدىمرعضانمحلـة/

مماظلقدة مماظلقدةم،مضادمماظلعقدمناح/ مصارؿة/

مماظلقدةمذقاته، مسؿارةماٌعطىمسؾدمغؾقؾة/

مامسائفمماظؿاظقةماظعلؽرؼةماظعؿؾقاتمعصابىموأعفات

م مماظلقدة: مماظلقدةماجملقد،مسؾدمحـان/ مػدى/

ماظصادقمسؾدمربؿدمسزؼزة/مماظلقدةم،مزطرؼامربؿد

 .سؾدهمربؿدمػوؼدا/مماظلقدةم،
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 2019مابرؼلمم3األربعاءمم

مدامنارماىمدىمتىموعصـعمظشرطةماظؾقؽيماالثرمتؼققممدرادةمىـةمسؿلمخطةمعـاضشة

ظؾؽقؿاوؼات
مدرادةمىـةماجؿؿاعماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفيمربؿودمد.أماظلقدمترأس

معنماسدادهممتماظذىماظػينماظؿؼرؼرمٌـاضشةموذظكمظؾؽقؿاوؼاتمدامنارماىمديمتيموعصـعمظشرطةماظؾقؽيماالثرمتؼققم

موبـاءممبهماحملقطةمواٌـطؼةمظؾؽقؿاوؼاتمدامنارماىمدىمتىمعصـعمٌؼرمعقداغقةمزؼارةمسؿلماثـاءماظؾفـةماسضاءمضؾل

مظعؿلمماظؾفـةمالسضاءماٌكوظةماٌفاممهدؼدموماًصوصمبفذاماظالزعةماظدراداتمظعؿلماظعؿلمخطةمعـاضشةممتمسؾقه

مطاعؾةمدرادة مبهمعؾقـاممظؾؽقؿاوؼاتمدامنارماىمدىمتىموعصـعمذرطةمسنماظػـىماظؿؼرؼرموالسدادماظؾقؽىماالثرمظؿؼققمم

 بوردعقدمدائرةماالدارىماظؼضاءمربؽؿةمحؽممبادؾابماٌؾنيماظـقومسؾىمباظشرطةماًاصةماظرتاخقص

 عؽؿبماظـائب

 حبضورمطلمعنم:

 ممواظطالبماظؿعؾقممظشؽونماهلـددةمطؾقةموطقل  معفدىمربؿدمد.أ

 ايؼوقمطؾقةمسؿقد مخاررمذرؼفمأ.د اظطبمبؽؾقةماالدؿاذ م  ذؼريمامحدمد.أ

 اظزراسةمبؽؾقةمادؿاذ ماظعطامابومامحدمد.أم اظعؾوممبؽؾقةمادؿاذم  صؿوحماظعزؼزمسؾدمد.أ

 ماظؾقؽيماالثرمتؼققممعرطزمعدؼرم اظـفامابومزؼـبمدماظلقدةم

 اظؽقؿقائيماظدظؿا،مذرقمإلضؾقمماٌرطزؼةماالدارةمرئقسم  سطقةماعالماظؽقؿقائقة

 مبؾوردعقدماظعاعؾةماظؼوىممبدؼرؼةماٌفـقةمواظصقةماظلالعةمادارةمعدؼر   مرخامصاؼزم

 مبوردعقدموماظلوؼسمضـاةماظصقيمواظصرفماظشربمعقاهمربطةمرئقس  ماظـقاسمطؿالمد

 بوردعقدممبقاصظةماظؾقؽةمظشؽونماظعاعةماالدارةمساممعدؼر   ماظعالمابومسـاؼات

 بؾوردعقدماظصقةممبدؼرؼةماظؾقؽةمصقةمعراضب مطؾريماظلعقدموحقدمععوضمد
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ممجعةماحؿػاظقةماٌـصورةمجباععةماظـقلمغادىمغظم

مععمباظؿعاونمابرؼلمذفرمعنماالوىلماىؿعةمصىماظقؿقم

 اًريؼةمرداظةممجعقة

مسؾداظؾادطماذرف/ماظدطؿورماالدؿاذماظلقدمرساؼةمهت

ماظدطؿورماالدؿاذمورؼادةماىاععةمرئقس مربؿود/

ماظلقدموباذرافماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفى

 ماظـادىماضامماظـقلمغادىمعدؼرمزػرىمربؿد/ماظدطؿور

 مظؾقؿقممؼوممسؿلمصؽرةمسؾىمسامم١٥ممبرورماحؿػاال

مصؼراتموتضؿـتمؼؿقممرػلم٥٠٠ماالحؿػاظقةمذفدموضد

مالدعادمرداظةممجعقةمعؿطوسىمعنموسدؼدةمعؿـوسة

مصىمواظؿػائلماظؾففةمروحموبثماالؼؿامماالرػال

 غػودفم

ماظقوممهلذامباالدؿعدادماظـادىمادارةمضاعتموضد

مايضرموضدماظقوممالناحماظؿففقزاتمطاصةمووصرت

 وادرػمماالسضاءماظلادةمعنماظعدؼدماظقوم

 2019مابرؼلم5اًؿقسمم

 اٌـصورةمجباععةماظـقلمبـادىماظقؿقمماحؿػاظقة

 غاديماظـقل
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ماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماٌـصورةمجاععةمرئقسمغائبمماٌؾقفىمربؿودماظدطؿورماألدؿاذمدذن

ماظلقلىماظػؿاحمسؾدماظرئقسماظلقدمٌؾادرةماألوىلماٌرحؾةمصعاظقاتمإغطالق مبعـوانماىؿفورؼة،مرئقسم

معنمطالمحبضورماٌـصورة،مجاععةمرئقسمماظؾادطمسؾدمأذرف/ماظدطؿورماألدؿاذمإذرافمهت"معصرمصـاؼعقة"

ماظدطؿورماألدؿاذ ماظدطؿورماألدؿاذماظـوسقة،ماظرتبقةمطؾقةمسؿقدمجادماهللمسؾد/ مشـقممسؿر/ ماظػـونمطؾقةمسؿقدم

 .اظؿدرؼسمػقؽةمواسضاءماظؽؾقاتموطالءماظلادةمعنموسددمباظدضفؾقةماٌفـددنيماظشاصعىمغؼقبمرضاممماىؿقؾة،

 2019مابرؼلمم7األحدمم

 اٌـصورةمجباععة"معصرمصـاؼعقة"ماىؿفورؼةمرئقسمٌؾادرةماألوىلماٌرحؾةمصعاظقاتمبدء

ماظدطؿورماألدؿاذموأذار مإػؿؿاممإىلماٌؾقفى،مربؿود/

معصرمصـاؼعقة"معؾادرةمبؿـػقذماىاععة محاجةمزلمصى"

مصىمؼلاػؿونمعفرةموحرصقنيمصـقنيمإىلماٌصرىماجملؿؿع

مدورمتربزماٌؾادرةمأنموأضافماٌصرى،ماإلضؿصادمتـؿقة

 مسؿلمورشمإضاعةمخاللمعنماجملؿؿعمخدعةمصىماىاععة

مواظعؾؿقةماظػـقةماٌفاراتمظرصعمعؿؿقزة،مصـقةمطوادرمظؿدرؼب

مغوهمطؿاموخارجفا،معصرمداخلمعؿؿقزةمسؿلمصرصموإلتاحة

معنموغظرائفمماٌصرؼنيماظػـقنيمبنيمضوؼةمعـاصلةمبوجود

مبؿلػقلمظإلػؿؿامماٌصرؼةماظدوظةمدصعمممامآدقامذرقمدول

 حقثمضاعتمجاععةماٌـصورةماٌصرىماظػـىمطػاءةمورصع
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مغؼابةمععمباظؿعاونمعصرؼةمإجؿؿاسقةمتعؾقؿقةمطؿمدلة

موأضافماظػـى،ماظؿعؾقممرالبمطػاءةمظرصعماٌفـددني

مدؿشفدماظعاممػذامخاللماألوىلماٌرحؾةمأنمدقادته

ممبقاصظةماظػـقةماٌدارسمرالبمعنمراظبم960متدرؼب

مراظب،م120معرحؾةمطلمعراحلممثاغقةمسؾىماظدضفؾقة

متلؿفدفماظيتماألخرىماظؿدرؼؾقةماظرباعجمخبالفموذظك

 .اظؾقوتمورباتماًرجيني

"معصرمصـاؼعقة"معؾادرةمأنماظشاصعى،مرضاماٌفـدسموأطد

متطوؼرماظػـى،ماظؿعؾقممرالبمعفاراتمتطوؼرمتلؿفدف

معؿؿقزةمعفاراتمذومصـقنيموإسدادماٌكؿؾػةمايرف

 .واظعاٌىماإلضؾقؿىماظعؿلمدوقمصىماٌـاصلةمؼلؿطقعوا

ماظدطؿورماألدؿاذموأذاد ماٌؾادرةمبػؽرةمجاد،ماهللمسؾد/

ماظؿعؾقممرالبمطػاءةمرصعمصىمظؾفاععةماظؽؾقةمبدسممعـوػام

ماظزخرصةماظـقت،ماظػـقة،مظألذغالمسؿلمورشمبعؼدماظػـى

ماظؿدرؼبمعلؿوؼاتمطاصةماظؽؾقةموبؿوصريماآلىلموايادب

 م.ظؾطالب

ماألدؿاذموغوه ماظشربقـىمإؼفاب/ ماٌشروساتمساممعدؼرم

 أصقابموتلػقلمتدرؼبمإىلمتفدفماٌؾادرةمأنماظؾقؽقة،

متوصريمخاللمعنمواٌفنمايرفماظقدوؼة،ماألسؿال

ماظػـقةماظؽوادرمإلسدادماظالزعةمواظؿلػقلماظؿدرؼبمبراعج

 اظعؿلمدوقمإحؿقاجاتمٌواطؾة
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مجاععةماظعؾوممبؽؾقةمواًرجينيمظؾطالبماظؿوزقفمعؾؿؼىممم8/4/2019ماٌواصقماالثـنيمؼومماغطؾق

مباظؽؾقةماًرجيقنيمعؿابعةمعؽؿبموماظؾقؽةمتـؿقةموماجملؿؿعمخدعةمذؽونمضطاعمؼمـظؿهمواظذىماٌـصورة

ماٌؾقفيمربؿدمربؿودمد.امعنمطالموحبضورماٌـصورةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدماذرفمد.امرساؼةمهت

ماظؽؾقةموطقلمابراػقممعصطػىمرزقمد.ام،ماظؽؾقةمسؿقدمجـقديمربؿدمسادلمد.اموم،ماىاععةمرئقسمغائب

معدؼرماظـفامأبومزؼـبمد.أم،ماظعؾؿقنيمغؼقبمامحدمابراػقممسوضمد.ام،ماظؾقؽةمتـؿقةموماجملؿؿعمخدعةمظشؽون

معدؼرماظـصرمأبوماداعةماظدطؿورم،ماظػؼارؼةمايػرؼاتمعرطزمعدؼرمدالممػشاممد.أم،ماظؾقؽيماالثرمتؼققممعرطز

 اىاععيماظؿطوؼرمعرطز

 م2019ابرؼلممم8االثـنيم

 اٌـصورةمجباععةماظعؾوممبؽؾقةم2019مظعاممواًرجينيماظؿوزقفمعؾؿؼىمصعاظقاتماغطالق
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مسؾدماٌفـدسم،مباظدضفؾقةماظصقيماظصرفموماظشربمعقاهمادارةمذبؾسمرئقسمغصرمخاظدماٌفـدسمومبشارطة

مذوعانمذرطاتمذبؿوسةمرئقسمومباظدضفؾقةماظصـاساتمتطوؼرممجعقةمادارةمذبؾسمرئقسمذوعانمايؿقد

معدؼرمعصطػىمربؿدمؼادرماٌفـدسم،مباظدضفؾقةماظلؽرمعصاغعمعدؼرمحاصظمربؿودمربؿدماٌفـدسمظؾؾالدؿقك،

 .اًاصموماظعامماظؼطاعمعنماٌشارطةماىفاتمممـؾيمعنموظػقفماظؾرتولمحبوثمعرطز

مماظػرصمعنماظعدؼدماٌؾؿؼىمؼؼدم م،متوزقفم،متدرؼب)

مميـلمطؿا(مماظعؿلمظلوقماًرؼجمإلسدادمذباغقةمدورات

محيؿاجهمعامتعرفمظؽىمظؾؿفؿؿعمتـظرماظيتماظؽؾقةمغاصذة

مومظؾشرطاتماظػرصةماٌؾؿؼىمؼؿقحموماظعؿلمدوق

ماًرجيقنيمومظؾطالبمتدرؼبمصرصمظؿوصريموماٌمدلات

ماًرجينيماظطالبمعنماظعدؼدمادؿضاصةماىلمؼفدفم،طؿا

مظدىماالعلموماظؿـاصسمروحمظؾثمخرباتفممظعرض

 .ماظطالب

مخاللماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفيمربؿودمد.امأطدمو

ماظؽؾقاتماحدمعنماظعؾوممطؾقةمانماٌؾؿؼىماصؿؿاح

مهؿلماىاععةمىعلماظرئقلقةماٌلاػؿةموماالدادقة

مبهمؼؼوممعامواػمماٌصرؼةماىاععاتميفماظؿصـقفماوائل

موماظعؿلمظلوقماظطاظبمبؿلػقلماظؼقاممطقػقةمػوماٌؾؿؼى

مادرتاتقفقةمخاللمعنماظؿوجهمػذامتدسمماظدوظةمانماطد

مواًرجينيماظطالبمظؿلػقلمتـػقذػامسؾىمتعؿلمواضقة

مربؿدمسادلمد.امهدثمو .مجدؼدةمسؿلمصرصمًؾق

مررؼؼفاميفمعصرموانماظؿػاؤلمسنماظؽؾقةمسؿقدمجـقدي

مبـاءماظشاعؾةماظؿـؿقةموماظؿطورموماالصالحاتمعنمظؾؽـري

ماٌكؾصنيمأبـائفامخرباتماىلمهؿاجماظيتموماٌصاغع

مصرصمظؿؼدؼمماٌؾؿؼىمخاللمعنماظؽؾقةمتعؿلمواظقوم

مطربىمععمباظشراطةماظعؿلمظلوقمواظؿلػقلماظؿدرؼب

 .اظصـاسقةماٌمدلات
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محقثماجملؿؿعمتلدقسميفمدورػاموماٌفـقةماظـؼاباتمسنمباظدضفؾقةماظعؾؿقنيمغؼقبمامحدمابراػقممسوضمد.امواذار

موماظؿـؿقةموماظؾـاءمسؿؾقاتميفماٌلاػؿةمومتطوؼرػاموماٌفنمتـظقمموػىمساعةماػدافمظؿقؼققمتلعيمغؼابةمطلماغا

مسنمهدثموماٌفـةمعزاوظنيمىؿقعمداسؿاموماجملؿؿعمعنمععقـةمذرحيةممتـقلمخاللمعنمدورػاموماػؿقؿفامتؽؿلب

 .اٌفـقةماظـؼاباتمبهمتؼومماظذىماالضؿصاديماظدورماػؿقة

موجودماىلماظؽؾقةموطقلماظلقدمعصطػىمرزقمد.امغوهمو

مؼلتيمظذظكماظعاٌقةماظؿقدؼاتموماٌشؽالتمعنماظعدؼد

ماغفممطؿامباظطالبماظعؾؿيماظؾقثمظربطماٌؾؿؼىمػذا

مسؾىمظؾؿلطقدمذظكمومباظشرطاتماظطالبمؼربطوامانمارادوا

ماظعؾوممطؾقةمأنمعشرياماظـفاحموماظؿؼدمماداسمػوماظعؾممان

مباظلاساتمتعؿلماظيتماىدؼدهماظرباعجمعنماظعدؼدمبفا

معؿؿقزةمسؿلمصرصمتوصريمسؾىمتعؿلمواظيتماٌعؿؿدة

 .موخارجقامداخؾقا

 مظؾؿطوؼرماىاععيماٌرطزمعدؼرماظـصرمابوماداعةمد.امضاممو

ماٌراطزماحدثماغهماٌرطز،مسنمبايدؼثماٌفين

مضدراتمتـؿقةمبفدفماٌـصورةمجاععةميفماغشلتماظيت

مععماتصالمضـواتمصؿحمرباوظةموموتلػقؾفمماظطالب

متؿؾكصموماظعؿلمدوقمصىماٌوجودةماظشرطات

ماٌفينمظؾؿلارماظؿكطقطمعنمحاظةمخؾقميفماػداصه

 راظبمطلمظدىماظرشؾاتمومظؾؿقولموصؼا

ماٌؾؿؼىمععرضماصؿؿاحممتماٌؾؿؼىمػاعشمسؾىمو

ممعـلماظؽؾقةماعاممعشارطةمذرطةم20محبضور مذرطة)

مظؿلعقـاتماظلوؼسمضـاةم،ماٌلؿؼؾلمذرطةم،ماظؾدوؼة

 (.ماٌفينماظؿطوؼرمعرطزم،مايقاة
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 اظـائبعؽؿبم 2019مابرؼلم9اظـالثاءمم

 2030مروادممبشروعمظؾطالبمعؿؽاعؾةمحاضـةمإغشاءمتؾقثماٌـصورةمجاععة

مادؿؼؾلمظدؼفمماظرؼادؼةماٌفاراتموتـؿقةماظشؾابمضدراتمبـاءمصىمماظدوظةمهلامتلعىماظؿىماًطةمارارمصى

معشروعمعنموصدماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفىمربؿودمد.أماظلقد

معدؼرمخؾقلمشادةماظدطؿورةمرادفممسؾىماإلدارىمواإلصالحمواٌؿابعةماظؿكطقطمبوزارةم2030مرواد

 اىاععةميفمعؿؽاعؾةمأسؿالمحاضـةمأولمإلغشاءماظؿعاونمدؾلمظؾقثماٌشروع

مرالبمبنيماألسؿالمرؼادةمثؼاصةمظـشرمذظكمؼلتى

مصغريةمعشارؼعمإضاعةمسؾىموحـفمماىاععةموخرجيي

ماٌؿؿـؾةماظؿدرؼؾقةماًدعاتماياضـةم،تؼدممبفممخاصة

مإىلماألصؽارمظؿقوؼلمباإلدارؼةماظػـقةماظؿدرؼبمبراعجميف

مظؾشرطاتمواٌاظيماظػينمواإلرذادموطذظكمعشارؼع

مصعؾقاماٌشارؼعمإلضاعةماظؿوجقهمدؾلموتوصريماحملؿضـة،

ماٌشروعمخاللمعنماالحؿضانمدورةمبعدماياضـةمخارج

ماظدطؿورمإذرافمهتماٌـصورةمجاععةمعنماٌؼدم

مؼادرمدطؿورميفماٌؿؿـلماظعؿلموصرؼقماٌؾقفيمربؿود

مودطؿورةماجملدمأبومربؿودمودطؿورمسؾداظراضيمسؿر

 .سؾداظؼادرماظرصاسيمحـان

متوجفاتمظؿـػقذماىاععةمدعيمإرارميفماظؿعاونمؼلتىمطؿا

ماٌلاػؿةمسؾىماظؼادرةماظشابةمباظؽػاءاتمظؾـفوضماظدوظة

مواالجؿؿاسقةماالضؿصادؼةماظؿـؿقةمهؼققميفمصعالمبشؽل

مسؾىمضادرمسؾؿيمذبؿؿعمبـاءمررؼقمسنمواٌلؿداعةماظشاعؾة

ماإلبداعمسؾىمؼعؿؿدماظذيمايرماظعؿلمثؼاصةموغشرمدسم

مؼلاسدممماماظورينماالضؿصادمرطائزمإحدىمظقؽونمواالبؿؽار

مإمياغاموذظكم،2030معصرمظرؤؼةماظرئقلقةماألػدافمهؼققمسؾى

 م.وايضارةماظوسيمبـاءميفماىاععةمبدور

مجاععةمرئقسمغائبماٌؾقفي،مربؿودماظدطؿورمسؼد

ماجؿؿاساماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماٌـصورة

 م2030مروادمعشروعمعدؼرمخؾقلمشادةماظدطؿورةمعع
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محاضـةمأولمإلغشاءماظؿعاونمدؾلمظؾقثماظؿكطقط،مبوزارة

  .اىاععةميفمعؿؽاعؾةمأسؿال

موخرجييمرالبمبنيماألسؿالمرؼادةمثؼاصةمظـشرمذظكمؼلتى

مبفممخاصةمصغريةمعشارؼعمإضاعةمسؾىموحـفمماىاععة

مبراعجميفماٌؿؿـؾةماظؿدرؼؾقةماًدعاتماياضـةموتؼدم

معشارؼعمإىلماألصؽارمظؿقوؼلمباإلدارؼةماظػـقةماظؿدرؼب

ماحملؿضـة،مظؾشرطاتمواٌاظيماظػينمواإلرذادموطذظك

ماياضـةمخارجمصعؾقاماٌشارؼعمإلضاعةماظؿوجقهمدؾلموتوصري

معنماٌؼدمماٌشروعمخاللمعنماالحؿضانمدورةمبعد

ماٌؾقفيمربؿودماظدطؿورمإذرافمهتماٌـصورةمجاععة

مسؾداظراضيمسؿرمؼادرمدطؿورميفماٌؿؿـلماظعؿلموصرؼق

ماظرصاسيمحـانمودطؿورةماجملدمأبومربؿودمودطؿور

 .سؾداظؼادر

 

متوجفاتمظؿـػقذماىاععةمدعيمإرارميفماظؿعاونمؼلتىمطؿا

ماٌلاػؿةمسؾىماظؼادرةماظشابةمباظؽػاءاتمظؾـفوضماظدوظة

مواالجؿؿاسقةماالضؿصادؼةماظؿـؿقةمهؼققميفمصعالمبشؽل

مضادرمسؾؿيمذبؿؿعمبـاءمررؼقمسنمواٌلؿداعةماظشاعؾة

مسؾىمؼعؿؿدماظذيمايرماظعؿلمثؼاصةموغشرمدسممسؾى

ماظورينماالضؿصادمرطائزمإحدىمظقؽونمواالبؿؽارماإلبداع

معصرمظرؤؼةماظرئقلقةماألػدافمهؼققمسؾىمؼلاسدممما

ماظوسيمبـاءميفماىاععةمبدورمإمياغاموذظكم،2030

 .وايضارة
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 عؼرماظلوق 2019مابرؼلم14األحدممم

مرئقسمغائبماٌؾقفىمربؿودمد.أماظلقدموماٌـصورةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أماظلقدماصؿؿح

ماظطالبقةماًدعاتممبفؿعمظؾطالبماظدائمماٌعرضماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععة

مطؾقةمسؿقدماظؿابعىمسادلمد.أماظلقدمحبضورم،ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذؽونمضطاعمؼـظؿهمواظذى

مصعاظقاتهمتلؿؿرممواظذىمماجملؿؿعمخدعةمذؽونمظؼطاعماٌكؿؾػةماظؽؾقاتمووطالءمسؿداءم،ماظؾقطريماظطب

 .اظدراديماظعاممروال

 اٌـصورةمجباععةمظؾطالبماظدائمماٌعرضماصؿؿاح

مبلدعارمضقؿةمعالبسمبؿوصريمظؾطالبماالجؿؿاسقةمظؾرساؼةماىاععةمخطةمإرارمصىماٌعرضمتـظقممؼلتى

موععروضاتماألضلاممعنماظعدؼدمؼضممواظذىم،ماظطؾؾةمطاػلمسؾىماٌادؼةماألسؾاءمظؿكػقفمزبػضة

 .معالبسمضطعةم2000معنمأطـرموؼضممعؽؿؾقةموأدواتمورجاىلمحرميىمعالبسمعنمسدؼدة

ماظؿـظقؿقةماظؾفـةموتضمم،ماألدؾقماظعؾوممطؾقةمسؿقدماظشفابىمسؿرمد.أمبرئادةماٌعرضمتـظقمممت

معدرسممخقسممساحماظدطؿورةم،ماظرؼاضقةماظرتبقةمطؾقةموطقلماظؼؾقوبىممحدىمد.أ:ممعنمطالمظؾؿعرض

مأعنيمعصطػىماظدطؿورم،ماظـوسقةماظرتبقةمبؽؾقةمعدرسماظرصاسىمحـانماظدطؿورةم،ماألرػالمرؼاضمبؽؾقة

 واالتصالماٌممتراتمادارةمعدؼر
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 عدرجمابراػقمماٌفديم 2019مابرؼلم15األتـنيممم

مد.أممبدرجماٌـصورةمجاععةمطرعت موعصابىمذفداءمأدرمعنمسددماظؿفارةمبؽؾقةماٌفدىمإبراػقم/

مباىاععاتماٌلؾقةماظؼواتمتـظؿفاماظؿىمسشرةماظرابعةماظؿـؼقػقةماظـدوةمػاعشمسؾىماظعلؽرؼةماظعؿؾقات

ممأولماظػرؼقمرساؼةمهتماٌؿكصصةماٌصرؼةمواٌعاػد مايربىمواإلغؿاجماظدصاعموزؼرمزطىمربؿد/

مرباصظمذاروبقممطؿال/مد.وأماٌلؾقةماظؼواتمحربمأرطانمرئقسمصرؼدمربؿد/ماظػرؼقمعنمطلمورؼادة

 .اٌـصورةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرف/مد.أموإذرافماظدضفؾقة

 اظعلؽرؼةماظعؿؾقاتموعصابىمذفداءمأػاىلمأدرمتؽرمماٌـصورةمجاععة

م،ماظدضفؾقةمرباصظمذاروبقممطؿالمد.أمعنمطلمحبضور

مد.أم،ماٌـصورةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أ

مخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفىمربؿود

مرئقسمسزتمبادممح.اماظؾواءماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿع

مايرب،موضقاؼاماظؼداعىماحملاربنيممجعقة

متاعرماٌؼدمماظدضفؾقة،مأعنمعدؼرمحفىماظؾواءربؿد

ماٌـصورة،مجباععةماظعلؽرؼةماظرتبقةمإدارةمعدؼرماظعوضى

ماٌـصورةمجاععةماظؿفارةمطؾقةمسؿقدمسطوةمربؿدمد.أ

مطؾقاتمسؿداءماظلادةمعنموسددماظؽؾقةموطالءمواظلادة

م.اىاععةمورالبماظؿدرؼسمػقؽةمواسضاءماىاععة

مح.أماظؾواءمعنمطلماظـدوةمػذهمصىموحاضر مخاظد/

 "مبعـوانمرباضرةمأظؼىماظذىمتوصققمعصطػى

ماظؿىمايوصىمغشوىماإلسالعقةمو"اظورنممحاة"

 اظؼوعىماألعنموهدؼاتمعصر"مبعـوانمرباضرةمأظؼت

ماٌـصورةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أمأطدمو

متؼلمالماإلرػابمععمععرطةماآلنمدبوضمعصرمأنمسؾى

متعدمملمصايربم،ممم١٩٧٣مأطؿوبرمععرطةمسنمذرادة

مأجلمعنماظعؼولمسؾىماظلقطرةمتلؿفدفمبلمتؼؾقدؼة

مدصعمدؾقمعامانماظؾادطمسؾدموأضاف.ماألورانمػدم

ماظؿوسوىمبدورػامظؾؼقامماٌصرؼةماٌلؾقةماظؼوات

مرالبموعـفمماٌوارـنيممتؽنمغدواتمخاللمعن

ماحملقطةماٌكاررمطاصةمسؾىماظؿعرفمعنماىاععات

مصىماٌؿؿـلماظؿؼؾقدىماظدورمإىلمباإلضاصةمباظورن

 .سلؽرىمبشؽلماظورنمحدودممحاؼة
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مورـقةمأشاغىممشلمصـقامسرضاماظـدوةمػذهموتؾى

مباظدضفؾقةماظطػوظةمتـؿقةمعرطزمأرػالمطورالمضدعفا

ماٌلؾقةماظؼواتمبطوالتمجيلدمعلرحىموسرض

 .عصرمسنمودصاسفاماٌصرؼة

مأدرماظلادةمعنمسددمتؽرؼمممتماظـدوةمغفاؼةموصى

مبشؿالمخاصةماظعلؽرؼةماظعؿؾقاتموعصابىمذفداء

/مح.أماظعؼقدمرأدفمموسؾىمصقفامواٌشارطنيمدقـاء

/ماظشفقدماظعؼقدمأدرةم،مإبراػقمماظغـقؿىمربؿد

ماظشفقدماظعرؼفمزوجةم،ماظوتقدىمعصطػى مإدالم/

 .اظغـىمسؾدمأمحد
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 اٌـصورةمجباععةماٌلؾقةمظؾؼواتمسشرماظرابعةماظؿـؼقػقةماظـدوة

مواٌعاػدمباىاععاتماٌلؾقةماظؼواتمتـظؿفاماظؿىمسشرماظرابعةماظؿـؼقػقةماظـدوةماٌـصورةمجاععةمادؿضاصت

موزؼرمزطىمأوحملؿدماظػرؼقمرساؼةمهتماظؿفارةمبؽؾقةماٌفدىمإبراػقم/مد.أممبدرجماٌؿكصصةماٌصرؼة

 اٌلؾقةماظؼواتمحربمأرطانمرئقسمصرؼدمربؿد/ماظػرؼقمعنمطلمورؼادةمايربىمواإلغؿاجماظدصاع

م،ماظدضفؾقةمرباصظمذاروبقممطؿال/مد.أمعنمطلمحبضور

مد.أ مد.أماٌـصورةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرف/

مخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفىمربؿود

مرئقسمسزتمبادم/مح.اماظؾواءم،ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿع

/مماظؾواءمايرب،موضقاؼاماظؼداعىماحملاربنيممجعقة

مسطوةمربؿدمد.أماظدضفؾقة،مأعنمعدؼرمحفىمربؿد

مإدارةمعدؼرماظعوضىمتاعر/ماٌؼدمم،ماظؿفارةمطؾقةمسؿقد

ماظلادةمعنموسددماٌـصورةمجباععةماظعلؽرؼةماظرتبقة

مورالبماظؿدرؼسمػقؽةمواسضاءماىاععةمطؾقاتمسؿداء

 .اىاععة
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ذد.أذأؽد ذاملـصورةذجاؿعةذرئقسذاؾبادطذعبدذأذرف/

ذتؼلذالذاإلرفابذؿعذؿعرؽةذاآلنذختوضذؿصرذأنذعؾى

ذتعدذملذػاحلربذ،ذمذ١٩٧٣ذأؽتوبرذؿعرؽةذعنذذرادة

ذأجلذؿنذاؾعؼولذعؾىذاؾدقطرةذتدتفدفذبلذتؼؾقدقة

ذاألورانذفدم ذدػعذدبقذؿاذانذاؾبادطذعبدذوأضاف.

ذؿنذاؾتوعوىذبدورفاذؾؾؼقامذاملصرقةذاملدؾحةذاؾؼوات

ذرالبذوؿـفمذاملوارـنيذمتؽنذـدواتذخالل

ذاحملقطةذاملخاررذؽاػةذعؾىذاؾتعرفذؿنذاجلاؿعات

ذػىذاملتؿثلذاؾتؼؾقدىذاؾدورذإىلذباإلضاػةذباؾورن

ذ.عدؽرىذبشؽلذاؾورنذحدودذمحاقة

ذح.أذاؾؾواءذؿنذؽلذاؾـدوةذفذهذػىذوحاضر ذخاؾد/

ذواؾعدؽرىذاؾشعبىذاؾدػاعذؼواتذؼائدذتوػققذؿصطػى

ذ.احلوػىذـشوىذاإلعالؿقةذ،

ذح.أذاؾؾواءذأؾؼى ذؼواتذؼائدذتوػققذؿصطػىذخاؾد/

ذذبعـوانذحماضرةذواؾعدؽرىذاؾشعبىذاؾدػاع ذمحاة"

ذاؾورن ذدقـاءذمشالذػىذخدؿتهذأنذإىلذخالهلاذأذار"

ذتصدىذحقثذاؾعدؽرقةذحقاتهذػىذاحملطاتذأفمذؿن

ذػرضذحتاولذاؾتىذاؾتؽػريقةذاؾعـاصرذؿنذؾعددذخالهلا

ذ. باؾؼوةذاآلخرقنذعؾىذػؽرفا

ذدواءذاملدؾحةذاؾؼواتذأػرادذأدرذبدورذتوػققذوأذاد

ذفىذاملصرقةذاألدرةذألنذؿؼاتؾنيذأوذؿصابنيذأوذذفداء

ذؽاػةذـػسذػىذاؾورنذوحبذاالـتؿاءذؼقمذتزرعذاؾتى

ذ.أػرادفا

ذبعضذـدمذؿنذؽلذتربزذػقدقوفاتذتوػققذوادتعرض

ذؼتلذعؾىذبعضفمذحترقضذوذاآلوانذػواتذبعدذاإلرفابقني

ذعؾىذؾؾفجومذاإلرفابقنيذبعضذتدرقبذوأدؾوبذاملصرقني

ذ. اجلقشذؽؿائن

ذؿواجفةذػىذاملدؾحةذؾؾؼواتذاؾعظقمذاجلفدذعؾىذتوػققذوأثـى

ذؿنذؽلذتربزذوػقدقوفاتذصورذادتعرضذحقثذاؾتؽػريقني

ذادتخدامذبعدذاملدؾحةذاؾؼواتذضبطتفاذاؾتىذواملعداتذاألدؾحة

ذاؾعؿؾقاتذػىذاملتوررنيذبعضذعؾىذاؾؼبضذوذهلاذاإلرفابقني

ذػىذاإلرفابنيذوأوؽارذاملؽتشػةذاألـػاقذإىلذباإلضاػةذاإلرفابقة

ذ.دقـاءذمشال

ذاؾػؽرذفذاذؿؤددىذتشؿلذاؾتؽػريقةذاؾعـاصرذأنذتوػققذوأضاف

ذذخصقتفمذضعفذـتقجةذاؾػؽرذفذاذؿؽتدبىذقدتغؾونذاؾذقن

ذدجمفمذأجلذؿنذوػؽرقةذوـػدقةذاجتؿاعقةذؿشاؽلذؿنذوؿعاـاتفم

ذ. اإلرفابقةذاؾعؿؾقاتذػى

ذذاإلعالؿقةذأؾؼتذؽؿا ذذبعـوانذحماضرةذاحلوػىذـشوى/ ذؿصر"

ذ"اؾؼوؿىذألؿناذوحتدقات

ذ
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ذعؾىذبإرادتفمذؼادرونذاملصرقنيذأنذإىلذخالهلاذأذارت

ذػىذاؾػالحونذفزمذحقثذاجلقوشذأؼوىذفزمية

ذؿعاملذؽشػتذوصقةذتركذاؾذىذاؾتادعذؾوقسذاؾدؼفؾقة

ذ"ذذؼالذعـدؿاذاؾرابعذاجلقلذحروب

ذؿنذبلذباؾدالحذعؾقفمذاؾؼضاءذميؽنذالذاملصرقون

ذ.وأػؽارذؼقمذؿنذبهذقؤؿـونذمباذاؾتالعبذخالل

ذوخمططاتذاؾتادعذؾوقسذوصقةذبنيذاحلوػىذوربطت

ذؿنذاؾعربىذواؾورنذؿصرذادتؼرارذهلدمذاؾغربقةذاؾدول

ذبـقاؿنيذاإلدرائقؾىذاؾوزراءذرئقسذخطابذحتؾقلذخالل

ذ.٢٠١٢ذأؽتوبرذواذـطنذػىذـتـقافو

ذتؼؾبذاؾغربذودولذإدرائقلذأنذعؾىذاحلوػىذوأؽدت

ذبرتدقدذوجقوذفاذحؽوؿاتفاذعؾىذاؾعربقةذاؾشعوب

ذذوذـتـقافوذأنذرغم"ذذاؾعدؽرذحؽمذقدؼط"ذذؿثلذذعارات

ذرغمذدـواتذعدةذؿـذذإدرائقلذوحيؽمذعدؽرقةذخؾػقة

ذ.اإلدرائقؾىذاؾؼضاءذقـظرفاذػدادذؼضاقاذػىذتورره

ذإدرائقلذمحاقةذعؾىذـتـقافوذتأؽقدذاحلوػىذوادتـؽرت

ذاإلرفابذؿنذاؾعربذوؿـفمذاؾعاملذػىذاملوارـنيذؾؽاػة

ذذؿتدائؾة ذاؾرودقةذاؾطائرةذإدرائقلذحتؿىذملذملاذا:

ذ؟٢٠١٥ذاؾشقخذذرمذػىذحدودفاذجبوارذدؼطتذاؾتى

ذاملدتؿرذاؾتدؾحذػىذاملصرىذاجلقشذخطوةذوأقدت

ذألنذؾذؾكذاؾبعضذرػضذوادتـؽرتذاملعداتذبأحدث

ذقفددذؿاذوجودذعدمذرغمذاؾتدؾقحذعنذتتوؼفذالذأؿرقؽا

ذ. أؿـفا

ذاؾعاملقةذاؾشرؽاتذبأنذـتـقافوذؼاؾهذمباذاحلوػىذوـوفت

ذػىذأحباثذؿراؽزذؾدقفاذوأبلذبوكذػقسذؿثلذاؾؽربى

ذذؾتػاعلذاملراؽزذفذهذرصدذعؾىذؾؾتأؽقدذإدرائقل

ذؾؾتعرفذاحلدقثةذاؾتؽـوؾوجقةذاؾودائلذؿعذاؾعربذاملوارـني

ذ.أوراـفمذبفدمذاملوارـنيذفؤالءذإؼـاعذودائلذعؾى

ذإػرقؼقاذؿعذاؾعالؼاتذعودةذػىذملصرذاحلاىلذباؾتوجهذوأذادت

ذاؾتىذاؾدولذفذهذػىذاؾتغؾغلذػىذإدرائقلذأؿامذاؾطرققذؾؼطع

ذ.هلاذإدرائقلذبدعمذـتـقافوذقتػاخر

ذحدودفاذعؾىذقؼتصرذالذاالدرتاتقجىذؿصرذأؿنذأنذعؾىذوذددت

ذذ.بفاذاحملقطةذاؾعربقةذؾؾدولذميتدذبلذػؼط

 ذ
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 2019مابرؼلم15االثـنيم

ماىاععي،ماجملؿؿعمخدعةمسؾىماٌـصورةمجباععةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذؽونمضطاعمعنمحرصام

مواظعاعؾنيماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءماظلادةمسؾىماظؿقلقريميفماظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمدورمعنمواغطالضام

مد.أماظلقدموبرئادةمباىاععة; ماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبم–ماٌؾقفيمربؿدمربؿود/

مبؿارؼخ(م93)مرضمماظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمإدارةمذبؾسمواصقماظصـدوقمإدارةمذبؾسمورئقسماظؾقؽة،موتـؿقة

 االتىمسؾىم15/4/2019

مجـقه،م4000مأضصىمحبدمباظصـدوقماٌشرتكمظؾعضوماظؼقصرؼةماظوالدةمسؿؾقاتمإجراءمتؽاظقفمتغطقة-

مأدادقنيمأسضاءمماظزوجنيمطالمؼؽونمبلنماظؿؼقدمدونمتابعاممأومأدادقاممسضواممطانمدواءمموذظك

 .باظصـدوق

 .اظطؾقةماظؿذاطرمسؾى%م50موخبصمماٌشرتطنيماألسضاءمظؿابعيماألرػالمأظؾانمصرف-

 .اظطؾقةماظؿذاطرمسؾى%م50موخبصمماظلؽرمضقاسمذرائطمصرف-

 93مرضمماظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمادارةممبفؾسمػاعةمجدؼدةمضرارات
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 2019مابرؼلمم17األربعاءمم

 3ماًريمجلورماٌؿؽاعؾةمظؾؼاصؾةماظؿففقزيماالجؿؿاع

ماٌواصقماالربعاءمؼومماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفيمربؿودمد.مأماظلدماجؿؿع

مرباصظةماىلمواٌؿففةم3ماًريمجلور(مممزراسقةم–مبقطرؼةم–مرؾقة)مماٌؿؽاعؾةماظؼاصؾةمسؿلمبػرؼقم2019معارسم17

 2019مابرؼلم25محؿىمابرؼلم20معنماظػرتةمخالل(مممدػبم–مطاترؼنمداغتمدقـاءمجـوب

 اظـائبعؽؿبم

ماالذدماظـائقةمواٌـارقماظؼرىمخدعةماىلمتفدفمواظيت

معؿؽاعلمرؾىمصرؼقماظؼاصؾةمتؿضؿنمحقثم،ماحؿقاجا

ماٌـطؼةمأػاظيمسؾىماظؽشفمظؿوضقع ماألدوؼةموتوزؼعم

م–مارذادؼة)مموزراسقةمبقطرؼةمصرقماىلمباإلضاصةمباجملان

ماٌزارعمألصقابمواظؾقطريماظزراسيمظإلرذاد(ممسالجقة

ماظؽشفموظؿوضقعمواظلؿؽقةمايقواغقةماظـروةموعربني

ماظؾقطري ماظدراداتمظعؿلمومباجملانماالدوؼةموتؼدؼمم

ماظالزعة مضؿنماظؼاصؾةمتعدمحقثمواٌقاهماظرتبةمسؾىم

مظؾفاععاتماجملؿؿعقةماٌشارطةمظؿػعقلماظدوظةمتوجفات

موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظؼطاعماجملؿؿعيمباظدورمواظؼقام

 اظواضعمظؾوضوفمارضمسؾىمواًارجماظداخلميفمماظؾقؽة

 .وتؾؾقؿفاماحملاصظاتماحؿقاجاتمسؾى

ممظؾؼاصؾةماظزعـىماىدولمسرضماالجؿؿاعمخاللممت

 اظؿقركموعواسقدماظعؿلمواعاطن

مطؾقةمسؿقدماظؿابعيمسادلمد.أماظلقدماالجؿؿاعمحضر

مطؾقةموطقلماظؼؾقوبىممحدىمد.أماظلقدم،ماظؾقطريماظطب

ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماظرؼاضقةماظرتبقة م،م

مخدعةمظشؽونماظزراسةمطؾقةموطقلماظلقدمصاحلمد.أماظلقد

ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿع ماٌشارطنيماظلادةمعنمظػقفم،م

 .باظؼاصؾة
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م235)مرضمماىؾلةمسمؼدت ماجملؿؿعمخدعةمجملؾس(

ماٌؾقفيمربؿدمربؿود/مد.أماظلقدمبرئادةماظؾقؽةموتـؿقة

موتـؿقةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبم– ماظؾقؽة،مخدعة

ماظؽؾقاتموطالءماظلادةموحبضورماإلدارة،مذبؾسمورئقس

/ماظدطؿورمواظلقدماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽون

م-معؽيمدعد ممبقاصظةماظصققةماظشؽونمعدؼرؼةمعدؼرم

 اظدضفؾقة

مسنماظؿؼارؼرمعنمسدداممادؿعراضماالجؿؿاعمخاللمومت

ماظرتبقةماهلـددة،ماظطب،ماظعؾوم،مطؾقةمعنمطلمأغشطة

ماظزراسة،ماظصقدظة،مواٌعؾوعات،مايادؾاتماظـوسقة،

 .اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذبالميفمواظؿفارة

 اهلاعةماٌوضوساتمعنمسددامماالجؿؿاعمأثـاءمغوضشمطؿا

 2019مابرؼلم17األربعاءمم

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذبؾس

 ضاسةماالجؿؿاسات

ماظطالبموإسدادماظؿوزقفماظؽؾار،متعؾقممعؾفمأبرزػاموعن

مواظؼواصلمعصر،مصـاؼعقةمعؾادرةماظعؿل،مظلوقمواًرجيني

 ماٌؿؽاعؾةماظطؾقة

مد.أماظلقدموأطد مضرورةمسؾىماٌؾقفيمربؿدمربؿود/

ماظطؾقةمباظؼواصلماًاصماظزعينمباىدولماإلظؿزام

ماظؼواصلمتضممأنمأػؿقةمإىلموغوه"ماًريمجلور"ماٌؿؽاعؾة

ماٌكؿؾػةمبلضلاعفاماظـوسقةماظرتبقةمطؾقاتمعنمزبؿصني

موإرذادؼةمتدرؼؾقةمدوراتمظؿـظقمموذظكماظرؼاضقةمواظرتبقة

مظشؽونماظؽؾقاتموطالءمسؾىمأطدمطؿاماجملاالت،مػذهميف

مإسدادميفمواضقاممدوراممظؾؼطاعمؼؽونمبلنماجملؿؿعمخدعة

مبراعجمإغشاءمخاللمعنماظعؿلمظلوقمواًرجينيماظطالب

 .هلممتدرؼؾقة
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مرالبمتدرؼبميفماىاععةمدورمإىلمدقادتهمأذارمطؿا

ماٌادؼةمإعؽاغقاتفامادؿغاللمخاللمعنماظػـقةماٌدارس

مايرصقنيمعلؿوىمرصعميفموععاعؾفامعـشكتفاموطاصةمواظؾشرؼة

معصرمصـاؼعقة"معؾادرةمضؿنموذظك ماظلقدمأرؾؼفاماظيت"

مػذامتـػقذػاميفماىاععةمبدأتمواظيتماىؿفورؼة،مرئقس

  .اظشفر

ماجملؿؿعمخدعةمذؽونمضطاعمحرصمإىلمأؼضامموأذار

مظؾفاععةماجملؿؿعقةماٌشارطةمتػعقلمسؾىماظؾقؽةموتـؿقة

ماظلادةمسؾىموأطدمواًارجماظداخلميفمبدورػاموضقاعفا

ماظواضعمأرضمسؾىمعقداغقاممتواجدػممضرورةماظؽؾقاتموطالء

ماحملقطةمواظؾقؽةماحملاصظةماحؿقاجاتمسؾىمظؾوضوف

ميفمظؾفاععاتماألسؾىماجملؾسمبؼراراتمواإلظؿزاممباىاععة

 اظشلنمػذا

مطؾقةمسؿقدم–مإبراػقمماظؿابعيمسادل/مد.أماظلقدمأذارمطؿا

ماظؽؾقاتموطالءممجقعمتعاونمأػؿقةمإىلماظؾقطريماظطب

ماظعؿؾقةماظؽؾقاتمسؾىماٌقداغيماظعؿلماضؿصارموسدم

ميفمطؾريمدورمهلاماظـظرؼةماظؽؾقاتموأنمصؼطمواظؿطؾقؼقة

مواظؿوسقةمواظؿـؼقفماإلرذادمخاللمعنماٌقداغيماظعؿل

 وداخؾفاماىاععةمدورمخارجماإلغلانموبـاء

ماظطؾقةماظؼاصؾةمغؿائجمسنمضصريمصقدؼومسرضممتمطؿا

م2)ماًريمجلور"ماٌؿؽاعؾة مضطاعمغظؿفامأنمدؾقماظيت("

مم2019معارسمذفرمخاللماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعة

مربؿود/مد.أماظلقدموغوهمددر،مورأسماظطور،معدؼـيتمإىل

مخدعةمذؽونمضطاعميفمممـؾةماىاععةمأنمإىلماٌؾقفي

مأخرىمرؾقةمضاصؾةمبؿـظقممدؿؼومماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿع

م3)ماًريمجلور" مطاترؼنموداغتمدػبمعدؼـيتمإىل("

 .ممم2019مأبرؼلم25م–م20معنماظػرتةمخاللموذظك

ماظدطؿورماظلقدموجهماالجؿؿاعمخؿاممويف م-معؽيمدعد/

مإىلماظشؽرماظدضفؾقةممبقاصظةماظصققةماظشؽونمعدؼرؼةمعدؼر

موطلماظؽؾقاتموطالءمواظلادةماٌؾقفي،مربؿود/مد.أماظلقد

موتذظقلماٌشاطلمحلميفمجفودػممسؾىماظعؿلمصرؼق

ميؿؾةماظـفاحموعؿطؾؾاتمسواعلمطاصةموتوصريماظعؼؾات

مصقةمعؾقونم100" مإىلموأذارماٌـصورة،مجاععةمداخل"

مسؾىمايؿؾةميفماألولماٌرطزماظدضفؾقةحؼؼتمرباصظةمأن

معلؿوىميفموطذظكماظـاظـة،ماٌرحؾةمرباصظاتمعلؿوى

 .م(.اظعدوىمعؽاصقة
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مجـوبممبقاصظةمودػبمطاترؼنمداغتمعدؼـيتمإىل"م3ماًريمجلور"ماٌؿؽاعؾةماظطؾقةماظؼاصؾةمقإغطال

م-مصودةمخاظد/مواظؾواءماٌـصورةمجاععةمرئقسم-ماظؾادطمسؾدمأذرف/ماظدطؿورماألدؿاذمرساؼةمهتمدقـاء،

مخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبم-ماٌؾقفيمربؿود/ماظدطؿورماألدؿاذموبرئادةمدقـاء،مجـوبمرباصظ

 2019مإبرؼلم25ماًؿقسمؼوممحؿىمصعاظقاتفامدؿلؿؿرمواظيتماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿع

 م2019ابرؼلممم20اظلؾتم

مودػبمطاترؼنمداغتمٌدؼـؿى"م3اًريمجلور"ماٌؿؽاعؾةماٌـصورةمجاععةمضاصؾةمإغطالق

دقـاءمجبـوب

ماظدطؿورماألدؿاذمعنمطالماظؼاصؾةمسؿلمصرؼقمؼضم مسادل/

ماظػـىمواٌدؼرماظؾقطرىماظطبمطؾقةمسؿقدم-ماظؿابعى

مطؾقةموطقلم-ماظؼؾقوبىممحدى/ماظدطؿورماألدؿاذمظؾؼاصؾة،

ماألدؿاذمظؾؼاصؾة،ماإلدارىمواٌدؼرماظرؼاضقةماظرتبقة

موغائبماظزراسةمطؾقةموطقلم-ممجعةماظلقدمصاحل/ماظدطؿور

مسؾدمغؾقهمأمحد/ماظدطؿورماظزراسقة،مظؾشؽونماظػـىماٌدؼر

ماألدؿاذماظطؾقة،مظؾشؽونماظػـىماٌدؼرمغائبم-ماظؾطقف

ماظطبمبؽؾقةماظؿوظقدمأدؿاذم-معـؿصرماٌـعممسؾد/ماظدطؿور

ماظؾقطرى،ماظطبمظشؽونماظػـىماٌدؼرموغائبماظؾقطرى

ماظدطؿورةماألدؿاذة مغائبم-ماظػضلمأبومأمحدمإميان/

مواألدؿاذماإلدارىماٌدؼر م-ماظؾاضىمسؾدمإبراػقم/

 .اٌاىلماٌلؽول

مألػاظيماظطؾقةماًدعاتمتؼدؼممإىلماظؼاصؾةموتفدف

مدقـاءمجـوبممبقاصظةمودػبمطاترؼنمداغتمعدؼـيت

ماظطيبماظؽشفمتوضقعماحملقطة،ماٌـارقمعنمواظعدؼد

مضاصؾةمإىلمباإلضاصةمباجملانماظدواءمصرفماألػاظي،مسؾى

موعؿابعةمايقواغقةماظـروةمسؾىمظؾؽشفموزراسقةمبقطرؼة

 .وععاىؿفاماظزراسقةماحملاصقل

معنمإغطالضاممدقـاءمجـوبمرباصظةمإىلماظؼاصؾةمتوجقهمؼلتى

مجباععةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمذؽونمضطاعمحرص

مخدعةميفمظؾفاععةماظرؼاديماظدورمهؼققمسؾىماٌـصورة

مبلػؿقةموإمياغامماىاععةمورداظةمظرؤؼةموهؼقؼامماجملؿؿع

ٌمشارطة ماظطؾقةماظؼواصلمًطةموادؿؽؿاالماجملؿؿعقةما

ماًريمجلور"ماٌؿؽاعؾة ماٌـصورةمجاععةمبدأتفامواظيت"
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 جـوبمدقـاء 2019مابرؼلم20اظـالثاءمم

 3ماًريمجلورماظطؾقةماٌـصورةمجاععةمظؼاصؾةماألولماظقوممصعاظقات

مظؿوجقفاتمورؾؼامماىؿفورؼة،مربوعميفماظصققةماظرساؼةمظـشرمظؾفاععاتماألسؾىماجملؾسمخطةمإرارميف

مد.أماظلقد مجاععةمبؼاصؾةماظعؿلمصعاظقاتمبدأتم-ماٌـصورةمجاععةمرئقسم–ماظؾادطمسؾدمربؿدمأذرف/

م٣ماًريمجلور)ماٌؿؽاعؾةماظطؾقةماٌـصورة مداغتممبدؼـةمم21/4/2019ماٌواصقماألحدماظقوممصؾاح(

ٌمؼررمعنمواظيتمطاترؼن،  .اياظيمأبرؼلم22محؿىمتلؿؿرمأنمهلاما

(م426)مسؾىماظطيبماظؽشفمتوضقعممتماألولماظقومموخالل

مواظرعدمواظؾارـةماىراحة)ماظؿكصصاتمعمكؿؾفميفمحاظة

مواألدـانمواظصدرماٌلاظكموجراحهمواألذنمواألغف

مواىؾدؼةمواألرػالمواظؿوظقدمواظـلاء مواألسصابمواٌخم

مإذرافمهتمباجملانمهلمماظعالجمصرفممتمطؿام،(واألذعة

 .اظؼاصؾةمصقادظة

م3ماًريمجلور)مضاصؾةمأنمباظذطرموجدؼر ماظيماٌؿففة(

مدقـاءمجـوبممبقاصظةمودػبمطاترؼن،مداغتمعدؼـيت

مأبرؼل،وتؿضؿنم٢٤محيتم٢٠معنماظػرتةميفمسؿؾفامدؿؾاذر

مطؾقاتمعنماٌعاوغةمواهلقؽةماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمعنمظػقػام

مباظؿعاونماىاععيماظطؾؾةمعلؿشػىموأرؾاءماٌـصورةمجاععة

مظؾصـاساتموأوطقدؼامظألدوؼة،موصارطومدقدؼؽو،مذرطاتمعع

م36)معنماظؼاصؾةموتؿؽونم.اظدوائقة /مد.أمبرئادةمسضوام(

مظشؽونماىاععةمرئقسمغائبم-ماٌؾقفيمربؿدمربؿود

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعه

مد.وأ ماظؾقطريماظطبمطؾقةمسؿقدم-مزشؾولماظؿابعيمسادل/

مد.وأمظؾؼاصؾة،ماظػينمواٌدؼر م-ماظؼؾقوبيمربؿدممحدي/

مد.وأماإلداري،ماٌدؼر مغائبم-ماظؾطقفمسؾدمغؾقةمأمحد/

مد.وأماظطؾقة،مظؾشؽونماظػينماٌدؼر م-ممجعةماظلقدمصاحل/

ماظزراسقة،مظؾشؽونماظػينماٌدؼرموغائبماظزراسةمطؾقةموطقل

ماظطبمظشؽونماظػينماٌدؼرمغائبم-معـؿصرماٌـعممسؾد/مد.وأ

ماٌدؼرمغائبم-ماظػضلمأبومأمحدمإميان/مد.م.وأماظؾقطري،

 .ظؾؼاصؾةماإلداري

ماظلقدماصطقبمظؾؼاصؾة،ماألولماظقوممصعاظقاتماطؿؿالموبعد

مد.أ معؼرمإىلماظؼاصؾةمأسضاءماظلادةماٌؾقفيمربؿود/

ماٌشرتطةماظـاغوؼةماظلالممعدردة) ماالدؿػؿاءمىـةمحقث(

مخاظدماألدؿاذماظلقدموبصقؾةماظددؿورؼة،ماظؿعدؼالتمسؾى

مظإلدالءمطاترؼن;مداغتمعدؼـةمذبؾسمرئقسم-مدالعة

 بلصواتفم
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ماٌـصورة،مجاععةمبدأتفاماظيتماظعطاءمٌلريةمادؿؽؿاالم

ماظطؾقةماظؼاصؾةمتواصلماظؿواظيمسؾىماظـاغيموظؾقوم

مطاترؼنمداغتممبدؼـةمصعاظقاتفا(م٣ماًريمجلور)ماٌؿؽاعؾة

 دقـاءمجـوبممبقاصظة

متوضقعمم22/4/2019ماٌواصقماالثـنيماظقوممعدارمسؾىممت

ماظؿكصصات،مزبؿؾفميفمحاظة(م528)مسؾىماظطيبماظؽشف

ماظؼاصؾةمتؽونموبذظكمباجملان،مهلمماظالزعةماألدوؼةموصرف

م22م–م21مؼوعيمعدارمسؾىموذظكمسؿؾفا،ماخؿؿؿتمضد

معدؼـةمأػاظيمسؾىماظطيبماظؽشفمبؿوضقعماىاريمأبرؼل

م954)مبنمجاظيمطاترؼنمداغت مبؿكصصاتمحاظة(

مواألذنماألغفماظرعد،ماظؼؾب،ماظؾارـة،ماىراحة،)

مربماظصدر،ماظؾوظقة،ماٌلاظكمجراحهموايـفرة،

ماىؾدؼةماألرػال،مربمواظؿوظقد،ماظـلاءماألدـان،

 (.مماألذعةمواألسصاب،ماٌخمواظؿـادؾقة،

 2019مابرؼلم22االثـنيممم

 3ماًريمجلورماظطؾقةماٌـصورةمجاععةمظؼاصؾةماظـاغيماظقوممصعاظقات

ٌمصاحؾةماظؾقطرؼةماظؼاصؾةمضاعتمطؿا مسؾىم3ماًريمىلورما

مووؿعماظطرصة،مواديمعنمطالممبزؼارةماظقوعنيمعدار

(م350)مسددمسؾىماظطيبماظؽشفمتوضقعممتمحقثماإلدؾاسقة

مسددمسنمصضالمماألشـام،معن(م150)موسددماٌاسز،معنمرأس

ماظالزعةماظؾقطرؼةماألدوؼةمصرفممتموضدماظطقور،معن(م450)

ٌمصابةماياالتمىؿقع  باجملانما
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مصالحمأمحد/مدماظلقدمضاممحقثمرباضراتموإظؼاءمتوسوؼةمغدواتمبعؿلمواظؾقطرؼةماظطؾقةماظؼاصؾةمعنمطلمأسضاءمضاممطؿا

ماظؼاصؾةمأسضاءمضاممطؿامظؾؿؿرؼض،ماظػـقةماظـاغوؼةماٌدردةمظطالبمرباضرةمبنظؼاءماظؿؿرؼضمبؽؾقةماٌدرسم–مسؾي

ماظصعؾةماظصقراوؼةماظظروفمزلميفمظألشـامماظلؾقؿةماظرتبقةمطقػقةمحولماظؾدومعنمظألػاظيمإرذاداتمبؿؼدؼمماظؾقطرؼة

 .األسالفموضؾة

معنماظعدؼدماظؼاصؾةمأسضاءماظلادةمضدمموظذظكمظؾققواغات،متربقةمماٌدنمأضلمعنمتمعدمطاترؼنمداغتمعدؼـةمأنموؼمذطر

 .بفامايقواغيماإلغؿاجمظؿقلنيمباٌدؼـةمظؾؿلؽوظنيماظؿوصقات

ميفماٌلاسداتموتؼدؼمماظعطاء،معلريةمالدؿؽؿالمدػب;معدؼـةمإىلماظقوممعلاءمتوجفتماظؼاصؾةمأنمباظذطرموجدؼرم

مبرئادةمأبرؼلم24م–م23معنماظػرتةمخاللمبفاماحملقطةمواٌـارقماٌدؼـةمألػاظيمواظزراسيمواظؾقطريماظطيبماجملال

مزشؾولماظؿابعيمسادل/مد.وأماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿعمخدعهمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبم-ماٌؾقفيمربؿدمربؿود/مد.أ

مغؾقةمأمحد/مد.وأماإلداري،ماٌدؼرم-ماظؼؾقوبيمربؿدممحدي/مد.وأمظؾؼاصؾة،ماظػينمواٌدؼرماظؾقطريماظطبمطؾقةمسؿقدم-

ماظػينماٌدؼرموغائبماظزراسةمطؾقةموطقلم-ممجعةماظلقدمصاحل/مد.وأماظطؾقة،مظؾشؽونماظػينماٌدؼرمغائبم-ماظؾطقفمسؾد

ماظػضلمأبومأمحدمإميان/مد.م.وأماظؾقطري،ماظطبمظشؽونماظػينماٌدؼرمغائبم-معـؿصرماٌـعممسؾد/مد.وأماظزراسقة،مظؾشؽون

مجاععةمطؾقاتمعنماٌعاوغةمواهلقؽةماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمعنموصداممأؼضامماظؼاصؾةمتضممطؿامظؾؼاصؾة،ماإلداريماٌدؼرمغائبم-

ماظدوائقة،مظؾصـاساتموأوطقدؼامظألدوؼة،موصارطومدقدؼؽو،مذرطاتمععمباظؿعاونماىاععيماظطؾؾةمعلؿشػىموأرؾاءماٌـصورة

مظؾؿـلققموذظكمدػب،ممبدؼـةماظطؾقةماإلدارةموعلؽوظيماظصقةموزارةمضقاداتمععمهلاوصومصورماظؼاصؾةمإدارةمواجؿؿعت

 .أبرؼلم23ماٌواصقماظـالثاءماظغدمصؾاحمباٌدؼـةماظؼاصؾةمظػعاظقاتمواظؿففقز
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 2019مابرؼلم24األربعاءممم

م3ماًريمجلور"ماٌؿؽاعؾةماظطؾقةماٌـصورةمجاععةمضاصؾةمصعاظقاتماخؿؿؿت مطاترؼنمداغتممبدؼـيت"

ماٌـصورة،مجاععةمرئقسم-ماظؾادطمسؾدمأذرف/ماظدطؿورماألدؿاذمبرساؼةمدقـاء،مجـوبممبقاصظةمودػب

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽونماىاععةمرئقسمغائبم-ماٌؾقفيمربؿود/ماظدطؿورماألدؿاذموبرئادة

 ودػبمطاترؼنمداغتممبدؼـيت"م3ماًريمجلور"ماٌؿؽاعؾةماظطؾقةماٌـصورةمجاععةمضاصؾةمصعاظقاتمخؿام

م-ماظؿابعيمسادل/ماظدطؿورماألدؿاذمعنمطالماظؼاصؾةموتضم

ماظدطؿورماألدؿاذمظؾؼاصؾة،ماظػينماٌدؼر ممحدي/

ماظدطؿورماألدؿاذماإلداري،ماٌدؼرم-ماظؼؾقوبي مأمحد/

ماظطؾقة،مظؾشؽونماظػينماٌدؼرمغائبم-ماظؾطقفمسؾدمغؾقة

ماظدطؿورماألدؿاذ ماٌدؼرمغائبم-ممجعةماظلقدمصاحل/

ماظدطؿورماألدؿاذماظزراسقة،مظؾشؽونماظػين ماٌـعممسؾد/

ماظؾقطري،ماظطبمظشؽونماظػينماٌدؼرمغائبم-معـؿصر

ماظدطؿورماألدؿاذ مغائبم-ماظػضلمأبومأمحدمإميان/

ماألرؾاء،معنمظػقفمإىلمباإلضاصةمظؾؼاصؾةماإلداريماٌدؼر

مإرارميفماظؼواصلمػذهموتلتىماظؿؿرؼضموػقؽةماظصقادظة

موجاععةمظؾفاععاتماألسؾىماجملؾسمعنمطمالمخطة

 اظصققةماظرساؼةموغشرمظؿوصريماٌـصورة

ماٌـصورةمجاععةمتعؿزممطؿاماىؿفورؼة،مربوعميف

مإىلماٌؿؽاعؾةماظطؾقةماظؼواصلمتـظقمميفماالدؿؿرار

ماظيتماالدرتاتقفقةمخططفامضؿنموذظكمدقـاءمعمدن

ميفمظؾفاععةماظرؼاديماظدورمهؼققمإىلمترعي

معاموتؼدؼمماجملؿؿعموخدعةماجملؿؿعقةماٌشارطة

ماظؾشري،ماظطبمذباالتميفمخرباتمعنممتؿؾؽه

مػذهمدؽانمٌلاسدةمواظزراسةماظؾقطريماظطب

ٌمققطةمواٌـارقماٌدن مصعاظقاتمتضؿـتموضدمبفاما

ماظؽشفموتوضقعماظطؾقةماٌلاسداتمتؼدؼمماظؼاصؾة

 اجملاورة واٌـارقماٌدؼـؿنيمأػاظيمسؾىماظطيب

ماظؿكصصاتمزبؿؾفميفمحاظةم1616حواىلمهلؿا

 اياالتمظؽاصةمباجملانماظالزعةماألدوؼةمصرف



   
  

 

 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع

 2019 ابريل 
 جامعة املنصورة تقرير القطاع خالل شهر                    

 قطاع شئون خدمة اجملتنع 
 البيئةوتننية 

188 

  

مظؾعضمواظزراسقةماظؾقطرؼةمواًدعاتماٌلاسداتموتؼدؼم  

متؼدؼممإىلمباإلضاصةمواظزراسقةمايقواغقةماظـروةمعزارع

ماٌدؼـؿنيمألػاظيموتوسوؼةمتـؼقػقةمورباضراتمإرذادات

مذبالميفمإرذاداتموطذظكماظؾشريماظطبمذبالميف

ماظرتبقة،مغمظممحولماظزراسيمواجملالماظؾقطريماظطب

ممبواسقدماالظؿزامموأػؿقةماظلؾقؿةماظؿغذؼةماظرساؼة،

مايقواغاتمأغواعمىؿقعماظضرورؼةماظدورؼةماظؿقصقـات

مزلميفمواظزراسيمايقواغيماإلغؿاجمزؼادةموطقػقة

مظضرورةماٌوارـنيموتوجقهماظصعؾة،ماظصقراوؼةماظظروف

مداغتممبـطؼةماٌـؿشرةماظربؼةماظطؾقةمباظـؾاتاتماالػؿؿام

/ماظدطؿورماألدؿاذموأذاد .ألػؿقؿفامغظراممورساؼؿفامطاترؼن

ماظؼاصؾةمأسضاءمظؽلماظػاسؾةمباٌشارطةماٌؾقفي،مربؿود

مدقادتهموجهمطؿاماظؼاصؾة،مصعاظقاتمناحميفموجفودػم

مواظشررةماىقشموضقاداتمدقـاءمجـوبمحملاصظماظشؽر

متواجدػامصرتةمخاللماظؼاصؾةمبؿلعنيمضاعتماظؿى

 باحملاصظة
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 2019مابرؼلم30اظـالثاءممم
 غاديماظـقلم

 اٌـصورةمجباععةماظـقلمغادىمتطوؼرمعنماألوىلماٌرحؾةماصؿؿاح

مظشؽونماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفىمربؿودمد.ام،ماٌـصورةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفمد.أماصؿؿح

م،ماظطػلمرطنمتطوؼرموتشؿلماظـقلمغادىمتطوؼرمسؿؾقاتمعنماألوىلماٌرحؾةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعة

 اظصـاسىماظـفقلمعؾعب

مظعؿؾقاتماهلـددىماالدؿشارىمبالطمغؾقلمد.أمحبضور

مد.أم،ماىاععةمساممأعنيمعودىمأداعةماالدؿاذم،ماظؿطوؼر

م،ماهلـددةمطؾقةمسؿقدمبعؿلماظؼائمماظؼادرمسؾدمصؾقى

ماٌفـددةم،ماظـقلمغادىمعدؼرمزػرىمربؿدماظدطؿور

 مباىاععةماهلـددقةماالدارةمعدؼرماظعؾقممسؾدمدقر

ماٌرحؾةماصؿؿاحمأنمزػرىمربؿدماظدطؿورموأذار

ممبرورماظـقلمغادىماحؿػالمععمتزاعـامؼلتىماألوىل

مىاععةماظؿابعماظـاديماغشاءمسؾيمساعامسشرون

ماألغشطةمتطوؼرمسؾىماىاععةمهرصمحقثماٌـصورة

ماألدادقةماظؾـقةموتطوؼرمواظرؼاضقةماالجؿؿاسقة

ماظـادىمىؿفورماٌؿـوسةماًدعاتمظؿؼدؼممظؾؿالسب

 واظعاعؾنيماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمعن
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ماٌرحؾةمتـػقذممتمعرحؾؿنيماظؿطوؼرمخطةمتؿضؿنمحقث

ماظعاممبداؼةمععماظـاغقةماٌرحؾةمتـػقذمودقؿممعـفاماألوىل

م،مبرجوالتمسؿلم،ماظؽورغقشمتطوؼرموتؿضؿنماٌاىل

ماظـادىمظؼاسةماظـاغىماظدورمتطوؼرم،معطعممواغشاء

 االجؿؿاسى
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 م2019معاؼقممم5ماألحدم

مرئقسماظؾادطمسؾدمأذرفماظدطؿقرماألدؿاذموضع

مسؿرىمأمحدمساذقرماظدطؿقرموماٌـصقرةمجاععة

مبنيمتعاونمبرتقطقلماظؽؾارمظؿعؾقؿماظعاعةماهلقؽةمرئقس

متقضقعمذفدم،ماٌـصقرةموجاععةماظؽؾارمتعؾقؿمػقؽة

مرباصظمذاروبقؿمجادمطؿالماظدطؿقرماظربتقطقل

مربؿقدماظدطؿقرماألدؿاذمعـمطالمحبضقرم،ماظدضفؾقة

مخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفك

مذبدىماظدطؿقرماألدؿاذماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿع

مبؽؾقةماظؿدرؼسموررقماٌـاػجمضلؿمرئقسمصالح

ماهلقؽةمصرعمعدؼرماياصظمسؾدمأذرفماألدؿاذم،ماظرتبقة

 .باٌـصقرةماظؽؾارمظؿعؾقؿماظعاعة

 اظدضفؾقةممبقاصظةماألعقةمحملقماظؽؾارمتعؾقؿمػقؽةمععمتعاونمبرتقطقلمتقضعماٌـصقرةمجاععة

 ضاسةماالجؿؿاسات

مػكماىاععةمأنمذاروبقؿمطؿالماظدطؿقرمأطد

ماظؿكماألغشطةمطاصةمعـفامتـدرجماظؿكماٌـارة

مبقتموػكماظؽؾارمتعؾقؿموعـفاماجملؿؿعمدبدم

ماىاععةمدورماىلمعشريام،ماحملاصظةمصكماًربة

مواسدادماظؿعؾقؿمعـماظؿلربموماظؽؾارمأعقةمربقمصك

ماظؿعؾقؿمعـماظؿلربمادؾابمسـمواحباثمدرادات

موغقهمعـفاموايدماظظاػرةمػذهمعقاجفةموطقػقة

ماظؽؾارمتعؾقؿمػقؽةمبنيماٌـؿرماظؿعاونمأػؿقةماىل

مصكمخطقةمؼؽقنموأنمواحملاصظةمواىاععة

 واظؿـؿقةماظؿطقرمررؼؼ
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مسؾدمأذرفماظدطؿقرماألدؿاذمأطدمجاغؾفموعـ

مطاصةمصكموادادكمعفؿمدورمهلاماىاععةمأنماظؾادط

مسؾكمدقعؿؾماظؿعاونموػذاماظؼقعقةماٌشروسات

موادباذماظؼرىمبؽاصةماظؽؾارموتعؾقؿماىفؾمعقاجفة

معـماظؿلربمزاػرةمعقاجفةمسبقماجيابقةمخطقات

ماظؿكماٌعقضاتمأػؿمأحدمميـؾمواظذىماظؿعؾقؿ

ماىاععةمدسؿمسؾكم،عؤطداماظؿـؿقةموماظؿطقرمتقاجف

مخاللمعـماألعقةمحملقماظؼقعقةمظؾقؿؾةماظؽاعؾ

مصكماظطالبمودورم،ماألخرىمواظؽؾقاتماظرتبقةمطؾقة

ماظشاعؾةماظؿـؿقةمهؼقؼمظعؿؾماجملؿؿعقةماٌشارطة

 مدقشاركمحقثماٌلؿؼؾؾقةمعصرمرؤؼةموهؼؼ

مراظبماالفم3000ماألوىلماٌرحؾةمصكمباٌشروع

مٌقاجفةماظؾعقدةمواٌـارؼماظؼرىمسؾكمعقزسني

متعؾقؿمواسادةماألعقةموربقماظؿعؾقؿمجفؾ

 .ماظؿعؾقؿمعـماٌؿلربني
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ممتـؾماألعقةمربقمأنمسؿرىمساذقرماظدطؿقرموأذار

مظؾؼضاءمضقعقةممحؾةمتـظقؿمودقؿؿمضقعقةمعفؿة

ماىؿفقرؼةمرئقسماظلقدمرساؼةمهتمسؾقفا

مواظؽؾقاتماظرتبقةمطؾقةمرالبمبفامودقشارك

مالمممـمممؽـمسددمألطربمظؾقصقلماألخرى

مباظؼرىمأعقؿفؿمحملقمواظؽؿابةماظؼراءةمؼعرصقن

ماظطالبمتدرؼبمودقؿؿماظدضفؾقةمرباصظةمداخؾ

مإلدؿكداممسؿؾموورشمتدرؼيبمبرغاعجمخاللمعـ

 اظؽؾارمأعقةمحملقماظؿعؾقؿقةماظقدائؾ

مأنماٌؾقفلمربؿقدماظدطؿقرماألدؿاذموأضاف

ماٌشروعمظدسؿمطؾريةمخطقاتمادبذتماىاععة

 مجاععةمعرطزماغشاءمخاللمعـماظؽؾارمظؿعؾقؿماظؼقعك

مظؿعؾقؿمعؿكصصمعرطزمطأولماظؽؾارمظؿعؾقؿماٌـصقرة

متضؿماظؽؾارمتعؾقؿمىـةمبفموؼقجدماظدظؿاميفماظؽؾار

ماظؽؾارمبؿعؾقؿمواٌرتؾطةماظـظرؼةماظؽؾقاتموطالء

 اظـقسقة(ماظرتبقةم–ماآلدابم–ماظرتبقة)
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 مواظؿطرفماالرػابمعؽاصقةمىـةمرئقس مخاررمذرؼػمد.أ  اظؾقطريماظطبمطؾقةمسؿقد  مزشؾقلمسادلمد.أ

 "معصرمصـاؼعقة"مماظرئادقةماٌؾادرةمتـػقذمىـةمرئقس  مشـقؿمسؿرمد.أم

 ماظشاعؾةماظؼقاصؾمىـةمرئقسمسؿرمغلرؼـمد.أم ماالغشائقةماٌشروساتمعؿابعةمىـةمرئقسم  سلؽرمحاعدمد.أ

 ماظؽؾارمتعؾقؿمعؿابعةمىـةمرئقسمصالحمذبدىمد.أ اظعؿؾمظلققمواالسدادماظؿقزقػمىـةمرئقس  مابراػقؿمرزقمد.أ

 ماظؼقاصؾمىـةماعنيماظػضؾمابقماميانمد.م.أم "ممعقده"معشروعمتـػقذمعؿابعةمىـةمرئقس  معغاورىمسالءمد.أم

 ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماظعاعةماالدارةمساممعدؼر  اظشربقيندمإؼفابم

 ماظؾقؽقةمظؾؿشروساتماظعاعةماالدارةمساممعدؼر  أعنيمدمعصطػكم

معـمظؾفاععاتماجملؿؿعقةماٌشارطةماصؾقتمحقث

محقثممظؾفاععاتماالسؾكمظؾؿفؾسماظرئادقةماظؿقجقفات

ماجملؿؿعقةماٌشارطةمبؿػعقؾماىاععاتمسؾكماظؿأطقدمممت

مووطالءماىاععاتمرؤداءمغقابماظلادةمخاللمعـ

موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماظؽؾقات مواظؼقامماظؾقؽةم

مواًارجماظداخؾميفمظؾفاععاتماجملؿؿعلمباظدور

ماٌؽؿيبموظقسماٌقداغلمتقاجدػؿمسؾكموايرص

مسؾكمظؾقضقفمدبصصفميفمطؾماظقاضعمارضمسؾك

 مموتؾؾقؿفامرباصظاتفؿماحؿقاجات

 م2019معاؼقممم8األربعاءم
 اظـائبممعؽؿب

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماالسؾكماجملؾسمخططمتـػقذمعؿابعةمادرتاتقفقةمعـاضشة

م8ماالربعاءمؼقمماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفلمربؿقدمد.أماظلقدمترأس

مخططمتـػقذمعؿابعةمادرتاتقفقةمٌـاضشةموذظؽماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمًدعةماظعؾقاماظؾفـةماجؿؿاعم2019معاؼق

م،معصرمصـاؼعقةمعؾادرةموعـفاماٌقضقساتمعـماظعدؼدمصكماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماالسؾكماجملؾس

متـػقذمعؿابعةم،ماظؽؾارموتعؾقؿماالعقةمربقم،ماظعؿؾمظلققمواالسدادماظؿقزقػم،ماٌؿؽاعؾةماظشاعؾةماظؼقاصؾ

مجدؼدةمعؾادراتماضرتاحمتؼدؼؿماىلمباالضاصةم،معقضقساتمعـمؼلؿفدمعاموطؾم،مباىاععةماالغشائقةماٌشروسات

 اظشانمبفذاماًاصةماظؿؼارؼرمواسدادممظؾفاععاتماالسؾكمظؾؿفؾسماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمصك
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 2019معاؼقمم12مماألحد

 صقةمعؾققنم100معؾادرةمناحميفمظدورػاماٌـصقرةمجاععةمتؽرؼؿ

مد.مأماظدضفؾقةمرباصظمذاروبقؿمجادمطؿالماظدطؿقرمطرم

مظشؽقنماٌـصقرةمجاععةمرئقسمغائبماٌؾقفلمربؿقد

مسؾدمأذرفمد.مأمسـمغقابةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعة

ماىاععةمظدورمتؼدؼراماٌـصقرةمجاععةمرئقسماظؾادط

معؾادرةمناحميفماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةموضطاع

مواظؽشػمدلمصريسمسؾكمظؾؼضاءماىؿفقرؼةمرئقس

"مصقةمعؾققنم100"معؾادرةمدارؼةماظغريماألعراضمسؾك

 مم٢٠١٩مابرؼؾم٣٠محؿكمعارسم١معـماظػرتةمخالل

ماالدارؼةماظرضابةمػقؽةمرئقسمدغقامؼادرماظؾقاءمحبضقر

ماظعلؽريماٌلؿشارماظلؼعانمأمحدماظعؼقدم،مباظدضفؾقة

مبفقؽةماظصقةمعلؽقلمػاذؿمتاعرماظعؼقدم،مباحملاصظة

موزارةموطقؾمعؽكمدعدماظدطؿقرم،ماإلدارؼةماظرضابة

ممباظدضفؾقةماظصقة مساممعدؼرمطؿالماظشعراويماظدطؿقرح

ماالحؿػاظقةمحضرمطؿام،ماٌـصقرةمجاععةمعلؿشػقات

مورعقزمواظؿـػقذؼةماظشعؾقةماظؼقاداتمعـماظعدؼد

 اٌدغلماجملؿؿع

 ضاسةمذبؾسماىاععة
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مناحمػقمايؿؾةمناحمأنماظدضفؾقةمرباصظموأطد

مرئادقةمعؾادرةمطقغفامغؿقفةموؼأتلمعؿؽاعؾةمعـظقعة

مبدءمضؾؾماىقدماالدؿعدادم،ماظؼقعلماٌلؿقىموسؾك

مدقاءماٌؽـػةمواالجؿؿاساتمواظؾؼاءاتمايؿؾةمتـػقذ

مػقؽاتم،مايؽقعقةماٌؤدلاتم،ماىاععةمعع

مذكصماظػم160مالدؿفدافماٌدغلماجملؿؿع

 باحملاصظةمغلؿةمعؾققنم4و2مسؾكمظؾؽشػمؼقعقا

مضاعتماىاععةمأنماٌؾقفلمربؿقدمد.أموأذار

مداخؾمعـؿشرةمسؿؾموصرؼؼمرؾقةمغؼطةم83مبؿففقز

ماٌدنموماظطؾقةمواٌراطزمواٌلؿشػقاتماظؽؾقات

موزارةمععمباظؿعاونماظػققصاتمػذهمإلجراءماىاععقة

 ماظصقة

ماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمطاصةمجبفقدمأذادمطؿا

معـمضدعقهموعاماظقرينمحبلفؿمواظطالبمواظعاعؾني

 مظـفاحفامايؿؾةماؼاممخاللمزبؾصةمجفقد

 

مادؿػادةمغلؾةمأطربمظؿقؼقؼمممؽـمسددمأطربموادؿفداف

 ايؿؾةمعـ

ماٌؾادرة،معـماظـاظـةماٌرحؾةمضؿـماظدضفؾقةموطاغت

مأظػام729معالؼنيم3مسؾكمايؿؾةمعدةمخاللماظؽشػمومت

م88مبؾغتمبـلؾةمعقارـام881و ماٌلؿفدفمعـ%

معقارـمأظػم251ومعالؼنيم4مواظؾاظغماإلمجاظل

 .باحملاصظة
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 حتى اؾروذتات ختم و اؾتحويالت عمل ادتمرار- 

 ؿاعدا االدبوع ايام ؽل ؿساًء اؾسابعة اؾساعة

 .اجلمعة

 دن ػوق ػيما باجلاؿعة اؾعاؿلني ؾلسادة االذرتاك باب ػتح

 حتى االربعني دن ؿن االذرتاك ؼيمة تسديد ؿع االربعون

 .األدادي ؾلعضو احلاؾي اؾسن

 

 

 

 . أغا صالح اؾدؽتور ؿعمل .1

 . زغلول حسام اؾدؽتور ؿعمل .2

 )اؾصباغ عمرو/د( اؾقمة ؿعمل .3

  اؾرواد ؿعمل .4

 

  

ماٌؾقفلمربؿقد/د.أماظلقدمتراس ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبم ماالثـنيمؼقمم

ممد.أماظلقدممعـمطاًلمحبضقرماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمادؽانمىـةمماجؿؿاعمدقادتفممبؽؿبمم2019ممعاؼقم13ماٌقاصؼ

مد.أماظلقدم،مايؼققمطؾقةمسؿقدمخاررمذرؼػمد.أم،اظلقدماهلـددةمطؾقةمسؿقدمبعؿؾماظؼائؿماظؼادرمسؾدمصؾقك

ماظعؾقؿمسؾدمدقرمممماظلقدةم،ماىاععةمسامماعنيمعقدكماداعةماالدؿاذماظلقدم،ماظؿفارةمطؾقةمسؿقدمسطقهمربؿد

ماظشؽقنمساممعدؼرماظصقادمذباػدمعرصتماظلقدةم،ماهلـددقةمظؾشؽقنماظعاعةماالدارةماسؿالمتلقريمبعؿؾمضائؿ

مباظقحداتماظػائزؼـمامساءمسـماالسالنممتمحقثماالدؽان،مادارةمعدؼرمؼادنيمربؿدماالدؿاذماظلقدم،ماظؼاغقغقة

م3)موسددػؿمدابؼًامسـفاماٌعؾـماظلؽـقة ممصاظة+ممشرصةمعـمأطـر)مذاشرةمدؽـقةموحدات( مماىاععلمباإلدؽان(

 .ممظؿقزؼعفامحبضقرػؿمسؾـقةمضرسةمإجراءمدقؿؿمواظذى

 2019معاؼقمم13مماالثـني

 اظؿدرؼسمػقؽةماسضاءممبلاطـمماظلؽـقةمباظقحداتماظػائزؼـمامساءمسـماالسالن

 عؽؿبماظـائب

مماالسؿالمجدولمعقضقساتمعـاضشةماالجؿؿاعمخاللممت

ميفماظعداظةمظؿقؼقؼمؼؾزممعامادباذماظؾفـةمتؿقىلمحقث

مباىاععةماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمعلاطـموحداتمتقزؼع

 :مخاصةموبصػةمهلاماالعـؾمواالدؿكدام

ماسضاءممبلاطـماًاظقةماظقحداتمتقزؼعمضقاسدمعراجعةم-1

 .اظؿدرؼسمػقؽة

ماظؿعاضدمظشروطماٌكاظػةماٌغؾؼةماظشؼؼمعقضقعمحبثم-2

ماخالئفامظلرسةماظالزعةماالجراءاتمواضرتاحمباٌلاطـ

 .تـػقذػاموعؿابعة

ماظلؽـقةماظقحداتمظشغؾماٌؼدعةماظطؾؾاتمدرادةم-3

 .اٌؼررةمظؾؼقاسدمرؾؼًاموترتقؾفاماخالئفامؼؿؿماظيتماوماًاظقة
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 2019معاؼقممم14مماظـالثاءم
 عؽؿبماظـائب

 اىاععةممبلؿشػكماظؿعؼقؿمعؾـكموودؼدماحاللمانازمدرسةمعـاضشة

ماظلقدماعالماظلقدةماظؿعاضدات،مبإدارةمعراجعمربؿد

ماظلقدماىاععة،ممبلؿشػكماظؼاغقغقةماالدارةمعدؼر

مطاًلماظصقاغةمذرطةم،وسـماىاععةمرباممغاصػمربؿد

ماظلقدم،مسؾللمسارػماظلقدم،مصؤادمابراػقؿماظلقدمعـ

ماحاللمانازمدرسةميفمظؾؾتموذظؽم،مدرحانماذرف

ماسؿالمعـماىاععةممبلؿشػكماظؿعؼقؿمعؾـكموودؼد

ماظشلءمواسادةمتعؼقؿمواجفزةممطفربائقةماسؿالم،معدغقة

ممتمحقثم،مظؾصقاغةماٌكقظةماظشرطةمضؾؾمعـمألصؾف

مومتمواالجفزةمباٌؾـكمحدثتماظيتماظؿؾػقاتمسرض

ميفماظردماظصقاغةمذرطةموسؾكمبـقدمسدةمسؾكماالتػاق

 تارخيفمعـمادؾقعمشاؼؿفمعقسد

مرئقسمغائبماٌؾقفلمربؿقدمد.أماظلقدماجؿؿع

مؼقمماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععة

معـمطالمععم2019معاؼقم14ماظـالثاء مد.أماظلقد:

ماظشعراويمد.أماظلقدماظطب،مطؾقةمسؿقدمسطقةمربؿد

ماعؾمدماظلقدةم،ماىاععةمعلؿشػكمساممعدؼرمطؿال

ماظلالممسؾدمامحدمدماظلقدماظعؿؾقات،معدؼرمرذاد

ماظعشؿاويمأعاغلممماظلقدةحمماهلـددةمبؽؾقةمعدرس

معدؼرمحلـكمداعحممماظلقدم،ماظعؿؾقاتمعفـدس

ممماظلقدماىاععة،ممبلؿشػكماهلـددقةماالدارة

ممبلؿشػكماهلـددقةماالدارةمخؾقػةمعصطػك

مادارةمعدؼرمربؿدمعػقدةماظلقدةماىاععة،

 مبادؿماظلقدماظؿعاضدات،
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 2019معاؼقمم15مماألربعاءم

ماظلادةمععماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفلمربؿقدمد.أماظلقدماجؿؿع

مرضامد.أماظلقدمعـمطاًلمحبضقرمESPCماًاصةمظألشراضماالنؾقزؼةماظؾغةمتدرؼسمعرطزمادارةمذبؾسماسضاء

ماٌـعؿمسؾدمامساءمد.أماظلقدةم،ماظؿفارةمطؾقةمسؿقدمسطقهمربؿدمد.أماظلقدماآلداب،مطؾقةمسؿقدمامحدمدقد

مثروتمد.أماظلقدماآلداب،مبؽؾقةماالنؾقزؼةماظؾغةمضلؿمرئقسمذاػنيممحديمد.أم،اظلقدماظرتبقةمطؾقةمسؿقد

ماٌرطز،معدؼرماسؿالمتلقريمبعؿؾمضائؿمعصطػكمسؾكمدماظلقدم،ماآلدابمبؽؾقةمعؿػرغمعلاسدمادؿاذماظدؼب

 م.اىاععةمسامماعنيمعقدكماداعةماالدؿاذماظلقد

 اًاصةمظألشراضماالنؾقزؼةماظؾغةمتدرؼسمعرطزمانازاتمسرض

 عؽؿبماظـائب

مضؿتمتدرؼؾقةمدورةم130مبعؼدماٌرطزمضاممحقث

ماىلمباالضاصةم،مورضةم870موترمجةمعؿدربم1434

ماالموػقؽةماٌرطزمبنيماظؿعاونمبروتقطقلمودؼد

ماعقدادت مماظؿقؼػؾماعؿقاغاتمسؼدمذبالميفم

 .اظؿقاظلمسؾكماظلادسمظؾعام

 :ماالجؿؿاعمخاللممت

ماظشفقرمخاللمظؾؿرطزماٌاظلماٌقضػمسرض

متقضحمواظيتموعصروصاتماؼراداتمعـماظلابؼة

مواوصكممضؾؾمعـمعلؾقضةمشريماالؼراداتميفمزؼاده

ماالصقلمسؾكمايػازمضرورةمسؾكماظـائبمدقادة

مظؿقؼقؼمزؼادتفامسؾكمواظعؿؾمظؾقحدةماٌاظقة

 .عـفاماٌرجقةماالػداف

 .اظلابؼةماظػرتةمخاللماٌرطزماغشطةمسرض
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 :ماىلماٌرطزمؼفدفمحقث

ماظدراداتمورالبمواظؾؽاظقرؼقسماظؾقلاغسمعرحؾةمظطالبماالنؾقزؼةماظؾغةمظرباعجمواظؿؼققؿمواالذرافماالسدادم-1

 اٌكؿؾػةماىاععةمبؽؾقاتمواظؾققثماظعؾقا

معلؿقىمسؾكماٌلاسدؼـمواٌدردنيماٌعقدؼـمبنيماالنؾقزؼةماظؾغةمعلؿقىمبرصعماًاصةماظرباعجماسدادمم-2

 واجملؿؿعمواالصرادماىاععة

 االنؾقزؼةمباظؾغةمتؿعاعؾماظيتماالجـؾقةماظدولمجباععاتماظعؾقامظؾدراداتمظؾؿؾعقثنيمخاصةمبراعجماسدادممم-3

ماحملاضراتمواظؼاءماالنؾقزؼةمباظؾغةمواظؾققثماظعؾؿقةمواظردائؾماظؿؼارؼرماسدادمسؾكماظؿدرؼبمبراعجموضعمم-4

 باٌرطزماًاصةمظالعؿقاغاتمواالسدادمواظؿقضريماالنؾقزؼةمباظؾغة

 اظالزعةماٌقاصؼاتماخذمععماالنؾقزؼةمباظؾغةمواحباثمودراداتمعـاضشاتمسؼدػامؼؿطؾبماظيتماٌؤمتراتمتـظقؿم-5

 االنؾقزؼةماظؾغةمالخؿؾاراتمعلؿقؼاتمووضعمهدؼدمم-6

 االنؾقزؼةمباظؾغةمغشرػاماٌزععماظعؾؿقةمظؾؾققثماظؾغقؼةمباٌراجعةماظؼقاممم-7

ماالخرىمواىاععاتماىاععةمداخؾ(مماجملالمغػسميف)مماالخرىماًاصماظطابعمذاتماظقحداتمععماظؿـلقؼم-8

ماظؾغةمدرادةميفمواظؿؽـقظقجلماظعؾؿلماظؿؼدمماظقفموصؾمعامسؾكمواظقضقفماالداءمععدالتماسؾكمهؼقؼمبفدف

 .االنؾقزؼة

 .ظؾغريماظرتمجةمخدعاتمتؼدؼؿم-9
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 2019معاؼقم19ماألحدم
 عؽؿبماظـائب

م19ماالحدمؼقمماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفلمربؿقدمد.أماظلقدمتراس

معدؼرماظغقلمرؼفام/ممدماظلقدةمعـمطاًلمحبضقرماظؿعؾقؿمتؽـقظقجقامعرطزمادارةمذبؾسماجؿؿاعم2019معاؼق

م،ماظؿعؾقؿمتؽـقظقجقامعرطز ماظؿدرؼسموررقماٌـاػجمبؼلؿماٌدرسماٌقىلمجادمربؿدمإميان/مدماظلقدةم

 اظرتبقةمبؽؾقةماظؿعؾقؿمتؽـقظقجقامبؼلؿماٌدرسمسؾقدهماظدؼـمتاجموظقد/مدماظلقدم،ماظرتبقةمبؽؾقة

 اظؿعؾقؿمتؽـقظقجقاممبرطزمعلؿقدثةمتدرؼؾقةمدورات

معـماظعدؼدماضاصةماىلمباإلضاصةمسؿؾموورشمتدرؼؾقةمدوراتمعـماٌرطزمغشاطمسرضماالجؿؿاعمخاللممت

 :اظؿاىلماظـققمسؾكماٌلؿقدثةماظؿدرؼؾقةماظدورات

 .موخارجفاماىاععةمداخؾمعـماٌؿؼدعنيموظؽؾمواظدطؿقراهماٌاجلؿريمظؾاحـنيممICDLمدورةمتؼدؼؿم

 .اظػينمماظؿعؾقؿمومواظؿعؾقؿماظرتبقةموزارةممٌلابؼةمظؾؿؿؼدعنيممICDL Teacherمدورةمتؼدؼؿم

 

 .اًاصةماالحؿقاجاتمذوىمععماظؿعاعؾمتؼـقاتمدوراتم

 .اظذاتمتطقؼرموتؽـقظقجقاماظؾشرؼةماظؿـؿقةميفمدورات

 .األىلمايادبمصقاغةميفمدوراتم

 .اظؽؿؾققترموتطؾقؼاتماظؿعؾقؿمتؽـقظقجقاميفمدورات-

 

 

 

مععمتؿقاصؼمعؿكصصةمتدرؼؾقةمدوراتمتؼدؼؿمسؾكمؼعؿؾماًاصماظطابعمذاتماظقحداتمعـماٌرطزمانمحقث

ماظؿعؾقؿمٌراحؾماظؿعؾقؿقةماٌقادماغؿاجماىلمباإلضاصةماظؿعؾقؿقةماظعؿؾقةمطػاءةمظرصعماظعؿؾمدققمعؿطؾؾات

.اىاععلمضؾؾموعاماىاععل
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 :اظؿاظلماظـققمسؾكمواٌؿعؾؿماٌعؾؿمعـمظؽاًلماظؿعؾقؿقةماظعؿؾقةمطػاءةمرصعماىلماٌرطزمؼفدف

معـحمسدممبشرطماظعؾقامواظدراداتماظؾؽاظقرؼقسمعلؿقىمسؾكماظؿعؾقؿمتؽـقظقجقاميفماٌؼرراتمتدرؼسم-

 ظؾطالبمسؾؿقةمعؤػالت

ماومباىاععةمدقاءماظؿعؾقؿمبعؿؾقاتمؼؼقممٌـماٌؿعددةماظؿعؾقؿمتؽـقظقجقامذبالميفمتدرؼؾقةمبراعجمتؼدؼؿم-

 خارجفا

ماظؿعؾقؿقةمواٌعداتماالجفزةمسؾكماالذرافمذباالتميفموذظؽماظؿعؾقؿمتؽـقظقجقاميفماًدعاتمتؼدؼؿم-

 مواىؿاسقةماظػردؼةماظعؾؿقةماالحداثموتلفقؾمواحالهلاموصقاغؿفاموتشغقؾفا

مورؾاسةم،مودوظقامربؾقاماٌؿاثؾةمباٌراطزماًارجلمواالتصالمعرطزؼةموعؽؿؾفمطؾقةمبؽؾمعؽؿؾةماسدادم-

متـظقؿمظؼاغقنماظؿـػقذؼةماظالئقةمعـم308ماٌادةمظـصمرؾؼًا"مماظؿعؾقؿمتؽـقظقجقامذبالميفماظـشراتمواسداد

 ماىاععات

مورالبماظعؾقاماظدراداتمورالبماظؿدرؼسمػقؽةمألسضاءماظالزعةموػكماظداخؾقةماظؿعؾقؿقةماٌقادماغؿاجم-

 ماظعامماظؿعؾقؿمٌدارسماظالزعةماظؿعؾقؿقةماٌقادمعـممناذجمواغؿاجمتصؿقؿموتشؿؾمواًارجقةماظعؾؿقةماظرتبقة

 .ماظؿعؾقؿمظؿؽـقظقجقاماٌكؿؾػةماجملاالتميفمواظؾققثماظدراداتمتؼدؼؿم-

معلؿقىمسؾكماوماظػرديماٌلؿقىمسؾكمدقاءماظؿعؾقؿمتؽـقظقجقامذبالميفماالدؿشارؼةماًدعاتمتؼدؼؿم-

ماىاععاتمتـظقؿمظؼاغقنماظؿـػقذؼةماظالئقةمعـم308ماٌادةمظـصمرؾؼًامخارجفاماوماىاععةمداخؾماٌؤدلات

 .مظؾؿرطزماظداخؾقةماظالئقةمعـم2مواٌادة
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 2019معاؼقمم21مماظـالثاءم

 اىؿقؾةمظؾػـقنماظعاعةماًدعةمعرطزمؼؼدعفاماظيتماظؿدرؼؾقةماظدوراتمضائؿةمسرض

 عؽؿبماظـائب

ماجؿؿاعماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفلمربؿقدمد.أماظلقدمتراس

موسؾكماالدارةمذبؾسماسضاءماظلادةمحبضقرماىؿقؾةماظػـقنمظؽؾقةماظعاعةماًدعةمعرطزمادارةمذبؾس

مرادفؿ ماظؿدرؼؾقةماظدوراتمضائؿةمسرضممتحقثمم،ماىؿقؾةماظػـقنمطؾقةمسؿقدمشـقؿمسؿرمد.أماظلقدم

ماظعؿرؼةماظػؽاتمتلؿفدفمواظيتماٌكؿؾػةماظػـقنممبفاالتماٌرطزمؼؼدعفامواظيتممم2019مظصقػماىدؼدة

 (اىراصقؽم،ماظـقتماظؿصقؼر،ماظدؼؽقر،ماظعؿارة،)موحدةمؼضؿماٌرطزمانمحقثم،ماٌكؿؾػة

مغطاقمخارجماًارجلماجملؿؿعمععماظؿعاعؾمسـدمواظػـقةماٌعؿؾقةماظؽؾقةماعؽاغقاتموتػعقؾموادؿكداممادارة-

 .اظؿعؾقؿقةماظعؿؾقة

 .واظؿشؽقؾمواظعؿارةماظػـقنمذباالتميفماظػـقةماالدؿشاراتمتؼدؼؿ-

 واظعؿارةماظػـقنمذباالتمطاصةميفماظؿـػقذمسؾكمواالذرافمواالغؿاجماظؿصؿقؿ-

مواظؿشؽقؾماىؿقؾةمباظػـقنماٌكؿؾػةمواظعؾؿقةماظػـقةماجملاالتميفمواًارجمباظداخؾمتدرؼؾقةمدوراتمسؼد-

 .اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعموخدعةماظؽػاءةمظرصع

ميفمتـشامضدماظيتماٌشؽالتمزبؿؾػمٌعاىةمواظؿؼـقةمواٌعؿؾقةماالغؿاجقةماظؿصؿقؿقةماًدعاتمتؼدؼؿ-

 .اىاععةموخارجمداخؾمهلاماظػـقةماٌقاصػاتمووضعماىؿقؾةماظػـقنمذباالت

ميفماظؿطؾقؼلماىاغبمتـؿقةماىلماٌرطزمؼفدف

مواظعؿارةماظػـقنمذبالميفمواظؾقـقةماظؿعؾقؿقةماظعؿؾقة

مواًرباتماالعؽاغقاتمادؿكداممتـظقؿمررقمسـ

متقصريمبفدفمباظؽؾقةمواظعؾؿقةمواٌعؿؾقةماظػـقة

مععمواظؿػاسؾمعالئؿمعصريمرابعمذاتمصـقةمتصؿقؿات

مظؾفاععةمواٌلؿؼؾؾقةماياظقةماظػـقةماالحؿقاجات

 :االتقةمباظقدائؾموذظؽمبفاماحملقطمواجملؿؿع
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مػقؽةمأسضاءممبلاطـمدؽـقةموحداتم3مسددمسـماإلسالنمغؿقفة

اظؿدرؼس

م2019معارسم7مبؿارؼخماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءممبلاطـمذاشرةمدؽـقةموحدات(م3)مسددمسـماإلسالنمإظلمباإلذارة

معـمواٌعؿؿدةمم2019معاؼقم13مبؿارؼخماٌـعؼدة(م8)مرضؿمجبؾلؿفاماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمإدؽانمىـةمعقاصؼةموبعد

 طاظؿاظلماظـؿقفةمطاغتمحقثمم2019معاؼقم16مبؿارؼخماىاععةمرئقس/ماظدطؿقرماألدؿاذماظلقد

 اظزراسةمطؾقةم-مشـقؿمسقضمسؾكمجقفان/ماظدطؿقرةماألدؿاذة

 األرػالمرؼاضمطؾقةم-معصطػلمرعضانممساح/ماظدطؿقرةماألدؿاذة

 اظؾقطريماظطبمطؾقةم-ماألظػلمربؿدمربؿقد/ماظدطؿقر

 2019معاؼقمم26األحدممم
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 2019معاؼقمم29ممماألربعاء

مظؿقدؼدماظالزعةماالجراءاتمٌـاضشةموذظؽ

ممبلؿشػكماًاصةماظغازمربطةمعؽانموتـؾقت

مخاللممتمحقثماظدعقؼةمواالوسقةمواظصدرماظؼؾب

مواٌزععمظؾؿرطزماياظلماٌقضػمسرضماالجؿؿاع

مظفماٌؾدئلماظؿشغقؾ ماظؼادممؼقغققمذفرمبـفاؼةم

مًدعةم2019مساممغفاؼةميفمغفائلموبشؽؾ

موجراحةماظدعقؼةماألوسقةمجراحةمبؼلؿلماٌرضك

مسؿالقمجدؼدمصرحمؼـضؿموبفذامواظصدرماظؼؾب

 اٌـصقرةمجباععةماظطؾقةماٌـظقعةمإىل

 اياظلماظعاممغفاؼةميفماظدعقؼةمواالوسقةمواظصدرماظؼؾبمجراحةمعؾـكمتشغقؾ

 عؽؿبماظـائب

ماظلقدععمماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفلمربؿقدمد.أماظلقدماجؿؿع

ماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماظطبمطؾقةموطقؾمسؿرمغلرؼـمد.أم،اظلقدةماظطبمطؾقةمسؿقدمسطقةمربؿدمد.أ

ماظؾقؽةموتـؿقة مدم،اظلقدةماظدعقؼةمواالوسقةمواظصدرماظؼؾبمجراحةمعرطزمعدؼرمدؾقؿانمعلعدمد.أم،اظلقدم

ماالدؿاذم،اظلقدماالوراممعرطزمعدؼرمغائبماظـقاسموظقدمدم،اظلقدماالوراممعرطزماعنيمايؿقدمسؾدممساح

 مواظصدرماظؼؾبمجراحةمٌرطزمواإلداريماٌاظلماٌدؼرمايؿقدمسؾدماظلقد
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 2019معاؼقمم29ممماألربعاء

مدقادتفممبؽؿبماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفلمربؿقد/د.أماظلقدماجؿؿع

موطقؾماظزؼينمربؿدمرصعتمأذرف/ممد.أماظلقدمعـمطاًلمحبضقرمماظعاعةماًدعةمعرطزمادارةمذبؾسماسضاءمعع

ماظعاعــةماًدعــةمــزعرطـمعدؼـــــرمسؾكمدؾقــؿمرجب/ممد.ماظلقدم،مــالبواظطـماظؿعؾقــؿمظشؽقنماظـقسقةماظرتبقةمطؾقة

ماىــاععةمســامماعنيمعقدــكماداعــةماالدؿاذماظلقدم، مدوراتمعـماٌرطزموانازاتماغشطةمظعرضموذظؽم

مواٌاظلماإلداريماظقضعموسرضماظلابؼةماظػرتةمخاللموترمجةمتدرؼؾقة موعصروصاتماؼراداتمعـمظفم موخطةم

موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةميفماىاععةماػدافمتـػقذماىلماٌرطزمؼفدفمبفمحقثماظعؿؾموهلنيماالسؿالمتطقؼر

 خاللمعـماىؿفقرمبنيماظعاعةماظـؼاصةمغشرمسؾكمواظعؿؾماظؾقؽة

 اظرتبقةمبؽؾقةماظعاعةماًدعةمعرطزماغشطةمسرض

 اظـائبعؽؿبم

ماظؿػاسؾمسؾكمٌعاوغقفاموتطقؼرػاماجملؿؿعمضطاساتمتـؿقةمبفدفمعلؿؿرةمتعؾقؿقةمصرصمإلتاحةماٌلؿؿرماظؿعؾقؿمبراعجمتـظقؿ-

 ماظؿـؿقةمبراعجمعع

ماالغؿاجقةماجملاالتمذؿكميفماالغؿاجقةمطػاءتفؿمورصعمايدؼـةماظؿؽـقظقجقةماالداظقبمادؿكداممسؾكماجملؿؿعماصرادمتدرؼب-

 واًدعقة

 واظصققةمواظؿطؾقؼقةمواظػـقةماالدبقةماجملاالتميفموعراصؼفاماىاععةماعؽاغقاتمعـماجملؿؿعماصرادمالدؿػادةماظػرصةماتاحة-

 اٌكؿؾػةماٌعرصةمعقادؼـميفموػقؽاتماصرادمعـماجملؿؿعماحؿقاجاتمٌقاجفةمحرةموتطؾقؼقةمغظرؼةمدراداتمتـظقؿ-

مواظقسكمواظـؼاصةماٌعرصةمغشرمذبالميفمغشطمبدورماظؼقام-

مواحملاضراتمواٌؤمتراتماظـدواتمبإضاعةموذظؽماظؾقؽل

مغشرميفمتلفؿماظيتماظـؼاصقةموايؾؼاتمواٌعارضماظعاعة

 ماظؿؾقثمعـموايدماظؾقؽةموخدعةماظؼقعلماظقسك

متقصريمبفدفماظؿعاوغلماظؿعؾقؿمبراعجموتـػقذماسداد-

ماظعؿؾمضطاساتميفماجملؿؿعمظػؽاتماظعؾؿقةماًربة

ماسادةمودوراتماظؼصريةماظدوراتمخاللمعـمواالغؿاج

مطؾريمجزءمؼؿؿمواظيتماظؿققؼؾلماظؿدرؼبمودوراتماظؿأػقؾ

ماظعؾؿقةماًربةمادخالمظضؿانماالغؿاجمعقاضعميفمعـفا

 ماجملؿؿعمظؼطاساتماظػطريماالسدادمضؿـ
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مذفرمحؾقلمومبـادؾةماٌـصقرةمجباععةمواظعاعؾنيموععاوغقفؿماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءماظلادةمسؾكمتقلريًا

ماظؿادعةماظلاسةمعـماىؿعةمؼقممسدامؼقعقاماظطؾقةماظرساؼةمبصـدوقماظعؿؾمادؿؿرارمتؼررماٌؾاركمرعضان

موطؾماظروذؿات،مخؿؿموماظؿققؼالتمظعؿؾموذظؽمعلاًءمواظـصػماًاعلةماظلاسةمحؿكمصؾاحًامواظـصػ

 خبريمواغؿؿمسام

 اٌؾاركمرعضانمذفرمخاللماظطؾقةماظرساؼةمبصـدوقماظعؿؾمعقاسقد
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 تقرير نشبط قطبع شئىن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
 9102 يىنيهخالل شهر 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماظؾادطمسؾدمأذرف/مأ.دمإدؿؼؾؾ مزؼدانمذروق/مدماٌـصقرة،مجاععةمرئقسم مدسؿمظربغاعجماظؿـػقذىماٌدؼرم

ماٌفينمواظؿدرؼبماظػينماظؿعؾقؿموتطقؼر ماًرجينيمتأػقؾمواٌفـك،ماظػـكماظؿعؾقؿمتطقؼرمدؾؾمٌـاضشةم

ماظػـكماظؿعؾقؿمظؿطقؼرمواىاععةماظربغاعجمبنيماظؿعاونمظؿػعقؾمتعاونمبرتقطقلمسؼدمتػاصقؾموحبثمباحملاصظة

مأ.دمعـمطالمباحملاصظةمحبضقرمواٌفـك ماٌؾقفكمحمؿقد/ ماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبم

مغائبممبرطاتمعاجد/مأمباظدضفؾقة،ماألخؾارمجرؼدةمعؽؿبموعدؼرمهرؼرمرئقسمغائبممغصرمحازم/مأماظؾقؽة،موتـؿقة

 .اظربغاعجمتقزقػمخؾريمدعدمداعح/مأ"مصـكمإذؿغؾ"معؾادرةمعلؽقلممحلـمعروة/مأمظؾربغاعج،ماظؿـػقذىماٌدؼر

 2019مؼقغقفم10االثـنيم

ماظػينماظؿعؾقؿموتطقؼرمدسؿمبرغاعجمععماظؿعاونمتػاصقؾمتؾقثماٌـصقرةمجاععة

 عؽؿبمرئقسماىاععة

مأ.دموأطد مدورمأػؿقةمسؾكماظؾادط،مسؾدمأذرف/

مأنمعشريًاماظصـاسقةماظؿـؿقةمصكمظؾؿلاػؿةماىاععات

ماظعـصرمعفاراتمظرصعمرؿقحةمخطةمؼـػذماظربغاعج

مظؾؿـؿقةماظدوظةمخطةمإرارمصكممبصرماظؾشرى

ماحملؾكماظلققمصكماظػفقةمظلدماٌلؿداعة

مسؾكموضادرةمعاػرةمصـقةمسؿاظةمسؾكمواإلسؿؿاد

 عدربمجدؼدمجقؾموخؾؼمساظقةمجبقدةماظؿصـقع

مباإلجيابمؼـعؽسممباماٌكؿؾػةماألسؿالمرؼادةمسؾكم

 اظؾطاظةمغلؾةموختػقضماإلضؿصادؼةماظؿـؿقةمسؾك
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ماظؿعؾقؿمظؿأػقؾمواٌؾادراتماهلقؽاتمطاصةمععمظؾؿعاونماىاععةمإػؿؿاممإىلماٌؾقفك،محمؿقد/مأ.دموأذار

مغقهمطؿام،"عصرمصـاؼعقة"ماظرئادقةماٌؾادرةموعـفامعلؿقىمأسؾكمسؾكمعدربةمصـقةمطقادرمظؿؽقؼـماظػـك

ماظػـقنيمعـماظؽقادرمظؿدرؼبماألدادقةماياضـةمدقؽقنمواظذىماٌفـكماظؿطقؼرمعرطزمظدؼفاماىاععةمأن

 .األسؿالمورؼادةمايقاتقةماٌفاراتمسؾكمتدرؼؾفؿمودقؿؿ

موتطقؼرمبدسؿمععـكماٌفـكمواظؿدرؼبماظػـكماظؿعؾقؿموتطقؼرمدسؿمبرغاعجمأنمزؼدان،مذروق/مدموأطدتم

ماىاععاتمععمباظؿعاونماظربغاعجمؼؼقممطؿاماٌفـكمواظؿدرؼبماظػـكمظؾؿعؾقؿماىقدةمضؿانمعـظقعة

معؾادرةمعؿدربكمأنموأضاصتموخارجقًا،مداخؾقًاماظعؿؾمظلققموتأػقؾفؿماظػـكماظؿعؾقؿمرالبمظؿدرؼب

معؿطؾؾاتموصؼمسالمعلؿقىمسؾكمظؿأػقؾفؿ"مصـكمإذؿغؾ"معؾادرةمداخؾمدجمفؿمدقؿؿ"معصرمصـاؼعقة"

 .اظؽػاءةمعـمطؾريمعلؿقىمسؾكمصـقةمطقادرمظؿؽقؼـماظعاٌقةماىقدة
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 واظؽؾدماهلضؿلماىفازمجراحةمأخصائل-مدؾطانمحمؿدمأمحد/اظدطؿقرماالدؿاذمععماظؿعاضدممت

 .م01024240062م–ماظؿادعماظدورممعصرمبـؽمجبقارماظـقؾمضصرمبرجماىؿفقرؼةمشم–ماٌـصقرة

 االرػالمربمأخصائلم–مصؾحماظقػابمسؾدمسؾك/ماظدطؿقرمععماظؿعاضدممت

 م0502211458م–معصرمبـؽمجبقارماظـقؾمضصرمبرجماىؿفقرؼةمذارعم–ماٌـصقرة

 م-واٌـازريماالوراممجراحةمأخصائل-ماظدعريىماٌؿقظلمحمؿد/ماظدطؿقرمععماظؿعاضدممت

 م0502301021م–م01022770076م-اظلـرتالمخؾػمعصرمبـؽمذارعم–ماٌـصقرة

 م0503476542مم-م01030002872م-صقداصقنماسؾكماظؿقرؼرمبرجماظعروبةمذارعم–مدطرغس

 01010450104م–ماٌـصقرةمعقضػمعؼابؾمظؾصراصةماظصؼرمجبقارماٌلؿشػكمشم–ماظـصرمعـقة

 ماظطؾقةمظؾؿقاظقؾماوبرامععاعؾم–مخؾقؾمصربيمعروهماظدطؿقرمععاعؾمععماظؿعاضدممت

 01558888913م–م01064852464م–ماظطبمطؾقةماعامماىؿفقرؼةمشم64م–ماٌـصقرة

 2019مؼقغقفم12ماألربعاء

 مواظعاعؾنيموععاوغقفؿماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمظؾلادةماظطؾقةماظرساؼةمبصـدوقمجددمارؾاءممععماظؿعاضد

مجباععةمواظعاعؾنيموععاوغقفؿماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمظؾلادةماظؽاعؾةماظطؾقةماظرساؼةمهؼقؼميفماىاععةمبدورمامياغا

 :االتلمسؾكم12/6/2019مبؿارؼخ(م94)مرضؿماظطؾقةماظرساؼةمصـدوقمإدارةمجمؾسمعقاصؼةممتتماٌـصقرة

 اظـائبعؽؿبم
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 2019مؼقغقفم20مماًؿقس

 باىاععةمواظعاعؾنيماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمألدرماظرابعماٌفرجان

مماظدطؿقرماالدؿاذماظلقدمرساؼةمهت ماالدؿاذماظلقدموبرؼادةماٌـصقرةمجاععةمرئقسماظؾادطمسؾدماذرف/

ماظعاعةماالدارةمتـظؿماظؾقؽة،موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفلمحمؿقد/مماظدطؿقر

م20ماًؿقسمؼقمموذظؽمباىاععةمواظعاعؾنيماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمالدرماظرابعماٌفرجانماظؾقؽقةمظؾؿشروسات

 اظـقؾمبـاديمم2019مؼقغققم21محؿكمعلاءماًاعلةماظلاسةمم2019مؼقغقق

ممدطؿقرماطدموضد معاتشماظؿقؾلمعلابؼةمشرارمسؾلماظـشاطمػذامانماٌشروساتمساممعدؼرمآعنيمعصطػك/

مواظرؼاضةمواظـؼاصةماظرتصقفقةماالغشطةمحقثمعـماىاععقةمباالدرةمواظصغارمظؾؽؾارمطؾريمبؼؾقلمحيظلم،ماالٌاغقة

 .ظؾؿشارطنيمتذطارؼةمػداؼامتقزؼعمؼؿؿمودقفمواحملؾةماظلعادةمؼلقدهمجقميفماالدرموتؿـاصسمواظػـقة

 غاديماظـقؾ
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 2019مؼقغقفم18اظـالثاءمم

مخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفلمحمؿقدمد.ماموماىاععةمرئقسماظؾادطمسؾدماذرفمد.مامرساؼةمهت

م،ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماآلدابمطؾقةموطقؾمعغاوريمسالءمدما.موبرئادةماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿع

موماظزواجمسؾلماٌؼؾؾنيمظؿأػقؾ"معقدة"ممعؾادرةماظطبمبؽؾقةمسؾكمعدحتمد.أمبؼاسةمماٌـصقرةمجاععةمتطؾؼ

 زفرًام12:مم10ماظلاسةمعـمحدؼـاماٌؿزوجنيمطذظؽ

 اظزواجمسؾكماٌؼؾؾنيمظؿأػقؾمعقدةمعؾادرةمتطؾؼماٌـصقرةمجاععة

 طؾقةماظطب

مظؾشؾابماظؿـؼقػقةماظـدواتمعـمدؾلؾةماٌؾادرةمتؿضؿـ

 ماٌؿزوجنيموطذظؽماظزواجمسؾكماٌؼؾؾني

ماظزواجمسؾكمواٌؼؾؾنيماظشؾابمتـؼقػمإىلماٌؾادرةمتفدف

مؼلقدػامدؾقؿةمأدرةمبـاءمطقػقةمسؾكمحدؼـامواٌؿزوجني

مطقػقةمومايقاةمذرؼؽماخؿقارموعؼقعاتمواظرمحةماٌقدة

مطؿامظألدرة،موايقاتقةماجملؿؿعقةماٌشؽالتمسؾكماظؿغؾب

مسؾكموتأثريهماظطالقمععدالتمارتػاعمادؾابمعـاضشةمؼؿؿ

معـمحزعةماٌؾادرةموتؼدمماظؼادعةماألجقالموماألرػال

مأدرةمظؾـاءمواظؼاغقغقةمواظقراثقةمواظطؾقةماظـؼاصقةماٌعؾقعات

 دؾقؿةمأدسمسؾك

مظؾلادةم ماظصقػقة ماإلجازة ميف ماٌؾادرة مصعاظقات متؾدا و

ماظطب،م مطؾقة ميف ماوال  اإلدارؼني

 .ثؿمتلؿؿرمسؾلمعدارماظعامماظدرادلمظؾطالب

وطقؾمطؾقةماظطبماٌؾادرةمأ.مدمغلرؼـمسؿرمميفحياضرم

جمالماظصقةممظشؽقنمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽةمميف

موماظعاعة ماظؿـادؾقة مو معؽاصقةماالعراضماٌعدؼة مررق و

مدفريمحيقلماظعدوي مد مأ. مربماالرػالمبؽؾقةمم، ادؿاذ

جمالماالدؿشاراتماظقراثقةموماظدطؿقرمحمؿدمميفماظطبم

 .بؽؾقةمايؼققمسؾكممجالمأدؿاذماظشرؼعة
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ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبماٌؾقفلمحمؿقدمد.أماظلقدمتراس ماظـالثاءمؼقمم

مدؽـقةموحدة(م3)مسددمضرسةمإجراءمىـةماجؿؿاعمعؽؿؾفممبؼرمزفرًامسشرماظـاغقةماظلاسةمم2019مؼقغققم18ماٌقاصؼ

 صاظة+ممشرصةمعـماطـر

/مد.أم،ماظزراسةمطؾقةم-مشـقؿمسقضمسؾكمجقفان/مد.أمترذقحممتمماظذىموحداتماظـالثمسؾكماظؼرسةمإجراءاتمبدأت

ماظقحدةموػؿمهلؿماظؾقطريماظطبمطؾقةم-ماألظػلمحمؿدمحمؿقد/مدم،ماألرػالمرؼاضمطؾقةم-معصطػلمرعضانممساح

معـماالغؿفاءموبعدم،مم2ماظدورم6مبؾقكم11مرضؿمواظقحدةم4ماظدورم8مبؾقكم23مرضؿمواظقحدةماظـاغلماظدورم8مبؾقكم8مرضؿ

 :اآلتلمتؼررماظؼرسة

 .األرػالمرؼاضمطؾقةم-معصطػلمرعضانممساح/مد.أملماظـاغلماظدورم8مبؾقكم8مرضؿماظقحدةمختصص:مأوال

 .مممماظؾقطريماظطبمطؾقةم-ماألظػلمحمؿدمحمؿقد/مدملم4ماظدورم8مبؾقكم23مرضؿماظقحدةمختصص:مثاغقًا

 .اظزراسةمطؾقةم-مشـقؿمسقضمسؾكمجقفان/مد.أملمم2ماظدورم6مبؾقكم11مرضؿماظقحدةمختصص:مثاظـًا

 2019مؼقغقفم18اظـالثاءمم

 مصاظة+ممشرصةمعـماطـرمدؽـقةموحدة(م3)مسددمضرسةماسالنمغؿقفة

 عؽؿبماظـائب

 عـمطاًلمحبضقر

 ماىاععةمسامماعنيمعقدكماداعةمأ.  ماظؿفـــارةمطؾقـةمسؿقــدمسطقةمحمؿد/مد0أماظلقدم

 اظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمإدؽانمإدارةمعدؼرم     ؼلـمحمؿد./مأماظلقدم

   ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبممبؽؿبماظؼاغقغلماظعضقم  صؿقلمأؼقب./مأم

م  ماظزراسةمطؾقةم-مشـقؿمسقضمسؾكمجقفان/مد.أم مماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمإدؽانمإدارةمماظغػارمسؾدماظلقد./مأم

 مممماظؾقطريماظطبمطؾقةم-ماألظػلمحمؿدمحمؿقد/مد  ماألرػالمرؼاضمطؾقةم-معصطػلمرعضانممساح/مد.أ
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ماظـفقضمدؾقؾميفماٌـصقرةموجاععةماظؾقؽةمذؽقنمجفازمبنيماٌلؿؿرمواظؿـلقؼماٌشرتكماظؿعاونمعـماغطالضًا

مرئقسمغائبماٌؾقفلمحمؿقدمد.أمواظلقدماىاععةمرئقسماظؾادطمسؾدماذرفمد.أماظلقدمرساؼةموهتمباظؾقؽة

مدقارةمادؿؼؾالممتم،ماظؾقؽقةمظؾؿشروساتماظعاعةماالدارةموتـظقؿماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععة

مسشرةموٌدةم2019مؼقغققم16معـمابؿداًءمباىاععةماهلقاءمعؾقثاتمظؼقاسماٌؿقرطةماظؾقؽلماظرصدمحمطة

 .ماؼام

(مماهلقاءمتؾقثمدحر)ممذعارمهتماظعاٌلماظؾقؽةمبققمماظؾقؽةمظشؽقنماظدوظةموزارةماحؿػالمععمتزاعـًاموذظؽ

 ماظعاممهلذا

 2019مؼقغقفم19األربعاءمم

 ماٌـصقرةمجباععةماٌؿقرطةماظؾقؽلماظرصدمحمطةمدقارة
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 2019مؼقغقفم23مماألحد
 عؽؿبمماظـائب

 دقـاءمىـقبماٌؼؾؾماألحد"م4اًريمجلقر"ماٌؿؽاعؾةمواظؾقطرؼةماظطؾقةماظؼاصؾةمالغطالقمدؿعدادالا

ٌُؿؽاعؾةمواظؾقطرؼةماظطؾقةماظؼاصؾةمالغطالقماظؿففقزاتماٌـصقرةمجاععةمأغفت متـطؾؼمواظيت("م4)ماًريمجلقر"ما

ٌُؼؾؾماألحدمؼقم مجاععةمرئقسم-ماظؾادطمسؾدمحمؿدمأذرف/مد.أماظلقدمرساؼةمهتمم30/6/2019ماٌقاصؼما

موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبم–ماٌؾقفلمحمؿدمحمؿقد/مد.أماظلقدموبرئادةماٌـصقرة

ماًؿقسمؼقممحؿكمصعاظقاتفامدؿلؿؿرمواظيتماظؾقطريماظطبمطؾقةمسؿقدماظؿابعكمسادلمد.أمواذرافماظؾقؽة،

 م،4/7/2019ماٌقاصؼ

ماجملؿؿع،مخدعةميفمظؾفاععاتمايققيماظدورمبأػؿقةماىؿفقرؼةمرئقسمتقجقفاتمارارميفماظؼاصؾةمتـظقؿمؼأتل

مُدؾؾمضقءمويفماىؿفقرؼة،مربقعميفماظصققةماظرساؼةمبـشرماًاصةمظؾفاععاتماألسؾكماجملؾسمًطةموتؾـقًا

ٌُـؿرماظؿعاون مجاععةمعـموإمياغًاماظصقة،مووزارةمدقـاءمجـقبمحماصظةمعـموطاًلماٌـصقرةمجاععةمبنيما

ٌُشارطةماجملؿؿعلماظدورمبأػؿقةماٌـصقرة ٌُفؿؿعقة،موا مخدعةمضطاعميفمُعؿؿـؾةماىاععةمعـموحرصًاما

ٌُفؿؿع  .ظدؼفاماألطادميقةمباًرباتموإصادتفماجملؿؿعمخدعةميفمدورػامتعظقؿمسؾكماظؾقؽةموتـؿقةما
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ماظطؾقةماًدعاتمتؼدؼؿمإىلماظؼاصؾةموتفدف

ٌُؿؽاعؾةمواظؾقطرؼة مدقـاء،مرقرمعدؼـيتمألػاظلما

معـمواظعدؼدمدقـاء،مجـقبممبقاصظةمردؼسموأبق

ٌُققطة،ماٌـارؼ مأسؿاهلاماظؼاصؾةمدؿؾدأمحقثما

م2م–م1معـماظػرتةمخاللماظعاممدقـاءمرقرممبلؿشػك

مردؼسمأبقممبلؿشػلمأسؿاهلامودؿكؿؿؿمؼقظقق،

مم،2019مؼقظققم4م–م3معـماظػرتةمخاللماٌرطزي

ماظطيبماظؽشػمتقضقعماظؼاصؾةمصعاظقاتمودؿؿضؿـ

ماظطؾقةماظؿكصصاتمُعكؿؾػميفماألػاظلمسؾك

مجراحةماظؼؾب،مجراحةماظعاعة،ماىراحةماظؿكدؼر،)

ماٌخماظدعقؼة،موسقةألامجراحةماظؾقظقة،ماٌلاظؽ

 ماىؾدؼةمواظؿقظقد،ماظـلاءماظؾارـة،مواألسصاب،

مواألذن،ماألغػماظرعد،ماألرػال،ماألدـان،مواظؿـادؾقة،

ماظطؾقةمواظؿقاظقؾماألذعة،ماظعظام،ماظصدر، موطذظؽ(

مباإلضاصةماظدواءمصرف مبقطرؼةمضاصؾةمإىلمباجملان

ماظطبمبؽؾقةماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمعـ(م4)معـمُعؽقغة

ماظؾقطريماظطبمعدؼرؼةمعـمبقطريمورؾقبماظؾقطري

مواظطققرمايققاغاتمسؾكماظؽشػمظؿقضقعمباظدضفؾقة

ٌُققطةمواٌـارؼماٌدؼـؿنيميف موصرفمبفؿا،ما

ٌُصابةماياالتمىؿقعماظالزعةماظؾقطرؼةماألدوؼة ما

مسـمظؾؿربنيمواظؿقسقةماإلرذاداتموتؼدؼؿمباجملان،

مظؾقققانماظصققةمواظرساؼةماظلؾقؿةماظؿغذؼةمررق

ماظؽالبماغؿشارمعـموايدمايؿاؼةمررقموطذظؽ

 .اظضاظة
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 2019مؼقغقفم23مماألحد

 باىاععةمواظعاعؾنيماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمالدرماظرابعماٌفرجانمتـظقؿميفمطؾريمناح

ممساعةم ماظعاعةماالدارةم-مظؾؿؽؿؾاتماظعاعةماالدارة)

م-ماىاععقةمظؾؿدنماظعاعةماالدارةم-ماظؼاغقغقةمظؾشؽقن

م-ماظـقؾمغاديم-ماظؼرارماختاذمودسؿماٌعؾقعاتمعرطز

م-ماالعـمادارةم-ماظؾقؽقةمظؾؿشروساتماظعاعةماالدارة

مماالدارؼةمظؾشؽقنماظعاعةماالدارة متـاصلتمحقث(

ميفماالٌاغقةمعاتشماظؿقؾلماظعابمذؽؾميفماالدر

/مد.اماٌفرجانمحضرموضدمواحملؾة،ماظقدمؼلقدهمجق

ماطدماظذيماظؾقطريماظطبمطؾقةمسؿقدماظؿابعلمسادل

ماهلادصةماٌفرجاغاتمػذهمعـؾمتؽرارمضرورةمسؾل

ماىقائزموتقزؼعماالصؿؿاحمطؾؿةمباظؼاءمدقادتفموضام

مساممعدؼرماعنيمعصطػل/مدمهدثمطؿامظؾؿشارطني،

مظؾقدثماٌـظؿموماظؾقؽقةمظؾؿشروساتماظعاعةماإلدارة

 باٌفرجانمتـػقذهمعامتمسؾك

 غاديماظـقؾ

مرئقسماظؾادطمسؾدماذرفمد.أمرساؼةمهت

مغائبماٌؾقفلمحمؿقدمد.أمورؼادهماىاععة

موتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقس

مػقؽةماسضاءمالدرماظرابعماٌفرجانماضقؿماظؾقؽة

معـماظػرتةمخاللمباىاععةمواظعاعؾنيماظؿدرؼس

ماظـقؾمبـادىم2019مؼقغققم21:م20 م68ممبشارطةم

م9متضؿمػقؽةم21مميـؾقنمعشاركم340مبعددمادرة

مموػؿمطؾقات ماظلقاحةم-ماظؿفارةم-ماظعؾقم)

ماظرتبقةم-ماظزراسةم-ماظطبم-ماالدابم-مواظػـادق

م4موسددماظرؼاضقة،ماظرتبقةم-ماهلـددةم-ماظـقسقة

ممرؾقةمعراطز م-ماظؾقظقةمواٌلاظؽماظؽؾلمعرطز)

ماىاععةمعلؿشػكم-ماظعققنموجراحةمربمعرطز

 ماداراتم9موسدد(ماظطقارئمعلؿشػكم-ماظرئقلل
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موتقزؼعمباٌلابؼةماًاصةماالرضامموتقزؼعماالدرمادؿؼؾالممت

مثؿماظقرينمواظلالمماالصطػافمومتماالرػالمسؾكمايؾقى

ماٌلابؼاتمبرغاعجموتقزؼعمباالدرمواظرتحقبماالصؿؿاحمطؾؿة

مواظعابماىقائزمتقزؼعمومتماالغشطةمظؿـػقذماٌلاسدؼـمووفقز

ميفمباظغماثرامظفمطانممماماٌشارطةماالدرممجقعمسؾلماالرػال

ممد.اماظلقدمظؿعؾقؿاتموطاغتماٌشارطنيمغػقس محمؿقد/

 اٌؾقفل

ماظرئقللماٌؾعبميفماظـشاطمبؿـػقذماىاععةمرئقسمغائب

ماالرػالمتعؾقؿميفماظؽشاصةمصؿقانموعشارطةماظـقؾمظـادي

مظـفاحماظػعالماالثرماظقرـموحبمايقاتقةماٌفاراتمبعض

مصكماٌـصقرةمجباععةماظعاعؾنيمعـم٣٤٠مذاركم.اٌفرجان

ماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمالدرماظرابعماٌفرجانمصعاظقات

مإدارةمتـظؿفمواظذىماظـقؾمبـادىمباىاععةمواظعاعؾني

 اظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمبؼطاعماظؾقؽقةماٌشروسات
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 2019مؼقغقفم26مماألربعاء
 االجؿؿاساتضاسةم

 باظدضفؾقةماحؿقاجًاماألطـرماظُؼرىمظؿطقؼرماٌـصقرةمجاععةمعؾادراتمُأوىلمباظلـؾالوؼـمشزاظةمضرؼة

موتقجقفاتمأ.د مظؾؿفؾسماألسؾكمظؾفاععات، ماظؿؽؾقػاتماظرئادقة م /يفمارار ماظؿعؾقؿمم–خاظدمسؾدماظغػار وزؼر

رئقسمجاععةماٌـصقرة;مترأسمأ.د/محمؿقدمم–أذرفمسؾدماظؾادطم /اجملؾس،موتقجقفاتمأ.داظعاظلمورئقسم

غائبمرئقسماىاععةمظشؽقنمخدعةماجملؿؿعموتـؿقةماظؾقؽةماجؿؿاعماظؾفـةماإلذراصقةماظعؾقامم–حمؿدماٌؾقفلم

ماظلـؾالوؼـ مٌرطز ماظؿابعة مشزاظة مضرؼة مد.أمطاًلموحبضقرمٌشروعمتطقؼر مرئقسم–ماظشـاويماظعزؼزمسؾدمصرحة/

/مأماظلـؾالوؼـ،معرطزمدائرةمسـماظـقابمجمؾسمسضقم–مايصريمػشام/أمباظدضفؾقة،مظؾؿرأةماظؼقعلماجملؾس

ماظؼرؼةمتطقؼرمىانمرؤداءماظلادةمعـموظػقػًامباحملاصظة،ماظشربمعقاهمػقؽةمإدارةمجمؾسمرئقسم–مغصرمخاظد

ماظقزارةمووطالءماٌدغلماجملؿؿعمذكصقاتمعـموبعضمباىاععة،ماظؿدرؼسمػقؽةموأسضاءماظؽؾقاتموسؿداء

 اظدضفؾقةممبقاصظةماٌدؼرؼاتموعدؼري

مد.أماظلقدموأطد مبداؼةميفماٌؾقفلمحمؿدمحمؿقد/

ماظيتماًطةمتـػقذميفماظؾدءمضرورةمسؾكماالجؿؿاع

ماألطـرماظُؼرىمتطقؼرمبشأنماىؿفقرؼةمرئادةمتؿؾـاػا

ٌُفؿؿعلماىاععةمدورمتعظقؿمسؾكمواظعؿؾماحؿقاجًا، ما

ٌُققطماجملؿؿعمخدعةميف مإىلمدقادتفموأذارمبفا،ما

مطؿال/مد.أماظلقدمععمباظؿعاونمىـةمتشؽقؾممتمضدمأغف

ماٌلؽقظنيمواظلادةماظدضفؾقةمحماصظم–مذاروبقؿ

ماظؿابعةمشزاظةمضرؼةماخؿقارمسؾكماالتػاقمومتمباحملاصظة

ماألطـرماظُؼرىمعـمظؽقغفامغظرًاماظلـؾالوؼـمٌرطز

ماظشرضقةمايدودمأضصكموضقسفامإىلمباإلضاصةماحؿقاجًا

 .اظؿقؿقةماظؾـقةمعـماألدغكمايدموظدؼفامظؾؿقاصظة

ماظؾفانمعـمسددًامتشؽقؾممتمأغفمإىلمدقادتفمأذارمطؿا

ماظؿققلماالجؿؿاسقة،ماظرساؼةماألعقة،محمق)مجماالتميف

ماظطرقمتطقؼرماظشرب،معقاهمتطقؼرمواٌقؽـة،ماظرضؿل

ماظصغرية،ماٌشروساتمتطقؼرماظؿعؾقؿ،متطقؼرمواظـؼؾ،

ٌُؿكصصنيمعـمُغكؾةموتضؿم،(اظعؿراغلماظؿطقؼر ما

ممتمطؿاموخارجفا،ماٌـصقرةمجاععةمداخؾمعـمواًرباء

ماظيتماٌشاطؾمأػؿمسؾكمظؾقضقفمعقداغقةمزؼارةمتـظقؿ

 .اظػعؾقةماحؿقاجاتفؿموهدؼدماظؼرؼةمأػاظلمتقاجف



  

 

 2019 يونيه 
قطاع شئون خدمة   تقرير القطاع خالل شهر                    

 وتننية البيئة اجملتنع

 جامعة املنصورة  - وتننية البيئة قطاع شئون خدمة اجملتنع

221 

 
 

 

 

 
 

  

مد.أماظلقدةموأضاصت ماجملؾسمأنماظشـاويمصرحة/

مخرباتمعـماالدؿػادةمسؾكمدقعؿؾمظؾؿرأةماظؼقعل

مضرؼةميفمباٌرأةمطؾريًاماػؿؿاعًامودققظلمأسضائف،

ماظؼرؼةمظلقداتماظالزمماظؿدرؼبمتقصريمودقؿؿمشزاظة،

مأذارتمطؿامبفا،ماظصغريةماٌشروساتمتـؿقةمأجؾمعـ

مد.أماظلقد مسؾكماظعؿؾمأػؿقةمإىلماظـؿرمأعقـة/

 .اظؼرؼةمظلقداتماظصققةماظؿقسقة

مد.أماظلقدمأطدمجاغؾفموعـ مسؾكماٌؾقفلمحمؿقد/

مرقؼؾةموأخرىماألجؾمضصريةمخطةمإسدادمأػؿقة

ماجملؿؿعمععمواظؿقاصؾماظؼرؼةمظؿطقؼرماألجؾ

 ماىاععةمععمظؾؿلاػؿةماًاصةمواىاععاتماٌدغل

مد.أماظلقدةموأضاصت ماجملؾسمأنماظشـاويمصرحة/

مخرباتمعـماالدؿػادةمسؾكمدقعؿؾمظؾؿرأةماظؼقعل

 احملاورمعـمسددًامخاللمعـماظؼرؼةمتطقؼرميف

ماظؿعؾقؿل،اظصقل،اًدعل،االضؿصادي،)م

ماظؿققلمواظرؼاضل،مواظعؾؿلماظـؼايفمالجؿؿاسل،

 (.اظرضؿل

مضرؼةميفمباٌرأةمطؾريًاماػؿؿاعًامودققظلمأسضائف،

مظلقداتماظالزمماظؿدرؼبمتقصريمودقؿؿمشزاظة،

مبفا،ماظصغريةماٌشروساتمتـؿقةمأجؾمعـماظؼرؼة

مد.أماظلقدمأذارتمطؿا مأػؿقةمإىلماظـؿرمأعقـة/

 .اظؼرؼةمظلقداتماظصققةماظؿقسقةمسؾكماظعؿؾ

مىـةمرئقسم–ماظؿابعلمسادل/مد.أماظلقدمسؾؼمطؿا

مأػؿقةمسؾكموأطدمايققاغقةمواظـروةماظزراسةمتـؿقة

مسؿؾقةميفماألداسمألغفاماظؾشرؼةمباظؿـؿقةماالػؿؿام

ماىاععةمُعشارطةمضرورةمإىلمباإلضاصةماظؿطقؼر

ماظزراسة،ماظطب،مجماالتميفموأحباثفامبػؽرػا

ماىفاتمععمواظؿـلقؼماجملاالتمعـموشريػؿا

 اظؼرؼةمتطقؼرميفمظؾُؿلاػؿةماألخرىمواٌؤدلات
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 2019مؼقغقفم30مماالحد

 دقـاءمىـقبم4ماًريمجلقرماٌؿؽاعؾةمواظؾقطرؼةماظطؾقةماٌـصقرةمجاععةمضاصؾةماغطالق

ماألحدماظققممصؾاحماغطؾؼتماظرؼادي;ماجملؿؿعلمدورػامهؼقؼمحنقماٌـصقرةمجاععةمىفقدمادؿؿرارًا

/مد.أمماظلقدمرساؼةمهت"م4ماًريمجلقر"ماٌؿؽاعؾةمواظؾقطرؼةماظطؾقةماٌـصقرةمجاععةمضاصؾةمم30/6/2019

ماظؾقاءمواظلقدماٌـصقرة،مجاععةمرئقسم-ماظؾادطمسؾدمحمؿدمأذرف مدقـاء،مجـقبمحماصظم-مصقدةمخاظد/

ماظؾقؽةموتـؿقةماجملؿؿعمخدعةمظشؽقنماىاععةمرئقسمغائبم-ماٌؾقفلمحمؿدمحمؿقد/مد.أماظلقدموبرئادة

مم4/7/2019ماًؿقسمؼقممحؿكمصعاظقاتفامتلؿؿرمأنمهلاماٌؼررموعـمدقـاء،مجـقبمحماصظةمإىلمعؿقجفًة

مردؼسموأبقمدقـاءمرقرممبدؼـيت ماجملؾسمخطةمإرارمويفماظرئادقة،مظؾؿؾادراتمدسؿًاماظؼاصؾةمػذهموتأتل.

ماًدعاتمظؿؼدؼؿماٌـصقرةمىاععةماظشاعؾةماظرؤؼةمإىلمباإلضاصةماظصققة،ماظرساؼةمظـشرمظؾفاععاتماألسؾك

ماىؿفقرؼةموُضرىمُعدنمعـمسددمألطربماظصققةماظرساؼةموتقصريمواظؾقطريماظؾشريماظطبمجمالميفماٌؿؽاعؾة

ماظؾشريماظطبمجمالميفماًربةمذويمعـمسددًامتضؿماظؼاصؾةمأنمباظذطرموجدؼر.مايدودؼةماٌـارؼموخاصة

ماظؿكدؼر،ماظدعقؼة،موسقةألامجراحةماظؾقظقة،ماٌلاظؽمجراحةماظؼؾب،مجراحةماظعاعة،ماىراحة)مبؿكصصات

مواألذن،ماألغػماظرعد،ماألرػال،ماألدـان،مواظؿـادؾقة،ماىؾدؼةمواظؿقظقد،ماظـلاءماظؾارـة،مواألسصاب،ماٌخ

ماظعالجموتؼدؼؿماظطيبماظؽشػمظؿقضقعماظؾقطريماظطبموطذظؽم،(اظطؾقةمواظؿقاظقؾماألذعة،ماظعظام،ماظصدر،

 باجملان


