
 انؽٛطح انصارٛخ

 االؼى انطثبػٙ: ؼُبٌ ػجبغ ػهٙ حؽٍٛ -

 31/2/3642ربضٚد انٕالزح:  -

 32/32/2132انشٓبزح: زكزٕضاِ                       ربضٚد انحظٕل ػهٛٓب:  -

 انزرظض انؼبو: انزطثٛخ انطٚبػٛخ        انزرظض انسلٛك: ؽطائك رسضٚػ -

 22/1/2131انحظٕل ػهّٛ: انهمت انؼهًٙ: اؼزبش يؽبػس           ربضٚد  -

 ( ؼُٕاد2ػسز ؼُٕاد انرسيخ فٙ انزؼهٛى انؼبنٙ: ) -

 ( ؼُخ36ػسز ؼُٕاد انرسيخ ذبضط انزؼهٛى انؼبنٙ: ) -

 sienan2004@yahoo.comانجطٚس االنكزطَٔٙ:  -

 كهٛخ انزطثٛخ انطٚبػٛخ –عبيؼخ انًٕطم  ًبَحخ نشٓبزح انجكبنٕضٕٚغ: انغٓخ ان -

 كهٛخ انزطثٛخ انطٚبػٛخ –انًبَحخ نشٓبزح انًبعؽزٛط: عبيؼخ زٚبنٗ انغٓخ  -

 كهٛخ انزطثٛخ انطٚبػٛخ –انغٓخ انًبَحخ نشٓبزح انسكزٕضاِ: عبيؼخ ثبثم  -

 (( انًزٕؼطخ انًطحهخ نطالة انٛس ثكطح األؼبؼٛخ انًٓبضاد ثؼغ رؼهى فٙ( )انزؼًٍٛ اإلزذبل أؼهٕة آصط))   ػُٕاٌ ضؼبنخ انًبعؽزٛط: -

     زٚبنٗ (( عبيؼخ  انطٚبػٛخ انزطثٛخ كهٛخ فٙ انًطجمٍٛ نهطالة انزسضٚػ يٓبضاد رطٕٚط فٙ انًجكط انًظغط انزسضٚػ رأصٛطػُٕاٌ اؽطٔحخ انسكزٕضاِ: ))

 انٕظبئف انزٙ شغهٓب -

 انٗ-انًسح يٍ  يكبٌ انؼًم انٕظٛفخ د

 2112 -3611 رطثٛخ زٚبنٗ يسضغ نهزطثٛخ انطٚبػٛخ 3

 2111-2112 كهٛخ انزطثٛخ انجسَٛخ ٔػهٕو انطٚبػخ انطهجخ نشؤٌٔ انؼًٛس يؼبٌٔ 2

 2111- 2112 كهٛخ انزطثٛخ انجسَٛخ ٔػهٕو انطٚبػخ انطٚبػٛخ انزطثٛخ كهٛخ يغهػ ايٍٛ 1

 2111 كهٛخ انزطثٛخ انجسَٛخ ٔػهٕو انطٚبػخ انُظطٚخ انؼهٕو يمطض فطع 2

 2116 - 2111 كهٛخ انزطثٛخ انجسَٛخ ٔػهٕو انطٚبػخ انطالثٛخ االَشطخ ٔحسح يؽؤٔل 3

 2132 -2131 كهٛخ انزطثٛخ انجسَٛخ ٔػهٕو انطٚبػخ انطٚبػخ ػهٕو يغهخ ؼكطرٛط 4

 2116 -2111 كهٛخ انزطثٛخ انجسَٛخ ٔػهٕو انطٚبػخ انطٚبػٛخ انزطثٛخ نكهٛخ انطالثٛخ األَشطخ ٔحسح يًضم 2

 2133 - 2111 كهٛخ انزطثٛخ انجسَٛخ ٔػهٕو انطٚبػخ انزسضٚػ ؽطائك نًبزح انؼهًٛخ انًغًٕػخ ضئٛػ 1

  – 2131 كهٛخ انزطثٛخ انجسَٛخ ٔػهٕو انطٚبػخ يسٚط رحطٚط يغهخ ػهٕو انطٚبػخ 6

 2133 ثُبد-كهٛخ انزطثٛخ انجسَٛخ ٔػهٕو انطٚبػخ  ػؼٕ ْٛئخ رحطٚط يغهخ انطٚبػخ انًؼبططح 31

 2134  ػؼٕ يُظخ اضٚس انؼهًٛخ 33

 

mailto:sienan2004@yahoo.com


 انجبيعبد او انًعبهذ انتي درس فيهب -

 

 يالحظبد انٗ –انفزطح يٍ  انًؼٓس  –انكهٛخ  –انغٓخ انغبيؼخ  د

  2133-2132 كهٛخ انزطثٛخ االؼبؼٛخ –عبيؼخ زٚبنٗ  3

    

    

 

 انًقرراد انذراسيخ انتي قبو ثتذريسهب -

 انؽُخ انسضاؼٛخ انًبزح انمؽى انكهٛخ انغبيؼخ د

 2112 -2114 ؽطائك رسضٚػ انؼهٕو انُظطٚخ انزطثٛخ انطٚبػٛخ زٚبنٗ 3

2112 – 2111 

2111 -2116 

2116- 2131 

2131 -2133 

2133- 2132 

2132 – 2131 

 2112 -2114 انكشبفخ انؼهٕو انُظطٚخ انزطثٛخ انطٚبػٛخ زٚبنٗ 2

2112 – 2111    

      2111 -2116 

 2131- 2132 انكشبفخ انؼهٕو انُظطٚخ انزطثٛخ انطٚبػٛخ زٚبنٗ 1

 2134 -2131 ؽطائك انزسضٚػ انؼهٕو انُظطٚخ انزطثٛخ انطٚبػٛخ زٚبنٗ 2

 2132-2134 انكشبفخ –ؽطائك انزسضٚػ  انؼهٕو انُظطٚخ انزطثٛخ انطٚبػٛخ زٚبنٗ 3

 

 انًقرراد انذراسيخ انتي قبو ثتطىيرهب او سبهى في تطىيرهب -

 انذراسيخانسنخ  انًبدح انقسى انكهيخ انجبيعخ د

     اليىجذ 1

2      

3      



 

 االشراف عهً انرسبئم واالطبريح -

 انؽُخ انسضاؼٛخ ػُٕاٌ انطؼبنخ أ االؽطٔحخ انمؽى انكهٛخ انغبيؼخ د

انزطثٛخ  زٚبنٗ 3

 انطٚبػٛخ

          انزساذم انًٓبض٘ ثأؼهٕة انًحطبد فٙ رؼهى ثؼغ انًٓبضاد األؼبؼٛخ ثكطح انمسو إصط 

 ضؼبنخ يبعؽزٛط( )

2131-

2132 

انزطثٛخ  زٚبنٗ 2

 انطٚبػٛخ

رأصٛط انزسضٚػ انًظغط انًجكط فٙ انزحظٛم انًؼطفٙ ٔيؽزٕٖ انهؼت ثبنكطح انطبئطح  

 (يبعؽزٛط ضؼبنخ) عبيؼخ زٚبنٗ  –كهٛخ انزطثٛخ انطٚبػٛخ  –نطالة انًطحهخ انضبنضخ 

2132-

2133 

انزطثٛخ  زٚبنٗ 1

 انطٚبػٛخ

انًجبزضح ( فٙ انزحظٛم انًؼطفٙ ٔرؼهى ثؼغ  –األؼهٕة األكضط فبػهٛخ ) انجحش انؼهًٙ  

 األٔنٗ ) أؽطٔحخ زكزٕضاِ(انًٓبضاد األؼبؼٛخ ثبنكهخ انؽهخ نطالة انًطحهخ 

2132-

2133 

انزطثٛخ  زٚبنٗ 3

 انطٚبػٛخ

 انضالصٛخ انٕصجخ ٔرؼهى انزحكى يطكع فٙ( انعٔعٙ) ٔانًمبضٌ انصارٙ انزُبفػ أؼهٕثٙ رأصٛط 

 (يبعؽزٛط ضؼبنخ)  انطٚبػخ ٔػهٕو انجسَٛخ انزطثٛخ كهٛخ/  انضبَٛخ انًطحهخ نطالة

2133- 

2134 

انزطثٛخ  زٚبنٗ 

 االؼبؼٛخ

انزطثٛخ 

 انطٚبػخ 

رمٕٚى يؼهًٙ انزطثٛخ انطٚبػٛخ فٙ ػٕء انكفبٚبد انزسضٚؽٛخ يٍ ٔعٓخ َظط انًشطفٍٛ 

 (يبعؽزٛط ضؼبنخ) فٙ يحبفظخ زٚبنٗ 

2134-

2132 

رأصٛط اؼزطارٛغٛخ انزؼهٛى انًؼكٕغ ثبؼزؼًبل ٔؼبئم يؽبػسح ؼًؼٛخ ٔثظطٚخ فٙ رؼهى    زٚبنٗ 4

 ثؼغ انًٓبضاد األؼبؼٛخ ثكطح انؽهخ نطالة انظف األٔل يزٕؼؾ

2134-

2132 

 

 

 فيهب  انعهًيخ وانىرش انتي شبركانًؤتًراد واننذواد  -

 انؽُخ  َٕع انًشبضكخ   يكبٌ االَؼمبز انؼُٕاٌ د

 2133 ثبحش االؼبؼٛخ انزطثٛخ كهٛخ/  ثبثم عبيؼخ  االؼبؼٛخ انزطثٛخ نكهٛخ انطاثغ انًؤرًط 3

 2132 ثبحش عبيؼخ ثبثم / كهٛخ انزطثٛخ االؼبؼٛخ  االؼبؼٛخ انزطثٛخ نكهٛخ انربيػ انسٔنٙ انًؤرًط 2

 2131 ثبحش انطٚبػٛخ انزطثٛخ ؼكٕل فبكٕنزٙ/ زْٕن عبيؼخ انطٚبػٛخ انزطثٛخ ؼكٕل  نفبٔكهزٙ االٔل انسٔنٙ انًؤرًط 3

 2132 ثبحش يبنٛعٚب/ كٕالنًجٕض انؼهًٛخ ٔانجحٕس انجسَٛخ نهزطثٛخ انًؤرًط انسٔنٙ 2

 2132 ثبحش كطيٛبٌ ذبَمٍٛ / عبيؼخ انؽهًٛبَٛخ/ األٔلانًؤرًط انؼهًٙ  3

 2132 يشبضن رطكٛب/ اَمطح/ عبيؼخ حبعّ ربثّ انًؤرًط انسٔنٙ انطٚبػٙ نهًؽبٔاح ثٍٛ انغُؽٍٛ 4

 2132 يشبضن عبيؼخ ثبثم / كهٛخ انزطثٛخ انطٚبػٛخ انًؤرًط انؼهًٙ انسٔنٙ نؼهٕو انزطثٛخ انطٚبػٛخ 2

 2132 حؼٕض كهٛخ انطت –عبيؼخ زٚبنٗ  انًؤرًط انؼهًٙ نجحٕس ررطط ؽهجخ كهٛخ انطت 1

 2133 حؼٕض انضمبفٙانًهزمٗ  –عبيؼخ زٚبنٗ  انًؤرًط انؼهًٙ االٔل نًغهػ انزرطٛؾ 6



 2133 يشبضن عبيؼخ الٚجعن انًؤرًط انؼهًٙ انسٔنٙ نإلزاضح انطٚبػٛخ  31

 2134 حؼٕض يظط –عبيؼخ انعلبظٚك  انًؤرًط انؼهًٙ انسٔنٙ نحؼبضاد انشطق األزَٗ انمسٚى  33

 2134 يشبضن كهٛخ انزطثٛخ نهجُبد –عبيؼخ انكٕفخ  األٔل نؼهٕو انزطثٛخ انطٚبػٛخ انسٔنٙ انؼهًٙ انًؤرًط 32

 2134 ثبحش عبيؼخ حهجغخ األٔل نؼهٕو انزطثٛخ انطٚبػٛخ انسٔنٙ انؼهًٙ انًؤرًط 31

 النشاطات:
 

 انؽُخ يكبٌ االَؼمبز ػُٕاٌ انُشبؽ د

 فٙ انًٛساَٙ انزطجٛك حٕل انطاثؼخ انًطحهخ نطهجخ َٕػٛخ يحبػطح 3

 .انًساضغ
 2131 كهٛخ انزطثٛخ انجسَٛخ ٔػهٕو انطٚبػخ –لبػخ انًُبلشبد 

 انًكزجخ اؼزرساو فٙ انًؼهٕيبد )ركُهٕعٛب ثؼُٕاٌ رؼطٚفٛخ َسٔح 2

ٔانًغالد انؼهًٛخ  ( Google scholar انؼهًٙ ٔانجبحش االفزطاػٛخ

 االكبزًٚٛخ.

 2133-2-32 كهٛخ انزطثٛخ انجسَٛخ ٔػهٕو انطٚبػخ –لبػخ انًُبلشبد 

 انزطجٛك حٕل انطاثؼخ انًطحهخ ٔزضغ ًَٕشعٙ نطهجخ َٕػٛخ يحبػطح 1

 .انًساضغ فٙ انًٛساَٙ
 2133 –شجبؽ  لبػخ انشٓٛس انسكزٕض ٔنٓبٌ حًٛس

 1/3/2133-3 ثُٙ ؼٕٚف –يظط  انجطٕنخ انؼطثٛخ انضبَٛخ نهًجبضظٍٚ انغبيؼٍٛٛ 2

3 
 كهٛخ انزطثٛخ انجسَٛخ ٔػهٕو انطٚبػخ –لبػخ انًُبلشبد  انطٚبػخ ٔػهٕو انجسَٛخ انزطثٛخ كهٛخ انطاثؼخ انًطحهخ نطهجخ ػًم ٔضشخ

-كبٌَٕ األٔل

2134 

 

 

 انذوراد انتي شبرك ثهب وانتي اقبيهب -

 انؽُخ يكبٌ االَؼمبز ػُٕاٌ انسٔضح د

 2131 زٔكبٌ – انؽهًٛبَٛخ انؼهًٙ ٔانجحش انؼبنٙ انزؼهٛى ٔظاضح البيزّ انص٘ انكشفٍٛ انمبزح زٔضح 3

 2132 كٕالنًجٕض/ يبنٛعٚب انطٚبػٙضٔشخ ػًم انطت  2

 2111 عبيؼخ انكٕفخ –انُغف االشطف   انكٕفخ عبيؼخ فٙ الٛى انكشفٙ انص٘ انًرٛى 1

 2112 عبيؼخ الٚجعن –انًبَٛب  انسٔضح انسٔنٛخ نهطت انطٚبػٙ 2

 

 

 



 

 

 انًشروعبد انجحثيخ في يجبل انتخصص نخذيخ انجيئخ وانًجتًع او تطىير انتعهيى -

 انؽُخ انؼسز انًغهس انًغهخ انجبحضٍٛ انًشبضكٍٛ انجحشػُٕاٌ  د

رأصٛط انًطكجبد انرططٛخ فٙ رطٕٚط ثؼغ انًٓبضاد انؼمهٛخ نالػجٍٛ  3

 انشجبة ثبنكطح انطبئطح

انجسَٛخ يغهخ ػهٕو انطٚبػخ / كهٛخ انزطثٛخ  و.و يحًس ٔنٛس شٓبة

 انطٚبػٛخ/ عبيؼخ زٚبنٗٔػهٕو 
2 1 2111 

اؼهٕثٙ انًكضف ٔانًٕظع فٙ رؼهى يٓبضرٙ انًُبٔنخ رأصٛط اؼزرساو  2

 ٔانزظٕٚت ثكطح انٛس

يغهخ انفزح / عبيؼخ زٚبنٗ / كهٛخ انزطثٛخ  الٕٚعس يشبضن

 االؼبؼٛخ
3 16 2116 

ثؼغ انمٛبؼبد انغؽًٛخ ٔػاللزٓب ثًٓبضح طس انؼطة انؽبحك فٙ  1

 انكطح انطبئطح

 و.ز يٓب طجط٘ 

 و.و يحًس ٔنٛس 

انجسَٛخ يغهخ ػهٕو انطٚبػخ / كهٛخ انزطثٛخ 

 انطٚبػٛخ/ عبيؼخ زٚبنٗٔػهٕو 
3 3 2116 

اصط اؼزرساو اؼهٕة انزؼهى االرمبَٙ فٙ رؼهى يٓبضح انًُبٔنخ َٔمم  2

 أصطْب إنٗ يٓبضح انزظٕٚت ثكطح انٛس

يغهخ ػهٕو انزطثٛخ انطٚبػٛخ / كهٛخ انزطثٛخ  و.و حؽبو يحًس ْٛساٌ

 ٚبػٛخ / عبيؼخ ثبثمانطانجسَٛخ ٔػهٕو 
1 2 2131 

ثؼغ يظبْط االَزجبِ ٔػاللزّ ثسلخ انزٓسٚف يٍ انحبالد انضبثزخ  3

 ثكطح انمسو

كهٛخ انزطثٛخ األؼبؼٛخ نهؼهٕو انزطثٕٚخ يغهخ  و.ز ٔؼبو رٕفٛك 

 / عبيؼخ ثبثمٔانُفؽٛخ
3 6 2132 

4 
االنزعاو ٔػاللزّ ثبنؽهٕن االٚضبض٘ نالػجٙ كطح انمسو نجؼغ أَسٚخ 

 يحبفظخ زٚبنٗ نفئخ انُبشئٍٛ

أ.و.ز يٓب طجط٘ 

 حؽٍٛ

 و.ز لظٙ حبرى 

انًؤرًط انؼهًٙ انسٔنٙ األٔل نؽكٕل انزطثٛخ 

 زْٕن عبيؼخ-انطٚبػٛخ 
- - 2131 

2 
رأصٛط انزسضٚػ انًظغط انًجكط فٙ رطٕٚط يٓبضح رُفٛص انسضغ 

 نهطالة انًطجمٍٛ فٙ كهٛبد انزطثٛخ انطٚبػٛخ

أ.ز يحًٕز زأز 

 انطثٛؼٙ

  أ.و.ز ؼؼٛس طبنح 

انًؤرًط انؼهًٙ انسٔنٙ األٔل نؽكٕل انزطثٛخ 

 زْٕن عبيؼخ-انطٚبػٛخ 
- - 2131 

انًغًؼبد انزؼهًٛٛخ ٔرأصٛطْب فٙ رؼهى يٓبضرٙ انطجطجخ انؼبنٛخ  1

 ٔانزظٕٚت يٍ انضجبد ثكطح انؽهخ

انجسَٛخ يغهخ ػهٕو انطٚبػخ / كهٛخ انزطثٛخ  الٕٚعس يشبضن

 عبيؼخ زٚبنٗانطٚبػٛخ/ ٔػهٕو 
3 3 2131 

فٙ رؼهى ثؼغ انًٓبضاد األؼبؼٛخ  مبَٙرأصٛط اؼزطارٛغٛخ انزؼهى اإلر 6

 نهطالة ثكطح انمسو

كهٛخ انزطثٛخ األؼبؼٛخ نهؼهٕو انزطثٕٚخ يغهخ  و.ز ٔؼبو رٕفٛك

 / عبيؼخ ثبثمٔانُفؽٛخ
3 32 2131 

رمٕٚى االثساع ثبنكفبٚبد انزسضٚؽٛخ نسٖ يسضؼٙ يبزح ؽطائك   31

 عبيؼخ زٚبنٗ –انزسضٚػ يٍ ٔعٓخ َظط ؽهجخ كهٛخ انزطثٛخ انطٚبػٛخ 

انجسَٛخ يغهخ ػهٕو انطٚبػخ / كهٛخ انزطثٛخ  و.و اظاز حؽٍ ػجس هللا

 انطٚبػٛخ/ عبيؼخ زٚبنٗٔػهٕو 
3 3 2131 

33 
رأصٛط رسضٚجبد انهؼت ثًؽبحبد يرزهفخ فٙ رطٕٚط ثؼغ انغٕاَت 

 انحطكٛخ ٔانًٓبضٚخ نالػجٙ اَسٚخ زٚبنٗ ثبنكطح انطبئطح نهشجبة 

يغبْس حًٛس  أ.و. ز

 ضشٛس 

 و.ز يحًس ٔنٛس شٓبة

انًغهخ انسٔنٛخ ألثحبس ػهٕو انطٚبػخ 

 يبنٛعٚب –خ كٕالنًجٕض انًزمسي
2 1 2132 



انؽبحك رأصٛط اؼزطارٛغٛخ حــم انًشكالد فٙ رطٕض يٓبضرٙ انؼطة  32

 انظس ثبنكطح انطبئطح  ٔحــبئؾ

انًغهخ انسٔنٛخ ألثحبس ػهٕو انطٚبػخ  و.ز يحًس ٔنٛس شٓبة

 يبنٛعٚب –خ كٕالنًجٕض انًزمسي
2 1 2132 

31 
 ثكطح ٔانزٓسٚف انسحطعخ يٓبضرٙ رؼهى فٙ ٔرأصٛطِ انًحطبد اؼهٕة

 انًزٕؼؾ انضبَٙ انظف نطالة انمسو

 ؽبنت انًبعؽزٛط 

كطٚى ػجس انغُٙ ػجس 

 عبؼى

انجسَٛخ  انزطثٛخ كهٛخ/  انطٚبػخ ػهٕو يغهخ

 زٚبنٗ عبيؼخ/ انطٚبػٛخٔػهٕو 
4 1 2132 

32 
رأصٛط اؼزرساو اؼهٕثٙ انزجبزنٙ ٔاالكزشبف انًٕعّ فٙ رؼهى ثؼغ 

 انًٓبضاد األؼبؼٛخ ثبنكطح انطبئطح

أ.و. ز يغبْس حًٛس 

 ضشٛس

 و.ز يحًس ٔنٛس شٓبة

 يغهخ عبيؼخ كطيٛبٌ
ػسز ذبص 

 ثبنًؤرًط
2132 

33 
 اإلزضاكٛخ ٔضاء يب انًؼطفخ اؼزطارٛغٛخ ٔفك ػهٗ رؼهًٙ يُٓظ رأصٛط

 انطبئطح ثبنكطح األؼبؼٛخ انًٓبضاد ثؼغ رؼهى فٙ

  يحؽٍ َؼٛى ثؽًخ ز.وأ.

      شٓبة ٔنٛس يحًس ز.و

 

 2133 1 - يغهخ انًحزطف/ انغعائط

 ٔأؼبنٛت ؽطائك رُبٔنذ انزٙ ٔاألؽبضٚح نطؼبئم رحهٛهٛخ زضاؼخ) 34

 انطٚبػٛخ ثبنفؼبنٛبد انزؼهى فٙ انًؽزرسيخ ٔانٕؼبئم انزسضٚػ

 (انؼطالٛخ انغبيؼبد فٙ 2131-2111 يٍ نهفزطح

انًغهخ انسٔنٛخ ألثحبس ػهٕو انطٚبػخ  و.ز ظبفط َبيٕغ ذهف

 انًزمسيخ

 يبنٛعٚب – كٕالنًجٕض

1 1 2133 

 يؽزٕٖ رطٕٚط فٙ انًجكط انًظغط انزسضٚػ ٕةاؼه اؼزرساو إصط 32

 انجسَٛخ انزطثٛخ ٛخهك/ انضبنضخ خانًطحه نطالة انطبئطح ثبنكطح انهؼت

 انطٚبػخ ٕوهٔػ

 ؽبنت انًبعؽزٛط 

 َجطاغ يُٛط ذًٛػ
انجسَٛخ  انزطثٛخ كهٛخ/  انطٚبػخ ػهٕو يغهخ

 زٚبنٗ عبيؼخ/ انطٚبػٛخٔػهٕو 
8 23 2134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( انتي قبو ثبننشر فيهبimpact fatorsانًجالد انعبنًيخ ويجالد ) -

 انؽُخ انؼسز انص٘ َشط فّٛ ػُٕاٌ انجحش انسٔنخ اؼى انًغهخ د

 ألثحبس انسٔنٛخ انًغهخ 3

 انًزمسيخ انطٚبػخ ػهٕو

 يبنٛعٚب – كٕالنًجٕض

 انحطكٛخ انغٕاَت ثؼغ رطٕٚط فٙ يرزهفخ ثًؽبحبد انهؼت رسضٚجبد رأصٛط يبنٛعٚب

 نهشجبة انطبئطح ثبنكطح زٚبنٗ اَسٚخ نالػجٙ ٔانًٓبضٚخ

انًغهس انضبَٙ انؼسز 

 انضبنش

2132 

 ألثحبس انسٔنٛخ انًغهخ 2

 انًزمسيخ انطٚبػخ ػهٕو

 يبنٛعٚب – كٕالنًجٕض

 انؽبحك ٔحــبئؾ انؼطة يٓبضرٙ رطٕض فٙ انًشكالد حــم اؼزطارٛغٛخ رأصٛط يبنٛعٚب

 انطبئطح ثبنكطح انظس

 انؼسز انضبَٙ انًغهس

 انضبنش

2132 

 ألثحبس انسٔنٛخ انًغهخ 2

 انًزمسيخ انطٚبػخ ػهٕو

 يبنٛعٚب – كٕالنًجٕض

 انزسضٚػ ٔأؼبنٛت ؽطائك رُبٔنذ انزٙ ٔاألؽبضٚح نطؼبئم رحهٛهٛخ زضاؼخ) يبنٛعٚب

 2131-2111 يٍ نهفزطح انطٚبػٛخ ثبنفؼبنٛبد انزؼهى فٙ انًؽزرسيخ ٔانٕؼبئم

 (انؼطالٛخ انغبيؼبد فٙ

انؼسز  –انًغهس انضبنش 

 انضبنش

2133 

 
 يغهخ انًحزطف انسٔنٛخ

 رؼهى فٙ اإلزضاكٛخ ٔضاء يب انًؼطفخ اؼزطارٛغٛخ ٔفك ػهٗ رؼهًٙ يُٓظ رأصٛط انغعائط

 انطبئطح ثبنكطح األؼبؼٛخ انًٓبضاد ثؼغ

 2133 انؼسز انضبيٍ

 

 عضىيخ انهيئبد انعهًيخ انًحهيخ وانذونيخ -

 يالحظبد يبظال ػؼٕاً / اَزٓبء انؼؼٕٚخ ربضٚد االَزؽبة زٔنٛخيحهٛخ/  اؼى انٓٛئخ د

ْٛئخ رحطٚط يغهخ  3

 ػهٕو انطٚبػخ

  يبظال ػؼٕاً  2131 يحهٛخ

ْٛئخ رحطٚط يغهخ  2

 انطٚبػخ انًؼبططح

 ثغساز -كهٛخ انزطثٛخ انجسَٛخ ٔػهٕو انطٚبػخ نهجُبد  يبظال ػؼٕاً  2133 يحهٛخ

 

 

 

 

 

 

 



 

 اثذاعبد او نشبطبد حصم فيهب عهً ) جىائز / شهبداد تقذيريخ / كتت شكر ( -

 

 د

َٕع االثساع أ 

 انُشبؽ

يبحظم ػهّٛ ) 

عبئعح/ شٓبزح 

رمسٚطٚخ/ كزبة 

 شكط(

 انؽُخ ػُٕاٌ انُشبؽ أ االثساع انغٓخ انًبَحخ

انًؤرًط انسٔنٙ االٔل نفبكٕنزٙ ؼكٕل انزطثٛخ  عبيؼخ زْٕن كهٛخ انزطثٛخ انطٚبػٛخ كزبة شكط ٔرمسٚط َشط ثحٕس 3

 انطٚبػٛخ

2131 

كزبة شكط ٔرمسٚط  َشط ثحش 2

 ٔشٓبزح يشبضكخ

/  االؼبؼٛخ انزطثٛخ نكهٛخ انربيػ انسٔنٙ انًؤرًط عبيؼخ ثبثم / كهٛخ انزطثٛخ االؼبؼٛخ

 ثبثم عبيؼخ

2132 

كزبة شكط ٔرمسٚط  َشط ثحش 1

 ٔشٓبزح يشبضكخ

 2133 ثبثم عبيؼخ/  االؼبؼٛخ انزطثٛخ نكهٛخ انطاثغ انًؤرًط انزطثٛخ االؼبؼٛخعبيؼخ ثبثم / كهٛخ 

كزبة شكط  َشط ثحش 2

 ٔشٓبزح يشبضكخ

 2111 انًؤرًط انؼهًٙ االٔل الذزظبطبد انزطثٛخ انطٚبػٛخ عبيؼخ زٚبنٗ/ كهٛخ انزطثٛخ انطٚبػٛخ

يشبضن ثظفخ لبئس  2

 كشفٙ

ٔانجحش انؼهًٙ ٔظاضح انزؼهٛى انؼبنٙ  شٓبزح رمسٚطٚخ

 / انهغُخ انًطكعٚخ نهكشبفخ

 البيزّ انص٘ انكشفٍٛ انمبزح نسٔضح انكشفٙ انًرٛى

 انؽهًٛبَٛخ فٙ  انؼهًٙ ٔانجحش انؼبنٙ انزؼهٛى ٔظاضح

 2131 زٔكبٌ –

2131 

ٔظاضح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ  شٓبزح رمسٚطٚخ لبئس ثظفخ يشبضن 3

 / انهغُخ انًطكعٚخ نهكشبفخ

 2133 2133 انكٕفخ عبيؼخ فٙ الٛى انكشفٙ انص٘ انًرٛى

 

 

 



 

 

 د

 َٕع االثساع أ انُشبؽ

يبحظم ػهّٛ ) عبئعح/ 

شٓبزح رمسٚطٚخ/ كزبة 

 شكط(

 انؽُخ ػُٕاٌ انُشبؽ أ االثساع انغٓخ انًبَحخ

انًرٛى انكشفٙ انزطجٛمٙ انؽُٕ٘ انربيػ نكهٛخ  ضئٛػ انغبيؼخ كزبة شكط يشبضن ثظفخ لبئس كشفٙ 4

 انزطثٛخ انطٚبػٛخ

2111 

 2111 يؤرًط ٔحسح االثحبس انًكبَٛخ  ضئٛػ انغبيؼخ كزبة شكط يؤرًط 2

 2116 زضغ رطثٛخ ضٚبػٛخ ضئٛػ انغبيؼخ كزبة شكط زضغ ًَٕشعٙ 1

 2116 زٔضح ررطط انغبيؼخ ضئٛػ انغبيؼخ كزبة شكط احزفبنٛخ 6

االػساز ٔاالشطاف ػهٗ  31

 االذزجبضاد

انزٓٛئخ ٔاالػساز نالذزجبضاد انربطخ ثمجٕل ؽهجخ  انكهٛخػًٛس  كزبة شكط

 انكهٛخ

2112 

 2111 انًرٛى انكشفٙ االٔل نغٕانخ انكهٛخ ػًٛس انكهٛخ كزبة شكط يرٛى كشفٙ 33

انًٓطعبٌ انطٚبػٙ ٔيؼطع انكزبة انربص  ػًٛس انكهٛخ كزبة شكط يٓطعبٌ ضٚبػٙ 32

 ثبنكهٛخ

2116 

يسٚطٚخ انزطثٛخ يسٚط  كزبة شكط رظًٛى زنٛم 31

 انطٚبػٛخ ٔانفُٛخ

 2116 رظًٛى زنٛم انًسٚطٚخ



 2111 رظهٛح اعٓعح اؼزُؽبخ انكهٛخ ػًٛس انكهٛخ كزبة شكط رظهٛح اعٓعح 32

 2111 يؼطع انكزبة انًمبو فٙ كهٛخ انطت ػًٛس كهٛخ كزبة شكط يؼطع كزبة 33

 2116 انُسٔح انؼهًٛخ نكهٛخ انطت ػًٛس كهٛخ كزبة شكط َسٔح 34

 2111 انُسٔح انؼهًٛخ نكهٛخ انطت ػًٛس كهٛخ كزبة شكط َسٔح 32

 2111 يؼطع كزبة كهٛخ انطت ػًٛس كهٛخ كزبة شكط يؼطع 31

يسٚط انزطثٛخ  كزبة شكط ثطٕالد 36

 انطٚبػٛخ ٔانفُٛخ

 2131 االشطاف ػهٗ انجطٕالد

 2132 احزفبنٛخ ٕٚو انغبيؼخ ػًٛس كهٛخ كزبة شكط ٕٚو انغبيؼخ 21

 2131 احزفبنٛخ ٕٚو انغبيؼخ ضئٛػ انغبيؼخ كزبة شكط انغبيؼخٕٚو  23

 2132 ػؼٕ انهغُخ االيزحبَٛخ ػًٛس كهٛخ شكط كزبة نغُخ ايزحبَٛخ 22



 2132 ػؼٕ انهغُخ االيزحبَٛخ ضئٛػ انغبيؼخ شكط ٔرمسٚط نغُخ ايزحبَٛخ 21

 2132 اػًبل يغهخ ػهٕو انطٚبػخ ػًٛس انكهٛخ شكط ٔرمسٚط اػًبل انًغهخ 22

 2132 احزفبنٛخ ٕٚو انغبيؼخ ضئٛػ انغبيؼخ كزبة شكط ٕٚو انغبيؼخ 23

 2133 انًرٛى انكشفٙ نكهٛخ انطت انجٛطط٘ ػًٛس كهٛخ شكط ٔرمسٚط يرٛى كشفٙ 24

 2133 كهٛخ انزطثٛخ االؼبؼٛخ –اػًبل يغهخ انفزح  ػًٛس انكهٛخ شكط ٔرمسٚط اػًبل انًغهخ 22

 2134 عبيؼخ ثبثم –يُبلشخ أؽطٔحخ زكزٕضاِ  ػًٛس انكهٛخ ٔرمسٚطشكط  أؽطٔحخ زكزٕضاِ 21

 2134 عبيؼخ ثغساز –يُبلشخ أؽطٔحخ زكزٕضاِ  ػًٛس انكهٛخ شكط ٔرمسٚط أؽطٔحخ زكزٕضاِ 26

 2134 عبيؼخ ركطٚذ –يُبلشخ ضؼبنخ يبعؽزٛط  ػًٛس انكهٛخ شكط ٔرمسٚط ضؼبنخ يبعؽزٛط 11

 2134 عبيؼخ ثغساز –يُبلشخ ضؼبنخ يبعؽزٛط  انكهٛخ ػًٛس شكط ٔرمسٚط ضؼبنخ يبعؽزٛط 13



 2134 انًؤرًط انؽبثغ نكهٛخ انزطثٛخ األؼبؼٛخ ػًٛس انكهٛخ شكط ٔرمسٚط يؤرًط 12

 2134 أػؼبء ْٛئخ رحطٚط يغهخ ػهٕو انطٚبػخ ضئٛػ انغبيؼخ كزبة شكط يغهخ ػهٕو انطٚبػخ 11

 

 

 

 

 

 

 

 انتأنيف وانترجًخ -

ينهجيخ / غير  عذد انطجعبد سنخ اننشر اننشراسى دار  عنىاٌ انكتبة د

 ينهجيخ

      

      

      

 

 انهغبد انتي يجيذهب -

1-     

2-      

3-         

  

 

 



 يسبهًبد في خذيخ انًجتًع -

1-    

2-   

 

 

 نشبطبد اخري -

1-     

2-     

 

 


