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 . ششٍف ؽبيذ أمحذ عبملد

                                                             
 

 أوال: ثَبَبد عبيخ
 ششٍف ؽبيذ أمحذ عبملاالعى: 

 انيةٍةةخ ث غةةى انهغةةخ  شةةبس املانهغةةخ انيةٍةةخ ودساعةةبد انيدةةذ ان ةةذ     أعةةزبر انوظَفةةخ البنَةةخ:  
 ثكهَخ اُداة عبييخ املُوفَخ

 ==?8/7/=د: ربسٍخ املَال

ٌ  -شةةجا انكةةوو  -انيُةةواٌ: فبف ةةخ املُوفَةةخ  ٌ  -انةةة انشةةش   -شةةبسا الةةو   -ؽةةٌ يَةةذ نب ةةب
 عًبسح انغيذ

 اجلُغَخ: يصشً

 8<;=:6788:6اهلبرف احملًول:                         ;?88>86<:6رهَفوٌ املًتل: 

 7?>;889<:6انفبكظ:                        =888768<:6رهَفوٌ انيًم: 

 البنخ االعزًبعَخ: يزضوط

 انزخصص انذ َق: دساعبد انيدذ ان ذ                         انزخصص انيبو: انهغخ انيةٍخ

 sherif2homa@yahoo.com ةٍذ االنَكزشوين:ان

 املؤْالد انيهًَخ: بصبََ
دساعةخ  جتبْةبد َ ةذ انيدةذ ان ةذ :     ايف يوضةوا    ختصةص انهغةخ انيةٍةخ    -دكزوساِ يف اُداة -

 ثز ذٍش  يشرجخ انششف األوىل . <866 رطجَ َخ عهي عفشً صًوئَم األول وانضبين ،

: دساعةخ يف  املصةذس انَدةوً يف انزةوساح   يف يوضةوا    ختصص انهغخ انيةٍخ -يبعغزري يف اُداة -
 ثز ذٍش  ممزبص . ;866 املضبيا انزبسخيَخ انذٍَُخ وانغًبد انهغوٍخ ،

شةيجخ انذساعةبد انهغوٍةةخ    ، انهغةخ انيةٍةخ وادا،ةب،   غةبد انشةش َخ  متدَةذً يبعغةزري:  غةى انه    -
 ثز ذٍش  ممزبص . كهَخ اُداة عبييخ املُوفَخ
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( كهَةةخ شةةيجخ انهغةةخ انيةٍةةخ وادا،ةةب   غةةى انهغةةبد انشةةش َخ وادا،ةةب     .انهغةةخ انيةٍةةخ  نَغةةبَظ -
واألول عهةةي  . ممزةةبص يةةت يشرجةةخ انشةةشف    ز ةةذٍش عةةبو:  ث ???7ةةة عبييةةخ املُوفَةةخ يةةبٍو     اُداة

 عبييخ املُوفَخ يف انزشرَت انيبو عهي يغزوى اجلبييخ.

 األكبدميٌ انزذسط انوظَفٌ ب:صبنض
ا ثكهَةةخ اُداة عبييةةخ املُوفَةةخ اعزجةةبًساملغةةبعذ انيدةةذ ان ةةذ  أعةةزبر انهغةةخ انيةٍةةخ ودساعةةبد  -
 .;867أكزوثش يٍ 

يةةةخ املُوفَةةخ اعزجةةةبًسا يةةةٍ  يةةذسط انهغةةةخ انيةٍةةخ ودساعةةةبد انيدةةذ ان ةةةذ  ثكهَةةخ اُداة عبي     -
 .<866/عجزًة

ا يذسط انهغخ انيةٍخ ودساعبد انيدذ ان ةذ  املغةبعذ ثكهَةخ اُداة عبييةخ املُوفَةخ اعزجةبسً       -
 .;866يٍ ٍونَو 

 .8666ا يٍ ٍوََو  غى انهغبد انشش َخ ثكهَخ اُداة عبييخ املُوفَخ اعزجبًسثييَذ  -
 األطشوؽبد واألحببس انيهًَخساثيب: 

 ، سعةبنخ  املصذس انَدوً يف انزوساح: دساعخ يف املضبيا انزبسخيَخ انذٍَُخ وانغةًبد انهغوٍةخ    -7
عجذ الةبنق  أ.د.  –األعزبر جببييخ ان بْشح  أمحذ فًود ْوٍذًأ.د. إششاف  يبعغزري جمبصح، 
 .;866، عبييخ املُوفَخ ،. كهَخ اُداةاألعزبر جببييخ املُوفَخ عجذ اهلل عجخ

 ، سعةبنخ  َ ذ انيدذ ان ذ : دساعخ رطجَ َةخ عهةي عةفشً صةًوئَم األول وانضةبين     اجتبْبد   -8
 ،كهَةةةخ اُداة ،األعةةةزبر جببييةةةخ املُوفَةةةخ فًةةةذ فةةةوصً ضةةةَفأ.د. إشةةةشاف  دكزةةةوساِ جمةةةبصح،
 .<866، عبييخ املُوفَخ

 -يشكةةةض ثةةةَغا  االعزشةةةشاإل ااعةةةشائَهٌ امليبصةةةش و ضةةةبٍب انصةةةشاا انيةةةش  ااعةةةشائَهٌ        -9
يةةؤمتش األدة وانزش ةةخ   ،ي جةةول نهُشةةش حبةةش  ،( بنهذساعةةبد ااعةةزشارَغَخ  ورًعةة  انغةةبداد 

ورواصم انض بفبد انةذو  انضةبين، امليدةذ انيةب  نهغةبد  ذٍُةخ انض بفةخ وانيهةوو ثبالشةزشا  يةت           
 .?866 كهَخ انهغبد وانزش خ عبييخ األصْش، أثشٍم

يةةةؤمتش انزةةة صرياد ، ( عُجَةةةخ فَدةةةبنصبئصةةةدب وانيُبصةةةش األ عةٍةةةخ يةةةب ثيةةةذ انغةةة  انجةةةبثهٌ    -:
يشكةةةض سعةةةبنخ املشةةةشإل، إصةةةذاس نةةةب ،  حبةةةش يُشةةةوس،  األعُجَةةةخ يف انهغةةةبد انشةةةش َخ وادا،ةةةب، 
 .8678 أكزوثشانذساعبد انشش َخ، عبييخ ان بْشح، 

، حبش يُشوس، جمهةخ كهَةخ    اجتبْبد عهًبء َ ذ انيدذ ان ذ  واساؤْى يف انزبسٍخ انزضُوً  -;
 .8679ان بْشح، إصذاس نب ،  داس انيهوو، عبييخ
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انةكةةخ وانهيُةةخ يف املصةةذسٍٍ انَدةةوً وانكدُةةوق  دساعةةخ ي بسَةةخ يف ضةةوء َ شٍةةخ املصةةبدس(،       ->
عبييخ األصْش، ٍونَو انيذد انغبثت، اجلضء انضبين،  حبش يُشوس، جمهخ كهَخ انهغبد وانزش خ،

867:. 

ُشةةش، جمهةةخ كهَةةخ  ي جةةول نهش عةةفش إسيَةةبء وأؽةةذاس انغةة  انجةةبثهٌ  دساعةةخ َ ذٍةةخ(، حبةة      -=
 .:867أكزوثش انيذد،  عبييخ املُوفَخ، اُداة،

 ةةبرط رطجَ َةةخ عهةةي َصةةو  يةةٍ   عالعةةم األَغةةبة ووظَفزةةدب يف ضةةوء انُ ةةذ انزؾشٍةةشً    -<
حبةش   ،:;جمهخ انذساعبد انشش َخ،  يَخ نشجيٌ انهغةبد انشةش َخ، انيةذد   ،  (انيدذ ان ذ 

 .;867ٍُبٍش ، يُشوس

فبس انيدذ ان ذ : دساعخ يوضوعَخ نغوٍخ يف ضوء خمطوطبد كدوف  ًشاٌ يت  ششوػ أع -?
انزطجَةةق عهةةي عةةفش ؽج ةةوإل ، جمهةةخ كهَةةخ انهغةةبد وانزش ةةخ، عبييةةخ األصْةةش، انيةةذد الةةبدً          

 .>867عشش، ٍونَو 

 انزشاعى اُسايَخ ألعفبس انيدذ ان ذ : دساعخ يف انزبسٍخ والصةبئص واألعةبنَت ، جمهةخ     -76
 .=867غبد وانزش خ، عبييخ األصْش، انيذد انضبين عشش، ٍُبٍش كهَخ انه

 رغََت ربسٍخ فهغطا ان ذ : فبونخ نزصؾَؼ انشؤٍخ انزوسارَخ يف ضوء دساعبد انيدذ  -77
ان ذ  انغشثَخ ، حبش ي جول نهُشش يف: املؤمتش انةذو  األول نكهَةخ انهغةبد وانزش ةخ ثيُةواٌ      

أكزةةةوثش،  >انهغةةةخ وانزش ةةةخ  ثكهَةةةخ انهغةةةبد وانزش ةةةخ عبييةةةخ  انذساعةةةبد انجََُةةةخ يف األدة و
 .=867يبسط 

 صوسح أوسشهَى يف أعفبس انيدذ ان ذ  ثا األصم انيش  وانزدوٍذ ، حبش ي جول نهُشش  -78
يف: املةةةؤمتش انةةةذو  ن غةةةى انهغةةةخ انيةٍةةةخ وادا،ةةةب ثيُةةةواٌ  ان ةةةذط احملزهةةةخ ويغةةةز جم ان ضةةةَخ          

 .<867عبييخ عا مشظ، أثشٍم  انفهغطََُخ  ثكهَخ اُداة

 انزش ةةةخ انغةةةشٍبََخ  انجشةةةَطب( ألعةةةفبس انيدةةةذ ان ةةةذ : انُشةةة ح وانزطةةةوس ، جمهةةةخ كهَةةةخ           -79
 .?867، عبييخ املُوفَخ، ٍُبٍش >77اُداة، انيذد 

، =77املبعةةةوسا ومحبٍةةةخ انةةةُص: دساعةةةخ رطجَ َةةةخ، يُشةةةوس يف جمهةةةخ كهَةةةخ اُداة، انيةةةذد    -:7
 .?867 عبييخ املُوفَخ، أثشٍم

 : ااششاف عهي انشعبئم انيهًَخ  املبعغزري وانذكزوساِ(بنبيغ
 سعبئم املبعغزري

 انشخصةةَخ انَدودٍةةخ يف أدة انغةةريح انيةةةً: سواٍةةخ ٍةةبئري نادٍةةت يوشةةَّ شةةبيري  ورًعةةب ،          -
 و.8678انجبؽش أمحذ ثغَوين عشف، 
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رطجَ َةخ عهةي يشعيَةبد     انزَبس الشٍةذً ويوا فةّ يةٍ  ضةبٍب ا زًةت ااعةشائَهٌ: دساعةخ         -
 و.>867انزَبس ، انجبؽش فًذ أمحذ كًبل الفُبوً، 

 انُجوح انُغبئَخ يف يصبدس انذٍبَخ انَدودٍخ: دساعةخ يوضةوعَخ َ ذٍةخ ، انجبؽضةخ أيًَةخ فةوصً        -
 و.=867شدبة انذٍٍ، 

 سعبئم انذكزوساِ

 ، انجبؽضةةخ َغةةشٍٍ   الطةةبة الغةةبعٌ يف انزةةوساح: دساعةةخ نغوٍةةخ يف ضةةوء انُ شٍةةخ انزذاونَةةخ      -
 و.8678فًذ فًود، 

 ب: انذوساد انزذسٍجَخ يف جمبل َ ى إداسح اجلودحعبدع
املشةةةبسكخ يف وسشةةةخ عًةةةم "ةةةذ عُةةةواٌ   انزخطةةةَم االعةةةزشارَغٌ ك ؽةةةذ ي ويةةةبد انز ةةةذو         -

 اجلضء األول: "هَم انجَئخ انذانهَخ والبسعَةخ( واملُي ةذح      CIQAP نهؾصول عهي يششوا
ضةةًٍ انفشٍةةق انزُفَةةزً    بعةةخ انشعةةبئم  كزجةةخ كهَةةخ انضساعةةّ عبييةةخ ان ةةبْشح     ?866/;/87

 .نوؽذح اجلودح ثكهَخ اُداة عبييخ املُوفَخ

وسشةةةخ عًةةةم "ةةةذ عُةةةواٌ  انزخطةةةَم االعةةةزشارَغٌ ك ؽةةةذ ي ويةةةبد انز ةةةةذو         املشةةةبسكخ يف   -
ُفَزٍخ(   اجلضء انضبين: صَبغخ االعزشارَغَخ وكزبثخ الطخ انز CIQAP نهؾصول عهي يششوا

ضًٍ انفشٍق انزُفَزً نوؽذح    يغشػ كهَخ انضساعّ عبييخ ان بْشح ?866/>/<واملُي ذح   
 .اجلودح ثكهَخ اُداة عبييخ املُوفَخ

وسشةةةخ عًةةةم ثيُةةةواٌ يهةةةٌء انًُةةةبرط البصةةةخ ثبنزوصةةةَف نكةةةم يةةةٍ امل ةةةشساد          املشةةةبسكخ يف  -
ودح ثكهَةةةةخ اُداة عبييةةةةخ ثوؽةةةةذح اجلةةةة >7/866/:8انذساعةةةةَخ وانةَةةةةبيظ األكةةةةبدميٌ ثزةةةةبسٍخ 

 .املُوفَخ

ثكهَةةةخ  <866/:/86املشةةةبسكخ يف وسشةةةخ عًةةةم ثيُةةةواٌ  ااطةةةبس انيةةةبو ناليزؾبَةةةبد  ثزةةةبسٍخ         -
 .اُداة عبييخ املُوفَخ

ثكهَةخ اُداة   <866/;/:املشبسكخ يف وسشخ عًم ثيُواٌ  ااطبس انيبو ناليزؾبَبد  ثزةبسٍخ   -
 .عبييخ املُوفَخ

عًةةةةم ثيُةةةةواٌ  يةةةةمء  ةةةةورط روصةةةةَف امل ةةةةشس ور شٍةةةةش امل ةةةةشس  ثزةةةةبسٍخ    املشةةةةبسكخ يف وسشةةةةخ  -
 .ثكهَخ اُداة عبييخ املُوفَخ نا غبو انيهًَخ ?866/;/<7

 يف جمبل إداسح اجلودحيزُوعخ أَشطخ ب: ثيعب
 .8677وؽىت  <866عضوٍخ وؽذح اجلودح ثبنكهَخ يُز  -

 .8677ؽىت  <866عضو جلُخ اجلودح ثبنكهَخ نالل انفزشح يٍ  -
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 .8678/8679عضو جلُخ املخزةاد ثبنكهَخ نهيبو اجلبييٌ  -

 نهكهَةةخ (CIQAP) املشةةبسكخ يف إعةةذاد و"شٍةةش يشةةشوا انزطةةوٍش املغةةزًش وانز َْةةم نالعزًةةبد  -

 .8677ؽىت أوانش  املذٍش انزُفَزً نهًششوا خثصف

، >867عةبو  ؽىت  =866املشبسكخ يف يزبثيخ عري أداء اجلودح ث غى انهغبد انشش َخ يُز عبو  -

 ؽىت اٌُ. >867ويف  غى انهغخ انيةٍخ يُز عبو 

املشةةبسكخ يف إعةةذاد و"شٍةةش روصةةَفبد وي ةةشساد انةةةايظ ث غةةى انهغةةبد انشةةش َخ يُةةز عةةبو         -

 ؽىت اٌُ. >867، وث غى انهغخ انيةٍخ يُز >867عبو  وؽىت =866

انفشٍةةةق انزُفَةةةزً ضةةةًٍ  >866املشةةةبسكخ   إَشةةةبء َ ةةةبو دانهةةةي نهغةةةودح ثبنكهَةةةخ يُةةةز عةةةبو    -

 .نهوؽذح ثبنكهَخ

املشبسكخ يف وضت وصةَبغخ انزخطةَم االعةزشارَغٌ وكزبثةخ الطةخ انزُفَزٍةخ ك ؽةذ ي ويةبد          -

 .?866نهكهَخ عبو  CIQAP انز ذو نهؾصول عهي يششوا

ضةًٍ   <866  املشبسكخ يف إعذاد دنَةم  غةى انهغةبد انشةش َخ ثكهَةخ اُداة عبييةخ املُوفَةخ        -

 .?867ودنَم  غى انهغخ انيةٍخ ثكهَخ اُداة عبييخ املُوفَخ نيبو  ،يزطهجبد اجلودح

ثكهَةةةخ اُداة  ?866/<866املشةةةبسكخ يف ر ةةةذ  وسػ ودوساد نُشةةةش ص بفةةةخ اجلةةةودح عةةةبيٌ    -

 .عبييخ املُوفَخ

املشةةبسكخ يف وضةةت  الئؾةةخ وروصةةَفبد امل ةةشساد يف ثشَةةبيظ انزيهةةَى املفزةةوػ امل زةةشػ ن غةةى           -

شاؽهةةةّ املخزهفةةةخ:  انهَغةةةبَظ/ متدَةةةذً املبعغةةةزري/ انةةةذثهوو/ املبعغةةةزري/     انهغةةةبد انشةةةش َخ   

 .8677 (ِانذكزوسا

املذٍش انزُفَزً نوؽذح ضًبٌ اجلودح واالعزًبد ثكهَخ اُداة عبييخ املُوفَخ يف إطبس يشؽهخ  -

 .8677ؽىت  <866يُز  CIQAPانزخطَم ملششوا 



 6 

 <867هَخ اُداة عبييخ املُوفَةخ يُةز عةبو    َبئت يذٍش وؽذح اجلودح ث غى انهغخ انيةٍخ ثك -

 وؽىت اٌُ.

 >867يغةةؤول جلةةبٌ انذساعةةبد انيهَةةب ويشاعيةةخ االيزؾبَةةبد ث غةةى انهغةةخ انيةٍةةخ يُةةز عةةبو       -

 وؽىت اٌُ.

 واجلبييخ واجلبييبد والذيبد عهي يغزوى ان غى وانكهَخ الةادب: صبيُ
واملةؤمتش انيهًةٌ    املؤمتش انضةبين نهكهَةخ  و املشبسكخ يف رُ َى وإعذاد املؤمتشاد انيهًَخ ثبن غى -

األول نه غى ثبنزيبوٌ يت  يَخ نشجيةٌ أ غةبو انهغةبد انشةش َخ ثبجلبييةبد املصةشٍخ ثيُةواٌ        
 .?867يبسط  ?7 انذساعبد انشش َخ ...سؤى وافبإل عذٍذح  يف 

 املزخصصخ ثبن غى.املشبسكخ يف إعذاد انُذواد  -

يزبثيةةخ انُشةةبث انض ةةبيف ثبن غةةى  إعةةذاد انغةةًَُبساد انيهًَةةخ/ انُةةذواد انض بفَةةخ/ جمةةالد          -
 .8679ؽىت  البئم(

- ًَ ًَيزبثيخ ااششاف األكبدميٌ ثبن غى  انطالة املزيضشٍٍ عهً  .8679ؽىت  ب(ب واعزًبع

 .8679ؽىت  8676سائذ أعشح  ؽَبح( انطالثَخ يُز عبو  -

 .8676/8677/?866/<866جلودح ثكُزشول انفش خ األوىل وانفش خ انضبََخ ألعواو عضو ا -

  .8676/8677نيبيٌ  عضو اجلودح ثكُزشول انذساعبد انيهَب -

نةةالل املغزشةةبس انفةةج نهغُةةخ انُشةةبث انفةةج ثب"ةةبد انطةةالة ثكهَةةخ اُداة عبييةةخ املُوفَةةخ        -
 .8676/ ?866/<866األعواو 

 .8677 وؽىت 8667نكُزشوالد وااليزؾبَبد ثبنكهَخ يُز عبو املشبسكخ يف أعًبل ا -

املشبسكخ يف انيذٍذ يٍ وسػ انيًم وانُذواد البصخ ،َئخ ضًبٌ اجلودح واالعزًةبد ثةوصاسح    -
 .ضًٍ انفشٍق انزُفَزً نوؽذح اجلودح ثبنكهَخ انزيهَى انيب  ثبن بْشح

 .<867ؽىت  :867يُز  يغؤول جلُخ امل زشؽبد وانشكبوً ث غى انهغبد انشش َخ -

اعزَةةبص انزةةذسٍت عهةةي ثشَةةبيظ انكُزةةشول اجلذٍةةذ ثشعبٍةةخ يشةةشوا رطةةوٍش َ ةةى امليهويةةةبد            -
فةاٍةةش  89-88انزةةبثت نوؽةةذح إداسح املشةةشوعبد جببييةةخ املُوفَةةخ، انفزةةشح يةةٍ   ( MIS) ااداسٍةةخ
866?. 

ذ انكهَةخ ثشة ٌ   ث ةشاس أ.د. عًَة   8676/?866عضو جلُخ املكزجةبد ثبنكهَةخ يف انيةبو اجلةبييٌ      -
ورنك ثبجلهغخ األوىل  هةظ   8676/?866املواف خ عهي رشكَم انهغبٌ انيهًَخ نهيبو اجلبييٌ 

 .?866عجزًة انكهَخ ثزبسٍخ 
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ث ةةشاس جمهةةظ انكهَةةخ    8676/?866عضةةو جلُةةخ ر هًةةبد وشةةكبوى انطةةالة انيةةبو اجلةةبييٌ        -
 .?866جبهغزّ انضبنضخ ثزبسٍخ َوفًة 

 وانُذواد انزهَفضٍوََخ املزخصصخ وانُشش نزش خا الةاد يف جمبلب: ربعي
وؽةىت   8668 شكض انذساعةبد انغَبعةَخ واالعةزشارَغَخ ثةبألْشاو يُةز عةبو       وثبؽش زشعى ي -

8678. 

وؽةىت   8669وثبؽش ثبملُ ًةخ انيشثَةخ ملُبْضةخ انزًََةض يف انفزةشح يةٍ ٍونَةو         فشس ويزشعى -
 .>866دٍغًة 

د راد انصةةهخ ثبنشةةة ٌ ااعةةشائَهٌ وانشةةشإل األوعةةةم يف    إعةةذاد ثيةةد انذساعةةةبد وانزؾهةةَال    -
 إصذاس  ان ذط  انزبثت ملشكض ااعالو انيش ، ويُدب:

  866عجزًة  9?إعشائَم يب ثيذ ؽشة نجُبٌ: انيذد<. 

          انزةةبسٍخ انفهغةةطَج ثةةا انزغََةةت انزةةوساق انصةةدَوين املزيًةةذ وانذساعةةبد انيهًَةةخ
 .>866َوفًة  >?الذٍضخ: انيذد 

ثزةبسٍخ  ( AKI) عخ ؽول األصول انَدودٍخ ن جبئم طبنجبٌ، َششهتب وكبنخ األَجبء ااٍطبنَةخ دسا -
 .8676فةاٍش  >8

رهَفضٍوََةةةخ عةةةٍ الشكةةبد انذٍَُةةةخ املزشةةةذدح يف إعةةشائَم وفةةةبوالد هتوٍةةةذ املغةةةغذ    حَةةذو  -
 .?866األ صي.  ُبح انفشاعا انفضبئَخ أكزوثش 

كشاَْخ اُنش.  ُةبح  ركشٍظ بْظ انزيهَى ااعشائَهَخ وَذوح رهَفضٍوََخ عٍ انيُصشٍخ يف يُ -
 .?866انفشاعا انفضبئَخ َوفًة 

َةةذورا رهَفضٍةةوََزا عةةٍ ااعةةالو انغَبعةةٌ يف إعةةشائَم.  ُةةبح انشمحةةخ انفضةةبئَخ دٍغةةًة          -
 .8676وٍُبٍش  ?866

/ ON TV/ ;8انيذٍةةةذ يةةةٍ انه ةةةبءاد انزهَفضٍوََةةةخ ؽةةةول انشةةة ٌ اجلةةةبييٌ   ُةةةواد يصةةةش   -

ضبئَخ املصشٍخ( ثباضبفخ نيةذد يةٍ انه ةبءاد يف ااراعةخ املصةشٍخ  انةَةبيظ انض ةبيف( نهؾةذٍش         انف
 انيدذ ان ذ دساعبد عٍ انزخصص يف 

 املؤمتشاد انيهًَخا: عبشش
املؤمتش انيهًٌ نزؾغا عودح ثشايظ انذساعبد انيهَةب يف يؤعغةبد انزيهةَى انيةب ، يواعدةخ       -

 يشةةبسكخ  ?866فةاٍةةش  >8-;8وانزًَُةةخ، عبييةةخ املُوفَةةخ،  انزؾةةذٍبد وروعةةّ ملةةو املغةةز جم   
 .ثبلضوس(

يةةةؤمتش األدة وانزش ةةةخ ورواصةةةم انض بفةةةبد، أكبدميَةةةخ انض بفةةةخ وانيهةةةوو ثبنزيةةةبوٌ يةةةت كهَةةةخ   -
 . يشبسكخ ثجؾش( ?866أثشٍم  :7-78انهغبد وانزش خ جببييخ األصْش، 
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، 8676يةةةبسط  88انز شٍةةةش ان طةةةشً   -يةةةؤمتش  إعةةةالٌ ر شٍةةةش ؽبنةةةخ انزيهةةةَى انيةةةب  يف يصةةةش   -
 .عبييخ ان بْشح،  يشبسكخ ثبلضوس(

يةةؤمتش  انزةة صرياد األعُجَةةخ يف انهغةةبد انشةةش َخ وادا،ةةب  يشكةةض انذساعةةبد انشةةش َخ عبييةةخ     -
 . يشبسكخ ثجؾش( 8678أكزوثش  >7-;7ان بْشح، 

َخ يف األدة وانهغخ املؤمتش انذو  األول نكهَخ انهغبد وانزش خ ثيُواٌ  انذساعبد انجَُ  -
  يشبسكخ ثجؾش(. =867أكزوثش، يبسط  >وانزش خ  ثكهَخ انهغبد وانزش خ عبييخ 

املؤمتش انذو  ن غى انهغخ انيةٍخ وادا،ب ثيُواٌ  ان ذط احملزهخ ويغز جم ان ضَخ  -
  يشبسكخ ثجؾش(. <867انفهغطََُخ  ثكهَخ اُداة عبييخ عا مشظ، أثشٍم 

 غًٌ انهغخ انفبسعَخ وانهغخ انيةٍخ ثبنزيبوٌ يت  يَخ نشجيٌ أ غبو املؤمتش األول ن -
انهغبد انشش َخ ثبجلبييبد املصشٍخ ثيُواٌ  انذساعبد انشش َخ.. افبإل وسؤى عذٍذح ، يبسط 

  جلُخ انزُ َى وي ذو املؤمتش(. ?867
 البصم عهَدب نذوساد انزذسٍجَخا: ؽبدً عشش

عبييةةةخ  -خ  ةةةذساد أعضةةةبء َْئةةةخ انزةةةذسٍظ وان َةةةبداد  شكةةةض رًَُةةة يدةةةبساد انةةةزفكريدوسح  -
 .:866/َوفًة/88 -86املُوفَخ 

عبييةةخ  -دوسح انةةزيهى يةةذى الَةةبح  شكةةض رًَُةةخ  ةةذساد أعضةةبء َْئةةخ انزةةذسٍظ وان َةةبداد   -
 .>866/يبٍو/;7 -:7املُوفَخ 

 -دوسح يدةةةبساد االرصةةةبل انفيةةةبل  شكةةةض رًَُةةةخ  ةةةذساد أعضةةةبء َْئةةةخ انزةةةذسٍظ وان َةةةبداد  -
 .>866/يبٍو/89 -87عبييخ املُوفَخ 

 - شكةةةض رًَُةةةخ  ةةةذساد أعضةةةبء َْئةةةخ انزةةةذسٍظ وان َةةةبداد  يدةةةبساد انيةةةشا انفيةةةبلدوسح  -
 .>866/ٍونَو/>8 -:8عبييخ املُوفَخ 

 شكةةةةض رًَُةةةةخ  ةةةةذساد أعضةةةةبء َْئةةةةخ انزةةةةذسٍظ  اعةةةةزخذاو انزكُونوعَةةةةب يف انزةةةةذسٍظدوسح  -
 .>866/أغغطظ/;7 -79عبييخ املُوفَخ  -وان َبداد

عبييخ املُوفَخ  -دوسح انُشش انيهًٌ  شكض رًَُخ  ذساد أعضبء َْئخ انزذسٍظ وان َبداد -
 .<866/أثشٍم/88 -86

عبييةةخ  -دوسح انغةةبعبد امليزًةةذح  شكةةض رًَُةةخ  ةةذساد أعضةةبء َْئةةخ انزةةذسٍظ وان َةةبداد      -
 .<866/ٍوََو/:8 -88املُوفَخ 

نيبملَةةةخ  شكةةةض رًَُةةةخ  ةةةذساد أعضةةةبء َْئةةةخ دوسح يشةةةشوعبد انجؾةةةوس انزُبفغةةةَخ احملهَةةةخ وا -
 .;867/ /ٍوََو7 -/يبٍو97عبييخ املُوفَخ  -انزذسٍظ وان َبداد

 -دوسح رُ ةةَى املةةؤمتشاد انيهًَةةخ  شكةةض رًَُةةخ  ةةذساد أعضةةبء َْئةةخ انزةةذسٍظ وان َةةبداد      -
 و.;867/ ٍوََو ;7 -/ ٍوََو:7عبييخ املُوفَخ 



 9 

عبييةةخ  -اد أعضةةبء َْئةةخ انزةةذسٍظ وان َةةبداد   دوسح اجلبييةةخ وا زًةةت  شكةةض رًَُةةخ  ةةذس     -
 و.;867/ ٍوََو =7 -/ ٍوََو>7املُوفَخ 

عبييةةةخ  -دوسح عةةةهوكَبد املدُةةةخ  شكةةةض رًَُةةةخ  ةةةذساد أعضةةةبء َْئةةةخ انزةةةذسٍظ وان َةةةبداد -
 و.;867/ ٍوََو 88 -/ ٍوََو87املُوفَخ 

ذسٍظ دوسح اختةةةةبر ان ةةةةشاساد وؽةةةةم املشةةةةكالد  شكةةةةض رًَُةةةةخ  ةةةةذساد أعضةةةةبء َْئةةةةخ انزةةةة         -
 و.;867/ ٍوََو ?8 -/ ٍوََو<8عبييخ املُوفَخ  -وان َبداد

دوسح َ ةةةةى االيزؾبَةةةةبد ور ةةةةو  انطةةةةالة  شكةةةةض رًَُةةةةخ  ةةةةذساد أعضةةةةبء َْئةةةةخ انزةةةةذسٍظ       -
 و.;867/ ٍونَو 7 -/ ٍوََو96عبييخ املُوفَخ  -وان َبداد

 واهلواٍبد املدبسادعشش:  صبين
 .دح انزيبيم يت شجكخ االَزشَذإعب -     .إعبدح انزيبيم يت البعت اُ  -

ؽةةت ان ةةشاءح يف جمةةبالد يزُوعةةخ نبصةةخ انغَبعةةَخ     -      .إعةةبدح انهغةةخ االيهَضٍةةخ وانيةٍةةخ   -
 يُدب.

 كزبثخ امل بالد انيهًَخ وانذساعبد انزؾهَهَخ نهش ٌ انفهغطَج وااعشائَهٌ. -

 كزبثخ نواطش أدثَخ. -

 نةاد انغفش نهخبسطعشش:  صبنش 
 =866/?/<7خ إىل ييدذ عةًَوٌ دوفُةوف  ذٍُةخ نَجزةضط ث ملبََةب يف انفزةشح يةٍ        صٍبسح عهًَ -

 .=86/77/866ؽىت 

انزواصةةم يةةت  غةةى ؽضةةبساد ونغةةبد انشةةشإل األدا جببييةةخ ْبسفةةبسد والصةةول عهةةي فشصةةخ       -
 . 8676ؽىت ٍونَو  ?866 أعزبر صائش  ثبن غى يف انفزشح يٍ أغغطظ 

ٍكَةخ عةٍ طشٍةق وصاسح البسعَةخ األيشٍكَةخ يف إطةبس ثشَةبيظ        صٍةبسح إىل انوالٍةبد املزؾةذح األيش    -
 .8679ٍوََو  96ؽىت  8679ٍوََو  :7انضائش انذو  يف انفزشح يٍ 

 .8679/>/:8الصول عهي شدبدح املواطُخ انفخشٍخ يٍ يذٍُخ نُكونٍ األيشٍكَخ  -

 .8679الصول عهي شدبدح املواطُخ انفخشٍخ يٍ والٍخ َةاعكب األيشٍكَخ ٍوََو/  -

الصول عهةي شةدبدح ر ةذٍش يةٍ وصاسح البسعَةخ األيشٍكَةخ عهةي املشةبسكخ يف ثشَةبيظ انضائةش            -
 .8679انذو  ٍوََو/ 

 :وانذساعبد انيهَب انهَغبَظيت ملشؽه املواد انذساعَخ انيت  ًذ ثزذسٍغدبعشش: ساثت 

 الضبساد انغبيَخ ان ذميخ -         ريجري وفبدصخ ثبنيةٍخ -               واعذ انهغخ انيةٍخ -
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 ربسٍخ نغبد األيى انغبيَخ -               انذٍبَخ انَدودٍخ -           (8/ 7  ملو انهغخ انيةٍخ -

 املذنم إىل عهى انهغخ انيبو -                      َصو  يزخصصخ ثهغخ أوسوثَخ ؽذٍضخ -

 <866 انغةةبداد عبييةخ املُوفَةخ فةشا    -ثَةخ زشكهَةةخ انانهغةخ انيةٍةخ يف أ غةبو انهغةخ انيشثَةخ ث      -
 ؽىت اٌُ

 عةةةةةةوْبطعبييةةةةةةخ داة كهَةةةةةةخ اُانهغةةةةةةخ انيةٍةةةةةةخ يف  غةةةةةةًٌ انهغةةةةةةبد انشةةةةةةش َخ وانفهغةةةةةةفخ ث -
866?/8676 

  دساعبد عهَب( انذٍبَبد امل بسَخ -                                    ؽضبساد األيى انغبيَخ -

  دساعبد عهَب( َصو  يف َ ذ انيدذ ان ذ  -   هَب( دساعبد ع االعزششاإل وااعشائَهَبد -

 عشش: الةاد يف جمبل انيًم انيبو دانم اجلبييخ ونبسعدبنبيظ 
عضةةو جمهةةظ إداسح صةةُذوإل انضيبنةةخ ألعضةةبء َْئةةخ انزةةذسٍظ ثكهَةةخ اُداة عبييةةخ املُوفَةةخ         -

 .8678يبٍو  وؽىت 8669اعزجبسا يٍ عبو 

 .8679 وؽىت 8677جببييخ املُوفَخ يُز عبو  أيا عبو َبدً أعضبء َْئخ انزذسٍظ -

 .8677عجزًة  77يف  ٍُبٍش ;8 أيا عبو يؤمتش اجلبييبد املصشٍخ ثيذ صوسح -

 .8677عجزًة  77املزؾذس انشمسٌ ثبعى انهغُخ انزُغَ َخ ملؤمتش اجلبييبد املصشٍخ  -

 .8676ٍش ان طشً  يبسط املشبسكخ يف يؤمتش إعالٌ ر شٍش ؽبنخ انزيهَى انيب  يف يصش  انز ش -

يف عدةذ أ.د ؽغةا    8679/ 8677/8678 أعةواو  هزيهةَى انيةب   أيا عةبو ا هةظ االعزشةبسً ن    -
 .وصساء انزيهَى انيب  نبنذ وأ.د فًذ انُشبس وأ.د يصطفي يغيذ

 .8679و 8678عبيٌ  عضو ا"بد عبو َوادً أعضبء َْئخ انزذسٍظ ثبجلبييبد املصشٍخ -
 

 

  


