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 التوــشٗش السٌَٕ

 .......................................لكل٘ٔ 
 2021 - 2020الؼبم الزبهؼٖ ػي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػو٘ذ الكل٘ٔ
 ..........................ششٗق طجشى سرت هكبٍى...........د/ ا.

 
 2021 - 2020الزبهؼٖ للؼبم 

 
 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 
 .د/ ػو٘ذ الكل٘ٔاكلؤ 

 

  –بسى هللا  انردًٍ انردٛى 

 ٔيب تٕفٛقٙ إال ببهلل 
ٛئت انتذرٚس ٔانٓٛئت انًعبَٔت ٔانسبدة اإلدارٍٚٛ ٔانعبيهٍٛ أتقذو بجسٚم شكر٘ ٔايتُبَٙ ٔعظٛى تقذٚر نهسبدة أعضبء ْ 

ببنكهٛت عهٗ يجٕٓدْى انًخهص ٔانًتًٛس فٙ خذيت انكهٛت ٔانعًم بكم طبقتٓى نالرتقبء بًستٕٖ انخذيبث انتعهًٛٛت ٔاالدارٚت 

ٔانًبدٚت انًتبدت ببنكهٛت, كًب ببنكهٛت خالل انفترة انًبضٛت ٔيعبنجت أ٘ أٔجّ قصٕر ٔتعظٛى االستفبدة بباليكبَٛبث انبشرٚت 

َتٕجّ بعظٛى انشكر ٔانتقذٚر نًعبنٙ انٕزٚر انسٛذ األستبر انذكتٕر/ عبدل انسٛذ يببرك رئٛس انجبيعت نذعى سٛبدتّ انًخهص 

ٔانًًٛس نهكهٛت بكبفت أقسبيٓب ٔقطبعبتٓب ٔانتٙ كبٌ يٍ شأَٓب دفع انعًم ٔتجٕٚذِ بصٕرة يهًٕست, كًب َعبْذ إنّٛ قٛبدة 

جبيعت نًٕاصهت انعًم بكم طبقتُب الستكًبل يسٛرة انُجبح انتٙ بذأَبْب كفرٚق يتكبيم ٚٓذف إنٗ رفع صبنخ شأٌ انكهٛت ان

ٔٔضعٓب فٙ يصبف انكهٛبث انًتقذيت فٙ يذبل انخذيبث انعهًٛت انًتًٛسة, َٔسأل هللا دٔاو انتٕفٛق نكهٛتُب ٔطالبٓب 

 ٔبّ َستعٍٛ .ٔخرٚجٛٓب. ٔهللا يُٕراء انًقصذ ٔعهّٛ َتٕكم 

 ٔانسالو عهٛكى ٔردًت هللا ٔبركبتّ
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 

 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 حذٗخٔ للكل٘ٔ ٔطَسٓ كَتَؿشاك٘ 
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 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 
 الكل٘ٔ سإٗٔ

 

العلمي وخدمة المجتمع تطمح الكلية في ظل المتغيرات العالمية والمحلية الحادثة حالياً والتي تتطور بشكل مستمر وفي ظل تأثيرها علي برامج التعليم والبحث 
 أن تري نفسها في المستقبل كما يلي 

 الكلية تنافس علي المواقع بين الكليات المناظرة ذات الصدارة في الترتيب القومي . -1

 الكلية تحافظ علي لهوية األصلية للمجتمع المصري وتأخذ بكل أساليب التقدم  . -2

اليب وطرق التدريس والتعليم واالستعانة بأعضاء هيئة التدريس متخصصين وبيئة علمية الكلية يدرس في للطالب برغبة ذاتية وفقاً ألحدث األس -3

 متميزة ومزودة باحدث الوسائل  والتقنيات من المختبرات والمكتبة وجهاز إداري فعال .

 المستمر والذاتي الكلية تقدم خريجا مواكبا لروح العصر ومؤهالً ومعدا إعداد جيد ومتميز ينهض بمهنته في اطار من التعليم  -4

 
 
 

 سسبلٔ الكل٘ٔ
 

صلة بالتغذية وعلوم .. كلية اإلقتتصاد المنزلي هي موسسة تعليمية تسعي الي االسهام في بناء االنسان وتنمية المجتمع المحلي والقومي في المجااللت ذات ال
لك من خالل تقديم أنشطة وخدمات تعليمية وتربوية وبحثية ومجتمعية األطعمة والمالبس والنسيج واالقتصاد المنزلي والتربية وادارة المنزل والمؤسسات وذ

 . مية والعالميةتضمن مجموعة من العلوم والمعارف والمهارات العامة والتخصصية المرتبطة بقضايا ومشكالت المجتمع والبيئة وتتفق مع معايير الجودة القو

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 الْ٘كل التٌظ٘وٖ للكل٘ٔ
 

 الكل٘ٔػو٘ذ   -   هكبٍٕ  ششٗق طجشٕ سرت ا.د
 ٍك٘ل الكل٘ٔ لشئَى التؼل٘ن ٍالـالة  -                   سشذٕ ػلٖ أحوذ ػ٘ذا.د/ 
 ٍك٘ل الكل٘ٔ للذساسبت الؼل٘ب ٍالجحَث  - ػظبم ػجذ الحبكظ ثَدٕا.د/ 
 ٍك٘ل الكل٘ٔ لشئَى خذهٔ الوزتوغ ٍتٌو٘ٔ الج٘ئٔ  -  سْبم ػضٗض خؼش ا.د/

 أه٘ي الكل٘ٔ   -  أهل الٌزبس /ٓاألستبر

 

 

 

 

 
 الؼول٘ٔ التؼل٘و٘ٔ

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال الوو٘ذٗيأػذاد الـالة َٗػح 

 اًتسبة ػبدٕ اًتسبة هَرٔ اًتظبم الج٘بى
 اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس

     3720 342 الوزوَع )حست الٌَع(
    الوزوَع )حست الٌظبم(

 4062 اإلروبلٖ
 

 

 رذٍل

 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  بًس(ل٘س -أػذاد الـالة الخشٗز٘ي )ثكبلَسَٗس َٗػح 
 اًتسبة ػبدٕ اًتسبة هَرٔ اًتظبم الج٘بى



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس
     739 57 الوزوَع )حست الٌَع(

    الوزوَع )حست الٌظبم(
 739 اإلروبلٖ
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 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 
 رٌج٘ٔالتؼل٘ن ثشؼت الذساسٔ ثبللـٔ األ

 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الل الؼبم خ األرٌج٘ٔأػذاد الـالة الوو٘ذٗي ثشؼت الذساسٔ ثبللـٔ َٗػح 

 
 

 رذٍل
 2021 – 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  األرٌج٘ٔللـٔ أػذاد الـالة الخشٗز٘ي  ثشؼت الذساسٔ ثبَٗػح 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 اًبث ركَس الج٘بى
 ------------------ ------------------ الوزوَع )حست الٌَع(

 ------------------ اإلروبلٖ

 اًبث ركَس الج٘بى
 ------------------ ------------------ الوزوَع )حست الٌَع(

 ------------------ اإلروبلٖ
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 الجشاهذ الزذٗذٓ

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال الزذٗذٓػذد  الـالة الوو٘ذٗي ثبلجشاهذ َٗػح 

 اسن الجشًبهذ
 ػذد الـالة الوو٘ذٗي

 اًبث ركَس

 ------------------ ---------------- 

 ------------------ ---------------- 

 ------------------ ---------------- 

 ------------------ ---------------- 

 ------------------ اإلروبلٖ

 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال الزذٗذٓٗز٘ي ثبلجشاهذ ػذد  الـالة الخشَٗػح 

 ًَع الجشًبهذ
 ػذد الـالة الخشٗز٘ي

 اًبث ركَس

 -------------- ----------- 

 --------------- ------------- 

  اإلروبلٖ
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 رذٍل

 2021 – 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  هي هٌح التلَمػذد الـالة الوستل٘ذٗي َٗػح 
 اللشم األػلى الوستزذٗي ج٘بىال

 725 277 ػذد الـالة
 725 277 اإلروبلٖ

 
 
 

 التؼل٘ن الولتَح
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال الولتَحأػذاد  الـالة الوو٘ذٗي ثبلتؼل٘ن َٗػح 

 اًبث ركَس الج٘بى
 ____________________ _______________ الوزوَع )حست الٌَع(

 ____________________ اإلروبلٖ

 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  لتَحأػذاد الخشٗز٘ي ٍكوب للتوذٗشات لللشهٔ الٌْبئ٘ٔ ثبلتؼل٘ن الوَٗػح 

 اًبث ركَس الج٘بى
 ____________ _________________ الوزوَع )حست الٌَع(

 -_______________________________ اإلروبلٖ
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 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم تن تذسٗجْن ط٘ل٘بالـالة الزٗي ػذد َٗػح 

 ػذد الـالة الج٘بى
1770 

 
 

 رذٍل
 (ػذد الـالة الوحَل٘ــي )كشم أػلى ؛اًتسبة هئّالتَٗػح 

 ٍاللزٗي تن ػول هوبطبت ػلو٘ٔ لْن ٍطذس ثْب هشاسات أ.د / سئ٘س الزبهؼٔ 2021 - 2020 خالل الؼبم الزبهؼٖ
 لـالةػذد ا الج٘بى

 6 اإلروبلٖ
 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال شْبداتْنارشاءات الوجَل ٍالتسز٘ل ٍاستخذام الحبسَة كٖ تسز٘ل الـلجٔ ٍتَح٘ن َٗػح 

ػذد الؼبهل٘ي كٖ الوجَل  ـلجٔالػذد 
 ٍالتسز٘ل

 الحبسَة ػذد أرْضٓ
 الوخظظٔ للتسز٘ل

ؿشم التسز٘ل 
 الوستخذهٔ

ـشم الوستخذهٔ كٖ ال
 شْبداتْن ٘نتَح

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
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 سػبٗٔ الشجبة

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال الوسبثوبتَٗػح 

 الؼذد الج٘بى
 14 الوسبثوبت

 9 تالوحبػشات ٍالٌذٍا
 4 الوسبثوبت الَؿٌ٘ٔ

 5 ت الخبسر٘ٔالوسبثوب
 6 اللوبءات الؼلو٘ٔ

 5 الشحالت ٍالضٗبسات
 3 الوؼبسع

 620 الـالة الوستل٘ذٗي هي التكبكل اإلرتوبػٖ
 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال ٍالوستل٘ذٗيأػذاد الوششٍػبت َٗػح 

 الؼذد الج٘بى
 46 ػذد الوششٍػبت

 ؿبلت ٍؿبلجِ 500 ػذد  الوستل٘ذٗي
 رٌِ٘ 2000 جلؾ ثبلزٌِ٘اروبلٖ الو

 
 
 
 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 الذساسبت الؼل٘ب ٍالجحَث
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال الؼل٘بأػذاد الـالة الوو٘ذٗي ثبلذساسبت َٗػح 

 الج٘بى
 دكتَساُ هبرست٘ش دثلَم

 اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس
9 30 4 98 --- 22 

 22 102 39 اإلروبلٖ
 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال الؼل٘بة الخشٗز٘ي ثبلذساسبت أػذاد الـالَٗػح 

 الج٘بى
 دكتَساُ هبرست٘ش دثلَم

 اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس
2 23 4 65 3 38 

 41 69 25 اإلروبلٖ
 
 

 رذٍل
تشك٘ل لزبى  –الذساس٘ٔ )هٌح/تزذٗذ(  الوٌح -هذ الذساسٔ لْن  -اٗوبف ٍالـبء تسز٘لْن  -ػذد الـالة الزٗي تن )اٗوبف ٍالـبء ه٘ذّن َٗػح 

 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم هٌبهشٔ الشسبئل الؼلو٘ٔ ( -تؼذٗل لزبى اإلششاف  -كحض ٍهٌبهشٔ 

 الج٘بى
 هذ التسز٘ل الو٘ذ

 الذساسٔ
 تشك٘ل هٌح دساس٘ٔ

لزبى 
 كحض

 تؼذٗل
لزبى 

 األششاف

 هٌبهشٔ
 تزذٗذ هٌح الـبء اٗوبف الـبء اٗوبف سسبئل

9 5 17 13 113 --- --- 77 3 110 
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 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 الجحَث الؼلو٘ٔ
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  أًشـٔ الٌشش الؼلوَٖٗػح 

 الج٘بى

 ػذد
األثحبث الوٌشَسٓ كٖ 

 دٍسٗبت ػلو٘ٔ / هئتوشات
األثحبث الؼلو٘ٔ الحبطلٔ 

 ػلى رَائض
هششٍػبت الجحج الؼلوٖ التٖ 

 االختشاعثشاءات  تن االًتْبء هي تٌل٘زّب

153 5 ------- -------- 
 

 
 

 الؼالهبت الخوبك٘ٔ ٍالجؼخبت
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم خالل ػذد أػؼبء ّ٘ئٔ التذسٗس )الوَكذٗي كٖ هْوبت ػلو٘ٔ(َٗػح 

 الؼبم الزبهؼٖ

 هْؤ ػلو٘ٔ
 هذسس أستبر هسبػذ أستبر

 اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس
------ ------ ------ ------ ------ ------ 

 ------ ------ ------ اإلروبلٖ
 ------ اإلروبلٖ الؼبم

 
 
 
 
 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم الجؼخٔ(  ذسٗس  الوَكذٗي )حست ًَعػذد هؼبًٍٖ أػؼبء ّ٘ئٔ التَٗػح 

 الج٘بى

 ثؼخبت اششاف هشتشى ثؼخبت داخل٘ٔ ثؼخبت خبسر٘ٔ
  هؼ٘ذ هذسس هسبػذ هؼ٘ذ هسبػذ هذسس هؼ٘ذ هذسس هسبػذ

 اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ الج٘بى
 ------ اإلروبلٖ الؼبم

 
 

 رذٍل
 2021 - 2020 م الزبهؼٖخالل الؼبسٗس الوَكذٗي  )حست ًَع اإلٗلبد(ػذد هؼبًٍٖ أػؼبء ّ٘ئٔ التذَٗػح 

 الج٘بى

 هٌح اربصات دساس٘ٔ
  هؼ٘ذ هذسس هسبػذ هؼ٘ذ هذسس هسبػذ

 اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

 ------ ------ ------ ------ اإلروبلٖ
 ------ اإلروبلٖ الؼبم

 
 

 
 
 
 
 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 
 رذٍل

 2021 - 2020 الزبهؼٖالؼبم  لخال الوؼبًٍّٔ٘ئٔ التذسٗس ٍالْ٘ئٔ ػذد الوشبسك٘ي كٖ دٍسات تذسٗج٘ٔ هي أػؼبء َٗػح 

 الج٘بى
 هؼ٘ذ هذسس هسبػذ هذسس أستبر هسبػذ أستبر

 اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

 ------ ------ ------ ------ ------ اإلروبلٖ )حست الذسرٔ(
 ------ اإلروبلٖ الؼبم

 
 

 رذٍل
 2021 - 2020بهؼٖ الزالؼبم  لخال الوجشهٔاروبلٖ  ػذد االتلبه٘بت الخوبك٘ٔ َٗػح 

 الؼذد الج٘بى
 ------ اإلروبلٖ

 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  هي أػؼبء ّ٘ئٔ التذسٗس ٍالْ٘ئٔ الوؼبًٍٔ )داخل روَْسٗٔ هظش الؼشث٘ٔ(  الوشبسك٘ي كٖ ٍسش ػولَٗػح ػذد 

 الج٘بى
 هؼ٘ذ هذسس هسبػذ هذسس أستبر هسبػذ أستبر

 اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

 ------ ------ ------ ------ ------ اإلروبلٖ )حست الذسرٔ(
 ------ اإلروبلٖ الؼبم

 
 
 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 
 رذٍل

 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  ٘ئٔ التذسٗس ٍالْ٘ئٔ الوؼبًٍٔهي أػؼبء ّ  )خبسد روَْسٗٔ هظش الؼشث٘ٔ(ػذد الوشبسك٘ي كٖ ٍسش ػول َٗػح 

 الج٘بى
 هؼ٘ذ هذسس هسبػذ هذسس أستبر هسبػذ أستبر

 اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

 ------ ------ ------ ------ ------ اإلروبلٖ )حست الذسرٔ(
 ------ اإلروبلٖ الؼبم

 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال ٍاألربًت٘ي ٗاروبلٖ ػذد صٗبسات األستبرٓ الوظشَٗػح 

 صٗبسات األسبتزٓ األربًت صٗبسات األسبتزٓ الوظشٗ٘ي الج٘بى
------ ------ 

 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم شبسى كْ٘ب أػؼبء ّ٘ئٔ التذسٗس ٍالْ٘ئٔ الوؼبًٍٔ ػذد الوئتوشات ٍالٌذٍات التَٖٗػح 

 الؼذد الج٘بى
 ------ هئتوشات ًٍذٍات خبسر٘ٔ
 ------ هئتوشات ًٍذٍات داخل٘ٔ

 1 هئتوشات ًٍذٍات  كٖ سحبة الكل٘ٔ
 
 
 
 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 رذٍل
 2021 - 2020ؼٖ الزبهخالل الؼبم  ػذد الوئتوشات الؼلو٘ٔ التٖ ًظوتْب الكلَ٘ٔٗػح 

 هئتوش داخلٖ هئتوش دٍلٖ  الج٘بى
------ 1 

 

 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  تؼو٘وبت الوزلس األػلى للزبهؼبت ٍأكبدٗو٘ٔ الجحج الؼلوٖ ٍرْبت  ٍّ٘ئبت ػلو٘ٔ هختللَٔٗػح 

 رْبت ٍّ٘ئبت ػلو٘ٔ هختللٔ أكبدٗو٘ٔ الجحج الؼلوٖ الوزلس األػلى للزبهؼبت ًَع الٌشبؽ م
 ------ ------ ------ دٍسات تذسٗج٘ٔ خبسر٘ٔ 1
 ------ ------ ------ دٍسات تذسٗج٘ٔ داخل٘ٔ 2
 ------ ------ ------ هئتوشات خبسر٘ٔ 3
 ------ ------ 1 هئتوشات داخل٘ٔ 4
 ------ ------ ------ ثشاهذ تٌل٘زٗٔ 5
 ------ ------ ------ هٌح دساس٘ٔ 6
 ------ ------ ------ است٘لبء ث٘بًبت 7
 ------ ------ ------ هؼبسع 8
 ------ ------ ------ سؿجبت تؼبٍى 9
 ------ ------ ------ صٗبسات استـالػ٘ٔ 10
 ------ ------ ------ تؼو٘وبت أخشٕ 11

 ------ ------ 1 اإلروبلٖ
 
 

 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 
 هكتجبت

 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  ٍتَك٘ش التزْ٘ضات الالصهٔ أت ػلى خذهبت الوكتجٔهي ح٘ج الخذهبت ٍسكغ كلبءٓ الخذهٔالتحسٌ٘بت التٖ ؿشَٗػح 

 الؼذد الج٘بى
 هبػٔ 2 ػذد هبػبت الوـبلؼٔ

 كتبة58 ػذد الكتت الؼشث٘ٔ
 كتبة29 ػذد الكتت األرٌج٘ٔ

 الَٗرذ ػذد الذٍسٗبت الوشتشى ثْب
 هتشددخالل الؼبم الزبهؼٖ 3207 هتَسؾ ػذد الوتشددٗي

 هستؼ٘ش40 هتَسؾ ػذد الوستؼبسٗي
 رٌْ٘ب هظشٗب 35000 الو٘ضاً٘ٔ الوخظظٔ لششاء الكتت
 flsًظبم الوستوجل للوكتجبت  األًظؤ الوستخذهٔ كٖ الوكتجٔ

 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  تجبتثؼغ  أًشـٔ الوكَٗػح 

 الؼذد الج٘بى
 ------ الجشاهذ التل٘لضًَٗ٘ٔ ٍاإلراػ٘ٔ تظَٗش ٍتسز٘ل

 ------ تظَٗش الٌذٍات ٍالوئتوشات ٍاالحتلبالت
 ------ الؼشع ثبلذاتب  شَ
 ------ تظَٗش االرتوبػبت

 سسبلٔ 98 الشسبئل الؼلو٘ٔ التٖ تن استالهْب ٍتحو٘لْب ػلٖ الكوجَ٘تش
 كل الوكٌ٘بت هو٘كٌِ  ػذد الوكتجبت التٖ تن ه٘كٌتْب



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 
 ٔ الوزتوغ  ٍتٌو٘ٔ الج٘ئٔخذه

 
 رذٍل

 2021 - 2020الزبهؼٖ ؼبم ال لخال اًؼوبدّباروبلى ػذد  الٌذٍات ٍالوئتوشات التٖ تن  َٗػح 

 الج٘بى
 الوئتوشات الٌذٍات

 هئتوشات 5 ًذٍٓ 27
 32 اإلروبلٖ

 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال الخبصهَاصًٔ الَحذات رات الـبثغ َٗػح 

 اللبئغ التكبل٘ق اإلٗشادات الَحذٓ

 --------------- --------------- --------------- 

 --------------- --------------- --------------- 

 --------------- --------------- --------------- 

 --------------- --------------- --------------- اإلروبلٖ

 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال لوَاكلااروبلٖ َٗػح 

 الؼذد الج٘بى
 هبكلٔ 23 اإلروبلٖ

 
 
 
 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 
 رذٍل

 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال التذسٗج٘ٔاروبلى الذٍسات َٗػح 
 الؼذد الج٘بى

 دٍسٓ 26 اإلروبلٖ
 
 
 

 الوششٍػبت الج٘ئ٘ٔ
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال تٌل٘زّبػذد الوششٍػبت التٖ تن َٗػح  

 الج٘بى
 ػذد  الوششٍػبت

 ٍتظٌ٘غ كو٘بت كج٘شٓ هي كوبهبت ربٍى للَهبٗٔ هي كبٗشٍس كَسًٍب تٌل٘ز 

 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال الج٘ئٔاػذاد األثحبث  التى توت كى هزبل َٗػح 

 الج٘بى
 ػذد األثحبث التى هبهت ثْب الكل٘ٔ كى هزبل تٌو٘ٔ الج٘ئٔ

 أثحبث 7
 

 
 
 
 
 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 ٔكلؤ الس٘ذ األستبر / أه٘ي الكل٘
 

أتقذو بجسٚم شكر٘ ٔايتُبَٙ ٔعظٛى تقذٚر نهسبدة اإلدارٍٚٛ ٔانعبيهٍٛ ببنكهٛت عهٗ يجٕٓدْى انًخهص ٔانًتًٛس فٙ خذيت 

بضٛت ٔيعبنجت خالل انفترة انًنخذيت انعًهٛت انتعهًٛٛت االدارٚت ببنكهٛت انخذيبث  انكهٛت ٔانعًم بكم طبقتٓى نالرتقبء بًستٕٖ 

أ٘ أٔجّ قصٕر ٔتعظٛى االستفبدة بباليكبَٛبث انبشرٚت ٔانًبدٚت انًتبدت ببنكهٛت, كًب َتٕجّ بعظٛى انشكر ٔانتقذٚر نًعبنٙ 

 ٓىنذعً  نهسبدة ٔكالء انكهٛت كًب َتٕجّ بعظٛى انشكر ٔانتقذٚر.  شرٚف صبر٘ رجب . عًٛذ انكهٛتانسٛذ األستبر انذكتٕر/ 

اَُب َعًم كهٛت بكبفت أقسبيٓب ٔقطبعبتٓب ٔانتٙ كبٌ يٍ شأَٓب دفع انعًم ٔتجٕٚذِ بصٕرة يهًٕست, كًب انًخهص ٔانًًٛس نه

فٙ فرٚق عًم ٔادذ نتذقٛق انتٕازٌ ٔتقذٚى خذيت تعهًٛٛت يتًٛسة نُتبٕأ يكبَت يتًٛسة سٕاء داخم  كهٛبث انجبيعت أ عهٙ 

ًٕاصهت انعًم بكم طبقتُب الستكًبل يسٛرة انُجبح انتٙ بذأَبْب ن كهٛتقٛبدة ان ٔانعًم عهٙ  انًستٕ٘ انجبيعبث انًصرٚت

بل انخذيبث انعهًٛت انًتًٛسة, جب فٙ يصبف انكهٛبث انًتقذيت فٙ يكفرٚق يتكبيم ٚٓذف إنٗ رفع صبنخ شأٌ انكهٛت ٔٔضعٓ

 عٍٛ .ٔراء انقصذ ٔعهّٛ َتٕكم ٔبّ َست َٔسأل هللا دٔاو انتٕفٛق نكهٛتُب ٔطالبٓب ٔخرٚجٛٓب. ٔهللا يٍ

 ٔانسالو عهٛكى ٔردًت هللا ٔبركبتّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشئَى الوبل٘ٔ
 

 رذٍل



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  التٖ توت ػلْ٘ب تٍاالستخوبسٗٔ ٍالتؼذٗالاالػتوبدات الوذسرٔ ػلٖ أثَاة الوَاصًٔ الزبسٗٔ َٗػح 

رولٔ  الشثؾ الوؼذل التؼضٗض التخل٘غ الشثؾ األطلٖ الجبة
 خبسرٖ داخلٖ خبسرٖ داخلٖ الوٌظشف

 29003040 29178990 15570290 ------ 75000 ------ 13683700 األٍل
 835267 918594 804344 ------ 2000 ------ 134250 الخبًٖ
 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ الخبلج
 23145 34045 34045 ------ ------ ------ ------ الشاثغ

 617 650 650 ------ ------ ------ ------ الخبهس
 29862069 30132279 16409329 ------ 9500 ------ 13817950 اروبلٖ الوَاصًٔ

 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  لْبػذد الَظبئق التٖ تن توََٗٗػح 

 الؼذد الج٘بى
 ------ اإلروبلٖ

 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  ؼبمٍال لخبصللكبدس اهوبسى للوشـَل َٗػح 

 الؼذد الج٘بى
 ------ كبدس خبص

 ------ كبدس ػبم
 

 ذٍلر
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  ل٘ٔهوبسى هَاصًبت أهسبم الكَٗػح 

 الوستشل٘بت الزبهؼ٘ٔ َكٌ٘ٔتؼل٘ن الو الج٘بى



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 ------ ------ )األٍل( أرَس ٍتؼَٗؼبت
 ------ ------ ت)حبًٖ( سلغ ٍخذهب

 ------ ------ )حبلج( كَائذ
 ------ ------ )ساثغ( دػن ٍهٌح ٍهضاٗب

 ------ ------ )خبهس( هظشٍكبت أخشٕ
 ------ ------ )حبهي( سذاد الوشٍع

 ------ ------ اإلروبلٖ
 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم ظشف الوٌَٗػح 

 الؼبم الوبلٖ
2017 - 2018 

 هســــــــــــــــــتٌذات ـــــــــــــــــشفهٌظـ
هشتجبت ٍحَاكض ٍ اػبكٖ  هشتجبت ػوبلٔ هَسو٘ٔ

ٍهكبكآت ٍثذل ؿزاء 
ًٍَثتز٘بت ٍكشٍم ػالٍات 

 ٍهالحظبت اهتحبى

استؼبػٔ سلق  ع.ح 33 حَاكظ تَسٗذ
 هَاصًٔ طٌبدٗن هستذٗؤ

------ ------ ------ ------ ------ ------ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  ثبتأًشـٔ الحسبَٗػح 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 الوجلؾ الؼذد الج٘بى
 ------ ------ الجبة األٍل

 ------ ------ الجبة الخبًٖ
 ------ ------ الجبة الخبلج
 ------ ------ الجبة الشاثغ

 ------ ------ الجبة الخبهس
 ------ ------ الجبة السبدس

 ------ ------ بم هؼبئ٘ٔتٌل٘ز أحك
 ------ ------ اللزٌٔ الـج٘ٔ ألػؼبء ّ٘ئِ التذسٗس

 ------ ------ تسَٗبت هختللٔ
 ------ ------ السلق الوئهتٔ

 ------ ------ اإلروبلٖ
 
 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  الوتحظالتَٗػح 

 الؼبم الوبلٖ
2017 - 2018 

 هتحظـــــــــالت
 ث٘غ ؿَاثغ سسَم –تؤهٌ٘بت  -تَح٘ن شْبدات  بدٗنطٌ

------ ------ ------ 
 
 
 
 

 ذٍلر
 2021 - 2020الزبهؼٖ م الؼب لخال الل٘سبًسالوٌظشف لتحس٘ي الخذهٔ لـالة هشحلٔ الجكبلَسَٗس / َٗػح 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 الوجلؾ الظٌذٍم

 التؼل٘ن ثشؼت الذساسٔ
 ثبللـٔ األرٌج٘ٔ

 ------ دٍالس
 ------ استشلٌٖ٘

 ------ ًظبم التؼل٘ن الولتَح
 ------ طٌذٍم الخذهبت التؼل٘و٘ٔ

 ------ طٌذٍم ٍحذٓ االًتسبة الوَرِ
 ------ طٌذٍم التكبكل االرتوبػٖ

 ------ طٌذٍم رْبص دػن الكتبة الزبهؼٖ
 ------ طٌذٍم اتحبد الـالة

 ------ طٌذٍم الخذهبت الـج٘ٔ
 ------ اإلروبلٖ

 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال دكتَساُشف لتحس٘ي الخذهٔ لـالة الذساسبت الؼل٘ب دثلَم / هبرست٘ش / الوٌظَٗػح 

 الوجلؾ الظٌذٍم
 ------ طٌذٍم ٍحذٓ حسبة الجحَث الؼلو٘ٔ

 ------ هشكض تسَٗن الجحَث ٍالخذهبت الزبهؼ٘ٔ
 ------ اإلروبلٖ

 

 
 
 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال وبػ٘ٔاالرتالوٌظشف كٖ هزبل الخذهبت َٗػح 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 الوجلؾ الظٌذٍم

 ------ طٌذٍم الخذهبت االرتوبػ٘ٔ
 ------ خذهٔ الوزتوغ ٍ تٌو٘ٔ الج٘ئٔ

 ------ االروبلٖ
 
 

 ذٍلر
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال التؼل٘و٘ٔالوٌظشف لتحس٘ي خذهٔ الؼول٘ٔ َٗػح 

 الوجلؾ الظٌذٍم
 ------ هـجؼٔ الكل٘ٔ

 ------ طٌذٍم ث٘غ الووتلكبت
 ------ طٌذٍم ٍحذٓ الَسش اإلًتبر٘ٔ

 ------ هشكض الذساسبت اإلستشات٘ز٘ٔ
 ------ هشكض الخذهٔ الؼبهٔ

 ------ هشكض ًظن الوؼلَهبت
 ------ هشكض االستشبسات

 ------ اإلروبلٖ
 
 
 
 
 
 

 
 

 الوشتشٗبت
 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  شاءؼول٘بت الشاروبل٘بتَٗػح 

 ث٘بى

 الو٘ؤ اإلروبل٘ٔ ًَع الششاء

 275500 ّ٘ئٔ الخذهبت الحكَه٘ٔ هٌبهظٔ ػبهٔ
 654000 هٌبهظٔ هحذٍدٓ

 ------- هوبسسٔ
 -------- هضاٗذٓ

 489710 األهش الوجبشش
.......................................... ------- 

.......................................... -------- 
 1419210 اإلروبلٖ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوزبلس ٍاللزبى
 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  الوزبلس التٖ توبم ثبلكل٘ٔأًَاع ٍأػذاد َٗػح 

 الؼذد الوزبلس م
 14 ػذد  رلسبت هزلس الكل٘ٔ 1
 11 ػذد رلسبت لزٌٔ الذساسبت الؼل٘ب ٍالجحَث 2
 12 بت  لزٌٔ شئَى التؼل٘ن ٍالـالةػذد رلس 3
 12 ػذد رلسبت  لزٌٔ شئَى خذهٔ الوزتوغ ٍتٌو٘ٔ الج٘ئٔ 4
 12 ػذد رلسبت هزبلس األهسبم الؼلو٘ٔ ثبلكل٘ٔ 5

 61 اإلروبلٖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 شئَى الؼبهل٘ي
 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ خالل الؼبم  أّن أٍارِ ًشبؿبت شئَى الؼبهل٘يَٗػح 

 الؼذد ٘بىالج م

 تكل٘لبت 1
 ------ أؿجبء

 ------ ط٘بدلٔ
 2 هوشػ٘ي

 19 اربصات هتٌَػٔ 2
 19 تزذٗذ اربصات  هتٌَػٔ 3
 3 تشخ٘ض رضء هي الَهت 4
 ------ ػن هذٓ التزٌ٘ذ 5
 ------ ػن هذد سبثؤ 6
 14 ٔػن الؼالٍات التشز٘ؼ٘ 7
 238 هشارؼٔ الؼالٍات الذٍسٗٔ 8
 238 ؼبهل٘يػذد هللبت ال 9
 هي اداسٓ الزبهؼٔ استخشاد ث٘بًبت حبلٔ ٍظ٘ل٘ٔ 10
 ال َٗرذ هئهت٘ي تحشٗش هشتجبت للوئهت٘ي لؼذد 11
 الَٗرذ أٍائل الخشٗز٘ي تتؼٌ٘٘ب 12
 2 تسَٗبت للحبطل٘ي ػلى  هئّالت أحٌبء الخذهٔ 13

 
 
 

 
 

 شئَى ّ٘ئٔ التذسٗس
 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال األكبدٗو٘ٔ الذسرٔأػؼبء ّ٘ئٔ التذسٗس حست هزوَع َٗػح 

 الؼبم الزبهؼٖ

 الذسرٔ األكبدٗو٘ٔ

 هذسس أستبر هسبػذ أستبر أستبر هتلشؽ

 اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس اًبث ركَس
6 7 17 22 10 32 2 29 

 31 42 39 13 )حست الذسرٔ( اإلروبلٖ

 125سٗس أروبلٖ ػذدأػؼبء ّ٘ئٔ التذ 13 اإلروبلٖ الؼبم

 

 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال األكبدٗو٘ٔالذسرٔ حست  هزوَع الْ٘ئٔ الوؼبًٍَٔٗػح 

 الؼبم الزبهؼٖ

 الذسرٔ األكبدٗو٘ٔ

 هؼ٘ذ هذسس هسبػذ

 اًبث ركَس اًبث ركَس
 16 1 7 

 8 16 )حست الذسرٔ( اإلروبلٖ

 24أروبلٖ ػذد ّ٘ئٔ الوؼبًٔ  اإلروبلٖ الؼبم

 
 رذٍل

 19/10/2021الزبهؼٖ خالل الؼبم  سٗسشئَى ّ٘ئٔ التذ أّن أٍارِ ًشبؿبتَٗػح 

 تتؼٌ٘٘ب اػبسات اربصات ًول اًتذاثبت سط٘ذ اربصات الج٘بى
------ ------ ------ 9 10 3 

 (ٍ الوٌشآت )الشئَى الٌْذس٘ٔ  الظ٘بًٔ
 



 رئٛس انجبيعت /د.يكتب انسٛذ ا –إدارة انًتببعت 
 

 

 فضم بإضبفت أٔ ركر أ٘ إَجبز أٔ َشبط أخر غٛر يٕضخ ببنجذأل انًرفقتبرجبء انت

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال الظ٘بًٔ أّن أٍارِ ًشبؿبت اداسَٓٗػح 

 الو٘ؤ التوذٗشٗٔ الج٘بى اإلداسٓ م

 ط٘بًٔ الوجبًٖ 1
 أالف 5_أالف10ألق+ 110 أػوبل تن االًتْبء هٌْب ثبلكل٘ٔ

  أػوبل تن االستجبؽ ثْب ٍلن ٗتن االًتْبء هٌْب ثبلكل٘ٔ
 15000+ دّبًبت دٍالٗت  41000دّبًبت  أػوبل تن ػول هوبٗسبت لْب ٍلن ٗتن االستجبؽ ثْب

 ط٘بًٔ األرْضٓ ٍالوؼذات 2
  أػوبل تن االًتْبء هٌْب ثبلكل٘ٔ

 (12000) ط٘بًٔ الوظبػذ  أػوبل تن االستجبؽ ثْب ٍلن ٗتن االًتْبء هٌْب ثبلكل٘ٔ
  أػوبل تن ػول هوبٗسبت لْب ٍلن ٗتن االستجبؽ ثْب

 
 

 رذٍل
 2021 - 2020الزبهؼٖ الؼبم  لخال الٌْذس٘ٔالوششٍػبت َٗػح 

 لؼذدا الج٘بى م

 1 ػذد  الوششٍػبت  التى  تن الجذء ثْب 1
 1 ػذد الوشَػبت  التى ٗتن استكوبلْب 2

 
 
 


