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 ادارة القوافل المتكاملة

 -اخلطخ انزمىيخ نتىفير املقرتح:
 اجلهبد املشبزكخ يف انتىفير تبزيخ انتىفير انقبفهخ و

 (خصيدن)طت كجد   -قبفهخ نقسي شجني  1

 (خقبفهخ نقسي ثسكخ انضجع )طت كجد صيدن
 (خقبفهخ نقسي انضبداد )طت كجد صيدن

 انجبجىز )طت تسثيخ آداة(   –قبفهخ نىبدي املضىني 
 مب يضتجد مه قىافم

 

 2021يىبيسخالل شهس 

 معهد انكجد –كهيخ انصيدنخ   –كهيخ انطت 

 ادازح انقىافم 

 مديسيخ انصحخ 

 كجد متسيض( قبفهخ قسي انجبجىز )طت 2

 تسثيخ  (  -قبفهخ نقسي تال )طت 
 (خ)طت كجد صيدن  -قبفهخ نقسي قىيضىب 

 شجني)طت تسثيخ آداة(      -قبفهخ نىبدي املضىني 
 قبفهخ اىل املىبطق انىبئيخ  ومب يضتجد مه قىافم*

 كهيخ انتمسيض –معهد انكجد –كهيخ انصيدنخ   –كهيخ انطت  2012 فربايسخالل شهس 

 ادازح انقىافم 

 مديسيخ انصحخ 

 (خكجد صيدن –انشهداء  )طت  –قبفهخ قسي  3
 )طت كجد متسيض( –قبفهخ قسي امشىن 

 متسيض(-قبفهخ قسي  مىىف )طت
 ثسكخ انضجع)طت كجد(  –وبدي املضىني 

تكبفم وكسامخ اىل وادي  جقبفهخ ضمه ثسوبم*
 انىطسون

   مب يضتجد مه قىافم   

 

 2021 بزسمخالل شهس 

 كهيخ انصيدنخ   –كهيخ انطت 

 ادازح انقىافم 

 مديسيخ انصحخ 

 (خ)طت كجد صيدن  -قبفهخ نقسي شجني  4

 (خقبفهخ نقسي ثسكخ انضجع )طت كجد صيدن
 خقبفهخ نقسي انضبداد )طت كجد صيدن

 مىىف )طت كجد(  –وبدي املضىني 
 مب يضتجد مه قىافم

 

 2021 اثسيمخالل شهس 

 كهيخ انصيدنخ   –كهيخ انطت 

 ادازح انقىافم 

 مديسيخ انصحخ 

 كجد(  -قبفهخ قسي انجبجىز ) طت  5
 كجد(  -قسي تال ) طت ن قبفهخ 
 كجد(  -قسي قىثضىب ) طت ن قبفهخ 

 )طت كجد(  تال  –وبدي املضىني 
 مب يضتجد مه قىافم

 

 2021 مبيىخالل شهس 

 كهيخ انصيدنخ   –كهيخ انطت 

 ادازح انقىافم 

 مديسيخ انصحخ 

 (خكجد صيدن –انشهداء  )طت  –قبفهخ قسي  6
 )طت كجد متسيض( –قبفهخ قسي امشىن 

 متسيض(-قبفهخ قسي  مىىف )طت
 ( مدزصخ انرتثيخ انفكسيخ ثسكخ انضجع )طت آداة تسثيخ

تكبفم وكسامخ اىل وادي  جقبفهخ ضمه ثسوبم*
 انىطسون

 مب يضتجد مه قىافم

 

  2021يىويهخالل شهس 

 كهيبد اجلبمعخ

 ادازح انقىافم 

 مديسيخ انصحخ 

 (خ)طت كجد صيدن  -قبفهخ نقسي شجني  7
 )طت تسثيخ  ( انجبجىز  –قبفهخ نىبدي املضىني 

 (خقبفهخ نقسي ثسكخ انضجع )طت كجد صيدن
 (خقبفهخ نقسي انضبداد )طت كجد صيدن

 مب يضتجد مه قىافم

 

 2021 يىنيىخالل شهس 

 كهيخ انصيدنخ   –كهيخ انطت 

 ادازح انقىافم 

 مديسيخ انصحخ 

 



  

 

 ادارة القوافل المتكاملة

 

 -اخلطخ انزمىيخ نتىفير املقرتح: تبثع

 اجلهبد املشبزكخ يف انتىفير تبزيخ انتىفير انقبفهخ و

 قبفهخ قسي انجبجىز )طت كجد متسيض( 8

 تسثيخ  (  -قبفهخ نقسي تال )طت 
 (خ)طت كجد صيدن  -قبفهخ نقسي قىيضىب 

 شجني)طت تسثيخ آداة(      -قبفهخ نىبدي املضىني 
 مب يضتجد مه قىافم

 كهيبد اجلبمعخ 2021شأغضطخالل شهس 

 ادازح انقىافم 

 مديسيخ انصحخ 

 (خكجد صيدن –انشهداء  )طت  –قبفهخ قسي  9
 )طت كجد متسيض( –قبفهخ قسي امشىن 

 متسيض(-قبفهخ قسي  مىىف )طت
 مدزصخ انرتثيخ انفكسيخ ثسكخ انضجع )طت آداة تسثيخ( 

 تكبفم وكسامخ اىل وادي انىطسون جقبفهخ ضمه ثسوبم*
 مب يضتجد مه قىافمقبفهخ اىل املىبطق انىبئيخ  و*

 

 2021صجتمربخالل شهس 

 كهيبد اجلبمعخ

 ادازح انقىافم 

 مديسيخ انصحخ 

 (خ)طت كجد صيدن  -قبفهخ نقسي شجني  11

 (خنقسي ثسكخ انضجع )طت كجد صيدنقبفهخ 
   خقبفهخ نقسي انضبداد )طت كجد صيدن

 صسس )طت كجد(   –قبفهخ مؤصضخ االيتبو  
         مب يضتجد مه قىافم

 كهيخ انصيدنخ   –كهيخ انطت  2021 اكتىثسخالل شهس 

 ادازح انقىافم 

 مديسيخ انصحخ 

 (خ)طت كجد صيدن  -قبفهخ نقسي انجبجىز 11
 متسيض(  -)طت   –نقسي تالقبفهخ  

 قبفهخ نقسي قىيضىب )طت تسثيخ اقتصبد(

 مدزصخ انرتثيخ انفكسيخ امشىن )طت آداة تسثيخ( 
 قبفهخ اىل املىبطق انىبئيخ  ومب يضتجد مه قىافم*

 

 2021وىفمربخالل شهس 

 كهيبد اجلبمعخ

 ادازح انقىافم 

 مديسيخ انصحخ 

 (خ)طت كجد صيدن  -قبفهخ نقسي قىيضىب 12

 (خقبفهخ نقسي ثسكخ انضجع )طت كجد صيدن
 ( خقبفهخ نقسي مىىف )طت كجد صيدن

 )طت كجد(  انجبجىز  –قبفهخ مؤصضخ االيتبو  
 مب يضتجد مه قىافم

 

 2021 ديضمربخالل شهس 

 كهيخ انصيدنخ   –كهيخ انطت 

 ادازح انقىافم 

 مديسيخ انصحخ 

انفئبد اخلبصخ كرنك و  ثبملىىفيخ  مديسيخ انصحخ وثبنتىضيق مع مت مساعبح انقسي االكثس احتيبجب
تىفير قبفهتني ثبملىبطق  ثبإلضبفخ اىل مؤصضبد االيتبو –ذوي االحتيبجبد اخلبصخ  –املضىني مه 

 مب يضتجد مه قىافمو قىافم ضمه ثسوبمج تكبفم وكسامخ انىبئيخ و
                                                                                                                   مدير ادارة القوافل                                                                                                                                                                                                     

        
 طفىأ / عالء فتحى مص                                                                                                                                                               


