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 أوال: رسبلة قسن علوم الكيويبء:

ٚرأو١ذ  األوبد٠ٌّّٟزبثعخ ٚرط٠ٛش اٌعًّ  د٠بٌٝ خعٍٝ ضٛء دعٛح اٌغ١ذ سئ١ظ عبِع 

ع١بدرٗ عٍٝ إٌٙٛع ثبٌّغزٜٛ اٌزع١ٍّٟ ٚاٌزشثٛٞ عٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌمش٠ت ٚاٌجع١ذ ثّب ٠ضّٓ 

عمذد  ألعٍٙب لغُ اٌى١ّ١بء فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍعٍَٛ اٌظشفخ أٔشأرؾم١ك اال٘ذاف ٚاٌشعبٌخ اٌزٟ 

عزشار١غ١خ اإل اٌخطخ ٌّشاععخ اعزّبعٙب اٌى١ّ١بءسئ١ظ لغُ  -اٌٍغٕخ اٌع١ٍّخ فٟ لغُ اٌى١ّ١بء 

اٌعبٌٟ ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ  ٚص٠ش اٌزع١ٍُ حعٍٝ ضٛء دعٛ األوبد٠ّٟاٌخبطخ ثزط٠ٛش اٌجشٔبِظ 

رخش٠ظ  ٚاٌٝ. ؽ١ش اْ اعذاد وٛادس ِؤٍ٘خ ع١ٍّب ِزّىٕخ ِٓ رأد٠خ ٚاعجُٙ اٌٛظ١فٟ اٌعشال١خ

ِذسع١ٓ اوفبء فٟ اخزظبطُٙ لبدس٠ٓ عٍٝ إ٠ظبي شعٍخ اٌعٍُ ٚاٌّعشفخ اٌٝ األع١بي اٌغذ٠ذح 

بإلضبفخ اٌٝ لذسارُٙ اٌع١ٍّخ ٌذعُ ِغ١شح اٌز١ّٕخ ٚاٌجٕبء ِٓ خالي اٌعًّ فٟ ِغبالد وض١شح ِٓ ث

ِٚٓ  لطبعبد اٌذٌٚخ ِٚؤعغبرٙب اٌعبِخ ٚاٌخبطخ وٛصاساد اٌظؾخ ٚاٌضساعخ ٚاٌشٞ ٚاٌزش٠جخ.

 اٌّّىٓ رٍخ١ض اٌشعبٌخ ثبٌٕمبط اٌزب١ٌخ:

١ٌخ، ٚإرمبْ ٠ؤدٞ إٌٝ ّٔٛ فٟ ر١غ١ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ، ٚاٌؾشص عٍٝ رٛط١ٍٗ ثغٛدح عب -1

 اٌّعبسف اٌشخظ١خ

اٌّزخظظبد فٟ ِغبي  عبَ ِٓ ٚاٌعشاق ثٛعٗثٛعٗ خبص،  د٠بٌٝعذ ؽبعخ ِؾبفظخ  -2

 .اٌى١ّ١بء

ٚثشاِظ ع١ٍّخ غ١ٕخ ثبٌّعٍِٛبد  ِخزٍفخ،٠طّؼ اٌمغُ إٌٝ رمذ٠ُ دسعبد ع١ٍّخ    -3

ٚاالثزىبس ٚاٌمذسح عٍٝ رؾذ٠ذ اٌّشىالد  ثطش٠مخ رشغع عٍٝ اٌزفٛق اٌعٍّٟ، ٚاٌّٙبساد

 اٌعشالٟ عبِخ.ِٓ أعً رمذَ اٌّغزّع 

 

 ثبنيب: الرؤية:

رؾم١ك ِىبٔخ ثبسصح ث١ٓ ألغبَ اٌى١ّ١بء فٟ اٌعشاق ثؾ١ش ٠ظجؼ ِٓ األلغبَ اٌشائذح فٟ  

٠ؾشص اٌمغُ ِٕز رأع١غٗ عٍٝ إعذاد ٔٛع١خ ِز١ّضح ِٓ اٌخش٠غ١ٓ  .ٚاٌجؾش اٌعٍِّٟغبي اٌزع١ٍُ 

األعبع١خ اٌّطٍٛثخ ٌىٟ  ٚاٌّٙبسادثّغزٜٛ سف١ع ٠زّزعْٛ ثخٍف١خ أوبد١ّ٠خ رغّع ث١ٓ اٌّعبسف 

اٌّغزّع اٌّعبطش وّب ٚأْ لغُ عٍَٛ اٌى١ّ١بء ٠ؾشص عٍٝ رشع١خ  اؽز١بعبدرّىُٕٙ ِٓ عذ 

ٚاٌزأو١ذ عٍٝ اٌّعبسف اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبالد عٍَٛ اٌى١ّ١بء اٌّخزٍفخ  اٌطالة،اٌز١ّض اٌزٕٟ٘ ٌذٜ 
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. ٌٚزٌه سوض اٌمغُ عٍٝ ر١ّٕخ ٚاٌم١ُ ا١ٌّٕٙخِع اٌزّغه فٟ اٌٛلذ رارٗ ثبٌؾفبظ عٍٝ األخالل١بد 

ٚثٙزا ٠غُٙ لغُ عٍَٛ  أفضً،اٌّٙبساد ٚاٌخجشاد اٌفشد٠خ ٌٍطبٌت ٌزؾم١ك ِغزمجً ٚظ١فٟ 

 اٌظشفخ. ٍعٍَٛاٌزشث١خ ٌٌشعبٌخ األوبد١ّ٠خ اٌزٟ رضطٍع ثٙب و١ٍخ اٌى١ّ١بء فٟ أداء ا

 األهداف: ثبلثب:

ٚعٍّٟ ِز١ّض ٍُِ ثبٌمضب٠ب  اٌؾظٛي عٍٝ خش٠ظ عبٌٟ اٌغٛدح رٞ أداء ِٕٟٙ،  -1

اٌمذسح عٍٝ اٌزعبًِ ِعٙب ٚالزشاػ اٌؾٍٛي  ٌٚٗاٌّعبطشح  اٌج١ئ١خ، ٚاٌّغزّع١خ

 .إٌّبعجخ ٌٙب

 .ٌٍؾظٛي عٍٝ اٌّعٍِٛخ رار١بٚرشغ١عٗ  ِغبعذح اٌطبٌت، -2

اٌؾظٛي عٍٝ ع١ً ِٓ اٌخش٠غ١ٓ لبدس عٍٝ أْ ٠جذأ ِغ١شح اٌجؾش اٌعٍّٟ عٍٝ  -3

  لٛاعذ ِٓ اٌغٛدح اٌزع١ّ١ٍخ

ٌزغ١ًٙ ٚرٛط١ً ِذٞ ٚاعع ِٓ اٌخذِبد اٌع١ٍّخ  ٔٛاح؛٠ىْٛ لغُ اٌى١ّ١بء  -4

 ٠ٚزؾمك رٌه عجش رمذ٠ُ رع١ٍُ ٚرذس٠ت عبٌٟ اٌّؾبفظخ،أثٕبء  إٌٝٚاٌزع١ّ١ٍخ 

 .عٍٝ ٚظبئف ٚأعٛس ِز١ّضح اٌّغزٜٛ ٠ؤدٞ إٌٝ اٌؾظٛي

 اٌّغزّع ٌخذِخ اٌالصِخ اٌّزخظظخ اٌع١ٍّخ اٌٛط١ٕخ اٌىفبءاد إعذاد -5

 ٚاٌظٕبعخ. ٚاٌزع١ٍُ اٌز١ّٕخ ٚخطظ ٚثشاِظ

 ٚاٌزطج١م١خ. االوبد١ّ٠خ اٌع١ٍّخ اٌجؾٛس إعشاء -6

 ٚإٌذٚاد اٌّؤرّشاد عمذ طش٠ك عٓ اٌع١ٍّخ اٌضمبفخ ٔشش فٟ اإلعٙبَ -7

 اٌع١ٍّخ.

 ٚاٌخبص. اٌؾىِٟٛ ٌٍمطبع١ٓ اٌى١ّ١بء ِغبي فٟ اٌف١ٕخ اٌخذِبد رمذ٠ُ -8

 ٚاٌزشعّخ. ٚإٌشش ثبٌزأ١ٌف اٌعٍَٛ رعش٠ت رشغ١ع -9
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 هحور اعضبء هيئة التدريسرابعبَ: 

 الصرفة للعلوم التربية كلية – الكيمياء قسم في التدريسي الكادر اعداد

 الوالحظبت  اعداد التدريسيين القسن

  82 الكيويبء

 

 القسم في المسائية( والعليا+  )الصباحية االولية الدراسات طلبة خامساَ: اعداد

 العدد  اعداد التدريسيين القسن

 666 الصببحي الكيويبء

 596 الوسبئي

 في القسم: العليا الدراسات طلبة سادسا: اعداد

 الوالحظبت  اعداد الطلبة القسن

 في الورحلة التحضيرية 89 الكيويبء

 

وخطة الكلية  SWOT وسياسات القسم في ضوء تحليل اإلستراتيجية األهداف

 .اإلستراتيجية

لتحميك األهداف العامة للمسم العلمي البد لإلستراتيجية ان تتبنى مجموعة من 

مرتبطة بوالع المسم والكلية األهداف االستراتيجية وان تتم صياغتها لتكون 

والجامعة وحالتها الراهنة وان تكون ذات مماييس كمية يمكن بها لياس مدى إنجاز 

،  SWOT وتحميك المستهدف منها، في ضوء رؤية المسم والكلية ورسالتها، تحليل

 : يسعى المسم إلى تحميك األهداف التالية وخطة الجامعة اإلستراتيجية: 

االكفاء علميا  والتدريسيين والباحثين من الكيميائيينأعداد وتخريج جيل  -1

 .وعمليا

 .زيادة الترابط بين طلبة المسم والوالع الملموس -2
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  :تحليل الفجوة بين الوضع الحالي واألهداف االستراتيجية  -3

الدراسة الذاتية للمسم  والى  SWOT استندت دارسة الفجوة الى نتائج التحليل

الوضع الراهن  نما بيوتمارير زيارات المتابعة، وفى ضوء ما تمدم تم تحديد الفجوة 

الكلية الى تحميمه من أهداف مستمبلية لدعم وترسيخ  ىما تسعللمسم العلمي, وبين 

رسالة الكلية ومدى التطابك مع الخطة اإلستراتيجية للجامعة . هذا ولد أسفرت 

ن طرح طرق وسياسات لتحميك التوازن المستهدف في ضوء المصادر الدراسة ع

 .المتاحة للتمويل وترتيب األولويات لتحميك األهداف االستراتيجية للمسم والكلية

ولمد أظهر التحليل السابك وجود فجوة بين الوضع الحالي للمسم العلمي والكلية 

 :التاليةواألهداف اإلستراتيجية تتمثل في العناصر 

للة التجربة العملية على ارض الوالع وعليه فإن الوضع الحالي يحتاج إلى           -

إعادة تنظيم حتى يتفك ومتطلبات االعتماد األكاديمي والتميز المنشود محلياً والليمياً، 

 : لذا فإن األمر يتطلب تهيئة مناخ تعليمي متميز، يتمثل فيما يلي

األ٘ذاف  ٔمبط اٌضعف د

 االعزشار١غ١خ

عٙخ 

 اٌزٕف١ز

اٌفزشح 

اٌض١ِٕخ 

 اٌّؾذدح

 ِؤششاد إٌغبػ

 اٌع١ٍّخ اٌى١ٍبد ِعب١٠ش رؾمك ال اٌطالة اٌٟ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اعضبء ٔغجخ 1

فٟ  اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اعضبء ٔغجخ رجٍغ 2

% ٔغجخ اٌٝ طٍجخ 1اٌى١ٍخ الً ِٓ 

% ٔغجخ اٌٝ طٍجخ 15اٌذساعبد اال٠ٚخ ٚ

 ِعزّذح خطخ رٛعذ ٚال اٌذساعبد اٌع١ٍب 

 اعضبء فٟ اٌعغض ٘زا ٌغذ اٚ ِٛصمخ

عذد  ِع١ذ٠ٓ رع١١ٓ عٜٛ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ

 .اٌى١ٍخ اٌٟ ع٠ٕٛب ٌالٔضّبَ

 خأعضبء ١٘ئ فٟ ِب ؽذ اٌٝ ٔمض ٚعٛد

 األوبد١ّ٠خ األلغبَ اٌزذس٠ظ

ٚصاسح  

اٌزع١ٍُ 

 اٌعبٌٟ 

 

اٌّشىٍخ 

لبئّخ ِٕز 

 2118عبَ 

 ٌٚؾذ االْ 

 آ١ٌخإ٠غبد : ٙذفاٌ

فٝ  ِع إٌمض ٌٍزعبًِ

 (اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أعضبء

 اإلعبسحٚ إٌذة

 اإلششاف عذاٚي)

 اٌّؾبضشادٚ

 إٌذٚادٚ

. رع١١ٓ ٚاٌّؤرّشاد

اٌطٍجخ األٚائً ع٠ٕٛب 
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ٌغذ إٌمض فٟ اٌىبدس  

 اٌٛعطٟ

عذَ ٚعٛد غشف ثؾض١خ اٚ لبعبد عبٔج١خ ٌض٠بدح االؽزىبن ِع اٌطٍجخ عٛاء فٟ اٌذساعبد  3

 األ١ٌٚخ اٚ اٌذساعبد اٌع١ٍب

 عذَ ٚعٛد رغ١ٙضاد ؽذ٠ضخ ِزىبٍِخ وأدٚاد اٌعشع 

. 

 

 

 

 التعليوية والبراهج األكبديوية هحورالوعبيير

األ٘ذاف  ٔمبط اٌضعف د

 االعزشار١غ١خ

عٙخ 

 اٌزٕف١ز

اٌفزشح اٌض١ِٕخ 

 اٌّؾذدح

 ِؤششاد إٌغبػ

 اٌزٛع١خ اصش ٠ظٙش ٌُ 1

 ٌمبءاد فٟ ٚاٌزذس٠جبد

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اعضبء

- 

 ؽ١ش اٌّعبٚٔخ ٚا١ٌٙئخ

 اٌٛعٟ ِؾذٚد٠خ رج١ٓ

 اٌّفب١ُ٘ ثٙزٖ

 ع١ّع رٛص١ك

 اٌخبطخ اٌّغزٕذاد

فٟ  ثبٌّع١بس

 اٌى١ٍخ ِغبٌظ

 ِؾبضشاد اٌمبء

 ٔذٚاد ٚالبِخ

 ٌٍغ١ّع

سئ١ظ 

 اٌمغُ

ثذء ِٕز 

2117 

ٚالصاي 

 ِغزّش

 اٌّغزٕذاد وً

 ِٛصمخ

 اٌٛعٟ ص٠بدح

 - ٚاٌّعشفخ

 فٟ ٌٍّعب١٠ش

 اٌى١ٍخ

 ٚعٛد عٍٟ ٠غزذي ٌُ 2

 ٌٍجشٔبِظ رٛط١ف

 ِمشسارٗ ٚال اٌغذ٠ذ

ِٓ - 

 اٌٛصبئك فؾض خالي

 خالي ِٓ ٠زج١ٓ ٌُ

 اٌٛصبئك فؾض

 االطشاف اٞ ِشبسوخ

 ط١بغخ اعبدح

 ِٛاطفبد ٚوزبثخ

 - اٌّزوٛسح اٌخش٠ظ

 رٛط١ف فٟ

 اٌجشٔبِظ

 

 

 

2116 

ٚالصاي 

 ِغزّش
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 - اٌّغزف١ذح

 اٌالئؾخ رظ١ُّ عٕذ

 اٌغذ٠ذح

 دساعخ ٠زُ ٌُ

 عٛق الؽز١بعبد

 ِزبثعخ اٚ اٌعًّ

 - اٌخش٠ظ ٌّغزٛٞ

 ٌغٛق ِالئّزٗ ِٚذٞ

 اٌعًّ

 رمبس٠ش ٚعٛد عذَ 3

 ٌٍجشٔبِظ ع٠ٕٛخ

 ثزمبس٠ش ذال ٠ٛع -

 خطظ اٌّمشساد

 ال ٚثبٌزبٌٟ ٌٍزؾغ١ٓ

 رغز٠خ رٛعذ

 ٌزط٠ٛش ساععخ

 ٚاٌّمشساد اٌجشٔبِظ

 ِعظُ فٟ ٠ظٙش ٌُ -

 آساء اٌّمشساد رمبس٠ش

 اٌطالة اعزج١بٔبد

 اٌّّزؾٓ ٚآساء

 اٌّشاعع اٚ اٌخبسعٟ

 اٌخبسعٟ

 ٚعٛد عٍٟ ٠غزذي ٌُ -

 آ١ٌبد اٚ اعشاءاد

 اٌذاخ١ٍخ ٌٍّشاععخ

 رمبس٠ش وزبثخ

 ٚرمبس٠ش ٌٍّمشساد

 ٌٍجشٔبِظ ع٠ٕٛخ

 آساء اعزذساط -

 ٚاٌّّزؾٓ اٌطالة

 اٌخبسعٟ

 ٚاٌّشاعع

 رمش٠ش فٟ اٌخبسعٟ

 اٌّمشساد

 اٌغ٠ٕٛخ ٚاٌزمبس٠ش

 ٌٍّغبعذح ٌٍجشٔبِظ

 دساعخ فٟ

 ٚاٚعٗ ِشبوً

 فٟ اٌزمظ١ش

 ٚاٌم١بَ اٌّمشساد

 رط٠ٛش عٍٟ

 اٌّمشساد

 اعزّبساد اعذاد -

 اٌذاخ١ٍخ ٌٍّشاععخ

 

ِذ٠ش 

 حٚؽذ

 اٌغٛدح

ٚسئ١ظ 

 اٌمغُ

 رمبس٠ش . ِغزّش2116

 اٌّمشساد

 دساعٟ فظً وً

 ٚثٙب وبٍِخ

 اٌطالة آساء

 ٚاٌّّزؾٓ

 ٌٍم١بَ اٌخبسعٟ

 ثزط٠ٛش

 عٍٟ اٌّمشساد

 طؾ١ؼ اعبط

 اعزّبساد

 ٚرم١١ُ اعزمظبء

- 

 داخٍٟ ِّزؾٓ

 ٚخبسعٟ
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 ٚاٌخبسع١خ

 اعذادٚ اٌّشاعع اعذاد 4

 ِشعع وً ِٓ إٌغخ

 ٚال وبف١خ غ١ش ثبٌّىزجخ

 ع١ٍّخ دٚس٠بد رٛعذ

 اٌىزش١ٔٚخ اٚ ٚسل١خ

ِؾبٌٚخ ششاء 

اٌّض٠ذ ِٓ اٌىزت 

اٌٛسل١خ ٚاٌشل١ّخ 

ِٓ خالي اٌّطبٌجخ 

ثبٌّض٠ذ ِٓ 

اٌزخظ١ظبد 

 اٌّب١ٌخ

 

 

  

 رع١ٍّبد اٞ رٛعذ ال 5

 رخض اسشبداد اٚ

 اٌفىش٠خ اٌٍّى١خ ؽمٛق

 اعزج١بْ اعشاء ٠زُ ٚال

 اٌشضب ِذٞ ٌم١بط

 عٓ

 اٌّمذِخ اٌخذِخ

- 

 اٌٍّى١خ ٌؾمٛق

 اٌفىش٠خ

 ٌٕشش ٔذٚاد عمذ

 - اٌٛعٝ

 اٌٍّى١خ ٌؾمٛق

 اٌفىش٠خ

 اعزج١بْ رظ١ُّ

 - سضب ٌم١بط

 ِٓ اٌّغزف١ذ٠ٓ

 اٌّىزجخ خذِخ

 فش٠ك

 اٌغٛدح

2116-2117  

 لبعبد اْ اال 6

 ٚ اٌّؾبضشاد

 اٌٟ رؾزبط اٌّعبًِ

 االعٙضح ِٓ ِض٠ذ

 ٌض٠بدح اٌؾذ٠ضخ

 اٌع١ٍّخ اٌزطج١مبد

 ٌزؾم١ك

 اٌزع١ٍُ ِخشعبد

 ؽ١ش اٌّغزٙذفخ
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 رمبس٠ش اظٙشد

 ِالؽظخ ٚ اٌّمشساد

 اٌع١ٍّخ اٌذسٚط

 رٛف١ش اٌٟ اٌؾبعخ

 ٚ و١ّب٠ٚبد

 ٌزؾغ١ٓ اعٙضح

 الْ اٌعٍّٟ اٌزذس٠ت

 االعضاء ِٓ وض١ش

ٚ  ٔظش٠ب رعطٟ اٌع١ٍّخ

 ٠ؾمك ال رٌه

 اٌزعٍُ ِخشعبد

 شٛ دارب اعٙضح رٛف١ش 7

 رٛف١ش ٚ اٌّعبًِ فٟ

slides of 

pathology and 

parasitology ٚ 

 رمش٠ش فٟ وزٌه

 اٌّشاعع

 ٞ اٚص اٌخبسعٟ

 اٌعٍّٟ اٌغضء ثزط٠ٛش

 اٌّمشساد فٟ

    

 ط١بٔخ عمٛد رٛعذ ال 8

 العٙضح اٌمغُ دٚس٠خ

رخظ١ض ِجبٌغ 

ٔمذ٠خ ث١ٓ فزشح 

ٚاخشٜ ٌٙزا 

 اٌغشع

 ع١ّذ

 اٌى١ٍخ

2123-2126  

 

 هحورالتدريس والتعلين

 ِؤششاد إٌغبػاٌفزشح  عٙخ اٌزٕف١زاأل٘ذاف  ٔمبط اٌضعف د
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 : االعزشار١غ١خ

ِع رشى١ً ٌغبْ 

ِغؤٌٚخ عٓ ع١ٍّخ 

 اٌّعب٠شح ٚاٌظ١بٔخ

اٌض١ِٕخ 

 اٌّؾذدح

 اعزشار١غ١خ ٚص١مخ 1

 ٚاٌزعٍُ اٌزع١ٍُ

 ِٛصمخ غ١ش

 اعزشار١غ١خ إعذاد

 ٚرعٍُ رذس٠ظ

 ِٓ ِٚعزّذح ِٛصمخ

 اٌّغبٌظ

 .اٌشع١ّخ

 سئ١ظ اٌمغُ

١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ

2121-

2126 

 االلغبَ ِغبٌظ

 ٌّٕبلشخ

 .االعزشار١غ١خ

 ِؾبضش

 ِع اعزّبعبد

 االطشاف

 .اٌّع١ٕخ

 ٚعٛد

 اعزشار١غ١خ

 رذس٠ظ

 ِٛصمخ ٚرعٍُ

 ِٚعزّذح

 آ١ٌخ ثبٌٛص١مخ ٠ٛعذ 2

 ٌّشاععخ

 فٟ االعزشار١غ١خ

 ٔزبئظ ضٛء

 االِزؾبٔبد

 اٌّمشساد ،رمبس٠ش

 ، اٌذساع١خ

 ِٓ غ١ش٘ب اٚ

 اٌّشاععخ اعب١ٌت

، 

 اعزشار١غ١خ رؾذ٠ش

 ٚاٌزعٍُ اٌزع١ٍُ

 عٕبطش٘ب ٚاوزّبي

 ؽ١ش ِٓ

 آ١ٌخ ٚعٛد

 ٌّشاععخ

 االعزشار١غ١خ

 ٔزبئظ ضٛء فٟ

 , االِزؾبٔبد

 اٌّمشساد رمبس٠ش

 أٚ , اٌذساع١خ

 اعب١ٌت ِٓ غ١ش٘ب

 سئ١ظ اٌمغُ

١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ

 

2121-

2126 

 ٚعٛد

 اعزشار١غ١خ

 رذس٠ظ

 ِىزٍّخ ٚرعٍُ

 .اٌعٕبطش
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 اٌّشاععخ

 غ١ش اٌزم٠ُٛ طشق 3

 . ِعزّذح أٚ ِٛصمخ

 أعب١ٌت اعزخذاَ

 رم١ٍذ٠خ رعٍُ

 رم١ٍذ٠خ ٚغ١ش

 فٝ ٚاعزّبد٘ب

 .اٌشع١ّخ اٌّغبٌظ

 طشق اعزّبد

 ِٓ اٌزم٠ُٛ

 اٌّغبٌظ

 .اٌّع١ٕخ

 

 سئ١ظ اٌمغُ

2121-

2126 

 طشق اعزّبد

 اٌزم٠ُٛ

 اٌض٠بسح اصٕبء 4

 عذَ ارضؼ

 ٚعٟ ٚعذٚد

 اعضبء ث١ٓ وبفٟ

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ

 اٌّعبٚٔخ ٚا١ٌٙئخ

 ٚاٌطالة

 ٚاالطشاف

 اٌّغزّع١خ

 ثبالعزشار١غ١خ

 ٔذٚاد عًّ

 ٌٕشش عًّ ٚٚسػ

 اٌفئبد ث١ٓ اٌٛعٝ

 اٌّخزٍفخ

 .ثبٌى١ٍخ

 اعزج١بٔبد عًّ

 

 أعضبء

 ِع١بس

 اٌزذس٠ظ

 ٚاٌزعٍُ

2121-

2126 

 اٌٛعٝ ص٠بدح

 ثبعزشار١غ١خ

 ٚاٌزعٍُ اٌزذس٠ظ

 فئبد ث١ٓ

 .اٌّخزٍفخ اٌى١ٍخ

 ثأعّبء ث١بْ

 اٌفئبد

 اٌّخزٍفخ

 ٚسػ ٌؾضٛس

 اٌعًّ

 اعزشار١غ١خ ِفَٙٛ 5

 ٚاٌزعٍُ اٌزع١ٍُ

 غ١ش اٌى١ٍخ ٌذٞ

 ٚغ١ش ٚاضؼ

 ؽ١ش ِطجك

 اعب١ٌت رخزٍف

 ٚاٌزعٍُ اٌزع١ٍُ

 ثبخزالف اٌّطجمخ

- 

 عًّ ٚسػ عًّ

 ثّفَٙٛ ٌٍزٛع١خ

 اعزشار١غ١خ

 .ٚاٌزعٍُ اٌزذس٠ظ

 اٌّؾزٜٛ رٛؽ١ذ

 ث١ٓ اٌعٍّٝ

 أعضبء ِخزٍف

 ِٕغمٟ

 اٌّمشساد

 اٌذساع١خ

2121-

2126 

 ثأعّبء ث١بْ

 ١٘ئخ أعضبء

 اٌزذس٠ظ

 ٚسػ ٌؾضٛس

 اٌعًّ

 رؾ١ًٍ

 االعزج١بٔبد

 ِالئّخ
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 اٌعٍّٟ اٌمغُ

 رخزٍف ٚوزٌه

 االعزبر ثبخزالف

 ٔفظ ٠ذسط اٌزٞ

 ث١ّٕب اٌّمشس

 رٕجٟ عٍٟ ٠مزظش

 اعب١ٌت اٌى١ٍخ

 ٌٍزع١ٍُ ِزٕٛعخ

 ٚاٌزعٍُ

 اٌزعٍُ أّٔبط اٌزذس٠ظ ١٘ئخ

 اٌّخزٍفخ

 ِالؽظخ اصٕبء 6

 اٌطالث١خ اٌّعبًِ

 اوضش رشبسن رج١ٓ

 فٟ طبٌت ِٓ

 اٌزغشثخ

 اٌٛاؽذح اٌع١ٍّخ

 اٌطالة رٛع١خ

 ا١ٌٙئخ ٚأعضبء

 ثبٌعًّ اٌّعبٚٔخ

 .اٌع١ٍّخ ثبٌّعبًِ

 ِٕغمٟ

 اٌّمشساد

 اٌذساع١خ

 ٚأعضبء

 ا١ٌٙئخ

 اٌّعبْٚ

 اٌعبَ طٛاي

 اٌذساعٟ

 ِٙبساد ص٠بدح

 اٌع١ٍّخ اٌطبٌت

 ا١ٌخ ٠ٛعذ ال 7

 ٌزٕف١ز ِٛصمخ

 اٌظ١فٟ اٌزذس٠ت

 االششاف و١ف١خ ٚ

 عٍٟ

 رم١١ُ ٠زُ ٚال رٕف١زٖ

 خالي ِٓ اٌطبٌت

 ِٛصمخ ا١ٌبد

 اٌطبٌت ٌزم٠ُٛ

 رؾزغت ٚال

 ٌٍزذس٠ت دسعبد

 ضّٓ ا١ٌّذأٟ

 اٌطبٌت دسعبد

 إٌٝ اٌطالة رمغ١ُ

 ِغّٛعبد

 ثبإلششاف ٠مَٛ

 ١٘ئخ عضٛ ع١ٍٙب

 .رذس٠ظ

 ثشٔبِظ ٚضع

 ٠مَٛ ِزىبًِ

 ع١ٍٗ ثبإلششاف

 ١٘ئخ أعضبء

 .اٌزذس٠ظ

 ٌزم١١ُ آ١ٌخ ٚضع

 ثأِبوٓ اٌطالة

 رذس٠جٗ

 ١٘ئخ أعضبء

 اٌزذس٠ظ

 ِع١بس

 اٌزذس٠ظ

 ٚاٌزعٍُ

2121-

2126 

 رٕف١ز آ١ٌخ

 اٌزذس٠ت

 ا١ٌّذأٝ

 رم١١ُ آ١ٌخ

 اٌطالة
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 إٌٙبئ١خ

 


