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 األييش انحسيٍ بٍ عبذاهلل انثبَي نهذساسبث انذٔنيت               كهيت 

  انتًُيت انذٔنيت لسى

 ٔصف يٕاد  بشَبيج انًبجستيش في  

 انتًُيت انًستذايت

 (يسبس سسبنت)
 

     ( سبعبث يعتًذة3      )        َظشيبث انتًُيت اإلَسبَيت ٔيُبْجٓب                                   3002703

رزُبٔل ْزِ انًبدح انًؼــشفخ ٔانًٓـــــبساد انزؾهٛهٛـــخ انالصيخ نهذاسعــــــٍٛ فٙ يؾــــبٔس انزًُٛــخ االلزقبدٚـــخ، 

ٔانزؼـــبٌٔ انذٔنـــٙ، ٔانفمـــش، ٔرٕصٚغ انذخم، ٔيجبدٖء يجؾش انًمذسح، ٔانًمبٚٛظ انًغزخذيخ نزمذٚش يؤؽشاد 

كًب رزُبٔل األثؼبد انُظشٚخ نهزًُٛخ االلزقبدٚخ ٔرغبسة انذٔل انًخزهفخ فٙ انًُٕ االلزقبد٘ . انزًُٛخ اإلَغبَٛخ

كًب رزطشق إنٗ انذٔس انز٘ ٚهؼجّ انزؼبٌٔ . ثزشكٛض خبؿ ػهٗ َظشٚبد انزًُٛخ ٔانًُٕ االلزقبد٘ ٔانزغبسح انذٔنٛخ

ٔرُبلؼ انًبدح  لنبٚب انفمش ٔرٕصٚغ انذخم يٍ ؽٛش االثؼبد . انذٔنٙ ٔانًغبػذاد انذٔنٛخ فٙ دفغ ػغهخ انزًُٛخ

انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ نهًغبئم انًزؼهمخ ثبنفمش ٔرٕصٚغ انذخم ٔانًغبٔاح ٔػذو انًغبٔاح فٙ انًغبالد انًخزهفخ ٔعجم 

ٔرؼشك انًبدح نًجؾش انًمذسح ٔيمبسَزّ ثبنُظشٚبد االخشٖ ٔانؼاللخ ثٍٛ يؤؽشاد انزًُٛخ انجؾشٚخ . لٛبعٓب

 :  ٔثؾكم خبؿ عٕف رؾًم انًؤؽشاد انزبنٛخ. ٔانًُٕ االلزقبد٘

(HDI, GDI, GEM, HPI-1, HPI-2 )

 ( سبعبث يعتًذة3     )          طشق َٔظشيبث    : اتخبر انمشاساث 3002751 

ْزا  انًغبق نًغزٕٖ انًبعغزٛش ٚٓذف إنٗ إغُبء يؼبسف انطالة فٙ إرخبر انمشاساد اإلداسٚخ فٙ انًُظًبد، 

ػهٗ إيزذاد ْزا انًغبق عٕف . ٔانزٙ رى اػزجبسْب عْٕش انؼًهٛخ فٙ انًُظًخ ٔاالعبط أل٘ يغزٕٖ رُفٛز٘ أػهٗ

ٚزى رمذٚى ٔعٓبد َظش يخزهفخ فٙ دساعخ إرخبر انمشاساد انزُظًٛٛخ ٔانزؾمك يٍ اٚغبثٛبد ٔعهجٛبد يخزهف 

انالػمالَٛخ فٙ إرخبر انمشاساد / عٕف َُظش فٙ دٔس انؼمالَٛخ . انُظشٚبد ٔانًُبْظ رؾذ ْزِ انًُظٕساد

.  اإلداسٚخ ٔفؾـ كٛفٛخ رأصٛش ػذو انٛمٍٛ ٔانغًٕك فٙ انزقٕساد اإلداسٚخ يٍ انخٛبساد ٔانًخبطش

30027523

يٍ ؽٛش رؼشٚف . ٚٓذف انًغبق انٗ رمذٚى ػشك ؽًٕنٙ ألعظ ٔلٕاػذ انًُٓظ انؼهًٙ فٙ انذساعبد انزًُٕٚخ

انطهجخ ثبنًفبْٛى ٔانًُبْظ انشئٛغٛخ فٙ انذساعبد انزًُٕٚخ، ٔدساعخ خطٕاد انجؾش انؼهًٙ، ٔأعبنٛت عًغ ٔرؾهٛم 

طشق رؾذٚذ انؼُٛبد ٔرؾذٚذ ٔٚغؼٗ انًغبق اٚنب انٗ رؼشٚف انطهجخ ثكٛفٛخ رُفٛز االؽقبء االعزًبػٙ ٔ. انجٛبَبد

كًب ٚزُبٔل دساعخ يؤؽشاد انزًُٛخ ٔطشق ؽغبثٓب، ٔغٛشْب يٍ انًُبْظ اإلعشائٛخ . ٔانًزغٛشاد انًؤؽشاد

 .ٔاالعزًبػٙ اننشٔسٚخ نهجؾش انزًُٕ٘

 ( سبعبث يعتًذة3         )           انُظشيت ٔانتطبيك                            : انتًُيت االجتًبعيت3002753  

ؽٛش . ٚٓذف انًغبق انٗ دساعخ ٔرؾهٛم أثشص االرغبْبد انُظشٚخ انزٙ رؼُٗ ثًٛذاٌ انزًُٛخ االعزًبػٛخ ٔرطجٛمبرٓب

انفمش ٔانؼذانخ االعزًبػٛخ، دساعخ انزغٛش االعزًبػٙ ٔاالثؼبد انضمبفٛخ : ٚزُبٔل انًغبق ثبنزؾهٛم انُمذ٘ لنبٚب

ٔاالعزًبػٛخ، ؽمٕق اإلَغبٌ ٔانزًُٛخ االعزًبػٛخ، ٔانزُٕع انضمبفٙ فٙ انًغزًؼبد، لنبٚب انقشاع ٔانغالو 

انؼٕنًخ ٔيذٖ اعٓبيبرٓب فٙ انزؾذٚش . ٔاأليٍ، ٔيؼٛمبد انزًُٛخ االعزًبػٛخ ٔااللزقبدٚخ فٙ انًغزًؼبد انُبيٛخ

.  ٔ دساعخ ثؼل انزغبسة انزًُٕٚخ انجبسصح فٙ انًغزًغ انذٔنٙ انًؼبفش .ٔاالفالػ ٔانزًُٛخ



 

 ( سبعبث يعتًذة3 )                انتًُيت انًستذايت ٔحمٕق اإلَسبٌ                                    3002756

. ٚؾكم انًغبق يذخال سئٛغٛب نهًجبدئ ٔانًفبْٛى َٔظشٚبد ؽمٕق االَغبٌ ٔأًْٛزٓب فٙ رؾمٛك انزًُٛخ انًغزذايخ

ؽٛش ٚزنًٍ انًغبق رمذٚى ػشك ؽًٕنٙ نًٕمٕػبد ؽمٕق اإلَغبٌ ٔانٛبد ؽًبٚخ ْزِ انؾمٕق ثبػزجبسْب 

ٔٚغؼٗ انٗ دساعخ انُظشٚبد ٔانًُبْظ انزٙ رؼُٗ ثؾمٕق اإلَغبٌ ٔسثطٓب . انًؼٛبس األعبعٙ نمٛبط االعزذايخ

امبفخ انٗ رضٔٚذ انطبنت ثهًؾخ ؽًٕنٛخ ػبيخ نؼذد يٍ انمنبٚب االعزًبػٛخ . انؼًهٙ ثًٛذاٌ انزًُٛخ انًغزذايخ

كبنفمش، ٔانقؾخ ٔانجٛئخ : ٔاالخاللٛخ ٔااللزقبدٚخ ٔانغٛبعٛخ ٔانجٛئٛخ انًشافمخ نًفبْٛى انزًُٛخ انًغزذايخ

االعزًبػٛخ، ٔانزؼهٛى، امبفخ انٗ دساعخ دٔس يؤعغبد انًغزًغ انًذَٙ ٔانٓٛئبد انؾكٕيٛخ ٔانًُظًبد انذٔنٛخ 

. راد انقهخ

 ( سبعبث يعتًذة3    )   انسيبسبث ٔانبيئت انًحهيت ٔانذٔنيت              :  انتًُيت انًستذايت3002757

ٚٓذف انًغبق انٗ دساعخ ٔرؾهٛم انغٛبعبد انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ انشايٛخ إنٗ رؼضٚض انزًُٛخ انًغزذايخ يٍ خالل 

. انزؼشف ػهٗ االطبس انؼبو نهزطٕس انُظش٘ نهؼاللبد انذٔنٛخ ٔعٛبعبد انذٔل ٔاصشْب فٙ رؾمٛك انزًُٛخ انًغزذايخ

امبفخ انٗ دساعخ انخطط االلزقبدٚخ ٔانًؾبسٚغ انزًُٕٚخ انًزجؼخ فٙ ػذد يٍ انذٔل انُبيٛخ ٔرؾهٛم انغٛبعبد 

. كًب عٛزى يمبسَخ ٔرؾهٛم انغٛبعبد انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ يٍ ؽٛش فؼبنٛزٓب ٔركبيهٛزٓب. انمبئًخ ٔانزؾشٚؼبد انًطهٕثخ

ٔٚٓذف انًغبق اٚنب انٗ رؼشٚف انطهجخ ثبالرفبلٛبد االلهًٛٛخ ٔانغٕٓد انذٔنٛخ انزٙ اعًٓذ ثزطٕس يفبْٛى انزًُٛخ 

انًغزذايخ، ٔانزطشق انٗ دساعخ انًُظًبد انذٔنٛخ انزٙ رؼُٗ ثبنزًُٛخ ٔدٔسااليى انًزؾذح ٔانًُظًبد االلهًٛٛخ 

.  انزًُٕٚخ

(  سبعبث يعتًذة3     )          انتًُيت اإلَسبَيت ٔتطبيمبتٓب                                            3002758

ؽٛش ٚغؼٗ . ٚشكض ْزا انًغبق ػهٗ رمٛٛى ٔرؾهٛم األعبنٛت ٔانًًبسعبد انًزجؼخ نزؾمٛك يزطهجبد انزًُٛخ االَغبَٛخ

انًغبق انٗ اكغبة انطهجخ يٓبساد انزؾهٛم ٔانزمٛٛى نهغٛبعبد ٔانجشايظ ٔانًؾبسٚغ انزًُٕٚخ ٔدساعخ انخطط 

االلزقبدٚخ ٔرنك يٍ خالل اعزخذاو َظشٚبد انزًُٛخ كبطبس ػبو نزمٛٛى َٔمذ انًًبسعبد ٔانًؾبسٚغ انزًُٕٚخ فٙ 

.  األسدٌ ٔانؾشق االٔعط ٔدٔل انؼبنى

   ( سبعبث يعتًذة3  )     انالجئيٍ ٔانٓجشة انمصشيت                 ,  حشكيت انسكب3002759ٌ

ٚمذو ْزا انًغبق  ٔفف ػبو نهزغٛشاد انغكبَٛخ لقٛشح انًذٖ ٔطٕٚهخ انًذٖ يضم ؽغى انغكبٌ ٔانزشكٛت انؼًش٘ 

ٔٚزطشق انًغبق ثؼًك نًٕمٕػبد كبنٓشو انغكبَٙ، رٕلغ . (انجٕٛنٕعٛخ ٔانجٛئٛخ)ٔانؼٕايم انزٙ رؤصش ػهٛٓب 

. انٓغشح انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ  ثًب فٙ رنك االعئٍٛ ٔانٓغشح انمقشٚخ، انؾٛبح

، انٓغشح، انًٕد، ٚؼطٙ ْزا انًغبق اْزًبيب خبفب ثًغججبد انزغٛش انغكبَٙ َٔزبئغٓب رغٛشاد يضم انخقٕثخ

انزشكٛجخ ، اَزؾبس االيشاك، انزمذو انزكُٕنٕعٙ ًَٔط انؾٛبح ٔأصبسْب انًؾهٛخ ٔانؼبيٛخ ثًب فٙ رنك انًغبػبد

ٔٚؼشف انًغبق . انفمش ٔانزؾنش، رؾذٚذ انُغم، انمٕٖ انؼبيهخ، انخذيبد انقؾٛخ، انزذْٕس انجٛئٙ، االعشٚخ

. يغججبرٓب، كًب ٚزؼشك نزٕعٓبد َٔزبئظ انزطٕس، اًَبطٓب، انٓغشح انمقشٚخ

 ( سبعبث يعتًذة3     )               انجُذس ٔانتًُيت اإلَسبَيت                                            3002760

. ٚؼُٗ انًغبق ثذساعخ أؽذ سكبئض يؾشٔػبد انزًُٛخ االَغبَٛخ فٙ انذٔل انُبيٛخ ْٕٔ لنٛخ انًغبٔاح ثٍٛ انغُغٍٛ

ثبعزخذاو انًُبْظ انزؾهٛهٛخ ٔاعٓبيبد انُظشٚبد انؾذٚضخ ٚٓذف انًغبق انٗ دساعخ انقالد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ ثٍٛ 

ؽٛش ٚشكض انًغبق ػهٗ ؽمٕق انًشأح . ٔانغٛبعبد انؼبيخ ٔاعزشارٛغٛبد انزًُٛخ (انغُذس)انُٕع االعزًبػٙ 

ٔانزؼهٛى ٔانقؾخ ٔانٛبد انزًكٍٛ ٔانًؾبسكخ ٔدساعخ انٕمغ االعزًبػٙ ٔااللزقبد٘ فٙ انذٔل انُبيٛخ 

امبفخ انٗ االطالع ػهٗ دٔس انًشأح فٙ انٕطٍ انؼشثٙ لجم ٔخالل انشثٛغ انؼشثٙ ٔانٕلٕف ػُذ . ٔاالَزمبنٛخ

.  انزؾذٚبد ٔاالعٓبيبد فٙ ػًهٛخ فُغ انمشاس ٔانزًُٛخ االلزقبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانغٛبعٛخ

 



     ( سبعبث يعتًذة3)                                                          انسيبسبث انضساعيّ ٔانتًُي3002761ّ

انٓذف انؼبو يٍ انًغبق رؾهٛم انزغٛشاد فٙ انمطبع انضساػٙ ػجش انضيٍ، ٔرؾهٛم رفبػالد انمطبع انضساػٙ يغ 

انغٛبعبد انؾكٕيّٛ ػهٗ انًغزٍٕٚٛ انًضسػٙ أ اناليضسػٙ ٔٚٓذف اٚنًب إنٗ إػطبء فٕسح ٔامؾخ ػٍ دٔس 

انزؼشف ػهٗ انجٛئخ االلزقبدٚخ، ٔيؤؽشاد .  انغٛبعبد انضسػٛخ فٙ انزًُٛخ، ٔيفٕٓو ٔفهغفخ انغٛبعبد انضساػٛخ

، األداء انشاٍْ نهضساػخ خبفخ فٙ مٕء انزؾذٚبد انًغزمجهٛخ نهزًُٛخ انضساػٛخ، انًغزذايخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ

يٕاكجخ انزطٕساد ، ٔانزؼشف ػهٗ انًؾذداد ٔانًؾبكم ٔانًؼٕلبد انزٙ رٕاعّ ثشايظ ٔخطط انزًُٛخ انضساػٛخ

ٔرؼضٚض انهزُغٛك ٔانزكبيم فٙ ، ٔانًغزغذاد اإللهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ انًؼبفشح ٔانًغزمجهٛخ ػهٗ يخزهف األفؼذح

.  يخزهف انًغبالد انضساػٛخ ثٍٛ انذٔل

    ( سبعبث يعتًذة3   )                          انتفبٔض ٔٔسبئم االتصبل                                  3002762

ٚغؼٗ انًغبق انٗ انزؼشٚف ثأعبعٛبد اداسح ٔرقًٛى انًؾبسٚغ انزًُٕٚخ ٔٔمغ انغٛبعبد انًؾهٛخ ٔااللهًٛٛخ انزٙ  

يٓبساد انزفكٛش ؽٛش ٚٓذف انًغبق انٗ رًكٍٛ يٓبساد االرقبل ٔانزفبٔك ٔ. رؼُٗ ثزًُٛخ انًغزًؼبد انًؾهٛخ

ٔانزمٛٛى نهًؾشٔػبد انزًُٕٚخ انقغشٖ ٔانكجشٖ، ثًب ٚزُبعت  ٔانزُظٛى، ٔفُٛبد انزقًٛى ٔانزطجٛك ٔيؼبٚٛش انزُفٛز

  .انُبعؾخ  االَغبَٛخيغ يزطهجبد يؾبسٚغ انزًُٛخ

  (يعتًذة  سبعبث3  )                      تصًيى انًشبسيع ٔاداستٓب  3002763

عٕف ٚزؼهى انطالة ٔٚطجمٌٕ .  ٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ إغُبء يؼبسف انطالة فٙ ػهى ٔفٍ إداسح انًؾبسٚغ انفؼبنخ

ؽٛش عٕف ٚزى رٕعّٛ انطالة إنٗ ؽم انًؾبكم . انًُبْظ انغهٕكٛخ ٔاإلداسٚخ نزخطٛط ٔرُفٛز انًؾبسٚغ انفؼبنخ

ثطشٚمخ انزفكٛشانؾشط، ٔرمُٛبد يخزهفخ نزقًٛى انًؾشٔع، ٔثُبء ْٛكم إداسح انًؾبسٚغ، ٔانًشالجخ ثُغبػ، ٔرُفٛز، 

عٛزنًٍ عضء كجٛش يٍ . كًب عٛزى دساعخ يٕامٛغ يزمذيخ يضم إداسح يؾبسٚغ انغهغهخ انؾشعخ. ٔإلفبل انًؾبسٚغ

.                                              انًغبق يؾشٔع ٚطجك فّٛ انطهجخ انًٓبساد انًخزهفّ

     ( سبعبث يعتًذة3                  )            لضبيب انسكبٌ ٔانسيبسبث انًعبصشة                  3002764

ٚٓذف انًغبق إنٗ رؼضٚض لذساد ٔيٓبساد فٙ اعزخذاو أفنم األدنخ انًزبؽخ نزؾخٛـ ٔرؾذٚذ ٔدساعخ انمنبٚب 

فٓى انًُبْظ انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ يٍ انذػٕح . انغكبَٛخ انؾبنٛخ ٔانًؾبكم فٙ انمنبٚب انغٛبعٛخ ٔانجٛئٛخ نذٖ انطالة

نًؼبنغخ يؾبكم انغكبٌ؛ انؾقٕل ػهٗ انًُبرط انًغزخذيخ ػهٗ َطبق ٔاعغ ٔانًؾبسكخ نقٛبغخ ٔرقًٛى 

ٔرطٕٚش انغٛبعبد ٔاالعزشارٛغٛبد ٔانجشايظ ٔانخطط ٔاألَؾطخ نزغٛش األٔمبع االعزًبػٛخ ٔفمب نهًقبنؼ 

انٕطُٛخ؛ ٔرؼضٚض لذساد انطالة انالصيخ نهًؾبسكخ فٙ ػًهٛخ فُغ انغٛبعبد يغ أفؾبة انًقهؾخ انٕطٍُٛٛ 

. ٔانغٓبد انًبَؾخ ثؼذ رخشعٓى

ػهى انؾغبة انغٛبعٙ : ٔٚزنًٍ انًغبق ؽشػ انُظشٚبد انكجشٖ ٔأعجبة ٔػٕالت انزغٛشاد انغكبَٛخ يضم

َٔظشٚخ يبنزٕط، انزؾٕل انذًٕٚغشافٙ ٔانزًُٛخ ٔاالعزغبثخ يزؼذدح فٙ انزًُٛخ، اإلعالو ٔرُظٛى األعشح انًزٕعطخ 

عٛطهت يٍ انطالة ػهٗ اعزخذاو ثشَبيظ اإلعشاءاد انزٙ خشعذ يٍ . إطبس انًزغٛشاد، ٔرمغٛى انذًٚغشافٛخ

 .انًؤرًشاد انذٔنٛخ انكجشٖ، يضم انًؤرًش انذٔنٙ نهغكبٌ ٔانزًُٛخ فٙ انمبْشح ٔيؤرًش انًشأح انشاثغ فٙ ثكٍٛ

ٔٚزنًٍ ْزا انًغبق انؼذٚذ يٍ انمنبٚب انغكبَٛخ راد انقهخ رغٛش انًشاد رغطٛزٓب يٍ ثُٛٓب انًُٕ انغكبَٙ، 

انمنبٚب ٔانغٛبعبد؛ انمنبٚب انًزؼهمخ انزشكٛجخ انغكبَٛخ؛ انؾٛخٕخخ ٔاننًبٌ االعزًبػٙ؛ صٔاط األطفبل ٔرؼذد 

ٔٚؾشػ انًغبق أيضهخ ػهٗ انغٛبعبد ٔانجشايظ . انضٔعبد انطالق؛ ٔأصش انزغٛش انغكبَٙ ػهٗ انزًُٛخ ٔانجٛئخ

. انغكبَٛخ يٍ انجهذاٌ انُبيٛخ ٔانًزمذيخ

 ( سبعبث يعتًذة3   )                 يصبدس ٔتحهيم انبيبَبث انتًُٕيت                             3002765

ٚزُبٔل ْزا انًغبق انًقبدس انزمهٛذٚخ ٔغٛش انزمهٛذٚخ يٍ انجٛبَبد نزهجٛخ االؽزٛبعبد يٍ انجٛبَبد، خبفخ فٙ رطٕس 

عذٚذ االعزشارٛغٙ ٔانجشايظ ٚزطهت عًغ ٔرؾهٛم انجٛبَبد ٔكزنك عًغ انًؼهٕيبد يٍ يقبدس ػذٚذح نزمذٚش 

. انًؤؽشاد االلزقبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ٔرؾذٚذ انمنبٚب انزًُٕٚخ



ثٛبَبد يٕصٕق ثٓب، فٙ انٕلذ انًُبعت، . َٓظ يشكضٚخ فٙ انزًُٛخ- ٔلذ أصجزذ انزًُٛخ انًغزذايخ لًٛخ انجٛبَبد 

يقُفخ ٔانٕفٕل مًبٌ أٌ انمشاساد، ثًب فٙ رنك انمشاساد انزٙ ارخزرٓب انؾكٕيبد ٔانٕكبالد انذٔنٛخ 

ثٛبَبد أعبعٛخ نؼُبفش . ٔيُظًبد انًغزًغ انًذَٙ ٔانمطبع انخبؿ ٔانًٕاطٍُٛ ثؾكم ػبو ػهٗ أعبط األدنخ

انًغبٔاح ٔؽمٕق اإلَغبٌ ٔرؾمٛك انزكبيم ثٍٛ األثؼبد انضالصخ نألْذاف انزًُٛخ : عذٔل أػًبل ػبنًٙ انزًُٛخ

. انًغزذايخ

يٍ  (انغغالد انؾٕٛٚخ ٔانًذَٛخ ٔانٓغشح)ٚزُبٔل ْزا انًغبق انًقبدس انٕطُٛخ ٔانذٔنٛخ يٍ رؼذاد انغكبٌ ٔرذفك 

انجٛبَبد انغكبَٛخ، ثًب فٙ رنك ربسٚخٓى، إػبدح انُظش فٙ يجذأ ٔرٕفٛبد األيى انًزؾذح، ٔلٕاػذ انجٛبَبد، فنال 

ٔٚشكض انًغبق ػهٗ اعزمقبءاد . ػٍ انزُمٛؼ األخٛش نًجبدئ األيى انًزؾذح ٔرٕفٛبد رؼذاداد انغكبٌ ٔانًغبكٍ

. األعش انًؼٛؾٛخ يغ انزشكٛض ػهٗ انًغٕؽبد انذًٕٚغشافٛخ ٔانقؾخ ٔانمٕٖ انؼبيهخ

ٔٚزنًٍ انًغبق أٚنب أعبنٛت نزمٛٛى عٕدح انجٛبَبد انؼًش ٔانغُظ، ٔرؼذٚم ٔرقؾٛؼ انجٛبَبد يٍ اؽزٛبعبد 

 AdePT, CSPro, DAPPS, SPECTRUM-DemProj: انزًُٛخ ثبعزخذاو ػذد يٍ انجشايظ يضم

RAPAID, MORTPAK and  PASEX.  

ثؾكم ػبو، ٚشكض ْزا انًغبق ػهٗ كٛفٛخ إَزبط انجٛبَبد ٔرمًٛٛٓب ٔرؾهٛهٓب ٔاعزخذايٓب يٍ خالل انزؼذاداد انؼُٛخ 

ٔانغغالد اإلداسٚخ ننًبٌ انغٕدح انؼبنٛخ، ٔرذفك انجٛبَبد فٙ انٕلذ انًُبعت ٔانًغزًش ػهٗ انقؼٛذٍٚ انٕطُٙ 

ٔال ثذ يٍ رؾغٍٛ انغغالد اإلداسٚخ نزٕفٛش انًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد . 2015ٔاإللهًٛٙ ٔانؼبنًٙ نذػى ٔظٛفخ ػبو 

اإلؽقبئٛخ فٕسٚخ ٔيُزظًخ ٔيزغمخ ٔانًغٕػ األعشٚخ ٚغت رٕعٛغ َطبق انزغطٛخ انًٕمٕػٛخ يٍ أعم ديظ 

ٔٚغت ثزل انغٕٓد نغًغ ثٛبَبد يفقهخ ػُذ أدَٗ . االْزًبيبد انغذٚذح انُبؽئخ يٍ انُمبػ ؽٕل انزًُٛخ انؾبنٛخ

يغزٕٖ، ٔانفئبد االعزًبػٛخ اننؼٛفخ، ٔاعزغبثخ نظشٔف انًؾبفظخ، ثؾٛش ًٚكٍ اعزخذايٓب يجبؽشح يٍ لجم 

ػاليبد انغٛبعخ ٔانًغزًؼبد انًؾهٛخ ٔانغٓبد انفبػهخ، ٔرخذو َبلالد راد يغضٖ ثبنُغجخ نهزغٛٛش ػهٗ انًغزٕٖ 

 .انؾؼجٙ انًغزٕٖ

 ( سبعبث يعتًذة3    )       انصحت انعبيت         3002754

انٕثبئٛبد ، انًفبْٛى األعبعٛخ نهغٛبعبد انقؾٛخ، ٚغطٙ انًغبق يمذيخ نًٕمٕػبد انشػبٚخ انقؾٛخ األٔنٛخ

رمٛٛى ثشايظ رشلٛخ انقؾخ ٔانؾذ يٍ ، مجط انغٕدح، ٔمغ األٔنٕٚبد، ٔطشق رمٛٛى االؽزٛبعبد انقؾٛخ

رقُٛف انًهٕصبد ٔأصبسْب ػهٗ انقؾخ إمبفخ نهقؾخ ، يقبدس انزهٕس، كًب ٚغطٙ يجبدئ فؾخ انجٛئخ. األيشاك

 .انًُٓٛخ ٔانؼاللخ ثٍٛ يخبطش ثٛئخ انؼًم ٔانقؾخ

     ( سبعبث يعتًذة3 )          اداسة ييبة انشي ٔتمييى االثش انبيئي                                        3002755

انٓذف انؼبو يٍ انًغبق ْٕ دساعخ انًٕاسد انًبئٛخ ٔرخطٛط ٔإداسح يؾبسٚغ يٕاسد يٛبِ انش٘، رًُٛخ يٕاسد  

انًٛبِ، انخضاَبد انًبئٛخ، ؽقبد يٛبِ األيطبس، رشؽٛذ يٛبِ انش٘، انزمُبد انؾذٚضخ فٙ إداسح انًٛبِ، اعزخذاو َظى 

ثبالمبفّ انٗ دساعخ انزذْٕس انجٛئٙ ٔاٜصبس انجٛئٛخ انًزشرجخ . انًؼهٕيبد انغغشافٛخ فٙ إداسح ٔرشؽٛذ يٛبِ انش٘

ػهٗ رنك، انمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انجٛئٛخ، يًٛضاد رُفٛز دساعبد رمٛٛى األصش انجٛئٙ ٔػٕٛثٓب، يشاؽم رمٛٛى األصش انجٛئٙ، 

انًقبدس انًطهٕثخ نذساعخ رمٛٛى األصش انجٛئٙ، إَٔاع اٜصبس انجٛئٛخ، طشق لٛبط ٔرؾهٛم اٜصبس، أدٔاد انزمٛٛى 

انجٛئٙ، انًزطهجبد انفُٛخ، إػذاد رمشٚش رمٛٛى األصش انجٛئٙ، رمٛٛى دساعخ رمٛٛى األصش انجٛئٙ ٔيشاعؼزٓب ٔارخبر انمشاس 

. ثؾأَٓب، انًشالجخ ٔانًؾبعجخ انجٛئٛخ أصُبء رُفٛز انًؾشٔع، دساعخ ؽبالد نزمٛٛى األصش انجٛئٙ نؼذح يؾبسٚغ

 


