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االعُ اٌّخزقش ٌٍّخجش :
اٌىٍ١خ:
اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ:
اٌجش٠ذ اإلٌىزشٌٍّ ٟٔٚخجش:
اٌٙبرف:
رؾذ٠ذ ِمش اٌّخجش :
اٌّغبؽخ االعّبٌ١خ ٌٍّخجش :

ِٕ .2غك ِؾشٚع ئٔؾبء اٌّخجش
االعُ  ٚاٌٍمت :
اٌّغإ١ٌٚخ اإلداس٠خ :

صٚالش ٞاٌطب٘ش

اٌشرجخ :أعزبر اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ

ػّ١ذ وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ ثغبِؼخ خٕؾٍخ
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ػذد اٌجبؽض43 : ٓ١

ػذد ِٛظف ٟاٌذػُ 2 :

ٚفف ِخزقش ٌٍّخجش :
ئْ الزشاػ ئٔؾبء ِخجش اٌجؾٛس اٌمبٔ١ٔٛخ ،اٌغ١بع١خ ٚاٌؾشػ١خ ٠ؼذ ِٓ أُ٘ ػالِبد اٌزطٛس اٌز٠ ٟؾٙذ٘ب رطٛس اٌزأط١ش ػٍِ ٝغزٜٛ
وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ ثغبِؼخ ػجبط ٌغشٚس خٕؾٍخ ،عٛاء رؼٍك األِش ثجشٚص ئطبساد وفئخ ِٓ ر ٞٚاٌشرت اٌؼبٌ١خ  ،أِٓ ٚ
ؽ١ش اٌشغجخ اٌٍّؾخ ألعبرزح اٌىٍ١خ ف ٟئ٠غبد ئطبس سعِّ ٟؼزّذ ٌذٚ ٜصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ٠ ٟؾغغ اٌجؾش اٌؼٍّٕ٠ٚ ،ٟظُ األػّبي
اٌغّبػ١خ اٌز ٟرؾمك رشل١خ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟف ٟاٌىٍ١خ؛ عّ١ب ف ٟفشق اٌجؾش اٌّؼزّذح ف ٟئطبس ِؾبس٠غ وٕبثشٌّ ٞذ٠ش اٌّخجش
اٌجشٚف١غٛس صٚالش ٞاٌطب٘ش أ ٚاٌفشق اٌز ٟؽىٍٙب األعبرزح اٌّإٍ٘ ِٓ ْٛر ٞٚاٌشرت اٌؼبٌ١خ ف ٟاٌىٍ١خ ٚاٌز ٌُٙ ٓ٠سرجخ أعزبر

ِؾبضش لغُ أ ( د .ثٛوّبػ ِؾّذ ،د :ثٛلشح اعّبػ ،ً١د :لقٛس ٞسف١مخ  ،د :ساع ٟػجذ اٌؼض٠ض )ِّ ،ب ٠ضّٓ ِٕبخب ِزّ١ضا ٌٍجؾش
ٚإٌؾبط اٌؼٍّ ٟثّظب٘شٖ اٌّخزٍفخ ِٓ ٚسؽبد ثؾش ٍِ ٚزم١بد ٚطٕ١خ ٚد١ٌٚخ ٔٚذٚاد ٚأ٠بَ دساع١خ ِٚغٍخ ػٍّ١خ ِؾىّخ ٔٚؾش٠بد
ٚدٚس٠بد وٍٙب رغبُ٘ ال ِؾبٌخ ف ٟرط٠ٛش ٚرّٕ١خ ئٔزبط اٌىٍ١خ اٌؼٍّ ٟطجمب ٌٍغٛدح ٚإٌٛػ١خ اٌز ٟرزجٕب٘ب اٌذٌٚخ اٌغضائش٠خ ِٚؼبٌٟ
ٚص٠ش اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟع١بعزٗ اٌشؽ١ذح ف ٟرغ١١ش اٌمطبع ٚعبئٍٗ ٚأطشٖ.
ٚرز ؾذد أّ٘١خ طٍت اػزّبد اٌّخجش ِٓ اٌغٙبد اٌٛف١خ ثبٌذسعخ األ ٌٝٚف ٟػذَ ٚعٛد ِخجش ػٍِ ٝغز ٜٛاٌىٍ١خ ٕ٠ظُ ػًّ األعبرزح
 ٗ١ّٕ٠ٚف ٟئطبس سعّٕ٘ ِٓٚ ٟب فاْ اػزّبدٖ ٍ٠ج ٟطّٛؽبد وً األعبرزح فِ ٟخزٍف اٌزخققبد اٌمبئّخ عٛاء وبٔذ لبٔ١ٔٛخ
(اٌزغبس ،ٞاٌّذٔ ،ٟاٌغٕبئ ،ٟاٌذ ،ٌٟٚاإلداس ،ٞاٌذعزٛس ،ٞاٌؼمبس )..ٞأ ٚف ٟئطبس اٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ ثفشػٙ١ب (اٌزٕظّ١بد اٌغ١بع١خ،
اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ) ،أ ٚؽشػ١خ ِٓ خالي اٌؾبعخ ئٌ ٝئصشاء اٌذساعبد اٌّمبسٔخ ثبٌفمٗ اٌّبٌى ٟعٛاء ِغ اٌذساعبد اٌمبٔ١ٔٛخ أٚ
اٌغ١بع١خ ِب ٠غزغ١ت ٌزشو١جخ أعبرزح وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ ِٓ خالي اٌزخققبد اٌز٠ ٟزّزغ ثٙب ئطبسارٙبٚ ،ثزٌه ٠غزط١غ
اٌّخجش رأط١ش وً اٌطبلبد اٌّزٛفشحِ ،ب ٠ؼزجش ػبِال ِؾفضا ٌألعبرزح اٌجبؽضٌ ٓ١زؾى ً١فشق ثؾش ضّٓ األطش اٌّزٛفشح لبٔٔٛب.
ئْ ِخجش اٌجؾٛس اٌمبٔ١ٔٛخ ،اٌغ١بع١خ ٚاٌؾشػ١خ ٠زؾذد ِف ِٗٛٙف ٟدساعخ ٚرؾٍ ً١اٌّٛاد اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌغ١بع١خ فِ ٟخزٍف فشٚع
اٌمبِٔٚ ْٛمبسٔزٙب ثبعزٙبداد اٌفمٙبء ف ٟئطبس اٌفمٗ اٌّبٌى ٟاٌز ٞرؼزّذٖ اٌذٌٚخ اٌغضائش٠خ ِغ ئػطبء أ٠ٌٛٚخ ٌٍّٛاض١غ اٌّؼزّذح فٟ
ئطبس فشق اٌجؾش اٌز ٟثٍغذ ف ٟعٕخ  2011صالس فشق ٚاٌشاثؼخ لذَ ثؾأٔٙب طؼٕب ِإعغب ٌٍغٙبد اٌّؼٕ١خ الػزّبد٘ب ف ٟئطبس
(ِ ٟ٘ٚ ،) cnepruشؽؾخ ٌٍض٠بدح ف ٟظً ػبًِ اسرمبء عٍّخ ِٓ أعبرزح اٌىٍ١خ ئٌِ ٝشارت األعبرزح اٌّؾبضش( ٓ٠ة)ٚ ،وزا ف ٟظً
اإلطبس اٌّغزؾذس ؽذ٠ضب ٌٍجؾش اٌؼٍّ ، )PNR( ٟؽ١ش أْ سئ١ظ اٌّخجش وبْ ػضٛا فِ ٟؾشٚع ِٓ ٘زٖ اٌق١غخ.
ئْ ِخجش اٌجؾٛس اٌمبٔ١ٔٛخ ،اٌغ١بع١خ ٚاٌؾشػ١خ ٠فزؼ ِغبال سؽجب ٌٕؾبط اٌجؾش اٌؼٍّ ٟألعبرزح وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ
ثغبِؼخ ػجبط ٌغشٚس خٕؾٍخ اٌّإطش ٓ٠سؤعبء اٌفشق اٌّإطشٌ ٓ٠طٍجخ دوزٛساٖ ي َ د لبٔ ْٛئداسٚ ٞئداسح ػبِخ وذفؼخ أ ٌٝٚفٟ
اٌىٍ١خ ٚوزا ألعبرزح اٌىٍ١خ فِ ٟخزٍف اٌزخققبد اٌّشرجطخ ثبٌؾمٛق أ ٚاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ أ ٚاٌذساعبد اٌّمبسٔخ ف ٟاٌؾش٠ؼخ
ٚاٌمبٔ.ْٛ
أ٘ذاف اٌجؾش اٌؼٍّٚ ٟاٌزط٠ٛش اٌزىٌٕٛٛع:ٟ
.1

رأط١ش طٍجخ دوزٛساٖ  LMDثّب ٠زالئُ ٚطج١ؼخ رى ُٕٙ٠ٛاٌّزخقـ ف١ِ ٟذاْ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ.

 .2رغغ١ذ لشاءح ؽبٍِخ ِٚؼّمخ ٌٍّٕظِٛخ اٌمبٔ١ٔٛخ  ،اٌغ١بع١خ ٚاٌؾشػ١خ اٌّؼزّذح ف ٟاٌذٌٚخ اٌغضائش٠خ ٚ ،رمّٙ١١بٚ ،رمذ ُ٠الزشاؽبد
ٔبعؼخ لقذ رط٠ٛش٘ب ٚرفؼٍٙ١ب.
 .3رغغ١ذ لشاءح ؽبٍِخ ِٚؼّمخ ٌٍّٕظِٛخ اٌمبٔ١ٔٛخ اٌذ١ٌٚخٚ ،رمّٙ١١بٚ ،اعزمشاء ِذ ٜاٌّغبّ٘خ اٌٛطٕ١خ فٙ١بٚ ،أؼىبعبرٙب ػٍٝ
اٌمبٔ ْٛاٌٛطٕ.ٟ
 .4اٌّغبّ٘خ ف ٟاٌزؼشف ػٍ ٝاٌٛالغ اٌغ١بع ٟاٌٛطٕ ِٓ ٟخالي اٌزٕظّ١بد اٌغ١بع١خ.
 .5اٌزؼشف ػٍِ ٝذ ٜاعزفبدح اٌّؾشع اٌغضائش ِٓ ٞاٌفمٗ اإلعالِ ٟثٛعٗ ػبَ ٚاٌفمٗ اٌّبٌى ٟثٛعٗ خبؿ فِ ٟؼبٌغخ اٌىض١ش ِٓ
اٌمٛأ ٓ١؛ عّ١ب ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌخبؿ.

اٌّٛاض١غ اٌّشاد دساعزٙب ف ٟاٌّخجش:
 .1اإلفالػ اٌغ١بع ٟف ٟإٌّطمخ اٌّغبسث١خ ف ٟظً اٌّزغ١شاد اإللٍ١ّ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌشإ٘خ.
ِ .2غبّ٘خ إٌّظِٛخ اٌمبٔ١ٔٛخ اٌذ١ٌٚخ ف ٟرؾم١ك اٌم ُ١اإلٔغبٔ١خ ٚاٌؼذاٌخ اٌذ١ٌٚخ ٌألفشاد ٚاٌّغزّؼبد.
ِ .3ذ ٜرغبٚة اٌمبٔٚ ْٛاٌغ١بعخ ٚاألؽىبَ اٌفم١ٙخ ِغ ِزطٍجبد ٚاؽز١بعبد اإلٔغبْ ف ٟظً اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٚ ٟاالرقبي
اإلٌىزشٚ ،ٟٔٚاٌزغ١شاد اٌج١ئ١خ ٚإٌّبخ١خ.
ِ .4غبّ٘خ اٌزٕظّ١بد اٌغ١بع١خ اٌّخزٍفخ ف ٟفؼبٌ١خ أعٙضح اٌذٌٚخ ٚػاللزٙب ثبٌّٛاطٓ.
 .5اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ف ٟظً اٌزٛاصٔبد اٌؾبٌ١خ ٚاٌمضب٠ب راد األّ٘١خ ف ٟاٌقؼ١ذ ٓ٠اٌؼشثٚ ٟاٌذ.ٌٟٚ
اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ :

اٌمبٔ ،ْٛاٌغ١بعخ ،األؽىبَ اٌؾشػ١خ ،اٌفمٗ اٌّبٌى ،ٟاٌمٛاػذ اٌمبٔ١ٔٛخ ،اٌزؾش٠غ اإلفالػ اٌغ١بع ، ٟإٌّطمخ اٌّغبسث١خ  ،اٌّزغ١شاد
اإللٍ١ّ١خ ،اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ.

 .3رؼش٠ف فشلخ اٌجؾش 1
رغّ١خ اٌفشلخ
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سلُ اٌفشلخ 1 :
اإلفالػ اٌغ١بع ٟف ٟإٌّطمخ اٌّغبسث١خ ف ٟظً اٌّزغ١شاد اإللٍ١ّ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌشإ٘خ

اإلعُ اٌّخزقش ٌٍفشلخ
ػٕٛاْ فشلخ اٌجؾش:
1
اعُ سئ١ظ فشلخ اٌجؾش :

ئفالػ إٌّطمخ اٌّغبسث١خ
وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ ،عبِؼخ ػجبط ٌغشٚس خٕؾٍخ
صٚالش ٞاٌطب٘ش

اٌشرجخ  :أعزبر اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ

اٌمبئّخ اإلعّ١خ ألػضبء فشلخ اٌجؾش ِشرجخ رشر١جب رٕبصٌ١ب
أػٍ ٝؽٙبدح ػٍّ١خ
ِؾقً ػٍٙ١ب
ثشٚف١غٛسح
ثشٚف١غٛسح
دوزٛساٖ ػٍَٛ
دوزٛساٖ ػٍَٛ
دوزٛساٖ ػٍَٛ
دوزٛساٖ ػٍَٛ
دوزٛساٖ ػٍَٛ
دوزٛساٖ ػٍَٛ
دوزٛساٖ ػٍَٛ

اٌشرجخ

اٌزخقـ

اٌ١ٙئخ اٌّغزخذِخ

االعُ  ٚاٌٍمت

اٌغٕظ

اٌغٓ

أعزبر اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
أعزبر اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
أعزبر ِؾبضش أ
أعزبر ِؾبضش أ
أعزبر ِؾبضش ة
أعزبر ِؾبضش ة
أعزبر ِؾبضش ة
أعزبر ِؾبضش ة
أعزبر ِؾبضش أ
طبٌت دوزٛساٖ أعزبر
ِغبػذ أ
طبٌت دوزٛساٖ أعزبر
ِغبػذ أ
طبٌت دوزٛساٖ أعزبر
ِغبػذ أ
طبٌجخ دوزٛساٖ
ِغبػذ ة
طبٌت دوزٛساٖ ِغبػذ أ
طبٌت دوزٛساٖ ِغبػذ أ
طبٌت دوزٛساٖ ِغبػذ أ
طبٌت دوزٛساٖ ِغبػذ
أ

ؽش٠ؼخ ٚلبْٔٛ
لبٔ ْٛعٕبئٟ
رٕظّ١بد ع١بع١خ
لبٔ ْٛعٕبئ ٟدٌٟٚ
عٕبئ ٟدٌٟٚ
ػاللبد د١ٌٚخ
ػاللبد د١ٌٚخ
لبٔ ْٛاداسٞ
ؽش٠ؼخ ٚلبْٔٛ

عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ

صٚالش ٞاٌطب٘ش
عؼبدٔخ اٌؼ١ذ
٠ؾ١ب٘ ٞٚبد٠خ
ٌخزاس ٞػجذ اٌّغ١ذ
ػشؽٛػ عف١بْ
عٍّ١بِٔ ٟجبسوخ
ٔبفش ٞعّ١شح
لٛربي ٠بعٓ١
ثٓ ٠ىٓ ػجذ اٌّغ١ذ

روش
روش
أضٝ
روش
روش
أٔضٝ
أضٝ
روش
روش

43
61
45
40
38
31
33
40
48

ػاللبد د١ٌٚخ

عبِؼخ خٕؾٍخ

ؽفظب ٞٚاٌغؼ١ذ

روش

39

ِبعغز١ش

د ٌٟٚأغبٟٔ

عبِؼخ خٕؾٍخ

٘جبص عٕبء

أٔضٝ

31

ِبعغز١ش

ػٍُ اعشاَ

عبِؼخ خٕؾٍخ

ؽٕخ ِؾّذ

روش

43

ِبعغز١ش

دعزٛسٞ

عبِؼخ خٕؾٍخ

ػٛا٠غ١خ ٚاف١خ

أٔضٝ

41

ِغبػذ ة

د ٌٟٚأغبٟٔ
دعزٛسٞ
ػاللبد د١ٌٚخ
دعزٛسٞ

عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ

ػطبهلل رٛف١ك
ػجذاٌال ٞٚعبِ١خ
خالٌفخ ٘بعش

روش
أضٝ
أضٝ

39
32
32

ِغبػذ أ
ِغبػذ أ
ِغبػذ أ

صٚص ٚص١ٌٚخخ

أضٝ

32

ِغبػذ أ

دعزٛسٞ

ثٌٛمٛاط اثزغبَ

أضٝ

32

ِغبػذ أ

طبٌت دوزٛساٖ ِغبػذ
أ

عبسِ ٞشُ٠

أٔضٝ

29

طبٌجخ دوزٛساٖ LMD

عٕخ أ ٌٝٚدوزٛساٖ

سؽّ ٟٔٛؽج١جخ

أٔضٝ

32

طبٌجخ دوزٛساٖ lmd

عٕخ أ ٌٝٚدوزٛساٖ

ِشغُ ٛ٠عف
ِؾّذِ ٞشُ٠

روش
أٔضٝ

36
27

طبٌت دوزٛساٖLMD
طبٌت دوزٛساٖLMD

عٕخ صبٔ١خ دوزٛساٖ
عٕخ صبٔ١خ دوزٛساٖ

عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ

لبٔ ْٛئداسٚ ٞئداسح
ػبِخ
لبٔ ْٛئداسٚ ٞئداسح
عبِؼخ خٕؾٍخ
ػبِخ
عبِؼخ رٔٛظ إٌّبس
لبٔ ْٛػبَ
عبِؼخ رٔٛظ إٌّبس
لبٔ ْٛػبَ

أ .األ٘ذاف اٌؼبِخ
 اٌجؾش فِ ٟفب٘ :ُ١اإلفالػ اٌغ١بع ، ٟإٌّطمخ اٌّغبسث١خ  ،اٌّزغ١شاد اإللٍ١ّ١خ ،اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ. ئفالػ إٌّظِٛخ اٌمبٔ١ٔٛخ. ئفالػ لبٔ ْٛاالٔزخبة. ئفالػ لبٔ ْٛاألؽضاة اٌغ١بع١خ._ ئفالػ لبٔ ْٛاٌغّبػبد اٌّؾٍ١خ.
_ اإلفالػ اٌغ١بع ٟف ٟاٌغضائش.
_ اإلفالػ اٌغ١بع ٟف ٟرٔٛظ.
_ اإلفالػ اٌغ١بع ٟف ٟاٌّغشة.
_ اإلفالػ اٌغ١بع ٟفِٛ ٟس٠زبٔ١ب.
_ اإلفالػ اٌغ١بع ٟف١ٌ ٟج١ب.
_ اٌىؾف ػٓ ٔزبئظ اإلفالػ اٌغ١بع ٟف ٟإٌّطمخ اٌّغبسث١خ ف ٟظً اٌزغ١شاد اإللٍ١ّ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ.
(وزبثخ أ٘ذاف اٌجؾش ٌٍفشلخ ف ٟؽذٚد ػؾشح ( )10أعطش)

3

ة .األعظ اٌؼٍّ١خ
-

(روش اٌخطٛط اٌؼش٠ضخ ٌٍؼًّ اٌّمزشػ ِٓ طشف فشلخ اٌجؾش)

عّغ اٌّبدح اٌؼٍّ١خ ِ :شاعغ ٔ ،قٛؿ ارفبل١بد د١ٌٚخ  ،لٛأِ ٓ١مبسٔخ  ،اعزٙبد لضبئِ ، ٟمبالد ٔ ،ؾش٠بد ،
سعبئً ػٍّ١خ ....
لشاءح ِخزٍف ٘زٖ اٌّقبدس  ،رؾٍٍٙ١ب ِٕ ٚبلؾزٙب  ٚاخز١بس ِب ٠الئُ ِٕٙب ِغز ٜٛاٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛع ٟاٌزٞ
رؼشفٗ اٌؼاللبد  ٚاٌّؼبِالد ف ٟاٌّغزّغ اٌغضائش ٚ ٞوزا اٌغشائُ اٌّؼٍِٛبر١خ إٌّزؾشح ف. ٗ١
ػمذ أ٠بَ دساع١خ ٔ ،ذٚاد ٍِ ٚزم١بد ٚطٕ١خ ٚد١ٌٚخ رزٕبٚي اٌّٛضٛع ثبٌّٕبلؾخ  ٚاإلصشاء ِٓ عٛأجٗ اٌّخزٍفخ
ئٔؾبء ػاللبد ػٍّ١خ  ٚرجبدي األفىبس  ٚاٌطشٚؽبد ِغ فشق ٚ ،ؽذاد ثؾش  ،ثبؽضٚ ٓ١طٕ ٓ١أ ٚأعبٔت ٌُٙ
ا٘زّبِبد ثّٛضٛع اٌجؾش .
ئػذاد ٔ ٚؾش ِمبالد ف ٟاٌّٛضٛع ثبعُ اٌّخجش ِغ ِؾبٌٚخ اعزخالؿ إٌزبئظ .
ئػذاد اٌزمش٠ش اٌؼبَ  ٚاعزخالؿ إٌزبئظ  ٚالزشاػ أُ٘ اٌزؼذ٠الد  ٚإٌقٛؿ اٌالصَ ئدخبٌٙب ػٍ ٝإٌّظِٛخ
اٌمبٔ١ٔٛخ اٌّٛعٛدح ؽبٌ١ب لقذ رٛف١ش ؽّب٠خ أفضً ِٓ ا٢صبس اٌغٍج١خ ٌٍؼٌّٛخ ٚرؾغ١غ عّبرٙب اإل٠غبث١خ ػٍٝ
اٌمٛأ ٓ١ف ٟاٌغضائش .
اٌٛفٛي ئٌ ٝاٌٙذف إٌٙبئِٕ ٛ٘ٚ ٟبلؾخ اٌطٍجخ اٌجبؽضٌٍ ٓ١ذوزٛساٖ ٚرأ٘ ً١اٌذوبرشح ئٌ ٝسرت أػٍ.ٝ

ط  .اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ  :اإلفالػ اٌغ١بع ، ٟإٌّطمخ اٌّغبسث١خ  ،اٌّزغ١شاد اإللٍ١ّ١خ ،اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ.

 .4رؼش٠ف فشلخ اٌجؾش2
رغّ١خ اٌفشلخ
ػٕٛاْ فشلخ اٌجؾش:
2
اعُ سئ١ظ فشلخ اٌجؾش :

سلُ اٌفشلخ 2 :
اٌغ١بعخ اٌزؾش٠ؼ١خ فِ ٟغبي اٌج١ئخ
وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ ،عبِؼخ خٕؾٍخ.
ِؾّذ ثٛوّبػ

اٌشرجخ  :أعزبر ِؾبضش أ

اٌمبئّخ اإلعّ١خ ألػضبء فشلخ اٌجؾش ِشرجخ رشر١جب رٕبصٌ١ب
االعُ  ٚاٌٍمت

اٌغٕظ

اٌغٓ

أػٍ ٝؽٙبدح ػٍّ١خ ِؾقً
ػٍٙ١ب

اٌشرجخ

ثٛوّبػ ِؾّذ

روش

45

اٌزأ٘ ً١اٌغبِؼٟ

أعزبر ِؾبضش أ

ربفشٔٚذ ػجذ اٌىشُ٠

روش

43

دوزٛساٖ ػٍَٛ

ِؾبضش أ

ِبٌى١خ ٔجً١

روش

37

دوزٛساٖ ػٍَٛ

أٚؽٓ ؽٕبْ

أٔضٝ

31

دوزٛساٖ ػٍَٛ

ثٓ ِجبسن ِب٠خ

أٔضٝ

36

دوزٛساٖ ػٍَٛ

رىٛاؽذ وّبي

روش

45

دوزٛساٖ ػٍَٛ

عجب ٍٟ٠فجشٕ٠خ

أٔضٝ

31

ِبعغز١ش

لبثٛػ ١٘ٚجخ

أٔضٝ

40

ِبعغز١ش

فبٌؼ ػجذ اٌؾٟ

روش

40

ٔٛس ٞػض٠ض

روش

31

ػٛاطف ٔٚبط

أضٝ

30

وفبٌ ٟعّبي

روش

41

طبٌت دوزٛساٖ

والػ خٍٛد

أٔضٝ

27

طبٌجخ دوزٛساٖ

ِبعغز١ش
ِبعغز١ش
ِبعغز١ش

ؽش٠ؼخ
ٚلبْٔٛ
ؽش٠ؼخ
ٚلبْٔٛ

أعزبر ِؾبضش
ة
أعزبر ِؾبضش
لبٔ ْٛئداسٞ
ة
أعزبر ِؾبضش
لبٔ ْٛاػّبي
ة
أعزبر ِؾبضش
لبٔ ْٛاػّبي
ة
أطبٌت دوزٛساٖ
لبٔ ْٛئداسٞ
ِغبػذ أ
طبٌت دوزٛساٖ
عٕبئٟ
ِغبػذ أ
أطبٌت دوزٛساٖ
لبٔ ْٛعٕبئٟ
ِغبػذ أ
أطبٌت دوزٛساٖ
ػاللبد د١ٌٚخ
ِغبػذ أ
أطبٌت دوزٛساٖ
لبٔ ْٛدٌٟٚ
ِغبػذ أ
أطبٌت دوزٛساٖ
لبٔ ْٛئداسٞ
ِغبػذ أ
لبٔ ْٛئداسٞ
عٕخ أٌٝٚ
ٚئداسح ػبِخ
دوزٛساٖ

ٚفف أ٘ذاف؛ ِٙبَ ٚأٔؾطخ فشلخ اٌجؾش
(٠غت أْ رزّبؽِ ٝغ ِٛاض١غ اٌّخجش)

4

اٌزخقـ

عٕبئ ٟدٌٟٚ

اٌ١ٙئخ اٌّغزخذِخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ

أ .األ٘ذاف اٌؼبِخ
 .1اٌىؾف ػٓ اٌمٛاػذ اٌزؾش٠ؼ١خ ف ٟؽّب٠خ اٌج١ئخ.
 .2رؾذ٠ذ ا٢ساء اٌفم١ٙخ ف ٟؽّب٠خ اٌج١ئخ.
 .3رم ُ١١اٌؾّب٠خ اٌج١ئ١خ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌٛطٕ.ٟ
 _4رم ُ١١اٌؾّب٠خ اٌج١ئ١خ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌذ.ٌٟٚ

(وزبثخ أ٘ذاف اٌجؾش ٌٍفشلخ ف ٟؽذٚد ػؾشح ( )10أعطش)

ة .األعظ اٌؼٍّ١خ (روش اٌخطٛط اٌؼش٠ضخ ٌٍؼًّ اٌّمزشػ ِٓ طشف فشلخ اٌجؾش)
ِٚ .1غ وً ِب رٛفش ِٓ ِبدح ػٍّ١خ (ِشاعغِ ،مبالد ،سعبئً ػٍّ١خٔ ،ؾش٠بد ،أخجبس )...لقذ رؾش٠ش ثؾش ف ٟاٌّٛضٛع.
 .2ػمذ ٔذٚاد رزٕبٚي اٌجؾش ف ٟعٛأت ِٓ اٌّٛضٛع.
ٔ .3ؾش ِمبالد ػٍّ١خ رزٕبٚي عٛأت ِٓ ٔقٛؿ لبٔ١ٔٛخ ِزشعّخٚ ،ث١بْ ِٕٙغٗ ف ٟرٌه.
 .4رمذ ُ٠عٍّخ ِٓ االلزشاؽبد لقذ ِشاػبرٙب ف ٟأ ٞرشعّخ لبٔ١ٔٛخ.
ِ .5غبػذح اٌطٍجخ اٌجبؽض ٓ١ف ٟاٌذوزٛساٖ ف ٟاٌغٛأت اٌّشرجطخ ثبٌغ١بعخ اٌزؾش٠ؼ١خ فِ ٟغبي اٌج١ئخ.

ط  .اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ :اٌغ١بعخ اٌزؾش٠ؼ١خ ،ؽّب٠خ اٌج١ئخ.

_6رؼش٠ف فشلخ

3

3

3

اٌمبئّخ اإلعّ١خ ألػضبء فشلخ اٌجؾش ِشرجخ رشر١جب رٕبصٌ١ب

ثٛلشح اعّبػً١

روش

52

اٌزأ٘ ً١اٌغبِؼٟ

أ١ٔٚغٕ١ٌ ٟذح

أٔضٝ

38

دوزٛساٖ ػٍَٛ

ثٓ ِىٔ ٟغبح

أٔضٝ

32

دوزٛساٖ ػٍَٛ

عالَ عّ١شح

أٔضٝ

33

دوزٛساٖ ػٍَٛ

ػجبثغخ ِؾّذ

روش

37

دوزٛساٖ ػٍَٛ

ِؼّش ٞػجذ اٌشؽ١ذ

روش

34

ِبعغز١ش

غالث ٟثٛص٠ذ

روش

39

ِبعغز١ش

لٍ ً١ػالء اٌذٓ٠

روش

26

طبٌت دوزٛساٖ LMD

أعزبر ِؾبضش
أ
أعزبر ِؾبضش
ة
أعزبر ِؾبضش
ة
أعزبر ِؾبضش
ة
أعزبر ِؾبضش
ةأ
طبٌت
دوزٛساٖ
ِغبػذ أ
طبٌت
دوزٛساٖ
ِغبػذ أ
عٕخ أٌٝٚ
دوزٛساٖ

ؽش٠ؼخ ٚلبْٔٛ

عبِؼخ خٕؾٍخ

ؽمٛق

عبِؼخ خٕؾٍخ

ؽمٛق

عبِؼخ خٕؾٍخ

ؽمٛق

عبِؼخ خٕؾٍخ

ؽمٛق

عبِؼخ خٕؾٍخ

ؽمٛق

عبِؼخ خٕؾٍخ

ؽمٛق

عبِؼخ خٕؾٍخ

لبٔ ْٛئداسٞ

عبِؼخ خٕؾٍخ

ٚفف أ٘ذاف؛ ِٙبَ ٚأٔؾطخ فشلخ اٌجؾش
(يجب أن تتماشى مع مواضيع المخبر)
أ.
-1
-2
-3
-4

5

األ٘ذاف اٌؼبِخ (كتابت أهذاف البحث للفرقت في حذود عشرة ( )01أسطر)

رؾذ٠ذ ِف َٛٙعشّ٠خ االخزطبف ٚعشّ٠خ اٌّزبعشح ثبألػضبء
اٌىؾف ػٓ اٌؾّب٠خ اٌّٛضٛػ١خ ِٓ عشائُ اخزطبف األطفبي ٚاالرغبس ثأػضبئ.ُٙ
اٌىؾف ػٓ اٌؾّب٠خ اإلعشائ١خ ٌغشائُ اخزطبف األطفبي ٚاالرغبس ثأػضبئ.ُٙ
ِٛلف اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ اٌغضائ١خ ِٓ اٌظب٘ش ٚظشف اٌزؾذ٠ذ.

ة .األ٘ذاف اٌؼٍّ١خ (ركر الخطوط العريضت للعمل المقترح مه طرف فرقت البحث)
 .6عّغ وً ِب رٛفش ِٓ ِبدح ػٍّ١خ (ِشاعغِ ،مبالد ،سعبئً ػٍّ١خٔ ،ؾش٠بد ،أخجبس )...لقذ رؾش٠ش ثؾش ف ٟاٌّٛضٛع.
 .7ػمذ ٔذٚاد رزٕبٚي اٌجؾش ف ٟعٛأت ِٓ اٌّٛضٛع.
ٔ .8ؾش ِمبالد ػٍّ١خ رزٕبٚي عٛأت ِٓ اخز١بساد اٌّؾشع اٌغضائش ٞف ٟلبٔ ٟٔٛاٌؼمٛثبد ٚاإلعشاءاد اٌغضائ١خ.
 .9رمذ ُ٠عٍّخ ِٓ االلزشاؽبد لقذ ِشاػبرٙب ف ٟأ ٞرؼذ٠الد ّ٠ىٓ أْ رطبي اٌمبٔ ْٛاٌغضائ ٟاٌغضائش.ٞ
ِ .10غبػذح طٍجخ اٌذوزٛساٖ ف ٟاٌغٛأت اٌّزؼٍمخ ثبٌغبٔت اٌغضائ ٟفِٛ ٟضٛػبر.ُٙ
ط  .اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ :لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد ،لبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌغضائ١خ ،اخزطبف األطفبي ،اٌّزبعشح ثبألطفبي.

_7رؼش٠ف فشلخ اٌجؾش
رغّ١خ اٌفشلخ
ػٕٛاْ فشلخ اٌجؾش:
اعُ سئ١ظ فشلخ اٌجؾش:

4

سلُ اٌفشلخ 4 :
اٌجٕبء اٌمبٌٔ ٟٔٛؼمٛد اٌزشخ١ـ ف ٟاٌٍّى١خ اٌقٕبػ١خ.
وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ ،عبِؼخ خٕؾٍخ.
ساع ٟػجذ اٌؼض٠ض

اٌشرجخ  :أعزبر ِؾبضش أ

اٌمبئّخ اإلعّ١خ ألػضبء فشلخ اٌجؾش ِشرجخ رشر١جب رٕبصٌ١ب
االعُ  ٚاٌٍمت

اٌغٕظ

اٌغٓ

ساع ٟػجذ اٌؼض٠ض

روش

52

٠ؾ١ب٘ ٞٚبد٠خ

أٔضٝ

41

ثٓ ػّشاْ ئٔقبف

أٔضٝ

32

ػجذٌ ٟؽج١جخ

أٔضٝ

41

ػّبس ثبٌخ

روش

32

ِٙضٚي ػ١غٝ

روش

45

ِض٠بٔ ٟعٍ١ٙخ

أضٝ

31

ربفشٔٚذ اٌٙبؽّٟ

أٔضٝ

42

ٔج ً١لًٍ١

روش

38

اٌشرجخ
أػٍ ٝؽٙبدح ػٍّ١خ ِؾقً ػٍٙ١ب
أعزبر
رأ٘ ً١عبِؼٟ
ِؾبضش أ
أعزبر
رأ٘ ً١عبِؼٟ
ِؾبضشأ
أعزبر
رأ٘ ً١عبِؼٟ
ِؾبضش أ
أعزبر
ِؾبضش
دوزٛساٖ
ة
طبٌت
دوزٛساٖ
ِبعغز١ش
ِغبػذ أ
طبٌت
دوزٛساٖ
ِبعغز١ش
ِغبػذ أ
طبٌت
دوزٛساٖ
ِبعغز١ش
ِغبػذ أ
أعزبر
ِؾبضش
دوزٛساٖ
ة
عٕخ أٌٝٚ
طبٌت دوزٛساٖ lmd
دوزٛساٖ

اٌزخقـ

اٌ١ٙئخ اٌّغزخذِخ

ؽمٛق

عبِؼخ خٕؾٍخ

رٕظّ١بد
ع١بع١خ

عبِؼخ خٕؾٍخ

ؽمٛق

عبِؼخ خٕؾٍخ

ؽمٛق

عبِؼخ خٕؾٍخ

ػاللبد د١ٌٚخ

عبِؼخ خٕؾٍخ

لبٔ ْٛاداسٞ

عبِؼخ خٕؾٍخ

لبٔ ْٛاداسٞ

عبِؼخ خٕؾٍخ

ؽش٠ؼخ
ٚلبْٔٛ

عبِؼخ خٕؾٍخ

لبٔ ْٛئداسٞ

عبِؼخ خٕؾٍخ

ٚفف أ٘ذاف؛ ِٙبَ ٚأٔؾطخ فشلخ اٌجؾش
(٠غت أْ رزّبؽِ ٝغ ِٛاض١غ اٌّخجش)
أ .األ٘ذاف اٌؼبِخ (وزبثخ أ٘ذاف اٌجؾش ٌٍفشلخ ف ٟؽذٚد ػؾشح ( )10أعطش)
 .1لشاءح ف ٟلٛاػذ رٕظ ُ١ػمٛد اٌزشخ١ـ ف ٟاٌٍّى١خ اٌقٕبػ١خ ف ٟاٌزؾش٠غ اٌغضائش.ٞ
 .2رمِ ُ١١ذٔ ٜغبػخ ٚفؼبٌ١خ ٔقٛؿ اٌمبٔ ْٛاٌغضائش ٞف ٟئسعبء لٛاػذ اٌزشخ١ـ ف ٟاٌٍّى١خ اٌقٕبػ١خ.
 .3رؾذ٠ذ خقٛف١بد ػمٛد اٌزشخ١ـ ف ٟاٌٍّى١خ اٌقٕبػ١خ ف ٟاٌزؾش٠غ اٌغضائش.ٞ
 .4اعزؾشاف رٛعٙبد اٌزؾش٠غ ف ٟاٌغضائش ٔؾ ٛرشع١خ فىشح اٌزؼبًِ ثؼمٛد اٌزشخ١ـ ف ٟاٌٍّى١خ اٌقٕبػ١خ.
ة .األعظ اٌؼٍّ١خ (روش اٌخطٛط اٌؼش٠ضخ ٌٍؼًّ اٌّمزشػ ِٓ طشف فشلخ اٌجؾش)
 .1عّغ وً ِب رٛفش ِٓ ِبدح ػٍّ١خ (ِشاعغِ ،مبالد ،سعبئً ػٍّ١خٔ ،ؾش٠بد ،أخجبس )...لقذ رؾش٠ش ثؾش ف ٟاٌّٛضٛع.
 .2ػمذ ٔذٚاد رزٕبٚي اٌجؾش ف ٟعٛأت ِٓ اٌّٛضٛع.
ٔ .3ؾش ِمبالد ػٍّ١خ رزٕبٚي عٛأت ِٓ اخز١بساد اٌّؾشع اٌغضائش ٞف ٟاألؽىبَ اٌّشرجطخ ثزٕظ ُ١اٌؼّشاْٚ ،ث١بْ ِٕٙغٗ
ف ٟرٌه.
 .4رمذ ُ٠عٍّخ ِٓ االلزشاؽبد لقذ ِشاػبرٙب ف ٟأ ٞرؼذ٠الد ّ٠ىٓ أْ رطبي إٌّظِٛخ اٌمبٔ١ٔٛخ.
ِ .5غبػذح طٍجخ اٌذوزٛساٖ ف ٟاٌغٛأت اٌّشرجطخ ثبٌّٛضٛع.

6

ط  .اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ  :لبٔ ْٛاٌزشخ١ـ ،اٌٍّى١خ اٌقٕبػ١خ ،اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ.

_رؼش٠ف فشلخ اٌجؾش

5

سلُ اٌفشلخ 5 :
إٌظبَ اٌمبٌٍٔ ٟٔٛزؾى ُ١اٌزغبس ٞف ٟظً لبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌّذٔ١خ ٚاإلداس٠خ.

رغّ١خ اٌفشلخ
ػٕٛاْ فشلخ اٌجؾش:
اعُ سئ١ظ فشلخ اٌجؾش: 5

وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ ،عبِؼخ ؽٕؾٍخ
لقٛس ٞسف١مخ

اٌشرجخ  :أعزبر ِؾبضش أ

اٌمبئّخ اإلعّ١خ ألػضبء فشلخ اٌجؾش ِشرجخ رشر١جب رٕبصٌ١ب
االعُ  ٚاٌٍمت

اٌغٕظ

اٌغٓ

أػٍ ٝؽٙبدح ػٍّ١خ ِؾقً
ػٍٙ١ب

لقٛس ٞسف١مخ

أٔضٝ

38

رأ٘ ً١عبِؼٟ

اٌشرجخ

اٌزخقـ

اٌ١ٙئخ اٌّغزخذِخ

ؽمٛق

عبِؼخ خٕؾٍخ

ؽمٛق

عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ

ثٓ عؼ١ذ ػّش

روش

58

رأ٘ ً١عبِؼٟ

اػضبِٕ١خ وٛعش
دِبْ رث١ؼ ػّبد

أٔضٝ
روش
روش

38
32

رأ٘ ً١عبِؼٟ
دوزٛساٖ ػٍَٛ

أعزبر ِؾبضش
أ
أعزبر ِؾبضش
أ
ِؾبضش أ
ِؾبضشة

عٕبئٟ
عٕبئٟ

34

دوزٛساٖ ػٍَٛ

ِؾبضش ة

اداسٞ

خالف ثذساٌذٓ٠

روش

45

ص٠بد ػبدي

فبٌك اعّٙبْ
ثٓ ٔ ٞٛخبٌذ

أضٝ
روش

32
34

رأ٘ ً١عبِؼٟ
ِبعغز١ش
ِبعغز١ش

ثٛؽبٌخ اٌط١ت

روش

36

دوزٛساٖ ػٍَٛ

ثٓ ػؾ ٟآِبي

أٔضٝ

27

ِبعغز١ش

ثٛؽشثِ ٟشُ٠

أٔضٝ

36

ِبعغز١ش

ػٛ١اط طبٌت

روش

40

طبٌت دوزٛساٖ

خ ٟٔٛئٌٙبَ

أٔضٝ

26

طبٌجخ دوزٛساٖlmd

لبٔ ْٛػبَ

ِؾبضش أ
طبٌت دوزٛساٖ
ؽمٛق
ِغبػذ أ
طبٌت دوزٛساٖ
ؽمٛق
ِغبػذ أ
لبٔ ْٛػبَ
ِؾبضش ة أ
طبٌت دوزٛساٖ
ؽمٛق
ِغبػذ أ
طبٌت دوزٛساٖ
ؽمٛق
ِغبػذأ
لبْٔٛ
عٕخ صبٔ١خ
دعزٛسٞ
دوزٛساٖ
عٕخ أٌٝٚ
لبٔ ْٛئداسٞ
دوزٛساٖ

عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ خٕؾٍخ
عبِؼخ ثبرٕخ
عبِؼخ خٕؾٍخ

ٚفف أ٘ذاف؛ ِٙبَ ٚأٔؾطخ فشلخ اٌجؾش
(٠غت أْ رزّبؽِ ٝغ ِٛاض١غ اٌّخجش)

أ .األ٘ذاف اٌؼبِخ
 .5لشاءح ف ٟإٌقٛؿ اٌز ٟاٌزؾى ُ١اٌزغبس ٞف ٟق ئ َ ئ.
 .6رمِ ُ١١ذٔ ٜغبػخ ٚفؼبٌ١خ ٔقٛؿ اٌمبٔ ْٛاٌغضائش ٞف ٟئسعبء اٌزؾى ُ١اٌزغبسٚ ٞفض ِٕبصػبرٗ.
 .7رؾذ٠ذ خقٛف١بد اٌزؾى ُ١اٌزغبس ٞف ٟظً ق ئ َ د.
 .8رؾذ٠ذ ِذ ٜرفبػً اٌّؾشع اٌغضائشِ ٞغ االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ ف ٟئطبس اٌزؾى ُ١اٌزغبس.ٞ
 .9اعزؾشاف رٛعٙبد اٌزؾش٠غ ف ٟاٌغضائش ٔؾ ٛرط١ش فىشح اٌزؾى ُ١اٌزغبسٌ ٞزىِٛ ْٛاوجخ ٌٍزطٛس اٌزغبس ٞاٌؾبٌ,ٟ
ِ .10غبػذح طٍجخ اٌذوزٛساٖ ف٘ ٟزا اٌغبٔت إلٔٙبء أطشٚؽبر.ُٙ
(وزبثخ أ٘ذاف اٌجؾش ٌٍفشلخ ف ٟؽذٚد ػؾشح ( )10أعطش)

ة .األعظ اٌؼٍّ١خ (روش اٌخطٛط اٌؼش٠ضخ ٌٍؼًّ اٌّمزشػ ِٓ طشف فشلخ اٌجؾش)
 .6عّغ وً ِب رٛفش ِٓ ِبدح ػٍّ١خ (ِشاعغِ ،مبالد ،سعبئً ػٍّ١خٔ ،ؾش٠بد ،أخجبس )...لقذ رؾش٠ش ثؾش ف ٟاٌّٛضٛع.
 .7ػمذ ٔذٚاد رزٕبٚي اٌجؾش ف ٟعٛأت ِٓ اٌّٛضٛع.
ٔ .8ؾش ِمبالد ػٍّ١خ رزٕبٚي عٛأت ِٓ اخز١بساد اٌّؾشع اٌغضائش ٞف ٟاألؽىبَ اٌّشرجطخ ثبٌزؾى ُ١اٌزغبس،ٞ
 .9رمذ ُ٠عٍّخ ِٓ االلزشاؽبد لقذ ِشاػبرٙب ف ٟأ ٞرؼذ٠الد ّ٠ىٓ أْ رطبي إٌّظِٛخ اٌمبٔ١ٔٛخ.

ط  .اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ  :اٌزؾى ُ١اٌزغبس ،ٞارفبل١خ اٌزؾى ،ُ١ؽىُ اٌزؾى ، ُ١أطشاف اٌزؾىِ ، ُ١ؾىّخ اٌزؾىُ١

7

اٌغ١ــــشح اٌزار١ــــــــخ اٌّؾٕ١خ ثزبس٠خ ٌّ 2015/12/17ذ٠ش اٌّخجش اٌجشٚف١غٛس صٚالش ٞاٌطب٘ش

1972 05 02
0661472034
zouagri. tahar@hotmail fr

1983

1
2
3
4
5
6
7
8

1986
1991
1995
2002
07
09
25

2008
2009
32

2014
2002
22
2014 06 25

06

1

2012

2

2003
2008

05

2012
09

3
1
2

2006

2014
2014

CNEPRU

3

2011

PNR

4
5

08

6

2015 2014

09
2015
-

2016 2015

04

2011

7

2011

8

2012

2012

2013

2013

2014
22

*
8

23

2014

22

*

1
2
3
2014
4

23

2014

2010
2013

2014
2008

1
2009
2
2010
3
www.majalah.new.ma
32
4
2013
07
5
2013
Criminal policy in the fight against terrorist crimes under Algerian Legislation
6
2014
7
2014
08
2014
55

2014 03 03

2014

1
2
3
10

1
2003
2

2004

3

18
2008

2006
4

15
09
15
15

5
6
7

2008
07
2009

2009
2011
2012
15

2013
8
9

2005

25
2014
20

2014
15
2015

 -10رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه  5102/5102تخصص قانون إداري وادارة عامة بجامعة خنشمة

تم تحيين السيرة الذاتية بتاريخ5102/05/02 :م
األستاذ الدكتور زواقري الطاىر

9

اٌغّٛٙس٠ــخ اٌغضائش٠ــخ اٌذّ٠مشاط١ــخ اٌؾؼج١ـــخ
ٚصاسح اٌزؼٍ١ــُ اٌؼبٌــ ٚ ٟاٌجؾــش اٌؼٍّــٟ
جامعة عباس لغرور خنشمة

مخبر البحوث القانونية السياسية والشرعية

الموضوع /طمب دعم بميزانية تسيير لسنة 5102:

السيد المدير العام لمبحث العممي ؛

تحية طبيبة وبعد؛

يشرفني أن أتـقدم إلى سيادتكـــــــــــــــــــــــم بيذا الطمب أممين الموافقـــــــــــــــة عميو لتوفير وسائل

ماديـــــــــــــــــــــة في إطار ميزانيـــــــــة تسيير المخبر لسنـــــــــــة  5102:وفق الجدول المرفق؛ عممــــــــــــــــــــا
أن الميزانية السابقة في ىذا البند تم استيالكيا بنسبة مائة بالمائة:

اٌّؼذاد اٌؼٍّ١خ اٌّطٍٛثخ ٌزذػ ُ١اٌّخجش ٚفشق :
اٌٛفف

اٌشلُ

اٌّجٍغ دط

10

أعٙضح ئػالَ آٌِ ٟؾٌّٛخ ٌشؤعبء اٌفشق ِٓ ٔٛع SONY

50

600.000.00

10

أعٙضح ئػالَ آٌ ٟألػضبء اٌفشق رغٙض ثٙب اٌمبػخ اٌّخققخ ٌٍجؾش ِٓ ٔٛعHP:

50

600.000.00

10

طبثؼبد ِٓ إٌٛع اٌغ١ذ ٚاؽذح ِغٙضح ثٕظبَ اٌطجبػخ ثبألٌٛاْ ِٓ ٔٛع HP

50

0050555055

50

0050555055

/

05.555.55
05.555055

آٌخ رق٠ٛش ٚاؽذح وج١شح ٌٍّغّٛػخ ٚٚاؽذح ِزٛعطخ رغخش فِ ٟىزت ِذ٠ش اٌّخجش :

10
ِٓ ٔٛع canonQ
10

أدٚاد ِىزج١خ ِزٕٛػخ

10

ؽضِخ أٚساق ث١ضبء فبٌؾخ ٌٍطجبػخ

05

10

ػٍت ِٓ وً ٔٛع ػٓ ؽجش آالد اٌطجبػخ ٚاٌزق٠ٛش

05

050555055

10

وزت ِزخققخ ف ٟاٌمبٔٚ ْٛاٌغ١بعخ ٚاٌفمخ اٌّمبسْ

/

055.555.55

10

ٌزٕظٍِ ُ١زمٚ ٝطٕٚ ٟآخش د ٌٟٚخالي 2016:

/

0.0550555055

/

0.0550555055

50

0550555.55

01
00

رزاوش ألػضبء اٌّخجش ٌٍّؾبسوخ ف ٟاٌزظب٘شاد اٌؼٍّ١خ اٌذ١ٌٚخ اٌخبسع١خ ٚوزا
ٌطٍجخ اٌذوزٛساٖ.
ثشِغ١بد ٌٍزاوشح ثؾغُ وج١ش

0.5050555055

اٌّغّٛع:

رمجٍٛا فبئك االؽزشاَ ٚاٌزمذ٠ش
رقذ٠ك اٌّذ٠ش اٌفشػ١ٌٍّ ٟضأ١خ

10

ِذ٠ش اٌّخجش

خٕؾٍخ2017/02/08 :

ِؾـــــضش اعزّبع ِغٍظ اٌّخجش

فً الثامن من شهر فٌفري سنة  2017وفً الساعة الحادٌة عشر اجتمع مجلس مخبر البحوث القانونٌة السٌاسٌة
والشرعٌة تحت إشراف مدٌر المخبر األستاذ الدكتور زواقري الطاهر بمقر مخبر البحوث القانونٌة السٌاسٌة والشرعٌة وبحضور
رؤساء الفرق:
 -1د .قصوري رفٌقة.
 -2د.بوكماش محمد.
 -3د :راجً عبد العزٌز.
 -4د :بوقرة اسماعٌل.
جدول األعمال:
انتخاب مدٌر جدٌد للمخبر.
سٌر األعمال:
بعد ترحٌب مدٌر المخبر األستاذ الدكتور زواقري الطاهر بالحاضرٌن وشكرهم على تلبٌة الدعوة ونظرا لقرب انتهاء
عهدة السٌد زواقري الطاهر فً إدارة المخبر مع بداٌة شهر مارس  2017باعتباره مؤسسا له وعمال بمبدأ عدم
الجمع بٌن وظٌفتٌن باعتبار أن السٌد زواقري الطاهر ٌمارس وظٌفة عمٌد كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة  ،وبناء على
اختٌاره المواصلة فً مهام منصب عمٌد الكلٌة وتنازله عن الترشح إلدارة المخبر.
وبعد المناقشة والمداولة بٌن رؤساء فرق المخبر تم االتفاق على اقتراح الدكتورة قصوري رفٌقة – أستاذ محاضرأ
ورئٌس فرقة بالمخبر  -فً منصب مدٌر مخبر البحوث القانونٌة السٌاسٌة والشرعٌة.
بذلك أغلق المحضر فً الٌوم نفسه فً الساعة  12.00المحضر إلى السٌد الموقر مدٌر الجامعة التخاذ اإلجراءات المناسبة.

مدٌر المخبر
المرفقات:
 تنازل السٌد زواقري الطاهر عن إدارة المخبر.السٌرة الذاتٌة للسٌدة قصوري رفٌقة المقترحة للتعٌٌن.-بطاقة جرد وسائل المخبر لسنة 2016

ِؾـــــضش اعزّبع ِغٍظ اٌّخجش
فً السادس عشر من شهر دٌسمبر سنة  2015وفً الساعة التاسعة صباحا اجتمع مجلس مخبر البحوث القانونٌة
السٌاسٌة والشرعٌة المحٌن من طرف مدٌر المخبر األستاذ الدكتور زواقري الطاهر بمقر مخبر البحوث القانونٌة السٌاسٌة والشرعٌة
تنفٌذا لتوصٌات اللجنة الوزارٌة الموفدة لمخابر جامعة خنشلة ٌوم  2015/12/15وفق محضر الحضور المرفق:
جدول األعمال:
 -5إعادة النظر فً فرق المخبر بتشكٌل فرق جدٌدة.
 -6تصحٌح عرض المخبر وفق توصٌات اللجنة.
سٌر األعمال:
بعد ترحٌب مدٌر المخبر األستاذ الدكتور زواقري الطاهر بالحاضرٌن وشكرهم على تلبٌة الدعوة وتثمٌن زٌارة اللجنة
الوزارٌة الموفدة لمخابر جامعة خنشلة سٌما زٌارة مخبر البحوث القانونٌة السٌاسٌة والشرعٌة والتً أثمرت عن تقدٌم
مالحظات جوهرٌة سٌما فً تشكٌل الفرق وانتسابها ،وبناء علٌه شرع المجلس فً الموافقة على القرارات المتخذة فً
إطار توصٌات اللجنة:

 -1إعادة النظر فً فرق المخبر بتشكٌل فرق جدٌدة  :درس مجلس المخبر وصادق على الفرق الجدٌدة
للمخبر وفق توصٌات اللجنة الوزارٌة من خالل الموافقة على خمس فرق متضمنة فً العرض المرفق،
وٌترأس الفرق كل من مدٌر المخبر األستاذ الدكتور زواقري الطاهر ،والدكتور بوكماش محمد والدكتور
بوقرة إسماعٌل والدكتورة قصوري رفٌقة والدكتور راجً عبد العزٌز والمثبتتة توقٌعاتهم فً المحضر
المرفق ،وهم كلهم أساتذة مؤهلون من جامعة خنشلة ( بروفٌسور  ،وأربع محاضرٌن قسم أ ) وتتضمن
الفرق ما مجموعه  34عضو بٌن أساتذة دائمٌن مؤهلٌن أو باحثٌن فً الدكتوراه من جامعة خنشلة
وستة  06طلبة دكتوراه ل م د تخصص قانون إداري وإدارة عامة تحت إشراف رؤساء الفرق من
جامعة خنشلة.
 -2تصحٌح عرض المخبر وفق توصٌات اللجنة :وهً التصحٌحات المتبثة فً العرض المرفق لٌكون مطابقا
للقانون ،كما تم تدعٌم العرض بكل الوثائق التً طلبتها اللجنة من :محضر مجلس المخبر لسنة 2014
وشهادة موقعة من مدٌر الجامعة تثبت مكان توطٌن المخبر وتواجده ،ونسخة عن الغالف الخارجً
ألطروحة دكتوراه مدعمة بقرار ترقٌة الباحث الدكتور عبد المجٌد لخذاري الذي ناقش الدكتوراه وهو
من أعضاء المخبر وٌنتمً إلى فرقة كنابري مؤسسة للمخبر ٌرأسها مدٌر المخبر تحت عنوان اإلصالح
السٌاسً فً المنطقة المغاربٌة فً ظل المتغٌرات اإلقلٌمٌة والدولٌة الراهنة وجدول صادر عن المدٌر
الفرعً للتكوٌن والتأهٌل الجامعً بوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ٌتضمن مشارٌع كنابري
المقبولة خالل  2015للتمدٌد والتً من ضمنها مشروعان لمدٌر المخبرالبروفٌسور زواقري الطاهر،
كما تم تدعٌم الملف بقرارات تأهٌل األساتذة رؤساء الفرق ضمن ذوي الرتب العالٌة.
وبذلك تم إنهاء جدول األعمال مع التوصٌة بتبلٌغ الملف كامال إلى المدٌرٌة العامة للبحث العلمً عن طرٌق نٌابة
المدٌرٌة للتكوٌن العالً فً الطور الثالث فً أقرب أجل.
بذلك أغلق المحضر فً الٌوم نفسه فً الساعة  11.00دون تحفظات مع إمضاء كل األعضاء.
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