
 انجايؼح انركُٕنٕجٛح : أعى انجايؼّ

انؼهٕو انرطثٛمٛح   :أعى انكهّٛ

انرمُٛاخ االحٛائٛح  : أعى انمغى

 يكشو ضٛاء جؼفش شكاسج. د: أعى انًحاضش

أعرار يغاػذ : انهمة انؼهًٙ

دكرٕساِ : انًؤْم انؼهًٙ

لغى  / ع انرمُٛاخ االحٛائٛحفش :يكاٌ انؼًم

 انجايؼح انركُٕنٕجٛح/  انؼهٕو انرطثٛمٛح

 

 

 

 

 
 

 

 

 ((انغُٕٚح أعرًاسج انخطح انرذسٚغٛح )) 
 

يكشو ضٛاء جؼفش شكاسج. د  :انرذسٚغٙ اعى 

Mukaramshikara2012@yahoo.com َٙٔانثشٚذ االنكرش :

 :اعى انًادج انُثاذاخ انطثٛح

 :يمشسانفظم 

يخراسج يٍ ْزِ  ذاسٚخ انُثاذاخ انطثٛح ٔاعثاب االْرًاو تٓا ٔاْى فظائهٓا يغ ذُأل إَاعذؼشٚف انطانة ػهٗ 

 انُثاذاخ 
: جاْذاف انًاد

: جانرفاطٛم االعاعّٛ نهًاد 

الٕٚجذ  : جانكرة انًُٓجٙ

K 

 
: جانًظادس انخاسجٙ

 انفظم انذساعٙ انفظم االٔل انفظم انثاَٙ انًخرثشاخ االيرحاٌ انُٓائٙ

60 15 12.5 12.5 
االٔل 

 انثاَٙ
 

: ذمذٚشاخ انفظم

: جيؼهٕياخ اضافٙ الذٕجذ

 

 

 



 انجايؼح انركُٕنٕجٛح : أعى انجايؼّ

انؼهٕو انرطثٛمٛح   :أعى انكهّٛ

انرمُٛاخ االحٛائٛح  : أعى انمغى

 يكشو ضٛاء جؼفش شكاسج. د: أعى انًحاضش

أعرار يغاػذ : انهمة انؼهًٙ

دكرٕساِ : انًؤْم انؼهًٙ

لغى  / ع انرمُٛاخ االحٛائٛحفش :يكاٌ انؼًم

 انجايؼح انركُٕنٕجٛح/  انؼهٕو انرطثٛمٛح

 

 

 

 

 
 

 

انفظم انذساعٙ االٔل  – جذٔل انذسٔط االعثٕػٙ
 

جانًادِ انُظش٘ ج٘لانًادِ انؼى انًالحظاخ  انراسٚخ 

ع
ٕ
عث

ال
 ا

 

يمذيح  يمذيح  1 2011ذششٍٚ االٔل 

 انرشكٛة انؼاو نهُثاخ

 لثم يا) انراسٚخ لثم يا ػظٕس فٙ االػشاب طة

( انغالالخ
 

 2 2011ذششٍٚ االٔل 

فغهجح انُثاخ 
 األٔنٗ انحضاساخ فٙ االػشاب طة

2011ذششٍٚ االٔل   3 

 انًٕاد انفؼانح فٙ انُثاخ

 انثٕسج انضساػٛح اإلعاليٛح
 4 2011ذششٍٚ انثاَٙ 

انؼٕايم انرٙ تانُثاذاخ انطثٛح ثى  اعثاب ذٕلف االْرًاو

 ٔاعرثًاسْاْا أدخ إنٗ صٚادج االْرًاو ب
2011ذششٍٚ انثاَٙ   5 

 طشق فظم انًٕاد انفؼانح

 جٓضج انًغرخذيحٔٔطف اال

صساػح الأعثاب ْا ٔذٕاجذيُاطك ٔ صساػح انُثاذاخ انطثٛح

 ٔيحذداذٓا 

أعهٕب ، انرمهٛذٖ األعهٕب) انُثاذاخ انطثٛح أعانٛة أَراج

 (أعهٕب انضساػح انؼضٕٚح، انحٕٛٚح انضساػح

 

 2011ذششٍٚ انثاَٙ 
6 

  جُٙ انُثاذاخ انطثٛح

 2011ذششٍٚ انثاَٙ 
7 

 نطثٛح ٔطشلٓا انُثاذاخ اذجفٛف 

 انفغادٔػٕايم  ذأثٛش انرجفٛف ػهٗ انمًٛح انغزائٛح

اإلَضًٚاخ ، انرفاػالخ انكًٛٛائٛح، األحٛاء انذلٛمح)

  (انًؤكغذج

 

 

 2011ذششٍٚ انثاَٙ 
8 

 ٔطشلٓا ذثثٛد انُثاذاخ انطثٛح 
 9 2011كإٌَ االٔل 

انُٛكٕذٍٛ فظم 

 خضٌ انُثاذاخ انطثٛح
 10 2011كإٌَ االٔل 

 ٔطشلٓا ذظُٛف  انُثاذاخ انطثٛح
 11 2011كإٌَ االٔل 

 12 2011كإٌَ االٔل 

طفاخ انًزٚة انؼضٕ٘ طشق اعرخالص انًٕاد انفؼانح، ٔ
 

 13 2012كإٌَ انثاَٙ 

 ػطهح َظف انغُح

 

 :ذٕلٛغ انؼًٛذ:                                                              ذٕلٛغ االعرار



 انجايؼح انركُٕنٕجٛح : أعى انجايؼّ

انؼهٕو انرطثٛمٛح   :أعى انكهّٛ

انرمُٛاخ االحٛائٛح  : أعى انمغى

 يكشو ضٛاء جؼفش شكاسج. د: أعى انًحاضش

أعرار يغاػذ : انهمة انؼهًٙ

دكرٕساِ : انًؤْم انؼهًٙ

لغى  / ع انرمُٛاخ االحٛائٛحفش :يكاٌ انؼًم

 انجايؼح انركُٕنٕجٛح/  انؼهٕو انرطثٛمٛح

 

 

 

 

 
 

 

 انفظم انذساعٙ انثاَٙ – جذٔل انذسٔط االعثٕػٙ

 

جانًادِ انُظش٘ ج٘لانًادِ انؼى انًالحظاخ  انراسٚخ 

ع
ٕ
عث

ال
 ا

 

 

االعرخالص )إَاع االعرخالص 

االعرخالص ػهٗ ، ػهٗ انثاسد

 (انحاس
 

 

 1 2012شثاط 

، انُمغ)االعرخالص ػهٗ انثاسد

، انُمغ انًررانٙ أٔ انًركشس

، ائم آخشاالعرخالص تغائم يٍ ط

( العرخالص تطشٚمح االَفهٕساجا
 

 2 2012شثاط 

 

 طشق االعرخالص ػهٗ انحاس

، انرؼطٍٛ، االعرخالص تانٓضى)

االعرخالص تاعرخذاو جٓاص ، انغهٙ

، االعرخالص تجٓاص عٕكهغد

 (كهفُجش
 

 3 2012شثاط 

 

انفظٛهح انُخٛهٛح 

ايثهح ػٍ انفظٛهح انخًٛٛح 

َخم انرًش، َخم جٕص انُٓذ    

العى انؼهًٙ، االعى انشائغ، ا

انًٕطٍ، انجضء انًغرخذو، 

انٕطف، االعرخذاو فٙ انطة 

انشؼثٙ، انًٕاد انفؼانح، االعرخذاو 

 فٙ انطة انحذٚث، انرأثٛش انجاَثٙ

 4 2012آراس 

 

انفظٛهح انًشكثح  

ايثهح ػٍ انفظٛهح انًشكثح  

صْشج انشًظ    

االعى انؼهًٙ، االعى انشائغ، 

انًغرخذو، انًٕطٍ، انجضء 

انٕطف، االعرخذاو فٙ انطة 

انشؼثٙ، انًٕاد انفؼانح، االعرخذاو 

 فٙ انطة انحذٚث، انرأثٛش انجاَثٙ

 5 2012آراس 

 
انفظٛهح انخًٛٛح 

ايثهح ػٍ انفظٛهح انخًٛٛح 

تمذَٔظ، جضس، خهح تهذ٘، خهح 

شٛطاَٙ، شثد، شًش، كشأٚح، 

كشفظ، كضتشج، كًٌٕ، ٚاَغٌٕ   

االعى انؼهًٙ، االعى انشائغ، 

 6 2012آراس 

 7 2012 اراس 



 انجايؼح انركُٕنٕجٛح : أعى انجايؼّ

انؼهٕو انرطثٛمٛح   :أعى انكهّٛ

انرمُٛاخ االحٛائٛح  : أعى انمغى

 يكشو ضٛاء جؼفش شكاسج. د: أعى انًحاضش

أعرار يغاػذ : انهمة انؼهًٙ

دكرٕساِ : انًؤْم انؼهًٙ

لغى  / ع انرمُٛاخ االحٛائٛحفش :يكاٌ انؼًم

 انجايؼح انركُٕنٕجٛح/  انؼهٕو انرطثٛمٛح

 

 

 

 

 
 

 

انًٕطٍ، انجضء انًغرخذو، 

انٕطف، االعرخذاو فٙ انطة 

انشؼثٙ، انًٕاد انفؼانح، االعرخذاو 

 فٙ انطة انحذٚث، انرأثٛش انجاَثٙ

  

انفظٛهح انثارَجاَٛح 

ايثهح ػٍ انفظٛهح انثارَجاَٛح 

تارَجاٌ، تطاطا، تالدَٔا، ذثغ،  

ذٕسا، انغكشاٌ، عٕالَٕو، دا

طًاطى، فهفم حاس، فهفم تاسد، 

نغاط،    

االعى انؼهًٙ، االعى انشائغ، 

انًٕطٍ، انجضء انًغرخذو، 

انٕطف، االعرخذاو فٙ انطة 

انشؼثٙ، انًٕاد انفؼانح، االعرخذاو 

 فٙ انطة انحذٚث، انرأثٛش انجاَثٙ

 8 2012 اراس

  

انفظٛهح انثٕيٛح  

ٔيٛح  ايثهح ػٍ انفظٛهح انث

تظم، ثٕو    

االعى انؼهًٙ، االعى انشائغ، 

انًٕطٍ، انجضء انًغرخذو، 

انٕطف، االعرخذاو فٙ انطة 

انشؼثٙ، انًٕاد انفؼانح، االعرخذاو 

 فٙ انطة انحذٚث، انرأثٛش انجاَثٙ

 9 2012َٛغاٌ 

  

انفظٛهح انحشاتٛح  

يثال ػٍ انفظٛهح انحشاتٛح  

انماخ    

، االعى انؼهًٙ، االعى انشائغ

انًٕطٍ، انجضء انًغرخذو، 

انٕطف، االعرخذاو فٙ انطة 

انشؼثٙ، انًٕاد انفؼانح، االعرخذاو 

 فٙ انطة انحذٚث، انرأثٛش انجاَثٙ

 10 2012َٛغاٌ 

  

انفظٛهح انخشخاشٛح 

يثال ػٍ انفظٛهح انخشخاشٛح  

انخشخاػ    

االعى انؼهًٙ، االعى انشائغ، 

انًٕطٍ، انجضء انًغرخذو، 

او فٙ انطة انٕطف، االعرخذ

انشؼثٙ، انًٕاد انفؼانح، االعرخذاو 

فٙ انطة انحذٚث، انرأثٛش انجاَثٙ 

 11 2012 َٛغاٌ

  

انفظٛهح انمُثٛح  

يثال ػٍ انفظٛهح انمُثٛح  

انمُة انُٓذ٘    

االعى انؼهًٙ، االعى انشائغ، 

انًٕطٍ، انجضء انًغرخذو، 

 12 2012 آٚاس



 انجايؼح انركُٕنٕجٛح : أعى انجايؼّ

انؼهٕو انرطثٛمٛح   :أعى انكهّٛ

انرمُٛاخ االحٛائٛح  : أعى انمغى

 يكشو ضٛاء جؼفش شكاسج. د: أعى انًحاضش

أعرار يغاػذ : انهمة انؼهًٙ

دكرٕساِ : انًؤْم انؼهًٙ

لغى  / ع انرمُٛاخ االحٛائٛحفش :يكاٌ انؼًم

 انجايؼح انركُٕنٕجٛح/  انؼهٕو انرطثٛمٛح

 

 

 

 

 
 

 

انٕطف، االعرخذاو فٙ انطة 

عرخذاو انشؼثٙ، انًٕاد انفؼانح، اال

فٙ انطة انحذٚث، انرأثٛش انجاَثٙ 

  

انفظٛهح انكٕكٛح 

يثال ػٍ انفظٛهح انكٕكٛح  

انكٕكا    

االعى انؼهًٙ، االعى انشائغ، 

انًٕطٍ، انجضء انًغرخذو، 

انٕطف، االعرخذاو فٙ انطة 

انشؼثٙ، انًٕاد انفؼانح، االعرخذاو 

فٙ انطة انحذٚث، انرأثٛش انجاَثٙ 

 13 2012 آٚاس

  

انفظٛهح انظهٛثٛح 

ايثهح ػٍ انفظٛهح انظهٛثٛح  

صْشج انشًظ    

االعى انؼهًٙ، االعى انشائغ، 

انًٕطٍ، انجضء انًغرخذو، 

انٕطف، االعرخذاو فٙ انطة 

انشؼثٙ، انًٕاد انفؼانح، االعرخذاو 

فٙ انطة انحذٚث، انرأثٛش انجاَثٙ 

 14 2012 آٚاس

  

انفظٛهح انضَثمٛح 

ٚهح انظهٛثٛح  ايثهح ػٍ انفض

صْشج انشًظ    

االعى انؼهًٙ، االعى انشائغ، 

انًٕطٍ، انجضء انًغرخذو، 

انٕطف، االعرخذاو فٙ انطة 

انشؼثٙ، انًٕاد انفؼانح، االعرخذاو 

فٙ انطة انحذٚث، انرأثٛش انجاَثٙ 

 15 2012حضٚشاٌ 

 16 2012حضٚشاٌ    

     

 

 

 

: ذٕلٛغ انؼًٛذ                                   :                           ذٕلٛغ االعرار


