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  :ز١شػٕٛاْ سعبٌخ اٌّبعغ

ٚفك ِزغ١شاد اٌىزٍخ ٚاٌغشػخ فٟ رط٠ٛش ثؼط اٌمذساد اٌجذ١ٔخ ػٍٝ رأص١ش رذس٠جبد خبصخ 

 ٚاٌّزغ١شاد اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔى١خ ٚاالٔغبص ثشِٟ اٌمشص ٌٍشجبة

 اٌجبؽش                                             

                ػّش ػجذ االٌٗ عالِخ                                              

 اٌّششف :                                                                  اٌّششف :    

 أ.د ػجذ اٌغزبس عبعُ                                                  أ.د صش٠ؼ ػجذ اٌىش٠ُ 

4331                                       ٖ                              0243َ 

 

 اشزٍّذ اٌشعبٌخ ػٍٝ خّغخ اثٛاة :

  اٌجؾش: ٚأ١ّ٘خاٌّمذِخ  ٠زعّٓ األٚياٌجبة 

فؼب١ٌخ سِٟ اٌمشص ِٓ اٌفؼب١ٌبد اٌزٟ رزطٍت دساعخ اٌمذساد اٌجذ١ٔخ ٚػاللخ رذس٠جبرٙب  ذرؼ

١ىب١ٔى١خ ٓ آٌّ رذخالْ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌمٛا١١ٔثّزغ١شاد ١ِىب١ٔى١خ  عذ٠ذح وبٌىزٍخ ٚاٌغشػخ اٌٍز

ٟ خذِخ االٔغبص اٌش٠بظٟ ٌٙزٖ اٌفؼب١ٌخ ِّب ٠زطٍت رٌه دساعخ دل١مخ فاٌزٟ ٠غت أْ رغخش 

ؽٛي األداء اٌؾشوٟ ِٚب ٠زشرت ػ١ٍٗ ِٓ ششٚغ ٚلٛا١ٔٓ ١ِىب١ٔى١خ ِٓ اعً اٌٛصٛي إٌٝ 

. أِب ِشىٍخ اٌجؾش ٟ٘ إْ اغٍت اٌّذسث١ٓ اٌٛظغ اٌفٕٟ اٌّشرجػ ثبٌٛظغ ا١ٌّىب١ٔىٟ اٌصؾ١ؼ 

ػٍٝ رط٠ٛش اٌزذس٠جبد اٌؾب١ٌخ اػزّذد  زٚا ثٕظش االػزجبس اٌىزٍخ ٚاٌغشػخ فٟ اٌزذس٠ت إرٌُ ٠أخ

اٌمذساد اٌجذ١ٔخ ٚاٌششٚغ ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌّصبؽجخ ٌٙب ٟٚ٘ رذس٠جبد ِؤصشح ٌؾذٚد ِؼ١ٕخ إال أٗ 

٠ع١ف اٌزذس٠ت ثبعزخذاَ ِؤششاد ١ِىب١ٔى١خ ثبالػزّبد ػٍٝ وزٍخ وً عضء ِٓ أعضاء  أْ ٠ّىٓ 

ٌٙب رأص١شاد ٚاظؾخ اٌزٟ ُ ٚعشػزٗ ٚفك اٌمٛا١ٔٓ ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌّشرجطخ ثٙزٖ اٌّزغ١شاد اٌغغ

فٟ ِغزٜٛ اٌمذساد اٌجذ١ٔخ ٚاٌّزغ١شاد اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔى١خ فٟ ٘زٖ اٌفؼب١ٌخ ف١ّب ٌٛ اعزخذِذ ٘زٖ 

اٌّزغ١شاد ثأعٍٛة ػٍّٟ ِشرجػ ٠ٛفك أعظ اٌزذس٠ت اٌش٠بظٟ إر ٠ّىٓ إْ ٠ؼطٟ اٌزذس٠ت ثٙزا 

دٚسا فبػال ِٚؤصشا فٟ رىبًِ ٚأغبص ٘زٖ اٌفؼب١ٌخ ٚثزٌه ٠ّىٓ إْ رىْٛ إٌزبئظ  اٌشىً

اٌّغزخٍصخ ِٓ ٘زٖ اٌذساعخ رغبُ٘ فٟ ٚظغ ثؼط اٌؾٍٛي اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رىْٛ فبػٍخ فٟ 

 رىبًِ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ ٚاٌجذٟٔ ٚا١ٌّىب١ٔىٟ ٌالػجٟ اٌمشص اٌشجبة فٟ اٌؼشاق .

      -رزغٍٝ ٌٕب ا٘ذاف اٌجؾش فٟ: ٚ

اٌج١ِٛ١ىب١ٔى١خ ٌؼ١ٕخ اٌجؾش ٚإػذاد رذس٠جبد ٚاٌّزغ١شاد اٌزؼشف ػٍٝ ثؼط اٌمذساد اٌجذ١ٔخ 

اٌغغُ ٚأعضائٗ ٌالػجٟ سِٟ اٌمشص اٌشجبة ٚاٌزؼشف ػٍٝ رأص١ش ٘زٖ ٚعشػخ ػٍٝ ٚفك وزٍخ 

اٌزذس٠جبد فٟ ثؼط اٌمذساد اٌجذ١ٔخ ٚاٌّزغ١شاد اٌج١ِٛ١ىب١ٔى١خ ٚاالٔغبص ٌالػجٟ سِٟ اٌمشص 

 .اٌشجبة

راد دالٌخ إؽصبئ١خ ث١ٓ االخزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ فٟ  لب  ٚلذ فشض اٌجبؽش اْ ٕ٘بٌه فشٚ

ِزغ١شاد اٌمٛح االٔفغبس٠خ ٚاٌغش٠ؼخ ٌٍغزع ٚاٌزساػ١ٓ ٚاٌشع١ٍٓ ٚاٌغشػخ اٌخط١خ ٚاٌضا٠ٚخ 
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ٌّٙب ٌّغّٛػزٟ اٌجؾش،ٕٚ٘بٌه فشٚق راد دالٌخ إؽصبئ١خ ث١ٓ االخزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ فٟ 

االٔطالق ٚاٌٙغَٛ ٚاالرغبٖ ٚعشػخ االٔطالق ٚاالٔغبص ٌّغّٛػزٟ اٌجؾش ٕٚ٘بٌه فشٚق صٚا٠ب 

راد دالٌخ إؽصبئ١خ ث١ٓ االخزجبساد اٌجؼذ٠خ فٟ اٌّزغ١شاد ل١ذ اٌجؾش ث١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ،ٚلذ 

رطشلذ اٌذساعبد إٌظش٠خ اٌٝ ششػ ِفشداد اٌؼٕٛاْ ٚاّ٘ٙب اٌمٛح اٌؼع١ٍخ ٚاٌمذساد اٌجذ١ٔخ  

ٌّٙبسح ِٓ إٌبؽ١خ اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔخ ٚاالعظ ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌزٟ رؼزّذ ػ١ٍٙب ٚوزٌه ٚوزٌه ششػ ا

 أٚعٗششػ اٌزذس٠ت ثبعزخذاَ االٚصاْ اٌّعبفخ ، ٚفٟ اٌذساعبد اٌّشبثٙخ رطشق اٌجبؽش اٌٝ 

ِٕٙب ِٓ ٔبؽ١خ إٌّٙغ١خ ٚػذد اٌؼ١ٕخ ٚٔٛػٙب ٚاٌّزغ١شاد  ٚاإلفبدحاٌزشبثٗ ٚاالخزالف 

ٚاعزخذَ اٌجبؽش  . اِب فٟ اٌجبة اٌضبٌشغب ِخزٍفب ػّب عجك ِٚىّال ٌٗاٌّؾغٛثخ ٌىٟ ٠عغ ِٕٙ

( الػجب ِٓ  أذ٠خ ثغذاد 40اشزٍّذ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ)  إرإٌّٙظ اٌزغش٠جٟ ٌّالئّزٗ ٚغج١ؼخ اٌّشىٍخ 

ٚد٠بٌٝ ِٚٓ فئخ اٌشجبة ٚاالدٚاد اٌّغزخذِخ اٌّزّضٍخ ثٕٛع اٌىب١ِشا ٚاثؼبد٘ب ِٕٚصخ اٌمٛح ٚ 

ؾشوٟ ٚوزٌه ٚصف اٌزغشثخ االعزطالػ١خ  اٌزٟ اعزخذِذ فٟ رؼذ٠ً االخزجبس ثشٔبِظ اٌزؾ١ًٍ اٌ

(ِزغ١شاد ٚوزٌه اٌٛعبئً 42اٌخبص ثبٌالػج١ٓ اٌشجبة، ٚرُ رؼش٠ف اٌّزغ١شاد اٌزٟ ثٍغ ػذد٘ب)

(عذاٚي شٍّزم١ّبالٚعبغ 42االؽصبئ١خ، ِٚٓ خالي ٘زٖ اٌٛعبئً رُ ٚصف ِزغ١شاد اٌجؾش ثـ)

١بس٠خ ٚل١ُ اٌخطأ ٚل١ّخ رٍّغّٛػزٟ اٌجؾش فٟ االخزجبساد اٌمج١ٍخ اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ

 ٚاٌجؼذ٠خ

 ِٚٓ خالي ٘زٖ إٌزبئظ ٚظؼذ االعزٕزبعبد ٚوبٔذ اّ٘ٙب:

  رذس٠جبد  إٌٝ ثبإلظبفخثبعزخذاَ اٌزضم١ً ) اٚصاْ ِعبفخ ٌٍشع١ٍٓ (  اٌخبصخاْ اٌزذس٠جبد

 ع١ٍٓ  ربص١شا  ٚاظؾب .لذ أصشد فٟ رط٠ٛش ثؼط اٌمٛح اٌغش٠ؼخ ٌٍش اٌّخزٍفخاٌمفض 

  عشاء اٌزذس٠جبد اٌّغزخذِخ ثبٌزضم١ً لذ اصشد فٟ  خٚاٌّٙبس٠اْ اٌزط٠ٛش ٌٍمذساد اٌجذ١ٔخ

 رط٠ٛش االٔغبص ثشىً وج١ش .

 ٚاّ٘ٙب: ِٕٚٙب عبءد اٌزٛص١بد

  ٞاعزخذاَ رذس٠جبد اٌمٛح اٌخبصخ ٌّخزٍف اٌفئبد اٌؼّش٠خ ٌزط٠ٛش اٌمذساد اٌجذ١ٔخ ٚاٌّٙبس

 شص  .ٌفؼب١ٌخ سِٟ اٌم

 ب  اٌزأو١ذ ػٍٝ اٌّذسث١ٓ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌزذس٠ت اٌجذٟٔ ٚرط٠ٛش إٌٛاؽٟ اٌف١ٕخ اٌخبصخ ِج١ٕ 

ػٍٝ اٌّزطٍجبد ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌّطٍٛثخ ٚاعزخذاَ اٌزذس٠جبد ٚاألدٚاد ٚاألعٙضح اٌزٟ رؾمك 

 رٌه ٚثألً عٙذ ػٍٝ اٌش٠بظٟ .

 ١بد اٌغش٠ؼخاٌفؼبٌ أٚاٌمٜٛ وبٌمفض  ثأٌؼبةٌفؼب١ٌبد  أخشٜاعشاء دساعبد 
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  اٌذوزٛساٖ : ػٕٛاْ اغشٚؽخ

 

 الػجٟ ٌذٜ اٌشِٟ ِشاؽً ٌجؼط اٌج١ٛو١ّٕبر١ى١خ اٌّؾذداد اُ٘ ثذالٌخ ٌإلٔغبص اٌزٕجؤ٠خ اٌم١ّخ -

 اٌّزمذ١ِٓ اٌشِؼ سِٟ

 ثئششاف                                            اٌجبؽش              -

 ا١ِٓ ِغ١ذ فشدٚط. د. أ                  عالِخ االٌٗ ػجذ ػّش      -

-            4112 ٖ      0242َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 اٌج١ِٛ١ىب١ٔى١خ اٌّؾذداد ث١ٓ االسرجبغ١خ اٌؼاللخ رؾذ٠ذ االٚي: عبٔج١ٓ ِٓ اٌجؾش أ١ّ٘خ  عبءد  -

 اٌشِٟ ٌّٛد٠ً ٚٚظؼٙب ص١غخ اػذاد ٘ٛ ٚاٌضبٟٔ اٌشِؼ، سِٟ فؼب١ٌخ فٟ االداء ِشاؽً ٌجؼط

 ٘زٖ اْ اٌجبؽش ٠ؼزمذ ٌزا، اٌجبؽش اخزبس٘ب اٌزٟ اٌّؾذداد  ثٛعبغخ اٌؼشال١١ٓ ٌٍشِبح اٌّضبٌٟ

 ٌٍشِبح ا١ٌّّضح ّبر١ى١خاٌج١ٛو١ٕ اٌّؾذداد اُ٘ ٚرأو١ذ ٚا٠عبؽبد ؽٍٛال   رؼطٟ لذ اٌذساعخ

 ثبإلٔغبص ٌٍزٕجؤ ِزغ١ش وً ٚا١ّ٘خ ا١ٌّىب١ٔى١خ إٌبؽ١خ ِٓ اٌشِؼ سِٟ فؼب١ٌخ فٟ اٌؼشال١١ٓ

 ، اٌشِؼ سِٟ ٌالػجٟ

 : ٠ٍٟ ِب إٌٝ اٌجؾش ٠ٙذف  -

 اٌشِؼ سِٟ ٌفؼب١ٌخ االداء ِشاؽً ٌجؼط ا١ٌّّضح ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌّؾذداد ل١ُ ػٍٝ اٌزؼشف -

 ( ٚاٌشِٟ اٌشِٟ ِٚشؽٍخ االخ١شح اٌزمبغغ ٚخطٛاد اال٠مبػ١خ اٌخّظ اٌخطٛاد)

 .اٌشِؼ سِٟ ٚأٔغبص اٌّؾذداد ٘زٖ ث١ٓ االسرجبغ١خ اٌؼاللخ غج١ؼخ ػٍٝ اٌزؼشف -

 . اٌجب٠ٛو١ّٕبر١ى١خ اٌّؾذداد ألُ٘ اٌزٕجؤ٠خ اٌم١ّخ ػٍٝ اٌزؼشف -

 ٌّٗالءِز االسرجبغ١خ اٌؼاللبد ٚأعٍٛة اٌّغؾٟ ثبألعٍٛة اٌٛصفٟ إٌّٙظ اٌجبؽش ٚاعزؼًّ -

 .دساعزٙب اٌّطٍٛة ٌٍظب٘شح

 اٌشِؼ ٌشِٟ اٌؼشاق أذ٠خ ثالػجٟ اٌّزّضٍخ اٌؼّذ٠خ ثبٌطش٠مخ اٌجؾش ِغزّغ ثبخز١بس اٌجبؽش لبَ   -

 ٍِؼت عبؽخ ػٍٝ ال١ّذ اٌزٟ اٌمٜٛ ألٌؼبة اٌؼشاق أٔذ٠خ ثطٌٛخ فٟ اٌّشبسو١ٓ اٌّزمذ١ِٓ فئخ

 ار ٚاٌش٠بظخ اٌشجبة ٌٛصاسح زبثؼخاٌ اٌش٠بظ١خ اٌّٛ٘جخ ٌشػب٠خ اٌٛغٕٟ اٌّشوض فٟ اٌمٜٛ اٌؼبة

 االٌٚٝ اٌضّب١ٔخ اٌّشاوض ٠ّضٍْٛ اٌز٠ٓ الػج١ٓ( 8) اخز١بس ٚرُ الػجب   41 اٌجؾش ِغزّغ ػذد ثٍغ

 .اٌجؾش ِغزّغ ِٓ%( 13,33) ٔغجزٗ ِب اٌؼ١ٕخ ٚرّضً
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 ٚاٌزغشثخ ٚاالخزجبساد االعزطالػ١خ اٌزغبسة إعشاء فشٍّذ ا١ٌّذا١ٔخ اٌجؾش إعشاءاد أِب  -

 ٚاٌغشع االصِٕخ ٚ اٌّغبفبد ٚ اٌضٚا٠ب) اٌج١ٛو١ّٕبر١ى١خ اٌّزغ١شاد رعّٕذ إر خ،اٌشئ١غ

 ثؼذ  ٠َٛ اٌشئ١غ١خ اٌزغشثخ ٚإعشاء،  اٌشِؼ سِٟ ِشاؽً ثجؼط اٌخبصخ( االٔطالق ِٚزغ١شاد

 اٌزغشثخ ٘زٖ ٚعشد. ٚاالدٚاد األعٙضح صالؽ١خ ِٓ ٚاٌزأوذ االعزطالػ١خ اٌزغشثخ ِٓ االٔزٙبء

 اٌّٛ٘جخ ٌشػب٠خ اٌزخصصٟ اٌّشوض فٟ اٌىبئٓ ٚا١ٌّذاْ اٌغبؽخ أٌؼبة ٍِؼت عبؽخ ػٍٝ

( س/ ص 042) ػٍٝ اٌىب١ِشا عشػخ ٚصجزذ صجبؽب ، اٌزبعؼخ اٌغبػخ رّبَ فٟ ثغذاد/  اٌش٠بظ١خ

 إعشاء ٚثؼذ،  االٔطالق ػٕذ اٌشِؼ ٚعشػخ اٌالػت اداء عشػخ ٚ رزٛافك اٌغشػخ ٘زٖ ثبػزجبس

 :ِٕٙب وبْ ػذح ٔزبئظ اٌجبؽش اعزٕزظ اٌجؾش ٌّزغ١شاد اإلؽصبئ١خ اٌّؼبٌغبد

 ػ١ٕخ ألفشاد االداء ٠ف١ذ ثّب االداء فٟ اٌّضب١ٌخ اٌٝ رشرك ٌُ ٚاٌغزع اٌغغُ ١ًِ صٚا٠ب ِزغ١ش اْ -

 . ٔزبئظ ِٓ ظٙشد ِب غش٠ك ػٓ اٌجؾش

 ِٓ ثغشػزٗ اٌشاِٟ ثٗ ٠ؾزفع اْ ٠فزشض اٌزٞ اٌٛظغ رّضً اٌزٟ االخشٜ اٌغغُ اعضاء صٚا٠ب -

 ػٍٝ ٠ذي ِّب اٌضٚا٠ب ٌٙزٖ ظؼ١فخ االسرجبغ١خ اٌؼاللبد وبٔذ ار ٌٍؾشوخ، ف١ٗ بٌغِج وجؼ دْٚ

 .اٌضٚا٠ب ٘زٖ ػٍٝ اٌؼبٍِخ اٌؼعالد فٟ اٚ اٌجذٟٔ اٌّغزٜٛ فٟ ظؼف ٕ٘بٌه

 ػ١ٍٗ اٌؾصٛي رُ ِب غش٠ك ػٓ أغبص ِٓ ٠زؾمك ِٚب اٌجؾش ػ١ٕخ ألفشاد اٌّشفك صٚا٠ب رٕغغُ ٌُ -

 اٌشِٟ ٚظغ فٟ اٚ صٕٟ الصٝ ٚظغ فٟ اٚ ٌزؾع١شٞا اٌٛظغ غش٠ك ٘ٓ عٛاء ٔزبئظ ِٓ

 . إٌٙبئٟ

 ٠خذَ ال ثّغزٜٛ وبٔذ ار إٌٙبئٟ اٌشِٟ ٚظغ ػٓ اٌّؼجشح اٌضا٠ٚخ ٟ٘ اٌشع١ٍٓ ث١ٓ اٌضا٠ٚخ -

 . داٌخ اسرجبغ ػاللخ ظٙٛس ٌؼذَ ٚاالٔغبص االداء

 .ثبإلٔغبص اٌّزغ١شاد ٘زٖ فبػ١ٍخ ػٍٝ رذي ٌُ اٌضٚا٠ب ٌّزغ١شاد األعٙبَ ٔغجخ اْ -

 :ِٕٙب فىبٔذ اٌجؾش رٛص١بد أِب  -

 . اٌّضبٌٟ االداء رط٠ٛش ٚ ٠ٕغغُ ثّب اٌزؾ١ًٍ ٔزبئظ ٚرفغ١ش اٌذٚسٞ اٌؾشوٟ اٌزؾ١ًٍ اعزؼّبي -

 ٚرصؾ١ؼ ا١ٔخ ساعؼخ رغز٠خ إلػطبء اٌزذس٠ج١خ اٌٛؽذاد اصٕبء فٟ اٌؾشوٟ اٌزؾ١ًٍ ثشاِظ اعزؼّبي -

 .اٌصؾ١ؼ ا١ٌّىب١ٔىٟ اٌٛظغ اٌٝ ٌٍٛصٛي االخطبء

 اٌعؼف ٔمبغ وشف ١ٌزّىٓ ٌالػت اٌٍؾظ١خ اٌذٚس٠خ اٌّشاعؼخ فٟ اٌزؾ١ًٍ ٔزبئظ ِٓ االفبدح -

 .اٌصؾ١ؼ ا١ٌّىب١ٔىٟ ٚاٌٛظغ ٚاٌمٛح

 ٠شرمٟ ال اٌفؼب١ٌبد ٌٙزٖ اٌشلّٟ اٌّغزٜٛ ٌىْٛ االخشٜ، اٌشِٟ ٌفؼب١ٌبد ِشبثٙخ ثؾٛس اعشاء -

 .اٌؼبٌّٟ اٌشلّٟ اٌّغزٜٛ اٌٝ
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 فٟ اٌغبِؼخ . االٔغبصاد اٌش٠بظ١خ اٌزٟ ؽصً ػ١ٍٙب

 .اؽذ الػجٟ ِٕزخت اٌغبِؼخ خالي اٌذساعخ اال١ٌٚخ ألسثغ عٕٛاد 

  َ0242، 0222، 0228شبسن فٟ ِٙشعبْ اٌغبِؼخ اٌغٕٛٞ ػب . 

 

  ٕٝشبسن وّذسة اٌؼبة ٌزّض١ً اٌغبِؼخ فٟ ثطٌٛخ اٌغبِؼبد اٌزٟ ال١ّذ فٟ ِؾبفظخ اٌّض

 ٚؽصٍذ ػٍٝ ٔزبئظ ع١ذح خالي اٌّشبسوخ. 

 

 

 ٠بظ١خ اٌزٟ ؽصً ػ١ٍٙب والػت  خبسط اٌمطش :االٔغبصاد اٌش

  َِضً إٌّزخت اٌؼشالٟ اٌزذس٠جٟ اٌزٞ ال١ُ ٞ اٌؼبصّخ اٌغٛس٠خ دِشك . 0221فٟ ػب 

  َشبسن فٟ اٌذٚسح اٌؼشث١خ اٌضب١ٔخ ػشش ألٌؼبة اٌمٜٛ ٚؽصً ػٍٝ  0222فٟ ػب

 اٌّشوض اٌضبٟٔ ٚا١ٌّذا١ٌخ اٌفع١خ اٌزٟ ال١ّذ فٟ اٌمب٘شح .

 

 ٠بظ١خ اٌزٟ ؽصً ػ١ٍٙب داخً اٌمطش :االٔغبصاد اٌش

  َؽصً ػٍٝ اٌشوض االٚي فٟ فؼب١ٌخ سِٟ اٌمشص فٟ ثطٌٛٗ أذ٠خ اٌؼشاق  0220فٟ ػب

 ألٌؼبة اٌمٜٛ ٌٚزٟ ال١ّذ فٟ اٌؼبصّخ ثغذاد .

  َشبسن فٟ ثطٛي االٔذ٠خ ٚاٌّؤعغبد اٌؼشال١خ ٚاٌزٟ ال١ّذ فٟ ِؾبفظخ  0221فٟ ػب

 وشثالء اٌّمذعخ .

  َسن فٟ ثطٌٛٗ أذ٠خ اٌؼشاق ألٌؼبة اٌمٜٛ ٌٍّزمذ١ِٓ ٚؽصً ػٍٝ شب 0228فٟ ػب

 اٌّشوض اٌضبٟٔ ٚرؼبلذد والػت ِغ ٔبدٞ اٌششغخ اٌش٠بظٟ .

  َشبسن فٟ ثطٌٛٗ أذ٠خ ِٚؤعغبد اٌؼشاق ألٌؼبة اٌمٜٛ ٚؽصً ػٍٝ  0222فٟ ػب

 اٌّشوض االٚي ٚػً اٌّشوض اٌضبٟٔ ٌٍّزمذ١ِٓ .

ؤعغبد اٌؼشاق ألٌؼبة اٌمٜٛ ٚاٌزٟ ال١ّذ فٟ شبسن فٟ ثطٌٛٗ أذ٠خ ِٚ 0242فٟ ػبَ 

 ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٚؽصً ػٍٝ اٌّشوض اٌضبٟٔ
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  تطوير  أوالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع
 التعليم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

   

 

2 

   

 

3 

   

 

4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



abeb  عبِؼخ د٠بٌٝ -خ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظ –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 2020-2021 –جامعت ديالي  -كليت التزبيت البدنيت وعلوم الزياضت  –السيزة الذاتيت 

 المجالت العالمية ومجلة  (impact factors التي قام بالنشر فيها ) 
 المجلت السويديت العالميت اسم المجلة ت

تحليلية لبعض الزوايا المتحققة لمرحلة الرمي النهائي دراسة  عنوان البحث

 وعالقتها باإلنجاز في فعالية رمي الرمح المتقدمين

 2119 السويد الدولة / 

 المتقدم الزياضت علوم ألبحاث الدوليت المجلت اسم المجلة ت

 

الزمن وعالقتهما بمستوى انجاز  -تحليلية لمنحنى القوةدراست  عنوان البحث

 فعالية دفع الجلة للمتقدمين

 2121 ماليزيا الدولة / 

 

 lnernational  journal of psychosocial  Rehabilitation اسم المجلة ت

 Analytical study of some of the achieved angles عنوان البحث

of the final throwing stage and their relationship 

to achievement in the effectiveness of the 

advanced javelin throw 

 Vol.24,lssue02,2020  الدولة / 

  lnernational  journal of psychosocial  Rehabilitation اسم المجلة ت

 Analytical study of the curve(force-time)and the عنوان البحث

relationship of the level of completion of the 

effectiveness of the timed applicants.   

 Vol.24,lssue04,2020  الدولة / 
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 نشاطات حصل فيها على ) جوائز / شهادات تقديرية /  أو إبداعات
 كتب شكر(

  ت

 تصميم جهاز لقياس مرونة الجذع النشاط أو اإلبداعنوع 

1 

 براءة اختراع اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 
وزارة التخطيط/جهاز االشراف  

 والسيطرة النوعية
2119 

  ت

 النشاط أو اإلبداعنوع 
لتصويب تصميم جهاز الكتروني لقياس دقة ا

 2 بكرة الطائرة

  براءة اختراع اإلبداععنوان النشاط او  

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

وزارة التخطيط/جهاز االشراف   

 والسيطرة النوعية
2121 

  ت

 أو النشاطنوع اإلبداع 

 

 3 لانجاز اعما

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2119كلية التربية البدنية وعلوم   
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 الرياضة / ديالى

  ت

 لجان امتحانية نوع اإلبداع  أو النشاط

4 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 شهادة تقديرية / كتاب شكر ()جائزة / 
 السنة الجهة المانحة

 
كلية التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة / ديالى
2111 

  ت

 اعمال تطوعية نوع اإلبداع  أو النشاط

5 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 
التربية البدنية وعلوم كلية  

 الرياضة / ديالى
2113 

  ت

 امتحانيةلجان  نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

  عضو لجنة عنوان النشاط أو اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 
كلية التربية البدنية وعلوم  

 ديالىالرياضة / 
2114 



abeb  عبِؼخ د٠بٌٝ -خ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظ –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 2020-2021 –جامعت ديالي  -كليت التزبيت البدنيت وعلوم الزياضت  –السيزة الذاتيت 

  ت

 وع اإلبداع  أو النشاطن

 

 7 تكليف مهام

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 
وزارة التعليم العلي والبحث  

 العلمي
2114 

  ت

 لجنة تنزيل الدرجات نوع اإلبداع  أو النشاط

8 

  اععنوان النشاط او اإلبد 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 السنة الجهة المانحة

 2114 رئاسة جامعة ديالى  

  ت

 نوع اإلبداع  أو النشاط
الحصول على المركز الثالث في بطولة الجامعات 

 أللعاب القوى
9 

 مدرب عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 ية / كتاب شكر ()جائزة / شهادة تقدير
 الجهة المانحة

 السنة

 

 
مساعد رئيس جامعة ديالى  

 للشؤون االدارية
2115 

 امتحانيةلجان   ت
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 نوع اإلبداع  أو النشاط 11

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2118 رئاسة جامعة ديالى  

 

 

 

 

كتاب شكر خالل مسيرته العلمية في جامعة ديالى /كلية التربية  27_ حاصل على 

 البدنية وعلوم الرياضة ومنها:

 .كتب شكر من قبل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي4 -

 كتب شكر من قبل السيد رئيس جامعة ديالى. 8 -

 كتاب شكر من قبل السيد عميد الكلية. 15 -
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