
 

يذيشيخ انزضبيٍ االجزًبػً ثبنفيىو 
َبدي أػضبء هيئخ انزذسيش ثجبيؼخ انفيىو جًؼيخ 

 2005 نضُخ 637انًشهشح ثشلى 

 

( 4)يحضش اجزًبع يجهش اداسح انُبدي سلى 

  2/4/2013 انًىافك يىو انثالثبء

 

يسبًءا اجزًغ 2,30فٗ رًبو انسبػخ  2013 /2/4 انًٕافك يٕو انضالصبء اَّ فٗ

ػجذ انحًيذ ػجذ انزٕاة طجشٖ /يجهس اداسح انُبدٖ ثشئبسخ االسزبر انذكزٕس

فبسٔق دمحم جبدهللا ٔثحؼٕس /سئيس يجهس االداسح ٔاألييٍ انؼبو األسزبر انذكزٕس

 :انسبدح أػؼبء يجهس االداسح انزبنٗ أسًبئٓى ْٔى

 طجشٖػجذ انحًيذ ػجذ انزٕاة /د.أ -1

  اثشاْيىأحًذ جبثش شذيذ/د.أ -2

 انشثيؼٗدمحم أحًذ دمحم /د.أ -3

  ػجذ انجبلٗجاللأحًذ سبيح /د.أ -4

 ػطبهللدمحم خبنذ /د.أ -5

 ػجذ انحًيذ كشكأحًذ سيذ /د -6

 خبنذ ػجذ انحًيذ سهيى/د -7

  انُجٗدػتانسيذ أسبيّ /د -8

 أحًذ انسيذ اثٕ ػًيشح/د -9

- 2سؼذ انذيٍ ػجذ انْٕبة دمحم  /د.أ- 1           :ويغ اػززاس كم يٍ انضبدح   

 يحًٕد ػجذ انسالو أحًذ/أ- 3دمحم أحًذ سؼيذ ػجذ انُجٗ     /د

 :ورنك نًُبلشخ جذول اآلػًبل انزبنً

 11/3/2013انزظذيك ػهٗ يحؼش انجهسخ انسبثمخ ثزبسيخ  -1

 يُبلشخ يهف انخذيبد انظحيخ ألػؼبء ْيئخ انزذسيس ٔيؼبَٔيٓى -2

 انُظش فٗ ليذ انؼؼٕيخ فٗ سجم انؼؼٕيخ  -3

 انُظش فٗ اطذاس كبسَيخ ػؼٕيخ نهسبدح أػؼبء انُبدٖ -4

 انُظش فٗ خطؾ  نجبٌ االَشطخ انًخزهفخ -5

 انُظش فٗ انزؼبلذاد نالَشطخ انًخزهفخ انزٗ رًذ ثًؼشفخ انسبدح أػؼبء انًجهس -6

انف جُيّ )جُيّ  1000انُظش فٗ انطهت انًمذو يٍ أييٍ ػبو انًجهس ثظشف يجهغ  -7

 ػهٗ سجيم انسهفخ انًسزذيًخ (فمؾ الغيش

  خبص نهُبدٖ Emailانُظش فٗ ػًم  -8

 يُبلشخ يهف يششٔع انًشكجبد نهسبدح أػؼبء ْيئخ انزذسيس ٔيؼبَٔيٓى ثبنجبيؼخ -9

 انُظش فٗ رحسيٍ يسزٕٖ االسزشاحبد نهسبدح أػؼبء ْيئخ انزذسيس ٔيؼبَٔيٓى -10

غبدح ػًبد طجحٗ انسكشريش االداسٖ نهُبدٖ ثضيبدح /انُظش فٗ انطهت انًفذو يٍ أ -11

 انًكبفأح انشٓشيخ انزٗ رظشف نٓب

 يب يسزجذ يٍ أػًبل -12



 

سئيش انًجهش انجهضخ /د.وَظشا نمبَىَيخ االجزًبع فمذ ثذأ أ

ولبو صيبدره وكبفخ اػضبء انًجهش , "بسم ميحرلا نمحرلا هللا"يضزهال 

صبيح أحًذ /حبضشي االجزًبع ثزىجيه خبنص انؼزاء نالصزبر انذكزىس

نىفبح وانذ صيبدره ورًًُ انجًيغ يٍ - ػضى يجهش االداسح–جالل 

هللا نهًشحىو انًغفشح وانشحًخ ونالصشح انكشيًخ انصجش وانضهىاٌ، 

وثؼذ رنك رى يُبلشخ جذول االػًبل انضبثك وارخزد انمشاساد 

 :انزبنيخ

 

 :انًىضىع اآلول

 11/3/2013انزظذيك ػهٗ يحؼش انجهسخ انسبثمخ ثزبسيخ                -

 :انمشاس

ثُبءا ػهٗ )انًٕافمخ يغ حذٔس رؼذيم فٗ رشكيم انهجُخ انشيبػيخ -

ٔرنك ثبَؼًبو  (سئيس انهجُخ-خبنذ دمحم ػطبهلل/ؽهت االسزبر انذكزٕس

ػؼٕ ْيئخ انزذسيس ثكهيخ انؼهٕو نيظجح ػؼٕا -أحًذ فكشٖ/انذكزٕ

ثبنهجُخ نالسزفبدح يٍ يجٕٓداد سيبدرّ نخجشرّ فٗ يجبل ػًم 

 :انهجُخ ٔػهٗ أٌ يظجح انزشكيم انجذيذ نهجُخ ػهٗ انُحٕ انزبنٗ

 خبنذ دمحم ػطبهلل                        سئيسب/د.  أ -1

 ْبَٗ سبيٗ أثٕ انؼال                       ػؼٕا/د -2

 ْبَٗ ػهٗ سؼيذ                            ػؼٕا/د -3

 أحًذ فكشٖ                                    ػؼٕا/د -4

 يحًٕد ػجذ انسالو أحًذ                   ػؼٕا/أ -5

 ػًش أحًذ ػجذ انزٕاة                        ػؼٕا /أ -6

  

 :انًىضىع انثبًَ

يُبلشخ يهف انخذيبد انظحيخ نهسبدح أػؼبء ْيئخ انزذسيس ٔانٓيئخ  -

 .انًؼبَٔخ

 :انمشاس

خبنذ انحشبة /د.أ: رى فزح انًهف ثحؼٕس كم يٍ انسبدح األفبػم -

حًذٖ اثشاْيى يذيش ػبو يسزشفيبد انجبيؼخ، /د.ػًيذ كهيخ انطت ٔأ

ػجذ انحًيذ ػجذ انزٕاة طجشٖ سئيس يجهس االداسح /د.ٔرفؼم أ

ثبنزشحيت ثًٓب ٔشكشًْب نحؼٕس االجزًبع سغى أػجبء انؼًم انًهمبِ 

صى رى فزح ثبة انُمبش نهًهف ثًؼشفخ انسبدح انحؼٕس . ػهٗ ػبرمًٓب

 :ػهً يبيهً- ثظفخ يجذئيخ - ٔ اسركض انُمبش 

انًكبٌ انزٖ رمذو يٍ خالنّ انخذيخ انظحيخ نهسبدح أػؼبء ْئيخ  -1

 انزذسيس ٔيؼبَٔيٓى



يٕاػيذ انكشف ػهٗ انسبدح أػؼبء ْئيخ انزذسيس ٔيؼبَٔيٓى ثًب  -2

 يزُبست ٔيٕاػيذ انؼًم ثبنكهيبد

يؼبيهخ انسبدح األؽجبء نهسبدح أػؼبء ْئيخ انزذسيس ٔيؼبَٔيٓى  -3

 اصُبء رمذيى انخذيخ نٓى

 :ورى فً َهبيخ انُمبط انًىافمخ ػهً يب يهً

إجشاء انكشف انطجٗ ػهٗ انسبدح أػؼبء ْئيخ انزذسيس ٔيؼبَٔيٓى فٗ  .1

يسزشفٗ َفيسخ انحظشٖ انزبثؼخ نهجبيؼخ حزٗ يزى فظم انسبدح 

أػؼبء ْئيخ انزذسيس ٔيؼبَٔيٓى ػٍ يكبٌ انكشف انحبنٗ 

 ثبنًسزشفٗ انجبيؼٗ داخم انحشو انجبيؼٗ 

يزى طيبَخ ٔرجٓيض يسزشفٗ َفيسخ انحظشٖ ثبنظٕسح انالئمخ نهميبو  .2

ثبجشاءاد انكشف انطجٗ ػهٗ انسبدح أػؼبء ْئيخ انزذسيس ٔيؼبَٔيٓى 

  شٕٓس يٍ ربسيخ ْزِ انجهسخ3-2ٔػهٗ أٌ يزى رنك خالل 

-انجٕل-انذو)سحت انؼيُبد -يمزظش رجٓيض انًكبٌ ػهٗ انكشف انطجٗ .3

ٔػهٗ أٌ يزى اسزكًبل ثبلٗ (x-ray) اجشاء أشؼخ ػبديخ – (انخ...........

 (ػُذانهضٔو)إجشاءاد انزشخيض ثبنًسزشفٗ انجبيؼٗ 

 يسبءا يٕييب حزٗ 2-12يكٌٕ يٕػذ انكشف انطجٗ يٍ انسبػخ  .4

يزُبست رنك انًٕػذ يغ يٕاػيذ رٕاجذ كبفخ أػؼبء ْيئخ انزذسيس 

 ٔيؼبَٔيٓى ثبنجبيؼخ

يزى ػًم ثشٔرٕكٕل رؼبلذ يهضو يب ثيٍ انسبدح األؽجبء انًؼُييٍ ثبنكشف  .5

كم فٗ -ػهً أٌ يمىو ثبنكشف ػضى هيئخ رذسيش ػهً األلم)انطجٗ 

-سئيس انجبيؼخ/د.أ)ٔاالداسح انًخزظخ فٗ ْزا انشأٌ  (يجبل رخظظّ

يزى يٍ خالنّ  (يذيش ػبو يسزشفيبد انجبيؼخ/د.أ-ػًيذ كهيخ انطت/د.أ

رحسيٍ انًمبثم انًبدٖ نهكشف رشجيؼب نهسبدح األؽجبء نهميبو ثإجشاء 

انكشف انطجٗ نهسبدح أػؼبء ْئيخ انزذسيس ٔيؼبَٔيٓى ػهٗ انٕجّ 

 األكًم 

ػشٔسح أٌ يزى طشف األدٔيخ نهشخض انًشيغ ثُفسّ أ ادساط طٕسح  .6

 انكبسَيّ انجبيؼٗ ثجطبلخ انظشف يُؼب نهزالػت فٗ طشف االدٔيخ

ثًؼشفخ  (انًؼُييٍ ثبنكشف انطجٗ)ػشٔسح يخبؽجخ انسبدح األؽجبء  .7

االداسح انًخزظخ ثؼشٔسح حسٍ انزؼبيم يغ انسبدح أػؼبء ْئيخ انزذسيس 

ٔيؼبَٔيٓى ٔرنك خالل رمذيى انخذيخ نٓى حفبظب ػهٗ حسٍ انؼاللخ 

 ثيُٓى ٔطَٕب نهزمبنيذ ٔاالػشاف انجبيؼيخ

يمٕو يجهس االداسح أ ٔفذ يًضم نّ ثضيبسح َفيسخ انحظشٖ نهٕلٕف ػهٗ  .8

كبفخ االجشاءاد انزٗ سٕف يزى ارخبرْب ثخظٕص طيبَخ ٔرجٓيض 

اسجٕػيٍ يٍ ربسيخ -يسزشفٗ َفيسخ انحظشٖ ٔرنك خالل أسجٕع

 اَؼمبد انًجهس حزٗ يزى انجذء فٗ ػًم انالصو ثًؼشفخ اإلداسح انًخزظخ

 :انًىضىع انثبنث

 انُظش فٗ ليذ انؼؼٕيخ فٗ سجم انؼؼٕيخ  -



 :انمشاس

انًٕافمخ ػهٗ ليذ كبفخ أػؼبء انُبدٖ ثسجالد خبطخ ثبنؼؼٕيخ ٔػهٗ  -

 :انُحى انزبنًأٌ يزى رنك ػهٗ 

يكٌٕ سلى انميذ ؽجمب نأللذييخ انًطهمخ سٕاء نهكهيخ ػهٗ يسزٕٖ  -1

  انجبيؼخ أٔ ألذييخ انؼؼٕ فٗ انزؼييٍ داخم انكهيخ

رؼطٗ انكهيبد أل سلًيٍ فٗ سلى انؼؼٕيخ يٍ ػهٗ انيسبس ثذءا يٍ  -2

انظفش ٔثزظبػذ االسلبو حزٗ االَزٓبء يٍ انزشليى ثبلذييخ انكهيبد ػهٗ 

 (etc..……-05-04-03-02-01)يسزٕٖ انجبيؼخ    

يؼطٗ انؼؼٕ سلى ليذ ػؼٕيزّ ثذءا يٍ انشلى انضبنش يٍ ػهٗ انيسبس  -3

ؽجمب أللذييزّ داخم كهيزّ ٔيسزًش انزشليى حزٗ االَزٓبء يٍ ليذ كبفخ 

 أػؼبء ْيئخ انزذسيس ٔيؼبَٔيٓى ثبنكهيخ

                                      (011-012-013-014-015…….etc) 

 يزى رطجيك ْزا االيش ػهٗ كبفخ انكهيبد ٔكم يُٓب ػهٗ حذِ -4

يزى االحزفبظ ثزسهسم سلى ليذ انؼؼٕيخ نألػؼبء انجذد داخم كم  -5

 كهيخ ػهٗ حذِ

 :انًىضىع انشاثغ

    انُظش فٗ اطذاس كبسَيخ ػؼٕيخ نهسبدح أػؼبء انُبدٖ -

 : انمشاس

انًٕافمخ ػهٗ اطذاس كبسَيخ ػؼٕيخ نكبفخ أػؼبء انُبدٖ ٔػهٗ أٌ يزى  -

 ششاء ٔحذاد ؽجغ انكبسَيّ ٔفمب نهمٕاَيٍ ٔانهٕائح راَذ انظهخ

 :انًىضىع انخبيش

انُظش فٗ انزؼبلذاد نالَشطخ انًخزهفخ انزٗ رًذ ثًؼشفخ انسبدح  -

 أػؼبء انًجهس

 :انمشاس

انًٕافمخ ػهٗ رأجيم ْزا االيش نحيٍ رجًيغ أكجش لذس يًكٍ يٍ  -

انزؼبلذاد نكبفخ  االَشطخ انًخزهفخ ثبنُبدٖ ٔػشػٓب ػهٗ يجهس 

 االداسح نهًُبلشخ ٔاالػزًبد

 :انًىضىع انضبدس

 1000انُظش فٗ انطهت انًمذو يٍ أييٍ ػبو انًجهس ثظشف يجهغ  -

 ػهٗ سجيم انسهفخ انًسزذيًخ (فمؾ الغيشانف جُيّ )جُيّ 

 : انمشاس

انًٕافمخ ٔػهٗ اٌ يزى انظشف يُٓب ػهٗ االيٕس انؼبجهخ ٔانطبسئخ  -

  يٍ انالئحخ انزُفيزيخ نهُبد106ٖٔانًحذدح ثبنًبدح 

 :انًىضىع انضبثغ

  خبص نهُبدEmailٖانُظش فٗ ػًم  -

 

 



 :انفشاس

 نألييم رحذ يسًٗ IDانًٕافمخ ٔػهٗ أٌ يكٌٕ  -

ASCFU2005@yahoo.com ٔيؼزجش االييم انشسًٗ نكبفبد يشاسالد 

 انُبدٖ ٔيزى رنك يٍ خالل األييٍ انؼبو نهُبدٖ فمؾ

 :انًىضىع انثبيٍ

يُبلشخ يهف يششٔع انًشكجبد نهسبدح أػؼبء ْيئخ انزذسيس  -

 ٔيؼبَٔيٓى ثبنجبيؼخ

 :انمشاس

احبنخ انًٕػٕع نهجُخ انزُفيزيخ نهذساسخ ٔانؼشع ػهٗ انًجهس فٗ  -

جهسزّ انمبديخ ٔػهٗ اٌ يزى االجزًبع يغ انًششف ػهٗ انًششٔع 

 ٔيُسمٗ خطٕؽ انسيش نهًشكجبد

 :انًىضىع انزبصغ

انُظش فٗ رحسيٍ يسزٕٖ االسزشاحبد نهسبدح أػؼبء ْيئخ انزذسيس  -

 ٔيؼبَٔيٓى

 : انمشاس

احبنخ انًٕػٕع نهجُخ انزُفيزيخ نهذساسخ ٔانؼشع ػهٗ انًجهس فٗ  -

 جهسزّ انمبديخ

 :انًىضىع انؼبشش

غبدح ػًبد طجحٗ انسكشريش االداسٖ /انُظش فٗ انطهت انًفذو يٍ أ -

 نهُبدٖ ثضيبدح انًكبفأح انشٓشيخ انزٗ رظشف نٓب

 :انمشاس

فمؾ اسثؼًبئخ ) جُيخ 400انًٕافمخ ػهٗ سفغ انًكبفأح انشٓشيخ انٗ  -

 2013اػزجبسا يٍ شٓش أثشيم  (جُيّ فمؾ الغيش

 :انًىضىع انحبدي ػشش

نهُبدٖ   نصفحخ ويتlink انُظش فٗ ػًم :يبيضزجذ يٍ أػًبل -

ػهٗ يٕلغ انجبيؼخ نؼشع كبفخ اخجبس ٔاَشطخ انُبدٖ يٍ خالنٓب 

 نحيٍ رفؼيم انًٕلغ انخبص ثبنُبدٖ

 :انمشاس

أحًذ أثٕػًيشح سئيس نجُخ االػالو /انًٕافمخ ٔػهٗ أٌ يمٕو د -

ٔائم انذْشٕسٖ انًششف ػهٗ انجٕاثخ /ٔاالرظبل ثبنزُسيك يغ د

االنكزشَٔيخ نهجبيؼخ نؼًم ْزِ انظفحخ فٗ ألشة ٔلذ يًكٍ ٔػهٗ 

أٌ يزى انُشش نكبفخ األخجبس ٔاألَشطخ يٍ خالل انزُسيك ثيٍ كم يٍ 

سئيس انًجهس ٔاألييٍ انؼبو ٔانسبدح أػؼبء انًجهس انًؼُييٍ /د.أ

 ثباليش    

mailto:ASCFU2005@yahoo.com


وحيث نى يضزجذ شًء يٍ أػًبل فمذ أغهك انًحضش فً ربسيخه 

 .يضبًءا5,15وصبػزه حيث كبَذ انضبػخ 

 

            األييٍ انؼبو                                  سئيش يجهش االداسح

 (ػجذ انحًيذ ػجذ انزىاة صجشي/د.أ)           (فبسوق دمحم جبدهللا/د.أ)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


