جامعة صنطا
كلية صب األسنان
قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

انزمشيش انغنٌٍ نمطبع شئٌٌ خذيخ اجملزًغ ًرنًيخ انجيئخ نؼبو 9109
فَ انفرتح يٍ  0ينبيش ً 9109حزَ  10ديغًرب 9109
أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
مركز الخدمة
العامة

وحدة المسح
الطبى

السالمة والصحة
المهنية

وحدة مكافحة
العدوى

وحدة الخريجين

تنمية بشرية

مسابقات

ً رزًضم بعيبيبد لطبع شئٌٌ خذيخ اجملزًغ ًرنًيخ انجيئخ ثبنكهيخ نزحميك ؤىذاف ًعيبعابد انكهياخ ياٍ خاالل انٌحاذاد
انزبثؼخ نهمطبع كبنزبيل -0
 -0يشكض اخلذيخ انؼبيخ ًيزًضم فَ 0
 اخلذيبد انطجيخ انزَ يمذييب ادلشكض.
 انؼًهيبد اجلشاحيخ انزبثؼخ دلشكض اخلذيخ انؼبيخ.
 بعيبيبد يشكض اخلذيخ انؼبيخ ثبنكهيخ.
 انذًساد انزذسيجيخ ًًسػ انؼًم انزَ ينظًيب يشكض اخلذيخ انؼبيخ .
ً -9حذح ادلغح انطجَ ًيزًضم فَ 0
 انمٌافم انطجيخ .
ً -1حذح انغاليخ ًانظحخ ادلينيخ ًاألصيبد ًانكٌاسس ًرزًضم فَ 0
ركٌيٍ سئيخ ركٌٌ ػهييب كهيخ طت األعنبٌ – عبيؼخ طنطب ياعغخ رؼهيًيخ ًػالعيخ آينخ ًيضًدح ثكم آنيبد انزؼبيم يغ
انطٌاسئ ًاألصيبد ًانكٌاسس ًانزَ يٍ شإهنب ؤٌ ذتذد ؤيٍ انكهيخ ًاعزمشاس انؼًهيخ انزؼهيًيخ ًانؼالعيخ ًاخلذييخ انزَ
رمذييب انكهيخ نهًغزًغ .
 بػذاد خطخ يكٌٌ يٍ شإهنب رنغيك اعزخذاو بيكبَيبد انكهيخ مبب حيبفظ ػهَ عاليخ األفشاد ًادلنشأد ًادلشافك
ثبنكهيخ فَ ظشًف انؼًم انؼبديخ.
 طيبَخ ؤعيضح احلشيك ًاإلطفبء ًانزإكذ يٍ طالحيزيب .
 طيبَخ ادلظبػذ ثبنكهيخ .
 انزإكيذ ػهَ طالحيخ عيبص اإلَزاس ثبنكهيخ.
 انزخهض يٍ اننفبيبد انطجيخ .

ً -4حذح يكبفحخ انؼذًٍ ًرزًضم فَ -0
ً ضغ انمٌاػذ ًاألعظ دلكبفحخ انؼذًٍ ًبثالؽ األلغبو هبب ً ،ادلزبثؼخ انؼهًياخ ادلزجؼاخ فاَ يناغ اَزشابس انؼاذًٍ
داخم كبفخ ػيبداد ًيؼبيم ؤلغبو انكهيخ ادلخزهفخً ،سفغ رمشيش ثبدلالحظبد نهغايذ ؤ.دً /كيام انكهياخ نشائٌٌ
خذيخ اجملزًغ ًرنًيخ انجيئخ .
 انزذسيت ًبلبيخ اننذًاد انؼهًيخ جلًيغ انفئبد ادلؼشضخ نهؼذًٍ ( ادلؼياذيٍ – انناٌاة – طاالة انكهياخ – ىيئاخ
انزًشيض – انؼبيهني )
 األششاف انذًسُ ػهَ لغى انزؼميى ادلشكضُ ثبنكهيخ .
ً -5حذح اخلشجيني 0








انزٌاطم يغ اخلشجيني حذيضَ انزخشط ًبػالييى ثٌسػ انؼًم ًاحملبضشاد ًادلادتشاد ادلمبيخ ثبنكهيخ ً ،يغ اجلًؼيبد
انؼهًيخ راد انؼاللخ داخم انكهيخ ً ،كهيبد طت األعنبٌ ثبجلبيؼبد األخشٍ
بطالع اخلشجيني ثكم يب يغزغذ ثبنكهيخ فَ اننٌاحَ األكبدمييخ ؤً انجحضيخ ؤً حظٌل انكهيخ ػهَ عٌائض ،ؤً رمييى انكهيخ
يٍ خالل َششىب ػهَ يٌلغ انكهيخ ؤً اجلبيؼخ ؤً ًعبئم ؤخشٍ يٌافك ػهييب رلهظ ؤداسح انكهيخ .
َشش اإلعشاءاد انزَ يظذق ػهييب رلهظ انكهيخ ؤً اجلبيؼخ ًانزَ رؼني حذيضَ انزخشط ػهَ ؤعزكًبل دساعزو انؼهيب زلهيب
ًدًنيب فَ رلبل طت األعنبٌ
انزنغيك يغ يذيشيبد انشئٌٌ انظحيخ ادلخزهفخ داخم اجلًيٌسيخ  ،نإلعيبو فَ حم يشكالد اخلشجيني .
انؼًم ػهَ يشبسكخ اخلشجيني فَ ؤَشطخ خذيخ اجملزًغ ًشئٌٌ انجيئخ .
بػذاد لبػذح ثيبَبد عنٌيخ ثإمسبء اخلشجيني
ػمذ نمبء عنٌٍ نهخشجيني  ،حيضشه شلضهٌٌ يٍ ادلغزفيذيٍ ً ،ؤطحبة األػًبل  ،هبذف رٌفري فشص ػًم ذلى .

ً -6حذح انزنًيخ انجششيخ ًرزًضم فَ 0

 انزذسيت ًبلبيخ اننذًاد انؼهًيخ جلًيغ فئبد انكهيخ ( ادلؼيذيٍ – اننٌاة – طاالة انكهياخ – ىيئاخ انزًاشيض –
انؼبيهني )
 -7ادلغبثمبد ًرزًضم فَ 0
 بلبيخ ادلغبثمبد انفنيخ ثني طالة انكهيخ فَ اجملبالد ادلخزهفخ (انشؼش – انشعى – اننحذ)

أوال:مركز الخدمة العامة
أَال اخلذمبث انطبيت َ انؼالجيتمه خالل ػيبدة انؼالج االقتصبدِ انتببؼت ملركس

اخلذمت انؼبمت ػ

تم ػرالج ػ 7843ػطرغض ػخالل ػسى ػاضفترة ػطن ػ 9115/1/1ػحتى ػ 9115/7/71ػبعغاداتػ
اضعالجػاالشتصادىػاضتابعةػضطرصزػاضخدطةػاضعاطةػوبغاظكاػصاضتاضى 6ػ
اضفترة ػ

رددػاضحاالتػاضتىػتمػرالجكا ػ

 9109/0/0حزَ 9109/0/10

ػالط  595يشيض ؤعنبٌ ختظظبد سلزهفخ

9109/9/0حزَ 9109/9/98

ػالط  690يشيض ؤعنبٌ ختظظبد سلزهفخ

9109/1/0حزَ 9109/1/10

ػالط 598يشيض ؤعنبٌ ختظظبد سلزهفخ

9109/4/0حزَ 9109/4/30

ػالط 616يشيض ؤعنبٌ ختظظبد سلزهفخ

 9109/6/0حزَ 9109/6/30

ػالط 595يشيض ؤعنبٌ ختظظبد سلزهفخ

 9109/7/0حزَ 2019/7/10

ػالط 0908يشيض ؤعنبٌ ختظظبد سلزهفخ

 9109/8/0حزَ 2019/8/10

ػالط 733يشيض ؤعنبٌ ختظظبد سلزهفخ

 9109/9/0حزَ 2019/9/30

ػالط 1236يشيض ؤعنبٌ ختظظبد سلزهفخ

 9109/10/0حزَ  2019/10/10ػالط 601يشيض ؤعنبٌ ختظظبد سلزهفخ
 9109/11/0حزَ  2019/11/30ػالط  848يشيض ؤعنبٌ ختظظبد سلزهفخ
 9109/12/0حزَ  2019/12/31ػالط 787يشيض ؤعنبٌ ختظظبد سلزهفخ

ثبويب  -:ػمهيبث جراحيت
تمػإجراءػرددػ39ػرطضغة جراحغةػضغرسػاألدظانػبوحدةػزرسػاألدظانػوصذضكػرددػ66رطضغةػجراحغةػ
بوحدةػرالجػرالجػاألطفالػذوىػاالحتغاجاتػاضخاصةػاضتابعةػضطرصزػاضخدطةػاضعاطةػوبغاظكاػصاضتاضى 6ػ

-1ػػاضعطضغاتػاضجراحغةػبوحدةػزرسػاألدظان ػ
اضفترة ػ

رددػاضعطضغاتػاضتىػأجرغت ػ

 9109/0/0حزَ 9109/0/10

مت بعشاء ػذد ()6ػًهيخ عشاحيخ نغشط األعنبٌ ًرشليغ ػظًَ ثٌحذح غشط األعنبٌ

9109/9/0حزَ 9109/9/98

مت بعشاء ػذد ()6ػًهيخ عشاحيخ نغشط األعنبٌ ًرشليغ ػظًَ ثٌحذح غشط األعنبٌ

 9109/1/0حزَ 9109/1/10

مت بعشاء ػذد ()5ػًهيخ عشاحيخ نغشط األعنبٌ ًرشليغ ػظًَ ثٌحذح غشط األعنبٌ

 9109/8/0حزَ  2019/8/10مت بعشاء ػذد ()5ػًهيخ عشاحيخ نغشط األعنبٌ ًرشليغ ػظًَ ثٌحذح غشط األعنبٌ
 9109/9/0حزَ  2019/9/10مت بعشاء ػذد ()11ػًهيخ عشاحيخ نغشط األعنبٌ ًرشليغ ػظًَ ثٌحذح غشط األعنبٌ
2019بعشاء ػذد ()6ػًهيخ عشاحيخ نغشط األعنبٌ ًرشليغ ػظًَ ثٌحذح غشط األعنبٌ
مت
 9109/10/0حزَ /10/10

 9109/11/0حزَ

مت بعشاء ػذد ()7ػًهيخ عشاحيخ نغشط األعنبٌ ًرشليغ ػظًَ ثٌحذح غشط األعنبٌ

2019/11/30
 9109/12/0حزَ

مت بعشاء ػذد ()9ػًهيخ عشاحيخ نغشط األعنبٌ ًرشليغ ػظًَ ثٌحذح غشط األعنبٌ

2019/12/31
ػ
ػ

ػ
ثاضثا-6ػػاضعطضغاتػاضجراحغةػبوحدةػاألطفالػذوىػاالحتغاجاتػاضخاصة ػ
اضفترة ػ

رددػاضعطضغاتػاضتىػأجرغت ػ

 9109/0/0حزَ 9109/0/10

مت بعشاء ػذد ( )8ػًهيخ عشاحيخ ثٌحذح األطفبل رًٍ اإلحزيبعبد اخلبطخ .

9109/9/0حزَ 9108/9/98

مت بعشاء ػذد ( )5ػًهيخ عشاحيخ ثٌحذح األطفبل رًٍ اإلحزيبعبد اخلبطخ .

9109/1/0حزَ 9109/1/10

مت بعشاء ػذد ( ) 09ػًهيخ عشاحيخ ثٌحذح األطفبل رًٍ اإلحزيبعبد اخلبطخ .

 9109/7/0حزَ  2019/7/10مت بعشاء ػذد ( ) 8ػًهيخ عشاحيخ ثٌحذح األطفبل رًٍ اإلحزيبعبد اخلبطخ .
 9109/8/0حزَ  2019/8/10مت بعشاء ػذد ( ) 12ػًهيخ عشاحيخ ثٌحذح األطفبل رًٍ اإلحزيبعبد اخلبطخ .
 9109/9/0حزَ  2019/9/10مت بعشاء ػذد ( ) 21ػًهيخ عشاحيخ ثٌحذح األطفبل رًٍ اإلحزيبعبد اخلبطخ .
2019بعشاء ػذد ( ) 13ػًهيخ عشاحيخ ثٌحذح األطفبل رًٍ اإلحزيبعبد اخلبطخ .
مت
 9109/10/0حزَ /10/10

 9109/11/0حزَ

مت بعشاء ػذد ( ) 7ػًهيخ عشاحيخ ثٌحذح األطفبل رًٍ اإلحزيبعبد اخلبطخ .

2019/11/30
2019بعشاء ػذد ( ) 6ػًهيخ عشاحيخ ثٌحذح األطفبل رًٍ اإلحزيبعبد اخلبطخ .
مت
 9109/12/0حزَ /12/10

رابعا 6ػ ػاضطداعطة ػسى ػتذغغل ػرطاضة ػبأجر ػطقابل ػرطل ػغوطى ػوذراء ػخاطاتػ
وطدتضزطاتػضضصضغةػػوبغاظكاػصاضتاضى 6ػ
اضفترة ػ

اضطبضغ ػ

رشغيم ػًبنخ ثإعشفَ انفرتح يٍ 9109/0/0حزَ 9109/0/10

 8091عنيو

رشغيم ػًبنخ ثإعشفَ انفرتح يٍ 9109/9/0حزَ 9109/9/98

 01181عنيو

ششاء خبيبد ًيغزهضيبرفَ انفرتح يٍ  9109/9/0حزَ 9109/9/98

 011111عنيو

ادلغبمهخ فَ جتًيم انكهيخفَ انفرتح يٍ  9109/9/0حزَ 9109/9/98

 01111عنيو

رشغيم ػًبنخ ثإعش فَ انفرتح يٍ  9109/1/0حزَ 9109/10/10

 00641عنيو

دػى انيٌو انؼبدلىهظحخ انفى ًاألعنبٌ  9109/1/0حزَ 9109/10/10

 01111عنيو

ششاء شيبداد ركشيى ًييذنيبد نزكشيى انطالة ادلزًيضيٍ ػهًيب ًفنيب ًسيبضيب

 01111عنيو

رشغيم ػًبنخ ثإعش فَ انفرتح يٍ  9109/4/0حزَ 9109/4/10

 9611عنيو

رشغيم ػًبنخ ثإعش فَ انفرتح يٍ  9109/6/0حزَ 9109/6/10

 09091عنيو

رشغيم ػًبنخ ثإعش فَ انفرتح يٍ  9109/7/0حزَ 9109/7/10

 04981عنيو

رشغيم ػًبنخ ثإعش فَ انفرتح يٍ  9109/8/0حزَ 9109/8/10

 9614عنيخ

رشغيم ػًبنخ ثإعش فَ انفرتح يٍ  9109/9/0حزَ 9109/9/10

 91091عنيخ

رشغيم ػًبنخ ثإعش فَ انفرتح يٍ  9109/01/0حزَ 9109/01/10

-

رشغيم ػًبنخ ثإعش فَ انفرتح يٍ  9109/11/0حزَ 9109/11/30

 97191عنيخ

رشغيم ػًبنخ ثإعش فَ انفرتح يٍ  9109/12/0حزَ 9109/12/10

 19981عنيخ

خبمسب  :انذَراث انتذريبيت ََرش انؼمم انتي وظمٍب مركس اخلذمت انؼبمت بكهيت

ً -0سشخ ػًم ؤعبعيبد غشط األعنبٌ ثزبسيخ ً 9109/0/4 0 1ػذد ادلشرتكني ()16يشرتن

ػ

ً -9سشخ ػًم ؤعبعيبد طت انفى ثزبسيخ  97 0 96فربايش ً 9109ػذد ادلشرتكني ()19يشرتن

 -1انربَبيظ انشبيم نغشط األعنبٌ ثزبسيخ  9109/4/01حزَ ً 9109/7/5ػذد ادلشرتكني ( )71يشرتن

 -4دًسح ػٍ اعزخذاو انزخذيش انكهَ فَ ػالط ؤعنبٌ األطفبل ثزبسيخ  9109/8/90حزَ 9109/8/94
ًػذد ادلشرتكني ( )9يشرتن

ثانيا  :وحدة المسح الطبى
ثبويب  - :مب مت إجنبزي بُحذة املسح انطىب َانؼالجي

مت ادلشبسكخ ثغيبسح ادلغح انطجَ اجمليضح انزبثؼخ نمطبع شئٌٌ خذيخ اجملزًغ ًرنًيخ انجيئخ ثؼذد ( )8لٌافم طجيخ ًمت
انكشف ًانؼالط نؼذد ( )0096يشيض ًثيبهنب كبنزبىل 0
-0انمبفهخ انطجيخ نمشيخ طب احلغش يشكض ثغيٌٌ ثزبسيخ ً 9109/0/97مت ػالط ػذد  061يشيض

-9انمبفهخ انطجيخ نمشيخ ٌَاط يشكض طنطب ثزبسيخ ً 9109/9/09مت ػالط ػذد 091يشيض

-1انمبفهخ انطجيخ نمشيخ ييذ حجيت يشكض مسنٌد ثزبسيخ ً 9109/1/09مت ػالط ػذد 001يشيض

-4انمبفهخ انطجيخ نمشيخ طنجبسح يشكض احملهخ انكربٍ ثزبسيخ ً 9109/4/6مت ػالط ػذد  067يشيض

-5االشرتان فَ انيٌو انؼبدلَ نظحخ انفى ثزبسيخ ً 9109/4/06مت ػالط ػذد  99يشيض

 -6انمبفهخ انطجيخ نمشيخ حبٌَد يشكض صفزَ ثزبسيخ ً9109/6/01مت ػالط ػذد 081يشيض

-7انمبفهخ انطجيخ نمشيخ ييذ انهيش يشكض انغنطخ ثزبسيخ ً 9109/6/91مت ػالط ػذد  049يشيض

-8انمبفهخ انطجيخ نمشيخ ادلنشإح اجلذيذح يشكض انغنطخ ثزبسيخ ً 9109/6/97مت ػالط ػذد 049يشيض

ثالثا  - :وحدة السالمة والصحة المهنية
واألزمات والكوارث
مب مت إجنبزي بُحذة األزمبث َانكُارث ببنكهيت ػبو .فّ انفرتة مه  9112/1/1حىت
تبرخيً ٌَّ كبنتبىل -:

* ػًم انظيبَخ انالصيخ ألعيضح اإلطفبء ثبنكهيخ ًبػبدح رٌصيؼيب ًػهَ ؤدًاس انكهيخ ثزبسيخ 9109/0/09

* مت حتذيش خطخ اإلخالء ثبنكهيخ ثزبسيخ يبسط .9109

*ػًم جتشثخ بخالء جلًيغ ادلزٌاعذيٍ ثبنكهيخ ثزبسيخ .9109/1/00

* مت رظنيغ َمطخ نهزغًغ فَ حبنخ انطٌاسئ ًرضجيزيب ؤيبو انكهيخ ػهَ ثؼذ71لذو خالل شيش يبسط.9109
* ششاء ػشثبد َظبفخ نهًغبػذح فَ رنظيف يشافك ًػيبداد ًيؼبيم انكهيخ خالل شيش يبسط 9109
* جتييض ػيبدح طٌاسئ ثبنكهيخ ثزبسيخ يبسط .9109

* ششاء يغزهضيبد حشيك نٌحذح انغاليخ ًانظحخ ادلينيخ ًاألصيبد ًانكٌاسس.

*ششاء شنطخ بعؼبفبد ؤًنيخ العزخذاييب فَ حبالد انطٌاسئ.

*ًضغ نٌحبد بسشبديخ داخم انؼيبداد نكيفيخ انزؼبيم فَ حبنخ اإلطبثخ داخم انؼيبداد.
* رظًيى نٌحبد بسشبديخ رفيذ ثبعزخذاو "."Safety Box

*رضًيذ يجنَ انكهيخ سلى ( )9ثؼذد  64كبيريا.

* رإيني جلبٌ االيزحبَبد داخم ًخبسط انكهيخ يٍ حياش انزيٌياخ ًاإلضابءح ًاألياٍ انظانبػَ ًنٌحابد بسشابديخ دلخابسط
انطٌاسئ.

رابعا  :الدورات والندوات التابعة للقطاع
انذَراث انتذريبيت انىت وظمٍب قطبع شئُن خذمت اجملتمغ َتىميت انبيئت نهخرجيني َبيبوٍب كبنتبيل:
 -1انذًسح انزنشيطيخ ألطجبء االيزيبص ثزبسيخ 4 0 9يبسط ً 9109ػذد ادلشرتكني  009يشرتن
–1- Medical emergency
2- Infection control2- C.P.R

-9انذًسح انزنشيطيخ ألطجبء االيزيبص  Medical emergency - Infection control -C.P.R-ثزبسيخ 0 99
94ؤثشيم ً 9109ػذد ادلشرتكني  79يشرتن.

-1انذًسح انزنشيطيخ ألطجبء االيزيبص  Medical emergency - Infection control -C.P.R-ثزبسيخ ، 04
 06 ، 05عجزًرب ً ، 9109ػذد ادلشرتكني  44يشرتن.

-4رنظيى انهمبء انؼهًَ انشيشٍ ألطجبء اإليزيبص ثؼنٌاٌ " "Cognitive Behavior Therapy And Dental Phobiaثزبسيخ
ً 9109/0/9ػذد ادلشرتكني مجيغ ؤطجبء اإليزيبص.

-5انهمبء انؼهًَ انشيشٍ ألطجبء اإليزيبص ثؼنٌاٌ

""Diagnoses And Treatment Of Common Oral Lesions

ثزبسيخ ً 9109/9/6ػذد ادلشرتكني مجيغ ؤطجبء اإليزيبص.

-6انهمبء انؼهًَ انشيشٍ ألطجبء االيزيبص ثبنكهيخ ثزبسيخ ً 9109/1/1اشرتن فيو مجيغ ؤطجبء اإليزيبص

-7رنظيى انهمبء انؼهًَ انشيشٍ ألطجبء اإليزيبص ثؼنٌاٌ

”“Simplified Orthodontic Appliances

ً 9109/7/07ػذد ادلشرتكني  96يشرتن.

-8رنظيى انهمبء انؼهًَ انشيشٍ ألطجبء اإليزيبص ثؼنٌاٌ

”“Traumatic Dental Injuries In Children

ثزبسيخ ً 9109/10/14ػذد ادلشرتكني  152يشرتن.

-9بلبيخ انذًساد انزإىيهيخ نذخٌل انؼيبداد ًانزؼبيم يغ ادلشضَ نطهجخ انفشلخ انضبنضخ
 دًسح (ؤ) ثزبسيخ ً 9109/9/7ػذد ادلشرتكني 011يشرتن،

 دًسح (ة) ثزبسيخ ً 9109/9/00ػذد ادلشرتكني  099يشرتن.

 دًسح (ط) ثزبسيخ ً 9109/9/07ػذد ادلشرتكني  091يشرتن.

 بلبيخ انذًساد انزإىيهيخ نذخٌل انؼيبداد نطهجخ انفشلخ انضبنضخ (ختهفبد) ًطهجخ انربَبيظ انذًىل ثزبسيخ
ً 9109/10/17ػذد ادلشرتكني 79يشرتن

-01رنظيى ًسشخ ػًم ػٍ رٌطيف انٌسلخ االيزحبَيخ ثبنزؼبًٌ يغ ًحذح ادلٌاسد انجششيخ ثبنكهيخ
يٌو األسثؼبء 9109 /1/ 6

-00رنظيى َذًح ػٍ انشجبة ًانغكبٌ ثزبسيخ يبسط9109

-09رنظيى َذًح ػٍ يزالصيخ داًٌ رشًم زلبضشاد رٌػيخ ثبنزؼبًٌ يغ لغى طت ؤعنبٌ األطفبل ًًحذح ػالط
األطفبل ًرًُ االحزيبعبد اخلبطخ ثبالشرتان يغ جلنخ األعش ثبنكهيخ ثزبسيخ . 9109/1/97

-01رنظيى اإلحزفبل ثبنيٌو انؼبدلَ نهغشطبٌ  Cancer Dayثبنزؼبًٌ يغ اجلًؼيخ انؼهًيخ نهطالة
ًبنمبء َذًح ثؼنٌاٌ (عشطبٌ انفى ًكيفيخ انكشف ادلجكش ػنو) ثزبسيخ يٌو االصنني 9109 /4/1

-04االشرتان فَ رنظيى حفم انيٌو انؼبدلَ نظحخ انفى ًبنمبء زلبضشح نهذكزٌس ؤمحذ انذعٌلَ مبمش لبػخ
ادلادتشاد ثؼنٌاٌ 0رإصري طحخ انفى ػهَ انظحخ انؼبيخ ثزبسيخ "9109/4/06

-05رنظيى صيبسح دلغزشفَ  57157نغشطبٌ األطفبل ثزبسيخ األسثؼبء 9109 /9/ 5

 -06رنظيى فؼبنيبد انذًسح اخلبيغخ دليشعبٌ طنطب انذًىل نهشؼش ثبنكهيخ ثزبسيخ 9109/01/98

-07رنظيى َذًح ثؼنٌاٌ "ؤمهيخ جتذيذ اخلطبة انذينَ فَ يٌاعيخ االسىبة" ثبنزؼبًٌ يغ اذليئخ انؼبيخ
نالعزؼاليبد ثزبسيخ األسثؼبء 9109 /00/ 01

-08رنظيى االحزفبل ثبنيٌو انؼبدلَ حلمٌق نهطفم ثبنزؼبًٌ يغ ؤعشح  DSSانطالثيخ ثبنكهيخ ثزبسيخ
االصنني 9109 /00/ 08

 -09رنظيى صيبسح نذاس انٌفبء نأليزبو انزبثؼخ نٌصاسح انزضبيٍ اإلعزًبػَ ثزبسيخ انغجذ 9109 /00/ 11

يذيش اإلداسح
عبيَ ؤمحذ خهيفخ

ًكيم انكهيخ
نشئٌٌ خذيخ اجملزًغ ًرنًيخ انجيئخ

ؤ.د.زلًذ يإيٌٌ انشيخ

