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 وفداً من مركس القياش والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى

جاِعت أع١ٛط ٚفذاً ِٓ ِشوض اٌم١اط ٚاٌخم٠ُٛ بٛحذة إداسة اعخمبً اٌذوخٛس طاسق اٌجّاي سئ١ظ 

اٌّششٚعاث بٛصاسة اٌخع١ٍُ اٌعاٌٝ بشئاعت اٌذوخٛسة ٔٙٝ عضِٝ ِذ٠شة اٌّشوض ، ٚاٌزٞ ٠ضُ اٌذوخٛس إبشا١ُ٘ 

فخحٝ ، ٚاٌذوخٛس ٘شاَ عضث ، ٚاٌذوخٛس أحّذ ِحّٛد ، ٚإٌّٙذط ٔاطش دمحم ، ٚطاسق عبذ اٌشحّٓ 

١غ١ش حغٓ عبذ اٌح١ّذ ع١ّذة و١ٍت اٌحاعباث ٚاٌّعٍِٛاث باٌجاِعت، ٚاٌذوخٛس حغٕٝ ٚبحضٛس اٌذوخٛسة ح

 . ابشا١ُ٘ اٌّذ٠ش اٌخٕف١زٞ ٌٍّعٍِٛاث، ٚاٌذوخٛس دمحم ِظطفٝ ٔائب اٌّذ٠ش اٌخٕف١زٜ ٌٍّششٚع

ٚصاسة اٌخع١ٍُ اٌعاٌٝ حأحٝ فٝ إطاس حى١ٍف اٌٛصاسة إٌٝ ٚطشح سئ١ظ جاِعت أع١ٛط أْ ص٠ادة ٚفذ 

اٌٍجٕت اٌخابعت ٌٙا باٌم١اَ بض٠اسة ٌٍجاِعت ٌّخابعت ِا حُ أجاصٖ فٟ اٌّششٚع اٌجاسٞ حٕف١زٖ ٌخطب١ك االخخباساث 

اإلٌىخش١ٔٚت فٝ اٌجاِعاث اٌّظش٠ت ٚاٌزٞ حُعذ جاِعت أع١ٛط أحذ اٌجاِعاث اٌخٝ بذأث فٝ اٌّشحٍت األٌٚٝ 

شاء أٚي ِشوض ٌٍم١اط ٚاٌخم٠ُٛ بٙا ٚرٌه عٓ طش٠ك ِششٚع ِشخشن ب١ٓ اٌجاِعت ٚٚحذة إداسة اٌّششٚعاث إٔ

 . ١ٍِْٛ ٚٔض 2باٌٛصاسة ٚاٌزٞ ٠بٍغ حىٍفخٗ 

ٚأوذ سئ١ظ جاِعت أع١ٛط خالي ٌمائٗ ِع اٌٛفذ عٍٝ حشص اٌجاِعت عٍٝ إٌٙٛع باٌخذِت 

خحأاث اإلٌىخش١ٔٚت ٚوزٌه إحالي إٌّا٘ج اإلٌىخش١ٔٚت اإلٌىخش١ٔٚت فٟ ِخخٍف لطاعاحٙا ٚرٌه بخطب١ك االِ

حذس٠ج١اً وبذ٠ً ٌٍىخب اٌٛسل١ت ٚوزٌه اٌغعٝ إٌٝ ١ِىٕت اٌعًّ بىافت إداساث اٌجاِعت ٚاٌّغخشف١اث اٌجاِع١ت 

 . ٚ٘ٛ ِا ٠أحٝ ضّٓ خطت جاِعت أع١ٛط ٌخح٠ٍٛٙا إٌٝ جاِعت سل١ّت

إٌٝ ِا ٠مذِٗ اٌّشوض ِٓ خذِاث ٌخط٠ٛش ِٚٓ جأبٙا أشاسث اٌذوخٛسة ٔٙٝ عضِٝ خالي اٌٍماء 

اٌخذِاث اإلٌىخش١ٔٚت داخً اٌجاِعاث اٌّظش٠ت ٚرٌه طبماً ٌخٛج١ٙاث اٌذوخٛس خاٌذ عبذ اٌغفاس ٚص٠ش اٌخع١ٍُ 

جٙاص حاعب آٌٝ ضّٓ ِششٚع إٔشاء ِشوض ٌٍم١اط  066اٌعاٌٟ ٚاٌزٞ ٠خضّٓ دعُ جاِعت أع١ٛط بعذد 

١ٔت ِع حٛف١ش األجٙضة اٌخىٌٕٛٛج١ت اٌالصِت ٌض٠ادة عشعت اإلٔخشٔج داخً ٚاٌخم٠ُٛ ٚحطب١ك االِخحأاث اإلٌىخشٚ

اٌجاِعت إٌٝ ٔحٛ ثالثت أضعاف ، وّا أعشبج اٌذوخٛسة ٔٙٝ عضِٟ عٓ اعخعذاد اٌّشوض ٌخمذ٠ُ اٌذعُ اٌالصَ 

 ً  . ٌٍجاِعت ٌخحغ١ٓ حظ١ٕفٙا د١ٌٚا

اٌٍجٕت ِع سئ١ظ اٌجاِعت بذأث اٌٍجٕت فٝ جٌٛت حفمذ٠ت ٌض٠اسة عذد ٘زا ِٚٓ اٌجذ٠ش باٌزوش أْ عمب ٌماء 

  .ِٓ و١ٍاث اٌجاِعت ٚاٌخٝ شٍّج و١ٍاث حاعباث ِٚعٍِٛاث ، ٚطب ، حجاسة ٚ حشب١ت

 

 ِذ٠ش ٚحذة اٌم١اط ٚاٌخم٠ُٛ

 

 د. أحّذ إبشا١ُ٘ طٍٛبت                          
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 ة المشروعات بوزارة التعليم العالىصور وفداً من مركس القياش والتقويم بوحدة إدار

 

 

 

   

 

 

 

 

 


