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   ٢٠٢٢ بدألل ظوفحم بيجن ةزئاج
 

 ١٥و ٢٠٢١ ربمتبس ١٩ نيب ام ةرتف يف تاحيشرتلا لبقت ،٢٠٢٢ ماعل بدألل ظوفحم بيجن ةزئاجل تاحيشرتلا باب حتف مت

 .٢٠٢٢ رياني

 ةيزيلجنإلا ةمجرتلا رشنل ةفاضإلاب رالود ٥٠٠٠ ةميقب ةيدقن ةزئاجو ةيضف ةيلاديم نم فلأتت بدألل ظوفحم بيجن ةزئاج

 .ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلا رشن راد لبق نم ةزئافلا ةياورلل

 

 : بدألل ظوفحم بيجن ةزئاجل حشرتلا طورش

 قوقح خيراتب ، ملاعلا يف ناكم يأ يف ةيبرعلا ةغللاب ةروشنملاو ةبوتكملا ، ةرصاعملا تاياورلل حوتفم ةزئاجلل حشرتلا •

 .ةيزيلجنإلا ةغللاب اهرشنو اهتمجرت متي مل يتلاو ، ٢٠٢١و ٢٠٢٠ يماع يف رشنلاو فيلأتلا

 .حشرتلل ةلهؤم ريغ ىرخأ ةيبدأ ةزئاج ىلع لعفلاب تلصح ةياور يأ •

 .حشرتلل ةلهؤم ريغ ةيرعشلا تاعومجملا وأ ةريصقلا صصقلا تاعومجم •

 .اهيفلؤم ةطساوب اًيتاذ ةروشنملا تاياورلا لوبق متي ال •

 .ةيبرعلا ةغللاب ةياورلا ترشن يتلا رشنلا راد وأ فلؤملا قيرط نع لوبقم لامعألا حيشرت •

 .ةزئاجلل حيشرتلا تقو ةايحلا ديق ىلع هلامعأ حشُرت يذلا فلؤملا نوكي نأ يغبني •

 ةلاح يف هنأ ىلع قفاو دق )ةيزيلجنإلا ةغللا قوقح لمحي نم ىلع اًدامتعا( رشانلا وأ فلؤملا ربتعي ،ةياور يأ حيشرتب •

 ةيكيرمألا ةعماجلا رشن راد ةطساوب ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اهرشنو ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ اهتمجرت متيس ، هتياور زوف

 .ةرهاقلاب

 يمالعإلا روهظلا لثم ةيجيورتلا ةطشنألل اًحاتم نوكي نأ ىلع قفاو دق هنأ فلؤملا ربتُعي ةزئاجلل ةياور يأ ميدقت دنع •

 .يبرعلا ملاعلا لخاد رفسلا وأ ةزئاجلاب قلعتملا

 .حشرتلا دعاوق عم قفاوتي ال حيشرت يأ ضفر يف اهقحب ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلا رشن راد ظفتحت  •

 .اًيئاهن اًرارق ةزئاجلا ميكحت ةنجل رارق ربتعي •

 
 :ميدقتلا ةيفيك

 :٢٠٢٢ رياني ١٥ هاصقأ دعوم يف لصتل ، يلاتلا ناونعلا ىلع اهميلست وأ عوبطملا باتكلا نم خسن ثالث لاسرإ بجي •

 بدألل ظوفحم بيجن ةزئاج

 يذيفنتلا دعاسملا :ةيانع

 ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلا رشن راد

 ريرحتلاب ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلا ىنبم

 ينيعلا رصقلا عراش ١١٣

  ١١٥١١ ةرهاقلا ، ٢٥١١ يديرب قودنص

 ةيبرعلا رصم ةيروهمج



 

 :ىلإ ، فلؤملل ةثيدح ةروص عم ، باتكلا نم ةلماك pdf ةينورتكيلإ ةخسن لاسرإ اًضيأ بجي •

>mahfouzmedal@aucegypt.edu< 

 ةروصو ةلماك حيشرتلا ةرامتساو باتكلا نم ةلماك pdf ةينورتكيلإلا ةخسنلاو ثالثلا باتكلا خسن مالتسإ متي نأ بجي •

 .لمتكم ريغ حيشرت يأ لهاجت متيسو حيشرتلا لوبق متي ىتح ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلا رشن راد لبق نم فلؤملا

 

 :بدألل ظوفحم بيجن ةزئاج نع

 معدل ىربك ةزئاج يهو ،بدألل ظوفحم بيجن ةزئاج ةرادإب ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلا رشن راد موقتو ١٩٩٦ ماع ذنم

 .مجرتملا رصاعملا يبرعلا بدألا

 

 ةيزيلجنإلا ةمجرتلا رشنل ةفاضإلاب رالود ٥٠٠٠ ةميقب ةيدقن ةزئاجو ةيضف ةيلاديم نم فلأتت بدألل ظوفحم بيجن ةزئاج

 داليم ىركذل قفاوملا ربمسيد ١١ موي يف ًايونس ةزئاجلا مدقت .ةيزيلجنإلا ةغللاب قطانلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةزئافلا ةياورلل

 ةفاقثلا ريزو روضح يف ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلا سيئر اهميدقتب موقيو، ظوفحم بيجن ،لبون ةزئاج ىلع زئاحلا بيدألا

 .ةيرصملا ةيفاقثلا ةايحلا مالعأ نم ديدعلاو يرصملا

 

 ماع يف )ةيزيلجنإلا ةغللاب اهرشن متي ملو( ةيبرعلا ةغللاب ةروشنم ةرصاعم ةياور لضفأل بدألل ظوفحم بيجن ةزئاج حنمت

 يزيلجنإلا بدألا ةذاتسأو ةيبدأ ةدقان اجنلا وبأ نيريش :ةزئاجلا ميكحت ةنجل لبق نم اهرايتخا متيو ،٢٠٢١ وا ٢٠٢٠

 بيد رئاث ،ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ يبرعلا بدألا ةمجرت يف زئاوج ىلع زئاح مجرتم زيفيد يرفمه ،ةرهاقلا ةعماجب نراقملاو

 ةيلك يف دعاسم ذاتسأ تمشح انيدو ةرهاقلا ةعماجب ةيبرعلا ةغللا مسق يف ذاتسأ ةدومح نيسح ،يبدأ دقانو بتاكو مجرتم

 ةغللاب هعبط يف هرشنو ةزئاجلا ىلع زئاحلا باتكلا ةمجرت متي .ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلاب ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلا

 .ندنلو كرويوينو ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلا رشن راد لبق نم ةيزيلجنإلا

 

 بدألاو باتكلا ميركتل ةزئاجلا هذه نع نالعإلا" :لبون ةزئاج ىلع زئاحلا ظوفحم بيجن بيدألا لاق ، ةزئاجلاب هبيحرت يفو

 يبرعلا بدألا يف ةديدج بهاوم فاشتكا يف اًضيأ ةزئاجلا هذه دعاست نأ لمآ .يداليم ديع يف عتمم ثدح رثكأ وه

 " ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ءارقلل اهميدقتو

 وأ ترشن دقو ةيزيلجنإلا ةغللاب ظوفحم بيجنل ةيبدألا لامعألل يسيئرلا رشانلا ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلا رشن راد دعت

 .ةفلتخم ةغل نيعبرأب لبون ةزئاجب زئافلا لامعأ نم ةعبط ٦٠٠ يلاوح تصخر

 

 ٣ ، )مهتافو دعب ٢( ًايرصم ١٢ ؛ ًالجر ١٥ و ءاسن ١٠ : اهءاشنا ذنم بدألل ظوفحم بيجن ةزئاجب ٢٥ ـلا نيزئافلا نيب نمو

 .يدوعس ١ و ، ينادوس ١ ، يقارع ١ ، نييروس ٢ ، يبرغم ١ ، نيينانبل ٢ ، نييرئازج ٢ ، نيينيطسلف

 

 
  



 دحأ ال ديسلا ءافتخإ ،يوابيط دمحأ :)٢٠٢١ سرام يف تحنُم( ٢٠٢٠

 قيقعلا ندم يف قينارغلا ىرسم ،سيمخلا ةميمأ :٢٠١٨

 لمخُم ،بيابح همازح :٢٠١٧

 سردات فسوي تاياكح ،تمصع لداع :٢٠١٦

 ةنجلا يلإ قيرط ال ،دوواد نسح :٢٠١٥

 شيوردلا قوش ،ةدايز رومح :٢٠١٤

 ةنيدملا هذه خباطم يف نيكاكس ال ،ةفيلخ دلاخ :٢٠١٣

 بيدلا تيب ،يواحمقلا تزع :٢٠١٢

 يرصملا بعشلل يروثلا يبدألا عادبإلل ةزئاجلا تحنم :٢٠١١

 ستياه نيلكورب ،يواحطلا لاريم :٢٠١٠

 بحلا قارو ،حليوص ليلخ :٢٠٠٩

 لعافلا ،ليلج وبأ يدمح :٢٠٠٨

 رمحأ ذيبن ،ناديز ةنيمأ :٢٠٠٧

 ميدق دهعو هنوقيأو ةروص ،ةفيلخ رحس :٢٠٠٦

 سرع ةليل ،ةير وبأ فسوي :٢٠٠٥

 تابوبحملا ،حودمم ءايلع :٢٠٠٤

 ةيطع ةلاكو ،يبلش يريخ :٢٠٠٣

 ةمّالعلا ،شيمح ملاسنب :٢٠٠٢

 سجرنلا قاروأ ،ناضمر ةيمس :٢٠٠١

 هايملا ثراح ،تاكرب ىده :٢٠٠٠

 نينتلاو امار ،طارخلا دراودإ :١٩٩٩

 دسجلا ةركاذ ،يمناغتسم مالحأ :١٩٩٨

 بح ةصق ،سيردإ فسويو ،هللا مار تيأر ،يتوغربلا ديرم :١٩٩٧

 حوتفملا بابلا ،تايزلا ةفيطل ،ىرخألا ةدلبلا ،ديجملا دبع ميهاربإ :١٩٩٦

 
 
 


