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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِعِلَم َلَنا ِإالََّ َما َعلَِّمَتَنا ِإنَََّك َأنَت اِلَعِليُم َقاُلوِا ُسِبَحاَنَك اَل 

ُاِلَحِكيم  

 صدق اهلل العظيم

 

<(23) ة>  سورة البقر   
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كم١َامل  

ة ـ      ٌ انًُظًٔـ     ً ٚ     ا  أساس ا  ة انتعهًٛٛة بًا تتضًُّ ًٌ ًٔارد ًادٛة ٔبشرٛة ٔتجٓٛزات جزءـ     انبُٛ  

 اإلرشاد٘ نًعاٛٛر لدنٛـ     داد انـ     اد إعـ     جٔدة انتعهٛو ٔاالعتً نضًاٌانقٕيٛ     ة نذنك أٔنت انٓٛئة ٔانتعهًٛٛة 

 انتعه ٛى انع انٗ نًؤسس ات ٔانتجٓٛزات ٔانًٕاص اات انعاي ة نهًب اَٗ ٔانًرا    انًٔارد انبشرٛةانًساحات ٔ

Norms Planning Guideline ة.ـعتًاد انعانًٛاإلبًا ْٔ ًتبع  ٙ ْٛئات  ٚا  تًاش صا  خا يا  ْتًاإ 

 ًرا     انٔانتجٓٛ   زات ٔانًٕاص   اات انعاي   ة نهًب   اَٗ ٔ انًٔارد انبشرٛةانًس   احات ٔ ًعاٛٛرٔتع   ر  

بأَٓا يعاٚٛر ٔصاٛة تًث م اند د اندَ ٗ ي ٍ انش رٔا انٕاا ب تٕا رْ ا   ٗ انًب اَٗ انتعهٛى انعانٗ  نًؤسسات 

انًب اَٗ انجايعٛ ة انالزية نهدك ى عه ٗ ي دٖ يال ً ة نهعًهٛة انتعهًٛٛة ٔ انجايعٛة ٔكذنك انتجٓٛزات انًطهٕبة

ٔتجٓٛزاتٓ  ا نهًع  اٚٛر انًتا    عهٛٓ  ا عانًٛ  ا نتدقٛ    ت  ًاٌ ا  ٕدة انتعه  ٛى ٔس  الية ٔأي  اٌ ٔرت  ا  انط  الب 

 ٔانعايهٍٛ بانًؤسسة.

  ٗ أَٓا تساعد عهٗ:  Planning Guideline Norms  ْذِ انًعاٚٛر ٔتُدصر أًْٛة

 يراقبة يعاٚٛر انجٕدة نًؤسسات انتعهٛى انعانٗ. -1

 تٕا ر يعاٚٛر انسالية ٔانياٌ نًباَٗ انكهٛة.انتأكد يٍ  -2

 انتٕحٛد انقٛاسٗ نهًٕارد انًادٚة ٔانبشرٚة ٔانتجٓٛزات بٍٛ يؤسسات انتعهٛى انعانٗ داخم انٕاٍ. -3

 . Norms تٕ ٛ  أٔتاع يؤسسات انتعهٛى انعانٗ  ٗ تٕ  يعاٚٛر اإلعتًاد -4

 Norms يع اٚٛرش رٚطة ت ٕا ر  أَش طتٓايُح يؤسسات انتعهٛى انعانٗ انتراخٛص انالزي ة نًزأن ة  -5

 نجٕدة أدا  انعًهٛة انتعهًٛٛة.

 تساعد انًرااعٍٛ انًعتًدٍٚ عهٗ تقٕٚى يؤسسات انتعهٛى انعانٗ أثُا  زٚارات اإلعتًاد. -6

ٔيشاركة اًٛع انقساو انعهًٛ ة ٔاإلدارٚ ة نهعً م  ، ٔنٓذا البد يٍ تسخٛر كم انًٕارد انًادٚة ٔانبشرٚة

ط   ا اايع   ة اُ –يال ً   ة انً   ٕارد انًادٚ   ة ٔانبش   رٚة ٔتجٓٛ   زات كهٛ   ة انتج   ارة      ٗ إتج   اِ ٔاح   د ْٔ   ٕ

إعتً  اد انكهٛ  ة اندص  ٕل عه  ٗ اإلرش  ادٚة نهٓٛئ  ة انقٕيٛ  ة نض  ًاٌ ا  ٕدة انتعه  ٛى ٔاإلعتً  اد ي  ٍ أا  م هًعاٚٛرن

 إعتًاد يؤسسٗ.

اايع ة  –كهٛة انتجارة ت نتجٓٛزاانانبشرٚة ٔانًٕارد انًساحات ٔ نتٕتٛح ٔقد أعد ْذا اندنٛم خصٛصا  

انً ٕارد انًس احات ٔاُطا نهقا ًٍٛ عهٗ تطٕٚرْ ا، ٔنهً رااعٍٛ انًعتً دٍٚ إلب دا  هرا ٓ ى   ٗ ي دٖ يال ً ة 

 .نتدقٛ  انًستٓد ات انتعهًٛٛة Normsنًعاٚٛر ُطا اايعة ا –كهٛة انتجارة نتجٓٛزات انانبشرٚة ٔ
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 ذلتٜٛات ايميٌٝ

 رقِ ايؾفش١ ايعٓــــــــٛإ

 4 انًقدية

 6 نكهٛة انتجارة  انخرٚطة انتٕتٛدٛة

 7 اايعة اُطا –انبطاقة انتعرٚاٛة نكهٛة انتجارة 

 8 أٔال: انًساحات انرتٛة نكهٛة انتجارة

 17 ثاَٛا: انًٕارد انبشرٚة

 19 ثانثا: انتجٓٛزات نًباَٗ ٔيرا   انكهٛة

 29 انتقٛٛى انذاتٗ نهكهٛة

 43 اندنٛمانهجُة انًشاركة  ٗ إعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

   

   

   

 داَع١ طٓطا –خزٜط١ تٛفٝش١ٝ يه١ًٝ ايتذار٠ 



 داَع١ طٓطا –ايبطاق١ ايتعزٜف١ٝ يه١ًٝ ايتذار٠ 

 و1556تى إَشا  انكهٛة عاو  تارٚخ إَشا  انكهٛة:

 .اايعة اُطا –كهٛة تجارة  –ش سعٛد  11 عُٕاٌ انكهٛة:

 040 -3316612 نتهٛإٌ:ا

 040  - 8853133: انااكس

 51513انرقى انبرٚدٖ: -انبرٚد 

 /http://com.tanta.edu.eg:انرسًٙانًٕقع 

Facebook جامعة طنطا –: كلية التجارة 

م 00422إاًانٗ يساحة انكهٛة:  
0

 

م 58022إاًانٗ يساحة انًباَٗ:
0

 

م53022يساحة اناضا :إاًانٗ 
0

 

  

 رؤ١ٜ ايه١ًٝ:

التميز والريادة في العلوم التجارية وذلك في مجاالت التعليم والتعلم والبحث  العلمثي كليتنا ق تحق أن

 وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 

 رصاي١ ايه١ًٝ:

فثي وثوم متطلبثات  ثوق  وممليثا   خثري  مهلثع ملميثا   تلتثزم بتقثديمجامعثة طنطثا  -كلية التجارة إن

تهثد  الثي االرتقثام بالبحث  العلمثي للم ثاركة فثي ، ومن خالع التطوير الم تمر للبرام  االكاديميثةالعمع 

 م يرة التنمية وتوفير خدمات ت امد بفاملية في تطوير المجتمع وخدمة البيئة.بنام 
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 أٚاًل: املضاسات األرف١ٝ يه١ًٝ ايتذار٠

انًباَٗ انتانٛة:  ٗتجارة انتتجسد انًساحات انرتٛة نكهٛة   

 املب٢ٓ االدار٣ -1

 

ّ 2500َب٢ٓ اإلدار٠ َضاست٘ 
2 

 ايمٚر ٜغتٌُ ع٢ً

 ع٦ٕٛ ١٦ٖٝ ايتمرٜطقضِ  األرعٝفقضِ 
 ايمٚر األرف٢

 املٛارد ايبغز١ٜقضِ  ايعالقات ايجكاف١ٝقضِ 

 َهاتب املعٝمٜٔ َهتب أَني عاّ ايه١ًٝ

 األٍٚايمٚر 
 صهزتار١ٜ األَني أَا١ْ دلًط ايه١ًٝ

 ٚسم٠ فُإ اجلٛد٠ قاع١ املؤمتزات

 ايغ٦ٕٛ اهلٓمص١ٝقضِ  ايغ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛقضِ 

 االصتشكاقات 

 ١ـــم ايهًٝــَهتب أ.د/عُٝ َمٜز َهتب ايعُٝم

 يغ٦ٕٛ ايتعًِٝ ايطالبَهتب أ.د/ ٚنٌٝ ايه١ًٝ   َهتب أ.د/ ٚنٌٝ يًمراصات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايمٚر ايجا٢ْ

 يغ٦ٕٛ خم١َ اجملتٛع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ أ.د/ ٚنٌٝ ايب١٦َٝهتب  َٓضكٞ األقضاّ ايع١ًُٝ

 صهزتار١ٜ األقضاّ ايع١ًُٝ 

 ايجايحايمٚر  َهاتب أعقا٤ ١٦ٖٝ ايتمرٜط يكضِ اإلدار٠ َهاتب أعقا٤ ١٦ٖٝ ايتمرٜط يكضِ االقتؾاد
 ايزابعايمٚر  احملاصب١َهاتب أعقا٤ ١٦ٖٝ ايتمرٜط يكضِ  
 ايمٚر اخلاَط َهاتب أعقا٤ ١٦ٖٝ ايتمرٜط يكضِ اإلسؾا٤ 
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 ذلُم عادٍ إهلا٢َ/   ( بإصِ األصتاذ ايمنتٛر1َب٢ٓ َمرز ) -2

 

 
 

ّ 1000( َضاست٘ 1َب٢ٓ َمرز )
2 

 1َمرز 

 َهتب ع٦ٕٛ ايتعًِٝ ايمٚر األرفٞ

 اخلم١َ ايعا١ََزنش 
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 ايعغز٣ سضني درٜٚػ/  بإصِ األصتاذ ايمنتٛر( 2) َمرز :َب٢ٓ املمردني -8

 عبم املٓعِ دٓٝم/  ( بإصِ األصتاذ ايمنتٛر3َمرز )                

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ 5000َضاست٘ 3، 2َب٢ٓ املمردني 
2

 

 2َب٢ٓ َمرز 

 مٚرـــاي ع٢ً ٜغتٌُ

 ايمٚر األرف٢ جلإ اَتشاْات

 َزنش احلاصب اآلىل ع٦ٕٛ ايطالبقضِ 
 األٍٚايمٚر 

 Eتٛسٜع نتب ععب١ 

 ايجا٢ْايمٚر  اإلجنليزيةععب١ ايًػ١ 

 بني املٝشاْني 2َماخٌ َمرز 

 ايمٚر ايجايح

 بني املمردني 

 

 3َب٢ٓ َمرز 

 ايمٚر ٜغتٌُ ع٢ً

 ايمٚر األرف٢ جلإ اَتشاْات

 احلضاباتقضِ  BISَعاٌَ  

 اي١ٝاملغ٦ٕٛ قضِ اي  األٍٚايمٚر 

 املعًَٛاتتهٓٛيٛدٝا ٚسم٠ 

 ايجا٢ْايمٚر  BISقاعات  املهتب١

 بني املٝشاْني 3َماخٌ َمرز 

 ايمٚر ايجايح

 بني املمردني 



 
 

 

4 

 َب٢ٓ ععب١ ْظِ َعًَٛات االعُاٍ -4

 

 

 

 

 

 

 
930َّضاست٘  املب٢ٓ األٚصط

2

 

 رعا١ٜ ايغباب

 ايمٚر األرفٞ

 احتاد ايطالب

 اخلش١ٜٓ

 املطبع١

 عا١َقضِ ايغ٦ٕٛ اي

 اهلٓمص١ ايشراع١ٝقضِ 

 رلاسٕ اخلزد٠

 ايمٚر األٍٚ  BISقاعات دراص١ٝ يغعب١ ْظِ املعًَٛات اإلدار١ٜ 
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 َب٢ٓ ايمراصات ايعًٝا -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750َّب٢ٓ ايمراصات ايعًٝا ٚ ايهٓرتٚالت َضاست٘ 
2

 

 إدار٠ ايمراصات ايعًٝا

 ايعٝاد٠ ايطب١ٝ ايمٚر األرفٞ

 قاعات دراص١ٝ

 دراص١ٝقاعات 

 نٓرتٚالت ايمٚر األٍٚ 

 إصرتاس١ أعقا٤ ١٦ٖٝ ايتمرٜط
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 َب٢ٓ اإلَتشاْات اجلمٜم -3

 طٛابل، جلإ اَتشاْات 3َب٢ٓ اإلَتشاْات اجلمٜم ٜتهٕٛ َٔ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

م522م احته  :َب٢ٓ ايغ٦ٕٛ ايعا١َ ايكمِٜ -7
0

 تخزين. طوابق م احات  4. يتكون من 
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 َب٢ٓ املضذم -3

 

 

 

 

 

 

 

 
 

250َّضاست٘  َب٢ٓ املضذم
2

 

 ايمٚر األرفٞ َؾ٢ً رداٍ

 ايمٚر األٍٚ  َؾ٢ً صٝمات

 

 ايهافٝرتٜا -9
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 َب٢ٓ ايضهاعٔ اخلًف١ٝ -10

ّ 350إمجاىل َضاست٘ َب٢ٓ ايضهاعٔ اخلًف١ٝ
2

 

 ايمٚر األرف٢

 قاعات دراص١ٝ

 ؽاي١ ايًٝاق١ ٚرفع األثكاٍ

 قاعات دراص١ٝ ايمٚر ايع٣ًٛ

 

 
 

   ايتدشٜٔ ٚاخلمَات َٚب٢ٓ ايٛرؼَبا٢ْ  -11
ّ 500إمجاىل َضاست٘ َب٢ٓ املداسٕ ٚ دٚرات َٝا٠

2

 

 املداسٕ

 املدشٕ املضتمِٜ

 املدشٕ االصتٗالنٞ

 محاَات ظٛار املداسٕ

 ايمٚر األرفٞ 

 محاَات بٓني 

 محاَات بٓات 

 

 
 

ّ 70إمجاىل َضاست٘  َب٢ٓ خمَات
2

 

 ايت٢ تكمَٗا اخلمَات ايػزف١

 ايضٜٛتػ 1

 ايهٗزبا٤ 2

 َان١ٓٝ ايؾزاف١ 3

 احلُاّ 4

 

 
 

ّ 80إمجاىل َضاست٘ َب٢ٓ خمَات 
2

 

 اخلمَات ايت٢ تكمَٗا ايػزف١

 ذلٍٛ ايهٗزبا٤ 1

 دٜشٍ ايهٗزبا٤ 2

 

 
 

ّ 200إمجاىل َضاست٘  َب٢ٓ ايٛرؼ
2

 

 ايمٚر األرف٢

 

  جنارةٚرع١ 

  نٗزبا٤ٚرع١ 

  صبان١ٚرع١ 

 محاَات بٓني 

 محاَات بٓات 
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 دلُع املالعب -12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َالعب دلُع

 ًَعب نز٠ قمّ
ّ 2350َضاست٘ 

2

 

 املًعب ايجالث٢

 ص١ًنز٠ طا٥ز٠ / نز٠ ٜم / نز٠ 

ّ 1260َضاست٘ 

2

 

ّ 570َضاست٘  ًَعب تٓط أرف٢

2

 

 

 بٛابات ايه١ًٝ -58
 

 ايتدؾؿ رقِ ايبٛاب١

 ؼ صعٝم.  –  ايطالبرلؾؾ١ يمخٍٛ ٚخزٚز  (1بٛاب١ )

 ؼ صعٝم  –  خزٚز اإلدار٠ ٚايضٝاراترلؾؾ١ يمخٍٛ ٚ  (2بٛاب١ )

 ؼ احلًٛ.  –  ايطالبرلؾؾ١ يمخٍٛ ٚخزٚز  (3بٛاب١ )

 ؼ احلًٛ  – رلؾؾ١ يمخٍٛ ٚ خزٚز اإلدار٠ ٚايضٝارات  (4بٛاب١ )

 ؼ احلًٛ  – رلزز طٛارئ (5بٛاب١ )
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 ثاًْٝا: املٛارد ايبغز١ٜ يه١ًٝ ايتذار٠

 : 2018 - 2017 يعاّ  بايه١ًٝ تمرٜط ٚ اهل١٦ٝ املعا١ْٚعمد أعقا٤ ١٦ٖٝ اي -1

 االمجاىل َعٝم َمرظ َضاعم عقٛ ١٦ٖٝ ايتمرٜط

145 53 51 249 

 

 :2018 -2017 يعاّ عمد ايعاًَني بهٌ إدار٠ بايه١ًٝ -0

 عمد ايعاًَني ِ االدار٠ــــــــــاص م

 1 أَني عاّ ايه١ًٝ 1

 17 ايغ٦ٕٛ املاي١ٝ 2

 4 ايغ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ 3

 4 االصتشكاقات 4

 18 احلضابات 5

 4 اخلش١ٜٓ 6

 12 ايمراصات ايعًٝا 7

 4 ايغ٦ٕٛ ايعا١َ 8

 7 ايغ٦ٕٛ اهلٓمص١ٝ 9

 3 ايعالقات ايجكاف١ٝ 10

 11 املهتب١ 11

 2 أَا١ْ دلًط ايه١ًٝ 12

 6 املٛارد ايبغز١ٜ 13

 22 رعا١ٜ ايغباب 14

 3 صهزتار١ٜ األَني 15

 11 صهزتار١ٜ ايعُٝم 16

 6 ايتعًِٝع٦ٕٛ  17

 34 ع٦ٕٛ ايطالب 18

 5 ع٦ٕٛ اخلزجيني 19

 2 ايشراع١ 20
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 8 ايع٢ًُ باَزنش احلض 21

 1 تشٜٚم نتب ايًػ١ 22

 6 ع٦ٕٛ ١٦ٖٝ ايتمرٜط 23

 3 َزنش اخلم١َ ايعا١َ 24

 1 املتابع١ 25

 4 االرعٝف 26

 1 ٚسم٠ فُإ اجلٛد٠ 27

 IT1 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚسم٠ 28

 2 بزْاَر ْظِ َعًَٛات األعُاٍَعاٌَ  29

 1 دعِ ايهتاب 30

 204 30 االجمالي
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 ثايجًا: ايتذٗٝشات ملبا٢ْ َٚزافل ايه١ًٝ:

   ( باصِ األصتاذ ايمنتٛر / ذلُم عادٍ إهلا1٢َ)ايب١ٝٓ ايتع١ًُٝٝ ملمرز  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1مرز ــــــَ إــــــامله

ّ 470 املضاس١ اإلمجاي١ٝ

2

 

ّ 470 َضاس١ ايكاع١

2

 

 ايت١ٜٛٗ

ّ 60فتشات عبابٝو 

2

 . 

 . صِ( 30×30عفاط ) 8

 . َزٚس١ صكف 11

 َٓفذ 5 األبٛاب

 ايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ

 َاٜو الصًه٢ 2 َهرب ؽٛت 1 بزٚدٝهتٛر 1 صبٛر٠ 1

 مساع١ ؽٛت عُٛد4٣ داتاعٛ 1 عاع١ 1

 األثاثات ايتع١ًُٝٝ

 . بٓذات َمرد١ ثابت١

 . َٓقم٠ ذلافز

 . نزص٢ ذلافز

 صِ. 120ملب١ فًٛرصٓت  170 اإلفا٠٤
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 باصِ األصتاذ ايمنتٛر / ايعغز٣ سضني درٜٚػ(2ايب١ٝٓ ايتع١ًُٝٝ ملمرز ) -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 2مرز ــــــَ إــــــامله

ّ 1500 املضاس١ اإلمجاي١ٝ

2

 

ّ 1500 َضاس١ ايكاع١

2

 

 ايت١ٜٛٗ

ّ 160فتشات عبابٝو 

2

. 

 .صِ( 80×80عفاط ) 13

 بٛؽ١. 26َزٚس١ سا٥ط٢  23

 َٓفذ 5 األبٛاب

 َاٜو الصًه٢ 2 َهرب ؽٛت 1 بزٚدٝهتٛر 1 صبٛر٠ 1 ايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ

 مساع١ ؽٛت عُٛد٣ 8 داتاعٛ 1 عاع١ 1

 . بٓذات َمرد١ ثابت١ األثاثات ايتع١ًُٝٝ

 . َٓقم٠ ذلافز

 . نزص٢ ذلافز

 صِ. 60ملب١ فًٛرصٓت  400 اإلفا٠٤
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 باصِ األصتاذ ايمنتٛر / عبم املٓعِ دٓٝم(3ايب١ٝٓ ايتع١ًُٝٝ ملمرز ) -8

 

 

 

 

 

 

 3َمرز  املهإ

ّ 1500 املضاس١ اإلمجاي١ٝ

2

 

ّ 1500 َضاس١ ايكاع١

2

 

 ايت١ٜٛٗ

ّ 160فتشات عبابٝو 

2

 . 

 . صِ( 80×80عفاط ) 13

 . بٛؽ١ 26َزٚس١ سا٥ط٢  23

 َٓفذ 5 األبٛاب

 َاٜو الصًه٢ 2 َهرب ؽٛت 1 بزٚدٝهتٛر 1 صبٛر٠ 1 ايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ

 مساع١ ؽٛت عُٛد٣ 8 داتاعٛ 1 عاع١ 1

 . بٓذات َمرد١ ثابت١ األثاثات ايتع١ًُٝٝ

 . َٓقم٠ ذلافز

 . نزص٢ ذلافز

 صِ. 60ملب١ فًٛرصٓت  400 اإلفا٠٤
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 قاعات دراص١ٝ( 7) اإلجنليزيةقاعات ععب١ ايًػ١  -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاعات ععب١ ايًػ١ املهإ

ّ 1500 اإلمجاي١ٝ ملكز ايكضِاملضاس١ 

2

 

ّ 100 َضاس١ ايكاع١ ايٛاسم٠

2

 

 ايت١ٜٛٗ يًكاع١
ّ 160فتشات عبابٝو 

2

 سؾإ 3تهٝٝف  1 

 َزٚس١ صكف 2 سؾإ 5تهٝٝف  2

 َٓفذ يهٌ قاع١. 1 –َٓفذ يًكضِ  3 األبٛاب يًكاع١ ايٛاسم٠

 َاٜو الصًه٢ 1 ؽٛتَهرب  1 بزٚدٝهتٛر 1 صبٛر٠ 1 ايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ يًكاع١ ايٛاسم٠

 مساع١ ؽٛت عُٛد٣ 2 داتاعٛ 1 عاع١ 1

 نزص٢ ذلافز٠ مبضٓم يهٌ طايب. األثاثات ايتع١ًُٝٝ يًكاع١ ايٛاسم٠

 . َٓقم٠ ذلافز

 . نزص٢ ذلافز

 صِ. 120ملب١ فًٛرصٓت  40 اإلفا٠٤ يًكاع١ ايٛاسم٠
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 قاعات دراصBIS(7 )١ْٝظِ َعًَٛات األعُاٍ  ععب١ قاعات -5

 

 

 

 

 

 

 

 أع٢ً رعا١ٜ ايغباب BISقاعات ععب١  املهإ

 املضاس١ اإلمجاي١ٝ ملكز ايكضِ
800 ّ

2

 

 َضاس١ ايكاع١ ايٛاسم٠
70 ّ

2

 

 ايت١ٜٛٗ يًكاع١
ّ 14فتشات عبابٝو 

2

 
 َزٚس١ صكف 2

 سؾإ 3تهٝٝف  2

 َٓفذ يهٌ قاع١. 2 –َٓفذ يًكضِ  2 األبٛاب يًكاع١ ايٛاسم٠

 ايٛاسم٠ايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ يًكاع١ 

 بزٚدٝهتٛر 1 صبٛر٠ 1
َهرب  1

 ؽٛت

َاٜو  1

 صًه٢

 داتاعٛ 1 عاع١ 1
مساع١  2

 ؽٛت عُٛد٣

َاٜو  2

 الصًه٢

 األثاثات ايتع١ًُٝٝ يًكاع١ ايٛاسم٠

 بٓر خغب٢ ثابت

 نزص٢ ذلافز

 َٓقم٠ ذلافز

 صِ. 120ملب١ فًٛرصٓت  12 اإلفا٠٤ يًكاع١ ايٛاسم٠
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 قاعات دراص١ٝ( 3) (BISْظِ َعًَٛات األعُاٍ ) ععب١قاعات  -3

 

 

 

 

 

 

 
 

 3أصفٌ َمرز  BISقاعات ععب١  املهإ

 املضاس١ اإلمجاي١ٝ ملكز ايكضِ
350 ّ

2

 

 َضاس١ ايكاع١ ايٛاسم٠
70 ّ

2

 

 ايت١ٜٛٗ يًكاع١
ّ 8فتشات عبابٝو َتٛصط 

2

 
 َزٚس١ صكف 2

 سؾإ 3تهٝٝف  2

 َٓفذ يهٌ قاع١. 1 –َٓفذ يًكضِ  1 األبٛاب يًكاع١ ايٛاسم٠

 ايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ يًكاع١ ايٛاسم٠

 َاٜو الصًه٢ 1 َهرب ؽٛت 1 بزٚدٝهتٛر 1 صبٛر٠ 1

 مساع١ ؽٛت عُٛد٣ 2 داتاعٛ 1 عاع١ 1

 األثاثات ايتع١ًُٝٝ يًكاع١ ايٛاسم٠

 . نزص٢ ذلافز٠ مبضٓم يهٌ طايب

 . َٓقم٠ ذلافز

 . نزص٢ ذلافز

 صِ.120ملب١ فًٛرصٓت  12 ايٛاسم٠اإلفا٠٤ يًكاع١ 
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 قاع١ دراصBIS(3 )١ٝاخلاؽ١ بغعب١ ايب١ٝٓ ايتع١ًُٝٝ ملعاٌَ احلاصب اآلىل   -7

 

 3أصفٌ َمرز  BISَعاٌَ ععب١  املهإ

 املضاس١ اإلمجاي١ٝ ملكز ايكضِ
280 ّ

2

 

 َضاس١ ايكاع١ ايٛاسم٠
60 ّ

2

 

 ايت١ٜٛٗ يًكاع١
ّ 4فتشات عبابٝو َتٛصط 

2

 
 صكفَزٚس١  1

 سؾإ 3تهٝٝف  2

 َٓفذ يهٌ َعٌُ. 1 –َٓفذ يًكضِ  1 األبٛاب يًكاع١ ايٛاسم٠

 ايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ يًكاع١ ايٛاسم٠

 داتاعٛ 1 صبٛر٠ 1

 دٗاس نُبٝٛتز 20 عاع١ 1

 األثاثات ايتع١ًُٝٝ يًكاع١ ايٛاسم٠

 بنزص٢ نُبٝٛتز دٚار يهٌ طاي

 نزص٢ ذلافز
 َٓقم٠ ذلافز

 صِ. 120ملب١ فًٛرصٓت  12 يًكاع١ ايٛاسم٠ اإلفا٠٤

 

 قاعات دراص١ٝ( 5ايضهاعٔ اخلًف١ٝ ) ١ٝ اخلاؽ١ مبب٢ٓايب١ٝٓ ايتشت -8

 ايضهاعٔ اخلًف١ٝ املهإ

ّ 350 املضاس١ االمجاي١ٝ ملكز ايكضِ

2

 املب٢ٓ دٚرٜٔ   

ّ 120 َضاس١ ايكاع١ أٚ املعٌُ ايٛاسم

2

 

 ايت١ٜٛٗ يًكاع١ ايٛاسم٠
ّ 50َتٛصط )فتشات عبابٝو 

2

.) 

 .بٛؽ١ 14َزٚس١ سا٥ط٢  2 َزٚس١ صكف. 2

 َٓفذ يهٌ قاع١(. 2َٓفذ يًكضِ ) 2 اآلبٛاب يًكاع١ ايٛاسم٠

 ايٛصا٥ٌ يًدم١َ ايتع١ًُٝٝ يًكاع١ ايٛاسم٠

 َاٜو صًه٢ 1 َهرب ؽٛت 1 داتا عٛ 1 صبٛر٠ 1

 مساع١ عُٛد 2 بزٚدٝهتٛر 1 عاع١ 1

يًكاع١ األثاثات يًدم١َ ايتع١ًُٝٝ 

 ايٛاسم٠

 . بٓر خغب٢ ثابت

 . َٓقم٠ ذلافز

 . نزصٞ ذلافز

 صِ. 120ملب١ فًٛرصٓت  30َتٛصط  اإلْار٠ يًكاع١ ايٛاسم٠
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 قاعات ايتمرٜط اخلاؽ١ بايمراصات ايعًٝا -9

 َب٢ٓ ايمراصات ايعًٝا املهإ

 َضاس١ ايكاع١
ّ 40( 1، )2ّ 50( 3َتٛصط )

2

 

 ايمٚر األرف٢

 ايت١ٜٛٗ يًكاع١

ّ 8عبابٝو َتٛصط ) فتشات

2

 ). 

 .سؾإ  3تهٝٝف  1

 . َزٚس١ صكف 2

 َٓفذ 2 األبٛاب يًكاع١

 يًكاع١ ايٛصا٥ٌ يًدم١َ ايتع١ًُٝٝ

 مساع١ عُٛد  2 صبٛر٠  1 عاع١ 1

 َاٜو صًه٢ 1 َهرب ؽٛت 1 داتاعٛ 1

 األثاثات يًدم١َ ايتع١ًُٝٝيًكاع١

 نزاص٢ ذلافزات مبضٓم يًهتاب١ َٓؾ١ ذلافز 

 ذلافزنزاص٢ 

 صِ 120ملب١ فًٛرصٓت  12َتٛصط  االْار٠ يًكاع١

 تقاع١ املؤمتزات ٚاملٓاقغا -52

 

 

 

 
 

 

 مبب٢ٓ االدار٠ قاع١ املؤمتزات املهإ

 2ّ 370 املضاس١

 ايت١ٜٛٗ يًكاع١
2ّ 25فتشات عبابٝو َتٛصط 

 

. 

 . سؾإ 3تهٝٝف  6

 َٓفذ 4 األبٛاب يًكاع١

 ايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ يًكاع١

 َهرب ؽٛت 1 داتاعٛ 1 عاع١ 2

 مساع١ ؽٛت 4 َاٜو صًه٢ 3 الب تٛب 1

 األثاثات ايتع١ًُٝٝ يًكاع١

 . نزص٢ َؤمتزات  208

 . َٓؾ١ َٓاقغني أٚ ذلافزٜٔ

 . نزص٢ َٓاقػ اٚ ذلافز 4

 . نزص٢ باسح 1

 . صِ 120ملب١ فًٛرصٓت  280َتٛصط  اإلفا٠٤
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 ايب١ٝٓ ايتع١ًُٝٝ يًُهتب١ -11

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 3أصفٌ َمرز  املهتب١ املهإ

ّ 876 املهتب١ املضاس١ االمجاي١ٝ ملكز

2

 

ّ 35 ايزق١ُٝ َضاس١ قاع١ املهتب١

2

 

 ايت١ٜٛٗ
 َزٚس١ صكف   30 2ّ 10فتشات عبابٝو َتٛصط 

 َزٚس١ َهتب 4 (يكاع١ املهتب١ ايزق١ُٝسؾإ ) 3تهٝٝف  1

 َٓفذ يًكضِ 4 األبٛاب يًكاع١

 األثاثات ايتع١ًُٝٝ يًكاع١

 . نزصٞ يهٌ تزابٝش٠ 8يالطالع + تزابٝش٠  20

 . نُبٝٛتز يًُهتب١ ايزق١ُٝ  8

 . نُبٝٛتز يًتضذٌٝ ٚ االدارٜات  9

 . ٚسمات ارفف َهتب١ يًهتب

 ص120ِملب١ فًٛرصٓت 044 اإلفا٠٤ يًكاع١ ايٛاسم٠
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 َعاٌَ( 7)ايع٢ًُ ب اش احلضايب١ٝٓ ايتع١ًُٝٝ ملزن -50

 2َزنش احلاصب اآلىل أصفٌ َمرز  املهإ

ّ 800 املضاس١ اإلمجاي١ٝ ملكز ايكضِ

2

 

ّ 70 َضاس١ املعٌُ ايٛاسم

2

 

 ايت١ٜٛٗ يًكاع١
ّ 4فتشات عبابٝو َتٛصط 

2

 

 َزٚس١ صكف 2 سؾإ 3تهٝٝف  2

 َٓفذ يهٌ قاع١ أٚ َعٌُ. 1 –َٓفذ يًكضِ  1 األبٛاب يًكاع١ ايٛاسم٠

 عاع١ 1 صبٛر٠ 1 ايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ يًكاع١ ايٛاسم٠

 داتاعٛ 1

 دٗاس نُبٝٛتز 15

 األثاثات ايتع١ًُٝٝ يًكاع١ ايٛاسم٠

 . ذلافزات مبضٓم نزص٢ نُبٝٛتز دٚار يهٌ طايب، أٚ نزص٢

 . َٓقم٠ ذلافز

 . نزص٢ ذلافز

 صِ. 120ملب١ فًٛرصٓت  10 اإلفا٠٤
 

 اخلم١َ ايعا١َ زنشايب١ٝٓ ايتع١ًُٝٝ مل -11

 (1)اخلم١َ ايعا١َ أصفٌ َمرز َزنش  املهإ

ّ 600 اإلمجاي١ٝ ملكز ايكضِاملضاس١ 

2

 

ّ 150 قاع١( 2َضاس١ ايكاع١ )

2

 

 ايت١ٜٛٗ يًكاع١ ايٛاسم٠
ّ 6فتشات عبابٝو َتٛصط 

2

 . 

 . سؾإ 5تهٝٝف  2

 َٓفذ يهٌ قاع١ أٚ َعٌُ. 1 –َٓفذ يًكضِ  2 األبٛاب يًكاع١ ايٛاسم٠

 ايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ يًكاع١ ايٛاسم٠

 مساع١ عُٛد 2 َهرب ؽٛت 1 داتاعٛ 1 صبٛر٠ 1

 َاٜو صًه٢ 1 بزٚدٝهتٛر 1 عاع١ 1

 نزص٢ مبضٓم يًهتاب١ َٓقم٠ ذلافز  نزص٢ ذلافز األثاثات ايتع١ًُٝٝ يًكاع١ ايٛاسم٠

 اإلفا٠٤

 .صِ  120ملب١ فًٛرصٓت  8َتٛصط  

 .صِ 60ملب١ فًٛرصٓت  20 

 ُع املالعبايب١ٝٓ اخلم١َٝ جمل -54

 دلُع املالعب املهإ

 2ّ 5500 املضاس١ اإلمجاي١ٝ

 َضاس١ املالعب

 2ّ 2530ًَعب نز٠ قمّ 

ّ 1260املًعب ايجالث٢ 

2

 

ّ 570ًَعب تٓط أرف٢ 

2

 

 2ّ 560َمرز يًذُٗٛر 

ّ 120ؽاي١ ايًٝاق١ ايبم١ْٝ 

2

 

ّ 340خالف٘  -تٓط طاٚي١ -رفع أثكاٍ

2

 

 إمجاىل َضاس١ املالعب
5200 ّ2 

 َضاس١ ادارٜات ٚ محاَات
300 ّ2 
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 ايتكِٝٝ ايذاتٞ يًه١ًٝ:

 أٚاًل: املضاسات األرف١ٝ

 االت ايتكِٝٝدل

احلم 

 األد٢ْ

 َكرتح ايتشضني َالسظات ايفعًٞ

ّ 2 املضاس١ املدؾؾ١ يهٌ طايب يف ايه١ًٝ

2

 1,9 ّ

2

 
ــ١  ــاس١ اإلمجايٝ إمجــايٞ  / املض

 عمد ايطالب املٓتظُني

 

املضاس١ املدؾؾ١ يهٌ طايب بكاعات 

 احملافزات ايعا١َ
1,5 ّ

2

 1,55 ّ

2

 
ــاس١   ــايٞ َضـ ــاتإمجـ  / ايكاعـ

 َتٛصط عمد ايطالب املٓتظُني

 

 ايتمرٜط قاعات                                   

 %ايطاق١ اإلصتٝعاب١ٝ يكاعات ايتمرٜط

 ب بايه١ًٝالدلُٛع ايط
40% 58% 

ايطاق١ اإلصتٝعاب١ٝ يًُمردات 

إمجايٞ عمد ايطالب  / ٚايكاعات

 املٓتظُني

 

املضاس١ املدؾؾ١ يهٌ طايب بكاعات 

 ايتمرٜط
2 ّ2 1,55 ّ2 

 / إمجايٞ َضاس١ ايكاعات

 َتٛصط عمد ايطالب املٓتظُني

 

 ايمراص١ٝ املعاٌَ                                  

١ٝ صاايمر يًُعاٌَايطاق١ اإلصتٝعاب١ٝ

 )نشم أقؾ٢(
  طايب60 طايب30

 إفاف١ َعٌُ دمٜم

 2ّ 0,65 2ّ 1 املضاس١ املدؾؾ١ يهٌ طايب

 / املعاٌَإمجايٞ َضاس١ 

 BISَتٛصط عمد طالب 

 اآلىل احلاصب َعٌُ                                

 املضاس١ املدؾؾ١ يهٌ طايب

 /إمجايٞ َضاس١ َعٌُ احلاصب 2ّ 0,2 2ّ 2

 َتٛصط عمد ايطالب املٓتظُني

املعٌُ خارز ْطام 

 خم١َ ايرباَر

خيتؿ ٚ ايتع١ًُٝٝ

ايمٚرات بتكمِٜ 

 يًطالب  ًاختٝارٜإ
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 ايضُٝٓار/ املؤمتزات/ ايٓمٚات قاع١              

املضاس١ ايه١ًٝ يكاع١ ايضُٝٓار/ 

 املؤمتزات/ ايٓمٚات
150 ّ2 400 ّ2   

 2ّ 2 2ّ 2 املضاس١ املدؾؾ١ يهٌ طايب
عمد  /إمجايٞ َضاس١ ايكاع١

 نزص٢. 200 ايهزاصٞ بايكاع١

 

 املـهتبـــــــــ١                                   

ايضع١ ايه١ًٝ يًُهتب١ % َٔ إمجاىل 

 املضتفٝمٜٔ
8% 6,5% 

إمجايٞ  /إمجايٞ َضاس١ املهتب١

 عمد ايطالب املٓتظُني
 

 2ّ 5 2ّ 1.5 يًكزا٠٤املضاس١ املدؾؾ١ يهٌ طايب 
 /َضاس١ ايكضِ اخلاـ بايطالب

زيادة مدد  عمد ايهزاصٞ بايكضِ
الطاوالت 
 والكرا ى

باسح دراصات املضاس١ املدؾؾ١ يهٌ 

 عًٝا يًكزا٠٤
2 ّ2 6 ّ2 

 /َضاس١ قضِ ايمراصات ايعًٝا

 عمد ايهزاصٞ بايكضِ

 ا٠ـــــــدٚرات املٝ

 2.16ّ2 2.5ّ2 املضاس١ املدؾؾ١ يهٌ طايب
 َتٛصط َضاس١ دٚرات املٝاٙ

1,2   ّ× 1,8   ّ 
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 ثاًْٝا: املٛارد ايبغز١ٜ:

 َكرتح ايتشضني َالسظات ايفعًٞ احلم األد٢ْ االت ايتكِٝٝدل

 ايتمرٜطأعقا٤ ١٦ٖٝ            

 107:  1 50:  1 عقٛ / طايب بهايٛرٜٛظ

عمد أعقا٤ ١٦ٖٝ 

إمجايٞ عمد  /ايتمرٜط

 ايطالب املٓتظُني

 

 عقٛ / طايب دراصات عًٝا

 25:  1دبًّٛ 

َادضتري 

 10:  1ٚدنتٛرا٠

 5:  1دبًّٛ 

َادضتري 

 3,5:  1ٚدنتٛرا٠

عمد أعقا٤ ١٦ٖٝ 

إمجايٞ عمد  /ايتمرٜط

 طالب ايمراصات ايعًٝا

 

 اهل١٦ٝ املعا١ْٚ

 149:  1 15:  1 ١٦ٖٝ َعا١ْٚ / طايب

عمد أعقا٤ اهل١٦ٝ 

إمجايٞ عمد  /املعا١ْٚ 

 ايطالب املٓتظُني

تعٝني َعٝمٜٔ 

 دمد

 ايعاًَني باملعاٌَ                             

 

 

 ٚتؾٓٝفاتِٗعمد ايعاًَني 

  1تغػٌٝ  ٢ فٓ 1تغػٌٝ  ٢ فٓ
سٜاد٠ عمد 

 ايعاًَني باملعٌُ
  - 2َضاعمٜٔ 
  - 2َزافكني 

 املـهتبـــــــــ١                                 

 

 

 

 

 ايعمد ايهًٞ يًعاًَني باملهتب١

   4 1ف٢ٓ َهتبات  
   1 1ف٢ٓ   مَضاع

   1 4إدارٜني  َزافكني
   1 1قاع١  ٢فٓ

   1 عُاٍ )طبكًا يًضع١(
  طايب 968:  1 طايب 300:  1 بالايطدمد فين املهتبات:عمع

سٜاد٠ عمد فين 

 املهتبات 

 ايزٜاف١ٝ املالعب                              

   5 1 َتدؾؿ تزب١ٝ رٜاف١ٝ عمد املمربني
   1 1َضاعم  املضاس١ املدؾؾ١ يهٌ طايب

 قاعات ايتمرٜط                             

 قاعات 4يهٌ  1 املض٦ٍٛ عٔ ايكاع١

 َمرزيهٌ  1

 تقاعا 7يهٌ  1

 26َمردات ٚ 3ٜٛدم 

 4قاع١ َض٦ٍٛ عِٓٗ 

 إدارٜني
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 ١ايهًٝ َزافل ٚ َباْٞ جتٗٝشات: ثايجًا

 

 َكرتح ايتشضني َالسظات ايفعًٞ احلم األد٢ْ االت ايتكِٝٝدل

 جتٗٝشات املهتب١

 

 طايب 24َكعم/  طالب 8َكعم / 
َتٛصط عمد ايطالب 

 املٓتظُني/ عمد املكاعم

سٜاد٠ عمد املكاعم 

 باملهتب١

   ْضد١/عٓٛا2ٕ ْضد١/عٓٛا2ٕ

ساصب آيٞ عًٞ  20

 250+ عاع١ /  قٌألا

 آي١ٝ نفٗارظطايب 

+ عاع١ ساصب آيٞ  17

 نفٗارظطايب  430/ 

 آي١ٝ

َتٛصط عمد ايطالب 

املٓتظُني/ عمد 

ايغاعات املضتدم١َ 

 آي١ٝنفٗارظ 

سٜاد٠ عمد أدٗش٠ 

 احلاصب باملهتب١

 –ت تٛفز طاٚال

 –رفٛف  –خشا٥ٔ 
 َهاتب يًعاًَني

 –ت طاٚال تٛدم

 –رفٛف  –خشا٥ٔ 
 َهاتب يًعاًَني

  

ؾٜٛز تت آال 3تٛفز 

 ثك١ًٝ

 ؾٜٛزت ١آي تٛدم

 ٚاسمٙ
 

 سٜاد٠ عمد آالت ايتؾٜٛز

 باملهتب١

 تٛفز آي١ صشب صزٜع
آي١ صشب  ال تٛدم

  آي١ صشب صزٜعريتٛف  صزٜع

 دلًم 40رف /  دلًم 25رف / 
إمجايٞ عمد ايهتب 

ٚايمٚرٜات ٚايزصا٥ٌ/ 

 إمجايٞ عمد األرفف

 سٜاد٠ عمد األرفف

َزدع/َٛفٛع  30

 َتدؾؿ بايه١ًٝ
َزدع/َٛفٛع  606

   َتدؾؿ بايه١ًٝ

تكٌ  الاملٛاد املزدع١ٝ 

َٔ دلُٛع % 5 عٔ

َكتٓٝات املهتب١ 

بايًػات ايعزب١ٝ 

 دٓب١ٝألٚا

متجٌ  املٛاد املزدع١ٝ 

َٔ دلُٛع %  33

َكتٓٝات املهتب١ 

بايًػات ايعزب١ٝ 

 دٓب١ٝألٚا

  

 5اعرتاى املهتب١ يف 

 قٌألدٚرٜات عًٞ ا

يف  املهتب١ تغرتى

بٓو املعزف١ َٚا حيٜٛ٘ 

َٔ عمد نبري َٔ 

 ايمٚرٜات

  

تؾاٍ التٛفز ا

بغبه١ املعًَٛات 

 ايمٚي١ٝ

تؾاٍ بغبه١ ا ٜٛدم

 املعًَٛات ايمٚي١ٝ
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تٛافز ايت١ٜٛٗ 

 .فا٠٤ اجلٝم٠إلٚا

تٛدم فتشات عبابٝو 

 1+  10ّ2َتٛصط  

 30سؾإ+ 3تهٝف 

 4َزٚس١ صكف+ 

 َزٚس١ َهتب

ملب١ فًٛرصٓت  400+ 

 ص120ِ

  

 جتٗٝشات قاعات احملافزات ايعا١َ

 

تٛفز صبٛر٠ بٝقا٤ 

 َضتًشَاتٗاَع 

 بٝقا٤صبٛر٠  تٛدم

1.5×4 ّ 
  

تٛفز صبٛر٠ خغب١ٝ 

 ّ 2×1.5صٛدا٤ 

   غري َتٛفز٠

 ت١ٜٛٗ دٝم٠

فتشات عبابٝو + 

عفاطات+ َزاٚح 

 سا٥ط١ٝ

  

 َؾمر نٗزبا٤ دا٥ِ

نًٝٛفٛيت َٚٛيم  10

نًٝٛ  5نٗزبٞ 

 فٛيت

 200ٜٛدم دٜشٍ 

 نًٝٛفٛيت

 350ٚدٜشٍ آخز 

 نًٝٛفٛيت

  

تٛفز َٓقم٠ َعًِ 

2.5 ×1×1 ّ 

َٓقم٠ َعًِ  تٛدم

2.5 ×1×1 ّ 
  

ٚدٛد ٚصا٥ٌ مسع١ٝ 

 :ٚبؾز١ٜ َجٌ

projector& 
data show 

ٚصا٥ٌ مسع١ٝ  تٛدم

 ٚبؾز١ٜ
  

ٚدٛد دٗاس عزض 

 عفافٝات

دٗاس عزض  ٜٛدم

 عفافٝات
  

ٚدٛد اتؾاٍ 

 ْرتْتإلبغبه١ ا

اتؾاٍ بغبه١  ٜٛدم

 ْرتْتإلا
  

 ١ٚايبشجٝ ١املعاٌَ ايمراصٝ

يتدشٜٔ رف  4 - 2  

 املٛاد/ َعٌُ

املعاٌَ ايمراص١ٝ تكتؾز  غري َتٛفز٠

ٖٚٛ  BISعًٞ ععب١ 

َعٌُ ساصب ٚال ٜتطًب 

ٚدٛد أرفف يًتدشٜٔ أٚ 

 َٛاد َع١ًُٝ

 
تٛافز ادٗشٙ َٚٛاد 

َعًُٝ٘ يهٌ 

ايتذارب يف املٓٗر 

 .ايمراصٞ

 غري َتٛفز٠

 25دٗاس ساصب /

 .طايب

 

 .طايب 100طابع٘ /

 11دٗاس ساصب /

 .طايب

 ال تٛدم طابع١

 BISَتٛصط عمد طالب 

 عمد األدٗشٙ./

 

 ١فزٚر٠ تٛفري طابع
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 َعاٌَ احلاصب

تٛفري عمد ناف َٔ 

نبا٥ٔ ايهُبٝٛتز 

 .املتشزن١

 

عاق١ إليذٟٚ ا

ايبؾز١ٜ تٛفز يٛس١ 

 .َفاتٝح بارس٠

عمد ناف َٔ  ٜٛدم

نبا٥ٔ ايهُبٝٛتز 

 .املتشزن١

نُا ٜٛدم يٛسات 

 َفاتٝح بارسٙ

 عاق١ ايبؾز١ٜإليذٟٚ ا

  

 قاع١ املؤمتزات

طايب  35َكاعم ٍ 

 .عم ادْٞ

 

عقا٤ ألَكاعم  10

 .١٦ٖٝ ايتمرٜط

 

 َٓقم٠

 

ٚدٛد ٚصا٥ٌ مسع١ٝ 

الس١َ َجٌ  ٚبؾز١ٜ

data show 

 

ٚدٛد اتؾاٍ 

 ْرتْتإلبغبه١ ا

َكعم  200ٜٛدم 

رلؾؿ يًطالب 

ٚأعقا٤ ١٦ٖٝ 

 ايتمرٜط.

تٛدم َٓقم٠ ط١ًٜٛ 

 أعًٞ َٓؾ٘.

ٛصا٥ٌ ايٛدٛد ت

 بؾز١ٜايضُع١ٝ ٚاي

 ايالس١َ

 

اتؾاٍ بغبه١  ٜٛدم

 تْرتْإلا

  

 االقضاّ جتٗٝشات

 400آي١ تؾٜٛز/

 .طايب

ٜٛدم 

 نُبٝٛتز/قضِدٗاس

باإلفاف١ إيٞ طابع١ 

 ٚداتاعٛ

 

 

 نُبٝٛتز/قضِ 2 

 َمرز ايٓغاطات ٚايٓمٚات

َشٚد مبضزح 

َٚمخٌ ٚرلزز 

 .َضتكٌ

َشٚد مبضزح  1َمرز 

َٚمخٌ ٚرلزز 

 َضتكٌ

أدٗش٠ ٚتٛدم ب٘ 

ؽٛت١ٝ ٚبؾز١ٜ ٚاْار٠ 

 .َٓاصب١

 

 

 

ٚدٛد رلزز خاـ 

 .يًطٛارئ

أدٗش٠ ؽٛت١ٝ 

ٚبؾز١ٜ ٚاْار٠ 

 .َٓاصب١

 /عب ايزٜاف١ٝالامل

 داَعات/نًٝات

َضبح ٜعٌُ طٍٛ 

ايعاّ مبكٝاظ عاملٞ 

ّ بعُل  24×12

ّ سيت  0.5َتمرز َٔ 

ٚ  ّ + غزف١ غٝار 4

اصتشُاّ+َٓؾ١ 

 .غطط

   غري َتٛفز

 ًعب خاردٞ/ن١ًَٝ

 2350قمّ ًعب ٜٛدم َ

ّ2 
  

ًَعب/ن١ًٝ 

يعاب ايتاي١ٝ ألي

نز٠  –نز٠ ص١ً )

 ًَعبٜٛدم 

–طا٥ز٠ –ص١ً ثالثٞ)

 2ّ 1260( ٜم
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 –نز٠ ٜم  –طا٥ز٠ 

 )تٓط أرفٞ

 نُا ٜٛدم ًَعب

 2ّ 570 تٓط أرفٞ

 2ّ 560َمرز يًذُٗٛر 

نُا ٜٛدم ؽاي١ 

 2ّ 120يٝاق١ بم١ْٝ  

ٚؽاي١ رفع أثكاٍ 

ٚتٓط طاٚي١ ٚخالف٘ 

340 ّ2 

 ايهافٝرتٜات

عٗادات ؽشٝ٘ 

يًعاًَني 

 بايهافٝرتٜا ٚاملطعِ

 

د٘ حلفظ الث

 ١املٓتذات ايػذا٥ٝ

 

فزٕ+ ر٥ٝط خمَات 

 12 -6عمد  +طعاّ

 ٚصفزدًٝا طباخًا

 ١خلمَات ايتػذٜ

عٗادات ؽشٝ٘ تٛدم 

يًعاًَني بايهافٝرتٜا 

 ٚاملطعِ

 

د٘ الثنُا تٛدم 

حلفظ املٓتذات 

 ١3 نُا ٜٛدم ايػذا٥ٝ

 أفزاد يًدمَ٘

ٜكتؾز عٌُ ايهافرتٜا 

عًٞ تكمِٜ املغزٚبات 

ايضاخ١ٓ ٚايبارد٠ ٚعٌُ 

صاْمٚتغات صزٜع١ 

فكط دٕٚ تكمِٜ ٚدبات 

ٚبايتايٞ ال تتطًب فزٕ 

 أٚ طباخني.

 

 دٚرات املٝاٙ

طايب  40َزساض / 

 اٚ طايب٘

طايب اٚ  48َزساض / 

 طايب٘

املٝاٙ عمد دٚرات 

/  املدؾؾ١ يًطالب

َتٛصط عمد ايطالب 

 املٓتظُني

 

عقٛ  20َزساض / 

 ٦ٖٝ٘ تمرٜط اٚ ادارٟ

عقٛ  11َزساض / 

 ٦ٖٝ٘ تمرٜط اٚ ادارٟ

عمد دٚرات املٝاٙ 

املدؾؾ١ ألعقا٤ ١٦ٖٝ 

/  ايتمرٜط ٚاإلدارٜني

عمد أعقا٤ ١٦ٖٝ 

 ايتمرٜط ٚاإلدارٜني
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 ايه١ًَٝزافل ايعا١َ ملباْٞ ٚ رابعا: املٛاؽفات

   

 َكرتح ايتشضني َالسظات ايفعًٞ احلم األد٢ْ االت ايتكِٝٝدل

   ّ يف املتٛصط10 ّ 6 ارتفاع املباْٞ

 درد١ احلزار٠ داخٌ املبين

 درد١ ١ٜٛ٦َ 24 – 22

ْظاّ ايت١ٜٛٗ سضب 

َٛاؽفات ايمفاع 

 املمْٞ

ٜٛدم ْظاّ تٜٗٛ٘ 

دٝم داخٌ نٌ 

 َبين

  

 ايٓٛافذ
َٔ َضاس١ %  15

 رض ٚص١ًٗ ايفتحألا

َٔ َضاس١ %  15

   يف املتٛصطرض ألا

مل ايطٛارئ َٚتطًبات البٛاب ٚصأ

 ١َالألَٔ ٚايضا

رلارز طٛارئ يف 

دٚار تؤدٟ المجٝع ا

 يضًِ ايطٛارئ

رلارز تٛدم 

طٛارئ يف مجٝع 

دٚار تؤدٟ يضًِ الا

 ايطٛارئ

  

ابٛاب ايطٛارئ تفتح 

 َٔ ايماخٌ يًدارز

ابٛاب تٛدم 

ايطٛارئ تفتح َٔ 

 ايماخٌ يًدارز

  

تشٚد ابٛاب ايطٛارئ 

 - دفاعات)مبضاعمات

 (رافع٘ ٖٝمرٚيٝهٝ٘

بعم فتش٘  يًٝاآٚتػًل 

 َكاَٚ٘ يًشزٜل

   غري َتٛفز

َات الٚدٛد ع

ارعادٜ٘ حتمد اجتاٙ 

 املدارز

   َتٛفز

ٚدٛد عبه٘ اْارٙ 

 يًطٛارئ

ٛدم عبه٘ ت

   اْارٙ يًطٛارئ

ع٢ً باب  2ٚدٛد عمد 

قٌ يكاعات الا

احملافزات ٚقاعات 

ايتمرٜط َٚمردات 

 ايٓغاط ٚاملعاٌَ

باب  2عمد  ٜٛدم

يكاعات 

احملافزات 

ٚقاعات ايتمرٜط 

َٚمردات ايٓغاط 

 ٚاملعاٌَ

  

ايضتا٥ز َعاًَ٘ مبٛاد 

 عتعاٍالَقادٙ ي

   ال تٛدم صتا٥ز

مل طٛارئ الٚدٛد ص

 دٚارالجلُٝع ا

مل الص ٜٛدم

طٛارئ جلُٝع 

 دٚارالا
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مل ايٓذاٙ الفؾٌ ص

بأبٛاب َكاَٚ٘ 

 يًشزٜل

   غري َتٛفز

مل ايٓذا٠ يف الٚدٛد ص

أطزاف املبين يف َهإ 

 َفتٛح

مل الص تٛدم

ايٓذا٠ يف أطزاف 

املبين يف َهإ 

 َفتٛح

  

ٜٛؽٌ املدزز ايٓٗا٥ٞ 

مل يف ايطابل اليًض

رفٞ يًغارع ٜٚشٚد ألا

 ٚ الَرت  1بمرابشٜٔ 

تشٜم املضاف٘ بني أٟ 

ْكط٘ ٚاقزب صًِ 

 ّ 30طٛارئ عٔ 

   غري َتٛفز

 َعمات َهافش١ احلزٜل

 ٚدٛد طفاٜات ٜمٜٚ٘

طفاٜات  تٛدم

   ٜمٜٚ٘
ٚدٛد تزنٝبات 

 :ثابت٘ َجٌ
 

 ِٝعبه٘ خزاط

 َطاطٝ٘ جلُٝع

 ايطٛابل

 عبه٘ فٖٛات

 خاردٝ٘

رتنٝبات تٛدم اي

 جابت٘اي

 ِٝعبه٘ خزاط

 َطاطٝ٘ جلُٝع

 ايطٛابل

 عبه٘ فٖٛات

 خاردٝ٘

  

 َ٘ٝعمات اْذار ؽٛت

 ٚف٥ٛٝ٘

   غري َتٛفز

 ٟٚعبه٘ اْذار ٜم

 ظُٝع ايطٛابل

   غري َتٛفز
 ٞعبه٘ اْذار تًكا٥

يف ايكاعات ٚاملعاٌَ 

 ٚاملُزات

   غري َتٛفز

غري َتٛفز ناعف دخإ ٚغاس   

 َإألْظِ ا

ٚدٛد عٗادات اَإ 

فم ايٓار خاؽ٘ 

بتذٗٝشات ايكاعات 

 ٚاملعاٌَ

   غري َتٛفز

ٚدٛد َض٦ٛيني عٔ 

 سَاتادارٙ اال

   َتٛفز
يٝ٘ آٚدٛد ْظاّ ٚ

 ٠٤ختبار َم٣ نفاال

 سَاتاالايتعاٌَ َع 

   َتٛفز
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ختبار الٚدٛد ْظاّ 

طفا٤ إلَ٘ ادٚات االص

 بغهٌ دٚرٟ

   غري َتٛفز

ٚدٛد ًَف ب٦ٝٞ 

 يهٌ َب٢ٓ

   َتٛفز
 ٚدٛد دٚرات تمرٜبٝ٘

يًعاًَني تتقُٔ 

طفا٤ الادٚات ا

ٚاْٛاعٗا ٚنٝفٝ٘ 

 – َتٗاالاختبار ص

َٗاّ املض٦ٛيني عٔ 

سَات َٚتابع٘ الادارٙ ا

َ٘ الَإ ٚايضالا

 يًُباْٞ

   غري َتٛفز

 اخلزا٥ط

جيب تٛفري خزٜط١ 

داخٌ ٚخارز نٌ 

قاع١ ٚرلتًف 

َٛفح ٢ اَانٔ املبٓ

عًٝٗا َماخٌ ٚرلارز 

 ايطٛارئ

   غري َتٛفز

 املٝاٙدٚرات 
عمّ ٚدٛد صرياَٝو 

 أًَط

عمّ ٚدٛد 

   صرياَٝو أًَط
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   :خاَضًا: املٛاؽفات ايعا١َ يًُباْٞ ٚاملزافل اخلاؽ١ مبتشمٟ االعاق١

 َكرتح ايتشضني َالسظات ايفعًٞ احلم األد٢ْ االت ايتكِٝٝدل

 املٓشمرات

 تهٕٛ َٔ َٛاد خغٓ٘إٔ 

 

 12:1  درد٘ املٌٝ عم اقؾ٢

ٚذيو يف  8:1ٜكٌ عٔ  الٚ

املماخٌ ٚاملُزات ٚاييت تتػري 

َٓاصٝبٗا ٚفكا يًقٛابط 

 ايتاي١ٝ:

 ٙعزض املٓشمر ذٚ اجتا

 185صِ ٚذٚ اجتاٖني  90ٚاسم 

 .صِ نشم اد٢ْ

 َٔ ٜٔصِ  85ارتفاع ايمرابش

صِ َع رفع سافتٝ٘  100اىل 

ٜكٌ  الَٔ اجلاْبني بارتفاع 

 .صِ 8عٔ 

 ٜتذاٚس املٓشمر سمٚد  ال

ٜغار  ٠ايزؽٝف أٚ ممز املغا

 َات ارعادٜ٘الايٝ٘ بع

قؾ٢ يطٍٛ املٓشمر الاحلم ا

ّ ٚيف ساٍ عٌُ َٓشمرٜٔ  9

ٜفؾٌ بُٝٓٗا بضطح َضتٛ 

1.8 ّ 

ٜٛدم َٓشمر تٓطبل 

عًٝ٘ املٛاؽفات 

ٚنذيو  1مبمرز 

 يٛسم٠ احلاصب اآليٞ

 

 

ميهٔ تزنٝب 

َؾعم َٔ أَاّ 

ٚسم٠ احلاصب اآليٞ 

يهٞ خيمّ نال َٔ 

 3َٚمرز  2َمرز 

يٝضتفٝم َٓٗا 

 َتشمٟ اإلعاق١

 ملالايض

تؾُِ بغهٌ َٓاصب 

صِ ارتفاع  15ٚتهٕٛ ابعادٙ 

صِ عزض  30ايكا٥ُ٘ ٚ 

 ايٓا٥ُ٘

   َتٛفز

تػط٢ ايمردات مبٛاد 

 .خغٓ٘

   َتٛفز

افاف٘ َٓشمر مبٌٝ َٓاصب 

 ايضًِظاْب 

ف٢ بعض  َتٛفز

   االَانٔ

 85ٜشٚد بمرابشٜٔ بارتفاع 

 صِ 100صِ اىل 

   َتٛفز

دٚار التشٚد املباْٞ َتعمدٙ ا

 مل ٚرلارز طٛارئبضال

   َتٛفز

 االبٛاب

صِ  100رتفاع الد٢ْ يالاحلم ا

ٜٚشٚد بغزحي٘ َٔ اخلغب اٚ 

 30املطاط َٔ اصفٌ بارتفاع 

 صِ

   غري َتٛفز

ايشدادٝ٘ تشٚد بٛاب الا

َات ٚافش٘ ًَْٚٛ٘ البع

 يتُٝٝشٖا

غري َتٛفز ابٛاب 

   سداد١ٝ
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بٛاب املؾُت٘ تشٚد اال

بفتشات سدادٝ٘ متهٔ 

 ايزؤٜ٘ بٛفٛح

   غري َتٛفز

املكابض ٚايهٛايني تجبت 

صِ اىل 76ع٢ً ارتفاع َٔ 

 .رضالا صِ َٔ صطح 137

 

املكابض تهٕٛ صًٗ٘ 

 .صتعُاٍاال

   َتٛفز

   َتٛفز .ايطٛارئ تفتح يًدارزابٛاب 

 ايٓٛافذ

 صًٗ٘ ايفتح ٚمتهٔ ايزؤٜ٘

ايٛافش٘ َع ٚدٛد افا٠٤ 

 ؽٓاع١ٝ

   َتٛفز

متٝش ايٓٛافذ ايشدادٝ٘ 

 َات ٚافش٘الايهبري٠ بع

   َتٛفز

تهٕٛ َٔ ايٓٛع ايذٟ 

َٔ  ميهٔ املعام سزنًٝا

فتشٗا ٖٚٛ دايط ع٢ً 

 ايهزصٞ

   غري َتٛفز

- 76 املكابض تجبت بارتفاع

 رضالصِ َٔ صطح ا 137

   َتٛفز

ٜشٜم ارتفاع دًض٘ ايغباى  ال

 رضألصِ َٔ صطح ا80عٔ 

   َتٛفز

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؾاعم

تهٕٛ َٓاصب٘ يف سذُٗا 

ٚمحٛيتٗا ْٚٛعٝتٗا َٚشٚدٙ 

 بافا٤ٙ ٚتٜٗٛ٘ دٝمٙ

 َتٛفز

 2ٜٛدم عمد 

َؾعم باملبين 

 اإلدارٟ فكط

 

املضاس٘ اَاّ باب املؾعم 

 صِ 150×150

  َتٛفز

ٜهٕٛ قزٜب َٔ ايباب 

 ايز٥ٝضٞ يًُب٢ٓ

  َتٛفز

د٢ْ ملضاس٘ الاحلم ا

 1.88ّ2ايهابٝٓ٘
صِ ٚاتضاع 137×137بابعاد

 صِ سم اد٢ْ 82فتش٘ ايباب 

  َتٛفز

  َتٛفز رفٝ٘ َٔ َٛاد خغبٝ٘الا

 ايهابٝٓ٘ َشٚدٙ بايكٛا٥ِ

عارات الٚايمرابشٜٓات ٚا

 ايق٥ٛٝ٘ ٚايؾٛتٝ٘

  َتٛفز

يٛس٘ طًب املؾعم ع٢ً 

صِ َٔ  137 - 76ارتفاع 

رض ٚتبعم عٔ الصطح ا

 صِ 40احلا٥ط اجلاْيب 

  َتٛفز

  َتٛفزاسرار طٛارئ اٚ ٖاتف داخًٞ 
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 -76بايهابٝٓ٘ ع٢ً ارتفاع 

 صِ 137

دٚار تٛفع ع٢ً الرقاّ اا

ايًٛس٘ بطزٜك٘ بارسٙ 

 ملضاعمٙ املعام بؾزًٜا

  َتٛفز

 

 

جتٗٝشات يًٛقا١ٜ َٔ احلزٜل 

 ١َ ايعا١َالألَٔ ٚايضاَٚتطًبات 

ٚدٛد طفاٜات سزٜل بٛدر٠ 

 داف١ يف ايكاعات ٚايٛرؼ

   َتٛفز

فتات ٚاصِٗ المتٝٝش املدارز ب

 ٚافش٘

  غري َتٛفز

متٝٝش املدارز 

فتات ٚاصِٗ الب

 ٚافش٘

تؾٌ رلارز ايطٛارئ 

 يًشمٜك٘ اٚ َضاس٘ آَ٘

   َتٛفز

خاؽ٘ يذٟٚ تٛفز َشايل 

 احلزنٝ٘ عاق٘اال

   َتٛفز

رَٛس ٚايٛإ َعٝٓ٘ تٛفح 

 رلارز ايطٛارئ

  غري َتٛفز

رَٛس ٚايٛإ تٛفري 

َعٝٓ٘ تٛفح رلارز 

 ايطٛارئ

َفاتٝح ايهٗزبا٤ َؾُُ٘ 

 االعاق١نٞ تتٓاصب َع ْٛع 

   غري َتٛفز

 

طزاف ايماخ١ًٝ ألإٔ تهٕٛ ا

بٛاب ذل١ُٝ بكطع ألي

 .صتٝوالب

   غري َتٛفز

َؾمر نٗزبٞ استٝاطٞ 

 ٚعبه١ اْار٠ طٛارئ

   َتٛفز

َات ارعادٜ٘ َقا٥٘ الع

 ٚؽٛتٝ٘ يف  نٌ املُزات

  غري َتٛفز

َات العتٛفري

ارعادٜ٘ َقا٥٘ 

ٚؽٛتٝ٘ يف  نٌ 

 املُزات

ٚدٛد ابٛاب سزٜل تعٌُ 

ستٝاطات ال ٚفكًا تًكا٥ًٝا

 ت اهلٓمص١ٝالٚقا١ٝ٥ يف اجملا

   غري َتٛفز

ٚصٝار٠ تٛفري َزنش طيب 

 عاق١إلاصعاف يذٟٚ ا

   غري َتٛفز

ٕ تهٕٛ مجٝع َٛاد ايبٓا٤ أ

العتعاٍ ملم٠ يغري قاب١ً 

 قٌألصاعتني عًٞ ا

   غري َتٛفز

تٛافز أدٗش٠ اْذار تتٓاصب 

 :عاق١إلَع ْٛع ا

عاق١ ايضُع١ٝ: إلذٟٚ ا ( أ

أدٗش٠ ٖاتف تعطٞ 

 اعارات ف١ٝ٥ٛ

  َتٛفزغري 

أدٗش٠ اْذار  تٛفري

تتٓاصب َع ْٛع 

 . عاق١إلا
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عاق١ ايبؾز١ٜ: إلذٟٚ ا ( ب

 ادٗش٠ اْذار مسع١ٝ

 يطزقات ٚاملُزاتا

عمّ ٚدٛد عٛا٥ل باملُزات 

عُم٠ ٚايعتبات ٚأدٗش٠ ألنا

 ايتهٝٝف

   َتٛفز

رف١ٝ َهض٠ٛ ألإ تهٕٛ ا

 مبٛاد خغ١ٓ

   َتٛفز

 137ٜكٌ عزض املُز عٔ  ال

 صِ

   َتٛفز

ٚدٛد َهتب يًعاًَني قادر 

ذٟٚ عًٞ ايتعاٌَ َع 

 ستٝادات اخلاؽ١إلا

  غري َتٛفز

َهتب  تٛفري

يًعاًَني قادر عًٞ 

ايتعاٌَ َع ذٟٚ 

 ستٝادات اخلاؽ١إلا

 ْار٠إلَفاتٝح ا(أدٚات ايتشهِ 

 )سرارألٚا

إٔ تبتعم املفاتٝح عٔ رنٔ 

تكٌ عٔ  الاحلذز٠ َضاف١ 

صِ ٚتهٕٛ ٚافش١  40

 ٚممٝش٠

   َتٛفز

 ايمرابٝشْات ٚاحلٛادش

ٜكٌ ارتفاع ايمرابشٜٔ  ال

 100ٜشٜم عٔ  ٚ الصِ  85عٔ 

 صِ

 

َضاى ب٘إلصٗٛي١ ا 

 

 َٚكطع ايهٛبضت١ دا٥زٟ ا

صِ َٚٔ  4بٝقاٟٚ بكطز 

 َاد٠ َٓاصب١

   َتٛفز
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                    ي   دٚر ٔح   دة ت   ًاٌ انج   ٕدة –ي   درس بقس   ى انًداس   بة 
ــٝفني د.  1 ــف ْـــ ــٛ ٜٛصـــ ــشت أبـــ                                              عـــ

1          1 1 - 

ٕ  د َا ب يدٚر ٔحدة تًاٌ انجٕدة –يدرس بقسى انًداسبة  ــعبا ــم عـ ــإ ذلُـ ــم رَقـ                       . ذلُـ
1 2 - 

                                      يعٛ           دة بقس           ى االقتص           اد ٔانًانٛ           ة انعاي           ة
ــ٢ْٛٝ  أ.  1 ــم بضـــــ ــٗري ذلُـــــ                                                صـــــ

1                       1 3 - 

                                              س                  كرتٛرة ٔح                  دة ت                  ًاٌ انج                  ٕدة
ٟ أ.  1                                          ْــــزَني عبــــم اجلــــٛاد احلٓــــاٚ

1 4 - 

                                               انُٓدس                  ٛة ر                   ٛس قس                  ى انش                  ئٌٕ
ــٛدٙ عبـــــم اجملٝـــــم ذلُـــــمأ.  1                                                                 فـــ

1 5 - 

                                             دار٘ بقس                       ى انش                       ئٌٕ انُٓدس                       ٛةا
ــٛد 1 ــم٣ أ. ذلُـــــ ــ١ دلـــــ                                                            غزابـــــ

1 6- 

                                                2Dانخرٚط                     ة انتٕت                     ٛدٛة تص                     ًٛى 
             ايطايب/ عبم ايزمحٔ ذلُم ايمٖزا٣ٚ 1

1 7 - 

                           تص      ٕٚر انًب      اَٗ ٔانً      دراات ٔانقاع      ات اندراس      ٛة
ــب 1 ــري   /ايطاي ــٛ اخل ــطف٢ أب ــؤاد َؾ                             ف

1 8 - 

  

       

 

 ايًذ١ٓ املغارن١ يف إعماد ايميٌٝ


