
 رؽٕٚش ئخشاءاد انزمبظٙ

 أزًذ كًبل. و
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 سؤٚخ انًششٔع

رؽٕٚش 
ئخشاءاد  
 انزمبظٙ

ثُٛخ أعبعٛخ ٚؼزًذ 
 ػهٛٓب

 يٕظفٍٛ يذسثٍٛ
انخذيبد انمعبئٛخ 

يزبزخ ثغٕٓنخ 
 نهًٕاؼٍُٛ

رجبدل ثٛبَبد ثٍٛ 
اندٓبد انمعبئٛخ 
 ٔاندٓبد انًغبػذح
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 سؤٚخ انًششٔع

 رؽٕٚش ٔسفغ كفبءح ٔفبػهٛخ َظبو انزمبظٙ ثكبفخ دسخبرّ•

 َٛبثبد –الزصبدٚخ  –أعشح  –اثزذائٙ  –اعزئُبف  –َمط 

 يٛكُخ خذيبد األخٓضح انًؼبَٔخ انزبثؼخ نٕصاسح انؼذل •

 ئربزخ انخذيبد انمعبئٛخ يٍ خالل ثٕاثخ انسكٕيخ انًصشٚخ•

 ئَشبء لبػذح لٕيٛخ نألزكبو انمعبئٛخ•
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 األْذاف اإلعزشارٛدٛخ

انؼذانخ  
 انُبخضح

االسرمبء 
ثًغزٕ٘ 
ئخشاءاد  
 انزمبظٙ

رسمٛك شفبفٛخ 
 اإلخشاءاد

 ئَفبر انمبٌَٕ
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 انًغزفٛذٌٔ

 انًسبيٌٕ

عٕٓنخ اإلخشاءاد 
 ٔٔظٕزٓب

يزبثؼخ يٕلف 
 دػٕٖ

االؼالع ػهٗ 
انزششٚؼبد ٔأزكبو 

 انًسبكى انؼهٛب

 انمعبح

رٕظٛف  
انزكُٕنٕخٛب فٙ  

 خذيخ انؼذانخ

االؼالع ػهٗ 
 يهفبد انذػبٖٔ

االؼالع ػهٗ 
انزششٚؼبد ٔأزكبو 

 انًسبكى انؼهٛب

 اندًٕٓس

 يٕلف انذػبٖٔ

عٕٓنخ اإلخشاءاد 
 ٔٔظٕزٓب

أزكبو انًسبكى 
 انؼهٛب ٔانزششٚؼبد

َشش انٕػٙ 
 انمبََٕٙ
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 اندٓبد انًشبسكخ

 انًسبكى

اعزئُبف  –َمط  
 الزصبدٚخ  –اثزذائٙ 

 انُٛبثخ انؼبيخ
َٛبثبد /يسبكى

 األعشح

انؽت 
 انششػٙ

يصهسخ 
 انخجشاء

يصهسخ انشٓش  
 انؼمبس٘ ٔانزٕثٛك

 يدهظ انذٔنخ انُٛبثخ اإلداسٚخ
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 (األعشح/اثزذائٙ/اعزئُبف/َمط)انًسبكى 

 يكَٕبد انؼًم•

 ئداسح انذػٕ٘–

 ئداساد انؼًم انذاخهٛخ انًؼبَٔخ  –

 انشٓبداد ٔانصٕس/يؼبَٕٔ انزُفٛز /رسصٛم انشعٕو/األسشٛف ٔاألزكبو انصبدسح–

 رغدٛم اندهغبد–

 رمذٚى خذيبد انكزشَٔٛخ يٍ خالل ثٕاثخ انسكٕيخ انًصشٚخ–

 انشثػ يغ•

 انُٛبثبد–

 يشكض انًؼهٕيبد انمعبئٙ–

 يصهسخ انخجشاء–

 يصهسخ انؽت انششػٙ–

 انشلى انمٕيٙ–

 يُبفز رمذٚى انخذيبد–
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 يسكًخ انُمط

 :رى االَزٓبء يٍ•

 يٛكُخ انًكزت انخهفٙ–

 ئَشبء يُفز نزمذٚى انخذيبد نهًٕاؼٍُٛ–

 رؽٕٚش خذيبد انكزشَٔٛخ رمذو يٍ خالل ثٕاثخ انسكٕيخ انًصشٚخ–

 ئَشبء يٕلغ سعًٙ نهًسكًخ–

 ئَشبء ثشٚذ انكزشَٔٗ نمعبح انًسكًخ –

 يششٔػبد رسذ انزُفٛز•

 يٕلغ داخهٙ نهًسكًخ–

 يٛكُخ دٔسح انؼًم نهٓٛئخ انمعبئٛخ ثبنًسكًخ–

 رغدٛم انكزشَٔٙ نهدهغبد–

 رمذٚى ثؼط خذيبد انًسكًخ ػجش انًسًٕل–
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 (اثزذائٙ –اعزئُبف )انًسبكى 

 المأموريبث االبتدائيت 
المحبكم 

 االبتدائيت 
مأموريبث 

 االستئنبف 

محبكم 

 االستئنبف 

  
شًبل 

 انمبْشح 
 انمبْشح   شًبل

 انمبْشح 

 اندٛضح  اندٛضح     

    
خُٕة 

 انمبْشح 
 انزدًغ 

أكزٕثش  6      

 زهٕاٌ     

  
يشعٙ  

 يؽشٔذ 
 يشعٙ يؽشٔذ  اإلعكُذسٚخ 

 اإلعكُذسٚخ 
 ديُٕٓس  ديُٕٓس  كفش انذٔاس  سشٛذ  انجبسٔد ئٚزب٘ أثٕ انًؽبيٛش كٕو زًبدح

 انزُفٛزرسذ 

 (خالل انؼبو انًبنٙ انسبنٙ)يخؽػ 
 يُزٓٙ
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 (اثزذائٙ –اعزئُبف )انًسبكى 

 المأموريبث االبتدائيت 
المحبكم 

 االبتدائيت 
مأموريبث 

 االستئنبف 

محبكم 

 االستئنبف 

      
انًسهخ 

 انكجشٖ 
 ؼُؽب 

انًسهخ 

 انكجشٖ 

 ؼُؽب 
 ثُٓب  ثُٓب  شجشا انخًٛخ      

 شجشا انخًٛخ           

 كفشانشٛخ    كفشانشٛخ   دعٕق فِٕ   عٛذ٘ عبنى  ثٛال 

 شجٍٛ انكٕو  شجٍٛ انكٕو         

   انًُصٕسح  انًُضنخ  دكشَظ  يٛذ غًش   ششثٍٛ

 ديٛبغ  ديٛبغ  كفش عؼذ         انًُصٕسح

 انضلبصٚك   انضلبصٚك   فبلٕط يُٛب انمًر      

 انزُفٛزرسذ 

 (خالل انؼبو انًبنٙ انسبنٙ)يخؽػ 
 يُزٓٙ
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 (اثزذائٙ –اعزئُبف )انًسبكى 

 المأموريبث االبتدائيت 
المحبكم 

 االبتدائيت 
مأموريبث 

 االستئنبف 

محبكم 

 االستئنبف 

   اإلعًبػٛهٛخ         

  اإلعًبػٛهٛخ

 انغٕٚظ  انغٕٚظ     

 ثٕسعؼٛذ  ثٕسعؼٛذ     

 انؼشٚش  شًبل عُٛبء     

 انؽٕس  خُٕة عُٛبء     

   ثُٙ عٕٚف  ثجب  انٕاعؽٗ 

 انًُٛب   انًُٛب ثُٙ يضاس  يهٕ٘  يغبغخ ثُٙ عٕٚف 

 انفٕٛو  انفٕٛو     

 انزُفٛزرسذ 

 (خالل انؼبو انًبنٙ انسبنٙ)يخؽػ 
 يُزٓٙ
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 (اثزذائٙ –اعزئُبف )انًسبكى 

 المأموريبث االبتدائيت 
المحبكم 
 االبتدائيت 

مأموريبث 

 االستئنبف 

محبكم 

 االستئنبف 

   أعٕٛغ  يُفهٕغ  أثٕرٛح  انخبسخخ    
 أعٕٛغ 

 عْٕبج  عْٕبج   أخًٛى خشخب  ؼٓؽب  ؼًب

 األلصش  لُب   األلصش َدغ زًبد٘  رشذ أثٕ 

   أعٕاٌ أعٕاٌ  كٕو أيجٕ  ادفٕ    لُب 

   انجسش األزًش      

 انزُفٛزرسذ 

 (خالل انؼبو انًبنٙ انمبدو)يخؽػ 
 يُزٓٙ
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 خذيبد يسكًخ انُمط

 يذَٙ•
 االعزؼالو ػٍ–

 يب رى فٙ ٔلف انزُفٛز•
 يب رى فٙ ؼؼٍ•
 لشاس خهغخ•
 سلى ؼؼٍ ثًؼشفخ أؼشافّ•
 يٕلف ظى انًهفبد ٔاإلػالٌ  •
 خهغخ سٔل•
 ٔخٕد ؼؼٍ نسكى أٔل أٔ ثبَٙ دسخخ•
 ربسٚخ خهغخ•

 االؼالع ػهٗ–
 صسٛفخ انؽؼٍ•
 صٕسح يٍ زٕافظ انًغزُذاد•

 انسصٕل ػهٗ–
 شٓبدح ثسذٔس ؼؼٍ يٍ ػذيّ •
 شٓبدح ثًب رى فٙ انؽؼٍ  •
 شٓبدح ثًب رى فٙ ٔلف رُفٛز  •
 صٕسح رُفٛزٚخ أٔنٗ يٍ األزكبو  •
 صٕسح سعًٛخ يٍ األزكبو  •
 صٕسح ٔثٛمخ يٍ داخم يهف انؽؼٍ •
 انشلى انزؼشٚفٙ•
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 خذيبد يسكًخ انُمط

 خُبئٙ•
 االعزؼالو ػٍ–

 ٔخٕد ؼؼٍ نسكى أٔل أٔ ثبَٙ دسخخ•

 يب رى فٙ ٔلف انزُفٛز•

 يب رى فٙ ؼؼٍ•

 لشاس خهغخ•

 خهغخ سٔل•

 سلى ؼؼٍ ثًؼشفخ أؼشافّ•

 ربسٚخ خهغخ خُبٚبد يٕظٕػٙ•

 االؼالع ػهٗ–
 رمشٚش انؽؼٍ•

 يزكشح األعجبة•

 صٕسح يٍ يشفمبد انمعٛخ•

 األزكبو•

 انسصٕل ػهٗ–
 شٓبدح ثًب رى فٙ انؽؼٍ •

 شٓبدح ثًب رى فٙ ٔلف انزُفٛز •

 صٕسح رُفٛزٚخ أٔنٗ يٍ األزكبو •

 صٕسح سعًٛخ يٍ األزكبو •

 صٕسح ٔثٛمخ يٍ داخم يهف انؽؼٍ •

 انشلى انزؼشٚفٙ•
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 خذيبد يسبكى االعزئُبف

 االعزؼالو ػٍ•
 خهغخ   سٔل–

 لشاس خهغخ يسذدح  –

 ٔخٕد اعزئُبف نسكى أٔ رظهى يٍ لشاس  –

 يب رى فٙ اعزئُبف–

 االؼالع ػهٗ•
 صٕسح يٍ صسٛفخ االعزئُبف–

 صٕسح يٍ يغزُذاد االعزئُبف ٔثٛبَبرّ–

 ػهٗ األزكبو–

 صٕسح يٍ رمشٚش نخجٛش–

 انسصٕل ػهٗ•
 شٓبدح ثسذٔس اعزئُبف يٍ ػذيّ  –

 صٕسح سعًٛخ يٍ األزكبو –

 شٓبدح ثًب رى فٙ اعزئُبف –

 َٕع يسذد يٍ انشٓبداد –

 صٕسح رُفٛزٚخ أٔنٗ يٍ األزكبو –

 انشلى انزؼشٚفٙ–
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 خذيبد انًسبكى االثزذائٛخ

 انسصٕل ػهٗ•
 صٕسح سعًٛخ يٍ زكى فٙ دػٕٖ–

 صٕسح رُفٛزٚخ يٍ زكى–

 صٕسح ٔثٛمخ خبصخ ثًمذو انؽهت–

 صٕسح يٍ صسٛفخ انذػٕٖ–

 صٕسح يٍ رمشٚش انخجٛش–

 صٕسح يٍ صسٛفخ االعزئُبف–

 شٓبدح ثًب رى فٙ لعٛخ–

 شٓبدح ثسذٔس العزئُبف يٍ ػذيّ–

 شٓبدح ثبنزؼدٛم يٍ اإلٚمبف–

 شٓبدح ثبنزدذٚذ يٍ انشؽت–

 شٓبدح ثبنزظهى يٍ أيش ٔلزٙ–

 شٓبدح ثاشٓبس ئفالط–

 انشلى انزؼشٚفٙ–
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 خذيبد انًسبكى االثزذائٛخ

 االعزؼالو ػٍ•

 سلى دػٕٖ ثأعًبء انخصٕو–

 خهغخ سٔل–

 ٔخٕد اعزئُبف فٙ زكى خضئٙ–

 انذػبٖٔ انًسبنخ يٍ يسبكى أخشٖ–

 انذػبٖٔ انًُعًخ–

 لشاساد اإلزبنخ نذػٕٖ يؼُٛخ–

 رٕصٚغ انذٔائش ٔأٚبو االَؼمبد–

 أيش ٔلزٙ–

 ٔدٚؼخ–

 رفهٛغخ–

 ربسٚخ ٔلشاس خهغخ ٔيب رى فٙ دػٕٖ–

 يٕلف يؽبنجخ–

 انًغزُذاد انًشفمخ نمعٛخ–

 يزبثؼخ زشكخ يهف دػٕٖ–

 االؼالع ػهٗ•

 زكى دػٕٖ–

 صٕسح يٍ زٕافظ انًغزُذاد–

 ػهٗ رمشٚش انخجٛش–

 يزكشاد انذػٕٖ–

 صسٛفخ انذػٕٖ–

 يغزُذ يٍ يهف انذػٕٖ–
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 رغدٛم اندهغبد

 انًشزهخ األٔنٙ•
 رذسٚت يدًٕػخ يٍ يًثهٙ انًسبكى–

 زصش اندًم األكثش اعزخذايًب–

 لبػخ خهغبد 20رمٛٛى انزدشثخ فٙ –

 يخؽػ َشش ندًٛغ انًسبكى–

 لبػخ 73رى االَزٓبء يٍ –

 لبػخ 50خبس٘ انُشش فٙ –

 انًشزهخ انثبَٛخ•
 انشثػ يغ–

 َظبو ئداسح انذػٕ٘•

 اندذٔل•

 يؼبَٕٔ انزُفٛز•

 نوع القبعبث العدد

 اثزذائٛخ 59

 خضئٛخ 10

 أعشح 2

 الزصبدٚخ 2
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 يسبكى األعشح/َٛبثبد

 انزؽجٛمبد•

 َظبو ئداسح يسكًخ األعشح–

 انٕالٚخ ػهٙ انُفظ–

 َظبو يكزت انزغٕٚبد–

 انٕالٚخ ػهٙ انًبل–

 :انزؼذٚالد•

 ٔيؼبَٕٔ انزُفٛزانشثػ يغ اندذٔل –

 انشثػ ثٍٛ األَظًخ انًخزهفخ–
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 يسبكى األعشح/َٛبثبد

 زنبنيري مصر الجديدة

انمبْشح 
 اندذٚذح

يذُٚخ 
 2َصش

 انٕاٚهٙ
ػٍٛ 
 شًظ

 انضٚزٌٕ
يصش 
 اندذٚذح

سٔض 
 انفشج

 انُٛبثخ شجشا ثٕالق األصثكٛخ

 انزغٕٚبد

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
انٕالٚخ ػهٙ  

 انُفظ

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
انٕالٚخ ػهٙ  

 انًبل

 انًسكًخ

 انزُفٛزرسذ 

 (خالل انؼبو انًبنٙ انسبنٙ)يخؽػ 
 يُزٓٙ
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 يسبكى األعشح/َٛبثبد

 زنبنيري طره البلد

 انجغبرٍٛ اندًبنٛخ انخهٛفخ ػبثذٍٚ انًؼبد٘ زهٕاٌ
انغٛذح 
 صُٚت

يصش 
 انمذًٚخ

انذسة 
 األزًش

ثبة 
 انشؼشٚخ

 انُٛبثخ انًٕعكٙ

 انزغٕٚبد

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
انٕالٚخ ػهٙ  

 انُفظ

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
انٕالٚخ ػهٙ  

 انًبل

 انًسكًخ

 انزُفٛزرسذ 

 (خالل انؼبو انًبنٙ انسبنٙ)يخؽػ 
 يُزٓٙ

 َٛبثزٙ أعشح ثبإلعكُذسٚخ+ 
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 يسبكى األعشح/ َٛبثبدخذيبد 

 انٕالٚخ ػهٙ انُفظ•
 االعزؼالو ػٍ–

 سلى انمعٛخ ثأعًبء انخصٕو•

 لشاس خهغخ ٔيب رى فٙ لعٛخ  •

 (ثشلى انذػٕٖ)انذػبٖٔ انًسبنخ يٍ يسبكى أخشٖ •

 أٔ انًُعًخ انعبيخانذػبٖٔ •

 سلى دػٕٖ ظًٍ سلى يهف أعشح  •

 يٕلف يؽبنجخ •

 انًغزُذاد انًشفمخ ثذػٕٖ•

 االؼالع ػهٗ–
 سٔل خهغخ•

 صٕسح صسٛفخ انذػٕٖ •

 صٕسح رمشٚش خجٛش  •

 صٕس يغزُذاد انذػٕٖ•

 صٕس األزكبو  •

 انسصٕل ػهٗ–
 صٕسح سعًٛخ يٍ زكى•

 صٕسح سعًٛخ يٍ صسٛفخ انذػٕٖ •

 صٕسح يٍ رمشٚش خجٛش  •

 (يٍ ٔالغ اندذٔل)شٓبدح ثًب رى فٙ انمعٛخ •

 شٓبدح رفٛذ زصٕل اػزشاض يٍ ػذيّ•
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 يسبكى األعشح/ َٛبثبدخذيبد 

 انٕالٚخ ػهٗ انًبل •
 االعزؼالو ػٍ–

 َبلصٙ ٔػذًٚٙ األْهٛخ  ثًؼهٕيٛخسلى دػٕٖ •

 صبزت انًبل  ثًؼهٕيٛخسلى دػٕٖ •

 ...(انٕنٙ، انٕصٙ،انمٛى،)ثشلى دػٕٖ ثًؼشفخ انُبئت انمبََٕٙ •

 لشاس خهغخ ٔيب رى فٙ دػٕٖ•

 لشاساد انصشف ثأيش انًسكًخ •

 انؽهجبد ٔانؼشائط نمعٛخ•

 انشلى انمذٚى  ثًؼهٕيٛخسلى دػٕٖ •

 انًغزُذاد انًشفمخ ثذػٕٖ•

 االؼالع ػهٗ–
 سٔل خهغخ•

 صٕس انجالغبد •

 صٕس يغزُذاد انذػٕٖ •

 صٕس األزكبو •

 انسصٕل ػهٗ–
 شٓبدح ثًب رى فٙ لعٛخ•

 صٕسح سعًٛخ يٍ زكى•

 صٕسح يٍ رمشٚش خجٛش •
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 يصهسخ انخجشاء

 انزؽٕٚش انًإعغٙ•

 2009رى رغهٛى ٔثٛمخ انزٕصٛبد فٙ أثشٚم –

 رؽٕٚش ثٛئخ انؼًم •

 يٛكُخ دٔساد انؼًم•

 يكَٕبد انًششٔع–

 (ٔانًسبكى انُٛبثبديغ )ثٕاثخ انزؼبيم االنكزشَٔٛخ •

 رؽجٛمبد يٛكُخ رذأل انمعبٚب•

 رؽجٛمبد ئداسح انًٕاسد ٔيزبثؼخ اإلَدبص•

 (شًبل ٔخُٕة انمبْشح)يكزجٍٛ + ثاداسح انًصهسخ : انُؽبق–

 2010دٚغًجش : ربسٚخ انزغهٛى انًخؽػ–
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 يصهسخ انؽت انششػٙ

 انزؽٕٚش انًإعغٙ•

 2009رى رغهٛى ٔثٛمخ انزٕصٛبد فٙ أثشٚم –

 رى انزؽجٛك ثبنًصهسخ–

 يٛكُخ دٔساد انؼًم•

 يكَٕبد انًششٔع–

 (ٔانًسبكى انُٛبثبديغ )ثٕاثخ انزؼبيم االنكزشَٔٛخ •

 رؽجٛمبد يٛكُخ رذأل انمعبٚب•

 رؽجٛمبد ئداسح انًٕاسد ٔيزبثؼخ اإلَدبص•

 األزشاصرؽجٛمبد يخبصٌ •

 يكزجٍٛ ثبنمبْشح+ خبس٘ انزؽٕٚش ٔانُشش ثاداسح انًصهسخ –

 2010ٕٚنٕٛ : ربسٚخ انزغهٛى انًخؽػ–
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 انُٛبثخ انؼبيخ

 :انشثػ يغ•

 انًسبكى–

 األزكبو انمعبئٛخ–

 يصهسخ انخجشاء–

 يصهسخ انؽت انششػٙ–

 انشلى انمٕيٙ–

 االعزشبساد ٔانذػى انفُٙ نهًششٔػبد انمبئًخ نزؽٕٚش انُظى•

 2رى انُشش ثُٛبثخ يذُٚخ َصش •

 خبس٘ دساعخ َشش انزؽجٛمبد اندذٚذح•
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 يشكض انًؼهٕيبد انمعبئٙ

 اعزعبفخ انخذيبد انمعبئٛخ •

 ئَشبء انمبػذح انمٕيٛخ نألزكبو انمعبئٛخ •

 :انشثػ يغ•

 انًسبكى–

 انُٛبثبد–

 يصهسخ انخجشاء–

 يصهسخ انؽت انششػٙ–

 يصهسخ انشٓش انؼمبس٘ ٔانزٕثٛك–
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 يشكض انًؼهٕيبد انمعبئٙ

 نهًشكض انًغزمجهٙ انزصٕس•
 انًخزهفخ ثبنًسبكى انًٕخٕد انجٛبَبد خًٛغ اعزعبفخ–

 انًسبكى كم فٙ انخذيبد يدًٕػبد رٕافش–

 انمعبئٙ انًؼهٕيبد ثًشكض انًسبكى خًٛغ سثػ–

 انمعبئٙ انًؼهٕيبد يشكض خالل يٍ ثبالَزشَذ رزصم انًسبكى خًٛغ–

 انًؼهٕيبد يشكض خالل يٍ انًصشٚخ انسكٕيخ ثجٕاثخ رزصم انًسبكى خًٛغ–

 انمعبئٙ
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 يشكض انًؼهٕيبد انمعبئٙ
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 انشٓش انؼمبس٘ ٔانزٕثٛك

 خذيبد انزٕثٛك

 ( دفبرش انفٓبسط)انزأكذ يٍ عشٚبٌ رٕكٛم •

 (دفبرش انفٓبسط)االعزؼالو ػٍ أؼشاف رٕكٛم •

 اإلؼالع ػهٗ أصم انزٕكٛالد انؼبيخ •

 اإلؼالع ػهٗ أصم دفزش انزصذٚك•

اإلؼالع ػهٗ دفزش ئثجبد ربسٚخ انًسشساد  •
 انؼشفٛخ

 انسصٕل ػهٗ صٕسح سعًٛخ يٍ رٕكٛم ػبو •

انسصٕل ػهٗ شٓبدح يٍ دفزش ئثجبد ربسٚخ •
 انًسشساد انؼشفٛخ

انسصٕل ػهٗ شٓبدح يٍ دفزش انزصذٚك ػهٗ •
 انزٕلٛؼبد

 يزبثؼخ انؽهجبد انًمذيخ•

 خذيبد انشٓش انؼمبس٘

 االعزؼالو ػٍ أؼشاف يسشس يشٓش•

 اإلؼالع أصم يسشس يشٓش•

 اإلؼالع ػهٗ ػهٗ انزأشٛشاد انٓبيشٛخ•

 (   عهجٛخ/ئٚدبثٛخ)انسصٕل ػهٗ شٓبداد ػمبسٚخ •

 انسصٕل ػهٗ صٕسح سعًٛخ يٍ يسشس يشٓش•

 انسصٕل ػهٗ شٓبدح يٍ انزأشٛشاد انٓبيشٛخ  •

 يزبثؼخ انؽهجبد انًمذيخ•

www.egypt.gov.eg  
www.ad.gov.eg 

 رؽٕٚش ئخشاءاد انزمبظٙ

 ٔصاسح انذٔنخ نهزًُٛخ اإلداسٚخ

 يكزت 44يكزت                                                             2
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 انُٛبثخ اإلداسٚخ
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 يدهظ انذٔنخ

 يكَٕبد انًششٔع•

 يٛكُخ انًكزت انخهفٙ ثبنًسبكى انًخزهفخ–

 ئَشبء يُفز نزمذٚى انخذيبد نهًٕاؼٍُٛ–

 رمذٚى خذيبد انكزشَٔٛخ يٍ خالل ثٕاثخ انسكٕيخ انًصشٚخ–
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 يدهظ انذٔنخ

 المحبكم اإلداريت المحبكم التأديبيت
محبكم القضبء 

 اإلداري

المحكمت اإلداريت 

 العليب
 المحكمت

 انمبْشح ▲ ▲ ▲ ▲

 األعكُذسٚخ ▲ ▲ ▲

 انمهٕٛثٛخ ▲ ▲ ▲

 انًُصٕسح ▲ ▲ ▲

 ؼُؽب ▲ ▲ ▲

 كفش انشٛخ ▲ ▲ ▲

 اإلعًبػٛهٛخ ▲ ▲ ▲

 أعٕٛغ ▲ ▲ ▲

 لُب ▲ ▲ ▲

 انزُفٛزرسذ 

 (خالل انؼبو انًبنٙ انسبنٙ)يخؽػ 
 يُزٓٙ

COC frontend.ppt


 األعئهخ ٔانزؼهٛمبد



 شكشًا ػهٗ زغٍ اعزًبػكى

 أزًذ كًبل. و
akamal@ad.gov.eg 

mailto:akamal@ad.gov.eg

