
 

 
 

 

 عدد المشاريع مجاالت المشاريع المتاح لها دراسة جدوى م
٠ ١T ٢٦دراسات جدوى مشروعات ثروة حيوانية 
 ٢٥ دراسات جدوى المشروعات الغذائية ٢
 ١٦ دراسات جدوى المشروعات الزراعية ٣
 ١٠ دراسات جدوى الصناعات المعدنية ٤
 ٤ دراسات جدوى بناء وتشييد ٥
تدوير المخلفات دراسات جدوى ٦  ٣١ 
 ٧ دراسات جدوى صناعة األثاث ٧
 ٥ دراسات جدوى األشغال اليدوية ٨
 ٦ دراسات جدوى األدوات المنزلية ٩

 ٣ دراسات جدوى الصناعات الكيماوية ١٠
 ٨ دراسات جدوى الصناعات الكهربائية ١١
 ١٤ دراسات جدوى المشروعات الخدمية ١٢
الصناعات المكتبيةدراسات جدوى  ١٣  ١ 
 ٣ دراسات جدوى األدوات الشخصية ١٤
 ٣ دراسات جدوى الصناعات الورقية ١٥
 ٧ دراسات جدوى الصناعات البالستيكية ١٦
 ٢ دراسات جدوى مستلزمات الطفل ١٧
 ٢ دراسات جدوى المنسوجات والمالبس ١٨
 ٢ دراسات جدوى الصناعات المطاطية ١٩
مشروعات صناعية دراسات جدوى ٢٠  ٦٠ 

 ٢٣٥ أجمالى عدد المشاريع المتاح لها دراسة جدوى جاهزة
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دراطاخ خذٜٚ ِؼزٚػاخ ثزٚج ز١ٛا١ٔح 

  رظَُِ اىعدىه اىجقزٌ عيً األعالف اىدبفخ

  عدو 600رظَُِ عدىه ثقىي خيُظ ثغبقخ 

  عِ 04دراطخ خذوي اطززشبدَٔ ىَشزوع ثالخخ حفؼ دواخِ ثغبقخ إّزبخُخ 

  عبئز فً اىظبعخ 3000دراطخ خذوي اطززشبدَٔ ىَشزوع ٍدشر دواخِ آىً ثغبقخ  

  خذوي ٍشزوع أثقبر فزَشَبُدراطخ 

  دراطخ خذوي ٍشزوع رزثُخ أراّت فً ثغبرَبد

  دراطخ خذوي ٍشزوع رزثُخ األراّت 

  دراطخ خذوي ٍشزوع رزثُخ اىحَبً

  دراطخ خذوي ٍشزوع رظَُِ أغْبً

  مزنىد 5000دراطخ خذوي ٍشزوع رظَُِ دواخِ ثغبقخ 

  دراطخ خذوي ٍشزوع رظَُِ عدىه ثزيى

  خذوي ٍشزوع رظَُِ ّعبًدراطخ 

  دراطخ خذوي ٍشزوع رشغُو ٍعَو رفزَخ مزبمُذ ثظ

  دراطخ خذوي ٍشزوع رشغُو ٍعَو رفزَخ مزبمُذ ثيذَخ

  دراطخ خذوي ٍشزوع خبٍىص حالة

  أثقبر فزَشَبُ حالثخ  5دراطخ ٍشزوع 

  أطَبك ٍُبٓ عذثخ -دراطخ ٍشزوع إطزشراع طَنً فً أقفبص عبئَخ 

  عِ 20ٍشزوع إّزبج أعالف ٍىاشً دراطخ 

  عدو  20  دراطخ ٍشزوع رظَُِ عدىه ثقزي خيُظ

  فذاُ عيً ٍُبٓ اِثبر 10ٍيخض دراطخ خذوي اطززشبدَٔ ىَشزوع ٍشرعخ طَنُخ فً أحىاع رىاثُخ ثَظبحخ 

  خبٍىطبد حالثخ 5 ٍيخض دراطخ ٍشزوع 

  عِ طبعخ 10ٍيخض دراطخ ٍشزوع إّزبج أعالف دواخِ 

  عِ طبعخ 40ٍيخض دراطخ ٍشزوع إّزبج أعالف دواخِ 

  ٍيخض دراطخ ٍشزوع إّزبج األراّت

  ٍيخض دراطخ ٍشزوع وحذح خذٍبد رعبَخ ثُغزَخ ٍزْقيخ

  ٍيخظذراطخ خذوي اطززشبدَٔ ىَشزوع ٍشرعخ دواخِ ثُبع
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دراطاخ خذٜٚ اٌّؼزٚػاخ اٌغذائ١ح 

  االطَبك اىَذخْٔ 

  واالقزظبدَخ ىَشزوعبد رظُْع ٍْزدبد األىجبُاىدذوٌ اىفُْخ  

  رظُْع ٍخيالد 

  رظُْع وثُع ٍْزدبد اىجبُ 

 ) طنز وأرس) رعجئخ ٍىاد غذائُخ  

  دراطخ خذوي اطززشبدَٔ ىَشزوع إّزبج ٍىثً اىزُِ 

  دراطخ خذوي اطززشبدَٔ ىَشزوع ردفُف عَبعٌ 

  عِ 5.1حَىىخ دراطخ خذوي اطززشبدَٔ ىَشزوع طُبرح ّقو ٍجزد  

  فذاُ 4دراطخ خذوي اطززشبدَٔ ىَشزوو اىَظزثَى اىظغُز ىإلطزشرا اىظَنً ثَظبحخ  

  دراطخ خذوي ٍشزوع إّزبج اىخَُزح اىغبسخخ ٍِ اىَىالص 

  اىَشزوً -دراطخ خذوي ٍشزوع إّزبج فغزَبد عُش اىغزاة  

  دراطخ خذوي ٍشزوع اىَزثبد واىعظبئز 

  ردهُش ورعجئخ اىزَز واىجيح اىدبفدراطخ خذوي ٍشزوع  

  دراطخ خذوي ٍشزوع رظُْع آَض مزٌَ 

  دراطخ خذوي ٍشزوع ٍعَو أىجبُ إلّزبج اىدجِ األثُغ 

  دراطخ خذوٌ ٍشزوع وحذاد رظُْع األىجبُ اىظغُزح 

  عِ 1دراطخ ٍشزوع إّزبج خجِ روًٍ خذَذ  

  دراطخ ٍشزوع ردهُش ورعجئخ اىزَى اىدبف وّظف اىدبف 

  دراطخ ٍشزوع ثالخخ حفؼ ورخشَِ ثغبعض 

  خيُخ 100عبقخ  -دراطخ ٍشزوع ٍْحو عظو  

  ٍيخض دراطخ خذوي اطززشبدَٔ ىَشزوع ٍىمش ردَُع أىجبُ  

  ٍيخض دراطخ ٍشزوع إّزبج األراّت 

  ٍيخض دراطخ ٍشزوع ردفُف عَبعٌ 

  ٍيخض دراطخ ٍشزوع فزس وردَُذ ورعجئخ اىخضز 

  )ثقبىٔ)ٍىاد غذائُخ ٍْفذ ثُع 
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دراطاخ خذٜٚ اٌّؼزٚػاخ اٌشراػ١ح 

 

دراطاخ خذٜٚ اٌـٕاػاخ اٌّؼذ١ٔح 

 دراطخ خذوي ٍشزوع إّزبج ثالعبد ٍعذُّخ ىيزنظُٔ اىحبئغُخ

 دراطخ خذوي ٍشزوع رظُْع أقفبه األثىاة

  دراطخ خذوي ٍشزوع رظُْع اىَظزيشٍبد اىَعذُّخ اىذقُقخ

 دراطخ خذوي ٍشزوع رظُْع اىَعيجبد اىَعذُّخ

 دراطخ خذوي ٍشزوع طْبعخ اىنزاطً اىَزحزمخ ىيَعىقُِ

 دراطخ خذوي ٍشزوع ٍْزدبد اىظيل اىَظزخذٍخ ىيزخشَِ واىعزع

 دراطخ خذوي ٍشزوع ورشخ إّزبج ٍظَبر اىزْدُذ ٍِ اىَخيفبد اىَعذُّخ

  ورشخ إّزبج ٍظَبر اىقالووػدراطخ خذوي ٍشزوع  

  راطخ خذوي ٍشزوع ٍظْع عيت طفُح

  ٍشزوع ورشخ رظُْع شنَبّبد حذَثخ وٍغبثقخ ىَىاطفبد طُبراد اىزمىة
   

  

 

 

  فزس ورذرَح خضز وفبمهخ عبسخخ

  ٍبمُْخ رٌ ّقبىٍ 

  ٍحشخ رزددَخ 

  ٍذشخ حجىة 

  ٍزمشاد األعالف 

  ٍشزوع رظىَخ ثبىيُشر  

  ٍعظزح سَذ سَزىُ 

  ٍعَو رفزَخ مزبمُذ ثيذَخ 

  ٍقغىرح خزار سراعٍ 

  قشٍنجض  

  طىة سراعُخ الّزبج اىخضز ىيزظذَز 4ٍيخض دراطخ خذوي اطززشبدَخ ىَشزوع  

  ٍيخض دراطخ خذوي اطززشبدَٔ ىَشزوع ٍعَو سراعخ أّظدخ إلمثبر اىَحبطُو اىجظزبُّخ  

  أقفبص عبئَخ -ٍيخض دراطخ ٍشزوع إطزشراع طَنً ثحزي  

  ٍيخض دراطخ ٍشزوع ٍحو أدواد ري ٍغىر 

  ٍشزوع ٍشزو خضز وفبمهخ ٍيخض دراطخ 

 (سثبدٌ –اَض مزٌَ  –خجْخ ٍغجىخخ )ٍْزدبد االىجبُ  
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دراطاخ خذٜٚ تٕاء ٚذؼ١١ذ 

 خالط خزطبّخ

 دراطخ خذوي ٍشزوع خالعخ خزطبّخ

 دراطخ خذوي ٍشزوع طْبعخ األطقف اىَعيقخ

 ٍشزوع ورشخ رظُْع اىزخبًدراطخ خذوي 
   

  

 دراطاخ خذٜٚ ذذ٠ٚز اٌّخٍفاخ

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج أهثاق اٌث١ق اٌفارغح ِٓ ِخٍفاخ اٌٛرق

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج أػالف ِٓ خاِاخ ِٚخٍفاخ غ١ز ذم١ٍذ٠ح

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج اٌثالم ِٓ ِخٍفاخ ِـأغ األطّٕد

 اٌدٍظز٠ٓ ِٓ اٌّٛالص دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج

 ِٓ اٌّٛالص( اٌؼٍف)دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج اٌخ١ّزٖ اٌدافح 

 (تاوٕح تٛدر)دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج اٌخ١ّزٖ اٌدافح إٌؼوح 

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج اٌـاتْٛ ِٓ اٌش٠ٛخ اٌّظرخذِح فٝ لٍٝ األهؼّح

 اٌوٛب اٌىظزدراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج اٌوٛب اٌوفٍٝ ِٓ ِخٍفاخ 

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج اٌؼٍف اٌس١ٛأٝ ِٓ ِخٍفاخ اٌؼؼ١ز

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج اٌىسٛي ِٓ اٌّٛالص

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج زث١ثاخ اٌّوام ِٓ ِخٍفاخ اٌىاٚذؼٛن

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج زّق اٌخ١ٍه ٚاٌخً ِٓ اٌىسٛي

 ِٓ اٌىسـٛيدراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج زّق اٌظ١رز٠ه 

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج طّاد ِٓ لؼز اٌث١ق

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج ػٍف ِخٍفاخ اٌموٓ ٚاٌذرج ٚاٌخلزاٚاخ ٚاٌفاوٙح



5 
 

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج وزذْٛ ِٓ ِخٍفاخ اٌٛرق

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج ِظسٛق اٌشخاج ِٓ اٌّخٍفاخ اٌشخاخ١ح

 اٌثالطر١ه إٌاذح ِٓ ِخٍفاخ اٌّـأغدراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذذ٠ٚز 

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذذ٠ٚز زوة اٌموٓ إلٔراج أٌٛاذ ِٓ اٌخؼة اٌّلغٛم

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذذ٠ٚز ِخٍفاخ أذزتح األطّٕد فٝ ؿٕاػح اٌوٛب األطّٕرٝ

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذذ٠ٚز ِخٍفاخ اٌشخاج إلٔراج ِؼغٛالخ سخاخ١ح

 ِخٍفاخ اٌش٠ٛخ اٌّظرؼٍّح تاٌّـأغ ٚاٌّسواخدراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذزػ١ر 

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذىظ١ز اٌثالطر١ه إٌاذح ِٓ ِخٍفاخ اٌّـأغ ٚإٌّاسي

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ؿٕاػح ٚطائً زفظ ٚٔمً اٌّخٍفاخ

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع وثض ِخٍفاخ ٚٔفا٠اخ ِشارع اٌذٚاخٓ

 دراطح ِؼزٚع ذذ٠ٚز ِخٍفاخ سراػ١ح

 اٌؼسَٛ ِٓ ذذ٠ٚز ِخٍفاخ س٠ٛخ اٌّـأغ ٚٚطائً إٌمًِؼزٚع إٔراج 

 ِؼزٚع إٔراج اٌوٛب األطّٕرٝ تإطرخذاَ اٌظٛائً اٌّرخٍفح ػٓ ؿٕاػح اٌٛرق

 ِؼزٚع إٔراج ػٍف ِٓ ٔثاذاخ ٚرد ا١ًٌٕ ِٚخٍفاخ ِـأغ زفظ اٌخلزاٚاخ

 ِؼزٚع ذذ٠ٚز ِخٍفاخ اٌثالطر١ه إلٔراج إوظظٛاراخ األ١ٌِٛراي

 ٚذٕد١ذ اٌثٛف تّخٍفاخ ِـأغ األطّٕد ٚؿٛف اٌرٕد١ذِؼزٚع ذـ١ٕغ 
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 دراطاخ خذٜٚ ؿٕاػح األثاز

  ت١غ ِفزٚػاخ

 ذـ١ٕغ اثاز اٌّظوساخ ِٓ تذائً االخؼاب

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذـ١ٕغ أثاز ِؼذٔٝ

 (وزاطٝ ٚ ذزات١شاخ)دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ٚرػح أػغاي ِؼذ١ٔح 

  ػك اخؼاب

  ٚػثانٚرػح ٔدارج تاب  

 ٚرػح ٔدارج ِٛت١ٍٟ 

 

 دراطاخ خذٜٚ األػغاي ا١ٌذ٠ٚح

  ذـ١ٕغ طداد ٠ذٜٚ 

  ذـ١ٕغ ِٕرداخ خز٠ذ 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذـ١ٕغ إٌّرداخ اٌفخار٠ح 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ؿٕاػح اٌدز٠ذ 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ؿٕاػح اٌؼّٛع 
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 دراطاخ خذٜٚ األدٚاخ إٌّش١ٌح

  ت١غ ادٚاخ ِٕش١ٌح 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج أهثاق اٌفاوٙح اٌفارغح ِٓ ِخٍفاخ اٌٛرق 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج أٚأٝ اٌوٙٝ اٌّؼذ١ٔح اٌّو١ٍح تا١ٌّٕا 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذـ١ٕغ أدٚاخ ِوثخ 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذـ١ٕغ أهمُ ١ِال١ِٓ 

 ٠ٚحدراطح خذٜٚ ِؼزٚع ؿٕاػح اٌؼذد ا١ٌذ 

 

 دراطاخ خذٜٚ اٌـٕاػاخ اٌى١ّا٠ٚح

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ؿٕاػح اٌش٠ٛخ اٌؼوز٠ح ٚاٌوث١ح 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ؿٕاػح اٌـاتْٛ اٌظائً 

  ِاو١ٕح ذسث١ة تالطر١ه 
   

  

 دراطاخ خذٜٚ اٌـٕاػاخ اٌىٙزتائ١ح

  ت١غ أدٚاخ وٙزت١ح 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج ِدففاخ اٌؼؼز 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج ٚطائً اإلكاءج اٌخارخ١ح 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج ٚطائً اإلكاءج اٌذاخ١ٍح 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذـ١ٕغ غال٠ح ا١ٌّاٖ 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذـ١ٕغ ٌٛزاخ ذٛس٠غ اٌىٙزتاء 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ٚرػح إٔراج ػٛاوض ٚزذاخ اإلكاءج 

  راػحٌِٛذ وٙزتائٟ ٌّسً ف 
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 دراطاخ خذٜٚ اٌّؼزٚػاخ اٌخذ١ِح

  ِاو١ٕٗ ذـ٠ٛز ِظرٕذاخ 

  ٚرػح خذِح اهاراخ اٌظ١اراخ  

  ذو٠ٛز ٚرػح ٔدارج تّسزن 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع طٕرزاي 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ِوؼُ ط١ازٝ 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ٔمً ِٕرداخ 

  إٌىرزٚٔٝدراطح خذٜٚ ِؼزٚع ٔمً ِٕرداخ ِٓ خالي ِٛلغ  

  هٓ  4دراطح ِؼزٚع ط١ارج ٔمً ِثزد زٌّٛح  

  ِزوش خذِح ٚؿ١أح ١ِىا١ٔى١ح ٚوٙزتائ١ح ٌآلالخ ٚاٌّؼذاخ  

  ِغظٍح ِالتض 

  ٚرػح زذادج ٌرـ١ٕغ االتٛاب ٚاٌؼثات١ه اٌىز٠راي  

  ٚرػح طّىزج ط١اراخ 

  ٚرػح وٙزتائٟ ط١اراخ 

  ٚرػح ١ِىا١ٔىا اؿالذ ط١اراخ 
   

 

دراطاخ خذٜٚ اٌـٕاػاخ اٌّىرث١ح 

دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ٚرػح ذـ١ٕغ ألالَ رؿاؽ 
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 دراطاخ خذٜٚ األدٚاخ اٌؼخـ١ح

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج خزاب ٔظارج 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذـ١ٕغ ػّظ١ح ا١ٌذ 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ِـٕغ إٔراج خٛارب 
   

  

 اٌٛرل١حدراطاخ خذٜٚ اٌـٕاػاخ 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذد١ٙش ٚلؾ اٌٛرق 

  دراطح خذٜٚ ِؼـزٚع ذـ١ٕغ اٌّؼٍثاخ اٌٛرل١ح 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ٚرػح ٌرـ١ٕغ ٚرق اٌـٕفزج 
   

 

 دراطاخ خذٜٚ اٌـٕاػاخ اٌثالطر١ى١ح

 ذخز٠ش اٌثالطر١ه

ٌٍـٕاػاخ اٌى١ّا٠ٚح دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج زا٠ٚاخ تالطر١ى١ح  

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج ِزاٚذ اٌغظاالخ اٌؼاد٠ح

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذـ١ٕغ أو١اص ٚػٕن تالطر١ه

 دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ؿٕاػح أخٌٛح تالطر١ى١ح ِٕظٛخح

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ؿٕاػح وزاطٝ تالطر١ى١ح ؿغ١زج

طر١هٍِخؾ دراطح خذٜٚ اطرزػاد٠ح ٌّؼزٚع ذـ١ٕغ أو١اص تال  
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 دراطاخ خذٜٚ ِظرٍشِاخ اٌوفً

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع إٔراج ٌؼة األهفاي اٌخاؿح تإٌٛادٜ 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ٚرػح إٔراج ِظرٍشِاخ اٌوفً 
   

  

 دراطاخ خذٜٚ إٌّظٛخاخ ٚاٌّالتض

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ذـ١ٕغ ِالتض خا٘شج 

 ِٕفذ ت١غ ِالتض خا٘شج 
   

 

 دراطاخ خذٜٚ اٌـٕاػاخ اٌّواه١ح  

  أراج زث١ثاخ ِوام ِٓ اٌىاٚذغ اٌّظرؼًّ 

  دراطح خذٜٚ ِؼزٚع ؿٕاػح لواػاخ اٌىاٚذغ اٌّوام 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 دراطاخ خذٜٚ ِؼزٚػاخ ؿٕاػ١ح

  إطرخذاَ أطا١ٌة ٚذىٌٕٛٛخ١ا اإلٔراج اٌسذ٠ثح فٟ اٌـٕاػاخ اٌـغ١زج ٚاٌّرٕا١٘ح اٌـغز

  أطالن اٌذتز٠اج ٚفزاًِ ا١ٌذ ٚاٌىثٛد ٚاالوظزاذ١ذ ٚاٌؼفام ٚاٌؼٕوح ٚػذاد اٌظزػح ٌٍظ١اراخ  

  أٌٛاذ ثٍح  

  اٌّىزٚٔح تأٔٛاػٙا اٌّخرٍفح 

  (ِماتق -ذزات١ض -ِفـالخ)أراج أدٚاخ اٌّؼّار  

  ر٠شر أراج أرفف ِدٍفٕح ٌّٛالذ اٌثٛذاخاس ٚأرفف ِؼشٌٚح تاٌثالطر١ه ٌٍثالخاخ ٚاٌذ٠ة ف 

    أراج أطٍسح إٌّاػ١ز اٌّاط١ح 

  أراج ألفاي أدراج ٚػٕن  

  أراج ألفاي اٌذراخاخ  

  أراج اثاز خؼثٟ 

  أراج اٌؼاِثٛ  

  أراج اٌؼالِاخ االرػاد٠ح ٌٍوزق ٚاطّاء اٌؼٛارع  

  أراج اٌفسُ اٌّلغٛم 

  أراج اٌفٛا١ٔض األِا١ِح ٌٍظ١اراخ  

  أراج اٌىزاطٟ اٌّؼذ١ٔح  

  (اٌٍٛف اٌّؼذٟٔ)أراج اٌٍٛف اٌـٍة الغزاف اٌرٕظ١ف  

  أراج اٌٛؿالخ اٌّزٔح 

  أراج تاب ٚ ػثان خؼثٟ 

  أراج تاب ٚػثان ا١ٌَِٕٛٛ  

  أراج تٕض اٌؼؼز 
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  أراج دتٛص اتزج ٌٍّالتض اٌدا٘شج  

  (وٛر٠ه)أراج رافغ ١ِىا١ٔىٟ ٠ؼًّ ٠ذ٠ٚا  

  أراج طالٌُ ِؼذ١ٔح  

  أراج طٛطد دل١مح  

  أراج ػىّأاخ اٌظ١اراخ  

  ٌٍظ١اراخ ( س٠د -ٚلٛد -١ِاٖ)أراج هٍّثاخ  

  أراج هٕات١ز اٌفزاًِ ٌٍظ١اراخ  

  أراج غظاالخ ِالتض ػاد٠ح 

  أراج غواء ِفراذ وٙزتائٟ ِؼذٟٔ 

  أراج فالٔؼاخ س٘ز ٚؿٍة 
 

ِؼذ١ٔح ٌٍذراخاخأراج فٛا١ٔض   

 أراج وزاص ٚوؼىٛي ٚذد١ٍذ ورة

ِٚظوزج ززف أراج ٌٛزح رطُ خؼث١ح   T 

 أراج ِاطرز دتز٠اج اٌظ١اراخ

 أراج ِساتض اٌغاس ٌٍثٛذاخاس

 أراج ِساتض ذزػ١ذ ا١ٌّاٖ اذِٛاذ١ى١ا

 أراج ِزٚزح تاألوض ٌٍغظاٌح اٌؼاد٠ح

 أراج ِظازاخ اٌشخاج ٌٍظ١اراخ

خؼثٟ ٚزذادٞأراج ِظّار   

ِؼغٛالخ خاْ اٌخ١ٍٍٟ -زٍٝ ِمٍذج)أراج ِؼغٛالخ ِؼذ١ٔح  ) 

لـات١ح -ترأح -فداج –ِسزاز )أراج ِؼذاخ سراػ١ح  ) 
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 أراج ِفراذ اٌرؼغ١ً ٌٍظ١اراخ

 أراج ِفـالخ تاب اٌفزْ ٌٍثٛذاخاس ٚأتٛاب اٌذ٠ة فز٠شر

 ذظ٠ٛٗ تا١ٌٍشر

 ذـ١ٕغ أٚأٟ ِٕش١ٌح ِٓ األ١ٌَِٕٛٛ

اإلوـذاِاخ اٌّؼذ١ٔح ٌٍظ١اراخذـ١ٕغ   

 ذـ١ٕغ خالع آٌٝ

 ذـ١ٕغ خٍة ٚهٕات١ز ٚلوغ غ١ار ِؼذاخ اٌّوازٓ

 ذـ١ٕغ زاًِ أٚأٟ اٌوٟٙ ٚط١خ ػٛا٠ح تّؼرّالذٗ

 ذـ١ٕغ راد٠اذ١زاخ اٌظ١اراخ

 ذـ١ٕغ ػرة ٚهثً ٚرفارف ٚلٕوزج اٌظ١اراخ

ٚاٌؼٛا٠ح ِٚاطٛرج اٌغاس اٌزئ١ظ١حذـ١ٕغ غواء ػؼالخ اٌثٛذداس ِٓ إٌساص ٚػؼالخ اٌفزْ   

 ذـ١ٕغ ِىثفاخ طٍى١ح ٌٍثالخاخ إٌّش١ٌح

 ذـ١ٕغ ٚذد١ّغ هٍّثح هزد ا١ٌّاٖ تاٌفٍرز ٌغظاٌح اٌّالتض االذِٛاذ١ى١ح

 ثالخح ذخش٠ٓ

 ز١ٍاخ ِٛت١ٍ١ا

 طٍه ذذت١ض ػثٛاخ وزذْٛ

 ؿاتْٛ اٌغظ١ً ٚاٌرٛا١ٌد

 ؿاتْٛ طائً

 ِاو١ٕح االوالط١ز
 

 

 


