اٌّشوض
ِ .1عٙذ إٌيً
األصسق ٌٍرذسية
 ٚاٌثؽٛز

اٌعٙح اٌري يرثع اٌيٙا
ٚصاسج اٌظؽح
االذؽاديح

 .2اٌّعًّ اٌمِٛي
اٌظؽي

ٚصاسج اٌظؽح
االذؽاديح

ِ .3عٙذ
األِشاع
اٌّرٛؽٕح

ظاِعح اٌخشؽَٛ

وزارة الصحت االتحاديت
ادارة البحوث
قائمت بأسماء المراكس التي تعمل في مجال البحج الصحي و العلوم ذاث الصلت بالسودان
اٌّٙاَ
ذاسيخ االٔشاء اال٘ذاف
اٌعٕٛاْ  ٚاٌّٛلع
ذذسية  ٚدتٍ َٛعاٌي في عٍ َٛاٌّالسيا
تؽس -ذذسية -خذِاخ
ٚد ِذٔي -ص .ب101 .
ِاظغريش في عٍ َٛاٌّالسيا
خ 46183
ذدددددذسية اٌىدددددٛادس اٌّغددددداعذج فدددددي عٍدددددَٛ
فاوظ 42040
اٌّالسيا
تشيذ اٌىرشٔٚي
osman_saeed@hotmail.com
ذمذيُ اٌخذِاخ اٌرؽٍيٍح  ٚاٌّخرثشيح
1903
ششق وٍيح اٌطة ظٛاس ِغرشفي
ِىافؽددددح األٚت ددددح  ٚاٌشلاتددددح إٌٛعيددددح
اٌزسج ظٛاس طيٕيح اٌغىح ؼذيذ
عٍدددددي األؽعّدددددح  ٚاألدٚيدددددح ِ ٚيددددداٖ
خ 778370 -772521
اٌششب  ٚسطذ اٌٍّٛشاخ
ذددذسية أؽددش اٌعدداٍِيٓ فددي اٌّخرثددشاخ
اٌّخرٍفح  ٚذؽذيذ ِؤ٘الذُٙ
اظددددددشاء اٌثؽدددددددٛز  ٚاٌّغدددددددٛؼاخ ٚ
اٌذساعاخ اٌّخرٍفح
ٚػددع اٌرظددّيّاخ إٌّطيددح اٌخاطددح
تأشددداء اٌّعاِدددً فدددي اٌّغرشدددفياخ ٚ
اٌٛؼددذاخ اٌظدددؽيح ٚٚػددع ِمدددشساخ
ٚظائف اٌعداٍِيٓ ِ ٚمدشساخ األظٙدضج
 ٚاٌّعذاخ  ٚاٌّّٙاخ
اظددشاء اٌثؽددٛز فددي ِعدداي األِددشاع ذددذسية  ٚذا٘يددً اٌثدداؼصيٓ  ٚاٌعدداٍِيٓ فدددي
1993
اٌخشؽِ -َٛعّع اٌعٍ َٛاٌطثيح-
ِعاي األِشاع اٌّرٛؽٕح
اٌّرٛؽٕح
ظاِعح اٌخشؽَٛ
ذددذسية  ٚذي٘يددً اٌثدداؼصيٓ فددي ِعددداي اظددددشاء اٌثؽددددٛز فددددي ِعدددداي األِددددشاع
ص.ب102 .
اٌّرٛؽٕح
األِشاع اٌّرٛؽٕح
خ 779712
خذِح اٌّعرّع  ٚذٛفيش خذِاخ ؽثيح
خذِح اٌّعرّع ٔ ٚشش اٌّعشفح
فاوظ 779712
اٌّشاسوح في ذٕظيُ اٌذٚساخ  ٚاٌىٛسعاخ
mmukhtar@iend.org
في ِعاي األِشاع اٌّرٛؽٕح
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أٌٛٚياخ اٌثؽٛز
األِشاع اٌّرٛؽٕح
ٚتائياخ اٌّالسيا
اٌّالسيددددددددا اٌّماِٚددددددددح
ٌٍىٍٛسٚوٛيٓ
عاداخ إٌالً

اٌّالسيا
اٌىالصاس
اٌذسْ
اٌؽظثح

اٌّشوض
ِ .4عٙذ أتؽاز
ؽة إٌّاؽك
اٌؽاسج

اٌعٕٛاْ  ٚاٌّٛلع
اٌعٙح اٌري يرثع اٌيٙا
اٌّشوض اٌمِٛي ٌٍثؽٛز اٌخشؽ -َٛيمع تاٌّعًّ اٌمِٛي
اٌظؽي
ص.ب1304 .
خ 781845
فاوظ 781845

ِ .5شوض أتؽاز
اٌّايغرِٛا

ظاِعح اٌخشؽَٛ

ِ .6شوض اٌطة
إٌٚٛي

ٚصاسج اٌظؽح

ِ .7عًّ أتؽاز
األؼياء اٌذليمح

ظاِعح األؼفاد

ِغرشفي عٛتا اٌعاِعي
ص .ب102 .
alfahal@hotmail.com
ِغرشفي اٌعالض تاٌزسج -اٌخشؽَٛ
ص.ب648 .
ذٍف799296 ْٛ
اِذسِاْ شاسه اٌعشػح -ص.ب.
167
خ 554870

ذاسيخ االٔشاء اال٘ذاف
االػددددطاله تّّٙددددح اظددددشاء األتؽدددداز1971
اٌعٍّيددددح اٌرطثيميددددح فددددي وافددددح أِددددشاع
إٌّددداؽك اٌؽددداسج تقدددشع ذؽميدددك ذّٕيدددح
الرظددددداديح  ٚاظرّاعيدددددح ِرٛاصٔدددددح فدددددي
اٌّعرّع اٌغٛدأي
ذدددذسية اٌىدددٛادس اٌطثيدددح اٌظدددؽيح فددديِعددداالخ ذشدددخيض  ٚعدددالض ِ ٚىافؽدددح
أِشاع إٌّاؽك اٌؽاسج
اٌعّددددً عٍدددددي فددددرػ ِعددددداالخ ٚاعدددددعحٌٍرعا ٚ ْٚذثادي اٌخثشاخ ِع اٌّؤعغاخ
 ٚإٌّظّددداخ اٌثؽصيددددح اٌعٍّيدددح داخددددً ٚ
خاسض اٌغٛداْ
ذي٘يً  ٚذذسية اٌثاخصيٓ تاٌّعًّذمدددذيُ اٌدددذعُ ٌٍثؽدددٛز اٌردددي ذرفدددك ِدددععياعاخ اٌّشوض
عالض ِشع اٌّايغرِٛا
1991
اظشاء تؽٛز عٍّيح
ذذسية اٌعاٍِيٓ تاٌؽمً اٌطثي
ذشخيض  ٚعالض األِشاع اٌّغرٙذفح
1976
اٌرذسية
اٌثؽٛز
ذؽغيٓ ؽشق ذشخيض األِشاع
1998
اٌّرٛؽٕح
ذذسية اٌعاٍِيٓ في ِعاي األتؽاز ٚ
اٌرذسيظ
ذمذيُ خذِاخ ذشخيظيح ٌٍّعرّع
اٌرٛعيح اٌظؽيح
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أٌٛٚياخ اٌثؽٛز
اٌّٙاَ
ِىافؽح اٌّالسيا
اٌثؽس اٌعٍّياالشددددشاف عٍددددي ؽٍثددددح اٌذساعدددداخ ِىافؽح اٌثٍٙاسعياِىافؽح عّي األٔٙاس
اٌعٍيا
ِىافؽح ِدشع إٌدٚ َٛ
دٚساخ ذذسيثيحاٌشّأيا
-اعرشاساخ

عالض ِشع اٌّايغرِٛا
ذذسية اٌعاٍِيٓ تاٌمطاه اٌظؽي
اظشاء تؽٛز عٍّيح

عًّ أتؽاز ٌرؽغيٓ  ٚذثغيؾ
اٌرشخيض اٌّعٍّي
اٌّشاسوح في اٌرمذَ اٌعٍّي داخً ٚ
خاسض اٌغٛداْ
ذي٘يً خشيعي اٌىٍياخ اٌعٍّيح

اعرٕثاؽ عماليش ٌعالض
اٌّايغرِٛا

ذظّيُ ذشخيض
ٌّشع اٌىالصاس ِؽٍيا
ذظّيُ ذشخيض
ألِشاع اٌطفيٍياخ
اٌّعٛيح  ٚاٌثٍٙاسعيا
ذمييُ اخرثاساخ ِعٍّيح
ٌٍرشخيض

اٌّشوض
ِ .8شوض أتؽاز
اٌغىشي  ٚاٌقذد
اٌظّاء

اٌعٙح اٌري يرثع اٌيٙا
لطاه خاص(ِشوض
اٌّالصِيٓ اٌطثي)

اٌعٕٛاْ  ٚاٌّٛلع
اِذسِاْ شّاي ِؽطح اٌرٍفضي ْٛتؽي
اٌّالصِيٓ
ص.ب1118 .
خ 552000
فاوظ 50582
mohamedeltom@yahoo.com

ذاسيخ االٔشاء
1988

ِ .9شوض ظاِعح
اٌخشؽٌ َٛقغيً ٚ
صساعح اٌىٍي

ظاِعح اٌخشؽَٛ

ِ .10شوض اٌرقزيح
ٌٍرذسية  ٚاٌثؽٛز

ظاِعح األؼفاد وٍيح
اٌعٍ َٛاألعشيح

اٌخشؽ َٛششق -شّاي اٌميادج اٌعاِح
ص.ب102 .
ص .ب10716 .
خ777925-798140 .
فاوظ 779458
sudankidney@hotmail.com
اِذسِاْ
ص.ب167 .
خ 012384189
NRTC@sudanham

1985

2002

اٌّٙاَ
اال٘ذاف
تؽٛز في ٚػع ّٔارض ٌٍشعايح
ذشليح اٌّعٍِٛاخ  ٚإٌظُ  ٚاٌظؽيح في
ٌّشػي اٌغىشي
ِشع اٌغىشي
تؽٛز ٌٍرىٍفح االلرظاديح ٚ
ذذسية اٌثاؼصيٓ اٌظقاس ٌٍمياَ تثؽٛز
االظرّاعيح ٌّشع اٌغىشي
عٍّيح في ِشع اٌغىشي
تؽٛز ٌّراتعح اٌّؼاعفاخ اٌغشيشيح
ذذسية اٌثاؼصيٓ اٌظقاس ٌٍمياَ تثؽٛز
ٌّشع اٌغىشي
عٍّيح في ذؼخُ اٌقذج اٌذسليح
ستؾ اٌّّاسعح اٌغشيشيح تاٌثؽٛز اٌعٍّيح تؽٛز ٌّراتعح فعاٌيح وثغٛالخ اٌيٛد
اٌضيري
 ٚاٌرطثيميح
تؽٛز ٌذساعح اٌعمثاخ اٌري ذٛاظٗ
ِشاسوح اٌمطاه اٌخاص ٌٍمياَ تثؽٛز
تشٔاِط ِىافؽح ٔمض اٌيٛد
ؽثيح
عالض أِشاع اٌىٍي
اٌرخظض في عالض اٌىٍي ٌألؽفاي
اٌثذء في ِششٚه صساعح اٌىٍي
ِراتعح ِشػي صساعح اٌىٍي
اٌرذسية
اٌثؽٛز
األتؽاز في ِعاي اٌرقزيح
اٌرذسية في ِعاي اٌرقزيح
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أٌٛٚياخ اٌثؽٛز
الرظادياخ اٌظؽح في
ِشع اٌغىشي
ٚتائياخ ِشع اٌغىشي
ذٕظيُ اٌشعايح ٌّشع
اٌغىشي
ؽشق ِىافؽح ٔمض
اٌيٛد  ٚاِشاع اٌقذج
اٌذسليح

عالض ِشع اٌىٍي
ِراتعح اٌّشػي ر ٚٚاٌعاللح
تيِشاع اٌىٍي
اٌّغاعذج في ذذسية األؽثاء ٚ
ؽالب اٌطة
ذذسيظ  ٚذذسية ؽالب اٌذساعاخ
اٌعٍيا
ذذسيظ  ٚذذسية ؽالب اٌعاِعح
اٌمياَ تاألتؽاز في ِعاي اٌرقزيح

اٌرقزيح  ٚاٌظؽح في
ؼاٌح اٌطٛاسئ ٚ
اٌىٛاسز
اٌرقزيح  ٚاألِشاع
اٌّظاؼثح
ذقزيح  ٚطؽح اٌّغٕيٓ
اٌرقزيح ٚ
اٌظؽح(اٌذسْ-
اٌٛتائياخ -االيذص)

اٌّشوض
ِ .11شوض تؽٛز
األغزيح

اٌعٙح اٌري يرثع اٌيٙا
ٚصاسج اٌعٍ ٚ َٛاٌرمأح

اٌعٕٛاْ  ٚاٌّٛلع
اٌخشؽ َٛتؽشي -شّثاخ
ص.ب213 .
خ 311294
فاوظ 311049
frc@sudanmail.net

ذاسيخ االٔشاء
1965

اال٘ذاف
اعرقالي اٌّٛاسد اٌّؽٍيح االعرقالي
األِصً في ذظٕيع إٌّرعاخ اٌقزائيح
ذطٛيش اٌرىٍٕٛظيا اٌرمٍيذيح تٙذف ذّٕيح
اٌشيف
اخرياس اٌرمأاخ اٌؽذيصح اٌّالئّح ٚ
اٌّٛائّح ٌظشٚف اٌغٛداْ
ذذسية اٌىٛادس  ٚذي٘يٍيٙا في ِعاي
اٌظٕاعاخ اٌقزائيح  ٚفي اٌعاِعاخ

ِ .12شوض
اٌخشؽَٛ
ٌٍخظٛتح

لطاه خاص

اٌخشؽ -َٛشاسه أفشيميا -خٍف
اٌغفاسج إٌٙذيح
ص.ب11543 .
خ 482216
فاوظ 482218
rfcsudan@hotmail.com

2000

ذشخيض  ٚعالض اٌعمُ تاعرخذاَ أؼذز
اٌرمٕيح اٌعٍّيح
ظشاؼح إٌّاظيش
ذذسية أؽثاء إٌغاء  ٚاٌرٌٛيذ
اٌثؽس اٌعٍّي

4

اٌّٙاَ
اظشاء اٌثؽٛز اٌرطثيميح
عمذ إٌذٚاخ  ٚاٌّؤذّشاخ
عمذ اٌذٚساخ اٌرذسيثيح داخً ٚ
خاسض اٌّشوض
اٌرذسيظ تاٌعاِعاخ ٚ ٚػع إٌّا٘ط
ٌٙا  ٚاالششاف عٍي ؽالب
اٌذساعاخ اٌعٍيا
اٌّغاّ٘ح في ؼً ِشاوً اٌظٕاعاخ
اٌقزائيح اٌمائّح ترمذيُ اٌّشٛسج ٚ
اظشاء دساعاخ اٌعذٚي االلرظاديح
 ٚاٌفٕيح
ذشخيض  ٚعالض اٌعمُ تاعرخذاَ
أؼذز اٌرمٕيح اٌعٍّيح
ظشاؼح إٌّاظيش
ذذسية أؽثاء إٌغاء  ٚاٌرٌٛيذ
اٌثؽس اٌعٍّي

أٌٛٚياخ اٌثؽٛز
طٕاعح اٌؽثٛب ٚ
ِٕرعاذٙا  ٚاٌضيٛخ ٚ
ِٕرعاذٙا
طٕاعح اٌظّغ اٌعشتي
اعرقالي اٌىشوذي
طٕاعيا
اٌٍؽ ٚ َٛاألٌثاْ ٚ
ِٕرعاذٙا
ذظٕيع  ٚذظذيش
اٌخؼش  ٚاٌفاوٙح
تؽٛز اوٍيٕيىيح راخ
طفح عٍّيح(ٌؽّيح
اٌشؼُ  ٚاٌّمذسج عٍي
االٔعاب)
ِمذسج اٌّشأج اٌغٛدأيح
عٍي االعرعاتح ٌٍعماليٍش
إٌّشطح
ٔرائط ظشاؼح إٌّاظيش
في ؼاالخ اٌرىيظ
اٌذليك ٌٍّثايغ
ٔرائط عالض أؽفاي
األٔاتية في ؼاٌح أعذاَ
اٌؽيٛأاخ إٌّٛيح في
اٌغائً إٌّٛي

اٌّشوض

اٌعٙح اٌري يرثع ٌٙا

اٌعٕٛاْ  ٚاٌّٛلع

ذيسيخ االٔشاء

ِ .13شوض ظشاؼح
اٌفُ  ٚاٌٛظٗ  ٚاٌفىيٓ
 ٚأتؽاز اٌغشؽاْ

ِغرشفي األعٕاْ
اٌرعٍيّي

اٌخشؽَٛ
ص.ب102 .
خ 77254

1995

األ٘ذاف
اٌثؽس في أِشاع اٌفُ  ٚاالعٕاْ
اٌثؽس في عشؽاْ اٌفُ
اٌثؽس في األِشاع إٌّمٌٛح
ذشليح  ٚذعذيذ ظشاؼح اٌفُ  ٚاألعٕاْ

ِ .14عٙذ اٌطة
إٌٚٛي  ٚاألؼياء
اٌعضي يح  ٚعالض
االٚساَ

ظاِعح اٌعضيشج

ٚد ِذٔي -أِاَ تشض اٌعضيشج ظٛاس ِغرشفي
ٚد ِذٔي اٌرعٍيّي
ص.ب20 .
خ 51143232
فاوظ 51146640

1994

اٌّشوض اٌمِٛي ٌٍعالض تاألشعح -اٌخشؽَٛ
ص.ب846 .
خ 776905
فاوظ 774780
profhussein@hotmail.com

1967

ششق ِذسعح اٌخشؽ َٛاٌمذيّح
ص .ب3001 .
خ  771993فاوظ 774179
saec@sudanmail.net

1973

ذشخيض  ٚعالض األٚساَ
اظشاء اٌثؽٛز اٌعٍّيح راخ اٌظٍح
تاألِشاع اٌّرٛؽٕح  ٚأِشاع
اٌغشؽاْ
اٌرشخيض
اظشاء فؽٛطاخ اٌرٛافك إٌغيعي
ذمذيُ خذِاخ األشعح اٌعالظيح ٌّشػي ِشوض عالظي ِرخظض
ذذسية وٍياخ اٌطة  ٚاٌعٍَٛ
اٌغشؽاْ
تاٌعاِعاخ
ذمذيُ خذِاخ األشعح اٌرشخيظيح
ذذسية وادس اٌرّشيغ في ِعاي
ذمذيُ خذِاخ اٌطة إٌٚٛي  ٚاٌعالض
عالض اٌغشؽاْ
اٌٙشِٔٛي
ذمذيُ خذِاخ األشعح اٌعالظيح ٚ
ذذسية ؽالب اٌطة تاٌعاِعاخ
اٌرشخيظيح
اٌّخرٍفح
ذمذيُ خذِاخ اٌطة إٌٚٛي  ٚاٌعالض
اٌثؽٛز
اٌٙشِٔٛي
ٔمً  ٚذٛؽيٓ اٌرمأح إٌٚٛيح في شري
سعايح اٌّظاٌػ اٌمِٛيح فيّا يرعٍك
ػشٚب اٌّعشفح
تش  ْٛاٌطالح
ذذسية اٌعاٍِيٓ في ِعاي اٌرطثيك
ذّىيٓ اٌذٌٚح ِٓ اعرقالي اٌطالح
اٌغٍّي ٌٍطالح اٌزسيح داخٍيا ٚ
اٌزسيح في األغشاع اٌغٍّيح
خاسظيا
ذيِيٓ عالِح االٔغاْ  ٚاٌؽيٛاْ ٚ
اٌثي ح ِٓ أخطاس االشعاعاخ اٌّؤريح  ٚخذِاخ اٌٛلايح ِٓ االشعاه  ٚلياط
اٌٙشِٔٛاخ
تس اٌٛعي تٙزٖ األخطاس ٌذي األفشاد
ذٕغيك ِشاسيع اٌع ْٛاٌفٕي ِع اٌٛواٌح
ذّىيٓ اٌعاٍِيٓ في ِعاي اٌرطثيك
اٌذٌٚيح ٌٍطالح اٌزسيح  ٚاٌٙي ح اٌعشتيح
اٌغٍّي ٌٍطالح اٌزسيح ِٓ اورغاب
ٌٍطالح اٌزسيح
اٌخثشج اٌرمٕيح

 .15اٌّشوض اٌمِٛي
ٌٍعالض تاألشعح ٚ
اٌطة إٌٚٛي

٘ .16ي ح اٌطالح
اٌزسيح اٌغٛدأيح

ٚصاسج اٌعٍ ٚ َٛاٌرمأح

5

اٌّٙاَ
ذذسية األؽثاء في ظشاؼح اٌفُ ٚ
األعٕاْ
ذذسية االؽثاء عٍي اٌثؽس اٌعٍّي
ذمذيُ خذِاخ في ظشاؼح اٌٛظٗ  ٚاٌفُ

أٌٛٚياخ اٌثؽٛز
أِشاع اٌفُ
عشؽاْ اٌفُ
اٌشفح االسٔثيح  ٚاٌرش٘ٛاخ
اٌخٍميح

ِٙاَ تؽصيح -خذِيح -ذذسية ٚ
ذذسيظ

األِشاع اٌّرٛؽٕح
أِشاع اٌغشؽاْ
أِشاع اٌقذد اٌظّاء

أراض أؽمُ لياط اٌٙشِٔٛاخ
ِؽٍيا
اٌٛلايح ِٓ االشعاه  ٚيشًّ
اٌعاٍِيٓ في سلاتح اٌّظادس
اٌّشعح
اٌّغػ االشعاعي اٌثي ي
صيادج أراظيح اٌّؽاطيً
اٌضساعيح عٓ ؽشيك اٌطفش
االشعاعي

اٌّشوض
ِ .17شوض أتؽاز
اٌرّثان

اٌعٙح اٌري يرثع ٌٙا
ظّعيح عٍّاء األِشاع-
اٌعّعيح اٌطثيح اٌعٍّيح

اٌعٕٛاْ
ِغرشفي اٌزسج
ص.ب102 .
خ 785381
فاوظ 785381
TSRC@sudanmail.net

ذيسيخ االٔشاء
1994

ِ .18عٙذ أتؽاز
إٌثاذاخ اٌطثيح ٚ
اٌعطشيح

ٚصاسج اٌعٍ ٚ َٛاٌرمأح-
اٌّشوض اٌمِٛي ٌٍثؽٛز

اٌّشوض اٌمِٛي ٌٍثؽٛز
ص.ب2404 .
خ 784882
فاوظ 773771

1972

األ٘ذاف

اٌّٙاَ

اظشاء اٌّغٛؼاخ اٌّيذأيح اٌظؽيح  ٚااللرظاديح
ٌرمذيش ِعذي أرشاس اعرٙالن اٌرثغ  ٚذذخيٓ اٌغعائش
 ٚاٌشيشح
اٌخشٚض تاعرشاذيعيح ٌٍعًّ االظرّاعي ذشًّ
اٌعأة اٌٛلائي
سفع اٌّٙاساخ  ٚاٌّمذساخ اٌثؽصيح  ٚاٌعٍّيح
ٌٍثاؼصيٓ االظرّاعييٓ  ٚإٌفغأييٓ  ٚااللرظادييٓ
في ِعاالخ اٌظؽح  ٚؽة األعٕاْ
ِىافؽح األِشاع اٌري ذٕرط عٓ اٌرثغ ٚخاطح
اٌغشؽاْ

اٌمياَ تاٌثؽٛز في ِعاي اٌرثغ -اٌثؽٛز عٓ ذيشيش
اعرعّاي اٌرّثان في
اعرعّاٌٗ  ٚاشاسٖ
ؼذٚز عشؽاْ اٌفُ
اٌمياَ تاٌّغٛؼاخ اٌّيذأيح
اٌثؽس عٓ اٌرقيشاخ
ٌؽظش ٔغثح اعرعّاي اٌرثغ ٚ
اٌعيٕيح اٌري يؽذشٙا
أرشاس اٌغشؽاْ
اعرعّاي اٌرّثان
اٌمياَ ترذسية اٌىٛادس عٍي
ذؽذيذ ٔغثح اعرعّاي
اٌثؽس اٌعٍّي
اٌرثغ تىً أٔٛاعٗ في
اٌرصميف اٌظؽي  ٚذٛعيح
اٌف اخ اٌعّشيح اٌّخرٍفح
اٌعّٛٙس تّخاؽش اٌرثغ ٚ
تاٌغٛداْ
ويفيح االلاله
اٌعاللح تيٓ اعرعّاي
اٌرثغ  ٚأِشاع اٌفُ
األِشاع األوصش
شيٛعا( اٌغىشي-
اٌذيذاْ -اٌرٙاب اٌىثذ-
اٌّالسيا)
اٌرغٛيك اٌعاٌّي
ٌٍٕثاذاخ اٌعطشيح ٚ
اٌطثيح

ظّع  ٚذٛشيك اٌّّاسعح اٌطثيح اٌشعثيح
ذششيذ اٌّّاسعح اٌطثيح اٌشعثيح في ِعاي إٌثاذاخ
اٌعطشيح
ذىٛيٌٍٕٓ .........ثاذاخ اٌطثيح  ٚاٌعطشيح
أشاء ِرؽف ٌٍٕثاذاخ اٌطثيح  ٚاٌعطشيح
االتؽاز اٌضساعيح
اظشاء اٌرعاسب عٍي اٌخالطاخ إٌثاذيح في عالض
تعغ األِشاع
ذٕشيؾ اٌظٕاعاخ اٌعطشيح
اعرخالص ِشوثاخ اٌشائؽح  ٚاٌٍْٛ
خٍك عاللاخ عٍّيح ِع اٌّعا٘ذ اٌّشاتٙح داخً ٚ
خاسض اٌغٛداْ
االششاف عٍي ؽٍثح اٌذساعاخ اٌعٍيا في ِعاي
اٌذتٍ -َٛاٌّاظغريش  ٚاٌذورٛساج  ٚذذسية ؽٍثح
اٌعاِعاخ
ذذسية اٌّعاٌعيٓ اٌشعثييٓ

6

أٌٛٚياخ اٌثؽٛز

اٌعٕٛاْ
اٌعّاساخ – ص.ب80067 .
خ 830012

ذاسيخ االٔشاء
1910

٘ .20ي ح اٌرمأح
اٌؽيٛيح

ٚصاسج اٌعٍ ٚ َٛاٌرمأح

شاسه ِؽّذ ٔعية -غشب شاسه 57
ص.ب2404 .
خ 466373
فاوظ 770701
elgaali@hotmail.com

1994

اال٘ذاف
أراض اٌثشاِط اٌري ذؽّي اٌصشٚج
اٌؽيٛأيح ِٓ االٔمشاع
اظشاء اٌثؽٛز اٌرطثيميح ألِشاع
اٌؽيٛأيح  ٚأراض اٌٍماؼاخ
عًّ اٌّغٛؼاخ
اٌرذسية في ِعاي اٌثيطشج
ٔمً  ٚذٛؽيٓ اٌرمأح
اٌرّٕيح في ِعاي اٌرمأح اٌؽيٛيح
ذطٛيش اٌثؽس

اٌعٙح اٌيد يرثع ٌٙا
اٌّشوض
ِ .19شوض اٌّعاًِ ٘ ٚي ح تؽٛز اٌصشٚج
اٌؽيٛأيح
اٌثؽٛز اٌثيطشيح

ِ .21عٍظ
اٌذساعاخ اٌطثيح
اٌعٍيا

وٍيح اٌطة -ظاِعح
اٌخشؽَٛ

شاسه اٌّه ّٔش-
ص.ب 321 .ظاِعح اٌخشؽَٛ
خ 778169

1973

اٌرذسية اٌطثي اٌغشيشي  ٚاٌّعٍّي
اٌرذسيظ
االششاف عٍي اٌشعائً  ٚاٌثؽٛز

7

اٌّٙاَ

اٌٛٚياخ اٌثؽٛز
تؽٛز ذطثيميح ذعًّ عٍي
اٌٛلايح ِٓ األِشاع
أراض اٌٍماؼاخ
األِشاع اٌّشرشوح تيٓ
االٔغاْ  ٚاٌؽيٛاْ

اظشاء اٌثؽٛز اٌرطثيميح في
ِعاالخ ِخرٍفح
ذذسية  ٚذي٘يً اٌىٛادس
ذطثيك ٔرائط االتؽاز
االعالَ  ٚاالسشاد
الاِح اٌّؤذّشاخ  ٚاٌغّٕاساخ ٚ
إٌذٚاخ

ذيشيش اعرعّاي أوصش ِٓ
دٚاء في عالض اٌّالسيا
ذؽذيذ اٌطفشاخ اٌٛساشيح
اٌّشذثطح تاٌّماِٚح ٌعماس
اٌىٍٛسٚوٛيٓ
اٌثؽس عٓ اٌطفشاخ
اٌعيٕيح اٌّشذثطح تغشؽاْ
اٌصذي
ذمييُ اٌّٛاد اٌّعضٌٚح ِٓ
تعغ إٌثاذاخ اٌطثيح
اٌّؽٍيح
اعرعّاي اٌرمأاخ
اٌّيىشٚتيح في عالض
اٌرٍٛز اٌثي ي
األِشاع اٌّرٛؽٕح

اٌرذسية -اٌثؽس -اٌرذسيظ-
االششاف

اٌّشوض
 .22اٌّعٍظ
اٌمِٛي اٌغٛدأي
ٌٍرخظظاخ
اٌطثيح

اٌعٙح اٌري يرثع ٌٙا
ِعٍظ اٌٛصساء

اٌعٕٛاْ
ِغرشفي اٌخشؽ َٛاٌرعٍيّي
خ 785194 -785194 -785207
فاوظ 785194

ذيسيخ االٔشاء
1995

ِ .23شوض
اٌذساعاخ اٌغىأيح

ظاِعح اٌعضيشج

ِذيٕح اٌشاصي -ظاِعح اٌعضيشجٚ -د
ِذٔي
ص.ب20 .
خ 051145024
فاوظ 051161161
Alnoury_pop@hotmail.com

1981

األ٘ذاف
ذؽغيٓ  ٚسفع ِغرٛي اٌخذِاخ اٌطثيح
تاٌغٛداْ
االششاف عٍي اٌري٘يً  ٚاٌرذسية  ٚاٌرذسية
اٌّغرّش
سفع اٌّغرٛي اٌعٍّي  ٚاٌعٍّي ٌألؽثاء في
ِخرٍف اٌرخظظاخ
ٚػع أعظ ذمٛيُ اٌّغرٛي اٌعٍّي  ٚاٌفٕي ٚ
إٌّٙي ٌٍشٙاداخ اٌرخظظيح اٌري يّٕؽٙا
اٌّعٍظ
اٌرذسية عٍي ِغرٛي اٌّشؼٍح اٌعاِعيح
اٌرذسية عٍي ِغرٛي اٌّاظغريش
اٌرذسية عٍي ِغرٛي اٌذورٛساج
اٌرذسية أشٕاء اٌخذِح
اظشاء اٌثؽٛز اٌّرظٍح تاٌغىاْ  ٚاٌظؽح
االٔعاتيح

ِ .24شوض
الرظادياخ اٌظؽح

ِٕظّح اٌظؽح
اٌعاٌّيح

وٍيح اٌذساعاخ االظرّاعيح ٚ
االلرظاديح -ظاِعح اٌخشؽَٛ
خ 790337

1999

ِ .25عٙذ األتؽاز
االلرظاديح ٚ
االظرّاعيح

ٚصاسج اٌعٍٚ َٛ
اٌرمأح -اٌّشوض
اٌمِٛي ٌٍثؽٛز

شاسه اٌثشٌّاْ غشب ِىرة اٌمثٛي
ص.ب1166 .
خ 778805
فاوظ 779611

1992

اٌرعشيف تعٍُ الرظادياخ اٌظؽح وعٍُ يعّع
تيٓ اٌعٍ َٛاالٔغأيح  ٚاٌطثيح
اٌرذسية
دساعح ذىٍفح اٌظؽح
ذٕفيز اٌثؽٛز
الاِح اٌغّٕاساخ ٚ ٚسػ اٌعًّ  ٚإٌّرذياخ
الاِح اٌذٚساخ ااٌرذسيثيح  ٚاٌىٛسعاخ في
ِعاي اٌثؽس اٌعٍّي
ٔشش اٌثؽٛز  ٚاالطذاساخ ٚأٚساق اٌعًّ

8

اٌّٙاَ
اٌرذسية  ٚاٌرذسية اٌّغرّش
ذٕظيُ إٌذٚاخ  ٚاٌّؽاػشاخ
ٚػع ِٕا٘ط اٌرذسية
ذٛفيش ِرطٍثاخ اٌرعٍيُ اٌّغرّش

أٌٛٚياخ اٌثؽٛز

اٌرذسية في عٍ َٛاٌغىاْ ٚ
اٌرّٕيح
اٌرذسية في عٍ َٛاٌظؽح
االٔعاتيح
اظشاء اٌثؽٛز اٌّىرثيح ٚ
اٌّيذأيح
اٌرعاِ ْٚع اٌعٙاخ راخ اٌظح
ٌٍرذسية اشٕاء اٌخذِح
اٌرذسية عٍي اٌؽاعٛب

اٌثؽٛز اٌغاخٕح عٍي
اٌغؽح ِ ٚشذثطح تمؼايا
اٌّعرّع ِ ٚشذثطح
تغياعاخ اٌذٌٚحِّ -ىٓ
اٌرٕفيز  ٚيخشض ترٛطياخ
ِعمٌٛح

اظشاء اٌثؽٛز
الاِح دٚساخ ذذسيثيح
عّٕاساخ

اٌرّٕيح اٌّغرذاِح  ٚاٌغالَ
االظرّاعي
ذعشتح االطالغ االداسي
في ظً اٌفيذساٌيح
اٌشلاتح عٍي اٌّاي في ظً
٘يىٍح االلرظاد

اٌّشوض
٘ .26ي ح اٌثؽٛز
اٌضساعيح

اٌعٙح اٌري يرثع ٌٙا
ٚصاسج اٌعٍٚ َٛ
اٌرمأح

اٌعٕٛاْ
٘ي ح اٌثؽٛز اٌضساعيحٚ -د ِذٔي
ص.ب126 .
خ 43890
فاوظ 43213
Elahmedi41@yahoo.com

ذيسيخ االٔشاء
1902

األ٘ذاف
ذؽغيٓ االٔراض اٌضساعي  ٚاعرخذاِٗ ٌضيادج
دخٛي  ٚسفا٘يح إٌّرعيٓ
االعٙاَ في ذؽميك األِٓ اٌقزائي
اٌؽفاظ عٍي اٌّٛاسد اٌطثيعيح

ِ .27شوض تؽٛز
االٔراض اٌؽيٛأي

٘ي ح تؽٛز اٌصشٚج
اٌؽيٛأيح

اٌخشؽ َٛتؽشي
ص.ب1355 .
خ 381148
فاوظ 385269
Elkhidir2002@yahoo.co.uk
اٌخشؽ َٛاٌعّاساخ شاسه 25
ص.ب44791 .
خ 472088
فاوظ 472088
info@imanonlinesd.net

1962

تؽٛز االٔراض اٌؽيٛأي
ذذسية اٌىٛادس
االسشاد

اٌثؽٛز اٌرطثيميح في
ِعاي اٌذٚاظٓ -ذؽغيٓ
اٌّاشيح -االٌثاْ -األعالف

1990

الاِح اٌّؽاػشاخ  ٚإٌذٚاخ
اٌرظذي ٌؽّالخ اٌرشىيه  ٚظّيع اٌعٙاخ
عيادج واٍِح ٌٍعالض عٓ ؽشيك
اٌّعاسػح ٌاليّاْ
اٌطة إٌثٛي
اٌغعي اٌعاد  ٚاٌّخٍض ٌرظفيح اٌخالفاخ
ٔشش األتؽاز
االعرماديح  ٚاٌّز٘ثيح تيٓ اٌّغٍّيٓ
ذمذيُ دعٛج االيّاْ اٌي اًٌٍّ األخشي  ٚاٌري اٌثشاِط االراعيح  ٚاٌرٍفضئٛيح
ِا صاٌد في اٌىفش عٓ ؽشيك اٌؽعح ٚ
اٌثش٘اْ اٌعٍّي
دساعح األدياْ  ٚاٌّزا٘ة اٌفىشيح ِ ٚماسٔرٙا
ِع ؼعح االيّاْ
ذؽشيش اٌعٍ َٛاٌىٔٛيح  ٚاٌرطثيميح االٔغأيح
عّا ٌظك تٙا ِٓ أ٘ٚاَ اٌؽاديح
 .1ذذسية
 -اٌذساعاخ اٌعٍيا تاٌثؽس اٌعٍّي

اٌثؽٛز اٌرطثيصميح اٌري
ذٙرُ تاالععاص
اٌعٍّي(ِصاي ٌٍثؽٛز
إٌّفزج :االيذص  ٚاٌعالض
تاٌمشاْ -أشش اٌعٓ في
االطاتح تاألور اب ٚ
عالظٗ)
------

ِ .28شوض أتؽاز
االيّاْ

 .29اواديّيح

ِاسط 2004
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اٌّٙاَ
اٌرؽغيٓ اٌٛساشي ٌٍّؽاطيً
ايعاد ذمأاخ ذغاعذ في صيادج
االٔراض
ايعاد اٌٛعائً اٌىفيٍح تؽّايح
اٌّؽاطيً ِٓ االفاخ
اعرؽذاز ؽشق ٚٚعائً
العرقالي اٌّٛاسد اٌطثيعيح ٚ
اعرذاِرٙا
ذٛفيش اٌّعٍِٛاخ ٌٍرّٕيح
اٌضساعيح

أٌٛٚياخ اٌثؽٛز

اٌغٛداْ ٌٍعٍَٛ
 .30اواديّيح
اٌعٍ َٛاٌظؽيح
 .31اٌّشوض
اٌمِٛي ٌٍثؽٛز

 ذا٘يً اٌطالب في ِؤعغاخ اٌثؽساٌعٍّي ٚاٌذٚي اٌشميمح
-

ٚصاسج اٌظؽح
اٌمِٛيح ( اٌرذسية)

-
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 .2ذا٘يً
 .3إظشاء تؽٛز ذطثيميح

