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 االعزّبع اٌشٙشٞ ٌّغٍظ اإلداسح  اعُ االعزّبع

  وٛد االعزّبع اٌشاثغ سلُ االعزّبع

 ربس٠خ االعزّبع
 األسثؼبء

17/12/2014َ 
 ثذء االعزّبع

 10اٌغبػخ :

 طجبؽب
 ٔٙب٠خ االعزّبع

اٌغبػخ 

 ظٙشا  12:

 ِىزت ا.د.سئ١ظ اٌغبِؼخ االعزّبعِىبْ 

 

 ػمذ ِغٍظ إداسح ِشوض/ إداسح ضّبْ اٌغٛدح ٚاٌزط٠ٛش اٌّغزّش ثشئبعخ أ.د.طالػ ع١ذ اٌجالي  

 ٚػض٠ٛخ وً ِٓ اٌغبدح/اٌغ١ذاد:

 ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة أ.د/ ػظبد اٌذ٠ٓ ِزٌٟٛ                           1

 ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس أ.د/ سفبػٟ إثشا١ُ٘ سفبػٟ                           2

 ػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ أ.د.عّبي اؽّذ اٌغ١غٝ   3

 ػ١ّذ ِؼٙذ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌج١ئ١خ أ.د/ ِجبسن ؽغبٟٔ ػٍٟ ِؾّٛد                           4

 ػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ                        أ.د/ ؽّذٞ ػجبط اٌغ١غٟ    5

 ػ١ّذ و١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق ا.د.ِٕبي اؽّذ ِغؼٛد    6

 ػ١ّذ و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٜ ا.د. شؼجبْ عبد هللا  7

 ػ١ّذ ِؼٙذ إٌٙذعخ اٌٛساص١خ أ.د/ اِبي ػجذ اٌؼض٠ض                           8

 سئ١ظ عٙبص رؼ١ّش ِذ٠ٕخ اٌغبداد  أ./ خبٌذ أٔٛس أثٛ اٌؼطب                          9

 أ١ِٓ ػبَ اٌغبِؼخ اٌّغبػذ أ./ سضٛاْ ػجذ اٌفزبػ اٌمشَ                          10

 ٚرٌٛٝ أِبٔخ اٌغٍغخ:

 ٌزط٠ٛش اٌّغزّشأ.َ.د/ ِبعذح ِؾّذ سفؼذ أثٛ اٌظفب          ِذ٠ش إداسح/ ِشوض ضّبْ اٌغٛدح ٚا

 ٚعىشربس٠خ اٌغٍغخ:

 ِذ٠ش ِىزت أ.د. سئ١ظ اٌغبِؼخ           أ. عٍٜٛ ػضّبْ اٌشٕٛأٟ         

 ٚاػززس ػٓ اٌؾضٛس:

 ِذ٠ش إداسح اٌغبداد اٌزؼ١ّ١ٍخ أ./ فبطّخ ػجذ اٌٙبدٞ أؽّذ                        

 :االفززبػ

"بسم اهلل الرحمن  افززؼ اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس/ طالػ ع١ذ اٌجالي سئ١ظ اٌغبِؼخ اٌغٍغخ ثزوش      
 ٚاٌزشؽ١ت ثبٌغبدح اٌؾضٛس.               الرحيم"
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ِٚشفك   /www.usc.edu.eg/QACID اٌضبٌضخاٌّظبدلخ ػٍٝ ِؾضش اٌغٍغخ  :اٚال : اٌّظبدلبد

 َ. 4102 ٔٛفّجشِغٍظ اٌغبِؼخ ٌشٙش اٌىزش١ٔٚب ثٍّف عذٚي اػّبي 

 :صب١ٔب : ِٛضٛػبد اإلؽبطخ
فٝ شئْٛ ضّبْ اٌغٛدح ٚاٌزط٠ٛش  30/11/2014االؽبطخ ثّب رُ اػزّبدٖ فٝ ِغٍظ اٌغبِؼخ ثزبس٠خ  2/1

 ٚ٘ٝ: اٌّغزّش،

  19/11/2014اٌّظبدلخ ػٍٝ ِؾضش ِغٍظ اإلداسح اٌغٍغخ اٌضبٌضخ ثزبس٠خ .َ 

 :ٍٝاٌّٛافمخ ػ 

 اٌزمش٠ش اٌشٙشٜ ٌٍإلداسح/اٌّشوض. .1

ػمذ دٚسح "اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌالِزؾبٔبد ِٚٛاطفبد اٌٛسلخ االِزؾب١ٔخ" ٚا١ٌبد ضّبْ عٛدح  .2

 اػّبي االِزؾبٔبد.

 اسعبي ّٔٛرط اٌّششٚػبد اٌطالث١خ. .3

اٌٛسلخ االِزؾب١ٔخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ ٚاسشبداد ػبِخ ٌزظ١ُّ اٌٛسلخ  ّٔٛرط .4

 االِزؾب١ٔخ ٚفمب  ٌٍٛائؼ اٌذاخ١ٍخ اٌّؼّٛي ثٙب ثى١ٍبد ِٚؼب٘ذ اٌغبِؼخ.

 .أؽ١ظ اٌّغٍظ :اٌمـــشاس

 اداسح لجً ِٓ ٚاٌّشعً ثبٌغبِؼخ اٌغٛدح ضّبْ ِشوض دٚس ٌم١بط اعزج١بْ ث١بٔبد اعز١فبء ثشأْ 2/2

 ػٓ دساعخ ثئػذاد اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚص٠ش اٌذوزٛس األعزبر اٌغ١ذ ِؼبٌٟ رٛط١خ إطبس فٟ ٚرٌه اٌّششٚػبد

 اٌفٕٟ اٌذػُ ٚرمذ٠ُ ثبٌى١ٍبد األداء ٌزم٠ُٛ ثذٚس٘ب ٚل١بِٙب ثبٌغبِؼبد اٌغٛدح ضّبْ ِشاوض فبػ١ٍخ ِذٜ

 اٌزظؾ١ؾ١خ اإلعشاءاد ثزطج١ك ٚاال٘زّبَ اٌّشاوض دٚس ٌزفؼ١ً اٌغبِؼ١خ اٌم١بداد ِغبٔذح ِٚذٜ ٌٙب

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّغزّش اٌزط٠ٛش شأٔٙب ِٓ ٚاٌزٟ

 .أؽ١ظ اٌّغٍظ :اٌمـــشاس

 .اٌغبثمخ اٌفزشح خالي اٌّؼب٘ذ/ثبٌى١ٍبد ػمذ٘ب رُ اٌزٝ اٌؼًّ ٚسػ ثشبْ 2/3

 . أؽ١ظ اٌّغٍظ :اٌمـــشاس

 .اٌىزش١ٔٚب إلعز١فبئٗ ر١ّٙذا ثبٌغبِؼخ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ٌّذ٠ش اٌطالة سأٜ اعزطالع ّٔٛرط اسعبي ثشأْ 2/4

 .أؽ١ظ اٌّغٍظ :اٌمـــشاس

ثشأْ رغ١ٍُ ِششٚػبد رط٠ٛش ٚاػزّبد اٌّؼبًِ اٌّمذِخ ِٓ و١ٍبد ِٚؼب٘ذ اٌغبِؼخ ٌٛؽذح اداسح       2/5

 َ.27/11/2014اٌّششٚػبد ٠َٛ اٌخ١ّظ اٌّٛافك 

 كود االستيالم المدير التنفيذي المشروعمدير  الكمية/المعهد عنوان المشروع م
-LP9-030 د/ عمي حسن  أ.د/ مبارك حساني  معيد الدراسات والبحوث  مشروع تطوير معمل الجيوكيمياء البيئية وتأىيمو لالعتماد  1

SDAT 
مشروع تطوير المعمل المركزي لمتشخيص الكيميائي وأبحاث الدم  2

 وتأىيمو لالعتماد.
-LP9-029 د/ ناىد صالح  أ.د/ شعبان جاد اهلل البيطريكمية الطب 

SDAT 
مشروع تطوير معمل قياس وتعريف الطفرات الوراثية وتأىيمو  3

 لالعتماد.
-LP9-027 د. ربا طمعت  أ.د/ محمد عثمان  معيد اليندسة الوراثية 

SDAT 
مشروع تطوير معمل/وحدة بنك الفيروسات من البيئة المصرية  4

بتقنية رقائق الحمض النووي الدقيقة بالمعمل المركزي لمتعريف 
 لمتكنولوجيا الحيوية وتأىيمو لالعتماد.

-LP9-028 أ.د/ أميمة خميس أ.د/ محمد عثمان  معيد اليندسة الوراثية 
SDAT 

-LP9-026 أحمد زغاوهأ.د/  أ.د/ شعبان جاد اهلل كمية الطب البيطري مشروع تطوير معمل تشخيص مرض السعار وتأىيمو لالعتماد. 5
SDAT 

-LP9-034د/ عالء الدين  أ.د/ صالح البالل  كمية الطب البيطرياستخدام تقنية الفموسيتوميتري واألجسام المناعية وحيدة المنشأ في  6
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تحديد اإلنترفيرون جاما تشخيص الحيوانات المصابة بميكروبات 
السل النوعية وتفرقتيا من الحيوانات المحصنة والمصابة 

 بميكروبات السل الالنوعية.

 SDAT حسين أ.د/ شعبان جاد اهلل

مشروع تطوير معمل بيوتكنولوجيا البيئة والغذاء وتأىيمو  7
 لالعتماد.

-LP9-021 د/ أيمن الدورغامي أ.د/ محمد عثمان  معيد اليندسة الوراثية
SDAT 

لجزيئية وتأىيمو مشروع تطوير معمل الكيمياء الحيوية والبيولوجيا ا 8
 لالعتماد.

أ.د/ أمال عبد  أ.د/ محمد عثمان  معيد اليندسة الوراثية 
 العزيز

LP9-025-
SDAT 

مشروع تطوير معمل المشخصات الجزيئية والعالجيات  9
 والجينومات وتأىيمو لالعتماد.

-LP9-031 د/ منال اليمشري أ.د/ محمد عثمان  معيد اليندسة الوراثية 
SDAT 

-LP9-032 د/ محمد أبو الخير أ.د/ شعبان جاد اهلل كمية الطب البيطري تطوير واعتماد المعمل المركزي لتشخيص الفيروسات. مشروع 10
SDAT 

-LP9-033 د/ خالد جعفر. أ.د/ شعبان جاد اهلل كمية الطب البيطري مشروع تطوير معمل تحميل األعالف وخاماتيا وتأىيمو لالعتماد. 11
SDAT 

ىيل المعمل المعتمد الختبارات االنحالل الدوائي مشروع تأ 12
 وتأىيمو لالعتماد.

-LP9-024 أ.د/ أشرف الباز أ.د/ محمد عثمان  معيد اليندسة الوراثية
SDAT 

 : أؽ١ظ اٌّغٍظ.شاســـاٌم
األسثؼبء ثشأْ رغ١ٍُ ِششٚػبد اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّمذِخ ِٓ و١ٍبد اٌغبِؼخ ٌٛؽذح اداسح اٌّششٚػبد ٠َٛ      2/6

 َ.3/12/2014اٌّٛافك 

 المدير التنفيذي مدير المشروع الكمية عنوان المشروع م

 أ.د/ طارق النصيري أ.د/ حمدي السيسي التربية الرياضية دعم وتطوير الفاعلية التعليمية مشروع  1

 د/ عصام نصار أ.د/ جمال السيسي التربية دعم وتطوير الفاعلية التعليميةمشروع  2

 د/ رمضان الميهي أ.د/ حسنين طه التجارة دعم وتطوير الفاعلية التعليميةمشروع  3

 : أؽ١ظ اٌّغٍظ.شاســـاٌم

َ ٌّٕبلشخ ِشبس٠غ دػُ ٚرط٠ٛش 15/12/2014ثشأْ ِخبطجخ اداسح اٌّششٚػبد ٌزؾذ٠ذ ٠َٛ اإلص١ٕٓ اٌّٛافك   4/7

٠زُ رؾذ٠ذ ٠َٛ ٌّٕبلشخ ِششٚع و١ٍخ اٌزشث١خ األعجٛع اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌى١ٍخ اٌزغبسح ٚاٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ػٍٝ اْ 

 َ(.26/12/2014-20اٌمبدَ )

 : أؽ١ظ اٌّغٍظ.شاســـاٌم

 132لشاس شٚس ػبَ اوبد٠ّٝ ِٓ ربس٠خ طذٚس ٌإلػزّبد ثؼذ ِِشح اخشٜ دح رمذَ و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٜ بػأثشأْ    4/8

 .2016َ-2015ٌؼبَ اٌذساعٝ َ اٜ ا25/8/2014ثزبس٠خ 

 : أؽ١ظ اٌّغٍظ.شاســـاٌم

 ٠َٛ االٌىزشٚٔٝ اٌجش٠ذ ػجش اسعبٌٗ رُ ٚاٌزٜ ٌٍّمشس اٌطالة ساٜ ثبعزطالع اٌخبص اعزج١بْ ٚرؼ١ُّ ِٕبلشخ ثشبْ   4/9

 .اٌّشوض ِٛلغ ػٍٝ ٚٔششح 7/12/2014َ اٌّٛافك االؽذ

 : أؽ١ظ اٌّغٍظ.شاســـاٌم

 :صبٌضب : اٌشئْٛ اٌّب١ٌخ ٚاإلداس٠خ

 .اٌزغبسح اٌزشث١خ، اٌؾمٛق، اٌش٠بض١خ، اٌزشث١خ ثى١ٍخ إٌّؼمذح اٌؼًّ ٌٛسػ اٌض١بفخ ثذي طشف ثشبْ 3/1

 اٌّٛافمخ :اٌمـــشاس

 ٚاٌزم١ٕخ: ساثؼب: اٌشئْٛ اٌف١ٕخ

 اٌفٕٝ اٌذػُ ص٠بسح ػٓ اٌج١طشٜ اٌطت و١ٍخ ٚاػززاس 2014َ د٠غّجش ٌشٙش اٌض٠بساد رمبس٠ش اعزؼشاع ثشأْ 4/1

 .اٌغٛدح ثبداسح اٌخبطخ اٌٍّفبد إلعزىّبي 14/12/2014َ ٠َٛ اٌّمشسح

 ِٚخبطجخ اٌى١ٍبد.اٌّٛافمخ  :اٌمـــشاس

ػٍٟ أْ ٠ىْٛ اٌٙذف  2015ثشبْ الزشاػ عذٚي ص٠بساد اٌذػُ اٌفٕٝ ٌٍى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ خالي شٙش ٠ٕب٠ش  4/2

اٌشئ١غٟ ٌٍض٠بسح ٘ٛ ِشاعؼخ أػّبي اٌىٕزشٚالد ِٚذٞ اإلٌزضاَ  ثّؼب١٠ش ٔظُ اإلِزؾبٔبد ٚ ِٛاطفبد اٌٛسلخ 
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 اإلِزؾب١ٔخ. 

 اٌّٛػذ اٌّمزشػ و١ٍخ/ِؼٙذ َ

 01/0/5102انسبج    يعهد انهندست انىراثيت وانخكنىنىجيب انحيىيت  1

 01/0/5102انسبج    كهيت انخجبرة 2

 01/0/5102انسبج    كهيت انخربيت انريبضيت  3

 00/0/5102األحد    يعهد اندراسبث وانبحىد انبيئيت 4

 01/0/5102  انسبج كهيت انخربيت  5

 00/0/5102األحد    كهيت انطب انبيطري  6

 00/0/5102 ألحد ا كهيت انحقىق 7

  00/0/5102 االحد  كهيت انسيبحت وانفنبدق 8
 اٌّٛافمخ ِٚخبطجخ اٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ ثّٛاػ١ذ اٌض٠بسح. :اٌمـــشاس

 ثشأْ ػشع ِٛلف و١ٍبد ِٚؼب٘ذ اٌغبِؼخ ِٓ ػمذ ٚسشخ ػًّ ٔظُ االِزؾبٔبد ِٚٛاطفبد اٌٛسلخ اإلِزؾب١ٔخ 4/3

 ِٛػذ أؼمبد اٌذٚسح و١ٍخ/ِؼٙذ َ

 (3/00/5102) حى عقد اندورة يىو االثنين كهيت انطب انبيطري 1

 (52/00/5102) حى عقد اندورة االثنين كهيت انسيبحت وانفنبدق 2

 (5102/ 52/00) حى عقد اندورة انثالثبء كهيت انخربيت انريبضيت 3

   (02/05/5102) حى عقد اندورة انثالثبء كهيت انحقىق 4

 (8/05/5102) عقد اندورة يىو االثنين حى كهيت انخربيت 5

 ونى يخى ححديد انًىعدنعدو اكخًبل انعدد وحقرراعبدحهب  كهيت انخجبرة 6

 (50/05/5102) األحد  يعهد انهندست انىراثيت  7

 ونى يخى ححديد انًىعد حى حأجيم اندورة  يعهد اندراسبث وانبحىد انبيئيت 8

 

 .اٌّٛافمخ :اٌمـــشاس

 ثشأْ ِمزشػ رٕف١ز خطخ اٌذػُ اٌفٕٝ ِٚشاعؼخ ٚؽذح/ٌغٕخ االصِبد ٚاٌىٛاسس ثبٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ:  4/4

 اٌّٛػذ اٌّمزشػ و١ٍخ / ِؼٙذ

 7/12/2114االحد  كهيت انطب انبيطري

 29/12/2114االثنين  كهيت انسيبحت وانفنبدق

 27/12/2114انسبج  كهيت انخربيت انريبضيت

 22/12/2114االثنين  كهيت انحقىق

 21/12/2114انسبج  كهيت انخربيت

 22/12/2114االثنين  كهيت انخجبرة

 8/12/2114االثنين  يعهد انهندست انىراثيت 

  13/12/2114انسبج  يعهد اندراسبث وانبحىد انبيئيت
ٚادساط  ط١بٔخ طفب٠بد اٌؾش٠كاٌزؼبلذ ػٍٝ ظٍجخ ٚاٌغبئٍخ ٚاٌّخٍفبد ٚاٌزضاَ اٌغبِؼخ ثبٌزخٍض ِٓ اٌ اٌّٛافمخ :اٌمـــشاس

 .ِٛلف وً و١ٍخ ثبٌزمش٠ش اٌشٙشٜ

 اٌّٛلغ ػٍٝ ٚاٌّؼب٘ذ ثبٌى١ٍبد ٌٍٛؽذاد االٌىزش١ٔٚخ ٌٍظفؾبد اٌؾبٌٝ ثبٌٛضغ اٌخبص اٌزمش٠ش اعزؼشاع ثشبْ 4/5

 .اٌشعّٝ اإلٌىزشٚٔٝ

أشطخ اٌٛؽذح ػٍٝ اْ ٠زشن رظ١ُّ ؾذ االدٔٝ ِٓ اٌّزطٍجبد ثّب ٠ذػُ ػٍٝ اْ رؾزٜٛ اٌظفؾخ ػٍٝ اٌ اٌّٛافمخ :اٌمـــشاس

 .ٌٍّؤعغبد زٛط١بد ثزمش٠ش اٌذػُ اٌفٕٝاٌاٌظفؾخ ثّب ٠ؼىظ ٠ٛ٘خ اٌّؤعغخ ٚادساط 
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 ثبٌّشوض اٌخبص االٌىزشٚٔٝ اٌّٛلغ ٌّزبثؼخ ثغطبٜٚ ػٍٝ ٠بعش. د ٚ ؽغ١ٓ ؽغٓ ػٍٝ. د ِٓ وال رى١ٍف ثشأْ 4/6

 .اٌّٛلغ ػٍٝ اٌج١بٔبد ادخبي و١ف١خ ػٓ رذس٠ج١خ دٚسح ٚؽضٛس ِؾزٛاٖ ٚرؾذ٠ش

 .اٌّٛافمخ :اٌمـــشاس

 ثشأْ ِؾبضش اٌّغبٌظ اٌزٕف١ز٠خ ِٚغبٌظ اداسح اٌٛؽذاد ثبٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ اٌزٝ رُ رغ١ٍّٙب ٌٍّشوض. 4/7

 اٌى١ٍخ/اٌّؼٙذ َ
 اٌّؾبضش 

 اٌّغٍظ اٌزٕف١زٞ ِغٍظ اإلداسح

 رمذ٠ُ ِؾضش اٜ ِغٍظ ؽزٝ ربس٠خٌُٗ ٠زُ  كهيت انطب انبيطري 0

 وحنسيقي نىفًبرنىفًبر   نىفًبر كهيت انسيبحت وانفنبدق 4

، أغسطس, سبخًبر, أكخىبر  كهيت انخربيت انريبضيت 3

 نىفًبر

 ، نىفًبر سبخًبر,أكخىبر

 سبخًبر,أكخىبر ---- كهيت انحقىق 2

 ، ديسًبر سبخًبر,أكخىبر, نىفًبر ----- كهيت انخربيت 5

وانخقرير  سبخًبريىنيه ,يىنيى,   يىنيىيىنيه, كهيت انخجبرة 6

 انخراكًي نشهر يىنيه

 ٌُ ٠زُ رمذ٠ُ ِؾضش اٜ ِغٍظ ؽزٝ ربس٠خٗ يعهد انهندست انىراثيت  7

يعهد اندراسبث وانبحىد  8

 انبيئيت

 اكخىبر و نىفًبر يىنيه

 
 

ػٍٝ اْ ٠زُ اٌز٠ٕٛٗ ثبٌزمش٠ش ػٍٝ اعزىّبي دٚسح اإلعزّبػبد ثّب ٠ؼىظ ِٕظِٛخ ضجظ اٌغٛدح  اٌّٛافمخ :اٌمـــشاس

 .اٌذاخ١ٍخ

ثشأْ اعزؼشاع اُ٘ اٌّؼٛلبد ٚاٌّشبوً اٌزٝ رٛاعٗ ٚؽذاد اٌغٛدح ٌزٕف١ز أشطخ ٔظُ ضّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍبد  4/8

 ٚاٌّؼب٘ذ:

 اٌّؼٛلبد اٌى١ٍخ/اٌّؼٙذ َ

  كهيت انطب انبيطري 0

 

 ٠زُ اعزؼشاع ِشبوً اٚ ِؼٛلبد ِٓ اٌى١ٍبد /اٌّؼب٘ذ ٌُ
 كهيت انسيبحت وانفنبدق 4

 كهيت انخربيت انريبضيت 3

 كهيت انحقىق 2

 كهيت انخربيت 5

 كهيت انخجبرة 6

 يعهد انهندست انىراثيت  7

يعهد اندراسبث وانبحىد  8

 انبيئيت

 ػذَ اٌزؼبْٚ ِٓ اٌغ١ّغ 

 
 .اٌّٛافمخ :اٌمـــشاس

ػٍٝ  .ٚد  اٌٛساص١خ إٌٙذعخ ٌّؼٙذ اٌض٠بسح وّٕغك خ١ّظ ا١ِّخ/ د.ا اٌٛساص١خ إٌٙذعخ ِؼٙذ رشش١ؼ ثشبْ 4/9

اْ ٠ىْٛ اٌغ١ذ االعزبر  عٛاص ثؼذَ اٌزٕج١ٗ ِغ) اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌذساعبد ٌّؼٙذ اٌض٠بسح ِٕغك ؽغٓ ؽغ١ٓ

 (.ٌٍض٠بسح ِٕغكاٚ شئْٛ اٌج١ئخ  ٚاٌجؾٛس ٌٍذساعبد اٌّؼٙذ ٚو١ًاٌذوزٛس 

 .اٌّٛافمخ  :اٌمـــشاس

/ اٌذوزٛس االعزبر اٌغ١ذ ِٓ ٚرٛل١ؼٙب اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌذساعبد ٌّؼٙذ ٌالػزّبد اٌزمذَ خطبة رغ١ٙض ثشبْ 4/10

 .41/04/4102َ غب٠زٗ ِٛػذ فٝ اٌغبِؼخ سئ١ظ
 
 




