
 

 

 

 كلية التربية الريبضية

 شئون الطالة    
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                                                                                                                                                                                                                                                                                      يحضش اجزًبع نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ػٍ ٕٚو انثالثبء انًٕافك                    

41 /6/6146 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ                                      

اجزًؼذ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثبنكهٛخ  41/6/6146أَّ فٙ ٕٚو انثالثبء  انًٕافــك

س كــم ثشئبعخ انغٛذ األعزبر انذكزٕس / نجٛت ػجذ انؼضٚض نجٛت يزٕنٗ سئٛظ انهجُخ ٔحضٕ

 يــٍ :

 أ .د / نجٛت ػجذ انؼضٚض نجٛت يزٕنٗ                                     سئٛغـــــــــــب -4

 أ.د  / يحًذ يحًذ صكٗ                                                  ػضـــــــــــٕا      -6

 ػضـــــــــــٕا                 أ. د / َؼٛى يحًذ فٕص٘                                  - 3

 أ.د/ يحًذ ػُجش                                                          ػضـــــــــــٕا- 3

 أ.د/يصطفٗ ػًٛشِ                                                       ػضـــــــــــٕا               -  5

 أ.و.د / طبسق يحًذ خهٛم انجًبل                                          ػضـــــــــــٕا           6

 أ/ اًٚبٌ احًذ انخًشٖ                                                   ػضــــــــــٕا -7

 عكشرٛشا             أ / انُجٛم انُجٕٖ                                                 -8

اعزٓم انغٛذ األعزبر انذكزـــــــــٕس / سئٛظ انهجُخ ثبنجغًهّ ٔ انزـــــــشحٛت ثبنغــــــــبدح 

 ثى ششع فٙ انُظش فٙ جــــذٔل األػًـــــــبل  . األػضـــبء

 انزصذٚك ػهٗ يحضش اإلجزًبع انغبثك -انًٕضٕع األٔل :  

نًمذو يٍ انطبنت /يحًذ حغٍ عؼذ انضَبرٗ ثبنفشلخ انزمشٚش انطجٙ ا -انًٕضٕع انثبَٗ: 

انثبَٛخ انزٖ ٕٚصٗ ثمجٕل انؼزس انًشضٗ ػٍ انفصم انذساعٗ انثبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ 

 حٛث اٌ انطبنت لذ اجشٚذ نّ ػًهٛخ اعزئصبل َبصٕس ششجٗ  .  6145/6146

 انًٕافمــــــــــّ  ٔٚؼشض ػهٗ يجهظ انكهٛخ .  -انمــــــــــــــشاس :

انًٕضٕع انثبنث : - انخطبة انٕاسد يٍ االداسح انؼبيّ نهجبيؼّ) اداسح انزغجٛم ( 

.  6146/6147ثخصٕص االػذاد انًمزشح لجٕنٓب يٍ انطالة انًصشٍٚٛ نهؼبو انجبيؼٗ   

  انمــــــــــــــشاس :-  االػذاد انًمزشح لجٕنٓب ْٗ 611 طبنجّ ٔ 311طبنت 



ة انصبدس انٗ نجُخ لطبع انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثشلى يزبثؼّ انخطب  - انًٕضٕع انشاثغ :

يُٕف  -ثخصٕص اسعبل طالة ْزِ انًشاكض) انشٓذاء  61/1/6146(  ثزبسٚخ 346)

انغبداد( ألداء اخزجبساد انمذساد ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ  –اشًٌٕ  –عشط انهٛبٌ  –

 جبيؼّ يذُٚخ انغبداد . 

انمــــــــــــــــشاس : - اسعبل خطبة ثبَٗ نًزبثؼخ االيش يغ ركهٛف أ.و .د/ طبسق انجًبل 

 ثبنًزبثؼّ 

انًٕضٕع انغبدط  : -االَزٓبء يٍ رٕصٚغ اعزًبساد انشغجبد انزخصصبد طالة انفشلخ 

 انثبَٛخ ٔ رى يهؤْب يٍ انطالة نزحذٚذ رخصصبد كم طبنت .

  انمــــــــــــــــشاس : - ركهٛف أ.د/ َؼٛى فٕصٖ ثباليش  .

 

  -ٔيب ٚغزجذ يٍ أػًبل :

              

 ٔلذ اَزٓٗ االجزًبع فٙ رًبو انغبػخ انٕاحذح ظٓشاً                 

 

 يمشس انهجُخ                                                                              سئٛظ انهجُخ

 


