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 كهيت انتشبيت انشيبضيت

 يكتب / سئيس قسى انًُبهح وطشق انتذسيس وانتذسيب وػهىو انحشكت انشيبضيت

 يحضش إختًبع يدهس انقسى 

 و2018/2019 انؼبو اندبيؼً  ( 8)  سقى اندهست

 انىاحذة ظهشا   َهبيت اإلختًبع شش صببحب  انحبديت ػ بذء اإلختًبع و2/5/2019 انتبسيخ

 قسى انًُبهح وطشق انتذسيس وانتذسيب وػهىو انحشكت انشيبضيت يكبٌ اإلختًبع

( نهعبو انجبيعً 9فً تًبو انسبعخ انذبدَخ عشش تى عمذ انجهسخ سلى ) و2/5/2019إَه فً َىو انثالثبء انًىافك   انحضىس:

 سئُس يجهس انمسى وثذضىس كم يٍ: شبفغ حسبَيٍ خبنذ ػبذانحًيذو ثشئبسخ األستبر انذكتىس/ 8112/8119

 انىظيفت اإلسى و

 عضىا    أ.د/ عصبو انذٍَ يتىنً عجذهللا .1

 عضىا   أ.د/ يجذي يذًىد فهُى .8

 عضىا   أدًذ أيٍُ انشبفعً أ.د/ .3

 عضىا   أ.د/ أيُشح يذًىد طه .4

 عضىا   يذًذ انذهُىأ.و.د/ عجذهللا عجذ .5

 عضىا و.د / انسُذ فتخ هللا تُُتٍُ  -6

 عضىا   و.د/ يذًذ ثكش سالو .7

 عضىا و.د. / ششوق عهٍ يذًذ اثىانُصش  -2

 عضىا   أ.د. يتفشغ/ سعُذ عجذانششُذ خبطش .9

 واػتزس ػٍ انحضىس:

 أ.و.د/ سدبة عبدل ججم .1

 ادًذ طهذخ دسبو انذٍَو.د/  .8

 ٍُ يتىنًو.د/ أدًذ أي .3

 أ.د. يتفشغ/ يذًذ يذًذ صكً .4
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سئُس يجهس انمسى انجهسخ ثزكش "ثسى هللا انشدًٍ انشدُى"  شبفغ حسبَيٍ خبنذ ػبذانحًيذافتتخ انسُذ األستبر انذكتىس/  اإلفتتبذ:

 عًبل.وانتشدُت ثبنسبدح أعضبء انًجهس، ثى اَتمم انسُذ سئُس انمسى نعشض ويُبلشخ انًىضىعبد انىاسدح ثجذول األ

 أوال : انًصبدقبث

 ثشأٌ انتصذَك عهً يذضش انجهسخ انسبثمخ. 1/1

 نُصجخ انتشكُم انُهبئٍ كًب َهٍ: يع تغُُش فٍ نجبٌ انًًتذٍُُ  انًصبدلخ عهً يذضش انجهسخ انسبثمخ انقشاس:

 انهدُت و
 أسًبء انسبدة أػضبء انهدبٌ

 ػضى يٍ انخبسج أػضبء يٍ انذاخم

1 
ت )دسس( ثبَيت تشبيت ػًهيت داخهي

 بُبث )شفىي(
 د.يجذي فهُى د.ششوق أثىانُصش د.سدبة عبدل د.أيُشح طه

 د.هبنخ يصطفً

 د.جُهبٌ دبيذ

 د.إًَبٌ انذبسوٌ

 د.سذش َبسٍُ

 د.َبدَخ عجذانًعطً

 انذهشىسٌيشوح د. 

8 
تشبيت ػًهيت داخهيت )دسس( ثبَيت 

 بُبث )ػًهً(
 هللا عجذانذهُىد.عجذ د.ششوق أثىانُصش د.أيُشح طه د.سدبة عبدل

3 
تشبيت ػًهيت داخهيت )قصت( ثبَيت 

 بُبث )شفىي(
 د.عصبو يتىنً د.ششوق أثىانُصش د.أيُشح طه د.سدبة عبدل

4 
تشبيت ػًهيت داخهيت )قصت( ثبَيت 

 بُبث )ػًهً(
 د.أدًذ طهذخ د.ششوق أثىانُصش د.سدبة عبدل د.أيُشح طه

 د.عجذهللا عجذانذهُى د.أدًذ طهذخ د.يجذي فهُى د.أيُشح طه تشبيت حشكيت أونً بُبث )شفىي( 5

 د.عجذهللا عجذانذهُى د.عصبو يتىنً د.ايُشح طه د.سدبة عبدل تشبيت حشكيت أونً بُبث )ػًهً( 6

7 
تشبيت ػًهيت داخهيت )دسس( ثبَيت 

 بُيٍ )شفىي(
 د.خبنذ شبفع د.سعُذ عجذانششُذ د.عجذهللا عجذانذهُى د.عصبو يتىنً

 د.يذسٍ سيضبٌ

 سشُذ عبيش.د

 سضب هاللد.

 عالء صبنخد.

 

 

2 
تشبيت ػًهيت داخهيت )دسس( ثبَيت 

 بُيٍ )ػًهً(
 د.خبنذ شبفع د.أدًذ أيٍُ د.انسُذ تُُتٍُ د.أدًذ طهذخ

9 
تشبيت ػًهيت داخهيت )قصت( ثبَيت بُيٍ 

 )شفىي(
 د.ششوق أثىانُصش د.سدبة عبدل د.أيُشح طه د.أدًذ طهذخ

11 
قصت( ثبَيت بُيٍ تشبيت ػًهيت داخهيت )

 )ػًهً(
 د.سدبة عبدل د. أيُشح طه د.أدًذ أيٍُ د.انسُذ تُُتٍُ

 د.سعُذ عجذانششُذ د.انسُذ تُُتٍُ د.عصبو يتىنٍ د.يجذي فهُى تشبيت حشكيت أونً بُيٍ )شفىي( 11

 د.يجذٌ فهُى د.أدًذ أيٍُ د.أدًذ طهذخ د.عصبو يتىنً تشبيت حشكيت أونً بُيٍ )ػًهً( 18

13 
انتذسيس وانتشبيت انؼًهيت ثبَيت  طشق

 بُيٍ )ل.ق / ػًهً(
  د.انسُذ تُُتٍُ د.عجذهللا عجذانذهُى د.أدًذ أيٍُ د.عصبو يتىنً

14 
أسس وَظشيبث ػهى انتذسيب 

 انشيبضً أونً بُيٍ )شفىي( 
 د.يذًذ سالو د.سعُذ عجذانششُذ د.أدًذ انشبفعً د.يذًذ صكً

يجذي دسًُ أ.د/ 

 أثىفشَخخ

15 
يبث ػهى انتذسيب أسس وَظش

 انشيبضً أونً بُبث )شفىي(
 د.يذًذ سالو د.سعُذ عجذانششُذ د.أدًذ انشبفعً د.يذًذ صكً

أ.و.د/ هجخ سودً 

 أثىانًعبطً

16 
طشق انتذسيب انشيبضً ثبَيت بُيٍ 

 )شفىي(
 د.يذًذ سالو د.خبنذ شبفع د.أدًذ انشبفعً د.يذًذ صكً

أ.د/ صالح ُيذسٍ 

 َجب

17 
ضً ثبَيت بُبث طشق انتذسيب انشيب

 )شفىي(
 د.يذًذ سالو د.خبنذ شبفع د.أدًذ انشبفعً د.يذًذ صكً

أ.د/ أدًذ ساليخ 

 صبثش
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 ثبَيب : شئىٌ يدهس انقسى

ثُبءا عهٍ  االستبر انًسبعذ ثبنمسى ىصاٌ ثذساٌ سهًُبٌد. سو.انخبصخ ة ا. يشافك نهضوج جبصحثخصىص تجذَذ ا 2/1

 انطهت انًمذو يُهب 

 :ح دُث اٌ اجبصح يشافك انضوج تعتجش اجبصح وجىثُخ ونًجهس انكهُخ وانجبيعخ اتخبر انالصوصهٍ االجبع انًىافمخ انقشاس:

 

 ثبنثب : انخطبببث انىاسدة

عشض انخطبثبد انىاسدح نهمسى يٍ انعاللبد انثمبفُخ وشئىٌ أعضبء هُئخ انتذسَس وانذساسبد انعهُب ويكتت انسُذ/  3/1

 ء هُئخ انتذسَس وانهُئخ انًعبوَخ.عًُذ انكهُخ عهً انسبدح أعضب

 تى انعشض وأدُظ انًجهس عهًب . انقشاس:

 : يب يُستدذ يٍ أػًبلساثعب 

 )يشفك صىس يٍ انًزكشاد وانتمبسَش انىاسدح ثبنًذضش(

 هزا وقذ اقفم انًحضش فً تًبو انسبػت انىاحذة ظهشا .

 سئُس يجهس انمسىانسُذ                                                    انسُذ أيٍُ سش انًجهس            

 فعشا الحميد عبد خالد/ د.أ           الدين حسام طلحة أحمد/ د.م.أ 

 


