
 

  التربية الرياضيةكلية/                                                                             

 وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع و تنمية البيئةمكتب   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔ رًُٛخ انجٛئخ نجُخ يجهس جزًبعايذضش                                 

  1026/1027 ٙـؼـبيـبو انجـؼـان (8)   خـسـهـجـى انـسل

 انٕادذح بعـًـزـبٚخ االجـٓـَ شـشـخ ػـٛـبَـثـان ثذء االجزًبع 21/5/1027   خ ـبسٚـزـان

 ةـئـيـبـة الـنميـع و تـمـجتـمـة الـدمـون خـئـشـة لـليـكـل الـيـب وكـتـكـم             زًبع ـاالج بٌـكـي

 انذضـــــــــــــــــــــٕس:

( ثشئبسخ 8ػمذد انجهسخ سلى )انثبَٛخ ػششفٙ رًبو انسبػخ  و1027 /5/ 21 انًٕافك انثالثبء َّ فٙ ٕٚوئ

  انهجُخسئٛس ٔ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيّ انًجزًغ ٔ رًُٛخ انجٛئخ – نجٛت ػجذ انؼضٚض نجٛت/ انذكزٕسألسزبر ا

 : ٔثذضٕس كم يٍ

 

  

  ٔاػززس ػٍ انذضٕس :

 

 

انجهسخ ثزكش "بسم ميحرلا نمحرلا هللا" نجٛت ػجذ انؼضٚض نجٛت  /انذكزٕساألسزبر  افززخ انسٛذ :بح ـزـزـفإلا

 زمذٚشانشكش ٔانثى رمذٚى  رًُٛخ انجٛئخنجُخ شئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔٔانزشدٛت ثبنسبدح أػضبء يجهس 

 انجٓبص اإلداس٘أػضبء ٔاثُبؤَب انطهجّ ٔانطبنجبد جًٛغ نرزٕجّ انهجُخ ثخبنض انشكش ٔانزمذٚش ئر   

ٔٔدذح أػضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔ ،ٔٔدذح ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد (ظفٍٛيٕػًبل ٔػبيالد ٔ)

انًٛذاَٛخ ضٚبسح انػهٗ اَجبح انز٘ سبػذ ػهٗ انزؼبٌٔ انًثًش ٔانجُبء انكهٛخ لٛبداد ٔضًبٌ انجٕدح ثبنكهٛخ، 

 .و 1027 4/5-1انفزشح يٍ  ٔاإلػزًبد خالل انزؼهٛى جٕدحانمٕيٛخ نضًبٌ ٓٛئخ اننفشٚك 

  ب رى اَجبصِ ثبنًهف.انًجزًؼٛخ ػهٗ ئػظٛى انشكش ٔانزمذٚش الػضبء يؼٛبس انًشبسكخ   

 . يُبلشخ انًٕضٕػبد انٕاسدح ثجذٔل األػًبلسٛبدرّ نؼشع ٔ اَزممثى 

 

 انٕظٛفخ االسى و

 ػضــــــــــــــــٕا شؤٔفـجذ انـبسق ػـأ.د/ ط 2

 ػضــــــــــــــــٕا ضةـى ػـٛـشاْـذ اثــًـأ.د/ اد 1

 ػضــــــــــــــــٕا ٛى دمحمـجذ انذهـجذ هللا ػـد/ ػ 1

 ػضــــــــــــــــٕا ُٗـضٚـضة انـب دمحم ػـٓـد/ ي 4

 ػضــــــــــــــــٕا ّـُـفٛـك دـٛـزذٗ رٕفـد/ ف 5

 ػضــــــــــــــــٕا شـفـؼـٗ جـٕلـأ/ دػبء ش 6

 ســـــــكشرٛشا   أ / طفٕد دمحمٖ دمحم سهٛى 7

 انٕظٛفخ االسى و

1   



 أٔال : انًظـــبدلبد
 ثشأٌ انزظذٚك ػهٗ يذضش انجهسخ انسبثمخ  2/2

 انًظبدلّ ػهٗ انًذضش انسبثك انمشاس: 

 ثبَٛب : يٕضٕػبد اإلدبطخ

 و1027 – 1026ثخطخ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ ٔيب نى ٚزى رمشٚش ػٍ يبرى اَجبصِ  1/2

 احيط المجمس عمما  شاس: ـــمــان
   يٕضٕػبد انهجُخ ثبنثب :

االػذاد نهضٚبسح انثبَٛخ نهكهٛخ خالل يبٕٚ يٍ لجم نجُخ خذيخ انًجزًؼخ ٔرًُٛخ انجٛئخ ثبنجبيؼخ  ثشأٌ 1/2

 .(خبنٛخ يٍ انًخهفبديسبثمخ )انًإسسخ ثخظٕص 

  والتنبيه عمى مجتمع الكمية بعدم التدخين داخل الكمية والنظافة العامة. الموافقة شاس:ــــــانم
نزفؼٛم انًشبسكخ هذضٕس ٔرنك نذػٕح ثكؼضٕ أٔ يشبسكخ انًجزًغ انًذَٙ ثبنًجبنس انشسًٛخ  ثشأٌ 1/2

 .يغ انًجزًغ انخبسجٙثبنكهٛخ انًجزًؼٛخ 

 والعرض عمى مجمس الكمية  الموافقة شاس:ــــــانم
فبػهٛبد نأفٙ انُذٔاد ٔجًٛغ انمطبػبد نزذذٚذ خطخ االلسبو ٔيجزًغ انكهٛخ يخبطجخ االلسبو انؼهًٛخ  1/1

 و1028 – 1027خطخ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ ث بنذيجٓانًمزشدخ 

  الموافقة انــمــشاس:   

 انزٕظٛف يٍ أجم و1027 – 1026ثشأٌ ئػذاد لٕائى انخشٚجٍٛ نهؼبو انجبيؼٙ  1/1

ـــمـــان التوصييية بدعييداد دواعييد بيانيياو وردييية والكترونييية ايياممة ارقييم والعنييوان وردييم التمي ييون والبريييد  شاس:ــ
 اركتروني واقتالمها من دقم ائون الخريجين بالكمية.

 ثشأٌ ػمذ َذٔح ثؼُٕاٌ أًْٛخ انشٚبضخ نؼًبل انًظبَغ ٔػاللزّ ثضٚبدح االَزبج 1/4

 انًٕافمخ شاس:ـــمـــان

1/5  

 شاس: ـــمــان

 يب ٚسزجذساثؼب: 

4/2  

 انمشاس: 

 

  انٕادذِ اخززًذ انجهسخ فٙ رًبو انسبػخٔيب نى ٚسزجذ يٍ أػًبل                         

                                  انهجُّ سئٛس                                                                                هجُّ ـسش انٍٛ ـأي  

 

 نجٛت ػجذ انؼضٚض نجٛت د/.أ                                                                    ادًذ اثشاْٛى ػضة  / د.أ

 

 

SQ0000000F101206  سلىًَٕرج :  

 و17/9/1026(  2/0اإلطذاس ) 


