
                         

 

                                         
                           

 الرتث٘خ الشٗبض٘خ  / كل٘خ
 الشٗبض٘خ خعلْم الصحسئ٘س قسن هكتت  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 : ٕسانسضـــــ
 

( 32ػمذد اندهغخ سلى )العبشرة صببحآ فٙ رًبو انغبػخ  و  3122 / 23 / 9  انًٕافك سبتال َّ فٙ ٕٚوإ

 سئٛظ انمغى  ٔثسضٕس كم يٍ:  –ػجذانسهٛى ٕٚعف ػجذانؼهٛى ذكزٕس/ ان عزبراألثشئبعخ 

 

 ػززس ػٍ انسضٕس :إٔ

 انٕظٛفخ االعى و

22 ................................................................... ................................................................... 
 

اندهغخ ثزكش "ثغى هللا سئٛظ انمغى   –ػجذانسهٛى ٕٚعف ػجذانؼهٛى ذكزٕس/ ان األعزبر/  فززر انغٛذإ  : فززبذإلا

عٛبدرّ نؼشض ٔيُبلشخ انًٕضٕػبد  َزممإثى  انمغى " ٔانزشزٛت ثبنغبدح أػضبء يدهظ انشزًٍ انشزٛى

 انٕاسدح ثدذٔل األػًبل.

  أٔالً: انًصـــبدلبد 

 ثشؤٌ انزصذٚك ػهٗ يسضش اندهغخ انغبثمخ  2/2

 انذساعٛخرٕصٛفبد انًمشساد  ػزًبدإدساج يٕضٕع إانغبثك يغ  خزًبعاإلانزصذٚك ػهٗ يسضش  انمشاس:

 يٍ انًسضش انغبثك. نغمٕطّ

 ثبَٛبً: يٕضٕػبد اإلزبطخ

 نهمغى ػشض يب ٔسد نهمغى يٍ يكبرجبد 3/2

 . رى ػشض انًكبرجبد انٕاسدح نهمغى ٔرى اإلطالع ػهٛٓبانمشاس: 

 

  يدهظ / لغى انًٕاد انصسٛخ  خزًبعإيسضش 

   و 3128 / 3122 انؼبو اندبيؼٙ 32 سلى اندهغخ

 و 23 َٓبٚخ االخزًبع ص 21  ثذء االخزًبع و3122/ 23/  9 انزبسٚخ 

 لغى ػهٕو انصسخ انشٚبضٛخ خزًبعيكبٌ اإل

 انٕظٛفخ االعى و

 أعزبر فغٕٛنٕخٛب انشٚبضخ ٔسئٛظ لغى انًٕاد انصسٛخ  أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف عجذالعل٘ن 1

 أعزبر ثٕٛنٕخٛب انشٚبضخ انًزفشؽ ثبنمغى أ.د / محذٕ عجذٍ عبصن 2

 ثمغى انًٕاد انصسٛخ  يذسط م.د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ أمحذ 3

 يذسط ثمغى انًٕاد انصسٛخ م.د/ سبيل عجذالستبس عبهش حمفْظ 4



 

 انذساعبد انؼهٛب . شئٌٕ :  ثبنثآ 

رشكٛم ندُّ انًُبلشخ ٔانسكى نشعبنّ انذكزٕساِ نهجبزثّ انًذسط انًغبػذ / عٓب ازًذ انششٚف ثؼُٕاٌ "  4/2

فٔ اًقبص الْصى (  PPARG Genes , Adiponectin Gene ,Leptine  Gene) دّس اجلٌ٘بد االٗضَ٘ 
 . ثبستخذام ثشًبهح غزائٔ ّسٗبضٔ هقرتح

 يٍ انغبدح : انًُبلشخ ٔانسكىانمشاس : رشكم ندُّ 

 الْظــــــ٘فخ االســــــن م
 (هششفآ )  .عزبر ٔظبئف االػضبء انًزفشؽ ثكهّٛ طت خبيؼخ انضلبصٚكأ حشوذ امحذ  أ.د/ حسني 1

 عزبر يزفشؽ ثمغى انزمُّٛ انجٛهٕخّٛ كهّٛ انؼهٕو َٔبئت سئٛظأ أ.د/ حموذ س٘ذ سالهَ 2

 ( ) هٌبقشآ                                     خبيؼخ ػٍٛ شًظ عبثمب                 

               مغى ػهٕو انصسخ انشٚبضٛخثأعزبر ثٕٛنٕخٛب انشٚبضخ انًزفشؽ  بصنجذالْاحذ عأ.د / محذٕ عجذٍ ع 3

 ( ) هٌبقشآ            خبيؼخ يذُٚخ انغبداد .  -كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ  -

     - انشٚبضخ ٔسئٛظ لغى ػهٕو انصسخ انشٚبضٛخ  أعزبر فغٕٛنٕخٛب أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف عجذالعل٘ن 4

 (هششفآ )                    خبيؼخ يذُٚخ انغبداد .  -كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ  

4/3 
انًًزسٍُٛ ٔٔاضؼٗ االعئهّ ٔانًصسسٍٛ نهذساعبد االخزجبساد انشفّٕٚ ٔندبٌ رشكٛم ندبٌ 

 انؼهٛب .

 رشكم انهدبٌ ػهٗ انُسٕ انزبنٗ :         انمشاس : 

 رشكٛم ندبٌ االخزجبساد انشفّٕٚ :

 ادلوتحي هي اخلبسج ادلوتحٌني هي  الذاخل ادلقشس ادلشحلَ

ْم
دثل

 
ض٘خ

شٗب
د ال

صبثب
اال

 

لشاءاد يزمذيّ 

فٗ االصبثبد 

 انشٚبضٛخ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ

 احلْفٔد/ ل٘ضا حموْد 

 أ.د/ حسني حموذ صبدق داّد
اعزبر يزفشؽ ثمغى ػهٕو 

 انصسخ خبيؼخ انًُٕفّٛ

فغٕٛنٕخٛب 

االصبثبد 

 انشٚبضّٛ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ

 د/ سبىل عجذالستبس

 أ.د/ حسني حموذ صبدق داّد
اعزبر يزفشؽ ثمغى ػهٕو 

 انصسخ خبيؼخ انًُٕفّٛ

لشاءاد يزمذيّ 

فٗ انزذنٛك 

 انشٚبضٗ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ الس٘ذ صالح
 د/ سبىل عجذالستبس

 أ.د/ حسني حموذ صبدق داّد
اعزبر يزفشؽ ثمغى ػهٕو 

 انصسخ خبيؼخ انًُٕفّٛ

االعؼبفبد 

 االٔنّٛ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ

 د/ سبىل عجذالستبس

 أ.د/ حسني حموذ صبدق داّد
اعزبر يزفشؽ ثمغى ػهٕو 

 انصسخ خبيؼخ انًُٕفّٛ

تري
خس

هب
د  

صبثب
اال

 َ٘
بض

لشٗ
ا

٘ل
تبُ

ّال
 

ثشايح رؤْٛم 

 االصبثبد

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ الس٘ذ صالح
 د/ سبىل عجذالستبس

 أ.د/ حسني حموذ صبدق داّد
اعزبر يزفشؽ ثمغى ػهٕو 

 انصسخ خبيؼخ انًُٕفّٛ



اػذاد اخصبئٗ 

 اصبثبد انًالػت

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ
 د/ ل٘ضا حموْد احلْفٔ

 أ.د/ حسني حموذ صبدق داّد
اعزبر يزفشؽ ثمغى ػهٕو 

 انصسخ خبيؼخ انًُٕفّٛ

ساٍ
كتْ

د
 

٘ل
تبُ

ّال
د 

صبثب
اال

 

لشاءاد يزمذيّ 

فٗ االصبثبد 

 انشٚبضّٛ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ
 د/ سبىل عجذ الستبس

 أ.د/ حسني حموذ صبدق داّد
اعزبر يزفشؽ ثمغى ػهٕو 

 انصسخ خبيؼخ انًُٕفّٛ

ركُٕنٕخٛب 

انزبْٛم فٗ 

االصبثبد 

 انشٚبضٛخ

 .د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 عجذٍ عبصن أ.د/ محذٓ

 

 أ.د/ حسني حموذ صبدق داّد
اعزبر يزفشؽ ثمغى ػهٕو 

 انصسخ خبيؼخ انًُٕفّٛ

انزطٕساد فٗ 

انؼالج اندُٛٗ 

نالصبثبد 

 انشٚبضٛخ

 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ
 د/ ل٘ضا حموْد احلْفٔ

 أ.د/ حسني حموذ صبدق داّد
اعزبر يزفشؽ ثمغى ػهٕو 

 انصسخ خبيؼخ انًُٕفّٛ

ساح
كتْ

د
 

صَ
خلب

د ا
بخب

حت٘
 اال

ّٓ
ر

 

لشاءاد يزمذيّ 

فٗ سٚبضخ رٖٔ 

االززٛبخبد 

 انخبصخ

 .د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ سبىل عجذالستبس
 د/ ل٘ضا حموْد احلْفٔ

 

 أ.د/ حسني حموذ صبدق داّد
استبر هتفشغ ثقسن علْم 

 الصحخ خبهعخ ادلٌْفَ٘

رطجٛمبد 

اشزشاطبد 

سٚبضخ رٖٔ 

االززٛبخبد 

 انخبصخ

 .د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ

 د/ سبىل عجذالستبس

 أ.د/ حسني حموذ صبدق داّد
استبر هتفشغ ثقسن علْم 

 الصحخ خبهعخ ادلٌْفَ٘

انمٛبعبد 

انفغٕٛنٕخّٛ 

نزٖٔ 

االززٛبخبد 

 انخبصّ

 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ
 د/ ل٘ضا حموْد احلْىل

 أ.د/ حسني حموذ صبدق داّد
استبر هتفشغ ثقسن علْم 

 الصحخ خبهعخ ادلٌْفَ٘

ساٍ
كتْ

د
 

ضخ
شٗب

ب ال
خ٘

ْلْ
س٘

ف
 

لشاءاد يزمذيّ 

فٗ فغٕٛنٕخٛب 

 انشٚبضخ

 عجذٍ عبصن أ.د/ محذٓ
 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ

 د/ سبىل عجذالستبس

 أ.د/ حسني حموذ صبدق داّد
استبر هتفشغ ثقسن علْم 

 الصحخ خبهعخ ادلٌْفَ٘

رطجٛمبد 

فغٕٛنٕخٛب 

 انشٚبضخ

 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ
 د/ ل٘ضا حموْد احلْفٔ

 حموذ صبدق داّدأ.د/ حسني 
استبر هتفشغ ثقسن علْم 

 الصحخ خبهعخ ادلٌْفَ٘

طشق انجسث فٗ 

فغٕٛنٕخٛب 

 انشٚبضّ

 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ

 د/ سبىل عجذالستبس

 أ.د/ حسني حموذ صبدق داّد
استبر هتفشغ ثقسن علْم 

 الصحخ خبهعخ ادلٌْفَ٘

 



 

 

 االعئهّ ٔانًصسسٍٛ ػهٗ انُسٕ انزبنٗ : رشكم ندبٌ ٔاضؼٗ

 ادلصححني ئلَسّاضعٔ األ ادلقشس ادلشحلَ

ْم
دثل

 
ض٘خ

شٗب
د ال

صبثب
اال

 

لشاءاد يزمذيّ فٗ 

 االصبثبد انشٚبضٛخ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ ل٘ضا حموْد احلْفٔ

 د/ ل٘ضا حموْد احلْفٔ
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ

 احلْفٔد/ سبىل حموْد 

فغٕٛنٕخٛب االصبثبد 

 انشٚبضّٛ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ

 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ
 د/ سبىل عجذالستبس

 د/ ل٘ضا احلْفٔ

لشاءاد يزمذيّ فٗ 

 انزذنٛك انشٚبضٗ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ الس٘ذ صالح

 د/ الس٘ذ صالح
 د/ سبىل عجذالستبس

 د/ ل٘ضا احلْفٔ

 االعؼبفبد االٔنّٛ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ سبىل عجذالستبس

 د/ سبىل عجذالستبس
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ

 د/ ل٘ضا احلْفٔ

تري
خس

هب
 

 َ٘
بض

لشٗ
د ا

صبثب
اال

٘ل
تبُ

ّال
 

ثشايح رؤْٛم 

 االصبثبد

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 عجذٍ عبصن أ.د/ محذٓ

 د/ الس٘ذ صالح

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف

 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ الس٘ذ صالح

اػذاد اخصبئٗ 

 اصبثبد انًالػت

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ

 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ
 د/ سبىل عجذالستبس

 د/ ل٘ضا حموْد احلْفٔ
ساٍ

كتْ
د

 
٘ل

تبُ
ّال

د 
صبثب

اال
 

لشاءاد يزمذيّ فٗ 

 االصبثب د انشٚبضّٛ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 

 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف
 د/ الس٘ذ صالح
 د/ ل٘ضا احلْفٔ

ركُٕنٕخٛب انزبْٛم 

فٗ االصبثبد 

 انشٚبضٛخ

 .د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 

 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ الس٘ذ صالح

 احلْفٔد/ ل٘ضا 

انزطٕساد فٗ انؼالج 

اندُٛٗ نالصبثبد 

 انشٚبضٛخ

 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف

 

 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ

ساح
كتْ

د
 

صَ
خلب

د ا
بخب

حت٘
 اال

ّٓ
ر

 

لشاءاد يزمذيّ فٗ 

سٚبضخ رٖٔ 

 االززٛبخبد انخبصخ

 .د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 محذٓ عجذٍ عبصنأ.د/ 

 

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ سبىل عجذالستبس
رطجٛمبد 

اشزشاطبد سٚبضخ 

رٖٔ االززٛبخبد 

 انخبصخ

 .د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 د/ سبىل عجذالستبس

 د/ ل٘ضااحلْفٔ

انمٛبعبد 

انفغٕٛنٕخّٛ 

نزٖٔ االززٛبخبد 

 انخبصّ

 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف

 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف
 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ



ساٍ
كتْ

د
 

ضخ
شٗب

ب ال
خ٘

ْلْ
س٘

ف
 

لشاءاد يزمذيّ 

فٗ فغٕٛنٕخٛب 

 انشٚبضخ

 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف

 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف

 عجذالتْاة د/ سبىل

رطجٛمبد 

فغٕٛنٕخٛب 

 انشٚبضخ

 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ ل٘ضا حموْد احلْفٔ

طشق انجسث فٗ 

 فغٕٛنٕخٛب انشٚبضّ

 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف

 .د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف

 الس٘ذ صالح الس٘ذد/ 

ػزًبد لشاس ندُّ انًُبلشخ نذسخخ انًبخغزٛش نهجبزث / يسًذ انغٛذ ػجذانفزبذ إ : آربعؼ 4/4

" الثقبفخ الصحَ٘ ّعالقتِب ثبًتشبس التشُْبد القْاهَ٘ لتاله٘ز ادلشحلَ زجٛت ثؼُٕاٌ 
 االّىل هي التعل٘ن االسبسٔ ثبداسح هٌشؤح القٌبطش التعل٘وَ٘ ثبجل٘ضٍ"

 

  انًٕافمخ ػهٗ يبٔسد ثبنزمشٚش ثًُر انجبزث دسخّ انًبخغزٛش فٗ انزشثّٛ انشٚبضّٛ    انمشاس :      
 

 . شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالةساثؼآ : 

4/1  
 رشكٛم ندبٌ انًًزسٍُٛ ناليزسبَبد انشفّٕٚ نًمشس انزششٚر انٕصفٗ ٔانٕظٛفٗ نهصف االٔل 

 .ثُبد (  طجمب نهالئسخ اندذٚذِ –) ثٍُٛ 
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 د/ الس٘ذ صالح الس٘ذ                  أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن             أ.د/ عجذاحلل٘ن ْٗسف عجذالعل٘ن
 

 ندُخ انًًزسٍُٛ )  شفٕ٘ (  .3

 ادلقشس الفشقَ
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 ثٍُٛ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ الس٘ذ صالح
 سد/ سبىل عجذالستب

أ.د/ حسني حموذ صبدق 
 داّد

االعزبر انًزفشؽ ثمغى 

انًٕاد انصسخ ثدبيؼخ 

 انًُٕفّٛ
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 ثُبد

 ْٗسفأ.د / عجذاحلل٘ن 
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ الس٘ذ صالح
 د/ ل٘ضا احلْفٔ

أ.د/ حسني حموذ صبدق 
 داّد

االعزبر انًزفشؽ ثمغى 

انًٕاد انصسخ ثدبيؼخ 

 انًُٕفّٛ
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  : رشكم انهدبٌ ػهٗ انُسٕ انزبنٗ: انمشاس 

 ادلصححني ّاضعٔ االشئلَ ثٌبد\ثٌني ادلقشس الفشقخ
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 ثٍُٛ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ الس٘ذ صالح

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ الس٘ذ صالح

 ثُبد

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 محذٓ عجذٍ عبصنأ.د/ 

 د/ سبىل عجذالستبس

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ الس٘ذ صالح
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 ثٍُٛ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ الس٘ذ صالح

 د/ الس٘ذ صالح
 د/ سبىل عجذالستبس

 ل٘ضا احلْفٔ

 ثُبد

 عجذاحلل٘ن ْٗسفأ.د / 
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ سبىل عجذالستبس

 د/ الس٘ذ صالح
 د/ سبىل عجذالستبس

 ل٘ضا احلْفٔ
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 ثٍُٛ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ الس٘ذ صالح

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ الس٘ذ صالح
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 ثُبد

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ سبىل عجذالستبس

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ سبىل عجذالستبس
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 ثٍُٛ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ الس٘ذ صالح

 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ الس٘ذ صالح
 د/ ل٘ضا احلْفٔ

 ثُبد

 .د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ سبىل عجذالستبس

 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن
 د/ الس٘ذ صالح
 د/ ل٘ضا احلْفٔ
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 ثٍُٛ

 .د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ الس٘ذ صالح

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ سبىل عجذالستبس

 ثُبد

 .د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 أ.د/ محذٓ عجذٍ عبصن

 د/ ل٘ضا احلْفٔ

 أ.د / عجذاحلل٘ن ْٗسف
 د/ سبىل عجذالستبس

 د/ ل٘ضااحلْفٔ
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 انؼاللبد انثمبفٛخ : خبيغآ 

ثؼُٕاٌ ) انشٚبضخ   دػٕح االعزبر انذكزٕس / فبسٔق ػجذ انْٕبة ثبنًشبسكّ يغ انمغى نالنمبء َذٔسح 5/2

 ٔانصسخ (

  . انًٕافمخ يغ رسذٚذ انًٕػذ يغ ادساح انكهّٛانمشاس : 

 يب ٔسد يٍ انؼاللبد انثمبفّٛ ثخصٕص خٕائض اندبيؼخ الزغٍ سعبنّ يبخغزٛش ٔدكزٕساِ. 5/3

 وتم ابالغ اعضبء القسم والهيئت المعبونه. تم احباطت المجلس علمب انمشاس :

 

 يغبءآ 23اندهغخ فٙ رًبو انغبػخ  خززًذإ

 

 سئٛظ يدهظ انمغى                                                             انًدهظعش أيٍٛ             

 ػجذانسهٛى ٕٚعف ػجذانؼهٛى  /د  .أ                                         انغٛذ صالذ انغٛذ أزًذ       /و.د    
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