
       

  

  

 ٔتٕنٗ أيبَخ انجهسخ:

                  ػضٕ                               ايًبٌ احًذ انخًشٖ 

  

 ٔسكشتبسيخ انجهسخ:

 سكشتيش                               انُجيم انُجٕٖ 

 ٔاػتزس ػٍ انحضٕس:

 : ٔلذ غبة ػٍ انًجهس

ثى ششع  استٓم انسيذ األستبر انذكتـــــــــٕس / سئيس انهجُخ ثبنجسًهّ ٔ انتـــــــشحيت ثبنســــــــبدح األػضـــبء

 .  في انُظش في جــــذٔل األػًـــــــبل

. 

   :انًصبدلبد

 

 انتصذيك ػهٗ يحضش اإلجتًبع انسبثك -انًٕضٕع األٔل :    1/  1

 انمشاس: تى انًصبدلخ. 

   :جذٔل األػًبل

 

انتمبسيش انطجيخ انًمذيّ يٍ انطبنت /احًذ يصطفٗ ػهى  -انًٕضٕع انثبَٗ:   1/  2

ثبنفشلخ انثبَيخ انزٖ يٕصٗ  انذيٍ ثبنفشلخ ٔانطبنت /جًيم شبكش جًيم جشجس 

 ّ ٔفمبً نهتمبسيش انًشفمّ نكم طبنت ػهٗ حذِ .نكال يُٓى ثشاح

 جهستخ شٓش يبيٕ  اسى االجتًبع

  66 سلى االجتًبع
كٕد 

  االجتًبع

تبسيخ 

 االجتًبع
01/10/6102  

ثذء 

 االجتًبع

انسبػخ 

:11:11 

 صجبحبً 

َٓبيخ 

 االجتًبع

انسبػخ 

: 6/1/2116 

2:16:41 AM 

يكبٌ 

 االجتًبع
 يكتت ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انتؼهيى ٔانطالة



 انمشاس: انًٕافمخ. 

 يغ حضٕس ْؤالء انطالة كًستًؼيٍ .

انًزكشح انًمذيخ يٍ اداسح سػبيخ انطالة نشفغ َسجخ غيبة  -انًٕضٕع انثبنث :   2/  2

انطالة انًشبسكيٍ فٗ انًٓشجبٌ انكشفٗ ٔاالسشبدٖ انسُٕٖ انثبنث نهجٕانخ 

 13/3/2116نكهيبد جبيؼخ يذيُخ انسبداد ػهٗ اسض انكهيخ فٗ انفتشح يٍ 

ٔانًزكشح انثبَيخ ايضب يٍ اداسح سػبيخ انطالة نشفغ َسجخ   21/3/2116انٗ 

يبة انطالة انًشبسكيٍ فٗ يٓشجبٌ انفٌُٕ االٔل فٗ االداسح انؼبيخ نشػبيخ غ

 . 2116 /31/3انٗ  26/3/2116انطالة فٗ انفتشح يٍ 

 انمشاس: انًٕافمخ. 

 يغ سفغ َسجخ انغيبة نٓؤالء انطالة ػٍ تههك انفتشح انًذَّٔ ثبنكشٕف.

ثخصٕص انًزكشح انًمذيخ يٍ أ . د / سئيس لسى طشق  - انًٕضٕع انشاثغ :  3/  2

انتذسيس نٕكيم انكهيخ نشئٌٕ انتؼهيى ٔ انطالة ٔانزٖ يطبنت فيٓب ثحشيبٌ ػذد 

طبنت يٍ دخٕل إيتحبٌ يبدح طشق انتذسيس انًمشس إيتحبَٓب ثبنفصم  25

 .انذساسٗ انثبَٗ ثؼذ إسسبل اإلَزاساد ثُست انغيبة 

 انمشاس: انًٕافمخ. 

 انتٕصيخ ثبنًٕافمخ ٔيؼشض ػهٗ يجهس انكهيخ إلصذاس لشاس انحشيبٌ .

نتى   ثخصٕص تؼذيم تشكيم كُتشٔل انفشلخ االٔنٗ- :  انًٕضٕع انسبدس  4/  2

اضبفّ كال يٍ د يشِٔ انجبليشٖ ٔ د/ سليّ خضش ٔ د/ حُبٌ ػجذ انٕاحذ ثذال يٍ 

 د/ فتحٗ تٕفيك حفيُخ ٔ د/ سًبح حالِٔ.

 انمشاس: انًٕافمخ. 

انتمشيش انطجٗ انًمذو يٍ انطبنت / يحًذ احًذ انسيذ   انًٕضٕع انسبدس  5/  2

انشغٗ ثبنفشلّ االٔنٗ حيث اٌ انطبنت يؼبَٗ يٍ كسش اسفم ػظًتٗ انسبػذ 

يغ ػذو 11/5/2116االيسش ٔ يٕصٗ انتمشيش ثبنشاحّ نًذح ػششح ايبو يٍ 

 .  يًبسسخ تذسيجبد سيبضيخ

 انًٕافمخ.انمشاس: 

 

 

 


