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   ::اوال  انًظبدقبد

 

 انًىضىع انغبثع :  1/  1

انطهت انًقذو يٍ أ.د/ يظطفً يظطفً عهً عطىح . ثشأٌ رشكيم نجُخ انًُبقشخ وانحكى نهجبحث / 

يحًذ عجذ انًىجىد يظطفً انُجبس . نجحث انًبجغزيش ثعُىاٌ " انزحهيم انضيًُ نًغبثقخ انىثت 

 انطىيم كأعبط نزىصيع انىحذح انزعهيًيخ انظغشي نطهجخ انزعهيى األعبعً " . حيث أنزحق انجبحث

  و .2115/  1/ 13، ورى رغجيم انًىضىع ثذربسيخ  2113ثبنًبجغزيش ثذوسح أكزىثش 

  أششاف :

 أ.د/ يظطفً عطىح .

 أ.و.د/ عجذ هللا عجذ انحهيى يحًذ .

  و.د/ أحًذ عجذ انىهبة خفبجً .

  عهً أٌ رزكىٌ نجُخ انًُبقشخ وانحكى يٍ انغبدح األعبرزح :

 أ.د/ يظطفً يظطفً عطىح .

 عجذ انحًيذ شبفع .أ.د/ خبنذ 

 أ.و.د/ أيًبٌ انغيغً .

 أ.و.د/ عجذ هللا عجذ انحهيى يحًذ .

 انقشاس: انًىافقخ. 

   :انًظبدقخ عهً يحضش أجزًبع انجهغخ انغبثقخ

 

 انًىضىع االول   1/  1

 انًظبدقخ عهً يب جبء ثبنجهغخ انغبثقخ

 انقشاس: رى انًظبدقخ. 

   :شئىٌ أعضبء هيئخ انزذسيظ

 

 انًىضىع انثبًَ  1/  2



 انطهت انًقذو يٍ و.و/ يحًذ عجذ انًجيذ َجىي اثى دَيب . ثشأٌ رعيٍ عيبدره يذسط ثبنقغى .

 انقشاس: انًىافقخ. 

  يزى رشكيم انهجُخ انثالثيخ نفحض انجحث عهً اٌ رزكىٌ انهجُخ يٍ :

 أ.د/ ثكش يحًذ عالو .

 أ.د/ عضح عجذ انحًيذ انعًشي .

  أ.و.د/ عبطف عيذ أحًذ

 انًىضىع انثبنث  2/  2

 الثيخ انًقذو نزعييٍ و.و/ يحًذ عجذ انًجيذ َجىي اثى دَيب . يذسط ثبنقغى .ثشأٌ انزقشيش انهجُخ انث

 انقشاس: انًىافقخ. 

ثعذ االطالع عهً انزقشيش انًقذو يٍ انهجُخ انثالثيخ ثشأٌ رعيٍ و.و/ يحًذ عجذ انًجيذ َجىي اثى 

ٌ انجحث يخذو انقغى انعهًً انزي يُزًً انيه انجبحث ويشقً انً دَيب . يذسط ثبنقغى حيث ا

  دسجخ يذسط ثزاد انقغى .

  انًىضىع انثبيٍ :  3/  2

  احزيبجبد انقغى فً رعييٍ عذد أثُبٌ يعيذاد ثقغى انعبة انقىي

 انقشاس: انًىافقخ. 

   :انعالقبد انثقبفيخ

 

 انًىضىع انشاثع  1/  3

 ثشأٌ يُبقشخ شعبس انكهيخ .

 انقشاس: انًىافقخ. 

يعذ يُبقشخ انشعبس انخبص ثبنكهيخ فقذ رى ارفق انًجهظ عهً انشعبس االول ثى يهيخ انشعبس 

 انثبنث

 انًىضىع انخبيظ  2/  3

 ثشأٌ يُبقشخ الئحخ انًغبئهخ وانًحبعجخ.

 انقشاس: انًىافقخ. 

يزى رطجيق الئحخ انًغبئهخ وانًحبعجخ ثًب يُض عهيه قبَىٌ انًجهظ االعهً نهجبيعبد وقبَىٌ انعبيهيٍ ثبنذونخ 

. 

   :انذساعبد انعهيب



 

 انًىضىع انغبدط   1/  5

 . و 2115/  9/  31ثشأٌ أنغبء رغجيم انجبحث / عًشو يحيً اعًبعيم حجبصي يث قذ اَزهذ انًذح انقبَىَيخ فً 

 انقشاس: رى االحبطخ. 

 

 

 


