
       

  

( .د / يذًذ طهعذ أثٕ 1 1

                         انًعبطً
 اعزبر

 اعزبر                         أ.د / طبسق يذًذ َظٍشي 2

أ.د / طبسق يذًذ عجذ  3

                         انشؤٔف
 اعزبر

أ.د / جٕصٌف َبجً أدٌت  4

                         ثمطش
 اعزبر

أ.و.د / طبسق يذًذ خهٍم  5

                         انجًبل
 اعزبر

أ.و.د / يذًذ عجذانًُعى  6

                         يذًٕد
 اعزبر يغبعذ

 اعزبر يغبعذ                         أ.و.د / أكشو كبيم اثشاٍْى 7

 يذسط                         د. خبنذ عجذ انفزبح انجطبٔي 8

 يذسط                         د/ ششٌف يذًذعجذانًُعى 9

 يذسط                         د. يذًذ طالح أثٕ عشٌع 11

 يذسط                         د. اًٌٍ يشضً 11

  

 ٔرٕنى أيبَخ انجهغخ:

                  يذسط                               خبنذ انجطبٔي 

  

 ٔعكشربسٌخ انجهغخ:

                               

 ٔاعززس عٍ انذضٕس:

 اعزبر ( أ.د/ يزفشغ / يذًذ جًبل انذٌٍ دًبدِ 1 1

 : ٔلذ غبة عٍ انًجهظ

 يذسط د. ٍْبو انعشًبٔي  1

 اكزٕثش  اعى االجزًبع

  13 سلى االجزًبع
كٕد 

  االجزًبع

ربسٌخ 

 االجزًبع
40/04/6402  

ثذء 

 االجزًبع

 انغبعخ :

 طجبدب  

َٓبٌخ 

 االجزًبع

انغبعخ 

: 11/27/2116 

2:21:38 PM 

يكبٌ 

 االجزًبع
 يجهظ لغى االنعبة



  ٔانزشدٍت ثبنغبدح انضيالء أعضبء يجهظ انمغى –"انجغًهخ 

. 

   :انًظبدلخ

 

  انًظبدلخ عهى انًذضش انغبثك . -أٔال  :  1/  1

 انمشاس: رى انًظبدلخ. 

   :يٕضٕعبد خبطخ ثبنمغى

 

 -انًٕضٕع األٔل :   1/  2

يذًذ طهعذ أثٕ ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ أعضبء يجهظ لغى االنعبة ثزمذٌى انزُٓئخ نـ أ.د/ 

 ثزٕنً ععبدرّ يُظت عًٍذ كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ جبيعخ يذٌُخ انغبداد. انًعبطً

 انمشاس: انًٕافمخ. 

سفع شأٌ كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ جبيعخ يذٌُخ انغبداد انً يزًٍٍُ نغعبدرّ انشلً ٔانزمذو ٔ

 أعهً انًغزٌٕبد انعهًٍخ.

  

  

  -انًٕضٕع انثبًَ :   2/  2

ثشأٌ اَزذاة ععبدرّ نهزذسٌظ ثكهٍخ انزشثٍخ  يذًٕد انذٕفًانطهت انًمذو يٍ ععبدح أ.د/ 

يعً انشٌبضٍخ جبيعخ كفش انشٍخ فً انفظم انذساعً األٔل يٍ انعبو انجب

 . و2116/2117

 انمشاس: انًٕافمخ. 

 -انًٕضٕع انثبنث :   3/  2

ثشأٌ اَزذاة ععبدرّ نهزذسٌظ ثكهٍخ انزشثٍخ  اكشو كبيمانطهت انًمذو يٍ ععبدح أ.و.د/ 

انشٌبضٍخ جبيعخ ثًُ عٌٕف فً انفظم انذساعً األٔل يٍ انعبو انجبيعً 

 . و2116/2117

 انمشاس: انًٕافمخ. 

 -انًٕضٕع انشاثع :   4/  2

يمزشح انٍخ انًغبءنخ   ثخظٕص  ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ ععبدح عًٍذ انكهٍخ

 ٔانًذبعجخ.

 انمشاس: انًٕافمخ. 

 -انًٕضٕع انخبيظ:   5/  2



ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ ععبدح عًٍذ انكهٍخ ثخظٕص اثذاء انشأي الخزٍبس شعبس كهٍخ 

  انزشثٍخ انشٌبضٍخ

 انمشاس: انًٕافمخ. 

 (4( ٔسلى )3اخزٍبس شعبس سلى )

   :انذساعبد انعهٍب
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 /

1  

 رغجٍم سعبنخ يبجغزٍش -انًٕضٕع األٔل : 

نزغجٍم سعبنخ يبجغزٍش فً انزشثٍخ انشٌبضٍخ ثبنمغى ثعذ أٌ رى  انجبدث/ يذًٕد يُظٕس يذًٕد خهٍفخثشأٌ انطهت انًمذو يٍ 

 -نهجذث رذذ عُٕاٌ :  لذ عًٍُبس انمغى نّ.

 "2116سٌٕ  -االنعبة االٔنًجٍخ  " دساعخ رذهٍهٍخ نفبعهٍخ انًٓبساد االعبعٍخ نهكشح انطبئشح عٍذاد ثذٔسح

ٔرى إجشاء انزعذٌالد انًمزشدخ يٍ لجم انغبدح األعبرزح ثبنغًٍُبس فى انمغى ٔنجُخ اإلششاف انًمزشدخ يٍ يجهظ انمغى 

 -ٔانًشكهخ يٍ انغبدح األعزبرح )طجمب  نهزخظض( ْٔى:

  

   جبيعخ يذٌُخ انغبداد–شٌبضٍخ اعزبر ثكهٍخ انزشثٍخ انزشثٍخ ان أ.د/ طبسق عجذ انشؤٔف          -1

   جبيعخ يذٌُخ انغبداد–يذسط ثمغى االنعبة كهٍخ انزشثٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ  و.د/ خبنذ عجذ انفزبح انجطبٔي         -2

 انمشاس: انًٕافمخ. 

3 

 /

2  

 يُخ دسجخ انذكزٕساِ -انًٕضٕع انثبًَ : 

 -ثبنًٕافمخ عهً يُذّ دسجخ انذكزٕساِ. نهجذث رذذ عُٕاٌ: انجبدث/ يذًٕد اثشاٍْى غشٌت.ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ 

" رذهٍم اعزشارٍجٍخ يشادم انٓجٕو انخبطف ٔسيٍخ االسعبل انغشٌع نفشق انًشثع انزْجً فى ثطٕنخ انعبنى نكشح انٍذ 

 "2113بٍَب نهشجبل ثبعج

ٔرى إجشاء انزعذٌالد انًمزشدخ يٍ لجم انذاسط ٔنجُخ اإلششاف انًمزشدخ يٍ يجهظ انمغى ٔانًشكهخ يٍ انغبدح األعزبرح )طجمب  

 -نهزخظض( ْٔى:

  

                            أ,د/ لذسي يشعً -1
جبيعخ  -أعزبر انزذسٌت انشٌبضً ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ نهجٍٍُ ثبنٓشو 

   " يُبلشب "      دهٕاٌ

 أ.د/ يذًذ جًبل انذٌٍ دًبدِ -2
جبيعخ يذٌُخ  -أعزبر كشح انٍذ ثمغى األنعبة ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ 

           " يششفب "         انغبداد

 أ.د/ طبسق انُظٍشي  -3
جبيعخ يذٌُخ  -  زبر كشح انٍذ ثمغى األنعبة ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخأع

          " يُبلشب " انغبداد 

 د / ششٌف عجذ انًُعى  -4
جبيعخ يذٌُخ انغبداد " يششفب  -يذسط ثمغى األنعبة ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ 

" 

 انًٕافمخ.  انمشاس:

3 

 /

3  

 -انًٕضٕع انثبنث : 

 -ثبنًٕافمخ عهً يُذّ دسجخ انًبجغزٍش. نهجذث رذذ عُٕاٌ: انجبدث/ يذًٕد فزٕح عجذانجهٍم.ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ 



 " رأثٍش اعزخذاو دبئظ انزذسٌت فً رطٌٕش سد انفعم انجغٍظ ٔانًشكت نذشاط يشيً كشح انمذو انُبشئٍٍ "

ٔرى إجشاء انزعذٌالد انًمزشدخ يٍ لجم انذاسط ٔنجُخ اإلششاف انًمزشدخ يٍ يجهظ انمغى ٔانًشكهخ يٍ انغبدح األعزبرح )طجمب  

 -نهزخظض( ْٔى:

  

أ,د/ اثشاٍْى يذًٕد  -1

                            غشٌت

ششفب " ي      جبيعخ انًُٕفٍخ -أعزبر كشح انٍذ ٔعًٍذ كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ 

"   

 أ.د/ يذًذ طهعذ اثٕ انًعبطً -2
جبيعخ يذٌُخ  -أعزبر انعبة انًضشة ثمغى األنعبة ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ 

           "يُبلشب"         انغبداد

 أ.د/ ٌبعش يذفٕظ انجْٕشي  -3
أعزبر كشح انمذو ٔٔكٍم كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة جبيعخ 

          " يُبلشب " ثُٓب 

 أ.د/ يذًٕد دغٍ انذٕفً  -4
جبيعخ يذٌُخ  -  أعزبر كشح انمذو ثمغى األنعبة ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ

 " يششفب "      انغبداد

 د / اكشو كبيم اثشاٍْى  -5
جبيعخ يذٌُخ انغبداد "  -أعزبر يغبعذ ثمغى األنعبة ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ 

 يششفب "

 انمشاس: انًٕافمخ. 

   :انعاللبد انثمبفٍخ

 

 انًٕضٕع االٔل :   1/  4

 انخطبثبد انٕسادح يٍ انعاللبد انثمبفٍخ . ثشأٌ

 انمشاس: رى االدبطخ. 

 

 

 


