
       

  

  

 ٝذ٠ُٞ أٓاٗح اُعِغح:

                  سئ٤ظ هغْ اُذساعاخ اُؼ٤ِا                               أَٓ اُغ٤ذ اُؽغ٠٘٤ ٓ٘صٞس 

  

 ٝعٌشذاس٣ح اُعِغح:

 عٌشذ٤شا                               أ/ ص٣٘اخ ٓصطل٠ ٓؽٔذ 

 ٝاػرزس ػٖ اُؽضٞس:

 : ٝهذ ؿاب ػٖ أُعِظ

أعرَٜ اُغ٤ذ األعرار اُذًرٞس/ سئ٤ظ اُِع٘ح ًِٔرٚ ) تغْ هللا اُشؼٖٔ اُشؼ٤ْ ( ٝاُرشؼ٤ة 

  تاُغادج األػضاء شْ ششع ك٢ اُ٘ظش ك٢ ظذٍٝ األػٔاٍ

. 

   :أُصادهاخ

 

  أُصادهح ػ٠ِ ٓؽضش اُِع٘ح اُغاتوحأٝال : أُصادهاخ :  1/  1

 اُوشاس: ذْ أُصادهح. 

   :ظذٍٝ االػٔاٍ

 

 أُٞضٞع األٍٝ :  1/  2

 . 2116اػرٔاد ٗر٤عح ذأ٠٤ِٛ دًرٞساٙ دٝسٙ أًرٞتش 

 ظِغح شٜش أًرٞتش  اعْ االظرٔاع

  11 سهْ االظرٔاع
ًٞد 

  االظرٔاع

ذاس٣خ 

 االظرٔاع
11/11/6116  

تذء 

 االظرٔاع

اُغاػح 

:11:11 

 صثاؼا  

ٜٗا٣ح 

 االظرٔاع

اُغاػح 

: 11/11/2116 

2:35:12 AM 

ٌٓإ 

 االظرٔاع
 ٌٓرة اُذًرٞس / ؼٔذٟ ػثذج ػاصْ



 اُوشاس: أُٞاكوح. 
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 /

2  

 أُٞضٞع اُصا٠ٗ :

( طاُة  52ٝػذد )   ( طاُة دًرٞساٙ اُلِغلح ك٠ اُرشت٤ح اُش٣اض٤ح 1اُ٘ظش ك٠ ه٤ذ ػذد ) 

دتِّٞ   ( طاُة 5ٓروذّ ُذسظٚ أُاظغر٤ش ك٠ اُرشت٤ح اُش٣اض٤ح اُلشهح األ٠ُٝ ٝػذد ) 

 -ػ٠ِ اُ٘ؽٞ اُرا٠ُ :  اُذساعاخ اُؼ٤ِا ك٠ اُرشت٤ح اُش٣اض٤ح

 ٤2116/2112ٖ ُِو٤ذ تذسظح دًرٞساٙ اُلشهح األ٠ُٝ دٝسج أًرٞتش اُطالب أُروذٓ   أٝال

: ْٛٝ- 

  

  

 2116/2112اُطالب أُروذ٤ٖٓ ُِو٤ذ تأُاظغر٤ش اُلشهح األ٠ُٝ دٝسج اًرٞتش  -شا٤ٗا  :

 يالدظاخ االطـــــــــــــــى و

   عاصى عثذ انمادر عهٗ لُذيم 1

   عثذ انزدًٍ تظيَٕٗ عثذ انزاسق 6

   يذًذ صثذٗ فرٕح عثذ انصًذ 3

   يذًذ عثذِ عهٗ اتزاْيى رطالٌ 4

   ُْاء دظُٗ يذًذ شهرٕخ 5

   ْانح عثذ انظالو دًشج ْيكم 6

   ٔالء ادًذ انظيذ طادٌٕ 7

   يُٗ يذيٗ أييٍ انثصال 8

 يالدظاخ انرمذيز االطـــــــــــــــــى و

   جيذ يذًذ يًذٔح جاتز عيذ يزطٗ 1

   جيذ جذ طارج جًال يذًذ اطًاعيم 6

   جيذ جذ تٓاء اتزاْيى عثذ انذًيذ انصعيذٖ 3

   جيذ جذا انظعيذ عثذ انظالو عهٗ انشيُٗ 4

   جيذ عهٗ خانذ يذًذ غُيى 5

   جيذ جذا ادًذ يذًذ عطا يُٓٗ 6

   جيذ جذا يصطفٗ يذًذ عطا يُٓٗ  7

 دتهٕو جيذ يمثٕل يصطفٗ عثذ انًمرذر ادًذ انشْار 8

   جيذ اطالو ادًذ عثذ انهطيف انعمثأٖ 9

   جيذ ادًذ سكٗ انظيذ دثية 11

   يع يزذثح انشزف  يًراس طارج يصطفٗ عثذهللا يذًذ 11

   جيذ ادًذ عصًد اتزاْيى انعفيفٗ 16



   جيذ يذًذ أدًذ أدًذ انجشأٖ 13

   جيذ طعذ اطًاعيم طعذ عثذ انكزيى 14

 دتهٕو جيذ يمثٕل عال يذًذ دجاسٖ عثذ انذفيظ 15

   ايرياس يع يزذثح انشزف يذًذ انثش  ادًذ اشزف 16

   جيذ عثاص رجة عثاص انًصزٖ 17

   جيذ ادًذ يذًذ عهٗ اتٕ طهثح 18

   جيذ اطالو اتزاْيى رشاد اتٕ دصِٕ 19

61 
ادًذ عثذ انًُعى يذًذ عثذ انغفار عثذ 

 انْٕاب
   جيذ

   جيذ ادًذ طعيذ يذًذ عثذ انذهيى تذر 61

   ايرياس يع يزذثح انشزف يذًٕد جاتز عثذ انعشيش سْٕ 66

   جيذ عهٗ ادًذ يذًذ َصية 63

   جيذ ْادٖ جًال انذيٍ طهيًاٌ يذًذ انرٓايٗ 64

   جيذ أدًذ دًذٖ يذًٕد انفٕانٗ 65

   جيذ يذًذ دًذٖ يذًٕد انفٕال 66

   جيذ يذًذ كظاب يصطفٗ دظة هللا 67

   جيذ ديُا يصطفٗ يذًذ طعيذج 68

   جيذ ادًذ صاتز كايم انثزعٗ 69

   جيذ ادًذ شعثاٌ انظيذ انظيظٗ 31

 دتهٕو جيذ يمثٕل أأياَٗ يخرار سكٗ دظاو انذيٍ 31

   جيذ أدًذ عثذهللا عثذ انعشيش طانى 36

   جيذ جذا َٕرْاٌ ياْز صالح انذيٍ انمطاٌ 33

   جيذ يصطفٗ ٔجذٖ انظيذ دظُيٍ صانخ 34

35 
يصطفٗ عثذ انكزيى عثذ انعشيش انظيذ 

 انشٌٕ
   جيذ جذا

 دتهٕو جيذ جذا جيذ جذا يذًذ اتزاْيى عثذ انٕادذ اتٕ يٕطٗ 36

     أدًذ يذًذ عثذ انذكى طثاَح 37

 دتهٕو جيذ جذا يمثٕل ريضاٌ تظيَٕٗ عثذ انعشيش انغُاو 38

   جيذ جذا اطًاعيم عاتذيٍ  طهًٗ اشزف 39

   جيذ يذًٕد صثذٗ رجة طيذ ادًذ 41

   جيذ طارِ عاطف فرذٗ خهيم يذًذ 41

 ذيظيز عثذ انفراح يذًذ انخفيف 46
جيذ جذ يع يزذثح 

 انشزف
  

   جيذ جذا يذًذ عثذ انعشيش اييٍ عهٗ 43

44 
عثذ انعشيش طارق عثذ انزشيذ يصطفٗ 

 جهٕٓو
   ايرياس يع يزذثح انشزف

   جيذ جذا يذًذ اشزف عثذ انفراح يذًذ ْذْذ 45



  

  

 2112/ 2116دٝسج اًرٞتش   اُطالب أُروذ٤ٖٓ ُِو٤ذ تٔشؼِح اُذتِّٞ-شاُصا : 

  

   جيذ جذا ذؤِ يذًذ عصاو سكٗ انثذيزٖ 46

   جيذ جذا عثذ انذًيذ يذًذ طًيز عثذ انذًيذ خهيم 47

   جيذ اطالو يذًذ عثذ انظالو طاليّ 48

   جيذ جذا ايًاٌ طًيز عثذ انفراح انٕٓارٖ 49

   ايرياس يع يزذثح انشزف يذًذ دظيٍ فًٓٗ عثذ انظاْز 51

 دتهٕو جيذ جذا جيذ رايٗ طًيز انظيذ طاليح 51

   جيذ خانذ يذًذ فرذٗ يذزو 56

 دتهٕو جيذ جذا جيذ طايخ عاطف اتٕ انعش دظيٍ 53

   جيذ جذا يصطفٗ يذًٕد دايذ انجًظٗ 54

   جيذ يذًٕد انُادٖ يذًذ عثذ انصًذ دطٕلٗ 55

   جيذ جذا ادًذ يذًذ عثذ انٓادٖ خهف 56

   جيذ تكز َاصز انظيذ صمز 57

   جيذ سيٍ دظُٗ عثذ انعشيش عهيِٕ 58

   جيذ عثذ انُاصز يذًٕد طعيذ خضز 59

 ٓالؼظاخ اُروذ٣ش االعــــــــــــــــْ ّ

   يمثٕل خانذ عهٗ عثذ انظرار عهٗ 1

   يمثٕل يذًذ ذٕفيك جالل دَيا 6

   يمثٕل يذًذ يذزٔص عهٗ أدًذ انشزلأٖ 3

   يمثٕل اطالو اتٕ انعال يذًذ اتزاْيى 4

   يمثٕل يذًذ جًال انظيذ جثز 5

 اُوشاس: أُٞاكوح. 

 :   أُٞضٞع اُصاُس  3/  2

ٓ٘ػ دسظح دًرٞساٙ اُلِغلح ك٠ اُرشت٤ح اُش٣اض٤ح ُِثاؼس / ٓؽٔٞد 

ذؽ٤َِ توغْ األُؼاب تؼ٘ٞإ "  إتشا٤ْٛ ؿش٣ة أُذسط أُغاػذ

اعرشاذ٤ع٤ح ٓشاؼَ اُٜعّٞ اُخاطق ٝس٤ٓح األسعاٍ اُغش٣غ ُلشم 

 "2113أُشتغ اُزٛث٠ ك٠ تطُٞح اُؼاُْ ٌُشٙ ا٤ُذ ُِشظاٍ تإعثا٤ٗا 

ٝرُي ت٘اء  ػ٠ِ اُرواس٣ش اُلشد٣ح ٝاُروش٣ش اُعٔاػ٠ ُِع٘ٚ اُلؽص 

 ٝأُ٘اهشح .

 : أُٞاكوح. اُوشاس



 ت٘اء  ػ٠ِ ٓٞاكوح ٓعِظ اُوغْ

 :   أُٞضٞع اُشاتغ  4/  2

ٓ٘ػ دسظح أُاظغر٤ش ك٠ اُرشت٤ح اُش٣اض٤ح ُِثاؼس / ٓؽٔٞد كرٞغ ػثذ 

اُع٤َِ أُو٤ذ توغْ االُؼاب تؼ٘ٞإ "ذأش٤ش اعرخذاّ ؼائظ اُرذس٣ة ك٠ 

 ذط٣ٞش سد اُلؼَ اُثغ٤ظ ٝأُشًة ُؽشاط ٓش٠ٓ ًشٙ اُوذّ".

ٝرُي ت٘اء  ػ٠ِ اُرواس٣ش اُلشد٣ح ٝاُروش٣ش اُعٔاػ٠ ُِع٘ٚ اُلؽص 

  ٝأُ٘اهشح .

 اُوشاس: أُٞاكوح. 

 ت٘اء  ػ٠ِ ٓٞاكوح ٓعِظ اُوغْ

 اُخآظ :  أُٞضٞع  5/  2

ٓ٘ػ دسظح أُاظغر٤ش ك٠ اُرشت٤ح اُش٣اض٤ح ُِثاؼس / ػٔشٝ ػثذ 

أُؽغٖ ٓؽٔذ ػثذ اُلراغ أُو٤ذ توغْ أُ٘اصالخ ٝاُش٣اضاخ أُائ٤ح 

تؼ٘ٞإ " تشٗآط ذذس٣ث٠ ٗٞػ٠ ك٠ ضٞء اُخصائص ا٤ٌُ٘ٔاذ٤ٌ٤ح 

 كٞ ".  ٝذأش٤شٛا ػ٠ِ ٜٓاسٙ اٌُ٘ظ ُالػث٠ اٌُٞٗؾ

ُروش٣ش اُعٔاػ٠ ُِع٘ح اُلؽص ٝرُي ت٘اء  ػ٠ِ اُرواس٣ش اُلشد٣ح ٝا

 ٝأُ٘اهشح.

 اُوشاس: أُٞاكوح. 

 ت٘اء  ػ٠ِ ٓٞاكوح ٓعِظ اُوغْ

 :  اُغادط  أُٞضٞع  6/  2

ٓ٘ػ دسظح أُاظغر٤ش ك٠ اُرشت٤ح اُش٣اض٤ح ُِثاؼس / شادٟ ٓؽٔذ ػثذ 

ٝاُرش٣ٝػ تؼ٘ٞإ " ت٘اء   ُرشت٤ح اُش٣اض٤حأُو٤ذ توغْ أصٍٞ ا  اُلراغ

 تطاس٣ح ُِوذساخ اُرٞاكو٤ح ُ٘اشئ اُر٘ظ ".

ٝرُي ت٘اء  ػ٠ِ اُرواس٣ش اُلشد٣ح ٝاُروش٣ش اُعٔاػ٠ ُِع٘ح اُلؽص 

  ٝأُ٘اهشح.

 اُوشاس: أُٞاكوح. 

 ت٘اء  ػ٠ِ ٓٞاكوح ٓعِظ اُوغْ

 أُٞضٞع اُغاتغ :  2/  2

اُخطح اُذساع٤ح ُطالب اُذساعاخ اُؼ٤ِا ُٔشؼِح اُذتِّٞ ٝاُر٠ ذثذأ ٖٓ  -



 ُٝٔذج شالشٕٞ أعثٞػا.  22/11/2116

اُخطح اُذساع٤ح ُذسظح أُاظغر٤ش ك٠ اُرشت٤ح اُش٣اض٤ح ) اُلشهح  -

ُٝٔذج شالشٕٞ  22/11/2116  اُلشهح اُصا٤ٗح ( ٝاُر٠ ذثذأ ٖٓ-األ٠ُٝ 

 ٞػا .أعث

ك٠ اُرشت٤ح اُش٣اض٤ح )   اُخطح اُذساع٤ح ُذسظح دًرٞساٙ اُلِغلح -

 اُلشهح اُصا٤ٗح (-اُلشهح األ٠ُٝ 

 ُٝٔذج شالشٕٞ أعثٞػا .  22/11/2116ٝاُر٠ ذثذأ ٖٓ 

 اُوشاس: أُٞاكوح. 

 ت٘اء  ػ٠ِ ٓٞاكوح ٓعِظ اُوغْ

 أُٞضٞع اُصآٖ :  1/  2

ٖٓ ٤ًِٚ ا٥داب ظآؼٚ أُ٘ٞك٤ح   اٗرذاب أؼذ اُغادٙ األعاذزج

ُطالب اُلشهح األ٠ُٝ ٓاظغر٤ش دٝسج   ٓادٙ اُِـح اإلٗع٤ِض٣ح  ُرذس٣ظ

ُٝٔذج شالشٕٞ   22/11/2116ٝاُر٠ ذثذأ ٖٓ   2116/2112أًرٞتش 

 أعثٞػا .

 اُوشاس: أُٞاكوح. 

 أُٞضٞع اُراعغ :  2/  2

ذش٤ٌَ سعاُٚ أُاظغر٤ش ُِثاؼس / ٓؽٔذ ػثذ أُٞظٞد ٓصطل٠ 

أُو٤ذ توغْ أُؼاب اُوٟٞ تؼ٘ٞإ" اُرؽ٤َِ اُض٠٘ٓ ُٔغاتوح   اُ٘عاس

اُٞشة اُط٣َٞ ًأعاط ُرٞص٣غ اُٞؼذج اُرؼ٤ٔ٤ِح اُصـشٟ ُطِثح اُرؼ٤ِْ 

 . 13/1/2115ع اُشعاُح األعاع٠ " ذْ ذغع٤َ ٓٞضٞ

  

 ذؽد إششاف :

أعرار توغْ أُؼاب                        أ.د/ ٓصطل٠ ٓصطل٠ ػطٞٙ

 اُوٟٞ

أعرار ٓغاػذ توغْ                أ.ّ د/ ػثذ هللا ػثذ اُؽ٤ِْ ٓؽٔذ ػ٠ِ

 ٝاُرذس٣ة  طشم اُرذس٣ظ

أُؼاب أعرار توغْ                         أ.ّ. د/ أؼٔذ ػثذ اُٞٛاب خلاظ٠

 اُوٟٞ



 ذش٤ٌَ ُع٘ح أُ٘اهشح ٝاُؽٌْ ػ٠ِ اُ٘ؽٞ اُرا٠ُ :

أعرار توغْ أُؼاب                         أ.د/ ٓصطل٠ ٓصطل٠ ػطٞٙ 

 اُوٟٞ

أعرار توغْ طشم                   أ.د/ خاُذ ػثذ اُؽ٤ٔذ ؼغا٤ٖٗ شاكغ 

 اُرذس٣ظ ٝاُرذس٣ة

أعرار ٓغاػذ توغْ                          أ.ّ.د/ إ٣ٔإ ٓثشٝى اُغ٤غ٠ 

 أُؼاب اُوٟٞ

أعرار ٓغاػذ توغْ           أ.ّ. د/ ػثذ هللا ػثذ اُؽ٤ِْ ٓؽٔذ ػ٠ِ خ٤َِ

 ٝاُرذس٣ة  طشم اُرذس٣ظ

ٛزا اُرش٤ٌَ ٓخاُق ُالئؽٚ اُذساعاخ اُؼ٤ِا ؼ٤س إٔ أُؽ٤ٌٖٔ ٖٓ 

 ٖٓ هإٗٞ ذ٘ظ٤ْ اُعآؼاخ 114/1اُذاخَ كوظ طثوا ُِٔادج 

 اُوشاس: اخش١. 

  ٣ؼاد ُِوغْ ُرص٣ٞة اظرٔاع أُؽضش

 :  أُٞضٞع اُؼاشش  11/  2

ذغع٤َ سعاُٚ دًرٞساٙ اُلِغلٚ ك٠ اُرشت٤ٚ اُش٣اض٤ٚ ُِثاؼس / أؼٔذ 

أ٤ٖٓ ُطل٠ ٓر٠ُٞ ػثذ هللا أُذسط أُغاػذ توغْ طشم اُرذس٣ظ 

) ذص٤ْٔ ٗٔارض ذؼ٤ٔ٤ِٚ شالش٤ٚ األتؼاد ك٠ ضٞء اُرؽ٤َِ اُؽش٠ً  تؼ٘ٞإ

ٝذأش٤شٛا ػ٠ِ اُوذسٙ أٌُا٤ٗٚ ٝذؼِْ تؼض ٜٓاساخ اُعٔثاص ُذٟ طالب 

 (  ٤ًِٚ اُرشت٤ٚ اُش٣اض٤ٚ

 ذؽد إششاف

أعرار ا٤ٌُٔا٤ٗا اُؽ٣ٞ٤ٚ                        أ.د/ عؼ٤ذ ػثذ اُشش٤ذ خاطش

 أُرلشؽ تاُوغْ

ٓذسط توغْ توغْ طشم                ٚ ؼغ٤ٖ ؼغاّ اُذ٣ٖد/ أؼٔذ طِؽ

  اُرذس٣ظ ٝاُرذس٣ة ٝاُرشت٤ٚ اُؼ٤ِٔٚ

 اُوشاس: أُٞاكوح. 

 ت٘اءا ػ٠ِ ٓٞاكوح ٓعِظ اُوغْ

 :   أُٞضٞع اُؽادٟ ػشش  11/  2

ذغع٤َ سعاُٚ دًرٞساٙ اُلِغلٚ ك٠ اُرشت٤ٚ اُش٣اض٤ٚ ُِثاؼصٚ / ششٝم 



أُذسط أُغاػذ توغْ طشم اُرذس٣ظ تؼ٘ٞإ )   ٓؽٔذ ػ٠ِ أتٞ اُ٘صش

ذأش٤ش إعرخذاّ اُصق أُوِٞب ػ٠ِ إًغاب تؼض أُٜاساخ اُرذسع٤ٚ 

 (   ٝذ٤ٔ٘ٚ ٜٓاساخ اُرل٤ٌش ُذٟ طاُثاخ ٤ًِٚ اُرشت٤ٚ اُش٣اض٤ٚ

 ذؽد إششاف

أعرار طشم اُرذس٣ظ ٝهائْ                ػصاّ اُذ٣ٖ ٓر٠ُٞ ػثذ هللا أ.د/

  تؼَٔ سئ٤ظ ظآؼٚ ٓذ٣٘ٚ اُغاداخ

طشم   ٓذسط توغْ               د/ أؼٔذ طِؽٚ ؼغ٤ٖ ؼغاّ اُذ٣ٖ

 اُرذس٣ظ ٝاُرذس٣ة ٝاُرشت٤ٚ اُؼ٤ِٔٚ

  

 وح. اُوشاس: أُٞاك

 ت٘اءا ػ٠ِ ٓٞاكوح ٓعِظ اُوغْ

 :  أُٞضٞع اُصا٠ٗ ػشش  12/  2

ك٠ اُرشت٤ٚ اُش٣اض٤ٚ ُِثاؼس / ٓؽٔٞد ٓؽٔذ   ذغع٤َ سعاُٚ أُاظغر٤ش

ػثذ اُخاُن ؼالٝٙ توغْ أُ٘اصالخ ٝاُش٣اضاخ أُائ٤ٚ تؼ٘ٞإ ) 

ذذس٣ثاخ ٗٞػ٤ٚ ُر٤ٔ٘ٚ تؼض اُوذساخ اُرٞاكو٤ٚ ٝٓغرٟٞ أداء اُعِٔٚ 

 (.   اُؽش٤ًٚ ) تغاٟ داٟ ( ُذٟ تشاػْ اٌُاساذ٤ٚ

   ذؽد إششاف

أعرار ٓغاػذ توغْ                     أ.ّ.د إتشا٤ْٛ ػثذ اُؽ٤ٔذ اإلت٤اسٟ

  أُ٘اصالخ ٝاُش٣اضاخ أُائ٤ٚ

ٓذسط توغْ توغْ                                  د/ أؼٔذ ػٔش اُلاسٝم

  أُ٘اصالخ ٝاُش٣اضاخ أُائ٤ٚ

ٓذسط توغْ توغْ                           د/ ػٔشٝ ٓؽٔذ عؼذ ظؼلش

  أُ٘اصالخ ٝاُش٣اضاخ أُائ٤ٚ

ٔا ٛٞ   ٓغ اُؼِْ تأٗح ال ٣عٞص إضاكٚ  أش٤ٖ٘ ٓذسع٤ٖ ػ٠ِ اُثؽس طثواُ 

 ٓؼٍٔٞ تٚ تاُوٞاػذ أُ٘ظٚ ُِذساعاخ

 اُوشاس: اخش١. 

  ٣ؼاد ُِوغْ ُِرص٣ٞة



 :  أُٞضٞع اُصاُس ػشش  13/  2

ش٣اض٤ٚ ُِثاؼس / ٓؽٔٞد ك٠ اُرشت٤ٚ اُ  ذغع٤َ سعاُٚ أُاظغر٤ش

تؼ٘ٞإ )دساعٚ ذؽ٤ِ٤ِٚ ُلاػ٤ِٚ   توغْ االُؼاب  ٓ٘صٞس ٓؽٔٞد خ٤ِلٚ

 –أُٜاساخ االعاع٤ٚ ٌُِشٙ اُطائشٙ ع٤ذاخ تذٝسٙ االُؼاب االُٝٔث٤ٚ 

 (. 2116س٣ٞ 

   ذؽد إششاف

 أعرار توغْ األُؼاب                             أ.د/ طاسم ٓؽٔذ ػثذ اُشؤف

ٓذسط توغْ                                 د/ خاُذ ػثذ اُلراغ اُثطاٟٝ

                 االُؼاب 

 اُوشاس: أُٞاكوح. 

 ت٘اءا ػ٠ِ ٓٞاكوح ٓعِظ اُوغْ

 :   أُٞضٞع اُشاتغ ػشش  14/  2

٠ أعٔاؤْٛ تؼذ ُٔذٙ ػاّ ك٠ اُلرشٙ ٖٓ ٓذ ٓذٙ اُذساعٚ ُِثاؼص٤ٖ ا٥ذ

 -ْٝٛ ػ٠ِ اُ٘ؽٞ اُرا٠ُ : 31/2/2112ؼر٠  1/11/2116

  

 يالدظاخ انمظى االطى و

1 
عًزٔ عٕض يذًذ 

  رجة

طزق انرذريض ٔانرذرية 

 ٔانرزتيّ انعًهيّ
 يذ عاو ثاَٗ

6 
شيًاء عهٗ يذًذ 

   صانخ
 يذ عاو أٔل  أصٕل انرزتيّ انزياضّ

3 
أدًذ دًذاٌ أدًذ 

   خهيفّ
 يذ عاو أٔل  أصٕل انرزتيّ انزياضّ

 اُوشاس: أُٞاكوح. 

 ت٘اءا ػ٠ِ ٓٞاكوح ٓعِظ اُوغْ

2  /

15  

 :    أُٞضٞع اُخآظ ػشش

 -ْٝٛ ػ٠ِ اُ٘ؽٞ اُرا٠ُ :  ا٥ذ٠ أعٔاؤْٛ تؼذ ؼ٤س أٗرٜد أُذٙ اُوا٣ٞٗٚ ُِرغع٤َ  إُـاء ه٤ذ اُثاؼص٤ٖ

 يالدظاخ انمظى االطى و

  أصٕل انرزتيّ انزياضيّ ٔانرزٔيخ عالء عهٗ طّ 1
نى يرزدد عهٗ نجُّ األشزاف يُذ 

  انرظجيم



  

6 
انشيًاء عهٗ يُٓٗ 

  تيٕيٗ
  انرًزيُاخ ٔانجًثاس

تُاءاً عهٗ انرماريز انظُٕيّ انرٗ ذمذو تٓا 

يذِ   انًشزفيٍ يٍ عذو ذٕاجذْا طهيّ

 انرظجيم

  

 أنعاب انمٕٖ  عًزٔ يذيٗ إطًاعيم 3
أَرٓد انًذِ انمإَيّ فٗ انرظجيم فٗ 

31/9/6115 

 اُوشاس: أُٞاكوح. 

 ت٘اءا ػ٠ِ ٓٞاكوح ٓعِظ اُوغْ

 أُٞضٞع اُغادط ػشش :  16/  2

اُطاُثٚ / ػث٤ش شاًش صثشٟ أُذسط   اُ٘ظش ك٠ اُطِة أُوذّ ٖٓ ٝاُذج

أُغاػذ توغْ طشم اُرذس٣ظ ٝاُرذس٣ة ٝاُرشت٤ٚ اُؼ٤ِٔٚ تشإٔ 

إػررزساٛا ػٖ دخٍٞ االٓرؽإ اُرأ٠٤ِٛ دًرٞساٛا دٝس أًرٞتش 

 تٜثٞط ؼاد ٝإػ٤اء شذ٣ذ .تغة إصاترٜا   2116

 اُوشاس: أُٞاكوح. 

 ت٘اءا ػ٠ِ ٓٞاكوح ٓعِظ اُوغْ

   :ٓا٣غرعذ ٖٓ اػٔاٍ

 

 : أُٞضٞع اُغاتغ ػشش  1/  3

  .  ذلؼ٤َ اُغ٤ٔ٘اس اُؼاّ

 اُوشاس: أُٞاكوح. 

 ٓغ تذء ك٠ ٝضغ ا٤ُ٥اخ أُ٘ظٔح ُِؼَٔ ك٤ٚ.

 : أُٞضٞع اُصآٖ ػشش  2/  3

 طشغ كٌشج عٞم االتؽاز ػ٠ِ ٓعِظ ا٤ٌُِح ُٔ٘اهشرٜا.

 اُوشاس: أُٞاكوح. 

 

 

 


