
       

  

أ.د/ يغذ٘ يؾًٕد فٓٛى  1

                         يؾًذ 
 أعزبر ٔسئٛظ لغى

 أعزبر                         أ.د/ خبنذ ػجذ انؾًٛذ شبفغ  2

أ.و.د/ أيٛشح يؾًٕد غّ ػجذ  3

                         انشؽٛى
 أعزبر يغبػذ

أ.و.د/ ػجذ هللا ػجذ انؾهٛى  4

                         يؾًذ 
 أعزبر يغبػذ

 يذسط                         د/ أؽًذ غهؾخ ؽغٍٛ 5

 يذسط                         د/ انغٛذ فزؼ هللا رُٛزٍٛ 6

أ.د/ يزفشؽ / عؼٛذ ػجذ انششٛذ  7

                         خبغش
 أعزبر يزفشؽ

أ.د/ يزفشؽ / يؾًذ يؾًذ صكٗ  8

                         يؾًٕد
 أعزبر يزفشؽ

  

 ٔرٕنٗ أيبَخ انغهغخ:

                  أعزبر                               أ.د/ خبنذ ػجذ انؾًٛذ شبفغ 

  

 ٔعكشربسٚخ انغهغخ:

                               

 ٔاػززس ػٍ انؾعٕس:

 أعزبر يغبػذ أ.و.د/سؽبة ػبدل ػشالٙ عجم  1

 : ٔلذ غبة ػٍ انًغهظ

ثغى هللا انشؽًٍ انشؽٛى   ٔلذ أعزٓم األعزبر انذكزٕس/ سئٛظ انغهغخ ثــــــــ

صى ٔانزشؽٛت ثبنغبدح أػعبء انًغهظ ٔانزُٓئخ ثًُبعجخ ثذء انؼبو انٓغش٘ انغذٚذ. 

  -ششع عٛبدرّ فٙ يُبلشخ عذٔل األػًبل انزبنٙ :

 عهغخ شٓش أكزٕثش  اعى االعزًبع

  12 سلى االعزًبع
كٕد 

  االعزًبع

ربسٚخ 

 االعزًبع
40/04/6402  

ثذء 

 االعزًبع

انغبػخ 

:11:11 

 صجبؽب  

َٓبٚخ 

 االعزًبع

انغبػخ 

: 11/27/2116 

3:36:18 PM 

يكبٌ 

 االعزًبع
 يكزت سئٛظ انمغى
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   :انًصبدلبد

 

1  /1    

  انًصبدلخ ػهٗ انًؾعش انغبثك. -أٔال  :

 انمشاس: رى انًصبدلخ. 

   :عذٔل األػًبل

 

نهمغى يٍ انؼاللبد انضمبفٛخ ٔشئٌٕ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ  *رى ػشض انخطبثبد انٕاسدح   1/  2

ٔانذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ ػهٗ انغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانغبدح انٓٛئخ انًؼبَٔخ 

 ثبنمغى نإلغالع ػهٛٓب.

 رى انؼشض ٔأؽٛػ انًغهظ ػهًب .-:انمشاس 

  

 ٕافمخ. انمشاس: انً

ثبنًذ نًذح ػبو صبَٙ ثُبءا  ػهٗ انطهت انًمذو يُّ نغٛبدرٓى ٔانًٕلغ يًُٓب  ثُبءا  ػهٗ يٕافمخ ْٛئخ اإلششاف نهجبؽش / ػًشٔ ػٕض يؾًذ سعت

بد انؼهٛب و ػهٗ أٌ ٚشفغ األيش نشئٌٕ انذساع31/9/2117و إنٗ 1/11/2116ثبنًٕافمخ ، ٔافك يغهظ انمغى ػهٗ انًذ نًذح ػبو صبَٙ اػزجبسا  يٍ 

 ٔانجؾٕس ثبنكهٛخ إلَٓبء إعشاءاد انًذ )يشفك غهت انًذ انًٕلغ يٍ انغبدح انًششفٍٛ(.

 انخطبثبد انٕاسدح:  .1  2/  2

نهمغى يٍ انؼاللبد انضمبفٛخ ٔشئٌٕ أػعبء ْٛئخ  *رى ػشض انخطبثبد انٕاسدح 

انزذسٚظ ٔانذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ ػهٗ انغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانغبدح انٓٛئخ 

 انًؼبَٔخ ثبنمغى نإلغالع ػهٛٓب.

 انمشاس: رى االؽبغخ. 

 .شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة 1  3/  2

 انزشثٛخ انؼًهٛخ : 

-  رى االَزٓبء يٍ إػذاد خطبثبد رٕصٚغ غالة انكهٛخ نهفشلخ "انضبنضخ ، انشاثؼخ" ثٍُٛ

و ٔإػذاد انًكزجبد انخبصخ ثٓب ٔإثالؽ انغٛذ انًٕعّ 2116/2117ثُبد نهؼبو انغذٚذ 

 انؼبو ٔانًذٚشٚخ.

ٍ ٔانًٕعٓبد ٔرٕصٚؼٓى يغ انًٕعّ انؼبو كًب رى رؼذٚم ثؼط انًذاسط ٔانغبدح انًٕعٓٛ

 ثبنًذٚشٚخ انزؼهًٛٛخ.

 انمشاس: رى االؽبغخ. 

 .انذساعبد انؼهٛب:2  4/  2

 رؾذٚذ يٕػذ ػمذ عًُٛبس:  (1



انًذسط انًغبػذ  َغشٍٚ ػجذ انًؼجٕد يؾًذ انغٛذ. ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انذساعخ /1

" ثشَبيظ نزؾذٚذ يٕػذ ػمذ عًُٛبس نٓب نًٕظٕع انجؾش انًمذو ثؼُٕاٌ /   ثبنمغى

رؼهًٛٙ لبئى ػهٗ انزؼهى انجصشٖ انًذػى ثبألَفٕعشافٛك ٔرأصٛشِ ػهٗ رًُٛخ كفبٚخ رؼهٛى 

 . انًٓبساد انؾشكٛخ نهطبنجبد انًؼهًبد ثذسط انزشثٛخ انشٚبظٛخ "

 انمشاس: اخش٘. 

  و.1/11/2116ٔرى رؾذٚذ يٕػذ ػمذ عًُٛبس نٓب ٕٚو انضالصبء انًٕافك   ٚزى ػًم أػالٌ

نزؾذٚذ يٕػذ ػمذ عًُٛبس  ػهٗ كًبل ػهٗ يؾًٕد . ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انذساط /2  5/  2

نزغزٚخ انًشرذح ػهٗ اكزغبة األداء " رأصٛش اعزخذاو انّ نًٕظٕع انجؾش انًمذو ثؼُٕاٌ / 

 . انًٓبسٖ ٔانًؼشفٗ خالل دسط انزشثٛخ انجذَٛخ نزاليٛز انًشؽهخ اإػذادٚخ "

 انمشاس: اخش٘. 

  و.1/11/2116ٔرى رؾذٚذ يٕػذ ػمذ عًُٛبس نٓب ٕٚو انضالصبء انًٕافك   ٚزى ػًم أػالٌ

2 

/ 

6  

 صبَٛب  : رغغٛم أثؾبس :

ٔانًغغم نًشؽهخ انًبعغزٛش ثذٔسح  انطهت انًمذو يٍ انذاسط/ أؽًذ أيٍٛ نطفٗ يزٕنٗ ػهٗ ػجذ هللا   .1

و ثبنًٕافمخ ػهٗ انزغغٛم ثبنمغى ثؼذ أٌ رى ػمذ عًُٛبس انمغى نّ ٕٚو انضالصبء انًٕافك 2114  أكزٕثش

نهجؾش انًمذو رؾذ ػُٕاٌ   ، ٔرنك ثؼذ ػًم دػٕح ػبيخ نهغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنكهٛخ..  و4/11/2116

:-  

صالصٛخ األثؼبد فٙ ظٕء انزؾهٛم انؾشكٙ ٔرأصٛشْب ػهٗ انمذسح انًكبَٛخ ٔرؼهى ثؼط   " رصًٛى ًَبرط رؼهًٛٛخ

 يٓبساد انغًجبص نذٖ غالة كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ "

، ٔنغُخ اإلششاف انًمزشؽخ يٍ  انًمزشؽخ يٍ لجم انغبدح األعبرزح ثبنغًُٛبس فٙ انمغى ٔرى إعشاء انزؼذٚالد 

 -انمغى ٔانًشكهخ يٍ انغبدح األعزبرح )غجمب  نهزخصص( ْٔى:يغهظ 

   ثبنمغى  أعزبر انًٛكبَٛكب انؾٕٛٚخ انًزفشؽ . أ.د/ عؼٛذ ػجذ انششٛذ خبغش1

 يذسط ثبنمغى . د/ أؽًذ غهؾّ ؽغٍٛ يؾًٕد2

  

 انمشاس: انًٕافمخ. 

2 

 /

7  

ٔانًغغم نًشؽهخ انًبعغزٛش ثذٔسح  انطهت انًمذو يٍ انذاسعخ/ ششٔق ػهٗ يؾًذ ػهٗ أثٕ انُصش   .2

و ثبنًٕافمخ ػهٗ انزغغٛم ثبنمغى ثؼذ أٌ رى ػمذ عًُٛبس انمغى نٓب ٕٚو انضالصبء انًٕافك 2114  أكزٕثش

  -نهجؾش انًمذو رؾذ ػُٕاٌ :  ، ٔرنك ثؼذ ػًم دػٕح ػبيخ نهغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنكهٛخ..  و4/11/2116

ٔانزفكٛش اإلثذاػٗ نًمشس يبدح غشق " رأصٛش اعزخذاو إعزشارٛغٛخ انزؼهى انًؼكٕط ػهٗ يغزٕٖ انزؾصٛم انًؼشفٗ 

 " انزذسٚظ

، ٔنغُخ اإلششاف انًمزشؽخ يٍ يغهظ  ٔرى إعشاء انزؼذٚالد انًمزشؽخ يٍ لجم انغبدح األعبرزح ثبنغًُٛبس فٙ انمغى 

 -انمغى ٔانًشكهخ يٍ انغبدح األعزبرح )غجمب  نهزخصص( ْٔى:

 . أ.د/ ػصبو انذٍٚ يزٕنٗ ػجذ هللا1
َٔبئت سئٛظ انغبيؼخ نشئٌٕ انزؼهٛى   أعزبر غشق انزذسٚظ ثبنمغى

   ٔانطالة

 يذسط ثبنمغى . د/ أؽًذ غهؾّ ؽغٍٛ يؾًٕد2

  

 انمشاس: انًٕافمخ. 



   :يب ٚغزغذ يٍ أػًبل

 

 أٔال  : انذساعبد انؼهٛب:  1/  3

 ( يذ نًذح ػبو دساعٙ صبَٙ نهجبؽضٍٛ:1

ثشأٌ انخطبة انٕاسد نهمغى يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ ثشأٌ انًٕافمخ ػهٗ انًذ 

ػًشٔ ػٕض و نهجبؽش / 31/9/2117و إنٗ 1/11/2116نًذح ػبو صبَٙ اػزجبسا  يٍ 

ٚخ و ٔانًغغهخ نذسعخ انًبعغزٛش ثبنمغى ثزبس2111انًمٛذ ثذٔسح أكزٕثش  يؾًذ سعت

و ٔانًششف ػهّٛ كم يٍ انغبدح )أ.د/ صالػ يؾغٍ ػٛغٕٖ َغب ، أ.د/ 14/4/2114

 يؾًذ يؾًذ صكٗ يؾًٕد ، د/ ٔعبو يؾًذ ركٗ ؽًذٔ(.

 انمشاس: انًٕافمخ. 

  

نًذح ػبو صبَٙ ثُبءا  ثبنًذ  ثُبءا  ػهٗ يٕافمخ ْٛئخ اإلششاف نهجبؽش / ػًشٔ ػٕض يؾًذ سعت

ػهٗ انطهت انًمذو يُّ نغٛبدرٓى ٔانًٕلغ يًُٓب ثبنًٕافمخ ، ٔافك يغهظ انمغى ػهٗ انًذ نًذح 

و ػهٗ أٌ ٚشفغ األيش نشئٌٕ انذساعبد 31/9/2117و إنٗ 1/11/2116ػبو صبَٙ اػزجبسا  يٍ 

 نغبدح انًششفٍٛ(.انؼهٛب ٔانجؾٕس ثبنكهٛخ إلَٓبء إعشاءاد انًذ )يشفك غهت انًذ انًٕلغ يٍ ا

( اػززاس ػٍ دخٕل ايزؾبٌ رأْهٙ دكزٕساِ ػٍ انؼبو انغبيؼٙ 2  2/  3

 و:2116/2117

ػجٛش شبكش صجش٘ أثٕ / ٔانذ انذساعخ /   ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انغٛذ األعزبر

و ٔانًغهى نًكزت 3/11/2116  انًذسط انًغبػذ ثبنمغى ٕٚو األصٍُٛ انًٕافك  ْٛجّ

انغٛذ األعزبر انذكزٕس / ػًٛذ انكهٛخ ٔانزٖ ٚطهت فّٛ اػززاسْب ػٍ اعزكًبل ايزؾبٌ 

و ٔرنك َظشا  إلصبثزٓب ثؾبنخ ْجٕغ ؽبد 2116/2117انزأْٛهٙ دكزٕساِ نهؼبو انغبيؼٙ 

 ٔآَٛبس ٔإػٛبء شذٚذ .... ٔانًشفك رمشٚش غجٗ يٍ انطجٛت انًؼبنظ.

 انمشاس: اخش٘. 

 ٚشفغ األيش نهغُخ انذساعبد انؼهٛب ، ٔيغهظ انكهٛخ الرخبر اإلعشاءاد االصيخ ثٓزا انشأٌ.

صبَٛب  : ثشأٌ يمزشػ الئؾخ انضٕاة ٔانؼمبة ٔانًؾبعجخ نهغبدح أػعبء ْٛئخ   3/  3

انًمذيخ يٍ لجم إداسح انكهٛخ  انزذسٚظ ٔيؼبَٔٛٓى ٔانغبدح يٕظفٙ انكهٛخ

 نهؼشض ػهٗ يغهظ انمغى ٔأخز انشأ٘ ٔلشاس ثشأَٓب.

 انمشاس: اخش٘. 

ثؼذ ػشض يمزشػ انالئؾخ ٔيُبلشخ يب عبء ثٓب لشاس انغبدح أػعبء يغهظ انمغى سفط يب عبء 

)رُظٛى انغبيؼبد  72نغُخ  49انزٙ ٔسادد َٔص ػهٛٓب لبٌَٕ ثٓب رًبيب  ، ٔاالنزضاو ثبنؼمٕثبد 

  ٔالئؾخ انزُفٛزٚخ(. 

صبنضب  : ثشأٌ اعزًبسح اثذاء انشأ٘ ػهٗ شؼبس انكهٛخ انٕاسدح يٍ إداسح انكهٛخ إلخزٛبس أفعم   4/  3

 عبيؼخ يذُٚخ انغبداد. –شؼبسٍٚ ٚصهؾب نزًضٛم كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ 

 انمشاس: اخش٘. 



ثؼذ ػشض االعزًبسح ػهٗ انغبدح أػعبء انًغهظ إلثذاء انشأ٘ رى اخزٛبس انشؼبس سلى صالصخ صى 

  انشؼبس سلى أسثؼخ.

 

 

 


