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 7102/7102   ذساعٗنؼبو اناألَشطخ خالل ا

  زبثؼخ نقطبع خذيخ انًجزًغ:انٕدذاد ان(0) 

رشىيً ِجبٌظ رُ ئٔشبء اٌٛدذاد اٌزبٌي روش٘ب ِغ ٚضغ اٌشؤيخ ٚاٌشعبٌخ ٚاأل٘ذاف ٚ 

 :اإلداسح اٌخبصخ ثُٙ

 اٌخشيجييٓٚدذح -1

 ٚدذح اٌزذسيت ٚاٌزؼٍيُ اٌجيطشٜ اٌّغزّش-2

 ٚدذح األصِبد ٚاٌىٛاسس-3

 اٌجيطشٜ ٚدذح اإلسشبد-4

 ٚرُ ئػزّبد اٌٍٛائخ اٌخبصخ ثٙزٖ اٌٛدذاد ثّجٍظ اٌجبِؼخ اٌّٛلش ٌشٙش  

دٕل انًشكالد انذقهيخ انزٗ رٕاجّ األؽجبء انجيطشييٍ ثئقهيى شًبل َذٔاد رٕػيخ إقبيخ (7) 

 :انفيٕو ٔانًُيب(  –انظؼيذ ) ثُٗ عٕيف 

س فٝ وً ٔذٚاد ثمبػخ اٌغّيٕبس ثبٌىٍيخ ٚوبْ ِزٛعظ ػذد اٌذضٛ عجؼخػذد رُ ئلبِخ  

اٌىٍيخ لذ رُ اإلػالْ ػٓ ٘زٖ إٌذٚاد ػٍٝ ِٛلغ طجيجب ثيطشيب ٚ ِذبضشح دٛاٌٝ ِبئخ ٚخّغْٛ

ٔبلشذ ٘زٖ اٌّذبضشاد اٌّٛاضيغ  ٚثأِبوٓ ظب٘شح ثبٌىٍيخ ٚثّذيشيبد اٌطت اٌجيطشٜ اٌّخزٍفخ

 اٌزبٌيخ:

اٌّشىالد اٌذمٍيخ اٌزٝ رٛاجٗ األطجبء اٌجيطشييٓ فٝ ِجبي اٌٛالدح ٚاٌزٕبعٍيبد ٚاٌزٍميخ -1

 ٚاٌزٕبعٍيبد أِشاض اٌٛالدحٚسئيظ لغُ أعزبر – ثىبس سِضبْ ٌّذبضشح فيٙب د/اٌصٕبػٝ ٚلبَ ثب

 26/11/2115ٚرٌه يَٛ اإلصٕيٓ 

اٌّشىالد اٌذمٍيخ اٌزٝ رٛاجٗ األطجبء اٌجيطشييٓ فٝ ِجبي األِشاض اٌجبطٕخ اٌخبصخ  -2

ٚرٌه يَٛ األسثؼبء  أعزبر األِشاض اٌجبطٕخ–ثبٌذيٛاْ ٚلبَ ثبٌّذبضشح فيٙب أ.د/ٔبثيً أدّذ ػيغٝ 

22/11/2116 
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جبء اٌجيطشييٓ فٝ ِجبي اٌذٚاجٓ ٚلبَ ثبٌّذبضشح فيٙب اٌّشىالد اٌذمٍيخ اٌزٝ رٛاجٗ األط-3

 22/11/2116ٚرٌه يَٛ اٌخّيظ أِشاض اٌذٚاجٓ ِذسط –د/عالِخ أثٛدّشا شبٔٝ 

اٌّشىالد اٌذمٍيخ  اٌزٝ رٛاجٗ األطجبء اٌجيطشييٓ فٝ ِجبي اٌجشادخ اٌؼبِخ ٌٍذيٛاْ ٚلبَ -4

 12/11/2116ٚرٌه يَٛ  ٌجشادخأعزبر ٚسئيظ لغُ ا –ثبٌّذبضشح فيٙب أ.د/جّبي ػجذإٌبصش 

اٌّشىالد اٌذمٍيخ اٌزٝ رٛاجٗ األطجبء اٌجيطشييٓ فٝ ِجبي اٌّجبصس ٚاٌىشف ػٍٝ اٌٍذَٛ ٚلبَ -5

 ِذسط اٌشلبثخ اٌصذيخ ػٍٝ اٌٍذَٛ –ثبٌّذبضشح فيٙب د./ػجذاٌشديُ دغيٓ 

ٚاٌزٍميخ اٌّشىالد اٌذمٍيخ اٌزٝ رٛاجٗ األطجبء اٌجيطشييٓ فٝ ِجبي اٌٛالدح ٚاٌزٕبعٍيبد -6

أعزبر أِشاض اٌٛالدح  –اٌصٕبػٝ ِٚشىالد اٌّضاسع ٚلبَ ثبٌّذبضشح فيٙب أ.د/ ِذّٛد دغيٓ 

 ٚاٌزٕبعٍيبد

اٌزٝ رٛاجٗ األطجبء اٌجيطشييٓ فٝ ِجبي األِشاض اٌّؼذيخ ٌٍذيٛاْ ٚويفيخ  اٌّشىالد اٌذمٍيخ-7

 أعزبر األِشاض اٌّؼذيخ ٚٚويً اٌىٍيخ-اٌٛلبيخ ِٕٙب ٚلبَ ثبٌّذبضشح فيٙب أ.د/أدّذ ِّذٚح اٌششيف

ٚلذ رُ ٚضغ اٌّٛاد اٌؼٍّيخ اٌزٝ رّذ ِٕبلشزٙب ثبٌٕذٚاد اٌّخزٍفخ أيضب ػٍٝ ساثظ ٚدذح  

 اٌىٍيخ اإلٌىزشٚٔٝ اٌخشيجييٓ ثّٛلغ

 إقبيخ يؤرًش انزٕظيف األٔل نخشيجٗ انكهيخ: ( 3)

ٚدضشٖ ػششح ِٓ  2116فجشايش  21ٌزٛظيف األٚي ٌخشيجٝ اٌىٍيخ رُ ئلبِخ ِإرّش ا 

األوبديّيخ ثٛاعطخ اٌغبدح سؤعبء األلغبَ ششوبد األدٚيخ ٚرُ ػشض اٌّمشساد اٌذساعيخ 

 .2115ٚدزٝ  2113اٌىٍيخ ألػٛاَ ِٓ خشيجٝ  121ٚػذد  ٚاإلوٍيٕيىيخ اٌّؼٕيخ

 : قشيخ ثًذبفظخ ثُٗ عٕيف 74(إقبيخ يذبػشاد إسشبديخ فٗ 4)

ِٓ اٌغبدح أػضبء ٘يئخ  24ٚلذ لبَ  2116ٚدزٝ أثشيً  2115خالي اٌفزشح ِٓ ٔٛفّجش رُ رٌه 

اٌزذسيظ ثبٌىٍيخ ثبٌّشبسوخ ِغ ئداسح اإلسشبد اٌجيطشٜ ثّذيشيخ اٌطت اٌجيطشٜ ثجٕٝ عٛيف ٚرٌه 

 دغت اٌجذٚي اٌزبٌٝ:

 يكبٌ انًذبػشح ػُٕاٌ انًذبػشح اعى انًذبػشيٍ انيٕو انشٓش و

0 

يش
ُب
4/0/7106 ي ا.د/ أدًذ يًذٔح -0   انذالثيخ اًْيخ انزذظيُبد نهذيٕاَبد 



 جبيؼخ ثُٗ عٕيف

 كهيخ انطت انجيطشٖ

 قطبع شئٌٕ خذيخ انًجزًغ 

 يكزت ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ
  

د. يجذٖ ثششٖ  -7  )قبػخ انًُبعجبد( يشع انجشٔعيال 

7 

00/0/7106  

د. اثررررررشاْيى يذًررررررذ  -0

د. سأؤف -7اثررررررررشاْيى 

 شبكش

 رغزيخ انذٔاجٍ

 اًْيخ انزثخ فٗ انًجضس

 اثشُب

 انجًؼيخ انضساػيخ

3 

02/0/7106  

د. عًش رٕفيق -0  

د. ادًذ ػٕيظ -7  

 رغًيٍ انؼجٕل

ؽررررشذ انررررزثخ انغررررهيًخ  َفهررررٕصا 

 انطيٕس

 ثهفيب

 انٕدذح انًذهيخ

4 

75/0/7106  

د. ثكبس ػجذ انذهيى -0  

د. ػجيش دغٍ -7  

 انًشبكم انزُبعهيخ

 انذًٗ انقالػيخ

 َؼيى

 انجًؼيخ انضساػيخ

5 

يش
شا
فج

 

0/7/7106  

د. انذغيُٗ دْشبٌ -0  

د. ساثؼخ ادًذ -7  

انزشرررررخيض انًقررررربسٌ ناليرررررشاع 

 انفيشٔعيخ

 انجهذ انؼقذٖ

 ثبْب

 قبػخ ا جزًبػبد

6 

2/7/7106  

د. دغبو ثكش -0  

د. يذًذ طذيق -7  

 يشبكم انٓؼى فٗ انًجزشاد

 اَفهَٕضا انطيٕس

 انؼٕأَخ

يشكرررررررض ا سشررررررربد 

 انضساػٗ

2 

05/7/7106  

د. شيشيٍ سػب -0  

د. يذًٕد ػجبج -7  

 انجهذ انؼقذٖ

 انطفيهيبد انذاخهيخ ٔانخبسجيخ

 اُْبعيب انًذيُخ

 انجًؼيخ انضساػيخ

2 

77/7/7106  

د. ػجذانشديى دغٍ -0  

د. يذًرررررررررذ ادًرررررررررذ  -7

 ػجذانزٕاة

 عاليخ ا غزيخ داخم انًطجخ

 اًْيخ انزهقيخ انظُبػٗ

 اؽٕاة

انًذهيخانٕدذح   

9 

79/7/7106  

د/ يذًذ ػهٗ -0  

د. ػرررررررررضٔص عررررررررريذ  -7

 يذًٕد

 اًْيخ ا يشاع انًشزشكخ

 انزبييٍ ػهٗ انًبشيخ

 طفؾ انغشثيخ

01 

ط
بس
2/3/7106 ي  

د. يشاد يذًٕد -0  

د. خبنذ ػضارٗ -7  

يشررررربكم َقرررررض انفٕعرررررفٕس فرررررٗ 

 انًبشيخ

 ْهيخ

 انٕدذح انًذهيخ
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 ا يشاع انزُبعهيخ

00 

04/3/7106  

خبنذ ُْذٖد.  -0  

د. يبعررررررررش دجرررررررربج  -7

 عهطبٌ

 انذًٗ انقبنؼيخ

ا يررررشاع انًشزشكخ)انجشٔعرررريال  

 انغم(

 انضيزٌٕ

 انجًؼيخ انضساػيخ

07 

70/3/7106  

ا.د/ َبثيم ػيغٗ -0  

د. يبعرررررررررش دجررررررررربج -7

 عهطبٌ

ثؼرررررغ انًشررررربكم انًشػررررريخ فرررررٗ 

 انذيٕاَبد

 انزهقيخ انظُبػٗ

 دا ص

 انٕدذح انًذهيخ

03 

72/3/7106  

أدًذ يًذٔحا.د/  -0  

د. ادًرررررذ ػجرررررذانؼبل  -7

 ػجذِ

 ثؼغ انًشبكم انذقهيخ نهًجزشاد

 ؽشذ انزثخ ا يٍ نهطيٕس

يشكرررررررض  -دَرررررررذيم 

ا سشرررربد )انًؼٓررررذ 

 ا صْشٖ(

04 

يم
ثش
 ا

4/4/7106  

ا.د/ َبثيم ػيغٗ -0  

د. رٕفيق ػثًبٌ -7  

ثؼررررغ ا يررررشاع انزُفغرررريخ فررررٗ 

 انذيٕاَبد

 انزبييٍ ػهٗ انًبشيخ

 كفش يُظٕس

انضساػيخانجًؼيخ   

05 

00/4/7106  

د. عًش رٕفيق -0  

د. يذًذ طبثش -7  

 رغًيٍ ا غُبو

 انزذظيُبد انجيطشيخ

 جضيشح ثجب

 انٕدذح انًذهيخ

06 

02/4/7106  

د. ثكبس ػجذ انذهيى -0  

د. ادًذ فبسٔذ -7  

 اًْيخ انزهقيخ ا ططُبػٗ

 انجهذ انؼقذٖ

 قفطبٌ انغشثيخ

 انٕدذح انجيطشيخ

02 

75/4/7106  

انذغيُٗ دْشبٌد.  -0  

د. دغبو جًؼخ -7  

انزشررررررخيض انًقرررررربسٌ  يررررررشاع 

 انجكزشيخ

ؽرررررشذ انرررررزثخ انغرررررهيى  َفهرررررَٕضا 

 انطيٕس

 ثُٗ ْبَٗ

 انجًؼيخ انضساػيخ

02 

يٕ
يب

 

7/5/7106  

د. دغبو ثكش -0  

د. ػًبد ساشذ -7  

يشرررررربكم انجٓرررررربص انجررررررٕنٗ فررررررٗ 

 انًجزشاد

 انزهقيخ انظُبػٗ

 انفُذ

 انجًؼيخ انضساػيخ

09 9/5/7106 د. شيشيٍ سػب -0   اقفٓضا يرررشاع انزرررٗ رغرررجت انزقشدررربد  
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د. ادًذ خهف -7  انٓؼًيخ 

 اَفهَٕضا انطيٕس

 انجًؼيخ انضساػيخ

71 

06/5/7106  

د. ػجذانشديى دغٍ -0  

د. يظطفٗ اثٕانٕفب -7  

 اًْيخ انزثخ داخم انًجضس

 اًْيخ انزذظيُبد انجيطشيخ

 طفؾ انؼشفب

 انجًؼيخ انضساػيخ

70 

73/5/7106  

د/ يذًذ ػهٗ -0  

د. يذًذ يبعيٍ -7  

 ا يشاع انًشزشكخ

 انجشٔعيال ٔانغم

 انُٕيشح

 انجًؼيخ انضساػيخ

77 

31/5/7106  

د. يشاد يذًٕد -0  

د. يذًررررررذ يذًررررررٕد  -7

 اييٍ

 انطفهيبد انزٗ رظيت انذيٕاَبد

 انطفهيبد انذاخهيخ ٔانخبسجيخ

 كٕو اثٕساػٗ

 انجًؼيخ انضساػيخ

73 

يّ
َٕ
 ي

6/6/7106  

ُْذٖ د. خبنذ -0  

د. ثٓبء انذيٍ ركٗ -7  

 انجشٔعيال

 اَفهَٕضا انطيٕس

 انذيش

 انجًؼيخ انضساػيخ

74 

03/6/7106  

د.اثرررررررشاْيى يذًرررررررذ  -0

 اثشاْيى

د. َجيم ػطيّ دُيٍ -7  

 ايشاع انزغزيخ انزٗ رظيت ا ثقبس

 ا يشاع انزُبعهيخ

 انشُطٕس

 يشكض ا سشبد

 

انجيطشييٍ ٔانًششذيٍ نهزؼييٍ ثًذيشيبد انطت (ػًم اإليزذبَبد انزذشيشيخ نهغبدح األؽجبء 5)

 انجيطشٖ ثبنفيٕو ٔثُٗ عٕيف ٔرنك ػهٗ انُذٕ انزبنٗ:

 ػضٛ ٘يئخ رذسيظ ِٚؼبٚٔيُٙ  11رشىيً وٕزشٚي خبص ثبإلششاف ٚاٌّشالجخ ضُ -1

 ثيطشٜ خالي ٘زٖ اإلِزذبٔبد بطجيج خّغّبئخ ٚعجؼخ ٚعزْٛرُ ئِزذبْ دٛاٌٝ -2

 ألطجبء ِذبفظخ اٌفيَٛ  2116ٔٛفّجش  12ٌخّيظ رُ ػمذ اإلِزذبٔبد يَٛ ا-3

 ألطجبء ِذبفظخ ثٕٝ عٛيف 2116ٔٛفّجش  26رُ ػمذ اإلِزذبٔبد يَٛ اٌخّيظ -4

 ثّذسجبد ٚاٌمبػبد اٌزذسيغيخ ِٚؼبًِ اٌىٍيخ رّذ اإلِزذبٔبد -5

 2116رُ اٌزصذيخ ٚاإلػالْ ػٓ إٌزيجخ ػٍٝ ِٛلغ اٌىٍيخ ثشٙش يٕبيش -6
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 انزؼهيى ٔانزؼهيى انفُٗ:انزؼبٌٔ يغ ٔصاسح (6)

–طجيت ثيطشٜ يؼٍّْٛ ثٛصاسح اٌزؼٍيُ ٚاٌزؼٍيُ اٌفٕٝ 52ئلبِخ دٚسح رذسيجيخ ٌؼذد رُ 

رٛجيٗ صذخ اٌذيٛاْ ٚاٌذٚاجٓ ٚسػبيزٙب ثبٌزؼبْٚ ثيٓ ٚدذح اٌزذسيت ٚاٌزؼٍيُ اٌجيطشٜ اٌّغزّش 

 2116فجشايش  25-23ػٍٝ ِذٜ صالصخ أيبَ فٝ اٌفزشح ِٓ  ٚاٌزبثؼخ ٌٍمطبع ٚلغُ اٌذٚاجٓ ثبٌىٍيخ

 ٚرٌه ثمبػخ اٌغّيٕبس ثبٌىٍيخ ِٚؼًّ اٌذٚاجٓ ثمغُ اٌذٚاجٓ ثبٌىٍيخ.

 ( انزؼبٌٔ يغ ششكبد األدٔيخ انؼبيهخ فٗ انًجبل انجيطشٖ ثبنجًٕٓسيخ: 2)

الصخ ِٓ لبِذ ٚدذح اٌزذسيت ٚاٌزؼٍيُ اٌجيطشٜ اٌّغزّش ٚاٌزبثؼخ ٌٍمطبع ثبٌزؼبْٚ ِغ ص 

 –ششوخ ئيجيجذ ِيذ  –ششوبد األدٚيخ اٌؼبٍِخ فٝ اٌّجبي اٌجيطشٜ ٚ٘ٝ : ششوخ دٚاء ِصش 

 ششوخ أجشِٚيذ ٚرٌه ثبٌميبَ ثٕذسيت طالة اٌىٍيخ ٌٍفشق اٌّخزٍفخ ػٍٝ اٌّٛضٛػبد اٌزبٌيخ:

 اٌّمبثالد اٌشخصيخ-1

 عّبد اٌّشثيٓ-2

 رذذيذ األ٘ذاف ٚاألٌٚٛيبد-3

 اٌجيطشٜ ثبٌغٛق اٌّصشِٜجبالد اٌؼًّ ٌٍطجيت -4

 ػًم خطؾ يشدهيخ نهٕدذاد انزبثؼخ نهقطبع:(2)

لبِذ اٌٛدذاد اٌزبثؼخ ٌٍمطبع ٚ٘ٝ اٌزذسيت ٚاٌزؼٍيُ اٌجيطشٜ اٌّغزّش ٚاٌخشيجييٓ  

ٚاألصِبد ٚاٌىٛاسس ِٚؼًّ أ.د/صالح ديت ٌٍٙغزٛثبصٌٛٛجٝ ثؼًّ خطظ ٔصف عٕٛيٗ ٌٍفزشح 

 . 2116ٚدزٝ أثشيً  2115ِٓ ٔٛفّجش 

ٕيف ٔقغى كهيخ انذساعبد انًزقذيخ ثجبيؼخ ثُٗ عقغى انجيٕركُٕنٕجٗ ثانزؼبٌٔ يغ ( 9)

 انًيكشٔثيٕنٕجٗ ثكهيخ انطت انجيطشٖ ٔيؼًم أ.د/طالح ديت نهٓغزٕثبثٕنٕجٗ انزبثؼخ نهقطبع:

ثبدضب يّضٍْٛ صالس دٚي ٘ٝ ِصش ٚاٌيّٓ ٚاٌغٍطخ  12رُ ػًّ ٚسشخ ػًّ ٌؼذد  

٘ٝ اٌطت اٌجيطشٜ ٚاٌطت اٌجششٜ ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌضساػخ  اٌفٍغطيٕيخ ٚرٌه ِٓ خّغخ وٍيبد

ٚاٌذساعبد اٌّزمذِخ ٚرٌه ِٓ عزٗ جبِؼبد ٘ٝ اٌمب٘شح ٚأعيٛط ٚعٛ٘بط ٚاٌفيَٛ ٚاٌضلبصيك 

ػضٛ ٘يئخ  16دبضش ثبٌذٚسح ٚثٕٝ عٛيف ٚوزٌه ِؼٙذ صذخ اٌذيٛاْ ثجٕٝ عٛيف ديش 



 جبيؼخ ثُٗ عٕيف

 كهيخ انطت انجيطشٖ

 قطبع شئٌٕ خذيخ انًجزًغ 

 يكزت ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ
  

رذسيظ ِٓ وٍيزٝ اٌطت اٌجيطشٜ ثجبِؼخ ثٕٝ عٛيف ٚوٍيخ اٌذساعبد اٌّزمذِخ ٚئعزّشد ٚسشخ 

  2116ِبيٛ  12-2اٌؼًّ خّغخ  أيبَ 

  ثقبفٗ ؽالثٗ نكهيبد انجبيؼخ :( إقبيخ يهزقٗ 01)

مٝ اٌضمبفٝ لبِذ ٚدذح اٌزذسيت ٚاٌزؼٍيُ اٌجيطشٜ اٌّغزّش ٚاٌزبثؼخ ٌٍمطبع ثؼمذ اٌٍّز 

طبٌجب ٚطبٌجخ ِضٍٛا  22ٚدضشٖ  2116أثشيً  11اٌطالثٝ ثؼٕٛاْ )فىشح ٌجىشح( يَٛ اٌضالصبء 

أسثؼخ وٍيبد ثبٌجبِؼخ ٘ٝ اٌطت اٌجيطشٜ ٚاألعٕبْ ٚاٌصيذٌخ ٚاٌؼٍَٛ ٚشبسن ثٗ خّغخ 

ِذبضشيٓ ُِٕٙ أسثؼخ ِذسثيٓ ٌٍزّٕيخ اٌجششيخ ٚػضٛ٘يئخ رذسيظ ديش رذذصٛا فٝ خّغخ 

 :ِجبالد ٘ٝ

 اٌزغٛيك ٚويفيخ ئعزخذاِٗ فٝ اٌّجبي اٌزطجيمٝ ) اٌّذسة اٌغيذ/ أدّذ ِصطفٝ(-1

رصٕيغ اإلٔغبْ اآلٌٝ ٚئعزخذاِٗ فٝ اٌّجبي اٌطجٝ ثصفخ ػٙبِخ )اٌّذسة إٌّٙذط/ئعالَ -2

 ػٛض(

 ويفيخ اٌزخطيظ ٚاإلثذاع اٌشخصٝ )اٌّذسثخ إٌّٙذعخ / ِيشٜ جّبي(-3

أعزبر ٚسئيظ لغُ اٌٙغزٌٛٛجيب ثىٍيخ  -ؼالجيخ )أ.د/خبٌذ ِظٙشاٌخاليب اٌجزػيخ ٚئعزخذِبرٙب اٌ-4

 اٌطت اٌجيطشٜ ثجٕٝ عٛيف(

ذصيً اٌؼٍّٝ ٚاٌّزاوشح ٌذٜ اٌطالة )اٌّذسة اٌذٌٚٝ أ.د/أدّذ ِّذٚح ويفيخ رطٛيش ػٍّيخ اٌز-5

 اٌششيف(

 ( انزؼبٌٔ يغ يذيشيخ انزشثيخ ٔانزؼهيى ٔانزؼهيى انفُٗ ثًذبفظخ ثُٗ عٕيف:00)

ئداسح ٔبصش  –لبَ لطبع شئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ثاعزمجبي ِذسعٛ ثٙجشيٓ اإلػذاديخ  

ألثشيً  13اٌزؼٍيّيخ ثّذيشيخ اٌزشثيخ ٚاٌزؼٍيُ ٚاٌزؼٍيُ اٌفٕٝ ثجٕٝ عٛيف ٚرٌه يَٛ األسثؼبء 

 طبٌجب ِٚششفيُٙ ثضيبسح ِذسجبد ِٚؼبًِ ِٚضسػخ اٌىٍيخ  15ديش لبَ  2116

 

 يخ ثقشٖ يذبفظخ ثُٗ عٕيف:قٕافم ثيطش 4(انقيبو ثؼذد 07)



 جبيؼخ ثُٗ عٕيف

 كهيخ انطت انجيطشٖ

 قطبع شئٌٕ خذيخ انًجزًغ 

 يكزت ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ
  

لبَ لطبع شئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ثبٌىٍيخ ثبٌزؼبْٚ ِغ ِذيشيخ اٌطت اٌجيطشٜ ثجٕٝ عٛيف  

ٚاأللغبَ اإلوٍيٕيىيخ )اٌجشادخ ٚاٌٛالدح ٚاٌذٚاجٓ ٚطت اٌذيٛاْ( ثؼًّ أسثؼخ لٛافً طجيخ ثيطشيخ 

ٚوزٌه ِٕصٛس(  وفش –وفش اٌجضيشح  –لبٜ  –)اٌذالثيخ لشٜ ثّذبفظخ ثٕٝ عٛيف  4ٌؼذد 

 2116طبٌجب ثبٌفشلخ اٌخبِغخ ٚرٌه ثشٙش أغغطظ  121اٌّغبّ٘خ فٝ رذسيت ػذد 

 ( إقبيخ انًٓشجبٌ انجيطشٖ األٔل:30) 

لبِذ ٚدذح اٌزذسيت ٚاٌزؼٍيُ اٌجيطشٜ اٌّغزّش اٌزبثؼخ ٌٍمطبع ثبٌزؼبْٚ ِغ ئعشح فيذ آة  

اٌطالثيخ ٚثبٌزؼبْٚ ِغ ششوخ دٚاء ِصشثؼًّ اٌّٙشجبْ اٌجيطشٜ األٚي ٌطالة ٚأػضبء ٘يئخ 

اٌزذسيظ ِٚؼبٚٔيُٙ ٚاٌغبدح ئداسيٝ اٌىٍيخ ديش دضشٖ عؼبدح أ.د/ٔبئت سئيظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ 

ٔبئت سئيظ اٌجبِؼخ األعجك ٚد/عّش عيذ –ّغ ٚأ.د/ػّيذ اٌىٍيخ ٚأ.د/شٛلٝ عٍيّبْ خذِخ اٌّجز

أدّذ ِّذٚح اٌششيف ٚويً اٌىٍيخ ِذيشح ٚدذح اٌزذسيت ٚاٌزؼٍيُ اٌجيطشٜ اٌّغزّش ٚأ.د/  –رٛفيك 

اٌّذيش اٌزٕفيزٜ ٌششوخ دٚاء ِصش.   –ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ٚاٌغيذ إٌّٙذط / ِصطفٝ أدّذ 

ْ ػشض ٌٍّٛا٘ت اٌطالثيخ ٚأػضبء ىٙيئخ اٌزذسيظ ٚػشض ٌفيٍُ عيّٕبئٝ رضّٓ اٌّٙشجب

  . 16/11/2116ِٚغبثمخ األٌٛاْ ٚأٌؼبة اٌضشٜ دٜ.  رّذ ئلبِخ اٌّٙشجبْ يَٛ األدذ اٌّٛافك 

 ٚرفضٍٛا عؼبدرىُ ثمجٛي ٚافش اٌزذيخ ٚاٌزمذيش ٚاإلدزشاَ    

 ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ      

   أ.د/أدًذ يًذٔح انششيف                              7106َٕفًجش  6رذشيشا فٗ 

 

   

 

 

  


