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 :  األقسبو يجبنس زؤسبء انسبدح
  كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن .د.أ – 1      

 اكرم زٌن العابدٌن محمود أ.د. -0      

 جمال فخرى عبد النعٌم أ.د. -3      

  ٌسري تمام عبد المجٌدأ.د. -4      

 انً مصطفى علً ه أ.د. -5      

 مكادى عبد المجٌد سلٌمان  أ.د. -6      

 احمد صالح حسٌن أ.د. -7     

 ابو بكر عبد الوهاب طنطاوي أ.د. -8     

 ممدوح عوٌس اسماعٌل أ.د. -9     

 محى الدٌن محمد عبد العظٌم  أ.د. -12    

  سامٌه فرحات محمد  أ.د.-11    

 دمحمد عبد الحكٌم محمو أ.د. -10   

 

 : األقسبو عٍ انًُبوثوٌ األسبترح انسبدح

 محمود محمد محى الدٌن   أ.د.. 13

 محمد ٌسن عبد اللطٌف أ.د.. 14

 محمد عبد العزٌز احمد الشافعى أ.د.. 15

   عبد الحمٌد السٌد القرامٌطىأ.د.  . 16

 نبٌله عبد الظاهر عبد العزٌز أ.د.. 17



 عادل حسٌن غرٌب أ.د.. 18

 الء الدٌن كاملمحمد عأ.د. . 19

 عمر عبد اللطٌف عمر أ.د.. 02

 شاكر عبد التواب عبد اللطٌف أ.د.. 01

 احمد شوقً محمد زهران أ.د.. 00

 سمٌر حلمى العشماوي أ.د.. 03

 سناء احمد محمد صالح أ.د.. 04

 
 يًخهيٍ عٍ األسبترح انًسبعديٍ   

 عاطف عبد المحسن عبد الرحمن أ.م.د. -05

 حمد انور عبد الغنىجٌهان م .د .م.أ -06

 يًخهيٍ عٍ انًدزسيٍ :

 مها احمد عبد اللطٌف عمر د. -07

 حغٔ ستُز فؤار   د.– 08

 

وثدأ انجهسخ األستبذ اندكتوز / عبدل عجدهللا عجد انغُى

 عًيد انكهيخ   

  ثسى هللا انسحًٍ انسحيى ""         

 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  : 

 قرارات محضر الجلسة السابقةعلى  التصدٌق  

   

 

  توصيبد وحدح  ضًبٌ انجودح: -1

 بالموافقة عمى: 0202/ 5/ 7  بتاريخ المنعقدةبجمستيا  وحدة ضمان الجودة توصي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

دعوة السيد االستاذ الدكتور/ رئيس فريؽ اعداد الخطة االستراتيجية بشأن االجتماع مع الفريؽ  -1
 لمراجعة الخطة 

 2العتمادىا من مجمس الكمية  0202/ 0212االستراتيجية لمكمية لألعوام      
 
   -: مخاطبة الساده رؤساء االقسام بشأن -3

بوحدة  C.Dوتسميميا عمى  باألقسامعضاء ىيئة التدريس بيان باألبحاث المنشورة لمسادة ا -أ    
 الجود لألقسام التي لم 



 .ترسميا الى وحدة الجودة       
 
  0212/0202سرعة وعمل واستكمال تقارير البرامج والمقررات لمفصل الدراسي االول  –ب   

 

قبل لجنة بوحدة  سرعة االنتياء من عمل ممفات المقررات باألقسام وسيتم مراجعتيا من –ج    
 .الجودة  

 
 0212/0202االول  الدراسيسرعة الرد عمى نتائج استبيانات تقويم الطالب لمقررات الفصل  –د   

 .بتدريسيا  يقوم  القسم  التي
  

وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى  أ.د.توصيبد يكتت -0

 وانطالة  :

ت نمٛافك١  0202/ 12/5ًغتٗ  انمٓعكز٠ تت صٜذ  تٛصٞ دت١ٓ ؽ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب  ظ

  -ع٢ً:

 

خط ب صر اجملًػ االع٢ً يًج َع ت خبصٛص تطبٝل َع ري١ دت١ٓ قط ع ايعًّٛ ايظصاع١ٝ ذتغ ب   -1

 انمعزٍ ايرتانُٞ مت 

  .( َٔ ايال٥خ١ 11ايضفض ٚسيو يطًب تعزٌٜ انم ر٠ )صقِ        

 

قز ٚافل ع٢ً اْتزاب  27/4/2121غت٘ انمٓعكز٠ تت صٜذ خط ب زتًػ قغِ ايهُٝٝ ٤ ايظصاع١ٝ ظً-2

( ٚسيو  خالٍ ايفصٌ 219)ى ٣ ط   مج ٍ فدض٣ عبز ايٓعِٝ االعت س ت يكغِ يتزصٜػ َكضص أ.ر.ايغٝز 

ج َع١  –رنتٛصاٙ  تكغِ احمل صٌٝ ن١ًٝ ايظصاع١  –يطًب١ ايزصاع ت ايعًٝ  )َ جغتري  ايزصاعٞ ايج ْٞ 

 ٜهٕٛ االْتزاب ّٜٛ ايغبت َٔ نٌ اعبٛعع٢ً إ االطٖض  فضع اعٝٛط 

 

 

 

  -:  ت نمٛافك١ ع٢ً 0202/ 12/5ظًغتٗ  انمٓعكز٠ تت صٜذ   انمهتب ت  تٛصٞ دت١ٓ 

 

رئيس الجامعة  أ.د.ادارة الموازنة والحسابات بشأن موافقة السيد  –خطاب االدارة العامو لمشئون المالية  -1
جنيو ال غير لمكمية لمصرؼ منو عمى بند االدوات الكتابية  جنيو فقط ثمانية الؼ 8888عمى تخصيص مبمغ 
  9898/ 9819والكتب لمعام المالى 

 

  

 

 



وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى  أ.د.توصيبد يكتت -

 وانطالة  :

  -:  ت نمٛافك١ ع٢ً 0202/ 12/5ظًغتٗ  انمٓعكز٠ تت صٜذ   انمهتب ت  تٛصٞ دت١ٓ 

 

رئيس الجامعة  أ.د.ادارة الموازنة والحسابات بشأن موافقة السيد  –العامو لمشئون المالية  خطاب االدارة -1
جنيو فقط ثمانية الؼ جنيو ال غير لمكمية لمصرؼ منو عمى بند االدوات الكتابية  8888عمى تخصيص مبمغ 
  9898/ 9819والكتب لمعام المالى 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انعهيب وانجحوث :توصيبد نجُخ اندزاسبد -3

بالموافقة  0202/ 12/5توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  
 عمى:

أواًل : َتيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ زسبئم انًبجستيس       

 واندكتوزاِ  :

ع٢ً َ  ج ٤  83/4/8282َٛافك١ زتًػ قغِ انمٝهضٚتٝٛيٛجٝ  ايظصاع١ٝ ظًغت٘ انمٓعكز٠ تت صٜذ   --1 

 يتكضٜض   ادتُ عٞ يف ا

ٚايتك صٜض ايفضر١ٜ يًج١ٓ فخص َٚٓ قؾ١ صع ي١ انم جغتري انمكز١َ َٔ ايط يب/ عبز ايعظٜظ ؽعب ٕ         

 عبز   ايعظٜظ ص حل 

انمغجٌ يزصج١ انم جغتري ٚانمعٝز ت يكغِ ٚايتـٞ تٛصـٞ مبٓخ٘ رصجـ١ انم جغتري فـٞ ايعًّٛ          

 ايظصاع١ٝ  

 طصاع١ٝ(  جٝ  )َٝهضٚتٝٛيٛ        

  ايكضاص : انمٛافك١       

 

ع٢ً َ  ج ٤ يف  82/4/8282ظًغت٘ انمٓعكز٠ تت صٜذ    ًػ قغِ  ايهُٝٝ ٤ ايظصاع١َٝٛافك١ زت -8

 ٚايتك صٜض  ايتكضٜض   ادتُ عٞ 

 ١انمغجًاعضا٤ ستُز زت ٖز   / ١ايفضر١ٜ يًج١ٓ فخص َٚٓ قؾ١ صع ي١ انم جغتري انمكز١َ َٔ ايط يب     

 انم جغتري  ١ يزصج

نُٝٝ ٤ ح١ٜٛٝ  )  رصجـ١ انم جغتري فـٞ ايعًّٛ  ايظصاع١ٝ    ت يكغِ ٚايتـٞ تٛصـٞ مبٓخٗ ٠ ٚانمعٝز   

 (طصاع١ٝ

 ايكضاص : انمٛافك١

 

ع٢ً َ  ج ٤ يف ايتكضٜض    83/4/8282ظًغت٘ انمٓعكز٠ تت صٜذ    ًػ قغِ  ايبغ تنَٛافك١ زت -3

 ايفضر١ٜ   ٚايتك صٜض  ادتُ عٞ 

 ١انمغجًايؾُٝ ٤  صفٛت عبز ايػ٢ٓ   / ١يًج١ٓ فخص َٚٓ قؾ١ صع ي١ انم جغتري انمكز١َ َٔ ايط يب    

 انم جغتري  يزصج١ 

ط١ٜٓ  –تغ تن  )  رصجـ١ انم جغتري فـٞ ايعًّٛ  ايظصاع١ٝ    ٚايتـٞ تٛصـٞ مبٓخٗط١ٜٓ  –ايبغ تن  تكغِ    

) 

 .ايكضاص : انمٛافك١  

 

 

 

 

 

 

 

 



سز ثحج  وانسبعبد :   تجهيغ َتيجخ يق حبَيـب

 :انًعتًدح نهسسبنخ 

 ع٢ً إمت ّ ايط يب/ 77/4/7272ظًغت٘ تت صٜذ  افك١ زتًػ قغِ االقتص ر ايظصاع٢َٛ -4

ايغ ع ت انمعتُز٠   ت يكغِ  ايزنتٛصاٙ انمغجٌ يزصج١  ستُز عبز ايًطٝف ع٢ً ْ ر٣

 يًضع ي١ "تٓج ح". 

 ايكضاص : انمٛافك١

 

ستُٛر  ع٢ً إمت ّ ايط يب/ 78/4/7272ت صٜذ ظًغت٘ ت افك١ زتًػ قغِ ايبغ تنَٛ -5

ايغ ع ت  ايف نٗ٘( –)ايبغ تن  كغِ ت ايزنتٛصاٙ انمغجٌ يزصج١  حج ج٢ ج تض

 انمعتُز٠ يًضع ي١ "تٓج ح". 
 ايكضاص : انمٛافك١

عط١ٝ  ع٢ً إمت ّ ايط يب/ 78/4/7272ظًغت٘ تت صٜذ افك١ زتًػ قغِ ايبغ تن َٛ -6

ايغ ع ت  ايف نٗ٘( –)ايبغ تن  كغِ ايزنتٛصاٙ ت  انمغجٌ يزصج١ خًٌٝ عبز ايٖٛ ب 

 انمعتُز٠ يًضع ي١ "تٓج ح". 
 ايكضاص : انمٛافك١

ستُز  ع٢ً إمت ّ ايط يب/ 77/4/7272ظًغت٘ تت صٜذ افك١ زتًػ قغِ احمل صٌٝ َٛ -7

غ ع ت انمعتُز٠ يًضع ي١ اي كغِ انم جغتري ت ي انمغجٌ يزصج١  خ يز ستُز ع٢ً عضح ٕ  

 "تٓج ح". 

 ضاص : انمٛافك١ايك

 :    يـد   فتسح  انتسجيـم حبنخـــب

 اسػػػم الطالػػب القسػػػم الدرجة/ تاريخ التسجيل تاريخ المد
15/2/2121 -  

14/2/2121 

 2 / 15انم جغتري  :  
/2116 

ايهُٝٝ ٤ 

 ايظصاع١ٝ

  ا١َٝٓ عص ّ امحز  -8

15/2/2121 -  

14/2/2121 

 2 / 15انم جغتري  :  
/2116 

٤ ايهُٝٝ 

 ايظصاع١ٝ

 َٗ  حٝزص فٛط٣  -9

11/3/2119 - 

9/3/2121 

االقتص ر  11/3/2114ايزنتٛصا٠:

 ايظصاع٢

 ف ط١ُ ستُٛر ستُز  - 11

 ايكضاص : انمٛافك١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نجـــــبٌ انفحص و وتعديم :  تشكيم  زاثعــــــب

 انًُبقشــــــخ:

الدرجة/ تاريخ  تشكيل المجنػػػػػة
 اسػػم الطالػب / القسػػػم التسجيل

  مصطفى حمدى غانم أ.د.
 جامعة اسيوط –كمية الزراعة  –االجتماع الريفى المتفرغ استاذ  

 ابراىيم عبد الرحمن عمى خميفو أ.د.
جامعة االزىر  –كمية الزراعة  –استاذ االجتماع الريفى المتفرغ     

 اسيوط -
 مال الدين راشدجمحمد  أ.د.
 جامعة اسيوط –الزراعة  كمية –استاذ االجتماع الريفى المتفرغ     

 )مشرفا( 
  جمال حسين محمد الريدى  أ.د.
جامعة المنيا  –كمية الزراعة  – استاذ االجتماع الريفى المتفرغ    

 )مشرفا(
 

 عمى عبد المقصود المصرى أ.د.
كمية الزراعة بمشتير  –استاذ تربية المحاصيل قسم المحاصيل     

 جامعة بنيا
 يدىعزت السيد سميمان م أ.د.
 –كمية الزراعة  –قسم المحاصيل  –استاذ تربية المحاصيل     

 جامعة اسيوط
 مصطفى سعد االشمونى أ.د.
جامعة  –كمية الزراعو  –قسم المحاصيل  –استاذ المحاصيل    

 المنيا )مشرفا(
 عبد الحميد السيد القراميطى  أ.د.

عة جام –كمية الزراعة  –قسم المحاصيل  –استاذ المحاصيل      
 المنيا )مشرفا(

 
 عالء عبد الجابر بدوى  أ.د.

 جامعة اسيوط –استاذ الفاكيو بكمية الزراعة       
 عبد الحميد محمد مرسى واصل أ.د.

 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ        
 احمد محمد كمال عبد العال أ.د.

 جامعة المنيا  )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ      

 الدكتوراه
11  /1 

/2016 
 
 
 
 
 
 
 

 الماجستير
20/2/2017 
 
 
 
 
 
 
 

 الماجستير
13/1/2016 

 
 
 

 

محمد عبدالمطيؼ عمى  -11
 نادى
 قسم : االقتصاد الزراعى    

 
 
 
 
 
 
 
محمد خالد محمد عمى  -19

 سرحان
 قسم  : المحاصيل  
 
 
 
 
 
 
 

كريمة محمد احمد  -13
 ىيبة 

 فاكية -لبساتين قسم :ا   
 
 
 
 

 ايكضاص : انمٛافك١

:   تحديد وتعديم عُبويٍ زسبئم انًبجستيس واند  خبيسب
 كتوزاح

ع٢ً 27/4/2020تت صٜذ  ظًغت٘ انمٓعكز٠ ايهُٝٝ ٤ ايظصاع١ٝ َٛافك١ زتًػ قغِ  -14

 تعزٌٜ َٛضٛع ايبخح 

       ع٢ً ايٓخٛ ايت يٞ:  ت يكغِ  انم جغترييزصج١  ١نمغجًا  َٗ  امحز ت٢ْٛ  / ١ت يط يب  ارت ص       

 -ايعٓٛإ ت يًػ١ ايعضت١ٝ :

 "  رصاع ت جتضٜب١ٝ ع٢ً تعض انمغتدًص ت ايٓب ت١ٝ ايطب١ٝ "              :    ٔـــَ       

 " رصاع ت تٝٛنُٝٝ ١ٝ٥ ع٢ً ْب ت ارتبٝظ٠ ايؾُع١ٝإيــ٢    :             "         

 -ايعٓٛإ ت يًػ١ االجنًٝظ١ٜ :

"Biochemicas studies on Malvavis arboreus " 

 جوىريغير عممًا بأن التغير       
 

 القرار : الموفقة



ع٢ً 27/4/2020تت صٜذ  ظًغت٘ انمٓعكز٠ ايهُٝٝ ٤ ايظصاع١ٝ َٛافك١ زتًػ قغِ -15

 تعزٌٜ َٛضٛع ايبخح 

       ع٢ً ايٓخٛ ايت يٞ:  ت يكغِ  انم جغترييزصج١  ١غجًْٗ ٍ ن ٌَ صربٙ انم / ١ت يط يب  ارت ص       

 -ايعٓٛإ ت يًػ١ ايعضت١ٝ :

 " ايٓؾ ط ايبٝٛيٛج٢ يبعض ايٓهٗ ت ايصٓ ع١ٝ  "              :    ٔـــَ       

 إيــ٢    :             "  حتغن ايٓؾ ط ايبٝٛيٛج٢ نمٓهٗ ت طب١ٝ  "       

 -ايعٓٛإ ت يًػ١ االجنًٝظ١ٜ :

" Improving of biological activity for medicinal flavours  " 

 عممًا بأن التغير غير جوىري      
 القرار : الموافقة

ـــا :   تشكيل لجان االمتحان التأهيلي لطلبة سادس

  -الدكتوراه :

عمى تشكيل لجنة  98/4/9898موافقة مجمس قسم البساتين بجمستو المنعقدة بتاريخ  -11
جاجى جابر والمسجل بالقسم لدرجة الدكتػوراه  ) االمتحان التأىيمي لمطالب/ محمود ح

 فاكيو(  -بساتين 
 ع ( عمػى أن يكون التشكيل عمى النحو التالي: .بنظام )س

 جامعة الفيوم –أستاذ الفاكيو المتفرغ بكمية الزراعة    جمال عبداهلل عبد الصمد  أ.د. -1
 جامعة الفيوم –ة الزراعة أستاذ الفاكيو المتفرغ بكمي  محمد السيد مرسى عيسى أ.د. -9
كمية  –جامعة المنيا  –أستاذ الفاكية المتفرغ  عبد الحميد محمد مرسى واصل    د. .أ -3

 الزراعة 
جامعة  -كمية الزراعة  -أستاذ االقتصاد الزراعى   مكادى عبد المجيد سميمان أ.د.  -4

 المنػيا 
جامعة  –كمية الزراعة  –مراض النبات المتفرغاستاذ ا      السيد عبده السيد احمد          أ.د. -5

 المنيا
جامعة  -كمية الزراعة  -أستاذ الصناعات الغذائية  حسين عبد الجميل عبد العال أ.د. -6

 المنيا    
جامعة المنيا  -كمية الزراعة  -أستاذ الفاكية          حمدى ابراىيم محمود     أ.د. - 7

 )مشرفا(
 القرار : الموافقة

 
 

 



عمى تشكيل لجنة  98/4/9898موافقة مجمس قسم البساتين بجمستو المنعقدة بتاريخ  -12
االمتحان التأىيمي لمطالب/ عطيو خميل عبد الوىاب والمسجل بالقسم لدرجة الدكتػوراه  ) 

 فاكيو(  -بساتين 
 ع ( عمػى أن يكون التشكيل عمى النحو التالي: .بنظام )س

جامعة  –أستاذ الفاكيو المتفرغ بكمية الزراعة    مد عبد الوىاب حسحر م أ.د. -1
 القاىرة

جامعة  –أستاذ الفاكيو المتفرغ بكمية الزراعة    حسن عبد القوى أ.د. -9
 اسيوط

كمية الزراعة  –جامعة المنيا  –أستاذ الفاكية المتفرغ     فاروؽ حسن عبد العزيز    د. .أ -3
 )مشرفا(

 -كمية الزراعة  - امراض النبات المتفرغاذ أست  مرزوؽ رجب عبدالمطيؼ أ.د.  -4
 جامعة المنػيا 

جامعة  –كمية الزراعة  –االقتصاد الزراعىاستاذ            متولى صالح الزناتى أ.د. -5
 المنيا

 - كمية الزراعة -المتفرغ أستاذ الصناعات الغذائية  مد الشريؼحسناء احمد م أ.د. -6
     المنياجامعة 

 جامعة المنيا -كمية الزراعة  -الفاكية  أستاذ         براىيم محمود    حمدى ا أ.د. - 7
 )مشرفا(

 القرار : الموافقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  -: موضوعات عامــــــة -5

ع٢ً  27/4/2121ظًغت٘ انمٓعكز٠ تت صٜذ  ايهُٝٝ ٤ ايظصاع١َٝٛافك١ زتًػ قغِ  -1

بز ايعظٜظ ع ىل ستُز ع / ايزنتٛص٠ت يتٛص١ٝ تتعن ٚتضق١ٝ  َغت٣ٛ االع تش٠

حٝح اْٗ  قز مت تضقٝتٗ  تشات ايكغِ  عت س َغ عزا ع٢ً رصج١ ت يكغِ  انمزصؼ ايؾ فعٞ

هلشٙ ايزصج١ اَ ّ ايًج١ٓ ايع١ًُٝ ايزا١ُ٥ يًهُٝٝ ٤ ٚانمٝهضٚتٝٛيٛجٝ  ايظصاع١ٝ 

 ٚايٛصاث١ يرتق١ٝ االع تش٠ ٚاالع تش٠ انمغ عزٜٔ 

 ايكضاص : انمٛافك١

ت يتٛص١ٝ   27/4/2121 ا٢ْ ظًغت٘ انمٓعكز٠ تت صٜذَٛافك١ زتًػ قغِ االْت ج اذتٝٛ -2

انمعٝز٠ ت يكغِ ع٢ً رصج١ َزصؼ َغ عز  آٜ٘ َصطف٢ ع٢ً حغٔ رتق١ٝ اآلْغ١/ت

انم جغتري مبجًػ ادت َع٘ تت صٜذ ؽٗ ر٠   تشات ايكغِ ٚسيو تٓ ٤ ع٢ً َٓخٗ

21/4/2121   . 

 ايكضاص : انمٛافك١

ت يتٛص١ٝ   4/2121 /27نمٓعكز٠ تت صٜذ ظًغت٘ ا االْت ج اذتٝٛا٢َْٛافك١ زتًػ قغِ  -3

ت يكغِ ع٢ً  انمزصؼ انمغ عز  اتٛ ايك عِ اتٛ تهض عبز ايٖٛ ب طٓط ٣ٚ /ايغٝزرتق١ٝ ت

ايؾٗ رٙ انمع ري٘ َٔ اجملًػ االع٢ً   تشات ايكغِ ٚسيو تٓ ٤ ع٢ً َٓخ٘رصج١ َزصؼ 

 1 يًج َع ت 

 ايكضاص : انمٛافك١

قز ٚافل ع٢ً  28/4/2121كز٠ تت صٜذ َٛافك١ زتًػ قغِ ايبغ تن ظًغت٘ انمٓع -4

امحز ستُز نُ ٍ عبز ايع ٍ االعت س ت يكغِ                   أ.ر.ايطًب انمكزّ َٔ ايغٝز 

ٚسيو يًتع قز  31/8/2121اىل  1/9/2121ٚارت ص تتجزٜز اج طت٘ نمز٠ ع ّ اعتب صا َٔ 

 تع١ دت َع١ ن١ًٝ االصص ر ٚايب١٦ٝ ٚطصاع١ انمٓ طل ادت ف١ ايت يفيًعٌُ نأعت س 

 انمًو عبز ايعظٜظ ت نمًُه١ ايعضت١ٝ ايغعٛر١ٜ عًُ  ت ٕ ٖشا انمز يًع ّ ايضاتع 

 ايكضاص : انمٛافك١

ع٢ً اْتٗ ٤ االج ط٠  28/4/2121َٛافك١ زتًػ قغِ ايبغ تن ظًغت٘ انمٓعكز٠ تت صٜذ   -5

يًغٝز ايزنتٛص / عبز ايضمحٔ َصطف٢ االعت س انمغ عز ت يكغِ ن١ُُٗ  انمُٓٛح١

 ألصضٚتعشص ع٢ً عٝ رت٘ ايعٛر٠  19/4/2121ّٜٛ  يف١ُٝ يزٚي١ تٛيٓزا تٓت٢ٗ عً

ايٛطٔ يًظضٚف ايت٢ متض تٗ  ايبالر " ٚت ٤ نٛصْٚ " يشيو ٜضج٢ عزّ اخت س االجضا٤ات 

 1ايك ١ْْٝٛ حٝ ٍ ٖشا ايتأخري ذتن متهٓ٘ َٔ ايعٛر٠ 

 القرار : الموافقة

ع٢ً ايطًب انمكزّ  28/4/2121تت صٜذ َٛافك١ زتًػ قغِ ايبغ تن ظًغت٘ انمٓعكز٠  -6

طت٘ اج َٔ ايغٝز ايزنتٛص/ ٖٝجِ اهل ٢َ سن٢ االعت س انمغ عز ت يكغِ تؾ ٕ جتزٜز 

 يفَغ عز  نأعت س ٚسيو يًتع قز 31/8/2121اىل  1/9/2121نمز٠ ع ّ اعتب صا َٔ 

 ايج يح  ن١ًٝ ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ تغًط١ٓ عُ ٕ عًُ  ت ٕ ٖشا انمز يًع ّ 

 الموافقة القرار :

 



َٓح ايغٝز٠/  ع٢ً 27/4/2121َٛافك١ زتًػ قغِ انمٝهضٚتٝٛيٛجٝ  ظًغت٘ تت صٜذ  -7

رصاع١ٝ يًخصٍٛ ع٢ً امس ٤ ع٢ً امحز اتضاِٖٝ انمزصؼ انمغ عز ت يكغِ اج ط٠ 

ت ذتٝ ٠ ظ َع١ ٖريٚؽُٝ  ت يٝ ت ٕ اعتب صا َٔ  انمززت١ايزنتٛصاٙ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ 

مبضتب ت يزاخٌ ع٢ً إ ال تتخٌُ  األجٓيبعت س انمؾضف ض٤ٛ َٛافك١ اال يف 1/11/2121

 1ٚسيو تٓ ٤ ع٢ً ايطًب انمكزّ َٓٗ  1 ْفك ت  أٟادت َع١ اٚ ايبعج ت 

 ايكضاص : انمٛافك١

ع٢ً َز االج ط٠  12/4/2121َٛافك١ زتًػ قغِ عًّٛ االغش١ٜ ظًغت٘ تت صٜذ  -8

كغِ ٚح صٌ ع٢ً َٓخ١ ايزصاع١ٝ يًزاصؼ / اهلٛاص٣ ععز َغعٛر عبز ايٓب٢ انمعٝز ت ي

 17/12/2119رصاع١ٝ يًخصٍٛ ع٢ً انم جغتري َٔ رٚي١ صَٚ ْٝ  نمز٠ ع ّ ث ٢ْ اعتب صا َٔ 

 ايكضاص : انمٛافك١

ع٢ً َز اج ط٠ َضافك١ ايظٚج  11/5/2121َٛافك١ زتًػ قغِ ايٛصاث١ ظًغت٘ تت صٜذ  -9

ٕ اعتب صا َٔ غِ نمز٠ ع ّ ث ارت ص١ ت يغٝز٠ / َض٠ٚ مج ٍ َكًز انمزصؼ انمغ عز ت يك

تٓ ٤ ع٢ً ايطًب انمكزّ َٓٗ  حٝح اْٗ  َضافك١ يظٚجٗ   31/5/2121ٚحت٢  1/6/2121

 ايغٝز/ ستُز ف صٚم ن ٌَ انمزصؼ انمغ عز تكغِ ٚق ١ٜ ايٓب ت ت يه١ًٝ 

 ايكضاص : انمٛافك١

ع٢ً اع ر٠ قٝز ط يب  2/3/2121َٛافك١ زتًػ قغِ عًّٛ االغش١ٜ ظًغت٘ تت صٜذ  -11

 1ٛر حغن عبز ادتٝز ٚسيو تعز عٛرت٘ َٔ ايبعج١ ايص١ٝٓٝ ايزنتٛصاٙ / ستُ

 ايكضاص : انمٛافك١

 


