
 يذضش اجتًبع 

 يجهظ انكهٛخ ٕٚو انخالحبء 

 02/02/0202فٙ 

 
 فٙ تًبو 02/02/0202ػمذ يجهظ انكهٛخ جهغتّ األٔنٗ ٕٚو انخالحبء انًٕافك       

انغبػخ انخبَٛخ ػشش ظٓشاً ثمبػخ يجهسظ انكهٛسخ ثشسبعسخ انغسٛذ األعستبر انسذنتٕس/دُب 

 دجٛت سيهّ ػًٛذ انكهٛخ ٔسسٛظ انًجهظ  

 

 -انغبدح :ٔثذضٕس نم يٍ 
 ػضــــٕاً  ٔنٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب   د/عؼبد دغٍ ػجذ انشدًٍ 2أ 

 ػضــــٕاً  ٔنٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتؼهٛى ٔانطالة   د/أيم يذًذ يذًٕد أثٕصٚذ2أ

 ػضــــٕاً  ٔنٛم انكهٛخ نشئٌٕ انجٛئخ ْٔذيخ انًجتًغ  د/إثشاْٛى ػٛغٗ ػجذ انذبفع2و2أ

 ػضــــٕاً  انًششف ػهٗ لغى انشعى ٔانتصٕٚش  د/ػصبو ػجذ انؼضٚض ػهٙ 2أ

 ػضــــٕاً  انًششف ػهٗ لغى األـشغبل انفُٛخ ٔانتشاث انشؼجٙ د/آيبل دًذ٘ أعؼذ ػشفبد2أ

 ػضــــٕاً  انًششف ػهٗ لغى انتصًًٛبد انضخشفٛخ  د/صبنخ أدًذ انششٚف 2أ

 ػضــــٕاً  ألذو يذسط  د/سٚٓبو ػبدل ػٛبد 

 

ظ ثبنتشدٛست ثبنغسبدح انذضسسٕس نكهٛسخ ٔسسسسٛظ انًجهسد/ ػًٛسذ ا2ثسذأ انجهغسخ أ -

 2عٛبدتٓى تهجٛتٓى انذػٕح ٔشكش 

ثًجهسظ انجبيؼسخ نشسئٌٕ انتؼهسٛى األيسٕس انتسٙ ٔسدد ثؼس   َِٕ عٛبدتّ ػسٍ  -

 2 ٔانطالة

أنذ عٛبدح انؼًٛسذ ػهسٗ وسشٔسح يتبثؼسخ انغسبدح انسٕنالء ٔأػضسبء ْٛئسخ  نزنك -

 َشطخ انطالثٛخ انًتؼذدحانطالة نألانتذسٚظ نهًذبوشاد ٔيتبثؼخ يًبسعبد 

 ػهٗ انُذٕ انتبنٙ  حى ششع عٛبدتّ فٙ يُبلشخ جذٔل األػًبل  -     

 

 انًٕوٕع األٔل :
و نكسم 0202/0202انؼسبو انجسبيؼٙ  –انُظش فٙ َتٛجسخ اختجسبساد انمجسٕل ثبنذساعسبد  انؼهٛسب       

 ٛخ          انذنتٕساِ فٙ انتشثٛخ انفُ -يٍ ) انذثهٕو انتكًٛهٙ فٙ انتشثٛخ انفُٛخ

  -ـشاس:انمــــــــــــــ
 انًٕافمخ ػهٗ اػتًبد انُتٛجخ              

 

 انًٕوٕع انخبَٙ :
 نتبة إداسح شئٌٕ ْٛئخ انتذسٚظ ثشأٌ تذذٚذ انمغى انؼهًٙ انز٘ ًٚكٍ تغكٍٛ  انُظش فٙ         

 ًخ اإلداسٚخ  انغٛذح/ػجٛش أدًذ يختبس انُجٓبَٙ فّٛ انصبدس نصبنذٓب دكى يٍ انًذك       

 2ثتؼُٛٛٓب فٙ ٔظٛفخ يذسط يغبػذ        



  -انمـــــــــــــــــشاس:
 ػجٛش  ثبنشغى يٍ ػذو لُبػخ جًٛغ أػضبء يجهظ نهٛخ انتشثٛخ انفُٛخ ثأدمٛخ انغٛذح/            

 أدًذ يختبس انُجٓبَٙ فٙ انتؼٍٛٛ  ثكهٛخ انتشثٛخ انفُٛخ َظشا نكَٕٓب دبصهخ ػهٗ     

 يبجغتٛش فٙ ػهٕو انجٛئخ يٍ يؼٓذ انذساعبد ٔانجذٕث انجٛئٛخ انتبثغ نجبيؼخ ػٍٛ            

 ٔافك يطهمبً إال أٌ انًجهظشًظ ْٕٔ ال ًُٚخ دسجخ انًبجغتٛش فٙ انتشثٛخ انفُٛخ            

 ػهٗ تؼٍٛٛ عٛبدتٓب ثمغى انشعى ٔانتصٕٚش تُفٛزاً نذكى انًذكًخ فٙ انذػٕٖ سلى            

 2ق 3نغُخ 0892   

 

  انًٕوٕع انخبنج :
 االدبطّ ػهًبً ثًب جبء ثًجهظ لغى األشغبل انفُٛخ ٔانتشاث انشؼجٙ        

  -انمــــــــــــــــشاس:
 أدٛظ انًجهظ ػهًبً              

 

 انًٕوٕع انشاثغ  :
 االدبطّ ػهًبً ثًب جبء ثًجهظ لغى انتصًًٛبد انضخشفٛخ           

  -ــــــــشاس:انمـــــــــ
 أدٛظ انًجهظ ػهًبً              

 

 انًٕوٕع انخبيظ :
 االدبطّ ػهًبً ثًب جبء ثًجهظ لغى انشعى ٔانتصٕٚش           

 انمـــــــــــــــــشاس
 أدٛظ انًجهظ ػهًبً   

 انًٕوٕع انغبدط :
 ساعبد  انُظش فٙ يمتشح تشكٛم نجبٌ انغٛش ٔانًشالجخ اليتذبَبد انمجٕل ٔانذ          

 انؼهٛب          

 انمـــــــــــــــــشاس
 انًٕافمخ ػهٗ انتشكٛم انًمتشح 

 : ٔفًٛب ٚغتجذ يٍ أػًبل 

 َبلش انًجهظ انًٕوٕػبد انتبنٛخ 

 انًٕوٕع انغبثغ :
  انًذسط انًغبػذ ثمغى انتؼجٛش انًجغى انغؼٛذ  يصطفٗ يذًذانغٛذ/ االْذاء انًمذو يٍ           

 جُٛٓب 0002ثًجهغ  لذو  02سح ػٍ حالجخ أالعكب ْٕٔ ػجب          

 انمـــــــــــــــــشاس
 لجٕل االْذاء ٔتٕجّٛ انشكش نهغٛذ انذنتٕس / يصطفٗ يذًذ انغؼٛذ

 

 انًٕوٕع انخبيٍ :
 دو سسٛظ انجبيؼخ يٍ انذنتٕس /ػذنٙ ػَٕٙ ػجذِ  ٔانز٘  2انُظش فٙ انطهت انًمذو إنٗ أ         



 نهٛخ انتشثٛخ انُٕػٛخ  لغى انتشثٛخ انفُٛخ  إنٗ  –ّ  يٍ جبيؼخ اإلعكُذسٚخ ٚطهت فّٛ َمه         

 لغى األشغبل انفُٛخ ٔانتشاث انشؼجٙ )أشغبل يؼبدٌ ( -نهٛخ انتشثٛخ انفُٛخ          

 انمـــــــــــــــــشاس
 ػذو انًـــٕافمخ

 

 -انًٕوٕع انتبعغ :
 ػًشٔ يذًذ ػجذ انغالو سجت إنٗ /انُظش فٙ انطهت انًمذو يٍ انذنتٕس            

 لغى األشغبل انفُٛخ ٔانتشاث انشؼجٙ ثشأٌ انًٕافمخ ػهٗ اَتذاة عٛبدتّ ثٕالغ ٕٚو          

 عبػبد أعجٕػٛبً إلنمبء يذبوشاد األنبدًٚٛخ انًُٓٛخ نًؼه9ًٍٛٔادذ أعجٕػٛب  ثٕالغ            

 انمـــــــــــــــــشاس

 انًـــٕافمخ              

 

 انًٕوٕع انؼبشش
 جذأل انفصم انذساعٙ األٔل ثؼذ انتؼذٚالدنُظش فٙ ا             

 انمـــــــــــــــــشاس
 د/ َبست سسٛظ انجبيؼخ  2انًٕافمخ ػهٗ اػتًبد انجذأل  ٔإسعبنٓب إنٗ يؼبنٙ  أ             

  ٔانطالة نشئٌٕ انتؼهٛى                  
 

 

 

 ٙ تًبو انغبػخ انشاثؼخ ػصشاً ٔلذ أَٓٙ انًجهظ أػًبنّ ف

 

 ْزا ٔثبهلل انتٕفٛك 

 ػًٛذ انكهٛخ       أيٍٛ انًجهظ  
  
 

 د/ دُب دجٛت سيهّ (2)أـ       
 


