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 62/9/6112الموافق   األحديوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
 
 10/10/2016الم ا رر   قرررار مجلررس قسررم الرسررم  اللصرر ار بجلسررلو المنعقرردة ارر م ا  نررا النظررر  رر   -2

الرر ارد مرر  اذسررلا  الرردبل ر / عبرررابام عاسررى عبررد الحررا ظ عرر  السرر ر بالم ا قررة علررى قبرر ذ ا علرر ار 
ر ة ال ر  لنرادا العرالم م بالمملبررة الم ربارة  ر  ال لررة مرر   -لحضر ر مرملمر م مللقرى الم ررد الررد ل  

 . 2016ا لا   25 – 18
 
 
قرررار مجلررس الجامعررة بشرر   رئرراس الجامعررة / الرردبل راذسررلا    معررالالرر ارد مرر  خطرراد الالنظررر  رر   -3

بالم ا قرررة علرررى ال لررر ي القان نارررة المقدمرررة مررر  اذسرررلا   30/8/2016( بلرررارا   478بجلسرررلو رقرررم   
الررردبل ر / المسلشررررار القررران ن  للجامعررررة بشررر   ال صررررذ برررا  مررررنت اللقرررد العلمرررر  ل سرررال ة  اذسررررال ة 

 .درجة ال ظا اة المساعدا   با  اللسبا     ال
 
 
 
نقررذ قاررد بشرر    باررذ البلاررة لشررئ   اللعلررام  الطرر د / الرر ارد مرر  اذسررلا  الرردبل رخطرراد الالنظررر  رر   -4

 . احمد محمد نصر عبد العزاز ( للبلاة –الطالبا    أمار اسرا عاسى نجاد 
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بشررر    3/10/2016قررررار مجلرررس قسرررم اذشررر اذ ال نارررة  اللرررراا الشرررعب  الطرررار  بلرررارا  النظرررر  ررر   -5 
الم ا قررة علررى لشررباذ لجنررة  حررل لرسررالة الرردبل رال المقدمررة مرر  الرردبل رة /  ررادة بررد ا احمررد محمررد 

  مر  ( .
 
 
قرار  بش  ال ناة  اللراا الشعب   اذش اذقسم  ة / رئاسالدبل ر اذسلا ة الخطاد ال ارد م  النظر     -6

لعاا  الدبل رة /  ادة بالم ا قة على  10/10/2016مجلس قسم اذش اذ ال ناة  اللراا ال ناة بلارا  
لجنرة ال حرل لرسرالة الردبل رال  لقراراربد ا احمد     ظا رة مردرس أشر اذ الخشرد   لرء بنرا ا علرى 
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 ال حدة . 
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 ا سلرالاج  . 
 
 

 

رئررراس  حررردة ضرررما  الجررر دة بشررر   ضرررر رة لشرررباذ  راررر  / الررر ارد مررر  الررردبل ر خطررراد الالنظرررر  ررر   -9
  عاجذ . الخال بالبلاة لمرحلة الببال را س بشبذ بام ARSالمعااار اذباداماة ل ضع 

 

 

الرردبل م  –نلاجررة اخلبرراراق القبرر ذ للدراسرراق العلاررا  رر  الرردرجاق اللالاررة   الرردبل م اللرر بال  النظررر  رر   -10
 الدبل رال ( . –اللبمال  
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  لل مار  المرحلرة ا بلدائارة  ر    اللعبارر ال نر  (  قلررة م ضر ع المسرابقة ال نارة لل مار مالنظر  ر   -11
/ بمرردارس محا ظررة المناررا الخاصررة بجررائزة اذسررلا  الرردبل ر  اللصررمام ا بلبررارا المرحلررة ادعداداررة  رر
 حنا حباد رملو .

 
 
 – 4مقلررررررة ل جارررررذ م عرررررد المرررررملمر العلمررررر  الرررررد ل  اذ ذ لبلارررررة اللربارررررة ال نارررررة مررررر  النظرررررر  ررررر   -12

 . 27/2/2017-26على  6/12/2016
 
  

حمررر د محمرررد  ررررب المررردرس بقسرررم اللعبارررر المجسرررم ادبررردا  المقررردم مررر  السررراد الررردبل ر / مالنظرررر  ررر   -13
 ( ل لاف سلام حس  . 17 – 1 الملم ذ    سلسلة بلد بعن ا    مصر القدامة ( اذعداد م    

 

 

 

 بالرة البلارة للدراسراق العلارا بشر   نلرائا المقراب ق / ال ارد م  اذسلا ة الردبل رة خطاد الالنظر     -14
 لمرحلل  الماجسلار  الدبل رال .  2016/2017الشخصاة للعام الجامع  

 

 

 
 بالررة البلاررة للدراسرراق العلاررا بشرر   لحداررد لجررا  / الرر ارد مرر  اذسررلا ة الرردبل رة خطرراد الالنظررر  رر   -15

النقررد  اللرر     –ادشررراف علررى رسررائذ الماجسررلار  الرردبل رال باذقسررام اللالاررة   اللصررماماق الزخر اررة 
 اذش اذ ال ناة   اللراا الشعب  ( .  –م  اللص ار الرس –اللعبار المجسم  –ال ن  
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 ٍجيض قظٌ اىزصٍََبد اىشخزفٍخ . -2ٍجيض قظٌ اىزطٌ ٗاىزصٌ٘ز .    -1
 (.يجهظ قغى األشغبل انفٍُخ ٔانزشاس انشؼجً ) انطبسئ  -4 يجهظ قغى األشغبل انفٍُخ ٔانزشاس انشؼجً . -3
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 عؼبدح األعزبر انذكزٕس / ػًٍذ انكهٍخ  
 رذٍخ طٍجخ ... ٔثؼذ،

 
الثْييٍِ اىَ٘افيي  أمزيي٘ثز ٗكىييل ٌييً٘ اخ مييِ رييٖز ٌ اجزَييبم ٍجيييض اىنيٍيئ رييطييٍبكرنٌ ميَييبن ث ّييَذييٍظ       

  -: ظٖزان ثحض٘ر مو ٍِ ٌخ مشزاىحبكً اىظبمخ  17/10/2016

 

 انزٕقٍغ انذسجخ االعــــــى

  أعزبر  د/دُب دجٍت سيه0ّأ

   أعزبر د/عؼبد دغٍ ػجذ انشدًٍ 0أ

   أعزبر د/أيم يذًذ يذًٕد أثٕصٌذ0أ

  أعزبر و / يذًذ ػجذ انالِ إعًبػٍم د0و0أ

   أعزبر فبدد/آيبل دًذي أعؼذ ػش0أ

   أعزبر د/صبنخ أدًذ انششٌف 0أ

   أعزبر و د/إثشاٍْى ػٍغى ػجذ انذبفظ0و0أ

   أعزبر د/ػصبو ػجذ انؼضٌض ػهً 0أ

  يذسط  د/ػًشٔ يذًذ ػجذ انغالو 

  يذسط أيٍشح ٌغشي يذًذ قبٌذ د/ 

  أيٍٍ انًجهظ أ/ أًٌٍ فٕصي صكً 

 

   

 زذقبد انخبصخ ثزنكثشجبء انزكشو ثؼًم انالصو َذٕ صشف انًغ

 ٔرفضهٕا ثقجٕل فبئق االدزشاو 

 

 

 ػًٍذ انكهٍخ                

 

 

  د/دُب دجٍت سيهّ (0)أ                
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 يذضش اجزًبع

 ( 13سقى )يجهظ انكهٍخ 

 و2016/ 10/ 17 انًٕافق ٌٕو االصٍٍُ

 
 

ً فً رَبً اىظبمخ 17/10/2016اىَ٘اف   ًٌ٘ االثٍِْ شزمخ ثبىثاىنيٍخ جيظزٔ اى ٍجيضػقذ      

مٍَيد  دُيب دجٍيت سيهيّثقبمخ ٍجيض اىنيٍخ ثزئبطخ اىظٍد األطيزبك اىيدمز٘ر/ ان ظٖزخ مشز اىحبكٌ

 :   اىنيٍخ ٗرئٍض اىَجيض ٗثحض٘ر مو ٍِ
 

 مضــــ٘ان  ٗمٍو اىنيٍخ ىيدراطبد اىعيٍب   أ.د/عؼبد دغٍ ػجذ انشدًٍ 

 امضــــ٘ ىجٍئخ ٗخدٍخ اىَجزَعٗمٍو اىنيٍخ ىشئُ٘ ا أ.د/أيم يذًذ يذًٕد أثٕ صٌذ

 مضــــ٘ان  ٗمٍو اىنيٍخ ىشئُ٘ اىزعيٌٍ ٗاىطالة   د/ يذًذ ػجذ انالِ إعًبػٍم0و0أ

 مضــــ٘ان  انًششف ػهى قغى األـشغبل انفٍُخ ٔانزشاس انشؼجً أ.د/آيبل دًذي أعؼذ ػشفبد

 مضــــ٘ان  اىَشزف ميى قظٌ اىزصٍََبد اىشخزفٍخ  أ.د/صبنخ أدًذ انششٌف 

 مضــــ٘ان  اىَشزف ميى قظٌ اىزطٌ ٗاىزصٌ٘ز أ.و.د/إثشاٍْى ػٍغى ػجذ انذبفظ

 مضــــ٘ان  ثقظٌ اىزطٌ ٗاىزصٌ٘ز َْبٗة اىطزبك األ أ.د/ػصبو ػجذ انؼضٌض ػهً 

 مضــــ٘ان  ٍدٌز ٗحدح اىج٘كح  د/ ػًشٔ يذًذ ػجذ انغالو 

 مضــــ٘ان  أقدً ٍدرص  قبٌذ يذًذأيٍشح ٌغشي د/

 أٍٍْب ىيَجيض  ٍدٌز ٍنزت األطزبك اىدمز٘ر/ مٍَد اىنيٍخ أ/ أًٌٍ فٕصي صكً 

 

 -: اعزٓالل -
 

 ثبىظيبكح اىحضي٘ر ٗقيدً  ػًٍيذ انكهٍيخ ٔسئيٍظ انًجهيظ دُب دجٍت سيهّأ.د/  رحت اىجيظخ فً ثداٌخ

عيخ ىَصيزّب اىحجٍجيخ ٗىجبٍ ٍزٍَْب كٗاً اىزقدً ٗاىزقًىٌٖ اىشنز ميى ريجٍٔ اىدم٘ح ىحض٘ر اىَجيض، 

 .  اىٍَْب مو اىز٘فٍ 

  :ًمَب أحبط اىظبكح اىحض٘ر ث ٌٕ اىَ٘ض٘مبد اىزً رٌٖ اىنيٍخ ٗكىل ميى اىْح٘ اىزبى 

، ٗأفبك طٍبكرٔ أُ ٍِ ريزٗط طبىت 2طبىت ٗطبىجخ ٗأضٍف اىًٍ٘  16مبّذ إىً اىنيٍخ اىزحٌ٘الد  -

 .  18مدك اىَح٘ىٍِ أمثز ٍِ ٍبكرٍِ ٗثٖذا ٌنُ٘  أال ٌنُ٘ ٍْق٘ه ٍٗعٔ اىزحٌ٘و ٍِ ميٍخ ٍْبظزح

 ٗأحيبط األطفيبهرٌ حو ٍشينيخ اىَيدرجبد ىيَي٘اك اىْظزٌيخ فيً اىَيدرجبد اىَجيبٗرح ىنيٍيخ رٌيب   -

ٍِ ٍخبطجخ ىْبئيت  أمثزاىَجيض أّٔ رٌ رفع  ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالةاىدمز٘ر /  األطزبك

ُ طعبكح ٗمٍو اىنيٍخ قد قبً ح٘ه ٕذٓ اىَشنيخ ٗارئٍض اىجبٍعخ ىشئُ٘ خدٍخ اىَجزَع ٗرٍَْخ اىجٍئخ 

أ.ك/ مٍَد اىنيٍخ  فضبأ، ثٌ اىش ٍُِ ٍزح ثَحبٗالد ىيحو ٗىنِ ْٕبك ٍشبمو حقٍقٍخ فً ٕذا  أمثز
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ٍيِ اىَجْيى  اىَ٘ض٘م امجز ٍِ ٕذا ٗاُ حو اىَشنيخ ٌنَِ فيً ٗجي٘ك ٍجْيى حقٍقيً ىينيٍيخ ثيدال أُ

ارف  أمضبء اىَجيض ميى أُ ٌزٌ ٗقد ، ٗىٍض ٍجْى ميٍخ  إكاريٍجْى فً األصو اىحبىً ٗاىذي ٕ٘ 

 . إلٌجبك ٍجْى ٍْبطت يؼبنً األعزبر انذكزٕس / سئٍظ انجبيؼخإىى  األٍز عرف

فً حبىخ ٗج٘ك ٍشنيخ رزعي  ثبىعَو ىعض٘ ٍٕئخ اىزيدرٌض ٍيِ اىٍْبثيخ اإلكارٌيخ ٌجيت أُ ٌيزٌ إميالً  -

 . ٍعبىً األطزبك اىدمز٘ر / رئٍض اىجبٍعخ قجو اىز٘جٔ ىيٍْبثخ

 .  أػًبل انغُخ ٔانشفٕي ٔانؼًهً قجم االيزذبٌ إػالٌضشٔسح  -

اىثيبًّ حزيى ٌيزٌ حزٍيبُ ٍزخطيً اىْظيجخ ٍيِ  اىزيشًضزٗرح رظيٌٍ ّظت اىغٍبة ىيطيالة ٍيع ثداٌيخ  -

 .  اىََزدحثبىْظجخ ىيَقزراد  كخ٘ه االٍزحبُ

س اىدراطيبد اىعيٍيب ٗاىجحيٍ٘عبىً األطزبك اىدمز٘ر / ّبئت رئٍض اىجبٍعخ ىشئُ٘  إىٍٔ أربرح٘ه ٍب  -

 اإلجييزاءادرزخييذ  أٍُييِ ىييٌ ٌزظيييٌ فٍجييت  أٍييبفيي٘را  إجبسريئ أّٖييىثشيي ُ ٗجيي٘ة رظيييٌ اىعَييو ىَييِ 

 . ٍظزقٍون  زجزثحنٌ اىقبُّ٘ ٍب ىٌ ٌظزيٌ اىعض٘ اىعَو اىًٍ٘ اىزبىً الّزٖبء اإلجبسح ٌعٗ اىقبٍّّ٘خ ٍعٔ
 

 -: ػهى انُذٕ انزبنًًُبقشخ جذٔل األػًبل نانذضٕس اَزقم صى  -
 

 و  2016/ 9/ 25 ٌٕو األدذ  ميى ٍحضز اىجيظخ اىظبثقخ اىَْعقدحانًصبدقخ  : ٕع األٔلــانًٕض

  .انًصبدقخ   -:ـــشاســانقــــــــــــ
 

قرار مجلس قسرم الرسرم  اللصر ار بجلسرلو المنعقردة ار م ا  نرا  الم ا ر  النظر     انًٕضٕع انضبَـً : 
 تاذ الدكتور / إبرراييماألسال ارد مر  بالم ا قة على قب ذ ا عل ار  10/10/2016

ر ة ال    -ع  الس ر لحض ر مملمر م مللقى الم رد الد ل   عيسى عبد الحافظ
 . 2016ا لا   25 – 18لنادا العالم م بالمملبة الم رباة    ال لرة م  

  انًٕافقخ.  -ـــــــــــــــشاس:انقــ
 

قررار بشر   رئراس الجامعرة / الردبل ر الر ارد مر  معرال  اذسرلا خطراد الالنظرر  ر   :ـشــانًٕضٕع انضبن
بالم ا قرة علرى ال لر ي  30/8/2016( بلرارا   478مجلس الجامعة بجلسلو رقرم   

بشر   ال صرذ  األستاذ الدكتور / المستشار القانوني لمجامعرةالقان ناة المقدمة م  
بررا  مررنت اللقررد العلمرر  ل سررال ة  اذسررال ة المسرراعدا   بررا  اللسرربا   رر  الدرجررة 

 ا اة .ال ظ
 أدٍظ انًجهظ ػهًب.  -ــــــشاس:انقــــــــــــ

 

 األسررتاذ الرردكتور/ وكيررل الكميررة لشررمون التعمرريمالنظررر  رر  الخطرراد الرر ارد مرر    :ـغٕع انشاثــييانًٕضيي
احمررد محمررد  –بشرر   نقررذ قاررد الطالبررا    أماررر اسرررا عاسررى نجاررد  والطررال 

 نصر عبد العزاز ( للبلاة.
 انًٕافقخ.  -س:ـــشاــــانقــــــــــــ
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 (086) 2317087: هٍفبكظر  كهٍخ انزشثٍخ انفٍُخ  -جبيؼخ انًٍُب   –انًٍُب يذبفظخ   –جًٕٓسٌخ يصش انؼشثٍخ 

 

 

 

النظررر  رر  قرررار مجلررس قسررم اذشرر اذ ال ناررة  اللررراا الشررعب  الطررار  بلرررارا   :ظـانًٕضييٕع انخبييي  
بشررران الموافقرررة عمرررى تشررركيل لجنرررة فحررر  لرسرررالة الررردكتورا   3/10/2016

  مر  ( . المقدمة من الدكتورة / غادة بدوي احمد محمد
 انًٕافقخ.  -: ـشاســــــانقــــــــــــــ

 

النظررر  رر  الخطرراد الرر ارد مرر  اذسررلا ة الرردبل رة / رئرراس قسررم اذشرر اذ ال ناررة   :نًٕضييٕع انغييبدط ا
 اللررراا الشررعب  بشررر   قرررار مجلرررس قسررم اذشررر اذ ال ناررة  اللرررراا ال ناررة بلرررارا  

بالموافقة عمى تعيين الدكتورة / غادة بدوي احمرد فري وظيفرة  10/10/2016
لقررارار لجنررة ال حررل لرسررالة الرردبل رال   لررء بنررا ا علررى  مرردرس أشرراال ال شرر 

 المقدمة منها .
 انًٕافقخ. -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

بشر   مقلررة  الدكتور / رميس وحدة ضمان الجودةالنظر    الخطاد ال ارد مر     : ثغانًٕضٕع انغب
 لشباذ مجلس عدارة ال حدة .

 ٍم.انًٕافقخ ػهى انزشك -:ــــشاســــــــانقــــــــــ
     

بشر   مقلررة  الدكتور / رميس وحدة ضمان الجودةالنظر    الخطاد ال ارد مر    : ٍــانضبيانًٕضٕع 
 لشباذ  را  اللخطاط ا سلرالاج  .

 انًٕافقخ ػهى انزشكٍم. -:ــــشاســــــــــــــــانقــــ
 

بشرر    ن الجررودةالرردكتور / رمرريس وحرردة ضررماالنظررر  رر  الخطرراد الرر ارد مرر   :غـــييـزبعان انًٕضييٕع
الخررال بالبلاررة لمرحلررة  ARSضررر رة لشررباذ  رارر  المعررااار اذباداماررة ل ضررع 

 الببال را س بشبذ بام  عاجذ.

 -نجُخ انًؼبٌٍش األكبدًٌٍخ يٍ كم يٍ:رشكم  -:ـــــــــــــــــــــشاسانقـ

 أ.ك/ حْب حجٍت رٍئ -1
 أ.ك/ أٍو ٍحَد ٍحَ٘ك -2
 ك/ ٍحَد مجد االٓ إطَبمٍو -3

 انهجُخ يب رٕصهذ إنٍّ ػهى انغبدح األعبرزح سؤعبء األقغبو. ػهى أٌ رؼشض
  

النظررر  رر  نلاجررة اخلبرراراق القبرر ذ للدراسرراق العلاررا  رر  الرردرجاق اللالاررة   الرردبل م  :ـششييبؼاننًٕضييٕع ا
 الدبل رال ( . –الدبل م اللبمال   – لل بال ا

 انًٕافقخ ػهى اػزًبد انُزٍجخ. -:ـــــشاســــانقــــــــــــ
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 (086) 2317087: هٍفبكظر  كهٍخ انزشثٍخ انفٍُخ  -جبيؼخ انًٍُب   –انًٍُب يذبفظخ   –جًٕٓسٌخ يصش انؼشثٍخ 

 

 

 

     النظررر  رر  مقلرررة م ضرر ع المسررابقة ال ناررة لل مارر  المرحلررة ا بلدائاررة  رر   :ػشييش نذييبدينًٕضييٕع اا
 ا بلبرررررارا  اللعبارررررر ال نررررر  (   لل ماررررر  المرحلرررررة ادعدادارررررة  ررررر  اللصرررررمام 

 . بجامزة األستاذ الدكتور/ حنا حبي  رممهبمدارس محا ظة المناا الخاصة 
 االثزذائً ) انزؼجٍش انفًُ ( ] ثذجك ٌب ثهذي [ .  -أ  -: ـشاســـــــــانقــــــــــــــــــــ

 اإلػذادي ) انزصًٍى االثزكبسي ( ] رذٍب يصش [ .  -ة                                     
 

النظررر  رر  مقلرررة ل جاررذ م عررد المررملمر العلمرر  الررد ل  اذ ذ لبلاررة اللرباررة  :ـشانضييبًَ ػشيينًٕضييٕع ا
 .م27/2/2017-26على  6/12/2016 – 4ال ناة م  

 .انًقزشح انًٕػذ ػهى  انًٕافقخ -:ـــــشاســــــــــــانقــــــــــــ
 

المردرس  السريد الردكتور / محمرود محمرد فرر النظرر  ر  ادبردا  المقردم مر   :شانضبنيش ػشينًٕضٕع ا
بقسرررم اللعبارررر المجسرررم  الملم رررذ  ررر  سلسرررلة بلرررد بعنررر ا    مصرررر القدامرررة ( 

 ( ل لاف سلام حس . 18 – 1 اذعداد م   
 .نغٍبدرّ ، ٔإضبفخ انكزت إنً يكزجخ انكهٍخ قجٕل اإلْذاء ٔرقذٌى خطبة شكش -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

األسررتاذة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات النظررر  رر  الخطرراد الرر ارد مرر   :شانشاثييغ ػشيينًٕضييٕع ا
 2016/2017ام الجررررررامع  بشرررررر   نلرررررائا المقرررررراب ق الشخصرررررراة للعرررررر العميررررررا

 لمرحلل  الماجسلار  الدبل رال . 
 انًٕافقخ. -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

 األسرتاذة الردكتورة / وكيمرة الكميرة لمدراسراتالنظرر  ر  الخطراد الر ارد مر   :شانخبيظ ػشنًٕضٕع ا
بشرررر   لحداررررد لجررررا  ادشررررراف علررررى رسررررائذ الماجسررررلار  الرررردبل رال  العميررررا

اللعبارررر  –النقرررد  اللررر    ال نررر   –للالارررة   اللصرررماماق الزخر ارررة باذقسرررام ا
 اذش اذ ال ناة   اللراا الشعب  ( .  –الرسم  اللص ار  –المجسم 

 انًٕافقخ. -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ 
 

 النظر    محاضر مجالس اذقسام اللالاة : :شانغبدط ػشنًٕضٕع ا
 مجلس قسم اللصماماق الزخر اة . -2             مجلس قسم الرسم  اللص ار .    -1
مجلرس قسرم اذشر اذ ال نارة  اللرراا الشرعب     -4 مجلس قسم اذش اذ ال نارة  اللرراا الشرعب  . -3

 الطار  (.
 أدٍظ انًجهظ ػهًب. -:ـــــشاســـــــــــــانقــــــــــــ
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 اىزبىٍخ : جيض اىنيٍخمِ ٍ اىْظز فً ٍحبضز اىيجبُ اىَْجثقخ :شانغبثغ ػشنًٕضٕع ا

 ىجْخ اىَخزجزاد ٗاىَعبٍو . -2ىجْخ اىزعيٌٍ ٗاىطالة .    -1
 ىجْخ اىدراطبد اىعيٍب . -4ىجْخ اىعالقبد اىثقبفٍخ .    -2
 ىجْخ اىَنزجبد . -6ىجْخ خدٍخ اىَجزَع .      -5

 أدٍظ انًجهظ ػهًب. -:ـــــشاســـــــــــــانقــــــــــــ

 

 -:ش انًجهظ انًٕضٕػبد انزبنٍخٔفًٍب ٌغزجذ يٍ أػًبل َبق

 

 لشرمون  دمرة المجتمر األسرتاذة الردكتورة / وكيمرة الكميرة مقلررة النظرر  ر   :شانضبيٍ ػشينًٕضٕع ا
 .  " أصدقاء البيمة "عنشا  جماعة بش    وتنمية البيمة

 . ػهى إَشبء انجًبػخ انًٕافقخ -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ 
 

 . لرحلة العلماةلحداد م عد مقلرة لر    النظ :شػش انزبعغنًٕضٕع ا
  

ٌقزييشح انًجهييظ أٌ رييزى انشدهييخ انؼهًٍييخ نطييالة انفشقييخ انضبنضييخ إنييً يييذٌُزً  .-:ــــييـشاســــــانقــــــــــــ
 يبسط (. 10يبسط إنً  3األقصش ٔأعٕاٌ فً انًٕاػذ انزبنً: ) 

 

 ررر    الررردبل م  2015/2016  نلاجرررة الرررد ر ال ررران  للعرررام الجرررامعالنظرررر  ررر   :ٌٔشؼشييياننًٕضيييٕع ا
 .  اناة ماجسلار (  –أ لى ماجسلار  –اللبمال  لللرباة ال ناة 

  
 . انًٕافقخ ػهى اػزًبد انُزٍجخ .-:ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

 17/10اىَ٘اف   ثًٌٍِْ٘ اال ظٖزٍِ ثعد اىثبٍّخ اىَجيض أمَبىٔ فً رَبً اىظبمخ  ىٗقد أّٖ

/2016ً. 

 ،،، ٕفٍقْزا ٔثبهلل انز

 

  هظ ٔػًٍذ انكهٍخسئٍظ انًج            أيٍٍ انًجهظ      
 

         
.د/ حنا حبيب أ )                                                                                          

  ( رمله


