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 عؼادة األعتار انذكتٕس / ػًٍذ انكهٍت  
 تحٍت طٍبت ... ٔبؼذ،

 
وذنييي ٌييوو ان ُييٍٍ انًوافييك  فجساٌييسخ مييٍ شيي س ى اجتًييبم يجهييش انكهٍييه مييصييٍبكمكى مهًييبن ث َييَحييٍظ       

  -: ثحضوز كم يٍظ سا  ٍخ مشسانثبَو انضبمخ  20/2/2017

 

 انتٕقٍغ انذسجت االعــــــى

  ار أعت د/حُا حبٍب سيه0ّأ

   أعتار د/عؼاد حغٍ ػبذ انشحًٍ 0أ

   أعتار د/أيم يحًذ يحًٕد أبٕصٌذ0أ

  أعتار و / يحًذ ػبذ انالِ إعًاػٍم د0أ

   أعتار د/آيال حًذي أعؼذ ػشفاث0أ

   أعتار د/صانح أحًذ انششٌف 0أ

   أعتار و د/إبشاٍْى ػٍغى ػبذ انحافظ0و0أ

   أعتار د/ػصاو ػبذ انؼضٌض ػهً 0أ

  يذسط  ػًشٔ يحًذ ػبذ انغالو د/

  يذسط أيٍشة ٌغشي يحًذ قاٌذ د/ 

  أيٍٍ انًجهظ أ/ أًٌٍ فٕصي صكً 

 

   

 بشجاء انتكشو بؼًم انالصو َحٕ صشف انًغتحقاث انخاصت بزنك

 ٔتفضهٕا بقبٕل فائق االحتشاو 

 

 

 ػًٍذ انكهٍت                

 

 

  د/حُا حبٍب سيهّ (0)أ                
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 يحضش اجتًاع

 ( 11سقى )يجهظ انكهٍت 

 و2011/ 2/ 20 انًٕافق ٌٕو االحٍٍُ

 
 

و فً مًبو انضبمخ 20/2/2017انًوافك  ٌوو ان ٍٍُ شسم خانضبثعانكهٍخ جهضته  يجهشػقذ      

مًٍيد  حُيا حبٍيب سيهيّثمبمخ يجهش انكهٍيخ ثسابصيخ انضيٍد األصيتبذ انيدكتوز/ ان ظ سخ مشس ٍانثبَ

 :   هش وثحضوز كم يٍانكهٍخ وزاٍش انًج
 

 مضــــوان  وكٍم انكهٍخ نهدزاصبد انعهٍب   أ.د/عؼاد حغٍ ػبذ انشحًٍ 

 امضــــو وكٍم انكهٍخ نشئوٌ انجٍئخ وخديخ انًجتًع أ.د/أيم يحًذ يحًٕد أبٕ صٌذ

 مضــــوان  وكٍم انكهٍخ نشئوٌ انتعهٍى وانطالة   د/ يحًذ ػبذ انالِ إعًاػٍم0أ

 مضــــوان  انًششف ػهى قغى األـشغال انفٍُت ٔانتشاث انشؼبً ػشفاث أ.د/آيال حًذي أعؼذ

 مضــــوان  انًشسف مهى لضى انتصًًٍبد انزخسفٍخ  أ.د/صانح أحًذ انششٌف 

 مضــــوان  ثمضى انسصى وانتصوٌس ًُبوة انصتبذ األ أ.د/ػصاو ػبذ انؼضٌض ػهً 

 مضــــوان  يدٌس وحدح انجوكح  د/ ػًشٔ يحًذ ػبذ انغالو 

 مضــــوان  ألدو يدزس  قاٌذ يحًذأيٍشة ٌغشي د/

 أيٍُب نهًجهش  يدٌس يكتت األصتبذ اندكتوز/ مًٍد انكهٍخ أ/ أًٌٍ فٕصي صكً 

نظيسوف  إبيشاٍْى ػٍغيى ػبيذ انحيافظ / صيتبذ انيدكتوزامترز مٍ مدو انحضيوز انضيٍد األٔقذ 

 . خبصخ

 -: اعتٓالل -
 

 ثبنضيبكح انحضيوز وليدو  ػًٍيذ انكهٍيت ٔسئيٍظ انًجهيظ حُا حبٍب سيهّأ.د/  زحت انجهضخ فً ثداٌخ

نًصيسَب انحجٍجيخ ونجبيعيخ  يتًٍُب كواو انتمدو وانسلًن ى انشكس مهى مهجٍه اندموح نحضوز انًجهش، 

  .  انًٍُب كم انتوفٍك

 -: ػهى انُحٕ انتانًًُاقشت جذٔل األػًال نانحضٕس اَتقم حى  -
 

 و  2011/ 1/ 10 ٌٕو االحٍٍُ  خ انضبثمخ انًُعمدحمهى يحضس انجهضانًصادقت  : ٕع األٔلــانًٕض

  .انًصادقت   -:ـــشاســانقــــــــــــ
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 األستتتاا التتدكتور / رقتتيس قستتم الرستتم والت تتويرالخطرراا الرر ارد مرر  النظررر  رر   انًٕضييٕع انخاَييـً : 
بشرر   ذرشرر ع عرردد مرر  أعضرراء القسررا لذشرر  ل مجلررس إدارة مر ررز الخرردمات الفن ررة 

 .  لذنم ة المجذمع

  .ٌشجئ انًٕضٕع نًضٌذ يٍ انذساعت   -ـــــــــــــــشاس:انقــ
 

األستتتاا التتدكتور/ وكيتتل الكميتتة لعتتقون الت متتيم الخطرراا الرر ارد مرر  النظررر  رر   :ـجــييانًٕضييٕع انخان
 بش   ق اعد ذشع ا الط ا ) مر ق ( .  والطالب

  .غجخ انطبنتوضع فً انمتجبز زٌتى ان:   أٔال  -ــــــشاس:انقــــــــــــ

يييٍ مجًييبنً مييدك % 50طجييك شييس  انطييالة يييع يسامييبح ممفحيير زغجييبد :   حاٍَييا                           

نيُر  جميب ة مهيى األليم فيً مخصير د مميداك يعهيى انتسثٍيخ انفٍُيخ   الانط

   انداخهٍخ نهكهٍخ.الاحخ ان

 :  انًفبضهخ وفمب نًب ٌهًٌتى ،  حاٍَا ٔ أٔالفً : فً حبنخ مدو اَطجبق انوضع   حانخا                            

فييً  انحبصييم مهٍ ييب دزجبدانيييتوصيي  ألمهييى فييً اسغجييخ انطبنييت ن األونوٌييخ                               

 :  وفمب نًب ٌهًانًسجحخ نكم شعجخ انًمسزاد 

  ييدخم ميدزٌش انتسثٍيخ انفٍُيخ د  -   إػذاد يؼهى انتشبٍت انفٍُتد يمسزاد شعجخ– 

                                                   انوصبام انتعهًٍٍخ فً انتسثٍخ انفٍُخ   –انتسثٍخ انفٍُخ وَظسٌبم ب  مبزٌخ 

  انفٍ انًصسي انميدٌى  -د فُوٌ انحضبزاد  - ( شؼبت انتخقٍف بانفٍ) يمسزاد- 

 .فُوٌ األ فبل وانجبنغٍٍ  

   األليم% ييٍ ميدك انطيالة مهيى 50يهحوظخ : يع يسامبح ميدو اخخيالل ثشيس 

 د ممداك يعهى انتسثٍخ انفٍُخ شعجخ ث ٌهتحموٌ
 

األستتتاا التتدكتور/ وكيتتل الكميتتة لعتتقون الت متتيم  الخطرراا الرر ارد مرر  النظررر  رر    :ـغٕع انشابــييانًٕضيي
بشرر   مقذررر  ال ئحررة الداخل ررة للرردبل مات المهن ررة لمر ررز الذعلرر ا المفذرر    والطتتالب

 بالجامعة . 
 .تشعم نألقغاو انؼهًٍت نهًُاقشت يغ انتُبٍّ بغشػت انشد   -ـــشاس:ــــــــــــانقــــ

 

 الذال ة : مجالس األقسامالنظر    محاضر  :ظـانًٕضٕع انخاي
 مجلس قسا الذصم مات الزخر  ة . -2مجلس قسا الرسا  الذص  ر.                 -7
 األشغال الفن ة  الذراث الشعب  . مجلس قسا -3

 أحٍظ انًجهظ ػهًا.  -: ـشاســــــــــــــــــــانق

 



                                                  

 جايؼت انًٍُا                                                 

 انفٍُت ـت انتشبٍــتكهٍـ

 أياَت يجهظ انكهٍت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 2311021: هٍفاكظت  كهٍت انتشبٍت انفٍُت  -جايؼت انًٍُا   –انًٍُا يحافظت   –جًٕٓسٌت يصش انؼشبٍت 

 

 

 

 مٍ يجهش انكهٍخ انتبنٍخ : انهجاٌ انًُبخقتانُظس فً يحبضس   :انًٕضٕع انغادط 

  نجُخ اندزاصبد انعهٍب . -2   نجُخ انًختجساد وانًعبيم . -1                        
 نجُخ انًكتجبد .  -4         نجُخ خديخ انًجتًع .  -3                        

 نجُخ انعاللبد انثمبفٍخ -5                        

 أحٍظ انًجهظ ػهًا. -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

 -:ٔفًٍا ٌغتجذ يٍ أػًال َاقش انًجهظ انًٕضٕػاث انتانٍت
 

بشر   قررار  يرالسيد األستاا الدكتور / رقتيس قستم الرستم والت تو النظر     ذاا  : بغانًٕضٕع انغا
الستتيدة األستتتااة التتدكتورة / ستت اد  مررنع الخرراب بمجلررس قسررا الرسررا  الذصرر  ر 

ث ثرة شره ر  3األسذاا بالقسا إجازة بد   مرذا لمردة  حسن عبد الرحمن عامر
  . 2017مارس  15ذبدأ م  

 .انًٕافقت -:ــــشاســــــــانقــــــــــ
     

اعذماد النذائج الدراس ة للعاا    عميد الكمية ستاا الدكتور/ السيد األذف  ض بش    : انًٕضٕع انخايٍ
  .ا  2016/2017الجامع  

 انًٕافقت. -:ــــشاسانقــــــــــــــــــ
 

وكميتة الكميتة لعتقون ةدمتة المجتمت  /  ةالتدكتور  ةاألستتاا ةالستيد ذراا النظر     :انًٕضٕع انتاعغ
ر  الئحرة ذحردد جهرات الصرر  مقذربشر   وتنمية البيقة ب فتها مقرر المؤتمر 

 ) يشفق ( .على المؤذمر

 انًٕافقت. -:ــــشاسانقــــــــــــــــــ
 

 20/2انًوافك   ٌٍٍُوو ان ظ سيٍ ثعد  خانثبنثانًجهش أمًبنه فً مًبو انضبمخ  ىولد أَ 

 .و2011/

 ،،، ْزا ٔباهلل انتٕفٍق

  هظ ٔػًٍذ انكهٍتسئٍظ انًج             أيٍٍ انًجهظ      
 

         

.د/ حنا حبيب أ )                                                                                          

  ( رمله


