
 
 

 

 

 انكهٍخيبَخ يجهظ أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحضش اجتًبع 

  ( ٌوو انخالحبء2سقى )يجهظ انكهٍخ 

 و11/11/2012وانًًتذ إنى ٌوو االحٍٍُ 11/2012/ 10فً
 

فقً مًقبو انغقبعخ انخبٍَقخ عهقش   قشا   10/11/2012غته األونى ٌوو انخالحبء انًوافق  عقذ يجهظ انكهٍخ جه     

ثقبعخ يجهظ انكهٍخ ثشئبعخ انغٍذ األعتبر انذكتوس/حُب حجٍقت سيهقه عًٍقذ انكهٍقخ وسئقٍظ انًجهقظ وانًًتقذ إنقى 

 و11/11/2012جهغخ ٌوو االحٍٍُ انًواف  

   

 -وثحضوس كم يٍ انغبدح :
 عضــــوا   وكٍم انكهٍخ نهذساعبد انعهٍب   نشحًٍ د/ععبد حغٍ عجذ ا0أ 

 عضــــوا   وكٍم انكهٍخ نهئوٌ انتعهٍى وانطالة   د/أيم يحًذ يحًود أثوصٌذ0أ

 عضــــوا   وكٍم انكهٍخ نهئوٌ انجٍئخ وهذيخ انًجتًع  د/إثشاهٍى عٍغى عجذ انحبفظ0و0أ

 عضــــوا    انًهشف عهى قغى انشعى وانتصوٌش د/عصبو عجذ انعضٌض عهً 0أ

 عضــــوا   انًهشف عهى قغى األـهغبل انفٍُخ وانتشاث انهعجً د/آيبل حًذي أععذ عشفبد0أ

 عضــــوا   انًهشف عهى قغى انتصًًٍبد انضخشفٍخ  د/صبنح أحًذ انهشٌف 0أ

 عضــــوا   أقذو يذسط  د/سٌ بو عبدل عٍبد 

 عضــــوا   يذٌش وحذح انجودح  د/ عًشو يحًذ عجذ انغالو 

 

   د/ ػ١ّذ اٌى١ٍخ ٚسئ١ظ اٌّجٍظ  ثّؼبٌٟ األعزبر اٌذوزٛس/ سئ١ظ 0فٟ ثذا٠خ اٌجٍغخ سدت أ - 

 0اٌجبِؼخ ٚاٌغبدح اٌذضٛس ٚشىش ع١بدرُٙ رٍج١زُٙ اٌذػٛح 

 -صُ اعزّغ اٌج١ّغ إٌٝ اٌىٍّخ اٌزٟ أٌمب٘ب ِؼبٌٟ ا.د/سئ١ظ اٌجبِؼخ ٚاٌزٟ رضّٕذ ِب ٠ٍٝ:

ثزشى١ً ِجٍظ اٌى١ٍخ ٌٍّشح األٌٚٝ ِز١ّٕب ٌٍى١ٍخ ٌٚج١ّغ  ٕ٘ئ ع١بدرٗ ج١ّغ ِٕزغجٝ اٌى١ٍخ -

 األػضبء دٚاَ اٌؼًّ ٚاٌجٙذ ٌالسرمبء ثبٌى١ٍخ.

وّب أشبد ع١بدرٗ ثبٌخطٛاد اٌزٟ رزجؼٙب اٌى١ٍخ ٔذٛ االعزؼذاد ٌالػزّبد االوبد٠ّٝ ِؤوذا ع١بدرٗ  -

دذ٠ضب ٚوً شٟء ٠ؼذ ػٍٝ أْ اٌى١ٍخ ٌذ٠ٙب فشطخ ِزجذدح ٌٍذظٛي ػٍٝ االػزّبد ٌٚىٛٔٙب ِٕشأح 

 ألٚي ِشح.

أ٠ضب أٚضخ ع١بدرٗ ٌٍغبدح اٌذضٛس اْ اٌجبِؼخ ال رأٌٛا جٙذا ٌّغبػذح اٌى١ٍخ ػٍٝ اعزىّبي  -

اٌذائُ ٌٍى١ٍخ ٚ٘ٛ اٌّجٕٝ  ٚٚػذ ثذساعخ رٛف١ش اٌّمش ادز١بجبرٙب ِٓ األجٙضح ٚاٌّؼذاد ٚاألصبس

ً ِؤلذ ِٓ و١ٍخ داس اٌؼٍَٛ ٌذ١ٓ اٌّمبثً ٌى١ٍخ اٌذبعجبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌزٞ ٠شغً دب١ٌب ٚثشى

 أزٙبء اٌّجٕٝ اٌجذ٠ذ اٌخبص ثُٙ.

 صُ دػب ع١بدرٗ ٌٍّجٍظ ٌٍٚى١ٍخ ثذٚاَ اٌزٛف١ك ٌخذِخ اٌجبِؼخ ٌٚخذِخ ٚسلٝ ِظشٔب اٌذج١جخ. -

  -صُ غبدس ع١بدرٗ اٌّجٍظ ٚأزمً اٌذضٛس ٌّٕبلشخ جذٚي األػّبي ٚرٌه ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ:

 

  ػٍٝ اٌجٍغخ اٌغبثمخ إٌّؼمذح ٠َٛ اٌضالصبء اٌّٛافك  اٌّظبدلخ انًوضوع األول :



                        20/10/2012  َ 

    اٌّظبدلخ   -شاس:ــــانقـــــــــــ

  د/ ٔبئت سئ١ظ اٌجبِؼخ ثشأْ ِٛافمخ ِجٍظ اٌذساعبد 0إٌظش فٟ وزبة أ  ً :ـانخبَ انًوضوع

  ٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌّذ ٌٍجمبء ثبٌخبسط ٌٍؼبَ اٌضبٌش ٚاٌشاثغ ػاٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس                              

               ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌّذ ٌٍجمبء ثبٌخبسط ٌٍؼبَ اٌضبٌش ٚاٌشاثغ ثؼذ ِذح اٌؼب١ِٓ                             

 اإلششاف اٌّشزشن اٌّمشس٠ٓ ٌجؼضخ                             

    أد١ظ اٌّجٍظ ػٍّب    -:ـشاســـــانقــــــــــــــ

 

    د/ ٔبئت سئ١ظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة 0إٌظش فٟ وزبة أ  : جـانًوضوع انخبن

      ثشأْ اٌّٛافمخ ػٍٝ أال ٠مَٛ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثزذس٠ظ أوضش ِٓ                              

     ٚثّؼذي ِمشس٠ٓ فٟ اٌؼبَ اٌٛادذح  ٟ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٍفشلخِمشس ف                             

 0اٌزٟ ثٙب أػذاد ل١ٍٍخ  اعزضٕبء اٌى١ٍبداٌذساعٟ ِغ                              

 أد١ظ اٌّجٍظ ػٍّب      -ـشاس:ـــــــانقــــــــــــ
  

    د/ ٔبئت سئ١ظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة 0فٟ وزبة أ إٌظش  :وع انشاثـــــعانًوض

  ػذَ ِشبسوخ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌزذس٠ظ أٚ اٌّٛافمخ ػٍٝ  ثشأْ                              

     اٌّم١ذ ثٙب ألبسة ٌٗ دزٝ ا خأػّبي اٌىٕزشٚي ٌٍفشق اٌذساع١أٚ اٌزظذ١خ                               

 بَ اٌذساعٟ ِغ اعزضٕبء اٌى١ٍبدس٠ٓ فٟ اٌؼِمش ٚثّؼذي اٌشاثؼخ ٌذسجخا                              

 0أػذاد ل١ٍٍخ اٌزٟ ثٗ                               

 

 أد١ظ اٌّجٍظ ػٍّب     -:ـشاســـــــانقــــــــــــــ

   

  اٌٛطٕٟ ٌالثزىبس  ّشوضد/ اٌشبرٌٟ ػجذ هللا ِذ٠ش ا0ٌبة أوزإٌظش فٟ    ظ :ـانًوضوع انخبي

   ٌزٞ ٠طٍت ف١ٗ رشش١خ ِٕغمب داخً اٌى١ٍخ ٌٍّشوضثبٌجبِؼخ ٚا ٚاٌش٠بدح             
 فٟ     اٌزٛاطً ثىً و١ٍخ ٌزٍه اٌّّٙخ ٚاٌجذء رشش١خ ِغئٛي٠ّٚىٓ                                 

 إٔشبء ٚدذاد  داخً اٌى١ٍبد                                

    ٍّشوض اٌٛطٕٟ ذ٠ذٞ ٌٍؼًّ ِٕغمب  ٌأٚال : ٠ىٍف د/ ِذّذ وبًِ اٌذ   : ـشاســــــانقــــــــــــــ

 ثبٌجبِؼخ ٌالثزىبس ٚاٌش٠بدح                                 

 صب١ٔب  : ٠زُ ِخبطجخ األلغبَ ٌزشش١خ ػضٛ ِٓ اٌمغُ ٌٛدذح االثزىبس                          

 خ ٌألعزبر اٌذوزٛس/ٚاٌش٠بدح ثبٌى١ٍخ ٚرمذَ اٌطٍجبد ِشفٛػخ ثغ١شح رار١                       

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة                         
 

 ١ض اٌّجٕٝ اٌذائُد/ ػ١ّذ اٌى١ٍخ  ثشأْ رخظ0ثشأْ إٌظش فٟ ِزوشح أ   انًوضوع انغبدط :

 اٌّؼٍِٛبد ٚوزا رخظ١ض صالصخ ثّجٕٝ اٌذبعجبد ٚ اٌّمبثً ٌى١ٍخ                              

 اٌذبعجبداٌّذسجبد اٌجبسٞ إٔشبئٗ ثجٛاس و١ٍزٟ س٠بع األطفبي ٚو١ٍخ                               

                                                                                                                                                ٚاٌّؼٍِٛبد                              
                

 د/ سئ١ظ اٌجبِؼخ فٟ ٘زا اٌشأْ. ٠ٚ0زُ ِخبطجخ ِؼبٌٟ أ –اٌّٛافمخ   :ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

                  د/ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ثشأْ 0إٌظش فٟ وزبة أ   ع :ــانًوضوع انغبث

     اٌؼ١ٍّخ ٌج١ّغ طالة اٌفشلخ اٌضبٌضخ ػٍٝ اٌم١بَ ثبٌشدٍخ افمخ اٌّٛ                              

 0ٌالئذخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍى١ٍخثزخظظ١ٙب ٚفمب                            



 رشًّ اٌشدٍخ ِذ٠ٕزٟ اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌجذٚي اٌضِٕٟ ٌٍشدٍخ ٠ٚمزشح إْ  ـــــــشاس :ـــــانقــــــــــ

 لظش ٚأعٛاْاأل                              

        د/ ٔبئت سئ١ظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ثشأْ 0فٟ وزبة أإٌظش  : انًوضوع انخبيٍ

 اٌجبِؼخ ػٍٝ لجٛي اٌطالة اٌشاغج١ٓ فٟ االٌزذبق ٌٍذساعخِٛافمخ ِجٍظ                             

 ١ّخ اٌّظشٚفبد اٌذساع١خ خّغخ الٔزغبة ٚلثبٌجبِؼبد اٌّظش٠خ ثٕظبَ ا                            

 0 آالف ج١ٕٗ ٌٍى١ٍبد إٌظش٠خ ٚصّب١ٔخ آالف  ٌٍى١ٍبد اٌؼ١ٍّخ ع٠ٕٛب                              

 أد١ظ اٌّجٍظ ػٍّب    :  ـــــشاســانقــــــــــــ

 

  إٌظش فٟ اٌّمزشح اٌّمذَ ِٓ  اٌغ١ذ اٌذوزٛس/ ػّشٚ ِذّذ ػجذ اٌغالَ ع :ــــانًوضوع انتبع

 ثشأْ اػزّبد جبئضح ع٠ٕٛخ رغّٝ ة  ثبٌى١ٍخ اٌجٛدحِذ٠ش ٚدذح ضّبْ                             

 اٌّبعٟ ٌٍز١١ّض فٟ اٌجٛدح(  )اٌذسع                             

 ٠0ؼبد ٌٍجٕخ اٌجٛدح ٌّض٠ذ ِٓ اٌذساعخ ٚاٌؼشع ِشح أخشٜ :ــشاســـــــانقـــــــــــــــ

 

 ِذّذ ػجذ اٌغالَ ِذ٠ش ٚدذح  إٌظش فٟ وزبة اٌغ١ذ اٌذوزٛس/ ػّشٚ:شـــــانًوضوع انعبش

 مبفخ اٌجٛدح اٌزٟ رزجٕب٘ب اٌى١ٍخاٌجٛدح ثبٌى١ٍخ ثشأْ ٔشش ص ضّبْ                               

  

 ح ٌجٛدح ثبٌى١ٍخ ثزمذ٠ُ ِمزشاٌّٛافمخ ػٍٝ اْ ٠مَٛ اٌغ١ذ /ِذ٠ش ٚدذح ا: ــــشاســـــــانقـــــــــــــ

 صِٕٟ ٌٛسػ اٌؼًّ ٚاٌّذبضشاد ٚاٌخبطخ ثٕشش صمبفخ اٌجٛدح  جذٚي                               

 

 ١خ ٚاٌزشاس اٌشؼجٟ ثشأْ  ألشغبي اٌفٕد/ سئ١ظ لغُ ا0إٌظش فٟ وزبة أ:انًوضوع انحبدي عهش

   ٚة اٌّبجغز١ش أ٠ٙبة إعّبػ١ً ٌطالاٌذوزٛس/أاٌزشش١خ ٌجبئضح اٌّشدَٛ                              

 اٌذوزٛساٖ                               

 َ/١٘جٟ ػض٠ض ٠ٛعف ٌٙزٖ اٌجبئضح.0اٌّٛافمخ ػٍٝ رشش١خ َ:ـشاســـــــــنقــــــــــــــا

 

  د/ ٔبئت سئ١ظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 0إٌظش فٟ وزبة أ انًوضوع انخبًَ عهش:

                          0ِٚزوشاد اٌزفبُ٘ ٚاالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ ٛس ثشأْ ِشاجؼخ اٌؼمٛد ٚاٌجذ                            

 أد١ظ اٌّجٍظ ػٍّب     :انقـــــــــــــــــــــــــشاس

 
 غالَ ِذ٠ش ٚدذح  إٌظش فٟ وزبة اٌغ١ذ اٌذوزٛس/ ػّشٚ ِذّذ ػجذ اٌ:  انًوضوع انخبنج عهش

  اٌزشى١ً اٌّمزشح ٌٍجٕخ ٚدذح ضّبْ اٌجٛدح اٌجٛدح ثبٌى١ٍخ ثشأْ  ضّبْ                             

 0ثبٌى١ٍخ     

 اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌزشى١ً ثؼذ اعزجؼبد اٌغبدح اٌٛوالء ِٓ اٌزشى١ً اٌّمزشح.:  ـشاســـــــــــانقــــــــــــــــ

 

 زت  د/ ػ١ّذ اٌى١ٍخ ثشأْ اٌى0إٌظش فٟ اٌّزوشح اٌّمذِخ ِٓ أ: شـانًوضوع انشاثع عه

  -ِٓ وال ِٓ :ٚاٌّطجٛػبد اٌّٙذاح ٌٍى١ٍخ                                 
  د/ِب٘ش دغ١ٓ ِذّذ ػشال١ت  د/ ٕ٘ذ عؼذ ِذّذ دغ١ٓ                                      

  د/ِذّذ فٛصٞ خطبة ِذوٛس                               

 اٌّٛافمخ ػٍٝ لجٛي اإل٘ذاء ٚرٛج١ٗ خطبة شىش  ٌٍغبدح اٌّزجشػ١ٓ: ـــشاســــــــــــــــانقـــــــــــ

  

 ٛس ثشأْ د/ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذ0إٌظش فٟ وزبة أ: انًوضوع انخبيظ عهش

 اٌجذض١خ ٚػمذ ٔذٚاد ٌٙب أٚغ١ش٘ب ٌألٔشطخ اٌخطخ اٌض١ِٕخ اٌّمزشدخ                                



   0ِٓ األٔشطخ                                 

 اٌجذٚي اٌضِٕٟ اٌّٛدذ د/إثشا١ُ٘ ػ١غٝ ػجذ اٌذبفظ ثئػذاد٠0َ0ىٍف أ: ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ

 ألٔشطخ اٌى١ٍخ                                

 إٌظش فٟ ِذضش ِجٍظ لغُ اٌزظ١ّّبد اٌضخشف١خ  : شـــانًوضوع انغبدط عه

 أد١ظ اٌّجٍظ ػٍّب      : ــــــــــــشاســـــــــــــــانقـــــ

 

 إٌظش فٟ ِذضش ِجٍظ لغُ األشغبي اٌف١ٕخ ٚاٌزشاس اٌشؼجٟ     -:شــــــانًوضوع انغبثع عه

 أد١ظ اٌّجٍظ ػٍّب     -: سـشاــــــــــــــــــــــــــانقــــــــ
 

 عُ ٚاٌزظ٠ٛش   فٟ ِذضش ِجٍظ لغُ اٌش إٌظش -:شـــــــــانًوضوع انخبيٍ عه

 أد١ظ اٌّجٍظ ػٍّب    -: ـــشاســـــــــــــــــــانقــــــــــــ 

 

 د/ سئ١ظ لغُ األشغبي اٌف١ٕخ ٚاٌزشاس اٌشؼج0ٝإٌظش فٟ وزبة أ -انًوضوع انتبعع عهــــــــش:

 ػٍٟ ٔمٍٗ ػٟٛٔ ػجذٖ ٌٍّٛافمخ  اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌذوزٛس/ػذٌٟثشبْ                                    

 0جبِؼخ اإلعىٕذس٠خ إٌٝ اٌى١ٍخ  –اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  ِٓ و١ٍخ                                   

 ٚساق لذِذ ِٓ لغُ األشغبي اٌف١ٕخٟ ضٛء ِب اعزجذ ِٓ أف -:ـــــشاســــــــــــــــــــانقـــــــــ

مذَ ٌطٍت إٌمً اٌغ١ذ/ ػذٌٟ ػٟٛٔ  ٌخ اٌّزاٌشؼجٟ رضجذ دب سٚاٌزشا                                      

 اٌّجٍظ ػٍٝ طٍت إٌمً ػجذٖ ٠ٛافك

  -ثشبْ إٌظش فٟ ِمزشح رشى١ً اٌٍجبْ إٌّجضمخ ػٓ ِجٍظ اٌى١ٍخ: -ـــــــــــــٍ:انًوضوع انعهشٌ

   هً :مهكم انهجبٌ انًُجخقخ عٍ يجهظ انكهٍخ وفقب نًب ٌ     -:ـــــشاســـــــــــــــــانقــــــــــــ

 

 اٌظفخ إعُ اٌؼضٛ اٌٍجٕخ

 سئ١غب   د/عؼبد دغٓ ػجذ اٌشدّٓ 0أ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 ػضٛا د/٘بٌخ ِذّذ خ١ًٍ  

 ػضٛا د/ش١ّبء ػجذ اٌؼظ١ُ ِظطفٝ  

 ػضٛا د/يبهش حغٍٍ يحًذ عشاقٍت 

 ػضٛا د/أحًذ يحًذ عضيً  

 سئ١غب د/أيم يحًذ يحًود أثوصٌذ 0أ شئْٛ اٌطالة 

 ػضٛا ًذ عًٍش د/يٍُش يح0أ 

 ػضٛا د/يحًذ كبيم انحذٌذي  

 ػضٛا د/هُذ ععذ يحًذ حغٍٍ عٍذ 

 ػضٛا د/ أحًذ عجذ هللا أحًذ عجذ هللا عًبس   

 سئ١غب د/إثشاهٍى عٍغى عجذ انحبفظ 0أ خذِخ اٌّجزّغ ٚاٌج١ئخ

 ػضٛا د/أيٍشح ٌغشي يحًذ يحًذ قبٌذ 

 ػضٛا د/ سٌ بو عبدل عٍبد 

 ضٛاػ د/وائم حشود ٌوعف 

 سئ١غب   د/آِبي دّذٞ أعؼذ ػشفبد 0أ اٌّىزجبد

 ػضٛا د/ػّشٚ ِذّذ ػجذ اٌغالَ  

 ػضٛا د/ِذّٛد ِذّذ ِذّذ فشط   

 ػضٛا د/سثبة ػٍٟ ٔج١ً  

 سئ١غب د/ػظبَ ػجذ اٌؼض٠ض ػٍٟ 0أ اٌّخزجشاد ٚ اٌّؼبًِ

 ػضٛا د/إ٠ّبْ فشغٍٟ ع١ذ فّٟٙ  



 ػضٛا د/ِذّذ فٛصٞ خطبة ِذوٛس 

 ػضٛا ظطفٝ ػجذ اٌغالَ د/ِذّذ ِ 

 سئ١غب د/ دٕب دج١ت سٍِٗ 0أ اٌؼاللبد اٌضمبف١خ

 ػضٛا د/طبٌخ أدّذ اٌشش٠ف 0أ 

 ػضٛا   د/ وٛصش ػٍٟ ِذّذ 

 ػضٛا د/أِبٟٔ ٔبجٟ ػجذ اٌؼض٠ض  

  

 ػٍٟ وبًِ ثشأْ  إٌظش فٟ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌذساعخ / إدغبْ  :انًوضوع انواحذ وانعهشٌٍ 

 0اٌّبجغز١ش ٌشػب٠خ طفٍٙب دفظ ل١ذ٘ب ثّشدٍخ                                     

  2012/2012َ اٌّٛافمخ ػٍٝ رج١ّذ اٌم١ذ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ اٌذبٌٟ-:  ـــــــشاســــــــــــــــانقــــــــــ

 فمظ .                                      

 

 ألعزبر اٌذوزٛس/ ١ِٕش ِذّذ ع١ّشاغ١ذ اٌإٌظش فٟ إضبفخ :شٌــٍانًوضوع انخبًَ وانعه

   األشغبي اٌف١ٕخ ٚاٌزشاس اٌشؼجٟ وألذَ د األعزبر ثمغُ اٌّمظٛذ ػج                                   

 اٌجبِؼٟ اٌذبٌٟ  ٌٍؼبَ ثّجٍظ اٌى١ٍخ أعزبر ِٕبٚة         

 إٌٝ ِذّذ ع١ّش ػجذ اٌّمظٛد  ٌّٛافمخ ػٍٝ أضّبَ ا.د/١ِٕشا -:ـشاســـــــــــــــــانقـــــــــــــــ

 . ِجٍظ اٌى١ٍخ ثظفزٗ ألذَ أعزبر ِٕبٚة ثمغُ األشغبي اٌف١ٕخ                                      

 ٌغتجذ يٍ أعًبل  يب
 

 -:وفًٍب ٌغتجذ يٍ أعًبل َبقش انًجهظ انًوضوعبد انتبنٍخ 

 

 ساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثشأْ د/ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذ0وزبة أإٌظش فٟ :انًوضوع انخبنج وانعهشٌٍ

 أعّبء اٌطالة اٌّزمذ١ِٓ ٌٍم١ذ ٌذسجخ اٌّبجغز١ش فٟ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ                                    

 ٚرٛص٠ؼُٙ ػٍٝ اٌزخظظبد اٌّخزٍفخ                                   

  الة دغت اٌزخظظبد اٌّٛضذخ لش٠ٓ اٌّٛافمخ ػٍٝ رٛص٠غ اٌط:  ســـشاــــــــــــــــانقــــــــــــــ

 وً ُِٕٙ                                     

 

     د/ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 0إٌظش فٟ وزبة أ: انًوضوع انشاثع وانعهشٌٍ 

  إلششاف ثشأْ ٚضغ اٌخطخ اٌخّغ١خ ٌٍجؼضبد ٚاٌّّٙبد اٌؼ١ٍّخ ٚا                                    

 اٌّشزشن                                    

 اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌخطخ اٌّٛدذح ٌٍى١ٍخ اٌّشفمخ.: ــــــشاســـــــــــــــــــانقـــــــــــ

 

  د/ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 0إٌظش فٟ وزبة أٌٍ:انًوضوع انخبيظ وانعهش

 ِٓ اٌغ١ذ/ جالي ٚد١ذ أدّذ ػجذ  اٌجذٛس ثشبْ اٌطٍت اٌّمذَٚ           

 اٌذوزٛساٖ ِٓ ٚاٌزٞ ٠شغت لٟ ل١ذٖ ثّشدٍخ اٌجٕغ١خ  اٌمبدس أسدٟٔ           

 جبِؼخ دٍٛاْ إٌٝ و١ٍخ اٌزشث١خ –و١ٍخ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ            

                 جبِؼخ ا١ٌّٕب                   –اٌف١ٕخ                                                      

 اٌّٛافمخ ػٍٝ ٔمً ل١ذ اٌّزوٛس: ـشاســــــــــــــــــانقــــــــــــــــ

 

 إٌظش فٟ وزبة أ١ِٓ اٌجبِؼخ ثشأْ ِٛافمخ ِجٍظ و١ٍخ اٌزشث١خ  ٌٍ :انًوضوع انغبدط وانعهش

  ِٓ  خطخ اٌخّغ١( ِؼ١ذ ثمغُ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ طجمب  ٌٍخ1ثزؼ١١ٓ )                                     

 َ 2012ٚدٚس ِب٠ٛ  2012 خش٠جٟ دٚس ِب٠ٛ            

 اٌّٛافمخ ػٍٝ أْ اٌزغى١ٓ ثمغُ األشغبي اٌف١ٕخ  :ســشاــــــــــــــــــــانقـــــــــــــــ



 

 د/ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ثشأْ 0إٌظش فٟ وزبة أ:انًوضوع انغبثع وانعهشٌٍ 

  ِمزشح ٌزط٠ٛش ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ اٌطالثٟ ٚسطذ اٌغ١بة اٌٛسلٟ إٌٝ                                     

 الزشاح إٌىزشٟٚٔ ٌزؼ١ّّٗ ٚاٌؼًّ ثٗ.                                     

 

  اٌّٛافمخ ػٍٝ رطج١ك إٌظبَ اٌّمزشح ٌشطذ ٚرم١١ُ اٌطالة ٌٍفظً :شاســــــــــــــــــــانقــــــــــــــ

 اٌذساعٟ اٌذبٌٟ ثشىً رجش٠جٟ.                                    

 

  د/ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ثشأْ 0إٌظش فٟ وزبة أانًوضوع انخبيٍ وانعهش ٌٍ : 

 ِمزشح رشى١ً وٕزشٚي اٌجىبٌٛس٠ٛط                                     

 اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌزشى١ً اٌّمزشح : ـشاســـــــــــــــــــانقــــــــــــــــ

 

 إٌظش فٟ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ د/ ِذّذ وبًِ اٌذذ٠ذٞ ثشأْ اٌّٛافمخ: انًوضوع انتبعع وانعهشٌٍ

  ّضٍخ فٟ أػّبي ٔشطخ اٌف١ٕخ فٟ ِجبي اٌزخظض ٚ اٌّػٍٝ ِّبسعخ األ                                  

  ػّبي اٌّؼبدْ خبسط أعٛاس اٌجبِؼخ األػّبي إٌذز١خ ٚ أٚاٌزظ١ُّ          

 فٟ غ١ش أٚلبد اٌؼًّ اٌشع١ّخ                                     

 اٌّٛافمخ فٟ غ١ش أٚلبد اٌؼًّ اٌشع١ّخ :ــــشاســـــــــــــــانقـــــــــــــــــ

 

  ُ ٚاٌطالة ثشأْ د/ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ0١ٍإٌظش فٟ وزبة أ:ٍـــــــــــــــــانًوضوع انخالحٍ

 رشى١ً اٌّجٍظ االعزشبسٞ اٌطالثٟ ٌٍى١ٍخ ِمزشح                                      
 اٌّٛافمخ:ــشاســــــــــــــــــــــانقـــــــــــــ

           

 د/ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ثشأْ 0إٌظش فٟ وزبة أٍ : ــــانًوضوع انواحذ وانخالحٍ

  0ِمزشح رشى١ً ٌجٕخ اٌزٛج١ٗ ٚاإلسشبد اٌطالثٟ ٌٍى١ٍخ                                       

 0اٌّٛافمخ ِغ إػبدح رٕظ١ُ جذٚي اٌفؼب١ٌبد ٚرخط١طٙب :شاســــــــــــــــــــــــانقـــــــــــــ

 
  

 

اف  وقذ أَ ً انًجهظ أعًبنه فً مًبو انغبعخ انغبثعخ   يٍ يغبء ٌوو االحٍٍُ انًو

 و11/11/2012

 

 هزا وثبهلل انتوفٍ 

  

 عًٍذ انكهٍخ       أيٍٍ انًجهظ  

 

 
  

 د/ حُب حجٍت سيهه ()أ.       

 



                                     

 

 

 يكتت انعًٍذ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   عًٍذ انكهٍخععبدح األعتبر انذكتوس / 

 

 انغالو عهٍكى وسحًخ هللا وثشكبمه 
عققٍ شقق ش دٌغققًجش ورنققح ٌققوو األحققذ عهًققب  ثهَققه مققى اجتًققبع يجهققظ انكهٍققخ َحققٍس عققٍبدمكى       

  -و انغبعخ انواحذح   شا  ثحضوس كم يٍ : 13/12/2012انًواف  

 

 انتوقٍع انذسجخ االعــــــى

  أعتبر  د/حُب حجٍت سيهه0أ

   أعتبر د/ععبد حغٍ عجذ انشحًٍ 0أ

   أعتبر د/أيم يحًذ يحًود أثوصٌذ0أ

   أعتبر د/إثشاهٍى عٍغى عجذ انحبفظ0و0أ

   أعتبر د/عصبو عجذ انعضٌض عهً 0أ

   أعتبر د/آيبل حًذي أععذ عشفبد0أ

   أعتبر د/صبنح أحًذ انهشٌف 0أ

   يذسط د/سٌ بو عبدل عٍبد 

  يذسط  د/عًشو يحًذ عجذ انغالو 

 

   

 ثشجبء انتكشو ثعًم انالصو َحو صشف انًغتحقبد انخبصخ ثزنح

 ومفضهوا ثقجول فبئ  االحتشاو 

 

 

 عًٍذ انكهٍخ      

 

  د/حُب حجٍت سيهه (0)أ    

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


