
 
       

 

 يكتت انعًٍد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحضس اجتًبع

 ( ٌىو األحد3زقى )يجهط انكهٍخ 

 2012/ 12/ 13فً 
  

  2012/ 12/ 13عقد يجهط انكهٍخ جهعته انخبنخخ ٌىو األحد انًىافق      

جهط انكهٍخ ثسئبظخ انعٍد األظتبذ فً تًبو انعبعخ انىاحدح ظهساً ثقبعخ ي

  اندكتىز/حُب حجٍت زيهه عًٍد انكهٍخ وزئٍط انًجهط 

 -وثحضىز كم يٍ انعبدح :

 
 عضــــىاً  وكٍم انكهٍخ نهدزاظبد انعهٍب   د/ظعبد حعٍ عجد انسحًٍ 0أ 

 عضــــىاً  ٌ انتعهٍى وانطالة  وكٍم انكهٍخ نشئى د/أيم يحًد يحًىد أثىشٌد0أ

د/إثساهٍى عٍعى عجد 0و0أ

 انحبفع
 عضــــىاً  وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انجٍئخ وهديخ انًجتًع 

 عضــــىاً  انًشسف عهى قعى انسظى وانتصىٌس  د/عصبو عجد انعصٌص عهً 0أ

انًشسف عهى قعى األـشغبل انفٍُخ وانتساث  د/آيبل حًدي أظعد عسفبد0أ

 انشعجً
 ىاً عضــــ

 عضــــىاً  انًشسف عهى قعى انتصًًٍبد انصخسفٍخ  د/صبنح أحًد انشسٌف 0أ

 عضــــىاً  أقدو يدزض  د/زٌهبو عبدل عٍبد 

 عضــــىاً  يدٌس وحدح انجىدح  د/ عًسو يحًد عجد انعالو 

 

ط ثبنتسحٍيت ثبنعيبدح انحضيىز و يكس د/ عًٍد انكهٍخ وزئيٍط انًجهي0ثدأ انجهعخ أ -

 0تهى اندعىح تهجٍ   ظٍبدتهى 

 عهى انُحى انتبنً  حى  سع ظٍبدته فً يُبقشخ جدول األعًبل -

 انًظبدقخ عهٗ انجهظخ انظبثقخ انًُعقذح ٕٚو انخالحبء انًٕافق   ىع األول :ــانًىض

 و                          11/11/2012ٕٚو االحٍُٛ ٔ 11/2012/  10                       

    انًظبدقخ   -:ـــسازــانقــــــــــــ

 

 إَشبء يجهخ عهًٛخ يذكًخ نهكهٛخانخبص انُظز فٙ انًقتزح    انًىضىع انخبَـً :

ًقذو ثشأٌ إَشبء انًجهخ انعهًٛخ انًٕافقخ عهٗ انًقتزح ان  -انقــــــــــــــــــــساز:

 انًذكًخ نكهٛخ 



 انفُٛخ. ثبطى يجهخ انفٍ ٔانتزثٛخانتزثٛخ انفُٛخ                             

 

انُظز فٙ كتبة أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذراطبد انعهٛب ٔانجذٕث     ـج :ــانًىضىع انخبن

 ثشبٌ ٔضع

ضٕاثط يقزر)دهقخ انًُبقشخ(انٕارد فٗ الئذخ انكهٛخ نطالة                              

 انذراطبد

 انذكتٕراِ( -انعهٛب )حبَٛخ يبجظتٛز                                 

ٕضع ضٕاثط يقزر)دهقخ ث انخبصانًٕافقخ عهٗ انًقتزح    -انقــــــــــــــــــــساز:

   انًُبقشخ(

سيُٙ  نعزٔع انطالة نًٕضٕعبد  إضبفخ جذٔلثعذ                                

 انًُبقشخ

 

انُظررز فررٙ كترربة أ.د/ ٔكٛررم انكهٛررخ نهذراطرربد انعهٛررب ٔانجذررٕث   :ىع انساثــــييـعانًىضيي

 قزار   ثشبٌ

يجهض انذراطبد انعهٛب تذٕٚم انطالة انًظجهٍٛ فٙ                               

 انتخظظبد يٍ

 قظى انتزثٛخ انفُٛخ ثكهٛخ انتزثٛخ إنٗ كهٛخ انتزثٛخ انفُٛخ                                    

  -يبٚهٙ : ٚقتزح يجهض انكهٛخ -:ـسازـــــــانقــــــــــــــ

أٔال : اإلثقرربء عهررٗ انطررالة انًظررجهٍٛ ثكهٛررخ انتزثٛررخ تخظررض                             

 تزثٛخ فُٛخ 

نذٍٛ االَتٓبء يٍ أثذبحٓى ٔيُبقشتٓب ٔيرُذٓى انذرجرخ ن َظرزا    

 الختالف 

انهٕائخ ٔتجُجب  نتذًهٓى يقزراد دراطرٛخ َتٛجرخ نًرب تظرفز عُرّ                              

 انًقبطخ 

 يبجظتٛز(  12 –دكتٕراِ  8ٔعذدْى )                             

يررٍ انًقٛررذٍٚ انًٕافقررخ عهررٗ َقررم دررالة انذراطرربد انعهٛررب حبَٛررب  :                             

        ٔنى انطالة 

دتٗ تبرٚخّ يع تذًهٓى انًقزراد انذراطٛخ انتٙ تظرفز ٚظجهٕا                             

 عُٓب   

 يبجظتٛز ( 12دكتٕراِ ن 2انًقبطخ ٔعذدْى    )                            

 

كترربة أ.د/عًٛررذ كهٛررخ انتزثٛررخ ثشرربٌ إرطرربل خطرربة انُظررز فررٙ  :ط ـانًىضييىع انمبييي

 ثًٕافقخ 

يجهررض انكهٛررخ عهررٗ إضرربفخ د/نٛرربنٙ عجرربدح ادًررذ عهررٗ انجبدخررخ/                             

 ْجخ فؤاد

فٕس٘ انًقٛذح نذرجخ دكتٕراِ انفهظرفخ فرٙ انتزثٛرخ ثقظرى انتزثٛرخ                             

 انفُٛخ  



 تخظض )رطى(                             

 ثعرررررررزع ا يرررررررز عهرررررررٗ يجهرررررررض انكهٛرررررررخ أقرررررررز انًجهرررررررض  : ـسازانقــــــــــــــييييييي

ٔنرٛض خرض يجهرض انكهٛرخ انًظرجم ثٓرب انجبدرج ا ا يز ٚأٌ ْذ                            

   كهٛخ يجهض 

   0 انتزثٛخ انفُٛخ                            
                               

ثشرررأٌ انُظرررز فرررٙ دهرررت اعترررذار أ.د/يُٛرررز يذًرررذ طرررًٛز عرررٍ  :انًىضيييىع انعيييبدض 

 االَضًبو  

 نًجهض انكهٛخ فٗ ْذِ انفتزح نظزٔف خبطخ                           
                

 انًٕافقخ عهٗ قجٕل االعتذار  :ـــــسازـــــــــــــــــانقـ

   

انُظز فٙ يقتزح جذٔل ايتذبَربد َٓبٚرخ انفظرم انذراطرٙ ا ٔل  ع :ــانًىضىع انعبث

 يٍ انعبو  

   و نًزدهخ انجكبنٕرٕٚص    2012/2011انجبيعٙ                            

 )يسفق(  انجذٔل انًقتزح انًٕافقخ عهٗ ـــــــساز :ـــــانقــــــــــ

 

انفزقخ ا ٔنٗ يٍ ذٔل ايتذبَبد انذٔر انخبَٙ فٙ يقتزح جانُظز  : انًىضىع انخبيٍ

  يزدهخ

 تًٓٛذ٘ انًبجظتٛز فٙ انتزثٛخ انفُٛخ                          

 )يسفق(  انًٕافقخ عهٗ انجذٔل انًقتزح :  ـــــسازــانقــــــــــــ

 

 نُظز فٙ يذضز يجهض قظى ا شغبل انفُٛخ     اع :ــــانًىضىع انتبظ

 أدٛط انًجهض عهًب     :انقــــــــــــــــــــــــساز 

 

 انُظز فٙ يذضز يجهض قظى انتظًًٛبد انشخزفٛخ       انًىضىع انعب ـــــس:

 أدٛط انًجهض عهًب      انقــــــــــــــــــــــــساز:

 

 جهض قظى انزطى ٔانتظٕٚز انُظز فٙ يذضز ي :انًىضىع انحبدي عشس

 أدٛط انًجهض عهًب      :انقــــــــــــــــــــــــساز

 

عرٍ يجهرض انكهٛرخ )نجُرخ انعالقربد انُظرز فرٙ يذبضرز انهجربٌ انًُجخقرخ   انًىضىع انخبًَ عشيس:

  انخقبفٛخ  

ٛئرخ ن انًكتجربد نجُخ انذراطبد انعهٛب ن شئٌٕ انطالة ن خذيخ انًجتًع ٔانج                             

 ن انًختجزاد  

  0ٔانًعبيم                               

 أدٛط انًجهض عهًب          انقـــــــــــــــــــــــــساز:

 

 ٌعتجد يٍ أعًبل  يب
 



 -:وفًٍب ٌعتجد يٍ أعًبل َبقش انًجهط انًىضىعبد انتبنٍخ 

و داخهرٙ إلدارح انتقرٕٚى انشربيم نجًٛرع تفعٛم َظبيذٖ إيكبَٛخ انُظز فٙ  انًىضىع انخبنج عشس :

 قطبعبد 

 جبيعخ انًُٛب  –انكهٛخ                             

 ثعذ انتعذٚم : انًٕافقخ   ـسازانقـــــــــــــــــــــــــ

 

  تشكٛم ٔدذح ضًبٌ انجٕدح ٔاالعتًبديقتزح فٙ انُظز : سـانًىضىع انساثع عش

    انًٕافقخ عهٗ  انًقتزح :ــــسازـــــــــــانقـــــــــــ

 

انُظز فٙ انطهت انًقذو يٍ انظٛذح انذكتٕرح/نٛبنٙ عجبدح ادًذ انًذرص  : انًىضىع انمبيط عشس

 ثقظى انزطى     

 22/11/2012ٔانتظٕٚز انذ٘ تطهت فّٛ أجبسح ٔضع اثتذءا يٍ                                  

 نًٕافقخا : ــــسازــــــــــــانقـــــــــــــ

 

/إًٚربٌ فزلهرٗ طرٛذ  انطهرت انًقرذو يرٍ انظرٛذح انرذكتٕرحانُظرز فرٙ   : ســـانًىضىع انعبدض عش

 طهت انذ٘ تفًٓٙ 

 أجبسح رعبٚخ دفمانًٕافقخ عهٗ يُذٓب                                   

 

 انًٕافقخ عهٗ اإلجبسح      : انقــــــــــــــــــــــــــــــــساز

 

انخربَٙ ذٔر انرانُظز فرٙ يقترزح تشركٛم ٔضرع ٔتظرذٛخ ايتذبَربد  -:ســــــعبثع عشانًىضىع ان

     )انفزقخ ا ٔنٗ( 

 0فٙ انتزثٛخ انفُٛخ نًبجظتٛزتًٓٛذ٘ ا                                   

 انًٕافقخ عهٗ انتشكٛم انًزفق  -: انقـــــــــــــــــــــــــــــــــــساز
 

بئرت رئرٛض انجبيعرخ نشرئٌٕ انذراطربد د/  0َانُظرز فرٙ كتربة أ -:ســــــــ.ـانًىضىع انخبيٍ عش

 ثخظٕص انعهٛب

  0 كانجعخبد ٔانًًٓبد  انعهًٛخ ٔاإلشزاف انًشتز                                     

 انًٕافقخ عهٗ إضبفخ ثعخخ ٔادذح ٔفقب  نهجذٔل انًزفق  -: ـــسازـــــــــــــــــــانقــــــــــــ 

 

يقتررزح تشرركٛم ٔضررع ٔتظررذٛخ اختجرربراد انفظررم انُظررز فررٙ  -انًىضييىع انتبظييع عشـــــــييـس:

 0 انذراطٙ ا ٔل

نكم يٍ دالة انكهٛخ ٔدالة قظى انتزثٛخ نًزدهخ انجكبنٕرٕٚص                                         

                 انفُٛخ ثكهٛخ 

 0انتسثٍخ                                         

 

 انًٕافقخ عهٗ انتشكٛم انًقتزح )يزفق(    -:ـــــسازــــــــــــــــــــانقـــــــــ

 

انًىافق  جهط أعًبنه فً تًبو انعبعخ انمبيعخ ً يٍ يعبء ٌىو األحدوقد أَهً انً

 و13/12/2012

 

 هرا وثبهلل انتىفٍق



  

 عًٍد انكهٍخ                 أيٍٍ انًجهط  

 
  

د/ حُب حجٍت )أ.                        

 زيهه (
 


