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 عؼادة األعتار انذكتٌس / ػًْذ انكهْت
 تذْت طْبت ... ًبؼذ،

 
انًواف ك األح   وذن   ي وو   يوَي وع ٍ ه    انط بئ  خ ى اجتًبع يجهس انكهي ه تسيبدتكى عهًبً ثأَنذْظ       

  -: ثحضوئ كم يٍ صجبحبً  11 و انسبعخ  22/6/2018

 

 انتٌقْغ انذسجت االعــــــى

  أعتار  انغْذ األعتار انذكتٌس/ يذًذ ػبذ اناله إعًاػْم

   أعتار انغْذة األعتارة انذكتٌسة/ عؼاد دغن ػبذ انشدًن 

   أعتار انغْذة األعتارة انذكتٌسة/ أيم يذًذ يذًٌد أبٌ صّذ 

  أعتار  نذكتٌس/ إبشاىْى ػْغَ ػبذ انذافظ ااألعتار انغْذ 

  أعتار  انغْذة األعتارة انذكتٌسة/ آيال دًذُ اعؼذ ػشفاث 

   أعتار انغْذ األعتار انذكتٌس / دنا دبْب سيهو 

   أعتار انغْذ األعتار انذكتٌس/ ػصاو ػبذ انؼضّض ػهِ 

  أعتار انغْذ األعتار انذكتٌس/ صانخ ادًذ انششّف 

  أعتار ألعتار انذكتٌس/ ينْش يذًذ عًْشانغْذ ا

  و أعتار انغْذة انذكتٌسة/ نجٌٍ ػهِ يذًذ ػهِ

  أعتار و يذًذ كايم ػهِ انغْذ انذكتٌس/ 

  يذسط  انغْذ انذكتٌس/ ػًشً يذًذ ػبذ انغالو سجب 

  يذسط ىانت يذًذ خهْم انغْذة انذكتٌسة/ 

 

   

 قاث انخاصت بزنكبشجاء انتكشو بؼًم انالصو نذٌ صشف انًغتذ

 ًتفضهٌا بقبٌل فائق االدتشاو 

 

 

 ػًْذ انكهْت                

 

 

  (يذًذ ػبذ اناله اعًاػْمد/0)أ          
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 يذضش اجتًاع

 ( 33سقى )يجهظ انكهْت 

 و2012/ 0/ 24 انًٌافق األدذٌّو 

 

و في تً بو 22/6/2018وافك انً األح يوو )انطبئئخ (  انثالثوٌو انثبنثخانكهيخ جهسته  يجهسػقذ     

 يذًذ ػبدذ انداله إعدًاػْماألستبذ ان كتوئ / ثمبعخ يجهس انكهيخ ث ئبسخ صجبحب  حبديخ عش انانسبعخ 

   : عًي  انكهيخ وئئيس انًجهس وثحضوئ كم يٍ
 

 عضــــواً  وكيم انكهيخ نه ئاسبد انعهيب   أ.د/عؼاد دغن ػبذ انشدًن 

 اعضــــو انتعهيى وانطالة انكهيخ نشئوٌ وكيم  أ.د/أيم يذًذ يذًٌد أبٌ صّذ

 اعضــــو وكيم انكهيخ نشئوٌ خ يخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ  إبشاىْى ػْغَ ػبذ انذافظ .د/أ

 اعضــــو انًش ف عهى لسى األهغبل انفُيخ وانت اث انشعجي  أ.د/ آيال دًذُ اعؼذ ػشفاث 

 عضــــواً  انًش ف عهى لسى انُم  وانتذوق انفُي  دنا دبْب سيهو د/ 0أ

 اعضــــو انمبئى ثأعًبل ئئيس لسى انتصًيًبد انزخ فيخ  أ.و.د/ نجٌٍ ػهِ يذًذ ػهِ 

 اعضــــو انتعجي  انًجسىلسى ئئيس  انمبئى ثأعًبل يذًذ كايم ػهِ  أ.و.د/

 ضــــواً ع األستبذ انًتف غ ثمسى ان سى وانتصوي   أ.د/ ػصاو ػبذ انؼضّض 

 عضــــواً  األستبذ انًتف غ ثمسى انتصًيًبد انزخ فيخ  صانخ أدًذ انششّف أ.د/

 عضــــواً  ي ي  وح ح انجودح  د/ ػًشً يذًذ ػبذ انغالو 

 أييُب نهًجهس ي ي  يكتت األستبذ ان كتوئ/ عًي  انكهيخ أ/ أًّن فٌصُ صكِ 

 تغْب ػن انذضٌس أ.د/ ينْش يذًذ عًْش.، كًا قذ اػتزسث د/ىانت يذًذ خهْم تهْفٌنْا ػن انذضٌس ً
 -: اعتيالل

 

 عمياد الكمياة ورسايس  إسالمععل محمد عبد الاله  أ.د/  رحا  الجمساة فاي بداياة
 .اد  الحضوربالسالمجمس 

  ألهمية الموضوع المطروح عم  الجمسة الطارساة   حياأ أن الخطاة الخمساية عميد الكمية نوه ثم
كااان بهاا خطاا  طبااعي وتحتااة موافنااة مجماس الكميااة المويادين المرفوعاة ساابنا لتويااين وتكمياف 

خطاة تمهيادًا لرفوهاا اللذا وج  ضارور  عناد هاذه الجمساة الطارساة لمناقأاة لتصحيح ذلك الخط  
 إل  إدار  الجاموة .

 -: عم  النحو التاليمناقأة جدول األعمال لالحضور انتنل ثم  -
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 و  2012/ 0/ 10 األدذٌّو انسبثمخ انًُعم ح  يحض  انجهسخ  المصادقة على انًٌضــٌع األًل :

 انًصادقت.   -انقـــــــــــــــــشاس:

بشرر   عميااد الكميااة األسااتاذ الاادكتور / موااالي مرر   المقتررر  المقررد النظررر  رر   انًٌضددٌع اننانددـِ : 
 . الخطة الخمسية لتكميف المويدين لمسنوات النادمةالم/ا قة على 

 .انًٌافقت ػهَ انًقتشح  -: ـشاســانقــــــــــــــــ
انًوافك األح  يوو   ظ   يٍ ثع   انواح حانًجهس أعًبنه في تًبو انسبعخ  ىل  أَ هذا و 

 .و24/0/2012

 ،،، ىزا ًباهلل انتٌفْق
  سئْظ انًجهظ ًػًْذ انكهْت                    أيْن انًجهظ      

 
         

محمد عبد اله  أ.د/  )                       أًّن فٌصُ صكِ                       أ/   

 (إسمععل 


