أيبَخ يجهظ انكهٍخ
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جذول أعًبل
يجهظ كهٍخ انتشثٍخ انفٍُخ سقى ()5
االحٍٍُ 2012/ 2/15
أوالً -:اعتهالل
حبٍَبً -:انًىضىعبد -:
 -1انًظادلح ػهٗ انعهغح انغاتمح انًُؼمذج ٌىو األحذ انًىافق 2012/ 1/ 18
 -2انُظش ف ٙكراب انًعهظ األػهٗ نهعايؼاخ ٔافك تعهغرّ انًُؼمذج تراسٚخ 2015/12/30و ػهٗ
إَشاء ٔؼذج تكم ظايؼح نرؼهٛى انكثاس نركٌٕ ؼهمح ٔطم ت ٍٛانعٕٓد انًثزٔنح في ٙكيم كهٛيح ٔانٓ ٛيح
انؼايح نرؼهٛى انكثاس
 -3انُظش ف ٙكراب أ0دَ /ائة سئيٛظ انعايؼيح نهذساعياخ انؼهٛيا ٔانثؽيٕز تشيؤٌ انًيعذًش انؼهًيٙ
انز٘ ذُظًّ انعايؼح تؼُٕاٌ انرؼهى ػٍ تؼذ انث ٛاخ – انرطٕساخ – انخثشاخ ذؽيد عيؼاس كذكايهٛيح
أو ذُافغٛح ك ف ٙانفرشج يٍ 21-20دٚغًثش 2015و
 -4انُظش ف ٙكرياب أ0دٔ /صٚيش انرؼهيٛى انؼيانٔ ٙانثؽيس انؼهًي ٙتشيؤٌ انرؤكٛيذ ػهيٗ ػيذو يشياسكح
انغادج أـؼؼاء ْ ٛح انرذسٚظ تانًعذًشاخ خاسض انثالد لثم انشظٕع إنٗ إداسج انعايؼح
 -5انُظييش فيي ٙيمرشؼيياخ انهعيياٌ انًشييكهح يييٍ أ0د/ػًٛييذ انكهٛييح تشييؤٌ إػييذاد يٓيياو انٕؼييذاخ راخ
انطاتغ انخاص
 -6انُظش ف ٙيمرشؼاخ األلغاو تشؤٌ ذٕصٚغ يمشساخ انفظيم انذساعي ٙانصياَ ٙييٍ انؼياو انعيايؼٙ
انؽان2016/2015 ٙو
 -7انُظش ف ٙيؽاػش انهعاٌ انًُثصمح ػٍ انكهٛح  :انؼاللاخ انصمافٛح  ،انذساعاخ انؼهٛا  ،ع ٌٕ
انُظش ف ٙيؽاػش يعيانظ األلغياو  :لغيى انرظيًًٛاخ انضخشفٛيح  ،لغيى انشعيى ٔانرظيٕٚش  ،لغيى
األعغال انفُٛح ٔانرشاز انشؼثٙ
 -8انُظيش في ٙيؽاػيش يعيانظ األلغياو  :انشعيى ٔانرظيٕٚش – انرظيًًٛاخ انضخشفٛيح – األعييغال
انفُٛح – انُمذ ٔانرزٔق انفُ – ٙانرؼثٛش انًعغى – ػهٕو انرشتٛح انفُٛح

يكتت انعًٍذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ععبدح األعتبر انذكتىس  /عًٍذ انكهٍخ
انغالو عهٍكى وسحًخ هللا وثشكبته

َحييٍظ عييٍبدتكى عهً يب ً ث َييه تييى اجتًييبة يجهييظ انكهٍييخ عييٍ مييهش فجشاٌييش ورن ي ٌييىو االحُييٍٍ
انًىافق  2012/2/15و انغبعخ انخبٍَخ عشش ظهشاً ثحضىس كم يٍ -:
االعــــــى
أ0د/حُب حجٍت سيهه
أ0د/ععبد حغٍ عجذ انشحًٍ
أ0د/أيم يحًذ يحًىد أثىصٌذ
أ0و0د/إثشاهٍى عٍغى عجذ انحبفع
أ0د/عصبو عجذ انعضٌض عهً
أ0د/آيبل حًذي أععذ عشفبد
أ0د/صبنح أحًذ انششٌف
د/سٌهبو عبدل عٍبد
د/عًشو يحًذ عجذ انغالو

انتىقٍع

انذسجخ
أعتبر
أعتبر
أعتبر
أعتبر و
أعتبر
أعتبر
أعتبر
يذسط
يذسط

ثشجبء انتكشو ثعًم انالصو َحى صشف انًغتحقبد انخبصخ ثزن
وتفضهىا ثقجىل فبئق االحتشاو
عًٍذ انكهٍخ
(أ0د/حُب حجٍيت سيهيه )

جبيعخ انًٍُب
كهٍخ انتشثٍـــخ انفٍُخ

انًحتشو

يؼان ٙاألعرار انذكرٕس /جًبل انذٌٍ عهى أثى انًجذ
سئٛظ انعايؼح
ذؽٛح ؽٛثحٔ .....تؼذ،،،،،

ٌغعذًَ أٌ أسعم نغؼادذكى سفك ْزا يؽؼش انعهغح انشاتؼح نًعهظ
كهٛح انرشتٛح انفُٛح انًُؼمذ تراسٚخ 2016/ 1/18و ٔانز٘ طذق ػه ّٛيعهظ
انكهٛح تعهغرّ انًُؼمذج تراسٚخ 2016/ 2/15و 0
يشعم نهعهى واإلحبطخ وانتفضم ثتىجٍه يب ٌهضو.
ونغعبدتكى جضٌم انشكش وانتقذٌش واالحتشاو.

عًٍذ انكهٍخ

أ.د /حُب حجٍت سيهه

يكتت انعًٍذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيبَخ يجهظ انكهٍخ

يحضش اجتًبة
يجهظ انكهٍخ سقى (ٌ ) 5ىو االحٍٍُ
فً 2012/ 2/ 15و
عقذ يجهظ انكهٍخ جهغته انخبيغخ ٌىو االحٍٍُ انًىافق 2012/ 2/ 15و
فً تًبو انغبعخ انخبٍَخ عشش ظهشاً ثقبعخ يجهظ انكهٍخ ثشئبعخ انغٍذ األعتبر
انذكتىس/حُب حجٍت سيهه عًٍذ انكهٍخ وسئٍظ انًجهظ وثحضىس كم يٍ :
أ.د/ععبد حغٍ عجذ انشحًٍ

وكٍم انكهٍخ نهذساعبد انعهٍب

عضــــىاً

أ.د/أيم يحًذ يحًىد أثىصٌذ

وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انتعهٍى وانطالة

عضــــىاً

أ.و.د/إثشاهٍى عٍغى عجذ انحبفع

وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انجٍئخ وخذيخ انًجتًع

عضــــىاً

أ.د/عصبو عجذ انعضٌض عهً

انًششف عهى قغى انشعى وانتصىٌش

عضــــىاً

أ.د/آيبل حًذي أععذ عشفبد

انًششف عهى قغى األـشغبل انفٍُخ وانتشاث انشعجً

عضــــىاً

أ.د/صبنح أحًذ انششٌف

انًششف عهى قغى انتصًًٍبد انضخشفٍخ

عضــــىاً

د/سٌهبو عبدل عٍبد

أقذو يذسط

عضــــىاً

د /عًشو يحًذ عجذ انغالو

يذٌش وحذح انجىدح

عضــــىاً

 اعتهالل .-: تييذأ انعهغييح أ0د /ػًٛييذ انكهٛييح ٔسئييٛظ انًعهييظ تانرشؼٛيية تانغييادج انؽؼييٕس ٔعييكشعييٛادذٓى ػهييٗ ذهثٛييرٓى انييذػٕج ُْٔييا انغييادج انؽؼييٕس تًُاعييثح تييذء انفظييم انذساعييٙ
انصيياَ ٙيييٍ انؼيياو انعييايؼ 2016/2015 ٙيرًُ ٛيا أ أٌ ٚكييٌٕ فظ يالأ دساعييٛا أ يٕفم يا أ ػهييٗ
انغادج أػؼاء ْ ٛح انرذسٚظ ٔانؼايهٔ ٍٛانطالب شيى لياو تؼيشع تؼيغ األييٕس انريٙ
ػشػد ف ٙيعهظ انؼًذاء يُٓا يا ٚخيض ذُظيٛى انعايؼيح ألعيثٕع انفرٛياخ ٔ ذظيًٛى
فكييشج عييؼاس كفريياج يظييش انًغييرمثمك كشييؼاس نفظيي، ٙذييى ػييشع انفكييشج ػهييٗ انغييادج
انؽؼٕس َٔالشٓى فٓٛا .
 كًا أخطش انغادج انؽؼٕس تيؤٌ ديذاأ َيذٔج نكيم ييٍ األعيرار انيذكرٕس سئيٛظ انعايؼيحٔاألعييرار انييذكرٕس  /ؼغييٍ ساذيية سئييٛظ يعهييظ أيُيياء ظايؼييح عييُٛاء ٔلُييٕاخ انًؽييٕس
تماػييح انًييعذًشاخ تانعايؼييح انغيياػح انٕاؼييذج آييشاأ تؼُييٕاٌ ك ػالليياخ ا ذييضاٌ فييٙ
اإلَغاٌ ك .
 افررياغ ييعذًش كهٛيح انطيية تي ٍٛظايؼيح انًُٛيا ٔظايؼييح عيُٛاء انغياػح انغياتؼح يغيياءاأَفظ انٕٛو ٔانذػٕج يٕظٓح نهعًٛغ نًٍ ٚشدة ف ٙانؽؼٕس
 -كًا أكذ يؼان ٙأ0د /سئٛظ انعايؼح ػهٗ ػشٔسج إسعال يؽاػش يعانظ انكهٛاخ

 شى عشع انؽؼٕس ف ٙيُالشح ظذٔل األػًال ػهٗ انُؽٕ انران-: ٙانًىضــىة األول  :انًظادلح ػهٗ يؽؼش انعهغح انغاتمح انًُؼمذج ٕٚو ا شُ ٍٛانًٕافك
2016/ 1/ 18و
انقـــــــــــــــــشاس -:انًظادلح
انًىضىة انخبَـً :انُظش ف ٙكراب انًعهظ األػهٗ نهعايؼاخ تشؤٌ انًٕافمح تعهغرّ انًُؼمذج
تراسٚخ 2015/12/30و ػهٗ إَشاء ٔؼذج تكم ظايؼح نرؼهٛى انكثاس نركٌٕ
ؼهمح ٔطم ت ٍٛانعٕٓد انًثزٔنح ف ٙكم كهٛح ٔانٓ ٛح انؼايح نرؼهٛى انكثاس
ػهٗ أٌ ٚكٌٕ يؽٕ أيٛح ػذد  8يٍ انطالب يرطهة يٍ يرطهثاخ انرخشض
ٔذكٌٕ يادج ذؼهٛى انكثاس يادج ػهًٛح ٔنٓا ذطثٛك يٛذاَ ٙف ٙانغُر ٍٛاألٔنٛرٍٛ
انقــــــــــــــــــــشاس -:أؼٛؾ انًعهظ ػهًا أ .
انًىضىة انخبنـــج  :انُظش ف ٙكراب أ0دَ /ائة سئٛظ انعايؼح نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثؽٕز
تشؤٌ انًعذًش انؼهً ٙانز٘ ذُظًّ ظايؼح تُ ٙعٕٚف تؼُٕاٌ انرؼهى ػٍ
انرطٕساخ – انخثشاخ ذؽد عؼاس كذكايهٛح أو ذُافغٛح ك ف ٙانفرشج يٍ
21-20دٚغًثش 2015و
انقــــــــــــــــــــشاس -:أؼٛؾ انًعهظ ػهًا أ
انًىضىة انشاثـــــع :انُظش ف ٙكراب أ0دٔ /صٚش انرؼهٛى انؼانٔ ٙانثؽس انؼهً ٙتشؤٌ انرؤكٛذ
ػهٗ ػذو يشاسكح انغادج أػؼاء ْ ٛح انرذسٚظ تانًعذًشاخ خاسض انثالد
لثم انشظٕع إنٗ إداسج انعايؼح
انقـــــــــــــــــشاس -:أؼٛؾ انًعهظ ػهًا أ
انًىضىة انخبيـظ  :انُظش ف ٙيمرشؼاخ انهعاٌ انًشكهح يٍ أ0د/ػًٛذ انكهٛح تشؤٌ
إػذاد يٓاو انٕؼذاخ راخ انطاتغ انخاص
انقــــــــــــــــــــــشاس  :إسظاء انًٕػٕع نهعهغح انماديح نؽٔ ٍٛسٔد تال ٙذماسٚش انهعاٌ
انًىضىة انغبدط  :انُظش ف ٙيمرشؼاخ األلغاو تشؤٌ ذٕصٚغ يمشساخ انفظم انذساعٙ
انصاَ ٙيٍ انؼاو انعايؼ ٙانؽان2016/2015 ٙو
انقـــــــــــــــــــــــشاس :انًٕافمح
انًىضىة انغبثــع  :انُظش ف ٙيؽاػش انهعاٌ انًُثصمح ػٍ انكهٛح  :انؼاللاخ انصمافٛح ،
نعُح انذساعاخ انؼهٛا  ،نعُح ع ٌٕ انطالب  ،نعُح انًكرثاخ  ،نعُح
انًخرثشاخ ٔانًؼايم  ،نعُح خذيح ٔذًُٛح انًعرًغ ٔانث ٛح
انقــــــــــــــــــــــشاس  :أؼٛؾ انًعهظ ػهًا أ
انًىضىة انخبيٍ  :انُظش ف ٙيؽاػش يعانظ األلغاو  :لغى انشعى ٔانرظٕٚش – لغى
انرظًًٛاخ انضخشفٛح – لغى األعغال انفُٛح .
انقـــــــــــــــــــشاس  :أؼٛؾ انًعهظ ػهًا أ

يب ٌغتجذ يٍ أعًبل -:
وفًٍب ٌغتجذ يٍ أعًبل َبقش انًجهظ انًىضىعبد انتبنٍخ-:
انًىضىة انتبعــــع  :انُظش ف ٙكراب أ0د /سئٛظ لغى األعغال انفُٛح تشؤٌ اؼرٛاظاخ انمغى
يٍ أػؼاء ْ ٛح انرذسٚظ ٔانٓ ٛح انًؼأَح

انًمــــــــشس

أػؼاء ْ ٛح انرذسٚظ

انٓ ٛح انًؼأَح

2
1
انُغٛط
2
2
أعغال فُٛح
1
2
أعغال خشة
2
1
أعغال يؼادٌ
انقــــــــــــــــــــــــشاس :انًٕافمح ػهٗ اؼرٛاظاخ لغى األعغال انفُٛح ٔذكهٛف تال ٙألغاو انكهٛح
تًٕافاج انًعهظ تاؼرٛاظاذٓى يٍ أػؼاء ْ ٛح انرذسٚظ ٔيؼأَٓٛى

انًىضىة انعبمـــــش :انُظش ف ٙكراب أ0دٔ /كٛم انكهٛح نش ٌٕ انذساعاخ انؼهٛا
ٔانثؽٕز تشؤٌ انمشاس انز٘ أذخز ف ٙيعهظ انذساعاخ انؼهٛا
َؽٕ انرٕطٛح تإٚذاع انًعالخ ٔانذٔسٚاخ انًٓذاج إنٗ انكهٛح
انقــــــــــــــــــــــــشاس :انًٕافمح ػهٗ ػى ْزِ ا ْذاءاخ إنٗ يكرة ٔؼذج انعٕدج تانكهٛح
انًىضىة انحبدي عشش :انُظش ف ٙكراب أ0د /سئٛظ انعايؼح تشؤٌ ػذو انرؼالذ يغ أ٘
يؼاْذ ٔيشاكض ذؼهًٛٛح ٔتؽصٛح يٍ داخم ظًٕٓسٚح يظش
انؼشتٛح ٔخاسظٓا إ تؼذ انشظٕع إنٗ إداسج انعايؼح ٔرنك
نهٕلٕف ػهٗ يذٖ يطاتمح ْزِ انًؼاْذ ٔانًشاكض انرؼهًٛٛح
ٔانثؽصٛح نششٔؽ انًعهظ األػهٗ نهعايؼاخ
انقــــــــــــــــــــــشاس  :أؼٛؾ انًعهظ ػهًا أ
انًىضىة انخبًَ عشش :انُظش ف ٙكراب أ0د /ػًٛذ انكهٛح تشاٌ الرشاغ إػافح أػؼاء
نًعهظ انكهٛح يٍ خاسض انعايؼح
انقـــــــــــــــــــــــــشاس :انًٕافمح ػهٗ يمرشغ ػى كم يٍ -:
 -1انغٛذ انذكرٕس/ػه ٙػثذ انغالو سظة
يذٚش إداسج انًراتؼح تًذٚشٚح انرشتٛح ٔانرؼهٛى تانًُٛا
 -2انغٛذ انًُٓذط /أعشف فرؽ ٙؼغٍٛ
سظم األػًال ٔسئٛظ يعهظ أيُاء يذُٚح انًُٛا انعذٚذج

انًىضىة انخبنج عشش انُظش ف ٙلشاس يعهظ لغى انرظًًٛاخ انضخشفٛح تشؤٌ ػذو
لثٕل ؽهة انُمم انًمذو يٍ انغٛذ /أؼًذ ػثذ هللا خهف هللا ػثذ
هللا انًؼٛذ تمغى اإلػالو تكهٛح اٜداب – ظايؼح انًُٛا إنٗ لغى
انرظًًٛاخ انضخشفٛح تانكهٛح نكَّٕ ف ٙدٛش انرخظض .
انقــــــــــــــــــــــــــشاس  :انًٕافمح

انًىضىة انشاثع عشـش :انُظش ف ٙانًمرشغ انًمذو يٍ نعُح انًكرثاخ تشؤٌ انًٕافمح ػهٗ
اعرًشاس فرػ انًكرثح ؼرٗ انغاػح انخايغح ٔرنك تُاءاأ ػهٗ
سدثح انطالب ٔانثاؼصٍٛ
انقــــــــــــــــــــــــــشاس:انًٕافمح ٔيخاؽثح أ0د /سئٛظ انعايؼح نرٕفٛش أخظائ ٙيكرثاخ نهفرشج
انًغائٛح

انًىضىة انخبيظ عشش:انُظش انًمرشغ انًمذو يٍ أ0و0دٔ /كٛم انكهٛح نش ٌٕ انًعرًغ
ٔخذيح انث ٛح تشاٌ انًعذًش انؼهً ٙاألٔل نهكهٛح0
انقـــــــــــــــــــــــــــــشاس ٚ :رى ػشع انًمرشغ ػهٗ يعانظ األلغاو ٔيٕافاج انًعهظ تانًمرشؼاخ
ٔانؼشع ف ٙانعهغح انماديح .

وقذ أَهً انًجهظ أعًبنه فً تًبو انغبعخ انخبيغخ ً يٍ يغبء ٌىو االحٍٍُ انًىافق
2012/ 2/15و
هزا وثبهلل انتىفٍق

أيٍٍ انًجهظ

عًٍذ انكهٍخ
(أ.د /حُب حجٍت سيهه )

