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 جدول أعمال
 ( 6مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 6146/ 41/3االثنين  
 استهالل  -أواًل:

  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 41/6/6146يوم االثنين الموافق  الجمسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة عمى  -4
 
أن كتررا  المجمررس النظررر  ررا  طررا  ائد  ناسرر  رسرر س الجامعررة لتررسعن الدراسررا  العم ررا عالبحررع  بترر -2

ال اص التنب و عمى الجامعا  بعدم التعامل مر  الجامعرة الحررة بيعلنردا نظررا ألنيرا   رر  األعمى لمجامعا 
 معتمدة من قبل الحكعمة اليعلند ة ئ 

 
كتررا  المجمررس األعمررى د   ناسرر  رسرر س الجامعررة لمدراسررا  العم ررا عالبحررع  بتررأن النظررر  ررا كتررا  ائ -3

معرة تترارلز ببرراو حرعل تعسر   نطراا التعراعن مر  الجامعرا  المصرر ة عممرا برأن لمجامعا  حرعل ر برة جا
بررررامل الدراسرررا  الجامع رررة عالدراسرررا  العم رررا الترررا تقررردميا الجامعرررة بالمطرررة ا نجم ز رررة  رررا مجرررا   الطررر  

 عالقانعن عالحاس  اآللا عالف ز اء عالعمعم ا جتماع ة ئ
 
معررة بتررأن مراعرراة تطب ررا حظررر سررفر السررادة اعضرراء ى سررة كتررا  السرر د ائد  رسرر س الجاالنظررر  ررا  - 4

الترردر س بعررد المرردة المقررررة ال اصررة با عررارا  عالتأك ررد عمررى ان المررد بعررد العررام العاتررر ىررا سررمطة رسرر س 
   مجمس العزراء ئ  

 
كتا  ائد  رس س الجامعة ال اص رصد تحركا  من عناصر مجيعلة  اصة  سرة التربا  النظر  ا  - 5

 م المصداق ة حعل ا ة جيعد حكعم ة ا جاب ة عات اذ الالزم نحع نفا ىذه التاسعا  ئ ضفاء عد
 
كتررا  ائد  امرر ن عرررام المجمررس األعمررى لمجامعررا  بترررأن ق ررام بعررض الجامعررا  بم اطبرررة النظررر  ررا  -6

 العزراء عالعزارا  الم تمفة دعن التنس ا م  عزارة التعم م العالا عالرجعع إلى العز ر الم تص ئ  



                                                  

 جبيعخ انًٍُب                                                 

 انفٍُخ كهٍــخ انتشثٍــخ

 أيبَخ يجهظ انكهٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 +(2) 2311071: هٍفبكظت  كهٍخ انتشثٍخ انفٍُخ  -جبيعخ انًٍُب   –انًٍُب يذبفظخ   –جًهىسٌخ يصش انعشثٍخ 

 

 

 

كترا  ائد  امرر ن المجمرس األعمررى لمجامعرا  حررعل معاممرة الطررال  العا رد ن المق ررد ن عمررى النظرر  ررا  -7
  المنح الدراس ة المقدمة من العزارة نفس معاممة الطال  المصر  ن ئ

 
النظر  ا كتا  ائد  ام ن المجمس األعمى لمجامعا  بتأن اىم ة تع ا الح طرة عالحرذر  را التعامرل  -8

 عالتجاري م  الجيا  الم ب ة ئا قتصادي 
 
النظر  ا كتا  الس د األستاذ الدكتعر   ناس  رس س الجامعة لترسعن الدراسرا  العم را عالبحرع  بترأن  – 9

  -عمى ما  ما : 2106 2 27معا قة مجمس الجامعة بجمستو  ا 
عرردم جررعاز معا قررة مجررالس الكم ررا  عاألقسررام عمررى إعررارة اعضرراء ى سررة الترردر س  ررا حالررة  -ا 

% إ  بعد عرض األمر عمى الس د األسرتاذ 41تعدي نسبة ا جازا  بالقسم النسبة المقررة 
 الدكتعر   رس س الجامعة  ا الحا   ا نسان ة ئ

 من كل عام ئ 8 30إنياء إجراءا  جم   ا عارا  الممنعحة ألعضاء ى سة التدر س قبل  -  
 

سعن الدراسررا  العم ررا عالبحررع  بتررأن مراعرراة النظررر  ررا كتررا  السرر د ائد  ناسرر  رسرر س الجامعررة لترر – 01
حصعل السادة المدعع ن عالمتارك ن ) العر  عاألجان  (  ا المرتتمرا  اع النردعا  اع عرش العمرل عمرى 
تأت را  مسربقة مرن بعتاتنرا الدبمعماسر ة اع قنصرم اتنا  را الردعل القرادم ن منيرا مباتررة س امرا بالنسربة لمردعل 

 ال من (  تستع ى الب انا  بقاسمة متل المر قة ئ –اسا مصري حال ا ) ل ب ا التا ل س بيا تمت ل دبمعم
    
النظررر  ررا كتررا  ائد  عك ررل الكم ررة لتررسعن الدراسررا  العم ررا ب صررعص تصررعر مقتررر  لتنسرر ا  سحررة  -00

 الدراسا  العم ا الحال ة التا تحتاو إلى تنس ا ع تعد ل ما بيا من ا طاء ئ
 

د ائد  مررد ر مركررز الفنررعن عاآلدا  بالجامعررة حررعل ترترر ح تالتررة نمرراذو لممررراة النظررر  ررا كتررا  السرر  -02
العاممررة ) عضررع ى سررة ترردر س اع معرراعنس معظفررة س عاممررة ( لتكررر مين  ررا إطررار احتفال ررة الجامعررة ب ررعم 

 المراة العالما ئ
 

سرة بترأن  اعم ررا  النظرر  را المقترر  المقردم مررن ائد  عك رل الكم رة لترسعن  دمرة المجتمرر  عتنم رة الب  -03
 م  2106 – 2105 عم " ممتقى الفنعن التتك م ة " 

 ما  ستجد من اعمال 
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 ععبدح األعتبر انذكتىس / عًٍذ انكهٍخ

 انغالو عهٍكى وسدًخ هللا وثشكبته
َذييٍظ عييٍبدتكى عهًييب  ث َييه تييى اجتًييبة يجهييظ انكهٍييخ عييٍ اييهش يييبسط ورنيي  ٌييىو ا حُييٍٍ انًىافيي        

  -انخبٍَخ عشش ظهشا  ثذضىس كم يٍ : و انغبعخ 14/3/2012

 

 انتىقٍع انذسجخ ا عــــــى

  أعتبر  د/دُب دجٍت سيهه0أ

   أعتبر د/ععبد دغٍ عجذ انشدًٍ 0أ

   أعتبر د/أيم يذًذ يذًىد أثىصٌذ0أ

   أعتبر و د/إثشاهٍى عٍغى عجذ انذبفع0و0أ

   أعتبر د/عصبو عجذ انعضٌض عهً 0أ

   أعتبر فبدد/آيبل دًذي أععذ عش0أ

   أعتبر د/صبنخ أدًذ انششٌف 0أ

   يذسط د/سٌهبو عبدل عٍبد 

  يذسط  د/عًشو يذًذ عجذ انغالو 

  عضىا يٍ انخبسد د/ عهً عجذ انغالو سجت

  عضىا يٍ انخبسد يهُذط/ ااشف فتذً دغٍٍ 

  أيٍٍ انًجهظ أ/ أًٌٍ فىصي صكً 

 

   

 ذقبد انخبصخ ثزن ثشجبء انتكشو ثعًم انالصو َذى صشف انًغت

 وتفضهىا ثقجىل فبئ  ا دتشاو 

 

 

 عًٍذ انكهٍخ                

 

 

  د/دُب دجٍت سيهه (0)أ                
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 انًذتشو     انًجذ       / جًبل انذٌٍ عهى أثى مؼبلً األسزبذ الدكزوز

 زئٍس الدبمؼخ

                                              

 ٍجخ..... وثؼد،،،،،رسٍخ ط

 

 مسضللس الدة للخ الةبم للخصللوزح ملله بدركم زفللك اللرا أن أزسللل ل للؼ ٌغييعذًَ     

م والري صدق ػةٍه مدةلس 2016/ 15/2لمدةس كةٍخ الزسثٍخ الفىٍخ المىؼمد ثزبزٌخ 

 م . 2016/ 14/3الكةٍخ ثدة زه المىؼمدح ثزبزٌخ 
 

 

 يشعم نهعهى واإلدبطخ وانتفضم ثتىجٍه يب ٌهضو.

 

 تكى جضٌم انشكش وانتقذٌش وا دتشاو.ونغعبد
 

 

 

 

 

 

 عًٍذ انكهٍخ              

 

 

 

 أ.د/ دُب دجٍت سيهه                                                                                                     
 

 

 

 

 

  
  

 

 



                                                  

 جبيعخ انًٍُب                                                 

 انفٍُخ كهٍــخ انتشثٍــخ

 أيبَخ يجهظ انكهٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 +(2) 2311071: هٍفبكظت  كهٍخ انتشثٍخ انفٍُخ  -جبيعخ انًٍُب   –انًٍُب يذبفظخ   –جًهىسٌخ يصش انعشثٍخ 

 

 

 

 يذضش اجتًبة

 ( ٌىو ا حٍٍُ  2سقى )يجهظ انكهٍخ 

 و2012/ 3/ 14فً 

فً تًبو انغيبعخ و 2012/ 3/ 14عقذ يجهظ انكهٍخ جهغته انغبدعخ ٌىو ا حٍٍُ انًىاف      

انييذكتىس/دُب دجٍييت سيهييه جهييظ انكهٍييخ ثشئبعييخ انغييٍذ األعييتبر ظهييشا  ثقبعييخ ي انخبٍَييخ عشييش 

 وثذضىس كم يٍ :  عًٍذ انكهٍخ وسئٍظ انًجهظ 
 

 عضــــىا   د انعهٍب  وكٍم انكهٍخ نهذساعب أ.د/ععبد دغٍ عجذ انشدًٍ 

 عضــــىا   وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انتعهٍى وانطالة   صٌذ أ.د/أيم يذًذ يذًىد أثى

 عضــــىا   وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انجٍئخ وخذيخ انًجتًع  أ.و.د/إثشاهٍى عٍغى عجذ انذبفع

 عضــــىا   انًششف عهى قغى انشعى وانتصىٌش  أ.د/عصبو عجذ انعضٌض عهً 

 عضــــىا   انًششف عهى قغى األـشغبل انفٍُخ وانتشاث انشعجً ي أععذ عشفبدأ.د/آيبل دًذ

 عضــــىا   انًششف عهى قغى انتصًًٍبد انضخشفٍخ  أ.د/صبنخ أدًذ انششٌف 

 عضــــىا   أقذو يذسط  د/سٌهبو عبدل عٍبد 

 عضــــىا   يذٌش ودذح انجىدح  د/ عًشو يذًذ عجذ انغالو 

 عضىا يٍ انخبسد  ذٌش إداسح انًتبثعخ ثًذٌشٌخ انتشثٍخ وانتعهٍى ي د/ عهً عجذ انغالو سجت

 عضىا يٍ انخبسد سجم األعًبل وسئٍظ يجهظ أيُبء يذٌُخ انًٍُب انجذٌذح يهُذط/ ااشف فتذً دغٍٍ 

 أيٍُب نهًجهظ  يذٌش يكتت األعتبر انذكتىس عًٍذ انكهٍخ أ/ أًٌٍ فىصي صكً 

 

 .-اعتهالل : -
ثبل لبدح السضلوز ػمٍد الكةٍخ وزئٍس المدةلس زىب زجٍت زمةه د/ 0أ ززت الدة خ فً ثداٌخ  -

وخص ثبللركس كلل مله ال لٍد اللدكزوز/ ػةلً ػجلد ال لدم زخلت ملدٌس ادازح المزبثؼلخ ثمدٌسٌلخ 

الزسثٍخ والزؼةلٍم وال لٍد المدىلد  / ا لسح فزسلً ز لٍه زخلل األػملبج وزئلس مدةلس أمىلب  

دةس الكةٍخ وان سٍبدردمب اضبفخ لةمدةس والكةٍخ لمب له مدٌىخ المىٍب الددٌدح الوضمبمدمب الى م

 مه اثس ػةى ػدلخ الكةٍخ ثددبد المدزمغ مزمىٍب الزوفٍك لدمٍغ األػضب  و لةكةٍخ والدبمؼخ .

كمب اطةغ سٍبدره ال بدح السضوز ػله رىفٍلر خله  البم مله الةدلخ الدزاسلٍخ ألوج ملسح ثبلكةٍلخ 

سللخ الثبلثلخ أ أوج دفؼلخ الزسملذ ثبلكةٍلخ   وأن السزةلخ للد مزمثدً فً السزةخ الؼةمٍلخ لدلدة الف

زممذ أادافدب ثبلكبمل وفمبً لةجسوبمح الهمىً والؼةمً الموضوع لةسزةخ واللري اسلزقسق سلجؼخ 
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أٌبم كبمةخ وأوه سوح ٌمبم مؼسض فىً إلوزبج الددة فً السزةلخ الؼةمٍلخ فلً المسٌلت الؼبخلل 

 زه أ.د/ أمبج ػسفبد المشسح الؼةمً لةسزةخ .وأ بد سٍبدره ثبلدوز الكجٍس الري ثرل

 

 -: وفمب لمب ٌةًمىبلشخ خدوج األػمبج لالسضوز اوزمل ثم  -

 

  ٌوم االثىٍه الموافك  خ ال بثمخ المىؼمدح  الدةمسضس المصبدلخ ػةى  ىة األول :ــانًىض

 م  2016/ 2/ 15                         

   قخانًصبد   -ـــشاس:ــانقــــــــــــ

  

النظر  ا  طا  ائد  ناس  رسر س الجامعرة لترسعن الدراسرا  العم را عالبحرع  بترأن  انًىضىة انخبَـً :
ال اص بالتنب و عمى الجامعرا  بعردم التعامرل مر   كتا  المجمس األعمى لمجامعا 

 الجامعة الحرة بيعلندا نظرا ألنيا   ر معتمدة من قبل الحكعمة اليعلند ة ئ

 أدٍظ انًجهظ عهًب  . -ــــشاس:ـــــــــــانقــ

 

كترا  المجمرس بترأن الجامعرة لمدراسرا  العم را د   ناسر  رسر س النظر  ا كترا  ائ ـج :ــانًىضىة انخبن
األعمى لمجامعا  حعل ر بة جامعة تتارلز ببراو حعل تعس   نطاا التعاعن مر  

الدراسررا  الجامع ررة عالدراسررا  العم ررا التررا تقرردميا الجامعررا  المصررر ة عممررا بررأن 
الجامعررة بالمطررة ا نجم ز ررة  ررا مجررا   الطرر  عالقررانعن عالحاسرر  اآللررا عالف ز رراء 

 عالعمعم ا جتماع ةئ

     أدٍظ انًجهظ عهًب      -انقــــــــــــــــــــشاس:

  

بتررأن مراعرراة تطب ررا حظررر سررفر  كتررا  السرر د ائد  رسرر س الجامعررةالنظررر  ررا   :ىة انشاثــــييـعانًىضيي
السادة اعضاء ى سة التدر س بعد المدة المقررة ال اصة با عارا  عالتأك رد عمرى 

   ان المد بعد العام العاتر ىا سمطة رس س مجمس العزراء ئ  
     أدٍظ انًجهظ عهًب      -ـــشاس:ــانقــــــــــــ
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جامعة ال اص رصد تحركا  من عناصر مجيعلة كتا  ائد  رس س الالنظر  ا  :ظ ـانًىضىة انخبي
 اصرررة  سرررة التررربا   ضرررفاء عررردم المصرررداق ة حرررعل ا رررة جيرررعد حكعم رررة ا جاب رررة 

 عات اذ الالزم نحع نفا ىذه التاسعا  ئ

 أدٍظ انًجهظ عهًب     : ـشاسانقـــــــــــــــــــــ

عررا  بتررأن ق ررام بعررض كتررا  ائد  امرر ن عررام المجمررس األعمررى لمجامالنظررر  ررا  :انًىضييىة انغييبدط 
الجامعرررا  بم اطبرررة الرررعزراء عالرررعزارا  الم تمفرررة دعن التنسررر ا مررر  عزارة التعمررر م 

               العالا عالرجعع إلى العز ر الم تص ئ  

 أدٍظ انًجهظ عهًب    :ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

ا  حررعل معاممررة الطررال  كتررا  ائد  امرر ن المجمررس األعمررى لمجامعررالنظررر  ررا  انًىضييىة انغبثـييـع :
العا د ن المق د ن عمرى المرنح الدراسر ة المقدمرة مرن الرعزارة نفرس معاممرة الطرال  

 المصر  ن

 أدٍظ انًجهظ عهًب   انقــــــــــــــــــــــشاس :

       

النظر  ا كتا  ائد  ام ن المجمرس األعمرى لمجامعرا  بترأن اىم رة ترع ا الح طرة   : انًىضىة انخبيٍ
 ا التعامل ا قتصادي عالتجاري م  الجيا  الم ب ة ئعالحذر  

    أدٍظ انًجهظ عهًب   : ـــــشاســانقــــــــــــ

 

النظر  ا كترا  السر د األسرتاذ الردكتعر   ناسر  رسر س الجامعرة لترسعن الدراسرا   ع :ــــانًىضىة انتبع
ا عمى مر 2106 2 27العم ا عالبحع  بتأن معا قة مجمس الجامعة بجمستو  ا 

  - ما :
عرردم جررعاز معا قررة مجررالس الكم ررا  عاألقسررام عمررى إعررارة اعضرراء ى سررة الترردر س  ررا حالررة  -ا 

% إ  بعد عرض األمر عمى الس د األسرتاذ 41تعدي نسبة ا جازا  بالقسم النسبة المقررة 
 الدكتعر   رس س الجامعة  ا الحا   ا نسان ة ئ

 من كل عام ئ 8 30ى سة التدر س قبل  إنياء إجراءا  جم   ا عارا  الممنعحة ألعضاء -  
    أدٍظ انًجهظ عهًب    :ـــــــــــــــــــــشاسانقـ
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النظر  ا كتا  الس د ائد  ناس  رس س الجامعة لتسعن الدراسا  العم ا عالبحرع   انًىضىة انعباـــــش:
بترررأن مراعررراة حصرررعل السرررادة المررردعع ن عالمترررارك ن ) العرررر  عاألجانررر  (  رررا 

  اع النرررررردعا  اع عرش العمررررررل عمررررررى تأترررررر را  مسرررررربقة مررررررن بعتاتنررررررا المررررررتتمرا
الدبمعماسرر ة اع قنصررم اتنا  ررا الرردعل القررادم ن منيررا مباترررة س امررا بالنسرربة لمرردعل 

الرررر من (  تسررررتع ى  –التررررا لرررر س بيررررا تمت ررررل دبمعماسررررا مصررررري حال ررررا ) ل ب ررررا 
 الب انا  بقاسمة متل المر قة ئ

  أدٍظ انًجهظ عهًب   انقــــــــــــــــــــــــشاس:

 

النظررر  ررا كتررا  ائد  عك ررل الكم ررة لتررسعن الدراسررا  العم ررا ب صررعص تصررعر  :انًىضييىة انذييبدي عشييش
مقتر  لتنس ا  سحة الدراسرا  العم را الحال رة الترا تحتراو إلرى تنسر ا ع تعرد ل 

 ما بيا من ا طاء ئ

ًشدهخ انذساعبد انعهٍب وأخش خبص ثًشدهيخ انًىافقخ عهى طجبعخ دنٍم خبص ث : انقــــــــــــــــــــــشاس 

 انجكبنىسٌىط . 

 

النظررر  ررا كتررا  السرر د ائد  مررد ر مركررز الفنررعن عاآلدا  بالجامعررة حررعل ترترر ح  انًىضييىة انخييبًَ عشييش:
تالترة نمراذو لممرراة العاممرة ) عضررع ى سرة تردر س اع معراعنس معظفرة س عاممررة ( 

 اة العالما ئلتكر مين  ا إطار احتفال ة الجامعة ب عم المر 

  -كم يٍ :تشاٍخ انًجهظ   انقـــــــــــــــــــــــــشاس:

 عٍ عضىاد هٍئخ انتذسٌظ  أيبل دًذي عشفبد  /حانذكتىساألعتبرح  -1

 عٍ انًىظفبد  أيبًَ سيضبٌ يصطفى        / األعتبرح -2

 عٍ انعبيالد ًٍٍ خهٍفخ يذًذ               انغٍذح/ٌبع -3

 

ر  ررا المقتررر  المقرردم مررن ائد  عك ررل الكم ررة لتررسعن  دمررة المجتمرر  عتنم ررة النظرر  انًىضييىة انخبنييج عشييش 
 . م 2106 – 2105الب سة بتأن  اعم ا  " ممتقى الفنعن التتك م ة " التانا 

  انًىافقخ عهى انًقتشح ثعذ إضبفخ انتعذٌالد انتً أثذاهب أعضبء انًجهظ :  ـشاسانقـــــــــــــــــــــــــ
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  -ل :ٌغتجذ يٍ أعًب يب
 -:وفًٍب ٌغتجذ يٍ أعًبل َبقش انًجهظ انًىضىعبد انتبنٍخ 

 

النظرر  را التصرعر المقترر  لممرتتمر العممرا ا عل لمكم رة عالمطع رة المقدمرة مرن  انًىضىة انشاثيع عشيـش:
ائد  عك ررل الكم ررة لتررسعن  دمررة المجتمرر  عتنم ررة الب سررة حررعل المررتتمر ع المععررد 

 . 2106د سمبر  6-4المقتر  من 
إسعبل انًقتشح إنى األقغبو انعهًٍخ نًىافبح وكٍيم انكهٍيخ نشيئىٌ خذييخ انًجتًيع  قــــــــــــــــــــــــــشاس:ان

 وتًٍُخ انجٍئخ ثًقتشدبتهى دىل يذبوس انًؤتًش . 
 

الىظس فً ممزلسذ األسلزبذ اللدكزوز/ زىلب زجٍلت زمةله ثشلدن لواػلد ملىر خلبئهرً :انًىضىة انخبيظ عشش

زصلللمٍم االثزكلللبزي لكلللل مللله ردمٍلللر الملللسزةزٍه االثزدائٍلللخ الزؼجٍلللس الفىلللً وال

  واإلػدادٌخ ثمسبفظخ المىٍب .
   انًىافقخ واتخبر اإلجشاءاد انالصيخ . : ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ

 

 اززٍبخبد األل بم مه أػضب  اٍئخ الزدزٌس والدٍئخ المؼبووخ الىظس فً :ط عششغبدانًىضىة ان
أديٍظ انًجهيظ عهًيب وٌيتى يخبطجيخ األعيتبر انيذكتىس / سئيٍظ انجبيعيخ نتيىفٍش  : ــــشاســــــــــــــانقـــــــــــ

   ا دتٍبجبد  .

 

 اززٍبخبد األل بم مه األثبس .الىظس فً :عشش غبثعانًىضىة ان
نجبيعيخ نتيىفٍش أديٍظ انًجهيظ عهًيب وٌيتى يخبطجيخ األعيتبر انيذكتىس / سئيٍظ ا : ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ

 ا دتٍبجبد  .  

 

ممزسزلبد الوزلداد ذاد الدلبثغ الةلبم المهملغ اوشلبئدب ثبلكةٍلخ والً الىظلس فلً :عشش خبيٍانًىضىة ان

وزدح الدػبٌخ واإلػلدن ، ووزلدح الزلدزٌجبد الفىٍلخ ، ووزلدح الةلدمبد الددثٍلخ ، 

 ووزدح ر وٌك األػمبج الفىٍخ . 
تذيبل انًقتشديبد إنيى األعيتبر انيذكتىس / وكٍيم انكهٍيخ نشيئىٌ خذييخ انًجتًيع  : اســــشــــــــــــانقـــــــــــــ

 وتًٍُخ انجٍئخ إلعذاد انتصىس انُهبئً نهىدذح راد انطبثع انخبص .

 

 مسبضس مدبلس أل بم كل مه :الىظس فً :عشش تبععانًىضىة ان

 مدةس ل م السسم والزصوٌس . -1

 مدةس ل م الزصمٍمبد الهخسفٍخ . -2
 أل قبج الفىٍخ والزساس الشؼجً .  مدةس ل م ا -3

 أدٍظ انًجهظ عهًب .   : ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ

 



                                                  

 جبيعخ انًٍُب                                                 

 انفٍُخ كهٍــخ انتشثٍــخ

 أيبَخ يجهظ انكهٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 +(2) 2311071: هٍفبكظت  كهٍخ انتشثٍخ انفٍُخ  -جبيعخ انًٍُب   –انًٍُب يذبفظخ   –جًهىسٌخ يصش انعشثٍخ 

 

 

 

 مسبضس مدبلس الةدبن المىجثمخ ػه مدةس الكةٍخ و اً : الىظس فً :وٌعششانًىضىة ان

 لدىخ المةزجساد والمؼبمل . -1

 لدىخ المكزجبد . -2
 لدىخ الدزاسبد الؼةٍب .  -3
 . لدىخ الزؼةٍم والددة  -4
 لدىخ خدمخ المدزمغ ورىمٍخ الجٍئخ .  -5
 لدىخ الؼدلبد الثمبفٍخ .  -6

 أدٍظ انًجهظ عهًب .   : ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ

 

الزشكٍل الممزسذ لةدىخ  سا  واخزٍلبز الكزلت مله مؼلسض الكزلبة الىظس فً وٌ:عششوان ىادذانًىضىة ان

 واو ػةى الىسو الزبلً : 2016ز  مب 30الى  20الممبم ثدبمؼخ المىٍب فً الفزسح 

 أ.د / أمبج زمدي اسؼد ػسفبد             زئٍ بً  -

 د / ػمسو مسمد ػجد ال دم                ػضواً  -

 د / زثبة ػةً وجٍل واجخ                   ػضواً  -

 د /  ٍمب  ػجد الؼظٍم                       ػضواً  -

 ػضواً        د / ازمد مسمد ػهمً                -

 أ / مةةوح زثٍؼً ػجد الؼبطً             مبلً -

 أ / وزٍد مسمد سٍد مسمد                   ادازي  -

 .انًىافقخ  : ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ

 

 يييٍ ٌييىو ا حُييٍٍعصييشا   خبنخييخ وانُصييفجهييظ أعًبنييه فييً تًييبو انغييبعخ انانً ىوقييذ أَهيي    

 و2012/ 14/3انًىاف  

 

 زا وثبهلل انتىفٍ ه

 عًٍذ انكهٍخ              أيٍٍ انًجهظ  

 
         

 د/ دُب دجٍت سيهه ()أ.                                                                                              

  
 

  

 
  


