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 ععبدح األعزبر انذكزٕس / عًٍذ انكهٍخ

 انغالو عهٍكى ٔسحًخ هللا ٔثشكبرّ
َحييٍظ عييٍبدركى عهًييب  ث َييّ رييى اجزًييبة يجهييظ انكهٍييخ عييٍ  ييٓش اثشٌييم ٔرنيي  ٌييٕو ا صُييٍٍ انًٕافيي        

  -و انغبعخ انضبٍَخ عشش ظٓشا  ثحضٕس كم يٍ : 18/4/2016

 

 انزٕقٍع انذسجخ ا عــــــى

  أعزبر  ّد/حُب حجٍت سيه0أ

   أعزبر د/ععبد حغٍ عجذ انشحًٍ 0أ

   أعزبر د/أيم يحًذ يحًٕد أثٕصٌذ0أ

   أعزبر و د/إثشاٍْى عٍغى عجذ انحبفع0و0أ

   أعزبر د/عصبو عجذ انعضٌض عهً 0أ

   أعزبر د/آيبل حًذي أععذ عشفبد0أ

   أعزبر د/صبنح أحًذ انششٌف 0أ

   يذسط د/سٌٓبو عبدل عٍبد 

  يذسط  ًذ عجذ انغالو د/عًشٔ يح

  عضٕا يٍ انخبسط د/ عهً عجذ انغالو سجت

  عضٕا يٍ انخبسط يُٓذط/ ا شف فزحً حغٍٍ 

  أيٍٍ انًجهظ أ/ أًٌٍ فٕصي صكً 

 

   

 ثشجبء انزكشو ثعًم انالصو َحٕ صشف انًغزحقبد انخبصخ ثزن 

 ٔرفضهٕا ثقجٕل فبئ  ا حزشاو 

 

 

 عًٍذ انكهٍخ                

 

 

  د/حُب حجٍت سيهّ (0)أ                
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 انًحزشو     انًجذ       / جًبل انذٌٍ عهى أثٕ يعبنً األعتبر انذكتىس

 سئٍظ انجبيعخ

                                              

 تحٍخ طٍجخ..... وثعذ،،،،،

 

 دعللخيحضللش انجهغللخ انغبصللىسح يللٍ بدتكى سفللك اللزا أٌ أسعللم نغللع ٌغييعذًَ     

و وانزي صذق عهٍه يجهلظ 2016/ 14/3نًجهظ كهٍخ انتشثٍخ انفٍُخ انًُعمذ ثتبسٌخ 

 و . 2016/ 18/4انكهٍخ ثجهغته انًُعمذح ثتبسٌخ 
 

 

 يشعم نهعهى ٔاإلحبطخ ٔانزفضم ثزٕجٍّ يب ٌهضو.

 

 ٔنغعبدركى جضٌم انشكش ٔانزقذٌش ٔا حزشاو.
 

 

 

 

 

 

 عًٍذ انكهٍخ              

 

 

 

 أ.د/ حُب حجٍت سيهّ                                                                                                     
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 يحضش اجزًبة

 ( ٌٕو ا صٍٍُ 7سقى )يجهظ انكهٍخ 

 و2016/ 4/ 18فً 
 

تًلبو انغللبعخ و فلً 2016/ 4/ 18يجهلظ انكهٍلخ سهغللته انغلبثعخ ٌلىو االُلٍٍ انًىافللك عقيذ      

انثبٍَخ عشش  ظهشاً ثمبعخ يجهظ انكهٍخ ثشئبعلخ انغلٍذ األعلتبر انلذكتىس/حُب حجٍلت سيهله عًٍلذ 

 :   انكهٍخ وسئٍظ انًجهظ وثحضىس كم يٍ
 

 عضــــٕا   ٔكٍم انكهٍخ نهذساعبد انعهٍب   أ.د/ععبد حغٍ عجذ انشحًٍ 

 عضــــٕا   نطالة  ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔا صٌذ أ.د/أيم يحًذ يحًٕد أثٕ

 عضــــٕا   ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انجٍئخ ٔخذيخ انًجزًع  أ.و.د/إثشاٍْى عٍغى عجذ انحبفع

 عضــــٕا   انًششف عهى قغى انشعى ٔانزصٌٕش  أ.د/عصبو عجذ انعضٌض عهً 

 عضــــٕا   انًششف عهى قغى األـشغبل انفٍُخ ٔانزشاس انشعجً أ.د/آيبل حًذي أععذ عشفبد

 عضــــٕا    نًششف عهى قغى انزصًًٍبد انضخشفٍخا ح أحًذ انششٌف أ.د/صبن

 عضــــٕا    يُبٔة أقذو يذسط د/سٌٓبو عبدل عٍبد 

 عضــــٕا   يذٌش ٔحذح انجٕدح  د/ عًشٔ يحًذ عجذ انغالو 

 عضٕا يٍ انخبسط سجم األعًبل ٔسئٍظ يجهظ أيُبء يذٌُخ انًٍُب انجذٌذح يُٓذط/ ا شف فزحً حغٍٍ 

 أيٍُب نهًجهظ  عًٍذ انكهٍخ /يذٌش يكزت األعزبر انذكزٕس ًٍ فٕصي صكً أ/ أٌ

 

  اعززس عٍ عذو انحضٕس انغٍذ انذكزٕس/ عهً عجذ انغالو سجت نظشٔف خبصخ . ٔقذ
 

 .-: اعزٓالل -
ثبنغللبدح عًٍللذ انكهٍللخ وسئللٍظ انًجهللظ حُللب حجٍللت سيهلله د/ 0أ سحللت انجهغللخ فللً ثذاٌللخ      

  هى تهجٍه انذعىح نحضىس انًجهظ، ولذو نهى انشكش ع انحضىس

 

 -: عهى انُحى انتبنًًُبلشخ سذول األعًبل نانحضىس اَتمم لى  -

 

 انًىافك ٌىو االٍٍُ  انًصبدقخ عهى يحضش انجهغخ انغبثقخ انًُعقذح : ٕة األٔلــانًٕض

 و  2016/ 3/ 14                         

   انًصبدقخ   -:ـــشاســانقــــــــــــ
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السود  مو در مو/  / الير دوو المو/لي را  ارن مشوتم مو/ يو  مر وو  منشورر النظر في ًٕضٕة انضبَـً :ان 
ملووول السووود  ااسوووي/  الووو ايرر / ربووودس ال /مإوووء مندووور  م يووور  إنشووو/  دووون ر  

 الزم/لء ممإض الد/ت ال /مإء. 
 . ٕافى ثبنًقزشحبدرخطش األقغبو َٔ -ـــــــــــــــشاس:انقــ

 

ربدس قس  ملر  اليرمدء الفندء مشتم رؤدء ررس/لء قس  ملر   /  النظر في اي/ب أ. ـش :ــانًٕضٕة انضبن
 اليرمدء الفندء را لك الشإ/ردم الم يرحدم لل س  .

انًٕافقييخ عهييى يقزييشي انشلٌييخ ٔانشعييبنخ ثعييذ إجييشاء انزعييذٌم انييزي اقزشحييّ انًجهييظ  -انقـــــــــــــــــــييـشاس:

 .    يع ثبقً األقغبو دح نًزبثعخ كم يب ٌخص ْزا انش ٌ ٌٔخطش انغٍذ يذٌش ٔحذح انجٕ
  

ايو/ب أ. / رادلوء الالدوء لشوبرم اليإلود  رالشونب مشوتم م يور   و ار  النظور فوي   :ٕة انشاثــــيـعانًٕض
   .   2015/2016اميح/ن/ت  ني/دء الإ/  ال /مإي 

 . يشحهخ انجكبنٕسٌٕطجذٔل ايزحبَبد  انًٕافقخ عهى يقزشي    -ـــشاس:ــانقــــــــــــ

   

اي/ب أ. / رادلوء الالدوء لشوبرم ال راسو/ت الإلدو/ رالمحورث مشوتم م يور  النظر في  :ظ ـانًٕضٕة انخبي
   لشنب ال راس/ت الإلد/ .   2015/2016  ار  اميح/ن/ت ني/دء الإ/  ال /مإي 

 .ساعبد انعهٍبجذٔل ايزحبَبد انذانًٕافقخ عهى يقزشي    : ـشاسانقـــــــــــــــــــــ

 

اي/ب أ. / رادلء الالدء لشبرم ال راس/ت الإلد/ رالمحورث مشوتم اليشواد  النظر في  :انًٕضٕة انغبدط 
 .2015/2016الم ير  لانيرر  ال راس/ت الإلد/ للإ/  ال /مإي 

 انًٕافقخ عهى انزشكٍم انًقزشي .   :ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

اي/ب أ. / ن/بب ربدس ال /مإء لل راس/ت الإلدو/ رالمحورث حور  المورام   النظر في انًٕضٕة انغبثــع :
ال راسووودء الن/دوووء رالممدوووزة الميووورافرة لوووو ت الالدوووء رمدوووررف/يي/   را يووو/  وووومم 
مرن/م  ي    الشنب الراف دم رأد / النشء الم يرحوء سسوي م/لي  ر نمو ة منيدورة 

لمرقووا اسلايررنووي ل شوو/  مووم الالدووء فووي دووررة نسوونء الايررندووء   را يوو/ ملوول ا
  الشبرم الث /فدء رالمإث/ت مرزارة اليإلد  الإ/لي .

ذساعييبد انعهٍييب ٔانجحييٕس   أ.د/ ٔكٍهييخ انكهٍييخ نف كييم يييٍ أ.د/ ٔكٍهييخ انكهٍييخ ٌكهيي انقـــــــــــــــــــــييـشاس :

 .   انش ٌْزا فً نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة إلعذاد يب ٌهضو ثش ٌ 
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النظر في م ير  ل نء شبرم اليإلد  رالشنب مشتم م /دء الم ررات ال راسدء اليي   : يٍانًٕضٕة انضب
المفدورلء موم الدوء اليرمدوء شوإمء يإلود   لمطالبة / يارة محمد حسن شححاةةأ ردت 
مالدووء اليرمدووء  أ.د/ رئححيس جلمام ححة قمححه  ب ل ححاليووي سووم  ررافوو  مإوو/لي راالفنوورم 

 ء .الفندء مإ  إ را  الم /دء النزم
انًٕافقخ عهى انًقبصخ ٔقجٕل انطبنجخ / ٌبسح يحًذ حغيٍ  يحبرخ ثبنفشقيخ انضبٍَيخ  : ـــــشاســانقــــــــــــ

 -2يقشس انزشيشٌح فيً يجيبل انفيٍ   -1ٔثًبدرً رخهف يٍ انفشقخ األٔنً ًْب ) 

 ربسٌخ انزشثٍخ انفٍُخ َٔظشٌبرٓب (.

 

الش/لموء  جلطالبة / شيري سح يد قبحد جلحدجي م    موم النظر في نيد ء اسليم/س ال ع :ــــانًٕضٕة انزبع
( رالو ن أسوفر موم مم نيد ء م رر )مل  النفس الإو/ رالمي ررة  –م/لفرقء الث/لثء 

رق/ملء ليشمد  قرام   –راسب  16راسب سبحء إلي  15يإ د   ر ء الش/لمء مم 
   الرفا.

 ساعيت (  16)  ( إنيى ساعت  ئحيخ 15) نطبنجخ يٍ انًٕافقخ عهى رعذٌم دسجخ ا  :ـــــــــــــــــــــشاسانقـ

   . ٔقبثهخ نزطجٍ  قٕاعذ انشفع

 

 م  ح  جلسحيد / ياسحر يحح النظر في قرار ل نء ال راس/ت الإلد/ رالمحرث مشتم  انًٕضٕة انعب ـــــش:
المو رس المسو/م  م سو  اليإمدور الم سو  م/لالدوء موم ال راسو/ت الإلدو/   جلسيد بكحار

 –ل ايرراه في النحت م سو  اليإمدور الم سو  مالدوء اليرمدوء الفنوي رالمس   ل ر ء ا
 . /مإء حلرام

انًٕافقييخ عهييى رٕصييٍخ انقغييى ثبإلثقييبء عهييى رغييجٍم انًييزكٕس ٔاعييزًشاسِ فييً  انقـــــــــــــــــــــــييـشاس:

انذساعخ ثكهٍخ انزشثٍخ انفٍُخ جبيعخ حهيٕاٌ  نًُبعيجخ يٕضيٕة انجحيش نهخطيخ 

 انجحضٍخ نهقغى.
 

م  ح  جلسحيد / مفحط ه النظور فوي قورار ل نوء ال راسو/ت الإلدو/ رالمحورث مشوتم  :ًٕضٕة انحبدي عشيشان
الموو رس المسووو/م  م سووو  اليإمدوور الم سووو  م/لالدوووء موووم  محمحححد جلسححح يد جلشححححا 

ل ر ء الو ايرراه فوي الإ/  اليميد ن م ررات اس/ت الإلد/  رال ن انيي  راسء ال ر 
  /مإء مني/. – مالدء اليرمدء النرمدء -ندء  ء الفم س  اليرمد -يند  النحت 

قٍييذ انغييٍذ/ يصييطفى يحًييذ انغييعٍذ َقييم انًٕافقييخ عهييى رٕصييٍخ انقغييى ثقجييٕل  : انقـــــــــــــــــــــييـشاس 

 خ انيذكزٕساِهيانشحبد انًذسط انًغبعذ ثقغيى انزعجٍيش انًجغيى ثبنكهٍيخ  ثًشح



                                                  

 جبيعخ انًٍُب                                                 

 انفٍُخ كهٍــخ انزشثٍــخ

 أيبَخ يجهظ انكهٍخ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 +(2) 2317087: هٍفبكظر  كهٍخ انزشثٍخ انفٍُخ  -جبيعخ انًٍُب   –انًٍُب يحبفظخ   –جًٕٓسٌخ يصش انعشثٍخ 

 

 

 

عفبئيييّ ييييٍ دساعيييخ انكهٍيييخ ٔإييييٍ كهٍيييخ انزشثٍيييخ انُٕعٍيييخ جبيعيييخ ثُٓيييب  إنيييى 

 انًقشساد  انزًٍٓذٌخ ٔفقب  نهًقبصخ انًشفقخ .

 

جألسححةا ة / طاطمححة النظور فووي قورار ل نووء ال راسو/ت الإلدوو/ رالمحورث مشووتم مرقو   انًٕضيٕة انضييبًَ عشييش:
الموو رس المسوو/م  م سوو  ملوور  اليرمدووء الفندووء  رمضححان قبححد جلسحح   قبححد جل ححاط 

 ر ووء الوو ايرراه فووي أدوور  اليرمدووء الفندووء م/لالدووء مووم ال راسوو/ت الإلدوو/  رالمسوو لء ل
  /مإء حلرام . –مالدء اليرمدء الفندء 

طحح   ا جسححةمرجر  ةجلم جطقححة قمححه ة فححية جلقسحح  باىبقححال قمححه ةسححمي  جلمحح ك ر   انقــــــــــــــــــــــــييـشاس:
، لمماسححبة م ضحح ب جلبحححة لم طححة جلدرجسححة بكميححة جلةربيححة جل ميححة مام ححة حمحح جن

 .  جلبحثية لمقس
 

بقيحا  د/ ربحا  الو ن دفدو  النظر في نش/ب أ. / ربدس قسو  الن و  راليو ر  الفنوي  :انًٕضٕة انضبنش عشش 
 –نشوور محووث موو/لمؤيمر الوو رلي السوو/ س مالدووء اليرمدووء الفندوووء م قمحح  مبيحح    بححة

)  رر اليرمدوووء الفندوووء فوووي يتدووود  اليردوووء المدوووردء نووون    /مإوووء حلووورام مإنووورام
  دث ( .حراء الفم المدرن الح

 عهًب .  انًجهظأحٍظ :  ـشاسانقـــــــــــــــــــــــــ

  

ي يححد الوو ن النظوور فووي نشوو/ب أ. / ربوودس قسوو  ااشووا/  الفندووء راليووراث الشووإمي  انًٕضييٕة انشاثييع عشييـش:
منشور محوث مو/لمؤيمر الو رلي السو/ س مالدوء اليرمدوء  بقيا  د/ أميحرة يسحري محمحد

لإنقو/ت اليشوادلدء الن/شوبء موم اليوتثدر الميمو/    /مإء حلورام مإنورام ) ا –الفندء 
 مدم الرس  المم/شر رالمإ/ل /ت الفندء في ا زالء ( .

  عهًب .  انًجهظأحٍظ  انقــــــــــــــــــــــــــشاس:
 

ي يحد الو ن النظر في نش/ب أ. / ربدس قسو  ااشوا/  الفندوء راليوراث الشوإمي   : انًٕضٕة انخبيظ عشش
نشووور محوووث مووو/لمؤيمر الووو رلي السووو/ س مالدوووء م   قحححاد  قيحححادبقيحححا  د/ ري حححا
 /مإووء حلوورام مإنوورام ) السووم/ت اليشووادلدء ليقنإووء ا فرد دووء  –اليرمدووء الفندووء 

 امد ر  ثرا  المشارلء النس دء المإ/درة ( .
  عهًب .  انًجهظأحٍظ  انقــــــــــــــــــــــــــشاس:
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ي يحد الو ن أ. / ربودس قسو  ااشوا/  الفندوء راليوراث الشوإمي النظور فوي نشو/ب  :ط عشيشغيبدانًٕضٕة ان
نشوور محووث موو/لمؤيمر الوو رلي السوو/ س م بقيححا  د/ قمححر  محمححد قبححد جلسحح  

 /مإووء حلوورام مإنوورام )ااقنإووء ا فرد دووء را فوو/ ة منيوو/  –مالدووء اليرمدووء الفندووء 
رمدوء في ينمدء مي/رات يرلد  الن/م/ت ل ت شونب الو ملر  اليامدلوي مالدوء الي

 الفندء( .
  عهًب .  انًجهظأحٍظ  انقــــــــــــــــــــــــــشاس:

 

ال ن دفد  م د/  النظر في نش/ب أ. / ربدس قس  ااشا/  الفندء راليراث الشإمي  :عشش غبثعانًٕضٕة ان
نشووور محوووث مووو/لمؤيمر الإلموووي اار  ل مإدوووء   اامسووود/   /  إدمووو/م فر لوووي سووود  م
يوورمر مإنوورام ) المنمووس النشدووء فووي الر ووره الياإدمدووء أا 6م/ليإوو/رم مووا  /مإووء 

 .رشم/ميي/ مي ندء الم/ادك( 
  عهًب .  انًجهظأحٍظ  انقــــــــــــــــــــــــــشاس:

 

ي يححد رالوو ن النظوور فووي نشوو/ب أ. / ربوودس قسوو  ااشووا/  الفندووء راليووراث الشووإمي  :عشييش ضييبيٍانًٕضييٕة ان
/لمشو/راء م/لح ورر م   مام  قبد جل زيزبقيا  د/ إيمان طرغم  سيد،   د/ أمام

  . /مإء حلرام –امسيما م/لمؤيمر ال رلي الس/ س مالدء اليرمدء الفندء 
  عهًب .  انًجهظأحٍظ   انقــــــــــــــــــــــــــشاس:

 

رادوو  رزارة الشووم/ب رالرد/ ووء ربوودس ا  ارة اسسووي/  / النظوور فووي نشوو/ب السوود   :عشييش زبعييعانًٕضييٕة ان
 40( م/حثدم يحت سوم 4دء للمرلم/م راليإلد  الم ني مشتم يرشدح م   )المراز 

سوونء للمشوو/راء فووي المنيوو ت الحوورارن النوو/  مشووم/ب الموو/حثدم رأم وو/  ىدبووء 
 23الي ردس رال ن دنإ   م/لمراز اسرلدممي م/لمإ/ ن م/ل /ىرة نن  الفيورة موم 

 .  2016امرد   27 –
ٔرعزييضس انكهٍييخ عييٍ رش ييٍح ثييبحضٍٍ نييٕسٔد انخطييبة ثعييذ عهًييب  انًجهييظأحييٍظ   انقـــــــــــــــــــــــــييـشاس:

ٌٔشاعى يٕافيبح انكهٍيخ ثًضيم ْيزِ انًخبطجيبد قجيم انًٕعيذ اَزٓبء انًٕعذ انًحذد  

  انًشبسكخ . نهكهٍخ ثٕقذ كبفً نٍزغُى 
 

الم يمووا  النظوور فووي الدووداء الني/بدووء الم  مووء مووم أ. / رادوو  الالدووء لشووبرم ن مووء :ٌٔعشييشانًٕضييٕة ان
 .  جأل   لكمية جلةربية جل مية جلد ل  لمقةرح جلمؤةمر جل مم رينمدء المدبء 

ٔ ٌزى يخبطجخ األعزبر انيذكزٕس / َبئيت سئيٍظ انجبيعيخ عهى انًقزشي انًٕافقخ  : ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ

 .  نشئٌٕ انذساعبد انعهٍب ٔانجحٕس  رخبر انالصو 
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 : انتبنٍخلغبو األيحبضش يجبنظ انُظش فً  ٌٔ:عششنٔا ٕاحذانًٕضٕة ان
 يجهظ لغى انتصًًٍبد انضخشفٍخ . -2يجهظ لغى انشعى وانتصىٌش .    -1
 يجهظ لغى األشغبل انفٍُخ وانتشاث انشعجً .   -3

 
 أحٍظ انًجهظ عهًب .   : ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ

 
 ش يجبنظ انهجبٌ انًُجثمخ عٍ يجهظ انكهٍخ و اً: يحبضانُظش فً  ٌٔ:عششٔان ضبًَانًٕضٕة ان

 نجُخ انًكتجبد . -2نجُخ انًختجشاد وانًعبيم .              -1                       
 انتعهٍى وانطالة . شئىٌ نجُخ  -4               نجُخ انذساعبد انعهٍب .  -3                       
 نجُخ انعاللبد انثمبفٍخ .  -6   خذيخ انًجتًع وتًٍُخ انجٍئخ . نجُخ  -5                       

 
 أحٍظ انًجهظ عهًب .   : ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ

 

  -:ٌغزجذ يٍ أعًبل  يب
 

 -ٔفًٍب ٌغزجذ يٍ أعًبل َبقش انًجهظ انًٕضٕعبد انزبنٍخ:
 

ح / ثغًخ يٍُش يحًذ عًٍش انًذسط انطهت انًمذو يٍ األعتبرانُظش فً  ٌٔ:عششٔان ضبنشانًٕضٕة ان
انًغبعذ ثمغى انُمذ وانتزوق انفًُ ثشأٌ يُحهب إسبصح سعبٌخ طفم نًذح 

 .و  7/6/2016اعتجبسا يٍ لاللخ شهىس 
 .انًٕافقخ  : ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ

 
 مء الم يما النظر في النش/ب الم    مم أ. / راد  الالدء لشبرم ن ٌٔ:عششٔان شاثعانًٕضٕة ان

رينمدء المدبء مشتم الدداء الني/بدء لم ير  إنش/  مراز الن م/ت الفندء 
 لن مء الم يما مالدء اليرمدء الفندء   رح ة  ات ش/ما ن/  . 

انًٕافقخ   ٌٔزى يخبطجخ أ.د/ َبئت سئٍظ انجبيعخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًع  : ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ
 .ٔرًٍُخ انجٍئخ 

 
انطهت انًمذو يٍ لغى انتصًًٍبد انضخشفٍخ ثشأٌ اَتذاة عذد انُظش فً   ٌٔ:عششٔان انًٕضٕة انخبيظ

  2016/2017يذسط نهتذسٌظ فً انعبو انجبيعً  2
 .انًٕافقخ  : ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ

 
 18/4صُيٍٍ انًٕافيي  ٌيٕو ا  شعصي ضبنضيخ ٔانُصيفانًجهيظ أعًبنيّ فيً رًيبو انغيبعخ ان ىٔقيذ أَٓي        
 و2016/

 

 
 ْزا ٔثبهلل انزٕفٍ 

 

  سئٍظ انًجظ ٔعًٍذ انكهٍخ      أيٍٍ انًجهظ  
 

         

  ( أ.د/ حُب حجٍت سيهّ)                                                                                         


