" بسمميحرلا نمحرلا هللا "

حمطس إدتناع جملص كلٔة الفيٌْ اجلنٔلُ-اجللشة الطازئُ
امليعقد بتازٓخ 2020/4/28و

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

إىُ فى ْٓو الجالثاء املْافق 2020/4/28و مت عقد إدتناع جملص كلٔة الفيٌْ اجلنٔلُ ظلشتة الطازئُ حٔح كاىت الشاعة
الجاىٔة عظس ظَسًا حتت زئاسة :
 -1الشٔد أ0د  /حمند إبسأٍه ٍاطـــــــــــــــــــه

ّعطْز كل مً الشادِ أعطاء اجمللص ٍّه:
 -2الشٔد أ0د  /طازق كنال الدًٓ عادلــــــــــــــى

عنٔد الللٔـــــــــــُ
ّكٔل الللٔة لظئٌْ الدزاسات العلٔا ّالبحـــــــــــــــــــــــــــــــــْخ

 -3الشٔد أ0د  /صاحل عبد زبُ علـــــــــــــــــــــــى

ّكٔل الللٔة لظئٌْ التعلٔه ّالطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

 -4الشٔد أ0د /طازق حمنْد ىبٔــــــــــــــــــــــــــُ

ّكٔل الللٔة لظئٌْ خدمة اجملتنع ّتينٔة البٔئـــــــــــــــــــــــــُ

 -5الشٔد أ0د  /أمحد زدب صقــــــــــــــــــــــــــــس

أستاذ ّزئٔص قشه اجلسافٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 -6الشٔد أ0د  /إَٓاب عبد اهلل ْٓســـــــــــــــــف

أ ستاذ ّزئٔص قشه اليحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 -7الشٔد أ0د  /أمحد سلٔه أمحد سالــــــــــــــه
 -8الشٔدِ أ0د  /فاطنة صالح مدكـــــــــــــــــــــْز
 -9الشٔد أ0د  /إمساعٔل أمحد عامــــــــــــــــــــس
 -10الشٔد أ0د  /عبدالسمحً اجليـــــــــــــــــــــدى
 -11الشٔدِ أ.و.د /مَا لؤي حمنْدحشـــــــــــــني
 -12الشٔد أ0د ّ / /دٔة عبدِ عبد الػيـــــــــــــــى

أستاذ ّزئٔص قشه التصْٓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
أستاذ ّزئٔص قشه تسمٔه ّصٔاىة اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز
أستاذ ّزئٔص قش ه العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازِ
أستاذ ّزئٔص قشـه السسْو املتحسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
قائه بأعنال زئٔص قشه الدٓلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْز
أستاذ متفسغ بقشه اليحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 -13الشٔد أ0د  /جمدي سٔد سلٔنـــــــــــــــــــــــاٌ

أستاذ متفسغ بقشه اجلسافٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 -14الشٔدِ أ0د  /دَٔاٌ فآز عبدالعزٓـــــــــــــــز

أستاذ بقشه التصْٓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

 -15الشٔدِ أ0د  /آياض أبْ العيني امــــــــــــــــــني

أستاذ بقشه تسمٔه ّصٔاىة اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز

 -16الشٔد د ٍ /ظاو عبد العزٓــــــــــــــــــــــــــــز

مدزض بقشه التصْٓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

 -17الشٔد د  /سٔد حمند عبدالعظٔــــــــــــــــــــه

املدٓس التيفٔرى لْحدة ضناٌ اجلْدة بالللٔـــــــــــــــــــــــــــــــُ

 -18الشٔد أ0د  /أمحد خلٔل حمنـــــــــــــــــــــــــد

أستاذ متفسغ بقشه التصْٓس -ذّ خربة ّدزآة باملْاد التى تــدزض

 -19الشٔد أ0د  /إبسأٍه حمند غزالــــــــــــــــــــُ

أستاذ بقشه التصْٓس – ذّ خربة ّدزآة باملْاد التى تــــــــــــدزض

ّقد تطسق اجمللص إىل عسض املْضْعات التالُٔ :
-1

املْضـــــْع :
القـــــــساز :

غصْص قسازات جملص اجلامعُ امليعقد بتازٓخ 2020/4/21و ّاملتعلقة بتيفٔر قسازات
اجمللص األعلى للذامعات فٔنا خيص اخلطط املشتقبلٔة للدزاسة ّاإلمتحاىات للفصل
الدزاسى الجاىى للعاو اجلامعى 2020/2019و 0

أحٔط اجمللص علن ًا 0

1

-2

املْضـــــْع :

القـــــــساز :

غصْص املقرتح املقدو مً الشٔد أ0د  /عنٔد الللُٔ ّاملتعلق بْضع اآللٔات ّالطْابط
اخلاصُ بتيفٔر قسازات جملص اجلامعُ فٔناخيص السسائل البحجٔة ّ ،ذلم مبا ٓتياسب
مع طبٔعة الدزاسة بالللُٔ ّمبا ٓتناطى مع الالئحة الداخلٔة هلا 00
ّاملطلْب دزاسة املقرتح ّإبداء السأى 0

املْافقُ 0

ٍرا ّ 00قد أقفل احملطس على ما تقدو 000
عنٔد الللٔة
ّزئٔص اجمللص
( أ.د  /حمند إبسأٍه ٍاطه )

2

