" بسمميحرلا نمحرلا هللا "

ضبطس إدتُاع صبًظ نًٝة ايفٓ ٕٛازبُ-ً٘ٝازبًطة زقِ ()7
املٓعكد بتازٜذ ّ2020/4/14

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

إْ٘ فى  ّٜٛايجالثاء املٛافل  ّ2020/4/14مت عكد إدتُاع صبًظ نًٝة ايفٓ ٕٛازبُ ً٘ٝجبًطتة زقِ ( )7حٝح ناْت ايطاعة
ايجاْٝة عػس ظٗسًا ذبت زئاضة :
 -1ايطٝد أ0د  /ضبُد إبساٖٖ ِٝاغـــــــــــــــــــِ

ٚحبطٛز نٌ َٔ ايطاد ٙأعطاء اجملًظ :ِٖٚ
 -2ايطٝد أ0د  /طازم نُاٍ ايد ٜٔعاديــــــــــــــى

عُٝد ايهًٝـــــــــــ٘
ٚن ٌٝايهًٝة يػئ ٕٛايدزاضات ايعًٝا ٚايبخـــــــــــــــــــــــــــــــــٛخ

 -3ايطٝد أ0د  /صاحل عبد زب٘ عًـــــــــــــــــــــــى

ٚن ٌٝايهًٝة يػئ ٕٛايتعًٚ ِٝايطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

 -4ايطٝد أ0د /طازم ضبُٛد ْبٝــــــــــــــــــــــــــ٘

ٚن ٌٝايهًٝة يػئ ٕٛخدَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئـــــــــــــــــــــــــ٘

 -5ايطٝد أ0د  /أمحد زدب صكــــــــــــــــــــــــــــس

أضتاذ ٚزئٝظ قطِ ازبسافٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 -6ايطٝد أ0د  /إٜٗاب عبد اهلل ٜٛضـــــــــــــــــف

أضتاذ ٚزئٝظ قطِ ايٓخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 -7ايطٝد أ0د  /أمحد ضً ِٝأمحد ضايــــــــــــــِ
 -8ايطٝد ٙأ0د  /فاطُة صالح َدنـــــــــــــــــــــٛز
 -9ايطٝد أ0د  /إمساع ٌٝأمحد عاَــــــــــــــــــــس
 -10ايطٝد أ0د  /عبدايسمحٔ ازبٓـــــــــــــــــــــدى
 -11ايطٝد ٙأ.ّ.دَٗ /ا يؤي ضبُٛدحطـــــــــــــني
 -12ايطٝد ٙأ0د ٚ /فاء عُس عبد اسبًَ ِٝطًـــــــِ
 -13ايطٝد أ0د ٚ / /دٝة عبد ٙعبد ايػٓـــــــــــــــى

أضتاذ ٚزئٝظ قطِ ايتصٜٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
أضتاذ ٚزئٝظ قطِ تسَٚ ِٝصٝاْة اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز
أضتاذ ٚزئٝظ قط ِ ايعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازٙ
أضتاذ ٚزئٝظ قطـِ ايسض ّٛاملتخسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٘
قائِ بأعُاٍ زئٝظ قطِ ايدٜهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛز
أضتاذ َتفسغ بكطِ ايدٜهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛز
أضتاذ َتفسغ بكطِ ايٓخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 -14ايطٝد أ0د  /صبدي ضٝد ضًُٝـــــــــــــــــــــــإ

أضتاذ َتفسغ بكطِ ازبسافٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 -15ايطٝد ٙأ0د  /دٗٝإ فاٜص عبدايعصٜـــــــــــــــص

أضتاذ بكطِ ايتصٜٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

 -16ايطٝد ٙأ0د  /آٜاع أب ٛايعٓني اَــــــــــــــــــني

أضتاذ بكطِ تسَٚ ِٝصٝاْة اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز

 -17ايطٝد د ٖ /ػاّ عبد ايعصٜــــــــــــــــــــــــــــص

َدزع بكطِ ايتصٜٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

 -18ايطٝد د  /ضٝد ضبُد عبدايعظٝــــــــــــــــــــِ

املدٜس ايتٓفٝرى يٛحدة ضُإ ازبٛدة بايهًٝـــــــــــــــــــــــــــــــ٘

 -19ايطٝد أ0د  /أمحد خً ٌٝضبُـــــــــــــــــــــــــد

أضتاذ َتفسغ بكطِ ايتصٜٛس -ذ ٚخربة ٚدزاٜة باملٛاد ايتى تــدزع

 -20ايطٝد أ0د  /إبساٖ ِٝضبُد غصايــــــــــــــــــــ٘

أضتاذ بكطِ ايتصٜٛس – ذ ٚخربة ٚدزاٜة باملٛاد ايتى تــــــــــــدزع

ٚقد إفتتح ايطٝد أ0د  /زئٝظ اجملًظ ازبًط٘ " بسم
ثِ غسع اجملًظ ايٓظس فى املٛضٛعات ايتاي: ٘ٝ
 -1املٛضــــٛع  :ايتصدٜل عًى ضبطس ازبًطة ايطابكة 0

ايكـــــــساز  :مت ايتصدٜل عًى ضبطس ازبًطة ايطابك٘ 0
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اميحرلا نمحرلا هلل " َسحباً ضٝادت٘ بايطادة األعطاء 00

 -2املٛضـــــٛع :
ايكـــــــساز :
 -3املٛضـــــٛع :

-4

غئ ٕٛايعاًَني

خبصٛص َٛافكة صبًظ قطِ ايٓخت جبًطت٘ زقِ ( )222املٓعكد بتازٜذ  ّ2020/4/1عًى َٓح ايطٝد
أ0د  /ضبُد ضبُد صالح دزٜٚؼ إداش ٙملسافكة ايصٚدة ٚايتى تعٌُ بدٚية ايهٜٛت ٚ ،ذيو ملدة عاّ
إعتبازاً َٔ ايعاّ ايدزاضى  ّ2021/2020طبكاً يًٛائح ٚايكٛاْني 0

املٛافك٘ طبك ًا يًٛائح ٚايكٛاْني 0

خبصٛص َٛافكة صبًظ قطِ ايٓخت جبًطت٘ زقِ ( )222املٓعكد بتازٜذ  ّ2020/4/1عًى إيػاء قساز
ضفس ايطٝد أ0د  /زأفت ايطٝد َٓصٛز يًإلعازة يًعٌُ باملًُهة ايعسبٝة ايطعٛدٜة بٓاءاً عًى طًب
ضٝادت٘ ٚ ،ذيو ْظسًا يًظسٚف ايتى متس بٗا ايبالد 0

ايكـــــــساز :

املٛافك٘ 0

املٛضـــــٛع :

خبصٛص املكرتحات املكدَ٘ َٔ األقطاّ ايعًُٝة ح ٍٛتٓفٝر َػسٚع ايتدسج هلرا ايعاّ 2020/2019
فى ظٌ تعًٝل ايدزاضة بازباَعات بطبب ايظسٚف اسبايٝة ايتى متس بٗا ايبالد ٖٚى نايتاىل :
قطِ ايتصٜٛس َٛ :افكة صبًظ قطِ ايتصٜٛس جبًطت٘ زقِ ( )4املٓعكد بتازٜذ  ّ2020/4/6عًى
تٛضٝح زؤٜة ايكطِ حن ٛتٓظ ِٝايعٌُ فى َػسٚعات ايتدسج بػعبت ٘ٝهلرا ايعاّ ّ2020/2019
ٚايتى إتفل فٗٝا اجملًظ عًى إٔ ٜه ٕٛاملػسٚع ٜعتُد عًى ايتصُ ِٝاسبس بايٓطبة يًػعبتني ٚقد مت
ذبدٜد األيٛإ املطتددَ٘ ٚنريو املطاحات يهٌ غعب٘ 0
قطِ ازبسافٝو َٛ :افكة صبًظ قطِ ازبسافٝو جبًطت٘ زقِ ( )17املٓعكد بتازٜذ  ّ2020/4/7عًى
زؤٜة ايكطِ فى تٓفٝر َػسٚع ايتدسج ٖرا ايعاّ ٚ-قد إقرتح اجملًظ تأد ٌٝاملػسٚع إىل بداٜة غٗس
أغططظ حتى ٜهٖٓ ٕٛاى عداية فى تٛشٜع ايٛقت ٚايدزدات يًطالب  ،عًى إٔ ٜتِ َتابعتِٗ
إيهرتْٝٚاً َٔ اآلٕ ٚحتى ذيو ايٛقت 0
قطِ ايسض ّٛاملتخسن٘ َٛ :افكة صبًظ قطِ ايسض ّٛاملتخسنة جبًطت٘ زقِ ( )30املٓعكد بتازٜذ
 ّ2020/4/7عًى زؤٜة ايكطِ بايٓطبة يتٓفٝر َػسٚع ايتدسج هلرا ايعاّ ٚ ّ2020/2019قد مت
ذبدٜد بداٜة املػسٚع بدءاً َٔ  18 ّٜٛأبس ، ٌٜنريو مت ذبدٜد آيٝات ايتٓفٝر َٔ خالٍ َٓصات
اإلْرتْت ٚايتعً ِٝعٔ بعد ٚ ،مت ذبدٜد َدة ايف ( ًِٝاملػسٚع ) أال تكٌ عٔ دقٝك٘ ْٚصف ٜٚ ،رتى
يًطايب إختٝاز ايفهسة ٚايتكٓٝة اشباص٘ يتٓفٝرٖا بعد أخر َٛافكة أ0د  /زئٝظ ايكطِ 0
قطِ ايٓخت َٛ :افكة صبًظ قطِ ايٓخت جبًطت٘ زقِ ( )222املٓعكد بتازٜذ  ّ2020/4/1عًى زؤٜة
ايكطِ حن ٛتٓفٝر َػسٚع ايتدسج هلرا ايعاّ ٚ ّ2020/2019قد متت َٛافكة اجملًظ عًى إٔ ٜهٕٛ
املٛضٛع حس بايٓطب٘ يػعبة ايٓخت املٝداْى َع حسٜة إضتدداّ اشباَة املٓاضب٘  ،أَا بايٓطبة يػعبة
اشبصف ٜتِ تٓفٝر قطعتني األٚىل حنت خصفى ٚ ،ايجاْٚ ٘ٝحدة إضاءة  ،أَا غعبة ايٓخت ايبازش فٝتِ
عٌُ يٛح٘ َٔ ايٓخت ايبازش ٜٚرتى املٛضٛع حس يًطالب 0
قطِ ايدٜهٛز َٛ :افكة صبًظ قطِ ايدٜهٛز جبًطت٘ زقِ ( )8املٓعكد بتازٜذ  ّ2020/4/6عًى
املكرتح املكدّ َٔ أ0ّ0د َٗ /ا يؤى  -زئٝظ ايكطِ ٚأضتاذ َادة ايتصُٝات يًفسقة ايسابع٘ -غعبة
ايعُازة ايداخًٝة ٚ ،د  /إضساء ضبُٛد مجع٘ -أضتاذ َادة ايتصُُٝات يًفسقة ايسابع٘ -غعبة ايفٕٓٛ
ايتعبريٜة بػإٔ َػسٚع ايتدسج ملسحًة ايبهايٛزٜٛع بػعبتٗٝا هلرا ايعاّ 0 ّ2020/2019
قطِ تسَٚ ِٝصٝاْة اآلثاز َٛ :افكة صبًظ قطِ تسَ ِٝاملٓعكد بتازٜذ  ّ2020/3/30عًى إقرتاح
ايكطِ بػإٔ َػسٚع ايبهايٛزٜٛع يًعاّ ازباَعى ٚ ّ2020/2019ذيو فى ظٌ ايظسٚف اسبايٝة
ٚإٜكاف ايدزاضة بازباَعات  ،عًى إٔ ٜبدأ املػسٚع  ّٜٛايطبت املٛافل ٜٚ ّ2020/4/ 18تِ ايتٓفٝر فى
املٓصٍ َع َتابعة ايطالب ٚايتٛاصٌ َٔ خالٍ ايٛضائٌ املتاح٘ عٔ بعد 0

غئ ٕٛايطالب

2

قطِ ايعُازَٛ : ٙافكة صبًظ قطِ ايعُاز ٙجبًطت٘ زقِ ( )12املٓعكد بتازٜذ  ّ2020/4/1عًى
املكرتح املكدّ َٔ ايطٝد أ0د  /زئٝظ ايكطِ بػإٔ أضًٛب أداء ٚضري َػسٚع ايتدسج يًفسقة ايسابع٘ مبا
ٜتُاغى َع الئخة ايهًَٚ ٘ٝع ايظسٚف ايتى متس بٗا ايبالد ٚاملتُجً٘ فى اإلدساءات اإلحرتاشٜة ملٓع
إْتػاز ايفريٚع 0

 -5ايكـــــــساز :

املٛافك٘ عًى َا مت عسض٘ باألقطاّ ايعًُٝة خبصٛص َتطًبات ايتدصص ٜٚ ،سدئ
ذبدٜد َٛاعٝد تٓفٝر املػسٚع فى صٛزت٘ ايٓٗائٝة ٚنريو َٛاعٝد ايتخه ِٝسبني إغعاز
آخس بعد دباٚش أشَة فريٚع " نٛزْٚا " ٚعًى األقطاّ ايعًُٝة ايبدء فى املػسٚع بداٜة َٔ
 18 ّٜٛأبس ٌٜبأضًٛب املتابعة عٔ بعد ٚد ٕٚذبدٜد َٛاعٝد ايتطً ِٝايٓٗائى يًطالب "
َ ٖٛٚا ضٝخدد ٙصبًظ ايهًٝة الحكاً " 0

 -6املٛضــــٛع :

خبصٛص َٛافكة صبًظ قطِ ايعُاز ٙجبًطت٘ زقِ ( )12املٓعكد بتازٜذ  ّ2020/4/1تػه ٌٝزبإ
عًى تػه ٌٝزبإ ٚاضعى األضئً٘ ٚايتصخٝح ملسحًة ايبهايٛزٜٛع – دٚز َا0 ّ2020 ٜٛ

ايكـــــــساز :
 -7املٛضــــٛع :
ايكـــــــساز :
 -8املٛضــــٛع :

ايكـــــــساز :
 -9املٛضــــٛع :

ايكـــــــساز :
 -10املٛضــــٛع :

ايكـــــــساز :

املٛافك٘ 0

خبصٛص ايطًب املكدّ َٔ ايطايب٘  /تطٓ ِٝمجاٍ حٓفى – ايفسقة اإلعدادى فٓ ٕٛيًُٛافكة عًى
َٓخٗا إداشَ ٙسض ٘ٝملدة أضبٛعني إعتبازاً َٔ  ، ّ2020/3/7حٝح أْٗا تعاْى َٔ اسبُى ايتٝفٛدٜة
بٓاءاً عًى ايتكسٜس ايطبى املسفل ٚايصادز َٔ َطتػفى املٓٝا ازباَعى 0

املٛافك٘ 0

ايدزاضات ايعًٝـــا

خبصٛص َٛافكة صبًظ قطِ ايتصٜٛس جبًطت٘ زقِ ( )4املٓعكد بتازٜذ  ّ2020/4/6عًى ايتٛص٘ٝ
مبٓح ايدازع َٓٗ /ى ضبُد ٜاؤد – املدزع املطاعد بايكطِ -دزدة دنتٛزا ٙايفًطف٘ فى ايفٕٓٛ
ازبُ - ً٘ٝربصص ايتصٜٛس ٚ ،ذيو بٓاءاً عًى خطاب املػسف عًى ايسضاية ٚايرى تطُٔ أْ٘ قد
أدسى ايتصٜٛبات ٚايتعدٜالت ايتى أقستٗا زبٓة اسبهِ ٚاملٓاقػ٘ ٚايسضاية ذبت عٓٛإ  ( :األضطح
ايػري َٓتظُة ايػهٌ ٚاملًُظ نُجري إبداعى ٚقُٝة تػهًٝٝة ٚتعبريٜة فى غٔ ايتصٜٛس املعاصس )0

أٚصى اجملًظ باملٛافك٘ 0

خبصٛص َٛافكة صبًظ قطِ ايرتَ ِٝاملٓعكد بتازٜذ  ّ2020/3/30عًى ايتٛصٝة مبٓح دزدة
املادطتري يًباحج٘ ٖٓ /د ضبُد طًعت -املعٝد ٙبايكطِ ٚ ،ذيو بٓاءاً عًى ٚزٚد خطاب ايطادة
املػسفني ٚايرى ٜفٝد بإٔ ايباحج٘ قد قاَت بإْٗاء ايتعدٜالت املطًٛبة َٔ قبٌ زبٓة املٓاقػ٘ ،
َع تأنٝد املػسف ايسئٝطى عًى ايباحج٘ بأْٗا قاَت بتطًْ ِٝطذ ايسضاية يًطادة أعطاء ايًذٓة 0

أٚصى اجملًظ باملٛافك٘ 0

خبصٛص َٛافكة صبًظ قطِ ايرتَ ِٝاملٓعكد بتازٜذ  ّ2020/3/30عًى ايتٛصٝة مبٓح دزدة
املادطتري يًباحج٘  /أمساء ضبُد حطٔ بٓاءاً عًى ٚزٚد خطاب ايطادة املػسفني ٚايرى ٜفٝد بإٔ
ايباحج٘ قد إْٗت ايتعدٜالت املطًٛب٘ َٔ قبٌ زبٓة املٓاقػ٘ َ ،ع تأنٝد املػسف ايسئٝطى عًى
ايباحج٘ بأْٗا قاَت بتطًْ ِٝطذ ايسضاية يًطادة أعطاء زبٓة املٓاقػ٘ 0

أٚصى اجملًظ باملٛافك٘ 0
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 -11املٛضــــٛع :

ايكـــــــساز :
 -12املٛضــــٛع :

ايكـــــــساز :

خبصٛص َٛافكة صبًظ قطِ ايتصٜٛس جبًطت٘ زقِ ( )4املٓعكد بتازٜذ  ّ2020/4/6عًى اشبطة
املكدَ٘ َٔ ّ /ّ0ايػُٝاء ضٝد مشظ -املدزع املطاعد بايكطِ ٖٚى ذبت عٓٛإ :
( ظاٖسة اإلغرتاب عٓد املصٛز ٜٔدى نريٜهٖٛٚ ، ٛبس -دزاض٘ َكازْ٘ )
ذبت إغساف أ0د  /شنسٜا أمحد حافظ أضتاذ بكطِ ايتصٜٛس

املٛافك٘ 0

خبصٛص َٛافكة صبًظ قطِ ايتصٜٛس جبًطت٘ زقِ ( )4املٓعكد بتازٜذ  ّ2020/4/6عًى اشبطة
املكدَ٘ َٔ ّْ / ّ0دى ممدٚح َعسٚف َبازى-املدزع املطاعد بايكطِ ٖٚى ذبت عٓٛإ :
( ايسؤى ايتػهًٝٝة املطتخدث٘ يًداَات ازبدازٜة ايتكًٝدٜة فى ايفٔ املعاصس )
ذبت إغساف أ0د  /عاٜد ٙأمحد عبدايعصٜص أضتاذ بكطِ ايتصٜٛس

املٛافك٘ 0

 -13املٛضـــــٛع :

خبصٛص َٛافكة صبًظ قطِ ازبسافٝو جبًطت٘ زقِ ( )17املٓعكد بتازٜذ  ّ2020/4/7عًى خطة
ايبخح املكدَ٘ َٔ ايدازع  /أْظ إبساٖ ِٝحطٓى ايٓذاز ٖٚ ،ى ذبت عٓٛإ  " :ايدٚز ايٛظٝفى
يًذسافٝو املتخسى فى تعصٜص اإلعالٕ املسئى " ذبت إغساف أ0د  /طازم ضبُٛد ْب0 ٘ٝ

 -14املٛضـــــٛع :

خبصٛص َٛافكة صبًظ قطِ ايسض ّٛاملتخسنة جبًطت٘ زقِ ( )30املٓعكد بتازٜذ  ّ2020/4/7عًى
ايطًب املكدّ َٔ ايباحج٘  /أَ ٘ٓٝضبُٛد ضبُد عبدايعاٍ  -بػإٔ اإلعتراز عٔ إضتهُاٍ ايتطذٌٝ
يسضاية املادطتري بايكطِ َ ،ع ايتٛصٝة بإٜكاف ايتطذ ٌٝيسضاية املادطتري اشباص٘ بٗا 0

 -15املٛضـــــٛع :

خبصٛص َٛافكة صبًظ قطِ ايسض ّٛاملتخسنة جبًطت٘ زقِ ( )30املٓعكد بتازٜذ  ّ2020/4/7عًى
املد ملدة عاّ يًباحج٘ ٖ /اي٘ ضبُد غخات٘ – املطذً٘ ملسحًة املادطتري – عًى إٔ ٜبدأ املد َٔ
ٜٓٚ ّ2019/10/13تٗى فى ٚ ، ّ2020/10/12ذيو بٓاءاً عًى ايتكسٜس ايٛازد َٔ ايطادة املػسفني 0

ايكـــــــساز :

ايكـــــــساز :

ايكـــــــساز :

املٛافك٘ 0

املٛافك٘ 0

املٛافك٘ عًى املد 0

ٖرا ٚ 00قد أقفٌ احملطس عًى َا تكدّ حٝح ناْت ايطاعة ايجايج٘ ٚايٓصف عصساً عًى إٔ ٜعٛد
يإلْعكاد فى ازبًطة ايكادَة بإذٕ اهلل 0

عُٝد ايهًٝة ٚزئٝظ اجملًظ
( أ.د  /ضبُد إبساٖٖ ِٝاغِ )
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