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 (9زقه )اجللطة -إدتناع دللظ نلٔة الفيٌْ اجلنٔلُذلطس  
 و 15/6/2020امليعكد بتازٓذ   

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

ت الطاعة ناى حٔح( 9مت عكد إدتناع دللظ نلٔة الفيٌْ اجلنٔلُ ظلطتة زقه ) و 15/6/2020األثيني  املْافل   إىُ فى ْٓو        
 ؼت زئاضة :  الجاىٔة عػس ظَسًا 

 عنٔد الهلٔـــــــــــُ     ــه                      ٍاغــــذلند إبسأٍه   د  /0الطٔد أ -1

 ّعطْز نل مً الطادِ أعطاء اجمللظ ٍّه: 

 ه ّالطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبّنٔل الهلٔة لػئٌْ التعلٔ                     ــى   عبد زبُ علـــــــــــ د / صاحل0الطٔد أ -2

 ْخ ـــــــــــــــــــــــالدزاضات العلٔا ّالبخــّنٔل الهلٔة لػئٌْ                       ازم ننال الدًٓ عادلــى     د / ط0الطٔد أ -3
 ـــُذلنْد ىبٔــــــــــد/ طازم 0الطٔد أ -4

 ـس  ـــــــأمحد زدب صكـــــــ د /0الطٔد أ -5

 ــف            َٓاب عبد اهلل ْٓضـــد / إ0الطٔد أ  -6

 هأمحد ضلٔه أمحد ضالــــد / 0الطٔد  أ  -7

 ـْزـــطنة صالح مدنـــــد / فا0الطٔدِ أ -8

 ـــسـمساعٔل أمحد عامــــد / إ0الطٔد أ -9

 ـدىد / عبدالسمحً اجليـــــــــ0الطٔد أ -10

 ْدــــــــــــ.و.د/ مَا لؤي ذلنأ الطٔدِ -11

 ـصَٔاٌ فآص عبدالعصٓــد / د0أ الطٔدِ  -12

 ًـــــــٔٓياع أبْ العيني امد / ا0أ ِالطٔد -13

 ــــــصٍػاو عبد العصٓــــــــــــد /  الطٔد -14

 ـــــهد / ضٔد ذلند عبدالعظٔــــــ الطٔد -15

 هــــــــــــلس مطـــــد / ّفاء عن0الطٔدِ أ -16

 / ّدٔة عبدِ عبد الػيـــىد / 0الطٔد أ -17

          ـــــأٌد ضلٔنـــــــدلدي ضد / 0الطٔد أ -18

 ـــدد خلٔل ذلنـــــــــــد / أمح0الطٔد أ -19

 ـُبسأٍه ذلند غصالــــــــد / إ0الطٔد أ -20

 ــُــــــــــنٔة البٔئــــــّنٔل الهلٔة لػئٌْ خدمة اجملتنع ّتي   
 ــوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلسافٔــــــ أضتاذ ّزئٔظ قطه   

                 ــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليخـــــــ أضتاذ ّزئٔظ قطه    

 ـــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأضتاذ ّزئٔظ قطه التصْٓـــ   
 ـــــازـــــــــــــــــــــــــأضتاذ ّزئٔظ قطه تسمٔه ّصٔاىة اآلثــ   

 ـــــــازِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاذ ّزئٔظ قطه العنأض   
 ـــــُــــــــــــــــــــــــــــأضتاذ ّزئٔظ قطـه السضْو املتخسنـــــــ   
 ــــْزــــــــــــــــــــــــــــقائه بأعنال  زئٔظ قطه الدٓهــــــــــــــ   
 ـــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأضتاذ بكطه التصْٓـــ   
    ــــازـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــبكطه تسمٔه ّصٔاىة اآل أضتاذ   
    ــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدزع بكطه التصْٓــــــــــــــــ   
 ُـــــــــــــــــــــــــــــــفٔرى لْحدة  ضناٌ اجلْدة بالهلٔاملدٓس التي   
 أضتاذ متفسغ بكطه اليخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   

 

 أضتاذ متفسغ بكطه اليخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت      
 ه الدٓهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْزأضتاذ متفسغ بكط    
 ـــــــــــــوــاجلسافٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأضتاذ متفسغ بكطه    
 التى تدزعخربة ّدزآة باملْاد ذّ -أضتاذ متفسغ بكطه التصْٓس   

   دزعـــــــــــاد التى تّدزآة باملْ ذّ خربة -اذ بكطه التصْٓس ـأضت
     

ثه غسع  00مسحبًا ضٔادتُ بالطادة األعطاء  "بسم اهلل الرحمن الرحيم " د / زئٔظ اجمللظ اجللطُ 0ّقد إفتتح الطٔد أ   
 اجمللظ اليظس فى املْضْعات التالُٔ :

 0التصدٓل على ذلطس اجللطة الطابكة     : املْضــــْع -1
 0مت التصدٓل على ذلطس اجللطة الطابكُ    ساز :ــــــالكـ          
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  غئٌْ العاملني                               

الطلب و بػأٌ 9/6/2020( امليعكد بتازٓذ 10غصْص إحاطة دللظ قطه الدٓهْز ظلطتُ زقه ) : ْعاملْضــ  -2
كطه لتكدٓه ملف بالالعنازِ الداخلٔة أضتاذ مطاعد  –املكدو مً الطٔدِ أ.و.د/ زغا ذلنْد الصٓيى 

علنًا بأٌ مس  اإلىتاج العلنى إىل اللذيُ العلنٔة الدائنُ للرتقى لدزدة أضتاذ بيفظ الكطه ّالهلٔة
 .على تسقٔتَا لدزدة أضتاذ مطاعد أنجس مً مخظ ضيْات

 .أحٔط اجمللظ علنًا ساز :الكـــــــ 
ما ّزد  علىو 8/6/2020يعكد بتازٓذ ( امل14غصْص مْافكة دللظ قطه العنازِ ظلطتُ زقه ) : ْعـاملْضـ  -3

 ذية العلنٔة الدائنة لرتقٔة األضاترة ّاألضاترة املطاعدًٓلبالتكسٓس العلنى اليَائى الْازد مً ال
 طاعداملضتاذ األ –تسقٔة أ.و.د/ أميً ذلند مصطفى ْٓضف  بػأٌللعنازِ ّالتدطٔط العنساىى 

 0 بيفظ الكطه ّالهلٔةلدزدة أضتاذ  عنازِبكطه ال
 .املْافكُ على ماداء بتكسٓس اللذيُ العلنُٔ ساز :الكـــــــ 

ما ّزد  علىو 8/6/2020( امليعكد بتازٓذ 14غصْص مْافكة دللظ قطه العنازِ ظلطتُ زقه ) : ْعاملْضــ  -4
 ذية العلنٔة الدائنة لرتقٔة األضاترة ّاألضاترة املطاعدًٓلبالتكسٓس العلنى اليَائى الْازد مً ال

 عنازِبكطه ال دزعامل – ذلند شنسٓا عساقىد/ أميً تسقٔة  بػأٌّالتدطٔط العنساىى  للعنازِ
 0 بيفظ الكطه ّالهلٔةمطاعد لدزدة أضتاذ 

 .املْافكُ على ماداء بتكسٓس اللذيُ العلنُٔ ساز :الكـــــــ 
الدٓهْز  كطهضتاذ بأ – أ.د/ مجال أمحد عبد السمحًطلب ػدٓد اإلعازِ اخلاص بالطٔد غصْص  : ْعــاملْض  -5

 و31/8/2021و حتى 1/9/2020إىل دامعة عناٌ األٍلُٔ باألزدٌ ّذلو ملدة عاو حٔح ٓبدأ مً 
فكد قسز و 9/6/2020( امليعكد بتازٓذ 10ّبعسض األمس على دللظ قطه الدٓهْز ظلطتُ زقه )

 .اجمللظ املْافكُ ّإضتهنال اإلدساءات امليظنُ هلرا الػأٌ
 ملْافكُ على أٌ ٓته إضتهنال األّزام املطلْبُ.ا ساز :الكـــــــ 

طلب على و 8/6/2020( امليعكد بتازٓذ 14غصْص مْافكة دللظ قطه العنازِ ظلطتُ زقه ) : ْعـاملْضـ -6
 –نلٔة اهليدضُ إىل أضتاذ بالكطه  – أ.د/ مجال أمحد عبد احلنٔدػدٓد اإلعازِ اخلاص بالطٔد 

حٔح ٓبدأ مً  دزاضى )للعاو الجامً(ّذلو ملدة عاو طعْدٓة دامعة داشاٌ باملنلهُ العسبٔة ال
 . و31/8/2021و حتى 1/9/2020

 املْافكُ على أٌ ٓته إضتهنال األّزام املطلْبُ. ساز :الكـــــــ 
طلب على و 8/6/2020( امليعكد بتازٓذ 14غصْص مْافكة دللظ قطه العنازِ ظلطتُ زقه ) : ْعـاملْضـ  -7

معَد إىل أضتاذ بالكطه  – د/ آمال أمحد الدبرينى ِبالطٔد ُاخلاصخلٔة الداػدٓد اإلعازِ 
  و31/8/2021و حتى 1/9/2020حٔح ٓبدأ مً  دزاضى )للعاو التاضع(ّذلو ملدة عاو اهليدضُ بالعبْز 

 املْافكُ على أٌ ٓته إضتهنال األّزام املطلْبُ. ساز :الكـــــــ 
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طلب على و 8/6/2020( امليعكد بتازٓذ 14العنازِ ظلطتُ زقه )غصْص مْافكة دللظ قطه  : ْعــاملْض  -8
نلٔة إىل أضتاذ مطاعد بالكطه  – أ.و.د/ لبيى أمحد عبد العصٓص ِبالطٔد ُػدٓد اإلعازِ اخلاص

ّذلو ملدة عاو دامعة داز العلْو  باملنلهُ العسبٔة الطعْدٓة  –اهليدضُ املعنازُٓ ّالتصنٔه السقنى 
 . و31/8/2021و حتى 1/9/2020حٔح ٓبدأ مً  ً(دزاضى )للعاو الجام

 املْافكُ على أٌ ٓته إضتهنال األّزام املطلْبُ. ساز :الكـــــــ 
على و 7/6/2020( امليعكد بتازٓذ 32غصْص مْافكة دللظ قطه السضْو املتخسنة ظلطتُ زقه ) : ْعـاملْضـ  -9

إىل الكطه أضتاذ مطاعد ب – عباعأ.و.د/ مصطفى عبد اهلل طلب ػدٓد اإلعازِ اخلاص بالطٔد 
لهُ األزدىُٔ اهلامشٔة ّزغبة األخريِ فى دامعة العلْو التطبٔكُٔ باملن –نلٔة الفيٌْ ّالتصنٔه 

 . و31/8/2021و حتى 1/9/2020حٔح ٓبدأ مً دزاضى ددٓد ّذلو ملدة عاو ػدٓد التعاقد معُ 
 املطلْبُ.املْافكُ على أٌ ٓته إضتهنال األّزام  ساز :الكـــــــ 

على و 7/6/2020( امليعكد بتازٓذ 32غصْص مْافكة دللظ قطه السضْو املتخسنة ظلطتُ زقه ) : ْعـاملْضـ  -10
أضتاذ مطاعد بالكطه  –أ.و.د/ ميصْز ذلند ميصْز الػسٓف طلب ػدٓد اإلعازِ اخلاص بالطٔد 

ة ّزغبة األخريِ فى ػدٓد دامعة البرتا باملنلهُ األزدىُٔ اهلامشٔ –نلٔة العنازِ ّالتصنٔه إىل 
 . و31/8/2021و حتى 1/9/2020حٔح ٓبدأ مً دزاضى ددٓد ّذلو ملدة عاو التعاقد معُ 

 املْافكُ على أٌ ٓته إضتهنال األّزام املطلْبُ. ساز :الكـــــــ 
ب طلو على 9/6/2020( امليعكد بتازٓذ 10غصْص مْافكة دللظ قطه الدٓهْز ظلطتُ زقه ) : ْعـاملْضـ  -11

غعبة أضتاذ مطاعد بالكطه  –ػدٓد اإلعازِ الداخلٔة اخلاصُ بالطٔدِ أ.و.د/ زغا ذلنْد الصٓيى 
دامعة أنتْبس للعلْو احلدٓجُ ّاآلداب ّذلو ملدة  –إىل نلٔة الفيٌْ ّالتصنٔه )العنازِ الداخلٔة( 

 )مسفل صْزِ مً خطاب اجلامعة بطلب التذدٓد(. و31/8/2021و حتى 1/9/2020عاو حٔح ٓبدأ مً 
 املْافكُ على أٌ ٓته إضتهنال األّزام املطلْبُ. ساز :الكـــــــ 
طلب و على 1/6/2020( امليعكد بتازٓذ 19غصْص مْافكة دللظ قطه اجلسافٔو ظلطتُ زقه ) : ْعـاملْضـ  -12

ريى عبد الصادم عنس ّالتى تعنل و.د / ذلند خ0ػدٓد أداشة مسافكة الصّدة املنيْحة للطٔد أ
و حتى 1/9/2020مً تازٓذ حٔح ٓبدأ باملنلهُ األزدىُٔ اهلامشُٔ ّذلو ملدة عاو ّاحد 

 0و31/8/2021
 املْافكُ على أٌ ٓته إضتهنال األّزام املطلْبُ. ساز :الكـــــــ 

و على طلب 1/6/2020زٓذ ( امليعكد بتا19غصْص مْافكة دللظ قطه اجلسافٔو ظلطتُ زقه ) : ْعـاملْضـ  -13
أضتاذ مطاعد بالكطه ّذلو للتدزٓظ بهلٔة  – عنساٌ ذلند أمحدد / و.0أػدٓد األداشة املكدو مً 

دامعة عناٌ األٍلٔة ّذلو ملدة عاو ٓبدأ مً  -العنازِ ّالتصنٔه )قطه التصنٔه اجلسافٔهى(
 0 أّزاقُ و ، ّذلو بعد أٌ ٓطتهنل ضٔادتُ باقى31/8/2021و ّٓيتَى فى 1/9/2020

 املْافكُ على أٌ ٓته إضتهنال األّزام املطلْبُ. ساز :الكـــــــ 
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إىل  الدٓهْز كطهأملدزع ب –طلب ػدٓد اإلعازِ اخلاص بالطٔد د/ ٓاضس ذلند عبد اجلْاد غصْص  : ْعـاملْضــــ  -14
ّبعسض  و31/8/2021و حتى 1/9/2020دامعة عناٌ األٍلُٔ باألزدٌ ّذلو ملدة عاو حٔح ٓبدأ مً 

فكد قسز اجمللظ و 9/6/2020( امليعكد بتازٓذ 10األمس على دللظ قطه الدٓهْز ظلطتُ زقه )
 املْافكُ ّإضتهنال اإلدساءات امليظنُ هلرا الػأٌ.

 املْافكُ على أٌ ٓته إضتهنال األّزام املطلْبُ. ساز :الكـــــــ 
و على 7/6/2020( امليعكد بتازٓذ 32لطتُ زقه )غصْص مْافكة دللظ قطه السضْو املتخسنُ ظ : ْعاملْضــ  -15

للعنل  بالكطهاملدزع  – ذلند ذلنْد غصالُ/  د طلب ػدٓد أداشة اإلعازة املنيْحة املكدو مً الطٔد
و ) زغبة األخريِ فى ػدٓد 2020/2021ظامعة عفت باملنلهة العسبٔة الطعْدٓة للعاو اجلامعى 

 و .1/9/2021و ّٓيتَى فى 31/8/2020 التعاقد معُ ( ّذلو ملدة عاو ٓبدأ مً
 املْافكُ على أٌ ٓته إضتهنال األّزام املطلْبُ. ساز :الكـــــــ 

طلب على و 8/6/2020( امليعكد بتازٓذ 14غصْص مْافكة دللظ قطه العنازِ ظلطتُ زقه ) : ْعـاملْضـ  -16
 –نلٔة اهليدضُ إىل الكطه املدزع  ب – د/ زاىٔا زدب عبد املكصْد ِبالطٔد ُػدٓد اإلعازِ اخلاص

حٔح ٓبدأ مً  دزاضى )للعاو الجامً(ّذلو ملدة عاو دامعة داشاٌ باملنلهُ العسبٔة الطعْدٓة 
 . و31/8/2021و حتى 1/9/2020

 املْافكُ على أٌ ٓته إضتهنال األّزام املطلْبُ. ساز :الكـــــــ 

طلب على و 8/6/2020( امليعكد بتازٓذ 14)غصْص مْافكة دللظ قطه العنازِ ظلطتُ زقه  : ْعـاملْضـ  -17
املدزع  بالكطه إىل معَد اهليدضُ  – د/ جنْى البدزى ِبالطٔد ُاخلاصالداخلٔة ػدٓد اإلعازِ 

 . و31/8/2021و حتى 1/9/2020حٔح ٓبدأ مً  دزاضى )للعاو السابع(ّذلو ملدة عاو بالعبْز 
 ّزام املطلْبُ.املْافكُ على أٌ ٓته إضتهنال األ ساز :الكـــــــ 

 غئٌْ الطالب  
تػهٔل ّاضعى األضئلُ ّالتصخٔح للفسقُ السابعُ )اللذيُ الجالثُٔ( ّجلية بحاطة طلب اإلغصْص  : ْعــاملْض  -18

( امليعكد 32دللظ قطه السضْو املتخسنُ ظلطتُ زقه )ّبعسض االمس على  ؼهٔه مػسّع التدسج
إضافة إىل جلية ؼهٔه مػسّع مع  " لظ علنًاأحٔط اجمل"  فكد قسز اجمللظو 7/6/2020بتازٓذ 
 :ناًل مً التدسج

 أ.د/ عبد السمحً اجليدى -1
 أ.و.د/ آُٓ فؤاد مدىى -2
 أ.و.د/ صباح عبد الفتاح -3
 أ.و.د/ غدٓس مجال فْشى -4
 أ.و.د/ إعتناد ٓاضني عبد السمحً -5

 املْافكــُ. ساز :الكـــــــ 
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 الدزاضات العلٔـــا  
و على اخلطة 1/6/2020( امليعكد بتازٓذ 19غصْص مْافكة دللظ قطه اجلسافٔو ظلطتُ زقه ) : ْعـاملْضـ  -19

 ؼت عيْاٌ :   مسفت حطني ذلند الدازضُ / املكدمُ مً 
 " التصنٔه اجلسافٔهى لألحداخ الجكافٔة بني اإلبداع ّالدّز الْظٔفى  "

 مً:غساف اإل على أٌ تهٌْ جليةّذلو للتطذٔل لدزدة الدنتْزاِ ، 
  أمحد زدب صكسد / 0أالطٔد              

 ـُ.املْافكـ ساز :الكـــــــ 
و علـى  7/6/2020( امليعكد بتـازٓذ  32غصْص مْافكة دللظ قطه السضْو املتخسنُ ظلطتُ زقه ) : ـْعاملْضـ  -20

ضـالة  التكسٓس العنلى املكدو مً الطٔد أ.د/ عبد السمحً عبد احلنٔد اجليدى ّاخلاص بصالحٔة ز
ِ للنياقػُ اإلبداعٔة ألفالو التخسٓو  السؤى، ّالتى بعيْاٌ "  للباحح/ مصطفى ذلند ضعد الدنتْزا

 " ّمت التػهٔل جلية املياقػُ ّاحلهه على اليخْ التاىل:فى فيٌْ مابعد احلداثُ
 دامعة املئا  -أضتاذ ّزئٔظ قطه اجلسافٔو بهلٔة الفيٌْ -أ.د/ أمحد زدب صكس -1

 )مياقػًا داخلًٔا ّمكسزا(                                                                  
 أضتاذ السضْو املتخسنة بكطه اجلسافٔو بهلٔة الفيٌْ   -أ.د/ ذلند ذلند غالب -2

 دامعة حلْاٌ)مياقػًا خازدًٔا ّعطْا( -اجلنٔلة                                       
أضتاذ ّزئٔظ قطـه السضـْو املتخسنـُ بهلٔـة الفيـٌْ       -عبد احلنٔد اجليدىأ.د/ عبد السمحً  -3

 .(مػسفًا ّعطًْادامعة املئا ) –اجلنٔلة 
املْافكــُ. ساز :الكـــــــ 

و بػأٌ 7/6/2020( امليعكد بتازٓذ 32غصْص إحاطة دللظ قطه السضْو املتخسنُ ظلطتُ زقه ) : ـْعاملْضـ  -21
د/ متْىل على عصب ، ّالطٔدِ أ.و.د/ آُٓ فؤاد مدىى املػسفاٌ على زضالة اخلطاب الْازد مً الطٔد أ.

إىعكاد تعرز ّالرى ٓطلباٌ فُٔ  املعٔدِ بالكطه -املادطتري اخلاصُ بالدازضُ/ آٓات ضٔد أمحد ذلند 
مياقػة الدازضُ ىظسًا للظسّف الطازئُ التى متس بَا البالد مً تفػى فريّع نْزّىا ّإعنااًل 

ننا ٓطلبا فُٔ إلتناع ذلو عيد تكدٓه الباحجُ إلمتخاٌ تأٍٔلى الدنتْزاِ ; اإلحرتاشُٓ باإلدساءات 
أّصى اجمللظ بإلتناع ذلو الظسف الطازئ عيد التكدٓه إلمتخاٌ ّألٌ األمس خازج عً إزادتَا ، 

 .تأٍٔلى الدنتْزاِ
باحجُ الحكًا لدزاضة أحٔط اجمللظ علنًا، ّْٓصى اجمللظ بتكدٓه اإللتناع مً ال ساز :الكـــــــ 

 .حالتَا بعد ميخَا الدزدُ
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إعـادة   و علـى 1/6/2020( امليعكـد بتـازٓذ   19غصْص مْافكة دللظ قطه اجلسافٔو ظلطتُ زقـه )  : ـْعاملْضـ  -22
املـْزّخ احلطـازى   للباحجـُ/ خلـْد ذلنـد بـاٍى ؼـت عيـْاٌ"        التػهٔل اخلاص بسضالة املادطتري

ِ فى املل " ّذلو ىظسًا لْفاة أحد أعطاء جلية املياقػُ ّاحلهه صل الٔاباىى ّمطتخدثات العصس ّأثس
جلية املياقػُ ّاحلهه الطٔد املػفْز لُ باذٌ اهلل تعاىل أ.د/ أغسف عباع حطني ، ّمكرتح أٌ تهٌْ 

 اجلدٓدِ على اليخْ اآلتى:
 أضتاذ ّزئٔظ قطه اجلسافٔو بهلٔة الفيٌْ  –أ.د/ أمحد زدب ميصْز صكس  -1

 دامعة املئا)مػسفًا( –اجلنٔلة                                                         
  –األضتاذ املتفسغ بكطه اجلسافٔو بهلٔة الفيٌْ اجلنٔلة  -أ.د/ ضٔف اإلضالو صكس -2

 (دامعة حلْاٌ )مياقػًا مً اخلازج                                                       
  –أضتاذ بكطه اجلسافٔو بهلٔة الفيٌْ اجلنٔلة  –إمساعٔل ذلند  أ.د/ ىطسًٓ -3

 امعة املئا )مياقػًا مً الداخل(د                                                         
 أضتاذ مطاعد بكطه اجلسافٔو بهلٔة الفيٌْ  –د الطالو أ.و.د/ عبد الطالو ضامل عب -4

 دامعة املئا )مػسفًا(. –اجلنٔلة                                                          
 املْافكــُ. ساز :الكـــــــ 

على أٌ ٓعْد لإلىعكاد فى طس على ما تكدو حٔح ناىت الطاعة الجالجُ عصسًا ّقد أقفل احمل 00ٍرا       
   0اجللطة الكادمة بإذٌ اهلل 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                       

   ة ّزئٔظ اجمللظعنٔد الهلٔ                                                                                                                       
                                

                       ( ذلند إبسأٍه ٍاغه  / )  أ.د                                                                                                                  
  

                                                                                                                      
 

 


