
  

 

جبيعّ انًٍُــــــــب   

   كهٍـــخ سٌبض األطفـــــــــــــــبل 

ٔحذِ انجٕدح  يكتت 
 

 

 

 

 

 

 

 

جايعت انًنيا إني انريادة وانتًيز في يجاالث دراساث انطفىنت يهنياً وبحثياً واستشارياً ، عهي انًستىي انقىيي في كافت برايجها وأنشطتها ين   - تسعي كهيت رياض األطفال :  سؤٌخ انكهٍـــخ

.                         خالل تطبيق يعايير انجىدة واالعتًاد

جايعت انًنيا بانتًيز واالرتقاء انًستًرين ين خالل تقديى برايج تعهيًيت وبحثيت فائقت ، وفق انًعايير األكاديًيت انقىييت ، وتقديى حهىل     - تهتزو كهيت رياض األطفال : سصبنخ انكهٍخ

  .                       واستشاراث عهًيت فنيت في يجال انطفىنت ين خالل األنشطت انثقافيت واالجتًاعيت ، نهتًكن ين انًنافست وتهبيت يتطهباث خديت انًجتًع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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سئٍش جبيعخ انًٍُب  / صعبدح األصتبر انذكتٕس

                               تحٍخ طٍجخ ٔثعذ،،، 
     ثشجبء تفضم صٍبدتكى ثبنًٕافقخ ٍَبثخ عٍ يجهش انكهٍخ عهى اعتًبد تشكٍم يجهش إداسح ٔحذح انجٕدح 

 :ثكهٍخ سٌبض االطفبل ، ٔانتشكٍم عهى انُحٕ انتبنً
انٕظٍفخ االصى و 

عًٍذ انكهٍخ ٔسئٍش يجهش االداسح َجٍم انضٍذ حضٍ صهًٍبٌ / د.ا 1

َبئت سئٍش يجهش االداسح  ٔانًذٌش انتُفٍزي نهٕحذح ٔفبء سشبد سأي عجذ انجٕاد / د 2

َبئت انًذٌش انتُفٍزي نهٕحذح ْبًَ انضٍذ يحًذ انعزة / د 3

 (عضٕاً  )ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انجٍئخ ٔخذيخ انًجتًع احًذ شحبتّ يحًذ / د.ا 4

 (عضٕاً  )ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انذساصبد انعهٍب ٔانجحٕث  َبصش فؤاد غجٍش / د.ا 5

 (عضٕاً  )ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انتعهٍى ٔانطالة حُبٌ يحًذ صفٕد / د.و.ا 6

 (عضٕاً  )سئٍش قضى انعهٕو األصبصٍخ  صٍٓش عجذ انحًٍذ عثًبٌ / د.و.ا 7

 (عضٕاً  )يذسس ثقضى انعهٕو انتشثٌٕخ  صًٍخ عهً أحًذ / د 8

 (عضٕاً  )يذسس ثقضى انعهٕو انُفضٍخ  صٍٓش كبيم تًَٕ / د 9

 (عضٕاً ) يذسس ثقضى انعهٕو انُفضٍخ  غبدح فشغم جبثش / د 10

 ) عضٕاً يٍ انخبسج ( يذٌش عبو يشحهخ سٌبض االطفبل ثًذٌشٌخ انتشثٍخ ٔانتعهٍى عًبد يحًذ إيبو  / د 11

 (عضٕاً يٍ انخبسج  )سجم اعًبل يحًٕد عجذ انذاٌى يحًذ  / ا 12

 (عضٕاً  )يعٍذح ثقضى انعهٕو انتشثٌٕخ صفبء طهت يحًذ / ا 13

 (عضٕاً  )يعٍذح ثقضى انعهٕو انتشثٌٕخ تٓبًَ شحبتّ أحًذ  / ا 14

 (عضٕاً  )أيٍٍ انكهٍخ   آٌبة يحًذ انقشو  / ا 15

يذٌش إداسي نٕحذح انجٕدح أصالو عجذ انُعٍى  16

 (عضٕاً  )  طبنجخ ثبنفشقخ االٔنىانشًٍبء أحًذ شحبتّ يحًذ  17

 (عضٕاً  )  طبنجخ ثبنفشقخ انثبٍَخيٍبس خبنذ فتحً   18

 (عضٕاً  )   طبنجخ ثبنفشقخ انثبنثخعجذ انشحًٍ أحًذ  صفٍخ  19

 (عضٕاً  )   طبنجخ ثبنفشقخ انشاثعخصبسح اششف إَٔس  20

                     ٔتفضهٕا صعبدتكى ثقجٕل ٔافش االحتشاو 

                                                                عًيد انكهيت  

 نبيم انسيد حسن/ د . أ

      يىافق نيابت عن يجهس انكهيت 


