فٕص فشٚك االعكبٌ انطالثٗ  2-5ػهٗ فشٚك أثٕ يُدٕد ثسٛشح "ثبنشٚبػٛخ
ثُ"ٍٛ

تنفيذا لخطة النشاط الرياضى باالسكان الطالبى فى كلية التربية الرياضية بنين للعبة كرة القدم وتحت
رعاية األستاذ الدكتور أحمد سعد الدين محمود عمر عميد الكلية تم إقامة لقاء رياضى على ملعب الكلية
يوم االثنين الموافق  71نوفمبر فى تمام الساعة الثالثة عصراً بين فريق مركز شباب أبو منجود بحيرة
وفريق االسكان الطالبى و التى كانت نتيجته فوز فريق االسكان الطالبى  2-5وكانت هذه المباراه تحت
أشراف مشرفى األسكان (المعيد/عيد البانوبى،المعيد /محمود عدالن)

520طبنت يٍ كهٛبد خبيؼخ االعكُذسٚخ ٚشبسكٌٕ فٗ أخزشاق انؼبزٛخ
انزٖ َظًزّ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثٍُٛ

نظمت كلية التربية الرياضية بنين برعاية األستاذ الدكتور أحمد سعد الدين محمود عمر عميد الكلية
وباألشتراك مع إدارة النشاط الرياضى برعاية الشباب جامعة االسكندرية أختراق الضاحية السنوى تحت
شعار  #فى حب مصر يوم الجمعة الموافق  7ديسمبر

ٔلذ رى األَطالق فٗ رًبو انغبػخ انزبعؼخ طجبزبً يٍ خهٛى ٔإَزٓٗ انًٓشخبٌ فٗ رًبو انغبػخ انسبدٚخ
ػشش أيبو يجُٗ إداسح خبيؼخ األعكُذسٚخ ثبنشبطجٗ.

ٔطشذ عٛبدح انؼًٛذ أٌ ػذد انطالة انز ٍٚشبسكٕا فٗ انغجبق  525طبنت يٍ انكهٛبد انًخزهفخ ندبيؼخ
االعكُذسٚخ ْٔى [كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ - ٍٛكهٛخ انُٓذعخ  -كهٛخ انؼهٕو  -كهٛخ انزشثٛخ  -كهٛخ انزدبسح -
كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُبد  -كهٛخ انضساػخ فشٚك ثُبد ،فشٚك ثُ]ٍٛ

ٔ أػبف عٛبدرّ أٌ ْزِ انغجبلبد يٍ األَشطخ انشٚبػخ انزٗ رشفغ يٍ سٔذ انزؼبٌٔ ث ٍٛطالة اندبيؼخ ٔ
أٌ أعًبء انطالة انفبئض ٍٚفٗ انغجبق كًب ٚهٗ:
أعًبء انطالة انفبئض:ٍٚ


يبصٌ يدذٖ يشعٗ

كهٛخ انزدبسح

سلى انظذس 535



ػًش ػبدل يسًذ

كهٛخ انؼهٕو

سلى انظذس 525



ػظبو ػَٕٗ يسًذ زغٍٛ

رشثٛخ سٚبػٛخ ثٍُٛ

سلى انظذس 535



يسًذ ػبدل يظطفٗ

رشثٛخ سٚبػٛخ ثٍُٛ

سلى انظذس 434



صٚبد أزًذ زغٍ ػهٗ

رشثٛخ سٚبػٛخ ثٍُٛ

سلى انظذس 526



كشٚى شؼجبٌ فؤاد

رشثٛخ سٚبػٛخ ثٍُٛ

سلى انظذس 596



يسًذ خبنذ انذٚت

كهٛخ انُٓذعخ

سلى انظذس 526



يسًذ طبنر إعًبػٛم

رشثٛخ سٚبػٛخ ثٍُٛ

سلى انظذس465



يسًذ عًٛش ػجذ انظبْش

رشثٛخ سٚبػٛخ ثٍُٛ

سلى انظذس 555



يسًذ أعبيخ ػهٗ خالف



أعًبء انطبنجبد انفبئضاد:



عبسح يسًذ فشاج

كهٛخ انضساػخ

سلى انظذس559

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُبد

سلى انظذس 545



سٚى يسًذ ػًشٔ يٓذٖ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُبد

سلى انظذس 536



سٓٚبو زغبو انذ ٍٚثشكبد

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُبد

سلى انظذس 535



رمٗ َجٛم يسًذ



سزًخ يسًذ يسًذ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُبد
كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُبد

سلى انظذس 535
سلى انظذس 532

"انشٚبػٛخ ثُ "ٍٛرغزمجم  655يٍ رٖٔ اإلػبلخ فٗ االززفبل ثبنٕٛو
انؼبنًٗ نٓى

رسذ سػبٚخ األعزبر انذكزٕس ػظبو انكشدٖ سئٛظ خبيؼخ اإلعكُذسٚخ َظى األعزبر انذكزٕس أزًذ عؼذ انذٍٚ
يسًٕد ػًش ػًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ ٍٛاالززفبل ثبنٕٛو انؼبنًٗ نزٖٔ اإلػبلخ (يغًٗ األيى
انًزسذح ٔ ثبنشخٕع نهًدهظ انمٕيٗ نألشخبص رٖٔ اإلػبلخ) أٔ األشخبص رٖٔ األززٛبخبد انخبطخ
(انًغًٗ انؼهًٗ انًذسج ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُٕٚ )ٍٛو األزذ انًٕافك  3دٚغًجش  2555زٛث رى
دػٕح  655يٍ رٖٔ اإلػبلخ ٔ 255يٍ أٔنٛبء األيٕس ٔ  55يششف يٍ اندًؼٛبد انًدزًؼٛخ انؼبيهخ
يغ رٖٔ األػبلخ ثًذُٚخ االعكُذسٚخ ٔ ثذأ انٕٛو ثأعزمجبنٓى ثأسع انطبثٕس يغ طالة انفشق األسثؼخ ثبنكهٛخ
ٔرسٛخ انؼهى ثسؼٕس عٛبدح انؼًٛذ ٔأػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ.

ثؼذ زؼٕس انطبثٕس رٕخّ األطفبل يغ طالة انكهٛخ انًشبسك ٍٛفٗ رُظٛى ْزا انٕٛو إنٗ يالػت أنؼبة
انمٕٖ ٔكشح انمذو ٔطبالد كشح انغهخ ٔانطبئشح  ،أيب أٔنٛبء األيٕس فزى رُظٛى َذٔح ثؼُٕاٌ انذيح
انًدزًؼٗ انشٚبػٗ ٔ صٔاج رٖٔ اإلػبلخ يٍ ٔخّ َظش انؼهى ٔ انذ ٍٚثبنًذسج انكجٛش ٔانزٗ أداسْب األعزبر
انذكزٕس عًٛش ػجذ انسًٛذ األعزبر ثمغى االداسح ٔ انزشٔٚر انشٚبػٗ ثبنكهٛخ ٔأنمٗ عٛبدح انؼًٛذ كهًخ
رشزٛت فٗ ْزِ انُذٔح ركش فٓٛب أٌ انكهٛخ يفزٕزخ نخذيزٓى دائًبً ٔ رًُٗ نٓى لؼبء ٕٚو عؼٛذ فٗ سزبة
كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ.ٍٛ

ثى رٕخّ اندًٛغ إنٗ يطؼى انكهٛخ نزُبٔل ٔخجخ انغزاء  ٔ ،ثؼذ انغزاء رى رُظٛى زفم فُٗ ألدخبل انجٓدخ ٔ
انغشٔس ػهٓٛى زٛث أَزٓٗ انسفم فٗ رًبو انغبػخ انثبنثخ ػظشاً ٔثؼذِ رى اطشاف انغبدح انسؼٕس
يزًُ ٍٛٛنٓى انغؼبدح.

ٔرزمذو أعشح كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ ٍٛثبنشكش نكم يٍ عبْى فٗ إَدبذ ْزا انٕٛو يٍ خًؼٛبد ٔ رخض
ثبنزكش[خًؼٛخ انزأْٛم انًشركض ػهٗ انًدزًغ ٔخًؼٛخ انشفك انًؼٗء ٔانشجكخ انًظشٚخ نهزأْٛم انًشركض
ػهٗ انًدزًغ ٔيؤعغخ إعكُذسٚخ نهزًُٛخ]  ،كًب رشكش أعشح انكهٛخ إداسح سػبٚخ انشجبة ثدبيؼخ
األعكُذسٚخ.
ٔأٚؼبً رزمذو ثبنشكش نهطالة انًزطٕػ ٍٛيٍ طالة كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ ٍٛانًشبسك ٍٛفٗ رُظٛى ْزا
انٕٛو نشعى انجغًخ ػهٗ كم انٕخِٕ.

ركشٚى اإلرسبد انًظش٘ نكشح انمذو ٔندُخ زكبو يُطمخ اإلعكُذس ّٚنكشح
انمذو نؼًٛذ انشٚبػ ّٛثٍُٛ

رى ٕٚو األسثؼبء انًٕافك 53دٚغًجش ركشٚى األعزبر انذكزٕس /أزًذ عؼذ انذ ٍٚيسًٕد ػًش -ػًٛذ كهٛخ
انزشث ّٛانشٚبػ ّٛثُ – ٍٛخبيؼخ اإلعكُذس ّٚيٍ اإلرسبد انًظش٘ نكشح انمذو فشع اإلعكُذسٔ ّٚندُخ زكبو
يُطمخ اإلعكُذس ّٚنكشح انمذو ثسؼٕس كم يٍ :


انؼًٛذ /طجس ٙانظبٔ٘ – عكشرٛش ندُخ زكبو يُطمخ اإلعكُذس.ّٚ



انكبثزٍ/زغٍ إعًبػٛم انًذٚش انزُفٛز٘ نهفشع ٔيُذٔثبً ػٍ انسبج /ػبيش زغ – ٍٛسئٛظ يُطمخ
اإلعكُذس ّٚنكشح انمذو ٔسئٛظ ندُخ انًغبثمبد.



انكبثزٍ /سيؼبٌ ػثًبٌ – عكشرٛش ندُخ انسكبو.



ٔانذكزٕس /انغٛذ انغٛغ -ٙانًسبػش ثهدُخ انسكبو.


فبَٗ داٖ " "Funny dayثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثٍُٛ

ثًُبعجخ ألزشاة ايزسبَبد انفظم انذساعٗ االٔل يٍ انؼبو اندبيؼٗ  2552-2555نطالة كهٛخ انزشثٛخ
انشٚبػٛخ ثُ ٍٛلشس األعزبر انذكزٕس أزًذ عؼذ انذ ٍٚيسًٕد ػًش ػًٛذ انكهٛخ أػزجبس انُظف انثبَٗ يٍ
انٕٛو انذساعٗ نٕٛو األزذ انًٕافك  3دٚغًجش ٕٚو يفزٕذ ًٚشذ ف ّٛانطالة ػٍ طشٚك رُظٛى زفم نُبئٗ
ألبيّ انطالة ثأَفغٓى ألخشاج لذسارٓى انكبيُخ ،ززٗ ٚزغُٗ نٓى دخٕل االيزسبَبد ثشٔذ خذٚذح ٔرى ْزا
انسفم فٗ عبزخ انكهٛخ ٔزؼشِ انطالة ثًشبسكخ انؼذٚذ يٍ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ

"يُبلشخ سعبنخ انًبخغزٛش نهجبزث يسًذ سشبد يسًذ "ثبنشٚبػٛخ ثٍُٛ

رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ ٍٛيُبلشخ سعبنخ انًبخغزٛش انخبطخ ثبنجبزث يسًذ سشبد يسًذ يشعٗ
انًمٛذ ثمغى رذسٚت يغبثمبد انًٛذاٌ ٔانًؼًبس ٔػُٕاآَب "رأثٛش ثشَبيح رذسٚجٗ يمزشذ ٔفم ًب
ألعزشارٛدٛخ ػذٔ انغجبق ػهٗ ألزظبدٚخ انًدٕٓد ٔاالَدبص انشلًٗ نًزغبثمٗ  455يزش ػذٔ" ٔرنك ٕٚو
انثالثبء انًٕافك  5دٚغًجش  2555انغبػخ انسبدٚخ ػشش طجبزبً.

يُبلشخ سعبنخ انًبخغزٛش نهجبزثخ يشٔح فزسٗ "ثبنشٚبػٛخ ثُ"ٍٛ

رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ ٍٛيُبلشخ سعبنخ انًبخغزٛش انخبطخ ثبنجبزثخ يشٔح فزسٗ يسًذ ػفٛفٗ
انًمٛذح ثمغى انؼهٕو انسٕٚٛخ ٔانظسٛخ انشٚبػٛخ ٔػُٕآَب " :رأثٛش رُبٔل خشػبد يٍ َجبد انكزبٌ ػهٗ
ثؼغ انًزغٛشاد انفغٕٛنٕخٛخ ٔانجٕٛكًٛٛبئٛخ انًشرجطخ ثبنزؼت ٔ االعزشفبء نهشٚبػ"ٍٛٛ
ٔرنك ٕٚو األثُ ٍٛانًٕافك  4دٚغًجش  2555انغبػخ انسبدٚخ ػشش طجبزبً.

يُبلشخ سعبنخ انذكزٕساِ نهجبزث يسًذ أزًذ يسًٕد عُجم "ثبنشٚبػٛخ ثُ"ٍٛ

رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ ٍٛيُبلشخ سعبنخ انذكزٕساِ انخبطخ ثبنجبزث يسًذ أزًذ يسًٕد
عُجم انًمٛذ ثمغى اإلداسِ انشٚبػٔ ّٛانزشٔٚر ٔػُٕآَب" :رمٕٚى خٕدح انخذيبد انشٚبػ ّٛف ٙػٕء
يٕاطفبد األٚضٔ ثبألَذ ّٚانشٚبػ ٔ "ّٛرنك ٕٚو األسثؼبء انًٕافك  53دٚغًجش  2555انغبػخ انسبدٚخ
ػشش طجبزبً.

"يُبلشخ سعبنخ انًبخغزٛش نهجبزث  /يسًذ يسًذ خًبل انذ ٍٚشؼٛت "

رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ ٍٛيُبلشخ سعبنخ انًبخغزٛش انخبطخ ثبنجبزث  /يسًذ يسًذ خًبل انذٍٚ
شؼٛت انًمٛذ ثمغى رذسٚت انشٚبػبد انًبئٔ ّٛػُٕآَب" :أثش رًُٛخ ثؼغ انمذساد انسظ زشك ّٛػهٗ رؼهى
يٓبساد عجبزخ انظٓش نذٖ انًكفٕف ٔ "ٍٛرنك ٕٚو انغجذ انًٕافك  56دٚغًجش  2555انغبػخ انسبدٚخ
ػشش طجبزبً.

يُبلشخ سعبنخ انذكزٕساِ نهجبزثّ  /خٓٛبٌ أزًذ زغٍ دأد "ثبنشٚبػٛخ ثُ"ٍٛ

رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ ٍٛيُبلشخ سعبنخ انذكزٕساِ انخبطخ ثبنجبزثّ  /خٓٛبٌ أزًذ زغٍ دأد -
انًمٛذِ ثمغى اإلد اسِ انشٚبػٔ ّٛانزشٔٚر ٔػُٕآَب " :رطٕٚش دٔس اإلداسِ انًبنٔ ّٛاَؼكبعبرٓب ػهٗ
طُبػخ انمشاس انزغٕٚمٔ ٙاإلعزثًبس٘ ثبألَذ ّٚانشٚبػ ٔ " ّٛرنك ٕٚو األسثؼبء انًٕافك  25دٚغًجش
 2555انغبػخ انسبدٚخ ػشش طجبزبً.

يُبلشخ سعبنخ انًبخغزٛش نهجبزث ٚ /بعش يسًذ أزًذ سٚبٌ "ثبنشٚبػٛخ ثُ"ٍٛ

رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ ٍٛيُبلشخ سعبنخ انًبخغزٛش انخبطخ ثبنجبزث ٚ /بعش يسًذ أزًذ سٚبٌ -
انًمٛذ ثمغى رذسٚت انشٚبػبد انًبئٔ ّٛػُٕآَب " :دساعّ يمبسَّ إلعزخذاو ثؼغ األخٓضِ انسذٚثّ
ٔأثشْب ػهٗ عشػخ رؼهى انًٓبساد األعبع ّٛنهغجبزّ نطالة انظف انغبدط ثذٔنخ اإليبساد انؼشثّٛ
انًزسذِ " ٔ رنك ٕٚو األسثؼبء انًٕافك  25دٚغًجش  2555انغبػخ انسبدٚخ ػشش طجبزبً

ثذء االيزسبَبد انؼًهٛخ "ثبنشٚبػٛخ ثُ"ٍٛ

ثذأد ٕٚو انغجذ انًٕافك  9دٚغًجش األيزسبَبد انؼًهٛخ نهفظم انذساعٗ األٔل نهؼبو اندبيؼٗ -2555
 2552ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُٔ ٍٛانزٗ اَزٓذ ٕٚو انخًٛظ انًٕافك  54دٚغًجش َ ٔ 2555زًُٗ
نهطالة انزفٕق ٔ انُدبذ.

فزر ثبة انزمذو نهذساعبد انؼهٛب فظم انشثٛغ 2552
رى فزر ثبة انزمذٚى نهطالة اندذد نًشازم انذساعبد انؼهٛب ( دثهٕو – يبخغزٛش – دكزٕساِ) ٔرنك نفظم انشثٛغ
 2552ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ ٍٛأػزجبساً يٍ  5دٚغًجش ٔ ززٗ  35دٚغًجش ٔٚزى رغدٛم انًمشساد اػزجبساً
يٍ ٔ 2552/5/25نًذح أعجٕع
ٔنًؼشفخ األٔساق انًطهٕثّ ٚشخٗ اإلطالع ػهٗ انجٛبٌ انزبن-: ٙ

رٕفٗ ان ٙسزًخ اهلل رؼبن ٙا.د/عبيٗ يسًذ زغٍ انششث ُٗٛاألعزبر ثمغى رذسٚت انشٚبػبد انًبئٛخ ثكهٛخ انزشثٛخ
انشٚبػٛخ ثُ ٍٛاثٕلٛش ٕٚو األثُ ٍٛانًٕافك  55دٚغًجش
ٔرُؼ ٙأعشح انكهٛخ ػًٛذ انكهٛخ ٔانغبدح انٕكالء ٔانغبدح أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانطالة
ٔاندٓبص االداس٘ انًغفٕس نّ  ..انهٓى أنٓى أْهّ ٔرٔ ّٚانظجش ٔانغهٕاٌ ٔاَب هلل ٔاَب ان ّٛساخؼٌٕ..

رشيٛى ٔطٛبَخ شبيهخ نًجُٗ اإلششاف "ثبنشٚبػٛخ ثُ"ٍٛ
رى االَزٓبء يٍ أػًبل رشيٛى ٔ طٛبَخ يجُٗ اإلششاف ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُٔ ٍٛانزٖ ٚزكٌٕ يٍ 4
يكبرت رى رشيًٓٛى ٔدْبَٓى

ٔطشذ األعزبر انذكزٕس أزًذ عؼذ انذ ٍٚيسًٕد ػًش أٌ ْزا انًجُٗ أعزغشق زٕانٗ شٓشَٔ ٍٚظف ززٗ
رى األَزٓبء يُّ.

كشاعٗ سخبيٛخ العزشازخ طالة كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثٍُٛ
ٔفشد كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ ٍٛيكبٌ يٓٛأ ٔيُبعت ٚزكٌٕ يٍ ػذد  54كشعٗ سخبيٗ خهف انًذسج
انكجٛش العزشازخ طالة انكهٛخ ث ٍٛانًسبػشاد .

ركشٚى األعزبر انذكزٕس خبنذ زًٕدح فٗ انٕٛثٛم انًبعٗ ندبيؼخ األعكُذسٚخ

رزششف كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ ٍٛػًٛذأ ٔ أػؼبء ْٛئخ رذسٚظ ٔػبيهٔ ٍٛطالة ثزكشٚى األعزبر
انذكزٕس يسًذ خبنذ زًٕدح انؼًٛذ انغبثك نهكهٛخ فٗ انٕٛثٛم انًبعٗ ندبيؼخ االعكُذسٚخ ٔ رنك إلعٓبيّ
فٗ رمذو ٔأصدْبس انشٚبػخ كشئٛظ الرسبد كشح انٛذ فٗ خًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ.

ٔ خذٚش ثبنزكش أٌ خبيؼخ األعكُذسٚخ أززفهذ ثبنٕٛثٛم انًبعٗ نٓب نًشٔس  55ػبيبً ػهٗ إَشبئٓب يٍ ٕٚو
انثالثبء انًٕافك  ٔ 2555/52/59ززٗ ٕٚو انخًٛظ انًٕافك  25دٚغًجش .

 23دٚغًجش ثذء االيزسبَبد انُظشٚخ نهفظم انذساعٗ األٔل انؼبو اندبيؼٗ
 2552-2555ثكهٛخ انزشث ّٛانشٚبػ – ّٛثأث ٙلٛش

ثذأد ٕٚو انغجذ انًٕافك  23دٚغًجش ايزسبَبد انفظم انذساعٗ األٔل نهؼبو اندبيؼٗ 2552-2555
نطالة كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ – ٍٛخبيؼخ االعكُذسٚخ ٔلذ رفمذ األعزبر انذكزٕس /أزًذ عؼذانذ ٍٚيسًٕد
ػًش ػًٛذ انكهٛخ ٔٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة عٛش االيزسبَبد ٔيزبثؼخ انًشبكم انخبطخ
ثبنطالة

ٔطشذ عٛبدرّ أٌ اإلداسح زشٚظخ ػهٗ انزأكذ يٍ خٕدح األيبكٍ انزٗ رزى ثٓب االيزسبَبد ٔإَزظبو
االيزسبَبد ثغٕٓنخ ٔٚغش ٔانؼًم ػهٗ رزنٛم أٖ ػمجبد رمبثم انطالة

ٔلذ أكذ عٛبدرّ ػهٗ ػشٔسح اإلنزضاو ثبنزؼهًٛبد انخبطّ ثبإليزسبَبد ٔانز ٙرى انزُٕ ّٚػُٓب ػهٗ يٕلغ
انكهٔ ّٛكزنك نٕزبد اإلػالَبد ثبنكه. ّٛ

ثذء ايزسبَبد انذساعبد انؼهٛب فظم انخشٚف  2555ثبنزشث ّٛانشٚبػّٛ
ثٍُٛ

ثذأد ٕٚو انغجذ انًٕافك  35دٚغًجش ايزسبَبد انذساعبد انؼهٛب (دثهٕيّ– يبخغزٛش –دكزٕساِ) فظم
انخشٚف ٔ 2555انزٗ أَزٓذ ٕٚو انخًٛظ انًٕافك ُٚ 55بٚش . 2552

ثٛبٌ ثأعًبء إرسبد طالة كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثٍُٛ
أعفشد إَزخبثبد إرسبد طالة كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُٔ ٍٛانزٗ رى فزر ثبة انزششٛر نٓب ٕٚو األسثؼبء
انًٕافك  2555/55/29فٗ انهدبٌ اٜرٛخ (ندُــخ االعش ،انهدُـــخ انشٚبػٛخ ،انهدــُخ انثمـبفٛخ ،ندـُخ
اندـٕانخ ،انهدُخ انفُٛخ ،انهدـــُخ األخزًبػٛخ ،انهدُخ انؼهًٛخ) ػٍ انزبنٗ :

انُزٛدخ انُٓبئٛخ إلَزخبثبد َبدٖ انؼبيه ٍٛثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ-ٍٛ
أثٕلٛش
أَزٓذ انهدُخ األٔنًجٛخ انًظشٚخ إنٗ أػزًبد انُزٛدخ انُٓبئٛخ نهؼًهٛخ اإلَزخبثٛخ نُبدٖ انؼبيه ٍٛنكهٛخ
انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثُ ٍٛنهذٔسح  2525-2555كًب ْٕ يٕػر فٗ انجٛبٌ انزبنٗ:

ػًٛذ انزشث ّٛانشٚبػ ّٛثُُٓٚ ٍٛئ أعشح انكه ّٛثبنؼبو انًٛالد٘ 2552

ٚزمذو أ.د /أزًذ عؼذانذ ٍٚيسًٕد ػًش – ػًٛذ كهٛخ انزشث ّٛانشٚبػ ّٛثُ ٍٛثأعًٗ ػجبساد انزٓبَٙ
ٔأطٛت األيُٛبد إنٗ انغبدِ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ  ،انٓٛئّ انًؼبَّٔ  ،انغبدِ أػؼبء اندٓبص اإلداس٘
ٔ أثُبءِ انطالة ثسهٕل انؼبو انًٛالد٘ اندذٚذ ٔأػٛبد انًٛالد  ،داػٛب اهلل ػض ٔخم أٌ ٚدؼهّ ػبو خٛش
ٔثشكّ ٔأٌ ٚؼى ف ّٛاأليٍ ٔاأليبٌ ػهٗ يظشَب انسجٛجّ.

