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  داَعة اإلعهٓزصٜة 

 نًٝة ايرتبٝة ايضٜاضٝة ـ أبٛ قري

   

  19/2/2017 ( بتاصٜذ 8دلًػ ايهًٝة صقِ )  

  19/2/2017 ايتاصٜذ : األسد ايّٝٛ  :

 قاع١ إدتُاعات فًظ ايه١ًٝ املهإ : ايطاع١ ايعاغس٠ ٚايٓؿـ ؾباًسا ايظَإ :

 

 

 عُٝد ايه١ًٝ ٚز٥ٝظ اجملًظ أ.د/ ْادز قُد قُد َسدإ -1

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب أ.د/ أمحد ضعد ايدٜٔ قُٛد عُس -2

 ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ  أ.د/ قُد عبد اؿُٝد بالٍ -3

 ز٥ٝظ قطِ ايعًّٛ اؿ١ٜٛٝ ٚايؿش١ٝ ايسٜاق١ٝ  أ.د/ ؾؿا٤ ؾؿا٤ ايدٜٔ عباع اـسبٛط٢ً -4

 ز٥ٝظ قطِ تدزٜب األيعاب ايسٜاق١ٝ أ.د/ غعبإ إبساِٖٝ قُد -5

 ز٥ٝظ قطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاقات ايؿسد١ٜ أ.د/ أمحد قُٛد قُد إبساِٖٝ -6

 ز٥ٝظ قطِ تدزٜب ايسٜاقات املا١ٝ٥ عدىل غٝتأ.د/ أغسف  -7

 ز٥ٝظ قطِ تدزٜب ايتُسٜٓات ٚاؾُباش  أ.د/ حي٢ٝ شنسٜا اؿسٜس٣ -8

 ز٥ٝظ قطِ ايسٜاق١ املدزض١ٝ أ.د/ ٖب١ عبد ايععِٝ إَباب٢ -9

 ز٥ٝظ قطِ أؾٍٛ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ أ.د/ فد٣ سطٔ ٜٛضـ -10

 ز٥ٝظ قطِ اإلداز٠ ايسٜاق١ٝ ٚايرتٜٚحقا٥ِ بأعُاٍ  د/ زأؾت ضعٝد ٖٓدا٣ّٚ.أ. -11

 ز٥ٝظ قطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملكُازقا٥ِ بأعُاٍ  د/ زأؾت عبد املٓؿـ ع٢ً ّ.أ. -12

 أضتاذ بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاقات ايؿسد١ٜ أ.د/ عبد ايؿتاح ؾتش٢ َربٚى خكس 13

 َتؿسؽ بكطِ ايعًّٛ اؿ١ٜٛٝ ٚايؿش١ٝ ايسٜاق١ٝأضتاذ  أ.د/ عبد املٓعِ بدٜس قُد ايكؿري -14

 أضتاذ بكطِ ايعًّٛ اؿ١ٜٛٝ ٚايؿش١ٝ ايسٜاق١ٝ أ.د/ ْاد١ٜ قُد زغاد 15

 أضتاذ َتؿسؽ بكِ تدزٜب األيعاب ايسٜاق١ٝ أ.د/ ذن٢ قُد قُد سطٔ -16

 أضتاذ َتؿسؽ بكطِ ايسٜاق١ املدزض١ٝ أ.د/ عادٍ قُٛد عبد اؿاؾغ -17

 أضتاذ َتؿسؽ بكطِ أؾٍٛ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ قُد ؾرب٣ عُسأ.د/  -18

 أضتاذ َتؿسؽ بكطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملكُاز أ.د/ ضا٢َ إبساِٖٝ ْؿس -19

 أضتاذ بكطِ ايسٜاق١ املدزض١ٝ أ.د/ ْٛاٍ إبساِٖٝ غًتٛت -20

 أضتاذ بكطِ اإلداز٠ ايسٜاق١ٝ ٚايرتٜٚح أ.د/ مسري عبد اؿُٝد ع٢ً -21

 أضتاذ بكطِ تدزٜب األيعاب ايسٜاق١ٝ أ.د/ عبد احملطٔ مجاٍ ايدٜٔ -22

 أضتاذ بكطِ تدزٜب ايسٜاقات املا١ٝ٥ أ.د/ َٓتؿس إبساِٖٝ أمحد طسؾ١ -23

 أضتاذ بكطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملكُاز أ.د/ أمحد ايطٝد يطؿ٢ -24

 ايسٜاق١ٝأضتاذ بكطِ أؾٍٛ ايرتب١ٝ  أ.د/ ضه١ٓٝ إبساِٖٝ ْؿس -25

 أضتاذ بكطِ تدزٜب ايتُسٜٓات ٚاؾُباش أ.د/ ٖٝجِ عبد ايساشم أمحد -26

 عٔ األضاتر٠ املطاعدٜٔ أ.ّ.د/ ٖػاّ قُد أمحد محدٕٚ -27

 ٚسد٠ قُإ اؾٛد٠ ّ.د/ أمحد قُد عبد املٓعِ عالّ -28

   

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ أ.د/  سطني ع٢ً عبد ايطالّ -1

 عٔ املدزضني ّ.د/ قُد عازف ايطٝد ضٝد أمحد -2
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 ٚايرتسٝب بايتش١ٝ اجملًظ بإؾتتاح ـ ايه١ًٝ عُٝد ـ َسدإ قُد قُد ْادز/  ايدنتٛز األضتاذ قاّبطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ ، 

 داَع١ ز٥ٝظ ْا٥ب ـ دابس قُد ٖػاّ/  ايدنتٛز ٚاألضتاذ ، اؾاَع١ ز٥ٝظ ـ ايهسد٣ أمحد عؿاّ/  ايدنتٛز األضتاذ بايطٝد

 إداز٠ ضٝادت٘ ٚغهس ، ٚايبشٛخ ايعًٝا ايدزاضات يػ٦ٕٛ اؾاَع١ ز٥ٝظ بأعُاٍ ٚايكا٥ِ ٚايطالب ايتعًِٝ يػ٦ٕٛ اإلضهٓدز١ٜ

 ْعًسا يًه١ًٝ ٚاملطتُس ايدا٥ِ ايدعِ ع٢ً ايطابك١ ٚاإلدازات ، ايهسد٣ عؿاّ/  ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد بكٝاد٠ اؿاي١ٝ اؾاَع١

 املعا١ْٚ ٚع٢ً بايه١ًٝ ايكدمي١ املبا٢ْ بإشاي١ اؾاَع١ ز٥ٝظ يٛعد ضٝادت٘ أغاز ٚقد ، ايهبري٠ ٚملطاستٗا املتعدد٠ إلستٝاداتٗا

 عدد يصٜاد٠ قبٌ َٔ تكدميٗا مت ايت٢ ايتع٢ًُٝ املسنص إْػا٤ خط١ تكدِٜ إعاد٠ نريو ، اؾدٜد اإلداز٣ املب٢ٓ إْػا٤ ؾ٢ ٚاملطاعد٠

 أٚ تدزٜظ ١٦ٖٝ عكٛ يهٌ ٜهٕٛ عٝح ، أدٚاز ثالخ ع٢ً ايع١ًُٝ ٚاألقطاّ َالبظ ٚخًع املؤمتسات ٚقاعات ايدزاض١ٝ اعاتايك

 ايه١ًٝ عُٝد/  ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد تٛد٘ نُا.  ايسٜاق١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ داخٌ تدزٜظ ١٦ٖٝ نعكٛ ب٘ ًٜٝل َهإ َعا١ْٚ ١٦ٖٝ

 . ايتع١ًُٝٝ بايع١ًُٝ اإليتصاّ ع٢ً املعا١ْٚ ٚاهل١٦ٝ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعكا٤ ؾُٝع ٚايتكدٜس ايػهس بهٌ

 َع ايكادَني ٚإبسٌٜ َازع غٗس٣ خالىل باْٗا٥ٗا ايتعٗد مت ايعًٝا ٚايدزاضات ايبهايٛزٜٛع ملسسًت٢ اؾدٜد٠ ايال٥ش١ غؿٛف

 . ايعٌُ ضٛم فاٍ ؾ٢ ايه١ًٝ خسٜر ؽدّ ددٜد٠ بساَر تكُُٓٗا

 عؿاّ/  ايدنتٛز األضتاذ يًطٝد ايه١ًٝ دزع بتكدِٜ ايسٜاق١ٝ ايرتب١ٝ أضس٠ باضِ ـ ايه١ًٝ عُٝد/  ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد قاّ نُا

 ضٝادت٘ ٖٓأ نُا ، ٚايطالب ايتعًِٝ يػ٦ٕٛ اؾاَع١ ز٥ٝظ ْا٥ب ـ دابس ٖػاّ/  ايدنتٛز األضتاذ ٚايطٝد ، اؾاَع١ ز٥ٝظ ـ ايهسد٣

 . ايه١ًٝ َٝداي١ٝ ي٘ ايه١ًٝ ٚقدَت اإلضهٓدز١ٜ ؾاَع١ ايعاّ األَني َٓؿب ع٢ً ـ خًٌٝ شنسٜا قُد/ األضتاذ ايطٝد

 : َٔ يهاًل ٚايٓا٥ب اؾاَع١ ز٥ٝظ تهسِٜ مت

 دا٥ص٠ ايتُٝص اإلداز٣ عٔ غػٌ ضٝادت٘ َٓؿب عُٝد ايه١ًٝ . أ.د/ قُد ؾرب٣ عُس

 دا٥ص٠ ايتُٝص اإلداز٣ عٔ غػٌ ضٝادت٘ َٓؿب ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ 

 دا٥ص٠ ايتُٝص اإلداز٣ عٔ غػٌ ضٝادت٘ َٓؿب ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب أ.د/ ضا٢َ إبساِٖٝ ْؿس

 ٚايبشٛخ ايعًٝا ايدزاضات يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ َٓؿب ضٝادت٘ غػٌ عٔ اإلداز٣ ايتُٝص دا٥ص٠

 2016تكدًٜسا إلغساؾ٘ ع٢ً املٓتدب املؿس٣ يهس٠ ايٝد اير٣ سؿٌ ع٢ً بطٛي١ أؾسٜكٝا  أ.د/ قُد خايد محٛد٠

 ٚايطالب ايتعًِٝ يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ َٓؿب ضٝادت٘ غػٌ عٔ اإلداز٣ ايتُٝص دا٥ص٠ أ.د/ سطني أمحد سذاز

خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ  يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ َٓؿب ضٝادت٘ غػٌ عٔ اإلداز٣ ايتُٝص دا٥ص٠

 ايب١٦ٝ

 ٚت١ُٝٓ اجملتُع خد١َ يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ َٓؿب ضٝادت٘ غػٌ عٔ اإلداز٣ ايتُٝص دا٥ص٠ أ.د/ مسري عبد اؿُٝد ع٢ً

 ايب١٦ٝ

 ٚايبشٛخ ايعًٝا ايدزاضات يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ َٓؿب ضٝادت٘ غػٌ عٔ اإلداز٣ ايتُٝص دا٥ص٠ أ.د/ أمحد قُٛد إبساِٖٝ

 ٚايطالب ايتعًِٝ يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ َٓؿب ضٝادت٘ غػٌ عٔ اإلداز٣ ايتُٝص دا٥ص٠ سط٢ٓ ضٝد أمحد سطني أ.د/

 2016 أؾسٜكٝا بطٛي١ ع٢ً سؿٌ اير٣ ايٝد يهس٠ املؿس٣ املٓتدب ع٢ً إلغساؾ٘ تكدًٜسا ّ.د/ عؿاّ ؾتش٢ غسٜب

 2016 أؾسٜكٝا بطٛي١ ع٢ً سؿٌ اير٣ ايٝد يهس٠ املؿس٣ املٓتدب ع٢ً إلغساؾ٘ تكدًٜسا ّ.د/ َسٚإ َؿطؿ٢ زدب

 

 ١٦ٖٝ ٚأعكا٤ ايه١ًٝ إداز٠ قبٌ َٔ املبرٍٚ باؾٗٛد ٚأغاد ، باؿكٛز بايرتسٝب ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ عؿاّ ايهسد٣  قاّ ٚقد

 ٚايتع١ًُٝٝ ٚاإلْػا١ٝ٥ اإلداز١ٜ ضٛا٤ اإلػاٖات مجٝع ؾ٢ بايه١ًٝ يًٓٗٛض خط١ تكدِٜ َٔ ايه١ًٝ ع٢ً جيب مبا ٚأغاز ، ايتدزٜظ

 20 َداز ع٢ً اـط١ ٖرٙ تهٕٛ ، ددٜد٠ دٚزات عٌُ أٚ ايعًٝا ٚايدزاضات ايبهايسٜٛع مبسسًت٢ ددٜد٠ بساَر إقاؾ١ خالٍ َٔ

  األقٌ ع٢ً ض١ٓ

 طسٜل عٔ ايه١ًٝ بني إبساَٗا مت ايت٢ ٚايربٚتٛنالت اـاؾ١ ايٛسدات َٔ املبرٍٚ باؾٗد ايه١ًٝ عُٝد/  ايدنتٛز األضتاذ أغاز ٚقد

 األيعاب قطِ بني املربّ ايتعإٚ بسٚتٛنٍٛ إىل ٚأغاز املدتًؿ١ايسٜاق١ٝ  اإلؼادات ٚبني يًذُٝع ٚايسٜاق١ ايبد١ْٝ ايًٝاق١ ٚسد٠

 ، إلقا١َ املؤمتس ايع٢ًُ األٍٚ يهس٠ ايط١ً . ايط١ً يهس٠ املؿس٣ اإلؼاد ٚبني ايط١ً نس٠ غعب١ ـ ايسٜاق١ٝ

 :  املٓاقػ١ باب ؾتح ٚمت

 ّطًب١ َٚطتػؿ٢ٚقعـ اـدَات  ايعالد٢ ايتأَني عٔ بايطؤاٍ عبد املٓعِ بدٜس ايكؿري ـ /   ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد قا 

 ؟ اؾاَع١

  إىل إٔ : اؾاَع١ ز٥ٝظ/  ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد ؾأغاز

 داَع١ َطتػؿٝات ظُٝع ايعاًَني ٚايطاد٠ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعكا٤ ايطاد٠ عالز ٜتِ بأْ٘ اؾاَع١ مبذًظ قساز إؽاذ مت:  أٚاًل

 . ؾكط اؾاَع١ طًب١ َطتػؿ٢ ٚيٝظ ايعػس٠ اإلضهٓدز١ٜ

ًٝا  ، بس٥اض١ ايدنتٛز / قُٛد ايصيبا٢ْ  اإلضهٓدز١ٜ ؾاَع١ ايطب٢ باجملًظ َاٜط٢ُ بإْػا٤ اؾاَع١ مبذًظ قساز إؽاذ مت:  ثاْ

 غاٌَ عالد٢ ْعاّ تدزٜب٢ ْٚعاّ إداز٣ ْعاّ ٚٚقع اإلضهٓدز١ٜ داَع١ َطتػؿٝات ؾُٝع غا١ًَ زؤ١ٜ ٚقع َٓ٘ اهلدف ٜهٕٛ

ًٝا ايتؿاؾٌٝ ع٢ً ايعٌُ ٜٚتِ يًُذًظ نا١ًَ زؤ١ٜ ٚقع مت ٚقد ، اؾاَع١ َطتػؿٝات مجٝع ؾ٢ َٛسد  أْ٘ ضٝادت٘ ٚذنس ، ساي

ًٝا ٜتِ ٚأْ٘( إْـذًرتا)  املتشد٠ املًُه١ ٚشزا٤ ز٥ٝظ َبعٛخ ايطٝد َع يكا٤ ع٢ً نإ  اإلْـذًٝص١ٜ بريضٕٛ ١٦ٖٝ َع ايتعإٚ ساي

 داَع١ َع ٚتعاْٚٗا دعُٗا اهل١٦ٝ ٚأبدت ، ايطب ؾ٢ امل١ٝٓٗ ٚايع١ًُٝ ٚايتُسٜض اإلداز٠ ؾ٢ املطتٜٛات نٌ ؾ٢ تدزٜب١ٝ سصّ يٛقع

 . ايتدزٜب١ٝ اؿصّ ٖرٙ ؾ٢ اإلضهٓدز١ٜ
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 أْ٘ ضٝادت٘ ٚٚعد ٜهؿ٢ ال ٖرا بإٔ أقس ٚيهٓ٘ باملطتػؿٝات ددٜد٠ أدٗص٠ إقاؾ١ ٜتِ بأْ٘ ـ دابس ٖػاّ/  األضتاذ ايطٝد ذنس ٚقد

 . ايؿسد٣ ايعٌُ ال املؤضط٢ ايعٌُ خالٍ َٔ ٚايتُسٜض األطبا٤ ؾ٢ املٛدٛد٠ املػانٌ سٌ ضٝتِ

 

 ناآلت٢ األض١ً٦ بعض برنس ـ ع٢ً اؿُٝد عبد مسري/ ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد قاّ ٚقد : 

 قد ٖٚرا ، ايه١ًٝ َٛازد عٔ غ٤٢ ٜعًِ ال ايه١ًٝ فًظ إٔ ؾُجاًل ، ٚاقش١ اختؿاؾات ايه١ًٝ فًظ اختؿاؾات إٔ:  قاٍ -1

 ، ال أّ ايكإْٛ ألسهاّ ٚؾًكا تتِ ايه١ًٝ داخٌ أدسا٤ات َٔ مت َا إٔ اؾاَع١ تتأند إٔ ضٝادت٘ ؾٝت٢ُٓ ، املؤضط٢ ايعٌُ

 . اؾُاع٢ ٚايعٌُ اإلداز٠ ؾ٢ املػازن١ يكُإ ٚذيو

 يٝظ يهٔ ، ٚاختؿاؾاتٗا َٚاٖٝتٗا اـاف ايطابع ذات ايٛسدات ؼدٜد مت أْ٘ ، اـاف ايطابع ذات ايٛسدات غؿٛف -2

 إٔ ع٢ً ايعسف دس٣ سٝح ، ايه١ًٝ فًظ ع٢ً اـاف ايطابع ذات ايٛسدات غؿٛف ٜتِ َا عسض َٔ ميٓع َا ٖٓاى

 دٚز جيعٌ َا ؾٗرا ، ايهًٝات جملايظ ايسدٛع دٕٚ اؾاَع١ إداز٠ َع تتعاٌَ اـاف ايطابع ذات ايٛسدات إدازات فايظ

 ايه١ًٝ فًظ دٚز ظعٌ ضٝادت٘ ٜطايب ٚيهٔ ، األعاخ ٚعسض ايًٛا٥ح َٚٓاقػ١ ايكسازات اؽاذ ع٢ً قاؾس ايه١ًٝ فًظ

 . املؤضط٢ ايعٌُ ٚؾل تطري اـاف ايطابع ذات ايٛسدات َٓع١َٛ إٔ َٔ ٚايتأند ، اإلداز٠ ع١ًُٝ ؾ٢ َػازن٢ دٚز

 ، ايتدزٜظ ١٦ٖٝ يعكٛ َاد٣ عا٥د ؼكل ٚناْت إختبازات ايكدزات تعترب ناْت ايسٜاق١ٝ ايكدزات َٛقٛع غؿٛف -3

 ايكدزات  أعتباز ؾأزدٛ ، اؾاَعات تٓعِٝ قإْٛ َٔ 290 يًُاد٠ طبًكا إختبازات ايكدزات اعتباز عدّ ؾرت٠ َٓر مت يهٔ

 .  ايتدزٜظ ١٦ٖٝ يعكٛ ايٛظٝؿ٢ ايسقا ؾ٢ َعترًبا ، ايتدزٜظ ١٦ٖٝ عكٛ َدخالت أسد

 تطذٌٝ تازٜخ َٔ ض١ٓ بعد املادٝطتري دزد١ ع٢ً ايطايب حيؿٌ يًكإْٛ طبًكا ؾإْ٘ ايعًٝا ايدزاضات خؿٛف ؾ٢ أْ٘ -4

 يًطايب ايب١ٝٓٝ املدد سطب ٜتِ بأْ٘ ؾٛد٦ٓا يهٔ ، ايبشح تطذٌٝ تازٜخ َٔ ضٓتني بعد ايدنتٛزا٠ ع٢ً ٚحيؿٌ ايبشح

 ٖرا ؾ٢ ايؿادز ايكساز ؾ٢ ايٓعس اعاد٠ أزدٛ ٚيهٔ ، ايعًٝا بايدزاضات قٝد تازٜخ َٔ ٚيهٔ ايبشح تطذٌٝ تازٜخ َٔ يٝظ

ًٝا ايػإٔ  . ايكإْٛ َع متػ

 يدٍٚ ايجكاؾ١ٝ املًشكات َع عٌُ َٓع١َٛ ٚعٌُ ٚاؾاَع١ ايه١ًٝ َطت٣ٛ ع٢ً ايٛاؾد ايطايب ـد١َ َهتب عٌُ جيب -5

 . ايٛاؾدٜٔ ايطالب

 . ايه١ًٝ ؾ٢ ايطباس١ محاّ ؾٝا١ْ َػه١ً سٌ جيب -6

 : ناآلت٢ بايسد اؾاَع١ ز٥ٝظ ؾكاّ

 اإلضرتاتٝذ١ٝ اـط١ َع ٜتٛانب مبا اإلضرتاتٝذ١ٝ خطتٗا بٛقع ايهًٝات تكّٛ يًذاَع١ اإلضرتاتٝذ١ٝ اـط١ ع٢ً بٓا٤ أْ٘ -1

 . املؤضط٢ ايعٌُ إلضرتاتٝذ١ٝ طبًكا ٚذيو يًذاَع١

 إٜسادات َٔ% 15 ْطب١ بأخر تكّٛ املاي١ٝ ٚشاز٠ إٔ ٢ٖٚ بػأْٗا َػه١ً ٖٓاى أْ٘ اـاف ايطابع ذات ايٛسدات غؿٛف -2

 . بريو قساز ٜأت٢ مل اآلٕ ست٢ ٚيهٔ ًَػا٠ تعترب ايٓطب١ ٖرٙ إٔ ع٢ً اإلتؿام مت ٚيهٔ اـاف ايطابع ذات ايٛسدات

 ٚال بايه١ًٝ ال َكٝد غري ؾٗٛ ايه١ًٝ يدخٍٛ ايسٜاق١ٝ ايكدزات بعٌُ ٜكّٛ اير٣ ايطايب ؾإٕ ايسٜاق١ٝ ايكدزات غؿٛف -3

 قاَٛا اير٣ ايطالب َٔ املدخ١ً املبايؼ سدٚد ؾ٢ إال ايكدزات َهاؾآت ؾسف جيٛش ؾال ٚبايتاىل اختبازٙ أثٓا٤ باؾاَع١

 ٚنريو ، باؾاَع١ َكٝد غري طايب ٖٚٛ اؾاَع١ َٛاش١ْ  َٔ أخس٣ َهاؾآت أ٣ ؾسف جيٛش ٚال ايكدزات اختبازات بعٌُ

  اؾاَع١ ز٥ٝظ/  ايدنتٛز األضتاذ قاي٘ َا ع٢ً ٚايطالب ايتعًِٝ يػ٦ٕٛ اؾاَع١ ز٥ٝظ ْا٥ب/  ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد أند

 املعتُد٠ ايطاعات ْعاّ طبكت ايت٢ اؾاَعات أٚا٥ٌ َٔ اإلضهٓدز١ٜ داَع١ بإٔ ، اؾاَع١ ز٥ٝظ/  ايدنتٛز األضتاذ زد -4

 ؾٝعترب ٚبايتاىل ايطايب قٝد ايػا٤ مت ؾكد دنتٛزا٠ أٚ َادٝطتري أٚ دبًّٛ ضٛا٤ ، ايكدِٜ ايٓعاّ عٔ ْعاَٗا خيتًـ ٚايت٢

 ايب١ٝٓٝ املدد املٛسد٠ اؾدٜد٠ ايال٥ش١ ؾ٢ أؾبح ٚنريو ، ايب١ٝٓٝ املدد سطاب ٜبدأ بايدزد١ تطذًٝ٘ ٚقت َٔ

 دزدات تٛؾري ٚاإلداز٠ ايتٓعِٝ زؾض األخري اؾاَع١ فًظ ؾ٢ أثري ؾكد نريو ، ضٓتني ٢ٖ ٚايدنتٛزا٠ يًُادٝطتري

 أخر طسٜل عٔ إال ٜأت٢ ئ ٖرا املعٝدٜٔ يػػٌ ؾازغ١ دزدات بتٛؾري ايهًٝات ع٢ً قػط ؾٗٓاى ٚبايتاىل املعٝدٜٔ يتعٝني

 . تأخري دٕٚ ايكإْٛ ؾ٢ املٛدٛد٠ ايب١ٝٓٝ يًُدد ايعكٛ

 : ناآلت٢ بايسد ٚايطالب ايتعًِٝ يػ٦ٕٛ اؾاَع١ ز٥ٝظ ْا٥ب/  ايدنتٛز األضتاذ قاّ ؾكد ايٛاؾدٜٔ َٛقٛع غؿٛف -5

 قساز اؽاذ مت ٚقد ، ايٛشاز٠ َطت٣ٛ ع٢ً ٚايطالب ايتعًِٝ غ٦ٕٛ قطاع ؾ٢ َطت٣ٛ أع٢ً ع٢ً ايٛاؾدٜٔ إداز٠ ٖٓاى

 َسنص أَاّ ايطب به١ًٝ اْػا٥٘ ٚضٝتِ اؾاَع١ َطت٣ٛ ع٢ً ايٛاؾدٜٔ ايطالب ـد١َ َهتب اْػا٤ ع٢ً اؾاَع١ مبذًظ

 . َطت٣ٛ أع٢ً ع٢ً ايٛاؾدٜٔ ايطالب ـد١َ اضرتاتٝذ١ٝ زؤ١ٜ ٖٚٓاى ، املؤمتسات

 املد٠ أنًُٛا ايرٜٔ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ ألعكا٤ اؾاَع١ ز٥ٝظ بدٍ عٔ بايطؤاٍقُد ؾرب٣ عُس ـ /    ايدنتٛز األضتاذ ّاق ٚقد 

 بايتاىل ؾأْ٘ ، قكا١ٝ٥ أسهاّ ع٢ً ؼؿًٛا ايرٜٔ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعكا٤ بعض ع٢ً تطبل ناْت إذا ؾإْ٘ ٚبايتاىل ، ايكا١ْْٝٛ

 .  ددٜد٠ قكا١ٝ٥ أسهاّ اضتؿداز دٕٚ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعكا٤ باق٢ ع٢ً هلِ ايؿادز٠ ايككا١ٝ٥ األسهاّ تطبٝل ميهٔ

 . األَس ٖرا بدزاض١ اؾاَع١ ز٥ٝظ ايدنتٛز األضتاذ ٚعد ٚقد

 ٚنريو ٚايعسؾإ ٚايتكدٜس ايػهس بتكدِٜ ـ بايه١ًٝ ايسٜاق١ٝ األيعاب أضتاذ ـ محٛد٠ خايد قُد/  ايدنتٛز األضتاذ قاّ ٚقد 

 ٚاهل١٦ٝ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ ٚأعكا٤ اؾاَع١ بني اإليهرت٢ْٚ ايتٛاؾٌ بصٜاد٠ ضٝادت٘ اقرتح ٚقد ، ٚيًذاَع١ ايه١ًٝ إلداز٠ ايدعِ

 . اؾاَع١ ٚإداز٠ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعكا٤ بني املطتُس يًتٛاؾٌ باؾاَع١ إداز٠ بٛدٛد ٚاقرتح ، املعا١ْٚ

 . عٓٗا قبًِٗ نإ َٔ عذص أعُاٍ َٔ يًه١ًٝ قادَٛٙ عُا ايٛنال٤ ٚيًطاد٠ ايه١ًٝ يعُٝد ٚايتكدٜس ايػهس ضٝادت٘ قدّ ٚقد         
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 أطس ؾ٢ أْ٘ ضٝادت٘ ٚأٚقح ٚضٝادت٘ ذنسٙ عُا ، محٛد٠ خايد قُد/  يًدنتٛز ايػهس اؾاَع١ ز٥ٝظ/ ايدنتٛز األضتاذ قدّ ٚقد

ًٝا اؾاَع١ تكّٛ املؤضط٢ ايعٌُ  املط٦ٍٛ ٖٛ ٜٚهٕٛ ٚأخباز بٝاْات َٔ اؾاَع١ عٔ ٜؿدز َا نٌ عٔ ٚاسد أعال٢َ َهتب بعٌُ ساي

 . اؾاَع١ ٚطالب ٚايعاًَني ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعكا٤ يًطاد٠ األخباز مجٝع تٛؾٌٝ عٔ

 ٚايت٢ ، ؾازٚع ْاد٣  غؿٛف ضؤاٍ بتٛدٝ٘ ، املدزض١ٝ ايسٜاق١ قطِ ز٥ٝظ ـ إَباب٢ ٖب١/  ايدنتٛز األضتاذ  قاَت ٚقد 

 . ايتدزٜظ ١٦ٖٝ ألعكا٤ دٝد٠ خد١َ يتكدِٜ ايٓاد٣ هلرا ْعس٠ تسدٛ

 ْعس٠ خالٍ َٔ ايٓاد٣ خدَات يتؿعٌٝ ،  يًٓاد٣ غسٚط نساض١ طسح مت قد أْ٘ ـ اؾاَع١ ز٥ٝظ/ ايدنتٛز األضتاذ أداب ٚقد

 . ٚذِٜٚٗ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ ألعكا٤ اـدَات أؾكٌ يتكدِٜ إقتؿاد١ٜ

 األدٗص٠ ؾٝا١ْ ؾ٢ َػه١ً ٖٓاى بأْ٘ ، ايسٜاق١ٝ األيعاب قطِ ز٥ٝظ ـ قُد إبساِٖٝ غعبإ/ ايدنتٛز األضتاذ قاّ ٚقد 

 . ايسٜاق١ٝ

 . بايه١ًٝ املٛدٛد٠ األدٗص٠ يؿٝا١ْ خازد١ٝ ؾٝا١ْ غسنات َع ايتعاقد بإَها١ْٝ اؾاَع١ ز٥ٝظ/ ايدنتٛز األضتاذ ذنس ٚقد

 

 أمحد عؿاّ/  ايدنتٛز األضتاذ يًطٝد ٚايعسؾإ ٚايتكدٜس ايػهس نٌ ، ايه١ًٝ عُٝد/  ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد ٚد٘ ايٓٗا١ٜ ٚؾ٢

 ٚايكا٥ِ ٚايطالب ايتعًِٝ يػ٦ٕٛ اؾاَع١ ز٥ٝظ ْا٥ب ـ دابس قُد ٖػاّ/ ايدنتٛز األضتاذ ٚيًطٝد، اؾاَع١ ز٥ٝظ ـ ايهسد٣

 ، ع٢ً تػسٜؿِٗ يًه١ًٝ ٚسكٛز فًظ ايه١ًٝ . ٚايبشٛخ ايعًٝا ايدزاضات يػ٦ٕٛ اؾاَع١ ز٥ٝظ ْا٥ب بأعُاٍ

 

 المتابعة :أوالً : 

 10/1/2017 ( بتازٜخ 7ايتؿدٜل ع٢ً فًظ ايه١ًٝ ايطابل زقِ ) : ثانًيا 

 ايكضاص : مت ايتصزٜل عًى ذلضض اإلدتُاع ايغابل .

 التى عرضها أ.د/ عميد الكلية :والموضوعات ثالًثا : موضوعات مجلس الجامعة 

 االداز٠ ن١ًٝ تٓعِٝ املاض٢ بايٝٛبٌٝ االضهٓدز١ٜ داَع٘ استؿاي١ٝ إطاز ؾ٢ َطسٚح ؾسع اؾاَع٘ ز٥ٝظ ْا٥ب/ د0ا خطاب -1

 ايتطٜٛس: "  بعٓٛإ ض٠ٛٝ بٛاس١ د٣ٚ َؤمتس 2017 َازع 31 ــ 29 ايؿرت٠ خالٍ َطسٚح ؾسع االضهٓدز١ٜ داَع٘ ايؿٓدق١ٝ

 ". ايدٚي١ٝ ايطٝاس١ خسٜط١ ع٢ً ض٠ٛٝ يٛاس١ املتٛاشٕ

ًُا ايكضاص :    أحٝط اجملًػ عً

 اـاف 1983 يطٓ٘( 9) زقِ اؾاَع٘ فًظ قساز ؾدز إٔ ضبل غؿٛف اجملايظ اَا١ْ غ٦ٕٛ اداز٠ َدٜس/ ا خطاب -2

 . االضهٓدز١ٜ داَع٘ خسجي٢ زابط١ اداز٠ فًظ بتػهٌٝ

ًُا    ايكضاص : أحٝط اجملًػ عً

 االْتشاٍ عٔ ايهػـ طسٜل عٔ دزاض١ اعداد بػإٔ ايعًّٛ به١ًٝ ٚايبشٛخ ايعًٝا ايدزاضات يػ٦ٕٛ ايهًٝ٘ ٚنٌٝ/ د0ا خطاب -3

 .االضهٓدز١ٜ ظاَع٘ ايػسض هلرا َسنص اْػا٤ ٚاَها١ْٝ ايع١ًُٝ ٚايسضا٥ٌ ايبشٛخ ؾ٢ ايع٢ًُ

ًُا    ايكضاص : أحٝط اجملًػ عً

 . املعتُد٠ ايطاعات ْعاّ ٚؾل ايعًٝا ايدزاضات َؿسٚؾات سؿ١ًٝ تٛشٜع بػإٔ 2016 يطٓ٘( 179) زقِ اؾاَع٘ فًظ قساز -4

ًُا    ايكضاص : أحٝط اجملًػ عً

 ز٥ٝظ/ د0ا ايطٝد تؿٜٛض 27/12/2016 ؾ٢ املٓعكد٠ ظًطت٘ قسز اؾاَع٘ فًظ غؿٛف اؾاَع٘ عاّ اَني/ ا خطاب -5

 َساؾك١ اداشات ؾ٢ املٛدٛدٜٔ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعكا٤ يًطاد٠ بايعٌُ ايرتخٝـ دٛاش ع٢ً املٛاؾك١ ؾ٢ ايٓعس ؾ٢ اؾاَع٘

 . سد٠ ع٢ً ساي١ نٌ يطسٚف ٚؾكًا باـازز ايصٚد١/  يًصٚز

ًُا    ايكضاص : أحٝط اجملًػ عً

 .31/12/2016 ؾ٢ املٓعكد٠ ظًطتٗا َٓٗا االضتؿاد٠ ٚؼدٜح اؾاَع٘ ممتًهات ملتابع٘ ايعًٝا ايًذٓ٘ ادتُاع قكس -6

ًُا    ايكضاص : أحٝط اجملًػ عً

 .17/1/2017 ست٢ َعٝدٜٔ اؾاَع٘ َطت٣ٛ ع٢ً اـاي١ٝ بايدزدات بٝإ -7

ًُا    ايكضاص : أحٝط اجملًػ عً

 االضعاز يتعدٌٜ ٚاالق١ًُٝٝ ايدٚي١ٝ اجمل١ً ؼسٜس ١٦ٖٝ قساز ع٢ً بٓا٤ ٚايبشٛخ ايعًٝا يًدزاضات ايهًٝ٘ ٚنٌٝ/ د0ا خطاب -8

 . ايطٛم َٚتطًبات ايدٚالز ضعس أزتؿاع َع يتتٓاضب اجملًتني

ًُا اجملًػ أحٝط:  ايكضاص   عً

 بطٛي١)  يألغباٍ اؾُٗٛز١ٜ بطٛي١ ؾ٢ تهسِٜ ؿكٛز ايك٣ٛ أليعاب املؿس٣ االؼاد ز٥ٝظ/ ايدنتٛز االضتاذ ايطٝد خطاب -9
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 (. ايكؿع٢ ع٢ً ايدنتٛز االضتاذ

ًُا اجملًػ أحٝط:  ايكضاص   عً

 فًظ ز٥ٝظ املٗٓدع ايطٝد خالي٘ َٔ ٚد٘ ٚاير٣ اؿه١َٝٛ املؿس١ٜ اؾاَعات أَٓا٤ يًطاد٠( 1) دٚز٣ ايهتاب بػإٔ -11

 . املدتـ ايٛشٜس َٔ يريو املٓعِ ايكساز ؾدٚز بعد اال سايٝا َؤقت٘ عُاي١ بأ٣ االضتعاْ٘ بعدّ ايٛشزا٤

ًُا اجملًػ أحٝط:  ايكضاص   عً

 . ايع١ًُٝ ايبشٛخ ْػس َهاؾأ٠ بػإٔ 2016 يطٓ٘( 178) اؾاَع٘ فًظ قساز -11

ًُا    ايكضاص : أحٝط اجملًػ عً

 . باؾاَع٘ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعكا٤ أداشات قٛابط تطبٝل بػإٔ 2016 يطٓ٘( 177) زقِ اؾاَع٘ فًظ قساز -12

ًُا    ايكضاص : أحٝط اجملًػ عً

 رابًعا : شئون الدراسات العليا والبحوث :

 اعتُار املٓاقؾات : أٚاًل :

 ت٢ أمسا٥ِٗ:ّ ايطاعات املعتُد٠ يًباسجني اآلاعتُاد َٓاقػات زضا٥ٌ املادطتري بٓعا

  َدزض١ٝ زٜاق١  اؿُٝد عبد امحد ض١َٝٛ -1

  ٚاملكُاز املٝدإ َطابكات تدزٜب  ايداغس قُد اهلل عبد امحد -2

  ايسٜاق١ٝ ٚايؿش١ٝ اؿ١ٜٛٝ ايعًّٛ  املتٛىل ايسشام عبد املتٛىل -3

 ايسٜاق١ٝ ٚايؿش١ٝ اؿ١ٜٛٝ ايعًّٛ  مجع١ املٓعِ عبد قُد ا١ٜ -4

 ايسٜاق١ٝ ٚايؿش١ٝ اؿ١ٜٛٝ ايعًّٛ  دغٝد٣ ايساشم عبد ؾدق٢ ْٗاد -5

 ايسٜاق١ٝ ٚايؿش١ٝ اؿ١ٜٛٝ ايعًّٛ  قُد ع٢ً املٓعِ عبد اؾٛاد عبد -6

 ايسٜاق١ٝ ٚايؿش١ٝ اؿ١ٜٛٝ ايعًّٛ  غاش٣ محد٣ خًٛد -7

  ايسٜاق١ٝ االيعاب تدزٜب  بٛؾدس داضِ عًٝا٤ -8

 ايسٜاق١ٝ ٚايؿش١ٝ اؿ١ٜٛٝ ايعًّٛ اؿػاؽ امحد خًٝؿ١ ٚيٝد -9

  ٚايرتٜٚح ايسٜاق١ٝ االداز٠  ايؿٛدز٣ داضِ ٜعكٛب داضِ قُد -10

اعتُاد َٓاقػات زضا٥ٌ ايدنتٛزاٙ بٓعاّ ايطاعات املعتُد٠ يًباسجني اآلت٢ أمسا٥ِٗ: 

  اؾٍٛ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ   ع٢ً عبد ايطالّ ع٢ً امحد سال٠ٚ -1 

  زٜاق١ َدزض١ٝ   امحد مخٝظ َعٝؼ قاس٢ املطري٣   -2 

  ٚايؿش١ٝ ايسٜاق١ٝايعًّٛ اؿ١ٜٛٝ  ابساِٖٝ اْٛز قُد ابٛ ايعٝٓني  -3 

  ايعًّٛ اؿ١ٜٛٝ ٚايؿش١ٝ ايسٜاق١ٝ امحد ضال١َ ع٢ً قُد ضعد   -4 

  ايعًّٛ اؿ١ٜٛٝ ٚايؿش١ٝ ايسٜاق١ٝ عبد االَري قُد ضًطإ املرتٚى   -5 

  تدزٜب ايتُسٜٓات ٚاؾُباش امحد قُد عبد اهلل ابٛ ايٛؾا -6 

  ايعًُٝة )َادٝغتري ـ رنتٛصاة(ٚافل اجملًػ عًى إعتُار ايضعائٌ  ايكضاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًٝا :َٛضٛعات تؾهٌٝ جلٓة املٓاقؾة ٚاحلهِ :  ثاْ

 

 َٔ املكد١َ  ايدنتٛزاٙ يسضاي١ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ عًٞ ٚاملكُاز املٝدإ َطابكات تدزٜب قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ
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 تدزٜب) ؽؿـ 13/1/2015  ايتطذٌٝ تازٜخ ، 8/10/2013 بتازٜخ  ايدنتٛزاٙ مبسس١ً املكٝد –  قاضِ ايطٝد ؾالح ايطٝد/  ايباسح

 :َٚٛقٛعٗا( ايك٣ٛ ايعاب

 ملطابك١ ايسق٢ُ ٚاملطت٣ٛ املٗاز٣ االدا٤ َؤغسات بعض ع٢ً ايعا١ًَ ايعكالت َطا١ُٖ يٓطب١ ٚؾكا َكرتح تدزٜب٢ بسْاَر تاثري" 

 "اؾ١ً دؾع

 : ايطاد٠ َٔ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ ٜٚكرتح

اضتاذ ايعاب ايك٣ٛ املتؿسؽ بكطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملكُاز به١ًٝ ايرتب١ٝ  ا.د/ عبد اؿًِٝ قُد عبد اؿًِٝ

 داَع١ االضهٓدز١ٜ )َػسؾا( –ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

اضتاذ ايعاب ايك٣ٛ املتؿسؽ بكطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملكُاز به١ًٝ ايرتب١ٝ  ا.د/ضا٢َ إبساِٖٝ ْؿس

 داَع١ االضهٓدز١ٜ )َٓاقػا( –ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

اضتاذ ايعاب ايك٣ٛ املتؿسؽ بكطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملكُاز به١ًٝ ايرتب١ٝ  ا.د/امحد ؾهس٣ قُد ضًُٝإ

 ١ )َػسؾا(داَع١ االضهٓدزٜ –ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

اضتاذ ايتدزٜب ايسٜاق٢ ٚز٥ٝظ قطِ ْعسٜات ٚتطبٝكات َطابكات املٝدإ ٚاملكُاز  ا.د/قُٛد قُد امحد عٝط٢

 داَع١ ايصقاشٜل)َٓاقػا( –به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

 . ٚاحلهِ املٓاقؾة جلٓة ألعضاء ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتح ايتؾهٌٝ عًى اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 

 َٔ املكد١َ املادطتري يسضاي١ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ عًٞ ايسٜاق١ٝ ٚايؿش١ٝ اؿ١ٜٛٝ ايعًّٛ قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 إؾابات) ؽؿـ 12/5/2015 ايتطذٌٝ تازٜخ ،8/10/2013 بتازٜخ املادطتري مبسس١ً املكٝد –قُد عسب قُد امحد/ ايباسح

 :َٚٛقٛعٗا(  ٚايتأٌٖٝ ايسٜاق١

 " ض١ٓ(15 -12) َٔ املؿازع١ ْاغ٧ يد٣ االؾابات يبعض ؼ١ًًٝٝ دزاض١" 

 : ايطاد٠ َٔ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ ٜٚكرتح

اضتاذ االؾابات ايسٜاق١ٝ ٚايتاٌٖٝ ايبـد٢ْ بكطـِ ايعًـّٛ اؿٜٝٛـ١ ٚايؿـش١ٝ ايسٜاقـ١ٝ        ا.د/َؿطؿ٢ ايطٝد امساعٌٝ طاٖس     

 داَع١ االضهٓدز١ٜ )َػسؾا(   –به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

طــِ ايعًــّٛ اؿٜٝٛــ١ ٚايؿــش١ٝ ايسٜاقــ١ٝ اضـتاذ إؾــابات ايسٜاقــ١ ٚايتأٖٝــٌ  ايبــد٢ْ بك   ا.د/امحد عبد ايؿتاح عُسإ    

 )َٓاقػا(داَع١ االضهٓدز١ٜ –ايسٜاق١ٝ يًبٓني به١ًٝ ايرتب١ٝ 

اضتاذ َطاعد بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاقات املا١ٝ٥ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ مبد١ٜٓ ايطادات  ا.ّ.د/قُد ْب٣ٛ اآلغسّ  

 داَع١ ايطادات)َٓاقػا( –

١  بهًٝــ١ ايرتبٝــ١ ايسٜاقــ١ٝ اضــتاذ َطــاعد بكطــِ تــدزٜب املٓــاشالت ٚايسٜاقــات ايؿسدٜــ ا.ّ.د/ٚيٝد قطٔ َؿطؿ٢ ْؿس٠    

 داَع١ االضهٓدز١ٜ )َػسؾا( –يًبٓني 

 . ٚاحلهِ املٓاقؾة جلٓة ألعضاء ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتح ايتؾهٌٝ عًى اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 َٔ املكد١َ املادطتري يسضاي١ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ١ؾٓ تػهٌٝ عًٞ ايسٜاق١ٝ ٚايؿش١ٝ اؿ١ٜٛٝ ايعًّٛ قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 إؾابات) ؽؿـ 12/5/2015 ايتطذٌٝ تازٜخ ،14/10/2012 بتازٜخ املادطتري مبسس١ً املكٝد –غالب ابٛ عُس مجاٍ قُد/ ايباسح

 :َٚٛقٛعٗا(  ٚايتأٌٖٝ ايسٜاق١

 "ايًعب ملسانص ٚؾكا ايطا٥س٠ ايهس٠ العب٢ يد٣ ايسٜاق١ٝ باالؾابات ٚعالقتٗا ايٓؿط١ٝ ايكػٛط" 

 : ايطاد٠ َٔ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ ٜٚكرتح

اضتاذ االؾابات ايسٜاق١ٝ ٚايتاٌٖٝ ايبـد٢ْ بكطـِ ايعًـّٛ اؿٜٝٛـ١ ٚايؿـش١ٝ ايسٜاقـ١ٝ        ا.د/َؿطؿ٢ ايطٝد امساعٌٝ طاٖس     

 داَع١ االضهٓدز١ٜ )َػسؾا(   –به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

اضتاذ االؾابات ايسٜاق١ٝ ٚايتاٌٖٝ ايبـد٢ْ بكطـِ ايعًـّٛ اؿٜٝٛـ١ ٚايؿـش١ٝ ايسٜاقـ١ٝ        ا.د/عبد ايباضط ؾدٜل عبد اؾٛاد       

 داَع١ االضهٓدز١ٜ )َٓاقػا(  –به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

قـ٢ ٚعًـّٛ اؿسنـ١  بهًٝـ١     اضتاذ ايتدزٜب ايسٜاق٢ يًهس٠ ايطا٥س٠ بكطِ ايتـدزٜب ايسٜا  ا.د/ْاد١ٜ زغٛإ عط١ٝ عُازٙ 

 داَع١ االضهٓدز١ٜ )َٓاقػا( –ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓات 

اضــتاذ عًــِ ايــٓؿظ ايسٜاقــ٢ ٚز٥ــٝظ قطــِ اؾــٍٛ ايرتبٝــ١ ايسٜاقــ١ٝ   بهًٝــ١ ايرتبٝــ١    ا.د/فد٣ سطٔ ٜٛضـ     

 داَع١ االضهٓدز١ٜ )َػسؾا( –ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

 . ٚاحلهِ املٓاقؾة جلٓة ألعضاء ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتح ايتؾهٌٝ عًى اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 َٔ املكد١َ املادطتري يسضاي١ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ عًٞ ايسٜاق١ٝ ٚايؿش١ٝ اؿ١ٜٛٝ ايعًّٛ قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 ؽؿـ 11/6/2015 ايتطذٌٝ تازٜخ ،8/10/2013 بتازٜخ املادطتري مبسس١ً املكٝد –اؾصاز ابساِٖٝ بدٜس محد٣ عط١ٝ/ ايباسح

 :َٚٛقٛعٗا(  ٚايتأٌٖٝ ايسٜاق١ إؾابات)
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 "ايبدٜٓات ايطٝدات يد٣ ايبطٔ ؾ٢ املرتان١ُ ايط١ُٓ َٔ يًتدًـ ايهاؾٝتٝػٔ اضتدداّ َع بد٢ْ بسْاَر" 

 : ايطاد٠ َٔ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ ٜٚكرتح

اضتاذ تسب١ٝ  ايكـٛاّ ٚز٥ـٝظ قطـِ ايعًـّٛ اؿٜٝٛـ١ ٚايؿـش١ٝ ايسٜاقـ١ٝ بهًٝـ١ ايرتبٝـ١           ا.د/ؾؿا٤ ؾؿا٤ ايدٜٔ عباع      

 داَع١ االضهٓدز١ٜ )َػسؾا(  –ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

 –اضتاذ ايؿش١ ايسٜاق١ٝ بكطِ عًّٛ ايؿش١ ايسٜاق١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني  ا.د/ قطٔ ٜظ ايدز٣ٚ 

 داَع١ سًٛإ )َٓاقػا( –باهلسّ 

اضتاذ َطاعد  بكطِ ايعًّٛ اؿ١ٜٛٝ ٚايؿش١ٝ ايسٜاق١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاقـ١ٝ يًبـٓني    ا.ّ.د/شنسٜا امحد ايطٝد َتٛىل   

 داَع١ االضهٓدز١ٜ )َٓاقػا( –

 . ٚاحلهِ املٓاقؾة جلٓة ألعضاء ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتح ايتؾهٌٝ عًى اجملًػ ٚافل ايكضاص :

/  ايباسح َٔ املكد١َ املادطتري يسضاي١ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ عًٞ ٚايرتٜٚح ايسٜاق١ٝ االداز٠ قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 تسٜٚح) ؽؿـ 12/1/2016  ايتطذٌٝ تازٜخ ، 14/10/2014 بتازٜخ  ايدنتٛزاٙ مبسس١ً  املكٝد – غٌٜٛ املكؿٛد عبد ضعد اضالّ

 :َٚٛقٛعٗا( زٜاق٢

 "دإٚ َتالش١َ اطؿاٍ يد٣ ايتٛاؾك٢ ايطًٛى يتعدٌٜ املا٢٥ ايٛضط ؾ٢ تسٚحي٢ بسْاَر تاثري" 

 : ايطاد٠ َٔ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ ٜٚكرتح

اضتاذ االداز٠ ايسٜاق١ٝ املتؿسؽ بكطِ االداز٠ ايسٜاق١ٝ ٚايرتٜٚح به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاقـ١ٝ   ا.د/ قُد عبد ايعصٜص ضال١َ

 داَع١ االضهٓدز١ٜ)َٓاقػا( –يًبٓني 

اضــتاذ االداز٠ ايسٜاقـــ١ٝ  املتؿـــسؽ بكطـــِ االداز٠ ايسٜاقــ١ٝ ٚايرتٜٚـــح بهًٝـــ١ ايرتبٝـــ١    ا.د/ مسري عبد اؿُٝد ع٢ً                   

 داَع١ االضهٓدز١ٜ )َػسؾا( –ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

 داَع١ سًٛإ )َٓاقػا( –اضتاذ ايسٜاق١ املعدي١ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ باهلسّ  ا.د/ اغسف عٝد ابساِٖٝ َسع٢     

داَعـ١   –َطاعد بكطِ االداز٠ ايسٜاق١ٝ ٚايرتٜٚح به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني اضتاذ  ا.ّ.د/ؾؿٛت ع٢ً مجع١   

 االضهٓدز١ٜ )َػسؾا(

 . ٚاحلهِ املٓاقؾة جلٓة ألعضاء ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتح ايتؾهٌٝ عًى اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 قُد/ ايباسح َٔ املكد١َ املادطتري يسضاي١ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ عًٞ املدزض١ٝ ايسٜاق١ قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 ٚطسم َٓاٖر) ؽؿـ 10/11/2015  ايتطذٌٝ تازٜخ ، 14/10/2014 بتازٜخ  املادطتري مبسس١ً  املكٝد – ابساِٖٝ قُد مجع١

 :َٚٛقٛعٗا( ايبد١ْٝ ايرتب١ٝ تدزٜظ

 ايسٜاق١ٝ ايرتب١ٝ بدزع اؿسن١ٝ املٗازات بعض ع٢ً املباغس ٚغري املباغس ايتدزٜظ اضًٛب٢ َع املؿكٌ ايتعًِ منط تؿاعٌ تأثري" 

 "  االعداد١ٜ يًُسس١ً

 : ايطاد٠ َٔ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ ٜٚكرتح

 –اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ ايسٜاق١ املدزض١ٝ  به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني  ا.د/ قطٔ قُد دزٜٚؼ محـ   

 داَع١ االضهٓدز١ٜ)َػسؾا(

 –اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ ايسٜاق١ املدزض١ٝ  به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني  ا.د/ َؿطؿ٢ ايطاٜح قُد   

 داَع١ االضهٓدز١ٜ)َٓاقػا(

اضتاذ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ  بكطِ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ بهًٝـ١ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ      ا.د/مجاٍ عبد ايطُٝع قُد   

 )َٓاقػا(داَع١ املٓؿٛز٠ –

 . ٚاحلهِ املٓاقؾة جلٓة ألعضاء ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتح ايتؾهٌٝ عًى اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 

 

 

 

 

 ع٢ً غُٝا٤/ ايباسج١ َٔ املكد١َ املادطتري يسضاي١ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ عًٞ املدزض١ٝ ايسٜاق١ قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 تدزٜظ ٚطسم َٓاٖر) ؽؿـ 12/1/2016  ايتطذٌٝ تازٜخ ،11/2/2014 بتازٜخ  املادطتري مبسس١ً  املكٝد٠ – نػو أبٛ ايطعٝد

 :َٚٛقٛعٗا( ايبد١ْٝ ايرتب١ٝ
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 "االعداد١ٜ املسس١ً يتًُٝرات ايسٜاق١ٝ ايرتب١ٝ بدزع ايتعًِ ؾعٛبات ع٢ً اؿسن١ٝ االيعاب اضتدداّ تاثري" 

 : ايطاد٠ َٔ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ ٜٚكرتح

 –اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ ايسٜاق١ املدزض١ٝ  به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني  ا.د/ قطٔ قُد دزٜٚؼ محـ   

 داَع١ االضهٓدز١ٜ)َػسؾا(

 –اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ  به١ًٝ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ    ا.د/ عبد ايعصٜص عبد اؿهِٝ بالط١

 داَع١ ايصقاشٜل)َٓاقػا(

داَعــ١  –اضــتاذ املٓــاٖر  بكطــِ ايسٜاقــ١ املدزضــ١ٝ  بهًٝــ١ ايرتبٝــ١ ايسٜاقــ١ٝ يًبــٓني    ا.د/ عبري َعٛض عبد اهلل    

 االضهٓدز١ٜ)َٓاقػا(

 . ٚاحلهِ املٓاقؾة جلٓة ألعضاء ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتح ايتؾهٌٝ عًى اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ايباسح َٔ املكد١َ املادطتري يسضاي١ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ عًٞ املدزض١ٝ ايسٜاق١ قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ        

 َٓاٖر) ؽؿـ 13/1/2015  ايتطذٌٝ تازٜخ ،8/10/2013 بتازٜخ  املادطتري مبسس١ً املكٝد – ن١ًٝ ابٛ ابساِٖٝ ايطٝد قُٛد/

 :َٚٛقٛعٗا( ايبد١ْٝ ايرتب١ٝ تدزٜظ ٚطسم

 " االعداد١ٜ املسس١ً يتالَٝر ايسٜاق١ٝ ايجكاؾ١ إنطاب ؾ٢ ايسٜاق١ٝ ايرتب١ٝ َٓٗر دٚز" 

 : ايطاد٠ َٔ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ ٜٚكرتح

 –اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ ايسٜاق١ املدزض١ٝ  به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني  ا.د/ قطٔ قُد دزٜٚؼ محـ   

 داَع١ االضهٓدز١ٜ)َٓاقػا(

 –اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ ايسٜاق١ املدزض١ٝ  به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني  ا.د/ َؿطؿ٢ ايطاٜح قُد   

 داَع١ االضهٓدز١ٜ)َػسؾا(

 –اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ  به١ًٝ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ    ا.د/عال٤ ايدٜٔ ابساِٖٝ ؾاحل 

 داَع١ ايصقاشٜل)َٓاقػا(

داَعــ١  –اضــتاذ املٓــاٖر  بكطــِ ايسٜاقــ١ املدزضــ١ٝ  بهًٝــ١ ايرتبٝــ١ ايسٜاقــ١ٝ يًبــٓني    ا.د/ عبري َعٛض عبد اهلل    

 االضهٓدز١ٜ)َػسؾا(

 . ٚاحلهِ املٓاقؾة جلٓة ألعضاء ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتح ايتؾهٌٝ عًى اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ايباسح َٔ املكد١َ املادطتري يسضاي١ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ عًٞ ايسٜاق١ٝ ايرتب١ٝ أؾٍٛ قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 ايٓؿظ عًِ) ؽؿـ 12/1/2014  ايتطذٌٝ تازٜخ ،14/10/2012 املادطتريبتازٜخ مبسس١ً  املكٝد – شٜدإ ؾؤاد امحد َؿطؿ٢/

 :َٚٛقٛعٗا( ايسٜاق٢

 " ايتٓظ ؾ٢ ايالعبني يد٣ االْتباٙ َعاٖس بعض تطٜٛس ع٢ً ايعك٢ً يًتدزٜب بسْاَر أثس"   

 : ايطاد٠ َٔ ٚاؿهِ املٓاقػ١ ؾ١ٓ تػهٌٝ ٜٚكرتح

اضــتاذ عًــِ ايــٓؿظ ايسٜاقــ٢ ٚز٥ــٝظ قطــِ  أؾــٍٛ ايرتبٝــ١ ايسٜاقــ١ٝ  بهًٝــ١ ايرتبٝــ١    ا.د/ فد٣ سطٔ ٜٛضـ  

 داَع١ االضهٓدز١ٜ)َػسؾا( –ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

اضتاذ عًِ ايٓؿظ ايسٜاقـ٢ بكطـِ  أؾـٍٛ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ  بهًٝـ١ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ          ا.د/ضه١ٓٝ قُد ْؿس  

 داَع١ االضهٓدز١ٜ)َٓاقػا( –يًبٓني 

 –اضتاذ َطاعد بكطِ ايتدزٜب ايسٜاق٢ ٚعًّٛ اؿسن١ به١ًٝ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ يًبٓـات     ا.ّ.د/ضٗري طًعت ابساِٖٝ ايًبا٢ْ

 داَع١ االضهٓدز١ٜ )َٓاقػا(

 . ٚاحلهِ املٓاقؾة جلٓة ألعضاء ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتح ايتؾهٌٝ عًى اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 

 

 

 

 

 ا : َٛضٛعات تغذٌٝ خطط األعاخ :ثايًج

 ع٢ً خًٌٝ/  بايدازع اـاؾـ١  ايدنتٛزاٙ عح خط١ تطذٌٝ ع٢ً ايسٜاق١ٝ ٚايؿش١ٝ اؿ١ٜٛٝ ايعًّٛ قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 :َٚٛقٛعٗا( ايسٜاق١ٝ ٚايؿش١ ايؿش١ٝ ايرتب١ٝ)ؽؿـ ايدنتٛزاٙ مبسس١ً املكٝد –  اغهٓا٢ْ
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 بدٚي١ ايسٜاق١ٝ االنادميٝات ٚايؿطٝٛيٛد١ٝيالعب٢ ايؿش١ٝ باؿاي١ ٚعالقت٘ ايؿٓاع٢ ايعػب َالعب ع٢ً اؾٛ سساز٠ تاثري" 

 ".ايهٜٛت

 :   ايتايٞ ايٓشٛ عًٞ اإلغساف ١٦ٖٝ تهٕٛ إٔ ايكطِ فًظ اقرتح ٚقد

طـِ ايعًـّٛ اؿٜٝٛـ١ ٚايؿـش١ٝ ايسٜاقـ١ٝ بهًٝـ١       ؾطـٝٛيٛدٝا ايسٜاقـ١ املتؿـسؽ بك   اضتاذ   ٜٛضـ دٖب ع٢ً   / .دا

 داَع١ االضهٓدز١ٜ –ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

ِ    ا.د/عال٤ ايدٜٔ قُد عًٝٛٙ      ــ١     اضــتاذ ايؿــش١ ايسٜاقــ١ٝ بكطــ ــ١ ايرتبٝ ــ١ ٚايؿــش١ٝ ايسٜاقــ١ٝ بهًٝ ــّٛ اؿٜٝٛ ايعً

 داَع١ االضهٓدز١ٜ –ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

 ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتحة اإلؽضاف ٖٝئة ٚعًٞ ايبحح خطة تغذٌٝ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ْاؾس/  بايدازع اـاؾـ١  ايدنتٛزاٙ عح خط١ تطذٌٝ ع٢ً ايسٜاق١ٝ ٚايؿش١ٝ اؿ١ٜٛٝ ايعًّٛ قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 :َٚٛقٛعٗا( ايسٜاق١ٝ ٚايؿش١ ايؿش١ٝ ايرتب١ٝ)ؽؿـ ايدنتٛزاٙ مبسس١ً املكٝد –  عباع بٛ َؿطؿ٢

 ".ايهٜٛت بدٚي١ املتٛضط١ يًُسس١ً ايسٜاق١ٝ ايرتب١ٝ َٓٗاز ؾ٢ يًؿش١ املعصش٠ االْػط١ بسْاَر تؿُِٝ" 

 : ايتايٞ ايٓشٛ عًٞ اإلغساف ١٦ٖٝ تهٕٛ إٔ ايكطِ فًظ اقرتح ٚقد

ايعًـّٛ اؿٜٝٛـ١ ٚايؿـش١ٝ ايسٜاقـ١ٝ بهًٝـ١ ايرتبٝـ١        ايسٜاق١ٝ بكطِاضتاذ ايؿش١   ا.د/عال٤ ايدٜٔ قُد عًٝٛٙ     

 داَع١ االضهٓدز١ٜ –ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

ايعًّٛ اؿٜٝٛـ١ ٚايؿـش١ٝ ايسٜاقـ١ٝ بهًٝـ١ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ        اضتاذ َطاعد بكطِ ا.ّ.د/ايطٝد ضًُٝإ ايطٝد محاد  

 داَع١ االضهٓدز١ٜ –يًبٓني 

داَعـ١   –طاعد بكطِ ايسٜاق١ املدزضـ١ٝ بهًٝـ١ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ يًبـٓني      اضتاذ َ ا.ّ.د/ اغسف ؾبش٢ ْٜٛظ  

 االضهٓدز١ٜ  

 ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتحة اإلؽضاف ٖٝئة ٚعًٞ ايبحح خطة تغذٌٝ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 اؾًٌٝ عبد ابساِٖٝ/  بايدازع اـاؾـ١ املادطتري عح خط١ تطذٌٝ ع٢ً ٚايرتٜٚح ايسٜاق١ٝ االداز٠ قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 :َٚٛقٛعٗا( ايسٜاق١ٝ االداز٠)ؽؿـ املادطتري مبسس١ً املكٝد –ايصع٢ًٜٛ ايعصٜص عبد

 "ايػباب َسانص ملدٜس٣ ايٛقت إداز٠ يتطٜٛس إداز١ٜ ت١ُٝٓ بسْاَر" 

 :   ايتايٞ ايٓشٛ عًٞ اإلغساف ١٦ٖٝ تهٕٛ إٔ ايكطِ فًظ اقرتح ٚقد

 –به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبـٓني   اضتاذ َطاعد ٚز٥ٝظ قطِ االداز٠ ايسٜاق١ٝ ٚايرتٜٚح   ا.ّ.د/زاؾت ضعٝد ٖٓدا٣ٚ      

 داَع١ االضهٓدز١ٜ

داَعـ١   –به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني  االداز٠ ايسٜاق١ٝ ٚايرتٜٚح اضتاذ َطاعد بكطِ ا.ّ.د/عبد اهلل قُد ق٢  

 االضهٓدز١ٜ

 ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتحة اإلؽضاف ٖٝئة ٚعًٞ ايبحح خطة تغذٌٝ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 –   ٜتِٝ كتاز سطني/  بايدازع اـاؾـ١ ايدنتٛزاٙ عح خط١ تطذٌٝ ع٢ً املا١ٝ٥ ايسٜاقات تدزٜب قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 :َٚٛقٛعٗا( ١ضباس تدزٜب)ؽؿـ ايدنتٛزاٙ مبسس١ً املكٝد

 " ايطباس١ ؾ٢ بايػكًب١ ايدٚزإ ادا٤ َطت٣ٛ ؼطني ع٢ً املتعدد٠ بايٛضا٥ط املؿاسب ايعك٢ً ايتدزٜب اضتدداّ أثس" 

 : ايتايٞ ايٓشٛ عًٞ اإلغساف ١٦ٖٝ تهٕٛ إٔ ايكطِ فًظ اقرتح ٚقد

هًٝـ١ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ    ايسٜاقات املا٥ٝـ١ ب تدزٜب بكطِ  اضتاذ تدزٜب ايسٜاقات املا١ٝ٥ ا.د/عصت امحد ؾكٌ اهلٛاز٣ 

 داَع١ االضهٓدز١ٜ –يًبٓني 

اضــتاذ تهٓٛيٛدٝــا ايتعًــِٝ ٚايتــدزٜب بكطــِ اؾــٍٛ ايرتبٝــ١ ايسٜاقــ١ٝ بهًٝــ١ ايرتبٝــ١    ا.د/٢َٓ قُد ضهس   

 داَع١ االضهٓدز١ٜ ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

ــِ ايــٓؿظ ايسٜاقــ٢ ٚز٥ــٝظ قطــِ اؾــٍٛ ايرت   ا.د/فد٣ سطٔ ٜٛضـ   بٝــ١ ايسٜاقــ١ٝ بهًٝــ١ ايرتبٝــ١  اضــتاذ عً

 داَع١ االضهٓدز١ٜ   –ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

 ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتحة اإلؽضاف ٖٝئة ٚعًٞ ايبحح خطة تغذٌٝ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 

 دٛد٠ ايطٝد أ١ٜ/  بايدازض١ اـاؾـ١ املادطتري عح خط١ تطذٌٝ ع٢ً املا١ٝ٥ ايسٜاقات تدزٜب قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 :َٚٛقٛعٗا( ضباس١ تدزٜب)ؽؿـ املادطتري مبسس١ً املكٝد٠ –خكس

 "  ايعا١َ ايؿش١ ع٢ً ايطباس١ٚأثسٖا محاَات َٝاٙ َٚعاؾ١ تٓك١ٝ ؾ٢ املطتدد١َ ايكٝاض١ٝ املعاٜري تٛاؾس َد٣" 

 :   ايتايٞ ايٓشٛ عًٞ اإلغساف ١٦ٖٝ تهٕٛ إٔ ايكطِ فًظ اقرتح ٚقد
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هًٝـ١ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ    ايسٜاقات املا٥ٝـ١ ب تدزٜب بكطِ  اضتاذ تدزٜب ايسٜاقات املا١ٝ٥ ا.د/عصت امحد ؾكٌ اهلٛاز٣ 

 داَع١ االضهٓدز١ٜ –يًبٓني 

ِ    ا.د/عال٤ ايدٜٔ قُد عًٝٛٙ      ــ١     اضــتاذ ايؿــش١ ايسٜاقــ١ٝ بكطــ ــ١ ايرتبٝ ــ١ ٚايؿــش١ٝ ايسٜاقــ١ٝ بهًٝ ــّٛ اؿٜٝٛ ايعً

 داَع١ االضهٓدز١ٜ –ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

ــ١   ّ.د/امحد ضعد قطب   ــدزٜب ايسٜاقــات املا٥ٝ ــ١ ايسٜاقــ١ٝ يًبــٓني   َــدزع بكطــِ ت ــ١ ايرتبٝ ــ١  –بهًٝ داَع

 االضهٓدز١ٜ  

 ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتحة اإلؽضاف ٖٝئة ٚعًٞ ايبحح خطة تغذٌٝ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ؾؿس قُد/ بايدازع اـاؾـ١ ايدنتٛزاٙ عح خط١ تطذٌٝ ع٢ً ايؿسد١ٜ ٚايسٜاقات املٓاشالت تدزٜب قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 :َٚٛقٛعٗا( اؾٛدٚ تدزٜب)ؽؿـ ايدنتٛزاٙ مبسس١ً املكٝد –ايدك٢

 ٚاشا اٚدػ٢ بايٛضط ايس٢َ ملٗازات االدا٤ ؾعاي١ٝ ع٢ً املسنب ايتدزٜب باضتدداّ اـاؾ١ اؿسن١ٝ ايكدزات بعض تطٜٛس تأثري"

 "اؾٛدٚ يالعب٢

 :   ايتايٞ ايٓشٛ عًٞ اإلغساف ١٦ٖٝ تهٕٛ إٔ ايكطِ فًظ اقرتح ٚقد

اضــتاذ املؿــازع١ املتؿــسؽ بكطــِ تــدزٜب املٓــاشالت ٚايسٜاقــات ايؿسدٜــ١ بهًٝــ١ ايرتبٝــ١    ا.د/قُد زقا ايسٚب٢   

 داَع١ االضهٓدز١ٜ   –ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاقات ايؿسد١ٜ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني  ا.ّ.د/ثسٚت ضعٝد عبد اؿهِٝ 

 داَع١ االضهٓدز١ٜ   –

 –َدزع بكطِ تدزٜب املٓـاشالت ٚايسٜاقـات ايؿسدٜـ١ بهًٝـ١ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ يًبـٓني         ِٖٝ ؾربّٙ.د/امحد إبسا

 داَع١ االضهٓدز١ٜ

 ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتحة اإلؽضاف ٖٝئة ٚعًٞ ايبحح خطة تغذٌٝ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ضعٝد امحد/ بايدازع اـاؾـ١ املادطتري عح خط١ تطذٌٝ ع٢ً ايؿسد١ٜ ٚايسٜاقات املٓاشالت تدزٜب قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 :َٚٛقٛعٗا( نازاتٝ٘ تدزٜب)ؽؿـ املادطتري مبسس١ً املكٝد –اهلل ؾتح ايػ٢ٓ عبد قُد

( ايهَٛٝت٘) ايؿع٢ً ايٓصاٍ يالعب٢ اهلذ٢َٛ ايتؿسف قددات ع٢ً ايبطاط شٚاٜا داخٌ اـطط١ٝ االمناط بعض ت١ُٝٓ تأثري

 "ايهازاتٝ٘ بسٜاق١

 :   ايتايٞ ايٓشٛ عًٞ اإلغساف ١٦ٖٝ تهٕٛ إٔ ايكطِ فًظ اقرتح ٚقد

اضتاذ ايتدزٜب ايسٜاق٢ يسٜاقـ١ ايهازاتٝـ٘ ٚز٥ـٝظ قطـِ تـدزٜب املٓـاشالت ٚايسٜاقـات         ا.د/امحد قُٛد قُد ابساِٖٝ  

 داَع١ االضهٓدز١ٜ   –ايؿسد١ٜ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

ايسٜاق١ٝ يًبٓني اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاقات ايؿسد١ٜ به١ًٝ ايرتب١ٝ  ا.ّ.د/ثسٚت ضعٝد عبد اؿهِٝ 

 داَع١ االضهٓدز١ٜ   –

 ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتحة اإلؽضاف ٖٝئة ٚعًٞ ايبحح خطة تغذٌٝ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 عباع عٝط٢ اهلل عبد/ بايدازع اـاؾـ١ ايدنتٛزاٙ عح خط١ تطذٌٝ ع٢ً ايسٜاق١ٝ االيعاب تدزٜب قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 :َٚٛقٛعٗا( طاٚي١ تٓظ تدزٜب)ؽؿـ ايدنتٛزاٙ مبسس١ً املكٝد –بٗصاد

 "ضٓٛات 8 -6 َٔ ايعُس١ٜ يًؿ١٦ االزدَٓٛهظ عًِ بأضتدداّ َؿػس٠ طاٚي١ تٓظ يًعب١ َكرتح تؿُِٝ"

 :   ايتايٞ ايٓشٛ عًٞ اإلغساف ١٦ٖٝ تهٕٛ إٔ ايكطِ فًظ اقرتح ٚقد

 –اضتاذ تدزٜب اهلٛن٢ بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاق١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني  ا.د/َسع٢ سطني َسع٢  

 داَع١ االضهٓدز١ٜ 

اضتاذ تدزٜب ايعاب املكسب بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاق١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ  ا.د/ٜاضس نُاٍ قُٛد غِٓٝ  

 داَع١ االضهٓدز١ٜ  –يًبٓني 

داَع١  –اذ َطاعد بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاق١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاق١ٝ يًبٓني اضت ا.ّ.د/ٖالٍ سطٔ اؾٝصا٣ٚ

 االضهٓدز١ٜ 

 ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتحة اإلؽضاف ٖٝئة ٚعًٞ ايبحح خطة تغذٌٝ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 عبد عٛض ؾاط١ُ/ بايدازض١ اـاؾـ١ املادطتري عح خط١ تطذٌٝ ع٢ً ايسٜاق١ٝ االيعاب تدزٜب قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 :َٚٛقٛعٗا( ايط١ً نس٠ تدزٜب)ؽؿـ املادطتري مبسس١ً املكٝد٠ –ايك٣ٛ

 "االضهٓدز١ٜ مبٓطك١ ضٓٛات 8 ؼت ايط١ً نس٠ بساعِ يكطاع َكرتح ؾ٢ٓ قت٣ٛ"

 : ايتايٞ ايٓشٛ عًٞ اإلغساف ١٦ٖٝ تهٕٛ إٔ ايكطِ فًظ اقرتح ٚقد

اضتاذ نس٠ ايط١ً ٚز٥ٝظ  قطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاق١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاقـ١ٝ يًبـٓني    ا.د/غعبإ ابساِٖٝ قُد   
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 داَع١ االضهٓدز١ٜ   –

اضتاذ تدزٜب نس٠ ايط١ً بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاق١ٝ ٚٚنٌٝ نًٝـ١ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ     ا.د/قُد عبد اؿُٝد بالٍ    

 داَع١ االضهٓدز١ٜ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ –يًبٓني 

داَعــ١  –َــدزع بكطــِ تــدزٜب االيعــاب ايسٜاقــ١ٝ بهًٝــ١ ايرتبٝــ١ ايسٜاقــ١ٝ يًبــٓني     ّ.د/عاَس ضعد عاَس  

 االضهٓدز١ٜ  

 ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتحة اإلؽضاف ٖٝئة ٚعًٞ ايبحح خطة تغذٌٝ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 امحد زقا قُد عُسٚ/ بايدازع اـاؾـ١ املادطتري عح خط١ تطذٌٝ ع٢ً املا١ٝ٥ ايسٜاقات تدزٜب قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 :َٚٛقٛعٗا( ػدٜـ تدزٜب)ؽؿـ املادطتري مبسس١ً املكٝد – قُد

 "ايهاٜاى زٜاق١ العب٢ الْتكا٤ نُؤغس ٚاملٛزؾٛيٛد١ٝ ايبد١ْٝ احملددات"

 : ايتايٞ ايٓشٛ عًٞ اإلغساف ١٦ٖٝ تهٕٛ إٔ ايكطِ فًظ اقرتح ٚقد

اضتاذ تدزٜب ايسٜاقات املا١ٝ٥ بكطِ تدزٜب ايسٜاقات املا٥ٝـ١ بهًٝـ١ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ      ا.د/عصت امحد ؾكٌ اهلٛاز٣    

 داَع١ االضهٓدز١ٜ   –يًبٓني 

اضتاذ تدزٜب ايسٜاقات املا١ٝ٥ بكطِ تدزٜب ايسٜاقات املا٥ٝـ١ بهًٝـ١ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ      ا.د/َٓتؿس ابساِٖٝ امحد طسؾ١    

 داَع١ االضهٓدز١ٜ   –يًبٓني 

 ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتحة اإلؽضاف ٖٝئة ٚعًٞ ايبحح خطة تغذٌٝ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 قُد عادٍ امحد/ بايدازع اـاؾـ١ ايدنتٛزاٙ عح خط١ تطذٌٝ ع٢ً ٚاؾُباش ايتُسٜٓات تدزٜب قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 :َٚٛقٛعٗا( ايسٜاق١ٝ ٚايعسٚض ايتُسٜٓات تدزٜب)ؽؿـ  ايدنتٛزاٙ مبسس١ً املكٝد – ايٛنٌٝ

 " االٜسٚبٝو مجباش مج١ً اتكإ ٚضسع١ ايٛظٝؿ١ٝ املتػريات بعض دٜٓاَٝه١ٝ ؾ٢ ايتٛاؾل متسٜٓات َٓع١َٛ تأثري"

 : ايتايٞ ايٓشٛ عًٞ اإلغساف ١٦ٖٝ تهٕٛ إٔ ايكطِ فًظ اقرتح ٚقد

 –اضتاذ اؾُبـاش بكطـِ تـدزٜب ايتُسٜٓـات ٚاؾُبـاش  بهًٝـ١ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ يًبـٓني           ا.د/ؾدٜل قُد ابساِٖٝ طٛالٕ      

 داَع١ االضهٓدز١ٜ  

اضــتاذ تــدزٜب ايتُسٜٓــات بكطــِ تــدزٜب ايتُسٜٓــات ٚاؾُبــاش  ٚعُٝــد نًٝــ١ ايرتبٝــ١     ا.د/ْادز قُد قُد َسدإ       

 داَع١ االضهٓدز١ٜ   –ايسٜاق١ٝ يًبٓني 

 –َـدزع بكطـِ ايعًـّٛ اؿٜٝٛـ١ ٚايؿـش١ٝ ايسٜاقـ١ٝ بهًٝـ١ ايرتبٝـ١ ايسٜاقـ١ٝ يًبــٓني           ّ.د/ مجاٍ عبد ايٓاؾس ْٜٛظ  

 داَع١ االضهٓدز١ٜ  

 ايعًُٞ ايكغِ َٔ املكرتحة اإلؽضاف ٖٝئة ٚعًٞ ايبحح خطة ذٌٝتغ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ـ إعتُارات اإلَتحإ ايتأًٖٝى صابًعا

 :بايدازضني اـاف دنتٛزاٙ ايتا٢ًٖٝ االَتشإ ْتٝذ١ إعتُاد بػإٔ

 ايسٜاق١ٝ ٚايؿش١ٝ اؿ١ٜٛٝ ايعًّٛ ابساِٖٝ ؾهس٣ ؾؤاد

 ٚاملكُاز املٝدإ َطابكات تدزٜب َٛض٢ ع٢ً خري٣

 ٚاؾُباش ايتُسٜٓات تدزٜب    ب٢َٛٝ قُد قُد ٖد٣

 ايسٜاق١ٝ االيعاب تدزٜب اـايد٣ ايعصٜص عبد خًٝؿ١

 ايسٜاق١ٝ االيعاب تدزٜب ضٜٛدإ مسري قُد

 ايتأًٖٝى . ْتٝذة اعتُار عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 27/12/2016 ، 27/11/2016 ؾ٢ املٓعكدتني ظًطتٝ٘ اؾاَع١ فًظ َٚٛاؾك١ ايع١ًُٝ ايبشٛخ ْػس َهاؾا٠ بػإٔ

ًُ اجملًػ حٝطأ ايكضاص :  اعً

 ؾٛش٣ زادح/ بايدازع اـاف دنتٛزاٙ ايتا٢ًٖٝ االَتشإ ؾ١ٓ تػهٌٝ ع٢ً ايسٜاق١ٝ االيعاب تدزٜب قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 ايٝد نس٠ تدزٜب ؽؿـ –    غاىل امحد

 :    َٔ نال َٔ َه١ْٛ ايًذ١ٓ تهٕٛ إٔ ايكطِ فًظ اقرتح ٚقد

 اضتاذ نس٠ ايٝد املتؿسؽ بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاق١ٝ بايه١ًٝ ا.د/قُد خايد عبد ايكادز محٛدٙ 

 اضتاذ نس٠ ايط١ً بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاق١ٝ بايه١ًٝ ا.د/قُد عبد ايسسِٝ امساعٌٝ  
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 اضتاذ ايهس٠ ايطا٥س٠ املتؿسؽ بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاق١ٝ بايه١ًٝ ا.د/عبد احملطٔ قُد مجاٍ ايدٜٔ 

 اضتاذ تدزٜب نس٠ ايط١ً ٚز٥ٝظ قطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاق١ٝ بايه١ًٝ ا.د/غعبإ إبساِٖٝ قُد  

 اق١ٝ بايه١ًٝاضتاذ تدزٜب نس٠ ايٝد بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜ ا.د/ٜاضس قُد سطٔ دبٛز   

 ايتأًٖٝى . جلٓة  تؾهٌٝ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 قُد سطني/ بايدازع اـاف دنتٛزاٙ ايتا٢ًٖٝ االَتشإ ؾ١ٓ تػهٌٝ ع٢ً ايسٜاق١ٝ االيعاب تدزٜب قطِ فًظ َٛاؾك١ بػإٔ

 ٖٛن٢ تدزٜب ؽؿـ –     ناٌَ

 :    َٔ نال َٔ َه١ْٛ ايًذ١ٓ تهٕٛ إٔ ايكطِ فًظ اقرتح ٚقد

 اضتاذ ايعاب املكسب املتؿسؽ بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاق١ٝ بايه١ًٝ ا.د/ؾٛش٣ ايطٝد سطٔ قادٚع 

 اضتاذ تدزٜب اهلٛن٢ بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاق١ٝ بايه١ًٝ)َػسؾا( ا.د/َسع٢ سطني َسع٢ 

 اضتاذ تدزٜب ايعاب املكسب بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاق١ٝ بايه١ًٝ)َػسؾا( ا.د/ٜاضس نُاٍ قُٛد غِٓٝ 

 ايتأًٖٝى . جلٓة  تؾهٌٝ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ( .دنتٛزاٙ  – َادطتري – دبًّٛ) ايعًٝا ايدزاضات ساسٌمل 2016 اـسٜـ يؿؿٌ ايعًٝا ايدزاضات إَتشاْات ْتا٥ر إعتُاد بػإٔ

 ايٓتائر اعتُار عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ايسبٝع يؿؿٌ( دنتٛزاٙ( 20) – َادطتري( 56) – دبًّٛ( 9) ايعًٝا بايدزاضات ياليتشام املتكد١َ األعداد قبٍٛ إعتُاد بػإٔ

2016/2017 

 2017 ايضبٝع يفصٌ االعزار قبٍٛ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 خامًسا : شئون التعليم والطالب :

 . 2016/2017 اؾاَعٞ يًعاّ األٍٚ ايدزاضٞ ايؿؿٌ أَتشاْات َعازٜـ ؾتح بػإٔ -1

 :ايغارٙ َٔ املظاصٜف يفتح جلٓة تؾهٌٝ عًى اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 صئٝغًا       عُض ذلُٛر ععزايزٜٔ أمحز/ ر.ا -1

     أمحز عبزايضطام َٗاب/ ر.ا -2

 محزٕٚ ٖؾاّ/ ر.ّ.ا -3

 مجعة صفٛت/ ر.ّ.ا  -4

 0 2016/2017بػإٔ أعتُاد اؾدٍٚ ايدزاضٞ يًؿؿٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ يًعاّ اؾاَعٞ  -2

 0 2016/2017عًٞ أعتُار اجلزٍٚ ايزصاعٞ يًفصٌ ايزصاعٞ ايجاْٞ  ٚافل اجملًػ ايكضاص :

 األٍٚ ايدزاضٞ ايؿؿٌ عٔ عرزٙ يكبٍٛ األٚيٞ بايؿسق١ املكٝد غسٜب أمحد قُد ممدٚح أمحد/ ايطايب املكدّ ايطًب بػإٔ -3

 0 2016/2017 اؾاَعٞ يًعاّ

 ٚافل اجملًػ ايكضاص :

 أَتشاْات عٔ( بام) األٚيٞ بايؿسق١ املكٝد ايطُٓٛدٟ ايطٝد ؾربٟ مجاٍ ؾادٟ/ بايطايب اـاف املسقٞ ايعرز قبٍٛ بػإٔ -4

 0 2016/2017 اؾاَعٞ ايعاّ

 اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 عٔ(بام) األٚيٞ بايؿسق١ املكٝد ايٛنٌٝ زَكإ احملُدٟ غعبإ قُد/ بايطايب اـاف املسقٞ ايعرز قبٍٛ بػإٔ -5

 0 2016/2017 اؾاَعٞ ايعاّ أَتشاْات

 اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ايؿؿٌ أَتشاْات عٔ األٚيٞ بايؿسق١ املكٝد مجٝص قُد ايطعٝد أمحد سطاّ/ بايطايب اـاف املسقٞ ايعرز قبٍٛ بػإٔ -6

 0 2016/2017 اؾاَعٞ يًعاّ األٍٚ ايدزاضٞ

 اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ايؿؿٌ أَتشاْات عٔ األٚيٞ بايؿسق١ املكٝد دْدزاٟٚ قُد أمحد قُد/ بايطايب اـاف املسقٞ ايعرز قبٍٛ بػإٔ -7

 0 2016/2017 اؾاَعٞ يًعاّ األٍٚ ايدزاضٞ

 اجملًػ ٚافل ايكضاص :
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 َاد٠ أَتشإ عــٔ ايجا١ْٝ بايؿـسقـ١ املكٝد قُد قُد ايطــٝد ؾاحل/ بايطـايب اـاف املسقٞ ايعرز قبـٍٛ بػــإٔ -8

 .2016/2017 اؾاَعٞ يًعاّ األٍٚ ايدزاضٞ بايؿؿ17/12/2016ٌ ّٜٛ ايؿش١ٝ ايرتب١ٝ

 0 2016/2017 ايجاْٞ ايزصاعٞ ايفصٌ ٖٛختًفات أَتحإ أقضب يف ميتحٔ إٔ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ّٜٛ املٓاشالت أَتشإ عٔ ايجايج١ بايؿسق١ املكٝد إبساِٖٝ قُد زاتب أضا١َ/ بايطايب اـاف املسقٞ ايعرز قبٍٛ بػإٔ -9

 2016/2017 اؾاَعٞ يًعاّ األٍٚ ايدزاضٞ بايؿؿٌ 18/12/2016

 0 2016/2017 ايجاْٞ ايزصاعٞ ايفصٌ ٖٛختًفات أَتحإ أقضب يف ميتحٔ إٔ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 طسم) أَتشإ عٔ ايجا١ْٝ بايؿسق١ املكٝد قطٟٛ عبداؿُٝد ضال١َ طازم/ بايطايب اـاف املسقٞ ايعرز قبٍٛ بػإٔ -10

 2016/2017 اؾاَعٞ يًعاّ األٍٚ ايدزاضٞ بايؿؿٌ 14/1/2017 ّٜٛ( ٚاملكُاز املٝدإ َطابكات – ايتدزٜظ

 0 2016/2017 ايجاْٞ ايزصاعٞ ايفصٌ ٖٛختًفات أَتحإ أقضب يف ميتحٔ إٔ عًٞ اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ايدزاضٞ ايؿؿٌ يتأدٌٝ( اـازز) َٔ ايجا١ْٝ بايؿسق١ املكٝد أمحد ناٌَ ْاؾس ممدٚح/ ايطايب َٔ املكدّ ايطًب بػإٔ -11

 . املسٜض ٚايدٙ يسعا١ٜ ٚذيو 2016/2017 اؾاَعٞ يًعاّ ايجاْٞ

 اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 سادًسا : خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ايعًّٛ ؾ٢ األٚزٚب١ٝ يًهًٝات ٚايعػسٕٚ ايجا٢ْ ايع٢ًُاـطاٍ ايٛازد َٔ األدازٙ ايعاَ٘ يًعالقات ايجكاؾ١ٝ بػإٔ عكد املؤمتس  -1

 .2017 ؾرباٜس 15 ست15/12/2016٢ َٔ املًدؿات تكدِٜ ٚميهٔ أملاْٝا – أٜطٔ مبد8/7/2017١ٜٓ-5 َٔ ايؿرت٠ ؾ٢ ايسٜاق١ٝ

 . عًًُا اجملًػ أحٝط ايكضاص :

 قسزت ٚايت٢ ايع١ًُٝ ايًذ١ٓ أعُاٍ يتٓعِٝ ايعًٝا ايًذ١ٓ تٛؾ١ٝ بػإٔ اؾاَع١ ز٥ٝظ/ د.أ ايطٝد َهتب َٔ ايٛازد اـطاب -2

 . يًرتق١ٝ يًُتكدَني ايع١ًُٝ األعاخ يٓػس ايكبٍٛ بتازٜخ اإلعتداد ع٢ً املٛاؾك١ ؾٝٗا

 . عًًُا اجملًػ أحٝط ايكضاص :

 يألعاخ ايطب١ٝ ايتهٓٛيٛدٝا َسنص بإٔ ايطب١ٝ ايبشٛخ َعٗد َٔ َاٚزد بػإٔ اإلضهٓدز١ٜ داَع١ إداز٠ َٔ ايٛازد اـطاب -3

 األٚىل ايدزد١ َٔ يألقازب% 25ٚ تػدٝؿ١ٝ أغع١ – ايتشايٌٝ – ايعٝادات ع٢ً% 50 خؿِ بتكدِٜ ضٝكّٛ ايطب١ٝ ٚاـدَات

 .  اإلضهٓدز١ٜ ظاَع١ ايعاًَني ؾُٝع

  ايتؾدٝصٝة ٚاإلؽعات ٚايتحايٌٝ ايعٝارات َٛاعٝز يًهًٝة ٜضعٌ إٔ عًى ايطبٝة ايبحٛخ َعٗز رلاطبة ايكضاص :

 إستؿاٍ ؾعايٝات قُٔ ٚذيو ايجا٢ْ ايدزاض٢ ايؿؿٌ بدا١ٜ ٚذيو ايه١ًٝ يطالب اـري٣ ايطٛم إقا١َ بػإٔ َكرتسات تكدِٜ -4

 . املاض٢ بعٝدٖا  -اؾاَع١

 -: َٔ نٌ تضؽٝح عًى اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ايضٜاضٝة األصٍٛ بكغِ األعتاس -  دابض آَاٍ/ ر.أ -1

 احلٜٝٛة ايعًّٛ بكغِ األعتاس -عُضإ أمحز/ ر.أ -2

 . ايهًٝة راخٌ ايتفعٌٝ يبزاٜة ايًذٓة أعضاء ٚإؽرتاى اخلاصدى اجملتُع َع يًتٓغٝل

-22 َٔ ايؿرت٠ ؾ٢ بًٓدٕ َٚؤمتس َعسض ؾ٢ ٚاملػازن١ ايدع٠ٛ بػإٔ ايجكاؾ١ٝ يًعالقات ايعا١َ اإلداز٠ َٔ ايٛازد اـطاب -5

24/5/2017 . 

 . عًًُا اجملًػ أحٝط ايكضاص :

 وحدة ضمان الجودة : سابًعا :

  

  

 

 ثامًنا : شئون أعضاء هيئة التدريس :

  قغِ تزصٜب األيعاب ايضٜاضٝة 

   

 2016/2017 اؾاَع٢ يًعاّ ٚذيو زابع يعاّ أداشت٘ يتذدٜد اَاّ دابس اَاّ/ د0ّ َٔ املكدّ ايطًب بػإٔ -1

 اجملًػ ٚافل ايكضاص :
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 بايكطِ َدزع ٚظٝؿ١ يػػٌ اهلل ؾتح امساعٌٝ ٖا٢ْ/ 0ّّ َٔ املكدّ ايطًب بػإ -2

 املٓعكزة ظًغت٘ اجلاَع٘ دلًػ َٛافكة ضٛء فى املشنٛص تعٝني عًى اجملًػ ٚافل اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 فى املٓعكزة ظًغت٘ ٚايبحٛخ ايعًٝا ايزصاعات دلًػ ايٝ٘ اْتٗى َا عًى باملٛافكة 30/10/2016

 ٚسيو ايزٚىل ايتٜٛفٌ اَتحإ املغاعزٜٔ ٚاملزصعني املعٝزٜٔ ادتٝاط بزٕٚ ايتعٝني ٜهٕٛ بإٔ 23/10/2016

 .2017 خضٜف فصٌ ٚحتى اجلاَع٘ دلًػ قضاص صزٚص َٔ ايفرتة فى ٚسيو هلِ أصًح ٖٛ ملا ٚفكًا

 . بايكطِ املكسب ايعاب تدزٜب أضتاذ بٛظٝؿ١ يتعٝٝٓ٘ ضامل ؾبش٢ امحد/ د0ّ0ا َٔ املكدّ ايطًب بػإٔ -2

 اجملًػ ٚافل ايكضاص :

  

  ايضٜاضات املائٝةقغِ تزصٜب  

   

 بًًُُه١ ايصٚد٘ ملسؾك١ َستب بدٕٚ اـاؾ١ االداش٠ يتذدٜد ٚزد٠ ع٢ً امحد قُد/ د0ّ0ا َٔ املكدّ ايطًب بػإ -1

 .21/1/2018 ست٢ 22/1/2017 َٔ اعتبازًا عػس اؿاد٣ يًعاّ املتشد٠

 اجملًػ ٚافل ايكضاص :

  

  املٓاطالت ٚايضٜاضات ايفضرٜةقغِ تزصٜب  

   

 اؾاَع٢ يًعاّ ايجا١ْٝ يًؿسق١(  ايهازات١ٝ)  ملكسز يًتدزٜظ نازات١ٝ ؽؿـ ع٢ً َؿطؿ٢ امحد/ د اْتداب بػإٔ -1

 . أضبٛع نٌ َٔ ّٜٛ( 1) ٚاسد٠ ملد٠ ٚذيو 2017/2018

 . اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 

  قغِ أصٍٛ ايرتبٝة ايضٜاضٝة 

 

 بايربتػاٍ بٛزتٛ ؾاَع٘"  Erasmus Mundus" ايع١ًُٝ امل١ُٗ اداش٠ َد ع٢ً ابساِٖٝ ايسمحٔ عبد/ د0ّ َٔ املكدّ ايطًب -1

 .1/7/2017 ٚست٢ 2/3/2017 َٔ ايؿرت٠ خالٍ ٚذيو

 اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ايدازض٢ يًؿؿٌ عُس ؾرب٣ قُد/ د0ا إلْتداب ايطادات داَع٘ ايسٜاق١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ َٔ ايٛازد اـطاب ع٢ً بٓا٤ -2

 .2016/2017 اؾاَع٢ يًعاّ ايجا٢ْ

 اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 ابٛبهس ايْٛٝظ عبد ٖا٢ْ/ د0ّ برتق١ٝ اـاف املطاعدٜٔ ٚاالضاتر٠ االضاتر٠ يرتق٢ ايدا٥ُ٘ ايع١ًُٝ ايًذٓ٘ تكسٜس بػإٔ -2

 . ١ٚاؾاَع ٚايه١ًٝ ايكطِ برات( َطاعد اضتاذ) دزد١ اىل

 اجملًػ ٚافل ايكضاص :

 

 

 تاسًعا : األقسام العلمية :

  ايضٜاضة املزصعٝةقغِ  

 

 ايٛزق١ٝ ايػٝهات ع٢ً ايتعاٌَ ٚايػا٤ اإليتهرت٢ْٚ ايدؾع َٓع١َٛ بتؿعٌٝ املاي١ٝ ٚشاز٠ يكساز ايهًٝ٘ أَني َٔ ايٛازد خطاب -1

 .1/1/2017 ؾ٢

ًُا . ايكضاص :  أحٝط اجملًػ عً
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  ٚاجلُباطقغِ تزصٜب ايتُضٜٓات  

 

 اؾاَع٢ يًعاّ املتدؿؿ١ يًهًٝات ايسٜاق١ٝ يًعسٚض ايسٜاق٢ ايًكا٤  ؾعايٝات تٓؿٝر قبٍٛ عٔ ايكطِ فًظ اعترز بػإٔ -1

2016/2017. 

 ى أمسائِٗ بعز َٔ ؽعبة ايتُضٜٓات ِٖٚ :ايغارة اآلتمت تهًٝف  ايكضاص :

 قغِ ايتُضٜٓات ٚاجلُباط أ.ر/ أؽضف عبز ايعاٍ ايظٖضى

 قغِ ايتُضٜٓات ٚاجلُباط أ.ّ.ر/ مسري عبز ايٓبى ؽعبإ

 قغِ ايتُضٜٓات ٚاجلُباط / ذلُز عاطف ايزٜبرّ.

 قغِ ايتُضٜٓات ٚاجلُباط ّ.ّ/ أمحز عارٍ ايٛنٌٝ

 

 يًهًٝات اجلُٗٛصٜة بطٛية فى ّ 2017 ايضٜاضى ايعضض فى ٚتهًٝف ايطالب اآلتى أمسائِٗ باملؾاصنة

 ِٖٚ : 29/3/2017 إىل 19/2/2017 َٔ ايفرتة فى املتدصصة

 ايضقِ ايؾعب٘ ايفضق٘ االعِ ّ

 9 تزصٜب 7 4 أمحز مجاٍ محزإ محار 1

 15 تزصٜب 7 4 فاصؼ عبزايعظٜظ ذلذٛب 2

 12 تزصٜب 7 4 أَري فتحى خًٌٝ اجلُغى 3

 8 تزصٜػ 1 4 أمحز رصٜٚؿ ذلُز ايضَارى 4

 4 تزصٜػ 2 4 أمحز فتحى ايغٝز ذلُز  5

 2 تزصٜػ 7 4 ذلُز ذلُٛر عبزايفضٌٝ  6

 13 تزصٜب 7 4 حاَز عًُٝإ املكزّ 7

 4 تزصٜب 7 4 عبزايضمحٔ ذلُز عًُٝإ 8

 14 19 3 ذلُٛر أمحز فتح اهلل 9

 13 12 3 عُضٚ عبزاهلل عباملٓعِ 10

 11 19 2 ذلُز ذلغٔ فتٛح ذلُز 11

 17 19 1 ذلُز ٚدزى أَني 12

 7 23 1 َٗاب ذلُٛر امحز 13

 31 6 1 حاطّ عًى عبزاحلُٝز 14

 32 16 1 ذلُز عاَح ععٝز َطض 15

 9 7 1 حغٔ ذلُز حغٔ عًى 16

 15 21 1 َضٚإ عبزاهلل عبزايؾٗٝز 17

 31 7 1 خايز َغعز أمحز امحز 18

 34 6 1 حغاّ ايزٜٔ مجاٍ ؽٛقى 19

 20 23 1 َؤَٔ ذلُز احلغٝٓى 20

 33 19 1 ذلُٛر اؽضف عبزايفتاح 21

 22 6 1 مجاٍ عبزاحلهِٝ  ؽعالٕ 22

 12 3 1 أمحز عٛض عبزايضؤف خضض 23
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 20 8 1 ؽارى عبزاجملٝز ٚفائى 24

 35 3 1 أمحز ذلُز صبحى 25

 29 6 1 حاطّ عبزايعظٜظ ايغٝز 26

 27 8 1 ؽضٜف ذلُز حغٔ 27

 2 2 1 أمحز حغٔ عطٝ٘ 28

 18 1 1 أمحز ابضاِٖٝ عبزايضاضى 29

 10 7 1 ذلُزحغٔ ذلُٛر صَضإ  30

 

 َع رلاطبة ايغارة صؤعاء األقغاّ ٚأعضاء ٖٝئة ايتزصٜػ املعٓٝني مبضاعاتِٗ فى األعُاٍ ايفصًٝة .

 

 َٔ ْفػ ايّٝٛايٛاحزة  ٚايٓصف  ٚقز إْتٗى اإلدتُاع فى متاّ ايغاعة

 عميد الكلية  أمين سر المجلس
   

 أ.د/ نادر محمد محمد مرجان  أ.د/ هيثم عبد الرزاق أحمد

 


