
 

 

 

 

 

 اخزًبع يدهظ إداسح ٔزذح ضًبٌ اندٕدحيسضش 

 و 51/5/1058انًٕافك  انثالثبءٌٕو  

  

اخزًغ أػضبء يدهظ إداسح ٔزذح  انؼبششح صجبزبفً رًبو انغبػخ  51/5/1059انًٕافك  انثالثبءفً ٌٕو   

خ فً لبػخ اخزًبػبد ضًبٌ اندٕدح ثبنكهٍخ ثشئبعخ انغٍذ األعزبر انذكزٕس/ػجذ انؼضٌض نطفً ػجذ انذاٌى ػًٍذ انكهٍ

 يدهظ انكهٍخ ثسضٕس كال يٍ:
 يذٌش ٔزذح ضًبٌ اندٕدح َٔبئت سئٍظ يدهظ االداسح أ.د. دمحم يسًٕد زًذي

 ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انطالة ٔانزؼهٍى أ.د. أزًذ ػجذ انؼظٍى انغجبػً

 ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انذساعبد انؼهٍب ٔانجسٕس أ.د. انشفبػً صجسً لُبٔي

 ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ خذيخ انًدزًغ ٔرًٍُخ انجٍئخ ثشاٍْى انغٍذ عبنىأ.د. انغٍذ إ

 سئٍظ يدهظ لغى انشٌبضٍبد أ.د. دمحم ػجذ انٓبدي لبعى

 سئٍظ يدهظ لغى انفٍضٌبء أ.د. طهؼذ دمحم يٍض

 سئٍظ يدهظ لغى انكًٍٍبء إثشاٍْى شجم انسالجأ.د. 

 خٍبسئٍظ يدهظ لغى اندٍٕنٕ أ.د. خؼفش ػجذ انؼهٍى انجسشٌخ

 سئٍظ يدهظ لغى انُجبد انشَٕىأ.د. ٔخٍّ ػجذ انفزبذ 

 سئٍظ يدهظ لغى ػهى انسٍٕاٌ أ.د. دمحم أزًذ خهٍم

 أيٍٍ انكهٍخ د. زًذي عؼذ شؼجبٌ

 ٔثذػٕح نهسضٕس نهًُبلشخ نهغبدِ 
 َبئت يذٌش ٔزذح ضًبٌ اندٕدح انشبرنًَٓهخ انغٍذ  .أ.د

 خانؼبييذٌش يشكض انخذيخ  انغٍذ طّ سصق .أ.د

 كًٍٍبءانيُغك ثشَبيح يؼبدنخ  أ.د. دمحم خبثش اثٕ انؼضو . د

 دثهٕو انكًٍٍبء انسٌٍٕخ انزسهٍهٍخ يُغك ثشَبيح أ.د. طبسق يصطفى دمحم 

 يُغك ثشَبيح انًبخغزٍش انًًُٓ فً انًغبزخ ٔانزؼذٌٍ أ.د. دمحم ثشٔد صالذ ٍْكم

 جزشٔل ٔانزؼذٌٍانخٍٕنٕخٍب  يُغك ثشَبيح أ.د. عًٍش ركً لًر 

 انصُبػٍخ يُغك ثشَبيح انزمٍُخ انسٌٍٕخ أ.د. ازًذ ششف انذٌٍ ػجذ انْٕبة . أ

 يُغك ثشَبيح انًٍكشٔثٍٕنٕخً انًًُٓ أ.د. ٌسًٍ ػجذ اندهٍم ػجذ انخبنك 

 

 و 12/9/1058انزصذٌك ػهى يسضش اندهغخ انغبثمخ ثزبسٌخ أٔال: 

 و12/9/1058 دهظ إداسح انٕزذح ثدهغزّ انًُؼمذح ثزبسٌخصبدق انًدهظ ػهى يسضش اخزًبع ي انمشاس:

 

 يٕضٕػبد اإلزبطخثبٍَب: 

دػى طشٌك  انكهٍخ فًضًبٌ اندٕدح  ٔزذحازبطخ انًدهظ ػهًب ثبنخطخ انزُفٍزٌخ نًششٔع رؼضٌض  انًٕضٕع األٔل:

 و (1058االػزًبد )انذٔسح انثبنثخ اكزٕثش 

ٍزٌخ نًششٔع رؼضٌض ٔزذاد ضًبٌ اندٕدح فى انكهٍبد دػى طشٌك رى ازبطخ انًدهظ ػهًب ثبنخطخ انزُفانمشاس: 

 و (1058االػزًبد )انذٔسح انثبنثخ اكزٕثش 

 

 يٕضٕػبد انًُبلشخ: ثبنثب

. يذٌش ٔزذح ضًبٌ اندٕدح ثمٍبو ٔزذح ضًبٌ اندٕدح أ.دػشض ٔيُبلشخ انًمزشذ انًمذو يٍ  انًٕضٕع األٔل:

 و .1059أائم شٓش ٌٕنٍٕ  فًٔل نزغٌٕك انؼهٕو ثبنكهٍخ ثبنزُظٍى نؼمذ انًؤرًش ٔانًؼشض اال

ٔافك انًدهظ ػهى انًمزشذ انًمذو يٍ أ.د. يذٌش ٔزذح ضًبٌ اندٕدح ثمٍبو ٔزذح ضًبٌ اندٕدح ثبنكهٍخ  انمشاس:

و ٔركهٍف عٍبدرّ ثبنزُغٍك 1059ثبنزُظٍى نؼمذ انًؤرًش ٔانًؼشض االٔل نزغٌٕك انؼهٕو فً أائم شٓش ٌٕنٍٕ 

 . نٓزا



 

 

 

خالل  فًانغبدط  انًثبنًػشض ٔيُبلشخ لٍبو ٔزذح ضًبٌ اندٕدح ثزُظٍى ٌٕو ركشٌى انًٕظف  ع انثبًَ:انًٕضٕ

 و.1059شٓش يبسط 

ٔافك انًدهظ ػهى لٍبو ٔزذح ضًبٌ اندٕدح ثزُظٍى ٌٕو ركشٌى انًٕظف انًثبنً انغبدط فً خالل شٓش انمشاس: 

 و.1059يبسط 
 

 

 

 

َبئت سئٍظ يدهظ إداسح        

زذح ضًبٌ اندٕدحٔ          

 

 سئٍظ يدهظ إداسح ٔزذح ضًبٌ اندٕدح

 ٔػًٍذ انكهٍخ

أ.د. دمحم يسًٕد زًذي       أ.د. ػجذ انؼضٌض نطفً ػجذ انذاٌى 

 

                                              

 

 


