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 إداسحيدهظ يحضش اخزًبع 

 وحذح ضًبٌ اندىدح ثكهيخ انضساعخ

 1119/ 11/ 16ثزبسيخ  (117)خهغخ سقى 

 انحبديخ عشزفٗ تًبو انظبعخ  1119/ 11/  16انًٕافك   األرثعبءاجتًع يجهض إدارح ٔحذح ضًبٌ انجٕدح يٕو 

يذيز ٔحذح  -شعالٌ  َبجٗ / أييز يحًذدأ.و.عًيذ انكهيخ ٔانظيذ  - َبظى عجذ انزحًٍ شهجٗانظيذ أ.د/  :ثزئبطخ صجبحب  

 ٔ حضٕر كم يٍ:، ضًبٌ انجٕدح

  أ.د/ يحًذ عجذ انًجيذ يحًذ رسق -1

  أ.د/ أيًٍ يحًذ انغًزٖ -1

   انظيذ طعذِ  أ.د/ صبنح -3

  أ.و.د/ يحًذ طًيز درٔيش -4

4- 

5- 

6- 

 أييٍ انكهيخ )انًُصت شبغز(

 أ.و.د/ يحًذ انظيذ يحًذ طزاثيّ

 أحًذ طًيز يحًذ انجيٕيٗانطبنت/  

 

ٔ رحت طيبدتّ ثبنظبدح انحضٕر فٗ ثذايخ  عًيذ انكهيخ - َبظى عجذ انزحًٍ شهجٗأ.د/ انظيذ افتتح انًجهض 

 يذيز ٔحذح ضًبٌ انجٕدح -شعالٌ  َبجٗ يحًذانظيذ أ.و.د/ أييز االجتًبع يتًُيب  نٓى دٔاو انتٕفيك، ثى عزض 

 أعًبل انجهظخ كًب يهٗ: انًٕضٕعبد انٕاردح ثجذٔل

 انتصذيك عهٗ يحضز انجهظخ انظبثمخ. انًىضىع األول:

 . انًجهض عهٗ يحضز انجهظخ انظبثمخ ذقص  انقـــــــــــــــشاس:

 .انجكبنٕريٕصإجزاء انًزاجعخ انخبرجيخ نجزايج يزحهخ ثشأٌ  :ثبًَانًىضىع ان

ٔافك انًجهض عهٗ إطُبد األيز نهظيذ أ.و.د/ يذيز ٔحذح ضًبٌ انجٕدح نهتٕاصم يع انًزاجعيٍ    انقـــــــــــــــشاس:

 .انخبرجيٍ إلتًبو عًهيخ انًزاجعخ

انًُعمذح ثتبريخ  (1يحضز إجتًبع انهجُخ انعهيب إلدارح انجزايج انتعهيًيخ ثجهظتّ رلى )ثشأٌ إعتًبد  :نثثبانًىضىع ان

15  /11  /1119. 
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 .ٔافك انًجهض    انقـــــــــــــــشاس:

ثزئبطخ انظيذ أ.و.د/ يحًذ حظٍ اعتًبد انجذٔل انشيُٗ نهًزاجعخ انذاخهيخ نأللظبو انعهًيخ ثبنكهيخ  ثشأٌ :شاثعانًىضىع ان

عهٗ انُحٕ  نظيبدتّ انًعبٌٔٔ انفزيك عجذ انعشيش رئيض لظى انًزاجعخ انذاخهيخ ثٕحذح ضًبٌ انجٕدح 

 .انتبنٗ:

 عهٗ أٌ يكٌٕ جذٔل انًزاجعخ عهٗ انُحٕ انتبنٗ: ٔافك انًجهض انقـــــــــــــــشاس:

 ثُىد انًشاخعخ ربسيخ انضيبسح انقغى انعهًً و

طجقبً  1119/1111وخىد انخطخ انجحثيخ نهقغى نهعبو اندبيعً  (1 1/11/1119انغجذ   انُجبد انضساعً 1

نهًُىرج انىاسد ثبنعالقبد انثقبفيخ عهً أٌ ركىٌ يُجثقخ يٍ 

، ورقشيش عٍ انخطخ انجحثيخ 1117/1111انخطخ انجحثيخ نهكهيخ 

 .1118/1119نهعبو اندبيعً 

يعهقخ عهً  1119/1111اندذاول انذساعيخ نهعبو اندبيعً  (1

اد انغبدح أعضبء هيئخ انزذسيظ يزضًُخ يىاعيذ حدش

عبعبد(،  3انًحبضشاد، انغبعبد انًكزجيخ انخبصخ ثكم يقشس )

 اإلسؽبد األكبديًً و األؽشاف عهً انشعبئم )عبعزيٍ نكم طبنت(.

 ثبنقغى . 1119/1111خذول انغًُبس نهعبو اندبيعً  (3

انزقشيش يهفبد انجشايح انزعهيًيخ يذسج ثهب انزىصيف انحذيث و  (4

 ( يعزًذ يٍ يدهظ انقغى و انكهيخ .1119)

يهفبد انًقشساد يذسج ثهب )انىسقخ اإليزحبَيخ، ًَىرج اإلخبثخ  (5

، كزبة Blue print، ًَىرج انـ اعزًبسح رقييى انىسقخ اإليزحبَيخ

ثه يشاخع حذيثخ و اعزشايديخ رعهيى و  9111رىصيف انًقشس، 

َزيدخ اعزجيبٌ انطالة ، رعهى يزىافقخ يع اعزشاريديخ انكهيخ

رقشيش يقشس يزىافق يع َزيدخ اعزجيبٌ انطالنت نهًقشس ، نهًقش

، كؾف انذسخبد، ًَبرج نألَؾطخ انفصهيخ و ايزحبَبد انذساعً

، كؾف انغيبة،  وسقخ ايزحبٌ انعًهًَصف انفصم انذساعً، 

 كشود اإليزحبٌ انؾفهً.

رىصيف  يهف نهزذسيت انًيذاًَ داخم األقغبو انعهًيخ يزضًُبً  (6

، يهف إَدبص أدواد رقييى انطالة فً انزذسيت، 1119 انزذسيت

انطبنت يزضًٍ األَؾطخ انزً قبو ثهب أثُبء انزذسيت، أدواد رقييى 

انزذسيت ) إعزقصبء سأي انطالة و انًؾشفيٍ و خهبد انزذسيت(، 

 –وثبئق إرفبقيبد انزعبوٌ و انؾشاكخ يع خهبد خبسخيخ )خبيعبد 

 .خهبد رذسيت و خالفخ

يهف انخطظ انغُىيخ نهغبدح أعضبء هيئخ انزذسيظ نهعبو اندبيعً  (7

و انزقبسيش انغُىيخ نغيبدرهى نهعبو اندبيعً  1119/1111

1118/1119. 

يهف أَؾطخ انقغى ) انًؤرًش انغُىي ، انُذواد، وسػ انعًم،  (8

عذد انشعبئم انزً رى يُبقؾزهب، عذد انًؾبسيع انجحثيخ و 

 غيشهب....(.

 يخ.انًعبيم انجحث (9

 أيشاض انُجبد 1

انًيكشوثيىنىخيب  3

 انضساعيخ

 3/11/1119األحذ   انحؾشاد اإلقزصبديخ 4

 انحيىاٌ انضساعً 5

 4/11/1119اإلثُيٍ  انًجيذاد 6

 انًحبصيم 7

 

 1119/ 11/  5ثبء انثال إَزبج انحيىاٌ 8

 إَزبج انذواخٍ 9

اإلسؽبد انضساعً  11

 وانًدزًع انشيفً

 6/11/1119األسثعبء 

 اإلقزصبد انضساعً 11

 11/11/1119األحذ   انصُبعبد انغزائيخ 11

 األنجبٌ 13

 11/11/1119اإلثُيٍ   األساضً 14

 انكيًيبء انضساعيخ 15

 11/11/1119ثبء انثال انىساثخ 16

 انخضش وانضيُخ 17

 انفبكهخ 18

 13/11/1119األسثعبء  انهُذعخ انضساعيخ 19
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انخطخ  نفحص انًمتزحبد انًمذيخ يٍ األلظبو انعهًيخ ثبنكهيخ إلعذاد تشكيم نجُخ ثالثيخ ثشأٌ :انخبيظانًىضىع 

 نتعييٍ انًعيذيٍ ثكهيخ انشراعخ جبيعخ انًُصٕرح. 1111/  1119انثالثيخ 

  تشكيم نجُخ يٍ انظبدح: عهٗ انكهيخ يجهضٔافك    انقـــــــــــــــشاس:

 ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انتعهيى ٔ انطالة.      رئيظب   –أ.د/ يحًذ عجذ انًجيذ يحًذ رسق  (1

 أ.د/ عبدل حظٍ عجذ انظالو .                                                             عضٕا   (1

 عضٕا                               أ.د/ خهيفخ عجذ انًمصٕد سايذ.                                (3

خ ٔ انُظت انًعيبريخ انتٗ تٕصٗ ثٓب انٓيئخ انمٕيي  انخطخ ثُبءا  عهٗ األعجبء انتذريظيخ عهٗ أٌ تمٕو انهجُخ ثبعذاد

 نضًبٌ جٕدح انتعهيى ٔ اإلعتًبد فٗ ْذا انشأٌ.

 

 ظهشاً  انىاحذحوقذ اَزهً االخزًبع في رًبو 

 يذيش وحذح ضًبٌ اندـىدح     أييٍ انًدهظ                                                                   
 
 أييش يحًذ َبخً ؽعالٌ/ د.و.أ    يحًذ عًيش دسويؼ                                             / د.و.أ

 كشود اإليزحبٌ انؾفهً ثًهف انًقشس. (11

سؤيخ و سعبنخ انقغى يُجثقخ يٍ سؤيخ و سعبنخ انكهيخ و يىثقخ  (11

 و يعهُخ فً نىحخ إعالَبد انقغى.

ًَىرج انخطخ انزذسيغيخ نهقغى عهً يغزىي يشحهزً  (11

 انجكبنىسيىط و انذساعبد انعهيب.

ًَىرج عتء انعًم نعضى هيئخ انزذسيظ و انهيئخ انًعبوَخ  (13

 عهً يغزىي انقغى وانكهيخ ثًب يزيح نهى أداء كبفخ انًهبو ثكفبءح.


