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 اداسح إٌؾش                                 ِشوض اٌٍِّْٛبد                                                    اّذاد / عبسح اٌؾٍٛأٟ 

 
 إدارة الٌشر 

 بوركز الوعلوهات ودعن اتخار القرار 

 بالتعاوى هع

 إدارة أهاًة الوجالس واللجاى  

( ٌّغٍظ األٌٚٝ ( )  439اٌغٍغخ ) عزّبُاِؾنش أُ٘ لشاساد  

 2015/ 2016اٌغبِْخ فٟ اٌْبَ اٌغبِْٟ 

  423915142الوٌعقذة يوم االثٌيي الووافق 
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رر ررنرمششش شششةشششهر ششش ر ر رنرإرير رر ر رنرإرير رر ششش ر رر شش ششش رإر ررنرمشششاششش رنششش شششار ررنشششاشششرششش ر ررمشششتشششهرنرإرنرةر ررقششرششهرجشششار نششةششهرير

رر ررنرمششتششهرنرإر ررنر شش شش ر ر رر ر ر شش ر رر رنرمشش ششرر شش شش ر ررنرمششاشش ششرششررنشش رةر ررمششاششهرلششثر  نرمشش شش رنششار



2 
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 برئاسة السيد األستاذ الدكتور / معوض حممد اخلويل ـ رئيس اجلامعة

 و حضور كل هي السادة :. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  :ٚاّززس ّٓ ّذَ اٌؾنٛس  
 ِؾبفـــــٌ إٌّٛف١ــــخ ـ اٌغ١ذ اٌذوزٛس/ ٘ؾبَ ّجذ اٌجبعو ٠ٛٔظ

 :ٚرٌٛٝ أِبٔــخ اٌغٍغخ  
 ـ اٌغ١ذ األعزبر/ ِؾّذ فالػ اٌذ٠ٓ فبٌؼ            أ١ِـــٓ ّــبَ اٌغبِْــــخ  

 : ٚؽبسن ثبٌؾنٛس  
 سئ١ظ اإلداسح اٌّشوض٠خ                       ـ اٌغ١ذ األعزبر/ أوشَ ؽبِذ ّجذ اٌذا٠ُ   

 ٌّىزت اٌغ١ذ أ.د/ سئ١ظ اٌغبِْخ                                                          

 : إداسح أِبٔخ اٌّغبٌظ  
 ـ اٌغ١ذ / ِذؽذ فّٟٙ ؽغبصٞ                 ِذ٠ـش إداسح أِبٔخ اٌّغبٌظ ٚاٌٍغـبْ

 ـ اٌغ١ذ / ١ّذ ِؾّذ فٛصٞ ؽْجبْ                           ِذخً ث١بٔبد أٚي 

  أخقبئٟ رؾ١ًٍ ٚرق١ُّ َُٔ                          ـ اٌغ١ذ / أؽّذ فزؾٟ ع١ٍّبْ

 

 ٔبئت سئ١ظ اٌغبِْـخ ٌؾئْٛ اٌز١ٍُْ ٚاٌيالة األعزبر اٌذوزٛس/ ّبدي اٌغ١ذ فــبدق ِجبسن

 ٔبئت سئ١ظ اٌغبِْـخ ٌٍذساعبد ا١ٌٍْب ٚاٌجؾٛس األعزبر اٌذوزٛس/ أؽّــــذ فــشط اٌمبفذ

 ١ّّـــــــــذ و١ٍـــــخ اٌزّش٠ل األعزبر اٌذوزٛس/ إ٠ٕبط لبعُ ٍّٝ لبعــــُ

 ١ّّــــــذ و١ٍـخ اٌؾبعجبد ٚاٌٍِّْٛبد األعزبر اٌذوزٛس/ ّشثـٟ اٌغ١ـــذ وؾــه

 ١ّّـــــذ و١ٍـخ اٌزغــــــــبسح األعزبر اٌذوزٛس/ ؽٛلـــٟ ِؾّـذ اٌقجبٓ

 ١ّّذ ِْٙذ اٌىجذ اٌمِٛـــــــــــٟ األعزبر اٌذوزٛس/ أؽّذ أؽّــــذ اٌؾْشاٚٞ

 ١ّّـــــــذ و١ٍـــــخ إٌٙذعــخ األعزبر اٌذوزٛس/ ّــــــضح ِؾّذ الؽ١ٓ

 ١ّّـــــــذ و١ٍــــــــخ ا٢داة األعزبر اٌذوزٛس/ أعبِــخ ّجذ اٌفزبػ ِذٔــٟ

 ١ّّــــــذ و١ٍـــــخ اٌزشث١ــــخ األعزبر اٌذوزٛس/ عّبي ٍّـــــٝ اٌذ٘ؾبْ

 ١ّّــــذ و١ٍـخ اٌزشث١ــــــخ ا١ٌّٕٛخ األعزبر اٌذوزٛس/ِغـــــذٞ ِؾّذ اٌذعٛلٟ

 ١ّّذ و١ٍـــــخ اٌزشث١ــــخ اٌش٠بم١ــخ األعزبر اٌذوزٛس/ أؽشف ّجذ اٌٍي١ف اٌخٌٛــٟ

 ١ّّذ و١ٍخ اٌٍْـــــَٛ اٌقؾ١ــخ اٌزيج١م١خ األعزبر اٌذوزٛس/ ِؾ١شح ِؾّذ ّجذ اٌٛاؽـــذ

 ١ّّذ و١ٍـــخ اٌضساّــــــــــــخ األعزبر اٌذوزٛس/ ّبدي اٌغ١ـذ اٌجٍزبعـــــٟ

 ١ّّذ و١ٍـــــــــخ إٌٙذعخ اإلٌىزش١ٔٚخ األعزبر اٌذوزٛس/ ِؾّذ ّجذ ا١ٌَُْ اٌجشد٠ٕٟ

 ١ّّــــذ و١ٍــــــخ اٌيــــــت األعزبر اٌذوزٛس/ أؽّذ أؽّذ عّبي اٌذ٠ٓ

 لبئُ ثًّْ ١ّّذ و١ٍـــــخ اإللزقبد إٌّضٌٟ األعزبر اٌذوزٛس/ ؽش٠ف فجشٞ سعــــــت

 لبَ ثًّْ ١ّّذ و١ٍــــــخ اٌٍْـــــَٛ األعزبر اٌذوزٛس/ ِؾّذ ِؾّـــٛد أثٛ اٌؾغٓ

 لبئُ ثًّْ ١ّّــــذ و١ٍخ اٌؾمــــــٛق األعزبر اٌذوزٛس/ أثٛاٌخ١ش أؽّذ ّي١ـــــخ



3 
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 اإلستعداد للعام الدراسى اجلديد وإستقبال الطالب اجلدد : 
                   إّالالالْ اٌغالالذاٚي اٌذساعالال١خ ٌّخزٍالالف اٌى١ٍالالبد فالالٝ أوالالضش ِالالٓ ِٛلالالِ ٚع١ّالالِ ِٛالالالِ اٌى١ٍالالخ

ٚاٌغبِْخ ِجىشًا ٚأِبوٕٙب ٚرٛل١زٙب ٚرٛص٠ِ اٌيالة ٍّٝ اٌالؾْت اٌذساعال١خ ٠ٚزالُ إّالٔٙالب        

 ثبٌجٛاثخ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌخبفخ ثبٌى١ٍخ ٚرٌه خالي األعجُٛ األٚي ِٓ ثذا٠خ اٌْبَ اٌذساعٝ.

           اإلٔزٙبء ِٓ اٌزؾ٠ٛالد ث١ٓ ِخزٍف اٌى١ٍبد ِِ ثذا٠خ اٌذساعخ ّّٚالً اٌّمبفالبد ا١ٌٍّْالخ

 اٌالصِخ.

  ٝ0 2015/2016اإلٌزضاَ ثبٌخش٠يخ اٌض١ِٕخ ٌٍْبَ اٌذساع  

                  ِإّالالذاد ِمالالزشػ ٌغالالذٚي إِزؾبٔالالبد اٌفالالقً اٌذساعالالٟ اٌضالالبٟٔ ِالالِ ثذا٠الالخ اٌْالالبَ اٌغالالبِْٟ ِالال

إعزيالُ سأٜ اٌّغزّالِ اٌغالبِْٟ أعالبرزح ٚىالالة ِالِ اال٘زّالبَ ثبٌالقْٛثبد اٌالزٟ رٛاعالٗ                      

  0ىالة اٌى١ٍبد ا١ٌٍّْخ 

      َٛمشٚسح رٛاعذ اٌم١بداد اٌغب١ِْخ ٚاٌغبدح أّنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٝ ِٛالُْٙ ِٕالز ا١ٌال

األٚي ٌجذء اٌذساعخ مّبًٔب ٌؾغٓ ع١ش ا١ٌٍّْخ اٌز١ّ١ٍْخ ِِ ّذَ اٌغّبػ ثبٌالغفش إال فالٝ           

 ؽبٌخ اٌنشٚسح اٌمقٜٛ ٚؽبالد اٌّّٙبد اٌم١ِٛخ أٚ ا١ٌٍّْخ.

                   مالالشٚسح إٌالالزضاَ ّالالنٛ ١٘ئالالخ اٌزالالذس٠ظ ثّٛا١ّالالذ اٌّؾبمالالشاد ٚاٌالالضِٓ اٌّخالالقـ ٌٙالالب

ِٚزبثْخ اٌالغ١ذ األعالزبر اٌالذوزٛس/ ٚو١الً اٌى١ٍالخ ٌالؾئْٛ اٌز١ٍْالُ ٚاٌيالالة ٚاٌالغ١ذ األعالزبر                        

 اٌذوزٛس/ ١ّّذ اٌى١ٍخ ـ  إلٔزَبَ أِٛس ا١ٌٍّْخ اٌز١ّ١ٍْخ.

                َاٌزٕج١ٗ ٍّٝ اٌيالة اإلٌزضاَ اٌىبًِ ثبٌمٛاّالذ ٚإٌَالُ اٌغب١ِْالخ ٚأٞ إخالالي ثبٌَٕالبَ اٌْالب

ع١زُ إرخبر أؽذ اإلعشاءاد اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍؾفالبً ٍّالٝ إٔزَالبَ اٌذساعالخ ٚاألِالٓ داخالً اٌؾالشَ                

 اٌغبِْٝ.

                      ٠زالالُ دّالالٛح اٌيبٌالالت األٚي ٌىالالً فشلالالخ ٌزّض١الالً اٌيالالالة فالالٝ ٌغٕالالخ ؽالالئْٛ اٌز١ٍْالالُ ٚاٌيالالالة

 ثبٌى١ٍخ.

 .رؾغ١ِ األٔؾيخ اٌيالث١خ فٝ وبفخ اٌّغبالد اٌش٠بم١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌف١ٕخ ٚاإلعزّب١ّخ 

    ٌيالالالة اٌذساعالالبد ا١ٌٍْالالب ٌٍالالغبدح أّالالنبء ١٘ئالالخ اٌزذس٠الالظ           المحاضرررا اإلٌالالزضاَ ثّٛا١ّالالذ

 ٚاٌيالة.

 ـ املدن اجلامعية : ـ 
                        مشٚسح اٌزأو١ذ ٍّالٝ اإلٔزٙالبء ِالٓ أّّالبي اٌالق١بٔخ ٚاٌزغٙال١ضاد ٚرالغى١ٓ اٌيالالة خالالي

 األعجُٛ األٚي ِٓ ثذا٠خ اٌذساعخ.

  اٌزٕج١ٗ ٍّٝ اٌيالة ثبإلٌزضاَ ثبٌمٛاّذ ٚإٌَُ اٌخبفخ ثبٌّذْ اٌغب١ِْخ ٚأٜ إخالي

 رثبٌَٕبَ ع١زُ فقً اٌيبٌت فٛسًا ِٓ اٌّذْ.
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ـ اٌّقبدلخ ٍّٝ ِؾنش اعزّبُ اٌغٍغخ " اٌضب١ٔخ ّؾش " ٌّغٍظ اٌالغالبِالْالخ فالٟ اٌالْالبَ اٌالغالبِالْالٟ                      

 .31/8/2015ٚإٌّْمذح ثزبس٠خ  2014/2015

 

ـ اٌّقبدلخ ٍّٝ ِؾنش إعزّبُ اٌغٍغخ " اٌضب١ٔخ " ٌٍغٕخ اٌّخزجشاد ٚاألعٙضح اٌٍّْال١الخ فالٟ اٌالْالبَ           

 .14/9/2015ٚإٌّْمذح ثزبس٠خ  2015/2016اٌّبٌٟ 

 

اٌّقبدلخ ٍّٝ ِزوشح اإلداسح اٌْبِخ ٌٍذساعبد ا١ٌٍْب ٚاٌجؾٛس " إداسح اٌذساعبد ا١ٌٍْب " ـ ثؾالأْ     -
( ىبٌت ٚىبٌالجالخ اٌالذثالٍالَٛ اٌالخالبؿ فالٝ اٌالزالشثال١الخ اٌالٕالّٛال١الخ                            48إٌَش فٟ اٌّقبدلخ ٍّٝ ِٕؼ ّذد ) 

ثبٌزخققبد ٚاٌّغبالد ا١ٌٍّْخ اٌّخزٍفخ} اإلّالَ اٌزشثٛٞ ـ اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ ـ رىٌٕٛٛع١ب اٌز١ٍْالُ   

 ثى١ٍخ اٌزشث١خ ا١ٌّٕٛخ . 2015ـ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ { دٚس ١ٌٛ٠ٛ 

 

ـ اٌّقبدلخ ٍّٝ ِزوشح اإلداسح اٌْبِخ ٌٍذساعبد ا١ٌٍْب ٚاٌجؾٛس " إداسح اٌذساعبد ا١ٌٍْب " ـ ثؾالأْ      
( ىبٌت ٚىبٌجخ دثالٍالَٛ اٌالذساعالبد اٌالْالٍال١الب فالٝ اٌالزالشثال١الخ                       5901إٌَش فٟ اٌّقبدلخ ٍّٝ ِٕؼ ّذد ) 

ثبإللغبَ ٚاٌزخققبد اٌّخزٍفخ ) ع١بعبد اٌز١ٍُْ ٚرخي١يٗ ـ اٌزشث١خ اٌخبفخ ـ رالخاليال١الو ٚراليال٠ٛالش           
إٌّب٘ظ ـ اٌذثٍَٛ اٌْبَ فٝ اٌزشث١خ ـ أفٛي اٌزشث١خ ـ رشث١خ ِمبسٔخ ٚإداسح ر١ّ١ٍْخ ـ اٌقؾخ إٌفغال١الخ   

ثالىالٍال١الخ        2015ـ ىشق رذس٠ظ ِبدح اٌزخقـ ـ رشث١خ اٌيفً ـ ٍُّ إٌفظ اٌالزالشثالٛٞ ( دٚس ِالب٠الٛ                 

 اٌزشث١خ.

 

 اٚال : اٌّقذالبد 

  صب١ٔب: ِٛمّٛبد االؽبىخ

أؽ١و اٌّغٍظ ًٍّّب وزبة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ٚص٠ش اٌز١ٍُْ اٌْبٌٟ ـ ثؾالأْ اإلؽالبىالخ ثالمالشاس             -
ثزْذ٠ً ثْل أؽىبَ اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمالبٔالْٛ    2015( ٌغٕخ  2450سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء سلُ )

 ر١َُٕ اٌغبِْبد ثئٔؾبء و١ٍخ اٌيت اٌج١يشٜ.

أؽ١و اٌّغٍظ ًٍّّب وزبة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ أ١ِٓ ّبَ اٌّغٍظ األٍّٝ ٌٍغبِْبد ـ ثؾالأْ      -
ثؾالأْ إّالبدح        12/9/2015اإلؽبىخ ثمشاس اٌّغٍظ األٍّٝ ٌٍغبِْبد ثغٍغزٗ إٌّْمذح ثزبس٠الخ    

( إلعزىّبي اٌّذح اٌجبل١خ ٌٍذٚسح  54رؾى١ً اٌٍغٕخ ا١ٌٍّْخ ٌٕٙذعخ اٌمٛٞ ٚا٢الد اٌىٙشث١خ سلُ ) 

 اٌؾبد٠خ ّؾش وّب ٘ٛ ٚاسد ثبٌّزوشح.
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وزبة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ أ١ِٓ ّبَ اٌّغٍظ األٍّالٝ ٌالٍالغالبِالْالبد ـال ثؾالأْ                 أؽ١و اٌّغٍظ ًٍّّب -
ٍّٝ اٌزأو١ذ ّالٍالٝ      21/9/2015اإلؽبىخ ثمشاس اٌّغٍظ األٍّٝ ٌٍغبِْبد ثغٍغزٗ إٌّْمذح ثزبس٠خ 

ثؾالأْ   30/5/2015،  11/5/2013لشاسٞ اٌّغٍظ األٍّٝ ٌٍغبِْبد اٌقبدس٠ٓ ثغٍغز١ٗ ثزبس٠خ 
ثْل لٛاّذ لجٛي ؽٍّخ اٌؾٙبداد اٌضب٠ٛٔخ اٌّْبدٌخ ) اٌْشث١خ ٚاألعٕج١خ ( ثالبٌالغالبِالْالبد اٌالؾالىالِٛال١الخ               

 وّب ٘ٛ ٚاسد ثبٌّزوشح. 2016/2017اٌّقش٠خ ٚاٌزٝ ٠زُ اًٌّْ ثٙب إّزجبسا ِٓ اٌْبَ اٌغبِْٟ 

 

اؽ١و اٌّغٍظ ٍّّب وزبة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ أ١ِٓ ّبَ اٌّغٍظ األٍّالٝ ٌالٍالغالبِالْالبد ـال ثؾالأْ                 -
ٍّٝ وزبة اٌغ١ذ أ.د/ سئ١ظ عبِْخ    21/9/2015اإلؽبىخ ثمشاس اٌّغٍظ األٍّٟ ٌٍغبِْبد ثزبس٠خ 

ىٕيب ثؾأْ اإلفبدح ّٓ ِذٞ إِىب١ٔخ لجٛي اٌيالة اٌؾبفالٍال١الٓ ّالٍالٝ اٌؾالٙالبدح اٌالضالبٔال٠ٛالخ األص٘الش٠الخ                      
ٚوزٌه اٌّْب٘ذ ٚاٌذثٍِٛبد اٌف١ٕخ ) ؽْجخ اٌمبْٔٛ ( ٌٍمجٛي ثى١ٍبد اٌؾمٛق اٌزٝ ريجك َٔبَ اٌزٍْال١الُ     

 اٌّفزٛػ أعٛح ثبٌيالة اٌؾبف١ٍٓ ٍّٝ اٌؾٙبدح اٌضب٠ٛٔخ اٌْبِخ اٌّقش٠خ ٚلشس اٌّغٍظ ِب ٠ٍٟ :ـ 

اٌّٛافمخ ٍّٝ لجٛي اٌيالة اٌؾبف١ٍٓ ٍّٝ اٌؾٙبدح اٌضب٠ٛٔخ األص٘ش٠خ ) ٚاٌّْبدٌخ ثبٌضب٠ٛٔخ اٌالْالبِالخ     
اٌّقش٠خ ( ثى١ٍبد اٌؾمٛق اٌزٝ ريجك َٔبَ اٌز١ٍُْ اٌّفزٛػ ثبٌغبِْبد اٌّقش٠خ ثٕفظ لٛاّذ لجٛي  

 اٌيالة اٌؾبف١ٍٓ ٍّٝ اٌؾٙبدح اٌضب٠ٛٔخ اٌْبِخ اٌّقش٠خ.

إّبدح رؾى١ً اٌٍغٕخ اٌّؾىٍخ ثؾأْ دساعخ َٔبَ ٚلٛاّذ لجٛي ؽٍّالخ اٌؾالٙالبدح اٌالضالبٔال٠ٛالخ األص٘الش٠الخ                
ٌزقجؼ ثشئبعخ أ.د/     1972( ٌغٕخ  49ثبٌغبِْبد اٌّقش٠خ اٌخبمْخ ٌمبْٔٛ ر١َُٕ اٌغبِْبد سلُ ) 

 ّجذ اٌؾٟ ّضة ـ سئ١ظ عبِْخ األص٘ش.

وزبة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ أ١ِٓ ّبَ اٌّغٍظ األّالٍالٝ ٌالٍالغالبِالْالبد ـال ثؾالأْ                   أؽ١و اٌّغٍظ ًٍّّب  
اٌالّالٛافالمالخ ّالٍالٝ            21/9/2015اإلؽبىخ ثمشاس اٌّغٍظ األٍّٟ ٌٍغبِْبد ثغٍغزٗ إٌّْمذح ثزبس٠الخ    

 ٍّٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :ـ   2015/2016ِمزشػ اٌخش٠يخ اٌض١ِٕخ ٌٍْبَ اٌغبِْٝ 

 
 اٌفقً اٌذساعٟ األٚي

   28/9/2015اإلص١ٕٓ  ثذء اٌذساعخ 1

فالالالزشح اٌذساعالالالخ ثبٌفالالالقً اٌذساعالالالٟ       
 األٚي خّغخ ّؾش أعجًّٛب

 7/1/2016اٌخ١ّظ   ٔٙب٠خ اٌذساعخ ثبٌفقً اٌذساعٟ األٚي 2

  

3 

  

 إِزؾبٔبد اٌفقً اٌذساعٟ األٚي

فالالالالزشح اإلِزؾبٔالالالالبد صالصالالالالخ أعالالالالبث١ِ        28/1/2016إٌٝ اٌخ١ّظ  9/1/2016ِٓ اٌغجذ 
 ؽغت وً و١ٍخ

 اٌفقً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ

   13/2/2016اٌغجذ  ثذء اٌذساعخ 1

فالالالزشح اٌذساعالالالخ ثبٌفالالالقً اٌذساعالالالٟ       
 اٌضبٟٔ عزخ ّؾش أعجًّٛب

 رؾذد ىجمًب ٌٍزم٠ُٛ اٌمجيٟ أعبصح ؽُ إٌغ١ُ 2

 2/6/2016اٌخ١ّظ  ٔٙب٠خ اٌذساعخ ثبٌفقً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ 3

  

4 

  

 إِزؾبٔبد اٌفقً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ

فالالالزشح اإلِزؾبٔالالالالبد أسثْالالالالخ أعالالالالبث١ِ        30/6/2016إٌٝ اٌخ١ّظ  4/6/2016ِٓ اٌغجذ 
 ؽغت وً و١ٍخ

 11/2/2016ؽزٝ ٠َٛ اٌخ١ّظ  30/1/2016أعبصح ٔقف اٌْبَ ِٓ ٠َٛ اٌغجذ 
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وزبة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ أ١ِٓ ّبَ اٌّغٍظ األٍّالٝ ٌالٍالغالبِالْالبد ـال ثؾالأْ                أؽ١و اٌّغٍظ ًٍّّب  -
ثالجالشٚرالٛوالٛي        12/9/2015اإلؽبىٗ ثمشاس اٌّغٍظ األٍّٝ ٌٍغبِْبد ثغٍغزٗ اٌالّالٕالْالمالذح ثالزالبس٠الخ               

رْبْٚ ِؾزشن ث١ٓ ٚصاسح اٌز١ٍُْ اٌْبٌٟ ٚا١ٌٙئخ اٌْشث١خ ٌٍزق١ِٕ ٌزؾم١ك األ٘ذاف اٌْبِخ ٚاٌخبفالخ  
ٌىً ِّٕٙب ٚاٌزٟ رزّضً فٟ رٕف١ز ّذد ِٓ اٌجشاِظ ٚاٌفب١ٍّبد اٌزذس٠ج١خ ٚاٌجؾض١خ ٚاألٔؾيخ ا١ٌٍّْالخ  
ٚاٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ ٚاٌّؾبمشاد ٚٚسػ اًٌّْ اٌّؾزشوخ ٚغ١الش رٌاله ِالٓ اٌالفالبّالٍال١البد اٌالزالٟ ِالٓ                      
ؽأٔٙب إٌٙٛك ثّغزٛٞ أداء وبفخ ِىٛٔبد َِِٕٛخ اٌزالْالٍال١الُ ٚاٌالزالذس٠الت فالٟ اٌالىالٍال١البد ٚاٌالّالْالب٘الذ                         
اٌّغزٙذفخ ٚاالعزفبدح ِٓ اٌخجشاد اٌْش٠نخ اٌزٟ رٍّىٙب ا١ٌٙئخ اٌْشث١خ ٌٍزالقالٕال١الِ ّالٍالٝ أْ رالمالَٛ               

٠ُّْٚ ٍّٝ اٌغبدح ّّالذاء والٍال١البد        ٚصاسح اٌز١ٍُْ اٌْبٌٟ ثزٛف١ش اٌز٠ًّٛ اٌالصَ ٌزٕف١ز ٘زٖ األٔؾيخ . 

    ِْٚب٘ذ اٌغبِْخ ٚاًٌّْ ٍّٝ اإلعزفبدح ِٓ ٘زا اٌجشٚرٛوٛي فٝ وبفخ و١ٍبد اٌغبِْخ.

 

أؽ١و اٌّغٍظ ٍّّب  وزبة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ أ١ِٓ ّبَ اٌّغٍظ األٍّٝ ٌالٍالغالبِالْالبد ـال ثؾالأْ              -
ثؾأْ اإلعالشاءاد     21/9/2015اإلؽبىخ ثمشاس اٌّغٍظ األٍّٝ ٌٍغبِْبد ثغٍغزٗ إٌّْمذح ثزبس٠خ 

 :ـ  ٚاٌزٜ رزنّٓ إٌمبه ا٢ر١خاٌّيٍٛثخ ٌنّبْ إٔزَبَ اٌْبَ اٌذساعٟ اٌغذ٠ذ 

                 اٌزٛافً ِِ اٌيالة ِٓ لجً اإلداساد اٌغب١ِْخ ٚاٌّْالذاء ٚاٌالٛوالالء ٚسءعالبء األلغالبَ ٚسّالب٠الخ

 اٌؾجبة ٚاًٌّْ ٍّٝ عشّخ ؽً اٌّؾبوً.

              اٌزأو١ذ ٍّٝ إٔزَبَ اٌذساعخ ٚاٌّؾبمشاد ِٓ أٚي ٠َٛ فٝ اٌذساعخ ثقٛسح والبِالٍالخ ِالِ اٌالزالأوال١الذ

 ٍّٝ أ١ّ٘خ إّالْ اٌغذاٚي اٌذساع١خ لجً ثذء اٌذساعخ.

       ًٌّْرىض١ف األٔؾيخ اٌيالث١خ ٚر٠ْٕٛٙب ) ١ٍّّخ ، س٠بم١خ ، صمبف١خ ، رشف١ٙ١خ ، ... إٌخ( ثٙذف ا

 ٍّٝ رى٠ٛٓ ؽخق١خ اٌيبٌت اٌغبِْٟ.

 .ال ٠غٛص اٌم١بَ ثأٞ أّّبي إٔزخبث١خ ثأٞ فٛسح ِٓ اٌقٛس داخً اٌغبِْخ 

 .) ٞال ٠غٛص ّمذ إعزّبّبد ٌغ١ش األغشاك ا١ٌٍّْخ فٝ اٌغبِْخ ) األغشاك ؽضث١خ أٚ أخش 

                ال ٠غٛص ِّبسعخ أٞ رقشف ٠ّضً خشٚعب ٍّٝ اٌم١ُ ٚاٌزمب١ٌذ اٌغبِْال١الخ ٠ٚالزالٕالبفالٟ ِالِ اٌؾالشف

 ٚاٌىشاِخ ٚؽغٓ اٌغ١ش ٚاٌغٍٛن.

 .ال ٠غٛص رٛص٠ِ ِٕؾٛساد رؾش٠ن١خ مذ أؽخبؿ أٚ ١٘ئبد ٌزٕبفٟ رٌه ِِ سعبٌخ اٌغبِْخ 

 .اٌزأو١ذ ٍّٝ ّذَ ٚعٛد أٞ غشف ِغٍمخ غ١ش ِؾذٚدح ا٠ٌٛٙخ ٚثذْٚ أعزخذاَ ٌفزشح ِٓ اٌٛلذ 

 .اٌزأو١ذ ٍّٝ اٌّشافك ٚاٌّزبثْخ اٌذل١مخ ٌٍّْبًِ ٚاٌّخزجشاد ِٚؾز٠ٛبرٙب ثقٛسح ِغزّشح 

                           ْٚ٠ْذ ِشرىجب ٌغش٠ّخ وً ِٓ أدخً أٚ عًٙ دخٛي أؽالخالبؿ ال ٠الٕالزالغالجالْٛ ٌالٍالغالبِالْالخ ٚرٌاله د

 اٌىؾف ّٓ ٠ٛ٘زُٙ ٚرزخز ؽ١بٌٗ اإلعشاءاد اٌالصِخ ٠ٚزُ رغ١ٍُّٙ إٌٝ اٌؾشىخ.

           ٠ؾَش اٌجمبء فٟ اٌؾشَ اٌغبِْٟ ثْذ ٔٙب٠خ ا١ٌَٛ اٌذساعٟ إال ثزقش٠ؼ ِغجك ِٚالٓ خالالي ٔؾالبه
ِْزّذ فٝ اٌغبِْخ ، ٚوزٌه ٠ؾَش دخٛي ىالة اٌّذْ فٝ أٞ ِجبٟٔ عبِالْال١الخ أخالشٞ أٚ ِالٕالبىالك              
خالفب ٌٍّذْ اٌغب١ِْخ ثْذ إٔزٙبء ا١ٌَٛ اٌذساعٟ ) ا١ٌَٛ اٌذساعٟ ٠ٕزٟٙ ثْذ ٔٙب٠خ آخش ِؾبمالشح   

 ٌٍفشلخ اٌذساع١خ ثبٌى١ٍخ(.

                          ٠زُ اٌزْبًِ ِِ أٞ ؽخـ ٠ؾبٚي رْي١ً ا١ٌٍّْخ اٌالزالْالٍال١الّال١الخ أٚ اٌالْالّالً ثالأٞ إداسح ِالٓ إداساد

 اٌغبِْخ ٚفمب ٌٍمبْٔٛ.

                ٝاٌزأو١ذ ِٓ إٔنجبه اًٌّْ ٍّٟ ِذاخً اٌغبِْخ ٚدلخ اٌزفز١ؼ ثبٌزٕالغال١الك ِالِ األِالٓ اإلداسٞ فال

 ؽبٌخ ٚعٛد ؽشوبد خبفخ ٍّٝ اٌجٛاثبد.
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اإلداسح اٌْبِخ ٌٍذساعبد ا١ٌٍْب ٚاٌجؾٛس "إداسح اٌجؾٛس اٌالْالٍالّال١الخ" ـ            أؽ١و اٌّغٍظ ًٍّّب ثّزوشح  -
ثالبإلؽالبىالخ       2/9/2015ثؾأْ إٌَش فٟ رٛف١خ ِغٍظ اٌذساعبد ا١ٌٍْب ٚاٌجؾٛس ثغٍغزٗ ثالزالبس٠الخ      

 2015ثج١بْ ّذدٞ ألثؾبس اٌغبدح أّنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌزٟ رُ رغغ١ٍٙب خالي ؽٙالش أغغاليالظ        

 ٚإٌّؾٛسح ثّغالد ّب١ٌّخ ٚث١بٔٙب وبٌزبٌٟ:ـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِزوشح اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ سئ١ظ اٌغبِْخ ـ ثؾأْ إٌَش فالٝ اٌالّالٛافالمالخ ّالٍالٝ                 ٍّٝ  اٌّٛافمــــخ -
أخز١بس اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ أؽّذ صوٟ ثذس ـ ٚص٠ش اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ ّنًٛا ثّغٍظ اٌغبِْالخ ٌالّالذح       

  ّب١ِٓ .

 اٌْذد ِؾزشن فشدٞ ع١ِّ و١ٍبد ِْٚب٘ذ اٌغبِْخ

 4971 3291 1680 ِغُّٛ اٌفزشح اٌغبثمخ

 182 128 54 اٌْذد خالي اٌؾٙش

 5153 3419 1734 14/9/2015اإلعّبٌٟ ؽزٝ 

 صبٌضب: اٌّٛمّٛبد اٌْبِخ 

ِالالزوشح اإلداسح اٌْبِالالخ ٌٍالالؾئْٛ اٌّب١ٌالالخ " إداسح اٌّٛاصٔالالخ " ـالال ثالالؾأْ إٌَالالش فالالٟ                      ٍّالالٝ  اٌّٛافمــــالالخ  -
اٌّٛافمخ ٍّٝ فشف ِىبفأح ؽٙش ِالٓ اٌّشرالت األعبعالٟ ٌٍْالب١ٍِٓ ثبٌغبِْالخ ثّٕبعالجخ ١ّالذ األمالؾٟ                  
أّالالالبدح ال ١ٍّٕالالالب ٍّٚالالالٝ األِالالالخ اإلعالالالال١ِخ ثالالالبٌخ١ش ٚا١ٌّالالالٓ ٚاٌجشوالالالبد ٚثذا٠الالالخ اٌْالالالبَ اٌغبِْالالالٟ                            

2015/2016. 
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 ـالال اٌّٛافمالالخ ٍّالالٝ ِالالزوشح اإلداسح اٌْبِالالخ ٌالالؾئْٛ ١٘ئالالخ اٌزالالذس٠ظ " إداسح اٌز١١ْٕالالبد " ثالالؾأْ إٌَالالش                      

 فٟ اٌّٛافمخ ٍّٝ اٌز١١ْٓ فٟ ١ٍٚفخ )أعزبر ـ أعزبر ِغبّذ ـ ِذسط (.

 

 أٚاًل: اٌز١١ْٓ فٟ ١ٍٚفخ أعزبر ٌىً ِٓ اٌغبدح :ـ
 ـ اٌغ١ذ اٌذوزٛس/ أؽّذ ّبِش ّجذ اٌٛ٘بة خ١ّظ 1 

فٟ ١ٍٚفخ أعزبر ثمغُ األِشاك اٌقذس٠خ ثى١ٍخ اٌيت ـ ٍّٝ أال ٠غزقذس اٌمشاس اٌزٕف١الزٞ إال ثالْالذ         

 ؽنٛس ع١بدرٗ دٚساد ر١ّٕخ لذساد أّنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌم١بداد ثبٌغبِْخ.

 ـ اٌغ١ذح اٌذوزٛس/ أِبي اٌغ١ذ اٌغ١ذ ؽؾبرٗ 2

 فٝ ١ٍٚفخ أعزبر رخقـ " رّش٠ل اٌجبىٕٟ ٚاٌغشاؽٟ " ثمغُ رّش٠ل اٌجبٌغ١ٓ ثى١ٍخ اٌزّش٠ل.

 ـ اٌغ١ذ اٌذوزٛس/ ّقبَ ؽٛلٟ ؽجً اٌضق 3

فٝ ١ٍٚفخ أعزبر رخقـ " رىٌٕٛٛع١ب اٌز١ٍُْ " ثمغُ رىٌٕٛٛع١ب اٌز١ٍْالُ ٚاٌالؾالبعالت ا٢ٌالٟ ثالىالٍال١الخ                  

 اٌزشث١خ ا١ٌّٕٛخ.

 ـ اٌغ١ذح اٌذوزٛس/ عؾش ِؾّٛد ِؾّذ ع١ٍُ 4

 فٝ ١ٍٚفخ أعزبر ٍُّ اٌيف١ٍ١بد ثمغُ اٌيف١ٍ١بد ثّْٙذ اٌىجذ.

 ـ اٌغ١ذح اٌذوزٛس/ ٌجٕٟ ِؾّذ أؽّذ ؽشف اٌذ٠ٓ 5

 فٝ ١ٍٚفخ أعزبر رخقـ " ف١ض٠بء اٌّٛاد " ثمغُ اٌف١ض٠بء ثى١ٍخ اٌٍَْٛ.
 
 

 صب١ًٔب: اٌز١١ْٓ فٟ ١ٍٚفخ أعزبر ِغبّذ ٌىً ِٓ اٌغبدح :ـ
 ـ اٌغ١ذ اٌذوزٛس/أؽّذ ساغت رٛف١ك عبٌُ  1

 فٟ ١ٍٚفخ أعزبر ِغبّذ ثمغُ اٌجبىٕخ اٌْبِخ ثى١ٍخ اٌيت .

 ـ اٌغ١ذ اٌذوزٛس/ ١ٌٚذ ّجذ اٌّؾغٓ ِؾّذ دس٠ٚؼ 2

 فٝ ١ٍٚفخ أعزبر ِغبّذ ثمغُ اٌجبىٕخ اٌْبِخ ثى١ٍخ اٌيت.

 ـ اٌغ١ذح اٌذوزٛس/ أَ ِؾّذ ّجذ اٌٍي١ف ّجذ اٌغزبس  3

فٝ ١ٍٚفخ أعزبر ِغبّذ رخقـ" رّش٠ل اٌجبىٕٟ اٌغشاؽٟ " ثمغُ رالّالش٠الل اٌالجالبٌالغال١الٓ ثالىالٍال١الخ                     

 اٌزّش٠ل ثبٌغبِْخ.

 ـ اٌغ١ذ اٌذوزٛس/ ٠بعش وّبي ِٛعٟ ساؽذ 4

 فٝ ١ٍٚفخ أعزبر ِغبّذ ىت األىفبي ثمغُ أِشاك اٌىجذ فٝ األىفبي ثّْٙذ اٌىجذ.

 ساثْب: ِٛمّٛبد االداسح اٌْبِخ ٌؾئْٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ
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 صبٌضًب: اٌز١١ْٓ فٟ ١ٍٚفخ ِذسط ٌىً ِٓ اٌغبدح :ـ
 ـ اٌغ١ذ اٌذوزٛس/ أ٠ّٓ ّجذ ال ِؾّذ سفبّٟ ـ 1

 فٝ ١ٍٚفخ ِذسط ثمغُ اٌزؾش٠ؼ ثى١ٍخ اٌيت ثبٌغبِْخ.

 ـ اٌغ١ذ اٌذوزٛس/ أ٠ّٓ أؽّذ أ١ِٓ ّجذ اٌالٖ ـ  2

 فٝ ١ٍٚفخ ِذسط ثمغُ اٌزأ١ِٓ ٚاإلؽقبء ثى١ٍخ اٌزغبسح.

 ـ اٌغ١ذ اٌذوزٛس/ ١ٌٚذ ع١ْذ ّجذ اٌؾ١ّذ ّيٛح ـ 3

 فٝ ١ٍٚفخ ِذسط ثمغُ ٍَّٛ اٌؾبعت ثى١ٍخ اٌؾبعجبد ٚاٌٍِّْٛبد.

 ـ اٌغ١ذ اٌذوزٛس/ ِؾّذ فشط ٍّٝ ّقش ـ 4

 فٝ ١ٍٚفخ ِذسط رخقـ " اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ" ثمغُ اٌى١ّ١بء ثى١ٍخ اٌٍَْٛ .

 ـ اٌغ١ذح اٌذوزٛس/ إ٠ّبْ ّجذ ال ِؾّٛد فٛدٖ ـ 5

 فٝ ١ٍٚفخ ِذسط رخقـ " اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ " ثمغُ اٌى١ّ١بء ثى١ٍخ اٌٍَْٛ .

 ـ اٌغ١ذح اٌذوزٛس/ أعّبء فزؾٟ اٌغ١ذ ٍّٝ ـ 6

 فٝ ١ٍٚفخ ِذسط رخقـ " أفٛي رشث١خ " ثمغُ أفٛي اٌزشث١خ ثى١ٍخ اٌزشث١خ.

 ـ اٌغ١ذح اٌذوزٛس/ إعالَ ّجذ اٌؾ١ّذ ّجذ ال اٌٛؽبؽٟ ـ  7

فٝ ١ٍٚفخ ِذسط رخقـ " ِٕب٘ظ ٚىشق رذس٠ظ اٌزشثال١الخ اٌالفالٕال١الخ " ثالمالغالُ اٌالْالٍالَٛ اٌالزالشثال٠ٛالخ                             

 ٚإٌفغ١خ ثى١ٍخ اٌزشث١خ ا١ٌّٕٛخ.

 

اٌّٛافمخ ٍّٝ ِزوشح اإلداسح اٌْبِخ ٌؾئْٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ " إداسح اٌز١١ْٕبد" ـ ثؾأْ إٌَش فالٟ     -
ّالٍالٟ مالُ والً ِالٓ اٌغالبدح                  13/9/2015ِٛافمخ ِغٍظ و١ٍخ اٌزشث١خ ثغٍغزٗ إٌّْمذح ثزبس٠خ  

ٌٚالّالذح      2015/2016األرٟ أعّبءُ٘ ثْذ ٌْن٠ٛخ ِغٍظ و١ٍخ اٌزشث١خ ثبٌغبِْخ ٌٍْبَ اٌغبِْالٟ    

  ّبَ ُٚ٘ :ـ

 

 ا١ٌٍٛفخ اإلعُ َ

 األعزبر اٌّزفشٓ ثمغُ ٍُّ إٌفظ اٌزشثٛٞ أ.د/ عبِٟ ِؾّٛد أثٛث١ٗ 1

 األعزبر اٌّزفشٓ ثمغُ ٍُّ إٌفظ اٌزشثٛٞ أ.د/ ٌيفٟ ّجذ اٌجبعو إثشا١ُ٘ 2

 األعزبر اٌّزفشٓ ثمغُ إٌّب٘ظ ٚىشق اٌزذس٠ظ أ.د/ أؽّذ ؽغٓ ع١ف اٌذ٠ٓ 3
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اٌّٛافمخ ٍّٝ ِزوشح اإلداسح اٌْبِخ ٌؾئْٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ " إداسح اٌز١١ْٕبد" ـ ثؾأْ إٌَش فٟ  -
ٍّٟ ر١١ْٓ أّنبء ٌّغٍظ  13/9/2015ِٛافمخ ِغٍظ و١ٍخ اٌزشث١خ ثغٍغزٗ إٌّْمذح ثزبس٠خ  

 ٌّٚذح ّب١ِٓ ُٚ٘ :ـ  2016/2017ٚ  2015/2016و١ٍخ اٌزشث١خ ِٓ اٌخبسط ٌٍْبَ اٌغبِْٟ 

 

 ا١ٌٍٛفخ اإلعُ َ 

 األعزبر ثى١ٍخ اٌٍَْٛ  أ.د/ ِغذٞ صوٟ ِؾشٚط ِيش 1

ٚو١الالالالالالً ٚصاسح اٌزشث١الالالالالالخ ٚاٌز١ٍْالالالالالالُ         2

 ثبٌّٕٛف١خ

  

   ِذ٠ش ٚؽذح اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ. 3

 

اٌّٛافمخ ٍّٝ ِزوشح اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ١ّّذ و١ٍخ إٌٙذعخ ثؾج١ٓ اٌىَٛ ـ ثؾأْ إٌَش فٟ  -
ٍّٟ مُ أّنبء ٌّغٍظ  15/9/2015ِٛافمخ ِغٍظ و١ٍخ إٌٙذعخ ثغٍغزٗ إٌّْمذح ثزبس٠خ  

 رمُ وً ِٓ اٌغبدح ا٢ر١خ أعّبءُ٘ ٌّذح ّبَ ُٚ٘:ـو١ٍخ إٌٙذعخ ثؾج١ٓ اٌىَٛ ِٓ اٌذاخً 
 

 ا١ٌٍٛفخ اإلعُ َ

األعالالزبر اٌّزفالالالشٓ ثمالالغُ إٌٙذعالالخ اٌىٙشث١الالالخ ثبٌى١ٍالالالخ            أ.د/ ّجبط ٍّٝ اٌؾفٕبٚٞ 1

 ٚسئ١ظ اٌغبِْخ األعجك

األعالالزبر اٌّزفالالشٓ ثمالالغُ ٕ٘ذعالالخ اٌمالالٛٞ ا١ٌّىب١ٔى١الالخ               أ.د/ ٔج١ً إثشا١ُ٘ ٠ٛ٘ذٞ 2
ثبٌى١ٍخ ٚٚو١ً اٌى١ٍالخ ٌالؾئْٛ خذِالخ اٌّغزّالِ ٚر١ّٕالخ           

 اٌج١ئخ األعجك

األعزبر اٌّزفشٓ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ ٚٚو١ً     أ.د/ ّجذاٌفزبػ ّجذاٌمبدس ٠ٛعف 3

 اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ خذِخ اٌّغزِّ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ األعجك

األعالالالزبر اٌّزفالالالشٓ ثمالالالغُ ٕ٘ذعالالالخ اإلٔزالالالبط ٚاٌزالالالق١ُّ          أ.د/ّبدي ِؾّٛد ّجذاٌّْجٛد عّْٗ 4
ا١ٌّىالالالب١ٔىٟ ثبٌى١ٍالالالخ ٚٚو١الالالً اٌى١ٍالالالخ ٌالالالؾئْٛ خذِالالالخ             

 اٌّغزِّ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ األعجك

األعالالزبر اٌّزفالالشٓ ثمالالغُ إٌٙذعالالخ اٌّّْبس٠الالخ ثبٌى١ٍالالخ             أ.د/ ف١قً ّجذاٌّمقٛد ّجذاٌغالَ 5
ٚسئ١ظ ِغٍظ اٌمالغُ األعالجك ٚاٌّغزالؾبس إٌٙذعالٟ            
 ٌشئ١ظ اٌغبِْخ.
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اٌّٛافمخ ٍّٝ وزبة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ١ّّذ و١ٍخ اٌضساّخ ـ ثؾأْ إٌَش فٟ ِٛافمخ ِغٍظ  -
 2015/2016ِٓ اٌْبَ اٌغبِْٟ  16/9/2015و١ٍخ اٌضساّخ ثغٍغزٗ األٌٟٚ إٌّْمذح ثزبس٠خ  

 ٍّٟ رشؽ١ؼ وً ِٓ :ـ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( رٕف١زا 2016/2017،  2015/2016ٚرٌه ٌْن٠ٛخ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٌّذح ّب١ِٓ عب١١ِْٓ )
َٔشًا ٌخجشاد  1972" ٌغٕخ 49" فمشح ٘ـ " ِٓ لبْٔٛ ر١َُٕ اٌغبِْبد سلُ "40ٌٍّبدح "

 ع١بدرُٙ ٚاسرجبىُٙ ثأّّبي اٌى١ٍخ.

 ا١ٌٍٛفخ اإلعُ َ

اٌغ١ذ ٚو١الً ٚصاسح اٌيالت اٌج١يالشٜ          1

 ثبٌّٕٛف١خ أٚ ِٓ ٠مَٛ ثٍّْٗ

  

اٌالالالالغ١ذ أ.د/ ِؾّالالالالذ ّجالالالالذ اٌؾ١ّالالالالذ           2

 اٌؾبفْٟ

اٌْنٛ إٌّزذة ٌّغّّٛخ ؽشوبد داٌخ اٌجشوخ 

 . F.M.C.Gٌٍذٚاعٓ ٚسئ١ظ ِغٍظ ؽشوخ 

اٌغ١ذ ِالذ٠ش ّالبَ اإلسؽالبد اٌضساّالٟ           3

 ثّذ٠ش٠خ اٌضساّخ

  

 

اٌّٛافمخ ٍّٝ وزبة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ١ّّذ و١ٍخ اٌضساّخ ـ ثؾأْ إٌَش فٟ ِٛافمخ ِغٍظ  -
 2015/2016ِٓ اٌْبَ اٌغبِْٟ  16/9/2015و١ٍخ اٌضساّخ ثغٍغزٗ األٌٟٚ إٌّْمذح ثزبس٠خ  

 ٍّٟ رشؽ١ؼ وً ِٓ اٌغبدح :ـ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" فمشح عـ " ِٓ 40( رٕف١زا ٌٍّبدح "2015/2016ٚرٌه ٌْن٠ٛخ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٌٍْبَ اٌغبِْٟ )

 ٌإلعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٝ أّّبي ِغٍظ اٌى١ٍخ. 1972" ٌغٕخ 49لبْٔٛ ر١َُٕ اٌغبِْبد سلُ "

 ا١ٌٍٛفخ اإلعُ َ

 أعزبر ِزفشٓ ثمغُ اٌّؾبف١ً أ.د/ ع١ذ ِؾّٛد ّجذ اٌْبي 1

 أعزبر ِزفشٓ ثمغُ ٍَّٛ ٚرىٌٕٛٛع١ب األٌجبْ أ.د/ عٙبَ إثشا١ُ٘ فشط 2

 أعزبر ِزفشٓ ثمغُ ِج١ذاد ا٢فبد أ.د/ أِبي ّجذ اٌْض٠ض ١ّغٟ 3

 أعزبر ِزفشٓ ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ اٌضسا١ّخ أ.د/ ّجذ اٌْض٠ض ٍّٝ فمش 4

 أعزبر ِزفشٓ ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ اٌضسا١ّخ أ.د/ ِقيفٝ ّجذ ال ّ٘بَ 5
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  ٍّٝ ة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ١ّّذ و١ٍخ إٌٙذعخ اإلٌىزش١ٔٚخ ـال ثؾالأْ اٌالٕالَالش             وزالب اٌّٛافمخ
 6/9/2015فٟ رٛف١خ ِغٍظ و١ٍخ إٌٙذعخ اإلٌىزش١ٔٚخ ثغٍغزٗ األٌٟٚ إٌّْمذح ثزبس٠الخ       

  ثبٌّٛافمخ ٍّٝ إٔنّبَ :ـ

 

 

 

 ٌْن٠ٛخ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٌّذح ّبَ.

 ٚاٌّٛافمخ ٍّٝ اٌزغذ٠ذ ٌّذح ّبَ ٌىً ِٓ :ـ 

 

 

اٌّٛافمخ ٍّٝ وزبة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ؽش٠ف فجشٞ سعت ِىبٚٞ ـ اٌمبئُ ثًّْ ١ّّذ والٍال١الخ     
اإللزقبد إٌّضٌٟ ـ ثؾأْ إٌَش فٟ رٛف١خ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثالغالٍالغالزالٗ األٌٚالٟ فالٝ اٌالْالبَ اٌالغالبِالْالٟ                      

ٚرٌاله ثالبإللالزالشاُ          16/9/2015ٚاٌّّزذح ؽزٝ  13/9/2015ٚإٌّْمذح ثزبس٠خ   2015/2016

 اٌغشٞ ٍّٝ ر١١ْٓ ) أّنبء ِٓ اٌذاخً ( ٌّذح ّبَ عبِْٟ ٌّغٍظ اٌى١ٍخ ٍّٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :ـ  

 
 

 ا١ٌٍٛفخ اإلعُ َ

 األعزبر اٌّزفشٓ ثمغُ ٕ٘ذعخ ٍَّٚٛ اٌؾبعجبد أ.د/ ٔج١ً ّجذ اٌٛاؽذ إعّب١ًّ 1

 األعزبر اٌّزفشٓ ثمغُ اٌف١ض٠مب ٚاٌش٠بم١بد إٌٙذعخ أ.د/ ِؾّذ ىب٘ش داٚٚد 2

األعزبر اٌّزفشٓ ثمغُ ٕ٘ذعخ اإلٌىزش١ٔٚبد اٌالقٕب١ّخ    أ.د/ ِؾّذ ِجشٚن ؽشف 3
 ٚاٌزؾىُ

 ا١ٌٍٛفخ اإلعُ َ

أعزبر اٌزغز٠خ ٍَّٚٛ األىّْخ اٌّزفشٓ ٚا١ٌّْذ  أ.د/ ِؾّذ ِقيفٝ اٌغ١ذ ٍّٝ 1

 اٌغبثك ٌٍى١ٍخ

أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد ثى١ٍخ اإللزقبد  أ.د/ سث١ِ ِؾّٛد ٔٛفً 2

 إٌّضٌٟ ـ عبِْخ إٌّٛف١خ

أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد ثى١ٍخ اإللزقبد  أ.د/ عٍٛٞ ِؾّذ صغٍٛي 3
 إٌّضٌٟ ـ عبِْخ إٌّٛف١خ

 أعزبر اٌزغز٠خ ٍَّٚٛ األىّْخ ٚا١ٌّْذ األعجك ٌٍى١ٍخ أ.د/ ٠ٛعف ّجذ اٌْض٠ض اٌؾغب١ٔٓ 4

أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ثى١ٍخ اإللزقبد إٌّضٌٟ ـ  أ.د/ إ٠ٙبة فبمً أثٛ ِٛعٟ 5
 عبِْخ إٌّٛف١خ
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 اداسح إٌؾش                                 ِشوض اٌٍِّْٛبد                                                    اّذاد / عبسح اٌؾٍٛأٟ 

اٌّٛافمخ ٍّٝ وزبة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ؽش٠ف فجشٞ سعت ِىبٚٞ ـ اٌالمالبئالُ ثالْالّالً ّالّال١الذ                -
و١ٍخ اإللزقبد إٌّضٌٟ ـ ثؾأْ إٌَش فٟ رٛف١خ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثغٍغزٗ األٌٟٚ فٝ اٌْبَ اٌالغالبِالْالٟ     

ّالٍالٝ رالْال١ال١الٓ            16/9/2015ٚاٌّالّالزالذح ؽالزالٝ           13/9/2015ٚإٌّْمذح ثزبس٠خ   2015/2016

 ) أّنبء ِٓ اٌخبسط ( ٌّذح ّب١ِٓ ٌّغٍظ اٌى١ٍخ ٍّٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :ـ  
 

اٌّٛافمخ ٍّٝ وزبة اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ١ّّذ و١ٍخ اٌزغبسح ـ ثؾأْ إٌَش فٟ ِٛافمخ ِغٍالظ    -
ّالٍالٝ      20/9/2015ٚإٌّْمذح ثزبس٠الخ        2015/2016اٌى١ٍخ ثغٍغزٗ األٌٟٚ فٝ اٌْبَ اٌغبِْٟ 

مُ اٌغبدح األعبرالزح األرالٟ أعالّالبء٘الُ فال١الّالب ثالْالذ ٌالْالنال٠ٛالخ ِالغالٍالظ اٌالىالٍال١الخ ٌالٍالْالبَ اٌالغالبِالْالٟ                                               
ٚاٌز٠ٓ ال ٠زّزْْٛ ثْن٠ٛخ اٌّغٍظ ٚرٌه ٌإلعزالفالبدح ثالخالجالشارالٙالُ فالٝ اٌالّالغالبئالً                    2015/2016

 ٚاٌّٛمّٛبد اٌزٝ رْشك ٍّٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ ُٚ٘:ـ

  
 

 ا١ٌٍٛفخ اإلعُ َ

أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ اٌّزفشٓ ثى١ٍخ اٌزشث١خ  أ.د/ ّبدي عّبي اٌذ٠ٓ إٌٙذاٚٞ 1

 ا١ٌّٕٛخ ـ عبِْخ ىٕيب

أعزبر إداسح ِؤعغبد األعشح ٚاٌيفٌٛخ اٌّزفشٓ  أ.د/ ٚفبء فؤاد ؽٍجٟ 2

 و١ٍخ اإللزقبد إٌّضٌٟ ـ عبِْخ ؽٍٛاْ

أعزبر اٌغضي ٚإٌغ١ظ ٚاٌزش٠ىٛ اٌّزفشٓ و١ٍخ اٌفْٕٛ  أ.د/ ؽغٓ ع١ٍّبْ سؽّٗ 3
 اٌزيج١م١خ ـ عبِْخ ؽٍٛاْ

 ا١ٌٍٛفخ اإلعُ َ

١ّّذ اٌى١ٍخ األعجك ٚاألعزبر اٌّزفشٓ ثمغُ إداسح  أ.د/ عّبي اٌذ٠ٓ ِؾّذ اٌّشعٟ 1

 األّّبي

ٔبئت سئ١ظ اٌغبِْخ ٌٍذساعبد ا١ٌٍْب ٚاٌجؾٛس  أ.د/ صبثذ ّجذ اٌشؽّٓ إدس٠ظ 2
 األعجك ٚاألعزبر اٌّزفشٓ ثمغُ إداسح األّّبي

 اٌّٛافمخ ٍّٝ ِزوشح اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ١ّّذ و١ٍخ اٌالزالغالبسح ـال ثؾالأْ اٌالٕالَالش فالٟ ِالٛافالمالخ                         -

 ٍّٝ رغذ٠ذ ر١١ْٓ وً ِٓ :ـ   20/9/2015ِغٍظ اٌى١ٍخ ثغٍغزٗ األٌٟٚ ٚإٌّْمذح ثزبس٠خ  
 

 ا١ٌٍٛفخ اإلعُ َ

 أعزبر إداسح األّّبي ٚسئ١ظ عبِْخ إٌٙنخ أ.د/ فذ٠ك ِؾّذ ّف١فٟ 1

اٌغ١ذ األعزبر / فجؾٟ ِؾّذ ٍّالٟ    2

 ِٕذٚس

 سئ١ظ ِٕيمزٟ مشائت ٚعو اٌذٌزب ٚإٌّٛف١خ
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 اداسح إٌؾش                                 ِشوض اٌٍِّْٛبد                                                    اّذاد / عبسح اٌؾٍٛأٟ 

اٌّٛافمخ ٍّٝ ِزوشح اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ١ّّذ و١ٍخ ا٢داة ـ ثؾأْ إٌَش فٟ ِٛافمخ ِغٍالظ    -
ّالٍالٝ      16/9/2015ٚإٌّْمذح ثزبس٠الخ        2015/2016اٌى١ٍخ ثغٍغزٗ األٌٟٚ فٝ اٌْبَ اٌغبِْٟ 

 2015/2016مُ خّغخ أّنبء ِّٓ ال ٠زّزْْٛ ثْن٠ٛخ ِغٍظ و١ٍخ ا٢داة ٌٍْبَ اٌغالبِالْالٟ      
ثؾالأْ رالٕالَال١الُ اٌالغالبِالْالبد                 1972( ٌغالٕالخ        49( ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ )    40ٚرٌه ؽغت ٔـ اٌّبدح ) 

 ُٚ٘ :ـ  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ِزوشح اإلداسح اٌْبِخ ٌٍذساعبد ا١ٌٍْب ٚاٌجؾٛس " إداسح اٌذساعبد ا١ٌٍْب " ـال ثؾالأْ اٌالٕالَالش فالٟ                  -
اٌّٛافمخ ٍّٝ ِٕؼ دسعزٟ )اٌذوزٛساٖ ـ اٌّبعغز١ش ( فٟ ثْل اٌزخقالقالبد اٌالّالخالزالٍالفالخ ثالىالٍال١البد                 

  ِْٚب٘ذ اٌغبِْخ وّب ٠ٍٝ:ـ

 

 { دسعخ اٌذوزٛساٖ .29أٚاًل : ِٕؼ ّذد } 

 { دسعخ اٌّبعغز١ش . 84صب١ًٔب : ِٕؼ ّذد }

 ا١ٌٍٛفخ اإلعُ َ

 األعزبر اٌّزفشٓ ثمغُ اٌفٍغفخ أ.د/ ّجذ اٌفزبػ ِقيفٟ ١ّّٕٗ 1

 األعزبر اٌّزفشٓ ثمغُ اٌغغشاف١ب أ.د/ فالػ ّجذ اٌغبثش ١ّغٟ 2

 األعزبر اٌّزفشٓ ثمغُ اٌفٍغفخ أ.د/ ِؾّذ فٛصٞ م١ف 3

 األعزبر اٌّزفشٓ ثمغُ اٌٍغخ اٌْشث١خ أ.د/ ِؾّذ اٌغ١ذ ّضٚص 4

 األعزبر ثمغُ اٌزبس٠خ أ.د/ ِؾّذ اٌؾشلبٚٞ 5

خبِغب: ِٛمّٛبد االداسح اٌْبِخ 

 ٌٍذساعبد ا١ٌٍْب ٚ اٌجؾٛس
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 اداسح إٌؾش                                 ِشوض اٌٍِّْٛبد                                                    اّذاد / عبسح اٌؾٍٛأٟ 

اٌّٛافمخ ٍّٝ ِزوشح اإلداسح اٌْبِخ ٌٍذساعبد ا١ٌٍْب ٚاٌجؾٛس " إداسح اٌذساعبد ا١ٌٍْب " ـ ثؾالأْ    -
 2/9/2015إٌَش فٟ رٛف١خ ِغٍظ اٌذساعبد ا١ٌٍْب ٚاٌالجالؾالٛس ثالغالٍالغالزالٗ اٌالّالٕالْالمالذح ثالزالبس٠الخ                         

ثبٌّٛافمخ ٍّٝ ِذ ِذح اٌذساعخ ٌّذح ) ّبَ أٚي ، ّبَ صبْ ( ٌجْل اٌيالالة اٌالّالغالغالٍال١الٓ ٌالذسعالخ                
اٌّبعغز١ش فٝ اٌزخققبد ا١ٌٍّْخ اٌّخزٍفخ ثى١ٍخ اٌيت " ٍّٝ أْ ٠ىالْٛ اٌالّالذ اٌالضالبٔالٟ أخالش ِالذ                  

 "ُٚ٘ :ـ  
 

  

َ 

  

 األعُ

  

 اٌزخقـ

  

 دٚسح

 اٌم١ذ

 ِذ ِذح اٌذساعخ
  

 ِذح

 اٌّذ

 إٌٝ ِٓ

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

 

 

 
 

اٌّٛافمخ ٍّٝ ِزوشح اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ١ّّذ و١ٍخ اٌالزالغالبسح ـال ثؾالأْ اٌالٕالَالش فالٟ ِالٛافالمالخ                         -
( ِالٓ اٌالٕالَالبَ          7ٍّٝ رْذ٠ً ٔالـ اٌالّالبدح )           20/9/2015ِغٍظ اٌى١ٍخ ثغٍغزٗ إٌّْمذح ثزبس٠خ 

 اٌذساعٟ ٌؾْجخ اٌذساعخ ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ فٟ ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط.

ؽ١ش لشس ثبإلمبفخ إٌٝ اٌؾشٚه اٌٛاسدح ثالئؾخ اٌذساعخ ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ) َٔبَ اٌزذس٠ظ ( ٠الزالُ     

 ريج١ك اٌؾشٚه اٌزب١ٌخ ٌّٓ ٠شغت فٝ اإلٔنبَ ٌٍزذس٠ظ فٝ ؽْجخ اٌٍغخ ٟٚ٘ :ـ  

ـ ِٓ ٌذ٠ٗ خجشح فٝ اٌزذس٠ظ ال رمً ّٓ أسثِ عٕٛاد فٝ اٌزذس٠ظ ثالبٌالّالؾالبمالشاد أٚ          1

 إٌمبء اٌذسٚط ا١ٌٍّْخ فٝ ؽْجخ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ.

اٌذ١ٌٚخ ىجمًب ٌٍّْذي اٌّؾذد ِٓ اٌجالْالضالبد     TOEFL or IELTSـ اٌؾقٛي ٍّٝ ؽٙبدح 2

 وؾشه ٌٍغفش ٌٍؾقٛي ٍّٝ دسعخ اٌذوزٛساٖ ِٓ اٌخبسط .

 .2015/2016ٚريجك ٘زٖ اٌؾشٚه ثذءًا ِٓ اٌْبَ اٌذساعٟ 

 عبدعب ـ  ِٛمّٛبد اإلداسح اٌْبِخ ٌؾئْٛ اٌز١ٍُْ ٚ اٌيالة  
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 اداسح إٌؾش                                 ِشوض اٌٍِّْٛبد                                                    اّذاد / عبسح اٌؾٍٛأٟ 

 

اٌّٛافمخ ٍّٝ ِزوشح اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ١ّّذ و١ٍخ إٌٙذعالخ ـال ثؾالأْ اٌالٕالَالش فالٝ ِالٛافالمالخ                       -
ٍّٝ إّزّبد ٔز١غخ اٌزشاوالّالٟ ٌالجالىالبٌالٛس٠الٛط دٚس             28/9/2015ِغٍظ اٌى١ٍخ ثبٌزف٠ٛل ثزبس٠خ 

 .2015عجزّجش 

 ِالالزوالالشح اإلداسح  ٌالالْالالبِالالخ ٌؾالالئالالْٛ اٌالالزالالْالالٍالال١الالُ ٚاٌالاليالالالة " إداسح اإلِالالزالالؾالالبٔالالبد " ـالال ثؾالالأْ اٌالالٕالالَالالش                                
ّالٍالٝ إلالزالشاػ          8/9/2015فٟ رٛف١خ ِغٍظ ؽئْٛ اٌز١ٍُْ ٚاٌيالة ثغٍغزٗ إٌّْمذح ثزالبس٠الخ      

و١ٍخ إٌٙذعخ ثؾج١ٓ اٌىَٛ ثشفِ ِىبفأح ٌغٕخ اٌّغُّٛ اٌزشاوّٟ ِٓ خّغخ ّؾش ٠ًِٛب إٌٝ ؽالٙالش   
ثٍغبْ اٌّغُّٛ اٌزشاوّٟ ثى١ٍبد اٌغبِْخ ِٚٓ صّب١ٔخ أ٠بَ إٌٝ خّغخ ّؾش ٠ِٛب ٌٍّالْالٙالذ اٌالفالٕالٟ         

 ٌٍزّش٠ل .

 
 

 

 

 

 

 

اٌّٛافمخ ٍّٝ ِزوشح اإلداسح اٌْبِخ ٌؾئْٛ خذِخ اٌّغزِّ ٚر١ّٕالخ اٌالجال١الئالخ ـال ثؾالأْ اٌالٕالَالش فالٝ                      
اٌّٛافمخ ٍّٝ إعٕبد ِىزت " ر١ّٕخ اٌّٙبساد ٚس٠بد٠خ األّّالبي ٚاٌالزالٍٛال١الف " ٌالّالشوالض رغال٠ٛالك                     

 اٌخذِبد اٌغب١ِْخ ثبٌغبِْخ .

 

عبثًْب:ـ  ِٛمّٛبد اإلداسح اٌْبِخ ٌؾئْٛ خذِخ اٌّغزِّ 
 ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ


