
 

 

 

 ٍحضش اجزَبع

 ىجْخ شئُ٘ خذٍخ اىَجزَع ٗرَْٞخ اىجٞئخ

 اىخبٍسخاىجيسخ 

  2. 23 /14/2األحذ 
 

ٗمهههههٚ رَهههههبً اىسهههههبحخ اىمبشهههههشح   هههههجبحب  رهههههٌ  2ً./23/214اّهههههٔ مهههههٚ ٝهههههً٘ األحهههههذ اىَ٘امههههه  

خ( )اىجيسهههههههخ اىخبٍسهههههههحقهههههههذ اجزَهههههههبع ىجْهههههههخ شهههههههئُ٘ خذٍهههههههخ اىَجزَهههههههع ٗرَْٞهههههههخ اىجٞئهههههههخ 

خذٍهههههخ اىَجزَهههههع ٗرَْٞهههههخ اىجٞئهههههخ   ثش ب هههههخ اىسهههههٞذ ٗرىهههههل ثَنزهههههت ٗمٞهههههو اىنيٞهههههخ ى هههههئُ٘ 

 -أ د /  بثش حيَٚ صِٝ اىذِٝ ٗمٞو اىنيٞخ         ٗحض٘ٝخ مو ٍِ اىسبدح:

 

 حض٘ا              اىسٞذح أ د / ّجٞيخ ٍحَ٘د اىشثٞمٚ 1  

 حض٘ا              اىسٞذ د / حسِ ٍحَذ حجذ اىحبمظ 2 

 حض٘ا              اىسٞذ د / أ بٍخ م٘صٙ صٕشاُ 3

 حض٘ا              اىسٞذ د / حجذ اىَجٞذ شششش 4

 حض٘ا              اىسٞذح د / ٍشمذ ٍحَ٘د ٍ٘ ٚ 5

 اىيجْخ نشرٞش        األّسخ / أٍٞشح اىسٞذ ثشمبد 6
 

ثههههههههذأ اىسههههههههٞذ أ د/ س ههههههههٞس اىيجْههههههههخ ا"جزَههههههههبع ثههههههههزمش  ثسههههههههٌ   اىههههههههشحَِ اىههههههههشحٌٞ  ٗقههههههههذ     

 ٗاىزشحٞت ثبىسبدح أحضبء اىيجْخ اىحض٘س   

 -صٌ ثذأ  ٞبدرٔ ثمشض ٍْٗبق خ جذٗه األحَبه حيٚ اىْح٘ اىزبىٚ : 
 

 اىَصبدقبد -أٗ":  
 

 2.14/1/26ًاىزصذٝ  حيٚ ٍحضش ا"جزَبع اىسبث  اىَْمقذ مٚ ًٝ٘ األحذ اىَ٘ام  

 القــرار
  اىَصبدقــخ      

 

 ٍ٘ض٘حبد ىإلحبطخ -صبّٞب:
 

ّ ههههشح ريصههههٞيٞخ  ههههبدسح  حههههِ ق ههههبع خذٍههههخ اىَجزَههههع ٗرَْٞههههخ اىجٞئههههخ  ٗسٗد  1-

 ثمْ٘اُ ) اىزَْٞخ ٗاىَجزَع (   اىمذد اىسبدس  –ثجبٍمخ اىَْ٘مٞخ 

 

 

 

 

 

 

 القــرار



 

  اىيجْخ حيَب   أحٞظ أحضبء   
 

ريمٞهههو دٗساد رذسٝجٞهههخ ىيجٖهههبص اعداسٛ ٗاىمهههبٍيِٞ ثبىنيٞهههخ ٗرىهههل ٍهههِ   - 2 

خههههههةه ٗحههههههذح اىزههههههذسٝت ثبىنيٞههههههخ ٗٝحبضههههههشٕب أ   د /  ههههههبثش صٝههههههِ اىههههههذِٝ  

 ٗاىذٗساد ٕٜ مبىزبىٜ 
اىجهههه٘دح –اعداسح اىيمبىههههخ ىي٘قههههذ ٗضهههه ٘ط اىمَههههو  –) اىز٘ ههههٞو اىهههه٘ ٞيٜ        

    (  ٍب ىٖب ٍٗب حيٖٞب

 رالقــرا
 

اىيجْخ حيَب  ٗ رقزشح اىيجْخ ىز ٘ٝش األداء اى٘ ٞيٜ أُ ٝقً٘ ٍسئ٘ه أحٞظ أحضبء 

مو إداسح ثمَو ٍب ٝسَٜ ثخ خ ىزذٗٝش اى٘ ٞيخ حيٜ أمشاد إداسرٔ ىَ بسمخ اىجَٞع 

مٜ اىمَو ث شٝقخ إٝجبثٞخ ٗحَو ٍب ٝسَٜ ثصْذٗق ا زَبساد اىزقٌٞٞ ىنو إداسح 

ثإثذاء سأٝٔ مٖٞب ٗٗضمٖب  ثبىنيٞخ ٗحَو ث بقبد رقٌٞٞ حٞش ٝقً٘ ٍزيقٜ اىخذٍخ

 مٜ  ْذٗق ا زَبساد اىزقٌٞٞ ثٖذف رحسِٞ األداء اى٘ ٞيٜ ىيمبٍيِٞ ثبىنيٞخ  

 
 

 ٍ٘ض٘حبد ىيَْبق خ -صبىضب :
 

ىجذاٝههههخ اىيصههههو اىذسا ههههٜ اىضههههبّٜ ثمقههههذ ّههههذٗاد طجٞههههخ رسههههبحذ  اعحههههذاد  1-

حيههههٜ اىز٘حٞههههخ ىي ههههةة ٗاىَهههه٘ يِٞ ثب"شههههزشاك ٍههههع اعداسح اى جٞههههخ ٗميٞههههخ 

 اى ت اىج شٛ ثبىجبٍمخ  

 القــرار
اىز٘ هههٞخ ثبىَ٘امقهههخ حيهههٜ حقهههذ ٕهههزٓ اىْهههذٗاد ىَهههب ىٖهههب ٍهههِ إَٔٞهههخ ثبىْسهههجخ  

 ىي ةة ٗاىمبٍيِٞ ثبىنيٞخ  

 

 

 

 

 

 ّذٗح حِ إداسح اىن٘اسس ٗاألصٍبد   اقزشاح  -2



 القــرار
اىز٘ ههٞخ ثبىَ٘امقههخ حيههٜ حقههذ ٕههزٓ اىْههذٗاد ىَههب ىٖههب ٍههِ إَٔٞههخ مههٜ        

 مٞيٞخ إداسح األصٍبد ٗاىن٘اسس ٗمٞيٞخ إٝجبد اىحي٘ه اىَْب جخ ىٖب  

 اقزشاح حقذ ّذٗح حِ اىَخييبد اعىنزشّٗٞخ ٗآصبسٕب حيٜ اىجٞئخ   -3

 

 القــرار
 

 اىز٘ ٞخ ثبىَ٘امقخ حيٜ حقذ ٕزٓ اىْذٗح      

 
 

  ٗقذ اّزٖذ اىيجْخ ٍِ أحَبىٖب مٚ رَبً اىسبحخ اىضبّٞخ ح ش  ٖشا

 

 

 

 

 
 وكيل الكلية                                                                                

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة              

                         

 أ د/  بثش حيَٚ صِٝ اىذِٝ                        
 

 
 


