يحضــــــس اجــزًـــبع
انجهعخ انعبثؼخ نهجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
نهؼــــبو انجــــــــبيؼــــ6102/6106 ٙو
ٔانًُؼقدح ٕٚو األحد 6102/3/01و
****************************
ػقــدد نجُــخ شئــٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة جهعزٓب (انعبثؼخ) ف ٙرًبو انعبػخ انؼبشسح
ٔانُصف صجـــبحــب ٚــٕو األحد انًٕافـق 6102/3/01و يٍ كال يٍ-:
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األظـــــــــــــــــــــــــــــى
زئٛعـــب
أ1د /فزح ٙانعٛد ػجد انعًٛغ
ػضــــٕا
أ1د /يؼٕض إثساْٛى يؼٕض
ػضــــٕا
أ1د /ظبي ٙػجد انًُؼى انضهٛم
ػضــــٕا
د /1جًبل يحسٔض ػطٛخ
ػضـــــٕا
د /1حعُٗ ػجد انؼصٚص شؼهخ
ػضـــــٕا
د /1خبند يحًٕد حعٍ ػجد انسحٛى
يـــدٚس إدازح شئــٌٕ انزؼهٛــى
انعٛدَ /1جٛم جٕزجٗ ثقطس
ٔانطـــالة
ظكـــسرٛـــسح انجـهعخ
دانٛب فٕش٘ إثساْٛى انشٓبنٗ

اظزٓم انعٛد أ1د /زئٛط انهجُةخ انجهعةخ ثةركس ( ثعةى ر انةسحًٍ انةسحٛى ) ٔانزسحٛةت
ثبنعبدح األػضــــبء ثــــى شـــسع ظٛـــبدرــــّ فــــ ٙجـــدٔل األػًبل1

*انًٕضٕع األٔل -:
انًصبدقخ ػهٗ يحضس اجزًبع انجهعخ انعبدظخ ثزبزٚخ6102/6/01و1
ٔثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
انقـــــساز
انًصبدقخ

*انًٕضٕع انثبَٗ ( -:رسخٛص ندخٕل االيزحبَبد )
انًــركسح انًؼسٔضخ يــةـٍ يةدٚس إدازح شئـةـٌٕ انزؼةـهٛى ٔانطةالة ػهةٗ انعةٛد أ1د/
ٔكٛةةم انكهٛةةخ نشةةئٌٕ انزؼهةةٛى ٔانطةةالة ثشةةطٌ انزةةسخٛص نطةةالة ان ةةس

يةةٍ ان ةةبز

ندخٕل االيزحبَبد نٓرا انؼبو انجبيؼ6102/6106 ٙو ٔذنك ػهٗ انُحٕ انزبن-:ٙ
و
0

اظى انطبنت
كٛسنط يُٛب ٚط ثعبدح

ان سقخ
انثبنثخ -حبظجبد

ػدد انًٕاد
0

فسصخ انزقدو ناليزحبٌ
األٔنٗ

حٛث قبو انطالة ثعداد انسظٕو ان بصخ ثرنك1

ٔثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
انقـــــساز
أٔصذ انهجُخ ثبنًٕافقخ ٔانؼسض ػهٗ يجهط انكهٛخ
*انًٕضٕع انثبنث -:
انًــركسح انًؼسٔضخ يــةـٍ يةدٚس إدازح شئـةـٌٕ انزؼةـهٛى ٔانطةالة ػهةٗ انعةٛد أ1د/
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشةطٌ رصةٕٚت اظةى انطبنةت /ػجةد انةسحًٍ جةالل
يحًةةٕد ػجةةد انْٕةةبة ثبن سقةةخ األٔنةةٗ نهؼةةبو انجةةبيؼ6102/6106 ٙو انةةر٘ ٚهةةزًط
رصٕٚت اظًّ -:
يٍ :ػجد انسحًٍ جالل يحًٕد ػجد انْٕبة
إنٗ :ػجد انسحًٍ جالل يحًٕد ػجد انْٕبة انًٛقبرٗ
حٛث أحضس انطبنت -:
 -0أصم شٓبدح انًٛالد قجم انزصٕٚت
 -6أصم شٓبدح انًٛالد ثؼد انزصٕٚت
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اظزؼالو ٔرصٕٚت ػهٗ انحبظت ثدال يٍ ثٛبٌ رصحٛح ٔرثجٛذ ٔإثطبل قٛد

ٔثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
انقـــــساز
أٔصذ انهجُخ ثؼدو انًٕافقخ نؼدو اظزكًبل انًعزُداد ٔانؼسض ػهٗ يجهط انكهٛخ1

*انًٕضٕع انساثغ-:
انًــركسح انًؼسٔضخ يــةـٍ يةدٚس إدازح شئـةـٌٕ انزؼةـهٛى ٔانطةالة ػهةٗ انعةٛد أ1د/
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهةٛى ٔانطةالة ثشةطٌ يقزةسو جةدٔل ايزحبَةبد ان صةم اندزاظةٙ
انثبَ ٙنهؼبو انجبيؼ6102/6106 ٙو ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انًقزسو ػهٗ انُحٕ انزبن-:ٙ
 يٕػد ايزحبَبد ان صم اندزاظ ٙانثبَ ٙيٍ  6102/5/61إنٗ 6102/6/03و يٕػد ايزحبَبد انش ٓٔ ٙانؼًه ٙيٍ  6102/5/03إنٗ 6102/5/08و َٓبٚخ ايزحبَبد ان سقخ انساثؼخ 6102/6/8و ركًهخ انًشسٔع يٍ  6102/6/01إنٗ 6102/2/6و يٕػد ايزحبَبد انز ه بد يٍ 6102/6/05و إنٗ 6102/6/66و يُبقشخ انًشسٔع ٕٚو األزثؼبء 6102/2/06و ثداٚخ انزدزٚت انص ٙ ٛاألحد 6102/2/0ؤثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
انقـــــساز
أٔصذ انهجُخ ثبنًٕافقخ ٔانؼسض ػهٗ يجهط انكهٛخ1

*انًٕضٕع ان بيط  ( -:أػراز )
انًــركسح انًؼسٔضخ يــةـٍ يةدٚس إدازح شئـةـٌٕ انزؼةـهٛى ٔانطةالة ػهةٗ انعةٛد أ1د/
ٔكٛةةم انكهٛةةخ نشةةئٌٕ انزؼهةةٛى ٔانطةةالة ثشةةطٌ انؼةةرز انًسضةةٗ األٔل نهطبنةةت /يحًةةٕد
جًةةةبل أحًةةةد انجسػةةةٗ ػةةةٍ دخةةةٕل ايزحةةةبٌ ان صةةةم اندزاظةةة ٙانثةةةبَ ٙنهؼةةةبو انجةةةبيؼٙ
6102/6106و َظةةسا نظسٔفةةّ انًسضةةٛخ حٛةةث أحضةةس انطبنةةت انزقسٚةةس انطجةة ٙانةةر٘
ٛ ٚد ذنك ػهًب ثطٌ انطبنت ظجق ٔأٌ رقدو ثؼرز ػٍ ان صم اندزاظ ٙاألٔل ٔػهٛةّ فطَةّ
ٚزى احزعبة انؼرز ٍٚػرزا ٔاحدا طجقب نقساز يجهط انجبيؼخ ثزبزٚخ 0112/2/62و1

ٔثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
انقـــــساز
أٔصذ انهجُخ ثبنًٕافقخ ٔانؼسض ػهٗ يجهط انكهٛخ1

*انًٕضٕع انعبدض -:
انًــركسح انًؼسٔضخ يــةـٍ يةدٚس إدازح شئـةـٌٕ انزؼةـهٛى ٔانطةالة ػهةٗ انعةٛد أ1د/
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشطٌ احزعبة دزجبد انطالة ( انجةبقٌٕ نعػةبدح
ٔان س

) انًقٛةد ٍٚثبن سقةخ انساثؼةخ ْةرا انؼةبو 6102/6106و َظةسا نزطجٛةق انالئحةخ

انجدٚدح ػهٓٛى1
حٛث قبيذ نجُةخ شةئٌٕ انزؼهةٛى ثاػةداد ْةرِ انكشةٕس ٔاحزعةبة دزجةبد انطةالة فةٙ
انًقسزاد انز ٙظجقٕا ٔأٌ َجحٕا فٓٛب ف ٙانؼبو انًبضٗ1
ٔثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
انقـــــساز
أٔصذ انهجُخ ثبنًٕافقخ ٔاالػزًبد ٔانؼسض ػهٗ يجهط انكهٛخ1

*انًٕضٕع انعبثغ -:
انًــركسح انًؼسٔضخ يـــٍ يدٚس إدازح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انعٛد أ1د/
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشطٌ ان طـــبة انٕازد يـــٍ أ1د /انًدٚس
انزُ ٛــر٘ نجسَــــبيج انُٓدظخ انطجٛخ ٔانحٕٚٛخ ثشطٌ إػ بء َزٛجخ انطبنت/
أحًد يحعٍ حًـــــدٖ انشقُقٛسٖ ٔانًقٛــد ثبنجسَبيــــج ثبنًعزــٕٖ انثبَٙ
ٔانــــر٘ ٛ ٚـــد ثــــطٌ يجهط إدازح انجسَبيج أٔصٗ ثاػ بء َزٛجخ انطبنت يٍ
يبدح انكزسَٔٛبد ٔ 6انز ٙكبٌ يحًم ثٓب َظسا نزصٕٚت َزٛجخ انطبنت فٗ
ْرا انًقسز ٔيٕافقخ يجهط شئٌٕ انزؼهٛى ثبنجبيؼخ ػهٗ ذنك1
ٔثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
انقـــــساز
أٔصذ انهجُخ ثبنًٕافقخ ٔانؼسض ػهٗ يجهط انكهٛخ1

*انًٕضٕع انثبيٍ-:
انًــركسح انًؼسٔضخ يـــٍ يدٚس إدازح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انعٛد أ1د/
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشطٌ ان طبة انٕازد يٍ زئٛط يجهط
قعى ُْدظخ اإلنكزــــــسَٔٛبد ٔاالرصبالد انكٓــــسثٛخ ثشطٌ ًَــٕذ ايزحبٌ
( ٔ) QUIZانر٘ ٚطهت ف ّٛاػزًبد نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ٔيجهط انكهٛخ
ٔانجبيؼخ ػهٗ انًُبذ انزبنٛخ انًسفقخ1
ًَٕ -1ذ ايزحبٌ َصف ان صم اندزاظٙ
ًَٕ -2ذ االيزحبٌ انقصٛس ( ) QUIZ
ٔثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
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انقـــــساز
أٔصذ انهجُخ ثبنًٕافقخ يغ رؼدٚم زأض انص حخ ثبنهغخ االَجهٛصٚخ
ٔانؼسض ػهٗ يجهط انكهٛخ1
*انًٕضٕع انزبظغ -:
انًــركسح انًؼسٔضخ يـــٍ يدٚس إدازح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انعٛد أ1د/
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشطٌ إٚقبس قٛد انطبنت  /يحًد حبيد ػهٗ حبيد
انًقٛد ثبن سقخ انثبنثخ ( قعى ُْـــدظخ االنكزـــسَٔٛبد ٔاالرصبالد انكٓــسثٛخ )
ثعجت انزجُٛد حٛث أرــــى انطــــبنت ظٍ انثـــبيُــــخ ٔانؼشس ٍٚفٙ
6102/3/02و ٔثُبء ػه ّٛرى إٚقبس قٛدِ رجُٛدٚب ٔرى إخطبزِ ثرنك1
ٔثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
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انقـــــساز
رةةى اػزًةةبد انًقبصةةخ انؼهًٛةةخ يةةٍ نجُةةخ انًقبصةةخ انؼهًٛةةخ ثؼةةد انؼةةسض ٔانًساجؼةةخ
ٔانؼسض ػهٗ يجهط انكهٛخ1
*انًٕضٕع انؼبشس -:
انًــركسح انًؼسٔضخ يـــٍ يدٚس إدازح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انعٛد أ1د/
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشطٌ خطبة انًدٚس انزُ ٛر٘ نجسَبيج انُٓدظخ
انطجٛخ انحٕٚٛخ ٔانًٕضح ف ّٛإػ بء انطالة انًقٛد ٍٚثبنجسايج ان بصخ فٗ ان صم

اندزاظ ٙانحبن ٙيٍ شسط ٙدزاظخ انًزطهت انعبثق ٔانحصٕل ػهٗ  C-فٗ
انًزطهت
انعبثق نٓرا انؼبو فقظ َ11ظسا نجدء رطجٛق انجسَبيج ْرا انؼبو ثبإلضبفخ إنٗ ػدو
يؼهٕي ّٛانطالة يعجقب ثٓر ٍٚانشسط1ٍٛ
ٔثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
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انقـــــساز
أٔصذ انهجُخ اػزجبز ان صةم اندزاظة ٙانثةبَٔ ٙانصة ٙ ٛكًسحهةخ اَزقبنٛةخ الظةزكًبل
يزطهجبد رطجٛق انالئحخ1
ٔانؼسض ػهٗ يجهط انكهٛخ1
*انًٕضٕع انحبد٘ ػشس -:
انًــركسح انًؼسٔضخ يـــٍ يدٚس إدازح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انعٛد أ1د/
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشطٌ انًقبصبد انؼهًٛخ نهطالة انًحٕنٍٛ
يٍ َظبو ان صه ٍٛاندزاظ ٍٛٛإنٗ َظبو انجسايج ان بصخ1
ٔثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
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انقـــــساز
أٔصذ انهجُخ ثبنًٕافقخ ٔانؼسض ػهٗ يجهط انكهٛخ1
ٔاَزٓذ انهجُخ ف ٙرًبو انعبػخ انٕاحدح ظٓسا 1
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
أ1د /فزح ٙانعٛد ػجد انعًٛغ

