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 يذضر اجزًبع
 

 نهجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة انجهطخ انضبيُخ

 و2.13/2.14نهؼبو انجبيؼٙ 

 و22/4/2.14 قٔانًُؼقدح ٕٚو األدد انًٕاف
**************************** 

 

( فالٙ رًالبو انطالبػخ انذب ٚالخ ػ الر ضبيُالخانػقدد نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالالة جهطالزٓب  

   .و2.14/ 4/ 22ٕٚو األدد انًٕافق  بصجبد

 رئٛطب                                                   / ضبيٙ ػجد انًُؼى انضهٛم              .ثرئبضخ انطٛد أ           

  -ٔػضٕٚخ كم يٍ انطب ح:                  
                

 ػضٕا                         يذًد يذًد انطؼٛد انذهٕاَٙ  /. *                 

 ػضٕا                           دًد٘ ػجد انخبنق شرشر/ .*                 

 ػضٕا                                                   يذًد ػجد انؼظٛى انجر ُٚٗ .*  /               

  ػضٕا             أدًد ان ذبد شٕيبٌ                                /  .*                 
                                                                    

 شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ح* انطٛد/ َجٛم جٕرجٗ ثقطر              يدٚر إ ار              

                 

 ٔرٕنٗ ضكرربرٚخ انجهطخ /  انٛب فٕز٘ إثراْٛى ان ٓبنٗ              
                                 

 

 / رئالٛص انهجُالالخ انجهطالخ ثال كر   ثطالالى ن انالردًٍ انالردٛى ( ٔانزردٛالالت .اضالزٓم انطالٛد أ

 .ثبنطب ح األػضبء صى شرع ضٛب رّ فٙ جدٔل األػًبل

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

  -ألٔل:ا*انًٕضٕع    
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 و23/3/2.14انًُؼقدح ثزبرٚخ  خ ػهٗ يذضر اجزًبع انجهطخ انطبثؼخانًصب ق 

 ثبنؼرض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
 

 انقـــــرار     
 

 انًصب قخ           

 ( إرجبء قٛد     -*انًٕضٕع انضبَٙ:

 / ٔكٛالالم انكهٛالالخ ن الالئٌٕ انزؼهالالٛى .انًـالالـ كرح انًؼرٔضالالخ يــالالـٍ إ ارح شئـالالـٌٕ انزؼالالـهٛى ٔانطالالالة ػهالالٗ انطالالٛد أ   

و َظالرا نزالن ر 2.14/2.15ٍ نهؼالبو انجالبيؼٙ انقالب و ٔانطالة ث النٌ إرجالبء قٛالد انطبنالت/ ػالالء دطالٍ ػهالٗ دطال

ٔصٕل ك ٕف انزُطٛق إنٗ انكهٛخ ٔنى ٚزًكٍ انطبنت يٍ انذضٕر نهدراضخ يالٍ ثداٚالخ انؼالبو انجالبيؼٙ ػهًالب ثالنٌ 

 .و ثبنفرقخ أٜن2.13/2.14ْٗ ا انطبنت يرشخ ْ ا انؼبو 
 

 

 ثبنؼرض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة     
 

 رانقـــــرا        

 .ػهٗ يجهص انكهٛخ ضٔانؼر أٔصذ ثبنًٕافقخ      
 

 قٛد (  إػب ح        -*انًٕضٕع انضبنش:

 / ٔكٛالالم انكهٛالالخ ن الالئٌٕ انزؼهالالٛى .انًـالالـ كرح انًؼرٔضالالخ يــالالـٍ إ ارح شئـالالـٌٕ انزؼالالـهٛى ٔانطالالالة ػهالالٗ انطالالٛد أ   

ؼالخ   قطالى ُْدضالخ ٔػهالٕو جطالرْب ثبنفرقالخ انراث أدًالد ٔانطالة ث نٌ إػب ح قٛالد انطبنالت/ يذًالد يصالطفٗ كبيالم

 .و3/2.14/.1انذبضجبد ( دٛش أٌ انطبنت كبٌ يٕقٕف قٛدِ نظرٔف اػزقبنّ ثبنطجٍ ٔأفرط ػُّ ثزبرٚخ 
 

 ثبنؼرض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   
 

 انقـــــرار             

 ػهٗ يجهص انكهٛخ ضٔانؼر ػهٗ إػب ح قٛد انطبنت أٔصذ ثبنًٕافقخ
 

 

 

   رر ٛص ند ٕل االيزذبَبد (  -*انًٕضٕع انراثغ:

 / ٔكٛالم انكهٛالخ ن الئٌٕ انزؼهالٛى ٔانطالالة ث النٌ .انًــ كرح انًؼرٔضخ يالٍ إ ارح شئـالـٌٕ انزؼالـهٛى ٔانطالالة ػهالٗ انطالٛد أ

انًٕافقخ ػهٗ انزر ٛص ٔانطًبح نهطبنت/ إضالو انطٛد أدًد ػجد انْٕبة انًقٛد ثبنفرقخ انراثؼخ   قطى ُْدضالخ ٔػهالٕو 

و دٛش أٌ انطبنت يفصٕل ٔنالّ دالق انزقالدو 2.13/2.14ٕل ايزذبَبد انفصم اندراضٙ انضبَٙ ْ ا انؼبو انذبضجبد ( ند 

 .يٍ انخبرط فرصخ أٔنٗ ػهًب ثنٌ انطبنت ضد  رضٕو انكهٛخ ٔرضٕو انًٕا  انزٙ ضٕف ٚزقدو ناليزذبٌ فٛٓب

 ثبنؼرض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   
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 انقـــــرار                 

د ٕل ايزذبَالالبد ثالال إضالالالو انطالالٛد أدًالالد ػجالالد انْٕالالبةثبنًٕافقالالخ ػهالالٗ  انزالالر ٛص ٔانطالالًبح نهطبنالالت/   أٔصالالذ   

 .ػهٗ يجهص انكهٛخ ضٔانؼرو 2.13/2.14 انفصم اندراضٙ

   رصٕٚت اضى (   -انًٕضٕع انخبيص:*

انزؼهالٛى ٔانطالالة ث النٌ  / ٔكٛالم انكهٛالخ ن الئٌٕ .انًــ كرح انًؼرٔضخ يٍ إ ارح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انطالٛد أ

رصٕٚت اضى انطبنجخ/ شًٛبء ػجد انَٕٛص ػجد انجٕا  ػهٗ أثٕ انفرٔح انًقٛدح ثبنكهٛخ ثبنفرقخ انراثؼخ   قطالى ُْدضالخ 

 االنكزرَٔٛبد انصُبػٛخ ٔانزذكى (

 حػجد انجٕا  ػهٗ أثٕ انفرٔ ػجد انَٕٛصيٍ /  شًٛبء  

 حػجد انجٕا  ػهٗ أثٕ انفرٔ أَصإنٗ /  شًٛبء 

 -رقديذ انطبنجخ ثطهت يرفق ثّ :دٛش 

 شٓب ح يٛال  ثبالضى ثؼد انزصٕٚت -1

 شٓب ح يٛال  ثبالضى قجم انزصٕٚت -2

 صٕرح رصذٛخ ٔرضجٛذ ٔإثطبل قٛد -3
 

 

 

 ثبنؼرض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   
 

 انقـــــرار                 

   .ػهٗ يجهص انكهٛخ ضأٔصذ ثبنًٕافقخ ٔانؼر      
 

   أػ ار (   -ٕع انطب ش:*انًٕض

 / ٔكٛم انكهٛخ ن ئٌٕ انزؼهالٛى ٔانطالالة ث النٌ انؼال ر .انًــ كرح انًؼرٔضخ يٍ إ ارح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انطٛد أ -أ

و ػالٍ 2.13/2.14االجزًبػٙ ان ٘ رقدو ثّ انطبنت/ أًٍٚ ضبيٙ ػجد انؼسٚس يرضٗ انًقٛد ثبنفرقخ االػالدا ٖ نهؼالبو انجالبيؼٙ 

و ٔادزطالبة انؼال رٍٚٛ انال ٘ رقالدو ثًٓالب انطبنالت  الالل ْال ا انؼالبو ػال را 2.13/2.14ذبَبد انفصالم اندراضالٙ انضالبَٙ   ٕل ايز

 .فٙ ْ ا ان نٌ 22/2/1992ٔاددا اًٚبءا إنٗ قرار يجهص انجبيؼخ ثزبرٚخ 

 ثبنؼرض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   
 

 

 انقـــــرار             

   .ػهٗ يجهص انكهٛخ ضأٔصذ ثبنًٕافقخ ٔانؼر      
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ث الالنٌ   / ٔكٛالالم انكهٛالالخ ن الالئٌٕ انزؼهالالٛى ٔانطالالالة.ػهالالٗ انطالالٛد أ انًـالالـ كرح انًؼرٔضالالخ يالالٍ إ ارح شئـالالـٌٕ انزؼالالـهٛى ٔانطالالالة -ة

نهؼالالبو انجالالبيؼٙ  انؼالال ر انًرضالالٗ انضالالبَٙ انالال ٘ رقالالدو ثالالّ انطبنالالت / يذًالالد يصالالطفٗ جالالبثر  هٛفالالخ انًقٛالالد ثبنفرقالالخ االػالالدا ٖ 

و ٔادزطبة انؼ رٍٚ انال ٘ رقالدو ثًٓالب انطبنالت  الالل 2.13/2.14َبد انفصم اندراضٙ انضبَٙ و ػٍ   ٕل ايزذب2.13/2.14

 .فٙ ْ ا ان نٌ 22/2/1992ْ ا انؼبو ػ را ٔاددا اًٚبءا إنٗ قرار يجهص انجبيؼخ ثزبرٚخ 

 ثبنؼرض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   
 

 

 انقـــــرار             

 .هٗ يجهص انكهٛخػ ضأٔصذ ثبنًٕافقخ ٔانؼر      

ث الالنٌ   / ٔكٛالالم انكهٛالالخ ن الالئٌٕ انزؼهالالٛى ٔانطالالالة.ػهالالٗ انطالالٛد أ انًـالالـ كرح انًؼرٔضالالخ يالالٍ إ ارح شئـالالـٌٕ انزؼالالـهٛى ٔانطالالالة -ط

نهؼالالبو انجالالبيؼٙ  انؼالال ر انًرضالالٗ األٔل انالال ٘ رقالالدو ثالالّ انطبنالالت / يذًالالد فزذالالٙ يذًالالٕ  أثالالٕ صالالقر انًقٛالالد ثبنفرقالالخ االػالالدا ٖ 

و ٔادزطبة انؼ رٍٚ انال ٘ رقالدو ثًٓالب انطبنالت  الالل 2.13/2.14انفصم اندراضٙ انضبَٙ  و ػٍ   ٕل ايزذبَبد2.13/2.14

 .فٙ ْ ا ان نٌ 22/2/1992ْ ا انؼبو ػ را ٔاددا اًٚبءا إنٗ قرار يجهص انجبيؼخ ثزبرٚخ 

 ثبنؼرض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   
 

 

 انقـــــرار                 

 .ػهٗ يجهص انكهٛخ ضأٔصذ ثبنًٕافقخ ٔانؼر      

      -:ًٕضٕع انطبثغ*ان

 / ٔكٛم انكهٛخ ن ئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالالة ث النٌ إيكبَٛالبد .انًــ كرح انًؼرٔضخ يٍ إ ارح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انطٛد أ

انزؼهالٛى انكهٛخ فٙ ردثٛر يُخ  راضٛخ نطالة جبيؼبد  ٔل دٕض انُٛم فٙ ضٕء يب ٔر  إنُٛب فٙ كزبة اإل ارح انؼبيالخ ن الئٌٕ 

 ٔانطالة

 ثبنؼرض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   

 

 

 انقـــــرار      

 -أٔصذ:    

طبنالالت يالالٍ طالالالة  ٔل دالالٕض انُٛالالم نهقجالالٕل ثبنفرقالالخ االػالالدا ٖ ػهًالالب ثالالنٌ  15ثإيكبَٛالالخ انكهٛالالخ فالالٙ رالالدثٛر يالالُخ  راضالالٛخ نؼالالد   

 .اندراضخ ثبنكهٛخ ثبنهغخ االرجهٛسٚخ

     -*انًٕضٕع انضبيٍ:

 / ٔكٛالم انكهٛالخ ن الئٌٕ انزؼهالٛى ٔانطالالة ث النٌ  طالبة .ح انًؼرٔضخ يٍ إ ارح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهالٗ انطالٛد أانًــ كر

ٔدالالدح رٕكٛالالد انجالالٕ ح ثبنكهٛالالخ ث الالنٌ يراجؼالالخ ٔػالالرض ضٛبضالالبد انقجالالٕل ٔانزذٕٚالالم ٔرٕزٚالالغ انطالالالة نهؼالالبو انجالالبيؼٙ انقالالب و 

 .و 2.14/2.15

 ....و فٙ ْ ا ان ن1/2/2.12ٌثزبرٚخ  ثبنًقبرَخ ثًب رى اػزًب ِ يٍ يجهص انكهٛخ
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و ثؼالد انؼالرض ػهالٗ 2.14/2.15ٔفٗ دبنالخ دالدٔس أ٘ رؼالدٚالد ٚالزى رطجٛقٓالب ػهالٗ انطالالة انجالد  فالٙ انؼالبو اندراضالٙ انقالب و 

 .يجهص انكهٛخ

 ثبنؼرض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   

 انقـــــرار       

 -أٔصذ:      

يالالٍ  3و يالالغ رؼالالدٚم ثُالالد 1/2/2.12ٕٚالالم انزالالٙ ضالالجق أٌ اػزًب ْالالب يجهالالص انكهٛالالخ فالالٙ ثبػزًالالب  يالال كرح ضٛبضالالبد انقجالالٕل ٔانزذ 

 .ضٛبضبد انكهٛخ نقجٕل انطالة

  شؼجخ ػهًٙ رٚبضخ –َظبو انضبَٕٚخ انؼبيخ  –ٚزى قجٕل انطالة انٕافدٌٔ يٍ اندٔل انؼرثٛخ  3ثُد 

 .  شؼجخ ػهًٙ فقظ (ثدال يٍ 

 

 

 

    -*انًٕضٕع انزبضغ:

 / ٔكٛالم انكهٛالخ ن الئٌٕ انزؼهالٛى ٔانطالالة ث النٌ انطهالت .يٍ إ ارح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالالة ػهالٗ انطالٛد أانًــ كرح انًؼرٔضخ 

انًقدو يٍ انطبنت/ ضؼٕ  ضؼد ػجد ن انغبيدٖ   ضؼٕ ٘ انجُطٛخ ( ٔانذبصم ػهالٗ ان الٓب ح انجبيؼٛالخ انًزٕضالطخ يالٍ كهٛالخ 

اضزكًبل  راضزّ ثكهٛخ انُٓدضخ االنكزرَٔٛالخ ثًُالٕف نهذصالٕل  ثطهت ٚهزًص فّٛ رغجزّ فٙ ...االرصبالد ٔاالنكزرَٔٛبد ثجدح

  .ػهٗ  رجّ انجكبنٕرٕٚش 

 ثبنؼرض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   

 انقـــــرار      

 -:أٔصذ    

 ثزطجٛق قٕاٍَٛ انًجهص األػهٗ نهجبيؼبد فٙ ْال ا ان النٌ ثالنٌ ٚالزى قجالٕل أٔراال انطالالة انٕافالدٌٔ ػالٍ طرٚالق اإل ارح انؼبيالخ 

 .نهٕافدٍٚ ثًكزت انزُطٛق
 

 .وانتهت اللجنة في توبم السبعة الثبلثة عصرا 

                                                                                                              

 وكيل الكلية لشئىى التعلين والطالة
 

                                                                                          

 د/ سبهي عبد الونعن الضليل .أ
 

 

 


