
 يحضس اجزًبع
 

 نهجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة انجهعخ األٔنٗ

 و1023/1024نهؼبو انجبيؼٙ 

 9/1023/ 12 قٔانًُؼقدح ٕٚو األحد انًٕاف
**************************** 

 
 
 

ـــػق ـــدد نجُـ ـــخ شئـ ــٛى ٔانطــالة جهعــزٓب  ـ ــٌٕٗ انزؼه ــبو األٔن ــٙ رً ( ف

 12/9انًٕافـــــق   األحـــــد ٚـــــٕو انزبظـــــؼخ ٔانُاـــــ   ـــــجبحب انعـــــبػخ

   0و1023/

                                    زئٛعب                               ظؼٛد يحًد انحهفبٖٔ    د/ 0ثسئبظخ انعٛد أ           
                

 ػضٕا                                ظبيٙ ػجد انًُؼى انضهٛم د/0أ*                

 ػضٕا                                    خبند يحًٕد حعٍ ػجد انسحٛى / 0* د               

 ػضٕا                                                          شكٗ زاشد ّأحًد َجٛ /0* د               
                                                                    

 نطالةشئٌٕ انزؼهٛى  حيدٚس إداز     انعٛد/ َجٛم جٕزجٗ ثقطس   *               
                

 ٔرٕنٗ ظكسربزٚخ انجهعخ / دانٛب فٕش٘ إثساْٛى انشٓبنٗ              

 -ٔاػزرز ػٍ انحضٕز كم يٍ:               

 / يحًد يحًد انعؼٛد انحهٕا0َٙانعٛد د                -2

      / جًبل يحسٔض ػطٛخ0انعٛد د                -1

                                

 

د/ زئٛط انهجُخ انجهعخ ثركس   ثعى هللا انسحًٍ انسحٛى 0اظزٓم انعٛد أ

 0( ٔانزسحٛت ثبنعبدح األػضبء ثى شسع ظٛبدرّ فٙ جدٔل األػًبل

 

 

 



 

 

 
 

   يٕضٕػبد نإلحبطّ ( -ألٔل:ا*انًٕضٕع    

و                    1024/ 1023كزبة اإلدازح انؼبيخ نشئٌٕ انزؼهـٛى ٔانطـالة ثشـقٌ عٕاػـد انزحـٕٚالد نٓـرا انؼـبو    

 0و20/5/1023و ٔانًًزدح حزٗ 12/5/1023ٔانزٙ ٔافق ػهٛٓب  يجهط انجبيؼخ ثجهعزّ ثزبزٚخ 

 ثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة  
 

 انقـــــساز       

 ذ انهجُخ ػهًب أحبط    
 

 

 (1023/1024  انطالة انساغجٍٛ فٙ انزحٕٚم إنٗ انكهٛخ ْرا انؼبو    -*انًٕضٕع انثبَٙ:

د/ ػًٛــد انكهٛــخ ثشــقٌ طــالة 0شئــــٌٕ انزؼـــهٛى ٔانطـالة ػهــٗ انعــٛد أ حانًـــركسح انًؼسٔضــخ يـــــٍ يــدٚس إداز

ــب ْــرا انؼــبو  ــٗ كهٛبرُ ــساغجٍٛ فــٙ انزحٕٚــم يــٍ كهٛــبد انُٓدظــخ انًازهفــخ إن ــٗ ان  و1023/1024انفسعــخ األٔن

طبنــت حٛــ  رــى ػــسض جًٛــغ ثٛبَــبد انحبنــخ ػهــٗ نجُــخ انًقب ــبد انؼهًٛــخ ثبنكهٛــخ ٔرــى رحًٛــم  23ٔػــددْى 

   أ (-انًٕاد انزٙ نى ٚدزظْٕب ثبإلضبفخ إنٗ يٕاد راه  إٌ ٔجدد ٔذنك ػهٗ انُحٕ انزبنٙ:انطالة ثجؼض 
 

 يالحظبد ػدد انطالة انكهٛخ انًحٕل يُٓب انطبنت و

 أٔنٓى انطبنت / أحًد عطت يحًد ٔأخسْى انطبنجخ/ أٚخ حبيد ػجد انفزبح طبنت 23 كهٛخ انُٓدظخ ثشجٍٛ انكٕو 2

 اظى انطبنت/ أحًد يحًد ػثًبٌ ػطٛخ طبنت 2 انصعبشٚقكهٛخ انُٓدظخ جبيؼخ  1

 أحًد ٚحٛٗ خه ٔأخسْى انطبنت/  ػجد انكسٚى يجد٘ إظًبػٛمأٔنٓى انطبنت /  طبنت 24 كهٛخ انُٓدظخ جبيؼخ انًُٛب 2

 اظى انطبنت/ يؤيٍ يحًد جًبل ظسٔز طبنت 2   َظبو انعبػبد انًؼزًدح ( كهٛخ انُٓدظخ جبيؼخ انًُٛب 3

 اظى انطبنت/ إثساْٛى ػجدهللا ػجد انسحًٍ طبنت 2 جبيؼخ ثُٓب -انُٓدظخ ثجُٓبكهٛخ  4

 انطبنت/ يحًٕد جًبل انشحبد ، انطبنت/ أظبيخ يحًد انجطسأٖ طبنت 1 جبيؼخ شجسا -كهٛخ انُٓدظخ ثجُٓب 5

 / يحًد جًبل ػجد انحفٛظاظى انطبنت طبنت 2 كهٛخ انُٓدظخ جبيؼخ أظٕٛط 3

 / يحًد ػبط  يحًداظى انطبنت طبنت 2 جبيؼخ ظْٕبجكهٛخ انُٓدظخ  2

 / ػجد انؼصٚص ظؼد ػجد انؼصٚصاظى انطبنت طبنت 2 كهٛخ انُٓدظخ جبيؼخ انقبْسح 9

  طبنت 23 إجًبنٙ ػدد انطالة
 

 

 ٔ ثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   
 

 انقـــــساز        

 0أٔ ذ ثبنًٕافقخ ٔانؼسض ػهٗ يجهط انكهٛخ

 

 

 

 



 

    َقم عٛد (   -:*انًٕضٕع انثبن 

 ػًٛـد انكهٛـخد/ 0إدازح شئـــٌٕ انزؼــهٛى ٔانطـالة ػهـٗ انعـٛد أ يـدٚس انًــركسح انًؼسٔضـخ يــــٍ

طبنــت يــٍ كهٛــخ انحبظــجبد جبيؼــخ عُــبح انعــٕٚط إنــٗ كهٛزُــب ْــرا انؼــبو  1َقــم عٛــد ػــدد  ثشــقٌ

حٛــ  أٌ انطــبنجٍٛ حب ــهٍٛ ػهــٗ انثبَٕٚــخ انؼبيــخ ػــبو  000و ثبنفسعــخ اإلػــداد1023/1024٘

             -ٔحب هٍٛ ػهٗ انحد األدَٗ انر٘ عجهزّ انكهٛخ فـٙ رهـك انعـُخ ٔذنـك ػهـٗ انُحـٕ انزـبنٙ: 1022

 (ة   
 

 

يجًٕع دزجبد  ظُخ انحإل ػهٗ انثبَٕٚخ انؼبيخ اظى انطبنت و

انطبنت ثبنًعزٕٖ 

 انسفٛغ

انحد األدَٗ نهقجٕل فٙ انكهٛخ فٙ ْرا  انشؼجخ

 1022/1023انؼبو 

 يحم اإلعبيخ

 اإلظًبػٛهٛخ دزجخ 222 زٚبضخ دزجخ 222 1022 أحًد يحًد حعٍُٛٛ يحًد 2

 ثٕزظؼٛد دزجخ 222 زٚبضخ دزجخ 222 1022 إظساء يحًد انعد إثساْٛى 1

 

 

 

 ثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة     
 

 انقـــــساز        

 0ػهٗ يجهط انكهٛخ ضٔانؼس أٔ ذ ثبنًٕافقخ
     

 

  انزحٕٚم يـٍ كهٛـخ انُٓدظـخ جبيؼـخ انًُٛـب َظـبو انعـبػبد     -:*انًٕضٕع انساثغ

   انًؼزًدح (

د/ ػًٛـد انكهٛـخ ثشـقٌ 0شئـــٌٕ انزؼــهٛى ٔانطـالة ػهـٗ انعـٛد أ حإدازانًــركسح انًؼسٔضـخ يــــٍ يـدٚس    

) برنامج  رحٕٚم انطبنت / يؤيٍ يحًد جًبل انًقٛد ثكهٛخ انُٓدظخ جبيؼخ انًُٛب َظـبو انعـبػبد انًؼزًـدح 

هندسااا ميجاتمورينااامل يميربيواامل مي(اانمراا بميلر ا م يياار  اااو وااع راارل ميجي ااي  ر اار ج  اا  

ع يأي(ااار ميج  ااا  بو ياااال أيرمإ ميلميااا   يااار ي ناااا 7/9/4102ييااار بوااامرا  ميت ااااا ب  ساااو  م 

ميجقم(مل ميع جاا بميت اا يبميعرل ر ر ي نا ميجقم(مل ميع جاا يمفقل ر ر و يال ميلمي  جا  و جا ا  

 1بميجيمد ميوي يع ادرسهم بت او 

 ٔثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة  
 

 انقـــــساز        

 0ػهٗ يجهط انكهٛخ ضثبنًٕافقخ ػهٗ انزحٕٚم ٔانؼسأٔ ذ 



 

 

     -*انًٕضٕع انابيط:

د/ ػًٛد انكهٛـخ ثشـقٌ إػـبدح انُظـس 0انًــركسح انًؼسٔضخ يـــٍ يدٚس إدازح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انعٛد أ

ميجقاررمل يميخام  برر امت و جاال بعال و 5/3/1023فٙ عساز يجهط انكهٛخ ثجهعزّ انحبدٚخ ػشـسِ ثزـبزٚخ 

 1ع4102/4102م سمساا بميلر ا م يير ي لال  ميبم ين يإلرمدة يميلر  في ميعمع ميجم ي 

 ثبنؼسض ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة  
 

 انقـــــساز        

 0أٔ ذ ثبنًٕافقخ ػهٗ يب جبء ثبنًركسح ٔانؼسض ػهٗ يجهط انكهٛخ 
 

 

 
 

     -:دض*انًٕضٕع انعب

د/ رجااد ميت ااا 1ميجــذترة ميجعري ا جـــن جدار  دمرة شئــين ميوعاـ اع يميلاال  ر ار ميسااد أ

 4104بشأن ميودرا  مي(الي يلال  ميت اا  لبقم يالئ ا ميدمخ اا ي ت اا يجر  ا ميبتمييراي  

1 

 - او م ور ل مإلدمرة أن اوع ميودرا  مي(الي ي لال  تجم هي جي ح بمي ديل ميوميي:

 ميوـــــــــــــــــدرا  ميلــــــر ــــــا

 4104اوع ودرابهع تجم يرد بميالئ ا ميدمخ اا    لال  ميلر ا مآلردمدى
 

 4104اوع ودرابهع تجم يرد بميالئ ا ميدمخ اا     لال  ميلر ا م يير

اوع ودرابهع دمخال ميت ااا يجادة أربا  أسامبا  يخامري ميت ااا يجادة أسابيران فاي    لال  ميلر ا ميثمناا

أجمتن و ددهم ميت اا بمالولمإ ج   همل ميودرا  ياوع  رالنهم ي لاال  جا  جومبعاا 

 1أر مت هائا ميودرا  بميت اا  مإلشرمف ر ر ميلال  في أجمتن ميودرا  جن  بل

اوع ودرابهع خمري ميت اا فقل يجدة أرب  أسمبا  خالل ميعل ا مي(الاا في أجامتن    لال  ميلر ا ميثميثا

و ااددهم ميت اااا بمالولاامإ جاا   هاامل ميواادرا  ياااوع  رالنهاام ي لااال  جاا  جومبعااا 

 1  بميت اا مإلشرمف ر ر ميلال  في أجمتن ميودرا  جن  بل أر مت هائا ميودرا
 

 ع9/4102/ 42  سوهم م يير بومرا  بيبميعرل ر ر ي نا شئين ميوع اع يميلال  

 -ت :صـــأو
 

 جم  مت بميجذترة يميعرل ر ر ج    ميت اابميجيمفقا ر ر 



 0 الثبنية عشرة ظهراوانتهت اللجنة في تمبم السبعة 
 

 وكيل الكلية لشئىن التعلين والطالة  

 

 

 

 


