
  

  

  

 

 كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ 

 لغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد 
 

 

 

 

 يسعش يدهظ لغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد

 و2016/2017هؼبو اندبيؼٙ ن انخبيغخ اندهغخ
 

 

 

 و1/1/2017ٔانًُؼمذح ٕٚو األزذ انًٕافك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 خبيؼخ انًُٕفٛخ          

 كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ        

 اسح انًُضل ٔانًؤعغبد لغى إد   
 

 

 يسعش اخزًبع يدهظ لغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد     

 و1/1/2017ٔانًُؼمذ ٕٚو األزذ انًٕافك  

 
و اخزًغ أػعبء لغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد ٔرنك فٙ 1/1/2017إَّ فٙ ٕٚو األزذ انًٕافك         

سئٛظ  يسًذ صغهٕل غّ ٖعهٕكزٕس/ رًبو انغبػخ انسبدٚخ ػشش ظًٓشا ثشئبعخ انغٛذ األعزبر انذ

 يدهظ انمغى 

 :ٔثسعٕس كم يٍ

 انٕظٛفخ االعى و

 أعزبر ثمغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد أ.د/ َؼًخ يصطفٗ سلجبٌ 1

 أعزبر ثمغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد  سثٛغ يسًٕد َٕفمأ.د/  2

 بدأعزبر يغبػذ ثمغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغ أ.و.د/ يبٚغخ يسًذ انسجشٙ  3

 أعزبر يغبػذ ثمغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد هللا ػهٙ شؼٛت خ/ ْجدأ.و.  4

 يذسط ثمغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد د/ سثبة انغٛذ يشؼمأ.و. 5

 يذسط ثمغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد د/ أيٛشح زغبٌ ػجذ اندٛذ دٔاو  6

 ؤعغبديذسط ثمغى إداسح انًُضل ٔانً د/ َٓٗ ػجذ انغزبس ػجذ انًسغٍ 7

 يذسط ثمغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد يُٗ يسًذ صكٙ صمشد/  8

 

       (ثغى هللا انشزًٍ انشزٛى) –/ سئٛظ اندهغخ اعزٓم انغٛذ األعزبر انذكزٕس

أ.و.د/ ششٚف , يٍ أ.د/ يٓدخ إعًبػٛم يغهى كم   سٔاػززا األػعبءٔسزت عؼبدرّ ثبنغبدح 

 ٗ انُسٕ انزبنٙ:األػًبل ػهثى ششع ثبنُظش فٙ خذٔل ،يسًذ ػطٛخ زٕسٚخ 

 

 بدلانًصبد أٔالً:

 
ٔانًُؼمااااااذح ٚاااااإو األزااااااذ  شاثؼااااااخانانًصاااااابدلخ ػهااااااٗ يسعااااااش انمغااااااى ثدهغاااااازّ  

 و 4/12/2016انًٕافك

 خانًصبدل انمشاس:

  

 

 

 

 



 انؼاللبد انثمبفٛخ ب :ثبًَٛ 
مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية الخطاب الوارد من ثشأْ إٌظش فً  -1

 لبيئة والمتضمن أن جامعة المنيا بصدد تنظيم المؤتمر الدولي األول بعنوان :ا

 " رؤية مستقبلية لتحدي اإلعاقة "                    

لذ رُ رغٍٍش سلُ اٌذغبة ٚوزا ٍِؼبد رغٍٍُ اٌٍّخصبد .م6102مارس  62-62في الفترة من 

 َ .1/2/2017ٚاألثذبس إًٌ  1/1/2017إًٌ 

 .ػهٗ انغبدح أػعبء انمغىرى ػشض انًٕظٕع 

 أزٛػ انًدهظ ػهًب . انمــــــشاس :

ٚاٌّزضّٓ االفبدح أٗ ٚسد  إدارة االتفاقيات والمؤتمراتاٌخطبة اٌٛاسد ِٓ فً ثشأْ إٌظش  -2

ٌٍّجٍظ وزبة ٚصاسح اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ِشفمب ثٗ ِششٚع ارفبق اٌزؼبْٚ فً ِجبي اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ثٍٓ 

 خ ٚجّٙٛسٌخ أٚوشأٍب )ِشفك(.دىِٛزً جّٙٛسٌخ ِصش اٌؼشثٍ
ثشجبء اٌزىشَ ِٓ عٍبدرىُ ثّٛافبرٕب ثشأي اٌىٍٍخ فً اٌجٕٛد اٌزً رخص اٌجبِؼخ دزً ٌزغٕى 

 ٌإلداسح ارخبر اٌالصَ ِغ اػزجبس اٌّٛضٛع ٘بَ ٚػبجً .

 .رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انمغى 

 أزٛػ انًدهظ ػهًب . انمــــــشاس :
ألِبٔخ   أٗ ٚسدٚاٌّزضّٓ  إدارة االتفاقيات والمؤتمراتاٌٛاسد ِٓ  اٌخطبةفً ثشأْ إٌظش  -3

اٌغٍذ األعزبر/ سئٍظ اإلداسح اٌّشوضٌخ ٌٍزؼبْٚ اٌضمبفً ثٛصاسح اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ٌّجٍظ وزبة ا

ِزضّٕب أْ اإلداسح ثصذد اإلػذاد ٌٍذٚسح اٌضبٍٔخ ٌٍجٕخ اٌمٕصٍٍخ اٌّصشٌخ اٌغٛدأٍخ اٌّشزشوخ 

ٔٙبٌخ اٌشٙش اٌذبًٌ دٍش رُ الزشاح اإلػذاد ٌّششٚع ثشٔبِج جذٌذ فً ِجبي ٚاٌّمشس ػمذ٘ب فً 

 اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ .

ثشجبء اٌزىشَ ثبٌؼٍُ ٚاإلدبطخ ٚارخبر اٌالصَ ٔذٛ ِٛافبرٕب ثّمزشدبد اٌىٍٍخ اٌزً رٛدْٚ أْ  -

ٌزضّٕٙب ِششٚع اٌجشٔبِج اٌجذٌذ اٌّشبس إٌٍخ ٚرٌه فً ألشة ٚلذ ِّىٓ دزً ٌزغٕى 

 بر اٌالصَ .ٌإلداسح ارخ

 .رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انمغى

 أزٛػ انًدهظ ػهًب . انمــــــشاس :
جامعة مدنية السادات والمتضمن دعوة سيادتكم لحضور  الخطاب الوارد منثشأْ إٌظش فً  -4

مارس  62-62فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للدراسات والبحوث البيئية خالل الفترة من 

 حول :     )) بيئة مستدامة ذكية((ويدور  6102

ٔششح اٌّؤرّش ٚاعزّبسح اٌزغجًٍ ِٛضذب ثٙب اٌّٛضٛػبد اٌزً رذٚس دٌٛٙب ِشفك ٌغٍبدرىُ 

 اٌجٍغبد اٌؼٍٍّخ .

 .رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انمغى

 أزٛػ انًدهظ ػهًب . انمــــــشاس : 
ٚرشغًٍ ٚعبئً إٌمً ٚاٌّزضّٓ  اٌؼبِخ ٌٍٛسػ دارةإلا الخطاب الوارد منثشأْ إٌظش فً  -5

اٌّشوجبد  العزخذاَاٌزً ٌذفؼٙب اٌؼبٍِْٛ  االشزشاوبداألرٛثٍظ ٌشثظ  اشزشانصٌبدح لٍّخ خصُ 

ٌغٕخ ( 088ثّب ٌزٕبعت ِغ رىٍفخ ٘زٖ اٌخذِخ ٚرٌه رطجٍمب ٌمشاس سئٍظ ِجٍظ اٌٛصساء سلُ )

 .ىٌٚاأل( ِٓ اٌّبدح 0ثزششٍذ اإلٔفبق اٌذىًِٛ ِٚب جبء فً اٌجٕذ ) 2802

ِٚشفك صٛسح ِٓ لٍّخ االشزشاوبد ثؼذ اٌضٌبدح ِٚٛافمخ ِجٍظ اٌجبِؼخ ٚرٌه ٌٍزطجٍك  -

 . 2802َاٌخصُ ثذاٌخ ِٓ ِشرت شٙش دٌغّجش 

 .  رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انمغى



 أزٛػ انًدهظ ػهًب . انمــــــشاس :
ٍِٛبد ٚاٌّزضّٓ ِب ٚسد إٌٍٕب اإلداسح اٌؼبِخ ٌّشوض اٌّؼ ثشأْ إٌظش فً اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ -6

وزبة اٌغٍذ أ.د/ اٌّذٌش اٌزٕفٍزي ٌٛدذح إداسح ِششٚػبد رطٌٛش اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ٚاٌّزضّٓ ػشض 

ِصفٛفخ اٌجشاِج اٌزذسٌجٍخ اٌزً ٌطشدٙب اٌّشوض ٚاٌزً ٌٙذف ِٓ خالٌٙب إًٌ رطٌٛش ٔظُ اٌمٍبط 

اد أعبعٍخ ِٛجٙخ إًٌ اٌغبدح ٚاٌزمٌُٛ ثبٌجبِؼبد اٌّصشٌخ ٚرشًّ ِصفٛفخ اٌزذسٌت صالس دٚس

 .رمذَ ثّشوض اٌمٍبط ٚاٌزمٌُٛ ِٚذح اٌذٚسح صالس أٌبَ أػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ثبٌجبِؼبد 

ٌزا ٔشجٛا ِٓ عٍبدرىُ اٌزىشَ ثبإلػالْ ٌذي وٍٍبرىُ اٌّٛلشح ٌٍزؼشٌف ثٙزٖ اٌذٚساد ٌزّىٍٓ  -

اد رزذًّ اٌٛدذح اٌشاغجٍٓ ِٓ اٌغبدح أػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ٌٍزغجًٍ ثٙب ػٍّب ثأْ اٌذٚس

وبفخ رىبٌٍفٙب , ٌّٕٚخ اٌّزذسة شٙبدح ِؼزّذح ِٓ ِشوض اٌمٍبط ٚاٌزمٌُٛ ثٛدذح إداسح 

 اٌّششٚػبد ثٛصاسح اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ .

 .  رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انمغى

 أزٛػ انًدهظ ػهًب . انمــــــشاس :

 انذساعبد انؼهٛب -ثبنثب:

 ٚغشا أزًذ عؼذ ػجذ انؼبغٙ    بشأن مد مدة الدراسة للطالبة / -1

 االلزصبد انًُضنٙ.فٙ يدبل:                           انذكزٕساِانًغدهخ نذسخخ:     

  إداسح انًُضل ٔانًؤعغبدرخصص:     

 رًُٛخ ٔػٙ ٔيًبسعبد االيٓبد نهسذ يٍ انًشكالد االخزًبػٛخ نهًشاْمٍٛ. : انشعبنخػُٕاٌ 

 ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ثبٌمغُ .  رُ ػشض اٌخطبة ػٍى اٌغبدح أػضبء

 انمــــــــشاس: رًذ انًٕافمخ .

           عًبذ خٕدح ػهٙ ْٔجّنهطبنجخ:     ثشأٌ رشكٛم ندُخ انفسص ٔانًُبلشخ انًبخغزٛش -2

 انًغدهخ نذسخخ :انذكزٕساِ                             فٙ يدبل : االلزصبد انًُضنٙ        

 غبد   رخصص : إداسح انًُضل ٔانًؤع

انذػى األعش٘ نًشبسكخ انشجبة فٙ انؼًم انزطٕػٙ ثبنًؤعغبد انخٛشٚخ ٔػاللزّ ػُٕاٌ انشعبنخ : 

 ثئداسرٓى نجؼط انًٕاسد  . 
 ندُخ اإلششاف :

 انٕظٛفخ ٔخٓخ انؼًم االعى و

 االقتصاد المنزلي كلية –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ     رقبان  ىنعمة مصطفأ.د/  1
 ة المنوفيةجامع – 

كهٛخ  -أعزبر ٔسئٛظ لغى إداسح يؤعغبد األعشح ٔانطفٕنخ  يصطفٙ انضاكٙ          ٗأ.د/ يُ 2

 خبيؼخ األصْش –االلزصبد انًُضنٙ 

كلية االقتصاد  –قسم ادارة المنزل والمؤسسات أستاذ ورئيس   محمد زغلول طهسلوى د/ أ. 3
 جامعة المنوفية. –المنزلي 

 ٙ انغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنمغى . رى ػشض انخطبة ػه 

 رًذ انًٕافمخ .انمــــــــشاس: 

           سٚٓبو خالل دعٕلٙ زدبجنهطبنجخ:     ثشأٌ رشكٛم ندُخ انفسص ٔانًُبلشخ انًبخغزٛش -3

 انًغدهخ نذسخخ :انذكزٕساِ                             فٙ يدبل : االلزصبد انًُضنٙ        

 رخصص : إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد   



رفؼٛم ثشايح انزًُٛخ انجششٚخ نهًؼهًٍٛ ٔػاللزٓب ثئداسح انًٓبساد انسٛبرٛخ نطالة انزؼهٛى ػُٕاٌ انشعبنخ : 

 .   األعبعٙ

 ندُخ اإلششاف :

 انٕظٛفخ ٔخٓخ انؼًم االعى و

 االقتصاد المنزلي ةكلي –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ     رقبان  ىنعمة مصطفأ.د/  1
 جامعة المنوفية – 

كلية االقتصاد المنزلي        –أستاذ بقسم ادارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ مهجة محمد مسلم  2
 جامعة المنوفية. –

 رى ػشض انخطبة ػهٙ انغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنمغى .  

 رًذ انًٕافمخ . انمــــــــشاس:

           أعًبء أزًذ ػجذ انًدٛذ انزالٔ٘نهطبنجخ:                                ثشأٌ يُر انًبخغزٛش  -6

 انًغدهخ نذسخخ :انًبخغزٛش                          فٙ يدبل : االلزصبد انًُضنٙ        

 رخصص : إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد   

 ح نذٖ صٔخبد األعش انًًزذح  . انٕػٗ ثئداسح ثؼط انًٕاسد ٔػاللزّ ثبنشظب ػٍ انسٛبػُٕاٌ انشعبنخ : 

 ندُخ انفسص ٔانًُبلشخ :

 انٕظٛفخ ٔخٓخ انؼًم االعى و

     االقتصاد    كلية –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ     نعمة مصطفي رقبان أ.د/  1
 جامعة المنوفية –المنزلي 

كهٛخ  -عشح ٔانطفٕنخ األيؤعغبد عزبر ٔسئٛظ لغى إداسح أ يصطفٙ انضاكٙ         ٗ أ.د/ يُ 2

 خبيؼخ األصْش –االلزصبد انًُضنٙ 

 

     كلية االقتصاد  – ادارة مؤسسات األسرة والطفولةأستاذ         د/ شرين جالل محفوظأ. 3
 االزهر جامعة –المنزلي 

 دتصااالق كلية –م إدارة المنزل والمؤسسات أستاذ مساعد بقس        هبه هللا علي محمود شعيبأ.م.د/  4
 جامعة المنوفية –المنزلي 

 ندُخ اإلششاف :

 انٕظٛفخ ٔخٓخ انؼًم االعى و

 االقتصاد المنزلي كلية –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ     رقبان  ىنعمة مصطفأ.د/  1
 جامعة المنوفية – 

كهٛخ  - أعزبر ٔسئٛظ لغى إداسح يؤعغبد األعشح ٔانطفٕنخ يصطفٙ انضاكٙ          ٗأ.د/ يُ 2

 خبيؼخ األصْش –االلزصبد انًُضنٙ 

كلية االقتصاد  –أستاذ مساعد بقسم ادارة المنزل والمؤسسات  أ.م.د/ مايسة محمد الحبشي  3
 جامعة المنوفية. –المنزلي 

 رى ػشض انخطبة ػهٙ انغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنمغى .  

 رًذ انًٕافمخ . انمــــــــشاس:

 أعًبء ػهٙ ػجذ هللا خٛش هللا  سة للطالبة /  بشأن مد مدة الدرا -7

         االلزصبد إٌّضًٌ. فٙ يدبل:            اٌّبجغزٍش انًغدهخ نذسخخ:   

 إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد رخصص:  



ٚاٌّزضّٓ اٌّٛافمخ ػًٍ لجٛي االػززاس اٌّمذَ ِٓ عٍبدرٙب ػٓ دخٛي اِزذبْ اٌفصً        

 ا اٌؼبَ.اٌذساعً األٚي ٘ز

  رُ ػشض اٌخطبة ػٍى اٌغبدح أػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ثبٌمغُ .

 انمــــــــشاس: رًذ انًٕافمخ .

 

 : شئٌٕ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظساثؼب
يذسط ثمغى / آٚخ ػجذ انشبفٙ ػهٙ أثٕ عهٛى .د يٍ ثشأٌ انخطبة انٕاسد -1

نًشافمخ  أخبصِٔانًزعًٍ انًٕافمخ ػهٙ يُسٓب إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد 

 ٘ ٚؼًم ثبإليبساد انؼشثٛخ انًزسذح اػزجبسا يٍ ربسٚخ لٛبيٓب ثٓب.انضٔج انز

 رى ػشض انخطبة ػهٗ انغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنمغى . 

 رًذ انًٕافمخ . انمــــــــشاس:

 ندبٌ اندٕدح داخم انمغى:  خبيغب
 رى رمغٛى ندبٌ اندٕدح داخم انمغى إنٙ عزخ ندبٌ فشػّٛ كًب فٙ اندذٔل : -1

 يهف انًمشس إػذاد ندُخ

 أػعبء انهدُخ :

 أ.د/ َؼًخ يصطفٙ سلجبٌ

 أ.و.د/ سثبة يسًذ يشؼم

 و.و/سٚٓبو خالل

 و/ عبسح ػجذ انكشٚى
 

 ندُخ اعزمشاء اٜساء نهخشٚدٍٛ ٔعٕق انؼًم ٔأػعبء ْٛئخ انزذسٚظ

 َٕفم ػهٙ أ.د/ سثٛغ يسًٕد 

 صمش صكٙ د/ يُٙ يسًذ 

 و.و/سٚٓبو خالل
 

 رمٛٛى ٔسلخ االيزسبٌ  ندُخ

 أ.د/ عهٕٖ يسًذ صغهٕل غّ

 د/ َٓٙ ػجذ انغزبس ػجذ انًسغٍ

 و/ أيُٛخ ػجذ هللا
 

 انزمٕٚى انزارٙ نهًمشساد انذساعٛخ ندُخ

 أ.د/ يٓدخ يسًذ يغهى

 د/ أيٛشح زغبٌ دٔاو 

 و/ عبسح ػجذ انكشٚى
 

 

 
 



 انزذسٚت انًٛذاَٙ ندُخ
 أ.و.د/ يبٚغخ يسًذ انسجشٙ

 د/ ُْبء عؼٛذ عاليخ 

 هللا و/ أيُٛخ ػجذ 

 

 ندُخ رمٛٛى انًسزٕ٘ انذساعٙ نهًمشس ٔرٕافمّ يغ انزٕصٛفبد
 أ.و.د/ ْجخ هللا ػهٙ شؼٛت

 و.و/ إًٚبٌ لطت 

 : يب ٚغزدذ يٍ أػًبل عبدعب
والمتضمن أن  العميد مكتب –كلية التربية النوعية  –جامعة طنطا الخطاب الوارد من ثشأٌ انُظش فٙ  -1

التدريس ومعاونيهم والباحثين بكلتيكم الموقرة لحضور المؤتمر جامعة طنطا تدعو السادة أعضاء هيئة 
 -العلمي الدولي الرابع للكلية تحت عنوان :

 " الدراسات النوعية نحو إسهام إبداعي لتنمية اإلنتاج "          

 م3122إبريل  24 -23في الفترة من                                

 بكلية التربية النوعية جامعة طنطا                                  
 رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انمغى.

 انمــــــشاس : أزٛػ انًدهظ ػهًب .

وكلية  أن جامعة المنياوالمتضمن   الزراعةكلية  – المنياجامعة الخطاب الوارد من ثشأٌ انُظش فٙ  -2
 -تحت عنوان : الزراعة بصدد تنظيم المؤتمر الدولي الثاني

 " مستقبل زراعة الصحراء في الوطن العربي وأفريقيا"           

 م3122 مارس 33-21في الفترة من                                

 رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انمغى.

 انمــــــشاس : أزٛػ انًدهظ ػهًب .

 بصدد تنظيم المؤتمر السنوي فيومالوالمتضمن أن جامعة  الفيومجامعة الخطاب الوارد من ثشأٌ انُظش فٙ  -3
 -تحت عنوان :

 " الواقع والمأمول –إدارة الموارد المائية في مصر وأثرها علي البيئة " 

 م3122 إبريل 35-34في الفترة من                                
 .رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انمغى

 انمــــــشاس : أزٛػ انًدهظ ػهًب .

جامعة األزهر بصدد تنظيم المؤتمر الدولي األول  للبيئة والتنمية الخطاب الوارد من انُظش فٙ ثشأٌ  -4
 -المستدامة تحت عنوان :

 "  الطاقة حق ومسئولية "                              

 م3122مارس  21-23في الفترة من                                

 ء انمغى.رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعب

 انمــــــشاس : أزٛػ انًدهظ ػهًب .

مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحوث والمتضمن الرد الخطاب الوارد من ثشأٌ انُظش فٙ  --5

االستاذ المساعد بقسم إدارة المنزل  علي التظلم المقدم من السيدة/ سمحاء سمير إبراهيم محمد
ي تتضرر فيه من توصية اللجنة العلمية بعد الموافقة علي الترقية والمؤسسات بكلية االقتصاد المنزلي والت

 لشغل وظيفة أستاذ .
 .رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انمغى

فمذ رى ػشض انًٕظٕع ػهٙ أػعبء انمغى ٔكبٌ انشأ٘ ثًب أَاّ ناى  انًزظهىنمــــــشاس : ثبنُغجخ نًدًٕع دسخبد ا

 سخخ كًب ْٙ . رمذو خذٚذ ٚغزسك دسخبد أخش٘ فزجمٙ انذ

ٔفٙ َٓبٚخ االخزًبع ٔاالَزٓبء يٍ خذٔل األػًبل لبو سئٛظ انًدهظ ثزمذٚى انشكش نألػعبء ػهٗ 

رؼبَٔٓى غٕال فزاشح سئبعازّ نهدهغاخ ٔرًُاٗ نهدًٛاغ انزٕفٛاك، ٔسفؼاذ اندهغاخ فاٙ رًابو انغابػخ 

 انٕازذح ٔانُصف ظًٓشا.

              



 

 

 سئٛظ انمغى                                   أيٍٛ انًدهظ                         

 

 (يسًذ صغهٕل غّ ٖعهٕأ.د/ )       يُٗ يسًذ صكٙ صمش(                    / .) د 

 

 ػًٛذ انكهٛخلبئى ثؼًم                                

 

 ششٚف صجش٘ سخت() أ.د/                            


