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 انغرض يٍ انسيبرح انًعبيهخ انًبنيخ تبريخ انسيبرح انىظيفخ انكهيخ االضى و

 انعهىو أ.د/ شىشي كيىكبوا  .1
ثجبيعخ  –أضتبر ثقطى عهىو األراضي 

 كيىشى ثبنيبثبٌ 
 و11-51/3/5112

يتحًم ضيبدتخ تكبنيف انطفر 

)رهبة وعىدح ( وتتحًم انجبيعخ 

ج يصري ( 311يكبفأح قذرهب )

انًحبضرح انىاحذح ثحذ أقصي  عٍ

ثالث يحبضراد خالل يذح انسيبرح 

كًب تتحًم انجبيعخ تكبنيف اإلقبيخ 

ثفُذق انجبيعخ عهي أٌ تقىو انكهيخ 

 ثتىفير ضيبرح إلَتقبالد انذاخهيخ

زيبرح قطى انجيىنىجيب إلنقبء 

 يحبضراد ثبنقطى نهطالة

 انعهىو أ.د/ اجسيبَغيى ني   .5
ثجبيعخ  أضتبر ثقطى عهىو األراضي

 انصيٍ –َبَجيُج 
 و5-8/11/5112

يتحًم ضيبدتخ تكبنيف انطفر 

)رهبة وعىدح ( وتتحًم انجبيعخ 

ج يصري ( 311يكبفأح قذرهب )

عٍ انًحبضرح انىاحذح ثحذ أقصي 

ثالث يحبضراد خالل يذح انسيبرح 

كًب تتحًم انجبيعخ تكبنيف اإلقبيخ 

ثفُذق انجبيعخ عهي أٌ تقىو انكهيخ 

 إلَتقبالد انذاخهيخثتىفير ضيبرح 

إنقبء يحبضراد عٍ انترثخ انقذيًخ 

نطالة قطى انجيىنىجيب وأعضبء 

 هيئخ انتذريص ثبنكهيخ

 انعهىو أ.د/ كبروكبشيًب  .3
اضتبر ثقطى عهىو األراضي ثجبيعخ 

 كيىشى ثبنيبثبٌ
 نسيبرح قطى انجيىنىجيب ثكهيخ انعهىو ثتكهفخ يٍ انجبيعخ و13-51/15/5112
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2.  

 كىهبرا أ.د/ كبتطى هيرو

 

 أ.د/ جىَيب شيُىهه

 

 

 

 أ.د/ ضًير عجذ انحًيذ اثراهيى َىح

 اآلداة

 أضتبر اإلنهيبد ثجبيعخ دوشيشب

 

اضتبر انشريعخ اإلضالييخ وفهطفتهب 

وانُحى انعرثي ثكهيخ اإلنهيبد جبيعخ 

 دوشيشب

اضتبر انهغبد انشرقيخ وآداثهب ثجبيعخ 

 دوشيشب

 

  دوٌ تحًم انجبيعخ ايه َفقبد و53/5/5111

 انطت  د/ ثراَذوٌ يبكهروي  .1
اضتشبري جراحخ انقىنىٌ وانشرج 

 انًًهكخ انًتحذح -ثًطتشفي هريفىرد

و نًذح 1/3/5111

 اضجىع خالل شهر يبرش
 دوٌ تحًم انجبيعخ ايخ َفقبد

اجراء عًهيبد جراحيخ ثقطى 

انجراحخ انعبيخ عهي َفقخ ضيبدته 

 انخبصخ

 انعهىو أ.د/ شىشي كيىكبوا -6
ثجبيعخ  –أضتبر ثقطى عهىو األراضي 

 كيىشى ثبنيبثبٌ 
 و13-51/3/5116

يتحًم ضيبدتخ تكبنيف انطفر 

)رهبة وعىدح ( وتتحًم انجبيعخ 

ج يصري ( 311يكبفأح قذرهب )

عٍ انًحبضرح انىاحذح ثحذ أقصي 

ثالث يحبضراد خالل يذح انسيبرح 

كًب تتحًم انجبيعخ تكبنيف اإلقبيخ 

تقىو انكهيخ  ثفُذق انجبيعخ عهي أٌ

 ثتىفير ضيبرح إلَتقبالد انذاخهيخ

 زيبرح قطى انجيىنىجيب 

 
 
 
 
 
 
           


