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انشؼب انًظشٌ وانمُبدة 

انغُبعُت  ولىاتُب 

انًغهحت  بًُبعبت 

احتفبالث َظش اكتىبش 

 انًجُذ

انًذسط انًغبػذ بمغى هُذعت  —أعشة انًهُذط/ ػبذانغالو عُذ أحًذ -

وانزي وافته انًُُت -اإلنكتشوَُبث واالتظبالث انكهشبُت بكهُت انهُذعت اإلنكتشوَُت 

وصوجته وابُته ووانذته إثش حبدث أنُى، عبئهٍُ هللا ػض وجم أٌ َتغًذهى بىاعغ سحًته 

 وأٌ َههى روَهى انظبش وانغهىاٌ.

انطبنبت ببنفشلت انشابؼت بكهُت انتشبُت جبيؼت انًُىفُت بؼذ —أعشة انطبنبت/ يٍ ػظبو-

طشاع يغ انًشع داو أسبغ عُىاث ، عبئهٍُ هللا ػض وجم أٌ َتغًذهى بىاعغ سحًته 

 وأٌ َههى روَهى انظبش وانغهىاٌ.

َبئب سئُظ انجبيؼت ”اعتهم انغُذ األعتبر انذكتىس/ػبدل انغُذ طبدق يببسن 

 وانمبئى بؼًم سئُظ انجبيؼت وسئُظ انًجهظ

 وانغبدة أػضبء انًجهظ بتمذَى  خبنض  انؼضاء نكم يٍ : 

نائب رئيس الجامعة والقائم بعمل رئيس ”استهل السيد األستاذ الدكتور/عادل السيد صادق مبارك 

 الجامعة ورئيس المجلس

 والسادة أعضاء المجلس بتقديم  خالص  التهنئة والشكر  لكل من : 

 

يؼهذ انكبذ انمىيٍ إلشبدة 

فخبيت /سئُظ انجًهىسَت 

به وهزا وعبو ػهً طذوسَب 

 جًُؼب  

انغُذ األعتبر انذكتىس/ 

أحًذ فشج انمبطذ َبئب 

سئُظ انجبيؼت نهذساعبث 

انؼهُب وانبحىث بًُبعبت 

ػُذ يُالد عُبدته 

يتًٍُُُ نغُبدته دواو 

 انظحت وانؼبفُت

سئُظ انجبيؼت -انغُذ األعتبر/يؼىع دمحم انخىنٍ

انغببك ػهً يجهىداث خالل فتشة تىنُت يغئىنُت 

انجبيؼت يتًٍُُُ نغُبدته دواو انؼطبء فٍ يغُشته 

انىظُفُت وببعى يجهظ انجبيؼت َتىجه بخبنض انشكش 

وانتمذَش نكم يٍ عبهى وشبسن فٍ َجبح انحفم 

انخبص بغُبدته وانزي ػمذ بمبػت االحتفبالث ببنًجًغ 

 انُظشٌ.
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