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 03/9/3300أهم قرارات مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 

  

وافق مجلس  اججممةسب ئاسم سب اج سألس اذ سلمك اجسس لوا   حسئ غ م مسس ئيسأل    اسسأل  

 -: اججممةب علغ االلغ

 هيأ  ألمسله  ل من :ـ 

     ـسس جلسسوجا  سسألمسله ميحسس       فسسو  أ مسسس رسسألاألن عئسسس اجسسا من اج سسألس اجسسس لوا م يسسس

ا ئسسألن مسسثغ اججمألسسل ج سسألمسله  سسل اجلوفألسسق واجيجسسم  واجلةسسمون اجمولميسس لميوفألسسبم سسمفل ج

 اججممةب واجم مفلب .

  اج سسألس أ.س  مةسسور هئسسااهأل  ـ و ألسسل  لألسسب اج يس سسب الج لاويألسسب ـ جلساا سسم  اجةلألسسم

 واجئ وث جفو   ألمسله ئجمس ة أ مسألمألب اجراوق جإلئساع واجل يوجوجا .

 م مئحسسا  لألسسب اج يس سسب الج لاويألسسب جفو هسسم ئمرسساوع اج (لخسساMubser   أ سسس )

مرسساوعم  اجلخسسا) ئه سس  هيس سسب وعلسسو  اج م سسئم  ئمج لألسسب ئجسسمس ة أف سسما جلل ئألسسق 

lclea to ( product ) 12p   محسا  فساضسمن فةمجألسم  م سمئهب حسيلMIE 

واجمراوع عئماة عن ج م  مئل ا أل سمعس م فسوفا محسا علسغ اجل سا  سون م سمعسة 

فسا  اجةسمجمامفا اجفاألق جلميمف ب علغ اجم لوى وكج  ئم لخسا  لهيألم  مل واة و أل 

اجئاا ألل وقس أضمف اج ألس اذ لمك اجس لوا  عم ف أئسو اجةس   ـ يمسس  اسسأل  اججممةسب ـ 

جرسون خسمب اجمجلمل وليمألب اجئألسب ـ علغ أن هيسم  ما س  ئمججممةسب خسمل ئمجل سجألل 

 لااع.جئااءا  الخلااع وكج  جل  ألل ولأل ألا عملألب اجل جألل جئااءة الخ

 أكد سيادته على األتي :ـ  

  وكجس   اج سب  هل سمسس  ألسث لس  عهسس هجلمسمع مسل مجلس    اججسألس اجساا ائمجةم   االهلمم  - 

مسسن أهم سسم ميمقرسسب اجلحسساف  واجلسسالخسسل اج سسب   اجلسساجميمقرسب ئةسسر اجموضسسوعم  اج ممسسب 

 .ئةملألب اجضئ ألب اجهضمسألب 

 ليفألك اذير ب اج بئألب. فاجئسء واجملمئةب ئمواعألس اجم مضاا  مل ا االهلمم  -
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جمر لب اج لم  اججممةا ل  عهس هجلممع   جلجيب اج لسم  اججسممةا   ئ ضسوا ئةسر  ئمجي ئب  -

 .اذ ملكة اجةمساء ول  لو ألل جسول ئهمسمب اذ ةما علغ اج مسة اجةمساء 

ب اجرسسئم  مسسل اجليئألسسه علسسغ اج سسمسة اجةسسمملألن ئاعمألسسمسسل مسسل اج سسب  واجلوعألسسب اجم سسلماة جلةما -

واجلةممسل مسل اج سب   ئمجلواجس اجساس  واجلهما  مل أئيمسيم اج ب  ج اعب  ل آألب مر لب ل سث

 ول ئألق اجلواسح واجهوايألن علغ  ل من ألخا) علغ اجيلم  اجةم .ئر ل  ضما  

 اعب ها سمل اليجسم ا  ج سل مسن  لأللسا م اج س  ـ ا سا  ( وكجس  جبيل سمء مسن اجم ئوعسم   -

  لفمل ئةألس اججممةب.اجب مب جب

ول  اليل مء هجغ ضاواة  ICTPل  الجلممع مل مسألا مراوعم  يل  ل يوجوجألم اجمةلومم   -

اجلةمون والهلمم  ئمج مسة اجهمسمألن علغ مراوع اجئوائب الج لاويألب مسل ضساواة لسوفألا اذلسغ 

 :ـ 

 .مسألا مراوع من  ل  لألب 

 لج أل  م من ميم   جمراوع اجـ مIT . ) 

 أج سس ة  م سس  آجسسا هجسسغ أن لسسألغ  5: 3اجو سسسة متقلسسمو ئ سسواجا مسسن    همسسساس  

 اذج  ة اجخمحب ئمجمراوع.

 .لساأل  فاألق اجةمل  ئهمو جلمسألا اجم سول 

هجغ خ م  اج ألس اذ لمك اجس لوا  و ألسا اجلةلسأل  اجةسمجا ـ ئرسأن اج لسم  اجسوااس    أشار سيادته -

ن ئمججممةسسسم  اللخسسسمك ئةسسسر الجسسسااءا  مسسسن و ااة اجساخلألسسسب ئرسسسأن اجلي سسسألق مسسسل اجم سسسسوجأل

 مي م :  3102 3103اال لاا ألب اجب مب ئميم ئب ئساألب اجةم  اججممةا 

 .مااجةب و مسل اج ممألب اجمسيألب واجلأ س من ليفألك هرلاا م  أمن اج األق 
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   جألئيألسب اجلةلألمألسب موضس مو ئسه م عسسس اج وائسق  لوضسأل اهمساس اجرا ب ئا س   او سا

 خما) ـ م مج  اج او  ـ أمم ن جو م  اج  ائمء واجغم  ( .واجمساخل واجم

    وعه  اليل مء ميه. اجساا الخحألل أفااس أمن جلفلألش اجمئميا قئل ئسء اجألو 

   أل سسلفل ئ سسم ئسسأوااق  اجلسسامااجةسسب خ سسب لسسأمألن اجيوافسسك واذئسسوا  اجخمحسسب ئسسملسااا

 وم ليسا  هممب.

 اجةثوا علغ ج   ئاأل . لوعألب اج ب  ئ ألفألب اجلةممل فغ  مجب 

  واججممةب ئحسس رسااء  سممألاا  جمااقئسب أ سواا اج لألسم  جل فسمل علسغ اج سب  ولسأمألن

 اجميرآ .

 ـ يمسس  اسسأل  اججممةسب ـ جلساا سم   ميلحسا ل سث اج ألس اذ لمك اجسس لوا   سةألس رسلئا

اجةلألسسم واجئ سسوث ـ ئمجي سسئب جافسسل يحسسم  اج سسمسة أعضسسمء هألسسسب اجلسسساأل  مسسن يحسسم  

رسسااف قسساا اجمجلسس  افسسل اجمةألسسسألن واجمسا سسألن اجم سسمعسألن مسسن يحسسم  الرسسااف ال

 ذعضمء هألسب اجلساأل .

  مل اج مسة أميمء اج لألم  أ س  ألمسله علغ :ـ  اجر ا ئمجي ئب جبجلممع 

   ل  لر ألل ججيب جوضل آجألب جل  ألل عملألب اجسسخول واجخساو) مسن اجمجمسل اج ئسا ل س

  يمس  اسأل  اججممةب جلساا م  اجةلألم واجئ وث وعضوألب هرااف اج ألس اذ لمك اجس لوا

  ل من اج مسة :ـ

   أ لمك م معس ئه   اج يس ب اجمسيألب   همر    ن أ.س  هئااهأل 

  أمألن عم  اججممةب  أ  لوفألق م مس  مألا ساألا 

  اجهوماأمألن مة س اج ئس   أ  ما ا م مس ما غ جمس هللا 

  اج    لألب عن   أ  أ ااا جمئا علغ 
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   لألب اجلماألر  عن   أ  أ مس اج ألس سألم  

مسسل اجلي سسألق مسسل اج سسألس مسسسألا عسسم  السااة اجةممسسب جألمسسن اجسسساخلا ئمججممةسسب ورسسا ب اذمسسن 

اجموجسسوسة ئمجم لرسسفغ اججسسممةا ومااعسسمة أن أل سسون ئمجي سسئب جمجمسسل اج لألسسم  اجسسسخول مسسن 

اجمجمسل  ووضسل عواسسق  واجخاو) من اجئم  اجغائا جل س ألل اج ا سب ساخسل اجراقااجئم  

 جميل وقوف اج ألماا  واجسااجم  اجئخماألب ئمجها  من اذئوا  اجمخححب جسخول اج ب .

  اذخألا من  ل ر ا ئسالو من  االثيألنمجل  اججممةب ألو   ايةهمسقاا  ألمسله ل سألس مألةمس

 اجاائل من  ل ر ا. االثيألنألو  

 

 مصادقات :ال
 

 
و مجئسسب سئلسسو  اجساا سسم  اجةلألسسم فسسا اجةلسسو  اجلجماألسسب  (  مجسس 30اجمحسسمسقب علسسغ مسسيح عسسسس م

ئمذق سسم  واجلخححسسم  اجةلمألسسب م اجم م سسئب واجمااجةسسب ـ هسااة اجم لرسسفألم  ـ اجليمألسسب 
 ئ لألب اجلجماة. 3300السااألب ـ اجساا م  اجمحافألب ـ اجل وألق ( سوا أليمألا 

 
 

سئلومم  اجساا سم  اجةلألسم  ( ثبثممسب ول ةب عرا  مج  و مجئب009اجمحمسقب علغ ميح عسس م
} اج ألمألسسمء اج ألوألسسب اجل لأللألسسب ـ اج ألمألسسمء اجرسساعألب ـ اجمأل اوئألوجوجألسسم ـ اجفأل ألسسمء  فسسا

 ئ لألب اجةلو . 3300الرةمعألب ـ عل  اجس  ـ جألوجوجألم ا ثما { سوا ممألو 
 

 
(  سسئةب عرسسا  مجسس  و مجئسسب سئلومسسم  اجساا سسم  اجةلألسسم فسسغ  01اجمحسسمسقب علسسغ مسسيح عسسسس م 

ححم  اجةلمألب ملغكألب اجم لرسفألم  واجمت  سم  ـ ل يوجوجألسم اجمبئس    هيلسم) ولحسيألل اجلخ
 .اجمي جائ لألب القلحمس  3300اجمبئ   ( سوا ألويألو 

 
 اجمحمسقب علغ يلألجب اجلاا ما جئةر  لألم  اججممةب  مذلا :ـ  -

 .3300 3303ـ اجمة س اجفيا جللماألر سوا أئ    جلةم  اججممةا 
اعسسسب سوا  سسسئلمئا لخحسسسل   هسااة اذعمسسسمل اج ااعألسسسب   جلةسسسم  اججسسسممةا ـسسس  لألسسسب اج ا

3303 3300. 
ـ يلألجب اجلاا مسا جئايسمما اجلةلسأل  اجهسميويا ئيلسم  اجلةلسأل  اجمفلسو  ئ لألسب اج هسوق ئرسئألن 

 .3300اج و  سوا ألويألو 
ـسسس  لألسسسب اجلائألسسسب واجلأهألسسسل اجلائسسسو  ئرسسسئألن اج سسسو  م سوا  سسسئلمئا ( جلةسسسم  اججسسسممةا 

3303 3300. 
 .3300ـ  لألب اج م ئم  واجمةلومم  سوا  ئلمئا 
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 موضوعات اإلحاطة : 

 
 3300( ألوجألسو  Web-matrixئرأن لهس  موقل اججممةب فغ مترا اجـ م أ أل  اجمجل  علمم 

اجسسكى ألهسسأل  جسسوسة اجخسسسمم  اجلةلألمألسسب واجئ ثألسسب مسسن مواقسسل اججممةسسم  ف  للسس  اججممةسسب 
م  اجمحاألب وعلغ اجم لوى اجةائا سخل  اججممةب ( علغ م لوى اججممة01اجلالأل  اجـ م

( وأألضسمو سخلس  يسمس  اجممسسب علسغ م سلوى 10ذول ماة يمس  ماجممسب اج ئما( ئلالأل  اجسـ م
 (.11اججممةم  اذفاألهألب ئلالأل  اجـ م

 
 

 الموضوعات العامة :
 

قيسمة  خ سم  اج سألس اذ سلمك اجسس لوا  م مسس أ مسس م مسسألن ـ اسسأل  جممةسب مجموافهب علسغ ـس01
اج وأل  وممثل اجمجل  اذعلغ جلجممةم  ئلجيب اجخم ألن ـ ئرأن سعوة عسس خم سب مسن 

اج سواا اجمجلمةسا جميمقرسب مسسواس  فسااج سمسة أعضسمء هألسسب اجلسساأل  ئمججممةسب جلمرسسما ب 
لمسم   فسا اجرسواىئمهسا مجلس   3300أ لسوئا  1 وف ألةهس ألو  الثيألن  واجك اجس لوا 
 ل ااو. 3ة  معلألن  لغ اج معب ل ااو وأل لما جمس 03اج معب 

 
 ة على ترشيح كل من السادة :ـالموافقـــ و

   كلية اآلداب                    ـ  أ.د/ محيى شحاته سليمان شحاته0
ـ         0  كلية األقتصاد المنزلى              ـ أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم3

ـ                 أ.د / 4  ية النوعيةكلية الترب  أ.د/ أمانى عبد المقصود عبد الوهاب حسنين
  كلية الحقوق     حسين حنفى إبراهيم عمر

  كلية التمريض                 ـ د/ نجالء محمد حسين على المقدم 5
 

ب  دبلومي الدراس  ات العلي  ا ف  ى حق  وق اإلنس  ان وف  ى  الدراس  ة  اس  تمرارة عل  ى الموافقــ  ـ -

ن ة قا اا الدراس ات القانوني ة بت اريخ بتوص ية لج االلت زامم    بكلية الحق وق الشريعة اإلسالمية

03/9/3303. 
 

 
 على تعيين كال من السادة :ـ الموافقــــة

ـ   الس  يد األس  تات ال  دكتور/ س  عيد ش  لبي منتص  ر ـ ناة  ل رة  يس الجامع  ة للدراس  ات العلي  ا 
 والبحوث ـ رةيسا لمجلس تأديل السادة أعضاء هيئة التدريس.

 لغزيرى ـ عميد كلية الحقوق ـ  عضواـ السيد األستات الدكتور/ عباس مبروك ا
 . 3300/3304 الجامعيبمجلس تأديل السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام 

 
 

 
 

 لشئون هيئة التدريس.العامة موضوعات اإلدارة 
 

 أ لمك م معس ـ مسا  (.أ لمك ـ اجموافهب علغ اجلةألألن فا ولألفب م
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جل سسألسة اجسسس لوا  ي سسمس ارسسمس عئسسس اجل ألسسف اج  سسمن ـ  لألسسب  أوالً: التعي  ين ف  ي و يف  ة أس  تات
 . اجمي جا االقلحمس

 
 ثانياً: التعيين في و يفة أستات مساعد :ـ 

 . لألب اج  ـ   مل   ممس أئو اجة   اجروائجاـ اج ألس اجس لوا  0

 .اجمي جا االقلحمسـ اج ألسة اجس لوا    م  أ مس افة  اجرمفةا ـ  لألب 3

 فى و يفة مدرس :ـ ثالثاً: التعيين 

  لألب اج  .ـ اج ألس م مس عئس اج ب  ما ا  اجس لوا  ـ اج ألس0

 ـ اج ألس اجس لوا  أ مس عئس اجا أل  عئس اجل ألف ساوس ـ  لألب اجةلو .3

 ـ اج ألسة اجس لوا  راألن م مس يجأل  اجمرس ـ مة س اج ئس ئمججممةب.0

 س ئمججممةب.ـ اج ألس اجس لوا   م   م مس   األم  ه   ن ـ مة س اج ئ4

 ـ اج ألسة اجس لوا  ئمسة أ مس عئس اجغيغ أل  ـ  لألب اج يس ب ئرئألن اج و .5

 ـ اج ألس اجس لوا  م موس  مألا عئس اجم  ن هئااهأل  ـ  لألب اج يس ب ئرئألن اج و .1

 
 

 لدراسات العليا والبحوث.ا - 
 

  -: ماجس لوااه ـ اجممج لألا ( فا اج لألم  االلألباجموافهب علغ ميح ساجلا  -
 اآلتية : الكليات{ درجة الدكتوراه فى 04أوالً : منح عدد } 

 اج لألب ا   اج مج   
 اجلائألب ألم ا أ مس اجس وقغ أ مس  لألممن 0
 اجلائألب اجيوعألب يامألن يئألل م موس اذ سوس  3
 اجةلو  ألم مألن رفألق أ مس متمن 0
 اجةلو  أ ممء هئااهأل  م مس ئألومغ 4
 القلحمس اجمي جغ ألس اجفهغي مل أمألن عئس اج م 5
 ا سا  رم ا جممل م مس ئبل 1
 ا سا  م مس  ه أ مس م مس اجفبل 1
 اج   أألمن اج ألس  لألممن ع م هللا 1
 اج   فم مب اجس وقغ أ مس هئااهأل  ر مله 9

 اج   أ مس م مس عحم  ف أل  03
 اج   م موس أ مس عئس اجا من اج مو  00
 اج    ألس م مس ممس عئس اجة أل  اج 03
 اج يس ب م مس عمسل رئل عئس اجغفما 00
 اج يس ب عئألا حئ ا فا م  عأل غ 04

 

 اآلتية : الكليات{ درجة الماجستير فى 94ثانياً : منح عدد } 

 اج لألب ا   اج مج   
اج يس ب  همجا فمس    ا عئس اجةمل راألف 0

 الج لاويألب
عئألسسسا عئسسسس اجة ألسسس  م مسسسس عئسسسس اج سسسب   3

 عراه
اج يس ب 
 الج لاويألب

اج يس ب  رألممء هئااهأل  مح فغ  جم) 0
 الج لاويألب

 اج ااعب  مج  عئس اج مألس  مج  عئس اجحمس 4
س عئسس اجسساأل  جسمس اج سأليجبء عئسس اج مألسس  5

 هللا
 اج ااعب

 اجلائألب عمسل مح فغ م موس هساأل  1
 اجلائألب هئب مح فغ جممل رلم 1
 ائألباجل ممجس حئاى م مس اجغلأل  1
 اجلائألب اجيوعألب أ ممء هئااهأل  ه ممعألل ه ممعألل 9
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 اجةلو  أ مس م موس حب  م موس ا ق 03
 اجةلو  هيس  مما أمألن مجا 00
 اجةلو  أ مس  ممس مح فغ   ن 03
 اجةلو  هألممن عئس اجةم ا  ممل  مها 00
 اجةلو  م مس أ مس م مس م موس 04
 اجةلو  أ مس حب  عئس اجميجا  05
 القلحمس اجمي جا أاألا  لة   ةس وهممن 01
 القلحمس اجمي جا م م علغ  مج  م مس اجةائا 01
 القلحمس اجمي جا أ مس م مس هئااهأل  م مس عور 01
 القلحمس اجمي جا أمميغ امضمن عئس اجارألس ميحوا 09
 القلحمس اجمي جا أ مس  ألس خضا م مس 33
 قلحمس اجمي جاال آألب عئس اجرمفغ علغ أئو  لأل  30
 القلحمس اجمي جا هسى أ مس م موس امضمن 33
 ا سا  ألم ا عمماة  بمب همر  30
 ا سا  اج  أليغ عئم   لمغ عأل غ 34
 ا سا  ي ا جوسة عمروا اجرمئواى 35
 ا سا  أمل م مس مئاو  أئو اج  ن 31
 اجلجماة مح فغ ف ما ائو اجوفم 31
 اةاجلجم اج ألس عألس م مس عألس 31
 اجلجماة والء ه ممعألل مح فغ  ألس 39
 اجلجماة  ماق  ه أ مس ئ ألويغ 03
 اجلجماة  رألممء م س  هئااهأل  م مس  مج  00
 اجلماألر سعمء عئس اج لما م مس  األس 03
 اجلماألر هج م  حئ ا مح فغ م مس اج أليغ 00
 مة س اج ئس اجهومغ اضم ئسا فلح هللا عجبن 04
 مة س اج ئس اجهومغ همم  اج لئمو  مح فغ جممل اجسألن 05
 مة س اج ئس اجهومغ م موس حب  م موس عئس اجل ألف عما 01
 مة س اج ئس اجهومغ  ممح عئس اجموجوس م مس م مس عفألفغ 01
 مة س اج ئس اجهومغ أ مس م مس أ مس رمهألن 01
 مة س اج ئس اجهومغ ئ م  عئس اج    فلح هللا أألو  09
 اج   أل  هئااهأل أ ممء ف مغ هئااه 43
 اج   أمألاة م او  عئس اجمجألس 40
 اج   أ ممء أئو ئ ا مفلم  عئس اجاا ق 43
 اج   مةل  م مس هئااهأل  اج فيمو  40
 اج   م مس  ممغ مح فغ اجاوأليا 44
 اج   عماو هئااهأل    ن قمئألل 45
 اج   جأل من عئس اج مألس عئس اجئما  مئاو  41
 اج   ماهأليم  عم ف ألو ف اجيج 41
 اج   هيمء ئ ألويا ألو ف هئااهأل  41
 اج   م موس حئاى م مس   ن 49
 اج    األ  حب  م موس أ مس 53

 
 اج    ا  حئا  أ مس مح فغ 50
 اج   عما فماوق م موس حمجح 53
 اج   أ ممب اج ألس علا   ن اجئلأل ا 50
 اج   أ ممء  مألا  ألس أ مس راألف 54
 اج   نو م  فل ا م مس  لألمم 55
 اج   رألممء عئس هللا أ مس م مس 51
 اج   هميا مح فغ مح فغ اجئورا 51
 اج   ااما يئألل م مس سئألس  51
 اج   أمألاة اج ألس م مس اج ألس 59
 اج   فوا  عم ف م موس ئسألا 13
 اج   أ مس م مس  ممل علممن 10
 اج   أ ممء م مس عئس اجخمجق اجم اا  13
 اج    ن اجاوضام موس م مس م مس   10
 اج   هميا هئااهأل   ألسه  هئااهأل  14
 اج   م موس فتاس عافم   ج  15
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 اج   حفمء أئو اجفلو  حها أئو اجةممأل  11
 اج   م مس هئااهأل  م مس ئ ألاى 11
 اج   ماوة عئس هللا عئس اجةلأل   هاان 11
 اج   م مس علا عئس اجاا ق   ن 19
 ج  ا  م   م مس  لة  اجرمكجا 13
 اج   يجوى  م موس م مس  ئأل  10
 اج   حفمء اج ألس همم  اجحألفا 13
 اج   اايألم   ألن م او  أ مس جئا 10
 اج   همجب فماوق هئااهأل  ئم  هللا 14
 اج   أ ب  أئو ك ا  فا) أئو ك ا  15
 اج   أمألاة ف اى ف ما عئس اج مألس 11
 اج    لألا  مما ف ما  لألممن 11
 اج    ممس اجما ا م مس   ألن 11
 اج   يس  مح فغ   ن ر ا  19
 اج   أمألاة   يا م مس  جم   13
 اج   م موس أ مس عئس اجمية  راف اجسألن 10
 اج   م مس عئس اجمية  م مس  مج  13
 اج   م مس اج ألس ئاأل  اج ألس 10
 اج   م مس اج ألس م مس اج ألس عأليا 14
 اج   أ مس م مس رئل فمألس 15
 اج   عئس اج ب  م مس أئو اجيجم م مس 11
 اج   م مس ف مغ مح فغ  ألس أ مس 11
 اج   أ مس جئا ئاأل  عمما 11
 اج   م مس م مس جبل اجحواف 19
 اج   سعمء م مس م مس ف أل  عرألئب 93
 اج   أمألاة عمسل م موس ع ألب  90
 اج   همجب فماوق عئس اج لما  ألف 93
 اج يس ب  ئألئه هئااهأل  حمئا هئااهأل  م مس 90
 اج يس ب أل اا أ مس خألا  عئس اججواس م مس خضا 94

 
 

 

 

 

 
موافهب اج ألس اذ لمك اجس لوا  يمس  اسأل  اججممةب جلساا م  اجةلألم واجئ وث ئمجلفوألر عسن  -

علغ لارألح اج ألس اجسس لوا  وجألسه  3300 9 39مجل  اجساا م  اجةلألم واجئ وث ئلماألخ 
م سسمعس ئه س    هيس سب اجهسسوى اجمأل ميأل ألسب   جل حسول علسسغ ـ اذ سلمك اج اجة س ا أ مسس 

مجسسمل   اجةلسسو  اذ م سسألب  فسساجسسمس ة هل سسمس اججممةسسم  اجةائألسسب جلئم سسث اجةائسسا اجملمألسس  
 واج يس ألب   ئ لألب اج يس ب.

 
 
 

 شئون خدمة لمجتم  وتنمية البيئة.
 

 ن اج مسة:ـاجموافهب علغ لر ألل ججيب جلي ألق م مئهب   اجلمأل  اجئألسا   من  ب م -
 اسأل مو  أ لمك ملفاغ ئ لألب اجلائألب أ.س  فو   اج ةألس ع وه 0
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 عضواو  و ألل  لألب اج ااعب جرسون خسمب اجمجلمل وليمألب اجئألسب أ.س  جممل أ مس ئاائألث 3

و ألسسل  لألسسب اجلائألسسب اجيوعألسسب جرسسسون خسمسسب اجمجلمسسل وليمألسسب  أ.س  أمميا عئس اجمهحوس 0
 اجئألسب

 عضواو 

 عضواو  و ألل  لألب اجةلو  جرسون خسمب اجمجلمل وليمألب اجئألسب موس أئو اج  نأ.س  م مس م  4

قمس  ئةمل و ألل  لألب اجلماألر جرسون خسمب اجمجلمل وليمألب  س  أممل اج ألس ر ملب 5
 اجئألسب

 عضواو 

 عضواو  أمألن عم  اججممةب   لوفألق م مس  مألا ساألاأ. 1

 عضواو  اجئألسألب مسألا عم  اجمراوعم  اج ألسة  يمهس يمحف  م ون 1

 عضواو  مسألا عم  رسون خسمب اجمجلمل اج ألسة  مألاف  ميألا لموضاو  1

 عضواو  مسألا هسااة اجميرآ  اججممةألب جغألا اج ب  اج ألس  حب  اجسألن ما غ  ي ل 9

 ـ وجلجيب اج ق فا ال لةميه ئمن لااه ميم ئمو.


