
                                                                                                             جبيؼخ كفشانشيخ          

    االسُبٌانفى ٔ تـــخ طكهيــــ      

                                                                              االداسح انؼبيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة

 يؼزًذ,,,                                      ش. انزؼهيى ٔانطالة                 ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة                         ػًيذ انكهيخ                     

 َبئت سئيس انجبيؼخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة                                                                                                                                                                                      

 ػجذ انؼبل   يظطفٗ أ.د/يحًذ               / أيُيخ يحًذ ْٔجخ                           أ.د / إيُبس أحًذ انجُذٖ                         .وأ.د                                                 

 

 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      فٗ انؼبو انجبيؼٗ  ( نفشقّ انثبَيّ) ا انجبيؼخداخم ثأسًبء انسبدِ اػضبء ْيئخ انزذسيس ٔانٕظبئف انًؼبَّٔ انقبئًيٍ ثبنزذسيس يٍ 

 انذسجخ  االســــــــــــــى و

 انٕظيفيخ

 انكهيخ

 انًُزذة يُٓب

 انًقشس

 انًُزذة نزذسيسخ

 يالحظـــــــــــــبد  ػذد انسبػبد

 ػًهٗ َظشٖ

  2 2 ثبثٕنٕجيـــب ػبيــخ انطت انجشش٘ اسزبر أ.د/ إيًبٌ يحًذ اثشاْيى سؼيذ  .1

  1 1 االسؼبفبد االٔنيّ انزًشيض يذسس د/ َسشيٍ يَٕس   .2

  1 1 يكبفحخ انؼذٖٔ انزًشيض يذسس د/ ايبَٗ يسؼذ يشصٔق  .3

 

والتً تقضً ببالتً : لسئيس الجبهعت اى يعهد الً اعضبء هيئت التدزيس وسبئس القبئويي  ( هي الالئحت التٌفيريت لقبًىى تٌظين الجبهعبث 572وذلك فً ضىء احكبم الوبدة ) 

الكليت الوٌتدة اليهب وبعد اخر زأي  ببلتدزيس فً كليبث الجبهعت القبء دزوس او هحبضساث او القيبم بتوبزيي عوليت فً غيس كليبتهن داخل الجبهعت وذلك بٌبء علً اقتساح هجلس

( الفقسة االولً " ال يجىش الٌدة الً القسن للتدزيس فً اقسبم الليسبًس او البكبلىزيىس اال اذا استىفً اعضبء هيئت التدزيس  572ٌتدة هٌهب ... والوبدة ) هجلس الكليت الو

         وغيسهن هي القبئويي ببلتدزيس فيه . كل فً هبدته للٌصبة الوٌصىص عليه .
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 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      نهؼبو انجبيؼٗ   (انثبَيخ) انفشقّ  خبسج انجبيؼخثأسًبء انسبدِ اػضبء ْيئخ انزذسيس ٔانٕظبئف انًؼبَّٔ انقبئًيٍ ثبنزذسيس يٍ 

انذسجخ  االســــــــــــــى و 

 انٕظيفيخ

انًقشسانًُزذة  انكهيخ انًُزذة يُٓب

 نزذسيسخ

اجًبنٗ  ػذد انسبػبد

 انسبػبد

ػذد ايبو 

 االَزذاة

 يالحظــــــبد

 ػًهٗ َظشٖ

  1 4 5 2 أدٔيــخ طت انًُظٕسح  أسزبر أ.د/ سٕييخ ػجذ انهطيف يقجم 1

 أسزبر أ.د/ ْبنخ ػجذ انًهك انؼششٖ 2

  1 3 5 1 انًيكشٔثيٕنٕجيب طت طُطب اسزبر  أ.د / احًذ يظطفٗ اييٍ 3

  1 2 ـــــــ 2 انزششيح انٕطفٗ انًُيبطت أسُبٌ  أسزبر أ.د/ ػهٗ اثٕ شًؼخ 4

  

يٕافقخ    يجهس انكهيخ  ( يٍ انالئحخ انزُفيزيخ نقبٌَٕ رُظيى انجبيؼبد ٔانزٗ رقضٗ ثبالرٗ : يجٕص انُذة نهزذسيس يٍ خبسج انجبيؼخ ثقشاس يٍ سئيس انجبيؼخ ثؼذ 222ٔرنك فٗ ضٕء احكبو انًبدح ) 

جٕص شأٌ انُذة انًسبس ثحسٍ سيش انؼًم ثبنكهيخ انًُزذة يُٓب ٔال اٌ يؤدٖ انٗ رغيت انًُزذة ػٍ يقش ػًهّ الكثش يٍ يٕييٍ فٗ االسجٕع  . ٔئاخز ساٖ يجهس انقسى انًخزض ثششط اال يكٌٕ يٍ 

 انُذة كم انٕقذ , ٔفٗ ْزِ انحبنّ يؼزجش اػبسح ٔيخضغ الحكبو االػبساد .
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 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      نهؼبو انجبيؼٗ  (انفشقخ انثبَيخ) داخم انكهيـخثأسًبء انسبدِ اػضبء ْيئخ انزذسيس ٔانٕظبئف انًؼبَّٔ انقبئًيٍ ثبنزذسيس يٍ 

 يالحظــــــــــبد ػذد انسبػبد اسى انًقشس انقسى انذسجخ انٕظيفيخ االســــــــــــــى و

 ػًهٗ َظشٖ

  3 ــــــ انزششيح انٕطفٗ ثيٕنٕجيب انفى  يسبػذ يذسس ط/ خهٕد يظطفٗ طبثش 1

 يؼيذ ط / يحًٕد جبثش انشفبػٗ  2

 

رٗ : نًجهس انكهيخ اٌ يكهف اػضبء ْئيخ انزذسيس ثبنكهيخ انقبء دسٔس أ ٔانزٗ رقضٗ ثبآل ( يٍ انالئحخ انزُفيزيخ نقبٌَٕ رُظيى انجبيؼبد 222ٔرنك فٗ ضٕء احكبو انًبدح ) 

 زارٓب .انقيبو ثزًبسيٍ ػًهيخ فٗ االقسبو انًهحقيٍ ثٓب أ فٗ غيشْب داخم انكهيخ ٔرؼزجش انكهيخ ثبقسبيٓب ٔانًؼبْذ انزبثؼخ نٓب ٔحذح قبئًخ ثيحبضشاد أ 

 

 

 



                                                                                                             جبيؼخ كفشانشيخ          

    االسُبٌانفى ٔ تـــخ طكهيــــ      

                                                                              االداسح انؼبيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة

 يؼزًذ,,,                                      ش. انزؼهيى ٔانطالة                 ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة                         ػًيذ انكهيخ                     

 َبئت سئيس انجبيؼخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة                                                                                                                                                                                      

 ػجذ انؼبل   يظطفٗ أ.د/يحًذ               / أيُيخ يحًذ ْٔجخ                           أ.د / إيُبس أحًذ انجُذٖ                         .وأ.د                                                 

 

 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      فٗ انؼبو انجبيؼٗ  (انثبَيخانفشقخ ) داخم انكهيخثأسًبء انسبدِ اػضبء ْيئخ انزذسيس ٔانٕظبئف انًؼبَّٔ انقبئًيٍ ثبنزذسيس يٍ 

 " قسم خـواص املواد املستخذمة فى طب األسنــان " 

  و

 االســـــــــــــى

 يالحظــــــــــبد ػذد انسبػبد اسى انًقشس انذسجخ انٕظيفيخ

 ػًهٗ َظشٖ

 أسزبر يسبػذ أ.د.و/ ػجيش ػجذ انْٕبة يحًذ  1

 )ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انًجزًغ(

  2 2 خٕاص انًٕاد

 ــــ خٕاص انًٕاد يؼيذِ ط/ َيشٔص ثٓبء انذيٍ أحًذ  2

 يؼيذِ ط/ أسًبء يحًذ ػهٗ  3 

 

ٔانزٗ رقضٗ ثبالرٗ : نًجهس انكهيخ اٌ يكهف اػضبء ْئيخ انزذسيس ثبنكهيخ انقبء دسٔس  ( يٍ انالئحخ انزُفيزيخ نقبٌَٕ رُظيى انجبيؼبد 222ٔرنك فٗ ضٕء احكبو انًبدح )  

 ب ٔحذح قبئًخ ثزارٓب .أ يحبضشاد أ انقيبو ثزًبسيٍ ػًهيخ فٗ االقسبو انًهحقيٍ ثٓب أ فٗ غيشْب داخم انكهيخ ٔرؼزجش انكهيخ ثبقسبيٓب ٔانًؼبْذ انزبثؼخ نٓ


