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                    نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة سئيظ انجبيعخَبئت                                                                                                                                                                    

  عجذ انعبل  يصطفٗ يذًذأ.د/                                    إيُبط أدًذ انجُذٖ أ.د /                           أيُيخ يذًذ ْٔجخ / .وأ.د                                                 

 ثيــــــــــــــــــبٌ
     /       فٗ انعبو انجبيعٗ ) انفشقـــخ االٔنٗ (  خنجبيعداخم اثأعًبء انغبدِ اعضبء ْيئخ انتذسيظ ٔانٕظبئف انًعبَّٔ انقبئًيٍ ثبنتذسيظ يٍ 

 انكهيخ  انٕظيفيخ انذسجخ االعــــــــــــى و

 انًُتذة يُٓب

 يالدظـــــــــــــــبد  عذد انغـــــبعبد ّانًُتذة نتذسيغ انًقشس

 عًهٗ َظشٖ

  )عًيذ كهيخ انتًشيض(اعتبر  د / يٓب يذًذ ساتت اثٕجبصيّأ.  .1

 انطت انجششٖ

 

 ْغتٕنٕجٗ عبو
 

1 

 

 

2 

 

 يذسط د/ يشٔح يذًذ عجذانغالو  .2

 يذسط د/ أييشح يذًذ عثًبٌ   .3

  2 3 فغيٕنٕجٗ عبو انطت انجششٖ أعتبر يغبعذ / ْبَٗ يذًذ ثشج.ودأ.  .4

 يذسط د/ عُذ عُذ انخٕنٗ  .5

  2  2 كيًيبء ديٕيّ انطت انجششٖ يذسط د/ يشٔح يذًذ دغٍ يُب  .6

 يذسط  ط / ْبنخ انغعيذ يذفٕظ عهٗ  .7

  2 2 عبو تششيخ انطت انجششٖ  يذسط / يُٗ عجذانعبطٗ ادًذد  .8

  يذسط سشب عجذ انقبدس انغيغي /د  .9

  يذسط اييشح انغيذ فشج/د  .10

  ـــــ 1 عهى انجٕدح انضساعّ أعتبر أ.د/ يبعش يصطفٗ دبفع   .11

  ـــــ 1 دقٕق إَغـــبٌ انذقٕق اعتبر  / يبْش جًيم أدًذ اثٕ خٕادأ.د  .12

  ــــــ 1 نغخ اَجهيضيخ االنغٍ يذسط د/ دعبء عجذ انذبفع يذًذ  .13

ٔانتٗ تقضٗ ثبالتٗ : نشئيظ انجبيعخ اٌ يعٓذ انٗ اعضبء ْيئخ انتذسيظ ٔعبئش انقبئًيٍ ثبنتذسيظ فٗ  ( يٍ انالئذخ انتُفيزيخ نقبٌَٕ تُظيى انجبيعبد 275ٔرنك فٗ ضٕء ادكبو انًبدح ) 

ُتذة تذة انيٓب ٔثعذ اخز سأٖ يجهظ انكهيخ انًكهيبد انجبيعخ انقبء دسٔط أ يذبضشاد أ انقيبو ثتًبسيٍ عًهيخ فٗ غيش كهيبتٓى داخم انجبيعخ ٔرنك ثُبء عهٗ اقتشاح يجهظ انكهيخ انًُ

سيظ " ال يجٕص انُذة انٗ انقغى نهتذسيظ فٗ اقغبو انهيغبَظ أ انجكبنٕسيٕط اال ارا اعتٕفٗ اعضبء ْيئخ انتذسيظ ٔغيشْى يٍ انقبئًيٍ ثبنتذ ( انفقشح االٔنٗ 278... ٔانًبدح ) يُٓب 

 فيّ . كم فٗ يبدتّ نهُصبة انًُصٕص عهيّ .        
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 ثيــــــــــــــــــبٌ 

     /      فٗ انعبو انجبيعٗ   ( نفشقّ األٔنٗ) ا انكهيخداخم ثأعًبء انغبدِ اعضبء ْيئخ انتذسيظ ٔانٕظبئف انًعبَّٔ انقبئًيٍ ثبنتذسيظ يٍ 

  و

 االعـــــــــــــى

انذسجخ 

 انٕظيفيخ

اجًبنٗ  عذد انغبعبد انفشقخ اعى انًقشس

 انغبعبد

 يالدظــــــــــــــــــــــبد 

 عًهٗ َظشٖ

أعتبر  / يغعذ عجذانجٕاد خهيفّ.ودأ. 1

 يغبعذ

 يصطهذبد

 طت أعُبٌ 

  1 ـــــ 1 األٔنٗ

         

والتى تقضى ببالتى : لوجلس الكليت اى يكلف اعضبء هئيت التدزيس ببلكليت القبء دزوس  ( هي الالئحت التٌفيريت لقبًىى تٌظين الجبهعبث 672وذلك فى ضىء احكبم الوبدة )  

 ب وحدة قبئوت براتهب .او هحبضساث او القيبم بتوبزيي عوليت فى االقسبم الولحقيي بهب او فى غيسهب داخل الكليت وتعتبس الكليت ببقسبههب والوعبهد التببعت له

 

 

 


