
 

 

 يعبنً األسحبذ اندكحىر / عبد انعبطً عبيد صبنح

 رئيس جبيعة دينهىر

 جحية طيبة وبعد ...............

رفع نسيبدجكى انًقحرحبت واالنجبزات انحً انحهث إنيهب نجنة خدية يشرفنً أٌ أ 

وانحً اقراهب يجهس خدية انًجحًع  انًجحًع وجنًية انبيئة خالل انثالخ اجحًبعبت انسببقة 

 ببنجبيعة فيًب يهً: 

ئٔشبء قٛؼ ضؽقبٔٝ ٌسّبيخ اٌطالة ِٓ اٌطؽيك اٌكؽيغ ٚػًّ وٛثؽٜ ِمزؽش اٌٍدٕخ ث .1

 ِشبٖ ثبٌطؽيك اٌؿؼاػٝ ٚرُ ِطبطجخ اٌّسبفظخ ٚ٘يئخ اٌطؽق ٚاٌىجبؼٜ 

خ اٌؿؼاػخ ثشأْ ردّيً اٌىٍيخ ثبإلقزؼبٔخ ثىٍي 2017ِمزؽذ اٌٍدٕٗ ثدٍكزٙب فٝ فجؽايؽ  .2

 ٚاٌفْٕٛ اٌدّيٍخ ٚرُ ِطبطجخ وٍيزٝ اٌؿؼاػخ ٚاٌفْٕٛ اٌدّيٍخ 

ٚرُ رفؼيً اٌّؽوؿ ٚرسعيع  رفؼيً ِؽوؿ اٌّىفٛفيٓ ٚإػبظح رشيىً ِدٍف اإلظاؼح .3

  اٌّطزض 

ِمزؽذ إلبِخ ِؤرّؽ ظٌٚٝ ثبٌىٍيخ ثؼٕٛاْ : " اٌؼٍَٛ االٔكبٔيخ فٝ إطبؼ اٌزسعيبد  .4

  2017/  3/  9ٍدٕخ إٌّؼمعح ثزبؼيص ٚاٌّزغيؽاد اٌّؼبطؽح " فٝ خٍكٗ اٌ

ػٍٝ إٔشبء ٔمطخ شؽطخ ضبؼج  2017/  4/  6ِمزؽذ اٌٍدٕخ ثدٍكزٙب إٌّؼمعح فٝ  .5

 اٌّدّغ إٌظؽٜ ٌسّبيخ اٌطالة 

ثشأْ  2017/  4/  6اٌطٍت اٌّمعَ ِٓ اٌكيع اٌعوزٛؼ / ٚفعٜ اٌكيع أثٛ إٌؼؽ ثزبؼيص  .6

ِطبطجخ بٍِيٓ ثبٌدبِؼخ ٚرُ رٛفيؽ فؽص زح ٚػّؽح الػؼبء ٘يئخ اٌزعؼيف ٚاٌؼ

 اٌشئْٛ االخزّبػيخ 

 ِمزؽذ إٔشبء ٔبظٜ ٚظاؼ ػيبفخ ألػؼبء ٘يئخ اٌزعؼيف ِٚؼبٚٔيُٙ .7

 رفؼيً ِؽوؿ اٌّىفٛفيٓ  .8

 ٚػغ ضطخ ٌّزبثؼخ إٌظبفخ ٚاٌزدّيً ثبٌىٍيخ  .9

 رفؼيً ٌدٕخ اٌظسخ ٚاٌكالِخ إٌّٙيخ  .10

اٌّمزؽذ اٌّمعَ ِٓ ظ/  ػٍٝ 2017/  7/  12ِٛافمخ اٌٍدٕخ ِٚدٍف اٌىٍيخ ثدٍكزٗ فٝ  .11

ِسّع ِسفٛظ اٌّعؼـ ثمكُ اٌٍغخ اٌؼؽثيخ ثئٔشبء ٚزعح رؼٍيُ اٌٍغخ اٌؼؽثيخ ٌٍٕبطميٓ 

  ثغيؽ٘ب ٚيىؿْ ِمؽ٘ب وٍيخ اآلظاة .

 ِمزؽذ ِجبظؼح رسٍيً فيؽـ )قٝ ( ِٚطبطجخ اٌظسخ ثبٌجسيؽح  .12

 بظيخ ِمزؽذ إٔشبء ِؽوؿ الطعاؼ ثطبلبد اٌؽلُ اٌمِٛٝ ثبٌّدّغ إٌظؽٜ ثبألثؼ    .13

 فزر االشزؽان ألػؼبء ٘يئخ اٌزعؼيف ثأرٛثيف إٌمً اٌعاضٍٝ ثبٌدبِؼخ .14

زٍّخ رٛػيخ طالة اٌّعاؼـ ثّسبفظخ اٌجسيؽح ثأّ٘يخ اٌؽيبػخ ِٓ ضالي االقزؼبٔٗ  .15

رّبثيً اٌؽيبػييٓ ٚإ٘عاء ثمكُ اآلثبؼ ٚاٌعؼاقبد اٌيٛٔبٔيخ ٚاٌؽِٚبٔيخ ثؼؽع 

 رّبثيً ِٓ إٌسذ اٌّعاؼـ 

يخ ػٍٝ ِمزؽذ ٌدٕخ ضعِخ اٌّدزّغ ثئٔشبء ٚزعح رىٌٕٛٛخيب ِٛافمخ ِدٍف اٌىٍ .16

 اٌّؼٍِٛبد ثبٌىٍيخ .



اٌٍغخ  –اٌيبثبٔٝ  –ِمزؽذ اٌٍدٕخ ثدٍكزٙب إٌّؼمعح ػٍٝ إٔشبء ِؽوؿ اٌزؼٍيُ اٌظيٕٝ  .17

اٌيٛٔبٔيخ ٚاٌؽِٚبٔيخ ثدبِؼخ ظِٕٙٛؼ ٚٚافمذ ػٍيٙب اٌدبِؼخ ثّدٍف ضعِخ اٌّدزّغ 

 ٚرّٕيخ اٌجيئخ .

عِخ اٌّدزّغ ٚرّٕيخ اٌجيئخ ػٍٝ ِمزؽذ إٔشبء خّؼيخ إقىبْ خبِؼخ ِٛافمخ ِدٍف ض .18

ظِٕٙٛؼ ِغ رىٍيف اٌكيع اٌعوزٛؼ / ٚفعٜ ثئرطبغ وبفخ اإلخؽاءاد اٌالؾِخ فٝ ٘ػا اٌشأْ 

 ٚاألقزؼبٔخ ثّٓ يؽاٖ الٔدبؾٖ أػّبٌٗ .

رٛطٝ اٌٍدٕخ ثؽفغ األِؽ إٌٝ ِدبٌف األلكبِه اٌؼٍّيخ ػًّ لٛافً رثمفيخ  .19

ٌزشىيً ٌدبْ رثميفيخ فٝ إطبؼ ؾِٕٝ ِسعظ ثٙعف ضعِخ أثٕبء اٌّدزّغ 

أػالَ اٌجسيؽح ٚثؼغ ِشىالد  –،ٚاٌزٛػيخ ثبٌجيئخ ٚاٌسفبظ ػٍيٙب 

 اٌّدزّؼىأطفبي اٌشٛاؼع ٚغيؽ٘ب ِٓ اٌّشىالد ..

رٕظيُ ٔعٚح يسبػؽ فيٙب أ.ظ/ ِبخع شؼٍخ ٌطالة اٌفؽلخ األٌٚٝ ٌزٛػيخ  .20

 اٌطالة ثّبٌٗ ِٚبػٍيٗ فٝ اٌّدزّغ اٌدبِؼٝ ثؼٕٛاْ )اٌٛاخجبد ٚاٌسمٛق ( 

ركٛيك ِٕزدبد ٚضجؽاد اٌىٍيخ ٌطعِخ اٌّدزّغ أشبؼ أظ/ ِبخع ثأْ لكُ  .21

اٌزططيط اٌدغؽافيخ الزؽذ ِٕػ قٕٛاد ثزمعيُ أقزشبؼاد فٝ ِدبي اٌدغؽافيب ٚ

ٚاٌّكبزخ ٌٍدٙبد اٌّؼٕيخ ٚوبٔذ ردؽثخ ٔبخسخ ٌٍغبيخ ِّٚىٓ رفؼيٍٙب 

رٛطٝ اٌٍدٕخ ثؼؽع األِؽ ػٍٝ ِدبٌف األلكبَ ٌٍؽظ ثبألطؽٚزبد اٌّّىٕخ 

اٌزٝ يّىٓ ٌىً لكُ ػٍٝ زعٖ طؽزٙب،وُ أشبؼ أ.ظ/ ػٍٝ اٌكيع ثئِىبٔيخ 

عِخ قٛاء ٚخٛظ ِؽاخؼيٓ ِطزظيٓ ظاضً اٌىٍيخ ٌألشؽاف ػٍٝ االثسبس اٌّم

 ٌٍّدٍخ اٌؼٍّيخ اٌزٝ رظعؼ٘ب اٌىٍيخ أٚ األثسبس اٌؼٍّيخ األضؽٜ

إربزخ ٚخٛظ ِؼؽع فٕٝ ٌٍىٍيخ يفزر أثٛاثٗ ٌطالة اٌىٍيخ ٚاٌدبِؼخ  .22

رٛطٝ اٌٍدٕخ ثبٌزٕكيك ِغ لكُ اآلثبؼ اٌيٛٔبٔيخ ٚاٌؽِٚبٔيخ ٚ ٌٍّٚدزّغ 

ة ثمزُٙ ؼػبيخ اٌشجبة ٌزكٛيك أػّبٌُٙ اٌفٕيخ ٌعػُ اٌطالة ِؼٕٛيب ٚاوكب

 ثٕفكُٙ ٚاٌزؽٚيح ألػّبٌُٙ اٌفٕيخ .
 

 رفؼٍٛا ثمجٛي ٚافؽ االززؽاَ ٚاٌزمعيؽ

 

 

 

  وكيم انكهية 

 أ.و.د/ وفدي انسيد أبى اننضر 

 


