
 (3يذضز رقى )

 9102شهز َىفًبز 

 يذضز اجتًاع يجهس إدارة ودذة ضًاٌ انجىدة

 9102 َىفًبزنشهز 

اجزًع يجهس إداسح ٔحذح ضًبٌ انجٕدح ثكهٛخ اٜداة ثذيُٕٓس فٙ رًبو انسبعخ      

 انعبششح صجبًحب 

 و ثحضٕس كم يٍ:9109يٍ ٕٚو انثالثبء انًٕافك انخبيس يٍ َٕفًجش     

 انصفت اإلدارةعضى يجهس  و

أ.د. دُاٌ خًُس  -0

 انشافعٍ

عًُذ انكهُت ورئُس يجهس إدارة 

 انىدذة

 انًذَز انتُفُذٌ نهىدذة د. تُسُز يذًذ شادٌ -9

 عضىًا د/ راَُا يذًذ َظًٍ -3

 عضىًا د/ صابز يذًذ صادق -4

 عضىًا د/ يذًذ عىض انسًٍُ -5

 عضىًا د. اًَاٌ فاَش رضىاٌ -6

 عضىًا دسىقٍ أ.  نبًُ فىسٌ -7

 أيٍُ انكهُت َفٍُ يذًذ ردىيه  . أ -8

 إدارٌ كًال فزج صانخ . أ -9

 إداري أ.أدًذ عهً سعذ  -01

  تغُب عٍ اإلجتًاع أ/ أدًذ سعُذ 
 

 



ًُا:     بشأٌ خطط انسادة انىكالء .  ثاَ

: ٚشكش انًجهس أ.د. أحًذ عجذ انعضٚض ٔكٛم انكهٛخ نشؤٌٔ انزعهٛى انقزار       

ٔانطالة السسبل سٛبدرّ انخطخ انسُٕٚخ ٔٚهزًس انًجهس ثضشٔسح اسسبل ثبلٗ 

ٔكٛم انكهٛخ نهذساسبد انعهٛب  أ.د سًاح انصاويانخطط يٍ  انسبدح انٕكالء األفبضم 

 انجٛئخ ٔانًجزًع .ٔكٛم انكهٛخ نشؤٌٔ  ود. وفذي أبى انُضز

انقزار:

 

انقزار:

سؤٔل عٍ يزبثعخ : انًجهس نى ٚزهك اٚخ رمبسٚش يٍ أ. د/ ساَٛب َظًٗ انًانقزار   

األٚضٔثبنكهٛخ ، ٔٚهزًس يٍ سٛبدرٓب سشعخ رشكٛم فشٚك نًزبثعخ رطجٛك األٚضٔ ثبنكهٛخ 

 ٔاحضبس انجٕدح ثبنزمبسٚشانالصيخ.  

 

ٚزمذو انًجهس ثبنشكش نأللسبو انزٙ اسزٕفذ رمبسٚش انذعى انطالثٗ  :انقزار

َٔهزًس يٍ ثبلٗ األلسبو انعهًٛخ ضشٔسح إسسبل رمبسٚش انذعى انطالثٗ ثمسًٓى 

 انًٕلش إلرخبر انالصو.

  سابعًا



كهٛخ انضساعخ  َظى يشكض ضًبٌ انجٕدح ثبنجبيعخ  ٔسشخ عًم ث 

ثعُٕاٌ ) كٛفٛخ عًم إخزجبس إنكزشَٔٗ يٍ خالل انٓبرف انًحًٕل ( ٔلذ حضش يٍ 

 كهٛخ اٜداة كم يٍ : 

 د. رٛسٛش شبدٖ -0

 د.يحًذ انسًُٗ -9

 د. َسشٍٚ ُْذأٖ  -3

 د. َٓٗ غبنٗ  -4

 د.عجذ انجبسط سٚبض -5

نًب   ٌ اإلنكزشَْٔٗٔزِ انٕسشّ ْذفٓب رذسٚت انطبنت عهٗ كٛفٛخ انزعبيم يع اإليزحب

 فّٛ يٍ رٕفٛش نهٕلذ ٔانجٓذ انًجزٔل نزطٕس انعًهٛخ انزعهًٛٛخ .

 ثايُا:  بشأٌ تقارَز َتُجت اإلستبُاٌ وإجزاءاث انتذسٍُ .

أحٛط انًجهس عهًب ثبإلَزٓبء يٍ عًهٛخ اإلسزجٛبٌ انخبص ثشضٗ        

انشجبة ، ٔانًجهس انطهجخ عٍ يسزٕٖ جٕدح انزعبيم يع شؤٌٔ انطالة ٔسعبٚخ 

ٚٓٛت ثبنذكزٕس /صبثشصبدق سشعخ إسسبل انزمشٚش انخبص ثزحهٛم اإلسزجٛبٌ 

 ٔاإلجشاءاد انزحسجٛخ نعشضٓب عهٗ يجهس انجٕدح ٔإداسح انكهٛخ .

        

 تاسعًا: بشأٌ تقزَز ورشت عًم انخطت اإلستزاتُجُت .

ٚزمذو انًجهس ثبنشكش انٗ د. ساَٛب َظًٗ  ٔٚذعٕ انًجهس سٛبدرٓب  انقزار:         

 نعًم ًَٕرج يمزشح نهخطخ اإلسزشرٛجٛخ ٔرمذًّٚ نهجٕدح .

 

 هذا وأَهٍ االجتًاع فٍ تًاو انساعت انىادذة ظهًزا .

 

 انًذٚش انزُفٛز٘ 

 نٕحذح ضًبٌ انجٕدح 

 عًٛذ انكهٛخ

 ٔسئٛس يجهس إداسح انٕحذح

 أ.د دُاٌ خًُس انشافعٍ د.تُسُز يذًذ شادي

 

 

 



 

 

 

 


