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 9102 -5موضوعات شهر 

 ٔقبو  "ىي" ثغى اهلل انشزًٍ انشز اندهغخ ػًيذ انكهيخ – ػجذ انسًيذ انغيذ ػجذ انسًيذ/  افززر انغيذ أ.د

عيبدرّ ثزقذيى انزُٓئخ نكاًل يٍ انغيذ انذكزٕس/ ػًبد فٕصٖ ػجذ انؼبطٗ نزشقيخ عيبدرّ نذسخخ أعزبر يغبػذ 

ٔانغيذ انذكزٕس/ ػالء انذيٍ زغيٍ سشذٖ نزشقيخ عيبدرّ نذسخخ أعزبر يغبػذ ثى اَزقم عيبدرّ إنٗ خذٔل 

 األػًبل .

  ٗ42/2/0241انزظذيق ػهٗ يسضش يدهظ انكهيخ انًُؼقذ ف. 

 ٗانخطبة انٕاسد يٍ انغيذ أ.د/ ٔصيش انزؼهيى انؼبنٗ ٔانجسث انؼهًٗ ثشأٌ رُفيز رٕخيٓبد يؼبن               

انغيذ / سئيظ اندًٕٓسيخ ثخظٕص خطخ رُفيز كبيهخ نزطٕيش إزذٖ انقشٖ أٔ أزذ انزدًؼبد انؼشٕائيخ 

خٕاَت انسيبِ ٔيُؼكظ يجبششح فٗ يسيط اندبيؼخ ثسيث يؤدٖ ْزا انزطٕيش إنٗ رسغيٍ يهًٕط فٗ كبفخ 

 ػهٗ يغزٕٖ يؼيشخ انًٕاطُييٍ .

 . يزبثؼخ رٕطيف انجشايح ٔانًقشساد انذساعيخ يغ األقغبو انؼهًيخ 

  انزُٕيّ ػٍ انخطبة انٕاسد يٍ ٔزذح ضًبٌ اندٕدح ثبندبيؼخ ثشأٌ اإلعزؼبَخ ثبألعبرزح ٔاألعبرزح

 بد انذقيقخ ثبنقطبػبد انًخزهفخ .انًغبػذيٍ فٗ ندبٌ انًشاخؼخ انخبسخيخ فٗ خًيغ انزخظظ

  .ػشع إزظبئيخ رٕطيف يقشساد انذساعبد انؼهيب 

  إزبطخ قغى اإلساضٗ ثزقشيش انهدُخ انؼهًيخ انذائًخ رخظض األساضٗ ثزشقيخ انذكزٕس/ ػًبد فٕصٖ عؼذ

 انًذسط ثقغى انًٕاسد انطجيؼيخ ٔانُٓذعخ انضساػيخ إنٗ دسخخ أعزبر يغبػذ .  –ػجذ انؼبطٗ 

  قغى انجغبريٍ ثزقشيش انهدُخ انؼهًيخ انذائًخ نإلَزبج انُجبرٗ ثزشقيخ انذكزٕس/ ػالء انذيٍ سشذٖ  إزبطخ

 انًذسط ثقغى انجغبريٍ إنٗ دسخخ أعزبر يغبػذ.

  انًذسط ثقغى اإلقزظبد ٔاإلسشبد انضساػٗ ٔانزًُيخ  –طهت َذة انذكزٕس/ ػهٗ يسًٕد يسًذ ػجذ انسهيى

 .0241 -0242شٔالد كهيخ اآلداة فظم دساعٗ أٔل نهؼبو اندبيؼٗ انشيفيخ نهًشبسكخ فٗ أػًبل كُز

   ٗيخبطجخ األقغبو انؼهًيخ ثشأٌ أٖ رؼذيم ثخظٕص رٕصيغ انطالة ػهٗ انجشايح ٔانشؼت نهؼبو انذساع

0242-0241 

  انًغدم نذسخخ انًبخغزيش   -رشكيم ندُخ انسكى ػهٗ انشعبنخ انًقذيخ يٍ انطبنت/ أزًذ فؤاد أزًذ يُبع

ٔرنك ثُبءًا ػهٗ يٕافقخ يدهظ قغى  " َظبو انغبػبد انًؼزًذح" 0242رخظض خضش ( في خشيف  ) 

 . 14/1/0241انجغبريٍ فٗ 

  يٕضٕع انجسث :

رأثيش انزهقير ثبنجكزشيب انًزيجخ نهجٕربعيٕو يغ إضبفخ انغيهيُيٕو رسذ يغزٕيبد يخزهفخ يٍ انزغًيذ انجٕربعٗ ػهٗ 

 ًَٕ ٔإَزبخيخ ٔخٕدح انجطبطظ .
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   انًغدم  نذسخخ انًبخغزيش ) رخظض   –رسذيذ يٕضٕع ثسث انطبنت/  يسًذ  دعٕقٗ انغيذ قُذيم

ٔرنك ثُبءًا ػهٗ يٕافقخ يدهظ قغى انجغبريٍ فٗ  " َظبو انغبػبد انًؼزًذح" 0243فبكٓخ ( في خشيف 

14/1/0241 . 

  غزيش ) رخظض  انًغدم  نذسخخ انًبخ –رسذيذ يٕضٕع ثسث انطبنت/  يسًذ قطت ػجذ انزٕاة صيذ

ٔرنك ثُبءًا ػهٗ يٕافقخ يدهظ قغى  " َظبو انغبػبد انًؼزًذح" 0243إسشبد صساػٗ ( في خشيف 

 . 14/1/0241اإلقزظبد ٔاإلسشبد انضساػٗ ٔانزًُيخ انشيفيخ فٗ 

  انًغدهخ نذسخخ انذكزٕساِ ) رخظض  –رسذيذ يٕضٕع ثسث انطبنجخ /  رفبزخ ػجذ انًُؼى ػجذ انفزبذ

ٔرنك ثُبءًا ػهٗ يٕافقخ يدهظ قغى ٔقبيخ انُجبد فٗ  7/0227/  1قذيًخ في زششاد( الئسخ 

14/1/0241 . 

  

  ٌدسخخ انًبخغزيش  فٗ انؼهٕو انضساػيخ " رخظض إقزظبد   -يُر انطبنت/ إثشاْيى شؼجبٌ زغيٍ ػًشا

فقخ يدهظ قغى اإلقزظبد ٔاإلسشبد انضساػٗ ٔانزًُيخ انشيفيخ فٗ ٔرنك ثُبءًا ػهٗ يٕا صساػٗ "

14/1/0241 . 

  ػقذ ٔسشخ ػًم ػٍ إَزبج األصٔال كًششٔع إعزثًبسٖ يشثر ٔرنك نشجبة انخشيديٍ ٔانطالة ٔأػضبء

ٔرى  01/2/0241ْيئخ انزذسيظ ٔرنك ثبنزؼبٌٔ يغ ششكخ / أزًذ ػضاو نهزكُٕنٕخيب انضساػيخ ٔرنك يٕو 

 ( يُسخ رذسيت إلَزبج األصٔاليقذيخ يٍ راد انششكخ .42د )رٕفيش ػذ

  ٖانًذسط ثقغى انًٕاسد انطجيؼيخ ٔانُٓذعخ انضساػيخ  –ردذيذ إػبسح انغيذ انذكزٕس/ أزًذ يسًٕد انضْيش

ٔرنك ثُبءًا  0241نهؼًم ثدبيؼخ انقظيى ثبنًًهكخ انؼشثيخ انغؼٕديخ نهؼبو انغبدط اػزجبسًا يٍ عجزًجش 

 . 44/3/0241ػهٗ يٕافقخ يدهظ انقغى فٗ 

  جيؼيخ ٔانُٓذعخ األعزبر ثقغى انًٕاسد انط –ردذيذ إػبسح انغيذ األعزبر انذكزٕس/ أزًذ يسًذ ػدبج

ٔرنك  0241انضساػيخ نهؼًم ثدبيؼخ انقظيى ثبنًًهكخ انؼشثيخ انغؼٕديخ نهؼبو انثبنث اػزجبسًا يٍ  عجزًجش 

 .  44/3/0241ثُبءًا ػهٗ يٕافقخ يدهظ انقغى فٗ 

 


