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 9102 -7موضوعات شهر 

 ٚلبَ  "ُي" ثغُ اهلل اٌشزّٓ اٌشز اٌدٍغخ ػّيذ اٌىٍيخ – ػجذ اٌسّيذ اٌغيذ ػجذ اٌسّيذ/  افززر اٌغيذ أ.د

عيبدرٗ ثزمذيُ اٌشىش ٌٍغبدح أػؼبء ِدٍظ اٌىٍيخ ٚاٌغبدح اٌٛوالء ٚاٌغيذ أِيٓ اٌىٍيخ ٚإِٓبء اٌّدبٌظ 

ٚلبَ عيبدرٗ ثزمذيُ اٌزٕٙئخ  8102/8102ٚاإلداسييٓ ٚاٌغىشربسيخ ثّٕبعجخ إٔزٙبء دٚسح ِدٍظ اٌىٍيخ 

اٌّسبطيً ٚرمذيُ اٌزٕٙئخ ٌٍغيذ           ٌزشليخ عيبدرٙب ٌذسخخ أعزبر ثمغُ –ٌٍغيذح أ.د/ ٕ٘بء ِٙذٜ أثٛ صيذ 

 ثّٕبعجخ رؼييٓ عيبدرٗ ِذيشًا إلداسح اٌّششٚػبد اٌضساػيخ .  –أ.د/ ِظطفٝ اٌغؼذٔٝ 

  ٝ04/4/8102اٌزظذيك ػٍٝ ِسؼش ِدٍظ اٌىٍيخ إٌّؼمذ ف. 

 ( ُفٝ 872ػشع اٌمشاس سل )أعزبر اإللزظبد  –ثشأْ رىٍيف أ.د/ ِظطفٝ ِسّذ اٌغؼذٔٝ  4/7/8102

 ًا إلداسح اٌّششٚػبد اٌضساػيخ ثبٌدبِؼخ.شضساػٝ اٌّزفشؽ ثبٌىٍيخ ٌٍؼًّ ِذياٌ

  اٌزٕٛيٗ ػٓ صيبدح ٚزذح ػّبْ اٌدٛدح ثبٌدبِؼخ ٌٍىٍيخ ِٓ أخً اٌذػُ اٌفٕٝ ثخظٛص إػزّبد اٌجشاِح

 اٌّؤٍ٘خ ٌإلػزّبد.

  ِٓ َيذاد اٌّزفشؽ أعزبر ويّيبء ٚعّيخ اٌّج –اٌغيذ أ.د / ِظطفٝ ػجذ اٌٍطيف ػجبعٝ  اٌطٍت اٌّمذ

إٌٝ أعجبٔيب وؼؼٛ ِٓ أػؼبء ٌدٕخ األششاف ػٍٝ سعبٌخ اٌذوزٛساٖ ثشأْ رأخيً عفش عيبدرٗ ثبٌىٍيخ 

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِدٍظ لغُ ٚلبيخ إٌجبد فٝ  ٌٍطبٌجخ / عٍٛاْ ِسّذ زشة سثيغ ٌظشٚف طسيخ

 .7/7/8102ِٚٛافمخ ٌدٕخ اٌؼاللبد اٌثمبفيخ فٝ  84/4/8102

 أعزبر اإلسشبد اٌضساػٝ اٌّزفشؽ ثبٌىٍيخ ِّزسًٕب خبسخيًب فٝ ٌدٕخ  –ذ أ.د/ صوشيب ِسّذ اٌضسلب إخزيبس اٌغي

اٌسىُ ػٍٝ سعبٌخ اٌّبخغزيش فٝ اٌؼٍَٛ اٌضساػيخ )اٌزؼٍيُ اإلسشبدٜ اٌضساػٝ( ػٍٝ اٌشعبٌخ اٌّمذِخ ِٓ 

 خبِؼخ اإلعىٕذسيخ . –وٍيخ اٌضساػخ  –اٌطبٌت / ِسّذ ػجذ إٌجٝ ػٍٝ ِسّذ 

 أعزبر اإلسشبد اٌضساػٝ اٌّزفشؽ ثبٌىٍيخ ِّزسًٕب خبسخيًب فٝ ٌدٕخ  –يبس اٌغيذ أ.د/ صوشيب ِسّذ اٌضسلب إخز

وٍيخ  –فسض ِٕٚبلشخ اٌشعبٌخ اٌّمذِخ ِٓ اٌطبٌجخ / رٙبٔٝ صوٝ ػٍٝ ِسّذ ٌٍسظٛي ػٍٝ اٌذوزٛساٖ 

 اٌضساػخ  خبِؼخ وفش اٌشيخ

  ٝٔإللزظبد اٌضساػٝ اٌّزفشؽ ثبٌىٍيخ ٌزذسيظ ِمشس أعزبر ا –إٔزذاة اٌغيذ أ.د/ ِظطفٝ ِسّذ اٌغؼذ

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ خبِؼخ اٌؼشيش  –)رّٕيخ ِٛاسد ثششيخ الزظبديخ( ثىٍيخ اٌؼٍَٛ اٌضساػخ ٚاٌجيئيخ 

 .  0/7/8102ِدٍظ لغُ اإللزظبد ٚاإلسشبد اٌضساػٝ ٚاٌزّٕيخ اٌشيفيخ فٝ 

  ٝٔاإللزظبد اٌضساػٝ اٌّزفشؽ ثبٌىٍيخ فٝ رشىيً ٌدٕخ أعزبر  –إخزيبس اٌغيذ أ.د/ ِظطفٝ ِسّذ اٌغؼذ

 –اٌسىُ ٚإٌّبلشخ ػٍٝ اٌشعبٌخ اٌّمذِخ ِٓ اٌطبٌت/ ِسّذ اٌغيذ ػشالٝ ٌٍسظٛي ػٍٝ دسخخ اٌّبخغزيش 

 خبِؼخ اٌؼشيش. –وٍيخ اٌضساػخ 
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  ٌٍؼبَ اٌثبٌث  األعزبر ثمغُ اٌجغبريٓ ثبٌىٍيخ –ردذيذ أػبسح اٌغيذ األعزبر اٌذوزٛس/ أزّذ عؼيذ أزّذ اٌظجبؽ

 –إلػبسرٗ ٌىٍيخ ػٍَٛ األغزيخ  10/2/8181ٚززٝ  0/2/8102اػزجبسًا ِٓ فٝ إطبس اٌؼبَ اٌزبعغ 

 7/7/8102ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِدٍظ لغُ اٌجغبريٓ فٝ ثّذيٕخ اٌشيبع  –خبِؼخ اٌٍّه عؼٛد 

 .  7/7/8102ِٚٛافمخ ٌدٕخ اٌؼاللبد اٌثمبفيخ فٝ 

  ًثمشاس اٌٍدٕخ اٌؼٍّيخ اٌذائّخ ٌزشليخ األعبرزح ٚاألعبرزح اٌّغبػذيٓ )إٔزبج إزبطخ ِدٍظ لغُ اٌّسبطي

 ٔجبرٝ( ثزشليخ اٌغيذح اٌذوزٛسح/ ٕ٘بء ِسّذ ِٙذٜ أثٛ صيذ فٝ ٚظيفخ أعزبر ثزاد اٌمغُ.

  األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ ٚلبيخ إٌجبد ثبٌىٍيخ  –اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌغيذ اٌذوزٛس/ ػبطف ِسّذ خؼش ٔظبس

 بذ ٌغيبدرٗ ثؼًّ اعزشبساد ػٍّيخ ٚرذسيجيخ ٚرٌه ثؼذ أٚلبد اٌؼًّ اٌشعّيخ.ثشأْ اٌغّ

  ٜٚاٌّذسط اٌّغبػذ ثمغُ اإلٔزبج اٌسيٛأٝ ٚاٌذاخٕٝ  –ردذيذ أخبصح دساعيخ ٌٍغيذ / أِيٓ ػّش ٕ٘ذا

دْٚ أْ رزسًّ اٌدبِؼخ أٜ ٔفمبد  4/7/8181ٚززٝ  7/7/8102ثبٌىٍيخ ٌٍؼبَ اٌثبٌث اػزجبسًا ِٓ 

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِدٍظ  رٌه ٌسظٛي عيبدرٗ ػٍٝ دسخخ اٌذوزٛساٖ ِٓ خبِؼخ طٛويٛثبٌخبسج ٚ

 .7/7/8102ِٚٛافمخ ٌدٕخ اٌؼاللبد اٌثمبفيخ فٝ  81/4/8102لغُ اإلٔزبج اٌسيٛأٝ ٚاٌذاخٕٝ فٝ 

 خاػزّبد ٔزيدخ اٌفشق اٌذساعيخ األسثؼ .  

  ٝ0/7/8102ًا ِٓ اػزجبس 8102/8102ثذايخ اٌزذسيت اٌظيفٝ ٌٍؼبَ اٌدبِؼ .  

  ُاٌّغدٍخ ٌذسخخ  -رشىيً ٌدٕخ اٌسىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ اٌّمذِخ ِٓ اٌطبٌجخ/ ٌّيبء اثشا٘يُ ػجذ اٌّؼطٝ اثشا٘ي

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ  " ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح" 8102اٌّبخغزيش  ) رخظض إسشبد صساػٝ( في خشيف  

 . 0/7/8102يفيخ فٝ ِٛافمخ ِدٍظ لغُ اإللزظبد ٚاإلسشبد اٌضساػٝ ٚاٌزّٕيخ اٌش

  ِٛػٛع اٌجسث :

 ِسبفظخ لشٜ ثجؼغ اٌشٜ ِيبٖ ػٍٝ ثبٌّسبفظخ اٌّزؼٍك اٌّيبٖ ِغزخذِٝ سٚاثط أػؼبء اٌضساع عٍٛن" 

 " اٌجسيشح

   اٌّغدً ٌذسخخ  -رشىيً ٌدٕخ اٌسىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ اٌّمذِخ ِٓ اٌطبٌت/ ِسّذ لطت ػجذ اٌزٛاة صيذ

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ  " ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح" 8101خشيف  اٌّبخغزيش) رخظض إسشبد صساػٝ( في 

 . 0/7/8102ِٛافمخ ِدٍظ لغُ اإللزظبد ٚاإلسشبد اٌضساػٝ ٚاٌزّٕيخ اٌشيفيخ فٝ 

  ِٛػٛع اٌجسث :

اإلسشبدٜ  " اٌٛػغ اٌسبٌٝ إلعزخذاَ اٌؼبٍِيٓ ثبإلسشبد اٌضساػٝ ٌزىٌٕٛٛخيب اٌّؼٍِٛبد ٚاإلرظبالد فٝ اٌؼًّ

 " اٌجسيشح اٌضساػٝ ثّسبفظخ 
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   اٌّغدً ٌذسخخ  -رشىيً ٌدٕخ اٌسىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ اٌّمذِخ ِٓ اٌطبٌت/ اٌغيذ ػٛع ػٍٝ ػٛع فبيذ

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ  " ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح" 8108اٌذوزٛساٖ ) رخظض زششاد إلزظبديخ ( في سثيغ  

 .  84/4/8102ِٛافمخ ِدٍظ لغُ ٚلبيخ إٌجبد فٝ 

  ِٛػٛع اٌجسث :

 "زمذِخ ػٍٝ ِشع رؼفٓ اٌسؼٕخ االِشيىٝ ٌٕسً اٌؼغًدساعبد ِ"

 اٌّغدً ٌذسخخ اٌذوزٛساٖ )رخظض  -اٌطبٌت /  طجسٝ ِيخبئيً طجسٝ غبٌٝ   رسذيذ ِٛػٛع ثسث

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِدٍظ  " ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح"8108في سثيغ  ( ػٍَٛ ٚرىٌٕٛٛخيب اآلٌجبْ

 .  82/3/8102فٝ لغُ ػٍَٛ ٚرىٌٕٛٛخيب األغزيخ ٚاألٌجبْ 

  اٌّغدً ٌذسخخ اٌذوزٛساٖ ) رخظض  -اٌطبٌت /  ِسّذ ػجذ اٌىشيُ زغٓ ػّبسح ثسث رسذيذ ِٛػٛع

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِدٍظ  " ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح"8103في خشيف  (ػٍَٛ ٚرىٌٕٛٛخيب األغزيخ

 . 82/3/8102لغُ ػٍَٛ ٚرىٌٕٛٛخيب األغزيخ ٚاألٌجبْ فٝ 

 8102الة اٌذساعبد اٌؼٍيب سثيغ إػزّبد ٔزيدخ ط. 

  ِجبدسح خبِؼخ دِٕٙٛس ٌزطٛيش لشيخ )زغيٓ ِسّذ( ثّشوض أثٛ زّض ٌزظجر لشيخ ّٔٛرخيخ رٕفيزًا

سئيظ اٌدّٙٛسيخ ٚرؼٍيّبد ِؼبٌٝ اٌغيذ  –ٌزٛخيٙبد ِؼبٌٝ فخبِخ اٌغيذ اٌشئيظ / ػجذ اٌفزبذ اٌغيغٝ 

اٌؼبٌٝ ٚاٌجسث اٌؼٍّٝ ٌضيبدح فبػٍيخ دٚس اٌدبِؼبد فٝ ٚصيش اٌزؼٍيُ  –األعزبر اٌذوزٛس/ خبٌذ ػجذ اٌغفبس 

سئيظ اٌدبِؼخ لبِذ وٍيخ اٌضساػخ  –ٚرسذ سػبيخ اٌغيذ أ.د/ ػجيذ طبٌر  خذِخ اٌّدزّغ ٚػّٓ أٔشطخ

ٌمشيخ زغيٓ ِسّذ ثشئبعخ اٌغيذ أ.د/ ػجذ اٌسّيذ  01/7/8102ثزدٙيض لبفٍخ صساػيخ شبٍِخ يَٛ اٌغجذ 

ٚويً اٌىيٍخ ٌشئْٛ خذِخ  –ٌىٍيخ ٚاٌغيذح أ.د/ إيّبْ اٌؼشخبٜٚ سِؼبْ ػّيذ ا –اٌغيذ ػجذ اٌسّيذ 

اٌّدزّغ ٚرّٕيخ اٌجيئخ ٚثظسجخ ِٓ أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ثبأللغبَ اٌّخزٍفخ ٚثؼغ اٌطالة ٚرؼّٕذ 

اٌمبفٍخ خذِبد اٌؼيبدح اٌضساػيخ ٚرٛصيغ اٌؼيٕبد اٌّدبٔيخ ِٓ األعّذح ٚاٌّجيذاد اٌزٝ اززبخٙب أ٘بٌٝ 

 اٌمشيخ

 إل٘ذاء اٌّمذَ ِٓ ِششٚع اInteruniversity Learning in Higher Education on 

Advanced Land Management (ILHAM-EC+ ٚاٌّّٛي ِٓ ثشٔبِح )Erasmus   اٌزبثغ

ٌإلرسبد األٚسثي في إطبس إرفبق اٌزؼبْٚ اٌذٌٚي اٌّجشَ ثيٓ خّٙٛسيخ ِظش اٌؼشثيخ ٚاالرسبد األٚسٚثٝ 

يٛسٚ )خّغخ ػشش أٌفب ٚ سثؼّبئخ يٛسٚ( ثغشع  03211ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ أخٙضح وّجيٛرش ِسّٛي ثميّخ 

 خذِخ اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ ثبٌدبِؼخ.
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  اإل٘ذاء اٌّمذَ ِٓ ِششٚعInteruniversity Learning in Higher Education on 

Advanced Land Management (ILHAM-EC+ ٚاٌّّٛي ِٓ ثشٔبِح )Erasmus   اٌزبثغ

ٌإلرسبد األٚسثي في إطبس إرفبق اٌزؼبْٚ اٌذٌٚي اٌّجشَ ثيٓ خّٙٛسيخ ِظش اٌؼشثيخ ٚاالرسبد األٚسٚثٝ 

خ ٚػششْٚ أٌفًب ٚثّبّٔبئخ ٚخّغْٛ يٛسٚ )ثالث 81231ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ أخٙضح ػٍّيخ ِؼٍّيخ ثميّخ 

 يٛسٚ( ( ثغشع خذِخ اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ ثبٌدبِؼخ.


