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 زً وزىا العوزح هحليزاإ و ئقليويزا اوزتٌاداإ ئلزً هعزا يش         تقذم الكليت خذهت تعليويت وبحثيت هتويزة تشقً ئلً هستىي التويزز واببزذاف  زج ه زاد اآلداب والعلزىم ابًسزاًيت       
التكٌىلىجيت ، و رلك بالتطى ش الوستوش للبشاهج التعليويت و القذساث العلويت و البحثيت ألواتزتها ال ىدة التعليويت و البحثيت ، و هىاكبت التطىساث العلويت و الفكش ت و 

و تلبيزت احتياجزاث الو توز      و طالبها ، و اوتخذام ووائح تعليويت حذ ثت ،و هتابعت الخش  يي، و ئتاحت الفشصت لها لوتابعت ال ذ ذ هي العلىم و الوعزاس  و الخبزشاث،  
الزززاتج ج حززح هالزكالت  ، و بٌززاخ الالخلززيت الولززش ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد ئجززشاخاث تتسززن باووزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن       ،والوسزاموت  زز 

 والوستوش .

 

 
1 

 سؤ ت الكليت 

تتطل  الكليت ئلً أى تكىى هإوست تعليويت وبحثيت هعتوذة تحتح هكاًت هشهىقت بيي 

بأواتزتها وخش  يها ئليوستىي الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بشاهج دساويت  وتلح ًظائشما

 .  هتويزة  ً هشحلتً الليساًس والذساواث العليا تسهن  ً الشقً و التٌويت الوستذاهت للو تو 

 و.8201/9201انعاو انجايعً  االثار وانذراضاخ انٍىَاٍَح وانروياٍَحقطى َرٍجح ذظهًاخ 

           

  أحًذ عثذ انعسٌسانطٍذ األضرار انذكرىر/           

 وٌ انرعهٍى وانطالبوكٍم انكهٍح نشؤ                                                     

 ذحٍح طٍثح وتعذ ،                                                                                                 

و ،  2018/2019 انجايعً انعاو عٍ االثار وانذراضاخ انٍىَاٍَح وانروياٍَح قطى ذظهًاخ فًقذو نطٍادذكى َرٍجح    

 وتٍاَها كاَذً :

 أوال : انفرقح األونى : 

رقى  اضى انطانة و

 انجهىش

 َرٍجح انرظهى انرظهى يادج انحانح

 

1 

 

 14600 رواٌ يجذي

 

 

 

اَرطاب 

 يىجه

 

 نٍص نها حق حفائر ويراحف

 نٍص نها حق آثار تحر اٌجه

 نٍص نها حق نغح الذٍٍُح

 ثاٍَا : انفرقح انثاٍَح : 

رقى  اضى انطانة و

 انجهىش

 َرٍجح انرظهى يادج انرظهى انحانح

اَرطاب  23829 عهً خانذ يحًذ عثذانطًٍع  1

 يىجح

 نٍص نه انحق فخارٌىَاًَ

ذارٌخ يصر وانعانى  اَرظاو 23766 أيٍرج عهً حطٍ طح 2

 انهههٍُطرً

 نٍص نها انحق
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 زً وزىا العوزح هحليزاإ و ئقليويزا اوزتٌاداإ ئلزً هعزا يش         تقذم الكليت خذهت تعليويت وبحثيت هتويزة تشقً ئلً هستىي التويزز واببزذاف  زج ه زاد اآلداب والعلزىم ابًسزاًيت       
التكٌىلىجيت ، و رلك بالتطى ش الوستوش للبشاهج التعليويت و القذساث العلويت و البحثيت ألواتزتها ال ىدة التعليويت و البحثيت ، و هىاكبت التطىساث العلويت و الفكش ت و 

و تلبيزت احتياجزاث الو توز      و طالبها ، و اوتخذام ووائح تعليويت حذ ثت ،و هتابعت الخش  يي، و ئتاحت الفشصت لها لوتابعت ال ذ ذ هي العلىم و الوعزاس  و الخبزشاث،  
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2 

 سؤ ت الكليت 

تتطل  الكليت ئلً أى تكىى هإوست تعليويت وبحثيت هعتوذة تحتح هكاًت هشهىقت بيي 

بأواتزتها وخش  يها ئليوستىي الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بشاهج دساويت  وتلح ًظائشما

 .  هتويزة  ً هشحلتً الليساًس والذساواث العليا تسهن  ً الشقً و التٌويت الوستذاهت للو تو 

 ثانثا : انفرقح انثانثح :

رقى  اضى انطانة و

 انجهىش

 َرٍجح انرظهى يادج انرظهى انحانح

اَرطاب  37139 عثذ انرحًٍ يحًذ ٌىضف 1

 يىجه

 نٍص نه انحق انًطاحح انًطرىٌح

 نٍص نها انحق فخار روياًَ وتٍسَطً اَرظاو 37007 اضراء عًاد احًذ زٌٍ انذٌٍ 2

اَرطاب  37138 عثذ انرحًٍ يحًذ عثذ انرحًٍ 3

 يىجه

ذارٌخ يصر ذحد حكى 

 انروياٌ

 نه انحقنٍص 

 نٍص نه انحق فخار روياًَ وتٍسَطً

 نٍص نه انحق فٍ انىالٌاخ انروياٍَح

َصىص ٌىَاٍَح 

 والذٍٍُح

 نٍص نه انحق

اَرطاب  37120 اضالو فرحً جالل 4

 يىجه

 نٍص نه انحق اثار يصر االضاليٍح

 انحقنٍص نها  َحد روياًَ اَرظاو 37059 َهال عادل عثذ انعسٌس ادرٌص 5

َصىص ٌىَاٍَح 

 والذٍٍُح

 نٍص نها انحق

 نٍص نها انحق فخار روياًَ وتٍسَطً

 37041 نًٍاء عثذ انحًٍذ عثًاٌ 6

 

ذارٌخ يصر ذحد حكى  اَرظاو

 انروياٌ

 نٍص نها انحق

 نٍص نها انحق رضى وفطٍفطاء
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 سؤ ت الكليت 

تتطل  الكليت ئلً أى تكىى هإوست تعليويت وبحثيت هعتوذة تحتح هكاًت هشهىقت بيي 

بأواتزتها وخش  يها ئليوستىي الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بشاهج دساويت  وتلح ًظائشما
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 انفرقح انراتعح :راتعا : 

رقى  اضى انطانة و

 انجهىش

 َرٍجح انرظهى انرظهىيادج  انحانح

نه حق وذصثح  رضى يعًاري اَرظاو 448 يحًىد عثذاهلل ادو يحًذ 1

ونٍطد  67درجره 

17 

 44667 هانح عسخ اتراهٍى يحًذ 2

 

 

 

 اَرظاو

 نٍص نه حق ذريٍى االثار

 نٍص نه حق اثار االضكُذرٌح وانذنرا

االثار انٍىَاٍَح 

وانروياٍَح فً انعانى 

 انعرتً

 حق انهنٍص 

 اَرظاو 44658 َههح شعثاٌ اتراهٍى 3
 

 ذريٍى االثار
 حقنها نٍص 

 نٍص نها حق اثار االضكُذرٌح وانذنرا

 نٍص نها حق ذريٍى االثار اَرظاو  ازهار شعثاٌ عرقىب 4

 نٍص نها حق اثار االضكُذرٌح وانذنرا 

اَرطاب  44870 عًر يحًذ انطٍذ انعرتً 5

 يىجه

 نٍص نه حق وثائق تردٌح

َصىص ٌىَاٍَح  اَرظاو 44555 اٌح َاجً يعىض يحًذ  6

 والذٍٍُح

 نٍص نها حق
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 زً وزىا العوزح هحليزاإ و ئقليويزا اوزتٌاداإ ئلزً هعزا يش         تقذم الكليت خذهت تعليويت وبحثيت هتويزة تشقً ئلً هستىي التويزز واببزذاف  زج ه زاد اآلداب والعلزىم ابًسزاًيت       
التكٌىلىجيت ، و رلك بالتطى ش الوستوش للبشاهج التعليويت و القذساث العلويت و البحثيت ألواتزتها ال ىدة التعليويت و البحثيت ، و هىاكبت التطىساث العلويت و الفكش ت و 

و تلبيزت احتياجزاث الو توز      و طالبها ، و اوتخذام ووائح تعليويت حذ ثت ،و هتابعت الخش  يي، و ئتاحت الفشصت لها لوتابعت ال ذ ذ هي العلىم و الوعزاس  و الخبزشاث،  
الزززاتج ج حززح هالزكالت  ، و بٌززاخ الالخلززيت الولززش ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد ئجززشاخاث تتسززن باووزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن       ،والوسزاموت  زز 

 والوستوش .

 

 
4 

 سؤ ت الكليت 

تتطل  الكليت ئلً أى تكىى هإوست تعليويت وبحثيت هعتوذة تحتح هكاًت هشهىقت بيي 

بأواتزتها وخش  يها ئليوستىي الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بشاهج دساويت  وتلح ًظائشما

 .  هتويزة  ً هشحلتً الليساًس والذساواث العليا تسهن  ً الشقً و التٌويت الوستذاهت للو تو 

َصىص ٌىَاٍَح  اَرظاو 44632 يحًذ عثذانهطٍف انطٍذ يحًذ  7

 والذٍٍُح

 نٍص نه حق

َصىص ٌىَاٍَح  اَرظاو 44889 هاًَ يحًىد يحًذ حطىَح 8

 والذٍٍُح

 نٍص نه حق

 

 ٌرثٍٍ اَذً : حول انطاتقاويٍ انجذ

 29عذد انرظهًاخ =  =               

 17عذد انطالب انًرظهًٍٍ = =               

 1 نه حق فً انرظهى = =               

 28نٍص نه حق فً انرظهى = =               

 

 ونطٍادذكى جسٌم انشكر،                                                                                                  

 يقذيه نكى                                                                                                          

 هانح عثذ انرحًٍ أتى انُضرد/                                                                                                

 عضى نجُح انرظهًاخ                                                                                                     


