
 

 

 

 لطاع خذهث الوجدوع               

 بعضبث سش٘ذ خمشٗش عي المافلث الودكاهلث

 4/23/3122ْٗم اإلثٌ٘ي الوْافك 

 4/23/3129الوْافتتك  ٌتت٘ي لاهتتح يل٘تتاج الجاهعتتَ بمافلتتَ هدكاهلتتَ التتٔ عضبتتَ سشتت٘ذ ّرلتت  ٗتتْم ا ث

  -وعلْهتتاج  الحاستتةاج ّال  - الدوتتشٗط   -  الطتتا الة٘طتتشٓ  -  ) الطتتا الةىتتشٓ  ّالكل٘تتاج يالدتتالٔ  

 الدشب٘ث الٌْع٘ث (  -الدشب٘ث الشٗاظ٘ث    -الضساعث    -دشبَ٘ ال  -  دجاسٍال

حالتث ّخْصٗتع العت    692علٔ بالكىف  يل٘ث الدوشٗطبالوىاسيث هع  الطا الةىشٕلاهح يل٘ث  -2

 .هجاًا

 .هجاًاّخْصٗع الع   حالث  6891بالكىف علٔ  الطا الة٘طشٕلاهح يل٘ث  -3

بعول عذت ًذّاج بوذسسث الٌصش ا بدذائ٘ث/ اإلعذاداٗتث الوىتدشيث بعضبتث سشت٘ذ  يل٘ث الدشب٘ثلاهح  -4

 خحح عٌْاى  

   خاصث الدذسٗس الدىاسيٖ اسدشاخ٘ج٘اج الدذسٗس الحذٗثث الدفاعل٘ث  * 

 ّاألخ ق ّالوْاطٌث لذٓ الد ه٘زخٌو٘ث الم٘ن  * 

  بِا هي ّصف الصْست ّخفس٘شُا ّها ّساءُاّها ٗدعلك هِاساج لشاءت الصْست  * 

 ّدلث األداءاإلداست الصف٘ث  * 

بإعطتاء هحاظتشاج خثم٘ف٘تث عتي ةُو٘تث الشٗاظتث ّع لدِتا بالصتحث  يل٘ث الدشب٘ث الشٗاظ٘ثلاهح  -5

العاهث ّةظشاس عذم هواسسث األًىطث الشٗاظ٘ث ّيزل  ختن عوتل هحاظتشاج عول٘تث لد ه٘تز الوذسستث 

 . ّهسابماج هخدلفث لِن

 . اإلسشاد الضساعٖ يوا لاهح بعول٘ث الدىج٘ش بإلماء هحاظشاج عيالضساعث  يل٘ثلاهح  -6

 . بإلماء هحاظشاج خْع٘ث ّإسشاديل٘ث الدشب٘ث الٌْع٘ث  لاهح -7

 

 

 



 

 

 

 لطاع خذهث الوجدوع                      

 هزيشت للعشض علٔ

 المائن بعول الس٘ذ ة.د/ سئ٘س الجاهعث

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 

ّخٌو٘تث الة٘ةتث  بىأى اعدواد  ئحث هشيتض خعلت٘ن الكةتاس بجاهعتث بٌِتا ٗدةتع لطتاع خذهتث الوجدوتع 

 ئحتتث هْحتتذت هتتي الوجلتتس األعلتتٔ للجاهعتتاج ّالدتتٔ خوتتح صتت٘اةدِا اسدششتتادا ب ئحتتث  اهعتتث 

 ع٘ي شوس

(  بدتتاسٗ  5ختتن الوْافمتتث علِ٘تتا هتتي هجلتتس خذهتتث الوجدوتتع ّخٌو٘تتث الة٘ةتتث الجلستتث سلتتن ) -

28/23/3129. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدواد .لإل األهش هعشّض علٔ س٘ادخكن للدكشم بالعشض علٔ هجلس الجاهعث

 هشفك ال ئحث  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لطاع خذهث الوجدوع              

 

 علٔهزيشت للعشض 

 المائن بعول الس٘ذ ة.د/ سئ٘س الجاهعث

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 

بىأى طلا خذش٘ي هةادست ) خشاثٌا ُْٗدٌا ( فتٔ  و٘تع الوحافتتاج الوصتشٗث ّالدتٔ ختن عشظتِا 

( 51علٔ الوجلس األعلٔ للجاهعاج لوجلس شةْى خذهث الوجدوع ّخٌو٘ث الة٘ةث الجلستث سلتن )

( بدتتتاسٗ  5ختتتن عشظتتتِا علتتتٔ هجلتتتس خذهتتتث الوجدوتتتع سلتتتن )ّالدتتتٔ  21/23/3129بدتتتاسٗ  

 -ةُذافِا     28/23/3129

  خْث٘ك ُْٗث ّختشاذ يتل هحافتتث علتٔ حتذت هتي خت خ لطتاع خذهتث الوجدوتع ّخٌو٘تث

 الة٘ةث.

  هستتم ه٘تتذأً ّخْث٘تتك العتتاداج ّالدمال٘تتذ ّاألةتتأً الدشاث٘تتث ّاإلحدفتتا ج الىتتعة٘ث

 ّالذٌٗ٘ث .

  العصْس ّةُن الوٌاطك األثشٗث بِا .خْث٘ك خاسٗ  الوحافتث عةش 

  إخاحث الوعلْهاج إلكدشًّ٘اً علٔ الوْلع الشستؤ للجاهعتاج الوصتشٗث ّرلت  هتي ة تل

 . حواٗث األسذ الثمافٔ الِام هي األًذثاس ّظواى خْص٘لَ بس م إلٔ األ ٘اخ المادهث
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 األهش هعشّض علٔ س٘ادخكن للدكشم بالعشض علٔ هجلس الجاهعث .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لطاع خذهث الوجدوع              

 

 هزيشت للعشض علٔ

 المائن بعول الس٘ذ ة.د/ سئ٘س الجاهعث

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 

ّهتتي   3129 -3128بىتتأى خمشٗتتش إًجتتاصاج خذهتتث الوجدوتتع ّخٌو٘تتث الة٘ةتتث للعتتام الجتتاهعٔ 

ّالزٓ خن عشظِا علتٔ هجلتس لطتاع شتةْى خذهتث الوجدوتع  4/23/3129حدٔ  2/9/3129

 .28/23/3129بداسٗ  ( 5ّخٌو٘ث الة٘ةَ بجلسث سلن )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

 ألهش هعشّض علٔ س٘ادخكن للدكشم بالعشض علٔ هجلس الجاهعث .ا

 .هشفك الدمشٗش الخاص باإلًجاصاج -
 

 

 

 


