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 ( 3رقى ) حمضز اجتًبع جمهس انكهيخ جبهسته
 0202/0201نهؼبو اجلبيؼً  9/11/0202ثتبريخ  ادلُؼقذح

صباسًا مبكض ايهًٝة بأبٝػ بضئاعة  ايعاؽضةادتُع زتًػ ايهًٝة فى متاّ ايغاعة 

 ايغٝزأ.ر/ أؽضف ستُز ْاظِ ـ عُٝز ايهًٝة ـ  ٚسطٛص ايغارة :

 انسبدح انىكــــــــــالء

 ٚنٝــٌ ايهًٝــة  يؾئــٕٛ ايزصاعـات ايعًـــٝا ٚايبشٛخ ُـــز إبضاِٖٝ عبز ايعظٜــظأ.ر/  ست 1

 ٚنـٝــٌ ايهًـــٝة  يؾئـــــٕٛ ايتعًــــِٝ ٚ ايطــــــالب أ.ر/ عاَـــى عبز ايغــالّ خًٝــــٌ 2

 ةٚنٌٝ ايهًٝة يؾئٕٛ خزَة املدتُع ٚتُٓٝة ايبٝئـــ ِ ت عبز ايضسٝذأ.ر/ ٚائٌ ستُز بٗ 3

 رؤســبء األقسبو انؼهًيخ

 صئٝـػ زتًػ قغـــِ ايضعاٜة ٚتُٓٝـة ايجضٚة اذتٝٛاْٝــة أ.ر/ عٓـز طًعـت ععـز عضفـــــــ٘ 4

 صئٝـــــــــػ زتًـــــػ قغـــــــــــِ ايباثٛيٛدٝـــــــــــا أ.ر/ ايغٝز ايزٜـب َٗٓــى محــٛرة  5

 زتًػ قغـِ  ايتػشٜة ٚايتػشٜة اإلنًٝٓٝهـٝة صئٝػ أ.ر/ َغعز عبز ارتايـل عًطـــــإ  6

 ـاى ـصئٝػ زتًــػ قغـِ  أَــضاض ايزٚادــــٔ ٚاألمســـــ أ.ر/ أؽـــضف ستُـــٛر عــــــــٛض  7

 ـــةـصئٝــــــــــــــػ زتًــــــػ قغــــــــــِ ادتضاســــــ  ستُٛر سغني ايهُـــــــــاصأ.ر/  8

 صئٝـــــػ زتًــــــػ قغــــــِ  األْغذـــــة ٚارتالٜـــــا  ٛر طغًـــــــــٍٛ  أ.ر/ رعــاء ستُـــــ 9

 ــــٝا   ـصئٝـــــػ زتًـــــػ قغــــِ ايفغٝٛيٛدــــــــــــــ أ.ر/ ؽضٜٔ بغْٝٛى ستُز دــــــار  10

 ـــات ـٝــــــــــــــصئٝـــــػ زتًــــــــػ قغــــــِ ايطفًٝ ٌ ــــأ.ر/ مسٝـ٘ عٝــف عبز ايٛنٝــ 11

 ـةـصئٝػ زتًػ بكغـــــِ ايتؾضٜــح ٚعًـــــِ األدٓــــــ أ.ر/ ستُز ايصافى ستُز ايصافــى    12

 صئٝـــــػ زتًــــــــػ قغـــــــِ طــــــــب اذتٝـــــــٛإ ـى ــأ.ر/ ثضٚت عبز ايًطٝف ايؾُٝـــ 13

 ٛإ ٚاألَـضاض املؾرتنة  قغــِ صشـة اذتٝـػ زتًػ صئٝ  ريْصـعبز ايًطٝف ٝز ز ايغُأ.ر/ ست 14

 صئٝــػ زتًــػ قغـــِ األرٜٚــــــــــــة ايبٝطضٜـــــــة أ.ر/ طٜٓـب مخٝـػ صابــض املعزاٚى  15

 صئٝـــــػ زتًــــــــــػ قغـــِ ايهُٝٝـــاء اذتٜٝٛـــة  أ.ر/ ستُـــز عًــى ستُــز يبـــزٙ 16

 انسبدح األسبتذح

 أعتــــــاس َتفــــضغ بكغـــــِ املٝهضٚبٝٛدٝـــــــــــــــا أ.ر/ سًُى أمحــز تضنـــــــــــــى 17

 أعتــــــاس َتفــــــضغ بكغـــِ األْغذــــــة ٚارتالٜــــــا أ.ر/ عًــــى ايغـــــٝز رغبـــــــــــاز 18

 س َتفــــضغ بكغـــِ األرٜٚــــة ايبٝطضٜـــــــــــةأعتــــــا أ.ر / عبز ايغـالّ فـــٛطى ايصـــــاٚى 19

 أعتــــــــــاس َتفضغ بكغــــــِ طــــــــــب اذتٝـــــــــٛإ أ.ر/ ستُـــٛر إمساعٝـــٌ ستُــــز     20

 ــةأعتـــــاس َتفـــضغ بكغـــــِ ايهُٝٝـــــاء اذتٜٝٛـــــ أ.ر/ ْبٝــــــٌ ستـُــــز طـــــــــــ٘ 21

 أعتـــــــــــاس َتفـــــــــــضغ بكغــــــــِ ايطفًٝٝــــــــات   أ.ر/ فاطُــة أبٛ املعاطـــٞ ٖٝهــٌ     22

 أعتــــــــاس َتفـــــضغ بكغـــــِ ايفغٝٛيٛدٝــــــــــــــــا ــز     ـأ.ر/ عبز ايزاٜــــِ طنضٜــا ستُ 23
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 إػتذار ػٍ احلضىر 
 تغيت ػٍ احلضىر

 

 أعتـــــــــاس َتفــــــــضغ بكغـــــــــــِ ادتضاســـــــــــة   ـــــــٛح   أ.ر/ مســـــري صاؽـــــــز ْـــ 24

 أعتــــــــــــــاس َتفـــــــــضغ بكغــــــــِ  ايـــــــــــٛالرة   ــضاٚى   ــأ.ر/ مجــــاٍ أمحز ايعُــــ 25

 بـــة ايصشٝة عًــى األغشٜـة أعتـــاس َتفضغ بكغـِ ايضقا أ.ر/ إبضاِٖٝ عبز ايتٛاب مساســــة    26

 أعتـــــاس َتفـــــضغ بكغــــــــِ طــــــــب اذتـــــــــٝٛإ أ.ر/ عًـى ستُـــٛر عًـى َتـٛيـــى 27

 أعتــــــــــــــــــاس بكغــــــــــــــــــِ  ايــــــــــــــــٛالرة   أ.ر/ إميــــإ ايغـــٝز ايبـــــــــٛاب       28

 أعتـــاس بكغــِ أَـــــضاض ايزٚادــــــٔ ٚاألمســــــــــاى أ.ر/ طًعت طًعت ععـــز عضفــــــة      29

 أعتـــــاس  بكغـــــِ األْغذــــــــــــة ٚارتالٜــــــــــــــا أ.ر/ أَـــــرية عٝــــز رصبايــــــــــة       30

 ـاس  بكغـــــِ ايتؾضٜــــــح ٚعًــــــِ األدٓــــــــةأعتــــ أ.ر/ مسري أمحز عٛض ادتٓــــــزى  31

 أعتـــــــــــاس  بكغـــــــــــِ ايباثٛيٛدٝـــــــــــــــــــــــا أ.ر/ مســــــــاح ؽشاتـــ٘ عــــــٛرة   32

 نًٝٓٝهٝة أعتـــاس بكغــِ ايتػشٜــــة ٚايتػشٜــــة اإل أ.ر/  صَطـــإ ععـــٝز ؽٜٛتـــــــ٘      33

 أعتــاس بكغـــِ ايضعاٜـــة ٚتُٓٝـــة ايجـضٚة اذتٝٛاْٝــــة أ.ر/ أميــٔ ايغـــٝز سغــني عطٝة     34

  األسبتذح ادلسبػذيٍ

 أعتــــــاس َغاعــــــز  بكغــــِ املٝهضٚبٝٛيٛدٝــــــــــا   ر./ دابــــض ععــــز عبز ايًطٝــــف  35

 أعتـاس َغاعـــز  بكغــِ ايضعاٜة ٚتُٓٝة ايجضٚة اذتٝٛاْٝة  ـــــب صاؽــــــــــز     ر./ صاؽــــــــز صد 36

 ادلذرســـــــــىٌ

 َـــــــــــــــزصؼ بكغــــِ األْغذـــــــــة ٚارتالٜــــــــا   ر./ نـــضّ صؽـــزى عبز اذتُـــــٝز    37

 ؼ بكغــــِ  ايضقابـــة ايصشٝــة عًـــى األغشٜـــة َــــزص ر./ ٖاْــى ستُـــز عٝـز ٜٛعــــــف   38

 أػضبء يٍ اخلبرج

 أ.ر/ رعٛقــــى أمحــز عبز اذتًـــِٝ  39

 

عُٝز َعٗز عٛخ اهلٓزعة ايٛصاثٝة ٚايتهٓٛيٛدٝا اذتٜٝٛة 

 مبزٜٓة األعاخ ايعًُٝة ٚايتطبٝكات ايتهٓٛيٛدٝة 

ؽـضنة ثـضى إٜـ٘ فاصَـا ٚصئـٝػ زتًـػ إراصة ٚايعطـٛ         َزٜض ر./ ستُـز فـــــٛطى ستُـــــــٛر راٚر 40

 املٓتزب ملصٓع اٜهٛفاى يًصٓاعات ايزٚائٝة 

 ـٕٛــــصئٝـــــػ زتًـــــػ إراصة ؽضنـــــــــة مســـــض َــــ ر./ ٖاْــى ْــٛص ايزٜـــٔ املٓؾـــــــاٚى  41
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 ْاظِ  ـ عُٝز ايهًٝة ـ االدتُاعر / أؽضف ستُز .ـ افتتح ايغٝز أ

 بغِ اهلل ايضمحٔ ايضسِٝ  

 " َٚا تٛفٝكى إال باهلل عًٝ٘ تٛنًت ٚإيٝ٘ أْٝب " صزم اهلل ايععِٝ  

ٝئة يًغارة ايٛنالء ٚايغارة أعطاء ٖٝئة ايتزصٜػ ٚاهلتكزّ غايص ايتٗاْى ايكًبٝة ـ 

مبٓاعبة سنضى املٛيز  ٚايغارة ايعاًَني ٚطالب ايهًٝة املعاْٚة ٚايغٝزأَني ايهًٝة

إلعالَٝة بارتري ٚايُٝٔ ايٓبٛى ايؾضٜف أعارٙ اهلل عًٝٓا ٚعًٝهِ ٚعًى األَة ا

 .ٚايربنات

 اإلخٛة ايظَالء بغِ اهلل ٚعًى بضنت٘ ْبزأ ادتًغة

 ثى شزع اجملهس انُظز فً ادلىضىػبد اآلتيخ:

 .12/10/2020ذ ٚبتاصٜ 5/10/2020املصارقة عًى ستطض ادتًغة ايغابكة بتاصٜذ  أوالً :

 القرار: متت املصادقة على حمضر اجللشة الشابقة. 

 انؼبيخ :ادلىضىػبد :  ثبَيبً 

 15/12/2014عًى قضاص زتًػ ايهًٝة ظًغت٘ املٓعكزة بتاصٜذ ايتأنٝز ْعض اجملًػ  .1

عًى إٔ ٜتِ تغًِٝ ايؾٗض  َٔاألعبٛع األخري زتايػ األقغاّ ايعًُٝة عكار بؾإٔ اْ

ستى ٜتغٓى اعتُارٖا ْعكار ستاضض زتايػ األقغاّ ايعًُٝة فى ْفػ ّٜٛ اال

ٚتٛطٜعٗا عًى األقغاّ املعٓٝة نٌ فُٝا خيص٘ تؤطئة يعضضٗا عًى ايًذإ املٓبجكة 

 ثِ عًى زتًػ ايهًٝة .
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 يىضىػبد وحذح ضًبٌ اجلىدح:: نثبً ثب

 ْعض اجملًػ َشنضة ٚسزة ضُإ ادتٛرة بؾإٔ اعتُار َاًٜى : .5

  ٌٜعرتاتٝذٝة ايتزصٜػ ٚايتعًِ ٚتكِٜٛ ايطالبإتعز . 

 ٛٓ2019/2020يًعاّ ادتاَعى يًهًٝة  ىايتكضٜض ايغ. 

 2020/2021 يًعاّ ادتاَعى صات بضاَر ايزصاعات ايعًٝاتٛصٝف َكض. 

 2019/2020 يًعاّ ادتاَعى تكاصٜض َكضصات ٚبضاَر َضسًة ايزصاعات ايعًٝا. 

 2020/2021 يًعاّ ادتاَعى راءٚتكِٜٛ اآل ىخطة ايتشغني ايشات. 

 ً2020/2021 يًعاّ ادتاَعىيربْاَر ايبهايٛصٜٛؼ  ىٚارتاصد ىتكاصٜض املضادع ايزاخ. 

  يًعاّ ادتاَعى كاصٜض املضادعة ايزاخًٝة ٚارتاصدٝة يرباَر ايزصاعات ايعًٝات 

2020/2021. 

 يًعاّ َٔ ْتائر االَتشاْات يطًبة ايبهايٛصٜٛؼ ٚايزصاعات ايعًٝا  يٝة ايتعًُاتآ

 .2020/2021 ادتاَعى

 2020/2021 يًعاّ ادتاَعى يٝة دشب ايطالب ايٛافزٜٔآ. 

 2020/2021 دتاَعىيًعاّ ا ىنارميصؽار األريٌٝ األ. 

 عتفارة َٔ املٛاصر ايبؾضٜة ٚايتعاٌَ َع ساالت ايعذظ ٚايظٜارة فٝٗا.يٝة تععِٝ اإلآ 

   2020/2021تكاصٜض املضادعة ايزاخًٝة ٚارتاصدٝة يربْاَر متٝظ صشة ٚعالَة ايػشاء. 

 2020/2021 يًعاّ ادتاَعى ر صشة ٚعالَة ايػشاءَتٛصٝف بضْا. 

 2021/ 2020 يًعاّ ادتاَعى تُٝظ صشة ٚعالَة ايػشاءتٛصٝف َكضصات ايربْاَر امل. 

 .وافق اجمللص على اعتماد كل ماسبقالقرار:
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 ًب :يىضىػبد شئىٌ هيئخ انتذريس:راثؼ

ستٛ عكٛبة ايًّٛ املٛقع عًى نٌ  ْعض اجملًػ َشنضة ؽئٕٛ ٖٝئة ايتزصٜػ بؾإٔ  .1

: َٔ 

 دٔ ٚاألمساى ـ ايغٝز أ.ر/ صٜاض سغٔ ستُز خًٌٝ ـ األعتاس بكغِ أَضاض ايزٚا

 . 11/6/2018بتاصٜذ  938ٚاملٛقع عًى عٝارت٘ بكضاص ادتاَعة صقِ 

  ٔايغٝز ر./ ستُٛر طٓٝدى ستُز عاَض ـ األعتاس املغاعز بكغِ أَضاض ايزٚاد

 . 11/6/2018بتاصٜذ  937ٚاألمساى ـ ٚاملٛقع عًى عٝارت٘ بكضاص ادتاَعة صقِ 

 .القشمية جملص اجمللص باملوافقة بناًء على توص يوصىالقرار:

ايغٝز ط.ب/ ستُٛر عارٍ  تضؽٝح  ْعض اجملًػ َشنضة ؽئٕٛ ٖٝئة ايتزصٜػ بؾإٔ .2

فاصٚم خطض ـ املعٝز بكغِ ايضعاٜة ٚتُٓٝة ايجضٚة اذتٝٛاْٝة ـ يؾػٌ ٚظٝفة َزصؼ 

عًٛنٝات اذتٝٛإ ٚايزٚادٔ ٚصعاٜتٗا" ٚسيو بعز سصٛي٘ "ختصص:َغاعز بايكغِ 

 . 29/9/2020عًى رصدة املادغتري فى ايعًّٛ ايطبٝة ايبٝطضٜة فى 

 .القشماجمللص باملوافقة بناًء على توصية جملص  يوصىالقرار:
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 :انؼالقبد انثقبفيخًب: يىضىػبد خبيس

أمساء فُٗى  تضؽٝح ايغٝزة ر./ بؾإٔ ايعالقات ايجكافٝةَشنضة قغِ ْعض اجملًػ  .1

 .2020دتائظة ايزٚية ايتؾذٝعٝة  ـاألعتاس املغاعز بكغِ ايباثٛيٛدٝا  فادة ـخ

 .القشملص ناًء على توصية جماجمللص باملوافقة ب يوصىالقرار:

ًب: يىضىػبد انذراسبد انؼهيب:سبدس  

 : : يىضىػبد انتىصيخ مبُح انذرجخ أوالً 

َشنضة قغِ ايزصاعات ايعًٝا بؾإٔ ايتٛصٝة مبٓح رصدة املادغتري فى ْعض اجملًػ  .1

 يًغارة اآلتى أمساؤِٖ : ايعًّٛ ايطبٝة ايبٝطضٜة 

 انتخصـــــــــــــــــــــص  االســــــــــــــــــــــــــــى و

  ادتضاســــــــــــــــــــــــــــــــــــة ط.ب/ ستُــز إبضاٖٝــِ خًٝفـ٘ ععــز  1

 ايضقابة ايصشٝة عًى ايًشّٛ َٚٓتذاتٗا ط.ب/ ٖب٘ زتزى عبز ايفتاح أبٛ سغٔ  2

 ايضقابة ايصشٝة عًى األيبإ  َٚٓتذاتٗا ط.ب/ إميـإ خايـز صبشـى أبـــٛ ؽعً٘  3

 ايتػشٜـة ٚايتػشٜــة اإلنًٝٓٝهٝة ط.ب/ عُــضٚ عًطــإ عٓـز عبز ايكارص  4

 .املعنية ماقشاأللص اناًء على توصية جماجمللص باملوافقة ب يوصىالقرار:
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ْعض اجملًػ َشنضة قغِ ايزصاعات ايعًٝا بؾإٔ ايتٛصٝة مبٓح رصدة رنتٛص  .2

 ايفًغفة  فى ايعًّٛ ايطبٝة ايبٝطضٜة يًغارة اآلتى أمساؤِٖ : 

 انتخصـــــــــــــــــــــص  االســــــــــــــــــــــــــــى و

 ايضقابة ايصشٝة عًى ايًشّٛ َٚٓتذاتٗا  سذـــاطى  ستُز عبز ايفتاح أمحزط.ب/  1

 ايٛصاثـــة ٚاهلٓزعـــة ايٛصاثٝـــــــــة  ط.ب/ صاْٝــا ععــٝز ايغـــٝز أبٛنًٝــة  2

 األَــــــــضاض املؾرتنــــــــــــــة  ط.ب/ مسض ستُز عبز املٓعـــِ األصٛيــى  3

 .املعنية ماقشلص األاجموصية اجمللص باملوافقة بناًء على ت يوصىالقرار:

 ثبَيًب :يىضىػبد َتيجخ اإليتحبٌ انشبيم : 

                    تعزٌٜ َٛضٛع عح  ْعض اجملًػ َشنضة قغِ ايزصاعات ايعًٝا بؾإٔ .3

ط.ب/ ْٝفني صدب صطم عاؽٛصة املغذًة يزصدة رنتٛص ايفًغفة فى ايعًّٛ ايطبٝة 

 " يٝهٕٛ عًى ايٓشٛ ايتاىل :" ختصص : األرٜٚة ايبٝطضٜة   ايبٝطضٜة

بعض ايزصاعات ايفاصَانٛيٛدٝة عًى املٛصٜٓذا اٚيٝفريا ٚايٓاْٛ نٛصنَٛني : َٔ

 عًى ايهٛنغٝزٜا احملزثة َعًًُٝا باملكاصْة بايزاٜهالطٚصٌٜ فى ايهتانٝت .

: بعض ايزصاعات ايفاصَانٛيٛدٝة عًى املٛصٜٓذا اٚيٝفريا ٚدظٜئات ايٓاْٛ طْو  إىل

يهٛنغٝزٜا احملزثة َعًًُٝا باملكاصْة بايزاٜهالطٚصٌٜ فى أنغٝز عًى ا

 ايهتانٝت .

اجمللص باملوافقة بناًء على توصية جملص القشم علمًا بأن التعديل  يوصىالقرار:

 غري جوهرى وال يشتلزم دراسة مقررات إضافية.
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ْعض اجملًػ َشنضة قغِ ايزصاعات ايعًٝا بؾإٔ تعزٌٜ َٛضٛع عح ط.ب/ ٜامسني  .4

ستُٛر سضاط املغذًة يزصدة رنتٛص ايفًغفة فى ايعًّٛ ايطبٝة ايبٝطضٜة                 مجاٍ 

 " يٝهٕٛ عًى ايٓشٛ ايتاىل : تضبٝة ٚإْتاز األمساى" ختصص : 

 C/Nآراء ايكضَٛط )ايغًٛص( اإلفضٜكى املغتظصع فى ْعاّ ايبٝٛفًٛى َع ْغبة  : َٔ

 .شتتًفة ٚاملعظطة بربٚبٝٛتو 

 C/Nت ايبًطى ايًٓٝى املغتظصع فى ْعاّ ايبٝٛفًٛى َع ْغبة آراء إصبعٝا:إىل

 شتتًفة ٚاملعظطة بربٚبٝٛتو .

اجمللص باملوافقة بناًء على توصية جملص القشم علمًا بأن التعديل  يوصىالقرار:

 غري جوهرى وال يشتلزم دراسة مقررات إضافية.

 ثبنثًب :يىضىػبد َتيجخ اإليتحبٌ انشبيم : 

ة قغِ ايزصاعات ايعًٝا بؾإٔ ْتٝذة االَتشإ ايؾاٌَ                             ْعض اجملًػ َشنض  .5

ايفًغفة فى ايعًّٛ ايطبٝة  بزصدة رنتٛصاٙ نيٚاملغذًيًغارة اآلتى أمساؤِٖ 

 ِٖٚ : Sايبٝطضٜة ٚقز ادتاطٚا االختباص  بتكزٜض 

  انتخصـــــــــــــــــــــص االســــــــــــــــــــــــــــى و

 األَــــــــضاض املؾرتنــــــــــــــة ط.ب/ فاطُة أمحز ستُز عبز ايباقى    1

 ايباثٛيٛدٝـــــــــــــــــــــــــــــــــا   َادــى فـــؤار تٛفٝــل صًٝــــب ط.ب/  2

 .املعنية ماقشلص األااجمللص باملوافقة بناًء على توصية جم يوصىالقرار:
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 انطالة: ًب: يىضىػبد شئىٌسبثؼ

  : ْعض اجملًػ قغِ ؽئٕٛ ايطالب بؾإٔ .1

      فصٌ ايطايب/ ستُز أؽضف عباؼ عٜٛفى ستُز بايفضقـة ارتاَغـة يًعـاّ ادتـاَعى

عـٓة   28ذتني حتزٜز َٛقف٘ َٔ ايتذٓٝز يتذاٚطٙ عٔ ايتأدٝـٌ يبًـٛغ عـٔ     2020/2021

 . 17/6/2020فى 

      َغـة يًعـاّ   فصٌ ايطايب/ ستُز ععٝز عبـز اذتغـٝب سغـني َـربٚى بايفضقـة ارتا

ذتني حتزٜز َٛقف٘ َٔ ايتذٓٝز يتذاٚطٙ عٔ ايتأدٌٝ يبًـٛغ عـٔ    2020/2021ادتاَعى 

 . 30/10/2020عٓة فى  28

  فصٌ ايطايب/ ستُز زتزى ستُز عبزٙ اذتاز ؽاسىل بايفضقة ايجايجة يًعاّ ادتاَعى

عـٓة   28ذتني حتزٜز َٛقف٘ َٔ ايتذٓٝز يتذاٚطٙ عٔ ايتأدٝـٌ يبًـٛغ عـٔ     2020/2021

 . 8/12/2020 فى

     فصٌ ايطايب/ ايغٕٛ قبٛىل باى َاطجيا )فضع تْٛر( بايفضقة ارتاَغـة يًعـاّ ادتـاَعى

 . 2020إلعتٓفاسٙ فضص ايبكاء َٔ ايزاخٌ ٚارتاصز بإْتٗاء اَتشاْات رٚص َاٜٛ  2020/2021

 يوصى اجمللص باملوافقة.القرار:
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 ْعض اجملًػ قغِ ؽئٕٛ ايطالب بؾإٔ:   .5

 ستُز إمساعٌٝ ستُز بـدراء االَتشـإ َـٔ ارتـاصز بايفضقـة       ايرتخٝص يًطايبة/ عال

)فضصة خاَغة( ٚسيو إلعتٓفاسٖا فضص ايبكاء َـٔ   2020/2021ارتاَغة يًعاّ ادتاَعى 

 .2018ايزاخٌ يضعٛبٗاعاَني رصاعٝني بإْتٗاء اَتشاْات رٚص َاٜٛ 

           ـ ة ايرتخٝص يًطايبـة/ ٚفـاء أمحـز ستُـز ايغـكا بـدراء االَتشـإ َـٔ ارتـاصز بايفضق

 )نفضصة ثايجة(. 2020/2021ارتاَغة يًعاّ ادتاَعى 

            ايرتخٝص يًطايـب/ صفٝـل َـٓري ؽـفٝل َؾـضقى بـدراء االَتشـإ َـٔ ارتـاصز بايفضقـة

سٝح عبل ايرتخٝص ي٘ بدراء االَتشإ َٔ ارتـاصز    2020/2021ارتاَغة يًعاّ ادتاَعى 

س٘ فى َارة أَـضاض  ٚستى صتا 2005/2006بايفضقة ارتاَغة اعتباصًا َٔ ايعاّ ادتاَعى 

 اذتٝٛإ املعزٜة.

          ايرتخٝص يًطايب/ عبز ايـضمحٔ َصـطفى عُـض سـافغ بـدراء االَتشـإ َـٔ ارتـاصز

ــاّ ادتــاَعى   ــة يًع ــة ايضابع ــب   2020/2021بايفضق ــٝص يًطاي ــطب ايرتخ ــبل ؽ ــح ع سٝ

 . 29/5/2018بتاصٜذ  227املشنٛص بدراء االَتشإ َٔ ارتاصز بايفضقة ايضابعة بايكضاص صقِ 

 ار:يوصى اجمللص باملوافقة.القر

 ْعض اجملًػ قغِ ؽئٕٛ ايطالب بؾإٔ:   .6

          قبٍٛ ايعشص اإلدتُـاعى األٍٚ املكـزّ َـٔ ايطايبـة/ آالء ستُـز عًـى بٝـَٛى سذـاطى

عٔ رخـٍٛ   2020/2021املكٝزة بايفضقة ارتاَغة فضصة ثايجة َٔ ارتاصز يًعاّ ادتاَعى 

 ؽٗارة املٝالر.اَتشاْات ٖشا ايعاّ يضعاٜة طفًتٗا بٓاًء عًى 

        ِٖٝقبٍٛ ايعشص اإلدتُاعى ايجايح املكزّ َـٔ ايطايبـة /فاطُـة ستُـز َصـطفى إبـضا

عـٔ رخـٍٛ اَتشاْـات ٖـشا      2019/2020ايغٝز املكٝزةبايفضقة ارتاَغة يًعاّ ادتـاَعى  

 ايعاّ ٚسيو يضعاٜة ٚايزاتٗا املضٜطة ٚسيو نُا ٖٛ َٛصى بايتكضٜض ايطبى بٛايزتٗا.

 باملوافقة. القرار:يوصى اجمللص
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 ًب : يىضىػبد خذيخ اجملتًغ وتًُيخ انجيئخ :ثبيُ

 ْعض اجملًػ َشنضة ٚسزة خزَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة بؾإٔ : .1

 ر/ ْائب صئٝػ ادتاَعة يؾئٕٛ خزَة اجملتُع ٚتُٓٝة أايغٝز ايٛاصر َٔ  طابارت.

َٔ أدٌ ٚقٛر( ٚسيو  -غاط-َٝاٙ -إعتٗالى املضافل بايهًٝة َٔ )نٗضباءايبٝئة بؾإٔ 

 َغابكة ايتصٓٝف األخطض يًذاَعات.

  تكضٜض عٔ ٚصؽة عٌُ عٔ إعتدزاَات َٓصة "َٝهضٚعٛفت تُٝٝظ" يف ايعًُٝة

بإعتدزاّ  2020/2021 ىايغٝاعات ايتعًُٝٝة يًعاّ ادتاَع ايتزصٜغٝة بعٓٛإ "

ٚايتى ساضض فٝٗا ايغٝزة ر./ صٜٗاّ سغٔ  Microsoft Teamsتطبٝكات َٓصة 

 .زٜض َضنظ ايكٝاؼ ٚايتكِٜٛ ظاَعة اإلعهٓزصٜةْائب َ -ادتبًٝى

 ر/ ْائب صئٝػ أايغٝز بٓاًء عًى طًب  سرتاطٜةدضاءات اإلتؾهٌٝ دتٓة َتابعة اإل.

 ةصٜض املتابعة األعبٛعٝاتك ايبٝئة، ٚنشيوادتاَعة يؾئٕٛ خزَة اجملتُع ٚتُٓٝة 

 .2020/2021يًعاّ ادتاَعٞ خالٍ ايّٝٛ ايزصاعى سرتاطٜة عٔ تٓفٝش اإلدضاءات اإل

 ٜٔخطة ٚسزة ايتزصٜب بايهًٝة ٚتؾهٌٝ دتٓة ايٛسزة َٔ َزصبني َعتُز. 

 القرار:أحيط اجمللص علمًا.  

 واَتهً اجملهس حبًذ اهلل فً حيُه،
 

 ػًيذ انكهيخ                                                               أيني اجملهس                              
 

 د/ أشزف حمًذ َبظى2أ.د/ مجبل أمحذ انؼًزاوي                                               أ                   


