جبيعخ طُطب
ودذح اداسح يششوعبد انزطىيش
يشكض رًُيخ قذساد اعضبء هيئخ انزذسيس
رذشيشا فً 2011/ 7 /20
انسيذ االسزبر انذكزىس  /عًيذ كهيخ انزجبسح
رذيخ طيجخ و ثعذ
َذيظ سيبدركى عهًب ثبٌ هزِ االسًبء انزً رى رششيذهب نهزذسيت خالل شهش أغسطس  -2011كًب َىد يٍ سيبدركى سشعخ
اثالغ انسبدح انًزذسثيٍ و ربكيذ انذضىس عهيهى  -و االسًبء انًششذخ نهزذسيت كبالرً :
االسى

و

انفئخ

1

أسزبر يسبعذ

2

يعبوَىٌ

آيخ يذًذ عجذ انًقصىد عض انعشة

3

يعبوَىٌ

ادًذ يذًذ عجذ انعضيض انذيت

4

يعبوَىٌ

سيهبو يذًىد يذًذ عجذ انقىي

5

يعبوَىٌ

يسشا فزذً يذًذ فسيخ

6

يعبوَىٌ

اثزهبل عجذ انًجيذ سيضبٌ

7

يعبوَىٌ

فبدي انسعذاوي دست هللا

8

يعبوَىٌ

يذًذ َبصش عجذ انذهيى

9
10
11
12
13
14

يعبوَىٌ
يعبوَىٌ
يعبوَىٌ
يعبوَىٌ
يعبوَىٌ
يعبوَىٌ

يبيسب عهً يذًذ عجذ هللا
عصبو دسيٍ عجذ انفزبح سعذاد
عًبد عجذ انذًيذ انسيذ اثى يصطفً
يبسًيٍ عجذ انىهبة عض انذيٍ
عجذ انقبدس اثشاهيى انخيبل
يذًذ اثشاهيى يىسً

15

يعبوَىٌ

آيخ دسيٍ انسيذ اثى ججم

16

يعبوَىٌ

صكشيب يذًذ سيضبٌ انعشًبوي

17
18
19
20

يعبوَىٌ
يعبوَىٌ
يعبوَىٌ
يعبوَىٌ

ادًذ دسٍ انسيذ انجيبس
فبدي انسعذاوي دست هللا
سيهبو يذًىد يذًذ عجذ انقىي
عصبو دسيٍ عجذ انفزبح سعذاد

ايم يذًذ يىسف خهيم

انًجًىعخ

يكبٌ و ربسيخ اَعقبد انذوسح

16

يعبييش انجىدح فً انعًهيخ انزذسيسيخ
يٍ 2011 / 8 / 25 – 23
يشكض انزطىيش قبعخ ( )407

42

رُظيى انًؤرًشاد انعهًيخ
يٍ 2011 / 8 / 4 – 2
يشكض انزطىيش قبعخ ( )407

43

أسزخذاو انزكُىنىجيب فً انزذسيس
يٍ 2011 / 8 / 4 – 2
يشكض انزطىيش قبعخ ( )506

14

انزخطيظ االسزشاريجً
يٍ 2011 / 8 / 11 – 9
يشكض انزطىيش قبعخ ( )407

44

يششوعبد انجذىس انزُبفسيخ يذهيبً وعبنًيبً
يٍ 2011 / 8 / 11 – 9
يشكض انزطىيش قبعخ ( )408

45

َظى االيزذبَبد ورقىيى انطالة
يٍ 2011 / 8 / 11 – 9
يشكض انزطىيش قبعخ ( )506

46

سهىكيبد انًهُخ
يٍ 2011 / 8 / 18 – 16
يشكض انزطىيش قبعخ ( )407

47

إداسح انىقذ واالجزًبعبد
يٍ 2011 / 8 / 18 – 16
يشكض انزطىيش قبعخ ( )506

بىاءا عهي تعهيماث انسيد االستاذ اندكتوز زئيس انجامعت وانسيد االستاذ اندكتوز مديس وحدة ادازة مشسوعاث
انتطويس فاوً:
يسجي انتىبيً عهي انسادة انمتدزبيه بسسعت انتسجيم نهدوزة في موعد اقصاي يوميه قبم بدايت اندوزة حيث نه
يسمح انتسجيم بعد ذنك بأى حال مه األحوال .كما يسجي انتىبيً بأن االعتراز عه اندوزة يكون في موعد اقصاي
يوميه قبم بدايت اندوزة واال سيتم دفع غسامت قدزٌا  100جىيً عه اندوزة انواحدة.
ووشكسكم عهي حسه تعاووكم

21

يعبوَىٌ

يذًذ َبصش عجذ انذهيى

16

22
23
24
25
26

يعبوَىٌ
يعبوَىٌ
يعبوَىٌ
يعبوَىٌ
يعبوَىٌ

صكشيب يذًذ سيضبٌ انعشًبوي
يسشا فزذً يذًذ فسيخ
يذًذ اثشاهيى يىسً
يبسًيٍ عجذ انىهبة عض انذيٍ
عجذ انقبدس اثشاهيى انخيبل

48

يعبييش انجىدح فً انعًهيخ انزذسيسيخ
يٍ 2011 / 8 / 25 – 23
يشكض انزطىيش قبعخ ( )407
انُشش انعهًً انذونً
يٍ 2011 / 8 / 25 – 23
يشكض انزطىيش قبعخ ( )506
يعزًذ

يذيش انًشكض
اد /أيم عجذ انزىاة دشيش

بىاءا عهي تعهيماث انسيد االستاذ اندكتوز زئيس انجامعت وانسيد االستاذ اندكتوز مديس وحدة ادازة مشسوعاث
انتطويس فاوً:
يسجي انتىبيً عهي انسادة انمتدزبيه بسسعت انتسجيم نهدوزة في موعد اقصاي يوميه قبم بدايت اندوزة حيث نه
يسمح انتسجيم بعد ذنك بأى حال مه األحوال .كما يسجي انتىبيً بأن االعتراز عه اندوزة يكون في موعد اقصاي
يوميه قبم بدايت اندوزة واال سيتم دفع غسامت قدزٌا  100جىيً عه اندوزة انواحدة.
ووشكسكم عهي حسه تعاووكم

