جبيعخ طُطب
ٔحذح اداسح يششٔعبد انزطٕيش
يشكز رًُيخ قذساد اعضبء ْيئخ انزذسيش
رحشيشا فٗ 2011/ 7 /20
انضيذ االصزبر انذكزٕس  /عًيذ كهيخ انزشثيخ
رحيخ طيجخ ٔ ثعذ
َحيظ صيبدركى عهًب ثبٌ ْزِ االصًبء انزٗ رى رششيحٓب نهزذسيت خالل شٓش أغضطش  - 2011كًب َٕد يٍ صيبدركى
صشعخ اثالغ انضبدح انًزذسثيٍ ٔ ربكيذ انحضٕس عهيٓى  ٔ -االصًبء انًششحخ نهزذسيت كبالرٗ :

و

انفئخ

1

يذسس

فبطًخ يحًذ يُيش انهًعٗ

2

يذسس

اييًخ حهًٗ يصطفٗ

43

3

يذسس

اييًخ حهًٗ يصطفٗ

45

َظى االيزحبَبد ٔرقٕيى انطالة
يٍ 2011 / 8 / 11 – 9
يشكز انزطٕيش قبعخ ( )506

15

أخالقيبد انجحش انعهًٗ
يٍ 2011 / 8 / 18 – 16
يشكز انزطٕيش قبعخ ( )408

4

االصى

انًجًٕعخ

يكبٌ ٔ ربسيخ اَعقبد انذٔسح

42

رُظيى انًؤرًشاد انعهًيخ
يٍ 2011 / 8 / 4 – 2
يشكز انزطٕيش قبعخ ( )407
أصزخذاو انزكُٕنٕجيب فٗ انزذسيش
يٍ 2011 / 8 / 4 – 2
يشكز انزطٕيش قبعخ ( )506

أصزبر يضبعذ احًذ يحًٕد عهيٕح

5

يذسس

عجيش عجذ انحهيى انجُٓضبٖٔ

6
7
8
9

يذسس
يذسس
يذسس
يذسس

صبييخ انًحًذٖ فبيذ
اييًخ حهًٗ يصطفٗ
شعجبٌ يحًذ انضيذ عجذ انغُٗ
يجذٖ انضيذ عجذ انعزيز انخجبطٗ

10

يعبٌَٕٔ

يًذٔح انغشيت انضيذ يَٕش
صبنٗ انضيذ َصش

11
12

يعبٌَٕٔ

أييشح يأيٌٕ عشفبد

13

يعبٌَٕٔ

عصًذ يصجبح خٕسشيذ

14

يعبٌَٕٔ

ْبنخ يصطفٗ عجذ انفزبح عيضٗ

16

يعبييش انجٕدح فٗ انعًهيخ انزذسيضيخ
يٍ 2011 / 8 / 25 – 23
يشكز انزطٕيش قبعخ ( )407

42

رُظيى انًؤرًشاد انعهًيخ
يٍ 2011 / 8 / 4 – 2
يشكز انزطٕيش قبعخ ( )407

43

أصزخذاو انزكُٕنٕجيب فٗ انزذسيش
يٍ 2011 / 8 / 4 – 2
يشكز انزطٕيش قبعخ ( )506

14

انزخطيظ االصزشاريجٗ
يٍ 2011 / 8 / 11 – 9
يشكز انزطٕيش قبعخ ( )407

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

يششٔعبد انجحٕس انزُبفضيخ يحهيبً ٔعبنًيبً
يٍ 2011 / 8 / 11 – 9
يشكز انزطٕيش قبعخ ( )408

15
16
17

يعبٌَٕٔ
يعبٌَٕٔ
يعبٌَٕٔ

أيُيخ اثشاْيى حضٍ عضبف
انشيًبء يحًٕد رٕفيق انششيذٖ
حًبدح عطب يحًذ

44

18

يعبٌَٕٔ

حُبٌ يحًذ صالح انشٓبٖٔ

45

َظى االيزحبَبد ٔرقٕيى انطالة
يٍ 2011 / 8 / 11 – 9
يشكز انزطٕيش قبعخ ( )506

19

يعبٌَٕٔ

دانيب ٔجيّ فبيز انصٕانحٗ

20

يعبٌَٕٔ

حُبٌ عجذ انًحضٍ انشبرنٗ

46

صهٕكيبد انًُٓخ
يٍ 2011 / 8 / 18 – 16
يشكز انزطٕيش قبعخ ( )407

21
22
23

يعبٌَٕٔ
يعبٌَٕٔ
يعبٌَٕٔ

أيُيخ اثشاْيى حضٍ عضبف
شيًبء صشٔد انضعذَٗ
سغذح عجذ انحفيظ يظٓش غبَى

47

إداسح انٕقذ ٔاالجزًبعبد
يٍ 2011 / 8 / 18 – 16
يشكز انزطٕيش قبعخ ( )506

24

يعبٌَٕٔ

ايًبٌ يحًذ عجذ انًجيذ انفقٗ

16

يعبييش انجٕدح فٗ انعًهيخ انزذسيضيخ
يٍ 2011 / 8 / 25 – 23
يشكز انزطٕيش قبعخ ( )407

25

يعبٌَٕٔ

دعبء عبدل صهيًبٌ عيضٗ

26

يعبٌَٕٔ

عصًذ يصجبح خٕسشيذ

48

انُشش انعهًٗ انذٔنٗ
يٍ 2011 / 8 / 25 – 23
يشكز انزطٕيش قبعخ ( )506
يعزًذ

يذيش انًشكز
اد /أيم عجذ انزٕاة حشيش

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

