جبيعخ طُطب
وحذح اداسح يششوعبد انتطىيش
يشكض تًُيخ قذساد اعضبء هيئخ انتذسيظ
تحشيشا فً 2011/ 7 /20
انغيذ االعتبر انذكتىس  /عًيذ كهيخ انضساعخ
تحيخ طيجخ و ثعذ
َحيظ عيبدتكى عهًب ثبٌ هزِ االعًبء انتً تى تششيحهب نهتذسيت خالل شهش أغغطظ  - 2011كًب َىد يٍ عيبدتكى عشعخ
اثالغ انغبدح انًتذسثيٍ و تبكيذ انحضىس عهيهى  -و االعًبء انًششحخ نهتذسيت كبالتً :
االعى

انًجًىعخ

يكبٌ و تبسيخ اَعقبد انذوسح

و

انفئخ

14

انتخطيظ االعتشاتيجً
يٍ 2011 / 8 / 11 – 9
يشكض انتطىيش قبعخ ( )407

1

أعتبر يغبعذ

فهًً عجذ انشحًٍ صبدق

46

عهىكيبد انًهُخ
يٍ 2011 / 8 / 18 – 16
يشكض انتطىيش قبعخ ( )407

2

أعتبر يغبعذ

عيغىي قبعى يحًىد سصق

16

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

3

يذسط

حُفً فبسوق عجذ انًقصىد

4

يذسط

ساَيب يحًذ اثشاهيى انشبل

42

تُظيى انًؤتًشاد انعهًيخ
يٍ 2011 / 8 / 4 – 2
يشكض انتطىيش قبعخ ( )407

5

يعبوَىٌ

احًذ احًذ عجذ انحهيى خطبة

6
7
8

يعبوَىٌ
يعبوَىٌ
يعبوَىٌ

يحًذ عهيًبٌ شعجبٌ
صفبء انغيذ صالح
سحبة يحًذ اثى اعًبعيم

43

9

يعبوَىٌ

يً يحًذ حبيذ عبيش

44

10

يعبوَىٌ

انغيذ عيذ غُيى عجذ انًىنً

46

عهىكيبد انًهُخ
يٍ 2011 / 8 / 18 – 16
يشكض انتطىيش قبعخ ( )407

11
12
13

يعبوَىٌ
يعبوَىٌ
يعبوَىٌ

يحًذ عهيًبٌ شعجبٌ
احًذ احًذ عجذ انحهيى خطبة
صفبء انغيذ صالح

15

أخالقيبد انجحج انعهًً
يٍ 2011 / 8 / 18 – 16
يشكض انتطىيش قبعخ ( )408

14

يعبوَىٌ

اثتغبو اثى انًجذ يحًذ عهيى

15

يعبوَىٌ

سحبة يحًذ اثى اعًبعيم

48

أعتخذاو انتكُىنىجيب فً انتذسيظ
يٍ 2011 / 8 / 4 – 2
يشكض انتطىيش قبعخ ( )506
يششوعبد انجحىث انتُبفغيخ يحهيبً وعبنًيبً
يٍ 2011 / 8 / 11 – 9
يشكض انتطىيش قبعخ ( )408

انُشش انعهًً انذونً
يٍ 2011 / 8 / 25 – 23
يشكض انتطىيش قبعخ ( )506
يعتًذ

يذيش انًشكض
اد /أيم عجذ انتىاة 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

