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إلالافةةةةةة ا ثتتةةةةةة ئا :تةةةةةةياو ر ةةةةةة لياوتةةةةةة اا اماوةةةةةةطايت  ةةةةةةىطام   لاةةةةةةطا  فلاةةةةةةطات لافاةةةةةةطا لت عصةةةةةةجامةةةةةة  فيتفساع فحلةةةةةة اوع

اه ةاط.

  

 
 

 

 -: أهماأنش طاا   اشو نانييطاع فيتفساوتتفاطاع ىاوط

 2017/2018 تىومثٍ ٜعَمو طةمر اةمثئ نمةُ٘ طذٍمر تىَوصَمي ٗشَْٞمر تىدٞةمر ىينيٞمر ىي مثً شمٌ  .1

، ٗتى َمو ٍمِ طم ه  12/2/2018( خصثسٝخ  517تعصَثدٕث ٍِ ادو ٍويظ تىنيٞر جيغر ساٌ ) ٗ

 تألطش تىَحذدذ ىٖث.

تعصَثدٕث ٍِ ادو ٗ 2017/2018ٗتىحشٝق ىي ثً تىوثٍ ٜ  شٌ عَو طةر تىة٘تسئ ٗتإلط ء .2

، ٗشٌ تىْشش عيٚ  15/2/2018 . 12/2/2018( خصثسٝخ  517ٍويظ تىنيٞر جيغر ساٌ ) 

 تىَ٘اي تإلىنصشّٜٗ ىينيٞر.

 2017/2018تىخةر تىصذسٝدٞر ىيوٖثص تإلدتسٛ ىي ثً تىوثٍ ٜ شٌ عَو  .3

تالجصَثئ نيٞر ىشةُ٘ طذٍر تىَوصَي ٗشَْٞر تىدٞةر ٗمٞو تى ٍشثسمر تىغٞذ أ.د/ إخشتٌٕٞ تىق   سشَ .4

فممٜ إطممثس تىحَيممر تىقٍ٘ٞممر ىيحمممث  عيممٚ ٍٞممثٓ تىشممشج  -عضمم٘ خيوْممر تىَوصَممي تىَممذّٜ  –تىعممثّٜ 

نممشمر ٍٞممثٓ دٝمم٘تُ خصنممثشج جَٞممي أجٖممضذ تىَحثفاممر ٍٗشممثسمصٖث فٖٞممث ، ٗرىممل خَقممش  شممصٌٗتىصممٜ 

 2018سط ٍث 8تىخَٞظ  تىششج ٗتىظشف تىظحٜ خثىذاٖيٞر خصثسٝخ 

ٗرىمل خَشمثسمر تىغمٞذ أ.د/ إخمشتٌٕٞ  جثٍ مر تىمذىصث ىي يمً٘ ٗتىصنْ٘ى٘جٞمث –ٍشثسمر ميٞمر تىْٖذعمر  .5

أظْثء صٝثسذ أعضثء تىٖٞةر تىقٍ٘ٞر ىضمَثُ تىق  ٗمٞو تىنيٞر ىشةُ٘ طذٍر تىَوصَي ٗشَْٞر تىدٞةر 

ٜ ٍومثه تىدحمط مََعو ٍِ تىَوصَي تىخثسجٜ ّاشتً ىيص ثُٗ خِٞ تىومثٍ صِٞ فمتىو٘دذ ٗتالعصَثد 

  2018إخشٝو  11 تألسخ ثء تى يَٜ ٗشذسٝح تىة ج خصثسٝخ

عَمو ٍايمر ٍقصمش   تىغٞذ أ.د/ إخشتٌٕٞ تىق  ٗمٞو تىنيٞر ىشةُ٘ طذٍر تىَوصَي ٗشَْٞر تىدٞةر  اذً .6

أٍم٘س نمصٚ ىخذٍمر تى َيٞمر  فٜىحَثٝصٖث ٍِ تى ٘تٍو تىو٘ٝر ٗتالعصمثدذ ٍْٖث  أعيٚ ٗسنر تىْغٞج

تألٍمش ىَشممض تىذستعمثز  ٗإعمْثدٍويمظ تىنيٞمر  فمٜس تىَ٘تفقر عيٚ ٕزت تىَقصمش  تىص يَٞٞر ظٌ شَ

 ٗتىدح٘ض ٗتالعصشثستز تىْٖذعر ى َو تىصظََٞثز تىَْثعدر ٗتىَقثٝغر تىَدذبٞر.

( اَٞض ٍِ نشمر " ٗجذٙ ٍممٍِ ٗنمشمثٓ  500ش٘صٝي عذد )  ىوْر ىصص٘ىٚ ٗشنيٞجششنٞو شٌ  .7

نيٞر خذُٗ اَٞر عيمٚ أُ ٝمصٌ خمٞ ٌٖ ىةم ج تىنيٞمر خقَٞمر ىيظْثعثز تىْغٞوٞر " اثٍس خإٕذتبٌٖ ىي
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ٕمزت تىَديمف فمٜ أعَمثه  إجَمثىٜ( طَغمُ٘ جْٖٞمثً ىيقَمٞض تى٘تومذ ٗٝمصٌ شخظمٞض  50سٍضٝر ) 

 ... تىخ  -أدٗتز جثٍ ٞر  –طٞشٝر ىيةيدر ٍعو ) ٍظثسٝج دستعٞر 

ششج ٗتىظشف ٍعو نشمر ٍٞثٓ تى تىَذّٜشٌ عقذ خشٗش٘م٘الز ش ثُٗ ٍي خ ض ٕٞةثز تىَوصَي  .8

ٍٗمعغممر تىمم٘صٝشٙ أمممثدَٜٝ ىي يممً٘ ،  تى يَممٜتىصممذسٝح ٗتىدحممط  ٍوممثىٜ فممٜخثىذاٖيٞممر  تىظممحٜ

خشٗش٘مم٘الز  –تعمصنَثه  –، ٗجمثسٙ إشَمثً  فمٚ ٍومثه تىصمذسٝح ٗتىصنْ٘ى٘جٞث ٗتىدحمط تى يَمٜ

 ٍعو عقذ خشٗش٘م٘ه خخظ٘ص ٗسنر تىْغٞج خثىنيٞر ٗ..... ٍي خ ض تىوٖثز  أطشٙش ثُٗ 

 2017ٍثسط  19شٌ تعصضثفر ٗفذ ٍِ ٍذسعر تىَصم٘اِٞ ىي يً٘ ٗتىصنْ٘ى٘جٞث خثىذاٖيٞر خصثسٝخ  .9

 17خصمثسٝخ  تىدحمشٛشٌ تعصضثفر ٗفذ ٍِ طيدر تألمثدَٝٞر تى شخٞر ىي يمً٘ ٗتىصنْ٘ى٘جٞمث ٗتىْقمو   -10

 2017ٍثٝ٘ 

 فممٜىممر تىذٗ إعممصشتشٞوٞرخثىص ممثُٗ ٍممي اغممٌ ْٕذعممر تألنمم ثه تى ثٍممر خ ْمم٘تُ "   شممٌ عَممو ّممذٗذ  -11

 2018إخشٝو  17 ًٝ٘ تىع ظثء تىَ٘تفق تىَظشٝر " تىش٘تطاٍ٘تجٖر تىص ٞشتز تىَْثطٞر عيٚ 

 2018ٝ٘ىٞ٘  3ًٝ٘ تىع ظثء تىَ٘تفق شٌ عَو ّذٗذ خثالنصشتك ٍي نشمر ٍثّصشتك   -12

ٝمً٘  " تىظمحٜعَمو خ ْم٘تُ " تعمصشجثئ تىةثامر تىنٖشخٞمر ٍمِ وَمفذ تىظمشف  شٌ عقذ ٗسنمر  -13

 2018ٝ٘ىٞ٘  17تىع ظثء تىَ٘تفق 

اٞثً تىغمٞذ أ.د/ إخمشتٌٕٞ ىةممٚ تىقم  ٗمٞمو تىنيٞمر ىشمةُ٘ طذٍمر تىَوصَمي ٗشَْٞمر تىدٞةمر خصغمٞٞش   -14

وصمٚ  13/6/2018ٍمِ  تعصدثست عَو ٗمٞو تىنيٞر ىشةُ٘ تىص يٌٞ ٗتىة ج خثإلضثفر إىٚ عَئ 

1/8/2018 

ىوْمر ٞمر تىدٞةمر ، شٌ عقذ ظم ض ىومثُ خظممر دٗسٝمر نمٖشٝثً ) ىوْمر نمةُ٘ طذٍمر تىَوصَمي ٗشَْ  -15

( ظمٌ ٍصثخ مر شْمٞمز تىَ٘ضم٘عثز تىَْدعقمر ٍمِ شيمل  تىَخصدمشتزىوْر تىغ ٍر ٗتىظحر تىَْٖٞر ، 

عيٚ تىَ٘اي تإلىنصشّٜٗ إلدتسذ تىَوثىظ خ ذ تعصَثدٕثتىيوثُ تىع ظر  ٍحثضش ّششتىيوثُ ، مَث 

 تىوثٍ ٞر.

قمذ خشٗش٘مم٘الز ٍمي ٍغمصٖذف ع، مَمث أّمٔ شٌ عقذ خشٗش٘مم٘الز ش مثُٗ ٍمي خ مض تىشمشمثز   -16

 نشمثز ٍٗمعغثز أطشٙ.
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 جثسٙ تىص٘تطو ٍي خ ض تىششمثز ٍٗمعغثز تىَوصَي تىَذّٜ ٗشذسٝح تىخشٝوِٞ فٖٞث.  -17

 شٌ ٗضي طةر ىصة٘ٝش تىَ ثٍو ٍٗصثخ ر شْمٞزٕث.  -18

 2018/2019شٌ عَو طةر اةثئ نمةُ٘ طذٍمر تىَوصَمي ٗشَْٞمر تىدٞةمر ىينيٞمر ىي مثً تىومثٍ ٜ   -19

ٗجمثسٙ تىدمذء  14/8/2018( خصمثسٝخ  523جيغمر سامٌ ) فمٚ تىنيٞر  ٗتعصَثدٕث ٍِ ادو ٍويظ

 شْمٞزٕث فٜ

جيغمر  فمٜٗتعصَثدٕث ٍِ ٍويظ تىنيٞمر  2019/ 2018 تىوثٍ ٜىي ثً  تىة٘تسئشٌ عَو طةر   -20

 17/9/2018( خصثسٝخ  524ساٌ ) 


