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يذيشيخ انزضبيٍ االجزًبػٗ ثبنفيٕو 

َبدٖ أػضبء ْيئخ انزذسيظ ثجبيؼخ انفيٕو 

 

( 1)يحضش اجزًبع يجهظ اداسح انُبدٖ سلى 

 11/3/2013انًٕافك االثُيٍ ثزبسيخ 

 

 يسبًءا اجزًغ يجهس 3,15 انسبػخ 11/3/2013اَّ فٗ االثُيٍ انًٕافك 

ثؼذ اجشاء اَزخبثبد انزجذيذ انثهٗ انثبَٗ ثبجزًبع )اداسح انُبدٖ اجزًبػّ األٔل 

ثشئبسخ أكجش األػضبء  (17/2/2013انجًؼيخ انؼًٕييخ انؼبديخ يٕو االحذ انًٕافك 

ػجذ انحهيى يششف ٔلبو ثبػًبل انسكشربسيخ األسزبر /سُب ْٕٔ االسزبر انذكزٕس

 :فبسٔق دمحم جبدهللا ٔثحضٕس ثبلٗ أػضبء انًجهس ْٔى/انذكزٕس

 صجشٖػجذ انحًيذ ػجذ انزٕاة /د.أ أ -1

  اثشاْيىأحًذ جبثش شذيذ/د.أ -2

 انشثيؼٗدمحم أحًذ دمحم /د.أ -3

 سؼذ انذيٍ ػجذ انْٕبة دمحم/د.أ -4

  ػجذ انجبلٗجاللأحًذ سبيح /د.أ -5

 ػطبهللدمحم خبنذ /د.أ -6

 ػجذ انحًيذ كشكأحًذ سيذ /د -7

  ػجذ انُجٗسؼيذأحًذ دمحم /د -8

 خبنذ ػجذ انحًيذ سهيى/د -9

  انُجٗدػتانسيذ أسبيّ /د -10

 أحًذ انسيذ اثٕ ػًيشح/د -11

  أحًذيحًٕد ػجذ انسالو/أ -12

 :ٔرنك نًُبلشخ جذٔل اآلػًبل انزبنٗ

 اػبدح رشكيم ْيئخ يكزت يجهظ االداسح -1

 رحذيذ يٍ نٓى حك انزٕليغ ػهٗ انشيكبد -2

 رحذيذ انجُك انزٖ يزى انزؼبيم يؼّ -3

انُظش فٗ رفٕيض َبئت سئيظ يجهظ االداسح نذػٕح انًجهظ  -4

 نالجزًبع ػُذ انضشٔسح

 انُظش فٗ رشكيم انهجُخ انزُفيزيخ نهًجهظ -5

 انُظش فٗ رشكيم انهجبٌ انًُجثمخ ػٍ انًجهظ -6

 رحذيذ يٕػذ ثبثذ الجزًبع انًجهظ  -7
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سئيظ االجًُبع انجهغخ /د.َٔظشا نمبََٕيخ االجزًبع فمذ ثذأ أ

ػجذ انحًيذ ػجذ /د.ٔيٕجٓب عيبدرّ ٔأ (بسم ميحرلا نمحرلا هللا"يغزٓال 

انزٕاة صبنح سئيظ انجبيؼخ انشكش نكبفخ االػضبء حبضشٖ االجزًبع 

 لغى –دمحم يشاد ثكهيخ انُٓذعخ /ٔيغ رٕجيّ شكشا خبصب نهذكزٕس

انُٓغخ انًذَيخ ٔاالعزشبسٖ انُٓذعٗ نجُبء انُبدٖ ػهٗ يب ثزنّ يٍ 

جٓذ ثُبء كبٌ نّ ػظيى االثش فٗ اَشبء يمش انُبدٖ ٔاػزجشاِ انجُذٖ 

انًجٕٓل فٗ ثُبء انًمش ٔرًُىيب حضٕس عيبدرّ ْزا االجزًبع نزٕجيّ 

 .انشكش انخبص نّ ثبنجهغخ ٔايذًْب فٗ رنك كبفخ انحضٕس االفبضم

 

 : ٔثؼذ رنك فمذ رى يُبلشخ جذٔل االػًبل ٔارخزد انمشاساد انزبنيخ

 

 :انًٕضٕع اآلٔل

 اػبدح رشكيم ْيئخ يكزت يجهس االداسح               -

 :انمشاس

رى فزح ثبة انزششح نًٍ نذيّ انشغجخ فٗ انزششح نٓيئخ انًكزت   -

أييٍ - األييٍ انؼبو- َبئت سئيس يجهس االداسح- سئيس يجهس االداسح)

 :ٔرششح نٓزِ انًُبصت كم يٍ (انصُذٔق

 

 :يُصت سئيظ يجهظ االداسح -1

 (فبص ثبنزضكيخ)              ػجذ انحًيذ ػجذ انزٕاة صجشٖ/د.أ-

 

 :يُصت َبئت سئيظ يجهظ االداسح- 2

 (فبص ثبنزضكيخ)                                      خبنذ دمحم ػطبهلل/د.أ    -

 

 :يُصت األييٍ انؼبو- 3

 سؼذ انذيٍ ػجذ انْٕبة دمحم/د.أ    -

 6 أصٕاد يمبثم 8فبص ثبغهجيخ )   فبسٔق دمحم جبدهللا/د.أ-    

 (عؼذ انذيٍ ػجذ انْٕبة دمحم/أصٕاد نألعزبر انذكزٕس

 

 :يُصت أييٍ انصُذٔق- 4

 (فبص ثبنزضكيخ)                               أسبيّ انسيذ ػجذ انُجٗ/د    -

 

ٔػهيّ يكٌٕ رشكيم ْيئخ انًكزت نًجهظ االداسح ػهٗ انُحٕ 

 :انزبنٗ

 

 ػجذ انحًيذ ػجذ انزٕاة صجشٖ        سئيغب /د.أ -1
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 خبنذ دمحم ػطبهلل                        َبئجب نهشئيظ/د.أ -2

 فبسٔق دمحم جبدهللا                     أييُب ػبيب/د.أ -3

 أعبيّ انغيذ ػجذ انُجٗ                 أييُب انصُذٔق/د -4

 

 :انًٕضٕع انثبَٗ

 رحذيذ يٍ نٓى حك انزٕليغ ػهٗ انشيكبد -

 :انمشاس

 :انًٕافمخ ػهٗ -

أٌ يكٌٕ رٕليغ أييٍ انصُذٔق انذكزٕس أسبيّ انسيذ ػجذ انُجٗ  -1

 الثذيم نّ رٕليؼب أٔل

ػجذ انزٕاة ػجذ انحًيذ /د.أٌ يكٌٕ رٕليغ سئيس يجهس االداسح أ -2

 رٕليؼب ثبٌ نّ ثذيمصجشٖ 

خبنذ دمحم ػطبهلل َبئت سئيس يجهس االداسح /د.أٌ يكٌٕ رٕليغ أ -3

 سئيظ يجهظ االداسح/د.أ رٕليؼب ثبٌ ثذيال نزٕليغ

 :انًٕضٕع انثبنث

 رحذيذ انجُك انزٖ سٕف رزؼبيم يؼّ انجًؼيخ -

 :انمشاس

انًٕافمخ ػهٗ فزح حسبة ثبنجُك االْهٗ انًصشٖ فشع انجبيؼخ  -

ٔػهٗ اٌ يزى رحٕيم حسبثبد انجًؼيخ نذٖ ثُك انمبْشح فشع انفيٕو 

 .انٗ انجُك االْهٗ انًزكٕس ػُذ ارًبو فزح انحسبة ثّ

 :انًٕضٕع انشاثغ

انُظش فٗ رفٕيط َبئت سئيس يجهس االداسح نذػٕح انًجهس نالجزًبع  -

 ػُذ انضشٔسح

 :انمشاس

 انًٕافمخ -

 :انًٕضٕع انخبيظ

 انُظش فٗ رشكيم انهجُخ انزُفيزيخ نهًجهس -

 :انمشاس

 :انًٕافمخ ػهٗ أٌ يكٌٕ رشكيم انهحُخ ػهٗ انُحٕ انزبنٗ -

 (سئيغب)ػجذ انحًيذ ػجذ انزٕاة صجشٖ   سئيس يجهس االداسح /د.أ -1
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 (ػضٕا) فبسٔق دمحم جبدهللا         األييٍ انؼبو                  /د.أ -2

 (ػضٕا)أسبيّ انسيذ ػجذ انُجٗ     أييٍ انصُذٔق                /د -3

 ػضٕاػجذ انحهيى يششف اسًبػيم                                /د.أ -4

 ػضٕاسؼذ انذيٍ ػجذ انْٕبة دمحم                               /د.أ -5

 :انًٕضٕع انغبدط

 انُظش فٗ رشكيم انهجبٌ انًُجثمخ ػٍ انًجهس -

 :انمشاس

 :انًٕافمخ ػهٗ رشكيم انهجبٌ انزبنيخ -

 :نجُخ االَشبءاد ٔاالعكبٌ ٔرشكم يٍ -1

 سبيح أحًذ جالل                         سئيسب/د.أ -1

 دمحم دمحم انشثيؼٗ                     ػضٕا/د.أ -2

 أيبَٗ دمحم ػطيّ                         ػضٕا/د -3

 دمحم أحًذ يشاد                            ػضٕا/د -4

 َجيم أحًذ ػٕض هللا                       ػضٕا        /د -5

 

 :انهجُخ االجًُبػيخ ٔانؼاللبد انؼبيخ ٔرشكم يٍ -2

 دمحم أحًذ سؼيذ                         سئيسب/د -1

 يحًٕد فزحٗ دمحم                     ػضٕا/د.أ -2

 دمحم حسٍ ػجذ انٕاحذ                  ػضٕا/د -3

 خبنذ ػجذ انحًيذ سهيى                   ػضٕا /د -4

 دمحم يحًٕد صٕفٗ                       ػضٕا/أ -5

 

 :انهجُخ انشيبضيخ ٔرشكم يٍ -3

 خبنذ دمحم ػطبهلل                       سئيسب/د.أ -1

 ْبَٗ سبيٗ أثٕ انؼال                    ػضٕا/د -2

 ْبَٗ ػهٗ سؼيذ                         ػضٕا/د -3

 يحًٕد ػجذ انسالو أحًذ                 ػضٕا/أ -4

 ػًش أحًذ ػجذ انزٕاة                      ػضٕا/أ -5

 :انهجُخ انثمبفيخ ٔانؼهًيخ ٔرشكم يٍ-4            

 ػجذ انحهيى يششف اسًبػيم        سئيسب/ د.أ -1

 سيذ ػجذ انحًيذ كشك                  ػضٕا/د -2

 ْبنخ ػجذ انًجيذ شبْيٍ              ػضٕا /د.أ -3

 ايٓبة دمحم انسيذ                       ػضٕا/د -4

 ٔائم طٕثبس                                   ػضٕا/د -5

 :نجُخ انشحالد ٔانًصبيف ٔرشكم يٍ -6
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 أسبيخ انسيذ ػجذ انُجٗ                سئيسب/د -1

 أحًذ جبثش شذيذ                          ػضٕا/د -2

 ػجذ انٓبدٖ أحًذ ػجذ انشاصق          ػضٕا/ د -3

 ػصبو دمحم يحفٕظ                      ػضٕا /د -4

 صيُت حسٍ حسٍ                        ػضٕا/أ -5

 

 :نجُخ االػالو ٔاالرصبل ٔرشكم يٍ -7

 أحًذ انسيذ اثٕػًيشح                     سئيسب/د -1

 دمحم سهيًبٌ ػجذ انحًيذ              ػضٕا/د -2

 يحًٕد ػجذ انسالو أحًذ                 ػضٕا           /أ -3

 يحًٕد ػًش                                  ػضٕا/أ -4

 يصطفٗ سثيغ أحًذ                        ػضٕا/أ -5

 

 :نجُخ انحج ٔانؼًشح ٔرشكم يٍ -8

 سيذ ػجذ انحًيذ كشك                  سئيسب/د -1

 ػجذ انحهيى يششف اسًبػيم         ػضٕا/د.أ -2

 حسُٗ دمحم جًبل انذيٍ            ػضٕا/د.أ -3

 أيًٍ ججش                                    ػضٕا/د -4

 اثشاْيى ػجذ انسزبس                       ػضٕا  /د -5

 

 :    انًٕضٕع انغبثغ

 رحذيذ يٕػذ ثبثذ الجزًبع انًجهس  -

 :انفشاس

انًٕافمخ ػهٗ أٌ يكٌٕ اجزًبع انًجهس ثصٕسح يُزظًخ نجهسزّ  -

  يسبًءا1.30انؼبديخ يٕو انثالثبء االٔل يٍ كم شٓش انسبػخ 

ٔحيث نى يغزجذ شٗء يٍ أػًبل فمذ أغهك انًحضش فٗ ربسيخّ 

 .يغبًءا5,15ٔعبػزّ حيث كبَذ انغبػخ 

 

       عكشريش االجزًبع                                    سئيظ االجزًبع

 (ػجذ انحهيى يششف اعًبػيم/د.أ)            (فبسٔق دمحم جبدهللا/د.أ)

  


