
 
 

 

 

   
 يزحبَبد انزحزيزيه نهفزقخ انزاثعخ )يزحهه انجكبنىريىس( ثبنكهيهجذول اال

 و9191/ 9102نهعبو انجبيعً املؤجهني ثذاعً جبئحخ كىروَب )دور يبيى( ودور صجزًرب  نغري املؤجهني نهطالة  

 و

 

 

 انيىو وانراريخ

 انفزقــخ انزاثعــخ

 انقذيًخانالئحخ  رخظض اإلدارح انزيبضيخ رخظض انزيبضخ املذرصيخ

 املؤجهني ثذاعً جبئحخ كىروَب )دور يبيى( اىل -انزيٍ يٍ 
 دور

 صجزًرب 
 اىل -انزيٍ يٍ 

 دور 

 صجزًرب
 اىل -انزيٍ يٍ 

دور 

 صجزًرب

 انثالثاء 1

 و02/12/0202

   1ف4انرزويخ انزياضً صاإلذجاهاخ انذذيثح فً  113.2: 03.2 عهى َفض انجًاعاخ انزياضيح عهى َفض انجًاعاخ انزياضيح  113.2: 03.2

 0322: 10322 1ف4االطاتاخ واالطعافاخ االونيح ص  0322: 10322
انعاللاخ انعايح واالعالو فً انًجال انزياضً 

 1ف4ص

 
 

 انخًيض 0

 و0202/ 00/12 

   1ف4ذطثيماخ االدارج فً انجًثاس وانرًزيُاخ ص 103.2: 03.2 1ف4ماخ انًيذاٌ وانًضًارصتذطثيماخ طزق ذذريض يظا ذطثيماخ طزق ذذريض رياضاخ انًضزب  103.2: 03.2

   1ف4إدارج األسياخ وانًىارد انثشزيح ص 322.: 1322 أطض وَظزياخ انرزتيح انزياضيح انًذرطيح أطض وَظزياخ انرزتيح انزياضيح انًذرطيح  322.: 1322

 انظثد .

 و04/12/0202 

   1ف4انرظىيك فً انًجال انزياضً ص 113.2: 03.2 ذكُىنىجيا انرعهيى فً انرزتيح انزياضيح انزياضيحذكُىنىجيا انرعهيى فً انرزتيح  113.2: 03.2

10322 :0322  
طزق ذذريض انرزتيح انزياضيح نذوي االدرياجاخ انخاطح 

 1ف4ص
 اإليكاَاخ وانًُشأخ انزياضيح  0322: 10322

 
 

 االثُيٍ 4

 و0202/ 06/12 

   "0األطض انعهًيح نإلدارج انزياضيح " 113.2: 03.2 انرأهيم انثذًَ نذوي اإلدرياجاخ انخاطح انثذًَ نذوي اإلدرياجاخ انخاطحانرأهيم  113.2: 03.2

 113.2: 03.2 1ف1انهغح انعزتيح ص 0322: 10322 ذطثيماخ عهى انذزكح فً رياضاخ انرخظض ذطثيماخ عهى انذزكح فً رياضاخ انرخظض 0322: 10322
انعزتيح انهغح 

 1ف1ص

 االرتعاء 5

 و0202/ 02/12 

   انزياضاخ انجًاعيحذطثيماخ اإلدارج فً  103.2: 03.2  ذطثيماخ طزق ذذريض انًُاسالخ انفزديح 103.2: 03.2

     1ف.طزق ذذريض انرزتيح انزياضيح ص (انًُى انًهًُ فً انرزتيح انزياضيح )إعذاد انًعهى 322.: 1322

 انخًيض 6

 و0202/ 00/12 
      ذطثيماخ طزق ذذريض انزياضاخ انًائيه 103.2: 03.2

 
 

  3  ق يٍ تذء انهجُح 15، وال يظًخ تذخىل انطانة تعذ يضً تانًمز انجذيذ نكهيح انرزتيح انزياضيح تكفز طعذ وانُظف طثادايثذأ اإليرذاٌ فً ذًاو انظاعه انراطعح   عهً األلم3ضزورج انرىاجذ لثم تذء اإليرذاٌ تظاعه 

 3ٌضزورج انرىليع داخم انهجُح تانكشف انخاص تاإليرذا  3ال يظًخ نهطانة تذخىل اإليرذاٌ تذوٌ كارَيه طاري 

 3ال يظًخ تانخزوج يٍ انهجُح لثم يضً َظف انىلد انًذذد  3عذو إططذاب انًىتيالخ إطاللا تًمز انهجُح 

  االيرذاٌ تذوٌ ياطكاخ3إرذذاء انطالب نهًاطكاخ وعذو انظًاح تانرىاجذ فً يمز  3ٌيُع ذثادل االدواخ تيٍ انطالب داخم نجُح االيرذا 
 

 خعًيذ انكهي                                                                                                                                                                                                        وكيم انكهيخ                         

 نشئىٌ انزعهيى وانطالة                                            
  

 )أ.د/ أصبيه طالح فؤاد(                                                                                                                                                          )أ.د/ أحًذ املغبوري يزواٌ(                              

 



 

 

 
 

 

 

 )يزحهه انجكبنىريىس( ثبنكهيه انزاثعخ خنهفزقانزطجيقيخ و  انشفىيهجذول االيزحبَبد 

  و9191/ 9102نهعبو انجبيعً املؤجهني ثذاعً جبئحخ كىروَب )دور يبيى( ودور صجزًرب  نغري املؤجهني  نهطالة

 و

 

 

 وانراريخانيىو 

 انفزقــخ انزاثعــخ

 رخظض اإلدارح انزيبضيخ رخظض انزيبضخ املذرصيخ

 املؤجهني ثذاعً جبئحخ كىروَب )دور يبيى(
 دور 

 صجزًرب

 دور 

 صجزًرب

 انثالثاء 1

 و02/12/0202

 )شفىي(1ف4انرزويخ انزياضً صاإلذجاهاخ انذذيثح فً  عهى َفض انجًاعاخ انزياضيح )شفىي( عهى َفض انجًاعاخ انزياضيح )شفىي(

 )شفىي(1ف4انعاللاخ انعايح واالعالو فً انًجال انزياضً ص )شفىي(1ف4االطاتاخ واالطعافاخ االونيح ص 

 انخًيض 0

 و0202/ 00/12 

 ذطثيماخ طزق ذذريض رياضاخ انًضزب 

 )شفىي، ذطثيمً(

 1ف4ماخ انًيذاٌ وانًضًارصتذطثيماخ طزق ذذريض يظا

 ذطثيمً()شفىي، 
 )شفىي، ذطثيمً(1ف4ذطثيماخ االدارج فً انجًثاس وانرًزيُاخ ص

 )شفىي(1ف4إدارج األسياخ وانًىارد انثشزيح ص أطض وَظزياخ انرزتيح انزياضيح انًذرطيح )شفىي( أطض وَظزياخ انرزتيح انزياضيح انًذرطيح )شفىي(

 انظثد .

 و04/12/0202 

 )شفىي(1ف4انرظىيك فً انًجال انزياضً ص ذكُىنىجيا انرعهيى فً انرزتيح انزياضيح )شفىي( انزياضيح )شفىي(ذكُىنىجيا انرعهيى فً انرزتيح 

 انرذرية انًيذاًَ
طزق ذذريض انرزتيح انزياضيح نذوي االدرياجاخ انخاطح 

 )شفىي(1ف4ص
 اإليكاَاخ وانًُشأخ انزياضيح )شفىي(

 االثُيٍ 4

 و0202/ 06/12 

 ")شفىي(0األطض انعهًيح نإلدارج انزياضيح " انرأهيم انثذًَ نذوي اإلدرياجاخ انخاطح )شفىي( نذوي اإلدرياجاخ انخاطح )شفىي(انرأهيم انثذًَ 

 ذطثيماخ عهى انذزكح فً رياضاخ انرخظض

 )شفىي، ذطثيمً(

 ذطثيماخ عهى انذزكح فً رياضاخ انرخظض

 )شفىي، ذطثيمً(
 

 االرتعاء 5

 و0202/ 02/12 

 طزق ذذريض انًُاسالخ انفزديحذطثيماخ 

 )شفىي، ذطثيمً(
 

 انزياضاخ انجًاعيحذطثيماخ اإلدارج فً 

 )شفىي، ذطثيمً(

  )شفىي(1ف.طزق ذذريض انرزتيح انزياضيح ص انًُى انًهًُ فً انرزتيح انزياضيح )إعذاد انًعهى( )شفىي(

 انخًيض 6

 و0202/ 00/12 

 ذطثيماخ طزق ذذريض انزياضاخ انًائيه

 )شفىي، ذطثيمً(
  

 
 

 

  ٌعمة َهايح اإليرذاَاخ انرذزيزيح3يثذأ اإليرذا  3ضزورج انرىاجذ فً انًكاٌ انًخظض نإليرذاٌ تانشي انخاص تاإليرذاَاخ 

 3)يمز اإليرذاَاخ )انًمز انجذيذ نكهيح انرزتيح انزياضيح تكفز طعذ  3ال يظًخ نهطانة تذخىل اإليرذاٌ تذوٌ كارَيه طاري 

  انرىليع عهً انكشف انخاص تاإليرذا3ٌضزورج  3إرذذاء انطالب نهًاطكاخ وعذو انظًاح تانرىاجذ فً يمز االيرذاٌ تذوٌ ياطكاخ 
 
 

 خعًيذ انكهي                                                                                                                                                                                                               وكيم انكهيخ                      

 نشئىٌ انزعهيى وانطالة                                          

 )أ.د/ أصبيه طالح فؤاد(                                                                                                                                                              )أ.د/ أحًذ املغبوري يزواٌ(                             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 )يزحهه انجكبنىريىس( ثبنكهيه انزاثعخ خنفزقثيبٌ ثأصًبء طالة ا 

  و9191/ 9102نهعبو انجبيعً  ( املقزر عهيهى رضهيى األثحبس املزجعيخدور صجزًرب)

 انفزقخ املقزر اإلصى رقى انجهىس و
انفظم 

 انذراصً
 انقضى املعًُ

ربريخ اإليزحبٌ 

 انزطجيقً

 -- انزذريت انزيبضً وعهىو انحزكخ انثبًَ انثبنثخ أصش وَظزيبد انزذريت انزيبضً عًز خبنذ عجذ انعزيز يزهبو 2924 0

 صبنى َبيف يطهق غبيم انعُزي 2241 9
)حىاجز/ يضبثقبد امليذاٌ واملضًبر 

 وثت ثالثً/ قذف انقزص(
 َظزيبد ورطجيقبرذ يضبثقبد امليذاٌ واملضًبر انثبًَ األوىل

 انخًيش

 و9191/ 99/01 

 َظزيبد ورطجيقبد انزيبضبد انجًبعيخ وريبضبد املضزة انثبًَ األوىل هىكً خبنذ َبطز إحجيت انفبضهً 2461 4
 انخًيش

 و9191/ 99/01 

 َظزيبد ورطجيقبد انزيبضبد انجًبعيخ وريبضبد املضزة انثبًَ انثبنثخ رحكيى ريبضبد املضزة انعُزييشعم خبنذ حجيت  2464 2
 انخًيش

 و9191/ 99/01 

 و ،9191/ 01/ 91انثالثبء   يزى رفع األثحبس املزجعيخ يٍ خالل اإليًيم انجبيعً نهطبنت إليًيالد األقضبو انعهًيخ املعُيخ، فً يىعذ غبيزخ 

 

 خعًيذ انكهي                                                                                                                                                                                                                                وكيم انكهيخ                       

 نشئىٌ انزعهيى وانطالة                                          

 )أ.د/ أصبيه طالح فؤاد(                                                                                                                                                              )أ.د/ أحًذ املغبوري يزواٌ(                             
 

 


