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 7132/ 33/9بتاريخ  (3تقرير عن اجتماع رقم )  

 التدريب / اجتماع لجنة 
 
 

 موجه إلى
 

 نجُخ األيبَخ  انفُُخ
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 و13/9/2017ربسَخ االجزًبع                     4سقى اإلجزًبع          

 كهُخ انحبسجبديقش انىحذح انًشكضَخ ثبنذوس انسبثع ثيكبٌ االَعقبد          

 1:    30      رىقُذ انجذاَخ      

 3:     00       رىقُذ االَزهبء    

 دقُقخ  90         يذح االجزًبع      

 

 انىظُفخ انحضىس :  

 سئُس انهجُخ  أ.د/فبطًخ عجذ انىهبة -1

 َبئت سئُس انهجُخ  أ.و.د/فبرٍ شفُق -2

 عضىا  أ.د/يحًذ يعىع -3

 عضىا  جذ هللا أ.و.د/هُذ ع-4

 عضىا  أ.سحش اسًبعُم -6

 أيٍُ انهجُخ  د/يهب يخزبس -7
 

 انىظُفخ انًعززسوٌ  

 عضىا أ.د/َبدَخ حسٍ -1

 عضىا  أ.د/أحًذ انجغذادي -2
 

 انغبئجىٌ

 ال َىجذ

 انىظُفخ

 

 

 

 

  جذول األعًبل :
 

 انزصذَك عهً يحضش اإلجزًبع انسبَك  -1

 2018-2017فً صىسرهب انُهبئُخ نهعبو انجبيعً  يشاجعخ خطخ نجُخ انزذسَت -2

 يزبثعخ اعذاد دنُم انزذسَت  -3

 وضع يمزشحبد أسًبء انًذسثٍُ نكم وسشخ  -4

 وضع انًبدح انعهًُخ انًىحذح نهىسش  -5

 يب َسزجذ يٍ أعًبل  -6
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 انًُبقشخ وانقشاساد:

 

 كهًخ سئُس انهجُخ

جُخ وقبيذ ثزهُئخ انسبدح األعضبء ثًُبسجخ ثذاَخ ثبنسبدح أعضبء انهقبيذ أ.د/فبطًخ عجذ انىهبة 

 .2018-2017انعبو انذساسً انجذَذ وثذء فعبنُبد انهجُخ نهعبو انذساسً 

 

 يُبقشخ جذول األعًبل

 قثانزظذَق عهً يحضش اإلجزًبع انسب :  ثخظىص أوال: 

 

 ( :    انًىافقخ 1قشاس سقى  )

 : يشاجعخ خطخ نجُخ انزذسَت و اعزًبدهبثبَُب: 

 

 

ثصىسرهب انُهبئُخ ص و ركهُف د/يهب يخزبس ثشفع انخطخ انً انسُذ األسزبر  إلشاسهبرًذ يشاجعخ انخطخ و ( : 2انقشاس سقى )

  . العزًبدهبثبنجبيعخ  اإلسزشارُجٍانذكزىس يذَش انزخطُظ 

 

 يزبثعخ إعذاد دنُم انزذسَت ::  ثبنثب

 

و رى االرفبق عهً ضى انخطخ  انجغذادٌرى وضعه ثىاسطخ أ.د/أحًذ  نزٌا انزذسَجٍرى عشض يمزشح انغالف : ( 3قشاس سقى  )

  انزذسَجُخ نهذنُم .

 

 وضع يقزشحبد أسًبء انًذسثٍُ نكم وسشخ :: ثخظىص  ساثعب

 

 2رى االرفبق عهً أٌ َزى وضع يمزشحبد انًذسثٍُ ثصىسح شهشَخ و رى االرفبق عهً أٌ َكىٌ نكم وسشخ ( :    4قشاس سقى  )

بسً و احزُبطً عهً أٌ َكىٌ انًذسثٍُ ثبنىسشخ األونً أ.د/يحًذ يعىض )أسبسً ( و أ.د/فبطًخ عجذ انىهبة يذسثٍُ أس

 )احزُبطً(

 

 

  وضع انًبدح انعهًُخ انًىحذح نهىسش :: ثخظىص  خبيسب

 

خطُظ كهُف أ.د/يحًذ يعىض ثىضع انًبدح انعهًُخ نهىسشه األونً ثعُىاٌ أهذاف و أهًُخ انزر( :    5قشاس سقى  )

 اإلسزشارُجً ثجبيعخ ثُهب "
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  يب َسزجذ يٍ أعًبل : ثخظىص  سبدسب

 

 4اسزعذاداد إلبيخ انىسشخ انزذسَجُخ األونً . رى االرفبق عهً أٌ ركىٌ انىسشخ انزذسَجُخ األونً َىو اإلثٍُُ  :( 6قشاس سقى  )

انًعهىيبد انذوس انسبثع انسبعخ انعبششح صجبحب ثًجًُ كهُخ انحبسجبد و  اإلسزشارُجٍأكزىثش ثًمش انىحذح انًشكضَخ نهزخطُظ 

و  -انفئخ انًسزهذفخ )أعضبء انىحذح انًشكضَخ نهزخطُظ َهمُهب أ.د/يحًذ يعىض و أ.د/فبطًخ عجذ انىهبة  . عهً أٌ ركىٌ 

انزخطُظ  نهكهُبد و نهسُذ األسزبر انذكزىس يذَشخطبثبد  ثإسسبل إسًبعُمانزذسَت ثبنكهُبد ( عهً أٌ ركهف أ.سحش  يسئىنٍ

و ركهُف أ.د/فبرٍ  عهً أٌ ركىٌ أ. سحش اسًبعُم انًُسك اإلداسي نهىسشخ. اإلسزشارُجٍ ثبنجبيعخ نإلعالٌ عٍ انىسشخ(

 شفُك ثىضع ثشَبيج انىسشخ .

 

 رحذَذ يسئىنُخ انزذسَت داخم ثبقً نجبٌ انىحذح انًشكضَخ نهزخطُظ اإلسزشارُجً ثبنجبيعخ: (:7قشاس سقى )

يخزبس ثبسسبل خطبة نهسُذ األسزبر انذكزىس يذَش انزخطُظ اإلسزشارُجٍ ثبنجبيعخ نزحذَذ يسئىنُخ نجُخ انزذسَت  ركهُف د/يهب

 عٍ انىسش انزذسَجُخ انًطهىثخ يٍ ثبلً انهجبٌ فًُب َخص انزخطُظ اإلسزشارُجً 

 

 

 

 : .....ثخظىص رىصَع انًهبو وانىاججبد عهً أعضبء انهجُخ : سبثعب
 

 اإلطبس انضيًُ نهًهًخ انعضى انًسئىل انًهًخ / انىاجت

نهسُذ األسزبر انذكزىس يذَش انزخطُظ  اسسبل خطبة 

 إلعزًبد خطخ نجُخ انزذسَت  اإلسزشارُجٍ ثبنجبيعخ

 20/9األسثعبء  د/يهب يخزبس 

 27/9األسثعبء  أ.د/يحًذ يعىض وضع انًبدح انعهًُخ انًىحذح نهىسش

 27/9سثعبء األ أ.د/فبرٍ شفُك وضع ثشَبيج انىسشخ

 27/9األسثعبء  أ/سحش اسًبعُم  اسزعذاداد انىسشخ 

نهسُذ األسزبر انذكزىس يذَش انزخطُظ اسسبل خطبة 

نزحذَذ يسئىنُخ نجُخ انزذسَت  اإلسزشارُجٍ ثبنجبيعخ

عٍ رذسَت ثبلً انهجبٌ فًُب َخص انزخطُظ 

 اإلسزشارُجً 

 20/9األسثعبء  د/يهب يخزبس 
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 :زٌانًهخض انزُفُ

 انزظذَق عهً قشاسا د اإلجزًبع انسبثق  -1

إلعزًبد  نهسُذ األسزبر انذكزىس يذَش انزخطُظ اإلسزشارُجٍ ثبنجبيعخ ثإسسبل خطبة ركهُف د/يهب يخزبس  -2

 .2018-2017خطخ نجُخ انزذسَت عٍ انعبو انجبيعً 

 اضبفخ انخطخ انزذسَجُخ نهذنُم انزذسَجً . -3

أكزىثش ثًقش انىحذح انًشكضَخ نهزخطُظ اإلسزشارُجٍ ثًجًُ  4َىو اإلثٍُُ  األونً رحذَذ انىسشخ انزذسَجُخ  -4

كهُخ انحبسجبد و انًعهىيبد انذوس انسبثع انسبعخ انعبششح طجبحب َهقُهب أ.د/يحًذ يعىع و أ.د/فبطًخ عجذ انىهبة  

 ذسَت ثبنكهُبد (و يسئىنٍ انز -. عهً أٌ ركىٌ  انفئخ انًسزهذفخ )أعضبء انىحذح انًشكضَخ نهزخطُظ

 ثىضع ثشَبيج انىسشخ انزذسَجُخ األونً ركهُف أ.د/فبرٍ شفٍُ  -5

  أ.د/يحًذ يعىع ثىضع انجشَبيج انزذسَجً نهىسشخ .ركهُف  -6

 ركهُف أ.سحش اسًبعُم ثبإلعالٌ عٍ انىسشخ. -7

نزحذَذ  جٍ ثبنجبيعخنهسُذ األسزبر انذكزىس يذَش انزخطُظ اإلسزشارُركهُف د/يهب يخزبس ثبسسبل خطبة   -  -8

 يسئىنُخ نجُخ انزذسَت عٍ رذسَت نجبٌ انىحذح انًشكضَخ فًُب َخض انزخطُظ اإلسزشارُجٍ 

 

 

 

 
 رئيس اللجنة    أمين اللجنة                                                     

 

 د/ مها مختار

                                                                  

 أ.د/فاطمة عبد الوهاب 
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