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 نهجُح انتُفيذيح األونىيحضز األجتًاع 

 (انصيذنح اإلكهيُيكيحتكانوريوس انصيذنح )نثزَايج 

 7102-6102نهؼاو انجايؼى 

 ثكبنىسَىس نهجُخ انتُفُزَخ نجشَبيج انخبيس لذ تى ػمذ االجتًبع 11/1/2017 انًىافك اَه فً َىو االسثؼبء

ػًُذ انكهُخ فً تًبو ورنك ثًكتت  6102/6102نهؼبو انجبيؼً  (اإلكهُُُكُخ )انصُذنخ انصُذنخ

 ثحضىس كال يٍ : و  بصجبح00:11خانسبػ

 دػجُس   ػًُذ انكهُخ وسئُس ثشَبيج انصُذنخ اإلكهُُُكُخ يحًذ جًبل انذٍَ أ.د/ هذي -

 انًذَش انتُفُزي نىحذح ضًبٌ انجىدح   طبسق يحًىد خهُم ػمذحد/  -

 د/يبجذ وصفً حهًً                    يُسك ػبو انجشَبيج -

 ػضى ثبنهجُخ             د/ساَُب أثىصهشح

 ػضى ثبنهجُخ              د/ َهً انخضشٌ 

 أ/ سبنًخ ششف                                يسئىل إداسي 

 و اػتذر ػٍ انحضور:

 د/ أحًذ يحًذ صالح انذٍَ ػىض يُسك اإلسشبد األكبدًًَ وانُشبط انطالثٍ  نهجشَبيج -

 كهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة وانًذَش انتُفُزي نهجشَبيجأ. د/ جًبل ػجذ انحً يحًذ ػًشاٌ  وكُم ان-

 

 جتًبع ثًُبلشخ ثُىد جذول االػًبل :اإل وثذأ

 انًصادقح ػهى يحضز إجتًاع انهجُح انتُفيذيح انساتق . 2

 ػهٍ انًحضش انسبثك. نمشاس: انًصبدلخا

 

 1027رتيغ انجذاول انذراسيح نهفصم انذراسى  انُظز في. 1

 (0)يشفك.انًىافمخ  انمشاس:

 

 1027رتيغ   تحذيذ يواػيذ تسجيم انطالب نهفصم انذراسي. انُظز فى 3

ػهً أٌ َتى تسجُم  00/6/6102َتظبو انذساسخ فٍ االسجىع االول يٍ انفصم انذساسٍ و انزٌ َجذأ ا انمشاس:

. ػهٍ  6/ 02و انفشلخ انثبنثخ َىو انثالثبء  01/6 االسثؼبءانفشلخ انثبَُخ َىو  ،6 /01 انثالثبءانفشلخ األونً َىو 

أٌ ال َتى انتسجُم نهطالة فٍ االسجىع انثبٍَ يٍ انذساسخ إال ثًىافمخ ػًُذ انكهُخ ػهً طهت انتسجُم و يشفك 

 .جُُه 611ثه طىاثغ خذيخ تؼهًُُخ ثمًُخ 
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انتقويى انذاتي انُظز في انطهة انًقذو يٍ فزيق وحذج انجودج تشأٌ صزف تكانيف دورج . 4

 يٍ ييزاَيح انصيذنح االكهيُيكيح

 انًىافمخ يغ سفغ االيش انً انهجُخ انؼهُبانمشاس: 

 

اػضابء هُئاخ انتاذسَس انًشابسكٍُ فاً تاذسَس يماشساد ثشَابيج انصاُذنخ انُظش فً يخبطجخ . 5

انؼهُباالَتهابء ياٍ االكهُُُكُخ ، اػضبء هُئخ انتذسَس سؤسبء واػضبء كُتشول ثشَبيج انذساسبد 

اػًبل كُتشول ثشَبيج انصُذنخ االكهُُُكُخ و تسهُى َتبئج انًمشساد اناً سؤسابء كُتاشول ثشَابيج 

ػهااً اٌ تسااهى انُتاابئج انُهبئُااخ يااٍ  6102-0-10انصااُذنخ االكهُُُكُااخ ثحااذ الصااً َااىو انثالثاابء 

نًسائىل ػاٍ ثشَابيج االساتبر / احًاذ حهًاً ا  اناً  سؤسابء كُتاشول ثشَابيج انصاُذنخ االكهُُُكُاخ

MIS .ثحذ الصً االسجىع انثبًَ يٍ اجبصح َصف انؼبو 

 وتكهُف ا. سبنًخ ششف ثًخبطجخ األلسبوانًىافمخ انمشاس: 

 

 . اػتًاد كال يٍ:6

 6102يكبفأح اػًبل االيتحبَبد وانًشالجه وانًالحظخ نهفصم انذساسٍ خشَف  . أ

 6102يكبفأح تشغُم انجشَبيج ػٍ َُبَش  . ة

 نهجُخ انؼهُب 6102انفصم انذساسٍ خشَف يكبفأح َهبَخ  . د

 6102َُبَش  وانؼهُب ػٍ شهش يكبفأح حضىس جهسبد انهجُخ انتُفُزَخ . ث

 (6)يشفكانًىافمخ     انقزار:

 

 

 


