
 

 انجًٕٓسٚح انجضائشٚح انذًٚمشاطٛح انشؼثٛح

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔ انثذس انؼهًٙ
 

 جايؼح تاجٙ يخراس ػُاتح

 كهٛح انذمٕق

 لغى انذمٕق

 

 
 

 :انًهرمٗ انٕطُٙ دٕل

 

 
 

 2020 فٛفش٘ 20 -19ٕٚيٙ 

 -انثَٕٙ- انمطة انجايؼٙ أدًذ انثَٕٙ  

 

 

 

 

 

 



 
 

 2020 فٛفش٘ 19األستؼاء : انٕٛو األٔل
 

 

 انفرشجانصثادٛح
 استقبال على شرف المشاركين  )08:30(- 

 الوطني للنشيد االستماع واالفتتاحية لجلسة ا)09:00(- 

 األعرار انذكرٕس األخضش تٕكذٛم الملتقى رئيس كلمة- 

 ػثذانُاصش ياَغل جًار انذكرٕ األعرار الكلية عميد كلمة- 

 .الملتقى لياتافع وافتتاح ياَغر دمحم انذكرٕ األعرار رئيس الجامعة كلمة- 
 

 انجهغحاألٔنٗ

 َٕس انذٍٚ انشادنٙسئٛظ انجهغح انذكرٕس 
 

 ػُٕاٌ انًذاخهح انًرذخم انرٕلٛد
 

 انجايؼح

09:30- 09:45 
 يشاد ػًشاَٙ/د

 خًٛش٘ سشذ٘/د.ط
 اإلطاس أنًفاًْٛٙ نهجضاء

 جايؼح ػُاتح

 

 ٔظائف انؼمٕتح جًٛهح يذهك/ د 10:00– 09:45
 جايؼح ػُاتح

 

 كشًٚح خطاب/ د.أ 10:15- 10:00
 فشم انًُظٕيح انؼماتٛح  فٙ انذذ يٍ انجشًٚح

 جايؼح انجضائش

 األخضش تٕكذٛم/ د.أ 10:30- 10:15
 انرؼاٚش تٍٛ انؼمٕتاخ ٔ ذذاتٛش األيٍ

 
 جايؼح ػُاتح

 

 11:00- 10:30يُالشح 

 

 انجهغح انصاَٛح

 سئٛظ انجهغح األعرار انذكرٕس األخضش تٕكذٛم
 

 ػُٕاٌ انًذاخهح انًرذخم انرٕلٛد
 

 انجايؼح

11:00- 11:15 

عٛف اإلعالو /د.أ

 شٕٚح

 دًذاٌ يذاح/د.ط

 

انجضاء انجُائٙ ٔ أششِ انُفغٙ ٔ االجرًاػٙ 

ػهٗ انًجشيٍٛ فٙ انًذُٚح انجذٚذج ، دساعح عٕعٕٛ   

 .لإََٛح  يٛذاَٛح تًذُٚح  رساع انشٚش

 

 جايؼح ػُاتح

 انغشايح انجضائٛح انطاْش دنٕل/ د.أ 11:30– 11:15
 

 جايؼح ذثغح



 دهًٛح طانثٙ/ د.أ 11:45- 11:30

 

 آشاس ذؼذد انجشائى ػهٗ انؼمٕتح
 جايؼح ػُاتح

11:45 -12:00 
 عًٛشج ػاتذ/ د

 ساضٛح خهٛفح/ د

 

 ٔلف ذُفٛز انؼمٕتح

 

 جايؼح ػُاتح

 

 12:30- 12:00يُالشح 

 
 

 

 انفرشج انًغائٛح خاصح تانٕسشاخ
 انٕسشح األٔنٗ تثٕٓ انؼًادج

األعرار انذكرٕس يذًٕد شذًاط : سئٛظ انجهغح
 

 ػُٕاٌ انًذاخهح انًرذخم انرٕلٛد
 

 انجايؼح
 

 دغٍٛ يٛهٕد/ أ 14:15 -14:00

 

 أنغُح انؼمٕتح

 

 جايؼح ػُاتح

14:15 –14:30 
 دنٛهح يثاسكٙ/ د

 أعًاء تٕػكاص/ د.ط
 ػمٕتح انؼًم نهُفغ انؼاو

 

 جايؼح  ػُاتح
 

 شؼٛة ظشٚف/ د 14:45- 14:30
 عًاخ انًًٛضج نرذاتٛش األيٍ

 جايؼح ػُاتح

14:45 -15:00 

 

 يشٚى ٚغهٗ/ د

 عاسج ػٛاد٘/ د.ط

 

 انًصادسج تٕصفٓا ذذتٛش أيٍ

 
 جايؼح ػُاتح

 

15:00 -15:15 

 صثشُٚح تٕتكش/ د

 َجٕٖ عذٚشج/ د

 

 انجضاءاخ اإلداسٚح كآنٛح نهذذ يٍ انؼماب

 

 

 جايؼح

  عٕق اْشاط

 

 15:45- 15:15يُالشح 

 انٕسشح انصاَٛح تثٕٓ انؼًادج

 انذكرٕس ساتخ تٍ صاسع: سئٛظ انجهغح
 

 ػُٕاٌ انًذاخهح انًرذخم انرٕلٛد
 

 انجايؼح
 

14:00- 14:15 
 أيُٛح ػالنٙ/د

 َادٚح عاليٙ/د

 

انؼمٕتاخ اإلداسٚح كذم نًشكهح االخرُاق 

 انمضائٙ

 

 جايؼح ػُاتح

 جايؼح خُشهح

14:15 –14:30 

 صْشج َٕاصشٚح/ د

ػثذ انؼضٚض صسداص٘ / د

 

 انؼمٕتاخ فٙ انجشائى االلرصادٚح
 

 جايؼح  ػُاتح



 ػثذ انشصاق ذٕيٙ/أ 14:45- 14:30

 

يذٖ فؼانٛح انجضاءاخ انجُائٛح فٙ دًاٚح انًال انؼاو فٙ 

 إطاس لإٌَ يكافذح انفغاد

 جايؼح ػُاتح

14:45 -15:00 
 ػصاو تاسج/ د

 َثٛٓح تٕيؼضج/ د

 

 فؼانٛح انجضاء انجُائٙ فٙ جشائى يغٛش٘ انششكاخ

 

 جايؼح ػُاتح

 

15:00 -15:15 

 

 نًٛاء تهٕٓشاخ/أ

 َٕال ضٛف/ أ

 

 

 اإلفشاض انًششٔط

 

 

 جايؼح ػُاتح

 

 15:45- 15:15يُالشح 

 

  2020 فٛفش٘ 20انخًٛظ : انٕٛو انصاَٙ
 
 

 انجهغح األٔنٗ

 سئٛظ انجهغح األعرار انذكرٕس انطاْش دنٕل
 

 ػُٕاٌ انًذاخهح انًرذخم انرٕلٛد

 

 انجايؼح

 

09:30- 09:45 
 ػًاس يؼاشٕ/د.أ

 َثانٙ فطح/د
 انجضاء انجُائٙ فٙ جشائى انششٕج

 جايؼح ذٛض٘ ٔصٔ

 

 ػمٕتح اإلػذاو فٙ انرششٚغ انجضائش٘ يُصٕس سدًاَٙ/ د.أ 10:00– 09:45
 جايؼح  عكٛكذج

 

 كشًٚح يذشٔق/ د 10:15- 10:00
 انغٕاس اإلنكرشَٔٙ

 جايؼح  لغُطُٛح

10:15 -10:30 
دمحم انصانخ / د

 يٓذأ٘

تذائم انؼمٕتاخ انذثغٛح فٙ انرششٚغ انجضائش٘ ٔ يذٖ 

 .فاػهٛرٓا

 

انًشكض انجايؼٙ 

 ػٍٛ ذًٕشُد

 

 11:00- 10:30يُالشح 

 
 

 انجهغحانصاَٛح

سئٛظ انجهغح األعرارج انذكرٕسج دهًٛح طانثٙ 
 
 

 ػُٕاٌ انًذاخهح انًرذخم انرٕلٛد
 

 انجايؼح

11:00- 11:15 
 فاسٔق غاص٘/د

 صْشج تٍ عؼادج/د.ط

 

 انؼمٕتح انجُائٛح انذٔنٛح

 

 جايؼح ػُاتح



11:15 –11:30 
 ػثذ انغالو عاكش/ د

 ْثح عشدٔن/ د

يٍ ذؼٕٚض يذَٙ إنٗ : إػادج انذال ػهٗ يا كاَد ػاّٚ

 جضاء جُائٙ

 

 جايؼح  ػُاتح

 

11:30 -11:45 
َٕس انذٍٚ / د.أ

 شادنٙ

 

 انجضاءاخ انضشٚثٛح
 جايؼح ػُاتح

11:45 -12:00 

 دمحم ششاٚشٚح/ د

ػثذ انًجٛذ / د

 تٕعٛهٕٛ

 

 أصيح انجضاء

 

 جايؼح لانًح

 جايؼح ػُاتح

 

 12:30- 12:00يُالشح 

 

 انٕسشح انصانصح تثٕٓ انؼًادج

األعرار انذكرٕس دغُٙ تٕانذٚاس : سئٛظ انجهغح
 

 ػُٕاٌ انًذاخهح انًرذخم انرٕلٛد
 

 انجايؼح
 

11:00- 11:15 
 نٛهٗ طهثٙ/ د

 عٕيٛح تٕلشج/ أ

 

 انرذخم انمضائٙ فٙ ذُفٛز انؼمٕتح

 

 جايؼح  انجضائش

 جايؼح ػُاتح

 كٛفٛح ذذصٛم انغشاياخ ٔ انًشاكم انًشذثطح تٓا دمحم شثُٛٙ/ د.ط 11:30– 11:15
 

 جايؼح  ػُاتح
 

11:30 -11:45 
 ْذٖ خالٚفٛح/ د.ط

 سؤٔف لشٔض/ د.ط

إػادج إدياض انًغثٕق لضائٛا تٍٛ سْاَاخ ذطٕٚش 

آيال انًغثٕق )انغٛاعح انؼماتٛح ٔ إشكانٛح انرطثٛك 

 (لضائٛا ٔ سفض انًجرًغ
 جايؼحلغُطُٛح

11:45 -12:00 

 

 صثشُٚح جذ٘/ د

 يٛهٕد دسٚغٙ/ د

 

فؼانٛح ذذاتٛش األيٍ انًمشسج نألدذاز فٙ انرششٚغ 

 انجضائش٘

 
 جايؼح ػُاتح

 

 12:30- 12:00يُالشح 
 

  لشاءج انرٕصٛاخ ٔذغهٛى شٓاداخ انًشاسكح12:30- 

 االخرراو انشعًٙ نهًهرم13:00ٗ- 

 انرماط صٕسج جًاػٛح نهًشاسكٍٛ- 

 انرُمم  نرُأل ٔجثح انغزاء - 

 


