جبيؼخ ثُٓب

كهيخ االداة
شئٌٕ انطالة
ٔدذح انزؼهيى انًفزٕح

جدول ايتحبنبت انتعهيى انًفتوح

نهًظزٕٖ الٔل فصم دراطٗ أل
نهؼبو انجبيؼٗ 2015/2014دٔريبيٕ)

ثجزَبيج(دراطخ انًجزًغ )
يجذأ االيزذبٌ انظبػخ انٕادذح ٔانُصف يظبءا
انيٕو
ٔانزبريخ

انكٕد

انًــــــــــــــــبدح

انجًؼخ
2015/4/17
انجًؼخ
2015/4/24
انجًؼخ

511

يذخم ػمو االجزًبع
ػهى االجزًبع انؼبئهٗ
ربريخ انفكز االجزًبػٗ
االقزصبد ٔانًجزًغ
خذيّ اجزًبػيخ ( رخهفبد فقظ)

2015/5/1

انجًؼخ
2015/5/8

513
512
515
514

** يًُٕع دخٕل اٖ طبنت االيزذبٌ إال ثؼذ رظجيم انًٕاد انزٗ يزغت االيزذبٌ فيٓب
** ال يجٕس نهطهجخ إدضبر انًٕثيالد انٗ نجبٌ اال يزذبٌ ٔكم طبنت يضجظ يؼّ يٕثبيم يؼزجز
يخال ثُظبو االيزذبٌ ٔيذزو يٍ دخٕل جًيغ االيزذبَبد انًزجقيخ ٔيذبل انٗ يجهض رأديت .
** نٍ يظًخ ثذخٕل اٖ طبنت ثؼذ ثذء االيزذبٌ .
** نٍ يظًخ ثذخٕل االيزذبٌ اال نهطبنت انذٖ يذًم كبرَيِ انفصم انذراطٗ انًظجم ثّ

رئيس قسى شئوٌ انطالة
يراجع قسى شئوٌ انطالة
يدير عبو انكهية
شئوٌ انطالة
انًنسق انعبو
انطالة

وكيم انكهية نشئوٌ
عًيد انكهية

(أ.د.م /مسعد بحيرى)

(أ.د /السيد رشدى )

(أ.د/عــــــــــــــادل خضـــــــــر)
ك /ماجده السعدنى

يدير عبو

كهيخ االداة
شئٌٕ انطالة
ٔدذح انزؼهيى انًفزٕح

انيٕو
ٔانزبريخ
انجًؼخ
2015/4/17
انجًؼخ
2015/4/24
انجًؼخ
2015/5/1

انجًؼخ
2015/5/8

جدول ايتحبنبت انتعهيى انًفتوح

جبيؼخ ثُٓب

نهًظزٕٖ الٔل فصم دراطٗ ثبَٗ
نهؼبو انجبيؼٗ (2015/2014دٔر يبيٕ)

ثجزَبيج(دراطخ انًجزًغ )
يجذأ االيزذبٌ الطبػخ انزبطؼخ صجبدب
انًــــــــــــــــبدح
انكٕد

517
516
518
519

يذخم انٗ االدصبء
انًذخم انٗ االَثزٔثٕنٕجيب
رًُيخ اجزًبػيخ
انثقبفخ ٔانشخصيخ

** يًُٕع دخٕل اٖ طبنت االيزذبٌ إال ثؼذ رظجيم انًٕاد انزٗ يزغت االيزذبٌ فيٓب
** ال يجٕس نهطهجخ إدضبر انًٕثيالد انٗ نجبٌ اال يزذبٌ ٔكم طبنت يضجظ يؼّ يٕثبيم يؼزجز
يخال ثُظبو االيزذبٌ ٔيذزو يٍ دخٕل جًيغ االيزذبَبد انًزجقيخ ٔيذبل انٗ يجهض رأديت .
** نٍ يظًخ ثذخٕل اٖ طبنت ثؼذ ثذء االيزذبٌ .
** نٍ يظًخ ثذخٕل االيزذبٌ اال نهطبنت انذٖ يذًم كبرَيّ انفصم انذراطٗ انًظجم ثّ

يراجع قسى شئوٌ انطالة
شئوٌ انطالة

رئيس قسى شئوٌ انطالة
يدير عبو انكهية

انًنسق انعبو
انطالة

يدير عبو

وكيم انكهية نشئوٌ
عًيد انكهية

(أ.د /السيد رشدى )
(أ.د.م /مسعد بحيرى)
(أ.د/عــــــــــــــــادل خضـــــــــــــر)
ك /ماجده السعدنى

