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 جبيعخ أسيىط –خطخ تًُيخ قذراد انسبدح انعبيهيٍ ثكهيخ انتًزيض 

 2022-2021نهعبو انجبيعً 
 انقبئى ثبنتذريت يكبٌ وييعبد انتُفيذ يىعذ انتذريت عذد انًتذرثيٍ يذح انجزَبيج انفئخ انًستهذفخ يجبالد انتذريت انهذف انعبو

 

 

 

 

 

 

 

 

رًُيخ لذراد 

انسبدح انعبيهيٍ 

 ثبنكهيخ

 : حخيجبل انص

 كىروَب  االجراءاد االحزرازيخ نفيروش -

 كىروَب  نفيروشانزطعيًبد انًسزخذيخ  -

 انحروقو اإلسعبفبد األونيخ انكسىر -

 

 

 جًيع إداراد انكهيخ

 

 يىو

 

20 

 

 

 2021َىفًجز 

 

لبعخ انًؤرًراد      

 ثبنكهيخ

 

  2021َىفًجز  20 يىو

 :يجبل انحبست اآلني

 كيفيخ عًم انجريذ االنكزىًَ  -

  zoom كيفيخ اسزخذاو ثرَبيج  -

- word 

 

 جًيع إداراد انكهيخ
 يىو

 
20  

 2021ديسًجز 

  

   2021ديسًجز  20 يىو

   2022يُبيز  20 يىو

 يجبل جىدح انتعهيى :

 كيفيخ انزعبيم يع األزيبد وانكىارس -

 يجبل انسكرربريخ واألرشفخ وحفظ انسجالد  -

 

 جًيع إداراد انكهيخ
  2022 زيُبي 12 يىو

 

 

 

لبعخ انًؤرًراد      

 ثبنكهيخ

 

  2022 فجزايز 20 يىو

  :يجبل انتًُيخ انجشزيخ

 االرصبل انفعبل  -

 

 يىو

 

11 

 

 2022 فجزايز

 

  2022 يبرس 20 يىو انعًم فً فريك -

  2022 يبرس 20 يىو  إدارح انىلذ -

  لبعخ انًؤرًراد ثكهيخ 2022اثزيم  16 يىو أيُبء انًعبيم رجهيس انًعبيم ورعميى األدواد  -

 يجبل انشئىٌ انقبَىَيخ 

انشئىٌ انًبنيخ وانمبَىَيخ ثبنجبيعبد وَظى  -

 انشكبوي وانزظهًبد

إدارح انشئىٌ 

 انمبَىَيخ 
انًجًُ االداري  2022اثزيم  1 أيبو  3

 ثبنجبيعخ
 

 :يجبل انًشتزيبد -

 َظى انًسايذاد وانًُبلصبد 

 راء انًجبشر وانغير يجبشر(انًشزريبد )انش

 -إدارح انًشزريبد

 رعبيخ انشجبة
انًجًُ االداري  2022يبيى  1 يىييٍ 

 ثبنجبيعخ
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يذح  انفئخ انًستهذفخ يجبالد انتذريت انهذف انعبو

 انجزَبيج

عذد 

 انًتذرثيٍ

انقبئى  يكبٌ وييعبد انتُفيذ يىعذ انتذريت

 ثبنتذريت

 

 

 

 

 

 

رًُيخ لذراد 

انسبدح انعبيهيٍ 

 بنكهيخث

 

 يجبل شئىٌ انطالة وانخزيجىٌ 

 دورح نشئىٌ انخريجيٍ عٍ رًُيخ انمذراد  -

 شئىٌ انطالة رطجيك انهىائح انذراسيخ وانكُزرول-

 َزبئج إدارح شئىٌ انطالة -

كيفيخ اسزخذاو رطجيك شئىٌ انطالة نهُظبو  -

 االنكزروَي 

 –شئىٌ انخريجيٍ  –شئىٌ انطالة 

 شئىٌ االيزيبز
  2022 يىنيى 11 أيبو  3

 انًجًُ االداري ثبنجبيعخ
 

 

 

 

 

 

 يجبل انهغبد األجُجيخ:  

  انهغخ االَجهيسيخ -

شئىٌ  –انًكزجخ  -انذراسبد انعهيب

وحذح انخذيبد  –انخريجيٍ 

  انزكُىنىجيخ

يركس رذريت انهغخ االَجهيسيخ  2022يىنيى  23 أيبو 3

 ثكهيخ اآلداة
 

 يجبل انثقبفبد انعبيخ 

 يجبل انعاللبد انثمبفيخ انجذيذ فً  -

إدارح انعاللبد انثمبفيخ وانذراسبد 

 انعهيب 
  لبعخ انًؤرًراد ثكهيخ انزًريض 2022أغسطس  15 أيبو 3

شئىٌ –شئىٌ االيزيبز  –انًكزجخ  َذوح عٍ سرعخ اَجبز انًهبو انًكزجيخ وانًكزجبد  -

انذراسبد  -شئىٌ انطالة –انخريجيٍ 

 انعهيب

  2022اكتىثز 30 أيبو 3

 لبعخ انًؤرًراد ثكهيخ انزًريض
 

  2022َىفًجز  انجذيذ فً يجبالد األَشطخ انطالثيخ 

  2022ديسًجز  لىاعذ انجيبَبد االنكزروَيخ  -

    

 يذيز وحذح ضًبٌ انجىدح                                                                                              رئيس يعيبر انجهبس االداري 

     

                                                                                      أ.د/ غبدح عجذ انزحًٍ                                                                                                     د/ سهزح سكً عبسر     


