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 انخأهيهي  انفرقت انثانثت إخخباراثخدول 

 9191/  9102انفصم اندراسي انثاَى  نهعاو اندراسي 

 انشعبت ) عًارِ ( انخىقيج انيىو وانخاريخ

 االربعاء 

3/6/9191 

 يساحت نهًباَى انفخرة انصباحيت 0   - 01

 حركيباث صحيت انفخرة انًسائيت 0331 -0331

 االربعاء

 01/6/9191 

 حقُياث حركيباث انًباَى انفخرة انصباحيت 0  - 01

 حشطيباث خارخيت انفخرة انًسائيت 0331 - 0331

 االحد

00/6/9191 

 3اَشاء يباَى انفخرة انصباحيت 0  -  01

 حطىير يُاهح انفخرة انًسائيت 0331 - 0331

 سيكىنىخيا انخعهيى انفخرة انصباحيت 0  -  01 07/6/9191االربعاء  

 خ:قىاػذ ػبي
  ع ونًدددة  دد د سدداعاث انفخددرة [، ويددٍ انسدداعت انىاحدددة وانُصددف إنددي انسدداعت انرابعددت وانُصددف  ] انفخددرة انصددباحيت[حبدددا االيخحدداٌ مددي حًدداو انسدداعت انعا ددرة صددباحا

 3] انًسائيت

  نتحذٌذ َىع انؼقىثخ. ر / عًيد انكهيتاندكخىػهً انطالة االنتزاو ثقىاػذ االيتحبٌ وسٍتى انُظش فً شأٌ انطالة انًخبنفٍٍ ثإحبنتهى إنى األستبر 

 . ٌالٌسًح نهطالة ثبنتىاجذ داخم نجبٌ االيتحبٌ قجم أو ثؼذ يىػذ إَؼقبد االيتحب 

 . الٌسًح ثذخىل أٌخ أوساق أو يزكشاد إنً نجبٌ االيتحبٌ إال ثطهت يٍ أستبر انًبدح ويىافقخ يسجقخ يٍ إداسح انكهٍخ 

 ُبء تأدٌخ األيتحبٌ .الٌسًح ثتىاجذ انًحًىل يغ انطبنت أث 

  دقٍقخ يٍ ثذاٌخ انهجُخ . 15الٌسًح ألي طبنت ثذخىل انهجُخ ثؼذ يشوس 

 
 ػًٍذ انكهٍخ

 وسئٍس يجهس اإلداسح

 أ.د/دمحم يحًىد حسٍٍُ

 

 وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انتؼهٍى وانطالة
 

                 جســــــٍىَى    انأ.د/ اشــــــشف           
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 خدول إخخباراث انخأهيهي  انفرقت انرابعت    

  9191/ 9102انفصم اندراسي انثاَى نهعاو اندراسى 

 انيىو وانخاريخ انخىقيج اَخاج عًارِ َسيح

 األحـــــد 0 – 01 انفخرة انصباحيت دراساث عًم اص ذ وصياَت وحرييى 9حكُىنىخيا انخريكى

 0331 – 0331 انفخرة انًسائيت صحت يهُيت وايٍ صُاعى 30/5/9191

 يُشأث سابقت انخدهيز 9حكُىنىخيا انُسيح 
انُهى وعًهياث 

 انخشغيم
 األحـــــــد 0 – 01 انفخرة انصباحيت

7/6/9191 
 0331 – 0331 انفخرة انًسائيت اقخصادياث انصُاعت اقخصادياث انبُاء اقخصادياث انصُاعت

 قىاػذ ػبيخ:
  ع ونًدددة  دد د سدداعاث انفخددرة [، ويددٍ انسدداعت انىاحدددة وانُصددف إنددي انسدداعت انرابعددت وانُصددف  ] انفخددرة انصددباحيت[حبدددا االيخحدداٌ مددي حًدداو انسدداعت انعا ددرة صددباحا

 3] انًسائيت

  نتحذٌذ َىع انؼقىثخ. اندكخىر / عًيد انكهيتانُظش فً شأٌ انطالة انًخبنفٍٍ ثإحبنتهى إنى األستبر ػهً انطالة االنتزاو ثقىاػذ االيتحبٌ وسٍتى 

 . ٌالٌسًح نهطالة ثبنتىاجذ داخم نجبٌ االيتحبٌ قجم أو ثؼذ يىػذ إَؼقبد االيتحب 

 قخ يٍ إداسح انكهٍخ .الٌسًح ثذخىل أٌخ أوساق أو يزكشاد إنً نجبٌ االيتحبٌ إال ثطهت يٍ أستبر انًبدح ويىافقخ يسج 

 . ٌالٌسًح ثتىاجذ انًحًىل يغ انطبنت أثُبء تأدٌخ األيتحب 

  دقٍقخ يٍ ثذاٌخ انهجُخ . 15الٌسًح ألي طبنت ثذخىل انهجُخ ثؼذ يشوس 

 

                                        

 ٍذ انكهٍخػً

 وسئٍس يجهس اإلداسح

 أ.د/دمحم يحًىد حسٍٍُ

 

 

 وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انتؼهٍى وانطالة
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