
 
 بـــبنه جبيعة

 نبدٌ أعضبء هيئة انتذريس 

 انهجنة االجتًبعية  

 

  2102نصيف عبو  اننبدٌتقرير عن حجز يصيف ألعضبء 

قبهذ لجٌةخ هةي  5/3123/ 24،  23الخو٘س ّالجوعخ الوْافقبى  ْٗهٖ فًَٖ إ

لحجةةو ّاةة اد  اإلسةةدٌ لٗخهحبفظةةخ  إلةةُٔ٘ئةةخ الزةة لٗس لل ةة    ءأعضةةب ًةةب ٕهجلةةس 

 ّقبهذ اللجٌخ هشدلخ هي كل هي :  3123لص٘ف عبم  الٌب ٕلوص٘ف ألعضبء سدٌ٘خ 

  اننبدٌرئيس يجهس إدارة سبنى                         ا.د/ يحًذ انسيذ أبى  -0

 وانرحالتانجنة االجتًبعية  أيين                               ا.د/ رجب انشىاربً   -2

  نهنبدٌ اإلدارٌانًذير                      ا/ سعيذ رواي حسن             -4

الٌخ٘ةل  شةبئ علٔ سج٘ل الوثةب   ثبإلسدٌ لٗخّق  ر ق د اللجٌخ أكز  هي هدبى 

علةةٔ ئ ٗةة   41هصةة٘ف اةةجبئ الجةة٘ي ثةةبلد٘لْ  – ثةةبلعجوٖثبل ةةب م هةةي أكزةةْث  

 ّى أى ٗزحوةل الٌةب ٓ أٓ العصبف ح  –ق ٗخ الجٌْك  –ق ٗخ ه اق٘ب  – الشوبلٖل اال ب

 .  دلوخ هبل٘خر

ّثع  الز ق  ّالوٌبقشخ ّالز بال ث٘ي األهةبكي ّدة  أى الْاة اد ال ةدٌ٘خ ثق ٗةخ 

 فةٖهةي الْاة اد ( 6)األفضل هي ّدِخ ًظ  اللجٌةخ ّقة  أر ة  علةٔ عة    ُٖه اق٘ب 

سةةْي ٗةةزن  ّ 27/9/3123ازةةٔ  33/8 ّهةةي  27/7/3123ّالةةٔ  3/7ال زةة اد هةةي 

 أرخبذ هب ٗلومهل الز بص٘ل ازٔ ٗز ٌٔ للجٌخ ق ٗخ ه اق٘ب ثدب إ الحفبكس هي  إلسب 

 

 ة ـــاللجن
  اننبدٌرئيس يجهس إدارة    بى سبنى                    ا.د/ يحًذ انسيذ أ -0

 وانرحالتانجنة االجتًبعية  أيين                             ا.د/ رجب انشىاربً  -2

  نهنبدٌ اإلدارٌنًذير ا      ا/ سعيذ رواي حسن                         -3



 
 بـــبنه جبيعة

 نبدٌ أعضبء هيئة انتذريس 

 ــالنإعــــ
 

   ةــــكهيانيذ ــ/ عًاألستبر انذكتىرانسيذ 

 بعذ انتحية

ثبلجبهعخ أى ٗعلي عي إقبهخ هص٘ف ثق ٗخ ه اق٘ةب علةٔ ال ةبال  ًب ٕ أعضبء ُ٘ئخ الز لٗس ٗ  

 -لٗخ هص  الع ث٘خ ثبلٌظبم األرٔ :الشوبلٔ لجوِْ

 . 27/7/3123ّازٔ              3/7/3123فٔ الو ح هي  

 . 27/9/3123ّازٔ               8/3123/ 33ّالو ح هي 

ظِة ا  23عخ ظِة ا ّٗةزن اإلخةاء ال ةب 23ردْى فز ح الوص٘ف للعضْ خوةس أٗةبم هةي ال ةبعخ  ثأىوبً عل

 ّفقبً للج ّ  الوعلي.

خصةن  %36ً ةجخ  الٌةب ٕدٌ٘ةخ ٗزحوةل  3311سع  الْا ح خا  الو ح الوحجْزح ُّٔ خوس أٗةبم هجلة  

 شةِ  هةبْٗ ّسةْي ٗةزن الخصةن  هةي  ًاعزجةبلادٌ٘ةخ علةٔ أق ةبئ شةِ ٗخ  2761ّالعضْ ٗقْم ث ة ا  هجلة  

دٌ٘ةخ ّ   561هة  سة ا  هقة م اجةو قة لٍ  3123وٌص ي أّ  ًَْٗ٘ دٌ٘خ هي ه رت هبْٗ ال 511ثوجل  

 -:ٗزن الحجو ثبألهبكي الزبل٘خ ّدٌ٘خ أثٌبء الحجو هجبش ح  2761هبً  هي س ا  الق٘وخ الدل٘خ ُّْ 

 12337412412د        أ. / خبل  ع٘ ْٓ    ه          كل٘خ الٌِ سخ ثشج ا     -

 12112767523د     ْالثٔ أ. / لدت الش ه           كل٘خ الطت الج٘ط ٓ    -

  12337425286د          ه          أ. / عب   العطبل  كل٘خ الولاعـــــــــــــخ  -

 12113768217د     أ. / عاء سع    ه   كل٘بد ) اٙ اة ّالزجبلح ّالز ث٘خ ( -

    12117864777د      / عج  الوٌعن الضْٓ(  ه  أ. الحقْق ّالزو ٗض ّالطت ّثبقٔ الدل٘بد) كل٘بد -

 1211224593د            ّأ. / إٗوبى الج٘طبل  

الْااة ح فةٔ روةبم ال ةبعخ  ٌٗزِةٖالوة ح أسةجْ  ّ 33/5/3123 هةي  ٗةْم األاة  الوْافة اعزجبلا ٗزن الحجو 

الٌب ٓ ال بعخ الثبً٘ةخ ظِة ا  ثوق  علٔ أى ٗزن إد اء الق عخ العلٌ٘خ 39/5/3123 الوْاف  األا ظِ  ْٗم 

   .ثأى ال    ذُبثب ّإٗبثب علٔ ً قخ العضْعلوب ، 39/5/3123ْٗم 

 يرـــوكم عبو وأنتى بخ

 تيين انجنة االجتًبعية وانرحالأ

 .د/ رجب انشىاربًأ

 يين انعبواأل

 أ.د/ عبدل انعطبر

 رئيس يجهس إدارة اننبدٌ

 .د/ يحًذ انسيذ أبى سبنىأ
 



 
 جامعة بنهـــا

 نادي أعضاء هيئة التدريس 

 م 2102جدول حجز املصيف للساده األعضاء وهعاونيهن لعام 

 الوحدة / التاريخ
 2/7االثنين 

 7/7السبت 

 7/7السبت 

 22/7الخميس 

 شعبان( 22)22/7الخميس 

 شعبان ( 27) 27/7الثالثاء 

 شوال(4)22/8االربعاء

 شوال(9) 27/8االثنين 

 27/8االثنين 

 2/9السبت 

 2/9السبت 

 6/9الخميس 

 6/9الخميس 

 22/9الثالثاء 

 22/9الثالثاء 

 26/9االحد 

03 

 الفل علوى
        

207 

 الفل ارضى
        

227 

 الفل ارضى
        

221 

 تمر حنة
        

264 

 تمر حنة علوى
        

 سرير و مطبخ به ادوات المعيشة والشاليهات جميعها قريبة من البحر 2غرفة + صالة لكل غرفة +  2مكونات الشالية : مالحظات

 رئيس مجلس االدارة                            االمين العام                                          آمين للجنة                 

 مــمحمد السيد ابو سال                      ار          ـــــادل العطــــع                          أ.د/ رجب الشواربى           


