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 اعرار                         طاسق يحًذ انُظٛش٘ 2

 اعرار                         طاسق يحًذ عثذ انشؤٔف 3

 اعرار                         جٕصٚف َاجٙ أدٚة تمطش 4

 اعرار يغاعذ                         يحًذ عثذانًُعى يحًٕد 5

 اعرار يغاعذ                         أكشو كايم اتشاْٛى 6

 يذسط                         خانذ عثذ انفراح انثطأ٘ 7
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 ٔذٕنٗ أياَح انجهغح:

                  يذسط                               خانذ انثطأ٘ 

  

 ٔعكشذاسٚح انجهغح:

                               

 ٔاعرزس عٍ انحضٕس:

 : ٔلذ غاب عٍ انًجهظ

 اعرار يرفشغ يحًذ جًال انذٍٚ حًادِ  1

 اعرار يحًٕد حغٍ يحًٕد انحٕفٗ  1

 اعرار يغاعذ طاسق يحًذ خهٛم انجًال  1

 يذسط ششٚف يحًذعثذانًُعى  1

 يذسط يحًذ طالح أتٕ عشٚع  1

تذء انغٛذ سئٛظ انًجهظ انجهغح " تانثغًهح " ٔانرشحٛة تانغادج انضيالء أعضاء 

  يجهظ انمغى

 يجهظ شٓش ٕٚنٕٛ  اعى االجرًاع

  11 سلى االجرًاع
كٕد 

  االجرًاع

ذاسٚخ 

 االجرًاع
20/20/0202  

تذء 

 االجرًاع

 انغاعح :

 طثاحا  

َٓاٚح 

 االجرًاع

انغاعح 

: 7/2/2116 

12:31:19 PM 

يكاٌ 

 االجرًاع
 يكرة لغى االنعاب



. 

   :انًظادلح

 

  انًظادلح عهٗ انًحضش انغاتك .  1/  1

 انمشاس: ذى انًظادلح. 

   :يٕضٕعاخ خاطح تانمغى

 

 - انًٕضٕع األٔل :  1/  2

 تشأٌ انطهة انًمذو يٍ انذكرٕس/ٔنٛذ انشُأ٘ تخظٕص ذجذٚذ االجاصج انخاطح تغٛادذح

  

 -انًٕضٕع انثاَٙ : 

 تشأٌ انطهة انًمذو يٍ انذكرٕسِ/َذ٘ كاتِٕ تخظٕص ذجذٚذ االجاصج انخاطح تغٛادذح

  

 انمشاس: انًٕافمح. 

   :انذساعاخ انعهٛا

 

3 

 /

1  

 ذغجٛم سعانح ياجغرٛش -انًٕضٕع األٔل : 

نرغجٛم سعانح ياجغرٛش فٙ انرشتٛح انشٚاضٛح تانمغى تعذ أٌ ذى لذ  انثاحث/ أحًذ شعثاٌ أحًذ انُشاستشأٌ انطهة انًمذو يٍ 

 -نهثحث ذحد عُٕاٌ :  عًُٛاس انمغى نّ.

 " " تُاء يمٛاط انرٕافك انُفغٙ نالعثاخ كشج انمذو

ٔذى ئجشاء انرعذٚالخ انًمرشحح يٍ لثم انغادج األعاذزج تانغًُٛاس فٗ انمغى ٔنجُح اإلششاف انًمرشحح يٍ يجهظ انمغى 

 -ٔانًشكهح يٍ انغادج األعرارج )طثما  نهرخظض( ْٔى:

  

  

   ذُٚح انغاداخجايعح ي–تكهٛح انرشتٛح انرشتٛح انشٚاضٛح   أعرار كشج انمذو أ.د/ يحًٕد حغٍ انحٕفٙ           -1

 يذسط عهى انُفظ تمغى اطٕل انرشتٛح انشٚاضٛح جايعح يذُٚح انغاداخ و.د/ يحًذ تكش         -2

 يذسط تمغى االنعاب تكهٛح انرشتٛح انشٚاضٛح جايعح يذُٚح انغاداخ و.د/ فاطًح عهًّٛ   -3

 انمشاس: انًٕافمح. 

   :انعاللاخ انثمافٛح



 

  انًٕضٕع االٔل :  1/  4

االعرار انًغاعذ تمغى االنعاب كهٛح انرشتٛح أ.و.د/ طاسق انجًال  انطهة انًمذو يٍتشأٌ 

انشٚاضٛح جايعح يذُٚح انغاداخ تخظٕص انًشاسكح تانحضٕس ٔ انُشش تثحث فشدٖ فٗ 

انًإذًش انعهًٗ انذٔنٗ انغاتع )انرًُٛح انثششٚح ٔانمضاٚا انشٚاضٛح انًعاطشج( انًماو 

عثرًثش انٗ  29فرشج يٍ تكهٛح انرشتٛح انشٚاضٛح تُاخ جايعح حهٕاٌ ٔانًمشس ألايرّ فٗ ان

انرخطٛظ إلداسج انٕلد فٙ انرذسٚة ٔ انًثاسٚاخ ٔعاللرّ ذحد عُٕاٌ " 2116أكرٕتش  1

 تفاعهٛح األداء ٔيغرٕ٘ انُرائج نشٚاضح انٕٓكٗ "

 انًٕضٕع انثاَٙ : 

  

 انخطاتاخ انٕسادج يٍ انعاللاخ انثمافٛح . تشأٌ

 انمشاس: انًٕافمح. 

 

 

 


