
 

 

 

 1028 ُٚبٚشَششح أنكزشَٔٛخ شٓش 

"2018انسٛذ أ.د/ يؾًذ فزؾٙ انكشداَٙ "شخصٛخ شٓش ُٚبٚش   

 

فٙ ثبدسح ٔفبء ألْم انٕفبء ٔعشفبَب ثبنغًٛم رمٕو كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ ثئنمبء 
انضٕء عهٗ انشيٕص انجبسصح يٍ أعضبء ْٛئخ رذسٚظ أٔ عبيهٍٛ أٔ عالة نًب لذيِٕ يٍ 

ٔرنك ركشًًٚب ،كهٛخ خذيبد أصُبء يغٛشرٓى ٔانزٗ ايزذد نهعذٚذ يٍ انغُٕاد ثبنإَغبصاد ٔ 
 ٔاؽزفبًء ثٓى.

ْٔزِ .  1028شخصٛخ شٓش ُٚبٚش  –ٔرى إخزٛبس األعزبر انذكزٕس/ يؾًذ فزؾٙ انكشداَٙ 
 َجزح عٍ ؽٛبرّ

 

ثٍُٛ  ٚعزجش األسزبر انذكزٕس/ يؾًذ فزؾٗ انكشداَٗ انعًٛذ انسبثك نكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ

ٔاألسزبر ثمسى رذسٚت انشٚبضبد انًبئٛخ يٍ أٔائم األسبرزح انزٍٚ رمهذٔا يُصت انعًبدح 

ٔٚزسى انذكزٕس  1984نهكهٛخ )ؽٛش رمهذ يُصت انعًٛذ نًذح صالس دٔساد أعزجبسًا يٍ عبو 

فزؾٗ ثشٔػ انًشثٙ ٔانًعهى انفبضم فٙ شخصّ ٔسهٕكّ ، ٔرزمذو أسشح كهٛخ انزشثٛخ 

رمذٚشًا يُٓب نًسٛشرّ انعهًٛخ ٔخذيبرّ انغهٛهخ إلصشاء انعهى ٔانًعشفخ انزٗ  انشٚبضٛخ ثٍُٛ 

 2018ايزذد ألكضش يٍ خًسٍٛ عبيًب ثبنكهٛخ أٌ ٚكٌٕ ْٕ شخصٛخ شٓش ُٚبٚش نعبو 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2191ثبنمبْشِ ٔؽصم عهٗ انجكبنٕسٕٚط فٗ عبو  21/2/2191ٔنذ انذكزٕس فزؾٗ ٕٚو 
، ٔدثهٕو انزشثّٛ األعبعّٛ يٍ انَٕٛغكٕ ) ْٛئخ األيى انًزؾذِ( ، صى دسعخ انًبعغزٛش عبو 

  2189ٔانذكزٕساِ عبو  2111

عضٕ ٔ عذٚش ثبنزكش أٌ انذكزٕس فزؾٗ عضٕ عبثك ثهغبٌ انزشلٛخ نالعبرزح انًغبعذٍٚ ٔ
يؾكى نًعظى االثؾبس انًؾهٛخ ٔانعشثٛخ ٔأٚضًب يؾبضش دٔنٗ فٗ انغجبؽخ ٔأعزبر صائش 
ثهٛجٛب عبثمًب ٔأعزبر ثمغى انًُبْظ ٔعشق انزذسٚظ ثغبيعخ انًهك ععٕد ثبنًًهكخ انعشثٛخ 
انغعٕدٚخ عبثمًب ٔ سئٛظ يُغمخ االعكُذسٚخ نهغجبؽخ عبثمًب ٔعضٕ َمبثخ انًٍٓ انشٚبضٛخ 

عبيخ( ٔنّ عذح يؤنفبد فٗ يغبل انزشثٛخ انشٚبضٛخ ٔانًغبل انزخصصٗ كًب أَّ ) انُمبثخ ان
  ٚمٕو ثبنزذسٚظ فٗ يعظى كهٛبد انزشثٛخ انشٚبضٛخ عهٗ يغزٕٖ انغًٕٓسٚخ.

 

 

 

 

 

 



 

 

نهجبؽش / أؽًذ شٕلٙ عٛذ عجذانُجٙ "ثبنزشثّٛ  يُبلشخ سسبنخ انًبعسزٛش

 "انشٚبضّٛ ثٍُٛ

 

أؽًذ شٕلٙ عٛذ عجذانُجٙ  رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سسبنخ انًبعسزٛش انخبصخ ثبنجبؽش 

انًمٛذ ثمسى انعهٕو انؾّٕٛٚ ٔانصؾّٛ انشٚبضّٛ ٔعُٕآَب: " رؾسٍٛ انكفبءِ انٕظٛفّٛ نهعضالد انًمٛذ ثمسى 

 2018ُٚبٚش  4انخًٛس انًٕافك  ٔ رنك ٕٚو " انعبيهّ نًفصم نًفصم انكزف ثعذ انخهع انغضئٙ نهشٚبضٍٛ

 .انسبعخ انؾبدٚخ عشش صجبؽًب

 

 



 

 

 

يُبلشخ سسبنخ انًبعسزٛش نهجبؽش / ؽسبو فٕص٘ عجذاهلل إثشاْٛى "ثبنزشثّٛ 

" انشٚبضّٛ ثٍُٛ

 

/ ؽسبو فٕص٘ عجذاهلل  رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سسبنخ انًبعسزٛش انخبصخ ثبنجبؽش

رذسٚت انشٚبضبد انًبئّٛ ٔعُٕآَب: " رمٕٚى عٕايم انساليّ ثشٕاطئ اإلسكُذسّٚ انًمٛذ ثمسى -إثشاْٛى 

 انسبعخ انؾبدٚخ عشش صجبؽًب. 2018ُٚبٚش  4ٔ رنك ٕٚو انخًٛس انًٕافك ، ٔعاللزٓب ثؾٕادس انغشق "

 

 



 

 

يُبلشخ سسبنخ انًبعسزٛش نهجبؽش / إثشاْٛى عًعّ طٛش يؾًذ انعجٛسٙ 

" "ثبنزشثّٛ انشٚبضّٛ ثٍُٛ

 

/ إثشاْٛى عًعّ عٛش يؾًذ  رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سعبنخ انًبعغزٛش انخبصخ ثبنجبؽش
انًمٛذ ثمغى رذسٚت يغبثمبد انًٛذاٌ ٔانًضًبس ٔعُٕآَب: " رأصٛش انزذسٚت انجهٕٛيزش٘ فٙ  -انعجٛغٙ 

نك ٕٚو انغجذ انًٕافك ٔ ر، و يٕاَع" 9000انشيبل عهٗ ثعض انًزغٛشاد انجذَّٛ ٔانًٓبسّٚ فٙ عجبق 
 انغبعخ انؾبدٚخ عشش صجبؽًب. 1028ُٚبٚش  1

 

 

 



 

 

يُبلشخ سسبنخ انًبعسزٛش نهجبؽش / عهٙ خهف سهًٛبٌ يؾًذ انعُٛض٘ 

 ""ثبنزشثّٛ انشٚبضّٛ ثٍُٛ

 

/ عهٙ خهف عهًٛبٌ يؾًذ  رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سعبنخ انًبعغزٛش انخبصخ ثبنجبؽش
انًمٛذ ثمغى رذسٚت انشٚبضبد انًبئّٛ ٔعُٕآَب: " دساعخ أعجبة رشاعع يغزٕٖ كشح انًبء فٙ -انعُٛض٘ 

 انغبعخ انؾبدٚخ عشش صجبؽًب. 1028ُٚبٚش  1ٔ رنك ٕٚو انغجذ انًٕافك ، دٔنخ انكٕٚذ"

 

 

 



 

 

يُبلشخ سسبنخ انًبعسزٛش نهجبؽضّ / إًٚبٌ نطفٙ عجذانغهٛم سكٍٛ "ثكهٛخ 

 "انزشثّٛ انشٚبضّٛ ثٍُٛ

 

/ إًٚبٌ نغفٙ عجذانغهٛم  رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سعبنخ انًبعغزٛش انخبصخ ثبنجبؽضّ
انًمٛذِ ثمغى انعهٕو انؾّٕٛٚ ٔانصؾّٛ انشٚبضّٛ ٔعُٕآَب: " رأصٛش ثشَبيظ رأْٛهٙ يزمذو -عكٍٛ 

 8انًٕافك  ٕٚو اإلصٍُٛ ٔ رنك ، ثئعزخذاو االٚشٔصٔيجب عهٗ رؾغٍٛ اإليكبَبد انؾشكّٛ نًفصم انشكجّ "
 انغبعخ انؾبدٚخ عشش صجبؽًب. 1028ُٚبٚش 

 



 

 

يُبلشخ سسبنخ انًبعسزٛش نهجبؽضّ / ثبسُذ يؾًٕد عضيٙ يصطفٗ "ثكهٛخ 

 "انزشثّٛ انشٚبضّٛ ثٍُٛ

 

/ ثبعُذ يؾًٕد عضيٙ  رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سعبنخ انًبعغزٛش انخبصخ ثبنجبؽضّ
ثمغى انعهٕو انؾّٕٛٚ ٔانصؾّٛ انشٚبضّٛ ٔعُٕآَب: " رأصٛش إعزخذاو انزغزّٚ انشاععّ انًمٛذِ -يصغفٗ 

انًٕافك  ٔ رنك ٕٚو اإلصٍُٛ ، انؾّٕٛٚ عهٗ يغزٕٖ األداء نجعض انضشثبد األسضّٛ نذٖ العجٙ انزُظ "
 انغبعخ انؾبدٚخ عشش صجبؽًب. 1028ُٚبٚش  8

 



 

 

عجذانًؾسٍ فشاط يُبلشخ سسبنخ انًبعسزٛش نهجبؽضّ / أّٚ يؾًٕد 

 ""ثبنزشثّٛ انشٚبضّٛ ثٍُٛ

 

/ آّٚ يؾًٕد عجذانًؾغٍ  رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سعبنخ انًبعغزٛش انخبصخ ثبنجبؽضّ
انًمٛذِ ثمغى انعهٕو انؾّٕٛٚ ٔانصؾّٛ انشٚبضّٛ ٔعُٕآَب: " رأصٛش رُبٔل يكًم غزائٙ ) غُٙ -فشاط 

ٔ رنك ٕٚو ، يزش ؽٕاعض " 100انزعت ٔانًغزٕٖ انشلًٙ نغجبق ثبنغهٕربيٍٛ( عهٗ رأخٛش ضٕٓس 
 انغبعخ انؾبدٚخ عشش صجبؽًب. 1028ُٚبٚش  1انًٕافك  انضالصبء 

 



 

 

يُبلشخ سسبنخ انًبعسزٛش نهجبؽش / أؽًذ سبيٙ عجذانفزبػ ْٛكم "ثكهٛخ 

 "انزشثّٛ انشٚبضّٛ ثٍُٛ

 

/ أؽًذ عبيٙ عجذانفزبػ  انًبعغزٛش انخبصخ ثبنجبؽشرًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سعبنخ 
انًمٛذ ثمغى رذسٚت يغبثمبد انًٛذاٌ ٔانًضًبس ٔعُٕآَب: " انًؤششاد انزًٛٛضّٚ نهًشاؽم انغُّٛ -ْٛكم

انغبعخ انؾبدٚخ عشش  1028ُٚبٚش  29ٔ رنك ٕٚو انغجذ انًٕافك ،  انًخزهفّ نًزغبثمٙ سيٙ انشيؼ"
 صجبؽًب.

 



 

 

عسزٛش نهجبؽضّ / ؽُبٌ أؽًذ انغًم "ثكهٛخ انزشثّٛ يُبلشخ سسبنخ انًب

 "انشٚبضّٛ ثٍُٛ

 

-/ ؽُبٌ أؽًذ انغًم  رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سعبنخ انًبعغزٛش انخبصخ ثبنجبؽضّ
انًمٛذِ ثمغى اإلداسِ انشٚبضّٛ ٔانزشٔٚؼ ٔعُٕآَب: " ْٛكم رُظًٛٙ يمزشػ إلداسح انزخغٛظ  

انغبعخ انؾبدٚخ عشش   1028ُٚبٚش  21ٔ رنك ٕٚو األؽذ انًٕافك ثبألَذّٚ انشٚبضّٛ "اإلعزشارٛغٙ 
 صجبؽًب.

 

 



 

 

يُبلشخ سسبنخ انذكزٕساِ نهجبؽضّ / ْجّ أؽًذ ثسطبٔ٘ "ثكهٛخ انزشثّٛ 

 "انشٚبضّٛ ثٍُٛ

 

-ثغغبٔ٘ / ْجّ أؽًذ  رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سعبنخ انذكزٕساِ انخبصخ ثبنجبؽضّ
انًمٛذِ ثمغى اإلداسِ انشٚبضّٛ ٔانزشٔٚؼ ٔعُٕآَب: " إعزشارٛغّٛ رغٕٚمّٛ نُشبط اإلرؾبد انًصش٘  

ُٚبٚش  29ٔ رنك ٕٚو اإلصٍُٛ انًٕافك  نهًالؽّ انشٚبضّٛ كًذخم نزغٕٚك انغٛبؽّ انشٚبضّٛ "
 انغبعخ انؾبدٚخ عشش صجبؽًب.  1028

 

 

 



 

 

انعبيهٍٛ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ أٔل إعزًبع ألعضبء يغهس إداسح َبدٖ 

 ثٍُٛ

 

َبدٖ انعبيهٍٛ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ ثشئبسخ   ُٚبٚش يغهس إداسح 11إعزًع ٕٚو انضالصبء انًٕافك 

عًٛذ انكهّٛ ٔسئٛس انًغهس ٔثؾضٕس كم يٍ  –سعذانذٍٚ يؾًٕد عًش  أؽًذ  / انسٛذ األسزبر انذكزٕس

 :انسبدِ

 انصــــــفّ اإلســـــــى 

 انًذٚش انزُفٛز٘ أ.د/ عجذاهلل يؾٙ 

 عضٕ يغهس إداسِ أ.د/ سأفذ سعٛذ ُْذأ٘ 

 عضٕ يغهس إداسِ أ.د/ انسٛذ سهًٛبٌ انسٛذ ؽًبد 

 عضٕ يغهس إداسِ أ.د/ أيٍٛ يؾًٕد عجذانهطٛف 

 عضٕ يغهس إداسِ أ.د/ ٔنٛذ سهًٛبٌ إسًبعٛم 

 (إداسِ )شجبةعضٕ يغهس  انسٛذ/ ْشبو يؾًٕد انسٛذ 

 

 (عضٕ يغهس إداسِ )شجبة انسٛذِ/ دُٚب ٚسش٘ يؾًٕد

إسزٓم األسزبر انذكزٕس/ أؽًذ سعذ انٍٛ يؾًٕد عًش إعزًبعّ ثبنزشؽٛت ثبنؾضٕس يؤكذًا عهٗ أًْٛخ 

انزعبٌٔ ٔانزُسٛك انًسزًش يع أعضبء يغهس اإلداسح، يشًٛشا إنٗ يب ًٚضهّ ْزا انزعبٌٔ يٍ أًْٛخ فٙ 

انكهٛخ ٔرهجٛخ يزطهجبد انعبيهٍٛ ٔيٕاعٓخ عًٛع انزؾذٚبد، ٔرُبٔل اإلعزًبع أسهٕة انعًم رؾمٛك صبنؼ 

 ثبنُبدٖ ٔ انخطخ انًسزمجهٛخ انًزجعخ.

 ذ أْى انمشاساد ْٙ :َٔكب

  انمبْشِ  –إعزًبد ثشَبيظ انشؽالد اإلعزًبعّٛ ألعضبء انُبد٘ ) سؽالد إنٗ : ثٕسسعٛذ– 

 األلصش ٔأسٕاٌ ( .

 عُّٛ . 200انسٛبساد ألٔنٛبء األيٕس ثًجهغ  رؾذٚذ لًٛخ ثبدط 

كًب رى رٕصٚع يهفبد انُبد٘ عهٗ انسبدِ أعضبء يغهس اإلداسِ يع إعزجبس اإلعزًبع يفزٕؽًب نؾٍٛ اإلَعمبد 

 األسجٕع انمبدو ثًشٛئخ اهلل.



 

 

 

 فزؼ ثبة انزسغٛم نًمشساد طالة انذساسبد انعهٛب فصم انشثٛعرى 

 

 -يبعسزٛش -طالة انذساسبد انعهٛب فصم انشثٛع نغًٛع انًشاؽم )دثهٕونًمشساد  رى فزؼ ثبة انزسغٛم

 20/1/2018عبيعخ اإلسكُذسٚخ إعزجبسًا يٍ ٕٚو انسجذ انًٕافك  -دكزٕساِ( ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ

 عهٗ يٕلع انكهٛخ: 27/1/2018اسزًشد ؽزٗ األؽذ انًٕافك ٔ

www.sea.alexu.edu.eg 

 عهٗ انشاثط انزبنٙ انخبص ثزسغٛم انًمشساد فٗ لبئًخ انذساسبد انعهٛب:

http://195.246.46.190/postgraduate 

 

 

 

 

 

 

 ٔ انضبَٛخظٕٓس َزٛغخ طالة انفشلخ األٔنٗ 

 

ثكهٛخ انفصم انذساسٗ األٔل  2018-2017نعبو انغبيعٗ نطالة اظٓشد َزٛغخ انفشلخ األٔنٗ ٔ انضبَٛخ 

عهٗ انشاثط انخبص ثبنُزهئظ ٔ رى رؾًٛهٓب عهٗ يٕلع انكهٛخ  2018ُٚبٚش  24انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ ٕٚو 

 عهٗ انًٕلع.

 

 

 

http://www.sea.alexu.edu.eg/
http://www.sea.alexu.edu.eg/
http://195.246.46.190/postgraduate
http://195.246.46.190/postgraduate


 

 

يُبلشخ سسبنخ انذكزٕساِ نهجبؽضّ / ٔالء يؾًٕد أثٕصٚذ ؽًبد "ثكهٛخ 

 "انزشثّٛ انشٚبضّٛ ثٍُٛ

 

-/ ٔالء يؾًٕد أثٕصٚذ ؽًبد  رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سسبنخ انذكزٕساِ انخبصخ ثبنجبؽضّ

انًمٛذِ ثمسى أصٕل انزشثّٛ انشٚبضّٛ ٔعُٕآَب: " انًشَّٔ انُفسّٛ ٔعاللزٓب ثًصبدس انضمّ انشٚبضّٛ  

انسبعخ انؾبدٚخ عشش   2018ٚش ُٚب 22ٔ رنك ٕٚو اإلصٍُٛ انًٕافك  ٔدافعٛخ اإلَغبص نذٖ انشٚبضٍٛٛ "

 صجبؽًب

 



 

 

يُبلشخ سسبنخ انًبعسزٛش نهجبؽش / سعت عجذانُجٙ يؾًذ عطّٛ "ثكهٛخ 

 "انزشثّٛ انشٚبضّٛ ثٍُٛ

 

/ سعت عجذانُجٙ يؾًذ  رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سسبنخ انًبعسزٛش انخبصخ ثبنجبؽش

ٔعُٕآَب: " يصبدس انشضب نذٖ انالعجٍٛ ٔعاللزٓب ثؾبنخ انًمٛذ ثمسى أصٕل انزشثّٛ انشٚبضّٛ  -عطّٛ 

انسبعخ   2018ُٚبٚش  22ٔ رنك ٕٚو اإلصٍُٛ انًٕافك  لهك انًُبفسّ فٙ ثعض األَشطّ انشٚبضّٛ "

 انضبَٛخ ظٓشًا.

 

 



 

 

يُبلشخ سسبنخ انًبعسزٛش نهجبؽش / سعت عجذانُجٙ يؾًذ عطّٛ "ثكهٛخ 

 "انزشثّٛ انشٚبضّٛ ثٍُٛ

 

/ سعت عجذانُجٙ يؾًذ  انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سسبنخ انًبعسزٛش انخبصخ ثبنجبؽشرًذ ثكهٛخ 

انًمٛذ ثمسى أصٕل انزشثّٛ انشٚبضّٛ ٔعُٕآَب: " يصبدس انشضب نذٖ انالعجٍٛ ٔعاللزٓب ثؾبنخ  -عطّٛ 

بعخ انس  2018ُٚبٚش  22ٔ رنك ٕٚو اإلصٍُٛ انًٕافك  لهك انًُبفسّ فٙ ثعض األَشطّ انشٚبضّٛ "

 انضبَٛخ ظٓشًا.

 



 

 

يُبلشخ سسبنخ انذكزٕساِ نهجبؽش / يؾًذ سعٛذ عجذاهلل انذٚت "ثكهٛخ 

 "انزشثّٛ انشٚبضّٛ ثٍُٛ

 

-/ يؾًذ سعٛذ عجذاهلل انذٚت  رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سسبنخ انذكزٕساِ انخبصخ ثبنجبؽش

ٔعُٕآَب: " أسهٕة رذسٚجٙ يمزشػ يٍ طشٚمزٙ انًمٛذ ثمسى رذسٚت انًُبصالد ٔانشٚبضبد انفشدّٚ  

ٔ رنك ٕٚو انضالصبء انًٕافك  انزذسٚت انشٔسٙ ٔانجهغبس٘ نزطٕٚش اإلَغبص انشلًٙ نهشٚبضٍٛٛ انًصشٍٚٛ "

 انسبعخ انؾبدٚخ عشش صجبؽًب.  2018ُٚبٚش  23

 



 

 

يُبلشخ سسبنخ انذكزٕساِ نهجبؽش / طالل أؽًذ ؽسٍ انمالف "ثكهٛخ انزشثٛخ 

 "أثٕ لٛش - انشٚبضٛخ

 

-/ طالل أؽًذ ؽسٍ انمالف  رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سسبنخ انذكزٕساِ انخبصخ ثبنجبؽش

انًمٛذ ثمسى رذسٚت األنعبة انشٚبضّٛ ٔعُٕآَب: " رطٕس انزؾٕل انذفبعٙ فٙ ضٕء ثعض انًزغٛشاد  

انسبعخ  2018ُٚبٚش  28األؽذ انًٕافك ٔ رنك ٕٚو  انجذَّٛ ٔانخططّٛ نُبشئ كشح انسهّ ثذٔنخ انكٕٚذ "

 انؾبدٚخ عشش صجبؽًب.

 

 



 

 

يُبلشخ سسبنخ انذكزٕساِ نهجبؽش / إسالو يؾًذ عضانذٍٚ ٕٚسف "ثكهٛخ 

 "انزشثّٛ انشٚبضٛخ ثٍُٛ

 

/ إسالو يؾًذ عضانذٍٚ  رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ يُبلشخ سسبنخ انذكزٕساِ انخبصخ ثبنجبؽش

أصٕل انزشثّٛ انشٚبضّٛ ٔعُٕآَب: " انزمٛٛى انجٕٛيٛكبَٛكٙ نهزصٕٚت ثجبطٍ ٔٔعّ انًمٛذ ثمسى -ٕٚسف 

ُٚبٚش  28ٔ رنك ٕٚو األؽذ انًٕافك  انمذو األيبيٙ نهًسزٕٚبد انًخزهفّ ثبسزخذاو رمُٛخ لٛبسٛخ ؽذٚضخ "

 انسبعخ انؾبدٚخ عشش صجبؽًب. 2018

 

 



 

 

كهٛبد انزشثٛخ يٕلع كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ ٕٚفش نك انزصفؼ فٗ 

 انشٚبضٛخ عهٗ يسزٕٖ انغًٕٓسٚخ

عبيعخ األسكُذسٚخ خذيخ انزصفؼ فٗ يٕالع انكهٛبد -ٚمذو نك يٕلع كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ 

انًزخصصخ فٗ يغبل انزشثٛخ انشٚبضٛخ عهٗ يسزٕٖ انغًٕٓسٚخ يٍ خالل انذخٕل عهٗ انشٔاثط انًخزهفخ 

  نهكهٛبد عهٗ انشاثط انزبنٗ
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