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 رمش٠ش ػٓ اعزّبع اداسح و١ٍخ إٌٙذعخ ِغ ِٛظفٟ اٌى١ٍخ

 ٠9/01/4102َٛ اٌخ١ّظ اٌّٛافك:  االعزّبعربس٠خ 

 : اٌغبػخ اٌؾبد٠خ ػشش ظٙشاً. رٛل١ذ االعزّبع

 : لبػخ أ.د / سشبد اٌجذساٜٚ . ِىبْ االعزّبع

 :اٌغبدح اٌؾعٛس ِٓ اداسح اٌى١ٍخ 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ                     أ.د / صوٝ ِؾّذ ص٠ذاْ

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ   أ.د / ِغذٜ صالػ اٌؼضة صٛاْ

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة    أ.د / ٘شبَ ػشفبد ػٍٝ

 ِذ٠ش ٚؽذح ظّبْ اٌغٛدح    أ.َ.د / اثشا١ُ٘ ػجذ اٌغفبس ثذساْ

 ِذ٠ش ػبَ اٌى١ٍخ    أ / أششف رٛف١ك اٌذ٠ت 

 

 .( ِٛظف 58ػذد ) :  اٌى١ٍخ ِٛظفٟاٌؾعٛس ِٓ اٌغبدح 

 -: أ٘ذاف االعزّبع

 .4102/4108 اٌغبِؼٟ اٌذساعٟاٌزٕٙئخ ثّٕبعجزٟ ػ١ذ األظؾٝ اٌّجبسن ٚثذء اٌؼبَ  -

 اٌى١ٍخ. ٚاداسٞٚاٌّشبسوخ اٌّؼزبدح ث١ٓ اداسح اٌى١ٍخ ٚاٌزآخٟ رٛاصً سٚػ اٌٛد  -

 بر٘ب ومشاساد ٍِضِخ.ػشض ِب ٠غزغذ ِٓ اسشبداد ٚإٌّبلشخ ثشؤٔٙب لجً ارخ -
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ثبإللٕبع اِب ١ٍٓ ٚاٌشد ػ١ٍٙب اٌؼبِثؼط االعزّبع ٌطٍجبد ٚشىبٜٚ ِٚمزشؽبد  -

 برخبر لشاساد ؽبعّخ ٚلز١خ ٌؾً اٌجؼط ا٢خش .ث ٚأٚاٌزٛظ١ؼ 

خٍك سٚػ رؼبْٚ أعشٜ ث١ٓ أفشاد اٌغٙبص االداسٜ ر١ّٕخ سٚػ فش٠ك اٌؼًّ اٌٛاؽذ ثً  -

ًٍ فٝ ِىبٔٗ  وزٌه ث١ُٕٙ ٚث١ٓ اداسح اٌى١ٍخ ِٚٓ صُ ػٍّٗ ػٍٝ أوًّ ٚعٗ وزٌه  ٠ئدٜو

اٌّؾبفظخ ػٍٝ األصٛي اٌضبثزخ ٚاٌّزذاٌٚخ ٌٍى١ٍخ ٚرٌه ٌّب ٠ٕزبثٗ ِٓ اؽغبط 

 ثبٌٍّى١خ اٌخبصخ ٌٙزٖ إٌّشؤح.

ف١ٗ فبئذح ظ١ّٕٗ غ١ش ِجبششح رصً اٌٝ اٌز٘ٓ ال اساد٠بً أال  اإلداسحِغشد االعزّبع ِغ  -

 خجشح أٚ فٝ ١ٌبلخ اٌّؾبدصخ ٚاٌزؾبٚس. ٚ٘ٝ رمذ٠ُ ّٔٛرط ٠ؾززٜ ثٗ وفىش أٚ

 -: ِؾبٚس االعزّبع

 -: وٍّخ اٌغ١ذ أ.د / ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 : اٌزبٌٟع١بدرٗ ف١ٙب أٌمٝ اٌغ١ذ أ.د / ػ١ّذ اٌى١ٍخ وٍّزٗ االفززبؽ١خ ٚأُ٘ ِب روش 

سؽت ع١بدرٗ ثغ١ّغ اٌغبدح اٌؾعٛس عٛاء ِٓ اإلداسح أٚ ِٓ ِٛظفٟ اٌى١ٍخ صُ لذَ  -

 رٌه ثّٕبعجزٟ ػ١ذ األظؾٝ اٌّجبسن ٚثذء اٌؼبَ اٌغبِؼٟ اٌغذ٠ذ.اٌزٕٙئخ ٌى١ٍّٙب ٚ

وشس ع١بدرٗ اٌزشؽ١ت ثّٛظفٟ اٌى١ٍخ ٚأشبد ثذٚسُ٘ ٚأ١ّ٘زٗ ٚخبصخ ػّبي اٌخذِبد  -

 اٌّؼبٚٔخ ٚرمذ٠شٖ ٚأؾ١بصٖ ٌُٙ.

اٌطبٌت أُ٘ ػٕصش فٝ اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌىً ٠ؼًّ ػٍٝ رؤد٠خ أٚظؼ ع١بدرٗ أْ  -

 ػبًِ ػٍٝ أوًّ ٚعٗ ٌٍٕٙٛض ثّغزٜٛ اٌطبٌتأصغش ٚاعجٗ ِٓ اٌؼ١ّذ ؽزٝ 
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 الهندسة المصرية والعربية المعتمدة من خالل توفير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     

 

ٛق اٌؼًّ وشِض ٠ّضً شبد ثٗ فٝ عاٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرخش٠ظ ِٕٙذط ِز١ّض ٠   ٚأغبػ

 .عبِؼخ إٌّصٛسح – و١ٍخ إٌٙذعخ

عبِؼخ إٌّصٛسح صشػ ٔبعؼ ٠ٚؤًِ ٠ٚؼًّ  –أٚظؼ ع١بدرٗ أْ ر١ّض و١ٍخ إٌٙذعخ  -

مبثٍٗ رٛاثغ ثّضبثخ رؾذ٠بد ِٕٙب اإللجبي اٌشذ٠ذ ػٍٝ سفؼزٗ ثصفخ دائّخ ٚ٘زا إٌغبػ ٠

ٚ٘زا ف١ٗ صؼٛثخ ألْ ص٠بدح  عبِؼخ إٌّصٛسح – ٌى١ٍخ إٌٙذعخ ثبٌزؾ٠ًِٛٓ اٌطالة 

ػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ألإٌغت اٌم١بع١خ  ٠غجت خٍالً فٝػذد اٌطالة ػٓ اٌؾذ اٌّمجٛي 

 زا اٌّٛظٛعأفبض ع١بدرٗ فٝ ششػ ٘ -اٌطالة ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثبٌٕغجخ ٌؼذد 

وزٌه اؽز١بط اٌى١ٍخ ٌزٛعؼبد أشبئ١خ العز١ؼبة ٘ئالء اٌطالة ِضً رش١ُِ  – ٌإل٠عبػ

، اظبفٟ ٌّجٕٝ اٌجشاِظ إٌٛػ١خ ػٍٛٞ ( وزٌه أشبء دٚس 44،  40)  ِذسعٟعمف 

 .ة ٌض٠بدح أػذاد اٌّذسعبد ثبٌى١ٍخ   42أ ،  42 ِذسعٟوزٌه اٌزؼ١ٍخ أػٍٝ 

ض٠ٓ فٝ أداء ػٍُّٙ فمػ ٚارخبر ػٕصش اٌىفبءح ٚػذ ع١بدرٗ ِٕؼ ِىبفؤح ٌٍّز١ّ -

اٌّز١ّض ِغ اًٌّّٙ. وزٌه  رغت اٌزٟاٌّم١بط اٌٛؽ١ذ ٚػذَ اٌّغبٍِخ أٚ اٌش١ٌّٛخ 

 .ٚرٌه ثبٌمبْٔٛ رٛػذ ع١بدرٗ ثزم٠ُٛ ِٚغبثٙخ ِٓ ٠ًّٙ ؽزٝ ٠ؼٛد اٌٝ صٛاثٗ

أٚظؼ ع١بدرٗ ٌٍغبدح اٌؼب١ٍِٓ ارجبع اٌطشق اٌششػ١خ ػٕذ ػشض ِشبوٍُٙ ٚرٌه  -

مبثٍخ اٌغ١ذ األعزبر ِذ٠ش ػبَ اٌى١ٍخ صُ اٌغ١ذ أ.د / ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خذِخ ثّ

 اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ صُ ٌٍغ١ذ أ.د / ػ١ّذ اٌى١ٍخ فٝ ؽبٌخ صؼٛثخ ؽً اٌّشىٍخ.
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 الهندسة المصرية والعربية المعتمدة من خالل توفير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     

 

١ٍِٓ اٌّؾب٠ذح اٌغ١بع١خ ألٕٔب فٝ ِئعغخ رؼ١ّ١ٍخ بغٍت ع١بدرٗ ِٓ اٌغبدح اٌؼ -

 ذ أؽذ أٜ ال ٔٙبعُ ٚال ٔئ٠ذ.٠ٚزشعُ ٘زا عٍٛو١بً إٔٔب ٌغٕب ِغ أٚ ظ

ٚفٝ ٔٙب٠خ وٍّخ ع١بدرٗ رّٕٝ أْ ٠شًّ اٌشظب ٚاإلؽغبط ثبٌؼذي وبفخ ِٛظفٟ  -

 اٌى١ٍخ.

 

 -: وٍّخ اٌغ١ذ أ.د ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

سؽت ع١بدرٗ ثغ١ّغ اٌغبدح اٌؾعٛس عٛاء ِٓ اإلداسح أٚ ِٓ ِٛظفٟ اٌى١ٍخ صُ لذَ  -

 ٚرٌه ثّٕبعجزٟ ػ١ذ األظؾٝ اٌّجبسن ٚثذء اٌؼبَ اٌغبِؼٟ اٌغذ٠ذ. اٌزٕٙئخ ٌى١ٍّٙب

روش ع١بدرٗ ٌٍغبدح اإلداس١٠ٓ أٔٗ ِٓ ِٙبَ اإلداسح االعزّبع ِٕىُ أوضش ِٓ اٌؾذ٠ش  -

ا١ٌىُ ٚرٌه ٌألخز ثّغزٜٛ اٌشظب اٌٛظ١فٟ ٚاٌزؼشف ػٍٝ ِشبوٍىُ ٚاٌؼمجبد اٌزٝ 

 رٛاعٙىُ ٌٍؼًّ ػٍٝ رز١ٌٍٙب ٚؽٍٙب ثشىً ٔٙبئٟ.

 -: ّخ اٌغ١ذ أ.د / ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالةوٍ

لذَ ع١بدرٗ اٌزؾ١خ ٚاٌزشؽ١ت ٌغ١ّغ اٌغبدح اٌؾعٛس ٚرمذ٠ُ اٌزٕٙئخ ثّٕبعجزٟ ػ١ذ  -

 األظؾٝ اٌّجبسن ٚثذء اٌؼبَ اٌغبِؼٟ اٌغذ٠ذ.

أٚظؼ ع١بدرٗ ثؤ١ّ٘خ دٚس وً فشد ٌالسرمبء ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ أعً خذِخ اٌطبٌت  -

 ٘ذف فٝ اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.ٚ٘زا أعّٝ 
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 -: وٍّخ اٌغ١ذ أ.د / ِذ٠ش ٚؽذح ظّبْ اٌغٛدح

بٌغبدح اٌؾعٛس عٛاء ِٓ صِالئٗ أػعبء اإلداسح ثثذأ ع١بدرٗ وٍّزٗ ثبٌزشؽ١ت  -

ٚرٌه ثّٕبعجزٟ ػ١ذ األظؾٝ اٌّجبسن ٚثذء اٌؼبَ اٌّٛلشح أٚ اٌغبدح اإلداس١٠ٓ 

 اٌغبِؼٟ اٌغذ٠ذ.

وً شٙش ثصفخ  روش ع١بدرٗ ػٓ أِٛس خبصخ ثبٌغٛدح ِضً ػمذ ٔذٚح أٚ ٚسشخ ػًّ -

ِغ ِٛظفٟ اٌى١ٍخ فٝ أِٛس ِزؼٍمخ ثبٌغٛدح ع١زُ اػالَ اٌغ١ّغ  دٚس٠خ ِٕٚزظّخ

 ٚلذ وبفٟ.ٚثبإلػالْ ػٕٙب فٝ ١ِؼبد عبثك 

اٌّشؽٍخ  اٌؼًّ خالي ؽش ع١بدرٗ ع١ّغ أػعبء اٌغٙبص اإلداسٞ ثزىض١ف عٙٛدُ٘ فٝ -

 ٍخ.اٌّمج

ٚرٌه اإلداسٞ أؽبغ اٌؾعٛس ػٍّب أْ اداسح اٌى١ٍخ ثصذد رٕف١ز اػبدح ١٘ىٍخ ٌٍغٙبص  -

ثؾ١ش ٠زٛافك اٌّئً٘ اٌذساعٟ ٚاٌذٚساد  ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌغ١ذ األعزبر اٌّذ٠ش اٌؼبَ

 ِغ غج١ؼخ اٌؼًّ اٌزٜ ٠مَٛ ثٗ.اٌّٛظف اٌزذس٠ج١خ اٌؾبصً ػ١ٍٙب 

١ّذ اٌى١ٍخ ثبٌٕغجخ ٌزؼ١١ٓ اٌٛظبئف أشبس ع١بدرٗ أٔٗ رُ االرفبق ِغ اٌغ١ذ أ.د/ ػ -

٠زُ اٌزؼ١١ٓ ف١ٙب ػٓ غش٠ك اإلػالْ ٠ٚزخز ف١ٗ ِؼ١بس  –اإلداساد  ِذ٠شٜ–اإلششاف١خ 

  اٌىفبءح ٚاٌز١ّض فٝ االخز١بس ١ٌٚظ اٌغٓ وّب ٘ٛ وبْ ِؼزبد لجً رٌه.

شٙٛس  2أشبس ع١بدرٗ أْ اداسح اٌى١ٍخ رؼًّ عب٘ذح ػٍٝ أْ ٠زُ اٌؼًّ خالي اٌـ  -

 ثبٌؾبعت ا٢ٌٟ.اٌمبدِخ 



  

 كمية الهندسة –جامعة المنصورة                                                         
 مكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                      

 

 

                           

و تبؤ مكانة متميزة بين كميات  خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجيها سإ٠خ اٌى١ٍخ: رغؼٝ و١ٍخ إٌٙذعخ
 الهندسة المصرية والعربية المعتمدة من خالل توفير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     

 

 -: وٍّخ اٌغ١ذ أ / ِذ٠ش ػبَ اٌى١ٍخ

سؽت ع١بدرٗ ثغ١ّغ اٌغبدح اٌؾعٛس عٛاء ِٓ اإلداسح أٚ ِٓ ِٛظفٟ اٌى١ٍخ صُ لذَ  -

 اٌزٕٙئخ ٌى١ٍّٙب ٚرٌه ثّٕبعجزٟ ػ١ذ األظؾٝ اٌّجبسن ٚثذء اٌؼبَ اٌغبِؼٟ اٌغذ٠ذ.

 و١ٍخ إٌٙذعخ فٝ ِخزٍف اإلداساد. ِٛظفٟثذٚس  ع١بدرٗ أشبد -

 أْ اٌؼّثثثثً ثى١ٍثثثثخ إٌٙذعثثثثخ ٠ثثثثزُ ثثثثثشٚػ فش٠ثثثثك اٌؼّثثثثً اٌٛاؽثثثثذ ػٍثثثثٝ  عثثثث١بدرٗ ؽثثثثش -

اظثثثبلٝ اٌخبصثثثخ ٠ثثثذس ػبئثثثذ  ثثثثبٌجشاِظطثثثالة اٌٚاٌثثثذ١ًٌ ػٍثثثٝ رٌثثثه أْ ص٠ثثثبدح ػثثثذد 

فثثثٝ صثثثٕذٚق ؽثثثـ / اٌجثثثشاِظ إٌٛػ١ثثثخ ٚغبٌجثثثبً ٔغثثثؾت ِثثثٓ ٘ثثثزا اٌصثثثٕذٚق ٌثثثجؼط 

جشاِظ ٍؼثثثثب١ٍِٓ ثبٌى١ٍثثثثخ ٚاٌثثثثز٠ٓ ال ٠ؼٍّثثثثْٛ ثثثثثبٌٌ اٌّغثثثثزؾمخ اٌّثثثثٕؼ أٚ اٌّىبفثثثثآد

ؽثثثـ / ِشوثثثض اٌخثثثذِبد اٌف١ٕثثثخ ٚاٌّؼ١ٍّثثثخ  صثثثٕذٚلٟاٌخبصثثثخ ٚرٌثثثه ثبإلظثثثبفخ اٌثثثٝ 

 .ٚاٌؼ١ٍّخ ٚؽـ / ِشوض اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس ٚاالعزشبساد إٌٙذع١خ

سد ع١بدرٗ ػٍٝ ثؼط األعئٍخ دْٚ غشؽٙب ظٕبً ِٕٗ أٔٙب رذٚس ثؤر٘بْ شش٠ؾخ األخٛح  -

أأعف  لبئالً  شٙش عجزّجش ػّبي ا١ِٛ١ٌخ. لبئالً ثبٌٕغجخ ٌزؤخ١ش ٚػذَ صشف ِشرت

أػذد ِزوشح ِٓ شئْٛ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ثشؤْ ٘زا اٌّٛظٛع ػٍٝ رؤخ١ش ِٚب رُ 

ٚػشظذ ػٍٝ اٌغ١ذ أ.د / سئ١ظ اٌغبِؼخ ٚثّغشد ِٛافمخ ع١بدرٗ ع١زُ صشف 

 اٌّشرت فٛساً اْ شبء هللا.

س أشبس ع١بدرٗ ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١١ٓ ثب١ِٛ١ٌخ ال ٠ٛعذ رؼ١١ٕبد ؽزٝ ربس٠خٗ ٌُٚ رصذ -

 رؼ١ٍّبد ثغ١ش رٌه.
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و تبؤ مكانة متميزة بين كميات  خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجيها سإ٠خ اٌى١ٍخ: رغؼٝ و١ٍخ إٌٙذعخ
 الهندسة المصرية والعربية المعتمدة من خالل توفير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     

 

أٔٗ ٠زُ اٌزٕغ١ك  .اٌخ١ّظ ٚاٌغجذ ث١ِٟٛروش ع١بدرٗ ثبٌٕغجخ أل٠بَ اٌؼًّ اٌخبصخ  -

اإلداساد ػٍٝ أْ رزٛاعذ ٔصف ػذد اٌؼب١ٍِٓ ٠َٛ اٌخ١ّظ ٚإٌصف  ٌّٛظفٟ اٌذاخٍٟ

 ا٢خش ٠َٛ اٌغجذ ثؾ١ش ٠غ١ش اٌؼًّ غٛي أ٠بَ األعجٛع ِب ػذا ٠َٛ اٌغّؼخ

 .ٚاألعبصاد اٌشع١ّخ

د ع١بدرٗ األِبوٓ اٌزٝ ٠زُ ثٙب اٌؼًّ ؽزٝ اٌغبػخ اٌشاثؼخ ِغبًء ٚ٘ٝ اٌّىبرت ؽذ -

 –ِىزت ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  –اٌشئ١غ١خ ٚرشًّ ) ِىزت ػ١ّذ اٌى١ٍخ 

ِىزت ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خذِخ  –ِىزت ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس 

اداسح شئْٛ  –اداسح شئْٛ اٌطالة  –اٌؼبَ (  ِىزت اٌّذ٠ش –اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ 

 عىشربس٠خ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ. –اداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس  –اٌخش٠غ١ٓ 

اٌغجذ ٚاٌخ١ّظ ٠ٚزُ ِٕؼ  ٠ٌِٟٛزٛاعذ اٌؼّبي ثبٌؼًّ ١ِٛ٠بً ثّب ف١ُٙ  ثبٌٕغجخ -

 أزٙبء ا١ٌَٛ اٌذساعٟ.ِىبفؤح ِبد٠خ ٌّٓ ٠زؤخش ُِٕٙ ؽزٝ 

 

 ء رُ ػشض ثؼط األعئٍخٚفٝ ٔٙب٠خ اٌٍمب

( عٙبص  0ثشؤْ اؽز١بط اداسرٗ ٌؼذد )  .ط : ِمذَ ِٓ أ/ ِذ٠ش اداسح سػب٠خ اٌطالة

 ٚغبثؼخ ؟ آٌٟؽبعت 

أْ اداسح اٌى١ٍخ رؾصش ا٢ْ وً .ط : لبَ ثبٌشد ػ١ٍٗ أ.د / ِذ٠ش ٚؽذح ظّبْ اٌغٛدح 

 اؽز١بعبد األِبوٓ ٌزمَٛ ثزٛف١ش٘ب فٝ ألشة ٚلذ.
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و تبؤ مكانة متميزة بين كميات  خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجيها سإ٠خ اٌى١ٍخ: رغؼٝ و١ٍخ إٌٙذعخ
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ثشؤْ اإلػالْ ػٓ إٌذٚاد ٠غت أْ  ثبٌى١ٍخ . ؾّب٠خ اٌّذ١ٔخط : ِمذَ ِٓ ِغئٛي اٌ

 ٠ىْٛ ثٛلذ وبف؟

ط : لبَ ثبٌشد ػ١ٍٗ أ.د / ِذ٠ش ٚؽذح ظّبْ اٌغٛدٖ لبئالً اْ شبء هللا ٚثبٌّٕبعجخ أػٍُ 

ِذ٠ش  -ِغ اٌغ١ذ اٌٍٛاء / أعبِٗ شؼجبْ ثبٌفؼً رُ االرفبق أٔٗ  -: ثب٢رٟاٌؾعٛس 

٠َٛ ػمذ ٔذٚح ثى١ٍخ إٌٙذعخ ع١زُ ػٍٝ أٔٗ -١ٍخ اداسح اٌؾّب٠خ اٌّذ١ٔخ ثبٌذلٙ

ثخصٛص اإلخالء ا٢ِٓ ٌٍّٕشآد فٝ ؽبالد اٌؾش٠ك ٚاٌطٛاسئ. وّب 2/00/4102

رُ االرفبق ِغ ع١بدرٗ ػٍٝ أْ رٕفز ػ١ٍّبً رغشثخ اخالء آِٓ ٌى١ٍخ إٌٙذعخ فٝ ؽبالد 

 .4102اٌطٛاسئ ٚرٌه خالي شٙش ٔٛفّجش 

ًٍ ِٓ اٌغبدح  وٍّخ شىش ٌٍؾبظش٠ٓ ِز١١ّٕٓ ٌُٙ  داسح اٌى١ٍخاٌؾعٛس ِٓ اٚلذَ و

 اٌزٛف١ك.

 اٌغبػخ اٌضب١ٔخ ػشش ٚٔصف ظٙشاً،،، ؽٛاٌٟ فٟٚلذ أزٙٝ اٌٍمبء 

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ                                             

 صالػ اٌؼضة صٛاْ ِغذٞد / أ.                                                      

 

 

 

 


