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 عًٛذ انكهٛخانسٛذ األسزبر انذكزٕس/ 

 رسٛخ طٛجخ ٔثعذ,,,,,,,

خبيعخ  – انسُٕ٘ نهخشٚدٍٛ ثكهٛخ انصٛذنخ ٙانزٕظٛف َزششف ثإزبطخ سٛبدركى ثزمشٚش يفصم عٍ انًهزمٗ      

 طُطب كبنزبنٙ:

يزبثعخ  غبدح انعشًبٔ٘ يذٚش ٔزذح د/فزٕذ يُصٕس يذٚش يشكض انخذيبد انصٛذنٛخ ٔيمشس انًهزمٗ،  لبو د/

ٔ ص/ يدذ٘  ،ص/ أسًبء عهٙ كبيم ،و/ يشٚى عهٙ كبيم ،د/ سًبذ فبسٔق انًال ،انخشٚدٍٛ ٔيُسك انًهزمٗ

انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ ٔٔكٛم  َٓهخ انعشًبٔ٘  لبيذ انسٛذح انعًٛذح أ.د/ثبنزسضٛش ٔاإلعذاد نهًهزمٗ. ٔ عجذ انمبدس

ثبفززبذ انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة أ.د/ أيم كجبش ٔٔكٛم كبيٛهٛب أثٕ انسعٕد أ.د/  انًدزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ 

 .51/00/9201انًٕافك  اإلثٍُٕٛٚو انًهزمٗ فٙ 

د/ إٚٓبة سصق أيٍٛ عبو َمبثخ صٛبدنخ انغشثٛخ ٔنفٛف يٍ انسبدح األسبرزح ٔششف يهزمٗ انزٕظٛف ثسضٕس      

سذ انثغشح ثٍٛ ٔسٕق انعًم ، ث سثظ انخشٚدٍْٛٔذف انًهزمٗ  .ٔأعضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔانصٛبدنخ ٔانطالة

 .اززٛبخبد سٕق انعًم ٔانزعهٛى انعبنٙ

ً نعذد يٍ ششكبد األدٔٚخ، ثبإلضبفخ إنٗ عشض انجشايح انًًٛضح انزٙ  ٔاشزًم انًهزمٗ انزٕظٛفٙ      يعشضب

نكًٛٛبء رمذيٓب اندبيعخ ثكهٛخ انصٛذنخ ٔيُٓب ثشَبيح دثهٕو انشلبثخ انذٔائٛخ ، ٔثشَبيح انذثهٕو انًُٓٙ فٙ ا

 انسٕٛٚخ ٔانزسهٛم اإلكهُٛٛكٙ ، ٔانجشَبيح انًُٓٙ نذكزٕس انصٛذنخ ، ٔثشَبيح دثهٕو انصٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ.

 ٔ فًٛب ٚهٙ ثٛبٌ ثبنششكبد انًشبسكخ ثبنًهزمٗ: 

 ششكخ سٛذٚكٕ نألدٔٚخ -

 ششكخ انسكًخ فبسيب نألدٔٚخ  -

 ششكخ فبسكٕ نألدٔٚخ -

 ائٛخانششكخ األٔسٔثٛخ انًصشٚخ نهصُبعبد انذٔ -

 ششكخ يصش أٔرسٕكب نهًسزسضشاد انطجٛخ -

 ششكخ زجٛت نألدٔٚخ -

 انششكخ انًصشٚخ انذٔنٛخ نهصُبعبد انذٔائٛخ )إثٛكٕ( -

 ششكخ ٕٚرٕثٛب نهصُبعبد انذٔائٛخ -

 انًصشٚخ نهصُبعبد انذٔائٛخ  -

      

انخبصخ ثطالة انفشلخ انشاثعخ ٔانًسزٕٖ  C.V))ٔلبيذ انششكبد سبنفخ انزكش ثزدًٛع انسٛش انزارٛخ          

ثعشض ثشايح رذسٚجٛخ نهطالة ٔلبيذ انششكبد  ،نزٕفٛش فشص عًم نٓىانخبيس ٔانصٛبدنخ زذٚثٙ انزخشج 

 .ثبنششكبد
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إسشبدٚخ رًُر انخشٚدٍٛ بئر ٔلذ شبسن كال يٍ انسبدح األفبضم انزبنٙ ركشْى فٙ إنمبء يسبضشاد َٔص        

 ْٔى: عًمثذاٚخ لٕٚخ فٙ سٕق ان

ثإنمبء يسبضشح ثعُٕاٌ دٔس لبو  (أيٍٛ عبو َمبثخ صٛبدنخ انغشثٛخ)/ إٚٓبة سصق  انسٛذ انذكزٕس -

 .انصٛذنٙ فٙ انعًم انُمبثٙ

ء يسبضشح يٕضُٕعٓب ثإنمب ذلبي )صٛالَٛخ إكهُٛٛكٛخ ثدبيعخ انًُصٕسح( سًش َٕفم/ انسٛذح انذكزٕسِ -

 .دٔس انصٛذنٙ فٙ يدبل انزغزٚخ انعالخٛخ

يدبالد انعًم  لبو ثإنمبء يسبضشح عٍ (يذٚش انزذسٚت ثششكخ سٛدًب)أزًذ انًهٛدٙ  / انذكزٕسانسٛذ  -

 انصٛذنٙ.

األكبدًٚٛخ انصٛبدنخ ٔلبو ثإنمبء يسبضشح عٍ  (يالصو أٔل صٛذنٙ) يصطفٗ َجٛم / انسٛذ انذكزٕس -

 .انسشثٛخ

ٔانثالثخ األٔائم يٍ انًسزٕٖ  اثعخلبيذ ششكخ ٕٚرٕثٛب ثزكشٚى انطالة انعشش األٔائم يٍ انفشلخ انشٔ       

 ٔرى اخزًبو فبعهٛبد انًهزمٗ فٙ رًبو انسبعخ انثبنثخ عصشا انخبيس.

 ٔنسٛبدركى خضٚم انشكش

                                                                  

 يمذيزّ نسٛبدركى        

 يذٚش ٔزذح يزبثعخ انخشٚدٍٛ

 د/ غبدح دمحم انعشًبٔ٘


