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االحزفبل ثبنـٍـٕو انؼـبنـًً نهـًٍبح

رـٓـُـئ أعشح انكهٍخ كال يٍ :
* األعزبر انذكزٕس يجذي ػجذ انؼظٍى عهًٍبٌ
نزؼٍٍٍ عٍبدرخ ٔكٍال نهكهٍخ نشئٌٕ انذساعبد
انؼهٍب ٔانجحٕس ْٕٔ ٌشغم أعزبر ثمغى
ُْذعخ انحبعت ٔانُظى ٔيذٌش شجكخ ٔيشكض
انًؼهٕيبد نجبيؼخ االعكُذسٌخ.
* األعزبر انذكزٕس خبنذ انغٍذ جؼفش
نزؼٍٍٍ عٍبدرخ ٔكٍال نه كهٍخ نشئٌٕ انزؼهٍى
ٔانطالة ْٕٔ ٌشغم أعزبر ثمغى انُٓذعخ
األَشبئٍخ.

ٔرُٓئ أعبرزرٓب :
* األعزبر انذكزٕس انًزفشؽ أيٍٍ أحًذ شكشي
ثمغى ُْذعخ انحبعت ٔانُظى نزؼٍٍُخ ػًٍذا
نًذسعخ ُْذعخ األنكزشٍَٔبد ٔاألرصبالد
ثبنجبيؼخ انٍبثبٍَخ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٍب ثجشج
انؼشة .
* األعزبرح انذكزٕسح َٓى انؼذنً ػطٍخ نُذثٓب
كًغبػذ أٔل نٕصٌش االرصبالد ٔركُٕنٕجٍب
انًؼهٕيبد نًذِ ػبو ْٔى أعزبر ثمغى انحبعت
ٔانُظى ثكهٍخ انُٓذعخ جبيؼخ األعكُذسٌخ
ٔيذٌشح انًؼٓذ انذٔنى نهذساعبد انًؼهٕيبرٍخ
ثًكزجخ االعكُذسٌخ.

* رؼٍٍٍ انغٍذح انذكزٕسح ُْبء حغٍ أثٕ ججم األعزبر انًغبػذ سئٍغب
نمغى انُٓذعخ األشؼبػٍخ ٔانٌُٕٔخ .

يُصخ انجهغخ انخزبيٍخ
أحزفهذ كهٍخ انُٓذعخ ثبنٍٕو انؼبنًً نهًٍبح رحذ شؼبس" انًٍبح
ٔانزًٍُخ انًغزذايخ" رحذ سػبٌخ ا.د .ػجذ انؼضٌض لُصٕح ػًٍذ
انكهٍخ يٍ  22األحذ إنً  22انخًٍظ يبسط.
ٔ أخززًذ انفؼبنٍبد ثحضٕس ا.د حغبو انذٌٍ يغبصي ٔصٌش انشي
ٔانًٕاسد انًبئٍخ ،د .عؼبد انخٕنً َبئت يحبفظ االعكُذسٌخ،
ا.د .صذٌك ػجذ انغالو َبئت سئٍظ انجبيؼخ نشئٌٕ انذساعبد انؼهٍب
ٔانجحٕس ،أ.د .سأٌّ لُصِٕ .لغى ُْذعخ انشي ٔانٍٓذسٔنٍكب
ٔانًُٓذط أحًذ شحبرخ سئٍظ ٍْئخ انًٍبح ثبالعكُذسٌخ.

األحـزفبل ثـٍـٕو انـٕفبء ٔانزـفـٕق
يغ ثذء فصم انشثٍغ احزفهذ أعشح انكهٍخ ثبألحزفبل انغُٕي نٍٕو
انٕفبء ٔانزفٕق ٔانزً ركشو فٍّ ػهًبئٓب ٔانؼبيهٍٍ ٔأثُبئٓب انطالة
ٔاألو انًثبنٍخ.
حضشانحفم ا.د .لُصِٕ ػًٍذ انكهٍخ ٔأ.د .شفٍك خٕسي ٔكٍم شئٌٕ
رًٍُخ انًجزًغ ٔخذيخ انجٍئخ ،ا.د .يجذي ػجذ انؼظٍى ٔكٍم شئٌٕ
انذساعبد انؼهٍب ٔانجحٕس َٔمٍجخ انًُٓذعٍٍ ثبالعكُذسٌخ عًش شهجً
ٔكشو د .إًٌٍ عبيً ػجذ انخبنك ثمغى انُٓذعخ انكٓشثٍخ انحبصم
ػهى جبئضح انذٔنخ انزشجٍؼٍخ ٔ 2يٍ األعبرزح انحبصهٍٍ ػهى جبئضح
انجبيؼخ انزمذٌشٌخ ٔانزشجٍؼٍخ ٔدسع انزًٍض االداسي ٔ41ػضٕ ٍْئخ
رذسٌظ انزٌٍ ٔصهٕا نهغٍ انمبٍََٕخ.
ٔرى ركشٌى  22يٕظف ٔػبيم ٔصهٕا نهغٍ انمبٍََٕخ 42 ،يٕظف
يزًٍض ٔ 2ػًبل ثى انطالة انًزًٍضٌٔ فً انذساعخ ٔفً األَشطخ.

انؼذد انثبًَ

مارس  -أبريل 1025

إستضبفـت الهـنذسـت بطـىلت جـىالـي جبمعـت األسكنذريت

أعزعبفذ وٍٍخ إٌٙذعخ ٌٍؼبَ اٌشاثغ فشق اٌدٛاٌخ ثىٍٍبد خبِؼخ
االعىٕذسٌخ اٌخٍّظ ِ 5بسط ِٓ  03.21ززى  2ظٙشا ظّٓ
ِغبثمخ خٛاًٌ خبِؼخ االعىٕذسٌخ.
زعش األفززبذ أ.د .سشذي ص٘شاْ اٌمبئُ ثأػّبي سئٍظ اٌدبِؼخ
ٚأ.د لٕصٛح ػٍّذ وٍٍ خ ،ا.د خبٌذ خؼفش ٚوًٍ شئ ْٛاٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة،
أ.د شفٍك خٛسي ٚوًٍ شئ ْٛخذِخ اٌّدزّغ ٚرٍّٕخ اٌجٍئخ،
ا.د ِدذي ػجذ اٌؼظٍُ ٚوًٍ شئ ْٛاٌذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجسٛسٚ ،إداسح
سػبٌخ شجبة اٌدبِؼخ ِّٚثًٍ إداساد سػبٌخ اٌشجبة ثبٌىٍٍبد
اٌّشزشوخ.
ٚثذأ اٌجطٌٛخ ثزسٍخ اٌؼٍُ ثُ رفمذ األعبرزح ِغ ٌدٕخ اٌزسىٍُ ِؼبسض
خٛاًٌ اٌىٍٍبد اٌّشبسوخ  ٚإٌزضَ اٌطالة ثضي اٌدٛاٌخ.
ٚػشض وً فشٌك أػّبٌخ ِٓ ِشغٛالد ثبٌسجبي ٚاٌدٍذ ٚاٌخضف
ٚاٌشعِٛبد ٚاٌّأوٛالد ػًٍ خبٔجً اٌّؼشض ٚفً إٌّزصف
ِؼشض ألػّبي ِٕزخت خٛاًٌ خبِؼخ االعىٕذسٌخ.

مسببـقت اخـتـيـبر الـمـىاهـب الـفـنـيـت
رسذ سػبٌخ ا.د خبٌذ خؼفش ٚوًٍ شئ ْٛاٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة ألٍُ األثٍٕٓ
ِ 9بسط ِغبثمخ إخزٍبساٌّٛا٘ت اٌفـٍٕخ ِٓ طالة اٌىٍٍخ فً إٌمبء
اٌشؼشٚاٌضخً ٚاٌغٕبء  ٚاٌزّثًٍ رسذ أششاف اٌٍدٕخ اٌفٍٕخ ثإدساح
سػبٌخ اٌشجبة ِغ زعٛس ِسىٍّٓ ِزخصصٍٓ ٚلبَ رٍٍفضٌْٛ
االعىٕذسٌخ ثزغدًٍ ٌمبءاد ِغ اٌّزغبثمٍٓ.

سيبرة وفذ األعـتمبد والجىدة للبزامج العلميت المتخصصت
صاس ٚفذ ِٓ أػعبء ٍ٘ئخ االػزّبد ٚخٛدح اٌزؼٍٍُ ٌجشٔبِح اٌسبعجبد
ٚاالرصبالد ثبٌىٍٍخ اٌخٍّظ ِ 32بسط  ُ٘ٚأ.د .أ ششف ساشذ ػٍى
ِٓ اٌّشوض اٌمٌٍ ًِٛزم ٌُٛاٌزشثٛي ،أ.د .شؼجبْ ِجشٚن ػشٍجخ ِٓ
وٍٍخ إٌٙذعخ خبِؼخ إٌّٛفٍخ ،د .ػصبَ زٍٍُ زغٍٓ ِٓ وٍٍخ
اٌسبعجبد ٚاٌّؼٍِٛبد ثدبِؼخ ثٕٙب ٚد .أزّذ ِسّذ خبٌٚش ِٓ وٍٍخ
اٌسبعجبد ٚاٌّؼٍِٛبد ثدبِؼخ ػٍٓ شّظ.
ٚوبْ فً اعزمجبٌ ُٙا.د .لٕصٛح ػٍّذ اٌىٍٍخ أ.د .خبٌذ خؼفش ٚوًٍ
شئ ْٛاٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة ٚد .أزّذ اٌسٍٛي سئٍظ ٚزذح األػزّبد
ٚاٌدٛدٖ ٚا.د ػًٍ ثىش  ٚا.د ٔٛس اٌذٌٓ اعّبػًٍ.
ٚاخزّؼٛا ِغ أػعبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ  ٚاٌطالةٚ ،ثؼط ِٓ اٌٍٚبء
االِٛس ٚسخباي االػّبي ثُ لبِٛا ثضٌبسح اٌّؼبًِ ٚلبػبد اٌذساعخ
اٌخبصٗ ثطالة اٌجشاِح ٚاٌّىزجخ.

الـشيبرة العـلميت لهـيئت الطـبقت الـذريت
ٔظُ لغُ ٕ٘ذعخ اٌطبلخ إٌٌٚٛخ
ٚاأل شؼبٌخ صٌبسح ػٍٍّخ ٌـ 23
طبٌت ِٓ اٌفشلخ 0،3،2
إ ٌى ٍ٘ئخ اٌطبلخ اٌزسٌخ
اٌششلٍخ
ثّسبفظخ
ثّشوض أٔشبص ٚرٌه رسذ أششاف
دٕ٘ .بء أث ٛخجً سئٍظ اٌمغُ ٌ َٛاالثٍٕٓ  2أثشًٌ.

يـىم العـطبء الخبمس بمالعـب الهـنذست

اززفٍذ أعشح اٌ ىٍٍخ ثٍ َٛاٌطفً اٌٍزٍُ اٌخبِظ رسذ شؼبسي اسعُ
ثغّخ  ٌَٛ ٚاٌؼطبء . 5
ٚاعزعبفذ فٍخ  301طفً ٌزٍُ ػٍى أسض اٌّالػت ٌمعبء ٌَٛ
اٌدّؼخ  01اثشًٌ ِٓ  01صجبزب اًٌ ِ 5غبء .
ٚوبْ فى اعزمجبٌ ُٙا.د .لٕص ٖٛػٍّذ اٌىٍٍخ ٚا.د .خبٌذ خؼفش ٚوًٍ
اٌىٍٍخ ٌشئ ْٛاٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة ٚد.ػالء ػشفخ ِغزشبس اٌٍدٕخ
االخزّبػٍخ ٚإداسح سػبٌخ اٌشجبة ٚثؼط ِٓ أػعبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ
ِٛٚظفً اٌىٍٍخ.
ٚرُ رٛفٍش أٌؼبة ِطبطٍخ ِٚغبثمبد سٌبظٍخ ٚسعٔ ٚ َٛبدي ٌٍؼٍَٛ
اللبِخ اٌزدبسة اٌؼٍٍّخ ٌِٚ ُٙطجخ ٌٍطفً اٌصغٍش ِٚذٌٕخ االزالَ
ٌزٛصٌغ اٌٙذاٌب ِٓ اٌّالثظ اٌدذٌذٖ ٚاأل ٌؼبة ٚاٌسٌٍٛبد ٚرٌه ِٓ
خالي رىبفً ِدزّغ أعشح وٍٍخ إٌٙذعخ .

حـمله الـتـبـزع ببلذم
رسذ سػبٌٗ أ.د لٕص ٖٛػٍّذ اٌىٍٍخ ٚأ.د خؼفش
ٚوًٍ شئ ْٛاٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة ٔظّذ اٌٍدٕخ
االخزّبػٍخ ثإداسح سػبٌخ اٌشجبة اٌسٍّخ
اٌغٌٕٛخ ٌٍزجشع ثبٌذَ ثبٌزٕغٍك ِغ ثٕه اٌذَ
اٌدبِؼً ثّغزشفً اٌشبطجًٌّ ،ذح  5أٌبَ ِٓ
االزذ  5أثشًٌ ثجِ ٛٙذسج ٚ 0اشزشن فً
اٌسٍّخ ِ 292زجشع ِٓ طالة ٚطبٌجبد اٌىٍٍخ .

لبَ فشٌك اٌزّثًٍ ثبٌىٍٍخ ثبداء ِغشزٍخ ثؼٕٛاْ أعطٛسح اٌفبسط
ٚاٌجطً ٚػشظذ ػٍى ِغشذ األٔشطخ اٌطالثٍخ ٌٍدبِؼخ ٌ َٛاٌثالثبء
 30أثشًٌ ِٓ  ِٓ ، َ 1 - 2رأٌٍف ا .عبِر ػثّبْ  ٚأخشاج إ ثشاٍُ٘ زغٓ

