
 

 

 
 ِقُصٕ سأٚخ د.ٔأ نٓٛطخ ْجخ د.ٔأ خٕس٘ شفٛق د.أ االفززبح يُصخ

 أجم يٍ دٔسانُٓذعخ "رذذ عُٕاٌ انعبشش انذٔنٙ يإرًشْب انكهٛخ َظًذ 

 َذٕ" شعبس رذذ دٚغًجش 51-51 يٍ انفزشح فٙ عقذ ٔانز٘" أفضم ثٛئخ

 ."انزطجٛق ئنٗ انشؤٚخ يٍ:  ركٛخ ُْذعٛخ ثٛئخ

 شفٛق د.ا يقشسِ، انكهٛخ عًٛذ ثأعًبل انقبئى نٓٛطخ ْجخ د.انًإرًشأ سأط  

 ِقُصٕ سأٚخ د.أّ ٔيُغق انجٛئخ ٔرًُٛخ انًجزًع خذيخ شئٌٕ ٔكٛم خٕس٘

  .ٔانٓٛذسٔنٛكب انش٘ خُْذع ثقغى االعزبر

فٙ  يذكًبثذثب  15 عهًّٛ ثٓبدهقبد  9انًإرًش ضى 

نجبدثٍٛ يٍ يصش  خيخزهف انزخصصبد انُٓذعٛ

 ٔأجُجٛخ. خٔدٔل عشثٛ

 ٔانصشف انًٛبح ٔصٚش خعجذ انقٕ٘ خهٛف ا.د ٔدضش

 3 ٔرضى PostRIO+2 ٔسشخ عجقاأل انصذٙ

 .ٔاالعكبٌ انًغزذايخ انًذٌ ، ٔانجٛئخ انطبقخ انصذٙ، ٔانصشف انًٛبحْى يذبٔس

  : عهٗ ْبيش انًإرًشعقذد ٔسشزٙ عًمٔ  

 قمـانُ مـيشبك نذم يُٓب بدحـاالعزف ٔئيكبَٛخ انزكٛخ انُقم َظى قبدـرطجٛ . 1

 ،عٛفش د.أ ، األعجق انٕصساء سئٛظ ششف عصبو د.دضشْب أ ،ثبالعكُذسٚخ

 ا.د يذًذ شبٍْْٛب اداس بنغٕٚذ،ث انذبج. غضٔاٌ د.أنًبَٛب، أث. فشٚذسٚش دأ.

 .خاداسح انًخهفبد انصهج . 2

           ٔصاساد  8 انًإرًش سعبحٔ  

       ٔ بالدـصـاالر ٔصاسح ىـْ

     ، هٕيبدـًعـان ٛبـٕجـُٕنـرك

     انكٓشثبء ٔانزجبسح، انصُبعخ

     ش٘ــان ، انجٛئخ ، ٔانطبقخ

    ىـهٛـزعـان ، ٛخـانًبئ ٔانًٕاسد

     ُذسٚخـاالعك ٔيذبفع انعبنٙ

     ىـانقبئ صْشاٌ سشذ٘ د.أ ٔ

 يبْش شبٍْٛٔد.يذًذ  د.عصبو ششف             . جبيعخان أعًبل ثزغٛش

 

 

 : انزكـٛخ انشـجكـبد فٙ االرـصبالد ىـَـظ -5

    َجٛم انعجبعٙ االعزبر ثشعجخ كٓشثبء قٕٖ طالة انذساعبد  دعٗ ا.د 

   انعهٛب ٔطالة ساثعخ كٓشثبء ثشعجزٙ ئرصبالد ٔقٕٖ نذضٕسَذٔح 

  .يزخصصخ عٍ االرصبالد فٙ انشجكبد انزكٛخ

   دبضش ثبنُذٔح د. يذًذ يشعٙ فشج ٔد. ثبعى يذًٕد يخزبس  

 .انًذسعبٌ ثشعجخ اإلرصبالد

    َٕقش ثبنُذٔح عذدا يٍ انًٕضٕعبد انًزعهقخ ثًفٕٓو انشجكبد   

  انزكٛخ ٔانعبئذ يٍ رطجٛقٓب فٙ شجكخ انكٓشثبء انذبنٛخ ثبإلضبفخ ئنٗ 

   انٕظبئف يكَٕبرٓب ٔسثطٓب ثشجكخ انكٓشثبء ٔيعًبسٚخ ئَشبئٓب ٔ

  .ٔانًزطهجبد انٕاجت رٕافشْب فٙ َظى االرصبالد انًغزخذيخ فٛٓب

  ٔقذ رى سثظ انجبَت انُظش٘ ٔانزطجٛقٙ نُظى االرصبالد فٙ انشجكبد  

   انزكٛخ يٍ خالل عشض عذد يٍ األيثهخ انزٗ رٕضخ االعزخذاو األيثم 

 .نُظى االرصبالد انًخزهفخ فٙ شجكبد انكٓشثبء انزكٛخ

    دضشانُذٔح أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔيجًٕعخ يٍ طهجخ انذساعبد  

َٕفًجشيٍ  53انعهٛب ٔطالة انفشقخ انشاثعخ ثبنقغى ٔرنك ٕٚو انخًٛظ 

  ظٓشا. 1ئنٗ  51

 :انعهٛب انذساعبد يع طالةانجشٚطبَٙ  انثقبفٙ انًشكض - 1

 
 ذٔحـُـبنثالة ـطـان

     ٕٚو ثبالعكُذسٚخ انجشٚطبَٙ انثقبفٙ انًشكض انُٓذعخ كهٛخ ئعزضبفذ

 .ظٓشا 1 دزٗ صجبدب 55:31 يٍ َٕفًجش 55 انغجذ

           ُٔششح ثبنكهٛخ انعهٛب انذساعبد ٔطالة انًعبَٔخ انٓٛئخ دضشانُذٔح

    يزطهجبد يٍ ْٔٙ انًعزًذح IELTS شٓبدح ئجزٛبص كٛفٛخ نٓى

        سعبٚخ رذذ ٔرنك ٔانذكزٕساح انًبجغزٛش دسجزٙ عهٗ انذصٕل

 .انكهٛخ عًٛذ ثأعًبل انقبئى نٓٛطخ ٔائم ْجخ د.ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 خ :ـذعـَـذٔاد كـهٛخ انـٓـُ RETBE’14ش ـًـيإر

 خامسـال ددـالع

  2014ديسمبر -نوفمبر 



  

 

                    
 ثبٌذَ اٌزجشع لجً اٌطالة ػًٍ اٌىشف

  1 اٌغجذ ِٓ أعجىع ٌّذح ثبٌىٍُخ اٌغٕىَخ ثبٌذَ اٌزجشع حٍّخ ثذأد

  رحذ ِغبء 1:30 حزً صجبحب 10:30 ِٓ ٔىفّجش 6 اٌخُّظ إًٌ

  ثٕه ِغ ثبالشزشان اٌشجبة سػبَخ ثإداسح االجزّبػُخ اٌٍجٕخ سػبَخ

 .اٌىٍُخ غالة رٕظُّهب فٍ وعبهُ اٌجبِؼٍ اٌذَ

  َزُ حُش إجزّبػٍ وأخصبئٍ وِّشظبد غجُت اٌحٍّخ وظّذ

  اٌطجُت َحذد صُ أوال ٌٍطبٌت اٌعغػ ولُبط اٌهُّىجٍىثُٓ رحًٍُ

 .ال أَ هٌزجشػ اٌصحُخ اٌطبٌت حبٌخ ِذي

 .عجىعا خالي ىٍُخاٌ غالة رجشػبد ِٓ دَ وُظ 225 اٌحٍّخ حممذ

                        

 

 اٌّغشح كـفشَ غالة لبَ اٌضبُٔخ ٌٍّشح

 سجً اٌجّبػُخ اٌّغشحُخ ثؼشض ثبٌىٍُخ

 ِغزىي ػًٍ وياأل ثبٌّشوض اٌفبئضح اٌمٍؼخ

 16 اٌضالصبء ثذاعاإل ثّشوض 2014 اٌجبِؼخ

 ظّٓ ورٌه ِغبء 7 إًٌ 6 ِٓ ٔىفّجش

 اٌغىٕذسٌ ٌٍّغشح اٌحشَخ  ِهشجبْ فؼبٌُبد

،  وغبٌجخ غبٌت 11 اٌزّضًُ فٍ اشزشنو ،

     .ثبٌىٍُخ  اٌفُٕخ اٌٍجٕخ إششاف رحذ

                

 

 األحذ ِٓ ىٍُخاٌ أعشح ثُٓ االجزّبػٍ اٌزىبفً سوح ٌذػُ اٌغىق ػمذ

 ػٓ ثٕبء ٌٍطالة اٌجذَذح اٌّالثظ ذوصشف ،دَغّجش 31 حزٍ 21

 .ثبٌىٍُخ االجزّبػُخ اٌٍجٕخ خالي ِٓ زهُحبٌ دساعخ

 

 

 

 

 

 

                              

 االفززبح صٕبءأ خىسٌ شفُك د.وأ ٌهُطخ هجخا.د 

     اٌهٕذعٍ اٌغٕىٌ اٌىزبة ِؼشض ثبٌىٍُخ اٌّىزجبد إداسح ٔظّذ

  4 إٌٍ ٔىفّجش 21 ِٓ اٌجذَذح اٌّشوضَخ اٌّىزجخ ثّجٍٕ اٌضبٍٔ ٌٍؼبَ

  اٌىٍُخ ػُّذ ثأػّبي اٌمبئُ ٌهُطخ وائً هجخ د.سػبَخ أ رحذ دَغّجش

  اٌّؼشض وظُ واٌجحىس، اٌؼٍُب اٌذساعبد ٌشئىْ اٌىٍُخ وووًُ

 .االوبدَُّخ ِجبي اٌىزت فٍ ِزخصصٓ ػبٌُُّٓ ٔبششَٓ خّغخ

 خاٌىٍُ  ووًُ خىسٌ وشفُك د.وا ٌهُطخ هجخ د.أ االفززبح حفً حعش

  اٌّذَش اٌؼجبعٍ ٔجًُ.د.وأ اٌجُئخ ورُّٕخ اٌّجزّغ ٌشئىْ خذِخ

  اٌّؼّبسٌ االعزشبسٌ اٌصُبد صَبد .اٌّزخصصخ ود ٌٍجشاِج اٌزٕفُزٌ

 صجحٍ ٔذَشح اٌغُذحو اٌزذسَظ هُئخ أػعبء ِٓ وثؼط ٌٍّىزجخ

 .ثبٌىٍُخ واٌطالة اٌؼبٍُِٓوثؼط ِٓ ِذَش اٌّىزجبد 

 

 

 :  ُخـاٌىهشث اٌهٕذعخ لغُ وخبصخ  

  .صتصخًتانانعهًٍت  نهبشايج انًذٌشانتنفٍزي ػجبعٍ حغٓ ٔجًُ د.أ*

 يغتشاسا نهعًم بغٍادتت نالعتعانت اٌخبٍِ إعّبػًُ عؼُذ د.أ*

 انبحشي. واننقم وانتكنىنىجٍا نهعهىو انعشبٍت باألكادًٌٍت

 عبٍِ َّٓإ.ود اٌخبٍِ عؼُذ ِصطفً.ود ثشُشاٌغٍُّٕ ِغؼىد.د* 

 انجايعت جائضة عهى نحصىنهى بانقغى انًغاعذٌن االعاتزة ثشهُُإ

 .4102 نعاو انتشجٍعٍت

 هنذعت بقغى أعتار نىظٍفت انعهًً انهقب نًنحها ػجبط وّبي ٔفُٓ. د* 

 .انكًٍٍاء

 عهى نحصىنها يذسط بىظٍفت عٍادتها نتعٍٍن ػٍٍ ِحّذ بَٕد .د*  

 .انعًاسة تهنذع قغى ين انذكتىساة

  

 

      نهنذعت وانعششٌن انًؤتًشانشابع هنحضىس والَخ َغشٌ د.أ *

 .انبحشٌت انهنذعت .انجنىبٍت بكىسٌا انقطبٍت وانهنذعت انًحٍطاث

 تانًشكب نهًىاد انًؤتًشانغابع هنحضىس صغٍىي اٌذَٓ ػض د.أ *

FRP ًانًذنٍت انهنذعت ف CICE2014 االنشائٍت انهنذعت.بكنذا. 

   عشش انحادي انذونً انًؤتًش نحضىسه اٌششٔىثٍ اٌذَٓ ثهبء د.أ *

  .انًىاصالث تهنذع .نًانٍاأب تانهنذعو انهٍذسونٍكا عهىو فً

  وانعششٌن انثانً وسبًانًؤتًشاأل هنحضىس اٌّصشٌ ػّشو د.أ *

 .واننظى انحاعب هنذعت .ببهىننذا نهخىاسصيٍاث

 انًؤتًشانخايظ نحضىسه انًغاعذ عتاراألِخزبس ػّشو ِحّذ .د* 

  .تانكهشبٍ انهنذعت. بًانٍضٌا االنكتشونٍت واالتصاالث نهحاعباث

   واننغٍج انغضل هنذعت.بتشكٍا يؤتًشأوتكظ نحضىسها اٌىبرت ٔجًُ ششَٓ. د* 

 

 

. وٌُُ ٔىاي/ اٌغُذح ،االعتحقاقاث إداسة يذٌش إعّبػًُ دوٌذ/ اٌغُذح

. اٌغؼُذ صَٕت /،اٌغُذحانبحشٌت انهنذعت. اٌذَت ػًٍ/اٌغُذ ،انحغاباث

         ، واننظى انحاعب .اٌحُّذ ػجذ صَٕت / اٌغُذح ، األسشٍف

                                                                            .          اننىوٌت انهنذعت. ػًٍ فىشَخ /اٌغُذح

 ألغبَ ِخزٍف ِٓ ِبجغزُش دسجخ 27و دوزىساح دسجبد 6 اٌىٍُخ ِٕحذ 

 ٔىفّجش شهشٌ خالي االٔشبئُخ اٌهٕذعخ ػٍىَ فٍ زبْودثٍىِ اٌىٍُخ

 . اٌؼٍُب اٌذساعبد ٌطالة ودَغّجش

 

 

 وٍُخ  الِبٔخ اٌضمخ ٌزجذَذ اٌغشَبٍٔ اٌحٍُُ ػجذ خبٌذ /اٌذوزىساٌغُذ  *

 .اٌضبٍٔ ٌٍؼبَ اٌهٕذعخ

 .واالػالَ اٌؼبِخ اٌؼاللبد إداسح سئُظ ػًٍ ِحّذ وّبي أُِش/ اٌغُذ*

 .االعزحمبلبد إداسح ِذَش اٌمبدس ػجذ إثشاهُُ ِبجذح/  اٌغُذح *

 :تـضاء واجـػ 

 .واالشؼبػُخ إٌىوَخ اٌهٕذعخ لغُ. ػًٍ ٔجُت ِحّذ/ اٌذوزىس *

 .اإلٔشبئُخ اٌهٕذعخ لغُ عىشربسَخ.  هللا خٍف اٌغُذ صفبء/  اٌضٍُِخ* 

 خ اٌـزـجـشع ثـٕـه اٌـذَـحـّـٍ

 ؼـخ :ـمـٍـً اٌـُخ سجـشحـغـِ     

 : ضِالءـٌٍ خـئـٕـهـر     

 : ىٌـاٌغُٕشٌ ـىق اٌخـاٌغ     

 ُخـذعـٕـهـت اٌـزـِـؼـشض اٌـى

 :ُخ ـشح اٌىـٍـرـهـٕـئ أع

 ُخـاٌمبٔىٔ اٌغٓ ُـهـىٌـٌىص ضِالءـٌٍُ ـشَـىرـ

 ذعـخ :ـعـفـشاء وـٍـُخ اٌهـٕ
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