
 

          
 

 ٍُظى
 لطبع اندزاسبد انؼهَب وانجحوس

 ػٍَ شًسجبيؼخ  - كهَخ انؼهووث
 

ًس انؼًه ًؤر َخ انؼهووٌ اندونٌ ان  األول نكه

 حول

 في انؼهوو آفبق جدٍدح
 رحذ زػبٍخ

 يحًد ػجد انغفبزػبطف أ.د. خبند 

 ٌوانجحش انؼهً ٌوشٍس انزؼهَى انؼبن
 

 ػصد أ.د. ػجد انوهبة يحًد

 خزئَس انجبيؼ

 شسف انًؤرًس ئـــَـسز

 سُجبة     ثدوً أ.د. ػجد انُبصس

َب وَس انجبيؼَبئت زئ  انجحوسخ نهدزاسبد انؼه

 
 
 

 يحبوز انًؤرًسأهداف و

جبيؼيييخ ػيييٍَ  -فيييٌ رطيييبز انيييدوز انًجزًؼيييٌ نكهَيييخ انؼهيييوو 
ورحمَمييبل نسسييبنزلب انزييٌ رزايير يييٍ انجحييش انؼهًييٌ   -شييًس 

لييييبطسح ن صيييي ح ويييييدخم حمَمييييٌ نهُل ييييخ ا لز ييييبدٍخ  
     ً سهييب  وانزًَُييخ انمييبيهخ ش رزمييسف لهَييخ انؼهييوو ثؼمييد يؤر

انؼهًييٌ انييدونٌ األول وانييرً ٍلييدف رنييي رسزكمييبف ورنمييب   
ان و  ػهي اُفبق انجدٍدح فٌ يازهف يجبالد انؼهيوو ييٍ   
خي ل ػييسإل ا َزيبع انؼهًييٌ انًزًَييص نهايبدح انجييبح ٍَ يييٍ    
يازهيييف انزا  يييبد يًيييب ٍايييلى فيييٌ انز يييدً نهزحيييدٍبد  
 انًجزًؼَييخ وثًييب ٍييدػى انزًَُييخ انمييبيهخ وانًاييزدايخ. ويييٍ

 :انًؤرًس يحبوز
 ركُونوجَب ا ثداع. -1
 طسق روصَهلب.ر ًَى انؼمبلَس و -2
 انطبلخ انًزجددح وانًازدايخ. -3
 .: ًَرجخ وردازحانحفبظ ػهي انجَئخ -4
 األزإل.و ػهوو انًواد -5
 وػهوو انُبَو. ركُونوجَب -6

 َمـجــاـانز

 جَُخ ي سى.  1700 ٍٍَم نهً سَزسوو انزاج -1
 ز.دوال 400  ٍٍَنً سغَس ام نَزسوو انزاج -2
 :شبيهخ انزاجَم زسوو  -3

 ح ييييوز –َزمييييبالد ثيروثَاييييبد  ا  –ا لبيييييخ ثبنوججييييبد  
 .انًؤرًس شلبدح+  انًطجوػبد -انًؤرًس فؼبنَبد

ييغ   2017 غايطس أ 15ثحبس حزيي  رمجم يها بد األ -4
 يؼهيك  نميب  انجحيش أو ػس يى فيي صيوزح     رثدا  انسغجخ في ر
((Poster بيهخ حزي ثحبس انًمجونخ لزسبل األرٌ ٍزى أش ػهي

 .2017 سجزًجس 15
ييؤرًس  ى سي بزسوو انزايجَم ثميَم يمجيول انيدفغ ث    ردفغ  -5

ثُيم   1420001000000201حايبة زليى    لهَخ انؼهيوو 
يييغ رزسييبل صييوزح يييٍ    -ي ييس فييسع جبيؼييخ ػييٍَ شييًس   

 ناكسربزٍخ لطبع اندزاسبد انؼهَب وانجحوس.رٍ بل ا ٍداع 
 ل:ثحبس ثسجب  انزواصم يٍ خ زسبل األرسزؼ و و ن 
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 زئَس انًؤرًس

 أ.د. أحًد ػهي اسًبػَم
 ػٍَ شًس خػًَد لهَخ انؼهوو ثجبيؼ

 يمسز انًؤرًس

 د. يحًد زجب  يحًد اناطوحيأ.
 ولَم لهَخ انؼهوو نهدزاسبد انؼهَب وانجحوس

 أيَُب ػبو انًؤرًــــس

ًد خبند اثساهَى  أ.د. يح
َم َخ  ول َى نمؤٌو   انكه  انزؼه

 انط ة و  

ًد  أ.د. اشسف ػجد انؼبطي يح
َم انكه ًغول ًجز ٌ خديخ ان  َخ نمؤو

َئخ  َخ انج ًُ  ور

 يُاك ػبو انًؤرًس

 أ.د. يجدى روفَك خهَم
 لهَخ انؼهوو -أسزبذ انجَئخ ثماى ػهى انحَواٌ

 انهجُخ انًُظًخ نهًؤرًس

 ًٍٍ حهًي لبيمأ. أ.د

 ًٍبٌ يحًد ػجد انؼظَىرد. 

 ػجدانسحًٍد. فوشٍخ ػبشوز ػجد انغفبز

 د. ػجد انسحًٍ ثدز اندٍٍ ػجد انغفبز

 نهًؤرًس  انهجُخ انؼهًَخ ا سزمبزٍخ 

 ثساهَى فلًي يَابئَمر. .دأ
 حاٍ طهؼذيحًد د. .أ

 يحًد حاٍ . سؼد اناَدأ.د
 حًد ػوإلأسًَس أ.د. 
 اناؼداوىاناَد د. وجَى أ.
 يحًود ػصد د. أحًد زفؼذأ.
 د. ثلَسح يحًود ان وافأ.
 د. َبدٍخ يحًد ػجداهللأ.
 د. َبصس أثو ػبشوزأ.
 اندٍٍ أحًد لسود. انصهسا  أ.

 
 
 
 

 

 ثًدٍُخ انغسدلخ

 خد خبصاػدأسوف ٍزى َمس األثحبس انًمجونخ في  2017 لزوثسأ 27 -24
 يحهَخ وػبنًَخيج د يٍ 

َوػَخ ان مس انجحش الحمب حات  ٍد ركهفىَ  ٍزى رحد  ًجهخ()سوف 

 


