
2102انزقزٚز انًجذئٙ نحًهخ انحصب نهعبو   

.2102دٚضًجز  22اكزٕثز انٗ  22جزد حًهخ انزُقٛت ثبنحصب  فٙ انفززح يٍ   

ثٛٛز -، رَّٔٛقذ ركٌٕ فزٚق ْذا انعبو يٍ فبَضُذ رَٔذٔ )يذٚز انجعثخ(، جٕرجٕٛ َٕقبرا )يزخصص فٙ االثبر ٔيضؤل يذرصخ انزُقٛت(

)يزخصص فٙ االثبر ٔانزٕثٛق ٔ يذرة ثًذرصخ انزُقٛت(، يبر٘ اٚفُٛب ) طبنجخ دكزٕراح فٙ حبيعخ ثٕارّٛ، يزخصصخ فٙ  دٚضٕ

 دٚقٕل شبرل جبيعخ فٙ دكزٕراح طبنت) (، رضٕثبصب صبكبيٕر3ٕانضزايٛك(، فبٚزِ درٚضٙ ) طبنجخ دكزٕراح فٙ جبيعخ شبرل دٚقٕل نٛم

ثٛق(، جبٌ فزاَضٕا قٕد )يصٕر(، اقبد شٍٛ ) يزخصصخ فٙ االَثزٔثٕنجٛب(. ٔقذ قبيذ ، كزٚضزٍٛ ْٛزٔ ) يزخصصخ انزٕ(3نٛم

  االَضخ ايم عطٛخ ثزًثٛم انٓٛئخ انعبيخ نآلثبر ٔانًزبحف، ْٔٙ يفزشخ ثبنًزحف انقٕيٙ انضٕداَٙ. 

 

يٕاصهخ انزُقٛت فٙ انًجُٗ كبَذ اْذاف حًهخ ْذا انعبو رزًثم فٙ رُقٛت انعهى انذ٘ اكزشف انعبو انضبثق عهٗ يذخم درٔيٕس، 

فٙ ْذا انعبو رى انزخطٛظ ألٔل دراصخ  انجُٕثٙ، رزقٛى االدٔاد نحصزْب ثٕاصطخ انًزحف انقٕيٙ انضٕداَٙ ٔاٚضب رصٕٚزْب نُشزْب.

 عٍ حفظ ٔرقذٚى ثقبٚب انًعجذ فٙ االطبر انعبو نزٓٛئخ ٔرُظٛى انًٕقع.

 

انقٕيٙ انضٕداَٙ ثبنزعبٌٔ يع االَضخ ايم عطّٛ انًفزشخ انًزافقخ نهجعثخ. عُٛذ رضجٛم ٔرزقٛى االدٔاد نصبنح انزحف رٕاصم  قذ  

.33352انٗ  33333دخهذ ضًٍ يجًٕعخ انًزحف رهقذ االرقبو يٍ  ٔ انضجعخ ٔعشزٍٚ انزٙ 2102-2112عًهٛخ انزضجٛم ثأدٔاد   

ت نٓذا انعبو ثالثخ يزذرثٍٛ. انًزذرثخ انزٙ ارصهزٓب دٚضًجز.  رضًٍ فزٚق انزذرٚ 03َٕفًجز انٗ  01عًهذ يذرصخ انزُقٛت فٙ انفززح يٍ 

انٓٛئخ انقٕيٛخ نؤلثبر ٔانًزبحف ْٙ ايم عطّٛ، يفزشخ ثبنٓٛئخ ٔيصبحجخ نهجعثخ. نهًزح االٔنٗ ثعثذ جبيعخ ثحز٘ )جبيعخ جٕثب صبثقب( 

رخذد انٓٛئخ انقٕيٛخ نآلثبر ٔانًزبحف ثأحذ ْٛئخ انزذرٚش ْٔٙ انضٛذح ُْب عجذ انحفٛظ، يضبعذ رذرٚش ثقضى االثبر ٔفٙ ْذا انصذد ا

قزار ٚقضٙ ثبنقجٕل فٙ يذرصخ انزُقٛت نهعبيهٍٛ فٙ اقضبو االثبر انذٍٚ ال ُٚضٌٕ رحذ اداررٓب ٔال ادارح انجبيعبد. نذنك كبٌ انًزذرة 

طالة جذ يذرصخ انزُقٛت انثبنث انضٛذ فخز٘ احًذ، يٍ يكزت االدارح انعبيخ نهضٛبحخ ثبنقضبرف. نهضُخ انثبنثخ عهٗ انزٕانٙ اصزٕع

 فزَضٍٛٛ ْٔى االَضخ فبٚزِ درٚضٙ )انضُخ انثبنثخ( ٔ انضٛذ رضٕثبصب صبكبيٕرٕ )انضُخ االٔنٗ( ٔٚشزف عهٛٓى فٙ انذكزٕراح رئٛش انجعثخ.

جز حٛث دٚضً 02َٕفًجز ٔ 22رٍٛ فٙ فٙ اطبر انًحبضزاد انزٙ رزعبِ انجًعٛخ انضٕداَٛخ نآلثبر، قذو انذكزٕر فبَضُذ رَٔذ يحبضز

ٔقذ اقًٛذ فٙ انُبد٘ انَٕٛبَٙ، ايب  - يٌٕ فٙ انحصب ؟. كٛف كبٌ يعجذ ا2102انحصب –كبَذ احذاٍْ ثبنهغخ االَجهٛزٚخ ثعُٕاٌ 

ٔقذ اقًٛذ فٙ انًزكز انثقبفٙ  -. كٛف كبٌ يعجذ اليٌٕ فٙ انفززح انًزٔٚخ ؟2102انحصب  –االخزٖ فكبَذ ثبنهغخ انفزَضٛخ ثعُٕاٌ 

 انفزَضٙ.
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فٙ انٛضبر  ٔانًُصخ عهٗ  ٚق انًُحذرز. ٔٚظٓز فٛٓب انًعهى انًٕجٕد عهٗ يذخم انذرٔيٕس اثُبء انزُقٛت ٔٚظٓز فٙ انخهفٛخ رٓذو انجذراٌ انشًبنٛخ نهط2102انصٕرح نهحصب 

.   انًٍٛٛ. اخذد انصٕرح فٙ ارجبِ انجُٕة انشزقٙ  
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 عهٗانثبَٛخ   ٔانًُصخ  انٛضبر فٙ انًُحذر نهطزٚق انشًبنٛخ انجذراٌ رٓذو انخهفٛخ فٙ ٔٚظٓز انزُقٛت اثُبء انذرٔيٕس يذخم عهٗ انًٕجٕد انًعهى فٛٓب ٔٚظٓز. 2102 نهحصب انصٕرح

انغزة. ارجبِ فٙ انصٕرح اخذد. انًٍٛٛ .    

 


