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 72/7/7108 انًٕافق   انخالحاء ٕٚو( 01) رقى اجتًاع يحضز

ٌزع١ٍُ ٚ اٌجذش اٌعٍّٟ فٟ ااجزّعذ ٌجٕخ جبِعخ ثٕٟ ع٠ٛف ٌشعب٠خ ٚ اعزخذاَ د١ٛأبد اٌزجبسة 

 7028 فجشا٠ش 72  اٌضالصبء٠َٛ  صجبدب ثى١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ اٌزبععٗ ٚ إٌصففٟ رّبَ اٌغبعخ 

 دضٛس وً ِٓٚ د.عّشٚ اٌغ١ذ ٚ أِبٔخ   سئ١ظ اٌٍجٕخ  أ.د/ِذّٛد ثذٚٞ اٌججبٚٞثشئبعخ 

 عضٛا اعزبر ثى١ٍخ األداة د/ع١ٙش عجذ اٌجبعط.أ

 عضٛا ِذ٠ش اٌطت اٌج١طشٞ ثجٕٟ ع٠ٛف د.ِىشَ عج١ذ

 عضٛا اٌّذسط ثى١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ د.فبطّخ دٕفٟ

 د.أِبٟٔ ِذّذ اٌغ١غٟ

 

 عضٛا ثى١ٍخ اٌص١ذٌخ اٌّذسط

 وال ِٓ: عٓ اٌذضٛس زسزعاٚ

 (اٌخبسط )ٌٍغفش اٌٝ د.عجذ اٌشد١ُ دغٓأ.َ .

 ٠ٛعف ِذّٛد ٘الي ادّذ. أ.د

 د./ِذّذ صوٟ

إٌظش جذٚي  ٍٝ رٌه اٌٍجٕخ ٚ ر ثبٌغبدح اعضبءثبٌزشد١ت  اعزًٙ أ.د.ِذّٛد اٌججبٚٞ اٌجٍغخ

 : األعّبي اٌزبٌٟ

 .انسابقأٔال:  انتصذٚق عهٗ انًحضز 

 .األعزّبساد رغج١ً ثعذ اعز١فبء اٌّصبدلخ  ذ اٌمشاس:   رّ

 فحص  األستًاراث انًقذيت. بشاٌ: اَٛحا
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ٚ لبِٛ ِٓ اٌز٠ٓ ٌُ ٠ذضشٚا أ٠ضب عزّبساد األعضبء اٌز٠ٓ دضشٚ اٌٛسشخ ٚ رمجً ئرمجً انقزار: 

ٝ اْ رشاجع اعزّبسارُٙ ِٓ اٌٍجٕخ, ٚ رُ اٌّٛافمخ ثعًّ اٌزعذ٠الد اٌّطٍٛثخ فٟ اٌّٛعذ اٌّذذد عٍ

 .64-018ئٌٟ   7-018ِٓ ِغٍغً ِٓ األعزّبساد ٚ ٟ٘  88عٍٝ عذد 

 

 حٕٛاَاث استخذاو ٔ نزعاٚت انقاْز جايعت نجُت عًم ٔرشت فٙ تى يا استعزاض بشأٌ: حانخا

  .انًاضٙ فبزاٚز01  انًٕافق انخًٛس ٕٚو انعهًٙ انبحج ٔ انتعهٛى فٙ انتجارب

 عزض انًستُذاث انٕاردِ يٍ نجُت جايعت انقاْزة:-أ

 فٟ اٌزجبسة د١ٛأبد اعزخذاَ ٚ ٌشعب٠خ اٌمب٘ش جبِعخ ِٓ ٌجٕخٛاسدٖ اٌّغزٕذاد اٌ اعزّبداٌمشاس: 

ٚ اٌعًّ ثٙب فٟ ثٕبء عٍٝ ثشٚرٛوٛي اٌزعبْٚ ث١ٕٕب ٚ سفعٙب عٍٝ اٌّٛلع اٌعٍّٟ  اٌجذش ٚ اٌزع١ٍُ

 :اٌٍجٕخ ٚ ٟ٘

 :ٌزم١١ُ األعزّبساد اٌّمذِخ ِٓ اٌجبدض١ٓ.  check listاي  -2

ش٠خ اٌّعٍِٛبد اٌخبصخ ثبألثذبس اٌّمذِخ ِٓ ئلشاس اٌغش٠خ: ألعضبء اٌٍجٕخ ٌضّبْ ع  -7

 اٌجبدض١ٓ.

 ِغزٕذ رص٠ٛذ أعضبء اٌٍجٕخ عٍٝ األعزّبساد اٌّمذِخ.  -3

يٓاو كم يُٓا حٛج اكذث نجُت يت ٔ تحذٚذ اعزض يٕضٕع انهجاٌ انفزعٛت ٔ انهجُت انع-ب

ٗ أٌ تكٌٕ جٓت ٔاحذة فٙ انجايعت ّْٛ انًُٕطت بًُح انتصذٚق عه بضزٔرةجايعت انقاْزة 

 األبحاث يٍ خالل استًارة يٕحذة عهٗ يستٕٖ انجايعت.

 انقزار: 

 ِٓ األثذبس عٍٝ اٌزصذ٠ك ثّٕخ إٌّٛطخ ١٘ٗ اٌجبِعخ فٟ ٚادذح جٙخ رىْٛ أْ اٌّٛافمخ عٍٝ -2

 .اٌجبِعخ ِغزٜٛ عٍٝ ِٛدذح اعزّبسح خالي
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رشىً ٌجبْ فشع١خ ٌٍى١ٍبد اٌع١ٍّخ ِٕجضمخ ِٓ اٌٍجٕخ اٌعبِخ طجمب ٌٍمٛاعذ اٌذ١ٌٚخ اٌّعّٛي  -7

 ثٙب.

 ٠مزشح اْ رشىً اٌٍجبْ اٌفشع١ٗ عٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٝ الزذاًء ثّب رُ فٟ جبِعخ اٌمب٘شح. -3

 ٌجٕخ و١ٍخ اٌص١ذٌخ.  - أ

 )٠ضُ ِعٙذ ا١ٌٍضس اٌٝ ٌجٕخ و١ٍخ اٌعٍَٛ(.ٌجٕخ و١ٍخ اٌعٍَٛ  - ة

( ئٌٝ ٌجٕخ و١ٍخ اٌطت و١ٍخ اٌزّش٠ض ٚ و١ٍخ اٌعالط اٌطج١عٟ اٌضساعخ ٚ و١ٍخ رضُ ) - د

 .اٌج١طشٞ

 و١ٍخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚ و١ٍخ األعٕبْ ٚ و١ٍخ اٌعٍَٛ اٌطج١خ.رضُ ٌجٕخ ٠زُ أشبء  - س

 ٠زُ أشبء ٌجٕخ ٌى١ٍخ اٌطت اٌجششٞ خبصخ ثأعزخذاَ د١ٛأبد اٌزجبسة. - ط

خ ِجبششح اٚ رضبف ألٞ ٌجٕخ فشع١خ ٠زُ ٕخ اٌعبِاٌى١ٍبد اٌزٝ ١ٌظ ثٙب ٌجٕخ فشع١خ رمذَ ٌٍج - ح

 الزشادٙب ِٓ اٌٍجٕخ اٌعبِخ.

سؤعبء ٘زٖ اٌٍجبْ اٌفشع١خ ٠ىٛٔٛا أعضبء فٟ ٌجٕخ اٌجبِعخ ٚ ٠ضبف أعّبئُٙ ٌٍجٕخ  - ر

 خ.١اٌجبِع

 رٕذصش فٝ األرٝ: ِٙبَ اٌٍجبْ اٌفشع١خ - د

ٚ رمذ٠ّٙب فٟ   check listئعزالَ األعزّبساد اٌجذض١خ ِشاجعخ األعزّبساد ِٓ خالي اي  (2

 اجزّبعبد اٌٍجٕخ اٌعبِخ ٚ رغج١ٍٙب.

 ٚ طشق ِعبٍِزُٙ ٌذ١ٛأبد اٌزجبسة. ِزبثعخ اٌجبدض١ٓ اصٕبء ئجشاء اٌجذش (7

ٔشش اٌٛعٟ اٌخبص ثبٌزعبًِ ِع د١ٛأبد اٌزجبسة ٚ و١ف١خ ٍِٟء األعزّبساد فٟ ِذ١ط  (3

 و١ٍبرُٙ.
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  رصش٠خ ٌألثذبس اٌزٝ ٛد ثضشٚسح ٚج٠ف١ذ رٛصٟ اٌٍجٕخ ثٛجٛد لشاس ِٓ ِجٍظ اٌجبِعخ

ئخ ِىبفع٠ٛف فٟ دبٌخ اٌذصٛي عٍٝ  ثٕٟ جبِعخ ٌجٕخرزعبًِ ِع د١ٛأبد اٌزجبسة ِٓ 

 ئعٛح ثّب رُ فٟ جبِعخ اٌمب٘شح. ٟإٌشش اٌذٌٚ

رابعا: بشأٌ عزض ٔرشت انعًم ٔ انًؤتًز انًُظى يٍ نجُت جايعت انقاْزة ٔ انذ٘ سٕف 

عهًاء يٍ ايزٚكا ٔ ٔاحذ انذاًَارك ٔ ٔ  4بحضٕر  ابزٚم 74ل 77ٚعقذ فٙ انفتزة يٍ 

 أخز  يٍ سُغافٕرة.

اٌمشاس: ٚافك اٌّجٍظ عٍٝ رمذ٠ُ طٍت ٌّعبٌٝ ٔبئت سئ١ظ اٌجبِعخ ٌٍذصٛي عٍٝ دعُ 

 ٔظشا أل١ّ٘خ اٌّإرّش. ِٓ افشاد اٌٍجٕخ اسثعِٗبدٞ ألشزشان 

 

 .اٌذبد٠خ عشش ظٙشا٘زا ٚأزٟٙ اٌّجٍظ فٟ رّبَ اٌغبعٗ 

 سئ١ظ اٌٍجٕخ                                                                 ا١ِٓ اٌٍجٕخ        

 د.عًزٔ انسٛذ                                                            أ.د./يحًٕد بذٔ٘ انبجأ٘

 

 


