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 ---------------------------------/د انضٛذ  مقدم من

------------------------ : جايؼح---------------- : كهٛح:---------------قضى
_________________________________________________________________ 

 
الملف  محتىياث

 

  (الخطاباث و السيشة الزاتيت)الجزء األول 

 

 .(فً زانح انرمذو يثاششج نهًدهظ األعهً)أيٍٍ عاو انًدهظ األعهى نهدايعاخ/ د .سئٍظ اندايعح انى أ./ د.خطاب أ  (1

 .تاصتٛفاء انششٔط (أ)55يقشس انهجُح . د.خطاب يٍ انضٛذ ػًٛذ انكهٛح انٗ أ  (2

 .خطاب يٍ انضٛذ سئٛش انقضى تؼشض األتحاث ػهٗ يجهش انقضى انؼهًٗ  (3

 .انًإٚذاخبانضٛشج انزاتٛح ٔتٛاٌ انحانح انؼهًٛح ٔانٕظٛفٛح   (4

 (.فقطفٗ انًهف األصهٗ )يظشٔف صشٖ تّ أصم خطاب تقٛٛى األداء  (5

  ذمشٌش انهدُح انغاتك فً زانح انرمذو نهًشج انثاٍَح وفً زانح انرمذو نذسخح أعرار (6

ذمشٌش يعرًذ يٍ وزذج انًكرثاخ انشلًٍح تًشكض انخذياخ اإلكرشوٍَح انراتع نهًدهظ األعهً نهدايعاخ أو تًعشفح  (7

 .اندايعح أو انكهٍح فً زانح ذىافش تشَايح األلرثاط انعهًً

 (يشفك صىسج يٍ انًُىرج)ًَىرج تٍاٌ ٌاألتساز ويكاٌ َششها وعذد انًششكٍٍ فٍها  (8

 . (يشفك صىسج يٍ انًُىرج )ًَىرج تٍاَاخ انًرمذو  (9

 اعطىاَح يذيدح يخرضٌ عهٍها خًٍع عُاصشهزا انًُىرج وتذلح وتُفظ انشكم وٌغًر تانُغخ يُها (10

 

 

 

  (األبحاث )الجزء الثاوى 

 

 . أتساز يمذيح نهرشلى8لائًح تعذد  (1

 : َغخ يٍ األوساق وانًغرُذاخ انًطهىتح نهفسص ٌسرىي كم يُها عهً يا ٌه5ًعذد  (2

 األتساز انًطهىب ذمًٍٍها أوصىسج طثك األصم يُها يشلًح طثما نراسٌخ انُشش، األلذو فاألزذز. 

  نذسخح أعرار يغاعذَغخح يٍ سعانح انًاخغرٍش وانذكرىساِ فً زانح انرمذو 

  وٌُثغً أٌ ذكىٌ يرضًُح نهثثٍاَاخ انهايح وشًم(تانهغح انعشتٍح واإلَدهٍضٌح)يهخصاخ انثسىز ،: 

 ذاسٌخ – سلى انًدهذ وانعذد – أعى انًدهح – أعًاطء انًؤنفٍٍ تانرشذٍة – عُىاٌ انثسس –سلى انثسس فً انمائًح - 

. انُشش، يع إٌضاذ يا إرا كاٌ انثسس يشرما و َشعانح عهًٍح، وتٍاٌ واضر تذوس انًشاسكٍٍ

   تٍاٌ يعرًذ تانراسٌخ انعهًً وانىظٍفً يرضًُا األَرذاب واإلعاسج واإلخاصاخ انخاصح وإخاصاخ يشافمح انضوج

 وكزنك انًؤذًشاخ انعهًٍح

تٍاٌ تانذوساخ انرذسٌثٍح انرً زضشها انًرمذو خالل انغُىاخ انثالز األخٍشج، يىلعح يٍ عًٍذ انكهٍح، وكافح  (3

 . دوساخ ذذسٌثٍح وافمد انكهٍح عهً زضىسها3انًغرُذاخ انذانح عهً زضىسِ انرذسٌة، وتسذ أدًَ 
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:  مالحظات هامة

". "Microsoft wordٚشصم ب   (أَجهٛز٘/ػشتٙ)يهخصاخ انثحٕث -  

". "Microsoft wordًَٕرج تٛاٌ تاألتحاث ٔيكاٌ َششْا ٔػذد انًششكٍٛ فٛٓا تشصم ب - 

تقشٚش اإلقتثاس ٚشصم كايال دٌٔ ئختصاس -  

انتأكذ يٍ صاليح انتخزٍٚ ػهٙ اإلصطٕاَح انًذيجح ٔفتحٓا قثم ئسصانٓا - 

. اإلنتزاو تجًٛغ انؼُاصش انًزكٕسج أػالِ- 

: تقذٚى يحاضشج فٙ- 

 أستاذ مساعدتانُضثح نهًتقذو نهحصٕل ػهٙ انهقة انؼهًٙ نذسجح 

أْى يا ٚذٔس يٍ أتحاث ػهًٛح فٙ انتخصص انفشػٙ، انز٘ قذو فّٛ يؼظى أتحاثّ  (1

 أستاذ تانُضثح نهًتقذو نهحصٕل ػهٙ انهقة انؼهًٙ نذسجح 

( انًضتجذاخ انحذٚثح فٙ يجال انتخصص)سؤٚح يضتقثهٛح نهُٕٓض تانتخصص انًشاد انتشقٛح فّٛ  (2

ػهٙ أٌ ٚشصم انؼشض نهجُح قثم أصثٕع  يٍ ئَؼقاد انجهضح انتانٛح  ) ( دقٛقح فٙ انحانت20ٍٛيذج انؼشض )  

.  يٍ قثٕل انًهف فٙ انهجُح

 أمانة اللجنة

:  العىىان البشيذي

 - 32952. ب. ص–   كليت الهىذست اإللكتشوويت بمىىف 

 أستار بكليت الهىذست اإللكتشوويت –عاطف السيذ أبى العزم . د.أ

 (أ55لجىت  )أميه اللجىت العلميت الذائمت لتشقياث األساتزة واألساتزة المساعذيه 

email:  abouelazm.atef@gmail.com   &   elazm40@hotmail.com 
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