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** تـقـذٚــى :
أٔالً  :يتضمموي وممذّم لػومموم (ممذّس ( )40ومممر وش (ؼوممر (ؼش مم (جض ئممش( /جوِْسيمم (جض ئشيمم
(ذيوقش طيمم (بممؼ ي  ،ل شيممرً /يغمموى ٌ ) 2013ممذ صوـــممـو ـــــممــ ػـــممـٌْ ى " تحــــــــذٚذ
يكــــاٌ ٔجـــذٔل أػًال انذٔسة ( )41نًؤتًش انؼًم انؼشبٗ ( ياسط  /آراس . ) 2014
ٔتحتٕٖ ْزِ انٕثٛقت انخاصت بانًٕضٕع ػهٗ قغًًْ ٍٛا:
** انقغى األٔل :ـذيذ هكوى ًؼقود (ور وش.
** انقغى انثاَ :ٙـذيذ وذّم لػووم (ور وش.
ّر(ك كوو يلي:

انقغى األٔل
تحذٚذ يكاٌ اَؼقاد انذٔسة (  ) 41نًؤتًش انؼًم انؼشبٗ ( ياسط  /آراس ) 2014
ّ -1فقو (ٌص (فقش يي ألّ( ّ (ثوًي هي (وود (خوهغ هي دعتْس هٌظوم (ؼومر (ؼش يم  ،فمنى
(ور وش (ؼوم يجتوغ هش كر ػوم في ألع ْع ألّم هي شمِش هموسط  /ار س فمي دّ(م (وقمش،
ٔٚجٕص أٌ ُٚؼقذ ف ٙأٚت دٔنت ػضٕ بقشاس يُّ.
 -2فممي ضممْم هممو قممذم ..فممنى (ذّ(م (ش ة م فممي عتضمموف (ممذّس ( )41وممر وش (ؼوممر (ؼش م
هوسط  /ار س  ) 2014ػليِو لى ؼلي ػي سة تِو لهموم (ومر وش دـمذ س رمش سٍ ِمز (بم ى
ّفقو (لوود (خوهغ فقش  )2هي دعتْس هٌظو (ؼور (ؼش ي .
 -3لـذس هر وش (ؼور (ؼش في دّس َ (توعمؼ ّ (ؼبمشيي (قموُش  ،هموسط  /ار س ) 2002
(قش س سرن  )1216ب ى ػقذ (ور وش يقض م ى يـمذد (ومذيش (ؼموم هْػمذ ًؼقمود (ومر وش
وو اليتؼوسض هغ ال(تض هوت (ذّ(ي ّ ألػيود (ذيٌي .
 -4األيش يؼشٔض ػهٗ انًؤتًش انًٕقش التخار انقشاس انًُاعب بٓزا انشأٌ.

1

انقغى انثاَٗ
تحذٚذ جذٔل أػًال انذٔسة (  ) 41نًؤتًش انؼًم انؼشبٗ ( ياسط  /آراس . ) 2014
أٔالً ٌ :ص (فقش ألّ( هي (ومود (توعمؼ ػبمش همي ًظموم (ؼومر ومر وش (ؼومر (ؼش م ػلم
آل ي:
" ٚقش انًؤتًش انؼاو أثُاء اَؼقادِ ،جذٔل أػًال دٔستـّ انتانٛـت فـ ٙضـٕء انًشـشٔع
انز٘ ٚؼذِ يجهظ اإلداسة بانتشــأس يغ انًذٚش انؼاو نًكتب انؼًم انؼشبـٗٔ ،ػهـٗ انًجهـظ
أٌ ٚأخز ف ٙاالػتباس ،ػُذ إػذاد يششٔع جذٔل األػًـال ،أ٘ اقتـشا قـذ تتقـذو بـّ ةكٕيـت
أ٘ يــٍ انــذٔل األػضــاء أٔ أٚــت يُظًــت نٓــا ص ـ ةٛت انتًثٛــم فــ ٙانًــؤتًش ػهــٗ أٌ ٚــشد
انًقتش إنٗ يكتب انؼًم انؼشبٗ قبم اجتًاع انًجهظ انز٘ ٚغبق انًؤتًش يباششة ".
ثاَٛــا :ومموم فممي (فقممش  ) 9هممي (وممود (ثو(ثم هممي ًظمموم (ؼوممر وجلممظ دد س بم ى صت وـمموت
(وجلظ ،هويل :
" إػذاد يششٔع جذٔل أػًال انًؤتًش بانتشأس يغ يكتب انؼًم انؼشبٗ “.
ثانث ـاًّ :وممَ (غمميذ ( /وممذيش
ّهٌظوممموت لـمممـو
و(وْضْػـوت (فٌي
( )41ور وش (ؼور

(ؼمموم (وكتممع (ؼوممر (ؼش م ص و ممو ألـممـو (وؼممو(ي ّصس م (ؼوممر
(ؼومممر ّهٌظوممموت (ؼوممموم فمممي (مممذّم (ؼش يممم (وْ فـــمممـو (وكتمممع
(تمي يقتشحــمـْى ددس وِــمـو ػـمـل هبــمـشّع وـمـذّم لػوموم (مذّس
(ؼش هوسط /ار س . ) 2014

سابؼا :لق هكتمع (ؼومر (ؼش مي ػمذ هقتشحموت (وْضمْػوت فٌيم ددس وِمو ػلم ومذّم لػوموم
(ذّس ( )41ور وش (ؼور (ؼش هوسط/ار س . )2014
خايغا  :همي (وقمشس لى يٌمورل (ومر وش فمي دّس مَ  )41هموسط  /ار س ( ) 2014وْضمْػوت
(وذسو ػل وذّم لػوو(َ بكر ًظوهي : ُّ ،
 -1قشيش (وذيش (ؼوم (وكتع (ؼور (ؼش ي.
ٌ( -2ظش ف رش س ت ّ ْـيوت هجلظ دد س .
 -3هتو ؼ ٌفيز رش س ت هر وش (ؼور (ؼش ي (غو ق.
( -4وغوئر (وو(ي ّ (خ
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ّ (وْ صً .

يق فوريوت ّ ْـيوت (ؼور (ؼش ي .

 -6الًتخو وت (ذعتْسي ّ (ٌظوهي .
 -7هزكش (وذيش (ؼموم (وكتمع (ؼومر (ؼش مي حمْم (مذّس ( )103ومر وش (ؼومر (مذّ(ي
وٌيف ،يًْيْ/حضيش ى .)2014
 -8ـذيذ هكوى ّوذّم لػووم (ذّس ( )42ور وش (ؼور (ؼش ي هوسط.)2015/
2

عادعاً  :في ضْم هو قذم ذ سط هجلظ دد س في دّس مَ (ثوهٌم ّ (غم ؼيي (قموُش ً ،مْفو ش/
ّ .م .ل .د .ع ) / /
بشيي (ثوً ْ( )2012ثيق (وقذه هي هكتع (ؼومر (ؼش م
فمي
) (ومر وش (ؼومر (ؼش م (ؼموم
ب ى ـذيذ هبشّع ومذّم لػوموم (مذّس
ضْم (وْضْػـــوت (فٌي (وقتشح هي (ذّم ألػضوم ودضوف (لوْضْػوت (وذسو
بكر ًظوهيّ ،رذ لـذس هجلظ دد س (قش س (تو(ي:
(وْ فق ػل هبشّع وذّم لػووم (ذّس ( )41ور وش (ؼور (ؼش هوسط /ار س
( )2014و مميي لدًمموٍ ّ ،دحو(تممَ د( م (ممذّس ( )40وممر وش (ؼوممر (ؼش م ل شيممرً /يغمموى
 ،)2013هغ (تْـي نرش سٍ :
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قشيش (وذيش (ؼوم (وكتع (ؼور (ؼش ي.
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(ٌظش ف رش س ت ّ ْـيوت هجلظ دد س .
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هتو ؼ ٌفيز رش س ت هر وش (ؼور (ؼش ي (غو ق.
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(وغوئر (وو(ي ّ (خ

ّ (وْ صً .

يق فوريوت ّ ْـيوت (ؼور (ؼش ي .
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الًتخو وت (ذعتْسي ّ (ٌظوهي .
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هزكش (وذيش (ؼوم (وكتع (ؼور (ؼش ي حْم (مذّس ( )103ومر وش (ؼومر (مذّ(ي
وٌيف ،يًْيْ/حضيش ى .)2014
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ْيش (تذسيع ّ (ت ُير (وٌِي (لٌِْض و(تٌوي ( بشي ّ ؼضيض (قذس (تٌوفغي .
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فتيل (ؼور  ...جوُوت ّهووسعوت حذيث (تؼضيض ػالروت (ؼور ّدًفور (قوًْى .

 -10ـذيذ هكوى ّوذّم لػووم (ذّس ( )42ور وش (ؼور (ؼش ي هوسط.)2015/

ثاَٛا  :األيش يؼشٔض ػهٗ انًؤتًش انؼاو انًـٕقش نهُظـش فـ ٙإقـشاس جـذٔل أػًـال انـذٔسة ( )41نًـؤتًش
انؼًم انؼشبٗ (ياسط /آراس  ) 2014ف ٙضٕء انًششٔع انًقذو يٍ يجهظ اإلداسة.

اةًـذ يحًذ نقًـاٌ
انًذٚش انؼاو
حمدى
ط /محمد – عبد المنعم
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