
 

 إنٗ / انغٛذ سئٛظ اندايعح انًحتشو

  يششٔع انًاخغتٛش انًضدٔج االنًاَٙ انعشالٙ و /

   32/4/3122-32أٚفاد استٛم نهفتشج 

 

 تحٛح طٛثح ....
/ع ق فووٙ 184َووٕا الموولو النضووٛ  لجووٛش النمحيرووا النً اوو و الرووحلا النووٗ ال يوو  النمووحيرٙ  

حِ النووٗ ي حف ووا الللٛووم ن ضووٕل ٔالنًاضووًٍ فٚدووحا النوولٔالر النً لاووا الصووًحجٓى فووٙ الاَوو 3/3/1144

ًوآلٝ لمحيراُوح لوٍٛ النرو الق يا النًوحَٙ م القوٙ زأجٔلرا مًم ٔيُحقشا فَشحء ل َحيج يحاضاٛ  ي

ٔالنوول٘ م وو  فووٙ احيرووا حوولد ْٕنٛ  ٔالنًحَٛووح ياًووآلٝ لمحيرووا ف الٚوو   ٔاحيرووا حوولد النوو ٍٚ/

 -لحٜتٙ: 12/3/1144-12 ْٕنٛ  فٙ الللٛم نهدا ا الن ٍٚ/

 

 اندايعح انتكُهٕخٛح اعضاء ٔفذ أٜ: 
 

 ٔفذ لغى ُْذعح انًكائٍ ٔانًعذاخ -أ 
 

 . أ.د.صثاذ طاسق احًذ2
سئٛظ لغى ُْذعح انًكائٍ ٔانًعذاخ ٔيًثم 

 نٕخٛحٕانغٛذ سئٛظ اندايعح انتكُ
 انٕفذ سئٛظ

 . أ.د.عثذ انحغٍ عثذ كشو هللا3
ٔسئٛظ  انتكٛٛف ٔانتدًٛذ ُْذعح سئٛظ فشع

 فٙ انمغى ندُح انذساعاخ انعهٛا
 ٕآعض

 . أ.د.خعفش يٓذ٘ حغ4ٍ
انهدُح انعهًٛح ٔيًثٝ نهتذسٚغٍٛٛ فٙ  يًثم

 انمغى
 عضٕآ

. أ.و.د.احًذ عثذانشحًٍ عثذاندثاس 5

 انثٛشٔتٙ

انًعأٌ انعهًٙ نشئٛظ لغى ُْذعح انًكائٍ 

 ٔانًعذاخ
 عضٕآ

 عضٕآ انمغىو.يُٓذط يغؤٔل انًتاتعح فٙ    . انغٛذ يصطفٗ يحًذ حغ6ٍ

 
 نًٕادٔفذ لغى ُْذعح ا  -ب 

 

 عضٕآ سئٛظ لغى ُْذعح انًٕاد . أ.و.د.عهٙ حغٍٛ عت2ٕ٘ٛ

 عضٕآ تذسٚغٙ . أ.و.د. عالء عثذ انحغ3ٍ

 

 

 



 االَتاج ٔانًعادٌٔفذ لغى ُْذعح  -ج 

 

 عضٕآ تذسٚغٙ . أ.د.خًال حغٍٛ يحًذ2

 . أ.و.د.عايٙ اتٕانٌُٕ عدٛم3
انًعأٌ انعهًٙ نشئٛظ لغى ُْذعح انُتاج 

 ٔانًعادٌ
 عضٕآ

 

 
 ٔفذ خايعح فشاٚشغ االنًاَٛح: ثاَٛآ 

 
1) Prof. Dr. Jurgen Bast        اعتار فٙ خايعح فشاٚشغ                                

2) Prof. Dr. Betrom Hentschel      اعتار فٙ خايعح فشاٚشغ                       

3) Ms. Korin Sichoche                           DAAD اداخ فٙيذٚشج يعادنح انشٓ    

4) Dr. Abdulkader Kadauw تذسٚغٙ فٙ خايعح فشاٚشغ ٔيُغك انثشَايح        

 

 

 

 ٔفذ خايعح صالذ انذٍٚ / ْٕنٛشثانثآ: 
 

رًم م ا يٍ ت لٚضٛٙ قضى النُٓ صا النًٛكحَٛكٛا فٙ كهٛا النُٓ صا فٙ احيرا حلد 

 ٔي فق للطآ قحجًا لحن ضٕل. الن ٍٚ.

 

 

 انًُالشاخساتعآ: 
  
نهداو ا قشوحر فوٙ النً كوز النآل وحفٙ الناوحل  نمحيروا حولد النو ٍٚ / ْوٕنٛ  اًٛو  النًُح ًتت

12-18/3/1144 

 

  32/4/3122انٕٛو االٔل: االحذ   
  

 تدرٛوم لرو  الن ٓو  نًُحقشوا 3:11نغحٚوا النضوحما حواحآآ  2:11ل ف النمهضحر يٍ النضوحما 

ا النوٗ كوم النٕفوٕا ٔلر ْح تى تٕاٛوّ النو مٕ لٍٛ النمحيرحر النآللثا ًزأجآنٛا يش ٔع النًحاضاٛ  الن

أ.د.لحطااااٌ  هاااف نٕاٛوووا ٕن ضوووٕل ٔااوووا أووو الء ل صوووى النضوووٛ  لجوووٛش النمحيروووا الناكُالنًشوووحلكا 

 آٛا فٙ الللٛم.حلٕإا النٕف  ال نًحَٙ. ٔق  تى ذنك فٙ ي ُٚا فلٕ رٓحب النضٛالآادحءآ  انخضسخٙ

 

 

 



 َٙ32/4/3122: االثٍُٛ انٕٛو انثا 

  

ضاٛ  النًزأج لٍٛ النمحيروحر النوآلل  النًدحٔضحر إٓل تدرٛم يش ٔع النًحا حلًكالصاتى 

 3:11حواحآآ نغحٚوا النضوحما  2:11ر النمهضحر يٍ النضحما ال تدحق مهٗ حٛغا نها الٚا ٔاللا ف ٔتى

نًشووحلكا النووٗ ٔااووا أوو الء ٔت ًووم ضووٛحفا النٕفووٕا   لروو ْح تووى تٕاٛووّ النوو مٕا نهٕفووٕا اللروو  الن ٓوو

 النإاٚ  آضب الٞحٕل.ٛى ي الصكهٛا النُٓ صا فٙ احيرا حلد الن ٍٚ . لر ْح تًت  ٕٛالت لٚض

 

 تشَايح انًاخغتٛش انًضدٔج  ايغآ:
  

نٕاٛوا ياًوآلٝ ٕالنمحيروا الناكُ لوٍٛ 12/44/1141النًٕقرا فٙ  يلك ا النادحْىالصاُحاآ النٗ 

ٔاحيرا حلد الن ٍٚ / ْٕنٛ  موٍ  ى ُْ صا ال َاحج ٔالنًرحاٌضل ضى ُْ صا النًكحجٍ ٔالنًر الر ٔق

. ف   توى ال تدوحق خا يُٓح للطآمحَب ال نًحَٙ ٔالنً ف ا َضٔاحيرا ف الٚ   مٍ الن النمحَب النر القٙ

انحشاسٚااح تخصااا انُٓذعااح )مهووٗ تدرٛووم ل َووحيج النًحاضوواٛ  النًووزأج فووٙ  فووٙ آُٛٓووح ياوو جٛآ

ٔذنك نٕإا تشحلّ لٍٛ يد االر النًحاضاٛ / تخصص النُٓ صا الن  اللٚا فٙ قضى ُْ صوا  (شآحص

ف الٚوو   ٔترااوو  ْوولِ النخطووٕا  طووٕا النًكووحجٍ ٔالنًروو الر ٔيدوو االر َدووش الناخصووص فووٙ احيرووا 

توى ر ٔع فٙ يش ٔع النًحاضاٛ  النًزأج صٛشًم  آ آ تخصصحر ُْ صوا ال َاوحج ٔأٛ ْوح. ٔ

 -الٜتٙ: ال تدحق مهٗ لل النًُحقشحر 

 

 أٜ:

 

فصام دساعاٙ نًاذج عاتح ا آش تتضًٍ انذساعح استعح يشاحم دساعٛح , كم يشحهاح تشاًم 

كحذ الصٗ. ٔتإصع ْازِ انفصإل   ٓشٍٚهح نهتًذٚذ نًذج لاتعُتاٌ ًال يذج انذساعح ا٘ اٌ اخ

 انذساعٛح تانشكم انتانٙ كًشحهح أنٗ:
الندصوووم الن لالصوووٙ ال ٔل  نًووو ا صووواا الروووٓ   فوووٙ النرووو الق ٔٚووواى الناُضوووٛق لوووٍٛ النمحيروووا  (4

مهٗ آنٛا تدرٛم ذنك مهًآ ل ٌ الندصم صٛا ف يٍ نٕاٛا ٔاحيرا حلد الن ٍٚ/ْٕنٛ  ٕالناكُ

 .1141ُٔٚآٙ فٙ َٓحٚا آذالل  1144ل الٚا الٚهٕل 

 1141 َٛضووحٌالندصووم الن لالصووٙ النآلووحَٙ  اليوو ا صوواّ الرووٓ   فووٙ النًحَٛووح ٔٚاوو ف يووٍ ل الٚووا  (1

 .1141ُٔٚآٙ فٙ الٚهٕل 

 1141الندصووم الن لالصووٙ النآلحنووة  نًوو ا صوواا الرووٓ   فووٙ النًحَٛووح ٔٚاوو ف فووٙ تشوو ٍٚ ال ٔل  (3

 .1143ُٔٚآٙ فٙ َٓحٚا آذالل 

 الم الا الط ٔآا النًحاضاٛ  نً ا صاا الرٓ   فوٙ النًحَٛوح ٔال  ٛ  الندصم الن لالصٙ الن الل   (1

ك و   روٓ ٍٚقحلها نهاً ٚ  نً ا  1143ُٔٚآٙ َٓحٚا الٚهٕل  1143ٔٚا ف فٙ ل الٚا َٛضحٌ 

 القصٗ.

 

 

 

 



 انهغح  ثاَٛآ: 

  
لس اللا الجٙ نً ا ثل  الرٓ  فٙ النا لٚش ال  الَّ ٚدضم المطحء كٕراً  النهغا ال َكهٛزٚا ت  

كوٙ ٚضواطٛ  النطحنوب لو ف  فوٙ الللٛوم الٔ فوٙ لغو الا ضوًٍ الندصوم ال ٔل الٔ قاهوّ فٙ النهغا ال نًحَٛا

 /ْٕنٛ نٕاٛوا ٔاحيروا حولد النو ٍٕٚآٛحتّ الن لالصٛا فٙ النًحَٛح ٔٚواى الناُضوٛق لوٍٛ النمحيروا الناكُ

  .مهٗ ذنك

 

 ثانثآ: انُفماخ

  

 انداَة االنًاَٙ  - أ
ال نًحَٛووا ٔٚا ًووم   تضووإفٗ الاووٕل الن لالصووا يووٍ النطهاووا النروو القٍٛٛ فووٙ احيرووا ف الٚوو  

 النمحَب ال نًحَٙ ذنك.

 

 انداَة انعشالٙ  - ب
 فثُووحٌ 110111ٚا ًووم النمحَووب النر القووٙ كحفووا النُد ووحر ٔالناووٙ ت وو ل لًهاوو    ٚزٚوو  مووٍ 

ٔمشوو ٌٔ النووال أ ل  وولل يوو ا الن لالصووا ٔتشووًم َد ووحر النضووكٍ ٔالنًرٛشووا ٔالنُ ووم ٔلطحقووا 

 تٕزٚرٓح لحنشكم الٜتٙ:النلْحب ٔالن إع يٍ لغ الا النٗ النًحَٛح ٔلحنركش ًٔٚكٍ 

 الندصم ال ٔل فٙ النر الق  تٕا  يصحلٚال. (4

أ ل الي ٚكوٙ نكوم  4111الي ٚكٙ لٕالق  صاا ال ف أ ل  3111الندصم النآلحَٙ النكهدا  (1

 رٓ .

 الندصم النآلحنة يآلم الندصم النآلحَٙ. (3

الللرووا ال ف أ ل الآاٛووحط فووٙ آووحل آحاووا  1111يآلووم الندصووم النآلووحَٙ الندصووم الن اللوو   (1

ٔ لرو  النًوٕالا ال ٔنٛوا ٔالنًخاا ٚوا ٔالنًصوحال َٞموحز النموزء النرهًوٙ النطحنب النٗ رئ ال

 ٔالنُ  ٘ يٍ النا ة.

 

 

 : انتٕصٛاخعادعآ
 

 النضٛ  لجٛش النمحيرا النً ا و َٕحٙ لحٜتٙ:

ضوو ٔلا الماًووحا يشوو ٔع النًحاضوواٛ  النًووزأج لووٍٛ احيرحتُووح ٔاحيرووا حوولد  (4

ٚو ا فوٙ توحلٚ  الن ٍٚ/ْٕنٛ  ٔاحيروا ف الٚو   ال نًحَٛوا كَٕوّ تم لوا لالجو ا ٔف 

النارهووٛى النرووحنٙ فووٙ النروو الق ٔٚرااوو  النُووٕالا َٞشووحء يشوو ٔع النمحيرووا النر القٛووا 

 ال نًحَٛا يضا اٝ.

الٌ الماًووحا ْوولال النًشوو ٔع صووٕف ٚصووب لحناحكٛوو  فووٙ لفوو  النًضووإٖ النرهًووٙ  (1

 الناوٙنخ ٚمٙ ٔت لٚضٛٙ النمحيرا ٔكولنك فوٙ لفو  الاوا الماًحاٚوا النشوٓحاالر 

نٕاٛوووا ٕصووب فوووٙ لفوو  روووحٌ النمحيرووا الناكُنٕاٛوووا ٕٔٚالنمحيرووا الناكُ تًُ ٓووح



ٔالنمحيرحر النر القٛا فٙ الناصوُٛال النروحنًٙ نهمحيروحر النر القٛوا لوٍٛ النمحيروحر 

ْٕٔ  طٕا كاٛ ا فٙ التمحِ تٕثٛق ٔت صوٍٛ النا صوٛم النرهًوٙ النروحنٙ  النرحنًٛا

 .فٙ النمحيرا الناكُهٕاٛا

يٕالف وووا يمهوووش النمحيروووا ٔٔزاللا النارهوووٛى النروووحنٙ نٓووولال  ضووو ٔلا الصا صوووحل (3

كَّٕ ال ٔل فٙ تحلٚ  النارهٛى النرحنٙ فوٙ النرو الق ٔٚصوب فوٙ تطوٕٚ  نًش ٔع ال

نٕاٛا مُ  ي حلَآح نزيٛلتٓح النمحيروحر ٕالنًكحَا النرهًٛا الن فٛرا نهمحيرا الناكُ

 النر القٛا ال   ٖ.

 

 

 ا شٖعاتعآ: 
 

طهاآ نهٕف  ال نًحَٙ إٓل د.عهٙ حغٍٛ عتٕٛ٘ ق و النضٛ  لجٛش قضى ُْ صا النًٕالا  

مهٗ ضٕء يلك ا النادوحْى النًٕقروا  النارحٌٔ لٍٛ قضى ُْ صا النًٕالا ٔاحيرا ف الٚ  اليكحَٛا 

 .12/44/1141نٕاٛا ٔاحيرا ف الٚ   فٙ ٕلٍٛ النمحيرا الناكُ

 

 طالع ٔانتُغٛة ي  فائك تمذٚش٘نهتفضم تاال
 

 انًشفماخ///

 .ٙايش خايع 

 .أنٛاخ انٕس ح 

 

 

 

 أ.د.صثاذ طاسق احًذ                                                                     

 سئٛظ لغى ُْذعح انًكائٍ ٔانًعذاخ

 "سئٛظ انٕفذ"                                 
 

 

 

 َغخح يُّ انٗ///

 .انغٛذ يغاعذ سئٛظ اندايعح نهشؤٌٔ انعهًٛح انًحتشو/ نهتفضم تاالطالع يشكٕسآ 

 نهتفضم تاالطالع يشكٕسآ.انغٛذ سئٛظ لغى ُْذعح االَتاج ٔانًعادٌ انًحتشو / 

 .انغٛذ سئٛظ لغى ُْذعح انًٕاد انًحتشو/ نهتفضم تاالطالع يشكٕسآ 

 .ٍٛانغادج انًعأٍَٛ انًحتشي 

 .انغٛذ سئٛظ ندُح انذساعاخ انعهٛا/ أ.د.عثذانحغٍ عثذ كشو هللا انًحتشو/ نهتفضم تاالطالع يشكٕسآ 

  /م تاالطالع يشكٕسآ.نهتفضيًثم انتذسٚغٍٛٛ/ أ.د.خعفش يٓذ٘ حغٍ انًحتشو 

 .ٔحذج انذساعاخ انعهٛا 

 .االداسٚح 

 .َٙيكتة سئٛظ انمغى / يهفح انتعأٌ ي  انداَة االنًا 


