انالئؾخ انذاخهٛخ ن هًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنكهٛخ انؼهٕو ٔانذساعبد اإلَغبَٛخ ثغبيؼخ انخشط
نهؼشض ػهٗ أػضبء يغهظ انكهٛخ انًٕلش
يمذو يٍ ٔكٛم انكهٛخ نهشإٌٔ األكبدًٛٚخ
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انالئؾخ انذاخهٛخ ن هًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنكهٛخ انؼهٕو ٔانذساعبد اإلَغبَٛخ ثغبيؼخ انخشط
ٓٚذف انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنهكهٛخ ئنٗ رؼضٚض انًشبسكخ االٚغبثٛخ انطالثٛخ ٔرًُٛخ سٔػ االَزًبء
نهكهٛخ ٔانغبيؼخ ٔرنك يٍ خالل ثُبء عغٕس انششاكخ ث ٍٛعًٛغ فئبد انطالة ٔانٓٛئخ األكبدًٛٚخ ٔاإلداسٚخ
نهكهٛخ ،ئضبفخ ئنٗ رًُٛخ يٓبساد انؾٕاس ٔانمٛبدح ٔسٔػ انؼًم انغًبػٔ ٙانؾظ انٕطُ.ٙ
أٔال  :انًغهظ االعزشبس٘ انطالث: ٙ
انًغهظ االعزشبس٘ انطالثْٛ ْٕ ٙكم طالث ٙيإنف يٍ يغًٕػخ يٍ انطهجخ انًُزخجٔ ٍٛانًؼٍُٛٛ
نٛمٕو ثزمذٚى انًشٕسح ف ٙكم يبٓٚى انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔانطالثٛخ ٔفك يب رمزض ّٛاألَظًخ ٔانهٕائؼ
انغبيؼٛخ.
ٚزكٌٕ انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنكهٛخ انؼهٕو ٔانذساعبد اإلَغبَٛخ يٍ كم يٍ :
 .1انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنهكهٛخ :
ٚزى ركْٕ ٍٚزا انًغهظ يٍ سؤعبء انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنأللغبو انًخزهفخ ثبإلضبفخ ئنٗ صالصخ
طالة ٚزى رششٛؾٓى يٍ لجم ػًٛذ انكهٛخٚ ،.شأط ْزا انًغهظ طبنت ٚؼ ٍٛيٍ لجم ػًٛذ انكهٛخ
 .2انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنأللغبو :
ٚزكٌٕ ْزا انًغهظ يٍ  5طالة يُزخجٔ ٍٛطبنت ٚزى رششٛؾّ يٍ لجم سئٛظ انمغى انًؼُٚ ٙكٌٕ
َبئجب نهشئٛظٚ ،زى اخزٛبس سئٛظ انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنهمغى ثُبءا ػهٗ ػذد األصٕاد انًزؾصم
ػهٓٛب أصُبء اَزخبثبد انزششٛؼ ( )%77ئضبفخ ئنٗ االلزشاع انذاخه ٙألػضبء انًغهظ (.)% 37
أيب ف ٙؽبنخ فٕص ئؽذٖ ا نمٕائى االَزخبثٛخ فزششؼ انمبئًخ اؽذ األػضبء نشئبعخ انًغهظ.
صبَٛب :يٓبو انًغهظ االعزشبس٘ انطالث: ٙ
أْذاف انًغهظ االعزشبس٘ انطالثٙ
 .1رًضٛم ٔعٓخ َظش طالة ٔطبنجبد انكهٛخ ف ٙكم يب ٚزؼهك ثشإٌٔ انطالة
 .2رهًظ اؽزٛبعبد انطالة ٔانطبنجبد َٔمهٓب ثكم أيبَخ ٔيٕضٕػٛخ ئنٗ سئبعخ األلغبو ٔػًبدح انكهٛخ.
 .3دػى انزٕاصم انجُبء ث ٍٛانطهجخ ٔانٓٛئخ انزؼهًٛٛخ ٔاإلداسٚخ نهكهٛخ
.4

رفؼٛم انجشايظ ٔانُشبطبد انذاػًخ نزطٕٚش يٓبساد انطهجخ انًؼشفٛخ ٔانجؾضٛخ ٔانمٛبدٚخ

 .5رؼضٚض سٔػ االَزًبء نهكهٛخ يٍ خالل الزشاػ انجشايظ ٔانُشبطبد انذاػًخ نزنك ٔرنك يٍ خالل رشغٛغ
انطالة ػهٗ اَشبء انُٕاد٘ ٔانًغبيٛغ انطالثٛخ.
صبنضب :اعشاءاد االلزشاع
نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ
اَزخبثبد انًغهظ انطالث ٙرخضغ نإلششاف انًجبشش يٍ لجم نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ انز ٙرشكم ثمشاس يٍ ػًٛذ
كهٛخ انؼهٕو ٔانذساعبد اإلَغبَٛخ  ،رزٕنٗ ْزِ نهغُخ اإلششاف ٔانًشالجخ ٔانًزبثؼخ ػهٗ عٛش اَزخبة اػضبء
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انًغهظ االعزشبس٘ انطالثٙ
رزكٌٕ انهغُخ يٍ :
.1

ػًٛذ انكهٛخ

سئٛظ انهغُخ

ٔ .2كٛم انكهٛخ نهشإٌٔ األكبدًٛٚخ

َبئجب نشئٛظ انهغُخ

ٔ .3كٛم انكهٛخ نهغٕدح ٔانزطٕٚش

ػضٕا

 2 .4يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ

اػضبءا

 4 .5طالة يٍ غٛش انًششؾ ٍٛنؼضٕٚخ انًغهظ انطالثٙ

اػضبءا

 .6عكشرٛش
 .7يشالت خبسعٙ

ػضٕا

ركٌٕ نغُخ يشبثٓخ ثشئبعخ ػًٛذ انكهٛخ ٔ ػضٕٚخ ٔكٛهخ انكهٛخ نشإٌٔ انطبنجبد ٔيٍ رخزبسٍْ يٍ
ػضٕاد ْٛئخ انزذسٚظ ثبنكهٛخ ئضبفخ ئنٗ  4طبنجبد يٍ غٛش انًششؾبد نؼضٕٚخ انًغهظ انطالثٙ
ٔيشالجخ خبسعٛخ.

يــٓـــبو انهغــُـخ :
 .1رؾذٚذ يٕاػٛذ اَزخبثبد انزششؼ نؼضٕٚخ انًغهظ انطالث ٙاالعزشبس٘
 .2اعزمجبل ٔاػزًبد طهجبد انزششٛؼ نؼضٕٚخ انًغهظ.
 .3ئعبصح انؾًالد ٔانًهصمبد ٔانجشايظ االَزخبثٛخ نهطالة انًششؾٔ ٍٛانشلبثخ ػهٓٛب
 .4انزؾمك يٍ انزضاو انًششؾ ٍٛثبنزؼهًٛبد ٔانضٕاثظ
 .5فشص األصٕاد ٔانًصبدلخ ػهٗ انُزبئظ ٔانزٕصٛخ نًغهظ انكهٛخ ثبػزًبد انُزبئظ
 .6اعزمجبل طؼٌٕ انًششؾٔ ٍٛانفصم فٓٛب
 .7ئػالٌ َزبئظ االَزخبثبد ثؼذ اػزًبدْب يٍ يغهظ انكهٛخ
ساثؼب :ششٔط ٔأؽكبو ػضٕٚخ انًغبنظ انطالثٛخ
 .1انفزشح انُظبيٛخ نهًغبنظ انطالثٛخ عُخ ٔاؽذح رجذاء يٍ ربسٚخ اعزًبع انًغهظ انطالث ٙانفبئض يغ سئٛظ
انمغى انًؼُ ٙنزغًٛخ سئٛظ انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنهمغى ،
 .2نؼًٛذ انكهٛخ ؽم انًغبنظ انطالثٛخ انغٛش فؼبنخ لجم ئكًبل يذرٓب انُظبيٛخ
ٚ .3ؾك نغًٛغ طالة ٔطبنجبد انكهٛخ انًُزظً ٍٛثبنكهٛخ انزششؼ ٔرششٛؼ يٍ ٚشٚذٌٔ نؼضٕٚخ انًغهظ.
ٚ .4شزشط ف ٙانًششؼ (ح) أٌ ٚكٌٕ يٍ انًشٕٓد نٓى ثبالعزمبيخ ٔنذ ّٚانشغجخ انغبدح نخذيخ لضبٚب صيالئّ
انطهجخ.
 .5أٌ ٚخهٕ عغم انًششؼ (ح) يٍ اإلَزاساد األكبدًٛٚخ ٔانشعٕة انزأدٚج.ٙ
 .6نهطبنت ؽك انؼضٕٚخ ف ٙانًغبنظ انطالثٛخ نفزشر ٍٛيززبنٛز ٍٛأ صالس فزشاد خالل يذحدساعزّ (ْب ) فٙ
انكهٛخ.
ًٚ .7كٍ أٌ رخبض االَزخبثبد انطالثٛخ ثُبءا ػهٗ انمٕائى االَزخبثٛخ أٔ ثشكم فشد٘(يغزمه.)ٍٛ
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ٚ .8شزشط أٌ ٚكٌٕ ػذد أػضبء انمبئًخ االَزخبثٛخ  5أػضبء يغ اشزشاط يطبثمخ انششٔط اػالِ ػهٗ كم
ػضٕ(ح) يٍ أػضبء انمبئًخ.
ٚ .9شزشط اٌ رشًم انمبئًخ االَزخبث ٛخ طالثب يٍ يغزٕٚبد دساعٛخ يخزهفخ.
ٚ .17شزشط ؽصٕل انًششؼ (ح) ػهٗ  17رٕالٛغ طالثٛخ ػهٗ األلم نهزششؼ نؼضٕٚخ انًغهظ ،أيب انمبئًخ
االَزخبثٛخ فٛشزشط انؾصٕل ػهٗ  17رٕالٛغ.
 .11نهغُخ انًغبنظ انطالثٛخ ؽشٚخ لجٕل طهت انزششؼ أٔ سفضّ
ٚ .12زؼٓذ انًششؼ (ح) ثبؽزشاو األَظًخ ٔانهٕائؼ انغبيؼٛخ ٔانجؼذ ػٍ يب يٍ شبَّ رؼكٛش ْذٔء انؼًهٛخ
االَزخبثٛخ ثغًٛغ أشكبنٓب ٔنهغُخ انًغبنظ انطالثٛخ ئٚمبف انؾًالد انًخبنفخ ٔئنغبئٓب ٔئؽبنخ انًششؼ (ح)
انًخبنف (ح) ئنٗ نغُخ رأدٚت انطالة .
ساثؼب :االَزخبثبد :
 .1ثٛذاء اعزمجبل طهجبد انزششٛؼ نؼضٕٚخ انًغهظ انطالث ٙاالعزشبس٘ ف ٙثذاٚخ األعجٕع انضبَ ٙيٍ انفصم
انذساع ٙانضبَٚٔ ٙغزًش اعزمجبل طهجبد انزششٛؼ ؽزٗ َٓبٚخ ْزا األعجٕع.
ٚ .2زمذو انًششؼ (ح) أ انمبئًخ االَزخبثٛخ ثجشَبيظ اَزخبثٕٚ ٙضؼ ف ّٛسؤٚزّ ٔخطزّ انزُفٛزٚخ نزؾمٛك ْزِ انشؤٚخ
 .3رجذءا انؾًالد االَزخبثٛخ نهًششؾ ٍٛف ٙاألعجٕع انضبنش يٍ انفصم انذساع ٙانضبَٔ ٙرنك ثؼذ رصذٚك نغُخ
انًغبنظ انطالثٛخ ٔرغزًش ؽًالد انًششؾ ٍٛؽزٗ َٓبٚخ األعجٕع ؽٛش رمفم صُبدٚك االلزشاع
ٚ .4ؾك نهًششؾ ٍٛأ انمبئًخ االَزخبثٛخ اعزخذاو يشافك انكهٛخ نهذػبٚخ ألَفغٓى يغ يشاػبح اٌ أ٘ يبدح دػبئٛخ
ٚغت اٌ رٕافك ػهٓٛب نغُخ انًغبنظ انطالثٛخٚٔ ،غت ػهٗ انًششؾ ٍٛاؽزشاو رنك ٔا٘ يخبنفخ نٓزِ انًبدح ٚؼزجش
انًششؼ (ح) يخبنفب ٔٚفمذ ؽك انزششؼ.
 .5رمٕو نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ ثفشص األصٕاد ٔرؼهٍ انُزبئظ ثًُزصف األعجٕع انشاثغ ػهٗ األكضش ثؼذ يصبدلخ
يغهظ انكهٛخ ػهٗ انُزبئظ
 .6نهًششؼ (ح) انزمذو ثبنطؼٍ فَ ٙزبئظ االَزخبثبد فٕس اػالٌ انُزبئظ ٔلجم ػمذ انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙأنٗ
عهغبرّ ٔػهٗ نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ انفصم ف ٙانطؼٌٕ انًمذيخ خالل  48عبػخ ٔرؼزجش لشاسارٓب يهضيخ
َٔٓبئٛخ.
خبيغب :آنٛخ ػًم انًغهظ انطالثٙ
 .1فٕس اإلػالٌ ػٍ فٕص انًششؼ أٔ انمبئًخ االَزخبثٛخ ٚؼمذ انًغهظ انطالث ٙانًُزخت ثغًٛغ أػضبئّ أٔنٗ
عهغبرّ ثشئبعخ سئٛظ انمغى ٔرنك نزغًٛخ سئٛظ انًغهظ َٔبئجّ ٔٚذٌٔ رنك ثًؾضش سعًٚ ٙغهى األصم
ئنٗ عكشرٛش نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ.
 .2رؼمذ انًغبنظ انطالثٛخ نأللغبو عهغبرٓب ثؾضٕس  %51يٍ أػضبئٓب ٔرؼزجش لشاسارٓب ثبالغهجٛخ ٔنألػضبء
ئثذاء رؾفظبرٓى ػهٗ انمشاساد ٔانزٕصٛبد انًزخزح.
 .3رؼمذ انًغبنظ انطالثٛخ نأللغبو عهغبرٓب انؼبدٚخ صالس يشاد خالل انفصم انذساع ٙانٕاؽذ ٔال ٚذخم يٍ
ضًٍ ْزا انؼذد عهغخ رؾذٚذ سئٛظ انًغهظ َٔبئجّ ٔ ،نشئٛظ انًغهظ انطالث ٙانذػٕح ئنٗ اعزًبع طبسب
يزٗ يب دػذ انؾبعخ .
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ٚ .4غت أٌ ٚذػٕا انًغهظ االعزشبس٘ نهمغى عًٛغ طالة انمغى انٗ عهغخ ػبيخ نطهجخ انمغى نالعزًبع
السائٓى ٔيمزشؽبرٓى ٔرنك نًشح ٔاؽذح ػهٗ األلم خالل انفصم انذساع ٙانٕاؽذ ٔٚذٌٔ رنك ثًؾضش سعًٙ
 .5رذٌٔ عًٛغ عهغبد اعزًبػبد انًغبنظ انطالثٛخ نأللغبو ف ٙيؾبضش ٔرغهى َغخخ يُٓب انٗ سؤعبء
األلغبو نإلطالع ٔانًصبدلخ ٔيٍ صى رغهى ئنٗ عكشرٛش نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ.
ُٚ .6ؼمذ انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنهكهٛخ ثذػٕح يٍ ػًٛذ انكهٛخ
ٚ .7مٕو سؤعبء األلغبو دػٕح سئٛظ انًغهظ انطالث ٙنهمغى أٔ عًٛغ أػضبئّ نؾضٕس عهغبد انمغى ٔرنك
نًشح ٔاؽذح خالل انفصم انذساع ٙانٕاؽذ ٔٚذٌٔ رنك ف ٙيؾضش يغهظ انمغى
ٚ .8مٕو ػًٛذ انكهٛخ ثذػٕح انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنهكهٛخ نؾضٕس اعزًبػبد يغهظ انكهٛخ ٔرنك نًشح
ٔاؽذح خالل انفصم انذساع ٙانٕاؽذ.
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انذنٛم اإلسشبد٘ نهطبنت
آنٛخ انزششٛؼ نؼضٕٚخ انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙف ٙكهٛخ انؼهٕو ٔانذساعبد اإلَغبَٛخ
 .1ػهٗ انطهجخ انشاغج ٍٛف ٙػضٕٚخ انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنأللغبو رؼجئخ ًَٕرط " ػضٕٚخ يغهظ
طالث " ٙانز٘ ًٚكٍ انؾصٕل ػه ّٛيٍ عكشربسٚخ نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ
ٚ .2غهى انًُٕرط يكزًال نغكشربسٚخ نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ يغ ئسفبق ٔصف نخطخ ٔثشَبيظ انًششؼ ثًب
الٚمم ػٍ صفؾزٚٔ A4 ٍٛشاػ ٙأٌ ركٌٕ انخطخ يٕضٕػٛخ ٔلبثهخ نهزُفٛز ًٔٚكٍ ئسعبل خطخ انًششؼ
ػهٗ ثشٚذ نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ االنكزشَٔkj.studentscouncil@gmail.com ٙ
ٚ .3غزًش اعزمجبل ًَبرط ػضٕٚخ انًغبنظ انطالثٛخ ؽزٗ َٓبٚخ األعجٕع انذساع ٙانضبَ ٙيٍ انفصم انذساعٙ
انضبَ.ٙ
 .4ثؼذ يٕاف مخ نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ ػهٗ ثشايظ انًششؾٚ ٍٛمٕو انًششؾٌٕ ثبإلػالٌ ػٍ ثشايغٓى نطهجخ
انمغىٔ ،نهًششؾ ٍٛاعزخذاو يشافك انكهٛخ نهذػبٚخ ألَفغٓى ثؼذ يٕافمخ نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ ػهٗ ًَبرط
انًهصمبد انذػبئٛخ نهًششؾٔ ،ٍٛأ٘ يبدح دػبئٛخ ال رؾًم رٕلٛغ انهغُخ ٚؼشض انًششؼ إلنغبء طهت
ػضٕٚزّ.
ٚ .5خزبس طالة انمغى أػضبء يغهغٓى االعزشبس٘ ٔرنك ثبنزٕعّ ئنٗ يمش نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ ٔاخزٛبس
يًضهٓٛى نهًغهظ االعزشبس٘ اثزذاء يٍ يُزصف األعجٕع انذساع ٙانضبنش ٔؽزٗ َٓبٚخ األعجٕع انذساعٙ
انضبنش ( 3اٚبو ) ٔٚؼزجش ئثشاص انجطبلخ انغبيؼٛخ ششطب أعبعٛب نالخزٛبس.

آنٛخ ػًم انًغهظ االعزشبس٘ انطالثٙ


انذٔسح انُظبيٛخ نهًغبنظ االعزشبسٚخ انطالثٛخ عُخ ٔاؽذح رجذأ يٍ ثذاٚخ األعجٕع انذساع ٙانشاثغ يٍ
انفصم انذساع ٙانضبَٔ ٙرُزٓ ٙثُٓبٚخ األعجٕع انضبنش يٍ انفصم انذساع ٙانضبَ ٙنهؼبو انغبيؼ ٙانزبن.ٙ



ٚؼمذ انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنهمغى ثؾضٕس عًٛغ أػضبئّ أٔنٗ عهغبرّ ف ٙاألعجٕع انشاثغ يٍ
انذساعخ ثشئبعخ سئٛظ انمغى ٔرنك نزغًٛخ سئٛظ انًغهظ َٔبئجّ ٔأي ٍٛانًغهظ ٔٚذٌٔ رنك ثًؾضش
سعًٚ ٙغهى األصم ئنٗ عكشرٛش نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ.



ٚؼ ٍٛانًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙن همغى أؽذ أػضبئّ نٛكٌٕ أيُٛب نهًغهظ ٔٚذخم ضًٍ يٓبيّ رذٍٔٚ
انًؾبضش ٔؽفظٓب ،ئشؼبس ثمٛخ األػضبء ثًٕاػٛذ اعزًبػبد انًغهظ ،ئػذاد عذٔل اعزًبع انًغهظ،
انزُغٛك يغ أيُبء انًغبنظ انطالثٛخ ف ٙثمٛخ األلغبؤ ،اعزالو يالؽظبد ٔأساء طالة انمغى نؼشضٓب ػهٗ
انًغهظ .



انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنهكهٛخ ٚزكٌٕ يٍ سؤٔعبء انًغبنظ االعزشبسٚخ انطالثٛخ نأللغبو انًخزهفخ
ُٔٚؼمذ انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنهكهٛخ ثذػٕح يٍ ػًٛذ انكهٛخ.
مقترح الئحة المجلس االستشاري الطالبي لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية_ مكتب الوكيل



ٚمٕو انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنهمغى ثفزؼ ؽغبة ثشٚذ انكزشَٔ ٙدائى نهزٕاصم يغ طالة انمغى.



رؼمذ انًغبنظ انطالثٛخ نأللغبو عهغبرٓب ثؾضٕس  %51يٍ أػضبئٓب ٔرزخز لشاسارٓب ٔرٕصٛبرٓب ثًٕافمخ
األغهجٛخ ٔنألػضبء ئثذاء رؾفظبرٓى ػهٗ انمشاساد ٔانزٕصٛبد انًزخزح.



رؼمذ انًغبنظ انطالثٛخ نأللغبو عهغبرٓب انؼبدٚخ صالس يشاد خالل انفصم انذساع ٙانٕاؽذٔ ،نشئٛظ
انًغهظ انطالث ٙانذػٕح ئنٗ اعزًبع طبسب يزٗ يب دػذ انؾبعخ.



ٚذػٕ انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنهمغى عًٛغ طالة انمغى ئنٗ عهغخ ػبيخ نطهجخ انمغى نششػ ثشَبيغٓى
انزُفٛز٘ ٔنالعزًبع ٜسائٓى ٔيمزشؽبرٓى ٔرنك خالل أعجٕػ ٍٛيٍ ثذاٚخ َشبط انًغهظٔ ،نهًغهظ رٕعّٛ
دػٕح ػبيخ أخشٖ نطهجخ انمغى ثؾٛش ال رزغبٔص دػٕربٌ ف ٙكم فصم دساع.ٙ



رذٌٔ عًٛغ عهغبد اعزًبػبد انًغبنظ انطالثٛخ نأللغبو ف ٙيؾبضش ٔرغهى َغخخ يُٓب ئنٗ سؤعبء
األلغبو نإلطالع ٔانًصبدلخ ٔيٍ صى رغهى ئنٗ عكشرٛش نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ.



رزى يخبطجخ سئٛظ انمغى ثشكم سعً ٙيٍ لجم سئٛظ انًغهظ انطالث ٙاالعزشبس٘ نهمغى ٔرشعم صٕسح
يٍ انخطبة ئنٗ عكشرٛش نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ.



ٚمٕو سئٛظ انمغى ثذػٕح سئٛظ انًغهظ انطالث ٙنهمغى أٔ عًٛغ أػضبئّ نؾضٕس عهغبد انمغى ٔرنك
نًشح ٔاؽذح خالل انفصم انذساع ٙانٕاؽذ ٔٚذٌٔ رنك ف ٙيؾضش يغهظ انمغى.



ٚمٕو ػًٛذ انكهٛخ ثذػٕح انًغهظ اال عزشبس٘ انطالث ٙنهكهٛخ نؾضٕس اعزًبػبد يغهظ انكهٛخ ٔرنك نًشح
ٔاؽذح خالل انفصم انذساع ٙانٕاؽذ.



ٚمٕو انًغهظ االعزشبس٘ انطالث ٙنهمغى ٔنهكهٛخ ػُذ اَزٓبء يذرّ ثاػذاد رمشٚش يفصم ػٍ َشبط انًغهظ
ٚغهى ف ٙثذاٚخ انفصم انذساع ٙانضبَ ٙيٍ كم ػبو دساع ٙنغكشرٛش نغُخ انًغبنظ انطالثٛخ.
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