
  

 

 ٌجاوعٛ املٍٗا  –حمٗصْٖ بهمٗٛ الرتبٗٛ ـأضتاذ املٍاِخ ٔطسم تدزٖظ المغْ اال. 
 ٛٗنمٗٛ الرتبٗٛ جاوعٛ بٍٗطربد بالٕالٖـا  املترـدٓ    –حمٗصْٖـختصص وٍاِخ ٔطسم تدزٖظ المغْ االٌ دنتٕزآ الفمطفٛ يف الرتب

 ً 1002املعمىني االوسٖهْٗ .فٜ اعداد ٔ تدزٖب 

           مبرافظـا   ً  1007ذتـٜ ٍٖـاٖس   ً  1005وطتػاز ملهُٕ الالوسنصٖـٛ فـٜ التعمـٗي لربٌـاوخ ت ـٕٖس التعمـٗي فـٜ الفـرتٚ ٌـٕفىرب

 اإلضهٍدزٖٛ ، الكاِسٚ ، الفًٕٗ ، بين ضٕٖف، املٍٗا ، قٍا ، أضٕاُ

      ودزضـٛ   60لعـدد  ً  1004ذتـٜ ٍٖـاٖس    1002وطتػاز فٍٜ بربٌاوخ املدازع ادتدٖدٚ ملسنص الت ٕٖس الرتبٕٙ فـٜ الفـرتٚ وـَ ٌـٕفىرب

 مبرافظا  املٍٗا ٔبين ضٕٖف ٔالفًٕٗ .

 .ْٗخبري تعمٗىٜ ب٠ّٗٛ نري الدٔل 
 .1024ً-1022ٔنٗن نمٗٛ الرتبٗٛ لػ٠ُٕ التعمٗي ٔ ال الب جباوعٛ املٍٗا 

 1025دميْٗ املٍّْٗ لمىعمىني جبىّٕزٖٛ وصس العسبْٗودٖس االنا ً 

 .عضٕ  المحٍْ العمٗا ملسنص ضىاُ ادتٕدٓ ٔاالعتىاد االنادميٜ جباوعٛ املٍٗا 

 عضٕ  المحٍٛ العمٗا ملسنص التخ ٗط االضرتاتٗحٜ جباوعٛ املٍٗا 
  1027لمحاوعا   األعمٜستهي بمحٍٛ تسقٗا  األضاترٚ التابعٛ لمىحظ ً. 

  لإلٌتاد العمى٘ لرتقٗا  األضاترٚ املػازنني ٔ األضاترٚ  لمعدٖد وَ دٔه ارتمٗخ العسب٘ ٔ األزدُ .ستهي 

  ٚ1022ًبالٌٕٗطهٕ بدٔلٛ تٌٕظ الرتبٗٛمت تسغٗرٜ ملٍصب ودٖس أه اداز 

  ـ ٛ ٔالـرباوخ ٔاملػـسٔعا    لْ العدٖد وَ الهتب ٔ البرٕث العمىٗٛ املٍػٕزٚ يف اجملال  ٔالدٔزٖا  العمىٗٛ املصسٖٛ ٔالعسبٗٛ ٔالدٔلٗ

 حمٗصْٖ.ـ( دزاضٛ ٔحبث عمى٘ بالمغتني العسبٗٛ ٔ اال30ٌيف زتاه التٍىٗٛ البػسٖٛ ٔالتعمٗي ٔالتعمي تصن إل٘ أنثس وَ )

  لْ العدٖد وَ الهتب العمىٗٛ ٔاذتكاٟب ٔاألدلٛ التدزٖبٗٛ يف زتاه التٍىٗٛ البػسٖٛ  ٔالتٍىْٗ املٍّْٗ لمىعمىني. 

 ـ   أغسف ٌٔاقؼ العدٖد حمٗصْٖ فـٜ االبٗـٛ جاوعـا     ـوَ زضاٟن املاجطتري ٔالدنتٕزآ يف زتاه املٍاِخ ٔطسم التدزٖظ  المغـٛ االٌ

 وصس ٔاملىمهْ اعسبٗٛ الطعٕدْٖ ٔ عىاُ ٔاالزدُ ٔ اريِا  .

 .ْقاً بتكٗٗي اٌتاد عمىٜ لمىتكدوني لمدزجا  العمىْٗ اضتاذ وطاعد ٔاضتاذ بالعدٖد وَ الدٔه العسبٗٛ الػكٗك 

 حمرتا  .ـيف العدٖد وَ املؤمتسا  املصسٖٛ ٔالعسبٗٛ ٔالدٔلٗٛ وثّا الٕالٖا  املتردٓ األوسٖهٗٛ ٔ اٌ غازك 

 .غازك فٜ العدٖد وَ املكابال  الختٗاز الكٗادا  التعمٗىْٗ ٔ وعأٌٜ الٕشٖس 

 ٗي العاىل .غازك فٜ العدٖد وَ المحاُ الٕشازْٖ لت ٕٖس التعمٗي واقبن ادتاوعٜ ٔلٕضع قٕاعد الكبٕه بالتعم 
  ٕنخبري تسبٕٙ. لمىعمي املٍّٗٛ التٍىٗٛزتاه  يفً  1027لْ اٌػ ْ حبثْٗ وع وٍظىٛ الٌٕٗطه 

 ٔنٗن الهمٗٛ لػ٠ُٕ التعمٗي ٔال الب لفرتتني وتتالٗتني. 

 وسغح لسٟاضٛ جاوعٛ املٍٗا. 

  ٚ1027جاوعٛ املٍٗا  –عىٗد نمٗٛ الرتبٗٛ لم فٕلٛ املبهس.ً 

  ٛٗ1028 جاوعٛ املٍٗا  -بكساز مجّٕزٙ عىٗد نمٗٛ الرتب. ً 

   ٔ1028 جاوعٛ املٍٗا  -املٍطل اإللهرتٌٔ٘ اإلقمٗى٘ ملٍظىٛ الٌٕٗٗطهٕ ببري ً. 
       ( حتـ  عٍـٕاُ فافـام وطـتكبمٗٛ     1028وـازع   16زٟٗظ املؤمتس العمى٘ الثالث لهمٗـٛ الرتبٗـٛ لم فٕلـٛ املبهـسٚ جباوعـٛ املٍٗـا )

 إلضّاوا  نمٗا  الرتبٗٛ لم فٕلٛ املبهسٚ يف خدوٛ اجملتىع ٔتٍىٗٛ الب٠ٗٛف  
 ت ٕٖس التعمٗي ٔبٍاٞ حت  عٍٕاُ ف (1028 أبسٖن 13) املٍٗا جباوعٛ ؤمتس العمى٘ اذتادٙ عػس فالدٔل٘ الثاٌ٘ف لهمٗٛ الرتبٗٛ ملا زٟٗظ

 . فاالٌطاُ املعاصس

  املٍتدٝ العامل٘ االٔه لمتعمٗي العال٘ ٔالبرث العمى٘ يف  غازك(GFHS 2019) ٚبفٍـدم   أبسٖن 5إىل  3وَ  الرٙ أقٗي خاله الفرت

 .زٟٗظ ادتىّٕزٖٛ فخاوٛزعاٖٛ ٔتػسٖف حت   املاضٛ بالعاصىٛ اإلدازٖٛ ادتدٖدٚ 
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