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كليـخ الهنذسـخ
 .1الوقذهخ:
ذؼى كهٛح انُٓدظح خًعح أقعاو أكادًٛٚح ْ:ٙ
انُٓدظح انكٓستائٛح
انُٓدظح انًٛكاَٛكٛح
ُْدظح انحاظٕب
ُْدظح انًٛكاذسَٔكط
ُْدظح االذظاالخ ٔاالنكرسَٔٛاخ
ذًننُا انكهٛننح نهسٚدٓننا دزكننح انثكننانٕزٕٚض نن ٙانُٓدظننح تؼنند أٌ ٚدرنناش انـانننة 160
ظاػحيؼرًدج تُداح تاالػا ح انٗ ذدزٚة يٛداَ ٙ ٙيدال انرهظض.

 .2انـهثنننح:
ذـٕز ػدد انـهثح  ٙانكهٛح تشكم كثٛس خالل انعُٕاخ انعد األخٛنسج اذ ازذفنغ ينٍ ()205
ؿانثاً نهؼاو اندزاظ 2000/1999 ٙانٗ (  )1271ؿاننة نهؼناو (ٔ .)2006/2005انشنكم ()1
ٕٚػا ذـٕز االػداد يُر ذأظٛط انكهٛح ػناو ٔ 1991حرنٗ اٚٔ .ٌٜرنٕشع ؿهثنح انكهٛنح ػهنٗ
خًط ذهظظاخ ٔكًا ٚه:ٙ
( )150ؿانثاً
 انُٓدظح انكٓستائٛح:( )270ؿانثاً
 انُٓدظح انًٛكاَٛكٛح:( )273ؿانثاً
 ُْدظح انحاظٕب:( )193ؿانثاً
 ُْدظح انًٛكاذسَٔكط:( )285ؿانثاً
 ُْدظح االذظاالخ ٔاإلنكرسَٔٛاخ:ٔقد تهغ ػدد انـهثح انهسٚد ٍٛينٍ كهٛنح انُٓدظنح ( )283يُٓدظنا خنالل انؼناو اندزاظنٙ
 2006/2005يٕشػ ٍٛػهٗ انرهظظاخ انرانٛح:
()35
 ُْدظح كٓستائٛح:()70
 ُْدظح يٛكاَٛكٛح:()56
:
 ُْدظح حاظٕب()22
 ُْدظح يٛكاذسَٔكط:()55
ُْ -دظح اذظاالخ ٔإنكرسَٔٛاخ:
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 .3أعضبء هيئخ التذريس:
ذحسص كهٛح انُٓدظح ػهنٗ اظنراـاب انًهرظن ٍٛينٍ أػؼناة ْٛرنح ذندزٚط ذٔ٘ انكفناةج
انؼهًٛح انًًٛصج ٔانهثساخ انٕاظؼح  ٙانرهظظاخ انر ٙذدزظٓا انكهٛنحٔ .قند تهنغ أكًنانٙ
أػؼاة ْٛرح انردزٚط انًرفسغ ٙ ٍٛانكهٛح ( )41ذدزٚعٛأً ،انشكم (ٕٚ )3ػنا ذـنٕز أػنداد
أػؼاة ْٛرح انردزٚط  ٙانكهٛح.
ٚإو أػؼاة ْٛرح انردزٚط  ٙانكهٛح تردزٚط انًعناقاخ تاظنرؼًال انـنسل انحدٚفنح نٙ
انرنندزٚط انًؼرًنندج ػهننٗ ٔظننائم اإلٚؼنناح ٔاظننرؼًال اإلَرسَنند تاإلػننا ح إنننٗ األ ننسا
األكاد ًٙٚانكايم ػهٗ ؿهثح انكهٛح ٔكرنك األ سا ػهٗ انًهرثساخ ٔ ن كندٔل ٔيٕاػٛند
يهظظح نرنك.
 .4النشبطبد الجحثيخ والوؤتوراد العلويخ:
ٚإو أػؼاة ْٛرح انردزٚط تنأكساة انثحنٕز ٔاندزاظناخ ن ٙانًدناالخ انُٓدظنٛح انًهرهفنح
حٛس ذى إَداش ػدد يٍ انثحٕز انؼهًٛح ذى َشسْا  ٙيدنالخ ٔينمذًساخ ػانًٛنح تاإلػنا ح
إنٗ انؼدٚد يٍ يشازٚغ األتحاز انر ٙذادو تٓا أػؼاة ْٛرح انردزٚط ْٔ ٙ ٙؿسٚآا إنٗ
اإلَداش.


األتحاز انؼهًٛح انًُشنٕزج :اندندٔل أدَناِ ٕٚػنا ػندد األتحناز انًُشنٕزج نٙ
يمذًساخ ٔيدالخ ػهًٛح دٔنٛح يحكًح ٔكرنك انكرة انًمنفح ٔانًرسكًح.
اناعنننننننننننننننننى
1
2
3
4
5



انُٓدظح انكٓستائٛح
انُٓدظح انًٛكاَٛكٛح
ُْدظح انحاظٕب
ُْدظح انًٛكاذسَٔكط
ُْدظح اذظاالخ ٔإنكرسَٔٛاخ
انًدًٕع

ػدد األتحاز انًُشٕزج
نهؼاو 2006/2005
يدالخ يمذًساخ كرة
1
2
1
4
2
5
4
7
3
8
4
1
26
14

انًمذًساخ انؼهًٛح :قايد انكهٛح ترُظٛى ػدد يٍ انًمذًساخ انُٓدظنٛح اندٔنٛنح
ٔتانرؼنأٌ ينغ ْٛرناخ ٔيمظعناخ دٔنٛنح يفنمIEEE, IET, SCS and EuroSis :
ٔكًا ٚه:ٙ
1st CATAEE Conference 1994.
2nd CATAEE Conference 1997.
3rd CATAEE Conference 1999.
2nd MESM International Conference 2000

The
The
The
The

-
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- The 4th CATAEE Conference 2002.
- The 5th CATAEE Conference 2004.
- The 6th MESM International Conference 2004
ٔخالل انفرسج َ 2006/9/21-19ظًد انكهٛح يمذًس ٛالدنفٛا انُٓدظ ٙاندٔن ٙانعادض
)ٔ (IPEC2006تانرؼأٌ ينغ يؼٓند يُٓدظن ٙانكٓستناة ٔاإلنكرسَٔٛناخ األيسٚكن(IEEE) ٙ
ٔيؼٓد انُٓدظنح ٔانركُٕنٕكٛنا انثسٚـنأََ (IET) ٙااتنح انًُٓدظن ٍٛاألزدَٛن ٔ ٍٛنسكح
انكٓستاة انٕؿُٛحٔ .قد قديد نهًمذًس  111تحفا يٍ  17دٔننح ػستٛنح ٔأكُثٛنح ٔذنى اخرٛناز
 71تحفننا نن ٙيدننال انحاظننٕب ٔذـثٛااذننّ نن ٙانُٓدظننح انكٓستائٛننح ٔاإلنكرسَٔٛنناخ
ٔاالذظاالخ انًٛكاذسَٔكط.








انٛننٕو انؼهًنن ٙاألٔلَ :ظننى قعننى ُْدظننح انحاظننٕب ٔتانرؼننأٌ يننغ َااتننح
انًُٓدظنن ٍٛاألزدَٛنن ٍٛانٛننٕو انؼهًنن ٙاألٔل نكهٛننح انُٓدظننحٔ ،ذحنند ننؼاز
"ُْدظح انحاظٕب ٔأيٍ انثٛاَاخ" ٔذنك ن 2006/2/27 ٙحٛنس ذًند يُاقشنح
ػدد يٍ األٔزال انؼهًٛح نًشازك ٍٛيٍ اندايؼاخ األزدَٛح ٔيٍ حام انؼًم.
انُنندٔاخ ٔانحهانناخ انؼهًٛننح :تاإلػننا ح إنننٗ ذنننك ذاننٕو انهدُننح انؼهًٛننح تانكهٛننح
ترُظٛى انُدٔاخ ٔانحهااخ انُاا ٛح ٔانًحاػساخ انؼهًٛح حٕل يٕاػٛغ ُْدظنٛح
ٔذكُٕنٕكٛننح ْايننح حٛننس أناننٗ ػنندد يننٍ أػؼنناة ْٛرننح انرنندزٚط نن ٙانكهٛننح
يحاػساخ ػهًٛح ػٍ يٕاػٛغ يراديح كًا ذًد اظرؼا ح ػدد ينٍ انًُٓدظنٍٛ
يٍ خازج اندايؼح نٓرا انغسع.
ٔيٍ أ كم ذؼصٚص انؼالقناخ ينغ كهٛناخ انُٓدظنح ن ٙاندايؼناخ انؼستٛنح ٔاندٔنٛنح
ازك ػدد يٍ أػؼاة ْٛرح انردزٚط  ٙانكهٛح  ٙانهداٌ انرحؼٛسٚح ٔانؼهًٛنح
نؼدد يٍ انًمذًساخ اندٔنٛح انر ٙػادخ داخم ٔخازج األزدٌ .كًنا نازك أػؼناة
ْٛرح انردزٚط  ٙانكهٛح  ٙػدد يٍ انحهااخ انُاا ٛح ٔانًحاػنساخ انؼهًٛنح
داخم اندايؼح ٔخازكٓا حٕل يٕاػٛغ ُْدظٛح يهرهفح.
ظاْى ػدد يٍ أػؼاة ْٛرح انردزٚط  ٙانكهٛنح ن ٙذاٛنٛى ػندد ينٍ انثحنٕز
انًسظهح نهُشس  ٙيمذًساخ دٔنٛح أٔ يدالخ يحكًح .كًنا ذنى اخرٛناز كنم ينٍ
اندكرٕز إتساْٛى تدزاٌ ٔاندكرٕز قاظى انؼثٛد٘ كأػؼاة ْٛرنح ذحسٚنس ن ٙيدنالخ
ػهًٛح دٔنٛح يرهظظح.

 .5اإلندبزاد:
حااد انكهٛح انؼدٚد يٍ اإلَداشاخ

ًهد يا ٚه:ٙ

أ .وحذح رعبيخ الوىهىثين:
اَـالقنا ينٍ اْرًناو كهٛنح انُٓدظنح تندػى انثحنس انؼهًن ٙذاخ انـناتغ انرـثٛاننٙ
ٔكننرنك زػاٚننح االتركننازاخ ٔاالخرساػنناخ نن ٙانًًهكننح ،ذننى اظننرحداز ٔحنندج خاطننح
ْٕٔ تٔ ٍٛانًثركس ٍٚذٓد انٗ ذادٚى انندػى انؼهًنٔ ٙانراُنٔ ٙانًناد٘ نالتركنازاخ
ٔاالخرساػاخ انرـثٛاٛح يٍ خالل تُاة انًُاذج األٔنٛح ٔدزاظرٓا ٔذؼصٚصْا ينٍ انداَنة
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انؼهًننٔ ٙذننٕ ٛس انفننسص انًُاظننثح الظننرغالنٓأ .قنند اظننراثهد انكهٛننح ػننددا يننٍ
االتركازاخ ٔاالخرساػاخ ٔ كهد نداَا يرهظظح ينٍ االظناذرج ن ٙانكهٛنح نًٕاطنهح
انؼًم يغ انًثركسٔ ٍٚانًهرسػ ٍٛألكم ذحٕٚم انفكسج انٗ ًَٕذج ذـثٛا ٙيٍ أكنم
خديح انًدرًغٔ .خالل ْرا انؼاو ذى يُا كائصج ٛالدنفٛنا ألحعنٍ اخرنساع نثناحفٍٛ
يٍ األزدٌ.
ة .استحذاث هركس اإلثذاع األردني:
ذًد انًثا سج  ٙاظركًال ذدٓٛصاخ يسكص اإلتداع األزدَٔ ٙتانرؼأٌ يغ يمظعنح
ٔ EJADAيمظعننح ٔ JUMPذنننك نرننٕ ٛس تٛرننح ُْدظننٛح ٔذكُٕنٕكٛننح يُاظننثح
نهًثدػ ٔ ٍٛأطحاب األ كاز انسٚادٚح يٍ ؿهثح ٔيُٓدظٔ ٍٛيثركس ٍٚنرـٕٚس أ كنازْى
انسٚادٚح ٔانهنسٔج تًشنازٚغ َاكحنح ٔدائًنح ن ٙانعنٕل انًحهنٔ ٙانؼستنٚٔ .ٙؼنى
انًسكص ظد حاػُاخ ٔقاػح نالكرًاػاخ ٔانًحاطساخٔ .ظٛرى ا رراح انًسكص تشنكم
زظً ٙقسٚثا.
ج .تطىير ثراهح تذريت الطلجخ:
يغ ذصاٚد اظرهداو انحاظٕب  ٙانرـثٛااخ انُٓدظنٛح اشدادخ انحاكنح اننٗ ذندزٚة
ؿهثح كهٛح انُٓدظح ػهٗ األَظًح انحاظنٕتٛح انرنٚ ٙحراكٓنا ظنٕل انؼًنم حٛنس
ٔ سخ انكهٛح تسايج ذدزٚثٛح نهـهثح ذمْهٓى نهحظٕل ػهٗ ٓاداخ ذدزٚثٛح  ٙحام
انحاظٕب تاالػا ح انٗ انشٓادج األكادًٛٚح ٔخالل رنسج دزاظنرّ ن ٙانكهٛنح ،ناٌ
انـانننة ٚحظننم يننٍ ْننرا انثننسايج ػهننٗ ننٓادج ياٚكسٔظننٕ د نًُٓدظنن ٙانننُظى
( )MCSEكًا ٔ سخ انكهٛح يهرثساً يرهظظنًا نرظنًٛى ٔذـنٕٚس انثسيدٛناخ ينٍ نسكح
( )Rationalحٛس أطثا تايكاٌ انـهثح ذظًٛى ٔتُاة َظى تسيدٛنح نرـثٛاناخ يهرهفنح
انًٕاطفاخ اندٔنٛح.
ٔتأظهٕب ُْدظٔٔ ٙ
ٔذؼًم ندُح ذدزٚة انـهثح ن ٙانكهٛنح ػهنٗ انرُعن ٛينغ انشنسكاخ ذاخ انؼالقنح
نرٕ ٛس يٕاقغ نردزٚة انـهثح ٔحعة ذهظظاذٓى.
د .ثرنبهح خذهخ الودتوع والتعلين الوستور
اَدصخ كهٛح انُٓدظح تسَايداً كدٚداً ن ٙانرؼهنٛى انًعنرًس نٛكنٌٕ خـنٕج يرادينح
 ٙيعٛسج انكهٛح نهديح انًدرًغٔ .قد ذؼًٍ دنٛنم تسَنايج انرؼهنٛى انًعنرًس 31
دٔزج ذدزٚثٛٛننح نن ٙيدننال انُٓدظننح انكٓستائٛننح ٔاالذظنناالخ ٔانُٓدظننح انًٛكاَٛكٛننح
ُْٔدظح انحاظٕب ُْٔدظح انًٛكاذسَٔكطٔ .ذأيم انكهٛح ينٍ خنالل ْنرا انثسَنايج
ذؼصٚص انًٓازاخ ندٖ انًشازك ٍٛيٍ داخم اندايؼح أٔ خازكٓا.
هـ .خبئسح نقبثخ الوهنذسين االردنيين.
ازكد كهٛح انُٓدظح تًعاتاح َااتح انًُٓدظ ٍٛاالزدَ ٍٛنًشازٚغ انرهنسج نهؼناو
 ٔ 2006/2005نناش انًشننسٔع "انٛنند انظننُاػٛح" انًانندو يننٍ قثننم قعننى ُْدظننح
االذظناالخ ٔاإلنكرسَٔٛنناخ تدننائصج انُااتننحٔ .ظنث نكهٛننح انُٓدظننح اٌ حظننهد ػهننٗ
كائصج انُااتح نهؼاو اندنايؼ 2005/2004 ٙػُنديا ناش يشنسٔع ذظنًٛى ياكُنح CNC
انًادو يٍ قعًُْ ٙدظنح انًٛكناذسَٔكط ُْٔدظنح انحاظنٕب  ،ػهًنًا تنأٌ ْنرا
انًشسٔع قد ذى دػًّ يٍ يسكص انًهك ػثداهلل انفاَ ٙنهرظًٛى ٔانرـٕٚس.

PHILADELPHIA UNIVERSITY

و .هركس الولك عجذ اهلل الثبني للتصوين والتطىير:
ػًهد كهٛنح انُٓدظنح ػهنٗ ذشندٛغ ؿهثرٓنا نهاٛناو تًشنازٚغ ُْدظنٛح ذـثٛاٛنح
ذهدو انًدرًغٔ ،نرحا ٛذنك رحد قُٕاخ ذؼأٌ يغ انؼدٚند ينٍ اندٓناخ انداػًنح
نًفم ْرِ انًشازٚغ ٔخاطح يسكص انًهك ػثداهلل انفاَ ٙنهرظًٛى ٔانرـٕٚس ،حٛس ذنى
دػى أزتؼح يشازٚغ ذـثٛاٛح ْ:ٙ
 يشسٔع ذظًٛى ٔتُاة ياكُح ػددٚح يثسيدح .CNC يشسٔع ذظًٛى ٔذُفٛر ٚد طُاػٛح. يشسٔع ذظًٛى ٔذُفٛر انًااؿغ انؼسػٛح. يشسٔع أيٍ انحاظٕب تاظرهداو انثظًح انسقًٛح.كًا ازكد انكهٛح تًؼسع ظٕ ٛكط نهؼاو  2006يٍ خالل انًشازٚغ انًدػٕيح يٍ
قثم يسكص انًهك ػثداهلل انفاَ ٙنهرظًٛى ٔانرـٕٚس ،حٛنس َانند اإلػدناب ٔانراندٚس ينٍ
قثم شٔاز انًؼسع.

ش .اػرًاد انرهظظاخ انؼهًٛح:

قايد انكهٛح ترٕ ٛس يؼظى يرـهثاخ االػرًاد انؼناو ٔانهناص نهرهظظناخ انُٓدظنٛح
ٔذى ز غ انـاقح االظرٛؼاتٛح ندًٛغ انرهظظناخ تحٛنس أطنثحد انـاقنح االظنرٛؼاتٛح
نهكهٛح ( )1281ؿانثأً .حظهد يٕا اح ٔشازج انرؼهنٛى انؼنانٔ ٙانثحنس انؼهًن ٙػهنٗ
اظرحداز ذهظض انُٓدظح انًؼًازٚحٔ ،ذؼًنم انكهٛنح حانٛنا ػهنٗ ذنٕ ٛس يرـهثناخ
انرهظض يٍ يهرثساخ ٔخـح دزاظٛح ٔأػؼناة ْٛرنح ذندزٚط نٛكنٌٕ اناعنى كناْصا
الظراثال انـهثح اػرثازا يٍ انؼاو اندزاظ.2008/2007 ٙ

ذ .الخطط الذراسيخ
ذى اػرًاد انهـؾ اندزاظٛح انددٚدج  ٙاألقعاو انؼهًٛحٔ ،ظرعاْى ْرِ انهـنؾ
نن ٙذـننٕٚس انًٓننازاخ انُٓدظننٛح ننندٖ ؿانننة انُٓدظننح ٔذؼننصش انداَننة انرظننًًٙٛ
ٔانرحهٛهننٔ ٙانرـثٛانن ٙحٛننس ذننى اػننا ح ػنندد يننٍ انًننٕاد انرهظظننٛح ذاخ انظننثغح
انرـثٛاٛح ٔانر ٙذًُ ٙندٖ ؿاننة انُٓدظنح يفٓنٕو انُٓدظنح انؼكعنٛح ٔتانرنانٙ
ذًكُّ يٍ اندخٕل  ٙظٕل انؼًم ٔانرفكٛس تانًشازٚغ انسٚادٚح ٔحعة يإْ يراح
نّ.
ؽ .يىم الوسبر الىظيفي:
ننازكد انكهٛننح ننٚ ٙننٕو انًعنناز انننٕ ٛف (Career Day 2006) ٙانننر٘ أقايرننّ
اندايؼح ن ٔ 2006/5/20 ٙنازكد ٛنّ انؼدٚند ينٍ انشنسكاخ ٔانًمظعناخ ذاخ
االْرًاو تهسٚد ٙكايؼح ٛالدنفٛأ .ػسػند األقعناو انؼهًٛنح ػنددا ينٍ يشنازٚغ
انرهسج انًرًٛصج ٔانرَ ٙاند اإلػداب.
 .6التطلعبد الوستقجليخ
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يٕاطننهح انؼًننم نًراتؼننح ػننثؾ انُٕػٛننح نن ٙانكهٛننح يننٍ أكننم ز ننغ انًعننرٕٖ
انرؼه ًٙٛنهـهثح ٔذأْٛهٓى تشكم كٛدٔ ،قد ذى ذشكٛم ندُنح يساقثنح انُٕػٛنح
 ٙكم قعى يسذثـح تهدُح يساقثح انُٕػٛح  ٙانكهٛح.
ذرـهغ انكهٛح انٗ اظرحداز تنسايج اندزاظناخ انؼهٛنا( انًاكعنرٛس) ن ٙتؼنغ
انرهظظاخ انُٓدظٛح انر ٙذهث ٙحاكح انعٕل انًحهٛح ٔانؼستٛحٔ ،ذى ذشكٛم
ندُح ندزاظنح يرـهثناخ االظنرحداز ينٍ حٛنس األكٓنصج ٔانًهرثنساخ ٔأػؼناة
ْٛرح انرندزٚطٔ ،ظنرؼًم ػهنٗ ذٓٛرنح ْنرِ انًرـهثناخ ينٍ أكنم انًثا نسج
تاندزاظاخ انؼهٛا.
ذؼًم انكهٛح ٔتشكم يُرظى ػهٗ ذحدٚس انهـؾ اندزاظنٛح تًنا ٚرُاظنة ينغ
انرـننٕزاخ انؼًهٛننح ٔانركُٕنٕكٛننح ٔاػننا ح تؼننغ انًعنناقاخ انحدٚفننح نًٕاكثننح
يرـهثاخ انؼظس ٔحاكح انعٕل يٍ االخرظاطاخ انُٓدظٛح .كًنا ذُنٕ٘ انكهٛنح
ٔػغ تسَايج يركايم نهُٕٓع تانكهٛح ٔخاطح  ٙاندٕاَنة انرـثٛاٛنح ٔيحأننح
يرـهثناخ ظنٕل
شٚادج ػدد انـالب انًاثٕنٓٛ ٍٛا ٔذأْٛم ؿهثرٓا يٛداَٛاً ٔ
انؼًم.
ٔ  ٙيدال زػاٚح االتركازاخ انؼهًٛح ٔاالخرساػاخ  ٙانًداالخ انُٓدظٛح اند
خـد انكهٛح خـٕاخ انٗ االياو يٍ خالل دػى انًثركس ٍٚيٍ انُاحٛح انؼهًٛنح
ٔذشدٛؼٓى ػهٗ ذـٕٚس االتركازاخ ٔكؼهٓا قاتهنح نهرُفٛنر كًنا ذنى ذكهٛن ػندد
يننٍ أػؼنناة ْٛرننح انرنندزٚط نهؼًننم يننغ انًثركننسٔ ٍٚذننٕكٓٓٛى ذٕكٓٛننا ػهًٛننا
نرحٕٚم االتركازاخ انٗ ذـثٛااخ ٚعرفاد يُٓا انًدرًغ.
انرؼأٌ يغ ْٛراخ ٔيُظًاخ دٔنٛح نرُظٛى يمذًساخ ٔٔزغ ػًنم ن ٙانحانٕل
انًؼس ٛح انحدٚفح ٔانر ٙذعاْى  ٙذـٕٚس انؼًهٛح االكادًٛٚنح ٔحسكنح انثحنس
انؼهً ٙ ٙانكهٛح.
ذٕاطم انكهٛح انرسكٛص ػهٗ اٚداد طٛغ ؼانح نستؾ يهسكناخ انرؼهنٛى انُٓدظنٙ
يغ حاكح ظٕل انؼًم انؼستٛنح ٔاندٔنٛنح .حٛنس ذدنسٖ اذظناالخ يعنرًسج ينغ
اندٓنناخ ذاخ انؼالقننح كًننا ظننٛرى ذًفٛننم انًمظعنناخ انحكٕيٛننح ٔانهاطننح
تًدانط األقعاو ٔانكهٛح.
َظساً الًْٛح انردزٚة  ٙانرؼهٛى انُٓدظ ٙاٌ كهٛح انُٓدظح ذعؼٗ الٚدناد
طٛغ ٔأؿس يُاظثح نرٕ ٛس سص ذدزٚة نهـهثح داخم ٔخازج انًًهكح.
يٕاطهح اترؼاز انـهثنح انًرفنٕق ٍٛن ٙتؼنغ انرهظظناخ انُٓدظنٛح نهحظنٕل
ػهٗ ٓاداخ ػهٛا نالظرفادج يُٓا كأػؼاة ْٛرح ذدزٚط  ٙانًعراثم.
انرؼأٌ يغ دٔز َشس ػهًٛح إلطداز يدالخ ػهًٛح يرهظظح ذعاْى َ ٙشنس
تحٕز أػؼاة ْٛرح انرندزٚطٔ ،كنرنك انثحنٕز انًرًٛنصج ن ٙانًنمذًساخ انرنٙ
ذُظًٓا انكهٛح.
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