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 يحذداث انخظٕبت فٙ انًضخًغ انضضائش٘ ٔػٕايم انخحٕل فٙ انغهٕك االَضابٙ
 .دًٚغشافٛت دساعت عٕعٕٛ - 
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 تركيثة فرلة الثحث. 3
 رئيس المشروع. أ

 االسم اللمة التخصص الرتثة و الوظيفة المؤسسة
 فٕصٚت  بهؼضال  دًٚغشافٛا  اعخارة يحاضشة صايؼت عٛذ٘ بهؼباط

 أعضاء الفريك. ب
 االسم اللمة التخصص الرتثة و الوظيفة المؤسسة

 فخٛحت  بٍ ػبذ اهلل  دًٚغشافٛا  اعخارة يحاضشة صايؼت ْٔشاٌ
 ٚاعٍٛ  حبال  ػهى انُفظ  اعخار يغاػذ صايؼت عٛذ٘ بهؼباط

 ػائشت   بٍ َؼًت  اَزشٔبٕنٕصٛا  اعخارة يؤقخت صايؼت ْٔشاٌ
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 ٔيا عكآَا اػذاد فٙ انذٔنٛت انغاحت حشٓذْا انخٙ انخغٛشاث َخٛضت انحذٚزت ٔانذساعاث انبحٕد يٕاضٛغ اْى يٍ انغكاَٛت انًغانت حؼخبش
 انخخغٛظ فٙ قظٕٖ اًْٛت راث انغكاَٛت فانذساعاث .انخظٕص ٔصّ ػهٗ ٔاالقخظادٚت االصخًاػٛت انحٛاة ػهٗ يباشش حأرٛش يٍ حغببّ

  .االفشاد نضًٛغ انخشغٛم فشص ٔصٚادة انخؼهٛى يغخٕٖ ٔسفغ انًؼٛشت يغخٕٖ ححغٍٛ بٓذف يضخًغ أل٘ انخًُٕ٘
 

 أ بانضٚادة كاٌ عٕاء انغكاٌ حضى فٙ انخغٛشاث ػٍ حُضش انخٙ ٔانًشاكم انًغبباث يخخهف فٙ انبحذ انًُضضة انذساعاث حأنج ٔقذ
 انًضخًغ بخظائض حخأرش انٕقج َفظ ٔفٙ انغكاٌ، اػذاد حغٛش فٙ اعاعٛا دٔسا حهؼب انخٙ انظٕاْش اْى بٍٛ يٍ ٔانخظٕبت .بانُقظاٌ

انخظائض  ْزِ بٍٛ انؼالقت فٙ انبحذ انبؼض حأل انبحٕد يٍ صًهت خالل فًٍ .انذًٚغشافٛت ٔحخٗ االقخظادٚت ٔانزقافٛت، االصخًاػٛت
 .فانًضخًغ االعشة رى بانًشأة االٔنٗ بانذسصت يشحبغت انخظٕبت ٔاٌ خاطت قٕحٓا، ٔشذة ٔانخظٕبت

 
 ٔانؼاداث انظحٛت ٔانحانت ٔانخؼهٛى انًؼٛشٗ كانًغخٕٖ يا نًضخًغ انخظائض يٍ يضًٕػت حؼخبش انظاْشة نٓزِ انؼايت انًحذداث إٌ

 ٔعغٛت اػخباسْا ًٚكٍ اخشٖ يخغٛشاث خالل يٍ انخظٕبت ػهٗ بأخش أ بشكم حؤرش بؼضٓا أ انًخغٛشاث ْٔزِ ٔغٛشْا، ٔانخقانٛذ
 .ٔغٛشْا.....االعشة حُظٛى ٔعائم اعخخذاو ٔاَخشاس االٔل انضٔاس ػُذ كانؼًش

 
 انخظٕبت يغخٕٚاث ححذٚذ فٙ حؤرش انخٙ انًخخهفت انؼٕايم يٍ يضًٕػت ُْاك اٌ حبٍٛ ػهٛٓا االعالع حى انخٙ انذساعاث ػهٗ ٔبُاءا
 ػٕايم ٔأحٛاَا ٔانزقافٛت االصخًاػٛت االقخظادٚت، انذًٚغشافٛت، انؼٕايم يابٍٛ حُٕػج انخٙ انؼٕايم ْزِ يضخًغ، كم خظٕطٛت حغب
ٌّ ْزا، يٍ ٔاَغالقًا .َفغٛت  ٔبُاءا انؼٕايم ٔيخخهف انخظٕبت ظاْشة بٍٛ انؼالقت فٓى احضاِ فٙ ٚكٌٕ عٕف انذساعت ْزِ فٙ انخشكٛض فئ
 :انخانٙ بانشكم حغشط اشكانٛخُا فاٌ ػهّٛ

 ًٚكٍ ٔكٛف انغكاَٛت انضٚادة ظٕاْش اْى باػخباسْا نهخظٕبت انًحذدة ٔاالقخظادٚت انزقافٛت االصخًاػٛت، انذًٚغشافٛت، انؼٕايم اْى ياْٙ
 انضضائش؟ فٙ انخظٕبت يغخٕٚاث ػهٗ انخأرٛش نٓا
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 (. بٍ َؼًت ػائشتانًحٕس األٔل: ) .1  .االعاس انُظش٘ ٔانًفاًْٛٙ

   -   .ٔأًَاط انخظٕبتيغخٕٚاث انخاطت باحضاْاث، ُظشٚاث َقذ ان
  .2691انذساعت االحظائٛت الحضاْاث انخظٕبت فٙ انضضائش يُز 

 
 

بهؼضال بٍ ػبذ اهلل فخٛحت، انًحٕس انزاَٙ: ) .2
 فٕصٚت(.

 
 انًحٕس انزانذ: ) حبال ٚاعٍٛ(. .3  .اْى انًخغٛشاث انًؤرشة ػهٗ انخظٕبت فٙ انضضائش

اػضاء انًحٕس انشابغ: ) كم   .4  .انذساعت انًٛذاَٛت
 انبحذ(.

 انًحٕس انخايظ: )كم اػضاء انبحذ(. .5  .ححهٛم انبٛاَاث َٔخائش انذساعت

 


