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آثبر إَضًبو انجسائر إنٗ انًُظًت انعبنًٛت 

نهخجبرة:انفرص ٔانًخبطر

أ"، "، أضخبر يحبضر تىسٌاٌ ػثًاٌد.

 ، أضخبر يطبعذ، يؼزاجً ػثذ انًانكأ.

جبيعت ضعٛذة تٍ صغٍز يهٍكح أسًاءأ.

ذٔل األٔربٛت ٔانذٔل اإلخخالف فٙ انًعبيهت بٍٛ ان

اإلفرٚمٛت فٙ يجبل لبٌَٕ انًُبفطت

، أضخبرة يحبضرة ة"، جالل يسؼذد.

جبيعت حٛس٘ ٔزٔ

عٍ حألهى لٕاٍَٛ انًُبفطت انجسائرٚت يع أحكبو 

انًُظًت انعبنًٛت   نهخجبرة

أضخبرة يحبضرة أ"   ُحهأرسٌم انكاد.

جبيعت حٛس٘ ٔزٔ

نعاليت يٍ انحًبٚت انجذٚت نهحك اإلضخئثبر٘ فٙ ا

يخطهببث اإلَضًبو إنٗ انًُظًت انعبنًٛت نهخجبرة

، أضخبر يطبعذ، جبيعت تىدواٌح َىر انذٌٍأ.

ضعٛذة

يذٖ حأثٛر اَضًبو انجسائر إنٗ انًُظًت انعبنًٛت 

نهخجبرة عهٗ ضهطت انذٔنت فٙ ححذٚذ االضعبر

، أضخبر يحبضر أ"،  أدًذصًىد سٍذ د.

جبيعت ضٛذ٘ بهعببش

 

 

لبٌَٕ انًُبفطت فٙ ظم انطٕق انًرحبطت 

ببألَخرَج بٍٛ انحذاثت ٔانخجذٚذ أو ضرٔرة 

  انعٕنًت؟

ت جبيعأ"  ة"يحبضر ةأضخبر ،كزٌى كزًٌحد.

ضٛذ٘ بهعببش

اإلحفبلبث غٛر انشرعٛت فٙ ظم لبٌَٕ انًُبفطت
، أضخبرة يحبضر أ" جبيعت يٍزاوي فىسٌح د.

ْٔراٌ

اضخغالل ٔضعٛت انًُٓٛت
، أضخبرة يحبضر أ" يُشنح تهذسم نٍهىد.

2جبيعت ْٔراٌ

آنٛبث يُع اإلحخكبر فٙ انفمّ اإلضاليٙ ٔانمبٌَٕ 

انجسائر٘

، أضخبر يحبضر أ"، جبيعت ػًاري تزاهٍىد.

انشهف

يذٖ فعهٛت آنٛبث يٕاجٓت انخعطف انُبحج عٍ 

انًُٓٛت عهٗ انطٕق ٔأثرِ عهٗ انًُبفطت انحرة

يحبضرة أ"  ،  أضخبرةدًادوش أٍَسحد.

جبيعت حٛس٘ ٔزٔ
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 أشغال انًهرقى إخرراو

 كهًح انسٍذ رئٍس انهجُح انرُظًٍٍح
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 انًهرقى
 

 اإلخرراو



 2015َىفًثز 18: األرتؼاء، يٍ انًهرقى  انٍىو انثاًَ

آنٛبث حطبٛك لبٌَٕ انًُبفطت فٙ انظفمبث 

بانعًٕيٛت ٔدٔر انمضبء فٙ حًبٚخٓ

أضخبرة يطبعذة، جبيعت يعطكر  غًُ أيُح،أ.

اإلخخظبص انجذٚذ نهمبضٙ انعبد٘ يٍ أجم 

انًُبفطت رلببت لراراث يجهص

، أضخبر يحبضر ة"، ػثذ انؼشٌش خُفىسًد.

جبيعت ضعٛذة

دٔر انمبضٙ انعبد٘ فٙ حًبٚت ٔحرلٛت يبذأ 

انًُبفطت
، أضخبر يطبعذ، جبيعت األغٕاطػهً ػثًاًَأ.

دٔر انطهطت انمضبئٛت فٙ حطبٛك لبٌَٕ 

انًُبفطت

 أضخبرة يحبضرة أ"، جبيعت  فرذً وردٌح،د.

حٛس٘ ٔزٔ 

انمضبئٛت انًخخهفت فٙ ضبظ دٔر انٓٛئبث 

لٕاعذ انًُبفطت

 ، أضخبرة يحبضرة أ"، جبيعت َجٍح شٍخد.

حٛس٘ ٔزٔ

 

َظبو انجساءاث فٙ يجبل انًُبفطت 
 

، أضخبرة يطبعذة، جبيعت يعطكرتهخىاٌ غشالٌ.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

حجًع انشركبث ٔيبذأ حظر انًُٓٛت فٙ لبٌَٕ 

بفطتانًُ

، أضخبر، جبيعت تًىساخ ػثذ انىهابأ.د 

ضٛذ٘ بهعببش

أثر اإلطالحبث انًظرفٛت ٔانًبنٛت فٙ حفعٛم 

لٕاعذ انًُبفطت فٙ انمبٌَٕ انجسائر٘

، أضخبرة يحبضرة أ"، آٌد واسو ساٌُحد.

جبيعت حٛس٘ ٔزٔ

لٕاعذ انًُبفطت آنٛت نخحمٛك انخٕازٌ بٍٛ يظهحت 

انعبيتانًؤضطبث ٔانًظهحت اإللخظبدٚت 

، أضخبر يطبعذ، جبيعت انؼاٌة شؼثاٌأ.

بجبٚت

يذٖ حالزو لٕاعذ انًُبفطت يع حًبٚت انًطخٓهك
، أضخبر يحبضر أ"، جبيعت تقذار كًالد.

يعطكر

 انًًبرضبث اإلحخكبرٚت فٙ انفمّ اإلضاليٙ ٔ أثرِ

يُعٓب فٙ حًبٚت انًخعبلذ

، أضخبر يحبضر أ"، جبيعت أدًذ رتادًد.

انشهف

تًىساخ ػثذ انىهاب       د أ.   9:0010
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ضهطت يجهص انًُبفطت فٙ ضبظ انطٕق
، أضخبر يطبعذ، جبيعت نزٌثً يكًأ.

ضعٛذة

دٔر يجهص انًُبفطت فٙ ضبظ انطٕق ٔحرلٛت 

انًُبفطت

 ، ببحث فٙ انذكخٕراِ،تىػٍس ٌىسفأ.

ضعٛذة جبيعت 

دٔر يجهص انًُبفطت فٙ حطبٛك لٕاعذ انًُبفطت
، أضخبرة يحبضرة، جبيعت لأيا دثارد.

ْٔراٌ

طبٛعت انعاللت بٍٛ لبٌَٕ انًُبفطت  ٔانطهببث 

انعًٕيٛت: حُبفر أو حكبيم؟

، أضخبر يطبعذ، جبيعت رقزاقً سكزٌاأ.

ضعٛذة

دٔر يجهص انًُبفطت فٙ يبدة انظفمبث 

انعًٕيٛت

 ، ببحثت فٙ انذكخٕراِنٍاسٌذ يخرارٌحأ.

ضعٛذة جبيعت

بفطت فٙ لبٌَٕ انظفمبث حكرٚص يبذأ حرٚت انًُ

يٍ لبٌَٕ  2انعًٕيٛت) لراءة فٙ َض انًبدة

 انًخعهك ببنًُبفطت( 01-10

، أضخبرة يطبعذة، جبيعت خٍزجانى تٍ سأ.

 خًٛص يهٛبَت

إشكبنٛت انخذاخم بٍٛ يجهص انًُبفطت ٔيذٚرٚت 

انخجبرة فٙ ضبظ ضٕق انخجبرة

رة أ" ، جبيعت أضخبرة يحبض دساٌٍ سايٍح،د.

بٕيرداش

انضبظ انمبََٕٙ نهًًبرضبث انًمٛذة نهًُبفطت: 

بٍٛ انحظر ٔاإلببحت
أضخبرة يطبعذة، جبيعت ببحُتيخاَشح آيُح، أ.

حًبٚت يبذأ حرٚت انًُبفطت يٍ انًًبرضبث 

انًمٛذة نٓب

،  أضخبر يحبضر ة"، ػثًاًَ ػثذ انزدًاٌد.

جبيعت ضعٛذة

انًًبرضبث انًمٛذة ًت فٙ يُع انفعبنٛت ٔانًالئ

نهًُبفطت
أضخبرة يحبضرة ة" جبيعت  صاري َىال،د.

 ضٛذ٘ بهعببش
 

انًشرٔعت  انٕضى آنٛت لبََٕٛت نخفعٛم انًُبفطت
، أضخبر يحبضر أ" جبيعت داج تٍ ػهً يذًذد.

انشهف

انًُبفطت غٛر انًشرٔعت ٔيذٖ حأثٛرْب عهٗ 

 برايج اإلطالح اإللخظبد٘
حبضر أ"، جبيعت أضخبر ي، تٍ ػًارج يذًذد.

حٛبرث

هايم انهىاري  14:0015

 انذذ يٍ انطاتغ انقًؼً نهًُافسحيذىر انجهسح: 

قىادري يخرار  16:0017:30

ذاتغ نهًذىر انثاًَ(
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