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 زيارة تفقدية لممستشفى التعميمي  

لبِذ اٌغ١ذح ع١ّذ و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ األعتزتبر 

اٌذوزٛسح أزظبس سؽ١ُ اٌىٕبٟٔ ٠تشاـتمتٙتب اٌغت١تذ 

ِعبْٚ ع١ّذ اٌى١ٍخ ٌٍشتوْٚ اٌتعتٍتّت١تخ ٚاٌتطتٍتجتخ  

اٌذوزٛس اعبِخ اثشا١ُ٘ عضاٚٞ ثتض٠تبسح رتفتمتذ٠تخ 

اٌٝ اٌّغزشفٝ اٌزعتٍت١تّتٟ ٌتعؽتعس عتٍتٝ عت١تش 

اٌذٚاَ ٚلذ عشٜ خعي ٘زٖ اٌض٠بسح  اٌزأو١ذ عٍٝ 

ػشٚسح اٌزضاَ اٌطٍجخ ثتبٌتذٚاَ ٚعتٍتٝ اٌتؾتب د 

 اٌٛاسدح اٌٝ اٌّغزشفٝ ٚو١ف١خ ع١ش اٌعًّ ـ١ٙب .
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 مناقشة رسائل جامعية

ـتٟ اؽتشٚؽتزتٗ  313203102ـٟ و١ٍزٕب ٠َٛ اٌخ١ّظ اٌّٛاـتك   صفىاٌ ٌىَظ يذًىد   عشد ِٕبلشخ ؽبٌت اٌذوزٛساٖ

ـٟ عٛس٠خ (، ٚرأٌفذ ٌتغتٕتخ اٌتّتٕتبلشتخ ِتٓ اٌغتبدح  - 3 -اٌّٛعِٛخ ) عضي ٚرؾذ٠ذ ٠ٛ٘خ أٌؾّخ اٌؾٍئ١خ اٌجمش٠خ إٌّؾ 

واألعراار اناذكاراىس  ااَاى و١ٍخ ؽت ١ٕٜٔٛ 0 عبِعخ اٌّٛطً ( سئ١غبً،    –)اعزبر انذكرىس شهاب ادًذ ٌاعٍٍ   األعرار

) اعزبر ِغتبعتذ واألعرار انذكرىس ياجذ شٍال سدًٍح  و١ٍخ اٌعٍَٛ ٌٍجٕبد 0 عبِعخ ثبثً ( عؼٛاً، -) اعزبر ػثىد جاتش 

وتٍت١تخ اٌتطتت  -) اعتزتبر واألعرار انذكرىس يضادى ٌاعٍٍ اناؼارااس  و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ 0 عبِعخ اٌّٛطً( عؼٛاً، -

و١ٍخ اٌطت 0 عبِعخ ثتؽتذاد(  -) اعزبر واألعرار انذكرىس يذًذ ػثذ األخىج دغٍ اٌج١طشٞ 0 عبِعخ اٌّٛطً( عؼٛاً، 

وٍت١تخ اٌتطتت اٌتجت١تطتشٞ 0 عتبِتعتخ اٌتّتٛطتً( عؼتٛاً  -) اعزبر واألعرار انذكرىس كًال انذٌٍ يهههم انغؼذ عؼٛاً، 

 .جٍذ جذارمذ٠ش ٔٙبئٟ  ِٚششـب، ٚثعذ ِٕبلشخ ِغزف١ؼخ ِٕؼ اٌطبٌت 

1– The Open Access Journal of Science and Technology.

2– Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences. 

3– American Journal  of Experimental Agriculture.

-Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences. 

   - American journal of Veterinary and animal science. 

 تقويم بحوث
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 حمقات دراسية

 اٌمٝ ثعغ اٌزذس٠غ١ٓ ٚؽٍجخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ـٟ اٌى١ٍخ ؽٍمبد دساع١خ ٚوب رٟ:

 

ـشس ا ؽ١بء اٌّغٙش٠خ( ثعٕٛاْ "عضي ٚرشخ١ض عشاص١ُ ا شش٠ى١ب  -)ِذسطدىساء فٍصم دغة هللا اٌغ١ذح  -3

 .03132 09 36اٌم١ٌٔٛٛخ ِٓ ِخشط اٌجؾ ـٟ لؼبء اٌؾّذا١ٔخ" ٠َٛ ا ص١ٕٓ اٌّٛاـك 

 

ـشس ا ؽ١بء اٌّغٙش٠خ ( ثعٕٛاْ "ؽف١ٍ١بد اٌّعذح ٚا ِعبء ـٟ  -)اعزبر ِغبعذيُال دًادي دغٍ اٌذوزٛسح  -3

 .03132 09 32اٌغّبي ـٟ ِؾبـظخ ١ٕٜٔٛ" ٠َٛ ا ص١ٕٓ اٌّٛاـك  

 

ـشس األؽ١بء اٌّغٙش٠خ ( ثعٕٛاْ رشخ١ض اإلطبثخ ثطف١ٍٟ اٌجٛؼخ اٌخ١ٍ١خ ـٟ  -)ِذسطوعٍ ايجذ اٌذوزٛسح  -2

 .03132 09 32األـشاط ـٟ ِؾبـظخ ١ٕٜٔٛ" ٠َٛ ا ص١ٕٓ اٌّٛاـك 

 

ـشس اٌفغٍغخ ٚاٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ( ثعٕٛاْ "اٌزذاخً اٌذٚائٟ ألد٠ٚخ  –)ؽبٌجخ دوزٛساٖ ياب ػضيً فاضم اٌغ١ذح  -4

0  09 36ِع أد٠ٚخ رؾف١ض اٌظشس ٚاد٠ٚخ ػبداد اٌظشس ـٟ اـشاؿ اٌذعبط" ٠َٛ اٌخ١ّظ  H3ػبداد اٌٙغزب١ِٓ 

3132 . 

ـشس اٌظؾخ اٌعبِخ اٌج١طش٠خ( ثعٕٛاْ "رؾذ٠ذ اٌزشبثٗ اٌٛساصٟ ـٟ  -)ؽبٌت اٌذثٍَٛ دكًد عؼذوٌ دغٍ اٌغ١ذ  - 5

0 09 31ثعغ أٛاس اٌذعبط اٌج١بع اٌّؾٍٟ ثب عزّبد عٍٝ رم١ٕخ رفبعً اٌجٍّشح اٌّزغٍغً" ٠َٛ ا سثعبء اٌّٛاـك 

3132. 

ـشس اٌزشش٠ؼ( ثعٕٛاْ "دساعخ رشش٠ؾ١خ ٚٔغ١غ١خ ِمبسٔخ ٌٍىجذ  -)ؽبٌجخ ِبعغز١شتغًح عانى عؼذهلل ا ٔغخ  -6

 .03132 031 3ٚاٌغٙبص اٌمٕٛٞ اٌظفشاٚٞ ـٟ اٌجؾ ٚاٌٛص اٌّؾٍٟ" ٠َٛ األسثعبء 

ـشس ا ِشاع ٚاِشاع اٌذٚاعٓ( ثعٕٛاْ "اٌزأص١شاد اٌّؼبدح  –اٌغ١ذ ع١ّش اؽّذ عجذ اٌشؽ١ُ )ؽبٌت ِبعغز١ش  -7

0 6( وإػبـخ عٍف١خ ٌفشٚط اٌٍؾُ " ٠َٛ األؽذ اٌّٛاـك  force 6 poultryٌعوغذح ٚاٌزؾ٠ٛش إٌّبعٟ ٌّبدح اٌىشوُ )  

31 03132 

ـشس األِشاع ٚأِشاع اٌذٚاعٓ( ثعٕٛاْ "رؾذ٠ذ اٌّؼبداد اٌؾ٠ٛ١خ  –) ؽبٌت دثٍَٛ  اعايح ػثاط اٌىب اٌغ١ذ  -1

0 031 6ٌععط عذٜٚ و١ظ اٌّؼ ـٟ اـشاؿ ـشٚط اٌٍؾُ ثبعزخذاَ ـؾض اٌؾغبع١خ اٌذٚائ١خ" ٠َٛ ا ؽذ اٌّٛاـك 

3132 

ـشس ا ِشاع ٚاِشاع اٌذٚاعٓ( ثعٕٛاْ "دساعخ ِغؾ١خ ٌٍؾب د  –)ؽبٌجخ دثٍَٛ  سفم يىفك اعًاػٍم اٌغ١ذح  -9

 03132 031 6" ٠َٛ األؽذ اٌّٛاـك  3133 - 3111اٌّشػ١خ ـٟ اٌط١ٛس اٌٛاسدح ٌٍّغزشفٝ اٌزع١ٍّٟ اٌج١طشٞ ِٓ 

ـشس اٌزشش٠ؼ( ثعٕٛاْ "دساعخ شى١ٍخ ٌّٕٛ ٚرطٛس ا١ٌٙىً اٌعظّٟ  –)ؽبٌت ِبعغز١ش ػهً ادًذ دغٍ اٌغ١ذ  -31

 .03132 031 3اٌّؾٛسٞ ـٟ أعٕخ ا سٔت اٌّؾٍٟ" ٠َٛ اٌضعصبء اٌّٛاـك 

ـشس اٌظؾخ اٌعبِخ اٌج١طش٠خ( ثعٕٛاْ "رمذ٠ش عُ  –)ؽبٌجخ ِبعغز١ش سفٍف لاعى ػهً ػثاط ا ٔغخ  -33

 .03132 031 2ـٟ ععئك ـشٚط اٌٍؾُ ـٟ ِؾبـظخ ١ٕٜٔٛ " ٠َٛ اٌخ١ّظ اٌّٛاـك  B3اٌف١ِٔٛٛض٠ٓ

ـشس اٌظؾخ اٌعبِخ اٌج١طش٠خ ( ثعٕٛاْ " عضي عشاص١ُ اٌغب١ٌّٔٛع  –)ؽبٌجخ دثٍَٛ َىس ػثذ انجثاس ٌىَظ ا٢ٔغخ  -33

 .03132 031 2ِٓ ث١غ اٌّبئذح اٌّزٛـش ـٟ ا عٛاق اٌّؾ١ٍخ ٌّذ٠ٕخ اٌّٛطً" ٠َٛ اٌخ١ّظ اٌّٛاـك 

اٌطج١عخ ” ـشس اٌفغٍغخ ٚاٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ ( ثعٕٛاْ  -)ِذسط ِغبعذ يذًىد عانى يذًذ شٍد اٌغ١ذ  -32

 . 03132  031  ٠31َٛ اٌخ١ّظ اٌّٛاـك ” اٌفغ١ٌٛٛع١خ ٌمٍش اٌط١ٛس اٌذاعٕخ 

ـشس األِشاع ٚاِشاع اٌذٚاعٓ ( ثعٕٛاْ " رأص١ش اٌّعضص اٌؾ١ٛٞ  –)ؽبٌجخ دثٍَٛ سوَك دمً اعًاػٍم ا٢ٔغخ  -34

 .03132 031 9ـٟ اطعػ األرٜ إٌبرظ عٍٝ اعّبن اٌىبسة اٌشبئع اٌّغٙذح ؽشاس٠ب " ٠َٛ ا سثعبء اٌّٛاـك 



ِٓ اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغبِعخ ا عزبر شكش وزبة اَرصاس سدٍى انكُاًَ رغٍّذ اٌغ١ذح ع١ّذ اٌى١ٍخ ا عزبر اٌذوزٛسح 

ِٓ اٌّغٍخ اٌعشال١خ ٌٍعٍَٛ  3132( ٌغٕخ 37 ٘ذاء ع١بدرٙب عذد ِٓ اٌّغٍخ )اُتً عؼٍذ انذٌىِ جً اٌذوزٛس 

 اٌج١طش٠خ.

إل٘ذاء ع١بدرٙب َضاس يجٍذ لثغ ِٓ اٌغ١ذ ِغبعذ سئ١ظ اٌغبِعخ اٌذوزٛس شكش وّب رغٍّذ اٌغ١ذح ع١ّذ اٌى١ٍخ وزبة  

ٔغخٗ ِٓ اٌىشاط اٌّٛعَٛ )ِفشداد إٌّب٘ظ ٚاٌغبعبد ٚاٌٛؽذاد اٌذساع١خ ٌٍغٕخ اٌذساع١خ ا ٌٚٝ ( ٚاٌّضِع 

 ٌٕظبَ اٌذساعخ اٌغذ٠ذ ٌٍغٕخ اٌذساع١خ ا ٌٚٝ.

 لبَ ثعغ اٌزذس٠غ١ٓ ثٕشش ثؾٛصُٙ ـٟ ِغعد عشال١خ ٚعشث١خ ٚوبٌزبٌٟ :

  

اٌزبص١شاد اٌّشػ١خ ٌٍغز١تش٠ٚتذ ”  ثؾش ثعٕٛاْ فشع االدٍاء انًجهشٌح(  -انذكرىسج اَرصاس سدٍى انكُاًَ )اعرار  -3

 2, ػذد 73انًجهح انرثٍح انثٍرشٌح انؼشالٍح يجهذ ـٟ ” اٌجٕبئٟ )اٌغزبْٔٛ(عٍٝ ؼذح اٌجشٚعزبد ـٟ روٛس اٌغشراْ

,2107 . 

  

 –فشع االدٍاء انًجهشٌح(  وانغٍذ يذًذ  غاٌ اناذاًاذاَاً )ياذسط  -اَرصاس سدٍى انكُاًَ )اعرار انذكرىسج -2

اـبد اٌشش٠تبْ ا ثتٙتش ٌتطت١تٛس اٌغتّتبْ اٌتختّتغت١تخ ثتغتشصتِٛتخ ”  ثؾش ثعٕٛاْ فشع االيشاض وايشاض انذواجٍ( 

 . 2107انًجهح انؼشالٍح نهؼهىو انثٍرشٌح ـٟ ” اٌّىٛساد اٌّع٠ٛخ 

  

دساعخ شعبع١خ ”  ـشس اٌغشاؽخ ٚعٍُ رٕبعً اٌؾ١ٛاْ( ثؾش ثعٕٛاْ  -)اعزبر ِغبعذانذكرىس نٍس يذًىد انمراٌ  -7

 .2107يجهح اعٍىط ـٟ ”  طعػ رٍؿ اٌّضبٔخ اٌّّضق رغش٠ج١ب ـٟ اٌىعة 

  

 Gross anatomical and” ـشس اٌتزتشتش٠تؼ( ثتؾتش ثتعتٕتٛاْ  -)اعزبر ِغبعذلغًح يظفش صانخ   انذكرىسج  -4 

morophmetrical studies to the skull bones of the local rabbit (oryectohgus cuniculus)” 

 . 2107,  2,انؼذد07يجهح انثصشج نالتذاز انثٍرشٌح انًجهذ ـٟ 

 Theileriosis in” ـشس اٌطت اٌجبؽٕٟ ٚاٌٛلبئٟ ( ثؾش ثعٕٛاْ  -) اعزبر انذكرىس كًال انذٌٍ يهههم انغؼذ  -5

newborn calves   ” 0, انًجهذ 02, انؼذد 2107فً يجهح انثصشج نألتذاز انثٍرشٌح. 
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 بحوث منشورة 

 كتب شكر



البَ ـشس اٌطت اٌجبؽٕٟ ٚاٌٛلبئٟ ؽفعً  رىش١ّ٠بً ٌطٍجخ اٌّبعغز١ش ؽغبَ ِؾّذ طجؾٟ ٚ عّش ثغتبَ طتبٌتؼ ٚ ا٠تفتب 

ا٠غش ثطشط ٚرٌه ٌؾظٌُٛٙ عٍٝ شٙبدح اٌّبعغز١ش ٚلذ رمذَ اٌؾفً اٌغ١ذح ع١ّذ اٌى١ٍخ ا عزبر اٌتذوتزتٛسح أتزتظتبس 

سؽ١ُ اٌىٕبٟٔ ٚعذد ِٓ ِٕزغجٟ اٌى١ٍخ ِٓ رذس٠غ١١ٓ ٚـ١١ٕٓ ٚلذ اٌمذ اٌغ١ذح عّت١تذ اٌتىتٍت١تخ وتٍتّتخ لظت١تشح رتّتٕتذ 

   اعزّشاس سٚػ اٌّؾجخ ٚاٌٛئبَ ث١ٓ ِٕزغجٟ اٌى١ٍخ ٚعبَ دساعٟ ؽبـً أشبء هللا

 6الصفحة 

    801العدد   
 

 حفل تكريم الموظفين

البِذ عّبدح و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ؽفً رىش٠ّٟ عتٍتٝ 

ششؾ وً ِٓ اٌغ١ذح ٕ٘بء ٠تٛعتؿ 0 ِتذ٠تش ؽغتبثتبد 

ٚاٌغ١ذ عجبط ـبػ0ً سئ١ظ عتٛاق ٚرٌته إلؽتبٌتزتٙتُ 

ِٕزغجٟ اٌتىتٍت١تخ   عٍٝ اٌزمبعذ ٚلذ ؽؼش ؽفً اٌزىش٠ُ

ٚرمذِزُٙ اٌغ١ذح ع١ّذ اٌى١ٍخ ا عزبر اٌذوزٛسح أزظتبس 

سؽ١ُ اٌىٕبٟٔ ٚاٌغ١ذ ِعبْٚ اٌع١ّذ ا داسٞ اٌتذوتزتٛس 

ظبـش ِؾّذ عض٠ض ٚلذ اٌمذ اٌغ١ذح ع١ّذ اٌى١ٍخ وتٍتّتخ 

ِمزتؼتجتخ اصتٕتذ ـت١تٙتب ٚاشتبسد ثتختذِتبد ٌتىتً ِتٓ 

اٌّىش١ِٓ ٚاصشُ٘ ـٟ رمذَ اٌتىتٍت١تخ ثتعتذ٘تب رتُ رتٛص٠تع 

  اٌشٙبداد اٌزمذ٠ش٠خ ٚاٌٙذا٠ب.

 حفل تكريم لطمبة الدراسات العميا



رمشس شّٛي اٌطٍجخ ثّٕؾخ ِبٌت١تخ لتذس٘تب 

اٌؿ د٠ٕبس ـمؾ ٌتطتٍتجتخ اٌتذساعتبد  351

اٌتؿ  311اٌع١ٍب ِٕٚؾخ ِتبٌت١تخ لتذس٘تب 

د٠ٕبس ـمؾ ٌطٍجخ اٌذساعخ ا ١ٌٚخ ٚعتٍتٝ 

ع١ّع اٌطٍجخ رمذ٠ُ رعٙتذ ختطتٟ ٌتٍتىتٍت١تخ 

ٚ ٠شًّ اٌطٍجخ اٌشاعج١ٓ ِٚوعً اٌغٕخ 

اٌذساع١خ ٚاٌّفظٛي ِٓ اٌذساعخ ٚثٍٛغ 

  % ـٟ اٞ ِبدح 31ٔغجخ اٌؽ١بة 

تااًااضٌااذ يااٍ االعااى 

وانذاضٌ اناًاًاضو  

تاااًاااؼااااَاااً االخاااىج 

وانىفاء الاٍاى دافام 

ذااؤتااٍااُااً نااًااُاااعااثااح 

استااؼااٍااُااٍااح اناافاامااٍااذ 

انااًااشدااىو انااذكاارااىس 

يُاف يذًذ صااناخ 

سئااااااٍااااااظ فااااااشع 

انرششٌخ عاتما ولاذ 

دضش انذفم انغٍاذج 

ػًٍذ انكهٍح وجاًاغ 

 اافااٍااش يااٍ انغااادج 

اناااااراااااذسٌغاااااٍاااااٍاااااٍ 

واناافااُااٍااٍااٍ وروي 

 . انفمٍذ
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 حفل تأبيني

 منحة الطمبة 



البَ ـتشس اٌتفتغتٍتغتخ ٚاٌتىت١تّت١تبء        

وتتٍتت١تتخ اٌتتطتتت  -اٌتتؾتت١تتبرتت١تتخ ٚاألد٠ٚتتخ 

 -  7اٌج١طشٞ دٚسح رذس٠ج١خ ٌٍفزشح ِتٓ 

دوسج  ثتتتتعتتتتٕتتتتٛاْ 03132    031    9

ذذسٌثٍح فً طشائك اػارااء األدوٌاح 

 انًخاراثاشٌاح  وانرؼايم يغ انذٍىاَاخ

ٚاـززؾذ اٌذٚسح اٌغ١ذح عتّت١تذ اٌتىتٍت١تخ 

اَاارااصاااس سدااٍااى ا عتتزتتبر اٌتتذوتتزتتٛسح 

ٚاٌتمت١تذ ثتبٌتذٚسح عتذد ِتٓ انكُاًَ , 

اٌّؾبػشاد اٌع١ٍّخ ٚـٟ خزبَ اٌتذٚسح 

ٚصعتتذ اٌشتتٙتتبداد اٌتتزتتمتتذ٠تتش٠تتخ عتتٍتتٝ 

 اٌّشبسو١ٓ. 
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 دورات التعميم المستمر

 
 
    

ضمن مادة التطبيق البببيبطبري تبم فبي البمبسبتبشبفب  البتبعبمبيبمبي ي كبمبيبة البطبب البببيبطبري فبحبص و ب ج البعبديبد مبن 
 وكما يأتي: 3102–ايمول االصابات المرضية لمختمف الحيوانات الحقمية لشهر 

حالة توز ت في البخبيبول والبجبامبوس واالببقبار ( 001)التي تم فحصها و  جها الطب الباطني بمغت حاالت  -0
والعجول واالغنام والما ز والك ب والقطط وشممت االصابات الجرب والبنبقبص البغبذائبي وسبو  البهبضبم ومبتب زمبة 
الجسم الغريب والحم  الق  ية والنفاخ وحموضة الكرش والتهاب المفاصل وذات الرئة وتعبفبن االظب ف والبتبهباب 

 االمعا  والمعدة والخمج بالطفيميات ودا  البابيزيوسس.
حبالبة تبوز بت فبي (  23فرع الجراحة وعمم تناسل الحيييوان )بمغت  دد الحاالت التي تم فحصها و  جها في -2

الجاموس واالبقار واالغنام والما ز والقطط وشمبمبت البتبهباب البرحبم واالجبهباض وفبحبص البحبمبل وفبحبص البحبمبل 
باستخدام السونار والمناورات التوليدية واحتباس المبشبيبمبة و بمبمبيبات قبيبصبريبة و بمبمبيبات فبتب  كبرش وفبتبق و ب ج 

 الجروح والكسور.
حالة تبوز بت فبي (  01فرع االمراض وامراض الدواجييييييييين )بمغت  دد الحاالت التي تم فحصها و  جها في  -3

الدجاج والحمام واالسماك وشممت االصابة بمختمف االمراض منها النيوكاسل والبتبهباب االكبيباس البهبوائبيبة ونبقبص 
 الفيتامينات وسو  التغذية وامراض تنفسية مزمنة وخراج القدم ودا  االكريات والجدري وفطريات جمدية والقمل.

 التطبيق البيطري



اوًّ ؽبٌت ا عبصح اٌتذساعت١تخ )دوتزتٛساٖ عتشاؽتخ 

ـظتً  اداًاذ خاهاف ػاهاًث١طش٠خ ( ـٟ ِب١ٌض٠تب ، 

دساعخ اٌٍؽخ ثٕغبػ ٚثبٌزبٌٟ ٠ىتْٛ ِغتزتعتذاً ٌتعتّتً 

 اٌجؾش اٌعٍّٟ اٌخبص ثذساعزٗ اٌؿ ِجشٚن

 9الصفحة 

    801العدد   
 

 الطالب المبتعث احمد خمف عمي

 ايفاد الدكتورة فدوى خالد توفيق

)اٌشاثعخ ٚاٌتضتعصتْٛ (   اعزٕبدا اٌٝ ِؾؼش اٌغٍغخ 

ٌٍغٕخ رط٠ٛش اٌّعوبد اٌتزتذس٠غت١تخ ختبسط اٌتعتشاق 

رمشس ا٠تفتبد اٌتذوتزتٛسح ـتذٜٚ ختبٌتذ رتٛـت١تك ؽتٗ 0 

اٌزذس٠غ١خ ـٟ و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ رخظض ـغٍغخ 

 california school”ث١طش٠خ اٌٝ اِش٠ىب عبِعخ 

  “of health sciences ػّٓ ثتشٔتبِتظ رتطت٠ٛتش

 اٌّعوبد اٌزذس٠غ١خ خبسط اٌعشاق ٌّذح شٙش ٚاؽذ

 تهنئة

رمذِذ ع١ّذ و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ا عزبر اٌذوتزتٛسح 

ثبٌزتٙتبٔتٟ ٚاٌتزتجتش٠تىتبد اٌتٝ اَرصاس سدٍى انكُاًَ 

عتّت١تذ وتٍت١تخ ؽتت طالل دًاٍاذ انغاهاًااٌ اٌذوزٛس 

ا عٕبْ 0 عبِعخ اٌّٛطً ثّٕبعجخ رغّٕتٗ ِتٕتظتت 

 ع١ّذ اٌى١ٍخ.
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 وبٌزبٌٟ :  3134

 4  ؽعة ٌذساعخ اٌذثٍَٛ اٌعبٌٟ ـتٟ اختزتظتبص اٌتطتت

 اٌجبؽٕٟ ٚاٌزشخ١ظبد اٌّشػ١خ.

 35 .ؽبٌت ٌذساعخ اٌّبعغز١ش ثّخزٍؿ ا خزظبطبد 

 2  ؽتعة ٌتذساعتخ اٌتذوتزتٛساٖ ثتبختزتظتبص اٌتغتشاؽتخ

 اٌج١طش٠خ.

 اٌؿ ِجشٚن ٌٍطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ
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 ذهاًَ 

رزمذَ عّبدح و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ثبٌزٙبٟٔ ٚاٌزجش٠ىبد ٚاٌؾّذ هلل عٍٝ ععِخ ا عزبر 

  عٓ اٌؾبدس اٌّوعؿ اٌزٞ اطبثُٙيآب اتشاهٍى انفشوِ جً اٌذوزٛسح 

وّب رمذَ عّبدح و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ثبٌزٙبٟٔ ٚاٌزجش٠ىبد ٚاٌؾّذ هلل عٍٝ اٌغعِخ ٌٍذوزٛسح 

  ثعذ اعشائٙب ع١ٍّخ عشاؽ١خ ثٕغبػ ٚاٌؾّذ هللانثذساًَ  تاعًح ػثذ انفراح

ثأؽ١ت صٌاد طاسق ػثذ انًغٍخ وّب رزمذَ عّبدح و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ اٌٝ اٌض١ًِ اٌذوزٛس 

اٌزٙبٟٔ ٚاٌزجش٠ىبد ٚاٌؾّذ هلل عٍٝ اٌغعِخ ِٓ اٌع١ٍّخ اٌغشاؽ١خ ساع١ٓ هللا عض ٚعً اْ 

   ٠ّذوُ ثبٌظؾخ ٚاٌعبـ١خ

عالو ػثذ اعًاػٍم وّب رمذَ عّبدح و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ثأؽ١ت اٌزٙبٟٔ ٚاٌزجش٠ىبد ٌٍغ١ذ 

 ثّٕبعجخ اٌٌّٛٛد اٌغذ٠ذ ... اٌؿ ِجشٚن اعشاء ػثذ انغًُ ثّٕبعجخ اٌٌّٛٛدح اٌغذ٠ذح ٚاٌغ١ذح 

 ذصذس ػٍ                                                                 ذصًٍى وذُفٍز        
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