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( نغةش  CDػهى انثاحس أٌ ٌأخز كراب اعرالل يٍ انًعهح إنى سئاعةح ظايؼةح كشكةمن يةغ لةش    .1

%  02انرذلٍك ، شى إحضاس انثحس يغ كراب ٌصثد يمافمره نُغثح االعرالل وانرً ٌعة أٌ ال ذضٌذ ػةٍ 

. 

 انهمةةذرضًٍ ه ًؼهمياخ ػُوٌضود انًعهح ت( CDٌُمذو انثاحس شالز َغخ وسلٍح يٍ انثحس ولش    .0

( أنةو 55وصةم تمًٍةح   انثحةسوٌُشفةك يةغ  -إٌ وظةذ -ويملغ انؼًم وسلةى اناةاذو وامًٌٍةم  انؼهًً

 دٌُاس ػٍ ذكانٍو ذمٍٍى انثحس .

 .وامَكهٍضٌحػهى انثاحس ذضًٍٍ انثحس ػُماٌ ويهخص تانهغرٍٍ انؼشتٍح  .3

 . وامَكهٍضٌح رٍٍ انؼشتٍحغػهى انثاحس كراته اعًه وػُماٌ تحصه تانه .4

 أٌ ٌكمٌ انثحس ضًٍ االخرصاصاخ انماَمٍَح وانغٍاعٍح . .5

 (.(Microsoft Word Officeػهى انحاعمب وفك َظاو  أٌ ٌكمٌ انثحس يطثمػا   .6

تخةةظ  امَكهٍضٌةةح( وتانهغةةح  Simplified Arabicتانُغةةثح نهثحةةمز تانهغةةح انؼشتٍةةح ذطثةةغ تخةةظ    .5

 Times New Roman .) 

( وذكمٌ انًغافح يفةشدج تةٍٍ اطعةطش يةغ ذةشن بةايف تًغةافح 44ٌكمٌ حعى انخظ نهثحس لٍاط  أٌ  .8

 . يٍ اطػهى واطعفمعى( 0 ، وعى( يٍ انٍغاس 0يٍ انًٍٍٍ و عى( 0 

 ( ، ويٍ انضشوسي أٌ ذكمٌ انامايف ذهمائٍح  يرحشكح( .10أٌ ٌكمٌ حعى انخظ فً اناايف   .9

 ( صفحح يغ انًصادس .32ال ذضٌذ ػٍ  ( صفحح و15ال ذمم صفحاخ انثحس ػٍ   .12

 أالا ٌرضًٍ انثحس يا ٌؤشش عهثا  ػهى وحذج انًعرًغ انؼشالً وذًاعكه . .11

 أٌ ٌهرضو انثاحس تانًمضمػٍح وانًُاط انؼهًً فً انثحس وانرحهٍم وامعُاد. .10

ح ذخضةةغ انثحةةمز نهرمٍةةٍى انؼهًةةً انغةةشي ، إر ذُشعةةم إنةةى يمًٍةةٍٍ يةةٍ روي انًكاَةةح انؼهًٍةةح انًشيملةة .13

 وانزٌٍ ٌرغًمٌ تانخثشج واطياَح انؼهًٍح .

ٌطانة انثاحس تئظشاء كافةح انرؼةذٌالخ اطعاعةٍح أو انطفٍفةح انًإةاس إنٍاةا يةٍ لثةم انًمًٍةٍٍ وإػةادج  .14

؛ نٍرغةةُى نُةةا يشاظؼةةح إنةةى بٍ ةةح انرحشٌةةش اطونٍةةاخ( يةةغ 4ػةةذد  (CD)انثحةةس تصةةٍغره انُاائٍةةح يةةغ 

 .انرؼذٌالخ 

 وآسائه وال ٌؼكظ عٍاعح انًعهح تأي حال يٍ اطحمال. ٌؼثش انثحس ػٍ أفكاس صاحثه .15

فً حال سفض انثحس يٍ لثم انًمًٍةٍٍ ذحةرفع انًعهةح تأونٍةاخ انثحةس وأظةمس انُإةش وال ٌؼةاد إنةى  .16

 انثاحس عمى كراب اػرزاس تؼذو لثمل انثحس نهُإش.

 خش.آٌرحًم انثاحس انًغؤونٍح انماَمٍَح فً حانح َإش انثحس فً أكصش يٍ يكاٌ  .15

 ذممو انًعهح تُإش تحمز عثك وأٌ َُِإشخ أو أَاا يؼشوضح نهُإش فً يكاٌ آخش. ال  .18

 ال ٌغأل انثاحس ػٍ لثمل َإش تحصه إالا تؼذ يشوس شاشٌٍ يٍ ذاسٌخ ذغهًٍه نهًعهح . .19
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 البحث                                الببحث
 الصفحة

  ًلهًٍكمسوَا ػهى انًغرمى انذونً وام حذأشٍش ظائح.1

 لحطاٌ ػذَاٌ أحًذأ.د. 

(4) 

 19-آشاس انفاٌشوعاخ انًؼذٌح ػهى انؼممد انًذٍَح  فاٌشوط كمفٍذ.0

  (-كمسوَا -أًَمرظا  

 أ.و.د. يحًذ صذٌك يحًذ ػثذ هللا

 أحًذ ػثذ هللا انحُكاوي

 (44) 

أشش االعرحغاٌ فً ذغٍٍش اطحكاو تغثة ظائحح كمسوَا، أحكاو .3

 انذٌمٌ  دساعح يماسَح تٍٍ انإشٌؼح امعاليٍح وانماَمٌ(

  ػًش َعى انذٌٍ اَعح أ.د.

 (34)  
   (انماَمٌ انًذًَدساعح ذحهٍهٍح فً   اَشاس انماَمٍَح نهحعش انصحً ا.4

 أ.د. يحًذ عهًٍاٌ اطحًذ

 ػثذ انكشٌى صانح ػثذ انكشٌى أ.و.د.

(44) 

 تاإلصاتح خثاسام ػٍ االيرُاع نعشًٌح انًمضمػٍح طحكاوا.5

  (يماسَح دساعح  كمسوَا تفاٌشوط

 ػهً حًضج ظثش و.و.

  بذٌم حاكى حًضج

(85) 

 ٍحئاالعرصُا انظشوف فً داسجام نغهطاخ انماَمًَ انركٍٍو.6

 (ًَمرظا  أ ح وتاط اَرإاس 

 و. ضٍاء ػثاط ػهً 

 (97)  

  (COVID 19  كمسوَا ػذوى َمم طشٌك ػٍ انؼًذ انمرم.5

 و.و. سلٍح ػادل حًضج

 (444) 

انًغؤونٍح انرمصٍشٌح انُاش ح ػٍ َمم ػذوى فاٌشوط كمسوَا .8

   دساعح يماسَح(

  و.د. إٌُاط يكً ػثذ َصاس

 (423) 

  (ًَمرظا  أ انرمسٌذ ػمذ  كمسوَا ححئتعا انؼمذي انرماصٌ اَاٍاس.9

 أ.و.د. حاذى غائة عؼٍذ

 (433)  

 انًذًَ انماَمٌ فً انرؼالذٌح االنرضاياخ ػهى كمسوَا فٍشوط شٍشأذ.12

  انؼشالً

  و.د. إتشابٍى حًمد ياُا

 (450) 
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 البحث                                الببحث
 الصفحة

 ظم فً ويحذداذه سباقوام عرحانحاال تٍٍ انؼًم ػمذ ذُفٍز ذفاوخ.11

  كمسوَا وتاء

  و.و. يحًذ ظًال صػٍٍ

(464) 

فً انماَمٌ وانفمه  ظائحح كمسوَا وذأشٍشبا ػهى االنرضاياخ انؼمذٌح.10

  امعاليً

 و. حمساء ػهً حغٍٍ

 (478) 

 وانًُظًاخ انذول ظامد ذؼضٌض فً انؼانًٍح انصحح يُظًح دوس.13

  كمسوَا فٍشوط نًكافحح

  امنه أحًذو.و. ظماَه ػثذ 

(494) 

 انُالم انرضاياخ ػهى ششباأو لابشج لمج كمسوَا ححئظا اػرثاس يذى.14

 نغُح( 82  سلى انؼشالً انُمم لاَمٌ ضًٍ انُمم ػمذ فً نهإًء

 انُافز1983

  أ.و.د. ػهً شااب احًذ  

(202) 

  اطعثاب وانؼالض، يٍ خالل انإشٌؼح امعاليٍحكمسوَا وتاء .15

  ػثذ انطائًػثٍذ ػثذ هللا  أ.و.د.

 (247)  

 


