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حعزَف ببلندوة
أقًٛج انُذٔة انثانثت دٕل َظزٚاث ٔحطبٛقاث انؼهٕو األطاطٛت ٔانذٕٚٛت ٕٚو انظبج انًٕافق  3طبخًبز 2012
بكهٛت انؼهٕو ،جايؼت يظزاحت ،يظزاحت – نٛبٛا بٓذف حزطٛخ قٕاػذ انبذذ انؼهً ٙف ٙانًؤطظاث األكادًٛٚت
ٔحشجٛغ انبُذاد انًذه ٍٛٛإلبزاس إَخاجٓى انؼهً ٔ ٙفخخ انًجال نٓى نخبادل اٜراء ٔاألفكار.

حهدف الندوة الً:


اطخكشاف يجاالث انبذذ انؼهًٔ ،ٙيٛادٔ ،ُّٚيٕضٕػاحّ انًؼاطزة.
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حؼًٛق انٕػ ٙفًٛا ٚخض أًْٛت اطخؼًال انخكُٕنٕجٛا ف ٙانبذذ انؼهً.ٙ
طذ انثغزة انُاحجت ػٍ ػذو انخكايم ب ٍٛانُظزٚت ٔانخطبٛق ف ٙانذراطاث انؼهًٛت.

اِراء الىاردة فٍ هذه الندوة ال حعبز ببلضزورة عن رأٌ هُئت الخحزَز أو سُبست الجبهعت
الخصوُن واإلخزاج الفنٍ :اللجنت الونظوت للندوة

حخن الوزاسالث بإحدي الطزق الخبلُت:
كهٛت انؼهٕو /جايؼت يظزاحت ،ص .ب ،2442 .يظزاحت ،نٛبٛا
حزطم انًشاركاث ػٍ طزٚق انبزٚذ األنكخزَٔ ٙنهُذٔة
Email:anualsymposium@gmail.com
نهذظٕل ػهٗ يشٚذ يٍ انًؼهٕياث ٔيخابؼت كم جذٚذ ٚخؼهق
بانُذٔةًٚ ،كُكى سٚارة طفذت انُذٔة ػهٗ انفٛظبٕك
Annual Sci Symposium – Facebook
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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

انذًذ هلل انذ٘ ػهَّى بانقهى ،ػهى اإلَظاٌ يا نى ٚؼهىَ ،ذًذِ َٔشكزِ َٔثُ ٙػه ّٛانخٛز كهَّٔ ،ظهَٔ ٙظهى ػهٗ
َبُٛا دمحم ٔػهٗ آنّ ٔأطذابّ ،إخٕاَ ٙاألفاضم ،انظالو ػهٛكى ٔردًت هللا ٔبزكاحّ ٔبؼذ؛
فًٍ فضم هللا حؼانٗ ػهٗ أْم انؼهى ٔطالبّ ،أٌ ٚظز نهجُت انًُظًت نهُذٔة أٌ حظذر انؼذد انثانذ نهُذٔة دٕل
َظزٚاث ٔ حطبٛقاث انؼهٕو االطاطٛت ٔ انذٕٚٛت ؛ نخكٌٕ رافذا ٚظٓى فَ ٙشز انؼهى ٔانًؼزفت.
حأيم انهجُت انًُظًت أٌ حخزجى دزطٓا انذائى ػهٗ رطاَت ْذا انًُبز انؼهً ٙبئحباع انخقانٛذ انًذكًت ف ٙحقٕٚى
انبذٕد ػهًٛا يٍ قبم انخبزاء ف ٙاالخخظاطاث انذقٛقت يهخشيت طزٚق انًجالث انؼهًٛت انؼزٚقت دٌٔ
انخخه ٙػٍ نًظاث اإلبذاع ٔانخطٕٚز.
خخاياَ ،خقذو بشكزَا انجشٚم نهجُت انخذضزٚت ٔنهشيالء انًشارك ٍٛبانبذٕد ٔنهشيالء انًذكً ٍٛانذ ٍٚكاٌ
نٓى دٔر بارس ف ٙحقٛٛى طالدٛت انًقاالث انبذثٛت نهُشز .كًا َشكز انؼايه ٍٛاإلدارٔ ٍٛٚكافت انذ ٍٚأطًٕٓا
بجٓذْى ٔٔقخٓى إلطذار انؼذد انثانذ نهُذٔة.
ٔفقُا هللا ٔإٚاكى نًا ف ّٛيظهذت بهذَا ٔأيخُا ٔهللا ٔن ٙانخٕفٛق
ٔانظالو ػهٛكى ٔردًّ هللا ٔبزكاحّ
انهجُت انًُظًت
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