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بروتوكول تعاانوب ب ج ماانبعاا  بكااان ووكاان اا  
 ا فضنء ا مصري 

  ، ئيس جدلع دب ها دل -جمدل  العدددددددددددددد  دك  /وقع الدكتور 
الرئيس الواف ذي لرتللب  -عحمك القرصددددددد   /والكتور 

 .الفضلء المصريب هروترتر  ت لون ه ن الجلع ب والرتللب

حعدد ن المبرب    /والكتور  ،عحلفظ القا ربيب -عبكالحم ك ال جلن   /جلء ذلك بحضددر  الاراء
نلئب الرئيس   -عحمك ال راق   /والكتور  ،نلئب  ئيس الجلع ب لشددددددددددمرن الو اي  وال    -

 -نلصدددددددر الج  اوى  /والكتور  ،اع ن علم الجلع ب - وسدددددددلعيب عبكالحم ك ،الواف ذى لارتللب
وعمكاء تايلع ال اكسددددب هبا ل و ددددبرا والحلسدددد لع  ،قلفيبالمشددددرى عا  ال  قلع ال اميب وال  

 والذتلء االص الع  ووفك وتللب الفضلء المصريب.

وقددددل   ئيس جددددلع ددددب ها ددددل ان هروترتر  الو ددددلون ا ددددكى ال  تحق   االسددددددددددددددوفددددل   الم ا   
ل عكلنيلع ال اميب والمل يب عن عراك  بح يب وع لعل وو ش وترا   بشدددددددددريب عن  جل ا راء 

 الو ايميب وال ح يب لكي ال رف ن.ال اميب 

واضدلى العد  ك ان البروترتر  ا كى ايضدل  ل  الو لون ف  المشدروعلع ال ح يب والو بي يب  
ذاع الصددددددددددداب بمجلالع الومارلرجيل المو اقب بللفضدددددددددددلء وتك يب ال    بكايلع ال اكسدددددددددددب 

ه بللمرا   بللم لعل الموخصددددصددددب المرجر   لكي وتللب الفضددددلء المصددددريب وت ل   االسددددو لن 
 .ال اميب الموخصصب عن الجلنب ن

عن جدلن ده قدل  الدكتور  عحمدك القرصدددددددددددددد  ان هروترتر  الو دلون عع جدلع دب ها دل ي دك ال دلن   
 عا  ععورى الجلع لع الحكرعيب والرابع عا  ععورى الجلع لع المصريب .

تمراع  وا ددددل  القرصدددد  ال  ان البروترتر  اوضددددمن المشددددل تب ف  المشددددل يع وال حر  والم  
ال اميدب وو ش ال مدل، والواعدددددددددددددد   ف  جميع المراحدل ال ح يدب عن وضددددددددددددددع الفمر  و الواف دذ  
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والو ب   ال ما ، وإقلعب الاكواع والف لليلع وبراعج الوك يب لاشدر الم رفب ب ارم وتمارلرجيل  
الفضدلء ذذا وسدرى اورل  عاعد  عن ت  الجلنب ن عولب ب تاف ذ هار  هروترتر  الو لون ه ن  

 لع ب والرتللب.الج 

فيمل اعر  الاراء عبكالحم ك ال جلن عن فخره واعو ازه هوراجكه ه ن ترت ب عن عاملء جلع ب  
 ها ل ووتللب الفضلء المصريب.

وا ددددددل  ال جلن ال  ان هروترتر  الو لون الذى ت  ترعي ه ي ك اضددددددلفب عاميب تب ر  لجلع ب  
 ب.ها ل والو  ت ك القا ب ال اميب ف  عحلفظب القا ربي 

وف  ن ليب الاقلء ت ل   عحلفظ القا ربيب و ئيس جلع ب ها ل والرئيس الواف ذى لرتللب الفضدلء 
 المصريب الك وع احوفلال هورعيع هروترتر  الو لون ه ن الجلنب ن.


