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بروتوكول تعاانوب ب ج ماانبعاا  بلهاان و  ه  اا  
   عنب   محو  ألبي  وتعليم   كبنر

ددددد  دك  /وقع الدكتور  دد دد دد دد  ، ئيس جداع دب ها دا -جمدا  العد
ددددددر  عم   /والكتور  دد دد دد  ئيس الج از الواف ذ    - عاشد

 لل  ئب ال اعب لو ليم الكبا  ه وترتر  ت اون ه ن الجاع ب وال  ئب.

ددددئرن الو ليم وال ال    دد دددد ن الم  لج مائ   ئيس الجاع ب لاد دد ددددددر  الكتور  معد جاء ذلك بحضد
دددددداء       دد دددددد ع علج ق ام تكعب المجومع وتاميب الب ئب وقعضد دد والكتور ة ايمان البي ا  الماد
ددددددد ع هدكول  عدكك    م ل ئدب ت ليم الكبدا  بدال ل رليدب وو دك  دد دد دد ع تز ت ليم الكبدا  بدالجداع دب وقشد

 .ال  ئب

ع دددب ها دددا قن ه وترتر  الو ددداون يددددتج جيمدددامدددا هدددكو  جددداع دددب ها دددا وتليدددات دددا  وقدددا   ئيس جدددا
ددددددالمب  ي  دد ددددددا تب  ي تكعب المجومع وتاميب الب ئب عن تال  المعد دد وع اكزلا البحثيب  ي الماد
ال ضددددايا ال رعيب وعلج  ققدددد ا قضدددديب العيب لما تمثلق عن ععاى  مويويب علج ممر وت ر   

 المجومع المص  .

دددددد  ك ال دد دد دد ددددددا  العد دد دد دد ج ان الجاع ب قاعت هورقيع ه وترتر  الو اون عع ال  ئب ال اعب لو ليم  واشد
دددددمن   دد دد دد دددددع ه ماع  زعاج كوضد دد دد دد الكبا  لبكء تاف ذ تج لب  ائكة بمحا ظب ال ل رليب عن تال  وضد

 عع جات وموائ  واضحب للما وم.

 

واكك العدددد  ك قن الجاع ب قددددرع تورلج تاف ذ المادددد وم وذلك عن تال  ترا  لا البادددد  ب عن  
دددددد  دد دد دد دد دد اء ل ئدددب الودددك  س وال ال  لمحر قعيدددب عمدددا  الجددداع دددب وال  ل والميددداء وع اكز  قعضد

المحا ظب بإشدد اع القدداتذة الموعصددصدد ن بالجاع ب والماددا ت ن  ي المادد وم باتويا  لجاب  
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تاعدددديويب ة ا ة المادددد وم وتاف ذذ وقدددد وم ذلك باشدددد اع عباشدددد  عن ع تز ت ليم الكبا  الوابع  
 الب ئب بالجاع ب. ل  ام تكعب المجومع وتاميب

ددددئرن الو ليم وال ال  ان   دد دد دد دددد ن الم  لي مائ   ئيس الجاع ب لاد دد دد دد عن جامبق قا  الكتور  معد
دددددددرع ت ر  ب  دددك  و ات تدددك  بيدددب ل  ع تفددداءة ال ددداعل ن  ي عجدددا  عحر العيدددب   دد دد دد الجددداع دددب قد
دددددئرن المدداليددب  ي عجددا  ت ليم الكبددا  وع ددا ات   دد دد دد دد بددالمحددا ظددب والمو ل ددب بم ددا ات اة ا ة والاد

صددا  الف ا  عع الكبا   ضددال عن جج اء المعددرد الم كاميب ومصدد  الع  ن  ي عحا ظب  االت
 ال ل رليب.

ددددددب بالكليات الاظ  ب   ددددددجيع ال ال  تا د ددددددرع ت ر  هواد ددددددا  الم  لج الج قن الجاع ب قد واشد
 ومث م علج عحر قعيب عك  عن الع  ن قبل الوع ج بماا تب عا م  ي تكعب المجومع.

ان البي ا  ان الجاع ب قدددوورلج جعكا  قرائم ققدددماء الم شدددح ن لل مل  ي وقالت الكتور ة ايم
دددددا ت ن  ي  دد دد دددددبا  الجاع ب الماد دد دد ددددد ن علج ان تماع الجاع ب شد دد دد دددددددر  عحر العيب تمك قد دد  صد

 الما وم ب ض الحرا ز وذلك تما و    ي ه وترتر  المجلس العلج للجاع ات.

ددددددل ه ن ال  ئددب ول ن الجدداع ددب  واكددكت البي ددا  علج تف  ددل  و  ع تز ت ليم الكبددا  للورا دد دد دد دد  د
دددددال   وى   ت ليم الكبا  وعاع   ددددد وم علج ققد دددددا ت ن  ي الماد دددددبا  الجاع ب الماد وتك    شد
ال ال  شددددد ا ات ت كك  لكل ىال  شدددددا ا  ي مجاد الكا قددددد ن لكيق تما قدددددوورلج الجاع ب  

ددددداعكة   دد ددددداعكت م  ي االلوحا  بالو ليم الاظاعي قو المعد دد ي عواب ب الموح   ن عن العيب وععد
 جلحاق م بفصر  ت ر ب للمرا  الك اقيب بالم ملب اةعكا يب.

دددددولزعات ال مليب   دد دد دددددددرع ت ر  هور    ععد دد دددددددر  عم ل قن ال ئيب قد دد عن جامبق قكك الكتور  عاشد
دددددر  واج اء االتوبا ات الا ائيب   دد ددددد ن الملوح  ن بالفصد دد الو ليميب واعوما  وع اج ب قرائم الكا قد

  لا ال  ئب  ي لذا الادن.ل م و  ا لل راعك واةج اءات الوي تحك
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كما قددددد وم اقدددددوع اج وعاع الاددددد ا ات للااجح ن الذكن اجوازوا االتوبا ات الا ائيب م   كوم  
تعددددليم الادددد ا ات جلج الااجح ن بم   ب لجاب عن ال ئيب وذلك بالواعدددد   عع الجاع ب  ضدددال 

دددددد وم وقعما  المواب ب دد دددددد اع علج ال مليب الو ليميب والواف ذيب للماد دد والو ر م لما كوم   علج اةشد
 تاف ذذ وتع  ل ع ا  الكليات المافذة للما وم  ي المحا ظب.


