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انحهقح انذساعٛح
" ذكُٕنٕظٛا يؼانعح انًٛاِ نإلعرخذاياخ انًخرهفح "
انٓذف يٍ انحهقح
انًاء ػُصش أعاع ٙف ٙذكٕ ٍٚانكائُاخ انحٛح ظًٛؼاً ْٕٔ ًٚصم احرٛاظاً يغرًشا نٓا ٔقذ
أظٓش انرقذو انحضاس٘ ذُٕػاً كثٛشاً ف ٙاعرخذاو انًٛاِ عٕاء كغزاء نإلَغاٌ ٔانحٕٛاٌ
ٔانُثاخ أٔ يكٌٕ نًٕاد يصم انًٕائغ انكًٛٛائٛح ٔانذٔائٛح أٔ كؼُصش ٔعٛظ نركٍٕٚ
انغاقح يصم ذغزٚح انغالٚاخ أٔ نُقهٓا يٍ خالل انُظى انٓٛذسٔنٛكٛح ...انخ.
ٔقذ اقرضد ْزِ االعرخذاياخ انًرُٕػح ذكٕ ٍٚأًَاط يخرهفح نًؼانعح انًاء انز٘ ٚرى
انحصٕل ػهٛح يٍ يصادس عثٛؼٛح نٛغاتق يٕاصفاخ االعرخذاو نكم يٍ األغشاض
انغاتق ركش تؼضٓا ٚٔ ،رى ْزا يٍ خالل ذكُٕنٕظٛا راخ أعاط ػهًٚ ٙرى ذغٕٚشْا
تاعرًشاس نرحقٛق ظٕدج انًٛاِ ٔفقاً نًرغهثاخ كم اعرخذاو ػهٗ حذد.
ْٔزِ انحهقح ذؼُٗ تذساعح كم يٍ ذقُٛاخ انًؼانعح نًٛاِ انششب ٔاالعرخذاو اٜدي ٙيٍ
انًصادس انغغحٛح كاألَٓاس ٔاٜتاس ٔاأليغاس ٔانر ٙذحرٕٖ ػهٗ شٕائة ػانقح  ،شى
ذُرقم إنٗ انًٛاِ راخ انشٕائة انزائثح يصم يٛاِ انثحاس ٔاٜتاس إلصانح يهٕحرٓا نرصهح
نهغزاء ٔانش٘ ٔٚرى أٚضاً دساعح انًؼانعح انخاصح نهًٛاِ نرحقٛق انصالحٛح العرخذاياخ
يرخصصح يصم يٛاِ انرغزٚح نهغالٚاخ أٔ إلصانح انؼغش  Hardnessأٔ اإلصانح انًؼذَٛح
... Demineralizationإنخٔ.ذٓرى انحهقح تصفح ػايح تذساعح ذصًٛى انًؼذاخ
انًغرخذيح ف ٙانًؼانعح ٔانشثكاخ انر ٙذٕصع انًٛاِ نالعرخذاو ٔٚرى نزنك دساعح ػايح
نحاضش ٔيغرقثم يٕاسد انًٛاِ ف ٙيصش.
ٔذشٖ انعًؼٛح أٌ دساعح انًُٓذط ف ٙكافح انرخصصاخ نهحذٚس يٍ ٔعائم يؼانعح
انًٛاِ ذشكم ػايال ْاياً ف ٙسفغ يغرٕٖ يًاسعرّ نؼًهح ف ٙكافح انرخصصاخ انُٓذعٛح
ٔنٓزا اْرًد ترُظٛى ْزِ انحهقح ٔانذػٕج إنٗ انًشاسكح فٓٛا.
ٔاهلل انًٕفق ،،،
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تشَايط انحهقح انذساعٛح
" ذكُٕنٕظٛا يؼانعح انًٛاِ نالعرخذاياخ انًخرهفح "
انًذج يٍ األحذ  15أكرٕتش إنٗ انخًٛظ  19أكرٕتش 2017
يششف انحهقح:
يُٓذعح /يُٗ يحًذ حًذٖ
ػضٕ يعهظ إداسج انعًؼٛح
انعهغح انصاَٛـح
انعهغح األٔنـٗ
انٕٛو
يٍ  6,30إنٗ  8,00يغاءاً
يٍ  5,00إنٗ  6,30يغاءاً
ٔانراسٚخ
األحـذ
2017/10/15

ذصًٛى ٔإداسج يحغاخ
ٔيؼانعح انًٛاِ انؼزتح

يؼانعح انًٛاِ انؼزتح نالعرخذاو
اٜدئ ٙانضساػح
و /ػفاف انًشاكثٗ

االشٍُٛ
2017/10/16
انصالشاء
2017/10/17

يٕاسد انًٛاِ ف ٙيصش  :حاضشْا ٔيغرقثهٓا
د /أحًذ حغٍ فًٓٙ
يؼانعح انًٛاِ نإلعرخذاياخ انًرخصصح
(انغالٚاخ – انصُاػاخ انكًٛأٚح)
 -يٛاِ انصشف

ذصًٛى ٔإداسج شثكاخ ذٕصٚغ انًٛاِ

ا.د.و /يحًذ سشاد فشض
األستؼاء
2017/10/18

يؼانعح يٛاِ انثحاس ٔاٜتاس تإصانح انًهٕحح
أ.د.و /يحًذ ػثذانًُؼى

يٍ انغاػح  9,00صثاحاً إنٗ إَرٓاء انضٚاسج
انخًٛظ
2017/10/19

صٚاسج يٛذاَٛح انٗ انًؼايم انًرخصصح انراتؼح
نهًشكض انقٕي ٙنثحٕز انًٛاِ
ذقٛٛى انحهقح ٔذغهٛى انشٓاداخ ٔانخراو
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