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 لتاطير التعليم الفنى طالبحث العلمى

إختتمتتتليوم أعيالمتتتمريملتمليوم تتتممم تتت ياليومت   عيأومتتت  ي
  قدياليبل طمن ميأبمشتتتتتتتتتمل  يهمم مليبنمميأل  يشتتتتتتتتتم ي

ي1000وممه  يومبل طتتتمنبيأبح تتتتتتتتتتتتتتتأليا  ليم يل   يأ  تتتمد يأح أو يبتتتدلأ يأتن  عيم ي
همم  يأملستتتتتتتتستتتتتتتت يت   م  يلممم  يح ريتعيتخ تتتتتتتت مياأريمل يه ستتتتتتتت يل يومت   عيوم مملي

يومم لييأتحد متهيأدمههياليومت   عيومدأمل

م ينمح  يوخل يشتتتمدليومه ستتتمليوم  م  يم ملتمليمشتتتمل  يومد تألي تتتد ايلبدومستتت عينم  ي
س ندل  يم دلوسمليوم   ميأوم  يتحدريل يومت   عيومفنبيأسبريتطأ لهيألبطهيل   يهمم  يوإل

بمحت مهمليوم تتنمل يأومملستتستتمليومخدم  يأوإلنتمه  يوممخت ف يأدلعيومشتتلو  يب  يومملستتستتملي
ومبح   يأوم  م  يب  يم تتتتتتليأبل طمن ميا تتتتتت يل يا مد يتبمدريومخبلوليمليومهمم مليوممند  ي

مبلوا    يأومبل طمن  يم ستتتتتتفمد يم يخبلوليل هيومهمم مليابيل ويأدأريهنأ يشتتتتتلايوستتتتت ميأو
يوممهمريأ  مكيم ممه يومق م ميوالهتممل  يأوال ت مد  يومملتبط يبمال بمريومت   عيومفنب

ل   يهمم  يبنمميبم يومأاديومم تتتتتتتتل يي-ل بيشتتتتتتتتم يومد  يي/أم ينمح  يوخل ي مريومد تأل
وممشتتتتتتتتملكياليومملتملي ديشتتتتتتتتمديلدديم يوالهتمململيومم  ف يمليمستتتتتتتت أمبيومت   عيابيأاول ي
والممريأوإلبت مليأوممه  يومبل طمنبيأ  مكيوتحمديومهمم مليومبل طمن  يأملستتتتتتتتتتستتتتتتتتتت يتمأ ري
ومت   عيوم تتممبيوإلنه  ا يأ  تتمدوليلتتدديم يومهتتمم تتمليمبحتتريستتتتتتتتتتتتتتتبتتريومت تتمأ يب  يومهتتمنب  ي

يشليوم  مبيأونشط يولممريومهمم ملأتسأ ايومبحريأومن

أاشتتتتتتتتتتمليشتتتتتتتتتتم يومد  يبمنهي ديتعيوالتفمايخ ريل هيوالهتمململيل بيلقديم تقبيم همم ملي
همم  يونه  ا  يمتأ  ليي15والنه  ا  يأومم تتتتتتتتتتتتتتتل  يابيو تأبليومقمدعيبممقملل ي شتتتتتتتتتتتتتتتملكيا هي

 يممهمالليوم  م م  لوليأوتفم  مليومت مأ يوم نم بيمليومهمم مليومم تتتتتتتتتتتتتتتل  يابيمخت  يو
يأومبح   
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أ م يملتملي)وم ممم  ياليومت   ع(يأوم  ي تعيون قمدهيببل طمن مي ديونط قليولمممهيبمشتتتتتتتتتتتتتتتمل  ي
أح تتتتتأليومد تألياشتتتتتل يحمتعيوم  يوممه  يوالل بيم همم مليأومد تأليل بيشتتتتتم يومد  ي

قليستتتتلي تتتتل   يهمم  يبنمميأومد تأليحستتتت  يل ستتتتبيل   يهمم  يل  يشتتتتم يأومد تألي م
ل   يهمم  يح أو يأومد تأل ي ألمنستتتت ي ح بيل ديل   يومم   يومقأم  يم تتتتمم يهأد يومت   عي
بتدلأ يم يوممه  يومبل طتمنبيح تريتعيتخ تتتتتتتتتتتتتتت مياأريمل يه ستتتتتتتتتتتتتتتت يل يومت   عيوم تمملي

ي.ومم لييأتحد متهيأدمههياليومت   عيومدأمل


