
 الكتدي الوةائي بتقرير عن اليوم العلمي للالتها

 
يب ال اهههلصياههايا ااههلييا هههىييا    ههميي8. ههميا ههلييا  ههل  يي7202.8.9انههفي ههمينههىيياالمهههقيا  ىا هه ي

  ههههايا ك هههه يي–ا كبهههاليا ىيهههلبمي مهههالبياا اههههلأيا/هههني  لنههه يي2 ميأنمههه ي بهههايا  مهههه ي / هههاي

هايا  ههيشهه به ىنيخا هه يا  ما ههنيوام ههه يا به هه يي2 ميو بهههقيم ههايا ههبنليا بههل لهقيوويهههشيا ك ههه ي  هه 

اح ههاي / ههايويههلنييبنههل ييا هههىييناتهه قي ى ههى ل يي لجهها ييههىيأنههايو م هه ي ههليياا اهههلأيي2 مي

 هههقيي ي هههن ا ههها  يومهههاييهههااييل االحهههه ي هههقيا مهههبانيا كهههبنايومل هههنييامهههان هلي ل بههه ياا اههههلأمي مهههاي

اح هههاي / هههاي م ههه ي هههلييي لجههها ي2 ميي ي  هههصياهههايا هههمي  ههه يي82.8.ا  هههل  ييإ هههمصي8.ا  هههل  ي

هايييههىيأنههايويهههشيا ك ههه ي  هه ىنيا  ههيشهه به لههايي  هه يي2 ميي1.:8.يإ ههمي1.:8.اا اهههلأي ههقيا  ههل  ي

ياألسههال  صيلههايي  هه يا  ههها يي8:08.ا  ههل  ييإ ههمي8:08.خا هه يا  ما ههنيوام ههه يا به هه ي ههقيا  ههل  ي

صيي8:11.ا  ههل  ييإ ههمي8:01. ههانب يا ا ههبنليي  ا ههاميا باج/ههمي ههقيا  ههل  يخ هه ييسههل ه مي

،يا هههلييحههاليي،يي هههب يحههاى يحيي ههبني /ل ههب ي ههقيي ي ههنلههايمل ههني ل بههل ياا اهههلأي ي مههاي

ييلههايا ههمي  هه ي /ل ههب ي ميي..ا  ههل  ييإ ههمصيي..يا  ههل   ههقييوينىا ههفاا اهههلبيا كبههاليا ىيههلبمي

ييم ايا بنليا بل لهقيا/ني مىاني"و ا لي هبسيسم"ييىلبييا لي  هاي  ا سي  ل ايحي

 ههقيا  ههل  يا /تههى ي هه ييواإلجليههل ي ألسهه   جههلخيخاههلييا هههىييا    ههميياههااييههلبيا  ملم هه ييويخهههبايي

يي2 مي لجا ياح اي / اي م  ي ليياا اهلأي2

 -توصيات اليوم العلمي :

يلي  شي و ا يوناوا ياثمهاه ييخبيا هىييا    ميجلخ ياىحهل يي-.

ن ههبيلمل هه ي مههنيانا ههل ي ههبنياا اهههلبيا كبههاليا ىيههلبمي ههقيخههالحي  ل سهه يا  ههل ا يا  هه/ه يي-.

ييا   ه  يوا ك  يا او ليويذ  ياخذيا ام ه ل يا ىملبه ي  /اي قيانا ل يا  بني2

 ي


