
  كليخ العلىم    

 خطىاد رمذين هلفبد الطالة الجذد

ثوي   خالخبصي سليبم الويىد أث رمىم إداسح شئىى الزعليين والطيالة ثين الى الطيالة الجيذد أوالً:

سلييبم الوييىد وفمييبً ال خوى ييذ ريييلين الولفييبد  لييً ايييت السييشا   الوميييو الًهيين ثإطبلييت و

ورلي  هيي  وى يذ الوسيا الطجيً الوميشس لهينث يالى خ واإلإل الًهن األوساق الوطلىثخضبفثبأل

(  وداخيي  إداسح  شييئىى  http://sareg.sci.cu.edu.eg) لييً الٌييذ  خييالص صييفلخ الوليييخ

 الزعلين والطالة.

الطيييالة فيييً الوى يييذ  الزعليييين داسح شيييئىىإ ليييً الطيييالة الجيييذد أى يزميييذهىا اليييً  ثبًييييبً:  

الوعليي  ليً هىلي  سلين الويىد الخيبه ثهين  الوخصص لو  طبلت ويمذهىا ثطبليخ الزششيي  و

سيزوبسح أطلت االلزليبق و ثبلزعبوى ه  الطبلت ورمذين لهوص ثن يمىم هيئىص الويزىي األالوليخ 

ثبلولا الخبه ثه ثن هأل طلت  خوساق الوطلىثالوسا الطجً ويجت  لً ك  طبلت وض  األ

 .ثخط واض  وىجىد  لً الولاااللزلبق واالسزيوشس ال

وفميبً  فيىسي (خذهيخ طشييك )  ذاد الوصيشوفبد الوميشسح  لييه ورلي سك  طبلت   لً ثبلثبً :

وساق يمىم ثزيلين الولا الً هيئىص الويزىي االوص هشفك ثه األ خلشلن الوىد الزي اص   لي

وسسييىم الوسييا الطجييً ويمييىم  خالييً إيصييبص سييذاد الوصييشوفبد الذساسييي خثبإلضييبف خالوطلىثيي

 الخبه ثهن . ( الثبًىيخ العبهخ سلن الجلىسوهى  ) الويئىص ثن طبء ك  طبلت الشلن اليشي

 : خهللىظخ هبه
 خاليذخىص  ليً صيفليزن إ الى الطالة الجذد ثوى ذ ريجي  الجذوص الذساسً وهعشفخ كيفيخ 

لسيش    بلطالة الجيذدثيميبء للاذ إل الًهين ثوى ي خضيبفالخبصخ  لً الٌيذ للزييجي  ورلي  ثبأل

  ك  فص  دساسً وكيفيخ شش  طشيمخ الزيجي  ثىضى . و العجئ الذساسً  خال لخ الولي

 هي الطالة الجذد الوطلىثخ الويزٌذاد
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