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يمىو كم طبنب بطببػت انًُىرس وكخببت اسًه و اسى انبشَبيش بصفغت انغالف في انًكبٌ انًغذد نزنك.
يمىو كم طبنب ببخخيبس اعذ انًىضىػبث انزالد انخبنيت.
يكخب انًمبل ببنغبسب االنى ػهى وسق A4
ػذد انصفغبث ال يمم ػٍ  5صفغبث وال يزيذ ػٍ  01صفغبث
يمىو انطبنب بإػذاد انبغذ منفردا وإرا ربج يطببمت انبغذ نبغذ طبنب اخش او َمهت يٍ االَخشَج وحخطى انُسبت انًسًىط بهب
سىف يهغى انبغذ ويؼخبش انطبنب ساسبب.
يمىو كم طبنب بخغىيم انًُىرس إنى يهف بصيغت  Pdfويكىٌ بضىدة ػبنيت.
حسًيت انًهف ببسى انطبنب وأٌ يكىٌ اسى انًهف ببنهغت انؼشبيت.
يمىو كم طبنب بإسسبل انًهف ػٍ طشيك انبشيذ اإلنكخشوَي أ.و.د صًؼه أعًذ انسيذ ػبذانهت طبمب نهخىليخبث انًؼهُت يٍ إداسة انكهيت.

انبشيذ االنكخشوَي
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يغ وضغ انضًهت انخبنيت (انًمبل انبغزى نًمشس :كيًيبء هُذسيت) في ػُىاٌ االيًيم )(Subject
يضب ػهى انطبنب لبم اسسبل االيًيم انخأكذ يٍ وصىد انًهف ).(Attach
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ػهى كم طبنب اٌ يمذو يُفشدا يمبل بغزى فى اعذ انًىاضيغ اانخبنيت انًخؼهمت بخطبيمبث انهُذست انكيًيبئيت فى انصُبػت .ػهى اٌ
يخضًٍ انبغذ بمذس االيكبٌ انًىاد انذاخهت و انخبسصت نؼًهيبث انخصُيغ و ظشوف انخصُيغ يزم انضغظ و دسصبث انغشاسة
وكزنك َىع َظبو يشعهت انخصُيغ األسبسيت (يفخىط -يغهك -يسخًش  -يخمطغ  ).......و كزنك اهى انخفبػالث انكيًبئت انخى حغذد
و األرش انبيئى نخهك انصُبػت.
Pigments and Paints Industry .0
صُبػت األصببؽ و انذهبَبث.
Cement Industry .9
صُبػت األسًُج
Ceramic Industry .3
صُبػت انسيشاييك
يهغىظت :اليضىص نهطبنب اٌ يمذو اكزش يٍ بغذ و ػهى انطبنب اٌ يهخضو ببنهىائظ انغبكًت انخى الشحه اداسة كهيت
انهُذست بخصىص طشيمت كخببت انًمبل انبغزى و حمذيًت.
يغ اطيب ايُيبحى نهضًيغ ببنصغت و انساليت و انخىفيك
أ.و .د .صًؼه أعًذ انسيذ
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