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 األستاو ال كتُر عمّ  الللّٕ  كلمٕ ال ّ

 أبنائي الطلبت والطالباث.....
إٔ داَعتهِ داَع١ عسٜك١ دبُع بني  بعد ايتش١ٝ ٚايرتسٝب ٜطعدْٞ إٔ أٚقح يهِ

ٚتكِٜٛ أدا٤  ،َٗا ٚذبدٜح َٓاٖذٗااقطأٚيدٜٗا ايكدز٠ ع٢ً تطٜٛس  ،عُل ايرتاخ ٚدق١ املٓٗر

ا٭َس اير٣  ،أضاترتٗا ٚعاًَٝٗا إىل داْب تػذٝع املتُٝصٜٔ ٚاملتؿٛقني ٚاملٖٛٛبني َٔ أبٓا٥ٗا

م ايعٌُ يف شساّ ايجٛز٠ ايع١ًُٝ املت٬سك١ جيعًٗا قادز٠ ع٢ً اإلداد٠ ٚاملٓاؾط١ ٚايتؿاعٌ َع أضٛا

ا٭َس اير٣ ٜدعٛ إىل قسٚز٠  ،َٚا ٜؿاسبٗا َٔ تسانِ َعسيف َرٌٖ نٌ ّٜٛ ،يف نٌ ايعًّٛ

 .ا٫ضتٝعاب ٚاملتابع١ ٬َٚسك١ نٌ ق٣ٛ ايتكدّ ٚا٫ضتعداد ايدا٥ِ يًتشدٜح ٚايتذدٜد

 َف عًّا سّت غم  َمهّٕ الهص  كلّٕ الرتبّٕ الهُعّٕ جامعٕ املهصُرَٔٔ ذيو تكّٛ  ٚاْبجاقًا

ْػا٥ٗا مبطاُٖات داد٠ َٚجُس٠ يف سٌ َػه٬ت اجملتُع بتٛؾري املدزع ايٓٛعٞ يف اجملا٫ت إَٓر 

 ٚا٭ْػط١ املدتًؿ١ يًُدازع يف َساسٌ ايتعًِٝ املدتًؿ١، ٜٚطتؿٝد َٔ ٖرا ايدٚز اسبٟٝٛ

١ ايػسب١ٝ ٚمما ٜطاعد ع٢ً أبٓا٤ ضباؾع١ ايدق١ًٝٗ ٚأبٓا٤ َسنص َٚد١ٜٓ شؾت٢ ضباؾع يًه١ًٝ

 :٢ٖٚ ظٗاز ٚتأثري ٖرا ايدٚز اسبٟٝٛ يف ايب١٦ٝ احملٝط١ بٓا ٚدٛد ايػعب املدتًؿ١ داخٌ ايه١ًٝإ

 .صباٍ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ-

 .صباٍ ايرتب١ٝ املٛضٝك١ٝ-

 .صباٍ ا٫قتؿاد املٓصيٞ-

 إعداد َعًِ اسباضب اٯيٞ.-

 .صباٍ اإلع٬ّ ايرتبٟٛ-

 .ط١ٝايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿ-

صباي٘ ٚايتكدّ إىل ا٭ؾكٌ َٔ  يفٕ غا٤ اهلل ايه١ًٝ شبسجيٝٗا يًتصٚد إٚضٛف تتٝح 

اهلل إٔ ٜطاعدْا نإداز٠ يًه١ًٝ إٔ ْطأٍ ٚ ،خ٬ٍ ايدزاضات ايعًٝا َٔ دبًّٛ َٚادطتري ٚدنتٛزاٙ

ٝهٕٛ اشبسٜر ع٢ً أع٢ً َطت٣ٛ خيدّ ب٘ ْؿط٘ يْتٝح يهٌ طايب اشبد١َ ايتع١ًُٝٝ املتُٝص٠ 

 .ٚٚطٓ٘ اْ٘ ْعِ املٛىل ْٚعِ ايٓؿري ٚب٦ٝت٘

 متنياتي لكن بالتوفيك....
 عُٝد ايه١ًٝ

 عب  اهلل جاد ستمُد  /.دأ
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 ال كتُر َكّل الللّٕ ل لُى التعلّال َالط   األستاو  كلمٕ ال ّ
 

 

 الطلبت والطالباث..... أبنائي
 

ّ، 2019-2018بايعاّ ازباَعٞ  ايتٗاْٞإٔ أشف إيٝهِ أطٝب ا٭َٓٝات ٚاخًـ  ٜطعدْٞ

 مجٝع اجملا٫ت ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ٚزٜاد٠ ا٭ْػط١ ايط٬ب١ٝ. يفيهِ ايتٛؾٝل  ٚأمت٢ٓ

 يف سٝح تًعب إداز٠ زعا١ٜ ايط٬ب بايه١ًٝ ٚؾسعٝٗا )َٝت غُس ١َٝٓٚ ايٓؿس( دٚزا بازشًا

ٚذيو َٔ خ٬ٍ ايعدٜد َٔ ا٭ْػط١ ٚاشبدَات  َتها٬ًَ بٓا٤ً ازباَعٞبٓا٤ غدؿ١ٝ ايطايب 

 تهِ ٚإَهاْٝاتهِ ٚإتاس١ ايؿسؾ١ أَاَهِ ٫نتطاب خربات َٚٗازاتاقا٫ضتجُاز ط املُٝص٠

ٚايٛدداْٞ ٜٚتِ ذيو َٔ خ٬ٍ عدد َٔ ا٭ْػط١  ٚايؿهسٟ ايبدْٞددٜد٠ ٚزؾع املطت٣ٛ 

 .(ا٫دتُاعٞ ،ايؿينازبٛاي١ ٚاشبد١َ ايعا١َ، ا٭ضس ايط٬ب١ٝ،  ،ايجكايف ،ايسٜاقٞ)ايٓػاط 

ممازض١  ا٭ْػط١  املدتًؿ١ خاؾ١ ٚإ  يفايط٬ب  أبٓا٥ٞيهِ  دعٛتَٞٔ ٖٓا تأت٢ 

ٖٛ ايطايب ازبٝد يف ا٭ْػط١..... ؾا٭ْػط١ ايط٬ب١ٝ  نادميٞا٭ايطايب ازبٝد ع٢ً املطت٣ٛ 

تؿكٌ املٛاٖب يد٣ ايطايب ٚتؿكٌ ثكاؾت٘ ٚايس٣٩ يدٜ٘ ع٢ً َطت٣ٛ تعاًَ٘ َع ا٫خسٜٔ.. 

 َٔ خ٬ٍ ايهتب ٚاملٓاٖر.ٖٚرٙ املُٝصات ٫ ميهٔ إٔ ٜهتطبٗا ايطايب 

 هوفك.... دراسيلكن بعام  متنياتي
                                           

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب        

 أ.د / أش   رفعت ال ِين      

 

 

 

 



 املهصُرٔجامعٕ ـــ  ٕالهُعّ كلّٕ الرتبّٕ                                                                                                                                                                              دلّل الطالب
 

 - 8 - 

 إدارٔ الللّٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 أ.د / أش   رفعت ال ِين 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ

 ِ ٚايط٬بيػ٦ٕٛ ايتعًٝ

 أ.د / عب  الػين ستمُد عب  الػين

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ

 يػ٦ٕٛ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 يها  عب ٍ علٖ عبا أ.د / 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ

 شبد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 

  

 

 
 ين ستمُد عب  الػين.د / عب  الػأ

 املػسف ع٢ً ؾسع ايه١ًٝ مبٝت غُس

 ستم  ال ّ  أمح  سعّ د / .أ

 ايٓؿس املػسف ع٢ً ؾسع ايه١ًٝ مب١ٝٓ
 

                                          عب  اهلل جاد ستمُد عب  اهلل /.دأ

 عُـٝد ايهًٝـ١

http://eupc.mans.edu.eg/V2/get?Dr=26205081601223&T=2&L=A
http://eupc.mans.edu.eg/V2/get?Dr=27001012602837&T=2&L=A
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 دلّل ا  صا  بالللّٕ
  

  داَع١ املٓؿٛز٠ ـــ ع١ٝن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛ : ايربٜدٟ ايعٓٛإ

ضه١ اٖني ) غغازع املدازع َتؿسع َٔ غازع ضبُٛد  ــَطانٔ َػعٌ 

 ضباؾع١ ايدق١ًٝٗ. ــ املٓؿٛز٠ ( ضٓدٚب

 002ـــ  0502257171تًٝؿٕٛ : 

 002ـــ  0502231187ؾانظ : 

 غازع املعاٖد٠ ـــ َٝت غُس ـــ ضباؾع١ ايدق١ًٝٗ : غُس َٝت يؿسع ايربٜدٟ ايعٓٛإ

 002ـــ  0506901560ٕ : تًٝؿٛ

 002ـــ  0506917471ؾانظ : 

غازع ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ـــ ١َٝٓ ايٓؿس ـــ  : ايٓؿس ١َٝٓ يؿسع ايربٜدٟ ايعٓٛإ

 ضباؾع١ ايدق١ًٝٗ

 002ـــ  0507496993تًٝؿٕٛ : 

 002ـــ  0507495255ؾانظ : 

 http://sefac.mans.edu.eg  :اإليهرتْٚٞ املٛقع

 sedudean@mans.edu.eg : ايعُٝد ملهتب اإليهرتْٚٞ ايربٜد

 @mans.edu.egsedudean ايب١٦ٝ: يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ وكيل ملهتب اإليهرتْٚٞ ايربٜد

 ashrafelzainy1@hotmail.com ايط٬ب: يػ٦ٕٛ ايه١ًٝ وكيل ملهتب يهرتْٚٞاإل ايربٜد

 َدْٚات يًه١ًٝ ع٢ً َٛاقع ايٛزدبسٜظ ٚايٜٛهظ ٚايبًٛد٢ بعٓٛإ :

http://sefacmansedu.blogspot.com 

http://portalsefac.wix.com/sefacmans 

http://portalsefac.wordpress.com 

http://sefac.mans.edu.eg/
mailto:sedudean@mans.edu.eg
mailto:وكيل
mailto:sedudean@mans.edu.eg
mailto:وكيل
mailto:ashrafelzainy1@hotmail.com
http://sefacmansedu.blogspot.com/
http://portalsefac.wix.com/sefacmans
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  ارِ  ادتامعٕ :

داَعـ١  نؿـسع زباَعـ١ ايكـاٖس٠ ثـِ أْػـ٦ت       1962بـدأت ايدزاضـ١ بهًٝـ١ ايطـب عـاّ      

ٚمت تعـــدٌٜ املطـــ٢ُ اىل داَعـــ١ املٓؿـــٛز٠ عـــاّ   1972يطـــ١ٓ  49غـــسم ايـــديتا بايكـــإْٛ زقـــِ  

، ٚتعتــرب ازباَعــ١ ايطادضــ١ َــٔ سٝــح ايٓػــأ٠ بــني داَعــات ازبُٗٛزٜــ١ ايطــبع١ عػــس    1973

ــاس١    ــاَعٞ َطـ ــسّ ازبـ ــػٌ اسبـ ــ١       300ٜٚػـ ــٞ ملدٜٓـ ــٛب ايػسبـ ــ١ ازبٓـ ــٔ ْاسٝـ ــا َـ ــدإ تكسٜبـ ؾـ

–ايصزاعـــ١ –اهلٓدضـــ١  –ايؿـــٝدي١  –طـــب ا٭ضـــٓإ  –طـــب اي ) نًٝـــات:  املٓؿـــٛز٠ ٜٚكـــِ

 –ايتُــسٜ    –اسباضــبات ٚاملعًَٛــات    –اٯداب  –ايرتبٝــ١   –ايعًــّٛ   –اسبكــٛم  –ايتذــاز٠  

ــسٟ   ــ١ٝ   –ايطـــب ايبٝطـ ــ١ ايسٜاقـ ــ١  – ايرتبٝـ ــٕٛ ازبًُٝـ ــ١    (ايؿٓـ ــدات اشبدَٝـ ٚبعـــ  ايٛسـ

   َ عٝـ١ َٚععـِ ايٛسـدات    ناإلداز٠ ايعا١َ يسعا١ٜ ايط٬ب مب٬عبٗـا َٚٓػـهتٗا ٚيًُـدٕ ازبا

ذات ايطــابع اشبـــاف ايــجل ربـــدّ ازباَعــ١ ٚاجملتُـــع ، ٖــرا باإلقـــاؾ١ إىل املطــاسات ايـــجل       

ايــجل  زٜــاا ا٭طؿــاٍنًٝــ١ َجــٌ تػــػًٗا نًٝــات ازباَعــ١ ايٛاقعــ١ خــازز ْطــام ازباَعــ١  

تكــع بػــازع ااــد َــاٖس ٚنًٝــ٘ ايرتبٝــ١ ايٓٛعٝــ١ املٓؿــٛز٠ ٚؾسعٝٗــا مبــدٜٓجل َٝــت غُــس          

 .  ٚن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايؿٓادم١ ايٓؿس َٚٓٝ

 نب ٔ عو الللّٕ :

ّ، ٚبــدأت 1990يطــ١ٓ  1177أْػــ٦ت نًٝــ١ ايرتبٝــ١ ايٓٛعٝــ١ باملٓؿــٛز٠ بــايكساز زقــِ    

ّ، ٚأْػ٦ت نًٝـ١ ايرتبٝـ١ ايٓٛعٝـ١ مبٓٝـ١ ايٓؿـس      1990/1991ايدزاض١ بٗا يف ايعاّ ازباَعٞ 

ـٝـ  1990يف عـاّ   1161بـايكساز زقــِ   ١ مبٝـت غُــس بــايكساز  ّ، نُــا أْػـ٦ت نًٝــ١ ايرتبٝـ١ ايٓٛع

ّ، ٚناْــت ايهًٝــات ايــج٬خ تابعــ١ يــٛشاز٠ ايتعًــِٝ ايعــايٞ، ثــِ ؾــدز     1991يف عــاّ  1178زقــِ 

ّ، بكِ ايهًٝات ايج٬ث١ إىل داَع١ املٓؿٛز٠، ٚذيـو  1998يط١ٓ  329ايكساز ازبُٗٛزٟ زقِ 

 ٓؿس. يف ن١ًٝ ٚاسد٠، باضِ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ باملٓؿٛز٠ ٚؾسعٝٗا مبٝت غُس ١َٝٓٚ اي
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  :كل مو ٔ الللَّٕ ُىل عماد

 الفرتٔ ا سال م

 د/ أاــــــــــــــد شنــــــــــــــ٢ ضبــــــــــــــسش  أ. 1

 

 31/7/2111إلى  15/11/1998من 

ٌ  أ. 2 ــ ــعٝد دربٜــــــــ ــازٚم ايطــــــــ  د/ ؾــــــــ

 

 31/7/2114إلى  1/8/2111من 

ٞ   أ. 3 ــ ــسبٝين اهل٬يـــ ــٞ ايػـــ  د/ اهل٬يـــ

 

 12/9/2111إلى  12/9/2114من 

ــٝد  أ. 4 ــٞ ايطـــــــــــ ــد ايبٗـــــــــــ  د/ أاـــــــــــ

 

 31/7/2113حتى  21/9/2111من 

 اـد أاـد  أبـساِٖٝ  إبـساِٖٝ  إد/  أ. 5

 

 2117/  4/ 1  حتى 1/8/2113من 

ــٛد  د/  أ. 5 ــاد ضبُـــــــــ ــد اهلل دـــــــــ  عبـــــــــ

 

 اآلن حتى 1/4/2117من 

 

بتدؿــٝـ قطعــ١  أزا إلقاَــ١   26/9/2005ؾــدز قــساز صبًــظ ازباَعــ١ بتــازٜذ   

َـ    ازباَعَٞب٢ٓ ددٜد يًه١ًٝ داخٌ اسبسّ  ٔ إعـداد ايتؿـُُٝات   ٚقد مت بايؿعـٌ ا٫ْتٗـا٤ 

إدسا٤ات طسح َب٢ٓ ايه١ًٝ داخٌ اسبسّ  ْٚأٌَ ،ٚتطًُٝٗا يإلداز٠ ايعا١َ يًػ٦ٕٛ اهلٓدض١ٝ

 .يف ايكسٜب ايعادٌ ازباَعٞ
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 ٕــال ؤِ

ٚتبــ٤ٛ  َٚعسؾٝــًا ٚصبتُعٝــًا ٚحبجٝــًا ذبكــل نًٝــ١ ايرتبٝــ١ ايٓٛعٝــ١ متٝــصًا تعًُٝٝــاً 

ٞ َهاْـــ١ َسَٛقـــ١ عًـــ٢ خسٜطـــ١ ايتع  ــِٝ ازبـــاَع ــسٟ ًـ ــاً   املؿـ ــٗا يًُٓاؾطـــ١ ضبًٝـ  مبـــا ٜ٪ًٖـ

 .ٚعسبًٝا ٚإقًًُٝٝا

  سالٕال

ٞ تًتــصّ ايهًٝــ١ بإعــداد املعًــِ     ٞ يًتعًــِٝ قبــٌ   ايٓــٛع عًــ٢ اإلبــداع    ايكــادز ازبــاَع

سٌ املػه٬ت ايرتب١ٜٛ ٚاجملتُع١ٝ، بتطٜٛس بساصبٗا ٚاإلضٗاّ يف  ،ايعٌُ ضٛم يفٚاملٓاؾط١ 

ــ١ ،ايتعًُٝٝــــــ١ ــا١ َٛازدٚتُٓٝــــــ ،ٚايبشجٝــــ ــازات   ،ايبػــــــس١ٜ ٖــــ ــٛؾري اشبــــــدَات ٚا٫ضتػــــ ٚتــــ

 .املتدؿؿ١

 ي ا  ا سرتا ّجّٕاأل

 بايه١ًٝ. ، ٚتٛؾري ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ أؾكٌتطٜٛس َٓع١َٛ ايتعًِٝ ٚايتعًِ -1

 تطٜٛس ايرباَر ايدزاض١ٝ. -2

 بايه١ًٝ. ا٫زتكا٤ مبٓع١َٛ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ -3

 ٖا.ٚتطٜٛسبايه١ًٝ ُع١ٝ تؿعٌٝ َٓع١َٛ اشبدَات ٚا٭ْػط١ اجملت -4

 .ٚزضايتٗا تطٜٛس املٓع١َٛ اإلداز١ٜ مبا حيكل ز١ٜ٩ ايه١ًٝ -5

 ا٫زتكا٤ بٓعِ تكِٜٛ ايط٬ب ٚا٫َتشاْات. -6

 .إزضا٤ ْعاّ ازبٛد٠ بايه١ًٝ، ٚاسبؿٍٛ ع٢ً ا٫عتُاد -7
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 : بالللّٕ ش َمب الةّ  س  لٕ البلالُرُِ 

1 –   ٛ إســـد٣ غـــعب ايرتبٝـــ١  يفع ٜػــرتط يكٝـــد ايطايـــب يًشؿـــٍٛ عًـــ٢ دزدـــ١ ايبهـــايٛزٜ

اي٥٬شــ١ ايتٓؿٝرٜـــ١ يكـــإْٛ   يفايٓٛعٝــ١ باإلقـــاؾ١ إىل ايػـــسٚط ايعاَــ١ املٓؿـــٛف عًٝٗـــا   

 : ٞتٓعِٝ ازباَعات َا ًٜ

  0ْؿظ عاّ ا٫يتشام يفاسبؿٍٛ ع٢ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ أٚ َا ٜعادهلا  –أ 

ٚؾكـا   يـو تتطًـب ذ  ايـجل ايتدؿؿـات   يفُتعكـد   ايـجل اختبازات ايكدزات  يفايٓذاح  –ب 

  0ٜكسزٖا َهتب تٓطٝل ايكبٍٛ بازباَعات ايجليًكٛاعد 

  0اير٣  ٜكسزٙ صبًظ ايه١ًٝ  ايػدؿٞادتٝاش ا٫ختباز  –ز 

ع٢ً عبٛ ٜجبـت ؾـ٬سٝت٘ ملتابعـ١ ايدزاضـ١ ٚايكٝـاّ مبطـ٦ٛيٝات        إٔ ٜهٕٛ ٥٫ًكا طبًٝا –د 

  ١َٓٗ0 ايتدزٜظ 

 َِلُى  ُزِعًال علٖ شعب الللّٕ كالتالْ:

 له بٕ للط   اذتا لني علٖ الجانُِٕ العامًَٕ  : باأ

 ٜكبٌ بػعب١ َعًِ اسباضب اٯيٞ ط٬ب ايكطِ ايعًُٞ / زٜاق١ ٚعًّٛ. –أ 

ــعب١ ا٫قتؿـــاد املٓصيـــٞ طـــ٬ب ايكطـــِ    اإلعـــ٬ّٜكبـــٌ بػـــعب١ -ب  ــٞايرتبـــٟٛ ٚغـ  ا٭دبـ

 ٚايكطِ ايعًُٞ عًّٛ ٚؾكًا يسغبات ايط٬ب.

ٞ يرتب١ٝ املٛضٝك١ٝ ط٬ب ايكطِ ا ٜكبٌ بػعب١ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚغعب١ –ز  ٚايكطـِ   ا٭دبـ

 املع١ٝٓ. ا٭قطاّايجل دبسٜٗا  ايكدزاتبػسط ادتٝاش اختبازات  زٜاق١ ٚعًّٛايعًُٞ 

َ دبلـُم املـ ار  الفهّـٕ املتة مـٕ     أاملعايـ  الفهّـٕ    له بٕ للط   اذتا لني علٖ دبلـُم ثانًّا : با

 )نظام ارتمس سهُات( أَ ادتامعٕ العمالّٕ

ٌ بػـعب١ اسباضـب اٯيـٞ ايتدؿؿـات ايتايٝـ١ َـٔ ايطـ٬ب ٚايطايبـات ) غـبهات          ٜكب –أ 

يهرتْٚٝـات ــــ  بسصبٝـات اسباضـب ــــ       إاسباضب اٯيٞ ـــ  بسصبـ١ ــــ  ساضـب  يـٞ ــــ  اتؿـا٫ت ــــ         

 يهرت١ْٝٚ ـــ  نُبٝٛتس ـــ   غبهات َٚعًَٛات (.إساضبات َٓعَٛات ساضب ـــ  ٖٓدض١ 

اسباؾــًٕٛ عًــ٢ ايــدبًّٛ يف ربؿؿــات غــري ايــجل ق بًــت بكطــِ   ايطــ٬ب ٚايطايبــات –ب 

ّ َعًـِ اسباضـب اٯيـٞ ٜٛشعـٕٛ بـني قطـُٞ ا٫قتؿـاد املٓصيـٞ          إعـداد  ايرتبـٟٛ طبكـًا    ٚاإلعـ٬

 .يسغباتِٗ
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   : نظام ال راسٕ َا متحاى س  لٕ البلالُرُِ 

 َد٠ ايدزاض١ يٌٓٝ دزد١ ايبهايٛزٜٛع أزبع١ ضٓٛات. .1

 ؾؿًني دزاضٝني. ىلإٜٓكطِ ايعاّ ايدزاضٞ  .2

ًٝا ْطب١ سكٛز ٫ تكٌ عٔ  .3  .%75ٜػرتط يدخٍٛ ايطايب ا٫َتشإ يف أٟ َكسز إٔ ٜهٕٛ َطتٛؾ

% َٔ صبُٛع دزدات نٌ اَتشإ بػسط إٔ 50ذا سؿٌ ع٢ً اٜعترب ايطايب ْادًشا  .4

% َٔ دزد١ ا٫َتشإ ايتشسٜسٟ ) أٚ ايتطبٝكٞ إذا نإ ا٫َتشإ ٜكتؿس 30حيؿٌ ع٢ً 

 )ؾكط ع٢ً ايتطبٝكٞ

ٜٓكٌ ايطايب إىل ايؿسق١ ا٭ع٢ً إذا نإ ْادًشا يف مجٝع املكسزات أٚ نإ زاضًبا يف َا  .5

٫ ٜصٜد عٔ َكسزٜٔ )ٜٚ٪دٟ ايطايب ا٫َتشإ ؾُٝا زضب ؾٝ٘ َع ط٬ب ايؿسق١ ايجل ٜدزع 

ؾٝٗا املكسز ( أَا ط٬ب ايؿسق١ ايٓٗا١ٝ٥ ايرٜٔ ٜسضبٕٛ يف َا ٫ ٜصٜد عٔ َكسزٜٔ ؾٝعكد هلِ 

ثإ يف غٗس أنتٛبس َٔ نٌ عاّ ٚإذا تهسز زضٛبِٗ ميتشٓٛا ؾُٝا زضبٛا ؾٝ٘ َع ط٬ب  دٚز

 ٖرا املكسز ست٢ ٜتِ ظباسِٗ ؾُٝا زضبٛا ؾٝ٘. ؾٝ٘ايؿؿٌ ايدزاضٞ ايرٟ ٜدزع 

ٜدزع ايطايب َػسٚع ايتدؿـ يف ايؿسق١ ايسابع١ ٚتكاف ايدزد١ اىل اجملُٛع  .6

 .ايهًٞ يًدزدات ٫ٚ ٜعترب َاد٠ زضٛب أٚ ظباح

ٜكدز ظباح ايطايب ضٛا٤ يف املكسز ايٛاسد أّ يف اجملُٛع ايهًٞ يًُكسزات بأسد  .7

 : ت١ٝايتكدٜسات اٯ

 اله بٕ التة ِ 

 ممتاز 

 

 

 ؾأنجس َٔ صبُٛع ايدزدات % 85

 جّ  ج ًا 

 

 

 % َٔ صبُٛع ايدزدات85إىل أقٌ َٔ  75%

 جّ  

 

 % َٔ صبُٛع ايدزدات.75إىل أقٌ َٔ  % 65

 مةبُ  

 

 

 % َٔ صبُٛع ايدزدات65ىل أقٌ َٔ % إ50

 : ٜٚكدز زضٛب ايطايب بأسد ايتكدٜسٜٔ اٯتٝني

 اله بٕ التة ِ 

 معّف 

 

 % َٔ صبُٛع ايدزدات50% إىل أقٌ َٔ 35

 معّف ج ًا 

 

 % َٔ صبُٛع ايدزدات.35أقٌ َٔ 
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ًْا  يإلعاد٠ايطايب ايرٟ ٜسضب يف أنجس َٔ َكسزٜٔ ٜبك٢  .8 ٜٚعٝدٖا دزاض١ ٚاَتشا

 .٠(% َٔ صبُٛع دزدات املاد64٘ تكدٜسات ايٓذاح ؾٝٗا مبكبٍٛ ) مبا ٫ جياٚش ٚحيطب ي

 لػٕ ال راسٕ  بالللّٕ :

ٚؾكـا   ايًػـ١ ا٫ظبًٝصٜـ١  ب بعـ  املكـسزات   ٚتـدزع يػ١ ايدزاض١ ٚايتعًـِٝ ٖـٞ ايًػـ١ ايعسبٝـــــ١     

 ملتطًبات ا٭قطاّ ايع١ًُٝ.

 األق ام العلمّٕ بالللّٕ 

 ايتاي١ٝ :تتهٕٛ ايه١ًٝ َٔ ا٭قطاّ   

 ( ق ال الرتبّٕ الفهّٕ :1) 

 ٜٚكِ ايتدؿؿات ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ :      

   ايسضِ ٚايتؿٜٛــس  -أ       

 ايتؿُِٝ ٚايصخسؾــ١ –ب       

        ايٓشـت ٚاشبـصف –ز       

 ا٭غػاٍ ايؿ١ٝٓ ٚايػعب١ٝ  -د       

 ( ق ال الرتبّٕ املُسّةّٕ : 2) 

 ١ٝ ايتاي١ٝ : ٜٚكِ ايتدؿؿات ايس٥ٝط     

   ايٓعسٜات ٚايتأيٝـ املٛضٝك٢ -أ      

 املٛضٝك٢ ايعسبٝـ١  -ب     

  اسبسنٞايؿٛيؿٝر ٚاإلٜكاع  -ز     

 ا٭دا٤  -د        

 :  امله لْ( ق ال ا قتصاد 3) 

 ٜٚكِ ايتدؿؿات ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ :       

 ايتػر١ٜ ٚعًّٛ ا٭طع١ُ   –أ  

 ايٓطٝر ٚامل٬بظ –ب 

 ز٠ املٓصٍإدا –ز 
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 :  اآللْمعلال اذتاسب  إع اد( ق ال 4)

 ٜٚكِ ايتدؿؿات ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ :      

 ايتعًِٝ  يف اٯيٞاضتدداَات اسباضب  –أ 

 صباٍ املهتبات يفاضتدداّ ايتكٓٝات  -ب

 الرتبُٓ( ق ال اإلع م 5) 

 ٜٚكِ ايتدؿؿات ايس٥ٝط١ٝ اٯت١ٝ:    

 ايؿشاؾ١ املدزض١ٝ –ا 

 ايتعًُٝٞتًؿصٜٕٛ اإلذاع١ ٚاي –ب 

 ايرتبٟٛاملطسح  –ز 

 ( ق ال العلُم الرتبُِٕ َالهف ّٕ : 6)

 ٜٚكِ ايتدؿؿات ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ :      

 أؾــٍٛ ايتـسبـٝـ١   –أ 

 املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ  –ب 

ايرتبٟٛعًِ ايٓؿظ  –ز 

 ال عب ال راسّٕ 

 :ايتاي١ٝ ايط٬ب١ٝ ايػعب ايٓٛع١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ تكِ

  ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ. غعب١ - 1

  غعب١ ا٫قتؿاد املٓصيٞ. - 2

  .اٯيَٞعًِ اسباضب  إعدادغعب١  - 3

  غعب١ ايرتب١ٝ املٛضٝك١ٝ. - 4

 . ايرتبٟٛ اإلع٬ّغعب١  - 5

ٔ  قـساز  عًـ٢  بٓـا٤  ذنسٖـا  ايطابل بايػعب ايكبٍٛ إٜكاف أٚ ب٬ايط قبٍٛ ٜهٕٛٚ  صبًـظ  َـ

 .ازباَع١
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 ّٕال   هحًا الللال رجات العلمّٕ 

 ميهح زتلس ادتامعٕ بها  علٖ طلب زتلس كلّٕ الرتبّٕ الهُعّٕ ال رجات العلمّٕ التالّٕ :

 دزد١ ايبهايٛزٜٛع يف ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ َٔ إسد٣ ايػعب ايدزاض١ٝ بايه١ًٝ. -

 ايدبًّٛ اشباف يف ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ َٔ اسد ايػعب ايدزاض١ٝ بايه١ًٝ. -

 تدؿؿات ايع١ًُٝ بأقطاّ ايه١ًٝ.املادطتري يف ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ يف اسد اي -

 دنتٛزاٙ ايؿًطؿ١ يف ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ يف اسد ايتدؿؿات ايع١ًُٝ بأقطاّ ايه١ًٝ. -

 َع َساعا٠ ايػسٚط اشباؾ١ يًتطذٌٝ يدزدجل املادطتري ٚايدنتٛزاٙ باي٥٬ش١ 

 ايداخ١ًٝ يًه١ًٝ.

 قُاع  التحُِل َنةل الةّ 

 ٕالهطاق ادتػ ايف للجامع                            

 ضبل إٔ ٚاؾل صبًظ ازباَع١ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايٓطام ازبػسايف زباَع١ املٓؿٛز٠ نُا ًٜٞ: 

 .أ ( ايط٬ب اسباؾًني ع٢ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ َٔ ضباؾع١ ايدق١ًٝٗ

( َسنــص شؾتــ٢ مبشاؾعــ١ ايػسبٝــ١ بايٓطــب١ يهًٝــ١ ايرتبٝــ١ ايٓٛعٝــ١ مبٝــت غُــس  قــساز      ب

 .1/10/2005ّ( بتازٜذ 432قِ )اجملًظ ا٭ع٢ً يًذاَعات جبًطت٘ ز

   قُاع  حتُِل الط   امل تج ِو يف الف قٕ األَىل 

قــسز اجملًــظ ا٭عًــ٢ يًذاَعــات إٔ ٜهــٕٛ ذبٜٛــٌ ايطــ٬ب املسغــشني   29/7/2007بتـازٜذ  -

عـو  يًكبٍٛ بازباَعات أٚ ايساغبني يف ْكٌ قٝدِٖ َٔ ن١ًٝ إىل ن١ًٝ أخس٣ غري َٓاظس٠ 

لت كّ  علٖ أنٌ لو ِتال قبـُ  حتُِـل أَ نةـل قّـ  يـل   الطـ   عـو        ط ِق الته ّق اإلللرتَنْ م  ا

 ط ِق الللّات أَ ادتامعات.

 الضُابا ارتا ٕ بالتحُِل بني الللّات املتهاظ ٔ يف ال هُات ال راسّٕ األعلٖ مو الف قٕ األَىل 

ـ إٔ ٜهـــٕٛ ايتشٜٛـــٌ بـــني ايهًٝـــات املتٓـــاظس٠ بازباَعـــات َسنصٜـــًا عًـــ٢ َطـــت٣ٛ نـــٌ          1

 داَع١.

 ـ إٔ ٜهٕٛ ايطايب ْادشًا َٚٓك٫ٛ إيٞ ؾسق١ أع٢ً يف ايه١ًٝ احملٍٛ َٓٗا. 2

ٔ  :20ـ ٫ تصٜد ْطب١ احملٛيني عـٔ    3 ٔ  ايطـ٬ب  عـدد  َـ ًـٛب ايتشٜٛـٌ   املط بايؿسقـ١  املكٝـدٜ

 إيٝٗا ٚذيو ٚؾكًا يكٛاعد عا١َ َع١ًٓ بهٌ ن١ًٝ.
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  ع٢ً أع٢ً اجملاَٝع.ـ إٔ تهٕٛ ا٭ٚي١ٜٛ يًتشٌٜٛ َٔ بني املتكدَني يًط٬ب اسباؾًني 4

ـ ٫ جيٛش قبـٍٛ طًبـات ذبٜٛـٌ ايطـ٬ب بـني ايهًٝـات املتٓـاظس٠ بعـد َكـ٢ غـٗس َـٔ بـد٤               5

 ايدزاض١.

 ـ حيل يًطايب اضتدساز بٝإ ساي١ َٔ ايه١ًٝ املكٝد بٗا يتكدمي٘ إيـ٢ أ٣ دٗــ١ أخــس٣. 6

ــاد٠     2/10/1999بتـــازٜذ - ــ١ٝ يـــد٣ ايطـ ــسز اجملًـــظ ا٭عًـــ٢ يًذاَعـــات: )ايتٛؾـ ــا٤  قـ ز٩ضـ

ازباَعـات باعتبـاز زضـٛب ايطايــب املٓكـٍٛ يؿسقـ١ أعًـ٢ يف َــٛاد تهًُٝٝـ١ ٫ تـدخٌ ٚؾكــًا         

ي٥٬ش١ ايداخ١ًٝ يًه١ًٝ قُٔ َٛاد ايسضٛب ٚايٓذاح ٫ ذبٍٛ دٕٚ تكدّ ايطايب بطًب 

ايتشٜٛــٌ إىل نًٝــ١ أخــس٣ ٚإٔ قبــٍٛ أٚ زؾــ  ايتشٜٛــٌ ٜتٛقـــ عًــ٢ اضــتٝؿا٤ ايطايــب    

ظ ا٭عًـــ٢ يًذاَعـــات يف ٖـــرا ايػـــإٔ ٚنـــريو ايػـــسٚط  يًكــٛابط ايـــجل أقسٖـــا اجملًـــ 

 اإلقاؾ١ٝ ايجل تكعٗا نٌ ن١ًٝ ٚؾكًا يعسٚؾٗا(.

 ايٓذاح يف اختبازات ايكدزات اشباؾ١ بكطُٞ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚايرتب١ٝ املٛضٝك١ٝ. – 7

 الط   ال اغبني يف نةل الةّ  مو كلّات دا ل أَ  ارج ادتامعٕ مو غري الط   امل تج ِو 

 ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝر١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ع٢ً اٯتٞ:3( ايؿكس٠ )86ملاد٠ )تٓـ ا-

"ٚجيٛش ْكٌ قٝد ايطايب َـٔ نًٝـ١ إىل أخـس٣ غـري َٓـاظس٠ يف ذات ازباَعـ١ أٚ يف       

ــ٢       داَعـــ١ أخـــس٣ بكـــساز َـــٔ صبًـــظ ايهًٝـــتني ٚذيـــو بػـــسط إٔ ٜهـــٕٛ ضـــ١ٓ سؿـــٛي٘ عًـ

بــٍٛ بايهًٝــ١ ٚساؾــ٬ً عًــ٢ اجملُــٛع ايــرٟ    ايجاْٜٛــ١ ايعاَــ١ َطــتٛؾًٝا ايػــسٚط امل٪ًٖــ١ يًك  

 قبًت٘ ايه١ًٝ يف تًو ايط١ٓ".

 ٕالط   اذتا لني علٖ ال ًادات املعادل 

ـ جيٛش قبٍٛ ذبٌٜٛ ايط٬ب اسباؾًني عًـ٢ ايػـٗادات املعاديـ١ بـني ايهًٝـات املتٓـاظس٠ يف         1

يف  ازباَعـــات املؿـــس١ٜ بـــٓؿظ غـــسٚط ايطـــ٬ب اسباؾـــًني عًـــ٢ ايجاْٜٛـــ١ ايعاَـــ١ املؿـــس١ٜ  

 سدٚد ايكٛاعد املٓع١ُ يريو ٚايؿادز٠ َٔ اجملًظ ا٭ع٢ً يًذاَعات.

ـ جيـــٛش ْكـــٌ قٝـــد ايطايــب اسباؾـــٌ عًـــ٢ ايػـــٗاد٠ املعاديــ١ بـــني ايهًٝـــات غـــري املٓـــاظس٠            2

 بايػسٚط اٯت١ٝ:

 َٛاؾك١ َهتب ايتٓطٝل ايس٥ٝطٞ يًذاَعات ٚاملعاٖد ايعًٝا.  أ ( 

 طام ازبػسايف زباَع١ املٓؿٛز٠.ب( إٔ ٜكدّ ايطايب َا ٜجبت إقاَت٘ بايٓ
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 قسز اجملًظ ا٭ع٢ً يًذاَعات اٯتٞ: 18/3/1991ـ بتازٜذ  3

بأٜـ١ اضـتجٓا٤ات    "ذبكٝكا ملبدأ تهاؾ٪ ايؿسف بني ايط٬ب املؿـسٜني ٚعـدّ ايطـُاح   

حيعــس ذبٜٛــٌ ايطــ٬ب املؿــسٜني َـــٔ ازباَعــات ا٭دٓبٝــ١ إىل ازباَعــات املؿـــس١ٜ إ٫ إذا        

نــإ ايطايــب ساؾــ٬ عًــ٢ اسبــد ا٭دْــ٢ يف غــٗاد٠ ايجاْٜٛــ١ ايعاَــ١ أٚ َــا ٜعادهلــا يًكبــٍٛ    

بايه١ًٝ املع١ٝٓ ايجل ٜسغب يف ذبًٜٛ٘ أٚ ْكٌ قٝدٙ إيٝٗا ع٢ً إٔ ٜتِ ايتشٌٜٛ َسنصٜـا عـٔ   

 سٜل َهتب ايتٓطٝل ايس٥ٝطٞ يًكبٍٛ بازباَعات املؿس١ٜ ٚاملعاٖد ايعًٝا بايكاٖس٠".ط

    باله ــبٕ لبّانــات اذتالــٕ الــ   ــ د لــلدارٔ أَ الللّــات عــو ط ِــق ال ِــ  َشتالفــٕ ل ــ َمب

 التحُِل   ِلتفت إلًّا.

     األعلــٖ  ا لتـ ام بتطبّــق مــُاد قـانُى  هظــّال ادتامعــات َ  حتــٌ التهفّ ِـٕ َقــ ارات ا لــس

 للجامعات ال  ختص التحُِ ت َنةل الةّ  َال  سرتد م تةبً .

 أَ نةل الةّ :  الٕ التحُِل  يف األَراق َامل ته ات املطلُبٕ

ـ بٝــإ سايــ١ بــاملٛاد ايــجل دزضــٗا ايطايــب يف ايهًٝــ١ احملــٍٛ َٓٗــا َٛقــشًا بــ٘ ايــدزدات            1

 ٚايتكدٜسات اسباؾٌ عًٝٗا.

ايٓطــام ازبػــسايف زباَعــ١ املٓؿــٛز٠ )ؾــٛز٠ ايجاْٜٛــ١ ايعاَــ١     يفـ َطــتٓد ٜجبــت إقاَتــ٘       2

 إٜؿاٍ نٗسبا٤ أٚ غاش أٚ َٝاٙ باضِ ايٛايد أٚ ايٛايد٠(. ،طبل ا٭ؾٌ

  قّ  الط   الُاف ِو

 بايه١ًٝ.تسغٝح ايط٬ب يًكبٍٛ ٚكبٍٛ يًٛاؾدٜٔ بايكاٖس٠ بتكّٛ اإلداز٠ ايعا١َ 

 الُاف ِوالط    ال  َمب ال زمٕ لةبُ 

 .ٍ ع٢ً غٗاد٠ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ املؿس١ٜ أٚ َا ٜعادهلااسبؿٛ .1

 .املٛاد امل٪١ًٖ ٚاضتٝؿا٤ اسبد ا٭د٢ْ جملُٛع ايدزدات يًه١ًٝ ا٫يتشام بٗا يفايٓذاح  .2

 الُاف ِو:للط   جًٕ  ة ِال األَراق 

غــازع  4ٜتكــدّ ايطايــب بأٚزاقــ٘ ايدزاضــ١ٝ إىل ضــؿازت٘ بايكــاٖس٠ أٚ َهتــب ايػــ٦ٕٛ ايعسبٝــ١     

ٟ املتؿــسع َــٔ غـازع اشبًٝؿــ١ املــإَٔٛ مبٓػــ١ٝ   ايطـريإ   َٛعــد ٫ ٜتذــاٚش  يفبايكــاٖس٠  ايبهـس

 .ْٗا١ٜ غٗس ضبتُرب َٔ نٌ عاّ
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 ِتال قبُ  طلبا ًا سلتب ال لُى الع بّٕ ال َفّما ِلٖ الفلات 

 اسباؾًٕٛ ع٢ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ َٔ َؿس 

   بػــسط إٔ ٜهــٕٛ  اسباؾــًٕٛ عًــ٢ ايجاْٜٛــ١ َــٔ اشبــازز ) املعاديــ١ يًجاْٜٛــ١ املؿــس١ٜ

 .َٔ أبٓا٤ ا٭ّ املؿس١ٜ

 املص َفات ال راسّٕ َرسال الةّ  للط   الُاف ِو ا نتظام :

قــدزٙ  َبــد٥ٞعًــ٢ ايطايــب ايساغــب ؾــ٢ ايدزاضــ١ يًطــ٬ب ايٛاؾــدٜٔ ضــداد زضــِ قٝــد    - 1

(  ٚمخطــُا١٥) أيـــ  1500عــٔ ايهًٝــات ايٓعسٜــ١ َٚبًــؼ    إضــرتيٝين) أيـــ ( دٓٝــ٘   1000

ٔ  إضرتيٝيندٓٝ٘  )  1000ايهًٝـات ايعًُٝـ١ ٖـرا خبـ٬ف زضـّٛ ايدزاضـ١ ايجاْٜٛـ١ ٖٚـ٢          عـ

ٚ    إضـرتيٝين أيـ( دٓٝ٘   إضـرتيٝين ( دٓٝـ٘   ٚمخطـُا١٥ )أيــ   1500عـٔ ايهًٝـات ايٓعسٜـ١ 

 عٔ ايهًٝات ايع١ًُٝ

ايطــ٬ب  ْٚــٛادٟبازباَعــات أٚ املعاٖـد املؿــس١ٜ بؿـٓدٚم    ا٫غـرتاى ايطايـب ايٛاؾــد ٜطـدد قُٝــ١   -2

 .شٚدت٘ َا٥٘ ٚمخطٕٛ دٓٝ٘ ضًٜٓٛا اغرتاىؿسًٜا ضًٜٓٛا ٚق١ُٝ دٓٝ٘ َ 60ايٛاؾدٜٔ 

 لط   الُاف ِو :مو ا األَراق املطلُ   ة ميًا

ايػٗاد٠ ايجا١ْٜٛ ) املعاديـ١ ( َعتُـد٠ َٚؿـدقًا عًٝٗـا َـٔ ضـؿاز٠ مجٗٛزٜـ١ َؿـس          .1

سؿــــٌ َٓٗــــا ايطايــــب عًــــ٢ ايػــــٗاد٠ أٚ ضــــؿاز٠ ايبًــــد   ايــــجلايدٚيــــ١  يفايعسبٝـــ١  

 .ايػٗاد٠ بايكاٖس٠اسباؾٌ َٓٗا ع٢ً 

ــِٝٗ إٔ ٜتكــــدَٛا       .2 ــس١ٜ ؾعًــ ــ١ املؿــ ــٗاد٠ ايجاْٜٛــ ــًٕٛ عًــــ٢ غــ ــا ايطــــ٬ب اسباؾــ أَــ

 .ايبٝكا٤ ايداي١ ع٢ً ايٓذاح با٫ضتُاز٠

 .َٓٗا زمسٞغٗاد٠ امل٬ٝد ا٭ؾ١ًٝ أٚ َطتدسز  .3

 .سدٜج١ ؾٛتٛغساؾ١ٝؾٛز  6عدد  .4

ٔ بٝاْــات ا٭ٚزام اٯتٝــ١ ٚتٛدــد داخــٌ َعــسٚف ٜــتِ اسبؿــٍٛ عًٝــ٘ َــ         اضــتٝؿا٤ .5

 اإلداز٠ أٚ ايطؿاز٠ بايكاٖس٠ ٢ٖٚ :

 تٓطٝل (. 55 اضتُاز٠)  ا٫يتشامطًب  .6

 َبد٥ٞبطاق١ تسغٝح  .7

 ْطذ (. 3املعًَٛات ) َٔ ث٬خ  اضتُاز٠ .8
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 إقساز ٚىل أَس ايطايب .9

 .بطاق١ ايسغبات ) َٔ أؾٌ ٚؾٛز٠ ( .10

 غازع قسٜح ضعد شغًٍٛ ـ املبتدٜإ ـ ايكاٖس٠ 2ايعٓٛإ :  .11

 02795443تًٝؿٕٛ :  .12

 ف ت َادتُا   ال راسّٕ امللا

ميٓح ايط٬ب املطتذدٕٚ َٔ أبٓا٤ مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ ايرٜٔ ٫ جياٚش تستٝبِٗ  .1

يف غعب١  ا٭ٚا٥ٌيف اَتشإ غٗاد٠ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ايج٬ثني ا٭ٚا٥ٌ يف غعب١ عًّٛ ٚايعػس٠ 

ًٗا ض120ٛٓيف ايػٗاد٠ ايؿ١ٝٓ َهاؾأ٠ تؿٛم قدزٖا ) ا٭ٚا٥ٌ داب ٚاشبُط١   ًٜا.( دٓٝ

%( 80ميٓح ايط٬ب املطتذدٕٚ َٔ أبٓا٤ مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ اسباؾًٕٛ ع٢ً ) .2

( دٓٝ٘ ٜٚطتُس ؾسف املهاؾأ٠ 84ع٢ً ا٭قٌ يف اَتشإ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ َهاؾأ٠ قدزٖا )

إذا سؿٌ ع٢ً اَتٝاش ؾُٝا بعد  أَااملػاز إيٝٗا يف ساي١ سؿٛي٘ ع٢ً تكدٜس دٝد دًدا ، 

 ( دٓٝ٘.120ٜتِ ؾسف َهاؾأ٠ قدزٖا )

حيؿًٛا ع٢ً تكدٜس دٝد ددًا يف ضٓٛات ايٓكٌ حيؿًٕٛ ع٢ً َهاؾأ٠  ايرٜٔايط٬ب  .3

 ( دٓٝ٘.120( دٓٝ٘ ٚتكدٜس ممتاش حيؿًٕٛ ع٢ً َهاؾأ٠ )60قدزٖا )

 اج ا ات  هّ  الط   

ًَا ضٛا٤ نإ َطتذًدا أٚ َكًٝدا بايه١ًٝ َٔ أعٛاّ 19مبذسد بًٛؽ ايطايب ضٔ ) - 1 ( عا

دٓد ( ٬ٜٚسغ إٔ ٖرٙ ايبطاق١ حيؿٌ  6سع١ ايتكدّ بايبطاق١ ايعطهس١ٜ )ضابك١ عًٝ٘ ض

دبٓٝدٙ يطٔ  تأدٌٝ إدسا٤اتعًٝٗا ايطايب َٔ َسنص ايػسط١ ايتابع ي٘ ٚذيو إلمتاّ 

 ( ض١ٓ أٚ تكدِٜ غٗاد٠ اإلعؿا٤ ايٓٗا٥ٞ أٚ امل٪قت َٔ اشبد١َ ايعطهس28١ٜ)

١ٓ ٚي٘ سل ا٫ضتُساز يف ايدزاض١ (ض28يطٔ ) ايتأدٌٝيًطايب املٓتعِ بايدزاض١ سل  -2

  ايطٔ أٚ سؿٛي٘ ع٢ً امل٪ٌٖ أُٜٗا أقسب ٖرٙست٢ 

ًٝا أٚ َ٪قًتا َٓٗا جيب عًٝ٘  -3 إذا نإ ايطايب قد أد٣ اشبد١َ ايعطهس١ٜ أٚ َعؿ٢ ْٗا٥

  ٢ً.٠ ذيو ) ا٭ؾٌ ( ٫ٚ تكبٌ ايؿٛزايتكدّ بايػٗاد٠ ايداي١ ع

عًٝ٘ إٔ ٜكدّ ْؿط٘ ملٓطك١ ايتذٓٝد ايتابع  (3إذا مل ٜٓطبل ع٢ً ايطايب ايبٓد زقِ ) -4

هلا يتذٓٝدٙ ثِ ٜتكدّ بإثبات دبٓٝد َٔ ايٛسد٠ اجملٓد بٗا َعتُد َٔ ايطذ٬ت 
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ايعطهس١ٜ َسؾكا ب٘ َٛاؾك١ ١٦ٖٝ ايتدزٜب ؾسع ايبعجات ع٢ً دخٛي٘ ا٫َتشإ إذا نإ 

ملعسؾ١ َا  ٜسغب يف ايتكدّ ي٬َتشإ ) ٚتبشح نٌ ساي١ ع٢ً سدٙ مبعسؾ١ غ٦ٕٛ ايط٬ب

 .(إذا نإ ايطايب ٜطتشل ايتأدٌٝ َٔ عدَ٘

( ض١ٓ أثٓا٤ دزاضت٘ بايه١ًٝ ربطس عٓ٘ َٓطك١ ايتذٓٝد 28ايطايب ايرٟ ٜبًؼ ضٔ ) -5

ايتابع هلا ٜٚتِ إٜكاف قٝدٙ ؾًٛزا سبني ذبدٜد َٛقؿ٘ َٔ ايتذٓٝد أَا بتكدِٜ غٗاد٠ 

يتذٓٝد ايتابع هلا يتذٓٝدٙ ثِ إعؿا٤ ْٗا٥ٞ أٚ َ٪قت ) ا٭ؾٌ ( أٚ تكدِٜ ْؿط٘ ملٓطك١ ا

  َٛاؾا٠ ايه١ًٝ بإثبات دبٓٝدٙ َٔ ايٛسد٠ ايجل خيدّ بٗا َعتُد٠ َٔ ايطذ٬ت ايعطهس١ٜ

بايٓطب١ يًطايب املعؿ٢ َ٪قًتا جيب دبدٜد ايػٗاد٠ نًُا اْت٢ٗ َؿعٛهلا ٚيف ساي١  -6

 ؿ١.شٚاٍ ضبب اإلعؿا٤ امل٪قت ٜٛقـ قٝدٙ ٚربطس عٓ٘ َٓطك١ ايتذٓٝد املدت

 عو د ُ  ا متحاى  عت ارا 

كدّ طًب ا٫عتراز عٔ عدّ دخٍٛ ا٫َتشإ قبٌ بد٤ ا٫َتشإ أٚ أثٓا٥٘ يف خ٬ٍ َٜٛني ٜ

٫ٚ ًٜتؿت اىل أٟ طًب ٜكدّ بعد ٖرا ايتازٜذ ٜٚكدّ  اْتٗا٩ٙع٢ً ا٭نجس َٔ تازٜذ 

ايربٜد ايطًب باضِ / عُٝد ايه١ًٝ ٜٚٛدع إَا بايٝد بأزغٝـ ايه١ًٝ أٚ ٜسضٌ إىل ايه١ًٝ ب

 املطذٌ بعًِ ايٛؾٍٛ.

ٜكدّ قطِ غ٦ٕٛ ايط٬ب بايه١ًٝ ؾٛز ٚؾٍٛ ايطايب بإخطاز ايطايب بايتكدّ - 1

  .نُا ربطس يف ايّٝٛ ذات٘ اإلداز٠ ايطب١ٝ بريو ،يإلداز٠ ايطب١ٝ

 ٫ جيٛش تهساز ا٫عتراز عٔ عدّ دخٍٛ ا٫َتشإ يف ايدٚز ايٛاسد.

١ عٔ عدّ دخٍٛ ا٫َتشإ عٔ َستني خ٬ٍ املسقٝ ا٭عراز٫ جيٛش إٔ ٜصٜد عدد  -2

ضٓٛات ايدزاض١ تكاف إيٝٗا َس٠ ثايج١ بكساز َٔ صبًظ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب 

 بايتؿٜٛ  َٔ صبًظ ازباَع١.

جيب ع٢ً ايطايب إٔ ٜسؾل بطًب عدّ دخٍٛ ا٫َتشإ يعرز ادتُاعٞ غسًسا هلرا  -3

١ ايعرز املكدّ َٓ٘ ٫ٚ ٜعتد بأٟ ايعرز َؿشٛبا بهاؾ١ ا٭ٚزام ايسمس١ٝ ايداي١ ع٢ً سكٝك

 .أٚزام أٚ َطتٓدات َٔ دٗات غري زمس١ٝ
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 نظام   دِب الط   

 : بعد ؾُٝا املبني ايتأدٜيب يًٓعاّ خاقعٕٛ ا٫َتشإ بتأد١ٜ هلِ ٚاملسخـ املكٝدٕٚ ايط٬ب

 : األ ص َعلٖ ادتامعّٕ َالتةالّ  َاللُا ح بالةُانني إ    كل   دِبّٕ شتالفٕ ِعت 

  ازباَع١ٝ. املٓػهت أٚ ايه١ًٝ بٓعاّ املد١ً ا٭عُاٍ- 1

 ٚاحملاقسات ايدزٚع سكٛز عٔ املدبس ا٫َتٓاع أٚ عًٝ٘ ايتشسٜ  أٚ ايدزاض١ تعطٌٝ -2

  .عًٝٗا باملٛاظب١ ايًٛا٥ح تككٞ ايجل ا٭خس٣ ازباَع١ٝ ٚا٭عُاٍ

 ٌداخ ٚايطًٛى ايطري حبطٔ طبٌ أٚ ٚايهسا١َ ايػسف َع ٜتٓاؾ٢ ؾعٌ نٌ - 3

  .خازدٗا أٚ ازباَع١

  .ؾٝ٘ ايػسٚع أٚ ا٫َتشإ يف غؼ ٚنٌ ي٘ اي٬شّ اهلد٤ٚ أٚ ا٫َتشإ بٓعاّ إخ٬ٍ نٌ- 4

  تبدٜدٖا أٚ ازباَع١ٝ ايهتب أٚ املٛاد أٚ ٚا٭دٗص٠ يًُٓػهت إت٬ف نٌ- 5

 َٔ ثابت تسخٝـ بدٕٚ ؾٝٗا ا٫غرتاى أٚ ازباَع١ داخٌ يًذُاعات تٓعِٝ نٌ- 6

  املدتؿ١. ع١ٝازباَ ايطًطات

  بدٕٚ تٛقٝعات مجع أٚ بايهًٝات ؾٛز٠ بأ١ٜ سا٥ط دسا٥د إؾداز أٚ املٓػٛزات تٛشٜع - 7

  .املدتؿ١ ازباَع١ٝ ايطًطات َٔ ضابل تسخٝـ - 8

  اٯداب. أٚ ايعاّ يًٓعاّ طبايؿ١ َعاٖسات يف ا٫غرتاى أٚ ازباَع١ٝ املباْٞ داخٌ ا٫عتؿاّ

 خيسد٘ تًبظ ساي١ يف ٜٚكبط ؾٝ٘ غسًٚعا أٚ إا٫َتش يف غًػا ٜستهب طايب نٌ- 9

 املٛاد باقٞ يف ا٫َتشإ دخٍٛ َٔ ٚحيسّ ا٫َتشإ زب١ٓ َٔ عٓ٘ ٜٓٛب َٔ أٚ ايعُٝد

  .تأدٜب صبًظ إىل ٚحياٍ ا٫َتشإ ٖرا َٛاد مجٝع يف زاضًبا ايطايب ٜٚعترب

 ايه١ًٝ ًظصب أٚ ايتأدٜب صبًظ َٔ بكساز ا٫َتشإ ؾٝبطٌ ا٭خس٣ ا٭سٛاٍ يف أَا- 10

  .ايػؼ نػـ قبٌ يًطايب َٓشت قد ناْت إذا ايع١ًُٝ ايدزد١ بط٬ٕ عًٝ٘ ٜٚرتتب

 الت رِب املّ انْ  

ٜتِ ايتدزٜب املٝداْٞ يف مجٝع ايػعب يط٬ب ٚطايبات ايؿسقتني ايجايج١ ٚايسابع١  -1

ع٢ً َداز  ا٭ضبٛعباملدازع ايتابع١ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ أٚ غريٖا بٛاقع ّٜٛ ٚاسد يف 

  ايعاّ ٚملد٠ أضبٛع َتؿٌ يف ْٗا١ٜ ايعاّ يهٌ ؾسق١ بٛاقع أزبع ضاعات يف ايّٝٛ
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ٜبك٢ يإلعاد٠ ايطايب ايساضب يف َكسز ايتدزٜب املٝداْٞ ست٢ ٚيٛ نإ ْادًشا يف  -2

 مجٝع املكسزات ا٭خس٣ يف ايؿسم ايدزاض١ٝ ايجل زضب ؾٝٗا.

ايؿسقتني ايجايج١ ٚايسابع١ مبا١٥ دزد١ ذبطب دزد١ َكسز ايتدزٜب املٝداْٞ بهٌ َٔ  -3

 :  يهٌ عاّ دزاضٞ ٚتٛشع ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 20  دزد١ نٓٗا١ٜ عع٢ُ حيدد دزد١ ايطايب ؾٝٗا َدٜسٚ أٚ ْعاز املدازع ايجل

 .ٜتِ ايتدزٜب بٗا

 40   دزد١ نٓٗا١ٜ عع٢ُ حيدد دزد١ ايطايب ؾٝٗا املػسف ايداخًٞ َع زب١ٓ

 .اَتشإ تطبٝكٞ

 40ٜ١ عع٢ُ حيدد دزد١ ايطايب ؾٝٗا املػسف اشبازدٞدزد١ نٓٗا. 

 ا دارٔ العامٕ ل عإِ الط   بادتامعٕ 

 تكِ اإلداز٠ ايعا١َ يسعا١ٜ ايط٬ب عد٠ إدازات :

 إداز٠ ا٫ذبادات ٚا٭ضس ايط٬ب١ٝ. (1)

 .ايؿينإداز٠ ايٓػاط  (2)

  .ا٫دتُاعٞإداز٠ ايٓػاط  (3)

 .ايجكايفإداز٠ ايٓػاط  (4)

 ١َ.إداز٠ ازبٛاي١ ٚاشبد١َ ايعا (5)

 .ايسٜاقٞإداز٠ ايٓػاط  (6)

  .ا٫دتُاعٞإداز٠ ايتهاؾٌ  (7)

  .َعطهس مجؿ١ (8)

 زب١ٓ ا٭ضس ايط٬ب١ٝ. (9)
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 أن طٕ رعإِ الط   بالللّٕ

 تٓعُٗا إداز٠ ا٭ضس٠ ايط٬ب١ٝ بازباَع١. ايجلَٗسدإ ا٭ضس  يفا٫غرتاى  -
 ّٜٛ ايٝتِٝ. يفاملػازن١  -
 عٌُ دٚز٠ غطسْر بني ايط٬ب بايه١ًٝ. -
 بني أضس ايه١ًٝ. ٞزٜاق دٚزٟ -

 زس٬ت ع١ًُٝ يٮقطاّ. -
 إقا١َ ْدٚات َٚ٪متسات ط٬ب١ٝ. -
 تكدِٜ  خدَات تطٛع١ٝ. -
 ا٭ْػط١ ايؿ١ٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚازبٛاي١. -

 .ا٫دتُاعٞايتهاؾٌ  -
 َعطهس مجؿ١. -

 امللتبٕ

ــا جيـــد طـــ٬ب       ــد عًُـــٞ، ؾؿٝٗـ ــ١ ايعُـــٛد ايؿكـــسٟ ٭ٟ نًٝـــ١ أٚ َعٗـ تعتـــرب املهتبـ

ـٝـ  ١ ا٭ٚيــٞ ٚطــ٬ب ايدزاضــات  ايعًٝــا ٚايبــاسجٕٛ ٚايدازضــٕٛ ٚأعكــا٤ ٦ٖٝــ١     املسسًــ١ ازباَع

ايتـدزٜظ َـا ٜٓػــدٕٚ َـٔ نتـب َٚسادــع ٚدٚزٜـات ْٚػـسات تــسٟٚ عطػـِٗ يًعًـِ،  ٚتُٓــٞ         

ْؿٛضـــِٗ ٚأؾهـــازِٖ،  ٚممـــا ٫ غـــو ؾٝـــ٘ إٔ املهتبـــ١ عٓـــٛإ ؾـــادم يًُعٗـــد ايعًُـــٞ ايـــرٟ   

باملٓؿــٛز٠ ٚؾسعٝٗــا    رتبٝــ١ ايٓٛعٝــ١ حيٜٛٗــا َٚــس ٠ سكٝكٝــ١ ملطــتٛاٙ، يــرا اٖتُــت نًٝــ١ اي      

مبهتباتٗا ايجل تعترب َٔ املٓذصات ايعدٜد٠ بايه١ًٝ، ؾع٢ً ايسغِ َـٔ أْٗـا بـدأت ؾـػري٠ إ٫     

أْٗا منت ٚنربت ست٢ أؾبشت اٯٕ ذبٟٛ ايعدٜد َٔ ايهتب ايع١ًُٝ ٚا٭دب١ٝ ٚايجكاؾٝـ١  

اسجني ٚأعكــا٤ ٦ٖٝــ١  ايهًٝــ١ ٚايبــ  ٚايــدٚزٜات ٚاجملــ٬ت، ٚتكــدّ املهتبــ١ خــدَاتٗا إىل طــ٬ب   

 .ايتدزٜظ بٗا

ــ١ ايتـــدزٜظ           ــني عكـــٛ ٦ٖٝـ ــ١ ايـــجل تعـ ــ١ اشبـــدَات ايعًُٝـ ــ١ إىل تـــٛؾري ناؾـ ــع٢ املهتبـ ٚتطـ

ٚايطايب يف اسبؿٍٛ ع٢ً املع١ًَٛ بأٜطس ايطبٌ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ تـٛؾري املؿـادز ٚاملسادـع    

ملكاَــ١ ٚايـدٚزٜات املهتٛبــ١ ٚاإليهرتْٚٝــ١ َـٔ َؿــادز ٖــا املدتًؿــ١ ٚخاؾـ١ َعــازا ايهتــاب ا    

 داخٌ َؿس ٚخازدٗا.  

 :املةتهّات

: ايرتبٝـ١ ايؿٓٝـ١ ــــ    ايهتب املتدؿؿ١ يف صبـا٫ت   مبهتبات ايه١ًٝ ٚؾسٚعٗاٜتٛاؾس 

ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١   ــــ  اإلعـ٬ّ ايرتبـٟٛ   ـــ ايرتب١ٝ املٛضٝك١ٝ ـــ اسباضب اٯيٞ ـــ ا٫قتؿاد املٓصيٞ 

 .عا١َ ٚايهتب ا٭دٓب١ٝ املتدؿؿ١باإلقاؾ١ إىل املعازف اي ،عًِ ايٓؿظـــ ٚايٓؿط١ٝ 
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 :   مات امللتبٕ

 .خدَات ا٫ضتعاز٠ ايداخ١ًٝ ٚاشبازد١ٝ -
 .ايكٝاّ بع١ًُٝ ايؿٗسض١ ٚايتؿٓٝـ -
 .أدٗص٠ عسا غسا٥ح ٚأؾ٬ّ -
 .خد١َ ايتؿٜٛس -

 .املهتب١ ايسق١ُٝ يًطاد٠ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ -

 سري العمل بامللتبٕ :

ــ١ ٚؾسٚعٗـــا   ــات ايهًٝـ ــدّ خـــد  َهتبـ ــاً    تكـ ــ١ ايتـــدزٜظ َٜٛٝـ ــ١ ٚأعكـــا٤ ٦ٖٝـ عـــدا   َاتٗا يًطًبـ

َـٔ خـ٬ٍ    بعد ايعٗـس ( 2) ايطاع١ ٚست٢ (ؾباسًا8ايعط٬ت ايسمس١ٝ، ٚذيو َٔ ايطاع١ )

 نادز ٚظٝؿٞ ممٝص.

 : دف  املص َفات

مت ؾكد  اإليهرتْٚٞٚؾات ايدزاض١ٝ َٔ خ٬ٍ خص١ٜٓ ايه١ًٝ أٚ ايتشؿٌٝ ذبؿٌٝ املؿسٜتِ 

يًسضــّٛ ايدزاضــ١ٝ يطــ٬ب ازباَعــ١ َــع    اإليهرتْٚــٞتٛقٝــع عكــد تكــدِٜ خدَــ١ ايتشؿــٌٝ   

رتْٚٝــ١ ٚمت ا٫تؿــام عًــ٢ إٔ تهــٕٛ خدَــ١ ايتشؿــٌٝ       غــسن١ ؾــٛز٣ دٖــب يًدــدَات اإليه    

 : نايتايٞٚايعُٛي١ 

 ا٭ًٖٞأ٫ٚ : ايتشؿٌٝ داخٌ ازباَع١ ٚقٓٛات ايبٓو 

ــٛ       ــٌٝ عًـــ٢ ايٓشـ ــٌ عًُٝـــ١ ذبؿـ ــٌٝ عـــٔ نـ ــايٜٞتشُـــٌ ايطايـــب َؿـــازٜـ ذبؿـ ز 3) ايتـ

ز( 1000ز يًُبـايؼ ملـا شاد عـٔ    10 -ز 1000ز يًُبـايؼ ستـ٢   5 -ز  500يًُؿسٚؾات ستـ٢  

أٚ قٓــٛات  ازبــاَعٞعًُٝــ١ ضــداد تــتِ عــٔ طسٜــل َٓؿــر ؾــٛز٣ دٖــب داخــٌ اسبــسّ     عــٔ نــٌ

 . ايدؾع اشباؾ١ بايبٓو

 اْٝا : خازز ازباَع١ث

% َــٔ قُٝــ١ املؿــسٚؾات عــٔ نــٌ عًُٝــ١ ذبؿــٌٝ ٚحبــد أدْــ٢   2ٜتشُــٌ ايطايــب َؿــازٜـ 

تـتِ عـرب َٓاؾـر ؾـٛز٣ دٖـب خـازز        ايـجل ز يًع١ًُٝ ايٛاسد٠ 75مخظ دٓٝٗات ٚحبد أقؿ٢ 

 .ازبُٗٛز١ٜ ٚايكٓٛات ايبٓه١ٝ ٚايربٜد أعبا٤مجٝع  يفٚاملٓتػس٠  ازباَعّٞ اسبس

  :اإليهرتْٚٞثايجا : َٛقع ؾٛز٣ 

% َــٔ قُٝــ١ املؿــسٚؾات عــٔ نــٌ عًُٝــ١ ذبؿــٌٝ ٚحبــد ادْــ٢   2ٜتشُــٌ ايطايــب َؿــازٜـ 

 . اإليهرتْٚٞتتِ َٔ خ٬ٍ َٛقع ؾٛز٣  ايجلمخظ دٓٝٗات يًع١ًُٝ ايٛاسد٠ 

 . زابعا : بٓو َؿس
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 َ  ٔ مماى ادتُدٔ َا عتماد

تٗدف ايٛسد٠ إىل تكِٜٛ ٚتطٜٛس ا٭دا٤ 

١ٜ ٚايبشج١ٝ =ٚتطٜٛس ايع١ًُٝ ايتعًِٝ

 ٚاشبدَات اجملتُع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚذيو بتؿعٌٝ 

( 49ايبٓٛد املٓؿٛف عًٝٗا يف ايكإْٛ زقِ )

بػإٔ تٓعِٝ ازباَعات ٥٫ٚش١  1972يط١ٓ 

ٍ ع٢ً ا٫عتُاد ايتٓؿٝر١ٜ خط٠ٛ يًشؿٛ

امل٪ضطٞ يًه١ًٝ ٚا٫عتُاد ا٭نادميٞ 

  -:يرباصبٗا ايدزاضٞ ٚذيو َٔ خ٬ٍ

تكِٝٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يتشدٜد دٛاْب ايك٠ٛ ٚايكعـ َٔ خ٬ٍ قٝاع َ٪غسات  -1

 ـــايط٬ب  ـــايعإًَٛ  ـــ ا٭دا٤ ملدخ٬ت ٚطبسدات ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ )١٦ٖٝ ايتدزٜظ

  (اشبسجيٕٛ

ا٤ قاعد٠ َعًَٛات َتها١ًَ يًرباَر ايدزاض١ٝ ٚاملكسزات ايدزاض١ٝ يدزد١ إْػ -2

  .ايبهايٛزٜٛع

َٔ خ٬ٍ ايدزاضات  ا٫ضرتاتٝذ١ٝمتهني ايه١ًٝ َٔ ذبكٝل زضايتٗا ٚأٖداؾٗا  -3

اشباؾ١ بتكِٝٝ ٚتكِٜٛ ا٭دا٤ ٚدٛد٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يكُإ قدز٠ خسٜر ايه١ًٝ ع٢ً 

  يف ق٤ٛ املتػريات ٚايتشدٜات املعاؾس٠تًب١ٝ َتطًبات ضٛم ايعٌُ 

ْػس ثكاؾ١ ازبٛد٠ ٚايٛعٞ بأ١ُٖٝ تطبٝل بساَر ايتكِٝٝ ٚايتكِٜٛ بني ناؾ١ أعكا٤  -4

ٚايعاًَني بايه١ًٝ َٔ خ٬ٍ تٓعِٝ سًكات ايٓكاؽ ٚٚزؽ ايعٌُ  ٚايط٬ب ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

  ٠.ازبٛدٚايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ايجل تع٢ٓ بتكِٝٝ ٚتكِٜٛ ا٭دا٤ ازباَعٞ ٚقُإ 

 .ايعٌُ ع٢ً تؿعٌٝ املػازن١ اجملتُع١ٝ يًُػازن١ يف ايسقاب١ ٚدعِ ْتا٥ر ازبٛد٠- 5

ايتعإٚ َع اجملتُع ا٭نادميٞ ٚاملٗين يف إزضا٤ َٓع١َٛ املعاٜري ايكٝاض١ٝ ٚٚضا٥ٌ  -6

  ايكٝاع ايجل تتٛاؾل َع املعاٜري ايجل ذبددٖا اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ ازبٛد٠ ٚا٫عتُاد

ايه١ًٝ يف إعداد ٚعٌُ تكِٝٝ ذاتٞ ضٟٓٛ يًه١ًٝ يتشدٜد دٛاْب ايك٠ٛ ٚايكعـ دعِ  -7

يف ايرباَر ايدزاض١ٝ ٚاإلَهاْٝات ايجل تكدَٗا ايه١ًٝ ٚتكدِٜ املكرتسات ٚايٛضا٥ٌ 

 املٓاضب١ يًتػًب ع٢ً ْكاط ايكعـ ٚدعِ ْكاط ايك٠ٛ.

 َدٜس ٚسد٠ قُإ ازبٛد٠
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 التعلّال ا للرتَنْ 

ٜسدع إْػا٤ ٚسد٠ ايتعًِٝ 

١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ا٫يهرتْٚٞ ايؿسع

نأسد املػسٚعات ايس٥ٝط١ٝ َٔ  2007إىل عاّ 

دٛد٠ ايتعًِٝ جباَع١  َػسٚع تطٜٛس

املٓؿٛز٠. ٚقد أْػ٧ املسنص بػسا ايٓٗٛا 

جبٛد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ يف َؿس َٔ خ٬ٍ 

إدزاز ايتعًِ اإليهرتْٚٞ نأسد ا٭مناط 

ا٭ضاض١ٝ يًتعًِٝ بازباَعات املؿسٜـ١، 

قادز٠ ع٢ً املٓاؾطـ١ ع٢ً ٚذيو يتؿبح 

 .ايؿعٝدٜٔ اإلقًُٝٞ ٚايعاملٞ

 ا ي ا  :

 .ْػس ثكاؾ١ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ باملٓؿٛز٠ ٚؾسعٝٗا-

تأٌٖٝ ٚتدزٜب أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ يتٛظٝـ أضايٝب ايتعًِ -

 .ايتدزٜظ اضرتاتٝذٝاتاإليهرتْٚٞ يف 

 .ايه١ًٝ املدتًؿ١ ٭قطاّايؿٓٝـ١ يف اْتاز املكسزات ا٫يهرت١ْٝٚ تكدِٜ ا٫ضتػازات -

 ايتكًٝد١ٜ ايٞ املكسزات اإليهرت١ْٝٚ طبكا يًُعاٜري ايكٝاض١ٝ. املكسزاتذبٌٜٛ -

ايتشكل َٔ دٛد٠ تطبٝكات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ باملٓؿٛز٠ -

 .ٚؾسعٝٗا

ايسق١ُٝ ايكاب١ً إلعاد٠ ا٫ضتدداّ يتهٕٛ  اْػا٤ َطتٛدعات يًعٓاؾس ايتع١ًُٝٝ -

 .ايه١ًٝ املدتًؿ١ ٭قطاّا٭ضاع يف بٓا٤ املكسزات 

 .ايه١ًٝ املدتًؿ١ بأقطاّ ايدزاض١ٝاْػا٤ َطتٛدع يسؾع ا٫َتشاْات ايطابك١ يًؿسم  -

 

 

 

 

 

أمح  ال ّ  أمني ستم  إب ايّال/ أ.م.د   

 َدٜس ٚسد٠ ايتعًِٝ ا٫يهرتْٚٞ

 
 

  

http://eupc.mans.edu.eg/V2/get?Dr=26607101200078&T=2&L=A
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 املُق  ا للرتَنْ :

ًْا َٔ ايه١ًٝ بأ١ُٖٝ تهٓٛيٛدٝا ا٫تؿا٫ت ٚاملعًَٛات قاَت  ،اإليهرت١ْٝٚ ٚاشبدَات ،إميا

ايه١ًٝ بإط٬م َٛقعٗا ازبدٜد ع٢ً ايػبه١ ايعامل١ٝ يًُعًَٛات َٔ خ٬ٍ َٛقع داَع١ 

 املٓؿٛز٠.

ٚزاعت ايه١ًٝ يف َٛقعٗا ازبدٜد إٔ ٜػتٌُ ع٢ً َا ِٜٗ ايكاز٨ ايعادٟ ٚايط٬ب 

يًُٛقع بايًػ١  باإلقاؾ١ٖرا  ٚايباسجني ٚنرا أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايه١ًٝ;

 ١ٜ.ا٫ظبًٝص

ٚميهٔ ايدخٍٛ ع٢ً َٛقع ايه١ًٝ َٔ خ٬ٍ َٛقع داَع١ املٓؿٛز٠ أٚ َٔ خ٬ٍ ايسابط 

 /http://sefac.mans.edu.eg  ايتايٞ َباغس٠ : 
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 الللّٕ ب ق امارتطا ال راسّٕ 
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 فّٕ الُ ُ  للللّٕ َف عًّا   ا ا للّ

 َ ُر بالةم  الصهاعْ للللّٕ َف عًّا
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   ِطٕ  ُمح كّفّٕالُ ُ  كلّٕ الرتبّٕ الهُعّٕ باملهصُرٔ 
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    ِطٕ  ُمح كّفّٕالُ ُ  كلّٕ الرتبّٕ الهُعّٕ ف ع  مّت غم 
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   ِطٕ  ُمح كّفّٕالُ ُ  كلّٕ الرتبّٕ الهُعّٕ ف ع  مهّٕ الهص 
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  ُرٔ  بالةم  الصهاعْ لللّٕ الرتبّٕ الهُعّٕ باملهصُرٔ
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 العام اإلش ا 

 َ  ٔ الةبُ  َالت جّل. - 1

 .َ  ٔ ارت جيني - 2

 َ  ٔ ارت مٕ ا جتماعّٕ. - 3

 

 اهلل جـــــــــــــاد ستمـــــــــــــُد عبـــــــــــــ أ.د/  

 

 

  عُٝد ايه١ًٝ 

ــ ِين   ــت الـــــــــــ  أ.د / أشـــــــــــــ   رفعـــــــــــ

 

 

ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب  

 ٚايط٬ب

 

ــانأ.د/   ــُر ْأمــــــــــــ ــّ  غبــــــــــــ  ال ــــــــــــ

 

 

  بايه١ًَٝدٜس ٚسد٠ قُإ ازبٛد٠  

 دتهٕ إع اد ال لّل 

 د /  ست ـــــــــــــو ستمـــــــــــــ  الػهـــــــــــــ َر  

 

 

  بٛسد٠ ازبٛد٠  ز٥ٝظ ؾسٜل ايط٬ب ٚاشبسجيني

 ال فـــــــــــاعْ اهلل عبـــــــــــ   الــــــــــ  د /   

 

 

    ا٫قتؿاد املٓصيَٞدزع بكطِ  

     ُ  د /  إميــــاى ستمــــ  زكــــْ محــــ ٔ اذتلــــ

 

 

  َدزع بكطِ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ   

 ستمــــــــــ  ال ــــــــــّ  أبــــــــــُ ا ــــــــــ  أ/  

 

 

 

 

 

  ز٥ٝظ قطِ غ٦ٕٛ ايط٬ب 

ــاأ/   ْ  رشــــــــــــ ــُل ــ ايّال املتــــــــــــ  إبــــــــــــ

 

 

 ٞ يًه١ًٝاملط٦ٛي١ عٔ املٛقع ا٫يهرتْٚ

 

http://eupc.mans.edu.eg/V2/get?Dr=26412251202235&T=2&L=A
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لكليت الرتبيت النوعيت حقوق الطبع والنشر حمفوظت  

م 2018  – املنصورة جاهعت   
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