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 برئاست السيد األستاذ الدكتىر / معىض حممد اخلىيل ـ رئيس اجلامعت.

 ٚاػتزس ػٓ ػذَ اٌذضٛس:

 االعتبر اٌذوتٛس/ ػبدي اٌغ١ذ صبدق ِجبسن              ٔبئت سئ١ظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌغالة 

  ٚتٌٛٝ أِبٔــخ اٌجٍغخ:

  ٚشبسن ثبٌذضٛس :

  إداسح أِبٔخ اٌّجبٌظ :
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رئيـس ”  إستهل السيد االستاذ الدكتىر/ معىض حممـد اخلـىيل 
 اجللست : “ اجلامعت ورئيس اجمللس

 

رحب سيادته بالسادة احلضىر ومبعايل السيد الدكتىر/ هشام عبد 
حمافظ ادلنىفيت وأشـاد سـيادته بالتعـاول الى يـ  بـم اجلامعـت —الباسط يىنس

 واحملافظت.
 

 أشار سيادته إىل : ـ 
                         إنىىف زىىٕف ين الىىر ينًىىظاة يىىٍ بهلىىد ينةىىل هبنًلوينلىىد ين ْيلىىد ٔينيأَ لىىد زىى  يؼىىاع

ِذّذ فتذٟ ػجدذ   يالختايػبت ين ة أقلى يؤخاًي ز  رُلف هسٕلساي، صلج تى تكالى ينيبصج / 

ينًىوس  ينًىسبػو همىسى ينترىولا هكهلىد ينةىل ٔينضبطىم ػهىف ينًلوينلىد ين ْيلىد ػىٍ                         اٌشبفٟ  

يالختايع ين ة تموو هّ ْٕٔ ػيبسة ػٍ تضٕلم رٓبف ينًٕهبلم ينشرظ  إنف رٓىبف سمىى قهىل       

يضًٕل لتلش نظبصيّ إسمبل ينيلبَبت ينظضلد ببيهىد إنىف ينةيلىل ينًؼىبنذ أٔ ينًابى  ينةيى                   

 .ز  أة يكبٌ ز  ينؼبنى

    َينًوس  ينًسبػو همسى يألط بل هكهلد  ثبعُ ػجذ اٌفتبح اٌجضاس /بًب تى تكالى ينيبصج ينخب

ينةل ػٍ يالختايع ين ة يخم ينزبيؼد هّ ْٕٔ رٓبف بٓاهبئ  مبَو ن مايت ينؼُر لتلش 

نهًظبب إيكبَلد ينضابد ٔينتُمم هضالد دٌٔ تأحلا ػهف يمتمايس ٔحيبت ين مايت. ٔقوو سئلس  

ينزبيؼد ٔينًضبزظ نه بئ لٍ 

دسع ينزبيؼد ٔشٓبدة تمولا 

نزٕٓدًْب ز  سزغ يمى 

 .ينزبيؼد ز  ينًضبزم ينؤنلد

        فلبسة زالر ينؼًم هًىشأع

ينازىىىىىىىغ ينًىىىىىىىسبص  همىىىىىىىسى      

ينزغايزلب هكهلىد يدديب نمالىد      

طائِ ْٔىٕ ػىًٍ يىشبسلغ        
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  ًٚجٗ ع١بدتٗ اٌذػٛح ٌى١ٍخ اٌضساػخ الخت١بس لش٠خ ِٓ اٌمشٜ اٌّذ١غخ ٌؼًّ ِششٚع دم

 إسشبدٞ.

  إسعبي أِبوٓ االِتذبٔبد ثتمغ١ُ اٌٍجبْ ٌى١ٍبد اٌّجّغ ٚخبصخ ) اٌذبعجبد ٚاٌّؼٍِٛبد ـ

 اٌذمٛق ـ اٌتجبسح ـ ا٢داة ( ٚرٌه ٌإلداسح اٌؼبِخ ٌشئْٛ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌغالة.

  تشعً اٌى١ٍبد ٌإلداسح اٌؼبِخ ٌٍتؼ١ٍُ ِٛلفٙب ِٓ إٌتبئج ٚثشٔبِجMIS  د١ث ثّتبثؼخ جذٚي

 تج١ٓ أْ :  MISإلختجبس أٔظّخ اٌىٕتشٚالد ِغ ثشٔبِج 

ثبٌٕغجخ ٌى١ٍبد } إٌٙذعخ اإلٌىتش١ٔٚخ ثّٕٛف ـ اٌذمٛق ـ اٌّؼٙذ اٌمٕٟ ٌٍتّش٠ض { ٌُ   .1

  0فٟ اٌفتشح اٌّذذدح ٌٙزٖ اٌى١ٍبد  ٠Team MISذضش اٌـ  

ثبٌٕغجخ ٌى١ٍبد } اٌتشث١خ إٌٛػ١خ ـ اٌتشث١خ ـ دبعجبد ِٚؼٍِٛبد ـ اٌضساػخ ـ ا٢داة ـ   .2

 ٌُٚ ٠صٍٕب تمش٠ش ثّب تُ. Team MISااللتصبد إٌّضٌٟ { تُ دضٛس اٌـ 

ٌٚىٓ ٠ٛجذ ثؼض إٌمبط ٌُ ٠تُ  Team MISثبٌٕغجخ ٌى١ٍبد اٌتّش٠ض تُ دضٛس اٌـ  .3

  0اعتىّبٌٙب 

 2015/3/22ثبٌٕغجخ ٌى١ٍتٟ )إٌٙذعخ ـ اٌتجبسح ( ػذَ أتظبَ دضٛسُ٘ فٟ اٌفتشح ِٓ  .4

 ٚاٌّخصصخ ٌٍى١ٍخ.2015/3/26دتٝ 

 

 أوذ ع١بدتٗ ػٍٝ : ـ 

                        االٌتضاَ ثّب عجك ػشضٗ ثدبٌّجٍظ ثدش ْ ػدذَ دػدٛح أٞ شخدص١خ أجٕج١دخ ٌذدضٛس ٚسػ

ػًّ أٚ إٌمبء ِذبضشاد أٚ ص٠دبساد ٌٍجبِؼدخ إال ثؼدذ أخدز ِٛافمدخ اٌجبِؼدخ ٚاٌؼدش  ػٍدٝ                     

  0اٌجٙبد األ١ِٕخ 

   ٝاالٌتضاَ ثمشاساد اٌّجٍظ ثش ْ ػذَ ػمذ أ٠خ ثشٚتٛوٛالد ِغ أ٠خ جٙخ إال ثؼذ اٌشجٛع إٌد

 اٌجبِؼخ ٚأخز اٌّٛافمبد اٌّغٍٛثخ.

                     َجدذاٚي االِتذبٔددبد ٚاإلػدذاد ٚتجٙدد١ض األِددبوٓ اٌخبصدخ ثٍجددبْ االِتذدبْ ِدغ ِشاػددبح  أ٠ددب

 اإلجبصاد اٌشع١ّخ ػٕذ ٚضغ اٌجذاٚي.

 

 ثُ ششع ع١بدتٗ إٌظش فٟ جذٚي االػّبي 
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 اٚال : ِصبدلبد
 

                  ٟاٌّددصبدلخ ػٍددٝ ِذددضش اجتّددبع اٌجٍددغخ " اٌددغبثؼخ " ٌّجٍددظ اٌجبِؼددخ فددٟ اٌؼددبَ اٌجبِؼدد

 .  2015/3/30ٚإٌّؼمذح ثتبس٠خ  2014/2015

                              " اٌّددددصبدلخ ػٍددددٝ ِذددددضش اجتّددددبع ٌجٕددددخ اٌّختددددجشاد ٚاألجٙددددضح اٌؼ١ٍّددددخ اٌجٍددددغخ " اٌتبعددددؼخ 

 .14/4/2015ٚإٌّؼمذح ثتبس٠خ  2014/2015فٟ اٌؼبَ اٌّبٌٟ 

                           ٟ2014/2015اٌّصبدلخ ػٍدٝ ِذدضش ٌجٕدخ إٌّدشلد اٌجبِؼ١دخ اٌجٍدغخ "اٌ بِٕدخ" فدٟ اٌؼدبَ اٌجدبِؼ 

 .2015/4/6ٚإٌّؼمذح ثتبس٠خ 

                           ثددش ْ اٌّددصبدلخ ػٍددٝ ِددزوشح اإلداسح اٌؼبِددخ ٌٍذساعددبد اٌؼ١ٍددب ٚاٌجذددٛا " إداسح اٌذساعددبد اٌؼ١ٍددب " ـدد
فدٝ اٌتخصدصبد اٌؼ١ٍّدخ اٌّختٍفدخ        ( عبٌدت ٚعبٌجدخ دثٍدَٛ اٌذساعدبد اٌؼ١ٍدب             21اٌّصبدلخ ػٍٝ ِٕخ ػدذد )    

) ٕ٘ذعخ اٌمٛٞ اٌىٙشث١خ ـ ٕ٘ذعخ ا٢الد اٌىٙشث١خ ـ ٕ٘ذعخ اٌتش١١ذ ـ ٕ٘ذعخ اٌغشق ٚاٌّغبساد ـ ٕ٘ذعدخ    
 2015اٌتجش٠ذ ٚاٌتى١١ف ـ ٕ٘ذعدخ اٌتغج١مدبد ا١ٌٙذس١ٌٚى١دخ ـد اٌتخغ١دظ اٌذدضشٞ ٚاإلل١ٍّدٟ ( دٚس ٠ٕدب٠ش                        

 ثى١ٍخ إٌٙذعخ.

 

  ثش ْ اٌّصبدلخ ػٍدٝ    اٌّصبدلخ ػٍٝ ِزوشح اإلداسح اٌؼبِخ ٌشئْٛ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌغالة " إداسح اإلِتذبٔبد " ـ

 .2015ٔت١جخ اٌتشاوّٟ ٌى١ٍخ ا٢داة ثشج١ٓ اٌىَٛ ـ تؼ١ٍُ ِفتٛح دٚس } ٠ٕب٠ش { 

 

  ثدش ْ اٌّدصبدلخ    اٌّصبدلخ ػٍٝ ِزوشح اإلداسح اٌؼبِخ ٌشئْٛ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌغالة " ِشوض اٌتؼ١ٍُ اٌّفتٛح " ـ
ػٍٝ ٔت١جخ اٌتشاوّٟ ٌجشٔبِج اٌّذبعجخ اٌّب١ٌدخ عجمدبل ٌٕظدبَ اٌتؼ١ٍدُ اٌّفتدٛح ثى١ٍدخ اٌتجدبسح ثدشج١ٓ اٌىدَٛ                    

 .2015ثذٚس ٠ٕب٠ش 

 

 ثب١ٔب:ـ اٌّٛضٛػبد اٌؼبِخ 
 

   ينًٕيزمد هشبٌ بتبب ينسلوة يألمتبذ ينوبتٕس/ ػًلو بهلد ينتًالغ ـ هشأٌ ينُظا ز
ينًٕيزمد ػه  ينةهل ينًموو يٍ يولا ٔصوة ينزٕدة هبنكهلد هؼًم ختى لضًم شؼبس 
يالػتًبد نهكهلد ينضبطهد ػهف يالػتًبد يٍ ينٓلئد ينمٕيلد نؼًبٌ رٕدة ينتؼهلى 

 ٔيالػتًبد.
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 اٌّٛافمددخ ػٍددٝ  ِددزوشح اإلداسح اٌؼبِددخ ٌددشئْٛ ١٘ئددخ اٌتددذس٠ظ " إداسح اٌتؼ١١ٕددبد " ثددش ْ إٌظددش                    

 فٟ اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌتؼ١١ٓ فٟ ٚظ١فخ )أعتبر ـ أعتبر ِغبػذ ـ ِذسط (.

 

 أٚالل: اٌتؼ١١ٓ فٟ ٚظ١فخ أعتبر ٌىً ِٓ اٌغبدح :ـ

ـ ينسلو ينوبتٕس/ صسٍ يضًو يضًو يتٕن  ـ ز  ٔظل د أمتبذ همسى ػالد يألٔسيو ٔينةل ينُٕٔة هكهلىد ينةىل ـ         1
ػهف أال لستظوس ينمايس ينتُ ل ة إال هؼو صؼٕس ملبدتّ هاييذ تًُلد قوسيت أػؼبء ْلئد ينتىوسلس ٔينملىبديت     

 " ينًسزم ػهلّ يألهضبث ينربطد هسلبدتّ. CDهبنزبيؼد ٔإصؼبس "

ـ ينسلو ينوبتٕس/ مؼلو شٕق  مهلًبٌ ـ ز  ٔظل د أمتبذ ترظض " يألدب ٔينُمو ينضولج " همىسى ينهغىد ينؼاهلىد            2
 ٔآديهٓب هكهلد يدديب.

 ـىىىىىى ينىىىىىىىسلو ينىىىىىىىوبتٕس/ لبمىىىىىىىا ػةلىىىىىىىد ػةلىىىىىىىد ينىىىىىىىظؼلوة ـىىىىىىى زىىىىىىى  ٔظل ىىىىىىىد أمىىىىىىىتبذ ترىىىىىىىظض                              3
 " ينوسيمبت يإلماليلد " همسى ينهغد ينؼاهلد ٔآديهٓب هكهلد يدديب. 

 

 ثب١ٔبل: اٌتؼ١١ٓ فٟ ٚظ١فخ أعتبر ِغبػذ ٌىً ِٓ اٌغبدح :ـ

 ـ ينسلو ينوبتٕس/ إهايْلى شضبتّ ينًوهٕس ـ ز  ٔظل د أمتبذ يسبػو همسى ينكلًلبء ينضلٕلد هكهلد ينةل.1

ـ ينسلوة ينوبتٕس/ يٓب يضًو أصًو ينسيؼبٔة ـ ز  ٔظل د أمتبذ يسبػو يأليايع ينيبطُد همسى طل ينكيىو هًؼٓىو    2
 ينكيو هبنزبيؼد

ـ ينسلوة ينوبتٕس/ أمًبء إهايْلى ينسلو رًؼد ـ ز  ٔظل د أمتبذ يسبػو يأليايع ينيبطُد همسى طل ينكيو هًؼٓىو  3
 ينكيو هبنزبيؼد.

 ـىىىىىىى ينىىىىىىىىسلو ينىىىىىىىىوبتٕس/ يضًىىىىىىىىو يضًىىىىىىىىٕد صىىىىىىىىسٍ ػهىىىىىىىى  ـىىىىىىىى زىىىىىىىى  ٔظل ىىىىىىىىد أمىىىىىىىىتبذ يىىىىىىىىسبػو                                  4
 همسى ينٕسيحد هكهلد ين سيػد.

 ـىىىىى ينىىىىىسلو ينىىىىىوبتٕس/ يضًىىىىىو زتضىىىىى  شىىىىىيم ينيغىىىىىويدة ـىىىىى زىىىىى  ٔظل ىىىىىد أمىىىىىتبذ يىىىىىسبػو ترىىىىىظض                                      5
" يألدب ينؼياة ينٕملط " همسى ينهغبت ينشاقلد ٔآديهٓب هكهلد يدديب ـ ػهىف أال لستىظوس ينمىايس ينتُ لى ة إال              

 هؼو يٕيزبتُب هأطم تمالا ينهزُد ينؼهًلد ينويئًد ينربص هسلبدتّ.

ـ ينسلوة ينوبتٕس/ يٓب ػيو ينيبمط تَٕ  شهي  ـ ز  ٔظل د أمتبذ يىسبػو ينُٓومىد ينكلًلبئلىد ترىظض " ُْومىد            6
 ينيلئد " همسى ينؼهٕو يألمبملد ينُٓوملد هكهلد ينُٓومد هشيلٍ ينكٕو.

 

 

  ثبٌ ب ـ  ِٛضٛػبد اإلداسح اٌؼبِخ ٌشئْٛ ١٘ئخ اٌتذس٠ظ
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 ثبٌ بل: اٌتؼ١١ٓ فٟ ٚظ١فخ ِذسط ٌىً ِٓ اٌغبدح :ـ

 

 ـ ينسلوة ينوبتٕس/ آلبت شؼيبٌ شؼيبٌ صًلوِ ـ ز  ٔظل د يوس  همسى ينيبحٕنٕرلب هكهلد ينةل.1

 ـ ينسلوة ينوبتٕس/ أيبل زالو ػيو ينويلى يظة ف ـ ز  ٔظل د يوس  همسى ينيبحٕنٕرلب هكهلد ينةل.2

 ـ ينسلوة ينوبتٕس/ ط ب سلبع ػيو ينسالو ين م  ـ ز  ٔظل د يوس  همسى ين بسيببٕنٕرلب يإلبهلُلكلد هكهلد ينةل.3

 ـ ينسلو ينوبتٕس/ يضًو صبيو ػيو ينستبس ينًهلز  ـ ز  ٔظل د يوس  همسى ينزايصد هكهلد ينةل.4

ـ ينسلوة ينوبتٕس/أيلاة يضًو زؤيد شضبتّ ـ ز  ٔظل د يوس  همسى ينيبحٕنٕرلب يإلبهلُلكلد هكهلد 5
 ينةل.

ـ ينسلوة ينوبتٕس/ يأة ػيو ينظًو يضل  ينولٍ ينغالو ـ ز  ٔظل د يوس  همسى ينتشالش هكهلد 6
 ينةل.

ـ ينسلوة ينوبتٕس/ مًبس يضًو ػٕع ػةلد ينضزبٔة ـ ز  ٔظل د يوس  همسى ينًلكأهلٕنٕر  7
 هًؼٓو ينكيو.

ـ ينسلوة ينوبتٕس/ ْيد مبي  يضًو غبَى ـ ز  ٔظل د يوس  همسى ينتضبنلم ينةيلد ٔأيايع ينوو 8
ٔينًُبػد هًؼٓو ينكيو هبنزبيؼد ـ ػهف أال لستظوس ينمايس ينتُ ل ة إال هؼو صؼٕسْب هاييذ تًُلد  

 قوسيت أػؼبء ْلئد ينتوسلس ينًتةهيد نهتؼللٍ.

ـ ينسلوة ينوبتٕس/ أيم َبطف فب  َبطف ـ ز  ٔظل د يوس  همسى ينتغ لد ٔػهٕو يألطؼًد هكهلد 9
 يالقتظبد ينًُ ن .

ـ ينسلوة ينوبتٕس/ َٓبد ػهف هؤة سطبص ـ ز  ٔظل د يوس  ترظض " إديسة ينًُ ل " همسى 10
 يالقتظبد ينًُ ن  هكهلد ينتاهلد ينُٕػلد.

ـ ينسلوة ينوبتٕس/ أيبَ  ػةلد أصًو يإليبو ـ ز  ٔظل د يوس  همسى ينزغايزلب هكهلد يدديب.11  
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                       يىى باة ينىىسلو يألمىىتبذ ينىىوبتٕس/ أصًىىو زىىاد ينمبطىىو ـىى َبئىىل سئلىىس ينزبيؼىىد نهوسيمىىبت ينؼهلىىب
ـ 26/4/2015ٔينيضىىٕث ـىى هىىشأٌ ينُظىىا زىى  ينًٕيزمىىد ػهىىف يضىىؼا نزُىىد يإلصتلبرىىبت هتىىبسل                

هىىشأٌ إصتلبرىىبت يألقىىسبو ينؼهًلىىد هًؼٓىىو ينكيىىو ينمٕيىى  ٔبهلىىد ينةىىل يىىٍ ينًؼلىىولٍ هىىبإلػالٌ                       
ٔإصتلبربت بهلد ينُٓومىد هىشيلٍ يىٍ ينًؼلىولٍ ٔهؼىغ يإلنتًبمىبت يىٍ أٔيئىم خالزى  ينكهلىبت                         

 هشأٌ تكهل ٓى يؼلولٍ هكهلبت ينزبيؼد. 2014ٔ  2013دزؼت  

 اٌمـــــشاس :

 ينًٕيزمد ػهف يإلػالٌ ػٍ ٔظبئف يؼلولٍ هبألقسبو  ينؼهًلد يألببدلًلد هًؼٓو ينكيو ينمٕي  ببالت :ـ 

 ـ يؼٓو ينكيو ينمٕي 1

 ( يؼلو همسى ينة لهلبت.1ػود )ـ    ( يؼلو همسى ينظضد ينؼبيد3ـ ػود )

 ( يؼلو همسى ينًلكأهلٕنٕر 1ػود ) ـ   ( يؼلو همسى ينيبحٕنٕر 2ـ ػود )

 ـ بهلد ينةل 2

ينًٕيزمد ػهف يإلػالٌ ػٍ ٔظبئف يؼلولٍ هبألقسبو يإلبهلُلكلد هكهلد ينةل ػهف أٌ لكَٕٕي قو قؼٕي زتاة طيلل 

شٓاًي زف ترظظّ هًستش لبت ربيؼد ينًُٕزلد ٔأٌ لكَٕٕي يٍ خالز  بهلد ينةل ربيؼد ينًُٕزلد  28يملى يوة 

 ببالت :ـ

 ( يؼلو همسى رايصد ينًسبنك ينيٕنلد3ـ ػود )

 ( ٔظل د يؼلو صبالت صار2ّ( يؼلو همسى ينترولا ٔػود )2ـ ػود )

 ( يؼلو همسى ينةل ينشاػ  ٔينسًٕو يإلبهلُلكلد2ـ ػود )

 ( يؼلو همسى رايصد ينً  ٔيألػظبب1ـ ػود )

 ( يؼلو همسى رايصد ينتزًلم ٔينضأق2ـ ػود )

 ( يؼلو همسى ينةل ينةيلؼ  ٔينتأْلم.1ـ ػود )

 ( يؼلو همسى يأليايع ينزهولد ٔينتُبمهلد1ـ ػود )

( يؼلو همسى يألَف ٔيألذٌ ٔينضُزاة2ـ ػود )  
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 ( ِؼ١ذ ثمغُ اٌجبعٕخ اٌؼبِخ2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ أِشا  إٌغبء ٚاٌت١ٌٛذ2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ عت األعشح2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األشؼخ اٌتشخ١ص١خ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ جشادخ اٌمٍت ٚاٌصذس1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األِشا  اٌّتٛعٕخ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ اٌمٍت ٚاألٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ1ـ ػذد ) 

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األِشا  اٌصذس٠خ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ عت عٛاسئ ثمغُ اٌجشادخ7ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األِشا  اٌؼصج١خ ٚإٌفغ١خ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ عت اٌؼ١ٓ ٚجشادتٙب2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ عت األعفبي6ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ جشادخ اٌؼظب1َـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ اٌجبثٌٛٛج١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ2ـ ػذد )

( ِؼ١ذ ثمغُ اٌجشادخ3ـ ػذد )  

 ( يؼلو همسى ينيبطُد ينؼبيد2ـ ػود )

 ( يؼلو همسى أيايع ينُسبء ٔينتٕنلو2ػود )ـ 

 ( يؼلو همسى طل يألماة2ـ ػود )

 ( يؼلو همسى يألشؼد ينتشرلظلد1ـ ػود )

 ( يؼلو همسى رايصد ينمهل ٔينظوس1ـ ػود )

 ( يؼلو همسى يأليايع ينًتٕطُد1ـ ػود )

 ( يؼلو همسى ينمهل ٔيألٔػلد ينويٕلد1ـ ػود ) 

 ( يؼلو همسى يأليايع ينظوسلد1ـ ػود )

 ( يؼلو طل طٕيسا همسى ينزايصد7ـ ػود )

 ( يؼلو همسى يأليايع ينؼظيلد ٔينُ سلد1ـ ػود )

 ( يؼلو همسى طل ينؼلٍ ٔرايصتٓب2ـ ػود )

 ( يؼلو همسى طل يألط بل6ـ ػود )

 ( يؼلو همسى رايصد ينؼظبو1ـ ػود )

 ( يؼلو همسى ينيبحٕنٕرلب يإلبهلُلكلد2ـ ػود )

( يؼلو همسى ينزايصد3ـ ػود )  

 ساثؼب ـ  ِٛضٛػبد اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛا
 

اٌّٛافمخ ػٍٝ ِزوشح اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛا " إداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب " ـ ثش ْ 
إٌظش فٟ اٌّٛافمخ ػٍٝ ِٕخ دسجتٟ )اٌذوتٛساٖ ـ اٌّبجغت١ش ( فٟ ثؼض اٌتخصصبد اٌّختٍفخ 

 وّب ٠ٍٝ:ـ

- 
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 ( ِؼ١ذ ثمغُ اٌجبعٕخ اٌؼبِخ2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ أِشا  إٌغبء ٚاٌت١ٌٛذ2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ عت األعشح2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األشؼخ اٌتشخ١ص١خ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ جشادخ اٌمٍت ٚاٌصذس1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األِشا  اٌّتٛعٕخ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ اٌمٍت ٚاألٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ1ـ ػذد ) 

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األِشا  اٌصذس٠خ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ عت عٛاسئ ثمغُ اٌجشادخ7ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األِشا  اٌؼصج١خ ٚإٌفغ١خ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ عت اٌؼ١ٓ ٚجشادتٙب2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ عت األعفبي6ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ جشادخ اٌؼظب1َـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ اٌجبثٌٛٛج١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ2ـ ػذد )

( ِؼ١ذ ثمغُ اٌجشادخ3ـ ػذد )  

 : { دسجخ اٌذوتٛساٖ فٟ اٌّجبالد ا٢ت١خ22أٚالل : ِٕخ ػذد }

 )ُْومد يإلنكتأَلبت ينظُبػلد ٔينتضكى ز  يزبل " ينًلكبتأَلبت ٔينأهٕتبت"  

  -ُْومد يإلنكتأَلبت ٔيالتظبالت ينكٓاهلد" ز  يزبل " ينٕٓيئلبت ٔينًٕربت ينًتُبْلد ينمظا" 

طاق  - طاق توسلس ينالبػلبت - ينتغ لد ٔػهٕو يألطؼًد - ينًالهس ٔينُسلذ  -يإلَتبد ينضلٕيَ  

ينوسيمبت  - ػهى ينُ س - يالقتظبد – ينتاهلد ينًمبسَد ٔيإلديسة ينتؼهلًلد - توسلس ينؼهٕو ين سيػلد

ينترولا  - ينتبسل  ينمولى ٔيألحبس ين اػَٕلد - تبسل  ينؼظٕس ينٕمة  - يألدهلد قسى ينهغد ينؼاهلد

ينؼهٕو ينةيلد  - طل يألماة - ينةل ينشاػ  ٔينسًٕو يإلبهلُلكلد - ٔينؼُبلد ينًاب ة ٔػالد يألنى

  -ينؼهٕو ينةيلد يألمبملد ) ػهى يألَسزد ينٓستٕنٕر  (  -يألمبملد ) ين سلٕنٕرلب يإلبهلُلكلد( 

 ينضبميبت ينؼهًلد ( -ين سلٕنٕرلب   -ينةل ينُ س     -ينزايصد ينؼبيد  

 

 { دسجخ اٌّبجغت١ش فٟ اٌّجبالد ا٢ت١خ :   74ثب١ٔبل : ِٕخ ػذد }

تًالغ طضد  -تًالغ طضد يألو ٔصولخ  ينٕالدة  -ُْومد يالتظبالت  -)ُْومد ٔػهٕو ينضبميبت 
ينتغ لد ٔػهٕو  -طل ينكيو  -يإلسشبد ين سيػ   -أيايع ينُيبت  -ينُٓومد يإلَشبئلد  -ينًزتًغ 
ينظضد  -تكُٕنٕرلب ينًؼهٕيبت  -يالقتظبد ينًُ ن  ٔينتاهلد  -إديسة ينًُ ل ٔينًؤمسبت  -يألطؼًد 
ينوسيمبت يإلماليلد  -يالقتظبد  –ينظضد ينُ سلد  -ػهى ينُ س ينتاهٕة  -أطٕل ينتاهلد  -ينُ سلد 

ينوسيمبت ينهغٕلد قسى  -ينوسيمبت يألدهلد زاع يأليى ينسبيلد قسى ينهغبت ينشاقلد  -قسى ينهغد ينؼاهلد 
 - طل ينًُبطر ينضبسة ٔطضتٓب –يأليايع ينيبطُد ينؼبيد  –ينيبحٕنٕرلب يإلبهلُلكلد  -ينهغد ينؼاهلد 

طل  - يألشؼد ينتشرلظلد - أيايع ينمهل ٔيألٔػلد ينويٕلد - أيايع ينمهل ٔيألٔػلد ينويٕلد
 - طل يألماة – ينةل ينشاػ  ٔينسًٕو يإلبهلُلكلد – طل ينظُبػبت ٔينظضد ينًُٓلد - يألط بل

 - ) ينيبحٕنٕرلب(  ينؼهٕو ينةيلد يألمبملد -(  ) ػهى يألَسزد ينٓستٕنٕر   ينؼهٕو ينةيلد يألمبملد
 - رايصد ينؼظبو - رايصد يألذٌ ٔيألَف ٔينضُزاة – ينزايصد ينؼبيد - ينظضد ينؼبيد ٔطل ينًزتًغ

"يالقتظبد ينًُ ن  " ز  يزبل   - يالقتظبد ينًُ ن " ز  يزبل" إديسة ينًُ ل" - طل ٔرايصد ينؼلٍ
ينكلًلبء  - ينكلًلبء غلا ينؼؼٕلد - ينًلبِ ٔينيتأل - ينًلكأهلٕنٕرلب – " ينًالهس ٔينُسلذ"

 ( ينؼؼٕلد
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 ( ِؼ١ذ ثمغُ اٌجبعٕخ اٌؼبِخ2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ أِشا  إٌغبء ٚاٌت١ٌٛذ2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ عت األعشح2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األشؼخ اٌتشخ١ص١خ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ جشادخ اٌمٍت ٚاٌصذس1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األِشا  اٌّتٛعٕخ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ اٌمٍت ٚاألٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ1ـ ػذد ) 

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األِشا  اٌصذس٠خ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ عت عٛاسئ ثمغُ اٌجشادخ7ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األِشا  اٌؼصج١خ ٚإٌفغ١خ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ عت اٌؼ١ٓ ٚجشادتٙب2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ عت األعفبي6ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ جشادخ اٌؼظب1َـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ اٌجبثٌٛٛج١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ2ـ ػذد )

( ِؼ١ذ ثمغُ اٌجشادخ3ـ ػذد )  

 هشأٌ ػهف ي باة يإلديسة ينؼبيد نهوسيمبت ينؼهلب ٔينيضٕث " إديسة ينيضٕث ينؼهًلد "ـ  ينًٕيزمد
 8/4/2015ينُظا ز  تٕطلد يزهس ينوسيمبت ينؼهلب ٔينيضٕث هزهستّ ينًُؼموة هتبسل  

ػه  تشكلم نزُد إللويع َسرد إنكتأَلد يٍ أهضبث ينسبدة أػؼبء ْلئد ينتوسلس  هبنًٕيزمد
 ٔينٓلئد ينًؼبَٔد هبنًكتيد يناقًلد نازؼٓب ػهف ينًٕقغ يإلنكتأَ  ػهف ينُضٕ ينتبن :ـ

 ـ ينسلو أ.د/ َبئل سئلس ينزبيؼد نهوسيمبت ينؼهلب ٔينيضٕث.1

 ـ ينسلوة / يولا ػبو ينوسيمبت ينؼهلب ٔينيضٕث.2

 ـ ينسلو/ يولا إديسة ينيضٕث ينؼهًلد.3

 ـ ينسلو/ يولا يشأع ينًكتيد يناقًلد.4

 ـ ينسلو/ يُسر هاَبيذ ينًستميم.5

 ـ أخظبئ  يكتيبت هبنًكتيد ينسًؼلد ٔيناقًلد.6

( يٍ ينؼبيهلٍ هئديسة ينيضٕث ينؼهًلد ٔينًرتظلٍ هتسزلم يألهضبث ػهف يستٕة 4ـ ػود )7
 بهلبت ٔيؼبْو ينزبيؼد.

  هشأٌ ينًٕيزمد ػهف ي باة يإلديسة ينؼبيد نهوسيمبت ينؼهلب ٔينيضٕث " إديسة ينيضٕث ينؼهًلد "ـ
 .ينُظا ز  تشكلم ينهزُد يالمتشبسلد نًزهد ربيؼد ينًُٕزلد نهؼهٕو يألدهلد ٔيإلَسبَلد

ػهف تشكلم ينهزُد  22/4/2015ٔيزمت ْلئد ينُشا ينؼهً  هزهستٓب يألٔن  ينًُؼموة هتبسل       
 يالمتشبسلد ببنتبن  :ـ 

 ـ أ.د/ طما أصًو طما ـ أمتبذ يت اؽ همسى يالقتظبد ٔسئلس ينزبيؼد يألمير ـ بهلد ينتزبسة1

ـ أ.د/ يظة ف ملو ػيويناصًٍ ـ أمتبذ ينمبٌَٕ ينؤن  ينًت اؽ َٔبئل سئلس ينزبيؼد نشئٌٕ ينتؼهلى 2
 ٔينةالب يألمير ـ بهلد ينضمٕق 

 ـ أ.د/ أصًو صسٍ يضًو ملف ينولٍ ـ أمتبذ ينًُبْذ ٔطاق ينتوسلس ينًت اؽ ـ بهلد ينتاهلد3

 ـ أ.د/ ػيو ينًُؼى شضبتّ يضًٕد ـ أمتبذ يت اؽ همسى ػهى ينُ س ـ بهلد يدديب4

ـ أ.د/ رًؼد صسلٍ ػيو ينزٕيد ـ ٔبلم بهلد ينتاهلد ينُٕػلد نشٌٕ ينتؼهلى ٔينةالب ـ بهلد ينتاهلد 5
 ينُٕػلد



 

 شوض اٌّؼٍِٛبد ِ  إػذاد  : ِٕٟ ِذّذ عبِٟ اٌج١ٗ                                     إداسح إٌشش                                                 

 

 

 ( ِؼ١ذ ثمغُ اٌجبعٕخ اٌؼبِخ2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ أِشا  إٌغبء ٚاٌت١ٌٛذ2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ عت األعشح2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األشؼخ اٌتشخ١ص١خ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ جشادخ اٌمٍت ٚاٌصذس1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األِشا  اٌّتٛعٕخ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ اٌمٍت ٚاألٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ1ـ ػذد ) 

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األِشا  اٌصذس٠خ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ عت عٛاسئ ثمغُ اٌجشادخ7ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ األِشا  اٌؼصج١خ ٚإٌفغ١خ1ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ عت اٌؼ١ٓ ٚجشادتٙب2ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ عت األعفبي6ـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ جشادخ اٌؼظب1َـ ػذد )

 ( ِؼ١ذ ثمغُ اٌجبثٌٛٛج١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ2ـ ػذد )

( ِؼ١ذ ثمغُ اٌجشادخ3ـ ػذد )  

 : ِٛضٛػبد اإلداسح اٌؼبِخ ٌشئْٛ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌغالة  خبِغب
 

  هشأٌ ينُظا ينًٕيزمد ػهف ي باة يإلديسة ينؼبيد نشئٌٕ ينتؼهلى ٔينةالب "إديسة ياليتضبَبت " ـ
ز  ينؼٕيهط ينًُظًد الشتايك ينسبدة أػؼبء ْلئد ينتوسلس هبنكُتأالت ٔأػًبل ياليتضبَبت 

 .هكهلبت ٔيؼبْو ينزبيؼد

 البندىاألولىـىالىوجوزىلطضوىهوئظىالتدروسىاإلذتراكىفيىالتاليى:ـى
ـ ز  ٔػغ أمئهد ياليتضبَبت ينتضالالد أٔ يالشتايك ز  ياليتضبَبت ينؼًهلد أٔ ينش ٕلد أٔ  

يإلبهلُلكلد أٔ نزبٌ ينُظبو ٔينًايقيد ٔينتظضلش ٔيناطو ) ينكُتأل ( أٔ نزبٌ ينتظهًبت 
نُتبئذ ياليتضبَبت إذي ببٌ نؼؼٕ ْلئد ينتوسلس ينًشتاك هًاصهّ ينيكبنٕسلٕ  أٔ ينهلسبَس 
أقبسب يٍ ينةالب صتف ينوسرد ينايهؼد مٕيء ) ينٕينولٍ ـ يألهُبء ـ يألفٔيد ـ ين ٔربت ـ 

 يألخٕيت ـ ينُسل أٔ ينًظبْاة ....إن (.

 البندىالثانيىـىوحظرىرلىىرؤداءىاألقدامىووكالءىالكلواتىورمدائها:ـى
ـ يإلشايف ػهف ياليتضبَبت هًاصهّ ينيكبنٕسلٕ  أٔ ينهلسبَس ، أٔ سئبمد نزبٌ ينًًتضُلٍ زلٓب 

أٔ ينكُتأل أٔ يالشتايك ز  تشكلم نزبٌ ياليتضبٌ أٔ ينتظضلش أٔ يػتًبد َتبئذ 
ياليتضبَبت أٔ نزبٌ ينتظهًبت أٔ نزبٌ ينتظهًبت نُتبئذ ياليتضبَبت ز  ياصهّ ينيكبنٕسلٕ  
أٔ ينهلسبَس ينت  نٓى زلٓب أقبسب صتف ينوسرد ينايهؼد مٕيء ) ينٕينولٍ ـ يألهُبء ـ يألفٔيد ـ 

 ين ٔربت ـ يألخٕيت ـ ينُسل أٔ ينًظبْاة ....إن (.

البندىالثالثىـىبالندبظىلذطبظىاللعظىبالكلواتىالتىىوتمىالتدروسىبهاىباللعاتى
 األجنبوظ

 )ىالتجارةىـىوالحقوقى(ىأوىالبرامجىالخاصظ:ـىى
ـ ال لزٕف تؼللٍ يولاًي نهشؼيد أٔ ينياَبيذ ينربص أٔ يُسر نهشؼيد إذي ببٌ نؼؼٕ ْلئد  

ينتوسلس ينًاشش نهتؼللٍ يولاًي نهشؼيد أٔ ينياَبيذ أقبسب يٍ ينةالب صتف ينوسرد ينايهؼد 
مٕيء ) ينٕينولٍ ـ يألهُبء ـ يألفٔيد ـ ين ٔربت ـ يألخٕيت ـ ينُسل أٔ ينًظبْاة ....إن ( ـ 

 (.1،2ٔلةير ػهف أػؼبء ْلئد ينتوسلس هبنشؼيد رًلغ ينيُٕد ينسبهمد)

 ينًٕيزمــــد ٔلؼًى ػهف بهلبت ٔيؼبْو ينزبيؼد.

 


