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ٝهجٍٞ ؽِٔخ اُذثِٞٓبد ٝأُؼبٛذ ٝ ه٤ذ اُطالة  اُغٞدح

 72 ٝاُزؾ٣َٞ ٝٗوَ اُو٤ذ

 78 ذٓبد االٌُزش٤ٗٝخاُخ 27

 81 ٝظ٤لخ هغْ ؽجٌخ اُشثو ٝ أُؼِٞٓبد 28
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 / ػٍّذ اٌىٍٍخ  اٌذوزٛس وٍّخ اٌغٍذ األعزبر
  
 كلية الكرامالأبنائي وبناتي طالب   

 ابنائي االعزاء طلبة وطالبات الكلية 

 كل عام وانتم جميعا بخير 

ل هللا لكم ان ٌكون بمناسبة بدء عام دراسً جدٌد فً حٌاتكم الدراسٌة واسئ

 عام كله خٌر وسعادة ونجاح لكم جمٌعا ان شاء هللا .

اوصٌكم بمواصلة انتظامكم فً دراستكم والعمل بكل جد واخالص لتحصٌل 

علومكم علً الوجه االكمل مع ممارسة النشاط الرٌاضً واالجتماعً 

شطة ومختلؾ االنشطة بالكلٌة لزٌادة ارتباطكم بالكلٌة حٌث ان ممارسة االن

بالكلٌة تخلق نوع من زٌاده االرتباط الوجدانً بٌنكم وبٌن كلٌتكم وٌشعركم 

 بانتمائكم بكلٌتكم بعتبارها بٌتكم الثانً.

واتوجه الً هللا بان ٌنفع بٌكم العلم لخدمة وطننا الحبٌب الذي ٌستحق منا كل 

 مسانده ودعم.

سٌد االستاذ واخٌرا اختتم كلماتً توجٌة خالص الشكر والتقدٌر لمعالً ال

الدكتور / عادل السٌد مبارك رئٌس الجامعة متوجها لسٌادته بكل تحٌة وتقدٌر 

لما ٌقدمة للجامعة بكافة قطعاتها وكلٌاتها من دعم ومساندة لمتابعته وتشجٌعه 

الب واعضاء هٌئة التدرٌس لكل انشطة الكلٌات وتقدٌم كل دعم مطلوب للط

 لً الوجه االكمل .ضمانا لنجاح الكلٌة فً اداء رسالته ع

 
 وهللا من وراء المقصد

سبة بكل تحٌة وتقدٌروالسالم علٌكم ورحمه هللا وبركاته                      

 قدوم عام دراسً جدٌد
 السالم.و 

 ػٍّذ اٌىٍٍخ

 ششٌف طجشي أ.د / 
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 وٍّخ اٌغٍذ األعزبر اٌذوزٛس / ٚوًٍ اٌىٍٍخ

 ْ اٌزؼٍٍُ ٚ اٌطالةٌشئٛ                                  

 ي وبناتي طالب الكلية ...أبنائ

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

بكل الحب أتشرؾ نٌابة عن أسرة شئون التعلٌم و الطالب وأسرة   

–معالً أ.د/ عادل السٌد مبارك ب وعنكم بخالص التهنئة إلً رعاٌة الشبا

   1010 – 1029رئٌس الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسً الجدٌد 

وأدعو هللا عز وجل أن ٌكون عاماً دراسٌاً موفقاً محققاً لطموحاتكم   

ومعبراً عن رإٌتكم المستقبلٌة تجاة جامعتكم التً تخدم كافة قطاعات 

 -، وعن كلٌتكم التً تخدم مجاالت :المجتمع

 المالبس والنسٌج  -   ٌة وعلوم االطعمة .         تؽذ -

 الطفولة مإسسات منزل والادارة   - ٌه.       االقتصاد المنزلً والترب -

وكم مخلصٌن فً دراستكم للعمل علً رفع شؤن جامعتكم ووطنكم عوأد

كما نتمنً جمٌعاً لجامعتنا الرقً ولمصرنا الحبٌبة بالخٌر و النماء  الحبٌب 

 ووفقنا هللا جمٌعاً إلً ما فٌه الخٌر ،،

 العالمٌن.لرب 

 والطالب وكيل الكلية لشئون التعليم                                              

 أ.د / اسالم عبد المنعم حسين                                                  

 أ.د / حمدية أحمد هالل
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 وٍّخ اداسح سػبٌخ اٌشجبة

 -ابنائنا وبناتنا طلبه وطالبات الكلية :

تتنج الكوادر الفنٌة لموقره التً أهال ومرحبا بكم فً رحاب كلٌتكم ا  

المتخصصه التً تساعد فً نمو وتقدم مصرنا الحبٌبه فانتم حٌات الٌوم وامل 

قكم للمساهمة الفعالة فً تنمٌة وتقدم بلدكم المستقبل والمسئولٌة ملقاه علً اعنا

 الحبٌبة مصر .

 ابنائً وبناتً الطلبه والطالبات :

ا القناه الشرعٌة التً ٌمكن من خاللها ان رعاٌة الشباب واتحاد الطالب هم

مشاركة الطالب الفعاله فً صنع القرار وممارسة كافه االنشطه الطالبٌة 

بحرٌة وفاعلٌة ولذا ٌسعدنا مشاركتكم معانا فً جمٌع االنشطة الطالبٌة 

المختلفه التً تثري قدرتكم التعلٌمٌة وتساهم فً بناء الشخصٌة المتكامله 

لجنة  –ن المختلفة )لجنة االسر والتحادات الطالبٌة وذلك من خالل اللجا

 –اللجنة الثقافٌة  –اللجنة الفنٌة  –اللجنة الرٌاضٌة  –الجوالة والخدمه العامة 

 اللجنة العلمٌة والتكنولو جٌا (  –اللجنة االجتماعٌة والرحالت 

 اعزائً الطالب :

كتكم معنا حسب من خالل مبدا العقل السلٌم فً الجسم السلٌم ٌسعدنا مشار

هواٌتكم من خالل اللجان السبقة فوجدكم معنا ٌسرنا وٌسعدنا وٌشرفنا وٌرفع 

من شان كلٌتكم مع اطٌب تمنٌات الساده العاملٌن بادارة رعاٌة الشباب بالكلٌم 

 لكم بالتوفٌق .

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

                                                             

  سامي عبد الرحيم بدرا/                                                               
 

 مديرة ادارة رعاية الشباب
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 ٔجزٖ ربسٌخٍخ ػٓ عبِؼخ إٌّٛفٍخ
 

  ْأؿغطظ  14اُقبدس ك٢  93أٗؾئذ عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ ثوبٕٗٞ سه

ٓؼخ ٖٓ ّ ٝٓوشٛب ٓذ٣٘خ ؽج٤ٖ اٌُّٞ ٝرٌٞٗذ اُغب 1976ػبّ 

 ا٤ٌُِبد اُزبثؼخ ُغبٓؼخ ه٘طب ك٢ رُي اُٞهذ.

  ٝ ٌُّٞثذأد اُغبٓؼخ ث٤ٌِبد اُضساػخ ٝ اُٜ٘ذعخ ٝ اُزشث٤خ ثؾج٤ٖ ا

 اُٜ٘ذعخ اإلٌُزش٤ٗٝخ ثٔ٘ٞف .

  ْ٤ًِخ ٝ ٓؼٜذ ٓٞصػخ ػ٢ِ ٓذ٣٘خ  21أفجؾذ اُغبٓؼخ ؽب٤ُبً رن

 أؽٕٔٞ  . –ٓ٘ٞف  –ؽج٤ٖ اٌُّٞ 

 . ٤ًِخ اُزشث٤خ  -2  ٤ًِخ اُضساػخ . -1

 ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ اإلٌُزش٤ٗٝخ ثٔ٘ٞف  -4  ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ  -3

 ٤ًِخ آداة  -6  ٤ًِخ رغبسح  -5

 ٤ًِخ اُؼِّٞ  -8  ٤ًِخ ؽوٞم  -7

 ٤ًِخ اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ . -11  ٤ًِخ اُطت  -9

 ٤ًِخ رٔش٣ل  -12 ٓؼٜذ اٌُجذ اُو٢ٓٞ  -11

 ٓؼٜذ اُذساعبد ٝ اُجؾٞس اُج٤ئ٤خ  -13

 ػ٤خ ثؤؽٕٔٞ ٤ًِخ اُزشث٤خ اُ٘ٞ -14

 ٤ًِخ اُؾبعجبد ٝأُؼِٞٓبد ثؾج٤ٖ اٌُّٞ  -15

 ٤ًِخ اُزشث٤خ اُش٣بم٤خ ث٤ٖ٘ ٝث٘بد  -16

 ٤ًِخ اُؼِّٞ اُزطج٤و٤خ -17

 ٤ًِخ اُطت اُج٤طش١  -18

 ٤ًِخ اُق٤ذُخ -19

 ٤ًِخ اُزشث٤خ ُِطلُٞخ أُجٌشح -21
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 ثبُوشاس اُغٜٔٞس١ سهْ عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ   -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ  ذئأٗؾ

ثزؼذ٣َ ثؼل أؽٌبّ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوبٕٗٞ اُغبٓؼبد  1989( ُغ٘خ 37)

 219( ثغِغزٚ سهْ 15سهْ ) دُِغبٓؼب األػ٠ِٝرُي ث٘بءاً ػ٢ِ هشاس أُغِظ 

د ؽ٤ش رٔ٘ؼ ا٤ٌُِخ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ اُزخققب 11/8/1988ثزبس٣خ 

  -: ا٥ر٤خ

 اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ األهؼٔخ  -1

 أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ -2

 أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  االهزقبد -3

 اداسح أُ٘ضٍ ٝأُئعغبد -4

   ٓذح اُذساعخ ُِؾقٍٞ ػ٢ِ اُجٌبُٞس٣ٞط أسثؼخ ع٘ٞاد ٝرٌٕٞ اُذساعخ

 ػ٢ِ أعبط ٗظبّ اُلق٤ِٖ اُذساع٤٤ٖ . 

  ٢٘ اُٞاهغ ثبُٔج 1991/  1989ٝثذأد اُذساعخ ثب٤ٌُِخ ثبُؼبّ اُغبٓؼ٢

 ٤ًِخ اُضساػخ ٤ًِٝخ اُزشث٤خ ثبُجش اُؾشه٢ ثٔذ٣٘خ ؽج٤ٖ اٌُّٞ . ثغٞاس 

 ( ْثزبس٣خ 1921ًٔب فذس اُوشاس اُٞصاس١ سه )ثؾؤٕ  2/9/1996

 –عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ  –افذاس اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ ث٤ٌِخ اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ 

   -: ا٥ر٤خؽ٤ش رٔ٘ؼ ا٤ٌُِخ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ اُزخققبد 

 زـز٣خ ٝ ػِّٞ األهؼٔخ اُ -1

 أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ -2

 اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  -3

 ٔئعغبد أُ٘ضٍ ٝاُهغْ اداسح  -4

  ؾئٕٞ اُطج٤خ ثبُجش ِٓج٢٘ خبؿ ثب٤ٌُِخ ثغٞاس اإلداسح اُؼبٓخ ُرْ اٗؾبء

ٖٓ اُؼبّ اُغبٓؼ٢  اً اُؾشه٢ ثٔذ٣٘خ ؽج٤ٖ اٌُّٞ ٝثذأد اُذساعخ اػزجبس

2111  /2112 . 
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خ االهزقبد أُ٘ض٢ُ ٢ٛ ٓٞعغٚ رؼ٤ٔ٤ِٚ رغؼ٢ ا٢ُ االعٜبّ ك٢ ث٘بء ٤ًِ        

االٗغبٕ ٝر٤ٔ٘ٚ أُغزٔغ أُؾ٢ِ ٝاُو٢ٓٞ ك٢ أُغبالد راد اُقِٚ ثزـز٣خ 

ٝاالهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ ٝاداسح ٝػِّٞ االهؼٔٚ ٝأُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ 

ٚ ٣ٞٝرشث أُ٘ضٍ ٝأُٞعغبد ٝرُي ٖٓ خالٍ روذ٣ْ اٗؾطٚ ٝخذٓبد رؼ٤ٔ٤ِٚ

ٖٓ اُؼِّٞ ٝأُؼبسف ٝأُٜبساد اُؼبٓخ  ٝثؾض٤خ ٝٓغزٔؼ٤خ رزنٖٔ ٓغٔٞػخ

ٝاُزخقق٤ٚ أُشرجطٚ ثونب٣ب ٝٓؾٌالد أُغزٔغ ٝاُج٤ئٚ ٝرزلن ٓغ ٓؼب٤٣ش 

                                          .                                                                                                  اُغٞدٙ اُو٤ٓٞخ ٝاُؼب٤ُٔخ

  
 

 

 

رطٔؼ ا٤ٌُِخ ك٢ ظَ أُزـ٤شاد اُؼب٤ُٔخ ٝااله٤ٔ٤ِٚ ٝأُؾ٤ِخ اُؾبدصٚ        

ؽب٤ُب ٝاُز٢ رزطٞس ثؾٌَ ٓغزٔش ٝك٢ ظَ ربص٤شٛب ػ٢ِ ثشآظ اُزؼ٤ِْ 

 ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝخذٓٚ أُغزٔغ إ رش١ ٗلغٜب ك٢ أُغزوجَ ًٔب ٢ِ٣ :

بكظ ػ٢ِ أُٞهغ ث٤ٖ ا٤ٌُِبد أُ٘بظشٙ راد اُقذاسح ك٢ اُزشر٤ت ٤ًِخ ر٘ -:1

 .اُو٢ٓٞ 

٣ٜٞٚ االف٤ِٚ ُِٔغزٔغ أُقش١ ٝربخز ثٌَ اعب٤ُت ٤ًِخ رؾبكع ػ٢ِ اُ -:2

  . اُزوذّ

٤ًِٚ ٣ذسط ك٤ٜب اُطبُت ثشؿجٚ رار٤ٚ ٝكوب الؽذس االعب٤ُت ٝهشم  -:3

زخقق٤ٖ ٝث٤ئٚ اُزذس٣ظ ٝاُزؼ٤ِْ ٝاالعزؼبٗخ ثبػنبء ٤ٛئٚ اُزذس٣ظ ٓ

ػ٤ِٔٚ ٓز٤ٔضٙ ٝٓضٝدٙ ثبؽذس اُٞعبئَ ٝاُزو٤٘بد ٖٓ أُخزجشاد ٝأٌُزجٚ 

 . ٝعٜبص اداس١ كؼبٍ

٤ًِخ روذّ خش٣غب ٓٞاًجب ُشٝػ اُؼقش ٝٓئٛال ٝٓؼذا اػذاد ع٤ذا  -:4

 . زخ ك٢ اهبس ٖٓ اُزؼِْ أُغزٔش ٝاُزار٢ٝٓز٤ٔض ٣ٜ٘ل ثٜٔ٘

 

سعبٌخ اٌىٍٍخ                 
 

 

 

 

سإٌخ اٌىٍٍخ           
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 األلغــبَ اٌؼٍٍّخ ثبٌىٍٍخ
  -ا٥ر٤خ:ٖٓ األهغبّ رزٌٕٞ ا٤ٌُِخ 

هغْ اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ األهؼٔخ ٣ٝغزٜذف اػذاد خش٣ظ ُِؼَٔ ك٢ أُغبالد  -1

 :  ا٥ر٤خ

  ٕأخقبئ٢ رـز٣خ ُِؼَٔ ثبُٔئعغبد ٝ أُقبٗغ أُخزِلخ ٝ أُغزؾل٤بد ٝ أُذ

 اُغبٓؼ٤خ .

  االعزٔبػ٤خ.أخقبئ٢ ُِؼَٔ ك٢ دٝس اُؾنبٗخ ٝ أُئعغبد 

  ثبؽض٤ٖ ك٢ اُزـز٣خ 

 ُِ ٖؼَٔ ك٢ ؽشًبد اُزق٤٘غ اُـزائ٢ ٝ ؽلع األهؼٔخ أخقبئ٤٤ 

  أخقبئ٤٤ٖ اإلسؽبد اُـزائ٢ 

  ٖؽشًبد  –اُقؾخ  –اُغٔبسى  –أخقبئ٤٤ٖ ُزو٤٤ْ ٝ رؾ٤َِ األهؼٔخ ) اُز٣ٞٔ

 أُشاعؼخ (

  ا٥ر٤خ:هغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ ٣ٝغزٜذف اػذاد خش٣ظ ُِؼَٔ ك٢ أُغبالد  -2

  ح.اُغبٛضٓق٢ٔٔ ٝٓ٘لز١ أص٣بء ثٔقبٗغ أُالثظ 

  أخقبئ٤٤ٖ ك٢ اُطجبػخ ػ٢ِ أُ٘غٞعبد 

  ثبؽض٤ٖ ك٢ ٓغبٍ اُ٘غ٤ظ 

 ف٘بػبد ث٤ئ٤خ  ٖأخقبئ٤٤ 

٣ٝغزٜذف اػذاد خش٣ظ ُِؼَٔ ك٢ أُغبالد  أُئعغبدٔ٘ضٍ ٝ اُهغْ اداسح  -3

 :  ا٥ر٤خ

  ٓق٢ٔٔ اُذ٣ٌٞس أُ٘ض٢ُ 

  اعزٔبػ٤خأخقبئ٤٤ٖ ك٢ اداسح ٓئعغبد اُطلَ ٝ ٓئعغبد  

 أُئعغبد ٝرغ٤ٜضٛب .أخقبئ٤٤ٖ ك٢ رخط٤و أُ٘بص ٝ ٍ 

٣ٝغزٜذف اػذاد خش٣ظ ُِؼَٔ ك٢ أُغبالد ٝ اُزشث٤خ أُ٘ض٢ُ  االهزقبدهغْ  -4

 :  ا٥ر٤خ

  ٖأُ٘ض٢ُ االهزقبدٓؼ٤ِٔ  
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  اٌذسعــبد اٌؼٍٍّخ اٌزً رّٕؾٙب اٌىٍٍخ                     

 
 

سعبد اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ اُذ ٤ًِخرٔ٘ؼ عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ ث٘بءاً ػ٢ِ هِت ٓغِظ 

  -ا٥ر٤خ:اُؼ٤ِٔخ 

 اٌزبٌٍخ:دسعخ اٌجىبٌٛسٌٛط فً اإللزظبد إٌّضًٌ فً أؽذ اٌزخظظبد  أٚالً:

 اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ األهؼٔخ  -1

 أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ -2

 اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  -3

 ٔئعغبد أُ٘ضٍ ٝاُهغْ اداسح  -4

 اٌزبٌٍخ:دثٍَٛ اٌذساعبد اٌؼٍٍب فً أؽذ اٌزخظظبد  صبٍٔبً:

  االعزٜالىأُ٘ضٍ ٝرشؽ٤ذ دثِّٞ اداسح  -1

 ٝ اُطلُٞخ  دثِّٞ األٓٞٓخ -2

 دثِّٞ ؿزائ٤بد أُغزؾل٤بد  -3

 دثِّٞ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُالثظ -4

 دثِّٞ رق٤ْٔ األص٣بء  -5

 دثِّٞ أُ٘غٞعبد  -6

 دسعخ اٌّبعغزٍش فً اإللزظبد إٌّضًٌ فً أؽذ اٌزخظظبد اٌزبٌٍخ:صبٌضبً:

 اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ األهؼٔخ  -1

 أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ -2

 ُٔ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ اإلهزقبد ا -3

 أُ٘ضٍ ٝ أُئعغبد هغْ اداسح  -4

 دوزٛس اٌفٍغفخ فً أؽذ اٌزخظظبد اٌزبٌٍخ:دسعخ  ساثؼبً:

 اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ األهؼٔخ  -1

 أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ -2

 اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  -3

 أُ٘ضٍ ٝ أُئعغبدهغْ اداسح  -4
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  ٔظــــبَ اٌذساعـــخ                                      
 

  ٓذح اُذساعخ ُِؾقٍٞ ػ٢ِ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ أسثؼخ

ع٘ٞاد ٝرٌٕٞ اُذساعخ ػ٢ِ أعبط ٗظبّ اُلق٤ِٖ اُذساع٤٤ٖ ٝر٘وغْ 

 ٓشؽِز٤ٖ.ا٢ُ 

 : اٌّشؽٍخ األًٌٚ

 اُلشهخ األ٢ُٝ : دساعخ ػبٓخ 

 اٌّشؽٍخ اٌضبٍٔخ : 

٣خزبس اُطبُت ٝرؾَٔ اُلشهخ اُضب٤ٗخ ٝ اُضبُضخ ٝ اُشاثؼخ دساعخ رخقق٤خ ٝ 

 ثٚ . االُزؾبماُزخقـ اُز١ ٣شؿت 

 ؽخق٤بً ٝؽلب٤ٛبً  اٝ ثبُ٘غجخ ُؾؼجخ اُزشث١ٞ ٣غت إٔ ٣غزبص اُطبُت اخزجبس

 اُزذس٣ظ.ُِزؤًذ ٖٓ فالؽ٤زٚ ُٜٔ٘خ 

  ٖٓ ٖ٣ٝغٞص ُِطبُت إٔ ٣طِت اُزؾ٣َٞ ٖٓ رخقـ ألخش خالٍ أعجٞػ٤

 االخزجبس٣غزبص  ُؾؼجخ اُزشث١ٞ ٣غت إٔ االُزؾبمثذء اُذساعخ ٝارا سؿت ك٢ 

 . ٚاُؾخق٢ أُزًٞس ػب٤ُ

  ّ٣ؾذد ٓغِظ ا٤ٌُِخ ث٘بءاً ػ٢ِ ػشك ٓغبُظ األهغبّ أُزخققخ ٗظب

اُزذس٣ظ ُطالة اُلشهخ األ٢ُٝ ٝ اُضب٤ٗخ ٝ اُضبُضخ ٝرجؼبً ُٔب ٛٞ ٓٞمؼ 

٣ٝ٘لز رُي رؾذ اؽشاف ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ك٢ ؽذٝد ثغذاٍٝ خطو اُذساعخ 

 اإلٌٓب٤ٗبد أُزبؽخ .

 اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ ٜٗب٣خ اُؼبّ اُذساع٢ ك٢ اُ٘وَ ٝآزؾبٕ بٗبد رؼوذ آزؾ

ك٤ٜب ٖٓ  أُزخِقك٢ أُوشساد ٝأُوشساد اُز٢ دسعٜب اُطبُت ك٢ كشهزٚ 

 األػٞاّ اُغبثوخ ُِغذاٍٝ أُِؾوخ ثٜزٙ اُالئؾخ ٣ٝؾزشه ُذخٍٞ اُطبُت

ُٝٔغِظ  %75ػٖ آزؾبٕ أُوشس إٔ ٣ٌٕٞ ٓغزٞك٤ب ٗغجخ اُؾنٞس ال روَ 
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إٔ ٣قذس هشاس ثؾشٓبٕ أُزخققخ ُظ األهغبّ بث٘بءاً ػ٢ِ هِت ٓغ ا٤ٌُِخ

ك٤ٜب ٗغجخ ُْ ٣غزٞك٠ ك٢ أُوشساد اُز٢  ُالٓزؾبٕاُطبُت ٖٓ اُزوذّ 

هذّ  اراك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٣ؼزجش اُطبُت ساعجبً ك٢ ٛزٙ أُوشساد اال ٝ اُؾنٞس 

غ ٝرؼوذ اخزجبساد ك٢ ع٤ٔجش ؿبئجبً ثؼزس ز٣ؼٝػزساً هجِٚ ٓغِظ ا٤ٌُِخ 

أُوشساد ك٢ ٓ٘زقق اُؼبّ اُغبٓؼ٢ ٣ٝخقـ ٌَُ اخزجبس ٗغجخ ٖٓ 

أػٔبٍ اُغ٘خ ٝكوبً ُٔب ٣ؾذدٙ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ٣وّٞ هِجخ اُلشهخ اُٜ٘بئ٤خ ثبػذاد 

ٓؾشٝع اُجٌبُٞس٣ٞط ٝرؾذد ٓغبُظ األهغبّ أُزخققخ خطخ اُشؽالد 

 اُؼ٤ِٔخ اُ٘ٞػ٤خ ٣ٝؼزٔذٛب ٓغِظ ا٤ٌُِخ 

 ذ ثٜب ا٢ُ اُلشهخ األػ٠ِ ارا ٗغؼ ك٢ ع٤ٔغ ٣٘وَ اُطبُت ٖٓ اُلشهخ أُو٤

أُوشساد أٝ ًبٕ ساعجبً ك٤ٔب ال ٣ض٣ذ ػٖ ٓوشس٣ٖ أٝ ٓبدر٤ٖ ٖٓ كشهزٚ أٝ 

 ٖٓ كشهخ عبثوخ .

  ًٔب ٣غٔؼ ُِطبُت اُشاعت ك٢ أُوشس٣ٖ ٝ اُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ ٝ اُؾبعت ا٢ُ٥

٤ُٜب ٣ٝئد١ ثبالٗزوبٍ ا٢ُ اُلشهخ األػ٠ِ ٝرُي ثبإلمبكخ ا٢ُ أُبدر٤ٖ أُؾبس ا

ٓزؾبٕ ك٢ ٓب ٣خزِق ك٤ٚ ٖٓ ٓوشساد ٓغ هالة اُلشهخ اُز٢ اُطبُت اال

٣ٝؼزجش ٗغبؽٚ ك٢ ٛزٙ أُوشساد ٓوجٍٞ ًٔب ٣ؼوذ ك٢ ؽٜش ذسط ثٜب ٣

 عجزٔجش آزؾبٕ ُطِجخ اُلشهخ اُٜ٘بئ٤خ اُشاعج٤ٖ ك٤ٜب ال ٣ض٣ذ ػٖ ٓوشس٣ٖ .

جٚ ؽنٞس ال روَ اُطبُت آزؾبٕ أُوشس إٔ ٣ٌٕٞ ٓغزٞك٤بً ٗغ ٣ؾزشه ُذخٍٞ 

ُظ األهغبّ أُخزقخ إٔ ٣قذس ب% ُٝٔغِظ ا٤ٌُِخ ث٘بءاً ػ٢ِ هِت ٓغ75ػٖ 

ك٤ٜب ُْ ٣غزٞك٠ ك٢  أُوشساد اُز٢  ُالٓزؾبٕثؾشٓبٕ اُطبُت ٖٓ اُزوذّ  اً هشاس

ساعجبً ك٢ ٛزٙ أُوشساد اال ارا هذّ  تُطب٣ُؼزجش اك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٝؾنٞس اُٗغجخ 

 (7زجش ؿبئجبً ثؼزس ٓبدح )ػزساً ٣وجِٚ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ك٤ؼ
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  ٣وذس ٗغبػ اُطبُت ك٢ أ١ ٖٓ أُوشساد ٝ اُزوذ٣ش اُؼبّ ثؤؽذ اُزوذ٣شاد

 ا٥ر٤خ:

 % كؤًضش ٖٓ ٓغٔٞع اُذسعبد 85*** ٓٔزبص ٖٓ 

 % ٖٓ ٓغٔٞع اُذسعبد85% ا٢ُ أهَ ٖٓ 75*** ع٤ذ عذاً ٖٓ 

 % ٖٓ ٓغٔٞع اُذسعبد75% ا٢ُ أهَ ٖٓ 65*** ع٤ذ ٖٓ 

 % ٖٓ ٓغٔٞع اُذسعبد65ا٢ُ أهَ ٖٓ % 51*** ٓوجٍٞ ٖٓ 

  ا٥ر٤خ:سعٞة اُطبُت ٣وذس ثؤؽذ اُزوذ٣شاد 

 % ٖٓ ٓغٔٞع اُذسعبد 51% ا٢ُ أهَ ٖٓ 31*** مؼ٤ق ٖٓ 

 % ٖٓ ٓغٔٞع اُذسعبد .31*** مؼ٤ق عذاً أهَ ٖٓ 
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 ِىبفآد اٌزفٛق
 

% كؤًضش ك٢ اُضب٣ٞٗخ اُؼبٓخ ٣ٔ٘ؾٕٞ 81اُطالة اُؾبف٤ِٖ ػ٢ِ  -1

 ع٤ٜ٘بً ( ك٢ اُغ٘خ ٓٞصػخ ػ٢ِ  84ؾ ) اُزلٞم ثٔجِ ٌٓبكآد

 اُؾٜش.ع٤ٜ٘بً ( ك٢ 11.5ثٞاهغ ) ( ؽٜٞس 8)

اُطالة اُؾبف٤ِٖ ػ٢ِ روذ٣ش ػبّ آز٤بص ك٢ آزؾبٕ اُ٘وَ ٣ٔ٘ؾٕٞ  -2

ع٤ٜ٘بً ( ك٢ 15ع٤ٜ٘ؤً( ك٢ اُغ٘خ ثٞاهغ ) 121ٌٓبكؤح رلٞم ثٔجِؾ )

 اُؾٜش .

ح رلٞم اُطالة اُؾبف٤ِٖ ػ٢ِ روذ٣ش ع٤ذ عذاً ٣ؾقِٕٞ ػ٢ِ ٌٓبكؤ -3

 ع٤٘ٚ( ك٢ اُؾٜش .7.5ع٤ٜ٘ؤً ( ثٞاهغ ) 61ثٔجِؾ )

رقشف أٌُبكؤح ك٢ اُغ٘خ اُذساع٤خ اُزب٤ُخ ُِؾقٍٞ ػ٢ِ اُزوذ٣ش عبُق  -4

 اُزًش  .

 



 - 18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌخطخ اٌذساعٍخ ٌٍؼبَ اٌغبِؼً      

9102  /9191 
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 عبِؼخ إٌّٛفٍخ    

 وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ 
 

 ؾبٔبد اٌجىبٌٛسٌٛط خطخ اٌذساعخ ٌّشؽٍخ اِز

 اٌفشلخ األًٌٚ 

 ػبِخ اٌشؼجخ:

 اٌفظً اٌذساعً األٚي 

 اٌّمشساد  َ
ػذد  ػذد اٌغبػبد 

 اٌٛؽذاد 

 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 
 اٌّغّٛع 

 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 - 01 4 - 4 إٌّضًٌ  اإللزظبدِذخً فً ػٍَٛ  0

 011 91 91 61 3 9 9 اٌىٍٍّبء اٌطجٍؼٍخ  9

 011 91 - 01 3 - 3 الزظبد  3

 011 91 91 61 5 4 3  ًاٌفغٌٍٛٛعػٍُ أؽٍبء  4

 011 91 91 61 3 9 9  اإلؽظبءاٌشٌبضخ ٚ  5

 011 - - 011 9 - 9 ِجبدة ػٍُ إٌفظ  6

 - - - 9 9 0 ٌغخ أغٍٍضٌخ  7
ِبدح 

 ِغزّشح 

0 
ػٍُ أؽٍبء اٌؼبَ )رؤًٍٍ٘ ػ 

 سٌبضخ (
9 - 9 011 - - 011 

2 

 

 ِذخً اًٌ اٌغٛدٖ ٚاالػزّبد 

 ِٚٛعغبد اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ 
0 - - - - - - 

     94 01 91 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 اٌفظً اٌذساعً اٌضبًٔ 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 91 61 4 4 9 اٌىٍٍّبء اٌؼضٌٛخ اٌؼبِخ  0

 011 91 - 01 9 - 9 اعزّبع  9

 011 31 41 31 4 4 9 اٌفٓ ٚ اٌزظٍُّ  3

 011 91 91 61 3 9 9 طؾخ ػبِخ ٚرّشٌض  4

 011 91 - 01 9 - 9 ٌغخ ػشثٍخ  5

 011 - - 011 9 - 9 ِجبدة رشثٍخ  6

 51 01 01 31 9 9 0 ٌغخ أغٍٍضٌخ  7

 91 - - 91 9 - 9 (ؽمٛق اإلٔغبْ )ِزطٍت عبِؼخ  0

 0951    90 09 05 اٌّغّٛع اٌىًٍ 
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 عبِؼخ إٌّٛفٍخ    

 وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ 

 

 خطخ اٌذساعخ ٌّشؽٍخ اِزؾبٔبد اٌجىبٌٛسٌٛط 

 اٌضبٍٔخ اٌفشلخ 

 اٌزغزٌخ ٚػٍَٛ األطؼّخ اٌشؼجخ : 

 اٌفظً اٌذساعً األٚي 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 ًّ ٌٍذساعبد إٌٙبٌخ اٌؼظ

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 91 61 3 9 9 رؾضٍش  ٚرؾًٍٍ األطؼّخ  0

 011 91 91 61 3 9 9 ٍِىشٚثٌٍٛغً ػبَ  9

 011 91 91 61 4 4 9 وٍٍّبء ؽٌٍٛخ )أ( 3

 011 91 91 61 3 9 9 طٕبػخ غزائٍخ )أ( 4

 011 91 91 61 3 9 9 فغٌٛغً أغبْ  5

 011 91 91 61 3 9 9 ِؾبعجخ  6

 ِبدح ِغزّشح  - - - 9 9 0 ٌغخ أغٍٍضٌخ  7

     90 06 03 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 اٌفظً اٌذساعً اٌضبًٔ 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 91 61 3 9 9 ٚأٌجبْ ٍِىشٚثٌٍٛٛعً أغزٌخ  0

 011 91 91 61 3 9 9  أغبْرغزٌخ  9

 011 91 91 61 3 9 9 وٍٍّبء ؽٌٍٛخ )ة( 3

 011 91 91 61 3 9 9 األعٙضح إٌّضٌٍخ  4

 011 91 91 61 3 9 9 اداسح اٌزغزٌخ فً اٌّئعغبد  5

 011 91 91 61 3 9 9 ٚثشِغخ اؽظبء 6

 51 01 01 31 9 9 0 ٌغخ أغٍٍضٌخ  7

 51 - - - - - - ذسٌت طٍفً ر 0

 0311    91 04 03 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 رذسٌت طٍفً ٌّذح صالصخ أعبثٍغ ثبٌّغزشفٍبد 

 

 



 - 21 - 

 عبِؼخ إٌّٛفٍخ     

 وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ 

 

 خطخ اٌذساعخ ٌّشؽٍخ اِزؾبٔبد اٌجىبٌٛسٌٛط 

 اٌفشلخ اٌضبٌضخ 

 اٌشؼجخ : اٌزغزٌخ ٚ ػٍَٛ األطؼّخ 

 ٚي اٌفظً اٌذساعً األ

 اٌّمشساد  َ
ػذد  ػذد اٌغبػبد 

 اٌٛؽذاد 

 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 
 اٌّغّٛع 

 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 91 61 4 9 3 فئبد ؽغبعخ  رغزٌخ  0

 011 91 91 61 3 9 9 طفٍٍٍبد  9

 011 91 91 61 9 9 0 اػذاد األطؼّخ )خضش ٚفبوٙخ ( 3

 011 91 91 61 3 9 9 طؾخ اٌغزاء  4

 011 91 91 61 3 9 9 طٕبػبد غزائٍخ )ة( 5

 011 91 91 61 4 4 9 طًٙ رغشٌجً  6

 51 01 01 31 9 9 0 وّجٍٛرش  7

 ِبدح ِغزّشح - - - 9 9 0 ٌغخ أغٍٍضٌخ  0

     93 00 04 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 اٌفظً اٌذساعً اٌضبًٔ 

 اٌّمشساد  َ
ػذد  ػذد اٌغبػبد 

 اٌٛؽذاد 

 ًّ ٌٍذساعبد إٌٙبٌخ اٌؼظ
 اٌّغّٛع 

 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 - 01 9 - 9 ِشىالد اٌزغزٌخ فً اٌذٚي إٌبٍِخ  0

 011 91 91 61 4 4 9 اػذاد األطؼّخ )ػغبئٓ ٚ ِخجٛصاد ( 9

 011 91 91 61 3 9 9 )ٌؾَٛ ٚ اعّبن ( األطؼّخاػذاد  3

 011 91 - 01 9 - 9 اٌغزاء  الزظبدٌبد 4

 011 91 91 61 3 9 9 رؾًٍٍ اٌغزاء  5

 011 91 91 61 3 9 9 رخطٍظ ٚ اػذاد اٌٛعجبد  6

 51 01 01 31 9 9 0 ٌغخ أغٍٍضٌخ  7

 51 - - - - - - رذسٌت طٍفً  0

 0351    02 09 03 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 رذس٣ت ف٤ل٢ ُٔذح صالصخ أعبث٤غ ك٢ أُئعغبد أُخزِلخ 
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 عبِؼخ إٌّٛفٍخ    

 اللزظبد إٌّضًٌ وٍٍخ ا

 

 خطخ اٌذساعخ ٌّشؽٍخ اِزؾبٔبد اٌجىبٌٛسٌٛط 

 اٌفشلخ اٌشاثؼخ 

 اٌشؼجخ : اٌزغزٌخ ٚ ػٍَٛ األطؼّخ 

 اٌفظً اٌذساعً األٚي 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 91 61 3 9 9 ظش ِشبوً اٌزغزٌخ فً ِ 0

 011 91 91 61 4 4 9 رغزٌخ ػالعٍخ  9

 011 91 91 61 3 9 9 ٌخ )أ(زرمٍٍُ أغ 3

 011 91 91 61 3 9 9 طٕبػبد غزائٍخ )ػ( 4

 011 91 91 61 3 9 9 رضمٍف غزائً  5

 ِبدح ِغزّشح  - - - 3 6 - رمٍٍُ غزائً ِششٚع  6

 ِبدح ِغزّشح - - - 9 9 0 وّجٍٛرش  7

     90 91 00 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 اٌفظً اٌذساعً اٌضبًٔ 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 - 01 9 - 9 شئْٛ طؾٍخ ِشالجخ اٌغٛدح  0

 011 91 91 61 4 9 9 األٌجبْ ٚ ِٕزغبرٙب  9

 011 91 91 61 3 9 9 ٛي فغٌٍٛٛعً وٍٍّبء ؽٍ 3

 011 91 - 01 9 9 9 رمٍٍُ األغزٌخ )ة( 4

5 
اٌخضش  ٚرؼجئخ ٚٔخضٌٓأػذاد 

 ٚ اٌفبوٙخ 
9 9 3 61 91 91 011 

 011 011 - - 3 6 - رمٍٍُ غزائً ِششٚع  6

7 
رخطٍظ ٚرمٍٍُ اٌغٍبعخ 

 اٌغزائٍخ 
9 - 9 01 - 91 011 

 91 01 01 31 - 9 0 وّجٍٛرش  0

 0951    90 06 03 غّٛع اٌىًٍ اٌّ
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 عبِؼخ إٌّٛفٍخ    

 وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ 

 

 خطخ اٌذساعخ ٌّشؽٍخ اِزؾبٔبد اٌجىبٌٛسٌٛط 

 اٌفشلخ اٌضبٍٔخ 

 اٌشؼجخ : اٌّالثظ ٚ إٌغٍظ 

 اٌفظً اٌذساعً األٚي 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 31 41 31 3 9 9 ِبوٍٕبد  0

 011 91 91 61 9 9 0 رششٌؼ  9

 011 91 91 61 4 4 9 ػٍُ ٔغٍظ  3

 011 91 91 61 4 4 9 اٌظجبغخ  4

 011 31 41 31 3 9 9 فْٕٛ لذٌّخ  5

 011 91 91 61 3 9 9 ِؾبعجخ  6

 51 01 01 31 9 9 0 ٌغخ أعٕجٍخ )رخظض(  7

     90 00 09 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 اٌفظً اٌذساعً اٌضبًٔ 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 - 01 4 - 4 ربسٌخ إٌغٍظ  0

 011 91 - 01 3 - 3 ربسٌخ األصٌبء  9

 011 31 31 41 3 4 0 رىٌٕٛٛعٍب اٌّالثظ 3

 011 91 - 01 9 - 9 اٌززٚق اٌٍّجغً  4

 011 31 51 91 4 4 9 رظٍُّ ٚرٕفٍز إٌّبرط  5

 011 91 91 61 3 9 9 أؽظبء ٚثشِغخ  6

 51 01 01 31 9 9 0 ٌغخ أغٍٍضٌخ  7

 51 - - - - - - رذسٌت طٍفً  0

 0351    99 09 05 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 غ ثبُٔقبٗغ رذس٣ت ف٤ل٢ ُٔذح صالصخ أعبث٤
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 عبِؼخ إٌّٛفٍخ    

 وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ 

 

 خطخ اٌذساعخ ٌّشؽٍخ اِزؾبٔبد اٌجىبٌٛسٌٛط 

 اٌفشلخ اٌضبٌضخ 

 اٌشؼجخ : اٌّالثظ ٚ إٌغٍظ 

 اٌفظً اٌذساعً األٚي 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 31 51 91 3 9 9 رظٍُّ أصٌبء )أ( 0

 011 91 91 61 3 9 9 رىٌٕٛٛعٍب اٌغضي ٚ إٌغٍظ 9

 011 31 51 91 5 6 9 دساعبد ِزمذِخ فً إٌّبرط  3

 011 31 31 41 3 9 9 آالد رظٍٕغ اٌّالثظ 4

5 
اخزٍبس ٚ رٕفٍز اٌّالثظ 

 )أ(
9 6 5 91 51 31 011 

 51 01 01 31 9 9 0 ٌغخ أغٍٍضٌخ  6

 51 01 01 31 9 9 0 وّجٍٛرش 7

     93 99 09 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 اٌفظً اٌذساعً اٌضبًٔ 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 31 51 91 3 9 9 رظٍُّ أصٌبء )ة( 0

 011 31 51 91 4 4 9 رظٍُّ ِٕغٛعبد 9

 011 31 41 31 3 9 9 ٚفؾض إٌغٍظ  اخزٍبس 3

4 
ِٚمِٛبد طٕبػخ  الزظبدٌبد

 اٌّالثظ ٚ إٌغٍظ 
9 - 9 71 - 31 011 

 011 31 51 91 5 6 9 ٚرٕفٍز اٌّالثظ )ة( اخزٍبس 5

 011 31 41 31 3 9 9 فٓ ؽذٌش  6

 51 01 01 31 9 9 0 ٌغخ أغٍٍضٌخ  7

 51 - - - - - - رذسٌت طٍفً  0

 0311    99 00 03 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 أعبث٤غ ثبُٔقبٗغ  أسثؼخرذس٣ت ف٤ل٢ ُٔذح 
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 عبِؼخ إٌّٛفٍخ    

 وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ 
 

 خطخ اٌذساعخ ٌّشؽٍخ اِزؾبٔبد اٌجىبٌٛسٌٛط 

 اٌفشلخ اٌشاثؼخ 

 اٌشؼجخ : اٌّالثظ ٚ إٌغٍظ 

 اٌفظً اٌذساعً األٚي 

 اٌّمشساد  َ
  ػذد اٌغبػبد

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 91 61 3 9 9 اخزٍبس اٌغٛدح ٚ األٔغغخ  0

 011 91 - 01 3 - 3 رشثٍخ ٍِجغٍخ  9

3 
رظٍُّ ٚرٕفٍز ِالثظ 

 ِزمذِخ )ِؼبطف(
9 6 5 91 51 31 011 

4 
رظٍُّ أصٌبء ٚ رطجٍمبد 

 رشىٍٍٍخ )أ(
0 4 3 31 51 91 011 

 011 91 - 01 3 - 3 ػٍُ ٔفظ ًِٕٙ  5

 ِبدح ِغزّشح - - - 4 4 9 ِششٚع ثؾضً  6

 ِبدح ِغزّشح  - - - 9 9 0 وّجٍٛرش  7

     93 00 04 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 اٌفظً اٌذساعً اٌضبًٔ 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 31 71 - 9 4 - أشغبي فٍٕخ  0

 011 91 91 61 3 9 9 اٌؼٕبٌخ ثبٌّالثظ  9

3 
 ٚرطجٍمبدرظٍُّ أصٌبء 

 رشىٍٍٍخ )ة(
0 4 3 31 51 91 011 

 011 91 - 01 3 - 3 رغٌٛك اٌّالثظ  4

5 
ِبد برظٍُّ ٚرٕفٍز خ

 اٌجٍئخ 
9 9 3 91 51 31 011 

 011 91 51 31 3 9 9 اٌزشٌىٛ  6

 011 51 91 31 4 4 9 ِششٚع ثؾضً  7

 51 01 01 31 9 9 0 وّجٍٛرش  0

 0951    93 91 03 اٌّغّٛع اٌىًٍ 
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 عبِؼخ إٌّٛفٍخ   

 وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ 

 

 خطخ اٌذساعخ ٌّشؽٍخ اِزؾبٔبد اٌجىبٌٛسٌٛط 

 اٌفشلخ اٌضبٍٔخ 

 اٌشؼجخ : اداسح إٌّبصي ٚ اٌّئعغبد 

 ظً اٌذساعً األٚي اٌف

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 - 01 3 9 9 أعٙضح ٚأدٚاد ِٕضٌٍخ  0

 011 91 - 01 9 - 9 ِجبدة اإلداسح اٌؼبِخ  9

 011 91 91 61 3 9 9 وٍٍّبء ؽٌٍٛخ  3

 011 91 91 61 4 9 3 ي اداسح ِٕض 4

 011 91 91 61 4 4 9 ػٍُ إٌغٍظ  5

 011 91 - 01 9 - 9  الزظبد 6

 ِبدح ِغزّشح  - - - 9 9 0 ٌغخ أغٍٍضٌخ  7

     91 09 04 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 اٌفظً اٌذساعً اٌضبًٔ 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 - 01 3 9 9 أعٙضح ِٕضٌٍخ )ة( 0

 011 91 91 61 3 9 9 ِٛاسد أعشح 9

 011 91 - 01 3 - 3 أعشح  الزظبدٌبد 3

 011 91 - 01 3 9 9 سػبٌخ أَ  4

 011 91 91 61 4 4 9 ٚرٕفٍز اٌّالثظ اخزٍبس 5

 011 91 91 61 4 4 9 ثىزشثٌٛٛعً  6

 51 01 01 31 9 9 0 ٍضٌخ ٌغخ أٔغٍ 7

 51 - - - - - - رذسٌت طٍفً  0

 0311    93 06 05 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 رذس٣ت ف٤ل٢ ػ٢ِ اُؾوخ اُ٘ٔٞرع٤خ أعجٞع ٌَُ ٓغٔٞػخ ٖٓ خٔغخ أكشاد 
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 عبِؼخ إٌّٛفٍخ    

 وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ 

 

 خطخ اٌذساعخ ٌّشؽٍخ اِزؾبٔبد اٌجىبٌٛسٌٛط 

 اٌفشلخ اٌضبٌضخ 

 ؼجخ : اداسح إٌّبصي ٚ اٌّئعغبد اٌش

 اٌفظً اٌذساعً األٚي 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 01 71 3 9 9 اعزٙالنرششٍذ  0

 011 91 91 61 3 9 9 اداسح ِئعغبد  9

 011 91 - 01 9 - 9  ًاعزّبػػٍُ ٔفظ  3

 011 91 - 01 3 9 9 ِٕضي ٚرطٛسٖ  رؤصٍش 4

 011 91 91 61 4 4 9 طٕبػبد غزائٍخ ِٕضٌٍخ  5

 011 91 91 61 3 9 9 أٔزبط اٌخضش إٌّضٌٍخ  6

 51 01 01 31 9 9 0 وّجٍٛرش  7

 ِبدح ِغزّشح  - - - 9 9 0 ٌغخ أٔغٍٍضٌخ  0

     99 06 04 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 اٌضبًٔ اٌفظً اٌذساعً 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 91 61 4 4 9 ٚعبئً اػالَ  0

 011 91 - 01 3 9 9 ِؾبعجخ  9

 011 91 91 61 3 9 9 ّٔٛ طفً )أ(  3

 011 91 - 01 4 4 9 دٌىٛس ِٕضي  4

 011 91 91 61 3 9 9 ىٍذ فٓ اإلرٍ 5

 011 91 91 61 3 9 9 صٌٕخ رٕغٍك اٌض٘ٛس  6

 51 01 01 31 9 9 0 ٌغخ أغٍٍضٌخ  7

 51 - - - - - - طٍفً  رذسٌت 0

 0351    99 00 03 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 رذس٣ت ف٤ل٢ ُٔذح أسثؼخ أعبث٤غ ك٢ أُئعغبد أُخزِلخ 
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 عبِؼخ إٌّٛفٍخ    

 وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ 

 

 خطخ اٌذساعخ ٌّشؽٍخ اِزؾبٔبد اٌجىبٌٛسٌٛط 

 اٌشاثؼخ اٌفشلخ 

 اٌشؼجخ : اداسح إٌّبصي ٚ اٌّئعغبد 

 اٌفظً اٌذساعً األٚي 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 91 61 4 4 9 اداسح ِئعغبد اٌطفٌٛخ )أ( 0

 011 91 91 61 3 9 9 اداسح ِششٚػبد طٕبػٍخ )أ( 9

 011 91 - 01 3 9 9 ّٔٛ طفً )ة( 3

 011 91 - 01 3 9 9 دٚس اٌّغٍٕٓ اداسح ِئعغبد  4

 011 91 91 61 3 9 9 ِؾبعجخ رىبٌٍف 5

 ِبدح ِغزّشح  - - - 3 6 - ِششٚع ثؾضً 6

 ِبدح ِغزّشح - - - 9 9 0 وّجٍٛرش  7

     90 91 00 ٛع اٌىًٍ اٌّغّ

 اٌفظً اٌذساعً اٌضبًٔ 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 91 61 4 4 9 اداسح ِئعغبد اٌطفٌٛخ )ة( 0

 011 91 91 61 4 4 9 اداسح ِششٚػبد طٕبػٍخ )ة( 9

 011 91 - 01 3 - 3 ٌٛٛعً ٍفغػٍُ ٔفظ  3

 011 91 - 01 3 - 3 ػاللبد أعشٌخ  4

 011 91 91 61 4 4 9 أػذاد ٚؽفع األطؼّخ  5

 011 011 - - 3 6 - ِششٚع ثؾضً  6

 51 01 01 31 9 9 0 وّجٍٛرش  7

 0051    93 91 03 اٌّغّٛع اٌىًٍ 
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 عبِؼخ إٌّٛفٍخ    

 وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ 

 

 اعخ ٌّشؽٍخ اِزؾبٔبد اٌجىبٌٛسٌٛط خطخ اٌذس

 اٌفشلخ اٌضبٍٔخ 

 اٌشؼجخ : اإللزظبد إٌّضًٌ ٚ اٌزشثٍخ 

 اٌفظً اٌذساعً األٚي 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 - - 011 9 - 9 ِجبدة رذسٌظ  0

 011 91 91 61 3 9 9 ؽٌٍٛخ وٍٍّبء  9

 011 31 51 91 3 4 0 رفظًٍ ٚؽٍبوخ 3

 011 91 - 01 3 9 9 ّٔٛ طفً ٚسػبٌخ  4

 011 91 91 61 3 9 9 أعظ رغزٌخ  5

 011 - - 011 9 - 9 ربسٌخ اٌزؼٍٍُ  6

 ِبدح ِغزّشح - - - 9 9 0 ٌغخ أغٍٍضٌخ  7

     00 09 09 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 ًٔ اٌفظً اٌذساعً اٌضب

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 - - 011 4 - 4 ػٍُ إٌفظ إٌّٛ  0

 011 91 91 61 4 6 0 اػذاد أطؼّخ  9

 011 31 41 31 3 4 0 فْٕٛ لذٌّخ  3

 011 91 91 61 9 - 9 إٌغٍظ ٚ اٌؼٕبٌخ ثٗ  4

 011 91 - 01 3 9 9 اداسح ِٕضي  5

 011 91 91 61 3 9 9 ثىزشٌٌٛٛعً  6

 51 01 01 31 9 9 0 ٌغخ أغٍٍضٌخ  7

 51 - - - - - - رذسٌت طٍفً  0

 0411    90 06 03 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 رذس٣ت ف٤ل٢ ُٔذح أسثؼخ أعبث٤غ 
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 عبِؼخ إٌّٛفٍخ    

 وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ 

 

 ٌّشؽٍخ اِزؾبٔبد اٌجىبٌٛسٌٛط خطخ اٌذساعخ 

 اٌفشلخ اٌضبٌضخ 

 اٌشؼجخ : اإللزظبد إٌّضًٌ ٚ اٌزشثٍخ 

 اٌفظً اٌذساعً األٚي 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 051 05 05 091 3 9 9 ٚعبئً رؼٍٍٍّخ  0

 011 31 41 31 3 4 0  فٓ ؽذٌش 9

 911 91 91 061 4 - 4 طشق رذسٌظ 3

 011 91 - 01 4 4 9 أعٙضح ٚأدٚاد ِٕضٌٍخ  4

 011 31 71 - 3 6 - رظٍُّ ٚرطشٌض 5

 011 91 - 01 4 4 9 رؤعٍظ ِٕضي  6

 ِبدح ِغزّشح - - - 9 4 - رشثٍخ ػًٍّ  7

 51 01 01 31 9 9 0 وّجٍٛرش  0

 ِبدح ِغزّشح - - - 9 9 0 ٌغخ أغٍٍضٌخ  2

     97 90 03 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 اٌفظً اٌذساعً اٌضبًٔ 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 051 05 05 091 3 9 9 أطٛي اٌزشثٍخ  0

 011 - - 011 9 - 9 ربسٌخ اٌزشثٍخ  9

 011 - - 011 9 - 9 ِٚشىالد رشثٍخ  3

 011 31 51 91 9 9 0 اخزٍبس ِالثظ 4

 051 05 05 091 3 9 9 ػٍُ ٔفظ رؼًٍٍّ  5

 011 91 91 61 4 4 9 ػٍَٛ األطؼّخ ٚ رؾٍٍٍٙب  6

 911 - - - 9 4 - رشثٍخ ػًٍّ  7

 51 01 01 31 9 9 0 ٌغخ أٔغٍٍضٌخ  0

 0751    91 06 09 اٌّغّٛع اٌىًٍ 
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 إٌّٛفٍخ عبِؼخ    

 وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ 
 

 خطخ اٌذساعخ ٌّشؽٍخ اِزؾبٔبد اٌجىبٌٛسٌٛط 

 اٌفشلخ اٌشاثؼخ 

 اٌشؼجخ : اإللزظبد إٌّضًٌ ٚ اٌزشثٍخ 

 اٌفظً اٌذساعً األٚي 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 911 41 - 061 4 - 4 ِٕب٘ظ  0

 911 41 - 061 4 - 4 طؾخ ٔفغٍخ ٚػٍُ ٔفظ اعزّبػً  9

 051 05 05 091 3 9 9 اٌفشٚق اٌفشدٌخ ٚ اٌزمٌُٛ  3

 011 91 91 61 3 9 9 رمٍٕٓ غزائً  4

 011 31 71 - 9 4 - أشغبي فٍٕخ  5

 011 31 51 91 3 4 0 اٌّؼبطف )أ(  6

 011 91 61 91 4 4 9 رظٍُّ أصٌبء  7

 ِبدح ِغزّشح - - - 9 4 - رشثٍخ ػًٍّ  0

 ِبدح ِغزّشح - - - 9 9 0 وّجٍٛرش  2

 ِبدح ِغزّشح - - - 9 4 - ِششٚع ثؾضً  01

     92 96 06 اٌّغّٛع اٌىًٍ 

 اٌفظً اٌذساعً اٌضبًٔ 

 اٌّمشساد  َ
 ػذد اٌغبػبد 

 ػذد اٌٛؽذاد 
 إٌٙبٌخ اٌؼظًّ ٌٍذساعبد 

 اٌّغّٛع 
 أػّبي عٕٗ رطجٍمً رؾشٌشي ع ْ

 011 91 - 01 3 - 3 رشثٍخ طؾٍخ ٚغزائٍخ  0

 911 91 91 061 4 - 4 طشق رذسٌظ  9

 051 05 05 091 3 9 9 أطٛي رشثٍخ  3

 911 - - 911 4 - 4 رشثٍخ ِمبسٔخ  4

 011 31 51 91 4 4 9 اٌّؼبطف )ة( 5

 911 - - - 9 4 - رشثٍخ ػًٍّ  6

 51 01 01 31 9 9 0 وّجٍٛرش  7

 011 - - - 9 4 - ِششٚع ثؾضً  0

 9151    94 06 06 اٌّغّٛع اٌىًٍ 
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 اٌذساعبد اٌؼٍٍب
 

 ( دبلوم الدراسات العلٌا :2) 

علً طلب مجلس كلٌة االقتصاد  اً تمنح جامعة المنوفٌة بناء( 21مادة )

 المنزلً دبلومات الدراسات العلٌا فً أحد التخصصات اآلتٌة : 

 لمنزل وترشٌد االستهالك دبلوم إدارة ا -2

 دبلوم ؼذائٌات المستشفٌات  -1

 وتصنٌع المالبس( إنتاجدبلوم تكنولوجٌا المالبس ) -3

 دبلوم تصمٌم األزٌاء  -4

 دبلوم المنسوجات  -5

كل عام دبلومات الدراسات العلٌا من * ٌحدد مجلس الكلٌة فً شهر مارس 

 المتاحة .التً تفتح الدراسات بها فً العام التالً تبعاً لإلمكانٌات 

أن ٌقرر عقد امتحان قبول للطالب وتحدٌد عدد الطلبة لكل * لمجلس الكلٌة 

كل قسم بحٌث ال ٌقل عدد المتقدمٌن بكل دبلوم عن  إمكانٌاتدبلوم حسب 

 خمسة طالب .

مدة الدراسة لنٌل أي دبلوم من دبلومات الدراسة العلٌا فصلٌن ( 21مادة )

 وحدة دراسٌة  10تقل عن لً أن ال دراسٌٌن لمدة عام جامعً ع

 األقساموٌكون تحدٌد المحتوي العلمً لمقررات الدراسة بواسطة مجالس 

 الكلٌة.المختصة وموافقة مجلس 
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 ٌلً:ٌشترط لقٌد الطالب بؤي من دبلومات الدراسات العلٌا ما ( 21مادة )

أن ٌكون الطالب حاصل علً درجة البكالورٌوس فرع التخصص من  -2

 منزلً.الكلٌة االقتصاد 

 ً أو كلٌة معترؾ بها من الجامعة علً درجة معادلة لها من معهد علم أو -1

 أن ٌقدم موافقة الجهة التً ٌعمل بها . -3

تحدد الجداول الملحقة بهذه الالئحة المقررات الدراسٌة الخاصة ( 21مادة )

 بكل دبلوم .

تحسب تقدٌرات النجاح فً المقررات وفً التقدٌر العام بؤحد ( 21مادة )

 التقدٌرات اآلتٌة :

 % من مجموع الدراجات فؤكثر 90من    ممتـــــاز

 % من مجموع الدراجات 90% إلً أقل من 00من   جٌد جـداً 

 % من مجموع الدراجات 00% إلً أقل من 00من   جٌـــــــد 

 % من مجموع الدراجات 00% إلً أقل من 60من   مقبــــول 

 % من مجموع الدراجات .60 ن ٌحصل علً أقل منموٌكون راسباً  

علً اقتراح مجلس  اً ٌحدد مجلس الدراسات العلٌا و البحوث بناء( 21مادة )

المختصة مواعٌد االمتحانات وٌمنح  األقسامالكلٌة ومجالس 

الراسب فً مقررات الدبلوم فرصة واحدة إلعادة االمتحان فً 

مواد الرسوب فً دور نوفمبر فً حالة رسوب الطالب فً مقرر 

أو مقررٌن أو العام الدراسً التالً بنظام الفصلٌن فً حالة 

 رسوبه فً أكثر من مقررٌن .
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 ( درجة الماجستير في االقتصاد المنزلي : 1)

بناء علً طلب مجلس كلٌة االقتصاد  ٌةتمنح جامعة المنوف( 21مادة )

درجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً فً التخصصات المنزلً 

 التالٌة : 

( االقتصاد 3المنزل و المإسسات ) إدارة( 1) األطعمةالتؽذٌة وعلوم ( 2)

( مالبس ونسٌج . وٌدون فً الشهادة فرع 4المنزلً و التربٌة )

 الدراسة وعنوان الرسالة التً قدمها الطالب ومجالها .

 شهراً (  14الدراسة لنٌل درجة الماجستٌر ال تقل عن سنتٌن )( 21مادة )

 د الطالب لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً : ٌشترط قٌ( 12مادة )

أن ٌكون حاصالً علً درجة البكالورٌوس فً فرع التخصص بتقدٌر  -2

جٌد علً األقل أو أن ٌكون حاصالً علً أحد دبلومات التخصص 

 اقتصادوذلك من أحد كلٌات االقتصاد المنزلً أو الزراعة تخصص 

 التً ٌقرها مجلس الكلٌة منزلً بالجامعات المصرٌة كذلك فً الشعب 

ٌتقدم الطالب للكلٌة بطلب القٌد وٌعرض الطلب علً مجلس القسم  -1

 المختص إلبداء الرأي فٌه وعرضه علً مجلس الكلٌة للبت فٌه .

أن ٌتفرغ للدراسة ٌومٌن فً األسبوع علً األقل بعد موافقة جهة  -3

 العمل .

لً أكثر أال ٌكون قد مضً علً حصوله علً الدرجة الجامعٌة األو -4

حصل علً أحد الدبلومات فً الدراسات من عشر سنوات إال إذا 

 العلٌا 
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ٌكون القٌد لدرجة الماجستٌر فً شهري سبتمبر وٌناٌر من كل ( 12مادة )

 عام 

ٌشترط فً الطالب لنٌل درجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً أن ( 11مادة )

 اً للنظام التالً :ٌتابع الدراسة و البحث لمدة سنتٌن علً األقل وفق

أن ٌإدي بنجاح االمتحانات فً مقررات الدراسة التً ٌحددها مجلس  -2

القسم تبعاً للخطة الموضحة بالجداول الملحقة بهذه الالئحة )الجداول 

وحدة دراسٌة  10( بحٌث ال تقل عدد الساعات عن 13إلً  24من 

مجلس ٌقرها  أجنبٌةباإلضافة إلً اجتٌاز الطالب االمتحان فً لؽة 

 أجنبٌةالكلٌة كتابة ومحادثة وأن تكون دراسة بعض المواد بلؽة 

 ٌحددها مجلس الكلٌة .

وٌحدد مجلس الدراسات العلٌا و البحوث بناء علً اقتراح مجلس الكلٌة 

المختصة مواعٌد هذه االمتحانات وٌشترط لنجاح  األقسامومجالس 

جات المقرر % من النهاٌة العظمً لمجموع در60الطالب الحصول علً 

الذي ٌإدي االمتحان فٌه وٌمنح الراسبون فً أي من مقررات الماجستٌر 

فرصة واحدة إلعادة االمتحان فً المقرر الذي رسب فٌه مع إعطاء 

 التقدٌر مقبول لمادة الرسوب بعد النجاح فٌها .

أن ٌإدي الطالب بحثاً فً الموضوع الذي ٌختاره وٌقره مجلس القسم  -1

 لبحث فً رسالة .وتقدم نتاج هذا ا

ٌقوم المشرؾ علً البحث بتقدٌم تقرٌر سنوي عن تقدٌم الطالب فً  -3

. كما ٌقدم تقرٌراً بصالحٌة الرسالة للعرض علً لجنة الحكم بحثه 



 - 36 - 

قط وفً فمن داخل البالد  األعضاءوٌجوز أن تتم المناقشة بحضور 

 .هذه الحالة ٌكتفً عن العضو الموجود خارج البالد بتقرٌره الفردي 

ٌشترط دخول الطالب االمتحان المقرر أن ٌكون مستوفٌاً نسبة  -4

 % .05حضور ال تقل عن 

صاحبها الستكمال ما تراه من نقص  إلًللجنة الحكم أن تعٌد الرسالة  -5

 وتعطً له فرصة ٌجٌزها مجلس القسم ومجلس الكلٌة .

 ٌلؽً قٌد طالب الماجستٌر فً الحاالت اآلتٌة :( 11مادة )

( من هذه 11/2ً االمتحانات المقررة وفقاً لحكم المادة )لم ٌنجح ف إذا -2

 الالئحة .

لم ٌحصل علً درجة الماجستٌر خالل خمس سنوات من تارٌخ  إذا  -1

علً التسجٌل فترة أخري  اإلبقاءقٌده إال إذا رأي مجلس الكلٌة 

وٌحددها بناء علً اقتراح مسبب من المشرؾ وموافقة مجلس القسم 

 المختص .

 لرسالة رفضاً مطلقاً وطلبت شطب قٌده .انة الحكم إذا رفضت لج -3

 .  هتقدم الطالب بطلب لشطب قٌد إذا -4

 ( درجة دكتور الفلسفة في االقتصاد المنزلي :1)

علً طلب مجلس كلٌة االقتصاد  اً تمنح جامعة المنوفٌة بناء( 11مادة )

المنزلً درجة دكتور الفلسفة فً التخصصات الموضحة 

الالئحة وٌحدد فً الشهادة نوع الدراسة  ( من هذه20بالمادة )

 وعنوان الرسالة التً تقدم بها الطالب ومجالها .
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مدة الدراسة لنٌل درجة دكتور الفلسفة فً االقتصاد المنزلً ( 11مادة )

ال تقل عن ثالثة سنوات وال ٌسمح للطالب مناقشة رسالة 

 الدكتوراه إال بعد أن ٌجتاز بنجاح امتحانات المقررات التً

 ٌحددها المشرؾ بعد موافقة مجلس القسم .

 االقتصادالفلسفة فً  ٌشترط قٌد الطالب لدرجة دكتور( 11مادة )

 : اآلتٌةالمنزلً توفر الشروط 

أن ٌكون حاصالً علً درجة الماجٌستٌر فً االقتصاد المنزلً فً  -2

الجامعات المصرٌة وبشرط أال ٌقل التقدٌر  ىحدإفرع التخصص من 

ررات الدراسٌة لدرجة الماجٌستٌر عن جٌد وجٌد جداً العام فً المق

فً مادة التخصص أو علً درجة معادلة من معهد علمً آخر 

 معترؾ به فً الجامعة .

ٌقدم الطالب للكلٌة بطلب قٌد وٌعرض الطالب علً مجلس القسم  -1

 المختص إلبداء الرأي وعرضه علً مجلس الكلٌة للبت فٌه .

حرٌرٌاً وشفهٌاً بؽرض الكشؾ عن قدرته أن ٌجتاز الطالب امتحاناً ت -3

 علً التفكٌر العلمً المنظم .

 جهة العمل .أن ٌتفرغ للدراسة ٌومان أسبوعٌاً علً األقل بعد موافقة  -4

تشكل لجنة المتحان التؤهٌلً بحد أدنً خمسة وحد أقصً سبعة ( 11مادة )

أعضاء من األساتذة و األساتذة المساعدٌن بحٌث تمثل اللجنة مواد 

الطالب  االمتحانبه وتقدم اللجنة بعد لتخصص و المواد المرتبطة ا

لم ٌحصل علً  وإذاتقرٌراً برأٌها فً أهلٌته لقٌد درجة دكتور فلسفة 
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موافقة خمسة علً األقل من أعضاء اللجنة ٌعاد امتحان الطالب مرة 

 واحدة بعد ستة أشهر علً األقل .

ر سبتمبر وٌناٌر من كل ٌكون القٌد لدرجة الدكتور فً شه( 11مادة )

 عام .

ٌشترط فً الطالب لنٌل درجة دكتور الفلسفة فً االقتصاد ( 11مادة )

 المنزلً :

مجلس  ٌُقرهاٌجتاز بنجاح االمتحانات فً الدراسات المتقدمة التً  أن -2

 الكلٌة ال تقل عن عشرون وحدة .

% من النهاٌة العظمً من 60ٌشترط لنجاح الطالب حصوله علً  -1

وٌمنح الراسبٌن فً أي مقررات الدكتوراه فرصة واحدة كل مادة 

 .  االمتحانإلعادة 

أن ٌقوم ببحوث مبتكرة تمثل إضافة جدٌدة لمدة سنتٌن علً األقل بعد  -3

 ع البحث .واعتماد مجلس الكلٌة موض

أن ٌقدم رسالة ٌتضمنها نتائج بحوثه ٌناقشها وتقبلها لجنة الحكم .  -4

لعضوٌن من داخل البالد فقط وفً وٌجوز أن تتم المناقشة بحضور ا

هذه الحالة ٌكتفً من العضو الموجود خارج البالد بتقدٌم تقرٌره 

النقاط و لها أن  ضأن تطلب من المتقدم استٌفاء بع وللجنة –الفردي 

 ضافٌة .إٌحدد له فترة 

ٌشترط لدخول الطالب االمتحان المقرر أن ٌكون مستوفٌاً نسبة  -5

 % .05الحضور ال تقل عن 
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 اآلتٌة :دكتور الفلسفة فً الحاالت ٌلؽً قٌد طالب ( 12مادة )

لم ٌحصل علً الدرجة خالل خمسة سنوات من تارٌخ قٌده إال إذا  إذا -2

رأي مجلس الكلٌة اإلبقاء علً التسجٌل بناء علً اقتراح مسبب من 

 المشرؾ بموافقة مجلس الكلٌة .

  قٌدهطب إذا رفضت لجنة الحكم الرسالة رفضاً مطلقاً وطلبت ش -1

 تقدم الطالب بشطب قٌده .إذا  -3

صالحٌة الدارس م ن بعدٌن متتالٌٌتقرٌراألستاذ المشرؾ إذا قدم  -4

 للدراسة وأن ٌعتمد التقرٌرٌن من مجلس القسم ومجلس الكلٌة .

 أحكام مشتركة لدرجة الماجيستير و الدكتوراه 

ٌقدر نجاح الطالب فً أي من المقررات الدراسٌة بؤخذ ( 12مادة )

 : اآلتٌةلتقدٌرات ا

 فؤكثر درجة  90من    ممتـــــاز

 درجة  90إلً أقل من  درجة  00من   جٌد جـداً 

 درجة  00إلً أقل من درجة 00من   جٌـــــــد 

 درجة  00إلً أقل من درجة  60من   مقبــــول 

 : نٌالتالٌ نٌأما رسوب الطالب فٌكون بؤحد التقدٌر

 درجة  60من  درجة إلً أقل 45  ضعٌـــــــؾ 

 درجة  45أقل من   ضعٌؾ جداً 

وزمن االمتحان التحرٌري للمادة ثالثة ساعات درجه  200والدرجة النهائٌة 

 بعض المواد لتخصص المالبس و اإلقتصاد المنزلً و التربٌة  . باستثناء
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ٌشرؾ علً طالب الدراسات العلٌا أحد األساتذة أو األساتذة ( 11مادة )

أن ٌتعدد المشرفٌن بحد أقصً ثالثة وٌكون أحدهم المساعدٌن و ٌجوز 

مشرفاً مباشراً من األساتذة أو األساتذة المساعدٌن وفً هذه الحالة ٌجوز 

علً  همرور عامٌن من حصولالمدرسٌن فً لجان اإلشراؾ بشرط  اشتراك

دكتوراه كما ٌجوز شتراك فً لجنة اإلشراؾ علً طالب اللال اهدرجة الدكتور

إلشراؾ أعضاء من خارج الجامعة لمن ٌتوفر فٌهم المستوي أن ٌعاون فً ا

 العلمً ألعضاء هٌئة التدرٌس .

ٌقدم المشرؾ فً نهاٌة كل عام جامعً تقرٌراً عن مدي تقدم ( 11مادة )

الطالب فً الدراسة و البحث وتعرض هذه التقارٌر علً مجلس القسم ثم 

فً مهمة  أفادهأو  أحد المشرفٌن للخارج إعارةمجلس الكلٌة . وفً حالة 

علً موافقة  اً علمٌة ٌرفع أسمه من اإلشراؾ بعد انقضاء عام علً سفره بناء

الذي  المدىمجلس القسم علً أن ٌقدم لمجلس القسم قبل سفره تقرٌراً عن 

العلمً فً البحث  فً إعداد الرسالة حتً ال ٌسقط حقهوصل إلٌه الطالب 

لخارج المشرؾ الرئٌسً ٌقوم القسم وفً حالة ما إذا كان المعار أو الموفد ل

 المختص بإعادة النظر فً لجنة اإلشراؾ وتحدٌد المشرؾ الرئٌسً .

إذا حدث خالفات فً الرأي بٌن أعضاء لجنة اإلشراؾ فً أي ( 11مادة )

شؤن ٌخص سٌر البحث و اإلشراؾ ٌرفع الموضوع إلً مجلس القسم وبناء 

اؾ للبت فٌه وٌعتبر قرار مقدم من أحد أعضاء لجنة اإلشر اقتراحعلً 

للجنة اإلشراؾ بعد  افً هذه الحالة ملزم األساتذةمجلس القسم علً مستوي 

 موافقة مجلس الكلٌة .
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لمجلس الكلٌة أن ٌوقؾ قٌد الطالب لمدة فصل دراسً أو أكثر إذا ( 11مادة )

تقدم بعذر مقبول ٌمنعه من مواصلة دراسته وال تحسب مدة اإلٌقاؾ ضمن 

 ددة .المدة المح

صالحٌتها بالرسالة ٌقدم المشرؾ تقرٌراً  إعدادمن  االنتهاءبعد ( 11مادة )

 للعرض علً لجنة الحكم .

  األساتذةٌشكل مجلس الكلٌة لجنة الحكم علً الرسالة من ( 11مادة )

المساعدٌن أو من فً مستواهم من خارج الجامعة وتتكون اللجنة  األساتذةو 

المشرؾ وٌكون أحد أعضاء اللجنة من خارج  أحدهمامن ثالث أعضاء ٌكون 

الكلٌة فً رسائل الماجٌستٌر ومن خارج الجامعة وفً رسالة الدكتوراه وتقوم 

عرض لاللجنة بفحص الرسالة ومناقشة الطالب وتقدم تقرٌراً مفصالً برأٌها ل

علً مجلس الكلٌة وفً حالة تعدد المشرفٌن ٌجوز أن ٌشتركوا فً اللجنة علً 

صوت واحد وفً اختالؾ السادة أعضاء لجنة الحكم علً  أن ٌكون له

وتكون التوصٌة النهائٌة  للجنةالرسالة تسجل التحفظات فً التقرٌر الجماعً 

وٌقدم الطالب إلً الكلٌة تسعة نسخ من الرسالة ٌوزع منها علً برأي األؼلبٌة 

 لجنة الحكم وٌوضع الباقً فً مكتبة الكلٌة أو الجامعة .

دد تخصص الطالب فً الشهادة التً تمنح له للحصول علً ٌح( 11مادة )

 كل درجة الماجٌستٌر أو الدكتوراه فً اإلقتصاد المنزلً .

 ( الدورات التدريبية 1)

ٌجوز لمجلس الكلٌة بعد رأي مجالس األقسام المختصة أن ٌنظم ( 11مادة )

دورات تدرٌبٌة أو دراسات متخصصة تتبع نظام خاص ٌستهدؾ لرفع 

ي العلمً و التكنولوجً أو تقدٌم الجدٌد المستحدث من العلم و المعرفة مستوال

فً التنمٌة وال ٌتبع هذه الدراسات و الدورات منح درجات جامعٌة وإذا كان 

 تمام هذه الدورات .إمن الممكن أن ٌمنح فً نهاٌتها شهادة 
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 نظام تأديب الطالب

 
 ٌة االمتحان من الطالب المقٌدون و المنتسبون و المرخص لهم تؤد

الخارج و المستمعون خاضعون للنظام التؤدٌبً الممٌز فٌما بعد . 

 (213)مادة 

  ٌعتبر مخالفة تؤدٌبٌة كل إخالل بالقوانٌن و اللوائح و التقالٌد الجامعٌة

 وعلً األخص :

 ت الجامعٌة .آاألعمال المخلة بنظام الكلٌة و المنش -2

المدبر عن حضور  ناعاالمتتعطٌل الدراسة أو التحرٌض علٌها أو  -1

التً تقضً  األخرىالدروس والمحاضرات و األعمال الجامعٌة 

 اللوائح بالمواظبة علٌها .

 كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكل ؼش فً االمتحان  -3

 أو الشروع فٌه .

ل بحسن السٌر و السلوك خمع الشرؾ و الكرامة أو م ٌتنافىكل فعل  -4

 ارجها .داخل الجامعة أو خ

 و األجهزة أو المواد أو الكتب الجامعٌة أو تبدٌدها  للمنشآتكل إتالؾ  -5

كل تنظٌم للجامعات داخل الجامعة أو االشتراك فٌها بدون ترخٌص  -6

 سابق من السلطات الجامعٌة المتخصصة .

توزٌع النشرات أو إصدار جرائد بؤي صورة بالكلٌات أو جمع  -0

 ات الجامعٌة المختصة توقٌعات بدون ترخٌص سابق من السلط

فً مظاهرات مخالفة للنظام  االشتراكداخل المبانً أو  االعتصام -0

 ( 214العام و اآلداب )
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 الالئحة التنفيذية للجامعة                         
 

  كل طالب ٌرتكب ؼشاً فً االمتحان أو مشروعاً فٌه وٌضبط فً حالة

االمتحان وٌحرم من  تلبس ٌخرجه العمٌد أو ما ٌنوب عنه من لجنة

دخول االمتحان فً باقً المواد وٌعتبر الطالب راسباً فً جمٌع المواد 

 األخرىأما فً األحوال  التؤدٌب.لهذا االمتحان وٌحال إلً مجلس 

أو مجلس الكلٌة وٌترتب بقرار من مجلس التؤدٌب  االمتحانفٌبطل 

كشؾ علٌه بطالن الدرجة العلمٌة إذا كان قد منحت للطالب قبل 

 ( .215الؽش )مادة 

 العقوبات التأديبية هي : 

 .شفهٌاً أو كتابٌاً  التنبٌه -2

 .اإلنذار  -1

 .الحرمان من بعض الخدمات  -3

 . الحرمان من حضور الدروس أحد المقررات لمدة ال تتجاوز شهراً  -4

 .الفصل من الكلٌة لمدة ال تتجاوز شهراً  -5

  . الحرمان من االمتحان فً مقرر أو أكثر -6

أو الدكتوراه لمدة شهرٌن أو لمدة  الماجستٌرلطالب لدرجة وقؾ قٌد ا -0

 فصل دراسً .

 .إلؽاء امتحان الطالب فً مقرر أو أكثر  -0

 .لمدة ال تتجاوز فصالً دراسٌاً الفصل من الكلٌة  -9

 .الحرمان من االمتحان فصل دراسً أو أكثر  -20
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حرمان الطالب من القٌد للماجستٌر أو الدكتوراه فصل دراسً أو  -22

 .أكثر 

ار الفصل إلً الجامعات الفصل النهائً من الجامعة وٌبلػ قر -21

وٌترتب علٌه عدم صالحٌة الطالب للقٌد أو التقدم إلً  األخرى

 .فً جامعات جمهورٌة مصر العربٌة  االمتحان

وٌجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التؤدٌبٌة داخل الكلٌة وٌجب  

تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات إبالغ القرار إلً ولً أمر الطالب و

التؤدٌبٌة عدا التنبٌة الشفوي بملؾ الطالب ولمجلس الجامعة أن ٌعٌد النظر 

فً القرار الصادر فً الفصل النهائً بعد مضً ثالثة سنوات علً األقل 

 . (216من تارٌخ صدور القرار )مادة 

 : الهيئات المتخصصة لتوقيع العقوبات هي 

عقوبات األربع األولً الة المساعدٌن لهم توقٌع األساتذة و األساتذ -2

 المبٌنة من المادة السابقة عما ٌقع من الطالب أثناء الدروس 

 و المحاضرات و األنشطة الجامعٌة المختلفة .

عقوبات الثمانً األولً من المادة السابقة وفً العمٌد الكلٌة له توقٌع  -1

انتظام الدراسة أو منه عدم  وٌخشىأو إخالل بالنظام  اإلضرابحالة 

ٌكون لعمٌد الكلٌة توقٌع العقوبات المبٌنة فً المادة السابقة  االمتحان

علً مجلس التؤدٌب إذا كانت  أسبوعٌنٌعرض األمر خالل  أن علً

 العقوبة بالفصل النهائً من الجامعة .

من المادة السابقة عدا  المبٌنةعقوبات الرئٌس الجامعة له توقٌع  -3

وذلك بعد أخذ رأي عمٌد الكلٌة وله أن ٌمنع الطالب العقوبة األخٌرة 
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المحال إلً مجلس التؤدٌب من دخول أمكنة الجامعة حتً الٌوم 

 المحدد لمحاكمته .

 (.210مجلس التؤدٌب له توقٌع جمٌع العقوبات السابقة )مادة  -4

  ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة فً البند الخامس وما بعده من

وسماع أقواله فٌما هو  ٌاً كتابعد التحقٌق مع الطالب إال ب 216المادة 

منسوب إلٌه فإذا لم ٌحضر فً الموعد المحدد للتحقٌق سقط حقه فً 

سماع أقوالة وتولً التحقٌق ما ٌعتد به كعمٌد . وال ٌجوز لعضو هٌئة 

فً مجلس  اً كون عضوٌالتدرٌس المنتدب التحقٌق مع الطالب وأن 

 (210التؤدٌب . )مادة 

 ارات التً تصدر من الهٌئات المتخصصة فً توقٌع العقوبات القر

مع ذالك ٌكون المعارضة فً  نهائٌةتكون  (210)التؤدٌبٌة وفقاً للمادة 

ُ من مجلس التؤدٌب وذلك خالل أسبوع من  القرار الصادر ؼٌابٌا

حضورٌاً إذا القرار إلً الطالب وولً األمر وٌعتبر  إعالنهتارٌخ 

علن إلً شخص الطالب وإلً ولً أمره كان طلب الحضور قد أ

وتخلؾ الطالب عن الحضور بؽٌر عذر مقبول و ٌجوز للطالب 

بالقرار وٌعرض رئٌس الجامعة  همن قرار التؤدٌب فور إبالؼالتظلم 

 ( .219ما تقدم إلٌة من تظلمات مجلس الجامعة للنظر فٌها )مادة 
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  تشكيل مجلس تأديب الطالب                          

 ٌ: ًشكل مجلس تؤدٌب الطالب علً النحو التال 

  و وكٌل الكلٌة أو المعهد  رئٌساعمٌد الكلٌة أو المعهد الذي ٌتبعه الطالب

 . (203)مادة مجلس الكلٌة او المعهد المختص المختص أقدم أعضاء 

 االستئناؾإال بطرق التؤدٌب  ال ٌجوز الطعن فً القرار الصادر من مجلس 

ٌقدم من الطالب إلً رئٌس الجامعة خالل خمسة عشر ٌوماً  وٌرفق طلب كتابً

خالل  األعلىمجلس التؤدٌب لا الطلب ذمن تارٌخ إبالؼه بالقرار وعلٌه إبالغ ه

 خمسة عشر ٌوماً .

  علً النحو التالً : األعلىٌتكون مجلس التؤدٌب 

 رئٌساً    صأ.د / نائب رئٌس الجامعة المخت 

 بها . األساتذةد أ.د / عمٌد كلٌة الحقوق أو أح 

  (204أستاذ من الكلٌة أو المعهد الذي ٌتبعه الطالب )المادة 

 قبول الطالب : 

وتم  الرٌاضٌاتوٌتم قبول الطالب الحاصلٌن علً الثانوٌة العامة شعبة العلوم   -2

 12/21/1025( بتارٌخ 5241بٌة بقرار وزاري رقم )االدالموافقه علً قبول الشعبة 

وكذلك الحاصلٌن علً الثانوٌة الصناعٌة قسم المالبس  عن طرٌق مكتب التنسٌق

 % من األعداد المقبولة فً الفرقة األولً .20الجاهزة بنسبة 

التبرعات وٌقٌد الطالب بالكلٌة بعد أداء الكشؾ الطبً وسداد الرسوم الدراسٌة  -1

 المطلوبة وٌتم استخراج كارنٌة قٌد الطالب بعد سداد الرسوم . 

 شروط التشعيب :

 حدد مجلس الكلٌة شروط التشعٌب لكل شعبة حسب احتٌاجات االقسام  : ٌ 

وبشرط النجاح فً مادة الكٌمٌاء  %(40) -قسم التؽذٌة وعلوم االطعمة : (2)

 العضوٌة .

 %( بشرط النجاح فً مادة الفن والتصمٌم .30) -قسم المالبس والنسٌج : (1)

مادة مبادي  %( بشرط النجاح ف25ً) -قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة : (3)

 التربٌة .

%( بشرط النجاح فً مادة صحة 25) -قسم ادارة المنزل والمإسسات : (4)

 عامة وتمرٌض .
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 اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍطالة 

 خذِبد سػبٌخ اٌشجبة 
  

 

بالكلٌة لخدمة الطالب  األساسٌةالشباب من اإلدارات رعاٌة تعتبر إدارة 

لطالب الذي ٌقوم علً ن الجهاز الفنً الوظٌفً المعاون إلتحاد اأحٌث 

توفٌر كافة الخدمات االجتماعٌة و الثقافٌة و الرٌاضٌة و التروٌحٌة 

و الطالبات بالكلٌة كما تقوم إدارة رعاٌة الشباب بتقدٌم اإلعانات  للطالب

االجتماعٌة المختلفة المالٌة و العٌنٌة لطالب وطالبات الكلٌة ذوي الحاجة 

كما تقوم إدارة رعاٌة الشباب من خالل صندوق التكافل االجتماعً 

الداخلٌة و الخارجٌة وكذلك التخطٌط السلٌم لتقدٌم بتنسٌق وتنظٌم األنشطة 

الروابط بٌن الطالب وتوثٌق أوقات الفراغ  الستثمارالخدمات الالزمة 

وأعضاء هٌئة التدرٌس لذا نرجو منك عزٌزي الطالب و الطالبة أن توفق 

ت تعٌش أحلً فترات العمر ولن ٌكون بٌن الدراسة وممارسة النشاط فؤن

 تك .اراهذا إال من خالل التفاعل مع جهاز رعاٌة الشباب لتنمٌة مه

 " أسرة العاملين بإدارة رعاية الشباب "     
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 الة ـــبد اٌطــــارؾ
 اٌٙذف ِٓ االرؾبد 

 ٝ اُٞػ٢ اُٞه٢٘ ث٤ٖ اُطالة . األخاله٤خر٤ٔ٘خ اُو٤ْ اُشٝؽ٤خ ٝ  (1

 بدح .اُزؼٞد ػ٢ِ اُو٤ (2

 اُلشفخ ُِزؼج٤ش أُغئٍٞ ػٖ أسائٜب . اربؽخ (3

 رٞص٤ن اُشٝاثو ث٤ٖ اُطالة ٝأػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝ اُؼب٤ِٖٓ . (4

 اًزغبة أُٞاٛت ٝ اُوذساد ٝ أُٜبساد ٝرؾغ٤ؼٜب . (5

 ر٘ظ٤ْ األٗؾطخ أُخزِلخ ٝرؾغ٤غ أُزلٞه٤ٖ ك٤ٜب . (6

ػ٢ِ اُٞهٖ غزٔغ ثٔب ٣ؼٞد ر٘ظ٤ْ االرؾبداد ٖٓ هبهبد اُطالة ك٢ خذٓخ أُ (7

 ثبُخ٤ش 

 ٌؼضٌٛخ ٌغبْ ِغٍظ اإلرؾبد : ؼٌٍزششٍششٚط ِٓ ٌزمذَ 
 إٔ ٣ٌٕٞ ٓزٔزؼبً ثغ٘غ٤خ عٜٔٞس٣خ ٓقش اُؼشث٤خ . (1

 ك٤ٜب أل١ عجت . اإلػبدحإٔ ٣ٌٕٞ اُطبُت أٝ اُطبُجخ ٓغزغذاً ك٢ كشهزٚ ؿ٤ش ثبم  (2

 إٔ ٣ٌٕٞ ٓغذداً ُشعّٞ اإلرؾبد . (3

 اُِغ٘خ أُشؽؼ ُٜب .إٔ ٣ٌٕٞ ر١ٝ اُ٘ؾبه أُِؾٞظ ك٢ ٓغبٍ ػَٔ  (4

 إٔ ٣زقق ثبُخِن اُو٣ْٞ ٝ اُغٔؼخ اُؾغ٘خ . (5

اال ٣ٌٕٞ هذ عجن اُؾٌْ ػ٤ِٚ ثؼوٞثخ ٓو٤ذح ُِؾش٣خ أٝ رٌشس اعوبه أٝ ٝهق  (6

 ػن٣ٞزٚ ثؤؽذ اإلرؾبداد اُطالث٤خ أٝ ُغبٜٗب .

 -*** ٌؼًّ االرؾبد ِٓ خالي اٌٍغبْ اَرٍخ :
 ُغ٘خ األعش ٝ االرؾبداد  (1

  ُغ٘خ اُ٘ؾبه اُش٣بم٢ (2

 ُغ٘خ اُ٘ؾبه اُضوبك٢  (3

 ُغ٘خ اُ٘ؾبه اُل٢٘  (4

 ُغ٘خ اُغٞاُخ ٝ اُخذٓخ اُؼبٓخ  (5

 ُغ٘خ اُ٘ؾبه االعزٔبػ٢ ٝ اُشؽالد  (6

  اُزٌُ٘ٞٞع٤بُغ٘خ اُ٘ؾبه اُؼ٢ِٔ ٝ  (7
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 اخزظبطبد ٌغــبْ ارؾبد اٌطالة

 االخزظبطبد اٌٍغٕخ َ

 رؾغ٤غ ر٣ٌٖٞ األعش ثب٤ٌُِخ ٝدػْ ٗؾبهٜب  - األعش ٚ االرؾبداد 1

 اهبٓخ أُغبثوبد أُخزِلخ ر٘ظ٤ْ ٝ -

 االؽزشاى ك٢ دٝس١ اُغبٓؼخ ُألعش -

 اُز٘غ٤ن ث٤ٖ ٗؾبه األعش ثب٤ٌُِخ  -

ثش اُشٝػ اُش٣بم٤خ ث٤ٖ اُطالة ٝرؾغ٤غ أُٞاٛت  - إٌشبط اٌشٌبضً 2

 اُش٣بم٤خ ٝ اػَٔ ػ٢ِ ر٤ٔ٘زٜب .

ر٘ظ٤ْ اُ٘ؾبه اُش٣بم٢ ثب٤ٌُِخ ثٔب ك٢ رُي ر٣ٌٖٞ اُلشم  -

بد ٝ أُغبثوبد ٝ أُٜشعبٗبد اُش٣بم٤خ ٝاهبٓخ أُجبس٣

 اُش٣بم٤خ .

 االؽزشاى ك٢ دٝس١ اُغبٓؼخ اُش٣بم٢ . -

ا٢ُ رؼش٣ق اُطبُت ر٘ظ٤ْ أٝعٚ اُ٘ؾبه اُضوبك٢ اُز٢ رئد١  - إٌشبط اٌضمبفً 3

 .ثخقبئـ أُغزٔغ ٝ اؽز٤بعبد رطٞسٙ 

 اُؼَٔ ػ٢ِ ر٤ٔ٘خ اُطبهبد األدث٤خ ٝ اُضوبك٤خ ُِطالة . -

ٞاٛت اُل٤٘خ ُِطالة ٝ اُؼَٔ ثٔب ٣زلن ٓغ ر٤ٔ٘خ أُ - إٌشبط اٌفًٕ 4

اُلشفخ إلثشاص ٓٞاٛجْٜ  اربؽخاألؿشاك اُغ٤بع٤خ ٖٓ 

 ٝسكغ ٓغز١ٞ اٗزبعْٜ اُل٢٘ .

ػ٢ِ  اإلسؽبدر٘ظ٤ْ أٝعٚ ٗؾبه ؽشًخ اٌُؾبكخ ٝ  - اٌغٛاٌخ ٚ اٌخذِخ اٌؼبِخ 5

 األعظ اُغ٤ِٔخ ٝٝكوبً ُٔجبدئٜب.

٤ٌُِخ ثٔب ر٘ل٤ز ثشآظ خذٓخ اُج٤ئخ اُز٢ ٣وشٛب ٓغِظ ا -

٣غبْٛ ك٢ ر٤ٔ٘خ أُغزٔغ ٝ اُؼَٔ ػ٢ِ اؽزشاى 

اُطالة ك٢ ر٘ل٤زٛب ٝ أُغبٛٔخ ك٢ ٓؾشٝػبد اُخذٓخ 

 اُؼبٓخ اُو٤ٓٞخ اُز٢ رزطِجٜب اؽز٤بعبد اُٞهٖ .

اُؼَٔ ػ٢ِ ر٤ٔ٘خ اُشٝاثو االعزٔبػ٤خ ث٤ٖ اُطالة  - االعزّبػٍخ ٚ اٌشؽالد 6

ٝأػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝ اُؼب٤ِٖٓ ٝاؽبػخ سٝػ 

اُزؼبٕٝ ٝ اإلخبء ث٤ْٜ٘ ٝثش اُشٝػ اُغبٓؼ٤خ ث٤ْٜ٘ 

 ٝرُي ثٌَ اُٞعبئَ .

 ر٘ظ٤ْ اُشؽالد ٝ أُؼغٌشاد االعزٔبػ٤خ ٝ اُضوبك٤خ -

٤خ اُز٢ رغبػذ اُطالة ػ٢ِ اُزؼشف ػ٢ِ ؾٝ اُزش٣ٝ 

 ٓؼبُْ اُٞهٖ .

 ٌغٕخ إٌشبط اٌؼًٍّ  7

 ٚ اٌزىٌٕٛٛعً

 رخزـ ثؼوذ اُ٘ذٝاد ٝ أُؾبمشاد اُؼ٤ِٔخ  -
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  ٚق اٌزىبفً االعزّبػًطٕذ
 

كَ االعزٔبػ٢ ثب٤ٌُِخ ٝ اُغبٓؼخ ثزوذ٣ْ أُغبػذاد أُبد٣خ ٝ ٣وّٞ ف٘ذٝم اُزٌب   

اُؼ٤٘٤خ ُِطالة اُـ٤ش هبدس٣ٖ ٝ اُز٢ ال رغٔؼ ظشٝكْٜ االعزٔبػ٤خ ُٔٞافِخ ٓؾٞاسْٛ  

ْٜ اُزؼ٢ٔ٤ِ ٣ٝوّٞ اُؼب٤ِٖٓ ثٜزا اُق٘ذٝم ثجؾش ؽبُخ ٛئالء اُطالة ٝ اُٞهٞف ا٢ُ عبٗج

  ُْٜ رٌِٔخ ٓؾٞاسْٛ اُزؼ٢ٔ٤ِ ث٘غبػ .  ٣زبػ ٢ هٞاٍ ع٘ٞاد اُذساعخ ؽز

 *** أٚالً : ػًٍ ِغزٛي اٌىٍٍخ :

 اٌٙذف ِٕٗ 

 رؾو٤ن اُزٌبكَ االعزٔبػ٢ ُِطالة  .1

 ك٢ ر٘ل٤ز اُخذٓبد اُطج٤خ ُـ٤ش اُوبدس٣ٖ أُغبٛٔخ  .2

 اُؼَٔ ػ٢ِ ؽَ أُؾبًَ اُز٢ رٞاعٚ اُطالة ثغجت ػغض دخِْٜ أُبد١ .3

 َ األعشح ئأُغبػذاد االعزٔبػ٤خ ك٢ ؽبالد اٌُٞاسس ٝٝكبح ػبفشف  .4

 *** صبٍٔبً : ػًٍ ِغزٛي اٌغبِؼخ :

 اٌٙذف ِٕٗ 

ثبإلمبكخ ا٢ُ األٛذاف اُغبثوخ اُز٢ ٣وّٞ ثٜب اُق٘ذٝم ثٔٞاعٜخ اُؾبالد اُؾشعخ ٝ  .1

اُز٢ ال ٣زؾَٔ ف٘ذٝم ا٤ٌُِخ ٓٞاعٜزٜب ٝإٔ ٣زْ اُقشف ٖٓ اُق٘ذٝم أُشًض١ 

 ُِغبٓؼخ .

 وٍفٍخ اٌؾظٛي ػًٍ اػبٔخ ِٓ اٌظٕذٚق :

اُزوذّ ا٢ُ سػب٣خ اُؾجبة ثب٤ٌُِخ ُغؾت اعزٔبسح ف٘ذٝم اُزٌبكَ االعزٔبػ٢  .1

 ُِؾقٍٞ ػ٢ِ أُغبػذح .

ثٔؼشكخ اُطبُت صْ ثؼذ رُي ػَٔ ثؾش اعزٔبػ٢  ثبالعزٔبسحرِٔئ اُج٤بٗبد أُٞعٞدح  .2

ًبٕ ٢ُٝ األٓش  ك٢ اُؾئٕٞ االعزٔبػ٤خ ٝاؽنبس ٓلشداد أُشرت أٝ أُؼبػ إ

 ٓٞظق ٝث٤بٕ ٖٓ اُغٔؼ٤خ اُضساػ٤خ ثبُؾ٤بصح اُضساػ٤خ .

 ك٢ ؽبُخ ٝكبح اُٞاُذ روذّ فٞسح ٖٓ ؽٜبدح اُٞكبح ٓغ ثبه٢ أُغز٘ذاد . .3

ّ ٛزٙ أُغز٘ذاد ا٢ُ سػب٣خ اُؾجبة ثب٤ٌُِخ ُلؾقٜب ٝرؾذ٣ذ ٓذ١ اعزؾوبم روذ .4

 اُطبُت .



 - 51 - 

  وٍف رٕفز ٔشبط خبص ثؤعشره ثبٌىٍٍخ
 

ٗؾبه ثب٤ٌُِخ ٛ٘بى خطٞاد اداس٣خ ٣غت أرجبػٜب ٢ً رزٌٖٔ ٖٓ ر٘ل٤ز ٛزا اُ٘ؾبه ٝ  ٢ٌُ ر٘لز

 ٛزٙ اُخطٞاد ٢ٛ :

٣ٌزت هِت ثبعْ أ.د/ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ٝ سائذ ػبّ ارؾبد اُطالة ث٘ٞع اُ٘ؾبه أُشاد  .1

 ر٘ل٤زٙ ػ٢ِ إٔ ٣ؾَٔ ٛزا اُطِت ع٤ٔغ عٞاٗت اُ٘ؾبه أُشاد ر٘ل٤زٙ ثٔؼ٢٘ أٗي 

٢ ٓٞاكوخ افذاس ٓغِخ أٝ ٗؾبه راد دخَ ٓبد١ ٣غت رًش اُؾقٍٞ ػِ دأسد ارا

 رُي ك٢ هِجي .

سائذ اُطِت ٣وذّ ُشػب٣خ اُؾجبة ػٖ هش٣ن ٓوشس األعشح ػ٢ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞهؼبً ٖٓ  .2

 األعشح ٝال رؼزٔذ اُطِجبد اُـ٤ش ٓٞهؼخ ٖٓ سائذ األعشح .

 ثٔؼ٢٘ رقطذّ األٗؾطخ ٓؼبً ال ؽز٠ روّٞ سػب٣خ اُؾجبة ثبُز٘غ٤ن ث٤ٖ أعش ا٤ٌُِخ  .3

 ال ٣غت إٔ روّٞ أًضش ٖٓ أعشح ثؤًضش ٖٓ سؽِخ ُٔذ٣٘خ ٝ اؽذٙ ك٢ ٣ّٞ ٝاؽذ . 

ٓؾشف ُغ٘خ األعش ٝ سئ٤ظ ٌٓزت سػب٣خ  ٖٓػ٤ِٜب رٔشس أُٞاكوخ ثؼذ اُزٞه٤غ  .4

 سائذ ػبّ اإلرؾبد أ.د / اُغ٤ذ اُذًزٞس / سائذ ُغ٘خ األعش ٝثؼذٙ  ا٢ُاُؾجبة 

/ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ك٢ ؽبُخ ٝعٞد  أ.دؾبه ٖٓ ثؼذ رُي رئخز أُٞاكوبد ػ٢ِ اهبٓخ اُ٘ .5

رظِٔبد ٖٓ ػذّ أُٞاكوخ ػ٢ِ اهبٓخ اُ٘ؾبه ٣ٌٕٞ رُي ػٖ هش٣ن سائذ األعشح 

ػ٢ِ إٔ ٣زْ ٓ٘بهؾخ أُٞمٞع ٓغ ٓذ٣ش اداسح سػب٣خ اُؾجبة ُٔؼشكخ ٝعٜخ اُ٘ظش 

 ك٢ اُوشاس .

ػ٤ِٚ ٖٓ اُطِت ُشػب٣خ اُؾجبة ٓٞهؼبً  اؽنبسدٝس اُطبُت ٓوشس األعشح ٣٘ز٢ٜ ػ٘ذ  .6

 سائذ األعشح .

دٝس سػب٣خ اُؾجبة ٛٞ ٓؼشكخ ٓذ١ ٓالئٔخ اُٞهذ أُ٘بعت إلهبٓخ ٛزا اُ٘ؾبه ٝػذّ  .7

سمٚ ٓغ خطخ اُذساعخ برؼبسمٚ ٓغ ٗؾبه آخش ٣ٌٕٞ هذ عجن أُٞاكوخ ػ٤ِٚ أٝ رؼ

خطبس ٓوشس األعشح ثبُوشاس عٞاء ًبٕ عِج٤بً أٝ ا٣غبث٤بً ؽشه أ١ أعشح اثب٤ٌُِخ ٣ٝزْ 

 ألعشح أٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػٜ٘ب ٖٓ أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ . ٝعٞد سائذ ا
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 ُ ٚ اٌطالةٍشئــْٛ اٌزؼٍ
 

 خذِبد ػبِخ رمذِٙب شئْٛ اٌزؼٍٍُ اًٌ اٌطالة :

 أٚالً : اعزخشاط اٌىبسٍٔخ :

  كغ ٖٓ ٓغئٍٞ كشهزٚ ُؾئٕٞ اُطالة ٣ٝغذد ثبُخض٣٘خ .د ارٕ ثبؽنبس٣وّٞ اُطبُت 

  ٍالعزخشاط٤خ( ا٢ُ ٓغئٍٞ كشهزٚ ُخض٣٘خ + فٞسح ؽخقا٣زوذّ اُطبُت )ثب٣قب 

 اٌُبس٤ٗخ .

 : صبٍٔبً : اعشاءاد رؤعًٍ اٌزغٍٕذ

  ع٘ذ ٖٓ ٓشًض اُؾشهخ  ٣6ؾنش اُطبُت ثطبهخ. 

  ع٘ذ. ٣2زغِْ اُطبُت ٖٓ ٓغئٍٞ كشهزٚ ٗٔٞرط 

  ع٘ذ ٣ٝغِٜٔب ُٔغئٍٞ اُلشهخ + دٓـخ ارٔبّ اعشاء اُزغ٤٘ذ . ٣2ِٔئ اُطبُت ٗٔٞرط 

 دح اٌمٍذ : صبٌضبً : وٍفٍخ اعزخشاط شٙب

  رٕ دكغ ٖٓ ؽئٕٞ اُطالة صْ ٣غذد ثبُخض٣٘خ .ا٣وّٞ اُطبُت ثبؽنبس 

 ٜٝاؽذ ع٤٘ٚ (  ب٣زوذّ اُطبُت )ثب٣قبٍ اُخض٣٘خ + هبثغ اُغبٓؼخ + دٓـخ ه٤ٔز 

 ؽٜبدح اُو٤ذ . العزخشاطا٢ُ ٓغئٍٞ اُلشهخ 

 ساثؼبً : ػًّ اشزشان اٌّٛاطالد  :

  فٞسح ؽخق٤خ  2ٔٞافالد + ٖٓ ٤ٛئخ اُ االؽزشاى٣ؾنش اُطبُت اعزٔبسح

ثؼذ دكغ أُقشٝكبد اُذساع٤خ  االعزٔبسح الػزٔبد٣غِٜٔب ا٢ُ ٓغئٍٞ كشهزٚ 

 .أُوشسح  



 - 53 - 

   ِىزجخ اٌىٍٍخ
 ِمذِخ :

رؼذ ٌٓزجخ ا٤ٌُِخ ٖٓ أْٛ اُؼ٘بفش اُشئ٤غ٤خ أٌُِٔخ ُِؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ داخَ ا٤ٌُِخ ؽ٤ش ٣ؼزٔذ 

ًج٤شاً ٝرُي ُٔب ك٤ٚ ٖٓ  اػزٔبدااُزذس٣ظ  ػ٤ِٜب ًال ٖٓ اُطبُت ٝ اُجبؽش ٝ ػنٞ ٤ٛئخ

 ٝأع٘ج٤خأٝػ٤خ ػ٤ِٔخ ًض٤شح ٓز٘ٞػخ ٖٓ ًزت ٝسعبئَ ػ٤ِٔخ ٝدٝس٣بد ٝٓشاعغ ػشث٤خ 

 ٝػبء ك٢ ٓغبالد رخقـ ا٤ٌُِخ . 12885روشة ٖٓ ؽٞا٢ُ 

 ألغبَ اٌّىزجخ 
 لبػزٍٓ : اٌىرٕمغُ اٌّىزجخ 

 : ٚرشًّ اٌضبًٔاٌذٚس  فًرمغ ٚأٚال : لبػخ اٌىزت 

 ت اُؼشث٤خاٌُز -1

 اٌُزت األع٘ج٤خ -2

اُؼؾشٟ ٝرخذّ األهغبّ اُؼ٤ِٔخ  د٣ٟٞ رق٤٘قاٌُزت ٓق٘لخ ػ٠ِ األسكق ٝكوب ُخطخ  ٝٛزٙ

 :بألر٢ ثب٤ٌُِخ ٠ٛٝ ً

 هغْ اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ  -1

 هغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ -2

 ٝاُزشث٤خ أُ٘ض٢ُ االهزقبدغْ ه -3

 داسح أُ٘ضٍ ٝأُئعغبداغْ ه -4

 بٓخ ٝاُذ٣بٗبد.ثبإلمبكخ ا٠ُ هغْ أُؼبسف اُؼ -5

 اٌذٚس اٌشاثغ ٚرشًّ : فًرمغ ٚصبٍٔب : لبػخ اٌشعبئً اٌؼٍٍّخ 

 سعبئَ أُبعغز٤ش -1

 اُذًزٞساٙسعبئَ  -2

 اُذٝس٣بد اُؼ٤ِٔخ ٝأُئرٔشاد -3

 رخذّ ع٤ٔغ رخققبد ا٤ٌُِخ  أ٣نب٠ٛٝ 
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 لغــُ ِىزجخ اٌشعبئً ٚ اٌذٚسٌبد 
 

ذٝس اُشاثغ ٝرُي ُخذٓخ هِجخ ٣زْ ػَٔ ٌٓزجخ ٓقـشح ُِشعبئَ ٝ اُذٝس٣بد ٢ٛٝ روغ ثبُ

 اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝأػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ .

 اٌؼًّ ثبٌّىزجخ  ِٛاػٍذ
 

 اُضبُضخ ٓغبءاً . ٝؽز٣٠جذأ اُؼَٔ ثٌٔزجخ ا٤ٌُِخ ٖٓ اُغبػخ اُزبعؼخ فجبؽبً 

  اٌفٙبسط اٌّٛعٛدح ثبٌّىزجخ

 
 خبؿ ثبُشعبئَ اُؼ٤ِٔخ ٠كٜشط ثطبه -1

 , دٝس٣بد( )ًزت , سعبئَ  ٌُٖٓٔزجخ كٜشط اٌُزش٢ٗٝ ٣ٝؾَٔ ع٤ٔغ ٓوز٤٘بد ا -2

 

 اٌخذِبد اٌزً رمذِٙب اٌّىزجخ 
 

 خذٓخ اُجؾش ٝ اإلهالع اُذاخ٢ِ . -1

 خذٓخ االعزؼبسح اُخبسع٤خ ألػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝ اُؼب٤ِٖٓ ثب٤ٌُِخ  -2

  FLSخذٓخ أٌُزجخ اُشه٤ٔخ  -3

 خذٓخ اإلؽبهخ اُغبس٣خ ثبٌُٔزجخ  -4

 اُخذٓخ أُشعؼ٤خ  -5

 خ اُزق٣ٞش خذٓ -6

 ًَ ٛزٙ اُخذٓبد روذّ اٌُزش٤ٗٝبً ػ٢ِ أُٞهغ اُزب٢ُ :

www.eulc.edu.eg 

 ٝٛٞ خبؿ ثبٌُٔزجبد اُغبٓؼ٤خ أُقش٣خ 
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  اٌٛؽذح اٌؼالعٍخ 

 
 رٞعذ ثب٤ٌُِخ ٝؽذح ػالع٤خ ٓغزوِخ ثٜب هج٤ت ٝٝاؽذح ٖٓ ٤ٛئخ اُزٔش٣ل

ال٤ٗخ  ٢ٛٝ ٓلزٞؽخ هٞاٍ ا٤ُّٞ العزوجبٍ اُطالة ٝػَٔ ٝ ف٤ذ٢ُ ٝف٤ذ 

 اإلعؼبكبد اُالصٓخ ُْٜ .
 

 ِؼبًِ اٌىٍٍخ            
 ٣ٞعذ ثب٤ٌُِخ أُؼبَٓ ا٥ر٤خ : 

 ثبُذٝس اُضب٢ٗ ػ١ِٞ .  ( 2،  1ٓؼَٔ ا٤ٔ٤ٌُبء ) -3

 ثبُذٝس اُضب٢ٗ ػ١ِٞ    ٓؼَٔ أُالثظ  -4

 ثبُذٝس اُضب٢ٗ ػ١ِٞ   ٓؼَٔ اُزش٣ٌٞ   -5

 ثبُذٝس اُضبُش ػ١ِٞ   ٔج٤ٞرش ٓؼَٔ اٌُ -6

 ثبُذٝس اُضبُش ػ١ِٞ  ٓؼَٔ اُجٌزش٣ُٞٞع٢  -7

 ثبُذٝس اُضبُش ػ١ِٞ اُ٘جبد ٝ اُؾ٤ٞإ  كغ٤ُٞٞع٢ٓؼَٔ  -8

 ثبُذٝس اُشاثغ ػ١ِٞ  (5،  4،  3،  2،  1ٓؼَٔ اُزـز٣خ ) -9

 ثبُذٝس اُخبٓظ ػ١ِٞ   ٓؼَٔ أُشًض١  -11

 ثبُذٝس اُخبٓظ ػ١ِٞ  أُ٘ضٍ ٝ أُئعغبد اداسح  -11

 ثبُذٝس اُخبٓظ ػ١ِٞ   خ أُالثظ ف٤بٗ -12

 ثبُذٝس اُغبدط ػ١ِٞ  رق٤ْٔ أُالثظ ثبٌُٔج٤ٞرش  -13

 ثبُذٝس اُغبدط ػ١ِٞ ٝث٤ٔ٤ًٞ٤بء رـز٣خ  كغ٤ُٞٞع٤خأثؾبس  -14

 ثبُذٝس اُغبدط ػ١ِٞ أثؾبس ٤ٌٓشٝ ث٤ُٞٞع٤خ األؿزاء  -15

 ثبُذٝس اُغبدط ػ١ِٞ عالٓخ اُـزاء ٝ اُزؾب٤َُ اُذه٤وخ   -16

 ثبُذٝس اُغبدط ػ١ِٞ ُ٘ٞٞع٢ صساػخ اُخال٣ب ٝ اُج٤ٞرٌ -17

 ثبُذٝس اُغبدط ػ١ِٞ  ٤ٔ٤ًبء ٝرؾ٤َِ األؿز٣خ  -18

 ثبُذٝس اُغبدط ػ١ِٞ  رو٤٤ْ اُؾبُخ اُـزائ٤خ  -19
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 ٌغبِؼً آِ اٌذاخًٍ ألا
 

 ِؾّذ طالػ اٌذٌٓ ِؾّٛد األعزبر /أخقبئ٢ األٖٓ : 

وذ٣ْ اُخذٓبد ٣ٝوّٞ األٖٓ اُذاخ٢ِ اُغبٓؼ٢ ثزؤ٤ٖٓ أُ٘ؾآد اُغبٓؼ٤خ ٝسػب٣خ اُطالة ٝر

 ٜٗب٣زٚ .  ٝؽز٠األ٤٘ٓخ اُالصٓخ ُْٜ ٖٓ ثذا٣خ اُؼبّ اُذساع٢ 

 

 اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص ثبٌىٍٍخ
 

 ٌألطؼّخ ٚ اٌّالثظ : اإلٔزبعٍخاٌٛؽذح 

٢ٛٝ  11/12/1991ك٢  325ُِغبٓؼبد ثغِغخ  األػ٠ِرْ اٗؾبء اُٞؽذح ثوشاس أُغِظ 

  ا٥ر٤خك٢ٜ روذّ اُخذٓبد  ا٥ٕ ٝؽز٠ 1991 ٝؽذح راد هبثغ خبؿ ٝٓ٘ز اٗؾبء اُٞؽذح ػبّ

 رٜب ٖٓ أُالثظ ٝٓ٘زغبد اُزـز٣خ ٖٓ أُخجٞصادبرِج٤خ اؽز٤بعبد اداسح اُغبٓؼخ ٝ ٤ًِ -1

 ٝ اُلطبئش 

 رِج٤خ اؽز٤بعبد ع٤ٔغ اُغبدح أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝ ا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ٝ أُٞظل٤ٖ -2

 ٖٓ أُخجٞصاد ثؤٗٞاػٜب أُخزِلخ ٝ اُلطبئشرٜب بٝ اُؼٔبٍ ٝ اُطالة ٝاداسح اُغبٓؼخ ٝ ٤ًِ 

 ٝ اإلٗزبط ٤ٓٞ٣بً ث٘بء ػ٢ِ اُطِت ُزٌٕٞ هبصعخ دائٔبً . 

 اٗزبط ٗٞػ٤بد راد عٞدح ػب٤ُخ ٖٓ أُخجٞصاد ٝ اُلطبئش ثخبٓبد هج٤ؼ٤خ ثبُضثذ -3

 ٝ اُغٖٔ اُجِذ١ ٝثؤعؼبس ر٘بكغ٤خ ٝ اُج٤غ ُِغٜٔٞس ٤ُٝظ ٓوزقشاً ػ٢ِ أث٘بء اُغبٓؼخ . 

 ج٤خ اؽز٤بعبد ا٤ُٜئبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝ اُوطبع اُخبؿ ٝ األكشاد ٖٓ أُالثظ اُغبٛضحرِ -4

 ٝ أُخجٞصاد . 

 اُل٤٘خ ٝ ػوذ دٝساد رذس٣ج٤خ ُٖٔ ٣ش٣ذ أُالثظرذس٣ت اُؼب٤ِٖٓ ٝسكغ هذسارْٜ  -5

 ٝ أُخجٞصاد . 

ٖ اُخجض رْ رض٣ٝذ اُٞؽذح ثلشٕ إلٗزبط اُخجض اُغ٤بؽ٢ ُِٔغبٛٔخ ك٢ أٗزبط ٗٞػ٤خ ٓٔزبصح ٓ -6

 رٜب ٝ األكشاد .بػٖ اُؼب٤ِٖٓ ثبُغبٓؼخ ٝ ٤ًِ ٙأُؼبٗبُٝشكغ 

  رشًّ ِٕزغبد ٚؽذح اٌّالثظ ػًٍ اَرً : 

أُال٣بد  –اُغبٕٝ  –اُجبُطٞ  – اُج٘طِٕٞ -اُو٤ٔـ   –اُجذُخ اُق٤ل٢ ٝ اُؾز١ٞ  –اُشٝة 

. أ٣نب٘بكغ٤خ ٝٓغزِضٓبد أُلشٝؽبد ث٘ٞػ٤بد اُز٢ رٞاكن ػ٤ِٜب اُغٜبد اُطبُجخ ٝثؤعؼبس ر
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 ٌٚششف ػًٍ اٌٛؽذح :

 أ.د /ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ٝسئ٤ظ ٓغِظ اإلداسح  (1

 أ.د / ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُؾئٕٞ أُغزٔغ ٝخذٓخ اُج٤ئخ  (2

 ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُؾئٕٞ اُطالة ٝأعزبر أُالثظ أ.د/ (3

 سئ٤ظ هغْ اُزـز٣خ أ.د/ (4

  االٗزبع٤خ اُٞؽذح ػبّأ٤ٖٓ ا٤ٌُِخ ٝٓذ٣ش  عؼذ ؽبٓذ ثذ٣شاُغ٤ذ األعزبر /  (5

 بء االداسٌٓ ثبٌٛؽذح االٔزبعٍٗ : أعّ

 أُذ٣ش أُب٢ُ ٝاالداس١   د/ اؽٔذ ػجذ اُؾبكع اُ٘ؼٔب٢ٗ (1

 ًبرت ؽطت أُالثظ    ٛبؽْ اٛٞ ٣ذاُغ٤ذح /  (2

 ك٢٘ ف٤بٗخ ٝ رطش٣ض   اُغ٤ذ /  ؽغٖ أثٞ ؽغٖ  (3

 ٌالسرمبءٚ اٌفٍٍٕٓ ٚ اٌؼّبٌخ اٌّغبػذح ٚ اٌزٌٓ ٌجزٌْٛ عٙذاً وجٍشاً ٚ ٌزفبْٔٛ فً ػٍُّٙ 

 ٔزبط اٌٛؽذح ِٓ اٌّالثظ ٚاٌّخجٛصاد :ثب

 ٢ٜ٘ٓ رؾـ٤َ أكشإ اُٞؽذح   عٔبٍ اُقٞاف (1

   ٢ٜ٘ٓ ٓخجٞصاد   ًش٣ٔخ أُشؽذ١ (2

 رشص١   ػ٢ِ ٣ٞٗظ  (3

 ٢ٜ٘ٓ ٢ً ثبُجخبس   ٣غش١ ٓ٘قٞس  (4

 ٓغبػذ ٢ٜ٘ٓ خ٤به               ػجذ اُؼض٣ض خبُذ (5

 ك٢٘   ػضٙ عٔبٍ (6
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 اٌغبدح أػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ

 ئخ اٌّؼبٚٔخٚ اٌٍٙ



 - 59 - 

 أٚالً : لغُ اٌزغزٌخ ٚػٍَٛ األطؼّخ
  

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

  ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أ.د / ؽش٣ق فجش١ سعت ٌٓب١ٝ  1

 أعزب ر ٚسئٍظ لغُ اٌزغزٌخ ٚػٍَٛ االطؼّخ  أ.د / ٣ٞعق ػجذ اُؼض٣ض اُؾغب٤ٖٗ  2

 أ.د/خبُذ ػ٢ِ ػجذ اُشؽٖٔ ؽب٤ٖٛ 3
غ ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُؾئٕٞ خذٓخ أُغزٔ

 ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ 

 اعزبر ا.د/ اعالّ اؽٔذ ٓؾٔذ ؽ٤ذس 4

 اعزبر ا.د/ ؽٔذ٣خ ٓؾٔذ اثشا٤ْٛ ٛالٍ 5

 اعزبر ا.د/ عؾش ػضٔبٕ ٓقطل٢ اُؾبكؼ٢ 6

 اعزبر ا.د/ ا٣ٖٔ اُغ٤ذ اُؼذ١ٝ 7

 اعزبر ا.د / ٓؾٔذ فبُؼ ٓؾٔذ اعٔبػ٤َ 8

 اعزبر ا.د/ ػقبّ ػجذ اُؾبكع ؽغ٤ٖ 9

 اعزبر اُِط٤قا.د/ ٜٗبد سؽبد ػجذ  11

 اعزبر ا.د/ ػٔبد ٓؾٔذ ػجذ اُؾ٤ِْ اُخ٢ُٞ 11

 اعزبر ا.د/ ٛجٚ ػض اُذ٣ٖ ٣ٞعق 12

 اعزبر ا.د/ عٜبّ ػض٣ض اُغ٤ذ ؽنش 13

 اعزبر  ا.د/ ػج٤ش اؽٔذ ػجذ اُؼض٣ض ؽنش 14

 اعزبر ٓزلشؽ ا.د/ ٓؾٔذ ٓقطل٢ اُغ٤ذ ػ٢ِ 15

 اعزبر ٓزلشؽ ا.د/ ٓؾٔذ ع٤ٔش ػجذ هللا اُذؽِٞه٢ 16

 اعزبر ٓزلشؽ ا.د/ ٢ِ٤ُ اؽٔذ ؽ٢ِٔ اُجذ١ٞ٣ 17

 اعزبر ٓزلشؽ ا.د/ ػب٣ذٙ ٓؾٔذ ػ٢ِ ؽغ٤ٖ االفلٜب٢ٗ 18
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 اعزبر ٓزلشؽ ا.د/ كبهٔخ اُضٛشاء ا٤ٖٓ اُؾش٣ق 19

 اعزبر ٓزلشؽ ا.د/ صش٣ب ٓغِْ ؽغٖ ػ٢ِ  21

 اعزبر ٓزلشؽ ا.د/ ػبدٍ ػجذ أُؼط٢ ػجذ أُؼط٢ 21

 اعزبر ٓزلشؽ هشا.د/ اُلذ ٓؾٔذ سؽبد خب 22

 اعزبر ٓزلشؽ ا.د/ ٓبعذٙ ًبَٓ ٗذا اُؾبػش 23

 اعزبر ٓغبػذ ا.ّ.د / هبسم ٓؾٔذ ػجذ اُشؽٖٔ ػل٤ل٢ 24

 اعزبر ٓغبػذ ا.ّ.د/ ٛؾبّ ؽٔذ١ عؼذ ٓؾٔذ عؼذ 25

 اعزبر ٓغبػذ ا.ّ.د/ اُلذ ٓؾٔٞد اثشا٤ْٛ ٗقبس 26

 اعزبر ٓغبػذ ا.ّ.د/ ٓؾٔذ كٌش١ ٓ٘قٞس عشاط اُذ٣ٖ 27

 اعزبر ٓغبػذ ا.ّ.د/ ٗغالء ػ٢ِ ٓغذ اُؾ٤خ 28

 اعزبر ٓغبػذ ا.ّ.د/ اُغ٤ذ ؽبٓذ ػ٢ِ اُغ٤ذ 29

 اعزبر ٓغبػذ ا.ّ.د/ ٢٘ٓ ػجذ اُخبُن ؿش٣ت ػطٞٙ 31

 اعزبر ٓغبػذ ا.ّ.د/ ػج٤ش ٗض٣ٚ اؽٔذ ػجذ اُشؽٖٔ 31

 اعزبر ٓغبػذ ا.ّ.د/ ٢ٓ ٓؾٔٞد اُؾغ٢٘٤ 32

 عزبر ٓغبػذا ا.ّ.د/ٗض٣ٜٚ ػجذ اُشؽٖٔ اثشا٤ْٛ 33

 ٓذسط د/ كزؾ٤خ ػجذ اُؼض٣ض ؽجَ ع٘ذ٣خ 34

 ٓذسط د/ ٓؾٔذ صًش٣ب ٓؾٔذ ٜٓشإ 35

 ٓذسط د/ ػضٙ ٓؾٔذ اثشا٤ْٛ االعٌبك٢ 36

 ٓذسط د/ ٓؾٔذ ػجذ أُغ٤ذ ٓشٝإ اُغؼذا٢ٗ 37

 ٓذسط د/ ؽ٤ٔبء ٓقطل٢ ػجذ أُغ٤ذ أُق٤ِؾ٢ 38

 ٓذسط د/ آَ ٗبفق ص٢ً ٗبفق 39

 ٓذسط سكؼذ ص٢ً ٓقطل٢د/ ٝكبء اؽٔذ  41
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 ٓذسط د/ ثغٔٚ سٓنبٕ ٓؾٔذ خط٤ت 41

 ٓذسط د/ عٔبػ ٓؾٔٞد عؼ٤ذ ٓؾٔذ اُج٘ب 42

 ٓذسط ٓغبػذ ّ.ّ/ س٤ٗب ػبدٍ ػجذ اُؾ٤ٔذ  43

 ٓذسط ٓغبػذ ّ.ّ/ اعٔبء عٔبٍ ٗٞس اُذ٣ٖ 44

 ٓذسط ٓغبػذ ّ.ّ/ ا٤ٓشٙ ؽٔذ١ ػجذ اُؾ٤ِْ دس٣ٝؼ 45

 ط ٓغبػذٓذس ّ.ّ/ ٓؾٔذ ساكذ ٓؾٔذ اُغ٤ذ 46

 ٓذسط ٓغبػذ ّ.ّ/ ٤ُٔبء ػجذ اُؾ٤ٔذ ػجذ اُـ٢٘ د٣بة 47

 ٓذسط ٓغبػذ ّ.ّ/ فلبء عٔبٍ ٓؾٔذ ػشكٚ 48

 ٓؼ٤ذٙ ّ/ اعٔبء اُغؼ٤ذ ػجذ أُغ٤ذ اُـلٍِٞ 49

 ٓؼ٤ذٙ ّ/ٝعبّ كشط ٓؾٔذ ػجذ اُٞٛبة 51

 ٓؼ٤ذ ّ/ اؽٔذ ساكذ ٓؾٔذ اُوجبس١ 51
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  صبٍٔبً : لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغٍظ
 

 اُٞظ٤لخ العـــــــــْ ا ّ

  أعزبر ٝسئ٤ظ هغْ أُالثظ أ.د / سؽذ١ ػ٢ِ أؽٔذ ػ٤ذ 1

 أعزبر أ.د / اؽشف ٓؾٔٞد اؽٔذ ٛبؽْ 2

 أعزبر أ.د / ٗؾؤد ٗقش اُشكبػ٢ اُجشثش١   3

 أعزبر أ.د/  ا٣ٜبة كبمَ ع٤ذ أؽٔذ أثٞ ٓٞع٢ 4

5 
ؾئٕٞ اعزبر ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُ أ. د/ اعالّ ػجذ أُ٘ؼْ ػجذ هللا ؽغ٤ٖ

 اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة

 أعزبر أ.د/  ػال ٣ٞعق ػجذ اُال  6

 أعزبر  أ.د/  أَٓ ثغ٢ٗٞ٤ ػط٤خ ػبثذ٣ٖ  7

 أعزبر  أ.د/  سؽب ػجذ اُشؽٖٔ ٓؾٔذ اُ٘ؾبط  8

9 
٤ًَٝٝ ا٤ٌُِخ أعزبر  أ.د/  ا٣ٜبة أؽٔذ ٓؾٔذ اؽٔذ اُ٘ؼغبٕ

 ُِذساعبد اُؼ٤ِب

 برأعز أ.د/ ٗؾ١ٞ ػجذ اُشإف رٞك٤ن ػجذ اُؾ٤ِْ 11

 أعزبر  ؿبصٟأ.د/  ٛذ١ ٓؾٔذ عب٢ٓ ػجذ اُـ٢٘  11

 أعزبر  أ.د/  ٓذؽذ ٓؾٔذ ٓؾٔٞد ٓشع٢  12

 أعزبر  أ.د/  عٜب ٓؾٔذ ؽٔذ١ ػجذ اُشاصم  13

 أعزبر  أ.د/  أعٜٔبٕ اعٔبػ٤َ ٓؾٔذ اُ٘غبس   14

 أعزبر  أ.د/  عب٢ُ أؽٔذ أؽٔذ اُؼؾٔب١ٝ  15

  أعزبد عب٢ُ ٓؾٔذ كٞص١ اُٞساه٢أ.د / 16

/ اعزبر ٓزلشؽ أعزبد ٓغبػذ أ.د.ّ/ خبُذ ٓؾ٢ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ؽغٖ 17  

 أعزبد ٓغبػذ أ.ّ.د / ٢٘ٓ ؽٔذ١ اُلشٓب١ٝ  18

 أعزبد ٓغبػذ أ.ّ.د / ػجذ هللا ػجذ أُ٘ؼْ ػجذ هللا ؽغ٤ٖ  19

 أعزبد ٓغبػذ أ.ّ.د / عؾش ًٔبٍ ٓؾٔٞد كٞدح  21

ذأعزبد ٓغبػ أ.ّ.د / ع٤ٌ٘خ أ٤ٖٓ ٓؾٔٞد اُغ٤ذ  21  

 أعزبد ٓغبػذ أ.ّ.د /  ٓٔذٝػ أؽٔذ ٓجشٝى  22

 أعزبد ٓغبػذ أ.ّ.د / ع٘بء ٓؾٔذ ػجذ اُٞٛبة  23
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 أعزبد ٓغبػذ د / ؽ٤ٔبء ٓقطل٢ ػجذ اُؼض٣ض أ.ّ. 24

 أعزبد ٓغبػذ د / أؽٔذ سٓض١ ػطب هللا أ.ّ. 25

 أعزبد ٓغبػذ د / كٞص١ عؼ٤ذ ص٢ً ؽش٣ق أ.ّ. 26

 أعزبد ٓغبػذ ٤ٌَد / سا٤ٗب ؽغ٢٘ ٣ٞعق ٛأ.ّ. 27

 أعزبد ٓغبػذ د / ٢ٜٗ ٓؾٔذ ػجذٙ اُغ٤ذ أ.ّ. 28

 أعزبد ٓغبػذ أ.ّ.د / ٓؾٔذ ػجذ اُؾ٤ٔذ ٓؾٔذ ؽغبط  29

 أعزبد ٓغبػذ د / سؽبة ػبدٍ ؽٌشٟ اُل٤ؾب١ٝ أ.ّ. 31

 ٓذسط د / ٓبعذح اثشا٤ْٛ ٓز٢ُٞ األعٞد  31

 ٓذسط د / أعٔبء ٜٓذ١ ٓؾٔذ اُخؾٖ  32

 ٓذسط ن ػجذٙ ؽ٘ٞدح د / ا٣ش٢٘٣ اعؾ 33

 ٓذسط   / فبك٤٘بص ٓؾٔذ اُ٘ج١ٞ د 34

 ٓذسط  / ا٣ٔبٕ سأكذ كش٣ذ أثٞ اُغؼٞدد 35

 ٓذسط  / ا٣٘بط ٓٞع٠ ٓؾٔذ ٓٞع٠د 36

 ٓذسط  / أعٔبء اُغ٤ذ ػجذ أُؼط٢ أثٞ ػ٤ذ  د 37

 ٓذسط  / ص٣٘ت ٓؾٔٞد ٓؾٔذ ػجذ هللا   د 38

 ٓذسط ٓغبػذ ّ.ّ/ ؽ٤ٔبء عٔبٍ أؽٔذ ص٣ذ  39

 ٓذسط ٓغبػذ ّ.ّ / د٣٘ب ٓؾٔٞد ٓؾٔذ ثٜغذ ؽٞاػ ؿالة 41

 ٓذسط ٓغبػذ ّ.ّ/ عبسٙ ػبدٍ ػضد ٌٓب١ٝ ٓذًٞس 41

 ٓذسط ٓغبػذ ّ/ عٔبػ ػقبّ ػجذ ا٢ُُٞٔ االٓبّّ. 42

 ٓؼ٤ذ ّ/اعالّ ػقبّ فبُؼ ؽٔذٟ اُجشػ٠ 43

 ٓؼ٤ذٙ  ّ/ اعٔبء ػبدٍ ٓؾٔذ اُغ٤ذ 44

 ٓؼ٤ذٙ ّ/ ع٘بء فالػ صٛشإ 45
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  ّئعغبدٚاٌصبٌضبً : لغُ اداسح ِٕضي       

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 سئٍظ لغُ اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد أعزبر ٚ أ.د / ٜٓغخ ٓؾٔذ اعٔبػ٤َ ٓغِْ 1

 أعزبر  أ.د / ٗؼٔخ ٓقطل٢ اثشا٤ْٛ سهجبٕ  2

 أعزبر  أ.د / سث٤غ ٓؾٔٞد ػ٢ِ ٗٞكَ  3

لشؽأعزبر ٓز أ.د / ع١ِٞ ٓؾٔذ صؿٍِٞ هٚ 4  

 أعزبر أ.د / عٔؾبء ع٤ٔش ٓؾٔذ اثشا٤ْٛ 5

 أعزبر  أ.د / ٓب ٣غٚ ٓؾٔذ أؽٔذ اُؾجؾ٢  6

 أعزبر  أ.د / ٛجٚ هللا ػ٢ِ ٓؾٔٞد ؽؼ٤ت  7

 أعزبر ٓغبػذ أ.ّ.د / ٓ٘بٍ ٓشع٢ اُذعٞه٢ اُؾب٠ٓ 8

 أعزبر ٓغبػذ أ.ّ.د / ؽش٣ق ٓؾٔذ ػط٤خ ؽٞس٣خ  9

 ر ٓغبػذأعزب أ.ّ.د / سثبة اُغ٤ذ ػجذ أُغ٤ذ 11

 أعزبر ٓغبػذ أ.ّ.د / ا٤ٓشح ؽغبٕ ػجذ أُغ٤ذ 11

 أعزبر ٓغبػذ أ.ّ.د/ ٠ٜٗ ػجذ اُغزبس ػجذ أُؾغٖ ٓقطل٢  12

 أعزبر ٓغبػذ أ.ّ.د /كبهٔٚ ؽغبٕ ػجذ أُغ٤ذ 13

 ٓذسط د/ ٗغالء ٓؾٔذ اعٔبػ٤َ 14

 ٓذسط  د/ ٢٘ٓ ٓؾٔذ ص٢ً فوش 15

 ٓذسط  د/ٛ٘بء عؼ٤ذ اثشا٤ْٛ عالٓخ  16

 ٓذسط  د/ أ٣خ ػجذ اُؾبك٢ ػ٢ِ أثٞ ع٤ِْ 17

 ٓذسط / س٣ٜبّ عالٍ دعٞه٢ ؽغبط د 18

 ٓذسط ٓغبػذ ّ.ّ / أ٣خ أؽٔذ اعٔبػ٤َ أؽٔذ 19

 ٓذسط ٓغبػذ ّ.ّ / ا٣ٔبٕ ٓؾٔذ هطت ػجذ اُـ٢٘  21

 ٓذسط ٓغبػذ ّ/ عبسح ػجذ اٌُش٣ْ سٓنبٕ اُو٢٘٤ِ ّ. 21

 ٓؼ٤ذح  ا٤٘ٓٚ ٓؾٔٞد كٞص١ ػجذهللاّ/  22

 ٓؼ٤ذح  ّ/ ٝسٝد ٣غش١ ػجذ اُشؽٖٔ عبُٔبٕ  23

 ٓؼ٤ذح  ّ/ اثشاس ػبهق ػجذ اُغزبس هبعْ 24
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 ٍخساثؼبً : لغُ اإللزظبد إٌّضًٌ ٚ اٌزشث       

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 سئٍظ اٌمغُٚأعزبر ِغبػذ  .د/ ٢٘ٓ ػجذ اُشاصم ػ٢ِ أثٞ ؽ٘ت أ 1

 أعزبر  .د/ ع٤ٜبٕ ػ٢ِ اُغ٤ذ ع٣ٞذأ 2

 أعزبر ٓغبػذ د/ عٜبّ أؽٔذ سكؼذ اُؾبكؼ٢ا.ّ . 3

 أعزبر ٓغبػذ / ٤ُٔبء ؽٞهذ ػ٢ِ أؽٔذّ.دأ. 4

 أعزبر ٓغبػذ ٓ٘بس ٓشع٢ اُذعٞه٢ اُؾب٢ٓ د/ ا. ّ. 5

 أعزبر ٓغبػذ ا.ّ.د/ أٓب٢ٗ ًٔبٍ ٣ٞعق أثٞ اُخ٤ش 6

 أعزبر ٓغبػذ ا.ّ.د/  ع١ِٞ عؼ٤ذ ػجذ اُـ٢٘ ٗبفش 7

 أعزبر ٓغبػذ ا.ّ.د/  ٓشٝح فالػ اثشا٤ْٛ عؼبدح 8

 ٓزلشؽ اعزبر ُؾغبسأؽٔذ ثٜبء عبثش هِجٚ اد/  9

 ٓزلشؽ اعزبر ٓؾٔذ ثغ٢ٗٞ٤ اؽٔذ ػ٢ِد/  11

 ٓذسط ٢٘ٓ اؽٔذ اعٔبػ٤َد/  11

 ٓذسط ٜٗبد ؽغ٤ٖ ٓؾٔذ عشاطد/  12

 ٓذسط ٗغالء ٓؾٔٞد ػجذ اُلزبػ عالّ د/  13

 ٓذسط ٝعبّ ٓؾٔذ أؽٔذ ثٌش د/  14

 ٓذسط ٢٘ٓ ًبَٓ اُجغ٢ٗٞ٤ ؽٔظ اُذ٣ٖد/  15

  ٓذسط ٤تٜٓب عالٍ ػ٢ِ ؽؼ د /  16

  ٓذسط عبسح كزؼ هللا اُؾب٢ٓد /  17

 ٓذسط ٗٞسا اثشا٤ْٛ ؿش٣ت ٓؾٔذ عبد   د /  18

 ٓذسط د / ؽش٣ٖ ؽٔظ اُذ٣ٖ ػجذ اُو١ٞ أُشاًج٠  19

 ٓذسط د / أعٔبء ػجذ اُؼض٣ض اُغ٤ذ ػ٤غ٢ 21

 ٓذسط د / كبهٔخ سعت ؽؼجبٕ ؽشف 21

 ٓذسط  / ٛبُخ فجش١ ػجذ اُؾ٤ِْ ٣ٞعقد 22

 ٓذسط ٓغبػذ ٣بع٤ٖٔ فالػ اُذ٣ٖ اُذعٞه٢ ػجذ اُخبُنّ.ّ/ 23
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 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 ٓؼ٤ذح  ّ/ آ٣بد أثٞ اُؼ٤ٖ٘ ٓؾٔٞد ٓؾغت ػ٤ِٞٙ  24

 ٓؼ٤ذح ّ/اعشاء ػجذ اُلزبػ ػجذ اُؼظ٤ْ 25

 ٓؼ٤ذح ّ/ عغذح ؽؼجبٕ كشط ٛٔبّ 26

 ٓؼ٤ذح عٔبٍ ٓؾٔذ ؽغٖ سٓنبٕ ّ/ أعٔبء 27
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  ٚؽذح ضّبْ اٌغٛدح ٚ االػزّبد                   
     

اعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ا.د/خبٌذ ِؾً اٌذٌٓ  ٚؽذح ضّبْ اٌغٛدحسئٍظ    

 .ٚإٌغٍظ

 -سعبٌخ اٌٛؽذح :
األداء أُئعغ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ُِٞؽذح اُذٝس اُو٤بد١ ك٢ رؾو٤ن ٝأُؾبكظخ ػ٢ِ عٞدح 

ٝاالًبد٢ٔ٣ ، ٝاالسروبء أُغزٔش ثبُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝخذٓخ اُطالة ٝاُج٤ئخ ، ثٔب 

 ٣ؾون ٣ٝزلن ٓغ اعزشار٤غ٤خ اُغبٓؼخ.

 -اٌٛؽذح : أ٘ذاف
رٜذف اُٞؽذح ا٢ُ رؾو٤ن عٞدح االداء اُؼ٢ِٔ ٝاُجؾض٢ ٝاالداس١ ٝرؼظ٤ْ دسعخ 

٢ أُغبالد اُؼ٤ِٔخ ٝاُجؾض٤خ ٝاُج٤ئ٤خ ٓغبٛٔخ ا٤ٌُِخ ك٢ اُز٤ٔ٘خ اُو٤ٓٞخ أُغزذآخ ك

ٝخذٓخ اُطالة ٝكزؼ ه٘ٞاد ُِزؼبٕٝ ٓغ اُغٜبد أُؾبثٜخ ٓؾ٤ِب ٝػب٤ُٔب ٝا٣نب 

أُشاًض راد اُطبثغ اُخبؿ ثٔب ٣ؾون سعبُخ ا٤ٌُِخ ٣ٝزلن ٓغ اعزشار٤غ٤خ 

 اُغبٓؼخ ٝرغ٤ٜض ا٤ٌُِخ ُِؾقٍٞ ػ٢ِ االػزٔبد .
 

  

   اٌغٛدح                                  

  
 

 -لجٛي ؽٍّخ دثٍِٛبد اٌّؼب٘ذ اٌفٍٕخ:
: عٞاص هجٍٞ خش٣غ٢ ٓؼبٛذ اػذاد اُل٤ٖ٘ اُزبثؼٚ ُٞصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ )ٗظبّ اٚال

% كؤًضش ك٢ اُذثِّٞ 75اُضب٣ٞٗخ اُؼبٓخ + ع٘ز٤ٖ ( ٖٓ اُؾبف٤ِٖ ػ٢ِ ٓغٔٞع 

، اٝ ثبُلشهخ ٝرُي ثبُلشهخ اُضب٤ٗخ ثب٤ٌُِبد اُز٢ ٓذح اُذساعخ ثٜب اسثغ ع٘ٞاد 

اال٢ُٝ ث٤ٌِبد اُٜ٘ذعخ اُز٢ ٓذح اُذاساعخ ثٜب خٔظ ع٘ٞاد ٤ُٝظ ثٜب كشهخ 

اػذاد٣خ ، اٝ ثبُلشهخ االػذاد٣خ ث٤ٌِبد اُٜ٘ذعخ االخش١ ، ٝرُي ك٢ اُزخققبد 

أُ٘بظشح ، ًطالة ٗظب٤٤ٖٓ اٝ ٝكوب ُ٘ظبّ االٗزغبة أُٞعٚ ك٢ ا٤ٌُِبد اُز٢ 

 رطجن ٛزا اُ٘ظبّ .
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% ك٤ؼوذ ُْٜ آزؾبٕ 75ْ ػ٢ِ ٓغٔٞع اهَ ٖٓ ُِؾبف٤ِٖ ٜٓ٘ : ثبُ٘غجخصبٍٔب

ٓغبثوخ ٓشًض١ ٣ؼِٖ ػ٘ٚ ، رؾذد ٓغزٞاٙ ا٤ٌُِبد أُؼ٤٘خ ٣ٝزْ رؾذ اؽشاف آبٗخ 

أُغِظ االػ٢ِ ُِغبٓؼبد ، ٝرؾذد اػذاد أُوج٤ُٖٞ ْٜٓ٘ ثبُغبٓؼبد ػ٢ِ مٞء 

اُطالة  % 5ٖٓبٝص ػذد أُوج٤ُٖٞ ْٜٓ٘ ٗز٤غخ ٛزا االٓزؾبٕ ، ػ٢ِ اال ٣زغ

  أُو٤ذ٣ٖ ثبُلشهخ اُز٢ ٣وجِٕٞ ثٜب .

 (4/09/0223ِغٍظ اػًٍ )

أُٞاكوخ ػ٢ِ روذّ خش٣غبد ٓؼبٛذ اُزٔش٣ل ٗظبّ اُخٔظ ع٘ٞاد اُزبثؼخ ٤ٌُِخ  -

هت اُج٘بد/عبٓؼٚ االصٛش ُالُزؾبم ث٤ٌِبد اُزٔش٣ل ثبُغبٓؼبد اُؾ٤ٌٓٞخ 

 ّ .2111/2111أُقش٣خ ثذءا ٖٓ خش٣غبد اُؼبّ اُغبٓؼ٢ 

 (07/5/9109ظ اػًٍ ِغٍ)

 -لجٛي اٌؾبطٍٍٓ ػًٍ دسعخ اٌٍٍغبٔظ اٚ اٌجىبٌٛسٌٛط:
٣غٞص هجٍٞ اُطالة اُؾبف٤ِٖ ػ٢ِ دسعخ ا٤ُِغبٗظ اٝ اُجٌبُٞس٣ٞط اٝ ٓب ٣ؼبدُٜب  ( أ)

ثبهغبّ ا٤ُِغبٗظ اٝ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ ٤ًِبد اٝ ٓؼبٛذ اخش١ اٝ ك٢ اهغبّ اٝ ؽؼت 

ز٢ ر٘ـ ػ٤ِٜب اُِٞائؼ اُذاخ٤ِخ اخش١ ك٢ راد ا٤ٌُِخ اٝ أُؼٜذ ٝكوب ُِؾشٝه اُ

 ٤ٌُِِبد ٝأُؼبٛذ .

 ٣ٝقذس ثبػزٔبد اُوجٍٞ هشاس ٖٓ سئ٤ظ اُغبٓؼٚ اٝ ٖٓ ٤٘٣جٚ ٖٓ ٗٞاثٚ .

 (ِٓ اٌالئؾخ اٌزٕفٍزٌخ 77ِبدح )

 ثؼل اُِٞائؼ ر٘ـ ػ٢ِ هجٍٞ أُئٛالد اُؼ٤ِب  ( ة)

 االداة............( –الئؾخ وٍٍخ اٌؼٍَٛ )

٤ِٔخ ث٤ٌِبد اُزؼ٤ِْ اُق٘بػ٢ ًٝزُي ٤ًِخ اُزشث٤خ رغغ٤َ خش٣ظ ا١ ٖٓ اُؾؼت اُؼ -

)ؽؼجخ رؼ٤ِْ ف٘بػ٢( ٝاُشاؿت ك٢ االُزؾبم ث٤ٌِبد اُٜ٘ذعخ ك٢ اُلشهخ اال٢ُٝ ث٤ٌِبد 

 -اُٜ٘ذعخ )ثؼذ اُغ٘خ االػذاد٣خ( ٝٓؾٔال ثٔوشساد :

ا٤ٔ٤ٌُبء( ٖٓ اُلشهخ االػذاد٣خ ٣ٝغزل٤ذ ٖٓ  -اُل٤ض٣بء  –ا٤ٌُٔب٤ٌٗب  –)اُش٣بم٤بد 

 اسد أُؼلبح ٖٓ اُغ٘خ اال٢ُٝ .أُوش
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رؼذ٣َ هشاس أُغِظ ثبال ٣ض٣ذ ػٔش ؽٜبدح اُجٌبُٞس٣ٞط اُز٢ ؽقَ ػ٤ِٜب اُخش٣ظ  -

ع٘ٞاد )ا١ ٓ٘ز  5ع٘ٞاد ثذال ٖٓ  11ػٖ اُشاؿت ك٢ االُزؾبم ث٤ٌِبد اُٜ٘ذعخ 

 ربس٣خ اُـبء اُز٤ٌِق( 

 . رؼذ٣َ هشاس أُغِظ ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ روذ٣ش اُطبُت )ٓوجٍٞ( ػ٢ِ االهَ -

 (5/01/9100ِغٍظ اػًٍ فً )

رغضئخ أُٞاد أُلشٝمخ ٗز٤غخ أُوبفخ ٖٓ اُلشهخ االػذاد٣خ ػ٢ِ خش٣غ٢ ٤ًِبد  -

اُزؼ٤ِْ اُق٘بػ٢ ٤ًِٝبد اُزشث٤خ )ؽؼجخ اُزؼ٤ِْ اُق٘بػ٢( ٝأُشؽؾ٤ٖ ُِوجٍٞ ث٤ٌِبد 

اُٜ٘ذعخ ٝأُؼبٛذ اُؼب٤ُخ اُٜ٘ذع٤خ اُخبفخ ػ٢ِ ٓذاس ع٘ٞاد اُذساعخ ثب٤ٌُِخ اٝ 

 ُٔؼٜذ.ا

 (5/0/9103ِغٍظ اػًٍ فً )

 

 لٍذ اٌطالة
 

 -خطٛاد لٍذ اٌطبٌت ثبٌىٍٍخ :
٣زْ ه٤ذ اُطبُت ثب٤ٌُِخ ثؼذ اعز٤لبء اٝساهٚ ٝاداء اُشعّٞ أُوشسح ٣ٝؼذ ك٢ ا٤ٌُِخ اٚال: 

 -ِٓق ٌَُ هبُت ٣ؾز١ٞ ػ٢ِ ع٤ٔغ االٝسام أُزؼِوخ ثبُطبُت ٝػ٢ِ االخـ :

 .االٝسام أُوذٓخ العشاء اُو٤ذ  -1

 ث٤بٕ اؽٞاٍ اُطبُت اُذساع٤خ ٝرٞاس٣خٜب )اُو٤ذ ٝاالٓزؾبٗبد ٝٗزبئغٜب ٝروذ٣شارٜب( . -2

 ث٤بٕ اُؼوٞثبد اُزؤد٣ج٤خ أُٞهؼٚ ػ٤ِٚ . -3

 ٝاالعزٔبػ٢ ٝاُؼغٌش١ ُِطبُت .اٝعخ اُ٘ؾبه اُش٣بم٢  -4

٣ٝؼذ عغَ خبؿ ثٌَ هبُت ٣ذٕٝ ثٚ ث٤بٕ ٓب رنٔ٘خ ِٓلٚ كنال ػٖ ربس٣خ خشٝعٚ 

ثؼذ اُزخشط ٣ٌٕٝٞ ٛزا اُغغَ ٖٓ فٞسر٤ٖ رؾلع اؽذاٛب  خ ٝعججٚ ٝػِٖٔٚٓ اُغبٓؼ

 ك٢ ا٤ٌُِخ ٝاالخش١ ك٢ اُغبٓؼخ .

 (ِٓ اٌالئؾخ اٌزٕفٍزٌخ 64ِبدح)

 ك٢ ا٤ٌُِبد . ٣ٝM I Sزْ ؽب٤ُب اعزجذاٍ رُي ثزطج٤ن ثشٗبٓظ اُـ 
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 سعخ.إ ٣ضجذ اٌُؾق اُطج٢ خِٞٙ ٖٓ االٓشاك أُؼذ٣خ ٝفالؽ٤زخ ُٔزبثؼخ اُذا صبٍٔب:

 (ِٓ اٌالئؾخ اٌزٕفٍزٌخ 75ِبدح)

إ ٣غزبص االخزجبس اُؾخق٢ اٝ اخزجبس اُوذساد )إ ٝعذ( ٝك٢ ؽبُخ ػذّ  صبٌضب:

)االخزجبس اُؾخق٢( ٣ؼبد ٓشح اخش١ ا٢ُ ٌٓزت فالؽ٤خ اُطبُت ُِوجٍٞ ثب٤ٌُِخ 

اُز٘غ٤ن اُشئ٤غ٢ ثبُوبٛشح الػبدح رشؽ٤ؾخ ٝكوب ُٔغٔٞػٚ ٝسؿجزٚ ك٢ اُذساعخ ٝرُي 

 ا ػ٢ِ روش٣ش ػذّ فالؽ٤زٚ ُِذساعخ ٖٓ ا٤ٌُِخ اُغبثن رشؽ٤ؾٚ ا٤ُٜب .ث٘بء

 رؾذ٣ذ أُٞهق ٖٓ اُزغ٤٘ذ ثبُ٘غجخ ُِطالة اُزًٞس كوو . ساثؼب:

 

 لٛاػذ اٌزؾًٌٛ ٚٔمً اٌمٍذ
 

اٚال: اٌزؾًٌٛ ثٍٓ اٌىٍٍبد اٌّزٕبظشح ثبٌٕغجخ ٌٍفشلخ االػذادٌخ اٚ االًٌٚ ثبٌىٍٍبد اٌزً 

 -ػًٍ إٌؾٛ اٌزبًٌ : ٌٍظ ثٙب فشلخ اػذادٌخ

ثؼذ اػالٕ ٗز٤غخ اُزشؽ٤ؼ ع٤زْ رؾذ٣ذ كزشٙ ٣وشٛب ٌٓزت اُز٘غ٤ن ُِزؾ٣َٞ ثؼذ اُ٘ز٤غخ 

 -ٓجبؽشح ٝع٤ٌٕٞ رُي ػٖ هش٣ن االٗزشٗذ ا٣نب هجوب ُٔب ٢ِ٣ :

 ٣غٔؼ ُِطالة ثبُزؾ٣َٞ ك٢ اُ٘طبم االٍٝ كوو ُِزٞص٣غ اُغؼشاك٢. -

ك٢ ٌُٖٔٔ هجُْٜٞ ُِزؾ٣َٞ ٣ؾذد أُغِظ االػ٢ِ ُِغبٓؼبد ٗغجخ اُطالة ا -

 ًَ ٤ًِخ .

اُزظِْ ٣ٝ٘ظش ك٢ ٓذ١  ت٣زْ اػالٕ اُزؾ٣َٞ ٝرٌٕٞ ٜٗبئ٤خ ٣ٝؾن ُِطبُ -

 اؽو٤زخ ٖٓ خالٍ ٌٓزت اُز٘غ٤ن .

٣ٌٕٞ ٗظبّ رؾ٣َٞ اُطالة ث٤ٖ ا٤ٌُِبد اُغبٓؼ٤خ ٖٓ خالٍ اُز٘غ٤ن االٌُزش٢ٗٝ  -1

اُطبُت ك٢ ؽذٝد ٗغجخ  ٝاُز١ ٣غٔؼ ُِطالة ثبُزؾ٣َٞ كوو ا٢ُ أُؾبكظخ اُز٢ ٣و٤ْ ك٤ٜب

% ٖٓ أُو٤ذ٣ٖ ثب٤ٌُِخ ٗلغٜب ك٢ اُلشهخ اال٢ُٝ ، ٣ٌٕٝٞ اُزؾ٣َٞ ك٢ اهبس اُؾذ 11اُــ 

االد٢ٗ ُوطبع ا٤ٌُِبد أُز٘بظشح ، آب ثبُ٘غجخ ٤ٌُِِبد ؿ٤ش أُز٘بظشح ك٤ٌٕٞ اُزؾ٣َٞ 

            ٝكوب ُِؾذ االد٢ٗ ٤ٌُِِخ اُز٢ ٣شؿت اُطبُت اُزؾ٣َٞ ا٤ُٜب .

 (92/7/9117اػًٍ ٌٍغبِؼبد ثزبسٌخ  ِغٍظ)
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إ ٣ٌٕٞ اُطبُت ؽبفال ػ٢ِ اُؾذ االد٢ٗ ُِٔغٔٞع اُز١ ٝفَ ا٤ُٚ اُوجٍٞ ك٢   -2

 ا٤ٌُِخ ًٝبٗذ آٌب٤ٗبد ا٤ٌُِخ رغٔؼ ثزؾ٣ِٞٚ ٣ٝزْ اُزؾ٣َٞ ثٔٞاكوخ ٓغِغ٢ ا٤ٌُِز٤ٖ.

 (ِٓ اٌالئؾخ اٌزٕفٍزٌخ 06ِبدح )

ث٤ٌِخ ٤ُظ ُٜب ٗظ٤ش ك٢ ٓؾبكظزٚ  إ رٌٕٞ سؿجخ اُطبُت ك٢ اُزؾ٣َٞ اٝ ٗوَ اُو٤ذ -3

 ٝؽبفَ ػ٢ِ اُؾذ االد٢ٗ اُز١ هجَ ثب٤ٌُِخ أُشاد اُزؾ٣َٞ اٝ ٗوَ اُو٤ذ ا٤ُٜب.

 إ ٣ٌٕٞ ٓغزٞك٤ب ُؾشٝه اُزٞص٣غ اُغـشاك٢ أُوشسح ك٢ ٛزا اُؾؤٕ . -4

ك٢ ؽبُخ رشؽ٤ؼ اُطبُت ا٢ُ ٤ًِخ ٓب )اٗزظبّ( ٝؽبفَ ػ٢ِ ٓغٔٞع دسعبد ٣لٞم  -5

عٚ( اُز١ هجَ ثب٤ٌُِخ اُز٢ ٣شؿت ك٢ اُزؾ٣َٞ ا٤ُٜب ه٤زْ ه٤ذٙ ٓغٔٞع )االٗزغبة أُٞ

خ ؽقٍٞ اُطبُت ػ٢ِ ٝكن ٗظبّ )االٗزظبّ( ٝرُي ُزو٤َِ االؿزشاة ، ٝك٢ ؽبُ

ٓغٔٞع دسعبد ٓغب١ٝ اٝ اهَ ٖٓ ٓغٔٞع )االٗزغبة أُٞعٚ( اُز١ هجَ ثب٤ٌُِخ 

( ٝرُي ُزو٤َِ اُز٢ ٣شؿت ك٢ اُزؾ٣َٞ ا٤ُٜب ك٤زْ ه٤ذٙ ٝكن ٗظبّ )اُ٘زغبة أُٞعٚ

 االؿزشاة .

 (5/0/9103( ثزبسٌخ 504اٌّغٍظ االػًٍ ٌٍغبِؼبد ثغٍغزٗ سلُ))

 -صبٍٔب: رؾًٌٛ ٚٔمً لٍذ طالة االٔزغبة اٌّٛعٗ :

              ٣غٞص رؾ٣َٞ اُطبُت أُ٘وٍٞ ا٢ُ كشهخ دساع٤خ اػ٢ِ ك٢ ظَ ٛزا اُ٘ظبّ ا٢ُ ٤ًِخ   -1

 الد ثبُغبٓؼخ.ٓ٘بظشح ك٢ عبٓؼخ اخش١ ػٖ هش٣ن ٌٓزت اُزؾ٣ٞ

 (6/7/0226فً  093)لشاس سئٍظ اٌّغٍظ االػًٍ ٌٍغبِؼبد سلُ 

٣غٞص ٗوَ ه٤ذ اُطالة أُو٤ذ٣ٖ ثبؽذ١ ا٤ٌُِبد اُغبٓؼ٤ٚ اٝ أُؼبٛذ اُخبمؼٚ   -2

الؽشاف ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ا٢ُ اؽذ١ ا٤ٌُِبد اُز٢ رطجن ٗظبّ االٗزغبة 

اُذساعبد اُز٢ هجَ  أُٞعٚ ٝرُي ثؾشه اُؾقٍٞ ػ٢ِ اُؾذ االد٢ٗ ُٔغٔٞع

 ثب٤ٌُِخ أُشاد ٗوَ اُو٤ذ ا٤ُٜب .

٣غٞص ٗوَ ه٤ذ اُطالة أُو٤ذ٣ٖ ثب٤ٌُِبد اُغبٓؼ٤خ ك٢ ظَ االٗزغبة أُٞعٚ ا٢ُ  -3

٤ًِبد اخش١ ؿ٤ش ٓ٘بظشٙ رطجن راد اُ٘ظبّ ك٢ داخَ اُغبٓؼٚ ٝكشٝػٜب اٝ 
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شؿت ثغبٓؼٚ اخش١ ثؾشه اعز٤لبء اُؾذ االد٢ٗ ُٔغٔٞع اُذسعبد ثب٤ٌُِخ اُز٢ ٣

 اُطبُت ك٢ االٗزغبة ا٤ُٜب .

٣غٞص ٗوَ ه٤ذ اُطالة أُو٤ذ٣ٖ ثبالٗزغبة أُٞعٚ ثبؽذ١ ا٤ٌُِبد اُغبٓؼ٤خ  -4

ٝأُؼبٛذ االخش١ ًطالة ٓ٘زظ٤ٖٔ ٝرُي ثؾشه ؽقٍٞ اُطبُت ػ٢ِ اُؾذ 

 االد٢ٗ اُز هجَ ثب٤ٌُِخ اٝ أُؼٜذ أُشاد ٗوَ اُو٤ذ ا٤ُٚ .
 

 ِٓ اَرً : الػزّبدٌزىْٛ أػضبء فشٌك ٚؽذح ضّبْ اٌغٛدح ٚا 

 أُغئ٤ُٞخ ك٢ ر٘ل٤ز أُؾشٝع االعْ  ّ

1 

 
 ٓذ٣ش ٝؽذح مٔبٕ اُغٞدح ٝاالػزٔبد  د/ خبُذ ٓؾ٢ اُذ٣ٖ

 د/ ؽبس٣ٜبٕ ٓؾٔذ ٓؾٔذ اُقبدم 2
 ػنٞ كش٣ن اُغٞدٙ              

 

 ػنٞ كش٣ن اُغٞدٙ ا/ ٓبع٢ كزؾ٢ ؽ٘ب 3
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 خذِبد اٌخذِبد اإلٌىزشٍٚٔخ

 -:ِششٚع اٌشجىبد:أٚال

 خذِبد اٌّششٚع: 

ُِطالة ٝاُؼب٤ِٖٓ ثب٤ٌُِخ ٝأػنبء ٤ٛئٚ اُزذس٣ظ  ٝا٤ُٜئخ  ُِؾجٌخروذ٣ْ اُذػْ اُل٢٘  -1

 أُؼبٝٗخ.

 روذ٣ْ اُذػْ اُل٢٘ ألعٜضح اُؾبعت ا٢ُ٥ ِٝٓؾوبرٜب ٝاُجشٓغ٤بد. -2

امبكخ ٗوبه عذ٣ذح ع٤ٌِخ ٝال ع٤ٌِخ ك٢ مٞء اإلٌٓب٤ٗبد أُزبؽخ ٝثبُز٘غ٤ن ٓغ  -3

 ثبُغبٓؼخ.أُؾشٝع اُشئ٤غ٢ 

 -صبٍٔب: ِششٚع اٌجٛاثخ اإلٌىزشٍٚٔخ:

ٗؾرررررررررررررررش أخجررررررررررررررربس ا٤ٌُِرررررررررررررررخ ثقرررررررررررررررلخ دٝس٣رررررررررررررررخ ػِررررررررررررررر٢ أُٞهرررررررررررررررغ   -1

http://mu.menofia.edu.eg/hec/Home/ar 

 رؾذس اُج٤بٗبد ػ٢ِ ٓٞهغ ا٤ٌُِخ اُؼشث٢ ٝاإلٗغ٤ِض١. -2

اُِغرربٕ أُ٘جضوررخ ػررٖ ٓغِررظ  – ا٤ٌُِررخ ٗؾررش ًررَ ٓررب ٣خررـ ا٤ٌُِررخ ٓررٖ ٝصرربئن ) ٓغرربُظ -3

 ( ا٤ٌُِخ.... اُخ

 –عذاٍٝ االٓزؾبٗبد  –أُؾبمشاد  –ٗؾش ًَ ٓب ٣خـ اُطالة ) اُغذاٍٝ اُذساع٤خ  -4

 ٓؾبس٣غ أُؾبسًخ اُطالث٤خ ....... اُخ ( –ٓٞاػ٤ذ اُزذس٣ت اُق٤ل٢  –ٗزبئظ اُطالة 

 ٗؾش رٞف٤ق أُوشساد اُذساع٤خ. -5

ٞاهغ أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝا٤ُٜئرخ أُؼبٝٗرخ  ُزؼرش٣لْٜ ثربُٔ ُِغبدحػَٔ ٝسػ رؼش٣ل٤خ  -6

 اُخبفخ ثْٜ ٤ًٝل٤خ اُزؼبَٓ ٓؼٜب.

سكغ اُغ٤شح اُزار٤خ اُخبفخ ثبُغربدح أػنربء ٤ٛئرٚ اُزرذس٣ظ ٝا٤ُٜئرخ أُؼبٝٗرخ ٝرؾرذ٣ضٜب  -7

 ػ٢ِ ٓٞهغ ا٤ٌُِخ.

ػٔررَ ه٘رربح ر٤ِلض٤ٗٞ٣ررخ خبفررخ ثب٤ٌُِررخ ػِرر٢ ٓٞهررغ ا٤ُٞر٤ررٞة  ٝسكررغ اُل٤ررذ٣ٞٛبد ثقررلٚ  -8

 رغبسة (. –ٓؾبمشاد    -دٝس٣ٚ )ُوبءاد ػ٤ِٔخ 

اُخبفخ ثب٤ٌُِخ ٝاُ٘زبئظ اُٜ٘بئ٤خ ُِطرالة ٝأػنربء ٤ٛئرخ  ٝاإلخجبسُٔؾبمشاد ا اسعبٍ -9

 اُزذس٣ظ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ػ٢ِ اُجش٣ذ االٌُزش٢ٗٝ األًبد٢ٔ٣.
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 .األخشٟ اُذاػٔخسكغ األخجبس اُخبفخ ثب٤ٌُِخ ٝاُز٢ ر٘ؾش ػ٢ِ أُٞهغ ػ٢ِ أُٞاهغ   -11

 -:اإلداسٌخصبٌضب: أٔشطخ ِششٚع ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

اُجش٣ذ اإلٌُزش٢ٗٝ األًبد٢ٔ٣ اُخبؿ ثب٤ٌُِخ أٝ رؼذ٣ِرٚ )كر٢ ؽربٍ ٝعرٞد ؽر١ٌٞ( اٗؾبء  -1

 ُِطالة ٝاُؼب٤ِٖٓ ٝأػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ.

 اعزخشاط اٌُبس٤ٜٗبد ُِطالة. -2

رؾذ٣ش ث٤بٗبد هالة اُلشم اُذساع٤خ ٝاُذساعبد اُؼ٤ِب ٝاعزخشاط اُ٘زربئظ اُٜ٘بئ٤رخ ُٜرْ  -3

 ًَ  ػبّ.

بد اُخبفخ ثبُؼب٤ِٖٓ ٝاُغبدح أػنبء ٤ٛئرخ اُزرذس٣ظ ٝا٤ُٜئرخ أُؼبٝٗرخ اعزخشاط أُشرج -4

 ٖٓ اُ٘ظبّ اُخبؿ ثٜب.

رٞفرر٤ق ٝرورربس٣ش ع٤ٔررغ أُوررشساد ٌُررَ اُجررشآظ  ٝادخرربٍػٔررَ اُغررذاٍٝ اُذساعرر٤خ  -5

 اُذساع٤خ ػ٢ِ ٗظبّ اُلبساث٢ )اُغٞدح(.

 Google Scholarظ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ػ٢ِاٗؾبء فلؾبد ُِغبدح أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ -6

 رؾز١ٞ ػ٢ِ ٗؾبهْٜ اُؼ٢ِٔ. 

 -ساثؼب: ِششٚع اٌزؼٍٍُ االٌىزشًٚٔ:

  -خذِبد اٌّششٚع :

اُذساعر٤خ اُر٢  أُورشسادٓغبػذح أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗرخ ػِر٢ رؾ٣ٞرَ  -1

االٌُزش٤ٗٝررخ اُخبفررخ ثب٤ٌُِررخ  أُوررشساد(، رلؼ٤ررَ اإلٗزرربطاٌُزش٤ٗٝررخ )ٓشؽِررخ   ٓوررشساد

االٌُزش٤ٗٝررخ أُ٘زغررخ ٓررٖ هجررَ عبٓؼرربد ٤ًِٝرربد  أُوررشسادغرر٣ٞن ٝأُ٘زغررخ ٓغررجوب أٝ ر

 أخش١.

روذ٣ْ أُغبػذح ُِطالة ػ٢ِ رلؼ٤َ ٗظبّ اُزؼ٤ِْ االٌُزش٢ٗٝ ٖٓ خالٍ رٞص٣غ اُؾغربثبد  -2

 اُخبفخ ثٌَ هبُت ٝاُؼَٔ ػ٢ِ ؽشػ اُخطٞاد ػ٤ِٔب ثبُٔؾبمشاد.
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 -اٌزذسٌت ػًٍ رىٌٕٛٛعٍب اٌّؼٍِٛبد : : ِششٚع خبِغب

 -ششٚع:خذِبد اٌّ

٢ األعبعر ) أُغربس ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ػِر٢ دٝساد أػنبءرذس٣ت اُغبدح  -1

Basic Track   -  ّأُغرربس أُزوررذAdvanced Track  -  أُغرربس أُزخقررـ

Professional Track .) 

٤ٛئرخ اُزرذس٣ظ ٝا٤ُٜئرخ أُؼبٝٗرخ ػِر٢ ٗظربّ اُلربساث٢ )اُغررٞدح(  أػنربءررذس٣ت اُغربدح  -2

 ٝاٌُ٘زشٍٝ.

أُغربس  -   Basic Trackررذس٣ت ُِؼرب٤ِٖٓ ثب٤ٌُِرخ ػِر٢ دٝساد )أُغربس األعبعر٢  -3

 ( . Advanced Trackأُزوذّ 

رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓربد اإلداس٣رخ  أٗظٔخرذس٣ت اُؼب٤ِٖٓ ثبُوطبػبد أُخزِلخ ثب٤ٌُِخ ػ٢ِ  -4

 ٤ٖ( ٗظبّ اُلبسٝم ) اُؼبِٓ –(  اُغٞدحٗظبّ اُلبساث٢ )  –( MIS) ٗظبّ االٗلٞسٓبر٤ي )

أُغربس أُزورذّ  -   Basic Trackررذس٣ت اُطرالة ػِر٢ دٝاساد )أُغربس األعبعر٢  -5

Advanced Track . ) 

 ٚظٍفخ شجىخ اٌشثظ ٚاٌّؼٍِٛبد

 

روذّ اُؾجٌخ خذٓخ اُجؾش أُغب٢ٗ ألػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝا٤ُٜئرخ أُؼبٝٗرخ ػِر٢ ؽرجٌخ  -1

االٌُزش٤ٗٝرخ. ٓرغ رورذ٣ْ  االٗزشٗذ ٝػِر٢ هٞاػرذ  ؽرجٌخ االٗزشٗرذ ٝػِر٢ هٞاػرذ اُج٤بٗربد

 خذٓخ اُطجبػخ أُغب٤ٗخ ٝاعزخذاّ أُبعؼ اُنٞئ٢ ٓغبٗبً 

٣وّٞ ٓغئٍٞ اُؾجٌخ ) أٓر٤ٖ ُغ٘رخ اُؾبعرجبد ٝأُؼِٞٓربد ( ثؼٔرَ ٓٞمرٞػبد ٓؾنرش  -2

ُغ٘خ اُؾبعجبد ٝأُؼِٞٓبد ًَ ؽٜش ٝاسعبٍ فٞسح ٖٓ ٓؾنش االعزٔربع اُر٢ اُغر٤ذ 

 أ٤ٖٓ ػبّ اُغبٓؼخ.

شاف ػ٢ِ اُزٞفر٤الد اُخبفرخ ثخذٓرخ اإلٗزشٗرذ ُغ٤ٔرغ اداساد ًٔب روّٞ اُؾجٌخ ثبإلؽ -3

 ا٤ٌُِخ ٌٝٓبرت أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝ اٌُ٘زشٝالد .
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 -رشىًٍ فشٌك اٌؼًّ ثبٌٛؽذح:

 اُٞظ٤لخ  االعْ ّ

 ٓذ٣ش اُٞؽذح ا.ّ.د/ هبسم ػجذ اُشؽٖٔ ػل٤ل٢ 1

 ٓؾشسٙ اُجٞاثخ االٌُزش٤ٗٝخ اُغ٤ذح/ ا٤ٓٔخ ٓؾٔذ ػجذ اُ٘ج٢ عالٓخ 2

 ٓغئٍٞ ٗظْ ٝثشآظ  اُغ٤ذح/ ٢ٓ ٓؾٔذ ػبهق اُج٤ٚ 3

 ٓغئٍٞ دػْ ٝٗظْ ٓؼِٞٓبد اداس٣خ اُغ٤ذح/ ٛ٘بء اثشا٤ْٛ اثشا٤ْٛ اُذ٣ت 4

 ٜٓ٘ذط ؽجٌبد اُغ٤ذح/ ٤ٓشكذ اؽٔذ ػجذح ػجذ اُلزبػ 5

 

 ِٛظفٍٓ شجىخ االٔزشٔذ

 اُٞظ٤لخ االعْ  ّ

1 

 

 ص٣٘ت ػجذ اُؾ٤ٔذ ػذط 

 

 ٓغئٍٞ اُؾجٌخ 

 ْ ٝرؾ٤َِ ٗظْ أٍٝأخقبئ٢ رق٤ٔ
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 ٔشبط لغُ اٌؼاللبد اٌضمبفٍخ

اُو٤بّ ثؤػٔبٍ أُئرٔش اُغ١ٞ٘ ٤ٌُِِخ اُز١ ٣نْ ػذد ًج٤ش ٖٓ اُغبدح أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ  

  ٖٓ داخَ ٝخبسط اُغٜٔٞس٣خ عٞاء اُذٍٝ اُؼشث٤خ أٝ األع٘ج٤خ .

ُزشؽ٤ؼ ٖٓ  اُجطبهبد ػ٢ِ األهغبّ اُؼ٤ِٔخ ش٣وّٞ ثؼَٔ اإلعشاءاد اُالصٓخ ٖٓ رٔش٣ (1

 ك٢ أُئرٔشاد : االؽزشاى٣شؿت ك٢ 

 أُئرٔشاد اُذاخ٤ِخ  - أ

 أُئرٔشاد اُخبسع٤خ  - ة

 اُذٝساد اُزذس٣ج٤خ  - د

 ٝسػ اُؼَٔ  - س

  اُجؼضبدػَٔ ٓب ٣ِضّ ٖٓ اعشاءاد  (2

 اُجؼضبد اُذاخ٤ِخ  -أ 

 اُجؼضبد اُخبسع٤خ  -ة 

 أُؾزشى  اإلؽشاف -ط 

٤ٌُِخ ٖٓ رغ٤ٔغ أُ٘ض٢ُ ثب ُالهزقبدػَٔ ًَ ٓب ٣ِضّ ٖٓ أػٔبٍ أُئرٔش اُغ١ٞ٘  (3

األثؾبس عٞاء ٖٓ أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٖٓ داخَ ا٤ٌُِخ أٝ ٖٓ خبسط ٤ًِخ ٓقش 

 اُؼشث٤خ ٖٝٓ اخشاط ٓغِذ أُئرٔش اُغ١ٞ٘ ٝرٞص٣ؼٚ ػ٢ِ أُؾبس٤ًٖ .

 ادخبٍ ًَ اُج٤بٗبد اُخبفخ ثبُؼالهبد اُضوبك٤خ ػ٢ِ ؽجٌخ أُؼِٞٓبد . (4

 بفخ ثٔغِظ ا٤ٌُِخ ًَ ؽٜش .ٓؾنش ُغ٘خ اُؼالهبد اُضوبك٤خ اُخ دٓٞمٞػبػَٔ   (5

 األٛذاف اُخبفخ ثبُؼالهبد اُضوبك٤خ :

ٖٓ اُخجشاد اُؼ٤ِٔخ ك٢ ٓغبالد اُجؾش أُخزِلخ ٝٗوَ اُزو٤٘بد ٝ اُ٘ظْ  االعزلبدح -1

 اُؾذ٣ضخ ٝ اُزذس٣ت ػ٢ِ اُزؾذ٣ش أُؼبسف اُؼ٤ِٔخ .

  غ . راد ٓؼبَٓ اُزؤص٤ش أُشرلص٣بدح ٓؼذٍ اُ٘ؾش ك٢ أُغبالد اُؼ٤ِٔخ اُؼب٤ُٔخ  -2
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 اٌٍٙىً اإلداسي ثبٌىٍٍخ 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ ّ

 ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ؽش٣ق فجش١ سعت ٌٓب١ٝ أ.د /  1

 ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُؾئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝ اُطالة أ.د / اعالّ ػجذ أُ٘ؼْ ؽغ٤ٖ  2

 ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُؾئٕٞ اُج٤ئخ ٝخذٓخ أُغزٔغ أ.د / خبُذ ػ٢ِ ػجذ اُشؽٖٔ ؽب٤ٖٛ  3

 ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُِذساعبد اُؼ٤ِب ٝ اُجؾٞس اؽٔذ ٓؾٔذ اُ٘ؼغبٕ أ.د / ا٣ٜبة 4

 أ٤ٖٓ ا٤ٌُِخ اُغ٤ذ / عؼذ ؽبٓذ ثذ٣ش 5

 أعٔبء اُغبدح اُؼب٤ِٖٓ ثبٌُٔبرت اُشئ٤غ٤خ 

 ٌٓزت أ.د / ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 ٓذ٣ش أٌُزت  صش٣ب  ٓؾٔذ اُ٘ج١ٞ  1

 اُؼ٤ٔذ  عٌشربس٣خ ًٞصش ػجذ اُشاصم أُؾب٣خ  2

 عٌشربس٣خ اُؼ٤ٔذ  ٗبد٣خ اُ٘ؾبط 3

 ٌٓزت أ.د / ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُؾئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝ اُطالة 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 زت ٓذ٣ش أٌُ ٓبعذح كزؾ٢ ؽغٖ ػبٓش  1

 ًبرت ؽئٕٞ اداس٣خ  ٓشكذ ػجذ أُئٖٓ ػشكبد  

 ثبؽش ؽئٕٞ رؼ٤ِْ اٍٝ ٢٘ٓ فالػ اُزٓش 2

 ِذساعبد اُؼ٤ِب ٌٓزت  / ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُ

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 ٓذ٣ش أٌُزت  ٢٘ٓ ٓغذ١ ػل٤ل٢ 1

 ٓذسط ٓبدٙ اعٔبء اُغ٤ذ اُغؼ٤ذ 2
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 خذٓخ أُغزٔغ ٌٝٓزت أ.د / ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُؾئٕٞ اُج٤ئخ 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 صبُش س٣خبعٌشر عٔبػ عؼذ ٓؾٔذ أثٞ ص٣ذ  1

 صبُش س٣خبعٌشر سؽب ػجذ اُؼبه٢ أؽٔذ  2
 

 ٌٓزت اُزخط٤و ٝأُزبثؼٚ

 

 

 

 أعّبء اٌغبدح اٌؼبٍٍِٓ ثبداسح سػبٌخ اٌشجبة ثىٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

  جذ اُشؽ٤ْ ثذسعب٢ٓ ػ               1
 ثذسعخ ِذٌشػبَ ٚلبئُ ثؼًّوجٍش أخظبئٍٍٓ 

 ِذٌش اداسح سػبٌخ اٌشجبة 

 ثذسعخ ٓذ٣ش ػبّ ًج٤ش أخقبئ٤٤ٖ اعبٓخ ٓؾٔذ عالٓخد/ 2

 ثذسعخ ٓذ٣ش ػبّ ًج٤ش أخقبئ٤٤ٖ ٛؾبّ ٓؾٔذ كئاد أثٞ داٝد 3

 أخقبئ٢ اعزٔبػ٢ أٍٝ سثبة ٣غش١ ػجذ اُوبدس 4

س٣بم٢ صبٕأخقبئ٢  رٜب٢ٗ ٓؾٔذ أُؾذ 5  

صبٕاعزٔبػ٢ أخقبئ٢  ٜٓب اؽٔذ خ٤َِ 6  

  أخقبئ٢ س٣بم٢ اثشا٤ْٛ أ٤ٖٓ اثشا٤ْٛ 7

 أخقبئ٢ س٣بم٢ ٓؾٔذ ػض٢ٓ ػجذ اُؾ٤ِْ 8

 أخقبئ٠ أػالّ ٛجٚ هللا ػجذ اُشؽٖٔ 9

 ؽئٕٞ اداس٣خ ٗغبح كبسٝم ػجذ اُغالّ 11

 ػبَٓ خذٓبد ٓؼبٝٗخ ٓؼزٔذ ٓؾٔذ اُذعٞه٠ 11

                              

  

 

 

 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 اخقبئ٢ ثؾٞس ػ٤ِٔٚ ع١ِٞ ٓؾٔذ كشط ؽغٖ 1

 ثبؽش ؽئٕٞ اكشاد عبسٙ اؽٔذ ٓز٢ُٞ ؽب٤ٖٛ 2
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 اداسح شئْٛ اٌطالة

 

 

 

 

 

 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 ٓذ٣ش اإلداسح د/ ا٣ٜبة فالػ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ 1

 سئ٤ظ اُوغْ أؽشف ػجبدح ػ٤غ٢   2

 ؽئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٓشاعغ سا٣ٝٚ عؼذ ٓؾٔذ ؿش٣ت  3

 اخقبئ٢ ٓزبثؼٚ ؿ٤ْ٘عؼ٤ذ  عٜبّ 4

 ثبؽش ؽئٕٞ رؼ٤ِْ)عذٍٝ(  ػج٤ش كزؾ٢ ػجذ اُشؽ٤ْ 5

 ى ؽئٕٞ رؼ٤ِْ)اُلشهخ اال٢ُٝ( ِط٤قهبسم ٓؾٔذ ػجذ اُ 6

 ى ؽئٕٞ رؼ٤ِْ)اُلشهخ اال٢ُٝ( كبهٔخ ػجذ اُجش صٛٞ 7

 ى ؽئٕٞ رؼ٤ِْ)اُلشهخ اُضب٤ٗخ( كبهٔخ ٓؾٔذ ػجذ اُِط٤ق هبؽٕٞ 8

 (ُضخى ؽئٕٞ رؼ٤ِْ)اُلشهخ اُضب ا٣ٔبٕ س٣بك ٓؾٔٞد 9

 ى ؽئٕٞ رؼ٤ِْ)اُلشهخ اُضبُضخ( ع٤ٔخ ػ٢ِ فوش 11

 (ٕٞ رؼ٤ِْ)اُلشهخ اُضب٤ٗخى ؽئ ٛذ١ هبؽٕٞ 11

 ى ؽئٕٞ رؼ٤ِْ)اُلشهخ اُشاثؼٚ( ًشّ ؽبٓذ خ٤ِلخ 12

 ك٢٘ صبُش ) اُلشهخ اُشاثؼخ ( ا٣ٔبٕ ٓقطل٢ ٗجٜبٕ 13

 أخقبئ٢ ثؾٞس ػ٤ِٔٚ ٛجٚ كٞص١ ٗج٤ٚ           14

 ثبؽش ؽئٕٞ رؼ٤ِْ )خشع٤ٖ( ٓشٝح ٓؾٔٞد ػجذ اُلزبػ 15

  ٓذسط ٓبدح سؽب ػجذ اُغٞاد اُٞساه٢ 16

 ٓذسط ُـخ ٓؾٔٞد ؿبدح كبسٝم 17

 ى ؽئٕٞ ) خشع٤ٖ ( اؽٔذ ػجذ أُؾغٖ ػالّ 18

 ٓذسط ٓبدح  ٗغالء ٣غش١ اُ٘ؾبس 19
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 أعّبء اٌغبدح اٌؼبٍٍِٓ ثبداسح اٌّؼبًِ 

 

 أُغٔٞع أُؼَٔ اُٞظ٤لخ االعْ ّ

 1 سئ٤ظ اُوغْ سثبة اؽٔذ كئاد 1

 2ؽ٤بًخ  ك٢٘ ػضٙ ٓٞع٢ ؽج٤ت 2

ٓؼَٔ اُزـز٣خ ػذد 

 (5أُؼبَٓ )
6 

 4ٓؾشف رـز٣خ  ؽٔذ١ ٓؾٔٞد اثٞ اُ٘ٞس 3

 4ٓؾشف رـز٣خ  اؽشف ؽٔذ ػجذ اُلزبػ 4

 ٓؾشف رـز٣خ رٜب٢ٗ داٛٞد 5

 3اخقبئ٢ رـز٣خ آب٢ٗ ٝد٣غ ف٤ِت 6

 ك٢٘ صساػ٢ ا٣ٜبة ٓؾٔٞد ٣بع٤ٖ 7

 4ك٢٘ ف٤بٗٚ  ٓقطل٢ اُغ٤ذ ٣ٞعق 8

ثظ ٓؼبَٓ أُال

ٝاُزش٣ٌٞػذد 

 (2أُؼبَٓ )

8 

 3ك٢٘ ٓالثظ  ٗبظِخ ػجذ اُلزبػ ػجذ اُؾ٤ٔذ 9

 3ك٢٘ ٓالثظ  ػب٣ذٙ ٓؾٔذ عبُْ 11

 3ك٢٘ ٓالثظ  اثزغبّ ػجذ اُلزبػ ػجذ اُؾ٤ٔذ 11

 4ك٢٘ ٓالثظ  ٛ٘بء اؽٔذ ربط 12

 4ك٢٘ ٓالثظ  ٛذ١ اؽٔذ اُذ٣ت 13

 ٓذسط ٓبدٙ س٣ٜبّ ثغ٢ٗٞ ٓؾٔذ١ 14

 ٓذسط ٓبدٙ اؽٔذ اُغ٤ذ ػجذ اُذا٣ْ 15

 3ك٢٘ ٓؼَٔ  فلبء عؼذ ٓؾٔذ 16

ٓؼبَٓ ا٤ٔ٤ٌُبء 

 (2ػذد أُؼبَٓ )
4 

 4ك٢٘ ؽ٤بًخ  ٗبد٣خ ٓؾٔٞد ؽبٓذ 17

 2ك٢٘ ٓؼَٔ  ٓؼزض ؽجؾ٢ ا٤ٖٓ اُقب١ٝ 18

 4ك٢٘ ٓؼَٔ  ؿبدٙ سؽب ػجذ اُؾغ٤ت 19

 2ك٢٘ ٓالثظ  ػلبف عبثش عشاط 21
ٓؼَٔ اُؾبعت 

 ٢ االُ
 2ك٢٘ ؽ٤بًخ  ا٣ٔبٕ عؼ٤ذ عشٝس 21 3

 3ك٢٘ ؽ٤بًخ  ؽبٓذ ػجذ أُؾغٖ ؽبٓذ 22

ٓؼَٔ اُج٤ُٞٞع٢  1ك٢٘ ٓؼَٔ  عؼ٤ذٙ اؽٔذ ثذس 23

ٝاُلغ٤ُٞٞع٢ ػذد 

 ( 2أُؼبَٓ )

 4ك٢٘ ؽ٤بًخ  ؽ٤ٔذٙ ٓؾٔٞد اؽٔذ ثذس 24 2
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  ربثغ اداسح اٌّؼبًِ                                      

 

 أُغٔٞع أُؼَٔ اُٞظ٤لخ االعْ ّ

  1ك٢٘ ٓؼَٔ ص٣٘ت ػجبط اُؾشهب١ٝ 25

 ٓؼَٔ اُقجبؿخ
 

2 
 ك٠٘ ٓالثظ كٞص٣خ ػجذ اُؾ٤ٔذ ػٔبسح 26

 3ًبرت ؽئٕٞ  آب٠ٗ ػط٤خ اُؼؾشٟ 27
 

  أُؼَٔ أُشًض١

 4ك٢٘ ؽ٤بًٚ ػ٢ِ فبثش ٣ٚعؼ٤ذ 28 2

َ.اثٙبس فغٌٍٛٛعٍب  4ك٢٘ ؽ٤بًٚ سؽب سصم داٝد 29

 ٍٍّبء اٌزغزٌخٚثٍٛو
1 

ّ.اثؾبس  - 4ك٢٘ ؽ٤بًٚ ػج٤ش ػجذ اُِط٤ق ؽٜبة اُذ٣ٖ 31

 ٤ٌٓشٝث٤ُٞٞع٤ب اُـزاء

ّ.عالٓخ اُـزاء  -

 ٝاُزؾب٤َُ اُذه٤وٚ

ّ. صساػٚ اُخال٣ب  -

 ٝاُج٤ٞرٌُ٘ٞٞع٢

ّ.٤ٔ٤ًبء ٝرؾ٤َِ  -

 االؿز٣خ

 ّ.رو٤٤ْ اُؾبُخ اُـزائ٤خ

 

5 

 

 

 

 

 4ك٢٘ ؽ٤بًٚ عٜبد فجؾ٢ كنَ 31

 4ك٢٘ ؽ٤بًٚ ذ اُغالّ اؽٔذػضٙ ػج 32

 3ٓذسط ٓبدٙ ؽٞٛ٘ذا ؽبٓذ عؼ٤ذ 33

 3ٓذسط ٓبدٙ اعٔبء ٓقطل٠ ػ٤ذ 34

 4ك٢٘ ٓؼَٔ  ٗغالء كزؾ٢ ثذ٣ش 35
 2 ٓؼَٔ اداسح أُ٘ضٍ

 ك٢٘ ؽ٤بًخ اٗٞاس ػجذ اُلزبػ اُؾشهب١ٝ  36

 ٓذسط ٓبدٙ اعٔبء اُغ٤ذ اُغؼ٤ذ 37
 

 

ٝؽذح رق٤ْٔ االص٣بء 

 ثبٌُٔج٤ٞرش

 

 

 

3 

اخقبئ٢ ثؾٞس  ٓشٝح ٓؾٔٞد هبث٤َ 38

 ػ٤ِٔخ

  ٗٞس اُٜذٟ اثشا٤ْٛ ٓؾٔذ 39

 1 هبػخ اُز٤ًخ رـز٣خ ك٢٘ ٓؼَٔ اُلذ اُغ٤ذ اُوشػ 41

 1 هبػخ اُز٤ًخ ٓالثظ ك٠٘ ؽ٤بًخ كزؾ٤خ ػجذ اُشاصم ٓؾٔذ 41

 1 هبػخ اُز٤ًخ اداسح أُ٘ضٍ ك٢٘ سعْ سؽبة صًش٣ب ٛالٍ 42

قبئ٢ ثؾٞس اخ ثبعْ ؿش٣ت صًش٣ب 43

 ػ٤ِٔخ
 1 هبػخ اُز٤ًخ رشث١ٞ
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 ِٛظفً اٌذساعبد اٌؼٍٍب ٚ اٌؼاللبد اٌضمبفٍخ ٚ اٌجؾٛس اٌؼٍٍّخ

 أٚالً  : اٌذساعبد اٌؼٍٍب 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

1 

 
 هبئْ ثؼَٔ ٓذ٣ش االداسح أ٤ٓشح كزؾ٢ ث٢ٓٞ٤ 

 ًبرت ؽئٕٞ رؼ٤ِْ اٍٝ ٓبعذح ػ٢ِ اُوِؾ٢ 2

 ؽش دساعبد ػ٤ِب صب٢ٗثب د/ٓ٘بٍ عبثشؽٔبد 3

 ًبرت ؽئٕٞ رؼ٤ِْ صب٢ٗ ؽبد٣ٚ ٓقطل٢ ث٢ٓٞ٤ 4

 ثبؽش دساعبد ػ٤ِب صب٢ٗ ٓ٘بٍ ٓؾٔذ ٓؾٔٞد عبد هللا 5

 ثبؽش دساعبد ػ٤ِب صبُش ػجذ أُ٘ؼْ أُ٘ؾبٟٝ ػج٤ش  6

 ثبؽش دساعبد ػ٤ِب صب٢ٗ اُؾ٤ٔبء ؽجَ ؽٌش 7

 اخقبئ٢ رـز٣خ صب٢ٗ سؽبة ػجذ أُؼض اُؾب٢ٓ 8

 ثبؽش دساعبد ػ٤ِب صب٢ٗ ؾٔٞد ٓقطل٢ اُووٓشٝٙ ٓ 9

 صبٍٔبً  : اٌؼاللبد اٌضمبفٍخ 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 ًبرت ؽئٕٞ اداس٣ٚ ٓشكذ ٓؾٔذ ٓٞع٢ 1

2 

 
 اخقبئ٢ ػالهبد صوبك٤ٚ س٣ٜبّ ؽٞه٢

 صبٌضبً : اٌجؾٛس اٌؼٍٍّخ 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 سئ٤ظ اُوغْ  ؽ٤ٔبء فبثش اُخ٢ُٞ  1

 ٓخزـ بػ فجؾ٢ اُغ٤ذ عٔ 2

 ٓخزـ ٤ٛبّ فالػ ػجذ اُِط٤ق 3

 ٓخزـ ربٓش ٓؾٔذ اُؼشث٢ 4
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 لغُ اٌّىزجخ 

 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 سئ٤ظ هغْ أٌُزت  أؽٔذ أؽٔذ أثٞ كشاط  1

 أخقبئ٢ ٌٓزجبد صبٕ  ػج٤ش كشؿ٢ِ ًٔ٘ٚ  2

 لغُ األسشٍف 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 ًبرت ؽئٕٞ اداس٣خ صبٕ  ٢ِ٤ُ ؽغٖ ؽغٖ ث٢ٓٞ٤  1

  لغُ اٌٛؽذح اإلٔزبعٍخ                                           

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 ٓذ٣ش ػبّ اُٞؽذح اإلٗزبع٤خ  عؼذ ؽبٓذ ثذ٣شا/  1

 / أؽٔذ ػجذ اُؾبكع اُ٘ؼٔب٢ٗ ا 2
اُؾئٕٞ أُب٤ُخ ٝ ٓذ٣ش اداسح 

 اإلداس٣خ ثٞؽذح األهؼٔخ 

 ٌٛش ٚ اٌطجبػخٚؽذح اٌزظ

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 ك٢٘ ف٤بٗخ ٝرؾـ٤َ ساثغ اُغ٤ذح / سثبة ؽل٤ن خطبة 1

 ك٢٘ ؽ٤بًخ  اُغ٤ذح/ سٝك٤ذا عؼ٤ذ ه٘ت  2

 ٚؽذح اٌىّجٍٛرش 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 ك٢٘ ؽ٤بًخ ٝرطش٣ض ساثغ  ٤خ سٓنبٕ خطبة ٗغ 1

 شئْٛ اٌؼبٍٍِٓ

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 ثبؽش ؽئٕٞ اكشاد ٗبٛذ اؽٔذ ػٔبسح 1

 ًبرت ؽئٕٞ اداس٣خ ػجِٚ ػجذ اُؼ٤ِْ 2
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 اداسح اٌّششٌبد ٚ اٌّخبصْ

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 ا٤ٖٓ ٓخضٕ  ػجذ اُـ٢٘ اُغ٤ذ ٓؾٔذ 1

 اداسح اٌشئْٛ اٌّبٌٍخ 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 ٤خًج٤ش ثبؽض٢ ؽئٕٞ ٓبُ ؽغ٘بء ػجذ اُؼض٣ض ؽب٤ٖٛ 1

 ٓؾبعت  ؽ٤ٔبء ػبدٍ ػجذ اُ٘ج٢  2

 ًبرت ؽئٕٞ اداس٣خ ٗغالء ٓز٢ُٞ ا٢ٜ٤ُٔ 3

 لغُ اٌؾغبثبد 

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 ٓذ٣ش اُؾغبثبد اُغ٤ذ ؽِج٢ 1

 ٤ًَٝ اُؾغبثبد  ٓؾٔٞد ادْٛ ٗقبس 2
 

 طجٍٗاٌٛؽذح اٌ

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 ٓٔشمٚ ؽ٤ٔبء ػجذ اُوبدس 1

 ٓٔشمٚ ػ٤ٛبّ فال 2

 

  اٌخضٌٕـــخ

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 فشاف  ٣ؾ٢٤ ػجذ اُخبُن 1

 ك٢٘ ؽ٤بًخ  فل٤خ ػجذ اُلزبػ ٓٞع٢              2

                                          

 اٌؼاللبد اٌؼبِخ

 اُٞظ٤لخ االعـــــــــْ  ّ

 اخقبئ٢ ػالهبد ػبٓخ ٝكبء ٓؾٔذ عؼذ 1

 اخقبئ٢ ػالهبد ػبٓخ صبُش اثشا٤ْٛا٣ٔبٕ ؽ٢ِٔ  2
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 ثٍبْ ثؤعّبء اٌخّغخ األٚائً

 9100/9102ثبٌفشلخ األًٌٚ

 

 االعُ َ
إٌغجخ 

 اٌّئٌٛخ
 اٌزمذٌش اٌزشرٍت

 آز٤بص  األٍٝ  %88.96 أعٔبء ػجذ أُشم٢ سؽبد ؽ٤ٌٞ 1

 آز٤بص اُضب٢ٗ  %87.92 س١ٝ ػبدٍ اؽٔذ ؽبد١آ 2

 آز٤بص ُضبُشا %87.84 ٛ٘ذ ػ٢ِ كزؼ اُجبة ػ٢ِ 3

 آز٤بص اُشاثغ  %87.12 ٓشٝح اُغ٤ذ ؽغٖ سعت 4

 آز٤بص اُخبٓظ 86.8  ا٣خ ُطل٢ ؽبٓذ ػ٢ِ اثٞ أُغذ 5
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 ثٍبْ ثؤعّبء اٌخّغخ األٚائً 

 9100/9102ثبٌفشلخ اٌضبٍٔخ ِٓ وً شؼجخ  

 

 االعُ َ
إٌغجخ 

 اٌّئٌٛخ
 اٌزمذٌش اٌزشرٍت

 شؼجخ اداسح ِٕضي

 آز٤بص األٍٝ 89.15 َ ؽبٓذ اعٔبػ٤َ  عبسح اعٔبػ٤ 1

 آز٤بص اُضب٢ٗ  %88.38 ٓغذ١ ساؽذ ػجذ اُخبُن ؽغبص١ ٓش٣ْ  2

 ع٤ذ عذا اُضبُش %83.77 اؽغبٕ اُغ٤ذ ٓؾٔذ اُجو٢ِ 3

 %83.31 سٗب ٗؾؤد ٗقش اُشكبػ٢ اُجشثش١ 4

 

 ع٤ذ عذا اُشاثغ 

 ع٤ذ عذا اُخبٓظ %81.46 ا٣خ عب٢ٓ ٓؾٔذ ٓؾٔٞد ٓشع٢  5

 اٌزغزٌخ شؼجخ 

 أٓز٤بص األٍٝ %89.23 د٣٘ب ٓؾٔذ ػجذ اُؼظ٤ْ اُ٘غبس  1

 أٓز٤بص اُضب٢ٗ  %87.15 ا٣خ ٛب٢ٗ ػجذ اُؾ٤ٔذ اُخنش١ 2

 أٓز٤بص اُضبُش %87.18  اعشاء سمب ٓؾٔٞد اُغٞاػ 3

 أٓز٤بص اُشاثغ  %86.18 داٌٍب وشٌُ اثشاٍُ٘ اثٛ سضب 4

 أٓز٤بص اُخبٓظ %85.92 دػبء ػجذ اُالٙ ٓقطل٢ اُؼجذ 5

 شؼجخ اٌزشثٛي 

 آز٤بص األٍٝ %91.14 ٓ٘خ هللا فجش١ ػجذ اُؾ٤ِْ ٣ٞعق  1

 آز٤بص اُضب٢ٗ  %89.71 ٛبعش عٞدٙ ٓز٢ُٞ اُؼغظ  2

  ٛبعش ؽغبّ اُذ٣ٖ هِجخ ػل٤ل٢ 3

86.57% 

 آز٤بص اُضبُش

 آز٤بص اُشاثغ  %85.93 سؽٔٚ ػجذ اُؾ٢ ػجذ اُؼض٣ض اُلبس 4

 آز٤بص اُخبٓظ %85.36 ٞعقا٣ٔبٕ اؽٔذ اعٔبػ٤َ ٣ 5

 شؼجخ اٌّالثظ

 أٓز٤بص  األٍٝ %85.85 ٛبعش سكؼذ ػجذ اُشؽٖٔ اؽٔذ اُج٘ب  1

 ع٤ذ عذا اُضب٢ٗ  %83.93 ا٣ٔبٕ ػض٢ٓ اُؾذاد 2

 ع٤ذ عذا اُضبُش %82.44 ٗبٛذ ٓؾٔٞد ػجذ اُ٘بكغ ٓؾٔذ عشؽبٕ 3

 ع٤ذ عذا اُشاثغ  %81.41 ٗٞسٛبٕ ٓغؼذ ٓؾٔذ اُؾٞس١ 4

 ع٤ذ عذا اُخبٓظ %81.26 ؽغبّ اُغ٤ذ اؽٔذ ػجذ اُؼبٍ ٓؼٞك ٗج٤ِخ 5

 ع٤ذ عذا اُخبٓظ ٌٓشس %81.26 آَ عب٠ٓ اعٔبػ٤َ ع٤ِٔبٕ 6
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 ثٍبْ ثؤعّبء اٌخّغخ األٚائً  

 9102 / 9100ِٓ وً شؼجخ  ضبٌشثبٌفشلخ اٌ
 

 

 االعُ َ
إٌغجخ 

 اٌّئٌٛخ
 اٌزمذٌش اٌزشرٍت

 شؼجخ اداسح ِٕضي

  اِزٍبص األٍٝ %94.37 ثٞ كشاطكبرٖ اؽٔذ اؽٔذ ا 1

  اِزٍبص اُضب٢ٗ  %93.78 ا٣ٚ ٓقطل٢ ػجذ اُؾ٤ٔذ اُو٤ِٞث٢ 2

ر٤غ٤ش كٞص١ اثشا٤ْٛ اعٔبػ٤َ  3

 اُـضا٢ُ

 اِزٍبص  اُضبُش 93.48%

 آز٤بص اُشاثغ  %91.41 ا٣ٔبٕ فبثش اُغ٤ذ ؿ٤ْ٘ 4

 آز٤بص اُخبٓظ %91.11 عذٝع د٣٘ب ػجذهللا ػجذ اُغزبس 5

 رشثــٛي

 اِزٍبص  األٍٝ %89.83 ا٤ٓشٙ سعت ؽؼجبٕ ؽشف 1

 آز٤بص اُضب٢ٗ  %89.6 كبهٔٚ خ٤ش١ ػ٢ِ ٓؾٔذ 2

 اِزٍبص  اُضبُش %89.14 ػجذ أُؼقْ ٗبهٞسٙسٗب اؽٔذ  3

 اِزٍبص  اُشاثغ  %88.69 ا٣ٔبٕ ٓؾٔذ خ٤َِ ٓؾٔذ دؽ٤ذػ 4

 اِزٍبص اُخبٓظ %87.49 ا٣ٔبٕ ػقبّ ٓؾشٝط اُؼطبس  5

  ِالثظ ٚٔغٍظ

 آز٤بص األٍٝ %89.15 دػبء عؼ٤ذ ٓؾٔذ اثشا٤ْٛ 1

 آز٤بص اُضب٢ٗ  %86.38 ٗش٤ٖٓ كزؾ٢ ػجذ اُٞاٛت ٓؾٔٞد 2

 آز٤بص اُضبُش %85.92 د٤ٗب سمب ٓؾٔذ ػجذ اُشؽٖٔ ٓقطل٢ 3

 ع٤ذ عذاً  اُشاثغ  %84.31 ا٤ٓشح ٓقطل٢ ٛبؽْ ٓقطل٢ 4

 ع٤ذ عذاً  اُشاثغ ٌٓشس %84.31 ا٣خ ٓؾٔذ اؽٔذ ٓـ٤ش 5

 ع٤ذ عذا اُخبٓظ %83.69 ٣خ ػجذ أُغ٤ذ ٛالٍ اُؾٔبه٢ا 6

 شؼجخ اٌزغزٌخ 

 آز٤بص األٍٝ %92.81 ٓ٘ٚ ع٤ِٔبٕ ؽؾبرٚ ع٤ِٔبٕ 1

 آز٤بص اُضب٢ٗ  %89.41 ػ٤ِبء اؽٔذ ػط٤خ ؽج٤ت 2

 آز٤بص اُضبُش %87.41 ٓغؼذ ؽبٓذ ٓؾٔٞد ػجذ أُؾغٖ 3

 آز٤بص اُشاثغ  %86.52 اعشاء ؽؼجبٕ ٓؾٔذ خنش 4

 آز٤بص اُشاثغ )ٌٓشس( %86.52 ثغٔخ ػجذ اُؾغٖ ػجذ اُؼبه٢ اثٞ اُؾغٖ 5

 آز٤بص اُخبٓظ  %86 كبهٔخ ػض٢ٓ ٓؾٔذ اُغٌِب١ٝ 6
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 ثٍبْ ثؤعّبء اٌخّغخ األٚائً 

 9102 / 9100ِٓ وً شؼجخ  شاثؼخثبٌفشلخ اٌ
 

 

 االعُ َ
إٌغجخ 

 اٌّئٌٛخ
 اٌزمذٌش اٌزشرٍت

 شؼجخ اداسح ِٕضي

 اِزٍبص األٍٝ %92.35 ذ٣ٖ ػجذٙ اُجشػ٠ٓؾٔذ ٗقش اُ 1

 اِزٍبص اُضب٢ٗ  %91.61 االء ٓؾٔذ ؽبٓذ اُغ٤ذ 2

 اِزٍبص اُضبُش %91.52 اعٔبء ٝع٤خ ٓشاد ػزٔبٕ 3

 اِزٍبص اُشاثغ %89.13 ع٢ِٔ ٓؾٔذ ٓؾٔٞد اُنجغ 4

 اِزٍبص اُخبٓظ %88.35 ٠ٓ ٓقطل٠ ػجذهللا ٓقطل٠ 5

 رشثــٛي

 اِزٍبص األٍٝ %92.59 ؽِج٢  ا٣خ ٓؾٔذ ػجذ اُٞاؽذ اثٞ 1

 اِزٍبص  اُضب٢ٗ  %91.24 ا٤ٓشح ٓؾٔذ ػ٢ِ عؼ٤ذ  2

 اِزٍبص  اُضبُش %88.34 ؽ٤ٔبء ؽغٖ ػجذ أُؼط٢ عٔؼٚ 3

 اِزٍبص اُشاثغ  %87.37 ا٣خ اُغ٤ذ ٓؾٔذ اُغ٤ذ اُؼٞع٢ 4

 اِزٍبص اُخبٓظ %86.83 سكوخ ٗبع٠ ؽ٤ِْ 5

  ِالثظ ٚٔغٍظ

 اِزٍبص األٍٝ %89.68 ػِٞإ ا٤ٓشح ػجذ أُوقٞد ٓؾٔذ 1

 اِزٍبص اُضب٢ٗ  %89.52 ثغٔخ ؽش٣ق فبثش اُغٞام 2

 اِزٍبص اُضبُش %87.92 ٛجٚ ٓؾٔذ اُغ٤ذ ػجذ اُؾ٤ِْ 3

 اِزٍبص اُشاثغ  %87.92 ػ٤ِبء اٗٞس سعت دعٞه٢ 4

 اِزٍبص اُخبٓظ %86.16 ؽغ٤ٖ ػجذ اُٜبد١ ؽغ٤ٖ اُجذسا١ٝ 5

 شؼجخ اٌزغزٌخ 

 اِزٍبص األٍٝ %92.18 ؽذ اُوقبؿ مؾ٢ ٗج٤َ ٓغ سا 1

 اِزٍبص اُضب٢ٗ  %89.84 اؽالّ فجشٟ فالػ سصم 2

 اِزٍبص اُضبُش %88.88 اعٔبء اُغ٤ذ ٓؾٔذ ػجذ اُؼظ٤ْ ٤٘ٓغ٠ 3

 اِزٍبص اُشاثغ  %88 ٢٘ٔ٣ ٓؾٔذ ػجذ هللا اثٞ ؽبد١ 4

 اِزٍبص اُخبٓظ 85.51 ٗذٟ خبُذ ٓؾٔذ ػجذ اُٞاؽذ ٓؾٔذ 5
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 9100/9102خالي اٌؼبَ اٌغبِؼً  اعّبء اٌطالة اٌٍّّضٌٓ ثبالٔشطخ       
 

 

 طً ػٍٍٗاٌّشوض اٌؾب   إٌشبط    اٌفشلخ  اعــُ اٌـطــبٌـــت     َ 
 

 1 
 

 ٓؾٔذ خ٤َِ ؽشف
 

 اُشاثؼخ
 

 اُضوبك٢

 االعزٔبػ٢

ٓشًض اٍٝ ػ٢ِ ٓغز١ٞ 

 اُغبٓؼبد ٓغالد اُؾبئو

ٓشًض صب٢ٗ ػ٢ِ  -

ٓغز١ٞ اُغبٓؼخ ) 

 اُطبُت أُضب٢ُ (
 

 2 
  عٔبء ع٤ٔش ا٤ٖٓ ٓؾٔذ

 اُشاثؼخ
 

 اُضوبك٢
ٓشًض اٍٝ ػ٢ِ ٓغز١ٞ 

 اُغبٓؼبد ) ٓغالد اُؾبئو ( 
  

 3 
ٓشًض صب٢ٗ اعجٞع ؽجبة  اُل٤٘ٚ ؼخاُشاث كبهٔخ ٓشٝإ

 اُغبٓؼبد ) ٓؼبسك ك٤٘ٚ (
 

 4 
 

 ٓئٖٓ فالػ ٓؾغٞة
 

 اُضبُضٚ
 

 اُل٤٘ٚ
ٓشًض صب٢ٗ اعجٞع ؽجبة 

 اُغبٓؼبد ) ؿ٘بء كشد١ (

ٓشًض صب٢ٗ ٝصاسح  -

اُضوبكٚ ) اُقٞد 

 اُزٛج٢ (

ٓشًض صب٢ٗ اعجٞع ؽجبة  اُغٞاُٚ اُضبُضٚ ٓب٣غٕٞ ؽغٖ ػجذ أُؼجٞد  5

 زخت اُغٞاُخ ( اُغبٓؼبد ) ٓ٘

ٓشًض صبُش ػ٢ِ ٓغز١ٞ  اُل٤٘ٚ اال٢ُٝ خبُذ ٓؾٔذ اُذٛؾبٕ 6

 اُغبٓؼخ  ) اؽغٖ ٓٔضَ (

ٓشًض اٍٝ ػ٢ِ ٓغز١ٞ  اُش٣بم٢ اال٢ُٝ اؽٔذ اثشا٤ْٛ خِق هللا 7

 اُغبٓؼخ ) اُغٞدٝ (

ٓشًض صب٢ٗ ػ٢ِ ٓغز١ٞ  اُش٣بم٢ اال٢ُٝ س٣ٜبّ ٓقطل٢ ػجذ اُجبه٢  8

 اُغبٓؼخ )دكغ عِخ (

ٓشًض صب٢ٗ ػ٢ِ ٓغز١ٞ  اُش٣بم٢  اال٢ُٝ ؾٔذ عؼ٤ذ ٝٛجٚ اثشا٤ْٛٓ 9

ٓزش  211اُغبٓؼخ ) ػذٝ 

 اُؼبة ه١ٞ (

ٓشًض اٍٝ ػ٢ِ ٓغز١ٞ ا٤ٌُِخ  اُضوبك٤ٚ اُضبُضخ االء ػجذ اُلزبػ ػجذ اُشؽٖٔ 11

 ) ٓغبثوخ اُوشإ اٌُش٣ْ (

ٓشًض صب٢ٗ ػ٢ِ ٓغز١ٞ  اُش٣بم٢ اُضبُضٚ هبسم سع٢ٔ عشؽبٕ 11

االف ٓزش  5عش١  اُغبٓؼٚ )

 اُؼبة ه١ٞ (
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 شىش ٚرمذٌش 
 

 

ٝ اُزوذ٣ش ا٢ُ ع٤ٔغ اُغبدح  اُؾٌش رزوذّ اداسح سػب٣خ اُؾجبة ثب٤ٌُِخ ثٞاكش  

 ، أ.د/ ػٍّذ اٌىٍٍخ اُز٣ٖ أعٜٔٞا ٓؼ٘ب ك٢ اخشاط ٛزا اُذ٤َُ ٝ رخزـ ثبُزًش 

 , ٌىٍٍخ اٌغٍذ اٌفبضً / أٍِٓ ا، اٌزؼٍٍُ ٚ اٌطالة  ٌشئْٛ  أ.د/ ٚوًٍ اٌىٍٍخ

 ع٤ٔغ اُضٓالء ثبإلداساد أُخزِلخ . ٝ  ٚاداسح شئْٛ اٌزؼٍٍُ ٚ اٌطالة

 ٖ أ١ أخطبء ٓطجؼ٤خ أٝ ث٤بٗبد ُْ رشد ؽز٢ ربس٣خ اُطجغ .ػٝٗؼززس عِلبً 

 

 لبَ ثبػذاد اٌذًٌٍ                                                                               

  اداسح سػبٌخ اٌشجبة                          


