كُ٤ـــــــــــــــَ
اُلهاٍــبد اُؼِ٤ــب ٝاُجؾـــــٞس
ُطالة ًِ٤خ اُؼِ – ّٞعبٓؼخ ؽ٘طب

﴿ وقل أعملوا فسيرى اهلل عملكم ﴾
رؤية الكمية:
تسعى كمية العموم بالمداومة

الى التميز في إبداع ونشر المعرفة في العموم األساسية

والتطبيقية .واستنادا إلي ىذه الرؤية ،سيتم توفير بيئة ،يتعاون

فييا الطالب وأعضاء ىيئة

التدريس والكمية في التعميم والتعمم وكذلك البحث العممي بما يسمح ليم بالعمل معا كأعضاء
مسؤولين ومشاركين في تنمية المجتمع.

رسالة الكمية:

تمتزم كمية العموم جامعة طنطا بتقديم برامج تعميمية متميزه في العموم األساسية تمكن الطالب
من اكتساب المعارف األساسية والمتقدمة والميارات الالزمة لممنافسة كمينيين أو

كخريجين

في سوق العمل .كما تيدف الكمية إلي اإلرتقاء بكفاءة ىيئة التدريس بيا لمقيام بأبحاث

متميزة في العموم البحتة والتطبيقية التى تساىم في حل مشكالت المجتمع عمي أسس عممية
وأخالقية ،وكمؤسسة قومية ،تساىم في تنمية وخدمة المجتمع عمي مستوي منطقة الدلتا
وأيضا عمي المستوي القومي واإلقميمي.

األىداف اإلستراتيجية لمكمية:

اليدف األول :استكمال البنية التحتية لمباني الكمية
اليدف الثانى :رفع كفاءة البنية المعموماتية واالتصاالت

اليدف الثالث :تنمية الموارد البشرية

اليدف الرابع :إعادة ىيكمة التنظيم اإلداري واألكاديمي
اليدف الخامس :استكمال نظم ضمان الجودة والتأىيل العتماد
اليدف السادس :تحقيق الفاعمية التعميمية

اليدف السابع :تحقيق مشاركة طالبية ودعم طالبى

اليدف الثامن :تطوير منظومة البحث العممى وتحقيق التنافسية والتميز واالبتكار

اليدف التاسع :توثيق العالقات العممية والخدمية للكمية محمياً إواقميماً ودولياً
اليدف العاشر :تنمية الموارد الذاتية واإلمكانيات المادية للكميةً

كممــــــــة
السيد األستاذ الدكتور /عبد الحكيم عبد الخالق خميل
رئيس جامعة طنطـــا

 تعد الدراسات العميا من أىم المكونات األساسية ألى مؤسسة جامعية إلرتباطياالوثيق بتأىيل الكوادر البشرية العميا فى المجاالت العممية المختمفة ،وتطوير البحث

العممى ،والدور البارز الذى تقوم بو فى تطوير المعرفة واإلسيام فى خدمة المجتمع

وذلك من خالل تفعيل آليات التنمية فى مختمف المجاالت إوايجاد الحمول التى يواجيا

المجتمع.

 لذلك فإن تحسين جودة برامج الدراسات العميا يأتى عمى رأس أولويات جامعة طنطا
حتى يكون لدينا القدرة عمى مواجية تحديات التعميم العالى واإللتزام بمعايير الجودة

القومية والعالمية وما يتطمبو ذلك من التنسيق بين الجامعة ومراكز البحث العممى األخرى
ضماناً لحسن إستغالل الموارد المتاحة بالجامعة وزيادة فاعمية مخرجاتيا.

 من اجل ىذا وضعت جامعة طنطا كل إمكانياتيا إلعداد أجيال قادرة عمى التجديد

واإلبداع وبذل الجيد المتواصل – واإلىتمام باإلنشاءات الجديدة والتجييزات المتطورة،
ووضع التكنولوجيا الحديثة فى خدمة طالب العمم عبر تحديث المعامل والمكتبات وقاعات

المحاضرات باإلضافة إلى ما أولتو الجامعة من أىمية كبرى لتنمية شبكة اإلتصاالت

وتوفير الوسائل الحديثة كاالنترنت لالطالع عمى كل ما ىو جديد فى كافة التخصصات.

 وفى ىذا اإلطار فإننى انتيز الفرصة ألدعو أبنائى طالب الدراسات العميا لالنطالق

لتحقيق طموحاتيم متسمحين باإلرادة الصادقة والعمل الدءوب والجيد المتواصل محققين

ألنفسيم مزيداً من النجاح ولوطنيم مزيد من التقدم والرقى.
مع أطيب تمنياتى ليم بكل توفيق وسداد
والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتـــو

كممــــــــــــــــــة
السيداألستاذ الدكتور  /إبراىيم عبد الوىاب سالم
نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث

أبنائى وبناتى طالب وطالبات الدراسات العميابكمية العموم جامعةطنطا 0
كل عام وأنتم بخير بمناسبة بدء العام الجديد

أحييكم أطيب تحية وأتمنى لكم كل التوفيق فى مرحمة الدراسات العميا وأود أن

أؤكد لكم بأن األمل معقود عميكم فى النيوض بمستوى البحث العممى فى جامعتنا

الحبيبة 0

إن البحث العممى والسعى وراء إكتساب المعارف من أعظم الوسائل لمرقى الفكرى

والمادى 0كما أنو من المؤكد لمكرامة والفضل الذى منحيما اهلل عز وجل لإلنسان من

بين مخموقاتو ولقد صدق رب العالمين إذ قال "ىل يستوى الذين يعممون والذين ال يعممون "

( الزمر أيو  ) 9وقال أيضا " يرفع اهلل الذين أمنوا منكم والذين أوتو العمم درجات "

( المجادلة آيو  )11كما يقول الرسول الكريم (ص) :من سمك طريقا يمتمس فيو عمما
سيل اهلل لو طريقا إالى الجنة " ومادام اإلنسان يسعى وراء المعارف يتسع افقو وتنمو

مداركو وتتعاظم خبراتو وقدراتو0
ويقول الشاعر:

العمم يرفع بيوتا العماد ليا

والجيل ييدم بيت العز والشرف

ولقد أولت جامعة طنطا اىتماما كبي ار لمبحث العممى والدراسات العميا وعقدت

االتفاقيات مع العديد من دول العالم لمد جسور التعاون ونقل الخبرات ولقد قامت

الجامعة بتوفير اإلمكانيات المادية من أجيزة ومراجع عممية وتوفير المناخ العممى
المناسب لمساعدة الباحثين فى إنجاز أعماليم 0

وكمنا أمل بالحرص عمى دراستكم وبالجد واإلجتياد وأرجو لكم كل التوفيق وأسأل

اهلل سبحانو وتعالى أن يرزقنا اإلخالص فى القول والعمل وأن يعممنا ما ينفعنا وأن
ينفعنا بما عممنا واهلل ولى التوفيق 0

كممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
السيداألستاذ الدكتور  /طارق عبد المنعم فايد
عميد الكمية
أث٘بؤٗب ؽالة اُلهاٍبد اُؼِ٤ب
يسعدنى أن أتقدم اليكم بخالص أمنياتى القمبية داعيا اهلل عز
وجل أن يوفقكم لتحققوا طموحاتكم وتكونوا طاقة خالقة قادرة
عمى التجديـد واإلبداع والتعامل مع تكنولوجيا العصر 0
وأن الكمية ال تدخر جهدا فى توفير المناخ العممى لمبحث
ومايستمزم ذلك من معدات وأجهزة ومراجع وغيرها لمنهوض
بالبحث العممى الذى يعتبر من أهم

ركائز تقدم االمم 0

كما أن الكمية ال تدخر جهدا فى مساعدة الباحثين ماديا
ومعنويا وكذا قتح افاق جديدة لمبحث العممي باستحدام
دبمومات وطرق جديدة لمدراسة في مرحمة الدراسات العميا .
 ًَٝػبّ ٝأٗزْ ثق٤و
كممة
السيد األستاذ الدكتور  /ابراهيم عبد اهلل يونس

وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث
***********
أبنائى طالب الدراسات العميا بكمية العموم
َ٣ؼلٗ ٢إ ارولّ اُ ٌْ٤ثزٜ٘ئ ٚطبكه ٚثٔ٘بٍجخ ثلء اُؼبّ اُلهاٍ٢
اُغل٣ل "ًَ ػبّ ٝأٗزْ ثق٤و"
٣ؼل اُجؾش اُؼِٔ ٢هبؽوح األٓخ ٗؾ ٞاُزولّ ٣ٝوبً رولّ
اُل ٍٝثٔب ر٘زغ ٖٓ ٚاثؾبس ٝافزواػبد ػِٔ٤خ ُ .نا رؼَٔ
عبٓؼخ ؽ٘طب ثظل ٚػبٓ٤ًِٝ ٚخ اُؼِ ّٞثظل ٚفبط ٚػِ٢
رط٣ٞو ثوآظ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ٝكػْ االٌٓبٗ٤بد أُزبؽخ ُِجؾش
اُؼِٔ ٢ثٜلف رؾو٤ن هٍبُخ اُغبٓؼخ ٝاٌُِ٤خ ك ٠ئػلاك اَٗبٕ
هبكه ػِٞٓ ٢اعٜخ رؾل٣بد اُؼظو ٝؽَ أُشٌالد ػِ ٢أٌٍ
ػِٔ٤خ ٝهبكه ػِ ٢اُزؼبَٓ ٓغ اٍُٞبئَ اُؾل٣ضخ ٝاالٍبُ٤ت
اُزٌُ٘ٞٞع٤خ أُؼبطوح 0
ًٔب ٗإًل إٔ ًِ٤خ اُؼِ ّٞرؼَٔ كائٔب ثبُزؼبٓ ٕٝغ اُغبٓؼخ
ػِ ٠رٞك٤وٓ٘بفب ػِٔ٤ب هبئٔب ػِ ٢اُزط٣ٞو ٝاُزؾل٣ش ٝاُنٟ
٣زٔضَ ك ٠رٞه٤و أُؼلاد ٝاألعٜيح ٝأُواعغ اُؼِٔ٤خ ٝػٌِْ٤
إٔ رَزضٔوٝا ٛن ٙاإلٌٓبٗ٤بد ُِٞط ٍٞآُ ٢برطٔؾ ٕٞاُٚ٤
ُ٘ٝؾون ُٔظوٗب اُؾج٤جخ اُوفبء ٝاإلىكٛبه 0
ٓغ فبُض أٓ٘٤بر ٌُْ ٠ثبُ٘غبػ ٝاُزٞك٤ن

أعشح اداسح اٌذساعبد اٌؼٍ١بٚاٌجحٛس ثبٌىٍ١خ
َ االعُ
1ــ

ع١ٙش أحّذ ِظطفٝ

اٌٛظ١فٗ
اٌّذ٠ش اٌؼبَ

سلُ اٌزٍ١فْٛ
0403407276

-2
-3

اِّ١خ عؼذ ػٛع
حٕبْ فٛدح فٛدح ثشثش

ِشاعغ ِٕ -ح اٌزفشؽ
ِغئٌٛخ ػٓ لغُ اٌى١ّ١بء

0402685071
0405322307

-4

أِبي اٌششزبٜٚ
إٌغبس

ِغئٌٛخ ػٓ لغُ
اٌغٌٛٛ١ع١ب  +اٌحبعت
االٌٝ

0403309485

-5

ئٔزظبس وّبي ِظطفِ ٝغئٌٛخ ػٓ لغُ إٌجبد

0403080966

-6

ٔٛاي احّذ ػٍٛاْ

ِغئٌٛخ لغُ ػٍُ اٌحٛ١اْ

-7

ربِش ِحّذ ػجذ
اٌغالَ
اعّبء رٛف١ك اٌغجبٌٟ

-9

ٔٙبي اثشا٘ ُ١ثىش
٘الي
سٙ٠بَ حّذ ٜػجذ هللا

ِغئٛي ػٓ لغُ اٌش٠بض١بد
ٚاػّبي االِزحبٔبد
ِغئٌٛخ ػٓ دثٍ َٛاٌى١ّ١بء
اٌزحٍ١ٍ١خ ٚاٌزطج١م١خ.
ٚدثٍ َٛاٌّ١ىشٚثٌٛٛ١عٝ
ِغئٌٛخ اٌـ MIS
ٚلغُ اٌف١ض٠بء
ِغئٛي دوزٛساٖ اٌى١ّ١بء

-8

11

– 1اٌم١ذ ٚاٌزغغٌٍ ً١ذسعبد اٌّخزٍفخ

ـ

01223036030
ـ
ـ
ـ
-

أٚال:ــ اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ ٌٍزمذَ ٌٍم١ذ ٌذسعٗ اٌّبعغز١ش
أ ٚاٌذثٍ-:َٛ
 - 1أطً شٙبدح اٌجىبٌٛسٛ٠طٚ +طٛسح ِٕٙب .
 - 2أطً شٙبدح رمذ٠شاد االسثغ عٕٛاد ٚطٛسح ِٕٙب.
 - 3شٙبدح اٌّ١الد  +طٛسح ِٕٙب.
ِٛ - 4افمخ عٙخ اٌؼًّ ٌّٓ ٠ؼًّ ثبٌحىِٛخ أ ٚلطبع األػّبي أٚ
اٌخبص
 - 5ئلشاس رفشؽ ِٓ اٌطبٌت شخظ١ب ئرا وبْ ال٠ؼًّ 0
 - 6شٙبدح ثزحذ٠ذ اٌّٛلف ِٓ اٌزغٕ١ذ.
 - 7الشاس ثبْ اٌطبٌت ٌُ ٠غجك ٌٗ االٌزحبق ثذساعٗ اٌذسعٗ اٌغبِؼٗ١
اٌّزمذَ ٌٙب.
 -8الشاس ثبْ اٌطبٌت غ١ش ِم١ذ ٌذساعٗ ا ٜدسعٗ عبِؼ ٗ١اخشٜ
عٛاء ف ٝوٍ ٗ١اٌؼٍ َٛعبِؼٗ طٕطب ا ٚا ٜوٍ ٗ١اخشِٓ ٜ
عبِؼبد عّٛٙسِ ٗ٠ظش اٌؼشث. ٗ١
 4 -9طٛس شخظ١خ.
صبٔ١ــب :ـ اٌـشعـــــــــــــَٛ
اٌّبعغزــٟس
عٕ ٗ١سع َٛدساع١ـٗ
829.25
 ه  100عِٕ ٗ١ظشٚفعٕ ٗ١دٚسٖ وّجٛ١رشِغز ٞٛاٚي
 س 300اعزخشاط وبسٔٗ١
 س 15اٌذثٍَٛ
عٕ ٗ١سع َٛدساع١ـــــــــٗ
629.25
عِٕ ٗ١ظشٚف
 ه 100عٕ ٗ١دٚسٖ وّجٛ١رش
 س 180اعزخشاط وبسٔٗ١
 -س 15

 -2ٍِحٛظخ

ك ٢ؽبُخ اُو٤ل ُلثِ ّٞاُزؾبُ َ٤اُجُٞٞ٤ع٤خ ٣و ّٞاُطبُت ثَلاك
ٓجِؾ 1500ع٘ٓ ٚ٤ظؤًَ ١بٔٛخ ثبإلػبكخ اُ ٢اُوٍّٞ
األفو ١أُنًٞه ٙأػال ٌٖٔ٣ٝ – ٙروَ٤ؾ ٓجِؾ أَُبٔٛخ ػِ٢
هَط ٖ٤ؽَت هؿجخ اُطبُت .
-----------------------------------دوزٛس اٌفٍغفٗ
ع٘ ٚ٤هٍ ّٞكهاٍ٤ـــــٚ
1427.25
ع٘ٓ ٚ٤ظوٝف
ه 100  360ع٘ ٚ٤كٝهًٔ ٙجٞ٤روَٓز ١ٞصبٗ٠ -س 15

اعزخشاط وبسٔٗ١

٣ؼل ٢اُطبُت أَُغَ ُلهعخ كًزٞه اُلَِل ٖٓ ٚأكاء
ٝهٍ ّٞكٝهح اُؾبٍت ٝاإلٗزوٗذ ( َٓز ١ٞا )ٍٝك ٢ؽبُخ
ئعز٤بىٔٛب ك ٢أُبعَز٤و .
ٍِحٛظخ :
٣غت ػِ ٢اُطبُت رَِ ْ٤عٔ٤غ ا٣ظبالد اَُلاك ئُ ٢ئكاهح
اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ثبٌُِ٤خ ٓغ رٞه٤غ أُٞظق أُقزض ثبُوَْ
ػِ ٢طٞهح اإل٣ظبٍ ثبٍزالٓ ٚأطَ اإل٣ظبالد .
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ٝك ٢ؽبُخ ػلّ ه٤بّ اُطبُت ثزَِ ْ٤اإل٣ظبالد ئُ ٢ئكاهح
اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ك ٢أُٞػل أُؾــــــــــــــــــــلك ( ثؼل ٓٞاكوخ
ٓغٌِ اُوَْ ػِ ٢اُو٤ل ) ٣ؼزجو اُو٤ل الؿ٤ب
صبٌضب اٌزمـــــــــــذ: ُ٠ـ
٣ - 1و ّٞاُطبُت أ ٠ُٝ ٝأٓو ٙثَؾت ٓظوٝف اُزول ْ٣ثؼل ٍلاك ٓجِؾ 100
ع٘٤ــٚ
٣ – 2و ّٞاُطبُت ثبٍزٌٔبٍ األٝهام أُوكوخ ٛٝــــــــــــ: ٠ـ
أ  -كُ َ٤اُو٤ل ثبُلهاٍبد اُؼِ٤ب
ة  -ئٍزٔبهر ٖ٤ه٤ل ٣زْ ًزبثز ْٜثٔؼوك ٚاُطبُت
ط  -ئهواه رلوؽ ُٖٔ ال٣ؼَٔ
ك  -ئهواه ثؼلّ ٍجو ٚاُؾظ ٍٞػِ ٠اُلهع ٚأُزولّ ئُٜ٤ب
ٛـ  -ئهواه ثؼلّ ه٤ل ٙثأ ٟكثِ ّٞأفو أ ٝكهعخ ػِٔ٤خأفو ٟك ٚ٤ًِ ٠أٓ ٝؼٜل
ػِٔ ٠آفو كافَ ا ٝفبهط عٜٔٞهٓ ٚ٣ظو اُؼوثٚ٤
 - ٝئهواه ثٔؾَ اإلهبٓٝ ٚاُزؼٜل ثاثالؽ اٌُِ ٚ٤ئما رْ رـ٤٤و اُؼ٘ٞإ
م ـ ِٓق األٝهام ٣ؾز ٟٞػِ4 ٠طٞه شقظ + ٚ٤ؽٞاثغ ٓ ٖٜػِٔ٤خ هٔ٤زٜب
 5عٜ٘٤بد  +ئ٣ظبٍ ٍلاك صٖٔ أُظوٝف
٣ –3و ّٞاُطبُت شقظ٤ب ثزول ْ٣األٝهام ٝاُشٜبكاد ٝاألهواهد ثؼل اٍز٤لبئٜب
فالٍ اُلزوح أُؾلكح ثبإلػالٕ
ٍِحٛظخ-:
 -1ػ٘ل ٓ٘بهش ٚهٍبئَ أُبعَز٤و أ ٝكًزٞه اُلَِلخ ٣شزوؽ اُؾظ ٍٞػِ٠
شٜبكح ئروبٕ اُِـ ٚاالٗغِ٤ي٣خ0
٣ -2وظل ثشٜبكح ئروبٕ اُِـ ) ELTS ( ٚاُز٘ٔ٣ ٠ؾٜب أُوًي اُضوبك ٠اُجو٣طبٗ٠
أ ٝاُز٣ٞلَ INTERNATIONAL TOEFELاُز ٠رٔ٘ؾٜب اإل٤ٔ٣لَ٣ذ0
 -3كهعخ االعبكح أُطِٞثخ -:٠ٛ
(شٜبكح ئِ٣زٌ) (ُِٔ )4بعَز٤و (ُِ )5لًزٞها0ٙ
(شٜبكح اُز٣ٞلَ) (  )450كهعخُِٔبعَز٤و (  )500كهعخ ُِلًزٞها0ٙ
 -4رطِت شٜبكح ئروبٕ اُِـ ٚػ٘ل ٗوَ اُو٤ل ٖٓ أؽل ٟاُغبٓؼبد أُظو٣خ ئُ٠
عبٓؼخ ؽ٘طب ؽجوب ُِج٘ل0 3،2 ٖ٣
 -5ثبَُ٘جخ ُِطالة اُٞاكل ٖ٣كاٗ٣ ٚزْ ه٤ل ْٛثبُلهعخ اُؼِٔ٤خ اُواؿج ٖ٤كٜ٤بػِ ٠إٔ
ٞ٣هؼٞا
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رؼٜلا ثبُؾظ ٍٞػِ ٠شٜبكح ئعبكح اُِـ ٚأص٘بء اُؼبّ األٝ ٍٝئال ئػزجو رَغِْٜ٤
الؿ٤ب ٓغ َٓبٝاح اُطِجخ اُٞاكل ٖ٣ثبُطِجخ أُظو ٖ٤٣كً ٠بكخ اُشوٝؽ
 -6طالؽ٤خ شٜبكح ئروبٕ اُِـ( ٚػبٓبٕ)

ٔظبَ اٌذساعخ ٚاٌّٛاد اٌّمشسح ثبٌالئحخ اٌذاخٍ١خ ثبٌىٍ١خ
أٚال  :دثٍِٛبد اٌذساعبد اٌؼٍ١ب
ِبدٖ (  )21رٔ٘ؼ عبٓؼ ٚؽ٘طب ث٘بء ػِ ٠اهزواػ ًِ٤خ اُؼِ ّٞكثِٓٞبد
اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ا٥ر:ٚ٤
 -1كثِ ّٞاٌُ٤ٔ٤بء اُزؾِ٤ِ٤ـــخ
 -3كثِ ّٞاُغُٞٞ٤ع٤ب اُزطج٤و٤خ
 -5كثِ ّٞأٌُ٤وٝثُٞٞ٤ع٤ـــــب
 -7كثِ ّٞاُؾشواد اُطج٤ـــــخ

 -2كثِ ّٞاٌُ٤ٔ٤بء اُزطج٤و٤خ
 -4كثِ ّٞاُطج٤ؼخ االهػ٤خ
 -6كثِ ّٞاُؾشواد اُزطج٤و٤خ
 -8كثِ ّٞاُزؾبُ َ٤اُجُٞٞ٤ع٤خ

ِبدٖ ( ٣ )22شزوؽ ه٤ل اُطبُت أل ٖٓ ٟكثِٓٞبد اُلهاٍخ اُؼِ٤ب إٔ
 ٌٕٞ٣ؽبطال ػِ ٠كهعخ اُجٌبُٞه ًٞ٣ك ٠اُؼِ ٖٓ ّٞئؽل ٟعبٓؼبد عٜٔٞه٣خ
ٓظو اُؼوث٤خ أٝػِ ٠كهعخ ٓؼبكُخ ُٜب ٖٓ ٓؼٜل ػِٔ ٠أفو ٓؼزوف ثٖٓ ٚ
اُغبٓؼ.ٚ
٣ٝغٞى ه٤ل ؽالة ؽبطِ ٖ٤ػِ ٠كهعخاُجٌبُٞه٤ًِ ٖٓ ًٞ٣بد أفوُ ٟجؼغ
كثِٓٞبد اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ٝكوب ُِوٞاػل أُج٘٤خ ك ًَ ٠كثِٜ٘ٓ ّٞب.

ِبدح(  )23رج ٖ٤اُوٞاػل اُزبُ٤خ اُشوٝؽ اُالىٓخ ُِوج ٌَُ ٍٞكثِ.ّٞ
 - 1دثٍ َٛاٌى١ّ١بء اٌزحٍ١ٍ١خ:
٣شزوؽ ُو٤ل اُطبُت ُِلهاٍخ اُقبطخ ثلثِ ّٞاٌُ٤ٔ٤بء اُزؾِ٤ِ٤خ إٔ رٌٕٞ
كهاٍزُ ٚلهع ٚاُجٌبُٞه ًٞ٣أٓ ٝب ٣ؼبكُٜب هل رؼٔ٘ذ:
أ -اٌُ٤ٔ٤بء ُٔلح أهثغ ٍ٘ٞاد .ة -اُطج٤ؼخ ُٔلح الروَ ػٖ ٍ٘خ ٝاؽلح.

 - 2دثٍ َٛاٌى١ّ١بء اٌزطج١م١خ:
٣شزوؽ ُو٤ل اُطبُت ُِلهاٍخ اُقبطخ ثلثِ ّٞاٌُ٤ٔ٤بء اُزطج٤و٤خ إٔ ٌٕٞ٣
ؽبطال ػِ ٠كهعخ اُجٌبُٞه ًٞ٣ك ٠اٌُ٤ٔ٤بء.

-5 -

 - 3دثٍ َٛاٌغٌٛٛ١ع١ب اٌزطج١م١خ:
٣شزوؽ ُو٤ل اُطبُت ُِلهاٍخ اُقبطخ ثلثِ ّٞاُغُٞٞ٤ع٤ب اُزطج٤و٤خ
إٔ رٌ ٕٞكهاٍزُ ٚلهعخ ُجٌبُٞه ًٞ٣أٓ ٝب ٣ؼبكُٜب هل رؼٔ٘ذ
كهاٍخ اُغُٞٞ٤ع٤ب ُٔلح أهثغ ٍ٘ٞاد.
 - 4دثٍ َٛاٌغٛ١ف١ض٠بء:
٣شزوؽ ُو٤ل اُطبُت ُِلهاٍخ اُقبطخ ثلثِ ّٞاُطج٤ؼخ االهػ٤خ إٔ
رٌ ٕٞكهاٍزُ ٚلهعـــــــخاُجٌبُٞه ًٞ٣هل رؼٔ٘ذ ٓٞاك اُطج٤ؼخ
ٝاُغُٞٞ٤ع٤ب ٝاُو٣بػخ كَٓ ٠ز٣ ٟٞؼزجوٓ ٙغٌِ اٌُِ٤خ ًبك٤ب
ُٔزبثؼخ اُلهاٍخ ُٜنا اُلثِ.ّٞ
 - 5دثٍ َٛاٌّ١ىشٚثٌٛٛ١ع١ب:
٣شزوؽ ُو٤ل اُطبُت ُِلهاٍخ اُقبطخ ثلثِ ّٞأٌُ٤وٝثُٞٞ٤ع٤ب إٔ
رٌ ٕٞكهاٍزخ ُلهعخ اُجٌبُٞه ًٞ٣هل رؼٔ٘ذ ٓبكر ٠اُ٘جبد
ٝاٌُ٤ٔ٤بء ُٔلح أهثغ ٍ٘ٞاد.
 - 6دثٍ َٛاٌحششاد اٌزطج١م١خ:
٣شزوؽ ُو٤ل اُطبُت ثلثِ ّٞاُؾشواد اُزطج٤و٤خ إٔ  ٌٕٞ٣ؽبطال
ػِ ٠كهعخ ثٌبُٞه ًٞ٣اُؼِ ّٞك ٠ػِْ اُؾشواد أ ٝػِْ
اُؾٞ٤إ.
 - 7دثٍ َٛاٌحششاد اٌطج١خ:
٠شزشط ٌم١ذ اٌطبٌت ثذثٍ َٛاٌحششاد اٌطج١خ أْ ٠ى ْٛحبطال ػٍ ٝدسعخ
ثىبٌٛسٛ٠ط اٌؼٍ َٛف ٝػٍُ اٌحششاد أ ٚػٍُ اٌحٛ١اْ.

- - 8دثٍ َٛاٌزحبٌ ً١اٌجٌٛٛ١ع:ٗ١
ثشزشط ٌم١ذ اٌطبٌت ٌٍذساعخ اٌخبطخ ثذثٍ َٛاٌزحبٌ ً١اٌجٌٛٛ١ع١خ فِ ٝغبي
اٌطف١ٍ١بد ٚاٌى١ّ١بء اٌح٠ٛ١خ ٚاٌّ١ىشٚثٌٛٛ١ع ٝأْ ٠ى ْٛحبطال ػٍٝ
دسعٗ اٌجىبٌٛسٛ٠ط ف ٝاٌؼٍ َٛاٌؼبَ ٚاٌخبص
( ػٍُ اٌحٛ١اْ أ ٚاٌحٛ١اْ ٚاٌى١ّ١بء أ ٚاٌحٛ١اْ ٚاٌى١ّ١بء اٌح٠ٛ١خ) أٚ
ػٍ ٝدسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ أ ٜوٍ١خ ػٍّ١خ ِؼزشف ثٙب.

 -6ِبدٖ( ٓ )24لح اُلهاٍخ ُ٘ َ٤أ ٖٓ ٟكثِٓٞبد اُلهاٍخ اُؼِ٤ب ٍ٘خ
ٝاؽلح ٣زلوؽ فالُٜب ُِلهاٍــــخ اُ٘ظو٣خ ٝاُؼِٔ٤خ ٝاُزله٣ج٤خ اُز٠
٣ووٛب ٓغٌِ اٌُِ٤خ ث٘بء ػِ ٠اهزواػ ٓغبٌُ االهَبّ أُقزظخ،
ٝمُي ك ٠أُٞاػ٤ل أُووهح ُٜن ٙاُلهاٍخ.
ِبدٖ(  )25رؼول آزؾبٗبد اُلثِٓ ّٞور ٖ٤ك ٠اُؼبّ ك ٠أُٞاػ٤ل
اُز٣ ٠ؾلكٛب ٓغٌِ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس ث٘بء ػِ ٠اهزواػ
ٓغٌِ اٌُِ٤خ ٝئما هٍت اُطبُت ك ٠االٓزؾبٗبد ٣إك ٟآزؾبٕ ك٠
أُٞاك اُز ٠هٍت كٜ٤ب كوؾ ٝال َٔ٣ؼ ثو٤ل اُطبُت ال ٟكثُِٔ ّٞلح
ري٣ل ػٖ ػبٓ.ٖ٤
ِبدح(  )26أُ٘بٛظ اُز ٠رلهً ُ٘ َ٤اُلثِٓٞبد :٠ٛ
 - 1دثٍ َٛاٌى١ّ١بء اٌزحٍ١ٍ١خ:
رشَٔ اُلهاٍخ ٓووه ٖ٣أٍبٍ:ٖ٤٤
أٓ -ووه ك ٠اُزؾِ َ٤األُ ٠ثٔؼلٍ ٓؾبػورٍ 8 ،ٖ٤بػبد ػِٔ٤خ
أٍجٞػ٤ب ك ٠أُٞػٞػبد ا٥ر٤خ:
اؽ٤بف أُوئ٤بد -اُجٞالهٝعواك٤ب -اُو٤بً اُؼٞئ -٠اُو٤بً
اَُؼو -ٟه٤بً اُغٜل -ؽوم اُزؾِ َ٤ثبٍزؼٔبٍ اُ٘ظبئو أُشؼخ
ٝؿ٤وأُشؼ -ٚاُزؾِ َ٤اُله٤ن -أػٔبٍ اُيعبط.
ةٓ -ووه ٓزولّ ك ٠اٌُ٤ٔ٤بء اُزؾِ ٚ٤ِ٤ثٔؼلٍٓ 4ؾبػواد16 ،
ٍبػخ(ػِٔ )٠أٍجٞػ٤ب٣ٝ ،ؾز ٟٞأُٞػٞػبد ا٥ر٤خ:
رؾِ َ٤االؿن٣خ – اُزؾِ َ٤اُله٤ن ُِؼ٘بطو –رؾِ َ٤اُيٞ٣د
ٝاُلٝ ٕٞٛاُج٣ٞبد – رؾِ َ٤أُٞاك اٌُوثٞا٣لهار٤خ
رؾِ َ٤اُزوثخ – رؾِ َ٤اُلفبٕ – رؾِ َ٤اُقٔ٤وح – رؾِ َ٤أُٞاك
اُؼؼ٣ٞخ ك ٠اُظ٘بػخ رؾِ َ٤اَُجبئي 0

 -7 - 2كثِ ّٞاٌُ٤ٔ٤بء اُزطج٤و٤خ :
رشًّ اٌذساعخ ِمشس ٓ٠أعبع: ٓ١١
أ ِ -مشس ف ٝاٌزحٍ ً١االٌ ٝوّب ِ٘ٛ ٛضح ف ٝدثٍ َٛاٌى١ّ١بء
اٌزحٍ١ٍ١خ 0
ِ 4حبضشاد  16 ٚعبػخ ػٍّٝ
ة ِ -مشس ٠خزبسح اٌمغُ ثّؼذي
أعجٛػ١ب 0
ٚرشًّ اٌذساعخ ِٛضٛػ ٓ١أ ٚاوضش ِٓ اٌّٛضٛػبد االر١خ :
 - 1اٌجٍّشاد اٌؼبٌ١خ  -اٌظٕبػبد اٌجٍٍٛس٠خ 0
 - 2االطجبؽ –اٌج٠ٛبد – اٌّٛاد أٌٍّٛخ 0
 - 3اٌزأوً ـ إٌشبط اٌغطح – ٝاٌحٛافض – اعزخالص اٌّؼبدْ
 - 4اٌضعبط – األعّٕذ – اٌظٕبػبد اٌخضف١خ – األعّذح 0
 - 5اٌضٛ٠د ٚاٌذ٘ٚ ْٛاٌّٛاد اٌشّؼ١خ –دثبغخ اٌغٍٛد 0
 - 6رىش٠ش اٌجزشٚي – اٌجزشٚو١ّ١ب٠ٚبد –اٌّٛاد إٌّظفخ 0
 - 7إٌشب -اٌزخّ١ش اٌىح ٌٝٛـ اٌشٚائح اٌؼطش٠خ.
 - 8رحٍ ً١اٌّ١بح ٚاٌّغبسٚ ٜاٌى١ّ١بء اٌظح١خ.

 - 3دثٍ َٛاٌغٌٛٛ١ع١ب اٌزطج١م١خ:
ِ6حبضشاد 4 ،دسٚط ػٍّ١خ

رشًّ اٌذساعخ اٌّمشساد ا٢ر١خ ثٛالغ
أعجٛػ١ب:
عٌٛٛ١ع١ب اٌزؼذ -ٓ٠عٌٛٛ١ع١ب اٌّ١بح اٌغٛف١خ -اٌّؼبدْ االلزظبد٠خ-
عٌٛٛ١ع١ب رحذ اٌغطح١خ -عٌٛٛ١ع١ب رظ٠ٛش٠خ١ِ -ىشٚعىٛث١خ اٌخبِبد-
عٌٛٛ١ع١ب رشو١ج١خ -طشق اٌزٕم١ت ػٓ اٌخبِبد -عٌٛٛ١ع١ب اٌخبِبد
االلزظبد٠خ -عٌٛٛ١ع١ب ٔ٠ٚٛخ.

 - 4دثٍ َٛاٌطج١ؼخ االسض١خ:
رشَٔ اُلهاٍخأُووهاد ا٥ر٤خ ثٞاهغ ٓ 6ؾبػواد 4 ،كهًٝ
ػِٔ٤خ أٍجٞػ٤ب:
اُطوم اُزضبهِ٤خ -اُطوم أُـ٘بؽ٤َ٤خ -اُطوم اُيُياُ٤خ -اُطوم
اٌُٜوث٤خ -اُغُٞٞ٤ع٤ب اُؾوِ٤خ -ه٣بػ٤بد.

 -8 - 5دثٍ َٛاٌّ١ىشٚثٌٛٛ١ع١ب:
رشَٔ اُلهاٍخ أُووهاد ا٥ر٤خ ثٞاهغ ٓ 8ؾبػواد 7 ،كهًٝ
ػِٔ٤خ أٍجٞػ٤ب:
ك٤وٍٝبد٤ٔ٤ً -بء ؽ٣ٞ٤خٌ٤ٓ -وٝثُٞٞ٤ع٤ب رطج٤و٤خ-اؽظبء
ؽ -ٟٞ٤كطو٣بد فبطخ-ثٌزوُٞٞ٣ع٤بػبٓخ -ثٌزوُٞٞ٣ع٤ب
رطج٤و٤خ-كَُٞٞ٤ع٤ب اُلطو٣بد -أٓواع ٗجبد٤ٔ٤ً -بء اُزقٔواد-
اٍزقلاّ اٌُبئ٘بد اُله٤وخ ك ٠رغ٤ٜي اُغِٞك -اُزلبػالد
اُزؾظ٤٘٤خ -اُطوم ٝاالعٜيح أَُزقلٓخ ك ٠أٌُ٤وٝثُٞٞ٤ع٤ب-
ؽؾبُت ٝكَُٞٞ٤ع٤ب اُطؾبُت.
 -6دثٍ َٛاٌحششاد اٌزطج١م١خ:
ٍ 4بػبد
٣لهً اُطبُت أهثغ ٓووهاد ثغبٗت اُزو٘٤خ ثٞاهغ
ػِٔ٤خ أٍجٞػ٤ب ٝرله٣جبد ؽوِ٤خ ٓٝؼِٔ٤خ ُٔلح أٍجٞػ ٖ٤ثٔؼبَٓ
ٝىاهح اُيهاػخ
ػذد
اٍْ أُووه
اٌغبػبد

أُج٤لاد اُؾشو٣خ ٝػِْ أٌَُٓٝ ّٞبكؾخ
اُؾشواد
ؽوم ٗوَ اُؾشواد ُالٓواع
االرغبٛبد اُؾل٣ضخ كٌٓ ٠بكؾخ اُؾشواد
رظ٘٤ق ٝثُٞٞ٤ع٤خ أكبد اُؾجٞة
أُقيٗٝخ ٌٓٝبكؾزٜب
اُؾشواد االهزظبك٣خ اُ٘بكؼخ
اُزو٘٤خ
اُلهاٍبد اُؾوِ٤خ ٝأُؼِٔ٤خ

ٗظوٟ
3

ػِٔ٠
2

2
3
2

4
2
4

2
ــــ
اٍجٞػٖ٤

4
4

 -9-7دثٍ َٛاٌحششاد اٌطج١خ:
٣لهً اُطبُت أهثغ ٓووهاد ثغبٗت اُزو٘٤خ ثٞاهغ ٍ 4بػبد
ػِٔ٤خ أٍجٞػ٤ب ٝرله٣جبد ؽوِ٤خ ٓٝؼِٔ٤خ ُٔلح أٍجٞػ ٖ٤ثٔؼبَٓ
ٝىاهح اُيهاػخ
ػلك
اٍْ أُووه
اَُبػبد
ػِٔ٠
ٗظوٟ
4
2
رظ٘٤ق ٝثُٞٞ٤ع٤خ اُؾشواد اُطج٤خ
اُ٘بهِخ ُالٓواع
2
3
ٝثبئ٤بد ٝث٤ئخ اُؾشواد اُطج٤خ اُ٘بهِخ
ُالٓواع
2
3
ٌٓبكؾخ اُؾشواد اُطج٤خ
4
االًبهٍٝبد اُطج٤خ ٝثبصُٞٞع٤ب اُؾشواد 2
4
2
أٌُ٤وثُٞٞ٤عٝ ٠ػِْ أَُّٞ
4
ــــ
اُزو٘٤خ
اٍجٞػٖ٤
رله٣جبد ؽوِ٤خ
 - 8دثٍ َٛاٌزحبٌ ً١اٌجٌٛٛ١ع١خ :
كٓ ٠غبٍ اُطل٤ِ٤بد ٝاٌُ٤ٔ٤بء اُؾ٣ٞ٤خ ٝأٌُ٤وٝثُٞٞ٤ع:٠
رشَٔ اُلهاٍخ أُووهاد اُزبُ٤خ ثٞاهغ ٍ 14بػخ ٗظو٣خ 18 ٝ
ٍبػخ ػِٔ٤خ .
ــ ٣إك ٟاُطبُت آزؾبٗب رؾو٣و٣ب ك ٠فٌٔ ٝههبد ىٖٓ ًَ
ٝههخ آزؾبٕ ٍ 3بػبد ثبالػبكخ اُ ٠االٓزؾبٗبد اُؼِٔ٤خ
ٝاُشل٤ٜخ ػِ ٠اُ٘ؾ ٞاُزبُ: ٠

 -10اُٞههخ اال٤ٔ٤ً :٠ُٝبء اُلّ ٝاَُٞائَ اُجُٞٞ٤ع٤خ
اٗئ٣بد ٛٝوٓٗٞبد.
اُٞههخ اُضبٗ٤خ :ػِْ أَُٝ ّٞاألٓبٕ أُؼِٔ.٠
ػِْ اُلّ ٝاالٓظبٍ.
اُٞههخ اُضبُضخ :ػِْ اُطل٤ِ٤بد ٝاألٓواع أُشزوًخ.
ٝثبئ٤بد ٓٝوبٓٝخ اُطل٤ِ٤بد ٗٝبهالد آواع.
اُٞههخ اُواثؼخٌ٤ٓ :وٝثُٞٞ٤ع( ٠ثٌزوُٞٞ٣ع)٠
ٌٓ٤وٝثُٞٞ٤ع( ٠ك٤وٍٝبد – كطو٣بد)
اُٞههخ اُقبَٓخ :أعٜيٝ ٙرو٘٤بد ٓؼِٔ٤خ كه٤وخ.
اؽظبء ٓؼِٔٝ ٠ػجؾ عٞكح اُزؾبُ َ٤أُؼِٔ٤خ.
ِبدح( ٌٓ )26وه :رلهً ٓبكح اُؾبٍت ا ٠ُ٥ك ٠عٔ٤غ شؼت
اُلثِٓٞبد اُز ٠رٔ٘ؾٜب اٌُِ٤خ ٝمُي ثٞاهغ ٍبػز ٖ٤أٍجٞػ٤ب)1 (:
ٍبػخ ٓؾبػوح ٍ1 +بػخ رله٣جبد ػِٔ٤خ ُٔلح ػبّ كهاٍ٠
ٝاؽل.
صبٔ١ب :دسعخ اٌّبعغز١ش ف ٝاٌؼٍـــَٛ
ِبدح ( ٣ )27شزوؽ ك ٠ه٤ل اُطبُت ُلهعخ أُبعَز٤و ك ٠اُؼِ ّٞإٔ
 ٌٕٞ٣ؽبطال ػِ ٠كهعخ اُجٌبُٞه ًٞ٣ك ٠اُؼِ ٖٓ ّٞئؽل ٟعبٓؼبد
عٜٔٞه٣خ ٓظو اُؼوث٤خ أ ٝػِ ٠كهعخ ٓؼبكُخ ُٜب ٖٓ ٓؼٜل ػِٔ٠

 -11افو ٓؼزوف ث ٖٓ ٚاُغبٓؼخ ٝ ،اال ٣وَ رول٣وح كٓ ٠بكح اُزقظض اُز٠
َ٣غَ كٜ٤ب ػٖ ع٤ل.
٣ٝغٞى ُِطالة اُؾبطِ ٖ٤ػِ ٠رول٣و ٓوج ٍٞك ٢اُلهعخ اُغبٓؼ٤خ
األ ٠ُٝاُو٤ل ثلهعخ أُبعَز٤و ثؼل اعز٤بىُِٔ ْٛووهاد اُزأ٤ِ٤ٛخ اُز٠
٣ؾلكٛب ٓغٌِ اُوَْ ُغٔ٤غ اُطالة كٗ ٢لٌ اُزقظض ٣ٝووٛب ٓغٌِ
اٌُِ٤خ ُٔلح ػبّ كهاٍى ٢ػِ ٠أال ٣وَ رول٣و أُزولّ كٛ ٢ن ٙأُووهاد
ػٖ رول٣و ع٤ل ػِ ٠األهَ.
٣وجَ ُِو٤ل ثشؼجخ اُٞهاصخ اُطالة اُؾبطِ ٖ٤ػِ ٠ثٌبُٞه ًٞ٣اُؼِّٞ
رقظض اُ٘جبد أ ٝأٌُ٤وٝثُٞٞ٤ع.٠
ِبدح( :)28
أُلح اُالىٓخ ُِؾظ ٍٞػِ ٠كهعخ أُبعَز٤و ػبٓبٕ ػِ ٠االهَ ٓ٘ن
ه٤ل اُطبُت ُِلهاٍخ اُقبطخ ثبُلهعخ.
ِبدح ( :)29
٘٣ظْ ٓغٌِ اُغبٓؼخ ث٘بء ػِ ٠اهزواػ ٓغٌِ اٌُِ٤خ ٓٝغٌِ اُوَْ
أُقزض كهاٍبد ٗظو٣خ ٝػِٔ٤خ ٝرله٣ج٤خ ُطالة أُبعَز٤و ك٠
اُزقظظبد أُقزِلخ رَزـوم ػبٓب عبٓؼ٤ب ػِ ٠األهَ.
ِبدح ( :)30
ٌِ٣ق اُطبُت ثبعواء ثؾٞس كٞٓ ٠ػٞع ٣ووٓ ٙغٌِ اُغبٓؼ ٚث٘بء
ػِ ٠اهزواػ ٓغٌِ اٌُِ٤خ ٣ٝولّ ث٘زبئظ ٛن ٙاُجؾٞس هٍبُخ روجِٜب ُغ٘خ
اُؾٌْ ٝ ،ال ٣غٞى رَغٞٓ َ٤ػٞع اُجؾش هجَ ٓؼٍ ٠ز ٚأشٜو ػِ٠
ه٤ل اُطبُت ُِلهاٍخ ًٔ ،ب ال٣غٞى اُزولّ ثبُوٍبُخ اإل ثؼل ٓؼٍ٘ ٠خ
ٖٓ ربه٣ـ ٓٞاكوخ ٓغٌِ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس ثبُغبٓؼخ ػِ٠
رَغ َ٤أُٞػٞع.

 -12ِبدٖ( :)31
رؼول آزؾبٗبد اُلهاٍخ اُقبطخ ثلهعخ أُبعَز٤و ٓوٝ ٙاؽلح ك ٠اُؼبّ ك٠
أُٞاػ٤ل اُز٣ ٠ؾلكٛب ٓغٌِ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ث٘بء ػِ ٠اهزواػ ٓغٌِ اٌُِ٤خ ،
ٝالَٔ٣ؼ ُطبُت أُبعَز٤و اُزولّ ُالٓزؾبٕ أًضو ٖٓ ٓور ٖ٤ػِ ٠إٔ ٣إك ٟئٓزؾبٗب
ك ٠أُٞاك اُز ٠هٍت كٜ٤ب.

ِبدح ( ) 33
٣نًو ك ٠اُشٜبكح اُز ٠رٔ٘ؼ ُِطبُت ث٤بٕ ٓب رقظض ك٤خ ٞٓٝػٞع
اُوٍبُخ اُز ٠رولّ ثٜب

ِبدح ( ) 34
ٓووهاد اُلهاٍخ ُلهعخ أُبعَز٤و كٓ ٠قزِق اُزقظظبد ًبالر٠

لغُ اٌش٠بض١بد :
كزوح اُلهاٍخ ػبّ كهاٍٝ ٠اؽل ٣لهً فالُ ٚاُطبُت ٓووهاد ٣ؾلكٛب ٓغٌِ
اُوَْ ٖٓ ث ٖ٤أُٞػٞػبد أُج٘٤خ ثٞاهغ ( ٍ ) 8بػبد اٍجٞػ٤ب ٣ٝإك ٟاُطبُت ك٠
ٜٗب٣خ اُؼبّ أٓزؾبٕ ك ٠أُٞػٞػبد اُز٣ ٠لهٍٜب

أٚال  :شؼجخ اٌش٠بضخ اٌجحزخ :
ٓؼبكالد رلبػِ٤خ – رؾِ َ٤كاُ – ٠رؾِ َ٤ػلك – ٟعجو رغو٣ل – ٟاؽظبء 0

صبٔ١ب  :شؼجخ اٌش٠بضخ اٌزطج١م١خ :
ٗظو٣خ أُوٗٝخ – ٗظو٣خ اٌُْ أُزولٓخ -ك٘٣بٌٓ٤ب أُٞائغ ٝاُط٤وإ 0

صبٌضب :شؼجخ االحظبء:
ٗظو٣خ اُزٞى٣ؼبدٗ -ظو٣خ االؽزٔبالد ٝرطج٤وبرٜبٗ -ظو٣خ اُظ٘ٞفٗ -ظو٣خ
ػِٔ٤بد ٓبهًٞف ٝرطج٤وبرٜب -اُطوم اُـ٤و ثبهٓزو ٣خ.

لغُ اٌطج١ؼخ:
أٚال٣ :لهً اُطبُت ٍبػز ٖ٤اٍجٞػ٤ب ك ٖٓ ًَ ٠االهثغ ٓووهاد
ا٥ر٤خ:
ٌٓ٤بٌٗ٤ب اٌُْ اُؼِ٤ب -ؽوم اُو٤بٍبد اُزغو٣ج٤خ ٓغ رو٘٤برٜبٗ -ظو٣بد ظٞاٛو اُ٘وَ-
رظو٣بد اٌُٜوثبء اُؼبُ٤خ.

 -13صبٔ١ب٣ :لهً اُطبُت ٍبػز ٖ٤اٍجٞػ٤ب كهاٍبد ٣ووهٛب أُشوف
ٝرزلن ٓغ االثؾبس اُز٣ ٠غوٜ٣ب اُطبُت.
لغُ اٌى١ّ١بء:
ر٘وَْ اُلهاٍخ اُ ٠صالس شؼت:
أٚال :شؼجٗ اٌى١ّ١بء اٌطج١ؼ١خ ٚغ١ش اٌؼض٠ٛخ
٣لهً اُطبُت ٍبػز ٖ٤اٍجٞػ٤ب ٌَُ ٖٓ أُووهاد ا٥ر٤خ:
 - 1اٌُ٤ٔ٤بء اُطج٤ؼ٤خ.
 - 2اٌُ٤ٔ٤بء ؿ٤و اُؼؼ٣ٞخ.
 - 3اٌُ٤ٔ٤بء اُؼؼ٣ٞخ أ ٝاُؼؼ٣ٞخ اُطج٤ؼ٤خ.
صبٔ١ب :شؼجخ اٌى١ّ١بء اٌؼض٠ٛخ ٚاٌؼض٠ٛخ اٌطج١ؼ١خ:
٣لهً اُطبُت ٍبػز ٖ٤أٍجٞػ٤ب ك ٖٓ ًَ ٠أُووهاد ا٥ر٤خ:
 - 1اٌُ٤ٔ٤بء اُؼؼ٣ٞخ.
 - 2اٌُ٤ٔ٤بء اُؼؼ٣ٞخ اُطج٤ؼ٤خ.
 - 3اٌُ٤ٔ٤بء اُطج٤ؼ٤خ أ ٝؿ٤و اُؼؼ٣ٞخ.
صبٌضب :شؼجخ اٌى١ّ١بء اٌح٠ٛ١خ:
٣لهً اُطبُت ٍبػز ٖ٤أٍجٞػ٤ب ك ٖٓ ًَ ٠أُووهاد ا٥ر٤خ:
 - 1أُٞاك اٌُوثٞا٤ٛلهار٤خ ٝاُل٤٘ٛخ ٝاُجوٝر٘٤بد.
 - 2االٗئ٣بد ٝاُزٔض َ٤اُـنائ.٠
 - 3اُل٤زبٓ٘٤بد ٝاُٜوٓٗٞبد ٝاُزـن٣خ.
لغُ اٌغٌٛٛ١ع١ب:
أٚال :شؼجخ اٌّؼبدْ ٚاٌظخٛس:
٣لهً اُطبُت ٍبػز ٖ٤أٍجٞػ٤ب ك ٠صالس ٓووهاد ٖٓ أُووهاد
ا٥ر٤خ:
ػِْ أُؼبكٕ اُزغو٣ج -٠ػِْ اُغ٤ٔ٤ًٞ٤بء -هٝاٍت اُقبٓبد ٝاُلهاٍخ
أٌُ٤وٌٍٞٝث٤خ ُِقبٓبد -ػِْ اُظقٞه اُ٘به٣خ ٝأُزؾُٞخ -ػِْ
اُظقٞه اُوٍٞث٤خ -أُؼبكٕ اُظ٘بػ٤خ ٝاالشؼبػ٤خ.

 -14صبٔ١ب :شؼجخ اٌحفش٠بد ٚاٌطجمبد:
٣لهً اُطبُت ٍبػز ٖ٤أٍجٞػ٤ب ك ٠صالس ٓووهاد ٖٓ أُووهاد
ا٥ر٤خ:
ػِْ اُؾلو٣بد -ػِْ اُطجوبد -اُغُٞٞ٤ع٤ب اُج٘بئ٤خ -اُغُٞٞ٤ع٤ب اُؾوِ٤خ-
ػِْ اُزوٍ٤ت ٝأُؼبٛب -ٙعُٞٞ٤ع٤ب اُجزوٝ ٍٝاُغُٞٞ٤ع٤ب أُبئ٤خ.
صبٌضب :شؼجخ اٌغٛ١ف١ض٠مب اٌزطج١م١خ:
٣لهً اُطبُت ٍبػز ٖ٤أٍجٞػ٤ب ك ٠صالس ٓووهاد ٖٓ أُووهاد
ا٥ر٤خ:
اُطوم اُزضبهِ٤خ -اُطوم اَُ٤يٓ٤خ -اُطوم اٌُٜوثبئ٤خ -اُطوم
أُـ٘بؽ٤َ٤خ -ثبالػبكخ اُ ٠أُووهاد اُضالس اُز٣ ٠لهٍٜب اُطبُت ك٠
ًَ شؼجخ ٣و ّٞثٔب :٠ِ٣
أ  -كهاٍخ ٍبػز ٖ٤كٓ ٠ووه افو ٖٓ ٓووهاد اُشؼجزٖ٤
االفور.ٖ٤
ة  -كهاٍخ ٍبػخ أٍجٞػ٤ب ك ٠ػِْ االؽظبء.
ط ٗ -لٝح ػِٔ٤خ ٓلرٜب ٍبػخ أٍجٞػ٤ب.
لغُ إٌجبد:
ر٘وَْ اُلهاٍخ اُ ٠فٌٔ شؼت :ـ
أٚال  :شؼجخ اٌج١ئخ
(أ) ٣لهً اُطبُت ٓؾبػوح أٍجٞػ٤ب كٖٓ ًَ ٠
أُووهاد ا٥ر٤خ:
 - 1ؽوم كهاٍخ اٌَُبء اُقؼوٝ ٟاُج٤ئخ اُلوك٣خ ٝاالٗجبد.
 - 2كهاٍخ ٓزولٓخ ك ٠ك٤ي٣بء ٤ٔ٤ًٝبء اُزوثخ.
 - 3اؽظـــبء ؽ.ٟٞ٤
(ة)٣لهً اُطبُت ٓؾبػوح ُلظَ كهاٍٝ ٠اؽل ك٠
أُٞػٞػبد ا٥ر٤خ:
-1كهاٍبد ٓزولٓخ ك ٠ػِْ اُ٘جبد االعزٔبػ.٠

 -15-2ػِْ أُ٘بؿ اُؼبّ ٝاُله٤ن.
-3ػِْ ؽجٞة اُِوبػ ٝرطج٤وبرخ اُؼِٔ٤خ.
(ط) ٠ذسط اٌطبٌت ِحبضشح ٌفظً دساعٚ ٝاحذ ف ٝاٌّٛضٛػبد ا٢ر١خ:

 -1االٌٍ اُله٤وخ ُزظ٘٤ق اُ٘جبربد اُيٛو٣خ ٝكهاٍخ اُلِٞها.
 -2اٍبٍ٤بد اُغُٞٞ٤ع٤ب ٝأَُغ اُغُٞٞ٤عٝ ٠هواءح اُقوائؾ اُغ٣ٞخ.
 -3اُؼالهبد أُبئ٤خ ُِ٘جبد.
ًٔب ٣ؾؼو اُطبُت كهٍب ػِٔ٤ب ك ٠أُٞػٞػبد اَُبثوخ.
صبٔ١ب :شؼجخ فغٌٛٛ١ع١ب إٌجبد:
(أ) ٣لهً اُطبُت ٓؾبػوح ُلظَ كهاٍٝ ٠اؽل ك٠
أُٞػٞػبد ا٥ر٤خ:
 -1اٍزؼٔبٍ ثؼغ االعٜيح اُقبطخ ٓضَ اٌٍ٤زوٌٍٞٝة ٝاعٜيح.
اُط٤ق ٝؿ٤وٛب
-2اُلظَ اٌُوٓٝبرٞعواكـٝ ٠اُوار٘غـــ.٠
-3اُطوم أُبٗٓٞزو٣خ ك ٠اُزؾ ٍٞاُـنائ.٠
-4أ٣غ االؽٔبع اُؼؼ٣ٞخ.
(ة) ٣لهً اُطبُت ٓؾبػوح ُلظَ كهاٍٝ ٠اؽل ك٠
أُٞػٞػبد ا٥ر٤خ:
 -2اال٣ـغ اُ٘ـ٤وٝع٘٤ـــ.٠
٤ٔ٤ً -1ـبء ؽ٣ٞ٤ـخ ٓزولٓــــــــخ
 -4اُؼالهبد أُبئ٤خ ٝاُضـٞه.
--3كَُٞٞ٤ع٤ب اٌُبئ٘بد اُله٤وخ
-5آزظبص االٗٞ٣بد ٝاُ٘لبم٣خ -6 .كهاٍبد ٝاؽالػبد ٓزلوهخ.
صبٌضب  :شؼجخ اٌطحبٌت:
(أ) ٣لهً اُطبُت ٓؾبػور ٖ٤ك ٖٓ ًَ ٠أُٞػٞػبد ا٥ر٤خ:
اُطؾبُت – اٌُ٤ٔ٤بء اُؾ٣ٞ٤خ.
(ة) ٣لهً اُطبُت ٓؾبػوح أٍجٞػ٤ب ك: ٖٓ ًَ ٠
االؽظبء اُؾ -ٟٞ٤اٌُ٤ٔ٤بء اُؾ٣ٞ٤خ -كَُٞٞ٤ع٤ب اٌُبئ٘بد اُله٤وخ.

 -16ساثؼب - :شؼجخ اٌّ١ىشٚثٌٛٛ١ع١ب:
٣لهً اُطبُت أُووهاد ٝاَُبػبد اُؼِٔ٤خ أُقظظخ ُلثِّٞ
أٌُ٤وٝثُٞٞ٤ع٤ب اُٞاهكح ك ٠أُبكح ( .)28
خبِغب  :شؼجخ اٌٛساصخ:
أ٣ -لهً اُطبُت أُووهاد اُزبُ٤خ ثٞاهغ ٍبػخ ٗظو ٟؽٞاٍ اُؼبّ:
٘ٛ -2لٍخ ٝهاص٤خ.
ٝ -1هاصخ ٍ٤زُٞٞع٤خ.
 -4ئؽظبء ٝؽبٍت آُ.٠
 -3ثُٞٞ٤ع٤ب عيئ٤خ.
ة٣ -لهً اُطبُت أهثغ ٓووهاد ٖٓ أُووهاد ا٥ر٤خ ثٞاهغ
ٍبػخ ٗظو ٟؽٞاٍ اُؼبّ ٣ؾلكٛب ٓغٌِ اُوَْ ك ٠ثلا٣خ اُؼبّ.
٤ٔ٤ً - 6بء ؽ٣ٞ٤خ.
 - 5كهاٍخ ًبئ٘بد كه٤وخ.
ً – 8بئ٘بد كه٤وخ.
 -7ىهاػخ أَٗغخ ٝفال٣ب.
ٝ – 10هاصخ اُؼشبئو.
 – 9اُٞهاصخ ٝاُزطٞه.
 – 11اُزظ٘٤ق اُزغو٣ج.٠
عـ٣ -لهً اُطبُت ٓووه ػِٔ ٠ثٞاهغ ٍبػز ٖ٤أٍجٞػ٤ب ثؾل أهظ٠
أهثغ ٍبػبد أٍجٞػ٤ب ٣ؾلكٛب ٓغٌِ اُوَْ ك ٠ثلا٣خ اُؼبّ ك٠
أُووهاد أههبّ( )11 -8-7-4-1ك ٠ؽبُخ كهاٍزُِٔ ٚووه اُ٘ظو.ٟ
لغُ ػٍُ اٌحٛ١اْ:
ر٘وَْ اُلهاٍخ ئُ ٠فٌٔ شؼت:
أٚال  :شؼجخ اٌحٛ١اْ اٌزغش٠ج:ٝ
٣لهً اُطبُت ٍبػزٗ ٖ٤ظو ٟأٍجٞػ٤ب ك ٠صالس ٖٓ أُووهاد
ا٥ر٤خ:
ً٤ٔ٤بء اُقِ٤خ ٝاالَٗغخ -ثُٞٞ٤ع٤ب اشؼبػ٤خ -اُٞهاصخ -أع٘خ
رغو٣ج-٠ػِْ أُ٘بػخ.
٣ٝؼبف ئُٛ ٠ن ٙأُووهاد ٍبػزبٕ ُِلهاٍخ اُؼِٔ٤خ ٍٝبػخ
ٝاؽلح ُإلؽظبء اُجُٞٞ٤ع.٠

 -17صبٔ١ب :شؼجخ اٌج١ئخ:
٣لهً اُطبُت ٍبػزٗ ٖ٤ظو ٟأٍجٞػ٤ب ك ٠صالس ٖٓ أُووهاد
ا٥ر٤خ:
ث٤ئخ أُبء اُؼنة – ث٤ئخ ثؾو٣خ -ث٤ئخ طؾوا٣ٝخ -ثُٞٞ٤ع٤ب اُزوثخ-
كَُٞٞ٤ع٤ب.
٣ٝؼبف اُٛ ٠ن ٙأُووهاد ٍبػزبٕ ُِلهاٍخ اُؼِٔ٤خ ٍٝبػخ ٝاؽلح
ُالؽظبء اُجُٞٞ٤ع.٠
صبٌضب :شؼجخ فغٌٛٛ١ع١ب:
٣لهً اُطبُت ٍبػزٗ ٖ٤ظو ٟأٍجٞػ٤ب ك ٠صالس ٖٓ أُووهاد
ا٥ر٤خ:
كَُٞٞ٤ع٤ب(ؿلح طٔبء -ػِْ االٗئ٣بد)٤ٔ٤ً -بء ؽ٣ٞ٤خ٤ٔ٤ً -بء
رؾِ٤ِ٤خ٤ٔ٤ً -بء اُقِ٤خ ٝاالَٗغخ -ثُٞٞ٤ع٤ب اشؼبػ٤خ.
٣ٝؼبف اُٛ ٠ن ٙأُووهاد ٍبػزبٕ ُِلهاٍخ اُؼِٔ٤خ ٍٝبػخ ٝاؽلح
ُالؽظبء اُجُٞٞ٤ع.٠
ساثؼب  :شؼجخ رشش٠ح ِمبسْ:
٣لهً اُطبُت ٍبػزٗ ٖ٤ظو ٟأٍجٞػ٤ب ك ٠صالس ٖٓ أُووهاد
ا٥ر٤خ:
ػِْ االَٗغخ -ػِْ اُزشو٣ؼ أُوبهٕ(كوبه٣بد -الكوبه٣بد) أع٘خ-
رطٞه.
٣ٝؼبف اُٛ ٠ن ٙأُووهاد ٍبػزبٕ ُِلهاٍخ اُؼِٔ٤خ ٍٝبػخ ٝاؽلح
ُالؽظبء اُجُٞٞ٤ع.٠

 -18خبِغب  :شؼجخ اٌحششاد:
أ -رخظض فغٌٛٛ١ع١ب اٌحششاد:
٣لهً اُطبُت كٛ ٠ن ٙاُشؼجخ صالس ٓووهاد رقظظ٤خ ٖٓ
أُووهاد اُزبُ٤خ ثٞاهغ ٍبػزٗ ٖ٤ظوٍٝ ٟبػز ٖ٤ػِٔٓ ٌَُ ٠ووه
ثبالػبكخ آُ ٠ووه االؽظبء اُؾًٔ ٟٞ٤ب :٠ِ٣
اٍْ أُووه ػلك اَُبػبد
ٗظوٟ
2
2
2
2
1

ػِٔ٠
2
2
2
2
ـــ

ٗظوٟ
2
2
2
2
2
1

ػِٔ٠
2
2
2
2
2
ــــ

كَُٞٞ٤ع٤ب ؽشواد ٓزولٓخ
كوٓٗٞبد ٛٝوٓٗٞبد اُؾشواد
ٓ٘بػخ اُؾشواد
ثُٞٞ٤ع٤ب اشؼبػ٤خ ُِؾشواد
اؽظبء ؽٟٞ٤
(ة) رخظض ث١ئخ اٌحششاد:
٣لهً اُطبُت كٛ ٠نح اُشؼجخ صالس ٓووهاد رقظظ٤خ ٖٓ
أُووهاد اُزبُ٤خ ثٞاهغ ٍبػزٗ ٖ٤ظوٍٝ ٟبػز ٖ٤ػِٔ ٠أٍجٞػ٤ب ٌَُ
ٓووه ثبإلػبكخ ئُٓ ٠ووه االؽظبء اُؾًٔ ٟٞ٤ب :٠ِ٣
اٍْ أُووه ػلك اَُبػبد
ث٤ئخ اُؾشواد ٝك٘٣بٓ٤ٌ٤خ اُؼشبئو
ٓج٤لاد ٝرِٞس اُج٤ئخ
أُوبٓٝخ اُؾ٣ٞ٤خ ُِؾشواد
ثُٞٞ٤ع٤ب اشؼبػ٤خ
ؽشواد ؽج٤خ
اؽظبء ؽٟٞ٤

 -19(ط) رخظض رشش٠ح ِمبسْ حششاد:
٣لهً اُطبُت كٛ ٠ن ٙاُشؼجخ صالس ٓووهاد رقظظ٤خ ٖٓ
أُووهاد اُزبُ٤خ ثٞاهغ ٍبػزٗ ٖ٤ظوٍٝ ٟبػز ٖ٤ػِٔ ٠أٍجٞػ٤ب ٌَُ
ٓووه ثبالػبكخ آُ ٠ووه االؽظبء اُؾًٔ ٟٞ٤ب٠ِ٣
اعُ اٌّمشس

رشو٣ؼ ٓوبهٕ ؽشواد
رطٞه ؽشواد
أع٘خ ؽشواد
رو٘٤خ أَٗغخ ؽشواد
ٝهاصخ
اؽظبء ؽٟٞ٤

ػذد اٌغبػبد
ٔظشٜ

ػٍّٝ

2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
ــــ

مادة (ٌ :)96قدر نجاح الطالب فً امتحانات الدراسات العلٌا بأحد
التقدٌرات األتٌة طبقا لقانون تنظٌم الجامعات 0
ممتاز – جٌد جدا – جٌد – مقبول.
أما رسوب الطالب فٌقدر بأحد التقدٌرٌن اآلتٌٌن:
ضعٌف – ضعٌف جدا.
وٌكون تطبٌق التقدٌرات السابقة وفقا للنظام الذي تعٌنه اللوائح
الداخلٌة ،وإذا تضمن االمتحان فً أحد المقررات امتحانا تحرٌرٌا
وأخر شفوٌا أو عملٌا فٌعتبر الغائب فً االمتحان التحرٌري غائبا
فً امتحان المقرر وال ترصد درجات بشأنه.
مادة (  :)97تحدد اللوائح الداخلٌة للكلٌات إجراءات التسجٌل
لدرجتً الماجستٌر والدكتوراه والمدة التً ٌسقط التسجٌل بعدها إال
إذا رأى مجلس الكلٌة اإلبقاء على التسجٌل لمدة أخرى ٌحددها بناء
على تقرٌر المشرف.

-20مادة ( ٌ :)98عٌن مجلس الكلٌة – بناء على اقتراح مجلس القسم
المختص أستاذ ٌشرف على تحضٌر الرسالة ،وللمجلس أن ٌعهد
باإلشراف على الرسالة أحد األساتذة المساعدٌن وٌجوز أن ٌتعدد
المشرفون من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس أو من غٌرهم ،وفً هذه
الحالة ٌجوز للمدرسٌن االشتراك فً اإلشراف.
وفً حالة قٌام الطالب ببحث خ ا رج الجامعة ٌجوز بموافقة مجلس
الكلٌة أن ٌشترك فً اإلشراف أحد المتخصصٌن فً الجهة التً
ٌجري فٌها البحث.
مادة ( ٌ :)99جوز أن ٌنفرد باإلشراف على رسائل الماجستٌر
والدكتوراه رؤساء الجامعات ونوابهم إذا كان التسجٌل فً الجامعة
التً ٌعملون بها ،فإذا كان التسجٌل فً جامعة أخرى جاز لهم
وآلمٌن المجلس األعلى للجامعات االشتراك فً اإلشراف وٌستمر
إشرافهم أو مشاركتهم فً اإلشراف على الرسائل التً سجلت تحت
إشرافهم قبل شغلهم مناصبهم.
مادة ( :)100فً حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج
الجامعة ٌقدم إلى مجلس الكلٌة تقرٌرا عن المدى الذي وصل إلٌه
الطالب فً إعداد الرسالة ،وفً ضوء ذلك ٌعٌن المجلس من ٌحل
محله أو من ٌنضم إلٌه فً اإلشراف.
مادة (ٌ :)102قدم المشرف على الرسالة فً نهاٌة كل عام جامعً
تقرٌرا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب فً بحوثه وٌعرض
هذا التقرٌر على مجلس الكلٌة ولمجلس الدراسات العلٌا والبحوث –
بناء على اقتراح مجلس الكلٌة ٌتم إلغاء قٌد الطالب او استمراره
على ضوء هذه التقارٌر.
مادة (ٌ :)103قدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد االنتهاء
من إعدادها تقرٌرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صالحٌتها

 -21للعرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكٌل لجنة الحكم تمهٌدا
للعرض على مجلس الكلٌة ،وعلى الطالب أن ٌقدم إلى الكلٌة عددا
من النسخ تحدده اللوائح الداخلٌة.
مادة (ٌ :)104شكل مجلس الكلٌة لجنة الحكم على الرسالة من ثالثة
أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران من بٌن
األساتذة واألساتذة المساعدٌن بالجامعات ،وٌكون رئٌس اللجنة أقدم
األساتذة ،وفً حالة تعدد المشرفٌن ٌجوز أن ٌشتركوا فً اللجنة
على أن ٌكون لهم صوت واحد.
وٌجوز أن ٌكون العضوان أو أحداهما من األساتذة السابقٌن أو ممن فً
مستواهم العلمً من األخصائٌٌن وذلك بشرط أن ٌكون أحدهما على
األقل من خارج الكلٌة بالنسبة لرسائل الماجستٌر ومن خارج الجامعة
بالنسبة لرسائل الدكتوراه.
وٌتم اعتم ا د تشكٌل لجنة الحكم من نائب رئٌس الجامعة لشئون
الدراسات العلٌا والبحوث.
مادة (  :)105تتم مناقشة الرسائل عالنٌة وٌقدم كل عضو من
أعضاء لجنة الحكم تقرٌرا علمٌا مفصال عن الرسالة وتقدم اللجنة
تقرٌرا علمٌا عن الرسالة ونتٌجة المناقشة وتعرض جمٌعها على
لجنة للدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة فمجلس الكلٌة تمهٌدا لعرضها
على مجلس الجامعة،
مادة ( :)106تحدد تقدٌرات كل من درجتً الماجستٌر والدكتوراه
وفقا ألحكام اللوائح الداخلٌة ،ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح
لجنة الحكم أن ٌقرر تبادل الرسالة مع الجامعات األجنبٌة إذا كانت
جدٌرة بذلك كما أن للجنة الحكم أن توصً بنشر الرسالة على نفقة
الجامعة.

-22مادة ( :)107لمجلس الكلٌة بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن
ٌرخص للطالب الذي لم تقرر أهلٌته لدرجة الماجستٌر أو الدكتوراه فً إعادة
تقدٌم رسالته بعد استكمال أوجه النقص أو تقدٌم رسالة

ساثؼب :االػزاس اٌّشض١خ  -اٌزغٕ١ذ-
ػِ ٠اُطالة اُن ٖ٣ثوؿج ٕٞك ٠االػزناه ػٖ كف ٍٞاالٓزؾبٕ إ ٣زولٓٞا ثطِت
َُِ٤ل االٍزبم اُلًزٞه /ػٔ٤ل اٌُِ٤خ هجَ ثلء االٓزؾبٗبد ثٞهذ ًبف ا ٝاص٘بء
االٓزؾبٗبد ا ٝثؼلٛب ثبٍجٞع ػِ ٠االًضوٓإ٣لا ثبَُٔز٘لاد اُلاُخ ػِ ٠رقِل ْٜػٖ
اكاء االٓزؾبٗبد كإ ًبٕ اُـ٤بة ثَجت أُوع كإ ػِ ٠هَْ شئ ٕٞاُلهاٍبد
اُؼِ٤ب ثبٌُِ٤خ إٔ ٣و ّٞثؼوع اُطبُت ػِ ٠اُِغ٘خ اُطج ٚ٤أُقزظخ 0
ال ٣غٞى هج ٍٞأػناه ٓوػ٤خ ثؼل ٜٗب٣خ ٓٞاػ٤ل االٓزؾبٗبد ثبٍجٞع ٝك ٠ؽبُخ
اُؼوٝهح اُوظ٣ ٟٞغٞى ُٔغٌِ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب هج ٍٞاالػناه اُز ٠رضجذ
عل٣زٜب0
اُطالة اُنَ٣ ٖ٣زلػُِ ٕٞقلٓ ٚاُؼٌَو٣خ ا ٝاالؽز٤بؽ ُِوٞاد أَُِؾخ هجَ
االٓزؾبٕ ثبٍجٞع ا ٝاص٘بء ٙكإ ؿ٤بثخ ثؼنه ٓوج ٍٞاما رولّ ثٔب ثل٤ل مُي0

خبِغب  :اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثٗ ٌٍزغغٌ ً١ذسعٗ اٌّبعغز١ش ا ٚدوزٛس
اٌفٍغفٗ
 - 1ػَٔ ٍٔ٘٤به ثبُوَْ
 - 2فطبة ثٔٞاكوٓ ٚغٌِ اُوَْ ػِ ٠اُزَغَ٤
 - 3رؼٜل ٖٓ أُشوف اُقبهع ٠ثبثالؽ اٌُِ٤خ ك ٠ؽبُخ اَُلو اُط َ٣ٞهجَ االػبهح
(ٞ٣عل ثبُلهاٍبد اُؼِ٤ب)
ٞٔٗ - 4ىط طِ ٚاُوواثَُِ ٚبك ٙأُشوكٖ٤
ٓ - 5جوهاد اشزواى ٓشوف ٖٓ اُقبهط
 - 6ػلك " "2اٍزٔبه ٙرَغ( َ٤رٞعل ثبُوَْ)
 - 7ػلك"َٗ "5ـ ٖٓ اُجوٝر ًٍٞٞاُؼوث – ٠االٗغِ٤ي"ٟاطَ"
 - 8شٜبك ٙاُؾظ ٍٞػِ ٠كهع ٚأُبعَز٤و ثبَُ٘جُِ ٚزَغُ َ٤لهع ٚكًزٞه
اُلَِل.ٚ

 -23خبِغب  :اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثٗ ٌزمذ ُ٠اٌشعبٌٗ " رشىٌ ً١غٕٗ اٌحىُ"
 - 1فطبة اُوَْ
 - 2روو٣و طالؽٚ٤
 - 3اٍزٔبه ٙرغٔ٤غ ث٤بٗبد
ِٓ - 4قض اُوٍبُ ٚثؾ٤ش ال٣ي٣ل ػٖ ٍ 15طو ٓٞهغ ٖٓ اَُ٤ل أ.ك/
أُشوف اُوئ + ٠َ٤رٞه٤غ اُطبُت
ٓ - 5غِل ٖ٣ػجبه ٙػٖ ًلو اُوٍبُ ٚػوثٝ ٠اٗغِ٤يِٓ + ٟقض
اُوٍبُ ٚثبُِـ ٚاُؼوثٝ ٚ٤االٗغِ٤يٚ٣
َٗ - 6ـ ٖٓ اُوٍبُخ ثؼلك اَُبك ٙأُٔزؾ٘ ٖ٤اُلافِٝ ٠اُقبهع+ ٠
َٗقخ اػبك٤خ
عبدعب  :اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثٗ ٌّٕح اٌشعبٌٗ
 - 1ػلك " "2هٍبُٓ ٚغِل ٖ٣ثبُِ ٕٞاالٍٞك ثبَُ٘جُِٔ ٚبعَز٤وٝ -إُِٞ
اُج٘ ٠ثبَُ٘جُ ٚوٍبُ ٚكًزٞها ٙاُلَِلٚ
 - 2ػذد " "1اعطٛأٗ B. D.F
صبٌضب :دسعخ دوزٛس اٌفٍغفخ ف ٝاٌؼٍَٛ
ِبدح – 35
٣شزوؽ ك ٠اُطبُت ُ٘ َ٤كهعخ كًزٞه اُلَِلخ ك ٠اُؼِ:ّٞ
 - 1إٔ  ٌٕٞ٣ؽبطال ػِ ٠كهعخ ٓبعَز٤وك ٠اُؼِ ٖٓ ّٞئؽلٟ
عبٓؼبد عٜٔٞه٣خ ٓظو اُؼوث٤خ أ ٝػِ ٠كهعخ ٓؼبكُخ ُٜب ٖٓ
ٓؼٜل ػِٔ ٠آفو ٓؼزوف ث ٖٓ ٚاُغبٓؼخ.
 - 2إٔ ٣و ّٞثجؾٞس ٓجزٌوح كٞٓ ٠ػٞع ٣ووٓ ٙغٌِ اٌُِ٤خ ُٔلح ٍ٘زٖ٤
ػِ ٠األهَ ٖٓ ربه٣ـ ٓٞاكوخ ٓغٌِ اٌُِ٤خ ػِ ٠رَغ َ٤اُطبُت.
 - 3إٔ ٣ولّ ث٘زبئظ ثؾٞص ٚهٍبُخ روجِٜب ُغ٘خ اُؾٌْ.
ُٔٝغٌِ اٌُِ٤خ ك ٠أؽٞاٍ فبطخ رَزلػٜ٤ب ؽج٤ؼخ اُجؾش إٔ َٔ٣ؼ
ُِطالة أُو٤لُ ٖ٣لهعخ أُبعَز٤و ثبُزؾؼ٤و ُوٍبُخ كًزٞه اُلَِلخ

 -34ٓجبشوح ثشوؽ اكائ ْٜث٘غبػ االٓزؾبٕ كٓ ٠ووهاد كهعخ أُبعَز٤و
ٝاال روَ ٓلح اُو٤ل ػٖ أهثغ ٍ٘ٞاد.
ِبدح -36
٣غٞى ػول آزؾبٕ شل ٟٞهجَ اُزٞط٤خ ثٔ٘ؼ اُلهعخ ُِٔٝغٌِ إ
٣وفض ُِطبُت اُن ُْ ٟروو ا٤ِٛزخ ُِؾظ ٍٞػِ ٠اُلهعخ ك ٠اػبكح
رول ْ٣اُوٍبُخ ثؼل اٍزٌٔبٍ اٝعخ اُ٘وض كٜ٤ب أ ٝاُزولّ ثوٍبُخ افو.ٟ
ِبدح ( )37
٣نًو ك ٠اُشٜبكح اُز ٠رٔ٘ؼ ُِطبُت ث٤بٕ ٓبرقظض كٞٓٝ ٚ٤ػٞع
اُوٍبُخ اُز ٠رولّ ثٜب.
********
ساثؼب :طٕذٚق اٌؼٍٚ َٛاٌزّٕ ٗ١اٌزىٌٕٛٛعٗ١
)Science & Technology Devels Pment Fund (STDF
ف ٝئطبس خطخ ٚصاسح اٌجحش اٌؼٍّ ٝالػبدح ٘١ىٍخ ِٕظِٛخ اٌؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب
فِ ٝظش  ،طذس لشاس اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغّٛٙس ٗ٠سلُ ٌ 217غٕخ  2007ثبٔشبء
اٌّغٍظ األػٌٍٍ ٝؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب ثشئبعخ األعزبر اٌذوزٛس  /سئ١ظ ِغٍظ
اٌٛصساء ٚػض٠ٛخ ِغّٛػخ ِٓ اٌٛصساء ٚاٌؼٍّبء ٚسعبي اٌّغزّغ ٚاٌظٕبػٗ ،
٠ٚخزض اٌّغٍظ ثبٌزخط١ظ االعزشار١غٚٚ ٝضغ اٌشؤ ٜاٌّغزمجٌٍٍ ٗ١ؼٍَٛ
ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاػزّبد ِؼب١٠ش اٌخطٗ اٌزٕف١زِٚ ٗ٠زبثؼزٙب ٌزحم١ك أ٘ذاف اٌخطٗ
اٌٛطٕٚ ٗ١ف ٝئطبس اٌخطٗ اٌزٕف١زٌٛ ٗ٠صاسح اٌجحش الػبدح اٌ١ٙىٍٗ  ،فمذ طذس
لشاس اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغّٛٙس ٗ٠سلُ ٌ 218غٕخ  2007ثأشبء طٕذٚق اٌؼٍَٛ
ٚاٌزّٕ ٗ١اٌزىٌٕٛٛع0 ٗ١

٠ٚز ٌٝٛاٌظٕذٚق
وفبٌخ رّ ً٠ٛاٌجحش اٌؼٍّٚ ٝاٌزّٕ ٗ١اٌزىٌٕٛٛع ِٓ ٗ١خالي األ٠ٌٛٚبد اٌزٝ
٠حذد٘ب اٌّغٍظ األػٌٍٍ ٝؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب 0
دػُ اٌمذساد االثزىبسٌّٕ ٗ٠ظِٛخ اٌؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب

 -25دػُ اٌذٚسح اٌىبٍِٗ ٌٍجحش اٌؼٍّٚ ٝرط٠ٛش إٌّزغبد اٌز ٝرؼزّذ ػٍ ٝاٌّؼشفٗ
ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب (أثحبس ِٕشٛسٖ – ثشاءاد اخزشاع – ّٔبرط ٔظف طٕبػ– ٗ١
ِٕزغبد ) 0
دػُ ٔشش اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب

آٌ١بد اٌظٕذٚق
 رّ ً٠ٛاٌّششٚػبد اٌجحض ٗ١اٌّشزشوٗ ٚإٌّح اٌمٌٍ ٗ١ِٛجحش اٌؼٍّ ٝاٌفشدٜثبالضبفٗ ئٌٚ ٝضغ رٍه اٌّششٚػبد ػٍ ٝخط ٝاالعزشار١غ ٗ١اٌم0 ٗ١ِٛ
رط٠ٛش ػٍّ١خ رّ ً٠ٛاٌجحش ٚاٌزٌٍّّٕ ٗ١ششٚػبد اٌظغ١شٖ ّٔٚبرط األفىبس
االثذاػِ ٗ١ضً ّٔٛرط SBRIف ٝاٌٛال٠بد اٌّزحذٖ 0
 ئٔشبء ٔظبَ ِٕح ٌّٕبرط األفىبس االثذاػ ٗ١لبئُ ػٍِ ٝجبدسح أثحبس اٌّششٚػبداٌظغ١شٖ ثبٌٛال٠بد اٌّزحذٖ 0
 رشغ١غ رط٠ٛش ٚحذاد سأط اٌّبي اٌّخبطش ف ٝاٌجٕٛن اٌّشبسوٗ ٌزًّ٠ٛاألػّبي اٌمبئّٗ ػٍ ٝاٌزىٌٕٛٛع١ب ثبالضبفٗ ئٌ ٝاٌّغبػذٖ ف ٝاٌزٛط١ذ
اٌمبٌٔ ٝٔٛألعٚ ُٙآٌ١بد سأط اٌّبي اٌّخبطش 0
 رّ ً٠ٛئٔشبء ِزبحف ػٍّ ٗ١لِٚ ٗ١ِٛزبحف ئح١بء ثحش ٗ٠ف ٝاٌّحبفظبد 0 رّ ً٠ٛرؼش٠ت لٕبر0 National Geography Discovery ٝ رّ ً٠ٛئٔشبء ثشاِظ ػبٌ١خ اٌغٛدح ٌٍحٛافض اٌؼٍِّٚ ٗ١شاوض االثذاع داخًاٌغبِؼبد اٌّخزبسح 0
 رّ ً٠ٛرٛع١غ أٔشطخ األعبرزٖ اٌجباحضٚ ٓ١رشغ١غ ٚرّٕ ٗ١ػذد ِٓ اٌّششٚػبداٌجحض ٗ١اٌّشزشوٗ ِغ اٌغبِؼبد ٚاٌمطبػبد اٌظٕبػ0 ٗ١
 رٛف١ش اٌّٛاسد اٌّطٍٛثٗ ٌٍغبِؼبد اٌّحٌٍٍّ ٗ١غبػذٖ ف ٝدػُ اٌّششٚػبداٌمبئّٗ ػٍ ٝاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز ٝرغبُ٘ ف ٝػٍّ١خاٌزّٕ ٗ١االلزظبد0 ٗ٠
 رغ ً١ٙاٌزؼب ْٚااللٍ ّٝ١ث ٓ١اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٝاٌ١ٙئبد اٌجحض١٘ٚ ٗ١ئبد اٌزّٕٗ١االلزظبد ٗ٠اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٌٍجٌٕ ٗ١ألثحبس ٚاٌزّٕ0 ٗ١
 دػُ اٌششاوٗ ِغ ِشاوض اٌزذس٠ت اٌّخزظٗ ٚإٌّظّبد غ١ش اٌحىٌٛ ٗ١ِٛضغدٚساد رذس٠ج ٗ١ف ٝاٌّششٚػبد اٌشأعّبٌ ٗ١اٌخبطٗ 0
 دػُ رىبًِ ِٕب٘ظ دساعخ اٌّششٚػبد اٌشأعّبٌ ٗ١اٌخبطٗ فِ ٝشاحً اٌغبِؼٗٚثؼذ اٌزخشط 0
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ِحبٚس خطخ اٌذ ٌٗٚف ٝاٌؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب 0
 ئػبدح ٘١ىٍخ ِٕظ ِٗٛاٌجحش اٌؼٍّ ٝحز ٝرزّىٓ ِٓ دفغ ػغٍخ اٌزٌّٕٚ ٗ١ززّىِٓٓ اٌزفبػً اٌذٚ ٌٝٚرزغٗ اٌ ٝرطج١ك اٌذٚسح اٌشثبػٌ ٗ١الثزىبس ٚرٌه ثزأو١ذ اٌذػُ
اٌغ١بع ِٓ ٝخالي ِغٍظ أػٌٍٍ ٝؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚئ٠غبد آٌ١بد ِشٔخ ٌزًّ٠ٛ
اٌجحش اٌؼٍّ ِٓ ٝخالي خطخ اعزشار١غ١خ ٚاضحٗ 0
 ئػذاد خطخ ئعزشار١غ١خ لٌٍ ٗ١ِٛؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب ٠شبسن فٙ١ب وبفخ لطبػبداٌذٚ ٌٗٚاٌّغزّغ اٌّذٔ٠ٚ ٝششف ػٍٚ ٝضؼٙب ٚػٍ ٝرٕف١ز٘ب ٚصاسح اٌذٌٗٚ
ٌٍؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب 0
اٌزشو١ض ػٍ ٝدٚسح االثزىبس اٌشثبػٚ ٗ١دٚس٘ب ف ٝدفغ اٌؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب ئٌٝ
اٌّغبّ٘ٗ اٌفؼٍٚ ٗ١اٌغبدٖ ٌأللزظبد اٌم0 ِٝٛ
 ص٠بدح االٔفبق ػٍ ٝاٌؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب ٌٍٛطٛي ئٌ ٝاٌّغز٠ٛبد اٌؼبٌّٗ١(حٛاٌ ِٓ %3 ٝاٌذخً اٌمٚ ) ِٝٛرٌه ِغ ِشاػبح اٌمذسح االعز١ؼبثٗ١
ٌّإعغبد اٌجحش اٌؼٍّٚ ٝاٌزىٌٕٛٛع0 ٝ
 ئطالق ِجبدساد ٌزّٕ١خ اٌّٛاسد اٌجشش ٗ٠اٌؼٍّ ِٓ ٗ١خالي اٌزفبػً اٌذٚ ٌٝٚاٌحذِٓ ٘غشح اٌؼمٛي ِٓ خالي رٛف١ش اٌّزطٍجبد اٌالصِٗ ٌجمبئ ُٙثّظش 0
ٔشش اٌٛػ ٝاٌّغزّؼ ٝثبٌؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚرّٕ١خ شغف أطفبي ٚشجبة اٌشؼت
اٌّظش ٜثبٌؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب 0
 ٚرؼزجش اٌغزٗ ٔمبط أػالٖ ِ٘ ٝحبٚس ٚأعظ اٌزمذَ اٌؼٍّٚ ٝاٌزىٌٕٛٛعٝفِ ٝظش ٚرؼزجش ٘زٖ إٌمبط اٌغذ ٘ٚ ٝعٍ١خ دفغ اٌّغزّغ اٌّظش ٜاٌٝ
ِغزّغ اٌّؼشفٗ ٚااللزظبد اٌّجٕ ٝػٍ ٝاٌّؼشفٗ 0
اٌّٛلغ ػٍ ٝاٌشجىٗ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّؼٍِٛبد http:// www0stdf0org0eg :

 -27عبدعب:
ػلك اُطالة اُؾبطِ ٖ٤ػِ ٠كهعخ أُبعَز٤و ٝكًزٞه اُلَِلخ ك٠
األهَبّ اُؼِٔ٤خ أُقزِلخ .
اُوَــــــْ
اُلهعـــــخ
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