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 اهلل عملكم   ﴾ ىر ﴿ وقل أعملوا فسي
 رؤية الكمية:
التميز في إبداع ونشر المعرفة في العموم األساسية  الىكمية العموم بالمداومة  تسعى

الطالب وأعضاء ىيئة  فييا ه الرؤية، سيتم توفير بيئة، يتعاونواستنادا إلي ىذ والتطبيقية.
التدريس والكمية في التعميم والتعمم وكذلك البحث العممي بما يسمح ليم بالعمل معا كأعضاء 

 مسؤولين ومشاركين في تنمية المجتمع. 
 رسالة الكمية:

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

في سوق العمل. كما تيدف الكمية إلي اإلرتقاء بكفاءة ىيئة التدريس بيا لمقيام بأبحاث 
عمي أسس عممية تساىم في حل مشكالت المجتمع  التى متميزة في العموم البحتة والتطبيقية

في تنمية وخدمة المجتمع عمي مستوي منطقة الدلتا  تساىموأخالقية، وكمؤسسة قومية، 
 وأيضا عمي المستوي القومي واإلقميمي.

 األىداف اإلستراتيجية لمكمية:
 كميةال لمبانيالبنية التحتية  اليدف األول: استكمال

 التواالتصارفع كفاءة البنية المعموماتية اليدف الثانى: 
 تنمية الموارد البشريةاليدف الثالث: 

 واألكاديمي اإلداريإعادة ىيكمة التنظيم  :لرابعاليدف ا
 نظم ضمان الجودة والتأىيل العتماد استكمال :لخامساليدف ا
 تحقيق الفاعمية التعميمية :لسادساليدف ا

 تحقيق مشاركة طالبية ودعم طالبىاليدف السابع: 
 مة البحث العممى وتحقيق التنافسية والتميز واالبتكارتطوير منظو  :مناليدف الثا
قميمًا ودولياً كميتوثيق العالقات العممية والخدمية لم :تاسعاليدف ال  ة محميًا وا 
 ةً كميتنمية الموارد الذاتية واإلمكانيات المادية لم :عاشراليدف ال

 



 ةــــــــكمم
 خميل  السيد األستاذ الدكتور /عبد الحكيم عبد الخالق     

 رئيس جامعة طنطـــا                             
ــات األساســية أل  مؤسســة جامعيــة إلرتباطيــا   - ــا مــن أىــم المكون تعــد الدراســات العمي

الوثيــق بتأىيــل الكــوادر البشــرية العميــا فــى المجــاالت العمميــة المختمفــة، وتطــوير البحــث 
معرفــة واإلســيام فــى خدمــة المجتمــع العممــى، والــدور البــارز الــذ  تقــوم بــو فــى تطــوير ال

يجـاد الحمـول التـى يواجيـا  وذلك من خـالل تفعيـل يليـات التنميـة فـى مختمـف المجـاالت وا 
 المجتمع.

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

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

 تيا إلعداد أجيال قادرة عمى التجديد امن اجل ىذا وضعت جامعة طنطا كل إمكاني
واإلىتمام باإلنشاءات الجديدة والتجييزات المتطورة،  –يد المتواصل واإلبداع وبذل الج

ووضع التكنولوجيا الحديثة فى خدمة طالب العمم عبر تحديث المعامل والمكتبات وقاعات 
المحاضرات باإلضافة إلى ما أولتو الجامعة من أىمية كبر  لتنمية شبكة اإلتصاالت 

 الع عمى كل ما ىو جديد فى كافة التخصصات.وتوفير الوسائل الحديثة كاالنترنت لالط
  وفى ىذا اإلطار فإننى انتيز الفرصة ألدعو أبنائى طالب الدراسات العميا لالنطالق

لتحقيق طموحاتيم متسمحين باإلرادة الصادقة والعمل الدءوب والجيد المتواصل محققين 
 ألنفسيم مزيدًا من النجاح ولوطنيم مزيد من التقدم والرقى.

 
 طيب تمنياتى ليم بكل توفيق وسدادمع أ

 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتـــو                            



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

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

 وأتمنى لكم كل التوفيق فى مرحمة الدراسات العميا وأود أن  أحييكم أطيب تحية   
 أؤكد لكم بأن األمل معقود عميكم فى النيوض بمستو  البحث العممى فى جامعتنا

 0 الحبيبة
 تساب المعارف من أعظم الوسائل لمرقى الفكر كإإن البحث العممى والسعى وراء      

 نسان من ل والفضل الذ  منحيما اهلل عز وجل ل من المؤكد لمكرامةكما أنو  0والماد 
 ذ قال "ىل يستو  الذين يعممون والذين ال يعممون "إبين مخموقاتو ولقد صدق رب العالمين 

 م والذين أوتو العمم درجات "( وقال أيضا " يرفع اهلل الذين أمنوا منك 9أيو  ) الزمر
 ( كما يقول الرسول الكريم )ص(: من سمك طريقا يمتمس فيو عمما11يو ي ) المجادلة

 نسان يسعى وراء المعارف يتسع افقو وتنموإل " ومادام ا إالى الجنةسيل اهلل لو طريقا 
 0مداركو وتتعاظم خبراتو وقدراتو

 ويقول الشاعر:
 ز والشرف يدم بيت العوالجيل ي              العمم يرفع بيوتا العماد ليا 

 ولقد أولت جامعة طنطا اىتماما كبيرا لمبحث العممى والدراسات العميا وعقدت     
 االتفاقيات مع العديد من دول العالم لمد جسور التعاون ونقل الخبرات ولقد قامت 

 ر المناخ العممى وتوفي إلمكانيات المادية من أجيزة ومراجع عمميةبتوفير ا الجامعة
 0أعماليم  زنجاإثين فى احالمناسب لمساعدة الب

 جتياد وأرجو لكم كل التوفيق وأسأل إلوكمنا أمل بالحرص عمى دراستكم وبالجد وا     
 خالص فى القول والعمل وأن يعممنا ما ينفعنا وأن  سبحانو وتعالى أن يرزقنا اإلاهلل

       0ينفعنا بما عممنا واهلل ولى التوفيق 



 ة ــــــــــــــــــــــــــكمم
 طارق عبد المنعم فايدالسيداألستاذ الدكتور / 

   عميد الكمية
 طالة اٌلهاٍبد اٌع١ٍب أثٕبؤٔب

يسعدنى أن أتقـدم الـيكم بلـالم أمنيـاتى القمبيـة داعيـا ا  عـز 
وجـ  أن يــوفقكم لتوققــوا طمووــاتكم وتكونــوا طااــة ل اــة اــادرة 

 0بداع والتعام  مع تكنولوجيا العصر عمى التجديـد واإل
وأن الكمية ال تـدلر جدـدا فـى تـوفير المنـال العممـى لمبوـث    

ومايســتمزم ذلــ  مــن معــدات وأجدــزة ومراجــع و ير ــا لمندــو  
   0 ركــــاقز تقــــدم االمــــمبالبوــــث العممــــى الــــذه يعتبــــر مــــن أ ــــم 

الكميــــة ال تــــدلر جدــــدا فــــى مســــاعدة البــــاو ين ماديــــا  أنكمــــا 
كـــــذا اـــــتد افـــــاق جديـــــدة لمبوـــــث العممـــــ  باســـــتودام ومعنويـــــا و 

 دبمومات وطرق جديدة لمدراسة ف  مرومة الدراسات العميا .  
 ٚوً عبَ ٚأٔزُ ثق١و 

 

 كممة
 ابرا يم عبد ا  يونسالسيد األستاذ الدكتور / 



 وكي  الكمية لشقون الدراسات العميا والبووث
*********** 

 

 ة العموم أبناقى ط ب الدراسات العميا بكمي
 ٠َعلٟٔ اْ ارملَ ا١ٌىُ ثزٕٙئٗ صبكلٗ ثّٕبٍجخ ثلء اٌعبَ اٌلهاٍٟ      

 اٌغل٠ل "وً عبَ ٚأٔزُ ثق١و" 

ٔؾددٛ اٌزمددلَ ٠ٚمددبً رمددلَ  األِددخ٠عددل اٌجؾددش اٌعٍّددٟ لددبطوح      

اٌددلٚي ثّددب رٕزغددٗ ِددٓ اثؾددبس ٚافزواعددبد ع١ٍّددخ   ٌددنا رعّددً 

ٗ عٍددٟ عبِعددخ طٕطددب ثعددفٗ عبِددٗ  ٚو١ٍددخ اٌعٍددَٛ ثعددفٗ فبصدد

رط٠ٛو ثواِظ اٌلهاٍبد اٌع١ٍب ٚكعُ  االِىب١ٔبد اٌّزبؽخ ٌٍجؾدش 

اٌعٍّٟ ثٙلؾ  رؾم١دك هٍدبٌخ اٌغبِعدخ ٚاٌى١ٍدخ ـدٝ ئعدلاك أَدبْ 

ٍدٌ ألبكه عٍٟ ِٛاعٙخ رؾل٠بد اٌععو ٚؽدً اٌّكدىالد عٍدٟ 

ع١ٍّدددخ ٚلدددبكه عٍدددٟ اٌزعبِدددً ِدددث اٌٍٛدددببً اٌؾل٠ضدددخ ٚاالٍدددب١ٌت 

 0اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّعبصوح 

ثبٌزعبْٚ ِث اٌغبِعخ  رعًّ كابّب و١ٍخ اٌعٍَٛ ٔإول أْوّب      

ِٕبفب ع١ٍّب لببّب عٍٟ اٌزط٠ٛو ٚاٌزؾل٠ش ٚاٌنٜ عٍٝ رٛـ١و

٠زّضً ـٝ رٛل١و اٌّعلاد ٚاألعٙيح ٚاٌّواعث اٌع١ٍّخ ٚع١ٍىُ 

أْ رَزضّوٚا ٘نٖ اإلِىب١ٔبد ٌٍٛصٛي اٌٟ ِبرطّؾْٛ ا١ٌٗ 

 0ٌّعؤب اٌؾج١جخ  اٌوفبء ٚاإلىك٘به  ٌٕٚؾمك

 ث فبٌص أ١ِٕبرٝ ٌىُ ثبٌٕغبػ ٚاٌزٛـ١ك ِ

 

 
 



 

                                           
 حٛس ثبٌى١ٍخأعشح اداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍبٚاٌج              

 

 سلُ اٌز١ٍفْٛ  اٌٛظ١فٗ         االعُ َ   

 ع١ٙش أحّذ ِصطفٝ ــ1

 
 4047044040 اٌّذ٠ش اٌؼبَ

 

 4040062440  ٕح اٌزفشؽ ِ - ِشاعغ عؼذ ػٛض ا١ِّخ -2

 4042700744 لغُ اٌى١ّ١بء   ِغئٌٛخ ػٓ  ثشثش  حٕبْ فٛدح فٛدح -3

 

ِاااااااابي اٌ  اااااااازبٜٚ أ -4

 إٌغبس

 ػااااااااآ  لغاااااااااُ ِغااااااااائٌٛخ

اٌحبعاااااات  اٌغ١ٌٛٛع١ااااااب    

 االٌٝ 

4047743062 

 

 

 4047464300 ػٓ  لغُ إٌجبد ِغئٌٛخ ٔزصبس وّبي ِصطفٝإ -5

 

  ٍُ اٌح١ٛاْػِغئٌٛخ لغُ  ٔٛاي احّذ ػٍٛاْ -6

 

 ـ

راااااابِش ِحّااااااذ ػجااااااذ  -7

 اٌغالَ

 اٌش٠بض١بد ػٓ  لغُ ِغئٛي

 ٚاػّبي االِزحبٔبد
40007470474 

 ـ

ِغاائٌٛخ ػاآ دثٍااَٛ اٌى١ّ١اابء  اعّبء رٛف١ك اٌغجبٌٟ -8

 .اٌزح١ٍ١ٍخ ٚاٌزطج١م١خ

 ٚدثٍَٛ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛعٝ

 

 ـ

ٔٙاااابي اثااااشا١ُ٘ ثىااااش  -9

 ٘الي

  MIS  ـِغئٌٛخ اٌ

 ٚلغُ اٌف١ض٠بء
 

 ـ

 - ِغئٛي دوزٛساٖ اٌى١ّ١بء س٠ٙبَ حّذٜ ػجذ هللا 11

 

 

-1 – 
 اٌم١ذ ٚاٌزغغ١ً ٌٍذسعبد اٌّخزٍفخ  



               ٌٍزماااااذَ ٌٍم١اااااذ ٌذسعاااااٗ اٌّبعغاااااز١ش اٌّغااااازٕذاد  اٌّطٍٛثاااااخ  أٚال:ـاااااـ

 -:أٚ اٌذثٍَٛ

  أصً شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط  ٚصٛسح ِٕٙب .  - 0
 ِٕٙب.االسثغ عٕٛاد ٚصٛسح  ادأصً شٙبدح رمذ٠ش  - 0

 ِٕٙب. شٙبدح ا١ٌّالد   صٛسح   - 7

 ػّبي أٚ افمخ عٙخ اٌؼًّ ٌّٓ ٠ؼًّ ثبٌحىِٛخ أٚ لطبع األِٛ   - 0

 اٌخبص          

 4را وبْ ال٠ؼًّ إلشاس رفشؽ ِٓ اٌطبٌت شخص١ب إ - 2

 شٙبدح ثزحذ٠ذ اٌّٛلف ِٓ اٌزغ١ٕذ.   - 0

   الشاس ثبْ اٌطبٌت ٌُ ٠غجك ٌٗ االٌزحبق ثذساعٗ اٌذسعٗ اٌغبِؼ١ٗ  - 4

 اٌّزمذَ ٌٙب.          

 الشاس ثبْ اٌطبٌت غ١ش ِم١ذ ٌذساعٗ اٜ دسعٗ عبِؼ١ٗ اخشٜ   -6 

عٛاء فٝ و١ٍٗ اٌؼٍَٛ عبِؼٗ طٕطب اٚ اٜ و١ٍٗ اخشٜ ِٓ 

 عبِؼبد عّٙٛس٠ٗ ِصش اٌؼشث١ٗ   .         

 صٛس شخص١خ.                               0 -3

 صب١ٔــب :ـ اٌـشعـــــــــــــَٛ 

 شٌّبعغزــ١ا 

 ع١ٕٗ سعَٛ دساع١ـٗ                           603.02 

 ع١ٕٗ ِظشٚف     100ه -

 ع١ٕٗ دٚسٖ وّج١ٛرشِغزٛٞ اٚي                           744س  -

 اعزخشاط وبس١ٔٗ                               02س  -

   اٌذثٍَٛ         

 دساع١ـــــــــٗ ع١ٕٗ سعَٛ                            003.02

 ع١ٕٗ ِظشٚف                          100ه -

 ع١ٕٗ دٚسٖ وّج١ٛرش                          064س  -

 اعزخشاط وبس١ٔٗ                               02س  -         

 

 

-0- 

  ٍِحٛظخ
 



ـٟ ؽبٌخ اٌم١ل  ٌلثٍَٛ اٌزؾب١ًٌ اٌج١ٌٛٛع١خ ٠مدَٛ اٌطبٌدت ثَدلاك   

١ددٗ ِعددوٞ وَّددبّ٘خ ثبإللددبـخ اٌددٟ اٌوٍددَٛ ع1500ِٕجٍددػ 

٠ّٚىٓ رم١َظ ِجٍػ اٌَّدبّ٘خ عٍدٟ  –األفوٞ  اٌّنوٛهٖ أعالٖ 

 لَط١ٓ ؽَت هؼجخ اٌطبٌت  

------------------------------------ 

 

 دوزٛس اٌفٍغفٗ  

 

 ع١ٕٗ هٍَٛ كها١ٍـــــٗ                 25 1427

 ع١ٕٗ ِظوٚؾ                      100ه -

  ع١ٕٗ كٚهٖ وّج١ٛروَِزٛٞ  صبٔٝ   360 -
 اعزخشاط وبس١ٔٗ                               02س  -

٠عفدددٟ اٌطبٌدددت اٌَّدددغً ٌلهعدددخ كوزدددٛه اٌفٍَدددفٗ ِدددٓ أكاء     

) َِددزٛٞ اٚي   ـددٟ ؽبٌددخ   ٚهٍددَٛ كٚهح اٌؾبٍددت ٚاإلٔزؤددذ

 ئعز١بىّ٘ب ـٟ اٌّبعَز١و  

 

     

  ٍِحٛظخ :       
كاهح ١ّددث ا٠عددبالد اٌَددلاك ئٌددٟ ئطبٌددت رَدد١ٍُ ع٠غددت عٍددٟ اٌ

ٌّٛظددؿ اٌّقددزص ثبٌمَددُ اٌلهاٍددبد اٌع١ٍددب ثبٌى١ٍددخ ِددث رٛل١ددث ا

 ٠عبالد  عٍٟ صٛهح اإل٠عبي ثبٍزالِٗ أصً اإل
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كاهح عددلَ ل١ددبَ اٌطبٌددت ثزَدد١ٍُ اإل٠عددبالد ئٌددٟ ئ ٚـددٟ ؽبٌددخ  

 اٌلهاٍبد اٌع١ٍب ـٟ اٌّٛعدل اٌّؾـــــــــــــــــــدـلك ) ثعدل ِٛاـمدخ

 ُ عٍٟ اٌم١ل   ٠عزجو اٌم١ل الؼ١بِغٌٍ اٌمَ
 ُ :ـ٠اٌزمـــــــــــذ صبٌضب

  100ُ ثعل ٍلاك ِجٍػ ٠٠مَٛ اٌطبٌت أٚ ٌٚٝ أِوٖ ثَؾت ِظوٚؾ اٌزمل  - 1

 ع١ٕــٗ       

 ٚ٘ــــــــــــٝ :ـ ٠مَٛ اٌطبٌت ثبٍزىّبي األٚهاق اٌّوـمخ – 2

 ك١ًٌ اٌم١ل ثبٌلهاٍبد اٌع١ٍب    -أ      

 ٍزّبهر١ٓ ل١ل ٠زُ وزبثزُٙ ثّعوـٗ اٌطبٌتئ    -ة    

 لواه رفوغ  ٌّٓ ال٠عًّئ   -ط     

 ب١ٌٍٙجمٗ اٌؾعٛي عٍٝ اٌلهعٗ اٌّزملَ ئلواه ثعلَ ئ  -ك       

 ـٝ و١ٍٗ أٚ ِعٙل      ثأٜ كثٍَٛ أفو أٚ كهعخ ع١ٍّخأفوٜ  واه ثعلَ ل١لٖلئ   -٘ـ    

 ٠ٗ ِعو اٌعوث١ٗ عٍّٝ آفو كافً اٚ فبهط  عّٙٛه           

 ما رُ رؽ١١و اٌعٕٛاْلواه ثّؾً اإللبِٗ ٚاٌزعٙل ثاثالغ اٌى١ٍٗ ئئ   -ٚ      

 صٛه شقع١ٗ + طٛاثث ِٙٓ ع١ٍّخ ل١ّزٙب4ٚهاق ٠ؾزٜٛ عٍٝ م   ـ   ٍِؿ األ  

 ٠عبي ٍلاك صّٓ اٌّظوٚؾع١ٕٙبد + ئ 5         

 ثعل اٍز١فببٙب١ب ثزمل٠ُ األٚهاق ٚاٌكٙبكاد ٚاأللواهد ٠مَٛ اٌطبٌت شقع –3

 عالْ  فالي اٌفزوح اٌّؾلكح ثبإل      

 -ٍِحٛظخ:

 اٌّبعَز١و أٚ كوزٛه اٌفٍَفخ ٠كزوط اٌؾعٛي عٍٝ ِٕبلكٗ هٍببًعٕل  -1

 0شٙبكح ئرمبْ اٌٍؽٗ االٔغ١ٍي٠خ      

   اٌزٝ ٠ّٕؾٙب اٌّووي اٌضمبـٝ اٌجو٠طبٔٝ   ٠ELTSمعل ثكٙبكح ئرمبْ اٌٍؽٗ ) -2

 0اٌزٝ رّٕؾٙب اإل١ّ٠ل٠َذ INTERNATIONAL TOEFELأٚ اٌز٠ٛفً  

 -٘ٝ: اٌّطٍٛثخ كهعخ االعبكح -3 

 0  ٌٍلوزٛها5ٖ  ٌٍّبعَز١و   )4)شٙبكح ئ٠ٍزٌ     )      

 0  كهعخ ٌٍلوزٛها500ٖ  كهعخٌٍّبعَز١و )450  ))شٙبكح اٌز٠ٛفً      

 ٌٝاٌم١ل ِٓ أؽلٜ اٌغبِعبد اٌّعو٠خ ئرطٍت شٙبكح ئرمبْ اٌٍؽٗ عٕل ٔمً  -4

 0 3،2 ٌٍجٕل٠ٓعبِعخ طٕطب طجمب       

عٍٝ أْ اٌدواؼج١ٓ ـ١ٙدبـأٗ ٠زُ ل١لُ٘ ثبٌلهعدخ اٌع١ٍّدخ  ثبٌَٕجخ ٌٍطالة اٌٛاـل٠ٓ -5

 ٠ٛلعٛا
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 عزجو رَغ١ٍُٙئعبكح اٌٍؽٗ أصٕبء اٌعبَ األٚي ٚئال ئرعٙلا ثبٌؾعٛي عٍٝ شٙبكح  

 اٌكوٚط الؼ١ب ِث َِبٚاح اٌطٍجخ اٌٛاـل٠ٓ ثبٌطٍجخ اٌّعو١٠ٓ ـٝ وبـخ    

 صالؽ١خ شٙبكح ئرمبْ اٌٍؽٗ )عبِبْ  -6

  ثبٌالئحخ اٌذاخ١ٍخ ثبٌى١ٍخ ٔظبَ اٌذساعخ ٚاٌّٛاد اٌّمشسح

 أٚال : دثٍِٛبد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

اٌعٍدَٛ كثٍِٛدبد  عبِعٗ طٕطب ثٕبء عٍدٝ الزدواػ و١ٍدخ رّٕؼ (00ِبدٖ )
 اٌلهاٍبد اٌع١ٍب ا٢ر١ٗ:

 كثٍَٛ اٌى١ّ١بء اٌزطج١م١خ -2             كثٍَٛ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍـــخ  -1

 كثٍَٛ اٌطج١عخ االهل١خ  -4  ١ٌٛٛع١ب اٌزطج١م١خ         كثٍَٛ اٌغ  -3

 كثٍَٛ اٌؾكواد اٌزطج١م١خ -6         ـب   كثٍَٛ ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛع١ــــ  -5

 كثٍَٛ اٌزؾب١ًٌ اٌج١ٌٛٛع١خ -8        كثٍَٛ اٌؾكواد اٌطج١ـــــخ      -7

ْ ١ددل اٌطبٌددت ألٜ ِددٓ كثٍِٛددبد اٌلهاٍددخ اٌع١ٍددب أ٠كددزوط ل (00ِاابدٖ )
عبِعدبد عّٙٛه٠دخ اٌعٍدَٛ ِدٓ ئؽدلٜ اٌجىدبٌٛه٠ًٛ ـدٝ  ٠ىْٛ ؽبصال عٍٝ كهعدخ

ِعبكٌددخ ٌٙددب ِددٓ ِعٙددل عٍّددٝ أفددو ِعزددوؾ ثددٗ ِددٓ  أٚعٍددٝ كهعددخ   ِعددو اٌعوث١ددخ

 اٌغبِعٗ 

و١ٍددبد أفددوٜ ٌددجع  اٌجىبٌٛه٠ًٛ ِددٓ ٠ٚغددٛى ل١ددل طددالة ؽبصدد١ٍٓ عٍددٝ كهعددخ

 ـٝ وً كثٍَٛ ِٕٙب  اٌع١ٍب ٚـمب ٌٍمٛاعل اٌّج١ٕخٍبد كثٍِٛبد اٌلها

 ٌٍمجٛي ٌىً كثٍَٛ  اٌكوٚط اٌالىِخ مٛاعل اٌزب١ٌخرج١ٓ اٌ (07ِبدح)

 دثٍَٛ اٌى١ّ١بء اٌزح١ٍ١ٍخ: -0
٠كددزوط ٌم١ددل اٌطبٌددت ٌٍلهاٍددخ اٌقبصددخ ثددلثٍَٛ اٌى١ّ١ددبء اٌزؾ١ٍ١ٍددخ أْ رىددْٛ 

 كهاٍزٗ ٌلهعٗ اٌجىبٌٛه٠ًٛ أٚ ِب ٠عبكٌٙب لل رضّٕذ:

 اٌطج١عخ ٌّلح الرمً عٓ ٍٕخ ٚاؽلح  -ة ٌّلح أهثث ٍٕٛاد       اٌى١ّ١بء -أ

 دثٍَٛ اٌى١ّ١بء اٌزطج١م١خ: -0
٠كددزوط ٌم١ددل اٌطبٌددت ٌٍلهاٍددخ اٌقبصددخ ثددلثٍَٛ اٌى١ّ١ددبء اٌزطج١م١ددخ أْ ٠ىددْٛ 

 ؽبصال عٍٝ كهعخ اٌجىبٌٛه٠ًٛ ـٝ اٌى١ّ١بء 
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 دثٍَٛ اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌزطج١م١خ: -7

ٌٍلهاٍخ اٌقبصخ ثلثٍَٛ اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌزطج١م١دخ ٠كزوط ٌم١ل اٌطبٌت 

ٌجىدبٌٛه٠ًٛ أٚ ِدب ٠عبكٌٙدب لدل رضدّٕذ لهعدخ أْ رىْٛ كهاٍدزٗ ٌ

 كهاٍخ اٌغ١ٌٛٛع١ب ٌّلح أهثث ٍٕٛاد 

 :دثٍَٛ اٌغ١ٛف١ض٠بء -0

هلد١خ أْ ٠كزوط ٌم١ل اٌطبٌت ٌٍلهاٍخ اٌقبصخ ثلثٍَٛ اٌطج١عخ اال

ٛاك اٌطج١عدخ اٌجىبٌٛه٠ًٛ لل رضدّٕذ ِدرىْٛ كهاٍزٗ ٌلهعـــــــخ

ٚاٌغ١ٌٛٛع١ددب ٚاٌو٠بلددخ ـددٝ َِددزٜٛ ٠عزجددوٖ ِغٍددٌ اٌى١ٍددخ وبـ١ددب 

 ٌّزبثعخ اٌلهاٍخ ٌٙنا اٌلثٍَٛ 

 دثٍَٛ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب: -2

اٍخ اٌقبصدخ ثدلثٍَٛ ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛع١دب أْ ٠كزوط ٌم١ل اٌطبٌت ٌٍله

لهعددخ اٌجىددبٌٛه٠ًٛ لددل رضددّٕذ ِددبكرٝ إٌجددبد رىددْٛ كهاٍددزخ ٌ

  ٚاٌى١ّ١بء ٌّلح أهثث ٍٕٛاد

 دثٍَٛ اٌح شاد اٌزطج١م١خ: -0

طج١م١دخ أْ ٠ىدْٛ ؽبصدال ٠كزوط ٌم١ل اٌطبٌت ثلثٍَٛ اٌؾكدواد اٌز

ـدددٝ عٍدددُ اٌؾكدددواد أٚ عٍدددُ  اٌعٍدددَٛ  ثىدددبٌٛه٠ًٛعٍدددٝ كهعدددخ 

 اٌؾ١ٛاْ 

 دثٍَٛ اٌح شاد اٌطج١خ: -4
اٌطبٌت ثذثٍَٛ اٌح شاد اٌطج١خ أْ ٠ىْٛ حبصال ػٍٝ دسعخ ٠ زشط ٌم١ذ 

 اد أٚ ػٍُ اٌح١ٛاْ.ثىبٌٛس٠ٛط اٌؼٍَٛ فٝ ػٍُ اٌح ش

 دثٍَٛ اٌزحب١ًٌ اٌج١ٌٛٛع١ٗ:- - 6
ِغابي فاٝ  ٌخبصخ ثذثٍَٛ اٌزحب١ًٌ اٌج١ٌٛٛع١اخث زشط ٌم١ذ اٌطبٌت ٌٍذساعخ ا

ْ ٠ىااْٛ حبصااال ػٍااٝ اٌطف١ٍ١اابد ٚاٌى١ّ١اابء اٌح٠ٛ١ااخ ٚا١ٌّىشٚث١ٌٛااٛعٝ أ

 دسعٗ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٝ اٌؼٍَٛ اٌؼبَ ٚاٌخبص

أٚ اٌح١ااٛاْ ٚاٌى١ّ١اابء اٌح٠ٛ١ااخ( أٚ ١اابء ) ػٍااُ اٌح١ااٛاْ أٚ اٌح١ااٛاْ ٚاٌى١ّ

 ِؼزشف ثٙب. ب ِٓ أٜ و١ٍخ ػ١ٍّخٌٙ ػٍٝ دسعخ ِؼبدٌخ
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 أٜ ِٓ كثٍِٛبد اٌلهاٍدخ اٌع١ٍدب ٍدٕخِلح اٌلهاٍخ ١ًٌٕ  (00ِبدٖ)

١خ ٚاٌزله٠ج١خ اٌزدٝ ٍّفالٌٙب ٌٍلهاٍــــخ إٌظو٠خ ٚاٌعٚاؽلح ٠زفوغ 

َ اٌّقزعدخ، ٠مو٘ب ِغٌٍ اٌى١ٍخ ثٕبء عٍٝ الزدواػ ِغدبٌٌ االلَدب

 ٚمٌدددددددددده ـددددددددددٝ اٌّٛاع١ددددددددددل اٌّمددددددددددوهح ٌٙددددددددددنٖ اٌلهاٍددددددددددخ 

رعمل اِزؾبٔبد اٌلثٍَٛ ِدور١ٓ ـدٝ اٌعدبَ ـدٝ اٌّٛاع١دل  (02ِبدٖ) 

س ثٕدبء عٍدٝ الزدواػ اٌزٝ ٠ؾلك٘ب ِغٌٍ اٌلهاٍدبد اٌع١ٍدب ٚاٌجؾدٛ

٠إكٜ اِزؾبْ ـٝ  دبما هٍت اٌطبٌت ـٝ االِزؾبِٔغٌٍ اٌى١ٍخ ٚئ

ثم١ل اٌطبٌت الٜ كثٍَٛ ٌّلح  اٌّٛاك اٌزٝ هٍت ـ١ٙب ـمظ ٚال ٠َّؼ

 ري٠ل عٓ عب١ِٓ 

 إٌّب٘ظ اٌزٝ رلهً ١ًٌٕ اٌلثٍِٛبد ٘ٝ: (00ِبدح)

 :دثٍَٛ اٌى١ّ١بء اٌزح١ٍ١ٍخ -1

 ٓ:ركًّ اٌلهاٍخ ِموه٠ٓ أٍب١١ٍ

ٍدبعبد ع١ٍّدخ  8ثّعلي ِؾبلور١ٓ، األٌٝ  ِموه ـٝ اٌزؾ١ًٍ  -أ

 ا٢ر١خ:  أٍجٛع١ب ـٝ اٌّٛلٛعبد

اٌم١دددبً  -اٌم١دددبً اٌضدددٛبٝ -اـ١دددباٌجٛالهٚعو -اط١دددبؾ اٌّوب١دددبد

بٍدزعّبي إٌظدببو اٌّكدعخ طدوق اٌزؾ١ٍدً ث -ل١بً اٌغٙل -اٌَعوٜ

 أعّبي اٌيعبط  -ؾ١ًٍ اٌلل١كزاٌ -عٗٚؼ١واٌّك

 16ِؾبلواد،  4ثّعلياٌزؾ١ٍ١ٍٗ ِموه ِزملَ ـٝ اٌى١ّ١بء  -ة

 ٍبعخ)عٍّٝ  أٍجٛع١ب، ٠ٚؾزٜٛ اٌّٛلٛعبد ا٢ر١خ:

رؾ١ٍددً اٌي٠ددٛد –ٌٍعٕبصددو  اٌزؾ١ٍددً اٌددلل١ك –رؾ١ٍددً االؼن٠ددخ 

 رؾ١ًٍ اٌّٛاك اٌىوثٛا٠لهار١خ  –ٚاٌلْ٘ٛ ٚاٌج٠ٛبد 

رؾ١ًٍ اٌّدٛاك  –رؾ١ًٍ اٌق١ّوح  –رؾ١ًٍ اٌلفبْ  –رؾ١ًٍ اٌزوثخ 

 0رؾ١ًٍ اٌَجببه  اٌعض٠ٛخ ـٝ اٌعٕبعخ
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 كثٍَٛ اٌى١ّ١بء اٌزطج١م١خ :  -2
 ر ًّ اٌذساعخ ِمشس٠ٓ أعبع١١ٓ :       

ٌاااٝ وّاااب ٘اااٛ ِٛضاااح فاااٝ دثٍاااَٛ اٌى١ّ١ااابء ِماااشس فاااٝ اٌزح١ٍاااً اال - أ

  4اٌزح١ٍ١ٍخ 

عاابػخ ػٍّاااٝ  00ِحبضاااشاد ٚ 0ِمااشس ٠خزاابسح اٌمغاااُ ثّؼااذي   - ة

   4أعجٛػ١ب 

 ٚر ًّ اٌذساعخ ِٛضٛػ١ٓ أٚ اوضش ِٓ اٌّٛضٛػبد االر١خ :                          

  4ٍٛس٠خ ٍجاٌصٕبػبد اٌ -اٌجٍّشاد اٌؼب١ٌخ  -0

  4ٔخ اٌّٛاد اٌٍّٛ –اٌج٠ٛبد –االصجبؽ  -0

 اعزخالص اٌّؼبدْ   –اٌحٛافض  –وً ـ إٌ بط اٌغطحٝ أاٌز -7

  4عّذح ألا –اٌصٕبػبد اٌخضف١خ  –عّٕذ ألا –اٌضعبط  -0

  4دثبغخ اٌغٍٛد –اٌض٠ٛد ٚاٌذْ٘ٛ ٚاٌّٛاد اٌ ّؼ١خ  -2

   4اٌّٛاد إٌّظفخ –اٌجزشٚو١ّ١ب٠ٚبد  –رىش٠ش اٌجزشٚي  -0

 اٌزخ١ّش اٌىحٌٛٝ ـ اٌشٚائح اٌؼطش٠خ. -إٌ ب -4

 ا١ٌّبح ٚاٌّغبسٜ ٚاٌى١ّ١بء اٌصح١خ.رح١ًٍ  -8
 دثٍَٛ اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌزطج١م١خ: -7

دسٚط ػ١ٍّاااخ 0ِحبضاااشاد   0ر اااًّ اٌذساعاااخ اٌّماااشساد ا٢ر١اااخ ثٛالاااغ

 أعجٛػ١ب:

 -اٌّؼبدْ االلزصبد٠خ -ع١ٌٛٛع١ب ا١ٌّبح اٌغٛف١خ -ع١ٌٛٛع١ب اٌزؼذ٠ٓ

 -١ِىشٚعىٛث١خ اٌخبِبد -ع١ٌٛٛع١ب رص٠ٛش٠خ -ع١ٌٛٛع١ب رحذ اٌغطح١خ

ع١ٌٛٛع١ب اٌخبِبد  -طشق اٌزٕم١ت ػٓ اٌخبِبد -ٛع١ب رشو١ج١خع١ٌٛ

 ع١ٌٛٛع١ب ٠ٚٛٔخ. -االلزصبد٠خ

 دثٍَٛ اٌطج١ؼخ االسض١خ: -0

كهًٚ 4ِؾبلددواد ،  6ركددًّ اٌلهاٍددخاٌّموهاد ا٢ر١ددخ ثٛالددث 

 ع١ٍّخ أٍجٛع١ب:

اٌطدوق  -اٌطدوق اٌيٌيا١ٌدخ -اٌطوق اٌّؽٕبط١َ١خ -اٌطوق اٌزضبل١ٍخ

 ه٠بل١بد  -م١ٍخاٌغ١ٌٛٛع١ب اٌؾ -اٌىٙوث١خ
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 دثٍَٛ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب: - 2
كهًٚ 7ِؾبلددواد ،  8ركددًّ اٌلهاٍددخ اٌّمددوهاد ا٢ر١ددخ ثٛالددث

 ع١ٍّخ أٍجٛع١ب:

اؽعدددبء -١ِىوٚث١ٌٛٛع١دددب رطج١م١دددخ -و١ّ١دددبء ؽ٠ٛ١دددخ -ـ١وٍٚدددبد

ثىزو٠ٌٛٛع١دددددب  -ثىزو٠ٌٛٛع١بعبِدددددخ-ـطو٠دددددبد فبصدددددخ -ؽ١دددددٜٛ

 -بء اٌزقّوادو١ّ١ -أِواض ٔجبد -ـ١ٌَٛٛع١ب اٌفطو٠بد-رطج١م١خ

اٌزفددددبعالد  -اٍددددزقلاَ اٌىببٕددددبد اٌلل١مددددخ ـددددٝ رغ١ٙددددي اٌغٍددددٛك

 -اٌطدوق ٚاالعٙديح اٌَّدزقلِخ ـدٝ ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛع١دب -اٌزؾع١ٕ١خ

 طؾبٌت ٚـ١ٌَٛٛع١ب اٌطؾبٌت 

 دثٍَٛ اٌح شاد اٌزطج١م١خ:  -6    

ٍددبعبد  ٠4ددلهً اٌطبٌددت أهثددث ِمددوهاد ثغبٔددت اٌزم١ٕددخ ثٛالددث 

١ٍدخ ِٚع١ٍّدخ ٌّدلح أٍدجٛع١ٓ ثّعبِدً ع١ٍّخ أٍجٛع١ب ٚرله٠جبد ؽم

 ٚىاهح اٌيهاعخ

ػااااااااااااااااذد  اٍُ اٌّموه

 اٌغبػبد
 

 عٍّٝ ٔظوٜ 

ّج١لاد اٌؾكدو٠خ ٚعٍدُ اٌَدَّٛ ِٚىبـؾدخ اٌ

 اٌؾكواد

3 2 

 4 2 طوق ٔمً اٌؾكواد ٌالِواض

 2 3 االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ ـٝ ِىبـؾخ اٌؾكواد

ـددددددبد اٌؾجددددددٛة أث١ٌٛٛع١ددددددخ ٚرعدددددد١ٕؿ 

 اٌّقيٚٔخ ِٚىبـؾزٙب

2 4 

 4 2 ٌؾكواد االلزعبك٠خ إٌبـعخا

 4 ــــ اٌزم١ٕخ

  اٍجٛع١ٓ لهاٍبد اٌؾم١ٍخ ٚاٌّع١ٍّخاٌ
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 دثٍَٛ اٌح شاد اٌطج١خ:-4

 

ٍدبعبد  ٠4لهً اٌطبٌت أهثث ِموهاد ثغبٔدت اٌزم١ٕدخ ثٛالدث     

ع١ٍّخ أٍجٛع١ب ٚرله٠جبد ؽم١ٍدخ ِٚع١ٍّدخ ٌّدلح أٍدجٛع١ٓ ثّعبِدً 

 ٚىاهح اٌيهاعخ

عددددددددددددددلك  اٍُ اٌّموه

 ٌَبعبدا

 

 عٍّٝ ٔظوٜ 

رعدددد١ٕؿ ٚث١ٌٛٛع١ددددخ اٌؾكددددواد اٌطج١ددددخ 

 إٌبلٍخ ٌالِواض

2 4 

ثبب١دددبد ٚث١ئدددخ اٌؾكدددواد اٌطج١دددخ إٌبلٍدددخ ٚ

 ٌالِواض

3 2 

 2 3 ِىبـؾخ اٌؾكواد اٌطج١خ

 4 2 ٌٛٛع١ب اٌؾكوادصٍٚبد اٌطج١خ ٚثبهاالوب

 4 2 ا١ٌّىوث١ٌٛٛعٝ ٚعٍُ اٌََّٛ

 4 ــــ اٌزم١ٕخ

  ٛع١ٓاٍج رله٠جبد ؽم١ٍخ

 

 : دثٍَٛ اٌزحب١ًٌ اٌج١ٌٛٛع١خ -8

 ـٝ ِغبي اٌطف١ٍ١بد ٚاٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ ٚا١ٌّىوٚث١ٌٛٛعٝ:

 18ٍددبعخ ٔظو٠ددخ ٚ 14ركددًّ اٌلهاٍددخ اٌّمددوهاد اٌزب١ٌددخ ثٛالددث 

 ٍبعخ ع١ٍّخ  

٠ددإكٜ اٌطبٌددت اِزؾبٔددب رؾو٠و٠ددب ـددٝ فّددٌ ٚهلددبد ىِددٓ وددً ـددـ 

١دددخ ٍدددبعبد ثباللدددبـخ اٌدددٝ االِزؾبٔدددبد اٌعٍّ 3ٚهلدددخ اِزؾدددبْ 

 ٚاٌكف١ٙخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ :
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 و١ّ١بء اٌلَ ٚاٌَٛابً اٌج١ٌٛٛع١خ اٌٛهلخ االٌٚٝ:

 أي٠ّبد ٚ٘وِٛٔبد                    

 

 ِبْ اٌّعٍّٝ ألعٍُ اٌََّٛ ٚا اٌٛهلخ اٌضب١ٔخ:

 عٍُ اٌلَ ٚاالِعبي                   

 

 ِواض اٌّكزووخ أل١ٍبد ٚا١عٍُ اٌطف اٌٛهلخ اٌضبٌضخ:

 ١ٍبد ٚٔبلالد اِواض ١ٚثبب١بد ِٚمبِٚخ اٌطف                  

 

 ١ِىوٚث١ٌٛٛعٝ )ثىزو٠ٌٛٛعٝ  اٌٛهلخ اٌواثعخ:

  بدـطو٠ –١ِىوٚث١ٌٛٛعٝ )ـ١وٍٚبد                    

 

 أعٙيٖ ٚرم١ٕبد ِع١ٍّخ كل١مخ اٌٛهلخ اٌقبَِخ: 

 اؽعبء ِعٍّٝ ٚلجظ عٛكح اٌزؾب١ًٌ اٌّع١ٍّخ                     

ِىددوه: رددلهً ِددبكح اٌؾبٍددت ا٢ٌددٝ ـددٝ ع١ّددث شددعت  (00ِاابدح)

  1اٌلثٍِٛبد اٌزٝ رّٕؾٙب اٌى١ٍدخ ٚمٌده ثٛالدث ٍدبعز١ٓ أٍدجٛع١ب:)

ٍددبعخ رددله٠جبد ع١ٍّددخ ٌّددلح عددبَ كهاٍددٝ 1ٍددبعخ ِؾبلددوح + 

 ٚاؽل 

 صب١ٔب: دسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍـــَٛ

 

أْ  ٠كددزوط ـددٝ ل١ددل اٌطبٌددت ٌلهعددخ اٌّبعَددز١و ـددٝ اٌعٍددَٛ (04ِاابدح )

ؽدلٜ عبِعدبد ئ٠ىْٛ ؽبصال عٍٝ كهعخ اٌجىبٌٛه٠ًٛ ـٝ اٌعٍدَٛ ِدٓ 

 ٝ ٍّعٍٝ كهعخ  ِعبكٌخ ٌٙب ِٓ ِعٙل ع عّٙٛه٠خ ِعو اٌعوث١خ أٚ
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افو ِعزوؾ ثٗ ِٓ اٌغبِعخ ، ٚاال ٠مً رمل٠وح ـٝ ِبكح اٌزقعص اٌزٝ 

 ٠َغً ـ١ٙب عٓ ع١ل 

غبِع١ددخ ـددٟ اٌلهعددخ اٌعٍددٝ رمددل٠و ِمجددٛي ٠ٚغددٛى ٌٍطددالة اٌؾبصدد١ٍٓ 

ثعدل اعز١دبىُ٘ ٌٍّمدوهاد اٌزأ١ٍ١٘دخ اٌزدٝ اٌم١ل ثلهعخ اٌّبعَز١و األٌٚٝ 

٠ٚمو٘ب ِغٌٍ ٠ؾلك٘ب ِغٌٍ اٌمَُ ٌغ١ّث اٌطالة ـٟ ٔفٌ اٌزقعص 

كهاٍىٟ عٍٝ أال ٠مً رمدل٠و اٌّزمدلَ ـدٟ ٘دنٖ اٌّمدوهاد اٌى١ٍخ ٌّلح عبَ 

 عٓ رمل٠و ع١ل عٍٝ األلً 

ىدبٌٛه٠ًٛ اٌعٍدَٛ ث١ٍٓ عٍدٝ ثكدعجخ اٌٛهاصدخ اٌطدالة اٌؾبصد ٠مجً ٌٍم١ل

 رقعص إٌجبد أٚ ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛعٝ 

 

 : (06ِبدح)

اٌّلح اٌالىِخ ٌٍؾعٛي عٍٝ كهعدخ اٌّبعَدز١و عبِدبْ عٍدٝ االلدً ِٕدن 

  ل١ل اٌطبٌت ٌٍلهاٍخ اٌقبصخ ثبٌلهعخ

 (:03ِبدح )
٠ٕظُ ِغٍدٌ اٌغبِعدخ ثٕدبء عٍدٝ الزدواػ ِغٍدٌ اٌى١ٍدخ ِٚغٍدٌ اٌمَدُ  

اٌّقددزص كهاٍددبد ٔظو٠ددخ ٚع١ٍّددخ ٚرله٠ج١ددخ ٌطددالة اٌّبعَددز١و ـددٝ 

  لًألاٌزقععبد اٌّقزٍفخ رَزؽوق عبِب عبِع١ب عٍٝ ا

  (:74ِبدح )
٠ىٍؿ اٌطبٌت ثدبعواء ثؾدٛس ـدٝ ِٛلدٛر ٠مدوٖ ِغٍدٌ اٌغبِعدٗ ثٕدبء 

َ ثٕزببظ ٘نٖ اٌجؾٛس هٍدبٌخ رمجٍٙدب ٌغٕدخ عٍٝ الزواػ ِغٌٍ اٌى١ٍخ ٠ٚمل

اٌؾىُ ، ٚال ٠غٛى رَغ١ً ِٛلٛر اٌجؾش لجً ِضٝ ٍزٗ أشدٙو عٍدٝ 

 اٌزمدلَ ثبٌوٍدبٌخ اإل ثعدل ِضدٝ ٍدٕخ ل١ل اٌطبٌت ٌٍلهاٍخ ، وّب ال٠غدٛى

عٍددٝ  اٌلهاٍددبد اٌع١ٍددب ٚاٌجؾددٛس ثبٌغبِعددخِددٓ رددبه٠ـ ِٛاـمددخ ِغٍددٌ 

 رَغ١ً اٌّٛلٛر 
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  (:70ِبدٖ)
اِزؾبٔددبد اٌلهاٍددخ اٌقبصددخ ثلهعددخ اٌّبعَددز١و ِددوٖ ٚاؽددلح ـددٝ اٌعددبَ ـددٝ  رعمددل   

اٌّٛاع١ددل اٌزددٝ ٠ؾددلك٘ب ِغٍددٌ اٌلهاٍددبد اٌع١ٍددب ثٕددبء عٍددٝ الزددواػ ِغٍددٌ اٌى١ٍددخ ، 

ِزؾبٔدب ئْ ٠دإكٜ أٚال٠َّؼ ٌطبٌت اٌّبعَز١و اٌزملَ ٌالِزؾبْ أوضو ِٓ ِور١ٓ عٍٝ 

 ـٝ اٌّٛاك اٌزٝ هٍت ـ١ٙب 

  ( 77ِبدح ) 
ص ـ١ددخ ِٚٛلددٛر ٠ددنوو ـددٝ اٌكددٙبكح اٌزددٝ رّددٕؼ ٌٍطبٌددت ث١ددبْ ِددب رقعدد         

 ٙب اٌوٍبٌخ اٌزٝ رملَ ث

  ( 70ِبدح )
 د وبالرٝ بلهعخ اٌّبعَز١و ـٝ ِقزٍؿ اٌزقععٌ ِموهاد اٌلهاٍخ   

 لغُ اٌش٠بض١بد :
اٌطبٌددت ِمددوهاد ٠ؾددلك٘ب ِغٍددٌ  ٌلهاٍددخ عددبَ كهاٍددٝ ٚاؽددل ٠ددلهً فالٌددٗـزددوح ا

  ٍبعبد اٍجٛع١ب ٠ٚإكٜ اٌطبٌت ـٝ  8اٌّج١ٕخ ثٛالث )اٌمَُ ِٓ ث١ٓ اٌّٛلٛعبد 

 ـٝ اٌّٛلٛعبد اٌزٝ ٠لهٍٙب أِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌعبَ 

 أٚال : شؼجخ اٌش٠بضخ اٌجحزخ : 
  0اؽعبء  –عجو رغو٠لٜ  –رؾ١ًٍ علكٜ  –رؾ١ًٍ كاٌٝ  –ِعبكالد رفبل١ٍخ 

 صب١ٔب : شؼجخ اٌش٠بضخ اٌزطج١م١خ : 
 0ك٠ٕب١ِىب اٌّٛابث ٚاٌط١واْ   -لِخٔظو٠خ اٌىُ اٌّزم –ٔظو٠خ اٌّوٚٔخ 

 صبٌضب: شؼجخ االحصبء: 
ٔظو٠ددخ  -ٔظو٠ددخ اٌعددٕٛؾ -ٔظو٠ددخ االؽزّددبالد ٚرطج١مبرٙددب -ظو٠ددخ اٌزٛى٠عددبدٔ 

 ِزو ٠خ اٌطوق اٌؽ١و ثبه -وٛؾ ٚرطج١مبرٙبع١ٍّبد ِبه

 لغُ اٌطج١ؼخ:

٠ددلهً اٌطبٌددت ٍددبعز١ٓ اٍددجٛع١ب ـددٝ وددً ِددٓ االهثددث ِمددوهاد  أٚال:

 ا٢ر١خ:
 -ٔظو٠دبد ظدٛا٘و إٌمدً -طوق اٌم١بٍبد اٌزغو٠ج١خ ِث رم١ٕبرٙب -ب اٌىُ اٌع١ٍب١ِىب١ٔى

 رظو٠بد اٌىٙوثبء اٌعب١ٌخ 
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٠ددلهً اٌطبٌددت ٍددبعز١ٓ اٍددجٛع١ب كهاٍددبد ٠موه٘ددب اٌّكددوؾ  صب١ٔااب:

 ٚرزفك ِث االثؾبس اٌزٝ ٠غو٠ٙب اٌطبٌت 

 لغُ اٌى١ّ١بء:
 رٕمَُ اٌلهاٍخ اٌٝ صالس شعت:

  اٌطج١ؼ١خ ٚغ١ش اٌؼض٠ٛخ أٚال: شؼجٗ اٌى١ّ١بء
 ٠لهً اٌطبٌت ٍبعز١ٓ اٍجٛع١ب ٌىً ِٓ اٌّموهاد ا٢ر١خ:     

 اٌى١ّ١بء اٌطج١ع١خ  -1

 اٌى١ّ١بء ؼ١و اٌعض٠ٛخ  -2

 اٌى١ّ١بء اٌعض٠ٛخ أٚ اٌعض٠ٛخ اٌطج١ع١خ  -7

 صب١ٔب: شؼجخ اٌى١ّ١بء اٌؼض٠ٛخ ٚاٌؼض٠ٛخ اٌطج١ؼ١خ:

 د ا٢ر١خ:٠لهً اٌطبٌت ٍبعز١ٓ أٍجٛع١ب ـٝ وً ِٓ اٌّموها      

 اٌى١ّ١بء اٌعض٠ٛخ  -1

 اٌى١ّ١بء اٌعض٠ٛخ اٌطج١ع١خ  -2

 اٌى١ّ١بء اٌطج١ع١خ أٚ ؼ١و اٌعض٠ٛخ  -3

 صبٌضب: شؼجخ اٌى١ّ١بء اٌح٠ٛ١خ:

 ٠لهً اٌطبٌت ٍبعز١ٓ أٍجٛع١ب ـٝ وً ِٓ اٌّموهاد ا٢ر١خ:      

 اٌّٛاك اٌىوثٛا١٘لهار١خ ٚاٌل١ٕ٘خ ٚاٌجوٚر١ٕبد  -1

 االٔي٠ّبد ٚاٌزّض١ً اٌؽنابٝ  -2

 ب١ِٕبد ٚاٌٙوِٛٔبد ٚاٌزؽن٠خ اٌف١ز -7

 لغُ اٌغ١ٌٛٛع١ب:

 أٚال: شؼجخ اٌّؼبدْ ٚاٌصخٛس:

ٌّمدوهاد ا٠لهً اٌطبٌت ٍبعز١ٓ أٍجٛع١ب ـٝ صالس ِموهاد ِٓ       

 ا٢ر١خ:

د ٚاٌلهاٍدخ هٚاٍدت اٌقبِدب -عٍُ اٌغ١ٛو١ّ١دبء -ٝعٍُ اٌّعبكْ اٌزغو٠ج

ٍدددُ ع -عٍدددُ اٌعدددقٛه إٌبه٠دددخ ٚاٌّزؾٌٛدددخ -ا١ٌّىوٍٚدددىٛث١خ ٌٍقبِدددبد

 اٌّعبكْ اٌعٕبع١خ ٚاالشعبع١خ  -اٌعقٛه اٌوٍٛث١خ
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 صب١ٔب: شؼجخ اٌحفش٠بد ٚاٌطجمبد:

٠لهً اٌطبٌت ٍبعز١ٓ أٍجٛع١ب ـٝ صالس ِموهاد ِٓ اٌّموهاد        

 ا٢ر١خ:

 -اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌؾم١ٍدخ -اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌجٕبب١خ -عٍُ اٌطجمبد -عٍُ اٌؾفو٠بد

 اٌّبب١خ  جزوٚي ٚاٌغ١ٌٛٛع١بع١ٌٛٛع١ب اٌ -بٖعٍُ اٌزو١ٍت ٚاٌّضب٘

 صبٌضب: شؼجخ اٌغ١ٛف١ض٠مب اٌزطج١م١خ:

٠لهً اٌطبٌت ٍبعز١ٓ أٍجٛع١ب ـٝ صالس ِموهاد ِٓ اٌّموهاد        

 ا٢ر١خ:

اٌطدددوق  -اٌطدددوق اٌىٙوثبب١دددخ -اٌطدددوق اٌَددد١ي١ِخ -اٌطدددوق اٌزضبل١ٍدددخ

ثباللبـخ اٌٝ اٌّموهاد اٌضالس اٌزٝ ٠لهٍٙب اٌطبٌت ـدٝ  -اٌّؽٕبط١َ١خ

 عجخ ٠مَٛ ثّب ٠ٍٝ:وً ش

 كهاٍخ ٍبعز١ٓ ـٝ ِموه افو ِٓ ِموهاد اٌكعجز١ٓ   -أ 

 االفور١ٓ      

 كهاٍخ ٍبعخ أٍجٛع١ب ـٝ عٍُ االؽعبء  -ة 

 ٔلٚح ع١ٍّخ ِلرٙب ٍبعخ أٍجٛع١ب   -ط 

 لغُ إٌجبد:
 رٕمَُ اٌلهاٍخ اٌٝ فٌّ شعت :ـ

 أٚال : شؼجخ اٌج١ئخ

٠دددلهً اٌطبٌدددت ِؾبلدددوح أٍدددجٛع١ب ـدددٝ ودددً ِدددٓ    أ)

 ّموهاد ا٢ر١خ:اٌ

 طوق كهاٍخ اٌىَبء اٌقضوٜ ٚاٌج١ئخ اٌفوك٠خ ٚاالٔجبد  -1

 كهاٍخ ِزملِخ ـٝ ـ١ي٠بء ٚو١ّ١بء اٌزوثخ  -2

 اؽعـــبء ؽ١ٜٛ  -3

 )ة ٠لهً اٌطبٌت ِؾبلوح ٌفعً كهاٍٝ ٚاؽل ـٝ                   

 اٌّٛلٛعبد ا٢ر١خ:           

 كهاٍبد ِزملِخ ـٝ عٍُ إٌجبد االعزّبعٝ -1
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 عٍُ إٌّبؿ اٌعبَ ٚاٌلل١ك -2

 عٍُ ؽجٛة اٌٍمبػ ٚرطج١مبرخ اٌع١ٍّخ -3
 )ط( ٠ذسط اٌطبٌت ِحبضشح ٌفصً دساعٝ ٚاحذ فٝ اٌّٛضٛػبد ا٢ر١خ:      

 االٌٍ اٌلل١مخ ٌزع١ٕؿ إٌجبربد اٌي٘و٠خ ٚكهاٍخ اٌفٍٛها  -1

 بد اٌغ١ٌٛٛع١ب ٚاٌَّث اٌغ١ٌٛٛعٝ ٚلواءح اٌقوابظ اٌغ٠ٛخ اٍب١ٍ -2

 لبد اٌّبب١خ ٌٍٕجبد اٌعال -3

 وّب ٠ؾضو اٌطبٌت كهٍب ع١ٍّب ـٝ اٌّٛلٛعبد اٌَبثمخ     

 صب١ٔب :شؼجخ فغ١ٌٛٛع١ب إٌجبد:

 )أ  ٠لهً اٌطبٌت ِؾبلوح ٌفعً كهاٍٝ ٚاؽل ـٝ             

 اٌّٛلٛعبد ا٢ر١خ:

 اٍزعّبي ثع  االعٙيح اٌقبصخ ِضً ا١ٍىزوٍٚىٛة ٚاعٙيح  -1

 اٌط١ؿ ٚؼ١و٘ب     

 اٌىوِٚبرٛعواــٝ ٚاٌوارٕغـــٝ اٌفعً -2

 ِزو٠خ ـٝ اٌزؾٛي اٌؽنابٝ اٌطوق اٌّبٔٛ-3

 أ٠  االؽّبض اٌعض٠ٛخ -4

 )ة  ٠لهً اٌطبٌت ِؾبلوح ٌفعً كهاٍٝ ٚاؽل ـٝ          

 اٌّٛلٛعبد ا٢ر١خ: 

 اال٠ـ  إٌـ١وٚع١ٕـــٝ  -2و١ّ١ـبء ؽ٠ٛ١ـخ ِزملِــــــــخ       -1 

 اٌعاللبد اٌّبب١خ ٚاٌضؽٛه  -4مخ       ـ١ٌَٛٛع١ب اٌىببٕبد اٌلل١--3 

 كهاٍبد ٚاطالعبد ِزفولخ  -6اِزعبص اال٠ٛٔبد ٚإٌفبم٠خ      -5 

 صبٌضب : شؼجخ اٌطحبٌت:

 )أ    ٠لهً اٌطبٌت ِؾبلور١ٓ ـٝ وً ِٓ اٌّٛلٛعبد ا٢ر١خ: 

 اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ  –اٌطؾبٌت        

 )ة  ٠لهً اٌطبٌت ِؾبلوح أٍجٛع١ب ـٝ وً ِٓ :

 ـ١ٌَٛٛع١ب اٌىببٕبد اٌلل١مخ  -اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ -االؽعبء اٌؾ١ٜٛ       
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 شؼجخ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب:-ساثؼب : 

٠دددلهً اٌطبٌدددت اٌّمدددوهاد ٚاٌَدددبعبد اٌع١ٍّدددخ اٌّقععدددخ ٌدددلثٍَٛ 

   28ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛع١ب اٌٛاهكح ـٝ اٌّبكح )

 خبِغب :  شؼجخ اٌٛساصخ:

 ٍبعخ ٔظوٜ طٛاي اٌعبَ:٠لهً اٌطبٌت اٌّموهاد اٌزب١ٌخ ثٛالث  -أ

 ٕ٘لٍخ ٚهاص١خ  -2ٚهاصخ ١ٍزٌٛٛع١خ                       -1

 ٌٝ آؽعبء ٚؽبٍت ئ -4ث١ٌٛٛع١ب عيب١خ                        -3

 

 ٠لهً اٌطبٌت أهثث ِموهاد ِٓ اٌّموهاد ا٢ر١خ ثٛالث  -ة  

 ٍبعخ ٔظوٜ طٛاي اٌعبَ ٠ؾلك٘ب ِغٌٍ اٌمَُ ـٝ ثلا٠خ اٌعبَ 

 و١ّ١بء ؽ٠ٛ١خ  -  6كهاٍخ وببٕبد كل١مخ                 - 5          

 وببٕبد كل١مخ  – 8ىهاعخ أَٔغخ ٚفال٠ب                -7           

 ٚهاصخ اٌعكببو  – 10اٌٛهاصخ ٚاٌزطٛه                 – 9          

 اٌزع١ٕؿ اٌزغو٠جٝ  – 11          

لعدٝ أٍدبعز١ٓ أٍدجٛع١ب ثؾدل ٠لهً اٌطبٌت ِمدوه عٍّدٝ ثٛالدث  -عـ

أهثددث ٍددبعبد أٍددجٛع١ب ٠ؾددلك٘ب ِغٍددٌ اٌمَددُ ـددٝ ثلا٠ددخ اٌعددبَ ـددٝ 

 ٌٍّموه إٌظوٜ  ٗ  ـٝ ؽبٌخ كهاٍز11-8-7-4-1اٌّموهاد أهلبَ)

 لغُ ػٍُ اٌح١ٛاْ:

 ٌٝ فٌّ  شعت:ئرٕمَُ اٌلهاٍخ 

 أٚال : شؼجخ اٌح١ٛاْ اٌزغش٠جٝ:

ّمدوهاد ٠لهً اٌطبٌت ٍبعز١ٓ ٔظوٜ أٍدجٛع١ب ـدٝ صدالس ِدٓ اٌ

 ا٢ر١خ:

عٕدددخ أ -اٌٛهاصدددخ -ث١ٌٛٛع١دددب اشدددعبع١خ -و١ّ١دددبء اٌق١ٍدددخ ٚاالَٔدددغخ

 عٍُ إٌّبعخ -رغو٠جٝ

ٌددٝ ٘ددنٖ اٌّمددوهاد ٍددبعزبْ ٌٍلهاٍددخ اٌع١ٍّددخ ٍٚددبعخ ئ٠ٚضددبؾ 

 ؽعبء اٌج١ٌٛٛعٝ إلٚاؽلح ٌ
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 صب١ٔب:  شؼجخ اٌج١ئخ:

٠ددلهً اٌطبٌددت ٍددبعز١ٓ ٔظددوٜ أٍددجٛع١ب ـددٝ صددالس ِددٓ اٌّمددوهاد   

 ا٢ر١خ:

 -ث١ٌٛٛع١ددب اٌزوثددخ -ث١ئددخ صددؾوا٠ٚخ -ث١ئددخ ثؾو٠دخ –ث١ئدخ اٌّددبء اٌعددنة 

 ـ١ٌَٛٛع١ب 

اٌّمدوهاد ٍدبعزبْ ٌٍلهاٍدخ اٌع١ٍّدخ ٍٚدبعخ ٚاؽدلح  ٠ٖٚضبؾ اٌٝ ٘ن

 ٌالؽعبء اٌج١ٌٛٛعٝ 

 صبٌضب:  شؼجخ فغ١ٌٛٛع١ب:
           

٠ددلهً اٌطبٌددت ٍددبعز١ٓ ٔظددوٜ أٍددجٛع١ب ـددٝ صددالس ِددٓ اٌّمددوهاد  

 ا٢ر١خ:

و١ّ١دددبء  -و١ّ١ددبء ؽ٠ٛ١دددخ -عٍددُ االٔي٠ّدددبد  -ؼلح صدددّبءـَدد١ٌٛٛع١ب)

 ث١ٌٛٛع١ب اشعبع١خ  -و١ّ١بء اٌق١ٍخ ٚاالَٔغخ -رؾ١ٍ١ٍخ

اٌّمدوهاد ٍدبعزبْ ٌٍلهاٍدخ اٌع١ٍّدخ ٍٚدبعخ ٚاؽدلح  ٠ٖٚضبؾ اٌٝ ٘ن

 ٌالؽعبء اٌج١ٌٛٛعٝ 

 ساثؼب : شؼجخ ر ش٠ح ِمبسْ:

         

ّمددوهاد ٠ددلهً اٌطبٌددت ٍددبعز١ٓ ٔظددوٜ أٍددجٛع١ب ـددٝ صددالس ِددٓ اٌ 

 ا٢ر١خ:

-الـمبه٠ددبد  أعٕددخ -عٍددُ اٌزكددو٠ؼ اٌّمبهْ)ـمبه٠ددبد -عٍددُ االَٔددغخ

 رطٛه 

اٌّمدوهاد ٍدبعزبْ ٌٍلهاٍدخ اٌع١ٍّدخ ٍٚدبعخ ٚاؽدلح  ٠ٖٚضبؾ اٌٝ ٘ن

 ٌالؽعبء اٌج١ٌٛٛعٝ 
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 خبِغب : شؼجخ اٌح شاد:

 رخصص فغ١ٌٛٛع١ب اٌح شاد: -أ

وهاد رقععد١خ ِدٓ ٠لهً اٌطبٌت ـٝ ٘نٖ اٌكعجخ صالس  ِمد         

اٌّموهاد اٌزب١ٌخ ثٛالدث ٍدبعز١ٓ ٔظدوٜ ٍٚدبعز١ٓ عٍّدٝ ٌىدً  ِمدوه 

 ثباللبـخ اٌٝ ِموه االؽعبء اٌؾ١ٜٛ وّب ٠ٍٝ:

  علك اٌَبعبد اٍُ اٌّموه                  

 عٍّٝ ٔظوٜ 

 2 2 ـ١ٌَٛٛع١ب ؽكواد ِزملِخ

 2 2 ـوِٛٔبد ٚ٘وِٛٔبد اٌؾكواد

 2 2 ِٕبعخ اٌؾكواد

 2 2 اشعبع١خ ٌٍؾكوادث١ٌٛٛع١ب 

 ـــ 1 اؽعبء ؽ١ٜٛ

 )ة( رخصص ث١ئخ اٌح شاد:

٠دلهً اٌطبٌددت ـددٝ ٘ددنح اٌكددعجخ صددالس ِمددوهاد رقععدد١خ ِددٓ        

اٌّموهاد اٌزب١ٌخ ثٛالث ٍبعز١ٓ ٔظوٜ ٍٚبعز١ٓ عٍّدٝ أٍدجٛع١ب ٌىدً 

 ٌٝ ِموه االؽعبء اٌؾ١ٜٛ وّب ٠ٍٝ:ئلبـخ إلِموه ثب

  اٌَبعبد علك اٍُ اٌّموه                  

 عٍّٝ ٔظوٜ 

 2 2 ث١ئخ اٌؾكواد ٚك٠ٕب١ِى١خ اٌعكببو

 2 2 ِج١لاد ٚرٍٛس اٌج١ئخ

 2 2 اٌّمبِٚخ اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍؾكواد

 2 2 ث١ٌٛٛع١ب اشعبع١خ 

 2 2 ؽكواد طج١خ

 ــــ 1 اؽعبء ؽ١ٜٛ
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 )ط( رخصص ر ش٠ح ِمبسْ ح شاد: 
١خ ِددٓ اٌكددعجخ صددالس ِمددوهاد رقععدد ٠ددلهً اٌطبٌددت ـددٝ ٘ددنٖ      

اٌّموهاد اٌزب١ٌخ ثٛالث ٍدبعز١ٓ ٔظدوٜ ٍٚدبعز١ٓ عٍّدٝ أٍدجٛع١ب ٌىدً 

 ِموه ثباللبـخ اٌٝ ِموه االؽعبء اٌؾ١ٜٛ وّب٠ٍٝ

  ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّمشس                  

 ػٍّٝ ٔظشٜ 

 2 2 ركو٠ؼ ِمبهْ ؽكواد

 2 2 رطٛه ؽكواد

 2 2 أعٕخ ؽكواد

 2 2 رم١ٕخ أَٔغخ ؽكواد 

 2 2 ٚهاصخ

 ــــ 1 اؽعبء ؽ١ٜٛ

 

(: ٌقدر نجاح الطالب فً امتحانات الدراسات العلٌا بأحد 64مادة )
 0طبقا لقانون تنظٌم الجامعات  التقدٌرات األتٌة

 مقبول. –جٌد  –جٌد جدا  –ممتاز 
 أما رسوب الطالب فٌقدر بأحد التقدٌرٌن اآلتٌٌن:

 ضعٌف جدا. –ضعٌف 
للنظام الذي تعٌنه اللوائح وٌكون تطبٌق التقدٌرات السابقة وفقا 

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.
(: تحدد اللوائح الداخلٌة للكلٌات إجراءات التسجٌل 69مادة )

ستٌر والدكتوراه والمدة التً ٌسقط التسجٌل بعدها إال لدرجتً الماج
إذا رأى مجلس الكلٌة اإلبقاء على التسجٌل لمدة أخرى ٌحددها بناء 

 على تقرٌر المشرف.
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بناء على اقتراح مجلس القسم  –(: ٌعٌن مجلس الكلٌة 69مادة )

المختص أستاذ ٌشرف على تحضٌر الرسالة، وللمجلس أن ٌعهد 
على الرسالة أحد األساتذة المساعدٌن وٌجوز أن ٌتعدد  باإلشراف

المشرفون من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس أو من غٌرهم، وفً هذه 
 الحالة ٌجوز للمدرسٌن االشتراك فً اإلشراف.

رج الجامعة ٌجوز بموافقة مجلس اوفً حالة قٌام الطالب ببحث خ
التً الكلٌة أن ٌشترك فً اإلشراف أحد المتخصصٌن فً الجهة 

 ٌجري فٌها البحث.
(: ٌجوز أن ٌنفرد باإلشراف على رسائل الماجستٌر 66مادة )

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 

م أو مشاركتهم فً اإلشراف على الرسائل التً سجلت تحت إشرافه
 إشرافهم قبل شغلهم مناصبهم.

(: فً حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج 000مادة )
الجامعة ٌقدم إلى مجلس الكلٌة تقرٌرا عن المدى الذي وصل إلٌه 
الطالب فً إعداد الرسالة، وفً ضوء ذلك ٌعٌن المجلس من ٌحل 

 أو من ٌنضم إلٌه فً اإلشراف.محله 
 

(: ٌقدم المشرف على الرسالة فً نهاٌة كل عام جامعً 000مادة )
تقرٌرا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب فً بحوثه وٌعرض 

 –هذا التقرٌر على مجلس الكلٌة ولمجلس الدراسات العلٌا والبحوث 
استمراره او إلغاء قٌد الطالب ٌتم بناء على اقتراح مجلس الكلٌة 

 على ضوء هذه التقارٌر.
(: ٌقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد االنتهاء 001مادة )

 من إعدادها تقرٌرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صالحٌتها 
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للعرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكٌل لجنة الحكم تمهٌدا 

م إلى الكلٌة عددا للعرض على مجلس الكلٌة، وعلى الطالب أن ٌقد
 من النسخ تحدده اللوائح الداخلٌة.

(: ٌشكل مجلس الكلٌة لجنة الحكم على الرسالة من ثالثة 002مادة )
أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران من بٌن 
األساتذة واألساتذة المساعدٌن بالجامعات، وٌكون رئٌس اللجنة أقدم 

مشرفٌن ٌجوز أن ٌشتركوا فً اللجنة األساتذة، وفً حالة تعدد ال
 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 

 ئل الدكتوراه.بالنسبة لرسا
د تشكٌل لجنة الحكم من نائب رئٌس الجامعة لشئون اوٌتم اعتم

 الدراسات العلٌا والبحوث.
(: تتم مناقشة الرسائل عالنٌة وٌقدم كل عضو من 003مادة )

أعضاء لجنة الحكم تقرٌرا علمٌا مفصال عن الرسالة وتقدم اللجنة 
مٌعها على تقرٌرا علمٌا عن الرسالة ونتٌجة المناقشة وتعرض ج

لجنة للدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة فمجلس الكلٌة تمهٌدا لعرضها 
 على مجلس الجامعة، 

(: تحدد تقدٌرات كل من درجتً الماجستٌر والدكتوراه 004مادة )
وفقا ألحكام اللوائح الداخلٌة، ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح 

األجنبٌة إذا كانت  لجنة الحكم أن ٌقرر تبادل الرسالة مع الجامعات
جدٌرة بذلك كما أن للجنة الحكم أن توصً بنشر الرسالة على نفقة 

 الجامعة.
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 أن الرسالة على الحكم لجنة اقتراح على بناء الكلٌة لمجلس (:009) مادة

 إعادة فً الدكتوراه أو الماجستٌر لدرجة أهلٌته تقرر لم الذي للطالب ٌرخص

 رسالة تقدٌم أو النقص أوجه استكمال بعد رسالته تقدٌم

 -اٌزغ١ٕذ -االػزاس اٌّشض١خ  ساثؼب:
عٍٝ اٌطالة اٌن٠ٓ ثوؼجْٛ ـٝ االعزناه عٓ كفٛي االِزؾبْ  اْ ٠زمدلِٛا ثطٍدت 

ٌٍَدد١ل االٍددزبم اٌددلوزٛه  ع١ّددل اٌى١ٍددخ لجددً ثددلء االِزؾبٔددبد ثٛلددذ وددبؾ اٚ اصٕددبء 

اٌلاٌخ عٍٝ رقٍفُٙ عدٓ  ِإ٠لا ثبٌَّزٕلاداالِزؾبٔبد اٚ ثعل٘ب ثبٍجٛر عٍٝ االوضو

اكاء االِزؾبٔبد ـاْ وبْ اٌؽ١بة ثَجت اٌّدوض ـداْ عٍدٝ لَدُ شدئْٛ اٌلهاٍدبد 

 0عٍٝ اٌٍغٕخ اٌطج١ٗ اٌّقزعخ  اٌع١ٍب ثبٌى١ٍخ أْ ٠مَٛ ثعوض اٌطبٌت

ال ٠غٛى لجٛي أعدناه ِولد١خ ثعدل ٔٙب٠دخ ِٛاع١دل االِزؾبٔدبد ثبٍدجٛر ٚـدٝ ؽبٌدخ 

اٌع١ٍددب لجددٛي االعددناه اٌزددٝ رضجددذ  اٌضددوٚهح اٌمعددٜٛ ٠غددٛى ٌّغٍددٌ اٌلهاٍددبد

 0عل٠زٙب

اٌطددالة اٌدددن٠ٓ ٠َدددزلعْٛ ٌٍقلِدددٗ اٌعَددىو٠خ اٚ االؽز١دددبط ٌٍمدددٛاد اٌَّدددٍؾخ لجدددً 

 0االِزؾبْ ثبٍجٛر اٚ اصٕبءٖ ـاْ ؼ١بثخ ثعنه ِمجٛي اما رملَ ثّب ثف١ل مٌه

: اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثاٗ ٌٍزغاغ١ً ٌذسعاٗ اٌّبعغاز١ش اٚ دوزاٛس  خبِغب

 اٌفٍغفٗ
 ثبٌمَُ عًّ ١ٍّٕبه  -1

 فطبة ثّٛاـمٗ ِغٌٍ اٌمَُ عٍٝ اٌزَغ١ً -2

ثبثالغ اٌى١ٍخ ـٝ ؽبٌخ اٌَفو اٌط٠ًٛ لجً االعدبهح  رعٙل ِٓ اٌّكوؾ اٌقبهعٝ -3

 )٠ٛعل ثبٌلهاٍبد اٌع١ٍب 

 ّٔٛىط صٍٗ اٌمواثٗ ٌٍَبكٖ اٌّكوـ١ٓ -4

 ِجوهاد اشزوان ِكوؾ ِٓ اٌقبهط -5

 " اٍزّبهٖ رَغ١ً )رٛعل ثبٌمَُ 2علك " -6

 االٔغ١ٍيٜ"اصً" –وٚرٛوٛي اٌعوثٝ " َٔـ  ِٓ  اٌج5علك" -7

شدددٙبكٖ اٌؾعدددٛي عٍدددٝ كهعدددٗ اٌّبعَدددز١و ثبٌَٕدددجٗ ٌٍزَدددغ١ً ٌلهعدددٗ كوزدددٛه  -8

  اٌفٍَفٗ
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 خبِغب : اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثٗ ٌزمذ٠ُ اٌشعبٌٗ " ر ى١ً ٌغٕٗ اٌحىُ"

 فطبة اٌمَُ -1

 رمو٠و صالؽ١ٗ -2

 اٍزّبهٖ رغ١ّث ث١بٔبد -3

ِدٓ اٌَد١ل أ ك   ٍدطو ِٛلدث 15ٓ ؾ١ش ال٠ي٠ل عدثٍِقص اٌوٍبٌٗ  -4

 اٌّكوؾ اٌوب١َٝ + رٛل١ث اٌطبٌت

ِغٍددل٠ٓ عجددبهٖ عددٓ وفددو اٌوٍددبٌٗ عوثددٝ ٚأغ١ٍدديٜ + ٍِقددص  -5

 اٌوٍبٌٗ ثبٌٍؽٗ اٌعوث١ٗ ٚاالٔغ١ٍي٠ٗ

ثعددلك اٌَددبكٖ اٌّّزؾٕدد١ٓ اٌددلافٍٝ ٚاٌقددبهعٝ +  خٌَٔددـ ِددٓ اٌوٍددب -6

 َٔقخ البـ١خ

 عبدعب : اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثٗ ٌّٕح اٌشعبٌٗ

ٚاٌٍْٛ  -ز١وْٛ االٍٛك ثبٌَٕجٗ ٌٍّبعٍَٓ ثبٌ" هٍبٌٗ ِغٍل2٠علك " -1

 ٌوٍبٌٗ كوزٛهاٖ اٌفٍَفٗاٌجٕٝ ثبٌَٕجٗ 

 B. D.F"اعطٛأٗ 0ػذد " -0

 : دسعخ دوزٛس اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛصبٌضب

   – 72ِبدح

 ٠كزوط ـٝ اٌطبٌت ١ًٌٕ كهعخ كوزٛه اٌفٍَفخ ـٝ اٌعٍَٛ:

ؽدددلٜ ئأْ ٠ىدددْٛ ؽبصدددال عٍدددٝ كهعدددخ ِبعَدددز١وـٝ اٌعٍدددَٛ ِدددٓ  -1

ٙٛه٠ددخ ِعددو اٌعوث١دخ أٚ عٍددٝ كهعددخ ِعبكٌدخ ٌٙددب ِددٓ عبِعدبد عّ

 فو ِعزوؾ ثٗ ِٓ اٌغبِعخ آِعٙل عٍّٝ 

ؾٛس ِجزىوح ـٝ ِٛلٛر ٠موٖ ِغٌٍ اٌى١ٍخ ٌّلح ٍٕز١ٓ جأْ ٠مَٛ ث -2

 لً ِٓ ربه٠ـ ِٛاـمخ ِغٌٍ اٌى١ٍخ عٍٝ رَغ١ً اٌطبٌت ألعٍٝ ا

 أْ ٠ملَ ثٕزببظ ثؾٛصٗ هٍبٌخ رمجٍٙب ٌغٕخ اٌؾىُ  -3

ؽددٛاي فبصددخ رَددزلع١ٙب طج١عددخ اٌجؾددش أْ ٠َددّؼ أٌّٚغٍدٌ اٌى١ٍددخ ـددٝ 

 ١و ٌوٍبٌخ كوزٛه اٌفٍَفخ ٌٍطالة اٌّم١ل٠ٓ ٌلهعخ اٌّبعَز١و ثبٌزؾض
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وط اكابُٙ ثٕغدبػ االِزؾدبْ ـدٝ ِمدوهاد كهعدخ اٌّبعَدز١و ِجبشوح ثك

 ٚاال رمً ِلح اٌم١ل عٓ أهثث ٍٕٛاد 

  -70ِبدح

ٌٍّٚغٍددٌ اْ ٠غددٛى عمددل اِزؾددبْ شددفٜٛ لجددً اٌزٛصدد١خ ثّددٕؼ اٌلهعددخ 

ٌلهعدخ ـدٝ اعدبكح خ ٌٍؾعدٛي عٍدٝ ازد٠وفص ٌٍطبٌت اٌنٜ ٌدُ رمدو ا١ٍ٘

 اٍزىّبي اٚعخ إٌمص ـ١ٙب أٚ اٌزملَ ثوٍبٌخ افوٜ  رمل٠ُ اٌوٍبٌخ ثعل

 

  (74ِبدح )

ِٚٛلدٛر  ْ ِبرقعدص ـ١د٠ٗنوو ـدٝ اٌكدٙبكح اٌزدٝ رّدٕؼ ٌٍطبٌدت ث١دب

 اٌوٍبٌخ اٌزٝ رملَ ثٙب 

******** 

 َ ٚاٌز١ّٕٗ اٌزىٌٕٛٛع١ٗصٕذٚق اٌؼٍٛ ساثؼب:    

  Science & Technology Devels Pment Fund (STDF)  

 
ٌٛٛع١اب فٝ إطبس خطخ ٚصاسح اٌجحاش اٌؼٍّاٝ الػابدح ١٘ىٍاخ ِٕظِٛاخ اٌؼٍاَٛ ٚاٌزىٕ

ثبٔ ابء  0444ٌغإخ  004فٝ ِصش   صذس لشاس اٌغ١ذ سئا١ظ اٌغّٙٛس٠اٗ سلاُ 

اٌااذوزٛس / سئاا١ظ ِغٍااظ  اٌّغٍااظ األػٍااٝ ٌٍؼٍااَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ااب ثشئبعااخ األعاازبر

اٌٛصساء ٚػض٠ٛخ ِغّٛػخ ِٓ اٌٛصساء ٚاٌؼٍّبء ٚسعابي اٌّغزّاغ ٚاٌصإبػٗ   

٠ٚخااازص اٌّغٍاااظ ثااابٌزخط١ظ االعااازشار١غٝ ٚٚضاااغ اٌاااشوٜ اٌّغااازمج١ٍٗ ٌٍؼٍاااَٛ 

ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاػزّبد ِؼاب١٠ش اٌخطاٗ اٌزٕف١ز٠اٗ ِٚزبثؼزٙاب ٌزحم١اك أ٘اذاف اٌخطاٗ 

اٌجحااش الػاابدح ا١ٌٙىٍااٗ   فمااذ صااذس  صاسحٌااٛ اٌٛط١ٕااٗ ٚفااٝ إطاابس اٌخطااٗ اٌزٕف١ز٠ااٗ

ثئٔ ابء صاإذٚق اٌؼٍااَٛ  0444ٌغاإخ  006لاشاس اٌغاا١ذ سئا١ظ اٌغّٙٛس٠ااٗ سلاُ 

 4ٌٛٛع١ٗ ٕٚاٌز١ّٕٗ اٌزى

 

 ٠ٚزٌٛٝ اٌصٕذٚق 
وفبٌااخ ر٠ّٛااً اٌجحااش اٌؼٍّااٝ ٚاٌز١ّٕااٗ اٌزىٌٕٛٛع١ااٗ ِاآ خااالي األ٠ٌٛٚاابد اٌزااٝ 

 ٠4حذد٘ب اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب 

 ػُ اٌمذساد االثزىبس٠ٗ ٌّٕظِٛخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب د
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دػُ اٌذٚسح اٌىبٍِٗ ٌٍجحش اٌؼٍّاٝ ٚرطا٠ٛش إٌّزغابد اٌزاٝ رؼزّاذ ػٍاٝ اٌّؼشفاٗ 

 –ّٔاابرط ٔصااف صاإبػ١ٗ  –ثااشاءاد اخزااشاع  –ٚاٌزىٌٕٛٛع١ااب )أثحاابس ِٕ ااٛسٖ 

 4ِٕزغبد (

 دػُ ٔ ش اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب 

 

 ١بد اٌصٕذٚق آٌ
ر٠ًّٛ اٌّ شٚػبد اٌجحض١اٗ اٌّ ازشوٗ ٚاٌّإح اٌم١ِٛاٗ ٌٍجحاش اٌؼٍّاٝ اٌفاشدٜ  -

 4ثبالضبفٗ إٌٝ ٚضغ رٍه اٌّ شٚػبد ػٍٝ خطٝ االعزشار١غ١ٗ اٌم١ِٛٗ 

رطاا٠ٛش ػ١ٍّااخ ر٠ّٛااً اٌجحااش ٚاٌز١ّٕااٗ ٌٍّ ااشٚػبد اٌصااف١شٖ ّٚٔاابرط األفىاابس 

 4فٝ اٌٛال٠بد اٌّزحذٖ  SBRIاالثذاػ١ٗ ِضً ّٔٛرط 

 

إٔ بء ٔظبَ ِٕح ٌّٕبرط األفىبس االثذاػ١ٗ لبئُ ػٍٝ ِجابدسح أثحابس اٌّ اشٚػبد  -

 4اٌصف١شٖ ثبٌٛال٠بد اٌّزحذٖ 

ر ااغ١غ رطاا٠ٛش ٚحااذاد سأط اٌّاابي اٌّخاابطش فااٝ اٌجٕااٛن اٌّ اابسوٗ ٌز٠ّٛااً  -

األػّااابي اٌمبئّاااٗ ػٍاااٝ اٌزىٌٕٛٛع١اااب ثبالضااابفٗ إٌاااٝ اٌّغااابػذٖ فاااٝ اٌزٛط١اااذ 

 4سأط اٌّبي اٌّخبطش  اٌمبٔٛٔٝ ٌألعُٙ ٚآ١ٌبد

 4ر٠ًّٛ إٔ بء ِزبحف ػ١ٍّٗ ل١ِٛٗ ِٚزبحف إح١بء ثحش٠ٗ فٝ اٌّحبفظبد  -

 National Geography   Discovery   4ر٠ًّٛ رؼش٠ت لٕبرٝ  -

ر٠ّٛااً إٔ اابء ثااشاِظ ػب١ٌااخ اٌغااٛدح ٌٍحااٛافض اٌؼ١ٍّااٗ ِٚشاوااض االثااذاع داخااً  -

  4اٌغبِؼبد اٌّخزبسح 

برزٖ اٌجباحض١ٓ ٚر غ١غ ٚر١ّٕٗ ػذد ِٓ اٌّ اشٚػبد ر٠ًّٛ رٛع١غ أٔ طخ األع -

  4اٌجحض١ٗ اٌّ زشوٗ ِغ اٌغبِؼبد ٚاٌمطبػبد اٌصٕبػ١ٗ 

رااٛف١ش اٌّااٛاسد اٌّطٍٛثااٗ ٌٍغبِؼاابد اٌّح١ٍااٗ ٌٍّغاابػذٖ فااٝ دػااُ اٌّ ااشٚػبد  -

  4اٌمبئّٗ ػٍٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌزٝ رغبُ٘ فٝ ػ١ٍّخاٌز١ّٕٗ االلزصبد٠ٗ 

ثا١ٓ اٌزؼٍا١ُ اٌؼابٌٝ ٚا١ٌٙئابد اٌجحض١اٗ ١٘ٚئابد اٌز١ّٕاٗ رغ١ًٙ اٌزؼبْٚ االل١ٍّاٝ  -

 4االلزصبد٠ٗ اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٌٍج١ٕٗ ٌألثحبس ٚاٌز١ّٕٗ 

دػُ اٌ شاوٗ ِغ ِشاواض اٌزاذس٠ت اٌّخزصاٗ ٚإٌّظّابد غ١اش اٌحى١ِٛاٗ ٌٛضاغ  -

 4دٚساد رذس٠ج١ٗ فٝ اٌّ شٚػبد اٌشأعّب١ٌٗ اٌخبصٗ 

عّب١ٌٗ اٌخبصٗ فاٝ ِشاحاً اٌغبِؼاٗ دػُ رىبًِ ِٕب٘ظ دساعخ اٌّ شٚػبد اٌشأ -

 4ٚثؼذ اٌزخشط 
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  4ِحبٚس خطخ اٌذٌٚٗ فٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب 
 

إػبدح ١٘ىٍخ ِٕظِٛٗ اٌجحش اٌؼٍّٝ حزٝ رزّىٓ ِٓ دفغ ػغٍخ اٌز١ّٕٗ ٌٚزازّىٓ  -

ِٓ اٌزفبػً اٌذٌٚٝ ٚرزغٗ اٌٝ رطج١ك اٌذٚسح اٌشثبػ١ٗ ٌالثزىبس ٚرٌه ثزأو١ذ اٌاذػُ 

ي ِغٍظ أػٍٝ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚإ٠غابد آ١ٌابد ِشٔاخ ٌز٠ّٛاً اٌغ١بعٝ ِٓ خال

 4اٌجحش اٌؼٍّٝ ِٓ خالي  خطخ اعزشار١غ١خ ٚاضحٗ 

إػذاد خطخ إعزشار١غ١خ ل١ِٛٗ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٠ بسن ف١ٙب وبفخ لطبػابد  -  

اٌذٌٚااٗ ٚاٌّغزّااغ اٌّااذٔٝ ٠ٚ ااشف ػٍااٝ ٚضااؼٙب ٚػٍااٝ رٕف١ااز٘ب ٚصاسح اٌذٌٚااٗ 

 4ٌٛع١ب ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٕٛ

 

اٌزشو١ض ػٍٝ دٚسح االثزىبس اٌشثبػ١ٗ ٚدٚس٘ب فاٝ دفاغ اٌؼٍاَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١اب إٌاٝ  

  4اٌّغبّ٘ٗ اٌفؼ١ٍٗ ٚاٌغبدٖ ٌأللزصبد اٌمِٛٝ 

ص٠اابدح االٔفاابق ػٍااٝ اٌؼٍااَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ااب ٌٍٛصااٛي إٌااٝ اٌّغااز٠ٛبد اٌؼب١ٌّااٗ  -

١ٗ % ِااآ اٌاااذخً اٌماااِٛٝ ( ٚرٌاااه ِاااغ ِشاػااابح اٌماااذسح االعاااز١ؼبث7)حاااٛاٌٝ 

 4ٌّؤعغبد اٌجحش اٌؼٍّٝ ٚاٌزىٌٕٛٛعٝ 

إطالق ِجبدساد ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌج ش٠ٗ اٌؼ١ٍّٗ ِٓ خالي اٌزفبػً اٌذٌٚٝ ٚاٌحذ  -

  4ِٓ ٘غشح اٌؼمٛي ِٓ خالي رٛف١ش اٌّزطٍجبد اٌالصِٗ ٌجمبئُٙ ثّصش 

ٔ ش اٌٛػٝ اٌّغزّؼٝ ثبٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚر١ّٕخ شفف أطفابي ٚشاجبة اٌ اؼت 

 4ؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّصشٜ ثبٌ

ٚرؼزجش اٌغزٗ ٔمبط أػالٖ ٘ٝ ِحبٚس ٚأعظ اٌزمذَ اٌؼٍّاٝ ٚاٌزىٌٕٛاٛعٝ  -

فٝ ِصش ٚرؼزجش ٘زٖ إٌمبط اٌغذ ٘ٝ ٚع١ٍخ دفغ اٌّغزّغ اٌّصشٜ اٌٝ 

   4ِغزّغ اٌّؼشفٗ ٚااللزصبد اٌّجٕٝ ػٍٝ اٌّؼشفٗ

 
    http:// www0stdf0org0egاٌّٛلغ ػٍٝ اٌ جىٗ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّؼٍِٛبد : 
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 :عبدعب

ـٝ  اٌفٍَفخ كوزٛهٚ ١وعلك اٌطالة اٌؾبص١ٍٓ عٍٝ كهعخ اٌّبعَز

   األلَبَ اٌع١ٍّخ اٌّقزٍفخ

 ُــــــاٌمَ

 خـــــاٌلهع

 ه٠بل١بد

 َ        ك

 

 

 

 ـ١ي٠ــبء

 َ       ك

 بءـــو١ّ١

 َ        ك

 ع١ٌٛٛع١ب

 َ        ك

 ٔجـــــبد

 َ        ك

 عٍُ اٌؾ١ٛاْ

 ك   َ     
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3      1 
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4       1 

 

23   2 8       4 

 

2008 2009 
 

8       6  

 

2      1 
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2       2 

 

17   - 7       8 
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4       6 

 

11    4 

 

15    4 

 

3       2 

 

17   7 9       2 

 

2010 2011 
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5      8 

 

4      - 

 

3       2 
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2011 2012 
 

4       2 

 

3      3 

 

6      8 

 

1       - 
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2012 2013 
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3      - 
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