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 ـدح انكهٍـخعًٍـ
 

 
 

 بنُ اهلل اٌـصّٓ اٌـص١ُ

َِا َمَؼٝ ) ِْ ِاٌَّا  َْٔنا ٍِْب ْْ ١ٌََْل ٌِ ََٚأ ـَٜ )93﴿  َْٛف ٠ُ ُٗ َم َّ َمْؼ١َ ََٚأ َْٚفٝ )04(  ُٖ اٌَْزَقاَء اٌَْؤ َّ ٠ُْزَقا  (﴾04( ُح

 ٍؼق اهلل اٌؼظ١ُ
تنؼٟ و١ٍة اٌتـب١ة ٔضٛ اٌزٛػِة ٚاٌت١ّق، ٌتىْٛ ِٕاؿة اػؼاػ اٌّؼٍُ فٟ َِرـ ٚاٌرٕٛٓ اٌؼرـ ،           

ٚتىْٛ ِـوق اىؼاع حمافٟ، ٚفىـٞ ٌٍّزتّغ، ٚلائؼًة ٌٍتغ١١ـ، ٚػٕٛأرًا ٌٍتمرؼَو ٌٚرؾا ػأبرك اٌى١ٍرة      
     ٚ ـَ ت١ّرقًا،  ـَ  ػٍٝ اٌؼًّ اٌزاػ ٌٍضَٛي ػٍٝ ِىأٍة ِـِٛلٍة، ٚمرّؼٍة ؿف١ؼرة، ٌتىرْٛ اروخر اروخر

ـِ ب١ ررٍة         ُِ ٚاٌلضررِج اٌؼٍّررٟ ٚعؼِررة اٌّزتّررغ، ٚؽٌرره ِررٓ عرر ي تررٛف١ ابررؼاػًا، فررٟ ِزرراتِع اٌتؼٍرر١
أواػ١ّ٠ررة ِ ئّررٍة ٌٍٖرر  ا ٘ررؼفٙا ؿػا٠ررة اتبررؼاع، ٚاٌت١ّررِق ٚاتبتىرراِؿ فررٟ وررً اٌّزرراتع، ٚؽٌرره 

ت٘تّاِٙرا  باٌؼػُ اٌٍّٛٛي ِاػ٠ا ِٚؼ٠ٕٛاو ٚتت١ّق و١ٍة اٌتـب١ة راِؼة إٌَّرٛؿة بنرّؼة ١ٕلرة    
باٌٖاٌبو إٔا ٔئِٓ أْ اٌز١ّغ فٟ اٌى١ٍة اػاؿة، ٚأػْاء ١٘ ة اٌتؼؿ٠ل، ١٘ٚ ة ِؼاٚٔة، ٚرٙراف  
اػاؿٞ، ٕٚ  ، أمـة ٚاصؼة ٠زّؼُٙ اتصتـاَ، ٚاٌٛػ ٚاٌؼًّ ٚاتعر ًو ٚرٔٙرُ ٠ئِٕرْٛ أْ    

ٚاتبرؼاع  ِضٛؿ اٌؼ١ٍّة اٌتؼ١ّ١ٍة ٘ٛ اٌٖاٌب، فٍرُ ٠رؼعـٚا رٙرؼًا فرٟ ػفرغ اٌٖر   ٔضرٛ اٌت١ّرق،         
ٌلٕاء ر١ً ِٓ اٌّؼٍّر١ٓ ٠ضّرً ػٍرٝ ػاتمرٗ ِنرتملً ارِرة، ٚأْ ٠ىٛٔرٛا ٔزِٛرًا تِؼرة فرٟ مرّاء            
اٌررٕٛٓ، ٚأْ ٠ضررافظٛا ػٍررٝ اٌمرر١ُ، ٚاٌّلرراػةو ٌّٚررا ورراْ ٌٍى١ٍررة ػٚؿ تئػ٠ررٗ ٌ ؿتمرراء بّٕظِٛررة     

إٌمؼ  اٌتؼ١ٍُ بَّـ، ٚتّى١ٓ اٌٖ   اٌؼاؿم١ٓ ِٓ اِت ن أػٚاع اٌتفى١ـ إٌّٙزٟ، ٚت١ّٕة ٍِىة
ٚاٌتض١ًٍ اٌؼٍّٟ، صـٍك اٌى١ٍة ػٍٝ أْ تىرْٛ ب١ رة تؼ١ّ١ٍرة تتنرُ بـصابرة ارفرك اٌّؼـفرٟ بّرا         
تمؼِررٗ ٌٍٍٖلررة ِررٓ تٛاٍررً ػلررـ ارٔظّررة اتٌىتـ١ٔٚررة اٌضؼ٠خررة، فتضفررقُ٘ ػٍررٝ اٌتفى١ررـ اٌنرر١ٍُ،     

 ٚتؼقف ٌؼ٠ُٙ ؿٚس اٌّن ١ٌٛة، ٚصب اٌّؼـفة ٚاٌلضج اٌؼٍّٟو
١ٓ باٌى١ٍة، ػٍٝ ِا بؾٌٖٛ ِٓ رٙؼ ٌٍنؼٟ ٔضٛ اٌزٛػة ٚاٌت١ّق،  ٌتلمٝ اٌيىـ ٌز١ّغ اٌؼا١ٍِٓ ٚاٌؼاؿم

 اٌى١ٍة ِٕاؿة تيغ إٌٛؿ فٟ ػٚاعٍٕا، فتْٟء اٌّؼٜ،
 ٚتٕضك فٟ ٔفٛمٕا صـٚفًا ٔابْة باٌيىـ ٚاٌؼـفاْو 

 ٚأٚتًً ٚػائًّا اٌيىـ هلل
 صفظ اهلل َِـ 

أ.د./ أمساء عبد املنعم  

 مصطفى

 عميد كلية الرتبية
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وانًدٌز انتُفٍذي  وكٍم انكهٍخ نشئوٌ انتعهٍى وانطالة
 نهجزايج
 

 

 جبيعخ انًُصورح ... –اثُبئً وثُبتً طالة كهٍخ انتزثٍخ 
٠نؼؼٟٔ اْ أؿصب بىُ ٚأتّٕٝ ٌىُ وً اٌتٛف١ك ٚإٌزراس، ٚأٚػ أْ أٚورؼ ٌىرُ صرـً ٚا٘تّراَ      

اٌتؼ١ٍُ ٚاٌٖ   بى١ٍة اٌتـب١ة راِؼة إٌَّرٛؿة ػٍرٝ ترٛف١ـ ورً ِرا ِرٓ ىرؤٔٗ        لٖاع ٚاػاؿاع ى ْٛ 
 تضم١ك اٌتفٛق ٚاٌت١ّق ٌغـ٠زٟ ٘ؾٖ اٌى١ٍة اٌؼـ٠مةو

٠ٚؼتلـ لٖاع ى ْٛ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌٖ   بّخابة اٌؼّٛػ اٌفمـٞ ٌٍى١ٍة، باػتلاؿٖ ِن ًٛت ػٓ اػاؿة 
ُ ٌٍى١ٍرة ٚصترٝ تغرـرُٙ ِٕٙرا، ٚػٍرٝ لرؼؿ       اٌؼ١ٍّة اٌتؼ١ّ١ٍة، ٚػٓ عؼِة ٚؿػا٠ة اٌٖ   ِٕؾ ػعٌٛٙ

 رٛػة ٚوفاءة اٌغـ٠ذ تتضؼػ رٛػة اٌى١ٍة بً ٚرٛػة اٌتؼ١ٍُ وىًو
ٌررؾا فرربْ ِنرر ١ٌٛة ؿػا٠ررة اٌٖرر   ٚػػّٙررُ، ٚتررٛف١ـ اٌل١ ررة اٌتؼ١ّ١ٍررة إٌّامررلة ٌٙررُ ، ٚتمررؼ٠ُ     

اٌتررٟ  إٌَررش ٚاتؿىرراػ، ٚتٛمرر١غ ػائررـة إٌيررآ اٌٖ بررٟ، ٚاٌتٛاٍررً ِؼٙررُ، ٚتررؾ١ًٌ وافررة اٌَررؼا   
تٛارٗ اٌٖ  ، ٚتمؼ٠ُ اٌتىافً اترتّاػٟ ٌٍٖ   غ١ـ اٌماػؿ٠ٓ، ٟ٘ ِن ١ٌٛة أٍر١ٍة ٌمٖراع ىر ْٛ    

 اٌتؼ١ٍُ ٚاٌٖ  و
ٚتتضمررك ٘ررؾٖ اٌّنرر ١ٌٛة ِررٓ عرر ي اٌؼؼ٠ررؼ ِررٓ اتػاؿاع اٌتررٟ ٠ْررّٙا لٖرراع ىرر ْٛ اٌتؼٍرر١ُ       

ـ        ٠ز١ٓو وّرا ٠ٙرتُ ٘رؾا    ٚاٌٖ   ِٕٙرا  اػاؿة ىر ْٛ اٌٖر  ، اػاؿة ؿػا٠رة اٌيرلا ، اػاؿة ىر ْٛ اٌغر
اٌمٖاع بارٔيٖة اٌٖ ب١ة فٟ ِغتٍف اٌّزراتع اٌخماف١رة ٚاٌف١ٕرة ٚاٌـ٠اّر١ة ٚاترتّاػ١رة ٚاٌزٛاٌرة،       
ٚتٛف١ـ اتِىأاع ٚاٌّٛاؿػ اٌ فِة ٚإٌّاط ارِخرً ٌّّاؿمرة تٍره اتٔيرٖة، صترٝ ٠نرت١ٖغ اٌٖر          

ٌٚىرٓ ٌت١ّٕرة اٌّٛا٘رب ٚاٌتؼل١رـ ػرٓ       أْ ٠ؼلـٚا ػٓ ِٛا٘لُٙ اٌّتٕٛػة ١ٌل ٌٍؼؿامة ارواػ١ّ٠ة فمٔ،
 اٌٖالاع ات٠زاب١ة ٚاٌفؼاٌة ٌؼ٠ُٙو

ِٚٓ ٘ؾا إٌٍّٖك فبٕٟٔ أػػٛوُ ر١ّؼرا أبٕرائٟ ٚبٕراتٟ اٌٖر   اٌرٝ اتٌترقاَ ٚاٌضرـً ػٍرٝ         
اٌضْررٛؿ إٌّررتظُ ٌٍّضاّررـاع ٚبررؾي وررً ِررا فررٟ ٚمررؼىُ ٌتضَرر١ً اٌؼٍررُ ٚاٌّؼـفررة، وّررا أػػررٛوُ      

اٌفؼاٌة فٟ ِّاؿمة ارٔيٖة اٌٖ ب١ة ٚاظٙاؿ ؿٚس  اٌتؼاْٚ ٚإٌّافنة ٌ ٘تّاَ ٚاٌّياؿوة ات٠زاب١ة 
ٚاتمتّتاع باٌض١اة اٌزاِؼ١ة ، وّا أػػٛوُ ٌٍتٛاٍرً ِرغ أمراتؾتىُ ٚمرئاٌُٙ ف١ّرا ٠َرؼب ػٍر١ىُ ِرٓ         

 أِٛؿ ػ١ٍّة ٚحماف١ة ٚارتّاػ١ة ٚاصتـاُِٙ ٚتمؼ٠ـُ٘و 
ٌٖاٌررب أْ ٠ؼـفررٗ ػررٓ و١ٍتررٗ   ٠ٚنررؼؼٔا أْ ٔمررؼَ ٌىررُ ٘ررؾا اٌررؼ١ًٌ اٌررؾٞ ٠تْررّٓ وررً ِررا ٠ٙررُ ا     

 ٚبـاِزٙا ٚاٌغؼِاع ٚاتؿىاػاع اٌٖ ب١ة اٌتٟ ٠ضتارٙاو 
 

 يع خبنص تًٍُبتً نكى ثبنتوفٍك وانُجبح ،،،

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 واملدير التنفيذي للربامج

 أ.د/ سبيدة حمند قزىي
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 حمتويات الدليل  
 املوضـــــوع

 ٔيـؤة اٌزاِؼة و

 و اٌزاِؼةىؼاؿ 

 و١ٍة اٌتـب١ـة

 ٔيؤة اٌى١ٍة و

 ىؼاؿ اٌى١ٍة و

 ؿإ٠ة ٚؿماٌة اٌى١ٍة و

 ار٘ؼاف اتمتـات١ز١ة ٌٍى١ٍة و 

 اٌلـاِذٚؿماٌة ؿإ٠ة 

 ا١ٌّّقة فٟ اٌلـٔاِذاٌنّاع 

 أ٘ؼاف اٌلـاِذ

 ِٛاٍفاع عـ٠ذ اٌلـاِذ

 ألناَ اٌى١ٍة و

 و اٌلـاِذاٌؼؿراع اٌؼ١ٍّة اٌتٝ تّضٕٙا 

 و اٌلـاِذاٌم١ؼ ٚاٌملٛي بىـٚٓ 

 ٔظاَ اٌؼؿامة ٚاتِتضأاع

 ٔظاَ اٌؼؿامة

 اٌّٛاظلــــة

 اٌتؼؿ٠ب ا١ٌّؼأـــٝ

 ٔظاَ اٌتم٠ُٛ ٚاتِتضأاع

 اػاؿة اٌؼؿامة ٚاتِتضأاع ٚاٌغؼِاع اٌتٟ تمؼِٙا ٌٍٖ   و

 لٛاػؼ اٌتض٠ٛ ع و

 ارػؾاؿ ٚا٠فاق اٌم١ؼ و

 ىـٚٓ ٚفـً اٌتمؼَ ٌ ِتضاْ و

 ٍـف ِلٍغ اٌتؤ١ِٓ ػٍٝ اٌٖ   اٌّتٛف١ٓ فٝ اٌضٛاػث أٚ فٝ صاٌة اٌؼزق اٌىٍٝ أٚ اٌزقئٟ و

 اٌؼمٛباع اٌتؤػ٠ل١ة و

 اػاؿة ؿػا٠ة اٌٖ  

 ِىتلـة اٌى١ٍـة

 اػاؿة اٌّؼاًِ

 اػاؿة اٌغـ٠ز١ٓ

 اٌٖ   اٌٛافؼ٠ٓ   

 
 

 ىشـأة اجلامعة
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 4391 ٌنررٕة 03 باٌمررأْٛ اٌزّٙٛؿ٠ررة ؿئرر١ل لررـاؿ بّمتْررٝ اٌزاِؼررة أٔيرر ك

 ػرراَ إٌَّررٛؿة راِؼررة اٌررٝ اٌّنررّٝ تؼررؼ٠ً ٚتررُ ، اٌررؼٌتا ىررـق راِؼررة ِنررّٝ تضررك

 ػيـ اٌنلؼة اٌزّٙٛؿ٠ة راِؼاع ب١ٓ إٌيؤة ص١ج ِٓ اٌناػمة اٌزاِؼة ٚتؼتلـو4399

  إٌٙؼمرة   اٌضمرٛق   اٌتزراؿة   اٌَر١ؼٌة   اٌتـب١رة  - اٌؼٍَٛ  اٌٖب ) و١ٍاع ٚتُْو 

ٞ  اٌٖرب   اٌتّـ٠ِ - ا٢ػا   ارمٕاْ ٕب  اٌقؿاػة  - اٌـ٠اّر١ة  اٌتـب١رة   اٌل١ٖرـ

ْ   ارٕفراي  ؿ٠اُ  ٚاٌفٕاػق اٌن١اصة  ٚاٌّؼٍِٛاع اٌضاملاع ٝ (  اٌز١ٍّرة  اٌفٕرٛ  ٚ٘ر

ٗ  ٠لرج  اٌؼل١ٍٙة بّضافظة ىاِظ تؼ١ٍّٟ ٍـس ٝ  عؼِاتر ـ  ِزراي  فر  ٚاررـاء  اٌّؼـفرة  ٔير

 ٚاٌمأْٛ ٚاتلتَاػ ٚاٌقؿاػة ٚإٌٙؼمة اٌتؼ١ٍُ ِزاتع فٟ ٚاٌتٖل١م١ة اٌؼ١ٍّة اٌلضٛث

 واٌّتغََة اٌٖل١ة ِٚنتيف١اتٙا ِـاوق٘ا فٟ فـ٠ؼة ٚ٘ٝ ٚغ١ـ٘ا

 
ٓ  تٕلؼج ٚاٌؾٜ اٌنإغ اٌّؼـفة ىّل ىؼاع اٌٝ اٌزاِؼة ىؼاؿ ٠ـِق ٗ  ِر  ع ٌر

 اٌزاِؼرة  ٌرؼٚؿ  تؤو١ؼًا ٚؽٌه اٌؼل١ٍٙة ِضافظة بقؿاػتٗ تيتٙـ اٌتٟ اٌؾ٘ل١ة اٌمّش مٕابً

 واٌّزتّغ ٚت٠ٖٛـ عؼِة فٟ

 

 
 كلية الرتبية

 

 شعار اجلامعة
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     ( ٌُنررٕة 4411أٔير ك اٌى١ٍرة بّٛرررب اٌمرـاؿ اٌزّٙررٛؿٞ ؿلر )تضرك امررُ   4323

 و١ٍة اٌّؼ١ٍّٓ ٚوأك تتلغ راِؼة اٌما٘ـةو

  َأٍلضك اصؼٜ و١ٍاع راِؼة ىـق اٌرؼٌتا اٌترٟ أٔير ك بّٛررب       4391ٚفٟ ػا

اٌزاِؼرة اٌرٝ راِؼرة     ( ٚبَؼٚؿ اٌمـاؿ بتؼؼ٠ً ِن03ّٝاٌمـاؿ اٌزّٙٛؿٞ ؿلُ )

ػؼي ِنّٝ اٌى١ٍة اٌٝ و١ٍة اٌتـب١ة ٚوأك تيغً رقءًا ِٓ  4399إٌَّٛؿة ػاَ 

ِلٕررٝ ِؼؿمررة إٌَّررٛؿة اٌخا٠ٛٔررة ٌٍلٕرر١ٓ ٚاٌررؾٞ ٠مررغ ػٕررؼ تمررإغ ىرراؿػٟ اٌزرر ء  

 ٚأصّؼ ِا٘ـ بضٟ اٌخا٠ٛٔة و

   َّٚغ صزـ ارماك ٌٍّلٕٝ اٌزؼ٠رؼ ٌٍى١ٍرة ٌتْٕرُ اٌرٝ ِٕظِٛرة       4311ٚفٟ ػا

 ع اٌزاِؼة باٌضـَ اٌزاِؼٟوو١ٍا

   َأصّرؼ أِر١ٓ صّرقةو ؿئر١ل اٌزاِؼرةو       /لاَ اٌن١ؼ ارمتاؽ اٌرؼوتٛؿ  4330ٚفٟ ػا

، حُ  4331 -4330ٚلت ٍؾ بافتتاس ِلٕٝ اٌى١ٍة ٌتلؼأ اٌؼؿامة ف١ٗ فٟ اٌؼاَ اٌزاِؼٟ 

 تُ أياء ِل١١ٕٓ رؼ٠ؼ٠ٓ فٟ إٌّٖمة اٌّزاٚؿة ٌى١ٍة ا١ٌَؼٌةو 

 ئ١نٟ ِٓ أؿبؼة ِلاْ فـػ١ة  ٠ٚتىْٛ ِلٕٝ اٌى١ٍة اٌـ

 

 ىشأة كلية الرتبية
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 املبيى األول :

 وٌتكوٌ يٍ ثالثخ أجُذخ :

 ٚاٌؼؿامرراع اٌؼـب١ررة اٌٍغررة - اٌتـبررٛٞ اٌررٕفل ػٍررُ ألنرراَ ٠ْٚررُ  اٌيررّاٌٟ اٌزٕرراس (1

 اٌّرررؼؿراع اٌرررٝ باتّرررافة ، اٌتـب١رررة أٍرررٛي - اترتّاػ١رررة اٌّرررٛاػ - اتمررر ١ِة

 ٚاٌى١ّ١اء اٌٖل١ؼة)  اٌؼٍَٛ ِٚؼاًِ إٌفل ػٍُ ِٚؼاًِ ٚاٌن١ّٕاؿ اٌؼؿك ٚلاػاع

 واٌّؾوٛؿة ٌأللناَ اٌتؼؿ٠ل ١٘ ة أػْاء اٌناػة ٚغـف(  ٚاٌل١ٌٛٛرٟ

 -  اٌتؼٍرر١ُ ٚتىٌٕٛٛر١ررا اٌتررؼؿ٠ل ٕٚررـق إٌّررا٘ذ ألنرراَ ٠ْٚررُ  اٌزٕررٛبٟ اٌزٕرراس (2

ٝ  باتّرافة  ، اررٕل١ة اٌٍغاع ً  اٌرؼؿك  ٚلاػراع  اٌّرؼؿراع  اٌر  تىٌٕٛٛر١را  ِٚؼاِر

 ٌأللنراَ  اٌترؼؿ٠ل  ١٘ رة  أػْراء  اٌناػة ٚغـف ٚاٌٍغاع اٌىّل١ٛتـ ِٚؼاًِ اٌتؼ١ٍُ

 وواًِ  ػٚؿًا ٚتيغً ارؿّٟ باٌؼٚؿ اٌى١ٍة ِىتلة ٚوؾا ، اٌّؾوٛؿة

 ِٚزٍرل  اٌى١ٍرة  ػ١ّرؼ  ػوأ ِٚىتب ٌٍى١ٍة اٌـئ١نٟ اٌّؼعً ٠ُْٚ   ارٚمٔ اٌزٕاس (3

 ٚاٌررٛو ء اٌؼ١ّررؼ مررىـتاؿ٠ة ِىاتررب ٚوررؾٌه اٌى١ٍررة ٚورر ء اٌنرراػة ِٚىاتررب اٌى١ٍررة

 ا١ٌٍنرررررأل ِـصٍرررررة ٌٖررررر   ٚاٌىّل١رررررٛتـ اتٔز١ٍق٠رررررة اٌٍغرررررة ِؼاِرررررً ٚورررررؾٌه

 ٚوررؾٌه  ، اٌتررؼؿ٠ل ١٘ ررة أػْرراء ٌٍنرراػة غررـف اٌررٝ باتّررافة ٚاٌلىرراٌٛؿ٠ٛك

 و ٌٍؼؿك ٚلاػاع اِتضأاع ٍاتع
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 املبيى الجاىي :

رٙراف   -اػاؿة ؿػا٠ة اٌٖر     -اػاؿة اٌؼؿاماع اٌؼ١ٍا  -٠ُْ ٚصؼة اٌزٛػة 

ٍرراٌة أٌؼررا  ، باتّررافة اٌررٝ ِررؼؿرٟ اٌنرر١ؼ أوػ/  -ػػررُ ٚٔيررـ اٌىتررا  اٌزرراِؼٟ 

 ٌل١ب إٌز١ضٟ ٚاٌن١ؼ أوػ/ م١ؼ ع١ـ اهلل و

 

 ح :املبيى الجال
 ٠ُْٚ اٌزٙاف اتػاؿٞ باٌى١ٍة ِٚنزؼ اٌى١ٍة و  

 

 

 املبيى الزابع
 ِلٕٝ اٌتؼؿ٠ل اٌَّغـ و
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٠ّخً ىؼاؿ اٌى١ٍة ىىً  ػائـ٠ا ٠ض١ٔ بٗ ِٓ اٌزرأل١ٓ مرٕابً ارؿف اٌرؾٜ تيرتٙـ     

بقؿاػتٗ ِضافظة اٌؼل١ٍٙة ِٕؾ فِٓ بؼ١ؼ ٚاٌؾٜ ٠يىً رقءًا أمام١ًا ِٓ ىؼاؿ اٌزاِؼة 

ّرغ فرٝ   ٚاٌّضافظة ، ٠ُْٚ اٌيؼاؿ بؼاعٍٗ اٌىتا  ص١ج ٠ـِق اٌٝ ٔٛؿ اٌؼٍرُ اٌرؾٜ ٠تز  

ػائررـة تّخررً لررـً اٌيررّل اٌفـػ١ٔٛررة اٌتررٟ تّتررؼ بؤىررؼتٙا ػٍررٝ ١٘ ررة أؽؿع ٌٍؼٖرراء       

 ٚاتٔتياؿ و

 

 

 

 

 

 شعار كلية الرتبية



 

11 

جزايج إعداد يعهًً انعهوو و انزٌبضٍبد ثبنهغخ االَجهٍشٌخثدنٍم انطبنت   

 
أٖ لًا ِرٓ ؿإ٠رة اٌتؼٍر١ُ اٌزراِؼٟ اٌَّرـٞ ٚؿمراٌتٗ ٚؿإ٠رة ٚؿمراٌة راِؼرة          

   إٌَّٛؿة، تتضؼػ ؿإ٠ة و١ٍة اٌتـب١ة بإٌَّٛؿة ٚؿماٌتٙا ف١ّا ٠ٍٝ

 

تنؼٝ و١ٍة اٌتـب١ة  بإٌَّٛؿة اٌٝ تضم١ك اٌزٛػة ٚاٌت١ّق ٚتلٛء ِىأة ِـِٛلة 

ػٍررٝ عـ٠ٖررة اٌتؼٍرر١ُ اٌزرراِؼٟ، ٚؽٌرره بتررٛف١ـ ب١ ررة ِت١ّررقة ٌٍتؼٍرر١ُ ٚاٌررتؼٍُ ٚاٌلضررج        

 اٌتـبٛٞ ٚعؼِة اٌزاِؼة ٚاٌّزتّغو

 وتستُد هذِ انزؤٌخ إنى:

 ٚاٌتؼ١ٍُ ِٕٙة ِتناؿػة اٌتٖٛؿ ِؼـف١ا ٚتم١ٕاواْ اٌتـب١ة  (1

اػؿان تغ١ـ ػٚؿ اٌّؼٍُ ِٓ ٔالً ٍِٚمٓ اٌٝ ١ِنـ ٌٍتؼٍُ ِٚؼ٠ـ ٌٍؼ١ٍّرة اٌتؼ١ّ١ٍرة    (2

 وٟٚاٌتؼٍُ اٌؾات ِٟٚغٖٔ ٌٙا ُِٕٚ ٌإلبؼاع ٚاٌؼًّ اٌفـ٠م

 اػتلاؿ اٌّؼٍُ ؽٞ اٌزٛػة ٚاٌت١ّق أماك ٔزاس و١ٍة اٌتـب١ة، ٚتضم١ك ِٙاِٙاو (3

 ـب١ة ٌٙا ػٚؿ ِزتّؼٟ حمافٟ أولـ ِٓ ِزـػ اػؼاػ اٌّؼ١ٍّٓوأْ و١ٍة اٌت (4

أْ اٌتـب١ة ٚ اٌتؼٍر١ُ أمراك ارِرٓ اٌمرِٟٛ، ٚأْ ٌى١ٍرة اٌتـب١رة ػٚؿًا ِضٛؿ٠را فرٟ          (5

 تٛف١ـٖو

 

اػؼاػ ٚتؼؿ٠ب ِؼٍّٟ اٌتؼ١ٍُ للً اٌزراِؼٟ اٌّرئ١ِٕٓ بـمراٌتُٙ ٚاٌمراػؿ٠ٓ ػٍرٝ      

اتبررؼاع ٚتيررى١ً ػرراٌُ اٌتؼٍرر١ُ ٚاٌررتؼٍُ ٚإٌّافنررة فررٟ مررٛق اٌؼّررً، ٚاػررؼاػ اٌلرراصخ١ٓ     

اٌمرراػؿ٠ٓ ػٍررٝ تـل١ررة اٌّؼـفررة اٌتـب٠ٛررة ٚتٛظ١ف١ٙررا فررٟ صررً اٌّيررى ع اٌّزتّؼ١ررة ،     

ٚتٛف١ـ اٌغؼِاع ٚاتمتياؿاع اٌف١ٕة اٌّتغََة ِٓ ع ي ِـاوق٘ا ٚاٌٛصرؼاع ؽاع  

 اٌٖابغ اٌغاً بٙاو 

 Faculty Missionرصالة الكلية 

 Faculty Vision رؤية الكلية

 رؤية ورصالة الكلية
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 سٍبسبد وإجزاءاد تُفٍذ رؤٌخ وتذمٍك رسبنخ كهٍخ انتزثٍخ ثبنًُصورح:

أٖ لًا ِٓ اٌـإ٠ة ٚاٌـماٌة اٌناٌف تضؼ٠ؼ٘ا، تمَٛ و١ٍة اٌتـب١ة بإٌَّٛؿة ِٓ 

١ٍّة ٚأػْراء ١٘ رة اٌترؼؿ٠ل بٙرا بتضم١رك ٘رؾٖ اٌـإ٠رة ِرٓ         ع ي اػاؿاتٙا ٚألناِٙا اٌؼ

 ع ي اٌـماٌة اٌناٌف ؽوـ٘ا ػٓ ٕـ٠ك اٌن١اماع ٚاترـاءاع ا٢ت١ة 

فررٟ ر١ّررغ  –ِررٓ عرر ي بررـاِذ ؽاع رررٛػة ػا١ٌررة    –اػررؼاػ اٌّؼٍررُ للررً اٌغؼِررة   (1

تغََاع اٌتؼٍر١ُ اٌؼراَ ِرٓ اٌـّٚرة صترٝ ٔٙا٠رة اٌتؼٍر١ُ اٌخرأٛٞ، ٚفمرًا ٌٍٕظراَ           

 ٚإٌظاَ اٌتتابؼٟو ٠ٕٚلغٟ أْ ٠ـاػٝ اػؼاػ ِؼٍُ ٠تَف بؤٔٗ   اٌتىاٍِٟ

 ِتّىٓ ِٓ تغََٗ ارواػ٠ّٟو 

 ؽٚ ِٙاؿة فٝ ػـُ ِاػتٗ ٚاٌتفاػً ِغ ٕ بٗو 

 ٠ؼًّ ػٍٝ عٍك ِٕاط تـبٛٞ ػ٠ّمـإٟ ػاعً فٍَٗ ِٚؼؿمتٗو 

 ٠ؼٛػ ت ١ِؾٖ ػٍٝ اٌؼًّ اٌتؼاٟٚٔ، ٚاٌتؼٍُ اٌؾاتٝو 

    ٗ٠ئوؼ ػٍٝ أ١ّ٘ة اٌتفى١ـ ٚ اٌتغ١ٖٔ ٚصً اٌّيى ع ٚاتغاؽ اٌمـاؿ فرٟ ػٍّر

 اٌتؼ١ٍّٟ  ِٚٓ ع ي إٌيآ اٌّؼؿمٝو

 ٍِتقَ بآػا  إٌّٙة ٚل١ُ اٌّزتّغ اٌَّـٜ ٚل١ُ اٌتمؼَو 

    ؽٚ حمافررة َِررـ٠ة ٚػـب١ررة ٚػا١ٌّررة، تزؼٍررٗ لرراػؿًا ػٍررٝ اٌتؤو١ررؼ ػٍررٝ ا٠ٌٛٙررة

 ٚاتٔفتاس ػٍٝ ا٢عـو

 ؼاَ اٌتىٌٕٛٛر١ا بؼاِة ٚتىٌٕٛٛر١ا اٌتؼ١ٍُ بغاٍةولاػؿ ػٍٝ امتغ 

تررؼؿ٠ب اٌّؼٍررُ فررٟ أحٕرراء اٌغؼِررة، ٚبررج اتزا٘رراع اٌت١ّٕررة ا١ٌّٕٙررة اٌؾات١ررة ٌررؼٜ         (2

 اٌغـ٠ز١ٓ، ٚػػُ ل١ُ اٌتؼ١ٍُ اٌّنتّـ ِؼٜ اٌض١اةو

اتمٙاَ اٌفؼاي فٟ ؿمُ م١اماع اٌتؼ١ٍُ فٟ َِـ ٚتٕف١ؾ٘ا، ِرٓ عر ي ػْر٠ٛة     (3

ِٟ ٚاٌّضٍٝ، ٚاٌٛصؼاع ؽاع اٌٖابغ اٌغراً، ٚاػرؼاػ   اٌٍزاْ ػٍٝ اٌّنتٜٛ اٌمٛ

 اٌم١اػاع اٌتؼ١ّ١ٍة ٚتؤ١ٍ٘ٙا ٚتؼؿ٠لٙاو

اٌم١رراَ برراٌلضٛث اٌتـب٠ٛررة، اٌتررٟ تٕررتذ ِؼـفررة تـب٠ٛررة، ٚتؼرراٌذ لْررا٠ا تـب٠ٛررة          (4

 ِٚيى ع صم١م١ة ٠ٛارٙٙا اٌتؼ١ٍُ، ٚتمؼ٠ُ صٍٛي ٌٙا تٍَش اٌتؼ١ٍُ ٚتٖٛؿٖو

ُٙ فٟ ت٠ٖٛـ اٌتؼ١ٍُ ٚتضؼ٠خٗ، ػٓ ٕـ٠ك تمؼ٠ُ اتمتياؿاع ٚاٌؼؿاماع اٌتٟ تن (5

ىررـاوة فؼاٌررة ِررغ ٚفاؿة اٌتؼٍرر١ُ ٚاٌّررؼاؿك، ٚبض١ررج ٠يررًّ ؽٌرره وافررة ِىٛٔرراع   

 إٌظاَ اٌتؼ١ٍّٟ، ِٓ اػاؿة ِٕٚا٘ذ ٕٚـق تؼ١ٍُ ٚتؼٍُ، ٚتم٠ُٛ ٚغ١ـ٘او
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تضررؼ٠ج ٔظررُ اٌؼؿامررة ٚبـاِزٙررا بى١ٍررة اٌتـب١ررة فررٝ ّررٛء اتتزا٘رراع اٌؼا١ٌّررة        (6

بّرررا ٠نرررّش بـفرررغ ِنرررتٜٛ أػاء اٌى١ٍرررة، ٠ٚمرررؼَ ّٔٛؽررررًا  ٚاتصت١ارررراع اٌّض١ٍرررة،

 ٌٍّئمناع اٌتؼ١ّ١ٍة ارعـٜ اٌؼا١ٌة ٚللً اٌزاِؼ١ةو

ٔيـ اٌفىـ اٌتـبٛٞ اٌّتمؼَ ٚاٌّّاؿماع اٌتؼ١ّ١ٍة اٌؼَـ٠ة ٚفك آ١ٌراع ِتٖرٛؿة    (7

 ػاعً اٌل١ ة ٚاٌّزتّغ اٌتؼ١ٍّٟ ٚاٌّزتّغ وٍٗو

ضرررٛث اٌتـب٠ٛرررة، ٚتـل١رررة   ػِرررذ اٌتىٌٕٛٛر١رررا فرررٟ ِزررراتع تىررر٠ٛٓ اٌّؼٍرررُ ٚاٌل     (8

 امتغؼاِاتٙا فٟ ِزاتع اٌتؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌتؼ١ٍُ للً اٌزاِؼٟو

تمؼ٠ُ عؼِاع بضخ١ة ٚامتياؿ٠ة ٚتٖٛؿ٠ة ٌّئمناع اٌتؼ١ٍُ غ١ـ إٌظاِٟ، اٌؼاِة  (9

 ٚاٌغاٍة ، بّا ٠غؼَ اٌّؼؿمة ٚاٌّزتّغ ، ٠ٚـلٟ اٌض١اةو

ع باٌزاِؼررة اٌّيرراؿوة فررٟ اػررؼاػ أػْرراء ١٘ ررة اٌتررؼؿ٠ل فررٟ وافررة اٌتغََررا      (11

ِٚئمناع اٌتؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ، تى٠ًٕٛا تـب٠ًٛا ِنتّـا ٠ّىُٕٙ ِٓ أػاء ػٚؿُ٘ بفاػ١ٍرة  

 ٚوفاءةو

ٔيـ أع ل١اع إٌّٙة ب١ٓ أػْاء ١٘ ة اٌترؼؿ٠ل ٕٚر   اٌى١ٍرة ٚاٌؼرا١ٍِٓ بٙرا،       (11

 ٠ٍتقَ بٗ اٌز١ّغو ٟٚؿراي اٌتؼ١ٍُ، ٚفما ١ٌّخاق أع ل

 ٟاٌى١ٍرة، ٚػٍرٝ ِنرتٜٛ اٌتؼٍر١ُ اٌؼراٌ     تلٕٝ ِفَٙٛ اٌزٛػة اٌياٍِة ٚتٖل١مٗ ػاعرً   (12

حمافة ِّٚاؿمة  ٟو ٠ٕٚؼؿد تضك ؽٌه ات٘تّاَ باٌتم٠ُٛ اٌؾاتٟٚاٌتؼ١ٍُ للً اٌزاِؼ

، بض١ررج ٠ىررْٛ ٘ررؾا وٍررٗ ِررؼعً  ٌتضم١ررك  ِٟٚتابؼررة ، ٚاتمررتؼؼاػ ٌٍتمرر٠ُٛ اٌغرراؿر

 رٛػة ىاٍِة ٚت٠ٖٛـ ِنتّـو

بى١ٍة اٌتـب١رة   ٟٚىؼلٟ لِٛ ٟإٌظـ اٌٝ ػ١ٍّة اتػتّاػ ػٍٝ أٔٙا اػتـاف ؿمّ (13

 اٌّزاتع اٌّغتٍفة اٌناٌف ؽوـ٘او  ٟٚؿماٌتٙا ٚأػاءاتٙا ف

 

فٟ ّٛء ؿإ٠ة اٌى١ٍرة ٚؿمراٌتٙا، ٚتّير١ًا ِرغ امرتـات١ز١ة اٌزاِؼرة ٚاٌتٛرٙراع        

فرربْ و١ٍررة اٌتـب١ررة بإٌَّررٛؿة ، 1441/1441ٚاٌغٖررة اتمررتـات١ز١ة ٌٍى١ٍررة اٌؼا١ٌّررة، 

 تنؼٝ اٌٝ تضم١ك ار٘ؼاف اتمتـات١ز١ة اٌتا١ٌة 

ِذ ؽاع رٛػة ػا١ٌة فٟ ِغتٍف تغََاع اػؼاػ ِؼٍُ اٌّنتملً ِٓ ع ي بـا (1

اٌتؼ١ٍُ اٌؼاَ، ِّا ٠نتٍقَ تضؼ٠ج ٚت٠ٖٛـ اٌلـاِذ اٌؼؿام١ة فٟ ّٛء اتصت١اراع 

 األٍداف االصرتاتيذية للكلية
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اٌّض١ٍة ٚاٌتٛرٙاع اٌؼا١ٌّة، ٚػػُ اٌغؼِاع اٌّمؼِة ٌٍٖ  ، ٚفـً اٌتؼٍُ، 

 ِٚٓ حُ ونب حمة اٌّزتّغ فٟ عـ٠زٟ اٌى١ٍةو

ٟ ِغتٍف ِزاتع اػؼاػ اٌّؼٍُ ٚؽٌه ِٛاولة اٌتٖٛؿاع اٌتىٌٕٛٛر١ة ٚتٛظ١فٙا ف (2

باٌتٛمغ فٟ اٌتؼ١ٍُ اتٌىتـٟٚٔ ٚاٌيلىاع اٌتؼ١ّ١ٍة ٚاٌّؼاًِ اتفتـا١ّة، ٚتض٠ًٛ 

اٌّؼؿراع ٚلاػاع اٌؼؿك اٌٝ ِؼؿراع ؽو١ة، ٚتٛف١ـ بٕٛن ارم ٍة، ٚوؾٌه 

 ١ِىٕة ػ١ٍّاع تَض١ش اتِتضأاع ٚاػ ْ إٌتائذ ٚتم١١ُ اٌتؼؿ٠لو

١ ة اٌتؼؿ٠ل ٚاٌم١اػاع ارواػ١ّ٠ة ٚاتػاؿ٠ة، ٚتيز١ؼُٙ ت١ّٕة لؼؿاع أػْاء ٘ (3

ػٍٟ اوتنا  اٌّٙاؿاع اٌتىٌٕٛٛر١ة ٚاٌف١ٕة، ٚاراػة اٌٍغاع اررٕل١ة، بغـُ 

اٌٍٛٛي اٌٟ ِنت٠ٛاع أػاء ِت١ّقة مٛف تٕؼىل باٌْـٚؿة ػٍٟ ِنتٛٞ 

 اٌغـ٠ذو

 ا٠زاػ رٙاف اػاؿٞ وفء ٚفؼاي ٠ٛاوب ػَـ اٌّؼٍِٛات١ة ِٚؼا١٠ـ اٌزٛػةو (4

ت٠ٖٛـ اٌؼؿاماع اٌؼ١ٍا، ٚاٌم١اَ باٌلضٛث اٌتـب٠ٛة اٌتٟ تٕتذ ِؼـفة تـب٠ٛة  (5

ِتٖٛؿة، ٚتٛظ١فٙا فٟ ِؼاٌزة اٌمْا٠ا ٚاٌّيى ع اٌضم١م١ة اٌتٟ ٠ٛارٙٙا اٌتؼ١ٍُ 

 عاٍة ٚإٌظاَ اٌتـبٛٞ ػاِةو

تؼػ١ُ ِفَٙٛ اٌّياؿوة اٌّزتّؼ١ة ِٓ ع ي اصتىان اٌلاصخ١ٓ بّٛالغ اٌؼًّ،  (6

٠يتُٙ ٌّيى ع اٌتؼ١ٍُ فٟ ِضافظة اٌؼل١ٍٙة، ٚػمؼ اتتفالاع ٚاٌغؼِاع، ِٚؼا

ٚبـٚتٛوٛتع اٌتؼاْٚ ب١ٓ اٌى١ٍة ِٚئمناع اٌمٖاع اٌغاً ٚاٌّزتّغ اٌّؼٟٔ، 

ٚؽٌه بٙؼف ت٠ٕٛغ َِاػؿ اٌت٠ًّٛ ِٚناػؼة عـ٠زٟ اٌى١ٍة فٟ ا٠زاػ فـً ػًّ 

 ِٕاملةو

ٌّنتّـ، ٚػؿامة اتِىأاع ا٠زاػ آ١ٌة ِتىاٍِة ٌٍّـارؼة اٌؼاع١ٍة ٚاٌتم١١ُ اٌؾاتٟ ا (7

ٚاٌّٛاؿػ اٌف١ٕة اٌّتاصة ٌٍى١ٍة، ٚتضؼ٠ؼ اتصت١اراع اٌ فِة ٌّْاْ ٚتٛو١ؼ رٛػة 

ٚعؼِة  -ٚاٌتؼؿ٠ل ٚاٌلضج  –ِنتٜٛ ارػاء فٟ ِغتٍف اٌّزاتع )اٌتؼ١ٍُ 

 اٌّزتّغ ٚت١ّٕة اٌل١ ة( ت١ّٙؼًا ٌٍضَٛي ػٍٟ اتػتّاػو

 

تضم١ررك اٌزررٛػة ٚاٌت١ّررق برر١ٓ اٌلررـاِذ اٌزؼ٠ررؼة تػررؼاػ اٌّؼٍررُ ٚإٌّافنررة ػٍررٝ        

 اٌّنت١٠ٛٓ اٌّضٍٟ ٚاٌؼـبٟو

 

 الربامررؤية 
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 الضنات املنيشة يف الربىامر

 ٍداف الربامرأ

 الربامررصالة 

 

 

ِررئ١ِٕٓ بـمرراٌتُٙ ٚاٌمرراػؿ٠ٓ ػٍررٝ تٛظ١ررف اٌّؼـفررة فررٟ صررً       اػررؼاػ ِؼٍّررٟ  

 اٌّيى ع اٌتـب٠ٛة ٚاٌّزتّؼ١ة ٚإٌّافنة بببؼاع فٟ مٛق اٌؼًّ ِض١ًٍا ٚػـب١ًاو
 

 

 

   ابىٛٔٙاٌلـاِذ ١ّق تت

أصؼ اٌلـاِذ اٌزؼ٠ؼة اٌتٟ تٍلٟ صارة مٛق اٌؼًّ )ِؼاؿك اٌٍغراع ٚاٌّرؼاؿك    و4

باٌٍغرررة اتٔز١ٍق٠رررة اٌّرررئ١ِٕٓ بـمررراٌتُٙ   ٚاٌـ٠اّررر١اع اٌؼ١ٌٚرررة( ِرررٓ ِؼٍّرررٟ اٌؼٍرررَٛ   

 .ٌّٕافنة بت١ٕق فٟ مٛق اٌؼًّٚاٌماػؿ٠ٓ ػٍٝ ا

٠ٖلك ٔظاَ ِؼتّؼ ٌٍزٛػة ص١رج اْ و١ٍرة اٌتـب١رة و١ٍرة ِؼتّرؼة ِرٓ للرً ا١ٌٙ رة          و1

 .اٌم١ِٛة ٌّْاْ رٛػة اٌتؼ١ٍُ ٚاتػتّاػ

٠ٖلررك أصررؼث امررتـات١ز١اع اٌتررؼؿ٠ل ٚاٌررتؼٍُ ٠ٚمررؼَ ِمررـؿاع ػؿامرر١ة صؼ٠خررة    و9

 .ِٚٛاولة ٌٍّتغ١ـاع اٌؼ١ٍّة ٚاٌتؼ١ّ١ٍة

فؼررراي فرررٟ ب١ رررة اٌؼّرررً اٌفؼ١ٍرررة ِخرررً ِرررؼؿاك اٌٍغررراع  ٠رررٛفـ ترررؼؿ٠ب ١ِرررؼأٟ  و0

 .ٚاٌّؼاؿك اٌؼ١ٌٚة

 .٠ٛفـ فـً ػًّ ٌٍغـ٠ز١ٓ ٌٍؼًّ بّؼؿاك اٌٍغاع ٚاٌّؼاؿك اٌؼ١ٌٚة و1

٠ؼؼ بـٔاِزا فـ٠ؼا ِٓ ٔٛػٗ فٟ ِٕٖمة اٌؼٌتا، ٠ٍٚمٝ ا٘تّاِا ِرٓ للرً اٌى١ٍراع     و2

 اٌتـب٠ٛة اٌّض١ٖةو

 

 

4.

إٌظُ اٌتؼ١ّ١ٍة اٌؼ١ٌٚة فٟ ِزاي اػؼاػ اٌّؼٍُ ٚاتمتفاػة ِتابؼة اٌتٖٛؿاع فٟ  

 .ِٕٙا فٟ ت٠ٖٛـ اٌّناؿ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍلـٔاِذ

امتغ ي اِىا١ٔاع اٌزاِؼة ٚعلـاع أػْاء ١٘ ة اٌتؼؿ٠ل فٟ تٖر٠ٛـ إٌّٙرة    .1

 .بتمؼ٠ُ ػؿرة ػا١ٌة ِٓ اٌزٛػة إٌظـ٠ة ٚاٌؼ١ٍّة
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 الربامر مواصفات خزير

١ِرقة تٕافنر١ة ٌى١ٍرة اٌتـب١رة ٌٚزاِؼرة      تم٠ٛة اٌمؼؿة اٌتٕافن١ة ٌٍلـٔاِذ ٚتضم١رك   .9

 .إٌَّٛؿة

 .اٌتٛاًٍ ِغ اٌّؼاؿك اٌغاٍة ِٚئمناع اٌّزتّغ اٌّؼٟٔ ٚٔمابة اٌّٙٓ اٌتؼ١ّ١ٍة .0

 .اٌّياؿوة فٟ اٌّئتّـاع ٚاٌفؼا١ٌاع اٌتؼ١ّ١ٍة ٌت٠ٖٛـ اػاء اٌلـٔاِذ .1

 .١ٍق٠ةاٌٛفاء بّتٍٖلاع مٛق اٌؼًّ وّا ٚو١فا ِٓ ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ باٌٍغة اتٔز .2

اونرررا  اٌغرررـ٠ز١ٓ ِٙررراؿاع ١ِٕٙرررة ػا١ٌرررة فرررٟ ترررؼؿ٠ل ِررراػة اٌؼٍرررَٛ باٌٍغرررة   .9

 . اتٔز١ٍق٠ة

تٖررر٠ٛـ أػاء أػْررراء ١٘ رررة اٌترررؼؿ٠ل ٚا١ٌٙ رررة اٌّؼاٚٔرررة ٚاٌزٙررراف اتػاؿٞ        .1

 .ٌٍلـٔاِذ

 اتغاؽ آ١ٌاع فؼاٌة ٌٍتن٠ٛك ٌٍلـٔاِذ ٚف٠اػة أػؼاػ اٌٍّتضم١ٓ بٗو و3

 

 

 

ِٛاٍررفاع اٌغرـ٠ذ اٌَرراػؿة ػررٓ ا١ٌٙ رة اٌم١ِٛررة ٌْررّاْ رررٛػة    اٌلررـاِذ٠تلٕرٝ  

 :اٌتؼ١ٍُ ٚاتػتّاػ، ٟٚ٘

  .٠َُّ عٖة ٌٍتؼؿ٠ل ٚب١ اع تـب٠ٛة تٕامب تٕٛع اٌّتؼ١ٍّٓ -4

٠ٖلرررك ٕـائرررك اٌترررؼؿ٠ل ِٛظفرررًا تىٌٕٛٛر١رررا اٌتؼٍررر١ُ، ِٚـاػ١رررًا عَرررائٌ        -1

 .اٌّتؼ١ٍّٓ ٚأّٔآ تؼ١ٍُّٙ ٚتؼٍُّٙ

ا١ٌب ٚأػٚاع ِٕامررلة ٌتم١ررر١ُ اٌزٛأررب اٌّغتٍفررة ٌؼ١ٍّتررٟ اٌتؼٍررر١ُ     ٠نررتغؼَ أمرر   -9

 .ٚاٌتؼٍُ

 . ٠تؼاًِ ب١ّٕٙة ِغ ؽٚٞ اتصت١اراع اٌغاٍة اٌماب١ٍٓ ٌٍؼِذ اٌتؼ١ٍّٟ -0

 .٠ّٕٝ ؽاتٗ ١ًِٕٙا ٠ٚلٕٟ ػ لاع ١ِٕٙة ِتٕٛػة -1

٠ررؼؿن ٚصررؼة اٌّؼـفررة ٚاٌؼ لرراع اٌتىا١ٍِررة برر١ٓ ِزرراتع اٌؼٍررَٛ ٚفـٚػٙررا           -2

 .فةاٌّغتٍ

٠ٛظرررف آ١ٌررراع اتؿىررراػ ٚاٌتٛر١رررٗ اٌتـبرررٛٞ ٚإٌفنرررٟ ٚؿ٠ررراػة ارػّررراي فرررٟ   -9

 .ِّاؿمتٗ ا١ٌّٕٙة

٠تٛاًٍ بفاػ١ٍة ِنتغؼًِا لؼؿاتٗ اٌيغَر١ة ِٚٙراؿاع تىٌٕٛٛر١را اٌّؼٍِٛراع      -1

 .ٚاتتَاتع
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 .٠تفُٙ اٌّنتزؼاع ؽاع اٌؼ لة بتغََٗ -3

 .اررٕل١ة٠تٛاًٍ بٍغة ػـب١ة م١ٍّة ٚببصؼٜ اٌٍغاع  -44

٠ٍتقَ بم١ُ اٌّزتّغ ٚبؤع ل١اع ِٕٙة اٌتؼ١ٍُ ٚآػابٙا فٟ تؼاِ تٗ ِغ اٌّتؼ١ٍّٓ  -44

 .ٚاٌّؼ١١ٕٓ

 . ٠ؼٟ ِمِٛاع ا٠ٌٛٙة اٌخماف١ة ٌألِة -41

 .٠ياؿن فٟ ت١ّٕة ل١ُ   اتٔتّاء إٌٕٟٛ ٚاٌؼ٠ّمـا١ٕة ٚاٌتناِش ٚللٛي ا٢عـ -49

 .اٌتؼ١ٍُ فٟ امتؼاِتٙا٠ؼؿن ػٚؿٖ فٟ ت١ّٕة اٌّزتّغ ٚػٚؿ  -40

 . ٠ياؿن فٟ صً اٌّيى ع ا١ٌّٕٙة ٚاٌّزتّؼ١ة بامتغؼاَ ارما١ٌب اٌؼ١ٍّة -41

٠يرراؿن فررٟ أٔيررٖة عؼِررة اٌّزتّررغ ٚاٌتٖرر٠ٛـ اٌتـبررٛٞ بّررا ٠ضمررك اٌزررٛػة          -42

 .ٚاٌت١ّق

 .٠تفُٙ ػٚؿ اٌؼٍَٛ ارمام١ة فٟ ت١ّٕة اٌّزتّغ ٚبٕاء اٌضْاؿاع -49

 .ة ب١ٓ اٌفـٚع اٌّغتٍفة ٌٍؼٍُ ٚاٌتىٌٕٛٛر١ا٠ؼؿن اٌؼ لة اٌتىا١ٍِ -41

 .٠ٛظف ارٔيٖة اٌؼ١ٍّة ٚاٌتٖل١م١ة فٟ أتاد اٌّؼـفة -43

 .٠ؼؿن أ١ّ٘ة تٖٛؿ اٌّؼاؿف فٟ بٕاء اٌؼٍُ -14

 ٠تؼاًِ ب١ّٕٙة ِغ اٌل١أاع ٚاٌّؼٍِٛاع اٌؼ١ٍّة باٌٍغة اٌؼـب١ة ٚاررٕل١ة و -14
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 األقضاو العلنية للكلية

 قسمىعلمىالنفسىالتربوي

 قسمىالمناهجىوطرقىالتدروس

الصحةىالنفسوةقسمى  

 قسمىتكنولوجواىالتعلومى

 قسمىاللغةىالعربوة
 والدراساتىاإلسالموة

 قسمىأصولىالتربوةى

قسمىالموادىاالجتماعوةى قسمىاللغاتىاألجنبوة
 والفلسفوة
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بـٔاِذ اػؼاػ ِؼٍُ اٌؼٍَٛ  -فٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌتـب١ة  ػؿرة اٌلىاٌٛؿ٠ٛك (1

( فٝ ٚاٌـ٠ا١ّاع باٌٍغة اتٔز١ٍق٠ة ٌٍتؼ١ٍُ ارمامٟ )اٌضٍمة ارٌٚٝ( 

  تغٌَ

 اٌؼٍَٛ -اٌـ٠ا١ّاع                   -   

بـٔاِذ اػؼاػ ِؼٍُ اٌؼٍَٛ  -فٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌتـب١ة  ػؿرة اٌلىاٌٛؿ٠ٛك (2

      فٝ تغٌٌٍَتؼ١ٍُ اٌؼاَ   ا١ّاع باٌٍغة اتٔز١ٍق٠ةٚاٌـ٠

 اٌف١ق٠اء-اٌى١ّ١اء -اٌـ٠ا١ّاع   -

اٌؼٍَٛ اٌل١ٌٛٛر١ة ٚاٌز١ٌٛٛر١ة   ب١ٌٛٛرٝ أمامٝ ٚر١ٌٛٛر١ا فـػٝ / ر١ٌٛٛر١ا -

                                                                                                   أمامٝ  ٚب١ٌٛٛرٝ فـػٝ  

 
٠ملً اٌٖ   باٌلـاِذ ِٓ ب١ٓ اٌٖ   اٌّمل١ٌٛٓ باٌى١ٍة ػٓ ٕـ٠ك ِىتب اٌتٕن١ك 

 بٕاء ػٍٝ ؿغلتُٙ ٠ٚيتـٓ ٌم١ؼ اٌٖاٌب باٌلـاِذ ِا ٠ٍٝ 

 وٌٍزاِؼاع ارػٍٝ اٌّزٍل ٠ضؼػ٘ا اٌتٝ اٌملٛي ٌيـٚٓ ِنتٛف١ا ٠ىْٛ أْ و أ

ٓ  ٠ؼاػٌٙرا  ِرا  أٚ اٌؼاِرة  اٌخا٠ٛٔرة  اٌؼؿامة اتّاَ ىٙاػة ػٍٝ صاٍ  ٠ىْٛ أْ و    ِر

 وأعـٜ ب ػ

 وباٌى١ٍة ٌٍؼؿامة ِتفـغا ٠ىْٛ أْ و ع

 اٌتؼٍرر١ُ، ٌّٕٙررة ١ٌالتررٗ ِررٓ ٌٍتضمررك اعتلرراؿاع ِررٓ اٌى١ٍررة تزـ٠ررٗ ف١ّررا ٠ررٕزش أْ و ث

   ِٕٚٙا

 واٌيغ١َة اٌّمابٍة اعتلاؿاع -

 واٌتؼ١ٍُ بّٕٙة ٌٍؼًّ اتمتؼؼاػ اعتلاؿاع -

 و اٌتؼ١ٍُ ِٕٙة ٌّّاؿمة اٌزن١ّة ٍ ص١تٗ ٌل١اْ اٌٖلٝ اٌىيف ارت١اف و د

 
 ىعاو الدراصة واالمتحاىات

بالربامرشزوط الكيد ولكبول   

الربامرالدردات العلنية اليت متيحَا   
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 أواًل : ىعاو الدراصة :

  ٔظـ٠ة ٚػ١ٍّة، ِٚؼة اٌؼؿامة ٌٍضَٛي ػٍٝ اٌؼؿرة اٌزاِؼ١رة   باٌلـاِذ اٌؼؿامة

( أؿبغ مٕٛاع راِؼ١رةو ٚتنر١ـ اٌؼؿامرة ٚفمرا ٌٕظراَ اٌفَرً اٌؼؿامرٝ،        0ارٌٚٝ )

ػؿامرٝ ػؿامرة   ٠ٕٚمنرُ اٌؼراَ اٌزراِؼٟ اٌرٝ فَر١ٍٓ ػؿامر١١ٓ، ٠ٕٚتٙرٝ ورً فَرً          

 ٚاِتضأاو

 ٠ّٚىٓ تٖل١ك ٔظاَ اٌناػاع اٌّؼتّؼة بى١ٍاع اٌتـب١ةو 

   تٕمنُ اٌؼؿامة بى١ٍة اٌتـب١ة اٌٝ ِـصٍت١ٓ 

 ٚتيًّ اٌفـلت١ٓ ارٌٚٝ ٚاٌخا١ٔة انًزدهخ األونى :

   ٚتيًّ اٌفـلت١ٓ اٌخاٌخة ٚاٌـابؼةانثبٍَخ انًزدهخ

اٌّـصٍة اٌخا١ٔة ات اؽا واْ ٔارضًا ٚت ٠ٕمً اٌٖاٌب ِٓ اٌّـصٍة ارٌٚٝ اٌٝ 

 فٝ ر١ّغ اٌّمـؿاع اٌؼؿام١ةو

٠ٕٚمً اٌٖاٌب ِٓ اٌفـلة ارٌٚٝ اٌٝ اٌفـلة اٌخا١ٔة، ٚوؾٌه ِٓ اٌفـلة اٌخاٌخة 

اٌٝ اٌفـلة اٌـابؼة، اؽا واْ ٔارضًا فٝ ر١ّغ اٌّمـؿاع، أٚ واْ ؿاملًا فٝ ِمـؿ٠ٓ 

 ١ٗ فٝ اٌفـلة اٌتٝ ٔمً ا١ٌٙاوػٍٝ اروخـ، ػٍٝ أْ ٠ئػٜ اتِتضاْ ف١ّا ؿمب ف

 املواظبة :

  ٌىً % ػٍٝ ارلً ِٓ اٌؼؿٚك اٌؼ١ٍّة ٚإٌظـ٠ة٠91ٍتقَ اٌٖاٌب بضْٛؿ ،

ِمـؿ ػؿامٝ، ٚت تضتنب ف١ٙا أ٠ة أرافاعو ٠ٚضـَ اٌٖاٌب ِٓ ػعٛي اِتضأاع 

اٌّمـؿ اؽا لٍك ٔنلة صْٛؿٖ ػٓ ٘ؾٖ إٌنلة بمـاؿ ِٓ ِزٍل اٌى١ٍة، بٕاء ػٍٝ 

 اٌّاػة، ٠ؼتّؼٖ ِزٍل اٌمنُ ٚبؼؼ أْ تٛرٗ ٌٍٖاٌب ح حة أؾاؿاعو تمـ٠ـ أمتاؽ

   ٠ٚٛلف ل١ؼ اٌٖاٌب اؽا أمٖغ ػٓ اٌؼؿامة ٌنلب ِـّٝ أٚ غ١ـٖ ِٓ ارملا

اٌّملٌٛة، بٕاء ػٍٝ ىٙاػاع ِٛحمة تلـؿ ملب اتٔمٖاع، ٠ٚىْٛ ا٠ماف اٌم١ؼ بمـاؿ 

 ِٓ ِزٍل اٌى١ٍةو

 التدريب امليداىي :

ِىْٛ أمامٝ ِٓ ِىٛٔاع بـٔاِذ اػؼاػ اٌّؼٍُ، ٚ٘ٛ اٌلٛتمة  اٌتؼؿ٠ب ا١ٌّؼأٝ -1

 اٌتٝ تَٕٙـ ف١ٙا اٌّىٛٔاع ارعـٜ اٌتغ١ََة ٚاٌتـب٠ٛةو
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٠ٙؼف اٌتؼؿ٠ب ا١ٌّؼأٝ اٌٝ أْ ٠ىتنب اٌٖ   اٌىفا٠اع اٌتغ١ََة ٚاٌتـب٠ٛة  -2

ٚا١ٌّٕٙة ٚاٌخماف١ة، بّا تتّْٕٗ ِٓ ِؼاؿف ٚاتزا٘اع ِٚٙاؿاع اٌتغ١ٖٔ ٚاٌتٕف١ؾ 

٠ُٛ ١ٌتّىٕٛا ِٓ أػاء ِٙاُِٙ وّؼ١ٍّٓ أوفاء، ِٚـىؼ٠ٓ ِٚٛر١ٙٓ، ٚتتّْٓ ٚاٌتم

 علـاع اٌتـب١ة ا١ٌّؼا١ٔة 

 ( أملٛػ١اوماػت١ٓاٌتؼؿ٠ل اٌَّغـ باٌفـلة اٌخا١ٔة )  -أ 

اٌتؼؿ٠ب ا١ٌّؼأٟ باٌفـلة اٌخاٌخة ٌّؼة ٠َٛ أملٛػ١ا، ٚأملٛع واًِ فٝ ٔٙا٠ة  -ب 

 وً فًَ ػؿامٟو

ابؼة ٌّؼة ٠َٛ أملٛػ١ا، ٚأملٛع واًِ فٝ ٔٙا٠ة اٌتؼؿ٠ب ا١ٌّؼأٟ باٌفـلة اٌـ -ج 

 وً فًَ ػؿامٟو
 

ٚإٌٙا٠ة اٌؼظّٝ ٌؼؿراع اٌتؼؿ٠ب ا١ٌّؼأٟ ِائة ػؿرة باٌفـلت١ٓ  

 اٌخاٌخة ٚاٌـابؼة، تْاف اٌٝ اٌّزّٛع اٌىٍٝ ٌؼؿراع اٌٖاٌب فٟ ٔٙا٠ة اٌؼاَو

 ثاىيًا : ىعاو التكويه واالمتحاىات

 مراػة  ٌىً ػؿرة 11+  ٔظـ٠ة ماػة ٌىً ػؿرة 14 ِمـؿ ٌىً اٌؼظّٝ إٌٙا٠ة (1

   ا٢تٟ إٌضٛ ػٍٝ ٚتٛفعو ػٍّٟ أٚ عتٖل١ما أٚ ِٕالية

% ِٓ ػؿرة اٌّمـؿ ٌٍتم٠ُٛ اٌّنتّـ ع ي 94اٌّمـؿاع إٌظـ٠ة، ٠غٌَ  -

) أػّاي اٌنٕة بّا تيٍّٗ ِٓ تى١ٍفاع ٚاِتضأاع (، اٌؾٜ  اٌفًَ اٌؼؿامٝ

 % ِٓ ػؿرة اٌّمـؿ ٌ ِتضاْ إٌٙائٝو94تٕظّٗ ِزاٌل ارلناَ اٌؼ١ٍّة ،ٚ

% ِٓ 41اٌّمـؿاع اٌتٝ تتٛفع ماػاتٙا ب١ٓ إٌظـٜ ٚاٌؼٍّٝ ، ٠غٌَ  -

% ٌ ِتضاْ 94% ٌ ِتضاْ اٌؼٍّٝ،41ػؿرة اٌّمـؿ رػّاي اٌنٕة، 

 ٝواٌتضـ٠ـٜ إٌٙائ

ً  أْ اٌٖاٌرب  ٌٕزاس ٠يتـٓ (2 ٝ  ٠ضَر ٝ % 94 ػٍر ً  ػٍر ٓ  ارلر ْ  ػؿررة  ِر  اتِتضرا

 وإٌٙائٝ اٌتٖل١مٝ أٚ اٌتضـ٠ـٜ

 أْ ٚػ١ٍررٗ وٍررٗ، اٌّمررـؿ فررٝ غائلررا اٌتضـ٠ررـٜ اتِتضرراْ فررٝ اٌغائررب اٌٖاٌررب ٠ُؼررؼ (3

 واتِتضاْ ػعٛي صمٗ ِٓ واْ اؽا اِتضأاتٗ ر١ّغ ٠ئػٜ

 بز١ّرغ  ػؿامٝ، ِمـؿ رٜ اٌؼؿامٝ اٌفًَ ٔٙا٠ة فٝ اٌتضـ٠ـٜ اتِتضاْ فِٓ  (4

 ماػت١ٓ و اٌؼؿام١ة ٚاٌفـق اٌيؼب
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ٓ  ٌٖ   ملتّلـ ىٙـ ع ي اِتضاْ ٠ؼمؼ (5 ٓ  ٚاٌـابؼرة  اٌخا١ٔرة  اٌفرـلت١ ٝ  اٌـامرل١  فر

 واروخـ ػٍٝ اح١ٕٓ ِمـؿ٠ٓ

ٝ  ٌ ِتضأاع باٌتمؼَ باٌّؼاؿك ا١ٌّؼأٝ اٌتؼؿ٠ب فٝ اٌـامب ٌٍٖاٌب ٠نّش ت (6  فر

 وارعـٜ اٌّٛاػ

 ِررٓ ارلررً ػٍررٝ% 24 ػٍررٝ صَررً اؽا ات ِمررـؿ أٜ فررٝ ٔارضررا اٌٖاٌررب ٠ُؼررؼ ت (7

 اٌؼؿام١ة، اٌّمـؿاع فٝ اٌٖاٌب ٔزاس ٠ٚمؼؿ اٌّمـؿ، ٘ؾا ٌؼؿرة اٌؼظّٝ إٌٙا٠ة

 إٌضررٛ ػٍررٝ اٌتـاوّررٝ، ٚاٌّزّررٛع ارؿبررغ اٌفررـق ِررٓ فـلررة ٌىررً اٌؼرراَ ٚاٌتمررؼ٠ـ

  ا٢تٝ

 %و444% اٌٝ 34ِّتاف ِٓ  -

 %و34% اٌٝ ألً ِٓ 14ر١ؼ رؼا ِٓ  -

 %و14% اٌٝ ألً ِٓ 94ر١ؼ ِٓ  -

 %و94% اٌٝ  ألً ِٓ 24ِملٛي ِٓ  -

 %و24% اٌٝ ألً ِٓ 94ّؼ١ف ِٓ  -

 %و94ّؼ١ف رؼا ألً ِٓ  -

ْ  اؽا اٌيرـف  ِـتلة اٌٖاٌب ٠ّٕش (8 ٝ  ررؼا،  ر١رؼ  أٚ ِّترافا  اٌؼراَ  تمرؼ٠ـٖ  ورا  أت ػٍر

ٝ  اٌؼراَ  تمؼ٠ـٖ ٠مً ٓ  فـلرة  أ٠رة  فر ٓ  اٌؼؿامر١ة  اٌفرـق  ِر ٓ  ررؼا،  ر١رؼ  ػر  ػرؼَ  بيرـ

 واٌؼؿامة مٕٛاع ر١ّغ فٝ ِمـؿ أٜ فٝ ؿمٛبٗ

يدرس طالب الفرقة األولى جميع الشعب األدبية والعممية والتعميم االساسى  (9
والتربية الخاصة وبرامج إعداد معمم العموم والرياضيات بالمغة االنجميزية لمتعميم 
االساسى والتعميم العام مقرر حقوق االنسان ومكافحة الفساد بالفصل الدراسى 

ول بواقع ساعتين نظرى أسبوعيا ، ويعتبر هذا المقرر مادة نجاح ورسوب ، اال
 واليدخل ضمن المجموع التراكمى لمطالب.

 

٠تُ فٝ اػاؿة اٌؼؿامة ٚاتِتضأاع ارـاءاع اٌم١ؼ ٌٍٖ   اٌّنتزؼ٠ٓ  

، ٚامررت١فاء ارٚؿاق ، ٚل١ررؼ اٌٖرر   باٌيررؼب اٌؼؿامرر١ة ، ٚاػتّرراػ أٚؿاق اٌّؼ٠ٕررة  

 إدارة الدراصة واالمتحاىات واخلدمات اليت تكدمَا للطالب
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اٌزاِؼ١ررة ، ٚامررتغـاد اٌلٖالرراع اٌيغَرر١ة ٚاىررتـاواع اٌنررفـ باٌنررىة اٌضؼ٠ررؼ        

ٚتؤر١رررً اٌتز١ٕرررؼ ٌٍّنرررتضم١ٓ ٌٍتؤر١رررً ، ٚامرررتغـاد ىرررٙاػاع اٌم١رررؼ  ٚارترررٛب١ل ، 

 ٚب١أاع اٌضاٌة اٌغاٍة بتض٠ًٛ اٌٖ   ِٓ اٌى١ٍة ٚا١ٌٙاو

 كٍف ًٌكٍ نهطبنت انًستجد انًزشخ نهمجول إتًبو إجزاءاد انمٍد ؟ .أ 

 اٌتٛرٗ اٌٝ اػاؿة اٌؼؿامة ٚاتِتضأاع ٌتمؼ٠ُ ٍِفٗو .1

 امت َ امتّاؿة تٛل١غ اٌىيف اٌٖلٝو .2

 مت َ امتّاؿة اتعتلاؿ اٌيغَٝوا .3

ػٕؼ اتٔتٙاء ِٓ ارـاء اٌىيرف اٌٖلرٝ ٚاتعتلراؿ اٌيغَرٝ ٠مرؼِّٙا اٌٖاٌرب        .4

 اٌٝ اٌّٛظف اٌّغتٌ ببػاؿة اٌؼؿامة ٚاتِتضأاعو

اٌؼؿامر١ة اٌترٝ ٠ـغلٙرا اٌٖاٌرب ٕلمرًا       باٌلـٔراِذ ًِء بٖالة ؿغلراع اتٌتضراق    .5

 ٍل اٌى١ٍةوٌٍمٛاػؼ اٌّؼّٛي بٙا فٝ اٌى١ٍة ٚاٌتٝ ألـ٘ا ِز

امتغـاد اؽْ مؼاػ اٌـمرَٛ اٌؼؿامر١ة ِرٓ اٌّٛظرف اٌّنر ٛي بربػاؿة اٌؼؿامرة         .6

 ٚاتِتضأاعو

تنررؼ٠ؼ اٌَّرررـٚفاع اٌؼؿامررر١ة بغق٠ٕرررة اٌى١ٍررة ٚاصْررراؿ ا٠َررراي اٌرررؼفغ اٌرررٝ    .7

اٌّٛظررف اٌّنرر ٛي برربػاؿة اٌؼؿامررة ٚاتِتضأرراع تمررتغـاد بٖالرراع تضم١ررك    

 اٌيغ١َة )اٌىاؿ١ٔٗ(و

 كٍف ًٌكٍ نهطبنت تأجٍم تجٍُدِ؟  .ب 

ٌررٗ اٌضررك فررٝ تؤر١ررً تز١ٕررؼٖ ٕلمررًا ٌٍمررأْٛ ِررا ٌررُ  برراٌلـاِذ وررً ٕاٌررب ٠ٍتضررك  .1

 تتزاٚف مٕٛاع ػّـٖ ػٕؼ اتٌتضاق باٌى١ٍة اٌخا١ٔة ٚاٌؼيـ٠ٓو

رٕررؼ  9،  1ػرراَ ػ١ٍررٗ اصْرراؿ  ّٔررٛؽد )  43اٌٖاٌررب اٌررؾٜ ٠لٍررغ ِررٓ اٌؼّررـ    .2

 ( لـىًاو14ٚحّٕٗ ) ِؼؼي( ِٓ ِىتب اتتَاي اٌؼنىـٜ باٌزاِؼة

رٕررؼ( )اٌلٖالررة اٌؼنررىـ٠ة ( ِررٓ ِـوررق    2ٚ ػٍررٝ اٌٖاٌررب اصْرراؿ ّٔررٛؽد )   .3

 اٌتز١ٕؼ اٌتابغ ٌٗ اٌٖاٌب ،ٚتمؼ٠ُ ٍٛؿة ِٕٙا ٌّن ٛي اٌتز١ٕؼ باٌى١ٍةو

رٕؼ( اٌٝ ِىتب اتتَاي  2رٕؼ ِؼؼي( + ّٔٛؽد ) 9،  ٠1تُ اؿماي ّٔٛؽد ) .4

 واٌؼنىـٜ باٌزاِؼة ٌؼًّ اٌتؤر١ً اٌ فَ ٌٍٖاٌب

مرٕة فررٝ أحٕراء اٌؼرراَ اٌزراِؼٝ فررٝ اٌنررٕٛاع     11اٌٖاٌرب اٌررؾٜ ٠تزراٚف ػّررـٖ    .5

إٌٙائ١ة ػ١ٍٗ تضؼ٠ؼ ِٛلفٗ ِٓ اٌتز١ٕؼ صتٝ ت ٠تُ فٍَٗ تز١ٕؼ٠ًا فٝ أحٕاء اٌؼاَ 

 اٌزاِؼٝو

 -ثٍةبٌ دبنةةخ  –شةلبدح فصةم    -كٍفٍةخ اسةتازام يسةتُداد انطةالة ا شةةلبدح انمٍةد      .ج 

 ثٍبٌ تزشٍخ(؟
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٠ٚمؼَ ٍٕلًا ٠ضؼػ اٌّنتٕؼ اٌرؾٜ   باٌلـاِذ٠تٛرٗ اٌٖاٌب اٌٝ اٌّٛظف اٌّغتٌ  .1

 ٠ـغب فٝ امتغـارٗو

ٗ    -تنٍُ اٌيٙاػة أٚ اٌل١اْ اٌٍّٖٛ  ٌٍٖاٌرب   .2 ِؼتّرؼًا ِٚغتِٛرًا    -فرٝ ا١ٌرَٛ ٔفنر

 بغاتُ ىؼاؿ اٌؼٌٚةو

 كٍفٍخ استازام انجطبلخ انصذٍخ؟ .د 

 د اٌلٖالة اٌَض١ةو تمتغـا باٌلـاِذ٠تٛرٗ اٌٖاٌب اٌٝ اٌّٛظف اٌّغتٌ  .1

ِؼتّؼة ِٚغتِٛة بغاتُ ىؼاؿ  -فٝ ا١ٌَٛ ٔفنٗ -تنٍُ اٌلٖالة اٌَض١ة ٌٍٖاٌب  .2

 اٌؼٌٚةو

 

٠تُ للرٛي تض٠ٛرً اٌٖر   اٌرٝ اٌلرـاِذ  ٕلمرا ٌٍمٛاػرؼ ٚاٌْرٛابٔ إٌّظّرة          

ٌٍتضررر٠ٛ ع ٚٔمرررً اٌم١رررؼ اٌّؼتّرررؼة ِرررٓ ِزٍرررل ىررر ْٛ اٌتؼٍررر١ُ ٚاٌٖررر   بتررراؿ٠ظ   

 -وّا ٠ٍٝ   14/9/1449

  أواًل: انُطبق انجغزافى نجبيعخ انًُصورح: 

أْ ٠ىررْٛ اٌٖاٌررب ِررٓ إٌٖرراق اٌزغـافررٝ ٌزاِؼررة إٌَّررٛؿة ٌٍٖرر   اٌضاٍررٍْٛ   

 ػٍٝ اٌخا٠ٛٔة اٌؼاِة  ِٓ ِضافظة اٌؼل١ٍٙةو 

 ثبًٍَب: لواعد تذوٌم انطالة انًستجدٌٍ فى انفزلخ األونى أو اإلعدادٌخ:

  لـؿ اٌّزٍل ارػٍٝ ٌٍزاِؼاع أْ ٠ىْٛ تض٠ًٛ اٌٖ    1449/  9/  13بتاؿ٠ظ
ملٛي باٌزاِؼاع أٚ اٌـاغل١ٓ فٝ ٔمً ل١ؼُ٘ ِٓ و١ٍة اٌٝ و١ٍة أعـٜ غ١ـ اٌّـىض١ٓ ٌٍ

ِٕاظـة ػٓ ٕـ٠ك ِىتب اٌتٕن١ك اتٌىتـٚٔٝ ِغ اٌتؤو١ؼ ػٍٝ أٔٗ ٌُ ٠تُ للرٛي تض٠ٛرً   
 أٚ ٔمً ل١ؼ ٘ئتء اٌٖ   ػٓ ٕـ٠ك اٌى١ٍاع أٚ اٌزاِؼاعو 

 ٌأٜ رٙرة أعرـٜ   ٠ضك ٌٍٖاٌب امتغـاد ب١اْ صاٌة ِٓ اٌى١ٍة اٌّم١ؼ بٙا ٌتمؼ٠ّٗ ا ٝ
( ِٓ اٌ ئضة اٌتف١ؾ٠رة ٌمرأْٛ   20ٚؽٌه بؼؼ امت١فاء ارـاءاع اٌم١ؼ ٚتٖل١ك ٌٔ اٌّاػة)

 تٕظ١ُ اٌزاِؼاعو

ثبنثةةًب: اناةةواثخ اناباةةخ ثبنتذوٌةةم ثةةٍٍ انكهٍةةبد انًتُةةب زح فةةً انسةةُواد اندراسةةٍخ    

 األعهى يٍ انفزلخ األونى أو اإلعدادٌخ :

 قواعد التحويالت
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ئضرة اٌتٕف١ؾ٠رة ٌمرأْٛ تٕظر١ُ اٌزاِؼراع ػٍررٝ      ( ِرٓ اٌ  9( اٌفمرـة) 12ترٌٕ اٌّراػة)   
 ا٢تٝ 

 ٝ٠ٚزٛف ٔمً ل١ؼ اٌٖاٌب ِٓ و١ٍة اٌٝ أعـٜ غ١ـ ِٕاظـة فٝ ؽاع اٌزاِؼة أٚ ف( 
راِؼرة أعررـٜ بمرـاؿ ِررٓ ِزٍرل اٌى١ٍترر١ٓ ٚؽٌرره بيرـٓ أْ ٠ىررْٛ مرٕة صَررٌٛٗ ػٍررٝ      
اٌخا٠ٛٔة اٌؼاِة ِنتٛف١ًا اٌيـٚٓ اٌّئٍ٘ة ٌٍملٛي باٌى١ٍة ٚصاٍرً  ػٍرٝ اٌّزّرٛع اٌرؾٜ     

 للٍتٗ اٌى١ٍة فٝ تٍه اٌنٕة(و

  ٚؿػ وترا  اٌّزٍرل ارػٍرٝ ٌٍزاِؼراع بيرؤْ تؼرؼ٠ً لرـاؿٖ         44/9/1441بتاؿ٠ظ
ٚاٌغررراً بْرررٛابٔ اٌتض٠ٛرررً بررر١ٓ اٌى١ٍررراع   1444/ 14/0تررراؿ٠ظ اٌنرررابك بزٍنرررتٗ ب

 اٌّتٕاظـة ٌتىْٛ ػٍٝ إٌضٛ اٌتاٌٟ 

   ًأْ ٠ىررْٛ اٌتض٠ٛررً برر١ٓ اٌى١ٍرراع اٌّتٕرراظـة باٌزاِؼرراع ِـوق٠ررًا ػٍررٝ ِنررتٜٛ ورر
 راِؼة و 

  أْ ٠ىْٛ اٌٖاٌب ٔارضًا ِٕٚمًٛت اٌٝ فـلة أػٍٝ  فٟ اٌى١ٍة اٌّضٛي ِٕٙا و 

    ِٓرٓ ػرؼػ اٌٖر   اٌّم١رؼ٠ٓ باٌفـلرة اٌٍّٖرٛ        14ػرٓ  ت تق٠ؼ ٔنرلة اٌّضر١ٌٛ %
 اٌتض٠ًٛ ا١ٌٙا ٚؽٌه ٚفمًا ٌمٛاػؼ ػاِة ِؼٍٕة بىً و١ٍة و 

        ٝأْ تىررْٛ ار٠ٌٛٚررة ٌٍتض٠ٛررً ِررٓ برر١ٓ اٌّتمررؼ١ِٓ ٌٍٖرر   اٌضاٍرر١ٍٓ ػٍررٝ أػٍرر
 اٌّزا١ِغو 

     ٓت ٠زٛف للٛي ٍٕلاع تض٠ًٛ اٌٖ   ب١ٓ اٌى١ٍاع اٌّتٕاظـة بؼؼ ِْرٝ ىرٙـ ِر
 امة و بؼء اٌؼؿ

       ت ٠زٛف فـُ أٜ ِمابً ِاػٜ ػٍٝ اٌٖ   اٌرـاغل١ٓ فرٟ اٌتض٠ٛرً بر١ٓ اٌى١ٍراع
 اٌّتٕاظـةو 

  لرررـؿ اٌّزٍرررل ارػٍرررٝ ٌٍزاِؼررراع ارتٝ  ِٛلرررف اٌٖاٌرررب  44/3/4331بتررراؿ٠ظ
 اٌـاغب فٝ اٌتض٠ًٛ ٠تضؼػ ٚفما ٌّٛؼٗ اٌؼؿامٟ فٝ اٌى١ٍة اٌّضٛي ِٕٙا و

  اِؼراع ػرؼَ اصتنرا  اٌّرٛاػ غ١رـ      لـؿ اٌّزٍل ارػٍرٝ ٌٍز  1/44/4333بتاؿ٠ظ
ارمام١ة فٝ تمؼ٠ـ اٌٖاٌرب فرٝ صاٌرة اٌتض٠ٛرً أٚ ٔمرً اٌم١رؼ فرٝ اٌنرٕٛاع ارػٍرٝ بر١ٓ           

 اٌى١ٍاع اٌّتٕاظـة باٌزاِؼاع وا٢تٝ  

           اٌت١ٍٛة ٌرؼٜ اٌنراػة ؿإمراء اٌزاِؼراع باػتلراؿ ؿمرٛ  اٌٖاٌرب إٌّمرٛي ٌفـلرة 
ع١ٍررة ٌٍى١ٍررة ّررّٓ ِررٛاػ اٌـمررٛ   أػٍررٝ فررٝ ِررٛاػ تى١ٍ١ّررة ت تررؼعً ٚفمررًا ٌ ئضررة اٌؼا  

ٚإٌزاس ٚت تضٛي ػْٚ تمؼَ اٌٖاٌب بٍٖب اٌتض٠ٛرً اٌرٝ و١ٍرة أعرـٜ ، ٚأْ للرٛي أٚ      
ؿفررِ اٌتض٠ٛررً ٠تٛلررف ػٍررٝ امررتفاء اٌٖاٌررب ٌٍْررٛابٔ اٌتررٝ ألـ٘ررا اٌّزٍررل ارػٍررٝ    
ٌٍزاِؼرراع فررٝ ٘ررؾا اٌيررؤْ ٚوررؾٌه اٌيررـٚٓ اتّرراف١ة اٌتررٝ تْررؼٙا وررً و١ٍررة ٚفمررًا           

 ٌظـٚفٙا  و

 ( ِٓ لأْٛ تٕظُ اٌزاِؼاع ػٍٝ ا٢تٝ 494ٌّاػة)تٌٕ ا 
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  ِ٠زٛف أْ ٠ؼفٝ اٌٖاٌب فٝ ِـصٍة اٌلىاٌٛؿ٠ٛك أٚ ا١ٌٍنأل ِٓ صْٛؿ بؼ (
ِمـؿاع اٌؼؿامرة أٚ ِرٓ أػاء اتِتضأراع ف١ٙرا، ٚؽٌره ف١ّرا ػرؼا ِمرـؿاع ٚاِتضأراع          

ٙا فٝ و١ٍة اٌفـلة إٌٙائ١ة اؽا حلك أٔٗ صْـ ِمـؿاع تؼاػٌٙا أٚ بٕزاس اِتضأاع تؼاػٌ
راِؼ١ة أٚ ِؼٙؼ ػٍّرٝ ِؼترـف بّٙرا ِرٓ اٌزاِؼرة ٠ٚىرْٛ اتػفراء بمرـاؿ ِرٓ ؿئر١ل           
اٌزاِؼة بؼؼ ِٛافمة ِزٍل ى ْٛ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌٖ   بٕراء ػٍرٝ الترـاس ِزٍرل اٌى١ٍرة أٚ      
اٌّؼٙؼ اٌّغتٌ بؼؼ أعؾ ؿأٜ ِزٍل اٌمنُ أٚ ِزاٌل ارلنراَ اٌّغتَرة، ٚؽٌره ػْٚ    

 (و92اتع ي بضىُ اٌّاػة )

  ٠َؼؿ ػٓ اٌّزٍل ارػٍٝ ٌٍزاِؼاع لـاؿاع تف١ؼ بتضؼ٠ؼ ػؼػ اٌّٛاػ اٌّضٍّة ٌُٚ
ٔت١زة اٌّماٍة اٌؼ١ٍّة ٌٍٖاٌب اٌّضٛي ِٓ و١ٍة راِؼ١ة اٌرٝ و١ٍرة ِٕراظـة باٌزاِؼراع     

 اٌَّـ٠ة أٚ ّٚغ صؼ ألَٝ ٌٙاو

 انتذوٌالد ثٍٍ انكهٍبد اإللهًٍٍخ :

 ـ٠ِ( ٍِٖٚٛ  تض٠ٍُٛٙ اٌٝ و١ٍاع اٌتّ-بإٌنلة ٌٍٖ   اٌّم١ؼ٠ٓ بى١ٍاع )اٌتـب١ة
 ِٕاظـة بزاِؼاع أعـٜ، ٠يتـٓ ا٢تٝ 

               ٝأْ ٠ىْٛ اٌٛاٌرؼ لرؼ ترُ ٔمٍرٗ ِرٓ اٌّضافظرة اٌترٝ بٙرا اٌى١ٍرة اٌّم١رؼ بٙرا اٌٖاٌرب اٌر
اٌّضافظة اٌّـاػ إٌمً ا١ٌٙا ِغ تمؼ٠ُ ِا ٠خلك ؽٌه ػٍرٝ أْ ٠ىرْٛ إٌمرً فرٝ ٔفرل ػراَ       

 اٌتض٠ًٛو

 ٝصاٌة ٔمرً اٌرقٚد أٚ فٚارٙرا ٚالاِتٙرا ِرغ اٌرقٚد باٌّضافظرة         بإٌنلة ٌٍٖاٌلاع ف
اٌترٝ ٠ؼّرً بٙرا ِرغ تمرؼ٠ُ اٌّنرتٕؼاع اٌؼاٌرة ػٍرٝ ؽٌره ٚأْ ٠ىرْٛ إٌمرً فرٝ ٔفرل ػراَ               

 اٌتض٠ًٛو

 ٠ٚتُ إٌمً اٌٝ اٌيؼلة إٌّاظـة باٌى١ٍة اٌّـاػ اٌتض٠ًٛ ا١ٌٙاو 

 ِغ اػتلاؿ اٌنٕة  ٠زٛف تض٠ًٛ اٌٖ   ب١ٓ اٌيؼب غ١ـ اٌّّاحٍة فٝ اٌى١ٍة اٌٛاصؼة
اٌؼؿامر١ة اٌتررٝ لْررا٘ا اٌٖاٌررب فررٝ اٌيررؼلة اٌّضرٛي ِٕٙررا مررٕة ؿمررٛ  باػتلرراؿ اٌى١ٍررة   

 ٚصؼة ٚاصؼة غ١ـ ِزقأةو

تزثةةو ( ثجبيعةةخ عةةٍٍ شةةًق إنةةى األلسةةبو    -انتذوٌةةم يةةٍ ألسةةبو كهٍةةخ انجُةةبداعهوو  

 انتزثٍخ(ثبنجبيعبد انًصزٌخ:–انًُب زح نلب ثكهٍبد اانعهوو 

 - لـؿ اٌّزٍل ارػٍٝ ٌٍزاِؼاع ا٢تٝ  41/4/1449بتاؿ٠ظ 

      ٍَٛألنرراَ و١ٍررة اٌلٕاع)ػٍَٛ(بزاِؼررة ػرر١ٓ ىررّل ِٕرراظـة ٌّخ١ تٙررا بى١ٍرراع)اٌؼ-
 اٌتـب١ة( باٌزاِؼاع اٌَّـ٠ةو

       اٌنّاس بتض٠ًٛ اٌٖاٌلاع ِٓ ألناَ و١ٍة اٌلٕاع بزاِؼرة ػر١ٓ ىرّل اٌرٝ ِخ١ تٙرا
اٌَّـ٠ة مٛاء ٌٍٖ   اٌّنتزؼ٠ٓ أٚ إٌّمر١ٌٛٓ  اٌتـب١ة ( باٌزاِؼاع –بى١ٍاع)اٌؼٍَٛ 

ٌفـلة أػٍٝ ِغ امت١فاء ىـٚٓ اٌتض٠ًٛ اٌّؼّٛي بٙا ٚفما ٌمأْٛ تٕظ١ُ اٌزاِؼاع ؿلرُ  
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ٚتئضتررٗ اٌتٕف١ؾ٠ررة ٚتؼؼ٠ تررٗ ٚلررـاؿاع اٌّزٍررل اتػٍررٝ ٌٍزاِؼرراع    4391ٌنررٕة  03
 ٚاٌٍٛائش اٌؼاع١ٍة ٌٙؾٖ اٌى١ٍةو

 لد وافك يجهق انكهٍخ عهى :راثعب : ثبإلضبفخ إنى يب سجك     

   ْٛللٛي ٔمً اٌم١ؼ ٌٖ   اٌفـلة ارٌٚٝ ِٓ و١ٍاع غ١ـ ِٕاظـة ٚؿل١ا ػٍٝ اْ ٠ىر
ٔارش ِٕٚمٛي اٌٝ اٌفـلة ارػٍٝ باٌى١ٍرة إٌّمرٛي ل١رؼٖ ِٕٙرا، ٚأْ ٠ىرْٛ مرٕٗ صَرٌٛٗ        
ػٍٝ اٌخا٠ٛٔة اٌؼاِة ِنتٛف١ًا اٌيـٚٓ اٌّئٍ٘ة ٌٍملٛي باٌى١ٍرة ٚصاٍرً  ػٍرٝ اٌّزّرٛع     

 ؾٜ للٍتٗ اٌى١ٍة فٝ تٍه اٌنٕةواٌ

            للررٛي اٌتض٠ٛررً ِررٓ اٌى١ٍرراع إٌّرراظـة برراٌفـق ارػٍررٝ بيررـٓ اْ ٠ىررْٛ  ٔررارش
 بتمؼ٠ـو

خبيسب :  ٌجوس تذوٌم انطبنت انزاسةت ثبنجزَةبيج إنةى انجةزايج اندراسةٍخ انعبدٌةخ          

 ثبنهغخ انعزثٍخ أو انتذوٌم خبرم انكهٍخ.

 األوراق وانًستُداد انًطهوثخ:

 اٌتض٠ًٛ   فٝ صاٌة

ب١اْ صاٌة باٌّٛاػ اٌتٝ ػؿمٙا فٝ اٌى١ٍة اٌّضٛي ِٕٙا ِّٛضًا بٗ اٌؼؿراع  .1

 ٚاٌتمؼ٠ـاع اٌضاًٍ ػ١ٍٙاو

ِنتٕؼ ٠خلك الاِة اٌٖاٌب اٌـاغب فٝ اٌتض٠ًٛ فٝ إٌٖاق اٌزغـافٝ ٌزاِؼة  .2

ا٠َاي أاؿة أٚ غاف أٚ  –إٌَّٛؿة )ٍٛؿة اٌخا٠ٛٔة اٌؼاِة ٕلك ارًٍ 

 ٚ اٌٛاٌؼة(١ِاٖ بامُ اٌٛاٌؼ أ
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ٌٍٖاٌرب اٌضرك فررٝ اتػترؾاؿ ػررٓ اتِتضراْ حرر ث ِرـاع عرر ي مرٕٛاع اٌؼؿامررة        (1

باٌى١ٍررة رمررلا  ِـّرر١ة ، ارتّاػ١ررة أٚ ظررـٚف لررا٘ـة وٛفرراة أصررؼ اٌٛاٌررؼ٠ٓ أٚ   

اٌنزٓ ، ٠ٚغتٌ ِزٍل اٌى١ٍة بملٛي اٌؼؾؿ٠ٓ ار١ٌٚٓ ، ٠ٚغتٌ ِزٍل ىر ْٛ  

 ِؼة بملٛي اٌؼؾؿ اٌخاٌج و اٌتؼ١ٍُ ٚاٌٖ   باٌزا

  لـاؿ ِزٍل ى ْٛ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌٖ   بيؤْ ارػؾاؿ ٚٚلف اٌم١ؼ بزٍنتٗ بتاؿ٠ظ

ٚاٌّؼتّؼ ِضْـ٘ا ِٓ اٌن١ؼ أوػ / ؿئ١ل اٌزاِؼة فٝ  49/9/4334

 لـؿ اتتٟ    4/0/4334

 ٍٝاٌٖ   اٌّزٕؼْٚ  تضتنب فتـة ا٠ماف اٌم١ؼ اػتلاؿا ِٓ تاؿ٠ظ اٌتز١ٕؼ اٌفؼ 

ٌٍٖاٌب ٚصتٝ تاؿ٠ظ تنـ٠ضٗ ِٓ اٌمٛاع اٌّنٍضة ػٍٝ أْ ٠تمؼَ بٍٖب تػاػة 

ل١ؼٖ باٌى١ٍة ِـفما بٗ ىٙاػة تؤػ٠ة اٌغؼِة اٌؼنىـ٠ة ٚؽٌه ع ي ىٙـ ِٓ 

تاؿ٠ظ تنـ٠ضٗ ِغ ِـاػاة أٔٗ فٝ ػؼَ تمؼ٠ُ ٔفنٗ ٌٍتز١ٕؼ فٛؿا اعٖاؿٖ بؾٌه 

ؼٖ تغ١لًا بؼْٚ ػؾؿ ات ِٓ للً اٌى١ٍة فتضنب اٌفتـة ِٓ ا٠ماف ل١ؼٖ ٚصتٝ تز١ٕ

 اؽا تمؼَ ٌٍتز١ٕؼ ٚأرً تز١ٕؼٖ ٌفتـة ، ٚػ١ٍٗ أْ ٠مؼَ ِا ٠خلك ؽٌه و

  ُٚتؼؼ وؾٌه اٌفتـة ِٓ تاؿ٠ظ تنـ٠ضٗ ٚصتٝ تمؼِٗ بٍٖب اػاػة ل١ؼٖ اؽا

تزاٚفع اٌفتـة ىٙـًا تغ١لًا بؼْٚ ػؾؿ ٠ٌٕٚ ػٍٝ ؽٌه ٍـاصة فٝ عٖا  

 اٌتل١ٍغ اٌَاػؿ ِٓ اٌى١ٍة ٌٙئتء اٌٖ  و

  أِا بإٌنلة ٌٍٖ   اٌؾ٠ٓ ٠تُ تنـ٠ضُٙ للً بؼء اتِتضاْ بفتـة ل١َـة ت

تّىُٕٙ ِٓ امت١فاء ٔنلة اٌضْٛؿ اٌّمـؿة باٌى١ٍة ع ي اٌؼاَ اٌؼؿامٝ اٌؾٜ 

تُ تنـ٠ضُٙ ف١ٗ ف١ىْٛ اػاػة ل١ؼُ٘ اػتلاؿًا ِٓ اٌؼاَ اٌزاِؼٝ اٌتاٌٝ ، ٠ٚتُ 

باٌى١ٍاع إٌظـ٠ة اٌتٝ تملً  اٌتزاٚف ػٓ ٘ؾا اٌيـٓ بإٌنلة ٌأللناَ اٌؼ١ٍّة

اٌٖ   إٌّتنل١ٓ اؽا ؿغب اٌٖاٌب فٝ اتِتضاْ فٝ ؽاع اٌؼاَ اٌؼؿامٝ 

 اٌؾٜ مـس ف١ٗ ، ٚؽٌه بٕاء ػٍٝ ٍٕلٗ و

  أِا اٌّتٙـبْٛ ِٓ اٌتز١ٕؼ ٚاٌؾ٠ٓ ٠تُ ػًّ لْا٠ا ػنىـ٠ة ٌُٙ ، ف١ُؼؼ

 أمٖاػُٙ غ١ابًا بؼْٚ ػؾؿ باٌتاٌٝ تضنب ٌُٙ مٕٛاع ؿمٛ  و

اٌغاٍررة بٛلررف اٌم١ررؼ   13/3/1449ِزٍررل اٌزاِؼررة بزٍنررتٗ بترراؿ٠ظ  تٍٛرر١اع  (2

  وارتٟ

 األعذار وإيكاف الكيد
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    ٌٍٖ اٌٖ   اٌّؼتمٍْٛ م١ام١ًا   ٠زٛف فتش ِؼة ٚلف اٌم١ؼ بإٌنلة

اٌّؼتم١ٍٓ م١ام١ًا ٚاٌّزٕؼ٠ٓ صتٝ ٠تُ اتفـاد ػُٕٙ أٚ تنـ٠ضُٙ ػٍٝ أْ ٠مؼَ 

 باٌّنتٕؼاع وػ٠نّلـ ِٓ وً ػاَ َِضٛبا  94ٚلف اٌم١ؼ فٝ ِٛػؼ غا٠تٗ 

  اٌٖ   اٌّـّٝ بؤِـاُ ٔفن١ة ٚػَل١ة ِقِٕة  ٠زٛف فتش ِؼة ٚلف اٌم١ؼ

بإٌنلة ٌٍٖ   اٌّـّٝ بؤِـاُ ٔفن١ة ٚػَل١ة ِقِٕة صتٝ ٠تُ ىفاإُ٘ 

 ػٍٝ أْ ٠مؼِٛا ٍٕب ٚلف اٌم١ؼ فٝ اٌّٛػؼ اٌّضؼػ و

 اٌتز١ٕؼ   ٠زٛف ٚلف اٌم١ؼ بإٌنلة ٌٍّزٕؼ٠ٓ صتٝ أتٙاء ِؼة اٌتز١ٕؼ و 

 ضاتع ارعـٜ ِٓ غ١ـ اٌّضؼػ٠ٓ فٝ اٌلٕؼ٠ٓ ارٚي ٚاٌخأٝ  اٌ

 ؿػا٠ة اٌٖفً   ح ث ِـاع ٚلف اٌم١ؼ و 

 ؿػا٠ة اٌٛاٌؼ٠ٓ   ح حة ِـاع ٚلف ل١ؼ و 

 ِـافمة اٌقٚد اٌؾٜ ٠ؼًّ فٝ اٌغاؿد و 

 ٚلف اٌم١ؼ ٌٍنفـ ٌٍؼًّ باٌغاؿد و 
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( ػٍررٝ أٔررٗ  ) ت ٠زررٛف  14تررٌٕ اٌ ئضررة اٌتٕف١ؾ٠ررة ٌتٕظرر١ُ اٌزاِؼرراع )ِرراػة    

ٌٍٖاٌررب أْ ٠لمررٝ باٌفـلررة أوخررـ ِررٓ مررٕت١ٓ ٠ٚزررٛف ٌّزٍررل اٌى١ٍررة اٌتررـع١ٌ ٌٍٖرر    

اٌؾ٠ٓ لْٛا بفـلتُٙ مٕت١ٓ فٝ اٌتمؼَ اٌٝ اتِتضراْ ِرٓ اٌغراؿد فرٝ اٌنرٕة اٌتا١ٌرة فرٝ        

ٕ   اٌفـلة اتػؼاػ٠ة ٚاٌفـلة ارٌٚٝ فٝ اٌّمـؿاع اٌتٝ ؿملٛا ف١ٙا، ٚؽٌه ف١ّا ػؼا 

 اٌى١ٍاع اٌتٝ ١ٌل بٙا فـلة اػؼاػ٠ةو

٠ٚزررٛف ٌّزٍررل اٌى١ٍررة ػرر ٚة ػٍررٝ ِررا تمررؼَ اٌتررـع١ٌ ٌٖرر   اٌفـلررة للررً      

إٌٙائ١ررة ٚاٌفـلررة إٌٙائ١ررة بفـٍررت١ٓ اّرراف١ت١ٓ ٌٍتمررؼَ اٌررٝ اتِتضرراْ ِررٓ اٌغرراؿد ،          

بٙرا عّرل مرٕٛاع ػٍرٝ ارلرً، ٠ؼاِرً       ٚبإٌنلة اٌٝ اٌى١ٍاع اٌترٝ تىرْٛ ِرؼة اٌؼؿامرة     

ٕرر   اٌفـلررة اٌخا١ٔررة باٌى١ٍرراع اٌتررٝ بٙررا فـلررة اػؼاػ٠ررة ٚوررؾٌه ٕرر   اٌفـلررة اٌخاٌخررة     

 باٌى١ٍاع اٌتٝ ١ٌل بٙا فـلة اػؼاػ٠ة ِؼاٍِة ٕ   اٌفـلة للً إٌٙائ١ةو

ٚاؽا تغٍرف اٌٖاٌررب ػررٓ ػعررٛي ارِتضرراْ بؼررؾؿ لٙررـٜ ٠ملٍررٗ ِزٍررل اٌى١ٍررة فرر   

 بًاو٠ضنب غ١ابٗ ؿمٛ

 ٠ٚؼتلـ اٌٖاٌب اٌّتغ١ب ػٓ ارِتضاْ ػؾؿ ِملٛي ؿاملًا بتمؼ٠ـ ّؼف رؼًا(و

 اٌفـلة
ػؼػ ِـاع اٌتمؼَ 

 ٌ ِتضاْ
 ػؼػ ِـاع اٌتمؼَ اٌٝ اتِتضاْ ِٓ اٌغاؿد

 ----- باق( -فـٍتاْ )ِنتزؼ ارٌٚٝ

 فـٍة ٚاصؼة باق( -فـٍتاْ )ِنتزؼ اٌخا١ٔة

 فـًح حة  باق( -فـٍتاْ )ِنتزؼ اٌخاٌخة

 ح حة فـً باق( -فـٍتاْ )ِنتزؼ اٌـابؼة

 

 شزوط وفزص التكدو لالمتحاٌ
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ٌىررٝ ٠ررتُ ٍررـف ل١ّررة اٌتررؤ١ِٓ ػٍررٝ اٌٖرر   فررٝ صاٌررة اٌٛفرراة أٚ فررٝ صاٌررة   

 اٌؼزق اٌىٍٝ أٚ اٌزقئٝ اٌّنتؼ٠ُ إٌاتذ ػٓ اٌضاػث ٠تُ تمؼ٠ُ اٌّنتٕؼاع اٌتا١ٌة 

 أًٍ ىٙاػة اٌٛفاة و  .1

 أًٍ اتػ َ اٌيـػٝ و  .2

3.      ِ ؼتّررؼة بغرراتُ ىررؼاؿ   ٍررٛؿة ٕلررك ارٍررً ِررٓ ِضْررـ تضم١مرراع اٌيررـٕة 

 اٌزّٙٛؿ٠ة و 

 ِا ٠ف١ؼ مؼاػ اٌـمَٛ اٌؼؿام١ة و .4

 

ِٓ لأْٛ تٕظ١ُ اٌزاِؼاع ٚتئضتٗ اٌتٕف١ؾ٠ة ٚفمًا ٢عـ اٌتؼؼ٠ ع ٠ؼتلـ ِغاٌفة تؤػ٠ل١ة  

 وً اع ي باٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائش ٚاٌتما١ٌؼ اٌزاِؼ١ة ، ٚػٍٝ مل١ً اٌّخاي 

 ارػّاي اٌّغٍة بٕظاَ اٌى١ٍة أٚ إٌّيآع اٌزاِؼ١ةو .1

يرـف ٚاٌىـاِرة أٚ ِغرً بضنرٓ اٌنر١ـ ٚاٌنرٍٛن ػاعرً        وً فؼً ٠تٕرافٝ ِرغ اٌ   .2

 اٌزاِؼة أٚ عاؿرٙاو

وررً اعرر ي بٕظرراَ اِتضرراْ أٚ اٌٙررؼٚء اٌرر فَ ٌررٗ ، ٚوررً غررو فررٝ اِتضرراْ أٚ     .3

 ىـٚع ف١ٗو

تٛف٠غ إٌيـاع أٚ اٍؼاؿ رـائؼ صائٔ بؤ٠ة ٍٛؿة باٌى١ٍرة أٚ رّرغ تٛل١ؼراع     .5

 بؼْٚ تـع١ٌ مابك ِٓ اٌنٍٖاع اٌزاِؼ١ة اٌّغتَةو 

اَ ػاعً اٌّلأٝ اٌزاِؼ١ة أٚ اتىرتـان فرٝ ِظرا٘ـاع ِغاٌفرة ٌٍٕظراَ      اتػتَ .6

 اٌؼاَ أٚ ا٢ػا و

 

 إدارة رعاية الطالب

 العكوبات التأديبية

 صزف مبالغ التأمني على الطالب املتوفني يف احلوادخ 

 أو يف حالة العذش الكلي أو اجلشئي



 

32 

جزايج إعداد يعهًً انعهوو و انزٌبضٍبد ثبنهغخ االَجهٍشٌخثدنٍم انطبنت   

ا٘تّاِا باٌغا ٌٖ بٙا ا٠ّأا ِٕٙا بؤْ ٕاٌرب و١ٍرة اٌتـب١رة ا١ٌرَٛ      اٌلـٔاِذتٌٛٝ  

٘ٛ ِؼٍُ اٌغؼ ٌز١ً لاػَ ِٓ أبٕاء ٘ؾا إٌٛٓ ، ٌؾا راء ػٚؿ اٌى١ٍة بـػرا٠تُٙ ارتّاػ١رًا   

ٚحماف١ررًا ٚؿ٠اّرر١ًا ٚف١ٕررًا  بزأررب اػررؼاػُ٘ ٚتررؤ١ٍُ٘ٙ ػ١ٍّررا، ٚؽٌرره ِررٓ عرر ي ارٔيررٖة  

تٙررا اػاؿة ؿػا٠ررة اٌٖرر   باٌى١ٍررة اٌتررٟ ِررٓ أ٘ررُ   اٌٖ ب١ررة اٌّغتٍفررة ٚاٌتررٟ تمررَٛ بـػا٠ 

 أٔيٖتٙاو

 ارمـ اٌٖ ب١ة    (1

تؼّررً اٌى١ٍررة ػٍررٝ تيررز١غ ٚتىرر٠ٛٓ ارمررـ اٌٖ ب١ررة ٚاٌتٕنرر١ك ف١ّررا ب١ٕٙررا ٚاػررؼاػ     

بـاِذ ٚأٔيٖة ِغتٍفة ت ئرُ ٚتؼّرً ػٍرٝ اىرلاع ؿغلراع ١ِٚرٛي اٌّيراؿو١ٓ فرٝ         

 ٘ؾٖ ارٔيٖة ٚأبـف٘ا ا٢تٟ  

 عً اٌى١ٍة ٌٕيـ ؿٚس اٌتٕافل فٝ ارٔيٖة وتؤم١ل أمـ ٕ ب١ة ػا .1

 –فـػ٠رررة  –الاِرررة بٖرررٛتع ؿ٠اّررر١ة ِتٕٛػرررة بررر١ٓ ارمرررـ)أٌؼا  رّاػ١رررة    .2

 أٌؼا  ٍغ١ـة(و -ِنابماع 

 تٕظ١ُ ِنابماع حماف١ة ٚف١ٕة ٚػ١ٕ٠ة ب١ٓ ارمـو .3

 الاِة صف ع ٚؿص عو .4

 ِيـٚػاع عؼِة اٌّزتّغ ٚاٌل١ ةو .5

 ة ػٍٝ ِنتٜٛ اٌزاِؼةواتىتـان فٝ ر١ّغ اٌّنابماع ػاعً اٌى١ٍ .6

 اٌزٛاٌة ٚاٌغؼِة اٌؼاِة  (2

ىؼاؿ اٌزٛاٌة ٚاٌغؼِة اٌؼاِة ٚ٘ؼفٙا اٌـئ١نٟ ٘ٛ عؼِرة اٌّزتّرغ ِرٓ أررً ص١راة       

أفْررً، ٚ٘ررٛ ٔيررآ ىرراًِ ٠ضتررٜٛ ػٍررٝ ر١ّررغ ِزرراتع ارٔيررٖة بزأررب إٌيررآ 

اٌىيرررفٟ ٚاتؿىررراػٞ ٚتضرررـً اٌزٛاٌرررة ٚاٌغؼِرررة اٌؼاِرررة ػٍرررٝ ؿػا٠رررة اٌٖررر   

 فٟ ٔفٛمُٙ ٚتمَٛ اٌزٛاٌة ػٍٝ تٕف١ؾ ارٔيٖة اٌتا١ٌة  ٚتؼ١ّك اٌؼًّ

 تٕف١ؾ ِؼنىـاع ٌٍغؼِاع اٌؼاِة و .1

 تٕف١ؾ ػٚؿاع اؿىاػ٠ة ٠يتـن ف١ٙا ٕاٌلاع اٌى١ٍةو .2

 اتىتـان فٟ اٌؼٚؿاع اٌىيف١ة باٌزاِؼةو .3

 الاِة ػٚؿاع تؼؿ٠ل١ة ٌٍضَٛي ػٍٝ ػؿامة ِتمؼِة ٌٍياؿة اٌغيل١ةو .4

 فْٕٛ بؼِ اٌضـفوالاِة ٚؿه ػًّ ٌتؼ١ٍُ ِٙاؿاع  .5

 إٌيآ اٌخمافٟ ٚاٌفٕٟ  (3
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تمَٛ اٌى١ٍة بـػا٠ة اٌّٛا٘ب اٌف١ٕة ٚاٌخماف١ة ٌٍٖ   ٚؽٌه ػٓ ٕـ٠ك الاِة ٔؼٚاع  

ٌٚمرراءاع فىـ٠ررة ٚتيررز١غ وتابررة اٌيررؼـ ٚاٌقرررً ٚإٌمررؼ اٌّنررـصٟو ٚتمررَٛ بتٕف١ررؾ     

 اٌلـاِذ ا٢ت١ة 

 ة(لَة ل١َـ –ِماي  –فرً  -تٕظ١ُ ِنابماع حماف١ة ِتٕٛػة)ىؼـ .1

 الاِة ِٙـرأاع أػب١ة ٚف١ٕة ٚأِن١اع ىؼـ٠ةو .2

 صف ع ِنـص١ةو –الاِة ِؼاؿُ  .3

بـاِذ ٌٍتٛػ١ة اٌؼ١ٕ٠ة ٚاٌن١ام١ة باىتـان ػٍّاء اٌؼ٠ٓ ٚاٌن١امة ٚاٌفىرـ ٌٍرـػ    .4

 ػٍٝ اتمتفناؿاع اٌتٟ تُٙ اٌٖ  و

 إٌيآ اٌـ٠اّٟ  (4

ٌؼمرً اٌنر١ٍُ فرٟ    تمَٛ اٌى١ٍرة بات٘تّراَ ٚؿػا٠رة اٌّٛ٘رٛب١ٓ ؿ٠اّر١اًَ ِرٓ ٍِٕٖرك  ا        

 اٌزنُ اٌن١ٍُ ، ٚؽٌه ِٓ ع ي بـاِذ ارٔيٖة اٌـ٠ا١ّة اٌّتّخٍة فٟ  

 اٌىـة اٌٖائـةو -وـة ا١ٌؼ –وـة اٌنٍة  -ارٌؼا  اٌزّاػ١ة ِخً   وـة اٌمؼَ .1

 –اٌزرٛػٚ   –تٕل اٌٖاٌٚرة   –اٌَّاؿػة  -ارٌؼا  اٌفـػ٠ة ِخً   ؿفغ ارحماي .2

 –اٌىاؿات١ررٗ  –اٌزّلراف   –اٌنرر س  –اٌّ وّرة   –أٌؼرا  اٌمررٜٛ   –اٌتا٠ىٛٔرؼٚ  

 تٕل أؿّٝو

 ٚبٖٛتع ػاع١ٍة و –تٕظ١ُ ِٙـرأاع  .3

 إٌيآ اترتّاػٟ ٚاٌـص ع  (5

تؼّررً اٌى١ٍررة ػٍررٝ عٍررك ؿٚس اٌتؼرراْٚ ٚاٌتفاػررً اترتّرراػٟ برر١ٓ اٌٖرر   ٚصررً      

ِيررراوٍُٙ ٚاونرررابُٙ علرررـاع ٚعٍرررك اٌيغَررر١ة اٌنررر٠ٛة اٌّرررئحـة ػٍرررٝ اٌّزتّرررغ   

 ِّاؿمتُٙ ٌألٔيٖة اترتّاػ١ة اٌّتّخٍة فٟ اٌغاؿرٟ ٚؽٌه ِٓ ع ي 

اٌم١رراَ بررـص ع لَرر١ـة ٚؿصرر ع ٠ٍٕٛررة اٌررٝ اٌّررؼْ اٌّغتٍفررة ٌٍتؼررـف ػٍررٝ    .1

 ِؼاٌّٙا ٚصْاؿة ب ػٔا اٌؼـ٠مةو

 تٕظ١ُ ِنابماع ٘ؼفٙا ت١ّٕة اٌـٚس اٌم١اػ٠ة ٚاتػتّاػ ػٍٝ إٌفلو .2

 الاِة بٌٖٛة ىٖـٔذ ٌؼػُ ؿٚابٔ اتعٛة ب١ٓ اٌٖ  و .3

 ِنابمة اٌٖاٌب ٚاٌٖاٌلة اٌّخا١ٌة م٠ًٕٛا ػٍٝ ِنتٜٛ اٌى١ٍةوالاِة  .4
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ِمَررؼًا ؿئ١نرر١ًا ٌٍؼاؿمرر١ٓ    –راِؼررة إٌَّررٛؿة   –ُتؼررؼ ِىتلررة و١ٍررة اٌتـب١ررة     

اٌؼل١ٍٙة ِٚضافظاع ىـق ٚٚمٔ  ٚاٌلاصخ١ٓ تمؼَ عؼِاتٙا ٌٍّتـػػ٠ٓ ػ١ٍٙا ِٓ ِضافظة

 اٌؼٌتا فٝ ىتٝ ِزاتع اٌؼٍَٛ اتٔنا١ٔة ٚى ْٛ اٌتـب١ة ٚاٌتؼ١ٍُو

ٚتضررـً ِىتلررة اٌى١ٍررة ػٍررٝ التٕرراء اٌّٛمررٛػاع ٚاٌىتررب ٚأصررؼث اٌّـارررغ       

 –ٚاٌؼٚؿ٠اع اٌؼـب١ة ٚاررٕل١ة اٌتٝ تٙرُ اٌّنرت٠ٛاع اٌنرابك اتىراؿة اٌر١ُٙ )اٌٖر         

خْٛ ( ٚؽٌره فرٝ ِغتٍرف ِزراتع اٌّؼـفرةو وّرا تمرَٛ        اٌلراص  –أػْاء ١٘ رة اٌترؼؿ٠ل   

 ِىتلة اٌى١ٍة بتمؼ٠ُ اٌتٛر١ٗ ٚاتؿىاػ اٌّـرؼٝ ٌٍلاصخ١ٓ فٝ ِّٛٛػاع بضخُٙو

٠تُ تمن١ُ اٌؼًّ ػاعً اٌّىتلة اٌٝ ٚصؼاع ِتؼؼػة ا ص١ج تمؼَ وً ٚصؼة عؼِرة ٔٛػ١رة     

 ِتغََة فٝ إاؿ اٌؼًّ ٌتضم١ك أ٘ؼافٙا، ٚ٘ؾٖ اٌٛصؼاع ٘ٝ 

 اتمتؼاؿاع اٌغاؿر١ة  ِىتلة  (1

ٚتغتٌ باتمرتؼاؿاع اٌغاؿر١رة ٌٍٖر   ٚأػْراء ١٘ رة اٌترؼؿ٠ل ا        

ٚتُْ ٘رؾٖ اٌٛصرؼة ٔنرغًا ِتؼرؼػة ِرٓ اٌىترب اٌّتغََرة ٌ مرتؼاؿاع اٌغاؿر١رة          

 ٌٍناػة اٌّـعٌ ٌُٙ باتٔتفاع ِٓ اٌّىتلةو

 إٌظاَ اٌتٟ تتلؼٗ ٘ؾٖ اٌٛصؼة فٟ اٌؼًّ 

 ٔظاَ اػاؿة اٌىتب عاؿد اٌّىتلةو .1

ٔظاَ صزق اٌىتا  فرٟ صاٌرة ف٠راػة اٌٍٖرب ػٍرٝ وترا  ِؼر١ٓ تتاصرة اٌفـٍرة           .2

 ٌ ٔتفاع باٌىتب اٌتٟ  تٍمٝ اللاًت ول١ـًا ِٓ رأب اٌّنتؼ١ـ٠ٓو 

 ٔظاَ اتػاؿة ا١ٍ١ٌٍة صتٝ ٠نتف١ؼ أولـ ػؼػ ِّىٓ ِٓ اٌٍٖلة ِٓ وتا  ِؼ١ٓو .3

 ِىتلة اتٕ ع اٌؼاعٍٟ   (2

اٌّىتلررة ، ٚتْررُ وررؾٌه  تْررُ ٘ررؾٖ اٌماػررة ٔنررغة ِررٓ وررً وتررا  فررٝ     

اٌىتررا  ؽا إٌنررغة اٌٛاصررؼة ، ٚ٘ررٝ ِغََررة ٌٍٖلررة اٌى١ٍررة ، ٚاٌؼؿامرراع اٌؼ١ٍررا ، 

ٚأػْرراء ١٘ ررة اٌتررؼؿ٠لو ٚاٌىتررب اٌّٛرررٛػة ػاعررً اٌماػررة ِغََررة ٌ ٕرر ع       

اٌؼاعٍٟ فمرٔ ، فر  ٠نرّش  ببػاؿتٙرا عراؿد اٌّىتلرة ٚؽٌره صترٝ ٠ّىرٓ ٌٍّٖراٌؼ١ٓ           

 ّّاْ اٌضَٛي ػٍٝ أٞ وتا و

 ؼًّ فٟ ٚصؼة اتٕ ع اٌؼاعٍٟ ٔظاَ اٌ

 اؿىاػ اٌٖ   ٌى١ف١ة اٌلضج فٟ اٌمٛائُ اٌللٍٛرـاف١ةو .1

 مكتبة الكلية
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 امت َ امتّاؿة امتؼاؿة ِٓ اٌٖاٌب ِٚؼٙا تضم١ك اٌيغ١َة و .2

 اصْاؿ اٌىتا  ِٓ ِغقْ اتٕ ع ٚتن١ٍّٗ ٌٍٖاٌبو .3

 اٌؼًّ ػٍٝ صنٓ م١ـ اٌؼًّ فٟ لاػة اتٕ عو .4

 بؼؼ ٔٙا٠ة ا١ٌَٛ اٌؼؿامٟو اؿراع اٌىتب ػٍٝ ارؿفف .5

 ِىتلة اٌلضج ٚتُْ  (3

 لاػة اٌّـارغو 

٘رؾٖ اٌماػرة تضررٜٛ ِزّٛػرة ِررٓ اٌّٛمرٛػاع اٌؼـب١ررة ٚاررٕل١رة اٌؼاِررة ٚ      

اٌّتغََررة ٚاٌىتررب  اٌّـرؼ١ررة ٚاٌَّرراػؿ ٚارٕرراٌل اٌتررٟ تتٕرراٚي ِّٛررٛػاع 

 اٌلضج اٌؼٍّٟ ٚاٌتـبٛٞ فٟ ر١ّغ ِزاتع اٌّؼـفة اٌّغتٍفةو

 ٌؼ١ٍّة ولاػة اٌؼٚؿ٠اع ا 

 لاػة اٌـمائً اٌؼ١ٍّةو 

 لاػة اٌتلاػي ٚاٌٙؼا٠او 

 اٌتق٠ٚؼ ٚاتػؼاػ اٌفٕٟو 

 ِٖلٛػاع اٌّىتلة  

راِؼة إٌَّٛؿة ، ٍٚؼؿ  –لاِك اٌى١ٍة ببٍؼاؿ ِزٍة و١ٍة اٌتـب١ة  

و حُ تتابغ ٍؼٚؿ ٘ؾٖ اٌّزٍرة صترٝ ٍرؼؿ ِٕٙرا      4399ِٕٙا أٚي ػؼػ فٝ ػ٠نّلـ 

ي (، ٚلؼ لاَ لنُ اٌتلاػي ببؿماي ورً أػرؼاػ   ) رقء أٚ 1444( ملتّلـ 90اٌؼؼػ )

 ِزٍة اٌى١ٍة اٌٝ ر١ّغ ١٘ اع اٌتلاػي ٚاٌٙؼا٠او

 اٌّىتلة اٌـل١ّة   

ا٠ّأًا ِٓ اٌى١ٍة بْـٚؿة اٌتىاًِ  1449ٚلؼ أٔي ك ٘ؾٖ اٌٛصؼة ػاَ  

ِغ تىٌٕٛٛر١ا اٌّؼٍِٛاع فٝ ِزاي اٌّىتلاع، ٚتُْ ٘ؾٖ اٌّىتلة ػيرـة صامرلاع   

ىررلىة اٌّزٍررل ارػٍررٝ ٌٍزاِؼرراع بمٛاػررؼ اٌل١أرراع، ٚاٌتررٟ  اٌىتـ١ٔٚررة ِتَررٍة ِررغ

 تُْ أوخـ ِٓ أٌفٝ ػٚؿ٠ة و

 ِٛلغ اٌّىتلة     

تمررغ اٌّىتلررة باٌزٕرراس اٌزٕررٛبٝ ِررٓ اٌى١ٍررة باٌررؼٚؿ ارؿّررٝ ٚتيررغً اٌررؼٚؿ    

 بؤوٍّٗو

 ِٛاػ١ؼ اٌؼًّ باٌّىتلة
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ِنراءًا   1اٌٝ اٌناػة  3تؼًّ ِىتلة اٌى١ٍة ١ِٛ٠ًا ِا ػؼا اٌزّؼة ِٓ اٌناػة 

 بؼؼ اٌظٙـو 1اٌٝ اٌناػة  3، ٠ِٟٚٛ ارؿبؼاء ٚاٌغ١ّل ِٓ اٌناػة 

 

 ٌتمنررر١ُ ٕلمرررا لنرررُ بىرررً اٌتؼ١ّ١ٍرررة ٌٍغٖرررة ٕلمرررا اٌّؼاِرررً ػاعرررً اٌؼؿامرررة ترررتُ

ً  ٌىً تؼؼ اٌتٟ اٌؼؿام١ة ٚاٌزؼاٚي اٌّزّٛػاع ٟ  فَر ، اٌؼ١ٍّرة  ارلنراَ  بّؼـفرة  ػؿامر

 وػؿامٟ فًَ وً بؼؼ اٌؼ١ٍّة اتعتلاؿاع ٚتؼمؼ

 معامل الكلية :

 ًِٚػرؼػ٘ا  اٌترؼؿ٠ل  ِٙاؿاع ِؼاًِ تُْ  اٌتؼؿ٠ل ٕٚـق إٌّا٘ذ لنُ ِؼا 

ً (+ف١ق٠راء -و١ّ١راء  - ب١ٌٛٛرٟ) ِؼاًِ( 9) ـ  اٌترؼؿ٠ل  ِؼاِر  ٚػرؼػ٘ا  اٌَّرغ

 وِؼاًِ(1)

 ًِتزاؿ ) اٌتـبٛٞ إٌفل ػٍُ ِؼًّ تُْ  اٌتـبٛٞ إٌفل ػٍُ ِؼا– 

 وإٌفنٟ اتؿىاػ ِؼًّ(+اعتلاؿاع

 ًّو اتصَاء ِؼ 

 ًِوإٌّالية ِؼًّ تُْ  اٌتـب١ة اٍٛي ِؼا 

 ًِو ٚاتمتّاع اٌَٛت١اع ِؼاًِ تُْ  اررٕل١ة اٌٍغاع ِؼا 

 ًِٚبَـ٠ة مّؼ١ة أرٙقة) تىٌٕٛٛر١ة ِؼاًِ تُْ   اٌتؼ١ٍُ تىٌٕٛٛر١ا ِؼا-

 أبضاث ِؼًّ+ اٌىّل١ٛتـ ِؼاًِ(+فٛتٛغـافٟ ت٠َٛـ اتع -ف١ؼ٠ٛ أرٙقة

 واٌّتؼؼػة ٚاٌٛمائٔ اٌف١ؼ٠ٛ ِٚؼًّ ،(اٌىّل١ٛتـ

 ًِوٚاٌتز٠ٛؼ اٌَٛت١اع ِؼًّ تُْ  اٌؼـب١ة اٌٍغة ِؼا 

 ًِواٌّناص١ة ٚاترٙقة ٌٍغـائٔ اٌزغـاف١ا ِؼًّ تُْ  اترتّاػ١ة اٌّٛاػ ِؼا 

 ًِؼّرر  ٝ ٟ  تؼٍرر١ُ ىررؼلة  ٕرر    ٠غررؼَ اٌّٛمرر١م ٟ  اتٕفرراي  ٚؿ٠رراُ ابتررؼائ  فرر

 واٌّٛم١م١ة اٌّٙاؿاع ػٍٝ اٌتؼؿ٠ب

 إدارة املعامل
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 اٌغؼِاع اٌتٝ تمؼِٙا اػاؿة اٌغـ٠ز١ٓ ٘ٝ امتغـاد اٌيٙاػاع   

بإٌنررلة ٌٖرر   اٌفـلررة اٌـابؼررة ر١ّررغ اٌيررؼب تمررَٛ ببػٖررائُٙ ٍٕررب ػعررٛي       .1

اتِتضاْ ٌىٝ ٠نرتٛفٝ ر١ّرغ ب١أراتُٙ واٍِرة، ٚؽٌره ٌّـارؼتٙرا ػٍرٝ اٌٍّفراع         

 اٌغاٍة بُٙو

ّٔٛؽد اعر ء اٌٖرـف ٌىرٝ ٠مرَٛ بامرت١فائٗ ِرٓ ر١ّرغ         اػٖاء اٌٖاٌب اٌغـ٠ذ .2

اٌّؼاِررً ٚاٌّىتلرراع ٚاٌّؼ٠ٕررة اٌزاِؼ١ررة ٚاػاؿة اٌؼؿامررة ٚاتِتضأرراع ٚاػاؿة    

 ؿػا٠ة اٌٖ   ٚاٌتز١ٕؼ ٚاٌتـب١ة اٌؼنىـ٠ةو

اػٖاء اٌٖاٌب اٌغـ٠ذ اؽْ ػفغ بم١ّرة اٌّلٍرغ اٌّمرـؿ ٕلمرًا ٌٍتؼ١ٍّراع اٌرٛاؿػة        .3

 ٌزاِؼة إٌَّٛؿة ، ٠ٚتُ ػفؼٗ فٝ عق٠ٕة اٌى١ٍةو ا١ٌٕا ِٓ للً اتػاؿة اٌؼاِة

 اػٖاء اٌٖاٌب اٌغـ٠ذ ٍٕب مضب ٌيٙاػاتٗ اٌّئلتةو .4

بؼررؼ اتّرراَ امررت١فاء ب١أرراع ّٔررٛؽد اعرر ء اٌٖررـف ، ٍٕٚلرراع اٌنررضب ، ٚػفررغ   .5

 ات٠َاي ، ٠مَٛ اٌغـ٠ذ بتمؼ٠ّٗ اٌٝ اٌّٛظف اٌّغتٌ وً صنب ىؼلتٗ و

اع اٌغـ٠ذ ِٓ ٚالغ ىٙاػة ا١ٌّ ػ ٠مَٛ اٌّٛظف اٌّغتٌ بّـارؼة ر١ّغ ب١أ .6

 اٌّٛرٛػة بٍّف اٌٖاٌب باٌى١ٍةو

٠مَٛ اٌّٛظف اٌّغتٌ بتن١ٍُ اٌٖاٌب اٌغـ٠ذ اٌيٙاػاع اٌّئلتة ، ٍِٚفرٗ بّرا    .7

 ٠ضت٠ٛٗ ِٓ ىٙاػة ا١ٌّ ػ ٚىٙاػة اتّاَ اٌّـصٍة اٌخا٠ٛٔةو

٠تُ امتغـاد ب١راْ ػؿرراع ٚتمرؼ٠ـاع بنرٕٛاع اٌؼؿامرة ارؿبرغ ، ٚؽٌره بٕراء          .8

 ٍٕب اٌغـ٠ذوػٍٝ 

تنر١ٍُ اٌٖاٌرب اٌغررـ٠ذ اٌيرٙاػة ارٍر١ٍة )اٌىـتررْٛ( بؼرؼ فضَرٙا ِٚـارؼتٙررا        .9

 تّاَ اٌّـارؼة و 

 

 

 

 إدارة اخلزجييــً
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٠تُ للٛي اٌٖ   اٌٛافؼ٠ٓ ِٓ للً اتػاؿة اٌؼاِة ٌملٛي ِٕٚش اٌٖر   اٌٛافرؼ٠ٓ   

ىرٙاػة اٌخا٠ٛٔرة اٌؼاِرة اٌَّرـ٠ة     باٌٛفاؿة بٕفل ىـٚٓ للٛي اٌٖ   اٌضا١ٍٍٓ ػٍرٝ  

فٟ ّٛء اٌمٛاػؼ إٌّظّة ٌٍّٛاػ اٌّئٍ٘رة اٌترٟ تملٍٙرا ورً و١ٍرة ٚت ٠رتُ للرٛي اٌٖاٌرب         

 بؼْٚ ػؿامتٙا فٟ ىٙاػتٗ و

 رسوو انمٍد وانًصزوفبد اندراسٍخ :

تنؼػ ؿمَٛ اٌم١رؼ ٚاٌَّرـٚفاع اٌؼؿامر١ة اٌّمرـؿة ػٍرٝ اٌٖر   اٌٛافرؼ٠ٓ        

 ٍِف اٌٖاٌب ٌٍزاِؼة ٟٚ٘ وا٢تٟ  ع ي ىٙـ ِٓ تاؿ٠ظ اؿماي 

 ؿمُ ل١ؼ رٚي ِـة   (1

 4144 ر١ٕٗ امتـ١ٌٕٟ ٌأللناَ اٌؼ١ٍّةو 

 َِـٚفاع ػؿام١ة م٠ٕٛة   (2

 4144 ر١ٕٗ امتـ١ٌٕٟ ٌأللناَ اٌؼ١ٍّةو 

 بٍغة أرٕل١ةؼؿام١ة اٌَِـٚفاع (9

٠ْاف اٌٝ اٌـمَٛ اٌنابمة اٌـمَٛ ا٢ت١ة ٚاٌتٟ ٠نؼػ٘ا اٌٖا  اٌٛافؼ باٌؼٍّة (0
  اٌّض١ٍة ٟٚ٘  

 21  ٌَر١ٕٗ ؿمُ ػ٠ْٛة تنؼػ ٌضنا  ٍٕؼٚق اٌٍٖلة اٌٛافؼ٠ٓ ٠ٚغ
ٌإلٔفاق ػٍٝ اٌيئْٚ اٌٖ ب١ة ٚاصت١اراع ارٔؼ٠ة ٚتمؼ٠ُ اٌغؼِاع ٚارٔيٖة 

 اٌٖ ب١ة ٚ٘ؾا اٌّلٍغ ٠ضًَ م٠ًٕٛاو 

 اٌـمَٛ اٌؼؿام١ة اٌّمـؿة ػٍٝ اٌٖ   اٌَّـ١٠ٓ ٚتؼفغ م٠ًٕٛاو 

 ١ؼ ٚاٌَّـٚفاع اتػفاءاع ِٓ ؿمَٛ اٌم

 ا٢تٟ  9/1/4331لـؿ اٌّزٍل ارػٍٝ ٌٍزاِؼاع فٟ 

أًٚت   ِؼاٍِررة أبٕرراء اٌَّررـ٠اع اٌّتقٚررراع ِررٓ أرأررب اٌّم١ررؼ٠ٓ باٌى١ٍرراع 

١ّرررا ٠تؼٍرررك ٚاٌّؼا٘رررؼ باٌّـصٍرررة اٌزاِؼ١رررة ارٌٚرررٝ ِؼاٍِرررة اٌٖررر   اٌَّرررـ١٠ٓ ف 

  باٌـمَٛ اٌزاِؼ١ة ٚؽٌه

اٌٍّٖماع ٚارؿاًِ ٚبإٌنلة ربٕاء ٚبٕاع بإٌنلة ربٕاء ٚبٕاع اٌَّـ٠اع 

 اٌَّـ٠اع اٌؾ٠ٓ ٠خلك بضخُٙ اترتّاػٟ ػزقُ٘ ػٓ مؼاػ اٌـمَٛو

 حا١ًٔا   بإٌنلة ٌٍف اع ارعـٜ ُٚ٘  
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 وارػّاي ٚلٖاع باٌضىِٛة اٌؼا١ٍِٓ أبٕاء (1

 واٌن١ام١١ٓ اٌ ر ١ٓ أبٕاء (2

 ِـاصً ر١ّغ ػٍٝ ٚصاٍٍْٛ – ٌِٛٛػْٚ) َِـ فٟ ػائّة الاِة اٌّم١ّْٛ (3

ٝ  اٌؼؿام١ة اٌـمَٛ تغف١ِ( بٙا ػؿامتُٙ ٔ % 44 اٌر ٓ  فمر  اٌـمرَٛ  رٍّرة  ِر

ٟ  ٚؽٌره  اٌم١رؼ  ؿمَٛ ِٓ اتػفاء ِغ اٌّنتضمة ـ  ِرا  ّرٛء  فر ٗ  ٠نرف  بضرج  ػٕر

 وُِٕٙ ٌىً اترتّاػ١ة اٌضاٌة

حاٌخًا   تمؼَ اٌٍٖلاع اٌٝ اٌى١ٍراع ٚاٌّؼا٘رؼ اٌّـىرض١ٓ ٌٍملرٛي بٙرا ِيرفٛػة       

ُِٕٙ ص١ج تمَٛ اٌزاِؼرة ببؿمراٌٙا ٌٍرٛفاؿة ٌَرؼٚؿ     باٌّنتٕؼاع اٌّئ٠ؼة ٌضاٌة وً 

 اٌّٛافمة اٌ فِة ٚفمًا ٌٍمٛاػؼ اٌّمـؿة ٌىً صاٌةو

ؿابؼًا   ٠نرتّـ تّترغ اٌٖاٌرب إٌرارش إٌّمرٛي فمرٔ بٙرؾٖ ا١ٌّرقة ِرغ اِىا١ٔرة           

امتّـاؿ٘ا فٟ صاٌة اٌـمٛ  ٌّـة ٚاصؼة فمٔ ِٓ ع ي اٌّـصٍة اٌزاِؼ١رة تمرؼ٠ـًا   

بٍٖب برؾٌه ٌى١ٍترٗ تصاٌترٗ ٌرٛفاؿة اٌتؼٍر١ُ اٌؼراٌٟ ِيرفٛػًا        ٌظـٚفٗ ػٍٝ أْ ٠تمؼَ 

 باٌّنتٕؼاع اٌّئ٠ؼٖ ٌٙؾٖ اٌظـٚف ٌٍّٛافمةو 

 ملحوظـة :

( أٚ ؿلُ 1ػٍٝ اٌٖ   اٌّتمؼ١ِٓ بٍٖلاع اتػفاء اٌغاٍة بإٌّٛؽد ؿلُ ) (1

( أْ ٠ـفمٛا بضج ارتّاػٟ ِٓ اٌيئْٚ اترتّاػ١ة اٌتابؼة ٌّٕٖمة مىٓ 9)

ِىاتب ؿػا٠ة اٌيلا  باٌى١ٍاع ِـارؼة اٌلضٛث اترتّاػ١ة اٌٖاٌب حُ تتٌٛٝ 

ٚابؼاء ؿأ٠ٙا ػٍٝ إٌّٛؽد اٌغاً باتػفاء ِّٛضًا بٙا أْ اٌٖاٌب ٠نتضك 

اتػفاء أٚ اٌتغف١ِ ِٓ ػؼِٗ ٚأْ ٠ؼتّؼ ؽٌه اٌن١ؼ ارمتاؽ اٌؼوتٛؿ/ ػ١ّؼ 

 اٌى١ٍة ػٍٝ ٔفل إٌّٛؽدو

ِٓ اٌَّـٚفاع فارع١ـة ٟ٘ ٠ٛرؼَ فـق ب١ٓ إٌّضة اٌؼؿام١ة ِٕٚش اتػفاء  (2

% ِٓ ل١ّتٙا ٚاٌٖ   اٌؾ٠ٓ ٠ْؼْٛ ػٍٝ ِٕش 44اٌتٟ ٠ٕٖلك ػ١ٍٙا ػفغ 

اػفاء ِٓ اٌَّـٚفاع تلٍغ ػُٕٙ اٌٛفاؿة بغٖاباع ِٛحمة ِٓ اٌن١ؼ ٚو١ً أٚي 

اٌٛفاؿة ب١ّٕا اٌٖ   اٌّم١ؼ٠ٓ ػٍٝ ِٕش ػؿام١ة ٠ّٕضْٛ ىٙاػاع ٍاػؿة ِٓ 

 اتػاؿةو
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