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 .... كمىُ

 أشسف حمىد سىيمي/ السًد األستاذ الدكتىز

نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث 

م هبذه الؽؾامت، راجقًا لؽم التوفقق إىل كل ادفتؿني بالبحث العؾؿي ... أتوجه إلقؽ

 والسداد يف مسعاك إىل العادقة بلبحاثؽم الؼقؿة .

تؼوم جامعة ادـصورة بتؿويل ادرشوظات البحثقة لؾسادة أظضاء هقئة التدريس 

ـاء الؼدرات البحثقة الداظؿة بومعاوكقفم باجلامعة لؾتشجقع ظذ حتؼقق التؿقز البحثي و

الجتامظقة يف مرص، ورفع تصـقف اجلامعة ظادقًا من خالل لؾتـؿقة االقتصادية وا

 ادرشوظات البحثقة التي يتم متويؾفا وكرش األبحاث ادـبثؼة مـفا يف جماالت ظادقة .

فاجلامعة تويل اهتامم خاص بدظم قدرات صباب الباحثني لتحسقت جودة خمرجات 

وية اجلاري إكشائفا يف مرص ودمج البحث العؾؿي وتوطقػه لام خيدم ادشاريع الؼومقة والتـؿ

لعـاية بالبحث العؾؿي امعة قدمًا يف ابالصـاظة، وهذا يمكد ظذ ميض اجل البحث العؾؿي

 رتؼاء بؼدرات أظضاء هقئة التدريس بام يتوافق مع ادعاير العادقة .وشعقفا لال

رًا لؾؿجتؿع إن البحث العؾؿي مل يعد جماالً فرديًا الجتفاد العؾامء ولؽـه أصبح اشتثام

 يتوقع مـه كػعًا وظائدًا شواء ماديًا او تـؿويًا إلظداد الؽوادر الؼادرة ظذ البحث العؾؿي .

فاجلامعة متؾك اإلمؽاكات وادبدظني وتعؿل ظذ توجقه هذه الطاقات بالشؽل 

الصحقح . ومن هـا جاءت أمهقة متويل مرشوظات بحثقة قوية وأصقؾة لتحؼقق التؿقز 

قػي وتؽوين كوادر متؿقزة من الباحثني وحتؼقق رشاكة فعالة مع خمتؾف الـوظي والؽ

 قطاظات ادجتؿع متؽن من ادسامهة يف حتؼقق التؼدم هلذا الوضن .

 نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث

/ أشسف حمىد سىيميأ.د
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 كمىُ ....

 أمساء عبد املٍعي وصطفٌ حمىىد السًدَ األستاذ الدكتىز/

 ةـد الكليـيعم

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

وحتؼقق اضار شعى كؾقة السبقة بجامعة ادـصورة لؾتؿقز حمؾقا واقؾقؿقا وظادقا،  يف

بالؽؾقة، يعد هذا الدلقل خطوة كبرة جدا ظذ مـظومة الدراشات العؾقا معاير اجلودة يف 

ألول مرة جيد ضريق حتديث مـظومة الدراشات العؾقا بؽؾقة السبقة بجامعة ادـصورة، ف

الطالب بني أيدهيم دلقال صامال يوضح هلم كل ما يتعؾق بالدراشات العؾقا بعد أن كاكت 

كثر من ادعؾومات. ويليت هذا الدلقل يف اضار خطة الؽؾقة لتطوير قطاع الدراشات العؾقا 

ؽون ورفع األداء اإلداري وتوجقه األقسام العؾؿقة كحو االلتزام  بام جاء فقه من أجل أن ي

خرجيو الدراشات العؾقا بالؽؾقة كوادر ظؾؿقة وبحثقة متؿقزة ذوى قدرات تـافسقة ظالقة ظذ 

 ادستوى الؼومي واإلقؾقؿي .

بؽؾقة السبقة جزء من  يالدراشات العؾقا والبحث العؾؿ اشساتقجقةوتشؽل 

عؾقم والبحث هتدف إىل توفر بقئة مـاشبة لؾت والتيالشامؾة جلامعة ادـصورة  االشساتقجقة

وإكشاء وتطوير برامج وفق معاير اجلودة العادقة وإظالء أخالققاته وزيادة موارده  العؾؿي

زيادة خمزون ادعارف وادفارات ذات الصؾة  يفبام يمهل ضالبه لؾؿـافسة وادسامهة 

 بلولويات ادجتؿع ومتطؾباته.



 

 7   

تؿقزة  وشـسعى خالل أخذت كؾقة السبقة ظذ ظاتؼفا إكشاء برامج دراشات ظؾقا م

الػسة الؼادمة ظذ أن تتوافق تؾك الزامج تتوافق مع ادعاير العادقة التي تضؿن ختريج 

مرص،  يفكوادر ظؾؿقة متؿقزة  ختدم ادجتؿع بام يتوافق مع تػعقل خطط التـؿقة ادستدامة 

دجتؿع من خالل وتلهقل الباحثني يف ادجاالت العؾؿقة ادختؾػة التي تسفم يف االرتؼاء با

إجياد حؾول لؾؿشؽالت التي يواجففا ادجتؿع، فضال ظن دورها يف إثراء ادعارف 

اإلكساكقة ادتـوظة من خالل الدراشات واألبحاث ادتخصصة التي تعـى هبا9 لتؽون بذلك 

ًة فّعالة يف تـؿقة وضــا ومشاركًة يف معاجلة قضاياكا االجتامظقة والثؼافقة، وذلك من  مسامهم

خالل التوافق بني ما يؼدم من برامج يف الدراشات العؾقا ومتطؾبات التـؿقة وشوق العؿل ، 

مستظؾة يف ذلك برؤية اجلامعة ادستؼبؾقة يف حتؼقق رشالتفا السامقة، ومراظقة معاير اجلودة 

 .واالظتامدادعتؿدة من اهلقئة الؼومقة لضامن جودة التعؾقم 

 ... وأخريا

.

 عميد الكلية

أمساء عبد املٍعي وصطفِ/ أ.د

  



 

 8   

 

 

 ....كمىُ 

 حمىد حسٍني عبده العحىِ/ األستاذ الدكتىز السًد

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 "........ ٚإْ٘ يرنس يو ٚيكَٛو ٚضٛف تطأيٕٛ  "قاٍ تعاىل 

حمًا رسيع اخلطى ىف البحث ) بداية ( يشفد العامل اآلن ثورة ظؾؿقة وتطورًا جا

ـا مجقعًا ، لـتؿؽن من الؾحاق . كام أصبح مواكبة هذا التطور فريضة حمتومة ظؾقالعؾؿي

ضؿن هذا الركب . مؽاكتفا ادرموقة  يفبركب ظودة التعؾقم وتدويؾه فـضع مرصكا الغالقة 

 صتى ادجاالت . يفوهذا ال يتم إال بسواظد وظؼول أبـائفا من العؾامء وادػؽرين 

 التذكر بلن احلصول ظذ البؽالوريوس يتبعه بداية مرحؾة جديدة يػوتـيوال 

، يصؼل فقفا مفارات اخلريج ، وهى مرحؾة الدراشات العؾقا بلقسام  العؾؿيلؾتحصقل 

يتاح فقفا لؾدارس ، الرقى بالػؽر واالبتؽار من أجل فتح آفاق  والتيالؽؾقة ادختؾػة ، 

مرص فؼط  يفمعسك شوق العؿل ، لقس  يفجديدة لؾؿعرفة واحلصول ظذ فرص أفضل 

 . العريب ولؽن داخل وخارج كطاق الوضن

وىف بداية مرحؾة جديدة من حقاتؽم العؾؿقة والعؿؾقة ، وىف أوىل خطواتؽم ظذ 

أن يؽون هذا  رسوري دواظيضريق البحث بؿرحؾة الدراشات العؾقا بالؽؾقة ، فنكه من 

كافة جماالت قطاع الدراشات العؾقا وظوكا لؽم  يفبه  لالشسصادالدلقل ادبسط بني أيديؽم 

 ما يدور بخاضركم وأكتم ختطون أوىل خطواتؽم . لإلجابة ظذ كل

جماالت التخصص ادطروحة لتضقف خلزاتؽم  يفدراشة مػقدة  قؾبيأمتـى من كل 

ادجاالت ادفـقة ادختؾػة ، وتقسرًا لؽم فؼد قؿـا  يفادعرفة والتطبقؼات العؿؾقة جمال  يف
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 العامة يف الدبؾوم يفبات الؼقد من متطؾبعرض كل ما يتعؾق بشئون الدراشات العؾقا ، بداية 

السبقة وادؿـوحة  يفادفـقة فاخلاصة فالامجستر فدكتوراه الػؾسػة  بالدبؾومالسبقة مرورًا 

 .وىل ظز وجل أن يـػعؽم  ويـػع بؽممن اد من قبل األقسام السبوية بالؽؾقة راجقاً 

لسواء  اهلاديوهو واهلل من وراء الؼصد  وفؼـا اهلل لام فقه خدمة مرصكا الغالقة

 . السبقل

 ،،،واهلل معؽم وحتقا مرص

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

حمىد حسٍني العحىٌ/ أ.د
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   هقدهت :
 ايهًٝات اؾاَع١ٝ  ـسجيٞ ايرتبٟٛاإلعداد ايرتب١ٝ إىل  يف عا١َاي ١ف ايدبًَٛتٗد

 .اؾاَعَٞعًُني مبساسٌ ايتعًِٝ قبٌ غري ايرتب١ٜٛ ٚاملعاٖد ايعًٝا املٓاظس٠ يًعٌُ 
  تكبٌ ايه١ًٝ ايطالب اؿاصًني ع٢ً دزد١ ايًٝطاْظ أٚ ايبهايٛزٜٛع َٔ إسد٣

اؾاَعات املصس١ٜ أٚ َا ٜٓاظسٖا أٚ اؿاصًني ع٢ً دزد١ ع١ًُٝ َعادي١ َٔ َعٗد 
 .َعرتف ب٘ عًُٞ

  يف -ٚامل١ٝٓٗ ٚاـاص١ ايعا١َ  -َد٠ ايدزاض١ يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ ايدب١ًَٛ 
 .( يًطالب املتؿسغني يًدزاض١ؾصالٕ دزاضٝإٚاسد ) داَعٞايرتب١ٝ عاّ 

  َٔ تٗدف ايدبًّٛ امل١ٝٓٗ يف ايرتب١ٝ إلعداد خسجيٞ نًٝات ايرتب١ٝ ٚغريٖا
 ايهًٝات عًًُٝا ًَٚٗٓٝا يف ؽصص َٔ ؽصصات ايدبًَٛات اييت تكدَٗا ايه١ًٝ. 

 يفب اؿاصًني ع٢ً دزد١ ايًٝطاْظ تكبٌ ايه١ًٝ بايدبًّٛ امل١ٝٓٗ يف ايرتب١ٝ ايطال 
اآلداب ٚايرتب١ٝ أٚ ايبهايٛزٜٛع يف ايعًّٛ ٚايرتب١ٝ, نُا تكبٌ ايه١ًٝ ايطالب 
اؿاصًني ع٢ً ايدبًّٛ ايعا١َ يف ايرتب١ٝ َٔ إسد٣ اؾاَعات املصس١ٜ أٚ َا 

 ٜٓاظسٖا أٚ اؿاصًني ع٢ً آ١ٜ غٗاد٠ َعادي١.

 نًٝات ايرتب١ٝ )بهايٛزٜٛع  ٞجيداد خستٗدف ايدب١ًَٛ اـاص١ يف ايرتب١ٝ اىل اع
تؿسؽ( عًًُٝا ًَٚٗٓٝا يف ؽصص َٔ ؽصصات ايدبًَٛات اـاص١ يف  ١ٚدبًَٛ –

 0تكدَٗا ايه١ًٝ  اييتايرتب١ٝ 
  ايرتب١ٝ ايطالب اؿاصًني ع٢ً ايدب١ًَٛ امل١ٝٓٗ  يفتكبٌ ايه١ًٝ بايدب١ًَٛ اـاص١

 0ًني ع٢ً آ١ٜ غٗاد٠ َعادي١ َٔ اسد٣ اؾاَعات املصس١ٜ أَٚا ٜٓاظسٖا أٚ اؿاص
 يف امل١ٝٓٗ ايدب١ًَٛ ع٢ً اؿصٍٛ ايرتب١ٝ يف اـاص١ يًدب١ًَٛ ايطايب يكٝد ٜػرتط 

 ٚاختبازات اإللًٝص١ٜ ايًػ١ يف ايه١ًٝ ؼددٖا اييت االَتشاْات ٚادتٝاش. ايرتب١ٝ

 أولا 

 اخلاصت( يف الرتبُت –ادلهنُت  –الدبلىهاث )العاهت 



 

 01   

 اييت االَتشاْات ٖرٙ ادتٝاش بعد اال ايطايب ًَـ ٜكبٌ ٚال ايػدص١ٝ, املكاب١ً
 .ايه١ًٝ فًظ قساز ع٢ً بٓا٤ َٛاعٝدٖا ؼدٜد ٜتِ

 اعتبازًا َٔ َٓتصـ أغططظ ست٢ َٓتصـ  ايكبٍٛ يًكٝد بايدبًَٛات ٜؿتح باب
 .ضبتُرب َٔ نٌ عاّ أٚ ٚؾكًا ملا ٜعتُدٙ فًظ ايه١ًٝ بعد اقرتاح ؾ١ٓ ايدزاضات

الرتبًــُ   يف ، املهًٍــُ ، اخلاصــُ (   العاوــُ)  اتآلًــات التكــدً لمكًــد بالــدبمىو    (أ )

 )لمىصسيني(:

ٜتكدددّ ايطايددب إلداز٠ ايدزاضددات ايعًٝددا ٚايبشددٛخ يطددشب ًَددـ االيتشددام  (1
دٓٝد٘   250ايرتب١ٝ َكابٌ زضدِ قددزٙ )   يف -, امل١ٝٓٗ, اـاص١ ايعا١َ –بايدب١ًَٛ 
 .١ٓ ايه١ًٜٝ( ٜتِ تطدٜدٖا غصَصسٟ

 : بايرتتٝب ٜكّٛ ايطايب بتشطري أٚزاق٘ ٢ٖٚ (2

  اؿاصٌ عًٝٗا ايطايب.ايًٝطاْظ أٚ ايبهايٛزٜٛع أصٌ غٗاد٠ 
 أصٌ بٝإ تكدٜسات باألزبع ضٓٛات. 
 صٛز٠ َٔ غٗاد٠ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ.                
 أصٌ غٗاد٠ املٝالد. 
  ايػدص١ٝ(. ايبطاق١) ايكَٛٞايسقِ صٛز٠ 
 ( صٛز غدص6.١ٝعدد )                            
  ناؾ١ االٚزام بٗا  إلزؾامساؾع١ بالضتٝو. 
)ٜٛضع عًٝ٘ طابع نػـ طب٢ ؾ٦٘  ايطيباضتُازات ايهػـ  ٤مبٌٜكّٛ املٛظـ  (3

 ايػدصٞاالختباز ٜعكب٘  ايطايب َٔ خصا١ْ ايطٛابع بايه١ًٝدٓٝٗا( حيطسٙ  20
ٜتؿل َع ؽصص٘ يف دزد١  ٚمبايًطايب قددًا يًطايب ايتدصص اير٣ ًٜتشل ب٘ 

 . ايًٝطاْظ أٚ ايبهايٛزٜٛع
 ٢ؿايطب١ٝ باؾاَع١ َٚكسٖا )َطتػباإلداز٠  ايطيبايهػـ  إلدسا٤ٜٛد٘ ايطايب  (4

 أَاّ ن١ًٝ ايرتب١ٝ. اؾاَعٞايطًب١ مبب٢ٓ فُع اـدَات ايطالب١ٝ( داخٌ اؿسّ 
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بًذإ ٜتِ ؼدٜدٖا َٔ قبٌ  ايػدصٞإدسا٤ االختباز ٜكّٛ ايطايب بعد ذيو ب (5
ؾ١ٓ ايدزاضات ٜٚعتُدٖا فًظ ايه١ًٝ ٜٚتِ االعالٕ عٓٗا بإداز٠ ايدزاضات 

 ايعًٝا.
( َٔ www.mohe-casm.edu.eg) اإليهرتْٚٞيطايب ع٢ً املٛقع ٜدخٌ ا (6

خالٍ ْعاّ ابٔ اهلٝجِ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٜٚطذٌ بٝاْات٘ عًٝ٘ ٜٚطبع 
ٜطبع ثالخ ْطذ َٔ  "اضتُاز٠ ايتكدِٜ اضتُاز٠ ايبٝاْات ٚاضتُاز٠ املعًَٛات 

 . " نٌ اضتُاز٠
ايرتب١ٝ بإداز٠  يفكدّ ايطالب باألٚزام املطًٛب١ يًُٛظـ بايدب١ًَٛ ايعا١َ ٜت (7

 ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ.
بٝاْات٘  مل٤ٌٜكّٛ املٛظـ بؿشصٗا ٚتستٝبٗا َع إعطا٤ طًب تكدِٜ يًطايب  (8

 .ٚاختٝاز َكسزٙ )االختٝازٟ(  ٝازات٘تٚاخ
 ( دٓٝ٘ .2100ٜكّٛ املٛظـ باضتدساز ٚصٌ دؾع يًسضّٛ ايدزاض١ٝ بك١ُٝ ) (9
املب٢ٓ املكابٌ ملب٢ٓ  يفٜتٛد٘ ايطايب يًدص١ٜٓ ايؿسع١ٝ يدؾع ايسضّٛ ايدزاض١ٝ  (10

 ايدزاضات ايعًٝا.
ٜعٛد ايطايب َس٠ أخس٣ إىل املٛظـ ٜٚكدّ اؿاؾع١ ٚبٗا أٚزام ايطايب َٚعٗا  (11

 إذٕ دؾع بايسضّٛ ايدزاض١ٝ.
عٗا سطب ؽصص بعد ْٗا١ٜ ؾرت٠ ايتكدّ يًكٝد ٜكّٛ املٛظـ بؿسش املًؿات ٚتٛشٜ (12

 ايطايب املتكدّ يًكٝد ؾٝ٘ ٚؾكًا يتدصص٘.

 : لمطالب الىافديَ ، املهًٍُ ، اخلاصُ ( العاوُ بالدبمىوات ) آلًات الكًد (ب )

ضدتٝؿا٤  بؿرت٠ ناؾ١ٝ ست٢ ٜتط٢ٓ يًُدتصدني ا ٜهٕٛ ايتكدِٜ قبٌ َٝعاد املصسٜني 
 ًٛب١ يف :, ٚتتُجٌ األٚزام املطَٔدسا٤ات األإاملطتٓدات املطًٛب١ ٚاضتهُاٍ 

 مجٝع ايػٗادات اؿاصٌ عًٝٗا ايطايب َٛثك١ َٔ اـازد١ٝ. (1
َٔ اجملًظ ٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ َعادي١ ايػٗادات اؿاصٌ عًٝٗا َٔ خازز مج (2

 االع٢ً يًذاَعات بايكاٖس٠.
 املؿعٍٛ بعد االطالع ع٢ً األصٌ. ٟصٛز٠ دٛاش ايطؿس ضاز (3

http://www.mohe-casm.edu.eg/
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 غٗاد٠ املٝالد. (4
 ضتٍُٛ ايدزاض١. اييتؾ١ٗ خطاب ايطؿاز٠ ايتابع هلا ايطايب با (5

  ّٛنايتايٞايدزاض١ٝ املكسز٠ قدزٖا ايسض: 
 1500  زضِ قٝد ألٍٚ َس٠. أَسٜهٞدٚالز 
 4500  زضّٛ دزاض١ٝ. أَسٜهٞدٚالز 
 60 .ٜٔدٓٝ٘ زضّٛ ْاد٣ ايٛاؾد 
 100  ٘ٝٓزضّٛ زعا١ٜ طب١ٝ ٚاـدَات ايعالد١ٝ. َصسٟد 

 : العمًا والبخىث إدخاه بًاٌات الطالب عمِ ٌظاً ابَ اهلًجي لمدزاسات (ج )

ٜكّٛ املٛظـ بإدخاٍ بٝاْات ايطالب ع٢ً ْعاّ ابدٔ اهلٝدجِ يًدزاضدات ايعًٝدا     
 :  ٚايبشٛخ َٚسادع١ بٝاْات ايطالب َٔ سٝح

 ايبٝاْات ايػدص١ٝ يهٌ طايب. (1
 املؤٖالت ايدزاض١ٝ يهٌ طايب. (2
 ايسضّٛ ايدزاض١ٝ يهٌ طايب. (3

 : الرتبًُيف  ُ ، اخلاصُ (، املهًٍ العاوُ لدبمىوات )عىن الكازًٌهات لطالب ا (د )

إخساز صٛز٠ َٔ ًَؿات ايطالب ٚنتاب١ ايسقِ ايكَٛٞ عًٝٗا ٚاضِ ايطايب  -1
 املًشل بٗا       ٚايدب١ًَٛ ٚايػعب١

 إزضاٍ صٛز ايطالب إىل َسنص ايتك١ٝٓ ٚذيو يعٌُ نازْٝٗات ايطالب. -2  
٢ اختٝاز بعد إدخاٍ صٛز ايطالب َٔ خالٍ َسنص ايتك١ٝٓ تكّٛ بايطػط عً -3  

يه٢ ٜتُهٔ َسنص ايتكٓٝد١ ٚاالتصداالت َدٔ طباعد١      بطاقات ايطالب ٚذيو
 ايهازْٝٗات. 

 ، املهًٍُ ، اخلاصُ ( العاوُ الكًد لمطالب املمتخكني بالدبمىوات )طباعُ وركسات  (ه )

  -:وإعداد قىائي بأمسائهي وفكًا آللًات العىن التالًُ الرتبًُ يف

ٔ     بعد إدخاٍ بٝاْات ايطالب املًتشكني (1   , ٜدتِ َسادعد١ بٝاْدات ايطدالب َد
خددالٍ أٚزام ايطددالب املٛدددٛد٠ باملًؿددات, ٚايتأنددد إٔ مجٝددع ايبٝاْددات   

 صشٝش١.
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يبشٛخ ٚتازٜذ بإدخاٍ تازٜذ َٛاؾك١ ؾ١ٓ ايدزاضات ايعًٝا ٚا ٛظـٜكّٛ امل (2
ع٢ً قٝد ايطالب ع٢ً ْعاّ ابٔ اهلٝجِ يًدزاضات  َٛاؾك١ فًظ ايه١ًٝ
 ايعًٝا ٚايبشٛخ.

 بطباع١ َرنسات ايكٝد يًعسض ع٢ً ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٛظـٜكّٛ امل (3
قبٌ نٌ  َٔبعد اعتُادٖا  ْا٥ب ز٥ٝظ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ

ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ,  -َٔ:
ٚتٛقٝع ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ عُٝد ايه١ًٝ. ثِ أخر ختِ ايه١ًٝ ع٢ً 

 املرنسات.ٖرٙ 
كاطب١ ايطٝد األضدتاذ/َدٜس عداّ ايدزاضدات ايعًٝدا ٚايبشدٛخ باؾاَعد١,        (4

َٛضح ؾٝ٘ أْ٘ َسؾل طٝد٘ َدرنسات ايكٝدد يًعدسض عًد٢ ايطدٝد األضدتاذ        
ٞ ًعداّ  ايدنتٛز/ ْا٥ب ز٥ٝظ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشدٛخ ي   اؾداَع

 ّ, ٚنريو أمسا٤ ايػعب املسض١ً.201/ 201
ٍ بٝاْات ايطالب ْكّٛ باضتدساز تكسٜس بٝاْات طالب بعد االْتٗا٤ َٔ ادخا (5

 ض١ٓ دزاض١ٝ َٔ خالٍ َٛقع ابٔ اهلٝجِ يًدزاضات ايعًٝا.

 -:يف: تتىجن آلًات اإلعداد ألعىاه االوتخاٌات  عىاه االوتخاٌاتآلًات اإلعداد أل (و )

تعسٜؿات يًذإ ٚتٛشٜع أزقاّ اؾًدٛع يًطدالب ثدِ     إعدادب ٛظـٜكّٛ امل (1
ٛع, ٚعٌُ يٛسات يتعسٜـ ايطالب بأَانٔ اَتشاْداتِٗ  طباع١ أزقاّ اؾً

 ٚزقِ اؾًٛع ٚزقِ ايًذ١ٓ.
2)   ِ بعدد اعتُادٖدا َدٔ     ايكٝاّ بتعًٝل ايًٛح ايتعسٜؿ١ٝ يًطالب ملعسؾد١ أَدانٓٗ

 .ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ
 ايًذإ. يفطباع١ نػٛف تٛقٝع سطٛز ٚاْصساف ايطالب  (3
ْدات ايطدالب ٚنتابد١ اضدِ املكدسز      تصٜٛس ايهػٛف ع٢ً عددد اٜداّ اَتشا   (4

ايدزاض٢ ع٢ً ٖرٙ ايهػٛف ٚتطدًُٝٗا يًهدٓرتٍٚ َدع دددٍٚ اَتشاْدات      
 ايطالب ٚعًٝ٘ أعداد ايطالب بهٌ َكسز.
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 ايكٝاّ بتٛشٜع أزقاّ اؾًٛع ع٢ً أَانٔ ايطالب االَتشا١ْٝ. (5
ػُٝع نػٛف تٛقٝع سطٛز ٚاْصساف ايطالب ٚتصٜٛسٖا ثِ تٛشٜع أصٌ  (6

 َس٠ أخس٣.ايهػٛف ع٢ً ايًذإ 
 عٌُ غٝاب فُع يًطالب ايػا٥بني ) أصٌ ٚصٛز٠(. (7
 عٌُ إسصا١ٝ٥ بايطالب ايػا٥بني, ٚتطًُٝٗا يًهٓرتٍٚ. (8

 :  االعراز املسضًُ واالجتىاعًُ (ش )

حيل يًطايب ايتكدّ بعرز َسضد٢ اذا اْكطدع عدٔ ايدزاضد١ أٚ تػٝدب عدٔ ادا٤       
كبٛيد١, ٜٚهدٕٛ   يطبب َسض٢ أٚ يػريٙ َدٔ االضدباب امل   ٞؾصٌ دزاض االَتشاْات يف

بٓا٤ً ع٢ً عسض ؾ١ٓ ايدزاضدات ايعًٝدا    قبٍٛ ايعرز بعد َٛاؾك١ فًظ ايه١ًٝ ٚاؾاَع١
 :يف ايعرز املسض٢ تكدِٜ ادسا٤اتٚتتُجٌ  .ٚايٛنٌٝ املدتص

ٕ ايه١ًٝ ٜعترز ؾٝ٘ عٔ عدّ ادا٤  ضِ عُٝدٜتكدّ ايطايب بطًب با (1  يف االَتشدا
ٚ اثٓا٥د٘ أٚ  يو قبٌ بد٤ االَتشإ أاملاد٠ املساد االعتراز عٓٗا, ع٢ً إ ٜهٕٛ ذ

 نجس َٔ تازٜذ اْتٗا٤ االَتشإ.ضاع٘ ع٢ً األ 48خالٍ 
َا ٜجبت سايت٘ املسض١ٝ َٛقعًا عًٝٗا َٔ ايطبٝب املعدا    بإزؾامٜتكدّ ايطايب  (2

 ٚاملٛضح ب٘ امس٘ ٚؽصص٘.
ٜكّٛ املدتص بتشصٌٝ َبًؼ قدزٙ ) مخطد١ ٚعػدسٕٚ دٓٝٗدًا ( ٜدتِ ضددادٖا       (3

 .غصا١ْ ايه١ًٝ

زؾدام االٚزام اـاصد١   داز٠ ايطبٝد١ ٚا ٜتِ عٌُ اضتُاز٠ ؼٜٛدٌ ايطايدب يد     (4
ٜاّ االصاب١ املسض١ٝ ٚتٛقٝعٗا َدٔ  ضشًا بٗا أ( َٛاملسؾكات +بايعرز ) األصٌ 
 َدٜس عاّ ايه١ًٝ.

تٛضح َدا اذا ندإ ايطايدب ٜطدتشل ادداش٠       ٚاييتٜتِ َساض١ً االداز٠ ايطب١ٝ  (5
 أّ ال. االٜاّ املٛضش١ بايتشٌٜٛ يفَسض١ٝ 
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االٜاّ  يفساي١ َٛاؾك١ االداز٠ ايطب١ٝ ع٢ً َٓح ايطايب اداش٠ َسض١ٝ  يف (6
ٜتِ عٌُ َرنس٠ يًعسض ع٢ً ؾ١ٓ ايدزاضات ايعًٝا  املٛضش١ بايتشٌٜٛ,

ايطايب, ثِ عٌُ َرنس٠ ايعسض  ٛخ يًُٛاؾك١ ع٢ً ايعرز املكدّ َٔٚايبش
 ع٢ً ْا٥ب ز٥ٝظ اؾاَع١ يًُٛاؾك١ ع٢ً قبٍٛ ايعرز.

 :يف االجتماعيالعذر  تقديم اجزاءاتتمثل بينما ت

)ساالت ايٛالد٠, ساالت ايٛؾاٙ( ٜتِ ازؾام غٗاد٠ املٝالد َٛضشًا بٗا تدازٜذ   (1
سايد١ ايٛؾدا٠ َٛضدشًا صد١ً      يفَٝالد ايطؿٌ ٚتكسٜس ايطبٝب, ٚغٗاد٠ ايٛؾا٠ 

 ايكساب١ بايطًب املكدّ َٔ ايطايب.
ز املسض١ٝ َٔ )زضدّٛ,  اتطس٣ ع٢ً االعراز االدتُاع١ٝ َا ٜطس٣ ع٢ً االعر (2

ايعسض ع٢ً ؾ١ٓ ايدزاضات ايعًٝدا ٚايبشدٛخ, عًد٢ ْا٥دب     عٌُ َرنسات 
 ز٥ٝظ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ.

بعد َٛاؾك١ اؾاَع١ ع٢ً نٌ َٔ االعراز املسض١ٝ ٚاالدتُاعٝد١, ٜدتِ تبًٝدؼ    ٚ (3
ايهٓرتٚالت املع١ٝٓ بهٌ ساالت االعدراز, َٛضدشًا اضدِ ايطايدب, ايػدعب١      

ع هلا ايطايب , املٛاد املعترز عٓٗا, تازٜذ َٛاؾك١ فًظ ايهًٝد١ ٚاؾاَعد١   ايتاب
 أٚ عدَ٘. ع٢ً قبٍٛ ايعرز

 -:يفوتتىجن آلًات تفعًمه  املًداٌٌالتدزيب  (ح )

 يتشدٜد أٜاّ ايتدزٜب املٝداْٞ اـاص بهٌ غعب١. ٍكاطب١ ز٥ٝظ قطِ اؾداٚ (1
تٛشٜع ايطالب عًد٢   َسؾكًا ب٘ىل ٚنٌٝ ايٛشاز٠ إٜكّٛ املٛظـ بإزضاٍ خطاب  (2

 املدازع ٚاالٜاّ. 
ٜتِ ازضاٍ خطاب اىل ٚنٌٝ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًدِٝ ملعسؾد١ ايطداد٠ املػدسؾني      (3

 اـازدٝني. 
املػدسؾني ايدداخًٝني   ٚكاطب١ زؤضا٤ االقطاّ بايه١ًٝ يتشدٜد ايطاد٠ املٓطكني  (4

 يهٌ غعب١.
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 ٜتِ تٛشٜع نػٛف ايتدزٜب املٝداْٞ ع٢ً ايطالب ايسٚاد. (5
 . املٝداْْٞٗا١ٜ ايتدزٜب  يفٛف ايتكِٝٝ يًطالب عٌُ نػ (6
سصس غٝاب ايطالب ٚسصس عدد االٜاّ اييت سطس ؾٝٗا املػسؾني اـدازدٝني   (7

 (عدداّ)نددادز ٚايددداخًٝني َٚدددٜسٟ املدددازع, ٚازضدداهلا اىل االضددتشكاقات 
 . اؾُٝعب اـاص١املهاؾآت املاي١ٝ  يصسف (نادز خاص)ٚاضتشكاقات 

 عمِ ٌظاً ابَ اهلًجي:وساجعُ بًاٌات الطالب  (ط )

  (www.mohe-casm.edu.eg)ٜدخٌ ايطايب ع٢ً املٛقع اإليهرتْٚٞ (1
َٔ خالٍ ْعاّ ابٔ اهلٝجِ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٜٚطذٌ بٝاْات٘ عًٝ٘ 
ٜٚطبع اضتُاز٠ ايتكدِٜ + اضتُاز٠ ايبٝاْات ٚاضتُاز٠ املعًَٛات ٜطبع ثالخ 

 ْطذ َٔ نٌ اضتُاز٠.
اْات نٌ طايب عًد٢ ْعداّ ابدٔ اهلٝدجِ يًدزاضدات      ٜكّٛ املٛظـ مبسادع١ بٝ (2

 ايعًٝا ٚايبشٛخ َٔ :
 .ايبٝاْات ايػدص١ٝ يهٌ طايب 
 .املؤٖالت ايدزاض١ٝ يهٌ طايب 
 .إدخاٍ ايسضّٛ ايدزاض١ٝ يهٌ طايب 
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 املكسزات الدزاسًُ : (ٍ )

 املقررات الدراسًُ للدبلىو العامُ فِ الرتبًُ 
 ىظاو العاو الواحد

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر رقه املقرر
 درجات املادَ )ىهايُ الفصل الدراسِ( عدد الساعات

أعنال  مج ت/ع ن
 مج حتريرّ شفىّ/ع فصلًُ

Curr500  177 77 15 15 3 1 2 ططم التسضيؼ لمعازيني 
Curr 501 177 77 15 15 3 1 2 ططم التسضيؼ لصوى استيادات ارتاصة 

ED 502 177 77 15 15 3 1 2 أصوه الرتبية 

ED 503  177 77 15 15 2 - 2 ٌظي التعميي واالجتاِات املعاصطة 

Tech504 177 77 15 15 2 - 2 تهٍولوديا التعميي 

Tech 505 177 - 57 57 2 2  التعميي االلهرتوٌي 

PSY506  177 77 15 15 3 1 2 غيهولودية التعمي 

MH/PSY507 177 77 15 15 2 - 2 غيهولودية الفئات ارتاصة 

Curr508 177 - 57 57 2 2 - تسضيؼ وصغط 
 977 - - - 22 - - اجملىوع

 الفصل الدراسِ الثاىِ

 اسه املقرر رقه املقرر
 درجات املادَ )ىهايُ الفصل الدراسِ( عدد الساعات

أعنال  مج ت/ع ن
 مج حتريرّ شفىّ/ع فصلًُ

MH509 177 77 15 15 2 - 2 الصشة الٍفػية واإلضؾاز الٍفػى 

ED 510 177 77 15 15 2 - 2 املعمي ووٍّة التعميي 

PSY 511 177 77 15 15 3 1 2 الفطوم الفطزية والتكويي الرتبوى 

Curr 512 177 77 15 15 2 - 2 املٍاِر 

ED 513 177 77 15 15 3 1 2 الرتبيْ وقضايا العصط 

 177 77 - 37 2 - 2 *وكطض ثكافى اختياضي 
MH 519   177 77 15 15 2 - 2 عمي ٌفؼ الٍىو 
Curr 520  177 - 25 75 4 يوو كامل تسضيب ويساٌى 

 877 - - - 27 - - اجملىوع

 خيتاض الطالب )وفكًا لمتٍػيل بني األقػاً الرتبوية بالهمية( وكطض واسس وَ املكطضات التالية: *

Curr 514 الرتبية البيئية  PSY 515 التفهري العمىى 

ED 516 املسضغة واجملتىع  MH 517 الصشة الٍفػية االجيابية 

Tech 518 أخالقيات البشح والتعميي اإللهرتوٌى    
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 الدبلىو املهيًُ فِ الرتبًُ
 اإلدارة املدرسية

 الفصل الدراسِ األول

رقه 
 املقرر

 اسه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 حتريرّ شفىّ اجملنىع امتحان ىهايُ الفصل

ED 600 177 77 15 15 3 تغيري واإلصالح الرتبوىإزاضة ال 

ED 601 177 77 15 15 3 ثكافة املعايري فى التعميي 

ED 602 177 77 15 15 3 وٍاِر البشح الرتبوى 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

ED 606 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌى 
 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

ED 603 الفهط اإلزاضي املعاصط 

MH 604 الصشة الٍفػية لالزاضة املسضغية والتعميىية 

Curr605 بطاور إعساز املعمي واملؿطف واملودْ الرتبوى 

 
 الفصل الدراسِ الثاىِ

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

ED 607 177 77 15 15 3 زاضة األظوات يف املؤغػات الرتبويةإ 

Psy 608 177 77 15 15 3 اإلزاضة الرتبوية ةغيهولودي 

ED 609 177 77 15 15 3 تاضيذ وٌظطيات اإلزاضة الرتبوية 

 177 77 15 15 2 (*2وكطض اختياضى ) 

ED 612 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌى 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :ض الطالب وكطضا واسسا وَ* خيتا

ED 610  التدطيط اإلغرتاتيذي املسضغي 

Tech 611    ٌظي إزاضة املكطضات اإللهرتوٌية 
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 الدبلىو املهيًُ فِ الرتبًُ
 ضنان اجلودة

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 رّحتري شفىّ اجملنىع امتحان ىهايُ الفصل

ED 600  177 77 15 15 3 ٌظطيات وعىميات اإلزاضة التعميىية 

Curr 601 177 77 15 15 3 دوزة ططم وأغاليب التسضيؼ 
ED 602 177 77 15 15 3 وٍاِر البشح الرتبوي 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

ED 605  15 35 4 التسضيب امليساٌي - - 57 

 457 - - - 15 اجملىوع

 تاض الطالب وكطضا واسسا وَ:* خي

ED 603  التدطيط االغرتاتيذي املسضغى 

Curr604 بطاور إعساز املعمي واملؿطف واملودْ الرتبوى 

 

 الفصل الدراسِ الثاىِ

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

Curr 606 177 77 15 15 3 ٍاِر السضاغية دوزة الرباور وامل 

ED 607 177 77 15 15 3 وساخن التغيري واإلصالح الرتبوى 

ED 608  177 77 15 15 3 الٍظي العاملية فى ضىاُ ادتوزة 

 177 77 15 15 2 (*2وكطض اختياضى ) 

ED 611  57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌى 
 457 - - - 15 اجملىوع

 :واسسا وَ * خيتاض الطالب وكطضا

ED 609  احملاغبية التعميىية 

ED 610 ثكافة املعايري وادتوزة فى التعميي 
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 الدبلىو املهيًُ فِ الرتبًُ
 تعليه اللبار

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

ED 600 
فية واالدتىاعية لتعميي األغؼ الفمػ

 الهباض والٍظي العاملية يف تعميىّي
3 15 15 77 177 

Curr 601 177 77 15 15 3 وٍاِر وططم تعميي الهباض 

ED 602 177 77 15 15 3 وٍاِر البشح الرتبوي 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

Curr 605 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

ED 603  التدطيط االغرتاتيذي لتعميي الهباض 

ED 604  الرتبية والتٍىية الطيفية 

 
 الثاىٌالفصل الدراسِ 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

ED 606 177 77 15 15 3 اضاقتصازيات تعميي الهب 

Psy 607 177 77 15 15 3 تعميي الهباض  ةغيهولودي 

Tech608 177 77 15 15 3 تهٍولوديا تعميي الهباض 

 177 77 15 15 2 (*2وكطض اختياضى ) 

Curr 611  57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

ED 609 وية والتٍىية اجملتىعيةستو األ 

ED 610 إزاضة وؤغػات تعميي الهباض 
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 الدبلىو املهيًُ يف الرتبًُ
 التخطيط والشياسات التعلينية  

 الفصل الدراسِ األول

رقه 
 املقرر

 اسه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

ED 600 177 77 15 15 3 ذى فى التعميي التدطيط اإلغرتاتي 

ED 601  ْ177 77 15 15 3 السضاغات املػتكبمية فى الرتبي 

ED 602 177 77 15 15 3 وٍاِر البشح واملٍاقؿة 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

ED 605  57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

ED 603 الػياغات التعميىية 

ED 604 فمػفة التعميي العاىل 

 
 الثاىٌالفصل الدراسِ 

رقه 
 املقرر

عدد  اسه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 حتريرٍ شفىٍ اجملنىع امتحان ىهايُ الفصل
ED 606 177 77 15 15 3 إزاضة التغيري ووساخن اإلصالح فى التعميي 

ED 607 177 77 15 15 3 ة فى التعمييادتوزة الؿاوم 

ED 608 177 77 15 15 3 اقتصازيات التعميي 

 177 77 15 15 2 (*2وكطض اختياضى ) 

ED 611 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

ED 609 خربات أدٍبية فى الٍظي والػياغات التعميىية 

ED 610 ضة األظوات التعميىيةإزا 

 
  



 

 13   

 الدبلىو املهيًُ يف الرتبًُ
 تربية الطفل  

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

ED 600  177 77 15 15 3 الرتبية الوالسية 

Curr 601 177 77 15 15 3 وٍاِر وأٌؿطة تعميي الطفن 

ED 602 177 77 15 15 3 وٍاِر البشح 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

Curr 605 57 - 15 35 4 تسضيب ويساٌى 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

Tech 603 تهٍولوديا التعميي فى وطسمة الطفولة 

ED 604 بيةاألصوه االدتىاعية والفمػفية لمرت 

 
 الثاىٌالفصل الدراسِ 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

MH/Psy606 
غييييييهولودية المعيييييب والتعيييييبري   

 والتواصن عٍس األطفاه
3 15 15 77 177 

ED 607 177 77 15 15 3 قيي وأخالقيات الطفن واألغطة 

Curr 608 177 67 17 37 3 اتيذيات وططم تعميي الطفناغرت 

 177 67 17 37 2 (*2وكطض اختياضى ) 

Curr 611 57 - 15 35 4 تسضيب ويساٌى 

 457 - - 15 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

Curr 609 الرتبية الوقائية لألطفاه العازيني وشوى االستيادات ارتاصة 

PSY 610 بني واملتفوقنياألطفاه املوِو 
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 الدبلىو املهيًُ يف الرتبًُ
 الرتبية اخلاصة  

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات
أعنال 
 فصلًُ

 حتريرّ شفىّ اجملنىع امتحان ىهايُ الفصل

MH/PSY600 
وييييييييييييسخن لػيييييييييييييهولودية شوى 

 االستيادات ارتاصة 
2 15 15 77 177 

Curr 601  177 77 15 15 2 شوى االستيادات ارتاصة وٍاِر 

ED 602 177 77 15 15 2 فمػفة الرتبية لصوى االستيادات ارتاصة 

MH/PSY603 177 77 15 15 2 وٍاِر البشح فى الرتبية ارتاصة 

Psy 604 
التعييييييييطف والتؿييييييييدي  لييييييييصوى  

 االستيادات ارتاصة
2 15 15 77 177 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

Curr 607 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 657 - - - 16 اجملىوع

 :*خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

MH 605 عمي الٍفؼ املطضى 

MH 606 ْحتمين الػموك و تعسيم 
 

 الثاىٌالفصل الدراسِ 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 حتريرّ شفىّ اجملنىع امتحان ىهايُ الفصل
PSY 608 177 77 15 15 2 املوِبة والتفوم 

Curr 609  177 77 15 15 2 ططم تسضيؼ شوى االستيادات ارتاصة 

Tech 610 
تهٍولوديا التعميي وإٌتاز املواز 

 التعميىية لصوى االستيادات ارتاصة 
2 15 15 77 177 

MH 611 
اضؾاز شوى االستيادات ارتاصة 

 وأغطِي
2 15 15 77 177 

 177 77 15 15 2 (*2اختياضى )وكطض  

Curr 614  57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 557 - - - 14 اجملىوع

 :*خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

MH/Curr612  اغرتاتيذية التسخن والسور 

ED 613  إزاضة وؤغػات الرتبية ارتاصة 
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 الدبلىو املهيًُ يف الرتبًُ
 املدرسي اليفشي األخصائي 

 األول لدراسٌاالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرٍ شفىٍ اجملنىع

PSY 600 177 77 15 15 3 عمي الٍفؼ املسضغى 

PSY 601 177 77 15 15 3 التكويي الٍفػي الرتبوي 

PSY 602 177 77 15 15 3 وٍاِر البشح 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

PSY 605 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

 MH 603  بطاور التسخن وتعسين الػموك 

MH 604  وّاضات وأزواض األخصائى الٍفػى املسضغى 

 
 الثاىٌ الدراسٌالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات 

أعنال 
 فصلًُ

 حتريرّ شفىّ اجملنىع امتحان ىهايُ الفصل
PSY 606  177 77 15 15 3 غيهولودية إزاضة األظوات املسضغية 

MH 607 177 77 15 15 3 إعاقات التعمي 

ED 608 177 77 15 15 3 األصوه االدتىاعية والفمػفية لمرتبية 

 177 77 15 15 2 (*2وكطض اختياضى ) 

MH 612 57 - 15 35 4 ٌيالتسضيب امليسا 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

 MH 609 ْوّاضات التؿدي  والتودي 

Curr 610 املٍاِر املودّة لألخصائى الٍفػى 

ED 611 املعمي ووٍّة التعميي 
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 الدبلىو املهيًُ فِ الرتبًُ
 التفوق العقلى واالبتلار  

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر ملقرررقه ا
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

امتحان ىهايُ 
 اجملنىع الفصل

 حتريرّ شفىّ
PSY 600  177 77 15 15 2 املسخن إىل الرتبية ارتاصة يف التفوم العكمي 

PSY 601  ْ177 77 15 15 2 تٍىية أغاليب التفهري ووّاضات 

Curr 602 177 77 15 15 2 وٍاِر املتفوقني واملوِوبني 

PSY 603 177 77 15 15 3 وٍاِر البشح 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

Curr 606  15 35 4 التسضيب امليساٌي - - 57 

 557 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

PSY 604 التؿدي  والكياؽ الٍفػى لمىتفوقني واملوِوبني 

PSY 605 ٌظطيات التعميي والتعمي 
 

 الفصل الدراسِ الثاىِ

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 حتريرّ شفىّ اجملنىع امتحان ىهايُ الفصل

MH 607 
التييييييييسخن والييييييييسور   ةغيييييييييهولودي

 لمىتفوقني واملبتهطيَ
2 15 15 77 177 

PSY 608 177 77 15 15 2 غيهولودية االبساع 

PSY 609 177 77 15 15 2 إلبساعبطاور تٍىية املوِبة وا 

Curr 610 177 77 15 15 3 ططم تسضيؼ املتفوقني واملوِوبني 

 177 77 15 15 2 (*2وكطض اختياضى ) 

Curr 613  57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 557 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

MH611  َاضؾاز وتوديْ املتفوقني واملبتهطي 

ED 612 األصوه االدتىاعية والفمػفية لمرتبية 
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 الدبلىو املهيًُ يف الرتبًُ
 القياض والتقويه اليفشي والرتبوي

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

PSY 600 177 77 15 15 2 التكويي الرتبوي 

PSY 601 
تطبيكييييييييات عىمييييييييية يف الكييييييييياؽ   

 (1والتكويي)
 177 77 15 15 تطبيكي2

PSY 602 177 - 37 77 2 وٍاِر البشح 

Curr 603 177 77 15 15 3 تكويي املٍاِر السضاغية 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

PSY 606  57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 557 - - - 15 اجملىوع

 :كطضا واسسا وَ* خيتاض الطالب و

PSY 604  الفطوم الفطزية والكياؽ الٍفػى والرتبوى 

MH 605   ْوّاضات التؿدي  والتودي 

 

 الثاىٌالفصل الدراسِ 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرٍ شفىٍ اجملنىع

PSY 607 177 77 15 15 3 االختباضات الٍفػية والتشصيمية 

PSY 608 (2تطبيكات عىمية فى الكياؽ والتكويي) 177 77 15 15 تطبيكى 2 

Curr 609 )177 - 37 77 3 تكويي املٍاِر السضاغية )املطسمة الجاٌوية 

 177 77 15 15 3 (*2وكطض اختياضى ) 

PSY 612 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :كطضا واسسا وَ* خيتاض الطالب و

ED 610  األصوه االدتىاعية والفمػفية لمرتبية 

Tech 611  ططم التكويي األلهرتوٌى 
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 الدبلىو املهيًُ يف الرتبًُ
 طرق تدريص التخصص

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

Curr 600 
اغيييييرتاتيذيات واييييياشز التييييييسضيؼ   

 وتطبيكاتّا يف التدص 
3 15 15 77 177 

Curr 601 177 77 15 15 3 ختطيط املٍاِر وتطويطِا 

Curr 602 177 77 15 15 3 وٍاِر البشح 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

Curr 606  57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :تاض الطالب وكطضا واسسا وَ* خي

MH 603 الصشة الٍفػية االجيابية 

Psy 604 الكسضات العكمية 

ED 605 االجتاِات املعاصطة فى االزاضة املسضغية 

 

 الثاىٌالفصل الدراسِ 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرٍ شفىٍ اجملنىع

Curr 607 177 77 15 15 3 الجتاِات اذتسيجة يف تسضيؼ وازة التدص ا 

Curr 608 177 77 15 15 3 ططم التسضيؼ لمفئات ارتاصة 

Curr 609 177 77 15 15 3 قاعة حبح 

 177 77 15 15 2 (*2وكطض اختياضى ) 

Curr 612 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :واسسا وَ * خيتاض الطالب وكطضا

Curr 610  اغتدساً الهىبيوتط يف تسضيؼ وازة التدص 

Tech 611  تهٍولوديا التعميي فى التدص 
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 الدبلىو املهيًُ يف الرتبًُ
 مياهج وبرامج التعليه

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 ّحترير شفىّ اجملنىع

Curr 600  177 77 15 15 3 أغاليب التسضيؼ يف وازة التدص 

Curr 601  177 77 15 15 3 ختطيط املٍاِر يف التدص 

Curr 602 177 77 15 15 3 وٍاِر البشح 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

Curr 605 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :وكطضا واسسا وَ * خيتاض الطالب

Curr 603  تطويط املٍاِر فى التدص  فى ضوء وعايري ادتوزة 

Curr 604  وعايري ادتوزة فى الرباور واملٍاِر السضاغية 

 

 الثاىٌالفصل الدراسِ 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرٍ شفىٍ اجملنىع

Curr 606 177 77 15 15 3 الفئات ارتاصة  وٍاِر 

Curr 607 177 77 15 15 3 تكويي وٍاِر وبطاور التعميي 

Curr 608 
اغيييييتدساً الهىبييييييوتط يف تيييييسضيؼ ويييييازة  

 التدص 
3 15 15 77 177 

 177 77 15 15 2 (*2وكطض اختياضى ) 

Curr 611 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :الب وكطضا واسسا وَ* خيتاض الط

ED 609 األصوه االدتىاعية والفمػفية لمرتبية 

Tech 610  االجتاِات اذتسيجة فى تهٍولوديا التعميي 
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 الدبلىو املهيًُ يف الرتبًُ

 الرتبية البيئية  

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

Curr 600 177 77 15 15 3 الرتبية البيئية ووساخن تسضيػّا 

Curr 601 177 77 15 15 3 التٍويط البيئي العمىي 

Curr 602 177 77 15 15 3 وٍاِر البشح 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

Curr 605 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌى 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

Curr 603 العموً والتهٍولوديا وتأثريِا عمى البيئة واجملتىع 

Curr 604 دوزة البيئة املسضغية 

 

 الثاىٌالفصل الدراسِ 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرٍ شفىٍ اجملنىع

Curr 606 
ت الرتبييييية البيئيييية يف  تكييييويي وكييييطضا 

 وٍاِر التعميي العاً وادتاوعى 
3 15 15 77 177 

MH/PSY 607 177 77 15 15 3 عمي الٍفؼ البيئي 

Curr 608 177 77 15 15 3 قاعة حبح 

 177 77 15 15 2 (*2وكطض اختياضى ) 

Curr 612 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌى 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :وكطضا واسسا وَ* خيتاض الطالب 

Curr 609  بطاور إعساز وعمي العموً والبيئة 

Curr 610 الرتبية البيئية والتٍىية املػتساوة 

ED 611 .األصوه االدتىاعية والفمػفية لمرتبية 
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 الدبلىو املهيًُ يف الرتبًُ
 مياهج وطرق تدريص العلوو باللغة االجنليزية  

 

 الفصل الدراسِ األول

رقه 
 املقرر

 املقرر اسه
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

Curr 600 ( 1أغاليب تسضيؼ وٍاِر العموً مبساضؽ المغات ) 177 77 15 15 3 

Curr 601 
تيييسضيؼ وٍييياِر العميييوً مبيييساضؽ المغيييات  

 مبطسمة التعميي االبتسائي واالعسازى
3 15 15 77 177 

Curr 602  177 77 15 15 3 البشحوٍاِر 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

Curr 605 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي مبساضؽ المغات 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

Curr 603 ختطيط وتطويط وٍاِر العموً مبساضؽ المغات فى ضوء وعايري ادتوزة 

Curr 604 اغية مبساضؽ المغاتاملٍاِر السض 
  

 الثاىٌالفصل الدراسِ 

رقه 
 املقرر

عدد  اسه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرٍ شفىٍ اجملنىع

Curr 606 ( 2أغاليب تسضيؼ وٍاِر العموً مبساضؽ المغات) 177 77 15 15 3 

Curr 607 
 تييسضيؼ وٍيياِر العمييوً مبييساضؽ المغييات باملطسميية    

 الجاٌوية
3 15 15 77 177 

Curr 608 177 77 15 15 3 قاعة حبح 

 177 77 15 15 2 (*2وكطض اختياضى ) 

Curr 612 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي مبساضؽ المغات 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

Curr 609  ضوء وعايري ادتوزةتكويي وٍاِر العموً وتطويطِا مبساضؽ المغات يف 

Curr 610 بطاور إعساز وعمي العموً وتسضيبْ يف ضوء وعايري ادتوزة 

Tech 611  االجتاِات اذتسيجة فى تهٍولوديا التعميي 
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 الدبلىو املهيًُ يف الرتبًُ
 مياهج وطرق تدريص الرياضيات باللغة االجنليزية  

 الفصل الدراسِ األول

رقه 
 املقرر

 اسه املقرر
عدد 

 ساعاتال
أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

Curr 600 
 

أغييييياليب تيييييسضيؼ وٍييييياِر الطياضييييييات 

 ( 1مبساضؽ المغات )
3 15 15 77 177 

Curr 601 
تسضيؼ وٍاِر الطياضيات مبساضؽ المغات 

 مبطسمة التعميي االبتسائي واإلعسازي
3 15 15 77 177 

Curr 602 177 77 15 15 3 وٍاِر البشح 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

Curr 605 57  15 35 4 التسضيب امليساٌي مبساضؽ المغات 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

Curr 603 ختطيط وتطويط وٍاِر الطياضيات مبساضؽ المغات فى ضوء وعايري ادتوزة 

Curr 604  مبساضؽ المغات املٍاِر السضاغية 

  
 الثاىٌالفصل الدراسِ 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرٍ شفىٍ اجملنىع

Curr 606 
أغيييياليب تييييسضيؼ وٍيييياِر الطياضيييييات   

 (2مبساضؽ المغات )
3 15 15 77 177 

Curr 607 
تيييسضيؼ وٍييياِر الطياضييييات مبيييساضؽ    

 مة الجاٌويةالمغات باملطس
3 15 15 77 177 

Curr 608 177 77 15 15 3 قاعة حبح 

 177 77 15 15 2 (*2وكطض اختياضى ) 

Curr 612 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي مبساضؽ المغات 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

Curr 609 ت يف ضوء وعايري ادتوزة تكويي وٍاِر الطياضيات وتطويطِا مبساضؽ المغا 

Curr 610 بطاور إعساز وعمي الطياضيات وتسضيبْ يف ضوء وعايري ادتوزة 

Tech 611 االجتاِات اذتسيجة فى تهٍولوديا التعميي 
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 الدبلىو املهيًُ فِ الرتبًُ
 تليولوجيا التعليه 

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 حان ىهايُ الفصلامت
 ٍحترير ٍشفى اجملنىع

Curr 600 177 77 15 15 3 تطويط املٍاِر السضاغية 

Tech 601 
األدّيييييييييعة التعميىيييييييييية وصيييييييييياٌتّا  

 ووػتشسثات تهٍولوديا التعميي
3 15 15 77 177 

Tech 602 177 77 15 15 3 وٍاِر البشح 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

Tech 605 57 - 15 35 4 ضيب امليساٌيالتس 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

ED 603 االجتاِات املعاصطة يف اإلزاضة املسضغية 

Tech 604 وػتشسثات تهٍولوديا التعميي لصوى االستيادات ارتاصة 

   
 الثاىٌالفصل الدراسِ 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 ُفصلً

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرٍ شفىٍ اجملنىع

Tech 606  177 77 15 15 3 تصىيي وإٌتاز املواز والرباور التعميىية 

Tech 607  177 77 15 15 3 تهٍولوديا التعميي فى وازة التدص 

Tech 608 
اغييييييتدساً الهىبيييييييوتط فييييييى تييييييسضيؼ   

 التدص 
3 15 15 77 177 

 177 77 15 15 2 (*2وكطض اختياضى ) 

Tech 611 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

Tech 609 ٌظي تأليف الربزتيات التعميىية 

Tech 610  التعميي االلهرتوٌي واملعاون االفرتاضية 
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 الدبلىو املهيًُ فِ الرتبًُ
 التعليه اإلللرتوىى  

 ألولالفصل الدراسِ ا

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات
أعنال 
 فصلًُ

 حتريرّ شفىّ اجملنىع امتحان ىهايُ الفصل

Tech 600 

االجتاِييات اذتسيجيية يف تهٍولوديييا التعميييي 

اإللهرتوٌيييييييييي وٌظيييييييييي إزاضة املكيييييييييطضات   

 االلهرتوٌية

3 15 15 77 177 

Curr 601  177 77 15 15 3 تطويط املٍاِر السضاغية 

Tech 602 177 77 15 15 3 وٍاِر البشح 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

Tech 606 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

Tech 603 ططم إٌتاز الوغائط املتعسزة 

ED 604   أخالقيات البشح العمىى 

Tech 605 ديا التعميي لصوى االستيادات ارتاصةوػتشسثات تهٍولو 

  
 الثاىٌالفصل الدراسِ 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرٍ شفىٍ اجملنىع

Tech 606 177 77 15 15  3 تصىيي وواقع الويب التعميىية 

Tech 607 
وصازض التعميي اإللهرتوٌي ووػتشسثاتْ 

 تسضيب والتكويي االلهرتوٌىيف ال
3 15 15 77 177 

Tech 608 
اغرتاتيذيات التعمييي واليتعمي عيرب ؾيبهات     

 االٌرتٌت  
3 15 15 77 177 

 177 77 15 15 2 (*2وكطض اختياضى ) 

Tech 611 57 - 15 35 4 التسضيب امليساٌي 

 457 - - - 15 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضا واسسا وَ

Tech 609  تأليف الربزتيات التعميىية االلهرتوٌيةٌظي 

Tech 610  التعميي االلهرتوٌي واملعاون االفرتاضية 
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 الدبلىو اخلاصُ فِ الرتبًُ
 أصول الرتبية

 الفصل الدراسِ األول

رقه 
 املقرر

 اسه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

ED700 100 70 15 15 3 رتبيةفمػفة ال 

ED 701  100 70 15 15 3 ادتىاعيات الرتبية 

 
وكييطضاُ اختياضييياُ وييَ قػييىني تطبييويني  

 آخطيَ*

3 
3 

15 
15 

15 
15 

70 
70 

100 
100 

ED 705 100 70 15 15 2 وٍاِر البشح الرتبوى 

 500 - - - 14 اجملىوع

 :* خيتاض الطالب وكطضيَ مما يمى

Curr702 تطويط املٍاِر 

Psy703 ٌظطيات التعميي والتعمي 

Tech704 تهٍولوديا التعميي 
 

 الفصل الدراسٌ الثاىِ

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

ED 706 ْ100 70 15 15 3 ختطيط التعميي واقتصازيات 

ED 707 100 70 15 15 3 التعميي والتٍىية املػتساوة 

 
وكيييييطضاُ اختياضيييييياُ ويييييَ قػيييييىني   

 تطبويني آخطيَ*

3 
3 

15 
15 

15 
15 

70 
70 

100 
100 

STAT710 **100 70 15 15 2 االسصاء الرتبوى 

ED 711  100 70 15 15 2 قاعة حبح 

 600 - - - 16 اجملىوع

 * خيتاض الطالب وكطضيَ مما يمى:

Curr708  ْبطاور اعساز املعمي وتسضيب 

Psy709 اضؾاز وتوديْ املتفوقني واملوِوبني 

** يكوً نن قػي بتسضيؼ ِصا املكطض لطالبْ، وفى سالة عسً توفط وتدص  يٍتسب الكػي أسس 

 املتدصصني وَ زاخن الهمية. 
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 الدبلىو اخلاصُ فِ الرتبًُ
 تربية الطفل

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 تحان ىهايُ الفصلام
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

ED700 100 70 15 15 3 فمػفة تطبية الطفن 

Curr701 100 70 15 15 3 تصىيي بطاور ووٍاِر طفن الطوضة 

 
وكطضاُ اختياضياُ وَ قػىني تطبيويني  

 آخطيَ*

3 
3 

15 
15 

15 
15 

70 
70 

100 
100 

ED705 100 70 15 15 2 وٍاِر البشح الرتبوى 

 500 - - - 14 ىوعاجمل

 * خيتاض الطالب وكطضيَ مما يمى:

MH702  خصائ  الٍىو الؿاون لمطفن 

Tech703 تهٍولوديا التعميي 

Psy704 املٍار االبتهاضى لمطفن 
 

 الثاىٌالفصل الدراسِ 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 حتريرّ شفىّ اجملنىع امتحان ىهايُ الفصل
Curr706 100 70 15 15 3 اغرتاتيذيات التعميي والتعمي لألطفاه 

Psy707 100 70 15 15 3 غيهولودية تعمي الطفن 

Curr/ ED708 100 70 15 15 3 تصىيي األٌؿطة واأللعاب الرتبوية 

 
وكيييييطضاُ اختياضيييييياُ ويييييَ قػيييييىني   

 تطبويني آخطيَ*
3 15 15 70 100 

STAT712 **100 70 15 15 2 االسصاء الرتبوى 

ED713 100 70 15 15 2 قاعة حبح 

 600 - - - 16 اجملىوع

 * خيتاض الطالب وكطضيَ مما يمى:

ED 709 ادتوزة الؿاومة وإزاضة وؤغػات ضياض األطفاه 

Curr 710  بطاور اعساز املؿطف واملودْ الرتبوى 

MH 711 غيهمودية المعب والتواصن عٍس الطفن 

املكطض لطالبْ، وفى سالة عسً توفط وتدص  يٍتسب الكػي أسس ** يكوً نن قػي بتسضيؼ ِصا 

 املتدصصني وَ زاخن الهمية.
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 الدبلىو اخلاصُ فِ الرتبًُ
 إدارة تعلينية وضنان اجلودة

 الفصل الدراسِ األول

رقه 
 املقرر

 اسه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

ED700 
جتاِييات اذتسيجيية يف اإلزاضة التعميىييية اال

 وادتوزة الؿاومة
3 15 15 70 100 

ED701 100 70 15 15 3 فمػفة ادتوزة التعميىية واقتصازياتّا 

ED702 100 70 15 15 2 وٍاِر البشح 

 
وكييطضيَ اختييياضيَ وييَ قػييىني تطبييويني    

 آخطيَ*
3 
3 

15 
15 

15 
15 

70 
70 

100 
100 

 500 - - - 14 اجملىوع

 خيتاض الطالب وكطضيَ مما يمى: *

Curr703  تطويط املٍاِر السضاغية 

Tech704 تهٍولوديا التعميي 

Psy705  عمي الٍفؼ اإلزاضي 

 

 الثاىٌالفصل الدراسِ 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

ED706 100 70 15 15 3 ملؤغػات التعميىيةازاضة األظوات فى ا 

ED707 100 70 15 15 3 التدطيط اإلغرتاتيذى فى التعميي 

ED708 100 70 15 15 2 قاعة البشح 

 
وكيييييطضاُ اختياضيييييياُ ويييييَ قػيييييىني    

 تطبويني آخطيَ*
3 
3 

15 
15 

15 
15 

70 
70 

100 
100 

STAT711 **100 15 15 15 2 االسصاء الرتبوى 

 600 - - - 16 اجملىوع

 * خيتاض الطالب وكطضيَ مما يمى:

MH709 الصشة الٍفػية لإلزاضة املسضغية والتعميىية 

Curr710 ْبطاور اعساز املعمي وتسضيب 

** يكوً نن قػي بتسضيؼ ِصا املكطض لطالبْ، وفى سالة عسً توفط وتدص  يٍتسب الكػي أسس 

 املتدصصني وَ زاخن الهمية.



 

 28   

 الدبلىو اخلاصُ فِ الرتبًُ
 ليفص الرتبوىعله ا

 الفصل الدراسِ األول

رقه 
 املقرر

 اسه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

Psy700 )100 70 15 15 3 إسصاء ٌفػى وتطبوى )وصفى 

Psy701 100 70 15 15 3 بٍاء املكاييؼ الٍفػية 

Psy702 100 70 15 15 2 وٍاِر البشح يف عمي الٍفؼ 

 
وكييطضاُ اختييياضاُ وييَ قػييىني تطبييويني  

 آخطيَ*

3 
3 

15 
15 

15 
15 

70 
70 

100 
100 

 500 - - - 14 اجملىوع

 * خيتاض الطالب وكطضيَ مما يمى:

Curr703 بطاور الرتبية البيئية 

ED704 األصوه االدتىاعية والفمػفية لمرتبية 

Tech705 تهٍولوديا التعميي 
 

 ىٌالثاالفصل الدراسِ 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

Psy706  100 70 15 15 3 ٌظطيات وعاصطة فى عمي الٍفؼ الرتبوى 

Psy707 100 70 15 15 3 العىميات العكمية العميا ووّاضات التفهري 

Psy708 100 70 15 15 2 قاعة البشح 

ضاُ اختياضييياُ وييَ قػييىني تطبييويني  وكييط 

 آخطيَ*

3 
3 

15 
15 

15 
15 

70 
70 

100 
100 

STAT711 **100 70 15 15 2 االسصاء الرتبوى 

 600 - - - 16 اجملىوع

 * خيتاض الطالب وكطضيَ مما يمى:

MH709   الصشة الٍفػية االجيابية 

MH710 االضططابات الٍفػية والػمونية 

صا املكطض لطالبْ، وفى سالة عسً توفط وتدص  يٍتسب الكػي أسس ** يكوً نن قػي بتسضيؼ ِ

 املتدصصني وَ زاخن الهمية.
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 الدبلىو اخلاصُ فِ الرتبًُ
 صحة ىفشية

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

MH 700 100 70 15 15 3 ػية والػمونيةاالضططابات الٍف 

MH 701 100 70 15 15 3 صشة ٌفػية إجيابية 

MH 702 100 70 15 15 2 وٍاِر البشح يف الصشة الٍفػية 

 
وكطضاُ اختياضياُ وَ قػيىني تطبيويني   

 آخطيَ*
3 
3 

15 
15 

15 
15 

70 
70 

100 
100 

 500 - - - 14 اجملىوع

 * خيتاض الطالب وكطضيَ مما يمى:

Curr703 وٍاِر شوى االستيادات ارتاصة 

ED704 األصوه االدتىاعية والفمػفية لمرتبية 

Tech705 تهٍولوديا التعميي 

 

 الثاىٌالفصل الدراسِ 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

MH 706 ً100 70 15 15 3 إضؾاز ٌفػى وتكس 

MH 707 
الؿدصيييية وقضيييايا وعاصيييطة فيييى    

 الصشة الٍفػية
3 15 15 70 100 

MH 708 100 70 15 15 2 قاعة البشح 

 
وكييييطضاُ اختياضييييياُ وييييَ قػييييىني     

 تطبويني آخطيَ*
3 
3 

15 
15 

15 
15 

70 
70 

100 
100 

STAT711 **100 70 15 15 2 االسصاء الرتبوى 

 600 - - - 16 اجملىوع

 ا يمى:* خيتاض الطالب وكطضيَ مم

Psy709 عمي الٍفؼ املعطفى 

Psy710 العىميات العكمية ووّاضات التفهري 

** يكوً نن قػي بتسضيؼ ِصا املكطض لطالبْ، وفى سالة عسً توفط وتدص  يٍتسب الكػي أسس 

 املتدصصني وَ زاخن الهمية.
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 الدبلىو اخلاصُ فِ الرتبًُ
 تربية خاصة 

 الفصل الدراسِ األول

 املقرراسه  رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

MH700     إضؾييييييياز ٌفػيييييييي وتكيييييييسً ليييييييصوى

 االستيادات ارتاصة
3 15 15 70 100 

ED701 100 70 15 15 3 فمػفة الرتبية ارتاصة 

Curr702 100 70 15 15 4 املٍاِر لصوى االستيادات ارتاصة 

MH/Psy703 100 70 15 15 2 شح يف الرتبية ارتاصةوٍاِر الب 

 100 70 15 15 3 (*1وكطض اختياضى ) 

 500 - - - 15 اجملىوع

 * خيتاض الطالب وكطضا واسسا مما يمى:

MH704 أغاليب وأزوات التؿدي  والكياؽ لصوى االستيادات ارتاصة 

Tech705  تهٍولوديا واٌتاز املواز التعميىية لمفئات ارتاصة 

ED 706 لٍظي العاملية فى الرتبية ارتاصةا 
  

 الثاىٌالفصل الدراسِ 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

MH707 
شوى  ةاجتاِيييات وعاصيييطة فيييى غييييهولودي

 االستيادات ارتاصة  
3 15 15 70 100 

ED708 100 70 15 15 3 ة ارتاصة التدطيط وإزاضة وؤغػات الرتبي 

Curr709 100 70 15 15 3 ططم تسضيؼ شوى االستيادات ارتاصة 

MH/Psy710 100 15 15 15 2 قاعة البشح 

 100 70 15 15 2 (*2وكطض اختياضى ) 

STAT713 **100 70 15 15 2 االسصاء الرتبوى 

 600 - - - 15 اجملىوع

 * خيتاض الطالب وكطضا واسسا مما يمى:

Psy711 العىميات العكمية ووّاضات التفهري 

Psy712 عمي الٍفؼ املعطفى 

** يكيوً نيين قػييي بتيسضيؼ ِييصا املكييطض لطالبيْ، وفييى ساليية عيسً تييوفط وتدصيي  يٍتيسب الكػييي أسييس      

 املتدصصني وَ زاخن الهمية.
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 الدبلىو اخلاصُ فِ الرتبًُ
 املياهج وطرق تدريص التخصص

 الفصل الدراسِ األول

رقه 
 املقرر

 اسه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

Curr700  100 70 15 15 3 تصىيي املٍاِر يف التدص 

Curr701  100 70 15 15 2 اغرتاتيذيات التسضيؼ املتكسوة يف التدص 

Curr702  100 70 15 15 2 وٍاِر البشح 

Curr703 100 70 15 15 2 و تسضيبْ بطاور اعساز املعمي 

 وكطضاُ اختياضياُ وَ قػىني تطبويني آخطيَ* 
3 
3 

15 
15 

15 
15 

70 
70 

100 
100 

 600 - - - 15 اجملىوع

 خيتاض الطالب وكطضيَ مما يمى:* 

Psy704 ٌظطيات التعميي والتعمي 

Tech705 ْالتعميي االلهرتوٌى وتطبيكات 

ED706 مرتبيةاألصوه االدتىاعية والفمػفية ل 
  

 الثاىٌالفصل الدراسِ 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 حتريرّ شفىّ اجملنىع

Curr707  100 70 15 15 2 تطويط املٍّر يف التدص 

Curr708   100 70 15 15 3 ططم تسضيؼ وازة التدص 

Curr709 100 70 15 15 2 قاعة البشح 

 طضيَ اختياضيني وَ قػىني تطبويني آخطيَ*وك 
3 
3 

15 
15 

15 
15 

70 
70 

100 
100 

STAT713 **100 70 15 15 2 االسصاء الرتبوى 

 600 - - - 15 اجملىوع

 * خيتاض الطالب وكطضيَ مما يمى:

ED710 إزاضة األظوات التعميىية 

MH711 الصشة الٍفػية االجيابية 

Tech712 تهٍولوديا التعميي 

يكوً نن قػي بتسضيؼ ِصا املكطض لطالبْ، وفى سالة عسً توفط وتدص  يٍتسب الكػي أسس  **

 املتدصصني وَ زاخن الهمية.
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 الدبلىو اخلاصُ فِ الرتبًُ 
 الرتبية البيئية

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات
أعنال 
 فصلًُ

 يرّحتر شفىّ اجملنىع امتحان ىهايُ الفصل

Curr700 177 77 15 15 3 الرتبية البيئية و التٍىية املػتساوة 

Curr701 177 77 15 15 3 االجتاِات اذتسيجة لمرتبية البيئية 

Curr702 
التدطيييط لييرباور الرتبييية البيئييية فييى  

 وطاسن التعميي العاً وادتاوعى
3 15 15 77 177 

Curr703 177 77 15 15 2 البشح العمىى و إٌتاز الطاقة البسيمة 

Curr704 57 - - 57 1 وؿطوع حبح عَ املؿهالت البيئية 

 177 77 15 15 2 (*1وكطض اختياضى ) 

 557 - - - 14 اجملىوع

 * خيتاض الطالب وكطضًا واسسًا مما يمى:

Curr 705 العموً والتهٍولوديا وعالقتّا بالبيئة واجملتىع 

Tech 706 التعميي  اإلجتاِات اذتسيجة فى تهٍولوديا 

MH 707 الصشة الٍفػية االجيابية 
 

 الثاىٌالفصل الدراسِ 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات
أعنال 
 فصلًُ

 حتريرّ شفىّ اجملنىع امتحان ىهايُ الفصل

Curr708 
تطيييويط وٍييياِر الرتبيييية البيئيييية فيييى     

 وطاسن التعميي العاً وادتاوعي 
3 15 15 77 177 

Curr709 
أٌييييييواع التمييييييوخ  ت وػييييييتوىقياغييييييا

 البيولودي والبيئى
2 15 15 77 177 

Curr710 177 77 15 15 2 وٍاِر البشح فى الرتبية البيئية 

Curr711 
اغيييييرتاتيذيات وويييييساخن التيييييسضيؼ   

 اذتسيجة يف الرتبية البيئية
3 15 15 77 177 

Curr712 57 - - 57 1 البيئية  توؿطوع حبح عَ املؿهال 

 177 77 15 15 3 (*2وكطض اختياضى ) 

STAT716 **177 77 15 15 2 االسصاء الرتبوى 

 657 - - - 16 اجملىوع

 * خيتاض خيتاض الطالب وكطضًا واسسًا مما يمى:

Curr 713  حتمين ستتوى املٍاِر وأِساف الرتبية البيئية    

Psy 714  عمي الٍفؼ البيئى  ED 715 الٍظي العاملية فى الرتية البيئية 

كيوً نيين قػييي بتيسضيؼ ِييصا املكييطض لطالبيْ، وفييى ساليية عيسً تييوفط وتدصيي  يٍتيسب الكػييي أسييس      ** ي

 املتدصصني وَ زاخن الهمية.
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 الدبلىو اخلاصُ فِ الرتبًُ
 تليولوجيا التعليه

 الفصل الدراسِ األول

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 رّحتري شفىّ اجملنىع

Tech700 177 77 15 15 3 االجتاِات اذتسيجة فى تهٍولوديا التعميي 

Tech701 177 77 15 15 3 تصىيي املٍاِر واملكطضات االلهرتوٌية 

Tech702 
املٍيياِر السضاغييية وأغيياليب التعميييي والييتعمي    

 عرب الؿبهات
2 15 15 77 177 

Tech703 177 77 15 15 3 وٍاِر البشح 

 177 77 15 15 3 وَ قػي تطبوي آخط* وكطضا اختياضيا 

 577 - - - 14 اجملىوع

 * خيتاض الطالب وكطضًا واسسًا مما يمى:

Psy704 ٌظطيات التعميي والتعمي  Curr705  بطاور الرتبية البيئية 

MH 706 الصشة الٍفػية االجيابية    
 

 الثاىٌالفصل الدراسِ 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلًُ

 امتحان ىهايُ الفصل
 اجملنىع

 حتريرّ شفىّ

Tech707 100 70 15 15 3 اغرتاتيذيات التعميي والتعمي عرب الؿبهات 

Tech708  100 70 15 15 3 ططم التكويي اإللهرتوٌي 

Tech709 100 70 15 15 3 ٌظي إزاضة وواقع الويب التعميىية 

Tech710 100 70 15 15 2 قاعة البشح 

 100 70 15 15 3 وكطضا اختياضيا وَ قػي تطبوي آخط* 

STAT715 **100 70 15 15 2 االسصاء الرتبوى 

 600 - - - 16 اجملىوع

 * خيتاض الطالب وكطضًا واسسًا مما يمى:

Curr711 ْبطاور إعساز املعمي وتسضيب  Tech 712  ٌظي تأليف الربزتيات 

Psy713  غيهولودية الفطوم الفطزية  ED 714 أخالقيات البشح العمىى 

** يكيوً نيين قػييي بتيسضيؼ ِييصا املكييطض لطالبيْ، وفييى ساليية عيسً تييوفط وتدصيي  يٍتيسب الكػييي أسييس      

 املتدصصني وَ زاخن الهمية.



 

 34   

ُ  : ُآلًات استدساج الصهادات بالدبمىو (ك ) الرتبًـُ ويـتي    يف ، املهًٍـُ، اخلاصـُ   العاوـ

 -:ٌعمِ الٍخى التال إجسائًا

 ًيًٓادشني إسصا٥ٝاتظ ايه١ًٝ يدٚز ْٜٛٝ٘ ٜتِ عٌُ بعد صدٚز اعتُاد ف 
          ٜٔتِ اضتالّ ًَؿدات ايطدالب ايٓدادشني يف دٚز ْٜٛٝد٘ َدٔ ْؿدظ ايعداّ َد

 .املدتص 
        ِٜتِ َسادع١ ًَؿات ايطالب ع٢ً ايبٝاْدات املٛددٛد٠ عًد٢ ْعداّ ابدٔ اهلٝدج

 إٕ ٚدد. أخطا٤إلداز٠ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚتصشٝح َا بٗا َٔ 
 ؿدني صددٚز    ١د٠ يًطايب بٓا٤ ع٢ً طًب٘ بأْ٘ ْدادح يف ايدبًَٛد  ٜتِ عٌُ إؾا

دٓٝد٘ يف اـصٜٓد١ )زضدّٛ     25اعتُاد فًظ اؾاَع١ ٜٚتِ دؾدع ٚصدٌ مببًدؼ    
 (.اإلؾاد٠

 .بعد صدٚز اعتُاد فًظ اؾاَع١ ٜتِ اضتدساز ايػٗادات يًطالب 

 : ٌخطىات استدساج الصهادَ كاآلت

 ضتدساز ايػٗاد٠ االص١ًٝ.دٓٝ٘ زضّٛ ا 110ٜتِ عٌُ إذٕ دؾع بك١ُٝ  (1
 دٓٝ٘ يًطايب زضّٛ ضشب املًـ. 25ٜتِ عٌُ إذٕ دؾع بك١ُٝ  (2
 دٓٝ٘ زضّٛ ايػٗاد٠ املؤقت١ املؤ١َٓ. 15ٜتِ عٌُ إذٕ دؾع بك١ُٝ  (3
دٓٝد٘ تٛضدع عًد٢ ايػدٗاد٠ املؤقتد١       25ٜكّٛ ايطايب بػسا٤ طٛابدع بكُٝد١    (4

 املؤ١َٓ.
الت اصد ٜايطايب بتكدِٜ اإلبعد دؾع ايسضّٛ يف اـص١ٜٓ ايؿسع١ٝ بايه١ًٝ ٜكّٛ  (5

 اىل املدتص ٜٚتطًِ ايطايب املًـ اـاص ب٘.
ٜكّٛ املدتص بطباع١ ايػٗاد٠ َٔ عًد٢ ْعداّ ابدٔ اهلٝدجِ يًدزاضدات ايعًٝدا        (6

ٍّٚ َددٜس   -اإلداز٠َددٜس   -َٔ ) املددتص  ايبشٛخ ٜٚتِ ايتٛقٝع عًٝٗا َٔ ن
 ١ٝ(.عُٝد ايهً -ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ -عاّ ايه١ًٝ

 ٜتِ تٛثٝل ايػٗاد٠ َٔ إداز٠ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بإداز٠ اؾاَع١. (7
 يتطًُٝٗا اىل ايطايب. اإلداز٠بعد تٛثٝل ايػٗاد٠ ٜتطًُٗا املدتص َٔ  (8
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ايدزاضات ايعًٝا  إداز٠ إىلزضاهلا إٜتِ عٌُ بسا٤ات ايٓذاح يًطالب ٚ (9
ٕ( يًطالب ٚايبشٛخ باؾاَع١ ٚذيو الضتدساز ايػٗادات األص١ًٝ )ايهستٛ

, امل١ٝٓٗ, ايعا١َ - ١ايٓادشني ٜٚتِ تطًُٝٗا هلِ عٔ طسٜل املدتص بايدبًَٛ
 يف ايرتب١ٝ. - اـاص١

ٚنٌ َا ضبل َٔ خطٛات ٜتِ تطبٝكٗا ع٢ً ايٓادشني يف دٚز ضبتُرب َٔ  (10
 ْؿظ ايعاّ بعد صدٚز تازٜذ اعتُاد فًظ ايه١ًٝ ٚاؾاَع١.
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 : آلًات الكًد (أ )

طبكا ملا حيدد باـط١ ايط١ٜٛٓ املعتُد٠ َٔ فًدظ ايهًٝد١    تكبٌ األعداد بهٌ قطِ (1
 .ألعداد األضاتر٠ ٚاألضاتر٠ املطاعدٜٔ بهٌ قطِ عًُٞ .ٚاؾاَع١ ٚذيو ٚؾكًا 

َدستني   ٙدزديت املادطدتري ٚايددنتٛزا  ًكٝدد بد  ٜتِ اإلعالٕ عٔ ؾتح باب ايتكدّ ي (2
يبشدٛخ  )ال٥شد١ ايدزاضدات ايعًٝدا ٚا   خالٍ غٗسٟ أنتٛبس ٚؾرباٜس َٔ نٌ عاّ.

2013)ّ 
 ٚايٛاؾد( بدزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ : ٟٜػرتط يكٝد ايطايب )املصس (3

  .ّ( 17/12/2016ّ املعدي١ طبًكا يكساز فًظ ايه١ًٝ بتازٜذ 2013)ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ           

إٔ ٜهٕٛ ساصداًل عًد٢ ايددبًّٛ اـاصد١ يف ايرتبٝد١ َدٔ إسدد٣ اؾاَعدات          -أ
 خس َعادٍ هلا .آَؤٌٖ تسبٟٛ  ٟا ٜٓاظسٖا, أٚ أاملصس١ٜ أٚ َ

ادتٝاش اَتشاًْا تأًًٖٝٝا غؿًٜٛا ٚؼسٜسًٜا ٚؾكًا ملا حيددٙ فًظ ايهًٝد١ يف بداٜد١    -ب
 . ايعاّ ايدزاضٞ

جيٛش يًطايب اؿاصدٌ عًد٢ تكددٜس َكبدٍٛ بايدزدد١ اؾاَعٝد١ األٚىل, أٚ        -دد
 يف ايرتبٝد١, نُدا جيدٛش    ايدبًّٛ اـاص١ يف ايرتب١ٝ, ايكٝدد بدزدد١ املادطدتري   

يًطالب اؿاصًني ع٢ً ايددبًّٛ اـاصد١ يف ايرتبٝد١ )مجٝدع ايتدصصدات(      
 ايكٝد بدزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ )مجٝع ايتدصصات( بػسط :

   . َٛاؾك١ فًظ ايكطِ املدتص 
  ايكطِ ايرٟ ضٝكٝد ب٘ بػسط سصٛي٘ ع٢ً  َكسزٜٔ تهًُٝٝنيدزاض١ َٔ

 .يف اجملُٛع  //سد أد٢ْ دٝد
  ٚايٛاؾد( بدزد١ دنتٛزاٙ يف ايرتب١ٝ : املصسٟٜػرتط يكٝد ايطايب ) (4
 ّ(      17/12/2016ّ املعدي١ طبًكا يكساز فًظ ايه١ًٝ بتازٜذ 2013)ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ           
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إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً دزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ يف ايتدصدص َدٔ إسدد٣     -أ 
ع٢ً  ددًا س دٝدَٜا ٜٓاظسٖا, أٚ أ١ٜ غٗاد٠ َعادي١ بتكداؾاَعات املصس١ٜ أٚ 

 األقٌ .
جيٛش يًطايب اؿاصٌ ع٢ً تكدٜس َكبٍٛ بايدزد١ اؾاَعٝد١ األٚىل, ايكٝدد    -ب 

 بدزد١ دنتٛزاٙ ايؿًطؿ١ يف ايرتب١ٝ بػسط :
   . َٛاؾك١ فًظ ايكطِ املدتص 
  ايكطِ ايرٟ ضٝكٝد بد٘ َدع سصدٛي٘ عًد٢     َكسزٜٔ تهًُٝٝنيدزاض١ َٔ 

 . يف اجملُٛعتكدٜس دٝد// ع٢ً األقٌ 
ٚؾكًا ملا حيددٙ فًظ ايهًٝد١ يف بداٜد١   سًٜا ٚؼسٜ اغؿًٜٛ ًًٝاتأٖٝ اادتٝاش اَتشاًْ -دد

 .ٙهاْات٘ يًدزاض١ مبسس١ً ايدنتٛزاايعاّ ايدزاضٞ يًهػـ عٔ إَ
ع٢ً األقٌ  -بايٓطب١ يًطالب ايٛاؾدٜٔ ٜػرتط اؿصٍٛ ع٢ً تكدٜس دٝد//  -د 

ساي١ عدّ ايٛؾا٤ بٗرا ايػسط, ٜػرتط دزاض١  يفدزد١ ايدنتٛزاٙ ٚب يًكٝد  -
حيددٖا فًظ ايه١ًٝ يًشاصًني ع٢ً تكدٜس َكبٍٛ بػسٚط أال ٜكٌ  َكسزٜٔ

 . اجملُٛعتكدٜس ايطايب بعد دزاض١ املكسزات ايته١ًُٝٝ عٔ تكدٜس دٝد// يف 
ادطدتري  دزديت املبد ٜتكدّ ايطدالب باملًؿدات َطدتٛؾ١ٝ األٚزام املطًٛبد١ يًكٝدد       (5

 ٖٚٞ : ٙٚايدنتٛزا
  بايدزد١ ايع١ًُٝ ٜطشب َٔ إداز٠ ايدزاضات ايعًٝا بايه١ًٝ االيتشامطًب. 
 . ّمجٝع أصٍٛ ايػٗادات اؿاصٌ عًٝٗا ايطايب املتكد 
   سايدد١ ايطددالب  يفأصددٌ غددٗاد٠ املعاديدد١ َددٔ اجملًددظ األعًدد٢ يًذاَعددات

 اؿاصًني ع٢ً غٗادات َعادي١ . 
 صٌ عًٝ٘ ايطايب .صٛزٙ ٚأصٌ َٔ آخس َؤٌٖ سا 
 صٌ غٗاد٠ املٝالد زقِ قَٛٞ .  أ 
  ايبطاق١ ايسقِ ايكَٛٞصٛز٠ . 
 ( صٛز غدص١ٝ سدٜج١ .6عدد ) 
 َٚٛاؾك١ د١ٗ ايعٌُ يف ساي١ ايعٌُ .  ايتٛقٝع ع٢ً إقساز بعدّ ايعٌُ, أ 
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  ألٚزام املًـساؾع١ بالضتٝه١ٝ . 
  اَع١ نُا سددٖا فًظ اؾ (ٜاَصس ادٓٝٗ 250) زضّٛ ًَـ ايتكدّضداد

 .27/06/2016ّبتازٜذ 
ٚايددنتٛزاٙ  املادطدتري   يتيدزداملٛظـ املدتص ًَؿات ايطالب املتكدَني طًِ ُٜ (6

يألقطاّ ايع١ًُٝ خالٍ األضبٛع األخري َٔ غٗسٟ أنتدٛبس ٚؾرباٜدس يتدتِ عًُٝد١     
مبذًدددظ ايهًٝددد١ بتدددازٜذ ؾدددسش املًؿدددات ٚؾًكدددا ملعددداٜري املؿاضددد١ً ا ددددد٠  

أعداد ايطالب املتكددَني عدٔ ْصداب ايكٝدد      يف ساي١ شٜاد٠"ّ 13/06/2016
 . "املكسز ضُٔ اـط١ يط١ٜٛٓ املعتُد٠ يًكٝد  املكسز يهٌ قطِ

بعد ؾسش األقطاّ ايع١ًُٝ ًَؿات املتكدَني تطًِ املٛظـ املدتص قا١ُ٥ بأمسا٤  (7
باـط١ ايط١ٜٛٓ املعتُد٠ ايطالب املكبٛيني َبد٥ًٝا يًكٝد مبا ٜتؿل َع األعداد ا دد٠ 

 .ًظ ايه١ًٝ ٚاؾاَع١ َٔ ف
َتشإ ايكبٍٛ اير٣ ٜعكد خالٍ األضبٛع األٍٚ َٔ ااإلعالٕ عٔ َٛعد ٜتِ  (8

 . غٗسٟ ْٛؾُرب َٚازع َٔ نٌ عاّ
بايٓطب١  دًٓٝٗا 3100) إٜصاٍ بايسضّٛ املكسز٠ٜكّٛ املٛظـ املدتص بتشسٜس  (9

 بايٓطب١ يدزد١ ايدنتٛزاٙ(, يًطالب ايرٜٔ مت دًٓٝٗا 4100 –يدزد١ املادطتري 
 ايكبٍٛ . اَتشإ ٚادتاشٚاقبٛهلِ َبد٥ًٝا يًكٝد َٔ قبٌ ايكطِ املتكدَني ي٘, 

ٜدؾع ايطايب ايسضّٛ ايدزاض١ٝ عٔ نٌ عاّ َٔ تازٜذ َٛاؾك١ فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  (10
ايكٝد ست٢ تازٜذ َٛاؾك١ فًظ ايه١ًٝ ع٢ً تػهٌٝ ؾ١ٓ املٓاقػ١ ٚاؿهِ, ٚيف 

نجس َٔ غٗسٜٔ َٔ تازٜذ املٓاقػ١ ساي١ تأدٌٝ املٓح إلدسا٤ تعدٜالت تطتػسم أ
أٚ إعاد٠ املٓاقػ١ ٜتِ اضتُساز ضداد ايسضّٛ ست٢ ٜتِ املٛاؾك١ ع٢ً ايسضاي١ َٔ 

 ا هُني . 
( اـاص١ بايسضّٛ ايدزاض١ٝ بال٥ش١ 10ّ, ع٢ً تعدٌٜ ْص املاد٠ )29/02/2016)قساز فًظ اؾاَع١ بتازٜذ          

 ايدزاضات ايعًٝا(

يًطالب املطايبني بطداد زضّٛ عدٔ ؾدرتٙ تكدٌ عدٔ ضدت١      ٜتِ دؾع ؾصٌ دزاضٞ  (11
اغٗس ع٢ً إٔ ٜتِ ضداد ايؿصٌ ايجداْٞ بتذداٚش ٖدرٙ املدد٠ . )تٛصدٝات فًدظ       
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تِ ايتأنٝد ع٢ً تطبٝل فًظ ايدزاضدات  ٜٚ (21/10/2015ايدزاضات بتازٜذ 
 ّ.21/6/2016( بتازٜذ 448ايعًٝا زقِ )

غٗٛز مبٛاؾك١ ايطٝد أ.د/ ٚنٌٝ جيٛش تأدٌٝ ايسضّٛ ايدزاض١ٝ عد أقص٢ ثالث١  (12
ايه١ًٝ, ٚتٛقٝع ايطايب ع٢ً اقساز   بايطداد خالٍ ٖرٙ ايؿرت٠ . )تٛصٝات 

 (20/04/2016فًظ ايدزاضات بتازٜذ 
ضتهُاٍ إدسا٤ات قٝدٙ بايدزد١ ايف ساي١ زغب١ ايطايب يف ضشب ًَؿ٘ ٚعدّ  (13

 ايع١ًُٝ, بعد ضداد ايسضّٛ ٜتبع اآلتٞ :
يطٝد أ.د/ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ, ع٢ً ايطًب اَٛاؾك١  -أ

املكدّ َٔ ايطايب يطشب املًـ ٚايسضّٛ ايدزاض١ٝ, ٚؼًٜٛ٘ يًُٛظـ 
 املدتص بإداز٠ ايدزاضات ايعًٝا . 

املدتص يًطايب ًَؿ٘, ٚذيو بعد ضدادٙ زضّٛ ضشب املًـ املٛظـ ٜطًِ  -ب
 إخال٤ ايطسف. تٛقٝع٘(, ٜٚاَصس ادٓٝٗ 25)
ب٘ أصٌ اإلٜصاٍ ملدٜس عاّ  ااملدتص ايطًب املكدّ َسؾكاملٛظـ ٜطًِ  -دد

 . ضرتداد ايسضّٛؽاذ ايالشّ الايه١ًٝ ال
, ٚطبكًا يكساز فًظ بكبٛي٘ اـصِ اضتالّ ايطايب يسضَٛ٘ ٜهتب إقساًزاعٓد  -د

ٚاير٣ ٜطبل ع٢ً َسس١ً , 17/12/2011ّغ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب بتازٜذ 
ضرتداد ايسضّٛ خالٍ ايػٗس األٍٚ َٔ ايدزاض١ غصِ اٜهٕٛ "ايدزاضات 

َٔ ايسضّٛ  %20َٔ ايسضّٛ, ٚيف ايػٗس ايجاْٞ َٔ ايدزاض١ غصِ  10%
َبًؼ َٔ ايسضّٛ  أٟٚإذا نإ ايتكدّ بايطًب بعد تًو املدد ال ٜتِ اضرتداد 

 . "ايدزاض١ٝ
ٓاٖر امل –قطاّ ايع١ًُٝ بايه١ًٝ )أصٍٛ ايرتب١ٝ ٜتطًِ املٛظـ املدتص َٔ األ (14

, تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ –ايصش١ ايٓؿط١ٝ  –عًِ ايٓؿظ ايرتبٟٛ  –ٚطسم ايتدزٜظ 
دتُاع فًظ اقطس (, ايًػ١ ايعسب١ٝ, ايًػات األدٓب١ٝ, ايدزاضات االدتُاع١ٝ

 .ايكطِ باملٛاؾك١ ع٢ً قٝد ايطالب املطتذدٜٔ 
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يًعدسض   عًُٞاملدتص َرنس٠ قٝد ايطالب املطتذدٜٔ بهٌ قطِ املٛظـ ٜطبع  (15
 .ثِ فًظ ايه١ًٝ يًتؿطٌ باملٛاؾك٢ً١ ؾ١ٓ ايدزاضات ع
املدتص املرنسات يًعسض ع٢ً ايطٝد أ.د/ املٛظـ بعد املٛاؾك١ ع٢ً ايكٝد ٜطبع  (16

ضتٝؿا٤ ايتٛقٝعدات تسضدٌ غطداب    اْا٥ب ز٥ٝظ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا, ٚبعد 
 َٛد٘ ملدٜس عاّ ايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ يًعسض ٚاملٛاؾك١.

املدتص بإداز٠ ايدزاضات ايعًٝا باؾاَعد١ بإدخداٍ تدازٜذ َٛاؾكد١     ٛظـ املٜكّٛ  (17
بدٔ اهلٝدجِ   ااؾاَع١ ع٢ً قٝد ايطدالب املطدتذدٜٔ بايعداّ اؾداَعٞ عًد٢ ْعداّ       

 يًدزاضات ايعًٝا .
دتص ملعسؾ١ تازٜذ املٛاؾك١ ع٢ً قٝدٙ, ٜٚتطدًِ  ٛظـ املب ايتٛد٘ يًُايحيل يًط (18

 .اـاص ب٘  هاز١ْٝاي
بعد ضداد ايسضّٛ املكسز٠ يهٌ دزدد١  ضًٜٓٛا يب املكٝد/املطذٌ ٜطبع نازْٝ٘ يًطا (19

 . ع١ًُٝ
ضتدساز ناز١ْٝ آخس بايعداّ يف سايد١ ؾكددإ ايهازْٝد١ أٚ يتعددٌٜ      اٜتاح يًطايب  (20

( مبسندص ايتكٓٝد١   ٜاَصدس  ادٓٝٗد  12ايصٛز٠, ٚذيدو بعدد ضدداد إٜصداٍ مببًدؼ )     
 ٚاملعًَٛات . يالتصاالت

ٚاسد ٜتشدد ناآلتٞ : )قإْٛ تٓعِٝ اؾاَعات ايكٝد بأنجس َٔ دزد١ ع١ًُٝ يف إٓ  (21
 :ّ(2014( ض١ٓ 94املصس١ٜ َاد٠ زقِ )

ال جيٛش يطايب ايدزاضات ايعًٝا إٔ ٜكٝد امس٘ يف دزاض١ أنجس َٔ دبًّٛ أٚ  -أ
 دزد١ داَع١ٝ عًٝا يف ٚقت ٚاسد .

جيٛش جملًظ ايه١ًٝ, بعد أخر زأٟ فايظ األقطاّ املدتص١, املٛاؾك١ ع٢ً  -ب
, ٚمبٛاؾك١ فًظ )بايتتابع ٚيٝظ بايتٛاشٟ( ايب بدزد١ ع١ًُٝ أخس٣قٝد ايط

 , ٜٚتِ ذيو َٔ خالٍ اآلتٞ :خايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛ
  ّىل ز٥ٝظ ايكطِ ايرٟ ٜسغب ايطايب ايكٝد ب٘, يعسض٘ ع٢ً إطًب َكد

 فًظ ايكطِ يًُٛاؾك١ ع٢ً قٝدٙ. 
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  ّع٢ً يعسض ايطايب, ىل ز٥ٝظ ايكطِ املكٝد/املطذٌ ب٘إطًب َكد ٘
 فًظ ايكطِ يًُٛاؾك١ ع٢ً قٝدٙ يف إسد٣ ايدبًَٛات .

  املدتص املٛظـ بعد َٛاؾك١ فًظ ايكطُني ع٢ً ايطًب املكدّ, ٜطبع
َرنس٠ بٗرا ايػإٔ, يتعسض ع٢ً ؾ١ٓ ايدزاضات ٚفًظ ايه١ًٝ يًتؿطٌ 

 باملٛاؾك١ .
 ب٘  اٜسضٌ خطاب َٛد٘ ملدٜس عاّ ايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ َٛضش

َٛاؾك١ األقطاّ ٚفًظ ايه١ًٝ ع٢ً ايكٝد, َٚسؾل ب٘ ايطًبات تٛازٜذ 
 املكد١َ َٔ ايطايب .

  اؾاَع١ ع٢ً طًب ايطايب ٜطُح ي٘ ايتكدّ يًكٝد فًظ بعد َٛاؾك١
 بايدبًّٛ اييت ٜسغب بٗا ٚؾكًا ملٛاعٝد ايتكدِٜ . 

 )كىتطمبات لتصكًن جلٍُ املٍاقصُ واحلكي( املكسزات الدزاسًُ (ب )

 ٜٚٛيٝٛ َٔ نٌ عاّ . َازعكسزات ايدزاض١ٝ خالٍ غٗسٟ َتشإ املاٜعكد  (1
 (15/03/2015بتازٜذ  )قساز فًظ ايه١ًٝ          

ٕ يف ٛايساغب ٕٙ بدزديت املادطتري ٚايدنتٛزإٛ/املطذًٜٚتكدّ ايطالب املكٝد (2
سد٣ املكسزات املتطًب١ َِٓٗ بطًب يس٥ٝظ ايكطِ ايعًُٞ خالٍ أَتشإ ادخٍٛ 

ٚايرٟ بدٚزٙ ٜكّٛ بتبًٝؼ صٛز٠ َٓ٘ إىل ايػٗس األٍٚ َٔ ايؿصٌ ايدزاضٞ 
 دتص بإداز٠ ايدزاضات ايعًٝا. ٛظـ املٚنريو امل ,األضاتر٠ ايكا٥ُني بايتدزٜظ

 (15/06/2014 قساز فًظ ايه١ًٝ بتازٜذ )        

 املكسزات ايدزاض١ٝ نُتطًب َٔ َتطًبات تػهٌٝ ؾ١ٓ املٓاقػ١ ٚاؿهِ ٖٞ : (3
 ّيًكطِ ايعًُٞ املكٝد ب٘ ايطايب  َكسز ؽصصٞ َتكدّ يف ايتدصص ايعا

ْتٗا٤ َٔ إدسا٤ات قٝدٙ املكسز مبذسد االٗرا ٜطُح يًطايب ايتطذٌٝ ب"
 . "بايكطِ  ت٘بايدزد١ املتكدّ هلا, أٚ بعد تطذٌٝ عٓٛإ زضاي

 َكسز ؽصصٞ َتكدّ يف ايتدصص ايدقٝل ملٛضٛع ايسضاي١ : 
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ؾاَع١ ع٢ً تطذٌٝ بعد َٛاؾك١ ا إالملكسز ٗرا اال ٜطُح يًطايب ايتطذٌٝ ب"
 ."عٓٛإ ايسضاي١, َٚٛاؾك١ ايطاد٠ املػسؾني

  ٞختٝازٟ َٔ قطِ تسبٟٛ أخس َستبط مبٛضٛع ايسضاي١اَكسز ؽصص : 
بعد َٛاؾك١ اؾاَع١ ع٢ً تطذٌٝ  إالاملكسز ٗرا ال ٜطُح يًطايب ايتطذٌٝ ب"

 ."َٔ ايطاد٠ املػسؾني يًكطِ اآلخسعٓٛإ ايسضاي١, ٚبتٛدٝ٘ 
 ٜدزضدٗا   "حيددٖا ايكطِ ايعًُٞ املكٝدد بد٘ ايطايدب      اثٓنيَكسزٜٔ تهًُٝٝني

بايٓطددب١  ٕ عًد٢ تكددٜس َكبدٍٛ بايدزدد١ اؾاَعٝد١ األٚىل     ٛايطدالب اؿاصدً  
بايددبًّٛ  تكددٜس َكبدٍٛ   اؿاصدًٕٛ عًد٢   دزديت املادطتري ٚايددنتٛزاٙ, أٚ  ي

إضداؾ١   ,املادطدتري  ١دزدد بايٓطدب١ ي ا ٛيني َٔ قطِ تسبٟٛ آخس اـاص١, أٚ 
سزات ايجالث١ ايطابك١, ٚجيدٛش يًطايدب ايتطدذٌٝ بٗدا يف ايكطدِ مبذدسد       يًُك
ْتٗا٤ َٔ إدسا٤ات قٝدٙ بايدزد١ املتكدّ هلا, أٚ بعد تطذٌٝ عٓٛإ زضداي١  اال

يف اجملُدٛع ٚذيدو   , بػسط اؿصٍٛ ع٢ً تكدٜس دٝد// عًد٢ األقدٌ   بايكطِ
 ."يًتكدّ يًتطذٌٝ

)ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا  :ٜهٕٛ ْعاّ ايتكِٜٛ يًُكسزات ايدزاض١ٝ ناآلتٞ (4
 ّ(2013ٚايبشٛخ 

 (20 . يألعُاٍ ايؿص١ًٝ 
 (10 ٕيالَتشا )ٞٗايػؿ  . 
 (70 )ٕايتشسٜسٟ يف ْٗا١ٜ ايؿصٌ . يالَتشا 

 تهٕٛ آي١ٝ تكدِٜ تعًُات ْتا٥ر ايطالب ناآلتٞ : (5
 ٚايطالب َٔ ْتا٥ر االَتشاْات ٚايبت ؾٝٗا, بعد اعتُاد  ٣ٜتِ تًكٞ غها

 ع٢ً ايػبه١ اإليهرت١ْٝٚ.ايٓتا٥ر ٚإعالْٗا 
 ُٚنٌٝ ايه١ًٝ اع إعاد٠ زصد ايدزدات يًطٝد أ.د/ٜتكدّ ايطايب بطًب ايت

دٓٝ٘ َصسٟ( يدزد١ 100يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ, َكابٌ تطدٜد َبًؼ )
 دٓٝ٘ َصسٟ( يدزد١ ايدنتٛزاٙ ٚذيو يًُكسز ايٛاسد.150املادطتري, ٚ)

 ّ(١28/03/2010 يًددَات املطتٓد١ٜ بتازٜذ )قساز فًظ اؾاَع١ يتٛسٝد املعا١ًَ املايٝ
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  ًِٜكّٛ ايطٝد أ.د/ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ, بتشٌٜٛ ايتع
بصؿ١ زمس١ٝ َع  إىل ايهٓرتٍٚ املدتص ٚؾل منٛذز تعًِ قدد ٜتِ ايبت ؾٝ٘

 ًٜصّ طبًكا يًشاي١ . اعالّ ايطايب بٓتٝذت٘ ٚاؽاذ َا

 : آلًات التسحًن (ج )

كطِ املكٝد ب٘ يعسض ؾهست٘ ايبشج١ٝ ع٢ً أسدد ايطداد٠ أعطدا٤    ٜتٛد٘ ايطايب يً (1
ٚؼطٝٓٗا يف ض٤ٛ اـط١ ايبشج١ٝ يًكطدِ بايعداّ    ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايكطِ ملسادعتٗا 

 اؾاَعٞ .
ايكطِ َٓطكًا أنادميًٝا ملتابعد١  فًظ عٓد املٛاؾك١ ع٢ً ايؿهس٠ ايبشج١ٝ, ٜعني ز٥ٝظ  (2

إىل خط١ عح َتها١ًَ األزندإ تتدٛاؾس   ايطايب ٚتٛدٝٗ٘ يف ؼٌٜٛ ايؿهس٠ اجملاش٠ 
 ؾٝٗا َعاٜري َٚهْٛات اـط١ ايبشج١ٝ .

ايكطدِ  فًدظ  ْتٗا٤ ايطايب َٔ إعداد خطت٘ ايبشجٝد١, ٜتكددّ بٗدا يدس٥ٝظ     ابعد  (3
 ايتكدّ باـط١.  يفيتشدٜد َٛعد ملٓاقػتٗا يف ضُٝٓاز ايكطِ ٚذيو سطب دٚزٙ 

ٓاقػتٗا ٚإبددا٤ املالسعدات   ٜعسض ايطايب اـط١ ايبشج١ٝ ع٢ً ضُٝٓاز ايكطِ, مل (4
 عًٝٗا يف ض٤ٛ املعاٜري املتؿل عًٝٗا, داخٌ نٌ قطِ .

يف فاٍ  اَتدصًص اتؿام ع٢ً إٔ ٜسادع ايطايب أضتاًذالايطُٝٓاز ا ٤جيٛش ألعطا (5
ضرتغاد بسأٜ٘ يف بعض املطدا٥ٌ ايتدصصد١ٝ ايدقٝكد١    آخس بايه١ًٝ أٚ خازدٗا يال

عالقدد١ باـطدد١ ايبشجٝدد١, ٚنددريو خصٛصددًا يف سايدد١ ايدزاضددات ايبٝٓٝدد١ ذات اي
ضددتدداَات اإلسصددا١ٝ٥ َٚطددُٝات املعددادالت ايدديت ميهددٔ إٔ تطددتددّ يف  اال

أٚ ايرتمجات ايدقٝكد١ يدبعض املصدطًشات     ,أٚ املسادع١ ايًػ١ٜٛ يًدط١, ايبشح
ٚندريو تسمجد١ عٓدٛإ ايسضداي١ بايًػد١       ,بايًػ١ اإللًٝص١ٜ أٚ ايرتانٝدب ايًػٜٛد١  

 ّ(12/10/2013يه١ًٝ بتازٜذ )قساز فًظ ااألدٓب١ٝ .  
ٜكّٛ ايطايب بعٌُ ايتعددٜالت املطًٛبد١ َٓد٘ عًد٢ اـطد١ ضدٛا٤ باإلضداؾ١ أٚ         (6

ايكطدِ  فًدظ   اؿرف, ٚتعسض َس٠ أخس٣ ع٢ً ايطدُٝٓاز بعدد َٛاؾكد١ ز٥دٝظ    
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يًتأند َٔ إدسا٤ ايتعدٜالت اييت أقسٖا ايطُٝٓاز َٔ قبٌ ٚاملٛاؾك١ املبد٥ٝد١ عًد٢   
 ي١ بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚايًػ١ اإللًٝص١ٜ .تطذٌٝ ايطايب يعٓٛإ ايسضا

ايكطدِ ؾٓد١ اإلغدساف عًد٢      فًدظ يف ساي١ َٛاؾك١ ايطُٝٓاز ع٢ً اـط١, حيدد  (7
 .ايباسح 

ٚتسؾع إىل ز٥ٝظ ايكطِ يعسضٗا  ,تكّٛ ؾ١ٓ اإلغساف بايتٛقٝع ع٢ً خط١ ايبشح (8
  . عتُادٖا مبذًظ ايكطِاٚ

فًدظ  ضتاذ ايدنتٛز ز٥دٝظ  عتُادٙ َٔ ايطٝد األابعد ايكطِ فًظ قطس ُٜطًِ  (9
يًُٛظـ املدتص بإداز٠ ايدزاضات  ,ب٘ خط١ ايبشح اايكطِ ٚعُٝد ايه١ًٝ َسؾًك

 : بايتايٞايعًٝا يٝكّٛ 
ايتشكل َٔ ضداد ايطايب يًسضدّٛ ايدزاضد١ٝ, ٚإذا ي ٜدتِ ضدداد ايسضدّٛ ال       -أ

 تطتهٌُ إدسا٤ات املٛاؾك١ ع٢ً ايتطذٌٝ .
ايب ع٢ً ايٓعاّ اإليهرتْٚٞ ٚذيو بإدخداٍ  ضتهُاٍ ايبٝاْات ايتع١ًُٝٝ يًطا -ب

بايًػد١ ايعسبٝد١ ٚايًػد١     -مبذًظ ايكطِ مت املٛاؾك١ عًٝ٘عٓٛإ اـط١ طبكًا ملا 
بٔ اهلٝجِ, ثِ إضاؾ١ بٝاْات ايطاد٠ ابايبٝاْات ايدزاض١ٝ ع٢ً ْعاّ دد اإللًٝص١ٜ 

 يهٌ َػسف طبكدا يكدساز   ٠املػسؾني يًطايب َع َساعا٠ أعداد ايسضا٥ٌ املكسز
إٔ اؿددد  :15/12/2013ّفًددظ ايدزاضددات ايعًٝددا ٚايبشددٛخ بتددازٜذ  

ٚقدساز  , يًهًٝدات ايٓعسٜد١  ( زضاي١ 30)األقص٢ ي غساف ع٢ً ايسضا٥ٌ ٖٛ 
 غدسٜط١ أال ّ, 17/10/2012فًظ ايدزاضات ايعًٝدا ٚايبشدٛخ بتدازٜذ    

 ٜدخٌ ضُٔ ايعدد املطُٛح ب٘ ايٛاؾدٕٚ َٚعاْٚٛ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ.
طًب االضتجٓا٤ يف اإلغدساف عدٔ اؿددٚد ايكصد٣ٛ املػداز ايٝٗدا,       يف ساي١  -دد

ٚاير٣ ٜتِ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح فًظ ايكطِ املددتص ٚفًدظ ايهًٝد١ َٚٛاؾكد١     
 فًظ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ, ًٜصّ أخر األَٛز ايتاي١ٝ يف االعتباز:

      إ ٜطتٛيف أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ اآلخدسٕٚ بدرات ايكطدِ يف ايتدصدص
 ٘ اؿد األقص٢ ي غساف .ايدقٝل ْؿط
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          إ ٜهٕٛ ٖٓداى َدربزات قٜٛد١ يصٜداد٠ عددد ايسضدا٥ٌ املطًدٛب اضدتجٓا٤
 اـط١ ايطابل اعدادٖا ضٜٓٛا . يفاإلغساف عًٝٗا عٔ األعداد ايٛازد٠ 

     ال جيٛش يطايب االضتجٓا٤ إٔ ٜهٕٛ َػسؾا ع٢ً زضدا٥ٌ دداٚشت ضدعـ
  املد٠ املكسز٠ يف ايال٥ش١ ايداخ١ًٝ يًه١ًٝ .

اع١ َرنس٠ ايتطذٌٝ يًعسض ع٢ً ؾ١ٓ ايدزاضات ثِ فًظ ايه١ًٝ يًتؿطٌ طب -د
 باملٛاؾك١ .

بعد َٛاؾك١ فًظ ايه١ًٝ ع٢ً ايتطذٌٝ ٜتٛد٘ ايطايدب ملهتبد١ ايهًٝد١ يتطدذٌٝ      (10
بٝاْات٘ ضُٔ ايسضا٥ٌ قٝد ايدزاض١ ع٢ً قٛاعدد ايبٝاْدات ايعاملٝد١ يألعداخ َدع      

 :ٝاْات ايتاي١ٝايه١ًٝ, ٜٚطذٌ ايب َساعا٠ ايتعدٜالت مبذًظ
 عٓٛإ خط١ ايبشح بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاإللًٝص١ٜ . -أ
 ضطٛز .عػس٠ َطتدًص يًدط١ ايبشج١ٝ َهٕٛ َٔ  -ب
 ايربٜد اإليٝهرتْٚٞ .ٚعٓٛإ ايطايب, ٚزقِ اهلاتـ, ٚايسقِ ايكَٛٞ,  -دد
 تازٜذ َٛاؾك١ فًظ ايكطِ ع٢ً ايتطذٌٝ . -د
 أمسا٤ ايطاد٠ املػسؾني ٚتٛصٝؿِٗ . -دٖ

َدٔ   ٜتأندد ددتص بدإداز٠ ايدزاضدات ايعًٝدا, ايدرٟ      ٛظدـ امل د٘ ايطايب يًُٜتٛ (11
تطذًٝ٘ ايبٝاْات باملهتب١ ٜٚطابكٗا مبرنس٠ فًظ ايه١ًٝ, ٜٚطبع َرنس٠ ايتطدذٌٝ  

 . أ.د/ ْا٥ب ز٥ٝظ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ يًعسض ع٢ً ايطٝد
ٝد١ باملدرنس٠, ثدِ    ٜٛقع ايطايب ع٢ً صش١ بٝاْات٘ ايػدص١ٝ ٚبٝاْات اـط١ ايبشج (12

 ٜتٛد٘ يًطاد٠ املػسؾني ٚز٥ٝظ ايكطِ يًتٛقٝع .
ضتهُاٍ ايتٛقٝعدات  ادتص َس٠ أخس٣ يٝكّٛ بٛظـ املٜطًِ ايطايب املرنس٠ يًُ (13

ٜٚتِ تصدٜسٖا بٛاضط١ خطاب زمسٞ َٛد٘ ملدٜس عاّ ايدزاضات ايعًٝدا   عًٝٗا,
غدٗاد٠  بٗدا صدٛز٠ املؤٖدٌ اؿاصدٌ عًٝد٘ ايطايدب )       اٚايبشٛخ باؾاَع١ َسؾًكد 

 يًدنتٛزاٙ( .بايٓطب١  ملادطتري, ٚغٗاد٠ املادطتريبايٓطب١ اايدبًّٛ اـاص١ 
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املددتص  املٛظدـ  َٛاؾك١ اؾاَع١ ع٢ً تطذٌٝ عٓٛإ ايسضداي١ يًطايدب, ٜكدّٛ     (14
بإداز٠ ايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ بإدخاٍ تدازٜذ املٛاؾكد٘ عًد٢ سددخ ايتطدذٌٝ      

 . بٔ اهلٝجِ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخابٓعاّ 
ٜتٛد٘ ايطايب يًُدتص ملعسؾ١ تازٜذ املٛاؾك١ ع٢ً تطذًٝ٘, َٚٔ ٖدرا ايتدازٜذ    (15

ؾٓد١ املٓاقػد١   َدٔ َدد أٚ إٜكداف أٚ تػدهٌٝ      :خدس يًطايدب  آسدخ  أٟحيطب 
 . ٚؾكًا يًكٛاعد ا دد٠ يهٌ سدخٚاؿهِ, 

ٜتِ إخطاز ايطايب بإٔ عدد ايًكا٤ات بايطاد٠ املػدسؾني أزبعد١ يكدا٤ات يف     -17 (16
 ((3(, ؾكس٠ )9ّ, َاد٠ )2008)ال٥ش١ قٌ .ايعاّ ع٢ً األ

 ًَشٛظ١: 

ع٢ً طالب ايدزاضات ايعًٝا َٔ )ايداخٌ ٚاـازز(, ست١ُٝ ايتأند َٔ إمتاّ 
أٚزام ايتطذٌٝ اييت تٓتٗٞ مبٛاؾك١ فًظ ايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١, ٚع٢ً 
ايطاد٠ املػسؾني بطسٚز٠ ايتأنٝد ع٢ً مناذز ايتطذٌٝ ٚايتكازٜس ايط١ٜٛٓ 

ب, ٚضسٚز٠ استؿاظ ايطايب بٓطد١ بعد ٚضع تازٜذ ايتطذٌٝ ع٢ً يًطال
ايػبه١ ٚاالطالع ع٢ً ايتكازٜس ايط١ٜٛٓ.)إؾاد٠ َٛدٗ٘ َٔ ايطٝد٠ أ.د/ ْا٥ب 

 ّ( 30/12/2013ز٥ٝظ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بتازٜذ 

 آلًات اإلشساف عمِ السسائن العمىًُ  (د )

ملعديد١ بكدساز فًدظ اؾاَعد١ بتدازٜذ      تٓص ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشدٛخ ا  (1
 ّ ع٢ً اآلتٞ :25/02/2008
  ٜعني فًظ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح فًظ ايكطِ املدتص أضتاذًا ٜػسف ع٢ً

ؼطري ايسضاي١, ٚيًُذًظ إٔ ٜعٗد باإلغساف ع٢ً ايسضاي١ إىل أسد 
األضاتر٠ املطاعدٜٔ, ٚجيٛش إٔ ٜتعدد املػسؾٕٛ َٔ بني أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ, 

َاد٠ )أَٚٔ غريِٖ, ٚيف ٖرٙ اؿاي١ جيٛش يًُدزضني االغرتاى يف اإلغساف . 
 ( .1ؾكس٠  16 ,5
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  جيٛش يًُدزضني االغرتاى يف اإلغساف ع٢ً ايسضاي١ عد أقص٢ َدزع ٚاسد
 ( 3ؾكس٠  16, 5.)َاد٠  يهٌ ؽصص َتعًل مبٛضٛع ايسضاي١

  صٜد عٔ ثالث١ ٜال جيٛش إٔ ٜتعدد املػسؾٕٛ َٔ بني أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ عٝح
 (5ؾكس٠  5 .)َاد٠يسضاي١ املادطتري 

  صٜد عٔ ٜجيٛش إٔ ٜتعدد املػسؾٕٛ َٔ بني أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ عٝح ال
أزبع١ يسضاي١ ايدنتٛزاٙ ٚيف ساي١ اإلغساف املػرتى حيطب املػسف األدٓيب 

 ( 5ؾكس٠  16 )َاد٠ضُٔ األزبع١ .
 ً٢ زضا٥ٌ ايدنتٛزاٙ يطالب يف ساي١ إضاؾ١ َػسف أدٓيب يًذ١ٓ اإلغساف ع

ايدزاضات ايعًٝا َٔ غري اؿاصًني ع٢ً بعجات إغساف َػرتى ٜعاٌَ َايًٝا 
َعا١ًَ األضتاذ ايصا٥س يف ساي١ اضتكداَ٘ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ذيو َٔ سص١ ايه١ًٝ 

 . (6ؾكس٠  16)َاد٠ 
  عٓد تػهٌٝ ؾإ اإلغساف ال جيٛش إٔ تسبط ؾُٝا بني أعطا٤ ايًذ١ٓ أٚ ؾُٝا

ٚميهٔ  ,ص١ً قساب١ أٚ ْطب ست٢ ايدزد١ ايسابع١ ,ٚايطايب ,ِبني أسدٖ
ايطايب َٚٛقعًا َٔ نٌ َٔ ز٥ٝظ بتٛقٝع إقساز َٔ املػسف ع٢ً نتؿا٤ اال

 (8 ,7ؾكس٠  16 ,5 )َاد٠ايكطِ ٚعُٝد ايه١ًٝ . 
ّ املٛاؾك١ ع٢ً تعدٌٜ ْص املادتني 28/02/2010قساز فًظ اؾاَع١ بتازٜذ  (2

( َٔ ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ املعدي١ 4, 2, 1( ؾكسات )16( ٚ)5)
 ايتايٞ :ايٓشٛ ع٢ً  ّ,25/02/2008بتازٜذ 

 ( 1ؾكس٠ )  جيب َساعا٠ ايتدصص ايدقٝل يألضاتر٠ ٚاألضاتر٠ املطاعدٜٔ عٓدد
 تعٝني ؾإ اإلغساف .

 ( 2ؾكس٠ )ضتعا١ْ بأضاتر٠ أٚ أضاتر٠ َطاعدٜٔ ي غساف َٔ خازز ميهٔ اال
أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايتدصصات ايدقٝك١ يف ايكطِ  اؾاَع١, إٕ ي ٜتٛؾس

ايعًُٞ أٚ اؾاَع١, ٚيف ٖرٙ اؿاي١ ٜتِ تعٝني أسد املدزضني َٔ املتدصصني 
 َٔ ايه١ًٝ يًُػازن١ يف اإلغساف .

 ( 4ؾكس٠) . ًُٞجيب إٔ ٜهٕٛ ايتطذٌٝ َٔ ٚاقع اـط١ ايبشج١ٝ يًكطِ ايع 
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 اآلتٞ : ّ ع14/09/2013٢ًٚاؾل فًظ ايه١ًٝ بتازٜذ  (3
 ِٜٚتٛىل فًظ ايكطِ  ,خيتاز ايطايب َػسؾ٘ ايس٥ٝظ ٜٚكدّ طًب يس٥ٝظ ايكط

 ؼدٜد املػسف ايجاْٞ بعد ايتػاٚز َع املػسف ايس٥ٝظ.
  ختالف أعطا٤ ايطُٝٓاز ع٢ً تطذٌٝ اـط١ َٔ عدَ٘ تهٕٛ ايه١ًُ ايف ساي١

 .األخري٠ يف ايتطذٌٝ هل١٦ٝ اإلغساف ع٢ً ايطايب 
ّ, ٚاملعتُددد٠ َددٔ اؾاَعدد١   13/04/2014تددازٜذ ٚاؾددل فًددظ ايهًٝدد١ ب   (4

ّ, إٔ ٜساع٢ عٓد تػهٌٝ ؾدإ االغدساف:  ايتدصدص    20/05/2014بتازٜذ
 ايدقٝل , عدد ايسضا٥ٌ اييت ٜػسف عًٝٗا ايعطٛ, زغب١ ايطايب .

 :تعدين جلٍُ اإلشساف  (ه )

ٜعني فًظ ايكطِ َٔ حيٌ قٌ أسدد املػدسؾني أٚ ٜطداف يًذٓد١ اإلغدساف يف       (1
 ي١ٝ :اؿاالت ايتا

عتراز عٔ اإلغساف, أٚ إضاؾ١ طًب َكدّ َٔ أسد املػسؾني ع٢ً ايسضاي١ باال -أ
َػسف آخس َػازى َع ذنس املربزات, َٚسؾل ب٘ تكسٜس عٔ املد٣ ايرٟ ٚصٌ 

 إيٝ٘ ايطايب يف إعداد ايسضاي١ .
ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا  ( 20َٔ, 9َاد٠ ) ٓصتٚؾا٠ أسد املػسؾني ٚ -ب

 ع٢ً اآلتٞ :ّ, 2008
  َس ع٢ً ايتطذٌٝ أنجس َٔ عاّ, ٜبك٢ اضِ املػسف املتٛيف إذا ُّ ٚأٚص٢ ن

أعطا٤ ؾ١ٓ اإلغساف " بإٔ  َٞٔ فًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ ع٢ً زأ٣ باق
 ."برٍ فٗٛدًا َع ايطايباملػسف املتٛيف قد 

 أٚ َٛاؾك١ س ع٢ً ايتطذٌٝ أنجس َٔ عاّ, ٜسؾع اضِ املػسف املتٛيف إذا ي مي
ؾ١ٓ اإلغساف بعدّ اإلبكا٤  ١ًٝ ع٢ً زأ٣ باق٢ أعطا٤فًطٞ ايكطِ ٚايه

 . مس٘ع٢ً ا
تكسٜس َكدّ َٔ املػسف املعاز إىل د١ٗ خازز اؾاَع١ عٔ املد٣ ايرٟ  -دد

, ٚطبكًا يكساز فًظ ايدزاضات ايعًٝا ٚصٌ إيٝ٘ ايطايب يف إعداد ايسضاي١
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 ّ قسز املٛاؾك١ ع٢ً ؼدٜد َد٠ اإلغساف ٚاؿص19/02/2012ٍٛبتازٜذ 
 ع٢ً أداش٠ يًطؿس باـازز ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

  ٜطتُس ٚضع اضِ اسد املػسؾني ع٢ً ايسضاي١ يف ساي١ ضؿس ضٝادت٘ خازز
ايٛطٔ بػسط إٔ ٜهٕٛ قد َط٢ ض١ٓ ع٢ً اإلغساف َٔ تازٜذ تطذٌٝ 

 .  ع٢ً األقٌ َٔ َتطًبات ايسضاي١ %50ايسضاي١ َع إلاش 
 ٙخازز ايٛطٔ ٚعدّ اضتٝؿا٥٘  يف ساي١ زؾع اضِ اسد املػسؾني بطبب ضؿس

يًػسط ايطابل ٚنإ ضٝادت٘ صاسب ايؿهس٠ ايس٥ٝط١ٝ جيب ذنس اضِ 
 ضٝادت٘ يف صؿش١ ايػهس ٚايتكدٜس بايسضاي١ .

 ٜعتُد فًظ ايكطِ املٛاؾك١ ع٢ً تعدٌٜ ؾ١ٓ اإلغساف باإلضاؾ١ أٚ اإلسالٍ . (2
ّ    اُٜطًِ اجملًظ بعد املٛاؾك١ ع٢ً ايتعدٌٜ َسؾًكد  (3 َدٔ املػدسف,    بد٘ ايطًدب املكدد

 يًُٛظـ املدتص بإداز٠ ايدزاضات ايعًٝا يٝكّٛ باآلتٞ : ,ٚتكسٜس ايطايب
طباع١ َرنس٠ تعدٌٜ اإلغساف يًعسض ع٢ً ؾ١ٓ ايدزاضات ثِ فًظ ايه١ًٝ  -أ

 يًتؿطٌ باملٛاؾك١ .
بعد َٛاؾك١ فًظ ايه١ًٝ, ٜكّٛ بطباع١ َرنس٠ يًعسض ع٢ً ايطٝد أ.د/  -ب

ضتٝؿا٤ ايتٛقٝعات تسضٌ غطاب اات ايعًٝا, ٚبعد ْا٥ب ز٥ٝظ اؾاَع١ يًدزاض
 َٛد٘ ملدٜس عاّ ايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ يًعسض ٚاملٛاؾك١ .

املدتص بإداز٠ ايدزاضات ايعًٝا باؾاَعد١ بإدخداٍ تدازٜذ َٛاؾكد١     املٛظـ ٜكّٛ  (4
 بٔ اهلٝجِ يًدزاضات ايعًٝا .ااؾاَع١ ع٢ً ايتعدٌٜ ع٢ً ْعاّ 

 : تعدين عٍىاُ السسالُ (و )

ّ املٛاؾك١ ع٢ً تعدٌٜ ْص 25/02/2015ز فًظ اؾاَع١ بتازٜذ قس (1
 ّ يٝهٕٛ ايتعدٌٜ ناآلتٞ :2008( َٔ ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا 17(, )6املادتني)

 ( عٓد تػٝري َٛضٛع ايبشح جيب 2ؾكس٠ ): 

 تٛضٝح ضبب ايتػٝري صساس١ . -
 اإلبكا٤ ع٢ً تازٜذ ايتطذٌٝ . -
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 . ٜؿطٌ ع١َُٝٛ أيؿاظ ايعٓٛإ عٓد ايتطذٌٝ -
, ٚجيٛش ايتعدٌٜ ست٢ ْكطا٤ ْصـ املد٠اٜؿطٌ تعدٌٜ عٓٛإ ايسضاي١ قبٌ  -

 قبٌ املٓاقػ١ بػٗسٜٔ َع ذنس ايطبب صساس١ً .
ب٘ َربزات  اايكطِ َٛضًش فًظ ٕ بطًب َٛد٘ يس٥ٝظٜٛتكدّ ايطاد٠ املػسؾ (2

, ٚعٓٛإ ايسضاي١ قبٌ ايتعدٌٜ ٚبعد (دٖٛسٟ أٚ غري دٖٛسٟ)ايتعدٌٜ ضٛا٤ 
 ايتعدٌٜ .

)طبكًا يكساز فًظ ايدزاضات  :ٕ تعدٌٜ ايعٓٛإ دٖٛسًٜا يف اؿاالت اآلت١ٜٝهٛ (3
 ّ(18/04/2012ايعًٝا ٚايبشٛخ بتازٜذ 

  أيف ايعٌُ بٓكط١ ايبشح يصعٛب١ اإلَهاْٝات  االضتُسازضتشاي١ ايف ساي١ ٚ
 ٕ ٜسؾل تكسٜس ؾ١ٓ اإلغساف إللاش ايطايب .أأٟ َطتذدات ع٢ً 

  ٌٜضؿس أسد املػسؾني . ٖسٟاؾٛإٔ ٜهٕٛ َربز ايتعد 
  يف ساي١ ايتطذٌٝ َٔ اـازز بٓا٤ ع٢ً طًب ايباسح اٚ سصٍٛ ايطايب

 خس٣ يف أسد املسانص ايبشج١ٝ .أٓ٘ يف ٚظٝؿ١ ٝٚ تعٝأع٢ً بعج١ خازد١ٝ 
4)   ُ ٛظدـ  ٜتِ عسض طًب املػسؾني يًتعدٌٜ مبذًظ ايكطِ يًُٛاؾكد١, ٜٚطدًِ يً

 ٌ . إدسا٤ات املٛاؾك١ ع٢ً ايتعدٜ الضتهُاٍدتص امل

 : آلًات ود التسحًن (ش )

َد٠ ايدزاض١ يدزديت املادطتري ٚايدنتٛزاٙ, َٚتطًبدات إمتداّ إددسا٤ات     تتشدد (1
تٗا٤ َد٠ ايتطذٌٝ املٓصٛص عًٝٗدا يف ال٥شد١ ايهًٝد١ نُدا ٜٛضدشٗا      اْاملد بعد 

 اؾدٍٚ اآلتٞ :
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 ــــــدوتطمبات امل دزجُ دكتىزاه الفمسفُ يف الرتبًُ دزجُ املاجستري يف الرتبًُ الدزجُ

ال٥ش١ 
ضبتُرب 
2005 

إ ي ٜكددّ ايطايدب    (45َاد٠ ) –
زضاي١ ع١ًُٝ تتطُٔ ْتا٥ر عجد٘  
بعددد ضددٓتني عًدد٢ األنجددس َددٔ  
تددازٜذ َٛاؾكدد١ اؾاَعدد١ عًدد٢   
ايتطددذٌٝ تٓتٗددٞ املددد٠ املكددسز٠  
ي ْتٗددا٤ َددٔ إعددداد ايسضدداي١   

جيددد   اٚايتػهٌٝ ٜٚتطًدب َددً  
 . ضٜٓٛا

إ ي ٜكدددّ ايطايددب  ( 50َدداد٠ ) –
ع١ًُٝ تتطدُٔ ْتدا٥ر عجد٘    زضاي١ 
 ١أزبعددعدداَني عًدد٢ األقددٌ ٚبعددد 
عًدد٢ األنجددس َددٔ تددازٜذ   أعددٛاّ

َٛاؾكدد١ اؾاَعدد١ عًدد٢ ايتطددذٌٝ  
ْتٗدا٤ َدٔ   تٓتٗٞ املدد٠ املكدسز٠ يال  

إعداد ايسضاي١ ٚايتػهٌٝ ٜٚتطًدب  
 جيدد ضًٜٓٛا . اًَد

تكسٜددس َددٔ ايطدداد٠  –
املػددسؾني باملٛاؾكدد١ 

 ع٢ً املد .
َٛاؾكدددد١ فًددددظ  –

 ايكطددِ بٓددا٤ عًدد٢ 
تكسٜددددس ايطدددداد٠  
املػسؾني عًد٢ املدد   

 يًطايب .
ضددددداد ايطايددددب  –

 يًسضّٛ ايدزاض١ٝ  
ضددددداد ايطايددددب  –

يسضددّٛ املددد نُددا  
حيددٙ قساز اؾاَعد١  
َددٔ شٜدداد٠ َكابددٌ  
ايتشطني ٚايتطدٜٛس  
يًطدددالب ايدددرٜٔ  

َدددددد٠  شتتذددددداٚ
تطدددذًِٝٗ املدددد٠  
األص١ًٝ املٓصدٛص  
عًٝٗدددا يف ال٥شددد١ 

 ايه١ًٝ .

ال٥ش١ 
َازع 
2013 

ٕ َد٠ ايدزاضد١  ( ته31َٛاد٠ ) –
يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ املادطدتري  
يف ايرتب١ٝ ض١ٓ ع٢ً األقدٌ تبددأ   
َدددٔ تدددازٜذ َٛاؾكددد١ فًدددظ  
ايدزاضددات ايعًٝددا ٚايبشددٛخ   
باؾاَع١ ع٢ً تطذٌٝ َٛضدٛع  
ايسضدداي١ ٚعددد أقصدد٢ ثددالخ   
ضٓٛات, ٚجيٛش جملًظ ايه١ًٝ َد 
ايتطذٌٝ ملد٠ عاَني آخسٜٔ بٓا٤ 

ػددسف َٚٛاؾكدد١ عًدد٢ تكسٜددس امل
 .ِ املدتصفًظ ايكط

( تهددٕٛ َددد٠ ايدزاضدد١ 37َدداد٠ ) –
يًشصددٍٛ عًدد٢ دزددد١ دنتددٛزاٙ  
ايؿًطددؿ١ يف ايرتبٝدد١ ضددٓتني عًدد٢  
األقٌ ٚأزبع ضٓٛات عًد٢ األنجدس   
تبدددأ َددٔ تددازٜذ َٛاؾكدد١ فًددظ  
ايدزاضدددات ايعًٝدددا ٚايبشدددٛخ  
باؾاَعدد١ عًدد٢ تطددذٌٝ َٛضددٛع 
ايسضاي١ إال إذا زأ٣ فًظ ايهًٝد١  
َد ايتطذٌٝ ملدد٠ عداَني آخدسٜٔ    

ػدسف َٚٛاؾكد١   ا٤ ع٢ً تكسٜدس امل بٓ
 فًظ ايكطِ املدتص

ّ ّ, شٜداد٠  24/8/2016قسز فًظ اؾاَع١ بتازٜذ  (2 ايتشطدني ٚايتطدٜٛس    زضدٛ
َد٠ تطذًِٝٗ املد٠ األص١ًٝ املٓصدٛص عًٝٗدا يف ال٥شد١     شيًطالب ايرٜٔ تتذاٚ

 ايه١ًٝ, نُا ٜٛضشٗا اؾدٍٚ اآلتٞ : 
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 كتىزاه الفمسفُ يف الرتبًُدزجُ د دزجُ املاجستري يف الرتبًُ السٍُ
 دٓٝ٘ 200 دٓٝ٘ 200 األٚىل 
 دٓٝ٘ 500 دٓٝ٘ 400 ايجا١ْٝ
 دٓٝ٘ 900 دٓٝ٘ 700 ايجايج١
 دٓٝ٘ 1450 دٓٝ٘ 1200 ايسابع١
 دٓٝ٘ 2200 دٓٝ٘ 1900 اـاَط١

دتص ٛظـ املبعد َٛاؾك١ فًظ ايكطِ ع٢ً املد, ٜطًِ فًظ ايكطِ املعتُد يًُ (3
 د٠ املػسؾني, يٝكّٛ باآلتٞ :ب٘ تكسٜس ايطا اَسؾًك
       ٌطباع١ َرنس٠ املد يًعسض ع٢ً ؾ١ٓ ايدزاضدات ثدِ فًدظ ايهًٝد١ يًتؿطد

 باملٛاؾك١ .
    /بعد َٛاؾك١ فًظ ايه١ًٝ, ٜكّٛ بطباع١ َرنس٠ املد يًعسض عًد٢ ايطدٝد أ.د

ضتٝؿا٤ ايتٛقٝعات تسضٌ غطاب اْا٥ب ز٥ٝظ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا, ٚبعد 
بٗا تكسٜس ايطداد٠ املػدسؾني,    ايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ َسؾًكَٛد٘ ملدٜس عاّ ا

 ٚأصٌ إٜصاٍ ضداد زضّٛ املد املكسز٠ .
دتص بإداز٠ ايدزاضات ايعًٝا باؾاَعد١ بإدخداٍ تدازٜذ َٛاؾكد١     ٛظـ املٜكّٛ امل (4

 بٔ اهلٝجِ يًدزاضات ايعًٝا .ااؾاَع١ ع٢ً املد ع٢ً ْعاّ 

 : آلًات وقف الكًد/التسحًن (ح )

( 25ّ املٛاؾك١ عًد٢ تعددٌٜ املداد٠ )   30/06/2014ؾاَع١ بتازٜذ قسز فًظ ا (1
 ّ يتصبح ناآلتٞ :2008َٔ ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ 

      ضدٓتني  عدٔ  ملدد٠  جملًظ ايه١ًٝ إٔ ٜٛقدـ قٝدد ايطايدب ٚال جيدٛش إٔ تصٜدد ا
ٚيف ساي١ ايطسٚز٠ جيٛش جملًظ اؾاَع١ شٜاد٠ َد٠ ٚقـ َتتايٝتني أٚ َتؿسقتني 

 ايكٝد .
 ب إٔ ٜهٕٛ ٚقـ ايكٝد َصشٛبًا بػدسح ٚافل يًطدبب ايدرٟ ٜطدتٓد إيٝد٘      جي

ايسمس١ٝ اييت تجبت ددٜتد٘ ٚال ٜعتدد بأٜد١ أٚزام أٚ    ايطًب َسؾكًا ب٘ األٚزام 
 . َطتٓدات صادز٠ عٔ دٗات غري زمس١ٝ
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 ٕٛ( ضٓٛات طٛاٍ ضٓٛات 4اؿد األقص٢ يٛقـ ايكٝد يًدزاضات ايعًٝا ) ٜه
 ايدزاض١ .

ْتعداّ يف  ًب إلٜكاف قٝدٙ/تطذًٝ٘ يعرز َكبدٍٛ ميٓعد٘ َدٔ اال   ٜتكدّ ايطايب بط (2
 ايدزاض١.

, ٜتِ عٌُ َرنس٠ اإلٜكداف  إٜكاف ايكٝد/ايتطذٌٝبعد َٛاؾك١ فًظ ايكطِ ع٢ً  (3
يًعسض ع٢ً ؾ١ٓ ايدزاضات ٜٚٛضح بٗدا املدربزات, ٜٚعتُددٖا فًدظ ايهًٝد١      

  باملٛاؾك١.
ددتص  ٛظـ املطبع املدٓٝ٘ َصسٟ(, 100ٜبعد ضداد ايطايب يسضّٛ اإلٜكاف ) (4

َرنس٠ اإلٜكاف يًعسض ع٢ً ايطٝد أ.د/ْا٥ب ز٥ٝظ اؾاَع١ يًدزاضدات ايعًٝدا   
عًٝٗددا, ٚتسضددٌ غطدداب َٛددد٘ ملدددٜس عدداّ  ايتٛقٝعدداتٚايبشددٛخ ٜٚطددتهٌُ 

بٗا تكسٜس ايطاد٠ املػسؾني, ٚأصٌ إٜصاٍ ضدداد   اايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ َسؾًك
 زضّٛ اإلٜكاف .

بإداز٠ ايدزاضات ايعًٝا باؾاَعد١, تدازٜذ املٛاؾكد١ عًد٢     دتص ٛظـ املُٜدخٌ امل (5
 اإلٜكاف ع٢ً ْعاّ ابٔ اهلٝجِ يًدزاضات ايعًٝا . 

 :لغاء الكًد/التسحًن إآلًات  (ط )

 يػا٤ ايكٝد ٜتِ بٓا٤ ع٢ً :  إ (1
       ( 3ضدتٝؿا٤ إزضداٍ عددد )   اَٛاؾك١ فًظ ايكطدِ عًد٢ اإليػدا٤ ٚذيدو بعدد

( َدٔ  19, 7)َداد٠ )  .يدزاضد١  بعًِ ايٛصٍٛ يًطايب املٓكطع عٔ ا إْرازات
 ّ(2008ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا 

 ب٘ املربزات.  اطًب َكدّ َٔ ايطايب يس٥ٝظ ايكطِ إليػا٤ قٝدٙ َٛضًش 
 إيػا٤ ايتطذٌٝ ٜتِ بٓا٤ ع٢ً : (2

 ْكطاع ايطايب .اتكسٜس ايطاد٠ املػسؾني ب 
 . عدّ ضدادٙ ايسضّٛ ايدزاض١ٝ 
 ( إْرازات بعًِ ايٛصٍٛ يًطايب 3إزضاٍ عدد ) ع٢ً إٔ ٜهٕٛ بني نٌ إْراز

بايطاد٠ املػدسؾني,   يالتصاٍيًطالب املٓكطعني عٔ ايدزاض١  ٕاضبٛعاٚاآلخس 
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ٚع٢ً إٔ ٜتِ إزضاهلا قبٌ عسض إيػا٤ ايتطذٌٝ ع٢ً فًظ ايكطِ املددتص  
 ّ(2008( َٔ ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا 19, 7)َاد٠ ) . بٛقت نافل

دتص بصٛز٠ َدٔ اإلْدرازات, ستد٢    ضتٝؿا٤ اإلْرازات ٜتِ إبالؽ ايكطِ املابعد  (3
 ٜكسز إيػا٤ ايكٝد/ايتطذٌٝ, َٔ عدَ٘.

مبٛاؾك١ فًظ ايكطِ ع٢ً اإليػا٤, ٜتِ عٌُ َرنس٠ يًعسض ع٢ً ؾ١ٓ ايدزاضات  (4
 ايعًٝا, ٜٚعتُدٖا فًظ ايه١ًٝ باملٛاؾك١ .

كٝد/ايتطذٌٝ يًعسض ع٢ً ايطدٝد أ.د/ ْا٥دب ز٥دٝظ    يٜتِ طباع١ َرنس٠ إيػا٤ ا (5
 .ايتٛقٝعات ات ايعًٝا ٚايبشٛخ, ٚتطتهٌُ اؾاَع١ يًدزاض

بٗا آخدس   ازضٌ غطاب َٛد٘ إىل َدٜس عاّ إداز٠ ايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ َسؾًك (6
 تكسٜسٜٔ يًطايب, ٚاإلْرازات ايجالث١ .

ضتالّ ًَؿ٘ دتص بإداز٠ ايدزاضات ايعًٝا الٛظـ املساي١ َسادع١ ايطايب يًُ يف (7
 25/ايتطذٌٝ, ٜطدد زضّٛ ضشب املًدـ ) بعد َٛاؾك١ اؾاَع١ ع٢ً إيػا٤ ايكٝد

 طًِ املًـ.تطتهٌُ ايتٛقٝعات ع٢ً إخال٤ ايطسف, ثِ ٜت(, َٚصسٟ ادٓٝٗ

 آلًات تصكًن جلٍُ املٍاقصُ واحلكي  (ٍ )

 ع٢ً اآلتٞ:  2008( َٔ ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ 23 ,11تٓص َاد٠ ) (1
       بٝدِٓٗ  ٜكدّ املػسف ع٢ً ايسضداي١ أٚ أغًبٝد١ املػدسؾني عًد٢ إٔ ٜهدٕٛ َد ٔ

تكسٜدسًا إىل فًدظ   بعدد االْتٗدا٤ َدٔ إعددادٖا      ١ع٢ً ايسضاي املػسف ايس٥ٝظ
, َػؿٛعًا باقرتاح يًشهِ ٚاملٓاقػ١ايكطِ املدتص عٔ َد٣ صالس١ٝ ايسضاي١ 

متٗٝدًا يًعسض عًد٢ فًدظ ايهًٝد١, ٚيف سايد١     اؿهِ املٓاقػ١ ٚتػهٌٝ ؾ١ٓ 
 . ًَشدل املػسف األددٓيب زاٙ ٜػرتط َٛاؾك١ اإلغساف املػرتى بسضا٥ٌ ايدنتٛ

(2) 
         ِٖٜػهٌ فًظ ايه١ًٝ ؾ١ٓ اؿهدِ عًد٢ ايسضداي١ َدٔ ثالثد١ أعطدا٤ أسدد

املػسف عًد٢ ايسضداي١ ٚايعطدٛإ اآلخدسإ َدٔ بدني األضداتر٠ ٚاألضداتر٠         
املطاعدٜٔ باؾاَعات ٜٚهٕٛ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ أقددّ األضداتر٠ ٚيف سايد١ تعددد     

 ٜهٕٛ هلِ صٛت ٚاسد .املػسؾني جيٛش إٔ ٜػرتنٛا يف ايًذ١ٓ ع٢ً إٔ 
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  جيددٛش إٔ ٜهددٕٛ ايعطددٛإ أٚ أسدددُٖا َددٔ األضدداتر٠ املتؿددسغني أٚ  ددٔ يف
َطتٛاِٖ ايعًُٞ َٔ األخصا٥ٝني ٚذيو بػسط إٔ ٜهٕٛ أسدِٖ ع٢ً األقٌ 

 َٔ خازز ايه١ًٝ .
      ٜتِ اعتُاد تػهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ َٔ ْا٥ب ز٥دٝظ اؾاَعد١ يػد٦ٕٛ ايدزاضدات

 ايعًٝا ٚايبشٛخ .
 اؿهِ ال جيٛش إٔ تسبط ؾُٝا بني أسدِٖ ٚايطايب املٓاقػ١ ٚإ عٓد تػهٌٝ ؾ

نتؿدا٤ بتٛقٝدع إقدساز َدٔ     ص١ً قساب١ أٚ ْطب ست٢ ايدزد١ ايسابع١ ٚميهٔ اال
 املػسف ع٢ً ايطايب َٚٛقعًا َٔ نٌ َٔ ز٥ٝظ ايكطِ ٚعُٝد ايه١ًٝ .

 ع٢ً االْتٗا٤ َٔ إعداد ايسضاي١ إال بعد  ٚاؿهِ ؾ١ٓ املٓاقػ١جيٛش تػهٌٝ   ال
ايٓشٛ املبني بال٥ش١ ْعاّ إعداد ٚتكدِٜ زضا٥ٌ املادطتري ٚايدنتٛزاٙ باؾاَع١ 
ٚبعد إٔ ٜكدّ األضتاذ املػسف أٚ املػسؾٕٛ ع٢ً ايسضاي١ ايتكسٜس باالْتٗا٤ َٓٗا 

 ٚصالسٝتٗا يًُٓاقػ١ َع ْطد١ َٔ ايسضاي١ .
  ّعددّ  أسد املػسؾني ع٢ً تكسٜس ايصالس١ٝ ٜػؿع مبدربزات   تٛقٝعيف ساي١ عد

 . ايتٛقٝع
     يف ؾدإ   ٞإٔ ٜهٕٛ اغرتاى أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َدٔ داخدٌ ايكطدِ ايعًُد

ايعداّ اؾداَعٞ َداي تددع      يفٜصٜد عٔ ثالخ   َدسات   املٓاقػ١ ٚاؿهِ مبا ال
 ّ(25/10/2009إىل غري ذيو .)م.ّ.ز  ايطسٚز٠

 ْْٜٞٛطُح يًطايب بػٗس ٚاسد ؾكط ملٓاقػ١ زضا٥ٌ املادطتري قبٌ املٛعد ايكا 
ٚعدّ قبٍٛ أٟ ايتُاضات قبٌ ٖرا املٛعد, ٚال ٜتِ املٓح إال بعد إمتاّ املد٠ 

 (20/04/2016ايكا١ْْٝٛ . )تٛصٝات فًظ ايدزاضات بتازٜذ 
 ٜػرتط يتػهٌٝ ؾ١ٓ املٓاقػ١ ٚاؿهِ اآلتٞ : (2

 دتٝاش املكسزات ايدزاض١ٝ ايطابك١ ايرنس .ا 
  ِدٞ يف ؾ١ٓ اؿهِ مبدا ال املٓاقؼ اـاز باغرتاىإؾاد٠ َٛقع١ َٔ ز٥ٝظ ايكط 

ني يدزدد١  ٜايعداّ يدزدد١ املادطدتري َٚدستني آخدس      يف ؾكدط  ٜصٜد عٔ َدستني 
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)تٛصدددٝات فًدددظ ايدزاضدددات ايعًٝدددا ٚايبشدددٛخ بتدددازٜذ  .ايددددنتٛزاٙ
20/05/2014) 

  ٚيٝظ يف َؤمتسات أٚ خطاب ٜؿٝد ْػس ايبشح يف ف١ً ع١ًُٝ قه١ُ
أمسا٤  –تازٜذ اإلصداز –زقِ ايعدد  –١ً َٛضح ب٘ )اضِ اجملَٓتدٜات, ٚ

, َع ايتأنٝد ع٢ً عدّ ايطاد٠ أعطا٤ ؾ١ٓ اإلغساف َٚٛاؾكتِٗ ع٢ً ايٓػس(
)تٛصٝات فًظ ايدزاضات .ٚاشدٚاد١ٝ ايٓػس يف أنجس َٔ ف١ً ايٓكٌ ايعًُٞ 

 (20/05/2014ايعًٝا ٚايبشٛخ بتازٜذ 
  ًٝا ساز فًظ ايدزاضات ايعدتٝاش ايًػ١ طبكًا يًكٛاعد اآلت١ٝ : )قاغٗاد٠

 (16/02/2015بتازٜذ  ٚايبشٛخ
دزد١( يًُادطتري,  400ٜتشدد َطت٣ٛ اَتشإ ايتٜٛؿٌ عد أد٢ْ ) -

زد١( يًدنتٛزاٙ, أٚ َا ٜعادهلا َٔ ايًػات األخس٣, ٜٚعترب د 450ٚ)
دزدات( يًُادطتري  5اإلًٜتظ َهاؾ٧ يًتٜٛؿٌ بػسط اؿصٍٛ ع٢ً )

 ٚايدنتٛزاٙ .
١َٝ ٚيٝظ َٔ َسانص خازد١ٝ, إٔ تهٕٛ َٔ َسنص َعتُد أٚ داَع١ سهٛ -

ٜٚؿطٌ إٔ تهٕٛ َٔ ١٦ٖٝ َعتُد٠ َٔ َجٌ اإلميدٜطت أٚ املسنص ايجكايف 
دٓب١ٝ أٚ َسانص ايًػ١ ايتابع١ يًدٚي١ اييت ايربٜطاْٞ أٚ املسانص ايجكاؾ١ٝ األ

االَتشإ يف يػتٗا, ٜٚطبل ذيو ع٢ً ايطالب املتكدَني يًكٝد أٚ ٜؤد٣ 
 .01/10/2014ّايتطذٌٝ اعتبازًا َٔ 

 ٜؿطٌ اؿصٍٛ ع٢ً ايتٜٛؿٌ خالٍ ايط١ٓ األٚىل َٔ ايتطذٌٝ . -
 يفاؿصٍٛ ع٢ً غٗاد٠ ايتٜٛؿٌ َس٠ ٚاسد٠ خالٍ نٌ دزد١ ٜٚعتد بٗا  -

ساي١ اؿصٍٛ  يفساي١ تطذٌٝ ايدنتٛزاٙ َباغس٠ بعد املادطتري ٚأٜطًا 
 عًٝٗا قبٌ أٟ تطذٌٝ يًدزد١ عد أقص٢ ضٓتني .

١ يف ساي١ ايٓكٌ أٚ ايتطذٌٝ َٔ داَع١ تهٕٛ غٗاد٠ ادتٝاش ايًػ١ صاؿ -
 أخس٣ ٚال ٜطًب َٔ ايطايب غٗاد٠ ددٜد٠ َع َساعا٠ ايبٓٛد ايطابك١ .
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( بايٓطب١ يدزد١ A2بايٓطب١ يًػ١ ايؿسْط١ٝ : ٜتِ ادتٝاش اَتشإ ايديـ ) -
دتٝاش اَتشإ أسد املسانص ا( بايٓطب١ يدزد١ ايدنتٛزاٙ, أٚ B1املادطتري ٚ)
 .ع املسنص ايجكايف ايؿسْطٞغرتاى َباؾاَع١ باال

 ( غٗاد٠ ايسخص١ ايدٚي١ٝ يكٝاد٠ ايهُبٝٛتسICDL يتػهٌٝ ؾ١ٓ املٓاقػ١ )
ّ ٚبعد ذيو تصبح غسطًا 28/2/2017ست٢  يدزد١ املادطتريٚاؿهِ 

 .يًتطذٌٝ بعد ٖرا ايتازٜذ 
   خطددداب إدددداش٠ ايبشدددح ملٓدددع االْتشددداٍ األدبدددٞ باألعُددداٍ ايبشجٝددد١

ٜبدأ ايعٌُ بٗرا ايٓعاّ اير٣ ٜدتِ ضدٛا٤    -  Turnitin)َادطتري/دنتٛزاٙ( 
املكدَد١  ع٢ً األعاخ أٚ ايسضا٥ٌ ايعًُٝد١ أٚ غريٖدا ٚندرا ايهتدب ايعًُٝد١      

بايًػ١ اإللًٝص١ٜ ٚضٝتِ بد٤ ايعُدٌ بٗدرا ايٓعداّ بهاؾد١ األعداخ ٚايسضدا٥ٌ       
 .ّ 1/3/2017ايع١ًُٝ املكد١َ بايًػ١ اإللًٝص١ٜ بد٤ً َٔ 

١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقػ١ ع٢ً ايسضداي١ بتكددِٜ عددد َدٔ     ًٜتصّ ايطايب عٓد تػهٌٝ ؾ (3
   ٞ ( َدٔ ال٥شد١ ايدزاضدات ايعًٝدا     37)َداد٠ )  :ْطذ ايسضاي١ عًد٢ ايٓشدٛ ايتداي

2008)ّ 
  ْطد١ يًدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ فًد٠ ػًٝدًا َبد٥ًٝا, َٚعتُد٠ َٔ ز٥ٝظ

 ايكطِ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚعُٝد ايه١ًٝ .
  ٚاؿهِ  ايطاد٠ أعطا٤ ؾ١ٓ املٓاقػ١عدد َٔ ايٓطذ بعدد. 

ملدتص قطس فًظ ايكطِ يًُٛظـ اٜٛاؾل فًظ ايكطِ ع٢ً ايتػهٌٝ, ُٜٚطًِ  (4
 َسؾل ب٘ ْطد١ َٔ ايسضاي١.  

عتُادٖدا  اطباع١ َرنس٠ تػهٌٝ ؾ١ٓ املٓاقػ١ يًعسض ع٢ً ؾ١ٓ ايدزاضدات, ثدِ    (5
 مبذًظ ايه١ًٝ.

ْا٥ب ز٥دٝظ  ض ع٢ً ايطٝد أ.د/عسيًبعد َٛاؾك١ فًظ ايه١ًٝ ٜتِ طباع١ َرنس٠  (6
 ( .2( ٚ)1ضدتُاز٠ املعًَٛدات ٚمندٛذز )   ااؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚ

 . (3ًَشل )
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ضتهُاٍ ايتٛقٝعدات َدٔ ايطداد٠ املػدسؾني     ااملدتص َٔ ايطايب املٛظـ ٜطًب  (7
 ٚا هُني ع٢ً األٚزام املطبٛع١ .

 . ٝعاتايتٛق الضتهُاٍُٜطًِ ايطايب األٚزام يًُدتص َس٠ أخس٣  (8
ٜتِ إعداد خطاب زمسٞ َٛد٘ ملدٜس عاّ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشدٛخ باؾاَعد١    (9

 .ػهٌٝ ْٚطد١ َٔ ايسضاي١تب٘ املرنس٠ ٚمجٝع َتطًبات اي اَسؾًك
بدٔ اهلٝدجِ   ااملدتص بإداز٠ ايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ ع٢ً ْعداّ  املٛظـ ُٜطذٌ  (10

 يًدزاضات ايعًٝا تازٜذ املٛاؾك١ ع٢ً ايتػهٌٝ .

  قاعُ املٍاقصُ :فتح آلًات  (ك )

اؿهدِ, ٜتٛدد٘   ٚ بعد َٛاؾك١ ؾ١ٓ ايدزاضات باؾاَع١ عًٞ تػهٌٝ ؾ١ٓ املٓاقػد١  (1
َع ايتأنٝدد عًد٢   ايتكازٜس ايؿسد١ٜ ٚاؾُاع١ٝ,  يتطًِٝدتص ٛظـ املايطايب يًُ

عدّ نتاب١ ايتكازٜس ايؿسد١ٜ ٚاؾُاع١ٝ غط ايٝد )تٛصٝات فًظ ايدزاضات ايعًٝا 
ٜكّٛ نٌ عطدٛ َػدسف َٚٓداقؼ    ّ(, سٝح 25/05/2016ٚايبشٛخ بتازٜذ 

بهتاب١ ايتكسٜس ايؿسدٟ اـاص ب٘, ٚجيٗص ايطايب ايتكسٜس اؾُاعٞ مبعسؾ١ املػسف 
  تٛقٝع ايطاد٠ املػسؾني املػرتنني بًذ١ٓ املٓاقػ١ . ٜٚتِايس٥ٝطٞ, 

َٛعدد املٓاقػد١, ٜٚبًدؼ املددتص     يتشدٜدد  ايطايب َع ايطاد٠ املٓاقػني ٜتٛاصٌ  (2
 دٓٝ٘ َصسٟ(. 300اضتُاز٠ ؾتح ايكاع١ ٚضداد ايسضّٛ املكسز٠ ) ضتدسازال

 بعدد إمتداّ ايتٛقٝعدات عًٝٗدا     ؾدتح ايكاعد١  ضدتُاز٠  اٜطًِ ايطايدب صدٛز٠ َدٔ     (3
 يني عٔ ايكاع١, يتذٗٝصٖا, ٚتصٜٛس ايؿٝدٜٛ.٦ٛيًُط

( يٛسات ي عالٕ عٔ َٛعد املٓاقػد١ ٚتًصدل مبددخٌ ايهًٝد١     3ٜطبع ايطايب ) (4
 .ني ايه١ًٝ باملٛاؾك١ ع٢ً إعالْٗاعد تٛقٝع أَبٚعٓد قاع١ املٓاقػ١ 

جيب إٔ تٓاقؼ ايسضاي١ خالٍ غٗسٜٔ بايٓطدب١ يدزدد١ املادطدتري ٚثالثد١ أغدٗس       (5
بايٓطب١ يدزد١ ايدنتٛزاٙ َٔ تازٜذ َٛاؾكد١ اؾاَعد١ عًد٢ ايتػدهٌٝ, ٚيف سايد١      
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ٜسؾدع املػدسف األَدس يعُٝدد ايهًٝد١ يتذدٜدد قدساز        تأخس املٓاقػ١ عٔ ٖرٙ املد٠ 
 . تتدر إدسا٤ات ػدٜد املٛاؾك١ ع٢ً ايتػهٌٝهٌٝ ٚايتػ

( 22ّ عًد٢ تعددٌٜ املدٛاد )   28/09/2015)قساز فًظ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بتازٜذ 
 ّ(2008َٔ ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا  ب(7ؾكس٠ )

 ع٢ً اآلتٞ : ّ 2014( َٔ قإْٛ تٓعِٝ اؾاَعات 105تٓص َاد٠ ) (6
 عطٛ َٔ أعطا٤ ؾٓد١ اؿهدِ تكسٜدسًا    تتِ َٓاقػ١ ايسضا٥ٌ عال١ْٝ ٜٚكدّ ن ٌ

عًًُٝا َؿصاًل عٔ ايسضاي١ ٚتكدّ ايًذ١ٓ تكسٜسًا عًُٝدًا عدٔ ايسضداي١ ْٚتٝذد١     
املٓاقػ١ ٚتعدسض مجٝعٗدا عًد٢ ؾٓد١ ايدزاضدات ايعًٝدا ٚايبشدٛخ بايهًٝد١         

 ؾُذًظ ايه١ًٝ متٗٝدًا يعسضٗا ع٢ً فًظ اؾاَع١ . 
 ع٢ً اآلتٞ :ّ 2014عات ( َٔ قإْٛ تٓعِٝ اؾا107َ, 106تٓص َادتٞ) (7

  ٚؾكدًا ألسهداّ ايًدٛا٥ح     ٙؼدد تكدٜسات نٌ َٔ دزديت املادطتري ٚايددنتٛزا
ايداخ١ًٝ, ٚجملًظ اؾاَع١ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح ؾ١ٓ اؿهِ إٔ ٜكسز تبادٍ ايسضاي١ 
َع اؾاَعات األدٓب١ٝ إذا ناْدت دددٜس٠ بدريو, نُدا إٔ يًذٓد١ اؿهدِ إٔ       

 اَع١.تٛصٞ بٓػس ايسضاي١ ع٢ً ْؿك١ اؾ
    جملًظ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح ؾ١ٓ اؿهِ ع٢ً ايسضاي١ إٔ ٜدسخص يًطايدب

ايرٟ ي تكسز أًٖٝت٘ يدزد١ املادطتري أٚ ايدنتٛزاٙ يف إعاد٠ تكدِٜ زضايت٘ بعد 
 اضتهُاٍ أٚد٘ ايٓكص أٚ تكدِٜ زضاي١ أخس٣.

تري يف ْتٗا٤ ؾ١ٓ اؿهِ َٔ َٓاقػ١ ايطايب تكسز َٓح ايطايب )دزد١ املادطابعد  (8
ايرتب١ٝ/دزد١ ايدنتٛزاٙ يف ايرتب١ٝ(, ٜٚرنس ايتكدٜس ٚايتدصص ايددقٝل يًسضداي١   

 . طبكا يٓص ايال٥ش١ اييت قٝد عًٝٗا ايطايب

 : آلًات وٍح الدزجُ (ه )

  : ّ ع٢ً اآلت2008ٞايدزاضات ايعًٝا ( َٔ ال٥ش١ 24, 12تٓص َاد٠ ) (1
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 ًأقست٘ ٛب اير٣ ال تتدر إدسا٤ات َٓح ايدزد١ إال بعد إدسا٤ ايتصٜٛب املط
َٔ  ايًذ١ٓ أٚ املػسف يف ساي١ ايتؿٜٛض َدٔ  تٛقٝع بؾ١ٓ املٓاقػ١ ٚاؿهِ, ٚ

 ؾ١ٓ اؿهِ .
ْٚطد١ ت  ضتُاز٠ ايتعدٜالا :ب٘ اٜتكدّ ايطايب بطًب يًكطِ ملٓش٘ ايدزد١ َسؾًك (2

 ٚزق١ٝ, ٚأخس٣ إيهرت١ْٝٚ َٔ ايسضاي١.   
املٓح يًعسض ع٢ً ؾٓد١  دتص َرنس٠ ٛظـ املبعد َٛاؾك١ فًظ ايكطِ, ٜطبع امل (3

 ايدزاضات ٚفًظ ايه١ًٝ يًتؿطٌ باملٛاؾك١ .
 دتص اآلتٞ إلمتاّ إدسا٤ات املٓح :ٛظـ املٜطًِ ايطايب يًُ (4

 ( زضا٥ٌ ع١ًُٝ فًد٠ .4عدد ) 
 (2عدد )قساز فًظ ايدزاضات ايعًٝا  ضطٛا١ْ صٛت ٚصٛز٠ يًُٓاقػ١.ا(

 ّ(12/06/2011ٚايبشٛخ بتازٜذ 
 (2عدد )ضطٛا١ْ تتطُٔ ا( ايسضاي١pdf ٚاملطتدًص بايًػ١ ايعسب١ٝ )

 ( .pdf(ٚ )wordٚاإللًٝص١ٜ )
 ( ْطذ 3عدد ) َطتدًص ايسضاي١ بايًػ١ ايعسب١ٝ َٚطتدًص ٚزق١ٝ َٔ

 ايسضاي١ بايًػ١ اإللًٝص١ٜ .
 يًسضاي١ َهعب١ بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚايًػ١ اإللًٝص١ٜ .ٚزق١ٝ ( ًَدصات 4) عدد 

ددتص َدرنس٠ املدٓح يًعدسض عًد٢      ٛظدـ امل بعد َٛاؾك١ فًظ ايه١ًٝ, ٜطبع امل (5
أ.د/ ْا٥ددب ز٥ددٝظ اؾاَعدد١ يًدزاضددات ايعًٝددا ٚايبشددٛخ, ٜٚطددتهٌُ   ايطددٝد

بٗدا ايتكسٜدس ايؿدسدٟ يهدٌ عطدٛ َدٔ        ايرتضٌ إلداز٠ اؾاَع١ َسؾًك ايتٛقٝعات,
أعطا٤ ؾ١ٓ املٓاقػ١ ٚاؿهدِ ٚايتكسٜدس اؾُداعٞ يًطداد٠ أعطدا٤ ؾٓد١ املٓاقػد١        

َهتب١ اإلضهٓدز١ٜ, ٚصٛز٠ إٜصاٍ تطدًِٝ ايسضدا٥ٌ    ٚاؿهِ, ٚصٛز٠ َٔ صادز
 يًُهتب١ املسنص١ٜ, ْٚطد١ َٔ ًَدص ايسضاي١ بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚايًػ١ اإللًٝص١ٜ . 
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بدٔ اهلٝدجِ   ادتص بإداز٠ ايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ ع٢ً ْعداّ  ٛظـ املُٜطذٌ امل (6
 يًدزاضات ايعًٝا تازٜذ املٛاؾك١ ع٢ً املٓح.

باع١ بسا٠٤ َٓح ايدزد١ يًطايب, ٜٚطتهٌُ ايتٛقٝعدات  دتص بطٛظـ املٜكّٛ امل (7
عًٝٗا ٚتصدز يًذاَعد١ بٛاضدط١ خطداب َٛدد٘ ملددٜس عداّ ايدزاضدات ايعًٝدا         

ؽاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ يطباعد١ ايػدٗاد٠ ايهازتْٛٝد١ يًطايدب ٚايديت      باؾاَع١ ال
 تطبع َس٠ ٚاسد٠ ؾكط يًطايب اؿاصٌ ع٢ً ايدزد١ ايع١ًُٝ .   

 : ن السسائن العمىًُقىاعد طباعُ وشك (ً )

 طباع١ ايسضاي١ : (1
بعد ايتعدٌٜ ّ, 2008( َٔ ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا 40, 39) إادتاملتٓص 

 : ٢ اآلتّٞ, ع27/01/2014ًايٛازد بكساز فًظ اؾاَع١ بتازٜذ 
ع٢ً طابع١ يٝصز عسٚف نبري٠ ع٢ً  اآليٞجيب إٔ تهتب ايسضاي١ باؿاضب  -أ

 (12َا بايٓطب١ يًػ١ اإللًٝص١ٜ ؾتهتب )ببٓط (, أ14ايٛدٗني غط ايٓطذ )بٓط
ضِ َٔ مجٝع اؾٛاْب عدا داْب ايهعب 2.5, ٜٚرتى ٖاَؼ TIMESخط 
ضِ, ٚتسقِ ايصؿشات يف ٚضط ايصؿش١ َٔ أضؿٌ ٚال جيٛش إٔ ٜتِ 3.5ؾٝرتى 
بٝإ َٔ ايبٝاْات ايٛازد٠ بٗا ضٛا٤ بايهػط أٚ ايهتاب١ بايٝد ٜٚعترب  أٟتعدٌٜ 

ع١ٝ أٚ يػ١ٜٛ يف ايسضاي١ نا١ًَ عٔ أ١ٜ أخطا٤ َطب ط٦ٛي١ٝا َايباسح َط٦ًٛي
 .املكد١َ

 . A4دِ عذِ ايهٛازتس 80جيب إٔ تطبع ايسضاي١ ع٢ً ٚزم أبٝض ْاصع -ب
 غهٌ ايسضاي١ : (2

 ع٢ً اآلتٞ :ّ 2008( َٔ ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا 41اد٠ )املتٓص  -أ
ف َػُع بين جيب إٔ ٜهٕٛ ػًٝد ايسضاي١ بهعب دًد بين غاَل ٚدطِ ايػال

غاَل يسضاي١ ايدنتٛزاٙ ٚبهعب دًد أخطس غاَل ٚدطِ ايػالف َػُع أخطس 
غاَل يسضاي١ املادطتري, ٚجيٛش يهٌ ن١ًٝ إعداد غالف ٚزم َصكٍٛ َٔ ايبٓدانٛت 
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تهتب عًٝ٘ بٝاْات صؿش١ ايعٓٛإ ٜٚػًـ ؾٛم ايتذًٝد ٚحيدد يهٌ ن١ًٝ يٕٛ ٚزم 
 َطتكٌ نًُا أَهٔ ذيو .

بعد ايتعدٌٜ ّ, 2008( َٔ ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا 44, 42) إادتاملتٓص  -ب
 ّ, ع٢ً اآلتٞ :27/01/2014ايٛازد بكساز فًظ اؾاَع١ بتازٜذ 

 :( 42َاد٠ )
ٜهتب بايًٕٛ ايرٖيب ع٢ً نعب ٚغالف ايسضاي١ اؾًد ع٢ً ايٛدٗني ايبٝاْات 

 اآلت١ٝ:
 داَع١ املٓصٛز٠  –

 ن١ًٝ .............. 
 قطِ .............. 

 زضاي١ َادطتري/ دنتٛزاٙ –
 ضِ ايباسح : ..........ا 
 ايط١ٓ املٝالد١ٜ .......... 

 :  (43َاد٠ )
ٜهتب ع٢ً صؿش١ عٓٛإ ايسضاي١ ايبٝاْات ايتاي١ٝ َٔ أع٢ً إىل أضؿٌ بايرتتٝب 

 ايتايٞ : 
 
 غعاز اؾاَع١  –

 ضِ ايه١ًٝ : ...............................................ا
 اي١ : ............................................عٓٛإ ايسض

 عح َكدّ َٔ ايطايب : ...................................
َستب١  -املػسف ايس٥ٝطٞ ثِ أعطا٤ ايًذ١ٓ–ؼت إغساف )ؾ١ٓ اإلغساف  –

 طبكا يألقد١َٝ(
 يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ : .....................................

 : ............................................ايعاّ اؾاَعٞ 
 ذيو بايًػ١ ايعسب١ٝ أٚ أخس٣ بًػ١ أدٓب١ٝ . –
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 : (44َاد٠ )
 ( .1ؽصٝص صؿش١ يًُػسؾني َٚطاعدِٜٗ ٚؾكًا يُٓٛذز زقِ ) –
 .(2)ٚؾكًا يُٓٛذز زقِاؿهِ ٚ ؽصٝص صؿش١ ألعطا٤ ؾ١ٓ املٓاقػ١ –
 ؽصٝص صؿش١ بٗا :  –

 Declarationعدّ تٓاٚي٘ أٚ ْػسٙ ضابكا )إقساز عداث١ املٛضٛع ٚ -1
by author. ) 

أمسا٤ اجملالت ٚاملؤمتسات اييت مت ْػس األعاخ املطتُد٠ َٔ ايسضاي١  -2
 ؾٝٗا .

ًٜصّ إٔ حيٌُ ايبشح أمسا٤ أعطا٤ ؾ١ٓ اإلغساف باإلضاؾ١ الضِ  -3
 ايطايب .

 ع٢ً اآلتٞ :ّ, 2008تٓص ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا  -دد

 : ( 45َاد٠ ) 
تعددد قا٥ُدد١ يًُشتٜٛددات ٜٚددبني ؾٝٗددا ؾصددٍٛ ايسضدداي١ َٚٛضددٛعاتٗا ٚأزقدداّ 
ايصؿشات املكاب١ً هلا, نُا تعد قا١ُ٥ يألغهاٍ ٚقا١ُ٥ يًذداٍٚ ٜدبني يف األٚىل زقدِ   

 ايػهٌ ٚايصؿش١ املكاب١ً ي٘, ٚيف ايجا١ْٝ زقِ اؾدٍٚ ٚايصؿش١ املكاب١ً ي٘ .

  : (46َاد٠ )
 ( .1صؿش١ منٛذز )تعد صؿش١ يًتُٗٝد ٚايػهس تًٞ 

  : (47َاد٠ )
تستب املصادز ٚاملسادع ايع١ًُٝ يف قا١ُ٥ تستٝبًا أظدًٜا عطب عٓٛإ ايهتاب أٚ 

املسدع١ٝ ؾُٝهٔ إٔ تستب تستٝبًا أظدًٜا أٚ تسقِ تستٝبًا  اضِ املؤيـ ٚيف ساي١ ايبشٛخ
 .َطًطاًل َٔ بداٜتٗا ست٢ ْٗاٜتٗا ٜٚهتب يف ايبشٛخ املسدع١ٝ عٓٛإ ايبشح 

  : (48َاد٠ )
جيب إٔ تتطُٔ ايسضاي١ ًَدصًا ٜتطُٔ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصٌ إيٝٗا ايباسح 
ٚايتٛصٝات اييت ٜكرتسٗا ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ذيو بايًػ١ ايعسب١ٝ أٚ بإسد٣ ايًػات 

 األدٓب١ٝ طبكًا يًٛا٥ح ايداخ١ًٝ يًهًٝات . 
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 :ستدساج إفادات الكًد والتسحًن والصهادات ا (ُ )

 ذٌٝ :إؾادات ايكٝد ٚايتط (1
 ضتدساز إؾاد٠ ٚتتطًب اآلتٞ :اٜطُح يًطايب بعد قٝدٙ أٚ تطذًٝ٘ 

 . ضداد ايسضّٛ ايدزاض١ٝ ٚتطدد ايسضّٛ ضًٜٓٛا 
 ( تطدد بإٜصاٍ ٜاَصس ادٓٝٗ 15ضداد زضّٛ اإلؾاد٠ املؤ١َٓ يهٌ إؾاد٠ ,)

 غص١ٜٓ ايه١ًٝ .
  ّٛ(, تطدد بإٜصاٍ غص١ٜٓ ايه١ًٝاَصسٜ اد25ٗٝٓ نٌ إؾاد٠ )عٔ ضداد زض. 
 ّ(28/03/2010)قساز فًظ اؾاَع١ يتٛسٝد املعا١ًَ املاي١ٝ يًددَات املطتٓد١ٜ بتازٜذ    

 . صٛز٠ غدص١ٝ سدٜج١ يهٌ إؾاد٠ 
  تطبع اإلؾاد٠ املؤ١َٓ َٔ ع٢ً ايٓعاّ ٜٚٛقع عًٝٗا املدتص َٚدٜس اإلداز٠

 . ايتٛقٝعاتٚتطتهٌُ 
 داٖص٠ يٝتطًُٗا ؾاد٠ َٔ إداز٠ ايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ ٚتهٕٛ تٛثل اإل

 ايطايب .
 ايػٗادات : (2

  ,ٜبني يف غٗاد٠ املادطتري/ايدنتٛزاٙ َٛضٛع ايسضاي١ اييت تكدّ بٗا ايطايب
ددًا,  تاش( ايرٟ ٚاؾكت عًٝ٘ ؾ١ٓ املٓاقػ١ ٚاؿهِ  ٚايتكدٜس )دٝد, دٝد

, ٚايتدصص ايدقٝل ملٛضٛع ايسضاي١ نُا ؼدد ؾ١ٓ املٓاقػ١ ٚاؿهِ
( َٔ ال٥ش١ ايدزاضات 41(, )35)املاد٠ ). دتصٚفًظ ايكطِ ايعًُٞ امل

 ّ(2013ايعًٝا ٚايبشٛخ 
   : ٞتتشدد ايتدصصات ايدقٝك١ بأقطاّ ايه١ًٝ ناآلت 
 35ّ يتٛضٝح ْص املاد٠ )20/04/2016)قساز فًظ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بتازٜذ    
ٚ41) 
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 : : قطِ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ أٚال
 .ايعسب١ٝملٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايًػ١ ا (1
 املٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايًػ١ اإللًٝص١ٜ .  (2
 املٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايًػ١ ايؿسْط١ٝ .      (3
 املٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايسٜاضٝات . (4
 املٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايعًّٛ . (5
 املٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايدزاضات االدتُاع١ٝ .  (6
 املٓاٖر ٚطسم تدزٜظ عًِ ايٓؿظ . (7

 : ثاْٝا: قطِ أصٍٛ ايرتب١ٝ ميٓح دزديت
 تسب١ٝ َكاز١ْ( –إداز٠ تسب١ٜٛ  - أصٍٛ ايرتب١ٝ: )ري يف ايرتب١ٝ ؽصصاملادطت . 
  تسبٝد١   –إداز٠ تسبٜٛد١   - أصدٍٛ ايرتبٝد١  )دنتٛزاٙ ايؿًطؿ١ يف ايرتب١ٝ ؽصص

 .َكاز١ْ(

  : ثايجا: قطِ ايصش١ ايٓؿط١ٝ ميٓح دزديت
 إزغداد   –تسبٝد١ خاصد١    –: )ايصدش١ ايٓؿطد١ٝ   املادطتري يف ايرتب١ٝ ؽصص

  ْؿطٞ( .
  تسبٝد١ خاصد١    –: )ايصدش١ ايٓؿطد١ٝ   دنتٛزاٙ ايؿًطؿ١ يف ايرتب١ٝ ؽصدص– 

 .إزغاد ْؿطٞ( 

 :: قطِ عًِ ايٓؿظ ايرتبٟٛ ميٓح دزديت  زابعًا
  املادطتري يف ايرتب١ٝ ؽصص( :  ٟ ايكٝداع ٚايتكدِٜٛ    – عًِ ايدٓؿظ ايرتبدٛ

    ايرتبٟٛ( .
     عًدِ ايدٓؿظ اي  : )دنتٛزاٙ ايؿًطدؿ١ يف ايرتبٝد١ ؽصدص ٟ ايكٝداع   – رتبدٛ

 ٚايتكِٜٛ ايرتبٟٛ( .
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 : خاَطا: قطِ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ميٓح دزديت
  ( تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ: )املادطتري يف ايرتب١ٝ ؽصص . 
  (تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝؽصص : )دنتٛزاٙ ايؿًطؿ١ يف ايرتب١ٝ. 
ضتدساز ابعد َٛاؾك١ اؾاَع١ ع٢ً َٓح ايدزد١ ايع١ًُٝ يًطايب ميهٓ٘  (3

 ٚتتطًب اآلتٞ :دزد١ املُٓٛس١ بايغٗاد٠ 
 ( تطدد بإٜصاٍ غص١ٜٓ ايه١ًٝ.ٜاَصس ادٓٝٗ 25ضداد زضّٛ ضشب املًـ ,)  

 ّ(28/03/2010بتازٜذ  املطتٓد١ٜ)قساز فًظ اؾاَع١ يتٛسٝد املعا١ًَ املاي١ٝ يًددَات 

 ضتٝؿا٤ ايتٛقٝعات ع٢ً إخال٤ ايطسف, يٝتطًِ ايطايب األٚزام اـاص١ بد٘  ا
 باملًـ.

  ( يًشاصدًني عًد٢   اَصدسٜ  ادٓٝٗد  155زضّٛ ايػٗاد٠ ايهازتْٛٝد١ ) ضداد
 ٙ( يًشاصًني ع٢ً دزدد١ ايددنتٛزا  اَصسٜ ادٓٝٗ 230دزد١ املادطتري, ٚ)

ّ يتعدددٌٜ  ددٔ ايػددٗاد٠ 26/10/2015)قددساز فًددظ اؾاَعدد١ بتددازٜذ 
ضدتدساز  اتطددد َدس٠ ٚاسدد٠ ٚال تطددد عٓدد طًدب ايطايدب        األص١ًٝ(, 

تطًُٗا ايطايب بعد عاّ تكسٜبًا َٔ تازٜذ َٓح غٗادات َؤقت٘ َس٠ أخس٣ ٜٚ
 ايدزد١, ٚتطتدسز ايػٗادات ايهازت١ْٝٛ َس٠ ٚاسد٠ يهٌ طايب .

 ( تطدد بإٜصاٍ ٜاَصس ادٓٝٗ 15ضداد زضّٛ ايػٗاد٠ املؤ١َٓ يهٌ غٗاد٠ ,)
 غص١ٜٓ ايه١ًٝ .

 ( يهٌ غٗاد٠ .١َٜصس اتدٓٝٗ 5( طٛابع ؾ١٦ نٌ طابع )5عدد ) 
 ٌغٗاد٠ . صٛز غدص١ٝ سدٜج١ يه 
       تطبع ايػٗاد٠ املؤ١َٓ َٔ ع٢ً ْعاّ ابدٔ اهلٝدجِ يًدزاضدات ايعًٝدا, ٜٚٛقدع

 . ايتٛقٝعاتدتص َٚدٜس اإلداز٠ ٚتطتهٌُ ٛظـ املعًٝٗا امل
    تٛثل ايػٗاد٠ َٔ إداز٠ ايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ ٚتهٕٛ دداٖص٠ يٝتطدًُٗا

 ايطايب .
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 : دكتىزاهاملاجستري وال قًد الطالب الىافديَ بدزجيت تإجساءا (س )

يهرتْٚٞ يكطاع ايػ٦ٕٛ ايجكاؾ١ٝ ٚايبعجات )بد٤ا َدٔ  ٜتكدّ ايطايب عرب املٛقع اإل (1
َازع يدزديت ايدبًّٛ ٚاملادطتري, ٚست٢ ْٗا١ٜ ايعاّ  ست٢ ْٗا١ٜ غٗس غٗس ٜٛيٝٛ

 اؾاَعٞ بايٓطب١ يدزد١ ايدنتٛزاٙ(, الضتٝؿا٤ اضتُاز٠ املعًَٛات .  
ٛاؾد ع٢ً املٛاؾك١ املبد٥ٝد١ بكبٛيد٘ بايدزدد١    اإلدسا٤ات املتبع١ ؿصٍٛ ايطايب اي (2

 املتكدّ هلا ناآلتٞ :
  ملؤٖالت اؿاصٌ عًٝٗا ٚصٛز٠ َٔ دٛاش ايطؿس اٜكدّ ايطايب ايٛاؾد صٛز

 .  ُٛظـ املدتصيً
 ٜٛدٗد٘   اضدتٝؿا٥ٗا سايد١   يفدتص بؿشص أٚزام ايطايب ٚٛظـ املٜكّٛ امل

ًُٛاؾكد١ عًد٢   يعٌُ طًب يًطٝد أ.د/ ٚنٝدٌ ايهًٝد١ يًدزاضدات ايعًٝدا ي    
 سصٛي٘ ع٢ً املٛاؾك١ املبد١ٝ٥ ع٢ً قبٛي٘ .

 ًُضتدساز املٛاؾك١ املبد١ٝ٥ ع٢ً قبٛي٘ .تص الٛظـ املدٜعٛد ايطايب ي 
  تطبع املٛاؾك١ املبد١ٝ٥ ع٢ً قبٍٛ ايٛاؾد بايدزد١ املتكدّ هلا, ع٢ً إؾاد٠ َؤ١َٓ

اؾاَع١ )قساز فًظ  ( زضّٛ املٛاؾك١ املبد١ٝ٥ٜاَصس ادٓٝٗ 50 َكابٌ ضداد )
( زضّٛ اإلؾاد٠ اَصسٜ ادٓٝٗ 15, باإلضاؾ١ اىل )ّ(30/06/2014بتازٜذ 

 املؤ١َٓ, تطدد بإٜصاٍ غص١ٜٓ ايه١ًٝ .
 تطتهٌُ ايتٛقٝعات ع٢ً اإلؾاد٠ . 

 اإلدسا٤ات املتبع١ يكٝد ايطالب ايٛاؾدٜٔ ناآلتٞ : (3
 ضتٝؿا٤ األٚزام املطًٛب١ يًكٝد ٚاملتُج١ً يف :ا 

 اصٌ عًٝٗا ايطايب َٛثك١ َٔ اـازد١ٝ .مجٝع أصٍٛ ايػٗادات اؿ –
 غٗاد٠ تكدٜسات ايطٓٛات األزبع١ يًبهايٛزٜٛع أٚ ايًٝطاْظ . –
آلخس َؤٌٖ سصدٌ عًٝد٘ ايطايدب َدٔ اجملًدظ األعًد٢        املعادي١غٗاد٠  –

ساي١ عدّ ٚدٛد ايػٗاد٠ ٜطًِ اإلٜصاٍ اـاص  يفيًذاَعات املصس١ٜ, ٚ
ت ؿني تطدًُٝٗا, ٚنتابد١   ا سز َٔ اجملًظ األع٢ً يًذاَعا باضتدسادٗا
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عددّ  ي١ٝ ايهًٝد١ عدٔ   ٦ٛإقساز بتطًُٝٗا مبذسد اؿصٍٛ عًٝٗا ٚعددّ َطد  
 ساي١ عدّ إسطازٖا . يفاإلدسا٤ات  اضتهُاٍ

 .سدٜج١ ( صٛز غدص١ٝ 10) عدد –
 صٛز٠ دٛاش ايطؿس ضازٟ ايصالس١ٝ ملد٠ عاّ . –
 غٗاد٠ املٝالد َٛثك١ َٔ اـازد١ٝ . –
ٚايعاّ  ,١ًٝ َٛضح ب٘ د١ٗ ايتٌُٜٛخطاب َٔ ايطؿاز٠ َٛد٘ يعُٝد ايه –

 َٚٛقع َٔ املطتػاز ايجكايف. ,ٚايدزد١ ايع١ًُٝ ,اؾاَعٞ املساد ايدزاض١ ب٘
اضتُازات ايتكدّ عدرب املٛقدع اإليهرتْٚد٢ يًػد٦ٕٛ ايجكاؾٝد١ ٚايبعجدات        –

www.mohe-casm.edu.eg))ملعًَٛدددات اضدددتُاز٠ ا يف ٚاملتُجًددد١
 يتشام .ٚاضتُاز٠ بٝاْات اال

بٔ ا( اضتُاز٠ بٝاْات يًتكدّ َٔ ع٢ً املٛقع اإليهرتْٚٞ 3اضتٝؿا٤ عدد ) –
 اهلٝجِ يًه١ًٝ .

( اضتُاز٠ َعًَٛات يًتكدّ َٔ ع٢ً املٛقع اإليهرتْٚدٞ  3اضتٝؿا٤ عدد ) –
 بٔ اهلٝجِ يًه١ًٝ .ا

 زضّٛ ًَـ . ٜاَصس ا( د250ٜٗٝٓطدد ايطايب ) –
يتشام املٛد٘ يدس٥ٝظ ايكطدِ املددتص,    ات املطًٛب١ بطًب االنتاب١ ايبٝاْ –

 ٜٚٛقع عًٝ٘ ز٥ٝظ ايكطِ باملٛاؾك١ املبد١ٝ٥ .
 ساؾع٘ بالضتٝه١ٝ ؿؿغ األٚزام اـاص١ بايطايب . –
ساي١ ايطايب املتكدّ يدزاض١ دزد١ املادطدتري أٚ ايددنتٛزاٙ َٚٛضدح     يف –

ـ ظد ٛاملغطاب ايطدؿاز٠ إٔ دزاضدت٘ عًد٢ ْؿكتد٘ اـاصد١ ٜطدتًِ َدٔ        
ىل َدٜس عاّ اؿطابات بإداز٠ اؾاَعد١ يتشصدٌٝ   إ اَٛدٗ ادتص خطاًبامل
( زضددّٛ قٝددد ٚاؾدددٜٔ ألٍٚ َددس٠, باإلضدداؾ١   دٚالز أَسٜهددٞ 1500)

http://www.mohe-casm.edu.eg)/
http://www.mohe-casm.edu.eg)/
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( زضّٛ ْاد٣ ايٛاؾدٜٔ, ٚال ٜتِ ٖرا اإلدسا٤ ٜاَصس ادٓٝٗ 60يتشصٌٝ )
 َع ايطالب ع٢ً ْؿك١ ايطؿاز٠ أٚ ايتبادٍ ايجكايف .

  ايطايددب, ٜددتِ تصددٛز مجٝددع غددٗادات ايطايددب      ضددتهُاٍ أٚزام ابعددد
ضتُازات اـاص١ بد٘ ٚتصددز غطداب َٛدد٘ إلداز٠ ايدزاضدات ايعًٝدا       ٚاال

 ضتهُاٍ إدسا٤ات املٛاؾك١ ع٢ً األَٔ .باؾاَع١ ال
   ٜبًؼ ايكطِ املدتص غطاب َٛد٘ يس٥ٝظ ايكطِ يعسض قٝد ايطايب يدزدد١

َتشدإ  ادتٝاش ااٙ بعد املادطتري مبذًظ ايكطِ, ٚقٝد ايطايب يدزد١ ايدنتٛز
 ايكبٍٛ يدزد١ ايدنتٛزاٙ .

         ّٜتبع َع ايطايب ايٛاؾد ْؿدظ اآليٝدات املتبعد١ َدع ايطايدب املصدسٟ إلمتدا
 ٚايتػهٌٝ ... . ,ٚايتطذٌٝ ,املٛاؾكات ع٢ً أسداخ ايكٝد

 ايسضّٛ املكسز٠ ع٢ً ايطالب ايٛاؾدٜٔ :  (4
 ١2016 يطدٓ  338ٚزقدِ   2016يطد١ٓ   27قسز ز٥ٝظ فًظ ايدٛشزا٤ زقدِ    -أ

عتبداًزا َدٔ ايعداّ ايدزاضدٞ     اتعدٌٜ زضدّٛ ايطدالب ايٛاؾددٜٔ املطدتذدٜٔ     
 ّ نايتايٞ :2016/2017

 1500 ٞزضّٛ قٝد ٚاؾدٜٔ ألٍٚ َس٠ دٚالز أَسٜه . 
 4500 . دٚالز أَسٜهٞ َصسٚؾات دزاض١ٝ ض١ٜٛٓ 
ٜطتُس تطبٝل ْعاّ ؼصٌٝ ايسضّٛ ٚاملصسٚؾات املتبع َٔ قبٌ ع٢ً ايطالب  -ب

ٚزضدَِٛٗ   2015/2016يطابل ايتشاقِٗ  بايدزاض١ ست٢ ايعداّ  ايٛاؾدٜٔ ا
 نايتايٞ : 

 1200 َس٠ ٚاسد٠ بايطد١ٓ  د دٓٝ٘ إضرتيٝين زضّٛ قٝد ٚاؾدٜٔ ألٍٚ َس٠ تطد
 األٚىل يًدزد١ ايع١ًُٝ .

 1200  ٘ٝادٓب ٚ يدزدد١   دٓٝد٘ إضدرتيٝين   2000 ضرتيٝين يدزد١ املادطدتري, 
 ازٜذ املٛاؾك١ ع٢ً ايكٝد.تطدد ضٜٓٛا َٔ تزضّٛ دزاض١ٝ ايدنتٛزاٙ, 
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 املاجستري إلعداد املعله يف اآلداب
 )ختصص اللغة اإلجنليزية(

Subject 
Marks of 

Final Exam 
(Written) 

Marks of 

Quizzes 

 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks of 

Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final Exam 

 3 1 100 - 20 80 (1ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (2ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (1وكطض تطبوي )

 3 1 100 - 20 80 (2وكطض تطبوي )

 
 

 املاجستري إلعداد املعله يف اآلداب
 )ختصص اللغة الفرىشية(

Subject 
Marks of 

Final Exam 
(Written) 

Marks of 

Quizzes 

 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks of 

Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final Exam 

 3 1 100 - 20 80 (1ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (2ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (1وكطض تطبوي )

 3 1 100 - 20 80 (2وكطض تطبوي )

 
 

 املاجستري إلعداد املعله يف اآلداب
 )ختصص اللغة العربية(

Subject 
Marks of 

Final Exam 
(Written) 

Marks of 

Quizzes 
 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks of 

Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final Exam 

 3 1 100 - 20 80 (1ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (2ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (1وكطض تطبوي )

 3 1 100 - 20 80 (2وكطض تطبوي )
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 اآلداباملاجستري إلعداد املعله يف 
 )ختصص التاريخ(

Subject 
Marks of 

Final Exam 
(Written) 

Marks of 

Quizzes 

 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks of 

Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final Exam 

 3 1 100 - 20 80 (1ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (2ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (1وكطض تطبوي )

 3 1 100 - 20 80 (2كطض تطبوي )و

 
 

 املاجستري إلعداد املعله يف اآلداب
 )ختصص اجلغرافيا(

Subject 
Marks of 

Final Exam 
(Written) 

Marks of 

Quizzes 

 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks of 

Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final Exam 

 3 1 100 - 20 80 (1ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (2ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (1وكطض تطبوي )

 3 1 100 - 20 80 (2وكطض تطبوي )
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 دكتىراه الفلسفُ إلعداد املعله يف اآلداب
 )ختصص اللغة اإلجنليزية(

Subject 

Marks of 

Final 

Exam 
(Written) 

Marks 

of 

Quizzes 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks 

of Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final 

Exam 

 3 1 100 - 20 80 (1ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (2ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (1وكطض تطبوي )

 3 1 100 - 20 80 (2وكطض تطبوي )

 
 دكتىراه الفلسفُ إلعداد املعله يف اآلداب

 )ختصص اللغة الفرىشية(

Subject 

Marks of 

Final 

Exam 
(Written) 

Marks 

of 

Quizzes 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks 

of Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final 

Exam 

 3 1 100 - 20 80 (1ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (2ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (1وكطض تطبوي )

 3 1 100 - 20 80 (2وكطض تطبوي )

 
 لفلسفُ إلعداد املعله يف اآلدابدكتىراه ا

 )ختصص اللغة العربية(

Subject 

Marks of 

Final 

Exam 
(Written) 

Marks 

of 

Quizzes 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks 

of Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final 

Exam 

 3 1 100 - 20 80 (1ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (2ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (1تطبوي ) وكطض

 3 1 100 - 20 80 (2وكطض تطبوي )
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 دكتىراه الفلسفُ إلعداد املعله يف اآلداب
 )ختصص التاريخ(

Subject 

Marks of 

Final 

Exam 
(Written) 

Marks 

of 

Quizzes 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks 

of Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final 

Exam 

 3 1 100 - 20 80 (1ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (2ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (1وكطض تطبوي )

 3 1 100 - 20 80 (2وكطض تطبوي )

 
 دكتىراه الفلسفُ إلعداد املعله يف اآلداب

 )ختصص اجلغرافيا(

Subject 

Marks of 

Final 

Exam 
(Written) 

Marks 

of 

Quizzes 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks 

of Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final 

Exam 

 3 1 100 - 20 80 (1ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (2ختص  )

 3 1 100 - 20 80 (1وكطض تطبوي )

 3 1 100 - 20 80 (2وكطض تطبوي )
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 ادلالحــــق
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 (1ملحق )

خقدهني هعاَري ادلفاضلت بني الطالب ادل  
 للقُد بدرجخٍ ادلاجسخري والدكخىراه

 * أٚاًل: دزد١ املادطتٝدددددس
 فرعية أساسية النقـــــــــــــــــــــــــــــاط المعيار الخاص المعيار العــــــــام م
 2 * خريج دور يونية دور التخــرج 1

 1 * خريج دور سبتمبر

 جهـــة التخـــرج 2
 3 ربية جامعة المنصورة * خريج كمية الت

 2 * خريج كميات أخرى بجامعة المنصورة .
 1 * خريج جامعات اخري 

 التقدير العام 3

 * تقدير الدرجة الجامعية األولى
 4 ممتاز 
 3 جيدجدا
 2 جيد//

 1 مقبول 

 * تقدير الدبموم الخاصة في التربية 
 4 ممتاز 
 3 جيدجدا
 2 جيد//

 1 مقبول 

 تقدير مواد التخصص 4
 4 * ممتاز 
 3 * جيدجدا
 2 * جيد//

 1 * مقبول 
  المجموع الكمي لمنقاط

 

 * ثاًْٝا: دزد١ ايدنتددددٛزاٙ

 النقـــــــــــــــاط المعيار الخاص المعيار العــــــــام م
 فرعية أساسية

 جهـــة التخـــرج 1
 3 جامعة المنصورة  * خريج كمية التربية

 2 * خريج كميات أخرى بجامعة المنصورة .
 1 * خريج جامعات اخري 

األقدمية في الحصول  2
 عمى الدرجة 

 2 * خريج أعوام سابقة 
 1 * خريج حديث

 المقابمة الشخصية  3
 3 * قدرات عالية 

 2 * قدرات متوسطة
 1 * قدرات منخفضة

  ول لدرجة الدكتوراهنتيجة إختبار القب 4
  المجموع الكمي لمنقاط
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 (2ملحق )

  حقرَر الصالحُت ادلقدم للقسن للوىافقت علً حشكُل جلنت ادلناقشت واحلكن

 تكسيس صالحًُ

 زسالُ )املاجستري/ الدكتىزاه( لمىٍاقصُ واحلكي
 .................................................ضِ: .........اال

 .......ايتدصص ايدقٝل : ....... ايعاّ :................ ايتدصص
عٓٛإ ايسضاي١ بايًػ١ ايعسب١ٝ : 

........................................................................................ 
عٓٛإ ايسضاي١ بايًػ١ اإللًٝص١ٜ : 

........................................................................................ 

 تهتب ايٓكاط األضاض١ٝ بهٌ ؾصٌ . ًَدص ايسضاي١:
 -( ؾصٍٛ نايتايٞ:.......تكع ايسضاي١ يف )

 ايؿصٌ األٍٚ:
........................................................................................ 

 ايؿصٌ ايجاْٞ: 
........................................................................................ 

 كسدات ايسضاي١:
 ( فالت قه١ُ نايتايٞ:   ( أعاخ يف )     مت ْػس )

Title of Article Name of Journal I F 
............. ....................... .............. 

 ؾإٕ ايسضاي١ قد أصبشت صاؿ١ يًشهِ ٚاملٓاقػ١. ٚبٓا٤ً ع٢ً َاضبل
 ايتدددددٛقٝددددددددع ؾدددد١ٓ اإلغددددساف

............................ .......................... 
............................ ........................... 

 

 20/     /           التاريخ                                                           المنصورة جامعة    

                                                                           العليا للذراسات العامة االدارة 

 : .................... مرفقات
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 (3ملحق )

 (:1منىذج زقي )
 صفخُ املصسفني ووساعديهي

  .......................................................ٕ ايسضاي١ : عٓٛا
 ........................................................اضِ ايباسح : 

   
 : فؾٓد١ اإلغدسا     

 ايتٛقٝع صدددايتدص ايٛظٝؿ١ ِددددضاال
    
    
    
     

 ز٥ٝظ ايكطِ         
                 أ.د/ 

 
 

 

 
 وكيل الكلية

للدراسات العليا والبحوث

 

 

 عميـد الكليــــة
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 (:2منىذج زقي )

 صفخُ املصسفني ووساعديهي
  .......................................................عٓٛإ ايسضاي١ : 
 ........................................................اضِ ايباسح : 

 :فؾٓد١ اإلغدسا
 ايتٛقٝع صدددايتدص ايٛظٝؿ١ ِددددضاال
    
    
    
       
 : اؿهِ ٚاملٓاقػ١ؾٓد١      
 ايتٛقٝع صدددايتدص ايٛظٝؿ١ ِددددضاال
    
    
    

 ز٥ٝظ ايكطِ         
                 أ.د/ 

 
 

 

 
 ل الكليةوكي

للدراسات العليا والبحوث

 

 

 عميـد الكليــــة
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 (4ملحق )

 حقرَــر فــــــردٌ
 ..................................َكدددّ َٔ األضتاذ ايدنتٛز/ ................

 ....اـاص١ )بايطايب/ايطايب١(/.. عٔ ؾشص َٚٓاقػ١ زضاي١ )املادطتري/ايدنتٛزاٙ(
 ........................... ؽصص .........................يف فاٍ ..........

 ......................عٓٛإ ايدسضاي١ بايًػدد١ ايعسبٝد١ : ........................
 ..................عٓٛإ ايسضاي١ بايًػ١ اإللًٝص١ٜ :.............................

/ بايًػ١ ايعسب١ٝ ( باإلضاؾ١ إىل  تكع ايسضاي١ يف )......(صؿش١ ) بايًػ١ اإللًٝص١ٜ
ًَدص  ) بايًػ١ ايعسب١ٝ / ايًػ١ االلًٝص١ٜ ( يف )......( صؿشات ٚتطُٓت األدصا٤ 

 ايتاي١ٝ: ) ٜهتب ًَدص يهٌ دص٤ ( 
 .............................................................................. املكد١َ:

 ايػسض َٔ ايبشح:..................................................................
 ...........................................املٛاد ٚايطسم املطتدد١َ:...............

 ................................................................................ ايٓتا٥ر:
 ....املٓاقػ١: .........................................................................

 .................................املًدص ٚاإلضتٓتاز: .................................
 ..............................................املسادددددع: .............................

 ........................................ًَدص ايسضاي١ بايًػ١ ايعسب١ٝ/ االلًٝص١ٜ : ...
 ا ضبل ٚمبٓاقػ١ )ايطايب/ايطايب١( يف َٛضٛع ايسضاي١ تبني )إملاَ٘/إملاَٗا(   

ت( إيٝٗا َٚديدٛالتٗا ٚايدسضاي١ يًٓتا٥ر اييت )تٛصٌ/تٛصً ايتدداّ مبشتٛاٖدا ٚؾُٗٗا
)تهتب إضاؾ١ ع١ًُٝ ددٜد٠ ٚقد ُنِتَبت  ( ٚبٗا.تكع يف صُٝدِ ؽصص ) .............

 -:٢ٞ بايتايدُٚزِتَبت بايرتتٝب ايعًُٞ ايصشٝح هلرا أٚصيدزد١ ايدنتٛزاٙ ؾكط( 
دزد١ ايطايب/ ايطايب١ /..................... قبٍٛ ايسضاي١ َٚٓح -

 ايرتب١ٝ ؽصص )............( بتكدٜس )..........( يف (ايؿًطؿ١ دنتٛزاٙ)املادطتري/
 األضتاذ ايدنتٛز                                                   
 ..............ن١ًٝ .......... داَع١ أضتاذ............. 

  

 20/     /        :     التاريخ                                                      المنصورة جامعة          

 : .................... مرفقات                                                 لعلياا للذراسات العامة االدارة 



 

 80   

   

 حقرَر مجاعٍ
اي١ )املادطددددتري/ايدنتٛزاٙ( اـاصدددد١  عددددٔ ؾشددددص َٚٓاقػدددد١ زضدددد  

 .....................................................)بايطايب/ايطايب١(/........
 ....................... ؽصص ..........................................يف فاٍ .....

 .............................................عٓٛإ ايدسضاي١ بايًػدد١ ايعسبٝد١ : ........
 .......................................عٓٛإ ايسضاي١ بايًػ١ اإللًٝص١ٜ :................

 بٝاْات زق١ُٝ خاص١ بايسضاي١:
 ...............................................عدد صؿشات ايسضاي١: ................

 ............................................ع: .................عدددد املددساددددددددد
 ...................................................عدددد اؾددددددددددداٍٚ: ..........

 ..........................................عدد ايسضّٛ ايتٛضٝش١ٝ ٚايصٛز: ...........
 ............................دد١: ................................عدد أدددصا٤ ايددسضايد

 ٜهتب ًَدص يهٌ دص٤ (  : (تٓكطِ ايسضاي١ إىل )     ( أدصا٤ نُا ًٜٞ
 املكدَدددد١: ...................................................................

 .................................ايػسض َٔ ايبشح: .............................
 اؾص٤ ايع٢ًُ/ ٚايطسم املطتدد١َ: ..................................................
 ايٓتددا٥دددر: .......................................................................... 

 ............................................................................... املٓاقػ١:
 اإلضتٓتاز:ٚ املًدص

........................................................................................ 

 20/     /        :     التاريخ                                                      المنصورة جامعة          

 : .................... مرفقات                                                 العليا للذراسات العامة االدارة 



 

 81   

املددسادددددددع: 
................................................................................... 

  يسضاي١ بايًػ١ ايعسب١ٝ / االلًٝص١ٜ:ًَدص ا
........................................................................................ 

 قساز ؾ١ٓ اؿهِ:
 ا ضبل ٚمبٓاقػ١ )ايطايب/ايطايب١( يف َٛضٛع ايسضاي١ تبني )إملاَ٘/إملاَٗا(              

 ايتدداّ مبشتٛاٖدا ٚؾُٗٗا
يًٓتا٥ر اييت )تٛصٌ/تٛصًت( إيٝٗا َٚديدٛالتٗا ٚايدسضاي١ تكع يف صُٝدِ          

 . ( ٚبٗا...ؽصص ) .................
ُٚزِتَبت )تهتب يدزد١ ايدنتٛزاٙ ؾكط( إضاؾ١ ع١ًُٝ ددٜد٠ ٚقد ُنِتَبت          

  . حدبايرتتٝب ايعًُٞ ايصشٝ
  -يدددرا تٛص٢ ايًذٓددد١ بايتاىل :        

دزد١ ايطايب/ ايطايب١ / ..................... قبٍٛ ايسضاي١ َٚٓح -
 ايرتب١ٝ ؽصص )............( بتكدٜس )..........( يف (ايؿًطؿ١ )املادطتري/دنتٛزاٙ

 ايًذٓدددددد١:       
 ايتٛقٝدددددع ايٛظٝؿدددد١ االضِ

   
   
   
    /     : 201/      ٚاؾل فًظ ايكطِ ع٢ً تكسٜس ايًذ١ٓ بتازٜذ  
    /      /     : 201ٚاؾكت ؾ١ٓ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ع٢ً تكسٜس ايًذ١ٓ بتازٜذ 
    /      /     : 201ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً تكسٜس ايًذ١ٓ بتازٜذ 

 ز٥ٝظ ايكطِ         
                 أ.د/ 

 
 

 

 وكيل الكلية

للدراسات العليا والبحوث

 

 

 عميـد الكليــــة
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 كليــة الرتبيـــة

 إدارة الدراسات العليا والبحوث

 (5ملحق )

 إسخوارة الخعدَالث بعد ادلناقشت

 
 

 منٛذز زقددِ )      ( دزاضات 
 تعدٜالت ؾ١ٓ َٓاقػدددد١

 

 تازٜذ املٓاقػددد١  : ددب : اضِ ايطايد
 ايكطدددددددددددِ  :  دزد١ ايسضداي١  :
 ؾصٍٛ ايسضاي١ 
 ايؿصددٌ تايصؿشا ايؿصددٌ ايصؿشدات

    

 قا١ُ٥ املسادع
 املسددع ايصؿشدات املسددع ايصؿشات

    
 اؾداٍٚ ٚاألغهاٍ

زقِ اؾدٍٚ  ايصؿشات
زقِ اؾدٍٚ  ايصؿشات أٚ ايػهٌ

زقِ اؾدٍٚ  ايصؿشات أٚ ايػهٌ
 أٚ ايػهٌ

      
 تٛدٝٗات خاص١ 

 
إدسا٤ ايتعدٌٜ ٚاؿرف يف ض٤ٛ أزا٤ ؾ١ٓ املٓاقػ١ ٚاؿهِ عًٞ ايسضاي١ مت 

 ٚأْٗا صاؿ١ ي ٜداع  مبهتب١ ايه١ًٝ ٚباملهتب١ املسنص١ٜ يًسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ . 

 وكيل الكلية

للدراسات العليا والبحوث

 

 

 عميـد الكليــــة
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 بٝاْات ايسضا٥ٌ
 ايه١ًٝ :

 اضِ ايطايب :
 ايعٓٛإ  :

 ايكطِ :
 ايدزد١ ايع١ًُٝ :

 املهتب١ املسنص١ٜ 
 ايسقِ ايعاّ :
 ايتازٜذ :

 المستخلص

 

 ( : 10زؤٚع املٛضٛعات  ذات ايص١ً  ) ال ٜصٜد عٔ 
1-                                               2- 
3-                                               4- 
5-                                               6- 
7-                                               8- 
9-                                              10- 

 ملحوظة :

 ايٛزق١ٝ .             ٜسؾل ٖرٙ ايُٓٛذز بايسضاي١ -1
 اـاص بايسضاي١ يف ًَـ ٜطُٞ )َطتدًص(. (CD)نُا ٜٓطذ عًٞ قسص  -2
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