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 داَع١ ايفّٝٛ

 ن١ًٝ راص ايعًّٛ

 ريٌٝ ايطايب
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  حإَاّ قُز عبز ايفتا /ن١ًُ األعتاس ايزنتٛص

ن١ًٝ راص ايعًّٛعُٝز   

 

 :ّالطالبات الطالب ّبياتٕ أبياٜٕ

 ٍٔٝ٘ أعطاٛ طمالٜٕ عً ّبالئاب٘ ىفغٕ عً باألصال٘ لٕ ّٓطٔب ٓغعزىٕ    

 ّفزّا الشًٓ ادتزر بالطالب أصحب أٌ بالهلٔ٘ ّالعاملني املعاّى٘ ّاهلٔٝ٘ التزصٓػ

ًٔا العضٓك٘ الهلٔ٘ بَشِ للزصاع٘  حٔاتَه يف ّالغزار التْفٔل هله اهلل مً صاج

 .ادتامعٔ٘

 مً ىأمل نْصّىا، جاٜخ٘ اىتَاٛ عزو مً أمجع العامل بَا ميض اليت العضّف ظل ّيف    

 اليت الصخٔ٘ ّاالؽرتاطات الْقأٜ٘ ّالتزابري االحرتاطٓ٘ باإلجضاٛات ٓلتظمْا أٌ -أًٓطا ّالكزامٙ– ادتزر الطالب

 يف ادتاٜخ٘ ٍشِ فضضتَا اليت العضّف مع ٓتأقلنْا ّأٌ غريٍه، ّعالم٘ عالمتَه علٙ حفاظا الهلٔ٘؛ اختشتَا

 ّعاٜل إىل اللجْٛ مً - للجامعات األعلٙ اجمللػ لضؤٓ٘ ّفًكا-بز ال فهاٌ ّغريٍا، ادتامعٔ٘ التعلٔنٔ٘ الكطاعات

ًٛا الطالب ٓتلكٙ أٌ ّضضّصٗ بعز، عً التعلٔه ميَا معَا؛ ّتتناؽٙ تياعبَا أخضٚ، تعلٔنٔ٘  ستاضضاتَه مً جظ

ًَا ًٔا اآلخض ّادتظٛ لْجُ، ّج  ّتطبكُ تتبعُ ما ٍّْ. اهلجني التعله ىعاو علُٔ ٓطلل ما ٍّْ ،(بعز عً) إلهرتّى

 .الضؤٓ٘ هلشِ ّفًكا العاو ٍشا الفْٔو جامع٘ -العلْو راص نلٔ٘

 :الطالب٘ عظٓظتٕ/الطالب عظٓظٖ

ُ٘ ُتَزصِّؼ   ّالعضّض، ّالصضف اليخْ تؾنل العضبٔ٘ فالعلْو ّاإلعالمٔ٘؛ العضبٔ٘ العلَْو العلْو راص نلٔ

 تؾنل اإلعالمٔ٘ ّالعلْو األربٕ، ّاليكز ّالبالغ٘ األربٔ٘، ّالزصاعات ّالؾضقٔ٘، الغامٔ٘ ّالزصاعات اللػ٘ ّعله

 مً علُٔ تؾتنل مبا اإلعالمٔ٘ ّالفلغف٘ ّحزٓح، ّتفغري ّمعامالت ّفكُ عبارات مً اإلعالمٔ٘ الؾضٓع٘

 ىبْٓ٘ عريٗ مً علُٔ ٓؾتنل مبا اإلعالمٔ٘ ّاذتطاصٗ اإلعالمٕ ّالتاصٓذ ّغريٍا، ّفضم ّتصْف ّعكٔزٗ فلغف٘

 الطالب ّٓزصؼ. سلو ّغري اإلعالمٔ٘، طاصّٗاذت ّاليعه ّالعباعٔني، األمْٓني ّتاصٓذ الضاؽزًٓ، ارتلفاٛ ّتاصٓذ

 .ّاملعاصضٗ األصال٘ بني جتنع فضٓزٗ بضؤٓ٘ سلو نل

ًٔا مجكًفا تهٌْ أٌ تغتطٔع الضؤٓ٘ ّبَشِ العلْو هلشِ بزصاعتو -الطالب٘ عظٓظتٕ/الطالب عظٓظٖ- فأىت     ّاع

 .البياٛ  الْعطٕ ّللفهض ا،هل ّىاؽًضا عيَا مزافًعا الكضآٌ، لػ٘ العضبٔ٘ لْاٛ محل علٙ قارًصا فاًٍنا،

 العضبٔ٘ للػ٘ معلًنا ٓهٌْ أٌ الهلٔ٘ بَشِ ٓلتخل ملً ميهً املتيْع٘ الجضٓ٘ الزصاع٘ ٍشِ لطبٔع٘ ّىعضا   

ًٔا، أّ املدتلف٘، التعلٔه مضاحل يف اإلعالمٔ٘ ّالعلْو ًٔا، أّ صخف ًٔا أّ ؽاعًضا، أّ ىاقًزا، أّ إساع  باحًجا أّ قاًصا، صّاٜ

ًٔا، ًٔا، أّ ستكًكا، ّأ أنارمي ًٓا، أّ زتنع  ٍشِ ٓكْر مً -معًٔزا ٓعني مً خاص٘-ميهه جنز صمبا بل. معًٔزا أّ لػْ

 .  الظمً ٍشا مً عكزًٓ بعز الهلٔ٘

 ّالزصاعات العضبٕ ّاألرب العضبٔ٘ اللػ٘ يف متدصصني ختضج -تضٚ ننا - العضٓك٘ الهلٔ٘ ٍشِ إٌ    

 ّاملضٜٔ٘، املغنْع٘ ّاإلساعٔ٘؛ ّالصخفٔ٘، التعلٔنٔ٘، املؤعغات يف لٓعن أٌ فَٔا املتدضج ّٓغتطٔع اإلعالمٔ٘،

 .ّغريٍا ّاألنارمئ٘، ّالؾضعٔ٘، ّاللػْٓ٘، ّالبخجٔ٘، ّالجكافٔ٘،

 الفهض ىؾض علٙ ّعٔل٘ بهل حيضص العلْو راص نلٔ٘ ميَج إٌ: الطالب٘ عظٓظتٕ/الطالب عظٓظٖ    

 بالجْابت التنغو تعين ّاألصال٘ ّاملعاصضٗ، األصال٘ بني جينعّ ّاالعتزال، الْعطٔ٘ إىل ٓزعْ الشٖ املغتيري

 ال مبا ميَا، ّاالعتفارٗ علَٔا ّاالطالع العامل، يف اذتزٓج٘ الفهضٓ٘ اليَط٘ مْانب٘ تعين ّاملعاصضٗ الرتاثٔ٘،

 ّاألعضاف الكٔه مع ّٓتفل جتلبُ مبا معَا تتهامل بل زتتنعيا، يف ّالجكافٔ٘ الفهضٓ٘ الجْابت خيالف

 العضبٔ٘ ّالجكاف٘ الفهض مساٛ يف حتلل أٌ العلْو راص نلٔ٘ تغتطٔع ّبَشا زتتنعيا، يف ّالعارات ّالتكالٔز

 _اهلْٓ٘ ّحفغ الْعطٔ٘ ّىؾض العكْل بياٛ يف تغاٍه أجٔال مً ختضجُ مبا _الػالٕ لْطييا حتكل ّأٌ ّاإلعالمٔ٘،

 .ّاطرٍاص تكزو مً لُ تضجِْ ما
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 ال، ّمل ؽامذ علنٕ صضح إىل ٓيتنٕ بأىُ ّٓعتظ ٓفتدض أٌ علُٔ العضٓك٘ لهلٔ٘ا ٍشِ إىل ٓيتنٕ مً إٌ    

 ّالجكاف٘ الفهض يف ّالْعطٔ٘ االعتزال علٙ ّحتافغ اإلعالمٔ٘ ّاهلْٓ٘ العضبٔ٘ اللػ٘ علٙ حتافغ اليت ٍّٙ

 .ّالزًٓ

 :ّالطالبات الطالب ّبياتٕ أبياٜٕ

 علٙ اذتضص رأبهه ّلٔهً فاغتينٍْا، يؾاط،ّال باذتْٔٓ٘ مفعن٘ جزٓزٗ حٔاٗ علٙ مكبلٌْ إىهه  

ًٓا أىفغهه بياٛ يف ّمجابضٗ ظز تعنلْا ّأٌ أعاتشتهه، مع الزاٜه ّالتْاصل ستاضضاتهه حطْص ًٔا فهض  ّثكاف

ًٔا ًٔا ّعلْن  .ّاجتناع

 ّالجكافٔ٘، الضٓاضٔ٘، املدتلف٘؛ الطالبٔ٘ األىؾط٘ يف الفعال٘ املؾاصن٘ إىل مجًٔعا أرعْنه ننا

 علًنا ادتامعٔ٘ ؽدصٔتهه بياٛ تهتنل حتٙ ّغريٍا ّاألعض العام٘، ّارتزم٘ ّادتْال٘ ّاالجتناعٔ٘، ّالفئ٘،

 ّبني بٔيَه الضّابط ّتْثل الطالب، بني الغلٔن٘ ادتامعٔ٘ الضّح بح علٙ تعنل األىؾط٘ ٍشِ إٌ إس ّعلًْنا،

 الطالب، بني ّالكْمٕ الْطين الْعٕ ّ٘تينٔ ّاألخالقٔ٘ الضّحٔ٘ الكٔه تينٔ٘ علٙ ّتعنل التزصٓػ، ٍٔٝ٘ أعطاٛ

 عً فطال آصاَٜه، عً املغْٝل ّالتعبري الكٔارٗ، علٙ لتزصٓبَه الطالب أماو الفضص٘ أًٓطا األىؾط٘ ٍشِ ّتتٔح

 مَه ادتامعٔ٘ الغلْنٔات ٍشِ نل فانتغاب. ّتؾجٔعَا ّصكلَا ّمَاصاتَه ّقزصاتَه مْاٍبَه انتؾاف

 .ّاملعضف٘ العله حتصٔل علٙ نخضصهه تغابَاان علٙ اذتضص علٔهه ّجيب للػآ٘،

 :ّالطالبات الطالب ّبياتٕ أبياٜٕ

 علٙ ّالتعضف بالهلٔ٘ الزصاع٘ أعلْب علٙ التعضف لهه ٓتٔح نٕ خاص٘ لهه أعز الزلٔل ٍشا إٌ

 ّاهلٔٝ٘ التزصٓػ ٍٔٝ٘ أعطاٛ الغارٗ أمساٛ ّصصز، تزصعْىُ الشٚ العلنٕ احملتْٚ ّبٔاٌ، بَا العلنٔ٘ املياٍج

 اإلراصٓ٘، األقغاو مً قغه بهل العاملني الغارٗ أمساٛ صصز ّنشلو الهلٔ٘، ٌأقغاو مً قغه بهل املعاّى٘

 بزآ٘ يف معضفتُ إىل الطالب حيتاج مما سلو ّغري بالهلٔ٘، الطالبٔ٘ باألىؾط٘ تعضًٓفا أًٓطا ٓتطنً ننا

 .التعلٔنٔ٘ حٔاتُ مضاحل مً جزٓزٗ مضحل٘

/ الزنتْص األعتاس إىل ادتزٓز الزصاعٕ العاو ببزآ٘ التَيٝ٘ خبالص أتكزو أٌ إال اليَآ٘ يف  ٓغعين ّال  

 ّالطالب، التعلٔه لؾٌْٝ ادتامع٘ صٜٔػ ىاٜب اهلل عطا خالز/ الزنتْص ّاألعتاس ادتامع٘، صٜٔػ ؽزٓز جابض أمحز

ًٔا عاًما ٓهٌْ أٌ اهلل أرعْ  .الفْٔو جامع٘ نلٔات عّمجٔ العلْو راص لهلٔ٘ ّاالطرٍاص باليجاح مهلًلا رصاع

 :ّالطالبات الطالب ّبياتٕ أبياٜٕ

 ّبضن٘، خري عاو علٔهه اهلل جعلُ ادتزٓز، الزصاعٕ بالعاو أٍيٝهه أٌ ارتتاو يف لٕ ٓطٔب أخضٚ مضٗ 

. ّعْٛ مهضِّ نل مً ّأٍلَا مصض ّحفغ اهلل ههحفع. خطانه اذتل طضٓل علٙ ّعزر اهلل، ّفكهه

..حّاليجا بالتْفٔل لهه أمئاتٕ

 

  حإَاّ قُز عبز ايفتااألعتاس ايزنتٛص/             

عُٝز ايه١ًٝ
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فالح عبز املعظ أمحز ايعؾريٟ /ن١ًُ األعتاس ايزنتٛص

ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب

 

 نلٔ٘ راص العلْو   أبياٜٕ ّبياتٕ طالب ّطالبات

 .. أما بعز حتٔ٘ مً عيز اهلل مباصن٘ طٔب٘

فَشِ راص العلْو حتتفٙ بهه يف مغتَل عاو رصاعٕ جزٓز 

 ىزعْ اهلل عظ ّجل أٌ ٓهٌْ عاو خري ّبضن٘ ّععارٗ . 

ه أبياٍٛا ٍلَعّبياتٕ ـ ؽضف االىطناو هلشِ الهلٔ٘ العضٓك٘ اليت ُت  أبياٜٕلكز ىلته ـ 

آراب الطالب ّمستُ العلْو العضبٔ٘ ّاإلعالمٔ٘ ناف٘، ٍّْ ؽضف لُ تبعاتُ مً االلتظاو ب

ثه اذتضص علٙ متابع٘ احملاضضات يف مْاعٔزٍا ّاإلفارٗ مما ٓلكٙ علٔهه يف  كُُلٌّخ

 قاعات الزصؼ أميا إفارٗ .

ّإىهه تزصعٌْ يف ٍشِ الهلٔ٘ لػ٘ ٍٕ أؽضف اللػات ّأععنَا، ٍٕ لػ٘ الكضآٌ 

ز ـ الزفاع الهضٓه، ٍّٕ لػ٘ الطار، ٍّٕ لػ٘ الفصاح٘ ّأىته املْنل إلٔهه ـ فٔنا بع

 .عيَا ضز أٖ ٍجن٘ ؽضع٘ حتاّل الئل ميَا

لهه أٌ تفدضّا باالىتغاب  فَئٝا لهه االلتخام بَشِ الهلٔ٘ املباصن٘ ٌّحلَّ 

ما ٓينٕ  - ّإعالمٔ٘عضبٔ٘  - إلَٔا ثه ختضجهه فَٔا إٌ ؽاٛ اهلل ّقز حصلته مً الجكاف٘ 

 .  نلُجاٛ العامل علهه أٍال ذتنل مؾاعل التيْٓض يف أصجيعكْلهه ّفهضنه ّ

   حفهه اهلل ّّفكهه ملا حيبُ ّٓضضاِ. 

  فالح ايعؾريٟايزنتٛص/  األعتاس          

ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب     
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 ايعُزا٤ ايغابكٕٛ يًه١ًٝ َٓش ايٓؾأ٠:

 ّ1990ّ/ 1989ع١ٓ     َؾضف ع٢ً ايه١ًٝ     أ.ر/ عبز ايٛاسز عال

 ٜ1992ّع١ٓ   َؾضف ع٢ً ايه١ًٝ     ظ نؾوأ.ر/ أمحز عبز ايعظ

 1993ّ ع١ٓ   عُٝز ايه١ًٝ  أ.ر/ فالح ايزٜٔ قُز َقطف٢ بهض

 ٕ1997ّ/   1996 ع١ٓ   عُٝز ايه١ًٝ    أ.ر/ طٜٓب عبز اجملٝز صمٛا

  2007ّ/ 2001 ع١ٓ   عُٝز ايه١ًٝ   أ.ر/ إبضاِٖٝ قُز فكض

 2008ّ ع١ٓ   عُٝز ايه١ًٝ    خًٌٝ ٍأ.ر/ خًٌٝ عبز ايعا

 2011 ع١ٓ قا٥ِ بعٌُ عُٝز ايه١ًٝ    أ.ر/ صبٝع قُز عبز ايعظٜظ ّ

 2011ّ ع١ٓ   عُٝز ايه١ًٝ    أ.ر/ فضٜز عٛض سٝزص

 2011 ع١ٓ قا٥ِ بعٌُ عُٝز ايه١ًٝ    أ.ر/ صبٝع قُز عبز ايعظٜظ .ّ

 ٘ٝ2012ّ ع١ٓ   عُٝز ايه١ًٝ    أ.ر/ َإَٔٛ عبز اؿًِٝ ٚد

  2015ّ ع١ٓ   عُٝز ايه١ًٝ   َؾايٞأ.ر/ فابض ايغٝز قُز ع٢ً

 2016ّ ع١ٓ  َؾضف ع٢ً ايه١ًٝ    أ.ر/ أمحز دابض ؽزٜز

 ٞ2016ّ ع١ٓ   عُٝز ايه١ًٝ   أ.ر/ فابض ايغٝز قُز ع٢ً َؾاي

 ٌٝ2018ّ ع١ٓ  َؾضف ع٢ً ايه١ًٝ   أ.ر/ أؽضف عبز اؿفٝظ صس

 2018 ع١ٓ قا٥ِ بعٌُ عُٝز ايه١ًٝ    أ.ر/ عارٍ ايزصغاَٞ عبز ايٓيب 

 ٚست٢ اآلٕ 2019 ع١ٓ عُٝز ايه١ًٝ َٔ ٜٓاٜض     أ.ر/ إَاّ قُز عبز ايفتاح
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 ؽعاص ايه١ًٝ

 

 

: ؽعاص داَع١ ايفّٝٛ بهٌ أبعارٙ، َٚا ٜضَظ إيٝ٘ َٔ رالالت، ؽعاص ن١ًٝ راص ايعًّٛ ٜؾتٌُ ع٢ً

ع م٤ٖٛا بايعًِ، ٖٚٛ ٜؾغٌ َٓتقف ايزا٥ض٠، ٜعًٛٙ نتاب، ٜضَظ إىل املعضف١، ع٢ً قُت٘ ايؾُػ، ٜغط

 ٜٚٓؾض ؽعاعٗا ايًغ١ ايعضب١ٝ ٚايعًّٛ اإلعال١َٝ، يف أما٤ ايزْٝا. 

 

ايؾعاص ٜؤنز إٔ صعاي١ ن١ًٝ راص ايعًّٛ ٜكّٛ بٓاؤٖا ع٢ً أعاؼ صاعذ َٚهني َٔ صعاي١ داَع١ 

 .ايفّٝٛ، اييت تؤرٜٗا ع٢ً املغت٣ٛ احمل٢ً ٚاإلقًُٝٞ ٚايعاملٞ
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 ن١ًٝ راص ايعًّٛ يف عطٛص

 ٚايٓؾأ٠ ٚايتغ١ُٝ املٛيز

نفةض  َةٔ نًٝة١ راص ايعًةّٛ بايكةاٖض٠ ٚ يف       1990ّ/ 89بزأت ايزصاعة١ يف ايهًٝة١ يف ايعةاّ اؾةاَعٞ     

داَعة١   –فزص املضعّٛ ايض٥اعٞ بإْؾا٤ ن١ًٝ ايزصاعات ايعضبٝة١ ٚاإلعةال١َٝ    1993ّايجالثني َٔ عبتُرب 

.فض  ايفّٝٛ –ايكاٖض٠ 

ّ فزص املضعّٛ ايض٥اعٞ اـال بتغةٝري اعةِ نًٝة١ ايزصاعةات     1999ّيف ايتاعع ٚايعؾضٜٔ َٔ رٜغُرب عا

ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ إىل ن١ًٝ راص ايعًّٛ

فزص املضعّٛ ايض٥اعٞ اـال بإْؾا٤ داَع١ ايفّٝٛ; يشا تغري االعِ إىل ن١ًٝ  2005ّيف األٍٚ َٔ أغغطػ 

  .داَع١ ايفّٝٛ –راص ايعًّٛ 

ٜعٌُ يف فاالت عز٠ َجٌ: تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ ٚايعًّٛ ٜغتطٝع خضٜر ن١ًٝ راص ايعًّٛ إٔ 

َضاسًٗا، ٚنشيو ميهٓ٘ ايعٌُ يف فاٍ اإلعالّ ٚف٢ ٚطاص٠ ايجكاف١ دتًف اإلعال١َٝ يف املزاصؼ مب

 أٜنا.
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ايةضؤٜة١ ٚايةضعةاية١
 

 صؤ١ٜ ن١ًٝ راص ايعًّٛ:

ٝكةةةةةاج يًٛدةةةةة٘ عًةةةةة٢ اوٜٛةةةةة١ ٚتعُ ايضٜةةةةةار٠ يف ايزصاعةةةةةات ايعضبٝةةةةة١ ٚاإلعةةةةةال١َٝ سفا ةةةةةا  

 اؿناصٟ يًضعاي١ اإلعال١َٝ.

 صعاي١ ن١ًٝ راص ايعًّٛ:

نًٝةةة١ راص ايعًةةةّٛ َؤعغةةة١ سهَٛٝةةة١ تعًُٝٝةةة١ تعةةةز بإعةةةزار خةةةضٜر َتُٝةةةظ يف ايًغةةة١          

ايعضبٝةةةةة١ ٚايعًةةةةةّٛ اإلعةةةةةال١َٝ ، مبفاُٖٝٗةةةةةا ايقةةةةةشٝش١ ايبٓةةةةةا٠٤ مبةةةةةا تكتنةةةةةٝ٘ األفةةةةةاي١     

ٞ تًبٝةةة١ ؿادةةةات اجملتُةةةع    ٚاملعافةةةض٠ ، َةةةع مةةةُإ إَهاْةةةات ايتٛافةةةٌ ايتعًُٝةةةٞ ٚايتجكٝفةةة      

 املغتُض٠ يف اجملاالت :) ايتع١ًُٝٝ ، ايبشج١ٝ ، اإلعال١َٝ ، ايجكاف١ٝ (.

 

 يًه١ًٝ: االعرتاتٝذ١ٝ األٖزاف 

احملافظ١ ع٢ً ايًغ١ ايعضبٝة١ ٚدرابٗةا ٚتفعًٝةٗا ٚفةل ايتطةٛصات ايعقةض١ٜ مبةا اكةل وةا اعةتٝعاب            (1

 ٛدٞ .َغتذزات ايفهض ٚايجكاف١ ٚايتطٛص ايعًُٞ ٚايتهٓٛي

تفعٌٝ رٚص ايًغ١ ايعضب١ٝ  يتظٌ قتفظ١ مبهاْتٗا ايال٥ك١ بني يغات ايعامل يف احملافٌ ايزٚي١ٝ . (2

تٛدٝ٘ بعة  عةٛخ ايزصاعةات ايعًٝةا إىل تكةِٜٛ َكةضصات ايًغة١ ايعضبٝة١ ٚدرابٗةا يف ايتعًةِٝ قبةٌ             (3

ضد٠ٛ.اؾاَعٞ ،ٚاقرتاح اؿًٍٛ املٓاعب١ يًٓٗٛض مبغت٣ٛ أرا٥ٗا ، ٚؼكٝل أٖزافٗا امل

تعًِٝ ايًغ١ ايعضب١ٝ ٚدرابٗا يًٓاطكني بغريٖا; مبا ٜغِٗ يف  ؼكٝل ايعامل١ٝ وا . (4

ايتعضٜف باؿناص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ، َٔ خةالٍ ؼكٝةل املدطٛطةات ٚإعةار٠    عةضض املطبٛعةات        (5

ايرتاث١ٝ ايكزمي١ بقٛص٠ عقض١ٜ تٓاعب ايٛد٘ اؿناصٟ ايقشٝح يًعضب١ٝ ٚعًَٛٗا.

اـاط١٦ ، املتعًك١ بايفهض اإلعالَٞ يف ايكزِٜ ٚاؿزٜح . تقشٝح املفاِٖٝ (6

إعزار أدٝاٍ فاؿ١ تغِٗ يف بٓا٤ اجملتُع ٚتُٓٝت٘، مبا اكل يألعض٠ تضابطٗا              (7

ٚيًٛطٔ أَٓ٘ ٚاعتكضاصٙ ٚيأل١َ ٖٜٛتٗا .
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 إراص٠ ايه١ًٝ

 حعبز ايفتاإَاّ قُز األعتاس ايزنتٛص/ 

 عُٝةةز ايه١ًٝ

 

 فالح عبز املعظ أمحز ايعؾريٟايزنتٛص/ األعتاس 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب

 

 

 قُز ساَز عذ١ًٝاألعتاس ايزنتٛص/ 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 

 ٞٚيٝز ععٝز عٝغ٢ ؽُٝاألعتاس ايزنتٛص/ 

 ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع

 

 

                 ََ٘ٛٝٝف  أمحز عبز ايًطأعا١َ / ايغٝز 

 ايه١ًٝ َزٜض عاّ



 

 

   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)12( 

 

 ايفقٌ  ايجاْٞ
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 )ايزصاعات ايته١ًُٝٝ(

     تكبٌ ن١ًٝ راص ايعًّٛ داَع١ ايفّٝٛ ايطالب اؿافًني ع٢ً ؽٗار٠ ايجاْٜٛة١ ايعاَة١ َٚةا ٜعاروةا، 

 املضؽشني وا عٔ طضٜل َهتب تٓغٝل ايكبٍٛ يًذاَعات ٚاملعاٖز املقض١ٜ.

  قبٍٛ طالب َٔ اؿافًني ع٢ً –بعز َٛافك١ فًػ اؾاَع١  –ايه١ًٝ جيٛط جملًػ: 

َةٔ إسةز٣ نًٝةات ايرتبٝة١ باؾاَعةات       (رصد١ ايًٝغاْػ يف اآلراب ٚايرتب١ٝ )قغِ ايًغة١ ايعضبٝة١   .أ 

 املقض١ٜ، ٜٚكبًٕٛ بايفضق١ ايجايج١ بايه١ًٝ.

١َٝ ٚايعضب١ٝ ، ٚايزع٠ٛ،  ٚايزصاعات اإلعال ،ٚايؾضٜع١ ،ت أفٍٛ ايزٜٔاداط٠ ايعًٝا َٔ نًٝاإلؽٗار٠  .ب 

 .ٜٚكبًٕٛ بايفضق١ ايجايج١ بايه١ًٝ .ظاَع١ األطٖض ٚايًغ١ ايعضب١ٝ ٚعًّٛ ايكضدٕ 

ٜٚكبًٕٛ بايفضق١ األٚىل بايه١ًٝ. .أٚ املعاٖز ايعًٝا ،َؤٌٖ عاٍ َٔ إسز٣ اؾاَعات املقض١ٜ .ز 

     ت العةتهُاٍ ايتةٛاطٟ   تكبٌ ايه١ًٝ ايتشٌٜٛ إيٝٗا َٔ ايهًٝات املٓةا ض٠، عًة٢ إٔ تضادةع املكةضصا

ٚؼكٝل املعاري١ ايزصاع١ٝ.

 ٜٚهٕٛ ادتٝاطٙ ؽضطاج يًكبٍٛ بايه١ًٝ ،ٜعكز اختباص ؽدقٞ يًُضؽشني َٔ َهتب ايتٓغٝل.

 : األقغاّ ايع١ًُٝ بايه١ًٝ

  :تتهٕٛ ايه١ًٝ َٔ األقغاّ اآلت١ٝ      

 .قغِ ايٓشٛ ٚايقضف ٚايعضٚض .1

.ٚايؾضق١ٝ قغِ عًِ ايًغ١ ٚايزصاعات ايغا١َٝ .2

.قغِ ايزصاعات األرب١ٝ .3

.قغِ ايبالغ١ ٚايٓكز األربٞ ٚاألرب املكاصٕ .4

.قغِ ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ .5

.قغِ ايفًغف١ اإلعال١َٝ .6

 .قغِ ايتاصٜذ اإلعالَٞ ٚاؿناص٠ اإلعال١َٝ .7

 :ايزصدات ايع١ًُٝ اييت متٓشٗا ايه١ًٝ  

 :ايع١ًُٝ اآلت١ٝايزصدات  بٓا٤ ع٢ً طًب فًػ ن١ًٝ راص ايعًّٛ ،ميٓح فًػ داَع١ ايفّٝٛ

 .رصد١ ايًٝغاْػ يف ايًغ١ ايعضب١ٝ ٚايعًّٛ اإلعال١َٝ .1

 .)أٚ( يف ايعًّٛ اإلعال١َٝ ،ادغتري يف ايًغ١ ايعضب١ٝاملرصد١  .2

.يف ايعًّٛ اإلعال١َٝ ()أٚ ،يف ايًغ١ ايعضب١ٝ اٙزنتٛصايصد١ ر .3

 الئحة كلية دار العلوم



 

 

   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)14( 

 

 :ايفضق١ األٚىل    

 :ايفقٌ ايزصاعٞ األٍٚ

 َالسظات عزر ايغاعات املار٠ ّ

  4 (ايكٛاعز)ايٓشٛ  1

  3 ايٓكزَزخٌ يف ايبالغ١ ٚ 2

  3 األرب اؾاًٖٞ 3

4 

 َزخٌ يًؾضٜع١ اإلعال١َٝ

 (1)ايعبارات 

2 

2 
 ٚصق١ اَتشإ ٚاسز٠

5 

 -املقارص األٚىل يًتاصٜذ اإلعالَٞ

 اـًفا٤ ايضاؽزٜٔٚ عقض ايٓب٠ٛ

2 

3 
 ٚصق١ اَتشإ ٚاسز٠

 ١َار٠ َتقً 2 ةةة  ممتز ايًغ١ األٚصب١ٝ 6

  2 ايٓجض ايكزِٜ ٚفْٓٛ٘ 7

  21 إمجايٞ عزر ايغاعات

 

 

 ايفقٌ ايزصاعٞ ايجاْٞ

 َالسظات عزر ايغاعات املار٠ ّ

  2 ايتطبٝل -ايٓشٛ  1

  2  ايعضٚضايقضف ٚ 2

  3 عًِ ايبٝإ  3

  3 ْقٛل األرب اؾاًٖٞ  4

5 

 -عًِ ايًغ١ ايعاّ 

 فك٘ ايًغ١ 

2 

2 

 ٚصق١ اَتشإ ٚاسز٠ 

6 

 -خالم عًِ األ

 ايفًغف١ ايعا١َ 

 َزخٌ إىل ايفًغف١ اإلعال١َٝ 

2 

2 

1 

 ٚصق١ اَتشإ ٚاسز٠ 

 َار٠ َتق١ً  2 ايًغ١ األٚصب١ٝ  7

  2 َٚهافش١ ايفغار اإلْغإسكٛم  8

  23 إمجايٞ عزر ايغاعات
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)15( 

 

 :ايفضق١ ايجا١ْٝ  

 ايفقٌ ايزصاعٞ األٍٚ

 َالسظات عزر ايغاعات املار٠ ّ

  4  (ايكٛاعز)ايٓشٛ  1

  2 ايعضٚض ايقضف ٚ 2

  3 ايٓكز األربٞ ايكزِٜ  3

  3 ايعقض األَٟٛ أرب فزص اإلعالّ ٚ 4

5 

 -األفٛات 

 تاصٜذ ايفهض ايًغٟٛ ايكزِٜ املعادِ ايًغ١ٜٛ ٚ

2 

2 
 ٚصق١ اَتشإ ٚاسز٠ 

6 

 -ايعباعٞ األٍٚ ايعقض األَٟٛ ٚ

 َقض َٔ ايفتح إىل ايعقض ايفاطُٞ 

3 

2 

  ٚصق١ اَتشإ ٚاسز٠

 َار٠ َتق١ً  2 ممتز٠ --ايًغ١ األٚصب١ٝ  7

  23 إمجايٞ عزر ايغاعات

  

 

 ايفقٌ ايزصاعٞ ايجاْٞ 

 َالسظات عزر ايغاعات املار٠ ّ

  2  (ايتطبٝل)ايٓشٛ  1

  3 ايبزٜعاملعاْٞ ٚ 2

  3 األَٟٛ ْقٛل أرب فزص اإلعالّ ٚ 3

  2 األرب املقضٟ  4

5 

  (يظٚازفضم اايظٚاز ٚ)األسٛاٍ ايؾدق١ٝ 

 ايعبارات 

4 

2 

 ٚصق١ اَتشإ ٚاسز٠

6 

 -املٓطل ٚ َٓاٖر ايبشح 

 عًِ ايهالّ 

2 

2 

 ٚصق١ اَتشإ ٚاسز٠

 َار٠ َتق١ً 2 األٚصب١ٝ ايًغ١  7

  22 إمجايٞ عزر ايغاعات
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)16( 

 

 :            يفضق١ ايجايج١ا    

 ايفقٌ ايزصاعٞ األٍٚ

 َالسظات عزر ايغاعات املار٠ ّ

  4  (زايكٛاع)ايٓشٛ  1

  4 ايٓكز األربٞ اؿزٜح  2

  4 األْزيغٞألرب ايعباعٞ ٚا 3

4 

  -َٓاٖذ٘أفٍٛ ايتفغري ٚ

 -ايٛف١ٝ املرياخ ٚ

 َقطًح اؿزٜح ٚاؿزٜح 

2 

2 

2 

 ٚصق١ اَتشإ ٚاسز٠

5 

  بايًغ١ اإللًٝظ١ٜ سٛاص اؿناصات

 فالعف١ اإلعالّ –ايفهض ايغٝاعٞ  –َكاص١ْ األرٜإ 

2 

2 

1 

 ٚاسز٠ٚصق١ اَتشإ 

  4 ايًغ١ ايفاصع١ٝ / ايعرب١ٜ  6

 َار٠ َتق١ً 2 ةةةة ممتز٠ ايًغ١ األٚصب١ٝ  7

  4 املٝزاْٞ ايتزصٜب 8

  33 إمجايٞ عزر ايغاعات

 ايفقٌ ايزصاعٞ ايجاْٞ

 َالسظات عزر ايغاعات املار٠ ّ

  2  َقطًشات م١ٜٛ بايًغ١ اإللًٝظ١ٜ 1

  2 ايعضٚض ايقضف ٚ 2

  3 املعافض ايٓكز ايعضبٞ  3

  4  األْزيغْٞقٛل األرب ايعباعٞ ٚ 4

  6 عًِ ايًغ١  5

6 

 - األْزيػفتٛح املغضب ٚ

 املُايٝو ٚ عقض األٜٛبٝنيايؾاّ يف َقض ٚ

2 

3 
 ٚصق١ اَتشإ ٚاسز٠

  2 ايًغ١ األٚصب١ٝ  7

  24 إمجايٞ عزر ايغاعات



 

 

   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)17( 

 

 :         ايفضق١ ايضابع١

 ايفقٌ ايزصاعٞ األٍٚ

 َالسظات زر ايغاعاتع املار٠ ّ

  4  (ايكٛاعز)ايٓشٛ  1

  3 ايٓكز ايتطبٝكٞ  2

  3 ملعافض ااألرب اؿزٜح ٚ 3

4 

 -املعافض   عًِ ايًغ١

 - املكاصٕ           

 ايتطبٝكٞ           

2 

2 

2 

 ٚصق١ اَتشإ ٚاسز٠ 

  3 ايٓظِ ٚ اؿناص٠ اإلعال١َٝ  5

6 

 ايفهض اإلعالَٞ اؿزٜح 

 عًِ ايتقٛف 

2 

2 
 

 َار٠ َتق١ً  2ممتز٠ --ايًغ١ األٚصب١ٝ  7

  25 إمجايٞ عزر ايغاعات

 ايفقٌ ايزصاعٞ ايجاْٞ

 َالسظات عزر ايغاعات املار٠ ّ

  2  (ايتطبٝل)ايٓشٛ  1

  2 ايعضٚض ايقضف ٚ 2

  4 األرب املكاصٕ  3

  4 املعافض ْقٛل األرب اؿزٜح ٚ 4

5 

 - تفغري 

 سزٜح

2 

2 
 ٠ٚصق١ اَتشإ ٚاسز

  3 ايؾضم اإلعالَٞ يف ايعقض اؿزٜح  6

  4 ايًغ١ ايفاصع١ٝ / ايعرب١ٜ  7

 َار٠ َتق١ً 2 ايًغ١ األٚصب١ٝ  8

  4 املٝزاْٞايتزصٜب  9

   ايؾفٗٞ 10

  29 إمجايٞ عزر ايغاعات

 



 

 

   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)18( 

 

 :االَتشإ ٚايتكِٝٝ 

  .ٜضٟ يهٌ َكضص ثالخ عاعاتٜهٕٛ االَتشإ ؼضٜضٜا يف مجٝع املكضصات، ٚطَٔ االَتشإ ايتشض (:5َار٠ )

% َٔ رصد١ نٌ َكضص ألعُاٍ ايغة١ٓ، ٚاةزر فًةػ ايكغةِ املدةتك ْةٛ  االَتشةإ        20ؽقك  :(6َار٠ )

 .(ؽفٟٛ أٚ ؼضٜضٟ أٚ عح)

ًٜ اَتشاْاجٜؤر٣ طايب ايفضق١ ايضابع١ : (7َار٠ ) ٚتةزخٌ رصدتة٘ يف    ،ٜٚعتةرب َكةضصا يًٓذةاح ٚايضعةٛب     ،اؽفٛ

 .ايتكزٜض ايعاّ

ٜٓكٌ ايطايب َٔ ايفضق١ املكٝز بٗا إىل ايفضق١ اييت تًٝٗا إسا لح يف مجٝع املكةضصات، أٚ نةإ صاعةبا    : (8َار٠ )

فُٝا ال ٜظٜز ع٢ً َكضصٜٔ َٔ فضقت٘، أٚ َٔ فضق١ أرْٞ. ٚف٢ ٖشٙ اؿاي١ ٜؤر٣ ايطايب االَتشةإ فُٝةا صعةب    

 .فٝ٘ َع طالب ايفضق١ اييت ٜزصؼ فٝٗا املكضص

ب ايفضق١ ايضابع١، ايشٜٔ صعةبٛا يف َكةضص أٚ َكةضصٜٔ َةٔ فةضقتِٗ أٚ َةٔ فضقة١ أرْة٢،         بايٓغب١ يطال: (9َار٠ )

فإسا تهضص صعٛبِٗ اَتشٓٛا فُٝةا صعةبٛا فٝة٘ َةع      ٜعكز وِ اَتشإ رٚص ثإ خالٍ ؽٗض عبتُرب َٔ نٌ عاّ.

 .طالب ايفقٌ ايزصاعٞ ايشٟ ٜزصؼ فٝ٘ ٖشا املكضص

 ف٢ ايتكزٜض ايعاّ بأسز ايتكزٜضات اآلت١ٝ:ٜكزص لاح ايطايب يف املكضصات، ٚ: (10َار٠ )

 فأنجض َٔ فُٛ  ايزصدات. 90  ممتاط % 

 فُٛ  ايزصدات. 90% إىل اقٌ َٔ  80َٔ   دٝز دزا َٔ % 

 فُٛ  ايزصدات.  80% إىل اقٌ َٔ  65َٔ   دٝز َٔ % 

 ٍٛفُٛ  ايزصدات.  65% إىل اقٌ َٔ  50َٔ    َكب َٔ % 

  :ٜضٜٔ اآلتٝنيٜكزص صعٛب ايطايب بأسز ايتكز   

 فُٛ  ايزصدات.  50% إىل اقٌ  35َٔ   معٝف َٔ % 

 فُٛ  ايزصدات.  35أقٌ َٔ   معٝف دزا َٔ % 

  .يًغٓٛات األصبع ()ايرتانُٞ اتغب ايٓذاح يف رصد١ ايًٝغاْػ مبذُٛ  ايزصدات :(11َار٠ ) 
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ْظاّ تأرٜب ايطالب

 : 72يغٓ٘  49صقِ  اؾاَع١م٤ٛ قإْٛ تٓظِٝ  يف

بتأر١ٜ اَتشإ َٔ اـاصز ٚاملغتُعٕٛ خامعٕٛ وِ ايطالب املكٝزٕٚ ٚاملٓتغبٕٛ ٚاملضخك  _ 231َار٠ 

 يًٓظاّ ايتأرٜيب املبني فُٝا بعز:

 ٜعترب كايف١ تأرٜب١ٝ نٌ إخالٍ بايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايتكايٝز اؾاَع١ٝ ٚع٢ً األخك:  _24َار٠ 

 0 األعُاٍ املد١ً بٓظاّ ايه١ًٝ أٚ املٓؾآت اؾاَع١ٝ -1

تعطٌٝ ايزصاع١ أٚ ايتشضٜ  عًٝ٘ أٚ االَتٓا  املزبض عٔ سنٛص ايزصٚؼ ٚاحملامضات ٚاألعُاٍ  -2

0اؾاَع١ٝ األخض٣ اييت تكن٢ ايًٛا٥ح باملٛا ب١ عًٝٗا

 أٚنٌ فعٌ ٜتٓاف٢ َع ايؾضف ٚايهضا١َ أٚ كٌ عغٔ ايغري ٚايغًٛى راخٌ اؾاَع١  -3

 0خاصدٗا

0طّ ي٘ ٚنٌ غؿ يف اَتشإ أٚ ؽضٚ  فٝ٘ايال ٤ٚنٌ إخالٍ بٓظاّ اَتشإ أٚ اوز -4

0نٌ إتالف يًُٓؾآت ٚاألدٗظ٠ أٚ املٛاصر أٚ ايهتب اؾاَع١ٝ أٚ تبزٜزٖا -5

نٌ تٓظِٝ يًذُعٝات راخٌ اؾاَع١ أٚ االؽرتاى فٝٗا بزٕٚ تضخٝك عابل َٔ ايغًطات  -6

0املدتق١ اؾاَع١ٝ

ع تٛقٝعات بزٕٚ تضخٝك أٚ مج ، تٛطٜع ايٓؾضات أٚ إفزاص دضا٥ز سا٥ط بأ١ٜ فٛص٠ بايهًٝات  -7

0عابل َٔ ايغًطات اؾاَع١ٝ املدتق١

 اآلراب.ت كايف١ يًٓظاّ ايعاّ أٚ االعتقاّ راخٌ املباْٞ اؾاَع١ٝ أٚ االؽرتاى يف َظاٖضا -8

خيضد٘ ايعُٝز أٚ  ، نٌ طايب ٜضتهب غؾا يف اَتشإ أٚ ؽضٚعا فٝ٘ ٜٚنبط يف ساي١ تًبػ _125َار٠ 

 0ٚااٍ إىل فًػ ايتأرٜب ، َٕٔ ٜٓٛب عٓ٘ َٔ ؾ١ٓ االَتشا

أَا يف األسٛاٍ األخض٣ فٝبطٌ االَتشإ بكضاص َٔ فًػ ايتأرٜب أٚ فًػ ايه١ًٝ ٜٚرتتب عًٝ٘ بطالٕ 

 49ف٢ م٤ٛ قإْٛ تٓظِٝ اؾاَع١ صقِ 0ايزصد١ ايع١ًُٝ إسا ناْت قز َٓشت يًطايب قبٌ نؾف ايغؿ

 .1972يغ١ٓ 

 ايعكٛبات ايتأرٜب١ٝ ٖٞ : _126َار٠ 

 0ٝ٘ ؽفا١ٖ أٚ نتاب١ ايتٓب -1

0اإلْشاص  -2

0اؿضَإ َٔ بع  اـزَات ايطالب١ٝ  -3

0اؿضَإ َٔ سنٛص رصٚؼ أسز املكضصات ملز٠ ال ػاٚط ؽٗضا -4

0ايفقٌ َٔ ايه١ًٝ ملز٠ ال ػاٚط ؽٗضا -5

0نجضأاؿضَإ َٔ االَتشإ يف َكضص أٚ  -6

0ٚ ملز٠ فقٌ رصاعٞ ٚقف قٝز ايطايب يزصد١ املادغتري أٚ ايزنتٛصاٙ ملز٠ ال ػاٚط ؽٗضٜٔ أ -7

0إيغا٤ اَتشإ ايطايب يف َكضص أٚ أنجض  -8

0ايفقٌ َٔ ايه١ًٝ ملز٠ ال ػاٚط فقال رصاعٝا -9

0اؿضَإ َٔ االَتشإ يف فقٌ رصاعٞ ٚاسز أٚ أنجض  -10
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0سضَإ ايطايب َٔ ايكٝز يًُادغتري أٚ ايزنتٛصاٙ َز٠ فقٌ رصاعٞ أٚ أنجض  -11

0 ايفقٌ َٔ ايه١ًٝ ملز٠ تظٜز ع٢ً فقٌ رصاعٞ -12

ايفقٌ ايٓٗا٥ٞ َٔ اؾاَع١ ٜٚبًغ قضاص ايفقٌ إىل اؾاَعات األخض٣ ٜٚرتتب عًٝ٘ عزّ  -13

0فالس١ٝ ايطايب يًكٝز أٚ ايتكزّ إىل االَتشاْات يف داَعات مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

 أَض ٚجيٛط األَض بإعالٕ ايكضاص ايقارص بايعكٛب١ ايتأرٜب١ٝ راخٌ ايه١ًٝ ٚجيب إبالغ ايكضاصات إىل ٚىل         

 0ايطايب

 .ٚؼفظ ايكضاصات ايقارص٠ بايعكٛبات ايتأرٜب١ٝ عزا ايتٓبٝ٘ ايؾفٟٛ يف ًَف ايطايب       

ثالخ عٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ  ٞٚجملًػ اؾاَع١ إٔ ٜعٝز ايٓظض يف ايكضاص ايقارص بايفقٌ ايٓٗا٥ٞ بعز َن 

 0تاصٜذ فزٚص ايكضاص

 :او٦ٝات  املدتق١ بتٛقٝع ايعكٛبات ٖٞ _127َار٠ 

األعاتش٠ ٚاألعتاس٠ املغاعزٕٚ : ٚوِ تٛقٝع ايعكٛبات األصبع األٚىل املب١ٓٝ يف املار٠ ايغابك١ عُا ٜكع  _1

 0َٔ ايطالب أثٓا٤ ايزصٚؼ ٚاحملامضات ٚاألْؾط١ اؾاَع١ٝ املدتًف١

 عُٝز ايه١ًٝ: ٚي٘ تٛقٝع ايعكٛبات ايجُاْٞ األٚىل املب١ٓٝ يف املار٠ ايغابك١، ٚف٢ ساي١ سزٚخ _2

امطضابات أٚ إخالٍ بايٓظاّ ٜتغبب عٓ٘ أٚ خيؾ٢ َٓ٘ عزّ اْتظاّ ايزصاع١ أٚ االَتشإ ٜهٕٛ يعُٝز 

ايه١ًٝ تٛقٝع مجٝع ايعكٛبات املب١ٓٝ يف املار٠ ايغابك١ ، ع٢ً إٔ ٜعضض األَض خالٍ أعبٛعني َٔ تاصٜذ 

َع١ ، ٚع٢ً ص٥ٝػ تٛقٝع ايعكٛب١ ع٢ً فًػ ايتأرٜب إسا ناْت ايعكٛب١ بايفقٌ ايٓٗا٥ٞ َٔ اؾا

 0اؾاَع١ بايٓغب١ إىل غري سيو َٔ ايعكٛبات ، ٚسيو يًٓظض يف تأٜٝز ايعكٛب١ أٚ إيغا٥ٗا أٚ تعزًٜٗا

ص٥ٝػ اؾاَع١ : ٚي٘ تٛقٝع مجٝع ايعكٛبات املب١ٓٝ يف املار٠ ايغابك١ عزا ايعكٛب١ األخري٠ ٚسيو بعز  _3

 فًػ ايتأرٜب َٔ رخٍٛ أَه١ٓ اؾاَع١ أخش صأ٣ عُٝز ايه١ًٝ ، ٚي٘ إٔ ميٓع ايطايب احملاٍ إىل

 0ست٢ ايّٝٛ احملزر حملانُت٘

 0فًػ ايتأرٜب: ٚي٘ تٛقٝع مجٝع ايعكٛبات_4

( إال بعز ايتشكٝل 126املار٠ ) ٔال تٛقع عكٛب١ َٔ ايعكٛبات ايٛاصر٠ يف ايبٓز اـاَػ َٚا بعزٙ َ_128َار٠ 

مل انض يف املٛعز احملزر يًتشكٝل عكط  َع ايطايب ن١ًٝ ٚمسا  أقٛاي٘ فُٝا ٖٛ َٓغٛب إيٝ٘ فإسا

 0سك٘ يف مسا  أقٛاي٘ ٜٚتٛىل ايتشكٝل َٔ ٜٓتزب٘ عُٝز ايه١ًٝ 

 0ٚال جيٛط يعنٛ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ املٓتزب يًتشكٝل َع ايطايب إٔ ٜهٕٛ عنٛا يف فًػ ايتأرٜب 

( تهٕٛ 127كا يًُار٠ )ايكضاصات اييت تقزص َٔ او٦ٝات املدتق١ بتٛقٝع ايعكٛبات ايتأرٜب١ٝ ٚف _129َار٠ 

 0ْٗا١ٝ٥

َٚع سيو ػٛط املعاصم١ يف ايكضاص ايقارص غٝابٝا َٔ فًػ ايتأرٜب ٚسيو يف خالٍ أعبٛ  َٔ تاصٜذ 

أَضٙ ٜٚعترب ايكضاص سنٛصٜا إسا نإ طًب اؿنٛص قز أعًٔ إىل ؽدك ايطايب  ٞإعالْ٘ إىل ايطايب أٚ ٚي

 0َكبٍٛ أَضٙ ٚؽًف ايطايب عٔ اؿنٛص بغري عشص  ٞأٚ ٚي

ٚجيٛط يًطايب ايتظًِ َٔ قضاص فًػ ايتأرٜب بطًب ٜكزَ٘ إىل ص٥ٝػ اؾاَع١ خالٍ مخغ١ عؾض َٜٛا 

َٔ تاصٜذ إبالغ٘ بايكضاص، ٜٚعضض ص٥ٝػ اؾاَع١ َا ٜكزّ إيٝ٘ َٔ تظًُات ع٢ً فًػ اؾاَع١ يًٓظض 

 0فٝٗا
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 :املطًٛب َٔ طالب ايفضق١ األٚىل

أفةٌ ؽةٗار٠ ايجاْٜٛة١     -إىل ايهًٝة١ ٖٚة٢ )أفةٌ ؽةٗار٠ املةٝالر     بٓفغ٘  ٜ٘كّٛ ايطايب بتكزِٜ أٚصاق

 (منٛسز+ ايكَٛٞبطاق١ ايضقِ  –ٛص٠ ؽدق١ٝ َزٕٚ عًٝٗا اعِ ايطايب ف –ايعا١َ 

ايٛاصر٠ َٔ َهتةب   اآليٜٞتِ ايتأنز َٔ أمسا٤ ايطالب املتكزَني عٔ طضٜل ايضدٛ  إىل نؾٛف اؿاعب 

ايتٓغٝل

  ٝ ١ )اقةٌ إىل إسٕ رفةع َةٔ َغة٦ٍٛ ايفضقة١ ثةِ ٜتذة٘ إىل خظٜٓة١         ٜكّٛ ايطايب بتغزٜز ايضعةّٛ ايزصاعة

.ايه١ًٝ يتغزٜز ايضعّٛ

.ايؾدقٞادتاط االختباص بايه١ًٝ إال إسا  اٚال ٜعترب ايطايب َكًٝز ، ًطايبي ؽدقٜٞٚتِ عٌُ اختباص 

.باؾاَع١ ب٢ٓ اـزَات ايطالب١ٝمباإلراص٠ ايطب١ٝ  يفع٢ً ايطالب  ايطيبٜتِ تٛقٝع ايهؾف 

ثِ ايتٛد٘ إىل   اإلقا١َ باملز١ٜٓ اؾاَع١ٝ )املغرتبني( اؿقٍٛ ع٢ً ًَف املز١ٜٓ اؾاَع١ٝ يفايضاغبني  ع٢ً

 .ايه١ًٝ مل٤ٌ ايبٝاْات املٛدٛر٠ ع٢ً االعتُاص٠ مبعضف١ املٛ ف املدتك بعز اعتٝفا٤ ؽضٚط٘ بايه١ًٝ

 

 بايٓغب١ يألعشاص عٔ رخٍٛ االَتشإ:

صعةٛباج   ٘غٝابة  فٝعةز  ٜكبً٘ فًةػ ايهًٝة١   (أٚ عفض إىل اـاصز)َضض  قٗضٟايطايب بعشص  تغٝبإسا 

ساية١   يفبؾضط أال ٜظٜز ايتدًف عٔ فضفتني َتتايٝتني أٚ َتفضقني خالٍ َز٠ ايزصاع١ بايهًٝة١ ٚجيةٛط   

 .اينضٚص٠ َٓح فضف١ ثايج١ يًطايب

 .ٜٚكٝز ايطايب املتغٝب عٔ االَتشإ بغري عشص صاعباج بتكزٜض معٝف دزاج

 عٓٛات ايضعٛب( اعتٓفاسكٝز بايفضم ايزصاع١ٝ املدتًف١ )بٝإ فضل اي 

 َٔ اـاصز فضل َٔ ايزاخٌ ايفضق١ ايزصاع١ٝ

 ال ٜٛدز (باقٞ –فضفتإ )َغتذز  ايفضق١ األٚىل

 فضف١ ٚاسز٠(باقٞ –فضفتإ )َغتذز  ايفضق١ ايجا١ْٝ

 ثالخ فضل(باقٞ –فضفتإ )َغتذز  ايفضق١ ايجايج١

(باقٞ –)َغتذز فضفتإ  ايفضق١ ايضابع١

ثالخ فضل ٚإسا صعب ايطايب فُٝا 

ال ٜظٜز عٔ ْقف عزر املكضصات 

ايفضق١ ٜضخك ي٘ االَتشإ  يف

 ست٢ ايتدضز

 بايٓغب١ يًزصاعات ايته١ًُٝٝ:

نًٝةات   يفتكبٌ ايه١ًٝ ايطالب اؿافًني ع٢ً رصد١ ايًٝغاْػ أٚ ايبهايٛصٜٛؼ أٚ َا ٜعاروةا  

 -باؾاَع١ ٢ٖٚ: املضنظٟب باألٚصام األف١ًٝ إىل َهتب ايتشٜٛالت أٚ َعاٖز أخض٣ ع٢ً إٔ ٜتكزّ ايطاي

ؽٗار٠ املٝالر  -  ؽٗار٠ املؤٌٖ  -  ؽٗار٠ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ

َٛافك١ د١ٗ ايعٌُ بايٓغب١ يًعاًَني  -  اـز١َ ايعغهض١ٜ أٚ اإلعفا٤ َٓٗا ؽٗار٠ 
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)22( 

 

ٞ ايفٝةّٛ ٚسيةو مبٛدةب َغةتٓز     ٜٚكزّ ايطايب َا ٜجبت إقاَتة٘ باألقغةاّ اإلراصٜة١ ايتابعة١ ؾاَعة١        صمسة

املكضص٠ ع٢ً طالب االْتغةاب  غاط( ع٢ً إٔ ٜكّٛ ايطايب بغزار ايضعّٛ ايزصاع١ٝ  –تًٝفٕٛ  –)إٜقاٍ نٗضبا٤ 

 ًٜٚتشل بايفضق١ األٚىل. ٘املٛد

 أَا طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ قغِ ايًغ١ ايعضب١ٝ فكط ًٜتشكٕٛ بايفضق١ ايجايج١.

 تكبٌ ايه١ًٝ املهفٛفني:

% َٔ اجملُٛ  ايه٢ً ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖؤال٤ ايطالب سافًني ع٢ً ايجا١ْٜٛ 50وِ ع٢ً بؾضط سقٛ

١ اآلتٝة١  ًٝايعا١َ َٔ َزصع١ ط٘ سغني يًُهفٛفني أٚ َزاصؼ ايٓٛص ٚاألٌَ ٜٚتكزّ ايطايب باألٚصام األفة 

 : َباؽض٠ ٢ٖٚ املضنظٟإىل َهتب ايتشٜٛالت 

 فٛص ؽدق١ٝ 6  –  الرؽٗار٠ املٝ  –  ايجا١ْٜٛ ايعا١َ يفاعتُاص٠ ايٓذاح 

 قبٍٛ ايطالب اؿافًني ع٢ً ايجا١ْٜٛ األطٖض١ٜ:

 

ٜتِ قبةٛوِ عةٔ    ٚايعًُٞ األربٞايعاّ ْفغ٘ َٔ ايكغِ  يفايطالب اؿافًٕٛ ع٢ً ايجا١ْٜٛ األطٖض١ٜ 

 .طضٜل َهتب ايتٓغٝل

بعةز اْتٗةا٤    األَةانٔ اـايٝة١   يفايعاّ ْفغ٘ ٜةتِ ؼًٜٛةِٗ    يفايطالب اؿافًٕٛ ع٢ً ايجا١ْٜٛ األطٖض١ٜ 

أعُاٍ َهتب ايتٓغٝل بؾضط اعتٝفا٥ِٗ اؿز األر٢ْ يًكبٍٛ.
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)23( 

 

 :َهافآت ايتفٛم

 

 ق١ُٝ املهافأ٠ اجملُٛ  أٚ ايتكزٜض ايفضق١

 دٓٝٗا  84.00 بايجا١ْٜٛ ايعا١َ % فأنجض80 األٚىل

 دٓٝٗا 120.00 بايفضق١ ايغابك١ اَتٝاط ايجا١ْٝ

 دٓٝٗا 84.00 غٓٛات ايغابك١َع اعتُضاص ايتفٛم يف اي زاددٝز  ايجايج١

 دٓٝٗا 60.00 بايفضق١ ايغابك١ فكطدٝز دزا  ايضابع١
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)24( 

 

 :يًطالبؽ٦ٕٛ ايطالب ٜكزَٗا قغِ  اييتاـزَات 

عٌُ اعتُاصات املز١ٜٓ اؾاَع١ٝ يًطالب املغرتبني ٚسيو بعز إٔ ٜكّٛ ايطايب بغةشب اعةتُاص٠ اإلقاَة١     -1

 .َٔ املز١ٜٓ اؾاَع١ٝ

اؾٛاطات(. –املعاؽات     –ب يتكزمي٘ إىل دٗات كتًف١ َجٌ )ايؾ٦ٕٛ االدتُاع١ٝ عٌُ إثبات قٝز يًطال -2

ع١ٓ. 28عٔ  ٚاعٌُ تأدٌٝ يًطالب ايشٜٔ مل ٜتذاٚط -3

عٌُ اعتُاص٠ ايبطاق١ ايؾدق١ٝ. -4

ع٢ً ايطالب باإلراص٠ ايطب١ٝ. ايطيبٚسيو يتٛقٝع ايهؾف  ايطيبعٌُ بطاق١ ايهؾف  -5

اى ع٢ً ايغه١ اؿزٜز.عٌُ اعتُاص٠ االؽرت -6

 عٌُ اعتُاص٠ ايزعِ اـاف١ بضعا١ٜ ايؾباب. -7

 

 :بايٓغب١ يًفضق١ ايضابع١

ٜؾرتط يزخٍٛ االَتشإ إٔ ٜكّٛ ايطايب مبة٤ٌ طًةب رخةٍٛ االَتشةإ نُةا ٜؾةرتط إٔ ٜكةّٛ ايطايةب          -أ

 بغزار ايضعّٛ ايزصاع١ٝ.

سزٜج١ ٚرَغ١. 6×  4جيب إسناص فٛص٠ ؽدق١ٝ  -ب

ف بضا٠٤ يًٓادشني عٛا٤ َةٔ رٚص ٜٓةاٜض أٚ َةاٜٛ أٚ عةبتُرب ٚتغةًُٝٗا يكغةِ اـةضجيني        ٜتِ عٌُ نؾٛ -ز

غزرٜٔ يًضعّٛ ايزصاع١ٝ.املبايه١ًٝ َع ًَفات ايطالب ايٓادشني فكط ٜٚتِ سذظ ًَفات ايطالب غري 
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)25( 

 

ايجايحايفقٌ 
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)26( 

 

ايزصاعات ايعًٝا

 :بٓظاّ ايغاعات املعتُز٠ ال٥ش١ ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا

ّ    ٌٜٛ ْظاّ ايزصاع١ يف قطا  ايزصاعةات ايعًٝةا يف   مت  ؼ إىل ْظةاّ   نًٝة١ راص ايعًةّٛ داَعة١ ايفٝةٛ

ملةا يف ٖةشا ايٓظةاّ َةٔ َعةاٜري اؾةٛر٠        13/2/2011ّبتةاصٜذ   ( 311)طبكا يًكضاص ايٛطاصٟ صقِ  ايغاعات املعتُز٠;

يب ، ٚؼكٝل ايغا١ٜ َٔ ايع١ًُٝ ايعامل١ٝ، ٚملا فٝ٘ َٔ قزص٠ رقٝك١ ع٢ً قٝاؼ املز٣ ايعًُٞ ٚاالعتٝعابٞ يًطا

ايتع١ًُٝٝ ٚفزم ٚفٛوا إىل ايطايب َع مُإ ؽفاف١ٝ نا١ًَ، َٚقةزاق١ٝ غةري َغةبٛق١ ، إىل داْةب إٔ     

 ْظاّ ايغاعات املعتُز٠ ٜهفٌ يًطايب سض١ٜ االختٝاص ٜٚغاعزٙ ع٢ً اعتجُاص َٝٛي٘ َٚٛاٖب٘ ٚثكافات٘.

 َٛقع ن١ًٝ راص ايعًّٛ ة داَع١ ايفّٝٛ ، ع٢ًايال٥ش١ اـاف١ بٗشا ايٓظاّ  ٚميهٔ َضادع١

http://www.fayoum.edu.eg/DarulUloom/PostgraduateRegulations.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/DarulUloom/PostgraduateRegulations.aspx
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)27( 

 

 إراص٠ صعا١ٜ ايؾباب بايه١ًٝ

اب، ٚفةةكٌ َةةٛاٖبِٗ ٚتُٓٝةة١ قةةزصاتِٗ عًةة٢ تٗةةزف إراص٠ صعاٜةة١ ايؾةةباب إىل إطةةالم طاقةةات ايؾةةب

ي١ٝ، ٚسيةو عةٔ طضٜةل إعةزار ٚتٓفٝةش ايةرباَر ٚاألْؾةط١        ٦ٛايتفهري، ٚتزصٜبِٗ ع٢ً ايكٝار٠ ٚؼُةٌ املغة  

 رعِ ٚتهٜٛٔ ؽدق١ٝ ايطالب ٚتهاًَِٗ َٔ خالٍ األْؾط١ املدتًف١. يفتغاِٖ  اييتاملدتًف١ 

 أٚالج: خزَات تكزَٗا صعا١ٜ ايؾباب:

 :فٌ االدتُاعٞفٓزٚم ايتها -1

ٜٗزف ايقٓزٚم إىل ؼكٝل اينُإ االدتُاعٞ يًطالب بقٛصٙ املدتًف١، ٚنشيو املغا١ُٖ يف تٓفٝةش  

اـزَات ايطالب١ٝ ٚتكزِٜ املغاعزات اييت تعٝةِٓٗ عًة٢ سةٌ َؾةانًِٗ ايةيت تعةٛم تكةزَِٗ يف ايزصاعة١،         

  ِ ٞ   ص٠اعةتُا  ٚميهٔ يًطالب اؿقٍٛ ع٢ً تًو اـزَات يف ؽهٌ إعاْات بعةز تكةزٜ  ايبشةح االدتُةاع

 يإلعا١ْ اييت تتُجٌ يف:جبت أسك١ٝ ايطايب ت يتاي َغتٛفاٙ 

عزار ايضعّٛ اؾاَع١ٝ. -

 رعِ ايهتاب اؾاَعٞ. -

ؽضا٤ َالبػ. -

إعاْات ْكز١ٜ )إعا١ْ طٛاصئ(. -

 .يًُغتشكنيعٌُ ْظاصات طب١ٝ  -

 

:غاعزاتاملنٝف١ٝ اؿقٍٛ عًٞ 

يًشقٍٛ    )فاْاج(  بايه١ًٝ يغشب اعتُاص٠ عح ادتُاعٞ ٜكّٛ ايطايب بايتكزّ إلراص٠ صعا١ٜ ايؾباب    

عًٞ املغاعز٠ .

بع  اؾٗات اؿه١َٝٛ األخض٣ َجٌ َزٜض١ٜ َٔ تغتٛف٢ ٖشٙ االعتُاص٠ مبعضف١ ايطايب  -1

 . ٚاؾُع١ٝ ايظصاع١ٝ ٚاملعاؽات ايتنأَ االدتُاعٞ

َٚضفل  عٞ املدتك بايفضق١()األخقا٥ٞ االدتُا تغًِ تًو االعتُاص٠ إلراص٠ صعا١ٜ ايؾباب بايه١ًٝ -2

.أٟ َغتٓزات تجبت سايت٘ االدتُاع١َٝعٗا 

َٔ ايطايب يتشزٜز  ٚاملغتٓزات األخض٣فشك االعتُاص٠ ٜكّٛ األخقا٥ٞ االدتُاعٞ ببشح اؿاي١ ٚ  -3

يًشقٍٛ عًٞ املغاعز٠ ٚيف ساي١ ثبٛت اعتشكام ايطايب يًُغاعز٠ ٜتِ تكزميٗا  َ٘ز٣ اعتشكاق

ي٘ .

ملطًٛب١ فٗٞ :أَا األٚصام ا    

0(فاْاج اعتُاص٠ عح ادتُاعٞ ) ٜتِ اؿقٍٛ عًٝٗا َٔ ايه١ًٝ -

 0بٝإ رخٌ ٚىل األَض) َفضرات َضتب أٚ َعاـ( -

 فٛص٠ ؽٗار٠ ايٛفا٠ يف ساي١ ٚفا٠ ايٛايز. -

 0فٛص٠ ايبطاق١ ايؾدق١ٝ يٛيٞ األَض -

0بٝإ سٝاط٠ طصاع١ٝ يٛيٞ األَض -
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)28( 

 

عز رصاعتٗا ع٢ً ؾ١ٓ املغاعزات ٚاييت ؽتك مبا ًٜٞ:عضض األعاخ االدتُاع١ٝ ب -4

رصاع١ ايطًبات اـاف١ باملغاعزات ٚايتٛف١ٝ مبا ًٜظّ يهٌ ساي١ ع٢ً سز٠ . -            

 عضض َا ٜكرتح فضف٘ َٔ أْٛا  املغاعزات . -            

 0بزال َٔ فضفٗا ْكزارصاع١ ايٓظِ ايبز١ًٜ يقضف املغاعزات يف فٛص٠ ع١ٝٓٝ  -                   

 

 ثاْٝاج: االؼارات ايطالب١ٝ:

االؼارات ايطالب١ٝ ٖٞ ايتٓظُٝات ايؾضع١ٝ املُج١ً يطالب ايهًٝات ٚاملعاٖز ٚاؾاَعات يف َقةض ٚتٗةزف   

 إىل ؼكٝل َا ٢ًٜ:

 أٖزاف اؼار ايطالب:

ْتُةا٤ ٚايةٛال٤،   ت١ُٝٓ ايكِٝ ايضٚس١ٝ ٚاألخالق١ٝ، ٚتضعٝذ ايٛع٢ ايةٛطز ٚايكةَٛٞ ٚإعةال٤ قُٝة١ اال     -1

ٚتعُٝل أعػ ايزميكضاط١ٝ، ٚسكٛم اإلْغإ ٚاملٛاط١ٓ يز٣ ايطالب ٚايعٌُ بضٚح ايفضٜل َع نفاي١ 

 إطاص ايتكايٝز ٚاألعضاف اؾاَع١ٝ. يفايتعبري عٔ دصا٥ِٗ 

تِٗ ٚتٛ ٝفٗا مبا ٜعٛر بايفا٥ز٠ ع٢ً ايطايةب ٚاملؤعغة١   افكٌ َٛاٖب ايطالب ٚت١ُٝٓ قزصاتِٗ َٚٗاص -2

ايٛطٔ.ايتع١ًُٝٝ ٚ

تهٜٛٔ األعض ٚاؾُعٝةات ٚايٓةٛارٟ ايعًُٝة١، َةع تٓظةِٝ أعةًٛب االعةتفار٠ َةٔ طاقةات َٚٗةاصات            -3

ايطالب، ٚايعٌُ ع٢ً رعِ أْؾطتِٗ ٚت١ُٝٓ قزصاتِٗ اإلبزاع١ٝ.

تٓظِٝ األْؾط١ ايطالب١ٝ ايضٜام١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايهؾف١ٝ ٚايف١ٝٓ ٚايجكافٝة١ ٚايتهٓٛيٛدٝة١    -4

ن١ ٚؼفٝظ ايطالب ع٢ً املؾاصن١ ٚتؾذٝع املتُٝظٜٔ فٝٗا.ٚغريٖا ٚتٛعٝع قاعز٠ املؾاص

 تؾهٌٝ اؼار ايطالب:

ٜؾهٌ اؼار ايطالب َٔ طالب ايه١ًٝ ايٓظاَٝني ٚطالب االْتغاب املٛد١ املكٝزٜٔ بٗةا يٓٝةٌ رصدة١    

 ايًٝغاْػ ، ٜٚؾرتط فُٝٔ ٜتكزّ يًرتؽٝح يعن١ٜٛ ؾإ فايػ االؼارات إٔ ٜهٕٛ:

 َقض ايعضب١ٝ. َتُتعا ظٓغ١ٝ مجٗٛص١ٜ -1

َتقفا باـًل ايكِٜٛ ٚايغُع١ اؿغ١ٓ . -2

طايبا َغتذزا يف فضقت٘ . -3

.أٚ صعّٛ االؼارَغزرا ايضعّٛ ايزصاع١ٝ  -4

ي٘ ْؾاط فعاٍ َٚغتُض يف فاٍ عٌُ ايًذ١ٓ اييت ٜضؽح ْفغ٘ فٝٗا . -5
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)29( 

 

أسةز  َةٔ ٚقةف عنةٜٛت٘ ب    ( 183)مل ٜغبل إٔ ٚقع عًٝ٘ أٟ َةٔ اؾةظا٤ات املٓقةٛل عًٝٗةا يف املةار٠       -6

االؼارات ايطالب١ٝ أٚ ؾاْٗا .

مل ٜغبل إٔ سهِ عًٝ٘ بعكٛب١ َكٝز٠ يًشض١ٜ . -7

ٚال يطالب االْتغاب ٚايتعًِٝ املفتٛح ٚايٛافزٜٔ ٚطالب ايزصاعات ايعًٝا املغزرٜٔ يًضعّٛ ايزصاع١ٝ 

 باالؼار رٕٚ إٔ ٜهٕٛ وِ سل االْتداب أٚ ايرتؽٝح. ناف١ األْؾط١مماصع١ 

 ايطالب: تؾهٌٝ ؾإ اؼار

( طايةب  14بإمجةايٞ )  تؾهٌ نٌ ؾ١ٓ َٔ ؾإ االؼار عٜٓٛا َٔ طايبني عٔ نٌ فضق١ رصاع١ٝ

 ع٢ً إٔ ٜٓتدب َٔ بِٝٓٗ أَةني ٚأَةني َغةاعز    باالْتدابات اؿض٠ املباؽض٠ ع٢ً َغت٣ٛ مجٝع طالب ايفضق١ 

ار ايطةالب يًهًٝة١   ثِ ٜتِ اْتداب ص٥ٝػ اؼار ايطالب ْٚا٥ب ص٥ٝػ اؼ ع٢ً َغت٣ٛ ايه١ًٝ يهٌ ؾ١ٓ

َؾهال فًػ اؼار طالب ايه١ًٝ ٜٚتِ ايتقعٝز عًة٢ َغةت٣ٛ نًٝةات اؾاَعة١ يتؾةهٌٝ فًةػ       

اؼار طالب اؾاَع١ باالْتداب اؿض املباؽض َع َضاعا٠ عزّ سقٍٛ ايطايب ع٢ً َكعزٜٔ يف دٕ ٚاسز سٝح 

 .ٜتِ ايتقعٝز املباؽض يًُكاعز ايفاصغ١

َةٔ بةني أعنةا٤ ٦ٖٝة١ ايتةزصٜػ ممةٔ وةِ         يألْؾط١ ايطالب١َٝٓغل ٜكّٛ عُٝز ايه١ًٝ باختٝاص 

ٓؾةاط  يًعُةٌ ؼةت إؽةضاف ٚنٝةٌ ايهًٝة١ يؾة٦ٕٛ ايتعًةِٝ ٚايطةالب يتكةزِٜ ايةزعِ            ايخرب٠ يف فاٍ 

 .االؼار صعا١ٜ ايؾباب يف ايه١ًٝ أَٝٓا يقٓزٚم فًػ إراص٠ ٜٚهٕٛ َزٜض ٚايتٓغٝلٚايتٛدٝ٘ ٚاملؾٛص٠ 

 ؾإ اؼار ايطالب:

 ر ايطالب ايه١ًٝ ايًذإ ايتاي١ٝ:ٜنِ اؼا

:ؾ١ٓ األعض  -1

 ناف١ اجملاالت ٚايتٓغٝل فُٝا بٝٓٗا. يفٚؽتك بتؾذٝع ٚتهٜٛٔ األعض ٚرعِ ْؾاطٗا 

: ايضٜامٞؾ١ٓ ايٓؾاط  -2

ٚؽتك بتٓظِٝ ٚتؾذٝع مماصعة١ األْؾةط١ ايضٜامة١ٝ ٚتهةٜٛٔ ايفةضم ايضٜامة١ٝ ٚإقاَة١ املباصٜةات         

 املٛاٖب ايضٜام١ٝ. ٚاملغابكات ايضٜام١ٝ بٗزف ت١ُٝٓ

 ؾ١ٓ ايٓؾاط ايجكايف: -3

ٚؽتك بتٓظِٝ أٚدة٘ ايٓؾةاط ايجكةايف ٚتُٓٝة١ ايةٛع٢ بكنةاٜا ايةٛطٔ مبةا ٜضعةذ َفةاِٖٝ املٛاطٓة١            

ٚايزميكضاط١ٝ ْٚؾض ثكاف١ سكٛم اإلْغإ ٚاملؾاصن١ اجملتُع١ٝ ، ٚايعٌُ ايعاّ ٚت١ُٝٓ طاقات ايطالب 

 اإلبزاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚاإلعال١َٝ.

 ؾاط ايفز:ؾ١ٓ ايٓ -4

 ٚؽتك بتٓظِٝ األْؾط١ ايف١ٝٓ يًطالب بٗزف إبضاط َٛاٖبِٗ ٚفكٌ إبزاعاتِٗ ايف١ٝٓ.
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)31( 

 

 ؾ١ٓ اؾٛاي١ ٚاـز١َ ايعا١َ:

َؾضٚعات اـز١َ ايعاَة١ ٚتٓفٝةش بضافٗةا     يفٚؽتك بزعِ اؿضن١ ايهؾف١ٝ ٚاملؾاصن١ 

 .ٚإعزار ايكار٠ ـز١َ ايب١٦ٝ ٚاجملتُع

 يضسالت:ؾ١ٓ ايٓؾاط االدتُاعٞ ٚا -5

ٚؽةةتك بتٓظةةِٝ ايةةضسالت ٚاملعغةةهضات االدتُاعٝةة١ ٚايجكافٝةة١ ٚايرتفٝٗٝةة١ بٗةةزف تُٓٝةة١ ايةةضٚابط  

االدتُاع١ٝ ٚبح صٚح ايتعإٚ بني ايطالب ٚأعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايعاًَني ٚتكزِٜ ايزعِ االدتُةاعٞ  

  يغري ايكارصٜٔ َارٜا َٚعٜٓٛا.

 :ٚايتهٓٛيٛدٞؾ١ٓ ايٓؾاط ايعًُٞ  -6

يٓزٚات ٚاحملامضات ايع١ًُٝ بٗزف ت١ُٝٓ ايكزصات ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛدٝا ْٚؾض املعضف١ ٚؽتك بعكز ا

 ٚتطبٝكا عٔ طضٜل ْٛارٟ ايعًّٛ ٚاؾُعٝات ايع١ًُٝ. إْتادا

 

اؾاَعٜٞتِ تٓفٝشٖا خالٍ ايعاّ  اييتألْؾط١ ا

 : ايضٜامٞايٓؾاط  •

هْٛزٚ ، تٓػ ايطاٚي١ ،  ٜٚايتا ايهاصاتٝ٘نض٠ ايكزّ ، ايهض٠  ايطا٥ض٠ ،نض٠ ايغ١ً، نض٠  ايٝز ، •

، َاصاثٕٛ رصادات، أيعاب تضف١ٝٗٝ، اؾضٟأيعاب ايك٣ٛ ، َقاصع١ ايظصاعٝني، نض٠  ايغ١ً، َاصاثٕٛ 

اـاف١. االستٝادات بشٟٚ، ٚأْؾط١ خاف١ ايٛصق١ٝايطا٥ضات 

: ايجكايفايٓؾاط  •

، املغابك١ ايجكاف١ٝ املطبٛع١، املعًَٛات ايعا١َ رٚصٟ، ايظدٌ، َٗاصات اإليكا٤، ٚايعاَٞح ٝايؾعض ايفق •

َغابك١ ايكضدٕ ايهضِٜ ٚاألسارٜح ايٓب١ٜٛ ٚايغري٠ ، األعاخ ايز١ٜٝٓ، ايٓزٚات ايجكاف١ٝ ٚايز١ٜٝٓ، 

، ايٓزٚات ايشات١ٝ، َغابك١ عباقض٠ اؾاَع١. ايزٜزفالت اؿا٥ط ، اإلْؾار 

: ايفزيٓؾاط ا •

ايٝز١ٜٚ ٚايف١ٝٓ ،  األؽغاٍٚايعظف ٚايهٛصاٍ، ، ايغٓا٤  بأْٛاع٘املغضح يًعضٚض ايكقري٠، ايضعِ  •

ٚايتكًٝز. 

 : االدتُاعٞايٓؾاط  •

، َٚغابكات ايؾطضْر َٚغابك١ ايطايب االدتُاعٞاألعاخ االدتُاع١ٝ ٚاملغاعزات ٚايتهافٌ  •

 ٚاالستفاٍاملجاي١ٝ، َغابك١ األّ املجاي١ٝ، ٚايضسالت ايرتف١ٝٗٝ ٚايع١ًُٝ ٚايغٝاس١ٝ،  ٚايطايب١

 االدتُاع١ٝ ٚ ايك١َٝٛ.  باملٓاعبات
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األعض ايطالب١ٝ:  •

ٜٚتِ تهٜٛٓٗا طبكاج يال٥ش١ ؼت  األعض ايطالب١ٝايطالب١ٝ َٔ خالٍ  األْؾط١مماصع١ ناف١  •

صٜار٠ أسز أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بايه١ًٝ. 

 اؾٛاي١ ٚاـز١َ ايعا١َ:  •

 –املالس١  –ار٠ )أعُاٍ ايضٜ ايهؾفٞمماصع١ ناف١ األْؾط١ ايطالب١ٝ باإلماف١ إىل  ايٓؾاط  •

اـال٤( اإلععافات األٚي١ٝ  يفإقا١َ املعغهضات  –ٚؽِٝٝ  -صسالت اعتهؾاف١ٝ ٚخ١ًٜٛ

 َٚعغهضات  اـز١َ ايعا١َ.

َٗاصات  ايهؾف١ٝ،َعغهضات إعزار ايكار٠ ٚايتزصٜب ع٢ً ايكٝار٠ ٚايتبع١ٝ طبكاج يًكٛاعز  •

 االؼارمجٝع أْؾط١  يفملؾاصن١ ا ٚانتؾاف ايكزصات ايشات١ٝ ٚتُٓٝتٗا،  ع٢ً ايٓفػ، االعتُار

ايعاّ يًهؾاف١ ٚاملضؽزات. 

تٛطٝز أٚافض ايقزاق١ بني ايطالب ٚطَال٥ِٗ ٚأعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايهارص اإلراصٟ مما ٜعٛر  •

بايٓفع ع٢ً ؽدق١ٝ ايطايب َٔ خالٍ املؾاصن١ يف األْؾط١. 

ُعٝات ايهؾف١ٝ ع٢ً او٦ٝات ٚاؾخًل سًك١ اتقاٍ بني طالب اؿضن١ ايهؾف١ٝ باؾاَع١ ٚ •

يًهؾاف١ َغت٣ٛ قافظ١ ايفّٝٛ ٚاؾُٗٛص١ٜ َٔ خالٍ املؾاصن١ يف أْؾط١ االؼار ايعاّ 

ٚاملضؽزات املقضٟ مما ٜعٛر بايٓفع ع٢ً اجملتُع. 

 : ٚايتهٓٛيٛدٞ ايعًُٞيٓؾاط ا •

 بضاَر ايهُبٝٛتض )تقُِٝ َٚٗاصات ايتعاٌَ(  يفَغابكات  •

 .ايعًُٞ ٚإقا١َ ايٓزٚات ايع١ًُٝايع١ًُٝ ،  ققك اـٝاٍ  تٚاالخرتاعا االبتهاصات يفَغابكات 

 

َٓتدةب اؾاَعة١ يتُجٝةٌ     يفمجٝةع األْؾةط١ يًُؾةاصن١     يفٜٚتِ اختٝاص ايطةالب املتُٝةظٜٔ   

املًتكٝات اؾاَع١ٝ ع٢ً َغت٣ٛ اؾاَعات املقةض١ٜ َةٔ خةالٍ أْؾةط١ اإلراص٠      يفداَع١ ايفّٝٛ 

 ايعا١َ يضعا١ٜ ايؾباب باؾاَع١. 

 يفبتهةضِٜ ايطةالب ايفةا٥ظٜٔ     بايهًٝة١  بايتعإٚ َع اؼةار ايطةالب   صعا١ٜ ايؾباب إراص٠ ٚتكّٛ

األْؾط١ ايطالب١ٝ ع٢ً َغت٣ٛ ايه١ًٝ ٚع٢ً َغت٣ٛ اؾاَع١ بتكزِٜ اؾٛا٥ظ املار١ٜ ٚايع١ٝٓٝ 

 .ٚايتشناص١ٜ وِ تكزٜضا ملؾاصنتِٗ ايفعاي١ خالٍ ايعاّ اؾاَعٞ 
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)32( 

 

 َهتب١ ايه١ًٝ

 املكز١َ : 

ٚتكّٛ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ،  امل١ُٗ ٚاينضٚص١ٜإسز٣ ايضنا٥ظ ٖٞ ١ ن١ًٝ راص ايعًّٛ َهتب 

بتطبٝل تك١ٝٓ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات اؿزٜج١ يف فاٍ املهتبات ٚاملعًَٛات ٚفُٝا ًٜٞ تعضٜف 

ميٝظٖا، ٚصؤٜتٗا، ٚصعايتٗا، ٚ أٖزافٗا َٚٗاَٗا، َٚا تكزَ٘ َٔ خزَات يًبشح ايعًُٞ َٚا  ٚأقغاَٗاباملهتب١ 

 َٔ ايطالب ٚغريِٖ.عًٝٗا ٚأخرياج نٝف١ٝ تعاٌَ املرتررٜٔ 

 

 ايتعضٜف باملهتب١ ٚأقغاَٗا: :أٚالج

  ًَّٛهتب١ ن١ًٝ راص ايعًّٛ ةة داَع١ ايفّٝٛ َٔ املهتبات املتدقق١ يف ايعًّٛ ايعضب١ٝ ٚايع

 اإلعال١َٝ.

  ّ1989ْؾأت املهتب١ َٓش ْؾأ٠ ايه١ًٝ يف عا. 

 ٚتتهٕٛ َٔ قاعتني: ايض٥ٝغٞ اَػ مبب٢ٓ ايه١ًٝتكع املهتب١ بايزٚص اـ 

 :ايكاع١ األٚىل: قاع١ املطايع١ ايض٥ٝغ١ٝ ٚتتهٕٛ َٔ أقغاّ عبع١ 

               ايكغِ األٍٚ: ايبالغ١ ايعضب١ٝ.

 ايكغِ ايجاْٞ: قغِ ايزصاعات األرب١ٝ، ٜٚؾضف ع٢ً ايكغُني أ/ طٜٓب قُز عًِٝ.

 ايكغِ ايجايح: ايفًغف١، ٜٚؾضف عًٝ٘ أ/ ؽضٜٔ عٝز عبز ايغز.

 .أًٜناج ايكغِ ايضابع: عًِ ايًغ١، ؽاغض.           ايكغِ اـاَػ: ايٓشٛ، ؽاغضا

 ايكغِ ايغارؼ: ايزٜٔ اإلعالَٞ، ٜٚؾضف عًٝ٘ أ/ َؤَٔ عًُٝإ قُز.

 ايكغِ ايغابع: ايتاصٜذ، ٜٚؾضف عًٝ٘ أ/  أمحز صدب فاحل ايظغٝيب.

 

  ، ايكاع١ ايجا١ْٝ: قاع١ ايزصاعات ايعًٝا ٚأعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ، ٚبٗا ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ، ٚايزٚصٜات

ٚأعُاٍ املؤمتضات، ٚاملهتبات املٗزا٠.
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)33( 

 

 

 ثاْٝاج: صعاي١ ٚصؤ١ٜ ٚأٖزاف َٚٗاّ املهتب١:

 :صعاي١ املهتب١ 

ارص ايتعًِ ْٚؾض َهتب١ ع١ًُٝ، َتدقق١ يف ايعًّٛ ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ، تغع٢ إىل إتاس١ َق

 ايجكاف١ ٚايتٜٓٛض يف َٓاخ ٜال٥ِ ايبشح، ٚاالطال  يتٛفري ايٛقت ٚاؾٗز.   

 :صؤ١ٜ املهتب١ املكرتس١ 

٣ٛ َا اتاز إيٝ٘ إٔ تهٕٛ َهتب١ َتُٝظ٠ ؼإيٞ تطُح َهتب١ ن١ًٝ راص ايعًّٛ ة داَع١ ايفّٝٛ  

 ملٓؾٛر.إيٞ املغتٟٛ ا، مبا ٜغِٗ يف االصتكا٤ بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ ايباسجٕٛ

 :أٖزاف املهتب١

 

 سفظ املعضف١ ايبؾض١ٜ ٚسيو َٔ خالٍ ايتظٜٚز ٚايتغذٌٝ. .1

 ايكٝاّ بايعًُٝات ايف١ٝٓ َٔ فٗضع١ ٚتقٓٝف. .2

 .يًه١ًٝ خز١َ املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ .3

 تكزِٜ اـزَات املهتب١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ. .4

 ايعٌُ ع٢ً ؼكٝل أٖزاف ايه١ًٝ ٚاؾاَع١. .5

 غاٜض٠ ايٓظِ اؿزٜج١ يف عًِ املهتبات ٚاملعًَٛات .َ .6

 :املٗاّ األعاع١ٝ ملهتب١ ايه١ًٝ 

ايكٝاّ باقتٓا٤ نٌ َا ِٜٗ ايباسجني ٚايزاصعني بايه١ًٝ، ٚت١٦ٝٗ ٖشٙ األٚع١ٝ بنبط  اقتٓا٥ٗا َٔ  .1

 تغذٌٝ ٚأختاّ صمس١ٝ. 

ٚفف١ٝ، ٚإعزار ايفٗاصؼ  املعاؾ١ ايف١ٝٓ وشٙ األٚع١ٝ َٔ عٌُ تقٓٝف، ٚصؤٚؼ َٛمٛعات، ٚفٗاصؼ .2

 ايالط١َ َٔ فٗاصؼ ٚصق١ٝ ٚإيهرت١ْٝٚ ٚصق١ُٝ عرب اإلْرتْت.

إتاس١ ٖشٙ املقارص بعز ت٦ٝٗتٗا فٓٝاج يًُغتفٝزٜٔ، عٔ طضٜل تٛفري خزَات ايبشح ايٛصقٞ ،  .3

 ٚاإليهرتْٚٞ، ٚعرب ايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ َٔ راخٌ اؾاَع١ َٚٔ خاصدٗا. 
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)34( 

 

 َٚا ميٝظٖا. ًبشح ايعًُٞات يخزَتكزَ٘ املهتب١ َٔ  اثايجاج:  َ

 

 فٗاصؼ َتعزر٠ َٚتٓٛع١:إعزار اي .1

، ٚاألخري٠ اإليهرت١ْٝٚ، ٚايجا١ْٝ فٗاصؼ املؤيفٚايعٓٛإ، ٚٛمٛ ، بامل، املدتًف١ ْٛاعٗاأب َطبٛع١فٗاصؼ 

 .اإلْرتْت عربفٗاصؼ دي١ٝ 

 هرت١ْٝٚ .إيقاعز٠ بٝاْات تهٜٛٔ  .2

قبٌ االْنُاّ إيٞ اؼار َهتبات اؾاَعات املقض١ٜ، ، تب١ ه٠ بٝاْات ملكتٓٝات املقاعز إعزار فكز مت 

 .ايعًُٞ ايبشحعًُٝات ٚتغتدزّ يف 

 االؽرتاى يف اؼار َهتبات اؾاَعات املقض١ٜ )ْظاّ املغتكبٌ( .3

ؼار َهتبات اؾاَعات املقض١ٜ ، نُهتب١ صق١ُٝ ، ٜتِ ايعٌُ عًٝٗا َٔ خالٍ با مت االؽرتاى

َع باقٞ َهتبات ملهتب١ ا ظَا متٝه١ٓ املهتب١ ، ٚمجٝع أعُاوا، ٖٚٞ بؾبه١ اإلْرتْت ، َٚٝ االتقاٍ

 ، املعًَٛات اؿزٜج١ تهًٓٛدٝا اؾاَع١ باعتدزاَٗا

 ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ.خز١َ  .4

 اؾاَع١راخٌ عًٝٗا َٔ يجا قباإؼٟٛ َهتب١ راص ايعًّٛ فُٛع١ َٔ ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ، اييت تؾٗز 

، ٚعٌُ ايفٗاصؼ اـاف١ بٗا يف اؼار َهتبات اؾاَعات املقض١ٜ ؽرتاى املهتب١ا، ٚخاف١ بعز ٚخاصدٗا

 ٚاملتٓٛع١.

  َٓاعب١ يضٚار املهتب١. َغاس١ املهتب١ .5

عزار املرتررٜٔ ٚاؿضن١ راخٌ املهتب١ تعز َغاس١ املهتب١ املتاس١ يف ايٛقت اؿايٞ َٓاعب١ أل

،  ايكاع١ األٚىل : ;  َغاس١ يعضض ايهتب ٚتٛطٜعٗا ع٢ً األقغاّ ايزاخ١ًٝ إيٞ باإلماف١

 .ايكاع١ ايجا١ْٝ :َٚغاس١ 

 .ؿذِ ٚأعزار ايضٚار  ١املتٓاعٝ ايت١ٜٛٗ .6

ٜٛدز َهٝفات ٖٛا٤ باملهتبتني، َٚضاٚح ٖٛا٤، سٝح ت١ٜٛٗ َٓاعب٘ يًباسح، باملهتب١  تتُٝظ

 تغاعز ايباسح يف عج٘.اعب١، اييت املٓتٛفض رصدات اؿضاص٠ ت. سٝح طبٝع١ٝ ٖٛا٤ فتشات باإلماف١

 .اييت تفٞ بغضض ايبشح فُٛع١ املكتٓٝات املقارص ٚاملضادع .7

ؼتٟٛ املهتب١ ع٢ً فُٛع١ مد١ُ َٔ املكتٓٝات املتدقق١ يف عًّٛ ايعضب١ٝ ٚايزٜٔ اإلعال١َٝ 

 .ٚرٚا٥ض املعاصف ٚايكٛاَٝػ

ثٓني اَا ٜضبٛ ع٢ً غ عزر ايهتب بٗا َٔ أنرب َهتبات داَع١ ايفّٝٛ، سٝح بًراص ايعًّٛ َهتب١ ن١ًٝ 

 يفاج َٔ املضادع ٚاملقارص.أٚعؾضٜٔ 

 ملٓتغيب ايه١ًٝ َٔ ايطالب. املغابكات ٚايٓزٚاتإقا١َ  .8

ايفا٥ظٜٔ  ثكاف١ٝ أعزتٗا ؾ١ٓ املهتب١، ؽاصى فٝٗا طالب ايه١ًٝ، ٚمت اإلعالٕ عٔ اتمت عٌُ َغابك

 تآاألٚا٥ٌ َهاف فا٥ظٜٔايَٓح ٚ، اإلدابات ٚتضتٝبٗافضط  متثِ ، بعزَا  تكزّ ايطالب بإداباتِٗ ، باملغابك١

 ق١ُٝ.
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)35( 

 

نُا ٜتِ عكز ْزٚات ع١ًُٝ ٚٚصـ عٌُ العتدزاّ ٚتطبٝل تهٓٛيٛدٝا املهتبات اؿزٜج١، اامض 

 فٝٗا أعاتش٠ َٔ ايه١ًٝ َٚتدققٕٛ يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات، ٚعنٛص ايطالب ٚنٌ َٓتغيب ايه١ًٝ.

 .ايبشج١ٝاييت تتٝح ايب١٦ٝ  قٛف١ٝاـ .9

يف إعزار  تتُٝظ َهتب١ ن١ًٝ راص ايعًّٛ بٛدٛر ٚسزات عح فضر١ٜ، مما ٜعط٢ دٛاج َٓاعباج يًباسح

   عج١، أٚ املطايع١.

 

 

 صابعاج:  نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع املهتب١ ٚدرابٗا ايعا١َ.

ّٚار املةةهةةةتب١. .1 ٌّ ص عّذةةةٌ اعةةُةو عةةٓز ايةةزخةةةٍٛ يف عذةةةةة

يًتغذٌٝ باملهتب١ ايضق١ُٝ. ٝ٘ املهتب١ ( بايكغِ املضار اعتدزاَ٘،صْاٖٜٛتو ) ن تغًِٝ .2

ال ٜغُح بافطشاب اؿكا٥ب أٚ األدٓزات راخٌ املهتب١، ٜٚغُح بٛصم عح أٚ نؾانٌٝ أٚ  .3

نضاعات.

ّّ ٚال راعٞ يًنةةذٝر، يت١٦ٝٗ اؾٛ املٓاعب يًكضا٠٤ ٚايبشح يظَال٥و. .4  تّٓكٌ راخةةٌ املهتب١ بٗةز٤ٚ تا

املطايع١ اؾُاع١ٝ ٚإمنا يًكضا٠٤ ايقاَت١  ٚأاملٓاقؾات  ٚأٝغت َهةةاْاج يًُةةةزاٚالت املهةةتب١ ي .5

 ٚايبشح.

ال تضدةةةع ايهتةاب إىل ايةةضّف بعةةةز إٔ تفةةضغ َةٓة٘، ٚقِ بتغًُٝ٘ يًُدتك بايكغِ ٚتغًِ  .6

ٖٜٛتو. 

املهإ ًَو يو  .( ٚنشا ايطاٚالتأٚ ايضعِفٛص٠ ) ايتُظٜل أٚ ايهتاب١  ١عزّ إتالف ايهتاب بأٜ .7

.يظَال٥وٚ

 ٚمع٘ يف ٚمع فاَت راخٌ املهتب١.، ميٓع اعتدزاّ املٛباٌٜ .8

 ميٓع إرخاٍ األطع١ُ أٚ املؾضٚبات بأْٛاعٗا إىل قاع١ املهتب١، فٓظاف١ املهإ عٓٛاْو. .9

.ٓع ايتزخني راخٌ املهتب١مي .10

 عجو.عؤاٍ أٚ اعتفغاص ُٜٗو يف بأٟتكزّ إيِٝٗ  َٛ فٛ املهتب١ يف خزَتهِ را٥ُا، .11

َضاعا٠ ايتعًُٝات اـاف١ بهٌ قغِ َٔ أقغاّ املهتب١. .12

.االيتظاّ مبٛاعٝز ايزخٍٛ ) ايتاعع١ ٚايٓقف فباسا( َٚٛاعٝز االْقضاف )ايضابع١ إال صبع عقضا( .13

عٓزَا ؽضز َٔ املهتب١ اعضض َا ؼٌُ ع٢ً املّٛ ف املدتك. .14

زصاعتٗا ٚايٓظض فٝٗا.مع ؽهٛاى أٚ َكرتساتو يف ايقٓزٚم اـال باملهتب١، ٚسيو ي
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)36( 

 

 ٚسز٠ مُإ اؾٛر٠: 

متجٌ سذض ايظا١ٜٚ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  ّٖٞٚ ، 2007أْؾ٦ت ٚسز٠ مُإ اؾٛر٠ بايه١ًٝ عاّ  

 بايه١ًٝ، ٚتتؾضف ايٛسز٠ بظٜاصتٗا يف أٟ ٚقت، ٚايتعضف ع٢ً بضافٗا، َٚا ميهٔ إٔ ٜفٝز َٓٗا ايطالب.

 َٚٔ خالٍ ٚسز٠ مُإ اؾٛر٠ بايه١ًٝ:

أٌَ ن١ًٝ راص ايعًّٛ داَع١ ايفّٝٛ إٔ ٜتٛافض يزٜٗا َزخٌ ْظاَٞ يًُشافظ١ عًٞ ؼغني ٚتطٜٛض ت

ٚتعظٜظ املغتٟٛ ايتعًُٝٞ َٚا ٜتقٌ ب٘ َٔ أْؾط١ كتًف١ بقٛص٠ تغتطٝع بٗا ايهًٝة١ انتغةاب ثكة١    

ْؾةطتٗا  اجملتُع يف خضجيٝٗا، ٜٚتُجٌ ٖشا املزخٌ ايٓظاَٞ يف ٚدٛر ٚسز٠ مُإ دٛر٠ بايه١ًٝ تزٜض أ

 مبا ٜتفل ْٚظِ اإلراص٠ اؾزٜز٠، ٚبقٛص٠ تنُٔ ؼكٝل َبارئ ايعال١ْٝ ٚايؾفاف١ٝ ٚاملغا٤ي١.

نُا عُٝهٔ إْؾا٤ ٖشا ايٓظاّ بايه١ًٝ َٔ تفعٌٝ ٚإثبات نفا٠٤ ْظُٗةا يًُغةتفٝزٜٔ املعٓةٝني    

ًَٛات تكٛميٝة١  بٗا، ملا تٛفضٙ َٔ أرٚات ينُإ اؾٛر٠ يًه١ًٝ راخًٝا ٚخاصدٝا َٔ خالٍ َا تكزَ٘ َٔ َع

سزٜج١.

 األٖزاف ايعا١َ:

 ْؾض فهض اؾٛر٠ ٚايتطٜٛض يف فتُع ايه١ًٝ. -1

تعظٜظ قزصات أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ، ٚاو١٦ٝ املعا١ْٚ يف فاالت ايتعًِٝ ٚإعزار ايرباَر ايزصاع١ٝ. -2

ؼغني دٛر٠ فضل ايتعًِٝ.  -3

إعزار ٚتٓفٝش ْظاّ يًُضاقب١ ايزاخ١ًٝ ينُإ اؾٛر٠. -4

ِٝ َعزالت األرا٤ ٚايتعضف عًٞ اإلجيابٝات ٚايغًبٝات.َتابع١ ٚتكٝ -5

ٚمع خط١ يًتغًب عًٞ ْكاط اينعف. -6

إجيار عالق١ إجياب١ٝ بايتفاعٌ َع فُٛعات املغتفٝزٜٔ. -7

تكِٝٝ َٚضادع١ اـزَات اجملتُع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ. -8

ٚمع اـطط املغتكب١ًٝ. -9

 كضدات عٛا٥ز َؾضٚ  إْؾا٤ ْظاّ راخًٞ يًذٛر٠:

   تٝذ١ٝاالعرتااـط١. 

 .إعزار صعاي١ ٚصؤ١ٜ ايه١ًٝ

 ٚ ٚسز٠ مُإ اؾٛر٠. تأعٝػإْؾا٤

 .ٚمع املعاٜري األنارمي١ٝ

 .ايتعضٜف باملعاٜري املضدع١ٝ

 .تٛفٝف ايرباَر ٚاملكضصات ايزصاع١ٝ
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)37( 

 

 .إعزار تكضٜض عٟٓٛ يًه١ًٝ ٚايغري يف م٥ٛ٘ يًتشغني ٚايتطٜٛض

 .تطٜٛض َقارص ايتٌُٜٛ ٚتعظٜظٖا

 يًٛسزات املدتًف١ بايه١ًٝ. إعزار قاعز٠ بٝاْات

  تأٌٖٝ ٚتزصٜب فضٜل َٔ ؽباب أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚاو١٦ٝ املعا١ْٚ 

 املغتفٝزٕٚ:

 ( أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ. 1)

 ( املزصعٕٛ املغاعزٕٚ ٚاملعٝزٕٚ. 2)

 ( ايطالب.3)

 ( اـضجيٕٛ 4

 ( اجملتُع5)

 املداطض:

 ٕ اؾٛر٠.( تعزر األعبا٤ اإلراص١ٜ يًذ١ٓ ايعًٝا يٛسز٠ مُا1)

 دٛب١ٝ.ٛ( اإلداطات اي2)

 ( عزّ ػاٚب بع  أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ َع فهض اؾٛر٠، َٚكا١َٚ سيو.3)

 ( ق١ً اإلَهاْات املار١ٜ.4)

 ( عزّ تٛفض ْظاّ يًشٛافظ.5)

اؾٗاط اإلراصٟ بايه١ًٝ عٔ َٛانب١ ايتطٜٛض املطًٛب، َٚٔ ثِ ناْت اؿاد١ َاع١  ٣( معف َغت6ٛ)

.إيٞ ايتزصٜب
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)38( 

 

 ٚاالَتشاْات  ٚسز٠ تطٜٛض ْظِ تكِٜٛ ايطالب 

 0ٚسز٠ تطٜٛض ْظِ تكِٜٛ ايطالب ٚاالَتشاْات به١ًٝ راص ايعًّٛ (1)

  0( تتبع َضنظ تطٜٛض ْظِ تكِٜٛ ايطالب ظاَع١ ايف2ّٛٝ)

  14/10/02009( بتاصٜذ 168( اعتُزت بكضاص َٔ فًػ ن١ًٝ راص ايعًّٛ صقِ )3)

 0ُٖا إراصٟ ، ٚاآلخض تٓفٝشٟ أسزا إ( ٜٛدز بٗا فضٜك4)

 ( ٜتهٕٛ ايفضٜل َٔ :5)

 اإلراصٟ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ: ٌأٚال: اوٝه 

 0)ص٥ٝػ فًػ اإلراص٠(عُٝز ايه١ًٝ

 0)ْا٥با يًض٥ٝػ(ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب

  0 ص)املزٜض ايتٓفٝشٟ( ر/ صؽزٟ عبز ايغتاسز٠ ايَٛزٜض

 0ْا٥ب َزٜض ايٛسز٠  ر/فالح سفز 

 ٜ0ض ٚسز٠ مُإ اؾٛر٠َز 

 0َزٜض ؽ٦ٕٛ طالب 

 )0ممجٌ عٔ ايطالب )األٍٚ عًٞ ايفضق١ قبٌ ايٓٗا١ٝ٥ 

 ايتٓفٝشٟ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ: لايفضٜ : ثاْٝا 

 )0عُٝز ايه١ًٝ )ص٥ٝػ فًػ اإلراص٠

 )0ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب )ْا٥با يًض٥ٝػ

 )ٟ0َزٜض ايٛسز٠ )املزٜض ايتٓفٝش

 0ْا٥ب َزٜض ايٛسز٠

 0عهضتري٠ ايٛسز٠

 ِ0عنٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ َٔ نٌ قغ 

 أٖزاف ايٛسز٠:

0)تطٜٛض ْظِ االَتشاْات بايه١ًٝ ( أٚال :ٖزف اعرتاتٝذٞ قزر ٖٛ

       ثاْٝا: أٖزاف قزر٠ تكّٛ ع٢ً املٛاففات املطًٛب١ يف خضجيٞ ايهًٝة١ ، مبةا ٜتٓاعةب َةع َعةاٜري

اؾٛر٠ ٚاالعتُار َٓٗا : 

 0ب فٝاغ١ َعاٜري تكِٜٛ ايطال

 0تهٜٛٔ بٓٛى أع١ً٦
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)39( 

 

 0تب٢ٓ ْظِ اختباصات ايهرت١ْٝٚ

 0إْؾا٤ َعٌُ يًتكِٜٛ ٚايكٝاؼ
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)41( 

 

بايه١ًٝ  املزَرايتعًِٝ 

تغع٢ ايه١ًٝ إىل ْؾض ايفهض اإلعالَٞ ايقشٝح ٚايجكاف١ ايعضب١ٝ األف١ًٝ َٔ خالٍ ايتعًِٝ 

ٛح ٚتبع١ ايتعًِٝ املزَر َٔ ايعاّ ّ  ؼت َغ٢ُ ايتعًِٝ املفت2009/ 2008املزَر ايشٟ بزأ َٔ ايعاّ اؾاَعٞ 

 ّ. 2020/ 2019اؾاَعٞ 

 :األسهاّ ايعا١َ 

 أٚيجا: ميٓح فًػ داَع١ ايفّٝٛ بٓا٤ ع٢ً طًب فًػ ن١ًٝ راص ايعًّٛ )بٓظاّ ايتعًِٝ املزَر( يف: 

 يٝغاْػ ايعًّٛ ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ ٚؼكٝل ايرتاخ.  -

  ايًٝغاْػ املُتاط يف عًّٛ ايعضب١ٝ ايتطبٝك١ٝ. -

 ايًٝغاْػ اـال يف ايزصاعات اإلعال١َٝ ايتطبٝك١ٝ.  -

 ثاْٝاج: ايضؤ١ٜ ٚاإلدضا٤ات 

 صؤ١ٜ ايربْاَر:  -1

  تأٌَ ايه١ًٝ يف ايٛفٍٛ غضجيٝٗا  يف ايتدققات ايع١ًُٝ ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ ٚؼكٝل

ٚي١ٝ ايرتاخ إىل أعًٞ رصدات ايهفا٠٤ ايع١ًُٝ ٚاملٗاص١ٜ املتٛافك١ َع املغتٜٛات ٚاملعاٜري ايز

ٚسيو ملكاب١ً االستٝادات احمل١ًٝ ٚايك١َٝٛ يًُؤعغات امل١ٝٓٗ ٚاـز١َٝ ٚؼكٝل املغتٜٛات 

ًٝا يالعتُار ٚاؾٛر٠، باإلماف١ إىل تأفٌٝ ٚغضؼ ثكاف١ اؾٛر٠ ايٓٛع١ٝ يف ْفٛؼ  املطًٛب١ رٚي

٢ ؽٗارات ايطالب ٚأعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايعاًَني ٚفتح اجملاٍ أَاّ أبٓا٤ اجملتُع ٚاؿافًني عً

َؤ١ًٖ يًكبٍٛ َٔ صفع َغتٛاِٖ ايتعًُٝٞ ٚاملٗز ٚايجكايف ٚفتح فاالت يتأًِٖٝٗ يًعٌُ بايغٛم 

 احمل١ًٝ ٚايزٚي١ٝ. 

 صعاي١ ايربْاَر:  -2

تكّٛ ن١ًٝ راص ايعًّٛ بتدضٜر طالب يف ؽقك ايعًّٛ ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ ٚؼكٝل ايرتاخ 

دتًف١ بغ١ٝ ايٛفا٤ باستٝادات اجملتُع َٔ العتٝعاب أبٓا٤ اجملتُع َٔ ناف١ ايتدققات امل

املزصعني ٚاملزصبني ٚاحملككني ايرتاثٝني، ٚنشيو املؤعغات اإلعال١َٝ ٚايجكاف١ٝ َع تظٜٚزِٖ بأعػ 

املعضف١ ٚاملٗاصات طبكجا يًُعاٜري ايزٚي١ٝ يف فاٍ ايتدقك َع ايٛعٞ ايهاٌَ مبؾهالت اجملتُع 

 ٚايب١٦ٝ ٚأخالقٝات امل١ٓٗ. 

 ْاَر )ايتعًِٝ املزَر(: أٖزاف ايرب -3

ٜٗزف ٖشا ايربْاَر إىل إتاس١ تعًِٝ داَعٞ يف فاٍ ايعًّٛ ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ ٚؼكٝل ايرتاخ  

ٜٔ ٜغتٛفٕٛ ؽضٚط االيتشام ب٘ َٔ املقضٜني  يًضاغبني يف ٖشا اجملاٍ بٓظاّ ايتعًِٝ املزَر ايش

 ٚغريِٖ. 

ايعضب١ٝ ٚايعًّٛ اإلعال١َٝ ٚنشيو ؼكٝل ٜٚٗزف إىل إعزار َتدققني َؤًٖني يف فايٞ ايًغ١ 

 ايرتاخ. 

 األقغاّ ايع١ًُٝ املؾاصن١ يف ايربْاَر:  -4

ٜؾاصى يف ايربْاَر أقغاّ ايًغ١ ايعضب١ٝ ٚنشيو أقغاّ ايزصاعات اإلعال١َٝ بايه١ًٝ ٜٚكّٛ 

ايكغُإ ايًشإ تكع َفضرات َكضصات َتطًب اؾاَع١ مُٔ إطاص ؽققٗا بتزصٜػ َتطًبات 

 اييت ٜضَظ وا بايضَظ )َر(. اؾاَع١ ٚ
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)41( 

 

تكّٛ األقغاّ املتدقق١ بتزصٜػ َار٠ ايرتمج١ ايتدقق١ٝ نٌ قغِ فُٝا خيق٘ عًٞ إٔ ٜكّٛ 

 املتدققٕٛ أٚ َٔ وِ خرب٠ يف ٖشا اجملاٍ بتزصٜػ ٖشٙ املار٠. 

 ايكبٍٛ ٚاملعاري١ :  -5

١ْٜٛ األطٖض١ٜ ٚنشيو أٚ ايجا اٜكبٌ ايربْاَر ايطالب اؿافًني ع٢ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ َٚا ٜعارو - أ

 املؤٖالت فٛم املتٛعط١ رٕٚ ايتكٝز بتاصٜذ اؿقٍٛ ع٢ً ايؾٗار٠. 

 اؿقٍٛ ع٢ً ربًّٛ املزاصؼ ايف١ٝٓ أٚ  َا ٜعاروا )ربًّٛ املعًُني(.  - ب

 اؿقٍٛ ع٢ً َؤٌٖ عاٍ َٔ أٟ داَع١ أٚ َعٗز عايٞ َعرتف ب٘.  - ت

ر ادتٝاط اَتشإ ايكبٍٛ ايشٟ تعكزٖٔ ًٜظّ اؿافًني عًٞ ايؾٗارات ايالط١َ يًتكزّ إىل ايربْاَ - خ

 ايه١ًٝ يًُتكزَني إىل ايربْاَر. 

 ايٛثا٥ل املطًٛب١:  -6

 أفٌ املؤٌٖ ايزصاعٞ أٚ َغتدضز طبل األفٌ َٓ٘ َعتُز.  - أ

 أفٌ ؽٗار٠ املٝالر.  - ب

 ( فٛص ؽدق١ٝ سزٜج١. 6عزر ) - ت

 ١. فٛص٠ ايضقِ ايكَٛٞ يًُقضٜني أٚ دٛاط ايغفض يًُقضٜني ٚيغريِٖ َٔ ايزٍٚ ايعضبٝ - خ

املٛقف َٔ اـز١َ ايعغهض١ٜ بايٓغب١ يًشنٛص َاعزا ايطالب اؿافًني ع٢ً ايجا١ْٜٛ  - ز

 ايعا١َ. 

 املار٠ ايع١ًُٝ:  -7

 ٜعتُز ايربْاَر عًٞ تكزِٜ َار٠ ع١ًُٝ َٛثك١ َٔ خالٍ ٚع١ًٝ َٔ ايٛعا٥ٌ:  - أ

  ايهتب ايزصاع١ٝ 

  احملامضات ايتع١ًُٝٝ 

  .ؽضا٥ط ايفٝزٜٛ املغذ١ً 

 ( األقضال املزف١c D . ) 

  .املكضصات اإليهرت١ْٝٚ 

ٜكّٛ بٛمع املار٠ ايع١ًُٝ يف نٌ َكضص املتدققٕٛ عٝح ال تكٌ صتبت٘ عٔ رصد١ أعتاس ٚيف  - ب

ساي١ خًٛ أٟ قغِ َٔ األعاتش٠ )َاعزا ايتدققات ايٓارص٠ "عربٟ/ فاصعٞ"( ٜكّٛ بٛمع املار٠ 

ٜٚفنٌ إٔ ٜكّٛ رصد١ أعتاس َٔ أقضب ايتدققات بؾضط خربت٘ بٓظاّ ايغاعات املعتُز٠ 

 بايتزصٜػ األعاتش٠ إال يف ساي١ ايعذظ يف ايتدقك. 

 َز٠ ايزصاع١  ٚاملقضٚفات:  -8

مثا١ْٝ فقٍٛ رصاع١ٝ، ٚايطايب ايشٟ ٜزصؼ َكضصات يف فقٍٛ فٝف١ٝ متهِٓٗ  َٔ إْٗا٤  - أ

 املتطًبات قٌ سيو. 

 يتشام. د١ٝٓ( َقضٜاج صعّٛ ًَف اال100ٜغزر ايطايب َبًغ ) -بايٓغب١ يًطالب املقضٜني:  - ب

 دٓٝٗاج( َقضٜاج عٔ نٌ َكضص رصاعٞ ٜتِ ايتغذٌٝ فٝ٘.  150ٜغزر ايطايب َبًغ ) - ت

 دٓٝٗا( َقضٜاج عٔ نٌ َكضص ٜعار فٝ٘ أرا٤ االَتشإ بغبب ايضعٛب. 75ٜغزر ايطايب َبًغ ) - خ
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)42( 

 

 دٓٝٗاج( َقضٜاج ْظري صعّٛ رخٍٛ االَتشإ.  20ٜغزر ايطايب َبًغ ) - ز

 اج عٔ نٌ َار٠ َعاري١ مت رصاعتٗا يف أٟ بضْاَر دخض. دٓٝٗاج( َقض20ٜٜغزر ايطايب َبًغ ) - ح

  :ٜٔبايٓغب١ يًطالب ايٛافز 

 دٓٝٗاج( اعرتيٝز صعّٛ ًَف االيتشام. 100ٜغزر ايطايب َبًغ )  -

 دٓٝٗاج( اعرتيٝز عٔ نٌ َكضص رصاعٞ ٜتِ ايتغذٌٝ فٝ٘. 150ٜغزر ايطايب َبًغ ) -

 عاري١ مت رصاعتٗا يف أٟ بضْاَر دخض. دٓٝ٘( اعرتيٝز عٔ نٌ َار٠ 75َٜغزر ايطايب َبًغ ) -

ؼقٌ صعّٛ اـز١َ ايتع١ًُٝٝ نٌ فقٌ رصاعٞ، ٚتكزص ق١ُٝ صعّٛ اـز١َ ايتع١ًُٝٝ بعزر  -

املكضصات اييت ٜغذٌ فٝٗا ايطايب يف نٌ فقٌ رصاعٞ )ايفقٌ األٍٚ ٚايفقٌ ايجاْٞ(، ٚعز أر٢ْ َا 

إسا نإ عزر املكضصات املتبك١ٝ يًشقٍٛ  ( َكضصات  فقًٝاج، إال4ٜكابٌ صعّٛ خز١َ تع١ًُٝٝ يعزر )

 ع٢ً ايزصد١ أقٌ َٔ سيو فتتِ قاعبت٘ ع٢ً املكضصات ايفع١ًٝ يًزصاع١. 

ؼقٌ صعّٛ اـز١َ ايتع١ًُٝٝ يًفقٌ ايقٝفٞ َعتُز٠ ع٢ً عزر املكضصات اييت ٜغذٌ فٝٗا ايطايب  -

 ( َكضصات. 3عز أقق٢ )

 ْظاّ ايزصاع١:  -9

 يتعًِٝ املزَر ايشٟ جيُع بني : تتِ ايزصاع١ بايربْاَر بٓظاّ ا -

o ٜاملغذ١ً  ٛايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ )ؽضا٥ط ايفٝز– (  أقضال َزف١cd .) 

o ( يكا٤ات َتًفظ٠you tube .) 

ازر فًػ ايه١ًٝ بزا١ٜ ايفقٌ ايزصاعٞ ْٚٗاٜت٘ عٝح ٜضاع٢ إٔ تهٕٛ َز٠ ايزصاع١ ايفع١ًٝ  -

باصات طبكاًج ملا ٖٛ َٛمح ببٓز االختباصات ( مخغ١ عؾض أعبٛعا باإلماف١ إىل أصبع١ أعابٝع اخت15)

 ٚنشيو تهٕٛ َز٠ ايزصاع١ يف ايفقٌ ايقٝفٞ مثا١ْٝ أعابٝع غري أٚقات االَتشاْات. 

 ؽضٚط ايتغذٌٝ:  – 10

عاع١( َعتُز٠ 18ميهٔ يًطايب ايتغذٌٝ يف ايفقٌ ايزصاعٞ األٍٚ ٚايجاْٞ يف َكضصات تقٌ إيٞ ) -

ًطايب ايتغذٌٝ يف ايفقٌ ايزصاعٞ ايقٝفٞ  يف َكضصات عاع١( َعتُز٠، ٚميهٔ ي12ٚعز أرْٞ )

( تغع عاعات ٚعز أقق٢ ثالخ َكضصات رصاع١ٝ، عٝح ٜغتٛف٢ ؽضٚط 9ال تظٜز عاعاتٗا عٔ )

ايتغذٌٝ ٚقٛاعزٙ اييت تقزصٖا ايه١ًٝ عٜٓٛاج، ٚال ٜعترب ايتغذٌٝ ْٗا٥ٝاج إال بعز رفع صعّٛ اـز١َ 

 ايتع١ًُٝٝ املكضص٠ نٌ فقٌ رصاعٞ. 

يًطايب ايتغذٌٝ يف َكضص ي٘ َتطًبات عابك١، قبٌ اعتٝفا٤ ؽضٚط ايٓذاح يف املكضصات  ط جيٛال -

 ايغابك١. 

 ؽضٚط ايتعزٌٜ ٚاإليغا٤ ٚاالْغشاب:  -10

ال يًطايب تغٝري َكضصات، عذٌ فٝٗا خالٍ أعبٛعني َٔ بز٤ ايزصاع١، ٚال ٜغضٟ سيو ع٢ً ايفقٌ  -

 ايقٝفٞ. 

ٍ أعبٛعني َٔ بز٤ ايزصاع١، ٚال ٜغضٟ سيو ع٢ً ايفقٌ ؼل يًطايب االْغشاب َٔ املكضص خال -

 ايقٝفٞ. 
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)43( 

 

ال يًطايب االْغشاب َٔ املكضص خالٍ مثا١ْٝ أعابٝع ع٢ً األنجض، َٔ بزا١ٜ ايزصاع١ بايفقًني  -

 األٍٚ ٚايجاْٞ، أصبع١ أعابٝع ع٢ً األنجض يف ايفقٌ ايقٝفٞ ٜٚغرتر ايضعّٛ. 

١ٝ أٚ بعشص  تكبً٘ ايه١ًٝ، ٜٚكّٛ بإعار٠ املكضصات اييت ال يًطايب االْغشاب َٔ املكضص، يظضٚف َضم -

عذٌ فٝٗا يف فقٌ رصاعٞ ال سل بعز رفع صعّٛ اـز١َ ايتع١ًُٝٝ املكضص٠، ٚال ؼغب عًٝ٘ نُض٠ 

 صعٛب. 

 ال يًطايب إعار٠ ايتغذٌٝ يف أٟ َكضص صعب٘ فٝ٘ بعز رفع صعّٛ اـز١َ ايتع١ًُٝٝ املكضص٠.  -

 َٛاعٝز ايزصاع١ ٚايكٝز:  -11

كغِ ايعاّ ايزصاعٞ إىل فقًني رصاعٝني َز٠ نٌ فقٌ مخغ١ عؾض٠ أعبٛعا باإلماف١ إىل أصبع١ ٜ -

أعابٝع يالَتشاْات. نُا تطضح بع  املكضصات يف فقٌ رصاعٞ فٝفٞ َزت٘ مثا١ْٝ أعابٝع تناعف 

 فٝ٘ ايغاعات األعبٛع١ٝ باإلماف١ إىل أعبٛعني يالَتشاْات. 

 قٌ رصاعٞ بعز اعتٝفا٤ ؽضٚط ايكٝز ٚرفع ايضعّٛ املكضص٠. ٜتِ ايكٝز أل٣ َضس١ً يف بزا١ٜ نٌ ف -

 ٜعترب ايفقٌ ايقٝفٞ اختٝاصٜاج يًطالب.  -

 ْظاّ ايتكِٜٛ ايزصاعٞ:  -12

 ٜتِ تكِٜٛ ايطالب بٓا٤ ع٢ً ايٓظاّ ايتايٞ:  -

   .ٌمثإْٛ رصد١ يالَتشاْات ايتشضٜض١ٜ يف ْٗا١ٜ نٌ فق 

  .عؾضٕٚ رصد١ أعُاٍ فق١ًٝ 

 رصد١(.100ٚؼتغب رصد١ املكضص )

 

 تكزص ْكاط نٌ َكضص طبكاج جملُٛ  رصدات االختباصات األصبع١ ٚايبشح ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

 ايضَظ عزر ايٓكاط ايٓغب١ امل١ٜٛ٦ املٓا ض٠

 F 0 % 50أقٌ َٔ 

50  %-  55% 1 D 

56  %-  60 % 1.5  +D 

61  %-  69 % 2 C 

70  %- 74 % 2.5  +C 

75   %-  80 % 3 B 

81  %- 89 % 3.5  +B 

90  %- 100 % 4 A 

 

 سغاب َتٛعط ايٓكاط:  -13

 ع٢ً األقٌ.   Dال ٜعترب ايطايب ْادشاج يف أٟ َكضص إال إسا سقٌ ع٢ً تكزٜض  -

 ( ع٢ً األقٌ. 2ال اقٌ ايطايب ع٢ً ايًٝغاْػ ، إال إسا سكل َتٛعط ْكاط قزص٠ ) -

أْٗا فُٛ  ْكاط نٌ  اغب فُٛ  ايٓكاط اييت سقٌ عًٝٗا ايطايب يف أٟ فقٌ رصاعٞ، عًٞ -

 املكضصات اييت رصعٗا يف ٖشا ايفقٌ ايزصاعٞ. 



 

 

   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)44( 

 

اغب َتٛعط ْكاط أٟ فقٌ رصاعٞ، ع٢ً أْ٘ ْاتر قغ١ُ فُٛ  ايٓكاط اييت سقٌ عًٝٗا ايطايب  -

 يف ٖشا ايفقٌ، َكغَٛاج ع٢ً عزر ٖشٙ املكضصات. 

 ٢ ٜٓذح فٝ٘. ٜعٝزٙ َض٠ أخضٟ، ست Dاملكضص ايشٟ اقٌ فٝ٘ ايطايب ع٢ً تكزٜض أقٌ َٔ  -

 . Cأٟ َكضص ٜعٝزٙ ايطايب اغب تكزٜضٙ فٝ٘ عز أقق٢  -

اغب َتٛعط ْكاط ايتدضز )بعز لاس٘ يف فٌُ َتطًبات ايتدضز(، ع٢ً أْ٘ ْاتر قغ١ُ  -

 فُٛ  نٌ ْكاط املكضصات اييت رصعٗا ايطايب ع٢ً إمجايٞ عزر املكضصات. 

( أٚ مل انض F% )تكزٜض ٢ً50 أقٌ َٔ ٜعز ايطايب صاعباج إسا سقٌ يف فُٛ  رصدات املكضص ع -

 االَتشإ ايتشضٜضٟ ؿضَاْ٘ َٔ ايزخٍٛ، أٚ َٔ انض االَتشإ ٚمل تكبٌ ايه١ًٝ عشصٙ. 

جيٛط يًُضؽز االنارميٞ طايب إعار٠ ايطايب يبع  املكضصات اييت لح فٝٗا َٔ قبٌ أٚ إماف١ َكضصات  -

 ضز. دزٜزٙ ي٘، بغضض صفع َتٛعط ايٓكاط يٝشكل َتطًبات ايتد

 تعضٜف ساي١ ايطايب:  -14

% (َٔ َتطًبات ايتدضز، نًُا أعترب َٓتكالج َٔ َغت٣ٛ إىل َغت٣ٛ 25نًُا أنٌُ ايطايب )  

( ، ٚال ٜتطًب سيو ؼٝز ْٛع١ٝ اٚ َغت٣ٛ املكضصات اييت أنًُٗا ايطايب، ٜٚعترب سيو 4-1أع٢ً َٓ٘ )

 ْٛعاج َٔ تعضٜف ملٛقع ايطايب ايضمسٞ. 

 َضتب١ ايؾضف:  -15

ذاَع١ َٓح ايطايب َضتب١ ؽضف يف ساي١ سقٛي٘ ع٢ً َعزٍ تضانُٞ إمجايٞ ال ٜكٌ عٔ جيٛط يً -

 ( ْكط١ ،  بؾضط أال ٜهٕٛ قز صعب يف أٟ َكضص طٛاٍ فرت٠ رصاعت٘. 3.5)

 ايتشٌٜٛ َٔ ٚإىل ايربْاَر:  -16

ٜنع فًػ ايه١ًٝ مٛابط ٚؽضٚط ايتشٌٜٛ َٔ ٚإىل ايربْاَر ٚسيو بعز إدضا٤ َكاف١ ملا رصع٘  -

  ايطايب.

عٓز ؼٌٜٛ ايطايب َٔ بضْاَر تكًٝزٟ إىل ايربْاَر اؾزٜز )بٓظاّ ايغاعات املعتُز٠( ٜتِ ؼٌٜٛ  -

 ْغب١ رصد١ ايطايب باملكضص إىل ايتكزٜض املٓاعب يف ْظاّ ايغاعات املعتُز٠. 

ٜعضض ع٢ً فًػ ايه١ًٝ، ناف١ املٛمٛعات اييت مل ٜضر يف ؽأْٗا ْك يف َٛار ٖشٙ ايال٥ش١،  -17

 اص املٓاعب، ٚقز ٜتطًب األَض ايضفع يًذاَع١ يًتقزٜل ع٢ً قضاص فًػ ايه١ًٝ. الؽاس ايكض

ميهٔ إماف١ َكضصات اختٝاص١ٜ أخض٣ يًربْاَر، بعز اقرتاح املٓغل وا َٚٛافك١ فًػ ايه١ًٝ  -18

 ٚبعز أخش صأٟ فًػ ايكغِ املدتك.

 ٚايغاعات:  تثايجاج: دزاٍٚ املكضصا

 )يٝغاْػ ايعًّٛ ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ ٚؼكٝل ايرتاخ(. اؾزٍٚ ايعاّ يعزر َكضصات األقغاّ  -

 اؾزٍٚ ايعاّ يعزر َكضصات األقغاّ )ايًٝغاْػ املُتاط يف عًّٛ ايعضب١ٝ ايتطبٝك١ٝ(.  -

 اؾزٍٚ ايعاّ يعزر َكضصات األقغاّ )ايًٝغاْػ اـال يف ايزصاعات اإلعال١َٝ ايتطبٝك١ٝ(.  -
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)45( 

 

 
 ػ ايعًّٛ ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ ٚؼكٝل ايرتاخ(: اؾزٍٚ ايعاّ يعزر َكضصات األقغاّ )يٝغاْ

 

 َكضصات األقغاّ األقغاّ

 االختٝاص١ٜ  اإلدباص١ٜ اجملُٛ   

 3 7 10 ايٓشٛ ٚايقضف ٚايعضٚض

 2 5 7 عًِ ايًغ١ ٚايًغات ايغا١َٝ ٚايؾضق١ٝ 

 3 5 8 ايزصاعات األرب١ٝ 

 3 4 7 ايبالغ١ ٚايٓكز األربٞ ٚاألرب املكاصٕ 

 11 21 32 ت أقغاّ ايعضب١ٝ فُٛ  َكضصا

 3 5 8 ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ 

 3 5 7 ايتاصٜذ اإلعالَٞ

 1 5 7 ايفًغف١ اإلعال١َٝ 

 7 15 22 فُٛ  َكضصات أقغاّ ايزصاعات اإلعال١َٝ 

 18 36 54 فُٛ  َكضصات أقغاّ ايه١ًٝ 

  َتطًبات اؾاَع١: 

 + 4 4 ايًغ١ اإللًٝظ١ٜ 

 + 2 2 سكٛم اإلْغإ 

 + 6 6 ُٛ  َكضصات َتطًبات اؾاَع١ ف

 18/  6 42 48 اجملُٛ  ايعاّ 

 

 

 ايبٝإ : 

 َكضص إدباصٟ  36

 َٔ َكضصات االختٝاصٟ   6

 َتطًب اؾاَع١   6

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 َكضص    48
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)46( 

 

 

 

 

 

 

 

ايضابعايفقٌ 
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)47( 

 

 ض:أٚال: قغِ ايٓشٛ ٚايقضف ٚايعضٚ

 

 ايزصد١ االعةةةةِ ّ

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ٟر/ فالح عبز املعظ ايعؾريأ. 1

 ص٥ٝػ ايكغِ أ.ر /خًٌٝ عبز ايعاٍ خًٌٝ 2

 أعتاس أ.ر/ عقاّ امحز عاَض١ٜ 3

 أعتاس َتفضغ أ.ر/ امحز قُز عبز ايضامٞ 4

 أعتاس أ.ر/ َإَٔٛ عبز اؿًِٝ قُز 5

 أعتاس ارٟر/ سغاّ قُز ايٓأ. 6

 أعتاس ر/ إبضاِٖٝ مجٌٝ قُزأ. 7

 أعتاس َغاعز َتفضغ ر/ صدب عبز ايكارص بز٣ٚ 8

 أعتاس َغاعز َتفضغ ر/ َٓري٠ قُز ع٢ً سذاطٟ 96

 أعتاس َغاعز َتفضغ ر/ قُٛر امحز إبضاِٖٝ عُض 10

 أعتاس َغاعز ر/قُز عامل فاحل عامل 11

 أعتاس َغاعز ٞع٢ً صَنإ  ايبَٝٛر/  12

 أعتاس َغاعز ر/ سغٔ صَارٟ غامن 13

 أعتاس َغاعز ر/ فزٜل قُٛر فزٜل 14

 أعتاس َغاعز ر/ قُز عبز ايتٛاب َفتاح 15

 َزصؼ ر/ عقاّ عبز ايفتاح ْزا 16

 َزصؼ ر/ عبري قُز األَني 17

 َزصؼ ر/ إميإ أْٛص َٓقٛص 18

 َزصؼ ر/ إميإ ؽعبإ دٛر٠ 19

 َزصؼ ض٣ايغُر/ قُز عبز اؿُٝز  20

َزصؼ ر/ ؼ١ٝ عبز ايتٛاب امحز 21

 َزصؼ / قُز عبز ايعظِٝ قُز َربٚىر 22

 َعٝز٠ أ/ أٌَ قُز صَنإ 23

 َعٝز٠ ٖب١ فتشٞ امحزأ/  24

 ٠َعٝز فاط١ُ نُاٍ ايزٜٔ رعٛقٞأ/  25

 َعٝز٠ ععٝز بأ/ رايٝا قُز عبز ايتٛا 26

 َعٝز٠ َٓاص مٝا٤ أمحز قُٛرأ/  27

 أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بايه١ًٝ
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)48( 

 

 غِ عًِ ايًغ١ ٚايزصاعات ايغا١َٝ ٚايؾضق١ٝ:ق ثاْٝا:

 

 ايزصد١ االعةةةةِ ّ

 عُٝز ايه١ًٝ ر/ إَاّ قُز عبز ايفتاحأ. 1

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ا ر/ قُز ساَز عذ١ًٝ  2

 كغِ ايص٥ٝػ  أ.ر/ صبٝع عبز ايغالّ عبز ايغالّ 3

 َتفضغأعتاس  أ.ر/ فضٜز عٛض سٝزص 4

  َتفضغأعتاس  طًب٘ عبز ايغتاص َغعٛرر/  5

 أعتاس َغاعز  ر/ خايز سغٔ أبٛ غاي١ٝ 6

 أعتاس َغاعز ر/ قُٛر بهض قُز بهض  7

 أعتاس َغاعز تٛتٞ   ر/ فضغٌ َهضّ 8

 َزصؼ ر/ يبز سغني عبز ايتٛاب  9

 َزصؼ  ر/ ؽعبإ قضْٞ عبز ايتٛاب  10

 َزصؼ  ايغٝز َباصى أبٛ طٜز  ر/ 11

 َزصؼ ععز قُز امحز عبز ايًطٝف أ/  12

 ٠َعٝز أ/ دٗار عبز ايعاطٞ قُز  13

 ٠َعٝز أ/ د١ٜ ؽعبإ قضْٞ  14

 َعٝز٠ أ/ٜغضا ْافض َٝالر 15
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)49( 

 

 : قغِ ايبالغ١ ٚايٓكز األربٞ ٚاألرب املكاصٕ:ثايجا 

 

 ايزصد١ االعةةةةِ ّ

  ايب١٦ٝ ٚنٌٝ ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ  ٞر/ ٚيٝز ععٝز عٝغ٢ ايؾُٝأ. 1

أعتاس َتفضغ .ر/قُز سغٔ عبز اهللأ 2

 أعتاس ر /َقطف٢ إبضاِٖٝ اينبع .أ 3

 أعتاس َتفضغ ر / صبٝع قُز عبز ايعظٜظ  .أ 4

 أعتاس َغاعز َتفضغ ر نُاٍ عبز ايعظٜظ إبضاِٖٝ 5

 أعتاس َغاعز ر/ ثٓا٤ قُٛر قاعِ 6

 َزصؼ ر/ فالح امحز سفز 7

 َزصؼ ر/ امحز مسري املضع٢  8

 َٓغل األْؾط١ ايطالب١ٝ بايه١ًٝ –َزصؼ  ر/ قُز عبز ايضمحٔ قُز 9

 َزصؼ  ر/ اواّ عبز ايعظٜظ صمٛإ بزص 10

 َزصؼ َغاعز أ/ رايٝا صبٝع عبز ايغُٝع 11

 َٓغل املٛقع اإليهرتْٚٞ – َزصؼ َغاعز ايؾضقا٣ٚ إٜٗاب خايز ععزأ/  12

 َعٝز أ/ أمحز قُز عبز ايكارص  13

 َعٝز٠ د١ٜ قُز سغني أ/ 14

 َعٝز أ/عُض مجع١ ساَز 15
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)51( 

 

 : قغِ ايزصاعات األرب١ٝ:صابعاج

 

 ايزصد١ االعةةةةِ ّ

1 
 ايكغِ   ص٥ٝػٚ  أعتاس .ر/ عبز املٓعِ أبٛ طٜز عبز املٓعِأ

2 
 َتفضغ أعتاس .ر/ قُز َقطف٢ َٓقٛصأ

3 
 أعتاس .ر/ امحز عبز اؿُٝز إمساعٌٝأ

4 
 أعتاس  ايٓيب عبز ايضغاَٞر/ عارٍ  أ

5 
 أعتاس َتفضغ .ر/ أبٛ ايكاعِ امحز صؽٛإأ

6 
 أعتاس َتفضغ ٜٛعف اؾٌُ.ر/ عبز ايضسِٝ أ

7 
  أعتاس .ر/ قُز أبٛ اجملز ع٢ًأ

8 
 أعتاس َغاعز ر/ فضسإ قُز عُاص

9 
 أعتاس َغاعز ٟر/ قُٛر امحز ايعؾري

10 
 أعتاس َغاعز بَٝٛٞقُز  بَٝٛٞر/ 

11 
 أعتاس َغاعز عبز ايغالّر/ قُز ٖاؽِ 

12 
 أعتاس َغاعز ر/ قُز عًِٝ قُز عبز ايقُز

13 
 َزصؼ ر/ فاط١ُ عٜٛػ ايغٝز ع٢ً

14 
 َعٝز٠ أ /فاط١ُ عبز ايفتاح عبز ايغتاص

15 
 َعٝز٠ أ/ أمسا٤ قُز قُٛر

16 
 َعٝز٠ أ/ لال٤ عبز ايتٛاب عبز ايباص٣

17 
 َعٝز٠ أ /فاط١ُ ؽعبإ عٝز

18 
 َعٝز٠ ِٝ ايغٝزأ /أَاْٞ ٚع

19 
 َعٝز٠ أ/ٚفا٤ مسري عبز اهلل 
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)51( 

 

 خاَغا: قغِ ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ :

 

 ايزصد١ ِعاال ّ

 كغِايٚص٥ٝػ أعتاس  ر / ع٢ً قُز عفٝفٞأ. 1

 أعتاس ر / ٚدٝ٘ عبز ايكارص ؽعبإأ. 2

 أعتاس َتفضغ أ.ر/ قُز فِٗٝ اؾٓزٟ 3

 أعتاس ع٢ً قُز امحز ر / قغٔ أ. 4

 أعتاس /ايغٝز ايقايف قُز  رأ. 5

 أعتاس ر / قُٛر قضْٞ قُزأ. 6

 أعتاس ر/ فابض ايغٝز قُز أ. 7

 أعتاس َغاعز َتفضغ ٜٛعف عبز ايفتاح ايفضت /ر 8

 أعتاس َغاعز ر/ إعالّ عبز ايعظٜظ عبز ايفتاح  9

 أعتاس َغاعز / عبز اهلل صدب عبز اهلل أ 10

 َزصؼ ر/ باعِ قُز خًٌٝ 11

 َزصؼ / ايغٝز امحز مجع١ إمساعٌٝأ 12

 َزصؼ َغاعز أ/ صَنإ عبز املفٝز امحز  13

 َعٝز٠ أ/ فاط١ُ ايظٖضا٤ قُز مجع١ 14

 َعٝز٠ أ/ ٜامسني قُز ؽعبإ 15
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)52( 

 

 : قغِ ايتاصٜذ اإلعالَٞ ٚاؿناص٠ اإلعال١َٝ :عارعاج

 

 ايزصد١ االعةةةةِ ّ

 أعتاس  ر/ سغٔ امحز عبز ايضاطمأ. 1

 َتفضغأعتاس  عبز ايباصٟ قُز ايطاٖض ا ر/  2

 أعتاس َتفضغ أ.ر/ فالح ايزٜٔ قُز ْٛاص  3

 قا٥ِ بعٌُ ص٥ٝػ ايكغِ أعتاس َغاعز ر/ إبضاِٖٝ فضغٌ قُز 4

 َٓغل األْؾط١ ايطالب١ٝ باؾاَع١  -أعتاس َغاعز طٛباصر/ ٚا٥ٌ امحز إبضاِٖٝ  5

 َزصؼ  /أمسا٤ قُز طٜار٠ ر 6

 َزصؼ  ٜٛػ/ محار٠ ععز عر 7

 َزصؼ َغاعز  َربٚى ا/ امحز ٜاعني 8

 َعٝز٠ أمسا٤ ععز عؾضٟأ/  9

 َعٝز٠ عبز ايغُٝع أمسا٤ صدب ناٌَأ/  10
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)53( 

 

 : قغِ ايفًغف١ اإلعال١َٝ :عابعاج

 ايزصد١ االعةةةةِ ّ

 ص٥ٝػ ايكغِٚأعتاس  أ.ر/ أمحز عضفات أبٛ اؿغٔ  1

 أعتاس َتفضغ أ.ر/ قُز عبز اهلل عفٝفٞ  2

 أعتاس َتفضغ أ.ر/ ؽٛقٞ عًٞ عُض 3

 َتفضغ أعتاس أ.ر/ صطم ٜٛعف ع٢ً ايؾاَٞ  4

 أعتاس  ر/ عارٍ أَني سافظأ. 5

 أعتاس َغاعز َتفضغ عارٍ قُز عًٞ ر/ 6

 أعتاس َغاعز ر/ محار٠ قُز قُز إبضاِٖٝ  7

 َزصؼ ر/ َادز قُز إبضاِٖٝ  8

 َزصؼ ر/ صؽزٟ عبز ايغتاص قُز  9

 َزصؼ ارٍ عامل عط١ٝ دار اهللر/ ع 10

 َزصؼ َغاعز أ/ مس١ٝ عاؽٛص قُز 11

 َعٝز أ/ تاَض قُز ؽهضٟ 12
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)54( 

 

 ايٛ ٝف١ االعِ ايكغِ

 َزٜض اإلراص٠  إراص٠ ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ

 ايهارص  ايعاّ

 

                                                     صاْٝا ع٢ً قُز

 َض٠ٚ سغٔ صَنإ

 ع١ صما امحزقضٚ

 ص٥ٝغ١ ايكغِ

 أخقا٥ٞ ؽ٦ٕٛ أفضار ثإ )ب(

 ناتب أٍٚ

 ناتب )أ( عٝز قُز عٝز ع٢ً اـزَات ايعا١َ

 ص٥ٝػ ايكغِ اؽضف نُاٍ ايزٜٔ صٜاض  ايهارص اـال

 ّعبز ايغال سغٔ ؽُٝا٤
 أخقا٥ٞ ؽ٦ٕٛ تعًِٝ ثايح )ب(

 االعتشكاقات
 طٜٓب قُٛر ايغٝز

 ص٥ٝػ ايكغِ

 ععٝز أمحز ٜٛعف

 ع٣ًٛ صدب ٜاعني

 أخقا٥ٞ ؽ٦ٕٛ أفضار أٍٚ

 أخقا٥ٞ ؽ٦ٕٛ أفضار ثاْٞ )أ( 

 إراص٠ ايؾ٦ٕٛ املاي١ٝ

 

قا٥ِ بعٌُ َزٜض إراص٠ ا يؾ٦ٕٛ املاي١ٝ َقطف٢ أمحز سغٔ 

 ٖؾاّ تاز ايزٜٔ أمحز

 اعتُار سغٔ ع٢ً

  َضفت صدب عامل 

 إعالّ فٛط٣ عبز ايغُٝع 

 َٗا  قُز عٝز

 أخقا٥ٞ ؽ٦ٕٛ َاي١ٝ ثإ 

 قا٥ٞ ؽ٦ٕٛ َاي١ٝ ثإ أخ

 أخقا٥ٞ ؽ٦ٕٛ َاي١ٝ 

 أخقا٥ٞ ؽ٦ٕٛ َاي١ٝ ثايح

 املهتب١ٝ ايجايج١

 ص٥ٝػ ايكغِ سغني دالٍعا١َٝ  املؾرتٜات

 أمحز ع٢ً قُز 

 إٜٗاب عًٞ ايضٚبٞ

 ايضابع١ اوٓزع١ٝ املغاعز٠ 

 ايجايج١ املهتب١ٝ )ب(

 قُز  عبز ايٓافض قُٛر اـظ١ٜٓ

 قُز عًٞ  قُٛر

 املهتب١ٝ )أ(ايجا١ْٝ 

 ايجايج١ املهتب١ٝ )أ(

 مساح عارٍ ععز املداطٕ

 َٓري عبز ايزاِٜ ٚال٤

 ففا٤ أمحز عبز املكقٛر

 ص٥ٝػ ايكغِ

 ايجايج١ اوٓزع١ٝ َغاعز٠ )أ(

 ايجايج١ املهتب١ٝ )ب(

 ناتب ثاْٞ َٓاٍ إبضاِٖٝ ع٢ً  األصؽٝف

 ًَني بايه١ًٝبٝإ بأمسا٤ ايغار٠ ايعا
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)55( 

 

 ايٛ ٝف١ االعِ ايكغِ

 إراص٠ ؽ٦ٕٛ ايطالب

 

 

 

 

 

 

 إراص٠ ؽ٦ٕٛ ايطالب ٠َزٜضقا٥ِ بعٌُ  مخٝػاَز نُاٍ سإميإ 

 إبضاِٖٝ عٝز عبز ايتٛاب عبز ايغ٢ٓ

 ايباقٞأمسا٤ قُز قُز عبز 

  رعبز اؾٛا َٞ ؽعبإ ع٢ً

 قُز قُٛر أمحز عًٞ

عال َقطف٢ عبز اؿُٝز قُز

 ف٢غار٠ قُز َقط

 قُز َعٛض   ٜٛعف

ايجايج١َغ٦ٍٛ بايفضق١ 

 ايجايج١ َغ٦ٍٛ بايفضق١ 

 ايضابع١ ٦ٍٛ بايفضق١ َغ

 األٚىلَغ٦ٍٛ بايفضق١ 

 األٚىل  َغ٦ٍٛ بايفضق١

 ايجا١ْٝ  َغ٦ٍٛ بايفضق١ 

 ايجا١ْٝ َغ٦ٍٛ بايفضق١  

 ففا٤ قُز أَني  اـضجيني
 

 ص٥ٝػ ايكغِ

 مجاٍ عبز املٓذ٢ ا٢ٝ

 ْٞاٖز قُز عبز ايباق

 املهتب١ٝ األٚىل 

 أخقا٥ٞ ؽ٦ٕٛ تعًِٝ ثإ )أ(

 َزٜض ايٛسز٠ ايغُضٟ/ قُز ر ايتزصٜب املٝزاْٞ

 َزٜض٠ َهتب ايتزصٜب املٝزاْٞ رعا٤ َضعٞ عًٞ

 ٚسز٠ 
 َزٜض ايٛسز٠ ر/ عارٍ عامل

 عهضتري٠ ايٛسز٠ ٖٝاّ سغني أمحز 

 َزٜض ايٛسز٠ قُز ٖاؽِأ.ر/  َضنظ ايتزصٜب ايًغٟٛ

 ْا٥ب َزٜض املضنظ أ/ أمحز قُز عبز ايكارص

 ايٛسز٠ عهضتري٠ ٖاي١ فالح قُز 

ٚسز٠ تطٜٛض ْظِ تكِٜٛ 

 ايطالب ٚاالَتشاْات

  ر/ صؽزٟ عبز ايغتاص قُز ععز

 ملٝا٤ قُز َظٗض

 َزٜض ايٛسز٠

 أخقا٥ٞ أٍٚ

 ايؾباب صعا١ٜ َزٜض إراص٠ ايعذضٟطاصم عبز ايتٛاب   ايؾباب إراص٠ صعا١ٜ

 أععز صقُز عبز ايكار

 اٝٞ فالح عبز ايٓيب

 قُز ْغضٜٔ نُاٍ 

 محز ٜعكٛبأمسا٤ عًٞ أ

 ب١ٝٗ فالح عال١َ

 عبز اهلل سغ١ْٛعٝز عبز ايفتاح 

َٗا قُز قُز سغٔ

 أخقا٥ٞ صٜامٞ أٍٚ

 أخقا٥ٞ ؽباب أٍٚ

 أخقا٥ٞ ؽباب أٍٚ

 أخقا٥ٞ ؽباب ثايح

 أخقا٥ٞ ؽباب ثايح

 املهتب١ٝ األٚيٞ

 ناتب ثايح

 إراص٠ ايزصاعات ايعًٝا ٠َزٜض ْٝفني قُز عٝز  إراص٠ ايزصاعات ايعًٝا

 ز مجاٍ ع٢ً فٛيفقُ

 أمسا٤ فتشٞ إمساعٌٝ

 َغ٦ٍٛ املادغتري

 َغ٦ٛي١ ايزنتٛصاٙ ٚايزبًّٛ
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)56( 

 

 ايٛ ٝف١ االعِ ايكغِ

 َزٜض ايٛسز٠ ر/ بَٝٛٞ قُز بََٝٛٞهتب َتابع١ اؾٛر٠

 َغ٦ٍٛ ايٛسز٠ ايغعٛر قُز أبٛمحز أ

  املهتب١ إراص٠ َزٜض خايز طغًٍٛ عبز ايباعط  املهتب١

 امحز صدب فاحل

 ؤَٔ عًُٝإ قُزَ

 ؽرئٜ عٝز عبز ايغز

 طٜٓب قُز عًِٝ

 َغ٦ٍٛ عٔ ايكغِ اـاَػ ٚايغابع

 َغ٦ٍٛ عٔ ايكغِ ايغارؼ

 َغ٦ٛي١ عٔ ايكغِ ايجايح ٚايضابع

 َغ٦ٛي١ عٔ ايكغِ األٍٚ ٚايجاْٞ 

 َهتب أ.ر عُٝز ايه١ًٝ

 

 إمساعٌٝ  قُز إمساعٌٝ 

 َز عٝز ناٌَ 

 حعظٙ فربٟ عبز ايفتا

 ز ايًطٝفدابض عبٖٓز 

 ر/ايعُٝز0َزٜض َهتب أ

 ٠عهضتري

 عهضتري٠ 

 عهضتري٠

َهتب  ٚنٌٝ ايه١ًٝ 

 يًزصاعات ايعًٝا

 َهضّ إبضاِٖٝ قُٛر

 

 َهتب ايٛنٌٝ َزٜض

 

َهتب ٚنٌٝ ايه١ًٝ 

 يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب

 فاحل بايغٝز عبز ايتٛا

 قُز أٌَ عبز ايغتاص

 َهتب ايٛنٌٝ َزٜض

 عهضتري٠ َهتب ايٛنٌٝ

ٌ ايه١ًٝ َهتب ٚنٝ

ايب١٦ٝ ٚخزَ٘  يؾ٦ٕٛ

 اجملتُع

 َهتب ايٛنٌٝ َزٜض عُض ؽعبإ صٜاض

 ايغٛاح عبز اهلل ظقُز عبز ايعظٜ عهضتاص١ٜ األقغاّ

 دٝٗإ قُز مجع٘

 صباب قُز ْظري

 ْٟارٜ٘ ايغٝز ععزاٚ

 قذٛب بمحار٠ عبز ايتٛا

 َزٜض عهضتاص١ٜ األقغاّ 

 عًِ ايًغ١

 ايبالغ١  ٚايٓكز

 ٚايفًغف١١ ايؾضٜع١ اإلعالَٝ

 اإلعال١َٝٚاؿناص٠  ايتاصٜذ

 ايٓشٛ ٚايقضف ٚايعضٚض

 ص٥ٝغ١  قغِ ايعالقات ايجكاف١ٝ ٖٝاّ سغني أمحز  قغِ ايعالقات ايجكاف١ٝ

 إراص٠ ايؾ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ

 

 

 عنٛ اإلراص٠ ايكا١ْْٝٛ قُٛر عضابٞ سغني  قُز

 عهضتاص١ٜ  َض٠ٚ عٝف ايٓقض 

 زفاتٔ نُاٍ أمح ايعٝار٠ ايطب١ٝ

 ٚال٤ قُز عبز اهلل

 أخقا٥ٞ متضٜ 

 أخقا٥ٞ متضٜ 
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 ايطالب يٛس١ ايؾضف

 2019/2020ّ اؾاَعٞأٚا٥ٌ ايه١ًٝ يًعاّ  

 ايتكزٜض ايٓغب١ امل١ٜٛ٦ االعةةةةِ ّ

 ممتاط َع َضتب١ ايؾضف  % 94.70 د١ٜ عبز ايعًِٝ قُٛر عبز ايكٟٛ 1

 ايؾضف ممتاط َع َضتب١  % 91.48 بزصٟ عبز ايٓيب سًُٞ عًٞ 2

ممتاط َع َضتب١ ايؾضف % 90.39 نضمي١ َادز بهضٟ ايغٝز 3

 ممتاط َع َضتب١ ايؾضف % 90.34 ؽُٝا٤ فابض ؽعبإ ععٝز 4

 دٝز دُزا َع َضتب١ ايؾضف % 88.80 قُٛر عٜٛػ دٛر٠ عبز اهلل  5

 دٝز دُزا َع َضتب١ ايؾضف %88.14 بغ١ُ دٛر٠ أمحز دٛر٠  6

 دٝز دًزا َع َضتب١ ايؾضف %86.46 قُز عًٞ أمحز قُز  7

 دٝز دُزا َع َضتب١ ايؾضف  %86.36 عبزايكارص قُٛر عبز اؿفٝظ ابتغاّ 8

 دٝز دزاج َع َضتب١ ايؾضف %85.91 قُز مجاٍ ايغٝز َٗزٟ  9

 دٝز دُزا َع َضتب١ ايؾضف % 85.45 ؽُٝا٤ عٓرت قٝؾاص عبز ايفتاح 10

 ا َع َضتب١ ايؾضفدٝز دًز %84.3 ٜغضا عضسإ قُز أمحز  11

 دٝز دًزا َع َضتب١ ايؾضف %83.95 ٖادض مسري َقطف٢ سغني  12

 دٝز دًزا َع َضتب١ ايؾضف %83.3 صساب قُز صدب قُز  13

 دٝز دًزا َع َضتب١ ايؾضف  %82.64 بغٓت دار صَنإ دار  14

 دٝز دًزا َع َضتب١ ايؾضف  % 81.88 دٗار صٚبٞ قضْٞ عباؼ  15

 دٝز دًزا  %82.66 َقطف٢  عاص٠ مسري 16

 دٝز دًزا %82.61 قُز طٜإ عٝز عًُٝإ  17

 دٝز دًزا  %82.21 ايضٜٚا٤ عبز اؿُٝز صَنإ عًٞ 18

 دٝز دًزا  %81.91 إعضا٤ فزٟ عًٞ صَنإ  19

 دٝز دًزا  %81.82 عبزٙ عبزٙ عبز ايضمحٔ سفز  20
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 اعتعالَات ايه١ًٝ

 0842148026 ص١ٜ+ عهضتاَهتب عُٝز ايه١ًٝ  1

 0842148023 + عهضتاص١ٜ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾؤٕ ايتعًِٝ ٚايطالب 2

 0842148026 فانةةةةةةةةةةةةةةةةػ   3

 0842148025 َهتب ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا 4

 0842148024 َهتب ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ 5

 0842148019 َهتب َزٜض عاّ  ايه١ًٝ    6

 0842148021 َهتب ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ  7

              ايفّٝٛ    –سٞ اؾاَع١      ٓٛإ/      ةةةايع

 63514ايضَظ ايربٜزٟ/             

 /    اإليهرتْٚٞايربٜز 
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 ايزيٌٝ  اإلصؽارٟ ملب٢ٓ ن١ًٝ راص ايعًّٛ                  

 أٚال: املبز ايض٥ٝغٞ

 20 َهتب َٓغل األْؾط١ ايطالب١ٝ صقِ اؿذض٠ زٚص األصمٞاي

 21 ( ايفضا2٤َزصز ) 1 ايعالقات ايعا١َ ٚاالتقاٍ

 22 االتقاٍ ايعغهضٟ 2 ( عٝب1َٜ٘ٛزصز )

 28 املزخٌ ايض٥ٝغٞ 3 ايتزصٜب املٝزاْٞ

 29 َزخٌ ايطًب١ 4 ايؾ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ

 30 (1كضز طٛاصئ) 5 رٚص٠ َٝاٙ طايبات

 31 (2كضز طٛاصئ) 6  ه١ًٝكاطٕ اي

 صقِ اؿذض٠ ايزٚص األٍٚ عًٟٛ 7 َهتب ايربٜز

َهتةةب ٚنٝةةٌ ايهًٝةة١ يؾةة٦ٕٛ   8 ايعٝار٠ ايطب١ٝ

 خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

33 

 34 ٚسز٠ صعا١ٜ ايٛافزٜٔ 9/10 ؽ٦ٕٛ ايطالب  إراص٠

 35 ٚسز٠ ايتطٜٛض ٚاملتابع١  11 أَٔ ايه١ًٝ

 36 ٝاٙ صداٍرٚص٠ َ 12 َزٜض عاّ ايه١ًٝ 

 37 رٚص٠ َٝاٙ عٝزات  13 َضنظ ايتزصٜب ايًغٟٛ

 38 فًػ ايه١ًٝ  14 2-إراص٠ صعا١ٜ ؽباب 

 39 َهتب عُٝز ايه١ًٝ 15 َكض اؼار ايطالب

 40 عهضتاص١ٜ ايعُٝز 16 1- صعا١ٜ ايؾباب إراص٠

ٚنٝةةٌ ايهًٝةة١ يؾةة٦ٕٛ ايتعًةةِٝ    17 َق٢ً ايضداٍ

 ٚايطالب

41 

هضتاص١ٜ ٚنٌٝ ايه١ًٝ ؽ٦ٕٛ ع 18 رٚص٠ َٝاٙ صداٍ 

 ايتعًِٝ 

42 

عةةهضتاص١ٜ ٚنٝةةٌ ايهًٝةة١ يؾةة٦ٕٛ     19 خظ١ٜٓ ايه١ًٝ

 ايزصاعات ايعًٝا 

33 

ٚنٝةٌ ايهًٝة١ يؾة٦ٕٛ ايزصاعةةات      َهتب ايربٜز

 ايعًٝا 

44 

 45 رٚص٠ َٝاٙ صداٍ صقِ اؿذض٠ عًٟٛ ايزٚص ايجاْٞ

 46 بٛفٝ٘  - أٚفٝػ 51 ايظكؾضٟ( 5َزصز )

ص٥ٝػ قغِ عًِ ايًغ١ ٚايزصاعات  52 ( ابٔ 3َزصز )

 ايغا١َٝ

47 

َضنظ فك٘ ايٛاقع ٚػزٜز اـطاب  53 ( ابٔ َايو4َزصز )

 ايزٜز

48 

 49 ٚسز٠ مُإ  اؾٛر٠  ص٥ٝػ قغِ ايزصاعات األرب١ٝ 

 50 بٛفٝ٘ -أٚفٝػ  54 ص٥ٝػ قغِ ايتاصٜذ اإلعالَٞ 

 ِ اؿذض٠صق عًٟٛ ايزٚص ايجايح 55 رٚص٠ َٝاٙ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

 72 (6َزصز ) 56 قغِ ايبالغ١ ٚايٓكز األربٞ

 73  57 قغِ عًِ ايًغ١ ٚايزصاعات ايغا١َٝ
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 74 رٚص٠ َٝاٙ صداٍ 58 ٚايزصاعات ايغا١َٝ قغِ عًِ ايًغ١

ٚاؿنةةاص٠  اإلعةةالَٞقغةةِ ايتةةاصٜذ 

 اإلعال١َٝ

 75 ايغظايٞ (7َزصز ) 59/60

 76 ايغٝٛطٞ (8َزصز ) 62 قغِ ايفًغف١ اإلعال١َٝ 

 77 قاع١ قامضات 63 غِ ايزصاعات األرب١ٝق

 78 ٚسز٠ تكِٜٛ ايطالب 65 قغِ ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ

 79 َضنظ ايتزصٜب ايًغٟٛ 66 قغِ ايٓشٛ ٚايقضف ٚايعضٚض

 80 رٚص٠ َٝاٙ طايبات 67 رٚص٠ َٝاٙ ايطايبات

َضنظ تعًِٝ ايًغ١ ايعضب١ٝ يغري  68 ص٥ٝػ قغِ ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ

 بٗاايٓاطكني 

81 

 82 بٛفٝ٘ 69 ص٥ٝػ قغِ ايفًغف١

   صقِ اؿذض٠ عًٟٛ ايزٚص ايضابع

هتب َتابع١ اـضجيني + َ
 93 نٓرتٍٚ ايزصاعات ايعًٝا 83

 94 األْؾط١ ايطالب١ٝقاع١  84 قاع١ ايٓزٚات ٚاملؤمتضات ٚاملٓاقؾات

 95 قاع١ قامضات 85 َهتب أ.ر/ خًٌٝ عبز ايعاٍ

 96 ٚص٠ َٝاٙ عٝزات ر 86 رٚص٠ َٝاٙ صدايٞ

 97 َهتب أ.ر/ صبٝع عبز ايعظٜظ 87 نٓرتٍٚ ايفضق١ األٚىل

 98 املهتب١ 88 نٓرتٍٚ ايفضق١ ايجا١ْٝ 

 100 َهتب١ ايزصاعات ايعًٝا 89 نٓرتٍٚ ايفضق١ ايجايج١

  َهتب أ.ر/ فضٜز سٝزص 90 نٓرتٍٚ ايفضق١ ايضابع١

   91 قاع١ قامضات

   92  َهتب ص٥ٝػ قغِ ايٓشٛ 
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ايزيٌٝ اإلصؽارٟ ملب٢ٓ ن١ًٝ راص ايعًّٛ

املبز ايفضعٞ ثاْٝا:

 صقِ اؿذض٠ عًٟٛ يجايحايزٚص ا صقِ اؿذض٠ ايزٚص األصمٞ

 17 قغِ اـضجيني 2 َهتب األَٔ

 18 بٛف١ٝ -أٚفٝػ  صقِ اؿذض٠ ايزٚص األٍٚ عًٟٛ

 19 قغِ املؾرتٜات 3 

 20 ايؾ٦ٕٛ املاي١ٝ 4 

 21 ٠ َٝاٙ عٝزاترٚص 5 رٚص٠ َٝاٙ عٝزات

 22 رٚص٠ َٝاٙ صدايٞ 6 رٚص٠ َٝاٙ صدايٞ

 2233 قغِ املداطٕ + األصؽٝف 7 

 صقِ اؿذض٠ ايزٚص ايضابع عًٟٛ صقِ اؿذض٠ ايزٚص ايجاْٞ عًٟٛ

 24  8 إراص٠ ايزصاعات ايعًٝا  

 25  9 ايهارص ايعاّ -إراص٠ ؽ٦ٕٛ عاًَني

 26  10 بٛفٝ٘ -أٚفٝػ

 27  11راص١ٜ َزٜض إراص٠ ايؾ٦ٕٛ اإل

 28  12 قغِ االعتشكاقات

 29  13 رٚص٠ َٝاٙ عٝزات

 30  14 رٚص٠ َٝاٙ صدايٞ

 قغِ ايهارص اـال

 ايعالقات ايجكاف١ٝ

15  32 
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 قتٜٛات ايزيٌٝ

ايقفش١املٛمةةةٛ َغًغٌ

 4 ن١ًُ األعتاس ايزنتٛص/ عُٝز ايه1١ًٝ

 6 ن١ًُ  األعتاس ايزنتٛص/  ٚنٌٝ ايه2١ًٝ

 7 يعُزا٤ ايغابكٕٛ يًه١ًٝ َٓش ايٓؾأ٠  ا 3

 8 ؽعاص ايه١ًٝ   4

9٘ن١ًٝ راص ايعًّٛ يف عطٛص: املٛيز ٚايٓؾأ٠ ٚايتغ5ُٝ

10صؤ١ٜ ايه١ًٝ ٚصعايتٗا6

 11 ٚإراصتٗا  قٝارات ايه7١ًٝ

13ال٥ش١ ايكبٍٛ ملضس١ً ايًٝغاْػ بايه8١ًٝ

 13أقغاّ ايه١ًٝ 9

13ايزصاعات ايته10١ًُٝٝ

13ايزصدات ايع11١ًُٝ

14خط١ ايزصاع١ ملضس١ً ايًٝغاْػ12

14ايفضق١ األٚىل13

15ايفضق١ ايجا14١ْٝ

16ايفضق١ ايجايج15١

17ايفضق١ ايضابع16١

18االَتشإ ٚايتك17ِٝٝ

19ْظاّ ايتأرٜب 18

21املطًٛب َٔ طالب ايفضق١ األٚىل19

21أعشاص رخٍٛ االَتشا20ٕ

21فضل ايكٝز بايفضم ايزصاع١ٝ املدتًف١ )اعتٓفاس عٓٛات ايضعٛب(21

22قبٍٛ ايه١ًٝ يًُهفٛفني22

22قبٍٛ ايطالب اؿافًني ع٢ً ايجا١ْٜٛ األطٖض23١ٜ

23َهافآت ايتفٛم  24

34اـزَات اييت تكزَٗا ؽ٦ٕٛ ايطالب 25

26ايزصاعات ايعًٝا  26

27إراص٠ صعا١ٜ ايؾباب  27

33َهتب١ ايه١ًٝ   28

36ٚسز٠ مُإ اؾٛر٠  29

38ٚسز٠ تطٜٛض ْظِ تكِٜٛ ايطالب ٚاالَتشاْات 30

40بايه١ًٝ املزَر ايتعًِٝ  31
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54بٝإ بأمسا٤ ايغار٠ ايعاًَني بايه١ًٝ 33

2020ّ57/ 2019يٛس١ ايؾضف ألٚا٥ٌ ايه١ًٝ  34



 

 

   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)63( 

 

58اعتعالَات ايه١ًٝ 35

59ه١ًٝ راص ايعًّٛايض٥ٝغٞ يًُب٢ٓ يايزيٌٝ  اإلصؽارٟ  36

 61 ه١ًٝ راص ايعًّٛايفضعٞ يًُب٢ٓ يايزيٌٝ  اإلصؽارٟ  37

62قتٜٛات ايزيٌٝ 38

 64 فٛص أْؾط١ طالب١ٝ 39



 

 

   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)64( 

 



 

 

   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)65( 

 



 

 

   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)66( 

 



 

 

   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)67( 

 


