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 َكز١َ

 ٚصفع غضجيٝٗا ٚاٖتُاَٗا ايفّٝٛ داَع١ -ايتُضٜض ن١ًٝ َٔ سضصا

 اعب١املٓ ايعٌُ فضص ٚتٛفرل ايعٌُ يغٛم ٚتأًِٖٝٗ نفا٤تِٗ َغت٣ٛ

 بايه١ًٝ اـضجيني ملتابع١ ٚسز٠ إْؾا٤ أٚيٜٛاتٗا ضُٔ َٔ ،نإ هلِ

ِ  َٚتابعة١  ٚخضجيٗا ايه١ًٝ بني ايزا٥ِ ايتٛاصٌ يتشكٝل  فة٢  أخبةاصٖ

ِ  ايعًُٝة١  ايب٦ٝة١  ِ  اإلصؽةار  ٚتكةزٜ  يتُٓٝة١  املجًة٢  ايطةضم  إلتبةا   هلة

ٚيةشيو فة ٕ    . املٝةزا٢ْ  يًتةزصٜب  فضص تٛفرل ع٢ً ٚاملغاعز٠ قزصاتِٗ

تغع٢ إىل  بٓا٤ أٚاصض ايص١ً ٚايتعإٚ بةني نًٝة١ ايتُةضٜض    ايه١ًٝ 

ِٗ ٚ سيو َٔ خ٬ٍ بٝٓٚخضجيٝٗا ٚ ايغع٢ إىل تبارٍ املعاصف ٚ اـدلات 

اؿةةضص ايةةزا٥ِ عًةة٢ اإلتصةةاٍ بٗةةِ ٚ رعةةٛتِٗ إىل املؾةةاصن١ فةة٢    

ِ ع٢ً ايعطا٤ ٚ اإلعٗاّ ف٢ املٓاعبات املدتًف١ ٚتعظٜظ إْتُا٥ِٗ ٚ سجٗ

 .  ١ٝ ايت٢ ٜٓتُٕٛ إيٝٗا ١َٓٗٚ ايتُضٜضخز١َ املٗٔ اإلْغاْ

تغع٢ ن١ًٝ ايتُضٜض داَع١ ايفٝةّٛ داٖةز٠ بتطبٝةل َعةاٜرل     نُا 

اؾٛر٠ ف٢ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ سضصا َٓٗا ع٢ً ؽضٜر ط٬ب َتُٝظٜٔ 

سٌ َؾه٬ت اجملتُةع ايةٝو ٚ    ٚسٚ َغت٣ٛ عاٍ ٜغاِٖ بفعاي١ٝ ف٢

٣ٛ اـضٜر مبةا ٜتٛافةل   يتشغني َغت  طٜار٠ ايضٚابو َع اجملتُع املز٢ْ 

فضص سكٝك١ٝ يًدضٜر ٚ إجيار  جيارَع َتطًبات عٛم ايعٌُ ٚسيو إل

 فا٫ت َتٓٛع١ ٚ فضص عٌُ دزٜز٠. 

نُةةا تطةةع ايهًٝةة١ ْصةةب أعٝٓٗةةا املعةةاٜرل املضتبطةة١ باإلعتُةةار     

ا٭نارمي٢ ع٢ً املغت٣ٛ اي٢ً ٚ ايزٚىل يٮعةذلاف بةاـضٜر إقًُٝٝةا    

ِ  ٚعاملٝا. ٚ ع٢ً اـضٜر إٔ ٜه  ٕٛ ع٢ً إصتباط را٥ِ بايهًٝة١ يًتعًةٝ

املغةةتُض ٚطٜةةار٠ املغةةت٣ٛ ايعًُةة٢ ٚايتةةزصٜب٢ ٚ َعضفةة١ فةةضص ايعُةةٌ 

 املتاس١.
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 ن١ًُ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص / 

 عُٝز ايه١ًٝ                                     

 ط٬ب٢ ا٭عظا٤

 قز أْتٗت فذل٠ ايزصاع١ ٚبزأت فذل٠ ايعٌُ 

ف٢ فاٍ اؿٝا٠ ٚن١ًٝ ايتُضٜض تت٢ُٓ يهِ ايتكزّ ٚايضق٢ 

ايتعًِٝ ٚايتزصٜب  ايع١ًُٝ ٚتتعٗز بتكزِٜ خز١َ َغتُض٠ ف٢ فاٍ

ايتُضٜط٢ املغتُض ٚايش٣ ٜ٪ر٣ إىل ايافع١ ع٢ً ايزصد١ ايعاي١ٝ َٔ 

ف٢ ايتزصٜب ايتُضٜط٢ اـز١َ ايتُضٜط١ٝ ٜٚ٪ر٣ إىل ؼزٜح 

 فا٫ت سزٜج١ .

ذاسهِ ةإٕ اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ٢ٖ َٓت٢ٗ ايزصاع١ ايت٢ قز قُتِ بٗا ْٚ

 هِ ف٦ًٝٓٗاٌَ َٚغتكبٌ َصض ٜعتُز ع٢ً تكزَهِ ٚصقٝفٝٗا ٖٛ ا٭

 يهِ بايتدضز ٚايعٌُ .

 

 ط٬ٍ أمحز عبز ايضسِٝأ.ر/ 
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 ن١ًُ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص 

ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ خزَ٘ اجملتُع 

 ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 ُضٜضأبٓا٢٥ ٚبٓات٢ ط٬ب ٚطايبات ن١ًٝ ايت

إٔ َٗٓتهِ ١َٓٗ إْغا١ْٝ حيتاز إيٝٗا مجٝع أفضار اجملتُع 

مبضاسًِٗ ايعُض١ٜ املدتًف١ ٚيه٢ تٓٗض ف٢ ظٌ ت١ُٝٓ بؾض١ٜ 

ٚاع١ٝ ، ف٬بز َٔ َغاٜض٠ ايتكزّ اي٢ً ٚايعامل٢ يًٓٗٛض مبٗٓتهِ 

ايغا١َٝ ٖٚشا ٫ حيزخ إ٫ بايتٛاصٌ املغتُض بني مجٝع ايف٦ات املع١ٝٓ 

 مب١ٓٗ ايتُضٜض .

ٚأخص بايشنض ايط٬ب ٚأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ املتدصصني ف٢ 

َٗٓتهِ ٚاـدلا٤ املُاصعني ف٢ ايٛاقع املٝزا٢ْ ٚخضجيني ايه١ًٝ ف٢ 

أَانٔ عًُِٗ املدتًف١ يتبارٍ اـدلات ٚأؽبا  اإلستٝادات 

اجملتُع١ٝ املتغرل٠ ٚاملتذزر٠ را٥ًُا َٔ أدٌ ايتطٜٛض املغتُض ايٛاع٢ 

ملٝزا١ْٝ مل١ٓٗ ايتُضٜض ف٢ ايٛاقع اجملتُع٢ يًُُاصع١ ايتطبٝك١ٝ ا

 َٚٛاد١ٗ ايصعٛبات أ٫ًٚ بأٍٚ يتشكٝل أٖزاف اجملتُع املعاصض . 

َٚٔ ٖٓا سضصت ايه١ًٝ ع٢ً أْؾا٤ ٚسز٠ اـضجيني يتشكٝل ٖشا 

ايتٛاصٌ املغتُض ٚتًو ايت١ُٝٓ املغتزا١َ عدل أدٝاٍ اـضجيني ف٢ 

ِ يهًٝتهِ َٚٗٓتهِ ا٭َانٔ ايطب١ٝ املدتًف١ يٝظرار أْتُا٥ه

اإلْغا١ْٝ ٚفتُعهِ اي٢ً ٚتٓٗض بهِ ٚب خ٬صهِ ف٢ 

 أرا٥هِ املتُٝظ ايٛاع٢ ملصضْا اؿبٝب١ . 

 فاط١ُ عبزاهلل إزلاعٌٝأ.ر/ 
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 زنتٛصن١ًُ ايغٝز اي

 َزٜض ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني

 به١ًٝ ايتُضٜض

 بغِ اهلل ايضمحٔ ايضسِٝ
    

 ن١ًٝ خضجيٞ اٯعظا٤ خٛات٢أأخٛت٢ ٚ

 …ايفّٝٛ يتُضٜض داَع١ا 

١ ايتطٛصات اييت طةضأت عًة٢   َٜٓش ايبزا ايتُضٜض١ ٝيكز أرصنت نً

تعًُة٘ ايطايةب عًة٢    ٜ َةا  ني٠ برلايفذ٠ٛ ايهب عٛم ايعٌُ، ٚنشيو

اؾاْةب ايعًُةٞ    ني١، ٚب١ٝ ايضزلَٝكعز ايزصاع١ ضُٔ ايدلاَر ايزصاع

١ ايةةيت تطًبٗةةا ٝةةممةةج٬ م َتطًبةةات عةةٛم ايعُةةٌ ٚاـةةدلات ايعًُ 

٘ ر عٓةز  ١ٜ ٚاـاص١ َةٔ اـةض  ٝاؿهَٛ ٪عغاتامل ٌ  إيتشاقة  .بايعُة

 نيجيعُزت إىل إْؾا٤ ٚسز٠ َتابع١ اـض ايتُضٜض١ ٝنً ف ٕٚيشيو 

ٕ  نٌ م اإلٖتُاّ غضجيٝٗا َٔ أدٌ  اـةضٜر  صبةو  ٚقاٚية١  َهةا

 ٚايعُةةٌ عًةة٢ سةةٌ   نيجياـةةض اٜا٫عتٓةةا٤ بكطةةا  اٯّ ٚ بهًٝتةة١

١ ٝة بِٜ بةضاَر تزص ٍٜ تكزف َٔ أعبا٥ِٗ َٔ خ٬َٝؾانًِٗ، ٚايتدف

١ ٝةةزِٖ بةةاـدلات ايعًُٜةة١ قةةزصاتِٗ ٚتظٚٝةة ٚتُٓنيجياـةةض ٌٝةةيتأٖ

ً   ١ اي٬ط١َ ملٛاس١ٗ َتطًبات عٛمٝكٝٚايتطب ُةٞ  ٝايعُةٌ ايًةٞ ٚا٭ق

 ار فضص عٌُ َٓاعب١ هلِ.جيٚقاٚي١ إ

ٜٗةا اـضجيةٕٛ ْٚأَةٌ أ٫    أْفدةض بهةِ مجٝعةا      ٚيةٝػ أخةضا   خرلاأٚ

ايغا١ٜ ٜغعزْا تٛاصةًهِ   ٖشٙكٝل تٓكطع صًتهِ بهًٝتهِ ٚيتش

 َٚٔ خ٬ٍأ َعٓا عدل صابو ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني ع٢ً َٛقع ايه١ًٝ

ايفةةٝػ بةةٛى ٚ ايةةٛاتػ أب يةعةةتفار٠ َةةٔ اـةةزَات ايتةة٢ تكةةزَٗا  

ٚع١ًٝ يًتٛاصٌ بني ايه١ًٝ ٚخضجيٝٗا َٔ اؾٝةٌ   ـضجيٝٗا يٝهٕٛ

  . اؿاىل ٚ ا٫دٝاٍ ايغابك١

 ١ ْٚتُٓا٠ يهِ ٚيٛطٓٓا ايعظٜظ َصضٚفكهِ اهلل إيٞ نٌ َا مب

Eman_sheha@yahoo.com           Eas2@fayoum.edu.eg 

 ر/ إميإ ع٢ً ؽٝش١                        

mailto:Eman_sheha@yahoo.com
mailto:Eman_sheha@yahoo.com
mailto:Eas2@fayoum.edu.eg
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 ْبش٠ تاصخي١ٝ عٔ ْؾأ٠ ايه١ًٝ

 

ضٜض داَعةة١ ايفٝةةّٛ بٓةةا٤ عًةة٢ ايكةةضاص ت نًٝةة١ ايتُةةأْؾةة٦

 ّ سٝح بةزأت ايزصاعة١ بٗةا    2009(  يغ١ٓ 317اؾُٗٛص٣ صقِ )

/  2013ٚ خضدةت أٍٚ رفعة١ عةاّ     2010/  2009ايعاّ اؾةاَع٢  

2014 .ّ 

(    104بًغ عزر أعطا٤ ٦ٖٝة١ ايتةزصٜػ ٚاهل٦ٝةات املعاْٚة١  )      

ٚ  أعتاس َغاعز  7تتهٕٛ َٔ  2018/  2017ّ اؾاَع٢ ف٢ ايعا

َعٝةز ) أعطةا٤ ٦ٖٝة١      53َزصؼ َغاعز ٚ    18َزصؼ ٚ    26

 98ايتزصٜػ ٚ اهل٦ٝةات املعاْٚة١ ايكةا٥ُني بايعُةٌ ايفعًة٢         

عطةةٛ ٦ٖٝةة١ تةةزصٜػ ٚ ايغةةرل قةةا٥ُني بايعُةةٌ عةةٛا٤ إعةةاصات  

 عطٛ (.     6أٚأداطات خاص١ ٚ بعجات  

 ستة٢  رفعة١ (  4)  ايهًٝة١  َٔ املتدضد١ ايزفعات عزر غبً

 .طايب ٚ طايب٘ 366عزرِٖ ٚ 2017 عاّ
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 ١ٝايهً ١ٜص٩ 

 

إعزار خضٜر سٚ نفا٠٤ يتكزِٜ صعا١ٜ صش١ٝ َتها١ًَ َٔ خ٬ٍ  -

فضٜل َتدصص ع٢ً رصا١ٜ ناف١ٝ ٚ ٜتفاعٌ إجيابٝا َع إعتدزاّ 

 ايتكٓٝات اؿزٜج١ ٚ َتغرلات ايعصض. 

متز ايه١ًٝ اـضٜر باملعًَٛات ٚ املٗاصات اإلنًٝٓٝه١ٝ ٚ ايتأٌٖٝ  -

 دصصات املدتًف١ بايه١ًٝ.ف٢ ايت

ت٢ُٓ ايه١ًٝ قزص٠ اـضٜر ع٢ً ايتكِٝٝ ايشات٢ ٚ ايتشفٝظ ع٢ً  -

 ايتعًِٝ املغتُض.

 ١ٝايهً صعاي١

 

إعزار نٛارص َٔ اـضجيني صا٥ز٠ يتكزِٜ صعا١ٜ متضٜط١ٝ  سات دٛر٠ 

عاي١ٝ ف٢ فاٍ ايتُضٜض ايش٣ ٜعز أسز ا٭عُز٠ ا٭عاع١ٝ ف٢ 

 ٝل ا٭ٖزاف ا٭ت١ٝ:ايضعا١ٜ ايصش١ٝ ٚ سيو يتشك

تٛفرل أع٢ً َغت٣ٛ َٔ ايضعا١ٜ يًٛصٍٛ إىل أع٢ً َغت٣ٛ َٔ اؾٛر٠  -

 ٚ ايتعإٚ بني ايتدصصات املدتًف١.

 غضؼ ايكِٝ ف٢ ايط٬ب ٚ ايت٢ تضق٢ بامل١ٓٗ ٚ ايضعا١ٜ ايصش١ٝ. -

إعزار ايكار٠ ٚ ا٭رٚات َتعزر٠ مماصعني, َعًُني باسجني ٚ إراصٜني  -

 يٮفضار.

إىل ثك١ اجملتُع ف٢ ايدلاَر ا٭نارمي١ٝ سات املعاٜرل ايك١َٝٛ  ايٛصٍٛ -

 ٚايعامل١ٝ نبزا١ٜ يًذٛر٠ ف٢ اجملتُع املصضٟ.

 تعظٜظ ايهفا٤ات ايع١ًُٝ ٚ ايتفهرل اإلْتكار٣. -

 املُاصع١ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايزيٌٝ ٚ إؽاس ايكضاصات ٚ تكِٜٛ اـضجيني. -

 ١َ اجملتُع.ايتعإٚ ع٢ً تكزِٜ بضاَر تطبٝك١ٝ تٛد١ ـز -
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 ْبش٠ عٔ ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني 

 

 

 

 

 ص١ٜ٩ ايٛسز٠ 

ّ  داَعة١  ضٜايتُةض  ١ٝة بهً نيجياـض ٚسز٠ تهٕٛ إٔ  سًكة١  ايفٝةٛ

 ١ٝة ٚيتًب رٜاـةض  مبغت٣ٛ ي٬صتكا٤ نيجيٚاـض ايعٌُ عٛم نيب ايٛصٌ

 .اجملتُع اداتٝاست

 

 صعاي١ ايٛسز٠ 

 

ٕ  ٌٝة ٚتفع اھٞجيٚخض اؾاَع١ نيب ُاٝف ايع٬ق١ أٚاصض زٝتٛط  ايتعةاٚ

 ١ٝة ايعًُ ١ٜة ايضعا وٝٚتٓؾة  ٚاجملتُةع  اؾاَع١ نيب املتبارٍ ٚ ايتٛاصٌ

ايعُةةٌ ٚ إستٝادةةات   عةةٛم ادةةاتٝاست ١ٝةةيتًب نيجييًدةةض ١ٝةةٚايفٓ

 اـضجيني املتذزر٠ ٚ املغتُض٠ ف٢ عٛم ايعٌُ.
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 أٖزاف ايٛسز٠ 

 

 ِٝيتةزع  َغةتُض٠  بصةف١  ١ٝٚايهً رٜاـض نيب ك١ٝٚث ص١ً ارجيإ -1

 ·يًذاَع١ ٚ ملٗٓتِٗ اإلْغا١ْٝ ٚ ١ٝيًهً ّھاْتُا٨

ِ  ضٜٚتطٛ ّھَعًَٛات زٜيتذز نيجييًدض ايفضص١ إتاس١ -2  َغةتٛاٖ

تظٜٚزِٖ بهةٌ َةا ٖةٛ     لٜطض عٔ َغتُض٠ بصف١ ١ٝايعًُ َٚٗاصاتِٗ

  ِ َٔ خ٬ٍ رٚصات تزصٜب١ٝ َتُٝظ٠.ؽصصاتٗ فا٫ت م دزٜز

 غتُض.٢ ن١ًٝ ايتُضٜض يًتٛاصٌ اهلارف املجيـض  صابط٘ اْؾا٤ -3

 ايع٬دٝة١  ٚ ايٛقا٥ٝة١  امل٪عغات ٚ املغتؾفٝات َع ايفعاٍ اإلتصاٍ -4

 -املدتًف١ ف٢ املُاصع١ امل١ٝٓٗ يتشكٝل:

 ؼزٜز إستٝادات املغتؾفٝات. - أ

 ؼزٜز إستٝادات خضجي٢ ايه١ًٝ ف٢ عٛم ايعٌُ.  - ب

فتح فا٫ت عٌُ ف٢ أَانٔ أخض٣ ـضجي٢ ايهًٝة١ ٚ ايتغةٜٛل    -ز

 ملٗاصاتِٗ املدتًف١. 

 .اـضجيني َتابع١ يٛسز٠ ايتٓع٢ُٝ اهلٝهٌ ٌتؾهٝ -5

 .املؾاصن١ م ؼغني ٚرعِ املدضدات ايتع١ًُٝٝ -6
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  :ايٛسز٠ أْؾط١

 

 .بٗا املهًفني املٗاّ ٚ ايعٌُ أَانٔ ٚ ايعزر سٝح َٔ اـضجيني سصض -1

 .صضا٥ِٗ َز٣ قٝاؼ ٚ املغتفٝزٜٔ آصا٤ اعتبٝإ -2

 .ايعٌُ عٛم ف٢ اـضجيني تٛاد٘ اييت املؾانٌ سصض -3

 .اـضجيني َغت٣ٛ يضفع اي٬ط١َ ايتزصٜب١ٝ ايزٚصات ٚتٓفٝش خط١ ٚضع -4

 .اـضجيني ارا٤ دٛر٠ يتشغني خط١ ٚضع -5

 ٚص٩ٜة١  ٚصعاي١ ايٛسز٠ ٚصف عًٞ حيتٟٛ إصؽارٟ ريٌٝ اإلعزار إلصزاص -6

ِ  نُةا , عٓٛات ث٬خ ٚاعتشزاث١ نٌ َضادعت٘ ٜٚتِ ايٛسز٠ ٚاٖزاف  ٜةت

 .املكبٌ ايعاّ عٌُ خط١ ٚ ايغابل ايعاّ ذاطاتةْا َتطُٓا عٜٓٛا اصزاصٙ

ايتعضف عًة٢ ٚدٗةات ْعةض اـةضجيني املدتًفة١  يتكةزٜضٚ ؼغةني         -7

 ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓعض١ٜ ٚ ايع١ًُٝ.
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ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني به١ًٝ  فًػ إراص٠ 

 داَع١ ايفّٝٛ –ايتُضٜض 

 ٝغاص٥ أ.ر/ ط٬ٍ أمحز عبز ايضسِٝ عُٝز ايه١ًٝ -1

ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ  -2

خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ 

 ايب١٦ٝ

ْا٥با  أ.ر/ فاط١ُ عبز اهلل إزلاعٌٝ

 يًض٥ٝػ

َزٜض ٚسز٠ َتابع١  -3

 اـضجيني

 عطٛا ر/ إميإ ع٢ً عبز املعط٢ ؽٝش٘

ْا٥ب َزٜض ٚسز٠  -4

 َتابع١ اـضجيني

 عطٛا ر/ أزلا٤ نُاٍ أمحز

إثٓإ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ  -5

 ايتزصٜػ

 رِْٖار١ٜ أمحز ا٭ ر/ -1

 إٜفٕٛ صابض ر/ -2

 عطٛا

 عطٛا

َزٜض إراص٠ ؽ٦ٕٛ  -6

 اـضجيني

 عطٛا أ/ َض٠ٚ مجاٍ ايزٜٔ قُز
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 اهلٝهٌ ايتٓفٝش٣ يٛسز٠ َتابع١ اـضجيني

َزٜض ٚسز٠ َتابع١  -1

 اـضجيني

 َزٜضا ر/ إميإ ع٢ً عبز املعط٢ ؽٝش٘

ْا٥ب َزٜض ٚسز٠  -2

 َتابع١ اـضجيني

 ْا٥با ر/ أزلا٤ نُاٍ أمحز

 يًُزٜض

إثٓإ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ  -3

 ايتزصٜػ

 ْار١ٜ أمحز ا٭رِٖ ر/ -1

 إٜفٕٛ صابض ر/ -2

 عطٛا

 عطٛا

ث٬ث١ َٔ خضجي٢  -4

ايه١ًٝ َٔ ط٣ٚ اـدل٠ م 

 أْؾط١ اـضجيني

 رايٝا خايز أمحز قُٛر -1

 ْار١ٜ سغٔ ساَز -2

 َٗا عبز ايضمحٔ قُٛر -3

 عطٛا

 عطٛا

 عطٛا

َزٜض إراص٠ ؽ٦ٕٛ  -5

 اـضجيني

 عطٛا ايزٜٔ قُز أ/ َض٠ٚ مجاٍ

 

 

 



 الفيوم جامعة – التمريض كلية -اخلرجيني متابعة وحدة – اخلريج دليل

 

 
 

05 

 َٗاّ ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني

ّ  أصبةع  إىل ١ٝة بايهً نيجياـةض  ١َتابعة  ٚسةز٠  ِٝتكغة  مت  أقغةا

 :ٖٞ ٚ ١ٝغٝص٥

 اْاتٝايب ٚقٛاعز ايزصاعات قغِ *
 .١ٝايهً ٞجيـض اْاتٝب قاعز٠ بٓا٤ -1

ٔ  ناؽف١ رصاعات عٌُ -2 ٌ  عةٛم  ادةات ٝاست عة  ٚايفةضص  ايعُة

 .١ٝايهً ٞجيـض املتاس١

 يًةزٚصات  ٚاإلعةزار  نيجييًدةض  ١ٝة بٜايتزص ادةات ٝستا٫ سصةض  -3

 مبا هلِ ١ًٝٝٚايتأٖ ١ٝبٜايتزص

 .ايعٌُ عٛم َتطًبات َع تٛافلٜ

 عٔ ضٜٚإعزار تكاص ١ًٝٝٚايتأٖ ١ٝبٜايتزص ايزٚصات ِٝٝٚتك َتابع١ -4

 .ٖارلتأث َز٣

ٔ  ناؽف١ رصاعات عٌُ -5  ١ٝة ُٝايتعً ايةدلاَر  ٥٬َُة١  َةز٣  عة

 .ايعٌُ عٛم ادات٫ٝست ١ٝبايهً

ٔ  ايعٌُ بغٛم نياملتصً نيجياـض صضا٤ ع٢ًُ ملغت٣ٛ ؼاٝق -6  عة

 .ايعٌُ عٛم َع املكضصات ٖشٙ تٛافل َٚز٣ ٚاملكضصات ١ٝايهً

 رٜخض َغت٣ٛ عٔ َغتفٝز٣ اـز١َ صضا٤ ع٢ًُ ملغت٣ٛ اؼٝق -7

 . ١ٝايهً

 : اصاتاملٗ ١ٝتُٓ قغِ *

 ١ٝة ًٝايتأٖ ٚايةزٚصات  ٚايٓةزٚات  ايًكا٤ات ع٢ً ٚاإلؽضاف شٝايتٓف -1

 .١ٝايهً ٞجيـض تعكز اييت ١ٝبٜٚايتزص
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 نيجياـةض  ٫طة٬   ١ٜة رٚص رلٚغ ١ٜرٚص ْٚؾضات اتَٜطٛ إعزار -2

ِ  م املغةتذزات  عًة٢  ِ  إىل بٗةزف  ؽصصةٗ  مبغةتشزثات  صبطٗة

 .عًَِٛٗ

ايت٢ تعكةز   ٚايزٚصات ايًكا٤ات م  اْاتٝٚا٫عتب اتٜاملطٛتٛطٜع   -3

 .ع٢ً مجٝع ايف٦ات املغتفٝز٠ بغٛم ايعٌُ بايه١ًٝ

 : نيجياـض َتابع١ قغِ *

 . بؾهٌ رٚص٣ ٚ َغتُض َتابع١ اـضجيني ف٢ أَانٔ عًُِٗ -1

 ع٢ً يًٛقٛف عًُِٗ أَانٔ م نيجييًدض ١ٝزاَْٝ اصاتٜط عٌُ -2

 .ف٢ إطاص خط١ ط١َٝٓ قزر٠ ١ٝبٜايتزص اداتِٗٝٚاست أسٛاهلِ

 . نيجييًدض عٟٓٛ سفٌ ِٝتٓع -3

 .نيجييًدض ١ٜرٚص يكا٤ات عكز -4

 : فٝايتٛظ قغِ *

 عةٛم  َ٪عغةات  أصةشاب  ٚرعة٠ٛ  ٝف ايغ٣ٛٓعكز ًَتك٢ ايتٛظ -1

 ايعٌُ

2-  ٕ ٔ  املغةتُض  اإلعة٬  َةع  تتٓاعةب  ٚايةيت  املدتًفة١  ايٛظةا٥ف  عة

  .نيجياـض

ٌ  عةٛم  َتطًبات اتفام َز٣ عٔ ضٜايتكاص إعزار -3  ْٚةٛاتر  ايعُة

 ايًذإ ع٢ً يعضضٗا زاٝمتٗ يٛسز٠رصاعتٗا راخٌ اٚ ١ٝبايهً ايتعًِ

ِ ا ْةٛاتر  نيبة  تٛافةل  إلسةزاخ  ١ٝة بايهً املدتصة١   املغةتٗزف١  يةتعً

 .املتذزر٠ ايعٌُ عٛم َٚتطًبات
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 اـط١ ايتٓفٝش١ٜ يٛسز٠ َتابع١  اـضجيني

ّ ايزصاع٢ ةمت إَْا  * تابع١ اـضجيني يًعا ٙ بٛسز٠َ   2017  - 2016ذاط

      ٍٚضع خط١ يٛسز٠ َتابع١ اـضجيني بهًٝة١ ايتُةضٜض َةٔ خة٬

 أٖزاف قزر٠.

 ه١ًٝ ايتُضٜض.ط١َٝٓ ـط١ ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني ب دزٚي١ 

 .ٚضع ص١ٜ٩ ٚصعاي١ خاص١ بٛسز٠ َتابع١ اـضجيني 

 َتابع١ اـضجيني ظاَعة١ ايفٝةّٛ ٚ    سطٛص اإلدتُا  ايؾٗض٣ ملضنظ

 َٓاقؾ١ أِٖ ا٭ْؾط١ ٚ املكذلسات.

    تٛع١ٝ طًب١ ٚ طايبات ايه١ًٝ  بٛسز٠ َتابع١ اـضجيني َةٔ سٝةح

 أٖزاف ايٛسز٠ ٚ صابط١ اـضجيني ٚ ًَتك٢ ايتٛظٝف.

 ٛاصٌ َع خضجية٢ نًٝة١ ايتُةضٜض يتعةضٜفِٗ بٛسةز٠ َتابعة١       ايت

 .ٚ أٖزافٗا اـضجيني

    ٚ ايتٛاصٌ َع ٚسزات َتابع١ اـضجيني ببعض اؾاَعةات املدتًفة١

 . ف٢ عٛم ايعٌُ زٜزاؾايتعضف ع٢ً َا ٖٛ 

   ايتٛاصةةةٌ َةةةع صابطةةة١ اـةةةضجيني بهًٝةةة١ ايتُةةةضٜض  داَعةةة١

١ تفعٝةٌ صابطة١   اإلعهٓزص١ٜ  يتطٜٛض ايعٌُ ٚ اإلط٬  عًة٢ نٝفٝة  

 . بايتعإٚ املتبارٍ املجُض َعِٗ اـضجيني

 املٛافكة١   يٛسز٠ َتابع١ اـةضجيني بايهًٝة١   َضعّٛتصُِٝ  ؽعاص ٚ

 2017 - 2 -20بتاصٜذ  58صقِ   عًٝ٘ َٔ فًػ ايه١ًٝ

        عٌُ إٌَٝ خاص بٛسةز٠ َتابعة١ اـةضجيني بايهًٝة١ عًة٢ َٛقةع

 .alunr@fayoum.edu.eg 2017|1 | 31ف٢  اؾاَع١

mailto:alunr@fayoum.edu.eg
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  2017-2016إعزار قاعز٠ ايبٝاْات ـضجي٢ ايه١ًٝ يًعاّ اؾاَع٢  ٚ

 ٢ٖ نا٭ت٢:

 اإلعِ -1    

 أصقاّ ايتًٝفْٛات -2    

 اإل٬َٝت -3    

 ايعٓٛإ -4    

 اهلٛاٜات -5    

 ايتكزٜض -6    

 أَانٔ عًُِٗ إٕ ٚدزت -7    

  ـضجي٢ ايه١ًٝ ف٢ ّٜٛ تعاصف اـةضجيني ٚ املٛافكة١   ػٗٝظ َط١ٜٛ

 2017 - 2 -20بتاصٜذ  58صقِ  عًٝٗا َٔ فًػ ايه١ًٝ

      إقا١َ ايًكا٤ ايغ٣ٛٓ يًتعاصف غضجية٢ نًٝة١ ايتُةضٜض ٚ ايفضقة١

ايضابع١ عطةٛص ا٭عةتاس ايةزنتٛص/ ٚيٝةز ايؾة٢ُٝ يتعضٜةف طًبة١ ٚ        

ثةٓني املٛافةل   طايبات ايه١ًٝ بٛسز٠ َتابع١ اـةضجيني ٚسيةو ٜةّٛ اإل   

6/3/2017 

 اإلعزار ؿفٌ اـضجيني ايغ٣ٛٓ 

     اإلعزار يعٌُ َٛقع إيهذل٢ْٚ يٛسز٠ اـضجيني عًة٢ َٛقةع نًٝة١

 ايتُضٜض

 .ٜٔإعزار إعتُاص٠ تغذٌٝ  أزلا٤ اـضجيني اؿاضض 

   تكةةزٜض إستٝادةةات ـضجيةة٢ نًٝةة١    عًُٝةة١  يإعةةزار إعةةتُاص٠

 ايتُضٜض.

 املغتؾةةفٝات ٚ عةةٛم  تكةةزٜض إستٝادةةاتي عًُٝةة١  إعةةزار إعةةتُاص٠

 ايعٌُ.

      ٔإقا١َ املًتك٢ ايتٛظٝف٢ ا٭ٍٚ به١ًٝ ايتُةضٜض عطةٛص نة٬ َة

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾة٦ٕٛ خزَة١    سٌٝا.ر/ أؽةضف عةبز اؿةفٝةغ ص
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اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ , ا.ر/ ط٬ٍ أمحز عبز ايةضسِٝ  عُٝةز نًٝة١    

ًٝة١  ايفّٝٛ, أ.ر/ فاط١ُ عبزا هلل إزلاعٌٝ  ٚنٝةٌ ايه  –ايتُضٜض 

يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚ ت١ُٝٓ ايب١٦ٝ, ا.ر/ ٚيٝةةز عةعةٝةةز ايؾةةُٝة٢  

َةةزٜض َضنةةظ ٚسةةز٠ َتابعةة١ اـةةضجيني باؾاَعةة١ ٚ فُٛعةة١ َةةٔ  

َ٪عغات عةٛم ايعُةٌ ٚفُٛعة١ َةٔ خضجية٢ ايهًٝة١ ٚسيةو ٜةّٛ         

 باملهتب١ املضنظ١ٜ. 10/5/2017ا٭صبعا٤ املٛافل 

تابع١ اـضجينيةمت إَْا  * ٙ بٛسز٠َ  ّ ايزصاع٢  ذاط عا  8201  - 7201ًي

ٚضع خط١ يٛسز٠ َتابع١ اـضجيني به١ًٝ ايتُضٜض َٔ خ٬ٍ  -1

 . 2018 -2017أٖزاف قزر٠ خ٬ٍ ايعاّ ايزصاعٞ 

 دزٚي١ ط١َٝٓ ـط١ ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني به١ًٝ ايتُضٜض. -2

يتفعٌٝ املؾاصن١ ايط٬ب١ٝ  ايط٬بٞ تهٜٛٔ مجاع١ ايتٛاصٌ -3

 ١ًٝ.بٛسز٠ َتابع١ اـضجيني بايه

َٓاقؾ٘ أٖزاف ٚص١ٜ٩ ٚصعاي١ ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني َع  -4

 اؾُاع١ ٚتٛعٝتِٗ بٗا.

) فًػ إراص٠  تؾهٌٝ فضٜل عٌُ ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني -5

 ايٛسز٠ ٠ املهتب ايتٓفٝش٣ يًٛسز٠ (

تأعٝػ فُٛع١ عٌ ايٛاتػ أب ب عِ ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني  -6

 يًتٛاصٌ ايزا٥ِ َع اـضجيني.

راخٌ  عٔ ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني ٚٚضعٗاعٌُ ٫فتات تعدل  -7

 .ايتُضٜض ٚٚضعٗا ف٢ أَانٔ كتًف١ ن١ًٝ

 إصزاص ايعزر ا٭ٍٚ َٔ ايزيٌٝ اإلصؽار٣ يٛسز٠ َتابع١ اـضجيني -8

 . 2018 - 2017يًعاّ اؾاَع٢ 

تفعٌٝ َٛقع يٛسز٠ َتابع١ اـضجيني عًٞ َٛقع ن١ًٝ  -9

 ايتُضٜض.
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ى َع اـضجيني تفعٌٝ َٛقع يًتٛاصٌ اإلدتُاع٢ ع٢ً ايفٝغبٛ -11

 ملعضف١ إستٝاداتِٗ ٚ ايعٌُ ع٢ً تًبٝتٗا.

إلعتط٬  أصا٤ فضٜل ايعٌُ باملغتؾفٝات  ع٢ًُ  تصُِٝ إعتبٝإ -10

 ف٢ خضجي٢ ن١ًٝ ايتُضٜض.

 ع١ًُٝ ؼزٜز إستٝادات اـضجيني عٔ طضٜل إعتُاص٠ -11

  .تكزٜضإستٝادات اـضٜري

ت املدتًف١ تٛطٜع  املطٜٛات ع٢ً اـضجيني ف٢ املغتؾفٝا -12

إلط٬عِٗ ع٢ً املغتذزات ف٢ ؽصصِٗ بٗزف صبطِٗ مبغتشزثات 

 .َٗٓتِٗ

٫فتات تعدل عٔ ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني  يٛضعٗا راخٌ  إعزار -13

 املدتًف١ ف٢ اجملتُع اي٢ً املغتؾفٝات

١ راخٌ عٛم ايعٌُ بصف١ ٝف١ٝ ايٛظٝٞ ايهًجيَتابع١ أٚضا  خض -14

 .ٚ رٚص١ٜ َغتُض٠

املغتُضعٔ ايتدصصات املطًٛب١ ٚايضا٥ز٠ يغٛم ايعٌُ  اإلع٬ٕ -15

 ـضجي٢ ن١ًٝ ايتُضٜض .

ايتٓغٝل بني صغبات املغتؾفٝات ٚبني َٗاصات اـضجيني املطًٛب١  -16

 ف٢ عٛم ايعٌُ.

عٌُ َغابك١ بني ط٬ب مجاع١ ايتٛاصٌ ايط٬ب٢ يتصُِٝ أسغٔ  -17

 ناصت تعاصف يط٬ب اؾُاع١ .

ؾاط ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني ٚٚضعٗا تٛضٝش١ٝ يٓعٌُ يٛس١  -18

 .راخٌ ن١ًٝ ايتُضٜض

عٌُ يٛس١ ؽضف ٭ٚا٥ٌ ن١ًٝ ايتُضٜض َٓش ْؾأتٗا ٚصفعٗا عًٞ  -19

 َٛقع ايه١ًٝ.

 57357املؾاصن١ ف٢ طٜاص٠ ملغتؾف٢ ا٫طفاٍ  -20

يًعاّ اؾاَع٢  اإلعزار ملًتك٢ ايتٛظٝف ايجا٢ْ به١ًٝ ايتُضٜض -21 

 .2018ف٢ ؽٗض أغغطػ  2018 -2017
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 أتصٌ بٓا

 ايزٚص ا٭ٍٚ  -ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني  –ن١ًٝ ايتُضٜض  –داَع١ ايفّٝٛ 

 ايدلٜز اإليهذل٢ْٚ يًٛسز٠

alunr@fayoum.edu.eg 

   084 6302350:  فانػ

 01006600360:  فٕٛٝتً

 

 

 

 

mailto:alunr@fayoum.edu.eg
mailto:alunr@fayoum.edu.eg
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 أٚا٥ٌ اـضجيني
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 2015 – 2014ٌ خضجيني رفع١ أٚا٥
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 2016 – 2015أٚا٥ٌ خضجيني رفع١ 
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 2017 – 2016أٚا٥ٌ خضجيني رفع١ 
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 2018 – 2017أٚا٥ٌ خضجيني رفع١ 
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 ضٜايتُض١َٓٗاتٝخ٬قأ

 ػٜبايتةزص  َهتغب نيَع فهضٟ أعًٛب اَت٬ى ظ٠َٝ" ٖٞ ١ٓٗامل

 ا٠ٝاؿ ْٛاسٞ َٔ ١ْٝاس نٌ م ٘كٝطب ت باإلَهإ ٚايشٟ اـاص

 َٔ فُٛع١ ع٢ً تؾتٌُ سضف١ ٖٞ عا١َ بصف١ ١ٓٗٚامل "املدتًف١

ٌ ٝٗت كةات ٝٚتطب ٚخةدلات  مماصعات ٚفُٛع١ ١ٝايعكً املعاصف  هة

 ١ٓٗامل

 :اإلخ٬ص -1

 ٛدةب ٜ َا ِٖٚأ ، ٚاجملتُع ٜ٘ٚسٚ ًٖ٘ٚأ  ضٜاملض ثك١ َٛضع املُضض

 ، اي٬طَة١  ١ٝطة ٜايتُض ١ٜايعٓا ِٜتكز م ِهل ًصخي إٔ ايجك١ شٖٙ

 تعاىل هللا ً٘يٛد خايصا سيو استغاب َع

 : ا٭َا١ْ  -2

 با٭َاْة١  تصفٜ إٔ ف٬بز ، ٚا٭عضاض ا٭صٚاح ع٢ً َ٪متٔ املُضض

 ايافعة١  ا٭َا١ْ َٚٔ حٝايصش ٚدٗٗا ع٢ً ا٭َا١ْ شٖٙ ٪رٟٜ ٚإٔ

 . املضض٢ أعضاص ع٢ً

 : ايصزم  -3

 نٌ صٜسض .... زٗؽ أٚ نتب أٚ قاٍ أٚ عٌُ إسا صارم فاملُضض

 أٚ ار٠ٗبؾة  زيٜٞة  إٔ اىل اٖة رلغ أٚ ايكضب٢ ْٛاط  ٘تزفع أ٫ اؿضص

 .ك١ٝيًشك ضَٜغا٘ أْ عًِٜ ضٜتكض

 :ٚايعطف ايب١  -4

 هٕٜٛ إٔ ٘ٝٚعً ، ِٗب لٝصف ، ِٗٝعً عطٛف ملضضاٙ قب فاملُضض

 بٝا٭عاي إىل ًذأٜٚ ِٗاتْٝفغ ضاعٜٞ إٔ ٚ ، ًِٗب َتًطفا ًَِٗع يبكا

 .اّٖا٭ٚ َٔ ايتدًص ع٢ً نيتع اييت
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 :ايصدل  -5

ٔ  كتًفة١  اتٝة ْٛع َع ٚايتعاٌَ ؽاق١ ١َٓٗ ضٜايتُض ١َٓٗ إٕ  َة

 يًُُضض ف٬بز ايصزص ٚعع١ ايصدل ًَٔ ارلًنب قزصا تطًبٜ اجملتُع

 . ُاٗب تصفٜ إٔ

 : ايتٛاضع  -6

ٕ ٜ إٔ املُةضض  عًة٢  ٙ  عًة٢  تهةدل ٜ ًفة٬  َتٛاضةعا  هةٛ  أٚ َضضةا

 .ِٗؽأْ نإ ُاَٗ ِٖتكضحي

 

املُضضاتَٝغ٪يٚٚادبات

 نياملُاصع ظّتً اييت ١ٝايغٛيٛن ايكٛاعز َٔ ٘فُٛع عٔ ٙعباص ٖٞ

ً  سكةٛم  ٚؼفةغ  ١ٓة ٗامل اّٗة مب اّٝة ايك ضٜايتُةض  ٓة١ ٗمل  نيايعةاَ

 ٚا٫عةضاف  ٚاملعتكةزات  بار٤٣ٚامل ِٝايك َع تتعاصض ٫ٚ, ٜٔزٝٚاملغتف

 اعطةا٤  نيبة  ١ٝة ٓٗامل ١ايع٬قة  ٚؼةزر , املصةض٣  اجملتُةع  م ايغا٥زٙ

  . ايصشٞ لٜايفض

 زٝتفٚاملغ املُضض: 

 زٝٚاملغةتف  املُضض ع٬ق١ تٓعِ اييت ٫ٝ١ربا ايطٛابو ِٖا تتًدص

 : ًٜٞ مبا

 ًْٚٛعةا  نُةا  ١ٝة ايهاف ١ٝطة ٜايتُض ١ٜة ايضعا ِٜتكز  ٌ  ًٚؼُة

 · . طٜٞمتض عٌُ باٟ اّٝايك عٓز ١ايهاًَ ١ٝاملغ٩ٛي

 أعةاؼ  ع٢ً ١ٝطٜايتُض ١ٜايضعا ِٜتكز عٓز ٚيٜٛاتا٭ َضاعا٠ 

  ٜٔزٝاملغتف َٔ ١أٚجملُٛع ايٛاسز زٝيًُغتف ينَٗ

 ٌَايٓعةض  ًبغةض  ًَتفضرا اْغاْا ١بٛصف زٝاملغتف َع ايتعا  ٔ  عة

ٙ  أٚ ٘ترلأٚعؾة  ٘عضقة  أٚ ٜ٘ٓر أٚ عُضٙ أٚ ٘دٓغ ٞ ٝايتعً َغةتٛا  ُة
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 املضضٞ ٘صٝتؾد أٚ اعٞٝايغ َعتكزٙ أٚ أٚا٫قتصارٟ أٚا٫دتُاعٞ

 . ٘ي ١ٝؽدص زلات ١ٜأ أٚ

   أٚ ضٜاملةض  زٝاملغةتف  إطة٬  ٔ ُ ٜ َة ٔ  ٘ٝغة  ًة٢ ع ٘ٝة َكضب َة

ٞ ٜايتُض صٝايتؾةد   ايكةضاص  ؽةاس إ م ٘ؽةضان إ زفٗة ب ٘ؿايتة  طة

 .٘ي ١املكزَ ١ٝطٜايتُض ٜ٘عٓاايب

  عًة٢  ضٜاملةض  زٝيًُغةتف  املباؽةض  بٜة ايكض أٚ ٫َةض ا ٚيٞ إط٬ 

 ١ٜة بايعٓا ايكةضاص  اؽاس م ٘ٚإؽضان ٘ؿايت طٜٞايتُض صٝايتؾد

 اؽةاس  عًة٢  قةارص  رلغة  زٝاملغتف نٕٛ ساي١ م املكضصٙ ١ٝطٜايتُض

 اْٝفغة  ضَٜةض  ًأٚ عكًٝةا  َتدًةف  أٚ,بٛبة١ ٝغ م أٚ, قاصض)  يكضاصا

 ( اخل....

 ١ٚسكٛق ١اتٝٚخصٛص ٚاعضاصٙ زٝاملغتف نضا١َ سفغ  

 َضسًة١  َةع  قًِأايتة  عًة٢  ٘ٚأعةضت  ايتطض زٝاملغتف َغاعز٠ 

ٔ  ٙرلنغة  ٘ية  ١ٝطٜايذل ١ٜايضعا ِٜتكز م ٚا٫عتُضاص ا٫ستطاص  َة

 . ١ٝا٫ِضاف ٘اداتٝاست َضاعا٠ َع املضض٢

 نشض١َ تٝامل سض١َ َضاعا٠  ٞ ٙ  َةع  تٓاعةب ٜ مبةا  اؿة  َعتكةز

 ·اجملتُع زٝٚتكاي ينٜايز

  ّ َ  مببةار٤٣  ا٫يتةظا  ١ٜة ايضعا ِٜتكةز  عٓةز  ١ايعاَة  ١ايغة٬

 ١ٝطٜايتُض

  زٝاملغتف َٚصاحل متاَاتھٚا سكٛم عٔ ايزفا . · 

 ُٕٚاٝف ّھرٚص ضٜٚتكز ايصشٞ لٜايفض ٚأعطا٤ ايظ٤٬َ َع ايتعا 

 ٘ صًشتَٚ زٝاملغتف صخي
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 ٚاجملتُع املُضض: 

 مبا ٚاجملتُع املُضض نيب ١ايع٬ق ضبو م اي٬ط١َ اٯراب تتًدص

ًٜٞ : 

 عٔ ٚسيو ١املدتًف ١ٝايصش اجملتُع سادات ١ٝتًب م اّٗا٫ع 

 ١ٜايضعا ِٜٚتكز اٗٚإراَت ١ايصش نيٚؼغ املضض َٔ ١ٜايٛقا لٜطض

 يًُضض٢ ١ٝايصش

 ايًٞ اجملتُع م ١تبعامل زٝٚايتكاي ٚايعارات ضافعا٭ َضاعا٠ 

 . ٘اداتٝاست ١ٝتًب أثٓا٤

 ١بايهفا٥ تُتع٫ٜٕٛ ٜٔايش ١ٓٗامل مماصعٞ َٔ اجملتُع ١ٜمحا 

  نيتٝاي٬طَ ١ٝٚايعًُ ١ٝايعًُ

 ١املدتًف اجملتُع يف٦ات املؾٛصٙ ِٜٚتكز ايصشٞ ايٛعٞ ْؾض 

 ١ اـاط٦ ١ٝايصش املُاصعات حٝٚتصش

 ّايكإْٛ اٗٓعمي أعُاٍ م ١ٝٓٗامل ١املعضف اعتغ٬ٍ عز   

 ١ٓٚاملٗ املُضض: 

 :أتٜٞ مبا ايصزر شاٗب ١اي٬طَ اٯراب تتًدص

 عًّٛ لٝتطب لٜطض عٔ ٚسيو ْٞھامل را٤ا٭ ضٜتطٛ م اّٗا٫ع 

  ١ جٜاؿز ضٜايتُض

 ٛ١ٝايعًُ ٚامل٪متضات ايٓزٚات م ١باملؾاصن ٚسيو ايشات ضٜتط 

  املغتُض ِٝٚايتعً

 ٥٫ل ينَٗ ضٗمبع ٛصٗايع  

 ّ١ٓٗامل اىل تغ٤ٞ باعُاٍ ّاٝايك عز  

 ١ٝايبٓ ار٠ٜط أدٌ َٔ َتطٛصٙ ١ٝعًُ باعاخ ١املؾاصن 

   ضٜايتُض يعًّٛ ١ٝاملعضف

 م املغتُض نيايتشغ ع٢ً ٚايعٌُ ايٓكابٞ ايعٌُ م ١املؾاصن 

  ٚا٫قتصارٟ ا٫دتُاعٞ ١ٓٗامل َغت٣ٛ
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 ٕٚ٘ٝف ملا ايصشٞ لٜايفض أعطا٤ عٝٚمج ايظ٤٬َ َع ايتعا 

  ١ ٓٗامل َصًش١

 تُعاجمل ِٝق َع تٓغذِ اييت ايؾدصٞ ايغًٛى ٜرلَعا َضاعا٠ 

   ١ٝطٜايتُض ١ٜايضعا ِٜتكز عٓز

 ١ ٝطٜايتُض ١ٝايعًُ لٝتطب عٓز ١ٝٓٗامل ٜرلباملعا زٝايتك 

 مبا املعتُزٙ ايعٌُ ػَٜٝٚكا ١ٚا٫ْعُ نيبايكٛاْ ُيتظاّ ا٫ 

  ١ٓٗامل آراب ٌٝري بٓٛر َع تعاصض٫ٜ

 ٌَ١ٝاؾُاع اؿكٛم َٚضاعا٠ املتبارٍ ِٚايزع ١ايجك بضٚح ايتعا 

 .لٜيًفض
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 سزٜح ـضٜر عا١َ ْصا٥ح

 :ايعٌُ اتٝأخ٬ق -1

ٍ  تكبٌ ٫ٚ ٓوٝع أَاّ ايعٌُ اتٝأخ٬ق ضع   تغةتُع  ٫ٚ عٓٗةا  ايتٓةاط

 ٖٚةة٢. ايؾةةضفا٤ ْصةةا٥ح إىل إعةةتُع يهةةٔ ٚ ٜٔايفاعةةز ْصةةا٥ح إىل

 .ايتٛاضع ٚ ايصدل, ايب١, اإلخ٬ص, ايصزم, ا٭َا١ْ

 يةو  َٚا إراص٠ نٌ َٚٗاّ ٚثكافتٗا ٚأْعُتٗا امل٪عغ١ ع٢ً تعضف - 2

 . وٝعً َا

 :ا٭ٚىل ا٫ْطباعات - 3

 نةةٔ. يعًُةةو ا٭ٚىل اّٜةةا٭ م ز٠ٝةةد اْطباعةةات خًةةل عًةة٢ اسةةضص

ٌ  ٚبكٛاعةز  ٚبةايظ٣ املطًةٛب   زٝباملٛاع ًَتظَا  اٖتُاَةو  أظٗةض . ايعُة

٢ عًة  ٜٔاٯخةض  اؽةهض . تعاًَو م صاٜسض ٚإسذلاَو ٚنٔ توٜٚدز

  يو َِٗٗٝغاعزتِٗ ٚتٛد

 :٘ٝٚايتٛد ايٓصح عٔ اعح - 4

ٞ  بفًةذل  تتًكاٖةا  اييت ايٓصا٥ح متض إٔ بجي   ايٓصةا٥ح  غةتدضز ٜ راخًة

 ايطاص٠. ٌُٜٗٚ ز٠ٝاملف
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 :ايشاتٞ ضٜايتطٛ - 5

ٌ  ٫. اٝسات ْفغو ١ٝتُٓ ساٍٚ ٔ  بٜايتةزص  فةضص  بطةعف  تتعًة  ٚيهة

 ايؾبه١ ٚاعح ع٢ً ايهتب إىل اصدع ٚ ٖٚٓاى ٖٓا املع١ًَٛ عٔ اعح

  ١ٝايزٚي

 :اؾُاعٞ ايعٌُ - 6

 . املعًَٛات عِٓٗ ؽف ٫. ط٥٬َو عاعز. ط٥٬َو َع َتعاْٚا نٔ

 :اـطأ تهضاص آَع - 7

ٔ  اـطأ متاَا م ايٛقٛ  ػٓب هٓومي ٫.اـطأ ػٓب ساٍٚ   ٚيهة

 . تهضاصٙ َٓع ً٘ ٚٝتكً هٓومي

 :ايٛقت اعتجُض - 8

ِ  م يعٌُا م ايفاصغ١ ا٭ٚقات اعتغٌ ٛ  نيٚايتشغة  ايةتعً  ٫. ضٜٚايتطة

  . ُٛت عكًوٝف ٚعٌُ عًِ بزٕٚ ػًػ
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 ايغرل٠ ايشات١ٝ

 ٌٝتفاصة  عًة٢  ؼتة٣ٛ  كة١ ٝٚث فةضر  غةت ٝي ١ٝة ايشات ٠رلايغة  إٕ

 يًٓذةاح  عةفض  دٛاط ٖٞ بٌ فكو، بو َتعًك١ ١ٝعًُ أٚ ١ٝميأنار

ِ  ١ٝة ايشات ٠رلايغ نتاب١ ٚتعز . املغتكبًٞ  لٜة طض عًة٢  خطة٠ٛ  أٖة

ٌ  صاسب اْتباٙ دشب م ذشتةْ إسا ف١،ٚٝايٛظ ع٢ً اؿصٍٛ  ايعُة

 ١ٝايؾدصة  املكابًة١  تتأٌٖ ملضسًة١  إٔ ضُٓت فكز ١ٝايشات تورليغ

ٍ  لٜة طض عًة٢  ا٭ِٖ اـط٠ٛ عل تعز ٚاييت فة١  ٝايٛظ عًة٢  اؿصةٛ

ٙ  إٔ بجية  ؽة٤ٞ  أٍٚ ز٠ٜاؾز  ٠رلايغة  نتابة١  ١ٝة عًُ إٔ تتةشنض

٘ ت غت خطابٝي ف٢ٗ ١ٜظز ت٪خش إٔ ٫بز ١ٝايشات  لٜيصةز  هتبة

 َٓةو  تٛقةع ٜ ٚايشٟ املضتكب ايعٌُ يصاسب تهتبٗا ك١ٝٚث ٖٞ بٌ

 عة١ًٗ  كة١ ٜبطض تهتةب  ٚإٔ ناًَة١  ١ٜظز ا٭َض إٔ تأخش بزٚصٙ

 .ٓ٘ٝع ٗاٝعً تكع َٔ نٌ اْتباٙ ٚػشب ايفِٗ

 فٗة٢  ; اإلْغإ ا٠ٝس م دزا ١َُٗ ٚصق١ ٢ٖ ١ٝايشات ٠رلايغ إٔ أ٣

 َٓٗا تعضفٜ ايت٢ ١ٝا٭عاع ٠ا٭را ٚ ، يًفضر فٜتعض ك١ٝٚث أٚ بطاق١

ٕ  ١ٝة ايشات ٠رلايغ صاسب ايؾدص ع٢ً ايعٌُ صاسب  فعٓةزَا  بةزٚ

ٌ  ١ٝة خاي فة١ ٝٚظ عٔ اإلع٬ٕ تِٜ ٘  (C. V) اٯ٫ف تضعة  .َكابًتة

 ١ٝايشات رلايغ ٖشٙ يهٌ فضط ١ٝعًُ بعٌُ ايطايب١ ايؾضن١ ٚتكّٛ

 لٜطض ١ٝؽدص َكاب١ً عٌُ ٚطًب ١ٝايشات رلايغ َٔ (C. V) عٔ

 اؾشابة١  ١ٝة ايشات ٠رلايغة  أصةشاب  َع نٌ ع٢ً عابض٠ ٠ْعض إيكا٤

 .فكو
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  :١ٝايشات ٠رلايغ ِٝتكغ

 اؿاي١ ، ١ٝاؾٓغ ، ٬رٝامل ذٜتاص ، ا٫عِ : ١ٝايؾدص املعًَٛات- 1

 عٓٛإ ، ا٫يهذلْٚٞ زٜايدل ، اهلٛاتف أصقاّ ، ايعٓٛإ ، ١ٝا٫دتُاع

 .١ٝايؾدص بٜايٛ صفش١

ٔ  (١ٝة ايعًُ املة٪٬ٖت - 2 ّ  إىل ا٭سةزخ  َة ِ ) : ا٭قةز ٌ  اعة  امل٪ٖة

 امل٪عغ١ ، ذٜٚايتاص ضٜٚايتكز

 .املهإ ، ١ُٝٝايتعً

 ٗاٝف بزأت اييت ايفذل٠) : ا٭قزّ إىل ا٭سزخ َٔ (١ٝاملٗٓ اـدل٠- 3

 .فٞٝٚايص ايعًُٞ بٜايتزص ، املٗاّ ، ف١ٝايٛظ ، ايعٌُ

ِ  ، ايفةذل٠  : ١ٝة بٜايتزص ايةزٚصات - 4 ٕ  ، ايةزٚص٠  اعة ِ  املهةا  املةٓع

 .يًزٚصات

ِ  ، ايفةذل٠  : ا٭ْؾةط١ - 5 ٕ  ، ايٓؾةاط  اعة ٟ  املهةا  ٘ٝة ف ِٝأقة  ايةش

 .ايٓؾاط

 .املٗاصات- 6

 .اتٜاهلٛا- 7

ِ  : ِٗٝإية  ايضدةٛ   هٔمي أؽداص- 8  ، فٞٝايةٛظ  املغة٢ُ  ، ا٫عة

 .اهلٛاتف ٚأصقاّ ايعٓٛإ

 ٗا.ٝعً سصًت اييت  ايًغات إضاف١ هٔمي: ايًغات– 9

 ٗا.ٝعً ًتسص اييت اؾٛا٥ظ إضاف١ هٔمي: اؾٛا٥ظ -10
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 : ١ٝايشات ٠رلايغ َٛاصفات

      إجياب٢ ق٣ٛ ٚ رلتأث هلا ١ٝايشات تورلع تهٕٛ إٔ بجي -1

  .١ٝايشات ٠رلايغ م ايٛاصر٠ املعًَٛات م ايصزم -2

 .ا٭فهاص بٝٚتضت ِٝتٓع -3

 .ٜٔايعٓاٚ اعتدزاّ -4

 .١ٝايشات ٠رليًغ ايظَين لٝايتٓغ  -5

 بأْ٘ تفذلض ٫ٚ ايكاص٨ ا٫تٝـ ا٫ف تذلى ف٬ ، ايتاّ ايٛضٛح  -6

ٙ  َةا  عةضف ٜ ٍ  اٜٝٗبةز  تعتةدل  بة٘    تعٓة٢  ٚايةيت  CS اختصةاص    :َجةا

Computer Science 

 عٓٛاْةا،  متًةو  ٫ نٓت )إسا ا٫يهذلْٚٞ زٜايدل م عٓٛاْا عذٌ -7

 .ايهذلْٚٞ( زٜبض إميٌٝ ْؾ٧ف 

 َز٣ عهػٜ يًغ١ إتكاْو َكزاص ٭ٕ ، ١ٝاإل٥٬َ ا٭خطا٤ ػٓب -8

 .افتوثك

ٌ  أصةشاب  ٭ٕ : ايٓكةاط  أعةًٛب  اعتدزّ -9 ٕ حي ٫ ايعُة  ١ٜة ص٩ بةٛ

 ؽهٌ م تهتب اييت ١ٝايشات ٠رلايغ

 .ايكضا٠٤ ١ٝعًُ غٌٜٗ ٭ْ٘ ايٓكاط أعًٛب ٚاعتعٌُ. فكضات

ٌ  أصشاب َٔ زٜفايعز : زٝاملف املدتصض قزّ -10 ٔ  ايعُة  ٓعةضٚا ٜ ية

 زٜتظ ٠رلع ٭ٟ ا٫عتباص نيبع
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 فٝة ايتٛظ ضَٟٜةز  إٔ ٚتةشنض . ٚاسةز٠  صةفش١  عًة٢  صةفشاتٗا 

 َٔ ٚاٯ٫ف بٌ امل٦ات غتًُٕٜٛ

 .ايطًبات

 َعًَٛات ٚصادع ٚافشص بو ا٫تصاٍ ١ٝفٝن َعًَٛات م رقل -11

 صقِ ٚأضف ، بو ا٫تصاٍ

 .ايٍُٛ وٖاتف

ٕ  ضٝأب زاٝد ٚصقا اعتدزّ -12 ٔ  ٚابتعةز  ايًةٛ ٕ  عة ِ  ، ا٭يةٛا  ٚسذة

 .4 هٕٜٛ ايٛصم

 .١ٝايشات ٠رلغاي ع٢ً ١ٝايؾدص صٛصتو تطع ٫ -13

 :-٬َسع١

ٔ  سنةضت  اييت املٛاصفات ٖشٙ نٌ نتاب١ ؾذلطٜ ٫  وٝة عً ٚيهة

 ا٫عِ: َجٌ اتٝا٭عاع نتاب١

ٔ  سيةو  ٚمٛ ٚامل٪ٌٖ ٚايعٓٛإ ٞ ٜ ايةيت  ١ٝا٭عاعة  املعًَٛةات  َة  ٓبغة

 تٛفضٖا
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 تُٗو َعًَٛات

 اعتجُاص ٚھ ١ٝايشات تورلع إْؾا٤ م ايٛقت َٔ زٜاملظ قطا٤ إٕ  -

 بًوَغتك م صا٥ع

 تورلع مبضادع١ كَٛاٜ إٔ ٜٔآخض نيؽدص َٔ ا٭قٌ ع٢ً اطًب -

 اباعتٗط بعز ١ٝايشات

 َٔ فتأنز َضدعٞ صقِ ع٢ً ت٣ٛحي إع٬ٕ ع٢ً تضر نٓت إسا- 

 ايعضف ع٢ً ايضقِ شاهل نتابتو

 اغٗٝتزب أٚ ١ٝايشات ٠رلايغ يف ػٓب- 

 ت٣ٛٓ ؽدص أ٣ َٔ حٜتصض ع٢ً َكزَا سصًت أْو َٔ تأنز- 

 ب٘ ع٬قتو ناْت عٛا٤ ٘ٝاي ايضدٛ  هٔمي صنؾد نتابت٘

 . ١ٝؽدص أٚ ١َٝٓٗ

 ٖٛ ١ٜايبؾض املٛاصر اراص٠ ض٣َٜز َٓٗا ؾهٜٛ ايش٣ ا٭َٛص انجض َٔ -

 ا٭ؽداص َٔ رلنج إ

 ١ٝايشات تورلع تغًِ إٔ قبٌ هلا نيَ٪ًٖ رلغ يٛظا٥ف تكزَٕٜٛ

 اقضا ، ايتٌُ ايعٌُ يصاسب

 ٚاـدل٠ املٗاص٠ وٜيز ٕا َٔ تتانز يه٢ بزق١ ف١ٝايٛظ َٛاصفات

 صاسب عٓٗا بشحٜ ايش٣ ِٝٚايتعً

 



 الفيوم جامعة – التمريض كلية -اخلرجيني متابعة وحدة – اخلريج دليل

 

 
 

41 

 



 الفيوم جامعة – التمريض كلية -اخلرجيني متابعة وحدة – اخلريج دليل

 

 
 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ًَشٛظ١

 إٔ وٝعً ف ٕ ١ٝايشات ٠رلايغ تغتًظّ ف١ٝٚظ يطًب تتكزّ نٓت إسا

 قةزصتو  إٕ َضاعا٠ وٝٚعً ، ٠ٝ١ ايشاترلايغ َع ١ٝتغط خطاب تعز

١ ٝة فعاي م ارلنةب  رٚصا ًعبٜ قز زٝد زٟٝمتٗ خطاب نتاب١ ع٢ً

 اـطاب أَا ١،ٝؽدص َكاب١ً ع٢ً ٚسصٛيو ١ٝايشات وترلع رلٚتأث

 َغةتبعز٠  فهةض٠  عة٣ٛ  ١ٝة ايشات تورلَٔ عة  عٌجي ٫ فكز ٧ٝايغ

 عًة٢ صةاسب   ْفغةو  تعضض يهٞ فضصتو ٖٛ زٟٝايتُٗ اـطاب.

 ايغبب ٚهلشا. بايشات ف١ٝايٛظ هلشٙ َتكزّ نأفطٌ املضتكب ايعٌُ

 بجية  ٫ عايٛاقة  ٚف٢ ١،ٝايشات تورلع ١ٝت٘ أُٖٝأُٖ م اثٌمي فٗٛ

 .َصاسب زٟٝخطاب متٗ بزٕٚ أبزا ١ٝايشات تورلع تضعٌ إٔ وٝعً
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   Cover Letterخطاب ايتغط١ٝ     

عٓز ايتكزّ يٛظٝف١ ف ْو ؼتاز فة٢ أنجةض ا٭سٝةإ ٭ٕ تضعةٌ َةع      

ٜٛضةح ايٛظٝفة١ ايتة٢      cover letterايغرل٠ ايشات١ٝ خطابا َضفكةا  

ٛضةح أُٖٝة١ ٖةشا    تتكزّ إيٝٗا. ٚإيٝةو بعةض ايٓكةاط اهلاَة١ ايتة٢ ت     

 اـطاب ٚنٝف١ٝ نتابت٘.

 أ١ُٖٝ اـطاب

ٖشا اـطاب ٖٛ فضصتو يتكٍٛ َامل تغتطٝع قٛي٘ ف٢ ايغرل٠ايشات١ٝ  

ْعضا يؾهٌ ايغرل٠ ايشاتٝة١ املعتةار ٚ عةزّ ايغةُاح بهتابة١ مجةٌ       

 ٚفكضات بٗا.

 نٝف١ٝ نتاب١اـطاب

جيب إٔ تٛضح بةزاٜتا ايٛظٝفة١ ايتة٢ تتكةزّ إيٝٗةا ثةِ ميهٓةو إٔ         

ٝف فكضات عٔ َٗاصاتو ايت٢ ت٪ًٖو يًشصٍٛ عًة٢ ٖةشٙ ايٛظٝفة١    تط

ؼزٜزا أٚ ؽضح أ٣ أؽٝا٤ غاَط١ ف٢ ايغرل٠ ايشاتٝة١ َجةٌ فةذلات غةرل     

َشنٛص٠ أٚتٛضٝح تٓاعب عًُو اؿاىل َع تًو ايٛظٝف١ ف٢ ساي١ َا 

 إسا ناْٛا غرل َتُاثًني.

 تٛضٝح إعِ ايٛظٝف١ ايت٢ تتكزّ هلا

شا فة٢ اـطةاب بةٌ ٚصمبةا ٜهةٕٛ ٖةٛ       ٖشا أَض ٫بز إٔ ٜهةٕٛ ٚاضة   

ايغبب ايض٥ٝغ٢ ف٢ نتاب١ ٖشا اـطاب ف ظٗض إعِ ايٛظٝف١ ٚايةضقِ  

ايهٛر٣ هلا إٕ أَهةٔ ٚ أسنةض نةشيو املهةإ ٚ ايتةاصٜذ ايةش٣ مت       

 اإلع٬ٕ فٝ٘ عٔ ايٛظٝف١ َجٌ إعِ اؾضٜز٠ ٚ ايتاصٜذ.
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تٛضٝح ا٭َٛص ايغاَط١ بايغرل٠ ايشات١ٝ َجٌ فذلات 

 عٌُاإلْكطا  عٔ اي

َٔ ا٭ؽٝا٤ ايت٢ ٜٓعض إيٝٗا قاص٨ ايغرل٠ ايشات١ٝ ايفذلات ايظ١َٝٓ ايغرل 

ٚاضش١. فُةج٬ قةز تهةٕٛ إْكطعةت عةٔ ايعُةٌ يعةضٚف قٗضٜة١ أٚ         

صش١ٝ أٚ يه٢ تزصؼ فعًٝو تٛضةٝح سيةو فة٢ ٖةشا اـطةاب. ٚ قةز       

تهٕٛ ايٛظٝف١ تؾذلط خدل٠ ايعٌُ ف٢ بًز َا ٚ أْت متًو ٖشٙ اـدل٠ 

َٛضش١ بايغةرل٠ ايشاتٝة١ فعًٝةو تٛضةٝح سيةو       ٚيهٔ يغبب َا غرل

ٖٓا.ٚ جيب أٜطا إٔ تؾضح بٛضٛح اـدلات ٚ امل٪٬ٖت ايت٢ هلةا ع٬قة١   

 َباؽض٠ مبتطًبات ايٛظٝف١ )إعًٛب إراصتو أٚ أؽٝا٤ سككتٗا(.

 تٛضٝح بعض ا٭َٛص ايت٢ ػعًو غرل َٓاعبا يًٛظٝف١

نشيو تٛ ٚسيو يتٛضٝح ا٭َٛص يه٢ ٫ تطٝع ٚقتو ٚٚقت امل٪عغ١ ٚ 

ضٝح قزصتو عًة٢ ؼُةٌ أعبةا٤ ٖةشٙ ايٛظٝفة١ ٚ إٕ مل تٓطبةل نةٌ        

 ايؾضٚط عًٝو. فُج٬ أْتهٕٛ ايٛظٝف١ تؾةذلط ايزصاٜة١ بًغة١َا ٚ ٫   

 ٜهٕٛ يزٜو رصا١ٜ بٗا أٚ تتطًب َ٪ٌٖ ٚ أْت ٫ ؼًُ٘.

 ٬َسعات عٓز نتاب١ خطاب ايتغط١ٝ

اّ ٖشا اـطاب ٜهتب ف٢ صٛص٠ خطاب ٜبةزأ بايتشٝة١ ٚ ٜٓتٗة٢ غتة    

 َٓاعب ثِ ايتٛقٝع.

 نتاب١ اـطاب بايًغ١ املٓاعب١ أٚ املطًٛب١.

 عزّ إستٛا٤ اـطاب ع٢ً أخطا٤ إ١ٝ٥٬َ أٚ يغ١ٜٛ.

ٖشا اـطاب ٜعتدلخطابا صزلٝا ف٬بز إٔ ٜهٕٛ َعٗضٙ صزلٝا مبع٢ٓ 

إٔ ٫ تغةةتدزّ خطٛطةةا مجايٝةة٘ أٚأيٛاْةةا أٚ تهتبةة٘ غةةو نةةبرل أٚ 

 تغتدزّ نًُات عا١َ.
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عٓو ف٢ اؿكٝك١ ٫ٚ تهتب ؽعاصات عاَة١ َجةٌأ أْةا     أنتب َا ٜعدل

ؽدص فتٗز, أسب ايعُةٌ ٚ يةز٣ قةزصات ععُٝة١أ ٚيهةٔ أسنةض       

أؽٝا٤ قزر٠ خاص١ بو ٚ ريٌ عًٝٗا إٕ أعتطعت َجٌ أ ْتٝذ١ يع٢ًُ 

أنجض َٔ أصبع عٓٛات ف٢ فاٍ إراص٠ املغتؾفٝات فأصبح يز٣ خةدلات  

 ف٢ نٝف١ٝ ايتدطٝو ٚإراص٠ ايٛقت أ.

٫ ٜتعةز٣ صةفش١ ٚاسةز٠ ٜٚتهْٛعةار٠ َٓفكةضتني إىل أصبةةع      جيةب إٔ  

 فكضات َج٬.

أنتب اـطاب ع٢ً اؿاعٛب َامل ٜهٔ َطًٛبا ف٢ إع٬ٕ ايٛظٝفة١  

 إٔ تهتب٘ غو ايٝز.

قبٌ نتاب١ اـطاب ساٍٚ ػُٝع َعًَٛةات عةٔ امل٪عغة١ املٛظفة١ ٚ     

إقضأ إع٬ٕ ايٛظٝف١ عةز٠ َةضات ٚفهةض فة٢ إصتبةاط خدلاتةو مبةاٖٛ        

 يًٛظٝف١.َطًٛب 

قِ مبضادع١ اـطاب دٝزا ٚأطًب َٔ أٟ صةزٜل َضادعتة٘ يةو قبةٌ     

 إصعاٍ اـطاب.

إعتدزّ ظضفا َٓاعبا يًدطاب ٚ ايغرل٠ ايشات١ٝ فة٬ تغةتدزّ ظضفةا    

صغرلا يه٢ ٫ تططض يجٓة٢ اـطةاب عةز٠ َةضات ممةا جيعًة٘ ٜبةزٚ        

 مبعٗض ع٧ عٓز قضا٤ت٘.
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 طًب إيتشام بٛظٝف١

 ايذلّ ................................................................................ايغٝز ا٭عتاس/ 

                                            .....................................................................................:  َزٜض َغتؾف٢

 ؼ١ٝ طٝب١ ٚ بعز,,,

هةِ ٚأْةا أعتكةز إٔ يةز٣ املٗةاصات      ع٬ٕ اـةاص ب يكز يفت ْعض٣ اإل

ايةش٣ أعًٓةت   .....................................اـدلات ايطضٚص١ٜ يؾةغٌ ٚظٝفة١  ٚ

 ..........................................بتاصٜذ ..............................................ف٢ دضٜز٠ 

 ...........................................................أفٝزنِ عًُا بأ٢ْٓ خضٜر داَع١ 

أنٕٛ ؽانضا يهةِ   ........................يعاّ ....................................ؽصص

يٛأؼتِ ىل فضص١  يًُكاب١ً ايؾدص١ٝ ف٢ ايٛقت ايش٣ تض١ْٚ َٓاعةبا  

 : ٚ أصدٛا ايضر َٓهِ ف٢ أقضب ٚقت ممهٔ ع٢ً ايعٓٛإ ايتاىل

 ........................................َز١ٜٓ  ...................................................قافع١

 ..................................................ؽاص  ................................................َضنظ

 ......................................اهلاتف ايٍُٛ  ...................................ٖاتف صقِ

 .......................................................................................ايدلٜز اإليهذل٢ْٚ 

 ٚايغ٬ّ عًٝهِ ٚصمح٘ اهلل ٚبضنات٘,,,,                               

 .........................................اإلعِ

 .........................................ايتٛقٝع
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 ايؾدص١ٝ تاملكاب٬

ٙ  دةشب  م ذشتةْ إسا ٌ  صةاسب  اْتبةا ٔ  ايعُة ٍ  َة ٛ  خة٬  كوٜتغة

 ، ٚاقعٞ ٚبؾهٌ َبايغ١ بزٕٚ يٓفغو

 .١ٝايؾدص املكاب١ً ملضس١ً تتأٌٖ إٔ ضُٓت فكز

 :-املكاب٬ت َٔ نيْٛع ٓاىٖ

 : ١ٝبز٥امل املكاب١ً -1

ٜ ّ ٍ  كةٛ ٔ  املغة٦ٛ ٕ  عة ٌ  م نيايةضاغب  مبكابًة١  نياملةٛظف  ؽة٦ٛ  ايعُة

 ١َٝبز٥ فهض٠ ٚب عطا٥ِٗ صغباتِٗ ٚطُٛسِٗ عٔ َعِٗ ٚايتشزخ

 ع٢ً ٖٛ اؿصٍٛ املكاب١ً ٖشٙ َجٌ َٔ ٚايكصز ٚأعُاي٘ املؾضٚ  عٔ

ٔ  رلايتعةب  م ايؾدص َكزص٠ عٔ عاّ اْطبا  ٘  عة ٘  ْفغة  ٚؼهُة

 م سغٓا أثضا ذلنٕٜٛ ٜٔايش ؽداصفا٭ .ت٘ٝٚق٠ٛ ؽدص بأعصاب٘

 ا٭خةض٣  اـطٛات م تتبع اجملاٍ هلِ فتحٜ ٜٔايش ِٖ املغ٦ٍٛ ْفػ

 .١ٝايٓٗا٥ ناملكاب٬ت

 : ١ٝا٥ايٓٗ املكاب١ً -2

ٍ  املغةتدز١َ  ايطةضم  إسةز٣  ٖة٢  ١ٝة ايٓٗا٥ املكابًة١   عًة٢  يًشصةٛ

 يكا٤ ك١ٜطض ف٢ٗ ، ف١ٝيًٛظ َٔ املضؽح املطًٛب١ ١ٝاإلضاف املعًَٛات

ٝ ٚتك ، ١ٝٚؽفٗ ، يٛد٘ ٚدٗا ٞ  ِٝة ٙ   . يًُضؽةح  ؽدصة  ٚؽتًةف ٖةش

ٕ ٜ ٜٔايةش  ا٭ؽةداص  إٔ حٝة س ، ١ٝاملبز٥ املكاب١ً عٔ املكاب١ً  كَٛةٛ
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ٛ  َغ٦ٛيٕٛ مبكابًتِٗ ٔ  اٝة ايعً اتٜم املغةت  ٛضةع ٜ ٖٚٓةا  .اإلراص٠ َة

ٔ  اجملٗةض  عزعة١  ؼت املضؽح  ٚايًباقة١ ٚايهفةا٠٤   املٓطةل  حٝة س َة

٘  ١ٝة ايعًُ ٘  ٚسضناتة  ت٘ٝٚؽدصة  ، ْٛاعٗةا أ مبدتًةف  ٚتصةضفات

 .عاّ بؾهٌ

 امنا ،ٚ َعًَٛات ع٢ً فكو اؿصٍٛ املكاب١ً ٖشٙ َٔ ايغضض ػٝٚي

ّ ٜ حٝة س يتبارٍ املعًَٛات ك١ٜطض ٢ٖ ٍ  كةٛ  املضؽةح  فٜة بتعض املغة٦ٛ

ٌ  عة١ ٝيطب ٚ  ٚخطةو  ايعُة  اعة١ ا٭دةٛص  ٝإَهاْٝاتة٘ ٚع  املغةتكبٌ 

 ضؽةح امل زٜضٜ مما ٖارلٚغ ... نيٚاملٛظف يًعُاٍ كزَٗاٜ اييت ٚاملٓافع

 .عٓ٘ ا٫عتفغاص

 ١ٝايؾدص املكاب١ً خ٬ٍ

 أرخٌ ايغضف١ بجك٘. -1

 بٓفغو . ِٚعضف ، ِمبصافشتٗ قِ -2

 عًة٢  ٌٜٚمتا ٌتذلٖ ٫ٚ يًذًٛؼ بزعٛتو كَٛٛاٜ ست٢ ػًػ ٫ -3

 . ايهضعٞ

4-  ٔ ٌ  أصةشاب  تٓتكةز  ٫ٚ ٚرٚرا ٚ شباَٗة  نة  تكةاطع  ٫ٚ ايعُة

 ّ.ھن٬ّ

 رخٛيةو  مبذةضر  كابًة١ امل َعةو  ض٣جية  َٔ ٕٛٝيع َباؽض٠ اْعض  -5

  . ايغضف١

  . بايٓفػ ثكتو ضأظٗ -6

  ِ.ٓٗٝٚب ٓوٝب َٛر٠ ع٬ق١ ِٝتك إٔ ساٍٚ -7

  . نياػاٖ سٚ لٜطض ٖٛ فايتٛاصٌ ، تُاّباٖ تصغٞ إٔ تشنض -8

 . ايؾٍُٛ َٔ ممهٔ قزص بأندل ا٭ع١ً٦ ع٢ً أدب -9

 . ٫ ٚ ْعِ إدابات ػٓب -10
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  . ْفغو ٚعٛم بٛضٛح تهًِ -11

 َتأنةز  رلغة  نٓةت  إسا . صعب ع٪اٍ ع٢ً اإلداب١ قبٌ هضف -12

 آخض بغ٪اٍ ايضر ُهٓوٝف ، َا ع٪اٍ ع٢ً اإلداب١ عٝتغتط فٝن

ٔ  اياٚص عأيو إسا : املجاٍ ٌٝعب ع٢ً. ٟ   عة ٘  ايضاتةب ايةش  ، تتٛقعة

ٍ  أٖشا :ًٜٞ نُا اإلداب١ ساٍٚ ٛ  َةا  ، زٝة د عة٪ا ٟ  ايضاتةب  ٖة  ايةش

 ."؟ ف١ٝيًٛظ َضؽح ٭فطٌ قضصمتٛٙ

 قبٌ َٔ ب عزارٖا قُت اييت ا٭ع١ً٦ اعأٍ ، رٚصى أتٜٞ زَاعٓ -13

ٔ  أٚ ايؾةضن١  عٔ َعًَٛات أٟ تؾٌُ إٔ بجي ا٭ع١ً٦ ٖٚشٙ ،  عة

 .عجو َٔ ٗاٝعً اؿصٍٛ تغتطع مل ف١ٝايٛظ

ّ  ع٬َةات  رلتج قز أع١ً٦ تغأٍ ٫ -14 ٌ  :" عةأيت  إسا . اعةتفٗا  ٖة

 أْو كاب١ًامل ع٢ً ايكا٥ِ فِٗٝفغ ؟ ضضٚص٠  آخض َهإ إىل ا٫ْتكاٍ

 طضسةت  إسا . عًة٢ اإلطة٬م   آخةض  َهإ إىل ا٫ْتكاٍ م تضغب ٫

املكابًة١   ع٢ً ايكا٥ِ فهض فضمبا اإلداطات سٍٛ ا٭ع١ً٦ َٔ زٜايعز

ِ  أْو ٍ  َٗةت ٔ  أنجةض  إدةاط٠  عًة٢  باؿصةٛ ٌ  اٖتُاَةو  َة  بايعُة

ّ  بايؾضن١ ٕ  . بٗةا  ٚاإلعةٗا ِ  تأنةز أ ِ ٜ املكابًة١  عًة٢  ايكةا٥  فٗة

 .ع١ً٦ا٭ ٖشٙ طضسو ٚصا٤ ايغبب

  . ذاطاتوةاْ نييتب أَج١ً اعتدزّ -15

 . ك١ٝباؿك أخدلِٖ -16

ّ  أخةش  ع٢ً قزصاتو ٚأظٗض ، ف١ٝايٛظ ٖشٙ زٜتض أْو ٚضح -17  طَةا

ٔ  بٗةا  اّٝة ايك عٝتغتط اييت ايٛظا٥ف  عٔ حٜباؿز ٚسيو ا٭َٛص  َة

 عةٔ َغةاعزاتو   كة١ ٝرق ٌٝتفاص ٚب عطا٤ ١٦ٝاهل ٖشٙ فا٥ز٠ أدٌ

 .نيايغابك ايعٌُ ٭صشاب

 ف١ٝيًٛظ ك١ٝايزق ٌٝايتفاص بعض عٔ تغأٍ إٔ طاٜأ هٓومي -18

 ٌ ّ  َجة  ، َعةو  عًُٕٛٝعة  ٜٔايةش  ا٭ؽةداص  ، اتٝاملغة٦ٛي  ، املٗةا

 .وٝعً ؾضفٜٚ فٞٝايٛظ أرا٥و عٔ املغ٦ٍٛ ٚايؾدص
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  . اٝابجيإ ٚنٔ اىَٜٚظا ز٠ٝاؾ ْكاطو أعضض -19

 . ا٫بتغا١َ تصطٓع ٫ يهٔ ، بٛر تبتغِ إٔ ساٍٚ -20

  . َتهضص٠ ك١ٜبطض ايفِ ملػ ػٓب -21

ٍ  ٚدةٛر  إرعا٤ ػٓب -22 ٍ  عةعا  م رليًةتفه  ًَٗة١  عًة٢  يًشصةٛ

 . يًغ٪اٍ إداب١

  . املفتع١ً أٚ املكتطب١ ا٫بتغاَات ٚ ايؾف١ عض ػٓب -23

ّ  أٚ ايغةام  ٖةظ  ػٓب -24  أٚ نيايةظصاع  ثٓة٢  ػٓةب  ٚنةشيو  ايكةز

  .نيَتؾابه ٚضعُٗا

 :بٕٛحي ايعٌُ أصشاب َععِ إٔ ًَشٛظ١: تشنض

 .يًُكاب١ً َٜٔغتعز أتٕٜٛ ٜٔايش ا٭ؽداص- 

 .نيٚاثك بزٕٜٚ ٜٔايش ا٭ؽداص- 

 .ٓصتٕٜٛ ٜٔايش ا٭ؽداص -

 .بأَج١ً إداباتِٗ زعُٕٜٛ ٜٔايش ا٭ؽداص -

 .اطٙجيإ بجي َا ٛدظٕٜٚ ٜٔايش ا٭ؽداص- 

 :١ٝايؾدص املكاب١ً بعز

 ٍٛاملغة٦  ايؾةدص  ٚاؽةهض  ، زٝباي باملصافش١ املكاب١ً ب ْٗا٤ قِ -1

  . ٚقت٘ ع٢ً

  . هلا َٚ٪٬ٖتو ف١ٝبايٛظ اٖتُاَو نضص -2

ٔ  بةأرب  اعأهلِ بو با٫تصاٍ ِٖ كَٛٛاٜ إٔ وٝعً عضضٛا إسا -3  عة

 . ا٫تصاٍ هلشا املتٛقع عارٝامل

 يتعةضف  اّٜة أ عةز٠  بعز اٖٝاتف ا٫تصاٍ عٝتغتط نٓت إسا اعأٍ -4

  . ف١ٝيًٛظ طًبو ٚضع

 " . ١ٝايؾدصة  املكابًة١  عًة٢  ؽةهضا  " بٗا ٠رلقص بضعاي١ ابعح -5

ٙ  ، مت قز اصٝا٫خت هٕٜٛ إٔ قبٌ  تصٌ حٝع إصعاهلا ساٍٚ  ٖٚةش
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ِ  عةتشنض  ايضعةاي١  ٙ ٝصة٬س  مبةز٣  املكابًة١  عًة٢  ايكةا٥  تو هلةش

 ف١.ٝايٛظ

ٍ  ١ًٝٚع ناْت إسا -6  أٚ ا٫ْذلْةت  ٖة٢  فة١ ٝيًٛظ بايٓغةب١  ا٫تصةا

ٞ  زٜة بايدل ؽهض صعاي١  فأصعٌ ا٫يهذلْٚٞ زٜايدل  بعةز  ا٫يهذلْٚة

 .فٝايتٛظ قضاص َٔ أعبٛ  قبٌ صٌٜ حٝع َباؽض٠ ملكاب١ًا

 ٚافكةٛا  إسا أعبٛ  خ٬ٍ بو تصًٛاٜ مل إسا ١ٖٝاتف مبهامل١ تابع -7

 . سيو ع٢ً

 يًعٌُ ؽدص١ٝ َكاب١ً ادضا٤ عٓز عؾض اإلث٢ٓ ايٛصاٜا

 املكاب١ً تزٚص ست٢ ْكط١ عؾض إث٢ٓ عابٝإعت وٝر عًٜاـض ظ٣ٜعظ

 :٢ٖٚ صاؿو ف٢

 :ايتُضٜٔ- 1

 ٭ٕ ٠ ْعضا رلنب ١ٝأُٖ سات املكاب١ً إدضا٤ ع٢ً ٜٔايتُض إٔ أنزت

 نةاْٛا  َةا  إسا املكةاب٬ت  إدةضا٤  م فٔ َتُضعٕٛ ا٭عُاٍ أصشاب

ٔ  عجةا  فةذل٠  َٓش َكاب٬ت ضٕٚجي َةٔ   هٕٛٝعة  يةشا  ، نيَةٛظف  عة

 َٚةا  ، أتٞٝع َا تٛقعٛاٜ إٔ املكاب١ً أدٛا٤ ع٢ً يًذزر دزا ايصعب

٘  ِٗٝعًة  َٚةا  ملكابًة١ أثٓا٤ ا يًتصضف ك١ٜطض أسغٔ  عهػٝية  قٛية

 ات املكابًة١ ٜفض عٔ َكا٫ت اقضأ . املضد٠ٛ ١ٝابجيا٫ ايصٛص٠ عِٓٗ

 تتزصب إٔ غتشغٜٔٚ تهضاصا املكاب٬ت أع١ً٦ ٭نجض أدٛب١ ٚسطض

 املكابًة١  جٌمي اختصاصو ْفػ َٔ ؽدص ل أٜٚصز َع قٛهلا ع٢ً

 تورلع ؼفغ ب إٔجيٚ ، املكاب١ً أثٓا٤ ٚأدٛبتو أرا٤ى ًٌحيٚ َعو

 أعة١ً٦  أٟ عًة٢  اإلدابة١  ع٢ً قارصا يتهٕٛ قًب ظٗض عٔ ١ٝايشات

 .تضرر رٕٚ أٟ بٗا تتعًل

 ٫ نِ ع٢ً طًعٓاٜ املطًٛب١ ٚاملٗاصات ف١ٝايٛظ ملتطًبات ايٛصف إٕ

 ٚاسةز٠  نٌ تكزّ إٔ ع٢ً فاسضص ، َٔ املعًَٛات سز عٓز ٓتٜٗٞ
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ٍ  بشنض املطًٛب١ املٗاصات تًو َٔ  ١ٝايؾدصة  ضةُٔ َٗاصاتةو   َجةا

 .املكاب١ً أع١ً٦ ع٢ً إدابتو عٓز

 ايؾضن١ اختصاص عٔ َٚفصٌ ؽاٌَ ببشح قِ- 2

 :-ٚإْتادٗا

ٕ  إسا ف١ٝايٛظ يؾغٌ مب٥٬ُتو ايعٌُ صاسب إقٓا  هٓومي  نةا

 م ٭قضاْٗةا  بايٓغب١ ايؾضن١ َٚٛقعٗا ٌٝتفاص عٔ فهض٠ وٜيز

َةا   َتة٢ . بةزٚصى  هلا تكزَ٘ إٔ املطًٛب ايزٚص إْتادٗا َٚا ايغٛم ٚ

ٔ  ا٭نةدل  ايصةٛص٠  َٔ دظ٤ا ْفغو تض٣ إٔ عتاعتط ٔ  عةتتُه  َة

 لاساتو ٚقصص َٗاصاتو أسغٔ ٚتشنض بصٛص٠ إداباتو اغ١ٝص

 . ايؾضن١ َتطًبات َع تُاؽ٢ٜ مبا َُٓك١ ك١ٜبطض

 :-املبهض ايٛصٍٛ- 3

 بٛقت ايزر املكاب١ً َٛعز قبٌ ايٛصٍٛ ساٍٚ ، املكاب١ً َٛعز اسذلّ

ٌ  صخية  ؽ٧ بكضا٠٤ أٟ ْفغو ٚاؽغٌ ناف٢  أثٓةا٤  ايؾةضن١  عُة

ٌ  هٓومي نُا ، اْتعاصى ١ ٝة ايشات تورلعة  مبضادعة١  ٚقتةو  ؽةغ

 با٫عةذلخا٤  ايؾةعٛص  عًة٢  سيةو  غةاعزى ٝي أعزرتٗا اييت ٚا٭دٛب١

 ٪خضىٝع طاص٨ ؽ٧ سزخ ٚيٛ ، أثٓا٤ املكاب١ً املٛقف ع٢ً طض٠ٝٚايغ

 إدضا٤ عٔ ايؾدص املغ٦ٍٛ ٚاب٬غ ا٫تصاٍ وٝعً ايزر املٛعز عٔ

 .َعو املكاب١ً

 :ا٭ٍٚ ا٫ْطبا  أ١ُٖٝ ع٢ً سافغ- 4

 فضص١ ع٢ً ؼصٌ ئ فأْو ز٠ٜعز ٚملضات َغاَعو ع٢ً َض نُا

ٍ  را٥ُةا  ٚتةشنض  ا٭ٍٚ يةتذلى اْطباعةو   ١ٝة ثاْ  ظٟٝة ا٫لً ايكةٛ

 يشا The first impression is the last impressionرلايؾٗ

 اٝٚمحاع ْادشا هٕٛٝع ا٭ٍٚ اْطباعو إٕ َٔ تتأنز إٔ وٝعً

ِ  لٜايفض نٌ ع٢ً عٛر بايٓفعٝع قذلف َٗين ٚبأعًٛب  نيسة  ابتغة

ٕ  َعةو  ذض٣ٝع ايشٟ ايؾدص َؾزٚر٠ ٚبكبط١ تصافح  املكابًة١ ٭
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 إىل اْتب٘ ، اؿاي١ تًو م ١ٝن٬َ رلغ ايتٛاصٌ ٚعا٥ٌ َٔ % 60

 تًك٢ اييت ك١ٜايطض إٔ ٚتشنض صٛتو إحيا٤اتو ْٚدل٠ دغزى ٚ يغ١

ٔ  ١ٝة أُٖ تكٌ ٫ املعًَٛات بٗا ٔ  . ْفغةٗا  املعًَٛةات  عة  ٖار٥ةا  نة

ٔ  املٗةين  ٚاسذلافةو  بٓفغةو  ثكتةو  ٚاعةتعضض  َٚضنةظا  ٍ  َة  خة٬

 . إيكا٥ٗا ١ٝفٝٚن أدٛبتو

ٔ  تعٗض إٔ بجيٚ عتا اَٝٗٓ بزٜٚ إٔ ع٢ً َعٗضى ٌ  بأسغة  ؽةه

 إٔ ع٢ً املكاب١ً أثٓا٤ تظٍ ٚؽط٧ إٔ يو فأفطٌ ، املكاب١ً أدٌ َٔ

ٔ  املتغةذ  اَٜضتز ٗاٝإي تصٌ ِ  ابٝة ايج َة ٚقًة١   باعتصةغاص  ٚتةتهً

 ".ٚتٛدٗاتٗا َٚبار٥ٗا ايؾضن١ عٌُ عٔ اسذلاّ

 :-املٛضٛ  صًب ٚم كتصض٠ أدٛبتو يتهٔ- 5

ٔ  ن٬َو م تتٛعع ٫ٚ ك١ٝٚرق باصع١ إدابتو إدعٌ  عَٝٛاضة  عة

 َضتبط١ رلٚغ َذلابط١ رلغ

ّ  أنجةضت  فهًُةا  ايغ٪اٍ مبشٛص ٍ  إلدابة١  ايهة٬  طارت َةا  عة٪ا

 م فاضع يتعٗض يغاْو ظٍٜ إٔ ١ٝإَهاْ

ٌ  ٫ إٔ عًة٢   عٓزى ايتٛاصٌ َٗاصات  ب دابةات  حٜاؿةز  صٚح تكتة

ِ  َجٌ كتصض٠ َٔ أنجض ٍ  ، نة٬ /ْعة  حٜعًة٢ سةز   اإلبكةا٤  سةاٚ

٘  ٫ إٔ عًة٢  ١ٝٚاملٗٓ ، املتبارٍ ا٫سذلاّ غٛرٜٙ ٔ  ايبٗذة١  تفاصقة  َة

 َعةو  ضٜزٜ ايشٟ ايؾدص ٚتبك٢ قٛاى اييت عتذغز أدٛبتو خ٬ٍ

 .َٓو زٜاملظ يتعًِ َتؾٛقا املكاب١ً

 يتزعِ ايغابك١ خدلاتو َٔ ٚايبٝاْات اؿكا٥ل اعتدزّ- 6

 :-إداباتو بٗا

ّ  ١َٝصزاق يتهغب ك١ٝايزق ٚا٭صقاّ باؿكا٥ل إداباتو رعِ  أَةا

٘  ، ٚتعٗةض  املكابًة١  َعو ض٣جي ايشٟ ايؾدص  ايجاقبة١  ْعضتةو  ية

ٌ  ٌٝبايتفاصة  اؽةضح . ايعٌُ ١ٜؾٖٛض  ألظتٗةا  ايةيت  أٖةزافو  نة

 اٜة أ َٚؾةاصناتو  تضنتٗا اييت بصُتو عٔ ٗا ٚؼزخٝف ٚأبزعت
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ٟ  ايضبح حٝس َٔ نإ ٘ ٝدٓ ايةش ٍ  أٚ تة  أٚ ٖةا رلتٛف ايةيت مت  ا٭َةٛا

 ٚقةزرا  كةا ٝرق نٔ. ٌٝايكب ٖشا َٔ ؽ٧ أٟ أٚ ٗاٜتفار مت خغاص٠

 تجبةت  اييت ايغابك١ ذاساتوةْ قصص ٚاعضر ص َٗاصاتوخي َا م

 .ن٬َو

 ٛٚي سنضٖا ع٢ً ٚاسضص يزٜو ايك٠ٛ ْكاط ع٢ً تعضف- 7

 َض٠

ٟ  ايؾةدص  فٝة تٛظ إىل املكاب١ً َعو ضٟجي َٔ تطًعٜ ٌ حي ايةش  ُة

ٟ  ايضاع١ ايٛصق١  أثٓةا٤  ا٫ختصةاص  ْفةػ  م عةذٌ لاسةات   ايةش

 َا قصصو عٔ باعتفاض١ يتؾضح ًا نٔ َغتعز ايغابك١، ايٛظا٥ف

ٞ  م ذاحةْ َٔ سككت ٔ  املهتغةب١  ٚاـةدلات  املاضة ٍ  َة  ٖةشا  خة٬

ٟ  ايٓذةاح  ٌ  عة١ ٝبطب َباؽةض٠  ضتبو بصةٛص٠ ٜة  ٚايةش ٞ  ايعُة  اؿةاي

 م َعًَٛو هٔٝي. تطًبٗاٜ اييت ٚاملٗاصات ي٘ املصاسب١ اتٝٚاملغ٪ٚي

 ؽةدص  ٝنيبتعة  املدةاطض  صٝيتكً غع٢ٜ ايعٌُ صاسب١/صاسب إٕ

 هٓ٘مي مما َطابك١ أٚ َؾاب١ٗ ف١ٝبٛظ م املاضٞ عٌُ قز نإ

 ١ٝة اؿاي فة١ ٝادةات ايٛظ ٝاست ١ٝة يتغط اـةدلات  تًةو  اعذلدا  َٔ

ٛ  فشت٢. ٔ  رلنةب  بكةزص  كتًفة١  ايغةابك١  فتةو ٝظٚ ناْةت  ية  عة

 ايٓذةاح  قصةص  بعةض  سنض سيو ُهٓو صغِٝف ١ٝاؿاي ف١ٝايٛظ

 حَٝٔ س ١ٝاؿاي ف١ٝايٛظ َتطًبات َع َباؽض٠ بصٛص٠ تضتبو اييت

 املبةارص٠  ٚصٚح ناإلبةزا   ١ٝا٭عاعة  ٚاملٗةاصات  ١ٝايؾدصة  ايغةُات 

 ايتفةاٚض  ٚأعةًٛب  عةات ٝاملب م املؾانٌ ٚاـدل٠ سٌ ع٢ً ٚايكزص٠

 .ٚايتٛاصٌ

 ايؾدص١ٝ َٚؾانًو أَٛصى عٔ ايه٬ّ تهجض ٫- 8

 اتةو ٝٚس ضعفو ْكاط إىل ايعٌُ َكاب١ً أثٓا٤ ايتطضم عزّ وٝعً

 ا٭ع١ً٦ عٔ ٚاإلداب١ اـاص١ عٔ أَٛصى حٜاؿز ػٓب. ١ٝايؾدص

 بصٛص٠ كتصةض٠  اإلداب١ حٝس َٔ عٛا٤ وٜيز ايطعف دٛاْب سٍٛ
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ٔ  خدلاتةو  ضٜتطٛ م صغبتو عٔ اإلفصاح حٝس َٔ أٚ ٍ  ضةُ  فةا

 و.ٜيز ١ٝغٝايك٠ٛ ايض٥ ْكاط ع٢ً  ٚيهٔ صنظ نيَع

 ا٭ع١ً٦ إعأٍ- 9

 رليتةج  َغبكًا سطضتٗا ١َُٗ بأع١ً٦ قا١ُ٥ وٜيز تهٕٛ إٔ ساٍٚ

ٚ   ايؾضن١ بأَٛص إط٬  ع٢ً عضف إْوٝي ايعٌُ صاسب إعذاب بٗا

ٕ  ايؾضن١ ٌٝتفاص م يتبشح اي٬طّ باجملٗٛر قُت إْو  ٫ٚ ب َعةا

 .املكاب١ً َٔ املبهض٠ املضاسٌ م اإلداطات أٚ املضتب تغأٍ عٔ

 امل٪عغ١ َٔ دظ٤ ٚنأْو تهًِ - 10

ٔ  دةظ٤  ٚنأْو تهًِ ٌ  ايؾةضن١  تًةو  َة  اإلعذةاب  رلجٜة  بؾةه

ٔ  عضفتٗا اييت ٗا اؿكا٥لٝف ؽدل ١ٝابٝاْغ قارث١ ع٢ً سافغ.  عة

 ٚ  ىرلتةأث  تصةب  فٝة ن يتعٗةض  ٗاَٝٚٓافغة  إْتادٗةا  ايؾةضن١ 

 .ز٠ٜايفض َٚٗاصاتو دلاتوخ ابٞ َغتدزًَاجياإل

 َبهضا املضتب َٛضٛ  تٓاقؿ ٫ - 11

 َٓعةض  وٝعطٝعة  سيةو  ٭ٕ املكابًة١  ١ٜبزا ف٢ ايضاتب عٔ تغأٍ ٫

ٌ  فصاسب املضتظق١، ٔ  بشةح عةار٠  ٜ ايعُة ٟ  اؿُةاؼ  عة  وٝة ف ايةش

ٔ  ػٝٚية  ْفغةٗا  فة١ ٝيًٛظ  أغًةب  إٕ. ايضاتةب  ١ٝة يهُ ؽةغفو  عة

ٍ  ؽؾة٢  ٬ف يًضٚاتب، ثابت١ ١ٝبٓ متًو ايؾضنات ايذل١َ  ايغة٪ا

 املٓاعب. ايٛقت م ع٪ايو هٕٜٛ إٔ ع٢ً

 ايٛعٛر َٔ ايهجرل تعطٞ ٫ - 12

ٕ  شٖاٝة بتٓف يةو  غةُح ٜ َٛقةع  م يغةت  ًا ٚعٛر تكزّ ٫  ثكتةو  فةأ

 عكباٙ. ؼُز ٫ َا ايغايب إىل م عتكٛرى سزٖا عٔ ايظا٥ز٠
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 اـامت١

ٕ     نيجيتعز ٚسز٠ َتابع١ اـض   ٖٞ ٚسةز٠ خاصة١ تعةين مبتابعة١ ؽة٦ٛ

١ ١٦ُٝٝ ايتعًٝ َٔ ايبنيجيإْتكاٍ اـض ٌٝح تكّٛ بتغٗٝ، سنيجياـض

 نيجياـةض  ١، نُا تكّٛ ايٛسز٠ مبتابعة١ ٝيع١٦ًُ ا١ٝ اىل ايبٝاؾاَع

، ٚسيو سضصا َةٔ  ١ اـاص١ بتدصصات١ِٝٗ ٚايعًُٝٚايتطٛصات ايعًُ

ٗا، ٚستة٢ ٫  ٝجي١ َع خضٜسًك١ إتصاٍ را١ُ٥ ٚقٛ ١ ع٢ً إبكا٤ٝايهً

١ ٝة ١، ٚيكز ٚضةعت ايهً ١ٝ ايع٬ق١ َع ايهًٜٛ ْٗاهٕٛ ؽضدِٗ ٖٜ

ظ٠ ٭بٓا٥ٗا ايطًب١ َٓةش إيتشةاقِٗ   ١ٝ اي٬ط١َ ٚاملتُٜم أٖزافٗا ايضعا

١ بايكطاعةةات ٝة بٗةا ٚستة٢ َةا بعةز ؽةةضدِٗ َةٔ خة٬ٍ صبةو ايهً       

 ١ ٚاـاص١ٝاؿهَٛ

أٜٗةةا ْأَةةٌ أ٫ تٓكطةةع صةةًتهِ بهًٝةةتهِ    ٚيةةٝػ أخةةضا  خةةرلاأٚ

١ ٜغةعزْا تٛاصةًهِ َعٓةا عةدل صابةو      ايغاٜٖشٙ ٚيتشكٝل اـضجيٕٛ 

ايفٝػ بةٛى ٚ   َٚٔ خ٬ٍأ ٚسز٠ َتابع١ اـضجيني ع٢ً َٛقع ايه١ًٝ

ٚسةةز٠ َتابعةة٘  ايةةٛاتػ أب يةعةةتفار٠ َةةٔ اـةةزَات ايتةة٢ تكةةزَٗا 

ـ  ضجيٝٗةا يًتٛاصةٌ بةني ايهًٝة١ ٚخضجيٝٗةا َةٔ اؾٝةٌ        اـةضجيني 

 اؿاىل ٚ ا٫دٝاٍ ايغابك١ .
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