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 كلنة                      
 دلد٣ عبد ايرؤٚف شبعشاذ  ايدناٛ  / اال ايصٝد

 ص١ٙػ ادتايعٝ              

 أبٓذ٢٥ ايطًب١ ٚايطذيبذت :
٘طٙب ىل بزا٘ٝ أّ أ٢ُْكٌ بضفٝ خاصٝ بانعااٍ ادتاايعٞ ا٩ٖى  اٞ    

بزا٘اااٝ رصاعااااكٌ ادتايعٙاااٝ   ٖ٘غاااعزَٞ أّ أاااادل نكاااٌ ااااِ عاااعار ٞ  

نؾاااشتٝ بإَغااًايكٌ  ىل أعااضٜ ةايعااٝ تُطااا   هاال الُاااصٜ اناعهًٙٙااٝ ا  

ٖاناااٞ أصااحبق  اااة ٖا اازٜ يااِ أاااضص ادتايعاااب الضااض٘ٝ ٖانعضبٙااٝ   

ٖاهٙكٌ أّ جتعهٗا يِ ٖةٗركٌ  ٙٓاا  ضصاٝ تكاغاال انعهاٌ ٖالعض اٝ        

ٖالؾاااصكٝ اتبابٙااٝ  ااٞ كا ااٝ ا٧َؾااطٝ انط٨بٙااٝ اناااٞ  عااادل   ابااٝ   

صا٠ ٖا٩ كاااص بعٙاازاخ اااِ انذلْٙااب ٖاناُااا ض    يُاخاااخ خضااحباخ ناحبااارى ا٧ 

صقضا٠   ٖ ض  انضأٟ انٗا ز   ٖاهٙكٌ أّ  عهًٗا أَُاا  ض٘ضاّٗ  اٞ    ٖات

ةايعٝ تُطا اهٞ  ٗ رل كا ٝ ا٩يكاَاب نُٙااى انطاناب رصاعاٝ ياًٙاظٜ     

بازا   ٖ ة يعاا٘رل ادتاٗرٜ ٖاتااًاار   كاشنل  ض٘ضاّٗ اهاٞ صاا٘اٝ ا٧       

 ٖ ًُٙٝ الٗاْب رتهة ةٙو يحبز  ٖيحباكض  

 أبٓذ٢٥ ايطًب١ األعسا٤ :
شٖا يااِ ارتهااة ان ااٌٗ٘ عاا٨ اخ  ااٞ  طهعكااٌ ذتٙاااٜ  اهااٙكٌ أّ  اداا

 غااو   ا ضصااٗا اهااٞ  ااا٠٨ صقااٌٙ اتةآااار ٖانافااٗص  ٖاتَاًااا٠  ااشٕ  أ

ادتايعٝ ٖنهٗتِ انكحبرل انشٟ حياغُُا مجٙعا   هل ان اٌٙ انااٞ ضتاضظ    

اهٙٓا  ٞ  هل الض هاٝ الفعًاٝ با٩ياو ٖاتصاضاص ٖانضفحباٝ  اٞ صاٙافٝ        

ا حبٝ اجملز الؾضص انغااصل  اٞ أاًااص    يغا حبو أ غو لضضَا انغانٙٝ ص

اهًٗا أّ انُجاح انشٟ ُ٘اعضكٌ  اٞ  ٙاا كٌ انعًهٙاٝ ناٙػ     اانااص٘خ   ٖ

 بانضعب أٖ الغاقٙو ٖنكُٝ حيااج اىل ةٓز ٖي ابضٜ   

    ٖعزر خطاكٌ ٖ  كٌ اهلل

     ط متُا٘اٞ نكٌ بزٖاٍ انُجاحنيع خا
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 كلنة                                         

 ايرفذع٢ إبراِٖٝ ايرفذع٢ َبذ ى االشاذ  ايدناٛ  / ايصٝد
 َا١ب ص١ٙػ ادتايعٝ نؾ٢ّٗ اناعهٌٙ ٖانط٨ل   

 

 

  جامعة طيطا _أبيائى وبياتى طالب كلية الضيزلة 

أُْاا٢كٌ أ٧ٖخ ٖأُْاا٣ ادتايعااٝ بكااٌ ٖأصةااٗ نكااٌ اناٗ ٙااة  ااٞ ص هاااكٌ      

ايعااااٝ ٗا أّ  راصٜ ادتهًااااادتايعٙااااٝ ٖ ااااٞ َفااااػ انٗصقاااا  أص٘اااازكٌ أّ  ع    

 ٖأاغاااا٠ ٢ْٙاااٝ اناااازص٘ػ ناااٙػ  اااٌ ياااِ ٖاةاااب  ٧ بُاااا٠ ةٙاااو ُ٘فاااع    
 ايااو  ٝؽااضم يااِ يُٓاا أْااٌ ٧ٖ أانااٗتِ ٖ٘عهااٚ يااِ ان ااٌٙ انعهٙااا ٖنااٙػ    

انضعااو ٖا٧َحبٙااا٠ ٖادتايعاأ ْااٚ بٙاا  انعهااٌ اذت ٙ ااٚ        ٝانعهااٌ  ٓااٚ صااف  

 انغًاٖ٘ٝ   بٔ اهلل يف مجٙع ا٧ر٘اّ ٖٞصأٖحتضٙو انعهٌ ْٗ ةٓار 

طاا٨ل اهااٞ اتعااافارٜ ان ضااٟٗ بكااو يااا ٘ زياأ       ضصااٗا أبُااا١ٞ ان ا 

صقطااا  اناعهااٌٙ ٖانطاا٨ل ٖ ناظيااٗا بااان ٌٙ ٖانا انٙااز ٖانااُعٌ ادتايعٙااٝ        

ٖ اهًاااٗا أّ صقهٗبُاااا يفاٗ اااٝ نكاااٌ ٖعااارلٖا اهاااٞ بضكاااٝ اهلل ٖ  اااٗا بااااهلل     

  عاىل ٖبأَفغكٌ  

 ٖيع  ؽضاصقٝ ااٍ رصاعٞ ةز٘ز أمتُٞ نكٌ كو اناٗ ٙة ٖانُجاح  

 أمتيى لكه التوفيقأخريًا وليص آخضًا 

   والشزار لضفع طأٌ اجلامعة ومضضىا العزيزة
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 كلنة                                

 االشاذ  ايدناٛ  /عُذد ايصٝد أمحد عاُذٕ ايصٝد
 َا١ب ص١ٙػ ادتايعٝ نؾ٢ّٗ             

 خزيٝ اجملاًع ٖ ًُٙٝ انحب٢ٙٝ          

 

                    

 ب كلية الضيزلةأبيائى وبياتى طال

٩ُْاا٢كٌ  8102/ 8102اَُااٞ ٩َآااظ  ضصااٝ بزا٘ااٝ انعاااٍ انزصاعااٞ ادتز٘ااز       

بعاااايكٌ ادتاااايعٞ ا٩ٖى بكهٙاااٝ انضاااٙزنٝ ناكَٗاااٗا بُااااٜ الغاااا حبو اناااشِ٘  

٘اقًهّٗ يغا٢ٗنٙٝ انُٓاٗ  باانٗتِ  اٞ زتااى انضاٙزنٝ ٖصاُااٝ انازٖا٠           

ياِ  اضاو ٖأ اا ياِ      أَاٌ أ فاار بُااٜ ا٩ْاضاٍ ٖ فاٗصقكٌ ٖمتٙاظكٌ ٧ ٘اأ ٞ       

 غاصٜ يضض٘ٝ كحبرلٜ  غضل جبشٖصْا  ٞ أاًاص انااص٘خ    حبإَا اانكٌ ياِ   

الض هااٝ ان اَٗ٘ااٝ اناااٞ    اااٌ  ٙٓااا  فٗصقاااخ يؾااض اخ  ىل الض هااٝ ادتايعٙااٝ     

متااضّٖ بااأك ض يااِ حتااٗى ْاااٍ يااِ يض هااٝ   غااً  بانضصقابااٝ ٖاتؽااضام         

ض هاٝ انااٞ  اااح نكاٌ     ٖاناٗةٙٔ  ٞ انحبٙا  ٖالزصعاٝ بؾاكو أٖ با،خض    ىل ال    

يغا ٝ أكدل يِ اذتض٘ٝ   ْٖشٕ اذتض٘ٝ بب أّ ٘ضاا حبٓا   غااؼ أكادل     ٙٓا 

يِ ةاَحبكٌ بالغ٢ٗنٙٝ ضتٗ ص عٝ ٖزتز ْشٕ ا٩يٝ ٖاذتٙاٜ انكضميٝ ناٗتُكٌ  

 ٩َٖفغكٌ  

أبُا١ٞ ٖبُا ٞ  ّ انغاُٝ ا٩ٖىل انااٞ  غاعّٗ بٓاا أصقازايكٌ اهاٞ أٖى انطض٘اة        

بعااا انعهااٍٗ ا٩عاعااٙٝ اناااٞ  ااٗ ض نكااٌ بُااا٠    ااٗ ض نكااٌ انفضصااٝ نزصاعااٝ  

ؽدضااٙٝ ياٗاطَااٝ نهًؾاااصكٝ  ااٞ شتاهااا ا٩َؾااطٝ بانكهٙااٝ نادااااصٖا يااا       

 ُ٘اعحبكٌ  

أمتُٞ أّ ٘كّٗ ؽعاصكٌ  ٞ الض هٝ ان اريٝ ْٗ يٗاصهٝ اناعهٌ ٖ   اّ انعًاو  

ٖاناًغل بان ٌٙ ٖالحباار٤ اتَغااَٙٝ  اٞ ؽااٞ يُاْاو العض اٝ ٩َأ ا٩عااؼ         

 ُجاح  اذت ٙ ٞ نه

ٖأخرلاخ أسكضكٌ  ا بب اهٙكٌ يِ  كا ا نادطٗا  ضاضَا اذتحبٙحباٝ ىطاٞ    

 اباٝ  ٞ كو زتا٧ب انا زٍ ٖاناًُٙٝ ٖنغٗم ٘اأ ٞ اهاٙكٌ انازٖص ٘ٗيااخ  اٞ      

  ٗىل ر ٝ ان ٙارٜ  ٞ اجملاًع  هاغاعزٖا يِ ا٫ّ  شا انٍٙٗ  

ا٧ب  ا٨  ٖنٙكِ َضب أاُٙكٌ أّ أعٗاص انعًو حتااج الاًٙظّٖ  ٞ ؽاٞ اجملا 

  ضعٗا  ٧ باناًٙظ  ٞ زتانكٌ  

أبُا١ٞ ٖبُا ٞ أراٗا اهلل اظ ٖةاو أّ ٘كهاو ةٓاز ادتًٙاع بانُجااح ٖاناٗ ٙاة       

 ٖأّ  كّٗ رصاعاكٌ بانكهٙٝ ي ًضٜ َٖاةقٝ  

 ٖاهلل ٖىل اناٗ ٙة                                                  
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 لنةك                                      

 َضطف٢ ذلُد َضطف٢ ايعٝذ  االشاذ  ايدناٛ  / ايصٝد
 َا١ب ص١ٙػ ادتايعٝ نؾ٢ّٗ                

 انزصاعاب انعهٙا ٖانحبقٗث                  
 أبيائى وبياتى طالب وطالبات كلية الضيزلة ،

 كل عاو وأىته خبري

 كاّٗ ُْاام    ّ انحبقث انعهًٞ ٘عادل يِ أٌْ أصكاّ اناعهاٌٙ ادتاايعٞ  ٙاث أَأ ٧     

 ةايعٝ  س ْٞ أًْه  انحبقث انعهًٞ أٖ مل  عطٔ اتْاًاٍ انشٟ ٘غاقة 

ٝخ ضتااٗ     ٞ  صقٗ٘اا ٖاهااٞ سناال    ٙجااب اهااٞ تاا٨ل انزصاعاااب انعهٙااا أّ ٘غاارلٖا ىطاا

ا٧ْاًاٍ بانحبقٗث انعهًٙٝ   كًا أّ رٖص ادتايعٝ ُْا ْٗ  ٗ رل الُاذ انعهًٞ نهحبقث 

ع ٖفرلْاا   كًاا أّ ادتايعاٝ  عًاو     ٖيا ٘غاهظٍ يِ يعزاب ٖأةٓظٜ ٖكااب ٖيضاةا  

جبااز ضتااٗ  طااٗ٘ض انزصاعاااب انعهٙااا  ٙااث أّ انزصاعاااب انعهٙااا ْااٞ ٖعااٙهٝ انزٖنااٝ  

 نهاعهٌٙ يزٟ اذتٙاٜ  

 ّ ةايعااٝ تُطااا يااِ أةااو حت ٙااة صعااانآا   ٖانٗصااٗى  ىل أْاازا ٓا  ُااا  خطااٝ 

ؽايهٝ نهاطٗ٘ض ٖاناقز٘ث بض٥ٟ ٖاصقعٙٝ ٖ كض عحباص    غاؾضم يِ خ٨نأ ف ااص   

ٜ نازاٌ يكاَآاا الاًٙاظٜ    زلغا حبو  ا ٘اُاعب يع يا   ٍٗ بٔ يِ يحبارصاب از٘ا

ستهٙاخ ٖ صقهًٙٙاخ ٖحي ة رٖصْا  ٞ َٓغٝ اجملاًاع ٖا٧ص  اا٠ باانفكض اتَغااَٞ   ياِ      

ُْا فن  ةايعاٝ تُطاا بضافٝ ااياٝ ٖخاصاٝ صقطاا  انزصاعااب انعهٙاا اهاٞ ٖةأ           

احباااصٕ  جااض ا٩عاااؼ  ارتضااٗظ أّ  غااع انعُضااض انحبؾااضٟ َضااب اْاًايٓااا بإا   

ٖصكٙظٜ ا٧َط٨ص ناطٗ٘ض اجملاًع ٖحت ٙة انُٓغٝ  مياَاخ يُٓا بأّ انحبقاث انعهًاٞ   

هُٓغٝ  ٞ كا اٝ يُاا ٞ اذتٙااٜ      نْٗ صقاتضٜ اتص٨ح انع٨ًصقٝ ٖالزخو اذت ٙ ٞ 

ٖانضكٙاظٜ ا٩عاعااٙٝ تراصٜ اجهاٝ اناًُٙااٝ انااٞ ٘ض  ااٞ بااجملاًع ٖ ٙاااٜ اتَغاااّ     

 ٖص اْٙأ  

اٙؾٗا ْاشٕ اذت ٙ اٝ ٖكَٗاٗا ٘ عان ياُاحبٓن  نٙٓاا ياِ انعهاٌ ٖانعًاو          ٘اأبُا١ٞ 

ٖارتهة ان اٌٗ٘ عا٨ اخ  اٞ كفاا كٌ ضتاٗ اناطهاع ذتٙااٜ أ غاو ٖأّ  اداشٖا  كاض           

 أعا ش كٌ ا٩ة٠٨ َدلاعاخ ٘ٓز٘كٌ   ٞ تض٘ة رصاعاكٌ  

 

 وفقكه اهلل فى خزمة مضضىا احلبيبة

 مع متيياتى لكه مبشتقبل باٍض بإسٌ اهلل

 الو عليكه وصمحة اهلل وبضكاتُوالش
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 كلنـة                        

العظناوى الشيز ىَلةاألستاس الزكتوص/  ةالشيز  

 اًٙز انكهٙٝ                 

 
 

 

 أبيائى الطالب

٘غعزَا أّ ٢َُٓكٌ بُجا كٌ ٖ فٗصقكٌ ٖ ناقاصقكٌ بكهٙٝ انضٙزنٝ     ٖانشٟ 

 صضاص اهٞ انُجاح    ٘عز مثضٜ ادتٓز انؾاص ٖانعًو انز٠ٖل ٖات

َٖاًُٞ نكٌ يٗاصهٝ يغرلٜ اناعهٌٙ ٖاناعهٌ أ ُا٠ رصاعاكٌ بانكهٙٝ  اٞ 

٘ا ُٞ نكٌ أّ  ادضةٗا صٙارنٝ أكفا٠ صقارصِ٘ اهٞ مماصعٝ يُٓٝ انضٙزنٝ 

 ٖانافااو يع الُعٗيٝ انضقٙٝ باجملاًع  

 كهٙٝ انضٙزنٝ ةايعٝ تُطا  ٗ ض نكٌ بضاي  أكارميٙٝ ياًٙظٜ  عًو اهٞ 

يعاصم ٖيٓاصاب  ٦ْهٔ نغٗص انعًو ٖجتعهٔ صقارصاخ اهٞ الُا غٝ  بكغال انطان 

اهٞ الغاٟٗ احملهٞ ٖاتصقهًٙٞ     كًا  ٗ ض نكٌ انكهٙٝ أَؾطٝ ياعزرٜ ناًُٙٝ 

انفكض ٖانع و ٖانٗةزاّ ٖانغهٗم انشٟ بعو انطانب ٖارتض٘  صقارصاخ اهٞ   حباب 

 سا ٔ ٖحت ٙة فيانٔ ٖتًٗ ا ٔ  

ٞ انط٨ل أّ  ُٓهٗا يِ انعهٌ ٖأّ  غافٙزٖا يِ مجٙع ا٩َؾطٝ  عهٙكٌ أبُا١

اناٞ  ٗ ضْا نكٌ انكهٙٝ ٖبشنل  كّٗ انكهٙٝ صقز أرب صعانآا ٖعد   ٞ اجملاًع 

 صٙارنٝ َاةقن ياًٙظِ٘ صقارصِ٘ اهٞ خزيٝ زتاًعٌٓ ٖبهزٌْ    

 متيياتى للجنيع بعاو رصاسى ىاجح وموفق بإسٌ اهلل
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 لنـةك                    

 أمل  كنال كباش الشيزة االستاس الزكتوص /

 نؾ٢ّٗ اناعهٌٙ ٖانط٨لٖكٙو انكهٙٝ   

 
 أبيائى وبياتى الطالب اجلزر :

 انغ٨ٍ اهٙكٌ ٖصمحٝ اهلل ٖبضكا ٔ

 ٞ ادتز٘از َغاا حبهكٌ باانٗر ٖانا از٘ض لغارل كٌ          ٞ يطهع ْشا انعاٍ انزصاعا

انؾاشتٝ اناٞ  عاظ بكٌ  ٧ٖ أيهل  ٧ انذل ٙب بكٌ  ٞ   زٟ ي٦عغاب انٗتِ

ٖبإَاًا١كٌ  نٙٓا   أَاٌ انٍٙٗ أ٘ٓا ا٩بُا٠  غاؾض ّٗ يغا حبهكٌ ٖ  فّٗ اهاٞ  

ااحبٝ ةز٘زٜ يِ ااحباب انحبشى ٖانعطا٠    فٞ كو عُٝ يِ عاُٗاب  عهاًٙكٌ   

ادتااايعٞ بااب أّ ٘كااّٗ نكااٌ  ٙٓااا َ هااٝ ضتااٗ اناًٙااظ ٖانافااٗص  غا ضااّٗ     

ٝ صقٗ٘ٝ  ٞ انغُٝ اناانٙٝ ٖ اٞ باز٠   جتضباكٌ انغاب ٝ ٖ فقضَٗٓا نا حبٗا ٖ حب

 ْشٕ انغُٝ  غاؾض ّٗ ٖ اطهعّٗ  ىل تًٗح ٖأيو ةز٘ز  غعّٗ ناق ٙ ٔ  

 أبيائى الطالب :

انٍٙٗ  عزّٖ أَفغكٌ ناكَٗٗا نحبُٝ صقٗ٘ٝ  ٞ زتاًعكٌ ٖمثضٜ ٘اَعٝ ياِ   أَاٌ

مثاااصٕ   ٖاهااٙكٌ أّ  عًهااٗا جبااز ٖ ةآااار ناكَٗااٗا َااا عن ٩َفغااكٌ ٖأْهكااٌ 

 يافااهن يع ٖتُكٌ ٖ ًُٙأ  ٖزتاًعكٌ ٖ

ن ز ْٙأب نكٌ ادتايعٝ ٖانكهٙاٝ ب٢ٙاٝ  عهًٙٙاٝ ةاارٜ ٖةاسباٝ ٖمماعاٝ نكاٌ        

ناكّٗ جتضباكٌ  ٙٓا جتضبٝ  ض٘ٝ   ٖضتِ ٧ َعزكٌ اُزَا  ٧ ؽاضكا٠ يغارلٜ   

 ٖ هفا٠ صتاح    هِ َُجح  ٧ بكٌ ٧ٖ ٖةٗر نُا يِ فرلكٌ  

 ٙة ٖانغزار بإسّ اهلل  عاىل  أ٢ُْكٌ بانعاٍ انزصاعٞ   ياًُٙٝ نكٌ اناٗ 
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 كلنـة                                   
 ايصٝد٠ األشاذ  ايدناٛ  /  نذًَٝٝذ عبد احلُٝد أبٛ ايصعٛد

 ٖكٙو انكهٙٝ نؾ٢ّٗ خزيٝ اجملاًع ٖ ًُٙٝ انحب٢ٙٝ 

 

 

 أعزائى طالب كلية الضيزلة

 تُطا ةايعٝ  – ٞ انحبزا٘ٝ أ ب أّ أص ب بكٌ  ٞ ص ال كهٙٝ انضٙزنٝ 

ٖضتِ َعاظ َٖفادض َٖاًغل با انٙزَا ٖعٙاعاُا اناٞ  ٓزم  ىل  ٢ٙٓٝ 

 ب٢ٙٝ ا ٙٝ ياًٙظٜ  

ةايعٝ تُطا انغحبة  ٞ  زص٘ػ انضٙزنٝ  –ٖن ز كاّ نكهٙٝ انضٙزنٝ 

اتكهُٙٙكٙٝ نط٨ل انُعاٍ انعاٍ َٖعاٍ انغاااب العاًزٜ مما طار يِ صقزص 

 ٙكٙٝ راخو ٖخاصج يضض  خضبُٙا ٖصقحبٗ ٌ  ٞ مجٙع انٗظا١ا اتكهُٙ

كًا  ٗ ض انكهٙٝ كا ٝ اتيكاَٙاب ن٪ااث انعهًٙٝ  ٞ مجٙع اجملا٧ب 

ٙٗ٘ٝ ٖانُاَٗ كُٗنٗةٞ ٖعٗم َٗاصو  ٗ رل ادتز٘زٜ كاناكُٗنٗةٙا اذت

 ب٢ٙٝ يُاعحبٝ نهاعهٌٙ انضٙزىل الغاًض  

 از  ٠٧٦ انشِ٘ ٘هاق ّٗ بٓا  اٖالغا حبو يِ خ٨ى كهٙٝ انضٙزنٝ ٖ

 يَايةوفى ال

لكه ميى خالط الظكض والتقزيض ورعائى لكه باليجاح والتوفيق  واإلستنتاع 

 بالزصاسة فى صحاب كليتيا املتنيزة .
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صؤية الكلية  

جامعة طيطا الضيارة  –أٌ تكوٌ لكلية الضيزلة 

لى واإلللينى والزو ى  ي جورة التعليه على املشتوى احمل

 .والتعله والبحث العلنى وخزمة اجملتنع 

 

 

 صسالة الكلية

بتقـزيه بـضام    جامعة طيطـا   –كلية الضيزلة تلتزو 

صيوض و الزصاسات العليا إلمزار ورصاسية متطوصة للبكال

اجملتنـع خبــضمؤ مــلٍلؤ للعنــل  ي كافــة اجملــاالت  

تكــضة وتقــزيه خــزمات بالضــيزلية ورجــضاا امــا  م

مَيية لالصتقاا بالضعاية الضـحية وخزمـة اجملتنـع  ي    

 . زاو بالقيه األخاللية واملَييةظل االلت
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 األٍـزاف اإلسرتاتيجية للكليــة

 

      طاااٗ٘ض انااادلاي  انزصاعاااٙٝ لاااض هس انحبكاااانٗص٘ٗؼ ٖانزصاعااااب  

انعهٙااااا ٖاعاااااقزاث بااااضاي  ةز٘اااازٜ  حبعاااااخ ٧ اٙاةاااااب عااااٗص    

 انعًو 

  ٝٙطٗ٘ض ٖصٙاَٝ انحبُٙٝ ا٩عاع  

    ًُٙاااااٝ الاااااٗاصر انشا ٙاااااٝ ياااااِ انٗ ااااازاب ارتاصاااااٝ ٖانااااادلاي 

 ناعهًٙٙٝ ا

     ٝٙاااااة اناعااااااّٖ ياااااع اجملاًاااااع ٖط٘اااااارٜ اناااااٗاٚ بالؾااااااصك ٗ 

 اجملاًعٙٝ 

  ٌَٖٓٙصقزصاب أاغا٠ ٢ْٙٝ انازص٘ػ ٖيعا ًُٝٙ  

  ص ع كفا٠ٜ ٖ طٗ٘ض ادتٓاط اتراصٛ ٖ انفين 

  ٝٙاناٗعع يف ا٩َؾطٝ ٖارتزياب انط٨ب 

       ُفٙاااش ارتطاااٝ انحبق ٙاااٝ نهكهٙاااٝ ٖ ٗةٙٓٓاااا نهًغااااًْٝ يف  اااو 

 ااٝ انزٖا٠ يؾاكو انحب٢ٙٝ ٖصُ

     َؾاااض يفٓاااٍٗ عٙاعاااٝ ادتاااٗرٜ دتًٙاااع انعاااايهن بانكهٙاااٝ ؽااااي٨خ

أاغاااا٠ ٢ْٙاااٝ اناااازص٘ػ ٖيعااااٌَٖٙٓ ٖا ٢ٙاااٝ اتراص٘اااٝ ٖانفُٙاااٝ   

  ٖانط٨ل ٖأصقال الضاحل
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 سياسات الكلية

 

 

 سياسات لبول الطالب  ي مضحلة البكالوصيوض  

ان اٗاَن العزناٝ نأ ٘ااٌ     ٖ 0298( نغاُٝ  92تحب اخ ن اَّٗ  ُعٌٙ ادتايعاب صصقٌ صصقاٌ   

صقحبٗى انط٨ل ٖ  اخ جملًٗ  رصةااب ؽآارٜ ان اَٗ٘اٝ انعاياٝ أٖ ياا ٘عار اا ااِ تض٘اة         

 يكاب اناُغٙة الضكظٟ بٗطاصٜ اناعهٌٙ انعاىل 

ةايعاٝ   –غٙة الضكظٟ  ىل كهٙٝ انضاٙزنٝ  ُ٘اٌ  ضؽٙح انط٨ل اِ تض٘ة يكاب انا

 تُطا

 ةايعٝ تُطا ْٖٞ كا٫ ٞ : –ٙٝ انضٙزنٝ ٘اٌ  كًاى  ةضا٠اب ان حبٗى اِ تض٘ة كه

  ؽٓارٜ ي٨ٙر انطانب 

  ؽٓارٜ ان اَٗ٘ٝ انعايٝ أٖ يا٘عار ا 

  عض اٝ اتراصٜ  انطحبٞ  ةضا٠ انكؾا  ٝ جبايعاٝ تُطاا انااٞ حتازر رصةاٝ       انطحبٙا

 نهطانب ٖيزٟ  ُاعحبٓا يع انزصاعٝ بانكهٙٝ  انطحبٙٝانهٙاصقٝ 

 دتايعاٝ تحب ااخ ناعهًٙااب اجملهاػ     ر ع الضضٖ اب انزصاعٙٝ اناٞ حيزرْا زتهػ ا

 ا٩اهٞ نهجايعاب 

  ي مضحلة البكالوصيوضسياسات حتويل الطالب 

 ًٙا خياط باقٗ٘و َٖ و صقٙز انط٨ل بانفضصقٝ اتازار٘ٝ ٖا٩ٖىل أ٧ٖخ : 

 بانكهٙاب انس نٙػ بٓا  ضصقٝ  ازار٘ٝ

 تنظيم الجامعاتتحويل الطالب بين الكليات المتناظرة بالجامعات الخاضعة لقانون (  أ
 :شروط التحويل

   ٞضٗى انطانب اهٞ اذتز ا٩رَٞ نه حبٗى يف انكهٙٝ احملٗى  نٙٓا عُٝ  ضٗنٔ اها 

 ؽٓارٜ ان اَٗ٘ٝ انعايٝ

   اعاٙفا٠ انطانب نؾضٖط ان حبٗى ادتغضايف الُضٗظ اهٙٓا 

  ٔأّ  كّٗ  يكاَٙاب انكهٙٝ احملٗى  نٙٓا انطانب  غًح باقٗ٘ه 

 ٝ  زتهغٚ انكهٙان  احملٗى يُٓا ٖاحملٗى  نٙٓا( أّ ٘اٌ اناقٗ٘و  ٗا 

 ٔأّ ٘عاًز اناقٗ٘و يِ انغٙز أ ر / ص١ٙػ ادتايعٝ أٖ يِ ُ٘ٙحب 

نقلللل  يلللب الطلللالب وتعلللبيل ترشللليحغم بلللين الكليلللات ايلللر المتنلللاظرة بالجامعلللات  ( ب
 الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات
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 شروط نقل القيب وتعبيل الترشيح:
 اخ  نٙٓا انؾضط اناانٚ :َفػ ؽضٖط انحبُز  أ( يغا 

       ٔاعاٙفا٠ انطانب الٗار ال٦ْهٝ نه حبٗى بانكهٙاٝ الُ اٗى صقٙازٕ أٖ  عاز٘و  ضؽاٙق

  نٙٓا

تحويللل ونقللل  يللب الطللالب الحا لللين الللن شللغابة الةانويللة المعابلللة  العربيللة أو  ( ج
 األجنبية(:

ٓارٜ ْٚ َفػ ان ٗااز ال ضصٜ ن حبٗى حتٗ٘او َٖ او صقٙاز انطا٨ل اذتاصاهن اهاٞ ؽا       

 ان اَٗ٘ٝ انعايٝ الضض٘ٝ باتعا ٝ  ىل :

   ٜعضٖصٜ اعاط٨  صأٟ يكاب اناُغٙة الضكظٛ بان اْض 

          ضٗى انطانب اهٞ اذتاز ا٩رَاٞ نه حباٗى بانكهٙاٝ احملاٗى أٖ الُ اٗى صقٙازٕ  نٙٓاا 

 عُٝ  ضٗنٔ اهٞ ؽٓارٜ ان اَٗ٘ٝ العارنٝ 

  نٙٓا ٖةٗر يكاّ ؽافض بانكهٙٝ الضار اناقٗ٘و أٖ َ و ان ٙز  

(تحويل ونقل  يب الطالب من كليات ومعاهلب ايلر تابعلة للجامعلات الخاضلعة لقلانون  ب
 تنظيم الجامعات:

ْٚ َفػ ان ٗااز ال اضصٜ ن حباٗى حتٗ٘او َٖ او صقٙاز انطا٨ل ياِ انكهٙااب ٖالعاْاز          

اناابعٝ نهجايعاب ارتاععٝ ن اَّٗ  ُعٌٙ ادتايعاب اهٞ انُقٗ اناٗاصر بانحبُازِ٘   أ     

 : عا ٝ  ىلل ( بات

 ٜعضٖصٜ اعاط٨  صأٟ يكاب اناُغٙة الضكظٛ بان اْض 

 اَٙاخ:  ًٙا خياط باقٗ٘و انط٨ل نهفضص ا٩اهٞ بن انكهٙاب 

 الاُاظضٜ   اَٗ٘ٝ اايٝ/يعارنٝ(

 ؽضٖط اناقٗ٘و:

    ّ ٖ ٞأّ ٘كّٗ انطانب َاةقاخ ٖيُ ٧ٗخ  ىل انفضصقٝ ا٩اهٞ بانكهٙٝ احملٗى يُٓاا  اا

 ار ختها كاّ يُ ٧ٗخ  ٗ

   ّٗي ضصاب أعاعٙٝ 5اذتز ا٩صقضٞ نعزر ال ضصاب انس حيًو بٓا انط٨ل احملٗن )

 ااا  ٙٓااا يااٗار انادهااا ىاا٨م ال ااضصاب اناكًٙهٙااٝ ٖسناال بانظ٘ااارٜ اااِ ااازر    

 ي ضصاب انفضصقٝ الضار اناقٗ٘و  نٙٓا 

   ِيااِ ااازر انطاا٨ل ال ٙاازِ٘  81ا٧ناااظاٍ انااااٍ بااأ٧  ظ٘ااز َغااحبٝ احملااٗنن ااا %

انفضصقااٝ الطهااٗل اناقٗ٘ااو  نٙٓااا يااع  اطااا٠ ا٩ٖنٗ٘ااٝ نهطاا٨ل اذتاصااهن اهااٞ   ب

 زتًٗ  رصةاب أاهٞ 
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 سياسات لبول الطالب  ي مضحلة الزصاسات العليا

 أ٧ٖخ : رصةٝ الاةغارل 

انعهٍٗ انضاٙزنٙٝ با از٘ض  ضاكًاٚ    يف ٘ حبو انطانب اذتاصو اهٞ رصةٝ انحبكانٗص٘ٗؼ 

ٖةٙاز   يعاب العذلم بٓا يِ اجملهاػ ا٩اهاٞ نهجايعااب   اهٞ ا٩صقو يِ   زٟ ادتا ةٙز

 ةزاخ اهٞ ا٩صقو  ٞ يارٜ انادضط  

ٙ ا : رصةٝ انزكاٗصاٜ   اَ

٘ حبو انطانب اذتاصو اهٞ رصاةٝ الاةغارل يف انعهٍٗ انضٙزنٙٝ يِ   زٟ ادتايعااب  

 العذلم بٓا يِ اجملهػ ا٩اهٞ نهجايعاب 

 العزرية الزائزة للطالب فةالكثامظكلة سياسة الكلية للتغلب على 

  غٌٙ انطهحبٝ  ىل زتًٗااب صغرلٕ يف انزصٖؼ انُعض٘ٝ ٖزتًٗااب أصغض يف  

 انزصٖؼ انعًهٙٝ

  ُٝا٧عادزاٍ ا٩ي و نه اااب ٖالعايو ٖايازار انٍٙٗ انزصاعٚ يِ انغااٝ ان اي

 صحبا ا  اٞ انغارعٝ يغا٠

 )ٝٙاعاقزاث بضَاي  ةز٘ز  انضٙزنٝ اتكهُٙٙك 

 ٗفعٙو اناعهٌٙ ا٩نكذلَٖٞ انغعٞ ضت  

 سياسة الكلية للتغلب على ظاٍضة الزصوض اخلضوصية

 سياسة الكلية للتغلب على ععف املواصر

 

 -:  عًو انكهٙٝ اهٞ  ًُٙٝ الٗاصر يِ خ٨ى

   ٖ٘ط٘ارٜ رخو انٗ زٜ ساب انطابع ارتاظ يِ خ٨ى اناٗعع يف أَؾطآا ٖانذل

  ا

  ٗزاب ساب انطابع ارتاظانعًو اهٞ  َؾا٠ الظ٘ز يِ ان 

 ٝٙبز٠ انزصاعٝ يف بضَاي  ةز٘ز ْٖٗ بضَاي  انضٙزنٝ اتكهُٙٙك 

  ٜرصاعٝ  طحبٙة ١٧قٝ انزصاعاب انعهٙا بُعاٍ انغاااب العاًز 

  ٝٙط٘ارٜ الغاًْٝ اجملاًعٙٝ يِ خ٨ى اناعض٘ا بزٖص انكه 

  ط٘ارٜ ازر انط٨ل انٗا زِ٘ يِ خ٨ى اناغٗ٘ة ندلاي  انكهٙٝ لض هس

 نحبكانٗص٘ٗؼ ٖانزصاعاب انعهٙا يف انزٖى انعضبٙٝ ٖا٫عٙٗ٘ٝ ا
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 سياسة الكلية للتغلب على اليقط  ي أعزار أعغاا ٍيية التزصيص

 :اً و عٙاعٝ انكهٙٝ لعادتٝ انُ ط يف أاغا٠ ٢ْٙٝ انازص٘ػ يف  

  ِ٘عز٘و ارتطٝ ارتًغٙٝ نهكهٙٝ ناعٙن العٙزِ٘ اِ تض٘ة ط٘ارٜ ازر العٙز 

 ال حبٗنن 

  ِ٘ؾجٙع انزصاعاب انعهٙا ٖانعًو اهٞ  طانٝ العٗصقاب انس  ٗاةٔ العٙز 

 ٖالزصعن الغاازِ٘ نهقضٗى اهٞ انزكاٗصإ 

  هٙو أازار انط٨ل ناقغن انُغحبٝ ٖسنل با اااح اندلَاي  ادتز٘ز   

  انكهٙٝ باَازال أاغا٠ ٢ْٙٝ انازص٘ػ يِ خاصج انكهٙٝ اهٞ أّ ٘اًاع ٍٗ  

ب انعهًٙٝ ٖانكفا٠ٜ الُٓٙٝ ٖانغًعٝ انطٙحبٝ ٖسنل يف انادضضاب الُازل بال٨ْ٦

 انس بٓا اجظ أٖ نٙػ  ا ي ٙو يف انكهٙٝ  

  ٖكشنل  احبع عٙاعٝ اَازال ازر يِ انضٙارنٝ الؾٓٗر  ٌ بانكفا٠ٜ ٖسنل

 نهًغاازٜ يف انزصٖؼ انعًهٙٝ 

 سياسة الكلية للتغلب على توفري الزعه املاري للطالب

 نزاٌ الارٛ نهط٨ل فرل ان ارصِ٘ يف صٗصٜ كاال ةايعٚ اهٙٝ باٗ رل  هاظٍ انك- 

  ٗ رل ا٧ اٙاةاب -يض ب ؽٓضٛ

 الزصاسات العليا والبحو سياسة الكلية  ي دلال 

 وذلك من خالل : االرتقاء بجوبة األبحاث العلمية وتشجيع النشر العلمي المتميز
 ٙاةاب اجملاًعٙٝ ٖعع خطٝ ا ٙٝ اايٝ نهكهٙٝ  عاًز اهٞ ا٧ ا 

ر ااع ا٩صقغاااٍ انعهًٙااٝ  ىل ٖعااع خطااح  غااٙٔ نهحبقااث انعهًااٚ خاصااٝ بٓااا ستاازرٜ   

ٖيااِ أًْٓاا َؾااض انحبقاٗث ٖالؾاااصكٝ يف الاا٦متضاب    والمخرجلاتا٩ْازام ٖالغاا٢ٗنٙاب  

 ٖا٧ناظاٍ باُفٙشْا  

  ٌٓا٩ْاًاٍ باٗاٙٝ أاغا٠ ٢ْٙٝ انازص٘ػ ٖانحبا  ن ٖياابعٝ اناظاي

 نعهًٚ  بأخ٨صقٙاب انحبقث ا

  ٝا٩ناظاٍ باناعاّٖ يع ةايعٝ تُطا بانزاٌ العُٗٛ ٖالارٛ ٩اغا٠ ٢ْٙ

انازص٘ػ انُؾٙطن يف زتاى انُؾض انعهًٚ يف اجمل٨ب الضُفٝ االٙا ٖيف 

 ال٦متضاب
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 وذلك من خالل:  رفع  برات أاضاء هيئة التبريس و غار الباحةين في مجال البحث

 ز٘ ٝ انس ختزٍ انعًهٙٝ انحبق ٙٝ ٖ ععٌٙ ا٧عافارٜ  ٗ رل ا٩ةٓظٜ انعهًٙٝ اذت

 يُٓا بانازص٘ب الادضط 

  ٝٙزاٌٙ اؽذلام أاغا٠ ٢ْٙٝ انازص٘ػ ٖصغاص انحبا  ن يف انزٖصاب انازص٘حب 

 ٖٖصش انعًو ارتاصٝ بانحبقث انعهًٚ  

  كًا  ٗىل انكهٙٝ اْاًايا خاصا  عاَٖٚ أاغا٠ ٢ْٙٝ انازص٘ػ ٖت٨ل انغُٗاب

هٝ انحبكانٗص٘ٗؼ ٖ عًو اهٞ  كغابٌٓ يٓاصاب انكاابٝ انعهًٙٝ انُٓا١ٙٝ  ض 

 ٖيحبار٤ انحبقث انعهًٚ ٖ زص٘حبٌٓ اهٞ اعاعًاى ا٩ةٓظٜ انعهًٙٝ  

  ٞكًا  عًو انكهٙٝ اهٞ حتفٙظ ٖ زاٌٙ أاغا٠ ٢ْٙٝ انازص٘ػ ٖيعاٌَٖٙٓ اه

 ا٧ؽذلام يف ال٦متضاب انعهًٙٝ احملهٙٝ ٖانعالٙٝ  

 ت٨  اهٞ أ زث اناطٗصاب انعهًٙٝ اِ تض٘ة انعًو اهٞ  ٗ رل يضارص ا٧

  فعٙو َعاٍ الكاحبٝ انضصقًٙٝ ٖحتز٘ث ستاٗ٘اب الكاحبٝ انٗصصقٙٝ

  ؾجٙع أاغا٠ ُْٙٝ انازص٘ػ ٖالعاَٖن اهٞ انغفض يف يًٓاب اهًٙٝ ٖبع اب 

 ؽدضٙٝ ٖاكاغال يٓاصاب ياطٗصٜ يف زتاى انحبقث انعهًٚ ٖيُح

 وذلك من خالل : لعملية البحةيةبام م ابر التمويل الذاتي التي تخبم ا

  ٓاٌ انكهٙٝ باًُٙٝ الٗاصر يِ خ٨ى ط٘ارٜ يغاًْٝ انٗ زٜ ساب انطابع ارتاظ  

   اناٗعع يف أَؾطآا ٖانذلٖ٘   ا ٖبز٠ انزصاعٝ يف بضَاي  ةز٘ز ْٖٗ بضَاي

 انضٙزنٝ اتكهُٙٙكٙٝ 

  ٜرصاعٝ  طحبٙة ١٧قٝ انزصاعاب انعهٙا بُعاٍ انغاااب العاًز 

 الغاًْٝ اجملاًعٙٝ يِ خ٨ى اناعض٘ا بزٖص انكهٙٝ ط٘ار ٜ 

  انعًو اهٞ ةشل انط٨ل انٗا زِ٘ يِ خ٨ى اناغٗ٘ة ندلاي  انكهٙٝ لض هس

 انحبكانٗص٘ٗؼ ٖانزصاعاب انعهٙا يف انزٖى انعضبٙٝ ٖا٫عٙٗ٘ٝ

  ٞؾجٙع أاغا٠ ُْٙٝ انازص٘ػ اهٞ ا٧ؽذلام يف الؾاص٘ع الًٗنٝ خاصةٙا ٖاه 

ال٦عغاب انحبق ٙٝ ا٩خضٟ ٖؽضكاب ا٩رٖ٘ٝ يف أةضا٠ انحبقٗث ا٧ؽذلام يع 

 ٖا٩ؽضام اهٞ انضعا١و انعهًٙٝ 

  ٝٙ ٙانعًو اهٞ  ؾجٙع رٖص الضاكظ انحبق ٙٝ ٖانس   زٍ خزياب ا ٙٝ ٖ طحب

 ٖ غٌٓ اا١زا ٓا يف ص ع الٗاصر ال،نٙٝ ٖراٌ انحبقث انعهًٚ

 ة البيئةسياسات الكلية  ي دلال املظاصكة اجملتنعية وتيني

  حتز٘ز ا٧ اٙاةاب اجملاًعٙٝ يحبُٙٝ اهٞ فنٙٝ يٗ  ٝ ٖيعهُٝ ٖ ضاةع كو

 ػ عُٗاب ٖ٘غافار يِ ْشٕ انزصاعٝ يف اناقز٘ث ٖاناطٗ٘ض نهٗ ا٠ 

 با٧ اٙاةاب يِ خ٨ى ٖ زٜ ؽ٢ّٗ خزيٝ اجملاًع ٖ ًُٙٝ انحب٢ٙٝ
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 ٝٙازار خطٝ اًو يف بزا٘ٝ كو ااٍ ةايعٚ  اغًِ انُزٖاب ٖمح٨ب اناٗا  

ٖعحبو اناعاّٖ يع ال٦عغاب ا٩َااةٙٝ ٖارتزيٙٝ ٖ طٗ٘ض أَؾطٝ انٗ زٜ ساب 

 انطابع ارتاظ ٖ طٗ٘ض أعانٙب اتا٨ّ اِ ا٩َؾطٝ يف انكهٙٝ

  فعٙو اناٗاصو يع ارتضبن باُعٌٙ رٖصاب  زص٘حبٙٝ تكغابٌٓ يٓاصاب 

 اٗا ة يع ياطهحباب عٗص انعًو ٖ ؽضام ا٩تضام اجملاًعٙٝ يف  بار  هٗى 

 ه غا٘ا الداهفٝ بانكهٙٝن

  ٝٙزٌ٘ خزياب زتاًعٙٝ ياً هٝ يف ان ٙاٍ ب ٗا و تحبٙٝ باناعاّٖ يع كه  

 ٖتب ا٩عُاّ ٖ راصٜ ادتايعٝ ن ضٟ ستا عٝ انغضبٙٝ انضٙزنٝ

  ٝحت ٙة ا٩يِ ٖانغ٨يٝ ن٪ ضار ٖمحا٘ٝ ٖصٙاَٝ الُؾ،ب ٖاذتفاظ اهٞ انحب٢ٙ

 تحب ا نهًعا٘رل انزٖنٙٝ

 واإلراصةتطويض األراا  السياسات الكلية  ي دل

  صعا٠ َعاٍ نغًاّ ادتٗرٜ يف ان زصٜ ال٦عغٙٝ ٖانعًهٙٝ اناعهًٙٙٝ اِ تض٘ة 

انا ٌٗ٘ انشا ٚ انزٖصٛ بٗاعطٝ  ض٘ة الاابعٝ انزاخهٙٝ اناابع نٗ زٜ عًاّ 

 ادتٗرٜ بانكهٙٝ

 را٠  اً و اًهٙٝ انا ٌٗ٘  نشا ٞ يف   ٌٙٙ ا٩را٠ يف اتراصاب الداهفٝ ٖياابعٝ ا٩

 راصٟ بُا٠ اهٞ الٓاٍ الٗكهٝ نكو صقغٌ 

 ٝياابعٝ  ُفٙش صقضاصاب زتانػ ا٩صقغاٍ   -ياابعٝ انغكض اص٘ٝ با٩صقغاٍ الداهف

 ياابعٝ انعًو بالداطّ انفضاٙٝ  -انعهًٙٝ

   ْانا ٌٗ٘ انؾايو نهعًهٙٝ اناعهًٙٙٝ يِ خ٨ى  فعٙو رٖص دتُٝ  طٗ٘ض الُا

عٙاعاب ان حبٗى  -بضَاي  انزصاعٝ -ا٧ياقاَاب -ب أصا٠ انط٨ل يف ال ضصا -بانكهٙٝ

 انعًو اهٞ يؾاصكٝ ا٩تضام اجملاًعٙٝ الداهفٝ يف انا ٌٙٙ -ٖاناقٗ٘و

 ٝ٘ياابعٝ انا اص٘ض انزٖص٘ٝ نهعًو ٖحتز٘ز يا ٘عٗص  ُفٙش ارتطح اناُفٙش 

 انعًو اهٞ َؾض   ا ٝ ادتٗرٜ اِ تض٘ة انُزٖاب ٖٖصش انعًو ٖال٦متضاب 
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 لضيزلة االكليييكيةبضىام  ا

 )ىظاو الشاعات املعتنزة(

 

يٗاط٘اا   يغااصاخ  8112/8101 ٚاندلَاي   ٞ انكهٙٝ  ٞ انعااٍ ادتاايع   أبز -

 ااٞ  بُعاااٍ انغاااااب العاًاازٜ ميااُح انطانااب رصةااٝ انحبكااانٗص٘ٗؼ   

  صٙزنٝ  كهُٙٙكٙٝ(  انضٙزنٝ

  بااكٗصٜ صاٙارنٝ  كهُٙٙكٙاٝ ٘غاطهعّٗ     ٖ٘ ٓزم انزصاعاٝ  ىل ختاض   -

٠ الفٍٓٗ انعضضٟ لُٓٝ انضاٙزنٝ  اٞ الًاصعاٝ انع٨ةٙاٝ      ًٓٝ اصعا

 ٚانضاااٙزن ٖٚ اااٞ انحبقاااث انعهًااا  ٚل  اااٞ اناعهاااٌٙ انضاااٙزن نٖكاااش

  اتكهُٙٙكٚ

ٝ مت ختااض٘   -  8109يااِ ْااشا اندلَاااي   ااٞ رٖص يااا٘ٗ       ر عاااب  أصبعاا

ٖ8105ٖ8102 ٖ8109  
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 اجلٛد٠ ضُذٕٚسد٠ 

اهٞ اتااًار ٖ  اا  انكهٙٝ نهقضٗى  ٞمت  َؾا٠ انٗ زٜ يع بزا٘ٝ عع

 رتطٝ ٖطاصٜ اناعهٌٙ انعاىل ناطٗ٘ض اناعهٌٙ بادتايعاب الضض٘ٝ 

مت اخاٙاص أاغا٠ انٗ زٜ بعُا٘ٝ ناق ٙة أصقضٞ  ٗاصو ممكاِ بان   

 أ ضار انعًهٙٝ اناعهًٙٙٝ ٖان ا١ًن اهٙٓا 

كًاااا مت  ااازاٌٙ انٗ ااازٜ  جًٗااااٝ ياااِ اتراص٘ااان الادضضااان  

 ٜ نهًغاازٜ  ٞ حت ٙة أْزام انٗ ز

 

 ٖ اً و أْزام انٗ زٜ  ًٙا ٘هٞ :

       َؾااض ٖ ضعااٙخ الحبااار٤ انعايااٝ نهجااٗرٜ ناازٟ أاغااا٠ ٢ْٙااٝ انااازص٘ػ

 ٖاتراص٘ن ٖانط٨ل 

  ٞطٗ٘ض اناعهٌٙ بانكهٙٝ يِ خ٨ى َعٌ انا ٌٙٙ انزاخهٞ ٖارتاصة  

 انكهٙااٝ ٖأصااقال انعًااو  ااٞ ؽاااٞ  ٚاتعااافارٜ يااِ أصا٠ ٖخاادلاب خضباا

 ٝ اجملا٧ب ٖ ٙ ٝ انضهٝ بانكهٙ

      ٝاعااااط٨  أصا٠ انطااا٨ل ٖالًاقاااُن ارتااااصةٙن  اااٞ عااارل انعًهٙااا

 اناعهًٙٙٝ نغًاّ حت ٙة أْزام انٗ زٜ 

   انكهٙٝ اهٞ ا٧ااًار ا٩كارميٞ يِ ا ٢ٙٝ ان ٗيٙٝ نغًاّ ةٗرٜ  ضه

  82/5/8102( بااص٘خ 059ب ضاص   اناعهٌٙ ٖا٧ااًار

 

أبرز االجنذزات ايا٢ متت ف٢ ن١ًٝ ايضٝدي١ 
 َٓذ إْعذ٥ٗذ
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  مت اشادداَٗذ خلد١َ أٖداف اياعًِٝ ٚاياعًِ ٚسدات
 

 

 ٖ زٜ خزيٝ اجملاًع ٖ ًُٙٝ انحب٢ٙٝ   0

 ٖ زٜ  راصٜ ا٩طياب ٖانكٗاصث   8

  ٖ زٜ ياابعٝ ارتضبن  2

 ٖ زٜ  كُٗنٗةٙا العهٗياب    9

 
 باألضافة إلن

 

  انطحبٙٝيظصاٝ انُحبا اب   0

 يعًو اذتاعب ا٫نٚ    8

 يضكظ ارتزياب انضٙزنٙٝ   2

 اكُٗنٗةٙا انَارٛ   9

 يعهٗياب انزٖا٠ ٖانغًٍٗيضكظ   5

 الضُع اناعهًٙٞ  2
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 رؤية املركز:

حتغن ارتزيٝ انضقٙٝ يِ خا٨ى  فعٙاو رٖص انضاٙزنٚ يف   ازٌ٘ يعهٗيااب ااِ       

 انزٖا٠ يحبُٙٝ اهٞ ا٩رنٝ انعهًٙٝ ٖ  اغٌ باذتٙار٘ٝ ٖ يٗةٓٝ رتزياٝ الاض٘ا  ٖكاشنل   

  اص ادتاَحبٙٝ ن٪رٖ٘ٝ ٖ  زٌ٘ اذتهٗى الاا ٝ  ا آل فعٙو انزٖص انضٙزنٚ يف صصز ا

 ز:ركاملأهداف 

    ااص  آلااِ انازٖا٠ اهاٞ عاحبٙو ال ااى ا     باأٛ يعهٗيااب    انطا   يزار أاغاا٠ انفض٘اة 

 ٖانافاا٨ب انزٖا١ٙٝ ٖعحبح ادتضااب  ادتاَحبٙٝ ن٪رٖ٘ٝ

       خهااة صابطااٝ  فااهٙااٝ باان أاغااا٠ انفض٘ااة انطاا  ٖالضكااظ اٙااث ٘اااٌ  حبااارى

 انفض٘ة انط   تضامبن كو أاناٗاصو العهٗياب َٖؾضْا ٖ

 َ  ٙااا انطاا  ٖاناازٖا١ٚ  بإصاازاص رٖص٘اااب اهًٙااٝ حتاااٗٛ اهاا ؾااض انااٗاٚ ٖانا ٞ

 ٖاناقش٘ضاب   يف زتاى ا٩رٖ٘ٝ   عهٗيابال أ زث

 ٞرصا٘ااٝ بانا ُٙاااب  ٞيُٓاااج اناعهااٌٙ الغاااًض نهضااٙارنٝ اٙااث ٘كَٗااّٗ اهاا  حبُاا

 ٖالعهٗياب انزٖا١ٙٝ اذتز٘ ٝ 

 :كزراملنشاطات  

أاغا٠ انفض٘ة انط   ٖ٘كّٗ يِ اغٗ   زٍ  نٚ الضكظ يِ أٛ  أع٢هٝأ٘ٝ  ٞانضر اه -0

      اخل ٖجتٓٙااظ انااضر  اااص ةاَحبٙااٝ ٖ فاااا٨ب رٖا١ٙااٝ فيااِ    ااا ا٨صقااٝ بااانع٨ج

  ٖ٘اٌ  زِٖ٘ الٗةٗرٜ بالضكظ از انحبٙاَابٗاانعهًٚ باتعاعاَٝ  كاحبٝ الضكظ ٖصق

ٝ ْاشٕ   ٖ  فغ ٖ ةابآاا يف يهفااب ٧عاازاا١ٓا اُاز اذتاةاٝ أٖ اًاو أ٘اٝ         ا٩عا٢ه

 يٝ يف الغا حبو   ضا١ٙاب ٧ط

 َرنس َعًَٛذت ايدٚا٤ ٚايصُّٛ
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 ز٘ ااٝ ٖ ااٗط  اهااٞ ا٨ةٙااٝ اهااٞ يعهٗياااب   حتاااٟٖٗ   صاازاص اجملهااٝ انزٖص٘ااٝ -8

 مجٙع ا٩تحبا٠ ٖانضٙارنٝ بانعٙاراب ٖالغاؾافٙاب ٖالضاكاظ انضاقٙٝ ٖانضاٙزنٙاب    

اذتكٗيٙٝ يف انغضبٙٝ ٖكشنل مجٙع كهٙااب انطاب ٖانضاٙزنٝ يف أضتاا٠ ادتًٓٗص٘اٝ       

 ؽٓض أ ضزص كو  ٨ ٝ ٖ

تااضص ٞ زص٘حبٙااٝ نااازص٘ب انضااٙارنٝ يف شتاهااا زتااا٧ب انعًااو اهاا ا ااز رٖصاب   -2

 ٖانحبقث اِ العهٗياب انزٖا١ٙٝ 

 اخاٙاص رٖصاب  زص٘حبٙٝ  اُاعب يع ياطهحباب انعًو  -9

ٞ  زص٘ب تهحبٝ انكهٙٝ اهٞ يضاارصالعهٗياب انزٖا١ٙاٝ الداهفاٝ ٖكٙفٙاٝ اناضر ا      -5  ها

 .ا٩ع٢هٝ الاعه ٝ بانزٖا٠ 

 ركز:املإمكانيات 

 نهازص٘ب ٖ بٓا ؽاؽٝ اض  ٖ ازر يِ أةٓظٜ انكًحبٙٗ ض صقااٝ يادضضٝ  -0

ٝ  ارتاصٝ  جاىيكاحبٝ اهًٙٝ  غٌ ازراخ يِ انكاب انعهًٙٝ  -8 ٖ انضاٙزنٝ ٖ   ا٩رٖ٘ا

  ؾًو:

 Drug Facts and Comparisons  

 Drug Information Handbook 

 Drug Information Handbook for Oncology  

 Physicians’ Desk Reference  

 Handbook of Nonprescription Drugs  

 Trissel’s TM Stability of Compounded Formulations  

 Lexi-comp Online Access  

 Martindale Online  

 5-Minute Clinical Consult  

 Drug Facts & Comparisons  

 Trissel's IV-ChekTM  

مجلال تقلبيم خلبمات المعلوملات  فلي 9001 2008 :الضكظ  اصو اهٞ ؽٓارٜ ا٩٘اظٖ   -2

 المجلال ال لحن اللن تقلبيم خلبمات المعلوملات البوائيلة فليالبوائية وتلبريب العلاملين 

 . 2015 : 9001 وجارى الح ول الن شغابة األيزو 
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 اهلًكل االدارى ملركز املعلىمات الدواء والسمىم

 

                             ظ/بشـــــــيع مـــــــاٍض عبـــــــاض

1 

 1                             )مدير مركز معلىمات الدواء والسمىم (صًدىل 

 ) رعاية طفل ( صًدىل  1                   / ٍالة عبز الفتاح حبيبظ

 ) رعاية طفل ( صًدىل  / ىوصا طاٍض عبز الفتاح احلوظ 

ظ/ ىَــــــى أســــــامة ميضــــــوص                              

1 

 )دكتىراه الفلسفة فى الصًدلة اإلكلًهًكًة(

                    ظ/ مـــى عبـــز الـــضمحً موســـى   

1 

 )دكتىراه  فى الصًدلة اإلكلًهًكًة( 

ــاٍض                            ــيز املطــــ ــضوة الشــــ ظ/ مــــ

1 

 )دكتىراه  فى الصًدلة اإلكلًهًكًة( 

ــز الشـــيز ىـــويض                         ظ/عنـــضو ذلنـ

1 

 صًدىل 

ــور جنوووٛإظ/                   ســـالمة الشـــيز فضٍـ

1 

 ) رعاية طفل ( صًدىل 
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 ف بذملرنس :اياعرٜ

يضكاااظ ارتااازياب انضاااٙزنٙٝ بكهٙاااٝ انضاااٙزنٝ ةايعاااٝ تُطاااا ْاااٗ ٖ ااازٜ  

 ساب تابع خاظ ٘ ٍٗ يِ خ٨ى اناعاصقز بانعز٘ز يِ ا٩َؾطٝ 

ٖ٘ اااازٍ الضكااااظ ارتاااازياب  0229ٖصقااااز باااازأ انعًااااو بااااالضكظ  ااااٞ أبض٘ااااو  

 ٓااااا اذتز٘ ااااٝ االداهفااااٝ يااااِ خاااا٨ى مجٙااااع أصقغاااااٍ انكهٙااااٝ بإيكاَٙا ٓااااا ٖجتٓٙظ 

ااااح اعاااعًا ا ٖ٘ ااٍٗ با اازٌ٘ ْااشٕ ارتاازياب ٖا٧عاؾاااصاب : انغااارٜ         الداهفااٝ ٖال 

ةايعااٝ تُطااا   –أاغااا٠ ٢ْٙااٝ انااازص٘ػ ٖانٗظااا١ا العاَٖااٝ  ااٌ بكهٙااٝ انضااٙزنٝ      

 باتعا ٝ  ىل انفُٙن ٖاتراص٘ن 

 ٜٚابع ٖذا املرنس ٚسدات َاُٝس٠ تاهٕٛ َٔ :
 ٖ زٜ ا٧عاؾاصاب ٖارتزياب انضٙزنٙٝ  (0

 ٘ٝ ٖ زٜ ات ا ٝ اذتٙٗ (8

 ٖ زٜ اناٗ ٙة ٖاتا٨ٍ انزٖا١ٞ  (2

 ٖ زٜ اناقهٙو ٖان ٙاعاب انزصقٙ ٝ  (9

 ٖ زٜ انكؾا ٖانغٙطضٜ اهٞ انغًٍٗ ٖاناهٗث  (5

 ٖ زٜ اٗث انا ُٙٝ اذتٙٗ٘ٝ ٖر٧٧ب ا٩يضا   (2

 ٖ زٜ انازص٘ب ٖاناعهٌٙ انضٙزىل الغاًض  (9

 ٖانعطض٘ٝ انطحبٖٙٝ زٜ انُحبا اب  (2

 
 

 َرنس اخلدَذت ايضٝدي١ٝ
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 أِٖ إجنذزات املرنس :
 

  ا٩رٖ٘ٝ ٖسنل نهعز٘ز ٙٗ٘ٝ ٖاناكا ٦ اذتٟٙٗ نهعز٘ز يِ ات ا ٝ اذت ةضا٠ رصاعاب

 يِ ؽضكاب ا٩رٖ٘ٝ احملهٙٝ ٖانعضبٙٝ ٖانعالٙٝ 

        ٖٝيِ ادتز٘ض بانشكض أَٔ صقز مت اااًار الضكاظ ياِ انهجُاٝ انفُٙاٝ لضاصقحباٝ ا٩رٖ٘ا

   0222بٗطاصٜ انضقٝ تةضا٠ ْشٕ انزصاعاب ٖسنل  ٞ أفغطػ 

  اعاااب انفاصياكٗنٗةٙااٝ ٖاتكهُٙٙكٙااٝ ان٨طيااٝ ناغااجٙو    ةااضا٠ انعز٘ااز يااِ انزص

 ا٩رٖ٘ٝ 

  ٝٙةضا٠ اخاحباصاب  أكٙز ادتٗرٜ نهعز٘ز يِ الغاقغضاب انضٙزن  

  ا ز رٖصاب  ٞ اناعهٌٙ انضٙزىل الغاًض 

 ٙٝا ز رٖصاب  زص٘حب  

  ا ز رٖصاب ناًُٙٝ الٓاصاب انهغٗ٘ٝ نهزصاعن 

 ٜ9001 جتز٘ز ؽٓار ISO   

  17025 ؽاآارٜ جتز٘ااز ISO اخاحباااصاب يعاازى زٖنٙااٝ  ااٞ ان تحب اااخ نهًٗاصاافاب

  ٖالعاًزٜ يِ اجملهػ انٗتُٞ ن٨ااًارانشٖباّ نهًغاقغضاب انزٖا١ٙٝ 

 َدٜر املرنس               
 فاووٛح  اظوود َٓضوووٛ د/                                                                                     
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                            قســـــــم الكًمًـــــــاء الصًدلًـــــــة

1 

  

ـــة  ـــاء ا ًىيــــ ـــم الكًمًــــ                          قســـــ

1 

  

 التحلًلًة الصًدلًة قســم الكًمًـاء
  

ــًدلًة   ــا الصــ ـــم التكهىلىاًــ                                                         قســ

1 

  

ــ ــم الع ــــــــــــــــ اقري                                                                  قســــــــــــــــ

1                                            1 

  

ــًدلًة  ــا الصـ ــم املًكرولًىلىاًـ                            قسـ

1 

  

                                                   والســــــــمىم األدويــــــــةقســــــــم 

1                             1 

  

ـ   ة                   قســــم الصــــًدلة اإلكلًهًكًـــ

1 

  

 بذيه١ًٝاألقصذّ ايع١ًُٝ 
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 قصِ ايهُٝٝذ٤ ايضٝدي١ٝ
                                                                                     أستتتتو ر ي  اتتتت       تتتت 

                  مصتتت  ح محمتتتت ىوحتتت  / طتتت    .دأ. 1
1 

                   أستتتتتتتتتتتتتتتتو ر مو تتتتتتتتتتتتتتتت ؽ
                     ضتتتتتتت  ػبتتتتتتتت   و   أ.د./ محمتتتتتتتت  1

1 

                              أستتتتو ر م تتتت ػت مو تتتت ؽ
             شتتت ل   تتتتي ػبت   تتت م ./ نب يتتت  مأ. 1

1 

                متتتتتتتتتتتتتتت   مو تتتتتتتتتتتتتت ؽ
                           د/ ك متتتتتتتتتتتتب محمتتتتتتتتتتتتت   ب مبتتتتتتتتتتتت    1

1 

                     1أستتتتتتتتتتتتتتو ر م تتتتتتتتتتتتتت ػت 
                    حم مصتتتتت   بتتتتت / م  ىتتتتتد   مت أ.م 1

1 

                                  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
               ب ط ي تت ػصتتمد يمتت ا   متتت إد/  1

1 

)مهمتتت  ػ م تتت (                                   متتتت  
                   ؼ   تتتتت ط   مصتتتتت/ خ  تتتتتت محمتتتتتت د 1                  1

1 

                       متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
                 ػبت  م صتتتتتت دػبتتتتتتت  ؼ ي  / منتتتتتت    د 1

1 

                                   )بؼث   ش  ل مشو ك(مت   م  ػت 

              بتتت  خطتتت   ستتتؼ ت / شتتت م ح محمتتتت م.م 1
1 

                          متتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتت ػت
                                                                                                                / ب وتتتتت  ستتتتتم   أيتتتتت   ػبتتتتتت  م  م.م              1

1 

                متتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتت ػت
1 

                   / ه تتتتتتث  ػمتتتتتت  محمتتتتتت د   ى تتتتتت م.م
1 

                                   مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
1                1 

                  ص / هبتتتت  ػط تتتت     تتتتب ػ  نصتتتت  
1 

                         مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
1 

              ص / هبتت  محمتتتد ستتؼت ػبتتت   حم تتت
1 

                         مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
1 

             ص / ستتت م  ػبتتتت   حدتتت     تتتتم د  
1 

                                     مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
1                  1 

                ص / خ تتت د ػتتت د   بتتت      يتتتت ػط تتت 
1 

                                      مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1                    1 
ص/ أ مت ستم    بت     وت     بح ت د                  

1 

)مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(                                    
             ص/أ مت ى صــب محم د محمـــ د خ  ـــــب 1                 1

                                        )مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(                                       
1             1 

  ص / ػبت    م   ب  ه   زي    ؼ بتي 

 أمسذ٤ ايصذد٠ أعطذ٤ ١٦ٖٝ اياد ٜض 

 ٚاهل١٦ٝ املعذ١ْٚ بذيه١ًٝ

 2018/2019جلذَع٢ يًعذّ ا 
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 قصِ ايهُٝٝذ٤ احل١ٜٛٝ
يػم تتتتتتتتتتتتتتت   د  تتتتتتتتتتتتتت                                أستتتتتتتتتتتتتتو ر 

                        أ.د/ نه تتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت ت   ؼشتتتتتتتتتتم ي  1
1 

                       /  يمتتتتتتت ا رتتتتتتت د  خضتتتتتتت  ستتتتتتتؼتأ.م                 ا           ق ا  بأػم   أسو ر م  ػت ي
1 

                أستتتتتتتتتتتتتتتو ر مو تتتتتتتتتتتتتتت ؽ
                    بحتتتتت  ي ػبتتتتتت    تتتتت د   أ.د/ هتتتتتتد 1

1 

أستتتتتتتتتتتتتتتو ر م تتتتتتتتتتتتتتت ػت                 
                    خضتتتتت إبتتتت  ه   / نجتتتت ح ىوحتتتت  مأ. 1

1 

                                                                                                                           متتتتتتت   )أرتتتتتت ز  م  ى تتتتتت  زي (

                              د/  نتتتتتتتتتتتت ا  ط تتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتت ح  1
1 

                                 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
                  زكتتت  ػبتتتت   حم تتتت/ غتتت د  محمتتتت  د 1                 1

1 

               متتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتت ػت
                     ػبت   تتتت م رتتتت     تتتتتي / ػتتتت  م.م 1

1 

                         متتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتت ػت
                  م.م / أم تتتت   أستتتت م  محمتتتتت إبتتتت  ه   1       1

1 

             متتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتت ػت
                   / متتتت ي  ػ تتتت  ك متتتتب  بتتتت  ستتتت  م.م 1

1 

                متتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتت ػت
                      / هنتتتتتت مصتتتتتط    متتتتت   ستتتتت    م.م 1

1 

متتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتت ػت                                  
                     ص/ ستتتتتم  ػتتتتت د  محمتتتتتت   ؼتتتتتتيد 1               1

1 

متتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتت ػت                                   
                        ص/ستتتتتتت    أنتتتتتتت  محمتتتتتتتت هتتتتتتت   1                 1

1 

                                   متتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتت ػت
                  ص/  من تتتت  ب تتتت  ن  نتتتت ر   متتتت د  1               1

1 

                                  مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
                     ص / نتتتتتتتد نب تتتتتتب م وتتتتتت     متتتتتت  1                   1

1 

                                   مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
                  ص /  ستتتتتم ح ػ تتتتت  ك متتتتتب محمتتتتت د 1                  1

1 

                               مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
ص / س    محمت أ مت محمت  مت د                      1                    1

1 
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 ايضٝدي١ٝ قصِ ايهُٝٝذ٤ اياش١ًًٝٝ

                     تتت أستتتو ر م تتت ػت يقتتت ا  بأػمتتت    اتتت   
                     م د ي ض / ش  ي  ى  ي   أ.م 1

            أستتتتتتتتتتو ر مو تتتتتتتتتت ؽ 
                          ت   متتتنؼ   ب تتت أ.د/   متتتت ػبتتت 1

1 

                أستتتتتتتتتتو ر مو تتتتتتتتتت ؽ 
                            أ.د/ م وتتتتتت   محمتتتتتتت مبتتتتتت يك 1

1 

                     متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
                      منصتتتتتتت     شتتتتتتتت/ ىوتتتتتتت    د 1

1 

                   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
                   ت     / محمت   مت ػبت   حم ت د 1

                       متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
                      مت   مض ا / سم   ى  ي  د 1

1 

                      متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
                           م تتتت     تتتت  كمتتتت   ستتتتؼت /  د 1

1 

               متتتتتتتتت   م تتتتتتتت ػت
 م.م/ محم د محمت       شه يد                   1

                                                                                                   تتتتتتت ػت ) م  ى تتتتتتت    تتتتتتت ي  (متتتتتتتت   م

                    م.م/ آيت  ػت ط   بت  ه   محمتتت   1
1 

 )بؼثتتتتتتتتت  خ  ر تتتتتتتتت (                       متتتتتتتتتت   م تتتتتتتتت ػت

                      م.م/ستتم    تت     تت ت   ؼجمتت  1
1 

 ) ػ يتتتتتتتتتت  ط تتتتتتتتتتب(                         متتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتت ػت

 م.م/ص   محمت محم د ػبت    و                   1

متتتتتتتتت   م تتتتتتتت ػت               
 م.م / ب م  زك ي  محمت    ط                      1

 م.م / م  د ػ ي   سؼت م   ا ب                   1 مت   م  ػت      

                        م تتتتتتتت ػتمتتتتتتتتت 
 ص / من  محمت س ت أ مت ػ م                    1

                         مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ص / محمت    ا  ب     وح ب   ن  مهن  1

                        )أر ز  يضغ( مؼ ت 
 ص / إيم ا ػبت   منؼ    مت   شن يد                1

 ت  منؼ  م و     متص/ ن   ا ػب مؼ ت 
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 قصِ اياهٓٛيٛدٝذ ايضٝدي١ٝ
                        ا         ق ا  بأػم   يأسو ر 

يمتتتتتتتتتتتتي  ي تتتتتتتتتتتت    جتتتتتتتتتتت د                 
1 

                  مغ ب محم د / رم   محمت .دأ
1                  

مو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ؽ                     أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ر 
                    ج تت  ي   ػبتتت  غن  أ.د / ستتن ح  1

1 
                                 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ر مو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ؽ

                       زيتت    تتتي    تت ت أ.د/ ػصتتمد  1               1
1 

                                      أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ر
     محمتت ػ ت  ػثمت ا  بت  ه                   / دأ.  1                       1

1 
                                أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ر م تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ػت

ػمتت  ي ستت   محمتتت م ضتت                 م/ .أ 1           1
1 

                  أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ر م تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ػت 
                     ػ  تتمحمتتت /  بو تت م   متتت أ.م 1

1 
                                                                                                                                                                                                                            متتتت   ) م  ىتتت     يرتتت  (

                      ىهتتت  محمتتتت  متتتت مصتتتط   أد/  1
1 

                         ت   ـــــــــــــتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـم
                                  متتتتتتتتتتت ػتتتتتتتتتت ط  دن تتتتتتتتتت  / د 1

1 
                                    متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

                  ست ط اػبتت  /أمب ػبت  منؼ  د 1                1
1 

                                     متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
                     ػ ىتتتمتتت د مح/منتتت  ىتتت  ي  د 1                    1

1 
                             متتتتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتتتت ػت 

                           بدتتتت  هت يتتتت  ستتتتم ح  بتتتت أم/ م. 1             1
1 

                                                  متتتتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتتتت ػت 
                   ػشم ي زك  / ش م ح محمت م.م 1

                                تتتتتتتتتتتتتتتتت ػت متتتتتتتتتتتتتتتتتت   م
                     ج  ي س  / ي س    مت م.م 1             1

1 
                               متتتتتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتتتتت ػت 

                     /ستتتت  م ا صتتتت  ح   طتتتت خ  م.م 1
1 

                              متتتتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتتتت ػت
                    ػبت     د  محمت هش م/د     م.م  1            1

1 
                                     متتتتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتتتت ػت

                          دينتتتت     تتتتت ت محمتتتتتت بتتتتت   /م.م 1
1 

                 ) ػ ي  ط ب(مت   م  ػت 
                        شتتن يد ػبت  مج تتت/ه يتتت  م.م 1

1 
                                                                                                                                                                                             ط ب() ػ ي   مت   م  ػت

                          نهتتتت  دستتتت ق  ى يتتتتت ى يتتتتت/م.م 1
1 

                 ت متتتتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتتتت ػ
 م.م / ن  ه ا ىوح  محمت   نش                   1

                               متتتتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتتتت ػت 
ػ تتتت                       /   ن تتت  كمتتت   محمتتت دم.م 1                      1

1 
                                    مؼ تتتتتتت )م  ىتتتتتت     يرتتتتتت (

                      ي   بتت  ه   ص/ ىتت دد مدتت م  تت 1
1 

                                                                 مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
                    ص/ محمتتت هتت ن  م ستت  خ تت  1

1 
                            مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 ص / نه  ي اب محمت ي س       ط 1

                                              مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ص/ أ مت خ  ت     ت أب  ص  ح                                            1

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ) ػ يتتتتتتتت  ط تتتتتتتتب(                       مؼ تتتتتتتتت 

                     ص/ ػتت  ػبتتت      تت ت    حتتب 1
1 

مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت                              
 ت   طحتتت ا                        ص/ دينتتت  ػ تتت     تتت 1

1 
                                     مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ص / مجتد محم د محمت     ت 1                    1

                                       مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ص /  ش     ؼ ت ػبت     م    ش خ 1                      1
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 قصِ ايعكذقري

ر م ــــ ػت يقــــــ ا  أسوـــــــ 
                بأػمـــــ    ا ــــــــ  ق ــــ 

1 

                          / منتتتتتت  ػبت  حم تتتتتتت   ػصتتتتتت أ.م
1 

                                      أستتتو ر مو تتت ؽ
1                  
                           أ.د/ ستتتتتت ز ا محمتتتتتت د  بتتتتتت  ه   1

1 
                ر مو تتت ؽأستتتو 

                         بتتتتتت  ه  ستتتتتت ت أ.د / ػبتتتتتتت        1
1 

                 يك تتب   د  تت   شتت  اأستتو ر ي
1  

ختم    مجومتغ ي نم ت    ب  ت                  
1 

                       ب    تتؼ دػبت  حم تتت ك م   تت   /دأ.
1 

      ييك تتتتتتتتتب   د  تتتتتتتتت              أستتتتتتتتتو ر 
 شتتتتتت  ا   وؼ تتتتتت   ي  طتتتتتت                                

1 

                            متتتتتتب محمتتتتتتت كمتتتتتت   كبتتتتتت  أ/ دأ.
1 

أستتتو ر م تتت ػت               
                            / نجتتتتتت د ػبتتتتتتت    د  شتتتتتتؼ  أ.م 1

1 
                     متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

                          / غتتتتتتت د   ستتتتتتتم ػ ب   شتتتتتتتح  د 1
1 

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت                       
                                   /  متتتتتتتتتتتت ن     تتتتتتتتتتتت ت  رتتتتتتتتتتتت د 1

1          
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت                           

                      د / ست زد ػبتت   حدت     تتتم د   1
1 

                                      م تت ػت ) أرتت ز  د  ستت   ( متتت  

1                                1                           
                              م.م/أ متتتتتتت    تتتتتت ت أ متتتتتتت ز يتتتتتتت 1

1 
م  ػت )أر ز   ػ ي  ط ب(                                      مت  

ب تتتتتند نب تتتتتب محمتتتتتت م تتتتت                              /م.م 1
1 

                        م.م/ دػتتت ح ػ  تتت   محمتتتت ػ  تتت   )  بؼث   ش  ل مشو ك() مت   م  ػت
1 

               )م  ى      ي (مت   م  ػت
                          م.م/متتتت ي     تتتت ت محمتتتتت   تتتت  1

1 
                          مصتتتتتط     جنتتتتتتد   / هبتتتتت م.م 1              مت   م  ػت 

1 
ي ح أ متتتت زكتتت  أ متتتت نجتتت                        / م.م 1             ػتمت   م 

1 
                       /   ن تتت  محمتتتت  ثنتتت   ػثمتتت ا م.م 1               مت   م  ػت

1 
                        أ متتت محمتتت محمتت د يتت ن /  م.م 1             مت   م  ػت

1 
          مت   م ت ػت                

                        /   تت م مجتتتد    تتؼت يد طتت م.م 1
1 

                                                                                                                                                 )م  ىتتتتتتتتتتت  زي (مؼ تتتتتتتتتتتت  

1                                                                                                                                                                                                                                                                        
 متتتتتت                           يىتتتتت ح صتتتتتبح  بتتتتتتي  أص/ 1

1 
                           مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

                            ص/هبتتتتت  ػبتتتتتت   هتتتتت دد محمتتتتتت 1
1 

                          مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
                             ػ ىتت  ص/ أ متتت ستتؼ ت ستتط    1

1 
                         مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت   ش  بج                  ص/ محمت  ب  ه   أ م 1

                        مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
                       ص/ بو تت م طتت  ػبتتت    وتت   بتتتيد 1

1 
مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت                         

 ص / من    مؼو  صتي  رمؼ  ي س  1
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 هرٚبٝٛيٛدٝذ ايضٝدي١ٝٝقصِ امل

 اتتت       تتت              قتتت ا  بؼمتتتب يأستتتو ر 
1 

                           قمتتتتتتتت  مصتتتتتتتتط    بتتتتتتتت  أمتتتتتتتتبد/ أ.
1 

                      بنتتتتت إبتتتتت  ه   أ.د./ طتتتتت       تتتتتؼ ت                 أسو ر مو  ؽ
1                    

               أستتتو ر مو تتت ؽ
1 

                        أ.د./   متتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت ػبتتتتتتتتتتت  ؼ ي 
1 

مو تتت ؽ                أستتتو ر 
1 

                     ستتتتتنببمحمتتتتتت  أ.د/ ى طمتتتتت   بتتتتت  ه  
1 

م تتت ػت                أستتتو ر 
1 

   متب                        ي س محمت /  م  ح ػبت هلل أ.م

بؼثتتتت  خ  ر تتتتت                –متتتتت   م تتتت ػت 
1 

                   ى غ تتت محمتتت د / محمتتت د   تتت  م.م
1 

ت   ـــــــــــتتـم
1 

                        ب صتتتتتتتت   محمتتتتتتتتت / م  تتتتتتتت   د.
1 

                                       ) ػ يتتتتت    ط تتتتتب(                  متتتتتت   م تتتتت ػت 

1 
                   غنتت مػبت  حم تتت /  شتت  ب تت  ن  م.م

1 

                  متتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتت ػت
1 

                  / أمن تتت  مموتتت ز إبتتت  ه         نتتت م.م
1 

                             متتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتت ػت
1 

                   / إنجتتتتتت  ػبت   تتتتتتم غ   خنتتتتتت يدم.م
1 

                             /  ستتتتتتتتتتت م شتتتتتتتتتتتؼب ا غتتتتتتتتتتت زدم.م 1مت   م  ػت            
1 

                        مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
                      ص/ نهتتتتت  ػبتتتتتت   محمتتتتتت ػط تتتتت                                   1

1 
                     مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     

                   ص/ ن  هتتتت ا محمتتتتت مح تتتت  ستتتت م                                 1
1 

                         مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
                  ص/ أيتتتت  مصتتتت ح  محمتتتتت مصتتتت ح  غتتتت زد                                  1

1 

                    مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      
 11ص / سح  ن ص  محمت  ش د     ص يد                                1

                                    مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
1 

              ص / هب  ػبت  محمت   ض د محمت
1 

مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت                                    
1 

       ص / ستتتتتت    أ متتتتتتت محمتتتتتتت محمتتتتتتت                  
1 
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 ٚايصُّٛ األد١ٜٚقصِ 

                       / ستتتتتتتت م   ستتتتتتتت    محمتتتتتتتتت ستتتتتتتتد دأ. يق ا  بؼمب  ا         1مو  ؽ أسو ر
1 

                           أ.م/ م رتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت ت   صتتتتتتتتتتتتت  د مو ــــــــ ؽ                    ر ــــــــأسو
1 

مو تتتتتتتتتتتت ؽ                   أستتتتتتتتتتتتو ر 
                        تتتتتت      تتتتتت ت ح   تتتتتتتي أ.د/ ػتتتتتت  1

1 

مو تتتتتتتتتتتت ؽ                      أستتتتتتتتتتتتو ر 
                             أ.د/ نتتتتتتتتتتتتت رح   متتتتتتتتتتتتتتت   مهتتتتتتتتتتتتتتت  1

1 

                               أستتتتتتتتتتتو ر ) ػتتتتتتتتتتت   (
                            / ثنتتتتتتتتتتتتت ح   متتتتتتتتتتتتتت   مصتتتتتتتتتتتتت  دأ. 1                                                        1

1 

                           أستتتتتتتتتو ر )  ػتتتتتتتتت    (

                    ىتتت  د   شتتت و ن  / نجتتت ح ػبتتتت  ؼ ي دأ. 1
1 

                  أستتتتتتتتتتتتو ر م تتتتتتتتتتتت ػت
                        رتتتتتتتت د  ػبتتتتتتتت   حم تتتتتتتتأ.م /   متتتتتتتت  1

1 

                                                                                                                                                                                                                                مت   )م  ى ت  زي (

                           د/   تتتتتتتتتتتت   محمتتتتتتتتتتتتت   غ بتتتتتتتتتتتت يد 1
1 

                          متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
                          / ستتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتت ت  ب  يشتتتتتتتتتتتتت د 1

1 

                        متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
                           /  ينتتتتتتتتتتتتت   ي ستتتتتتتتتتتتت  ػثمتتتتتتتتتتتتت اد 1

1 

                                                                                                              مت   م  ػت ) ر ز  د  س  (

                             / بتتتتتتتتتتتتتتي   بتتتتتتتتتتتتت  ه   دييتتتتتتتتتتتتتت  م.م 1
1 

                 مت   م  ػت
                هنتتت ح ػتتت د    تتتن   ػبتتتت   دتتت ي  /م.م 1

1 

                  مت   م  ػت
                         آيتتتتتتتتت    تتتتتتتتت  زكتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتي  /م.م 1

1 

                            ) ر ز  د  س  (ت   م  ػت م

                          / ستتتتتتتتتتتتتتم    متتتتتتتتتتتتتت د  ػمتتتتتتتتتتتتتت م.م 1
1 

                          مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
1 

ص/ ستتتتتت     ستتتتتتم  ػبتتتتتتت   و     مح يقتتتتتت                
1 

                         مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
                      ص/ ن  هتتتتتتتتت ا    ىتتتتتتتتت ػ  مبتتتتتتتتت  ك 1

1 

 )أرتتتتتتتتت ز  يضتتتتتتتتتغ(                                   مؼ تتتتتتتتتت 

            ص / نهتت  مجتتتد محمتتت ػبتتت   تت  ز  1
1 

مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت                             
                    ص /   نتتتت  ػبتتتتت   حم تتتتت ػبتتتتت   غنتتتت  1

1 
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 قصِ ايضٝدي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ
                           ات       ت قت ا  بؼمتب أسو ر ي

                              / ستتتتتتتتتتتتتتتح  كمتتتتتتتتتتتتتتت    جتتتتتتتتتتتتتتت ز دأ. 1
1 

                 أستتتتتتتتتتتتتو ر مو تتتتتتتتتتتتت ؽ 
                            أ.د/  ستتتتتتتتتتتتتت م  محمتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتتتتتت  ه   1

1 

                         أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ر 
                             / ستتتتتتتتتتتتتتتح  محمتتتتتتتتتتتتتتتت   حجتتتتتتتتتتتتتتت  دأ. 1

1 

                 أستتتتتتتتتتتتو ر م تتتتتتتتتتتت ػت
                       أ.م/ رمتتتتتتتتتتت   ػبتتتتتتتتتتتتت         ؼتتتتتتتتتتتت   1

1 

                  أستتتتتتتتتتتتو ر م تتتتتتتتتتتت ػت
                           / طتتتتتتتتتتتتت    محمتتتتتتتتتتتتتت مصتتتتتتتتتتتتتط  أ.م 1

1 

                                                                                                                                                                        متتتتتتتتتت   ) ػ يتتتتتتتتت    ط تتتتتتتتتب(

                                / د   تتتتتتتتتتتتتتتت   ىؼتتتتتتتتتتتتتتتتد   ؼ   تتتتتتتتتتتتتتتت د 1
1 

              (مهمتتتتتتتت  ػ م تتتتتتتت متتتتتتتتت   ) 
                       تتتتتتتتم د   ػبتتتتتتتت   حدتتتتتتت   /   متتتتتتتتد 1

1 

                            متتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتت ػت
             ػ  تت ػبتتت   مط تت   م   محمتتت/ ي ستتم.م  1

1 

                                                                                متتتت   م تتت ػت)بؼث  خ  ر تتت (

                ػ تتتت  محتتتت    تتتتتي / إيمتتتت ا متتتتأم ا م.م 1
1 

                          متتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتت ػت
                            /إيمتتتتتتتتتتتتتت ا إبتتتتتتتتتتتتتت  ه     بتتتتتتتتتتتتتت دم.م  1

1 

                 متتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتت ػت
                    ىتتتتتت ح ػبتتتتتت   متتتتتنؼ  كمتتتتت     تتتتتتي  /م.م  1

1 

                         مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتت 
                           ص/ هتتتي  محمتتت ىتت  د مصتتط     شتت خ 1

1 

                        مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتت 
                          بتتتتتتتت  ص/ محمتتتتتتتتت شتتتتتتتت ه   ػ تتتتتتتت  د 1

1 

                         مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتت 
             ص/ ب تتتم  محتتت ي    تتت     طتتت ط د 1

1 

                         مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتت 
                          ص/ أيتتتتتتتتت  محمتتتتتتتتتت   تتتتتتتتت    ؼطتتتتتتتتت   1

1 

                         مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتت 
                 ص /  يهتتت م أمتتت   ػبتتتت   غنتتت    غن متتت  1

1 

                          مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتت 
                 ص / آيتتت  رمتتت   إبتتت  ه   أمتتت   م ستتت  1

1 

                          مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتت 
               ص / أم تتتت    شتتتتتد    تتتتب ػ   شتتتتت ا 1

1 

                          مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتت 
                  ص / ختيجتتتتت  أ متتتتتت محتتتتت ي  رتتتتت   1

1 

                                مؼ تتتتتتتتتتتتتتتتت 
                           حتتتتت  ص / آمتتتت   طتتتت ه  ػبتتتتتت    وتتتت   1

1 
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 اجملُٛع١ ايٓٛع١ٝ يٛظذ٥ف ايضٝذدي١

  
                       صتتتت ت   )دكوتتتت    (

1                                                                                      

                   ص/ شتتت  ي   ىؼتتتد محمتتتت ػ   تتت     

1 
                                                                                     صتتتت ت   )دكوتتتت    (

1 

                    ص/ إينتتت   إبتتت  ه   ػ تتت    تتت هب 

1 
                                                                                        صتتت ت   )م ر تتتو  (

1 

                            م رتتتتتت  كمتتتتت   محمتتتتتت خ  تتتتتب ص/

1 
                  صتتت ت   )م ر تتتو  (

1 

                           ص/ نشتتتتتتتتت د محمتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتؼ ت

1 
                  صتتت ت   )م ر تتتو  (

1 

                    ص/ إيمتت ا    تت ت محمتت د د ييتت 

1 
                    و  (صتتت ت   )م ر تتت

1 

                      ص/ أ متتتتتت ػبتتتتتت   حم تتتتتت ػ ىتتتتت 

1 
                          صتتت ت   )م ر تتتو  (

1 

                   ص/ منتت   ػبتتت   حدتت   ػبتتت    تت م

1 
                  صتتت ت   )م ر تتتو  (

1 

                     ص/ نهتتتت  أستتتت م  أنتتتت   منصتتتت  

1 
                            صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  

1 

                   ص/ صتتتت  ح ىتتتت زد أ متتتتت   تتتتتي 

1 
                              صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  

1 

                        ص/  نتتتتتتت  ػبتتتتتتت   ؼ يتتتتتت  أ متتتتتتت

1 
                             صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  

1 
 ص/ ػبت   ح    ػبت    و   محمت ى  

                             صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  

1 

                  ص/ إيمتت ا   تتن  ي ستت    ب دػتت 

1 
                            صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  

1 

                     ص/  يهتتتت م م ستتتت  ػط تتتت  ػبتتتتت 

1 
                             صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  

1 

                     ص/  رتتت  إبتتت  ه   م ستتت  ستتتؼ ت

1 
                              صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  

1 

                       ص/ أبتتتتتت    نجتتتتتت  ىوحتتتتتت  يتتتتتت ق  

1 
                             صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  

1 

                  ص/ نهتتت  أ متتتت دستتت ق    تتت ي يد

1 
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                               صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  
                     ص/ أشتتت ل محمتتت د أ متتتت   بنبتتت  1

1 

                                                                                                    ) رتتتتتتت ز (              صتتتتتتت ت  
                     ص/ ه  تت  ػبتتت    وتت   محمتتت  ب تت  1

1 

 )منوتبتتتتتت (                      صتتتتتت ت  
                       ص/ نه تتتتت   متتتتتتد محمتتتتتت   تتتتتتي  1

1 

                            صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  
                      ص/  يهتتتتت م ػبتتتتتت   حم تتتتتت أ متتتتتت 1

1 

                ) رتت ز   ػ يتت  ط تتب(                           صتت ت  
                      ص/ متتت ي  م وتتت   محمتتتت مبتتت يك 1

1 

                              صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  
                        ص/ نهتتتتتتتتت   أستتتتتتتتت م  منصتتتتتتتتت   1

1 

منوتبتتتتتتتت                       صتتتتتتتت ت  
                         ص/ يتتتتتت    أ متتتتتتت   تتتتتتن  خ  تتتتتتت 1

1 

منوتبتتتتتتتت                                 صتتتتتتتت ت  
                        ص/  غتتتتت  نتتتت رح أ متتتتت   مهتتتتتد 1

1 

منوتبتتتتتتتت                         صتتتتتتتت ت  
                         ص/ م ن دتتت  ىتتت زد رتتت  ر  زكتتت  1

1 

                            صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  
ص/ هتي  ػبتت   متنؼ  ست  م ا   صت  د    1

1 

                            صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  
 1ص/  ن ا  ب  ه   ي س    ش  بج   1

                           صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  
                    ص/ منتتت  محمتتتت ىوحتتت    طمتتت يد 1

1 

                             صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  
                              ص/ ب تتتتتتتتتتند متتتتتتتتتت ه  ػبتتتتتتتتتت   1

1 

                                صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  
                  ص/  ػم ي محمت     ت محمت ن ي  1

1 

                                                                                          ) رتتتتتتت ز (                  صتتتتتتت ت  
                     ص/ نتت    طتت ه  ػبتتت    وتت     حتت  1

1 

                                صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  
                       ص/ متتتتت  ػبتتتتتت   تتتتت  م  م ستتتتت  1

1 

                             صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  
                                    ص/ نجتتت  ا ستتت م     تتت ت ى هتتت د 1

1 

 
 

 اجملُٛع١ ايٓٛع١ٝ يٛظذ٥ف ايضٝذدي١تذبع 
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 َهاب ايصٝد األشاذ  / أَني عذّ ايه١ًٝ  سم الشئون اإلبارية

 الخزينة الخبمات الباخلية
 الشئون المالية الوحبة الحسابية
 الحاسب اآللن معمل مقر اتحاب الطالب

 مقر الجمعية العلمية مقر الجمعية األببية
 ة إبارة األزمات والكوارثوحب وحبة خبمة المجتمع وتنمية البيئة

 المطبعة اإلشعاايةمبرج ال يبلة 
 أمانة مجلس الكلية الم نع التعليمن

  (3)مبرج ر م 
 نابى التكنولوجيا

 السويتش
 األرشيف

   ؼ ق     ث  ى   

   سوح  ق  

 المبنن الجبيب للمبرجات

  سم شئون الطالب لطالب سم رااية ا
 ت العليا  والبحوثالبراسا (2)و( 1)مبرج ر م 

 الشئون القانونية 

 مبنن مركز االتاحة الحيوية

 وحبة شئون الخريجين الطبيةالعيابة 

 مركز المعلومات البوائية مخازن الكلية

 مبرج مركز الخبمات ال يبلية

 

 ١وووووووذٕ بأدٚا  ايهًٝوووووبٝ

 ايدٚ  األٍٚ
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  سم الكيمياء ال يبلية
 َهذتب ايصذد٠ أعطذ٤ ١٦ٖٝ اياد ٜض يصهرتذ ١َٜهاب ا

 املعذٌَ اخلذص١ بذيكصِ 

 التحليلية سم الكيمياء 
 َهذتب ايصذد٠ أعطذ٤ ١٦ٖٝ اياد ٜض َهاب ايصهرتذ ١ٜ

 املعذٌَ اخلذص١ بذيكصِ 

 
 

 

 املهاب١ َهاب األشاذ  ايدناٛ  / عُٝد ايه١ًٝ
 

 َعذٌَ قصِ اياهٓٛيٛدٝذ ايضٝدي١ٝ
 

 اجلٛد٠ضُذٕ ٚسد٠ 

 َهاب األشاذ  ايدناٛ  / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يع٦ٕٛ اياعًِٝ ٚايطالب

 َهاب األشاذ  ايدناٛ  / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يع٦ٕٛ ايد اشذت ايعًٝذ ٚايبشٛخ

 َهاب األشاذ  ايدناٛ  / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يع٦ٕٛ خد١َ اجملاُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 
 

 

  سم العقا ير
 ١٦ٖٝ اياد ٜض َهذتب ايصذد٠ أعطذ٤ َهاب ايصهرتذ ١ٜ

 املعٌُ اخلذص بذيكصِ 

  سم الميكروبيولوجيا

 َهذتب ايصذد٠ أعطذ٤ ١٦ٖٝ اياد ٜض َهاب ايصهرتذ ١ٜ

 املعٌُ اخلذص بذيكصِ 

  ائب حرس الكلية/ مكتب السيب 

 
 

 ايدٚ  ايجذ٢ْ

 ايدٚ  ايجذيح

 

 ايدٚ  ايرابع
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  سم األ ربازين والسموم
 َهذتب ايصذد٠ أعطذ٤ ١٦ٖٝ اياد ٜض َهاب ايصهرتذ ١ٜ

 املعٌُ اخلذص بذيكصِ 

  سم ال يبلة اإلكلينيكية
 َهذتب ايصذد٠ أعطذ٤ ١٦ٖٝ اياد ٜض َهاب ايصهرتذ ١ٜ

 املعٌُ اخلذص بذيكصِ 

 م لن للطلبة معمل اللغات
 

 
 

 

  سم التكنولوجيا ال يبلية
 َهذتب ايصذد٠ أعطذ٤ ١٦ٖٝ اياد ٜض كصِايَهاب شهرتذ ١ٜ 

 قذع١ ايصُٝٓذ      –                               ١ األْصذ١ز اعَعٌُ  يبذتذَض٢ً ايط    –                     
غرف١ أعُذٍ       -                                                       (4َد ز ) َعٌُ ايفذ َذنٛنٝٓٝاو  -

 ايهٓرتٍٚغرف أعُذٍ 

 الحيوية سم الكيمياء 
 َهذتب ايصذد٠ أعطذ٤ ١٦ٖٝ اياد ٜض َهاب ايصهرتذ ١ٜ

   ذص١ بذيكصِاملعذٌَ اخل 
 

 

 (1)مبرج ر م  المبنن الجبيب –البور االرضن 
 (2)مبرج ر م  بــالمبنن الجبي –البور العلوى 

 (3) مبرج ر م ةـــمبنن الكلي –البور األرضن 

 (4)مبرج ر م  مبنن الكليـــة –البور السابس 

  مبنن        مركز االتاحة الحيويةمبرج           
 ةمركز الخبمات ال يبلي

 مركز الخبمات ال يبلية

 مبنن الكليــة –البور األرضن                  مبرج ال يبلة اإلشعااية    

 مبنن الكليـــة –البور األرضن       قذع١ د ط يطالب برْذَر ايضٝدي١ االنًٝٓه١ٝ

 ايدٚ  اخلذَض

 ايدٚ  ايصذدط

 أَذنٔ ٚأمسذ٤ َد دذت ايه١ًٝ
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 ( :6َذد٠ )
على األقل من المحاضرات والدروس % 53يجب على الطالب متابعة 

تقدم إلى االمتحان كله  وو بعضه  إ ا كا هت العلمية ويحرم الطالب من ال
مواظبتهه  دون ههه ن ال وههبة و ههى ههه ن الحالههة يعتبههر الطالههب راوههبا   ههى 
المقررات التى حرم من التقدم إليها إال إ ا قدم ع را  يقبل  مجلهس الكيهة 

 . يعتبر غائبا  بع ر مقبول

 
 

 

علههههى الطالههههب ون يقضههههى  ترتههههى تههههدريب مجموعهمهههها ال يقههههل عههههن 
لمشهههرول التهههدريب الههه ل يقهههرن مجلهههس الكليهههة  اعة طبقههها  وههه( 244)

 .و ويا
وههههاعة و لهههه   ههههى ( 044)مههههدتها ال تقههههل عههههن  : الفتللللرة األولللللن (1

األجهههههاصي ال هههههيلية التهههههى تلهههههى الدراوهههههة باللرقهههههة ال ا يهههههة ب حهههههدل 
 .ال يدليات األهلية وو الموتشليات

وههههاعة و لهههه   ههههى ( 044)مههههدتها ال تقههههل عههههن  :الفتللللرة الةانيللللة  (2
صي ال هههيلية التهههى تلهههى الدراوهههة باللرقهههة ال ال هههة ب حهههد م ههها   األجههها

األدويههههة وو ب حههههدل الموتشههههليات التههههى يطبهههه  بههههها  ظههههام ال ههههيدلة 
 .اإلكلي يكية

ال يمههه ل الطالهههب درجهههة البكهههالوريوس  هههى العلهههوم ال هههيدلية إال إ ا 
قهههدم شههههادي يعتمهههدها الموهههئول  هههى كهههل مهههن الم ووهههات ال هههيدلية 

رب  يهههها ت بهههت قضهههاد مهههدي التهههدريب علهههى الوهههاللة الههه كر التهههى تهههد
مههههرن و  ههههاد تدريبهههه  ويعتمههههدها مجلههههس الكليههههة ب ههههاد علههههى   وجهههه

كمههها  تقريهههر ممهههن يعيههه هم مجلهههس الكليهههة ليشهههرا  علهههى التهههدريب
ا ب  جمي  تلا يل يوجد دليل موتقل للتدريب ال  . يلي موضح 

 احلطٛ  ٚتكِٝٝ أعُذٍ ايص١ْٓعذّ ايه١ًٝ يف ْصب 

 اياد ٜب ايضٝف٢
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 .ال يبلةفن  بكالوريوسالبرجة  (1

 (بلة إكلينيكية ي) ال يبلةفن بكالوريوس البرجة  (2

  يبلة ال فيبرجة ماجستير  (3

 .ال يبلة فيبرجة بكتور الفلسفة  (4

    ( ال يبلة لبكتورالبرنامج المغنن  )ال يبلة  برجة بكتور (5

 كية يببلوم  يبلة اكلين (6

 ببلوم الر ابة البوائية (7

 الببلوم المغنن في الكيمياء الحيوية والتحليل االكلينيكن (8

 

 ايعٗذدات ايا٢ متٓشٗذ ايه١ًٝ

(Pharm D Professional) 
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 ْبذ٠ عٔ ايرتب١ٝ ايعصهر١ٜ
 

 

 :الطالب  ازيزي

ب هههاد موهههتقبل مشهههر    هههيطريههه  تقهههدمها   هههيوههههى إن م هههر 
وعقليهها و لوههيا   ا  هههى  ههى ومههس الحاجههة إلههى وجيههال مههن الشههباب وههليم بههد ي

يهه من بالعمههل الجههاد الم مههر واال ضههباط واحتههرام القهها ون ويتحلههى بههالقيم 
 (.وخلقية –دي ية )الوامية 

لهههه ن األجيهههال تبح هههون عهههن قهههدوي  يوو هههتم يههها شهههباب الجامعهههة  هههوا
 .ه ن المرحلة الو ية الحرجة حو ة  ى

وتعتبهههر التربيهههة العوهههكرية ههههى ووهههيلتكم لتطويههه  الههه لس علههههى 
ال ظهههام واال ضهههباط وااللتهههصام  هههى كهههل ومهههور الحيهههاي ممههها يكهههون لههه  وكبهههر 

وتعهههد مهههادي التربيهههة العوهههكرية مهههادي  .األ هههر  هههى حيهههاتكم العمليهههة المقبلهههة
لبهههة الجهههامعيون وواوهههية مهههن المهههواد الدراوهههية التهههى يجهههب ون يجتاصهههها الط

الج وهههية الم هههرية قبهههل تخهههرجهم مهههن الكليهههة و لههه  بالههه كور المتمتعهههين 
 .3891لو    24للقا ون رقم  طبقا  

وهههههى شههههرط وواوههههى للح ههههول علههههى شهههههادتكم الجامعيههههة التههههى 
 .ههههى بهههاب دخهههولكم إلهههى مجهههاالت مشهههرقة  هههى حيهههاتكم العمليهههة المقبلهههة

الهههههوالد  وتههههههد  دراوهههههة مهههههادي التربيهههههة العوهههههكرية إلهههههى غهههههرس رو 
واال تمههههاد لههههدل شههههباب م ههههر وت ميههههة الههههوعى العوههههكرل مههههن ت ديههههة 
الخدمهههة العوهههكرية وإ طهقههها م هههها إلهههى تحمهههل المههههام الوط يهههة المختللهههة 

 . ى كا ة المجاالت

وتعلههههن إداري التربيههههة العوههههكرية بجامعههههة ط طهههها عههههن مواعيههههد 
عقهههد دورات التربيهههة العوهههكرية قبهههل بدايهههة هههه ن الهههدورات بوقهههت كههها ى 

ريههههه  إعه هههههات توضههههه   هههههى لوحهههههة إعه هههههات إداري التربيهههههة عهههههن ط
الجامعههههة وويضهههها  ههههى لههههو  اإلعه ههههات المعتمههههدي والم تشههههري بالعوههههكرية 

وايضههها تهههوصل هههه ن اإلعه هههات علهههى إداري شهههئون  يداخهههل الحهههرم الجهههامع
 .الطهب بكل كلية
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 يالطالهههب بمجهههرد دخولههه  إلهههى الحهههرم الجهههامع عصيهههص لههه ا يجهههب عليههه  
ة األولههى ون تبههادر بههالتعر  علههى مواعيههد ا عقههاد ههه ن اللرقهه  ههيوا تظامهه  

ي اوههب  وتتقههدم قبههل ههه ا  الهه  ن الموعههد آلالههدورات وتخطههط ل لوهه  مههن ا
 األتهيالموعد بشهر على األقل إلى إداري التربية العوكرية بالجامعهة ومعه  

: 

 ولوان 4×  2 وري شخ ية حدي ة مقاس  (1) عدد. 

 وري كار ية الكلية (3) عدد . 

 القومي وري بطاقة الرقم ( 3) عدد. 

يتم ملئ ال مو ج الخاص بتوجيل   ى الدوري الم اوبة طبقها لك ا هة كهل  لكي
 .دوري

 :التربية العسكرية  زىمفربات 

  لب ى وادي/ قميص كحلى. 

  ووود وادي/ ب ظلون كحلى. 

  كحلى/ ح اد جلد ووود. 

 :بورة التربية العسكرية  فيتنفيذ التبريب أسلوب 

 .9.44على وعة  5.14من وعة  ييوم بطابور التمام ال باحيبدو ال

إلههى وههعت  9.44مههن وههعت  يبطههابور التعلههيم األولهه ييبههدو التههدريب اليههوم
9.23. 

 

 :وولوب تقييم الطالب داخل دوري التربية العوكرية 

 :يتم التقييم بناء الن األتن 

 المواظبة ومدل اال ضباط وااللتصام بالمواعيد. 

 حهقة الشعر وال قن المظهر العام و. 

 ( الماكيت/ مواعدي التدريب / الورقة البح ية )التى تقدم و  اد الدوري. 

 االمتحا ات الملاجئة و  اد الدوري. 

 االمتحا ات العملى. 

 االمتحا ات ال ظرل. 

 :الئحة االنضباط التن تطبق الن الطالب أةناء البورة 
 محاضراتيتم االلتصام بالحضور اليومى طبقا لتوقيتات ال. 

 المظهر العام وحهقة الشعر وال قن. 



-45- 
 

 ا ييتم التعامل م  ضهباط الهدوري والج هود مهن خههل قائهد الهدوري شخ ه
وعرن ول موق  طارئ على مدير إداري التربيهة العوهكرية بالجامعهة 

 .من خهل قائد الدوري للت ر   ي 

  يجب على الطالب إتبال جميه  قواعهد اال ضهباط والوهلو  العهام الهئه 
 .و  اد حضور للدوري

 ال يومل للطالب بالتخل  وو الغياب ألل وبب. 

  يح  لمدير التربية العوكرية بالجامعة إلغاد الدوري ألل طالب إ ا  در
 .م   ما يوتدعى  ل 

 :حاالت اإلافاء من مابة التربية العسكرية 
يعلههى مههن التربيههة العوههكرية كههل مهههن هههو غيههر الئهه  طبيهها بعههد الكشههه  

بالجامعهة محهوال بخطهاب   ال يدلةلي  عن طري  القومويون ع  ال يدلة
 .من إداري التربية العوكرية

 :تية  قط اآل تالحاال يويعتبر الطالب غير الئ  طبيا  
 األمران العقلية الظاهري. 

  شلل األطلال وو بتر وحد األطرا. 

 قد األب ار . 

  ويعلههى مههن الطههابور العملههى ويحضههر محاضههرات ال ظههرل بالمههدرج
 .حاب األمران العضوية بالقلب ا 

 المصدوجة الج وية  و الطالب. 

 الطلبة المتخ  ضدهم إجرادات من جهات وم ية.  
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 عزيزى الطالب :
التعليمات تحتم على الطالب وخ  الدوري عقب ا تهائ  مهن امتحا هات 

عهدا االوه وات مكهل ل( ج يه  23)اللرقة األولى وو   وهيتم د ه  مبلهق وقهدرن 
 .ادل اللرقة اإلعد

 

ت جيههل الههدوري قههد يهه دل بهه  إلههى تهه خر  عههن التقههديم للتج يههد ألداد 
شههرط وواوههى لقبههول ووراقهه   ههى م طقههة )الخدمههة العوههكرية مهه  صمهئهه  

التج يههد شهههادي الم هههل الدراوههى والتههى لههن تح ههل عليههها إال بعههد إجتيههاص  
 ةوه ة صيهادي قابله)ممها قهد يه دل إلهى تعليه  ( دوري التربية العوكرية ب جها 

 .إ ا تخل  الطالب وك ر من دوري تج يدية( للر  
 

قههد يضههي  عليهه   لهه  الت جيههل  ر ههة اإلعلههاد ال هههائى مههن الخدمههة 
العوكرية  هى حالهة تقهديم ووراقه  إلهى م طقهة التج يهد مه  وقرا ه   هى  لهس 

جامعهة ط طهها جميه  الطلبههة اله كور مههن  –داري العوههكرية اإلالوقهت وتهيهب 
بالمبهادري والتوجه  إلهى مقهر اإلداري بمب هى  م طل  الحرص على م هلحتهم
لهوتلوهار عهن ول ووهئلة مهن شه  ها  ىال يدلكلية الحقو  الواب  بالمجم  

توضيل ملهوم التربيهة العوهكرية للطالهب وتصويهدن بالمعلومهات الكا يهة عهن 
 .مواعيد الدورات المختللة

 ...وهللا نسأل أن يوفقنا إلن خبمة أبنائنا الطالب

 سعيب،،، براسيا لغم بعام مع تمنياتن

 

 

                             
 

 
 
 

 يز٘ض  راصٕ انذلبٙٝ انعغكض٘ٝ جبايعٝ تُطا
 إنرا٢َ خطذب/  عكٝوود 
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 مىابات الع ىلة للطالب

 3850لو ة  28بقا ون ت ظيم الجامعات رقم  (302) رقم مادي

 وعلهي الجامعيهة والتقاليهد واللهوائل بالقوا ين إخهل كل ت ديبية مخاللة يعتبر

 :األخص

 .الجامعية آتالم ش وو الكلية ب ظام المخلة األعمال (3

 حضور عن المدبر االمت ال وو علي  التحرين وو الدراوة تعطيل (0

 تقضي التي األخرل الجامعية واألعمال والمحاضرات الدروس

 .عليها بالمواظبة اللوائل

 والولو  الوير بحون مخل وو الكرامة و الشر  م  يت ا ي  عل كل (1

 .خارجها وو الجامعة داخل

 امتحان  ي غش وكل ل  الهصم الهدود وو امتحان ب ظام إخهل كل (2

 . ي  شرول وو

 وو الجامعية الكتب وو المواد وو األجهصي وو للم شآت إته  كل (3

 .تبديدها

 ترخيص بدون  يها االشترا  وو الجامعة داخل للجمعيات ت ظيم كل (4

 .المخت ة الجامعية الولطات من واب 

 وو لياتبالك  وري ب ية حائط جرائد إ دار وو ال شرات توصي  (5

 الجامعية الولطات من واب  ترخيص بدون توقيعات جم 

 .المخت ة

 مخاللة مظاهرات  ي االشترا  وو الجامعية المبا ي داخل االعت ام (9

 .اآلداب وو العام لل ظام

 

 ايعكٛبذت املكر  تطبٝكٗذ ع٢ً ايطالب
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 :من الهئحة بتحديد العقوبات على ال حو التالى ( 304)تقضى المادي 

 .الت بي  شلاه  وو كتابة (8

 .اإل  ار (34

 .من بعن الخدمات الطهبيةالحرمان  (33

الحرمان من حضور دروس بعن المقررات لمدي ال تتجاوص  (30

 .شهرا  

 .الل ل من الكلية لمدي شهر وو وك ر (31

 .الحرمان من االمتحان  ى مقرر وو وك ر (32

 .إلغاد امتحان الطالب  ى مقرر وو وك ر (33

مههن الجامعههة وإبههه  قههرار الل ههل إلههى الجامعههات  يالل ههل ال هههائ (34

 األخرل 

رتب علي  عدم  هحية الطالب للقيد وو التقهدم إلهى االمتحا هات ويت

 . ى جامعات جمهورية م ر العربية

ويجوص األمر ب عهن القرار ال ادر بالعقوبهة الت ديبيهة داخهل الكليهة ويجهب 

 .إبه  القرار على ولى ومر الطالب

بعههد  ال هههائيولمجلههس الجامعههة ون يعيههد ال ظههر  ههى القههرار ال ههادر بالل ههل 

 . هث و وات على األقل من تاريخ  يمض
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 مماذز    % فأنجر88َٔ                                        

 دٝد ددًا %88% إىل أقٌ َٔ 58َٔ 

 دٝد %58% إىل أقٌ َٔ 68َٔ 

 َكبٍٛ  %68% إىل أقٌ َٔ 60َٔ  :ف٢ ايعًّٛ األشذش١ٝ 

 % 68ىل أقٌ % إ80َٔ *: ايعًّٛ اإلْصذ١ْٝ ٚامله١ًُف٢ 

  اشب %60أقٌ َٔ  :ف٢ ايعًّٛ األشذش١ٝ

 %80*: أقٌ َٔ ايعًّٛ اإلْصذ١ْٝ ٚامله١ًُف٢ 

*
  –علهم اله لس  –علهم االجتمهال )العلوم اإل وا ية والمكملهة ههى : ملحوظة 

وبهاقى ( اإلح هاد الحيهول – اللغة اإل جليصية –رياضيات   –حقو  إ وان 
 .المواد هى المواد األواوية

 :بأحب التقبيرين اآلتيين  يقبر رسوب الطالبو

 ضعٝف   %44من إلى وقل % 14من  : ى العلوم األواوية

*العلوم اإل وا ية والمكملة ى 
 %34إلى وقل من % 14من : 

 ضعٝف ددًا  ى درجة التحريرل للمادي                % 14وقل من 

 
  مههواد وو  ا  جههل  ههى جميهه  الإاللرقههة التاليههة  إلههىي قههل الطالههب

روب  يما ال يصيد عن مادتين وواويتين ومادتين مكملتين علهى 
الطالههب   األك ههر مههن كههل   ههل دراوههى و ههى ههه ن الحالههة يهه د
 .االمتحان  يما روب  ي  م  طهب اللرقة األد ى

  (4)ومهها طهههب اللههر   الرابعههة الراوههبين  يمهها ال يصيههد علههى 
 يمها روهبوا  يه   ى الل لين الدراويين  يعقد لهم امتحان  مواب

 . يالتال يالجامع يبداية العام الدراو م  وبتمبر ى شهر 

 

 اياكدٜوووووووووووورات
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 ١ووووووووٌ ايهًٝووووووووَصذ ايصٝد/ عذطف أمحد ايطٌٜٛ

 االعداد٣َص٦ٍٛ ايفرق١  ايصٝد٠ / شٛشٔ ٜٛشف ذلُد

 ألٚىلَص٦ٍٛ ايفرق١ ا ايصٝد٠ / ملٝذ٤ مجذٍ ظراب٢

 ايجذ١ْٝق١ ايفر َص٦ٍٛ ايصٝد / ذلُد ايصٝد غراب١

 ايجذيج١ايفرق١  ص٦ٍَٛ فٛز١ٜ ايعٗذ٣ٚ فرازايصٝد٠ / 

 ايرابع١َص٦ٍٛ ايفرق١  ايصٝد٠ /دعذ٤ ذلرٚط ذلُد

 َص٦ٍٛ االْادابذت مس١ٝ أبٛ ز١ٜٓايصٝد٠ / 

 َرادع االْادابذت ٚاخلرجيني ايصٝد٠ / ٢َٓ ع٢ً ايطشذٕ

 َص٦ٍٛ اخلرجيني ايصٝد٠ / أَذ٢ْ َضطف٢ عبد ايطٝف

 َص٦ٍٛ اخلرجيني ْٗذد ذلُد عبد املعط٢ ايصٝد٠ /

 َرادع اياذٓٝد ايصٝد٠ / إميذٕ عبد ايفاذح عبدٙ

 َص٦ٍٛ اياذٓٝد ايصٝد / أمحد ذلُد ايعرب٢

 

 ايطالب بذيه١ًٝظ٦ٕٛ  إدا ٠ 
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  إعهههههههن جههههههداول الدراوههههههة واالمتحا ههههههات للل ههههههل الدراوههههههى األول

 .وال ا ى

  توههههجيل إي ههههاالت الروههههوم الدراوههههية بالوههههجهت والعمههههل علههههى ون
 .يوددها الطهب

  بطاقههههات تحقيهههه  الشخ ههههية الجامعيههههة ( إ ههههدار)القيههههام باوههههتخراج
 .للطهب وك ل  مواعدي الطهب  ى اوتخراج الكار ية

   للطهههههب الجههههدد و لهههه  بعههههد  الطبههههىاإلعهههههن عههههن موعههههد الكشهههه
 .و ول مللاتهم

  اإلعههههههن عهههههن موعهههههد التحهههههويهت واألورا  المطلوبهههههة للتحهههههويهت
 .وإجرادات 

 ب وك ل  التربية العوكريةإجرادات ت جيل تج يد الطه. 

 مواعيد الدراسة :
 مهههن   ال الهههثالدراوهههى األول  هههى األوهههبول  تبهههدو الدراوهههة  هههى الل هههل

ووههههبول  ههههم يعقههههد امتحههههان الل ههههل  33بعههههد  وت تهههههي وههههبتمبرشهههههر 
 .الدراوى األول

  تبهههدو الدراوهههة  هههى الل هههل الدراوهههى ال ههها ى بعهههد وجهههاصي   ههه  العهههام
عقهههد امتحهههان الل هههل الدراوهههى ووهههبول  هههم ي 33مباشهههري وت تههههى بعهههد 

 . ال ا ى

 

 

 َٗووووووذّ ظ٦وووووٕٛ ايطالب
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 روووايعٗ اإلدوووووووووووووووووووووووووووووووووورا٤

 .تحديد الرووم الدراوية واعه ها للطهب -

توههديد الطهههب للروههوم الدراوههية وتوههجيلها  ههى  -
 .وجهت اللر 

 أاسطس

شههر مهن  ال الهثتحديد بدد الدراوة  ى األوهبول  -
 . وبتمبر

لطهههههب وكههههه ا االشهههههتراكات عمههههل كر يههههههات ا -
واوتمارات المدي ة الجامعية وخطابات الموتشلى 

 .للطهب للكش  ع د الحاجة
إعهههن شههروط التحويههل علههى الطهههب واألورا   -

 .المطلوبة
وإعه ههه  للطههههب  الطبهههىتحديهههد موعهههد الكشههه   -

 .لكل طالب الطبىوإعداد اوتمارات الكش  
متابعهههة إجهههرادات التحويههههل وإعهههداد المهههه كرات  -

لخا ة بالتحويهت وعرضها على مجلس الكلية ا
 .للبت  يها

 رــسبتمب

االوههبول ال الههث  ههى  وههبتمبربههدد امتحا ههات دور  -
 .من شهر وبتمبر

توصيهه  اوههتمارات الشههلهى علههى الطهههب و لهه   -
 .ليتم اختيارهم للمواد الشلهية

 

 رــــــيناي .بدد امتحا ات الل ل الدراوى األول والتخللات -
 .ت الل ل الدراوى ال ا ى والتخللاتبدد امتحا ا -
عهههههداد اوهههههتمارات الطههههههب المتعههههه رين عهههههن إ -

 .الطبيةاالمتحا ات وتحويلهم للج ة 

 وــــــماي

 ٢ ايدا٥ِ يع٦ٕٛ ايطالباجلدٍٚ ايسَٓ
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 َرنس املعًَٛذت ٚاياٛثٝل َرنس ايهُبٝٛتر

 َهاب ايربٜد َرنس ايًٝذق١ ايبد١ْٝ

 املرنس١ٜ ١هابامل ايبٓو األ٢ًٖ )فرع اجلذَع١(

 اشهٛاش( –طذ٥ر٠  –ش١ً  –)ٜد  ايطب٢َالعب اجملُع  ضٝدي١َهاب تضٜٛر ن١ًٝ اي

 َرنس اياعًِٝ االيهرت٢ْٚ َرنس برا٤ات االخرتاع
 َرنس اجلٛد٠ جبذَع١طٓطذ َرنس ايادطٝط االشرتاتٝذ٢

  َرنس اياد ٜب ٚاياطٜٛر ٚسد٠ إدا ٠ ْعِ املعًَٛذت
 

 

 

 يالعالج بالمستشفن الجامع

 .ووم الدراويةيجب ون يكون الطالب موددا  للر

يح ل على خطاب تحويل طبقا  لقواعد العهج لطهب الجامعات 

 يبالموتشلى الجامع

 البد من موا قة رئيس اللج ة  ي ى حالة عدم تو ر العهج بالموتشلى الجامع

 يبالجامعة على عهج الطالب خارج الموتشلى الجامع ال يدلةبكلية  الطبية

    وتقدم ه ن الخدمة بقوم شئون الطهب  ةللقواعد واللوائل المتبع طبقا  

 

 خدَذت َاٛفر٠ بذجملُع ايطب٢
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 ايفرق١ األعداد٣

 انفضو انزصاعٞ ا٩ٖى
 ابب السااات

 انفضو انزصاعٞ ان اَٞ
 ابب السااات

 املن نظرى املن نظرى

 2 2 كًٙٙا٠ حتهٙهٙٝ 2 2 م حتهٙهٙهٝ صز٘هٝ

 2 4 كًٙٙا٠ اغٗ٘ٝ 2 2 ٝٙم اغٗ٘ٝ صٙزن

 2 2 حبَٙٝحبا اب ت 2 2 َحبا اب تحبٙٝ

 متاصِ٘ 0 2 ص٘اعٙاب 2 2 بٙٗنٗةٞ

 - 2 نغٝ  صتهٙظ٘ٝ - 2 نغٝ  صتهٙظ٘ٝ

 2 2  ؾض٘ح متاصِ٘ 0 2   ضا٠  ٟٙٗ

 - 1   ٗص اَغاّ - 1 يز و صٙزنٝ

 ايفرق١ األٚىل 
 ابب السااات انفضو انزصاعٞ ان اَٞ ابب السااات انفضو انزصاعٞ ا٩ٖى

 املن نظرى املن نظرى

 2 2 كًٙٙا٠ حتهٙهٙٝ 2 4 ٝكًٙٙا٠ اغٗ٘
 2 2 صٙزنٝ تحبٙعٙٝ 2 2 صٙز٧َٙاب
 2 2 ا اصقرل 2 3  غٙٗنٗةٙا
 2 3  غٙٗنٗةٙا 2 2 ْغاٗنٗةٙا

 2 2 يٙكضٖبٙٗنٗةٙا صٙزنٙٔ - 2 اةاًا 
أصٗى اناغًٙاب  2 2 ا اصقرل

 انطحبٙٝانضٙزنٙٝ ٖ

1 - 

 - 2 اهٌ انُفػ

 

 َٛاد ٚشذعذت ايد اش١ بذيه١ًٝ
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  ايجذ١ْٝايفرق١ 
 ابب السااات انفضو انزصاعٞ ان اَٞ السااات ابب انفضو انزصاعٞ ا٩ٖى

 املن نظرى املن نظرى

 ضكٙحباب ا٩ؽكاى  2 2 حتهٙو فىل

 انضٙزنٙٝ

2 2 

يٙكضٖبٙٗنٗةٙا 

 صٙزنٙٔ

يٙكضٖبٙٗنٗةٙا  2 2

 ا٧يضا 

2 2 

 ضكٙحباب ا٩ؽكاى 

 انضٙزنٙٝ

 2 2 كًٙٙا٠  ٙٗ٘ٝ 2 2

 2 2 كًٙٙا٠ انع اصقرل 2 2 كًٙٙا٠  ٙٗ٘ٝ

 2 2 صٙزنٝ  ٙٗ٘ٝ 2 2 ع اصقرلكًٙٙا٠ ان

 2 2  اصياكٗكُٙاٙل 2 2 تفٙهٙاب

 

  ايجذيج١ايفرق١ 
 ابب السااات انفضو انزصاعٞ ان اَٞ ابب السااات انفضو انزصاعٞ ا٩ٖى

 املن نظرى املن نظرى

 ضكٙحباب ا٩ؽكاى 

 انضٙهز٘ٝ

 2 2 كًٙٙا٠ صٙزنٙٝ 2 2

 2 2 ا اصقرل 2 3 (0اهٌ ا٧رٖ٘ٝ  

 2 3 (8اهٌ ا٧رٖ٘ٝ   2 2 ا٩يضا با ٗنٗةٙا 

 2 2 م  ٙٗ٘ٝ اكهُٙٙكٙٝ  - 3 صقٝ اايٝ

 2 2 زلٍٗ 2 2 صٙزنٝ صُااٙٝ

 2 2 صٙزنٝ اكهُٙٙكٙٝ 2 2 كًٙٙا٠ صٙزنٙٝ

 - 1  اص٘خ صٙزنٔ
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  ايرابع١ايفرق١ 
 ابب السااات انفضو انزصاعٞ ان اَٞ ابب السااات انفضو انزصاعٞ ا٩ٖى

 املن نظرى املن نظرى

 2 2 صٙزنٝ اكهُٙٙكٙٝ 2 2 صٙزنٝ اكهُٙٙكٙٝ
صٙزنٝ يُٓٙٝ 

 ٖ فاا٨ب أرٖ٘ٝ

صٙزنٝ يُٓٙٝ  2 1

 ٖ فاا٨ب أرٖ٘ٝ

1 2 

يعا٘ضاب ا ٙا١ٙٝ 

 ٖا ضا٠  ٟٙٗ

 2 2  ضًٌٙ ا٩رٖ٘ٝ 2 2

 2 1 صٙزنٝ صُااٙٝ - 3 انع٨ج انزٖا١ٞ
 2 2 انضصقابٝ انزٖا١ٙٝ 2 2 صٙزنٝ صُااٙٝ
 - 2 راصٜ انضاا٘ٝ انضقٙٝ  2 1 كًٙٙا٠ ؽضاٙٝ
 - 2 العهٗياب انزٖا١ٙٝ 2 2 يارٜ اخاٙاص٘ٝ

 2 2 يارٜ اخاٙاص٘ٝ

 

 

 
 

يههههتم اوههههتلادي الطالههههب الم ههههتظم مههههن دعههههم الكتههههاب و قهههها   .3
لقواعههههههد المجلههههههس األعلههههههى للجامعههههههات وكهههههه ا مجلههههههس 

 .الجامعة

ومههههين / ويههههتم توههههليم الكتههههاب المههههدعم مههههن مكتههههب الوههههيد  .0
 .الكلية

 

 

 دعِ ايهاذب اجلذَعٞ
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التعليميلللللة بأكملغلللللا  اللللللب هلللللو ركيلللللزة االهتملللللام فلللللن العمليلللللةإن الط

، واليلللا فلللللن  الكليلللة بجميللللع  طاااتغلللا العلميللللة وألجللللا  للللام هلللذا ال للللر  
واإلباريلللة تسلللعن جاهلللبةا ملللن أجلللل النغلللوت بجلللوبة العمليلللة التعليميلللة بملللا 
تتضللمنا ملللن جوانللب الميلللة وامليلللة وإباريللة وخبميلللة بحيللث تقلللبم للمجتملللع 

 .أالن مستوى من الكفاءة والمغنية يابلة يتسمون ب
وملللللن هلللللذا المنطللللللق فللللللن الكليلللللة تحلللللر  تملللللام الحلللللر  اللللللن 
االسلللتمال إللللن لراء الطلللالب ومقترحلللاتغم وكلللذلك شلللكاويغم فيملللا يتعللللق بلللأى  

 للللنابيق "مللللن الشللللئون البراسللللية أو ايرهللللا ، ولللللذلك فقللللب تللللم تخ للللي  
لجميلللع  بجميلللع طوابلللق الكليلللة بحيلللث تكلللون متاحلللة" للمقترحلللات والشلللكاوى

الطلللالب وبون إلللللزام  مللللن  بللللل الكليلللة الللللن المتقللللبمين بغللللذ  المقترحللللات أو 
الشلللكاوى لكتابلللة أسلللمائغم أوبيانلللاتغم أو الكشلللف الللن هلللويتغم كشلللرط للنظلللر 

ويلللتم .  فيغلللا وذللللك إلزاللللة أى حلللرج  لللب يقلللع اللللن الطاللللب ملللن جلللراء شلللكوا 
يلللزم النظللر فللن هللذ  المقترحللات والشللكاوى مللن  بللل متخ  للين التخللاذ مللا 

 .من إجراءات تجاهغا إذا ما تبين جبيتغا
وانطال للللاا مللللن إيمللللان الكليللللة الراسللللب بأهميللللة إشللللراك الطالللللب فللللن  

فلللن  -وبفااليلللة  -تقيللليم العمليلللة التعليميلللة فلنغلللا تغيلللب بطالبغلللا أن يشلللاركوا 
ذلللللك مللللن خللللالل مللللا  يببونللللا مللللن مقترحللللات أو شللللكاوى وأن يكونللللوا الللللن 

 .   بعين اإلاتباريقين أن هناك من سينظر إليغا 
واللللللن الجانلللللب اآلخلللللر فللللللن الكليلللللة تتللللليح للطلللللالب حلللللق التقلللللبم  

فيملللا يخللل  إللللن إبارة شلللئون الطلللالب بالكليلللة وذللللك  بتظلملللات أو التماسلللات
إاللللابة ر للللب برجللللات االمتحانللللات البوريللللة أوالنغائيللللة أو ايللللر ذلللللك مللللن 

تقللللبم )  الشللللئون اإلباريللللة والخبميللللة وذلللللك فللللن خللللالل مواايللللبها المعلنللللة
يللللوم مللللن تللللاريب إاللللالن النتيجللللة لل للللل األول  15اللتماسللللات فللللي خللللالل ا

و فلللن إطارهلللا القلللانونن المحلللبب والمن لللو  اليلللا بون أن يكلللون  والةلللانن
لللللذلك أى تلللللأةير ملللللن  ريلللللب أو بعيللللب اللللللن مو لللللف الطاللللللب أو برجاتلللللا أو 
اال تلللا بأاضلللاء هيئلللة التلللبريس أوالغيئلللة المعاونلللة أو اإلباريلللين، م كلللبين 

هلللذ  التظلملللات وااللتماسلللات يلللتم النظلللر فيغلللا ملللن  بلللل متخ  لللين ةانيلللةا أن 
 .للبت فيغا واتخاذ القرارات المناسبة بشأنغا وإاالم الطالب بنتائجغا

 املكرتسذت ٚ ايعهذ٣ٚ ٚاياعًُذت ٚاالياُذشذت
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عهههدد مهههن : مقوهههمة  إلهههى  ( 39x 14) متهههرا   434تبلهههق موهههاحة المكتبهههة   

القاعهههات المكيلهههة لخدمهههة الطههههب ووعضهههاد هيئهههة التهههدريس وغيهههرهم مهههن 

 ـ:الموتليدين 

  مكههههان الوههههتقبال المتههههرددين والموههههتليدين مههههن خههههدمات المكتبههههة

وتقههديم اإلرشههادات الهصمههة لهههم ويحتههول علههى عههدد مههن وجهههصي 

لمكتبهههة  المهههصودي ببر هههامص تهههم ت هههميم  خ ي ههها   يلهههالحاوهههب اآل

 .الكلية باالوتعا ة بم ووة األهرام للهروة وميك ة المكتبة 

 دضهههدي ومههها يصيهههم  33)الكتهههب تضهههم عهههدد  ىقاعهههة ليطههههل علههه 

دوالب للكتهههب تحتهههول علهههي وك هههر  43كروهههي وعهههدد 304علهههى 

باللغهههههة  344 - باللغهههههة اإل جليصيهههههة 3844)كتهههههاب  4444مهههههن 

 ( .العربية

   دوالب  30حجههههري خا ههههة بالههههدوريات العلميههههة تحتههههول علههههي

دوريهههة  هههي مختلههه  تخ  هههات  380تحتهههول علهههي وك هههر مهههن 

 .0445ال يدلة  من وبعي ات القرن الماضي حتي عام 

  944قاعههههة الروههههائل العلميههههة وهههههى تحتههههول علههههى وك ههههر مههههن 

التههى تههم م حههها مههن  يروههالة مههن روههائل الماجوههتير والههد كتههورا

قبهههل الكليهههة وو التهههى تهههم إههههدا ها إلهههى مكتبهههة الكليهههة مهههن جامعهههات 

وخهههرل  هههي إطهههار التبهههادل العلمهههي بهههين الكليهههات باإلضههها ة إلهههى 

ة التههى تههم كشهها  علمههي يحتههول علههى ملخ ههات للروههائل العلميهه

 .م حها طوال تاريخ الكلية

 

 ١وواملهاب
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   (ITٚسد٠ تهٓٛيٛدٝذ املعًَٛذت )
تقوم باتاحة المعلومات فن ال ور االلكترونية من خالل شبكات 

والعملية التعليمية المعلومات وتحقيق الميكنة المتكاملة لالبارة الجامعية 

 .جا والمستمرئة العاملين بالكلية للتعامل معغا من خالل التبريب المويوتغ

 

   

 

المههههصودي   اآللههههيتحتههههول المكتبههههة علههههى عههههدد مههههن وجهههههصي الحاوههههب     

ببر ههامص متطههور  ههي المكتبههات لوههرعة البحههث عههن الكتههب وغيرههها مههن 

ووعيههههة المكتبههههة وههههه ا البر ههههامص يوههههتطي  البحههههث عههههن ووعيههههة المعر ههههة 

بالمكتبهههة بههه ك ر مهههن مهههدخل م هههل الع هههوان وو الم لههه  وو ال اشهههر وو حتهههى 

لمكتبههة كليههة ال ههيدلة  خ ي هها    ال شههر  وههه ا البر ههامص تههم ت ههميمي بلههد

  . حتى يتوادم م  كو ها مكتبة شديدي التخ ص
 

 

 

 طرق البحث بالمكتبة
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النابى العلمنب التعريف  

 

لوحدي الجودي بكلية  يدلة  ط طا تم ا شادن  ى بداية العام  هو مشرول تاب 
ل الطلبهة مههن لت ميهة واالهتمهام بالجا هب العلمهى لهد 0430/0431الدراوهى 

 Nerds group, HCV Fighters, Annualخهههل عههدي و شههطة هههى 

Seminars)  والم تمرات والرحهت العلمية ). 

 

 الر ية

 . مجتم  طهبى مدر  لقيمة العلم وقادر على اال تاج العلمى

 

 الرسالة

. ادل علمى طهبى متميص يشج  اال كار المبدعة ويعمل على  جاحها  

 

 األهباف 

علمههههى ال ههههيدلى لوموههههاعدي الطههههب  المهتمههههين بالمجهههال ا اكتشههها  .1

 .ال يدلةو

  شر  كري البحث العلمى واألخبار العلمية الحدي ة . .2

الدراوهههات العليههها  ةإعهههداد مجموعهههة مهههن الخهههريجين مههه هلين لموا هههل .3

 والبحث العلمى من خهل اكوابهم مهارات بح ية وحياتية.

 لطهبية.الت ظيم واإلشرا  على المشروعات البح ية ا .4

 مشاركة طهب ال ادل.بصيادي إ تاج الكلية من ال شر العلمى  .5

صيههادي الههوعى ال ههحى مههن خهههل القيههام بحمهههت توعيههة ضههد بعههن  .6

 االمران المتوط ة.

 

 ايٓذد٣ ايع٢ًُ
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 إنجازات النابى العلمن
 

اللللن  1/11ملللن  Gene House معلللرت الملللن الللن العلللالج بالجينلللات .1
16/11/2114. 
 .HCV Fighters1 – 28,27 /11/2114م تمر  .2
 . 3/2115الجبب شغر  ال يبلةحفل استقبال  .3
 Howفتلو  راشلب /ب –تنظيم لقاء طالبن لشر  كيفية المذاكرة لطلبة االبابى  .4

to Study Event  بالتعاون مع أسرة Imagine 4/2115شغر. 
ان العالج بالجينلات والخاليلا الجذايلة واالخبلار العلميلة الحبيةلة معرت المن  .5

 .4/2115شغر 
 . 4/2115البورة الةالةة شغر  –لسيمنار السنوية للنابى مسابقة ا .6
الح ول الن المركز الةانن والةالث بالم تمر العلمن الرابلع ل ليبلة المن لورة  .7

 .بأبحاث أ لية مقبمة من أاضاء النابى 
حملللالت توايلللة، ) HCV Fighters1  ملللن مشلللرول اللللبورة الةانيلللة  .8

 .خالل الترم الةانن ( سيمنارات، مطبواات
لقاء لتبرب الطلبة الن مغارات العرت والتقبيم واستخبام برنامج  12نظيم ت .9

 .خالل الترم الةانن   Power Pointالـ
   2115/ 8و7الموسم الةالث خالل شغرى  –البورة التأهيلية للبحث العلمن  .11
 .2116/ 7بورة فوتوشوب بالنابى العلمن شغر  .11
 .8/2116لعلمن بأكابيمة البحث ا  HCV/fighterالم تمر الةالث  .12
 .9,8/2116شه    (Nerds      بؼ    بحث   ؼم   )ى ي   ه  أ  تي     و .13
 نظتت   ي   ػمتتب ثػضتت ح   نتت دد ػتت  مهتت       و  صتتب ي  ؼتت ض ي    تت د   .14

 ي نظ      قد ي إلقن ع .
 . 11/2116شه   Photoshop ؼ  م    د      سو ت م ب ن مج   ي ش .15
 وح       ط   بم       بد    يي   حد نش  بحث ػ م  ى  مج     د م  ح   .16

 إش  ل د / ىو     شت .
 ش   أهم     مشت  ك  ىت   ثنشتط  "  SSCبؼن  ا " ب  ؼ ب   eventإق م   .17

       ط     جتد .   ط ب   يك       م  ك
إق متت  مؼتت ض ػ متت  ػتت  متت ض    تت ط ا ب  وؼتت يا متتغ ك  تت    ؼ تت م ر مؼتت   .18

 طنط .
بم تتت ب    كوتتت  طنطتتت  ػ تتت  م تتتو د ر مؼتتت  ي    حصتتت   ػ تتت    م كتتت   ث .19

 مش يػ .
بم تتت ب     ط  تتت    مثتتت    ػ تتت  م تتتو د ك  تتت    حصتتت   ػ تتت    م كتتت   ثي   .21

   ص ت   ر مؼ  طنط  .
 . 41/2117إق م  مؼ ض ػ م  ػ  ر ا   ن بب بد      ص ت    .21
ق متت  مؼتت ض ػ متت  ػتت  متت ض    وهتت     دبتتتد    بتت ا  ب  وؼتت يا متتغ ك  تت  إ .22

 مؼ    من ى   .  ص ت   ر 

 َدٜر ايٓذد٣ ايع٢ًُ                                                                     
 أبٛ ايصعٛد أ.د / نذًَٝٝذ
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 أْعط١  عذ١ٜ ايطالب
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 ن١ًُ
  عذ١ٜ ايطالبعذّ  َدٜر

 دٜٓذ ذلُد عذدٍأ / 
 

 األعسا٤ : ٞٚبٓذت ٞأبٓذ٥
 

ٙااٝ َٖ اازٍ نكااٌ أتٙااب  ٘غااعزَا أّ َُٓاا٢كٌ  ُاعااحبٝ اناقاااصقكٌ بانكه 

 انآاَٞ بافٗصقكٌ ياًُن نكٌ رٖاٍ انُجاح ٖاناٗ ٙة 

بانغااٙز ا٩عااااس  َها ااٚكًااا ٘غااعزَا أّ َ اازٍ نكااٌ ْااشا اناازنٙو نكااٞ  

ٖانغاارٜ  انزكاٗص / ص١ٙػ ادتايعاٝ ٖانغاٙز ا٩عاااس انازكاٗص / اًٙاز انكهٙاٝ       

يااِ خاا٨ى كهًاااب صااارصٕ يااِ ان هااب  غاا٣ نكااٌ انطض٘ااة       ٖكاا٠٨ انكهٙااٝ  

بُاا٠ يغاا حبو    يف ٝتٙحبا ٝ نحبُ ٗا كَٗ نكٚو انافٗص انزا١ٌ ٙكٌ  ىل عحبٖ ضؽز

 باْض نٗتُُا اذتحبٙب 

كُا َ زٍ نكٌ ْشا انزنٙو نكٞ  اعض ٗا اهٞ كهٙٝ انضاٙزنٝ  اا  ؾاًو    

يِ أصقغاٍ اهًٙٝ ٖاًهٙٝ ٖ راص٘ٝ ٖيا ميكُكٌ أّ  غافٙزٖا يِ خازياب ياِ   

طا٨ل بااجملًع   هزٍ نٖكشنل ارتزياب اناٞ   ا  ٖؽ٢ّٗ انط٨ل ط٨لصاا٘ٝ ان

  ٟ انضٙزنٝ

    ٖ اُاعاب ياع يٙاٗنكٌ    َٖ٘زاٗكٌ مجٙعاخ أّ متاصعاٗا كاو ياا  ضفحباّٗ 

 –يعغاكضاب   ا ٙاٝ ٖ ُٙاٝ     –اةاًااٙاٝ ٖص ا٨ب    –يِ أَؾاطٝ  ص٘اعاٝ   

 طاا٨ل( يااِ خاا٨ى صقغااٌ صاا٘ااٝ ان اهًٙااٝ  – ةٗانااٝ ٖخزيااٝ اايااٝ –أعااض 

 بانكهٙٝ 

 َع أطٝب األَٓٝذت بدٚاّ ايافٛم
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 صاا٘ٝ انط٨ل ااٍ يز٘ض  دٜٓذ ذلُد عذدٍايصٝد /  

يؾض ٝ انهجُٝ ا٧ةاًااٙٝ  ايصٝد٠ / فا١ٓ َراد زٜذد٠ 

  ٖانط٨ل

  انط٨بٙٝيؾضم دتُٝ ا٧عض  ايصٝد / اشذ١َ صربٟ ايٓشذط 

 انُؾاط انض٘اعٞيؾض ٝ  ايصٝدٙ / ششر سذَد زٜدإ

 ٖيؾض ٝ انهجُٝ انفُٙٝ

 يؾضم دتُٝ ادتٗانٝ ايصٝد / سصٔ ذلُد شال١َ

يغ٢ٗنٝ اناغش٘ٝ ٖيؾضم انهجُٝ  ايصٝد٠ /فذط١ُ ايصٝد ايعرب٢

 ان  ا ٙٝ

ٖانُارٟ انعهًٙٝ هجُٝ ان يؾضم  شُٕٝٛ مسري ثذبتايصٝد / 

 انعهًٞ

 
 
 

 َص٦ٛيٛ ايٓعذط 

 بكصِ  عذ١ٜ ايطالب بذيه١ًٝ 
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 الطالبة يازيزت.... الطالب  يزازي

المختللههة التههى تتوا هه  وميولهه   األ شههطة  ههييمك هه  المشههاركة 
يشهر  عليهها  لجان اتحاد الطهب والتهيوقدرات  الشخ ية من خهل 

 .بالكلية طهبقوم رعاية ال

 

 : ويهد  اتحاد الطهب إلي 
ت ميهههة القهههيم الروحيهههة واالخهقيهههة والهههوعى الهههوط ى والقهههومى  .5

م علههههى القايههههدي واتحههههاي اللههههرص لهههههم للتعبيههههر عههههن وتعويههههده
 الموئول عن ادائهم 

بهههههث الههههههرو  الجامعيههههههة الوهههههليمة بههههههين الطهههههههب وتو يهههههه   .9
 الروابط بي هم وبين اعضاد هيئة التدريس والعاملين 

اكتشهههههههها  المواهههههههههب الطهبيههههههههة وقههههههههدراتهم ومهههههههههارتهم  .8
 وتشجيعها 

 شهههر وتشهههجي  تكهههوين االوهههر والجمعيهههات الطهبيهههة ودعهههم  .34
 طهم  شا

 شههههر وت ظههههيم اال شههههطة الطهبيههههة واالجتماعيههههة والكشههههلية  .11
والل يهههة وال قا يهههة واالرتلهههال بموهههتواها وتشهههجي  المتلهههوقين 

  يها 

ت ظههيم اال ههادي مههن طاقههات الطهههب  ههى خدمههة المجتمهه  بمهها  .12
 يعود على المجتم  بالخير 

يعمههههل اتحههههاد الطهههههب علههههى تحقيهههه  تللهههه  االهههههدا  مههههن  .13
  :خهل اللجان االتية

 

 

  عذ١ٜ ايطالب يف شطٛ 
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ويههتم مههن خهلههها مماروههة جميهه  اال شههطة الرياضههية مههن خهههل 
... الجههههودو ... الم ههههارعة ... المهكمههههة ... الوههههباحة )االلعههههاب اللرديههههة 

... كمهههههههال األجوهههههههام ... ر ههههههه  األ قهههههههال ... الكاراتيههههههه  ... التايكو هههههههدو 

 (.ولعاب القول... االوكواش 

... اليهههههد  .. الطهههههائري... الوهههههلة ... القهههههدم )واأللعهههههاب الجامعيهههههة 

  و لههه  باالشهههترا   هههى الهههدوري الت شهههيطية بالكليهههة ودور( تههه س الطاولهههة
 .الجامعة ومن خهلهم االشترا   ى دورل الجامعات

 

 

ويههههتم مههههن خهلههههها االشههههترا   ههههى الموههههابقات ال قا يههههة المختللههههة 
والتهههههى ت ظمهههههها الجامعهههههة والكليهههههة وإقامهههههة ال هههههدوات ال قا يهههههة والدي يهههههة 

 .واألدبية وغيرها

 

 

يمك ههه  اال ضهههمام علهههى وحهههدل األوهههر القائمهههة بالكليهههة وو تكهههوين 
ووههههري جديههههدي ويكههههون لكههههل ووههههري رائههههدا  مههههن الوههههادي األوههههات ي بالكليههههة 
ومقههرر مههن الطهههب ويمكههن مههن خهههل األوههري مماروههة جميهه  األ شههطة 

دورل ... معوههههههكرات ... رحهههههههت ...  قا يههههههة ... رياضههههههية )المختللههههههة 
 (.األور

 

 

 اللجنة الرياضية: أوالا 

 اللجنة السياسية والةقافية: ةانيا 

 لجنة األسر والرحالت: ةالةا 
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 تكويــــــن األسـرة مراحـــــل
 
 

يتقدم رائد األوري بطلب إلى رائد لج ة األور باتحاد الطهب بالكلية  -

 .وم األورياموضحا  ب  

 .تقديم بيان بتشكيل األوري -

 .تحديد وهدا  األوري -

 .تحديد خطة  شاط األوري خهل العام الجامعى -

تقهديم كشه  ب وههماد الطههب المشههتركين  هى األوههري بحيهث ال يقههل  -

طالب وطالبة م  توضيل اللرقة الدراوية وع هوان ( 34)عدد عن ال

 .الوكن ورقم التليلون

ويولم  إلى قوم ( رائد لج ة األور –رائد األوري )يعتمد المل  من  -

 .بالكلية طهبرعاية ال

األوهههري  شهههاط إال بعهههد اعتمادهههها مهههن الوهههيد األوهههتا   سال تمهههار -

 ائههب رئههيس / الههدكتور عميههد الكليههة  ههم مههن الوههيد األوههتا  /الههدكتور

 .الجامعة لشئون التعليم والطهب

 
 

 
 

ويمك   من خهلها االشترا   ى الموابقات الل ية وإقامهة معهارن 
 .بالجامعة يالمورح يالمهرجان الل   يالل ون التشكيلية واالشترا  

 

 اللجنة الفنية: رابعا  
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 (.مواعدات اجتماعية... و شطة اجتماعية )وتشمل 

 :وتتم ل األ شطة االجتماعية  ى 

  القيههههام بههههرحهت تر يهيههههة و قا يههههة إلههههى جميهههه  المههههدن الوههههياحية
 .بالجمهورية

 طههبإقامة حملة التبرل بالدم بالتعاون م  اإلداري العامة لرعاية ال 
 .وب   الدم

 إقامة موابقة الطالب الم الى والطالبة الم الية. 

 إقامة موابقة الشطر ص. 

 
 

التى تخهدم البيئهة وو  ويتم من خهلها المشاركة  ى معوكرات العمل
المعوهكرات التر يهيههة وكهه ل  الههدورات الكشههلية داخههل المحا ظههة وخارجههها 

 .من خهل العضوية  ى عشيري الجوالة بالكلية

 

 

بعقههد ال ههدوات العلميههة  يوالتك ولههوج يتخههتص لج ههة ال شههاط العلمهه
والمحاضههرات العلميههة بهههد  ت ميههة القههدرات العلميههة والتك ولوجيههة و شههر 

 .العلوم والجمعيات العلمية   ة ا تاجا  وتطبيقا  عن طري   وادالمعر

تهههد  إلههى تشههجي  الطهههب علههى كتابههة األبحههاث العلميههة وق ههص 
وتقهديم  الهرو  وإبهدادطههل حيث و ها تد عهم إلى البحهث واإل يالخيال العلم

 .الحلول

تقهوم بعهرن األ هههم العلميهة وعمهل  شههرات العلميهة والمطبوعههات 
عارن العلمية التى تضم اال تاجات العلمية للطههب واالبتكهارات ووقامة الم

لههدل طهههب  يالعلمهه اإلبههدالالحدي ههة  ههى مجههال العلههوم والتك ولوجيهها لت ميههة 
 .الكلية

لجنة النشاط االجتماان وخبمة : خامسا 
الطالب

 لجنة الجوالة والخبمة العامة: ابساا س

 لجنة النشاط العلمن والتكنولوجن: سابعاا 
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ن كتهههتم ب قامههة الموههابقات العلميههة والههرحهت إلههى مختلهه  األمهها
العلميههة م ههل المتههاح  والم هها   والشههركات التههى تهههتم بتههدريب الطهههب 

 . مدن العلمية الجديديوال

تواعد على إتاحة اللر ة للطهب الموههوبين بالبرمجهة والحاوهب 
لى ب ظهار إبداعاتهم وإ شاد مواق  إلكترو ية على شبكة اإل تر ت وإتاحة اآل

 . اللر ة لعمل إوطوا ة عن الكلية والجامعة والمحا ظة

 

 إتحاب الطالب لترشح لعضويةاإجراءات 

وتماري الترشيل له تخابات من قوم رعاية يتقدم الطالب لوحب ا
/ د.بالكلية ومع   هث  ور حدي ة  ى الموعد ال ل يحددن الويد وطهب ال

 .رئيس الجامعة

 ويشترط فن الطالب المرشح لعضوية االتحاب الشروط األتية :

 ون يكون متمتعا  بالج وية الم رية. 

  ون يكون من الطهب الم تظمين والموتجدين  ى  رقت. 

 ون يكون موددا  لرووم االتحاد. 

 ال شاط الملحوظ  ون يكون من  و. 

   بالخل  القويم والومعة الحو ة ون يكون مت لا. 

  وال يكهههون قهههد وهههب  الحكهههم عليههه  بعقوبهههة مقيهههدي للحريهههة وو تقهههرر
 .إوقاط عضويت  ب حد لجان اتحاد الطهب

 

 

 

الطهبهههي علهههى وياوهههات محهههددي لهههدعم جميههه  تقهههوم خطهههة الهههدعم 
طهههههب و الو ههههول بهههههم إلههههى الشخ ههههية المتواص ههههة ال اجحههههة القههههادري ال

علهههى التميهههص  هههي جميههه  مجهههاالت الحيهههاي مههه  مراعهههاي اخته هههات الطههههب 
 يمههههها بيههههه هم مهههههن حيهههههث الموهههههتول العلمهههههي و ال هههههحي و الرياضهههههي 

 . واالجتماعي

 ٢وووووووووووِ ايطالبووووووايدع
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 البام المابي .1

 البام االجتمااي .2

 الرااية ال حية .3

 تياجات الخا ةخبمات البام المقبمة لذوي االح .4

 بام و رااية المتفو ين و المبباين .5

 بام و رااية الطالب المتعةرين .6

 منح براسية .7

 بليل الطالب .8

 الريابة العلمية و اإلرشاب األكابيمي .9

 

 

 

تقهههوم الكليهههة بموهههاعدي الطههههب غيهههر القهههادرين ماديههها  ويتم هههل  هههي 
تهههو ير كتهههب دراوهههية مجا يهههة والموهههاهمة الماليهههة  هههي وهههداد م هههرو اتهم 
الدراوههية و عمههل د ههاتر تههو ير لههبعن الطهههب مههن خهههل تبرعههات مههن 
بعههههن وعضههههاد هيئههههة التههههدريس و بعههههن رجههههال األعمههههال و لهههه  مههههن 

 .خهل مكتب رعاية الطهب

 

 

 :وتتمةل المساابات االجتمااية فن 

  يهههههتم مهههههن خههههههل : مسلللللاابات  لللللنبوق التكافلللللل االجتملللللاان
هب ال ههههههه دو  تقهههههههديم الموهههههههاعدات ال قديهههههههة والعي يهههههههة للطههههههه

 .الموتحقين

 

 

 

 

 البام المابي: أوالا 

مجاالت البام 
الطالبي
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 كيفية ح ول الطالب الن مساابات  نبوق التكافل االجتماان

 

يتقهدم الطالهب الههى االخ هائى االجتمهاعي بقوههم رعايهة الطههب بالكليههة 
 .للح ول على خطاب موج  إلى الوحدي االجتماعية التاب  لها الطالب

  يقدم الطالب البحث االجتمهاعي ومر ه  به  بيهان معتمهد ي بهت دخهل
شههادي إداريهة ... حيهاصي صراعيهة ... معهاش ... بيان مرتب )ألوري ا

 (.لألعمال الحري

  رئيس مجلهس إداري / يقدم الطالب طلب باوم الويد األوتا  الدكتور
 .  دو  التكا ل االجتماعي

 

 

 

 

 :تت ول ووائل الدعم االجتماعي التي تقدم للطهب وتشمل

 ة الغهههههه اد لوجبهههههه بو ههههههات التغ يههههههة لههههههبعن الطهههههههب للح ههههههول
و لهههه  مههههن خهههههل  ووههههبوعيا ماعههههدا يههههومي الخمههههيس و الجمعههههة

 .مكتب رعاية الطهب

  ههه دو  التكا هههل االجتمهههاعي و الههه   يقهههدم موهههاعدات   هههي  هههور 
متعهههههددي كتقهههههديم اإلعا هههههات الماليهههههة لوهههههداد الروهههههوم الدراوهههههية  
للحههههههاالت الطارئههههههة م ههههههل الجراحههههههات العاجلههههههة و األمههههههران 

  ههههه ا ال هههه دو  إداري رعايههههة يتبهههه. المصم ههههة و إعا ههههات  قديههههة
 .الطهب

 اشهههههتراكات  هههههي محطهههههة الوهههههكة  رتقهههههوم إداري الجامعهههههة بتهههههو ي
 .طهبالإداري شئون  ل  عن طري  و الحديد و األتوبيوات

  خههههدمات اإلقامههههة للطهههههب المغتههههربين مههههن المحا ظههههات المختللههههة
 .بالمدي ة الجامعية

 

 

 

 االجتمااي البام: ةانياا 
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ى بو ات التغ ية لوجبة يتم اوتخراج بطاقات التغ ية للطهب للح ول عل
... ال ه اد ... األ  ين ... وهى ويام األحد  الغ اد لمدي وربعة ويام ووبوعيا  

وال ه اد  اال  ين ييوم ويتم  ر  بو ات التغ ية ووبوعيا  .... األربعاد 
 : يلألوبول التال

 شروط استخراج بطا ات التغذية :

 .ون يكون الطالب موتجدا  بلرقت ( 3

 .ون موددا  للرووم الجامعيةون يك( 0

 .بالمدي ة الجامعية وو محل إقامت  بمدي ة وو مركص ط طا يكون مقيما   وال( 1

م  يمأل الطهب االوتماري المعدي ل ل  والموجودي برعاية الطهب ( 2
 . وري شخ ية وتقدم لمشر  التغ ية برعاية الطهب( 0)احضارعدد 

 

 

 

 

   مهههن خههههل موتشهههلى الطلبهههة تهههو ير الرعايهههة ال هههحية للطههههب
 .المجاور للكلية

   تهههههو ير بطاقهههههة الطالههههههب العهجيهههههة مههههههن خههههههل إداري شههههههئون
   .الطهب

  وبههها غر ههة  طبيههة بالكليههة مجهههصي للحههاالت الطارئههةتوجههد عيههادي
 .كش  و يعمل بها طبيب و ممرضة

 

 

 

 الرااية ال حية: ةالةاا 

 بطا ــة التغذيـة
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   الكهربههههائي الخهههاص ب عضهههاد هيئههههة  الم هههعد باوهههتخدامالوهههما
 التدريس

  بمب ههههى المههههدرجات توههههمل ( وهههههلم م صلقههههة)  شههههائيةإتوهههههيهت
 بدخول الكراوي المتحركة الخا ة بالمعاقين

  تخ هههههههيص ومهههههههاكن  هههههههي قاعهههههههات المحاضهههههههرات و المعامهههههههل
الدراوهههية  لجلهههوس المعههها  علهههى وطهههرا  الممهههرات و ال هههلو  

 وقرب وبواب الطوارئ

 االمتحا ههههات  المرو ههههة  ههههي تغييههههر مواعيههههد الح ههههص العمليههههة و
 .بما يتل  م  ظرو هم الخا ةظرية و العملية الدورية و ال 

 

 

 

توجهههههد قواعهههههد لتحديهههههد الطههههههب المتلهههههوقين مهههههن خههههههل  تهههههائص 
و تحديههههد ( وعمههههال الوهههه ة و هايههههة الل ههههل الدراوههههي)امتحا ههههات الوهههه وية 

ويضههها  مهههن خههههل و الطههههب المبهههدعين مهههن خههههل إداري رعايهههة الطههههب
 .المحاضرات ال ظرية و الح ص العملية

مهههه حهم بطاقههههة  وتحليههههص ههههه الد الطهههههب مههههن خهههههليههههتم دعههههم 
 األ ههههلتمهههه حهم بعههههن الميههههصات اوههههت  ادا  مههههن ( بطاقههههة تميههههص)توههههمى 

حيهههث دعهههم مع هههو  بعمهههل لوحهههات شهههر    العهههام للطلبهههة غيهههر المتلهههوقين
يهههههتم عرضهههههها علهههههى شاشهههههة العهههههرن بمهههههدخل الكليهههههة وعلهههههى الموقههههه  

 مهههاد  لههههم  تهههو ير دورات مجا يهههة لت ميهههة مههههاراتهم و دعهههم االلكترو هههي
بر هههامص التبهههادل ) بهههرحهت  مجا يهههة خهههارج الهههبهد الطههههب كمههها يتمتههه 
 .(الطهبى

 

 

 

 

 ساٝذدذت اخلذص١ ابعًذ: خدَذت ايدعِ املكد١َ يذٟٚ اال

بام ورااية المتفو ين : خامسا
 والمبباين
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الطههههههب  و الطههههههب مههههها قبهههههل التع هههههروجهههههد قواعهههههد لتحديهههههد ت
وعمهههال الوههه ة )مهههن خههههل  تهههائص امتحا هههات الوههه وية المتع هههرين دراوهههيا   

و مهههههن خههههههل متابعهههههة حضهههههور وو تغيهههههب ( و  هايهههههة الل هههههل الدراوهههههي
ب و ا تبههههاههم وو شههههرودهم و  ههههاد الههههدروس ال ظريههههة والح ههههص الطههههه
 .العملية

يههتم تقههديم الههدعم األكههاديمي لهههه الد الطهههب مههن خهههل  األقوهههام 
                   : م هههههل) العلميهههههة بوضههههه  الحلهههههول الم اوهههههبة لرعايهههههة هههههه الد الطههههههب 

األوهههات ي والقهههادرين علهههى التوا هههل   واختيهههار وكلههه [ مجموعهههات تقويهههة ] 
   (بووهههائل تهههدريس وو شهههطة تعليميهههة م اوهههبة لههههم ب يوهههر الطهههر   عههههمم

الوهههاعات المكتبيهههة المعل هههة التهههي يهههتم تخ ي هههها للوهههادي وعضهههاد هيئهههة 
تقهههههديم الهههههدعم المهههههاد  وو االجتمهههههاعي وو . التهههههدريس و الريهههههادي العلميهههههة

ال لوهههي الههه   قهههد يكهههون مهههن  قهههاط الضهههع  التهههي تههه  ر علهههى موهههتول 
 .الطالب

 

 

 

 

 اقيهههات  قا يهههة للتبهههادل الطهبهههي بهههين الكليهههة و جامعهههات توجهههد اتل
  الوهههههودان تحهههههت    عمهههههان   وهههههوريا     الهههههيمن: وخهههههرل م هههههل

 . إشرا   ائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطهب

 

 

 

 

 

 

 

 رااية الطالب المتعةرين براسياا  :سابساا 

 المنح البراسية: سابعاا 
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  هههى  هههوري ورقيهههة  هههي  مجا ههها تهههو ير دليهههل الطالهههب وتوصيعههه 
بدايههههة كههههل عههههام دراوههههي علههههى الطهههههب الموههههتجدين  ههههي حلههههل 

 .وتقبالاال

   تههو ير دليههل الطالههب  ههي  ههوري الكترو يههة و إعه هه  علههى موقهه
كمهها يههتم تحههديث الههدليل كههل  تههري  ههي حالههة وجههود تطههوير  الكليههة

 .وو إضا ة توتلصم الت وي  ع ها  ي الدليل

 

 

 

 

 

 

موههههاعدي الطالههههب لالركيههههصي األواوههههية هههههي  الريههههادي العلميههههة

ههها و لهه  مههن  وكللتحقيهه  هد هه  مههن دخههول الجامعههة ب يوههر الطههر  و

خههههههل موهههههاعدت  علهههههى التكيههههه  مههههه  ال ظهههههام األكهههههاديمي وإصالهههههة 

 .وتحول دون تقدم  الدراوياألوباب التي ت د  إلي تع رن 

 :معايير اختيار الرائب العلمي

 ون يكون من وعضاد هيئة التدريس بالكلية. 

  ون يكهههون لديههه  القهههدري علهههى التلاعهههل مههه  الطههههب و تقهههديم الهههدعم

 .الهصم لهم

 ن يكون ملما  باأل ظمة األكاديمية  ي الجامعة و الكليةو. 

 

 بليل الطالب: ةامناا 

 ايرٜذد٠ ايع١ًُٝ
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 :كيف تتعرف الن الرائب العلمي

مههههن خهههههل بيههههان بتشههههكيل الريههههادي العلميههههة لكههههل   ههههل دراوههههي 

المعلههن علهههى شاشهههة العهههرن بالكليهههة و علهههى الموقههه  االلكترو هههي 

و مههههههههههههن خهههههههههههههل  .tantapharmacy.org www  للكليههههههههههههة 

والتوجهههه  إلههههى إداري شههههئون المحاضههههرات و الح ههههص العمليههههة 

 .الطهب  

  علهههههى كهههههل طالهههههب التوجههههه  إلهههههى الرائهههههد العلمهههههي لمهههههأل

 .اوتماري تعار  م  إحضار  وري شخ ية

 :مغام الرائب العلمي

  يكهههون المرشهههد األكهههاديمي بم ابهههة همهههصي الو هههل بهههين الطههههب

 .و وعضاد هيئة التدريس

 تقديم ال  ل و المواعدي األكاديمية للطهب. 

 طهههههب خهههههل دراوههههتهم بالت وههههي  مهههه  إداري حههههل مشههههاكل ال

 .الكلية و وعضاد هيئة التدريس

  تتبههههه  الطههههههب و  هههههاد الدراوهههههة لتقيهههههيم موهههههتول تقهههههدمهم وو

 .تع رهم

  تشهههجي  الطههههب المتلهههوقين دراوهههيا  لهشهههترا   هههي األ شهههطة

 .العلمية التي تدعم تلوقهم
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  دعههههم الطهههههب المتع ههههرين دراوههههيا  و الوقههههو  علههههى ووههههباب

محاولهههة إيجهههاد حلهههول لهههها مههه  إداري الكليهههة وكههه ل  التع هههر و 

 .التوا ل م  وولياد ومور الطهب إ ا لصم األمر

  حهههههث الطههههههب علههههههى االشهههههترا   ههههههي األ شهههههطة الطهبيههههههة

 .المختللة وك ل  و شطة وحدي ضمان الجودي بالكلية

  ههي حالههة وجههود شههكول وو تق ههير مههن الرائههد العلمههي وو مههن 

 .يعاو  

 شههكوان إلههى وكيههل الكليههة لشههئون التعلههيم علههى الطالههب التوجهه  ب

 .و الطهب
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ورةـــالب  ي اجلــل الطـــرلي  

 مفاٍيه عامة عً اجلورة

 عتمادمهظىمة اجلىدة وعهاصرها وتطبًق نظام اجلىدة واأل

 جبامعة طهطا وكلًاتها

 اجلورة واألعتنار مضكزعناٌ –جامعة طيطا 
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      مقـــزمة

إن النيوض بالتعميم يعد نقطة البدايةة الحةحيحة  ةى أص إحةسح يفةتيدم إ ا ةة      
 جت ع  ادر عمى  واجية تحدياتو  قد أدركت كثير  ن الدول و نيا  حر أى ية األخذ 

لتعميم العالى و ةن أجةل تحقيةذ ىةذا اليةدم  ا ةت ب عايير الجودة  ى ج يع  ؤففات ا
تبةع تو  2007الدولة بإنشاء الييئة القو ية لض ان جودة التعميم واالعت اد  ى نةو  بر 

الييئةةة رئةةيس  جمةةس الةةوزراء و قرىةةا القةةاىرة كجيةةة  حايةةدةا و ةةن أبةةرز  يا يةةا نشةةر 
ارات اعت ةةةاد ثقا ةةةة ضةةة ان الجةةةودة والتعريةةةم باليةةةات و تطمبةةةات االعت ةةةاد واتخةةةاذ  ةةةر 

ال ؤففةةات التعمي يةةةا ك ةةا طرحةةت إدارة برنةةا ا التطةةوير ال فةةت ر والتاىيةةل لسعت ةةاد 
بوزارة التعميم العالي  شروعات تنا فية تتفم باالبتكارية والجدية وتتض ن أ كةارا  ي كةن 
أن تفاعد  ي تجويد  نظو ةة التعمةيم العةالي والتطةوير ال فةت ر يةتم ا تراحيةا وتن يةذىا 

 الطسب تيدم إلى:  ن  بل
  عايشةة ال جت ةةع الطسبةةي لييجابيةةات والفةةمبيات  ةةي  نظو ةةة التعمةةيم العةةالي 

 وال شاركة  ي التعا ل  عياا
  توفيع  اعدة ال شاركة الطسبيةة  ةي جوانةب التطةوير والتن يةة وتحقيةذ جةودة

 التعميم بال ؤففات التعمي ية  ى إطار افتراتيجية تطوير التعميم العاليا

 روح االنت ةةةاء وتوطيةةةد العس ةةةة بةةةين الطةةةسب والخةةةريجين وال ؤففةةةة  إزكةةةاء
التعمي يةةةةز وزيةةةادة حجةةةم التةةةيثير عمةةةى الفيافةةةات والبةةةرا ا التعمي يةةةة داخةةةل 

 ال ؤففةا

  تحفةةةين  فةةةتوص رضةةةاء الطةةةسب وأوليةةةاء األ ةةةور والجيةةةات ال فةةةت يدة  ةةةن
تقةد يا   خرجات التعميم العالي وزيادة  ناعتيم ب فتوص جةودة الخةد ات التةي

 ال ؤففات التعمي يةا 

  داريةةة وتطبيقيةةة تةةؤىميم لتح ةةل ال فةةئولية إكفةةاب الطةةسب  يةةارات  ياديةةة وات
 والقدرة عمى حل ال شاكلا
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  خمذ  نوات إضا ية لمتواحل والت اعةل بةين األطةرام ذات الحةمة  ةي  نظو ةة
 التعميم العالي داخل وخارج ال ؤففات التعمي يةا

 : رة واحلضول على االعتنارفى دلال اجلو مفاٍيه عامة

 اجلىدة Quality : 
ىى درجةة افةتي اء ال تطمبةات التةى يتو عيةا الع يةل فال فةت يد  ةن الخد ةة    

 اص الطالب( او تمك ال ت ذ عمييا  عو  ى ضوء  عايير  عترم بياا
 عناحر الجودة :
  جةةةودة عناحةةةر الع ميةةةة التعمي يةةةة ال كونةةةة  ةةةن الطةةةسب واعضةةةاء

 ةاالييئات الجا عي
 جودة ال ادة التعمي ية ب ا  ييا  ن برا ا وكتب وطرائذ وتقنيات 

  جةةةودة  كةةةان التعمةةةيم ب ةةةا يضةةة و  ةةةن  اعةةةات و ختبةةةرات و كتبةةةات
 وورش وغيرىاا

    جةةةةودة االدارة  ةةةةةع  اتعت ةةةةةد عميةةةةةو  ةةةةةن  ةةةةةوانين وانظ ةةةةةة ولةةةةةوائ
وتشريعات ز و ا تتبناه  ن فيافات و مف ات و اتعت ده  ن ىياكةل 

 اووفائل و وارد 

 جودة ال نتا فالخريجون واالنشطة البحثية والخد ات ال جت عية(ا 

 

  نظام ادارة الجودةQuality Management System : 
ىو انشاء فيافة واىةدام والع ةل عمةى تحقيقيةا الدارة وضةبط أنشةطة ال ؤففةة 

  ي ا يخص الجودةا
 
  ض ان الجودةQuality Assurance  : 

ر االكادي يةةة ال فةةت دة  ةةن رفةةالة الكميةةةز يةةتم ىةةى وفةةيمة التيكةةد  ةةن ان ال عةةايي
تعري يا وتحقيقيا ب ةا يتوا ةذ  ةع ال عةايير القو يةة او العال يةة ال نةاظرة ليةا وان 
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 فةةةتوص جةةةودة  ةةةرص التعمةةةيم والةةةتعمم واالنشةةةطة البحثيةةةة وال شةةةاركة ال جت عيةةةة 
  سئ ة وتفتو ى ال تطمبات ال رجوة ا

 

 اليدم  ن تطبيذ الجودة  ى التعميم   

 ل عةايير تطبيقيةا  ةن بةدءا الطةسب بةين الت ييةز وعةدم بالعدالةة ال ؤففةة التةزام 

 والعدالةة لمج يةع ال تكا ئةة التعمم  رص بتو ير و رورا ال ختم ة بالبرا ا االلتحاذ

 .الطسب بين ال فاواة يض ن ب ا ال ختم ة الدعم فبل تقديم و ي التقييم  ي
 القو يةة األكادي يةة ال عةايير ليحقةذ عمي ةيالت البرنةا ا ب حتةوص ال ؤففةة ارتقاء 

 التةي الشةيادة و فةتوص لنةوع ال سئ ةة الخةريا ل واحة ات تض ن اكتفةابك والتي

 .الع ل فوذ  ي لك التنا س يتي    ا عمييا تححل

 لتعم ك والكا ية والحديثة ال تعددة ال حادر ال ؤففة تو ر  

 ال طموبةة باألىةدام والتةزام و وضةوعية بعدالةة أدائك لتقييم  واعد ال ؤففة تضع 

 .لك وال عمنة ال قررات  ن (ال فتيد ة التعمم  خرجات) ال قررات تدريس  ن
 تةو ير أو األكةادي ي الةدعم فةواء ال ختم ةة الطسبةي الةدعم فةبل ال ؤففةة تةو ر 

 وغيرىاا الححية والخد ات الطسبية األنشطة  جاالت

 التةي الةدعم وفةبل التعمي يةة واألنشةطة ال قةررات عةن رضةاءك ال ؤففةة تفتطمع 

 .احتياجاتك لتس ي بيدم تحفينيا تو رىا

 و بجديةة شةكواك  ةع وتتعا ةل القةرار اتخةاذ  ةي تشةركك و رأيةك ال ؤففةة تحتةرم 
 اش ا ية

 

 األىدام االفتراتيجيةStrategic Objectives  : 

 ج وعةةة  ةةن التوجيةةات الخاحةةة بال ؤففةةة  نبثقةةة  ةةن رفةةالتياا وتكةةون ىةةذه 
 كتوبةة بحةي ة عا ةة تركةز عمةي الرؤيةة العريضةة و توفةطة ال ةد  ليتجةاه  األغراض

اإلفتراتيجي الذ  ترغب ال ؤففة  ي اتخاذه  ن أجل تحقيذ أ ضةل أثةر عمةي  ختمةم 
 األنشطة التعمي ية لطسبيا وال جت ع ال حمي الذ  تخد و وال جت ع بيفرها
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  مم ال قرر Course File: 
ة التدريس القةائم بتةدريس ال قةرر ل تابعةة األداء عبارة عن  مم ينشئة عضو ىيئ

أنةواع  –تقريةر ال قةرر  – ى ال قرر ويضع بو كل  ةا يخةص ال قةرر فتوحةيم ال قةرر 
نتةائا اال تحةان  –نتيجة افتطسع رأ  الطسب  ي تدريس ال قرر  –األنشطة ال حمية 

 ن اذج االجابة(ا –لم حول أو الفنوات الدرافية 
 لتعمم أفاليب التعميم واTeaching and Learning Methods : 

ىةةى االفةةاليب والطةةرذ التةةى يفةةتخد يا ال عم ةةون ل فةةاعدة الطةةسب  ةةى تحقيةةذ 
النتةةائا التعمي يةةة ال فةةيد ة لم قةةررا  ةةن ا ثمتيةةا: درافةةة حالةةة لتعمةةيم الطةةسب كي يةةة 

اب تحميل ال عمو ات والوحول إلي  رارز وكتابة ور ة  راجعة ليت كن الطةسب  ةن اكتفة
 يةةارات الةةتعمم الةةذاتي وتقةةديم العةةروضز وجمفةةات ع ميةةة ليةةت كن الطةةسب  ةةن اكتفةةاب 
جةراء التجةارب وذلةك لتةدريب الطةسب عمةي تحميةل النتةائا والوحةول  ال يارات الع ميةة وات

 إلي افتنتاجات  حددةا  
  أىدام ال قرر/البرنا ا الدرافىProgram / Course Aims : 

ل برنةةةا ا تعمي ةةةى/  قةةةرر درافةةةى  فتن يةةةة  عةةةارم تعنةةةى  ةةةا يةةةراد تحقيقةةةو  ةةةن خةةةس 
knowledge  -  يارات skills  -  جوانب فموكيةAttitudes وىي عادة  ا )

 تعت د عمي  اجاء  ي رفالة الكميةا
 النتائا التعمي يةال فتيد ة ILOs) )Intended  Learning's Outcomes  : 

يكتفبيا الطسب عنةد اك ةاليم  ىى  ج وعة ال عارم وال  اىيم وال يارات التى يجب أن
لمبرنةةا ا والتةةى تةةرتبط برفةةالة الكميةةة وتعكةةس افةةتخدام  عةةايير  رجعيةةة عمةةى  فةةتوص 

  سئمز ويجب التعبير عنيا  ي حي ة نتائا وليس عمي شكل  نيا تعمي يا
 األكادي ية ال رجعية القو ية  ال عايير

 :National Academic Reference Standards (NARS) 

ال عايير ال وضوعو  ن  بل لجنة  تخححة باالشتراك  ع ال فت يدين ىى   
 ن الخد ة التعمي ية افترشادُا بال عايير العال ية وبال حا ظة عمي اليوية القو يةا 
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وىذه ال عايير ت ثل الحد الدني  ن  ال عارم وال يارات ال طموب اكتفابيا  ن 
 البرنا ا التعمي يا

 

 : االعت اد 
 حكو يةة تكةون  ةد خارجية تقويم جية  ن شيادة ىو عا ة حورةب االعت اد  

  ةن ال حةددة الجودة  عايير تفتو ي ال عت دة ال ؤففة بين حكو ية تقر  غير أو

 .الجية تمك  بل
 ت نحو الذ  االعترام ىو  حر  ي التعمي ية لم ؤففات االعت اد أن ىذا ويعني   

  ةن ت كنةت إذا التعمي يةة لم ؤففةة ادواالعت ة التعميم جودة لض ان القو ية الييئة

 ال حةددة لم عايير و ق ا التعمي ية ال اعمية وتحقذ ال ؤففيةز القدرة لدييا أن إثبات

 ال فةت ر والتعزيةز التحفةين التي تضة ن ال تطورة األنظ ة  ن ولدييا الييئةز  ن

 .النشطتيا
 العالي التعميم ب ؤففات تميذ رفالة  عمنة ليا.  

 و سئ ة  حددة أىدام ترشدىا 

 والنزاىة بال حدا ية تتفم.  

 رفالتيا تحقيذ  ن ت كنيا  ؤففية  درة ليا.  

 تعمي ية  اعمية تظير.  

 التطةوير و لمتحفةين التقةويم ىةذا نتةائا وتفةتخدم الةذاتي التقةويم نظةام تطبةذ 

  ال فت ر

 ةا ةال ادية و البشرية ال وارد و التنظيم  ن لدييا و ال عمنة رفالتيا بال عل تحقذ  

 . االعت اد حسحية  دة عن تقل ال ز نية ل ترة الرفالة تحقيذ افت رارية ليا يك ل

 

 : الشروط الواجب تو راىا لتقدم الكمية ليعت اد 
 :التالية الخطوات خسل  ن االعت اد ع مية تتم        

 لسعت اد التقدم بطمب ال ؤففة تتقدم ا1
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 تخطرىةا  إنيةا لمتقةدم ال ؤىمةة شةروطال ليةا تتةوا ر ال ؤففةة أن الييئةة وجةدت إذا ا2
 اإلرشةادية لمن ةاذج و قةا الذاتيةة درافةتيا إعداد عمى تحثيا و التقدم عمى بال وا قة

 الييئةا تو رىا التي

 لمييئة لتقدي يا الذاتية الدرافة بإعداد تقوم و ال قررة الرفوم ال ؤففة تفدد ا3

 وال فةتندات والوثةائذ اتيةةالذ الدرافةة ل راجعةة ال ةراجعين  ةن  ريق ةا الييئةة تشكل ا4

 .ال ؤففة بيا تتقدم التي
 الزيارة وت احيل وأنشطة  يعاد لتحديد لم ؤففة ت ييدية بزيارة ال ريذ رئيس يقوم ا5

 .ال ؤففة لتقييم ال ريذ بيا فيقوم التي ال يدانية

 ال ؤففةة افةتي اء  ةن لمتحقةذ ال يدانيةة الزيةارة بةإجراء ال ةراجعين  ريةذ يقةوم ا6

 :خسل  ن  ادل عاييراالعت

التعمي يةة والبحثيةة  األنشةطة ز ال نشةتت تقيةيم - ال فةتندات عمةى اإلطةسع
 الطسبزف ال عنية األطرام  ع الطسبية  ن خسل  قابست األنشطة والخد يةز

 .العا مين( التدريسز ىيئة أعضاء القياداتز
 

  عايير االعت اد التى حددتيا الييئة :
بناءا  عمى أثنى عشر  عيةار ت طةى عناحةر التعميم العالى تقوم الييئة بتقييم  ؤففات 

 القدرة ال ؤففية لمكمية وال عالية التعمي ية وىى :
  عيار التخطيط االفتراتيجى ا -1

  عيار القيادة والحوك ة ا -2

  عيار إدارة الجودة والتطوير ا -3

  عيار أعضاء ىيئة التدريس والييئة ال عاونة ا -4

  عيار الجياز اإلدارص ا -5

 ال وارد ال الية وال ادية ا  عيار -6

  عيار ال عايير األكادي ية والبرا ا التعمي ية ا -7

  عيار التدريس والتعمم ا -8

  عيار الطسب والخريجون ا -9

  عيار البحث الع مى واألنشطة العم ية ا -10

  عيار الدرافات العميا ا -11

  عيار ال شاركة ال جت عية وتن ية البيئة ا -12
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 عت اد :دور الطسب  ى الححول عمى اال 
 : داخل الكمية 

 ىةو ز  عيةدك أو كميتةك داخةل التعمةيم جةودة ضة ان  نظو ةة  ةي دورك إن   

 تكةون لكةي و . عةك ال شةتركة األطةرام لبةا ي وال حةرك بةل األفافةي الةدور

 وواجباتةك حقو ةك عمةى تتعةرم أن عميةك الع ميةات تمةك  ةي بايجابيةة  شةاركا

 :اآلتي  راعاة عميك و بوضوح
 الدرافةة نظةام  عر ة عمى واحرص جيداز بكميتك الخاص لبالطا دليل ا رأ 

 اال تحانةات نظةم وكةذلك بياز ال ختم ة بالتخححات وكي ية التحا ك بياز

 ال فةتقبميةز وخطتيةا ال عيةدز /الكميةة رفالة تعرم ليا ال نظ ة والقواعد

 .والتطوير التحفين ع ميات  ي برأيك وشارك

 التطةوير خطةط وضةع و ي بكميتكز القرارات اتخاذ  ي ت ثيمك عمى احرص 

 وعةن عنةك   ثمةين إشةراك خةسل  ةن وذلةك لمكميةةز اإلفةتراتيجية والخطةة

 .ال عيد  /بالكمية ال ختم ة المجان  ي ز سئك

 ةي ليفةيام الجةودة  عةايير ضةوء  ةي  عيدك / كميتك  ي يحدث  ا تابع  

  .التطوير

 أن يجةب  ةاو  ال قةرر أىةدام عةن بدرافةتو تقةوم  قةرر كةل أفةتاذ افةيل 

 عمةى واحةرص ال فةتيد ة الةتعمم لةو  خرجةات درافةتك خةسل  ةن تتعم ةو

 .ال قرر توحيم  راءة

 ي ب اعمية وشارك و راءات تكمي ات  ن إليك يفند  ا تيدية عمى احرص  

 ىاد ةة أفةئمة واطةرح ال حاضةراتز  اعةات داخةل تطةرح التةي ال نا شةات

 .وبناءة

 اإللكترونةي الحديثةف التعمم عممالت أفاليب لتطبيذ أفاتذتكز  ع ت اعل – 

 يطمبيةا أفافةيو ب يةارات تفةميحك إلةى تيةدم والتةي ( الة  الةذاتي التعمم

 .( الع ل فوذ

 ياراتةكز تن يةة بيةدم الجا عةةز تعقةدىا التةي التةدريب بةرا ا  ةي شةارك  

 .وال عارم ال عمو ات  ن  زيد واكتفاب
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 حافةب وأجيةزة ة عيةدكف  كتبة  /كميتةك  وارد  ن االفت ادة عمى احرص 

  ةن  يةي ال ةواردز ىةذه افةتخدام وأحفةن إلة (  ...ال عا ةل وأدوات آلةيز

 .أجمك 

 ةع خسلةو تت اعةل الةذ  والةتعممز التعمةيم :ع ميتةي تقيةيم عمةى احةرص  

 اليةدم يتحقةذ حتةى الةدرجاتز أ حى إلى  وضوعيا تكون وأن أفاتذتكز

 أفةاليب خةسل  ةن التقيةيم ىةذا يجةرص  ةا وعةادة التقيةيمز ىةذا  ن ال رجو

 أو ال قةررز  ةي نيايةة تةدريس افةتي اؤه يةتم الةذ  االفةتبيان  ثل رف ية

  ةي رأيةك عةن أفةاتذتك أحةد يفةيلك أن  ثةل رف يو غير أفاليب بافتخدام
 .ال عيد/بالكمية تتمقاىا أخرص تعمي ية خد و عن أو  ا درافي  قرر

 أ  عن كرضائ عدم حالة   ي الفمبيةز عن وتخل اإليجابي بالفموك تحل 

  ةا وعةادة لم فةئولينز توحةيمو  ةن  سبةد التعمي يةةز ب ؤففةتك شةيء

  يحفةن شةكواك الفةتقبال  نافةبة آليةة ال عيةد/بالكميةة تجةد فةوم

 .افتخدا يا

 أفباب عمى تقم لكي اال تحاناتز نتائا  ي أفتاذك  نا شة عمى احرص 

 .القاد ة اال تحانات  ي تجنبيا عمى لتع ل أخطائكز

 وأفةيلو بةكز الخةاص األكةادي ي ال رشةد  ةع الةدائم واحةلالت عمى احرص 

 .بافت رار نحيحتو واطمب تريدز  ا كل عن

 جراء العم يةز الندوات  ي ب اعمية شارك   ةن تةدريبك يةتم التةي البحةوث وات

 .الع ل فوذ يتطمبيا التي والع مية العقمية ال يارات عمى خسليا

 ال ةراجعين زيةارة عنةد يةةالطسب األنشةطة  ةن لةك  نافةبا تةراه  ي ةا شةارك 

 احةرص لكميتةكز واالعت ةاد التعمةيم جةودة لضة ان القو يةة لمييئةة التةابعين
  ةي رأيةك يطمةب عنةد ا ال بال ة دون الححيحة بال عمو ات إ دادىم عمى

 .الشين ىذا

  خارج الكمية 
 جزء  يي البيئيةز والخد ات ال جت عية التوعية برا ا  ى  ؤففتك شارك 

 .الع ل ل يارات اكتفابك مبات ن  تط يتجزأ ال
 و تحفةين إلةى الياد ة القو ية الجيود  ي ال عالة ال شاركة عمى احرص 

 و االفةتبيانات  ةي ال شةاركة خةسل  ةن  ةي  حةر التعمةيم تطةوير
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 خةسل  ن التعميم جودة القو ية لض ان الييئة تطرحيا التي االفت تاءات

 .االلكتروني  و عيا

 

 عت دة؟  ا ائدة تخرجك  ن كمية  
 يجعةل و ال جت ةع ثقةة يكفةبيا االعت ةاد عمةى  عيةدك أو كميتةك ححةولإن 

  ةى يتخرجةون الةذين  ةالطسب الع ةلز فةوذ  ةن تقةدير  حةل عنيةا الحةادرة الشيادة

  ةن غيةرىم  ن أ ضل ع ل  رص ليم تتوا ر الجودة  تطمبات تحقذ  ر و ة جا عات

 .خارجيا أو بمدىم  ي فواء ال عت دهز غير ال ؤففات خريجي

 إذا كان لديك تفاؤالت أخرص  اذا ت عل ؟
 وفتجد  حتوياتو وتح   www.naqaae.org الييئة  و ع عمى الدخول ي كنك

  ةن وافت فةارات أفةئمة  ن تريد  ا توجيو أيضا وي كنك .أفئمتك اغمب عمى اإلجابة

 .عمييا بالرد ال تخححون يقوم فوم و ال ني بالدعم الخاص الجزء خسل
جو لوحدة ض ان الجودة بكميتك أو  ركز ض ان الجودة بالجا عة أو التواحل أو التو 

 www.tqac.edu.eg ع  ركز ض ان الجودة  ن خسل ال و ع اإللكترونى 
 

 
 
 
 
 
 

 

ٍشا ولز حضلع الكلية علـى االعتنـار مـً اهليئـة القوميـة لغـناٌ       

                  (154جــورة التعلــيه واالعتنــار بقــضاص دللــص رراصة اهليئــة صلــه )      

 . 23/5/2016بتاصيذ 

 

 وص مخـص سـيوات مـً تـاصيذ    وسيته التقزو لتجزيز االعتنـار بعـز مـض   

 حضول الكلية على األعتنار .

 

http://www.tqac_2000@yahoo.com/
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 ايطذيب ٟعسٜس
 

      ــ ــة ويعضعـ ــل الكليـ ــًا راخـ ــوص متامـ ــزخؤ ذلظـ التـ

 للنشائلة.

 ــوع ر ــات   مميـ ــل لاعـ ــول راخـ ــوٌ احملنـ ــتدزاو التليفـ سـ

احملاعـــضات أو أءيـــاا الـــزوصض العنليـــة أو أءيـــاا أراا     

 .اٌاإلمتح

  ــوع ــى   اصــطحابممي ــأكوالت أو املظــضوبات راخــل مبي امل

 الكلية حفاظًا على املظَض العاو.

      ــة ــاكً املدضض ــى األم ــة ف ــاا القنام ــى رلق ــضظ عل أح

 هلا.

     ــا ــل لاعـ ــزصاٌ أو راخـ ــى اجلـ ــة علـ ــوع الكتابـ ت مميـ

 الزصاسة.

  راصة الكليةامميوع تعليق أى ملضقات بزوٌ موافقة 
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 أقصِ بذهلل ايععِٝ 

ع٢ً ايعرف ٚايرب ٚسرٜضًذ إٔ أنٕٛ أًَٝٓذ
 َساٚي١ ١َٓٗ ايضٝدي١ ... ف٢ ٚايضالح 

 ٜسٜد ع٢ً أدر ع٢ًُ ... ٚال أطًب أدرًا

 ٚال أشاػٌ َٗٓا٢ ف٢ إفصذد ٚال أفع٢ شرًا 

 ثذّ... تهذب اآلااخلضذٍ احلُٝد٠ أٚ 

عًٝ٘ ٚال  ٍ)ايبا٘( ٚال أد ٚال أعط٢ مسًذ 
 ... ٞيًذٜٔ عًُْٛ أظري ب٘ ٚأنٕٛ َٛقرًا

 ألٚالدِٖ َذ يف بفطًِٗ َصدًٜذ َعرتفًذ 
 سصذٕ.إَٔ َعرٚف ٚ ٞٚشع

 ٚاهلل ع٢ً َذ أقٍٛ ظٗٝد

 قصِ ايضٝذدي١
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 ايصٝد / شُٕٝٛ مسري ثذبت أخضذ٢٥  عذ١ٜ ايعبذب     

 دٜٓذ ذلُد عذدٍ/  ٠ايصٝد َدٜر عذّ  عذ١ٜ ايعبذب    

 

 

 

 
  

 

 /إباصذّ امحد ذلُد عٝص٢ .دأ
  ١ًْٗ ايصٝد ايععُذ٣ٚ/  أ.د

 ايه١ًٝعُٝد 

 
 

 ٦ٖٝوووو١ اإلعووداد

 

 اإلظراف ايعذّ

 


