جامعة طيطا
كلية الضيزلة

رليل الطالب اجلزر
العـام اجلامعى
2020/2019

-1-

-2-

تَيئـة

حلضول الكلية على االعتنار
األكارميى واجلورة مً اهليئة القومية
لغناٌ جورة التعليه واالعتنار
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نًُ١
ايطٝد االضتاذ ايدنتٛز  /دلد ٣عبد ايسؤٚف ضبع

سٟٗع اؾاوعٛ
أبٓا ٢٥ايطًبٚ ١ايطايبات :
ٖطٗة ىل اذاٖ ٛأُ أٍِ٠كي اصف ٛخاص ٛاالعاً اؾاوع ٜأ٧ه ف ٜاذاٖ ٛدساطجكي
اؾاوعٖٗٔ ، ٛظعذٌ ٜأُ أعدل لكي عَ طعادث ٜااٌضىاوكي إىل أطش ٚساوع ٛطٍطا  ،ثمك
املٍااس ٚالجعمٗىٗا ٛالؼااكٔ ٛالجا ٜأصابظح عاة ٔاطاذ ٚواَ أعاش اؾاوعااخ املصاشٖٛ
ٔالعشاٗاأ ، ٛعمااٗكي أُ ػعماإا وااَ ٔساإدكي فّٗااا فشصاا٥ ٛكجظااات العمااي ٔاملعشفاا، ٛ
ٔاملؼاسك ٛاإلجيااٗ ٛف ٜكاف ٛاٌ٧ؼط ٛالط٦اٗ ٛالج ٜثعجدل مبذاا ٛوٍاخاً خصباً لجبااده
ا٩سأ ٞا٧فكاس اعٗذًا عَ الذلِٗة ٔالجٍاطش ٔاإلقصأ ، ٞفشض الشأ ٝالٕاطذ .
ٔعمٗكي أُ ثعمىٕا أٌٍا طشٖصُٕ فا ٜساوعا ٛطٍطاا عما ٜثإفرل كافا ٛا٥وكاٌااخ
لٍٗاه الطالة دساط ٛوجىٗاضٔ ٚفاة وعااٖرل اؾإدٔ ٚا٥عجىااد  ،كازلك طشٖصإُ عماٜ
سعاٖ ٛاإلاذاع ٔثٍىٗ ٛاملٕاِة ـمة سٗن وبذع ٔوبجكش .

أبٓا ٢٥ايطًب ١األعصا: ٤

عمٗكي أُ ثجخزٔا وَ اـمة القٕٖي ط٦ط ًا ف ٜثطمعكاي ؿٗاا ٚأفضان  ،فاطشصإا
عماا ٜإعاا ٞ٦قااٗي ا٥سجّاااد ٔالجفاإ ٔ ،اٌ٥جىااا ٞااازٓ اؾاوعاأ ٛلماإطَ الكاابرل الاازٝ
حيجضااٍٍا عٗع ا ًا  ،ثمااك القااٗي الجاا ٜمااشل عمّٗااا فاا ٜثمااك املشطماا ٛاملفعىاا ٛاا٧واان
ٔاإلصشاس ٔالشغب ٛفا ٜصاٗاغ ٛوظاجقبن أفضان ملصاشٌا الػالٗا ٛصااطب ٛاقاذ املؼاش
الضاست ف ٜأعىا الجااسٖ ٔ ،أعمىإا أُ الٍشاال الازٍٖ ٝج اشكي فا ٜطٗااثكي العىمٗاٛ
لٗع االصعة أٔ املظجظٗن ٔلكٍْ حيجاض إىل سّذ ٔوذااش. ٚ
وفقكه اهلل وسزر خطاكه
مع خالط متيياتى لكه بزواو اليجاح
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كلنة
ايطٝد االضتاذ ايدنتٛز  /ايسفاع ٢إبساَٖ ِٝبازى
ٌاٟة سٟٗع اؾاوع ٛلؼ ُٕ٠الجعمٗي ٔالط٦ت

أبيائى وبياتى طالب كلية الضيزلة  -جامعة طيطا

وااإ إػااشاق ٛعاااً دساطاا٘ سذٖااذ ٖطٗااة لاا٘ أُ اثقااذً لكااي ا صااذ الجّاااٌ٘
 ٦االٍشاااال حيىااان
 ٦االعطاااأ ٞوكماا ً
ٔأطٗاااة ا٧وٍٗااااخ اعااااً دساطااا٘ وٕفاااة طااااف ً
طٗاث ٛا٧ون مبظجقبن وؼش .
ٔأٌاا ٛملااَ دٔاعاا٘ طااشٔسٔ ٙاااالؼ أعجااضاص ٝأُ أسطااة االطمباا ٛاؾااذد سطااات
كمٗجكي العشٖق. ٛ
ٔأٌاا٘ ٌ٧جّااض ِااز ٚالفشصاا٧ ٛعاادل عااَ دقااة الكاابرل ٚأطااش ٚاؾاوعاا ٛوااَ
عمىاااأ ٞأعضاااا٠ِٗ ٞااا ٛثاااذسٖع ٔعااااومس ٔطااا٦ت العىااان طااإٖ ًا ؼاااح وباااذأ
املؼااااسك ٛواااَ أسااان دفاااإ وظااارل ٚاؾاوعااأ ٛوضٖاااذ واااَ الجطااإس ٔالشقااا٘ ٔالاااة
ثظااااجّذي ؼقٗااااة وعااااذ٥خ اااإ وجىٗااااض ٚملخجماا ا قطاعاااااخ البظاااار العمىاااا٘
ٔاٌ٧ؼاااط ٛالط٦اٗااأ ٛالجعمٗىٗااا ٛوشثكاااضَٖ عمااا ٜأطاااع عمىٗااأ ٛثقٍٗااا ٛعصاااشٖٛ
ثٕاكاااة وجطمبااااخ العصاااش اؿاااذٖر ملاااا إمكااا ٛاؾاوعااا ٛواااَ إوكاٌٗااااخ ع ٗىاااٛ
ٔكفااااٞاخ إاذاعٗاااِ ٛاٟمااا ٛطااإي ٌ ٥ا ا لٕ سّاااذاً دعىّاااا املجٕاصااان ٔثاااب كافاااٛ
ا٧فكااااس ٔالاااش ٙ٣اإلاجكاسٖااا ٛاملبذعااأ ٛالاااة ؼقاااة الشطاااال ٛالظااااوٗ ٛلمشاوعاااٛ
كىشكض ثٍٕٖشٔ ٙطضاس ٙاقجىإ .
أخرياً وليص آخضًا أمتيى لكه التوفيق
والشزار لضفع طأٌ اجلامعة ومضضىا العزيزة .
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كلنة

ايطٝد االضتاذ ايدنتٛز /عُــاد ايطٝــد أمحد عتُـإ

ٌاٟة سٟٗع اؾاوع ٛلؼُٕ٠
خذو ٛاقجىإ ٔثٍىٗ ٛالبٗٛ٠

أبيائى وبياتى طالب كلية الضيزلة

ٖظااعذٌ ٜأُ أٍِاا٠كي اقااذًٔ عاااً ساااوع ٜسذٖااذ داخاان ساااوعجكي الجااِ ٜااٜ
مبذاا ٛاٗجكي  ،فاطشصٕا أاٍا ٜٟعم ٜأُ ؼاف ٕا عم ٜوٍؼآثّا ٔ ،لجكَ دساطاجكي فّٗاا
سطم ٛوفٗذ ٚلمعقن ٔفشص٥ ٛكجظات العمي ٔاملعشف. ٛ
عمٗكي أُ ثفخشٔا ااٌجىاٟكي إىل كمٗا ٛالصاٗذل .. ٛثماك الكمٗا ٛالجا ٜثعاذ واَ
أعاش كمٗااخ ساوعا ٛطٍطاا  ..فاطشصإا عما ٜا٥طاجفاد ٚواَ عماي ٔخادلاخ أطاااثزثّا
ٔعمىاّٟااا  ..كٌٕاإا عٗع ا ًا وااذٔ ً٦قااذٔ ٚاااس طاا٦ت اؾاوعاا ٛوااَ الٍاطٗاا ٛالعمىٗااٛ
ٔا٧خ٦قٗٔ ٛالظمٕكٗٔ ٛإقبالكي عم ٜالعمي ٔ ،عٍٕاٌ ًا طٗب ًا لكمٗجكي ٔساوعجكي .
ٔاعمىٕا أاٍا ٜٟأٌكي طاضش وصش ٔوظجقبمّا ٔأوماّا فا ٜالٍّإض ٔاإلصدِااس ،
فا٧ون وعقٕد عمٗكي ف ٜالٍّٕض إطٍكي ٔصاٗاغ ٛوظاجقبن أفضان ملصاشٌا الػالٗا، ٛ
لزا فعمٗكي أُ ثضعٕا ٌ٧فظكي ِذفاً ثعىمُٕ عم ٜؼقٗقْ ٔلٗكَ ِازا اااذي ِإ ساضٞ
وَ ِذي ِزا الٕطَ الكبرل .
ٚفكهِ اهلل ٚضدد خطانِ
َع خايط متٓٝات ٢يهِ بدٚاّ ايٓذاح
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كلنة

ايطٝد االضتاذ ايدنتٛز َ /ضطف ٢ذلُد َضطف ٢ايػٝذ

ٌاٟة سٟٗع اؾاوع ٛلؼُٕ٠
الذساطاخ العمٗا ٔالبظٕز

أبيائى وبياتى طالب وطالبات كلية الضيزلة
إٌْ لٗظعذٌ ٜفِ ٜزٓ املٍاطب ٛالظعٗذ - ٚوٍاطب ٛاذ ٞالعاً الذساطا ٜاؾذٖاذ -
أُ أقذً ٧اٍا ٜٟاؾذد ٔاملٍقٕلس لمظٍٕاخ ا٧عم ٜكن الجٍّ٥ ٛ٠لجظاقّي اكمٗا ٛعشٖقاٛ
وَ كمٗاخ القىِٔ ٛزا ملا ازلٕٓ وَ سّذ وجىٗض ٔوجٕاصن.
فكمٗ ٛالصٗذل ٛوَ الكمٗاخ العىمٗٔ ٛالعمىٗ ٛالة ثعجدل إطاذ ٝوٍااساخ العماي
ِٔ ٜؼجاض إىل سّذ كبرل ف ٜاملزاكشٔ ٚا٥ط٦ع عم ٜأطذز ا٧عاز العمىٗأ ٛالذساطااخ
العمٗا لمٕصٕه اىل أعم ٜاملشاثة الج ٜؼقة طىٕطاثّي ٔخذؤ ٛطٍّي .أإٍ ٜأُ ٖكإُ
ِزا العاً عاواً دساطٗ ًا ٌاسظأً ،أُ ٖٕفقكي اهلل.
أثقذً غالص ػكشٔ ٝثقذٖش ٝلمظاد ٚالعمىا ٞأعضا٠ِٗ ٞا ٛالجاذسٖع ٔكازلك
الظاد ٚاملذسطُٕ املظاعذُٔ الزَٖ طٗقٕوُٕ إاسبِّي مٕكي اؼشي ٔأواٌ.ٛ
ٔأخص االؼاكش أٖضا ًا اإلداساخ الظاااقٔ ٛاؿالٗا ٛلمشاوعأ ٛالكمٗا ٛلجإفرلِي
البٗ ٛ٠الجعمٗىٗٔ ٛاملٍاخ الجعمٗى ٜاملٍاطة لٍشال العىمٗ ٛالجعمٗىٗ.ٛ
وفقكه اهلل وسزر خُطاكه
والشالو عليكه وصمحة اهلل وبضكاتُ
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كلنـة

الشيزة األستاس الزكتوص /ىَلة الشيز العظناوى

عىٗذ الكمٗٛ

أبيائى الطالب
ٖظعذٌا أُ ٌٍّ٠كي اٍشاطكي ٔثفٕقكي ٔإلجظاقكي اكمٗ ٛالصٗذلٔ ... ٛالزٖ ٝعذ
مثش ٚاؾّذ الؼا ٔالعىن الذٔٞت ٔاإلصشاس عم ٜالٍشال ...
ٌٔجىٍ ٜلكي وٕاصم ٛوظرل ٚالجعمٗي ٔالجعمي أدٍا ٞدساطجكي االكمٗ ٛطجٖ ٜجظٍٜ
لكي أُ ثجخشسٕا صٗادل ٛأكفا ٞقادسَٖ عم ٜمماسط ٛوٍّ ٛالصٗذلٔ ٛالجفاعن وإ
املٍ ٕو ٛالصظٗ ٛااقجىإ .
فكمٗ ٛالصٗذل ٛساوع ٛطٍطا ثٕفش لكي اشاوص أكادميٗ ٛوجىٗض ٚثعىن عم ٜإكظات
الطالة وعاسي ٔوّاساخ ثِ٤مْ لظٕ العىن ٔػعمْ قادساً عم ٜاملٍافظ ٛعم ٜاملظجٕٝ
احملمٔ ٜاإلقمٗى ... ٜكىا ثٕفش لكي الكمٗ ٛأٌؼط ٛوجعذد ٚلجٍىٗ ٛالفكش ٔالعقن
ٔالٕسذاُ ٔالظمٕك الز ٝجيعن الطالة ٔاـشٖص قادساً عم ٜإدباخ راثْ ٔؼقٗة آوالْ
ٔطىٕطاثْ .
فعمٗكي أاٍا ٜٟالط٦ت أُ ثٍّمٕا وَ العمي ٔأُ ثظجفٗذٔا وَ عٗإ اٌ٧ؼط ٛالجٜ
ثٕفشِا لكي الكمٗٔ ٛازلك ثكُٕ الكمٗ ٛقذ أدخ سطالجّا ٔضخح ف ٜاقجىإ صٗادلٛ
ٌاسظس وجىٗضَٖ قادسَٖ عم ٜخذو ٛفجىعّي ٔامذِي ،،،
متيياتى للجنيع بعاو رصاسى ىاجح وموفق بإسٌ اهلل
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كلنـة

الشيزة االستاس الزكتوص /أمل كنال كباش

ٔكٗن الكمٗ ٛلؼ ُٕ٠الجعمٗي ٔالط٦ت

أبيائى وبياتى الطالب اجلزر :

الظ ً٦عمٗكي ٔسمح ٛاهلل ٔاشكاثْ
ف ٜوطمإ ِزا العاً الذساط ٜاؾذٖذ ٌظجقبمكي ااالٕد ٔالجقاذٖش ملظارلثكي  ٥ٔ ،أوماك إ٥
الذلطٗة اكي ف ٜإطذ ٝو٤طظاخ الإطَ الؼااك ٛالجا ٜثعجاض اكاي ٔائٌجىااٟكي إلّٗاا ،
أٌجي الًٕٗ أّٖا ا٧اٍا ٞثظجؼشفُٕ وظاجقبمكي ٔثقفإُ عما ٜعجبا ٛسذٖاذ ٚواَ عجبااخ
البزه ٔالعطا ، ٞفف ٜكن طٍ ٛوَ طٍٕاخ ثعمٗىكي اؾاوع ٜجية أُ ٖكُٕ لكي فّٗا ٌقمٛ
مٕ الجىٗض ٔالجفٕ ثظجقصُٕ ػشاجكي الظااقٔ ٛثفظصإٌّا لجذبإا ٔدبا ٛقٕٖا ٛفاٜ
الظٍ ٛالجالٗٔ ٛف ٜاذِ ٞزٓ الظٍ ٛثظجؼشفُٕ ٔثجطمعُٕ إىل طىٕل ٔأون سذٖذ ثظعُٕ
لجظقٗقْ .

أبيائى الطالب :
أٌجي الًٕٗ ثعذُٔ أٌفظكي لجكٌٕٕا لبٍ ٛقٕٖا ٛفا ٜفاجىعكي ٔمثاشٖ ٚاٌعا ٛواَ مثااسٓ ،
ٔعماااٗكي أُ ثعىمااإا ظاااذ ٔإسجّااااد لجكٌٕااإا ٌاااافعس ٌ٧فظاااكي ٔأِمكاااي ٔفاااجىعكي
ٔوجفاعمس وإ ٔطٍكي ٔثٍىٗجْ .
لقااذ ِٗا خ لكااي اؾاوعاأ ٛالكمٗاا ٛاٗ٠اا ٛثعمٗىٗاا ٛسااادٔ ٚسارااأ ٛممجعاا ٛلكااي لجكاإُ
ػشاجكي فّٗا ػشا ٛدشٖٔ ، ٛمَ ٌ ٥عذكي عٍذٌا إ ٥ػشكا ٞوظرلٔ ٚطمفا ٞلال  ،فمَ
ٌٍشح إ ٥اكي ٔٔ ٥سٕد لٍا وَ غرلكي .
أٍِ٠كي االعاً الذساط ، ٜوجىٍٗ ٛلكي الجٕفٗة ٔالظذاد ائرُ اهلل ثعاىل .

-9-

كلنـة

ايطٝد ٠األضتاذ ايدنتٛز  /أٌَ َضطف ٢أب ٛقُس

ٔكٗن الكمٗ ٛلؼ ُٕ٠الذساطاخ العمٗا
ٔالبظٕز
الظ ً٦عمٗكي ٔسمح ٛاهلل

أاٍأ ٜٟاٍاث ٜا٧عضا ٞط٦ت ٔطالباخ كمٗ ٛالصٗذل ٛوإ اٌط٦ق ٛسذٖذ ٚلكمٗجٍاا ؼاح
إداس ٚأكادميٗ ٛطكٗى ٛأثقذً إلٗكي غالص الجظٗٔ ٛأطٗاة الجىٍٗااخ االجظااقكي اكمٗاٛ
الصٗذل ٛساوع ٛطٍطا الج ٜثعذ – ٔاطذ ٚواَ كمٗااخ الصاٗذل ٛاملجىٗاض ٚعما ٜاملظاجٕٝ
احملمٔ ٜا٥قمٗى ٜاعذ طصٕاا عم ٜاإلعجىاد وَ ااٗ ٛ٠القٕوٗا ٛلضاىاُ سإد ٚالجعماٗي
ٔا٥عجىاد ٔ ،أُ ٖكُٕ عاوكي الذساط ٜعاو ًا ميم ٓ٤الٍؼاا ٔاؿٕٖٗأ ٛأُ ٖكمان االٍشاال
ٔالجىٗض
أاٍأ ٜٟاٍاث ٜا٧عضا .. ٞأٔصاٗكي ااؾذٖأ ٛالجظصاٗن ٔا٥طاجفاد ٚقاذس املظاجطاع واَ
ٔقااجكي طاإا ٞخصصااجىٕٓ لمذساطاا ٛأٔ لمٍؼااا الط٦ااا ، ٜفاٌ٧ؼااط ٛالط٦اٗاا ٛاكاان
ثٍٕعاثّا الذقافٗٔ ٛالشٖاضٔ ٛا٥سجىاعٗ ٛثصقن خدلاخ الطالة ٔثٕطإ وذاسكْ ٔثجٗح
لْ فشص ٛالج٦قٔ ٜالجفاعان وا إ طا٦ت ٌ اشا ٞلاْ داخان كمٗجاْ أٔ واَ كمٗااخ أخاش، ٝ
ٔكزلك اازه اؾّاذ ٔالعطاا ٞخا٦ه طإٍاخ دساطاجكي فاِ ٜازٓ الكمٗأ ٛا٥طاجفاد ٚواَ
خدلاخ ٔإوكاٌااخ أطااثزكي ٔاطاجػ٦ه الٕقاح فا ٜالجظصاٗن العمىأ ٜالجصاذ ٝلكان واا
ٖٕاسااْ اقجىااإ وااَ صااعٕااخ ٔ ،عماا ٜضااشٔس ٚإلجااضاوكي اااالقٕاٌس ٔالااٍ ي ٔالماإاٟح
ا٧كادميٗاا ٛفااِ ٜاازٓ الكمٗاأ ٛااؾاوعاأ ٛعااذً اإلخاا٦ه اّااا  ،طٗاار أُ الكمٗاا ٛطااجٕفش
لط٦اّا كن واحيجاسٌْٕ ف ٜطبٗن اطجفادثّي خ٦ه طٍٕاخ دساطاجكي فّٗاا لججخشسإا
وٍّا وجظمظس االعمي ٔاملعشفٔ ٛوؼاعن الٍٕس ٔالجٍٕٖش .
إُ اؾاوعاا ٛقباان أُ ثكاإُ وكاٌ ااً لجظصااٗن العمااي ِاا ٜوكاااُ لذلاٗاا ٛالعقاإه ٔثّاازٖة
ا٧خٔ ٦الطباٟإ  ،أإٍ ٜأُ ثظجػمٕا طإٍاخ دساطاجكي اؾاوعٗا ٛفا ٜإداسٌ ٚقاا سااد
اٍا ٞوإ صوٟ٦كي ٔأطاثزثكي طٕه كاف ٛاملٕضٕعاخ اؿٗاثٗٔ ٛاإلسجىاعٗ ٛالج ٜثّي كن
واإاطَ وصااش ، ٝاؼااش أُ ثشثقاا ٜلػاا ٛاؿاإاس ٔ ،أُ ٖكاإُ ا٥طااجىاع لٕسّاا ٌ ٛااش
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طجأ ٜلإ

ا٩خشَٖ ِا ٜا ٧طااغ فا ٜاؿإاس ٔ ،أُ ماذلً ٔسّااخ ٌ اش اعضاٍا الابع
ثعاسضح وإ قٍاعاثٍا الؼخصٗ. ٛ
ٔلعن واٖؼّذٓ العامل ا ُ٩وَ ثطٕس طاشٖإ فا ٜفااه الجعماٗي الصاٗذىل ٔثعاذد فاا٥خ
ثٍىٗ ٛاٌ٧ؼط ٛاملشثبط ٛاصٍاع ٛالذٔأ ٞاملاشٖ  ،حياجي عمٍٗاا مبٕاكباِ ٛازا الجقاذً
الظاشٖإ لجمبٗا ٛاطجٗ اسااخ اقجىاإ املاجػرل ٚلاازا فقاذ قىٍاا اجطإٖش املٍااِص ٔاـطا
الذساطٗٔ ٛطعٍٗا عم ٜثٕفرل الكفاٞاخ العمىٗ ٛاملِ٤م ٛلمجذسٖع لجخشٖص صاٗادل ٛأكفااٞ
ٖ ٥قجصش دٔسِي عم ٜصشي ٔثظٕٖة الذٔأ ٞالعىن فا ٜالصاٗذلٗاخ اِ٧مٗأ ٛػاشكاخ
ا٧دٖٔ ٛفظظة ان ٖجعذ ٝرلك إىل ثطبٗة الصٗذل ٛاإلكمٍٗٗكٗ ٛف ٜاملظجؼافٗاخ العاواٛ
ٔاملؼاسك ٛف ٜالجخطٗ الع٦سٔ ٜالعىن مبشاكض املعمٕواخ الذٔأ ٟٛٗاملؼاسك ٛااالبظٕز
الذٔاٟٗاأ ٛا٥طجؼاااساخ العمىٗاا ٛالصااٗذلٗ ٛلمعاااومس ااؿقاان الطباا ٜلٍصاان إىل خذوااٛ
صظٗ ٛوجىٗض ٚلمىشٖ املصش ٝؼقٗقاً اذي أزل ِٕٔ ٜاؿفاا عما ٜصاظ ٛا٧سٗااه
ال قادو ٛوَ املصشٖس ٔكان ِازا طإي ٖجظقاة مبؼاٗ ٛ٠اهلل مبضٖاذ واَ اؾّإد ٔالعىان
الذٕٟت .
ا٧اٍا ٞا٧عضا .. ٞأعذكي أُ أقذً لكاي كان واا أطاجطٗعْ واَ عإُ ؿان عٗاإ املؼاك٦خ
ٔوٕاسّاا ٛكاان الصااعات الجاا ٜقااذ ثصااادفكي داخاان الكمٗاأ ، ٛأٌج ااش وااٍكي الكااذرل وااَ
ا٥سجّاد ٔالٍضبا ٔالٍؼا ٔ ،ط كُٕ فا ٜقىا ٛالظاعاد ٚعٍاذوا ٍٖجّا ٜالعااً اؾااوعٜ
ٔقذ طقة كن ٔاطاذ واٍكي واا ٖجىٍاآ ٔ ،أإٍا ٜأُ أس ٝالكاذرل واٍكي وٍضاىس لادلاوص
الذساطاخ العمٗا ٔصو ٞ٦ك عضا ٛ٠ِٗ ٞثذسٖع االكمٗ ٛفالبظر العمى ِٕ ٜطشٖة الجىٗض
ٔثقذً الذٔه .
أثقااااااذً االؼااااااكش ٔالجقااااااذٖش اؾضٖاااااان لشٟاطاااااا ٛساوعاااااا ٛطٍطااااااا ممذمااااااٛ
اا٧طااجار الااذكجٕس  /فااذ ٝعبااذ الااشٔ٣ي طاابإ سٟااٗع اؾاوعاأ ٛالظااادٌ ٚاإات سٟااٗع
اؾاوعاا ٛلااذعىّي الاا ٦قااذٔد لكمٗاااخ اؾاوعاا ٛاؼااكن عاااً ٔلكمٗاا ٛالصااٗذل ٛؼذٖااذًا
ٔكزلك لعىٗذ ٚالكمٗٔ ٛالظاد ٚالٕكٔ ٞ٦أعضا ٛ٠ِٗ ٞالجاذسٖع املجىٗاضَٖ االكمٗا ٛعماٜ
العطا ٞاملظجىش ـذؤ ٛثمبٗ ٛاطجٗاساخ الط٦ت .
وإ خالص ؼٗاث ٜاالجقذً ٔالٍشال
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كلنة

الشيزة االستاس الزكتوص

سحض ذلنز الغباطى احلجاص
ٔكٗن الكمٗ ٛلؼُٕ٠
خذو ٛاقجىإ ٔثٍىٗ ٛالبٗٛ٠

أتٌائٔ ّتٌاذٔ طالب كل٘ح الص٘دلح العدد
السالم ػل٘كن ّرؼوح هللا ّتركاذَ

البذاٖ ٛوباسك لاطكي ٔثفإقكي ٔالجظااقكي اكمٗا ٛالصاٗذل – ٛساوعاٛ
طٍطااا الكمٗاا ٛالشاٟااذ ٚفاااه الصااٗذل ٛاإلكمٍٗٗكٗاا ٛوجىٍٗاا ٛلكااي الجفاإ
العمىاا ٜسطااات كمٗجٍااا العشٖقاأ ٛالجفاإ العمىاا ٜكافاا ٛفااا٥خ العىاان
الصٗذىل ـذو ٛاقجىإ ٔالٍّٕض مبصشٌا اؿبٗب ٛوإ العمي أُ الكمٗا ٛثإفش
كافاا ٛاإلوكاٌٗاااخ عٗااإ اقااا٥خ العمىٗاأ ٛاٌ٧ؼااط ٛالط٦اٗاأ ٛالبظذٗااٛ
املجعذد ٚلجخشٖص طالاة قاذس عما ٜأدبااخ الازاخ ٔؼقٗاة اِذافأ ٛطىٕطاٛ
ٔسفعٔ ٛطٍْ .
فعمٗكي االعىن اؾااد ٔا٥سجّااد داٟىاا لٗكمان اهلل عىمكاي االٍشاال ٔالجٕفٗاة
ٔثكااإُ دساطاااجكي االكمٗاااٌ ٛاسظااأ ٛوذىاااشٌ ٚاااافعس ٌ٧فظاااكي ٔأِمكاااي
ٔفجىعكي ٔف ٜالٍّاٖ ٛلكي وٍ ٜكن اؿة ٔالاذعأ ٞا٥طاجىجاع االذساطاٛ
كمٗجٍا ٔاطجىشاسالجفٕ .

وإ أطٗة اوٍٗاث ٜلكي اعاً دساط ٜطعٗذ
ٔاهلل ٔىل الجٕفٗة
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صؤية الكلية
أٌ تكوٌ لكلية الضيزلة – جامعة طيطا الضيارة
على املشتوى احمللى واقإللينى والزو ى  ي جورة التعليه
والتعله والبحث العلنى وخزمة اجملتنع .

صسالة الكلية
تلتزو كلية الضيزلة – جامعة طيطـا بتقـزيه بـضام
رصاسية متطوصة للبكالوصيوض و الزصاسات العليا قإمزار
اجملتنـع رــضمؤ مــلٍلؤ للعنــل  ي كافــة اجملــاالت
الضــيزلية ورجــضا أحبــام مبتكــضة وتقــزيه خــزمات
مَيية لالصتقا بالضعاية الضـحية وخزمـة اجملتنـع  ي
ظل االلتزاو بالقيه األخاللية واملَيية .

-13-

األٍـزاف اقإسرتاتيجية للكليــة
 ثطااإٖش الااادلاوص الذساطاااٗ ٛملاااشطمة البكاااالٕسٖٕغ ٔالذساطااااخ
العمٗااااا ٔاطااااجظذاز اااااشاوص سذٖااااذ ٚثبعاا ااً ٥طجٗاساااااخ طاااإ
العىن.
 ثطٕٖش ٔصٗاٌ ٛالبٍٗ ٛا٧طاطٗ.ٛ
 ثٍىٗااااا ٛاملااااإاسد الزاثٗااااا ٛواااااَ الٕطاااااذاخ اـاصااااأ ٛالااااادلاوص
الجعمٗىٗ.ٛ
 ثٕدٗاااااة الجعاااااأُ واااااإ اقجىاااااإ ٔصٖااااااد ٚالااااإع٘ ااملؼااااااسكٛ
اقجىعٗ.ٛ
 ثٍىٗ ٛقذساخ أعضا ٛ٠ِٗ ٞالجذسٖع ٔوعأٌّٗي.
 سفإ كفأ ٚٞثطٕٖش اؾّاص اإلداس ٔ ٙالف .
 الجٕطإ اٌ٧ؼطٔ ٛاـذواخ الط٦اٗ.ٛ
 ثٍفٗاااز اـطااا ٛالبظذٗااا ٛلمكمٗااأ ٛثٕسّّٗاااا لمىظااااِى ٛطااان
وؼاكن البٗٔ ٛ٠صٍاع ٛالذٔا.ٞ
ٌ ؼاااش وفّااإً طٗاطااا ٛاؾااإد ٚؾىٗاااإ العااااومس االكمٗااا ٛػااااوً٦
أعضاااا٠ِٗ ٞااا ٛالجاااذسٖع ٔوعاااأٌّٗي ٔااٗ٠ااا ٛاإلداسٖااأ ٛالفٍٗاااٛ
ٔالط٦ت ٔأصظات املصاحل.
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سياسات الكلية
سياسات لبول الطالب  ي مضحلة البكالوصيوض
طبقاً لقإٌُ ثٍ ٗي اؾاوعاخ سقي سقي ( )49لظأٍ 1972 ٛالقإاٌس املعذلا ٛلاْ
ٖجي قبٕه الط٦ت ٔفقاً قىٕع دسساخ ػّاد ٚالذإٌٖ ٛالعاو ٛأٔ واا ٖعادااا عاَ
طشٖة وكجة الجٍظٗة املشكض ٝإصاس ٚالجعمٗي العاىل.
ٖجي ثشػٗح الط٦ت عَ طشٖاة وكجاة الجٍظاٗة املشكاض ٝإىل كمٗا ٛالصاٗذل– ٛ
ساوع ٛطٍطا
ٖجي إكىاه إسشاٞاخ القبإه عاَ طشٖاة كمٗا ٛالصاٗذل – ٛساوعا ٛطٍطاا ِٔاٜ
كا٩ث: ٜ
 ػّاد ٚوٗ٦د الطالة.
 ػّاد ٚالذإٌٖ ٛالعاو ٛأٔ واٖعاداا.
 إسااشا ٞالكؼا الطباا ٜمبعشفاا ٛاإلداس ٚالطبٗاا ٛظاوعاا ٛطٍطااا الجاا ٜؼااذد
دسس ٛالمٗاق ٛالطبٗ ٛلمطالة ٔوذ ٝثٍاطبّا وإ الذساط ٛاالكمٗ.ٛ
 دفإ املصاشٔفاخ الذساطاٗ ٛالجا ٜحياذدِا فماع اؾاوعا ٛطبقا ًا لجعمٗىااخ
اقمع ا٧عم ٜلمشاوعاخ.
سياسات حتويل الطالب  ي مضحلة البكالوصيوض

أٔ : ً٥فٗىا خيجص اجظٕٖن ٌٔقن قٗذ الط٦ت االفشق ٛاإلعذادٖٛ
ٔأ٧ىل االكمٗاخ الة لٗع اّا فشق ٛإعذادٖٛ
أ) تحويللا طالبللين الليي طالاليللاظ طالبتلللاعات ااالاابةللاظ طال انللة ال للالوي تلعللي
طالاابةاظ
شاوب طالتحويا:







طصٕه الطالة عم ٜاؿذ ا٧دٌ ٜلمقبٕه الكمٗ ٛاحملٕه إلّٗا طٍ ٛطصٕلْ
عم ٜػّاد ٚالذإٌٖ ٛالعاوٛ
اطجٗفا ٞالطالة لؼشٔ القبٕه اؾػشا املٍصٕل عمّٗا.
أُ ثكُٕ إوكاٌٗاخ الكمٗ ٛاحملٕه إلّٗا الطالة ثظىح اجظٕٖمْ.
أُ ٖجي الجظٕٖن مبٕافق ٛفمظ٘ الكمٗجس (احملٕه وٍّا ٔاحملٕه إلّٗا)
أُ ٖعجىذ الجظٕٖن وَ الظٗذ أ.د  /سٟٗع اؾاوع ٛأٔ وَ ٍٖٗبْ
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ن) ل ا قيل طالبلين وتةل يا تاشليح
طال انة ال الوي تلعي طالاابةاظ
شاوب ل ا طال ي وتة يا طالتاشيح:

اليي طالاليلاظ ايلا طالبتللاعات ااالاابةلاظ

ٌفع ػشٔ البٍذ (أ) وضاف ًا إلّٗا الؼش الجال٘ :
 اطااجٗفا ٞالطالااة املاإاد املِ٤ماا ٛلمقباإه االكمٗاا ٛاملٍقاإه قٗااذٓ أٔ ثعااذٖن
ثشػٗظْ إلّٗا
ج) تحويا ول ا قي طالبين طالحاصلليي لللش شل ا ت طالوالويل طالبةا الل بطالةاايل
أو طألالاي ):

ِ٘ ٌفع القٕاعاذ املقاشس ٚلقبإه ؼٕٖان ٌٔقان قٗاذ الطا٦ت اؿاصامس عماٜ
ػّاد ٚالذإٌٖ ٛالعاو ٛاملصشٖ ٛااإلضاف ٛإىل :
 ضشٔس ٚاطجط٦ع سأ ٝوكجة الجٍظٗة املشكض ٙاالقاِش. ٚ
 طصٕه الطالة عم ٜاؿذ ا٧دٌا ٜلمقبإه االكمٗا ٛاحملإه أٔ املٍقإه قٗاذٓ
إلّٗا طٍ ٛطصٕلْ عم ٜػّاد ٚالذإٌٖ ٛاملعادل.ٛ
ٔ سٕد وكاُ ػاغش االكمٗ ٛاملشاد الجظٕٖن أٔ ٌقن القٗذ إلّٗا.
)تحويا ول لا قيل طالبلين بلي اليلاظ وبةارل ايلا تااةل اللاابةلاظ طال انلة
ال الوي تلعي طالاابةاظ:

ِ٘ ٌفع القٕاعذ املقشس ٚلقبٕه ؼٕٖن ٌٔقن قٗذ الط٦ت وَ الكمٗاخ ٔاملعاِذ
الجااع ٛلمشاوعاخ اـاضع ٛلقإٌُ ثٍ ٗي اؾاوعاخ عم ٜالٍظٕ الٕاسد االبٍذَٖ
( أ  ،ت ) ااإلضاف ٛإىل :
 ضشٔس ٚاطجط٦ع سأ ٝوكجة الجٍظٗة املشكض ٙاالقاِشٚ

داٌٗاً :فٗىا خيجص اجظٕٖن الط٦ت لمفش ا٧عم ٜاس الكمٗاخ
املجٍا ش( ٚدإٌٖ ٛعاو/ٛوعادل)ٛ
ػشٔ الجظٕٖن:
 أُ ٖكُٕ الطالاة ٌاسظا ًا ٔوٍقإ ً ٥إىل الفشقا ٛا٧عما ٜاالكمٗا ٛاحملإه وٍّاا
طجٔ ٜإُ كاُ وٍقٕ ً ٥مبٕاد ؽم .
 اؿذ ا٧قص ٜلعذد املقشساخ الة حيىن اّاا الطا٦ت احملٕلإُ ( )5وقاشساخ
أطاطٗ ٛمبا فّٗا وٕاد الجخما غا٦ي املقاشساخ الجكىٗمٗأ ٛرلاك االضٖاادٚ
عَ عذد وقشساخ الفشق ٛاملشاد الجظٕٖن إلّٗا.
 ا٥لجضاً الجاً ا  ٥ثضٖذ ٌظب ٛاحملٕلس عَ  %20وَ عاذد الطا٦ت املقٗاذَٖ
االفشق ٛاملطمٕت الجظٕٖن إلّٗا وإ إعطا ٞأ٧لٕٖ ٛلمط٦ت اؿاصامس عماٜ
فىٕع دسساخ أعم.ٜ
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سياسات لبول الطالب  ي مضحلة الزصاسات العليا

أٔ ً : ٥دسس ٛاملاسظجرل
ٖقبن الطالة اؿاصن عما ٜدسسا ٛالبكاالٕسٖٕغ العمإً الصاٗذلٗ ٛاجقاذٖش
ثشاكى٘ سٗذ عم ٜا٧قن واَ إطاذ ٝاؾاوعااخ املعاذلي اّاا واَ اقماع ا٧عماٜ
لمشاوعاخ ٔسٗذ سذًا عم ٜا٧قن ف ٜواد ٚالجخصص .

داًٌٗا  :دسس ٛالذكجٕسآ
ٖقبن الطالة اؿاصان عما ٜدساسا ٛاملاسظاجرل العمإً الصاٗذلٗ ٛواَ إطاذٝ
اؾاوعاخ املعذلي اّا وَ اقمع ا٧عم ٜلمشاوعاخ.
سياسة الكلية للتغلب على مظكلة الكثافة العزرية الزائزة للطالب






ثقظٗي الطمب ٛإىل فىٕعاخ صػرلٓ الذسٔغ الٍ شٖٔ ٛفىٕعاخ
أصػش الذسٔغ العىمٗٛ
ا٥طجخذاً ا٧وذن لمقاعاخ ٔاملعاون ٔاوجذاد الًٕٗ الذساط٘ وَ الظاعٛ
الذاوٍ ٛصباطا طج ٜالظادط ٛوظاٞ
اطجظذاز اشٌاوص سذٖذ (الصٗذل ٛاإلكمٍٗٗكٗ)ٛ
الظع ٜمٕ ثفعٗن الجعمٗي ا٧لكذلٌٜٔ
سياسة الكلية للتغلب على ظاٍضة الزصوض اخلضوصية
سياسة الكلية للتغلب على ععف املواصر

ثعىن الكمٗ ٛعم ٜثٍىٗ ٛاملٕاسد وَ خ٦ه -:
 صٖاد ٚدخن الٕطذ ٚراخ الطااإ اـال وَ خ٦ه الجٕطإ أٌؼطجّا
ٔالذلٖٔص اا
 العىن عم ٜإٌؼا ٞاملضٖذ وَ الٕطذاخ راخ الطااإ اـال
 اذ ٞالذساط ٛاشٌاوص سذٖذ ِٕٔ اشٌاوص الصٗذل ٛاإلكمٍٗٗكٗٛ
 دساط ٛثطبٗة ٟ٥ظ ٛالذساطاخ العمٗا اٍ اً الظاعاخ املعجىذ.ٚ
 صٖاد ٚاملظاِى ٛاقجىعٗ ٛوَ خ٦ه الجعشٖ اذٔس الكمٗ.ٛ
 صٖاد ٚعذد الط٦ت الٕافذَٖ وَ خ٦ه الجظٕٖة لدلاوص الكمٗ ٛملشطمة
البكالٕسٖٕغ ٔالذساطاخ العمٗا الذٔه العشاٗٔ ٛا٩طٕٖٗ.ٛ
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سياسة الكلية للتغلب على اليقط  ي أعزار أعغا ٍيية التزصيص








ثجىذن طٗاط ٛالكمٗ ٛملعاؾ ٛالٍقص أعضا ٛ٠ِٗ ٞالجذسٖع :
ثعذٖن اـط ٛاـىظٗ ٛلمكمٗ ٛلجعٗس املعٗذَٖ عَ طشٖة صٖاد ٚعذد
املعٗذَٖ املقبٕلس.
ثؼشٗإ الذساطاخ العمٗا ٔالعىن عم ٜإصال ٛاملعٕقاخ الة ثٕاسْ املعٗذَٖ
ٔاملذسطس املظاعذَٖ لمظصٕه عم ٜالذكجٕسآ.
ثقمٗن أعذاد الط٦ت لجظظس الٍظبٔ ٛرلك اافججال الدلٌاوص اؾذٖذ.
ثقًٕ الكمٗ ٛااٌجذات أعضا ٛ٠ِٗ ٞالجذسٖع وَ خاسض الكمٗ ٛعم ٜأُ
ٖجىجإ املٍجذت اامل٦ِ٤خ العمىٗٔ ٛالكفا ٚٞاملٍّٗٔ ٛالظىع ٛالطٗبٔ ٛرلك
الجخصصاخ الة اّا عشض أٔ لٗع اا وذٗن الكمٗ.ٛ
ٔكزلك ثجبإ طٗاط ٛاٌجذات عذد وَ الصٗادل ٛاملؼّٕد اي االكفأ ٚٞرلك
لمىظاعذ ٚالذسٔغ العىمٗ.ٛ
سياسة الكلية للتغلب على توفري الزعه املاري للطالب

 ثمجضً الكمٗ ٛاجٕفرل الذعي املاد ٙلمط٦ت غرل القادسَٖ صٕس ٚكجات
ساوع٘  -وشثة ػّش -ٙثٕفرل ا٥طجٗاساخ
سياسة الكلية  ي دلال الزصاسات العليا والبحوم

طالات اء ااو ت طألاحاث طالةلبي وتشايع طاللشا طالةلبي طالبتبيز وذالك بي يا :

ٔ ضإ خط ٛعذٗ ٛعاو ٛلمكمٗ ٛثعجىذ عم ٜا٥طجٗاساخ اقجىعٗٛ

دفإ ا٧قظاً العمىٗ ٛإىل ٔضإ خط مخظْٗ لمبظر العمى٘ خاصا ٛاّاا قاذدٚ
اِ٧ااذاي ٔاملظاإ٠لٗاخ وطالب االلاظ ٔوااَ أِىّااا ٌؼااش البظاإز ٔاملؼاااسكٛ
امل٤إشاخ ٔا٥لجضاً اجٍفٗزِا.
 اِ٧جىاً اجٕعٗ ٛأعضا ٛ٠ِٗ ٞالجذسٖع ٔالباطذس ٔوجااع ٛالجضاوّي
ا خ٦قٗاخ البظر العمى٘.
 ا٧لجضاً االجعأُ وإ ساوع ٛطٍطا االذعي املعٍٕٔ ٙاملاد٧ ٙعضاٛ٠ِٗ ٞ
الجذسٖع الٍؼٗطس فاه الٍؼش العمى٘ اق٦خ املصٍف ٛعاملٗا ٔ
امل٤إشاخ
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افع ق اطظ ألناء ريئ طالت ايس وصغاا طالااحويي في بااا طالاحث وذالك بلي
يا:









ثٕفرل ا٧سّض ٚالعمىٗ ٛاؿذٖذ ٛالة ؽذً العىمٗ ٛالبظذٗٔ ٛثع ٗي
ا٥طجفاد ٚوٍّا االجذسٖة املجخصص
ثذعٗي اػذلاك أعضا ٛ٠ِٗ ٞالجذسٖع ٔصػاس الباطذس الذٔساخ
الجذسٖبٗٔٔ ٛس العىن اـاص ٛاالبظر العمى٘.
كىا ثٕىل الكمٗ ٛاِجىاوا خاصا مبعأٌ٘ أعضا ٛ٠ِٗ ٞالجذسٖع ٔط٦ت
الظٍٕاخ الٍّا ٟٛٗمبشطم ٛالبكالٕسٖٕغ ٔثعىن عم ٜإكظااّي وّاساخ
الكجاا ٛالعمىٗٔ ٛوباد ٢البظر العمى٘ ٔثذسٖبّي عم ٜاطجعىاه ا٧سّضٚ
العمىٗ.ٛ
كىا ثعىن الكمٗ ٛعم ٜؼفٗض ٔثذعٗي أعضا ٛ٠ِٗ ٞالجذسٖع ٔوعأٌّٗي
عم ٜا٥ػذلاك امل٤إشاخ العمىٗ ٛاحملمٗٔ ٛالعاملٗ.ٛ
العىن عم ٜثٕفرل وصادس ا٥ط٦ع عم ٜأطذز الجطٕساخ العمىٗ ٛعَ
طشٖة ثفعٗن ٌ اً املكجب ٛالشقىٗٔ ٛؼذٖر قجٕٖاخ املكجب ٛالٕسقٗٛ
ثؼشٗإ أعضا ٍِٛٗ ٞالجذسٖع ٔاملعأٌس عم ٜالظفش وّىاخ عمىٗٛ
ٔاعذاخ ٔوٍح ػخصٗٔ ٛاكجظات وّاساخ وجطٕس ٚفاه البظر العمى٘

ل بصا ا طالتبويا طالذطتي طالتي ت









طالةبلي طالاحوي وذالك بي يا :

ثّجي الكمٗ ٛاجٍىٗ ٛاملٕاسد وَ خ٦ه صٖاد ٚوظاِى ٛالٕطذ ٚراخ الطااإ
اـال
الجٕطإ أٌؼطجّا ٔالذلٖٔص اا ٔاذ ٞالذساط ٛاشٌاوص سذٖذ ِٕٔ
اشٌاوص الصٗذل ٛاإلكمٍٗٗكٗٛ
دساط ٛثطبٗة ٟ٥ظ ٛالذساطاخ العمٗا اٍ اً الظاعاخ املعجىذٚ
صٖاد ٚاملظاِى ٛاقجىعٗ ٛوَ خ٦ه الجعشٖ اذٔس الكمٗٛ
العىن عم ٜسزت الط٦ت الٕافذَٖ وَ خ٦ه الجظٕٖة لدلاوص الكمٗٛ
ملشطمة البكالٕسٖٕغ ٔالذساطاخ العمٗا الذٔه العشاٗٔ ٛا٩طٕٖٗٛ
ثؼشٗإ أعضا ٍِٛٗ ٞالجذسٖع عم ٜا٥ػذلاك املؼاسٖإ املىٕل ٛخاسسٗا
ٔعم ٜا٥ػذلاك وإ امل٤طظاخ البظذٗ ٛا٧خشٔ ٝػشكاخ ا٧دٖٔ ٛأسشاٞ
البظٕز ٔا٧ػشاي عم ٜالشطاٟن العمىٗٛ
العىن عم ٜثؼشٗإ دٔس املشاكض البظذٗٔ ٛالة ثقذً خذواخ عذٗٛ
ٔثطبٗقٗٔ ٛثظّي عاٟذاثّا سفإ املٕاسد املآلٗٔ ٛدعي البظر العمى٘
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سياسات الكلية  ي دلال املظاصكة اجملتنعية وتينية البيئة


ؼذٖذ ا٥طجٗاساخ اقجىعٗ ٛوبٍٗ ٛعم ٜآلٗ ٛوٕدقٔ ٛوعمٍٔ ٛثشاسإ
كن مخع طٍٕاخ ٖٔظجفاد وَ ِزٓ الذساط ٛالجظذٖر ٔالجطٕٖش لمٕفاٞ
اا٥طجٗاساخ وَ خ٦ه ٔطذ ٚػ ُٕ٠خذو ٛاقجىإ ٔثٍىٗ ٛالبٗٛ٠
إعذاد خط ٛعىن اذاٖ ٛكن عاً ساوع٘ ثجضىَ الٍذٔاخ ٔمح٦خ
الجٕعٗٔ ٛطبن الجعأُ وإ امل٤طظاخ اٌ٧جاسٗٔ ٛاـذوٗٔ ٛثطٕٖش أٌؼطٛ
الٕطذ ٚراخ الطااإ اـال ٔثطٕٖش أطالٗة اإلع ُ٦عَ اٌ٧ؼطٛ
الكمٗٛ
ثفعٗن الجٕاصن وإ اـشجيس اجٍ ٗي دٔساخ ثذسٖبٗ ٛإلكظااّي وّاساخ
ثجٕافة وإ وجطمباخ طٕ العىن ٔإػشاك ا٧طشاي اقجىعٗ ٛإجياد
طمٕه لمقضاٖا املخجمف ٛاالكمٗٛ
ثقذٖي خذواخ فجىعٗ ٛوجىذم ٛالقٗاً اقٕافن طبٗ ٛاالجعأُ وإ
كمٗ ٛالصٗذلٔ ٛطة ا٧طٍاُ ٔإداس ٚاؾاوع ٛلقش ٝقاف  ٛالػشاٗٛ
ؼقٗة ا٧وَ ٔالظ٦و ٛل٨فشاد ٔمحأٖ ٛصٗاٌ ٛاملٍؼآخ ٔاؿفا عمٜ
البٗ ٛ٠طبقا لمىعاٖرل الذٔلٗٛ
سياسات الكلية  ي دلال تطويض األرا واقإراصة



إسطا ٌ ٞاً لضىاُ اؾٕد ٚالقذس ٚامل٤طظٗٔ ٛالعىمٗ ٛالجعمٗىٗ ٛعَ
طشٖة الجقٕٖي الزاث٘ الذٔس ٙإاطط ٛفشٖة املجااع ٛالذاخمٗ ٛالجااإ
لٕطذ ٚضىاُ اؾٕد ٚاالكمٗٛ
ثجىذن عىمٗ ٛالجقٕٖي إلزاث ٜثقٗٗي ا٧دا ٞاإلداساخ املخجمفٔ ٛوجااعٛ
ا٧دا ٞاٍا ٞعم ٜاملّاً املٕكم ٛلكن قظي إداسٝ
وجااع ٛالظكشثاسٖ ٛاا٧قظاً املخجمف -ٛوجااع ٛثٍفٗز قشاساخ فالع
ا٧قظاً العمىٗ -ٛوجااع ٛالعىن ااملخاصُ الفشعٗٛ
الجقٕٖي الؼاون لمعىمٗ ٛالجعمٗىٗ ٛوَ خ٦ه ثفعٗن دٔس ؾٍ ٛثطٕٖش
املٍاِص االكمٗ -ٛأسا ٞالط٦ت املقشساخ  -ا٥وجظاٌاخ -اشٌاوص الذساط-ٛ
طٗاطاخ القبٕه ٔالجظٕٖن -العىن عم ٜوؼاسك ٛا٧طشاي اقجىعٗٛ
املخجمف ٛالجقٗٗي
وجااع ٛالجقاسٖش الذٔسٖ ٛلمعىن ٔؼذٖذ وا ٖعٕ ثٍفٗز اـط
الجٍفٗزٖٛ
العىن عمٌ ٜؼش دقاف ٛاؾٕد ٚعَ طشٖة الٍذٔاخ ٔٔس العىن
ٔامل٤إشاخ
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بضىام الضيزلة االكليييكية
(ىظاو الشاعات املعتنزة)
 اذأ الدلٌاوص ف ٜالكمٗ ٛف ٜالعااً اؾااوع٘  2010/2009وظااسًا وٕاصٖاااٍ اااً الظاااعاخ املعجىااذ ٚميااٍح الطالااة دسساا ٛالبكااالٕسٖٕغ فااٜ
الصٗذل( ٛصٗذل ٛإكمٍٗٗكٗ.)ٛ
 ٔثّذي الذساطا ٛإىل ؽاشٖص اااكٕس ٚصاٗادل ٛإكمٍٗٗكٗاٖ ٛضاطمعُٕمبّى ٛاسطا ٞاملفًّٕ العصش ٝملٍّ ٛالصاٗذل ٛفا ٜاملىاسطا ٛالع٦سٗاٛ
ٔكااازلك فااا ٜالجعماااٗي الصاااٗذل٘ ٔفااا ٜالبظااار العمىا ا٘ الصاااٗذل٘
اإلكمٍٗٗك٘.
 مت ؽشٖص طح دفعاخ وَ ِازا الدلٌااوص فا ٜدٔس وااٖٕ ، 2015 ، 20142019 ، 2018 ، 2017 ، 2016
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أبسش االجناشات ايت ٢متت ف ٢نً ١ٝايضٝدي١
َٓر إْػاٗ٥ا
ٚسد ٠عُإ اجلٛد٠
مت إٌؼا ٞالٕطذ ٚوإ اذاٖ ٛطع ٜالكمٗ ٛلمظصٕه عم ٜاإلعجىاد ٔفقاا
ـطٔ ٛصاس ٚالجعمٗي العاىل لجطٕٖش الجعمٗي ااؾاوعاخ املصشٖ.ٛ
مت اخجٗاس أعضا ٞالٕطذ ٚاعٍاٖ ٛلجظقٗة أقص ٜثٕاصن ممكاَ ااس
أفشاد العىمٗ ٛالجعمٗىٗٔ ٛالقاٟىس عمّٗا.
كىاااا مت ثاااذعٗي الٕطاااذ ٚمبشىٕعااا ٛوااَ اإلداسٖاااس املجخصصاااس
لمىظاعذ ٚف ٜؼقٗة أِذاي الٕطذ.ٚ
ٔثجىذن أِذاي الٕطذ ٚفٗىا ٖم: ٜ
ٌ ؼااش ٔثشطااٗ املباااد ٢العاواا ٛلمشاإد ٚلااذ ٝأعضااا٠ِٗ ٞاا ٛالجااذسٖع
ٔاإلداسٖس ٔالط٦ت.
 ثطٕٖش الجعمٗي االكمٗ ٛوَ خ٦ه ٌ ي الجقٗٗي الذاخمٔ ٜاـاسس.ٜ
 اإلطاجفاد ٚوااَ آسأ ٞخاادلاخ خشجيا٘ الكمٗاأ ٛأصااظات العىاان فاا ٜػااجٜ
اقا٥خ ٔدٗق ٛالصم ٛاالكمٗ.ٛ
 اطاااجط٦ع آسا ٞالطااا٦ت ٔاملىجظاااٍس اـااااسسٗس فااا ٜطااارل العىمٗاااٛ
الجعمٗىٗ ٛلضىاُ ؼقٗة أِذاي الٕطذ.ٚ
 طصمح الكمٗ ٛعم ٜا٥عجىاد ا٧كادمي ٜوَ ااٗ ٛ٠القٕوٗ ٛلضىاُ سٕدٚ
الجعمٗي ٔا٥عجىاد اقشاس ( )154اجاسٖ .2016/5/23
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ٚسدات مت اضتدداَٗا خلدَ ١أٖداف ايتعًٚ ِٝايتعًِ
.1
.2
.3
.4
.5

ٔطذ ٚخذو ٛاقجىإ ٔثٍىٗ ٛالبٗ.ٛ٠
ٔطذ ٚالظ٦ؤ ٛالصظ ٛاملٍّٗٔ ٛإداس ٚا٧صواخ ٔالكٕاسز.
ٔطذ ٚوجااع ٛاـشجيس.
ٔطذ ٚثكٍٕلٕسٗا املعمٕواخ.
ٔطذ ٚالقٗاغ ٔالجقٕٖي.

ااألناف إالش

.1
.2
.3
.4
.5
.6

وضسع ٛالٍباثاخ الطبٗ.ٛ
وعىن اؿاطة ا٩ل٘.
وشكض اـذواخ الصٗذلٗ.ٛ
ٌاد ٙالجكٍٕلٕسٗا.
وشكض وعمٕواخ الذٔأ ٞالظىًٕ
املصٍإ الجعمٗىٜ
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َسنص َعًَٛات ايدٚاٚ ٤ايطُّٛ
رؤية املركز:
ؼظس اـذو ٛالصظٗ ٛوَ خا٦ه ثفعٗان دٔس الصاٗذل٘ ثقاذٖي وعمٕوااخ عاَ
الذٔا ٞوبٍٗ ٛعم ٜا٧دل ٛالعمىٗ ٔ ٛثجظي ااؿٗادٖ ٔ ٛوٕسّ ٛـذوا ٛاملاشٖ ٔ ،كازلك
ثفعٗن الذٔس الصٗذل٘ سصذ آداس اؾاٌبٗ ٛل٨دٖٔٔ ٛثقذٖي اؿمٕه املجاط ٛاا.
أهداف املركز:
 إوذاد أعضاا ٞالفشٖاة الطا اا  ٙوعمٕوااخ عاَ الاذٔا ٞعما ٜطابٗن املذااه آدااس
اؾاٌبٗ ٛل٨دٖٔٔ ٛالجفاع٦خ الذٔأ ٟٛٗضب اؾشعاخ.
 خمااة سااطاا ٛثفاعمٗاا ٛاااس أعضااا ٞالفشٖااة الط ا ٔاملشكااض عٗاار ٖااجي ثباااده
املعمٕواخ ٌٔؼشِا ٔالجٕاصن اس كن أطشاي الفشٖة الط .
ٌ ؼااش الاإع٘ ٔالجذقٗا الطا ٔالااذٔا ،ٟ٘ائصااذاس دٔسٖاااخ عمىٗاا ٛؼجاإ ٙعماٜ
أطذز املعمٕواخ ٔالجظزٖشاخ فاه ا٧دٖٔ.ٛ
 ثبٍاا ٜوٍّاااض الجعمااٗي املظااجىش لمصااٗادل ٛعٗاار ٖكٌٕاإُ عما ٜدساٖاا ٛاالجقٍٗاااخ
ٔاملعمٕواخ الذٔا ٟٛٗاؿذٖذ.ٛ
نشاطات املركز:
 -1الشد عم ٜأٖ ٛأط٠م ٛثقذً إل٘ املشكض وَ أ ٙعضٕ وَ أعضا ٞالفشٖة الط ٖٔ ،كُٕ
اااا ع٦قاا ٛاااالع٦ض وااَ آداااس ساٌبٗاأ ٛثفاااع٦خ دٔاٟٗاا ..... ٛاخل ٔػّٗااض الااشد
العمى٘ ااإلطجعاٌ ٛمبكجب ٛاملشكض ٔقٕاعذ البٗاٌاخ املٕسٕد ٚااملشكضٖٔ .جي ثذَٖٔ
ٔ طفظ ِازٓ ا٧طا٠مٔ ٛإسااجّاا ومفااخ ٥طاجذعاّٟا عٍاذ اؿاسا ٛأٔ عىان أٖاٛ
إطصاٟٗاخ ٥صو ٛاملظجقبن.
 -2إصااذاس اقماا ٛالذٔسٖاا ٔ ٛؼجاإ ٝعماا ٜوعمٕواااخ ع٦سٗاا ٛطذٖذاأ ٛثاإصع عمااٜ
عٗإ ا٧طبأ ٞالصٗادل ٛاالعٗاداخ ٔاملظجؼافٗاخ ٔاملشاكاض الصاظٗٔ ٛالصاٗذلٗاخ
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اؿكٕوٗ ٛالػشاٗٔ ٛكزلك عٗإ كمٗااخ الطاة ٔالصاٗذل ٛأماا ٞاؾىّٕسٖا،ٛ
ٔثصذس كن د٦د ٛأػّش.
 -3عقااذ دٔساخ ثذسٖبٗاا ٛلجااذسٖة الصااٗادل ٛكجم ا فااا٥خ العىاان عم ا ٜطااش
البظر عَ املعمٕواخ الذٔأ ٟٛٗ
 -4اخجٗاس دٔساخ ثذسٖبٗ ٛثجٍاطة وإ وجطمباخ العىن.
 -5ثذسٖة طمب ٛالكمٗ ٛعم ٜوصاادساملعمٕواخ الذٔاٟٗا ٛاملخجمفأ ٛكٗفٗا ٛالاشد عماٜ
ا٧ط٠م ٛاملجعمق ٛاالذٔا. ٞ
إمكانيات املركز:
 -1قاع ٛوجخصص ٛلمجذسٖة ٔ اّا ػاػ ٛعشض ٔ عذد وَ أسّض ٚالكىبٕٗثش.
 -2وكجب ٛعمىٗ ٛثضي عذداً وَ الكجة العمىٗ ٛاـاص ٛمبشاه ا٧دٖٔا ٔ ٛالصاٗذلٔ ٛ
ثؼىن:
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

-3

املشكض طاصن عم ٜػّاد ٚاٖ٧اضٔ  9001 : 2008فلي بالاا ت ل ي
طال وطئي وتل اين طالةلابليي فلي طالبالاا طالصلحش لللش ت ل ي
واااى طالحصوا للش ش ا ت طأليزو . 9001 : 2015
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ل باظ طالبةلوبلاظ

ل باظ طالبةلوبلاظ طال وطئيل

اهلًكل االدارى ملركز املعلىمات الدواء والسمىم
صًدىل (مدير مركز معلىمات الدواء والسمىم )

ص/تسنننننننننٌد هننننننننناُر ػثنننننننننا

1

1

صًِ /ننننننننٔ أونننننننناهح هٌصننننننننْر

(دكتىراه الفلسفة فى الصًدلة اإلكلًهًكًة)

1

ص /هننننٔ ػثنننند الننننرؼوي هْوننننٔ

(دكتىراه فى الصًدلة اإلكلًهًكًة)

ص /هنننننننرّج السننننننن٘د الو ننننننناُر

(دكتىراه فى الصًدلة اإلكلًهًكًة)

1

1

صًدىل

ص/ػوننننرّ هؽونننند السنننن٘د ًننننْٗر
1

صً/عننْاى وننالهح السنن٘د رُننْد

صًدىل ( رعاية طفل )

1

صُ /النننح ػثننند البرننناغ ؼث٘نننة

صًدىل ( رعاية طفل )

1

1

صًدىل ( رعاية طفل )

ص ًْ /را طاُر ػثد البرناغ الؽنْ
1
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َسنص اخلدَات ايضٝدي١ٝ
ايتعسٜف باملسنص :

وشكاااض اـاااذواخ الصاااٗذلٗ ٛاكمٗااا ٛالصاااٗذل ٛساوعااا ٛطٍطاااا ِااإ ٔطاااذٚ

راخ طااإ خال ٖقًٕ وَ خ٦ه الجعاقذ االعذٖذ وَ اٌ٧ؼط.ٛ
ٔقااااذ اااااذأ العىاااان ااااااملشكض فاااا ٜأاشٖاااان ٖٔ 1997قااااذً املشكااااض اـااااذواخ
املخجمفاااا ٛوااااَ خاااا٦ه عٗااااإ أقظاااااً الكمٗاااا ٛائوكاٌٗاثّااااا ٔػّٗضاثّااااا اؿذٖذااااٛ
املخجمفاأ ٛاملجااال اطااجعىااا ٖٔقاإً اجقااذٖي ِاازٓ اـااذواخ ٔا٥طجؼاااساخ  :الظااادٚ
أعضااا٠ِٗ ٞاا ٛالجااذسٖع ٔالٕ ااا ٟاملعأٌاا ٛاااي اكمٗاا ٛالصااٗذل – ٛساوعاا ٛطٍطااا
ااإلضاف ٛإىل الفٍٗس ٔاإلداسٖس.

ٜٚتبع ٖرا املسنص ٚسدات َتُٝص ٠تته: َٔ ٕٛ
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

ٔطذ ٚا٥طجؼاساخ ٔاـذواخ الصٗذلٗ.ٛ
ٔطذ ٚاإلثاط ٛاؿٕٖٗ.ٛ
ٔطذ ٚالجٕدٗة ٔاإلع ً٦الذٔا.ٜٟ
ٔطذ ٚالجظمٗن ٔالقٗاطاخ الذقٗق.ٛ
ٔطذ ٚالكؼ ٔالظٗطش ٚعم ٜالظىًٕ ٔالجمٕز.
ٔطذ ٚعٕز الجقٍٗ ٛاؿٕٖٗٔ ٛد٥٥خ ا٧وشاض.
ٔطذ ٚالجذسٖة ٔالجعمٗي الصٗذىل املظجىش.
ٔطذ ٚالٍباثاخ الطبٗٔ ٛالعطشٖٛ
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أِٖ إجناشات املسنص :


إسشا ٞدساطاخ اإلثاط ٛاؿٕٖٗٔ ٛالجكاف ٤اؿٕٗ ٝلمعذٖذ وَ ا٧دٖٔٔ ٛرلك لمعذٖذ
وَ ػشكاخ ا٧دٖٔ ٛاحملمٗٔ ٛالعشاٗٔ ٛالعاملٗ.ٛ



ٔوَ اؾذٖش االزكش أٌْ قذ مت اعجىاد املشكاض واَ المشٍا ٛالفٍٗا ٛملشاقبا ٛا٧دٖٔاٛ
إصاس ٚالصظ ٛإلسشاِ ٞزٓ الذساطاخ ٔرلك ف ٜأغظطع .1998



إسااشا ٞالعذٖااذ وااَ الذساطاااخ الفاسواكٕلٕسٗاأ ٛاإلكمٍٗٗكٗاا ٛال٦صواا ٛلجظااشٗن
ا٧دٖٔ.ٛ



إسشا ٞاخجباساخ ث كٗذ اؾٕد ٚلمعذٖذ وَ املظجظضشاخ الصٗذلٗ.ٛ



عقذ دٔساخ ف ٜالجعمٗي الصٗذىل املظجىش.



عقذ دٔساخ ثذسٖبٗ.ٛ



عقذ دٔساخ لجٍىٗ ٛاملّاساخ المػٕٖ ٛلمذساطس.



ػذٖذ ػّاد. 9001 ISO ٚ



ػذٖااذ ػااّاد 17025 ISO ٚطبق ا ًا لمىٕاصاافاخ الذٔلٗاا ٛفاا ٜاخجباااساخ وعااذه
الزٔااُ لمىظجظضشاخ الذٔأ ٟٛٗاملعجىذ ٚوَ اقمع الٕطٍ ٜل٦عجىاد.

َدٜس املسنص
د /فتــٛح زاغــد َٓضـــٛز
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األقطاّ ايعًُ ١ٝبايهً١ٝ


قســــــي الكًمًــــــاء الصًدلًــــــة
1



قســـــــي الكًمًــــــاء اةًىيــــــة
1



قســي الكًمًـاء التحلًلًة الصًدلًــــــــــــة



قســــي التكهىلى ًـــا الصـــًدلًة
1



قســـــــــــــــــي الع ـــــــــــــــــاق
1



1

قســي املًكرووًىلى ًــا الصــًدلًة
1



قســـــــي األدويـــــــة والســـــــمىم
1



1

قـسي الصًــــدلــــة اإلكلًـــهـــًــكـــًـــــة
1
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أمسا ٤ايطاد ٠أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚاهل ١٦ٝاملعا ١ْٚبايهً١ٝ
يًعاّ اجلاَع2019/2018 ٢

قطِ ايهُٝٝا ٤ايضٝدي١ٝ
أ.د /.طننار هؽونند رؽننٔ الوصنن٘لؽٖ

أونننننننراس ّ رئننننننن٘
أونننننننراس هربنننننننرؽ
أوننننننننراس هسنننننننناػد هربننننننننرؽ
هنننننندر هربننننننرؽ
أونننننراس هسنننننناػد
هنننننننننننننننننننننننننننندر
هننننندر (هِونننننح ػلو٘نننننح)

1

1

أ.د /.هؽوننننننند ػثننننننندالبراغ الضنننننننْٕ
أ.مً /.ثْٗنننح ػثدالسنننالم شنننرل الننندٗي

1

1

1

1

د /كاهننننننننننننب هؽونننننننننننند الثرهثننننننننننننالٖ
أ.م  /ه٘ر نننند ؼاهدرتننننَ الؽواهصننننٖ
د /إٗونناى اؼونند ػصننود الثس ْٗسننٖ
د /خالننننند هؽوننننند هصننننن بٔ الؼ ٘لنننننٖ

1

1

1

1

1

1

1

1

د  /هٌنننننا ػثننننندالؼ ٗ ػثدالو صنننننْد
م.م /شنن٘وام هؽونند وننؼ٘د اتننْ خ ننْج
م.م /ت٘رنننننر ونننننو٘ر أٗنننننْب ػثننننندالول
م.مُ٘ /ننننننصن ػوننننننر هؽوننننننْد ذْ ٘نننننن
م.م  /ونننلؤ ػثننند الؽكننن٘ن الننندهردا
ص ُ /ثننننَ ػ بننننٔ السننننثاػٔ ًصنننن٘ر
ص ُ /ثننَ هؽونندٓ وننؼد ػثنند الؽو٘نند
ص  /خلننْد ػننناد اتنننْ ال٘ ٗننند ػ ٘نننَ
ص /أؼود وو٘ر اتْ البرنْغ الثؽ٘نرٓ

هنننندر
هنننندر

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ص/أؼوننند ٘ص ننن ب هؽونننْد خل٘ ننن ب

0

ص  /ػثنندالرؼوي اتننراُ٘ن اٗنني الؼاتنندٗي

1

1

ص /ؼٌننننننننننننناى ونننننننننننننل٘واى ؼعننننننننننننناض

ص /وننننننننننور ػلننننننننننٔ هللا الوؼنننننننننندآّ

0

ص /هؽونننْد ظوننننا أتنننْ الؽونننند هؽونننند

0
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1

1

1

1

ال سنننننننن

(رػاٗننننح طبننننب)
هسنننناػد
1

هننننندر هسننننناػد
هننننندر هسننننناػد
هننننندر هسننننناػد
هؼ٘ننننننننننننننننننننننننننننننندج
هؼ٘ننننننننننننننننننننننننننننننندج
هؼ٘ننننننننننننننننننننننننننننننندج
هؼ٘نننننننننننننننننننننننننننننننننند
هؼ٘نننننننننننننننننننننننننننننننننند
هؼ٘نننننننننننننننننننننننننننننننننند
هؼ٘ننننننننننننننننننننننننننننننندج
هؼ٘ننننننننننننننننننننننننننننننندج
هؼ٘نننننننننننننننننننننننننننننننننند
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

قطِ ايهُٝٝا ٤احل١ٜٛٝ
أونننننننننننراس ّػو٘ننننننننننند الكل٘نننننننننننح

أ.دًِ /لننننننح السنننننن٘د الؼ نننننننوإّ

1

1

أ.م /اٗونننناى ظننننْدٍ خضننننر وننننؼد
1

أوراس هساػد ّقائن تأػوا رئ٘

أ.دُ /نندٓ ػثنند ال ننادر الثؽننرإّ

أونننننننننننراس هربنننننننننننرؽ

1

1

أ.مً /عننالم رؽننٖ إتننراُ٘ن خضننر

أونننننننننننراس هسننننننننننناػد

1

د /ؼٌننننننننناى ل ٘ننننننننن

1

هنننندر

هسننننننننن٘ؽح

1

(أظننننااٍ هرا ننننح اّض)

1

د  /غادج هؽوند اكنٔ ػثند الؽو٘ند

هننننننننننننننننننننننننننننننننننندر

1

1

1

هننننننننننننننننننننننننننننننننننندر

د /هنننرٗن ػلنننٖ كاهنننب اتنننْ وننن٘
1

1

م.م  /أه٘رج أواهح هؽوند إتنراُ٘ن

هننننننننندر

1

1

1

م.م ٌُ /ننند هصننن بٔ اهننن٘ي ونننل٘ن

هننننننننندر

1

1

م.م /ونننور ػننناد هؽوننند الؼننندّٓ

هننننننننندر

1

1

م.م /وننننارج أًنننن

ال سن

هؽونننند ُننننال

1

هننننننننندر

1

1

م.م  /اهٌ٘ح تسنًْ٘ٔ ًناظٔ ؼونادج

هنندر

1

1

م.م  /اوننوام ػلننٔ كاهننب هؽوننْد

هننننننننندر

1

1

ص ً /نننندٓ ًث٘ننننب هىرننننار ؼلوننننٔ

هسننننننننناػد
هسننننننننناػد
هسننننننننناػد
1

هسننننننننناػد
1

هسنناػد (رػاٗننح طبننب )
1

هسننننننننناػد
1

هؼ٘نننننننننننننننننننننننننننننننننننننندج

1

1

1

هؼ٘نننننننننننننننننننننننننننننننننننننندج

ص  /وننارج هؽونند أؼونند ؼوننْدٍ

1

1

0

هؼ٘نننننننننننننننننننننننننننننننننننننندج

صُ/ثننننح ؼاهنننند سكننننٔ ػثنننند الؽو٘نننند

0

0
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قطِ ايهُٝٝا ٤ايتشً ١ًٝٝايضٝدي١ٝ
أ.م  /شننن٘رٗي نننارّ رٗنننا

ؼوننناد

0

أوراس هساػد ّقائن تأػوا رئ٘
1

أ.د /اؼوننننند ػثننننند الونننننٌؼن ؼث٘نننننة
0

أوراس هربرؽ

1

0

1

أ.د /هىرنننننننننار هؽوننننننننند هثنننننننننرّ
0
1

أوراس هربرؽ

0

1

أ.م  /رننننننننْغ راشنننننننند هٌصننننننننْر

أوننننننننننننراس هسنننننننننننناػد

1

1

هنننننننننننننننننننننننننننننننننننندر

د  /هؽوننند اؼوننند ػثننند الؽو٘ننند السننن٘د
0

هنننننننننننننننننننننننننننننننننننندر

1

1

1

د  /اه٘ننننننرج ؼسنننننني كوننننننا وننننننؼد

هنننننننننننننننننننننننننننننننننننندر

1

1

1

هنننننننننندر

م.م /هؽوننْد هؽونند ؼسنني ال ننِآّ
0

م.م /آٗنننَ ػننناط

1

1

د  /ونننواغ نننارّ رهضننناى الونننال
0

ال سن

هسنننننننننناػد

1

هنننننننننندر

اتنننراُ٘ن هؽوننند

1

1

م.م/وننننور ؼسنننني السنننن٘د الؼعوننننٔ

هنننندر

1

1

1

هنننننننننندر

م.م/صنننبا هؽوننند هؽونننْد ػثننند السنننرار
0

1

م.م  /تسنننوح اكرٗنننا هؽوننند الى ٘نننة

هسنننننننننناػد
هسنننناػد (تؼصننننح خارظ٘ننننح)
هسنننننننننناػد

1

هنننننننننندر

هسنننننننننناػد

1

0

هنننننننننندر

م.م  /هنننارٓ ػ ٗننن اونننؼد ه٘ىائ٘نننب
0

1

ص  /هٌننٔ هؽونند ونن٘د أؼونند ػنناهر

هنننننننننندر

هسنننننننننناػد

1

هسنننننننننناػد

1

0

ص  /هؽود ؼسناى اتنْ البنرػ تسنًْ٘ٔ هٌِنا
0

1

هؼ٘نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند
1

ص  /إٗوناى ػثند الونٌؼن اؼوند ال نٌآّ

هؼ٘ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندج

صً /ننْراى ػثنندالوٌؼن هىرننار ؼاهنند

هؼ٘ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندج

1

0

1

0
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1

1

قطِ ايتهٓٛيٛدٝا ايضٝدي١ٝ

أ.د /ظوننا هؽونند هؽوننْد الوغرتننٖ
1

1

أونننننننراس ّ رئننننننن٘ ال سنننننننن
أوننننننننننننننننننننراس هربنننننننننننننننننننننرؽ
أوننننننننراس هربننننننننرؽ إػننننننننارج
أوننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننراس
أوننننننننراس هسنننننننناػد هربننننننننرؽ
أوننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننراس
هننندر ( هرا ننن لل ّظننننح )
هنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندر
هنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندر
هنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندر
هنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندر
هنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندر
هنننننننننننننننننندر هسنننننننننننننننننناػد
هننننننننننننننننننندر هسننننننننننننننننننناػد
هنننننننننننننننننندر هسنننننننننننننننننناػد
هنننننننننننننننننندر هسنننننننننننننننننناػد
هننننننننننننننننننندر هسننننننننننننننننننناػد
هنننننننننننننننننندر هسنننننننننننننننننناػد
هنننننننننننننننننندر هسنننننننننننننننننناػد
هدر هساػد (رػاٗح طبب )
هنننننننننننننننننندر هسنننننننننننننننننناػد
هؼ٘ننننننند (هرا ننننننن لل ّظنننننننح)
هؼ٘نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند
هؼ٘نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند
هؼ٘ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندج
هؼ٘نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند
هؼ٘نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندج
هؼ٘ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندج
هؼ٘ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندج
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أ.د  /وننٌام ػثنندالغٌٔ الع٘ن إّ
أ.د /ػصننود السنن٘د اٗنني النندٗي
أ.د /هؽونند ػلننٔ ػونناى اتننراُ٘ن
أ.م /ػوننر ٗاونن٘ي هؽونند ها ننٔ
أ.د /اترسننام اؼونند هؽونند ػ٘س نٔ
د /أؼوننند هصننن بٔ هؽوننند ِننن٘ن
د/أهب ػثدالوٌؼن ػثندهللا ونل اى
د/هٌنننٔ نننارّ هؽونننْد ػر نننح
دْٗ /و ن اؼونند ْٗو ن ؼعنناض
د /دال٘ا هؽود ُ ام ػثد ال ادر
د /ش٘وام هؽود اكٔ ػ وإّ
م.م /أوننننوام اتننننْ تكننننر ُداٗننننح
م.م/وننننل٘واى صننننالػ ال ننننْخٔ
م.م/دٌٗنننننا السننننن٘د هؽوننننند تنننننالٔ
م.مُْٗ/نندا ال ننٌآّ ػثدالوع٘نند
م.مًِ/ننننٔ دوننننْقٔ اٗنننند اٗنننند
1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

م.م ًْ /رُاى رؽٔ هؽود الٌ ار

م.م /راً٘نننا كونننا هؽونننْد ػ٘ننند
0

1

م.م ّ ًِٔ /ائب هؽود ْٗو الى٘اط

م.م /ػنننال ػثننند هللا السننن٘د البؽنننب
ص /ننادٓ هكننرم لننْٗ اتننراُ٘ن
ص /هؽونند ُننأً هْوننٔ خل ن

1

1

1

ص /أؼود خالد السن٘د أتنْ صنالؽَ

0

ص /دٌٗنننا ػلنننٔ السننن٘د ال ؽننناى

1

ص  /هعنندٓ هؽوننْد هؽونند السنن٘د

0

ص  /رشا السؼ٘د ػثد الرؼوي ال ٘خ

ص  /اترِننا درغننام هؽونند درغننام
صُ /ننندٗر رؽنننٔ هؽوننند هرػننننٔ

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

قطِ ايعكاقري
أ.م /هٌنننننننٔ ػثدالؽو٘ننننننند ا ػصنننننننر

1

أور ننن اس هس ننن اػد ّق ننن ائن
تأػو ننن ا رئ٘ ننن قس ننن ن
أونننننننننننننننننننننننننراس هربنننننننننننننننننننننننننرؽ
أوننراس هربننرؽ
أوراس هربرؽ
أوننننننننننننراس ّّك٘ننننننننننننب الكل٘ننننننننننننح
ل نننننننننيْى الرؼلننننننننن٘ن ّال نننننننننالب
أوراس هساػد
هنننننننننننننندر
هنننننننننننننندر
هنننننننننننننندر
هنننننننننننننندر
هدر هساػد (أظااج رػاٗح طبب)
1

أ.د /وننننننننْااى هؽوننننننننْد اتننننننننراُ٘ن
أ.د  /ػثننننننندالرؼ٘ن وننننننن٘د اتنننننننراُ٘ن
أ.د /كاه٘ل٘نننا ػثدالؽو٘نننند اتْالسننننؼْد
أ.د /أ هنننننننب هؽوننننننند كونننننننا كثنننننننا

1

1

1

1

أ.مً /عننننننننْٓ ػثنننننننندال ادر شننننننننؼ٘ة
د  /غنننننننننادج اونننننننننواػ٘ب ال نننننننننؽاخ
د  /اهننننننننننننناًٖ السننننننننننننن٘د رظنننننننننننننة
د  /ونننْآ ػثننند الؽكننن٘ن الننندهردا
د /أؼونننننننند السنننننننن٘د أؼونننننننند ااٗنننننننند
م.م/تسننننننٌد ًث٘ننننننب هؽونننننند هلنننننن
م.م /دػنننننام ػل٘نننننْج هؽوننننند ػل٘نننننْج
م.م/هننننننرّج السنننننن٘د هؽونننننند ؼسنننننني
م.مُ /ثننننننح هللا هصنننننن بٔ العٌنننننندٓ
م.م ّ /م أؼونننند اكننننٔ أؼونننند ًعننننن
م.م /راً٘ننننا هؽوننننند انًنننننْر ػصوننننناى
م.م  /أؼونننند هؽونننند هؽوننننْد ٗننننًْ
م.م /ؼسنننام هعننندٓ السنننؼدآّ طنننَ
م.م /أؼونننند وننننؼ٘د ونننن ْؼٔ ػر ننننح
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

هدر

هساػد( تؼصح اشرال ه رر )

1

ص  /هٌَ هللا هؼر صدٗ ظوؼَ ْٗو
ص  /اونننننننالم هؽوننننننند ظونننننننا البنننننننار

هدر هساػد(هرا ح لل ّض)
هنننننندر هسنننننناػد
هنننننندر هسنننننناػد
هنننننندر هسنننننناػد
هنننننندر هسنننننناػد
هننننندر هسننننناػد
هنننننندر هسنننننناػد
هنننننندر هسنننننناػد
هؼ٘ننننندج (هرا ننننن اّض)
هؼ٘ندج رػاٗننح طبننب
هؼ٘نننننننننننننننننننننننننننننننندج
هؼ٘ننننننننننننننننننننننننننننننننندج
هؼ٘ننننننننننننننننننننننننننننننننندج

ص /أهنننننننننننننب أتْاٗننننننننننننند هٌصنننننننننننننْر

هؼ٘ننننننننننننننننننننننننننننننننندج

1

1

1

1

1

1

1

م.م  /هؽونند اتننراُ٘ن أؼونند ال ننْرتعٔ
1

ص ّ /نننننام صننننننثؽٔ تنننننندٗر أؼونننننند
صُ/ثننننننح ػثنننننند الِننننننادٓ هؽوننننننند
ص/اترسنننام طنننَ ػثننند البرننناغ تننندّٓ
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0
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1

(

قطِ املٝهسٚبٛٝيٛدٝا ايضٝدي١ٝ
أ.د /أهنننننننننب هصننننننننن بٔ اتنننننننننْ قونننننننننر
0

1

أونننراس ّ رئننن٘

ال سنننن ّّك٘نننب

الكل٘ح للدراواخ الؼل٘ا ّالثؽْز
1

أ.د /.طننننننار السننننننؼ٘د إتننننننراُ٘ن الثٌننننننا

أونننراس هربنننرؽ

1

1

أونننراس هربنننرؽ

أ.د /.اؼوننننننننننند اؼوننننننننننند ػثننننننننننندالؼ ٗ
1

1

أ.د /اطوننننننح اتننننننراُ٘ن هؽونننننند وننننننٌثب

أونننراس هربنننرؽ

1

1

أ.م /لو٘ام ػثد هلل هؽود ْٗو

أوننراس هسنناػد

الودتْلٔ

1

ه

د /.ه٘سننننننننننرج هؽونننننننننند الثْصنننننننننن٘رٕ
1

1

م.م /هؽوننننْد ؼسنننني هؽوننننْد رغلننننٖ

هنننننننندر

1

1

م.م /رشنننا تسننننًْٖ٘ ػثدالؽو٘نننند الغٌننننام

هدر

در
هسنننننننناػد
هساػد (رػاٗنح ال بنب)

1

1

م.م /أهٌ٘ننننح هورنننناا إتننننراُ٘ن البىراًننننٔ

هنننننننندر

هسنننننننناػد

1

1

م.م /إًعنننننننٔ ػثدالسنننننننو٘غ ا خٌنننننننآّ

هنننننننندر

هسنننننننناػد

1

1

هنننننننندر

م.م  /اونننننننننننننالم شنننننننننننننؼثاى غننننننننننننناآ
1

هسنننننننناػد

1

صًِ /ننننننٔ ػثنننننند هللا هؽونننننند ػ ٘ننننننَ

هؼ٘نننننننننندج
1

1

صًْ /رُننننناى هؽوننننند هؽسننننني ونننننالم

هؼ٘نننننننننندج
1

1

ص /أٗنننننح هصنننننلؽٔ هؽوننننند هصنننننلؽٔ غننننناآ

هؼ٘نننندج رػاٗننننح طبننننب
1

1

ص  /وننؽر ًاصننر هؽونند رشنناد الىرصننآّ

هؼ٘نننننننننندج
1
1

0

ص ُ /ثنَ ػثندهللا هؽونند الضنْٓ هؽونند

هؼ٘ننننننننندج

1

1

ص  /ونننننننارج أؼوننننننند هؽوننننننند هؽوننننننند
1

هؼ٘ننننننننندج
1

ص  /أؼوننننننند ػثننننننند الىنننننننال ًصننننننن٘ر

هؼ٘ننننننننننند
1

0

ص  /أه٘ننننننننننننننرج ػوننننننننننننننر السنننننننننننننن٘د

هؼ٘ننننننننندج
1

0
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قطِ األدٚ ١ٜٚايطُّٛ
أ.د /وننننناه٘ح ونننننالن هؽوننننند ونننننكر

ال سن

أوراس هربرؽ ّقائن تؼوب رئ٘
1

1

أ.د /ػنننالم الننندٗي السننن٘د الس٘سنننٖ

أور

أ.دً /نننننننننناظػ اؼونننننننننند الوِنننننننننندٕ

أونننننننننننراس هربنننننننننننرؽ

1

1

اس هرب

رؽ

1

أ.د /هاظننننننننندج السننننننننن٘د الصننننننننن٘اد

أونننننننننننراس هربنننننننننننرؽ
1

1

أ.د  /شٌننننننننننام اؼونننننننننند الوصننننننننننرٕ

أونننننننننراس (اػنننننننننارج)

1

1

أ.دً /عننالم ػثنندالؼ ٗ ننداد ال نن٘راًٖ

أونننننننراس ( اػننننننننارج )

1

1

1

أ.م  /اؼوننننند ػثننننند الؽو٘ننننند ظنننننْدج

أوننننننننننراس هسننننننننننناػد

1

1

أ.م /رؼننننننناب هؽوننننننند الغرتنننننننآّ

أوراس هساػد (هِوح ػلو٘ح)

1

1

د /ونننننننننالٖ السننننننننن٘د اتْرٗ نننننننننح

هننننننننننننننننندر

1

1

د  /اٌٗنننننننننا

ْٗوننننننننن

ػصوننننننننناى

1

هننننننننننننننننندر
1

م.م /تننننننننندٗر اتنننننننننراُ٘ن دّٗننننننننندار

هنننننننننننننننننندر

1

1

م.مٌُ /ام ػاد ؼسٌ٘ي ػثد الكرٗن

هدر

1

1

م.م /آٗننننننَ ؼسنننننني اكننننننٔ ال نننننندٗن

هدر

1

1

م.م  /وننننننننننو٘ر ؼوننننننننننْدٍ ػوننننننننننر

هدر

1

1

م.م /ونننارٍ رونننؤ ػثننندالبراغ الوؽرّقنننٔ

هنننندر

1

هساػد
هساػد
هساػد (اظااج دراو٘ح)
هسنننناػد

1

صًْ /رُنننننناى الر نننننناػٔ هثننننننار

هؼ٘نننننننننننننننننننندج

1

1

ص ًِ /ننٔ هعنندٓ هؽونند ػثنند الننراا
1

هؼ٘نننننننندج (أظننننننننااج ّ ننننننننغ)

ص  /لٌ٘ننَ ػثنند الؽو٘نند ػثنند الغٌننٔ
1

ص  /كرٗواى هؽود ػثد هللا الثؽ٘رٓ

1

هؼ٘نننننننننننننننننننندج
1

هؼ٘نننننننننننننننننننندج
1
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قطِ ايضٝدي ١اإلنًٝٓٝه١ٝ
أ.د  /ونننننننننننننؽر كونننننننننننننا ؼعننننننننننننناإ

أونننننننراس ّ رئننننننن٘

1

1

أ.د /اونننننننننننناهح هؽونننننننننننند اتننننننننننننراُ٘ن
1

ال سنننننننن

أونننننننننننننراس هربنننننننننننننرؽ
أونننننراس ّّك٘نننننب الكل٘نننننح ل نننننيْى
خدهح الوعروغ ّذٌو٘ح الث٘يح
أونننراس هسننناػد هربنننرؽ
1

أ.د  /ونننننننننننننؽر هؽوننننننننننننند الؽعنننننننننننننار
1

1

1

أ.م /ظونننننننننا ػثننننننننندالىال الؼننننننننن ب

1

1

أ.م /طنننننننننننار هؽوننننننننننند هصننننننننننن بٔ

أوننننننننننننراس هسننننننننننننناػد

1

1

د  /دال٘ننننننننننننننا ر ؼنننننننننننننند الؼب٘بننننننننننننننٖ

هدر

د /اؼونننننند ػثنننننند الؽكنننننن٘ن النننننندهردا

هنننننننندر

1

1

م.مٗ /اوو٘ي هؽود ػثد الو لة ػ٘سٖ

هننننننننننندر

1

1

1

م.م /إٗوننناى هنننأهْى ػلنننٔ هؽنننٔ الننندٗي

هننندر

1

1

م.م /إٗونننننننننننناى إتننننننننننننراُ٘ن الثننننننننننننرٓ
1

1

( هِوننننننننح ػلو٘ننننننننح)
هسننننننننننناػد
هسننناػد(تؼصح خارظ٘نننح)

هننننننننننندر

هسننننننننننناػد

1

م.م  /ننندام ػثننند الونننٌؼن كونننا الننندٗي
1

هننننننننننندر هسننننننننننناػد
هدر هساػد
1

م.م ُ /دٗر هؽود داد هصن بٔ ال ن٘خ
1

م.م  /هؽونننننند شنننننناُ٘ي ػلننننننٔ دتننننننْر

هدر

هساػد

1

م.م  /تسوَ هؽرّ

ؼسني الب ناطرٓ

هدر

هساػد

1

ص /أٗنننننننح هؽوننننننند ؼسننننننني الؼ نننننننار

هؼ٘نندج (رػاٗننح طبننب)

1

1

ص  /رِٗننام أهنن٘ي ػثنند الغٌننٔ الغٌ٘وننٔ

هؼ٘نننننننننننننننندج

1

1

ص  /آٗننَ ظوننا إتننراُ٘ن أهنن٘ي هْوننٔ

هؼ٘نننننننننننننننندج

1

1

ص  /أه٘ننرج رشنندٓ السننثاػٔ رشننداى

هؼ٘نننننننننننننننندج

1

1

ص  /خدٗعننننح أؼونننند هؽننننرّ

ظننننال

هؼ٘نننننننننننننننندج

1

1

ص  /آهنننا طننناُر ػثننند البرننناغ الؽنننْ

هؼ٘ننندج (أظنننااج دراوننن٘ح )

1

1

ص  /خلنننننننْد هؽوننننننند أؼوننننننند كراًنننننننَ

هؼ٘نننننننننننننننندج

0

1

ص /إٗوننننناى هثنننننرّ هؽونننننْد غٌننننن٘ن

هؼ٘نننننننننننننننندج

0

0
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اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيٛظا٥ف ايضٝادي١
صنننن٘دلٔ (دكرننننْراٍ)

ص /شننن٘رٗي ر ؼننند هؽوننند ػب٘بنننٔ
1

ص /إٌٗنننا

1

صنننن٘دلٔ (دكرننننْراٍ)

إتنننراُ٘ن ػلنننٔ الننن ُثٔ

1

1

ص /هاظننننندج كونننننا هؽوننننند خل٘نننننب

صننن٘دلٔ (هاظسنننر٘ر)
1

1

صننن٘دلٔ (هاظسنننر٘ر)

ص ً /نننننننننْٓ هؽوننننننننند السنننننننننؼ٘د
1

1

ص /إٗونناى السنن٘د هؽوننْد درّٗنن

صننن٘دلٔ (هاظسنننر٘ر)
1

1

صننن٘دلٔ (هاظسنننر٘ر)

ص /أؼوننننند ػثننننند الؽو٘ننننند ػر نننننح
1

1

ص /هٌننا ػثنند الؽكنن٘ن ػثنند السننالم

صننن٘دلٔ (هاظسنننر٘ر)

1

1

صًِ /ننننٔ أونننناهح أًننننْر هٌصننننْر

صننن٘دلٔ (هاظسنننر٘ر)
1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

ص /صننننبام ننننْآ أؼونننند النننندٗة

1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

ص /رًنننننندا ػثنننننند الؼ ٗنننننن أؼونننننند

1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

ص /ػثد الؽل٘ن ػثد البراغ هؽود رض

1

ص /إٗونناى ؼسننٌٔ ْٗون

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

الثردػننٔ

1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

ص /رِٗننننام هْوننننٔ ػ ٘ننننَ ػثنننندٍ

1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

ص /رظنننة إتنننراُ٘ن هرونننٔ ونننؼ٘د

1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

ص /أتننننننْ الٌعننننننا رؽننننننٔ ٗنننننناقْخ

1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

صًِ /نننٔ أؼوننند دونننْقٔ الننن ّآّ

1

1
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تابع اجملُٛع ١ايٓٛع ١ٝيٛظا٥ف ايضٝادي١
صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

ص /أشنننرل هؽونننْد أؼوننند الثٌثنننٔ

1

1

صُ /الننَ ػثنند البرنناغ هؽونند ؼث٘ننة

صننننننن٘دلٔ (اظنننننننااج)

1

1

صًِ /لنننننَ ؼوننننندٓ هؽوننننند الننننندٗة

صنننننن٘دلٔ (هٌردتننننننح)

1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

ص /رِٗنننننام ػثننننند الؽو٘ننننند أؼوننننند
1

1

ص /هنننرّج هىرنننار هؽوننند هثنننرّ

صنن٘دلٔ (اظننااج رػاٗننح طبننب)

1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

صًِ /نننننننننا أوننننننننناهح هٌصنننننننننْر
1

1

صٗ /ننننننارا أؼونننننند ؼسننننننٌٔ خالنننننند

صنننننننن٘دلٔ هٌردتننننننننَ

1

1

ص /رغنننندٍ ًنننناظػ أؼونننند الوِنننندٓ

صنننننننن٘دلٔ هٌردتننننننننَ

1

1

ص /هًْ٘كنننا نننْآ ظنننْرظٔ اكنننٔ

صنننننننن٘دلٔ هٌردتننننننننَ

1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

صُ /دٗر ػثند الونٌؼن ونل٘واى الصن٘اد
1

1

ص /ؼٌاى اتراُ٘ن ْٗو

ال ْرتعٔ

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

ص /هٌنننٔ هؽوننند رؽنننٔ ال ونننالّٓ

1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

ص /تسننننننننننٌد هنننننننننناُر ػثننننننننننا

1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

ص /ػورّ هؽود الس٘د هؽود ًْٗر
1

1

صً /ننْرا طنناُر ػثنند البرنناغ الؽننْ

صننننننن٘دلٔ (اظنننننننااج)

1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

ص /هنننننٔ ػثننننند النننننرؼوي هْونننننٔ

1

1

صننننننننننننننننننننننننننننننننن٘دلٔ

صً /عنننْاى ونننالهَ السننن٘د رُنننْد

1

1
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بٝـــــإ بأدٚاز ايهًٝـــــــ١
ايدٚز األٍٚ
َهتب ايطٝد األضتاذ  /أَني عاّ ايهً١ٝ

قس طالشئوي طإل طاي
طال باظ طال ط لي
طالوح ت طالحسااي
ب ا طتحا طالبين
ب ا طالابةي طأل اي

طال زيل
طالشئوي طالباالي
بةبا طالحاسن طآلالش
ب ا طالابةي طالةلبي
وح ت طالسيب وطالصح طالب لي
وإ طات طألزباظ وطالاوطاث
طالبباة
أبال بالس طالالي
طالسويتش
طألاشيف
الؼالقاخ الص ا ٘ح
ا ورؽ اقاخ

وح ت
طالايئ

ب طالباتبع وتلبي

ب اج طالصي ال طإلشةالي
طالبصلع طالتةليبش
ب اج اق ()3
لا ى طالتالوالوايا

طالبالش طالا ي اللب اااظ
قس شئوي طالبين
طال اطساظ طالةليا وطالاحوث
طالشئوي طال الولي

قس الاي طالبين
ب اج اق ( )1و()2

بالش بااز طالتاح طالحيوي
وح ت شئوي طال ايايي
طالةيا ت طالباي
ب ازي طالالي
بااز طالبةلوباظ طال وطئي
ب اج بااز طال باظ طالصي الي
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ايدٚز ايجاْ٢
قس طالايبياء طالصي الي
َهاتب ايطاد ٠أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
املعاٌَ اخلاص ١بايكطِ

َهتب ايطهستاز١ٜ

قس طالايبياء طالتحليلي
َهاتب ايطاد ٠أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
املعاٌَ اخلاص ١بايكطِ

َهتب ايطهستاز١ٜ

ايدٚز ايجايح
َهتب األضتاذ ايدنتٛز  /عُٝد ايهً١ٝ
َهتب األضتاذ ايدنتٛز ٚ /ن ٌٝايهً ١ٝيػ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب
َهتب األضتاذ ايدنتٛز ٚ /ن ٌٝايهً ١ٝيػ ٕٛ٦ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ
َهتب األضتاذ ايدنتٛز ٚ /ن ٌٝايهً ١ٝيػ ٕٛ٦خدَ ١اجملتُع ٚتُٓ١ٝ
ايب١٦ٝ

املهتب١
َعاٌَ قطِ ايتهٓٛيٛدٝا
ايضٝدي١ٝ
ٚسد ٠عُإ اجلٛد٠

ايدٚز ايسابع
قس طالة اقيا
َهاتب ايطاد ٠أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ

َهتب ايطهستاز١ٜ

املعٌُ اخلاظ بايكطِ

قس طالبيااوايوالوايا طالصي الي
َهاتب ايطاد ٠أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ

َهتب ايطهستاز١ٜ

املعٌُ اخلاظ بايكطِ

باتن طالسي  /قائ حاس طالالي
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ايدٚز اخلاَظ
قس طأل وي وطالسبو
َهاتب ايطاد ٠أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ

املعٌُ اخلاظ بايكطِ

َهتب ايطهستاز١ٜ

قس طالصي ال طإلاليلياي
َهاتب ايطاد ٠أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
املعٌُ اخلاظ بايكطِ

َهتب ايطهستاز١ٜ

بةبا طاللغاظ

بصلش اللبلا

ايدٚز ايطادع
قس طالتالوالوايا طالصي الي
َهاتب ايطاد ٠أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
َعٌُ شزاع ١األْطذ١
ايطُٓٝاز
َدزز ()4
أعُاٍ غسف أعُاٍ ايهٓرتٍٚ

َهتب ضهستاز ١ٜايكطِ

– قاع١

– َضً ٢ايطايبات

 -غسف١

َ -عٌُ ايفازَانٛنٝٓٝتو

قس طالايبياء طالحيوي
َهاتب ايطاد ٠أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ

َهتب ايطهستاز١ٜ

املعاٌَ اخلاص ١بايكطِ

أَانٔ ٚأمساَ ٤دزدات ايهً١ٝ
ب اج اق
ب اج اق
ب اج اق
ب اج اق
بااز طال

()1
()2
()3
()4
باظ طالصي الي

ب اج طالصي ال طإلشةالي
قاع ١دزع بسْاَر ايضٝدي ١االنًٓٝه١ٝ

طال وا طالانش – طالبالش طالا ي
طال وا طالةلوى – طالبالش طالا يــ
طال وا طألانش – بالش طالاليـــ
طال وا طالسا س – بالش طالاليـــ
ب اج بااز طالتاح طالحيوي بالش
بااز طال باظ طالصي الي
طال وا طألانش – بالش طالاليــ
طال وا طألانش – بالش طالاليـــ
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ايػٗادات ايت ٢متٓشٗا ايهً١ٝ
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

اا اااالوايوس طالصي ال ( ارم دٓ) تٌظام الساػاخ الوؼرودج.
اا اااالوايوس طالصي ال ( ارم دٓ) ص٘دلح اكلٌ٘٘كح تٌظام الساػاخ
الوؼرودج
اا بااستيا في طالصي ال
اا اتوا طالفلسف في طالصي ال .
اا اتوا طالصي ال ( طالاالابج طالب لش ال اتوا طالصي ال )
الو صي ال طاليلياي
)(Pharm D Professional
الو طالاقاا طال وطئي
طال الو طالب لش في طالايبياء طالحيوي وطالتحليا طالاليلياش
الدتلْم الؤٌِ ٔ ال٘ ظح الدّائ٘ح
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ْبر ٠عٔ ايرتب ١ٝايعطهس١ٜ
لزيزي طالباالن :
إن مصررره ررر فررر طهيرررق مهررر م فررر بنررر س مبرررمهب م رررهق
ر ف ر امررج إل رري إإ ر ا ي ر مررن إ ررب ب ر ي ب ر ني عه ي ر نيبرري
يررنمن ب إلمرر إ رر إمالمرره انتررب ط لمرره إهرر ن ن يمل رر برر إهي
إب ميي ( ينيي – خ هيي).
انرررم يررر رررب إ ملررري نررر ة إ ررراأل ا يررر مبلالررر ن عرررن ررر ة
لبني ف األ إمهل ي إبنيي إله ي.
ملمبررره إمهبيررري إلبرررسهيي ررر بررري مس إمط يررر إرررنيج ع رررر
إنظررر انترررب ط اإمررر فررر سررر امررر ه إليررر ة ممررر يسررر ن إررر اسبررره
االررره فررر ليررر مس إلم يررري إمهب ررري .ملررر مررر ة إمهبيررري إلبرررسهيي مررر ة
اب بررريي مرررن إمررر إ ه بررريي إمررر ي ررر ان ي م ررر إط بررري إ ررر ملي ن
مرررن إس يررري اإررر
إررراس ه إمممملرررين ب إ نبررريي إمصرررهيي بررر مخررره
طبه إ ه ن ن ه  64إبن .3891
رررر ررررهط اب برررر إ لصرررر ع رررر رررر مس إ مليرررري إمرررر
خررر إس إإررر م ررر اك م ررره ي فررر ليررر مس إلم يررري إمهب ررري.
ررر بررر
م ررررر س ه بررررري مررررر ة إمهبيررررري إلبرررررسهيي إإررررر رررررهج ه إررررر اس
ررررب مصرررره منميرررري إرررر ع إلبررررسه مررررن م يرررري
انممرررر س إرررر
إخ مررري إلبرررسهيي إنطه ررر من ررر إإررر ملمررر إم ررر إ طنيررري إمخم يررري
ف س في إم اك.
مل ررررن إ هة إمهبيرررري إلبررررسهيي ب ملرررري طنطرررر عررررن م عيرررر
عهررر ه ك إمهبيررري إلبرررسهيي بررر ب يررري ررراأل إررر ه ك ب رررك سررر ف
عرررررن طهيرررررق إعهنررررر ك م تررررر فررررر إ لررررري إعهنررررر ك إ هة إمهبيررررري
إلبررررسهيي ب إ ملرررري ايترررر فرررر إرررر وعهنرررر ك إملممرررر ة إمنم ررررهة
يتررر مررر ا ررراأل وعهنررر ك ع ررر إ هة رررب ن
خررر إلررره إ ررر مل
إطه بس س يي.
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إط إررر بم ررره خ إررر إإررر إلررره إ ررر مل
ع يررر ع يررر
ف ر إيه رري ا إ ر ان مب ر ه ب ر إملهس ع ر م عي ر نله ر رراأل
مخطررط إنيب ر مررن آلن إم ع ر إررا ين بررب ممه ر ب ر ررا
ه ع ا إإ إ هة إمهبيي إلبسهيي ب إ ملري ملر امر

إرررا ي ررر
نمظ م ر
إر ه ك
إم ع ب
:
 ع ( )1ص هة خصيي ل يالي مه ج  4 × 6اإ ن.
 ع ( )3ص هة س هنيي إس يي.
 ع ( )3ص هة بط ي إه إه م .
إس يم م ا إنم اج إخ ص بمب ي ف إ هة إمن ببي طبهر إسال فري سر
هة.
بفا طظ زى طالتااي طالةسااي :
 ميص سل  /إبن ب ة.
 بنظ ن سل  /اب ب ة.
اب  /سل .
 لا س
أسلون تلفيذ طالت اين في وات طالتااي طالةسااي :
يب ا إي بط ب ه إمم إصب ل من بلي  0.17ع بلي .9.77
يب ر ا إم ر هي إي ر م بط ر ب ه إمل رري ا إ ر مررن بررلك  9.77إإ ر بررلك
.9.68
هة إمهبيي إلبسهيي :

خ
مهيي إط إ
اب
يت طالت يي الاء للش طألتش :
 إم ظبي م انتب ط اإم ب إم عي .
 إمظ ه إل له ي إ له إا ن .
 ( إ ه ي إبلاليي  /مب ع ة إم هي  /إم سيك) إم مه االن س إ هة.
 اممل ن ك إمي بي االن س إ هة.
 اممل ن ك إلم .
 اممل ن ك إنظه .
الئح طاللنااب طالتش تباق للش طالباالن أولاء طال وات :
 يم اإم ب إلت ه إي م طبه إم يم ك إمل ته ك.
 إمظ ه إل له ي إ له إا ن.
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 يم إمل م م ترب ط إر هة إ نر مرن خره بر إر هة خصري
عهض ا م س ط هئ ع م يه إ هة إمهبيري إلبرسهيي ب إ ملري
من خه ب إ هة إ مصهس في .
إلر إهبرق
عر انترب ط إبر
ع إط إ إمب ا مير
 ي
االن س لت ه إ هة.
 ا يبمح إ ط إ ب إمخ س ا إغي ا بب .
 يلق إم يه إمهبيي إلبسهيي ب إ ملي إإغ س إ هة ا ط إ إا ص ه
من م يبم ع اإ .
حاالظ طإللفاء بي با ت طالتااي طالةسااي :
يليرر مررن إمهبيرري إلبررسهيي سرر مرررن رر يرره ابررق طبيرر بلرر إس رررس
إصي إي ع ي عن طهيق إه مبي ن إصي إي ب إ ملري ملر ا بخطر
من إ هة إمهبيي إلبسهيي.

يلمبه إط إ








يه ابق طبي ف

إل اك آلميي فهط :

امه ض إله يي إظ هة.
اطي ا بمه ال اطه س.
فه ابص ه.
يليرر مررن إطرر ب ه إلم رر يلترره مل ترره ك إنظرره ب إمرر هج
صل امه ض إلت يي ب إه .
ي.
إط إ ا إ نبيي إم
إط بي إممخا ت إ ه س ك من ك امنيي.
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عزيزى الطالب :
إمل يم ك ملم ع إط إ اخا إ هة عه نم ب مرن ممل نر ك
إيه ي ا إ ان بريم فر مب رق ر هأل ( 68نير ) إسر إبرن ك م عر
.
إيه ي وع
م ير إر هة ر يررن بر إإر مر خه عررن إمهر ي إ م نير ا س
إخ مرري إلبررسهيي م ر مهب ر ( ررهط اب ب ر إهب ر ا ه ر ف ر منطهرري
إمر إررن ملصر ع ي ر إا بلر إ مير
إم نير ر ة إمن ر إ ه بر
هة إمهبيي إلبسهيي بن ر ) ممر ر يرن إإر مل يرق (برني ير ة ب ري
إ هف ) إا مخ س إط إ اساله من هة م ني يي.
ر يترري ع ير اإ ر إم ي ر فهصرري وعي ر س إن ر ب مررن إخ مرري
إلبسهيي فر ل إري مهر ي ا ه ر إإر منطهري إم نير مر ا ه نر فر نيرج
إ رك م ير و هة إلبررسهيي – ملري طنطر مير إط برري إراس ه مررن
منط ق إلهص ع مصر لم ب إمبر هة إم ر إإر مهره و هة بمبنر
س يي إله ق إب بق ب إم م إصي إ إهبميبر ه عرن ا ابرب ي مرن ر ن
إمهبيري إلبرسهيي إ ط إر م ير أل ب إمل مر ك إس فيري عرن
م تيح مي
م عي إ ه ك إمخم يي.
وهللا لسأا أي يوف لا إالش ب أالائلا طالبين...
بع تبلياتلا ال اةا اطسي سةي ،،،

وذٖش إداسٓ الذلاٗ ٛالعظكشٖ ٛظاوع ٛطٍطا

عكٝــد  /إنساَ ٢خطاب
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ايعكٛبات املكسز تطبٝكٗا عً ٢ايطالب
مى بات الع ىوة للطالب

م ة ه ( )326به ن ن منظي إ مل ك ه  68إبني 3802
يلمبه مخ إيي م يبيي س إخه ب إه نين إ ر بح إمه إير إ مليري ع ر
اخص:
)3
)2

)1
)6
)8
)4
)0

)9

اعم إمخ ي بنظ إس يي ا إمن آك إ مليي.
ملطي إ ه بي ا إملهيض ع ي ا اممن ا إم به عن لت ه
إ ه ج إمل ته ك اعم إ مليي اخه إم مهت
إ بح ب إم ظبي ع ي .
س فل يمن ف م إ هس إسه مي ا مخ بلبن إبيه إب
خ إ ملي ا خ ه .
س إخه بنظ ممل ن ا إ س إه إ س ش ف ممل ن
ا ه ا في .
س إمهس إ من آك ا ا ة ا إم ا إسم إ مليي ا
مب ي .
س منظي إ ملي ك خ إ ملي ا ا مه في ب ن مهخيص
ب بق من إب ط ك إ مليي إمخمصي.
م ي إن ه ك ا إص ه ه ب ل بط ب يي ص هة ب إس ي ك ا
م م يل ك ب ن مهخيص ب بق من إب ط ك إ مليي
إمخمصي.
اعمص خ إمب ن إ مليي ا ا مه ف مظ ه ك مخ إيي
إ نظ إل ا آل .
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إنل إم إ :

مهت إم ة ( )324من إهبلي بمل ي إله ب ك ع
 )8إمنبي ي ا سم بي.
 )37ونا ه.
 )33إلهم ن من بلض إخ م ك إطهبيي.
 )32إلهم ن من لت ه ه ج بلض إمههه ك إم ة ا مم
ه.
 )31إيص من إس يي إم ة ه ا اساله.
 )36إلهم ن من اممل ن ف مههه ا اساله.
)38إإغ س ممل ن إط إ ف مههه ا اساله.
 )34إيص ر إن ر ب مررن إ ملرري إبرره رره ه إيص ر إإ ر إ مل ر ك
اخه
يمهم ع ي ع صهليي إط إ إ هي ا إمهر إإر اممل نر ك
مل ك م هيي مصه إلهبيي.
ف
امه بإعهن إهه ه إص ه ب إله بري إم يبيري خر إس يري ي ر
ي
إ امه إط إ .
إبه إهه ه ع
إم ررج إ ملرري ان يلير إنظرره فر إهرره ه إصر ه ب إيصر إن ر ب بلر
مت الهث بن ك ع ا من م هيخ .
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إداز ٠غ ٕٛ٦ايطالب بايهً١ٝ
ايطٝد /عاطف أمحد ايطٌٜٛ

َطذــــــــٌ ايهًٝــــــــ١

ايطٝد / ٠الَٝظ أمحد غسٜٚد٠

َط ٍٛ٦املطت ٣ٛاألٍٚ

ايطٝد  /عال ٤قطب ايػاعس

َط ٍٛ٦ايفسق ١األٚىل

ايطٝد / ٠ملٝا ٤مجاٍ غساب٢

َط ٍٛ٦ايفسق ١ايجاْ١ٝ

ايطٝد / ٠دعا ٤ذلسٚع ذلُد

َط ٍٛ٦ايفسق ١ايجايج١

ايطٝد / ٠فٛش ١ٜايػٗا ٣ٚفساز

َط ٍٛ٦ايفسق ١ايسابع١

ايطٝد / ٠مس ١ٝأب ٛش١ٜٓ

َط ٍٛ٦االْتدابات

ايطٝد ٢َٓ / ٠عً ٢ايطشإ

َسادع االداز٠

ايطٝد  /زعا عبد اهلل ايضعٝد٣
ايطٝد / ٠ضٛضٔ ٜٛضف ذلُد

َسادع اخلسجيني

ايطٝد / ٠أَاَْ ٢ضطف ٢عبد ايًطٝف

َط ٍٛ٦اخلسجيني

ايطٝدْٗ / ٠اد ذلُد عبد املعط٢

َط ٍٛ٦اخلسجيني

ايطٝد / ٠إميإ عبد ايفتاح عبدٙ

َسادع ايتذٓٝد
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َٗــــــاّ غ٦ـــــ ٕٛايطالب
إعهن

إ ه بي اممل ن ك إ يص إ ه ب

 مبرررر ي إيصرررر اك إهبرررر
إطه .
يب

إال ن .

ا

إ ه برررريي ب إبرررر هك إلمرررر ع رررر ان

 إهيرررر ب بررررمخه ج (إصرررر ه) بط رررر ك ملهيررررق إ خصرررريي إ مليرررري
إ طه ساإ مب ع ة إطه ف بمخه ج إس هنيي.


وعررررهن عررررن م عرررر إس ررررس إطبرررر إ طرررره
ص ميم .



وعرررررهن عرررررن م عررررر إملررررر يهك ا ه ق إمط بررررري إ ملررررر يهك
إ هسم .

 إ ه س ك م ي م ني إطه

ساإ

إ رررر

اإرررر بلرررر

إمهبيي إلبسهيي.

مواعيد الدراسة :
 مبررر ا إ ه بررري فررر إيصررر إ ه بررر ا فررر ابرررب ا إال إرررث مرررن
رررر ه برررربممبه منم رررر بلرررر  38ابررررب ا الرررر يلهرررر مملرررر ن إيصرررر
إ هب ا .
 مبررر ا إ ه بررري فررر إيصررر إ ه بررر إالررر ن بلررر ا ررر ة نصرررس إلررر
مب رررهة منم ررر بلررر  38ابرررب ا الررر يلهررر مملررر ن إيصررر إ ه بررر
إال ن .
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اجلد ٍٚايصَٓ ٢ايدا ِ٥يػ ٕٛ٦ايطالب
ايػٗـــس

اإلدــــــــــــــــــــــــــــــــــسا٤

أاسبس

-

ساتباــا

-

يلايــــــا
بايــــــو

-

مل ي إهب إ ه بيي عهن إ طه .
مبرر ي إطرره إ هبرر إ ه برريي مبرر ي فرر
ب هك إيهق.
مل ي ب س إ ه بري فر ابرب ا إال إرث مرن ر ه
ببممبه .
عمررررر سهني ررررر ك إطررررره سرررررا ا رررررمه س ك
بمم ه ك إم يني إ مليي خط ب ك إمبم ري
إ طه إ س س عن إل ي.
ا هق
إعررهن رره ط إمل ي ر ع ر إطرره
إمط بي.
مل يررر م عررر إس رررس إطبررر إعهنررر إ طررره
إع بمم ه ك إس س إطب إس ط إ .
مم بلرررري إ رررره س ك إمل يرررر إعرررر إمرررراسه ك
إخ صي ب إمل يهك عهت ع م ج إس يري
إ بك في .
ب س ممل ن ك ه ببممبه ف ابب ا إال إث من
ه ببممبه.
م ي بمم ه ك إ ي ع إطه اإر إيرم
خمي ه إ م إ ي يي.
إمخ ي ك.
ب س ممل ن ك إيص إ ه ب ا
إمخ ي ك.
ب س ممل ن ك إيص إ ه ب إال ن
إعررررر برررررمم ه ك إطررررره إمملررررراهين عرررررن
اممل ن ك مل ي إ ني إطبيي.
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خدَات َتٛفس ٠باجملُع ايطب٢
َسنص املعًَٛات ٚايتٛثٝل
َهتب ايربٜد
املهتب ١املسنص١ٜ

َالعب اجملُع ايطبٜ( ٢د – ضً – ١طا٥س – ٠اضهٛاش)

َسنص ايتعً ِٝااليهرت٢ْٚ
َسنص اجلٛد ٠جباَع١طٓطا
َسنص ايتدزٜب ٚايتطٜٛس

َسنص ايهُبٛٝتس
َسنص ايًٝاق ١ايبدْ١ٝ
ايبٓو األًٖ( ٢فسع اجلاَع)١
َهتب تضٜٛس نً ١ٝايضٝدي١
َسنص بسا٤ات االخرتاع
َسنص ايتدطٝط االضرتاتٝذ٢
ٚسد ٠إدازْ ٠عِ املعًَٛات

طالةيج ااالبستشفش طالاابةي
ي

ان يس ن إط إ مب

يلص ع خط
ب إمبم ي إ مل

إ هب

إ ه بيي.

مل ي طبه إه عر إلرهج إطره

فر ل إرري عر مر فه إلررهج ب إمبم رري
هبيج إ ني

إ ملر ك

إ ر مل ابر مررن م فهرري

إطبيي بس يي إصي إي ب إ ملي ع عهج إط إ خ هج إمبم ي
إ ر مل طبه ر إ ه ع ر إ ر بح إممبلرري مه ر رراأل إخ مرري بهب ر
ب ن إطه
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الالئحة الداخلية
لربنامج بكالوريوس الصيدلة
(فارم دى(Pharm D -
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الرؤيـــــــــة
أى ٗكْى لكل٘ح الص٘دلح  -ظاهؼح طٌ ا  -الرٗادج ػلٔ الوسرْٓ الوؽلنٔ ّاققل٘ونٖ
ٖ ظْدج الرؼل٘ن الص٘دلٖ لالرذ ام توٌِنح الصن٘دلح ّالٌِنْ توٌظْهنح الرػاٗنح
الصؽ٘ح ّالصٌاػح الدّائ٘ح ّذؽ ٘ الرٌو٘ح الوسرداهح.

الــرسالــــة
ت ايج صيا ال بي ذوى طالافاءت طالةاالي وطال ات للي طالبلافس في سوق طالةبا
بي يا إاساا ب ااطظ لبلي وب لي واحوي تؤرل الت ي بستوى بتبيز
بي طال باظ طالصحي وطالةياي فش ابيع بااالظ طالةبا طالصي الش.

األهــــــداف
-1

-2

-3

-4
-5

زيا ت طال ات طالتلافسي ال اياي طالاالابج للش طالبستوى طإلقليبي بي يا
طب ط طالباالن طالاابةش ااالةلو طالبةافي وطالب ااطظ طالتباي ي لي بايق
االابج اطسش بتبيز وبوطان ألح ث طالتبواطظ طالةلبي وبي يا تبايق
لع إ طات او ت طالتةلي طالصي الش وتح يق طالبةاييا طألاا يبي طال وبي
طالبااةي .
ت اين طالباالن للي أساالين طالتةل طالذطتش ابا يؤرله اللةبا للش تبويا
ب ااطت ه طالةلبي وطالاحوي وتح يث بةلوباته بي يا طالتةلي طالصي الش
طالبستبا.
ذىرٗط ص٘دلٔ ٗؼوب كورؼلن هدٓ الؽ٘اج تِدل الرٌو٘ح الوٌِ٘ح الوسرداهح،
ّٗلر م تأخالق٘اخ الوٌِح ّقْاًٌِ٘اّٗ ،ظِر ال درج ػلٔ هِاراخ ذ ٘٘ن اندام
ّالر ٘٘ن ال اذٖ.
طالستةال ااالااطبج طالةلبي طالح يو وطالب ااطظ طالالاتاولي في طالةبلي
طالتةليبي وطتااع طألساالين طالتةليبي طالح يو طالبالي للش طاتسان طالا طاطظ.
إاسان طالباالن ب ااطظ ب لي بي يا ااطبج طالت اين طالبي طلي في
طالبؤسساظ طالصي الي طالب تلف ابا يافا اارزيته السوق طالةبا في ابيع
طالبااالظ اة طالت اج.
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 -6إذاؼح رصح الرىصص للص٘دلٔ ال ٓ ٗرغة ٔ ذىصص هؼ٘ي ّ ا
للثرًاهط الردرٗثٔ ٔ أشٌام وٌح الردرٗة (السٌح السادوح) ّهي خال
ه رّع الرىرض ال ٓ ٗ دهَ ال الة ٔ ًِاٗح السٌح الردرٗث٘ح.
طالايالاظ طالتش تستل للش طال الئا الت ي
 -7إل ط صي الش يست
طالبستحناطظ طالصي الي طالبةاصات وطال باظ طالصي الي ااإلناف طالش أي
ياوي بتبالا بي ب ااطظ طالتوطصا طالفةاا وطال يا ت وطإل طات وايا ت طأللباا.
 -8طالبشااا في ب طالباتبع وتلبي طالايئ وتوفيا لائ طقتصا ي بلبوس
بي يا تاشي طست ط طأل وي في طالبستشفياظ.

الالئحة الداخلية
هادج ( :)1الدرظح الؼلو٘ح
ٗوٌػ هعل

ظاهؼح طٌ ا تٌام ػلٔ اقرراغ هعل

كل٘ح الص٘دلح درظح تكالْرْٗ

الص٘دلح

( ارم دٓ.)Pharm D -

هادج ( :)2انقسام الؼلو٘ح تالكل٘ح ّالرهْا الوو٘ ج لِا
ذركْى كل٘ح الص٘دلح هي شواً٘ح أقسام ػلو٘ح ػلٔ الٌؽْ الرالٔ:
ال سن الؼلوٖ
 -1قسن الك٘و٘ام الص٘دل٘
 -2قسن الك٘و٘ام الرؽل٘ل٘ح
الص٘دل٘ح
 -3قسن الك٘و٘ام الؽْ٘ٗح
 -4قسن الركٌْلْظ٘ا الص٘دل٘ح
ر
 -5قسن الؼ اق٘

ح

 -6قسن الو٘كرّتْ٘لْظ٘ا الص٘دل٘ح
 -7قسن اندّٗح ّالسوْم
 -8قسن الص٘دلح اقكلٌ٘٘ك٘ح

Pharmaceutical Chemistry
Pharmaceutical Analytical
Chemistry
Biochemistry
Pharmaceutical Technology
Pharmacognosy
Pharmaceutical
Microbiology
Pharmacology and Toxicology
Clinical Pharmacy
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كْد
ال سن
PC
PA

PC

PB
PT
PG

AC
BC
PT
PG

PM

MB

PO
PP

PO
CP

هادج ( :)3هدج ًّظام الدراوح
هدج الدراوح للؽصْ ػلٔ درظح تكالْرْٗ

الص٘دلح ( ارم دٓ )Pharm D -خو

وٌْاخ ظاهؼ٘ح (ػ رج صْ دراو٘ح ػلٔ انقب) ّوٌح ذدرٗث٘ح ٔ هْاقغ الؼوب (وٌح
ا هر٘اا)ًّ ،ظام الدراوح تالثرًاهط ُْ ًظام الساػاخ الوؼرودج Credit Hours
.System

هادج ( :)4شرّط ال ثْ تالثرًاهط
أ -ذ ثب الكل٘ح لل ٘د تالثرًاهط ال الب الؽاصل٘ي ػلٔ الصاًْٗح الؼاهح الوصرٗح – شؼثح
الؼلْم – ّ ا ً لرْاٗغ هكرة الرٌس٘ لل ثْ تالعاهؼاخ ،كوا ذ ثب ال الب الؽاصل٘ي
ػلٔ الصاًْٗح الوؼادلح الؼرت٘ح أّ انظٌث٘ح ّ ا ً لل ْاػد الرٔ ٗؽددُا الوعل

انػلٔ

للعاهؼاخ.
بٗ -عْا لوعل

الكل٘ح قثْ طلثاخ ذؽْٗب ال الب الو ٘دٗي تإؼدٓ كل٘اخ الص٘دلح

تالعاهؼاخ الوصرٗح أّ انظٌث٘ح ت رط اور٘بام ال الة لور لثاخ ال ثْ تالكل٘ح
ّذؽرسة لل الة الو رراخ الرٖ دروِا ٖ الكل٘ح الوؽْ هٌِا ّ ا ً لل ْاػد الرٖ
ٗؽددُا هعل

الكل٘ح.

هادج ( :)5البصب الدراؤ
أ -هدج البصب الدراؤ (الىرٗبٔ أّ الرت٘ؼٔ) وثؼح ػ ر أوثْػا هْاػح ػلٔ الٌؽْ
الرالٔ :ررج الرسع٘ب هدذِا أوثْع ّاؼد  -ررج الدراوح هدذِا أرتؼح ػ ر أوثْػا
 ررج ا هرؽاًاخ الٌِائ٘ح هدذِا أوثْػاى.بٗ -عْا لوعل

الكل٘ح أى ْٗا

ػلٔ رػ صب دراؤ ص٘بٔ هدذَ وثؼح أوات٘غ هي

الدراوح الوكصبح شاهلح ا هرؽاًاخّٗ ،سوػ لل الة تالرسع٘ب ٔ ه رر أّ أكصر تؽد
أقصٔ ػ رج واػاخ هؼرودج.
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هادج ( :)6الساػح الوؼرودج
الساػح الوؼرودج ُٖ ّؼدج ق٘ا

دراو٘ح ذؼاد واػح دراو٘ح أوثْػ٘ح ًظرٗح أّ

دروا ً ػول٘ا ً ذ ب هدذَ ػي واػر٘ي أوثْػ٘ا ً ّذدر

ػلٔ هدٓ صب دراوٖ ّاؼد.

هادج ( :)7لغح الدراوح
اللغح ا ًعل٘ ٗح ُٔ لغح الردرٗ ٘ ،وا ػدا تؼض الو رراخ (غ٘ر الوٌِ٘ح) الرٔ ٗعْا
ذدرٗسِا تاللغح الؼرت٘ح تٌا ًم ػلٔ ذْص٘ح ال سن الؼلوٖ الوىرص ّهْا ح هعلسٖ
الكل٘ح ّالعاهؼح.

هادج ( :)8الور لة السات ()Prerequisite
الور لة السات ُْ الو رر الدراؤ ال ٓ ٗرؼ٘ي ػلٔ ال الة اظر٘ااٍ قثب الرسع٘ب ٔ
ه رر هؼ٘ي ؼ ٗؼرود ػلَ٘ ت رط أى ٗكْى ُ ا الو رر هي الو رراخ اقظثارٗح.

هادج ( :)9هر لثاخ الرىرض
هر لثاخ الرىرض لٌ٘ب درظح تكالْرْٗ

الص٘دلح ( ارم دٓ ُٔ )Pharm D -ػلٔ

الٌؽْ الرالٔ:
أّ ً :دراوح ّاظر٘اا  72ه رر دراؤ ،تإظوالٔ  176واػح هؼرودج ( 64ه رراخ
الكل٘ح اقظثارٗح تْاقغ  162واػح هؼرودج ّ 4ه رراخ هر لثاخ العاهؼح تْاقغ
 6واػاخ هؼرودج ّ 4ه رراخ اخر٘ارٗح تْاقغ  8واػاخ هؼرودج) ،ػلٔ أ ٗ ب
الوؼد الرراكوٖ ػي "."2
شاً٘ا :اظر٘اا ررج الردرٗة الص٘بٔ تْاقغ  100واػح ؼل٘ح.
شالصا :اظر٘اا السٌح الردرٗث٘ح السادوح (وٌح ا هر٘اا) ّالٌعاغ ٔ ه رّع الرىرض.

هادج ( :)10الؼةم الدراؤ
أ -الؼةم الدراوٖ ُْ ػدد الساػاخ الوؼرودج الرٖ ٗ ْم ال الة ترسع٘لِا ٖ البصب
الدراوٖ الْاؼدّٗ ،عة هراػاج أ ٗ ب الؼةم الدراوٖ الوسعب لل الة ٖ إٔ صب
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دراوٖ (الىرٗبٔ – الرت٘ؼٔ) ػي  12واػح هؼرودج ّأ ٗ ٗد ػي  20واػح هؼرودج،
ّٗكْى الؼةم الدراوٖ خال البصب الص٘بٖ تؽد أقصٔ  10واػاخ هؼرودج.
بّٗ -عْا لوعل

الكل٘ح السواغ لل الة ٖ أخر صل٘ي دراو٘٘ي ت ٗادج الؼةم

الدراوٖ ػي الؽد انقصٔ ّتوا

ٗرعاّا ػدد  3واػاخ هؼرودج (ٗسرب٘د هٌِا

ال الة لورج ّاؼدج).
خٗ -عة أ ٗ ٗد الؼةم الدراوٖ لل الة الورؼصر ػي  12واػح هؼرودج ٔ البصب
الدراوٖ (الىرٗبٔ – الرت٘ؼٔ)ّٗ ،عْا لوعل

الكل٘ح السواغ لل الة الورؼصر خال

البصب الص٘بٖ ت ٗادج الؼةم الدراوٖ ػي الؽد انقصٔ ّتوا

ٗرعاّا ػدد  2واػح

هؼرودج.

هادج ( :)11اقرشاد انكادٗؤ
ذؽدد الكل٘ح لكب هعوْػح هي ال الب هرشداً أكادٗو٘اً هي أػضام ُ٘يح الردرٗ

ّالِ٘يح

الوؼاًّح ٗ ْم توِام الرػاٗح ّاقرشادّٗ ،كْى هسيْ ً ػي ال الة ٖ كب ها ٗرؼل
تدراورَ ّؼ٘اذَ العاهؼ٘حْ ّٗ ،م توساػدج ال الب ٖ ذؽدٗد الؼةم الدراؤ لِن
ّاخر٘ار الو رراخ الرٔ ٗسعلًِْا ٖ كب صب دراوٖ.

هادج ( :)12الرسع٘ب ٔ الو رراخ
أٌٗ -ثغٔ ػلٔ ال الة أى ٗوأل ًوْسض ذسع٘ب الو رراخ ٖ انّقاخ الوؽددج ؼسة
الر ْٗن العاهؼٖ الوؼلي لكب صب دراوٖٗ ّ ،عْا ا ًرظام ٖ الدراوح إ تؼد
اًرِام ػول٘ح الرسع٘بٗ ّ ،سوػ لل الة تالرسع٘ب الورأخر ػي انّقاخ الوؽددج إ
تؼ ر قِرٕ ٗ ثلَ هعل

الكل٘ح ّػلٔ أ ذ ٗد هدج الرأخ٘ر ػي أوثْع هي ًِاٗح ررج

الرسع٘ب.
ب -ػلٔ كب طالة أى ٗ ْم ترسع٘ب الو رراخ الرٖ ٗرغة ٖ دراورِا ٖ كب صب
دراوٖ توساػدج الورشد انكادٗوٖ ّٗ ،ررط لرسع٘ب الو رر أى ٗكْى ال الة قد
اظراا تٌعاغ الور لة السات لِ ا الو رر.
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خٗ -عْا لوعل

الكل٘ح ٖ ؼا خ الضرّرج ال صْٓ السواغ لل الة ترسع٘ب تؼض

الو رراخ تالرْاإ هغ هر لثاذِا الرٖ لن ٗعرااُا ال الة تٌعاغ إسا قب الؼةم
الدراوٖ الوراغ لل الة ػي  12واػح هؼرودج.

هادج ( :)13اق ا ح ّالؽ ل ّا ًسؽاب
أٗ -عْا لل الة أى ٗض٘
دراوٖ ػلٔ أى ٗكْى سل

أّ ٗؽ ل إلٔ واػاذَ الوؼرودج ه رراً أّ أكصر ٖ إٔ صب
ٖ خال البرراخ الوؽددج ؼسة الر ْٗن العاهؼٖ الوؼلي

لكب صب دراوٖ هغ هراػاج الؽد اندًٔ ّالؽد انقصٔ للؼةم الدراوٖ.
ب -كوا ٗعْا لل الة تؼد ذسع٘لَ اقًسؽاب هي ه رر أّ أكصر ٖ إٔ صب دراوٖ دّى
أى ٗؼرثر راوثا ً ٖ ُ ا الو رر ّٗره لَ تالره ّ ،Wسل إسا ذ دم ت لة ا ًسؽاب
خال البرراخ الوؽددج ؼسة الر ْٗن العاهؼٖ الوؼلي لكب صب دراوّٖ ،هي
ٌٗسؽة تؼد ُ ٍ البررج الوؽددج  -تدّى ػ ر ٗ ثلَ هعل

الكل٘ح ٗ -ؼرثر راوثاً.

هادج ( :)14الوْاظثح ٔ الدراوح ّا هرؽاى
أ -ػلٔ ال الة أى ْٗاظة ػلٔ ؼضْر الوؽا راخ الٌظرٗح ّؼل اخ الٌ ا

ّالدرّ

الؼول٘ح ّالردرٗثاخ الو٘داً٘ح ّالركل٘باخ توا ٗ ب ػي  %75هي اظوالٔ الساػاخ
الوؼرودج لكب ه رر.
بٗ -رن اً ار ال الة الورغ٘ة شالشح إً اراخ (إسا كاًد ًسثح غ٘اتَ ،%20 ،%15
 - %25كب ػلٔ ؼدٍ  -هي اظوالٔ الساػاخ الوؼرودج للو رر) ّ ا ل لة هعال
انقسام الؼلو٘ح الوىرصحّ ،لوعل

الكل٘ح أى ٗؽرم ال الة هي الر دم لالهرؽاى

الرؽرٗرٕ الٌِائٖ إسا ذعاّاخ ًسثح غ٘اتَ  %25هي إظوالٖ الساػاخ الوؼرودج
للو رر ٍ ُ ٔ ّ ،الؽالح ٗؼرثر ال الة راوثا ٔ الو رر إسا لن ٗ دم ػ را ٗ ثلَ
هعل

الكل٘ح.

خٗ -عة ػلٔ ال الة أدام ا هرؽاًاخ الرؽرٗرٗح الٌِائ٘ح ٖ الوْاػ٘د الو ررج لِا
ؼسة الر ْٗن العاهؼٖ الوؼلي لكب صب دراوّٖٗ ،ؼرثر ال الة الورغ٘ة ػي
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ا هرؽاى الرؽرٗرٕ الٌِائٖ راوثا ٖ الو رراخ الرٖ ذغ٘ة ػي أدام ا هرؽاى ِ٘ا
إسا لن ٗ دم ػ را ٗ ثلَ هعل

الكل٘ح.

هادج (ً :)15ظام الر ٘٘ن
البصل٘ح ّالؼول٘ح

ذركْى الدرظح الٌِائ٘ح للو رر هي هعوْع درظاخ انػوا
ّالرؽرٗرٗح ّال بِ٘ح كوا ُْ هْ ػ تعداّ الى ح الدراو٘ح.

الؽد اندًٔ للٌعاغ ٖ إٔ ه رر ُْ  %60هي هعوْع درظاخ ُ ا الو ررٗ ّ ،كْى
ال الة ًاظؽا ً ٖ إٔ ه رر إ إسا ؼصب ػلٔ  %30ػلٔ انقب هي درظح ا هرؽاى
الرؽرٗرٕ الٌِائّٖ ،ذكْى الٌسثح الويْٗح للدرظاخ الٌِائ٘ح ّالر دٗراخ كوا ُْ هث٘ي
تعدّ ًظام الر ٘٘ن للو رراخ.

أّ ً :ظ ام الر ٘ ٘ن للو رراخ
ذ در الدرظاخ ّالٌ اط الرٔ ٗؽصب ػلِ٘ا ال الة ٔ كب ه رر دراؤ ػلٔ الٌؽْ الرالٔ:
ؼساب الر دٗراخ للو رر الدراؤ
الر دٗر

ػدد الٌ اط

الٌسثح الويْٗح لدرظاخ الو رر

5

أكثر هي أّ ٗسآّ % 90

A

 5.4إالش أقا بي 4

 74ألقا بي %89

A

 5إالش أقا بي 5.4
 5.4إالش أقا بي 5

 79ألقا بي %74
 64ألقا بي%79

B+
B

 5إالش أقا بي 5.4

 69ألقا بي %64

C+

 5.4إالش أقا بي 5

 54ألقا بي %69

C

 5إالش أقا بي 5.4
أقا بي 5

 59ألقا بي %54
أقا بي %59

D
F

ه ثْ
راوة

-

-

W

هٌسؽة

-

-

I

غ٘ر
هكروب
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+

هوراا
ظ٘د ظدا
ظ٘د

)ٗ :)Iؽصب ال الة ػلٔ ُ ا الره إسا كاًد ًسثح الؽضْر هسرْ اج ّذؼ ر ػلَ٘ دخْ
اقهرؽاى الرؽرٗرٕ الٌِائٖ لو رر دراوٖ أّ أكصر ٖ ساخ البصب الدراوٖ نوثاب
ٗ ثلِا هعل

الكل٘ح ٍ ُ ٔ ّ ،الؽالح ٗسوػ لل الة تأدام اقهرؽاى الٌِائٖ ظ ٖ

هْػد أقصاٍ انوثْع انّ هي البصب الدراوٖ الرالٖ هغ اقؼرباظ تالر دٗر.
ذْظد رهْا أخرٓ للر ٘٘ن ذ اتلِا ً اط – ذسرىدم ٖ تؼض هر لثاخ الرىرض ُّٖ:
 :Sهسرْٓ هر ٖ
 :Uهسرْٓ غ٘ر هر ٖ

شاً٘ا :ؼساب الوؼد البصلٖ لل الة ()GPA
أٗ -رن

رب ق٘وح ذ دٗر كب ه رر دراوٖ (الٌ اط الوْ ؽح ٖ العدّ السات ) ٖ

ػدد الساػاخ الوؼرودج لِ ا الو رر للؽصْ ػلٔ ػدد الٌ اط الىاصح تكب ه رر ٖ
البصب الدراوٖ.
بٗ -رن ظوغ ً اط كا ح الو رراخ الدراو٘ح الرٖ وعب ِ٘ا ال الة ٖ البصب الدراوٖ
الْاؼد.
خٗ -رن قسوح هعوْع ً اط كا ح الو رراخ الدراو٘ح ػلٔ إظوالٖ الساػاخ الوؼرودج
الوسعلح لل الة ٔ البصب الدراؤ الْاؼد ّسل تغر

الؽصْ ػلٔ الوؼد

البصلٖ كوا ٗلٖ:
الوؼد البصلٖ ) = (GPAهعوْع ً اط كا ح الو رراخ الدراو٘ح ٖ البصب الدراوٖ الْاؼد
إظوالٔ الساػاخ الوؼرودج الوسعلح ٖ البصب الدراوٖ الْاؼد

شالصا :ؼساب الوؼد الرراكوٖ ()cGPA
ٗوصب هرْوظ ً اط الدرظاخ الرراكؤ ( )cGPAهرْوظ ً اط الدرظاخ اقظوال٘ح
الرٔ ؼصب ػلِ٘ا ال الة خال الثرًاهط الدراوٖ ّسل نقرب رقو٘ي ػ رٗ٘ي ّٗرن
اؼرساتَ ػلٔ الٌؽْ الرالٖ:
هعوْع ً اط كا ح الو رراخ الدراو٘ح لكا ح البصْ الدراو٘ح
الوؼد الرراكوٖ )= (cGPA
إظوالٔ الساػاخ الوؼرودج الوسعلح لكا ح البصْ الدراو٘ح
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ّْٗ ػ العدّ الرالٔ الؼالقح ت٘ي الر دٗر الؼام ّالوؼد الرراكؤ ()cGPA
ظدّ الؼالقح ت٘ي الر دٗر الؼام ّالوؼد الرراكؤ cGPA
الر دٗر

الره

cGPA

الٌسثح الويْٗح للوعوْع الرراكؤ

A+

4

أااا بي أو يساوى % 89

A

4 -5.4

 74ألقا بي %89

B+

5.4 - 5

 79ألقا بي %74

B

5 - 5.4

 64ألقا بي%79

C+

5.4 - 5

 69ألقا بي %64

C

5 - 5.4

 54ألقا بي %69

D

5.4 - 5

 59ألقا بي %54

هوراا

ظ٘د ظدا

ظ٘د
ه ثْ

راتؼا :هرذثح ال رل
ٗوٌػ ال الة هرذثح ال رل إسا ؼصب ػلٔ هؼد ذراكؤ ٗ cGPAسآّ أّ أكصر هي
 ٔ 4ظو٘غ البصْ الدراو٘ح ّت رط أ ٗكْى قد روة ٔ أٓ ه رر طْا وٌْاخ
الدراوح.

هادج ( :)16الرو ْب ٖ الو رراخ
ٗؼرثر ال الة راوثا ٔ الؽا خ اٙذ٘ح:
أ -ذغ٘ة ال الة ػي أدام ا هرؽاى الرؽرٗرٕ الٌِائٖ تدّى ػ ر ٗ ثلَ هعل

الكل٘ح.

ب -ؼصْ ال الة ػلٔ أقب هي  %30هي درظح ا هرؽاى الرؽرٗرٕ الٌِائٖ.
خ -ػدم ذؽ ٘  % 60ػلٔ انقب هي هعوْع درظاخ الو رر.
ز -إسا روة ال الة ٖ إٔ ه رر إظثارٕ ٖ إٔ صب دراؤ ؼلَ٘ دراوح ساخ
الو رر ّا هرؽاى َ٘ ػٌد طرؼَ هرج أخرٓ ،أها إسا روة ٖ ه رر اخر٘ارٕ
ثإهكاًَ إػادج دراورَ أّ دراوح ه رر اخر٘ارٕ آخر تدٗب قكوا هر لثاخ الرىرض،
ّسل تؼد هْا ح الورشد انكادٗوٖ.
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هادج ( :)17الرؼصر انكادٗوٖ
أٗ -ؼرثر ال الة هرؼصرا أكادٗو٘ا إسا ؼصب ػلٔ هؼد

صلٖ ( )GPAأقب هي "ٔ "2

أٓ صب دراؤ.
بٗ -سوػ لل الة الورؼصر أى ٗؼ٘د دراوح تؼض الو رراخ الرٔ اظرااُا تر دٗر ّ Dسل
لرؽس٘ي الوؼد الرراكؤ ٍ ُ ٔ ّ ،الؽالح ذؽرسة الدرظح انػلٔ الرٔ ٗؽصب ػلِ٘ا
ال الة.

هادج ( :)18اقً ار انكادٗوٖ ّالبصب
أٗ -رن اً ار ال الة إسا ؼصب ػلٔ هؼد

صلٖ ( )GPAأقب هي " ٔ "2أٓ صب

دراؤ.
بٗ -بصب ال الة ال ٕ ٗؽصب ػلٔ هؼد

صلٖ ( )GPAأقب هي " "2لودج أرتؼح

صْ دراو٘ح هرصلح أّ ورح صْ دراو٘ح غ٘ر هرصلح ّسل تؼد هْا ح هعل
الكل٘حٗ ّ ،دخ ٖ اقػرثار البصْ الص٘ب٘ح.

هادج ( :)19ا ً اع ػي الدراوح
أٗ -ؼرثر ال الة هٌ ؼا ً ػي الدراوح إسا لن ٗسعب ٖ صب دراؤ أّ اًسؽة هي البصب
تدّى ػ ر.
بٗ -عْا أى ٌٗ غ ال الة صل٘ي دراو٘٘ي هررال٘٘ي أّ شالشح صْ دراو٘ح غ٘ر
هررال٘ح كؽد أقصٔ ت رط الؽصْ ػلٔ هْا ح هعل

الكل٘حّٗ ،رن صب ال الة ٖ

ؼالح اً اػَ هدج أطْ هي سل إسا لن ٗ دم ػ را ٗ ثلَ هعل
هعل

الكل٘ح ّْٗا

ػلَ٘

العاهؼح.

هادج ( :)20الردرٗة الو٘داًٖ الص٘بٔ
ػلٔ ال الة أى ٗكوب ررج ذدرٗة ه٘داًٖ ص٘بٔ تإظوالٖ ػدد  100واػح ذدرٗة ؼل٘ح
ٔ الص٘دل٘اخ انُل٘ح ّالؽكْه٘ح ّص٘دل٘اخ الوسر ب٘اخ الرٖ ٗ رُا هعل

الكل٘ح،

ّسل ذؽد إشرال ػضْ ُ٘يح ذدرٗ ٗ ّ ،رن الردرٗة خال انظاااخ الص٘ب٘ح لسٌْاخ
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الدراوح تؼد ًِاٗح الوسرْٓ الصالس ّقثب الثدم ٔ السٌح الردرٗث٘ح السادوح (وٌح
ا هر٘اا)ّٗ ،رن هراتؼح ال الة أشٌام الردرٗة تْاو ح ه رل داخلٔ هي الكل٘ح ّه رل
خارظٔ ٗوصب هكاى الردرٗة ،ػلٔ أى ٗرن الر ٘٘ن ٔ ًِاٗح البررج هي خال اوروارج
الر ٘٘ن الوؼرودج هي هعل

الكل٘ح ّتوا ٗؽ

هىرظاخ الرؼلن الوسرِد ح للردرٗةّ ،

ذضال ًرائط الردرٗة الو٘دأً لدرظاخ ال الب ّلكٌِا هي هر لثاخ الرىرضّٗ ،ؽدد
هعل

الكل٘ح ال ْاػد الوٌظوح لؼول٘ح الردرٗة ّآل٘اخ اقشرال.

هادج ( :)21السٌح الردرٗث٘ح السادوح (وٌح ا هر٘اا)
ػلٔ ال الة أى ٗعراا الردرٗة الو٘دأً ٔ السٌح السادوح (وٌح أكادٗو٘ح لودج 9
اشِر)  -تؼد ا ًرِام هي السٌْاخ الدراو٘ح الىو

– ٔ شكب دّراخ ذٌاّت٘ح ٔ

الوعا خ الوىرلبح للؼوب الص٘دلٔ ّهٌِا الردرٗة ٔ شركاخ ّهصاًغ اندّٗح الث رٗح
ّالث٘ رٗحّ ،شركاخ ّهصاًغ الوسرل هاخ ّانظِ ج ال ث٘ح ّهسرؽضراخ الرعو٘ب
ّالوكوالخ الغ ائ٘ح ّانػ اب ّالٌثاذاخ ال ث٘ح ّالو ِراخ ّالوث٘داخّ ،شركاخ
الرْاٗغ ّهىااى اندّٗحّ ،هراك ُّ٘ياخ الرقاتح ّالوراتؼح الدّائ٘ح الوؽل٘ح ّالؼالو٘ح
(ّ ،)MOH, CAPA, NODCAR, WHO, FDA, EMA..etcهراك الثؽْز
الص٘دل٘ح ّال ث٘ح ّاقذاؼح الؽْ٘ٗح ّالدراواخ السرٗرٗح (ّ ،)CROsاقػالم
ّالرسْٗ

الدّائٔ ......إلخ ،تاق ا ح إلٔ الوسر ب٘اخ ّالص٘دل٘اخ الىاصح

ّالؽكْه٘حّٗ ،وكي لوي ٗرغة ٔ الرىصص ٔ الوعا انكادٗؤ (الردرٗ

ّالثؽس)

قضام ررج ذدرٗث٘ح ٔ كل٘اخ الص٘دلح أّهراك الثؽْزّٗ ،عة أى ٗ وب ترًاهط
الردرٗة دّرج ذدرٗث٘ح ّاؼدج هي دّراخ الردرٗة اقكلٌ٘٘كٔ ّٗ ،دم ال الة ٔ ًِاٗح
ررج الردرٗة ه رّػا للرىرضّٗ ،رن ذ ٘٘ن ال الة ّهراتؼرَ ٔ ررج الردرٗة ّ ا
لالئؽح الىاصح ت ل .
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هادج (ً :)22ظام ذأدٗة ال الب
ال الب الو ٘دّى تالثرًاهط خا ؼْى للٌظام الرأدٗثٖ الوث٘ي ٖ قناًْى ذٌظن٘ن العاهؼناخ
الوصنرٗح رقنن  49لسنٌح  ّ 1972ئؽرنَ الرٌب٘ ٗنح ،أّ هنا ٗسنرعد هني ذؼندٗالخ ػلنٔ
ال اًْى.

هادج ( :)23أؼكام ػاهح
ذسرٕ أؼكام قاًْى ذٌظ٘ن العاهؼاخ رقن  49لسٌح  ّ 1972ئؽرَ الرٌب٘ ٗح ّذؼندٗالذِا
٘وا لن ٗرد َ٘ ًصّ ،ذ ث أؼكام ُ ٍ الالئؽح ػلٔ ال الب العندد الو ٘ندٗي تالوسنرْٓ
انّ ٔ الؼام العاهؼٔ ال ٓ ٗلٔ صدّر ال رار الْاارٓ لِ ٍ الالئؽح.

هادج ( :)24كْد الو رراخ
أ -او طالب اا يتاوي بي حافيي وويو أاقا  ،طالحافاي يشياطي إالش طال س طالةلبش طالبسئوا
لي ت ايس طالب اا ببا ت  ،)2وطالاق طألوا بي طاليساا يشيا إالش طالفصا طال اطسش،
وطالاقباي طالوالش وطالواالث بي طاليساا يشياطي إالش اق طالب اا نبي طالتسلسا طالاقبش
اللب ااطظ ااال س .
ن -طالب ااطظ ايا طالصي الي ب )Non Pharmaceuticalيسل ت ايس ا إالش طألقسا طالةلبي
طالبت صص االياظ اابة بلبا أو ايارا تحظ طإلشاطف طالبااشا الوايا طالالي الشئوي
طالتةلي وطالبين ويابز ال ا ااالابز ب.)NP
ظ -طالب ااطظ طال تيااي يت طستا طا اق طالفصا طال اطسش ااالحاف  Eويشيا إالش .Elective

هادج ( :)25هر لثاخ العاهؼح ّهر لثاخ الكل٘ح اقظثارٗح ّا خر٘ارٗح
ْٗ ػ هر

( )1هر لثاخ العاهؼح ّهر لثاخ الكل٘ح اقظثارٗح ّا خر٘ارٗح
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هادج ( :)26الى ح الدراو٘ح ّذْاٗغ درظاخ الو رراخ
ٗرن ذْاٗغ الو رراخ ػلٔ البصْ الدراو٘ح الؼ رجّ ،ذْ ػ العداّ
الرال٘ح ذْاٗغ درظاخ الو رر ػلٔ ا هرؽاًاخ الٌِائ٘ح الرؽرٗرٗح
ّالؼول٘ح ّانً
ا هرؽاى لكب ه

ح البصل٘ح ّا هرؽاًاخ ال بْٗحّ ،ػدد واػاخ
رر.
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Program Curriculum الى ح الدراو٘ح
Semester (1)
Course Title

Course
Code

Credit Hours

Prerequisite

Total
Marks

Final
Exam.
Hours

10

100

2

50

10

100

2

25

60

--

100

1

15

25

50

10

100

2

Registration

25

--

75

--

100

1

1

Registration

25

--

75

--

100

1

--

1

Registration

25

--

75

--

100

1

1

--

1

Registration

25

--

75

--

100

1

1

1

2

Registration

15

25

60

--

100

1

12

5

17

Lect.

Pract./Tut

Total

PA 101

2

1

3

PC 101

2

1

Anatomy

NP 101

1

Medicinal Plants

PG 101

Medical Terminology

Examination Marks
Period.

Pract./
Tut.

Wr.

Oral

Registration

15

25

50

3

Registration

15

25

1

2

Registration

15

2

1

3

Registration

NP 102

1

--

1

Curriculum & Conduct
Orientation

NP 103

1

--

Mathematics

NP 104

1

Human Rights and Fighting
Corruption

NP 105

Information Technology

NP 106

Pharmaceutical Analytical
Chemistry I
Pharmaceutical Organic
Chemistry I

Total

900

Lect. = Lecture, Period. = Periodical/Course work, Pract./ Tut. = Practical / Tutorial, Wr. = Written
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Semester (2)
Credit Hours

Oral

Total
Marks

Final
Exam.
Hours

50

10

100

2

25

50

10

100

2

15

25

50

10

100

2

Registration

15

25

60

--

100

1

3

Registration

15

25

50

10

100

2

1

3

Medicinal Plants

15

25

50

10

100

2

1

---

1

Registration

25

--

75

--

100

1

12

6

18

Course Title

Course
Code

Lect.

Pract./Tut

Total

Pharmaceutical
Analytical Chemistry II

PA 202

2

1

Pharmaceutical Organic
Chemistry II

PC 202

2

Cell Biology

PB 201

Histology

Examination Marks
Pract./Tut
Wr.

Prerequisite

Period.

3

Pharmaceutical Analytical
Chemistry I

15

25

1

3

Pharmaceutical Organic
Chemistry I

15

2

1

3

Registration

NP 207

1

1

2

Physical Pharmacy

PT 201

2

1

Pharmacognosy I

PG 202

2

Psychology

NP 208

Total

700

Lect. = Lecture, Period. = Periodical/Course work, Pract./ Tut. = Practical / Tutorial, Wr. = Written
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Semester (3)
Credit Hours

Examination Marks
Pract./Tut
Wr.

Oral

Total
Marks

Final
Exam.
Hours

50

10

100

2

25

50

10

100

2

15

25

50

10

100

2

Medicinal Plants

15

25

50

10

100

2

3

Registration

15

25

50

10

100

2

1

3

Registration

15

25

50

10

100

2

1

1

2

Registration

15

25

60

---

100

1

13

7

20

Course Title

Course
Code

Lect.

Pract./Tut

Total

Pharmaceutical
Analytical Chemistry
III

PA 303

2

1

3

Pharmaceutical Analytical
Chemistry I

15

25

Pharmaceutical
Organic Chemistry III

PC 303

2

1

3

Pharmaceutical Organic
Chemistry I

15

Biochemistry I

PB 302

2

1

3

Registration

Pharmacognosy II

PG 303

2

1

3

Physiology

NP 309

2

1

Pharmaceutics I

PT 302

2

Scientific Writing and
Communication Skills

NP 310

Total

Prerequisite

Perio
d

700

Lect. = Lecture, Period. = Periodical/Course work, Pract./ Tut. = Practical / Tutorial, Wr. = Written
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Semester (4)
Credit Hours
Period.

Examination Marks
Pract./Tut.

Wr.

Oral

Total
Marks

Final
Exam.
Hours

Biochemistry I

15

25

50

10

100

2

3

Registration

15

25

50

10

100

2

1

3

Registration

15

25

50

10

100

2

2

1

3

Histology

15

25

50

10

100

2

PT 403

2

1

3

Physical Pharmacy

15

25

50

10

100

2

PO 401

2

1

3

Physiology

15

25

50

10

100

2

12

6

18

Course Title

Course
Code

Lect.

Pract./Tut

Total

Biochemistry II

PB 403

2

1

3

General
Microbiology

PM 401

2

1

Instrumental
Analysis

PA 404

2

Pathology

NP 411

Pharmaceutics II

Pharmacology I

Total

Prerequisite

600

Lect. = Lecture, Period. = Periodical/Course work, Pract./ Tut. = Practical / Tutorial, Wr. = Written
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Semester (5)
Period.

Examination Marks
Pract./Tut.

Wr.

Oral

Total
Marks

Final
Exam.
Hours

General Microbiology

15

25

50

10

100

2

3

General Microbiology

15

25

50

10

100

2

1

3

Pharmacognosy II

15

25

50

10

100

2

2

1

3

Physical Pharmacy

15

25

50

10

100

2

PC 504

2

1

3

Pharmaceutical
Organic Chemistry III

15

25

50

10

100

2

PO 502

2

1

3

Pharmacology I

15

25

50

10

100

2

12

6

18

Credit Hours

Course
Code

Lect.

Pract./Tut

Total

Parasitology and
Virology

PM 502

2

1

3

Pharmaceutical
Microbiology

PM 503

2

1

Phytochemistry I

PG 504

2

Pharmaceutics III

PT 504

Medicinal
Chemistry I
Pharmacology II

Course Title

Total

Prerequisite

600

Lect. = Lecture, Period. = Periodical/Course work, Pract./ Tut. = Practical / Tutorial, Wr. = Written
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Semester (6)
Credit Hours
Course Title

Examination Marks

Course
Code

Prerequisite
Lect.

Pract./Tut

Total

Period.

Pract./Tut.

Wr.

Oral

Total
Marks

Final
Exam.
Hours

Biopharmaceutics &
Pharmacokinetics

PT 605

2

1

3

Pharmaceutics III

15

25

50

10

100

2

Drug Information

PP 601

1

1

2

Pharmacology I

15

25

50

10

100

1

Phytochemistry II

PG 605

2

1

3

Pharmacognosy II

15

25

50

10

100

2

Pharmaceutics IV

PT 606

2

1

3

Physical Pharmacy

15

25

50

10

100

2

Pharmacology III

PO 603

2

--

2

Pharmacology I

15

--

75

10

100

2

Medicinal Chemistry II

PC 605

2

1

3

15

25

50

10

100

2

Biostatistics

PO 604

1

--

1

25

--

75

--

100

1

12

5

17

Total

Pharmaceutical Organic
Chemistry III
Registration

700

Lect. = Lecture, Period. = Periodical/Course work, Pract./ Tut. = Practical / Tutorial, Wr. = Written
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Semester (7)
Credit Hours
Course Title

Examination Marks

Course
Code

Prerequisite
Lect.

Pract./Tut

Total

Medical Microbiology &
Immunology

PM 704

2

1

3

Clinical Pharmacokinetics

PP 702

1

1

2

General Microbiology
Biopharmaceutics &

Total
Marks

Final
Exam.
Hours

Period.

Pract./Tut.

Wr.

Oral

15

25

50

10

100

2

15

25

50

10

100

1

15

25

50

10

100

1

Pharmacokinetics
Applied & Forensic
Pharmacognosy

PG 706

Drug Design

PC 706

2

1

3

Medicinal Chemistry II

15

25

50

10

100

2

Clinical Biochemistry

PB 704

2

1

3

Biochemistry II

15

25

50

10

100

2

Pharmaceutical
Technology I

PT 707

2

1

3

Pharmaceutics IV

15

25

50

10

100

2

Elective Course

---

1

1

2

Registration

15

25

60

---

100

1

11

7

18

Total

1

1

2

Pharmacognosy II
Instrumental Analysis

700

Lect. = Lecture, Period. = Periodical/Course work, Pract./ Tut. = Practical / Tutorial, Wr. = Written
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Semester (8)

Course Title

Credit Hours

Course
Code

Examination Marks
Prerequisite

Lect.

Pract./Tut

Total

Period.

Pract./Tut.

Wr.

Oral

Total
Marks

Final
Exam.
Hours

Forensic Chemistry

PC 807

1

1

2

Instrumental
Analysis

15

25

60

--

100

1

Hospital Pharmacy

PP 803

1

1

2

Pharmacology II

15

25

50

10

100

1

Basic and Clinical
Toxicology

PO 805

2

1

3

Pharmacology I

15

25

50

10

100

2

Clinical Nutrition

PB 805

2

1

3

Biochemistry I

15

25

50

10

100

2

Pharmaceutical
Technology II

PT 808

2

1

3

Pharmaceutics IV

15

25

50

10

100

2

Public Health &
Preventive Medicine

PM 805

2

-

2

Medical
Microbiology &
Immunology

25

---

75

---

100

2

Elective Course

--

1

1

2

Registration

15

25

60

---

100

1

11

6

17

Total

700

Lect. = Lecture, Period. = Periodical/Course work, Pract./ Tut. = Practical / Tutorial, Wr. = Written
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Semester (9)
Course Title

Course
Code

Credit Hours

Examination Marks

Prerequisite

Lect.

Pract./Tut

Total

PM 906

2

1

3

Clinical Pharmacy I

PP 904

2

1

Community Pharmacy
Practice

PP 905

1

Complementary and
Alternative Therapy

PG 907

Good Manufacture
Practice

Total
Marks

Final
Exam.
Hours

Period.

Pract./Tut.

Wr.

Oral

General Microbiology

15

25

50

10

100

2

3

Pharmacology II

15

25

50

10

100

2

1

2

Pharmacology I
Pharmacology II

15

25

50

10

100

1

2

1

3

Phytochemistry II

15

25

50

10

100

2

PT 909

1

1

2

Pharmaceutical
Technology II

15

25

50

10

100

1

Marketing and
Pharmacoeconomics

NP 912

2

--

2

Registration

25

---

75

---

100

2

Entrepreneurship

NP 913

1

--

1

Registration

25

---

75

--

100

1

Elective Course

--

1

1

2

Registration

15

25

60

---

100

1

12

6

18

Biotechnology

Total

800

Lect. = Lecture, Period. = Periodical/Course work, Pract./ Tut. = Practical / Tutorial, Wr. = Written
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Semester (10)
Credit Hours
Course Title

Course
Code

Examination Marks
Prerequisite

Lect.

Pract./Tut

Total

Period.

Pract./Tut.

Wr.

Oral

Total
Marks

Final
Exam.
Hours

Drug Quality Control

PA 005

2

1

3

Instrumental Analysis

15

25

50

10

100

2

First Aids

NP 014

1

--

1

Pharmacology I

25

--

75

--

100

1

Drug Interactions

PO 006

1

1

2

Pharmacology III

15

25

50

10

100

1

Advanced Drug
Delivery Systems

PT 010

1

1

2

Biopharmaceutics and
Pharmacokinetics

15

25

60

--

100

1

Clinical Pharmacy II

PP 006

2

1

3

Pharmacology III

15

25

50

10

100

2

Clinical Research and
Pharmacovigilance

PO 007

1

--

1

Drug Information

25

--

75

--

100

1

Pharmacy
Legislations and
Professional Ethics

PT 011

1

--

1

Registration

25

--

75

--

100

1

Elective Course

--

1

1

2

Registration

15

25

60

---

100

1

10

5

15

Total

800

Lect. = Lecture, Period. = Periodical/Course work, Pract./ Tut. = Practical / Tutorial, Wr. = Written
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دعِ ايهتاب اجلاَعٞ
فهرررر
 .3يررررم بررررمي ة إط إرررر إمنررررمظ مررررن عرررر إسمرررر
إه عرررررر إم ررررررج اع رررررر إ ملرررررر ك سررررررا م ررررررج
إ ملي.
 .2يررررم مبرررر ي إسمرررر إمرررر ع مررررن مسمرررر إبرررري  /امررررين
إس يي.

املكرتسات  ٚايػهاٚ ٣ٚايتعًُات ٚااليتُاضات
إن إط إررر ررر هسيررر ة ا ممررر فررر إلم يررري إمل يميررري ب سم ررر
ا رر رر ررا إصرره  ،ع يرر فررإن إس يرري ب ميرر ط ع م رر إل ميرري
ر ة مررن ا ر إن رر ض ب ر ة إلم يرري إمل يميرري بمرر
و هيرري مبررل
ممتررررمن مررررن نرررر ع ميرررري عم يرررري إ هيرررري خ ميرررري بليررررث مهرررر
إ م مم صي إي يمبم ن ب ع مبم من إسي سة إم نيي.
مررررن ررررا إمنط ررررق فررررإن إس يرررري ملررررهص ممرررر إلررررهص ع رررر
ابرررمم ا إإررر له س إطررره مهمهلررر م سررراإ رررس ي فيمررر يمل رررق
برررر مررررن إ ررررب ن إ ه برررريي ا يه رررر  ،إرررراإ فهرررر مرررر مخصرررريص
"صلللللا يق اللب تاحللللاظ وطالشللللااوى" ب ميرررر ط بررررق إس يرررري بليررررث مسرررر ن
ن إإرر مررن برر إس يرري ع رر إممهرر مين ب رراأل
مم لرري إ ميرر إطرره
إسم بررررري ابرررررم ب ا بي نررررر م ا إس رررررس عرررررن
إمهمهلررررر ك ا إ رررررس
ر يم س ررهط إ نظرره في ر اإ ر و إرري ا لررهج ر يه ر ع ر إط إ ر
مررن ب ر
مررن رره س ررس أل .يررم إنظرره ف ر رراأل إمهمهل ر ك إ ررس
إا م مبين يم .
ممخصصين امخ ا م ي من إ ه س ك م
نطه رر مررن إيمرر ن إس يرري إه بررش ب ميرري إ رره إط إرر فرر
مهيررري إلم يررري إمل يميررري فإن ررر م يررر بطهب ررر ان ي ررر هس  -بي ع يررري -
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رررس

فررر اإررر مرررن خررره مررر يب نررر مرررن مهمهلررر ك ا
ع يهين ان ن من بينظه إإي بلين وعمب ه.
ع ررر إ نرررر آلخرررره فررررإن إس يررري ممرررريح إ طرررره لررررق إمهرررر
اتعلبللللاظ أو طالتباسللللاظ إإرررر إ هة ررررب ن إطرررره ب إس يرررري اإرررر فيمرررر
يخررررص إعرررر ة هصرررر ه رررر ك اممل نرررر ك إ هيرررري ا إن بيرررري ا يرررره
إمل نرري
اإرر مررن إ ررب ن و هيرري إخ ميرري اإرر فرر خرره م عيرر
( مهرر اإمم برر ك فرر خرره  11يرر مررن مرر هيش إعررهن إنمي رري إ صرر
إمنصررر ص ع يررر ن
فررر إط ه ررر إهررر ن ن إملررر
إالررر ن
ا
ان يسررر ن إررراإ ا مررر اليه مرررن هيررر ا بليررر ع ررر م رررس إط إررر ا
ه مررررر ا عه مررررر ب عتررررر س يبررررري إمررررر هيج ا إ يبررررري إمل نررررري ا
و هيررررين ،منسرررر ين ال نيرررري ان رررراأل إمظ مرررر ك اإمم برررر ك يررررم إنظرررره
في رر مررن برر ممخصصررين إ بررك في رر مخرر ا إهرره ه ك إمن برربي ب رر ن
إعه إطه بنم ب .
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ان يس نررر

املهتبــ١
مب رررق مبررر لي إمسمبررري  487ممررره ( ) 14 x39مهبرررمي إإررر  :عررر مرررن
إه عررر ك إمسييررري إخ مررري إطررره اعتررر س يبررري إمررر هيج يررره مرررن
إمبميي ين :ـ
 مسرررر ن ابررررمهب إممرررره ين إمبررررميي ين مررررن خرررر م ك إمسمبرررري
مهرر ي وه رر ك إه مرري إ رر يلمرر ع رر عرر مررن ا رر ة
إل بررر آلإررر إمررر ة ببهنررر مص مررر مصرررميم خصيصررر إمسمبررري
إس يي ب ابمل ني بمنببي ا ه إي هبي ميسني إمسمبي .
 عررري إعطرررها ع ررر إسمررر متررر عررر ( 38منتررر ة مررر ي يررر
ع ررر  327سهبررر عررر  48ا إ سمررر ملمررر ع ررر اسالررره
مرررررن  4777سمررررر ( 8877ب إ غررررري ون ي يررررري  377 -ب إ غررررري
إلهبيي) .
 ل ررررهة خ صرررري ب إرررر هي ك إل ميرررري ملمرررر ع رررر  32ا
ملمررر ع ررر اسالررره مرررن  382هيررري فررر مخم رررس مخصصررر ك
إصي إي من ببلين ك إههن إم ت لم ع .2770
 عرررري إهبرررر ب إل ميرررري رررر ملمرررر ع رررر اسالرررره مررررن 974
هبرر إي مررن هبرر ب إم بررميه إرر سمرر ه ة إمرر مرر منل رر مررن
بررر إس يررري ا إمررر مررر إ ررر ن إإررر مسمبررري إس يررري مرررن ملررر ك
إل مررر برررين إس يررر ك ب وتررر في إإررر
اخررره فررر إطررر ه إمبررر
س رر س ع مرر يلمرر ع رر م خصرر ك إ هبرر ب إل ميرري إمرر مرر
منل ط م هيش إس يي.
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ٚسد ٠تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ()IT
ت و ااتاح طالبةلوباظ فش طالصوا طالالاتاولي بي يا شاااظ
طالبةلوباظ وتح يق طالبيال طالبتاابل الي طات طالاابةي وطالةبلي طالتةليبي
وت يئ طالةابليي ااالالي اللتةابا بة ا بي يا طالت اين طالبواه وطالبستبا.

باق طالاحث ااالباتا
إمسمبررررري ع ررررر عررررر مرررررن ا ررررر ة إل بررررر آلإررررر إمررررر ة
ملمررررر
يه رر مررن
ببهنرر مص ممطرر ه فرر إمسمبرر ك إبررهعي إبلررث عررن إسمرر
ا عيرررري إمسمبرررري ررررا إبهنرررر مص يبررررمطي إبلررررث عررررن ا عيرررري إملهفرررري
ب إمسمبررري بررر ساله مرررن مررر خ مالررر إلنررر ن ا إمنإرررس ا إن ررره ا لمررر
ب رر إن رره ررا إبهنرر مص مرر مصررميمي خصيصرر إمسمبرري س يرري إصرري إي
لم يم س م س ن مسمبي ي ة إمخصص .
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ايٓاد ٣ايعًُ٢
طالتةايف اااللا ى طالةلبش
ىووٌ اطوولم طالووِ مبعووِ دوولعا ٌلوودة بووالل ل يووٌ ة ععطْ و ل ووْد ل و
منطوولي ّيووال عل يلاووم ل طالووِ ططووبع وون مسّووث وودة ناطووط دال طيوول يوول
ل نل ُ ل طالِ:
1- NERDS group
2- Clinical awarness committe
3- Skillopedia
4- Training team
5- Public relation
6- Secretary committe
7- Media committe

طالاؤي
م مم طهب م ه إهيمي إل

طالاساال
ن

ع م طهب مممي ي

هع

انم ج إطب .

افس ه إمب عي يلم ع

ن ل .

طألر طف
 -3لكاطووووولا ً ووووول دة ل طوووووبع ل الياالوووووْن عل اليووووول ل طالوووووِ ل
 -2اطووووووووس حعووووووووسة ل اروووووووو ل طالووووووووِ ًل
 -1إ دل يالٌ

وووووْد ِ

اوووووووولز ل طالْوووووووو ل ردّ ووووووووو

ن ل خسّيْن ؤىطْن الٌلصط ل دزلسلت ل طْول ًل ارو

ل طالِ ن ب إك لعيل يلزلت عر ْ ًلْلدْ
 -6ل انظووووووووْل ًلي ووووووووسلا طووووووووِ ل الطووووووووسً لت ل ار ْوووووووو ل طبعْوووووووو
 -8شّل ة إاالج ل عطْ

ن ل نطس ل طالِ عالطلزك مبع ل نل ُ
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إلاصاخ الٍاد ٝالعمىٜ
الؼلونننٖ السننناد

 -3إقاهنننح الوؼنننر

للعٌنننح " "Nerdsالننن ٕ ػنننر

أًظونننح

ذْص٘ب الدّام ،ذؽد ػٌْاى .Hermesome
 -2ق٘ام لعٌح رٗ الردرٗة توؼسنكر "ااد" الرندرٗثٖ ّذندرٗة أونرج ك٘نْر ػلنٔ
الوِنناراخ الؽ٘اذ٘ننح ّالؼلننْم اقًسنناً٘ح كالؼوننب العونناػٖ ّالرْاصننب ّ نني اقل ننام
ّاقتداع.
الؼلوٖ انّ للعٌح الْػٖ اقكلٌ٘٘كٖ تؼٌْاى ّ ،FitFatال ٕ

 -3إقاهح الوؼر

ذؽدز ػي هىاطر السوٌح ّك٘ب٘ح ػالظِا.
انّ للعٌننننننح هْوننننننْػح الوِنننننناراخ لؼننننننر

 -4إقاهننننننح الوؼننننننر

ّت٘ننننننغ

ه ننغْ خ ٗدّٗننح هننني صننٌغ طنننالب كل٘ننح الصننن٘دلح تعاهؼننح طٌ ننناّ ،سلنن ذؽننند
ػٌننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننْاى "خنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناى أراتسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ".
 -5ق٘نننام لعٌنننح النننْػٖ اقكلٌ٘٘كنننٖ تنننأّ ؼولنننح ذْػ٘نننح داخنننب الوعونننغ ال ثنننٖ
ػي طر هكا ؽح الؼدّٓ تؼٌْاى .InVection
 -6إقاهح ّر

ذؼل٘و٘نح للعٌنح هْونْػح الوِناراخ لرؼلن٘ن الرونن ّالىنظ الؼرتنٖ

ّالواًدا ّالكرّشَ٘.
 -7ق٘ام لعٌح هْوْػح الوِاراخ تإقاهح ؼدز ػني الونٌػ ّالكْروناخ الرؼل٘و٘نح،
ّك٘ب٘ح ا وربادج هٌِا.
 -8إقاهننح الوؼننر

الؼلوننٖ الصنناًٖ للعٌننح الننْػٖ اقكلٌ٘٘كننٖ تؼٌننْاى PROPit

تِنننننندل اٗننننننادج الننننننْػٖ تالوٌرعنننننناخ ال ث٘ؼ٘ننننننح كأؼنننننند الْوننننننائب الؼالظ٘ننننننح.
 -9إقاهننح الوؼننر

السنناتغ للعٌننح " "Nerdsػنني أُو٘ننح دراوننح الىل٘ننح ػلننٖ
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الوسنننننننرْٕ الؼالظنننننننّٖ ،اونننننننرىداهِا لؽونننننننب الننننننندّام ّػنننننننالض ا هنننننننرا

.

 -10إقاهننح ّرشننح ػوننب ه دهننح هنني للعٌننح رٗ ن الرنندرٗة ػنني أُو٘ننح اوننرىدام
الرلؼ٘ة ٖ الرؼل٘ن.
 -11ق٘ام لعٌح الْػٖ اقكلٌ٘٘كٖ تؽولح الرْػ٘ح الصاً٘ح لِنا داخنب الوعونغ ال ثنٖ
تِنننننننندل اٗنننننننننادج النننننننننْػٖ تأ ننننننننرار ذؼننننننننناطٖ الوٌثِننننننننناخ ّالوٌ ننننننننن اخ.
 -12هٌ ْراخ لعٌح الْػٖ اقكلٌ٘٘كنٖ ػني هنر

اٗنادج هسنرْٓ الندُْى تالندم

ػلننٖ صننبؽح الٌننادٕ الؼلوننٖ لرْػ٘ننح الور ننٔ توىنناطر ت ننر الْقاٗننح ّالؼننالض.
 -13هٌ ننْراخ لعٌننح رٗ ن الرنندرٗة ػلننٖ صننبؽح الٌننادٕ الؼلوننٖ ل ٗننادج ّػننٖ
ال الب تالوِاراخ الؽ٘اذ٘ح ّالؼلْم اقًساً٘ح.
 -14هؽا ننراخ هدروننح الٌننادٕ الؼلوننٖ الرننٖ ذِنندل إلننٔ ذؼلنن٘ن أػضننام الٌننادٕ
الؼلوٖ ػي الْػٖ الن اذّٖ ،ذٌظن٘ن ا ؼندازّ ،اقدارج الوال٘نحّ ،إدارج الو نارٗغ،
ّهِاراخ اللغح ا ًعل٘ ٗح.
 -15ق٘ننننام لعٌننننح هْوننننْػح الوِنننناراخ ت ٗننننارج لوسر ننننبٖ  57357ت ٌ ننننا.
 -16ق٘ام الٌادٕ الؼلوٖ ترٌظ٘ن الولر ٖ الرْظ٘بٖ الصاًٖ لكل٘ح صن٘دلح طٌ نا ذؽند
إشننننننننننننرال ّؼنننننننننننندج الىننننننننننننرٗع٘ي ّهركنننننننننننن الىنننننننننننندهاخ الصنننننننننننن٘دل٘ح.
 -17ق٘نننننام لعٌنننننح النننننْػٖ ا كلٌ٘٘كنننننٖ ترننننندرٗة أػضنننننائِا ذننننندرٗثًا إكلٌ٘٘كً٘نننننا.
 -19إقاهح ًادٕ الكراب الو دم هي لعٌح هْوْػح الوِاراخ.

َدٜس ايٓاد ٣ايعًُ٢
د  /ضاىل أب ٛزٜػ٘
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أْػط ١زعا ١ٜايطالب

منسق عام األنشطة الطالبية
أ.م  /منى عبد الحميد األعصر
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نًُ١
َدٜس عاّ زعا ١ٜايطالب
أ  /دٜٓا ذلُد عادٍ

أبٓاٚ ٞ٥بٓات ٞاألعصا: ٤

ٖظااعذٌا أُ ٌٍّاا٠كي مبٍاطااب ٛالجظاااقكي االكمٗاأٌ ٛقااذً لكااي أطٗااة
الجّاٌ ٜاجفٕقكي وجىٍس لكي دٔاً الٍشال ٔالجٕفٗة.
كىااا ٖظااعذٌا أُ ٌقااذً لكااي ِاازا الااذلٗن لكااٌ ٜمجقاا٘ االظااٗذ ا٧طااجار
الذكجٕس  /سٟٗع اؾاوعأ ٛالظاٗذ ا٧طاجار الاذكجٕس  /عىٗاذ الكمٗأ ٛالظاادٚ
ٔكاا ٞ٦الكمٗاا ٛوااَ خاا٦ه كمىاااخ صااادسٓ وااَ القمااة ثضاا ١لكااي الطشٖااة
ٔثشػذكي إىل طبٗن الجفٕ الذاٟي لك٘ ثكٌٕٕا لبٍ ٛطٗبا ٛاٍاا ٞوظاجقبن
ااِش لٕطٍٍا اؿبٗة.
كٍا ٌقذً لكي ِزا الذلٗن لك ٜثجعشفٕا عم ٜكمٗ ٛالصاٗذل ٛمباا ثؼاىن
وَ أقظاً عمىٗٔ ٛعىمٗٔ ٛإداسٖٔ ٛوا ميكٍكي أُ ثظجفٗذٔا وَ خاذواخ واَ
سعاٖ ٛالط٦ت ٔػ ُٕ٠الط٦ت ٔكزلك اـذواخ الج ٜثقاذً لمطا٦ت اااقىإ
الصٗذىل .
ٌٔذعٕكي عٗعاً أُ إاسطإا كان واا ثشغبإُ ٖٔجٍاطاة واإ وٗإلكي
وَ أٌؼاط( ٛسٖاضا – ٛاسجىاعٗأ ٛسطا٦خ – وعظاكشاخ دقافٗأ ٛفٍٗا– ٛ
أطااش – سٕالاأ ٛخذواا ٛعاواا – ٛعمىٗاا ) ٛوااَ خاا٦ه قظااي سعاٖاا ٛالطاا٦ت
االكمٗ.ٛ
َع أطٝب األَٓٝات بدٚاّ ايتفٛم
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َطٛ٦ي ٛايٓػاط
بكطِ زعا ١ٜايطالب بايهً١ٝ
ايطٝد / ٠دٜٓا ذلُد عادٍ

وذٖش عاً سعاٖ ٛالط٦ت

ايطٝد / ٠فتَٓ ١ساد شٜاد٠

وؼشف ٛالمشٍ ٛا٥سجىاعٗٛ
ٔالط٦ت

ايطٝد  /اضاَ ١صرب ٟايٓشاع

وؼشي ؾٍ ٛا٥طش الط٦اٗٛ

ايطٝد / ٠ضشس ساَد شٜدإ

وؼشف ٛالٍؼا الشٖاضٜ
ٔوؼشف ٛالمشٍ ٛالفٍٗٛ

ايطٝد  /سطٔ ذلُد ضالَ١

وؼشي ؾٍ ٛاؾٕالٛ

ايطٝد/ ٠فاطُ ١ايطٝد ايعسب٢

وؼشي المشٍ ٛالذقافٗٛ

ايطٝد  /ض ُٕٛٝمسري ثابت
ايطٝد  /أمحد امساع ٌٝعالّ

وؼشي المشٍ ٛالعمىٗٔ ٛالٍادٝ
العمىٜ
وؼشف ٛالجػزٖٛ
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زعا ١ٜايطالب يف ضطٛز
لزيزي طالباالن  ....لزيزتي طالباالا
يمسن ر إم ر هسي ف ر ان ررطي إمخم يرري إم ر مم فررق مي إ ر
إمر ي رهس ع ي ر
ه م إ خصيي من خه إ ن مل إطه
ب هع يي إطه ب إس يي.

ي س مل
.3
.2
.1
.6
.1
.6
.7

إطه إإ :

إهررر م
منميررري إهررري إه ليررري اخه يررري إررر ع إررر طن
مل يرررر ع رررر إه يرررر ة ملرررر ة إيررررهص إ رررر إ ملبيرررره عررررن
إمبب عن ب
برررررث إرررررره إ مليرررررري إبررررر يمي بررررررين إطرررررره م اليررررررق
إه بط بين بين عت س يبي إم هيج إل م ين
سم رررررررر س إم رررررررر إطهبيرررررررري رررررررر ه م م رررررررر هم
م يل
ن ررره م ررر ي مسررر ين ابررره إ مليررر ك إطهبيررري عررر
ن ط
ن رررره منظرررري ان ررررطي إطهبيرررري ا مم عيرررري إس ررررييي
م ررر ي إمميررر ين
إينيررري إاله فيررري اهميررر ا بمبرررم
في
منظرري افرر ة مررن ط رر ك إطرره فرر خ مرري إم ممرر بمرر
يل ع إم مم ب إخيه
يلمرررر ملرررر إطرررره ع رررر ملهيررررق م رررر ا رررر س مررررن
خه إ ن اميي:
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أوالً  :طاللال طالاياني
يرررم مرررن خهإ ررر مم هبررري ميررر ان رررطي إهي تررريي مرررن خررره
اإلرررر إيه يرررري ( إبررررب لي  ...إمهسمرررري  ...إمصرررر هعي  ...إ رررر ...
إم يس نررررررر  ...إس ه ميررررررر  ...هفررررررر االهررررررر  ...سمررررررر ا بررررررر ...
ابس ش  ...اإل إه ).
اإلرررر إ مليرررري ( إهرررر  ...إبرررر ي  ...إطرررر بهة  ..إيرررر  ...مررررنج
إط إررررري) اإررررر ب ا رررررمه فررررر إررررر هة إمن ررررريطيي ب إس يررررري ه
ه إ مل ك.
إ ملي من خهإ ا مه ف

واليا  :طاللال طالسياسي وطالو افي
يرررم مرررن خهإ ررر ا رررمه فررر إمبررر به ك إاله فيررري إمخم يررري إمررر
منظم رررر إ ملرررري إس يرررري إ مرررري إنرررر ك إاله فيرررري إ ينيرررري ا بيرررري
يه .

واالوا  :الال طألسا وطالاحيظ
يمسنرررر انتررررم ع رررر الرررر ابرررره إه بمرررري ب إس يرررري ا مسرررر ين
ابررررهة يرررر ة يسرررر ن إسرررر ابررررهة ه برررر مررررن إبرررر ة ابرررر ماة ب إس يرررري
مهررهه مررن إطرره يمسررن مررن خرره ابررهة مم هبرري مي ر ان ررطي
إمخم يرررررري (هي ترررررريي  ...اله فيرررررري  ...هلررررررهك  ...ملبررررررسه ك  ...ه
ابه).
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باطحـــــا تاويــــــي طألسـات
 -يمه ه ب ابهة بط

إإ ه ب إ ني ابه ب مل

إطه ب إس يي

م تل ب ب ابهة.
 مه ي بي ن بم سي ابهة. مل ي ا س ابهة. مل ي خطي ن ط ابهة خه إل مهر ي س رس ب بررم س إطرهإل عن ( )87ط إ
إبسن ه

إ مل .

إم ررمهسين فر

ابررهة بليرث ا يهر

ط إبي م م تيح إيه ي إ ه بيي عنر ن

إم يي ن.

 -يلمم إم س من (ه ب ابهة – ه ب إ ني ابه) يب م إإ

ب

هع يي إطه ب إس يي.
 -ا ممررر هج ابرررهة ن ررر ط إا بلررر عمم

ررر مرررن إبررري ابرررم ا

إر سم ه /عمير إس يرري الر مررن إبرري ابررم ا إر سم ه  /ن بر هبرريج
إ ملي إ ب ن إمل ي

إطه .

اطاةا  :طاللال طالفلي
يمسن من خهإ ا مه ف إمب به ك إينيي إ مري ملر هض
إين ن إم سي يي ا مه ف إم ه ن إين إمبهل ب إ ملي.
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ابسا  :الال طاللشاب طالاتبالش و ب
طالبين
م م
مممال





مم عيي).

(ان طي مم عيي  ...مب ع ك
ان طي ا مم عيي ف :
إهيرررر بررررهلهك مهفي يرررري اله فيرررري إإرررر ميرررر إمرررر ن إبرررري ليي
ب إ م هيي.
إ مي لم ي إمبها ب إ ب إمل ن م و هة إل مي إهع يي إطره
بن إ .
إط إبي إمال إيي.
إ مي مب بهي إط إ إمال إ
إ مي مب بهي إ طهنص.

سا سا ً  :الال طالاوطال وطال ب طالةاب
يم من خهإ إم هسي ف ملبسه ك إلم إم مخر إبيبري ا
إملبرسه ك إمهفي يرري سرراإ إر ه ك إس ررييي خر إمل فظرري خ ه ر
من خه إلت يي ف ع يهة إ إي ب إس يي.

سااةا ً  :الال طاللشاب طالةلبش وطالتالوالواش
بله ر إن ر ك إل ميرري
إمسن إ ر
مخررمص إ نرري إن ر ط إل م ر
إمل ترره ك إل ميرري ب ر س منميرري إه ر ه ك إل ميرري إمسن إ يرري ن رره
إ ملي ك إل ميي.
إل
مطبيه عن طهيق ن
إملهفي نم
م ر س إإر م ر ي إطرره ع ر سم برري ابلر ث إل ميرري صررص
إخي إل م ليث ان م فل إإ إبلرث وطرها إبر س إرها مهر ي
إل .
مهر بلرهض افرره إل ميري عمر ن رره ك إل ميري إمطب عر ك
ابمسر ه ك
ا مي إمل هض إل ميي إم مت انم ك إل ميي إ طره
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إل ر

إمسن إ ي ر إمنميرري وبر ا إل مر إر

طرره

إل يالرري فر م ر
إس يي.
م ررم بإ مرري إمبرر به ك إل ميرري إررهلهك إإرر مخم ررس امرر سن
إل ميرري مال ر إمم ر لس إمص ر ن إ ررهس ك إم ر م ررم بم ر هي إطرره
إم ن إل ميي إ ي ة.
مب ع ع إم لي إيهصي إ طه إم ر بين ب إبهم ري إل بر
بسي ونمهنك إم لي
إإسمه نيي ع
آلإ بإظ ه إب ع م إن س م
إيهصي إلم إبط ني عن إس يي إ ملي إمل فظي.
إااطءطظ طالتاشح الةنوي إتحا طالبين
يمه إط إ إبل بمم هة إمه يح إهنمخ ب ك من ب هع يي
إطه ب إس يي مل الهث ص ه ل يالي ف إم ع إا يل أل إبي ا/ .
هبيج إ ملي.
ويشتاب فش طالباالن طالباشح الةنوي طالتحا طالشاوب طألتي :







ان يس ن ممممل ب إ نبيي إمصهيي.
ان يس ن من إطه إمنمظمين إمبم ين ف فه م .
ان يس ن مب إهب امل .
إن ط إم ل ظ.
ان يس ن من ا
ان يس ن ممصي ب إخ ق إه ي إبملي إلبني.
اا يسررر ن ررر بررربق إلسررر ع يررر بله بررري مهيررر ة إ لهيررري ا مهرررهه
إبه ط عت يم ب ل إ ن مل إطه .
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ايدعــــــِ ايطالبـــــــــــ٢
مهررر خطررري إررر ع
إ صرررر ب رررر
إطرررره
ع ررر إمميررر فررر ميررر م
فيمررررر بيرررررن مرررررن ليرررررث
ا مم ع .

إطهبررر ع ررر بي بررر ك ملررر ة إررر ع ميررر
إإرررر إ خصرررريي إمم نرررري إن لرررري إهرررر هة
ررر اك إليررر ة مررر مه عررر ة خمهفررر ك إطررره
إهي تررررر
إصرررررل
إل مررررر
إمبرررررم

بااالظ طال ل
طالبياي
 .1طال ل طالبا ي
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

طال ل طالاتبالي
طالالاي طالصحي
باظ طال ل طالب ب الذوي طالحتياااظ طال اص
ل و الاي طالبتفوقيي و طالبا ليي
ل و الاي طالبين طالبتةوايي
بلح اطسي
اليا طالباالن
طالايا ت طالةلبي و طإلاشا طألاا يبي

أوالً :طال ل طالبا ي
يررره إهررر هين م يررر يممالررر فررر
مهررر إس يررري بمبررر ع ة إطررره
مررر فيه سمررر ه بررريي م نيررري إمبررر مي إم إيررري فررر بررر مصررره ف م
إ ه برريي عمرر فرر مه مرر فيه إرربلض إطرره مررن خرره مبهعرر ك مررن
بلررررض اعترررر س يبرررري إمرررر هيج بلررررض ه رررر اعمرررر اإرررر مررررن
خه مسم هع يي إطه .
وتتبوا طالبسال طظ طالاتبالي فش :
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 بسلللللال طظ صلللللل وق طالتاافلللللا طالاتبلللللالش  :يرررررم مرررررن خررررره
إصرررررررن ق مهررررررر ي إمبررررررر ع ك إنه يررررررري إلينيررررررري إ طررررررره
إمبملهين.
ايفي حصوا طالباالن للش بسال طظ صل وق طالتاافا طالاتبالش
يمهر إط إر إر اخصر ب ا ممر ع بهبر هع يري إطره ب إس يرري
إإ إ ل ة ا مم عيي إم ب إ إط إ .
إ لص ع خط م
 يه إط إ إبلث ا ممر ع مهفرق بر بير ن ملممر يالبرك خر
ابهة (بي ن مهم  ...ملر ش  ...لير ة ه عيري  ...ر ة إ هيري
إألعم إلهة).
 يه إط إ ط ب ب إبي ابم ا إ سم ه  /هبيج م رج إ هة
صن ق إمس ف ا مم ع .

واليا ً :طال ل طالاتبالي
ممن ا





ب ب إ ع ا مم ع إم مه إ طه م م :
ب نرررررر ك إمغايرررررري إرررررربلض إطرررررره إ لصرررررر إ برررررري إغررررررا س
ابررررب عي م عرررر يرررر م إخمرررريج إ ملرررري اإرررر مررررن خرررره
مسم هع يي إطه .
إرررا يهررر مبررر ع م فررر صررر ه
صرررن ق إمس فررر ا ممررر ع
مملررررر ة سمهررررر ي وع نررررر ك إم إيررررري إبررررر إهبررررر إ ه بررررريي،
إ لرررررر اك إط هبرررررري مالرررررر إ ه لرررررر ك إل رررررري امرررررره ض
إم منرررري إع نرررر ك نه يرررري .يمبرررر ررررا إصررررن ق إ هة هع يرررري
إطه .
مهررررر إ هة إ ملررررري بمررررر فيه رررررمه س ك فررررر ملطررررري إبرررررسي
ام بيب ك اإ عن طهيق إ هة ب ن إطه .
إل ي
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إمغمررررهبين مررررن إمل فظرررر ك إمخم يرررري

 خرررر م ك و مرررري إ طرررره
ب إم يني إ مليي.

اباقــ طالتغذيـ
يم بمخه ج بط ك إمغايي إ طه إ لص ع ب ن ك إمغايي إ بي
اي ال  ...االنين  ...إالهال س ...
إغا س إم ة اهبلي اي ابب عي
اهبل س  ....يم صهس ب ن ك إمغايي ابب عي ي م االنين إالهال س
إألبب ا إم إ :
شاوب طست اطج اباقاظ طالتغذي :
 )3ان يس ن إط إ مبم
 )2ان يس ن مب

إ هب

بيه م .
إ مليي.

 )1اا يس ن مهيم ب إم يني إ مليي ا مل إ مم بم يني ا مهس طنط .
ة بهع يي إطه
إم
 )6يمأل إطه ابمم هة إمل ة إاإ
لت هع ( )2ص هة خصيي مه إم هس إمغايي بهع يي إطه .

م

واالوا ً :طالالاي طالصحي
إط بررري

 مررر فيه إهع يررري إصرررليي إ طررره مرررن خررره مبم ررري
إم ه إ س يي.
 مررررر فيه بط ررررري إط إرررررر إله يررررري مررررررن خررررره إ هة ررررررب ن
إطه .
 م ر عيرر ة طبيرري ب إس يرري م ر ة إ لرر اك إط هبرري ب رر هفرري
ممهتي.
س س يلم ب طبي
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زابعاً :خدَات ايدعِ املكدَ ١ير ٟٚاالستٝادات اخلاص١





ب برررمخ

إمصرررل إس هبرررر ب

إبرررم
إم هيج
مبرررر يهك إن رررر بيي (بررررهإ من إهرررري) بمبنرررر إمرررر ه ك مبررررمح
ب خ إسه ب إمملهسي إخ صي ب إمل ين
مخصررررررريص امررررررر سن فررررررر عررررررر ك إمل تررررررره ك إمل مررررررر
إ ه بررريي إ ررر ج إملررر ق ع ررر اطررره س إممررره ك إصررري س
إط هئ
ه اب
إمه نرررري فرررر مغييرررره م عيرررر إلصررررص إلم يرررري اممل نرررر ك
إ هيي إنظهيي إلم يي بم يميق م ظه ف إخ صي.

ابسا :ل والاي طالبتفوقيي
وطالبا ليي

إخررر ص ب عتررر س يبرررري

عررررر إمل يررررر إطررررره إمميررررر ين مرررررن خررررره نمررررر بص
م ررررر
ممل نرررر ك إبررررن يي (اعمرررر إبررررني ن يرررري إيصرررر إ ه برررر ) مل يرررر
إطررره إمبررر عين مرررن خررره إ هة هع يررري إطررره ايتررر مرررن خررره
إمل ته ك إنظهيي إلصص إلم يي.
يررررم عرررر ملييرررر ررررناس إطرررره مررررن خرررره مررررنل بط رررري
مبررررم (بط رررري مميرررر ) ممررررنل بلررررض إميرررر ك بررررمالن س مررررن اصرررر
إلررر إ ط بررري يررره إمميررر ين ،عررر ملنررر بلمررر إ لررر ك رررهس ليرررث
ررررري إلرررررهض بمررررر خ إس يررررري ع ررررر إم ررررر
يرررررم عهتررررر ع ررررر
عررر مررر إ ررر
اإسمه نررر  ،مررر فيه ه ك م نيررري إمنميررري م ررر ه م
سمررر يمممررر إطررره برررهلهك م نيررري خررر هج إررربه (بهنررر مص إمبررر
إطهب ).
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سا سا ً :الاي طالبين طالبتةوايي اطسيا ً
إطررررره مررررر بررررر إملالررررره إطررررره
نمررر بص ممل نررر ك إبرررن يي (اعمررر إبرررني
مرررررن خررررره مم بلررررري لتررررر ه ا مغيررررر
االنرررر س إرررر ه ج إنظهيرررري إلصررررص

عررررر إمل يررررر
م ررررر
إمملالرررهين ه بررري مرررن خررره
ن يررررري إيصررررر إ ه بررررر )
ا رررره
نمبرررر
إطرررره
إلم يي.
يررم مهرر ي إرر ع اسرر يم إ رررناس إطرره مررن خرره ا بررر
إل ميررررري ب تررررر إل ررررر إمن بررررربي إهع يررررري رررررناس إطررررره ( مالررررر :
[ م م عررر ك مه يررري ] خميررر ه اسيررر ابررر ماة إهررر هين ع ررر إم صررر
مل ررر ب بررر ب مررر هيج ان رررطي مل يميررري من بررربي إ ررر ب يبررره إطرررهق) ،
إبررر ع ك إمسمبيررري إمل نررري إمررر يرررم مخصيصررر إ بررر ة اعتررر س يبررري
إمررررر هيج إهيررررر ة إل ميررررري .مهررررر ي إررررر ع إمررررر ا ا ممررررر ع ا
إنيبررر إرررا ررر يسررر ن مرررن نهررر ط إترررلس إمررر مرررناله ع ررر مبرررم
إط إ .

سااةا ً :طالبلح طال اطسي
ملررر ك
إطهبررر برررين إس يررري
 م ررر مي يررر ك اله فيررري إ مبررر
اخررررره مالررررر  :إررررريمن  ،بررررر هي  ،عمررررر ن  ،إبررررر ن ملرررررك
إ ه س ن ب هبيج إ ملي إ ب ن إمل ي إطه .

وابلا ً :اليا طالباالن
 مررر فيه إيررر إط إررر م يلررر م نررر فررر صررر هة ه يررري فررر
ب يرررري سرررر عرررر ه برررر ع رررر إطرررره إمبررررم ين فرررر ليرررر
ابمهب .
 م ر فيه إي ر إط إ ر ف ر ص ر هة إسمه نيرري إعهن ر ع ر م ر
إس يرري سمرر يررم ملرر يث إرر إي س ر فمررهة فرر ل إرري رر مطرر يه
إمن ي عن ف إ إي .
ا إت في مبم
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اقإصطار األكارميي

أٍزاف اقإصطار األكارميي:

إ ل يوودا ل سلسووِ وون ً ووٌ ل الس وود ل كوول ّالِ ىووٌ إز وول ل طل ووم
ًدٌ ْيو حوَ ل اْولز ل القوسزلت ل دزلسوْ ل النلسوا ل وم ل خطو ل كل ّالْو
ل الٌبووٌ

طر ووٌ

طووَ ل دز و ل طالْو عنيوول ي ً لًااووو طووَ دوور ْ

ل قالت ل اِ د ل حو حَ زلساو عل عطْ  .كر ك دقدّل ل ن ح حَ ل وٌز ل اوِ
دووؤ س ح دزلسوواو ي ًع اوولزة ل و حووئ

يالو ل الس وود يدا وودٍ دقوودّل ل ووٌ ي

لْ ن ل طل م ّارال ل ال ئٌ ْ ل نيلئْ

ن

سح ل نظلم ل كل ّالِ ً ر ك

ّا ْن طَ ل الس ود زلسو ل نظولم ل كول ّالِ حيوٌ ل الس وا ل سلسوِ ال سحو
ل ْلسوولت ل اووِ سووْال دل طْيوول ي ًّقووٌم عليسال وولز وون ك و ل ووٌز ل طالْ و
ًل كل ّالْ ًليساس ول
ل الالع

ون ن وث ل اساول و يًن ّقاو مٌل ْو كو موس

ًل اقْْل ل ال االس ن ن ث ل اسال و ًدرت إ سلا إ لزة ل عطْ .

دروود ل عطْ و ع و

يالٌ و

وون ل طووبع س وودل نكل ّالْوول وون ن ءوولئ ىْئ و

ل ادزّس ّقٌم عاليلم ل س لّ ًلإلز ل ل طالِ ًّعٌ

ئٌي ن ل طل م حَ

ل طووئٌ ل طالْ و ًلي االل ْ و ًل نل ووْ ًدٌ ْيووو حووِ ك و

وولّا طث عرْلدووو

ل يل ْ ًّقٌم عال ل دة ل طبع حَ ل اْولز ل القوسزلت ون ئلئالو ل القوسزلت
ل اِ دطسليل ل عطْ حَ ك ح

زلسِ .
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أ -ميشق اقإصطار االكارميي ٖٔ :جشم ٜدٔسٓ فٗىا ٖم٘:


لإل ووسلا ل وولم طووَ ل الس وودّن ل كوول ّالْْن ً الع و
دقلزّس ًل



وول ّسحووا ووو وون

ل ّا طث عيل ن طعبت.

لساقال ل طبع ل يد ًل اسلْم عيل حَ عدلّ ل دزلس ًد سّليل عنظولم
ًل عطْ

ل يل


دٌشّا ل طبع عْن ل الس دّن ل كل ّالْْن عل عطْ .



لسوواقال ل رووليت ل اووِ دسسوو إ ْووو وون ل الس وودّن ل كوول ّالْْن ًلوو
طلكطيل نً إزسل يل ٌكْ ل عطْ طئٌ ل ا طْل ًل طبع إذل صم ل س.

ب -املضطز األكارميي للطالبٖٔ :جشم ٜدٔسٓ ف ٜوا ٖم٘ :


سل ووو ً زلسووو سوووي ل طل وووم ل كووول ّالِ اءوووالنل طاوووو ل دزلسوووْ
ًل القسزلت ل اِ زسيل .



وول دة ل طل ووم حووَ ل اْوولز ًد وويْ ل القووسزلت ل اووِ دقووا حووَ اطوول
عسال يو ل كل ّالِ ًحقل طقٌل د .



الع

ل طل م ع ل

االسة ًإّيل ل رطٌ طالطعبت ل اِ دظيوس ن نولئ

ل دزلس .
 زحا دقلزّس ًدٌصْلت ن ل طبع نصرلع ل ال ديت ل اسلكالْ ل الاداْ
سئْس ل ق ل ل ال نَ.


الع

ً لًا ل طبع حْالل ّ ن يل ن طعبت .

 إ دل طف كل

ع مل م ّطال

الْا ل اْلالت ل خلصو عل طل وم ل ورُ

ّاٌ َ إز ل ه اءالنل دقدّسلدوو ً طلعقايول طوَ ول ّوس ون عْلاولت ون
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لل ل طل م ل م ل القسزلت ل اِ ًلحث طوَ د ويْطيل ططل وم طس وٌ
إ ْيل حَ لل د يْ ل طل م القسزلت

اق .

 دردّووود ل القوووسزلت ل الططوووٌع مسليووول طل ووو ل دزلسوووِ ل اووول ِ ماقووول
يلاْل لت ل طبع .
 دقدّل ل ن ح ططل م حِ لل د دّ د يْ ل القسزلت نً ليا ورلع ون
قسز نً ل غْلع نًل اأ ْ نً ل ا يْ حِ ل القسزلت لإل اْلزّ ًل اٌئْا
طَ ليسااللزة ل خلص عر ك.
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رليـــل الطــالب  ي اجلـــورة
مفاٍيه عامة عً اجلورة
مهظىمة اجلىدة وعهاصرها وتطبًق نظام اجلىدة واألعتماد
جبامعة طهطا وكلًاتها

جامعة طيطا – مضكزعناٌ اجلورة واألعتنار
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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

ب عايير الجودة ى ج يع ؤففات التعميم العالى و ةن أجةل تحقيةذ ىةذا اليةدم ا ةت

الدولة بإنشاء الييئة القو ية لض ان جودة التعميم واالعت اد ى نةو بر  2007وتتبةع
الييئةةة رئةةيس جمةةس الةةوزراء و قرىةةا القةةاىرة كجيةةة حايةةدةا و ةةن أبةةرز يا يةةا نشةةر

ثقا ةةةة ضةةة ان الجةةةودة والتعريةةةم باليةةةات و تطمبةةةات االعت ةةةاد واتخةةةاذ ةةة اررات اعت ةةةاد
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 كةا ار ي كةن

أن تفاعد ي تجويد نظو ةة التعمةيم العةالي والتطةوير ال فةت ر يةتم ا تراحيةا وتن يةذىا
ن بل الطسب تيدم إلى:


عايشةةةة ال جت ةةةع الطسبةةةي لويجابيةةةات والفةةةمبيات ةةةي نظو ةةةة التعمةةةيم العةةةالي

وال شاركة ي التعا ل عياا

 توفةةيع اعةةدة ال شةةاركة الطسبيةةة ةةي جوانةةب التطةةوير والتن يةةة وتحقيةةذ جةةودة
التعميم بال ؤففات التعمي ية ى إطار افتراتيجية تطوير التعميم العاليا

 إزكاء روح االنت اء وتوطيد العس ة بين الطسب والخريجين وال ؤففة التعمي يةة
وزيادة حجم التأثير عمى الفيافات والب ار ا التعمي ية داخل ال ؤففةا

 تحفين فتوص رضاء الطسب وأولياء األ ةور والجيةات ال فةت يدة ةن خرجةات
التعميم العالي وزيادة ناعتيم ب فةتوص جةودة الخةد ات التةي تقةد يا ال ؤففةات

التعمي يةا

 إكفاب الطسب يارات يادية وادارية وتطبيقية تؤىميم لتح ل ال فةئولية والقةدرة
عمى حل ال شاكلا

 خمةةذ ن ةوات إضةةا ية لمتواحةةل والت اعةةل بةةين األط ةرام ذات الحةةمة ةةي نظو ةةة
التعميم العالي داخل وخارج ال ؤففات التعمي يةا
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مفاٍيه عامة فى دلال اجلورة واحلضول على االعتنار:
 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 :

 جودة عناحر الع مية التعمي ية ال كونة ن الطسب واعضاء الييئات الجا عيةا
 جودة ال ادة التعمي ية ب ا ييا ن ب ار ا وكتب وطرائذ وتقنيات

 جودة كان التعميم ب ا يض و ن اعات و ختبرات و كتبات وورش وغيرىاا

 جةةودة االدارة ةةع اتعت ةةد عميةةو ةةن ةوانين وانظ ةةة ول ةوائا وتشةةريعات و ةةا
تتبناه ن فيافات و مف ات و اتعت ده ن ىياكل ووفائل و وارد ا

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


نظام ادارة الجودة :Quality Management System

ىو انشاء فيافة واىةدام والع ةل عمةى تحقيقيةا الدارة وضةبط أنشةطة ال ؤففةة
ي ا يخص الجودةا



ض ان الجودة : Quality Assurance

ىةةى وفةةيمة التأكةةد ةةن ان ال عةةايير االكادي يةةة ال فةةت دة ةةن رفةةالة الكميةةة يةةتم

تعري يا وتحقيقيا ب ةا يتوا ةذ ةع ال عةايير القو يةة او العال يةة ال نةاظرة ليةا وان
فةةةتوص جةةةودة ةةةرص التعمةةةيم والةةةتعمم واالنشةةةطة البحثيةةةة وال شةةةاركة ال جت عيةةةة

سئ ة وتفتو ى ال تطمبات ال رجوة ا
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 اليدم ن تطبيذ الجودة ى التعميم


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

االلتحاذ بالب ار ا ال ختم ة و رو ار بتو ير رص التعمم ال تكا ئةة لمج يةع والعدالةة
ي التقييم و ي تقديم فبل الدعم ال ختم ة ب ا يض ن ال فاواة بين الطسب.



ارتقاء ال ؤففةة ب حتةوص البرنةا ا التعمي ةي ليحقةذ ال عةايير األكادي يةة القو يةة

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

تححل عمييا

ا يتيا لك التنا س ي فوذ الع ل.



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



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



تةو ر ال ؤففةة فةبل الةدعم الطسبةي ال ختم ةة فةواء الةدعم األكةادي ي أو تةو ير



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



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

ن تدريس ال قررات( خرجات التعمم ال فتيد ة ) ن ال قررات وال عمنة لك.

جاالت األنشطة الطسبية والخد ات الححية وغيرىاا

تو رىا بيدم تحفينيا لتس ي احتياجاتك.
ش ا يةا

 األىدام االفتراتيجية :Strategic Objectives
ج وعةةة ةةن التوجيةةات الخاحةةة بال ؤففةةة نبثقةةة ةةن رفةةالتياا وتكةةون ىةةذه

األغراض كتوبةة بحةي ة عا ةة تركةز عمةي الرؤيةة العريضةة و توفةطة ال ةدج لوتجةاه
اإلفتراتيجي الذج ترغب ال ؤففة ي اتخاذه ن أجل تحقيذ أ ضةل أثةر عمةي ختمةم

األنشطة التعمي ية لطسبيا وال جت ع ال حمي الذج تخد و وال جت ع بأفرها


مم ال قرر :Course File

عبارة عن مم ينشئة عضو ىيئة التدريس القةائم بتةدريس ال قةرر ل تابعةة األداء

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

لم حول أو الفنوات الدرافية – ن اذج االجابة)ا

 أفاليب التعميم والتعمم :Teaching 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

تحميل ال عمو ات والوحول إلي رار وكتابة ور ة راجعة ليت كن الطةسب ةن اكتفةاب
يةةارات الةةتعمم الةةذاتي وتقةةديم العةةروض وجمفةةات ع ميةةة ليةةت كن الطةةسب ةةن اكتفةةاب

ال يارات الع ميةة واجةراء التجةارب وذلةك لتةدريب الطةسب عمةي تحميةل النتةائا والوحةول
إلي افتنتاجات حددةا

 أىدام ال قرر/البرنا ا الدرافى :Program / Course Aims

تعنةةةى ةةةا يةةةراد تحقيقةةةو ةةةن خةةةسل برنةةةا ا تعمي ةةةى /قةةةرر درافةةةى فتن يةةةة عةةةارم

 - knowledgeيارات  - skillsجوانب فموكية  )Attitudesوىي عادة ا
تعت د عمي اجاء ي رفالة الكميةا
 النتائا التعمي يةال فتيد ة

):Intended Learning's Outcomes )ILOs

ىى ج وعة ال عارم وال اىيم وال يارات التى يجب أن يكتفبيا الطسب عنةد اك ةاليم

لمبرنةةا ا والتةةى تةةرتبط برفةةالة الكميةةة وتعكةةس افةةتخدام عةةايير رجعيةةة عمةةى فةةتوص
سئم ويجب التعبير عنيا ي حي ة نتائا وليس عمي شكل نيا تعمي يا

ال عايير األكادي ية ال رجعية القو ية

National Academic Reference Standards (NARS):

ىى ال عايير ال وضوعو ن بةل لجنةة تخححةة باالشةتراك ةع ال فةت يدين

ةن الخد ةةة التعمي يةةة افترشةةاد ا بال عةةايير العال يةةة وبال حا ظةةة عمةةي اليويةةة القو يةةةا

وىةةذه ال عةةةايير ت ثةةةل الحةةةد األدنةةةي ةةن ال عةةةارم وال يةةةارات ال طمةةةوب اكتفةةةابيا ةةةن
البرنا ا التعمي يا
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 االعت اد :

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

أو غير حكو ية تقر بأن ال ؤففة ال عت دة تفتو ي عايير الجودة ال حةددة ةن
بل تمك الجية.

ويعني ىذا أن االعت اد لم ؤففات التعمي ية ي حر ىو االعترام الذج ت نحو

الييئة القو ية لض ان جودة التعميم واالعت ةاد لم ؤففةة التعمي يةة إذا ت كنةت ةن

إثبات أن لدييا القدرة ال ؤففية وتحقذ ال اعمية التعمي ية و قا لم عايير ال حةددة
ن الييئة ولدييا ن األنظ ة ال تطورة التي تضة ن التحفةين والتعزيةز ال فةت ر

النشطتيا.



ليا رفالة عمنة تميذ ب ؤففات التعميم العالي .
ترشدىا أىدام حددة و سئ ة



تتفم بال حدا ية والنزاىة .



ليا درة ؤففية ت كنيا ن تحقيذ رفالتيا .



تظير اعمية تعمي ية .



تطبةذ نظةام التقةويم الةذاتي وتفةتخدم نتةائا ىةذا التقةويم لمتحفةين و التطةوير



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

ال فت ر

يك ل ليا افت رارية تحقيذ الرفالة ل ترة ز نية ال تقل عن دة حسحية االعت اد.
 الشروط الواجب تو راىا لتقدم الكمية لوعت اد :
تتم ع مية االعت اد ن خسل الخطوات التالية:

1ا تتقدم ال ؤففة بطمب التقدم لسعت اد
2ا إذا وجةدت الييئةة أن ال ؤففةة تتةوا ر ليةا الشةروط ال ؤىمةة لمتقةدم إنيةا تخطرىةا
بال وا قة عمى التقدم و تحثيا عمى إعداد درافةتيا الذاتيةة و قةا لمن ةاذج اإلرشةادية
التي تو رىا الييئةا
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3ا
4ا
5ا
6ا

تفدد ال ؤففة الرفوم ال قررة و تقوم بإعداد الدرافة الذاتية لتقدي يا لمييئة
تشكل الييئةة ريقةا ةن ال ةراجعين ل راجعةة الدرافةة الذاتيةة والوثةائذ وال فةتندات
التي تتقدم بيا ال ؤففة.
يقوم رئيس ال ريذ بزيارة ت ييدية لم ؤففة لتحديد يعاد وأنشطة وت احيل الزيارة
ال يدانية التي فيقوم بيا ال ريذ لتقييم ال ؤففة.
يقةوم ريةذ ال ةراجعين بةإجراء الزيةارة ال يدانيةة لمتحقةذ ةن افةتي اء ال ؤففةة
ل عاييراالعت اد ن خسل:
اإلطةسع عمةى ال فةتندات  -تقيةيم ال نشةتت األنشةطة التعمي يةة والبحثيةة
والخد ية األنشطة الطسبية ن خسل قابست ع األطرام ال عنية فالطسب
القيادات أعضاء ىيئة التدريس العا مين).

عايير االعت اد التى حددتيا الييئة :
تقوم الييئة بتقييم ؤففات التعميم العالى بناءا عمى أثنى عشر عيةار ت طةى عناحةر
القدرة ال ؤففية لمكمية وال عالية التعمي ية وىى :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12

عيار التخطيط االفتراتيجى ا
عيار القيادة والحوك ة ا
عيار إدارة الجودة والتطوير ا
عيار أعضاء ىيئة التدريس والييئة ال عاونة ا
عيار الجياز اإلدارص ا
عيار ال وارد ال الية وال ادية ا
عيار ال عايير األكادي ية والب ار ا التعمي ية ا
عيار التدريس والتعمم ا
عيار الطسب والخريجون ا
عيار البحث الع مى واألنشطة العم ية ا
عيار الدرافات العميا ا
عيار ال شاركة ال جت عية وتن ية البيئة ا
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 دور الطسب ى الححول عمى االعت اد :


داخل الكمية :

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

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

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

بوضوح و عميك راعاة اآلتي:


ا أر دليل الطالب الخاص بكميتك جيدا واحرص عمى عر ة نظةام الدرافةة

بيا وكي ية التحا ك بالتخححات ال ختم ة بيا وكةذلك نظةم اال تحانةات
والقواعد ال نظ ة ليا تعرم رفالة الكميةة /ال عيةد وخطتيةا ال فةتقبمية

وشارك برأيك ي ع ميات التحفين والتطوير.


احرص عمى ت ثيمك ي اتخاذ الق اررات بكميتك و ي وضةع خطةط التطةوير

والخطةة اإلفةتراتيجية لمكميةة وذلةك ةن خةسل إشةراك









ثمةين عنةك وعةن

ز سئك ي المجان ال ختم ة بالكمية  /ال عيد.
تابع ا يحدث ي كميتك  /عيدك ةي ضةوء عةايير الجةودة لوفةيام ةي
التطوير .
افةأل أفةتاذ كةل قةرر تقةوم بدرافةتو عةن أىةدام ال قةرر و ةا يجةب أن
تتعم ةو ةن خةسل درافةتك لةو خرجةات الةتعمم ال فةتيد ة واحةرص عمةى
راءة توحيم ال قرر.
احرص عمى تأدية ا يفند إليك ن تكمي ات و راءات وشارك ب اعمية ي
ال نا شةات التةي تطةرح داخةل اعةات ال حاضةرات واطةرح أفةئمة ىاد ةة
وبناءة.
ت اعل ع أفاتذتك لتطبيذ أفاليب التعمم الحديثةف التعمم اإللكترونةي –
التعمم الةذاتي الة ) والتةي تيةدم إلةى تفةميحك ب يةارات أفافةيو يطمبيةا
فوذ الع ل ).
شةارك ةي بة ار ا التةدريب التةي تعقةدىا الجا عةة بيةدم تن يةة ياراتةك
واكتفاب زيد ن ال عمو ات وال عارم.
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 احرص عمى االفت ادة ن وارد كميتةك  /عيةدكف كتبةة وأجيةزة حافةب
آلةي وأدوات ال عا ةل ...إلة ) وأحفةن افةتخدام ىةذه ال ةوارد يةي ةن
أجمك .
 احةرص عمةى تقيةيم ع ميتةي :التعمةيم والةتعمم الةذج تت اعةل خسلةو ةع
أفاتذتك وأن تكون وضوعيا إلى أ حى الةدرجات حتةى يتحقةذ اليةدم
ال رجو ن ىةذا التقيةيم وعةادة ةا يجةرص ىةذا التقيةيم ةن خةسل أفةاليب
رف ية ثل االفةتبيان الةذج يةتم افةتي اؤه ةي نيايةة تةدريس ال قةرر أو
بافتخدام أفاليب غير رف يو ثةل أن يفةألك أحةد أفةاتذتك عةن رأيةك ةي
قرر درافي ا أو عن خد و تعمي ية أخرص تتمقاىا بالكمية/ال عيد.
 تحل بالفموك اإليجابي وتخل عن الفمبية ي حالة عدم رضائك عن أج
شةيء ب ؤففةتك التعمي يةة سبةد ةن توحةيمو لم فةئولين وعةادة ةا
فةوم تجةد بالكميةة/ال عيةد آليةة نافةبة الفةتقبال شةكواك أحفةن
افتخدا يا.
 احرص عمى نا شة أفتاذك ي نتائا اال تحانات لكي تقم عمى أفباب
أخطائك لتع ل عمى تجنبيا ي اال تحانات القاد ة.
 احرص عمى التواحةل الةدائم ةع ال رشةد األكةادي ي الخةاص بةك وأفةألو
عن كل ا تريد واطمب نحيحتو بافت رار.
 شارك ب اعمية ي الندوات العم ية واجراء البحةوث التةي يةتم تةدريبك ةن
خسليا عمى ال يارات العقمية والع مية التي يتطمبيا فوذ الع ل.
 شةارك ي ةا تةراه نافةبا لةك ةن األنشةطة الطسبيةة عنةد زيةارة ال ةراجعين
التةابعين لمييئةة القو يةة لضة ان جةودة التعمةيم واالعت ةاد لكميتةك احةرص
عمى إ دادىم بال عمو ات الححيحة دون ال بال ة عنةد ا يطمةب رأيةك ةي
ىذا الشأن.
 خارج الكمية
 شارك ؤففتك ى ب ار ا التوعية ال جت عية والخد ات البيئية يي جزء
ال يتج أز ن تطمبات اكتفابك ل يارات الع ل.
احةرص عمةى ال شةاركة ال عالةة ةي الجيةود القو يةة الياد ةة إلةى تحفةين و

تطةوير التعمةيم ةي حةر ةن خةسل ال شةاركة ةي االفةتبيانات و االفةت تاءات التةي
تطرحيا الييئة القو ية لض ان جودة التعميم ن خسل و عيا االلكتروني.
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ا ائدة تخرجك ن كمية عت دة؟
إن ححةول كميتةك أو عيةدك عمةى االعت ةاد يكفةبيا ثقةة ال جت ةع و يجعةل
الشيادة الحةادرة عنيةا حةل تقةدير ةن فةوذ الع ةل ةالطسب الةذين يتخرجةون ةى
جا عات ر و ة تحقذ تطمبات الجودة تتوا ر ليم رص ع ل أ ضل ن غيةرىم ةن
خريجي ال ؤففات غير ال عت ده فواء ي بمدىم أو خارجيا.
إذا كان لديك تفاؤالت أخرص اذا ت عل ؟
ي كنك الدخول عمى و ع الييئة www.naqaae.orgوتح ا حتوياتو وفتجد
اإلجابة عمى اغمب أفئمتك .وي كنك أيضا توجيو ا تريد ن أفةئمة وافت فةارات ةن
خسل الجزء الخاص بالدعم ال ني و فوم يقوم ال تخححون بالرد عمييا.
أو التوجو لوحدة ض ان الجودة بكميتك أو ركز ض ان الجودة بالجا عة أو التواحل
ع ركز ض ان الجودة ن خسل ال و ع اإللكترونى www.tqac.edu.eg

ٍشا ولز حضلت الكلية علـى االعتنـار مـً اهليئـة القوميـة لغـناٌ
جــورة التعلــيه واالعتنــار بقــضاص دللــص رراصة اهليئــة صلــه ()154
بتاصيذ . 2016/5/23
وسيته التقزو لتجزيز االعتنـار بعـز مـضوص سـص سـيوات مـً تـاصيذ
حضول الكلية على األعتنار .
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عصٜص ٟايطايب












التـــزخؤ ذلظـــوص متامـــاً راخـــل الكليـــة ويعضعـــ
للنشائلة.
مميـــوس رســـتدزاو التليفـــوٌ احملنـــول راخـــل لاعـــات
احملاعـــضات أو أءيـــا الـــزوصض العنليـــة أو أءيـــا أرا
اقإمتحاٌ.
مميــوس اصــطحاب املــأكوالت أو املظــضوبات راخــل مبيــى
الكلية حفاظاً على املظَض العاو.
أحــضظ علــى رلقــا القنامــة فــى األمــاكً املدضضــة
هلا.
مميـــوس الكتابـــة علـــى اجلـــزصاٌ أو راخـــل لاعـــات
الزصاسة.
مميوس تعليق أى ملضقات بزوٌ موافقة اراصة الكلية
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قطِ ايضٝادي١
أقطِ باهلل ايععِٝ
إٔ أن ٕٛأَٓٝاً ٚسسٜضاً عً ٢ايػسف ٚايرب
ٚايضالح فَ ٢صاٚي ١َٓٗ ١ايضٝدي... ١
ٚال أطًب أدساً ٜصٜد عً ٢أدس عًُ... ٢
ٚال أفػ ٢ضساً ٚال أضتػٌ َٗٓت ٢ف ٢إفطاد
اخلضاٍ احلُٝد ٠أ ٚازتهاب اآلثاّ...
ٚال أعط ٢مساً (ايبت٘) ٚال أدٍ عًٚ ٘ٝال أغري
ب٘ ٚأنَٛ ٕٛقساً يًر ٜٔعًُ... ْٞٛ
َعرتفاً بفغًِٗ َطدٜاً ألٚالدِٖ َا يف ٚضعٞ
َٔ َعسٚف ٚإسطإ.

ٚاهلل عًَ ٢ا أق ٍٛغٗٝد
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ٖ٦ٝــــ ١اإلعــداد
ايطٝد  /ض ُٕٛٝمسري ثابت

أخضا ٢٥زعا ١ٜايػباب

ايطٝد / ٠دٜٓا ذلُد عادٍ

َدٜس عاّ زعا ١ٜايػباب

اإلغساف ايعاّ
أ ٢َٓ / ّ.عبد احلُٝد األعضس
أ.د  ١ًْٗ /ايطٝد ايعػُا٣ٚ
عُٝد ايهً١ٝ
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