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 ميَش                    

 ػَخد حىعٞد ػظَخُحالظظخذ حىدمظ٘ز /  حىعٞد

 زثٞط حىـخٍؼش حىقخثٌ رؼَو    

 أرْخثٚ حىطيزش ٗحىطخىزخص :
 

ٝطٞذ ىٚ ردحٝش أُ إْٔجنٌ رصفش خخصش رخىؼخً حىـاخٍؼٚ حألٗه ىاٚ ردحٝاش 

دزحظااظنٌ حىـخٍؼٞااش س ٗٝعااؼدّٚ أُ أػزااس ىنااٌ ػااِ ظااؼخدطٚ رخّعااَخٍنٌ اىااٚ 

أظااسس ؿخٍؼااش غْطااخ س طياال حىَْااخزس حىظؼيَٞٞااش حىأااخٍ ش ٗحىظااٚ أصاازلض رلاا  

ٗحكاادس ٍااِ أػااسم حىـخٍؼااخص حىَصااسٝش ٗحىؼسرٞااش س ٗػيااٞنٌ أُ طـؼياا٘ح ٍااِ 

دمٌ ىٖٞخ ىسصش المظعخد حىؼيٌ ٗحىَؼسىش س ٗحىَأخزمش حإلٝـخرٞش ىٚ مخىش ٗؿ٘

حألّأطش حىطالرٞش حىظٚ طؼظزس رَؼخرش ٍْخخخً خصزخً ىظزخده حٟزحء ٗحألىنخز رؼٞدحً 

 ػِ حىظسٕٞذ ٗحىظْخكس ٗحإلقصخء س ٗىسض حىسأٙ حى٘حكد . 

ٗػيااٞنٌ أُ طؼيَاا٘ح أّْااخ كسٝصااُ٘ ىااٚ ؿخٍؼااش غْطااخ ػيااٚ طاا٘ىٞس مخىااش 

الٍنخّخص ىْٞخه حىطخىذ دزحظش ٍظَٞصس ٗى  ٍؼخٝٞس حىـ٘دس ٗحالػظَخد س مارىل ح

 كسٝصُ٘ ػيٚ زػخٝش حإلردحع ٗطَْٞش حىَ٘حٕذ ى ي  ؿٞو ٍزدع ٍٗزظنس .

 أرْخثٚ حىطيزش حألػصحء :
ػيااٞنٌ أُ طظ اارٗح ٍااِ حى ياا  حىقااٌ٘ٝ ظااالكخً ىااٚ ططيؼنااٌ ىلٞااخس أىعااو س 

م س ٗحالّظَخء ىٖرٓ حىـخٍؼش ٗىي٘غِ ىخكسص٘ح ػيٚ اػالء قٌٞ حالؿظٖخد ٗحىظف٘

حىنزٞس حىرٙ ٝلظعْْخ ؿَٞؼخً س طيل حىقٌٞ حىظٚ ّلسص ػيٖٞاخ ىاٚ طيال حىَسكياش 

حىَفؼَااش رخألٍااو ٗحإلصااسحز ٗحىس زااش ىااٚ صااٞخ ش ٍعااظقزو أىعااو ىَصااسّخ 

حىغخىٞااش صااخكزش حىَـااد حىَأااسم حىعااخزد ىااٚ أػَااخم حىظااخزٝ  س ٗأػيَاا٘ح أُ 

ٌ حىؼَيٞاش ىاٞط رخىصاؼذ أٗ حىَعاظلٞو ٗىنْأ حىْـخف حىرٙ ْٝظظسمٌ ىٚ كٞاخطن

 ٝلظخؽ اىٚ ؿٖد ٍٗؼخرسس .

 ٗىقنٌ هللا ٗظدد خطخمٌ

 ٍغ خخىص طَْٞخطٚ ىنٌ ردٗحً حىْـخف
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 ميَش                                  

 حىسىخػٚ ارسحٌٕٞ ٍزخزك حىعٞد حالظظخذ حىدمظ٘ز /

 ٚاٌطالةٔبئت زئ١ط اٌغبِؼخ ٌؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ              

 
 عبِؼخ نٕطب -أثٕبئٝ ٚثٕبرٝ نالة و١ٍخ اٌف١دٌخ 

ٍاااغ اقاااسحقش ػاااخً دزحظاااٜ ؿدٝاااد ٝطٞاااذ ىاااٜ أُ حطقااادً ىناااٌ رؤصااادم حىظٖاااخّٜ 

ٗأغٞاااذ حألٍْٞاااخص رؼاااخً دزحظاااٜ ٍ٘ىااا  كاااخىالً رخىؼطاااخء ٍٗنياااالً رخىْـاااخف ٝلَاااو 

 ىٜ غٞخطش حألٍو رَعظقزو ٍأسم . 

 رخىطيزاااش حىـاااددٗراااخىع أػظاااصحشٙ أُ أزكاااذ  ٗأّاااش ىَاااِ دٗحػاااٜ ظاااسٗزٛ

 ىٜ زكخد ميٞظنٌ حىؼسٝقش .

ٗأّاااٜ ألّظٖاااص ٕااارس حىفسصاااش ألػزاااس ػاااِ ػقظاااٜ حىنزٞاااسس ىاااٜ أظاااسس حىـخٍؼاااش 

ٍاااِ ػيَاااخء ٗأػعاااخء ٕٞجاااش طااادزٝط ٗػاااخٍيِٞ ٗغاااالد ىاااٜ حىؼَاااو ظااا٘ٝخً طلاااض 

ٍزااادأ حىَأاااخزمش ٍاااِ أؿاااو دىاااغ ٍعاااٞسس حىـخٍؼاااش ٍٗصٝاااد ٍاااِ حىظطااا٘ز ٗحىسقاااٜ 

ٗحىظاااااٜ طعاااااظٖدد طلقٞااااا  ٍؼااااادالص َّااااا٘ ٍظَٞاااااصس ىَ ظيااااا  قطخػاااااخص حىزلاااااغ 

حىطالرٞااااش ٗحىظؼيَٞٞااااش ٍسطنااااصِٝ ػيااااٚ أظااااط ػيَٞااااش ٗطقْٞااااش حىؼيَااااٜ ٗحألّأااااطش 

ػصاااسٝش ط٘حماااذ ٍظطيزاااخص حىؼصاااس حىلااادٝغ ىَاااخ طَيناااش حىـخٍؼاااش ٍاااِ اٍنخّٞاااخص 

ػظَٞاااش ٗمفاااخءحص اردحػٞاااش ٕخثياااش ظااا٘د ال ّاااؤى٘ ؿٖااادحً ىاااٜ دػَٖاااخ حىَظ٘حصاااو 

ٗطزْاااااٜ مخىاااااش حألىناااااخز ٗحىاااااسإٛ حإلرظنخزٝاااااش حىَزدػاااااش ٗحىظاااااٜ طلقااااا  حىسظاااااخىش 

 مَسمص طْ٘ٝسٛ ٗكعخزٛ ىٜ حىَـظَغ .  حىعخٍٞش ىيـخٍؼش 

 أخٞسحً ٗىٞط آخسحً أطَْٚ ىنٌ حىظ٘ىٞ 

 . ٗحىعدحد ىسىغ قؤُ حىـخٍؼش ٍٗصسّخ حىؼصٝصس
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 ميَـش                         
حىؼأَخٗٙ حىعٞد ّٖيشحألظظخذ حىدمظ٘ز/  سحىعٞد  

 ػَٞد حىنيٞش                 
 

 
 

 أرْخثٚ حىطالد

رْـخكنٌ ٗطف٘قنٌ ٗاىظلخقنٌ رنيٞش حىصٞدىش ... ٗحىرٙ ٝؼد ٝعؼدّخ أُ ّْٖجنٌ 

 ػَسس حىـٖد حىأخم ٗحىؼَو حىدءٗد ٗحإلصسحز ػيٚ حىْـخف ...

ّٗظَْٚ ىنٌ ٍ٘حصيش ٍعٞسس حىظؼيٌٞ ٗحىظؼيٌ أػْخء دزحظظنٌ رخىنيٞش كظٚ 

ْٚ ىنٌ أُ طظ سؿ٘ح صٞخدىش أمفخء قخدزِٝ ػيٚ ٍَخزظش ٍْٖش حىصٞدىش عٝظ

 ظٍ٘ش حىصلٞش رخىَـظَغ .ٗحىظفخػو ٍغ حىَْ

ىنيٞش حىصٞدىش ؿخٍؼش غْطخ ط٘ىس ىنٌ رسحٍؾ أمخدَٝٞش ٍظَٞصس طؼَو ػيٚ 

ٍؼخزد ٍٖٗخزحص طئٕئ ىع٘م حىؼَو ٗطـؼئ قخدزحً ػيٚ  ذامعخد حىطخى

حىَْخىعش ػيٚ حىَعظ٘ٙ حىَليٚ ٗحإلقيَٞٚ ... مَخ ط٘ىس ىنٌ حىنيٞش أّأطش 

ىعي٘ك حىرٙ ٝـؼو حىطخىذ ٗحى سٝؾ ٍظؼددس ىظَْٞش حىفنس ٗحىؼقو ٗحى٘ؿدحُ ٗح

 قخدزحً ػيٚ اػزخص ذحطٔ ٗطلقٞ  آٍخىٔ ٗغَ٘كخطٔ .

ىؼيٞنٌ أرْخثٚ حىطالد أُ طْٖي٘ح ٍِ حىؼيٌ ٗأُ طعظفٞدٗح ٍِ ؿَٞغ حألّأطش 

حىظٚ ط٘ىسٕخ ىنٌ حىنيٞش ٗررىل طنُ٘ حىنيٞش قد أدص زظخىظٖخ ٗظ ض ىٚ 

 ٍـظَؼٌٖ ٗريدٌٕ سسسحىَـظَغ صٞخدىش ّخؿلِٞ ٍظَٞصِٝ قخدزِٝ ػيٚ خدٍش 

 ر١ّٕبرٝ ٌٍغ١ّغ ثؼبَ دزاظٝ ٔبعؼ ِٚٛفك ثإذْ هللا
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 ميَـش                          

 أٍو  مَخه مزخغ حىعٞدس حالظظخذ حىدمظ٘ز /   
 ىأجُ٘ حىظؼيٌٞ ٗحىطالدٗمٞو حىنيٞش   

 
 أرْخثٚ ٗرْخطٚ حىطالد حىـدد :

 حىعالً ػيٞنٌ ٗزكَش هللا ٗرسمخطٔ            

فٝ ِطٍغ ٘را اٌؼبَ اٌدزاظٝ اٌغد٠د ٔعزمجٍىُ ثبٌٛد ٚاٌزمدد٠س ٌّعد١سرىُ و ٚأ أٍِده 

إأ اٌزسؽ١ت ثىدُ فدٝ إؽددٜ ِاظعدبد اٌدٛنٓ اٌؽدبِىخ اٌزدٝ رؼزدص ثىدُ ٚثإٔزّدبئىُ 

إ١ٌٙب و أٔزُ ا١ٌَٛ أ٠ٙب األثٕبء رعزؽسفْٛ ِعزمجٍىُ ٚرمفْٛ ػٍٝ ػزجدخ عد٠ددح ِدٓ 

اٌغدبِؼٝ ٠غدت أْ ٠ىدْٛ ٓ ظدٕٛاد رؼٍد١ّىُ ػزجبد اٌجري ٚاٌؼطبء و ففٝ وً ظٕخ ِ

ٌىُ ف١ٙب ٔمٍخ ٔؾٛ اٌز١ّص ٚاٌزفٛق رعزمفْٛ رغسثزىُ اٌعبثمخ ٚرفؾفٛٔٙب ٌزضجدٛا 

ٚصجددخ ل٠ٛددخ فددٝ اٌعددٕخ اٌزب١ٌددخ ٚفددٝ ثدددء ٘ددرٖ اٌعددٕخ رعزؽددسفْٛ ٚرزطٍؼددْٛ إٌددٝ 

 نّٛػ ٚأًِ عد٠د رعؼْٛ ٌزؾم١مٗ .

 أثٕبئٝ اٌطالة :

ٌجٕخ ل٠ٛخ فٝ ِغزّؼىُ ٚصّسح ٠بٔؼدخ ِدٓ صّدبزٖ و أٔزُ ا١ٌَٛ رؼدْٚ أٔفعىُ ٌزىٛٔٛا 

ٚػٍددد١ىُ أْ رؼٍّدددٛا ثغدددد ٚإعزٙدددبد ٌزىٛٔدددٛا ٔدددبفؼ١ٓ ألٔفعدددىُ ٚأٍ٘ىدددُ ِٚغدددزّؼىُ 

 ِٚزفبػ١ٍٓ ِغ ٚنٕىُ ٚر١ّٕزٗ .

ٌمددد ١٘ددكد ٌىددُ اٌغبِؼددخ ٚاٌى١ٍددخ ث١ئددخ رؼ١ّ١ٍددخ عددبدح ٚعبذثددخ ِّٚزؼددخ ٌىددُ ٌزىددْٛ 

ب إأ ؼسوبء ِع١سح ٚؽٍفدبء ٔغدبػ رغسثزىُ ف١ٙب رغسثخ صس٠خ و ٚٔؾٓ أ ٔؼدوُ ػٕدٔ

 و فٍٓ ٕٔغؼ إأ ثىُ ٚأ ٚعٛد ٌٕب ِٓ غ١سوُ .

 إٔ٘ئىُ ثبٌؼبَ اٌدزاظٝ و ِز١ّٕخ ٌىُ اٌزٛف١ك ٚاٌعداد ثإذْ هللا رؼبٌٝ .
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 ميَـش                    

 أٍو ٍصطفٚ أر٘ قَسحىعٞدس حألظظخذ حىدمظ٘ز /  
         حىدزحظخص حىؼيٞخ ٗمٞو حىنيٞش ىأجُ٘      

 ٗحىزل٘ع                       
 

 حىعالً ػيٞنٌ ٗزكَش هللا                       
 

أرْااخثٚ ٗرْااخطٚ حألػااصحء غااالد ٗغخىزااخص ميٞااش حىصااٞدىش ٍااغ حّطالقااش ؿدٝاادس 

ىنيٞظْخ طلض ادحزس أمخدَٝٞش كنَٞش أطقدً اىٞنٌ ر خىص حىظلٞش ٗأغٞذ حىظَْٞخص 

ٗحكادس ٍاِ ميٞاخص حىصاٞدىش  –غْطخ حىظاٚ طؼاد  رخىظلخقنٌ رنيٞش حىصٞدىش ؿخٍؼش

حىَظَٞاصس ػياٚ حىَعاظ٘ٙ حىَلياٚ ٗحالقيَٞاٚ رؼاد كصا٘ىٖخ ػياٚ حإلػظَاخد ٍاِ 

حىٖٞجش حىقٍ٘ٞش ىعاَخُ ؿا٘دس حىظؼياٌٞ ٗحالػظَاخد س ٗأُ ٝناُ٘ ػاخٍنٌ حىدزحظاٚ 

 ػخٍخً َٝيئٓ حىْأخغ ٗحىلٞ٘ٝش ٗأُ ٝنيو رخىْـخف ٗحىظَٞص

أرْاااخثٚ ٗرْاااخطٚ حألػاااصحء .. أٗصاااٞنٌ رخىـدٝاااش ٗحىظلصاااٞو ٗحالظاااظفخدس قااادز 

حىَعاااظطخع ٍاااِ ٗقاااظنٌ ظااا٘حء خصصاااظَ٘ٓ ىيدزحظاااش أٗ ىيْأاااخغ حىطالراااٚ س 

ىخألّأااطش حىطالرٞااش رنااو طْ٘ػخطٖااخ حىؼقخىٞااش ٗحىسٝخظااش ٗحالؿظَخػٞااش طصااقو 

خزسحص حىطخىذ ٗط٘ظغ ٍدحزمٔ ٗطظٞق ىٔ ىسصش حىظالقٚ ٗحىظفخػاو ٍاغ غاالد 

سحء ىٔ دحخو ميٞظٔ أٗ ٍِ ميٞخص أخسٙ س ٗمرىل رره حىـٖد ٗحىؼطخء خااله ّظ

ظااْ٘حص دزحظااظنٌ ىااٚ ٕاارٓ حىنيٞااش ٗحالظااظفخدس ٍااِ خزااسحص ٗاٍنخّااخص أظااخطرمٌ 

ٗحظظغاله حى٘قض ىٚ حىظلصٞو حىؼيَٚ ٗحىظصدٙ ىناو ٍاخ ٝ٘حؿأ حىَـظَاغ ٍاِ 

دَٝٞش ىاٚ صؼ٘رخص س ٗػيٚ ظسٗزس اىظصحٍنٌ رخىق٘حِّٞ ٗحىْظٌ ٗحىي٘حثق حألمخ

ٕرٓ حىنيٞش ٗرخىـخٍؼش ٗػدً حإلخاله رٖخ س كٞغ أُ حىنيٞش ظاظ٘ىس ىطالرٖاخ ماو 

خااله ظاْ٘حص دزحظاظنٌ ىٖٞاخ ىظظ سؿا٘ح ٍْٖاخ ٍخٝلظخؿّ٘ٔ ىٚ ظزٞو حظظفخدطٌٖ 

 ٍظعيلِٞ رخىؼيٌ ٗحىَؼسىش ٍٗأخػو حىْ٘ز ٗحىظْ٘ٝس .
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قاا٘ه اُ حىـخٍؼااش قزااو أُ طنااُ٘ ٍنخّااخً ىظلصااٞو حىؼيااٌ ٕااٚ ٍنااخُ ىظسرٞااش حىؼ

ٗطٖرٝذ حألخالم ٗحىطزخثغ س أطَْٚ أُ طعظغي٘ح ظْ٘حص دزحظظنٌ حىـخٍؼٞاش ىاٚ 

ادحزس ّقخغ ؿخد رْخء ٍغ شٍالثنٌ ٗأظخطرطنٌ ك٘ه مخىش حىَ٘ظ٘ػخص حىلٞخطٞاش 

ٗحإلؿظَخػٞش حىظٚ طٌٖ مو ٍا٘حغِ ٍصاسٙ س رأاسغ أُ طسطقاٚ ىغاش حىلا٘حز س 

ىلاا٘حز س ٗأُ ٗأُ ٝنااُ٘ حالظااظَخع ى٘ؿٖااش ّظااس حٟخااسِٝ ٕااٚ حألظااخض ىااٚ ح

ّلظاااسً ٗؿٖاااخص ّظاااس رؼعاااْخ حىااازؼط كظاااٚ ٗىااا٘ طؼخزظاااض ٍاااغ قْخػخطْاااخ 

 . حىأ صٞش

ٗىؼو ٍخٝأٖدٓ حىؼخىٌ حُٟ ٍِ طط٘ز ظسٝغ ىاٚ ٍـاخه حىظؼياٌٞ حىصاٞدىٚ ٗطؼادد 

 ٍـااخالص طَْٞااش حألّأااطش حىَسطزطااش رصااْخػش حىاادٗحء ٗحىَااسٝط س ٝلااظٌ ػيْٞااخ

ظَااغ حىَظغٞااسس ىاارح ىقااد قَْااخ رَ٘حمزااش ٕاارح حىظقاادً حىعااسٝغ ىظيزٞااش حكظٞخؿااخص حىَـ

ٗظااؼْٞخ ػيااٚ طاا٘ىٞس حىنفااخءحص حىؼيَٞااش  رظطاا٘ٝس حىَْااخٕؾ ٗحى طااػ حىدزحظااٞش

حىَئٕيااش ىيظاادزٝط ىظ ااسٝؾ صااٞخدىش أمفااخء ال ٝقظصااس دٗزٕااٌ ػيااٚ صااسد 

ٗطع٘ٝ  حىدٗحء ٗحىؼَو ىٚ حىصاٞدىٞخص حألٕيٞاش ٗقاسمخص حألدٗٝاش ىلعاذ راو 

ٚ حىَعظأفٞخص حىؼخٍش ٗحىَأاخزمش ٝظؼدٙ ذىل اىٚ ططزٞ  حىصٞدىش حإلميْٞٞنٞش ى

ىاااٚ حىظ طاااٞػ حىؼالؿاااٚ ٗحىؼَاااو رَسحماااص حىَؼيٍ٘اااخص حىدٗحثٞاااش ٗحىَأاااخزمش 

رااخىزل٘ع حىدٗحثٞااش ٗحالظظأااخزحص حىؼيَٞااش حىصااٞدىٞش ىيؼااخٍيِٞ رخىلقااو حىطزااٚ 

٘ ٕاىْصو اىٚ خدٍش صلٞش ٍظَٞصس ىيَسٝط حىَصسٙ طلقٞقخً ىٖادد أظاَٚ ٗ

حىَصاسِٝٞ ٗماو ٕاارح ظا٘د ٝظلقاا  حىلفاخ  ػياٚ صاالش حألؿٞاخه حىقخدٍاش ٍااِ 

 رَأٞجش هللا رَصٝد ٍِ حىـٖ٘د ٗحىؼَو حىدث٘د .

حألرْخء حألػصحء .. أػادمٌ أُ أقادً ىناٌ ماو ٍاخ أظاظطٞؼٔ ٍاِ ػاُ٘ ىلاو ؿَٞاغ 

حىَأانالص ٍٗ٘حؿٖااش ماو حىصااؼخد حىظاٚ قااد طصاخدىنٌ دحخااو حىنيٞاش س ٗأّظظااس 

ّعاازخغ ٗحىْأااخغس ٗظااؤمُ٘ ىااٚ قَااش حىعااؼخدس ٍااْنٌ حىنؼٞااس ٍااِ حالؿظٖااخد ٗحال

ػْدٍخ ْٝظٖٚ حىؼخً حىـخٍؼٚ ٗقاد كقا  ماو ٗحكاد ٍاْنٌ ٍاخ ٝظَْاخٓ س ٗأطَْاٚ أُ 
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أزٙ حىنؼٞاس ٍاْنٌ ٍْعااَِٞ ىزاسحٍؾ حىدزحظااخص حىؼيٞاخ ٗشٍااالء مؤػعاخء ٕٞجااش 

 . طدزٝط رخىنيٞش ىخىزلغ حىؼيَٚ ٕ٘ غسٝ  حىظَٞص ٗطقدً حىدٗه

                                 ىسثخظاااااااش ؿخٍؼاااااااش غْطاااااااخ ٍَؼياااااااش  أطقااااااادً رخىأااااااانس ٗحىظقااااااادٝس حىـصٝاااااااو

زثااٞط حىـخٍؼااش ٗحىعااخدس  ػَااخد حىعااٞد ػظَااخُ حىقااخثٌ رؼَااورخألظااظخذ حىاادمظ٘ز / 

ّ٘حد زثٞط حىـخٍؼش ىدػٌَٖ حىاال ٍلادٗد ىنيٞاخص حىـخٍؼاش رأانو ػاخً ٗىنيٞاش 

ش حىظادزٝط حىصٞدىش طلدٝدحً ٗمرىل ىؼَٞدس حىنيٞش ٗحىعخدس حى٘مالء ٗأػعخء ٕٞجا

 حىَظَٞصِٝ رخىنيٞش ػيٚ حىؼطخء حىَعظَس ى دٍش ٗطيزٞش حكظٞخؿخص حىطالد .

 

 ٍغ خخىص طلٞخطٚ رخىظقدً ٗحىْـخف

 



-11- 
 

                               

               ميَش                                
 حىعٞدس حالظظخذ حىدمظ٘ز                  

 ظلس ٍلَد حىغزخقٚ حىلـخز        
 ٗمٞو حىنيٞش ىأجُ٘                 

 خدٍش حىَـظَغ ٗطَْٞش حىزٞجش          

  
 أثٕبئٝ ٚثٕبرٝ نالة و١ٍخ اٌف١دٌخ اٌغدد

  
عبِؼدخ  –فٝ اٌجدا٠خ أؽدت أْ إٔ٘دئىُ ػٍدٝ اٌزؾدبلىُ ثى١ٍدخ اٌفد١دٌخ 

نٕطب اٌسائدح فٝ ِغدبي اٌفد١دٌخ الو١ٕ١ٍى١دخ ِز١ّٕدخ ٌىدُ اٌزفدٛق اٌؼٍّدٝ فدٝ 

زؽددبة و١ٍزٕددب اٌؼس٠مددخ ٚاٌزفددٛق اٌؼٍّددٝ فددٝ وبفددخ ِغددبأد اٌؼّددً اٌفدد١دٌٝ 

 ٌىدِخ اٌّغزّغ .

أٚـ١ىُ أثٕبئٝ أْ رزىرٚا ِٓ اٌىٍك اٌمد٠ُٛ ظدالؽب و ٚأْ رؾسـدٛا 

وّب أٚـ١ىُ ثبٌؼًّ اٌغبد دائّبً  ػٍٝ اأظزفبدح ِٓ وً ِب ٠مدِٗ لطبع اٌزؼ١ٍُ

١ٌىًٍ هللا ػٍّىُ ثبٌٕغبػ ٚاٌزفدٛق ٚرىدْٛ دزاظدزىُ ٔبعؾدخ ِضّدسح ذاد ٔفدغ 

 ألٔفعىُ ٚأظسرىُ ٚٚنٕىُ .

ٚأخ١ددساً أٚـدد١ىُ ثددبلٌزصاَ ثددبلعساءاد اأؽزساش٠ددخ ٌّٕددغ اـددبثزىُ 

 ثف١سٚض وٛزٚٔب اٌّعزغد .

 

 ؽفظىُ هللا ٌّفس ٚؽفع ِفس ثىُ

 ٗحً حىصلش ٗحىْـخف ٗحىظف٘مردٍغ أغٞذ حٍْٞخطٚ 
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 زإٝش حىنيٞش

ؿخٍؼش غْطخ حىسٝخدس ػيٚ  –أُ طنُ٘ ىنيٞش حىصٞدىش 

ليٚ ٗحإلقيَٞٚ ٗحىدٗىٚ ىٜ ؿ٘دس َحىَعظ٘ٙ حى

 .حىظؼيٌٞ ٗحىظؼيٌ ٗحىزلغ حىؼيَٚ ٗخدٍش حىَـظَغ 

 

زظخىش حىنيٞش  

رظقاادٌٝ رااسحٍؾ ؿخٍؼااش غْطااخ  –ميٞااش حىصااٞدىش طيظااصً 

زٝ٘ض ٗ حىدزحظااخص حىؼيٞااخ ٘دزحظااٞش ٍظطاا٘زس ىيزنااخى

إلٍاادحد حىَـظَااغ ر ااسٝـِٞ ٍاائٕيِٞ ىيؼَااو ىااٜ مخىااش 

ظنااسس ٗطقاادٌٝ زرلااخع ٍأحىَـااخالص حىصااٞدىٞش ٗاؿااسحء 

خاادٍخص ٍْٖٞااش ىالزطقااخء رخىسػخٝااش حىصاالٞش ٗخدٍااش 

 . حىَـظَغ ىٜ  و حالىظصحً رخىقٌٞ حألخالقٞش ٗحىَْٖٞش
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 حألٕـدحد حإلظظسحطٞـٞش ىينيٞــش
 

 حىدزحظااااااٞش ىَسكيظااااااٜ حىزنااااااخى٘زٝ٘ض  ططاااااا٘ٝس حىزااااااسحٍؾ

حىؼيٞااااااخ ٗحظااااااظلدحع رااااااسحٍؾ ؿدٝاااااادس طزؼااااااخً  ٗحىدزحظااااااخص

 الكظٞخؿخص ظ٘م حىؼَو.

 .طط٘ٝس ٗصٞخّش حىزْٞش حألظخظٞش 

  طَْٞاااش حىَااا٘حزد حىرحطٞاااش ٍاااِ حى٘كااادحص حى خصاااش ٗحىزاااسحٍؾ

 حىظؼيَٞٞش.

  ط٘ػٞااا  حىظؼاااخُٗ ٍاااغ حىَـظَاااغ ٗشٝاااخدس حىااا٘ػٜ رخىَأاااخزمش

 حىَـظَؼٞش.

  أػعخء ٕٞجش حىظدزٝط ٍٗؼخٌّٖٗٞ.طَْٞش قدزحص 

 .ْٜزىغ مفخءس ٗطط٘ٝس حىـٖخش حإلدحزٛ ٗ حىف 

 .حىظ٘ظغ ىٜ حألّأطش ٗحى دٍخص حىطالرٞش 

  طْفٞاار حى طااش حىزلؼٞااش ىينيٞااش ٗط٘ؿٖٖٞااخ ىيَعااخَٕش ىااٜ كااو

 ٍأخمو حىزٞجش ٗصْخػش حىدٗحء.

  ّأااااس ٍفٖااااً٘ ظٞخظااااش حىـااااا٘دس ىـَٞااااغ حىؼااااخٍيِٞ رخىنيٞاااااش

ٝط ٍٗؼااااااخٌّٖٗٞ ٗحىٖٞجااااااش قااااااخٍالً أػعااااااخء ٕٞجااااااش حىظاااااادز

 .حإلدحزٝش ٗحىفْٞش ٗحىطالد ٗأصلخد حىَصخىق
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 ظٞخظخص حىنيٞش
 

 

 ظٞخظخص قز٘ه حىطالد ىٜ ٍسكيش حىزنخى٘زٝ٘ض  

ٗحىقا٘حِّٞ  2490( ىعاْش 94غزقخً ىقاخُّ٘ طْظاٌٞ حىـخٍؼاخص زقاٌ زقاٌ  
حىَؼدىااش ىاأ ٝااظٌ قزاا٘ه حىطااالد ٗىقااخً ىَـَاا٘ع دزؿااخص قااٖخدس حىؼخّ٘ٝااش 

ٍااخ ٝؼخدىٖااخ ػااِ غسٝاا  ٍنظااذ حىظْعااٞ  حىَسمااصٙ راا٘شحزس حىؼخٍااش أٗ 
 حىظؼيٌٞ حىؼخىٚ.

عااٞ  حىَسمااصٙ اىااٚ ميٞااش ْٝااظٌ طسقااٞق حىطااالد ػااِ غسٝاا  ٍنظااذ حىظ
 ؿخٍؼش غْطخ –حىصٞدىش 

ؿخٍؼاش غْطاخ  –ٝظٌ امَخه اؿسحءحص حىقز٘ه ػاِ غسٝا  ميٞاش حىصاٞدىش 
 ٕٗٚ مخٟطٚ :

 .قٖخدس ٍٞالد حىطخىذ         
 ٍ ؿخٍؼش غْطخ .          –ِ ٍنظذ حىظْعٞ  ىنيٞش حىصٞدىش رطخقش حىظسقٞق 
 .قٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىؼخٍش أٗ ٍخٝؼخدىٖخ 
   رـخٍؼاش غْطاخ حىظاٚ  حىطزٞاشرَؼسىاش حإلدحزس حىطزاٚ اؿسحء حىنأا

ىيطخىااذ ٍٗاادٙ طْخظاازٖخ ٍااغ حىدزحظااش  حىطزٞااشطلاادد دزؿااش حىيٞخقااش 
 رخىنيٞش.

  حىـخٍؼااش غزقااخً دىااغ حىَصااسٗىخص حىدزحظااٞش حىظااٚ ٝلااددٕخ ٍـيااط
 ىظؼيَٞخص حىَـيط حألػيٚ ىيـخٍؼخص.

 ىٜ ٍسكيش حىزنخى٘زٝ٘ضظٞخظخص طل٘ٝو حىطالد 

 رخىَعظ٘ٙ حألٗهىَٞخ ٝ ظص رظل٘ٝو ّٗقو قٞد حىطالد أٗالً : 
تحويللا طالبللين الليي طالاليللاظ طالبتلللاعات ااالاابةللاظ طال انللة  ال للالوي تلعللي  (  أ

 طالاابةاظ
 :شاوب طالتحويا

  ٚحىلد حألدّاٚ ىيقزا٘ه ىاٜ حىنيٞاش حىَلا٘ه اىٖٞاخ كص٘ه حىطخىذ ػي
 ظْش كص٘ىٔ ػيٚ قٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىؼخٍش

  .حظظٞفخء حىطخىذ ىأسٗغ حىقز٘ه حىـغسحىٜ حىَْص٘ص ػيٖٞخ 
 .ٔأُ طنُ٘ اٍنخّٞخص حىنيٞش حىَل٘ه اىٖٞخ حىطخىذ طعَق رظل٘ٝي 
  أُ ٝظٌ حىظل٘ٝو رَ٘حىقش ٍـيعاٜ حىنيٞظاِٞ  حىَلا٘ه ٍْٖاخ ٗحىَلا٘ه
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 اىٖٞخ(
 ْٝ٘د ػْأ ُ ٝؼظَد حىظل٘ٝو ٍِ حىعٞد أ.د / زثٞط حىـخٍؼش أٗ ٍِ أ

. 

 

 

ل ا قيل  طالبلين وتةل يا تاشليحي  اليي طالاليلاظ ميلا طالبتللاعات ااالاابةلاظ  ( ن
 طال انة  ال الوي تلعي  طالاابةاظ

 شاوب ل ا طال ي  وتة يا طالتاشيح:

 ّفط قسٗغ حىزْد  أ( ٍعخىخً اىٖٞخ حىأسغ حىظخىٜ :
 حىَاا٘حد حىَئٕيااش ىيقزاا٘ه رخىنيٞااش حىَْقاا٘ه قٞاادٓ أٗ  حظااظٞفخء حىطخىااذ

 طؼدٝو طسقٞلٔ اىٖٞخ

تحويا ول ا قي  طالبين طالحاصلليي لللش شليا ت طالوالويل  طالبةا الل  بطالةاايل   ( ج
 أو طألالاي (:

ٕٜ ّفط حىق٘حػد حىَقسزس ىقز٘ه طل٘ٝاو ّٗقاو قٞاد حىطاالد حىلخصايِٞ 
 اىٚ :ػيٚ قٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىؼخٍش حىَصسٝش رخإلظخىش 

 . ظسٗزس حظظطالع زأٙ ٍنظذ حىظْعٞ  حىَسمصٛ رخىقخٕسس 
  ٗكصااا٘ه حىطخىاااذ ػياااٚ حىلاااد حألدّاااٚ ىيقزااا٘ه رخىنيٞاااش حىَلااا٘ه أ

 حىَْق٘ه قٞدٓ اىٖٞخ ظْش كص٘ىٔ ػيٚ قٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىَؼخدىش.
 .ٗؿ٘د ٍنخُ قخ س رخىنيٞش حىَسحد حىظل٘ٝو أٗ ّقو حىقٞد اىٖٞخ 

اليلاظ وبةادل  ميلا تااةل  اللاابةلاظ طال انلة  (تحويا ول لا قيل  طالبلين بلي   
 ال الوي تلعي  طالاابةاظ:

ٕٜ ّفط حىق٘حػد حىَقسزس ىقز٘ه طل٘ٝو ّٗقو قٞد حىطاالد ٍاِ حىنيٞاخص 
ٗحىَؼخٕااد حىظخرؼااش ىيـخٍؼااخص حى خظااؼش ىقااخُّ٘ طْظااٌٞ حىـخٍؼااخص ػيااٚ 

 : حىْل٘ حى٘حزد رخىزْدِٝ   أ س د ( رخإلظخىش اىٚ

 ىظْعٞ  حىَسمصٛ رخىقخٕسسظسٗزس حظظطالع زأٙ ٍنظذ ح 

ػخّٞخً: ىَٞخ ٝ ظص رظل٘ٝو حىطالد ىيفسم حألػيٚ رِٞ 
 حىنيٞخص حىَظْخ سس  ػخّ٘ٝش ػخٍش/ٍؼخدىش(

 قسٗغ حىظل٘ٝو:
  أُ ٝنُ٘ حىطخىذ ّخؿلخً ٍْٗق٘الً اىٚ حىفسقش حألػيٚ رخىنيٞش حىَل٘ه

 ٍْٖخ كظٚ ٗاُ مخُ ٍْق٘الً رَ٘حد ط ي .
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  حىظاٜ ٝلَاو رٖاخ حىطاالد حىَل٘ىاُ٘ حىلد حألقصٚ ىؼدد حىَقاسزحص
( ٍقااسزحص أظخظااٞش رَااخ ىٖٞااخ ٍاا٘حد حىظ ياا  ر ااالد حىَقااسزحص 5 

حىظنَٞيٞش ٗذىل رخىصٝخدس ػِ ػادد ٍقاسزحص حىفسقاش حىَاسحد حىظل٘ٝاو 
 اىٖٞخ.

  ِػدد حىطالد 02حالىظصحً حىظخً رؤال طصٝد ّعزش حىَل٘ىِٞ ػ ٍِ %
خء حألٗى٘ٝااش حىَقٞاادِٝ رخىفسقااش حىَطياا٘د حىظل٘ٝااو اىٖٞااخ ٍااغ اػطاا

 ىيطالد حىلخصيِٞ ػيٚ ٍـَ٘ع دزؿخص أػيٚ.

 

 ظٞخظخص قز٘ه حىطالد ىٜ ٍسكيش حىدزحظخص حىؼيٞخ

 أٗالً : دزؿش حىَخؿعظٞس 

حىؼياً٘ حىصاٞدىٞش ىاٜ ٝقزو حىطخىذ حىلخصو ػياٚ دزؿاش حىزناخى٘زٝ٘ض 
ػيٚ حألقو ٍِ اكدٙ حىـخٍؼخص حىَؼظسد رٖاخ ٍاِ  ؿٞدرظقدٝس طسحمَٜ 

 ٗؿٞد ؿدحً ػيٚ حألقو ىٚ ٍخدس حىظ صص . حىَـيط حألػيٚ ىيـخٍؼخص

 ٓػخًّٞخ : دزؿش حىدمظ٘زح

ٝقزو حىطخىذ حىلخصو ػيٚ دزحؿش حىَخؿعظٞس ىٜ حىؼيً٘ حىصاٞدىٞش ٍاِ 
 اكدٙ حىـخٍؼخص حىَؼظسد رٖخ ٍِ حىَـيط حألػيٚ ىيـخٍؼخص.

 حىؼددٝش حىصحثدس ىيطالد حىنؼخىشٍأنيش ظٞخظش حىنيٞش ىيظغيذ ػيٚ 

  طقعٌٞ حىطيزش اىٚ ٍـَ٘ػخص صغٞسٓ ىٜ حىدزٗض حىْظسٝش
 ٍٗـَ٘ػخص أصغس ىٜ حىدزٗض حىؼَيٞش

  ٍِ ٜحالظظ دحً حألٍؼو ىيقخػخص ٗحىَؼخٍو ٗحٍظدحد حىًٞ٘ حىدزحظ
 حىعخػش حىؼخٍْش صزخكخ كظٚ حىعخدظش ٍعخء

  ؿدٝد  حىصٞدىش حإلميْٞٞنٞش(حظظلدحع رسّخٍؾ 

 ّٚٗٗحىظؼيٌٞ حىٖـِٞ . حىعؼٚ ّل٘ طفؼٞو حىظؼيٌٞ حألىنظس 

 ظٞخظش حىنيٞش ىيظغيذ ػيٚ  خٕسس حىدزٗض حى ص٘صٞش

 ظٞخظش حىنيٞش ىيظغيذ ػيٚ ظؼ  حىَ٘حزد
 

 -: طؼَو حىنيٞش ػيٚ طَْٞش حىَ٘حزد ٍِ خاله
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  ىٜ شٝخدس دخو حى٘كدس ذحص حىطخرغ حى خص ٍِ خاله حىظ٘ظغ
 أّأطظٖخ ٗحىظسٗٝؾ ىٖخ

 حىؼَو ػيٚ اّأخء حىَصٝد ٍِ حى٘كدحص ذحص حىطخرغ حى خص 
 رسّخٍؾ حىصٞدىش حإلميْٞٞنٞش 
 .دزحظش ططزٞ  الثلش حىدزحظخص حىؼيٞخ رْظخً حىعخػخص حىَؼظَدس 
 .شٝخدس حىَعخَٕش حىَـظَؼٞش ٍِ خاله حىظؼسٝ  ردٗز حىنيٞش 
   ٝ٘ىزسحٍؾ حىنيٞش شٝخدس ػدد حىطالد حى٘حىدِٝ ٍِ خاله حىظع

ىَسكيظٜ حىزنخى٘زٝ٘ض ٗحىدزحظخص حىؼيٞخ ىٜ حىدٗه حىؼسرٞش 
 ٗحٟظٞ٘ٝش.

 

 
 

 ظٞخظش حىنيٞش ىيظغيذ ػيٚ حىْقص ىٜ أػدحد أػعخء ْٕٞش حىظدزٝط

  طظَؼو ظٞخظش حىنيٞش ىَؼخىـش حىْقص ىٜ أػعخء ٕٞجش حىظدزٝط
 ىٜ:

   ٝشٝخدس طؼدٝو حى طش حى َعٞش ىينيٞش ىظؼِٞٞ حىَؼٞدِٝ ػِ غس
 ػدد حىَؼٞدِٝ حىَقز٘ىِٞ.

  ٔطأـٞغ حىدزحظخص حىؼيٞخ ٗحىؼَو ػيٚ اشحىش حىَؼ٘قخص حىظٜ ط٘حؿ
 حىَؼٞدِٝ ٗحىَدزظِٞ حىَعخػدِٝ ىيلص٘ه ػيٚ حىدمظ٘زحٓ.

 .طقيٞو أػدحد حىطالد ىظلعِٞ حىْعزش ٗذىل رخىظظخف حىزسّخٍؾ حىـدٝد 
 ػيٚ  طقً٘ حىنيٞش رخّظدحد أػعخء ٕٞجش حىظدزٝط ٍِ خخزؽ حىنيٞش

أُ ٝظَظغ حىَْظدد رخىَئٕالص حىؼيَٞش ٗحىنفخءس حىَْٖٞش ٗحىعَؼش 
حىطٞزش ٗذىل ىٜ حىظ صصخص حىظٜ رٖخ ػـص أٗ ىٞط ىٖخ ٍؼٞو ىٜ 

 حىنيٞش. 

  ٗمرىل طظزغ ظٞخظش حّظدحد ػدد ٍِ حىصٞخدىش حىَأٖ٘د ىٌٖ رخىنفخءس
 ٗذىل ىيَعخػدس ىٜ حىدزٗض حىؼَيٞش.

 حىدػٌ حىَخدٛ ىيطالدظٞخظش حىنيٞش ىيظغيذ ػيٚ ط٘ىٞس 

  ىدػٌ حىَخدٛ ىيطالد  ٞس حىقخدزِٝ ىٜ حطيظصً حىنيٞش رظ٘ىٞس
 ط٘ىٞس حالكظٞخؿخص -ٍسطذ قٖسٛ -ص٘زس مظخد ؿخٍؼٜ 

 حىدزحظخص حىؼيٞخ ٗحىزل٘عظٞخظش حىنيٞش ىٜ ٍـخه 
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 وذالك بي  يا : طالات اء ااو ت طألاحاث طالةلبي  وتشايع طاللشا طالةلبي طالبتبيز
  ٗظغ خطش رلؼٞش ػخٍش ىينيٞش طؼظَد ػيٚ حالكظٞخؿخص حىَـظَؼٞش 

دىغ حألقعخً حىؼيَٞش اىٚ ٗظغ خطػ خَعٞٔ ىيزلغ حىؼيَٜ خخصش رٖخ 
ٍٗااِ إَٖٔااخ ّأااس حىزلاا٘ع  وطالب االلاظٍلااددس حألٕاادحد ٗحىَعااج٘ىٞخص 

 ٗحىَأخزمش ىٜ حىَئطَسحص ٗحالىظصحً رظْفٞرٕخ. 
  حألٕظَخً رظ٘ػٞش أػعخء ٕٞجش حىظدزٝط ٗحىزخكؼِٞ ٍٗظخرؼش

 حىظصحٌٍٖ رؤخالقٞخص حىزلغ حىؼيَٜ. 
  ٛحألىظصحً رخىظؼخُٗ ٍغ ؿخٍؼش غْطخ رخىدػٌ حىَؼْ٘ٛ ٗحىَخد

ألػعخء ٕٞجش حىظدزٝط حىْأٞطِٞ ىٜ ٍـخه حىْأس حىؼيَٜ ىٜ 
 حىَـالص حىَصْفش ػخىَٞخ ٗىٜ حىَئطَسحص

 
 

 

وذالك بلي  طالت ايس وصغاا طالااحويي في بااا طالاحث افع ق اطظ ألناء ديئ 
  يا: 

  ٌٞط٘ىٞس حألؿٖصس حىؼيَٞش حىلدٝؼش حىظٜ ط دً حىؼَيٞش حىزلؼٞش ٗطؼظ
 حالظظفخدس ٍْٖخ رخىظدزٝذ حىَظ صص 

  ٜطدػٌٞ حقظسحك أػعخء ٕٞجش حىظدزٝط ٗصغخز حىزخكؼِٞ ى
 حىدٗزحص حىظدزٝزٞش ٗٗزغ حىؼَو حى خصش رخىزلغ حىؼيَٜ. 

  مَخ ط٘ىٚ حىنيٞش حٕظَخٍخ خخصخ رَؼخّٜٗ أػعخء ٕٞجش حىظدزٝط
ٗغالد حىعْ٘حص حىْٖخثٞش رَسكيش حىزنخى٘زٝ٘ض ٗطؼَو ػيٚ 

امعخرٌٖ ٍٖخزحص حىنظخرش حىؼيَٞش ٍٗزخدة حىزلغ حىؼيَٜ ٗطدزٝزٌٖ 
 ػيٚ حظظؼَخه حألؿٖصس حىؼيَٞش. 

  مَخ طؼَو حىنيٞش ػيٚ طلفٞص ٗطدػٌٞ أػعخء ٕٞجش حىظدزٝط
ٌٖٞ ػيٚ حالقظسحك ىٜ حىَئطَسحص حىؼيَٞش حىَليٞش ٍٗؼخّٗ

 ٗحىؼخىَٞش. 
  حىؼَو ػيٚ ط٘ىٞس ٍصخدز حالغالع ػيٚ أكدع حىظط٘زحص حىؼيَٞش

ػِ غسٝ  طفؼٞو ّظخً حىَنظزش حىسقَٞش ٗطلدٝغ ٍلظ٘ٝخص حىَنظزش 
 حى٘زقٞش

  طأـٞغ أػعخء ْٕٞش حىظدزٝط ٗحىَؼخِّٗٞ ػيٚ حىعفس ىٜ ٍَٖخص
ٞش ٗحمظعخد ٍٖخزحص ٍظط٘زس ىٜ ق ص ٍْٗقػيَٞش ٗرؼؼخص 
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 ٍـخه حىزلغ حىؼيَٜ

 وذالك بي  يا :  ل  بصا ا طالتبويا طالذطتي طالتي ت    طالةبلي  طالاحوي 

  طٖظٌ حىنيٞش رظَْٞش حىَ٘حزد ٍِ خاله شٝخدس ٍعخَٕش حى٘كدس ذحص
 حىطخرغ حى خص 

  حىظ٘ظغ ىٜ أّأطظٖخ ٗحىظسٗٝؾ ىٖخ ٗردء حىدزحظش ىٜ رسّخٍؾ ؿدٝد
 ٕٗ٘ رسّخٍؾ حىصٞدىش حإلميْٞٞنٞش 

  دزحظش ططزٞ  الثلش حىدزحظخص حىؼيٞخ رْظخً حىعخػخص حىَؼظَدس 
  شٝخدس حىَعخَٕش حىَـظَؼٞش ٍِ خاله حىظؼسٝ  ردٗز حىنيٞش 
  حىؼَو ػيٚ ؿرد حىطالد حى٘حىدِٝ ٍِ خاله حىظع٘ٝ  ىزسحٍؾ

حىنيٞش ىَسكيظٜ حىزنخى٘زٝ٘ض ٗحىدزحظخص حىؼيٞخ ىٜ حىدٗه حىؼسرٞش 
 ٗحٟظٞ٘ٝش

  طأـٞغ أػعخء ْٕٞش حىظدزٝط ػيٚ حالقظسحك ىٜ حىَأخزٝغ
حىََ٘ىش خخزؿٞخ ٗػيٚ حالقظسحك ٍغ حىَئظعخص حىزلؼٞش حألخسٙ 

ٗقسمخص حألدٗٝش ىٜ أؿسحء حىزل٘ع ٗحألقسحد ػيٚ حىسظخثو 
 حىؼيَٞش 

 ٗز حىَسحمص حىزلؼٞش ٗحىظٜ طقدً خدٍخص رلؼٞش حىؼَو ػيٚ طأـٞغ د
ٗططزٞقٞش ٗطعٌٖ ػخثدحطٖخ ىٜ زىغ حىَ٘حزد حىَآىٞش ٗدػٌ حىزلغ 

 حىؼيَٜ

 
 

 ظٞخظخص حىنيٞش ىٜ ٍـخه حىَأخزمش حىَـظَؼٞش ٗطَْٞش حىزٞجش

  طلدٝد حالكظٞخؿخص حىَـظَؼٞش ٍزْٞش ػيٚ آىٞش ٍ٘ػقش ٍٗؼيْش
حىدزحظش ىٜ حىظلدٝغ ٗطسحؿغ مو خَط ظْ٘حص ٗٝعظفخد ٍِ ٕرٓ 

ٗحىظط٘ٝس ىي٘ىخء رخالكظٞخؿخص ٍِ خاله ٗكدس قجُ٘ خدٍش 
 حىَـظَغ ٗطَْٞش حىزٞجش

  اػدحد خطش ػَو ىٜ ردحٝش مو ػخً ؿخٍؼٜ طظعَِ حىْدٗحص
ٗكَالص حىظ٘ػٞش ٗظزو حىظؼخُٗ ٍغ حىَئظعخص حألّظخؿٞش 

ٗحى دٍٞش ٗطط٘ٝس أّأطش حى٘كدس ذحص حىطخرغ حى خص ٗطط٘ٝس 
 الُ ػِ حألّأطش ىٜ حىنيٞشأظخىٞذ حإلػ

  ٌٖطفؼٞو حىظ٘حصو ٍغ حى سٝـِٞ رظْظٌٞ دٗزحص طدزٝزٞش إلمعخر
ٍٖخزحص طظ٘حى  ٍغ ٍظطيزخص ظ٘م حىؼَو ٗاقسحك حألغسحد 
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 حىَـظَؼٞش ىٜ اٝـخد كي٘ه ىيقعخٝخ حىَ ظيفش رخىنيٞش
  طقدٌٝ خدٍخص ٍـظَؼٞش ٍظَؼيش ىٜ حىقٞخً رق٘حىو غزٞش رخىظؼخُٗ ٍغ

ذ حألظْخُ ٗادحزس حىـخٍؼش ىقسٙ ٍلخىظش ٗغ حىصٞدىشميٞش 
 حىغسرٞش

   طلقٞ  حألٍِ ٗحىعالٍش ىألىسحد ٗكَخٝش ٗصٞخّش حىَْأآص ٗحىلفخ
 ػيٚ حىزٞجش غزقخ ىيَؼخٝٞس حىدٗىٞش

 ٗحإلدحزسطط٘ٝس حألدحء  ظٞخظخص حىنيٞش ىٜ ٍـخه

  ازظخء ّظخً ىعَخُ حىـ٘دس ىٜ حىقدزس حىَئظعٞش ٗحىؼَيٞش
حىظقٌ٘ٝ حىرحطٜ حىدٗزٛ ر٘حظطش ىسٝ  حىظؼيَٞٞش ػِ غسٝ  

 حىَظخرؼش حىدحخيٞش حىظخرغ ى٘كدس ظَخُ حىـ٘دس رخىنيٞش
  طظَؼو ػَيٞش حىظقٌ٘ٝ اىرحطٚ ىٜ طقٌٞٞ حألدحء ىٜ حإلدحزحص حىَ ظيفش

 دحزٙاٍٗظخرؼش حألدحء رْخء ػيٚ حىَٖخً حىَ٘ميش ىنو قعٌ 
 زحص ٍظخرؼش طْفٞر قسح  -ٍظخرؼش حىعنسطخزٝش رخألقعخً حىَ ظيفش

 ٍظخرؼش حىؼَو رخىَ خشُ حىفسػٞش  -ٍـخىط حألقعخً حىؼيَٞش
  حىظقٌ٘ٝ حىأخٍو ىيؼَيٞش حىظؼيَٞٞش ٍِ خاله طفؼٞو دٗز ىـْش طط٘ٝس

 -حالٍظلخّخص -أزحء حىطالد ىٜ حىَقسزحص  -حىَْخٕؾ رخىنيٞش
حىؼَو ػيٚ ٍأخزمش  -ظٞخظخص حىقز٘ه ٗحىظل٘ٝو -رسّخٍؾ حىدزحظش

 حىَ ظيفش ىٜ حىظقٌٞٞحألغسحد حىَـظَؼٞش 
  ٍظخرؼش حىظقخزٝس حىدٗزٝش ىيؼَو ٗطلدٝد ٍخ ٝؼ٘م طْفٞر حى طػ

 حىظْفٞرٝش
  حىؼَو ػيٚ ّأس ػقخىش حىـ٘دس ػِ غسٝ  حىْدٗحص ٗٗزغ حىؼَو

 ٗحىَئطَسحص

 رسّخٍؾ حىصٞدىش حالميْٞٞنٞش
  ّظخً حىعخػخص حىَؼظَدس(
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 0224/0222 ٜحىزسّااخٍؾ ىااٚ حىنيٞااش ىااٚ حىؼااخً حىـااخٍؼ أرااد -

ٍ٘حشٝخ رْظخً حىعخػخص حىَؼظَادس َٝاْق حىطخىاذ دزؿاش  ٍعخزحً 

  صٞدىش اميْٞٞنٞش(. ىٚ حىصٞدىش زنخى٘زٝ٘ضحى

غااااالد كخصاااايِٞ ػيااااٚ ؾ ٝٗطٖاااادد حىدزحظااااش اىااااٚ ط ااااس -

ميْٞٞنٞااش ٝعااطيؼُ٘ رََٖااش حزظااخء حإل حىصااٞدىش رنااخى٘زٝ٘ض

حىَفٖااً٘ حىؼصااسٙ ىَْٖااش حىصااٞدىش ىااٚ حىََخزظااش حىؼالؿٞااش 

 ٜحىصااٞدى ٜٗىااٚ حىزلااغ حىؼيَاا ٜحىظؼيااٌٞ حىصااٞدىل ىااٚ ىٗماار

 .حإلميْٞٞنٜ

ٍااِ ٕاارح حىزسّااخٍؾ ىااٚ دٗز ٍااخٝ٘  دىؼااخص ظاازؼشطااٌ ط ااسٝؾ  -

 0202كظٚ  0229

 

 

 

 

 

 

 

 

أرسش حالّـخشحص حىظٚ طَض ىٚ ميٞش 
 حىصٞدىش ٍْر اّأخثٖخ
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 حىـ٘دس ظَخُٗكدس 

حىنيٞاااش ىيلصااا٘ه ػياااٚ  ٚطاااٌ اّأاااخء حى٘كااادس ٍاااغ ردحٝاااش ظاااؼ

حإلػظَخد ٗىقخ ى طش ٗشحزس حىظؼيٌٞ حىؼخىٚ ىظط٘ٝس حىظؼياٌٞ رخىـخٍؼاخص 

 حىَصسٝش.

طااٌ حخظٞااخز أػعااخء حى٘كاادس رؼْخٝااش ىظلقٞاا  أقصااٚ ط٘حصااو 

 ٍَنِ رِٞ أىسحد حىؼَيٞش حىظؼيَٞٞش ٗحىقخثَِٞ ػيٖٞخ.

مَخ طٌ طدػٌٞ حى٘كدس رَـَ٘ػش ٍاِ حإلدحزٝاِٞ حىَظ صصاِٞ 

 قٞ  إٔدحد حى٘كدس.ىيَعخػدس ىٚ طل

 

 ٚرزّضً أ٘داف اٌٛؽدح ف١ّب ٠ٍٝ :

  ّأاااس ٗطسظاااٞ  حىَزاااخدة حىؼخٍاااش ىيـااا٘دس ىااادٙ أػعاااخء ٕٞجاااش

 حىظدزٝط ٗحإلدحزِٝٞ ٗحىطالد.

 .ٚطط٘ٝس حىظؼيٌٞ رخىنيٞش ٍِ خاله ّظٌ حىظقٌٞٞ حىدحخيٚ ٗحى خزؿ 

  ٍِ حىنيٞش ٗأصلخد حىؼَو ىٚ  ٜزحء ٗخزسحص خسٝـآحإلظظفخدس

 قظٚ حىَـخالص ٗػٞقش حىصيش رخىنيٞش.

  زحء حىطالد ٗحىََظلِْٞ حى خزؿِٞٞ ىٚ ظٞس حىؼَيٞاش آحظظطالع

 حىظؼيَٞٞش ىعَخُ طلقٞ  إٔدحد حى٘كدس.

  حىنيٞااش ػيااٚ حالػظَااخد حألمااخدَٝٚ ٍااِ حىٖٞجااش حىقٍ٘ٞااش كصاايض

( رظاااااخزٝ  259رقاااااسحز   ىعاااااَخُ ؿااااا٘دس حىظؼياااااٌٞ ٗحالػظَاااااخد

02/5/0222. 
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  طٌ حظظ دحٍٖخ ى دٍش إٔدحد حىظؼيٌٞ ٗحىظؼيٌ ٗكدحص
 

 

 ٗكدس خدٍش حىَـظَغ ٗطَْٞش حىزٞجش. .2

ادحزس حألشٍاااخص حىعاااالٍش ٗحىصااالش حىَْٖٞاااش ٗٗكااادس  .0

 ٗحىن٘حزع.

 .ٗكدس ٍظخرؼش حى سٝـِٞ .2

 .ٗكدس طنْ٘ى٘ؿٞخ حىَؼيٍ٘خص .9

 دس حىقٞخض ٗحىظقٌ٘ٝ.كٗ .5

 
 ااألناف  إالش

 

 .حىطزٞشٍصزػش حىْزخطخص  .2

 ٍؼَو حىلخظذ حٟىٜ.  .0

 ٍسمص حى دٍخص حىصٞدىٞش. .2

 ظنْ٘ى٘ؿٞخ.حىّخدٛ  .9

 ٍؼيٍ٘خص حىدٗحء ٗحىعًٍَ٘سمص  .5

 حىَصْغ حىظؼيَٞٚ .2
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 زإٝش حىَسمص:

طلعِٞ حى دٍش حىصلٞش ٍِ خاله طفؼٞو دٗز حىصٞدىٜ ىٜ طقدٌٝ ٍؼيٍ٘خص 

ٍزْٞااش ػيااٚ حألدىااش حىؼيَٞااش ٗ طظعااٌ رخىلٞخدٝااش ٗ ٍ٘ؿٖااش ى دٍااش ػااِ حىاادٗحء 

ػااخز حىـخّزٞااش ىألدٗٝااش ٟطفؼٞااو حىاادٗز حىصااٞدىٜ ىااٜ زصااد ح حىَااسٝطس ٗماارىل

 ٗطقدٌٝ حىلي٘ه حىَظخكش ىٖخ.

 َسمص:حىإٔدحد 

   ٝػِ حىدٗحء ػيٚ ظازٞو حىَؼاخه رؤٛ ٍؼيٍ٘خص  حىطزٜاٍدحد أػعخء حىفس

 ٗحىظفخػالص حىدٗحثٞش ٗظزػ حىـسػخص. ػخز حىـخّزٞش ىألدٗٝشٟح

  خي  زحرطش طفخػيٞش رِٞ أػعخء حىفسٝ  حىطزٜ ٗحىَسمص رلٞغ ٝظٌ طزخده

 حىفسٝ  حىطزٜ. غسحدرِٞ مو أحىظ٘حصو حىَؼيٍ٘خص ّٗأسٕخ ٗ

 ّ ٛ٘أس حى٘ػٜ ٗحىظؼقٞ  حىطزٜ ٗحىدٗحثٜس ربصدحز دٗزٝاخص ػيَٞاش طلظا

 ٗٝش. ٗحىظلرٝسحص   ىٜ ٍـخه حألد َؼيٍ٘خصحى ٚ أكدعػي

 ٚدزحٝاااش  ٍْٖٚاااخؽ حىظؼياااٌٞ حىَعاااظَس ىيصاااٞخدىش رلٞاااغ ٝنّ٘اااُ٘ ػيااا طزْااا

 رخىظقْٞخص ٗحىَؼيٍ٘خص حىدٗحثٞش حىلدٝؼش.

 :مصَسحىّأخغخص  

ٍاِ أػعاخء حىفسٝا  ػعا٘ طقدً اىٜ حىَسمص ٍاِ أٛ  أظجيشأٝش  ٚحىسد ػي -2

ػااخز ؿخّزٞااش ٗطفااخػالص دٗحثٞااش آٍااِ   حىطزااٜس ٗٝنااُ٘ ىٖااخ ػالقااش رااخىؼالؽ

 ػد حىزٞخّخص٘حٗطـٖٞص حىسد حىؼيَٜ رخإلظظؼخّش رَنظزش حىَسمص ٗق..... حى  

ٗاؿخرظٖاخ ىاٜ ٍيفاخص  حألظجيشٕرٓ  ٗ كفظ. ٗٝظٌ طدِٗٝ حىَ٘ؿ٘دس رخىَسمص

 الظظدػخثٖخ ػْد حىلخؿش أٗ ػَو أٝش اكصخثٞخص الشٍش ىٜ حىَعظقزو.

 ٍسمص ٍؼيٍ٘خص حىدٗحء ٗحىعًَ٘
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كدٝؼش ٗطا٘شع ػالؿٞش ػيٚ ٍؼيٍ٘خص   طلظ٘ٙٗ  اصدحز حىَـيش حىدٗزٝش -0

حألغزاااخء ٗحىصاااٞخدىش رخىؼٞاااخدحص ٗحىَعظأااافٞخص ٗحىَسحماااص ػياااٚ ؿَٞاااغ 

حىلنٍ٘ٞش ىٜ حىغسرٞاش ٗمارىل ؿَٞاغ ميٞاخص حىطاذ  حىصلٞش ٗحىصٞدىٞخص

 قٖس.أطصدز مو ػالػش ٗحىصٞدىش ىٜ أّلخء حىـَٖ٘زٝشس ٗ

ٚ ػقد دٗزحص طدزٝزٞش ىظدزٝذ حىصٞخدىش ىاٜ ٍ ظيا  ٍـاخالص حىؼَاو ػيا -2

 ٗغسم حىزلغ ػِ حىَؼيٍ٘خص حىدٗحثٞش 

 ٞخز دٗزحص طدزٝزٞش طظْخظذ ٍغ ٍظطيزخص حىؼَو.حخظ -9

طدزٝذ غيزش حىنيٞش ػيٚ ٍصخدزحىَؼيٍ٘خص حىدٗحثٞش حىَ ظيفش ٗمٞفٞش حىسد  -5

 .حألظجيش حىَظؼيقش رخىدٗحء  يٚػ

 َسمص:حىاٍنخّٞخص 

قخػاااش ٍظ صصاااش ىيظااادزٝذ ٗ رٖاااخ قخقاااش ػاااسض ٗ ػااادد ٍاااِ أؿٖاااصس  -2

 حىنَزٞ٘طس.

ٗ  حألدٗٝااش حى خصااش رَـااخهٍنظزااش ػيَٞااش طعااٌ ػااددحً ٍااِ حىنظااذ حىؼيَٞااش  -0

 حىصٞدىش ٗ طأَو:
 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  

باللاا ت لل ي   لل باظ  فللي 9001 2008 :حىَسمااص كخصااو ػيااٚ قااٖخدس حألٝااصٗ  -2

طالبااا طالصحش لللش ت ل ي   ل باظ طالبةلوبلاظ  فيطالبةلوباظ طال وطئي  وت اين طالةابليي 

 . 2015 : 9001 واااى طالحصوا للش شيا ت طأليزو  طال وطئي 
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 ا١ٌٙىً اأدازٜ ٌّسوص اٌّؼٍِٛبد اٌدٚاء ٚاٌعَّٛ

 

                             ؾ/ثعدددددددددٕذ ِدددددددددب٘س ػجدددددددددبض

2 

 2                             )ِد٠س ِسوص ِؼٍِٛبد اٌدٚاء ٚاٌعَّٛ (ـ١دٌٝ 

                        ؾ/ ٔٙددددددددٝ أظددددددددبِخ ِٕفددددددددٛز

2 

 )دوزٛزاٖ اٌفٍعفخ فٝ اٌف١دٌخ الو١ٕ١ٍى١خ(

                    ؾ/ ِددددٝ ػجددددد اٌددددسؽّٓ ِٛظددددٝ

2 

 )دوزٛزاٖ  فٝ اٌف١دٌخ الو١ٕ١ٍى١خ( 

                          ؾ/ ِدددددددسٚح اٌعددددددد١د اٌّطدددددددب٘س

2 

 )دوزٛزاٖ  فٝ اٌف١دٌخ الو١ٕ١ٍى١خ( 

                     ؾ/ػّددددسٚ ِؾّددددد اٌعدددد١د ٔدددد٠ٛس

2 

 ـ١دٌٝ

                  ؾ/ٔغددٛاْ ظددالِخ اٌعدد١د فس٘ددٛد

2 

 ـ١دٌٝ  ) زػب٠خ نفً (

                  1     ؾ/ ٘بٌدددخ ػجدددد اٌفزدددبػ ؽج١دددت

2 

 ـ١دٌٝ  ) زػب٠خ نفً (

                        / ٔٛزا نب٘س ػجد اٌفزدبػ اٌؾدٛؾ 

1 

 ـ١دٌٝ  ) زػب٠خ نفً (
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 حىظؼسٝ  رخىَسمص :

ٍسمااااص حى اااادٍخص حىصااااٞدىٞش رنيٞااااش حىصااااٞدىش ؿخٍؼااااش غْطااااخ ٕاااا٘ 

 ٗكدس ذحص غخرغ خخص ٝقً٘ ٍِ خاله حىظؼخقد رخىؼدٝد ٍِ حألّأطش.

ٗٝقااااادً حىَسماااااص  2449راااااخىَسمص ىااااٚ أرسٝاااااو ٗقااااد رااااادأ حىؼَاااااو 

طٖااخ ححى اادٍخص حىَ ظيفااش ٍااِ خاااله ؿَٞااغ أقعااخً حىنيٞااش ربٍنخّٞخطٖااخ ٗطـٖٞص

حىلدٝؼاااااش حىَ ظيفاااااش ٗحىَظاااااخف حظاااااظؼَخىٖخ ٗٝقاااااً٘ رظقااااادٌٝ ٕااااارٓ حى ااااادٍخص 

ٗحالظظأاااخزحص : حىعاااخدس أػعاااخء ٕٞجاااش حىظااادزٝط ٗحى٘ اااخث  حىَؼخّٗاااش ىٖاااٌ 

 ىش اىٚ حىفِْٞٞ ٗحإلدحزِٝٞ.ؿخٍؼش غْطخ رخإلظخ –رنيٞش حىصٞدىش 

 ٗٝظزغ ٕرح حىَسمص ٗكدحص ٍظَٞصس طظنُ٘ ٍِ :
 ٗكدس حالظظأخزحص ٗحى دٍخص حىصٞدىٞش. (2

 ٗكدس حإلطخكش حىلٞ٘ٝش. (0

 ٗكدس حىظ٘ػٞ  ٗحإلػالً حىدٗحثٚ. (2

 ٗكدس حىظليٞو ٗحىقٞخظخص حىدقٞقش. (9

 ٗكدس حىنأ  ٗحىعٞطسس ػيٚ حىعًَ٘ ٗحىظي٘ع. (5

 ٗدالالص حألٍسحض.ٗكدس رل٘ع حىظقْٞش حىلٞ٘ٝش  (2

 ٗكدس حىظدزٝذ ٗحىظؼيٌٞ حىصٞدىٚ حىَعظَس. (9

 ٗحىؼطسٝش حىطزٞشٗكدس حىْزخطخص  (8

 ٍسمص حى دٍخص حىصٞدىٞش
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 إٌٔ اّـخشحص حىَسمص : 
 

 حألدٗٝااش لٞ٘ٝااش ٗحىظنااخىئ حىلٞاا٘ٙ ىيؼدٝااد ٍااِ اؿااسحء دزحظااخص حإلطخكااش حى

 ٗذىل ىيؼدٝد ٍِ قسمخص حألدٗٝش حىَليٞش ٗحىؼسرٞش ٗحىؼخىَٞش.

  حىـدٝس رخىرمس أّأ قاد طاٌ حػظَاخد حىَسماص ٍاِ حىيـْاش حىفْٞاش ىَسحقزاش ٍِٗ

حألدٗٝااش راا٘شحزس حىصاالش إلؿااسحء ٕاارٓ حىدزحظااخص ٗذىاال ىااٚ أ عااطط 

2448 . 

  اؿاااسحء حىؼدٝاااد ٍاااِ حىدزحظاااخص حىفخزٍخم٘ى٘ؿٞاااش ٗحإلميْٞٞنٞاااش حىالشٍاااش

 ىظعـٞو حألدٗٝش.

 ىصٞدىٞش.اؿسحء حخظزخزحص طؤمٞد حىـ٘دس ىيؼدٝد ٍِ حىَعظلعسحص ح 

 .ػقد دٗزحص ىٚ حىظؼيٌٞ حىصٞدىٚ حىَعظَس 

 ٞشػقد دٗزحص طدزٝز. 

 .ِٞػقد دٗزحص ىظَْٞش حىَٖخزحص حىيغ٘ٝش ىيدزحظ 

 9001 طـدٝد قٖخدس ISO . 

  17025 قٖخدس طـدٝد ISO حخظزخزحص ٍؼاده دٗىٞش ىٚ حى غزقخً ىيَ٘حصفخص

ٗحىَؼظَاااادس ٍااااِ حىَـيااااط حىاااا٘غْٚ حىاااارٗرخُ ىيَعظلعااااسحص حىدٗحثٞااااش 

 .ىالػظَخد

 ٍدٝس حىَسمص                        
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د/                                                                              
 ىظــ٘ف زحقــد ٍْصـــ٘ز
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                            قعااااااااااااااـٌ حىنَٞٞااااااااااااااـخء حىصٞدىٞااااااااااااااـش

1 
  

                         حىنَٞٞاااااااااااااااـخء حىلٞ٘ٝاااااااااااااااـش قعـاااااااااااااااـٌ

1 
  

   شـحىظليٞيٞش حىصٞدىٞ قعٌ حىنَٞٞخء

                                                        قعااااااااااااـٌ حىظنْ٘ى٘ؿٞااااااااااااخ حىصااااااااااااٞدىٞش

1 
  

قعااااااااااااااااااااااااااااااااااٌ حىؼقاااااااااااااااااااااااااااااااااااخقٞس                                                                  

1                                            1 
  

                           قعاااااااااٌ حىَٞنسٗرٞ٘ى٘ؿٞاااااااااخ حىصاااااااااٞدىٞش

1 
  

                                                   ٗحىعااااااااااااااااًَ٘ حألدٗٝااااااااااااااااشقعااااااااااااااااٌ 

1                             1 
  

 ش                 ـدىش حإلميْٞٞنٞــــعٌ حىصٞـق

  1 

  

 
 
 

 
 

 رخىنيٞشحألقعخً حىؼيَٞش 
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 قعٌ حىنَٞٞخء حىصٞدىٞش

                اٌّفدد١ٍؾِٟؾّددد فزؾددٝ / نددبزق .دأ. 1أظزبذ 
1 

                   أظدددددددزبذ ِزفدددددددسؽ
                   اٌمدددددددٛٞػجدددددددداٌفزبػ أ.د./ ِؾّدددددددد  1

1 
                              أظددددددددزبذ ِعددددددددبػد ِزفددددددددسؽ

             ؼدددسف اٌدددد٠ٓػجداٌعدددالَ ./ ٔج٠ٛدددخ َأ. 1
1 

                ِدددددددزض ِزفددددددسؽ
                           د/ وبِددددددددددددً ِؾّددددددددددددد اٌجسِجددددددددددددبٌٟ 1

1 
ٚلدددبئُ ثؼّدددً  أظدددزبذ ِعدددبػد

                     1 زئددددددد١ط ِغٍدددددددط اٌمعدددددددُ
1 

                                                                                                                                    اٌؾّبِفددددٟ زثددددٗ/ ١ِسفددددذ ؽبِد أ.َ

.                 1 

                     1أظدددددزبذ ِعددددددبػد 
             اٌجعط٠ٛعدٟػفدّذ ٠ّبْ اؽّد إ/ أ.َ 1

1 
(                                  ِسافمددددخ شٚعددددخ) ِدددددزض

                 اٌؼم١ٍدددددِٟفدددددطفٝ / خبٌدددددد ِؾّدددددد د 1                  1
1 

 

                   (     ِّٙدددخ ػ١ٍّدددخِددددزض  )
                 ػجداٌّمفدددددٛدػجدددددداٌؼص٠ص / ِٕدددددبي  د 1

1 
             اثدددٛ خطدددٛح ظدددؼ١د / ؼددد١ّبء ِؾّدددد د 1                                    1ِدزض 

1 
                   / ١٘دددددددضُ ػّدددددددس ِؾّدددددددٛد رٛف١دددددددكد 1ِدزض 

1 

                          ِددددددزض ِعدددددبػد
                                                                                                                / ث١زدددددس ظددددد١ّس أ٠دددددٛة ػجدددددداٌٍّهَ.َ              1

2 
 ِدزض ِعبػد

                         )أعددددددددددددددبشح دزاظدددددددددددددد١خ( 
1 

             / ظدددٍّٝ ػجدددد اٌؾىددد١ُ اٌددددِسداغ َ.َ
1 

                                   ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددح 
                  ؾ / ٘جددددٗ ػطفددددٝ اٌعددددجبػٝ ٔفدددد١س 1                1

1 

                         ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددح
              ؾ / ٘جددٗ ِؾّدددٜ ظددؼد ػجددد اٌؾ١ّددد 1

1 

                                     ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددح
                ؾ / خٍددٛد ػدددبدي اثدددٛ ا١ٌص٠دددد ػط١دددٗ 1                  1

1 

                                      ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ؾ/ أؽّد ظ١ّس اثٛ اٌفزدٛػ اٌجؾ١دسٜ                   1                    1

1 

                                      ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددددد
                       خ١ٍ    ددد ً ؾ/أؽّدددد ف١ف ددد ً ِؾّدددٛد  1                    1

0                                  
                                      ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددددد

                  ؾ / ػجددداٌسؽّٓ اثددسا١ُ٘ ش٠ددٓ اٌؼبثددد٠ٓ 1                    1
1 

ح                                      ِؼ١دددددددددددددددددددددددددددددددد
ؾ/ ؽٕدددددددددددددبْ ظددددددددددددد١ٍّبْ ؽغدددددددددددددبط                                1                    1

1 

ح                                      ِؼ١دددددددددددددددددددددددددددددددد
ؾ/ ظددددددددددّس ػٍددددددددددٝ هللا اٌّؼددددددددددداٜٚ                              1                    1

0 

                                      ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ؾ/ ِؾّدددٛد عّددددبي أثدددٛ اٌؾّددددد ِؾّددددد                     1                    1

0 

 اٌؾّبلٝ ؾ/ أٔٛز أ١ِٓ أٔٛز ِؼ١د

 ؾ/ إ٠ّبْ ِؾّد ػ١عٜٛ اٌىفٛزٜ ِؼ١دح

 

 قعٌ حىنَٞٞخء حىلٞ٘ٝش

 أظَخء حىعخدس أػعخء ٕٞجش حىظدزٝط ٗحىٖٞجش حىَؼخّٗش رخىنيٞش

 0202/0202ىيؼخً حىـخٍؼٚ  
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ٚػ١ّدددددددددددد اٌى١ٍدددددددددددخ                               أظدددددددددددزبذ 
                        أ.د/ ٍٔٙددددددخ اٌعدددددد١د اٌؼؽدددددددّبٚٞ 1

1 

أظزبذ ِعبػد ٚلبئُ ثكػّبي زئ١ط 

 اٌمعُ                  ِغٍط 
                       / ا٠ّددددبْ عددددٛدٖ خمددددس ظددددؼدأ.َ

1 

أظدددددددددددزبذ ِعدددددددددددبػد                 
                    خمددسإثددسا١ُ٘ / ٔغددالء فزؾددٟ َأ. 1

1 

                                                                                                                           ِدددددزض )أعددددبشٖ ِسافمددددخ شٚط(

                              ؽٕدددددددددبْ ٌط١ددددددددد  ِعددددددددد١ؾخ د/ 1
1 

                                 ِددددددددددددددددددددددددددددددددددددزض 
                  شودٝ ػجدد اٌؾ١ّدد/ غبدح ِؾّدد  د 1                 1

1 

                                 ِددددددددددددددددددددددددددددددددددددزض 
د/ ِدددس٠ُ ػٍدددٟ وبِدددً اثدددٛ ظددد١                     1                 1

1 

                             ِددددددددددددددددددددددددددددددددددددزض
                  / أ١ِددسح أظددبِخ ِؾّددد إثددسا١ُ٘ د 0

1 

                ِددددددددددزض ِعدددددددددبػد
                      / ٕ٘دددد ِفدددطفٝ اِددد١ٓ ظددد١ٍُ َ.َ 1

1 

ددددددددددزض ِعدددددددددبػد                                  
                     / ظدددّس ػدددبدي ِؾّدددد اٌؼددددَٜٚ.َ 1               1ِ

1 

ددددددددددزض ِعدددددددددبػد                                   
                        /ظددددبزح أٔددددط ِؾّددددد ٘ددددالي َ.َ 1                 1ِ

1 

)زػب٠ددخ نفددً (                                   ِدددزض ِعددبػد
                  / ا١ِٕخ ثعد١ٛٔٝ ٔدبعٝ ؽّدبدح َ.َ 1               1

1 

ددددددددددزض ِعدددددددددبػد                                   
                  / اظددّبء ػٍددٝ وبِددً ِؾّددٛد َ.َ 1                  1ِ

1 

ددددددددددزض ِعدددددددددبػد                                   
                     / ٔدددددٜ ٔج١ددددً ِىزددددبز ؽٍّددددٝ َ.َ 1                  1ِ

1 

ؼ١دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح                                 
              ؾ / ظددبزح ِؾّددد أؽّددد ؽّددٛدٖ  1                    1ِ

0                    

                                                            )زػب٠ددددددددددخ نفددددددددددً(ِؼ١دددددددددددح 
                       ؾ/٘جددددخ ؽبِددددد ذوددددٝ ػجددددد اٌؾ١ّددددد 0

0  

 

 

 

 

 حىصٞدىٞش قعٌ حىنَٞٞخء حىظليٞيٞش
                 اٌمعددددددددُ ِغٍددددددددط ٚزئدددددددد١ط أظددددددددزبذ 

                 ؽّدددبدز٠دددبق / ؼددد١س٠ٓ فدددبزٚق  أ.َ 1
0                    
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            أظزبذ ِزفسؽ 
                           أ.د/ اؽّدددددد ػجدددددد اٌّدددددٕؼُ ؽج١دددددت 1

0  0                        1 

                أظزبذ ِزفسؽ 
                           أ.د/ ِىزدددددددددبز ِؾّدددددددددد ِجدددددددددسٚن 1

0                          0                          
1 

                      أظددددددددددددزبذ ِعددددددددددددبػد
                      ِٕفددددددددٛز زاؼددددددددد/ فزددددددددٛػ  أ.َ 1

1 

                                 ِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددزض 
                  اٌعددد١د / ِؾّدددد اؽّدددد ػجدددد اٌؾ١ّدددد د 1                 1

0  

                                 ِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددزض 
                     اٌّدددال زِمدددبْ / ظدددّبػ فدددبزٚق د 1                 1

0                    1 

                                 ِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددزض 
                           ١ِددددددسح ؽعددددددٓ وّددددددبي ظددددددؼدا/  د 1                 1

1 

               ِدددددددددددزض ِعددددددددددبػد
                   َ.َ/ ِؾّددٛد ِؾّددد ؽعددٓ اٌؽددٙبٜٚ 1

0               

                                                    ِدددددددددددزض ِعددددددددددبػد
                    َ.َ/ آ٠دددٗ ػدددبن  اثدددسا١ُ٘ ِؾّدددد   1                                                                                                   1

1 

 (                      زػب٠ددددددددددددخ نفددددددددددددً)ِدددددددددددددزض 

                      اٌعددددد١د اٌؼغّدددددٝ/ظدددددّس ؽعدددددٓ د 1
1 

                  ِدددددددددددزض ِعددددددددددبػد
                      َ.َ/ـدددفب ِؾّدددد ِؾّدددٛد ػجدددد اٌعدددزبز  1 1

0                

دددددددددددزض ِعددددددددددبػد               
                 َ.َ / ثعدددّخ شوس٠دددب ِؾّدددد اٌىط١دددت 1ِ

0                  

                                          ِدددددددددددزض ِعددددددددددبػد
                  َ.َ / ِدددبزٜ ػص٠دددص اظدددؼد ١ِىبئ١دددً   1       1

0                 

                      ِدددددددددددزض ِعددددددددددبػد
                  / ِٕدددٝ ِؾّدددد ظددد١د أؽّدددد ػدددبِس َ.َ  1

0                  

دددددددددددزض ِعددددددددددبػد                      
                / ِؾّد ؽعبْ اثدٛ اٌفدزؼ ثعد١ٛٔٝ ِٕٙدبَ.َ  1ِ

0 

دددددددددددزض ِعددددددددددبػد                      
                / إ٠ّدبْ ػجدد اٌّدٕؼُ اؽّدد اٌؽددٕبٜٚ    َ.َ 1ِ

0             

ح                                      ِؼ١دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
                ؾ/ ٔددٛزاْ ػجدددإٌّؼُ ِىزددبز ؽبِددد 1                    1

0 
 

 
 

 

 

 
 

 حىظنْ٘ى٘ؿٞخ حىصٞدىٞش قعٌ
                      زئددددددد١ط اٌمعدددددددُ ٚأظدددددددزبذ 

                                              اٌّغسثددِٟؾّددٛد / عّددبي ِؾّددد .دأ  1
1                1                  

                             ِزفدددددددددددددددددددددسؽ     أظددددددددددددددددددددزبذ 
                    اٌغ١ددصاٚٞػجددداٌغٕٝ أ.د / ظددٕبء  1                1

1 
                                 إػددددددددبزح أظددددددددزبذ ِزفددددددددسؽ

                       ش٠ددٓ اٌددد٠ٓاٌعدد١د أ.د/ ػفددّذ  1               1
1 
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                                      أظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزبذ
ِؾّددد ػٍددٝ ػّددبْ اثددسا١ُ٘                      / دأ.  1                       1

1 
                                ِزفددددددددسؽ أظددددددددزبذ ِعددددددددبػد

ػّددس ٠بظدد١ٓ ِؾّددد ِبلددٝ                َ/ .أ 1           1
1 

                                   أظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزبذ
                    ٝػ١عددِؾّددد / اثزعددبَ اؽّددد دأ. 1                   1

1 
                                                                                                                                                                                                                            ِددددزض ) ِسافدددك ٌٍصٚعددددخ (

                      فٙددد١ُِؾّدددد ؽّدددد ِفدددطفٝ أد/  1
1 

                                    ِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزض 
                  ظدٍطبْػجددهللا /أًِ ػجدإٌّؼُ د 1                1

1 
                                     ِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزض 

                    خػسفدددِؾّدددٛد /ِٕدددٝ فدددبزٚق د 1                    1
1 

                                     ِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزض 
                 ؽغددبط٠ٛظدد  / ٠ٛظدد  اؽّددد د 1                    1

0                     
                                     ِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزض 

                     ػجد اٌمبدز /دا١ٌب ِؾّد ٘ؽبَد  1                    1

                                     ِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزض 
                                ػؽّبٚٞشوٝ / ؼ١ّبء ِؾّد د 1                    1

                                       ِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزض
                     ثىددددس ٘دا٠ددددخ ظددددّبء اثددددٛأ/  د 1                                       00

0                        
                               ِددددددددددددددددددددزض ِعدددددددددددددددددددبػد 

                      /ظدددد١ٍّبْ ـددددبٌؼ اٌطددددٛخٝ َ.َ 1 1
0                    

                                     ِدددددددددددددددددددزض ِعددددددددددددددددددبػد
                          د٠ٕدددددب اٌعددددد١د ِؾّدددددد ثدددددبٌٝ/َ.َ 1

1 
                              ِدددددددددددددددددددزض ِعددددددددددددددددددبػد 

                      اٌؽددٕبٜٚ ػجداٌّغ١ددد/٠ٛ٘دددا َ.َ 1                1
1 

                                                                                                                                                                                              ِددددددددددددددددددددزض ِعدددددددددددددددددددبػد

                          ٔٙددددٝ دظددددٛلٝ فب٠ددددد فب٠ددددد/َ.َ 1
1 

                                 ِدددددددددددددددددددزض ِعددددددددددددددددددبػد 
 َ.َ / ٔٛز٘بْ فزؾٝ ِؾّد إٌؽبز                 1                 1

                               ِدددددددددددددددددددزض ِعددددددددددددددددددبػد 
                       ػ١دددد / زا١ٔدددب وّدددبي ِؾّدددٛدَ.َ 1                      1

0                      1 
)زػب٠خ نفً (                                           ِدزض ِعبػد

 اٌى١بن٠ٛظ  َ.َ / ٔٙٝ ٚائً ِؾّد  1                          1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ِدددددددددددددددددددزض ِعددددددددددددددددددبػد

                     / ػدددال ػجدددد هللا اٌعددد١د اٌفؾدددًَ.َ 1
1 

                                    ِؼ١دددددددد )ِسافدددددددك ٌٍصٚعدددددددخ(

                     ؾ/ فددبدٜ ِىددسَ ٌدد٠ٛص اثددسا١ُ٘  1
1 

                                                                 ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
                    ؾ/ ِؾّددد ٘ددبٔٝ ِٛظددٝ خٍدد  1

1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ِدددددددددددددددددددزض ِعددددددددددددددددددبػد

              / أؽّد خبٌد اٌع١د أثدٛ ـدبٌؾٗ َ.َ  1
0                   

ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح                                            
ؾ/ د٠ٕدددب ػٍدددٝ اٌعددد١د اٌطؾدددبْ                         1                          1

1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ِدددددددددددددددددددزض ِعددددددددددددددددددبػد

                  / ِغدددٜ ِؾّددٛد ِؾّددد اٌعدد١د َ.َ 1
0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ِدددددددددددددددددددزض ِعددددددددددددددددددبػد

 اٌؽ١خ/ زؼب اٌعؼ١د ػجد اٌسؽّٓ  َ.َ 1

ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح                                           
                   ؾ / اثزٙددبي دزغددبَ ِؾّددد دزغددبَ 1

0 

ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح                                         
ؾ/ ٘دددد٠س فزؾدددٝ ِؾّدددد ِسػددددٝ                       0

0 

                                          ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح
 ؾ/ ـفبء ػ١د اٌع١د زِمبْ                                         0

 

 قعٌ حىؼقخقٞس  

                              أظز      ددد بذ ِع   ددد بػد ٚل     ددد بئُ 
                ثكػّ    ددد بي زئ١       ددد ط لع   ددد 1ُ
1 

                          ػجداٌؾ١ّدددددددد اأػفدددددددس / ِٕدددددددٝأ.َ
1 
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                                      أظدددددددددددددددددددددددددزبذ ِزفدددددددددددددددددددددددددسؽ
                           أ.د/ ظددددددددٛشاْ ِؾّددددددددٛد اثددددددددسا١ُ٘ 1                  1

1 
                أظددزبذ ِزفددسؽ

                        اثدددددددسا١ُ٘ظددددددد١د أ.د / ػجدددددددداٌسؽ١ُ  1
1 

 ِزفسؽأظزبذ 

                      اثٛاٌعددددؼٛدػجداٌؾ١ّددددد وب١ٍ١ِدددب  /دأ. 1
1 

ٚٚو١ددددددددددددً اٌى١ٍددددددددددددخ                   أظددددددددددددزبذ 
ؽدددددددددئْٛ اٌزؼٍددددددددد١ُ ٚاٌطدددددددددالة                              

1ٌ 

                            ِدددددددً ِؾّدددددددد وّدددددددبي وجدددددددبغأ/ دأ.
1 

                            ػجددددددددداٌمبدز ؼددددددددؼ١ت/ ٔغددددددددٜٛ أ.َ 1أظزبذ ِعبػد               
1 

                                   / اِدددددددددددددبٟٔ اٌعددددددددددددد١د زعدددددددددددددتد 1أظزبذ ِعبػد               
1          

                     ِدددددددددددددددزض
                          / غدددددددددبدح اظدددددددددّبػ١ً اٌؽدددددددددؾبدد 1

1 
دددددددددددددددزض                         

                      ػجدددد اٌؾىددد١ُ اٌددددِسداغد / ظدددٛشٜ  1ِ
1 

                                                              ِدددددددددددددددزض

1                                
1                           
1 

                              /أؽّددددددددد اٌعدددددددد١د أؽّددددددددد شا٠دددددددددد
1 

                       ِدددددددددددددددزض
ٚأء أؽّدددددد شودددددٝ أؽّدددددد ٔغدددددُ                       /  د                                                              0

1 
ِعبػد )أعبشح زػب٠خ نفً(                                      ِدزض

ثعددددددٕذ ٔج١ددددددً ِؾّددددددد ٍِددددددػ                             /َ.َ 1
1 

                        َ.َ/ دػدددددبء ػ١ٍدددددٛح ِؾّدددددد ػ١ٍدددددٛح )  ف ِؽزسن(ِدزض ِعبػد) ثؼضخ اؼسا
1 

)ِسافمخ ٌٍصٚط(               ِدزض ِعبػد
                          َ.َ/ِددددددسٚح اٌعدددددد١د ِؾّددددددد ؽعددددددٓ 1

1 
                                    ِدددددددزض ِعددددددبػد

                          ِفددددددطفٝ اٌغٕدددددددٜهللا  / ٘جددددددخَ.َ 1               1
1 

              )اعدددبشح دزاظددد١خ( ِددددزض ِعدددبػد
                       / زا١ٔددددب ِؾّدددددد األٔدددددٛز ػضّدددددبْ َ.َ 1

1 
             ِدددددددزض ِعددددددبػد

                        أؽّددددد ِؾّددددد ِؾّددددٛد ٠ددددٛٔط/  َ.َ 1
1 

ددددددزض ِعدددددبػد                          
                        اٌعدددؼداٜٚ ندددٗ/ ؽعدددبَ ِغددددٜ َ.َ 1ِ

1 
دددددددزض ِعددددددبػد                          

                             ػسفددددخ / أؽّددددد ظددددؼ١د ظددددطٛؽَٝ.َ 1ِ
1 

دددددددزض ِعددددددبػد                          
                 / ِؾّددد اثددسا١ُ٘ أؽّددد اٌؽددٛزثغٝ  َ.َ 1ِ

1 
                                                                                                                                                                                                                                                                        1                                                                                                                                                 )ِسافدددددك شٚط(ِؼ١ددددددح 

ٚفدددددبء ـددددددجؾٝ ثددددددد٠س أؽّددددددد                            ؾ/ 1
1 

زػب٠ددخ نفددً                           ِؼ١ددح
                            ػجددددددد اٌٙددددددبدٜ ِؾّددددددددؾ/٘جددددددخ  1

1 
                        ِؼ١دددددددددددددددددددددددددددددددددح

                       ؾ/اثزعدددبَ ندددٗ ػجدددد اٌفزدددبػ ثددددٜٚ 1
1 

ؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددددح                              
ؾ / اظددددددددالَ ِؾّددددددددد عّددددددددبي اٌفددددددددبز                          1ِ

0 

ؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددددح                                                            
                                 ؾ/ أِدددددددددددددً أثٛش٠دددددددددددددد ِٕفدددددددددددددٛز 0ِ

1 

                             ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددددح
                       ؾ/ ظدددددد١ّسح ـددددددجؾٝ ػٍددددددٝ اٌفددددددبز 0

0 

                             ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددددددح
                         ِؾّدددددد األؽّددددددٜؾ/ عٙدددددبد ـدددددالػ  0

0 

 نسٗرٞ٘ى٘ؿٞخ حىصٞدىٞشٞقعٌ حىَ

ٚ زئددد١ط اٌمعدددُ ٚٚو١دددً أظدددزبذ 

اٌى١ٍخ ٌٍدزاظبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس             
1 

                                                                لّدددددددددس ِفدددددددددطفٝ اثدددددددددٛ أِدددددددددًأ.د/ 
0                           1 
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                 أظدددزبذ ِزفدددسؽ
1               

                    اٌجٕددددددبإثددددددسا١ُ٘ أ.د./ نددددددبزق اٌعددددددؼ١د 
2                    

               أظدددزبذ ِزفدددسؽ
1 

                        أ.د./ اؽّدددددددددددد اؽّدددددددددددد ػجدددددددددددداٌؼص٠ص
1 

ِزفدددسؽ                أظدددزبذ 
1 

                     ظددددددٕجًِؾّددددددد أ.د/ فبنّددددددخ اثددددددسا١ُ٘ 
1 

ِعددبػد                أظددزبذ 
1 

 اٌّدثٌٛٝ                     ٠ٛظ ِؾّد / ١ٌّبء ػجد هلل أ.َ

دزض             ِ
1 

                      اٌجٛـدددددددددد١سِٞؾّددددددددددد / ١ِعددددددددددسح د.
1 

                             ِددددددددددددددددددددزض
10 

                   فسغٍددددددِٟؾّددددددٛد / ِؾّددددددٛد ؽعددددددٓ د
1 

                             ِددددددددددددددددددددزض
0 10 

                  / أ١ِٕدددددخ ِّزدددددبش إثدددددسا١ُ٘ اٌفىسأدددددٝد
1 

                             ِدددددددددددددددددددزض
1                    

                   / إٔغدددددددددٝ ػجداٌعددددددددد١ّغ اأخٕدددددددددبٜٚد
1 

                 اٌغٕددددبَػجداٌؾ١ّددددد / زؼدددب ثعدددد١ٟٛٔ َ.َ 1ِدزض ِعبػد 
1 

           )اعددبشح دزاظدد١خ(ِدددزض ِعددبػد 
1 

                             / اظدددددددددددددالَ ؼدددددددددددددؼجبْ غدددددددددددددبشَٜ.َ
1 

                      / ٔٙددددددٝ ػجددددددد هللا ِؾّددددددد ػط١ددددددٗ َ.َ 1ِدزض ِعبػد 
1 

                         ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددح
0                        
                   ؾ/ ٔٛز٘دددددبْ ِؾّدددددد ِؾعدددددٓ ظدددددالَ                                 1

1 
                           ( )زػب٠دخ نفددً ِؼ١ددح

                  ؾ/ أ٠دددددخ ِفدددددٍؾٝ ِؾّدددددد ِفدددددٍؾٝ غدددددبشٜ                                  1
1 

                           ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددح
1                         
1 

                  ؾ / ظددؾس ٔبـددس ِؾّددد زؼددبد اٌىسـددبٜٚ
0 

                                    ِؼ١ددددددددددددددددددددددددح
1 

              ؾ / ٘جدٗ ػجددهللا ِؾّددد اٌمدٜٛ ِؾّددد
1 

ِؼ١ددددددددددددددددددددددددح                                   
1 

ؾ / ظدددددددبزح أؽّدددددددد ِؾّدددددددد ِؾّدددددددد                         
1 

ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددد                   
1 

ؾ / أؽّدددددددد ػجدددددددد اٌىدددددددبٌك ٔفددددددد١س                           
0 

ِؼ١ددددددددددددددددددددددددح                  
1 

ؾ / أ١ِددددددددددددددسح ػّددددددددددددددس اٌعدددددددددددددد١د                                     
0 

 

 ٗحىعًَ٘ حألدٗٝشقعٌ 

                       / ظدددددب١ِخ ظدددددبٌُ ِؾّدددددد ظدددددىسدأ. ٚلبئُ ثؼًّ زئ١ط اٌمعُ 1ِزفسؽ أظزبذ
1 

                   اٌع١عدددٟ  اٌعددد١د أ.د/ ػدددالء اٌدددد٠ٓ ِزف        سؽ                   بذ         أظز
1 
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ِزفدددددددددددسؽ                   أظدددددددددددزبذ 
                             أ.د/ ٔددددددددددبعؼ اؽّددددددددددد اٌّٙدددددددددددٞ 1

1 

ِزفدددددددددددسؽ                      أظدددددددددددزبذ 
                           اٌعددددددددد١د اٌفددددددددد١بد/ ِبعددددددددددح دأ. 1

1 

                               أظدددددددددزبذ )اػدددددددددبزح(
                            / صٕددددددددددبء اؽّددددددددددد اٌّفددددددددددسٞدأ. 1                                                        1

1 

                           أظدددددددزبذ ) اػددددددددبزح (

                    فددااد اٌؽدد١زبٟٔ ػجددداٌؼص٠ص/ ٔغددالء دأ. 1
1 

                  أظددددددددددزبذ ِعدددددددددددبػد
                        عدددددٛدح ػجدددددد اٌؾ١ّددددددأ.َ / اؽّدددددد  1

1 

                           ٜ/ زؽدددددددبة ِؾّدددددددد اٌغسثدددددددبٚأ.َ 1ِّٙخ ػ١ٍّخ(أظزبذ ِعبػد )
1 

                        أظدددددزبذ ِعدددددبػد
                          اٌعدددددددد١د اثٛز٠ؽددددددددخ/ ظددددددددبٌٟ َ.َ 1

1 

                        ِدددددددددددددددددددددددددزض 
                           / ا٠ٕدددددددددبض ٠ٛظددددددددد  ػضّدددددددددبْد 1

1 

                      )ِسافمدددددخ شٚعدددددخ( ِددددددزض
                             / ثدددددددددد٠س اثدددددددددسا١ُ٘ د٠ٚددددددددددازَ.َ  1

1 

                 ِدددددزض ِعددددبػد
                ٕ٘بء ػبدي ؽع١ٕٓ ػجد اٌىس٠ُ /َ.َ 1

1 

                  ِدددددزض ِعددددبػد
                         آ٠ددددددٗ ؽعددددددٓ شوددددددٝ اٌمددددددد٠ُ /َ.َ 1

1 

                                      ِدددددددددددددددددددددددددددزض
0                            

                          / ظددددددددددد١ّس ؽّدددددددددددٛدٖ ػّددددددددددددسد 1
1 

دددددزض ِعددددبػد                          
1ِ 

/ ظدددبزٖ زظدددّٝ ػجدددداٌفزبػ اٌّؾسٚلدددٝ               َ.َ
1 

دددددزض ِعددددبػد                          
                      / ٔٛز٘دددددبْ اٌسفدددددبػٝ ِجدددددبزن َ.َ 1ِ

1 

                              ِؼ١دددددددددددددددددددددددددددددح
ؾ / ٔٙددٝ ِغدددٜ ِؾّددد ػجددد اٌددساشق             10

1 

                          ِؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددح
0                           
                    ؾ / ١ٌٕددٗ ػجددد اٌؾ١ّددد ػجددد اٌغٕددٝ 1

1 

ؼ١ددددددددددددددددددددددددددددددح                      
 ؾ / وس٠ّبْ ِؾّد ػجد هللا اٌجؾ١سٜ 1ِ

 

 قعٌ حىصٞدىش حإلميْٞٞنٞش

                          زئددددددد١ط اٌمعدددددددُ أظدددددددزبذ ٚ
                              ظدددددددددددددؾس وّدددددددددددددبي ؽغدددددددددددددبشٞ/ دأ. 1

1 

                 أظدددددددددددددزبذ ِزفدددددددددددددسؽ 
                            أ.د/ اظددددددددددددبِخ ِؾّددددددددددددد اثددددددددددددسا١ُ٘ 1

1 

ٚو١دددددً اٌى١ٍدددددخ ٌؽدددددئْٛ                 ٚأظدددددزبذ 
1  

خدِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ                                        
1 

                             ِؾّدددددددددددددد اٌؾغدددددددددددددبز/ ظدددددددددددددؾس دأ.
1 
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 حىَـَ٘ػش حىْ٘ػٞش ى٘ خث  حىصٞخدىش
ِزفدددسؽ                 أظدددزبذ ِعدددبػد

                       أ.َ/ عّدددددددددبي ػجدددددددددداٌىبٌك اٌؼدددددددددصة 1
1 

                  أظددددددددددددزبذ ِعدددددددددددددبػد
                           / ندددددددددددبزق ِؾّدددددددددددد ِفدددددددددددطفٝأ.َ 1

1 

                                / دا١ٌددددددددددددددب زفؼددددددددددددددذ اٌؼف١فددددددددددددددٟد 1                                                                                                                                                                        ِدزض 
1 

              (ِّٙددددددددخ ػ١ٍّددددددددخِدددددددددزض ) 
                     اٌدددددددِسداغ ػجددددددد اٌؾىدددددد١ُ / اؽّدددددددد 1

1 

                            ِددددددددددددزض ِعدددددددددددبػد
             ػ١عٟػجد اٌّطٍت  / ٠بظ١ّٓ ِؾّدَ.َ  1

1 

                                                                                ِددددزض ِعدددبػد)ثؼضخ خبزع١دددخ(

                ٍدددٝ ِؾدددٝ اٌدددد٠ٓػ/ إ٠ّدددبْ ِدددكِْٛ َ.َ 1
1 

                          ِددددددددددددزض ِعدددددددددددبػد
                            /إ٠ّددددددددددددبْ إثددددددددددددسا١ُ٘ اٌجددددددددددددسَٜ.َ  1

1 

                 ِددددددددددددزض ِعدددددددددددبػد
                    فدددداء ػجدددد اٌّدددٕؼُ وّدددبي اٌدددد٠ٓ /َ.َ  1

1 

                           َ.َ / ٘د٠س ِؾّد فااد ِفدطفٝ اٌؽد١خ ِدزض ِعبػد
1 

                          َ.َ / ِؾّددددددد ؼددددددب١٘ٓ ػٍددددددٝ دثددددددٛز ِدزض ِعبػد
1 

             َ.َ / ثعّٗ ِؾسٚض ؽعدٓ اٌفطدبنسٜ ِدزض ِعبػد
1 

)زػب٠ددخ نفددً(                          ِؼ١دددح
                          ؾ/ أ٠دددددددخ ِؾّدددددددد ؽعدددددددٓ اٌؼطدددددددبز 1

1 

                        )زػب٠ددخ نفددً( ِؼ١دددح
                 ؾ / ز٠ٙددبَ أِدد١ٓ ػجددد اٌغٕددٝ اٌغ١ّٕددٝ 1

1 

                          ِؼ١دددددددددددددددددح
                 ؾ / آ٠ددٗ عّددبي إثددسا١ُ٘ أِدد١ٓ ِٛظددٝ 1

1 

                          ِؼ١دددددددددددددددددح
               ؾ / أ١ِددسح زؼدددٜ اٌعددجبػٝ زؼددداْ 1

1 

                          ِؼ١دددددددددددددددددح
                  ؾ / خد٠غددددخ أؽّددددد ِؾددددسٚض عددددالي 1

1 

)أعدددبشح دزاظددد١خ (                                ِؼ١ددددح
                         اٌؾدددٛ ؾ / آِدددبي ندددب٘س ػجدددد اٌفزدددبػ 1

1 

ؼ١دددددددددددددددددح                     
ؾ / خٍدددددددٛد ِؾّدددددددد أؽّدددددددد وزبٔدددددددٗ                          1ِ

0 

ؼ١دددددددددددددددددح                     
ؾ/ إ٠ّدددددبْ ِجدددددسٚن ِؾّدددددٛد غٕددددد١ُ                       0ِ

0 

 ؾ/ دا١ٌب ػجد اٌؾ١ّد ِؾّٛد عّؼخ ِؼ١دح

 
                       ـدددد١دٌٝ )دوزددددٛزاٖ(

1                                                                                      

ؾ/ ؼددد١س٠ٓ زفؼدددذ ِؾّدددد ػف١فدددٝ                       

1 
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                                                                                     ـدددد١دٌٝ )دوزددددٛزاٖ(

1 

                    ػٍدددٝ اٌدددر٘جٝؾ/ إ٠ٕدددبض إثدددسا١ُ٘ 

1 
                                                                                        ـددد١دٌٝ )ِبععدددز١س(

1 

                            ِبعددددددح وّدددددبي ِؾّدددددد خ١ٍدددددً ؾ/

1 
                  ـددد١دٌٝ )ِبععدددز١س(

1 

                           ؾ/ ٔؽدددددددددٜٛ ِؾّدددددددددد اٌعدددددددددؼ١د

1 
                  ـددد١دٌٝ )ِبععدددز١س(

1 

                    ؾ/ إ٠ّددبْ اٌعدد١د ِؾّددٛد دز٠ٚددػ

1 
                    ـددد١دٌٝ )ِبععدددز١س(

1 

                      ؾ/ أؽّدددددد ػجدددددد اٌؾ١ّدددددد ػسفدددددخ

1 
                          ـددد١دٌٝ )ِبععدددز١س(

1 

                   اٌعددالَؾ/ ِٕددبي ػجددد اٌؾىدد١ُ ػجددد 

1 
                  ـددد١دٌٝ )ِبععدددز١س(

1 

                     ؾ/ ٔٙددددٝ أظددددبِخ أٔددددٛز ِٕفددددٛز

1 
                            ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ

1 

                   ؾ/ ـددددفبء فددددٛشٜ أؽّددددد اٌددددد٠ت

1 
                              ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ

1 

                        ؾ/ زٔدددددددا ػجددددددد اٌؼص٠ددددددص أؽّددددددد

1 
                             ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ

1 
 ؾ/ ػجد اٌؾ١ٍُ ػجد اٌفزبػ ِؾّد فسط

                             ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ

1 

                  ؾ/ إ٠ّددبْ ؽعددٕٝ ٠ٛظدد  اٌجسدػددٝ

1 
                            ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ

1 

                     ؾ/ ز٠ٙددددبَ ِٛظددددٝ ػط١ددددٗ ػجدددددٖ

1 
                             ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ

1 

                     ؾ/ زعدددت إثدددسا١ُ٘ ِسظدددٝ ظدددؼ١د

1 
                              ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ

1 

                       ؾ/ أثددددددٛ إٌغددددددب فزؾددددددٝ ٠ددددددبلٛد

1 
                             ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ

1 

                  ؾ/ ٔٙدددٝ أؽّدددد دظدددٛلٝ اٌدددصٚاٜٚ

1 
 

 

 

  
 

 طخرغ حىَـَ٘ػش حىْ٘ػٞش ى٘ خث  حىصٞخدىش
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                               ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ
                     ؾ/ أؼدددسف ِؾّدددٛد أؽّدددد اٌجٕجدددٝ 1

1 

                                                                                                  )اعدددددددبشح(                ـددددددد١دٌٝ
                     ؾ/ ٘بٌددٗ ػجددد اٌفزددبػ ِؾّددد ؽج١ددت 1

1 

 )ِٕزدثددددددخ(                      ـدددددد١دٌٝ
                       ؾ/ ٍٔٙدددددٗ ؽّددددددٜ ِؾّدددددد اٌدددددد٠ت 1

1 

                            ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ
                      ؾ/ ز٠ٙدددددبَ ػجدددددد اٌؾ١ّدددددد أؽّدددددد 1

1 

                )اعددبشح زػب٠ددخ نفددً(                           ـدد١دٌٝ
                      ؾ/ ِدددسٚح ِىزدددبز ِؾّدددد ِجدددسٚن 1

1 

                              ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ
                        ؾ/ ٔٙدددددددددبي أظدددددددددبِخ ِٕفدددددددددٛز 1

1 

ِٕزدثددددددددٗ                      ـدددددددد١دٌٝ
                         ؾ/ ٠ددددددبزا أؽّددددددد ؽعددددددٕٝ خبٌددددددد 1

1 

ِٕزدثددددددددٗ                                ـدددددددد١دٌٝ
                        ؾ/ زغدددددٖ ٔددددبعؼ أؽّددددد اٌّٙدددددٜ 1

1 

ِٕزدثددددددددٗ                        ـدددددددد١دٌٝ
                         ٛشٜ عدددٛزعٝ شودددٝؾ/ ١ِٔٛىدددب فددد 1

1 

                            ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ
٘د٠س ػجدد اٌّدٕؼُ ظد١ٍّبْ اٌفد١بد   ؾ/  1

1 

                            ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ
 1ؾ/ ؽٕبْ اثسا١ُ٘ ٠ٛظ  اٌؽٛزثغٝ  1

                           ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ
                    ؾ/ ِٕدددٝ ِؾّدددد فزؾدددٝ اٌطّدددالٜٚ 1

1 

                             ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ
                              ؾ/ ثعددددددددددٕذ ِددددددددددب٘س ػجددددددددددبض 1

1 

                                ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ
                  ؾ/  ػّسٚ ِؾّد اٌع١د ِؾّد ٠ٛٔس 1

1 

                                                                                          )اعدددددددبشح(                  ـددددددد١دٌٝ
                     ؾ/ ٔددٛزا نددب٘س ػجددد اٌفزددبػ اٌؾددٛ 1

1 

                                ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ
                       ؾ/ ِدددددٝ ػجدددددد اٌدددددسؽّٓ ِٛظدددددٝ 1

1 

                             ـددددددددددددددددددددددددددددددددد١دٌٝ
                                    اٌعددد١د فس٘دددٛدؾ/ ٔغدددٛاْ ظدددالِٗ  1

1 

 
 
 

 

 

 



-41- 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 قس  طالشئوي طإل طاي 
 ِىزت اٌع١د األظزبذ / أ١ِٓ ػبَ اٌى١ٍخ 

 طال زيل  طال  باظ طال ط لي 
 طالشئوي طالباالي  طالوح ت طالحسااي 
 طالحاسن طآلالش بةبا ب ا طتحا  طالبين

 ب ا طالابةي  طالةلبي  ب ا طالابةي  طأل اي 
وح ت   ب  طالباتبع وتلبي  

 طالايئ 
طالسيب  وطالصح  طالبيلي  وح ت 

 إ طات طألزباظ وطالاوطاثو
 طالبباة  طإلشةالي ب اج طالصي ال  

 أبال  بالس طالالي  طالبصلع طالتةليبش
  (3)ب اج اق  

 لا ى طالتالوالوايا
 طالسويتش
 طألاشيف

 اٌؼاللبد اٌضمبف١خ 

 اأظزؾمبلبد

 طالبالش طالا ي  اللب اااظ

 قس  شئوي طالبين البينقس  الاي  ط
 طال اطساظ طالةليا  وطالاحوث (2)و( 1)ب اج اق  

                       طالشئوي طال الولي  ٚؽدح اٌم١بض ٚاٌزم٠ُٛ

 بالش بااز طالتاح  طالحيوي 

 وح ت شئوي طال ايايي طالةيا ت طالباي 

 بااز طالبةلوباظ طال وطئي  ب ازي طالالي 

 ب اج بااز طال  باظ طالصي الي 

 
 

خُ رؤدٗحز ـــــرٞ حىدٗز حألٗه
 شـــــــحىنيٞ
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 حىدٗز حىؼخّٚ
   

 

 قس  طالايبياء طالصي الي 
 ٍنخطذ حىعخدس أػعخء ٕٞجش حىظدزٝط ٍنظذ حىعنسطخزٝش

 حىَؼخٍو حى خصش رخىقعٌ 

 طالتحليلي قس  طالايبياء 
 ٍنخطذ حىعخدس أػعخء ٕٞجش حىظدزٝط ٍنظذ حىعنسطخزٝش

 حىَؼخٍو حى خصش رخىقعٌ 

 
 

 
 

 حىَنظزش ٍنظذ حألظظخذ حىدمظ٘ز / ػَٞد حىنيٞش
 

ٍؼخٍو قعٌ حىظنْ٘ى٘ؿٞخ 
 حىصٞدىٞش

 

 حىـ٘دسظَخُ ٗكدس 

 ٍنظذ حألظظخذ حىدمظ٘ز / ٗمٞو حىنيٞش ىأجُ٘ حىظؼيٌٞ ٗحىطالد

 ٍنظذ حألظظخذ حىدمظ٘ز / ٗمٞو حىنيٞش ىأجُ٘ حىدزحظخص حىؼيٞخ
 ٗحىزل٘ع

ٍنظذ حألظظخذ حىدمظ٘ز / ٗمٞو حىنيٞش ىأجُ٘ خدٍش حىَـظَغ 
 ٗطَْٞش حىزٞجش

 
 

 
 

 قس  طالة اقيا
 ٍنخطذ حىعخدس أػعخء ٕٞجش حىظدزٝط ٍنظذ حىعنسطخزٝش

 حىَؼَو حى خص رخىقعٌ 

 طالصي الي  قس  طالبيااوايوالوايا
 حىظدزٝطٍنخطذ حىعخدس أػعخء ٕٞجش  ٍنظذ حىعنسطخزٝش

 حىَؼَو حى خص رخىقعٌ 

 قائ  حاس طالالي / باتن طالسي  

 

 

 حىدٗز حىؼخىغ

 

 حىدٗز حىسحرغ
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 وطالسبو   وي قس  طأل
          

 حىَؼَو حى خص رخىقعٌ  
 ٍنظذ

 حىعنسطخزٝش           
 ٍنخطذ حىعخدس أػعخء ٕٞجش حىظدزٝط

 قس  طالصي ال  طإلاليلياي 
 ٕٞجش حىظدزٝط ٍنخطذ حىعخدس أػعخء ٍنظذ حىعنسطخزٝش

 حىَؼَو حى خص رخىقعٌ 

 بصلش اللبلا  بةبا طاللغاظ
 

 
 

 
 
 

 قس  طالتالوالوايا طالصي الي 
 ٍنخطذ حىعخدس أػعخء ٕٞجش حىظدزٝط قعٌحىٍنظذ ظنسطخزٝش 

  _    قخػش    أرلخع حىؼقخقٞسٍؼَو  ىزخصخٍصيٚ حىط    –                     
 (0س2 حىعَْٞخز

 سد       -                    (9ٍدزؽ   ٍؼَو حىفخزٍخم٘مْٞٞظل  -
 حىنْظسٗهأػَخه 

 طالحيوي قس  طالايبياء 
 ٍنخطذ حىعخدس أػعخء ٕٞجش حىظدزٝط ٍنظذ حىعنسطخزٝش

   حىَؼخٍو حى خصش رخىقعٌ 
 

 

 

 

 

 

 (1)ب اج اق   طالبالش طالا ي  –طال وا طالانش 

 (2)ب اج اق    ــطالبالش طالا ي –طال وا طالةلوى 

 (3) ب اج اق   ـــبالش طالالي –طال وا طألانش 

 (4)ب اج اق   بالش طالاليـــ  –طال وا طالسا س 

 ب اج بااز طالتاح  طالحيوي  بااز طال  باظ طالصي الي  بالش           

 بالش طالاليــ  –طال وا طألانش                  ب اج طالصي ال  طإلشةالي     
 بالش طالاليـــ  –طال وا طألانش       قخػش دزض رسّخٍؾ حىصٞدىش حالميْٞنٞش
 بالش طالاليـــ  –طال وا طألانش لبػخ اٌؾبظت ا٢ٌٝ                        

 أٍخمِ ٗأظَخء ٍدزؿخص حىنيٞش

 حىدٗز حى خٍط

 حىدٗز حىعخدض
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 دزؿش حىزنخى٘زٝ٘ض ىٚ حىصٞدىش
 

 .)فبزَ دٜ( ثٕظبَ اٌعبػبد اٌّؼزّدح طالصي ال  اااالوايوس اا   (1

او١ٕ١ٍىخ ثٕظبَ اٌعبػبد  )فبزَ دٜ( ـ١دٌخ طالصي ال  اااالوايوس اا   (2

 اٌّؼزّدح

 –طالة اقيا  –بطالصي ال  طإلاليلياي  صي ال  طال في اا  بااستيا  (3
 –طالايبياء طالتحليلي  طالصي الي   –طالايبياء طالحيوي   –طالصي ال  طالحيوي  

 –طأل وا  وطالسبو   –طالايبياء طالصي الي   –طالتالوالوايا طالصي الي  
 طالبيااوايوالوايا طالصي الي (

 .طالصي ال  في اا   اتوا طالفلسف   (4

    ( طالصي ال  ال اتواطالاالابج طالبيلش  )طالصي ال    اا   اتوا (5

 (2021 – 2020)+ دثٍَٛ ِعزؾمساد اٌزغ١ًّ اي  ي الو  صي ال  طاليل (6

-2020)+ دثٍَٛ ا١ٌّىسٚث١ٌٛٛع١ب اٌف١د١ٌخ   الو  طالاقاا  طال وطئي  (7

2021 ) 

 طال الو  طالبيلش في طالايبياء طالحيوي  وطالتحليا طالاليلياش (8

 اٌدثٍَٛ إٌّٙٝ فٝ ا١ٌمظخ اٌدٚائ١خ (9

 دثٍَٛ اٌزغر٠خ فٝ اٌسػب٠خ اٌفؾ١خ . (10

 دثٍَٛ اٌزغر٠خ اٌؼالع١خ . (11

  

 حىأٖخدحص حىظٚ طَْلٖخ حىنيٞش
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 ّزرس ػِ حىظسرٞش حىؼعنسٝش
 

 

 :طالباالن  لزيزي

بنررر س مبرررمهب  م رررهق  فررر طهيرررق مهررر م    فررر إن مصررره   ررر  
 عه يرر   نيبرري        رر  فرر  امررج  إل  رري إإرر  ا يرر   مررن  إ ررب   برر ي  برر ني

يررنمن ب إلمرر   إ رر    إمالمرره   انتررب ط   لمرره    إهرر ن ن  يمل رر  برر إهي  
 (. خ هيي – ينيي   إب ميي 

إ ررراأل  ا يررر   مبلالررر ن عرررن  ررر  ة  ة انرررم  يررر   رررب    إ  ملررري نررر  
 .إمهل ي  إبنيي  إله يلبني ف   األ  

 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 

 ملررر  مررر  ة  إمهبيررري  إلبرررسهيي مررر  ة  . االررره فررر  ليررر مس   إلم يررري  إمهب ررري
اب بررريي مرررن  إمررر     إ ه بررريي  إمررر  ي ررر  ان ي م   ررر   إط بررري  إ ررر ملي ن 

 إ نبررريي  إمصرررهيي  بررر  مخررره    مرررن  إس يررري  اإررر  ب إررراس ه  إمممملرررين 
 .2482إبن   92إ ه ن ن ه    طبه   

  رررر   ررررهط اب برررر  إ لصرررر   ع رررر   رررر   مس   إ  مليرررري  إمرررر  
 . ت م ررره ي فررر  ليررر مس   إلم يررري  إمهب ررري ررر  بررر    خررر إس  إإررر  م ررر ا

 م ررررر س  ه بررررري مررررر  ة  إمهبيررررري  إلبرررررسهيي إإررررر   رررررهج ه    إررررر اس 
  انممرررر س إرررر ص  ررررب   مصرررره  منميرررري  إرررر ع   إلبررررسهص مررررن م  يرررري 
 إخ مررري  إلبرررسهيي  إنطه ررر  من ررر  إإررر  ملمررر   إم ررر    إ طنيررري  إمخم يررري 

 .ف  س في  إم  ا ت

لرررري طنطرررر  عررررن م  عيرررر   مل ررررن إ  هة  إمهبيرررري  إلبررررسهيي ب  م
عهررر    ه  ت  إمهبيررري  إلبرررسهيي  بررر  ب  يررري  ررراأل  إررر  ه  ت ب  ررر ت سررر ف  
عرررررن طهيرررررق إعهنررررر  ت م تررررر  فررررر  إ لررررري إعهنررررر  ت إ  هة  إمهبيررررري 

 إ  ملرررري  ايترررر  فرررر  إرررر    وعهنرررر  ت  إملممرررر ة   إمنم ررررهة ب إلبررررسهيي 
  يتررر  مررر  ا  ررراأل  وعهنررر  ت ع ررر  إ  هة  رررب ن     خررر   إلررره   إ ررر مل

 .  س يي إطه  بس
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   إط إررر  بم ررره   خ إررر  إإررر   إلررره   إ ررر مل ع يررر  إرررا  ي ررر  ع يررر  
 إيه رري  ا إرر  ان مبرر  ه برر إملهس ع رر  م  عيرر   نلهرر    رراأل  فرر   نمظ مرر  

ين بررب   ممهرر    برر   ررا    إررا ن  إم عرر  آل إرر  ه  ت  مخطررط إنيبرر  مررن  
 مر  ا إم ع  ب  ه ع    ا   إإ  إ  هة  إمهبيي  إلبسهيي ب إ  ملري  ملر  

: 

   اإ  ن 2×  9ص هة  خصيي ل يالي مه ج  (0  ع. 

   ص هة س هنيي  إس يي (2  ع. 

   إه م ص هة بط  ي  إه   ( 2  ع . 

يم  م ا  إنم اج  إخ ص بمب ي   ف   إ  هة  إمن ببي طبهر  إسال فري سر   إس 
 .  هة

 :طالتااي  طالةسااي   زىبفا طظ 

    إبن  ب  ة/  ميص سل. 

    ب  ةاب   / بنظ  ن سل. 

    سل  / لا س     اب. 

 : وات طالتااي  طالةسااي   فيتلفيذ طالت اين أسلون 

 .8.22ع   بلي  9.22من بلي   يب ا  إي   بط ب ه  إمم    إصب ل

إإرر  بررل ت  8.22مررن بررل ت   بطرر ب ه  إمل رري   ا إرر  يبرر ا  إمرر هي   إيرر م
8.95. 

 

 :اب    مهيي   إط إ    خ    هة  إمهبيي  إلبسهيي 

 :يت  طالت يي  الاء للش طألتش 

  إم  ظبي  م ص  انتب ط   اإم    ب إم  عي . 

  إمظ ه  إل    له ي  إ له   إا ن . 

   إم  مه   االن س  إ  هة(  إم سي ت/ مب ع ة  إم هي  /  إ ه ي  إبلاليي . 

 اممل ن  ت  إمي  بي االن س  إ  هة . 

   اممل ن  ت  إلم . 

 اممل ن  ت  إنظهص . 

 :لنااب طالتش تبا  للش طالباالن أولاء طال وات الئح  طال
 يم   اإم    ب إلت ه  إي م  طبه  إم  يم  ت  إمل ته  ت. 

 إمظ ه  إل    له ي  إ له   إا ن . 
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 ييم   إمل م  م  ترب ط  إر  هة   إ نر   مرن خره    بر   إر  هة  خصر  
 عهض اص م  س ط هئ ع   م يه إ  هة  إمهبيري  إلبرسهيي ب إ  ملري 

 .خه    ب   إ  هة إ مصهس في من 

  ي   ع    إط إ  إمب ا  مير     عر   انترب ط   إبر     إلر    إهبرق
 .االن س لت ه إ   هة

  ا يبمح إ ط إ  ب إمخ س ا   إغي   اص بب. 

  يلق إم يه  إمهبيي  إلبسهيي ب إ  ملي إإغ س  إ  هة اص ط إ  إا  ص ه
 .من  م  يبم ع  اإ 

 : ت طالتااي  طالةسااي  حاالظ طإللفاء بي با
يليرر  مررن  إمهبيرري  إلبررسهيي سرر  مرررن  رر   يرره ابررق طبيرر  بلرر   إس رررس 

ب إ  ملري ملر ا بخطر      إصي إيع ي  عن طهيق  إه مبي ن    إصي إي
 .من إ  هة  إمهبيي  إلبسهيي

 :ميي فهط  آل  ت إل ا   يلمبه  إط إ   يه ابق طبي  ف
 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  ت  إنظررهص ب إمرر هج 
 . صل    امه ض  إلت يي ب إه   

  إم    ي  إ نبيي ا   إط إ . 

 إط بي  إممخا ت    إ ه س  ت من     ت امنيي .  

 

 

 

ؿْد ىٚ حىَيا    قاٖخدس  0حظظَخزٓ ػيٚ حىطالد حىرم٘ز ظسٗزس طقدٌٝ 

ٍٞالد زقٌ قٍ٘ٚ ٍعـو ػيٖٞخ حىسقٌ حىؼالػٚ كظٚ ٝعظطٞغ حىطخىذ طؤؿٞاو 

طـْٞدٓ خاله حىدزحظش ٗٝعاظطٞغ أخار طصاسٝق ىيعافس ٍاِ ٍْطقاش حىظـْٞاد 

حىظخرغ ىٖخ ٗطـدٝد ؿ٘حش حىعفس أٗ ػَو ؿ٘حش ظفس ؿدٝد ٕٗارح ىاِ ٝاظٌ اال 

 رؼَو طؤؿٞو طـْٞدٓ .

 حىظـْٞد حىظـْٞد
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 :عزيزى الطالب  
 إمل يم  ت ملم  ع    إط إ  اخا  إ  هة عه   نم  ب  مرن  ممل نر  ت 

 –ؿْٞاأ  52حىفسقااش حألٗىااٚ   انرر  برريم   فرر  مب رر    رر هأل   اعرر   ص إيه رري 

 222حىفسقااش حىسحرؼااش  –ؿْٞاأ  82حىفسقااش حىؼخىؼااش  –ؿْٞاأ  22حىفسقااش حىؼخّٞااش 

 . إبن   تس  إ( ؿْٞٔ
 

م  يرر   إرر  هة  رر  يررن ص برر  إإرر  مرر خه  عررن  إمهرر ي  إ م نيرر  ا  س 
 ررهط اب برر  إهبرر   ا ه  رر  فرر  منطهرري   إخ مرري  إلبررسهيي مرر   مهبرر  

 إم نيرر   رر   ة  إمن رر   إ ه برر    إمرر  إررن ملصرر  ع ي رر  إا بلرر  إ ميرر    
 يبرني  ير  ة   ب ر ممر   ر  يرن ص إإر  مل يرق (   هة  إمهبيي  إلبسهيي بن ر  

 .إا  مخ س  إط إ  اساله من   هة م ني يي( إ هف 
 

 رر  يترري  ع يرر  اإرر   إم  يرر  فهصرري  وعيرر س  إن رر ب  مررن  إخ مرري 
 إلبسهيي فر  ل إري مهر ي  ا ه  ر  إإر  منطهري  إم نير  مر  ا ه نر  فر  نيرج 

  ملري طنطرر   مير   إط برري  إراس ه مررن  –  هة  إلبررسهيي  و إ  ر ت  م ير  
منط ق  إلهص ع   مصر لم   ب إمبر  هة   إم  ر  إإر  مهره  و  هة بمبنر  

إهبميبر ه عرن اص ابرب ي مرن  ر ن      إصي إس يي  إله ق  إب بق ب إم م  
م تيح مي     إمهبيري  إلبرسهيي إ ط إر   م  ير أل ب إمل  مر  ت  إس فيري عرن 

 .ُ ٍظ٘ىسس أُٗ الِٝٗحٟ م  عي   إ  ه  ت  إمخم يي

 

    م  ة اب بيي ا يمنح  إط إ   إ ه ي ب  ن م  يم  . -

 ...وهللا لسأا أي يوف لا إالش   ب  أالائلا طالبين

 سةي ،،،  اطسيبع تبلياتلا الي  اةا  

 

 

                             

 

 
ٍدٝس ادحزٓ حىظسرٞش حىؼعنسٝش رـخٍؼش 

 غْطخ
 ػصص ػزد حىفظخف ظيَٞخُ/  ػقٞــد 
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 ٍ٘ؿزخص حىؼق٘رش ىيطالد

 2490إبني  94به ن ن منظي   إ  مل  ت ه    (209  ه   م  ة

  ع ر   إ  مليري   إمه إير    إ ر  بح ب إه  نين إخه  س  م  يبيي مخ إيي يلمبه

 : اخص

 . إ  مليي  إمن آ ت ا   إس يي بنظ    إمخ ي  اعم   (2

 لت ه عن  إم به  اممن ا ا  ع ي   إملهيض ا   إ ه بي ملطي  (0

 مهت   إم   اخهص  إ  مليي   اعم     إمل ته  ت  إ ه ج

 .ع ي   ب إم  ظبي  إ   بح

   إب     إبيه بلبن مخ  ا   إسه مي    إ هس م  يمن ف  فل  س  (2

 .خ ه    ا   إ  ملي   خ 

  ممل ن ف   ش  س  إ   إه    إ   س ا   ممل ن بنظ   إخه  س  (9

 .في   ه ا ا 

 ا   إ  مليي  إسم  ا   إم    ا   ا   ة ا  إ من آ ت إمهس س  (5

 .مب ي   

 مهخيص ب  ن في    ا مه   ا   إ  ملي   خ  إ  ملي  ت منظي  س  (2

 . إمخمصي  إ  مليي  إب ط  ت من ب بق

 ا  ب إس ي  ت ص هة ب يي ل بط  ه ب  إص  ه ا   إن ه  ت م  ي  (9

  إ  مليي  إب ط  ت من ب بق مهخيص ب  ن م  يل  ت  م 

 . إمخمصي

 مخ إيي مظ  ه  ت ف   ا مه   ا   إ  مليي  إمب ن    خ   اعمص   (8

 . آل    ا   إل   إ نظ  

حىؼق٘رخص حىَقسز ططزٞقٖخ ػيٚ 
 حىطالد
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 :من  إهبلي بمل ي   إله ب  ت ع    إنل   إم إ  ( 202 مهت   إم  ة 

 . إمنبي   ي    ا  سم بي (4

 . ونا ه (22

 . إلهم ن من بلض  إخ م  ت  إطهبيي (22

 إلهم ن من لت ه  ه ج بلض  إمههه  ت إم ة ا مم      (20

 .  ه   

 . إيص  من  إس يي إم ة   ه ا  اساله (22

 . إلهم ن من  اممل ن ف  مههه ا  اساله (29

 .إإغ س  ممل ن  إط إ  ف  مههه ا  اساله (25

مررن  إ  ملرري  إبرره   رره ه  إيصرر  إإرر   إ  ملرر  ت    إيصرر   إن رر ب (22

 اخهص  

 يمهم  ع ي  ع   صهليي  إط إ  إ هي  ا   إمهر   إإر   اممل نر  ت 

 .ف    مل  ت  م  هيي مصه  إلهبيي

 ي     امه بإعهن  إهه ه  إص  ه ب إله بري  إم  يبيري   خر   إس يري  ي ر  

 .إبه   إهه ه ع    إ  امه  إط إ 

بلرر    إن رر ب  إم  ررج  إ  ملرري ان يليرر   إنظرره فرر   إهرره ه  إصرر  ه ب إيصرر  

 .الهث بن   ت ع    ا   من م هيخ   مت

 

 
 
 

 



-51- 
 

 
 
 

 ِعغ        ً اٌى١ٍ        خ اٌع١د / زلب ػجد هللا اٌفؼ١دٜ

 ِعئٛي اٌّعزٜٛ األٚي اٌع١د / ػالء لطت اٌؽبػس 

 ِعئٛي اٌّعزٜٛ اٌضب١ٔخ اٌع١دح / أ١ِط أؽّد ؼس٠ٚدح

 ِعئٛي اٌفسلخ اٌضبٌضخ عّبي ؼساثٝاٌع١دح / ١ٌّبء 

 ِعئٛي اٌفسلخ اٌضب١ٔخ اٌع١دح / دػبء ِؾسٚض ِؾّد

 ِعئٛي اٌفسلخ اٌساثؼخ اٌع١دح / فٛش٠خ اٌؽٙبٜٚ فساط

 ِعئٛي اأٔزداثبد اٌع١دح / ظ١ّخ أثٛ ش٠ٕخ

 اٌع١دح / ِٕٝ ػٍٝ اٌطؾبْ

 اٌع١د / ِؾّد غساثخ
 ِساعغ اأدازح

 ِعئٛي اٌىس٠غ١ٓ اٌٍط١ اٌع١دح / أِبٔٝ ِفطفٝ ػجد 

 اٌع١دح / ٔٙبد ِؾّد ػجد اٌّؼطٝ

 اٌع١دح/ ٔعّخ نبزق ا١ٌٙزّٝ
 ِعئٛي اٌىس٠غ١ٓ

 ِساعغ اٌزغ١ٕد اٌع١دح / إ٠ّبْ ػجد اٌفزبػ ػجدٖ

 
 

 ادحزس  قجُ٘ حىطالد رخىنيٞش
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 .إعهن        إ ه بي   اممل ن  ت إ يص   إ ه ب   ا     إال ن 

  إهبرررر    إ ه برررريي ب إبرررر ه ت   إلمرررر  ع رررر  ان مبرررر ي  إيصرررر ا ت 
 .يب      إطه 

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

  إ طرررره   إ رررر    اإرررر  بلرررر    إطبرررر  وعررررهن عررررن م عرررر   إس ررررس
 . ص   م ي م  

   إمط  بررررري إ ملررررر يه ت  وعرررررهن عرررررن م عررررر   إملررررر يه ت   ا ه ق
 . إ ه س م 

 إ ه س  ت م  ي  م ني   إطه   ساإ   إمهبيي  إلبسهيي. 

 مواعيد الدراسة :
  فررر   ابرررب ا  رررا   إلررر     إ ه بررر   ا    مبررر ا  إ ه بررري فررر   إيصررر

ابرررب ا الررر  يلهررر   مملررر ن  29بلررر    منم ررر  اسمررر بهمرررن  ررر ه    إال إرررث
 . إيص   إ ه ب   ا  

    مبررر ا  إ ه بررري فررر   إيصررر   إ ه بررر   إالررر ن  بلررر  ا ررر  ة نصرررس  إلررر
ابرررب ا الررر  يلهررر   مملررر ن  إيصررر   إ ه بررر   22مب  رررهة  منم ررر  بلررر  

 .  إال ن 

 

 

 ٍٖــــــخً قجـــــُ٘ حىطالد



-53- 
 

 

 
 ســـحىأٖ حإلؿــــــــــــــــــــــــــــــــــسحء

 .مل ي   إهب    إ ه بيي   عهن   إ طه  -

مبرر ي   إطرره  إ هبرر    إ ه برريي  مبرر ي    فرر   -
 .ب ه ت  إيهق

 ساتباا

 ر ه مرن   إال إرثمل ي  ب س  إ ه بري فر   ابرب ا  -
 . اسم به

هني ررررر  ت  إطرررره   سرررررا   ا رررررمه س  ت  عمرررر  س -
  بمم ه  ت  إم يني  إ  مليي  خط ب  ت  إمبم ري  

 .إ طه  إ س س عن   إل  ي
  ا ه ق إعررهن  رره ط  إمل يرر  ع رر   إطرره   -

 . إمط  بي
 إعهنررر  إ طررره    إطبررر مل يررر  م عررر   إس رررس  -

 .إس  ط إ   إطب  إع     بمم ه  ت  إس س 
مم بلرررري إ رررره س  ت  إمل يرررر   إعرررر     إمرررراسه  ت  -

 إخ صي ب إمل يه ت  عهت   ع   م  ج  إس يري 
 .إ ب ت في  

 أاتواا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرن   ا   ابب ا ف   ببممبهب س  ممل ن  ت   ه  -
 .  ه ببممبه

م  ي   بمم ه  ت  إ ي   ع    إطه   اإر  إيرم   -
 . حىالثلش حىقدَٝش(  خمي ه   إ م     إ ي يي

 

 اــــــيلاي .ب س  ممل ن  ت  إيص   إ ه ب   ا   -

 .ب س  ممل ن  ت  إيص   إ ه ب   إال ن  -
اهين عرررررن لمرررررعررررر     برررررمم ه  ت  إطررررره   إمإ -

 . إطبيي اممل ن  ت  مل ي    إ  ني 

 يوليو

ٚ حىدحثٌ ىأجُ٘ حىـدٗه حىصٍْ

حىطالد
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 ٍسمص حىَؼيٍ٘خص ٗحىظ٘ػٞ  ٍسمص حىنَزٞ٘طس
 ٍنظذ حىزسٝد ٍسمص حىيٞخقش حىزدّٞش

 حىَسمصٝش شَنظزحى حىزْل حألٕيٚ  ىسع حىـخٍؼش(
 –غخثسس  –ظيش  – ٝد  حىطزٍٚالػذ حىَـَغ  ٍنظذ طص٘ٝس ميٞش حىصٞدىش

 حظن٘حغ(
 ٍسمص حىظؼيٌٞ حالىنظسّٗٚ ٍسمص رسحءحص حالخظسحع

 ٍسمص حىـ٘دس رـخٍؼشغْطخ ٍسمص حىظ طٞػ حالظظسحطٞـٚ
  ٍسمص حىظدزٝذ ٗحىظط٘ٝس ٗكدس ادحزس ّظٌ حىَؼيٍ٘خص

 
 

 

 يطالةيج ااالبستشفش طالاابة

 .ي   ان يس ن  إط إ  مب     إ هب    إ ه بيي

يلص  ع   خط   مل ي  طبه   إه  عر   إلرهج إطره   إ  ملر  ت 

  ب إمبم ي   إ  مل

ابرر  مررن م  فهرري   فرر  ل إرري عرر   مرر فه  إلررهج ب إمبم رري   إ رر مل

 هبيج  إ  ني 

ب إ  ملي ع   عهج  إط إ  خ هج  إمبم ي    إصي إيبس يي   إطبيي

 مهرر    رراأل  إخ مرري بهبرر   إ ه  عرر    إ رر  بح  إممبلرري طبهرر      إ رر مل

     ب ن  إطه  

 

 خدٍخص ٍظ٘ىسس رخىَـَغ حىطزٚ
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 اٌالئؾخ اٌداخ١ٍخ

 ثىبٌٛز٠ٛض اٌف١دٌخ جسٔبِظ ٌ

  Pharm D) -)فبزَ دٜ
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 اٌسؤ٠         خ
 

اٌس٠بدح ػٍٝ اٌّعزٜٛ اٌّؾٍدٝ ٚالل١ٍّدٟ  - عبِؼخ نٕطب -أْ ٠ىْٛ ٌى١ٍخ اٌف١دٌخ 

فٟ عٛدح اٌزؼ١ٍُ اٌف١دٌٟ ٌالزرمبء ثّٕٙدخ اٌفد١دٌخ ٚإٌٙدٛق ثّٕظِٛدخ اٌسػب٠دخ 

 ٚاٌفٕبػخ اٌدٚائ١خ ٚرؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّعزداِخ. اٌفؾ١خ

 اٌ  سظبٌ    خ 
ت ايج صيا ال  بي ذوى طالافاءت طالةاالي  وطال  ات للي طالبلافس  في سو  طالةبا 

بي  يا إاسااي  بيااطظ لبلي  وبيلي  واحوي  تؤدلي  الت  ي  بستوى بتبيز 

 بي طال  باظ طالصحي  وطالةياي  فش ابيع بااالظ طالةبا طالصي الش.

 األ٘      داف
 

بي  يا طالاالابج للش طالبستوى طإلقليبي  زيا ت طال  ات طالتلافسي  ال اياي -1

لي باي  ااالةلو  طالبةافي  وطالبيااطظ طالتباي ي   شطالباالن طالاابة طب ط 

بتبيز وبوطان ألح ث طالتبواطظ طالةلبي  وبي  يا تباي   شابج  اطسلاا

لع  إ طات او ت طالتةلي  طالصي الش وتح ي  طالبةاييا طألاا يبي  طال وبي  

 طالبااةي .

ن للي أساالين طالتةل  طالذطتش ابا يؤدله اللةبا للش تبويا ت اين طالباال -2

بيااطته طالةلبي  وطالاحوي  وتح يث بةلوباته بي  يا طالتةلي  طالصي الش 

 طالبستبا.

اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ اٌّعزداِخو ثٙدف  ِدٜ اٌؾ١بحرىس٠ظ ـ١دٌٝ ٠ؼًّ وّزؼٍُ  -3

رم١١ُ األداء ػٍٝ ِٙبزاد  ٠ٍٚزصَ ثكخالل١بد إٌّٙخ ٚلٛا١ٕٔٙبو ٠ٚظٙس اٌمدزح

 .ٚاٌزم١١ُ اٌرارٟ

طالستةال  ااالااطبج طالةلبي  طالح يو  وطالب ااطظ طالالاتاولي  في طالةبلي   -4

 طالتةليبي  وطتااع طألساالين طالتةليبي  طالح يو  طالبالي  للش طاتسان طالا طاطظ. 

إاسان طالباالن بيااطظ بيلي  بي  يا ااطبج طالت اين طالبي طلي في  -5

ف  ابا يافا اادزيته السو  طالةبا في ابيع طالبؤسساظ طالصي الي  طالب تل

 طالبااالظ اة  طالت اج.
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إربؽخ فسـخ اٌزىفؿ ٌٍف١دٌٝ اٌرٜ ٠سغت فٝ رىفؿ ِؼ١ٓ ٚفمب  -6

ِٚٓ خالي ظٕخ اٌزدز٠ت )اٌعٕخ اٌعبدظخ( ٌٍجسٔبِظ اٌزدز٠جٝ فٝ أصٕبء 

 . ِؽسٚع اٌزىسط اٌرٜ ٠مدِٗ اٌطبٌت فٝ ٔٙب٠خ اٌعٕخ اٌزدز٠ج١خ

ت  ي  طال الئا الللش طالتش تستل  طالايالاظ إل ط  صي الش يست     -7

 الي  ااإلناف  طالش أي   باظ طالصيطالطالبةاصات و طالبستحناطظ طالصي الي  

 طأللباا. وايا ت طات طإلوطال يا ت وبيااطظ طالتوطصا طالفةاا ياوي بتبالا بي 

قتصا ي بلبوس ططالبشااا  في   ب  طالباتبع وتلبي  طالايئ  وتوفيا لائ   -8

 ست  ط  طأل وي  في طالبستشفياظ.طبي  يا تاشي  
   

 

 (: اٌدزعخ اٌؼ١ٍّخ 1ِبدح )

٠ّٕؼ ِغٍط عبِؼخ نٕطب ثٕبء ػٍٝ الزساػ ِغٍط و١ٍخ اٌف١دٌخ دزعخ ثىبٌٛز٠ٛض اٌف١دٌخ 

 (.Pharm D -فبزَ دٜ)

 ٚاٌسِٛش ا١ٌّّصح ٌٙب ثبٌى١ٍخ(: األلعبَ اٌؼ١ٍّخ 2ِبدح )

 صّب١ٔخ ألعبَ ػ١ٍّخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ:رزىْٛ و١ٍخ اٌف١دٌخ ِٓ 

 اٌمعُ اٌؼٍّٟ
وٛد 

 اٌمعُ

 PC Pharmaceutical Chemistry PC لعُ اٌى١ّ١بء اٌف١د١ٌ         خ -1

لعُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ  -2

  AC اٌف١د١ٌخ

Pharmaceutical Analytical 

Chemistry 
PA 

 BC  Biochemistry PB لعُ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ -3

 PT Pharmaceutical Technology PT لعُ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌف١د١ٌخ -4

 PG Pharmacognosy PG لعُ اٌؼمبل١             س -5

 MB لعُ ا١ٌّىسٚث١ٌٛٛع١ب اٌف١د١ٌخ -6
Pharmaceutical 

Microbiology 
PM 

 PO Pharmacology and Toxicology PO لعُ األد٠ٚخ ٚاٌعَّٛ -7

 CP Clinical Pharmacy PP الو١ٕ١ٍى١خلعُ اٌف١دٌخ  -8

اٌالئؾخ 
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 ِدح ٚٔظبَ اٌدزاظخ(: 3ِبدح )

خّط ( Pharm D -ثىبٌٛز٠ٛض اٌف١دٌخ )فبزَ دِٜدح اٌدزاظخ ٌٍؾفٛي ػٍٝ دزعخ 

ظٕخ فٝ ِٛالغ اٌؼًّ ) ١خٚظٕخ ردز٠ج)ػؽسح ففٛي دزاظ١خ ػٍٝ األلً(  عبِؼ١خظٕٛاد 

 Credit Hoursٔظبَ اٌدزاظخ ثبٌجسٔبِظ ٘ٛ ٔظبَ اٌعبػبد اٌّؼزّدح و ٚ(اأِز١بش

System. 

 ؼسٚن اٌمجٛي ثبٌجسٔبِظ(: 4ِبدح )

ؼؼجخ  –رمجً اٌى١ٍخ ٌٍم١د ثبٌجسٔبِظ اٌطالة اٌؾبـ١ٍٓ ػٍٝ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ اٌّفس٠خ  - أ

١ٓ ٚفمبً ٌزٛش٠غ ِىزت اٌزٕع١ك ٌٍمجٛي ثبٌغبِؼبدو وّب رمجً اٌطالة اٌؾبـٍ  –اٌؼٍَٛ 

ػٍٝ اٌضب٠ٛٔخ اٌّؼبدٌخ اٌؼسث١خ أٚ األعٕج١خ ٚفمبً ٌٍمٛاػد اٌزٝ ٠ؾدد٘ب اٌّغٍط األػٍٝ 

 ٌٍغبِؼبد. 

إؽدٜ و١ٍبد اٌف١دٌخ ثرؾ٠ًٛ اٌطالة اٌّم١د٠ٓ نٍجبد لجٛي ٌّغٍط اٌى١ٍخ ٠غٛش  - ة

ثبٌغبِؼبد اٌّفس٠خ أٚ األعٕج١خ ثؽسن اظز١فبء اٌطبٌت ٌّزطٍجبد اٌمجٛي ثبٌى١ٍخ 

اٌّمسزاد اٌزٟ دزظٙب فٟ اٌى١ٍخ اٌّؾٛي ِٕٙب ٚفمبً ٌٍمٛاػد اٌزٟ ٚرؾزعت ٌٍطبٌت 

 ٠ؾدد٘ب ِغٍط اٌى١ٍخ.

 اٌففً اٌدزاظٝ(: 5ِبدح )

ِدح اٌففً اٌدزاظٝ )اٌىس٠فٝ أٚ اٌسث١ؼٝ( ظجؼخ ػؽس أظجٛػب ِٛشػخ ػٍٝ إٌؾٛ  - أ

فزسح اٌدزاظخ ِدرٙب أزثؼخ ػؽس أظجٛػب  -اٌزبٌٝ: فزسح اٌزعغ١ً ِدرٙب أظجٛع ٚاؽد 

 .سح اأِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ ِدرٙب أظجٛػبْفز -

٠غٛش ٌّغٍط اٌى١ٍخ أْ ٠ٛافك ػٍٝ فزؼ ففً دزاظٝ ـ١فٝ ِدرٗ ظجؼخ أظبث١غ ِٓ  - ة

اٌدزاظخ اٌّىضفخ ؼبٍِخ اأِزؾبٔبدو ٠ٚعّؼ ٌٍطبٌت ثبٌزعغ١ً فٝ ِمسز أٚ أوضس ثؾد 

 ألفٝ ػؽسح ظبػبد ِؼزّدح.
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 اٌعبػخ اٌّؼزّدح(: 6ِبدح )

دح ل١بض دزاظ١خ رؼبدي ظبػخ دزاظ١خ أظجٛػ١خ ٔظس٠خ أٚ اٌعبػخ اٌّؼزّدح ٟ٘ ٚؽ

 دزظبً ػ١ٍّبً أ رمً ِدرٗ ػٓ ظبػز١ٓ أظجٛػ١بً ٚردزض ػٍٝ ِدٜ ففً دزاظٟ ٚاؽد.

 ٌغخ اٌدزاظخ(: 7ِبدح )

اٌٍغخ اأٔغ١ٍص٠خ ٘ٝ ٌغخ اٌزدز٠طو ف١ّب ػدا ثؼك اٌّمسزاد )غ١س ا١ٌّٕٙخ( اٌزٝ ٠غٛش 

ػٍٝ رٛـ١خ اٌمعُ اٌؼٍّٟ اٌّىزؿ ِٚٛافمخ ِغٍعٟ ثٕبًء ردز٠عٙب ثبٌٍغخ اٌؼسث١خ 

 اٌى١ٍخ ٚاٌغبِؼخ.

 (Prerequisite)اٌّزطٍت اٌعبثك (: 8ِبدح )

اٌّزطٍت اٌعبثك ٘ٛ اٌّمسز اٌدزاظٝ اٌرٜ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌطبٌت اعز١بشٖ لجً اٌزعغ١ً فٝ 

 ِمسز ِؼ١ٓ أؽك ٠ؼزّد ػ١ٍٗ ثؽسن أْ ٠ىْٛ ٘را اٌّمسز ِٓ اٌّمسزاد العجبز٠خ.

 اٌزىسط(: ِزطٍجبد 9) ِبدح

٘ٝ ػٍٝ  (Pharm D -ثىبٌٛز٠ٛض اٌف١دٌخ )فبزَ دٜدزعخ ِزطٍجبد اٌزىسط ١ًٌٕ 

 إٌؾٛ اٌزبٌٝ:

ِمسزاد  64) ظبػخ ِؼزّدح 176ِمسز دزاظٝو ثإعّبٌٝ  72أٚأً: دزاظخ ٚاعز١بش 

ِمسزاد ِزطٍجبد اٌغبِؼخ ثٛالغ  4ظبػخ ِؼزّدح ٚ 162اٌى١ٍخ العجبز٠خ ثٛالغ 

ػٍٝ أأ ٠مً  ظبػبد ِؼزّدح(و 8ِمسزاد اخز١بز٠خ ثٛالغ  4ظبػبد ِؼزّدح ٚ 6

 ."2"اٌّؼدي اٌزساوّٟ ػٓ 

 فؼ١ٍخ.ظبػخ  100ب: اعز١بش فزسح اٌزدز٠ت اٌف١فٝ ثٛالغ صب١ٔ

 ٚإٌغبػ فٝ ِؽسٚع اٌزىسط.)ظٕخ اأِز١بش( ز٠ج١خ اٌعبدظخ اعز١بش اٌعٕخ اٌزدصبٌضب: 

 اٌؼتء اٌدزاظٝ(: 10ِبدح )

اٌؼتء اٌدزاظٟ ٘ٛ ػدد اٌعبػبد اٌّؼزّدح اٌزٟ ٠مَٛ اٌطبٌت ثزعغ١ٍٙب فٟ اٌففً  - أ

٠ٚغت ِساػبح أأ ٠مً اٌؼتء اٌدزاظٟ اٌّعغً ٌٍطبٌت فٟ أٞ ففً  واٌدزاظٟ اٌٛاؽد
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و ِؼزّدحظبػخ  20ظبػخ ِؼزّدح ٚأأ ٠ص٠د ػٓ  12ػٓ  (ٝاٌسث١ؼ – ٝ)اٌىس٠ف دزاظٟ

 ظبػبد ِؼزّدح. 10اٌؼتء اٌدزاظٟ خالي اٌففً اٌف١فٟ ثؾد ألفٝ ٠ٚىْٛ 

٠ٚغٛش ٌّغٍط اٌى١ٍخ اٌعّبػ ٌٍطبٌت فٟ أخس فف١ٍٓ دزاظ١١ٓ  ثص٠بدح اٌؼتء  - ة

)٠عزف١د ِٕٙب ظبػبد ِؼزّدح  3اٌدزاظٟ ػٓ اٌؾد األلفٝ ٚثّب أ ٠زغبٚش ػدد 

 .ٌّسح ٚاؽدح( اٌطبٌت

ففً فٝ اٌ ظبػخ ِؼزّدح 12ػٓ  ٌٍطبٌت اٌّزؼضسأ ٠ص٠د اٌؼتء اٌدزاظٟ ٠غت أ - د

اٌّزؼضس خالي  ٠غٛش ٌّغٍط اٌى١ٍخ اٌعّبػ ٌٍطبٌتٚاٌسث١ؼٝ(و  –)اٌىس٠فٝ  دزاظٟاٌ

ظبػخ  2اٌففً اٌف١فٟ ثص٠بدح اٌؼتء اٌدزاظٟ ػٓ اٌؾد األلفٝ ٚثّب أ ٠زغبٚش ػدد 

 ِؼزّدح.

 الزؼبد األوبد٠ّٝ(: 11ِبدح )

ٚا١ٌٙئخ رؾدد اٌى١ٍخ ٌىً ِغّٛػخ ِٓ اٌطالة ِسؼداً أوبد١ّ٠بً ِٓ أػمبء ١٘ئخ اٌزدز٠ط 

وً ِب ٠زؼٍك ٠ٚىْٛ ِعئٛأً ػٓ اٌطبٌت فٟ  و٠مَٛ ثّٙبَ اٌسػب٠خ ٚالزؼبداٌّؼبٚٔخ 

رؾد٠د اٌؼتء اٌدزاظٝ ٌُٙ ٠ٚمَٛ ثّعبػدح اٌطالة فٟ  وؽ١برٗ اٌغبِؼ١خٚ ثدزاظزٗ

 فٟ وً ففً دزاظٟ. اٌزٝ ٠عغٍٛٔٙباٌّمسزاد اخز١بز ٚ

 (: اٌزعغ١ً فٝ اٌّمسزاد12ِبدح )

ّٔٛذط رعغ١ً اٌّمسزاد فٟ األٚلبد اٌّؾددح ؽعت  أْ ٠ّأل اٌطبٌت ػ٠ٍٕٝجغٝ  - أ

ٚأ ٠غٛش اأٔزظبَ فٟ اٌدزاظخ إأ ثؼد  واٌزم٠ُٛ اٌغبِؼٟ اٌّؼٍٓ ٌىً ففً دزاظٟ

أ ٠عّؼ ٌٍطبٌت ثبٌزعغ١ً اٌّزكخس ػٓ األٚلبد اٌّؾددح إأ و ٚأزٙبء ػ١ٍّخ اٌزعغ١ً

ػٍٝ أأ رص٠د ِدح اٌزكخ١س ػٓ أظجٛع ِٓ ٔٙب٠خ فزسح ٚاٌى١ٍخ  ِغٍطثؼرز لٙسٞ ٠مجٍٗ 

 اٌزعغ١ً.

ػٍٝ وً نبٌت أْ ٠مَٛ ثزعغ١ً اٌّمسزاد اٌزٟ ٠سغت فٟ دزاظزٙب فٟ وً ففً  - ة

ّمسز أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لد ٠ٚؽزسن ٌزعغ١ً اٌو اٌّسؼد األوبد٠ّٟ ثّعبػدحدزاظٟ 

 ٌٙرا اٌّمسز. اٌّزطٍت اٌعبثكاعزبش ثٕغبػ 
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ٌٍطبٌت ثزعغ١ً ثؼك اٌعّبػ ٠غٛش ٌّغٍط اٌى١ٍخ فٟ ؽبأد اٌمسٚزح اٌمفٜٛ  - د

اٌّمسزاد ثبٌزٛاشٞ ِغ ِزطٍجبرٙب اٌزٟ ٌُ ٠غزبش٘ب اٌطبٌت ثٕغبػ إذا لً اٌؼتء 

 .ظبػخ ِؼزّدح 12اٌدزاظٟ اٌّزبػ ٌٍطبٌت ػٓ 

 للبفخ ٚاٌؾرف ٚاأٔعؾبةا(: 13ِبدح )

ْ ٠م١  أٚ ٠ؾرف إٌٝ ظبػبرٗ اٌّؼزّدح ِمسزاً أٚ أوضس فٟ أٞ ففً أ٠غٛش ٌٍطبٌت  - أ

دزاظٟ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ذٌه فٟ خالي اٌفزساد اٌّؾددح ؽعت اٌزم٠ُٛ اٌغبِؼٟ اٌّؼٍٓ 

 ٌىً ففً دزاظٟ ِغ ِساػبح اٌؾد األدٔٝ ٚاٌؾد األلفٝ ٌٍؼتء اٌدزاظٟ. 

رعغ١ٍٗ الٔعؾبة ِٓ ِمسز أٚ أوضس فٟ أٞ ففً دزاظٟ دْٚ وّب ٠غٛش ٌٍطبٌت ثؼد  - ة

ٚذٌه إذا رمدَ ثطٍت اأٔعؾبة  و٠ٚWسِص ٌٗ ثبٌسِص  أْ ٠ؼزجس زاظجبً فٟ ٘را اٌّمسز

ِٚٓ  وخالي اٌفزساد اٌّؾددح ؽعت اٌزم٠ُٛ اٌغبِؼٟ اٌّؼٍٓ ٌىً ففً دزاظٟ

 ٠ؼزجس زاظجبً. -ثدْٚ ػرز ٠مجٍٗ ِغٍط اٌى١ٍخ  -٠ٕعؾت ثؼد ٘رٖ اٌفزسح اٌّؾددح 

 (: اٌّٛاظجخ فٝ اٌدزاظخ ٚاأِزؾب14ِْبدح )

ػٍٝ اٌطبٌت أْ ٠ٛاظت ػٍٝ ؽمٛز اٌّؾبلساد إٌظس٠خ ٚؽٍمبد إٌمبغ ٚاٌدزٚض  - أ

% ِٓ اعّبٌٝ اٌعبػبد 75ثّب أ٠مً ػٓ  ٚاٌزى١ٍفبداٌؼ١ٍّخ ٚاٌزدز٠جبد ا١ٌّدا١ٔخ 

 اٌّؼزّدح ٌىً ِمسز.

%و 20%و 15)إذا وبٔذ ٔعجخ غ١بثٗ  ٠زُ أراز اٌطبٌت اٌّزغ١ت صالصخ إٔرازاد - ة

ِغبٌط ِٓ اعّبٌٝ اٌعبػبد اٌّؼزّدح ٌٍّمسز( ٚفمب ٌطٍت  -وً ػٍٝ ؽدٖ  -% 25

ٌّٚغٍط اٌى١ٍخ أْ ٠ؾسَ اٌطبٌت ِٓ اٌزمدَ ٌالِزؾبْ  واأللعبَ اٌؼ١ٍّخ اٌّىزفخ

اٌعبػبد اٌّؼزّدح % ِٓ إعّبٌٟ 25اٌزؾس٠سٞ إٌٙبئٟ إذا رغبٚشد ٔعجخ غ١بثٗ 

إذا ٌُ ٠مدَ ػرزا ٠مجٍٗ  ٘رٖ اٌؾبٌخ ٠ؼزجس اٌطبٌت زاظجب فٝ اٌّمسز و ٚفّٝمسزٌٍ

 ِغٍط اٌى١ٍخ.

٠غت ػٍٝ اٌطبٌت أداء اأِزؾبٔبد اٌزؾس٠س٠خ إٌٙبئ١خ فٟ اٌّٛاػ١د اٌّمسزح ٌٙب  - د

ؽعت اٌزم٠ُٛ اٌغبِؼٟ اٌّؼٍٓ ٌىً ففً دزاظٟو ٠ٚؼزجس اٌطبٌت اٌّزغ١ت ػٓ 
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 اٌّمسزاد اٌزٟ رغ١ت ػٓ أداء اأِزؾبْ ف١ٙباأِزؾبْ اٌزؾس٠سٞ إٌٙبئٟ زاظجب فٟ 

 إذا ٌُ ٠مدَ ػرزا ٠مجٍٗ ِغٍط اٌى١ٍخ.

 (: ٔظبَ اٌزم١١ُ 51ِبدح )

رزىْٛ اٌدزعخ إٌٙبئ١خ ٌٍّمسز ِٓ ِغّٛع دزعبد األػّبي اٌفف١ٍخ ٚاٌؼ١ٍّخ 

  ٚاٌزؾس٠س٠خ ٚاٌؽف١ٙخ وّب ٘ٛ ِٛلؼ ثغداٚي اٌىطخ اٌدزاظ١خ.

% ِٓ ِغّٛع دزعبد ٘را اٌّمسزو ٚأ ٠ىْٛ 60٘ٛ  اٌؾد األدٔٝ ٌٍٕغبػ فٟ أٞ ِمسز

ِٓ دزعخ اأِزؾبْ ػٍٝ األلً % 30اٌطبٌت ٔبعؾبً فٟ أٞ ِمسز إأ إذا ؽفً ػٍٝ 

اٌزؾس٠سٞ إٌٙبئٟو ٚرىْٛ إٌعجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍدزعبد إٌٙبئ١خ ٚاٌزمد٠ساد وّب ٘ٛ ِج١ٓ 

 .ٔظبَ اٌزم١١ُ ٌٍّمسزادغدٚي ث

 ٌٍّمسزاد ٔظ  بَ اٌزم١    ١ُأٚأ: 

 رمدز اٌدزعبد ٚإٌمبن اٌزٝ ٠ؾفً ػ١ٍٙب اٌطبٌت فٝ وً ِمسز دزاظٝ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ:

 ؽعبة اٌزمد٠ساد ٌٍّمسز اٌدزاظٝ

 اٌزمد٠س إٌعجخ اٌّئ٠ٛخ ٌدزعبد اٌّمسز ػدد إٌمبن

A % 90أوجس ِٓ أٚ ٠عبٜٚ  5
+

 
 ِّزبش

 A %89 بي ألقا 74 4 بي أقا إالش 5.4 

B %74 بي ألقا 79 5.4 بي أقا إالش 5 
+

 
 ع١د عدا

 B %79بي ألقا 64 5 بي أقا إالش 5.4

C %64 بي ألقا 69 5.4 بي أقا إالش 5
+

 
 ع١د

 C %69 بي ألقا 54 5 بي أقا إالش 5.4

 ِمجٛي D %54 بي ألقا 59 5.4 بي أقا إالش 5

 زاظت F %59 بي أقا 5 بي أقا

- - W ِٕعؾت 

- - I 
غ١س 

 ِىزًّ
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I):)  رؼرز ػ١ٍٗ دخٛي وبٔذ ٔعجخ اٌؾمٛز ِعزٛفبح ٠ٚؾفً اٌطبٌت ػٍٝ ٘را اٌسِص إذا

الِزؾبْ اٌزؾس٠سٞ إٌٙبئٟ ٌّمسز دزاظٟ أٚ أوضس فٟ ذاد اٌففً اٌدزاظٟ ألظجبة 

كداء الِزؾبْ إٌٙبئٟ فمه فٟ ث ٠عّؼ ٌٍطبٌتفٝ ٘رٖ اٌؾبٌخ ٠مجٍٙب ِغٍط اٌى١ٍخو ٚ

 .اٌدزاظٟ اٌزبٌٟ ِغ الؽزفبظ ثبٌزمد٠س ِٓ اٌففً األٚيِٛػد ألفبٖ األظجٛع 

 رعزىدَ فٟ ثؼك ِزطٍجبد اٌزىسط ٟٚ٘: –رٛعد زِٛش أخسٜ ٌٍزم١١ُ أ رمبثٍٙب ٔمبن 

Sِٟعزٜٛ ِسل : 

Uِٟعزٜٛ غ١س ِسل : 

 ( GPAّؼدي اٌففٍٟ ٌٍطبٌت )اٌؽعبة ب: صب١ٔ

٠زُ لسة ل١ّخ رمد٠س وً ِمسز دزاظٟ )إٌمبن اٌّٛلؾخ فٟ اٌغدٚي اٌعبثك( فٟ   - أ

ػٍٝ ػدد إٌمبن اٌىبـخ ثىً ِمسز فٟ ٌٍؾفٛي ػدد اٌعبػبد اٌّؼزّدح ٌٙرا اٌّمسز 

 اٌففً اٌدزاظٟ.

٠زُ عّغ ٔمبن وبفخ اٌّمسزاد اٌدزاظ١خ اٌزٟ ظغً ف١ٙب اٌطبٌت فٟ اٌففً اٌدزاظٟ  - ة

 اٌٛاؽد.

ٔمبن وبفخ اٌّمسزاد اٌدزاظ١خ ػٍٝ إعّبٌٟ اٌعبػبد اٌّؼزّدح ٠زُ لعّخ ِغّٛع  - د

اٌٛاؽد ٚذٌه ثغسق اٌؾفٛي ػٍٝ اٌّؼدي فٝ اٌففً اٌدزاظٝ  اٌّعغٍخ ٌٍطبٌت

 اٌففٍٟ وّب ٠ٍٟ:

 = (GPA)اٌّؼدي اٌففٍٟ 

   

 ِغّٛع ٔمبن وبفخ اٌّمسزاد اٌدزاظ١خ فٟ اٌففً اٌدزاظٟ اٌٛاؽد

 فٟ اٌففً اٌدزاظٟ اٌٛاؽدإعّبٌٝ اٌعبػبد اٌّؼزّدح اٌّعغٍخ 

 (cGPA) ؽعبة اٌّؼدي اٌزساوّٟ :صبٌضب

( ِزٛظه ٔمبن اٌدزعبد العّب١ٌخ ٠cGPAّضً ِزٛظه ٔمبن اٌدزعبد اٌزساوّٝ )

اٌزٝ ؽفً ػ١ٍٙب اٌطبٌت خالي اٌجسٔبِظ اٌدزاظٟ ٚذٌه أللسة زل١ّٓ ػؽس١٠ٓ ٠ٚزُ 

 اؽزعبثٗ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 = (cGPA)اٌّؼدي اٌزساوّٟ 
 ِغّٛع ٔمبن وبفخ اٌّمسزاد اٌدزاظ١خ ٌىبفخ اٌففٛي اٌدزاظ١خ
 إعّبٌٝ اٌعبػبد اٌّؼزّدح اٌّعغٍخ ٌىبفخ اٌففٛي اٌدزاظ١خ
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 (٠ٚcGPAٛلؼ اٌغدٚي اٌزبٌٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزمد٠س اٌؼبَ ٚاٌّؼدي اٌزساوّٝ )

 cGPA  عدٚي اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزمد٠س اٌؼبَ ٚاٌّؼدي اٌزساوّٝ 

 ٌٍّغّٛع اٌزساوّٝ إٌعجخ اٌّئ٠ٛخ cGPA اٌسِص اٌزمد٠س

 ِّزبش
A

+
 % 89 يساوى أو بي أااا 4 

A 5.4- 4 74 89 بي ألقا% 

 ع١د عدا
B

+
 5 - 5.4 79 74 بي ألقا% 

B 5.4 - 5 64 79بي ألقا% 

 ع١د
C

+
 5 - 5.4 69 64 بي ألقا% 

C 5.4 - 5 54 69 بي ألقا% 

 %54 بي ألقا D 5 - 5.4 59 ِمجٛي

 ب: ِسرجخ اٌؽسفزاثؼ

٠عبٜٚ أٚ أوضس ِٓ  ٠cGPAّٕؼ اٌطبٌت ِسرجخ اٌؽسف إذا ؽفً ػٍٝ ِؼدي رساوّٝ 

فٝ ع١ّغ اٌففٛي اٌدزاظ١خ ٚثؽسن أأ ٠ىْٛ لد زظت فٝ أٜ ِمسز نٛاي ظٕٛاد  4

 اٌدزاظخ.

 (: اٌسظ  ٛة فٟ اٌّم  سزاد61ِبدح )

 ٠ؼزجس اٌطبٌت زاظجب فٝ اٌؾبأد ا٢ر١خ:

 .ثدْٚ ػرز ٠مجٍٗ ِغٍط اٌى١ٍخ أداء اأِزؾبْ اٌزؾس٠سٞ إٌٙبئٟ اٌطبٌت ػٓرغ١ت  - أ

 % ِٓ دزعخ اأِزؾبْ اٌزؾس٠سٞ إٌٙبئٟ.30ي اٌطبٌت ػٍٝ ألً ِٓ ٛؽف - ة

 % ػٍٝ األلً ِٓ ِغّٛع دزعبد اٌّمسز. 60ػدَ رؾم١ك  -د

إذا زظت اٌطبٌت فٟ أٞ ِمسز إعجبزٞ فٟ أٞ ففً دزاظٝ فؼ١ٍٗ دزاظخ ذاد  - س

خز١بزٞ ااٌّمسز ٚاأِزؾبْ ف١ٗ ػٕد نسؽٗ ِسح أخسٜو أِب إذا زظت فٟ ِمسز 

خز١بزٞ آخس ثد٠ً لوّبي ِزطٍجبد اٌزىسطو افجإِىبٔٗ إػبدح دزاظزٗ أٚ دزاظخ ِمسز 

.ٚذٌه ثؼد ِٛافمخ اٌّسؼد األوبد٠ّٟ
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 ٌزؼضس األوبد٠ّٟا(: 17ِبدح )

فٝ  "2( ألً ِٓ "GPAوبد١ّ٠ب إذا ؽفً ػٍٝ  ِؼدي ففٍٟ )أ ا٠ؼزجس اٌطبٌت ِزؼضس - أ

 .أٜ ففً دزاظٝ

ٚذٌه  ٠Dعّؼ ٌٍطبٌت اٌّزؼضس أْ ٠ؼ١د دزاظخ ثؼك اٌّمسزاد اٌزٝ اعزبش٘ب ثزمد٠س  - ة

ٌزؾع١ٓ اٌّؼدي اٌزساوّٝو ٚفٝ ٘رٖ اٌؾبٌخ رؾزعت اٌدزعخ األػٍٝ اٌزٝ ٠ؾفً ػ١ٍٙب 

 اٌطبٌت.

 ٚاٌففً األوبد٠ّٟ الٔراز(: 18ِبدح )

فٝ أٜ ففً  "2( ألً ِٓ "GPAإذا ؽفً ػٍٝ  ِؼدي ففٍٟ )٠زُ أراز اٌطبٌت  - أ

 دزاظٝ.

أزثؼخ " ٌّدح 2( ألً ِٓ "GPAاٌطبٌت اٌرٞ ٠ؾفً ػٍٝ ِؼدي ففٍٟ )٠ففً  - ة

ففٛي دزاظ١خ غ١س ِزفٍخ ٚذٌه ثؼد ِٛافمخ ِغٍط  ظزخففٛي دزاظ١خ ِزفٍخ أٚ 

 .٠اخر فٟ الػزجبز اٌففٛي اٌف١ف١خٚأ  واٌى١ٍخ

 اأٔمطبع ػٓ اٌدزاظخ(: 19ِبدح )

٠ؼزجس اٌطبٌت ِٕمطؼبً ػٓ اٌدزاظخ إذا ٌُ ٠عغً فٟ ففً دزاظٝ أٚ أعؾت ِٓ اٌففً  - أ

 .ثدْٚ ػرز

غ١س  ِززب١١ٌٓ أٚ صالصخ ففٛي دزاظ١خ٠غٛش أْ ٠ٕمطغ اٌطبٌت فف١ٍٓ دزاظ١١ٓ  - ة

فٟ ٠زُ ففً اٌطبٌت ِززب١ٌخ وؾد ألفٝ ثؽسن اٌؾفٛي ػٍٝ ِٛافمخ ِغٍط اٌى١ٍخو ٚ

٠مجٍٗ ِغٍط اٌى١ٍخ ٠ٚٛافك ػ١ٍٗ  اإذا ٌُ ٠مدَ ػرزؽبٌخ أمطبػٗ ِدح أنٛي ِٓ ذٌه 

  .ِغٍط اٌغبِؼخ

 اٌف١فٝأٟ (: اٌزدز٠ت ا١ٌّد20ِبدح )

فؼ١ٍخ ردز٠ت ظبػخ  100ثإعّبٌٟ ػدد ـ١فٝ ػٍٝ اٌطبٌت أْ ٠ىًّ فزسح ردز٠ت ١ِدأٟ 

 واٌزٟ ٠مس٘ب ِغٍط اٌى١ٍخاٌف١د١ٌبد األ١ٍ٘خ ٚاٌؾى١ِٛخ ٚـ١د١ٌبد اٌّعزؽف١بد فٝ 

خالي األعبشاد اٌف١ف١خ ٌعٕٛاد اٌزدز٠ت زُ ٚ ٠ وٚذٌه رؾذ إؼساف ػمٛ ١٘ئخ ردز٠ط
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)ظٕخ  ٌش ٚلجً اٌجدء فٝ اٌعٕخ اٌزدز٠ج١خ اٌعبدظخاٌّعزٜٛ اٌضباٌدزاظخ ثؼد ٔٙب٠خ 

٠ٚزُ ِزبثؼخ اٌطبٌت أصٕبء اٌزدز٠ت ثٛاظطخ ِؽسف داخٍٝ ِٓ اٌى١ٍخ ِٚؽسف و اأِز١بش(

خبزعٝ ٠ّضً ِىبْ اٌزدز٠تو ػٍٝ أْ ٠زُ اٌزم١١ُ فٝ ٔٙب٠خ اٌفزسح ِٓ خالي اظزّبزح 

سعبد اٌزؼٍُ اٌّعزٙدفخ ٌٍزدز٠تو ٚأ اٌزم١١ُ اٌّؼزّدح ِٓ ِغٍط اٌى١ٍخ ٚثّب ٠ؾمك ِى

و ٠ٚؾدد اٌطالة ٌٚىٕٙب ِٓ ِزطٍجبد اٌزىسطرمبف ٔزبئظ اٌزدز٠ت ا١ٌّدأٝ ٌدزعبد 

 .الؼسافِغٍط اٌى١ٍخ اٌمٛاػد إٌّظّخ ٌؼ١ٍّخ اٌزدز٠ت ٚآ١ٌبد 

 اٌعٕخ اٌزدز٠ج١خ اٌعبدظخ )ظٕخ اأِز١بش((: 21ِبدح )

 9ٝ اٌعٕخ اٌعبدظخ )ظٕخ أوبد١ّ٠خ ٌّدح ػٍٝ اٌطبٌت أْ ٠غزبش اٌزدز٠ت ا١ٌّدأٝ ف

فٝ ؼىً دٚزاد رٕبٚث١خ فٝ  –ثؼد اأٔزٙبء ِٓ اٌعٕٛاد اٌدزاظ١خ اٌىّط  -اؼٙس( 

ؼسوبد ِٚفبٔغ األد٠ٚخ اٌجؽس٠خ فٝ اٌّغبأد اٌّىزٍفخ ٌٍؼًّ اٌف١دٌٝ ِٕٚٙب اٌزدز٠ت 

ً ؼسوبد ِٚفبٔغ اٌّعزٍصِبد ٚاألعٙصح اٌطج١خ ِٚعزؾمساد اٌزغ١ّو ٚٚاٌج١طس٠خ

ؼسوبد ٚ وٚاٌّىّالد اٌغرائ١خ ٚاألػؽبة ٚإٌجبربد اٌطج١خ ٚاٌّطٙساد ٚاٌّج١داد

ِساوص ١٘ٚئبد اٌسلبثخ ٚاٌّزبثؼخ اٌدٚائ١خ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ ٚ واٌزٛش٠غ ِٚىبشْ األد٠ٚخ

(MOH, CAPA, NODCAR, WHO, FDA, EMA..etc)ِساوص اٌجؾٛس ٚ و

ػالَ الٚ و(CROs) اٌعس٠س٠خ اٌف١د١ٌخ ٚاٌطج١خ ٚالربؽخ اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌدزاظبد

اٌىبـخ  اٌف١د١ٌبداٌّعزؽف١بد ٚ إٌٝ و ثبللبفخخٚاٌزع٠ٛك اٌدٚائٝ...... إٌ

اٌزىفؿ فٝ اٌّغبي األوبد٠ّٝ )اٌزدز٠ط ٚاٌجؾش( ٠ّٚىٓ ٌّٓ ٠سغت فٝ  وٚاٌؾى١ِٛخ

٠ٚغت أْ ٠ؽًّ ثسٔبِظ  وِٚساوص اٌجؾٛسألمبء فزسح ردز٠ج١خ فٝ و١ٍبد اٌف١دٌخ 

٠ٚمدَ اٌطبٌت فٝ ٔٙب٠خ دح ِٓ دٚزاد اٌزدز٠ت الو١ٕ١ٍىٝو ز٠ج١خ ٚاؽاٌزدز٠ت دٚزح رد

فزسح اٌزدز٠ت ِؽسٚػب ٌٍزىسطو ٠ٚزُ رم١١ُ اٌطبٌت ِٚزبثؼزٗ فٝ فزسح اٌزدز٠ت ٚفمب 

 ٌالئؾخ اٌىبـخ ثرٌه. 
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 (: ٔظبَ ركد٠ت اٌطالة22ِبدح )

رٕظد١ُ اٌغبِؼدبد  اٌطالة اٌّم١دْٚ ثبٌجسٔبِظ خبلؼْٛ ٌٍٕظبَ اٌزكد٠جٟ اٌّج١ٓ فٟ لدبْٔٛ

ٚأئؾزدٗ اٌزٕف١ر٠دخو أٚ ِدب ٠عدزغد ِدٓ رؼدد٠الد ػٍدٝ  1972ٌعدٕخ   49 اٌّفدس٠خ  زلدُ

 اٌمبْٔٛ.

 (: أؽىبَ ػبِخ23ِبدح )

ٚأئؾزٗ اٌزٕف١ر٠خ ٚرؼدد٠الرٙب  1972ٌعٕخ  49رعسٞ أؽىبَ لبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد زلُ 

دد اٌّم١دد٠ٓ ثبٌّعدزٜٛ ف١ّب ٌُ ٠سد ف١ٗ ٔؿو ٚرطجك أؽىبَ ٘رٖ اٌالئؾخ ػٍٝ اٌطالة اٌغد

 .ٌٙرٖ اٌالئؾخ األٚي فٝ اٌؼبَ اٌغبِؼٝ اٌرٜ ٠ٍٝ ـدٚز اٌمساز اٌٛشازٜ

 (: وٛد اٌّمسزاد24ِبدح )

او  طالب اا يتاوي بي حافيي وويو  أاقا ، طالحافاي يشياطي إالش طال س  طالةلبش طالبسئوا  - أ

ال اطسش، (، وطالاق  طألوا بي طاليساا يشيا إالش طالفصا ط2لي ت ايس طالب اا ببا ت 

وطالاقباي طالوالش وطالواالث بي طاليساا يشياطي إالش اق  طالب اا نبي طالتسلسا طالاقبش 

 اللب ااطظ ااال س .  

( يسل  ت ايسيا إالش طألقسا  طالةلبي  Non Pharmaceuticalميا طالصي الي  بطالب ااطظ  - ن

طالبت صص  االياظ اابة  بلبا أو ميادا تحظ طإلشاطف طالبااشا الوايا طالالي  الشئوي 

 (.NPبطالتةلي  وطالبين ويابز اليا ااالابز 

 .Electiveويشيا إالش  Eطالب ااطظ طال تيااي  يت  طستا طا اق  طالفصا طال اطسش ااالحاف  - ظ

 ِٚزطٍجبد اٌى١ٍخ العجبز٠خ ٚاأخز١بز٠خِزطٍجبد اٌغبِؼخ (: 25ِبدح )

 ( ِزطٍجبد اٌغبِؼخ ِٚزطٍجبد اٌى١ٍخ العجبز٠خ ٚاأخز١بز٠خ٠1ٛلؼ ِسفك )
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 (: اٌىطخ اٌدزاظ١خ ٚرٛش٠غ دزعبد اٌّمسزاد26ِبدح )

ٚرٛلؼ اٌغداٚي رٛش٠غ اٌّمسزاد ػٍٝ اٌففٛي اٌدزاظ١خ اٌؼؽسحو  ٠زُ

اأِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ اٌزؾس٠س٠خ رٛش٠غ دزعبد اٌّمسز ػٍٝ اٌزب١ٌخ 

ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاألٔؽطخ اٌفف١ٍخ ٚاأِزؾبٔبد اٌؽف٠ٛخو ٚػدد ظبػبد 

 .اأِزؾبْ ٌىً ِمسز
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 Program Curriculumدزاظ١خ    اٌاٌىطخ 

Semester (1) 
 

Course Title Course 

Code 

Credit Hours Prerequisite Examination Marks Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours 
Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./

Tut. 

Wr. Oral 

Pharmaceutical Analytical 
Chemistry I 

PA 101 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

Pharmaceutical Organic 
Chemistry  I 

PC 101 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

Anatomy NP 101 1 1 2 Registration 15 25 60 -- 100 1 

Medicinal Plants PG 101 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

Medical Terminology NP 102 1 -- 1 Registration 25 -- 75 -- 100 1 

Curriculum & Conduct 
Orientation 

NP 103 1 -- 1 Registration 25 -- 75 -- 100 1 

Mathematics NP 104 1 -- 1 Registration 25 -- 75 -- 100 1 

Human Rights and Fighting 
Corruption 

NP 105 1 -- 1 Registration 25 -- 75 -- 100 1 

Information Technology NP 106 1 1 2 Registration 15 25 60 -- 100 1 

Total  12 5 17      900  

 

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

 

Course Title 
Course 
Code 

Credit Hours 
Prerequisite 

Examination Marks 
Total 
Marks 

Final 
Exam. 
Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut Wr. Oral 

Pharmaceutical 
Analytical Chemistry II 

PA 202 2 1 3 
Pharmaceutical Analytical 

Chemistry I 
15 25 50 10 100 2 

Pharmaceutical Organic 
Chemistry  II 

PC 202 2 1 3 
Pharmaceutical Organic 

Chemistry I 
15 25 50 10 100 2 

Cell Biology PB 201 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

Histology NP 207 1 1 2 Registration 15 25 60 -- 100 1 

Physical Pharmacy PT 201 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

Pharmacognosy I PG 202 2 1 3 Medicinal Plants 15 25 50 10 100 2 

Psychology NP 208 1 --- 1 Registration 25 -- 75 -- 100 1 

Total  12 6 18      700  

 

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

Course Title 
Course 
Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 
Marks 

Final 
Exam. 
Hours Lect. Pract./Tut Total 

Perio
d 

Pract./Tut Wr. Oral 

Pharmaceutical 
Analytical Chemistry 

III 
PA 303 2 1 3 

Pharmaceutical Analytical 
Chemistry I 

15  25 50 10 100 2 

Pharmaceutical 
Organic Chemistry  III 

PC 303 2 1 3 
Pharmaceutical Organic 

Chemistry I 
15  25 50 10 100 2 

Biochemistry I PB 302 2 1 3 Registration 15  25 50 10 100 2 

Pharmacognosy II PG 303 2 1 3 Medicinal Plants 15  25 50 10 100 2 

Physiology  NP 309 2 1 3 Registration 15  25 50 10 100 2 

Pharmaceutics I PT 302 2 1 3 Registration 15  25 50 10 100 2 

Scientific Writing and 
Communication Skills 

NP 310 1 1 2 Registration 15 25 60 --- 100 1 

Total  13 7 20      700  

 

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

 

Course Title 
Course 
Code 

Credit Hours 
Prerequisite 

Examination Marks 
Total 
Marks 

Final 
Exam. 
Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Biochemistry II  PB 403 2 1 3 Biochemistry I 15  25 50 10 100 2 

General  
Microbiology  

PM 401 2 1 3 Registration 15  25 50 10 100 2 

Instrumental 
Analysis 

PA 404 2 1 3 Registration 15  25 50 10 100 2 

Pathology NP 411 2 1 3 Histology 15  25 50 10 100 2 

Pharmaceutics II PT 403 2 1 3 Physical Pharmacy 15  25 50 10 100 2 

Pharmacology I PO 401 2 1 3 Physiology  15  25 50 10 100 2 

Total  12 6 18      600  

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

Course Title 
Course 
Code 

Credit Hours 
Prerequisite 

Examination Marks 
Total 
Marks 

Final 
Exam. 
Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Parasitology and 
Virology 

PM 502 2 1 3 General Microbiology 15 25 50 10 100 2 

Pharmaceutical  
Microbiology 

PM 503 2 1 3 General Microbiology 15 25 50 10 100 2 

Phytochemistry I PG 504 2 1 3 Pharmacognosy II 15 25 50 10 100 2 

Pharmaceutics III PT 504 2 1 3 Physical Pharmacy 15 25 50 10 100 2 

Medicinal 
Chemistry I 

PC 504 2 1 3 
Pharmaceutical 

Organic Chemistry  III 
15 25 50 10 100 2 

Pharmacology II PO 502 2 1 3 Pharmacology I 15 25 50 10 100 2 

Total  12 6 18      600  

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

 

Course Title 
Course 
Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 

Total 
Marks 

Final 
Exam. 
Hours 

Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

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 
Pharmaceutical Organic 

Chemistry III 
15  25 50 10 100 2 

Biostatistics PO 604 1 -- 1 Registration 25 -- 75 -- 100 1 

Total  12 5 17      700  

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

 

 
Course Title 

Course 
Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 
Marks 

Final 
Exam. 

Hours 
Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Medical Microbiology & 
Immunology  

PM 704 2 1 3 General Microbiology  15  25 50 10 100 2 

Clinical Pharmacokinetics PP 702 1 1 2 
Biopharmaceutics & 

Pharmacokinetics  
15 25 50 10 100 1 

Applied & Forensic 
Pharmacognosy  

PG 706 1 1 2 
Pharmacognosy II 

Instrumental Analysis  

15  25 50 10 100 1 

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 

Total  11 7 18      700  

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

 

Course Title 
Course 
Code 

Credit Hours 
Prerequisite 

Examination Marks 
Total 
Marks 

Final 
Exam. 
Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

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 

Total  11 6 17      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 
Prerequisite 

Examination Marks Total 
Marks 

Final 
Exam. 
Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Biotechnology 
PM 906 2 1 3 General Microbiology 15  25 50 10 100 2 

Clinical Pharmacy I PP 904 2 1 3 Pharmacology II 15  25 50 10 100 2 

Community Pharmacy 
Practice  

PP 905 1 1 2 
Pharmacology I 
Pharmacology II 15 25 50 10 100 1 

Complementary and 
Alternative Therapy 

PG 907 2 1 3  Phytochemistry II 15  25 50 10 100 2 

Good Manufacture 
Practice  

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 

Total  12 6 18      800  

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

 

Course Title 
Course 
Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 
Marks 

Final 
Exam. 
Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

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 

Total  10 5 15      800  

Lect. = Lecture,  Period. = Periodical/Course work,  Pract./ Tut. = Practical / Tutorial,  Wr. = Written 
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يررررم   بررررمي  ة  إط إرررر   إمنررررمظ  مررررن  عرررر   إسمرررر    فهرررر    .2
إه  عرررررر   إم  ررررررج  اع رررررر  إ   ملرررررر  ت  سررررررا  م  ررررررج 

 . إ  ملي

 
 

 
إن  إط إررر   ررر  هسيررر ة  ا ممررر   فررر   إلم يررري  إمل يميررري ب سم  ررر  

،  ع يرر  فررإن   إس يرري ب ميرر   ط ع م رر   إل ميرري  ا  رر   رر    ررا   إصرره  
  و  هيرري مبررل     رر ة  مررن ا رر   إن رر ض ب رر  ة  إلم يرري  إمل يميرري بمرر  
ممتررررمن  مررررن    نرررر  ع ميرررري  عم يرررري  إ  هيرررري  خ ميرررري بليررررث مهرررر   

 بم ن ب ع   مبم ص من  إسي سة   إم نيي.إ م مم  صي  إي يم
 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 

م ررررسي  إ نرررري بررر صن مررررن  إ ررررب ن  إ ه برررريي ا   يه رررر  ،  إررراإ  فهرررر  مرررر  
 إ  س  ص ممس ن من ا/ ملم     ط 

إإرررر   اتعلبللللاظ أو طالتباسللللاظ لررررق  إمهرررر   إس يرررري ممرررريح إ طرررره   
فيمررر  يخرررص إعررر  ة هصررر   ه ررر  ت إ  هة  رررب ن  إطررره  ب إس يررري  اإررر  

 اممل نرررر  ت  إ  هيرررري ا  إن  بيرررري ا   يرررره اإرررر  مررررن  إ ررررب ن  و  هيرررري 
) مهررر    اإمم بررر  ت فررر     إخ ميررري  اإررر  فررر  خررره  م  عيررر     إمل نررري

  فررر     إالررر ن  صررر   ا  ييررر   مرررن مررر هين إعرررهن  إنمي ررري إ  11خررره  
إط ه رررر   إهرررر ن ن   إملرررر     إمنصرررر ص ع يرررر    ن ان يسرررر ن إرررراإ  اص 
مررر اليه مرررن  هيررر  ا  بليررر  ع ررر  م  رررس  إط إررر  ا   ه  مررر  ا  عه مررر  
ب عتررر س  يبررري  إمررر هيج ا  إ يبررري  إمل  نررري ا   و  هيرررين، منسررر ين ال نيررري  

 دػٌ حىنظخد حىـخٍؼٜ
 

 

 حىَقظسكخص ٗ حىأنخٗٙ ٗحىظظيَخص ٗحالىظَخظخص
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  إسنمررره ا تان  ررراأل  إمظ مررر  ت   اإمم بررر  ت يرررم   إنظررره في ررر  مرررن  بررر  
 إ ب ت في     مخ ا  إهه ه  ت  إمن ببي ب  ن    إعه   إطه  بنم ب   .
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عررر   مرررن : مهبرررمي  إإررر   ( 28x 22  ممررره    252مب ررر  مبررر لي  إمسمبررري   

 إه عررر  ت  إمسييررري إخ مررري  إطررره   اعتررر س  يبررري  إمررر هيج   يررره   مرررن 

 ـ: إمبميي ين 

  مررررن خرررر م  ت  إمسمبرررري مسرررر ن ابررررمهب    إممرررره  ين   إمبررررميي ين

 مهرر ي   وه رر    ت  إه مرري إ رر   يلمرر ص ع رر  عرر   مررن ا  رر ة 

إمسمبررري   إمررر   ة ببهنررر مص مررر  مصرررميم  خصيصررر     إررر إل بررر   آل

 . إس يي ب ابمل ني بمنببي  ا ه   إي هبي  ميسني  إمسمبي 

 منتررر ة  مررر  ي يررر 25  إسمررر  متررر  عررر       عررري إعطرررها ع ررر  

  ا  إ سمررر  ملمررر ص ع ررر  اسالررره  25سهبررر   عررر   202ع ررر  

ب إ غررررري  222 - ب إ غررررري  ون  ي يررررري 5422 سمررررر    2222مرررررن 

 ( . إلهبيي

    ا   20ل ررررهة خ صرررري ب إرررر  هي  ت  إل ميرررري ملمرررر ص ع رررر  

  هيررري فررر  مخم رررس مخصصررر  ت  240ملمررر ص ع ررر  اسالررره مرررن 

 .0229 إصي إي  من ببلين  ت  إههن  إم ت  لم  ع   

  822ص ع رررر  اسالرررره مررررن   عرررري  إهبرررر ب   إل ميرررري   رررر  ملمرررر 

 إمرر  مرر  منل رر  مررن  ةهبرر إي مررن هبرر ب   إم  بررميه   إرر  سمرر ه 

 بررر   إس يررري ا   إمررر  مررر  إ ررر  ن   إإررر  مسمبررري  إس يررري مرررن   ملررر  ت 

اخرررهص فررر  إطررر ه  إمبررر     إل مررر  برررين  إس يررر  ت ب وتررر في إإررر  

س رر س ع مرر  يلمرر ص ع رر  م خصرر  ت إ هبرر ب   إل ميرري  إمرر  مرر  

 .منل   ط    م هين  إس يي

 

 شــحىَنظز
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 ااالباتا با  طالاحث 

 
 

   (ITٗكدس طنْ٘ى٘ؿٞخ حىَؼيٍ٘خص  

ت و  ااتاح  طالبةلوباظ فش طالصوا طالالاتاولي  بي  يا شاااظ 

وطالةبلي  طالتةليبي  طالبةلوباظ وتح ي  طالبيال  طالبتاابل  الي طات طالاابةي  

 .ئ  طالةابليي ااالالي  اللتةابا بةيا بي  يا طالت اين طالبواه وطالبستبايوتي

 

   

 

     

 إمررررر   ة    آلإررررر ملمررررر ص  إمسمبررررري ع ررررر  عررررر   مرررررن ا  ررررر ة  إل بررررر   

ببهنرر مص ممطرر ه فرر   إمسمبرر  ت إبررهعي  إبلررث عررن  إسمرر    يه رر  مررن 

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  

إمسمبرري س يرري  إصرري إي  خصيصرر     ب رر   إن رره    ررا   إبهنرر مص مرر  مصررميمي

  .   س  م  س ن   مسمبي   ي ة  إمخصصلم  يم
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االلا ى طالةلبشا طالتةايف  
 

ٕاا٘ ّأااخغ ػيَااٜ غالرااٜ طااخرغ ى٘كاادس ظااَخُ حىـاا٘دس رنيٞااش حىصااٞدىش ؿخٍؼااش 

غْطااخس ٖٝااظٌ رخىـخّااذ حىؼيَااٜ ىيطااالد ػااِ غسٝاا  ػاادس أّأااطش طَؼيٖااخ ىـااخُ 

 حىْخدٛ حىؼيَٜ:
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       ه ع    انم ج  إطب 
 

 

 

 طالاساال 

 .ن  ص ع م  طهب  مممي  ي     افس ه  إمب عي  يلم  ع   ن  ل  
 

 طألد طف 

 حمظأاااااخد ٍٗعاااااخػدس حىطاااااالد حىَٖظَاااااِٞ رخىَـاااااخه حىؼيَاااااٜ حىصاااااٞدىٜ  -2

 ّأااااااااس ىنااااااااسس حىزلااااااااغ حىؼيَااااااااٜ ٗحألخزااااااااخز حىؼيَٞااااااااش حىلدٝؼاااااااااش  -0

اػدحد ٍـَ٘ػش ٍِ حى سٝـِٞ ٍئٕيِٞ ىَ٘حصيش حىدزحظخص حىؼيٞاخ ٗحىزلاغ  -2

 حىؼيَٜ ٍِ خاله امعخرٌٖ ٍٖخزحص رلؼٞش ٗكٞخطٞش

 ىزلؼٞااااااااش حىطالرٞااااااااش حىظْظااااااااٌٞ ٗحالقااااااااسحد ػيااااااااٜ  حىَأااااااااسٗػخص ح -9

 شٝخدس اّظخؽ حىنيٞش ٍِ حىْأس حىؼيَٜ رَأخزمش غالد حىْخدٛ -5

 حىْخدٙ حىؼيَٚ
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" اٌدددرٞ ػدددسق أٔظّدددخ Nerdsإلبِدددخ اٌّؼدددسق اٌؼٍّدددٟ اٌعدددبدض ٌٍغٕدددخ " -2

 .Hermesomeرٛـ١ً اٌدٚاءو رؾذ ػٕٛاْ 

ل١بَ ٌغٕخ فس٠ك اٌزدز٠ت ثّؼعدىس "شاد" اٌزددز٠جٟ ٚرددز٠ت أظدسح و١دٛز ػٍدٝ  -2

اٌّٙددبزاد اٌؾ١بر١ددخ ٚاٌؼٍددَٛ الٔعددب١ٔخ  وبٌؼّددً اٌغّددبػٟ ٚاٌزٛاـددً ٚفددٓ الٌمددبء 

 ٚالثداع. 

و ٚاٌرٞ FitFatإلبِخ اٌّؼسق اٌؼٍّٟ األٚي ٌٍغٕخ اٌٛػٟ الو١ٕ١ٍىٟ ثؼٕٛاْ  -3

 عٙب. رؾدس ػٓ ِىبنس اٌعّٕخ ٚو١ف١خ ػال

إلبِددددددخ اٌّؼددددددسق األٚي ٌٍغٕددددددخ ِٛظددددددٛػخ اٌّٙددددددبزاد ٌؼددددددسق ٚث١ددددددغ  -4

ِؽددغٛأد ٠د٠ٚددخ ِدددٓ ـددٕغ ندددالة و١ٍددخ اٌفددد١دٌخ ثغبِؼددخ نٕطدددبو ٚذٌدده رؾدددذ 

 ػٕددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٛاْ "خددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبْ أزاثعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده". 

ل١دددبَ ٌغٕدددخ اٌدددٛػٟ الو١ٕ١ٍىدددٟ ثدددكٚي ؽٍّدددخ رٛػ١دددخ داخدددً اٌّغّدددغ اٌطجدددٟ  -5

 .  InVectionػٓ نسق ِىبفؾخ اٌؼدٜٚ ثؼٕٛاْ 

إلبِخ ٚزغ رؼ١ّ١ٍدخ ٌٍغٕدخ ِٛظدٛػخ اٌّٙدبزاد ٌزؼٍد١ُ اٌسظدُ ٚاٌىده اٌؼسثدٟ  -6

 ٚاٌّبٔداأ ٚاٌىسٚؼ١ٗ. 

ل١بَ ٌغٕخ ِٛظٛػخ اٌّٙبزاد ثإلبِخ ؽدس ػدٓ اٌّدٕؼ ٚاٌىٛزظدبد اٌزؼ١ّ١ٍدخو  -7

 ٚو١ف١خ اأظزفبدح ِٕٙب. 

 PROPitإلبِددخ اٌّؼددسق اٌؼٍّددٟ اٌضددبٟٔ ٌٍغٕددخ اٌددٛػٟ الو١ٕ١ٍىددٟ ثؼٕددٛاْ  -8

 ف ش٠ددددددبدح اٌددددددٛػٟ ثبٌّٕزغددددددبد اٌطج١ؼ١ددددددخ وكؽددددددد اٌٛظددددددبئً اٌؼالع١ددددددخ. ثٙددددددد

" ػددٓ أ١ّ٘ددخ دزاظددخ اٌى١ٍددخ ػٍددٟ Nerdsإلبِددخ اٌّؼددسق اٌعددبثغ ٌٍغٕددخ " -9

اّـخشحص حىْخدٙ 
 حىؼيَٚ
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 اٌّعدددددددزٛٞ اٌؼالعدددددددٟو ٚاظدددددددزىداِٙب ٌؾّدددددددً اٌددددددددٚاء ٚػدددددددالط اأِدددددددساق. 

إلبِددخ ٚزؼددخ ػّددً ِمدِددخ ِددٓ ٌٍغٕددخ فس٠ددك اٌزدددز٠ت ػددٓ أ١ّ٘ددخ اظددزىداَ  -10

 ١ُ. اٌزٍؼ١ت فٟ اٌزؼٍ

ل١بَ ٌغٕخ اٌٛػٟ الو١ٕ١ٍىٟ ثؾٍّخ اٌزٛػ١خ اٌضب١ٔخ ٌٙدب داخدً اٌّغّدغ اٌطجدٟ  -11

 ثٙدددددددددف ش٠دددددددددبدح اٌدددددددددٛػٟ ثكلددددددددساز رؼدددددددددبنٟ إٌّجٙدددددددددبد ٚإٌّؽدددددددددطبد. 

ِٕؽٛزاد ٌغٕخ اٌٛػٟ الو١ٕ١ٍىدٟ ػدٓ ِدسق ش٠دبدح ِعدزٜٛ اٌددْ٘ٛ ثبٌددَ  -12

 اٌؼددالط. ػٍددٟ ـددفؾخ إٌددبدٞ اٌؼٍّددٟ  ٌزٛػ١ددخ اٌّسلددٝ ثّىددبنس ثطددسق اٌٛلب٠ددخ ٚ

ِٕؽددٛزاد ٌغٕددخ فس٠ددك اٌزدددز٠ت ػٍددٟ ـددفؾخ إٌددبدٞ اٌؼٍّددٟ ٌص٠ددبدح ٚػددٟ  -13

 اٌطالة ثبٌّٙبزاد اٌؾ١بر١خ ٚاٌؼٍَٛ الٔعب١ٔخ. 

ِؾبلددساد ِدزظددخ إٌددبدٞ اٌؼٍّددٟ اٌزددٟ رٙدددف إٌددٝ رؼٍدد١ُ أػمددبء إٌددبدٞ  -14

غو اٌؼٍّٟ ػٓ اٌٛػٟ اٌدرارٟو ٚرٕظد١ُ اأؽدداسو ٚالدازح اٌّب١ٌدخو ٚإدازح اٌّؽدبز٠

 ِٚٙبزاد اٌٍغخ اأٔغ١ٍص٠خ. 

 ثطٕطددددب.  57357ل١ددددبَ ٌغٕددددخ ِٛظددددٛػخ اٌّٙددددبزاد ثص٠ددددبزح ٌّعزؽددددفٟ  -15

ل١بَ إٌبدٞ اٌؼٍّٟ ثزٕظ١ُ اٌٍّزمٟ اٌزٛظ١فٟ اٌضبٟٔ ٌى١ٍخ ـد١دٌخ نٕطدب رؾدذ  -16

 إؼددددددددددددساف ٚؽدددددددددددددح اٌىددددددددددددس٠غ١ٓ ِٚسوددددددددددددص اٌىدددددددددددددِبد اٌفدددددددددددد١د١ٌخ. 

 دز٠جًب إو١ٕ١ٍى١ًدددددب. ل١دددددبَ ٌغٕدددددخ اٌدددددٛػٟ اأو١ٕ١ٍىدددددٟ ثزددددددز٠ت أػمدددددبئٙب رددددد -17

 إلبِخ ٔبدٞ اٌىزبة اٌّمدَ ِٓ ٌغٕخ ِٛظٛػخ اٌّٙبزاد. -19

 ٍدٝس حىْخدٙ حىؼيَٚ                                                    
 

 ظخىٚ أر٘ زٝأٔد /                                                
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 أّأطش زػخٝش حىطالد
 

 
 
 

 
 منسق عام األنشطة الطالبية  

 أ.م / منى عبد الحميد األعصر
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 ميَش
 زػخٝش حىطالدػخً  ٍدٝس

 دْٝخ ٍلَد ػخدهأ / 
 

 حألػصحء : ٜٗرْخط ٜأرْخث
 

ٝعااؼدّخ أُ ّْٖااجنٌ رَْخظاازش حىظلااخقنٌ رخىنيٞااش ّٗقاادً ىنااٌ أغٞااذ 

 حىظٖخّٚ رظف٘قنٌ ٍظَِْٞ ىنٌ دٗحً حىْـخف ٗحىظ٘ىٞ .

رخىعاٞد حألظاظخذ  ّيظقاٜمَخ ٝعؼدّخ أُ ّقدً ىناٌ ٕارح حىادىٞو ىناٚ 

حىاادمظ٘ز / زثااٞط حىـخٍؼااش ٗحىعااٞد حألظااظخذ حىاادمظ٘ز / ػَٞااد حىنيٞااش 

ٍِ خاله ميَخص صخدزٓ ٍِ حىقياذ طعات ىناٌ ٗحىعخدس ٗمالء حىنيٞش 

 ٜىا شغٞزاش ىزْ ٘حطنّ٘ ىنٜو حىظف٘م حىدحثٌ ٞحىطسٝ  ٗطسقدمٌ اىٚ ظز

 ى٘غْْخ حىلزٞذ.رْخء ٍعظقزو رخٕس 

مْخ ّقدً ىناٌ ٕارح حىادىٞو ىناٚ طظؼسىا٘ح ػياٚ ميٞاش حىصاٞدىش رَاخ 

طأَو ٍِ أقعخً ػيَٞش ٗػَيٞش ٗادحزٝش ٍٗخ َٝنْنٌ أُ طعاظفٞدٗح ٍاِ 

ٗمارىل حى ادٍخص حىظاٚ  ٗقاجُ٘ حىطاالد طاالدخدٍخص ٍِ زػخٝش حى

 .ٚ حىصٞدىطالد رخىَـَغ يطقدً ى

ظْخظااذ ٍااغ ّٝٗٗاادػ٘مٌ ؿَٞؼااخً أُ طَخزظاا٘ح مااو ٍااخ طس زااُ٘ 

ٍؼعاانسحص  –حؿظَخػٞااش ٗزكااالص  –ٍٞاا٘ىنٌ ٍااِ أّأااطش  زٝخظااش 

( ٍِ خاله قعاٌ ػيَٞش  – ؿ٘حىش ٗخدٍش ػخٍش –أظس  –ػقخىٞش ٗىْٞش 

 رخىنيٞش. طالدزػخٝش حى

 ِغ أن١ت األ١ِٕبد ثدٚاَ اٌزفٛق
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 زػخٝش حىطالد ػخً ٍدٝس  دْٝخ ٍلَد ػخده/   سحىعٞد

 حىعٞدس / ىظْش ٍسحد شٝخدس
ٍأسىش حىيـْش حالؿظَخػٞش 

  ٗحىطالد

 اٌع١د / اظبِخ ـجسٞ إٌؾبض
ٍأسد ىـْش حالظس 

 حىطالرٞش 

 / ظلس كخٍد شٝدحُ سحىعٞد
 حىْأخغ حىسٝخظٍٚأسىش 

 ٍٗأسىش حىيـْش حىفْٞش

 ٍأسد ىـْش حىـ٘حىش حىعٞد / كعِ ٍلَد ظالٍش

 ٍأسد حىيـْش حىؼقخىٞش حىعٞدس /ىخغَش حىعٞد حىؼسرٚ

 ظَُٞ٘ ظَٞس ػخرضحىعٞد / 
حىؼيَٞش يـْش حىٍأسد 

 ٗحىْخدٙ حىؼيَٚ

 ٍأسىش حىظغرٝش  حىعٞد / أكَد حظَخػٞو ػالً

 

 حىْأخغ  عج٘ىٍِٞ

 رقعٌ زػخٝش حىطالد رخىنيٞش 
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 طالباالا  يلزيزت.... طالباالن  يلزيز

 إمخم يرري  إمرر  مم  فررق  مي إرر    ان ررطي فرر يمسنرر   إم رر هسي 
ي رهس ع ي ر   إ  ن  مل    إطه    إمر    ه م   إ خصيي من خه  

 .ب إس يي طه  ب  هع يي  إ

 

 :  ي  س  مل    إطه  إإ  
منميررري  إهررري   إه ليررري   اخه يررري   إررر ع   إررر طن    إهررر م   .2

 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  .0
  إه  بط بين    بين  عت س  يبي  إم هيج   إل م ين 

 سم رررررررر س  إم   رررررررر   إطهبيرررررررري   رررررررر ه م    م رررررررر هم    .2
  م  يل   

ن ررره  م ررر ي  مسررر ين  ابررره   إ مليررر  ت  إطهبيررري   عررر   .9
 ن  ط   

ن رررره  منظرررري   ان ررررطي  إطهبيرررري   ا مم عيرررري   إس ررررييي  .1
  إينيررري   إاله فيررري   اهميررر ا بمبرررم      م ررر ي   إمميررر  ين 

 في   

منظرري   افرر  ة مررن ط  رر  ت  إطرره  فرر  خ مرري  إم ممرر  بمرر   .6
 يل   ع    إم مم  ب إخيه 

 ملرررر    إطرررره  ع رررر  ملهيررررق م  رررر   ا رررر  س مررررن يلمرررر   .7
  :خه   إ   ن  اميي

 

 زػخٝش حىطالد ىٜ ظط٘ز
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 يرررم  مرررن خهإ ررر  مم هبررري  ميررر   ان رررطي  إهي تررريي مرررن خررره  
...  إ رررر    ...  إمصرررر هعي ...  إمهسمرررري ...  إبررررب لي   اإلرررر    إيه يرررري 

... سمررررررر    ا بررررررر   ... هفررررررر   االهررررررر   ...  إس ه ميررررررر  ...  إم يس نررررررر   

 (.اإل    إه ص...  ابس  ش 

مررررنج ...  إيرررر   .. إطرررر بهة ...  إبرررر ي ...  إهرررر      اإلرررر    إ  مليرررري 
   اإررررر  ب ا رررررمه   فررررر   إررررر  هة  إمن ررررريطيي ب إس يررررري    ه(  إط  إررررري

 . إ  ملي  من خهإ    ا مه   ف    هص  إ  مل  ت

 

 

مرررن خهإ ررر   ا رررمه   فررر   إمبررر به  ت  إاله فيررري  إمخم يررري   إمررر   يرررم  
منظم رررر   إ  ملرررري   إس يرررري  إ  مرررري  إنرررر    ت  إاله فيرررري   إ ينيرررري   ا بيرررري 

 .  يه  

 

 

يمسنرررر   انتررررم   ع رررر  الرررر ص  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  ميرر   ان ررطي 

  هص ... ملبررررررسه  ت ... هلرررررره ت ... اله فيرررررري ... هي ترررررريي   إمخم يرررررري 
 (. ابه

 
 تاويــــــي طألسـاتباطحـــــا 

 
 

 طاللال  طالاياني : أوالً 

 طاللال  طالسياسي  وطالو افي : واليا 

 الال  طألسا وطالاحيظ: واالوا 
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يمه   ه ب   ابهة بط   إإ  ه ب  إ ني  ابه ب مل    إطه  ب إس يي  -

 .ب   ابهة م تل   ب  

 .مه ي  بي ن بم سي   ابهة -

 .مل ي  ا   س  ابهة -

 .مل ي  خطي ن  ط  ابهة خه   إل    إ  مل  -

مهر ي  س رس ب بررم س  إطره   إم ررمهسين فر   ابررهة بليرث ا يهرر   -

ط إ   ط إبي م  م تيح  إيه ي  إ ه بيي  عنر  ن ( 52  إل   عن 

 . إبسن  ه    إم يي ن

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

 .ب إس يي طه هع يي  إ

مرررن  إبررري   ابرررم ا   ابرررهة ن ررر ط إا بلررر   عمم   ررر  جا ممررر ه -

ن برر  هبرريج / عميرر   إس يرري الرر  مررن  إبرري   ابررم ا  إرر سم ه / إرر سم ه

 . إ  ملي إ ب ن  إمل ي    إطه 

 

 
 

 

 يمسن  من خهإ    ا مه   ف   إمب به  ت  إينيي  إ  مري ملر هض 

 .ب إ  ملي   إمبهل   إم ه  ن  إين ف  إين ن  إم سي يي   ا مه   

 

 
 

 طاللال  طالفلي : اطاةا  

الال  طاللشاب طالاتبالش و  ب  :  ابسا 
طالبين
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 (.مب ع   ت   مم عيي... ان طي   مم عيي   م م  

 : مممال   ان طي  ا مم عيي ف  

  إهيرررر   بررررهله ت مهفي يرررري  اله فيرررري إإرررر   ميرررر   إمرررر ن  إبرررري ليي 
 .ب إ م  هيي

  طره إهع يي  إإ  مي لم ي  إمبها ب إ   ب إمل  ن م   و  هة  إل مي 
 . بن   إ  

 إ  مي مب بهي  إط إ   إمال إ    إط إبي  إمال إيي. 

 إ  مي مب بهي  إ طهنص. 

 
 

 يم  من خهإ    إم  هسي ف  ملبسه  ت  إلم   إم  مخر    إبيبري ا  
 خ ه  رر   إملبرسه  ت  إمهفي يرري  سرراإ   إرر  ه  ت  إس ررييي   خرر   إمل فظرري 

 .من خه   إلت يي ف  ع يهة  إ   إي ب إس يي

 

 

بلهرر   إنرر    ت  إل ميرري     إمسن إرر    مخررمص إ نرري  إن رر ط  إل مرر
  إمل ترره  ت  إل ميرري ب رر س منميرري  إهرر ه  ت  إل ميرري   إمسن إ  يرري  ن رره 

 . إل      إ ملي  ت  إل ميي   إملهفي  نم      مطبيه   عن طهيق ن   

م رر س إإرر  م رر ي   إطرره  ع رر  سم برري  ابلرر ث  إل ميرري   صررص 
 مهر ي    إرها   إبر  سطرها ليث ان   م فل   إإ   إبلرث   و   إخي    إل م

 . إل   

مهر   بلرهض  افرره   إل ميري  عمر  ن رره  ت  إل ميري   إمطب عرر  ت 
إل ميي إ طره    ابمسر ه  ت  ا  مي  إمل هض  إل ميي  إم  مت   انم    ت  
إرر ص طرره     إل مرر  وبرر  ا إل يالرري فرر  م رر    إل رر     إمسن إ  يرر  إمنميرري 

 . إس يي

ن سم ررم  بإ  مرري  إمبرر به  ت  إل ميرري   إررهله ت إإرر  مخم ررس  امرر 
 إل ميرري مالرر   إممرر لس   إمصرر ن    إ ررهس  ت  إمرر  م ررم  بمرر هي   إطرره  

 .   إم ن  إل ميي  إ  ي ة

 الال  طالاوطال  وطال  ب  طالةاب : سا ساً 

 الال  طاللشاب طالةلبش وطالتالوالواش: سااةاً 
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م لي  إيهصي إ طه   إم  ر بين ب إبهم ري   إل بر  مب ع  ع   إ
إ  بإظ  ه إب  ع م    إن  س م     إإسمه نيي ع    بسي  ونمهن ت  إم لي  آل

 .  إيهصي إلم  إبط  ني عن  إس يي   إ  ملي   إمل فظي

 

 إتحا  طالبين التاشح الةنوي طإااطءطظ 

هع يي يمه    إط إ  إبل   بمم هة  إمه يح إهنمخ ب  ت من  ب  
/  .ب إس يي  مل  الهث ص ه ل يالي ف   إم ع   إاص يل  أل  إبي  اطه   إ

 .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 . 

    ب إخ ق  إه ي    إبملي  إلبني ان يس ن ممصي. 

  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 

 

 

 

 

 

 
 

 ميررر   إطهبررر  ع ررر  بي بررر  ت ملررر  ة إررر ع  مهررر   خطررري  إررر ع  
 إطرررره     إ صرررر   ب رررر  إإرررر   إ خصرررريي  إمم   نرررري  إن  لرررري  إهرررر  هة 
ع ررر   إمميررر  فررر   ميررر  م ررر ا ت  إليررر ة مررر  مه عررر ة  خمهفررر  ت  إطررره  
فيمررررر  بيرررررن   مرررررن ليرررررث  إمبرررررم ص  إل مررررر     إصرررررل     إهي تررررر  

 .   ا مم ع 

            ُٝ اٌطالث      اٌدػ
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مهررر    إس يررري بمبررر ع ة  إطررره   يررره  إهررر  هين م  يررر    يممالررر  فررر  
سمررر   ه بررريي م  نيررري   إمبررر  مي  إم إيررري فررر  بررر    مصررره ف م   مررر فيه 

 إ ه برريي   عمرر   فرر مه مرر فيه إرربلض  إطرره  مررن خرره  مبهعرر  ت مررن 
بلررررض اعترررر س  يبرررري  إمرررر هيج   بلررررض ه رررر    اعمرررر    اإرررر  مررررن 

 .خه  مسم  هع يي  إطه 

 :وتتبوا طالبسال طظ طالاتبالي  فش 

  مرررررن خررررره  يرررررم  : بسلللللال طظ صلللللل و  طالتاافلللللا طالاتبلللللالش
 إصرررررررن  ق مهررررررر ي   إمبررررررر ع   ت  إنه يررررررري   إلينيررررررري إ طررررررره  

 . إمبملهين

 

 ايفي  حصوا طالباالن للش بسال طظ صل و  طالتاافا طالاتبالش

 

يمهر    إط إر   إرر   اخصر ب   ا ممر ع  بهبرر  هع يري  إطره  ب إس يرري 
 .إ لص   ع   خط   م    إإ   إ ل ة  ا مم عيي  إم ب  إ    إط إ 

 طال ل  طالبا ي: أوالً 

بااالظ طال ل  
طالبياي
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   يه    إط إ   إبلث  ا ممر ع   مهفرق بر  بير ن ملممر  يالبر ت  خر
 ر   ة إ  هيري ... لير  ة  ه عيري ... ملر ش ... بي ن مهم    ابهة 

 (.إألعم    إلهة

  هبيج م  رج إ  هة / يه    إط إ  ط   ب ب   إبي   ابم ا  إ سم ه
 .صن  ق  إمس ف   ا مم ع 

 

 

 

 

 : ب ب   إ ع   ا مم ع   إم  مه   إ طه   م م  ممن ا

   إ  برررررري  إغررررررا س  ب نرررررر  ت  إمغايرررررري إرررررربلض  إطرررررره  إ لصرررررر
 اإرررر  مررررن خرررره   ابررررب عي  م عرررر   يرررر م   إخمرررريج    إ ملرررري

 .مسم  هع يي  إطه 

  صرررن  ق  إمس فررر   ا ممررر ع     إرررا  يهررر   مبررر ع  م  فررر  صررر ه
 إ ه بررررريي، مملررررر  ة سمهررررر ي   وع نررررر  ت  إم إيررررري إبررررر     إهبررررر   

إ لرررررر ا ت  إط هبرررررري مالرررررر   إ ه لرررررر  ت  إل   رررررري    امرررررره ض 
يمبرررر   ررررا   إصررررن  ق إ  هة هع يرررري .  إم منرررري   إع نرررر  ت نه يرررري

 . إطه 

 رررررمه س  ت فررررر  ملطررررري  إبرررررسي  همهررررر   إ  هة  إ  ملررررري بمررررر في  
 .طه  إإ  هة  ب ن اإ  عن طهيق    إل ي     ام بيب  ت

  إمل فظرررر  ت  إمخم يرررري خرررر م  ت  و  مرررري إ طرررره   إمغمررررهبين مررررن 
 .ب إم يني  إ  مليي

 

 
 

يم   بمخه ج بط    ت  إمغايي إ طه  إ لص   ع   ب ن  ت  إمغايي إ  بي 
...  إالهال س ...  االنين ...     اي    ال    إغا س إم ة اهبلي اي   ابب عي   

  إالهال س   االنين  ي م  يم  صهس ب ن  ت  إمغايي ابب عي   ....  اهبل س 
 :  إألبب ا  إم إ

 طالاتبالي طال ل : والياً 

 اباقــ  طالتغذيـ 
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 شاوب طست اطج اباقاظ طالتغذي  :

 .ان يس ن  إط إ  مبم     بيه م ( 2

 .ان يس ن مب     إ هب    إ  مليي( 0

 .ب إم يني  إ  مليي ا  مل  إ  مم  بم يني ا  مهس  طنط  يس ن مهيم    اا( 2

م  يمأل  إطه   ابمم هة  إمل ة إاإ    إم    ة بهع يي  إطه  ( 9
 .ص هة  خصيي  مه   إم هس  إمغايي بهع يي  إطه ( 0  لت هع   

 

 

 

   مررر فيه  إهع يررري  إصرررليي إ طررره  مرررن خررره  مبم ررري   إط بررري
 . إم   ه إ س يي

   مررررر فيه بط  ررررري  إط إرررررر   إله يررررري مررررررن خررررره  إ  هة  ررررررب ن
   . إطه 

  ب رر   هفرري  طبيرري ب إس يرري م  رر ة إ لرر ا ت  إط هبرريم  رر  عيرر  ة 
 .س س   يلم  ب   طبي    ممهتي

 

 

 

 

    إس هبرررر ب   إخررر ص ب عتررر س  يبرررري   إمصرررل  ب برررمخ    إبرررم 
  إم هيج

  بمبنرررر   إمرررر ه   ت مبررررمح ( بررررهإ  من إهرررري  إن رررر بييمبرررر يه ت
 ب خ    إسه ب   إمملهسي  إخ صي ب إمل  ين

   مخصررررررريص امررررررر سن فررررررر    عررررررر  ت  إمل تررررررره  ت    إمل مررررررر
 إ ه بررريي  إ  ررر ج  إملررر ق ع ررر  اطررره س  إممررره  ت    إصررري س 

   ه  اب     إط  هئ

 طالالاي  طالصحي : واالواً 

 زحرؼخً: خدٍخص حىدػٌ حىَقدٍش ىرٗٛ حالكظٞخؿخص حى خصش
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 اممل نرررر  ت    عيرررر   إلصررررص  إلم يرررري   إمه نرررري فرررر  مغييرررره م 
 .بم  يميق م  ظه ف    إخ صي إ  هيي    إنظهيي    إلم يي 

 

 

 

م  ررررر     عررررر  إمل يررررر   إطررررره   إمميررررر  ين مرررررن خررررره  نمررررر بص 
  مل يرررر  ( اعمرررر    إبررررني  ن  يرررري  إيصرررر   إ ه برررر   ممل نرررر  ت  إبررررن يي 

ايتررر   مرررن خررره    مرررن خررره  إ  هة هع يررري  إطررره   إطررره   إمبررر عين
 . إمل ته  ت  إنظهيي    إلصص  إلم يي

مررررنل   بط  رررري  يررررم   عرررر   ملييرررر   ررررناس  إطرررره  مررررن خرررره 
  اصرررر ممررررنل   بلررررض  إميرررر   ت  بررررمالن س   مررررن ( بط  رررري مميرررر  مبررررم  

ليرررث  عررر  ملنررر   بلمررر  إ لررر  ت  رررهس  ، إلررر   إ ط بررري  يررره  إمميررر  ين
   ررررري  إلرررررهض بمررررر خ   إس يررررري  ع ررررر   إم  ررررر  يرررررم  عهتررررر   ع ررررر  

 ، مررر فيه   ه  ت م  نيررري إمنميررري م ررر ه م      عررر  مررر    إ ررر  اإسمه نررر 
بهنررر مص  إمبررر      برررهله ت  م  نيررري خررر هج  إررربه   إطررره  سمررر  يمممررر 

 .( إطهب 

 

 

 

 

 إطررررره      إطررررره  مررررر   بررررر   إملالررررره  ررررر     عررررر  إمل يررررر  م
اعمررر    إبرررني  مرررن خررره  نمررر بص  ممل نررر  ت  إبرررن يي  إمملالرررهين  ه بررري    

  مرررررن خررررره  مم بلررررري لتررررر ه ا  مغيررررر  (   ن  يررررري  إيصررررر   إ ه بررررر 
 إطرررره     نمبرررر     ا   رررره     االنرررر س  إرررر ه ج  إنظهيرررري   إلصررررص 

 . إلم يي
يررم  مهرر ي   إرر ع   اسرر  يم  إ رررناس  إطرره  مررن خرره    ا بررر   

                   : مالررررر   تررررر   إل ررررر    إمن بررررربي إهع يررررري  رررررناس  إطررررره   إل ميررررري ب 
 ابررر ماة   إهررر  هين ع ررر   إم  صررر      خميررر ه اسيررر [ م م عررر  ت مه يررري ] 

،  (ب بررر ب  مررر هيج  ان رررطي مل يميررري من بررربي إ ررر  ب يبررره  إطرررهق  مل ررر 
 إبررر ع  ت  إمسمبيررري  إمل نررري  إمررر  يرررم  مخصيصررر   إ بررر  ة اعتررر س  يبررري 

مهررررر ي   إررررر ع   إمررررر    ا   ا ممررررر ع  ا  .    إهيررررر  ة  إل ميررررري إمررررر هيج 

 الاي  طالبين طالبتةوايي  اطسياً  :سا ساً 

 ل  والاي  طالبتفوقيي :  ابسا
 وطالبا ليي
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 إنيبررر   إرررا   ررر  يسررر ن مرررن نهررر ط  إترررلس  إمررر  مرررناله ع ررر  مبرررم ص 
 . إط إ 

 
 

 
 
 

م  رررر   مي  يرررر  ت اله فيرررري إ مبررررر     إطهبرررر  بررررين  إس يرررري     ملررررر  ت 
إ ررره س ،  إبررر   ن ملررر ت  ، عمررر ن ، بررر هي       إررريمن: اخرررهص مالررر 

 .ن ب  هبيج  إ  ملي إ ب ن  إمل ي    إطه 
 
 
 
  
 

 

 

 

  فررر  صررر هة  ه يررري فررر   م  نررر  مررر فيه  إيررر   إط إررر   م  يلررر
ب  يرررري سرررر  عرررر    ه برررر  ع رررر   إطرررره   إمبررررم  ين فرررر  ليرررر  

 . ابمهب  

   مرر فيه  إيرر   إط إرر  فرر  صرر هة  إسمه نيرري   إعهنرر  ع رر  م  رر
ملرر يث  إرر إي  سرر  فمررهة فرر  ل إرري   رر   مطرر يه سمرر  يررم    إس يرري

 .ا  إت في مبم     إمن ي  عن   ف   إ إي 

 
 

 حإلزقخد حألمخدَٜٝ 
 

 حألمخدَٜٝ:إٔدحد حإلزقخد 

ٕاا٘ ازقااخد حىطخىااذ  حألمااخدٍَٜٝااِ ٗؿاا٘د حىَسقااد  حألظخظااٜاُ حىٖاادد 

 حألمخدَٝٞاشحىَقاسزحص حىدزحظاٞش حىَْخظازش كعاذ حى طاش  حخظٞاخز ىاٚ ٗط٘ؿٖٞٔ

ػيااٚ طاارىٞو  ٍٗؼخّٗظاأحىَ٘ظاا٘ػش ىيلصاا٘ه  ػيااٚ حىدزؿااش حىؼيَٞااش رْـااخف س 

 طالبلح طال اطسي : سااةاً 

  اليا طالباالن: وابلاً 
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 حىظاٜطصخدىٔ ىٚ دزحظظٔ رخىنيٞش. مرىل طقدٌٝ حىْصق ىٚ حألٍا٘ز  حىظٜحىؼقزخص 

س ٗرؼزااخزس ػخٍااش ىاابُ ٍَٖااش حىَسقااد الطظؼاادٙ طقاادٌٝ حىؼااُ٘ س  دزحظااظٔطاائػس ى 

ٗىرىل  حألمخدَٜٝ كٞغ أُ حىطخىذ ٝظلَو حىَعج٘ىٞش حىْٖخثٞش ػِ ٍؼسىش حىْظخً

ىَؼسىاش  حألظخظاٜىٖا٘ حىَسؿاغ  حألماخدَٜٝٝظؼِٞ ػيٚ حىَسقاد دزحظاش حىْظاخً 

ظااٞظٌ طفؼيٖٞااخ س ٗٝقااً٘ رخالظظفعااخز ػااِ مااو حألٍاا٘ز حىؼيَٞااش  حىظااٜحىعٞخظااخص 

ٍاِ ٍْعا  حىزسّاخٍؾ سٗأُ ٝقزاو غ٘حػٞاش ماو غاسم  ٗحالظظسقاخدٗحألمخدَٝٞش 

ؾحىَظخرؼش ٗحىظقٌٞٞ حىَعظَس ٍِ ٍْع   ٍّخ  ٗطلض اقسحد ادحزس حىنيٞش. حىزس
 

طلاادد حىنيٞااش ىنااو ٍـَ٘ػااش ٍااِ حىطااالد ٍسقاادحً أمخدَٝٞااخً ٍااِ أػعااخء ٕٞجااش 

ٗٝنُ٘ ٍعج٘ال ػِ حىطخىذ ىٚ  حىؼيَٜحىظدزٝط ٝقً٘ رَٖخً حىسػخٝش ٗحإلزقخد 

مااو ٍااخٝظؼي  رلٞخطاأ  ىااٜ ٗط٘ؿٖٞاأحىأااجُ٘ حىؼيَٞااش ٗحالؿظَخػٞااش ٗحىْفعااٞش 

حىَقاسزحص ٍاِ قخثَاش حىَقاسزحص  حخظٞاخز ٚحىـخٍؼٞش ٗٝقً٘ رَعخػدس حىطالد ى

 .  دزحظٜططسكٖخ حىنيٞش ىٚ مو ىصو  حىظٜ

 :ٝيٜٗٝظـيٚ دٗزٓ ىَٞخ   : ٍْع  حإلزقخد حالمخدَٜٝ  -أ

  ِحإلقااسحد حىؼااخً ػيااٚ حىَسقاادِٝ حألمااخدَِٝٞٞ ٍٗظخرؼااش ٍااخ ٝسىااغ ىاأ ٍاا

 طقخزٝس ٗكو ٍخ ٝظؼي  رٖخ ٍِ ٍأنالص. 

 ٌٖىٚ ردحٝش حىدزحظش ٗطؼسٝفٌٖ رْظاخً  حظظقزخه حىطالد حىـدد ٗحىظسكٞذ ر

 حىـخٍؼش ٗحىنيٞش

  . ط٘شٝغ حىطالد رِٞ حىَسقدِٝ حألمخدَِٝٞٞ رخىنيٞش 

 ٍااِ حىَسقاادِٝ حألمااخدَِٝٞٞ ٗكااو  اىٞاأطسظااو  حىظااٜحىلااخالص  حظااظقزخه

 حألٍس.ٍأخميٖخ أٗ ازظخىٖخ ى٘مٞو حىنيٞش ىأجُ٘ حىظؼيٌٞ ٗحىطالد اذح ىصً 
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  : ٝيٜٗٝظـيٚ دٗزٓ ىٚ ٍخ  ىيطخىذ: حألمخدَٜٝحىَسقد   -د

  حىدزحظاااٞش  خطظااأٍظعاااَْخً  حألماااخدٍَٜٝسحؿؼاااش ٗدزحظاااش ظاااـو حىطخىاااذ

 دزظٖخ .  حىظٜٗحىَقسزحص 

 ٚطقااغ ىااٚ ّطااخم  حىظااٜٗطعااـٞو حىَقااسزحص  حخظٞااخز ٍعااخػدس حىطخىااذ ىاا

 ٗىقخ ىيق٘حػد .  حألمخدَٜٝرسّخٍـٔ 

  أػْاخءطظٖاس  حىظٜحىلي٘ه ىيَأنالص  ٗاٝـخدٍظخرؼش حىطخىذ رصفش ٍعظَسس 

 .حىدزحظش

  َٞش حىَظدّٞش حىَؼدالص حىظسحم أصلخدزىغ طقخزٝس ٗط٘صٞخص ػِ حىطالد

 .ىسثٞط حىقعٌ حىَؼْٚ

  ٍظخرؼش ٍٗؼخّٗش حىطالد ىَٞخ ٝؼِ ىٌٖ ٍِ ٍأنالص. 

  حىارٛاػدحد ٍي  مخٍو ىنو غخىذ ٝأَو ؿَٞغ حىزٞخّخص حى خصاش رخىطخىاذ 

ٝظ٘ىٚ ازقخدٓ ٍظعَْخ طقدٝسحطأ ٍٗطخرقظٖاخ ػياٚ ٍاخ ٝاسد ٍاِ رٞخّاخص ػاِ 

ٗحى  ػياٚ طعاـٞيٖخ ىيطخىاذ ىيسؿا٘ع  حىظٜكخىش حىطخىذ كعذ حىَقسزحص 

 ىٚ كخىش طعـٞو حىطخىذ ىَقسزحص ٍعزقش .  اىٖٞخ

  غزقاااخً  حىظاااخىٜ حىدزحظاااٜطلدٝاااد حىَقاااسزحص حىَطيااا٘د غسكٖاااخ ىيفصاااو

 حىطالد . الكظٞخؿخص

  ىيطخىذ ىٜ كخىش طؼدٝو طعـٞو حىَقسزحص أٗ حالّعالخد ٍاِ طقدٌٝ حىْصق

ٍقسز أٗ حىغٞخد أٗحىظؤؿٞو أٗ حىظعـٞو ىٜ حىَقسزحص حإلخظٞخزٝش ٗحىظ٘قٞغ 

 ػيٚ حالظظَخزس حى خصش ررىل.
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٘دســـخىذ ىٜ حىـــو حىطـــدىٞ  

 ٍفخٌٕٞ ػخٍش ػِ حىـ٘دس

 ّظخً حىـ٘دس ٗحألػظَخدٍْظٍ٘ش حىـ٘دس ٗػْخصسٕخ ٗططزٞ  

 رـخٍؼش غْطخ ٗميٞخطٖخ

 حىـ٘دس ٗحألػظَخد ٍسمصظَخُ –ؿخٍؼش غْطخ 
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      ٍقـــدٍش

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 

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

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

ال ؤففةةات التعمي يةةةا ك ةةا طرحةةت إدارة برنةةا ا التطةةوير ال فةةت ر والتاىيةةل لسعت ةةاد 
بوزارة التعميم العالي  شروعات تنا فية تتفم باالبتكارية والجدية وتتض ن أ كةارا  ي كةن 

 تراحيةا وتنييةذىا أن تفاعد  ي تجويد  نظو ةة التعمةيم العةالي والتطةوير ال فةت ر يةتم ا
  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
 تطوير التعميم العالياالتعميم بال ؤففات التعمي ية  ى إطار افتراتيجية 

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

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

 التعمي يةا 

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

 ة لمتواحةةل والتياعةةل بةةين األطةةرام ذات الحةةمة  ةةي  نظو ةةة خمةةذ  نةةوات إضةةا ي
 التعميم العالي داخل وخارج ال ؤففات التعمي يةا
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 : ىٚ ٍـخه حىـ٘دس ٗحىلص٘ه ػيٚ حالػظَخد ٍفخٌٕٞ ػخٍش

 حىـ٘دس Quality : 
ىى درجةة افةتيياء ال تطمبةات التةى يتو عيةا الع يةل فال فةتييد  ةن الخد ةة    

 اص الطالب( او تمك ال تيذ عمييا  عو  ى ضوء  عايير  عترم بياا
 عناحر الجودة :

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

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

  جةةودة االدارة  ةةع  اتعت ةةد عميةةو  ةةن  ةةوانين وانظ ةةة ولةةوائا  وتشةةريعات   و ةةا
 تتبناه  ن فيافات و مفيات و اتعت ده  ن ىياكل ووفائل و وارد ا

  والخد ات ال جت عية(اجودة ال نتا فالخريجون واالنشطة البحثية 

 

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

  ي ا يخص الجودةا
 
  ض ان الجودةQuality Assurance  : 

م ىةةى وفةةيمة التأكةةد  ةةن ان ال عةةايير االكادي يةةة ال فةةت دة  ةةن رفةةالة الكميةةة  يةةت
تعريييا 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
 

  اليدم  ن تطبيذ الجودة  ى التعميم 
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 ل عةايير تطبيقيةا  ةن بةدءا الطةسب بةين الت ييةز وعةدم بالعدالةة ال ؤففةة التةزام 

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

 .الطسب بين ال فاواة يض ن ب ا ال ختمية الدعم فبل تقديم و ي التقييم  ي
 القو يةة األكادي يةة ال عةايير ليحقةذ التعمي ةي البرنةا ا ب حتةوص ال ؤففةة ارتقاء 

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

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

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

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

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

 وغيرىاا الححية والخد ات الطسبية األنشطة  جاالت

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

 .احتياجاتك لتس ي بيدم تحفينيا تو رىا

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

 

 األىدام االفتراتيجيةStrategic Objectives  : 

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

اإلفتراتيجي الذت ترغب ال ؤففة  ي اتخاذه  ن أجل تحقيذ أ ضةل أثةر عمةي  ختمةم 
 األنشطة التعمي ية لطسبيا وال جت ع ال حمي الذت تخد و وال جت ع بأفرها

  مم ال قرر Course File: 
رر ل تابعةة األداء عبارة عن  مم ينشئة عضو ىيئة التدريس القةائم بتةدريس ال قة

أنةواع  –تقريةر ال قةرر  – ى ال قرر ويضع بو كل  ةا يخةص ال قةرر فتوحةيم ال قةرر 
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نتةائا اال تحةان  –نتيجة افتطسع رأت الطسب  ي تدريس ال قرر  –األنشطة اليحمية 
 ن اذج االجابة(ا –لميحول أو الفنوات الدرافية 

  أفاليب التعميم والتعممMethodsTeaching and Learning  : 
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 كيييةةة 
تحميل ال عمو ات والوحول إلي  رار  وكتابة ور ة  راجعة ليت كن الطةسب  ةن اكتفةاب 

يم العةةروض  وجمفةةات ع ميةةة ليةةت كن الطةةسب  ةةن اكتفةةاب  يةةارات الةةتعمم الةةذاتي وتقةةد
جةراء التجةارب وذلةك لتةدريب الطةسب عمةي تحميةل النتةائا والوحةول  ال يارات الع ميةة وا 

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

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

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

ىى  ج وعة ال عارم وال ياىيم 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
 األكادي ية ال رجعية القو ية  ال عايير

 :National Academic Reference Standards (NARS) 

لجنةة  تخححةة باالشةتراك  ةع ال فةتييدين ىى ال عايير ال وضوعو  ن  بةل   
 ةن الخد ةةة التعمي يةةة افترشةةاداا بال عةةايير العال يةةة وبال حا ظةةة عمةةي اليويةةة القو يةةةا 

دنةةةي  ةةن  ال عةةةارم وال يةةةارات ال طمةةةوب اكتفةةةابيا  ةةةن وىةةذه ال عةةةايير ت ثةةةل الحةةةد األ
 البرنا ا التعمي يا

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

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

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

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

 ال حةددة لم عايير و ق ا التعمي ية الياعمية وتحقذ ال ؤففية  القدرة لدييا أن إثبات

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

 .النشطتيا
 العالي التعميم ب ؤففات تميذ رفالة  عمنة ليا.  

 و سئ ة  حددة أىدام ترشدىا 

 والنزاىة بال حدا ية تتفم.  

 رفالتيا تحقيذ  ن ت كنيا  ؤففية  درة ليا.  

 تعمي ية  اعمية تظير.  

 التطةوير و لمتحفةين التقةويم ىةذا نتةائا وتفةتخدم الةذاتي التقةويم نظةام تطبةذ 

  ال فت ر

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

 . االعت اد حسحية  دة عن تقل ال ز نية ليترة الرفالة تحقيذ افت رارية ليا يكيل

 

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

 لسعت اد التقدم بطمب ال ؤففة تتقدم ا1

 تخطرىةا  إنيةا لمتقةدم ال ؤىمةة الشةروط ليةا تتةوا ر ال ؤففةة أن الييئةة وجةدت إذا ا2
 اإلرشةادية لمن ةاذج و قةا الذاتيةة درافةتيا إعداد عمى تحثيا و التقدم عمى بال وا قة

 الييئةا تو رىا التي

 لمييئة لتقدي يا الذاتية الدرافة بإعداد تقوم و ال قررة الرفوم ال ؤففة تفدد ا3
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 وال فةتندات والوثةائذ الذاتيةة الدرافةة ل راجعةة ال ةراجعين  ةن  ريق ةا الييئةة تشكل ا4

 .ال ؤففة بيا تتقدم التي
 الزيارة وتياحيل وأنشطة  يعاد لتحديد لم ؤففة ت ييدية بزيارة اليريذ رئيس يقوم ا5

 .ال ؤففة لتقييم اليريذ بيا فيقوم التي ال يدانية

 ال ؤففةة افةتيياء  ةن لمتحقةذ ال يدانيةة الزيةارة بةإجراء ال ةراجعين  ريةذ يقةوم ا6

 :خسل  ن ل عاييراالعت اد

التعمي يةة والبحثيةة  األنشةطة   ال نشةتت تقيةيم - ال فةتندات عمةى اإلطةسع
 الطسب ف ال عنية األطرام  ع الطسبية  ن خسل  قابست األنشطة والخد ية 

 .العا مين( التدريس  ىيئة أعضاء القيادات 
 

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

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

  عيار القيادة والحوك ة ا -2

  عيار إدارة الجودة والتطوير ا -3

  عيار أعضاء ىيئة التدريس والييئة ال عاونة ا -4

  عيار الجياز اإلدارص ا -5

  عيار ال وارد ال الية وال ادية ا -6

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

  عيار التدريس والتعمم ا -8

  عيار الطسب والخريجون ا -9

  عيار البحث الع مى واألنشطة العم ية ا -10

  عيار الدرافات العميا ا -11

  عيار ال شاركة ال جت عية وتن ية البيئة ا -12

 
 : دور الطسب  ى الححول عمى االعت اد 

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

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

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

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

 اال تحانةات نظةم وكةذلك بيا  ال ختمية بالتخححات وكييية التحا ك بيا 

 ال فةتقبمية  وخطتيةا ال عيةد  /الكميةة رفالة تعرم ليا ال نظ ة والقواعد

 .والتطوير التحفين ع ميات  ي برأيك وشارك

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

 وعةن عنةك   ثمةين إشةراك خةسل  ةن وذلةك لمكميةة  اإلفةتراتيجية والخطةة

 .ال عيد  /بالكمية ال ختمية المجان  ي ز سئك

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

  .التطوير

 أن يجةب و ةا ال قةرر أىةدام عةن بدرافةتو تقةوم  قةرر كةل أفةتاذ افةأل 

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

 .ال قرر توحيم  راءة

 ي بياعمية وشارك و راءات تكمييات  ن إليك يفند  ا تأدية عمى احرص  

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

 .وبناءة

 اإللكترونةي الحديثةف التعمم التعمم أفاليب لتطبيذ أفاتذتك   ع تياعل – 

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

 .( الع ل فوذ

 ياراتةك  تن يةة بيةدم الجا عةة  تعقةدىا التةي التةدريب بةرا ا  ةي شةارك  

 .وال عارم ال عمو ات  ن  زيد واكتفاب

 حافةب وأجيةزة  عيةدكف  كتبةة  /كميتةك  وارد  ن االفتيادة عمى احرص 

  ةن  يةي ال ةوارد  ىةذه افةتخدام وأحفةن إلة (  ...ال عا ةل وأدوات آلةي 

 .أجمك 
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 أفةاتذتك   ةع خسلةو تتياعةل الةذت والةتعمم  التعمةيم :ع ميتةي تقييم عمى احرص 

 ىةذا  ةن ال رجةو اليةدم يتحقةذ حتةى الدرجات  أ حى إلى  وضوعيا تكون وأن

 االفةتبيان  ثةل رفة ية أفةاليب خةسل  ةن التقيةيم ىةذا يجةرص  ةا وعةادة التقيةيم 

 رفة يو غيةر أفةاليب بافةتخدام أو ال قرر   ي نياية تدريس افتيياؤه يتم الذت

 تعمي يةة خد و عن أو  ا درافي  قرر  ي رأيك عن أفاتذتك أحد يفألك أن  ثل

 .ال عيد/بالكمية تتمقاىا أخرص

 شيء أت عن رضائك عدم حالة  يي الفمبية  عن وتخل اإليجابي بالفموك تحل 

 تجةد فةوم  ةا وعةادة لم فةئولين  توحةيمو  ةن  سبةد التعمي يةة  ب ؤففةتك

 .افتخدا يا  أحفن شكواك الفتقبال  نافبة آلية ال عيد/بالكمية

 أفةباب عمةى تقةم لكةي اال تحانةات  نتةائا  ةي أفةتاذك  نا شةة عمةى احةرص 

 .القاد ة اال تحانات  ي تجنبيا عمى لتع ل أخطائك 

 ا كل عن وأفألو بك  الخاص األكادي ي ال رشد  ع الدائم التواحل عمى احرص  
 .بافت رار نحيحتو واطمب تريد 

 جراء العم ية  الندوات  ي بياعمية شارك  خسليةا  ةن تةدريبك يةتم التي البحوث وا 

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

 التةابعين ال ةراجعين زيةارة عنةد الطسبيةة األنشةطة  ن لك  نافبا تراه  ي ا شارك 

 إ ةدادىم عمةى احةرص لكميتةك  واالعت ةاد التعمةيم جةودة لضة ان القو يةة لمييئةة

 .الشأن ىذا  ي رأيك يطمب عند ا ال بال ة دون الححيحة بال عمو ات

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

 .الع ل ل يارات اكتفابك  ن  تطمبات يتجزأ ال
 و تحفةين إلةى الياد ةة القو يةة الجيةود  ةي اليعالةة ال شةاركة عمةى احةرص 

 التةي االفةتيتاءات و االفةتبيانات  ةي ال شةاركة خةسل  ةن  ةي  حةر التعمةيم تطةوير

 .االلكتروني  و عيا خسل  ن التعميم جودة القو ية لض ان الييئة تطرحيا

 

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

  ةى يتخرجةون الةذين  ةالطسب الع ةل  فةوذ  ةن تقةدير  حةل عنيةا الحةادرة الشيادة
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  ةن غيةرىم  ن أ ضل ع ل  رص ليم تتوا ر الجودة  تطمبات تحقذ  ر و ة جا عات

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ػيٚ حالػظَخد ٍِ حىٖٞجش حىقٍ٘ٞاش ىعاَخُ ؿا٘دس  ٕرح ٗقد كصيض حىنيٞش

رظاخزٝ                    (259حىظؼيٌٞ ٗحالػظَخد رقسحز ٍـياط ادحزس حىٖٞجاش زقاٌ  

02/5/0222 . 
 

 ٗظااٞظٌ حىظقاادً ىظـدٝااد حالػظَااخد رؼااد ٍااسٗز خَااط ظااْ٘حص ٍااِ طااخزٝ 

 كص٘ه حىنيٞش ػيٚ حألػظَخد .

 

http://www.tqac_2000@yahoo.com/
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 حىطخىذ ٛػصٝص
 

  ٍِٞلظااااا٘ز طَخٍاااااخً دحخاااااو حىنيٞاااااش ٗٝؼسظااااال حىظااااادخ

 ىيَعخثيش.

  ٍَْاااا٘ع اظااااظ دحً حىظيٞفااااُ٘ حىَلَاااا٘ه دحخااااو قخػااااخص

حىَلخظاااسحص أٗ أػْاااخء حىااادٗزض حىؼَيٞاااش أٗ أػْاااخء أدحء 

 .خُحإلٍظل

  حىَاااؤم٘الص أٗ حىَأاااسٗرخص دحخاااو  حصاااطلخدٍَْااا٘ع

 ٍزْٚ حىنيٞش كفخ خً ػيٚ حىَظٖس حىؼخً.

 صصاااش أكاااسص ػياااٚ اىقاااخء حىقَخٍاااش ىاااٚ حألٍاااخمِ حى َ

 ىٖخ.

  ٍَْااااا٘ع حىنظخراااااش ػياااااٚ حىـااااادزحُ أٗ دحخاااااو قخػاااااخص

 حىدزحظش.

  دحزس حٍَْاااااا٘ع طؼيٞاااااا  أٙ ٍيصااااااقخص راااااادُٗ ٍ٘حىقااااااش

 حىنيٞش
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 أقعٌ رخهلل حىؼظٌٞ 

ػيٚ حىأسد  ٗكسٝصخً  أُ أمُ٘ أٍْٞخً 
ٍصحٗىش ٍْٖش حىصٞدىش ىٚ ٗحىصالف  ٗحىزس

 ... 

 ٝصٝد ػيٚ أؿس ػَيٚ ... ٗال أغيذ أؿسحً 

ٗال أظظغو ٍْٖظٚ ىٚ  ٗال أىأٚ ظسحً  
زطنخد ححى صخه حىلَٞدس أٗ  اىعخد

 ػخً...حٟ

ػيٞٔ ٗال  ه حىزظٔ( ٗال أد ٗال أػطٚ ظَخً  
 ... ٜىيرِٝ ػيَّ٘ أقٞس رٔ ٗأمُ٘ ٍ٘قسحً 

 ٜألٗالدٌٕ ٍخ ى رفعيٌٖ ٍعدٝخً  ٍؼظسىخً  
 كعخُ.اٍِ ٍؼسٗد ٗ ٜٗظؼ

 ٗهللا ػيٚ ٍخ أق٘ه قٖٞد

 

 

 قعٌ حىصٞخدىش
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 أخصخثٚ زػخٝش حىأزخد    

 

 

 

 

 

   حىعٞد / ظَُٞ٘ ظَٞس ػخرض

 دْٝخ ٍلَد ػخده/  سحىعٞد ٍدٝس ػخً زػخٝش حىأزخد    

 

 

 

 
  

 

 ٍْٚ ػزد حىلَٞد حألػصس /ً أ.

  ّٖيش حىعٞد حىؼأَخٗٙ/  أ.د

 ػَٞد حىنيٞش
 

 

 ٕٞجــــش حإلػــدحد

 

 حإلقسحد حىؼخً

 


