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 كهًــــخ

 انغٛذ األعزبر انذكزٕس/ يبخذ ػجذ انزٕاة انمًش٘

 سئٛظ اندبيؼخ

 

 ... ٔانطبنجبد انطالة ٔثُبرٗ ثُبئٗأ

 

 وٌراودنى ، باستقبالكم تسعد التى الشٌخ كفر جامعة ألسرة النضمامكم وأحٌٌكم بكم أرحب أن ٌسعدنى

 البناء مسٌرة لتستمر األجٌال وتواصل الحٌاة تتجدد فبكم ، بٌننا وبوجودكم بكم باالعتزاز الشعور

 . الحبٌب وطننا وخٌر خٌر فٌه لما والتطوٌر

 فى المجتمعٌة ومسبولٌتها بدورها للقٌام وتسعى الحكومٌة الجامعات إحدى هى الشٌخ كفر وجامعة

 ، والعالمٌة المحلٌة التغٌرات تواكب عصرٌة جامعة لتكون جهودها وتكرس ، الشاملة التنمٌة تحقٌق

 مع وبوالتجا ، الخرٌجٌن جودة لتحسن التحدٌات كل أمام الوقوف فى األساسى بدورها وتضطلع

 العمل سوق فى المنافسة على قادرة كوادر لتخرٌج ، االقتصادٌة واألوضاع العمل سوق متغٌرات

 للتعلم الفرص لكم هٌبنا وقد ، ومفٌد جدٌد هو ما كل الجامعة فى تجدون وسوف . وخارجٌا داخلٌا

 ، والتمٌز إلبداعل المحفزة الجامعٌة والبٌبة الراحة لكم ووفرنا المهارات واكتساب والبحث والتدرٌب

 وتدرٌس هٌبة بأعضاء تلتقون وسوف ، والمشاركة والحوار والتعبٌر التفكٌر بحرٌة تتمتعون وسوف

 نحو الطرٌق معالم ورسم شخصٌاتكم لبناء والعلوم بالمعرفة وتزوٌدكم خدمتكم هدفهم إدارى وجهاز

 . ولوطنكم لكم مشرق مستقبل

 األخالقٌة بالقٌم واإللتزام اإلٌجابٌة القٌم وتعزٌز الجامعة هذه على والحفاظ واالنتماء بالوالء وأوصٌكم

 . الذاتٌة والرقابة المسبولٌة وقٌم الجمالٌة والقٌم

 حٌاتكم على للتعرف مرشدكم فهو ، محتوٌاته على والتعرف الدلٌل هذا على االطالع منكم الجامعة وتأمل

 ، الجامعٌة وحٌاتكم الدراسة لمراحل المنظمة والتعلٌمات واألنظمة الدراسٌة الخطط وبخاصة الجامعٌة

 شبون فإن ، مكوناته من أى فهم علٌكم تعذر وإذا . واجبات من وعلٌكم حقوق من لكم بما وٌبصركم

 التحصٌل فى أوقاتكم باستغالل وأوصٌكم . األمور تلك توضٌح فى للمساعدة مرجعكم هى الطالب

 . تلفةالمخ الطالبٌة األنشطة فى والمشاركة العلمى

 

 

 . عؼٛذح خبيؼٛخ ثسٛبح ٔرًُٛبرٗ ، ٔثشكبرّ هللا ٔسزًخ ػهٛكى ٔانغالو
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 كهًــــخ

 ػجذ انشصاق ٕٚعف دعٕلٗانغٛذ األعزبر انذكزٕس/ 

 نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ؼخسئٛظ اندبيَبئت 

 

 العلمى الصرح هذا كفرالشٌخ جامعة رحابً فى بكم أهالا  كفرالشٌخ جامعة وطالبات طالب وبناتى أبنابى

 التى الفتٌة الجامعة هذه كفرالشٌخ محافظة وهى الهامة الدلتا أقالٌم ألحد والنور المل ٌمثل الذى المتمٌز

 الجامعة تضمه بما وكذلك العالمٌة المدارس مختلؾ من بحثٌةو علمٌة كوادر من تضمه بما عمالقة ولدت

  واألكادٌمى المإسسى اإلعتماد على الحصول فى تعالى هللا بمشبٌة تساعد سوؾ هابلة مإسسٌة قدرة من

 ..... وبناتى أبنابى

 طالبال إكتساب ٌستلزم التعلٌم من المستهدؾ العابد تحقٌق فإن واإلعتماد الجودة متطلبات مع تماشٌاا 

 من القدر نفس على العامة المهارات وكذلك واألخالقٌة والذهنٌة العملٌة المهارات من الكثٌر والطالبات

 ودولٌاا  وأقلٌمٌاا  محلٌا العمل سوق فى المنافسة على قادر متمٌز جٌل إلعداد وذلك والفهم بالمعرفة االهتمام

 . ونهضتها األمة بناء فى ٌساعد

 إٌجابى بشكل الشباب طاقات وتفرٌػ الرؼبات إلشباع المهارات لتنمٌة رحب مجال الجامعٌة الحٌاة إن

 وإستخراج المواهب إكتشاؾ على ٌساعد األنشطة ممارسة فإن وكذلك واإلنحراؾ الذلل من شبابنا ٌحفظ

 . الطالب أبنابنا لدى والتمٌز القوة مكامن

 بممارسة اإلهتمام من القدر نفس وعلى فهموال بالمعرفة باإلهتمام وبناتى أبنابى إلى دعوتى أوجه ولذلك

 العلمى للتفوق الداعم والبدنى النفسى التوازن ٌتحقق حتى والتكنولوجٌة والفنٌة والرٌاضٌة الثقافٌة األنشطة

. 

 المإسسة لهذه بإنتمابكم دابماا  تفخروا وان كفرالشٌخ جامعة رحاب فى ممتع سعٌد وقت بقضاء تمنٌاتى

 . الرابدة

 

 ٝحُغذحد رخُظٞك٤ن ٤٘خط٠طٔ أه٤ذ ٓغ

 حُوطخع ٛزح ك٠ حُؼخ٤ِٖٓ ٣ٞكن إٔ هللا ٖٓ ٝٗشؿٞ

 ٝح٤ٌُِش حُـخٓؼش ٝسعخُش سإ٣ش ُظلو٤ن

 حُوقذ ٝسحء ٖٓ ٝهللا
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 انغٛذ األعزبر انذكزٕس / سيعبٌ أزًذ انذٔيبَٗ
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 كهًخ

 انذٔيبَٗ انغٛذ األعزبر انذكزٕس / سيعبٌ أزًذ

 ػًٛذ انكهٛخ

 األػضاء أثُبئٗ

 الجامعى التعلٌم مرحلة فى خطواتكم ولىأ تخطون وانتم ، الدوابى والتصنٌع الصٌدلة كلٌة فى بكم أرحب

 اا ستمرارإ خكفرالشٌ جامعة الصٌدلة بكلٌة مقكالتحا ٌكون ان وارجو باجتهادكم عزٌزاا  أمالا  حققتم وقد

 . خالقة طاقات وتكونوا طمحاتكم لتحققوا ادواالجته الجهد لمسٌرة

 على واالقبال العلم طلب فى الجتهادوا الجامعٌة بالتقالٌد لتزاماإل فعلٌكم الٌه تطمحون ما تحققوا وحتى

 . والعطاء نتماءاإل قٌم وتكسبكم الذاتٌة قدراتكم تنمى التى الطالبٌة نشطةاأل فى المشاركة

 على بالقدرة تتسم جٌالأ إعداد فى الجامعة رسالة لتحقٌق مكانٌاتناإ كافة نضع الصٌدلة كلٌة فى وإننا

 الصٌدلٌة المجاالت مختلف فى المعاصرة التكنولوجٌة األسالٌب مع والتعامل واالبداع التجدٌد

 . الصحٌة والرعاٌة

 مبنى فى وٌتمثل كفرالشٌخ جامعة شهدته التى والتحدٌث التطوٌر من اا وافر اا نصٌب كلٌتنا نالت وقد

 ووسابل للمحاضرات وقاعات ومكتبة تعلٌمى ومصنع الدواء لتصنٌع ومعامل وتجهٌزات ومنشأت

 .الطالب ألبنابها الكلٌة وفرته لما إضافة المعاصرة التكنولوجٌا

 ػضاءاأل أثُبئٗ

 نأ فعلٌكم طمحاتكم تحقق ٌدةجد أفاقاا  أمامكم تفتح التى سالٌبواأل الوسابل كل الكلٌة ملك هٌأت لقد

 . زدهاروإ رخاء من ننشده ما لوطننا لنحقق مامكمأ المتاحة اإلمكانٌات هذه تستثمروا

 

 ، خطبكى ٔعذد هللا ٔفمكى
 

 

 ،، خطبكى ٔعذد هللا ٔفمكى
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 المستوي علً المجتمع وخدمة العلمً والبحث الصٌدلً التعلٌم مجال فً الرٌادة إلً الصٌدلة كلٌة تتطلع

 الدولً. و اإلقلٌمً و القومً

 
 

 
تلتزم كلٌة الصٌدلة جامعة كفرالشٌخ بتخرٌج صٌدلً ٌلبً إحتٌاجات سوق العمل المحلً ، مع إجراء أبحاث 
علمٌة وتطبٌقٌة وتقدٌم خدمات مجتمعٌة فً مختلؾ المجاالت الصٌدلٌة ؛ وتحرص الكلٌة علً تقدٌم خدمات 

 التعلٌم الصٌدلً المستمر وكذلك اإلستشارات والتدرٌبات فً إطار القٌم األخالقٌة.
 

 
 
 

 الكلٌة إنشاء على شرؾأ . (م 5102) لسنة (25) رقم الجمهوري بالقرار الصٌدلة كلٌة أنشبت 
 دراسة إعداد وتولى الجامعة ربٌس القمري التواب عبد ماجد الدكتور/ األستاذ وتؤثٌثها وتجهٌزها

 .واالجتماعٌة ااإلقتصادٌة الجدوى

 بكلٌة الدراسة بدء على 3/3/5105 بتارٌخ 322 رقم بجلسته للجامعات األعلى المجلس وافق 
 الجدد الطالب تحوٌل طرٌق عن م5105/5102 الجامعً العام فً لشٌخ كفرا بجامعة الصٌدلة

 المصرٌة. الحكومٌة بالجامعات المناظرة الكلٌات من

 كلٌة )مبنى التربٌة كلٌة بجوار الجامعة حرم داخل طوابق ستة من مكون مبنى تخصٌص تم 
 .الصٌدلة لكلٌة مإقت كمقر ابقا(س العلوم

 والخامات ةواألجهز العالمٌة القٌاسٌة للمواصفات طبقا المعملٌة تلمنشابا الكلٌة معامل تجهٌز تم 
 . الدراسة قاعات وإعداد

 العالمٌة القٌاسٌة للمواصفات طبقا للكلٌة جدٌد مبنى تصمٌم تم . 

 وحتى 02/8/5105 من الفترة فى للكلٌة عمٌد بعمل قابم محً نبٌل الدكتور/ األستاذ تكلٌؾ تم 
 . م0/8/5102

 العلٌا للدراسات الجامعة ربٌس نابب حجازى محمد السٌد / الدكتور األستاذ السٌد تكلٌؾ تم 
 . م 0/8/5102 من اعتبارا الصٌدلة كلٌة على العام باإلشراؾ اإلشرافٌة والبحوث

 حتى 0/5/5102 من الفترة فى للكلٌة عمٌد الدومانى أحمد رمضان الدكتور/ األستاذ تكلٌؾ تم 
 . االن
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 األْذاف

 
 اآلتً: فً الكلٌة أهداؾ تلخٌص ٌمكن

 للكلٌة. المإسسً للتطوٌر االستراتٌجً التفكٌر الكلٌة تبنى -0

 واألخالقٌات. القٌم وتؤصٌل والحوكمة والقٌادة التنظٌمً الهٌكل تطوٌر -5

 أدابهم. وتقٌٌم قدرتهم وتنمٌة اونٌهمومع التدرٌس هٌبة أعضاء من المإسسة حاجات تلبٌة -2

 أدابهم. وتقٌٌم قدرتهم وتنمٌة اإلدارٌٌن من المإسسة حاجات تلبٌة -2

 الكلٌة. موارد وتنمٌة التحتٌة البنٌة دعم -2

 المجتمع. خدمة فى الكلٌة دور تعزٌز -6

 العمل. سوق لمواكبة والمقررات البرامج تطوٌر خالل من التعلٌمٌة بالفاعلٌة االرتقاء -3

 الطالب. تقٌٌم نظم وتحدٌث والتعلم التعلٌم استراتٌجٌة رتطوٌ -8

 والخرٌجبن. الطالبٌة الخدمات نظم تطوٌر -9

 العلٌا. الدراسات برامج تطوٌر -01

 العلمً. البحث ودعم تطوٌر -00

 لالعتماد والتؤهل الجودة إدارة نظم وتحسٌن المإسسً التقوٌم -05

 

 
  األسنان طب الفم والعلوم وكلٌة ر كلٌة مبنى جدٌد للكلٌة بموقع حرم الجامعة بجوا ستالمإتم 

حٌث ارتكز التكوٌن العام للمبنى على وجود جناحٌن للمبنى مع وتتكون الكلٌة من خمسة طوابق 

وجود اتصال مباشر بٌنهم بمبنى أوسط مع الحركة األفقٌة والرأسٌة، مع االهتمام بالفصل التام بٌن 

 عطاء خصوصٌة وظٌفٌة لكل جناح.مداخل أعضاء هٌبة التدرٌس عن مداخل الطلبة إل

 وصٌدلٌة تعلٌمٌة ومصنع تعلٌمى معمل بحثى01طالبى و معمل 61على  الكلٌة تحتوى. 

  الفرقة االعدادٌة الدور االرضى الجانب  رجات طالبٌة على النحو التالىدم 2تحتوى الكلٌة على :

الفرقة  الدور االول الجانب االٌمنالفرقة الثانٌة  الفرقة االولى الدور االرضى الجانب االٌسر االٌمن

 .الثالثة الدور االول الجانب االٌمن الفرقة الرابعة الدور الثانى الجانب االٌمن

  قاعات تدرٌس مخصصٌن لطلبة برنامج الصٌدلة االكلٌنٌكٌة. 2تحتوى الكلٌة على 

 .ٌوجد بالكلٌة قاعة للسٌمٌنار واخرى للمإتمرات 

  ( موجود بالدور مدٌر الكلٌة - الخزٌنة – رعاٌة الشباب - الطالبالهٌكل االدارى بالكلٌة )شبون

 االرضى بالكلٌة.
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 أعضبء هيئه التدريس ببلكليه

 

ّ 

 
انذسخخ  االعى

 انٕظٛفٛخ

 سلى انزهٛفٌٕ انمغى

 انجشٚذ اإلنكزشَٔٗ

سيعبٌ أزًذ ػجذ انفزبذ  1

 انذٔيبَٗ

 01000400210 انًٛكشٔثٕٛنٕخٛبٔانًُبػخ أعزبر

Ramdan_Eldomany@ Pharm.kfs.edu.eg 

 01006426221 انكًٛٛبء انسٕٛٚخ أعزبر َجٛم يسٗ ػجذ انسًٛذ ػهٗ 2

nabilmohie@pharm.kfs.edu.eg 

ػجذ انؼضٚض انغٛذ ػجذ  3

 انؼضٚضػجذ سثّ

 

 01002324140 انزكُٕنٕخٛب انصٛذنٛخ أعزبر يغبػذ

Abd elaziz_abdrab@pharm.kfs.edu.eg 

 خبنذ صجسٗ ػجذ انمٕٖ 4

 اثشاْٛى

 

 01223405264 انصٛذنخ األكهُٛكٛخ يذسط

 ازًذ يسًذ ػجذ اندًٛذ ػهٗ 5

 

انكًٛٛبء انزسهٛهٛخ  يذسط

 انصٛذنٛخ

01001110442 

dr _ahmed80@hotmail.com 

 سايٗ يسًذ أزًذ ػًبس 6

 

 01200350050 األدٔٚخ ٔانغًٕو يذسط

Ramy_ammar_39@yahoo.com 

ألدٔٚخ ٔانغًٕوا يذسط شبدٖ َدٛت انغٛذ ػالو 0  01005464600 

Shadyalla@yahoo.com 

انكًٛٛبء انزسهٛهٛخ  يذسط ازًذ فشٚذ ػجذ انسكٛى أزًذ 1

 انصٛذنٛخ

01005023005 

Midomycin500@yahoo.com 

 01005611624 انصٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ يذسط أزًذ أيٍٛ ػهٙ 2

 01112225222 ركُٕنٕخٛب انصٛذنٛخ يذسط يبخذ انغٕازهٙ 10

 01024206104 ركُٕنٕخٛب انصٛذنٛخ يذسط اًٚبٌ أزًذ يضٚذ 11

 01153110156 انكًٛٛبء انصٛذنٛخ يذسط ربيش يسًذ اثشاْٛى 12

 01061130640 انكًٛٛبء انصٛذنٛخ  ٔخذ٘ يسًذ انذُْخ 13

 سفٛذح ػجذ انًؼطٗ خبة هللا 14

 

 01004116021 انكًٛٛبء انصٛذنٛخ يذسط

rofida _salem@pharm.kfs.edu.eg 

 01004340355 األدٔٚخ ٔانغًٕو يذسط شٛشٍٚ صكشٚب 15

 يشٔح فزسٗ زغٍ ثهسخ 16

 

 01146250200 انكًٛٛبء انصٛذنٛخ يذسط يغبػذ

Marwa _balha2014@pharm.kfs.edu.eg 

 عًش انغجبػٗ يسغٕة إٚة 10

 

 01020023003 األدٔٚخ ٔانغًٕو يذسط يغبػذ

samar_ayoub@pharm.kfs.edu.eg 

ػهٗ ػجبط يسًذشًٛبء  11  

 

 01024562406 انكًٛٛبء انسٕٛٚخ يذسط يغبػذ

Shimaa _mohamed@pharm.kfs.edu.eg 

انًٛكشٔثٕٛنٕخٛب  يذسط يغبػذ َغًّ يبخذ انمًش٘ 12

 ٔانًُبػخ

01000210400 

 01066201212 انؼمبلٛش يذسط يغبػذ ظٛبء يسًذ االيبو 20

 01006124022 األدٔٚخ ٔانغًٕو يذسط يغبػذ يصطفٙ يسًذ سظب 21

 01001001210 انكًٛٛبء انسٕٛٚخ يذسط يغبػذ يسًذ أزًذ فزسٙ 22

 سٚى ػبثذٍٚ زدبصٖ 23

 

 01062504120 انكًٛٛبء انسٕٛٚخ يذسط يغبػذ

reem _nawaya _0037@pharm.kfs.edu.eg 

ذيذسط يغبػ يصطفٗ يسًذ يصطفٗ 24  01143023023 انكًٛٛبء انصٛذنٛخ 

mostafa _elbadawi@pharm.kfs.edu.eg 

ذيذسط يغبػ يؼزض أزًذ اثشاْٛى 25  01015005563 انكًٛٛبء انصٛذنٛخ 

ذيذسط يغبػ ػجذهللا ػجذانشزًٍ اندضاس 26  01004203636 انؼمبلٛش 

ذيذسط يغبػ خالل يدذ٘ يصطفٙ 20  01000130324 انكًٛٛبء انزسهٛهٛخ 

ذيذسط يغبػ يسًٕد ػجذانشإٔف انغٛبرٙ 21  01002350010 انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ 

 01000202105 انكًٛٛبء انسٕٛٚخ يذسط يغبػذ ْبنّ عؼٛذ ثٕٛيٙ 22
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انًٛكشٔثٕٛنٕخٛب  يؼٛذح عًش زبيذ يصطفٗ يسًذ 30

 ٔانًُبػخ

01010362461 

Samar _ahmed2014@pharm.kfs.edu.eg 

 َدالء فزسٗ يسًذ ػجٛذ 31

 

 01003346620 انصٛذنخ االكهُٛكٛخ يؼٛذح

naglafathy81@gmail.com 

 غبدح خًبل سخت ػجذ انؼبل 32

 

 01062262060 انُجبربد انطجٛخ ٔانؼمبلٛش يؼٛذح

 

 اٚخ سفؼذ يسًذ يصطفٗ 33

 

 01003346620 انزكُٕنٕخٛب انصٛذنٛخ يؼٛذح

AYa _Elbasiony@pharm.kfs.edu.eg 

 01060054604 األدٔٚخ ٔانغًٕو يؼٛذح خٓبد يسًٕد ػجذ انغالو 34
 

 أزًذ ػبدل ػهٗ ٕٚعف 35

 

 01062251021 انزكُٕنٕخٛب انصٛذنٛخ يؼٛذ

eldiasti89@pharm.kfs.edu.eg 

انكًٛٛبء انزسهٛهٛخ  يؼٛذ يسًذ أزًذ ػجذ انؼضٚض ػهٗ 36

 انصٛذنٛخ

01064611402 

mohamed _ali2014@pharm.kfs.edu.eg 

 01026323552 انؼمبلٛش يؼٛذح دُٚب ثغَٕٛٙ  خعش 30

 01014512006 انؼمبلٛش يؼٛذح َٓٙ يسًذ عؼٛذ 31

 01013243324 انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ يؼٛذح ْبخش ػجذانُبصش انًكبٔ٘ 32

 01062662043 ركُٕنٕخٛب انصٛذنٛخ يؼٛذح فبغًخ أزًذ لبعى 40

 يبٚكم خٕسج شٕلٗ ركٗ 41

 

 01212001201 االدٔٚخ ٔانغًٕو يؼٛذ

Mickel _zaky@pharm.kfs.edu.eg 

نكًٛٛبء انسٕٛٚخا يؼٛذح ػجٛش األَصبس٘ انششَٕثٙ 42  01024126350 

 01025441064 انًٛكشٔثٕٛنٕخٙ يؼٛذح سٚٓبو ػهٙ صجش٘ 43

 01012063010 انزكُٕنٕخٛب انصٛذنٛخ يؼٛذح سٚٓبو زغُٙ ػجذانجذٚغ 44

 01020162665 انؼمبلٛش يؼٛذح سٚٓبو يُصٕس يسًٕد 45

 01000052313 انؼمبلٛش يؼٛذح ْذٚش يصطفٙ انخشصبٔ٘ 46

فٕدِ أّٚ ػًبد 40  01012434524 انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ يؼٛذح 

 01060140026 انكًٛٛبء انزسهٛهٛخ يؼٛذح أيٛشِ ػهٙ األَّ 41

 01063522025 انكًٛٛبء انزسهٛهٛخ يؼٛذح شًٛبء اثشاْٛى كًبل 42

 01023201442 انكًٛٛبء انصٛذنٛخ يؼٛذح نٛهٙ أزًذ ػمم 50
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 الهيكل اإلداري للكلية
 
 

 

عىاال و  

 

 سلى انًسًٕل انؼًم انمبئى ثّ

 01006365102 أيٍٛ انكهٛخ زبرى يسًٕد ػبصٙ 1

 01222511253 سئٛظ لغى شئٌٕ انطالة يسًذ ػجذ هللا ػزًبٌ 2

 01000444160 سئٛظ لغى سػبٚخ انشجبة ٔنٛذ انغٛذ انششثُٛٗ 3

 01020116126 سئٛظ لغًٗ انًٕاسد انجششٚخ ٔشئٌٕ ْٛئخ انزذسٚظ اعًبػٛم يسًذ ْالل 4

 01020223255 يغئٕل فشلخ لغى شئٌٕ غالة ايم يسًذ ػالو 5

 01012412140 يغئٕل فشلخ لغى شئٌٕ غالة ْٛبو ػطٛخ عكشاٌ 6

 01064610631 يغئٕل فشلخ لغى شئٌٕ غالة اثشاْٛى يسًذاثٕانٛضٚذ 0

 01140120250 أخصبئٗ سػبٚخ شجبة ايبل كبيم يزٕنٗ 1

ل انًكزجخيغئٕ ػًش اعًبػٛم يُزصش 2  01016212332 

 01066066025 أخصبئٗ يؼًم يسًذ يسًٕد ػجذِ 10

كزشَٔٛخيغئٕل انجٕاثخ اإلن شًٛبء يسفٕظ ػجذ انشزٛى 11  01001545146 

 01062011611 يغئٕل فشلخ لغى شئٌٕ غالة عبير لطت انٕٓاسٖ 12

 01212024123  عزسمبلبدااليغئٕل  ُْبء ػجذ انؼضٚض انغٛذ 13

شزبد يدبْذٚبعش ف 14 سػبٚخ انشجبةيغئٕل     

 01065052045 أيٍٛ خضُٚخ عسش انغٛذ انذعٕلٗ 15

 01061122644 أيٍٛ انًخبصٌ ٔانًشزشٚبد أزًذ يسًذ اٚٓبة ػجبط 16

 01021305525 فُٗ شئٌٕ ُْذعٛخ ػٕض هللا اثشاْٛى انصٛبد 10

 01000142002 يذٚش يكزت انؼًٛذ َٓبل أزًذ انجبص 11

نؼبصٗيُٗ ازًذ ا 12 انذساعبد انؼهٛبشئٌٕ    01021001140 

  شئٌٕ انؼبيهٍٛ َٓبد زغٍ انٕكٛم 20

 01020350211 شئٌٕ انخشٚدٍٛ ساَذا انسغُٛٗ يسًذ 21

  شئٌٕ انؼاللبد انثمبفٛخ يشٚى ػجذانًُؼى انًُغٙ 22

 01024045242 أخصبئٙ يؼًم ٚبعًٍٛ َٕٚظ ػطّٛ 23

 01024041102 يغئٕل انخضُٚخ سصق يزٕنٙ سصق 24

ٚبعًٍٛ ػجذانًُؼى  25

 انغُٕٓس٘

  أخصبئٙ سػبٚخ انشجبة
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  أخصبئٙ يؼًم زُبٌ انغٛذ يسًذ ػضاو 26

اثشاْٛى ػجذانسًٛذ  20

 غبص٘

 01023544034 أيٍٛ انًخبصٌ

 01004344202 عكشربسٚخ انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ ْذٚش يزٕنٙ اثشاْٛى 21

ساَذا ػجذانُجٙ اثشاْٛى  22

 خفبخٙ

  كبرت شطت

  عبئك انؼًٛذ ػصبو زغٍ ػجذاندٕاد 30

 01021220261 سئٛظ ػًبل صكشٚب أزًذ ػبيش 31

 01066140456 ػبيم شؼجبٌ سخت َصش 32
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 الفصل الدراسى األول
 

امتحانات  المـــــــــــــادة م
 دورٌة

زمن امتحان  المجموع التحرٌرى الشفوى العملى
 المادة

٤ُش ٤ٔ٤ًخء ػن٣ٞش ف٤ذ 1

(1)  
33 03 33 153 333 2 

٤ٔ٤ًخء طل٤ِ٤ِِش ف٤ذ٤ُش  2

(1)  
23 63 23 133 233 1 

 2 333 153 33 03 33 ر٤ُٞٞؿ٤خ حُخ٤ِش 3

 2 333 153 33 03 33 ػِْ حألٗغـش 4

 2 333 153 33 03 33 ٗزخص ػخّ ٝٗزخطخص هز٤ش 5

ٓذخَ ف٤ذُش  6

 ٝٓقطِلخص هز٤ش
 1 133 03 ـــــ ــــ 23

 1 133 03 ـــــ ــــ 23 س٣خم٤خص 7

 1 133 03 ـــــ ـــــ 23 ػِْ حُ٘لظ 8
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 الفصل الدراسى الثانى
 

 
 

امتحانات  المـــــــــــــادة م
 دورٌة

 زمن امتحان المادة المجموع التحرٌرى الشفوى العملى

 2 333 153 33 03 33 كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدلٌة 1

 2 333 153 33 03 33 كٌمٌاء عضوٌة صٌدلٌة 2

 2 333 153 33 03 33 نباتات طبٌة 3

 2 333 153 33 03 33 ات )حاسب آلى(رٌاضٌـ 4

 2 333 153 33 03 33 لؽة انجلٌزٌة 5

 2 233 123 33 ـــــ 53 تشرٌح 6

 1 133 03 ـــــ ـــــ 23 حقوق إنسان 7
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 انفشلخ انثبَٛخ

 انفصم انذساعٙ األٔل

 اعى انًمـــشس
ٕد ك

 انًمشس

 ػذد انغبػبد

 انذساعٛخ
 دسخخ االيزسبٌ

د
خب

ذس
 ان

ع
ٕ
دً

 ي

ٌ
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ٙ
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ٖ
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(٤ٔ٤ً3خء ػن٣ٞش ف٤ذ٤ُش )  PC303 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

(٤ٔ٤ً3خء طل٤ِ٤ِِش ف٤ذ٤ُش )  PA303 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

(1ُٞؿ٠ )كغ٤ٞ  MD303 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

 PM301 2 1 3 33 03 153 33 333 2 ٤ٌٓشٝر٤ُٞٞؿ٤خ ػخّ ٝٝسحػش

(2ػوخه٤ش )  PG303 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

(1ف٤ذال٤ٗخص )  PT303 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

خًبنٗاإل     11     1100  
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 انفصم انذساعٙ انثبَٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 كٕد انًمشس اعى انًمـــشس

 ػذد انغبػبد

 انذساعٛخ
 دسخخ االيزسبٌ

د
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ٌ
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ٙ
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 PA404 2 1 3 33 03 153 33 333 2 طل٤َِ آ٠ُ

(2ف٤ذال٤ٗخص )  PT404 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

(٤ٔ٤ً1خء ك٣ٞ٤ش )  PB402 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

(2كغ٤ُٞٞؿ٠ )  MD404 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

(٤ٔ٤ً1خء ػوخه٤ش )  PG404 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

 PM402 2 1 3 33 03 153 33 333 2 هل٤ِ٤خص

خًبنٗاإل     11     1100  
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 انفشلخ انثبنثخ

 انفصم انذساعٙ األٔل

 

 

 

 

 

 

 

 كٕد انًمشس اعى انًمـــشس

غبػبدػذد ان  

 انذساعٛخ
 دسخخ االيزسبٌ
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ٌ
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(1ػِْ حألد٣ٝش )  PO501 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

(٤ٔ٤ً1خء ف٤ذ٤ُش )  PC504 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

(٤ٔ٤ً2خء ػوخه٤ش )  PG505 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

 PM503 2 1 3 33 03 153 33 333 2 ٤ٌٓشٝر٤ُٞٞؿ٤خ ف٤ذ٤ُش

(٤ٔ٤ً2خء ك٣ٞ٤ش )  PB503 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

(3ف٤ذال٤ٗخص )  PT505 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

خًبنٗاإل     11     1100  
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 انفصم انذساعٙ انثبَٙ

 

 

 

 

 

 

 كٕد انًمشس اعى انًمـــشس

 ػذد انغبػبد

ساعٛخانذ  
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(2ػِْ حألد٣ٝش )  PO602 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

(٤ٔ٤ً2خء ف٤ذ٤ُش )  PC605 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

 PM604 2 1 3 33 03 153 33 333 2 ٓ٘خػش ٝك٤شٝعخص

 2 233 33 123 ــــ 53 2 ـــــ PT606 2 ف٤ذُش ك٣ٞ٤ش ٝكش٤ًش حُذٝحء

 MD605 2 1 3 33 03 153 33 333 2 ػِْ حألٓشحك

حعؼخكخص أ٤ُٝش ٝهذ 

 حُطٞحسة
MD606 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

 1 133 ــــــ 03 ـــــ 23 1 ـــــ PT607 1 طؾش٣ؼخص ف٤ذ٤ُش

خًبنٗاإل     11     1100  



21 

 

 

 

 انفشلخ انشاثؼخ

 انفصم انذساعٙ األٔل

 

 

 

 

 اعى انًمـــشس
كٕد 

 انًمشس
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(3ػِْ حألد٣ٝش )  PO703 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

ــــ PP702 2 ػالؿ٤خص  2 233 33 123 ــــ 53 2 

(٤ٔ٤ً3خء ف٤ذ٤ُش )  PC706 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

 PB704 2 1 3 33 03 153 33 333 2 ٤ٔ٤ًخء ك٣ٞ٤ش ا٤ٌ٤٘٤ًِش

 PM705 2 1 3 33 03 153 33 333 2 ٤ٌٓشٝر٤ُٞٞؿ٤خ حألٓشحك

(1ف٤ذُش ف٘خػ٤ش )  PT708 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

ظش اهظقخد٣خص حُذٝحء ٝح٤ُو

 حُذٝحث٤ش
PP703 1 1 133 ـــــ 03 ــــــ 23 1 ـــــ 

خًبنٗاإل     11     1100  
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 انفصم انذساعٙ انثبَٙ

 

 

 

 

 

 اعى انًمـــشس
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(1ف٤ذُش ا٤ٌ٤٘٤ًِش )  PP804 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

حُق٤ذُش حُق٘خػ٤ش ٝٓٔخسعخص 

 حُظق٤٘غ حُذٝحث٠ حُـ٤ذ
PT809 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

 2 233 33 123 ــــ 53 2 ــــ PM806 2 حُظو٤٘ش حُل٣ٞ٤ش حُق٤ذ٤ُش

 PT810 2 1 3 33 03 153 33 333 2 حُٔغظلنشحص حُق٤ذ٤ُش حُذه٤وش

 2 233 33 123 ــــ 53 2 ــــ PP805 2 ف٤ذُش ٓغظؾل٤خص

 PC807 2 1 3 33 03 153 33 333 2 طق٤ْٔ حألد٣ٝش

 1 133 ـــــ 03 ـــــ 23 1 ـــــ PP806 1 حُظغ٣ٞن ٝحُذػخ٣ش حُذٝحث٤ش

خًبنٗاإل     10     1000  
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 انفشلخ انخبيغخ

 انفصم انذساعٙ األٔل
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(2ف٤ذُش ا٤ٌ٤٘٤ًِش )  PP907 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

 PP908 2 1 3 33 03 153 33 333 2 كش٤ًش حُذٝحء حإل٤ٌ٤٘٤ًِش

ُؾشػ٠ػِْ حُغّٔٞ ٝحُطذ ح  PO904 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

 PP909 2 1 3 33 03 153 33 333 2 طلخػالص ٝٓؼِٞٓخص حألد٣ٝش

 PG906 2 1 3 33 03 153 33 333 2 ػوخه٤ش ططز٤و٤ش

ادحسس حُـٞدس ك٠ حُٔئعغخص 

 حُقل٤ش
HU903 1 1 133 ـــــ 03 ـــــ 23 1 ـــــ 

 2 233 33 123 ـــــ 53 2 ـــــ 2  ٓوشس حخظ٤خسٟ

خًبنٗاإل     11     1100  
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 انفصم انذساعٙ انثبَٙ

 

 

 كٕد انًمشس اعى انًمـــشس
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(3ف٤ذُش ا٤ٌ٤٘٤ًِش )  PP010 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

 2 233 33 123 ـــــ 53 2 ـــــ PP011 2 ٓٔخعش حُق٤ذُش حأل٤ِٛش

 PA005 2 1 3 33 03 153 33 333 2 حُظل٤َِ حُق٤ذ٠ُ ٝسهخرش حُـٞدٙ

 2 233 33 123 ـــــ 53 2 ـــــ PP012 2 ادحسس أػٔخٍ ف٤ذ٤ُش

 PM007 2 1 3 33 03 153 33 333 2 حُقلش حُؼخٓش ٝحُز٤ج٤ش

ش ٝاكقخء ٓؼخ٣شحص اك٤خث٤

 ك٤ٟٞ
PO005 2 1 3 33 03 153 33 333 2 

 2 233 33 123 ـــــ 53 2 ـــــ PG007 2 حُطذ حُظ٠ِ٤ٌٔ ٝحُزذ٣َ

 2 233 33 123 ـــــ 53 2 ـــــ 2  ٓوشس حخظ٤خسٟ

خًبنٗاإل     20     2000  
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 يبدح )1(: انذسخخ انؼهًٛخ انزٙ رًُر نهخشٚدٍٛ :-

.دسؿش رٌخُٞس٣ٞط حُق٤ذُشػ٢ِ هِذ ٓـِظ ٤ًِش حُق٤ذُش  حء  ر٘خ طٔ٘ق ؿخٓؼش ًلشحُؾ٤خ  

 

 يبدح )2(: األلغبو انؼهًٛخ

 رزكٌٕ انكهٛخ يٍ األلغبو اٜرٛخ:

 هغْ ح٤ٔ٤ٌُخء حُق٤ذ٤ُش . .1

 حُق٤ذ٤ُش . شح٤ٔ٤ٌُخء حُظل٤ِ٤ِهغْ  .2

 ح٤ٔ٤ٌُخء حُل٣ٞ٤ش.هغْ  .3

 هغْ  حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُق٤ذ٤ُش . .4

 هغْ حُؼوخه٤ش. .5

 .حُٔ٘خػش٤خ ٝح٤ٌُٔشٝر٤ُٞٞؿهغْ  .6

 .حألد٣ٝش ٝحُغّٔٞهغْ  .7

 هغْ حُق٤ذُش حإل٤ٌ٤٘٤ًِش . .0

 

 يبدح )3( : ششٔغ انمجٕل

خ ُٔخ طنٔ٘ظٚ حُالثلش حُظ٘ل٤ز٣ش هزو   دسؿش رٌخُٞس٣ٞط حُق٤ذُش٣ٌٕٞ ه٤ذ حُطالد ُِلقٍٞ ػ٠ِ ( 1ثُذ)

 ُوخٕٗٞ

.ُشٝطخنغ ح٤ٌُِش ُ٘ظخّ حُوزٍٞ رخُـخٓؼخص حُٔقش٣ش حُٔؼٍٔٞ رش ك٠ حُذٝ ط٘ظ٤ْ حُـخٓؼخص  

٣ـٞص هزٍٞ طل٣َٞ حُطالد حُٔو٤ذ٣ٖ ك٢ اكذٟ ٤ًِخص حُـخٓؼخص حُٔقش٣ش حُل٤ٌٓٞش أٝ حألؿ٘ز٤ش أٝ ( 2ثُذ)

 ٓؼٜذ

.ػ٢ِٔ ٓؼظشف رٚ ٖٓ حُٔـِظ حألػ٠ِ ُِـخٓؼخص رؾشه حعظ٤لخء حُطخُذ ُٔظطِزخص حُوزٍٞ رخ٤ٌُِش  

 

 

 

 

 انالئسخ
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 يبدح )4( : َظبو انذساعخ

ػؾشس كقٍٞ  ٓٞصػش ػ٠ِ ش ٢ٛ خٔظ ع٘ٞحص ؿخٓؼ٤شش ٤َُ٘ دسؿش رٌخُٞس٣ٞط حُق٤ذُٓذس حُذسحع -

 دسحع٤ش.

 -  حُؼخّ حُـخٓؼ٢: ٣ظٌٕٞ ٖٓ كق٤ِٖ دسحع٤٤ٖ .

 

 

 يبدح )5( : نغخ انذساعخ

حُذسحعش رخُِـش حإلٗـ٤ِض٣ش ٣ٝـٞص طذس٣ظ رؼل حُٔوشسحص رخُِـش حُؼشر٤ش ر٘خء ػ٠ِ هِذ حُوغْ حُٔخظـ  

 ٝٓٞحكوش

.ٓـِظ ح٤ٌُِش  

 

 يبدح )6( : انغبػبد انذساعٛخ

حُغخػش حُذسحع٤ش ػزخسس ػٖ ٝكذس ه٤خط أًخد٠ٔ٣ ُظلذ٣ذ ٝصٕ حُٔوشس ر٤ٖ حُٔوشسحص حألخشٟ ٝطٌخكت 

ده٤وش أعزٞػ٤خ. 133ده٤وش أعزٞػ٤خ أٝ ٓؼَٔ ُٔذس  53ٓلخمشس ُٔذس   

 

 يبدح )0( : رصًٛى انجشَبيح انذساعٙ

ٝكِوخص  ؼ٤ِٔش ٝحُظطز٤و٤شظش٣ش ٝحُذسٝط حُفْٔ حُزشٗخٓؾ رل٤غ ٣ظْ حُظؼِْ ػٖ هش٣ن حُٔلخمشحص حُ٘ -

ٝ اؿشحء رلٞع رخإلمخكش ا٠ُ حُظؼخٕٝ ٓغ حُق٘خػخص حُذٝحث٤ش  ٝحُظذس٣ذ ح٤ُٔذح٢ٗ حُ٘وخػ ٝحُظؼِْ حُزحط٢

 ٝحُٔـظٔغ .

خالٍ حُؼطِش حُق٤ل٤ش  ٓؼظٔذس عخػش 233ػ٠ِ حُطخُذ إٔ ٣ظذسد ك٠ ٓئعغغش ف٤ذ٤ُش ٓذس الطوَ ػٖ  -

ٓـِظ ح٤ٌُِش حُٔئعغخص حُق٤ذ٤ُش حُظ٠ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ  ٣لذدٝ ٤ًِٜٔخ،أٝ  ٝحُخخٓغشأحُشحرؼش  شحُظ٠ طغزن حُلشه

ٜخ ًٝزُي حُٔؾشك٤ٖ ٖٓ أػنخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ أػ٘خء ٛزس حُؼطِش ٝػ٠ِ رحُطخُذ ٓظخرؼش حُظذس٣ذ حُؼ٠ِٔ 

ػٖ حُظذس٣ذ عٞحء ًخٕ ٛزح حإلٗوطخع ٓئهظخ  أٝ ٜٗخث٤خ  . ٚحُطخُذ إٔ ٣زِؾ ح٤ٌُِش ػ٘ذ اٗوطخػ  

اال ارح هذّ ؽٜخدس ٣ؼظٔذٛخ ٓـِظ ح٤ٌُِش ٖٓ ٓذ٣ش ًَ ٓئعغش دسؿش رٌخُٞس٣ٞط حُق٤ذُش ٝال ٣ٔ٘ق حُطخُذ  -

طذس٣ذ ف٤ذ٤ُش طؼزض هنخء ٓذس حُظذس٣ذ ػ٠ِ ٝؿٚ ٓشم٠ ٝرُي ر٘خء ػ٠ِ طوذ٣ش حُٔؾشك٤ٖ حُز٣ٖ ٣ؼ٤ْٜ٘ 

 ٓـِظ ح٤ٌُِش ُإلؽشحف ػ٠ِ حُظذس٣ذ .
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 يبدح )1( :  انًٕاظجخ

% ٣ٝ25ـذ أال طظؼذٟ ٗغزش حُـ٤خد ُِطخُذ  ٤شِٔحص ٝحُذسٝط حُؼ٣ـذ ػ٠ِ حُطخُذ ٓظخرؼش حُٔلخمش -

ُٝٔـِظ ح٤ٌُِش ر٘خء ػ٠ِ هِذ ٓـخُظ حألهغخّ حُٔخظقش إٔ ٣لشّ حُطخُذ  ٖٓ حُذسٝط حُؼ٤ِٔش أٝ حُ٘ظش٣ش

حُلخُش ٣ؼظزش حُطخُذ سحعزخ  ك٠  ٙٝك٠ ٛز؛  طؼذٟ طِي حُ٘غزش ارح حُظوذّ ا٠ُ حإلٓظلخٕ ًِٚ أٝ رؼنٚ ٖٓ

.ك٤ؼظزش ؿخثزخ  رؼزس ٓوزٍٞلخٕ ك٤ٜخ اال ارح هذّ ػزسح  ٣وزِٚ ٓـِظ ح٤ٌُِش ظ٠ كشّ ٖٓ حُظوذّ ُإلٓظحُٔوشسحص حُ  

 

 يبدح )2(:  َظبو انزمٛٛى ٔانزمذٚشاد:

حُؼ٤ِٔش ٝحُظلش٣ش٣شحإلٓظلخٗخص ٝ حألػٔخٍ حُلق٤ِشِٔخدس ٖٓ ٓـٔٞع دسؿخص ُطظٌٕٞ حُذسؿش حُٜ٘خث٤ش ( 1ثُذ)  

.ٝحُؾل٤ٜش   

-األػًبل انفصهٛخ: طظنٖٔ دسؿخص حإلٓظلخٗخص حُذٝس٣ش أٝ أٗؾطش حُظؼِْ حُزحط٠ ٝحُظلخػ٠ِ أٝ 

 حُزلٞع أٝ أٟ أٗؾطش ػ٤ِٔش ٣وّٞ رٜخ حُطخُذ.

 رؾشه كقٍٖٞٓ اؿٔخ٠ُ دسؿش حُٔوشس  % 63ٛٞ  ٠ذ حألد٠ٗ ُِ٘ـخف ك٢ أ١ ٓوشس دسحعحُل  (2ثُذ)

أٟ ٓوشس. ك٠ حُظلش٣ش١ حُٜ٘خث٢ ٖٓ دسؿش حالٓظلخٕ ػ٠ِ حألهَ % 33ػ٠ِ  حُطخُذ  

-ًخ٥ط٢: ُِذسؿخص حُٜ٘خث٤ش ٝحُظوذ٣شحصطٌٕٞ حُ٘غزش حُٔج٣ٞش (  3ثُذ)  

ٚمذس َدبذ انطبنت ثؤزذ انزمذٚشاد اٜرٛخ : -  

.كؤًؼش ٖٓ ٓـٔٞع حُذسؿــــــخص % 05: يًـزــبص  

.% ٖٓ ٓـٔٞع حُذسؿخص 05% ا٠ُ أهَ ٖٓ  75ٖٓ   خٛذ خذاً:  

.ُذسؿخص% ٖٓ ٓـٔٞع ح 75أهَ ٖٓ  % ا٠ُ 65ٓــٖ خٛذ:  

. % ٖٓ ٓـٔٞع حُذسحؿخص 65% ا٠ُ أهَ ٖٓ 63ٖٓ  يمجـــٕل:  

رٍٛٛ :فٛمذس ثؤزذ انزمذٚشٍٚ اٜ أيب سعٕة انطبنت -  

.% ٖٓ ٓـٔٞع حُذسؿخص 63% ا٠ُ أهَ ٖٓ  33ٖٓ : ) ظؼٛف (  

% ٖٓ دسؿش حإلٓظلخٕ حُظلش٣شٟ. 33% ٖٓ ٓـٔٞع حُذسؿخص أٝ أهَ ٖٓ  33أهَ ٖٓ : ( ) ظؼٛف خذاً   
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( :10) يبدح  

ذسؿخص حُٔخققش ُِٔوشس ػ٠ِ حُ٘غزش ح٣ُؾظشه ُ٘ـخف حُطخُذ ك٠ حُٔوشس إٔ ٣لقَ ٖٓ ٓـٔٞع  -

حُالثلش ػ٠ِ أال طوَ حُذسؿش حُظ٠ ٣لقَ  ( ٖٓ ٛزٙ 0ػ٠ِ حألهَ ٝكوخ  ُلٌْ حُٔخدس ) شسس ُظوذ٣ش ٓوزٍٞ حُٔو

ٓظلخٕ .% ٖٓ حُذسؿش حُٔخققش ُٜزح حإل 33ػ٤ِٜخ حُطخُذ ك٠ حإلٓظلخٕ حُظلش٣شٟ ػٖ   

 

: ( 11يبدح )   

٣ذ ؿ٤ٔغ حُٔوشسحص أٝ سعذ ك٤ٔخ ال ٣ض ٣٘وَ حُطخُذ ٖٓ حُلشهش حُٔو٤ذ رٜخ ا٠ُ حُلشهش حُظخ٤ُش ارح ٗـق ك٠ -

حُلخُش ٣ئدٟ  ٔو٤ذ رٜخ أٝ ٖٓ كشهش أد٠ٗ ٝك٠ ٛزٖٙٓ حُلشهش حُ عخع٤شحألٔوشسحص حُٖٓ  ػالع ٓٞحد ػ٠ِ

سحع٠ حُزٟ ٣ذسط رٚ ٛزح حُٔوشس ٓغ ٓشحػخس أال ٣ض٣ذ طوذ٣شٙ ُذحُطخُذ حإلٓظلخٕ ك٤ٔخ سعذ ك٤ٚ ك٠ حُلقَ ح

 ػ٠ِ ٓوزٍٞ ك٠ حُٔوشس حُزٟ سعذ ك٤ٚ أٝ طـ٤ذ ك٤ٚ رـ٤ش ػزس ٓوزٍٞ.

ك٠ حُلق٤ِٖ  عخع٤شحألٔوشسحص حُٖٓ  ػالع ٓٞحد٣ذ ػ٠ِ أٓخ هالد حُلشهش حُٜ٘خث٤ش حُشحعز٤ٖ ك٤ٔخ ال ٣ض -

ؽٜش عزظٔزشٖٓ رذح٣ش حُؼخّ حُذسحع٠ حُـخٓؼ٠ حُظخ٠ُ ٝارح حُذسحع٤٤ٖ ك٤ؼوذ ُْٜ حٓظلخٕ ك٤ٔخ سعزٞح ك٤ٚ ك٠ 

 طٌشس سعٞرْٜ حٓظل٘ٞح ك٤ٔخ سعزٞح ك٤ٚ ك٠ ٜٗخ٣ش ٗلظ حُؼخّ ٌٝٛزح.

ال ٣ئػش حُشعٞد ك٠ حُٔوشسحص حٌُِٔٔش ػ٠ِ ٗوَ حُطخُذ ٖٓ حُلشهش حُٔو٤ذ رٜخ ا٠ُ حُلشهش حُظخ٤ُش. -  

- يهسٕظّ: طؾَٔ حُٔوشسحص حٌُِٔٔش: ادحسس حألػٔخٍ حُق٤ذ٤ُش , حُش٣خم٤خص, ػِْ حُ٘لظ, ٜٓخسحص حُظٞحفَ 

 ٝحُق٤ذُش حُٔـظٔؼ٤ش, ادحسس حُـٞدس ك٠ حُٔئعغخص حُقل٤ش, كوٞم حإلٗغخٕ , حُظغ٣ٞن ٝحُذػخ٣ش حُذٝحث٤ش.

ال ٣ـٞص ُِطخُذ إٔ ٣زو٠ رخُلشهش أًؼش ٖٓ ع٘ظ٤ٖ ٣ٝـٞص ُٔـِظ ح٤ٌُِش حُظشخ٤ـ ُِطالد حُز٣ٖ هنٞح -

٠ُ حإلٓظلخٕ ٖٓ حُخخسؽ ك٠ حُغ٘ش حُظخ٤ُش ك٠ حُٔوشسحص حُظ٠ سعذ ك٤ٜخ ٝرُي ك٤ٔخ رلشهْٜ ع٘ظ٤ٖ ك٠ حُظوذّ ا

 ػذح هالد حُلشهش حأل٠ُٝ.

٣ٝـٞص ُٔـِظ ح٤ٌُِش حُظشخ٤ـ ُطالد حُلشهش هزَ حُٜ٘خث٤ش ٝحُٜ٘خث٤ش رلشفظ٤ٖ امخك٤ظ٤ٖ ُِظوذّ ُإلٓظلخٕ  -

 ٖٓ حُخخسؽ.

زَ حُٜ٘خث٤ش.٣ؼخَٓ هالد حُلشهش حُؼخُؼش ٓؼخِٓش هالد حُلشهش ه -  

( :12يبدح )  

ػ٠ِ أعخط ٓـٔٞع  ( ٣لظغذ حُظوذ٣ش حُٜ٘خث٠ ُذسؿش رٌخُٞس٣ٞط حُق٤ذُش0ك٠ مٞء أكٌخّ حُٔخدس سهْ )

حُٔوشسحص حُذسحع٤ش ػذح ٓوشس كوٞم حإلٗغخٕ.حُذسؿخص ك٠ ؿ٤ٔغ   
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 يبدح )13( انشعٕة فٙ انًمشساد :-

.ك٢ كخُش طـ٤ذ حُطخُذ ػٖ حالٓظلخٕ حُٜ٘خث٢  -  

.% ٖٓ دسؿش حالٓظلخٕ حُظلش٣ش١ حُٜ٘خث33٢هَ ٖٓ أَ ػ٢ِ رح كقا-  

(.0ػذّ طلو٤ن حُلذ حألد٠ٗ ُِ٘ـخف ك٠ حُٔوشسحص ك٠ مٞء أكٌخّ حُٔخدس ) -  

 يبدح )14( : االَمطبع ػٍ انذساعخ

ؿ٤ش ٣ـٞص ُِطخُذ حالٗوطخع ػٖ حُذسحعش رؼزس ٓوزٍٞ كق٤٤ِٖ دسحع٤٤ٖ ٓظظخ٤٤ُٖ أٝ ػالػش كقٍٞ دسحع٤ش 

 ٓظظخ٤ُش

٣ٝلقَ ٖٓ ح٤ٌُِش ارح حٗوطغ ػٖ حُذسحعش ُلظشس أهٍٞ دٕٝ ػزس ٣وزِٚ ٓـِظ ح٤ٌُِش ٣ٝٞحكن   ،أهق٠رلذ 

 ػ٤ِٚ

 ٓـِظ حُـخٓؼش .

 يبدح )15( : رؤخٛم انذساعخ

٣ٌٖٔ ُِطخُذ طؤؿ٤َ دسحعظٚ رخُـخٓؼش ُلقَ أٝ ػذس كقٍٞ ٝكن حُؾشٝه حُظخ٤ُش : -  

٣ؼظٔذٙ  ٢ حُز١ ٣ٞد طؤؿ٤ِٚ ٓغ طوذ٣ْ ػزس ٓوزٍٞإٔ ٣ظوذّ رطِذ ُظؤؿ٤َ دسحعظٚ هزَ رذء حُلقَ حُذسحع .1

 . ٓـِظ ح٤ٌُِش

 ٝال ٣ظـخٝص أسرؼش كقٍٞ دسحع٤ش ٓ٘لقِش أٝ ٓظقِش. ٤َ ٣ٌٕٞ ُٔذس كقَ دسحع٢ ٝحكذ ،حُظؤؿ .2

رخإلػظزحس ػٖ  رطِذ ُؼ٤ٔذ ح٤ٌُِش هزَ ٓٞػذ رذء حإلٓظلخٗخص حُٜ٘خث٤ش أٝ أػ٘خثٜخ ٣ـٞص ُِطخُذ إٔ ٣ظوذّ .3

٣ٔظلٖ حُطخُذ حُٔٞحد  ٝرؼذ ٓٞحكوش ٓـِظ ح٤ٌُِش، ًؼشُؼزس ٣وزِٚ ٓـِظ ح٤ٌُِش حالٓظلخٕ ك٠ ٓوشس أٝ أ

 حُٔؼظزس ػٜ٘خ ك٠ حُلقَ حُذسحع٠ حُظ٠ طذسط ك٤ٚ ٝطلظغذ ُٚ حُذسؿخص حُظ٠ كقَ ػ٤ِٜخ ًخِٓش.

 يبدح )16( : ظٕاثػ اٚمبف ٔانغبء ٔاػبدح انمٛذ

ُٔذس ػخّ دسحع٠ ٝحكذ أٝ ػخ٤ٖٓ  حُو٤ذ رخ٤ٌُِشإل٣وخف  رطِذ ٣ـٞص ُِطخُذ إٔ ٣ظوذّ اٚمبف انمٛذ: (1ثُــذ )

دسحع٤٤ٖ ٓظظخ٤٤ُٖ أٝ ٓظلشه٤ٖ خالٍ ع٘ٞحص حُذسحعش روشحس ٖٓ ٓـِظ ح٤ٌُِش ارح طوذّ رؼزس ٣ٔ٘ؼش ٖٓ 

 حإلٗظظخّ ك٠ حُذسحعش, ٝك٠ كخُش حُنشٝسس ٣ـٞص ُٔـِظ حُـخٓؼش ص٣خدس ٓذس ٝهق حُو٤ذ.

 ظٔش ح٤ٌُِش أٝ حُـخٓؼشسطٌذ ٓخخُلش طخَ رخ٥دحد أٝ طخخُق أٗا٣ِـ٠ ه٤ذ حُطخُذ ارح ٓخ  ( انغبء انمٛذ :2ثُذ)

هزوخ ُٔخ ٝسد ر٘ظخّ طؤد٣ذ أٝ حألٗظٔش ٝح٥دحد حُؼخٓش أٝ هزن ك٢ كوٚ الثلش طؤد٣ذ حُطالد ،  ٝرُي 

 حُطالد رخُالثلش حُظ٘ل٤ز٣ش ُوخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُـخٓؼخص.

ٝحُنٞحرو حُظ٠ طنؼٜخ حألعزخد  ٙ ألكذه٤ذا٣وخف ٢ٛ اػخدس ه٤ذ حُطخُذ حُز١ عزن ( اػبدح انمٛذ:3ثُذ)

 حُـخٓؼش ٝرُي روشحس ٖٓ ٓـِظ ح٤ٌُِش.
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 يبدح )10(:  يزطهجبد انسصٕل ػهٗ دسخخ انجكبنٕسٕٚط

 - ٣ظطِذ حُلقٍٞ ػ٠ِ دسؿش رٌخُٞس٣ٞط حُق٤ذُش  ٓخ ٢ِ٣ : -

اؿظ٤خص ًخكش حُٔوشسحص حُذسحع٤ش حألعخع٤ش ٝحٌُِٔٔش.-  

ٝرُي  رخ٤ٌُِش ف ػنٞ ٤ٛجش طذس٣ظؽشحاطلض ٓؼظٔذس  عخػش" 233طذس٣ذ ػ٢ِٔ ال٣وَ ػٖ "اؿظ٤خص-

.ُظ٢ ٣وشٛخ ٓـِظ ح٤ٌُِشكذ١ حُٔئعغخص حُق٤ذ٤ُش حاك٢   

 

 يبدح )11(:  انزخشج

٣ظخشؽ حُطخُذ رؼذ اٜٗخء ٓظطِزخص حُظخشؽ ر٘ـخف كغــــذ حُخطـش حُذسحعـــــــ٤ش ػ٠ِ أال ٣وَ (  1ثُذ)

 حُظوذ٣ش حُظشح٠ًٔ ػٖ ٓوزٍٞ.

أال % كؤًؼش ك٠ ًَ ع٘ش ٖٓ ع٘ٞحص حُذسحعش رؾشه  75ُِطخُذ حُلخفَ ػ٠ِ طزش حُؾشف طٔ٘ق ٓش( 2ثُذ)

خ.ح٤ٌُِش حُٔلٍٞ ٣ٌٜٕ٘ٓٞ حُطخُذ هذ سعذ ك٢ أ١ ٓوشس دسحع٢ ك٢ ح٤ٌُِش أٝ   

 

% ٣25ـٞص ُٔـِظ ح٤ٌُِش رؼذ ٓٞحكوش ٓـِظ حُوغْ طـ٤٤ش حُٔلظٟٞ حُذسحع٠ ُِٔوشس ك٠ كذٝد  (12يبدح )

ش ٝٓٞحًزش ٓخ ٛٞ ؿذ٣ذ ك٠ ٓـخٍ حُظخقـ ر٘خء  ػ٠ِ طوش٣ش حُٔوشس ك٠ ٜٗخ٣ش ًَ ٝرُي إلعظ٤ؼخد حُظط٣ٞ

 كقَ دسحع٠.

 

 يبدح )20(:  َظبو رؤدٚت انطالة :

 1072ُؼخّ   40حُطالد حُٔو٤ذٕٝ رخُـخٓؼش خخمؼٕٞ ُِ٘ظخّ حُظؤد٣ز٢ حُٔز٤ٖ ك٢ هخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُـخٓؼخص 

 ٝحُوٞح٤ٖٗ حٌُِٔٔش ُٚ .
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 : الخدمات اآلتٌة للطالب المقٌدٌن بالكلٌةٌؤدى القسم 

 .إجراءات الكشؾ الطبى للطالب المستجدٌن 

 .الحصول على إذن تحصٌل الرسوم الدراسٌة 

 .)استخراج بطاقة تحقٌق الشخصٌة للكلٌة )كارنٌة 

 .الحصول على شهادات قٌد خاصة بالحالة الدراسٌة 

 .)اعتماد استمارات السفر)االشتراكات 

  تحدٌد المعاملة التجنٌدٌة.اتخاذ إجراءات 

 .اعتماد استمارات المدٌنة الجامعٌة 

 كلٌة.الوتصرؾ من خزٌنة  فو قٌنعمل إجراءات مكافؤة التفوق للطالب المت 

 .تحوٌل الطالب الراؼبٌن للمستشفى الجامعى بطنطا 

 عن آخر مٌعاد للتحوٌالت بالكلٌة إجراءات تحوٌل الطالب من وإلى الكلٌة وٌتم اإلعالن 

 منها. حالة دراسٌة من الكلٌات المحولٌنالطالب المحولٌن إلى الكلٌة إحضار بٌان  ىوعل

 .القٌام بؤعمال تجهٌز السفر للخارج 

 .وضع جداول الدراسة وإعالنها بالكلٌة 

 .تنظٌم مجموعات وجداول التدرٌب الصٌفً خالل فترة الصٌؾ 

 .اعتماد استمارات األنشطة الطالبٌة خالل العام 

 ج الطالب بالكلٌة.إعالن نتاب 

 .ما ٌخص دورات التربٌة العسكرٌة 
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 ٌعتبر مخالفة تأدٌبٌة كل إخالل بالقوانٌن واللوابح والتقالٌد الجامعٌة وعلى األخص:

 .األعمال المخلة لنظام الكلٌة أو المنشآت الجامعٌة 

  والمحاضرات واألعمال تعطٌل الدراسة أو التحرٌض علٌها أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس
 الجامعٌة األخرى التً تقضى اللوابح بالمواظبة علٌها.

 كل فعل ٌتنافى مع الشرؾ والكرامة أو مخل بحسن السٌر والسلوك داخل الجامعة أو خارجها . 

 كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكل ؼش فى االمتحان أو شروع فٌه . 

 أو المواد أو الكتب الجامعٌة أو تبدٌدها كل إتالؾ للمنشآت واألجهزة . 

  كل تنظٌم للجمعٌات داخل الجامعة أو االشتراك فٌها بدون ترخٌص صادر من السلطات الجامعٌة
 . المختصة

  توزٌع النشرات أو إصدار جرابد حابط بؤٌة صورة بالكلٌة أو جمع توقٌعات بدون ترخٌص سابق من
 . السلطات الجامعٌة المختصة

 م داخل المبانً الجامعٌة أو االشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداباالعتصا . 

  كل طالب ٌرتكب ؼشاا فً امتحان أو شروعاا فٌه وٌضبط فى حالة تلبس ٌخرجه العمٌد أو من ٌنوب عنه
د هذا من لجنة االمتحان وٌحرم من دخول االمتحان فً باقً المواد وٌعتبر الطالب راسباا فى جمٌع موا

أما فً األحوال األخرى فٌبطل االمتحان بقرار من مجلس التؤدٌب  . االمتحان وٌحال إلى مجلس التؤدٌب
 أو 

 مجلس الكلٌة وٌترتب علٌه بطالن الدرجة العلمٌة إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشؾ الؽش.

 العقوبات التأدٌبٌة هً:

 التنبٌه شفاهة أو كتابة . 

 اإلنذار . 

 عض الخدمات الطالبٌةالحرمان من ب . 

  الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تتجاوز شهراا . 

  الفصل من الكلٌة لمدة ال تتجاوز شهراا . 

 الحرمان من االمتحان فى مقرر أو أكثر . 

 ًوقؾ قٌد الطالب لدرجة  الماجستٌر أو الدكتوراه لمدة ال تتجاوز شهرٌن أو لمدة فصل دراس . 

 لطالب فً مقرر أو أكثرإلؽاء امتحان ا . 

  الفصل من الكلٌة لمدة ال تتجاوز فصالا دراسٌاا . 

 الحرمان من االمتحان فً فصل دراسً واحد أو أكثر . 

 حرمان الطالب من القٌد للماجستٌر أو الدكتوراه مدة فصل دراسً أو أكثر . 

 ًالفصل من الكلٌة لمدة تزٌد على فصل دراس . 

 ٌبلػ قرار الفصل إلى الجامعات المصرٌة األخرى وٌترتب علٌه عدم الفصل النهابى من الجامعة و
 . صالحٌة الطالب للقٌد أو التقدم إلى االمتحان فى جامعات جمهورٌة مصر العربٌة

  وٌجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التؤدٌبٌة داخل الكلٌة وٌجب إبالغ القرار إلى ولى أمر
 رة بالعقوبة التؤدٌبٌة عدا التنبٌه الشفوي فً ملؾ الطالب.الطالب وتحفظ القرارات الصاد
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 التقدٌر النسبة المجموع اإلسم م

 امتٌاز 74.27 10111 نشوي ابراهٌم رشوان نصر 1

 امتٌاز 73.41 17735 أحمد السٌد عبدالمطلب الصاوي 2

 امتٌاز 72.76 17011 عبدهللا محمد عبدالحمٌد عٌسً 3

 امتٌاز 72.60 17775 د صقررانٌا محمد محم 4

 امتٌاز 72.43 17740 أسماء محمد أنور الشٌخ علً 5

 امتٌاز 72.43 17740 بسنت عالء محمد زهٌر 6

 امتٌاز 72.24 17711 نورا سعٌد جمعه زٌان 7

 امتٌاز 72.17 17602 روان عبدالناصر ابراهٌم الدسوقً 0

 تٌازام 72.13 17671 اٌمان أبوالقاسم ابراهٌم عرفه 7

 امتٌاز 71.65 17577 صفاء صبحً غرٌب جبر المداح 11
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تعمل إدارة رعاٌة الشباب على تقدٌم الخدمات االجتماعٌة للطالب ومساعدتهم على ممارسة 

 األنشطة المختلفة من خالل اتحاد الطالب.

 : ومن هذه الخدمات االجتماعٌة التى تقدم للطالب

 ٌة للطالب الغٌر قادرٌن وصرف المساعدات المادٌة والعٌنٌة القٌام بعمل بالبحوث االجتماع

 عن طرٌق صندوق التكافل االجتماعى بالكلٌة.

وٌهدؾ صندوق التكافل االجتماعى إلى تحقٌق الضمان االجتماعى للطالب بصوره المختلفة 

ن والمساهمة فى تنفٌذ الخدمات الطالبٌة وحل المشاكل التى تواجه الطالب وتحول بٌنهم وبٌ

 الدراسة بسبب عجز دخولهم المالٌة.

 -وٌشكل مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعى من:

 أ.د/ وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطالب وٌكون ربٌساا للمجلس . 

  اثنٌن من أعضاء هٌبة التدرٌس ٌختارها مجلس الكلٌة سنوٌاا . 

  رعاٌة الشباب بالكلٌةقسم  ربٌس . 

 االنتخاب الطالب/ أمٌن االتحاد بعد . 

ورة مادٌة أو عٌنٌة مثل النظارات الطبٌة أو بونات صوتقدم هذه المساعدات للطالب فى 

، وٌتم الصرؾ عن طرٌق لجنة  وجبات ؼذابٌة ، ، رسوم المدٌنة ، رسوم الكلٌة مالبس وأحذٌة

ما المساعدات بالصندوق والتى تقوم بدراسة الطلبات واألبحاث الخاصة بالمساعدات والتوجٌه ب

 ٌلزم لكل حالة على حدة.

 وٌشترط لصرؾ أى نوع من أنواع المساعدات للطالب.

 .أن ٌكون طالباا نظامٌاا بالكلٌة 

 .أن ٌكون مصرى الجنسٌة 

 .أال ٌكون قد صدرت قرارات جامعٌة تؤدٌبٌة تتعارض مع تمتعه برعاٌة الصندوق 

 المساعدات  مستجداا فى فرقته ما لم ٌرى مجلس إدارة الصندوق أن ظروفه تبرر

 االجتماعٌة.

  سحب استمارة البحث االجتماعى من قسم رعاٌة الشباب بالكلٌة وتعببتها من قسم شبون

 –بٌان مفردات ولى األمر )مرتب  –الجمعٌة الزراعٌة  -الوحدة االجتماعٌة –الطالب 
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 إقرار دخل(. –معاش 

 .إرفاق الشهادات المرضٌة أو شهادة الوفاة لولى األمر 

 ب الجامعى:دعم الكتا 

على الطالب وأولٌاء  باال تمثل عبن توفٌر الكتب والمذكرات الجامعٌة بسعر مناسب بحٌث إ

أمورهم وأن ٌتم استالمهم لهذه الكتب والمذكرات فى وقت مناسب من بداٌة العام الدراسى حتى 

 ٌمكنهم متابعة الدراسة.

ٌض أسعار الكتاب وٌتم ذلك عن طرٌق )السعر المدعم( الذى تحدده الجامعة وتخف

 والمذكرات والذى قد ٌصل إلى نصؾ ثمن شرابها.

وكذلك ٌتم توزٌع عدد محدد من الكتب مجاناا على الطالب الؽٌر قادرٌن وبرؼبة من السادة 

 أساتذة المقررات.

 جوزات سفر الطالب للخارج : 

على أوراق  استخراج جوازات السفر للطالب الراؼبٌن فى السفر خالل العطلة الصٌفٌة بناءاا 

مخصصة لذلك ٌتم تقدٌمها وٌتم استخراج هذه الجوزات عن طرٌق إرسال مندوب من الكلٌة 

 إلنهاء استخراج هذه الجوازات وتسلٌمها للطالب. بكفر الشٌخ الجوازاتلمصلحة 

 الرعاٌة الصحٌة للطالب : 

األنؾ  –العظام  -الجراحة -( عٌادات خارجٌة وهى )األسنان3عدد ) الطبًٌوجد بالمجمع 

 معمل التحالٌل  الطبٌة( + صٌدلٌة لصرؾ األدوٌة. -الباطنة -الرمد –واألذن 

 وتعمل هذه العٌادات تحت إشراؾ أطباء متخصصٌن.

بكفر على الطالب التقدم لقسم شبون الطالب بالكلٌة للحصول على تحوٌل للمجمع الطبى 

ٌتم تحوٌله إلى مستشفى مبارك  وفى حالة عدم توفر خدمات طبٌة لحالة الطالب المرضٌة الشٌخ

بطنطا بموجب خطاب من المجمع الطبى وٌتم دفع تكالٌؾ العالج كاملة فى حالة عالج الطالب 

بالمستشفى وٌتم صرؾ نصؾ تكالٌؾ العالج فى حالة شراء األدوٌة من المجمع الطبى بكفرالشٌخ 

إلدارة رعاٌة الشباب وٌتم  أو من الصٌدلٌة الخارجٌة، وعلى الطالب أن ٌتقدم بمستندات الشراء

 . تحوٌله لصرؾ المبلػ
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ٌشكل من طالب الكلٌة النظامٌن المقٌدٌن بها والمسددٌن لرسوم االتحاد وٌكون للطالب الوافدٌن 

والمنتسبٌن الذٌن ٌسددون رسوم االتحاد من ممارسة أوجه النشاط دون أن ٌكون لهم حق االنتخاب أو 

 .الطالبًعلى تنظٌم ممارسة العمل  الترشٌح وٌعمل اتحاد الطالب

 : ٌلًوتهدف االتحادات الطالبٌة على تحقٌق ما 

بٌن الطالب وتدرٌبهم على أسالٌب القٌادة وإتاحة  الوطنً والوعًتنمٌة القٌم الروحٌة واألخالقٌة  .0

 الفرصة للتعبٌر عن آرابهم.

أعضاء هٌبة التدرٌس  بث الروح الجامعٌة السلٌمة بٌن الطالب وتوثٌق الروابط بٌنهم وبٌن .5

 والعاملٌن.

 اكتشاؾ مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم وثقلها وتشجٌعها. .2

 نشر وتشجٌع تكوٌن األسر والجمعٌات التعاونٌة الطالبٌة ودعم نشاطها. .2

نشر وتنظٌم األنشطة الرٌاضٌة واالجتماعٌة والكشفٌة والفنٌة والثقافٌة واالرتفاع بمستواها  .2

 ها.وتشجٌع المتمٌزٌن ب

 تنظٌم اإلفادة من طاقات الطالب لخدمة المجتمع وتنمٌة روح المشاركة. .6

 

 وٌعمل مجلس اتحاد طالب على تحقٌق أهداف االتحاد الطالبٌة من خالل سبعة لجان هى:

  والرحالت  األسر الطالبٌةلجنة . 

  الثقافًلجنة النشاط . 

  الفنًلجنة النشاط . 

  الرٌاضًلجنة النشاط . 

  الجتماعًالجنة النشاط . 

 لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة . 

  والتكنولوجٌا العلمًلجنة النشاط . 

 

وٌشكل مجلس االتحاد سنوٌاا برٌادة عمٌد الكلٌة أو من ٌنٌبه فى ذلك من أعضاء هٌبة التدرٌس 
 وعضوٌة كل من:

 .مستشاري لجان مجلس االتحاد من أعضاء هٌبة التدرٌس 

 للجان االتحاد من الطالب وٌنتخب الطالب أعضاء المجلس من بٌنهم  األمناء واألمناء المساعدٌن
لرعاٌة الشباب  الفنًأمٌناا وأمٌناا مساعداا للمجلس وٌحضر اجتماعات المجلس ربٌس الجهاز 

 بالكلٌة وٌكون أمٌناا لصندوق المجلس.
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ه الشروط عضوٌة لجان مجلس االتحاد بالكلٌة أن تتوفر فٌ فًوٌشترط فٌمن ٌتقدم للترشٌح 
 اآلتٌة:

 .أن ٌكون متمتعاا بجنسٌة جمهورٌة مصر العربٌة 

 .أن ٌكون متصفاا بالخلق القوٌم والسمعة الحسنة 

  فرقته ؼٌر باق لإلعادة فٌها ألى سبب. فًأن ٌكون طالباا نظامٌاا مستجداا 

 .أن ٌكون مسدداا لرسوم االتحاد 

  ٌرشح نفسه فٌها. لتًامجال عمل اللجنة  فًأن ٌكون من ذوى النشاط الملحوظ 

  أال ٌكون قد سبق الحكم علٌه بعقوبة مقٌدة للحرٌة أو تقرٌر إسقاط أو وقت عضوٌته بؤحد
 االتحادات الطالبٌة أو لجانها.

تعده الجامعة لذلك وٌكون بقسم رعاٌة الشباب بالكلٌة  الذيوٌكون التقدٌم للترشٌح كتابٌاا على النموذج 
 تقوم بها كل لجنة. التًشطة وفٌما ٌلى لجان االتحاد واألن

 

 : والرحالت أوال: لجنة األسر الطالبٌة
حٌث تمثل كل أسرة مجموعة من الطالب ٌتوفر األلفة والترابط بٌنهم وٌتم ممارسة العدٌد من 

 األنشطة االجتماعٌة والفنٌة والثقافٌة والرٌاضٌة

 

ذ اسماَ أو شعارا " ال ٌجوز إقامة اسر طالبٌة على أساس عقابدي أو سٌاسً وال تتخ
 بذلك " ٌوحً

 

 -:باآلتًوبناءاا على ذلك فإن لجنة األسر بالكلٌة تختص 

 سر الطالبٌة بالكلٌة ودعم نشاطها.تشجٌع تكوٌن األ .0

 التنسٌق بٌن نشاط األسر المختلفة بالكلٌة. .5

 : ومن أهم أنشطة لجنة األسر بالكلٌة

 دعم وتنمٌة روح األخوة والترابط ببٌن الطالب . 

 الن عن تجدٌد وتسجٌل األسر بقسم رعاٌة الشباب بالكلٌةاإلع . 

 إقامة األنشطة والمسابقات الرٌاضٌة والثقافٌة واالجتماعٌة والفنٌة بٌن أسر الكلٌة . 

  تنظمه اإلدارة العامة لرعاٌة  والتًألسر كلٌات الجامعة  والرٌاضً الثقافً الدوري فًاالشتراك

 . الشباب بالجامعة

 لطالب والطالبة المثالٌن بٌن طالب األسر بالكلٌةإقامة مسابقة ا . 

 إقامة الرحالت الثقافٌة والترفٌهٌة إلى المناطق السٌاحٌة المختلفة . 
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 : مراحل تكوٌن األسرة بالكلٌة

على أن ٌكون آخر موعد  الجامعًٌفتح باب تسجٌل األسر لكل كلٌة خالل الشهر األول من العام  .0

عة شهر دٌسمبر من كل عام وال ٌجوز ألى أسرة مزاولة نشاطها إال العتماد األسرة من الجام

بعد صدور قرار باعتمادها من األستاذ الدكتور/ ربٌس الجامعة أو األستاذ الدكتور/ نابب ربٌس 

 الجامعة.

ٌتقدم الطالب مقرر األسرة ومعه طالب ممثل عن كل فرقة دراسٌة بالكلٌة إلى أحد األساتذة  .5

س بطلب رؼبتهم فى تكوٌن أسرة برٌادة سٌادته ومرفق به أهداؾ األسرة أعضاء هٌبة التدرٌ

 والبرنامج المحدد للنشاط ومصادر التموٌل الخاصة باألسرة.

 ٌتم عرض هذا الطلب على األستاذ الدكتور/ رابد لجنة األسر بالكلٌة للموافقة على األسرة. .2

 ٌد الكلٌة لموافقة سٌادته على هذا الطلب.ٌتقدم الطلب بعد الدراسة إلى السٌد األستاذ الدكتور/ عم .2

 فى حالة موافقة سٌادته على تكوٌن األسرة ٌتبع اآلتى: .2

 ٌعلن قسم رعاٌة الشباب بالكلٌة عن قٌام األسرة لجمٌع الطالب من خالل اإلعالنات  .6
 مدة أقصاها أسبوع من تارٌخ موافقة  فًوفى أماكن التجمعات الطالبٌة وذلك 

 أ.د/ عمٌد الكلٌة.

االنضمام لألسرة شخصٌاا )بطلب اشتراك( لقسم رعاٌة الشباب  فًٌرؼب  الذيٌتقدم الطالب  .3
ٌوضح فٌه االسم والفرقة الدراسٌة والعنوان وٌعتمد من شبون الطالب بالكلٌات ال ٌجوز للطالب 

 االنضمام ألكثر من أسرة.

مٌن الذٌن ٌنطبق علٌهم الطالب المتقدم االنضمام لألسرة أن ٌكون من الطالب المنتظ فًٌشترط  .8
 شروط عضوٌة االتحاد والمسدد لرسوم االتحاد.

تعتمد األسماء من أ.د/ عمٌد الكلٌة وترسل جمٌع األوراق الخاصة باألسرة العتمادها من الجامعة  .9
 وال تقوم األسرة بمزاولة نشاطها إال بعد االعتماد من الجامعة.

 الطالبًمخالفة اللوابح المنظمة للعمل  تخل بالبرنامج المحدد لنشاطها أو التًاألسرة  .01
 ٌكون من حق أ.د/ عمٌد الكلٌة أو إدارة الجامعة بوقؾ نشاطها أو إلؽاء تشكٌلها.

تعد كل أسرة تقرٌراا عن نشاطها وٌعتمد من أ.د/ رابد األسرة  الدراسًوفى نهاٌة العام  .00
 ورابد لجنة األسر الطالبٌة واألستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة.

 

 : الثقافًا: لجنة النشاط ثانٌ
ٌإدى إلى تعرٌؾ الطالب  الذي الثقافًبٌن الطالب وتنظٌم أوجه النشاط  الوعًوتهدؾ إلى زٌادة 

بالمجتمع واحتٌاجات تطوره والعمل على تنمٌة الطاقات األدبٌة والثقافٌة للطالب ومن أبرز األنشطة 
 -:الثقافًتقوم بها لجنة النشاط  التًالثقافٌة 

  بٌن طالب الفرق الدراسٌة بالكلٌة واختٌار العناصر المتمٌزة التى تمثل الفرٌق  ثقافً وريدإقامة
 للكلٌة. الثقافً

  المسابقات الثقافٌة الواردة من إدارة الجامعة والهٌبات األخرى. فًاالشتراك 

  ًالتطبع دلٌل الطالب الجدد وتوزٌعه على طالب الفرقة األولى للتعرؾ على الكلٌة واألقسام 
 ٌتعاملون معها والمقررات الدراسٌة لهم وكل ما ٌهم معرفته بالنسبة للكلٌة.
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  توزٌعها  الثانً الدراسًاألول والفصل  الدراسًالفصل  فًطبع نماذج االمتحانات لطالب الكلٌة

 مجاناا بقسم رعاٌة الشباب.

 لٌة وتوزٌعها على طبع نشرات ثقافٌة عن أهم أنشطة االتحاد المختلفة وما ٌهم الطالب داخل الك

 الطالب.

 .إقامة المسابقات الثقافٌة والدٌنٌة ومنها مسابقة حفظ القرآن الكرٌم واألحادٌث النبوٌة الشرٌفة 

 الشعر(. -مسابقة القصة القصٌرة  -إقامة الندوات الدٌنٌة الثقافٌة )مسابقة مجلة الحابط 

 : ثالثا: لجنة النشاط الفنى

للطالب والعمل بما ٌتفق مع أؼراضه السامٌة فى إتاحة الفرصة وتهدؾ إلى تنمٌة النشاط الفنى 

إلظهار مواهبهم وتنمٌة قدراتهم وممارسة األنشطة والهواٌات المختلفة ودعمها مثل ممارسة التمثٌل 

والؽناء والموسٌقى وكذلك الفنون التشكٌلٌة كالرسم والنحت والتصوٌر ومن األنشطة الفنٌة التى تقوم بها 

 الفنى: لجنة النشاط

 . المشاركة فى الملتقى الطالبى الصٌفى لشباب الجامعة للفنون المسرحٌة .0

 المشاركة فى المهرجان السنوى للفنون المسرحٌة للجامعة على مستوى كلٌات الجامعة .5

 . فى النشاط الفنى

 

 : رابعاا: النشاط الرٌاضى

 اضٌة والعمل على تنمٌتها:وهو ٌهدؾ إلى بث الروح الرٌاضٌة بٌن الطالب وتشجٌع المواهب الرٌ

 : من أهم األنشطة الرٌاضٌة التى تقوم بها اللجنة الرٌاضٌةو

  تنظٌم النشاط الرٌاضى بالكلٌة بما فى ذلك تكوٌن الفرق الرٌاضٌة وإقامة المبارٌات والمسابقات
 والمهرجانات الرٌاضٌة.

 االشتراك فى الدورى الرٌاضى للجامعة فى األلعاب الجماعٌة والفردٌة. 

  إقامة أنشطة ولقاءات رٌاضٌة ودٌة بٌن الفرق الدراسٌة بالكلٌة والكلٌات واألخرى حٌث ٌتم
استضافة بعض الكلٌات سواء من كلٌات الجامعة أو الجامعات األخرى إلقامة ٌوم رٌاضى فى 

 جو من العالقات والصداقة والتنافس الشرٌؾ.

 

 : : لجنة النشاط االجتماعىخامساا 
تنمٌة الروابط االجتماعٌة بٌن الطالب وبٌن أعضاء هٌبة التدرٌس والعاملٌن  تختص بالعمل على

المعسكرات االجتماعٌة التى تساعد الطالب على خاء بٌنهم وكذلك تنظٌم وإشاعة روح التعاون واإل
 التعرؾ على معالم الوطن، ومن أهم األنشطة فى هذه اللجنة:

 ٌد الفابزٌن بالمركز األول والثانى لالشتراك فى إقامة مسابقة الشطرنج على مستوى الكلٌة وتصع
 المسابقة على مستوى الجامعة.

  إقامة مسابقة الطالب والطالبة المثالٌٌن على مستوى الكلٌة وتصعٌد الفابز والفابزة لالشتراك فى
 مسابقة الجامعة.

 .االشتراك فى المسابقات االجتماعٌة الواردة من إدارة الجامعة والهٌبات األخرى 

  االشتراك فى الدورات التدرٌبٌة للجامعة )دورة إعداد القادة ومشروع شباب المستقبل واإلسعافات



40 

 

 األولٌة(.

  االشتراك فى الدورة البٌطرٌة )دورة الصداقة( لكلٌات الطب البٌطرى على مستوى جامعات
 والبحوث االجتماعٌة(. -مصر فى النشاط االجتماعى مسابقة )الشطرنج

 برع بالدم.تنظٌم حمالت الت 

 : سادسا: لجنة الجوالة والخدمة العامة

إن الشعار األسمى للجوالة هو الخدمة العامة وهدفها تنظٌم أوجه انشاط الكشفى واإلرشادى على 

األسس السلٌمة وفقاا لمبادبها بٌن الطالب والمساهمة فى مشروعات خدمة البٌبة والمجتمع من خالل 

لتى تهدؾ إلى تعوٌد الطالب على االعتماد على النفس والتمتع بحٌاة المعسكرات التى تنظمها اللجنة وا

 . الخالء وتنمٌة روح االنتماء

 : ومن األنشطة التى تقوم بها لجنة الجوالة والخدمة العامة

 .إقامة معسكر إعداد الختٌار عشٌرة الجوالة بالكلٌة 

 .إقامة معسكر خدمة عامة 

 .إقامة معسكر بٌبة 

  العرض للدورات المختلفة.التدرٌب على طابور 

 .االشتراك فى المهرجان الكشفى لجوالى كلٌات الجامعة 

  االشتراك فى الدورة البٌطرٌة )دورة الصداقة( لكلٌات الطب البٌطرى على مستوى جامعات

 مصر فى أنشطة الجوالة.

 

 : سابعاا: لجنة النشاط العلمى والتكنولوجٌا

ٌر المعلومات الفنٌة واإلمكانٌات الالزمة لتنفٌذ التطبٌقات وتهدؾ إلى تهٌبة البٌبة اإلبداعٌة وتوف

واالبتكارات وإحداث التؽٌر فى فهم الطالب للعلوم من خالل التبسٌط والمشاهدة والتفاعل المباشر مع 

 األجهزة العلمٌة باإلضافة إلى رعاٌة المواهب العلمٌة.
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 ٌٌنال -لمجلس االتحاد  ) أوشحةو  درع اتحاد الطالب  . ( طالب والطالبة المثال

 مٌدالٌات تذكارٌة . 

 شعار الكلٌة( -شعارات )شعار الجامعة . 

 شهادات التقدٌر . 

 ساعات حابطو كتب قٌمة  و أجندة و مبالػ نقدٌة وشهادات استثمار . 

 رحالت ترفٌهٌة . 

 السفر للخارج . 

 ( لقاءات ثقافٌة .. الطالب المتفوقٌن حضور المإتمرات الطالبٌة ) . 

 حضور أسبوع شباب الجامعات . 

 حضور معسكرات إعداد القادة بحلوان والجامعات األخرى . 

 دورات إعداد شباب المستقبل بجامعة أسٌوط . 

 الدورات الشاطبٌة بمعسكر الجامعة ببلطٌم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د٤َُ حألٗؾطش 

حُٔقٞس  ُِؼخّ 

 حُـخٓؼ٠

2315 -  2316 
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 لغى انصٛبدنخ
 

 

 

 

ألغى ثبهلل انؼظٛى أٌ اكٌٕ أيُٛبً ٔزشٚصب ػهٗ انششف ٔانجش ٔانصالذ 

 فٗ يضأنخ يُٓخ انصٛذنخ...

 ٔال أغهت أخشاً ٚضٚذ ػهٗ أخش ػًهٗ ......

ٔال أفشٗ عشا ٔال أعزغم يُٓزٗ فٗ افغبد انخصبل انسًٛذح أ اسركبة 

 .اٜثبو....

ٔال اػطٗ عًبً )انجزّ( ٔال أدل ػهّٛ ٔال اشٛش ثّ ٔأكٌٕ يٕلشاً نهزٍٚ 

 ػهًَٕٗ......

 ازغبٌٔ  ٔالدْى يب فٗ ٔعؼٗ يٍ يؼشفيؼزشفبً ثفعهٓى يغذٚبً أل
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 ادحسس حُـٞدس
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 يمذيخ
اقامه مجمتع قادر على مواجهه إن النهوض بالتعلٌم ٌعد نقطه البداٌه الصحٌحة فى اى اصالح ٌستهدؾ 

تحدٌاته فقد ادركت كثٌر من الدول ومنها مصر اهمٌه االخد بمعاٌٌر الجوده فى جمٌع مإسسات التعلٌم 

 5113العالى ومن اجل تحقٌق هذا الهدؾ وتتبع الهٌبه القومٌه لضمن جوده التعلٌم واالعتماد فى نوفمبر 

اهره كجهه محاٌده ز ومن ابرز مهامها نشر ثقافه ضمان وتتبع الهٌبه ربٌس مجلس الوزراء ومقرها الق

الجوده والتعرٌؾ بالٌات ومتطلبات االعتماد واتخاذ قرارت اعتماد المإسسات التعلٌمٌه . كما طرحت 

ادراه برنامج التطوٌر المستمر والتاهٌل للعتماد بوزاره التعلٌم العالى مشروعات تنافسٌه تتسم باالبٌكارٌه 

افكارا ٌمكن ان تساعد فى تجوٌد منظومه التعلٌم العالى والتطوٌر ٌتم اقتراحها وتنفٌذها  والجدٌه وتتضمن

 من قبل الطالب تهدؾ الى

 معاٌشه المجمتع الطالبى لالٌجابٌات والسلبٌات فى منظومه التعلٌم العالى والماشركه فى التعامل معها

ه وتحقٌق جوده التعلٌم بالمإسسات التعلٌمٌه توسٌع قاعده المشاركه الطالبٌه فى جوانب التطوٌر والتنمٌ

 فى اطار استراتٌجٌه تطوٌر التعلٌم العالى .

إزكاء روح االنتماء وتوطٌد العالقه بٌن الطالب والخرٌجٌن والمإسسه التعلٌمٌه . وزٌاده حجم التاثٌر 

 على السٌاسات والبرامج التعلٌمٌه داخل المإسسة

االمور والجهات المستفٌده من مخرجات التعلٌم العالى وزٌاده تحسٌن مستوى رضاء الطالب واولٌاء 

 قناعتهم بمستوى جوده الخدمات التى تقدمها المإسسات التعلٌمٌه

 إكساب الطالب مهارات قٌادٌه وادارٌه وتطبٌقٌه تإهلهم لتحمل المسبولٌه والقدره على حل المشاكل

الصله فى منظومه التعلٌم العالى داخل وخارج خلق قنوات اضافٌه للتواصل والتفاعل بٌن االطراؾ ذات 

 المإسسات التعلٌمٌه

 والجهات المشاركه فى دعم تنفٌذ مشروع المشاركه الطالبٌه فى مجال ضمان الجوده وهى

 مإسسا منظومه التعلٌم العالى الحكومٌه ووحدات / ومزاكر ضمان الجوده بها

 مإسسات منظومه المجمتع المدنى االنتاجٌه والخدمٌه

قد انشا فى كل جامعه مركز لضمان الجوده لتحقٌق ضمان الجوده واالعتماد الجامعه وكلٌاتها . وٌهدؾ 

مركز الجوده بجامعه كفرالشٌخ الى تحقٌق واستمرار جوده  االداء المإسسى واالكادٌمى بكلٌات الجامعه 

مجتعٌه فى ضوء معاٌٌر واالرتقاء المستمر بجوده العلمٌٌه التعلمٌه واالنشطه البحثٌه والخدمات ال

االعتماد المحلٌه مما ٌحقق رساله الجامعه واهدافها االستراٌحٌه وذلك من خالل تطوٌر نظام متكامل 

المراجعه الداخلٌه والتقوٌم الذاتى وخلق وعى اٌجابى بٌن جموع اعضاء  هٌبه التدرٌس والطالب وكافه 

مر اعتماد على قدرات بشرٌه ذات كفاءه متمٌزه االطراؾ ذات الصله تجاه فكره التقوٌم والتطوٌر المست

 ونظم الٌات قٌاس معترؾ بها تضمن لها قدرات تنافسٌه عالٌه

انطالقا من اٌمان مركز ضمان الجوده بجامعه كفرالشٌخ ان الطالب هو محور العملٌه التعلمٌه فكان علٌنا 

ا ٌحفزهم على المشاركه الفعالع ان ٌتم اعداد دلٌل لالجابه على اسبله الطالب حول جوده التعلٌنم م

 والعمل االٌجابٌه لرفع مستوى االداء بكلٌاتهم.
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 يفبْٛى ػبيخ :

 :  qualityحُـٞدس 
هى درجة استٌفاء المتطلبات التى ٌتوقعها العمٌل )المستفٌد من الخدمة أى الطالب( أو تلك المتفق علٌها 

 معه فى ضوء معاٌٌر معترؾ بها .

 عناصر الجودة :

 ة عناصر العملٌة التعلٌمٌة المكونة من الطالب وأعضاء الهٌبات الجامعٌة .. جود

 . جودة مكان المادة التعلٌمٌة بما فٌها من برامج وكتب وطرابق وتقنٌات .

. جودة اإلدارة مع ما تعتمد علٌه من قوانٌن وأنظمة ولوابح وتشرٌعات ، وما تتبناه من سٌاسات وفلسفات 

 سابل وموارد .وما تعتمد من هٌاكل وو

 . جودة المنتج ) الخرٌجون واانشطة البحثٌة والخدمات المجتمعٌة (

 *عملٌة ضمان الجودة واالعتماد :

تقع مسبولٌة المعاٌٌر االكادمٌة وجودة االنشطة االكادٌمٌة على عاتق الجامعة بوصفها جهة مانحة 

علٌمٌة . وٌشمل نطاق العملٌات على للمإهالت العلمٌة وكذلك بوصفها المإسسة التى تدٌر البرامج الت

ما ٌخص المإسسات وعلى دور الهٌبه ومراجعٌها فى إجراء المراجعات الخارجٌة ودعم خطط 

 المإسسات لتحسٌن جودة برامجها والنظر فى طلبات االعتماد المقدمة منها .

 ٣ٌٖٔ طؼش٣ق ٓلشدحص مٔخٕ حُـٞدس ًخُظخ٠ُ :
 quality management system. نظام إدارة الجودة  

 هو إنشاء سٌاسة واهداؾ والعمل على تحقٌقها إلدارة وضبط انشطة المإسسة فٌما ٌخص الجودة .

 quality assurance. ضمان الجودة  

هى وسٌلة التاكد من ان المعاٌٌر االكادٌمٌة المستمدة من رسالة الكلٌة ٌتم تعرٌفها وتحقٌقها بما ٌتوافق 

اظرة لها وان مستوى جودة فرص التعلٌم والتعلم واالنشطة البحثٌة مع المعاٌٌر القومٌة او المن

 والمشاركة المجتمعٌة مالبمة وتستوفى المتطلبات المرجوة

التزام المإسسة بالعدالة وعدم التمٌزبٌن الطالب بدءا من تطبٌقه المعاٌٌر االلتحاق بالبرامج المختلفة 

دالة فى التقٌٌم وفى تقدٌم سبل الدعم المختلفة بما ٌضمن ومرورابتوفٌر فرص التعلم المتكافبة للجمٌع والع

 المساواة بٌن الطالب

ارتقاء المإسسة بمحتوى البرنامج التعلٌمى لٌحقق المعاٌٌر االكادٌمٌة القومٌة والتى تضمن اكتساب كل 

 العملمواصفات الخرٌج المالبمة لنوع ومستوى الشهادة التى تحصل علٌها مما ٌتٌح لك التنافس فى سوق 

 توفر المإسسة المصادر المتعددة والحدٌثة والكافٌة لتعلمك

 

لتقٌٌم ادابك بعدالة وموضوعٌة والتزام باالهداؾ المطلوبة من تدرٌس المفررات  تضع المإسسة قواعد

 )مخرجات التعلم المستهدفة( من المقررات والمعلنة لك

كادٌمى او توفٌر مجاالت االنشطة الطالبٌة توفر المإسسة سبل الدعم الطالبى المختلفة سواء الدعم اال

 والخدمات الصحٌة وؼٌرها

تسطلع المإسسة رضاءك عن المقررات واالنشطة التعلٌمٌة وسبل الدعم التى توفرها بهدؾ تحسٌنها 

 تحترم المإسسة راٌك وتشركك فى اتخاذ القرار وتتعامل مع شكواك بجدٌة وشفافٌة لتالقى احتٌاجاتك
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 strategicط٤ـ٤ش حالٛذحف حالعظشح
مجموعة من التوجهات الخاصة بالمإسسة منبثقة من رسالتها  وتكون هذه االؼراض مكتوبة بصٌؽة 

عامة تركز على الرإٌة العرٌضٌة  ومتوسطة المدى لالتجاه االستراتٌجى الذى ترؼب المإسسة فى 

جتمع المحلى الذى تخدمة اتخاذة من اجل تحقٌق افضل اثر على مختلؾ االنشطة التعلٌمٌة لطالبها والم

 والمجتمع باسره

 course fileملؾ القرر

عبارة عن ملؾ ٌنشبه عضو هٌبة التدرٌس القابم بتدرٌس المقررلمتابعة االداء فى المقرر)توصٌؾ 

نتابج -نتٌجة استطالع راى الطالب فى تدرٌس المقرر-انواع االنشطة الفصلٌة-تقرٌر المقرر-المقرر

 نماذج االجابة(-سنوات الدراسٌةاالمتحان للفصول او ال

 teaching and learning methodsاسالٌب التعلٌم والتعلم

هى االسالٌب والطرق التى ٌستخدمها المعلمون لمساعدة الطالب فى تحقٌق النتابج التعلٌمٌة المستهدفة 

ر وكتابة ورقة للمقرر من امثلتها دراسة حالة لتعلٌم الطالب كٌفٌة تحلٌل المعلومات والوصول الى قرا

مراجعة لٌتمكن الطالب من اكتساب المهارات العملٌة واجراء التجارب وذلك لتدرٌب الطالب على تحلٌل 

 1النتابج والوصول الى استنتاجات محددة

تعنى ما ٌراد تحقٌقه من خالل برنامج  Program/course aimsاهداؾ المقرر/البرنامج الدراسى

(وهى   attitudesجوانب سلوكٌة-skillsمهارات knowledgeتعلٌمى/مقرر دراسى)تنمٌة معارؾ

 1عادة ما تعتمد على ما جاء فى رسالة الكلٌة

 ilos) )learnings  intendedالنتابج التعلٌمٌة المستهدفة

qutcomes 

هى مجموعة المعارؾ والمفاهٌم والمهارات التى ٌجب ان ٌكتسبها الطالب عند اكمالهم للبرنامج والتى 

سالة الكلٌة وتعكس استخدام معاٌٌر مرجعٌة على مستوى مالبم وٌجب التعبٌر عنها فى صٌؽة ترتبط بر

 1نتابج ولٌس على شكل منهج تعلٌمى

 المعاٌٌراالكادٌمٌة المرجعٌة القومٌة
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National academic reference standards( nars) 
اك مع المستفٌدٌن من الخدمة التعلٌمٌة استرشادا هى المعاٌٌر الموضوعة من قبل لجنة متخصصة باالشتر

وهذه المعاٌٌر تمثل الحد االدنى من المعارؾ 1بالمعاٌٌر العالمٌة وبالمحافظة على الهوٌة القومٌة 

 1والمهارات المطلوب اكتسابها من البرنامج التعلٌمى

 الجودة مسبولٌة من

ٌن جودة التعلٌم بجامعتى هل هو ربٌس ٌوجد سإال ٌفرض نفسه هنا اال وهو من هو المنوط به تحس

 هل تعتقدان لك انت دورا1111الجامعة هل هو عمٌد الكلٌة/ المعهد هل هو االستاذ الجامعى

ان تطبٌق نظم الجودة فى منظومة التعلٌم 1فى الحقٌقة فان االجابة عن كل هذه االسبلة ٌاتى بنعم

ستاذ الجامعى والعاملٌن عالوة على مسبإلٌتك انت القٌادة الجامعٌة واال 1بكلٌتك/معهدك مسبولٌة كل من 

 1فى هذه المنظومة

ان هذا الدلٌل موجه إلٌك انت ،لٌوضح لك دور كل من القٌادات الجامعٌة واالساتذة بصفة عامة ودورك 

 أنت بصفة خاصة فى تحقٌق نظم جودة التعلٌم بجامعتك .

فى البداٌة ٌجب ان تعلم ان محور منظومة التعلٌم بالجامعة هو انت ، نعم الطالب هو المستهدؾ االساسى 

من العملٌة التعلٌمٌة ، فكل ما ٌدور حولك من انشطة ومحاضرات ،وامتحانات ، وندوات ،وؼٌرها ، 

فسة فى سوق العمل ؼرضها االساسى االرتقاء بمستواك ومهاراتك التى تإهلك وتجعلك قادرا على المنا

،الذى ٌوما بعد ٌوم ،ومن هنا فإن دورك فى تحسٌن الخدمة التعلٌمٌة التى تتلقاها فى كلٌتك ،هو الدور 

ملتقى  –ببساطة  –االساسى بل والمحرك لباقى االطراؾ المشتركة معك فى المنظومة الجامعٌة ،فانت 

حسٌن الخدمة التعلٌمٌة التى تتلقاها فى الخدمة من الكلٌة التى التحقت بها ، وتعمل المإسسة على ت

 الجامعة وهو الؽرض االساسى من تطبٌق نظم الجودة فى التعلٌم .

وفى ضوء ما تقدم ،فإنه ٌمكن بلورة دورك االساسى فى تطبٌق نظم جودة التعلٌم بكلٌة أو معهدك فى 

 المحاور االتٌة :

 : المنهج 

 . اسؤل عن توصٌؾ البرنامج الذى تدرس مقرراته 

 . اسؤل أستاذ كل مقرر تقوم بدراسته عن مخرجات التعلٌم المستهدفه منه 

 : التعلٌم والتعلم 

  شارك أستاذك فى عملٌتى التعلٌم والتعلم ،بؤن تإدى ما ٌسندالٌك من تكلٌفات وقراءات وشارك

 بفاعلٌة فى المناقشات التى تطرح داخل قاعات المحاضرات ،واطرح اسبلة هادفة وبناءة .

 التعلٌم الذاتى ...إلخ (والتى –ساتذتك ،لتطبٌق أسالٌب التعلم الحدٌثة ) التعلٌم اإللكترونى تفاعل ا

 تعقدها الجامعة ، بهدفتنمٌة مهاراتك،واكتساب مزٌد من المعلومات والمعارؾ .

 شارك بفاعلٌة فى التدرٌب المٌدانى ،الذى ٌمثل أهم متطلبات االلتحاق بسوق العمل 
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 *حُظو٤٤ْ :
رص على تقٌٌم عملٌتى التعلٌم والتعلم ،الذى تتفاعل خالله مع اساتذتك ،وأن تكون موضوعٌا ؼلى *اح

أقصى درجة ،وحتى ٌتحقق الهدؾ المرجو من هذا التقٌٌم ،وعادة ما ٌجرى هذا القٌٌم من خالل اسالٌب 

ب رسمٌة مثل :ان رسمٌة مثل االستبانة الذى ٌتم استٌفاإها فى نهاٌة تدرٌس المقرر،أوباستخدام اسالٌ

 ٌسالك أحد أساتذتك عن راٌك فى مقرر دراسى ما عن خدمة تعلٌمٌة اخرى تتلقاها بالكلٌة / المعهد .

*تحل بالسلوك اإلٌجابى وتخل عن السلبٌة ،ففى حالةعدم رضابك عن اى شا بمإسستك التعلٌمٌة ،فالبد 

مناسبة الستقبال شكواك فؤحسن  من توصٌله للمسبولٌن ،وعادة ما سوؾ تجد بالكلٌة /المعهد الٌة

 استخدامها .

 **العمل الجماعى :

  ساعد وساند زمالءك فى الفهم والتعلٌم ،وكذلك فى توضٌح أهمٌة دورهم فى تحقٌق جودة التعلٌم

 لتضمن مستقبال افضل لك ولوطنك .

 احرص على المشاركة فى أداءأنشطة التعلم مع زمالبك ،لتنمٌة مهارات العمل الجماعى 

 ذػْ حُطالر٠ :*حُ
  اقرأ دلٌل الطالب الخاص بكلٌتك جٌدا ، واحرص على معرفة نظام الدراسة بها ، وكٌفٌة التحاقك

 بالتخصصات المختلفة بها ،وكذلك نظم االمتحانات والقواعد المنظمة لها .

 . احرص على االستفادة من خدمات رعاٌة الشباب المتاحة بالكلٌة/المعهد 

 ك فى نتابج االمتحانات،لكى تقؾ على اسباب أخطابك ، لتعمل على احرص على مناقشة استاذ

 تجنبها فى االمتحانات القادمة .

  احرص على التواصل الدابم مع المرشد األكادٌمى الخاص بك ،واساله عن كل ما ترٌد ،واطلب

 نصٌحته باستمرار.

 ** حالػظٔخد:
 ون حطومٌة أو ؼٌر حكومٌة تقر بؤن االعتماد بصورة عامة هو شهادة من جهة تقوٌم خارجٌة قد تك

 الموسسة المعتمدة تستوفى معاٌٌر الجودة المححدة من قبل تلك الجهة .

  وٌعنى هذاأن االعتماد للمإسسات التعلٌمٌة فى مصر هو االعتراؾ الذى تمنحه الهٌبة القومٌة

القدرة المإسسٌة  لضمان جودة التعلٌم واالعتماد للمإسسة التعلٌمٌة اذا تمكنت من إثبات أن لدٌها

،وتحقٌق الفاعلٌة التعلٌمٌة ،وفقا للمعاٌٌر المحددة من الهٌبه،ولدٌها من االنظمة المتطورة التى 

 تضمن التحسٌن والتعزٌز المستمر ألنشتطها .

 . لها رسالة معلنة تلٌق بمإسسات التعلٌم العالى 

 . تلرشدها أهداؾ محددةومالبمة 

 . تتسم بالمصداقٌة والنزاهة 

  قدرة مإسسٌة تمكنها من تحقٌق رسالتها.لها 

 . تظهر فاعلٌة تعلٌمٌة 
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 . تطبٌق نظام التقوٌم الذاتى وتستخدم نتابج هذا التقوٌم للتحسٌن والتطوٌر المستمر 

  تحقٌق بالفعل رسالتها المعلنة ولدٌها من التنظٌم والموارد البشرٌة والمادٌة ما ٌكفل لها استمرارٌة

 ٌة ال تقل عن مدة صالحٌة االعتماد.تحقٌق الرسالة لفترة زمن

 حُؾشٝه حُٞحؿذ طٞحكشٛخ ُظوذّ ح٤ٌُِش ُالػظٔخد :

 تتم عملٌة االعتماد من خالل الخطوات التالٌة:

 تتقدم المإسسة بطلب التقدم لالعتماد -0

اذا وجدت الهٌبة ان المإسسة تتوافر لها الشروط المإهلة للتقدم فانها تخطرها بالموافقة على  -5

 ثها على اعداد دراستها الذاتٌه وفقا للنماذج االرشادٌة التى توفرها الهٌبة.التقدم وتح

 تسدد المإسسة الرسوم المقررة وتقوم باعداد الدراسة الذاتٌة وتقدٌمها للهٌبة. -2

تشكل الهٌبة فرٌقا من المراجعٌن لمراجعة الدراسة الذاتٌة والوثابق والمستندات التى تتقدم بها  -2

 المإسسة.

الفرٌق بزٌارة تمهٌدٌة للمإسسة لتحدٌد المٌعاد واالننشطة وتفاصٌل الزٌارة المٌدانٌة ٌقوم ربٌس  -2

 التى سٌقوم بها الفرٌق لتقٌٌم المإسسة.

ٌقوم فرٌق المراجعٌن باجراء الزٌارة المٌدانٌة للتحقق من استٌفاء المإسسة من معاٌٌر االعتماد  -6

األنشطة التعلٌمٌة والبحثٌة والخدمٌة تقٌٌم المنشآت،  –من خالل االطالع على المستندات 

،االنشطة الطالبٌة من خالل مقابالت مع االطراؾ المعنٌة )للطالب والقٌادات وأعضاء هٌبة 

 التدرٌس والعاملٌن(

 ٓؼخ٤٣ش حالػظٔخد حُظ٠ كذدطٜخ ح٤ُٜجش :

اٌٌر وهما نهما ثمانٌة معبناء على محورٌن ٌتضمن كل م الهٌبة بتقٌٌم مإسسات التعلٌم العالًتقوم 

 كاآلتى:

 حُٔلٞس حالٍٝ :

هو القدرة المإسسٌة والذى من خالله تتحقق الهٌبة من ان المإسسة تتسم بالمصداقٌة والنزاهه ولدٌها 

من القٌادة والحوكمة والتنظٌم والموارد البشرٌة والمادٌة ما ٌدعم تحقٌق رسالتها المعلنة واهدافها 

 االستراتٌجٌة

 معاٌٌر القدرة المإسسٌة

 التخطٌط االستراتٌجى -0

 الهٌكل التنظٌمى -5

 القٌادة والحوكمة -2

 المصداقٌة واالخالقٌات -2

 الجهاز االدارى -2

 الموارد المالٌة والمادٌة -6

 المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌبة -3
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 حُٔلٞس حُؼخ٢ٗ :

تقٌٌم الفاعلٌة التعلٌمٌة والذى من خالله تتحقق الهٌبة من ان المإسسة تضع الطالب فى مقدمة 

تماماتها وتتوفر بها السٌاسات والبرامج وانماط التعلم والكفابات االكادٌمٌة الالزمة لضمان تحقٌق اه

 واستمرارٌة الفاعلٌة التعلٌمٌة

 معاٌٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة :

 الطالب والخرٌجٌن -0

 البرامج التعلٌمٌة والمعاٌٌر االكادٌمٌة -5

 التعلٌم والتعلم والتسهٌالت الداعمة -2

 \درٌساعضاء هٌبة الت -2

 البحث العلمى واالنشطة التعلٌمٌة -2

 الدراسات العلٌا -6

 ادارة الجودة والتطوٌر المستمر -3

 ٓخرح ٣لذع ُٞ ُْ طغظٞك٠ ح٤ٌُِش ُٔؼخ٤٣ش حالػظٔخد:

تخطر الهٌبة والمإسسة بتقرٌر  –فى حالة عدم استٌفاء المإسسة بعض معاٌٌر الجودة ؼٌر الحاكمة 

وكٌفٌة التحسٌن الستٌفاء المستوى المطلوب وتمنح المإسسة مفصل محدد المعاٌٌر لم ٌتم استٌفاإها 

مهلة خمسة عشر ٌوما للرد على خطاب الهٌبة وتحدد فٌه المدة التى تراها مناسبة الستٌفاء جوانب 

القصور حٌث ٌتم اجراء التقوٌم مرة اخرى واصدار قرار نهابى ال تمنح بعده المإسسة مرة اخرى 

على االخص المعاٌٌر الحاكمة وهً متعلقة بالمعاٌر  –ر االعتماد اذا لم تستوفى المإسسة معاٌٌ

االكادٌمٌة والبرامج والمقررات والتعلٌم والتعلم ٌصدر قرار بعدم االعتماد وٌحال االمر للوزٌر 

المختص وللوزٌر وبالتشاور مع الهٌبة اتخاذ احد الاجراءات او التدابٌر فى ضوء القانون واحكامه 

 فى قبٌل ذلك :

 هٌل المإسسة على نفقتهاتؤ 

 الزامها بتؽٌٌر ادارتها 

 إٌقاؾ قبول طالب جدد بؤقسامها حتى تتم استٌفاء معاٌٌرها وذلك خالل عام 

 دور الطالب فى الحصول على االعتماد :

 : داخل الكلٌة 

إن دورك فى منظومة ضمان وجودة التعلٌم داخل كلٌتك او معهدك هو الدور االساسى بل والمحرك 

 الطراؾ المشتركة معك ولكى تكون مشاركا اٌجابٌا فى تلك العملٌات علٌكلباقى ا
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 حٕ طظؼشف ػ٠ِ كوٞهي ٝٝحؿزخطي رٞمٞف ٝػ٤ِي ٓشحػخس ح٥ط٠ :
  اقرأ دلٌل الطالب الخاص بكلٌتك جٌدا ،واحرص على معرفة نظام الدراسة بها ،وكٌفٌة التحاقك

والقواعد المنظمة لها تعرؾ رسالة الكلٌة / بالتخصصات المختلفة بها ،وكذلك نظم االمتحانات 

 المعهد،وخطتها المستقبلٌة ،وشارك براٌك فى عملٌات التحسٌن والتطوٌر.

  احرص على تمثٌلك فى اتخاذ القرارات بكلٌتك ،وفى وضع خطط التطوٌر والخطة اإلستراتٌجٌة

 بالكلٌة / المعهد . للكلٌة وذلك من خالل إشتراك ممثلٌن عنك وعن زمالبك فى اللجان المختلفة

 . تابع ما ٌحدث فى كلٌتك / معهدك فى ضوء معاٌٌر الجودة لالسهام فى التطوٌر 

  اسال استاذ كل مقرر تقوم بدراستة عن اهداؾ المقرر وما ٌجب ان تتعلمه من خالل دراستك له

 مخرجات التعلٌم المستهدفة واحرص على قراءة توصٌؾ المقرر .

 لٌك من تكلٌفات وقراءات وشارك بفاعلٌة فى المناقشات التى تطرح احرص على تادٌة ما ٌسند إ

 داخل قاعات المحاضرات ، واطرح اسبلة هادفة وبناءة .

  التعلم الذاتى ...الخ(والتى –تفاعل مع اساتذتك ,لتطبٌق اسالٌب التعلم الحدٌثة )التعلم اإللكترونى

 (.تهدؾ الى إلى تسلٌحك بمهارات أساسٌة ٌطلبها سوق العمل 

  شارك فى برامج التدرٌب التى تعقدهاالجامعة ,بهدؾ تنمٌة مهارات واكتساب مزٌد من المعلومات

 والمعارؾ .

  احرص على االستفادة من موارد كلٌتك /معهدك )مكتبة واجهزة حاسب الى وادوات المعامل

 ....إلخ(واحسن استخدام هذة الموارد فهى من اجلك .

 ٌم والتعلم الذى تتفاعل خالله مع اساتذتك وان تكون موضوعٌا الى احرص على تقٌٌم عملٌتى : التعل

اقصى الدرجات حتى ٌتحقق الهدؾ المرجو من هذا التقٌٌم من خالل اسالٌب رسمٌة مثل االستبٌان 

الذى ٌتم استٌفاإه فى نهاٌة تدرٌس المقرر ، او باستخدام اسالٌب ؼر رسمٌة مثل ان ٌسالك احد 

 ر دراسى ما او عن خدمة تعلىٌمٌة اخرى تتلقاها بالكلٌة /المعهد .اساتذتك عن راٌك فى مقر

  تحل بالسلوك االٌجابى وتخل عن السلبٌة ففى حالة عدم رضابك عن اى شا بمإسستك التعلٌمٌة

فالبد من توصٌلة للمسبولٌن وعادة ما سوؾ تجد بالكلٌة / المعهد الٌة مناسبة الستقبال شكواك 

 فاحسن استخدامها .

 لى مناقشة استاذك فى نتابج االمتحنات لكى تقؾ على اسباب اخطابك لتعمل على تجنبها احرص ع

 فى االمتحانات القادمة .

  احرص على التواصل الدابم مع المرشد االكادٌمى الخص بك واساله عن كل ما ترٌد واطلب

 نصٌحتة باستمرار .

 رٌبك من خاللها على المهارات شارك بفاعلٌة فى الندوات العلمٌة واجراء البحوث التى ٌتم تد

 العلمٌة التى ٌتطلبها سوق العملالعقلٌة و

  شارك فٌما تراه مناسبا من االنشطة الطالبٌة عند زٌارة المراجعٌن التابعٌن للهٌبه القومٌة لضمان

جودة التعلٌم واالعتماد لكلٌتك احرص على إمدادهم بالمعلومات الصحٌحة دون المبالؽة عندما 

 ى هذا الشانٌطلب راٌك ف
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 خخسؽ ح٤ٌُِش

برامج التوعٌة المجتمعٌة والخدمات البٌبٌة فهى جزء الٌتجزا من متطلبات اكتسابك  شارك مإسستك فى

 لمهارات العمل

احرص على المشاركة الفعالة فى الجهود القومٌة الهادفة الى تحسٌن وتطوٌر التعلٌم فى مصر من خالل 

ءات التى تطرحها الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم من خالل موقعها المشاركة فى االستبٌانات واالستفتا

 االلكترونى

 ما فابدة تخرجك من كلٌة معتمدة

ان حصول كلٌتك او معهدك على االعتماد ٌكسبها ثقة المجتمع وٌجعل الشهادة الصادرة عنها محل تقدٌر 

متطلبات الجودة تتوافر لهم فرص  من سوق العمل فالطالب الذٌن ٌتخرجون فى الجامعات مرموقة تحقق

 بلدهمعمل افضل سواء فى بلدهم او خارج 

 اذا كان لدٌك تساإالت اخرى ماذا تفعل

 www. Nagaae. org ٌمكنك الدخول على موقع الهٌبة

وٌمكنك اٌضا توجٌه ما ترٌد من اسبلة واستفسارات   وتصفح محتوٌاته وستجد االجابة على اؼلب اسبلتك

 .وسوؾ ٌقوم المتخصصون بالرد علٌه الخاص بالدعم الفنىمن خالل الجزء 

 او التوجة لوحدة ضمان الجودة بكلٌتك او مركز ضمان الجودة بالجامعة او التواصل مع مركز

 

 

 

     ضمان الجودة مه خالل الموقع االلكترووى

eg.edu.tqacwww. 
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 سٌنارٌو اإلخالء
مة والصحة المهنٌة بجامعة كفرالشٌخ بقٌادة السٌد أ.د/ ٌتم تنفٌذ خطة فردٌة عن طرٌق لجنة السال -0

 عمٌد الكلٌة لوجود حرٌق وهمً فً الدور الثانً.

وتوزٌع المهام ثم عقد السٌد أ.د/ عمٌد الكلٌة ٌتم التحضٌر للخطة بعقد إجتماع ألعضاء اللجنة مع  -5

ي طارئ ال قدر هللا برنامج تعرٌفً باألسلوب الصحً إلخالء العاملٌن فً حالة حدوث حرٌق أو أ

 للحفاظ عل أرواح العاملٌن والممتلكات.

ٌقوم مدٌر إدارة السالمة والصحة المهنٌة بشرح تنفٌذ الخطة وأدوار العاملٌن ومخارج السالمة  -2

 ومكان التجمع بعد الحرٌق.

ٌتم قرع جرس اإلنذار وبعدها ٌقوم جمٌع العاملٌن بالكلٌة بالخروج فً ٌسر وسهولة بدون تزاحم  -2

ٌتم الخروج طبقا للعالمات االرشادٌة بحٌث ٌكون خروج المتواجدٌن بالدور االول من السلم .

الربٌسً و المتواجدٌن بالدور الثانى من الساللم الجانبٌة و المتواجدٌن بالدور الثالث من السلم 

 الربٌسً و المتواجدٌن بالدور الرابع من الساللم الجانبٌة.

بتفقد وسابل السالمة بالمبنً واإلبالغ عن كل مالحظه وتنسق مع  تقوم مجموعة السالمة مسبقاا  -2

اإلدارة العامة للحصول علً نشرات التوعٌة فً مجال السالمة ووضع الملصقات الخاصة بكٌفٌة 

 إستخدام وسابل اإلطفاء وملصقات بإتجاهات مسالك الهروب من المبنً فً حالة الطوارئ.

 ر الكهربابً.تقوم مجموعة فصل التٌار بفصل التٌا -6

 تقوم مجموعة اإلخالء بالتؤكد من فتح جمٌع أبواب مسالك الهروب الخاصة بمبنً الكلٌة. -3

وفً نقطة التجمع تتؤكد مجموعة اإلستقبال من تجمع جمٌع العاملٌن بالمبنً وعدم وجود أي منهم  -8

 داخل المبنً.

 .تقوم مجموعة اإلطفاء بدورها فً التوجه لمكان الحرٌق والسٌطره علٌه -9

 تقوم مجموعة اإلسعاؾ باالسعافات االولٌة المطلوبة. -01

:َمبغ انزدًغ  

 حعْ حُٔز٢٘: ٤ًِش حُق٤ذُش

 ٗوطش حُظـٔغ ك٢ كخُش كذٝع حٌُٞحسع: أٓخّ ٓز٢٘ ح٤ٌُِش ػ٘ذ ٤ٓذحٕ حُغخػش.

 ٗوطش حُظـٔغ حُزذ٣ِش: رخُـٜش حُـشر٤ش ُِٔز٢٘ خِق ٓز٢٘ ٤ًِش حُق٤ذُش.

كذٝع حٌُٞحسع:ٓؼِٞٓخص خخفش ر٤ٌل٤ش حُظؼخَٓ ٝهض   

 ػ٘ذ عٔخع فخكشس ؿٜخص حإلٗزحس ػ٢ِ ؿ٤ٔغ حُٔٞؿٞد٣ٖ حألط٢:

 ال تصاب بالذعر. -0

 ال تتجاهل صافرة اإلنذار. -5

 تؽادر المبنً فوراا بنظام عبر أقرب مسرب مخصص لإلخالء. -2

 تؽلق األبواب عند خروجك. -2

 عدم إستخدام المصعد الكهربابً. -2

 ع ٌسمح بذلك.تؽلق جمٌع األجهزة الكهربابٌة إن كان الوض -6

 ال تعود إلً مكتبك مهما كانت األسباب. -3
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تتوجه إلً النقطة المخصصة للتجمع وإن كانت ؼٌر أمنه أو مؽلقة نتٌجة لحالة الطوارئ توجه إلً  -8

 نقطة التجمع البدٌلة.

 ال تعود إلً المبنً إال إذا صدر عن مسبول الطوارئ ما ٌفٌد بؤن الوضع قد أصبح أمناا. -9

 نذار ال ٌعنً أن الحالة الطاربة قد إنتهت.إن توقؾ صافرة اإل -01

 ثٛبٌ ثآنٛبد انزؼبيم يغ انًٕاد انخطشح ٔانًؼذٚخ
لضمان إدارة جوانب  الخطرة والمعدٌةالحد األدنى من متطلبات التعامل مع المواد  فصلٌصؾ هذا ال

 الصحة والسالمة بطرٌقة سلٌمة.

:حاالت المواد الخطرة  

 .ماضحواألمحالٌل عضوٌة ال سابلة : -0

 .ةؼبار المواد الكٌمٌابٌ : صلبة -5

 .األبخرة واألدخنة والؽازات الناتجة عن تبخر المواد الكٌماوٌة واحتراقها وتفاعلها غازٌة : -2

:طرق التعرض للمواد الخطرة  

 باألنؾ االستنشاق: -0

 من خالل الجلد والعٌنٌن  :االمتصاص -5

 بالفم البلع: -2

 وثة بمادة كٌمٌابٌة خطرة.عن طرٌق اإلصابة بآلة حادة مل الحقن الخاطا: -2

للتعامل مع المواد الكيميائية: المتطلبات العامة  
 .ٌجب إجراء تقٌٌم محلً للمخاطر، قبل استخدام مادة كٌمٌابٌة، وتطبٌق إجراءات التحكم ذات الصلة .1

 للكلٌة.تطبق القٌود على المواد الواردة فً قوابم المواد الممنوعة والمحظورة  .2
 .مع المواد الكٌمٌابٌة واستخدام  المعدات الوقابٌة الشخصٌةالمناسبة ٌتعاملونذٌن ال األشخاصٌجب تدرٌب  .3

 ٌجب بالنسبة لجمٌع المواد الكٌمٌابٌة المستخدمة أن ٌتم .4

 مراقبتها والتحكم فٌها )وٌشمل ذلك المكان الذي ٌتم استخدامها فٌه.(؛و إدراجها 

 غلقة؛االحتفاظ بها فً حاوٌات مناسبة، وسلٌمة ، ومعلمة، وم 

 .ا للقوانٌن المطبقة ووثٌقة بٌانات السالمة الخاصة بها  تخزٌنها، واستخدامها، والتخلص منها تبعا

أو لالنفجار فقط بعد إجراء تقٌٌم محلً وشامل  ٌجب أن ٌتم التعامل مع المواد الخطرة،أو القابلة لالشتعال .5

ا لـ  ابق.الوقاٌة من الحر معاٌٌرللمخاطر وتطبٌق إجراءات التحكم تبعا

هً وثٌقة تحتوي على )و لمواد الكٌمٌابٌة عند الطلبل وثابق بٌانات السالمة و ٌجب أن تتوفر سجالت .6

معلومات الجهة المصنعة للمستخدمٌن عن المخاطر المصحوبة بمادة كٌمٌابٌة معٌنة واحتٌاطات السالمة التً 

 .(ٌجب اتباعها الستخدامها بشكل آمن

 ٌابٌة االلتزام بالمعلومات واإلرشادات الواردة فً وثابق بٌانات ٌجب على مستخدمً المواد الكٌم

 السالمة.

  باللغة المحلٌةٌجب ان تكون. 

 متوفرة بشكل ٌسهل الوصول إلٌه فً أماكن استخدام المواد الكٌمٌابٌة وأماكن تخزٌنهاو. 

 متوفرة بشكل ٌسهل الوصول إلٌه، كمجموعة ثانٌة فً حالة حدوث حالة طاربةو. 

  ٌثها باستمرار.تحدوٌتم 
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ٌجب أن ٌتم تأشٌر المواد الكٌمٌابٌة ووضع العالمات، التً تشٌر إلى االسم الكٌمٌابً ورموز الخطر، بشكل  .7

ا.  صحٌح فً جمٌع األوقات وٌشمل ذلك تأشٌرها ووضع العالمات علٌها عند نقلها لحاوٌات أصغر حجما

كٌمٌابٌة قبل استخدامها ألول مرة. وٌجب أن ٌجب إجراء تقٌٌم محلً للمخاطر الخاصة باستعمال المادة ال .0

)أٌنما ٌسمح بهذا(، والحاجة للمعدات الوقابٌة  للشخصٌتضمن هذا تقٌٌم الحاجة للتدرٌب، والحالة الصحٌة 

الشخصٌة، وإجراءات التحكم األخرى بما فٌها تلك اإلجراءات الواردة فً وثٌقة بٌانات السالمة واالستخدام 

 طورة.المحتمل لبدابل أقل خ

ا  .7 ، أو أو الطالب لموظفٌنلٌجب تكرار التقٌٌم المحلً للمخاطر إذا تغٌرت ظروف االستخدام. قد ٌكون هذا تغٌٌرا

معلومات خطر جدٌدة، أو التعرض المتزاٌد من خالل االستخدام المتزاٌد، أو أي تغٌٌرات أخرى ذات صلة فً 

 طرٌقة العمل أو بٌبة العمل.

 تخدام الكٌمٌابً لتقٌٌم جدوى التغٌٌر للبدابل األقل خطورة واالحتفاظ بسجالتٌجب إجراء تقٌٌم سنوي لالس .11

 .عن

 إحصابٌات الحوادث؛ 

 كمٌة المواد الكٌمٌابٌة المستخدمة فً أي مكان للعمل ونوعها؛ و 

 .الدورات التدرٌبٌة حسب كل موظف وحسب كل مادة كٌمٌابٌة 

:قواعد السالمة فً تخزٌن المواد الخطرة  
تتوافر فً أماكن التخزٌن المواصفات التالٌة:ٌجب أن  -أ  

 أن تبنى من مواد مالبمة وفقاا للغرض المعدة من أجله. -1

 أن تزود بنظام التهوٌة المالبم عند الضرورة. -2

 الشروط المناخٌة المالبمة. -3

اإلنذار إجراءات الوقاٌة المالبمة من الحرٌق وال سٌما لدى تخزٌن المواد القابلة لالشتعال مع توافر أجهزة  -4

 واإلطفاء المالبمة.

 النظافة ومنابع المٌاه الغزٌرة المعدة لالستخدام فً ظروف التعرض الطارئ. -5

ٌجب عدم خزن المواد الكٌمٌابٌة فً أمكنة تخزن أو تستخدم فٌها مواد قابلة للتفاعل معها. -ب  

اد.ٌجب حفظ عبوات المواد الكٌمٌابٌة شدٌدة الخطورة خارج مجال التداول المعت -ج  

ٌجب تنظٌف جمٌع األوعٌة، وإتالف العبوات الملوثة بمواد خطرة وسامة بصورة فورٌة وموثوقة. -د  

ٌجب أن تتوافر فً أوعٌة حفظ المواد الكٌمٌابٌة الشروط التالٌة: -هـ  

 (الخ…أن تكون مصنوعة من مادة مالبمة )غٌر قابلة للكسر، غبر قابلة للتفاعل مع المادة -1

 الق لمنع تسرب المواد الكٌمٌابٌة.أن تكون محكمة اإلغ -2

 ترقٌم وتصنٌف وتعرٌف كل عبوة مخزنة بصورة دابمة ومفهومة. -3

:قواعد السالمة فً تداول المواد الخطرة  
ٌجب اإلطالع على التعلٌمات المحددة فً بطاقة التعرٌف الخاصة بالمادة المتداولة. -أ  

ٌجب ارتداء مالبس الوقاٌة الشخصٌة المالبمة. -ب  

جب التحقق من سالمة العبوات وسالمة وسابل النقل الٌدوٌةٌ -ج  

ٌجب استخدام وسابل مناسبة لدى نقل محتوٌات العبوات الكبٌرة إلى عبوات صغٌرة لمنع انسكاب السوابل الخطرة.  -د  

لدى استخدام لدى نقل مواد كٌمٌابٌة سابلة خطرة بشكل ٌدوي، ٌجب الحد من الكمٌة المنقولة قدر اإلمكان، ال سٌما  -هـ

 عبوات معرضة للكسر وعند الحاجة لنقل كمٌات كبٌرة منها، ٌجب استخدام عربات ٌدوٌة تثبت فٌها العبوات بأحكام.

ٌجب أن ٌتوافر لدى عمال التداول المعرفة باألمور التالٌة: -و  

 مدلوالت بطاقة التعرٌف. -1

 مخاطر المواد وإجراءات السالمة. -2

 ً.قواعد وإجراءات اإلسعاف األول -3
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:تقنٌات السٌطرة على أخطار المواد الخطرة  

 خطورة. تم استبدال المواد الخطرة بمواد أقلٌاالستبدال:  -1

 .العــزل:  بعزل الجزء الذي ٌمثل خطراا  -2

 .الرذاذللتخلص من األغبرة الضارة بالصحة عن طرٌق استخدام رشاشات  ةالطرق الرطبة: فعال -3

وٌفضل أن ٌكون  ن الهواء وتأمٌن مصدر مستمر من الهواء النقًالتـهــوٌـــة: تهدف إلى سحب الملوثات م -4

 سحب الملوث من أقرب مكان لصدوره بشكل ال ٌعٌق العمل.

عدم إمكانٌة تطبٌق إجراءات السٌطرة مثل القفازات الجلدٌة عند  عنداللجوء إلٌه  ٌتم معدات الوقاٌة الشخصٌة: -5

الكمامات المفلترة عند التعامل مع  –استنشاق زغب المواد الكمامات القماشٌة لمنع  –مالمسة المواد الخطرة 

 الغازات والمواد الطٌارة.

:المخلفات الطبٌة و تقنٌات السٌطرة على أخطار النفاٌات الخطرة  
مخلفات األنشطة والعملٌات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التً لٌس لها استخدامات تالٌة  هً

لة مثل النفاٌات اإلكلٌنٌكٌة من األنشطة العالجٌة والنفاٌات الناتجة عن تصنٌع أي من المستحضرات أصلٌة أو بدٌ

.الصٌدلٌة واألدوٌة أو المذٌبات العضوٌة  

مثل عٌنات الدم ،البول، البراز، عٌنات  هأو سوابل الجسم كل مادة غٌر حادة ملوثة بدم :المواد المعدٌة •

 .لعاب وبصاق

 مادة حادة ٌراد التخلص منها بعد العناٌة بالمرٌض ) سرنجات  مشارط ( اى :المواد الحادة •

المواد المستخدمة , كل بقاٌا المواد الكٌماوٌة السابلة المستخدمة ) المطهرات :مخلفات المواد الكٌماوٌة •

 فً التعقٌم(

 ها.نسجة وبقاٌااألالمخلفات الباثولوجٌة هً مخلفات  •

 ألمصال والكٌماوٌات المنتهٌة الصالحٌةاألدوٌة وا :المخلفات الصٌدالنٌة •

 الزببق والكادٌوم والرصاص :المخلفات المحتوٌة على المعادن الثقٌلة •

:التعامل اآلمن من المخلفات الطبٌة ) التجمٌع (  
 فصل المخلفات الطبٌة والغٌر طبٌة ) اماكن تولدها ( -1

 ألكٌاس المخصصة لكل نوع .توعٌة العاملٌن بمدى خطورة وأهمٌة تصنٌف المخلفات مع استخدام ا -2

 حث على ارتداء مهمات الوقاٌة أثناء التعامل معهاال -3

 ٌتم تخصٌص عربات صغٌرة لجمع المخلفات من االقسام المختلفة وعدم نقلها بالٌد -4

 تخصٌص حاوٌات بالستكٌة لجمع بقاٌا الحقن واإلبر والمشارط . -5

 ت بداخلهاتخصٌص غرفة وسٌطة مطابقة لالشتراطات ٌتم تجمٌع المخلفا -6

استخدام طرق بدٌلة للتخلص من بعض النفاٌات الطبٌة بدل الحرق مثل التعقٌم بالبخار والمعالجة الكٌماوٌة قبل  -7

 وضعها مع النفاٌات األخرى.

 تخصٌص سٌارات لنقل المخلفات الطبٌة تمهٌدا لحرقها او دفنها -0

 االلتزام بعمل سجل بٌبى وتحدٌثه . -7
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ِظؼخَٓ ٓغ حُٔٞحد حُخطشس رٔؼخَٓ ح٤ٌُِش:ظٞكشس ُرخُظـ٤ٜضحص حُٔؿذٍٝ   

 طـ٤ٜضحص ططِذ ٖٓ حُطخُذ هزَ دخٍٞ حُٔؼَٔ  طـ٤ٜضحص ٓظٞكشس رخُٔؼخَٓ ّ.

 حُٔٞحد ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش:

 ٗظخسحص حُٔؼَٔ  (Fumes hoodًخر٤٘خص حُلٔخ٣ٚ )  1

ُِلْ ٝحألٗقه٘خع  ؽلخهخص ُالرخشس ٝحُـخصحص 2  

ث٤شٗظخّ فشف فل٢ ُِٔٞحد ح٤ٔ٤ٌُخ 3  هلخصحص 

دػ كٞم٢ )ُـغَ حُؼ٤ٖ ػ٘ذ  4

 حُظؼشك ُِخطش(

 ٓؼطق حُٔخظزش

 كزحء ٝحه٢ كخَٓ علخكخص 5

  Pipette aidٓغخػذ ٓخفخص  6

ُٞكخص حسؽخد٣ش )ر٤خٕ ر٤ٌل٤ش حُظؼخَٓ  7

 ٓغ ًَ ٗٞع ٖٓ حُٔٞحد ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش(

 

ُٞكخص حسؽخد٣ش ) طؼِٔخص ُِغالٓٚ  8

 دحخَ حُٔؼَٔ(

 

س٣ش:حُٔٞحد حُلشح  

 كٞه + ٓ٘خؽق  ٓخعي أٗخر٤ذ 1

  كخَٓ أٗخر٤ذ 2

  ٗنخسحص ٝحه٤ش 3

  كخَٓ ػالط٢ حألسؿَ ُِٜذ 4

 حالعؼخكخص حأل٤ُٝش

   ف٘ذٝم حالعؼخكخص حأل٤ُٝش 1

  ػ٤خدس هز٤ش ٓقـشس 2

  أد٣ٝش أعخع٤ش ٝهٞحسة 3

 ٓؼذحص ٌٓخكلش حُلشحثن

   هلخ٣خص حُلشحثن 1

  سؽخؽخص حُشرحر 2

شحدٍ حُشَٓؿ 3   

  حُٔـخعَ ٝحُزٞح٤ُغ 4
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 زمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ

حُٔوقٞد رخ٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش: ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش طؼط٠ ُِٔخظشػ٤ٖ ٝحُٔزذػ٤ٖ ٝحُٔئُل٤ٖ حُلن ك٠ كٔخ٣ش   -

 ارذحػخطْٜ ٝٓ٘غ ح٥خش٣ٖ ٖٓ حعظـالٍ حخظشحػخطْٜ ٝطق٤ٔٔخطْٜ ٝٓئُلخطْٜ رقٞسس ؿ٤ش هخ٤ٗٞٗش.

ُٔئُق: إ كن حُٔئُق ٛٞ رُي حُلن حُ٘خطؾ ػٖ ارذحع كٌش١ ٣ؼٞد أفال  ٝأعخعخ  ا٠ُ ؽخق٤ش كوٞم ح  -

حُٔئُق حُٔشحد كٔخ٣ظٚ ػٖ هش٣ن رُي حُؼَٔ. ٝهزوخ  ُٜزح حُٔلّٜٞ ٣خٍٞ ُِٔئُق أ١ حُؾخـ حُزحط٢ حُلن 

حُؼ٤ِٔش ٓؼَ ًَ حُٔق٘لخص حألدر٤ش ٝ -حُٔؼ١ٞ٘ ٝحُلن حالعظجؼخس١ ك٢ حعظـالٍ ػِٔٚ. ٣ٝؾَٔ كن حُٔئُق 

 حألرلخع ٝحُٔئُلخص .

ٝط٘وغْ كوٞم حُٔئُق ا٠ُ كن أدر٢ ٝكن ٓخد١.      

 أٔال :انسك األدثٗ نهًئنف : ٣ؼظزش حُلن حألدر٢ ُِٔئُق أكذ حُـٞحٗذ حُٜخٓش ك٢ ح٤ٌُِٔش  حألدر٤ش ٝٛٞ 

 ٣٘قذ ػ٠ِ كٔخ٣ش ؽخق٤ش حُٔئُق ًٔزذع ُِٔق٘ق، ٝكٔخ٣ش حُٔق٘ق ك٢  كذ رحطٚ.

 ثبَٛب : انسك انًبنٙ نهًئنف :٣ؼ٢٘ حُلن حُٔخ٢ُ ُِٔئُق اػطخء ًَ فخكذ اٗظخؽ ر٢٘ٛ كن حكظٌخس 

حعظـالٍ ٛزح حإلٗظخؽ رٔخ ٣ؼٞد ػ٤ِٚ ٖٓ ٓ٘لؼش أٝ سرق ٓخ٢ُ، ٝرُي خالٍ ٓذس ٓؼ٤٘ش ٣٘ون٢ ٛزح حُلن 

 رلٞحطٜخ.

: أًْٛخ زمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ   
ك٢ رِذ ٣ٝغظخذّ ك٢ ٓخظِق دٍٝ حُؼخُْ ٝحٌُظخد ٣طزغ ك٢ رِذ  ٣ظ٤ٔض حالٗظخؽ حُز٢٘ٛ رخُطخرغ حُؼخ٢ُٔ . كخُذٝحء ٣خظشع

٣ٝقذس ح٢ُ حُزالد حالخشٟ ٓٔخ ٣ـؼَ حُزؾش٣ش ًِٜخ ؽش٣ٌش ك٢ حالكخدس ٖٓ ٛزح حالٗظخؽ حُز٢٘ٛ ٝرخُظخ٢ُ كخٕ كٔخ٣ظٚ 

.ٝحؿزش ٤ُظ كوو ػ٠ِ ٓغظٟٞ دُٝش رؼ٤ٜ٘خ ٌُٖٝ ػ٠ِ ًخكش دٍٝ حُؼخُْ  

:  ششٔغ اكزغبة زمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ  

طٌظغذ ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش رٔـشد حالٗظٜخء ٖٓ حُؼَٔ حُٔزظٌش، ٝطلُٞٚ ٖٓ كٌشس ح٠ُ ٝحهغ ِٓٔٞط. ٣ٝظطِذ رُي إٔ 

 :٣غظٞك٠ حُٔق٘ق س٤ًٖ٘

  . حألٍٝ ؽ٢ٌِ : ٣ظـغذ ك٢ اكشحؽ حُلٌشس ك٠ فٞسس ٓخد٣ش ٣زشص ك٤ٜخ ُِٞؿٞد ، ٣ٌٕٝٞ ٓؼذح ُِ٘ؾش .１

ػ٠ِ ؽ٢ء ٖٓ حالرظٌخس رل٤غ طزشص حُؼخ٢ٗ ٓٞمٞػ٢ : ٣ٝظـغذ ك٢ إٔ ٣٘ط١ٞ حُٔق٘ق  . .２

 .ؽخق٤ش حُٔئُق ػ٠ِ ٓق٘لٚ

ٝال ٣ؼذ حإل٣ذحع ُ٘غخش أٝ أًؼش ُِٔق٘ق حُز١ ع٤ظْ ٗؾشٙ ؽشهخ الًظغخد كوٞم ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش ػ٠ِ حُٔق٘ق ، 

ٝحٕ ًخٕ طزذٝ أ٤ٔٛظٚ ك٠ ًٞٗٚ ٝع٤ِش إلػزخص طزؼ٤ش حُٔق٘ق ح٠ُ ٓئُلٚ ، ٗخ٤ٛي ػٖ إٔ حُٔؾشع ؿشّ ػذّ حإل٣ذحع 

خهذ حُ٘خؽش ٝحُطخرغ رخُـشحٓش رٔخ ال ٣وَ ػٖ أُق ؿ٤٘ٚ ٝال ٣ض٣ذ ػ٠ِ ػالػش آالف ؿ٤٘ٚٝػ .  

 انمٕاٍَٛ انًُظًخ نألخاللٛبد انًُٓٛخ ٔزمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ فٗ يصش:

2332ُؼخّ 02هخٕٗٞ كٔخ٣ش ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش حُٔقشٟ سهْ  -  

 رخعْ حألٓش سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش

ٖٓ حُوخثذ حألػ٠ِ  ُِوٞحص  1053كزشح٣ش ع٘ش  13ٞس١ حُقخدس ك٢ رؼذ حالهالع ػ٠ِ حإلػالٕ حُذعظ

ػ٠ِ ٓخ اسطآٙ ٤ٗٞ٣1054ٚ ع٘ش  10حُٔغِلش، ٝهخثذ ػٞسس حُـ٤ؼ . ٝػ٠ِ حإلػالٕ حُذعظٞس١ حُقخدس ك٢ 

 ٓـِظ حُذُٝش.

 ٝر٘خءح  ػ٠ِ ٓخ ػشمٚ ٝص٣ش حُؼذٍ، ٝٓٞحكوش سأ١ ٓـِظ حُٞصسحء.

 حفذس حُوخٕٗٞ ح٥ط٢:

ّ حُوخٕٗٞ حُٔشحكن ُٜزح ػ٠ِ كٔخ٣ش كوٞم حُٔئُق ٣ِٝـ٠ آٍ ٓخ آحٕ ٓخخُلخ ألكٌخٓٚ.طغش١ أكٌخ- 1ٓخدس   

ػ٠ِ ٝصسحء حُؼذٍ ٝحُذحخ٤ِش ٝحُؼوخكش آٍ ك٤ٔخ ٣خقٚ ط٘ل٤ز ٛزح حُوخٕٗٞ، ٣ٝؼَٔ رٚ ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ - 2ٓخدس 

 ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

[ػذٍ]60 ٓخدس  

 ٓخظقخ   ؿٜخصح   ٝطُ٘ؾت حُٔـخالص، ًخكش ك٠ ٞحػٜخأٗ رؾظ٠ حُلٌش٣ش ح٤ٌُِٔش كوٞم رلٔخ٣ش حُذُٝش طِظضّ

.رُي حُوخٕٗٞ ٣ٝ٘ظْ حُوخ٤ٗٞٗش، ٝكٔخ٣ظٜخ حُلوٞم طِي ُشػخ٣ش  
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 صٕس زمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ رُمغى زمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ انٙ فشػٍٛ سئٛغٍٛ ًْب:-

 أٔالً: ثشاءاد اإلخزشاع:

ٔخظقش رخُذُٝش ُِٔخظشع ٝرُي مٔخٗخ  ٛٞ ٓقطِق ٣طِن ػ٠ِ حُٞػ٤وش حُل٤ٌٓٞش حُظ٠ طٔ٘لٜخ حُـٜش حُ

ُلوٚ ك٤ٔخ هخّ رخخظشحػٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ رُي ُلظشس ص٤٘ٓش ٓلذدس . ػ٠ِ إٔ ٣ظْ ًؾق ًَ ر٤خٗخص حالخظشحع 

رؼذ حٗظٜخء ٓذس حُلٔخ٣ش حُٔوشسس ٠ٛٝ ػؾش٣ٖ ػخٓخ  هزوخ  ُ٘قٞؿ حُوخٕٗٞ ، ٣ٝقزق حالخظشحع ٌِٓخ  ػخٓخ  

ش حعظـالُٚ ٝطق٤٘ؼٚ . ٝال ٣ٌٖٔ حُلقٍٞ ػ٠ِ رشحءس حالخظشحع اال ُِـٜٔٞس ك٤ٌٕٞ ُِـ٤ش كن ٓؼشكش ٤ًل٤

ٖٓ خالٍ حُٔخظشع حألف٠ِ كوو ؛ رٔؼ٠٘ أٗٚ ال ٣ـٞص حُظوذّ ُِلقٍٞ ػ٠ِ رشحءس حخظشحع دٕٝ رًش حعْ 

ٝػ٠ِ رُي ٗغظط٤غ إٔ ٗؼشف حُزشحءس ػ٠ِ أٜٗخ "طِي حُؾٜخدس  . حُٔخظشع حُزٟ هخّ كؼ٤ِخ  رظق٤ْٔ حالخظشحع

ُٔٞػوش ٝحُظ٠ طٔ٘لٜخ حُذُٝش ٓٔؼِش ك٠ حُـٜش حُٔخظقش ٠ٛٝ ٌٓظذ رشحءحص حالخظشحع حُٔقشٟ حُل٤ٌٓٞش ح

ُِٔخظشع حألف٠ِ ، ٝطٌلَُ ُٚ كٔخ٣ش حخظشحػٚ ػٖ هش٣ن ٓ٘لٚ كوٞهخ  اعظجؼخس٣ش طل٤ٔٚ ٖٓ حعظـالٍ 

رُي  ح٥خش٣ٖ الخظشحػٚ دٕٝ حُلقٍٞ ػ٠ِ أرٕ ٓ٘ٚ رزُي ُٔذس ػؾش٣ٖ ػخٓخ  ؿ٤ش هخرِش ُِظـذ٣ذ . ٝسؿْ

كوذ أُضّ حُوخٕٗٞ ٓوذّ هِذ حُلقٍٞ ػ٠ِ رشحءس حخظشحع ربػطخء ؿٜش حُظغـ٤َ ٓؼِٞٓخص ػٖ حخظشحػٚ 

ٓوخرَ إٔ ٣ٌٕٞ ُقخكذ حُزشحءس حُلن ك٠ طوش٣ش ٖٓ حُزٟ ٣ـٞص ُٚ حالٗظلخع رخخظشحػٚ حُٔؾٍٔٞ رخُلٔخ٣ش 

ع رخالخظشحع ٝكوخ  ُؾشٝه خالٍ ٓذس حُلٔخ٣ش ، ًٔخ ٣ٌٕٞ ُٚ حُلن أ٣نخ  ك٠ حُظشخ٤ـ ُطشف آخش رخالٗظلخ

٣ظْ حالطلخم ػ٤ِٜخ ، ًٝزح ٣ـٞص ُٚ ر٤غ كوٚ ُطشف آخش ٣قزق رٔٞؿذ رُي ٛٞ ٓخُي حُزشحءس حُـذ٣ذ ػ٠ِ 

إٔ ط٘ظ٠ٜ حُلٔخ٣ش ك٠ حُٔذس حُٔوشسس ُٜخ عِلخ  دٕٝ طـذ٣ذ ، ٣ٝقزق حالخظشحع رؤًِٔٚ ٝرٌَ أعشحسٙ ٌِٓخ  

ُْ ٣ؼذ ٣ظٔظغ رخُلوٞم حالعظجؼخس٣ش ك٠ حالخظشحع حُزٟ ٣قزق  ػخٓخ  ٓٔخ ٣ؼ٠٘ ك٠ ٛزٙ حُلخُش إٔ ٓخُي حُزشحءس

 . ك٠ ٓظ٘خٍٝ حُـ٤ش ُالعظؼٔخس حُظـخسٟ دٕٝ أ٣ش ٓغخءُش هخ٤ٗٞٗش

ٌُٖٝ الرذ ٖٓ حألخز ك٠ حالػظزخس أٗٚ ٤ُظ ًَ حخظشحع ٣لن ُقخكزٚ هِذ حُلقٍٞ ػ٠ِ رشحءس حخظشحع  

حػخص حُظ٠ طظٔظغ رقلخص ٓؼ٤٘ش ، ٝػ٠ِ ٛزح كزٞؿٚ ػخّ الرذ إٔ ٗؼشف إٔ حُزشحءس طؾَٔ حالخظش . ػ٤ِٚ

كالرذ إٔ ٗظؼشف ػ٠ِ ٓالٓق حُؾشٝه حألعخع٤ش ُوزٍٞ فذٝس رشحءس حخظشحع ػ٘ذ حُظوذّ ٌُِٔظذ حُٔقشٟ 

: ْٔٗ ثالثخ ششٔغ كبنزبنُٗزشحءحص حالخظشحع ،    

 حُـذس .1

 حُخطٞس حالرذحػ٤ش .2

  . حُوخر٤ِش ُِظطز٤ن حُق٘خػ٠ .3

ٛزح حالخظشحع رؤٗٚ ؿذ٣ذ ، رٔؼ٠٘ أٗٚ ُْ ٣ظْ حعظخذحٓٚ ٖٓ هزَ أٟ أٗٚ  ٝطؼ٠٘ أٗٚ الرذ إٔ ٣ظ٤ٔض  :اندـذح -1

سؿْ إٔ حُـذس ال ٣ٌٖٔ اػزخطٜخ اال ػٖ هش٣ن اػزخص  . ؿ٤ش ٓؼشٝف ُذٟ حُؼخٓش أٝ كظ٠ حُٔظخقق٤ٖ

طخِلٜخ. ٝرُي ػٖ هش٣ن اػزخص عزن حٌُؾق أٝ حُؼِْ رخالخظشحع رل٤غ ٣ؼذ رزُي ٝحهؼخ مٖٔ حُلٖ 

ٔؼِّٞ كبػزخص حُـذس ٣ظْ رطش٣وش عِز٤ش. ك٤ؼذ ؿذ٣ذح ًَ ٓخ ٛٞ ؿ٤ش ٓٞؿٞد ك٢ حُق٘خػ٢ حُغخرن ٝحُ

حُلخُش حُغخروش ُِق٘خػش حُظ٢ طظٌٕٞ ٖٓ ًَ ٓخ أفزق ٓظخكخ ُِـٜٔٞس رٔٞؿذ حُٞفق حٌُٔظٞد أٝ 

حُؾشف حُؾل١ٞ أٝ ُالعظخذحّ رؤ١ ٝع٤ِش هزَ ٣ّٞ ا٣ذحع هِذ حُلقٍٞ ػ٢ِ رشحءس حالخظشحع أٝ 

ُذُٝش حُخخسؿ٤ش ٝحُز١ ٣ؼط٢ ُٚ كن حُظوذّ ٝحألعزو٤ش، ٝهذ أفزق ٖٓ مٜٔ٘خ حُطِذ حُٔٞدع ُذ١ ح

حُ٘ؾش ػ٢ِ حإلٗظشٗض ٣ٝظطِذ ك٢ حٌُؾق أٝ حُزٞف أٝ حُ٘ؾش ػٖ حالخظشحع حُز١ ٖٓ ؽؤٗٚ ٛذّ ؿذس 

  .حالخظشحع إٔ ٣ٌٕٞ ٗؾشح كو٤و٤خ ٓلووخ ًٝخك٤خ ػ٢ِ حُـٜٔٞس

ش ػ٠ِ أٗٚ ال ٣ؼظزش حالخظشحع ؿذ٣ذح ًِٚ أٝ ؿضء ٖٓ هخٕٗٞ كٔخ٣ش ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ 3ٝهذ ٗقض حُٔخدس 

  :ٓ٘ٚ ك٠ حُلخُظ٤ٖ ح٥ط٤ظ٤ٖ

ارح ًخٕ هذ عزن هِذ افذحس رشحءس حخظشحع أٝ فذسص رشحءس ػ٘ٚ أٝ ػٖ ؿضء ٓ٘ٚ ك٢ ؿٜٔٞس٣ش  -1

  .ٓقش حُؼشر٤ش أٝ ك٢ حُخخسؽ هزَ طخس٣خ طوذ٣ْ هِذ حُزشحءس
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ُٚ ك٠ ؿٜٔٞس٣ش ٓقش حُؼشر٤ش أٝ ك٠ حُخخسؽ رقلش ارح ًخٕ هذ عزن حعظؼٔخٍ حالخظشحع أٝ حعظـال

ػ٤ِ٘ش أٝ ًخٕ هذ أكقق ػٖ ٝفلٚ ػ٠ِ ٗلٞ ٣ٌٖٔ رٟٝ حُخزشس ٖٓ حعظـالُٚ هزَ طوذ٣ْ هِذ حُزشحءس 

( ٖٓ هخٕٗٞ ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش ػ٠ِ مشٝسس إٔ ٣ٌٕٞ حإلخظشحع ؿذ٣ذح ، ٣ٝٔؼَ خطٞس 1ٝطئًذ حُٔخدس )

ظـخص ف٘خػ٤ش ؿذ٣ذس أٝ رطشم ف٘خػ٤ش ٓغظلذػش، أٝ رظطز٤ن ارذحػ٤ش، عٞحء ًخٕ حالخظشحع ٓظؼِوخ رٔ٘

  .ؿذ٣ذ ُطشم ف٘خػ٤ش ٓؼشٝكش

ٝحُٔوقٞد رخُـذس ٛ٘خ حُـذس حُٔطِوش عٞحء ٖٓ ؿخٗزٜخ حُٔٞمٞػ٠ )رؾٌَ حالخظشحع حرظٌخسح ٖٓ 

حُ٘خك٤ش حُلؼ٤ِش رل٤غ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓؼشٝف رخُٔوخسٗش ُلخُش حُلٖ حُق٘خػ٠ حُغخثذ ك٢ ٝهض ٓخ( ٝؿخٗزٜخ 

٠ٌِ )أال ٣ٌٕٞ هذ عزن طوذ٣ٔٚ ُِـٜٔٞس ػٖ هش٣ن حعظـالٍ ف٘خػ٠ عخرن(.حُؾ  

ٖٓ حطلخه٤ش حُظشرظ ػ٠ِ مشٝسس حٕ ٣ٌٕٞ رشحثش حالخظشحع  27ًذص حُٔخدس ا:انخطــٕح اإلثذاػٛـخ  -2

رخالمخكش ح٠ُ ؽش٣طش حُـذس حٕ ط٘ط١ٞ ػ٠ِ خطٞس حرذحػ٤ش هخرِش ُالعظخذحّ ك٢ حُق٘خػش ًٔخ حًذص 

٣ش حُؼ٤ِخ ػ٠ِ حٕ حالخظشحع ٛٞ طوذ٣ْ ؽت ؿذ٣ذ ُِٔق٘غ حٝ ح٣ـخد ؽت ُْ ٣ٌٖ ٓٞؿٞدح حُٔلٌٔش حالدحس

ٖٓ هزَ ٝحهٞحٓٚ حٕ ٣ٌٕٞ ػٔش كٌشس حرظٌخس٣ش حٝ ٗؾخه حرظٌخس١ ٣ظـخٝص حُلٖ حُق٘خػ٢ حُوخثْ ) كٌْ 

م ٓـٔٞػش حُٔؼخد١ حُغ٘ش حُلخد٣ش  7ع٘ش  1502، حُطؼٖ سهْ  66/5/14حالدحس٣ش حُؼ٤ِخ ؿِغش 

. رل٤غ ال ٣ٌٕٞ ٖٓ حٌُٖٔٔ ُقخكذ حُق٘ؼش حُؼخد١ حُظٞفَ ا٤ُٚ ك٢  641ؿ  03هخػذس ػؾشس ، 

ٝٛزح حُؾشه ٣خظِق  .حُٔؼظخد رٔخ ٣ٔؼِٚ ٖٓ طوذّ ٛخّ ٝأعخع٢ ػٔخ ٛٞ عخثذ ك٢ كخُش حُق٘خػش حُغخروش

ػٖ ؽشه حُـذس. كخُـذس طظٞحكش رٔـشد ٝؿٞد حالخظالف ر٤ٖ حالخظشحع ٝكخُش حُلٖ حُق٘خػ٢ حُغخرن 

ٚ، ر٤٘ٔخ ٛزح حُؾشه ال ٣ٌظل٢ رٜزٙ حُـذس رَ ٣ظطِذ ك٢ حالخظشحع ٝؿٞد حالرظٌخس أ١ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِ

 .ٗظ٤ـش كٌشس خالهش ٝحٕ ٣ٌٕٞ ٛزح حُؼَٔ ٣ٔؼَ خطٞس ٓظوذٓش ِٓلٞظش ُٜخ دالُظٜخ ٝأعخع٤ش ُالخظشحع

رظٌخس ؿذ٣ذ :طٔ٘ق رشحءس حإلخظشحع ٝكوخ ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ػٖ ًَ ح انمبثهٛخ نهزطجٛك انصُــبػٙ-3

هخرَ ُالعظـالٍ ٝحُظطز٤ن حُق٘خػ٢ عٞحء أًخٕ ٓظؼِوخ رٔ٘ظـخص ف٘خػ٤ش ؿذ٣ذس أّ رطشم أٝ ٝعخثَ 

ف٘خػ٤ش ٓغظلذػش أّ رظطز٤ن ؿذ٣ذ ُطشم أٝ ٝعخثَ ف٘خػ٤ش ٓؼشٝكش ٝٛزح ٣ؼ٠٘ إٔ حُزشحءس ال طٔ٘ق 

ُش أٝ ٓخدس ٤ٔ٤ًخث٤ش اال ُإلخظشحػخص حُوخرِش ُإلعظـالٍ ك٠ ٓـخٍ حُق٘خػش ، ٓؼَ اخظشحع عِؼش أٝ أ

ٓؼ٤٘ش ، أٓخحألكٌخس حُٔـشدس ٝحُ٘ظش٣خص حُؼ٤ِٔش حُزلظش ك٠ٜ ال طل٠ٔ ك٠ رحطٜخ ػٖ هش٣ن حُزشحءس ، 

  . ًزُي حإلًظؾخكخص حُٔظؼِوش رخُطز٤ؼش ٝهٞح٤ٜٗ٘خ ٝحُٔؼخدالص حُلغخر٤ش

ش٘ يٍ لبٌَٕ زًبٚخ انًهكٛخ انفكشٚخ انًص 2الرًُر ثشاءح اخزشاع نًب ٚهٗ غجمبً نهًبدح 

:2002/12سلى  

حالخظشحػخص حُظ٠ ٣ٌٕٞ ٖٓ ؽؤٕ حعظـالُٜخ حُٔغخط رخألٖٓ حُو٠ٓٞ أٝ حإلخالٍ رخُ٘ظخّ حُؼخّ أٝ  -0

ح٥دحد حُؼخٓش أٝ حإلمشحس حُـغ٤ْ رخُز٤جش أٝ حإلمشحس رل٤خس أٝ فلش حإلٗغخٕ أٝ حُل٤ٞحٕ أٝ 

  .حُ٘زخص

  .خططخصحالًظؾخكخص ٝحُ٘ظش٣خص حُؼ٤ِٔش ٝحُطشم حُش٣خم٤ش ٝحُزشحٓؾ ٝحُٔ  -5

  .هشم طؾخ٤ـ ٝػالؽ ٝؿشحكش حإلٗغخٕ أٝ حُل٤ٞحٕ- -2

حُ٘زخطخص ٝحُل٤ٞحٗخص أ٣خ ًخٗض دسؿش ٗذسطٜخ أٝ ؿشحرظٜخ ًٝزُي حُطشم حُظ٠ طٌٕٞ ك٠ أعخعٜخ  - -2

ر٤ُٞٞؿ٤ش إلٗظخؽ حُ٘زخطخص أٝ حُل٤ٞحٗخص، ػذح حٌُخث٘خص حُذه٤وش ٝحُطشم ؿ٤ش حُز٤ُٞٞؿ٤ش 

 أٝ حُل٤ٞحٗخص. ٝحُز٤ُٞٞؿ٤ش حُذه٤وش إلٗظخؽ حُ٘زخطخص

  .حألػنخء ٝحألٗغـش ٝحُخال٣خ حُل٤ش ٝحُٔٞحد حُز٤ُٞٞؿ٤ش حُطز٤ؼ٤ش ٝحُلٔل حُٟ٘ٞٝ ٝحُـ٤ّ٘ٞ -2

2002/12ٔغجمبً نًٕاد لبٌَٕ زًبٚخ انًهكٛخ انفكشٚخ انًصش٘ سلى :  

٣ؼذ رٌٔظذ رشحءس حالخظشحع عـَ خخؿ ٓؼظٔذ طو٤ذ ك٤ٚ هِزخص رشحءحص حالخظشحع ٝٗٔخرؽ حُٔ٘لؼش -1

ز٤خٗخص حُٔظؼِوش رٌَ ٜٓ٘خ ٝرخعظـالُٜخ ٝحُظقشكخص حُظ٠ طشد ػ٤ِٜخ ٝكوخ ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞٝؿ٤ٔغ حُ .  

  ٓذس كٔخ٣ش رشحءس حالخظشع ػؾشٕٝ ع٘ش طزذأ ٖٓ طخس٣خ طوذ٣ْ هِذ حُزشحءس ك٠ ؿٜٔٞس٣ش ٓقش حُؼشر٤ش 
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لذ كن ٓخُي حُزشحءس طخٍٞ حُزشحءس ٓخٌُٜخ حُلن ك٠ ٓ٘غ حُـ٤ش ٖٓ حعظـالٍ حالخظشحع رؤ٣ش هش٣وش ، ٣ٝغظ٘

ك٠ ٓ٘غ حُـ٤ش ٖٓ حعظ٤شحد أٝ حعظخذحّ أٝ ر٤غ أٝ طٞص٣غ حُغِؼش، ارح هخّ رظغ٣ٞوٜخ ك٠ أ٣ش دُٝش أٝ سخـ 

  .ُِـ٤ش رزُي

  :ٝال ٣ؼظزش حػظذحء ػ٠ِ ٛزح حُلن ٓخ ٣وّٞ رٚ حُـ٤ش ٖٓ حألػٔخٍ ح٥ط٤ش -4

 .حألػٔخٍ حُٔظقِش رؤؿشحك حُزلغ حُؼ٠ِٔ• 

س٣ش ٓقش حُؼشر٤ش ، رق٘غ ٓ٘ظؾ ، أٝ رخعظؼٔخٍ هش٣وش ف٘غ ٓ٘ظؾ ٓؼ٤ٖ أٝ رخطخخر ه٤خّ حُـ٤ش ك٠ ؿٜٔٞ •

طشط٤زخص ؿذ٣ش ُزُي ٓخُْ ٣ٌٖ ع٢ء ح٤ُ٘ش ، ٝرُي هزَ طخس٣خ طوذ٣ْ هِذ حُزشحءس ٖٓ ؽخـ أخش ػٖ حُٔ٘ظؾ 

رحطٚ ، أٝ ػٖ هش٣ن ف٘ؼٚ ، ُٜٝزح حُـ٤ش سؿْ فذٝس حُزشحءس كن حالعظٔشحس ُقخُق ٓ٘ؾؤطٚ كوو ك٢ 

خّ رخالػٔخٍ حُٔزًٞسس رحطٜخ دٕٝ حُظٞعغ ك٤ٜخ، ٝال ٣ـٞص حُظ٘خصٍ ػٖ كن حُو٤خّ رٜزٙ حألػٔخٍ أٝ ٗوَ حُو٤

  .ٛزح حُلن اال ٓغ رخه٠ ػ٘خفش حُٔ٘ؾؤس

حالعظخذحٓخص ؿ٤ش حُٔزخؽشس ُطش٣وش حإلٗظخؽ ، حُظ٠ ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ ٓٞمٞع حالخظشحع ٝرُي ُِلقٍٞ ػ٠ِ  •

  .ٓ٘ظـخص أخشٟ

٠ ٝعخثَ حُ٘وَ حُزشٟ أٝ حُزلشٟ أٝ حُـٟٞ حُظخرؼش إلكذٟ حُذٍٝ أٝ ح٤ٌُخٗخص حعظخذحّ حالخظشحع ك •

حألػنخء ك٠ ٓ٘ظٔش حُظـخسس حُؼخ٤ُٔش أٝ حُظ٠ طؼخَٓ ؿٜٔٞس٣ش ٓقش حُؼشر٤ش ٓؼخِٓش حُٔؼَ، ٝرُي ك٠ 

  .كخُش ٝؿٞد أٟ ٖٓ ٛزٙ حُٞعخثَ ك٠ ؿٜٔٞس٣ش ٓقش حُؼشر٤ش رقلش ٝهظ٤ش أٝ ػخسمش

ش٤ًذ أٝ حعظخذحّ أٝ ر٤غ حُٔ٘ظؾ أػ٘خء كظشس كٔخ٣ظٚ رٜذف حعظخشحؽ طشخ٤ـ ه٤خّ حُـ٤ش رق٘غ أٝ ط• 

حألػٔخٍ حُظ٠ ٣وّٞ رٜخ حُـ٤ش خالف ٓخ طوذّ،  • .ُظغ٣ٞوٚ، ػ٠ِ أال ٣ظْ حُظغ٣ٞن اال رؼذ حٗظٜخء طِي حُلظشس

ؽش٣طش أال طظؼخسك رؾٌَ ؿ٤ش ٓؼوٍٞ ٓغ حالعظخذحّ حُؼخدٟ ُِزشحءس، ٝأال طنش رقٞسس ؿ٤ش ٓؼوُٞش 

 ُٔقخُق حُٔؾشٝػش ُقخكذ حُزشحءس، ٓغ ٓشحػخس حُٔقخُق حُٔؾشٝػش ُِـ٤ش.رخ

٣غظلن سعْ ػ٘ذ طوذ٣ْ هِذ رشحءس حالخظشحع ًٔخ ٣غظلن سعْ عٟ٘ٞ ٣ظذسؽ رخُض٣خدس حػظزخسح ٖٓ رذح٣ش -5

 حُغ٘ش حُؼخ٤ٗش ٝكظ٠ حٗظٜخء ٓذس كٔخ٣ش حُزشحءس .

ػ٘ذ طوذ٣ْ حُطِذ، ٝرٔخ ال ٣ـخٝص أُق ؿ٤٘ٚ  ٝطلذد حالثلش ه٤ٔش ٛزٙ حُشعّٞ رٔخ ال ٣ـخٝص أُل٠ ؿ٤٘ٚ-6

  .رخُ٘غزش ُِشعْ حُغٟ٘ٞ ، ًٔخ طلذد حُالثلش هٞحػذ طخل٤ل ٛزٙ حُشعّٞ ٝأكٞحٍ حإلػلخء ٜٓ٘خ

٣ٝظلَٔ ٓوذّ هِذ حُلقٍٞ ػ٠ِ حُزشحءس أطؼخد حُخزشحء حُز٣ٖ ٣غظؼ٤ٖ رْٜ ٌٓظذ حُزشحءحص --7

  .ٝٓقشٝكخص حُللـ

 ثبَٛبً: زمٕق انًئنف:

( ٝػخُؾ  14: ّ/ 0خه٤ش حُظشرظ كوٞم حُٔئُق ك٢ حُوغْ حالٍٝ ٖٓ حُـضء حُؼخ٢ٗ ) ّ /ػخُـض حطل

طلض ػ٘ٞحٕ " كوٞم  2332ُغ٘ش  02حُٔؾشٝع حُٔقش١ ٛزٙ حُلوٞم ك٢ حٌُظخد حُؼخُغ ٖٓ حُوخٕٗٞ سهْ 

( . 130:  100حُٔئُق ٝحُلوٞم حُٔـخٝسس " ) حُٔٞحد   

ٝكن حُٔئُق   Copyrights ُٔٔ٘ٞكش ُِٔزذػ٤ٖ ك٢ ٓق٘لخطْٜ حألدر٤ش ٝحُؼ٤ِٔش ٓقطِق ٣قق حُلوٞم ح

 ٝحُل٤٘ش.

ٝٛٞ ٓخ ٣ٔؼَ ٓٞمٞػٚ –٣ٝؾَٔ كن حُٔئُق   ًَ حُٔق٘لخص حألدر٤ش ٝحُؼ٤ِٔش، ٓؼَ حُشٝح٣خص ٝهقخثذ حُؾؼش  – 

ٝحُٔغشك٤خص ٝحُٔق٘لخص حُٔشؿؼ٤ش ٝحُقلق ٝرشحٓؾ حُلخعذ ح٢ُ٥ ٝهٞحػذ حُز٤خٗخص ٝحألكالّ ٝحُوطغ حُٔٞع٤و٤ش 

حُشهقخص، ٝحُٔق٘لخص حُل٤٘ش، ٓؼَ حُِٞكخص حُض٣ظ٤ش ٝحُشعّٞ حُل٤٘ش ٝحُقٞس حُٔظلشًش ٝرشحٓؾ حُلخعذ ٝطق٤ْٔ 

 ح٢ُ٥. 

ٝرؼزخسس أخشٟ  .حُٔق٘ق هذ ٣ٌٕٞ ٛٞ حُٔق٘ق حألف٢ِ ٝٛٞ ُْ ٣غزن ا٤ُٚ أكذ ٝهذ ٣ٌٕٞ ٓق٘لخ ٓؾظوخ ػٖ ؿ٤شٙ

رُي ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔق٘لخص حألدر٤ش، آخ ربظٜخس ٣ٌٖٔ حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ حالرظٌخس حُٔطِن ٝحالرظٌخس حُ٘غز٢. ٝهذ ٣ٌٕٞ 

حُٔق٘ق حُغخرن ًٔخ ٛٞ ٓغ حإلمخكش ا٤ُٚ ٖٓ ؽشف أٝ طؼ٤ِن حٝ طؼش٣ق أٝ ط٘و٤ق أٝ ػٖ هش٣ن حالهظزخط ٖٓ 

حُٔق٘ق حألف٢ِ ػٖ هش٣ن حُظِخ٤ـ أٝ حُظل٣ٞش أٝ ػٖ هش٣ن اظٜخس حُٔق٘ق حألف٢ِ ًٔخ ٛٞ ٌُٖٝ ك٢ ؿ٤ش 

رُي ك٢ رؼل حُلخالص طذم حُظلشهش ر٤ٖ ًَ ٖٓ  حُٔق٘ق حألف٢ِ ٝحُٔق٘ق  ُـظٚ حألف٤ِش أ١ ٓظشؿٔخ ٝٓغ

 حُٔؾظن .
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ٖٝٓ حُٔق٘لخص ٓخ ال طؾِٜٔخ حُلٔخ٣ش ٓؼخٍ رُي حُٔـٔٞػخص حُظ٢ طؾظَٔ ػ٢ِ ػذس ٓق٘لخص ٝرُي ٓغ ػذّ حإلخالٍ 

ٓق٘لٚ ٓ٘لشدح، ٝهذ ٣وّٞ حُٔئُق رخػذحد  .رلوٞم ٓئُق ًَ ف٘ق ػ٢ِ كذس أٝ طِي حُظ٢ طظنٖٔ أخزخس حُـشحثذ

ٝهذ ٣ؾظشى ٓغ آخش٣ٖ ك٢ أػذحدٙ، ٝٛ٘خ طزشص كٌشس حُٔق٘ق حُٔؾظشى حُز١ ٣وّٞ ػ٢ِ أعخط ٝؿٞد كٌشس ٓؾظشًش 

ػ٢ِ أعخط ٓضؽ  –ًٔخ عِق حُز٤خٕ  –طـٔغ ػَٔ حُٔئُل٤ٖ، ٝح٢ُ ؿخٗذ ٛزح ٣ٞؿذ حُٔق٘ق حُٔؾظن ٝحُز١ ٣وّٞ 

. ٝح٢ُ ؿخٗذ ٛز٣ٖ حُ٘ٞػ٤ٖ ٣ٞؿذ ٗٞع ػخُغ ٓق٘ق عخرن ك٢ ٓق٘ق ؿذ٣ذ دٕٝ ٓغخٛٔش ٓئُق حُٔق٘ق حألٍٝ

ٖٓ حُٔق٘لخص ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ذسؽ ك٢ اهخس حُٔق٘لخص حُٔؾظشًش ٝال ك٢ اهخس حُٔق٘لخص حُٔؾظوش، ٝٛزح حُ٘ٞع ٛٞ 

 حُٔق٘لخص حُـٔخػ٤ش .

ار أٜٗخ طوّٞ ػ٢ِ ٓغخٛٔش ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔئُل٤ٖ ك٢ ػَٔ حُٔق٘ق، ٌُْٜٝ٘ ال ٣خنؼٕٞ ُلٌشس ٓؾظشًش رلٌْ 

ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُٔق٘لخص حُٔؾظشًش ، ٝال ٣ذٓـٕٞ ٓق٘لخ عخروخ ك٢ اهخس ٓق٘ق ؿذ٣ذ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ  ػِْٜٔ

ك٢ حُٔق٘ق حُٔؾظن، ٝاٗٔخ ٣وذٕٓٞ ٓق٘لخص ُٜخ هخرغ ٓغظوَ طظٜش ُ٘خ ٓؼال ك٢ فٞسس دٝحثش حُٔؼخسف 

ك٤غ ٣ؾشف ػ٢ِ  ٝحُٔؼخؿْ. ٣ٝوّٞ حُؼَٔ ك٢ حُٔق٘ق حُـٔخػ٢ ر٘خء ػ٢ِ ٓزخدسس ؽخـ هز٤ؼ٢ أٝ حػظزخس١

 ٝكن حُٔئُق ٣ٔؼَ ػ٘قشح أعخع٤خ ك٢ ػ٤ِٔش حُظوذّ حإلٗغخ٢ٗ ك٢ فٞسٙ حُٔخظِلش.  .حُٔق٘ق ٣ٝ٘ؾش طلض حعٔٚ

ٝكٔخ٣ظٚ ٤ُظ ُٜخ ٓؼ٢٘ ٓخ ُْ ٣ظلون ُِٔئُق ٓ٘خكغ ٖٓ ػِٔٚ أٝ ٓق٘لٚ ًٝزُي ٓخ ُْ ٣ظلون حعظلخدس ُِـٜٔٞس رظِي 

 حُٔئُلخص. 

ٝعخثَ حُ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ ٝٝؿٞد حُلخكض ُذ١ حُٔئُل٤ٖ ٓوخرَ أػٔخُْٜ. ُزُي كخٕ ٝال طظلون طِي حُٔ٘خكغ اال رظٞحكش 

حُٔئُق هذ ٣ـش١ طقشكخص هخ٤ٗٞٗش اسحد٣ش هذ ٣ٌٕٞ ٓلِٜخ ًَ أٝ رؼل حُلوٞم حُظ٢ ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ كوٞهٚ 

ُظقشكخص هخ٤ٗٞٗش اؿزخس٣ش أٝ هقش٣ش طلشك ػ٤ِٚ ٓؼَ مشٝسس حؿشحء  حالعظجؼخس٣ش حُٔئُق كن ٣خنغ هذ ًٔخ ،

سخـ ُِـ٤ش رـ٤ش أسحدطٚ أٝ ٣خنغ كوٚ حالعظجؼخس١ العظؼ٘خءحص طوشس رٔوظن٠ حُوخٕٗٞ ُقخُق حُـ٤ش طلو٤وخ 

 ُِٔقِلش حُؼخٓش .

ٝهذ ػشكض حُٔ٘ظٔش حُؼخ٤ُٔش ٤ٌُِِٔش حُلٌش٣ش كن حُٔئُق رؤٗٚ كن حعظجؼخسٟ ٣ٔ٘لش حُوخٕٗٞ ُٔئُق أ١ ٓق٘ق  

شٙ ػ٠ِ حُـٜٔٞس رخ١ هش٣وش حٝ ٝع٤ِش ًٝزُي حالرٕ ُِـ٤ش ٌُِؾق ػ٘ٚ ًخرظٌخس ُٚ حٝ حعظ٘غخخش حٝ طٞص٣ؼش ٝٗؾ

ٝػ٢ِ رُي ٣ظٔظغ حُٔئُق  . ٝط٘وغْ كوٞم حُٔئُق ا٠ُ كوٞم ٓؼ٣ٞ٘ش ٝكوٞم ٓخ٤ُش . رخعظؼٔخُٚ ػ٠ِ حُٞؿٚ حُٔلذد

  : ر٘ٞػ٤ٖ ٖٓ حُلوٞم ٌَُٝ ٖٓ ٛز٣ٖ حُ٘ٞػ٤ٖ هٞحػذٙ حُظ٢ طخظِق ػٖ ح٥خش ٝٛٔخ

:أٔال انسمٕق انًؼُٕٚخ   

حالدر٢ ُِٔئُق ) حُـخٗذ ٢ٛٝ حُلوٞم حُظ٠ طظؼِن رؾخـ حُٔئُق ُٝق٤وش رٚ ٢ٛٝ ؿ٤ش هخرِش ُِظقشف ك٤ٜخ  )

رطز٤ؼظٜخ، كؾؤٜٗخ ك٢ رُي ؽؤٕ حُلوٞم حُؾخق٤ش حُزلظش حُظ٢ طظقَ رؾخـ حإلٗغخٕ ٣ٝظشطذ ػ٢ِ رُي رطالٕ ًَ 

د حُظقشف ك٤ٜخ أٝ حُظ٘خصٍ ػٜ٘خ طقشف ٣ظْ رؾؤٜٗخ ٢ٛٝ طظ٤ٔض رؤٜٗخ دحثٔش، ٝؿ٤ش هخرِش ُِظ٘خصٍ ػٜ٘خ، ٝطٌٕٞ ػوٞ

(رخهِش  02م 145حُٔخدس /  2332 (  .  

ٝٓغ رُي ك٢ٜ ٤ُغض كوخ طوذ٣ش٣خ ٓطِوخ ٝاٗٔخ ٢ٛ - .ٝال طٌٕٞ ٓلال ٌُِغذ رخُظوخدّ أٝ حُلـض ػ٤ِٜخ- 

ٝطظٔؼَ حُلوٞم حُٔؼ٣ٞ٘ش ُِٔئُق، حُظ٢  .طخنغ ُوٞحػذ ػذّ اعخءس حالعظؼٔخٍ ٝحُظؼغق ك٢ حعظخذحّ حُلن

  :كن حُٔئُق، ك٤ٔخ ٢ِ٣ طؼظزش ؿٞٛش

 غجغ انًصُف َٔششِ: .-1

  . ٣ِٔي حُٔئُق هزخػش ٓق٘لٚ ٝٗؾشٙ ٖٓ ػذٓٚ دٕٝ اًشحٛٚ ػ٠ِ رُي -

 ٣غظؼ٠٘ ٖٓ ٛزح حُلن ٓ٘ق حُٞصحسس حُٔخظقش طشخ٤قخ رخُ٘غخ أٝ حُظشؿٔش أٝ رٜٔخ ٓؼخ أل١ ٓق٘ق ٓل٢ٔ-

رٔخ  ٝرب٣ذحع ٗغخش أٝ أًؼش ٖٓ حُٔق٘ق ) ٝارح هشس حُٔئُق رُي حُظضّ حُطخرغ رطزخػظٚ ، ٝحُ٘خؽش ر٘ؾشٙ -

  ال ٣ض٣ذ ػ٠ِ ػؾشس ٗغخ ٝكوخ ُوشحس ٝص٣ش حُؼوخكش ( ٝرنشٝسس حإلػالٕ ػ٠ِ حُٔق٘ق

 :َغجخ انًصُف انّٛ -2

  . كن حُٔئُق ك٠ إٔ ٣٘غذ حُٔق٘ق ا٤ُٚ ٝإٔ ٣ٞمق ٓئٛالطٚ ٝأُوخرٚ - 

  . ٕٝ حعْ حُٔئُق٣ـٞص ُِٔئُق إٔ ٣٘غذ حُٔق٘ق ح٠ُ حعْ ٓغظؼخس ، أٝ إٔ ٣٘ؾشٙ د-

  . ال ٣ـٞص ُِٞسػش اع٘خد حُٔئُق ح٠ُ ؿ٤ش ٓئُلٚ-

  .٣ِظضّ حُطخرغ ٝحُ٘خؽش ربسحدس حُٔئُق ٖٓ ك٤غ اع٘خد حُٔق٘ق ا٤ُٚ أٝ ح٠ُ حعْ ٓغظؼخس أٝ دٕٝ حعْ-
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  : ػذو اخشاء أ٘ رؼذٚم ػهٗ انًصُف اال ثًٕافمزّ -3

  .٣ذٛخ ػ٠ِ ٓق٘لٚحُٔئُق ٝكذٙ ٛٞ فخكذ حُلن ك٢ ادخخٍ حُظؼذ٣الص حُظ٢ ٣ش-

  . ال ٣ـٞص ُِ٘خؽش ادخخٍ حٟ طؼذ٣الص ػ٠ِ حُٔق٘ق دٕٝ ٓٞحكوش حُٔئُق-

٣غظؼ٠٘ ٖٓ رُي ك٠ كخُش طشؿٔش حُٔق٘ق ٣ـٞص ادخخٍ طؼذ٣الص ػ٠ِ حُٔق٘ق دٕٝ ٓٞحكوش حُٔئُق ؽشه -

  .حإلؽخسس ا٠ُ حُظؼذ٣الص حُظ٠ أؿش٣ض ػ٠ِ حُٔق٘ق ، ٝأال ٣ظشطذ ػ٤ِٜخ حُٔغخط رغٔؼش حُٔئُق

  : فٙ عست ٔرؼذٚم يصُفّ -4

  .٣لن ُِٔئُق علذ ٓئُلٚ ٖٓ حُظذحٍٝ إلدخخٍ طؼذ٣الص ػ٤ِٚ، أٝ حالٓظ٘خع ػٖ ٗؾشٙ ٓشس أخشٟ-

  .كن حُ٘خؽش ك٢ ٛزٙ حُلخُش حُظؼ٣ٞل ػٖ حألمشحس حُظ٢ أفخرظٚ ٗظ٤ـش علذ حُٔق٘ق ٖٓ حُظذحٍٝ-

 :اززشاو انًصُف -5

  .ئُق٣ٝؼذ أ١ طؼذ ػ٢ِ حُٔق٘ق طؼذ٣خ  ػ٠ِ ؽخـ حُٔ 

  ثبَٛب انسمٕق انًبنٛخ:
ك٢ٜ ال طظشطذ اال ػ٢ِ حُلوٞم حأل٠ُٝ ٝحُؼٌظ ؿ٤ش فل٤ق رل٤غ هذ ٣ٌٕٞ  ()حُـخٗذ حُٔخ٢ُ ُلن حُٔئُق

 ُِٔئُق كوٞهٚ حُٔؼ٣ٞ٘ش دٕٝ حُلوٞم حُٔخ٤ُش ٓظ٢ ًخٕ هذ طقشف ك٤ٜخ ٝحٗظوِض ا٠ُ حُـ٤ش.

 ػوٞد حعظـالُٚ حُظ٢ ٣زشٜٓخ حُٔئُق.  ٣ٝٔؼَ حُلن حُٔخ٠ُ ؿخٗذ ح٤ٌُِٔش حُٔخد٣ش ُِٔئُق كظشد ػ٤ِٚ

كخُٔئُق ٝكذٙ ُٚ حُلن ك٢ حعظـالُٚ ٓخ٤ُخ، ٝال ٣ـٞص ُـ٤شٙ ٓزخؽشس ٛزح حُلن اال رؼذ حُلقٍٞ ػ٢ِ ارٕ 

ًظخر٢ ٖٓ فخكذ كن حالعظـالٍ حُٔخ٢ُ ُِٔق٘ق حألف٢ِ أٝ خِلخثٚ ٣ٝظنٖٔ حإلرٕ هش٣وش ٝٗٞع ٝكظشس 

  .حالعظـالٍ

ٓو٤ذس ٖٓ ك٤غ حُضٓخٕ ، كظِي حُلٔخ٣ش ٓئهظش ٝٓلذدس حُٔذس. ًٝزُي ٓو٤ذس ٣ٝالكع إٔ كٔخ٣ش كن حُٔئُق 

ٖٓ ك٤غ حُ٘طخم حُــشحك٢ ، ار أٜٗخ ط٘قشف ا٢ُ كٔخ٣ظٚ مذ حٗظٜخًٚ ك٢ ٗطخم اه٤ِْ حُذُٝش حُظ٢ ٣ظٔظغ ك٢ 

 ظَ طؾش٣ؼٜخ رخُلٔخ٣ش أٝ ك٢ ٗطخم ٓخ طِظضّ رٚ دٍٝ حالطلخد رٔٞؿذ حطلخم د٢ُٝ ٓظؼذد حألهشحف. ٝٓو٤ذس

ًزُي ك٢ حالعظؼٔخٍ ، ٝرُي رٔخ هذ ٣وشسٙ حُٔؾشع ٖٓ حعظؼ٘خءحص ٝسخـ ُِـ٤ش دٕٝ سمخء فخكذ كن 

  .حُٔئُق أٝ ططِذ حُٔؾشع إلملخء حُلٔخ٣ش إٔ ٣ظخز حُؼَٔ أٝ حُٔق٘ق ؽٌال ٓخد٣خ ٓؼ٤٘خ

  :ٔرزًثم رهك انسمٕق فًٛب ٚهٙ

 ل :زك انًئنف فٙ اعزغالل يصُفبرّ ػهٙ أٚخ صٕسح يٍ صٕس االعزغال .-1

 o .٣ٝظْ ٛزح حالعظـالٍ ػٖ هش٣ن ٗوَ حُٔق٘ق ا٠ُ حُـٜٔٞس رطش٣ن ٓزخؽش أٝ ؿ٤ش ٓزخؽش 

o  ٖٔٓ كخُ٘وَ حُٔزخؽش ُِٔق٘ق ٣ٌٕٞ رؼشمٚ ػ٢ِ حُـٜٔٞس ػشمخ ٓزخؽشح ٖٓ هزَ حُٔئُق أٝ حُـ٤ش

  .٣ٌٕٞ هذ طِو٢ ٛزح حُلن ٖٓ حُٔئُق. ٣ٝغ٢ٔ رُي رلن حألدحء حُؼ٢ِ٘

O ك٤ٌٕٞ ػٖ هش٣ن ٗغخ حُٔق٘ق ٝطوذ٣ٔٚ ُِـٜٔٞس رٞحعطش ٝع٤ِش ٝع٤طش ٖٓ  أٓخ حُ٘وَ ؿ٤ش حُٔزخؽش

ٝعخثَ حُظوذ٣ْ ٝحُ٘ؾش ػ٢ِ حُـٜٔٞس رطش٣وش ؿ٤ش ٓزخؽشس ًخالعطٞحٗخص ٝحُزغ حُظ٤ِلض٢ٗٞ٣ أٝ حالطقخٍ 

حُغ٢ٌِ أٝ حُزغ ػٖ هش٣ن حألهٔخس حُق٘خػ٤ش كخعظـالٍ حُٔق٘ق ٓخ٤ُخ ٖٓ كن حُٔئُق ٝكذٙ ٝال ٣ـٞص 

  .س ٛزح حُلن دٕٝ آرٕ عخرن ٓ٘ٚ أٝ ٖٓٔ ٣خِلُٚـ٤شٙ ٓزخؽش

o  ُِٕٝٔئُق ٝكذٙ إٔ ٣٘ظوَ ا٠ُ حُـ٤ش حُلن ك٢ ٓزخؽشس كوٞم حالعظـالٍ حُٔوشسس ُٚ ًِٜخ أٝ رؼنٜخ ٝح

  . ٣لذد ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٓذس حعظـالٍ حُـ٤ش ُٔخ طِوخٙ ٖٓ ٛزٙ حُلوٞم

o كن  :(ك٢ اػخدس اٗظخؽ حُٔئُق ، ٝ)ػخ٤ٜٗخ ٝٛزح حالعظـالٍ ٣٘قشف ا٠ُ ػالػش كوٞم ٓخ٤ُش )أُٜٝخ( حُلن

حُظوذ٣ْ أٝ حُزغ أل١ أدحء ُِؼَٔ ؿٜشح ُِـٜٔٞس عٞحء رطش٣ش ٓزخؽشس أٝ ؿ٤ش ٓزخؽشس ٝحُو٤خّ رخُظق٣ٞش 

حُٔظلشى ُِؼَٔ أٝ حُظغـ٤َ حُقٞط٢ ُٚ )ٝحخ٤شح(: حُلن ك٢ حُظظزغ ٝٛٞ كن حُٔئُق ُٝخِلٚ ٖٓ رؼذٙ 

ظنخء ر٘غزش ٖٓ ػٖٔ حُٔق٘ق حُل٢٘ حُٔذكٞع ك٢ كخُش ر٤ؼٚ ر٤ؼخ خالٍ ٓذس ٓؼ٤٘ش ٖٓ ٝكخس حُٔئُق ك٢ حه

  ..ػخٓخ أٝ رٞحعطش طخؿش ارح ٓخ صحدص ه٤ٔظٚ رؼذ رُي

o ٣ٝنخف ا٠ُ ٓخ طوذّ كن حُٔئُق )أٝ خِلٚ( ك٢ طشؿٔش حُٔق٘ق أٝ ٗوَ ٛزح حُلن ا٠ُ حُـ٤ش.  
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  - : زك انًئنف فٗ يمبثم انُشش نًصُفّ -2

١ أٝ حُؼ٢٘٤ حُٔظلن ػ٤ِٚ ٓغ حُ٘خؽش رٔوظن٠ ػوذ حُ٘ؾش ٓوخرَ ٗؾش كن حُٔئُق طوخم٠ حُٔوخرَ حُ٘وذ -

 ٓق٘لٚ ، عٞحء ًخٕ ػ٠ِ أعخط ٗغزش ٓج٣ٞش أٝ ٓزِؾ ٓلذد.

  . ٣٘ظوَ حُلن حُٔخد١ ُِٔئُق ا٠ُ ٝسػظٚ رؼذ ٝكخطٚ  -

٣ظشطذ ػ٠ِ اخالٍ حُ٘خؽش رخُظضحٓٚ رذكغ حُٔوخرَ حُٔخد١ أٝ حُؼ٢٘٤ حُٔظلن ػ٤ِٚ طؼش٣نٚ ُِٔغخءُش   -

 ( ٤ٗٞٗش حُٔذ٤ٗش ) طؼ٣ٞل _ ط٘ل٤ز ػ٢٘٤ _ ؿ٘خث٢حُوخ

 زك انًئنف فٗ غهت اػبدح انُظش فٗ انًمبثم انًبنٙ نُشش يصُفّ -3

٣لن ُِٔئُق أٝ ُخِلٚ حُؼخّ حُِـٞء ح٠ُ سث٤ظ حُٔلٌٔش حالرظذحث٤ش هخُزخ اػخدس حُ٘ظش ك٠ حُٔوخرَ حُٔخ٢ُ  -

لخ رٚ ، أٝ هشأص ظشٝف ؿذ٣ذس حُٔظلن ػ٤ِٚ ك٠ ػوذ حُ٘ؾش ٓغ حُ٘خؽش ، ٓظ٠ حطنق ُٚ أٗٚ ٓـل

 ؿؼِظٚ ٓـللخ رٚ

 زكى رصشف انًئنف فٗ انُغخخ األصهٛخ نهًصُف: -4

  ال ٣ظشطذ ػ٠ِ طقشف حُٔئُق ك٠ حُ٘غخش حألف٤ِش ٖٓ ٓق٘لٚ ٗوَ حُلوٞم حُٔخ٤ُش ح٠ُ حُـ٤ش. -

 ال ٣ـٞص اُضحّ حُٔظقشف ح٤ُٚ رؤٕ ٣ٌٖٔ حُٔئُق ٖٓ ٗغخ أٝ ٗوَ أٝ ػشك حُ٘غخش حألف٤ِش ، ٓخ ُْ -

  ٣ظلن ػ٠ِ ؿ٤ش رُي

 ٔخٕة أٌ ٚكٌٕ انزصشف فٗ انسك انًبنٙ انٗ انغٛش يكزٕثب  -5

 زمٕق انًئنف فٗ زبنخ رؼذد انًئنفٍٛ) انزؤنٛف اندًبػٙ(: .6 . 

حُٔق٘ق حُٔؾظشى ٣ٌٕٞ ؿ٤ٔغ حُٔئُل٤ٖ ٓظغخ٣ٖٝ ك٠ حُلوٞم ، ٝال ٣ـٞص ألكذٛٔخ حالٗلشحد رٔزخؽشس  -

 – .طلخم ٌٓظٞدكوٞم حُٔئُق، ٝاٗٔخ ال رذ ٖٓ ٝؿٞد ح

 – . ك٠ كخُش ٝكخس أكذ حُٔئُل٤ٖ ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ٝحسػخ طئٍٝ كقظٚ ا٠ُ رخه٢ حُٔئُل٤ٖ  -

 ٌَُ ْٜٓ٘ حُلن ك٢ سكغ حُذػخ١ٝ ػ٘ذ ٝهٞع حػظذحء ػ٢ِ أ١ كن ٖٓ كوٞم حُٔئُق  -

  - :اَمعبء زمٕق انًئنف -0 .

لخُش ح٠ُ حُٞصحسس حُٔخظقش ٝكخس حُٔئُق ٓظ٠ ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٝحسع ط٘ظوَ كوٞم ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش ك٢ ٛزٙ حُ -

ك٠ كخُش حُٔق٘ق حُٔلشد ، ر٤٘ٔخ ك٢ كخُش حُٔق٘ق حُٔؾظشى كظ٘ظوَ كوٞم حُٔظٞك٠ ا٠ُ رو٤ش 

  .حُٔئُل٤ٖ

ٓشٝس خٔغ٤ٖ ػخٓخ ػ٠ِ ٝكخس حُٔئُق ٓظ٠ ًخٕ حُٔئُق ؽخقخ هز٤ؼ٤خ كشد٣خ ًخٕ أٝ ٓؾظشًخ ،  - -

٘ق ، ر٤٘ٔخ ارح ًخٕ حُٔئُق ؿٔخػ٤خ ٝك٠ حُلخُش حألخ٤شس ٣ٌٕٞ ٖٓ طخس٣خ ٝكخس آخش حُٔئُل٤ٖ ُِٔق

ًٝخٕ فخكذ حُٔق٘ق ؽخقخ ٓؼ٣ٞ٘خ ، أٝ ًخٕ حُٔئُق كشد٣خ ٌُ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ ٓلذدح أٝ ًخٕ رخعْ 

 – .ٓغظؼخس ُْٝ ٣ٌٖٔ حُظؼشف ػ٤ِٚ كظزذأ حُٔذس ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ألٍٝ ٓشس

  .ٓلذدحط٘خصٍ حُٔئُق ػٖ ًخكش كوٞهٚ أٝ رؼنٜخ ح٠ُ حُـ٤ش رؾشه إٔ ٣ٌٕٞ حالطلخم ٌٓظٞرخ ٝ  -

ال طؾَٔ حُلٔخ٣ش حُٔوشسس ُلوٞم حُٔئُق حُلخالص ح٥ط٤ش سؿْ طنٜٔ٘خ حػظذحء ػ٠ِ كوٞم حُٔئُق  -

  :حألدر٤ش ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش

ٓـشد حألكٌخس ًلٌشس حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٝحإلؿشحءحص ٝأعخ٤ُذ حُؼَٔ ٝحُٔلخ٤ْٛ ٝحُٔزخدة ٝحُز٤خٗخص ُٝٞ  -

  .ًخٕ ٓؼزشح ػٜ٘خ أٝ ٓٞفٞكش أٝ ٓذسؿش ك٢ ٓق٘ق

ٔق٘ق ك٢ حؿظٔخػخص دحخَ اهخس ػخث٢ِ أٝ رطالد دحخَ حُٔ٘ؾــؤس حُظؼ٤ٔ٤ِش ،ٓخ دحّ رُي ٣ظْ أدحء حُ  -

  .رذٕٝ طلق٤َ ٓوخرَ ٓخ٢ُ ٓزخؽش أٝ ؿ٤ش ٓزخؽش
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ػَٔ ٗغخش ٝك٤ذس ٖٓ حُٔق٘ق العظؼٔخٍ حُ٘خعخ حُؾخق٢ حُٔلل ٝرؾشه أال ٣خَ ٛزح حُ٘غخ   -

ٔقخُق حُٔؾشٝػش ُِٔئُق أٝ ألفلخد رخالعظـالٍ حُؼخد١ ُِٔق٘ق أٝ ٣ِلن مشسح  ؿ٤ش ٓزشس رخُ

 كن حُٔئُق.

حُ٘غخ ٖٓ ٓق٘لخص ٓل٤ٔش ٝرُي ُالعظؼٔخٍ ك٢ اؿشحءحص هنخث٤ش أٝ ادحس٣ش ك٢ كذٝد ٓخ طون٤ٚ ٛزٙ   -

  . حإلؿشحءحص ٓغ رًش حُٔقذس ٝحعْ حُٔئُق

ٗغخ أؿضحء هق٤شس ٖٓ ٓق٘ق ك٢ فٞسس ٌٓظٞرش ٝرُي ألؿشحك حُظذس٣ظ رٜذف حإل٣نخف أٝ   -

حٕ ٣ٌٕٞ حُ٘غخ ك٢ حُلذٝد حُٔؼوُٞش ٝأال ٣ظـخٝص حُـشك ٓ٘ٚ ٝإٔ ٣زًش حعْ حُٔئُق  حُؾشف، رؾشه

  . ٝػ٘ٞحٕ حُٔق٘ق ػ٢ِ ًَ حُ٘غخ ًِٔخ ًخٕ رُي ٌٓٔ٘خ ػٔال  

  .ػَٔ دسحعخص طل٤ِ٤ِش ُِٔق٘ق أٝ ٓوظطلخص أٝ ٓوظزغخص ٓ٘ٚ روقذ حُ٘وذ أٝ حُٔ٘خهؾش أٝ حإلػالّ  -

س حُٞػخثن أٝ حُٔللٞظخص أٝ رٞحعطش حٌُٔظزخص حُظ٢ ال طق٣ٞش ٗغخش ٝك٤ذس ٖٓ حُٔق٘ق رٞحعطش دح -

  :طغظٜذف حُشرق رقٞسس ٓزخؽشس أٝ ؿ٤ش ٓزخؽشس، ٝرُي ك٢ أ١ ٖٓ حُلخُظ٤ٖ ح٥ط٤ظ٤ٖ

  ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘غخ ُٔوخُش ٓ٘ؾٞسس أٝ ٓق٘ق هق٤ش أٝ ٓغظخشؽ ٖٓ ٓق٘ق ٓظ٢ ًخٕ حُـشك

٢ إٔ ٣ظْ رُي ُٔشس ٝحكذس أٝ حُ٘غخ طِز٤ش هِذ ؽخـ هز٤ؼ٢ العظخذحٜٓخ ك٢ دسحعش أٝ رلغ ػِ

  .ػ٢ِ كظشحص ٓظلخٝطش

  إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘غخ رٜذف حُٔلخكظش ػ٢ِ حُ٘غخش حألف٤ِش أٝ ُظلَ حُ٘غخش ٓلَ ٗغخش كوذص أٝ طِلض

  .أٝ أفزلض ؿ٤ش فخُلش ُالعظخذحّ ٣ٝغظل٤َ حُلقٍٞ ػ٢ِ رذ٣َ ُٜخ رؾشٝه ٓؼوُٞش

ِـٜٔٞس رقٞسس ٓؾشٝػش ، ٓخ ُْ ٗؾش حُقلق أٝ حُذٝس٣خص ٓوظطلخص ٖٓ ٓق٘لخطٚ حُظ٢ أط٤لض ُ -

  .٣ٌٖ حُٔئُق هذ كظش رُي ػ٘ذ حُ٘ؾش ًٝزُي ٗؾش حُٔلخمشحص ٝحُ٘ذٝحص ٝحألكخد٣غ

 

 -  ظٕاثػ زًبٚخ زمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ داخم انكهٛخ  :-

 أال:- أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ:

٤ٌُِش ُـ٘ش حُٔقذحه٤ش ٝحألخاله٤خص ُللـ ٣لذد ٗطخم حُلٔخ٣ش ٤ٌُِِٔش حُلٌش٣ش ألػنخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ رخ -

 حُلخالص ٝحطخخر حُالصّ.  

ك٠ كخُش ط٤ٌِق ح٤ٌُِش ػنٞ ٤ٛجش حُظذس٣ظ حُو٤خّ رزلغ أٝ ٓئُق ٓخ طْ حُظؼخهذ ػ٤ِٚ؛طٌٕٞ ح٤ٌُِٔش ُٜزح  -

 حُؼَٔ أ٣خ ًخٕ ٗٞػٚ ٤ٌُِِش رؾشه إٔ  ٣ظْ ًظخرش حعْ ػنٞ ٤ٛجش حُظذس٣ظ ػ٠ِ حُؼَٔ ٝحالػظشحف رٚ.

ػ٠ِ حُؼنٞ حعظخذحّ حُٔق٘ق حُلٌشٟ حُٔظلن ػ٤ِٚ ك٠ حألؿشحك ؿ٤ش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٠  ٣لظش -

 حالطلخم.

طِـؤ ادحسس ح٤ٌُِش ُِؼنٞ ألخز حعظؾخسطٚ ك٠ ٤ًل٤ش طط٣ٞش حُٔئُق ٝطؼذ٣ِٚ رؾشه إٔ ٣ظْ اخطخس حُؼنٞ   -

 رخطخد ٓٞػن.                                

حُظ٠ طٔظٌِٜخ ٝطلظلع رلن ٓشحؿؼظٜخ ٝر٘خء ػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ ٤ٌُِِش إٔ  ٣ٞمغ ؽؼخس ح٤ٌُِش ػ٠ِ حُٔق٘لخص -

 طٞهغ رؼل حالطلخه٤خص حُخخفش رخعظـالُٜخ خخسؽ حُلشّ حُـخٓؼ٠.

٣لن ُِؼنٞ إٔ ٣طخُذ ادحسس ح٤ٌُِش رٔ٘غ هشف ًظخرٚ حُـخٓؼ٠ ُِظذحٍٝ خخسؽ ح٤ٌُِش، أٝ رغلزٚ ٖٓ  -

ُلش رُي طِظضّ حدسحس ح٤ٌُِش رظؼ٣ٞنٚ ٓخد٣خ طؼ٣ٞنخ حُظذحٍٝ ،أٝ ادخخٍ طؼذ٣الص ؿٞٛش٣ش ػ٤ِٚ ، ٝػ٘ذ ٓخخ

 ػخدال  طوذسٙ حُِـ٘ش حُٔخظقش  .

٣ِظضّ ػنٞ ٤ٛجش حُظذس٣ظ ٝح٤ُٜجش حُٔؼخٝٗش ػ٘ذ حالعظلخدس ٖٓ ٓئُلخص حُـ٤ش رخطزخع هشم حُظٞػ٤ن  -

 حُٔؼشٝكش كظ٠ ٣٘غذ حُٔق٘ق ُٔخٌُٚ
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 ثبَٛب:اػعبء اندٓبص االداس٘:

رخُ٘غخ ٖٓ ٓق٘لخص ٓل٤ٔش إلعظؼٔخُٜخ ك٢ اؿشحءحص هنخث٤ش أٝ ادحس٣ش   . ٣لظشػ٠ِ حُٔٞظق حُو٤خ1ّ

 دٕٝ ارٕ ٖٓ حُِـ٘ش حُٔغئُش.

. ٣ٌٖٔ ُِٔٞظق ٗغخ أؿضحء هق٤شس ُؼنٞ ٤ٛجش حُظذس٣ظ رخ٤ٌُِش ٖٓ ٓق٘ق ٝرُي ألؿشحك حُظذس٣ظ 2

٘ٚ ٝإٔ رٜذف حإل٣نخف أٝ حُؾشف؛ رؾشه إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘غخ ك٢ حُلذٝد حُٔؼوُٞش ٝأال ٣ظـخٝص حُـشك ٓ

 ٣زًش حعْ حُٔئُق ٝػ٘ٞحٕ حُٔق٘ق ػ٢ِ ًَ حُ٘غخ.

. ٣ـٞص ػَٔ ٗغخش ٝك٤ذس ٖٓ حُٔق٘ق حُزٟ ٣غظل٤َ حُلقٍٞ ػ٤ِٚ ك٠ كخُش طِلٚ ٣ٌٕٝٞ رؼِْ حُِـ٘ش 3

 حُٔخظقش ٣ٝغـَ رُي.

. ٣لظش طلق٤َ أٟ ٓوخرَ ٓخ٢ُ ػ٘ذ حعظخذحّ أٟ ٓق٘ق ألٟ أٗؾطش خخفش رخُطالد أٝ أػنخء ٤ٛجش 4

 حُظذس٣ظ.

ظؼشك حُٔٞظق حُزٟ ٣وّٞ رخٌُؾق ػٖ ٓؼِٞٓخص ٣ؼِْ رغش٣ظٜخ أٝ حعظخذحٜٓخ دٕٝ حالُظضحّ روٞح٤ٜٗ٘خ . 5٣

ُِظل٣َٞ ُِؾئٕٝ حُوخ٤ٗٞٗش.   

.  ػ٢ِ حُق٤ذ٠ُ ٝؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔـخٍ حُطز٢ حالُظضحّ رخُٔلخكظش ػ٢ِ عش٣ش ًخكش حُظوخس٣ش حُطز٤ش 6

٣غٔق رخعظخذحٜٓخ ك٢ حألرلخع اال رٔٞحكوش حُشث٤ظ ٝٓؼِٞٓخص حُٔش٣ل حُظ٢ طخضٕ رخُلخعذ ح٢ُ٥ ٝال 

 حُٔزخؽش

. حُلقٍٞ ػ٢ِ حُٔؼِٞٓخص ٖٓ حُٔقخدس حُؼخٓش حُٔظخكش ًخٌُٔظزخص ٝحُغـالص حُل٤ٌٓٞش حُٔلظٞكش 7

ٝحُزلٞع ٝحُذسحعخص ٝحُظوخس٣ش حُٔ٘ؾٞسس حٝ حُلقٍٞ ػ٢ِ حُٔؼِٞٓخص ٗظ٤ـش ؿٜٞد حُزلغ حُؼ٢ِٔ ال 

ش حُلٌش٣ش.٣ؼظزش طؼذ٣خ ػ٢ِ كوٞم ح٤ٌُِٔ  

.  ٣ِظضّ ٓٞظلٞ حٌُٔظزش رخُنٞحرو حُخخفش رلٔخ٣ش كوٞم حُلٌش٣ش ٣ٝوٞٓٞح رخػالٜٗخ ك٠ أٓخًٖ ٝحملش 0

 ُِطالد .

. ٣لظش ػ٠ِ ٓٞظل٠ ؽئٕٝ ٤ٛجش حُظذس٣ظ ٝحُؼخ٤ِٖٓ ٝحُٔخ٤ُش حالكقخف ػٖ أٟ ر٤خٗخص خخفش رخُؼخ٤ِٖٓ 0

ٞرش ُٚ.رذٕٝ حرٕ ٖٓ حدحسس ح٤ٌُِش ٝرؼذ حالهالع ػ٠ِ حُـشك حُٔطِ  

 

   َشش ثمبفخ زًبٚخ  زمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ ٔانسفبظ ػهٗ أخاللٛبد انًُٓخ:
ػ٢ِ  ح٤ٌُِش حٕ طوّٞ ربطخخر حإلؿشحءحص حألط٤ش:    

.  اػذحد ٤ٓؼخم  حُللخظ ػ٠ِ حُو٤ْ حُـخٓؼ٤ش ٣ؾظَٔ ػ٠ِ كٔخ٣ش كوٞم ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش ك٠ مٞء هخٕٗٞ 1

، ٝك٠ مٞء أخاله٤خص حُٜٔ٘ش ًٔخ كذدطٜخ ُـ٘ش 2332 ُغ٘ش 02كٔخ٣ش كوٞم ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش سهْ 

 حُٔقذحه٤ش ٝحألخاله٤خص ٝػذد ٖٓ ٓٔؼ٠ِ حألهغخّ حُٔخظِلش.

. ٝمغ ٤ٓؼخم حُللخظ ػ٠ِ حُو٤ْ حُـخٓؼ٤ش رٔٞهغ ح٤ٌُِش ػ٢ِ ؽزٌش حإلٗظشٗض.2  

. طٞص٣غ ح٤ُٔؼخم ػ٠ِ حألهغخّ حُٔخظِلش رخ٤ٌُِش.3  

٣ش كوٞم ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش، ٝحُللخظ ػ٠ِ أخاله٤خص حُٜٔ٘ش . هزغ ِٓقوخص ٝٓط٣ٞخص  ُ٘ؾش ػوخكش كٔخ4

 طٞصع رخ٤ٌُِش.

. هزغ ِٓقوخص خخفش ربسؽخدحص حعظخذحّ حٌُٔظزش، ٝحُٔؼخَٓ رخ٤ٌُِش ٝٝمؼٜخ رٜٔخ.5  

. ط٘ظ٤ْ ٗذٝحص ػ٤ِٔش ُ٘ؾش ػوخكش كٔخ٣ش كوٞم ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش ر٤ٖ أػنخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ ٝحُطالد 6

 ٝؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ رخ٤ٌُِش.

. طذس٣ظ ػوخكش كٔخ٣ش كوٞم ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش ٝحخاله٤خص حُٜٔ٘ش مٖٔ حُٔوشس حُظؼو٤ل٠.7  

 انسًبٚخ انمبََٕٛخ نسمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ:

ارح كذع حػظذحء ػ٠ِ كوٞم ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش ، كخٕ رُي ٣شطذ حُٔغخءُش حُوخ٤ٗٞٗش ُِٔؼظذٟ )ٝحُز١ ؿخُزخ ٓخ  

٠ ػوذ حُ٘ؾش(، ٝطظخز حُٔغخءُش حُوخ٤ٗٞٗش ُِٔؼظذٟ ك٠ ٛزٙ حُلخُش ٣ٌٕٞ حُ٘خؽش، رخػظزخسٙ حُطشف حألهٟٞ ك

 فٞسس ٓغخءُظٚ ٓذ٤ٗخ ، ٝهذ طٔظذ ُظؾَٔ أ٣نخ ٓغخءُظٚ ؿ٘خث٤خ .

ٝهذ كذد حُٔؾشع اؿشحءحص ٓؼ٤٘ش ٣ظؼ٤ٖ حطخخرٛخ إلػزخص حالػظذحء إلؿشحءحص حُٞحؿذ حطخخرٛخ ُنٔخٕ 

  - : حكظشحّ كوٞم ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش
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حٝ خِلٚ رطِذ ا٠ُ سث٤ظ حُٔلٌٔش حالرظذحث٤ش ٣طِذ ك٤ٚ حطخخر حإلؿشحءحص حُٞهظ٤ش  إٔ ٣ظوذّ حُٔئُق -

 ٝحُظللظ٤ش ُِللخظ ػ٠ِ كوٞهٚ

سث٤ظ حُٔلٌٔش حالرظذحث٤ش ٣قذس أٓشح ػ٠ِ ػش٣نش ربؿشحء أٝ أًؼش ٖٓ حإلؿشحءحص حُٞهظ٤ش أٝ  - -

  .حُظللظ٤ش

ٙ ٣ِٝٔي سث٤ظ حُٔلٌٔش حالرظذحث٤ش ٣ّٞ ٖٓ فذٝس ٣33ـٞص حُظظِْ ٖٓ هشحس حُٔلٌٔش حالرظذحث٤ش خالٍ  -

 – .حُزض ك٢ ٛزح حُظظِْ

٣ّٞ ٖٓ فذٝس هشحس سث٤ظ حُٔلٌٔش حالرظذحث٤ش هِذ اكخُش حُ٘ضحع  ٣15ـذ ػ٠ِ فخكذ حُٔقِلش خالٍ   -

 .ا٠ُ حُٔلٌٔش حُٔخظقش، ٝاال حػظزشص حإلؿشحءحص حُظ٢ حطخزص ًؤٕ ُْ طٌٖ

 

:اإلخشاءاد انزٙ ًٚهك سئٛظ انًسكًخ ارخبرْب  

خشاءاد انٕلزٛخاإل    
 ٣وقذ رٜخ طِي حُظ٢ طغظٜذف اػزخص حُنشس حُ٘خؽت ػٖ حالػظذحء ػ٠ِ كن حُٔئُق ٝا٣وخكٚ ٓغظوزال -

طظٔؼَ حإلؿشحءحص حُٞهظ٤ش ك٢: اؿشحء ٝفق طلق٢ِ٤ ُِٔق٘ق، ٝهق ٗؾش حُٔق٘ق أٝ ػشمٚ،  -

  كقش حإل٣شحد حُٔخد١ ُِٔق٘ق

  : اإلخشاءاد انزسفظٛخ

  .ٜش حالػظذحء حُز١ ٝهغ ػ٠ِ حُٔئُق٣وقذ رٜخ طِي حُظ٢ طغظٜذف ٓٞحؿ -

طظٔؼَ حإلؿشحءحص حُظللظ٤ش ك٢ طٞه٤غ حُلـض ػ٠ِ حُٔق٘ق، حُلـض ػ٠ِ حإل٣شحد، طؼ٤٤ٖ كخسط ُللع  - -

  .حُ٘غخ ا٠ُ إٔ ٣ظْ حُلقَ ك٢ حُ٘ضحع ر٤ٖ حُٔئُق ٝحُ٘خؽش، ا٣ذحع حإل٣شحد خض٣٘ش حُٔلٌٔش

ش ٓذ٤ٗش كوو ًخٗض حُٔلٌٔش حُٔذ٤ٗش ٢ٛ حُٔخظقش ارح ًخٗض حُٔغخءُ - :اندٓخ انًخزصخ ثبنفصم فٙ انُضاع -

)حالرظذحث٤ش (، ر٤٘ٔخ ارح ًخٗض حُٔغخءُش ؿ٘خث٤خ ٝٓذ٤ٗخ ٗظشص حُذػٟٞ حُـ٘خث٤ش أٓخّ ٓلٌٔش حُـ٘ق، ٣ٝـٞص 

 .ُِٔنشٝس حالدػخء ٓذ٤ٗخ أٓخّ حُٔلٌٔش حُـ٘خث٤ش، ًٔخ ٣ـٞص ُٚ حالدػخء ٓذ٤ٗخ أٓخّ حُٔلٌٔش حُٔذ٤ٗش

حالطلخم ػ٠ِ حُظل٤ٌْ ك٤ٔخ ٣٘ؾؤ ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ ٗضحع ، ٝرُي ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُلن حُٔذ٢ٗ ٣ـٞص ُطشك٢ حُ٘ضحع  -  -

  . . كوو

٣غخٍ حُٔؼظذٟ ػ٠ِ كوٞم حُٔئُق ٓذ٤ٗخ كوو دٕٝ إٔ ٣غؤٍ ؿ٘خث٤خ ٓظ٠ ًخٕ كغٖ  - : انًغبءنخ انًذَٛخ -

 –ح٤ُ٘ش 

حُظ٢ ُلوض رٚ عٞحء : حٟ طؼ٣ٞل حُٔؼظذٟ ػ٤ِٚ ٓخد٣خ ػٖ حألمشحس ٚزدغذ اندضاء انًذَٙ فٙ انزؼٕٚط  -

 . ًخٗض ٓخد٣ش أٝ أدر٤ش

٣ؾظشه ُظشطذ حُٔغج٤ُٞش حُٔذ٤ٗش إٔ ٣ؼزض ك٢ كن حُٔطخُذ رخُظؼ٣ٞل خطؤ ك٢ ؿخٗزٚ ٝحُز١ ٣ظـغذ ك٢  -  -

حػظذحءٙ ػ٠ِ كن أٝ أًؼش ٖٓ كوٞم حٌُِٔش حُلٌش٣ش ، ٝإٔ ٣ِلن رطخُذ حُظؼ٣ٞل مشسح ٓخد٣خ ًخٕ أٝ 

  . زز٤ش ر٤ٖ حُخطؤ ٝحُنشسٓؼ٣ٞ٘خ ، ٝأخ٤شح إٔ طظٞحكش ػالهش حُغ

ٓغ ػذّ حإلخالٍ رؤ٣ش ػوٞرش أؽذ ك٢ أ١ هخٕٗٞ آخش ٣ؼخهذ رخُلزظ ٓذس طوَ ػٖ ؽٜش  . :انًغبءنخ اندُبئٛخ -

ٝرـشحٓش طوَ ػٖ خٔغش آالف ؿ٤٘ٚ ٝال طـخٝص ػؾشس آالف ؿ٤٘ٚ أٝ أ١ ٖٓ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ ، ًَ ٖٓ 

 :حسطٌذ أكذ حألكؼخٍ ح٥ط٤ش

 – . ٣ش فٞسس ٖٓ حُقٞس رذٕٝ ارٕ ًظخر٢ ٓغزن ٖٓ حُٔئُقهشف ٓق٘ق ُِظذحٍٝ رؤ -  -

ٝك٢ كخُش حُؼٞد، طٌٕٞ حُؼوٞرش ُلزظ ٓذس  . .حالػظذحء ػ٢ِ أ١ كن أدر٢ أٝ ٓخ٢ُ ٖٓ كوٞم حُٔئُق  -

 طوَ ػٖ ػالػش أؽٜش ٝحُـشحٓش حُظ٢ طوَ ػٖ ػؾشس آالف ؿ٤٘ٚ ٝال طـخٝص خٔغ٤ٖ أُق ؿ٤٘ٚ
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خدسس ًَ حُ٘غخ ٓلَ حُـش٣ٔش أٝ حُٔظلقِش ٜٓ٘خ ًٝزُي ٝك٢ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ طون٢ حُٔلٌٔش رٔق - . -

  حُٔؼذحص ٝحألدٝحص حُٔغظخذٓش ك٢ حسطٌخرٜخ

ًٔخ ٣ـٞص ُِٔلٌٔش حُلٌْ رـِن حُٔ٘ؾؤس حُظ٢ حعظـِٜخ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ك٢ حسطٌخد حُـش٣ٔش ٓذس ال  - .. -

  . طض٣ذ ػ٢ِ عظش أؽٜش. ٣ٌٕٝٞ حُـِن ٝؿٞر٤خ ك٢ كخُش حُؼٞد

ِٓخـ حُلٌْ حُقخدس رخإلدحٗش ك٢ ؿش٣ذس ٤ٓٞ٣ش أٝ أًؼش ػ٠ِ ٗلوش حُٔلٌّٞ طون٠ حُٔلٌٔش ر٘ؾش  - -

  .ػ٤ِٚ

: اإلخشاءاد انٕاخت ارخبرْب نعًبٌ اززشاو زمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ ثبنكهٛخ  

  :ٗؾش حُٞػ٢ حُوخ٢ٗٞٗ رؼوخكش كوٞم ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش ٝمٞحرو حُظؤ٤ُق ٝحُ٘ؾش-

ؾش ٝحالُظضحّ رٜخ ػ٘ذ حُ٘ؾشًظخرش حُوٞحػذ حإلسؽخد٣ش ُِظؤ٤ُق ٝحُ٘ - -1 .  

ٝمغ ِٓقوخص ٝاػالٗخص رٜخ اسؽخدحص ُِٔظشدد٣ٖ ػ٢ِ ٌٓظزش ح٤ٌُِش ٝٓغظخذ٢ٓ حُلخعزخص رنشٝسس  -2

  .حالُظضحّ رلوٞم ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش

  .حإلػالٕ رؾخؽش حُؼشك رٔذخَ ح٤ٌُِش -3

.هِزش حُلشهش حأل٠ُٝ طذس٣ظ ػوخكش كوٞم ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش مٖٔ ٓخدس كوٞم حإلٗغخٕ حُٔوشسس ػ٢ِ -4  

اؿشحء سهخرش دٝس٣ش ُِظلظ٤ؼ حُذٝسٟ ػ٠ِ حُلخعزخص ٝحٌُٔظزش ٝحٌُظذ رخ٤ٌُِش ُِٔلخكظش ػ٠ِ كوٞم   -5

  -: ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش ٝارح كذع حػظذحء ػ٠ِ كوٞم ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش ، طظخز اؿشحءحص ٓؼ٤٘ش إلػزخص حالػظذحء

  ٣طِذ ك٤ٚ حطخخر حإلؿشحءحص حُالصٓش ُِللخظ ػ٠ِ  ػ٤ٔذ ح٤ٌُِشإٔ ٣ظوذّ حُٔئُق أٝ خِلٚ رطِذ ا٠ُ

 كوٞهٚ

  ٣ظْ طل٣َٞ حُوخث٤ٖٔ رخالػظذحء ا٢ُ حُؾجٕٞ حُوخ٤ٗٞٗش رخ٤ٌُِش.  

   طظٔؼَ اؿشحءحص اػزخص حُنشس حُ٘خؽت ػٖ حالػظذحء ػ٠ِ كن حُٔئُق ك٢ اؿشحء ٝفق طلق٢ِ٤

حُظ٢  ُِٔق٘ق، ٓوخسٗش حُٔق٘ق، ٝهق ٗؾش حُٔق٘ق أٝ ػشمٚ، حُظؼ٣ٞل ػٖ حألمشحس

 .ُلوض رخُٔئُق عٞحء ًخٗض ٓخد٣ش أٝ أدر٤ش

 .حُلشؿ ػ٢ِ ػذّ حُظؼخهذ ٓغ ؽشًخص حُلخعذ ح٢ُ٥ حُظ٢ طغظخذّ رشحٓؾ ؿ٤ش ٓشخقش حٝ ٓ٘غٞخش -6

 

 انًشاخغ:

1- http://www.ecipit.org.eg/Arabic/Patent_A.aspx 

2- - http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=117&std_id=39 

 .2332/02ْكٔخ٣ش ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش حُٔقش١ سههخٕٗٞ  -3

ؿشحثْ حالػظذحء ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش حُلٌش٣ش ك٢ ٓقشٝأعزخد حٗظؾخسٛخ أ.د .ؿ٘خّ ٓلٔذ ؿ٘خّ أعظخر ٝسث٤ظ  -4

 .هغْ حُوخٕٗٞ حُـ٘خث٢ ٝٝآ٣َ آ٤ُش حُلوٞم رـخٓؼش حُٔ٘قٞسس

 

  

http://www.ecipit.org.eg/Arabic/Patent_A.aspx
http://www.ecipit.org.eg/Arabic/Patent_A.aspx
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http://pha.kfs.edu.eg/Arabic/Pages/default.aspx 

 : لالتصال بالسادة العاملٌن بالكلٌة

 حُٔلٍٔٞ حُٞظ٤لش حإلعْ ّ

 10116262015 أمٌن الكلٌة حاتم محمود عاصًالسٌد /  1

  المكتبة مسبول عمر إسماعٌل منتصر/ السٌد 2

 هغْ ؽجٕٞ حُطالد

 ٍٞحُٔلٔ حُٞظ٤لش حإلعْ ّ

 10102650285 ربٌس قسم شبون الطالب السٌد / محمد عبد هللا عتمان 1

 10555509899 مسبول الفرقة األولى أمل محمد عالمالسٌدة /  2

 10109205021 مسبول الفرقة الثالثة السٌدة / هٌام طاهر سكران 3

 10162601620 مسبول الفرقة اإلعدادٌة إبراهٌم أبو الٌزٌد محمدالسٌد /  4

 10165300688 مسبول الفرقة الثانٌة سامح قطب الهوارىالسٌد /  5

 هغْ سػخ٣ش حُؾزخد

 حُٔلٍٔٞ حُٞظ٤لش حإلعْ ّ

 10111222061 ربٌس قسم رعاٌة الشباب الشربٌنى  السٌد/ ولٌد السٌد 1

 10118528960 أخصابى رعاٌة الشباب السٌدة / امال كامل متولى 2
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 فرى اػذاد انذنٛم رسذ اششا
 

 سيعبٌ ازًذ انذٔيبَٗ/ األعزبر انذكزٕس انغٛذ
 

 عمٌد الكلٌة
 / ػجذانؼضٚض انغٛذ انؼشًبٖٔد .وأ . 

 منسق برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة

 ٔزذح ظًبٌ اندٕدح
 د/ شٌرٌن زكرٌا محمد

 مدٌر وحدة ضمان الجودة
 م.م/ معتز أحمد ابراهٌم

 نابب مدٌر وحدة ضمان الجودة
 ن الجزارم.م/ عبدهللا عبدالرحم

 نابب مدٌر وحدة ضمان الجودة
 

 

 مـــذاد انذنٛـــبو ثبػــــل
 
 

 ولٌد السٌد الشربٌنى/ األستاذ السٌد 

 رعاٌة الشباب ربٌس قسم

 

 األستاذ / محمد عبد هللا عتمانالسٌد 
 ربٌس قسم شبون الطالب

 

 المهندسة / شٌماء محفوظ عبد الرحٌم السٌدة
 لكلٌةل االلكترونً موقعالمسبول 

 
 ة / هدٌر متولً ابراهٌماألستاذالسٌدة 

 سكرتارٌة برنامج الصٌدلة االكلٌنٌكٌة

 
 

 اششاف اداسٖ
 

 زبرى يسًٕد ػبصٙانغٛذ / 

 أمٌن الكلٌة


