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 ًِٔــــخ

 اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس/ ٓبعذ ػجذ اُزٞاة اُؤش١

 سئ٤ظ اُغبٓؼخ

 

 ... والطالبات الطالب وبناتى أبنائى
 

 تسعد التى الشٌخ كفر جامعة ألسرة النضمامكم وأحٌٌكم بكم أرحب أن ٌسعدنى
 الحٌاة تتجدد فبكم ، بٌننا وبوجودكم بكم باالعتزاز الشعور وٌراودنى ، باستقبالكم
 . الحبٌب وطننا وخٌر خٌر فٌه لما والتطوٌر البناء مسٌرة لتستمر األجٌال وتواصل

 ومسئولٌتها بدورها للقٌام وتسعى الحكومٌة الجامعات إحدى هى الشٌخ كفر وجامعة
 عصرٌة جامعة لتكون جهودها وتكرس ، الشاملة التنمٌة تحقٌق فى المجتمعٌة

 كل أمام الوقوف فى األساسى بدورها وتضطلع ، والعالمٌة المحلٌة اتالتغٌر تواكب
 واألوضاع العمل سوق متغٌرات مع والتجاوب ، الخرٌجٌن جودة لتحسن التحدٌات

 . وخارجٌا داخلٌا العمل سوق فى المنافسة على قادرة كوادر لتخرٌج ، االقتصادٌة
 للتعلم الفرص لكم هٌئنا وقد ، ومفٌد جدٌد هو ما كل الجامعة فى تجدون وسوف

 المحفزة الجامعٌة والبٌئة الراحة لكم ووفرنا المهارات واكتساب والبحث والتدرٌب
 ، والمشاركة والحوار والتعبٌر التفكٌر بحرٌة تتمتعون وسوف ، والتمٌز لإلبداع
 وتزوٌدكم خدمتكم هدفهم إدارى وجهاز وتدرٌس هٌئة بأعضاء تلتقون وسوف
 لكم مشرق مستقبل نحو الطرٌق معالم ورسم شخصٌاتكم بناءل والعلوم بالمعرفة
 . ولوطنكم
 واإللتزام اإلٌجابٌة القٌم وتعزٌز الجامعة هذه على والحفاظ واالنتماء بالوالء وأوصٌكم
 . الذاتٌة والرقابة المسئولٌة وقٌم الجمالٌة والقٌم األخالقٌة بالقٌم
 مرشدكم فهو ، محتوٌاته على لتعرفوا الدلٌل هذا على االطالع منكم الجامعة وتأمل

 والتعلٌمات واألنظمة الدراسٌة الخطط وبخاصة الجامعٌة حٌاتكم على للتعرف
 وعلٌكم حقوق من لكم بما وٌبصركم ، الجامعٌة وحٌاتكم الدراسة لمراحل المنظمة

 مرجعكم هى الطالب شئون فإن ، مكوناته من أى فهم علٌكم تعذر وإذا . واجبات من
 العلمى التحصٌل فى أوقاتكم باستغالل وأوصٌكم . األمور تلك توضٌح فى للمساعدة
 . المختلفة الطالبٌة األنشطة فى والمشاركة

 
 . سعٌدة جامعٌة بحٌاة وتمنٌاتى ، وبركاته هللا ورحمة علٌكم والسالم
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 اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس /  سٓعبٕ اؽٔذ اُذٝٓب٠ٗ

  

 

 ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ
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 ًِٔخ

 اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس /  سٓعبٕ اؽٔذ اُذٝٓب٠ٗ

 

 ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ 

 ابنائى األعزاء 
 

أسؽت ثٌْ ك٢ ٤ًِخ اُص٤ذُخ ٝاُزص٤٘غ اُذٝائ٢ ٝاٗزْ رخطٕٞ أ٠ُٝ خطٞارٌْ ك٢ ٓشؽِخ 

ٝاسعٞا إٔ ٣ٌٕٞ اُزؾبهٌْ  ث٤ٌِخ  ْأٓال ػض٣ضا ثبعزٜبدً ْاُزؼ٤ِْ اُغبٓؼ٢ ٝهذ ؽووز

ٝرٌٞٗٞا  ْاُص٤ذُخ ثٌلش اُؾ٤خ اعزٔشاسا ُٔغ٤شح اُغذ ٝاالعزٜبد ُزؾووٞا غٔٞؽبرٌ

 غبهبد خالهخ .

 

ٝاالعزٜبد ك٢ غِت  خٝؽز٠ رؾووٞا ٓب رطٔؾٕٞ إ٤ُٚ كؼ٤ٌِْ االُزضاّ ثبُزوب٤ُذ اُغبٓؼ٤

٠ٔ هذسارٌْ اُزار٤خ ٝرٌغجٌْ اُؼِْ ٝاإلهجبٍ ػ٠ِ أُؾبسًخ ك٢ األٗؾطخ اُطالث٤خ اُز٢ ر٘

 ه٤ْ االٗزٔبء ٝاُؼطبء .

 

ٝأٗ٘ب ك٢ ٤ًِخ اُص٤ذُخ ٗعغ ًبكخ إٌٓب٤ٗبر٘ب ُزؾو٤ن سعبُخ اُغبٓؼخ  ك٢ إػذاد أع٤بٍ 

 رزغْ ثبُوذسح ػ٠ِ اُزغذ٣ذ ٝاإلثذاع ٝاُزؼبَٓ ٓغ األعب٤ُت  اُزٌُ٘ٞٞع٤خ أُؼبصشح ك٠

 ٓخزِق أُغبالد اُص٤ذ٤ُخ ٝاُشػب٣خاُصؾ٤خ .

 

ٗبُذ ٤ًِز٘ب ٗص٤جب ٝاكشا ٖٓ اُزط٣ٞش ٝاُزؾذ٣ش اُز١ ؽٜذرٚ عبٓؼخ ًلش اُؾ٤خ  ٝهذ 

٣ٝزٔضَ ك٢ ٓج٠٘ ٝٓ٘ؾؤ د ٝرغ٤ٜضاد ٝٓؼبَٓ ُزص٤٘غ اُذٝاء ٝٓص٘غ رؼ٠ٔ٤ِ ٌٝٓزجخ 

ٝهبػبد أُؾبظشاد ٝٝعبئَ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼبصشح إظبكخ إ٠ُ ٓب ٝكشرٚ ا٤ٌُِخ 

 ألث٘بئٜب اُطالة .

 ابنائى األعزاء
د ٌُْ ا٤ٌُِخ ًَ اُٞعبئَ ٝاألعب٤ُت  اُز٢ رلزؼ أٓبٌْٓ أكبهب عذ٣ذح رؾون ُوذ ٤ٛؤ

غٔٞؽبرٌْ ٝػ٤ٌِْ إٔ رغزضٔشٝا ٛزٙ اإلٌٓب٤ٗبد أُزبؽخ أٓبٌْٓ ُ٘ؾون ُٞغ٘٘ب ٓب ٗ٘ؾذٙ 

 ٖٓ سخبء ٝاصدٛبس .

 

 ٝكوٌْ هللا ٝعذد خطبًْ
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 المستوى على المجتمع وخدمة الدوائً والتصنٌع العلمً والبحث الصٌدلً التعلٌم فً رائدة كلٌة

 .واإلقلٌمً القومً

 

 
 للصٌدلً والمهنٌة األخالقٌة بالمسئولٌة اإلحساس ولدٌهم عالٌة، كفاءة ذو صٌادلة تخرٌج 

 الصٌدلً على كبٌر بشكل تعتمد التً الحدٌثة الطبٌة األنظمة داخل العمل على قادرا   لٌصبح
 الحدٌثة. الصٌدلة بعلوم المؤهل

 المختلفة. الصٌدالنٌة المجاالت فً باألبحاث والقٌام الصٌدلة علم ممارسة وتطوٌر تحدٌث 

 وترشٌد به واالنتفاع للدواء األمثل لالستخدام الصحٌة التوعٌة طرٌق عن المجتمع خدمة 
 . المؤهلٌن للصٌادلة  المجتمع حاجة وسد الضارة آثاره وتجنب استهالكه

 
 
 

 (م 2013) لسنة (52) رقم الجمهوري بالقرار الدوائً والتصنٌع الصٌدلة كلٌة أنشئت . 
 القمري التواب عبد ماجد الدكتور/ األستاذ وتأثٌثها وتجهٌزها الكلٌة إنشاء على شرفأ

 .واالجتماعٌة ااإلقتصادٌة الجدوى دراسة إعداد وتولى الجامعة رئٌس

 الدراسة بدء على 7/7/2012 بتارٌخ 573 رقم بجلسته للجامعات األعلى المجلس وافق 
 م2012/2013 الجامعً العام فً لشٌخ كفرا بجامعة الدوائً والتصنٌع الصٌدلة بكلٌة
  المصرٌة. الحكومٌة بالجامعات ناظرةالم الكلٌات من الجدد الطالب تحوٌل طرٌق عن

 مبنى التربٌة كلٌة بجوار الجامعة حرم داخل طوابق ستة من مكون مبنى تخصٌص تم( 
 .الدوائً والتصنٌع الصٌدلة لكلٌة مؤقت كمقر سابقا( العلوم كلٌة

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

 إنشاؤه وجارى للكلٌة جدٌد مبنى تصمٌم تم. 

 13/8/2012 من الفترة فى للكلٌة عمٌد بعمل قائم محً نبٌل الدكتور/ األستاذ تكلٌف تم 
 . م1/8/2014 وحتى

 للدراسات الجامعة رئٌس نائب حجازى محمد السٌد / الدكتور األستاذ السٌد تكلٌف تم 
 من اعتبارا الدوائى والتصنٌع الصٌدلة كلٌة على العام باإلشراف اإلشرافٌة والبحوث العلٌا

 . م 1/8/2014
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  األٛذاف

 
 اآلتً: فً الكلٌة أهداف تلخٌص ٌمكن

 

 والقٌم والمهارات المعلومات تطبٌق على قدرة ذوي صٌادلة تخرٌج 
 مجال فً االستفادة تعظٌم بغرض للمهنة ممارستهم أثناء األخالقٌة
 الصحٌة. الرعاٌة

 فً المهارة من عال   مستوى وعلى متخصصٌن صٌادلة تخرٌج 
 الصحٌة الصٌدلٌة )كالرعاٌة المختلفة، الصٌدلة علوم مجاالت

 والرقابة(. والتحلٌل الدوائً والتصنٌع

 المجاالت فً باألبحاث والقٌام الصٌدلة علم ممارسة وتطوٌر تحدٌث 
  المختلفة. الصٌدالنٌة

 الفعالة. المواد وتصنٌع الدوائً التصنٌع مجال فً متخصصٌن تخرٌج 

 االقتصادي. واالزدهار الصناعً التقدم فً ٌساهم 

 التً والسٌاسٌات الخطط تقدٌم طرٌق عن العام القطاع شركات دعم 
 ذات الدواء صناعة ولتقدم مصر اقتصاد لدعم الصٌادلة ٌساندها سوف
 والتصدٌر. المحلى للسوق العالٌة الجودة

 غٌر مزاٌا وتحقٌق الصٌدلً بالتعلٌم للنهوض الدراسٌة البرامج تطوٌر 
 الكلٌة. خرٌجً فً مسبوقة

 وبٌن بٌنها وفٌما  المختلفة الكلٌة بأقسام العلمً البحث تشجٌع 
 والعالمٌة. القومٌة العلمٌة المعاهد

 متخصصة تدرٌب برامج إتاحة خالل من المهنٌة المهارات تطوٌر 
 والخرٌجٌن. للطالب والمهنً الذاتً التطور فً تساهم

 بالخبراء المجتمع إمداد خالل من المجتمعٌة بالمشاركة االلتزام تأكٌد 
 األخرى العلمٌة والمجاالت المهنة مجال فً للعاملٌن والخدمات
 وللعامة.

 المستوٌات وعلى الكلٌة فً وتطوٌرها البٌئة حماٌة مفهوم دعم 
 والعالمٌة. والقومٌة المحلٌة
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غٞاثن داخَ ؽشّ  خٔغخٌٕٓٞ ٖٓ رْ رخص٤ص ٓج٠٘ ًٔوش ٓؤهذ ٤ٌُِخ اُص٤ذُخ ٝاُزص٤٘غ اُذٝائ٢ 

رْ رغ٤ٜضٛب ٣ؾزٟٞ أُج٠٘ ػ٠ِ خٔغخ ٓؼبَٓ اُغبٓؼخ ثغٞاس ٤ًِخ اُزشث٤خ )ٓج٠٘ ٤ًِخ اُؼِّٞ عبثوب( 

اُو٤بع٤خ اُؼب٤ُٔخ ٝاألعٜضح ٝاُخبٓبد ٝرْ إػذاد هبػبد ُٔؼ٤ِٔخ غجوب ُِٔٞاصلبد ا حثبألعٜض

 .اُذساعخ

  ٌحتوى المبنى أٌضا على مكتب عمٌد الكلٌة ومكاتب الوكالء وأعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة

 المعاونه وأمٌن الكلٌة.

 ٌحتوى على المكاتب اإلدارٌة للجهاز اإلدارى الدور األرضى لمبنى المدرجات المجاور

 ورعاٌة الشباب والمكتبة ومعمل بحثى.وشئون الطالب 

  جارى إنشاء مبنى جدٌد للكلٌة بموقع حرم الجامعة بجوار كلٌة العلوم وكلٌة األسنان تحت

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

فقٌة والرأسٌة، مع جناحٌن للمبنى مع وجود اتصال مباشر بٌنهم بمبنى أوسط مع الحركة األ

االهتمام بالفصل التام بٌن مداخل أعضاء هٌئة التدرٌس عن مداخل الطلبة إلعطاء 

معمل ومصنع تعلٌمى ومدرجات وقاعات  65وتحتوى على  خصوصٌة وظٌفٌة لكل جناح.

 وقاعة سٌمنار ومكاتب إدارٌة.

 

 

 
   

 : تتكون كلٌة الصٌدلة والتصنٌع الدوائً بجامعة كفرالشٌخ من األقسام التالٌة
 

 الكٌمٌاء الصٌدلٌة  قســـم. 

 الصٌدلٌة  قســـم الكٌمٌاء التحلٌلٌة. 

 .قســـم الكٌمٌاء الحٌوٌة 

 التكنولوجٌا الصٌدلٌة  قســـم 

   العقاقٌر.قســـم 

 ٌا الصٌدلٌة قســـم المٌكروبٌولوج. 

 . قسم االقرابازٌن والسموم 

 صٌدلة اإلكلٌنٌكٌة قســـم ال. 
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 ٓن 

 الفصل الدراسى األول
 

  

امتحانات  المـــــــــــــادة م
 دورٌة

زمن اإلمتحان  المجموع التحرٌرى الشفوى العملى
 النظرى

 3 300 150 60 60 30 كيمياء تحليلية صيدلية 1

 3 300 150 60 60 30 كيمياء عضوية صيدلية 2

 3 300 150 60 60 30 نباتات طبية 3

 3 300 150 60 60 30 بيولوجى 4

 3 200 120 40 -- 40 لغة انجليزية 5

 3 200 120 -- -- 00 إحصاء حيوى 6

 1.5 100 60 20 -- 20 مدخل صيدلة 7

 

 

 الفصل الدراسى الثانى 
 

 

امتحانات  المـــــــــــــادة م
 دورٌة 

زمن اإلمتحان  المجموع  التحرٌرى  الشفوى العملى 
  النظرى

 3 300 150 60 60 30 كيمياء تحليلية  1

 3 500 250 100 100 50 كيمياء عضوية  2

 3 300 150 60 60 30 نباتات طبية  3

 2 200 120 -- -- 00 ات )حاسب آلى(رياضيـ 4

 2 200 120 40 -- 40 لغة انجليزية  5

 3 300 150 60 60 30 تشريح 6

 1.5 100 100 -- -- -- حقوق إنسان   7
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 أحد التقدٌرات اآلتٌةب ٌقدر نجاح الطالب :- 

  فأكثر من مجموع الدرجات.85ممتاز % 

  من مجموع الدرجات.85% إلى أقل من 75جٌد جدا  من % 

  من مجموع الدرجات من مجموع الدرجات 75% إلى أقل من 65من "جٌد % 

 فى العلوم األساسٌة مجموع الدرجات% من 65% إلى أقل من 60من  مقبول 

  من مجموع الدرجات فلى المواد األنسانٌة 65% الى اقل من 50من  –ب %

 والمكملة .

  65فى التقدٌر العام للطالب الناجح فى جمٌع المواد وحاصل على اقل من  –ج %

 من مجموع الدرجات .

 ٌنتٌاآل ٌنأما رسوب الطالب فٌكون بأحد التقدٌر :-  

  ة .ساسٌفى العلوم األ % من مجموع الدرجات60% إلى أقل من 30من ضعٌف 

  مجموع الدرجات من %30ضعٌف جدا  أقل من . 

 : الرٌاضٌات )حاسب الى (  –اللغه األنجلٌزٌه  -ملحوظه : المواد األنسانٌه والمكمله–

             . ادارة الرعاٌه الصحٌه –األجتماع  –علم النفس 

  الدرجة % على األقل من 30ال ٌعتبر الطالب ناجحا  فى أى مادة إال إذا حصل على

 . متحان التحرٌرى لهذه المادةالمخصصة لإل

 مختصة أن ٌحرم الطالب من أداء لمجلس الكلٌة بناء على طلب مجالس األقسام ال

%( 75)متحان النهائى ألى مادة إذا لم ٌكن مستوفٌا  لنسبة الحضور المقررة اإل

وفى هذه الحالة ٌعتبر الطالب راسبا  فى المقررات التى حرم من التقدم المتحانها إال 

 إذا قدم عذرا  ٌقبله مجلس الكلٌة فٌعتبر غائبا  بعذر مقبول.
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ه على مجموع ٌمنح الطالب مكافأة تفوق قدرها أربعة وثمانون جنٌها  فى حالة حصول

 . فى الثانوٌة العامة بدون المستوى الخاص( 328)% 80

 

 
  

  ٌتقدم الطالب بطلب رسممى باسمم السمٌد األسمتاذ المدكتور/ عمٌمد كلٌتمه فمً الموعمد المحمدد لقبمول

األعذار المرضٌة عن دور االمتحان أو حماالت إٌقماف القٌمد بسمبب الممرض مرفمق بمه المسمتندات 

 الطبٌة الخاصة به.

 فة شمئون الطمالب وٌعتممد بخماتم شمعار الجمهورٌمة وترفمق تستوفى بٌانات النموذج المرفق بمعر

 به المستندات الطبٌة.

  للعمرض علمى تمهٌمدآ ٌتوجه الطالب بنفسه ومعه هذه المستندات إلى إدارة شئون الطالب بالكلٌمة

 .المختصة اللجنة الطبٌة

  طرٌمق إلمى الكلٌمات ب ٌة ترسمل تقمارٌر االعمذار المرضم المختصمة اللجنمة الطبٌمةبعد العرض على

 البرٌد.

  عدم قبول أعذار مرضٌة عن أدوار أو سنوات سابقة. 

  ؟األعذار من المختص بالموافقة على 

 " الموافقه على عذرٌٌن فقط.ص" جهة االختصامجلس الكلٌة 

 ." الموافقه على العذرالثالث والعذر الرابع ص" جهة االختصا مجلس الجامعة

 

 

 

  سنتٌن. )ٌفصل بعد الرسوب الثانً(اإلعدادٌة بالنسبة للفرقة 

  سنتٌن + سنة من الخارج.األولى بالنسبة للفرقة 

  من الخارج. سنتٌن من الداخل وثالث سنواتالثانٌة بالنسبة للفرقة 

  سنتٌن من الداخل وثالث سنوات من الخارج.الثالثة بالنسبة للفرقة 

 وثالث سنوات من الخارجسنتٌن من الداخل الرابعة رقة فبالنسبة لل. 

 وثالث سنوات من الخارج من الداخل سنتٌن رقةالخامسةفبالنسبة لل.     

عدد  المواد  الطالب فى أكثر من نصف فى حالة نجاحمفتوحة ) األخٌرة ( أما الفرص من الخارج     

  .األساسٌة للفرقة
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  ٖٓأُشض أُض 

 اُزغ٤٘ذ 

  ٍاُغغٖ اٝ االػزوب 

  اٝ اُضٝعخٓشاكوٚ اُضٝط 

 .) سػب٣ٚ اُطلَ ُلزشٙ ع٘ز٤ٖ )٣غزِضّ اؽعبس ؽٜبدٙ ا٤ُٔالد  

 

 

 

 : ٌؤدى القسم الخدمات اآلتٌة للطالب المقٌدٌن بالكلٌة

 

 .ٖإعشاءاد اٌُؾق اُطج٠ ُِطالة أُغزغذ٣ 

 .اُؾصٍٞ ػ٠ِ إرٕ رؾص٤َ اُشعّٞ اُذساع٤خ 

 .)اعزخشاط ثطبهخ رؾو٤ن اُؾخص٤خ ٤ٌُِِخ )ًبس٤ٗخ 

  خبصخ ثبُؾبُخ اُذساع٤خ.اُؾصٍٞ ػ٠ِ ؽٜبداد ه٤ذ 

 .)اػزٔبد اعزٔبساد اُغلش)االؽزشاًبد 

 .ارخبر إعشاءاد رؾذ٣ذ أُؼبِٓخ اُزغ٤٘ذ٣خ 

 .اػزٔبد اعزٔبساد أُذ٣٘خ اُغبٓؼ٤خ 

 ٤ٌِخ.اُٝرصشف ٖٓ خض٣٘خ  لٞ ه٤ٖػَٔ إعشاءاد ٌٓبكؤح اُزلٞم ُِطالة أُز 

 .رؾ٣َٞ اُطالة اُشاؿج٤ٖ ُِٔغزؾل٠ اُغبٓؼ٠ ثط٘طب 

  ػٖ آخش ٤ٓؼبد ُِزؾ٣ٞالد  رؾ٣َٞ اُطالة ٖٓ ٝإ٠ُ ا٤ٌُِخ ٣ٝزْ اإلػالٕإعشاءاد

ؽبُخ دساع٤خ ٖٓ ا٤ٌُِبد اُطالة أُؾ٤ُٖٞ إ٠ُ ا٤ٌُِخ إؽعبس ث٤بٕ  ٝػ٠ِ ثب٤ٌُِخ

 ٜٓ٘ب. أُؾ٤ُٖٞ

 .اُو٤بّ ثؤػٔبٍ رغ٤ٜض اُغلش ُِخبسط 

 .ٝظغ عذاٍٝ اُذساعخ ٝإػالٜٗب ثب٤ٌُِخ 

 ل٢ خالٍ كزشح اُص٤ق.ر٘ظ٤ْ ٓغٔٞػبد ٝعذاٍٝ اُزذس٣ت اُص٤ 

 .ّاػزٔبد اعزٔبساد األٗؾطخ اُطالث٤خ خالٍ اُؼب 

 .إػالٕ ٗزبئظ اُطالة ثب٤ٌُِخ 

 .ٓب ٣خص دٝساد اُزشث٤خ اُؼغٌش٣خ 
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 ٣ؼزجش ٓخبُلخ رؤد٣ج٤خ ًَ إخالٍ ثبُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ ٝاُزوب٤ُذ اُغبٓؼ٤خ ٝػ٠ِ األخص:

 .األػٔبٍ أُخِخ ُ٘ظبّ ا٤ٌُِخ أٝ أُ٘ؾآد اُغبٓؼ٤خ 

  أُلللذثش ػلللٖ ؽعلللٞس اُلللذسٝط رؼط٤لللَ اُذساعلللخ أٝ اُزؾلللش٣ط ػ٤ِٜلللب أٝ االٓز٘لللبع

ٝأُؾبظلللللشاد ٝاألػٔلللللبٍ اُغبٓؼ٤لللللخ األخلللللشٟ اُزللللل٢ روعللللل٠ اُِلللللٞائؼ ثبُٔٞا جلللللخ 

 ػ٤ِٜب.

  ًَلللَ كؼلللَ ٣ز٘لللبك٠ ٓلللغ اُؾلللشف ٝاٌُشآلللخ أٝ ٓخلللَ ثؾغلللٖ اُغللل٤ش ٝاُغلللِٞى داخللل

 . اُغبٓؼخ أٝ خبسعٜب

  ًٝللللَ إخللللالٍ ث٘ظللللبّ االٓزؾللللبٕ أٝ اُٜللللذٝء اُللللالصّ ُللللٚ ًٝللللَ ؿللللؼ كلللل٠ االٓزؾللللبٕ أ

 . ؽشٝع ك٤ٚ

  ًَإرالف ُِٔ٘ؾآد ٝاألعٜضح أٝ أُٞاد أٝ اٌُزت اُغبٓؼ٤خ أٝ رجذ٣ذٛب . 

  ًٖللَ ر٘ظلل٤ْ ُِغٔؼ٤للبد داخللَ اُغبٓؼللخ أٝ االؽللزشاى ك٤ٜللب ثللذٕٝ رللشخ٤ص صللبدس ٓلل

 . اُغِطبد اُغبٓؼ٤خ أُخزصخ

  رٞص٣لللغ اُ٘ؾلللشاد أٝ إصلللذاس عشائلللذ ؽلللبئػ ثؤ٣لللخ صلللٞسح ثب٤ٌُِلللخ أٝ عٔلللغ رٞه٤ؼلللبد

 . ٓؼ٤خ أُخزصخثذٕٝ رشخ٤ص عبثن ٖٓ اُغِطبد اُغب

  ّاالػزصللللبّ داخللللَ أُجللللب٢ٗ اُغبٓؼ٤للللخ أٝ االؽللللزشاى كلللل٠ ٓظللللبٛشاد ٓخبُلللللخ ُِ٘ظللللب

 . اُؼبّ أٝ ا٥داة

  ًلللَ غبُلللت ٣شرٌلللت ؿؾلللبأ كللل٢ آزؾلللبٕ أٝ ؽلللشٝػبأ ك٤لللٚ ٣ٝعلللجػ كللل٠ ؽبُلللخ رِلللجظ

٣خشعللللٚ اُؼ٤ٔللللذ أٝ ٓللللٖ ٣٘للللٞة ػ٘للللٚ ٓللللٖ ُغ٘للللخ االٓزؾللللبٕ ٣ٝؾللللشّ ٓللللٖ دخللللٍٞ 

بُلللت ساعلللجبأ كللل٠ ع٤ٔلللغ ٓلللٞاد ٛلللزا االٓزؾلللبٕ االٓزؾلللبٕ كللل٢ ثلللبه٢ أُلللٞاد ٣ٝؼزجلللش اُط

أٓلللب كللل٢ األؽلللٞاٍ األخلللشٟ ك٤جطلللَ االٓزؾلللبٕ ثولللشاس  . ٣ٝؾلللبٍ إُللل٠ ٓغِلللظ اُزؤد٣لللت

 ٓللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللٖ ٓغِللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللظ اُزؤد٣للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت أٝ 

ٓغِلللظ ا٤ٌُِلللخ ٣ٝزشرلللت ػ٤ِلللٚ ثطلللالٕ اُذسعلللخ اُؼ٤ِٔلللخ إرا ًبٗلللذ هلللذ ٓ٘ؾلللذ ُِطبُلللت 

 هجَ ًؾق اُـؼ.

 اُؼوٞثبد اُزؤد٣ج٤خ ٢ٛ:

 

 اُز٘ج٤ٚ ؽلبٛخ أٝ ًزبثخ . 

 اإلٗزاس . 

 اُؾشٓبٕ ٖٓ ثؼط اُخذٓبد اُطالث٤خ . 

  اُؾشٓبٕ ٖٓ ؽعٞس دسٝط أؽذ أُوشساد ُٔذح ال رزغبٝص ؽٜشاأ . 

  اُلصَ ٖٓ ا٤ٌُِخ ُٔذح ال رزغبٝص ؽٜشاأ . 

 اُؾشٓبٕ ٖٓ االٓزؾبٕ ك٠ ٓوشس أٝ أًضش . 

  ٝهق ه٤ذ اُطبُت ُذسعخ  أُبعغز٤ش أٝ اُذًزٞساٙ ُٔذح ال رزغبٝص ؽٜش٣ٖ أٝ ُٔذح
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 . دساع٢ كصَ

 إُـبء آزؾبٕ اُطبُت ك٢ ٓوشس أٝ أًضش . 

  اُلصَ ٖٓ ا٤ٌُِخ ُٔذح ال رزغبٝص كصالأ دساع٤بأ . 

 اُؾشٓبٕ ٖٓ االٓزؾبٕ ك٢ كصَ دساع٢ ٝاؽذ أٝ أًضش . 

 ؽشٓبٕ اُطبُت ٖٓ اُو٤ذ ُِٔبعغز٤ش أٝ اُذًزٞساٙ ٓذح كصَ دساع٢ أٝ أًضش . 

 اُلصَ ٖٓ ا٤ٌُِخ ُٔذح رض٣ذ ػ٠ِ كصَ دساع٢ .  

  ٟاُلصَ اُٜ٘بئ٠ ٖٓ اُغبٓؼخ ٣ٝجِؾ هشاس اُلصَ إ٠ُ اُغبٓؼبد أُصش٣خ األخش

٣ٝزشرت ػ٤ِٚ ػذّ صالؽ٤خ اُطبُت ُِو٤ذ أٝ اُزوذّ إ٠ُ االٓزؾبٕ ك٠ عبٓؼبد 

  . عٜٔٞس٣خ ٓصش اُؼشث٤خ

  ٣ٝغٞص األٓش ثئػالٕ اُوشاس اُصبدس ثبُؼوٞثخ اُزؤد٣ج٤خ داخَ ا٤ٌُِخ ٣ٝغت إثالؽ

اُطبُت ٝرؾلظ اُوشاساد اُصبدسح ثبُؼوٞثخ اُزؤد٣ج٤خ ػذا اُز٘ج٤ٚ اُوشاس إ٠ُ ٠ُٝ أٓش 

 اُؾل١ٞ ك٢ ِٓق اُطبُت.

 

 

 

رؼَٔ إداسح سػب٣خ اُؾجبة ػ٠ِ روذ٣ْ اُخذٓبد االعزٔبػ٤خ ُِطالة ٝٓغبػذرْٜ ػ٠ِ 

 ٓٔبسعخ األٗؾطخ أُخزِلخ ٖٓ خالٍ ارؾبد اُطالة.

  : ٖٝٓ ٛزٙ اُخذٓبد االعزٔبػ٤خ اُز٠ روذّ ُِطالة

  َٔثبُجؾٞس االعزٔبػ٤خ ُِطالة اُـ٤ش هبدس٣ٖ ٝصشف أُغبػذاد أُبد٣خ اُو٤بّ ثؼ

 ٝاُؼ٤٘٤خ ػٖ غش٣ن ص٘ذٝم اُزٌبكَ االعزٔبػ٠ ثب٤ٌُِخ.

٣ٜٝذف ص٘ذٝم اُزٌبكَ االعزٔبػ٠ إ٠ُ رؾو٤ن اُعٔبٕ االعزٔبػ٠ ُِطالة ثصٞسٙ 

ٝرؾٍٞ  أُخزِلخ ٝأُغبٛٔخ ك٠ ر٘ل٤ز اُخذٓبد اُطالث٤خ ٝؽَ أُؾبًَ اُز٠ رٞاعٚ اُطالة

 ث٤ْٜ٘ ٝث٤ٖ اُذساعخ ثغجت ػغض دخُْٜٞ أُب٤ُخ.

 -٣ٝؾٌَ ٓغِظ إداسح ص٘ذٝم اُزٌبكَ االعزٔبػ٠ ٖٓ:

 أ.د/ ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُؾئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ٣ٌٕٝٞ سئ٤غبأ ُِٔغِظ . 

  اص٤ٖ٘ ٖٓ أػعبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٣خزبسٛب ٓغِظ ا٤ٌُِخ ع٣ٞ٘بأ . 

  هغْ سػب٣خ اُؾجبة ثب٤ٌُِخ سئ٤ظ . 

  /أ٤ٖٓ االرؾبد ثؼذ االٗزخبةاُطبُت . 

ٞسح ٓبد٣خ أٝ ػ٤٘٤خ ٓضَ اُ٘ظبساد اُطج٤خ أٝ صٝروذّ ٛزٙ أُغبػذاد ُِطالة ك٠ 

، ٣ٝزْ اُصشف ػٖ  ٝعجبد ؿزائ٤خ ، ، سعّٞ أُذ٣٘خ ، سعّٞ ا٤ٌُِخ ثٞٗبد ٓالثظ ٝأؽز٣خ

غش٣ن ُغ٘خ أُغبػذاد ثبُص٘ذٝم ٝاُز٠ روّٞ ثذساعخ اُطِجبد ٝاألثؾبس اُخبصخ 
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 بػذاد ٝاُزٞع٤ٚ ثٔب ٣ِضّ ٌَُ ؽبُخ ػ٠ِ ؽذح.ثبُٔغ

 ٣ٝؾزشغ ُصشف أٟ ٗٞع ٖٓ أٗٞاع أُغبػذاد ُِطالة.

 .إٔ ٣ٌٕٞ غبُجبأ ٗظب٤ٓبأ ثب٤ٌُِخ 

 .إٔ ٣ٌٕٞ ٓصشٟ اُغ٘غ٤خ 

 .أال ٣ٌٕٞ هذ صذسد هشاساد عبٓؼ٤خ رؤد٣ج٤خ رزؼبسض ٓغ رٔزؼٚ ثشػب٣خ اُص٘ذٝم 

  اُص٘ذٝم إٔ  شٝكٚ رجشس أُغبػذاد ٓغزغذاأ ك٠ كشهزٚ ٓب ُْ ٣شٟ ٓغِظ إداسح

 االعزٔبػ٤خ.

  ْعؾت اعزٔبسح اُجؾش االعزٔبػ٠ ٖٓ هغْ سػب٣خ اُؾجبة ثب٤ٌُِخ ٝرؼجئزٜب ٖٓ هغ

ث٤بٕ ٓلشداد ٠ُٝ األٓش  –اُغٔؼ٤خ اُضساػ٤خ  -اُٞؽذح االعزٔبػ٤خ –ؽئٕٞ اُطالة 

 إهشاس دخَ(. –ٓؼبػ  –)ٓشرت 

  ٠ُُٞ األٓش.إسكبم اُؾٜبداد أُشظ٤خ أٝ ؽٜبدح اُٞكبح 

 :دػْ اٌُزبة اُغبٓؼ٠ 

ػ٠ِ اُطالة  ئبال رٔضَ ػجٕ رٞك٤ش اٌُزت ٝأُزًشاد اُغبٓؼ٤خ ثغؼش ٓ٘بعت ثؾ٤ش إ

ٝأ٤ُٝبء أٓٞسْٛ ٝإٔ ٣زْ اعزالْٜٓ ُٜزٙ اٌُزت ٝأُزًشاد ك٠ ٝهذ ٓ٘بعت ٖٓ ثذا٣خ اُؼبّ 

 اُذساع٠ ؽز٠ ٣ٌْٜٔ٘ ٓزبثؼخ اُذساعخ.

اُزٟ رؾذدٙ اُغبٓؼخ ٝرخل٤ط أعؼبس اٌُزبة ٣ٝزْ رُي ػٖ غش٣ن )اُغؼش أُذػْ( 

 ٝأُزًشاد ٝاُزٟ هذ ٣صَ إ٠ُ ٗصق صٖٔ ؽشائٜب.

ًٝزُي ٣زْ رٞص٣غ ػذد ٓؾذد ٖٓ اٌُزت ٓغبٗبأ ػ٠ِ اُطالة اُـ٤ش هبدس٣ٖ ٝثشؿجخ ٖٓ 

 اُغبدح أعبرزح أُوشساد.

 عٞصاد علش اُطالة ُِخبسط : 

اعزخشاط عٞاصاد اُغلش ُِطالة اُشاؿج٤ٖ ك٠ اُغلش خالٍ اُؼطِخ اُص٤ل٤خ ث٘بءاأ ػ٠ِ أٝسام 

ٓخصصخ ُزُي ٣زْ روذ٣ٜٔب ٣ٝزْ اعزخشاط ٛزٙ اُغٞصاد ػٖ غش٣ن إسعبٍ ٓ٘ذٝة ٖٓ ا٤ٌُِخ 

 إلٜٗبء اعزخشاط ٛزٙ اُغٞاصاد ٝرغ٤ِٜٔب ُِطالة. ثٌلش اُؾ٤خ اُغٞاصادُٔصِؾخ 

 اُشػب٣خ اُصؾ٤خ ُِطالة : 

 –اُؼظبّ  -اُغشاؽخ -( ػ٤بداد خبسع٤خ ٠ٛٝ )األع٘ب7ٕػذد ) اُطج٣٢ٞعذ ثبُٔغٔغ 

 ٓؼَٔ اُزؾب٤َُ  اُطج٤خ( + ص٤ذ٤ُخ ُصشف األد٣ٝخ. -اُجبغ٘خ -اُشٓذ –األٗق ٝاألرٕ 

 ٝرؼَٔ ٛزٙ اُؼ٤بداد رؾذ إؽشاف أغجبء ٓزخصص٤ٖ.
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ِٔغٔغ اُطج٠ ػ٠ِ اُطبُت اُزوذّ ُوغْ ؽئٕٞ اُطالة ثب٤ٌُِخ ُِؾصٍٞ ػ٠ِ رؾ٣َٞ ُ

ٝك٠ ؽبُخ ػذّ رٞكش خذٓبد غج٤خ ُؾبُخ اُطبُت أُشظ٤خ ٣زْ رؾ٣ِٞٚ إ٠ُ  ثٌلش اُؾ٤خ

ٓغزؾل٠ ٓجبسى ثط٘طب ثٔٞعت خطبة ٖٓ أُغٔغ اُطج٠ ٣ٝزْ دكغ رٌب٤ُق اُؼالط ًبِٓخ ك٠ 

ؽبُخ ػالط اُطبُت ثبُٔغزؾل٠ ٣ٝزْ صشف ٗصق رٌب٤ُق اُؼالط ك٠ ؽبُخ ؽشاء األد٣ٝخ ٖٓ 

ثٌلشاُؾ٤خ أٝ ٖٓ اُص٤ذ٤ُخ اُخبسع٤خ، ٝػ٠ِ اُطبُت إٔ ٣زوذّ ثٔغز٘ذاد  أُغٔغ اُطج٠

  . اُؾشاء إلداسح سػب٣خ اُؾجبة ٣ٝزْ رؾ٣ِٞٚ ُصشف أُجِؾ

  

 

 

 

٣ؾٌَ ٖٓ غالة ا٤ٌُِخ اُ٘ظب٤ٖٓ أُو٤ذ٣ٖ ثٜب ٝأُغذد٣ٖ ُشعّٞ االرؾبد ٣ٌٕٝٞ 

ُِطالة اُٞاكذ٣ٖ ٝأُ٘زغج٤ٖ اُز٣ٖ ٣غذدٕٝ سعّٞ االرؾبد ٖٓ ٓٔبسعخ أٝعٚ اُ٘ؾبغ دٕٝ إٔ 

 .اُطالث٢ٓٔبسعخ اُؼَٔ  ٣ٌٕٞ ُْٜ ؽن االٗزخبة أٝ اُزشؽ٤ؼ ٣ٝؼَٔ ارؾبد اُطالة ػ٠ِ ر٘ظ٤ْ

 : ٢ِ٣ٝرٜذف االرؾبداد اُطالث٤خ ػ٠ِ رؾو٤ن ٓب 

ث٤ٖ اُطالة ٝرذس٣جْٜ ػ٠ِ أعب٤ُت  اُٞغ٢٘ ٝاُٞػ٢ر٤ٔ٘خ اُو٤ْ اُشٝؽ٤خ ٝاألخاله٤خ  .1

 اُو٤بدح ٝإربؽخ اُلشصخ ُِزؼج٤ش ػٖ آسائْٜ.

٤ٛئخ ثش اُشٝػ اُغبٓؼ٤خ اُغ٤ِٔخ ث٤ٖ اُطالة ٝرٞص٤ن اُشٝاثػ ث٤ْٜ٘ ٝث٤ٖ أػعبء  .2

 اُزذس٣ظ ٝاُؼب٤ِٖٓ.

 اًزؾبف ٓٞاٛت اُطالة ٝهذسارْٜ ٜٝٓبسارْٜ ٝصوِٜب ٝرؾغ٤ؼٜب. .3

 ٗؾش ٝرؾغ٤غ ر٣ٌٖٞ األعش ٝاُغٔؼ٤بد اُزؼب٤ٗٝخ اُطالث٤خ ٝدػْ ٗؾبغٜب. .4

ٗؾش ٝر٘ظ٤ْ األٗؾطخ اُش٣بظ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاٌُؾل٤خ ٝاُل٤٘خ ٝاُضوبك٤خ ٝاالسرلبع  .5

 ثٔغزٞاٛب ٝرؾغ٤غ أُز٤ٔض٣ٖ ثٜب.

 ٤ْ اإلكبدح ٖٓ غبهبد اُطالة ُخذٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ سٝػ أُؾبسًخ.ر٘ظ .6

 

٣ٝؼَٔ ٓغِظ ارؾبد غالة ػ٠ِ رؾو٤ن أٛذاف االرؾبد اُطالث٤خ ٖٓ خالٍ عجؼخ ُغبٕ 

:٠ٛ 

  ٝاُشؽالد  األعش اُطالث٤خُغ٘خ .                 

  اُضوبك٢ُغ٘خ اُ٘ؾبغ . 

  اُل٢ُ٘غ٘خ اُ٘ؾبغ .                   

 ُ٘اُش٣بظ٢ؾبغ ُغ٘خ ا . 
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  االعزٔبػ٢ُغ٘خ اُ٘ؾبغ              . 

 ُغ٘خ ٗؾبغ اُغٞاُخ ٝاُخذٓخ اُؼبٓخ . 

  ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؼ٢ُِٔغ٘خ اُ٘ؾبغ . 

 

٣ٝؾٌَ ٓغِظ االرؾبد ع٣ٞ٘بأ ثش٣بدح ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أٝ ٖٓ ٤٘٣جٚ ك٠ رُي ٓلٖ أػعلبء ٤ٛئلخ 

 اُزذس٣ظ ٝػع٣ٞخ ًَ ٖٓ:

  ٤ٛئخ اُزذس٣ظ.ٓغزؾبس١ ُغبٕ ٓغِظ االرؾبد ٖٓ أػعبء 

  األٓ٘للبء ٝاألٓ٘للبء أُغللبػذ٣ٖ ُِغللبٕ االرؾللبد ٓللٖ اُطللالة ٣ٝ٘زخللت اُطللالة أػعللبء

أُغِظ ٖٓ ث٤ْٜ٘ أ٤ٓ٘بأ ٝأ٤ٓ٘بأ ٓغبػذاأ ُِٔغِلظ ٣ٝؾعلش اعزٔبػلبد أُغِلظ سئل٤ظ 

 ُشػب٣خ اُؾجبة ثب٤ٌُِخ ٣ٌٕٝٞ أ٤ٓ٘بأ ُص٘ذٝم أُغِظ. اُل٢٘اُغٜبص 

 

 

 

٣خ ُغلبٕ ٓغِلظ االرؾلبد ثب٤ٌُِلخ إٔ رزلٞكش ك٤لٚ ػعلٞ كل٣ٝ٢ؾزشغ ك٤ٖٔ ٣زوذّ ُِزشؽل٤ؼ 

 اُؾشٝغ ا٥ر٤خ:

 .إٔ ٣ٌٕٞ ٓزٔزؼبأ ثغ٘غ٤خ عٜٔٞس٣خ ٓصش اُؼشث٤خ 

 .إٔ ٣ٌٕٞ ٓزصلبأ ثبُخِن اُو٣ْٞ ٝاُغٔؼخ اُؾغ٘خ 

  كشهزٚ ؿ٤ش ثبم ُإلػبدح ك٤ٜب ألٟ عجت. ك٢إٔ ٣ٌٕٞ غبُجبأ ٗظب٤ٓبأ ٓغزغذاأ 

 .إٔ ٣ٌٕٞ ٓغذداأ ُشعّٞ االرؾبد 

 ٖٓ ٌٕٞ٣شؽؼ ٗلغٚ ك٤ٜب. اُز٢ٓغبٍ ػَٔ اُِغ٘خ  ك٢رٟٝ اُ٘ؾبغ أُِؾٞ   إٔ ٣ 

  ٚأال ٣ٌٕٞ هذ عجن اُؾٌْ ػ٤ِٚ ثؼوٞثخ ٓو٤ذح ُِؾش٣خ أٝ روش٣ش إعوبغ أٝ ٝهلذ ػعل٣ٞز

 ثؤؽذ االرؾبداد اُطالث٤خ أٝ ُغبٜٗب.

رؼلذٙ اُغبٓؼلخ ُلزُي ٣ٌٝلٕٞ ثوغلْ سػب٣لخ  اُلز٣ٝ١ٌٕٞ اُزولذ٣ْ ُِزشؽل٤ؼ ًزبث٤لبأ ػِل٠ اُ٘ٔلٞرط 

 روّٞ ثٜب ًَ ُغ٘خ. اُز٢اُؾجبة ثب٤ٌُِخ ٝك٤ٔب ٠ِ٣ ُغبٕ االرؾبد ٝاألٗؾطخ 

 

 : ٝاُشؽالد أٝال: ُغ٘خ األعش اُطالث٤خ

ؽ٤ش رٔضَ ًَ أعلشح ٓغٔٞػلخ ٓلٖ اُطلالة ٣زلٞكش األُللخ ٝاُزلشاثػ ث٤لْٜ٘ ٣ٝلزْ ٓٔبسعلخ 

 ٝاُضوبك٤خ ٝاُش٣بظ٤خاُؼذ٣ذ ٖٓ األٗؾطخ االعزٔبػ٤خ ٝاُل٤٘خ 

 

" ال ٣غٞص إهبٓخ اعش غالث٤خ ػ٠ِ أعبط ػوبئلذ١ أٝ ع٤بعل٢ ٝال رزخلز اعلٔب  أٝ ؽلؼبسا 

   ٣ٞؽ٢ ثزُي " 

 

 -:ثب٥ر٢ٝث٘بءاأ ػ٠ِ رُي كئٕ ُغ٘خ األعش ثب٤ٌُِخ رخزص 

 عش اُطالث٤خ ثب٤ٌُِخ ٝدػْ ٗؾبغٜب.رؾغ٤غ ر٣ٌٖٞ األ .1
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 اُز٘غ٤ن ث٤ٖ ٗؾبغ األعش أُخزِلخ ثب٤ٌُِخ. .2

 : ٖٝٓ أْٛ أٗؾطخ ُغ٘خ األعش ثب٤ٌُِخ

 دػْ ٝر٤ٔ٘خ سٝػ األخٞح ٝاُزشاثػ ثج٤ٖ اُطالة . 

 اإلػالٕ ػٖ رغذ٣ذ ٝرغغ٤َ األعش ثوغْ سػب٣خ اُؾجبة ثب٤ٌُِخ . 

 إهبٓخ األٗؾطخ ٝأُغبثوبد اُش٣بظ٤خ ٝاُضوبك٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُل٤٘خ ث٤ٖ أعش ا٤ٌُِخ . 

  ر٘ظٔلٚ اإلداسح  ٝاُزل٢علش ٤ًِلبد اُغبٓؼلخ أل ٝاُش٣بظل٢ اُضولبك٢ اُلذٝس١ كل٢االؽزشاى

 . اُؼبٓخ ُشػب٣خ اُؾجبة ثبُغبٓؼخ

 إهبٓخ ٓغبثوخ اُطبُت ٝاُطبُجخ أُضب٤ُٖ ث٤ٖ غالة األعش ثب٤ٌُِخ . 

 إهبٓخ اُشؽالد اُضوبك٤خ ٝاُزشك٤ٜ٤خ إ٠ُ أُ٘بغن اُغ٤بؽ٤خ أُخزِلخ . 

 

 : ٓشاؽَ ر٣ٌٖٞ األعشح ثب٤ٌُِخ

ػِل٠ إٔ ٣ٌلٕٞ  اُغلبٓؼ٣٢لزؼ ثبة رغغ٤َ األعش ٌَُ ٤ًِخ خالٍ اُؾٜش األٍٝ ٖٓ اُؼبّ  .1

آخش ٓٞػذ الػزٔبد األعشح ٖٓ اُغبٓؼخ ؽٜش د٣غٔجش ٖٓ ًَ ػبّ ٝال ٣غٞص ألٟ أعلشح 

ٓضاُٝخ ٗؾبغٜب إال ثؼذ صذٝس هشاس ثبػزٔبدٛب ٖٓ األعزبر اُذًزٞس/ سئ٤ظ اُغبٓؼلخ أٝ 

 ُغبٓؼخ.األعزبر اُذًزٞس/ ٗبئت سئ٤ظ ا

٣زوذّ اُطبُت ٓوشس األعشح ٝٓؼٚ غبُلت ٓٔضلَ ػلٖ ًلَ كشهلخ دساعل٤خ ثب٤ٌُِلخ إُل٠ أؽلذ  .2

األعبرزح أػعبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ثطِت سؿجزْٜ ك٠ ر٣ٌٖٞ أعشح ثش٣بدح ع٤بدرٚ ٝٓشكلن 

 ثٚ أٛذاف األعشح ٝاُجشٗبٓظ أُؾذد ُِ٘ؾبغ ٝٓصبدس اُز٣َٞٔ اُخبصخ ثبألعشح.

اُلذًزٞس/ سائلذ ُغ٘لخ األعلش ثب٤ٌُِلخ ُِٔٞاكولخ ػِل٠  ٣زْ ػشض ٛزا اُطِت ػ٠ِ األعلزبر .3

 األعشح.

٣زولذّ اُطِللت ثؼلذ اُذساعللخ إُل٠ اُغلل٤ذ األعلزبر اُللذًزٞس/ ػ٤ٔلذ ا٤ٌُِللخ ُٔٞاكولخ علل٤بدرٚ  .4

 ػ٠ِ ٛزا اُطِت.

 ك٠ ؽبُخ ٓٞاكوخ ع٤بدرٚ ػ٠ِ ر٣ٌٖٞ األعشح ٣زجغ ا٥ر٠: .5

 ٓلٖ خلالٍ اإلػالٗلبد  ٣ؼِٖ هغْ سػب٣خ اُؾجبة ثب٤ٌُِخ ػٖ ه٤بّ األعلشح ُغ٤ٔلغ اُطلالة .6

 ٓللذح أهصللبٛب أعللجٞع ٓللٖ رللبس٣خ ٓٞاكوللخ  كلل٢ٝكلل٠ أٓللبًٖ اُزغٔؼللبد اُطالث٤للخ ٝرُللي 

 أ.د/ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ.

االٗعٔبّ ُألعشح ؽخص٤بأ )ثطِت اؽلزشاى( ُوغلْ سػب٣لخ  ك٣٢شؿت  اُز٣١زوذّ اُطبُت  .7

اُؾللجبة ٣ٞظللؼ ك٤للٚ االعللْ ٝاُلشهللخ اُذساعلل٤خ ٝاُؼ٘للٞإ ٣ٝؼزٔللذ ٓللٖ ؽللئٕٞ اُطللالة 

 ٤ِبد ال ٣غٞص ُِطبُت االٗعٔبّ ألًضش ٖٓ أعشح.ثبٌُ

اُطبُلت أُزولذّ االٗعلٔبّ ُألعلشح إٔ ٣ٌلٕٞ ٓلٖ اُطلالة أُ٘زظٔل٤ٖ اُلز٣ٖ  ك٣٢ؾزشغ  .8

 ٣٘طجن ػ٤ِْٜ ؽشٝغ ػع٣ٞخ االرؾبد ٝأُغذد ُشعّٞ االرؾبد.

رؼزٔذ األعٔبء ٖٓ أ.د/ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ٝرشعَ ع٤ٔغ األٝسام اُخبصخ ثبألعشح الػزٔبدٛلب  .9

 بٓؼخ ٝال روّٞ األعشح ثٔضاُٝخ ٗؾبغٜب إال ثؼذ االػزٔبد ٖٓ اُغبٓؼخ.ٖٓ اُغ
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رخَ ثبُجشٗبٓظ أُؾذد ُ٘ؾبغٜب أٝ ٓخبُلخ اُِٞائؼ أُ٘ظٔخ ُِؼٔلَ  اُز٢األعشح  .10

٣ٌللٕٞ ٓللٖ ؽللن أ.د/ ػ٤ٔللذ ا٤ٌُِللخ أٝ إداسح اُغبٓؼللخ ثٞهللق ٗؾللبغٜب أٝ إُـللبء  اُطالثلل٢

 رؾ٤ٌِٜب.

روش٣لشاأ ػلٖ ٗؾلبغٜب ٣ٝؼزٔلذ ٓلٖ أ.د/  رؼلذ ًلَ أعلشح اُذساعل٢ٝك٠ ٜٗب٣خ اُؼبّ  .11

 سائذ األعشح ٝسائذ ُغ٘خ األعش اُطالث٤خ ٝاألعزبر اُذًزٞس/ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ.

                              

  اُضوبك٢ُغ٘خ اُ٘ؾبغ صب٤ٗب: 

٣لؤدٟ إُل٠  اُلز١ اُضولبك٢ثل٤ٖ اُطلالة ٝر٘ظل٤ْ أٝعلٚ اُ٘ؾلبغ  اُلٞػ٢ٝرٜذف إُل٠ ص٣لبدح 

رؼش٣للق اُطبُللت ثللبُٔغزٔغ ٝاؽز٤بعللبد رطللٞسٙ ٝاُؼٔللَ ػِلل٠ ر٤ٔ٘للخ اُطبهللبد األدث٤للخ ٝاُضوبك٤للخ 

 -:اُضوبك٢روّٞ ثٜب ُغ٘خ اُ٘ؾبغ  اُز٢ُِطالة ٖٝٓ أثشص األٗؾطخ اُضوبك٤خ 

  ث٤ٖ غالة اُلشم اُذساع٤خ ثب٤ٌُِخ ٝاخز٤بس اُؼ٘بصش أُز٤ٔلضح اُزل٠  صوبك٢ دٝس١إهبٓخ

 ٤ٌُِِخ. ك٢اُضوبرٔضَ اُلش٣ن 

  أُغبثوبد اُضوبك٤خ اُٞاسدح ٖٓ إداسح اُغبٓؼخ ٝا٤ُٜئبد األخشٟ. ك٢االؽزشاى 

  غجللغ د٤ُللَ اُطللالة اُغللذد ٝرٞص٣ؼللٚ ػِلل٠ غللالة اُلشهللخ األُٝلل٠ ُِزؼللشف ػِلل٠ ا٤ٌُِللخ

٣زؼبِٕٓٞ ٓؼٜب ٝأُوشساد اُذساع٤خ ُٜلْ ًٝلَ ٓلب ٣ٜلْ ٓؼشكزلٚ ثبُ٘غلجخ  اُز٢ٝاألهغبّ 

 ٤ٌُِِخ.

  اُذساعلل٢األٍٝ ٝاُلصللَ  اُذساعلل٢اُلصللَ  كلل٢غجللغ ٗٔللبرط االٓزؾبٗللبد ُطللالة ا٤ٌُِللخ 

 رٞص٣ؼٜب ٓغبٗبأ ثوغْ سػب٣خ اُؾجبة. اُضب٢ٗ

  غجلغ ٗؾلشاد صوبك٤لخ ػللٖ أٛلْ أٗؾلطخ االرؾللبد أُخزِللخ ٝٓلب ٣ٜللْ اُطلالة داخلَ ا٤ٌُِللخ

 ٝرٞص٣ؼٜب ػ٠ِ اُطالة.

 لللظ اُوللشإٓ اٌُللش٣ْ ٝاألؽبد٣للش إهبٓللخ أُغللبثوبد اُضوبك٤للخ ٝاُذ٤٘٣للخ ٜٝٓ٘للب ٓغللبثوخ ؽ

 اُ٘ج٣ٞخ اُؾش٣لخ.

 ٓغللبثوخ اُوصللخ اُوصلل٤شح  -إهبٓللخ اُ٘للذٝاد اُذ٤٘٣للخ اُضوبك٤للخ )ٓغللبثوخ ٓغِللخ اُؾللبئػ- 

 اُؾؼش(.

   ُغ٘خ اُ٘ؾبغ اُل٠٘صبُضب:                                     

٤ٓخ كلل٠ ٝرٜللذف إُلل٠ ر٤ٔ٘للخ اُ٘ؾللبغ اُل٘لل٠ ُِطللالة ٝاُؼٔللَ ثٔللب ٣زلللن ٓللغ أؿشاظللٚ اُغللب

إربؽللخ اُلشصللخ إل ٜللبس ٓللٞاٛجْٜ ٝر٤ٔ٘للخ هللذسارْٜ ٝٓٔبسعللخ األٗؾللطخ ٝاُٜٞا٣للبد أُخزِلللخ 

ٝدػٜٔب ٓضَ ٓٔبسعخ اُزٔض٤َ ٝاُـ٘لبء ٝأُٞعل٤و٠ ًٝلزُي اُل٘لٕٞ اُزؾل٤ِ٤ٌخ ًبُشعلْ ٝاُ٘ؾلذ 

 ٝاُزص٣ٞش ٖٝٓ األٗؾطخ اُل٤٘خ اُز٠ روّٞ ثٜب ُغ٘خ اُ٘ؾبغ اُل٠٘:

 . ُص٤ل٠ ُؾجبة اُغبٓؼخ ُِلٕ٘ٞ أُغشؽ٤خأُؾبسًخ ك٠ أُِزو٠ اُطالث٠ ا .1

أُؾللبسًخ كلل٠ أُٜشعللبٕ اُغللٟ٘ٞ ُِل٘للٕٞ أُغللشؽ٤خ ُِغبٓؼللخ ػِلل٠ ٓغللزٟٞ ٤ًِللبد  .2

   اُغبٓؼخ

 . ك٠ اُ٘ؾبغ اُل٠٘
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  اُ٘ؾبغ اُش٣بظ٠ساثؼبأ: 

ٝٛٞ ٣ٜذف إ٠ُ ثش اُشٝػ اُش٣بظ٤خ ثل٤ٖ اُطلالة ٝرؾلغ٤غ أُٞاٛلت اُش٣بظل٤خ ٝاُؼٔلَ 

 ػ٠ِ ر٤ٔ٘زٜب:

 : األٗؾطخ اُش٣بظ٤خ اُز٠ روّٞ ثٜب اُِغ٘خ اُش٣بظ٤خٖٝٓ أْٛ 

  ر٘ظ٤ْ اُ٘ؾبغ اُش٣بظ٠ ثب٤ٌُِخ ثٔب ك٠ رُي رٌل٣ٖٞ اُللشم اُش٣بظل٤خ ٝإهبٓلخ أُجبس٣لبد

 ٝأُغبثوبد ٝأُٜشعبٗبد اُش٣بظ٤خ.

 .االؽزشاى ك٠ اُذٝسٟ اُش٣بظ٠ ُِغبٓؼخ ك٠ األُؼبة اُغٔبػ٤خ ٝاُلشد٣خ 

 ثل٤ٖ اُللشم اُذساعل٤خ ثب٤ٌُِلخ ٝا٤ٌُِلبد ٝاألخلشٟ  إهبٓخ أٗؾطخ ُٝوبءاد س٣بظ٤خ ٝد٣خ

ؽ٤للش ٣للزْ اعزعللبكخ ثؼللط ا٤ٌُِللبد عللٞاء ٓللٖ ٤ًِللبد اُغبٓؼللخ أٝ اُغبٓؼللبد األخللشٟ 

 إلهبٓخ ٣ّٞ س٣بظ٠ ك٠ عٞ ٖٓ اُؼالهبد ٝاُصذاهخ ٝاُز٘بكظ اُؾش٣ق.

              

  ُغ٘خ اُ٘ؾبغ االعزٔبػ٠: خبٓغبأ 

بػ٤خ ث٤ٖ اُطالة ٝث٤ٖ أػعبء ٤ٛئلخ اُزلذس٣ظ رخزص ثبُؼَٔ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُشٝاثػ االعزٔ

أُؼغللٌشاد االعزٔبػ٤للخ اُزلل٠ خللبء ث٤للْٜ٘ ًٝللزُي ر٘ظلل٤ْ ٝاُؼللب٤ِٖٓ ٝإؽللبػخ سٝػ اُزؼللبٕٝ ٝاإل

 رغبػذ اُطالة ػ٠ِ اُزؼشف ػ٠ِ ٓؼبُْ اُٞغٖ، ٖٝٓ أْٛ األٗؾطخ ك٠ ٛزٙ اُِغ٘خ:

 ألٍٝ ٝاُضلب٠ٗ إهبٓخ ٓغبثوخ اُؾطشٗظ ػ٠ِ ٓغزٟٞ ا٤ٌُِخ ٝرصلؼ٤ذ اُللبئض٣ٖ ثلبُٔشًض ا

 ُالؽزشاى ك٠ أُغبثوخ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُغبٓؼخ.

  إهبٓخ ٓغبثوخ اُطبُت ٝاُطبُجخ أُضب٤٤ُٖ ػ٠ِ ٓغزٟٞ ا٤ٌُِلخ ٝرصلؼ٤ذ اُللبئض ٝاُللبئضح

 ُالؽزشاى ك٠ ٓغبثوخ اُغبٓؼخ.

 .ٟاالؽزشاى ك٠ أُغبثوبد االعزٔبػ٤خ اُٞاسدح ٖٓ إداسح اُغبٓؼخ ٝا٤ُٜئبد األخش 

  اُزذس٣ج٤لللخ ُِغبٓؼلللخ )دٝسح إػلللذاد اُولللبدح ٝٓؾلللشٝع ؽلللجبة االؽلللزشاى كللل٠ اُلللذٝساد

 أُغزوجَ ٝاإلعؼبكبد األ٤ُٝخ(.

  ٟٞاالؽزشاى ك٠ اُذٝسح اُج٤طش٣لخ )دٝسح اُصلذاهخ( ٤ٌُِلبد اُطلت اُج٤طلشٟ ػِل٠ ٓغلز

 ٝاُجؾٞس االعزٔبػ٤خ(. -عبٓؼبد ٓصش ك٠ اُ٘ؾبغ االعزٔبػ٠ ٓغبثوخ )اُؾطشٗظ

 .ّر٘ظ٤ْ ؽٔالد اُزجشع ثبُذ 

  ُغ٘خ اُغٞاُخ ٝاُخذٓخ اُؼبٓخعبدعب: 

إٕ اُؾللؼبس األعلل٠ٔ ُِغٞاُللخ ٛللٞ اُخذٓللخ اُؼبٓللخ ٝٛللذكٜب ر٘ظلل٤ْ أٝعللٚ اٗؾللبغ اٌُؾللل٠ 

ٝاإلسؽبدٟ ػ٠ِ األعظ اُغ٤ِٔخ ٝكوبأ ُٔجبدئٜب ث٤ٖ اُطالة ٝأُغبٛٔخ ك٠ ٓؾلشٝػبد خذٓلخ 

اُطبُلت اُج٤ئخ ٝأُغزٔلغ ٓلٖ خلالٍ أُؼغلٌشاد اُزل٠ ر٘ظٜٔلب اُِغ٘لخ ٝاُزل٠ رٜلذف إُل٠ رؼ٣ٞلذ 

 . ػ٠ِ االػزٔبد ػ٠ِ اُ٘لظ ٝاُزٔزغ ثؾ٤بح اُخالء ٝر٤ٔ٘خ سٝػ االٗزٔبء

 : ٖٝٓ األٗؾطخ اُز٠ روّٞ ثٜب ُغ٘خ اُغٞاُخ ٝاُخذٓخ اُؼبٓخ 

 .إهبٓخ ٓؼغٌش إػذاد الخز٤بس ػؾ٤شح اُغٞاُخ ثب٤ٌُِخ 

 .إهبٓخ ٓؼغٌش خذٓخ ػبٓخ 
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 .إهبٓخ ٓؼغٌش ث٤ئخ 

 زِلخ.اُزذس٣ت ػ٠ِ غبثٞس اُؼشض ُِذٝساد أُخ 

 .االؽزشاى ك٠ أُٜشعبٕ اٌُؾل٠ ُغٞا٠ُ ٤ًِبد اُغبٓؼخ 

  ٟٞاالؽزشاى ك٠ اُذٝسح اُج٤طش٣لخ )دٝسح اُصلذاهخ( ٤ٌُِلبد اُطلت اُج٤طلشٟ ػِل٠ ٓغلز

 عبٓؼبد ٓصش ك٠ أٗؾطخ اُغٞاُخ.

             

  ُغ٘خ اُ٘ؾبغ اُؼ٠ِٔ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤بعبثؼبأ: 

أُؼِٞٓبد اُل٤٘خ ٝاإلٌٓب٤ٗبد اُالصٓلخ ُز٘ل٤لز ٝرٜذف إ٠ُ ر٤ٜئخ اُج٤ئخ اإلثذاػ٤خ ٝرٞك٤ش 

اُزطج٤وبد ٝاالثزٌبساد ٝإؽذاس اُزـ٤ش كل٠ كٜلْ اُطلالة ُِؼِلّٞ ٓلٖ خلالٍ اُزجغل٤ػ ٝأُؾلبٛذح 

 ٝاُزلبػَ أُجبؽش ٓغ األعٜضح اُؼ٤ِٔخ ثبإلظبكخ إ٠ُ سػب٣خ أُٞاٛت اُؼ٤ِٔخ.

 

 

  

 

 ( اُطبُت ٝاُطبُجخ أُضب٤٤ُٖ -ُٔغِظ االرؾبد  ) أٝؽؾخٝ  دسع ارؾبد اُطالة . 

 ٤ٓذا٤ُبد رزًبس٣خ . 

  ؽؼبس ا٤ٌُِخ( -)ؽؼبس اُغبٓؼخؽؼبساد . 

 ؽٜبداد اُزوذ٣ش . 

 عبػبد ؽبئػٝ ًزت ه٤ٔخ  ٝ أع٘ذح ٝ ٓجبُؾ ٗوذ٣خ ٝؽٜبداد اعزضٔبس .   

 سؽالد رشك٤ٜ٤خ . 

 اُغلش ُِخبسط . 

 ( ُوبءاد صوبك٤خ .. اُطالة أُزلٞه٤ٖ ؽعٞس أُؤرٔشاد اُطالث٤خ ) . 

 ؽعٞس أعجٞع ؽجبة اُغبٓؼبد . 

  اُوبدح ثؾِٞإ ٝاُغبٓؼبد األخشٟؽعٞس ٓؼغٌشاد إػذاد . 

 دٝساد إػذاد ؽجبة أُغزوجَ ثغبٓؼخ أع٤ٞغ . 

 ْاُذٝساد اُؾبغئ٤خ ثٔؼغٌش اُغبٓؼخ ثجِط٤ . 
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 ٗؾٖ ك٠ خذٓخ اُطبُت 

ػعٞ ٤ٛئخ  (  ٠ٛ ٓؾشٝػبد اُزط٣ٞش اُزٌُ٘ٞٞع٠ ٝٛذكٜب خذٓخ   ICTPٓؾشٝػبد اٍ 

  )  أُٞ ق –اُطبُت  –اُزذس٣ظ 

 ٓؾبس٣غ ْٝٛ ًبُزب٠ُ :   6ٝؽذح رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد روذّ ٖٓ خالٍ خذٓبد 

   ؽجٌخ أُؼِٞٓبد  -1

 اُجٞاثخ اإلٌُزش٤ٗٝخ  -2

 اُزذس٣ت  -3

 اُزؼ٤ِْ اإلٌُزش٠ٗٝ -4

 أٌُزجخ اُشه٤ٔخ -5

 ٗظْ أُؼِٞٓبد اإلداس٣خ -6

 

 اُخذٓبد ا٠ُِ ث٤وذٜٓب ٓؾشٝع ؽجٌخ أُؼِٞٓبد

 

ٌٖٓٔ ك٠ أٟ ٌٓبٕ ك٠ اُغبٓؼخ روذس ث٤ٖ أُؾبظشاد أٝ ك٠ أٝهبد كشاؿي  رذخَ   -1

.  ػ٠ِ اإلٗزشٗذ ٖٓ ٓٞثب٣ِي ٖٓ خالٍ خذٓخ  Wireless اٍ      

اُو٤بّ ثؼَٔ اُزٞعؼبد أُطِٞثخ ُؾجٌخ ا٤ٌُِخ اُغ٤ٌِخ ٝاُالع٤ٌِخ ٝاُز٘غ٤ن ٝاُزؼبٕٝ  -2

. أُطِٞثخ ٓغ اداسح ؽجٌخ اُغبٓؼخ ثٔب ٣ؾون األٛذاف ٝاُغ٤بعبد      

ػَٔ ص٤بٗخ ألعٜضح اُؾبعت ِٝٓؾوبرٜب ٝرؾ٤َِ االػطبٍ ٝػَٔ روبس٣ش دٝس٣خ ػٖ  -3

 ؽبُخ االعٜضح ٝرؾ٤َٔ اُجشآظ األص٤ِخ .

  

 اُخذٓبد ا٠ُِ ث٤وذٜٓب ُي ٓؾشٝع اُجٞاثخ اإلٌُزش٤ٗٝخ

http://www.kfs.edu.eg/pharmacy ٓٞهغ ا٤ٌُِخ                                           

    

إػشف أخجبسى ٝأخجبس ٤ًِزي ًَٝ عذ٣ذ ٖٓ خالٍ ص٣بسري ُِٔٞهغ ثئعزٔشاس . -1  

. روذس رؾصَ ػ٠ِ اُجش٣ذ اإلٌُزش٠ٗٝ اُغبٓؼ٠ -2  

ٓغشد ٓبرجذأ اُذساعخ ٛزاله٠ اُغذاٍٝ اُذساع٤خ ٗبصُخ ػ٠ِ ٓٞهغ ٤ًِزي . -3  

٠ هجَ اإلٓزؾبٗبد عذاٍٝ اإلٓزؾبٗبد ٝأسهبّ اُغِٞط .ًٔبٕ ٛزاله -4  

ٝٛزوذس رؾصَ ػ٠ِ اٌُض٤ش ٖٓ اُخذٓبد ًَ ٓبرضٝس ٓٞهؼ٘ب . -5  

 

 

 

http://www.kfs.edu.eg/pharmacy
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 ٓؾشٝع اُزذس٣تٌٞسعبد أُزبؽخ ٖٓ خالٍ اُ

 

 

Basic Track 

 

Course Hrs 

Typing 12 

Concepts of IT 9 

Using Computers and 
Managing Files 

15 

Word Processing 18 

Spreadsheets 15 

Presentations 15 

Database 15 

Information and 

Communication 
12 

Introduction to PC 
Maintenance and 

Protection 

9 

 

 

Advanced Track 

 

Course Hrs 

Advanced PowerPoint 18 

Web Publishing using 

Front Page 
18 

Web Authoring using 

Dream Weaver 
24 

Graphics using Adobe 

Photoshop 
18 

2D Animation using 

Macromedia Flash 
18 

A+ Certification (Core 24 
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Hardware) 

Advanced Operating 
System 

15 

Advanced Word 
Processing 

18 

Advanced 
Spreadsheets 

18 

Advanced Database 18 

 

 

Professional Track 

Course Hrs 

Developing 

Applications 

using C# 

24 

Database 

Fundamentals 

“Introduction to 

SQL” 

24 

Web 

Programming 

using ASP dot 

Net 

24 

Statistical 

Analysis using 

SPSS 

18 

Introduction to 

Matlab 
24 

Project 

Management 

using Microsoft 

Project 

1 
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 ٓؾشٝع اُزؼِْ اإلٌُزش٠ٗٝ ٤ٔٓضاد

 

رذس٣ت أػعبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ػ٠ِ سكغ ٓصبدس اُزؼِْ ُِٔبدح   -1

 اُذساع٤خ ٝاداسح ٓ٘زذ٣بد اُطِجخ .

رلؼ٤َ اٗزبط أُوشساد االٌُزش٤ٗٝخ ك٠ ٗطبم ا٤ٌُِخ ٝرلؼ٤َ اعزخذاّ أُوشساد  -2

 االٌُزش٤ٗٝخ أُ٘زغخ ٖٓ عبٓؼبد اخشٟ .

ٓزؾشى ( –ٓغٔٞع  –أُبدح اُؼ٤ِٔخ ثؾٌَ ) ٓشئ٠ ٣ٞكش ُي  -3 •  

 

 

 

 ٤ٔٓضاد ٓؾشٝع أٌُزجخ اُشه٤ٔخ

 

 Googleاٍ    ػَٔ ٝاداسح ؽغبثبد أُغزل٤ذ٣ٖ ثب٤ٌُِخ ػ٠ِ أٌُزجخ اُشه٤ٔخ . ػ٠ِ -1

scholar  

 

 

 

 

 اُخذٓبد ا٠ُِ ث٤وذٜٓب ٓؾشٝع ٗظْ أُؼِٞٓبد اإلداس٣خ

 

ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُجؾض٤خ  االٓ٘خ ُذػْ ًبكخ اُؼ٤ِٔبد االداس٣خرٞك٤ش اُؾٍِٞ اُزو٤٘خ أُزٌبِٓخ 

 ٝأُغزٔؼ٤خ . 

رؾو٤ن ا٤ٌُٔ٘خ أُزٌبِٓخ ُإلداسح اُغبٓؼ٤خ ٝاُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُزلؼ٤َ اُزٞاصَ ث٤ٖ أػعبء 

٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝاُطالة ٖٓ خالٍ رلؼ٤َ خذٓخ اُجش٣ذ االٌُزش٠ٗٝ ُِطالة ٝأػعبء ٤ٛئخ 

 اُزذس٣ظ  .
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  لالتصال بالسادة العاملٌن بالكلٌة

 المحمول الوظيفة اإلسم م

 01064566451 أمين الكلية السيد / شعبان محمد الخطيب 1

 01051055253 رئيس المكتبة السيدة / جيهان مصطفى عوض 2

 

 المحمول الوظيفة اإلسم م

 01013621302 رئيس قسم شئون الطالب عبد هللا عتمانالسيد / محمد  1

 01064610631 مسئول الفرقة اإلعدادية إبراهيم أبو اليزيد محمدالسيد /  2

 01222215055 الثانيةمسئول الفرقة  أمل محمد عالمالسيدة /  3

 01015412140 االولى والثالثةمسئول الفرقة  هيام طاهر سكران/ السيدة 4

 

 المحمول الوظيفة اإلسم م

 01000444160 رئيس قسم رعاية الشباب الشربينى  وليد السيدالسيد /  1

 01016215332 رعاية شباب ثالث أخصائى السيد / عمر إسماعيل منتصر 4
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 تم إعداد الدلٌل تحت إشراف
 

 رمضان احمد الدومانىألستاذ الدكتور / ا

 
 عمٌد الكلٌة

 
 قام بإعداد الدلٌل

 
 ولٌد السٌد الشربٌنىالسٌد / 

 مدٌر رعاٌة الشباب
 

 السٌد / عمر إسماعٌل منتصر
 أخصائى ثالث رعاٌة شباب

 
 األستاذ / محمد عبد هللا عتمان
 رئٌس قسم شئون الطالب

 
 المهندسة / شٌماء محفوظ عبد الرحٌم
 مدٌر وحدة الخدمات اإللكترونٌة 

 

 إشراف إدارى

 السٌد / شعبان محمد الخطٌب
 أمٌن الكلٌة


