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ػذد ٖٓ اُغ٤بعبد ك٠ ٓغبٍ اُجؾش اُؼ٢ِٔ  ث٠٘ ع٣ٞق  –رج٘ذ ٤ًِخ اُطت اُج٤طش١ 

 ٠ٛٝ ًبُزب٢ُ:

 

I -االٛزٔبّ ثِغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثب٤ٌُِخ ٝ رٌٕٞ ٜٓٔزٜب: 

ٝمغ خطخ ثؾض٤خ ٤ٌُِِخ رشرجو ثاؽز٤بعبد أُغزٔغ ٝرٞاًت أُغزغذاد اُؼ٤ِٔخ  .1

 اُؼب٤ُٔخٝ

 شفذ ػٞائن اُجؾش اُؼ٢ِٔ ثب٤ٌُِخ .اعزوقبء أساء اُجبؽض٤ٖ دٝس٣ب ُ .2

ٝمغ أعظ اُزؼبٕٝ ٝاُز٘غ٤ن ٓغ اُغٜبد األخشٟ أُؼ٤٘خ ثبُجؾش اُؼ٢ِٔ  .3

 ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤ز آ٤ُبد اُزؼبٕٝ ٓغ رِي اُغٜبد

 اُ٘ظش ك٢ ٓؾشٝػبد اُجؾٞس اُؼ٤ِٔخ ٝئهشاسٛب. .4

 اُغؼ٢ إل٣غبد ٓقبدس ر٣َٞٔ ُِجؾش اُؼ٢ِٔ ٖٓ داخَ ٓقش ٝخبسعٜب. .5

بعبد اُجؾش اُؼ٢ِٔ ثقٞسح دٝس٣خ ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُخطخ ٓشاعؼخ ٝرو٤٤ْ ع٤ .6

 اُجؾض٤خ ٤ٌُِِخ.

ر٣َٞٔ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ك٢ اُغبٓؼبد ٝؿ٤شٛب ٣زْ ػ٠ِ أعبط أُلبمِخ ٖٓ ؽ٤ش  .7

 ٓغزٟٞ ٓؾشٝع اُجؾش ٝأ٤ٔٛزٚ ٝرٞكش اُج٠٘ اُزؾز٤خ ٝٓغزٟٞ اُجبؽش.

اُجؾش ئؽشاى اُخجشاء أُقش٤٣ٖ ك٢ ا٤ٌُِبد أُقش٣خ ٝ األع٘ج٤خ ك٢ ٤ٛئبد  .8

 اُؼ٢ِٔ

 رؾغ٤غ ٗؾش اإلٗزبط اُؼ٢ِٔ ك٠ أُغالد اُؼ٤ِٔخ اُذ٤ُٝخ   .9

 ر٤ٔ٘خ أُٞاسد اُجؾش٣خ اُؼبِٓخ ك٠ ٓغبٍ اُجؾش اُؼ٠ِٔ  .11

 رٞص٤ن اٗؾطخ اُجؾش اُؼ٠ِٔ ثب٤ٌُِخ  .11

 اُؾشؿ ػ٠ِ ٗؾش اُو٤ْ االخاله٤خ ُِجؾش اُؼ٠ِٔ .12

 

 

 

 

 

 ع٤بعبد اُجؾش اُؼ٢ِٔ أُزجؼخ ثب٤ٌُِخ
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 اُذًزٞس األعزبر ئؽشاف رؾذ ٣ٝؼَٔ خثب٤ٌُِ اُؼ٤ِب ثبُذساعبد اُخبؿ اإلداسٟ اُغٜبص ٠ٛ

 ثب٤ٌُِخ اُؼ٤ِب اُذساعبد ٓغغَ ٝثشئبعخ ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب اُذساعبد ُؾئٕٞ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ

 ٣خـ ٓب ًَ ك٠ اُزؼبَٓ ٣ٝزْ اُؼ٤ِب اُذساعبد ثاداسح ٝأُٞظل٤ٖ اإلداسٟ اُغٜبص ٣ٝؼبٝٗخ

 .اإلداسح ٛزٙ هش٣ن ػٖ اُؼ٤ِب اُذساعبد

 

 اإلداسح سعبُخ

ٝا٤ٌُِخ ،ٝر٘ـ  اُغبٓؼخ سعبُخ ث٘بء ػ٠ِ ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب اُذساعبد ئداسح سعبُخرْ رؾذ٣ذ 

 :ػ٠ِ

رط٣ٞش ٓ٘ظٞٓخ اُجؾش اُؼ٠ِٔ ك٠ ا٤ٌُِخ ُزقجؼ أًضشهذسح ػ٠ِ ئٗزبط ثؾٞس ٓز٤ٔضح "

ٝئػذاد ًٞادس ثؾض٤خ ٓإِٛخ ُزِج٤خ اؽز٤بعبد أُغزٔغ ٖٓ خالٍ اُج٘بء ؽشاًبد ٓغ ٓخزِق 

اُؼ٠ِٔ ٝرُي ثزٞك٤ش ث٤ئخ  ثؾض٤خ رزٞاكن ٓغ أُؼب٤٣ش  أُإعغبد أُؼ٤٘خ ثبُجؾش

ًٝزُي رز٤َُ اُقؼٞثبد آبّ اػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝاُجبؽض٤ٖ ُزلشؿْٜ اٌُبَٓ " اُؼب٤ُٔخ

 ُِو٤بّ ثٞاعجبرْٜ ػ٢ِ اُٞعٚ االٓضَ.

 

 اإلداسح سؤ٣خ 

 

 إٔ رؾزَ ٤ًِخ اُطت اُج٤طش١ عبٓؼخ ث٠٘ ع٣ٞق ٌٓبٗخ ٓز٤ٔضح ئه٤ٔ٤ِب ٝػب٤ُٔب ك٢  

ٝاُز٤ٔ٘خ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ُزِج٤خ اؽز٤بعبد أُغزٔغ اُؾب٤ُخ   ٓغبٍ اُجؾش اُؼ٢ِٔ

 ."ٝأُغزوج٤ِخ رؾو٤وب ُِز٤ٔ٘خ اُؾبِٓخ أُغزذآخ

 أُغزٜذف

 ٝاُزؼبَٓ اُزغغ٤َ اُطبُت ٣غزط٤غ ؽ٤ش ساه٢ أداء ُٔغزٟٞ اُٞفٍٞ ئ٠ُ اإلداسح رشٗٞ

 اُزغغ٤َ هِت ثذا٣خ ٖٓ ٢االٌُزشٝٗ ا٤ٌُِخ ٓٞهغ خالٍ ٖٓ دساعزٚ ٓشاؽَ ٓؼظْ ك٢

 ُٝغ٘خ االًبد٠ٔ٣ أُشؽذ ٖٓ االٌُزش٢ٗٝ ٝاُزٞه٤غ اُذساع٤خ أُوشساد رغغ٤َ ئ٠ُ

 اُؼ٤ِب اُذساعبد ٝٓغبُظ ُغبٕ ٖٓ أُزجؼخ اُزو٤ِذ٣خ االعشاءد ع٤ٔغ ٝٓزبثؼخ اإلؽشاف

 ُٜب اُغبٓؼخ ٝاػزٔبداد ثب٤ٌُِخ

  

 

 ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب اُذساعبد ئداسح
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 -د ٝ أُغئ٤ُٞبد:اُٞاعجب

 

٣ؼَٔ ؽبؿَ اُٞظ٤لخ رؾذ االؽشاف أُجبؽش ٤ًَُٞ ا٤ٌُِخ ُؾئٕٞ اُذساعبد  .1

 . اُؼ٤ِب ٝاُجؾٞس 

 ارخبر اعشاءاد هِت اُج٤بٗبد اُالصٓخ ُِؼَٔ . .2

 آغبى اُغغالد اُخبفخ ٝ اعز٤لبء اُج٤بٗبد اُٞاسدح ثٜب . .3

 اػذاد اُج٤بٗبد اُخبفخ ثأػٔبٍ اُذساعبد اُؼ٤ِب . .4

 مٞػبد اُخبفخ ُِؼشك ٝ ارخبر اعشاءاد ر٘ل٤زٛب .اػذاد أُٞ .5

ارخبر االعشاءاد اُخبفخ ثز٘ل٤زٛب ٝ اُوشاساد اُز٠ رزخزٛب اُِغبٕ أُخزقخ ٝ - .6

 اثالؿٜب ُِغٜبد أُؼ٤٘خ.

 كؾـ هِجبد االُزؾبم ثبُذساعبد اُؼ٤ِب . .7

 اعزخشاط ا٣قبٍ عذاد اُشعّٞ ك٠ ا٤ٌُِبد ٝ اعزخشاط ثطبهبد اُطالة. .8

 أُطِٞثخ هجوبً ُِوٞاػذ أُوشسح . رؾش٣ش اُؾٜبداد .9

 اُو٤بّ ثاػذاد ث٤بٕ ػٖ أُؾبس٣غ ٖٓ ٝاهغ اُغغالد . .11

اُو٤بّ ثٔشاعؼخ أٝسام اهزشاؽبد ا٤ٌُِبد ثو٤ذ اُطالة ُِذساعبد اُؼ٤ِب ر٤ٜٔذاً  .11

 الػزٔبد اُو٤ذ ثقلخ ٜٗبئ٤خ 

اُو٤بّ ثٔشاعؼخ ئهزشاؽبد ا٤ٌُِبد ثزؾ٤ٌَ ُغبٕ اُؾٌْ ػ٠ِ سعبئَ هالة  .12

 ٤ش ٝ اُذًزٞساٙ ر٤ٜٔذاً الػزٔبدٛب .أُبعغز

اُو٤بّ ثبرخبر اعشاءاد ؽَ ٓؾبًَ اُطِجخ اُخبفخ ثبُذساعبد اُؼ٤ِب ٝ اُطالة  .13

 اُٞاكذ٣ٖ .

اُو٤بّ ثبرخبر اعشاءاد أُٞاكوخ ػ٠ِ هجٍٞ هِجبد االػزاس ٝ ا٣وبف ٝ اػبدح اُو٤ذ ٝ  .14

 ٗوَ اُو٤ذ اُخبفخ ثطالة اُذساعبربُؼ٤ِب .

أُٞاكوخ ػ٠ِ اهزشاؽبد ا٤ٌُِبد ثزـ٤٤ش ٓٞمٞػبد اثؾبس  اُو٤بّ ثبرخبر ئعشاءاد .15

 .  اُطالة أٝ االؽشاف ػ٤ِٜب

 اُو٤بّ ثٔشاعؼخ ث٤بٗبد ؽٜبداد اُطالة الػزٔبدٛب . .16

 اُو٤بّ ثزؼذ٣َ اُِٞائؼ اُذاخ٤ِخ ٤ٌُِِبد ٝ اُخبفخ ثطالة اُذساعبد اُؼ٤ِب . .17

خ ُلؾـ االٗزبط اُو٤بّ ثزغ٤ٔغ رشؽ٤ؾبد ا٤ٌُِخ ُزؾ٤ٌَ اُِغبٕ اُؼ٤ِٔخ اُذائٔ .18

 اُؼ٠ِٔ ُِزشه٤خ ٝ ُالعبرزح ٝ االعبرزح أُغبػذ٣ٖ .

 ٣غ٘ذ ا٤ُخ ٖٓ اػٔبٍ اخشٟ ٓٔبصِخاُو٤بّ ثٔب  .19

 

 

 

 

 

 

 ثب٤ٌُِخ ٜٓبّ هغْ اُذساعبد اُؼ٤ِب
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 -:  اُٞفق اُؼبّ

 

روغ ٛزح اُٞظ٤لخ ك٠ اؽذ اداساد االداسح اُؼبٓخ ُِؼالهبد اُضوبك٤خ ٝ اهغبّ اُؼالهبد  -

 اُضوبك٤خ ثب٤ٌُِبد ٝ أُؼبٛذ ٝ أُشاًض .

 ح اُٞظ٤لخ ثبُو٤بّ ثبالػٔبٍ اُخبفخ ثبُؼالهبد اُضوبك٤خ ٝ رخزـ ٛز -
 

 -اُٞاعجبد ٝ أُغئ٤ُٞبد:

 ُؾئٕٞ اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾٞس ٣ؼَٔ ؽبؿَ اُٞظ٤لخ رؾذ االؽشاف أُجبؽش ٤ًَُٞ ا٤ٌُِخ  .1

 ارخبر اعشاءاد هِت اُج٤بٗبد اُالصٓخ ُؼَٔ االداسح . .2

 ٗبد اُٞاسدح ثٜب .آغبى اُغغالد اُخبفخ ثبالداسح ٝ اعز٤لبء اُج٤ب .3

 اػذاد اُج٤بٗبد اُخبفخ ثبػٔبٍ اُؼالهبد اُضوبك٤خ . .4

 اػذاد أُٞمٞػبد اُخبفخ ثبالداسح ُِؼشك ٝ ارخبر اعشاءاد ر٘ل٤زٛب . .5

ارخبر االعشاءاد اُخبفخ ثز٘ل٤ز اُوشاساد اُز٠ رزخزٛب اُِغبٕ أُخزقخ ٝ اثالؿٜب ُِغٜبد  .6

 أُؼ٤٘خ .

 نبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ك٠ ٜٓٔبد ػ٤ِٔخ ُِخبسط .اُو٤بّ ثبعشاءاد رشؽ٤ؼ ٝ ا٣لبد اػ .7

 االؽزشاى ك٠ اػٔبٍ اُزغغ٤َ ك٠ عغالد خبفخ ثبُٜٔٔبد اُؼ٤ِٔخ ٝ أُإرٔشاد . .8

اُو٤بّ ثبعشاءاد ا٣لبد اػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ُؾنٞس أُإرٔشاد ك٠ اُخبسط ٝ ًزُي االعزٔبػبد  .9

 ٝ اُ٘ذٝاد ٝ اُض٣بساد اُؼ٤ِٔخ ٝ اُؾِوبد اُذساع٤خ .

 عشاء االعبصاد اُخبفخ ثب٤ٌُِخ .اُو٤بّ ثب .11

  اُو٤بّ ثٔب ٣غ٘ذ ا٤ُخ ٖٓ اػٔبٍ اخشٟ ٓٔبصِخ . .11

 

 

 

 

 

 

 
 

 اُضوبك٤خ اُؼالهبد هغْ ٜٓبّ
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٠ٌُ ٣زْ ه٤ذى ث٤ٌِخ اُطت اُج٤طشٟ عبٓؼخ ث٠٘ ع٣ٞق  ٣غت إٔ 
 : رزٞاكش ُذ٣ي اُؾٜبداد ٝاألٝسام اُزب٤ُخ

 

 أطٕل + " طٕسح يختٕيخ طٕسح ؽجك األطم يٍ األٔساق انتبنٛخ  .1

 ٠شٓبدح انتخشد  .2

 ثٛبٌ ثتمذٚش انًٕاد خالل عُٕاد انذساعخ صغت يب تُض ػهّٛ انهٕائش انذاخهٛخ نهكهٛخ . .3

 ( طٕس فٕتٕغشافٛخ 6ػذد )  .4

 ٠شٓبدح يٛالد  .5

 يٕافمخ رٓخ انؼًم " أٔ إلشاس ثأَخ ال ٚؼًم ثبنضكٕيخ أٔ انمطبع انؼبو "  .6

ٙ نضظٕل تأرٛم ثًذح تكف –إػفبء َٓبئٙ  –تضذٚذ انًٕلف يٍ انتزُٛذ ) أد٘ انخذيخ  .7

 انطبنت ػهٙ انذثهٕو (

 
" ٣زْ رغ٤ِْ أفٍٞ األٝسام أُوذٓخ ُِطبُت ثؼذ االهالع ػ٤ِٜب ٝٓطبثوزٜب 

 ثبُقٞس "
 
 
 

 
 ٖٓ اإلٗزشٗذ هش٣ن ػٖ ٓجبؽشح ُالُزؾبم ثبُذساعبد اُؼ٤ِب ثب٤ٌُِخ  اُزوذ٣ْ ٣ٌٖٔ
 واُشاث ػ٠ِ ثبُنـو ٝرُي ا٤ٌُِخ ئ٠ُ ٝئسعبُٜب االُزؾبم اعزٔبسح رؼجئخ خالٍ
  اُزب٠ُ

http://www.bsuv.bsu.edu.eg/veterinaryLinks.aspx?LID=1767 

 أُقش٤٣ٖ ُِطالة االُزؾبم اعزٔبسح 
 اُٞاكذ٣ٖ ُِطالة االُزؾبم اعزٔبسح 
 
 

 

 

 
 
 

 ِٓؾٞظخ ٛبٓخ :

 اُؼ٤ِب ثبُذساعبد ه٤ذى ٣زْ ٤ًق
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 اُذًزٞساٙ : صبُضب  أُبعغز٤ش :صب٤ٗب   دثِٞٓبد :أٝال 
 ُذسعخ ٓإٓ٘ٚ ٓإهزخ ؽٜبدح 1

 )ؽذ٣ضخ( اُجٌبُٞس٣ٞط
  –إهزخ ؽٜأدح ٓ 1

روذ٣شاد ُذسعخ  ؽٜبدح 2 
 اُجٌبُٞس٣ٞط

ؽذ٣ضخ) أٝ ؽٜبدح دثِّٞ 
 اُذساعأد

 روذ٣شاد اُؼ٤ِب ٓٞمؾأثٜأ
 أُوشاسد ٝ عبػبد اُؼَٔ

 ؽذ٣ضٚ ٓبعغز٤ش ؽٜبدح 2  ػذد 1
 ، ٓإهزٚ( ثٌبُٞس٣ٞط ؽٜبدح
 ) روذ٣شاد

 دسعٜب اُز٠ ثأُٔوشساد ث٤إٔ
 ػذد ثٜب ٓٞمؾب ثبُٔبعغز٤ش

 ٌَُ ٤ِٔخٝاُؼ اُغأػبد اُ٘ظش٣خ
 ٝروذ٣شارٜب ٓوشس

 ( ا٤ُٔالد ؽٜبدح أفَ 2
 )ًٔج٤ٞرش

 ( ا٤ُٔالد ؽٜبدح أفَ 2
 )ًٔج٤ٞرش

 )ًٔج٤ٞرش ( ا٤ُٔالد ؽٜبدح أفَ 2

 اُؼَٔ عٜخ ٖٓ خطبة 3
 ػ٠ِ ثبُٔٞاكوٚ

 اُذساعبد ثذثِّٞ اُو٤ذ
 أٝ اُؼ٤ِب
 اُؼَٔ ػذّ ؽبُخ ك٠ أهشاس

 اُؼَٔ عٜخ ٖٓ خطبة 3
 ػ٠ِ ثبُٔٞاكوٚ
 أُبعغز٤ش خُذسع اُزغغ٤َ

 أهشاس أٝ
 اُؼَٔ ػذّ ؽبُخ ك٠

 ثبُٔٞاكوٚ اُؼَٔ عٜخ ٖٓ خطبة 3
 ػ٠ِ

 أٝ أُبعغز٤ش ُذسعخ اُزغغ٤َ
 أهشاس
 اُؼَٔ ػذّ ؽبُخ ك٠

 ( اُزغ٤٘ذ ٖٓ أُٞهق 4
 ) ُِزًٞس ثبُ٘غجٚ

 ( اُزغ٤٘ذ ٖٓ أُٞهق 4
 ) ُِزًٞس ثبُ٘غجٚ

 ثبُ٘غجٚ ( اُزغ٤٘ذ ٖٓ أُٞهق 4
 ) ُِزًٞس

 ؽذ٣ضٚ ؽخق٤ٚ فٞس 6 ػذد 5 ؽذ٣ضٚ ؽخق٤ٚ فٞس 6 ػذد 5 ؽذ٣ضٚ خق٤ٚؽ فٞس 6 ػذد 5

 اُو٤ٓٞٚ اُجطبهخ فٞسح 6 اُو٤ٓٞٚ اُجطبهخ فٞسح 6 اُو٤ٓٞٚ اُجطبهخ فٞسح 6

 دسعخ ( 451ؽٜبدح اُِـخ ) 7 دسعخ( 411ؽٜبدح اُِـخ ) 7  7

 خ اُشه٤ٔخاُزغغ٤َ ثبٌُٔزج 8 اُزغغ٤َ ثبٌُٔزجخ اُشه٤ٔخ 8 اُزغغ٤َ ثبٌُٔزجخ اُشه٤ٔخ 8

 خشآٚ ثالعز٤ي ِٓق 3 ػذد 9 خشآٚ ثالعز٤ي ِٓق 3 ػذد 9 خشآٚ ثالعز٤ي ِٓق 3 ػذد 9

 ًَ ٖٓ مٞئ٤خ فٞسح 11
 اُغبثوٚ أُغز٘ذاد

 ًَ ٖٓ مٞئ٤خ فٞسح 11
 اُغبثوٚ أُغز٘ذاد

 أُغز٘ذاد ًَ ٖٓ مٞئ٤خ فٞسح 11
 اُغبثوٚ

 ثٔشؽِخ االُزؾبم ِٓق 11
 اُؼ٤ِب اُذساعبد

 ثٔشؽِخ ؾبماالُز ِٓق 11
 اُؼ٤ِب اُذساعبد

 اُذساعبد ثٔشؽِخ االُزؾبم ِٓق 11
 اُؼ٤ِب

 

 

 

 

 

 

 

 

  اُزغغ٤َ / ُِو٤ذ أُطِٞثخ أُغز٘ذاد ث٤بٕ
 اُذًزٞساٙ دسعخ -   أُبعغز٤ش دسعخ -   اُؼ٤ِب اُذساعبد ٓبددثِٞ  
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رٔ٘ؼ عبٓؼخ ث٠٘ ع٣ٞق ث٘بء ػ٠ِ هِت ٓغِظ ٤ًِخ اُطت اُج٤طشٟ اُؾٜبداد اُؼ٤ِب اُزب٤ُخ 
 -ُٔب ثؼذ ؽٜبدح اُجٌبُٞس٣ٞط ٝ رُي ك٠ اُزخققبد اُؼ٤ِٔخ ُألهغبّ ٝ كشٝػٜب:

 بأٝال: دثِّٞ اُذساعبد اُؼ٤ِ

 صب٤ٗب : أُبعغز٤ش ك٠ اُؼِّٞ اُطج٤خ اُج٤طش٣خ.

 صبُضب: دًزٞساح اُلِغلخ ك٠ اُؼِّٞ اُطج٤خ اُج٤طش٣خ

 

 

 اُذثِّٞ ثشآظ ألؽذ ُِزغغ٤َ ثب٤ٌُِخ اُؼ٤ِب اُذساعبد ئداسح ئ٠ُ ثبُزٞعٚ اُطبُت ٣وّٞ 

 :٢ٛٝ ُِو٤ذ اُالصٓخ األٝسام ٝاعز٤لبء اُذساع٤خأُوشسح اُشعّٞ عذاد ثؼذ

 ٜٓ٘ب ٝفٞسح ُجٌبُٞس٣ٞطا ؽٜبدح .1

 ثبُذسعبد اُجٌبُٞس٣ٞط ُٔشؽِخ اُذساعخ ع٘ٞاد روذ٣شاد ث٤بٕ .2

 ٜٓ٘ب ٝفٞسح ًٔج٤ٞرش ٤ٓالد ؽٜبدح .3

 ٓ٘ٚ ٝفٞسح )ُِزًٞس( اُزغ٤٘ذ ٖٓ أُٞهق .4

 ٜٓ٘ب ٝفٞسح )٣ؼَٔ ُٖٔ( اُؼَٔ عٜخ ٓٞاكوخ .5

  ؽخق٤خ فٞس 6 .6
 

 
 

 ثشآظ ألؽذ ُِزغغ٤َ ٤ٌِخثبُ اُؼ٤ِب اُذساعبد ئداسح ئ٠ُ ثبُزٞعٚ اُطبُت ٣وّٞ :أٝال

 :٢ٛٝ ُِو٤ذ اُالصٓخ األٝسام ٝاعز٤لبء أُوشسح اُشعّٞ اُذساع٤خ عذاد ثؼذ أُبعغز٤ش

 ٜٓ٘ب ٝفٞسح اُجٌبُٞس٣ٞط ؽٜبدح .1

 ثبُذسعبد اُجٌبُٞس٣ٞط ُٔشؽِخ اُذساعخ ع٘ٞاد روذ٣شاد ث٤بٕ .2

 .ٜٓ٘ب ٝفٞسح  )ٝعذد ئٕ(  اُذثِّٞ ؽٜبدح .3

 ٜٓ٘ب ٝفٞسح اُذثِّٞ روذ٣شاد ث٤بٕ .4

 ٜٓ٘ب ٝفٞسح ًٔج٤ٞرش ٤ٓالد ؽٜبدح .5

 ٓ٘ٚ ٝفٞسح )رًٞس( اُزغ٤٘ذ ٖٓ أُٞهق .6

 ٜٓ٘ب ٝفٞسح )٣ؼَٔ ُٖٔ( اُؼَٔ عٜخ ٓٞاكوخ .7

دسعخ  411ؽٜبدح ثأعز٤بص آزؾبٕ اُز٣ٞلَ أُإعغ٠ ٖٓ ٤ٛئخ أ٤ٓذ٣غذ ة  .8

 دسعخ ُِذًزٞساح 451ُِٔبعغز٤ش ٝ 

 ؽخق٤خ فٞس 6ػذد  .9

 
 
 
 
 

 اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ اُز٠ رٔ٘ؾٜب ٤ًِخ اُطت اُج٤طشٟ

 

 اُذثِّٞ ثشآظ ألؽذ اُو٤ذ ئعشاءاد

 أُبعغز٤ش ثشآظ ألؽذ اُو٤ذ ئعشاءاد
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 ثشآظ ألؽذ ُِزغغ٤َ ثب٤ٌُِخ اُؼ٤ِب اُذساعبد ئداسح ٠ئُ ثبُزٞعٚ اُطبُت ٣وّٞ  :أٝال

 :٢ٛٝ ُِو٤ذ اُالصٓخ األٝسام ٝاعز٤لبء أُوشسح اُذساع٤خ اُشعّٞ عذاد ثؼذ اُذًزٞساٙ
 

 ٜٓ٘ب ٝفٞسح اُجٌبُٞس٣ٞط ؽٜبدح .1
 

 ثبُذسعبد اُجٌبُٞس٣ٞط ُٔشؽِخ اُذساعخ ع٘ٞاد روذ٣شاد ث٤بٕ .2

 ٜٓ٘ب ٝفٞسح ًٔج٤ٞرش ٤ٓالد ؽٜبدح .3

 ٓ٘ٚ ٝفٞسح  )رًٞس( اُزغ٤٘ذ ٖٓ أُٞهق .4

 ٜٓ٘ب ٝفٞسح  )٣ؼَٔ ُٖٔ( اُؼَٔ عٜخ ٓٞاكوخ .5

 ٜٓ٘ب ٝفٞسح )  ٝعذد ئٕ(  اُذثِّٞ ؽٜبدح .6

 ٜٓ٘ب ٝفٞسح اُذثِّٞ روذ٣شاد ث٤بٕ .7

 ٜٓ٘ب ٝفٞسح أُبعغز٤ش ؽٜبدح .8

 ٜٓ٘ب ٝفٞسح أُبعغز٤ش روذ٣شاد ث٤بٕ .9

 دسعخ 451 ة أ٤ٓذ٣غذ ٤ٛئخ ٖٓ أُإعغ٠ اُز٣ٞلَ آزؾبٕ ثأعز٤بص ؽٜبدح .11

 ُِذًزٞساح

  ؽخق٤خ فٞس6ػذد  .11
 

 صب٤ٗب

 سئ٤ظ ئ٠ُُذسعز٠ أُبعغز٤ش ٝاُذًزٞساح  اُزغغ٤َ اعزٔبسح ٖٓ ٗغخخ شعَر .1

 ك٤ٚ اُزغغ٤َ ك٢ اُطبُت ٣شؿت اُز١ اُؼ٢ِٔ اُوغْ

 اُشعبُخ ػ٠ِ أُؾشف األعزبر الخز٤بس اُؼ٢ِٔ اُوغْ سئ٤ظ ثٔوبثِخ اُطبُت ٣وّٞ .2

 .)أُبدح( قـاُزخ أعبرزح ث٤ٖ ٖٓ ٓطِوخ ثؾش٣خ

 :صبُضب

 ٓٞمٞع ثزؾذ٣ذ اُشعبُخ ػ٠ِ أُؾشف األعزبر اهزشاػ ػ٠ِ ث٘بء اُوغْ ٓغِظ ٣وّٞ .3

  ٝأُوشساد اُشعبُخ، ٝػ٘ٞإ

 أُغبػذ٣ٖ أُؾشك٤ٖ ثؼل ٝاخز٤بس اُجؾش خطخ ٝرؾذ٣ذ اُطبُت، ٣ذسعٜب اُز٢ .4

 .رُي األٓش رطِت ارا اُشعبُخ ػ٠ِ

 ا٤ٌُِخ ٓغِظ صْ اُؼ٤ِب اُذساعبد ُغ٘خ ك٢ اُزغغ٤َ اعزٔبسح اػزٔبد ٣زْ :ساثؼب

 

 

 

 

 
 

 اُذًزٞساٙ ثشآظ ألؽذ اُو٤ذ ئعشاءاد
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٣زوذّ اُطالة اُٞاكذ٣ٖ اُشاؿج٤ٖ ك٢ اإلُزؾبم ثبُذساعبد اُؼ٤ِب  ثطِجبرْٜ ُِغبٓؼخ  .1

اٝ ػٖ هش٣ن اإلداسح اُؼبٓخ ُِٞاكذ٣ٖ ك٢ أُٞاػ٤ذ اُز٠ ٝاكن ػ٤ِٚ األعزبر 

 اُذًزٞس/ ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ 

اُج٤بٗبد أُزنٔ٘ٚ أُٞاكوخ أُجذئ٤خ ػ٠ِ  رٞاك٠ اُغبٓؼبد اُٞصاسح ثأعزٔبساد .2

اُوجٍٞ ك٢ ٓٞػذؿب٣زٚ ٗٞكٔجش ثبُ٘غجخ ُٔشؽِخ )اُذثِّٞ( ٜٝٗب٣خ ؽٜش ٣٘ب٣ش ثبُ٘غجخ 

 1ُٔشؽِخ )أُبعغز٤ش(

روّٞ اُٞصاسح كٞس رِو٤ٜب أعزٔبساد اُج٤بٗبد ٖٓ اُغبٓؼبد ثأعزطالع سأ١ اُغٜبد  .3

 ئ٢ ٌَُ ؽبُخ ػ٠ِ ؽذح األ٤٘ٓٚ أُؼ٤٘خ ٝأثالؽ اُغبٓؼبد ثبُشأ١ اُٜ٘ب

٣وّٞ اُطبُت ثٔؼبدُخ اُؾٜبداد اُؾبفَ ػ٤ِٜب اُطبُت ثٔض٤الرٜب اُز٠ رٔ٘ؼ ٖٓ  .4

 عبٓؼبد عٜٔٞس٣خ ٓقش اُؼشث٤خ

٣ٌٕٞ ه٤ذ اُطبُت اُٞاكذ ثبُذساعبد اُؼ٤ِب آب ػ٠ِ ٗلوزٚ اُخبفٚ ٝك٢ ٛزٙ اُؾبُخ  .5

اٝػ٠ِ ٗلوخ ٣ٌٕٞ ُٚ ػ٘ٞإ اهبٓخ ثغٜٔٞس٣خ ٓقش اُؼشث٤خ، اٝػ٠ِ ثؼضٚ ؽ٤ٌٓٞخ،

 ٠٠٠ أؽذٟ أُ٘ظٔبد اُذ٤ُٝخ

 
 

 
 

 ( اعزٔبساد ث٤بٗبد اُزؾبم ثبُذساعبد اُؼ٤ِب )ٖٓ اإلداسح اُؼبٓخ ُِٞاكذ٣ٖ(. 4ػذد ) .1

 ( اعزٔبسح ٓؼِٞٓبد ٓذٓٞؿخ)ٖٓ اإلداسح اُؼبٓخ ُِٞاكذ٣ٖ ( 4ػذد ) .2

 ( اعزٔبسح ٓؼِٞٓبد اعزطالع سأٟ)ٖٓ اإلداسح اُؼبٓخ ُِٞاكذ٣ٖ ( 4ػذد ) .3

 اُغبٓؼ٤خ األ٠ُٝ ثؼذ ٓؼبدُزٜب ٖٓ أُغِظ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد   اُؾٜبدح  .4

دسعخ ُِٔبعغز٤ش ٝ  411ؽٜبدح ثأعز٤بص آزؾبٕ اُز٣ٞلَ أُإعغ٠ ٖٓ ٤ٛئخ أ٤ٓذ٣غذ ة  .5

 دسعخ ُِذًزٞساح 451

 ( ع٘ٞاد . 4فٞسح ٖٓ عٞاص اُغلش + ؽٜبدح روذ٣ش ) .6

 ( فٞس ؽٔغ٤خ ُِطبُت ؽذ٣ضخ + ؽٜبدح ا٤ُٔالد6ػذد ) .7

 
 
 
 
 
 
 

 :٣ٖ(أعشاءاد رغغ٤َ هالة اُذساعبد اُؼ٤ِب )اُٞاكذ

 

    ُِو٤ذ اُالصٓخ األٝسام
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 ُٜزٙ اُذسعخ خالٍ ؽٜش١ ٓبسط ٝعجزٔجش ٖٓ ًَ ػبّ  روذّ هِجبد اُو٤ذ .1

ُؼ٤ٔذ ا٤ٌُِخ اُز١ ٣ؾ٤ِٚ ئ٠ُ ٓغِظ اُوغْ أُخزـ ُزؾذ٣ذ ٓٞمٞع  ٣زوذّ اُطبُت ثطِت اُو٤ذ .2

  اُجؾش ٝثشٗبٓظ اُذساعخ صْ ٣ؼشك األٓش ثؼذ اعز٤لبء ع٤ٔغ األٝسام ػ٠ِ ٓغِظ ا٤ٌُِخ إلهشاسٙ

   .اكوخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ػ٢ِ اُزغغ٤َٓٞ ٣ٌٕٞ اُو٤ذ ٖٓ ربس٣خ .3
 
 
 
 

 

ٓذح اُو٤ذ ُِؾقٍٞ ػ٠ِ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ اُؼِّٞ اُطج٤خ اُج٤طش٣خ ع٘زبٕ ٤ٓالد٣زبٕ ػ٠ِ  -
األهَ ٖٓ ربس٣خ ٓٞاكوخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ػ٠ِ اُزغغ٤َ ٜٓ٘ب ع٘خ ُِذساعخ اُز٤ٜٔذ٣خ ٝع٘خ إلعشاء 

 اُجؾش ٝإلػذاد اُشعبُخ 
ا ُٜزٙ اُذسعخ أًضش ٖٓ أسثغ ع٘ٞاد ُٝٔغِظ ا٤ٌُِخ ٓذ أُذح ُلزشح ٝال ٣غٞص إٔ ٣جو٠ اُطبُت ٓو٤ذ -

أخشٟ ال رزغبٝص ػب٤ٖٓ آخش٣ٖ ٝرُي ث٘بء ػ٠ِ هِت أُؾشف أٝ أُؾشك٤ٖ ٝٓٞاكوخ ٓغِظ 
 ع٘ٞاد 6اُوغْ ُٝغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثب٤ٌُِخ ػ٠ِ رُي ثؾ٤ش ال رزغبٝص ٓذح اُذساعخ 

 

 صب٤ٗب :ؽشٝه اُوجٍٞ ُِو٤ذ ثبُذثِٞٓبد.
 

ٓةٖ ئؽةذٟ  إٔ ٣ٌٕٞ ؽبفالً ػ٠ِ دسعةخ اُجٌةبُٞس٣ٞط كة٢ اُؼِةّٞ اُطج٤ةخ اُج٤طش٣ةخ -1
اُغبٓؼبد أُقش٣خ أٝ ػ٠ِ دسعخ ٓؼبدُخ ُٜب ٖٓ ٓؼٜةذ ػِٔة٢ آخةش ٓؼزةشف ثةٚ ٓةٖ 

 اُغبٓؼخ
 ع٘خ ًبِٓخ ػ٠ِ األهَ إٔ ٣ٌٕٞ هذ ٓن٠ ػ٠ِ رخشعٚ -2
 ٤خُِغذاٍٝ اُذساع٤خ اُز٢ رؼذٛب اٌُِ إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘زظْ ك٢ اُذساعخ هجوبً  -3
 خالٍ ؽٜش عجزٔجش ٖٓ ًَ ػبّ روذّ هِجبد اُو٤ذ ُِؾقٍٞ ػ٠ِ أؽذ اُذثِٞٓبد -4
 

٤ُ٘ةَ أ١ ٓةٖ دثِٞٓةبد اُذساعةبد اُؼ٤ِةب عة٘خ ًبِٓةخ ٝال ٣غةٞص إٔ ٣جوة٠  ٓذح اُذساعةخ
 اُطبُت ٓو٤ذ ثبُذثِٞٓبد أًضش ٖٓ ع٘ز٤ٖ

 
 ٣ٌٝةةٕٞ آزؾةةبٕ اُطبُةةت رؼوةةذ آزؾبٗةةبد دثِٞٓةةبد اُذساعةةبد اُؼ٤ِةةب ٓةةشر٤ٖ كةة٢ اُؼةةبّ

رؾش٣ش٣بً ٝػ٤ِٔبً ٝؽل٣ٞبً ك٢ ع٤ٔغ أُوشساد اُذساع٤خ ك٢ ًةَ ٓةشح ٣زوةذّ ئ٤ُةٚ ٝرٌةٕٞ 
 كشؿ اُزوذّ ُالٓزؾبٕ مؼق ػذد ٓشاد االٓزؾبٕ اُغ١ٞ٘ أ١ ) أسثغ ٓشاد (

 
إٔ ٣ؾشّ اُطبُةت ٓةٖ اُزوةذّ  ُٔغِظ ا٤ٌُِخ ث٘بء ػ٠ِ هِت ٓغبُظ األهغبّ أُخزقخ

% ٝك٠ ؽبُخ ؽشٓبٗٚ ٣ؼ٤ةذ أُوةشساد اُزة٢ 75ُالٓزؾبٕ ئرا ًبٗذ ٗغجخ ؽنٞس روَ ػٖ 
  ؽشّ ٜٓ٘ب دساعخ ٝآزؾبٗبً 

 
 
 
 
 
 
 
 

  اُو٤ذ كزشاد     

 ٓذح اُو٤ذ :
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 ػ 

 هج٤ؼخ اُذساعخ:  -1

اُذساعخ ػ٠ِ ٓوشساد دساع٤خ ٝٓزبثؼخ اُزوذّ اُؼ٠ِٔ ٝاُزذس٣ت ػ٠ِ اعِٞة  رؾزٟٞ  -

اُجؾش اُؼ٠ِٔ ٝاعزوشاء اُ٘زبئظ ٝر٘ز٠ٜ رِي اُذساعخ ثأػذاد سعبُخ ػ٤ِٔخ روجِٜب ُغ٘خ 
 ٝأُ٘بهؾخ اُؾٌْ

 

 :اُج٤طش٣خ اُطج٤خ اُؼِّٞ ك٠ أُبعغز٤ش ُذسعخ اُطبُت ه٤ذ ك٠ ٣ؾزشه  :اُوجٍٞ ؽشٝه-2

إٔ ٣ٌٕٞ ؽبفال ػ٠ِ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ اُؼِّٞ اُطج٤خ اُج٤طش٣خ ٖٓ ئؽذٟ  - أ
اُغبٓؼبد أُقش٣خ ، أٝ ؽبفال ػ٠ِ دسعخ ٓؼبدُخ ُٜب ٖٓ ٓؼٜذ ػ٢ِٔ آخش ٓؼزشف ثٚ 

رشا٠ًٔ ػبّ ع٤ذ ٝروذ٣ش ع٤ذ عذا ك٢ ٓبدح اُزخقـ ػ٠ِ  ٖٓ اُغبٓؼخ ٝرُي ثزوذ٣ش
 األهَ

أٝ إٔ ٣ٌٕٞ ؽبفال ػ٠ِ دثِّٞ اُذساعخ اُؼ٤ِب ك٢ أؽذ كشٝع اُزخقـ ثزوذ٣ش ػبّ ع٤ذ  - ة
ٝروذ٣ش ع٤ذ عذا ك٢ ٓبدح اُزخقـ ػ٠ِ األهَ ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ ٖٓ ٓٞاد اُذثِّٞ اُز٢ 

عبػبد ٗظش٣خ  3ٖ عجن إٔ دسعٜب اُطبُت ٝاُز٢ ال روَ عبػبرٜب اُذساع٤خ ػ
 ٝػ٤ِٔخ أعجٞػ٤ب

 إٔ ٣ٌٕٞ هذ ٓن٠ ػ٠ِ ؽقُٞٚ ػ٠ِ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ع٘خ ٤ٓالد٣خ ػ٠ِ األهَ - د
 

 كزشاد اُو٤ذ :-3
  روذّ هِجبد اُو٤ذ ُٜزٙ اُذسعخ خالٍ ؽٜش١ ٓبسط ٝعجزٔجش ٖٓ ًَ ػبّ ٣ٌٕٝٞ اُو٤ذ

   .ٖٓ ربس٣خ ٓٞاكوخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ػ٢ِ اُزغغ٤َ
 

 ٓذح اُو٤ذ : -4
 ٤ذ ُِؾقٍٞ ػ٠ِ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ اُؼِّٞ اُطج٤خ اُج٤طش٣خ ع٘زبٕ ٓذح اُو

٤ٓالد٣زبٕ ػ٠ِ األهَ ٖٓ ربس٣خ ٓٞاكوخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ػ٠ِ اُزغغ٤َ ٜٓ٘ب ع٘خ 
ُِذساعخ اُز٤ٜٔذ٣خ ٝع٘خ إلعشاء اُجؾش ٝإلػذاد اُشعبُخ ٝال ٣غٞص إٔ ٣جو٠ اُطبُت 

ٓذ أُذح ُلزشح أخشٟ ال  ٓو٤ذا ُٜزٙ اُذسعخ أًضش ٖٓ أسثغ ع٘ٞاد ُٝٔغِظ ا٤ٌُِخ
رزغبٝص ػب٤ٖٓ آخش٣ٖ ٝرُي ث٘بء ػ٠ِ هِت أُؾشف أٝ أُؾشك٤ٖ ٝٓٞاكوخ ٓغِظ 
 6اُوغْ ُٝغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثب٤ٌُِخ ػ٠ِ رُي ثؾ٤ش ال رزغبٝص ٓذح اُذساعخ 

 ع٘ٞاد
   :اُج٤طش٣خ اُطج٤خ اُؼِّٞ ك٠ أُبعغز٤ش دسعخ ٓ٘ؼ ؽشٝه -5
 

 :اُج٤طش٣خ اُطج٤خ اُؼّٔٞ ك٠ ُٔبعغز٤شا دسعخ ٤َُ٘ اُطبُت ك٠ ٣ؾزشه
 

إٔ ٣زبثغ اُطبُت ُٔذح اُغ٘خ اُذساع٤خ اُز٤ٜٔذ٣خ اُز٢ ٣وشسٛب ٓغِظ ا٤ٌُِخ ث٘بء ػ٠ِ  .1
  اهزشاػ ٓغبُظ األهغبّ أُخزقخ ػ٠ِ إٔ رؾَٔ ٛزٙ اُذساعخ :

  ٍعبػخ ػ٢ِٔ أعجٞػ٤ب 4عبػبد ٗظش١ ،  3ٓبدح اُزخقـ  : ثٔؼذ 
  ٍعبػخ ػ٢ِٔ أعجٞػ٤ب 3ٗظش١ + عبػخ  1ٓوشس هشم ثؾش : ثٔؼذ 
  ( ٓوشساد اُذساعبد اُؼ٤ِب أُج٤٘خ ك٢ أُبدح ٖٓ ) ػذد ) صالصخ ا٠ُ خٔغخ ٓوشساد

 12: 11( ٝاُز٢ رغزذػ٤ٜب هج٤ؼخ اُجؾش ٖٓ أُٞاد أُغبػذح ٝرُي ك٢ ؽةذٝد  ) 29
 عبػخ ٗظش٣خ ٝػ٤ِٔخ أعجٞػ٤ب(

 

 أُوشساد اُذساع٤خإٔ ٣إدٟ ث٘غبػ االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١ ٝاُؼ٢ِٔ ٝاُؾل١ٞ ك٢  .2
 

 

 اُج٤طش٣خ اُطج٤خ اُؼِّٞ ك٢ أُبعغز٤ش:   صب٤ٗب
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 ٗظبّ اُذساعخ ٝاألٓزؾبٕ:  -6
 

  أثش٣َ(  ٣ٌٕٝٞ آزؾبٕ اُطبُت ك٢ ع٤ٔغ  –٣ؼوذ األٓزؾبٕ ٓشر٤ٖ ك٠ اُؼبّ  )د٣غٔجش
أُوشساد ك٢ ًَ ٓشح ٣زوذّ ئ٤ُٚ ٣ٝغزض٠٘ ٖٓ رُي اُطبُت اُشاعت ك٢ ٓوشس اإلؽقبء 

 ٜب اُؾ١ٞ٤ ك٤ٌٕٞ ئػبدح آزؾبٗٚ دٕٝ أُوشساد اُز٢ عجن ٗغبؽٚ ك٤
  ٌٕٞٝرٌٕٞ كشؿ اُزوذّ ُالٓزؾبٕ مؼق ػذد ٓشاد االٓزؾبٕ اُغ١ٞ٘ ) أ١ أسثغ ٓشاد ( ٣ٝ

 ُِطبُت اُشاعت ك٢ اإلؽقبء كوو كشفخ خبٓغخ ٝأخ٤شح ، 
  ُٕٝٔغِظ ا٤ٌُِخ ث٘بء ػ٠ِ اهزشاػ األهغبّ أُخزقخ ؽشٓبٕ اُطبُت ٖٓ دخٍٞ االٓزؾب

٤ٔغ أُوشساد دساعخ ٝآزؾبٗب % ٝك٠ ؽبُخ ؽشٓبٗٚ ٣ؼ٤ذ ع75ئرا هِذ ٗغجخ ؽنٞسٙ ػٖ 
٣ج٤ٖ ك٢ ؽٜبدح دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ اُؼِّٞ اُطج٤خ اُج٤طش٣خ ٓبدح اُزخقـ ٝػ٘ٞإ 

 اُشعبُخ

 َسعبُزٚ ٣ٝوذٓٚ ٓ٘ؾٞساً أٝ  ٣وّٞ هبُت أُبعغز٤ش ث٘ؾشػذد  ثؾش ػ٠ِ االه ٖٓ
جَ هٓوجٞالً ُِ٘ؾش ثزبس٣خ ٣غجن أُٞاكوخ ػ٠ِ رؾ٤ٌَ ُغ٘خ اُؾٌْ ٝأُ٘بهؾخ ٖٓ 

 .غبٓؼخ ٣ٌٕٝٞ ٖٓ مٖٔ ٓغٞؿبد رؾ٤ٌَ ُغ٘خ اُؾٌْ ٝأُ٘بهؾخاُ

 

 
 

روّٞ أعبعب ػ٠ِ اُجؾش أُجزٌش ٝٓزبثؼخ اُزوذّ اُؼ٠ِٔ ٝدساعخ ٓوشساد  هج٤ؼخ اُذساعخ:
دساعبد ػ٤ِب ثبألمبكخ ا٠ُ ؽِوخ دساع٤خ ؽٍٞ سعبُزخ ُٔذح الروَ ػٖ صالس ع٘ٞاد ر٘ز٠ٜ 

 خثزوذ٣ْ سعبُخ روجِٜب ُغ٘خ اُؾٌْ ٝأُ٘بهؾ
 

 ٣ؾزشه ك٢ اُو٤ذ ُذسعخ دًزٞساٙ اُلِغلخ ك٢ اُؼِّٞ اُطج٤خ اُج٤طش٣خ ٓب٠ِ٣   ؽشٝه اُو٤ذ :
 

إٔ ٣ٌٕٞ ؽبفالً ػ٢ِ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ اُؼِّٞ اُطج٤خ اُج٤طش٣خ ك٢ ٓبدح اُزخقـ  .1
اُز٢ ٣شؿت اُو٤ذ ك٤ٜب ٖٓ ئؽذٟ اُغبٓؼبد أُقش٣خ أٝ ػ٢ِ دسعخ ٓؼبدُخ ُٜب ٖٓ ٓؼٜذ 

 .ٚ ٖٓ اُغبٓؼخػ٢ِٔ آخش ٓؼزشف ث
٣زوذّ اُطبُت ثطِت اُو٤ذ ُِؼ٤ٔذ اُز١ ٣ؾ٤ِٚ ُٔغِظ اُوغْ أُخزـ ٓغ اعزٔبساد  .2

اُزغغ٤َ ُزؾذ٣ذ ٓٞمٞع اُجؾش ٝثشٗبٓظ اُذساعخ صْ ٣ؼشك األٓش ثؼذ اعز٤لبء ع٤ٔغ 
  .األٝسام ػ٢ِ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝٓغِظ ا٤ٌُِخ أل هشاسٙ

 

ُذسعخ خالٍ ؽٜش١ ٓبسط ٝعجزٔجش ٖٓ ًَ ػبّ روذّ هِجبد اُو٤ذ ُٜزٙ ا كزشاد اُو٤ذ :

 .٣ٌٕٝٞ اُو٤ذ ٖٓ ربس٣خ ٓٞاكوخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ػ٢ِ اُزغغ٤َ

ٓذح اُو٤ذ ُِؾقٍٞ ػ٠ِ دسعخ دًزٞساح  اُلِغلخ ك٢ اُؼِّٞ اُطج٤خ اُج٤طش٣خ صالس  ٓذح اُو٤ذ:

ذ ع٘ٞاد ٤ٓالد٣خ ػ٠ِ األهَ ٖٓ ربس٣خ ٓٞاكوخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ٝال ٣غٞص إٔ ٣جو٠ اُطبُت ٓو٤

ُٜزٙ اُذسعخ اًضش ٖٓ خٔظ ع٘ٞاد ئال ئرا سأٟ ٓغِظ ا٤ٌُِخ اإلثوبء ػ٠ِ اُزغغ٤َ ُٔذح 

أخشٟ ثؾ٤ش ال رزغبٝص صالس ع٘ٞاد ٣ؾذدٛب ث٘بء ػ٠ِ روش٣ش أُؾشف ثؼذ اخز سأٟ ٓغِظ 

 اُوغْ أُخزـ ٓغ ٓشاػبح أؽٌبّ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد

 :اُج٤طش٣خ اُطج٤خ اُؼِّٞ ك٠ اُلِغلخ دًزٞساح دسعخ ٓ٘ؼ ؽشٝه

ث٘بء ػ٠ِ  إٔ ٣زبثغ اُطبُت  ُٔذح ع٘خ اُذساعخ اُز٤ٜٔذ٣خ اُز٢ ٣وشسٛب ٓغِظ ا٤ٌُِخ -1
اهزشاػ ٓغبُظ األهغبّ أُخزقخ ُٝغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثب٤ٌُِخ .ػ٢ِ إٔ رؾَٔ ٛزٙ 

 -اُذساعخ :

 صبُضب :  دسعخ دًزٞساٙ اُلِغلخ ك٢ اُؼِّٞ اُطج٤خ

 اُج٤طش٣خ
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 عبػبد ػ٢ِٔ أعجٞػ٤بً. 4عبػبد ٗظش١ ،  3ٓبدح اُزخقـ ثٔؼذٍ  -
 عبػبد ػ٢ِٔ أعجٞػ٤بً . 3عبػخ ٗظش١ ،  1ثؾش ثٔؼذٍ  ٓوشس هشم -
( ٝاُز٢ 31( ٓوشس ٖٓ ٓوشساد اُذساعبد اُؼ٤ِب أُج٤٘خ ك٠ أُبدح )5 – 2ػذد ) -

( عبػخ 12-11رغزذػ٤ٜب هج٤ؼخ اُجؾش ٖٓ أُٞاد أُغبػذح ٝرُي ك٢ ؽذٝد )
 ٗظش٣خ ٝػ٤ِٔخ أعجٞػ٤ًب.

ٝاُؼ٢ِٔ ك٢ ٓوشساد اُذساعخ  إٔ ٣إدٟ اُطبُت ث٘غبػ االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١ ٝاُؾل١ٞ -2
أٌُِق ثٜب هجَ روذ٣ٔٚ اُشعبُخ ٣ٝوذس ٗغبػ اُطبُت ك٤ٜب ثأؽذ اُزوذ٣شاد اُٞاسدح  اُز٤ِ٤ٌٔخ
ط( ٖٓ ٛزٙ اُالئؾخ ٣ٝؼوذ االٓزؾبٕ ٓشر٤ٖ ك٢ اُؼبّ ٣ٌٕٝٞ آزؾبٗٚ ك٢  35ثبُٔبدح )

اُؼ٤ِب ع٤ٔغ أُوشساد اُز٢ سعت ك٤ٜب ك٢ أُٞاػ٤ذ اُز٢ ٣ؾذدٛب ٓغِظ اُذساعبد 
ٝاُجؾٞس ث٘بء ػ٠ِ اهزشاػ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ٝرٌٕٞ كشفخ اُزوذّ ُالٓزؾبٕ مؼق ػذد ٓشاد 
االٓزؾبٕ اُغ١ٞ٘ ) أسثغ ٓشاد ( ٣ٌٕٝٞ ُِطبُت اُشاعت ك٢ اإلؽقبء كوو كشفخ خبٓغخ 

 % 75ٝأخ٤شح ٣ٝؾشّ اُطبُت ٖٓ دخٍٞ آزؾبٕ أ١ ٓوشس ئرا ًبٗذ ٗغجخ ؽنٞسٙ روَ ػٖ 

أُوشساد اُز٢ ؽشّ ٜٓ٘ب دساعخ ٝآزؾبٗب ٝال ٣غزِضّ سعٞة ٝك٠ ؽبُخ آزؾبٗٚ ٣ؼ٤ذ  -3
 اُطبُت أٝ ؽشٓبٗٚ ك٢ ٓوشس أٝ أًضش ئػبدح آزؾبٗٚ ك٢ ع٤ٔغ أُوشساد اُذساع٤خ

إٔ ٣وّٞ اُطبُت ثجؾٞس ٓجزٌشح ك٢ أُٞمٞع اُز١ رْ رغغ٤ِٚ ك٤ٚ ُٔذح صالس ع٘ٞاد  -4
ا٤ٌُِخ ث٘بء ػ٠ِ  ٖٓ ربس٣خ ٓٞاكوخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ػ٠ِ رغغ٤ِٚ ُٝٔغِظ ػ٠ِ األهَ

هِت أُؾشف إٔ ٣شخـ ُِطبُت اُو٤بّ ثجؼل اُزغبسة اُؼ٤ِٔخ ك٢ ٓؼٜذ ػ٢ِٔ آخش 
 ٓؼزشف ثٚ ٖٓ اُغبٓؼخ

 إٔ ٣وّٞ اُطبُت ثزوذ٣ْ ؽِوخ دساع٤خ ثؼذ ٓن٠ ع٘خ ٤ٓالد٣خ ػ٠ِ األهَ ٖٓ اُزغغ٤َ -5
برزح ؽٍٞ أثؾبس سعبُزٚ ٝٓغبٍ ٓبدح رخققٚ ٣وشس هجُٜٞب ُغ٘خ ٖٓ ع٤ٔغ األعبرزح ٝاألع

 أُغبػذ٣ٖ ُِٔبدح ثبُوغْ

 إٔ ٣وذّ اُطبُت ث٘زبئظ ثؾٞصٚ سعبُخ روجِٜب ُغ٘خ اُؾٌْ ػ٠ِ إٔ رزْ ٓ٘بهؾخ اُطبُت ك٢ -6
 سعبُزٚ ػال٤ٗخ ٝإ ٣ٌٕٞ ٓغزٞك٤ب ُِؾشه٤٤ٖ اُزب٤٤ُٖ :

 اعز٤بص ع٤ٔغ آزؾبٗبد أُوشساد اُذساع٤خ اُز٤ِ٤ٌٔخ 
  (4 ث٘ذ 21هجٍٞ اُؾِوخ اُذساع٤خ اُز٢ ٣وذٜٓب  ) ٓبدح 

هجَ ػشك ٓٞمٞع  إٔ ٣وذّ اُطبُت أسثغ ٗغخ ٖٓ سعبُزٚ ُٔغِظ اُوغْ أُخزـ -7
رؾ٤ٌَ ُغ٘خ كؾـ اُشعبُخ ػ٤ِخ ُؼشمٜب ػ٠ِ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝٓغِظ ا٤ٌُِخ 
ٝك٠ ؽبُخ ئعبصح اُشعبُخ ٖٓ ٓغِظ اُوغْ أُخزـ ٣وذّ ػذد عذ ٗغخ ٌُٔزجخ 

َ ػشك روش٣ش ُغ٘خ كؾـ اُشعبُخ ا٤ٌُِخ ٝٗغخخ ٝاؽذح ٌُِٔزجخ اُؼبٓخ ثبُغبٓؼخ هج
ػ٠ِ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝٓغِظ ا٤ٌُِخ ٣ج٤ٖ ك٢ ؽٜبدح دًزٞس اُلِغلخ ك٢ اُؼِّٞ 

 . اُطج٤خ اُج٤طش٣خ ٓبدح اُزخقـ ٝػ٘ٞإ اُشعبُخ
 

ٖٓ األعبرزح  ( أػنبء ػ٠ِ األه٣5َؾنشٛب ُغ٘خ ٓؾٌِخ ٖٓ ػذد ):  ؽِوخ اُ٘وبػ
شف أٝ أُؾشك٤ٖ( ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ أُؾشكٕٞ ٝاألعبرزح أُغبػذ٣ٖ ٖٓ ث٤ْٜ٘ )أُؾ

ثقٞد ٝاؽذ ٝثؾ٤ش رٔضَ اُِغ٘خ ٓبدح اُزخقـ ٝأُٞاد أُشرجطخ ثٜبٝروذّ اُِغ٘خ ثؼذ 
أُ٘بهؾخ روش٣شا ػٖ فالؽ٤زخ ُٔزبثؼخ ثؾضٚ. ٝارا ُْ ٣ؾقَ اُطبُت ػ٠ِ ٓٞاكوخ اُِغ٘خ 

اُِغ٘خ ٣ؼبد اٗؼوبد ؽِوخ اُ٘وبػ ٓشح آخشٟ ثؼذ ؽٜش٣ٖ ٖٓ اٗؼوبدٛب ػ٠ِ ٗلظ 
اُغبثوخ ثؼذ ئعشاء اُزؼذ٣الد أُوزشؽخ ٖٓ هجَ اُِغ٘خ ٝثؾذ أهق٠ صالس ٓشاد كوو 

 ٝثؼذٙ ٣ِـ٠ رغغ٤ِٚ.

 ( ثؾش :2ٗؾش ػذد )
( ثؾش ٖٓ سعبُزٚ ٣ٝوذٓٚ ٓ٘ؾٞساً أٝ ٓوجٞالً ٣2وّٞ هبُت اُذًزٞساح ث٘ؾشػذد )

ُِ٘ؾش ثزبس٣خ ٣غجن أُٞاكوخ ػ٠ِ رؾ٤ٌَ ُغ٘خ اُؾٌْ ٝأُ٘بهؾخ ٖٓ هجَ 
 اُغبٓؼخ. ٣ٌٕٝٞ ٖٓ مٖٔ ٓغٞؿبد رؾ٤ٌَ ُغ٘خ اُؾٌْ ٝأُ٘بهؾخ.
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 روذّ هِجبد اُو٤ذ خالٍ ؽٜش١ ٓبسط ٝعجزٔجش ٖٓ ًَ ػبّ . .1
٣زوذّ اُطبُت ثطِت اُو٤ذ ُؼ٤ٔذ ا٤ٌُِخ اُز١ ٣ؾ٤ِٚ ئ٠ُ ٓغِظ اُوغْ أُخزـ  .2

سام ُزؾذ٣ذ ٓٞمٞع اُجؾش ٝثشٗبٓظ اُذساعخ صْ ٣ؼشك األٓش ثؼذ اعز٤لبء ع٤ٔغ األٝ
 ػ٠ِ ٓغِظ ا٤ٌُِخ إلهشاسٙ 

٣ؾذد ػ٘ٞإ اُشعبُخ هجَ روذ٣ٜٔب ثؾٜش٣ٖ ػ٠ِ األهَ ٣ٝغٞص ُِغ٘خ اُؾٌْ  .3
 ٝأُ٘بهؾخ ئعشاء رؼذ٣َ ػ٠ِ ػ٘ٞإ اُشعبُخ دٕٝ اإلخالٍ ثٔٞمٞع اُجؾش .

ُٔغِظ ا٤ٌُِخ إٔ ٣ٞهق ه٤ذ اُطبُت ُلزشح ٓؼ٤٘خ ئرا روذّ ثؼزس ٓوجٍٞ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ  .4
صٚ ٝال رؾغت ٓذح اإل٣وبف مٖٔ أُذح أُ٘قٞؿ ػ٤ِٜب ك٢ ٓٞافِخ دساعزٚ أٝ أثؾب

   ( .21( ، ) 16أُبدر٤ٖ )
 

 

 
  أثش٣َ(  ٣ٌٕٝٞ آزؾبٕ اُطبُت ك٢ ع٤ٔغ  –٣ؼوذ األٓزؾبٕ ٓشر٤ٖ ك٠ اُؼبّ  )د٣غٔجش

أُوشساد ك٢ ًَ ٓشح ٣زوذّ ئ٤ُٚ ٣ٝغزض٠٘ ٖٓ رُي اُطبُت اُشاعت ك٢ ٓوشس اإلؽقبء 
 ٗٚ دٕٝ أُوشساد اُز٢ عجن ٗغبؽٚ ك٤ٜب اُؾ١ٞ٤ ك٤ٌٕٞ ئػبدح آزؾب

  ٌٕٞٝرٌٕٞ كشؿ اُزوذّ ُالٓزؾبٕ مؼق ػذد ٓشاد االٓزؾبٕ اُغ١ٞ٘ ) أ١ أسثغ ٓشاد ( ٣ٝ
 ُِطبُت اُشاعت ك٢ اإلؽقبء كوو كشفخ خبٓغخ ٝأخ٤شح ، 

  ُٝٔغِظ ا٤ٌُِخ ث٘بء ػ٠ِ اهزشاػ األهغبّ أُخزقخ ؽشٓبٕ اُطبُت ٖٓ دخٍٞ االٓزؾبٕ ئرا
% ٝك٠ ؽبُخ ؽشٓبٗٚ ٣ؼ٤ذ ع٤ٔغ أُوشساد دساعخ ٝآزؾبٗب ٣ج٤ٖ 75ٞسٙ ػٖ هِذ ٗغجخ ؽن

 ك٢ ؽٜبدح دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ اُؼِّٞ اُطج٤خ اُج٤طش٣خ ٓبدح اُزخقـ ٝػ٘ٞإ اُشعبُخ
 

  ٣وذس ٗغبػ اُطبُت ك٢ ًَ ٓوشس ثأؽذ اُزوذ٣شاد االر٤ٚ :(  1) 
 

 اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ اُزوذ٣ش ّ

 اُذسعبد % كأًضش ٖٓ ٓغٔٞع91 ٓٔزبص 1

 % كأًضش ٖٓ ٓغٔٞع اُذسعبد81 ع٤ذ عذاً  2

 % كأًضش ٖٓ ٓغٔٞع اُذسعبد71 ع٤ذ 3

 % كأًضش ٖٓ ٓغٔٞع اُذسعبد61 ٓوجٍٞ 4

  
 -٣ٌٕٝٞ سعٞة اُطبُت ثأؽذ اُزوذ٣ش٣ٖ ا٥ر٤٤ٖ : -2
 

 اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ اُزوذ٣ش ّ

 % ٖٓ ٓغٔٞع اُذسعبد 61% ئ٠ُ أهَ ٖٓ 45 ٖٓ  مؼ٤ق 1

 % ٖٓ ٓغٔٞع اُذسعبد45  هَ ٖٓ أل مؼ٤ق عذاً  2
 

 
 

 
 

 

 

 ٗظبّ اُذساعخ ٝاألٓزؾبٕ:

 أؽٌبّ ٓؾزشًخ ُذسعز٢ أُبعغز٤ش ٝاُذًزٞساٙ :

 اُج٤طش٣خ
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٣زْ رؾ٤ٌَ ً٘زشٍٝ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثب٤ٌُِخ ك٢ ئهبس اُالئؾخ أُ٘ظٔخ اُز٢ ٝمؼزٜب 

  اُغبٓؼخ ُزؾ٤ٌَ اٌُ٘زشٝالد:

 ٣زْ رؾ٤ٌَ اٌُ٘زشٍٝ ٖٓ سئ٤ظ ٖٓ األعبرزح اُؼب٤ِٖٓ ثب٤ٌُِخ ٝأػنبء ًٔب ٠ِ٣

 ػذ٣ٖ ثب٤ٌُِخ.ٗبئت ٖٓ األعبرزح أٝ األعبرزح أُغب (1)

 أػنبء ٖٓ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ثب٤ٌُِخ ٓؾٜٞد ُْٜ ثبُؾ٤ذح ٝاُ٘ضاٛخ ٝاألٓبٗخ. (2)

ال٣ؾزشى ك٢ أػٔبٍ اٌُ٘زشٍٝ ٖٓ ُٚ أهبسة ؽز٢ اُذسعخ اُشاثؼخ ٖٓ اُطالة مٔبٕ 

 ُِؾ٤ذح ٝاُ٘ضاٛخ.

ال ٣زْ ئؽشاى أ١ ٖٓ ا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ثٌ٘زشٍٝ اُذساعبد اُؼ٤ِب. ًٔب ٣شاػ٢ هشاس أ.د/ 

ُغبٓؼخ اُخبؿ ثؼذّ ئؽشاى ػنٞ ٤ٛئخ اُزذسثظ ك٢ أػٔبٍ أًضش ٖٓ ً٘زشٍٝ سئ٤ظ ا

ٝاؽذ اال ثؼذ ٓٞاكوزٚ إلػطبء اُلشفخ ُغ٤ٔغ أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ثبُٔؾبسًخ ك٢ 

 أػٔبٍ اٌُ٘زشٍٝ.

٣زْ رؾ٤ٌَ اٌُ٘زشٍٝ ثقٞسح دٝس٣خ ٓغ ًَ دٝسح ُإلٓزؾبٗبد ثؾ٤ش ال٣زٌشس ٗلظ األػنبء 

 ك٢ أػٔبٍ اٌُ٘زشٍٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘وِٜب ُٖٔ ٓؼٚ ٖٓ اُضٓالء. اإل ٖٓ ٣زٔزغ ثخجشح ًج٤شح

 ّ    21/12/2116( ثزبس٣خ 132رْ ػشك ٛزٙ ا٤ُ٥خ ػ٢ِ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ثغِغزٚ سهْ ) 

  ٝٝاكن ػ٤ِٜب.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 كيل كنترول الدراسات العليا بالكليةآلية تش
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 أُغزٔش ٝاُزط٣ٞش اُغٞدح مٔبٕ ٝؽذح
 

 اُج٤طش١ اُطت ٤ًِخ

 

 ث٠٘ ع٣ٞق عبٓؼخ

 

2116-  2117 

 
 )      ( ثزبس٣خ سهْ ٤ًِخ غِظٓ اػزٔبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من العليا الدراسات طالب تظلمات آلية
  االمتحانات نتائج
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 ر٤ٜٔذ
 

 إلداسرٜب أُلزٞػ اُجبة ٝع٤بعخ ؽوٚ ؽن   ر١ ًَ ئػطبء ك٢ ا٤ٌُِخ ٝه٤ْ ٓجبدب ٓغ رٔؾ٤بً 

 اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُ٘ظٞٓخ ك٢ اُؾبِٓخ اُغٞدح ٓؼب٤٣ش رطج٤ن ٓزطِجبد ٖٓ اف٤َ عضء ٢ٛ ٝاُز٢

 سكغ ٝهِت االٓزؾبٗبد ٗزبئظ ٖٓ ظُِّْاُز ك٢ اُؾن اُؼ٤ِب اُذساعبد ُطالة اإلداسح رنٖٔ

 اُخطٞاد ٓؾذدح ُِزظِٔبد آ٤ُخ ثٞمغ ا٤ٌُِخ هبٓذ رُي ُٝزؾو٤ن اُخطأ رقؾ٤ؼ أٝ اُظِْ

 .اُزو٣ْٞ ُؼذاُخ مٔبٗب
 

 ػ٢ِ ػشمٜب رْ              ثزبس٣خ اُغبٓؼخ ٓغِظ ُوشاس هجوبً  ٓؾذدح ثخطٞاد اال٤ُخ ػَٔ رْ

 ػ٢ِ اال٤ُخ ثؼشك َزلنىٝاُِزساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾٞس  اُذ ُؾئٕٞ ا٤ٌُِخ االعزبر ٤ًَٝ اُغ٤ذ

 ا٤ٌُِخ الػزٔبدح ٓغِظ ػ٢ِ ػشمٚ صْ ٖٝٓ ُٔ٘بهؾزٚٝاُجؾٞس  اُؼ٤ِب اُذساعبد خُغ٘ز
 

 :ا٤ُ٥خ ػ٤ِٜب اؽزِٔذ اُز٢ اُشئ٤غ٤خ اُج٘ٞد
 

 . اُطبُت ٝد٤َُ ا٤ٌُِخ ٓٞهغ ػ٢ِ اال٤ُخ اػالٕ .1

 . اُ٘ز٤غخ اػالٕ ربس٣خ ٖٓ ٞػ٤ٖاعج اهقبٛب ٓذح ك٢ اُزظِْ ُطِت اُطبُت روذ٣ْ .2

 . اُزظِْ ثطِت اُخبفخ اُشعّٞ دكغ .3

 . أُوذٓخ اُزظِٔبد دساعخ .4

 . اُزظِْ ٗز٤غخ اػالٕ .5
 

 :ا٤ُ٥خ ٝخطٞاد اعشاءاد 
 

 رقؾ٤ؼ ٖٓ ٝاُزأًذ عؼخاثٔش ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ/  اُذًزٞس األعزبر اُغ٤ذ ئ٢ُ ثطِت اُطبُت ٣زوذّ .1

 .اُ٘ز٤غخ اػالٕ ربس٣خ ٖٓ اعجٞػ٤ٖ ٛباهقب ٓذح ك٢ األعئِخ ع٤ٔغ دسعبد ٝسفذ

 ٤ًَٝ عٌشربس٣خ ٖٓ االٓزؾبٗبد ٗزبئظ ٖٓ اُؼ٤ِب سعبد ا اُذ هالة رظِْ ٗٔٞرط عؾت ٣زْ . .2

 .ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب سعبد ا اُذ ُؾئٕٞ ا٤ٌُِخ

  ُؾئٕٞ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ اُذًزٞس األعزبر اُغ٤ذ ئ٠ُ اعزٌٔبُخ ثؼذ اُزظِْ ٗٔٞرط روذ٣ْ .3

 ٣غ٤ٜٔب( أًضش أٝ ٓوشس دسعبد سفذ ئػبدح ك٠ سؿجزٚ ٓزنٔ٘ب ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِباُذساعبد 

 .)اُطبُت
 

 .د.أ ثٔخبهجخ ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب اُذساعبد ُؾئٕٞ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ اُذًزٞس األعزبر اُغ٤ذ ٣وّٞ .4

 : ا٥ر٤خ اُ٘وبه ُجؾش ٓؾذد خطبة ٗٔٞرط خالٍ ٖٓ أُؼ٢٘ اٌُ٘زشٍٝ سئ٤ظ
 

 ٓطبثن ٓغٔٞػٜب ٣ٌٕٝٞ دائشح داخَ عخاُذس ٝٝمغ اُغإاٍ صء ا أط ًَ رقؾ٤ؼ ٖٓ اُزأًذ 

 عضء أٝ عإاٍ رقؾ٤ؼ ػذّ ؽبُخ ٝك٠ ٓشثغ داخَ ثٞمؼٜب ر٤ٔض ٝاُز٠ اُغإاٍ ُذسعخ

 . ُزقؾ٤ؾٚ أُبدح أعزبر ٣ُغزذػ٠ ٓ٘ٚ

 ٓطبثوزٜب ٖٓ ٝاُزأًذ اإلعبثخ اعخشً ؿالف ػ٠ِ األعئِخ دسعبد ع٤ٔغ ٗوَ ٖٓ اُزأًذ 

 ثٔؼشكخ رق٣ٞجٜب ٣زْ خطأ ثو٤ٔخ اعخاٌُش ؿالف ئ٠ُ عإاٍ دسعخ ٗوَ ؽبُخ ٝك٠ ُٚ

 . ٓـب٣ش ثوِْ اٌُ٘زشٍٝ

 ك٠ خطأ ٝعٞد ؽبُخ ٝك٠(   ٝاُزلو٤و ثبألسهبّ األعئِخ دسعبد ٓغٔٞع فؾخ ٖٓ اُزأًذ 

 .)ٓخزِق ثوِْ اُغٔغ ثاػبدح اٌُ٘زشٍٝ ٣وّٞ اُغٔغ

 ا٤ٌُِخ ُالئؾخ هجوب اُزؾش٣شٟ ُذسعخ سعخ ا اُي ػ٠ِ اُذسعخ ٓوبّ ٓطبثوخ ٖٓ اُزأًذ 

 ٝعٞد ؽبُخ ٝك٠ )أُقؾؼ هجَ ٖٓ سعخ ا ى ًَ ػ٠ِ اُذسعخ ٓوبّ ًزبثخ ٖٓ ثذال(

 أعزبر ثبعزذػبء أُخزـ اٌُ٘زشٍٝ ٣وّٞ اُالئؾخ دسعخ ػٖ أُوبّ دسعخ ك٠ ئخزالف
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 اُذساعبد ُؾئٕٞ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ ٣ٝؾبه ُِذسعبد أؽقبئ٠ رـ٤٤ش ثؼَٔ ٣وّٞ ٝاُز١ أُبدح

 ثبُٞاهؼخ أُخزـ اُوغْ ٝسئ٤ظ ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ ٣ؾ٤و ثذٝسٙ ٝاُزٟ ثزُي ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب

 . ٌٗشاسٛب ُٔ٘غ

 أخشٟ ٓشح سفذٛب ٝاػبدح ُِطالة ؽل١ٞ/ػ٢ِٔ دسعخ ٝعٞد ٖٓ اُزأًذ . 

 ْاُؾل١ٞ دسعخ ٓزنٔ٘ب آخش٣ٖ أعجٞػ٤ٖ ثؼذ ُِطبُت االُزٔبط ٗز٤غخ ئػالٕ ٣ز 

 . ٝاُزؾش٣ش١ ؼ٠ِٔٝاُ
 

 ٣قذس ُغ٘خ ؽنٞس ك٠ اإلعبثخ ٞرطٝٗٔ اإلعبثخ ًشاعخ ػ٠ِ ثبإلهالع ٣وّٞ إٔ ُِطبُت ٣ؾن .5

 ا٤ٌُِخ. ػ٤ٔذ ٖٓ هشاس ثزؾ٤ٌِٜب
 

 :اُ٘ز٤غخ رق٣ٞت اعشاءاد

 اُ٘وقبٕ أٝ ثبُض٣بدح عٞاءا أًضش أٝ ٓوشس ك٠ اُطبُت ٗز٤غخ ك٠ ئخزالف ٝعٞد ؽبُخ ك٠ .1

 ئ٠ُ أُخزـ اٌُ٘زشٍٝ سئ٤ظ ٖٓ ٓزًشح رشكغ اُطبُت ٗز٤غخ رؼذ٣َ ػ٤ِٜب ٣زشرت ٝاُز٠

 ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ ئ٠ُ ٣شكؼٜب ثذٝسٙ ٝاُزٟ ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب اُذساعبد ُؾئٕٞ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ

 . ا٤ٌُِخ ٓغِظ ػ٠ِ ُؼشمٜب

 اُغبٓؼخ سئ٤ظ ٗبئت اُذًزٞس األعزبر اُغ٤ذ ػ٠ِ اُؾبٕ ثٜزا ا٤ٌُِخ ٓغِظهشاس ػشك ٣زْ .2

 .٣ِضّ ٓب إلرخبر ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب سعبد ا اُذ ُؾئٕٞ .3

 اُطبُت ٗز٤غخ رؼذ٣َ ٣زْ أُٞمٞع ٠ِػ اُغبٓؼخ سئ٤ظ ٗبئت األعزبر اُغ٤ذ ٓٞاكوخ ثؼذ .4

 خالٍ ٖٓ اُزظِْ ث٘ز٤غخ اُطبُت ٣ٝجِؾ اٌُ٘زشٍٝ، سئ٤ظ ثٔؼشكخ ثبُ٘زبئظ اُخبفخ ثبٌُؾٞف

  ادُِٔوش /ُِٔوشس االُزٔبط ه٤ٔخ سعّٞ ثبعزشداد اُطبُت ٣ٝوّٞ اُؼ٤ِب، اُذساعبد ؽئٕٞ

 ػ٤ٔذ اُذًزٞس عزبراأل ُِغ٤ذ هِت ثٌزبثخ ٣وّٞ إٔ ثؼذ اُطبُت فبُؼ ك٠ رق٣ٞجٚ رْ اُز١

 ا٤ٌُِخ
 

 اُؼ٤ِب اُذساعبد ُؾئٕٞ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ                        ثب٤ٌُِخ اُغٞدح مٔبٕ ٝؽذح ٓذ٣ش

 

 ٓؾٔذ ػجذ اُشؽٖٔ اُجبث٠ِ/ د.أأ.د ؽٞه٠ عِجٔبٕ اثشا٤ْٛ                                      

 

 ٣ؼزٔذ،،                                                                                                 

 

 ٓغذٟ كزؾ٠ اُوبم٠/ د.أ                                                                               

 

 ٤خاٌُِ ػ٤ٔذ                                                                                       
 

                                  ثزبس٣خ اُغبٓؼخ ٓغِظ ٓٞاكوخ ػ٢ِ ث٘بءاً  ؽذدد االُزٔبط سعّٞ ه٤ٔخ

 اُغبٓؼ٢ ُِؼبّ اُضب٢ٗ اُذساع٢ اُلقَ ٖٓ        اػزجبساً  ثٚ اُؼَٔ ٣جذأ إ ػ٢ِ
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 ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب اُذساعبد ُؾئٕٞ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ / د.أ اُغ٤ذ
 

 ٝثؼذ ه٤جخ رؾ٤خ                                                                       

 

 ------------------------------------------: اُطبُت ُغ٤بدرٌْ ٓوذٓخ

 ------------------------------------------ : ُذسعخ أُو٤ذ

 ------------------------------------------ : رخقـ

 ------------------------------------------ : اُوغْ

 

 : ٓوشساد / ٓوشس ك٢ دسعبر٢ سفذ ئػبدح ػ٠ِ ثبُٔٞاكوخ اُزٌشّ ع٤بدرٌْ ٖٓ أُزٔظ

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

 

 ّ  211    -          اُغبٓؼ٢ اُؼبّ -دٝس                  ك٠ ٝرُي

  

 

 ----------------------------------االعْ                                                         

 -----------------------------اُزٞه٤غ                                                        

 --------------------------اُزبس٣خ                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االٓزؾبٗبد ٗزبئظ ٖٓ اُؼ٤ِباُذساعبد   هالة رظِْ ٗٔٞرط
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  ً٘زشٍٝ سئ٤ظ /د.أ اُغ٤ذ

 ذٝثؼ ه٤جخ رؾ٤خ                                                                     

 ٝأُو٤ذ / اُطبُت اعبثخ ٝسهخ ٓشاعؼخ ثشعبء

 ------------------------------------------ : ُذسعخ أُو٤ذ

 ------------------------------------------ : رخقـ

 ------------------------------------------ : اُوغْ

 ٓغ عضئ٤برٜب ثغ٤ٔغ اُٞسهخ داخَ ُتاُطب دسعبد ٝٓطبثوخ أعضائٜب ع٤ٔغ رقؾ٤ؼ ٖٓ ٝاُزأًذ

 .ٝاإلكبدح االعبثخ ٝسهخ ٓشأح ػ٠ِ اُذسعبد

 

 ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب اُذساعبد ُؾئٕٞ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ د.أ                                                     

 

                                                               --------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌُ٘زشٍٝ ُشئ٤ظ ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب اُذساعبد ُؾئٕٞ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ. د.أ خطبة    
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 ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب اُذساعبد ُؾئٕٞ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ .د.أ اُغ٤ذ

 ٝثؼذ ه٤جخ رؾ٤خ                                                          

 

 ---------------------------------------------- أُو٤ذ /اُطبُت دسعبد سفذ ثاػبدٙ أٗٚ

 

 ------------------------------------------ : ُذسعخ ُٔو٤ذا

 ------------------------------------------ : رخقـ

 ------------------------------------------ : اُوغْ

 : األر٢ رج٤ٖ

. 1 

. 2 

. 3 

 .............................................................. : اُطبُت ؽبُخ رقجؼ ػ٤ِٚ ٝث٘بء

................................................................................................ 

................................................................................................ 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

 اٌُ٘زشٍٝ سئ٤ظ                                                                                          

 

 ----------------------------------االعْ                                                                       

 -----------------------------اُزٞه٤غ                                                                       

 --------------------------اُزبس٣خ                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دًزٞساح(-ٓبعغز٤ش-اٌُ٘زشٍٝ ) دثِّٞ سئ٤ظ /د.أ اُغ٤ذ سد                 
  ٝاُجؾٞس اُذساعبد اُؼ٤ِب ُؾئٕٞ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ .د.أ خطبة ػ٠ِ             
 اُؼ٤ِب اُذساعبد هالة آزؾبٗبد ٗزبئظ ٖٓ اُزظِٔبد ثؾإٔ               



 جامعة بنى سويف                                   
 كلية الطب البيطرى 

 قطاع الدراسات العليا والبحوث
 

22 

 

 

 

 

 
 

تًُش ربيؼخ ثُٗ عٕٚف ثكهٛبتٓـب انًختهفخ دسرتـٗ انًبرغـتٛش ٔانـذرتٕساِ فـٗ انؼهـٕو 
انًختهفخ ٔنتضمٛك انتزبَظ ٔانتًُٛؾ نشكم انشعبنخ انؼهًٛخ )يبرغتٛش ـ درتٕساِ( ٚهضو 

 -انذرتٕساِ: أٔ ع انتؼهًٛبد انتبنٛخ ػُذ رتبثخ سعبنتٗ انًبرغتٛشإتجب
  

ًزبثخ اُشعبئَ اُؼ٤ِٔخ اُز٢  أُٞافلبد اُؾ٤ٌِخ ٝاألعظ اُز٢ رزجغ ك٢
 رٔ٘ؾٜب اُغبٓؼخ

ثؾإٔ  رضج٤ذ أُٞافلبد اُؾ٤ٌِخ ٝاألعظ اُز٢ رزجةغ كة٢ ًزبثةخ اُشعةبئَ اُؼ٤ِٔةخ اُزة٢ 
ئَ ٝرق٣ٞشٛب ثب٤ٌُٔشٝك٤ِْ ًٝزُي رخل٤ل ٗلوةبد رٔ٘ؾٜب اُغبٓؼخ ُزغ٤َٜ ؽلع ٛزٙ اُشعب

كاٗةٚ ٣غةت  اُطجغ ػ٠ِ اُذاسع٤ٖ ُٝزظٜش ٛزٙ اُشعةبئَ ثقةٞسح ٓؾةشكخ ٤ٔٓٝةضح ُِغبٓؼةخ 
 .ٓشاػبح أُٞافلبد ا٥ر٤خ

ٛزٙ اُج٤بٗبد رٌةٕٞ ػِة٠ اُـةالف اُخةبسع٢ ًٝةزُي :  (Title Sheet)    فلؾخ اُؼ٘ٞإ  .1
اُج٤بٗةبد ػِة٢  زشعٔخ ثبُِـخ اُؼشث٤خاُرٌزت  ًٔب  اُقلؾخ األ٠ُٝ ٖٓ اُـالف اُذاخ٢ِ 

 .شعبئَ األع٘ج٤خ ثبُاُخبفخ 

  . ٝمغ ؽؼبس اُغبٓؼخ أػ٠ِ اُـالف اُخبسع٢ ٣ٌٕٝٞ ثبُِٕٞ اُزٛج٢ 

   اُوغةْ  –٣غت إٔ ٣زنٖٔ ػ٘ةٞإ اُشعةبُخ اعةْ اُطبُةت ةةة اُذسعةخ اُؼ٤ِٔةخ
 ع٘خ أُ٘ؼ –اعْ اُغبٓؼخ ع٘خ اُزخشط  –اعْ ا٤ٌُِخ  –اُزبثغ ُٚ 

 

اعةْ  –ػ٘ٞإ اُشعبُخ  –: اعْ اُطبُت   (Approval Sheet)لؾخ أُٞاكوخ ٝرؾَٔ ف .2
 بد ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُِذساعبد اُؼ٤ِب اػزٔ –أعٔبء ٝٝظبئق أػنبء اُِغ٘خ  –اُذسعخ اُؼ٤ِٔخ 

 

٣وّٞ اُجبؽش ثٌزبثخ ِٓخـ ُشعبُزٚ ثبُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ ، (Summary) ِٓخـ اُشعبُخ    .3
 . Conclusion))اُخالفخ   ٣ٌٖٔ دٓغٚ ٓغ اُشعبُخ ًٔبٝاُِـخ اُؼشث٤خ ٣ٝغِذ ٓغ 

 

:٣وّٞ اُجبؽش ثاػذاد ٓغةزخِـ اُشعةبُخ كٔةب ال٣ض٣ةذ  Abstract)ٓغزخِـ اُشعبُخ )  .4
 ػٖ فلؾخ ٝٗقق ٓزنٔ٘خ اعْ اُجبؽش ٝ ػ٘ٞإ اُشعبُخ ٝ عٜخ اُجؾش

  

٣ٝغةةت إٔ رٞمةةغ أعةةلَ أُغةةزخِـ أٌُِةةبد  Key Words)أٌُِةةبد أُلزبؽ٤ةةخ )   .5
 .لزبؽ٤خ اُخبفخ ثٔٞمٞع اُشعبُخ أُ

 

٣وزقةةش اُؾةةٌش ػِةة٠ أعةةٔبء اُوةةبئ٤ٖٔ ػِةة٠   (Acknowledgment) فةةلؾخ اُؾةةٌش .6
 .اإلؽشاف أٝال صْ األؽخبؿ ٝا٤ُٜئبد اُز٢ عبػذد ك٢ ئرٔبّ اُجؾش 

 

 

 الرسائل العلمية لكتابةالشروط الموحدة 
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:٣زًش ك٤ٜب األثٞاة ٝاُلقٍٞ اُزة٢ رؾةِٜٔب اُشعةبُخ ٝأسهةبّ  Contents)أُؾز٣ٞبد  )   .7
 .ثٌَ كوشح اُقلؾبد ثذا٣خ ٜٝٗب٣خ 

 

٣زًش ك٤ٜب ػ٘ةب٣ٖٝ اُغةذاٍٝ  List of Tables and Figures) هبئٔخ اُغذاٍٝ ٝاإلؽٌبٍ   ) .8
 .ٝاإلؽٌبٍ ٝاُشعّٞ اُج٤ب٤ٗخ ٝأسهبّ اُقلؾبد 

 

 هبئٔخ أُشاعغ أُغزخذٓخ ػشث٤خ ٝأع٘ج٤خ ٓشرجخ ٛغبئ٤ب  .9

 

عةشاّ  80 عْ ،  X 25 17.5  ٗقق صٔب٤ٗبد   خشاط :اُٞسهخ ٣غت إٔ رٌٕٞ ك٢ؽٌَ اإل .11
 .أث٤ل 

 

 اٌُزبثخ  .11

عةْ ٓةغ رةشى  x 20.5 12.5رٌٕٞ اٌُزبثخ داخَ اُشعبُخ ػ٠ِ اُٞع٤ٜٖ ك٢ ئهبس أثؼةبد   - أ
 ٤ٔ٣ٖٝ ك٢ اُؼشث٢  –عْ ٖٓ عٜخ اُزغ٤ِذ ؽٔبٍ ك٢ االٗغ٤ِض١    3 ثؼشك    ٛبٓؼ 

  عْ ٖٓ أػ٠ِ 3ٝ عْ ٖٓ األعلَ  2

 .عطش  33  عطش ٝال ٣ض٣ذ ػٖ 30 ػذد اُغطٞس ٖٓ ًَ فلؾخ ال ٣وَ ػٖ    - ة

 .اُؾشٝف ٓزٞعطٚ  - د

رشه٤ْ ع٤ٔغ فلؾبد اُشعبُخ ثٔب ك٤ٜب اُغذاٍٝ ٝاإلؽٌبٍ ٝأُِخقبد ٓب ػةذا فةلؾبد  - س
 .ٝاُلقٍٞ  األثٞاة 

 

 اُزغ٤ِذ   - 12

رغِذ اُشعبُخ ثـالف عة٤ٔي ٣ٝطجةغ ٓةٖ أػِة٠ ؽةؼبس اُغبٓؼةخ ثةبُِٕٞ اُةزٛج٢ عٜةٚ 
 اُذسعخ اُؼ٤ِٔةخ  – جبؽش اعْ اُ  –اٌُؼت ٣ٌٝزت ػ٤ِخ ٖٓ أػ٠ِ ا٠ُ أعلَ اُشعبُخ 

 ...اُغ٘خ  –

 ٣ٌٕٝٞ إُِٞ اُخبسع٢ ثبُ٘غجخ ُِٔبعغز٤ش  ] أعٞد [ .

 . ٣ٌٕٝٞ إُِٞ اُخبسع٢ ثبُ٘غجخ  ُِذًزٞساٙ  ] أعٞد [ 
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أُخزـ  اُوغْ ٓغِظ ئ٠ُ ئػذادٛب ٖٓ االٗزٜبء ثؼذ اُشعبُخ ػ٠ِ اإلؽشاف ُغ٘خ رزوذّ

 :ثب٥ر٢ ٤ِخاٌُ ٓغِظ ػ٠ِ ُِؼشك ر٤ٜٔذا
 

 ػ٤ِٜب ٣ٞهغ(  أُؾشك٤ٖ ُِغبدح اُشعبُخ ٖٓ ٌٓؼجخ ٗغخخ ثزغ٤ِْ اُطبُت ٣وّٞ .1

 .)ا٤ٌُِخ ثخبرْ ٝرُخزْ ا٤ٌُِخ، ػ٤ٔذ/د.أ ٝاُغ٤ذ أُؾشكٕٞ، اُغبدح

ثؾش  2ُشعبُخ أُبعغز٤ش ٝػذد ٝاؽذ ثزوذ٣ْ ٓب٣ل٤ذ ث٘ؾش ُؼذد ثؾش  اُطبُت ٣وّٞ .2

خققخ اٝ اؽذ أُإرٔشاد اُؼ٤ِٔخ أُزخققخ ُشعبُخ اُذًزٞساح ك٠ اؽذٟ أُغالد أُز

 ٝرُي هجَ رؾ٤ٌَ ُغ٘خ اُؾٌْ ٝأُ٘بهؾخ

 ٝأُ٘بهؾخ ُِؾٌْ اُشعبُخ فالؽ٤خ ٓذٟ ػٖ روش٣ش ثٌزبثخ أُؾشكٕٞ اُغبدح ٣وّٞ .3

ٓٞمؾب ٓغزٞاٛب اُؼ٠ِٔ ٝاُجؾض٠ ٝاالمبكبد اُؼ٤ِٔخ اُز٠ هبّ ثٜب اُجبؽش ٣ٝوّٞ 

 ٝرغ٤ِْ ٝأُ٘بهؾخ، اُؾٌْ ُغ٘خ ثزؾ٤ٌَ اػٝاهزش ،ثبُزٞه٤غ ػ٤ِٜب ع٤ٔغ أُؾشك٤ٖ 

 .اُوغْ ٓغِظ ُشئ٤ظ ٝاُشعبُخ اُزوش٣ش

 اُؼ٤ِب اُذساعبد ُِغ٘خ ٣ُشكغ صْ ػ٤ِٚ ُِٔٞاكوخ اُوغْ ٓغِظ ػ٠ِ أُٞمٞع ٣ُؼشك .4

 ا٤ٌُِخ ٓغِظ ػ٠ِ أُٞمٞع ٣ُؼشكصْ  .ػ٤ِٚ ُِٔٞاكوخ ثب٤ٌُِخ

 أُقشٝكبد عذاد ٣ل٤ذ ٝٓب عبُخٝاُش اُ٘ٔبرط ثشكغ ثب٤ٌُِخ اُؼ٤ِب اُذساعبد ئداسح روّٞ .5

 سئ٤ظ ٗبئت /د.أ اُغ٤ذ ٖٓ الػزٔبدٛب ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب ُِذساعبد اُؼبٓخ ُإلداسح اُذساع٤خ

 .ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب ُِذساعبد اُغبٓؼخ

 هبػخ ُؾغض ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب ُِذساعبد ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ /د.أ اُغ٤ذ ئ٠ُ ثطِت اُطبُت ٣َزوذّ .6

 أُ٘بهؾخ ٝعبػخ ٣ّٞ ِتاُط ك٢ ٣ُٝٞمؼ ثب٤ٌُِخ، أُإرٔشاد

 ٗبئت /د.أ اُغ٤ذ ٓٞاكوخ ربس٣خ ٖٓ األهَ ػ٠ِ ٣ٞٓب ػؾش خٔغخ ثؼذ أُ٘بهؾخ رزْ .7

 ٝثؼذ ٝأُ٘بهؾخ، اُؾٌْ ُغ٘خ رؾ٤ٌَ ػ٠ِ ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِب ُِذساعبد اُغبٓؼخ سئ٤ظ

 .ثب٤ٌُِخ أُ٘بهؾخ ٓٞػذ ئػالٕ ربس٣خ ٖٓ األهَ ػ٠ِ أعجٞع

اُِغخ  ٝروّٞ ُِٔ٘بهؾخ اُشعبُخ فالؽ٤خ ٓذٟ ٖػ ٝاك٤ب ٓ٘لشدا روش٣شا ػنٞ ًَ ٣وذّ .8

 اُجؾش ٝػ٠ِ ثٔٞمٞع ٝٓب٣زؼِن اُشعبُخ ٓؾز٣ٞبد ك٠ ػال٤ٗخ اُطبة ثٔ٘بهؾخ ٓغزٔؼخ

روذّ روش٣شا عٔب٤ٛب ٓلقال ث٘ز٤غخ أُ٘بهؾخ ُِؼشك ػ٠ِ ٓغِظ اُوغْ  اُِغ٘خ إٔ

 ٝٓغِظ ا٤ٌُِخ  

بٍ ٓبرشاح ٖٓ ٗوـ ػ٠ِ ُِٝغ٘خ اُؾٌْ إ رٞف٠ ثأػبدح اُشعبُخ ا٠ُ اُجبؽش العزٌٔ .9

إ رزوذّ ثزوش٣ش عٔبػ٠ ُِوغْ أُخزـ خالٍ عزخ اؽٜش ػ٠ِ االًضش ٖٓ ربس٣خ 

 أُ٘بهؾخ ػ٠ِ إ رٞاكن ُغ٘خ اُؾٌْ اٝ ٖٓ رلٞمخ ػ٠ِ أعبصح اُشعبُخ

 

 

 

 

 

 

 

  اُؾٌْأُ٘بهؾخ ٝ ُغ٘خأعشاءاد رؾ٤ٌَ 
: 
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 ئ٤ُٚ أؽبس اُز٢ أُالؽظبد ٝاعزٌٔبٍ األخطبء رق٣ٞت ثؼذ اُشعبُخ ثطجغ اُطبُت ٣وّٞ .1

 .أُ٘بهؾخ أص٘بء ُِشعبُخ ٕأُؾٌٔٞ اُغبدح

 .األعٞد ثبُِٕٞ سعبُخ رُـِق .2

 اُوغْ ٓغِظ ػ٠ِ ُِؼشك اُزب٤ُخ األٝسام ثٜب ٓشكوب اُوغْ ُشئ٤ظ اُشعبُخ رغِْ .3

 :أُخزـ

 ٓذٓغخ أعطٞاٗخ ػ٠ِ ٝٗغخخ اُشعبُخ ٖٓ ٗغخخ     .  PDF +Word 

 اُذسعخ ٤َُ٘ اُزشؽ٤ؼ ػ٠ِ ثبُٔٞاكوخ ٝأُ٘بهؾخ اُؾٌْ ُغ٘خ هشاس 

 ٝث٤ٖ ث٤ْٜ٘ اُشاثؼخ اُذسعخ ؽز٠ هشاثخ فِخ ٝعٞد ثؼذّ ٝأُ٘بهؾخ اُؾٌْ ُغ٘خ اسئهش 

 اُطبُت

 رق٣ٞجٜب أُطِٞة ُألخطبء اُطبُت ثزق٣ٞت ٝأُ٘بهؾخ اُؾٌْ ُغ٘خ ئهشاس 

 ػ٠ِ أُؾشك٤ٖ اُغبدح ٖٓ ٓؼزٔذح ٝاإلٗغ٤ِض٣خ اُؼشث٤خ ٝأُغزخِقبد أُِخقبد ًَ 

 .ا٤ٌُِخ ثخبرْ ٝٓخزٞٓخ ا٤ٌُِخ ذػ٤ٔ /د.أ اُغ٤ذ ٖٓ ٝٓؼزٔذح فلؾخ

 اُغٔبػ٢ اُزوش٣ش ٖٓ ٝٗغخخ ُِشعبُخ أُؾ٤ٌٖٔ ُِغبدح اُلشد٣خ اُزوبس٣ش 

 ٕا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ /د.أ ٝاُغ٤ذ أُؾشك٤ٖ اُغبدح ٖٓ ٓؼزٔذ اُؼشث٤خ ثبُِـخ اُشعبُخ ػ٘ٞا 

 ا٤ٌُِخ ثخبرْ ٝٓخزٞٓخ

 ٕا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ /د.أ ٝاُغ٤ذ ٤ٖأُؾشك اُغبدح ٖٓ ٓؼزٔذ اإلٗغ٤ِض٣خ ثبُِـخ اُشعبُخ ػ٘ٞا 

 .ا٤ٌُِخ ثخبرْ ٝٓخزٞٓخ

 أُؾشك٤ٖ اُغبدح رٞه٤ؼبد ٝاعز٤لبء ثبُوغْ أُٞعٞدح اُ٘ٔبرط ث٢ِٔء اُطبُت ٣وّٞ .4

 .ُِشعبُخ ٝأُؾ٤ٌٖٔ

 ٓزًشح ٝدٓؾ ربس٣خٚ، ؽز٠ ػ٤ِٚ أُغزؾوخ اُذساع٤خ أُقشٝكبد ع٤ٔغ ثغذاد اُطبُت ٣وّٞ .5

 .ثخأُطِٞ ثبُطٞاثغ اُؼ٤ِٔخ اُذسعخ ٓ٘ؼ

 ٓ٘ؼ ػ٠ِ ُِٔٞاكوخ ا٤ٌُِخ ُٔغِظ ٣ٝشكغ اُؼ٤ِب اُذساعبد ُغ٘خ ػ٠ِ أُٞمٞع ٣ُؼشك - .6

 .اُؼ٤ِٔخ اُذسعخ اُطبُت

 اُذسعخ اُطبُت ُٔ٘ؼ اُغبٓؼخ ُٔغِظ أُٞمٞع ٣ُشكغ .7

 

 

 
 

 اُذسعخ ٓ٘ؼ شاءادئع
: 
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 :ا٥ر٢ خالٍ ٖٓ ٝرُي اُؼ٤ِب، اُذساعبد هالة ٝٓوزشؽبد ؽٌبٟٝ ُلؾـ آ٤ُخ رٞعذ
 

 َُِٔؾٌبٟٝ ف٘ذٝم ػ 
 ٌُزش٢ٗٝا ثش٣ذ (drelbably97@yahoo.com) 
 ٤ًذٟ ؿ٤ش ًبٕ ئٕ كٞسا ك٤ٜب ٝاُجذ اُؾٌٟٞ ػ٠ِ ًزبث٤ب اُشد 

 َر٘ل٤زٙ أُوجٍٞ أُوزشػ رلؼ٤ 
 

 : اُؼَٔ آ٤ُبد
 

 : اُؼبٓخ اُؾٌبٟٝ -: أٝال
 ٣زوذّ اُطبُت ثؾٌٞاح ثبُطشم أُؾبس ا٤ُٜب ثأػالح. 
 ُْغ٘خ ػ٠ِ أعجٞع ًَ ٖٓ اُغجذ ٣ّٞ ٝرؼشك ٤ٓٞ٣ب ٝأُوزشؽبد اُؾٌبٟٝ ؽقش ٣ز ٖٓ 
 (اُضوبك٤خ اُؼالهبد أٝ اُؼ٤ِب اُذساعبد) اإلداسٟ اُوغْ ٝسئ٤ظ اُؼ٠ِٔ اُوغْ ٝسئ٤ظ ا٤ًَُٞ 

 ْاُشأ١ إلثذاء أُخزقخ اُغٜبد ئ٠ُ -اُؾبٍ ك٠ ؽِٜب ٣ٌٖٔ ُْ ئٕ -اُؾٌبٟٝ سكغ ٣ز 
 .اُِغ٘خ سئ٤ظ ئ٠ُ عش٣غ اُشد ٝئػبدح ٝعذد ئٕ اُ٘برغخ اُؼوجبد ٝئصاُخ ؽِٜب ػ٠ِ ٝاُؼَٔ

 اُلؾـ ػ٤ِٔخ اٗزٜبء كٞس اُؾٌٟٞ ُقبؽت ًزبث٤ب اُشد. 
 

 .اُؾبعخ ػ٘ذ ثٜب ُالعزؼبٗخ اُؼ٤ِب ُِذساعبد ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ ثغٌشربس٣خ اُشد ٖٓ ٗغخخ ؽلع
 ُِذساعبد ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ ئ٠ُ ثطِت ٣زوذّ أًضش أٝ آزؾب٤ٗٚ ٓبدح ٗز٤غخ ٖٓ اُطبُت رظِْ ػ٘ذ
 اُؼ٤ِب 
 خالٍ ك٠ اُشد ٓغ ًبَٓ ثؾٌَ اُذسعبد سفذ ُٔشاعؼخ ٌُ٘زشٍٝا سئ٤ظ ئ٠ُ كٞسا اُطِت ٣ؾبٍ

 .عبػخ 48 
  ا٤ٌُِخ ٤ًَٝٝ ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ. د.أ اُغ٤ذ ٖٓ ٓؾٌِخ ُغ٘خ ٖٓ اُزظِٔبد كؾـ ٗزبئظ رؼزٔذ

 .اُؼ٠ِٔ اُوغْ ٝسئ٤ظ اٌُ٘زشٍٝ ٝسئ٤ظ اُؼ٤ِب ُِذساعبد
 .اُِغ٘خ ٖٓ اػزٔبدٛب كٞس اُزظِْ ث٘ز٤غخ اُطبُت ٣جِؾ
  ٝاُؾلع رُي ػ٠ِ اُذاُخ ٝأُغز٘ذاد رٔذ اُز٢ ثبإلعشاءاد اُغٞدح مٔبٕ ذحٝؽ ئؽبهخ ٣زْ

 .اُٞؽذح
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اُزظِٔبد ٝ اُؾٌبٟٝ                             
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 اُغبدح أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝ ا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ

 ثؼذ،،،،،  رؾ٤خ ه٤جخ

ُِذخٍٞ ػ٢ِ ٓٞهغ أٌُزجخ  username & password ع٤بدرٌْ ػِٔب ثزٞاكش اٍ  ٗؾ٤و

االٌُزش٤ٗٝخ ثب٤ٌُِخ ٌَُ ٖٓ اُطالة ٝ اُغبدح أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ اُشه٤ٔخ، ثٞؽذح اُخذٓبد 

 .ٝ ا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ

 :ٓؾشٝع أٌُزجخ اُشه٤ٔخ ٣ز٤ؼ ُي االعزلبدح ٖٓ اُخذٓبد األر٤خ

٣ٞكش ٓغٔٞػخ ٖٓ أُغالد اُؼ٤ِٔخ اُؼب٤ُٔخ أُزخققخ )ٗـ ًبَٓ  :هٞاػذ اُج٤بٗبد اُؼب٤ُٔخ

 .اُج٤بٗبد اُؼب٤ُٔخِٓخقبد( أُٞعٞدح ك٢ أؽٜش هٞاػذ  –

ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُغبٓؼبد أُقش٣خ ُِزؼشف ػ٠ِ ع٤ٔغ أُوز٤٘بد اُؼ٤ِٔخ  :اُلٜشط أُٞؽذ

 .ثٌٔزجبد اُغبٓؼبد أُقش٣خ ُزجبدٍ اُخذٓبد ٝرغ٤َٜ االػٔبٍ ػٖ ثؼذ

أثؾبس رشه٤خ( ُِغبدح أػنبء ٤ٛئخ  –ُإلٗزبط اُؼ٢ِٔ )سعبئَ ػ٤ِٔخ  :أُغزٞدع اُشه٢ٔ

الة اُذساعبد اُؼ٤ِب ثؾ٤ش ٣غَٜ االهالع ػ٤ِٚ سه٤ٔبً ػٖ ثؼذ ك٢ اُزذس٣ظ ٝٓؼب٤ْٜٗٝ ٝه

 .مٞء ؽلع ؽوٞم ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ

 :ثشعبء ارجبع اُخطٞاد األر٤خ username & password اٍ ُِؾقٍٞ ػ٢ِ

 

ُِؾقٍٞ ػ٤ِٚ ٣شع٢ (   ُٖٔ ال ٣ٔزِي ٝاؽذا ؽز٠ األٕ) ػَٔ ا٤ٔ٣َ سع٢ٔ ربثغ ُِغبٓؼخ .1

 ثٔشًض رط٣ٞش اُزؼ٤ِْ  (MIS) بد اإلداس٣خاالرقبٍ ثاداسح ٗظْ أُؼِٞٓ

 :اُخبؿ ثبٌُٔزجخ اُشه٤ٔخ dl.fom.sc@gmail اسعبٍ اُج٤بٗبد األر٤خ ػ٢ِ ا٤ٔ٣َ .2

a. ُٚ االعْ ٝ اُذسعخ اُؼ٤ِٔخ ٝ اُوغْ اُزبثغ. 

b. ٚاُشهْ اُو٢ٓٞ اُخبؿ ث. 

c. ػ٘ٞإ اال٤ٔ٣َ اُشع٢ٔ اُخبؿ ثٚ ٝ اُزبثغ ُِغبٓؼخ 

اُخبؿ  username & password اسعبٍ اٍػ٘ذ اسعبٍ اُج٤بٗبد أُطِٞثخ ع٤زْ  .3

 .عبػخ 72-48ثبُشاعَ ػ٢ِ اُجش٣ذ اُخبؿ ثبُغبٓؼخ ك٢ خالٍ 

 ٓغ رؾ٤بد ٝؽذح اُخذٓبد االٌُزش٤ٗٝخ

 

  
 

 

 

 اٗؾبء ؽغبة ػ٠ِ أٌُزجخ اُشه٤ٔخ
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 ٗٔبرط اُجؼضبد ٝأُٜٔبد اُؼ٤ِٔخ

 
 ػؼبء انجؼخبداألٔساق انًطهٕثخ يٍ أ -

انؼهًٛخ انًبدح  دح األٔساق انًطهٕثخ يٍ أػؼبء انًًٓبد نزًغ -

 ()يب لجم انضظٕل ػهٗ انذرتٕساِ

 األٔساق انًطهٕثخ يٍ أػؼبء ثؼخبد اإلششاف انًشتشن -

 األٔساق انًطهٕثخ يٍ ػؼٕ انجؼخخ انذاخهٛخ -

 تمشٚش ػٍ صٚبسح ػهًٛخ -

 اُؼالهبد اُضوبك٤خ                                   

 

http://scimfac.mans.edu.eg/arabic/postgraduate/cultural/b3sa-5argya.pdf
http://scimfac.mans.edu.eg/arabic/postgraduate/cultural/tasks.pdf
http://scimfac.mans.edu.eg/arabic/postgraduate/cultural/tasks.pdf
http://scimfac.mans.edu.eg/arabic/postgraduate/cultural/eshraf-moshtarak.pdf
http://scimfac.mans.edu.eg/arabic/postgraduate/cultural/eshraf-moshtarak.pdf
http://scimfac.mans.edu.eg/arabic/postgraduate/cultural/b3sa-da5lya.pdf
http://scimfac.mans.edu.eg/arabic/postgraduate/cultural/b3sa-da5lya.pdf
http://scimfac.mans.edu.eg/arabic/postgraduate/cultural/templates.pdf
http://scimfac.mans.edu.eg/arabic/postgraduate/cultural/templates.pdf
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 ٠ث٤بٗبد االٝسام أُطِٞثخ ٖٓ اػنبء اُجؼضبد اُخبسع٤خ

 

 

 0لمعادلة بالمغة االنجميزيةاصل + صورة من ممخص الماجستير او الدبمومات ا .1
 ( خطابات توصية + صورة من اساتذة العضو بالمغة االنجميزية ) وبالنسبة المريكا عدد  3عدد )  .2

a.  (3 اصول + صورة من طل خطاب )0 

( اسددتمارة بيانددات بالمغددة العربيددة واالنجميزيددة معتمدددة مددن الموبدددة تكتددب بددالكمبيوتر او االلددة  2عدددد )  .3
 0صورة (الكاتبة ) اصل + 

اصددل + صددورة مددن ادديادة البكددالوريوس او الميسددانس بالمغددة االنجميزيددة ) وبالنسددبة لموابدددين المريكددا  .4
 0اصول + صورة ( 5مطموب ) 

اصددل + صددورة مددن ادديادة بددالمواد التددو درسدديا العضددو خددةل كددل سددنوات الدراسددة بالمغددة االنجميزيددة )  .5
 0اصول + صورة ( 3وبالنسبة المريكا مطموب 

صددورة مددن ادديادة الماجسددتير او الدددبمومات المعادلددة بالمغددة االنجميزيددة ) وبالنسددبة المريكددا اصددل +  .6
 0ايادات كروسات الماجستير وتقديراتو + صورة 3اصول + صورة ( و 5مطموب ) 

) ال تقدل عدن الجيدة الموبددة  اصل + صدورة مدن خطدة الدراسدة بالمغدة العربيدة واالنجميزيدة معتمددة مدن .7
 0صفحتين (

 0ممفات بةستيك 3صور اخصية + عدد  4عدد  .8

 0نتيجة اختبار المغة + صورة .9

( صدورة مدن جددواز السدفر بالنسدبة لمموبدددين الدو المانيدا د ىولنددا د السدويد د النددروي  د برنسددا د  2عددد )  .10
 0الدانمارك

 صددور اخصددية او موابقددة مكتددب 4( اسددتمارات اسددتطةع راي معتمدددة مددن الجيددة الموبدددة وعمييددا  4عدددد )  .11
 0االمن عمي السفر

 0م القيد لمتسجيل )تقدم قبل السفرخطاب من الجامعة يفيد بالغاء التسجيل لمدكتوراه من الوطن اوعد .12
صدادرة مدن المدوراكز المتخصصدة بالجامعدات المصدرية ) تقددم  ICDLتقديم رخصة القيادة الدولية لمكمبيوتر  .13

 0عند السفر (
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االؽشاف أُؾزشى الػزٔبد اُزشؽ٤ؼ  ث٤بٕ ثبالٝسام أُطِٞثخ ٖٓ اػنبء ثؼضبد
 ٝثذء اُغضء اُذاخ٢ِ اٝال ُؾ٤ٖ اُغلش ُِجؼضخ 

موابقة رئيس الجامعة عمي اقامة القناة العممية بين الجامعة المصرية والجامعة االجنبية موضحا بيا المارف  .1
يخ التسجيل لمدكتوراه المصري االساسي والمارف االجنبي واسم الدارس وعنوان البحث ويكون الخطاب متضمنا تار 

) تاريخ مجمس الكمية وتاريخ مجمس الجامعة ( واالبادة بان العضو غير مراح عمي اى بعثة او منحة اخري ) من 
 0ادارة العةقات الثقابية بالجامعة (

 اصل + صورة من خطة البحث بالمغة العربية اوخري بمغة الدولة الموبد الييا العضو ) وتكون مفصمو  .2

 0جزء الذي سيدرس داخل وخارج الوطنبيان بال .3

اصل + صورتين من موابقة المارف االجنبي وتكون موجية لممارف المصري االساسي موضحا بيا عنوان  .4
 0البحث واسم الدارس

خطاب من المارف المصري االساسي يتضمن انو تم االتفاق بينو وبين المارف االجنبي عمي خطة البحث  .5
 0وعنوانيا

بالمغة العربية واخري بغة الدولة الموبد الييا العضو بالخارج متضمنة الايادات التو تم  استمارتين بيانات .6
 0الحصول عمييا وتواريخيا وتقديراتيا ) اصل + صورة (

 0اصل + صورة من ايادة المغة لمدولة الموبد الييا العضو .7

 0السفر رقم وتريخ صادر استمارات استطةع الراي لمكتب االمن او موابقة االمن عمي .8

 0ايادة الخدمة العسكرية او صورة معتمدة منيا .9

 0صورة بوتوغرابية 2ممف +  2عدد  .10

استيفاء التعيدات المالية الخاصة باالدارة : اي حضور العضو ومعو بطاقتة وحضور الكفيل ومعو  .11
 0بطاقتة مثبوت بيا الوظيفة دد او جواز سفر غير منتيي الصةحية

 دد ابن الخال  0ابن العم  0الخال  0العم  0االخ  0جة الرابعة : الوالد ) الكفيل ( اي قريب حتو الدر  .12

 0جميع االوراق تكون معتمدة من الجية الموبدة .13

 

 أُغز٣ٞبد اُِـ٣ٞخ أُطِٞثخ ٢ٛ:ةة

 درجة وذلك  550وتعادل  213بمستوي  TOEFL __ Internetional:دد  ( المغة االنجميزية1
 0قة باالنجميزيةبالنسبة المريكا والدول الناط  
 0النجمترا IEL Tsدرجات بي اختبار ال  7( 2
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 االٝسام أُطِٞثخ ٖٓ ػنٞ اُجؼضخ اُذاخ٤ِخ
 0استمارة بيانات اصل وصورة معتمدة وثبوت بيا العنوان ورقم التميفون .1
 0خطاب حجز مكان اصل وصورة معتمدة .2
 0خطة بحث دكتوراه عربي ، انجميزي معتمدة من جية االيفاد .3
 0من ايادة تادية الخدمة العسكرية معتمدةصورة  .4
 0( دوسية بةستيك 1( دوسية ورق + )  1عدد )  .5
 0يأتو كفيل حتو الدرجة الرابعة القرابية ومعو اثبات اخصية ومثبوت بييا نوعية العمل ما عدا الزوج او الزوجة .6
 0غرابية لمعضوو ( صورة بوت 2عدد )  .7
 0قرش 90( ورقة دمغة  9عدد )  .8
 0قروش 10ورقة دمغة بئة (  6عدد )  .9
 0ما يفيد بان العضو لم يسبق لو ترايح من قبل الجامعة .10
 0رجاء كتابة العنوان ورقم التميفون بي استمارة البيانات .11
 0خطاب يفيد تاريخ موابقة الجامعة والكمية عمي التسجيل لمدكتوراه معتمد .12
 0ايصال تميفون او كيرباء لمعضو والضامن .13
 0لضامن + االصلصورة من بطاقة العضو وا .14
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 1ث٤بٗبد االٝسام أُطِٞثخ ٖٓ اػنبء أُٜٔبد اُؼ٤ِٔخ 
 0) غير معتمدة ( 000Eاصل + صورة من ممخص الماجستير  .1
 0) غير معتمدة ( 000Eاصل + صورة من ممخص الدكتوراه  .2

 0( خطابات توصية من اساتذتة مختمفين باالنجميزية ) اصل + صورة ( 3عدد )  .3

 0لموبدة تكتب بالكمبيوتر( استمارة بيانات بالمغة العربية واالنجميزية معتمدة من الجية ا 2عدد )  .4

 0اصل + صورة من خطة الدراسة او البحث بالمغة العربية واالنجميزية معتمدة من الجية الموبدة .5

 0اصل + صورة من ايادة الدكتوراه عربي وانجميزي ) معتمدة من الجية الموبدة ( .6

 0جية يفيد بالجية المسابر الييا العضوخطاب من ال .7

 0ما يفيد بحضور دورة لغة متخصصة عمي نفقة البعثات واجتيازىا بنجاح كارط لمسفر .8

 0( صور اخصية لمعضو 4عدد )  .9

 0صور اخصية ( 8صور اخصية دد برنسا عدد  14بيما عدا ) اليابان عدد  .10
اء الميمة العممية بيا ويكون بدون بي حالة تقديم خطاب بموابقة من جامعة اجنبية والمراد اد .11

 مصروبات ابحاث ومتضمنا موابقة المارف االجنبي عمي قبولو يمستواه المغوي الحالي

صور اخصية  او موابقة  4( استمارات استطةع راي معتمدة من الجية الموبدة وعمييا  4عدد )  .12
 0االمن عمي السفر

 

 

 

 0ان يكون جواز السفر صالح طوال مدة الميمة 
  ان تكون نتيجة الكاف الطبي بالمغة العربية واالنجميزية وصادرة من الييئة العامة لمتامين الصحي

 0موضحا بيا الوظيفة وسبب السفر وان يكون العضو الئق طبيا لمسفر ليذه البمد

 ) 0بالنسبة لممسابرين الو ) المانيا دد ىولندا دد السويد دد النروي  دد برنسا 

  ( صو  2مطموب عدد )0رة من جواز السفر 

 
 
 
 
 
 
 

 ٓةةالؽظبد ٛبٓةٚ 
 



 جامعة بنى سويف                                   
 كلية الطب البيطرى 

 قطاع الدراسات العليا والبحوث
 

33 

 

 

 1االٝسام أُطِٞثخ ُِٔإرٔشاد اُخبسع٤خ اُز٠ رغبْٛ ك٤ٜب اُغبٓؼخ
 
 1افَ خطبة هجٍٞ اُجؾش .1
 1ٓٞاكوخ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ ػ٢ِ ؽنٞس أُإرٔش .2
 1رٞم٤ؼ هِت ٓغبٛٔخ اُغبٓؼخ ٖٓ ػذٓٚ .3
 1ٓشاػبح إ ٓغبٛٔخ اُغبٓؼخ ًَ ع٘ز٤ٖ .4
ػ٢ِ ٓغبٛٔخ اُغبٓؼخ ٖٓ ػذٓخ ك٢ ؽبُخ اكبدح ٖٓ ا٤ٌُِخ رٞمؼ ؽقٍٞ اُغ٤ذ اُؼنٞ  .5

 أُإرٔشاد اُغبثوخ ٝربس٣خ اخش ٓإرٔش
 
 

 1االٝسام أُطةةةةةةةٞثخ ُِٔإرٔشاد اُذاخِةةةة٤خ
 
 1افَ خطبة هجٍٞ اُجؾش .1
ٓٞاكوخ اُوغْ ٝا٤ٌُِخ ػ٢ِ ؽنٞس أُإرٔش ٓغ رٞم٤ؼ هِت فشف ٓغبٛٔخ اُغبٓؼخ  .2

 1ٝه٤ٔزٜب
 1ٖ عٜخ أُإرٔشافَ ا٣قبٍ ه٤ٔخ سعْ االؽزشاى ٓؼزٔذ ٓ .3
 1رٌٕٞ ٓغبٛٔخ اُغبٓؼخ ُٔإرٔش ٝاؽذ خالٍ اُغ٘خ أُب٤ُخ اُٞاؽذح .4

 

 : هِت ؽنٞس ٓإرٔش ٣وذٓٚ ػنٞ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٤ٌُِِخ

 ئهةةةةةةةةةةشاس 

 أهش أٗب اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس / .....................................       ثوغْ ............................

ٔخ سعْ ئؽزشا٢ً ك٢ أُإرٔش ...............................    ٝاُز١ ع٤ؼوذ ك٢ اُلزشح ٖٓ ثإٔ ه٤

 ............. ئ٢ُ ..................       ًٔب ٛٞ ٓذٕٝ ثبُ٘ؾشح اُخبفخ ثبُٔإرٔش 

 ٝٓشكن ٓب ٣ل٤ذ رُي 

 سئٛظ يزهظ انمغى              أُوش ثٔب ك٤ٚ  

        )                (                                                                          ( 

 أُغز٘ذاد اُطِٞثخ :

  إلشاس صؼٕس انًؤتًش 
 ( ذًّٚ فٙ صبنخ يٕافمخ انزبيؼّ ػهٙ تضًم َفمبد انًؤتًشٚتى تم ) لًٛخ سعى اإلشتشان 

 تمشٚش ػٍ صؼٕس انًؤتًشاد 
 
 
 
 
 
 

http://www.tanta.edu.eg/ar/form/9/1.docx
http://www.tanta.edu.eg/ar/form/9/1.docx
http://www.tanta.edu.eg/ar/form/9/2.docx
http://www.tanta.edu.eg/ar/form/9/2.docx
http://www.tanta.edu.eg/ar/form/9/3.docx
http://www.tanta.edu.eg/ar/form/9/3.docx
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 روش٣ش ػٖ ؽنٞس أُإرٔشاد
  القسم : ..........................  : ................................................اإلسم....... 

 : الىظيفة ............................................................................................. 

 : حضور          □  تقديم بوستر □       إلغبء بحث □     رئبسة جلسبت       مساهمة العضى □ 

 : عىىان المؤتمر ........................................................................................   

  المؤتمر :اوعقاد تاريخ ......................................................................................... 

 مؤتمرالمىظمة للجهــة ال : ......................................................................................... 

 ببللغة العربية(......................................................................................... عىىان البحث( 

 ......................................................................................... )ببللغة اإلنجليزية(:      

 جهة العمل : ................    .............................. -1: أسماء المشاركيه في البحث 

    2- ..............................                   ............................. 

    3- ..............................          ............................. 

    4- ..............................          ............................. 

  البحث اءقلأتاريخ : ------------------------------------------------------------------------. 

 

 مـــــىجز البحــــث   :--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 الىىاحي التطبيقية للبحث : ---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------. 

 إن وجدت( مالحظات ومقترحات( :................................................................................ 

           

 توقيع عضو هيئة التدريس                   

  

 يعتمد : رئيس مجلس القسم       201/      /       تحريرا في

 

 ) أ.د                              (                                                                        
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 ( أٓبّ اإلعبثخ اُز٢ رخزبسٛب:مغ ػالٓخ )

 المرحمة الدراسية؟ .1

   دبموم    تمييدي ماجستير ماجستير    تأىيمي دكتوراه  دكتوراه 

 بك من االلتحاق بالدراسات العميا؟ما ىو ىد .2

 المعرفة واالطالع                      نيل المزيد من العمم 
                           الحصول عمى شيادة  الحصول عمى وضع اجتماعي أفضل 

       الحصول عمى فرص عمل أفضل الحصول عمى فرص لمعمل بالخارج 
 سية والمعمومات التي تحصل عمييا ؟ما رأيك بي المقررات الدرا .3

 كافية لطموحاتك                     غير كافية لطموحاتك 
                   يوجد تكرار في بعض المواد          يوجد تنوع في المحتوى العممي لممواد 
                      ترتبط بحاجة سوق العمل  ال ترتبط بحاجة سوق العمل 

  تبط بموضوع الدراسة              تر  ال ترتبط بموضوع الدراسة  
 ىل تعتقد أنك بي حاجة لدراسات أخرى لتحقق االستفادة المطموبة ؟ .4

 نعم           ال  
 ............................................................. : اقتراحات 

 ىل يوجد جانب عممي / تطبيقي لمدراسة؟ .5

 عمن           ال  
 ما ىو مدى التزام عضو ىيئة التدريس بي حضور المحاضرات؟ .6

  ًممتزم جدا         ممتزم إلى حد ما      غير ممتزم 
 ىل تعمم أنو توجد خطة بحثية لمقسم المختص؟ .7

                                      نعم ال 

 ىل اطمعت عمو الخطة البحثية لمقسم المختص؟ .8
                                      نعم ال 

 اعزٔبسح اعزوقبء ُطالة اُذساعبد اُؼ٤ِب
 (211  –    211   ُِؼبّ اُذساع٢ )
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 ما ىو األساس الذي تم اختيار موضوع الرسالة عميو ؟ .9

           ارتباط الموضوع بحالة السوق  ارتباط الموضوع بالدراسة السابقة 
   ارتباط الموضوع بالخطة البحثية لمقسم ارتباط الموضوع بالوظيفة 

 لماربين؟ما ىو طبيعة العةقة مع ا .10

 ممتازة        جيدة        مقبولة    غير مقبولة 

 ىل تقابل المارف وقتًا كابيًا؟ .11

                                      نعم ال 

 ىل تجد صعوبة بي التواصل مع المارف؟ .12

                                      نعم ال 

 من المارف؟ىل يتم إعةمك بتقريرك السنوي المقدم  .13

                                      نعم ال 

 ما رأيك بي إدارة الدراسات العميا بالكمية؟ .14

 متعاونين   متعاونين إلى حد ما      غير متعاونين 

 ما رأيك بي معامل الكمية؟ .15
 ممتازة         جيدة      مقبولة       غير مقبولة ال ينطبق 

 اسية مناسبة؟ىل القاعات الدر  .16

                                         نعم ال 

 ما رأيك بي وسائل الارح واإليضاح المستخدمة؟ .17

 حديثة     حديثة إلى حد ما               قديمة 
 ما رأيك بي المكتبة )الورقية وااللكترونية(؟ .18

 المراجع متوافرة  المراجع متوافرة إلى حد ما    غير متوافرة المراجع 

 ىل تستفيد من قواعد البيانات؟ .19

                                         نعم ال 

 ما رأيك بي موقع الدراسات العميا؟ .20

        معموماتو كافية        معموماتو كافية إلى حد ما  معموماتو غير كافية 
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 تيا ؟ما ىو عةقة أسئمة االمتحانات بالمقررات التي تمت دراسا .21

 يوجد ترابط بين أسئمة االمتحان والمقررات الدراسية   
 يوجد ترابط بين أسئمة االمتحان والمقررات الدراسية إلى حد ما 

  ال يوجد ترابط بين أسئمة االمتحان والمقررات الدراسية 
 ما رأيك بي الزمن المحدد لةمتحان ؟ .22

  ًزائد جدا    زائد  كاف  قميل   ًقميل جدا 
 ىل تعمم ايء عن االمتحانات االلكترونية؟ .23

                                      نعم ال 

 أييما أبضل من وجية نظرك؟ .24

 االمتحانات التقميدية     االمتحانات االلكترونية 

 ما رأيك بو تعميم االمتحانات االلكترونية عمو جميع الكميات؟ .25

    موافق جدًا    موافق    مقبول غير موافق   ًغير موافق جدا 
 ما ىو مزايا التصحيح االلكتروني من وجية نظرك؟ .26

 تحقيق العدالة    سرعة إعالن النتيجة   
 منع األخطاء فى التصحيح   منع التالعب فى نتائج االمتحانات  

 ما ىو العقبات التي تواجييا؟ .27

 مقابمة المشرفين             معاممة الموظفين الكميات لوائح 
 قرارات الكميات           روتينية اإلجراءات 

 ما ىو اقتراحاتك؟ .28

 ............................................................................ 
 ............................................................................ 
 ............................................................................ 
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 األخشٟ اُؼ٤ِٔخ ٝاألٗؾطخ اُؼ٠ِٔ اُجؾش آ٤ًُبد 
 

 آ٤ُخ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُخطخ اُجؾض٤خ ٓغ رؾذ٣ذ ٓإؽشاد اإلٗغبص ُزو٤٤ْ ٓغزٟٞ اُ٘غبػ:
لغبو يطبثمخ انتمبسٚش انغُٕٚخ ٔانُظف عُٕٚخ فٗ يزبل انذساعبد انؼهٛب انًمذيخ يٍ األ .1

 انؼهًٛخ ثبنخطخ انجضخٛخ نكم لغى ٔتضذٚذ َغجخ يب تى إَزبصِ.
 تمذٚى تمشٚش عُٕٖ ثبألثضبث انتٗ تى َششْب نكم لغى. .2
 تمذٚى تمشٚش عُٕٖ ػٍ ػذد انشعبئم انؼهًٛخ انتٗ تى إَزبصْب ثكم لغى. .3

 

 ثبُٔؾشٝػبد أُؼبٝٗخ ٝا٤ُٜئخ اُطالة ٓؾبسًخ ػ٠ِ اُزذس٣ظ ٤ٛئخ أػنبء ؽش
 :اُؼ٤ِٔخ ُٔإرٔشادٝا اُجؾض٤خ

ػمذ ٔسػ ػًم َٔذٔاد إلػالو أػؼبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔانطالة ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ثبنفشص  .1
 انًتبصخ نهًششٔػبد انجضخٛخ.

 تشزٛغ إششان ؽالة انذساعبد انؼهٛب ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ. .2
اإلػالٌ ػٍ ٔسػ انؼًم انتٗ تؼمذْب انزبيؼخ ػٍ انًششٔػبد ثبنًشبسرخ يغ انٓٛئبد  .3

 ٔانذٔنٛخ.انؼهًٛخ 
صك أػؼبء ْٛئخ انتذسٚظ ػهٗ تغزٛم سعبئم يبرغتٛش ٔدرتٕساِ يشتجطخ ثبنًششٔع  .4

 انجضخٗ يغ تًتغ انطبنت ثبنًًٛضاد انًبدٚخ نهًششٔع.
 

 :اُزطج٤و٤خ اُؼ٤ِٔخ اُجؾٞس رغ٣ٞن آ٤ُخ
 يٍ خالل يؤتًش انزبيؼخ انغُٕٖ نتغٕٚك انجضٕث انؼهًٛخ انتطجٛمٛخ. .1
 انؼهًٛخ انتطجٛمٛخ ػهٗ يغتٕٖ انزبيؼبد. يٍ خالل يؤتًش تغٕٚك انجضٕث .2
 ػًم َششح عُٕٚخ ثًهخظبد انجضٕث ٔتٕصع ػهٗ انزٓبد انًغفٛذح. .3
 ٔػغ انجضٕث انتطجٛمٛخ ػهٗ يٕلغ انكهٛخ. .4
انًخبؽجخ انًجبششح ثبنزٓبد انًغتفٛذح ػهٗ انًغتٕٖ انًضهٗ ٔاإللهًٛٗ ػٍ ؽشٚك  .5

 ػًٛذ انكهٛخ ٔػشع خذيبد انكهٛخ نضم انًشكالد.
 
 

 :اُؼ٤ِٔخ األهغبّ ث٤ٖ أُؾزشًخ اُجؾٞس ٝرؾغ٤غ دػْ خآ٤ُ
 

إػطبء أٔنٕٚخ يطهمخ الختٛبس انًششٔػبد انًًٕنخ يٍ طُذٔق انًششٔػبد ثبنزبيؼخ  .1

 نهًشبسٚغ انتٗ ٚشتشن فٛٓب أرخش يٍ لغى ػهًٗ.

تشكٛم فشق ثضخٛخ يٍ يزًٕػخ ألغبو ٔأخز يٕافمخ يزهظ انذساعبد ٔيزهظ انكهٛخ  .2

 ُجخمخ يٍ ْزِ انفشق انجضخٛخ.ٔٚفؼم انًشبسٚغ انً

 
 
 
 

 العلمى والبحث العليا الدراسات آليات
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 :اُؼ٠ِٔ ُِجؾش اُزار٠ اُز٣َٞٔ ٓقبدس ر٤ٔ٘خ آ٤ُخ   
 

تشزٛغ تغزٛم انطالة انٕافذٍٚ يٍ انذٔل انًختهفخ فٗ انذسربد انؼهًٛخ انًختهفخ  .1
ثبنكهٛخ يغ انغًبس نٓى ثئرشاء انزضء انؼًهٗ فٗ دٔنخ انًمش ثؼذ أخز يٕافمخ انًزبنظ 

 انزبيؼٛخ انًختظخ.
 أػؼبء ْٛئخ انتذسٚظ نهتمذو نهًششٔػبد انجضخٛخ انًًٕنخ يٍ رٓبد خبسرٛخ. صج .2
تؼظٛى االعتفبدح يٍ انٕصذاد راد انطبثغ انخبص انًٓتًخ ثبنجضٕث انتطجٛمٛخ يٍ خالل  .3

 تٕفٛش األرٓضح ٔاألدٔاد انالصيخ نهؼًهٛخ اإلَتبرٛخ ٔانجضخٛخ.
بًء ػهٗ لشاس انًزهظ األػهٗ تضٕٚم انذثهٕيبد انضبنٛخ إنٗ َظبو انتؼهٛى ػٍ ثؼذ ثُ .4

 نهزبيؼبد.
تضظٛم سعٕو ػهٗ انخذيبد انتٗ تزشٖ ثًؼبيم انكهٛخ ألػؼبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔانجبصخٍٛ  .5

 يٍ خبسد انكهٛخ.
 اإلػالٌ ػٍ رم يب ٚشد يٍ يششٔػبد راد ؽبثغ دٔنٗ ػهٗ يٕلغ انكهٛخ. .6
 ػبو ربيؼٗ.انتأرٛذ ػهٗ ػشٔسح عذاد ؽالة انذساعبد انؼهٛب نهشعٕو يغ ثذاٚخ رم  .7
 تُفٛز لشاساد انزبيؼخ ٔانخبطخ ثفشع سعٕو ػهٗ اعتخشاد شٓبداد يؤلتخ أٔ يغتذًٚخ. .8

 

 اُؼ٤ِب اُذساعبد آ٤ًُبد 
 

 :اُؼ٤ِب اُذساعبد ُجشآظ اُٞاكذ٣ٖ اُطالة عزة آ٤ُخ
 

 إػطبء يُش نهطالة انًتًٛضٍٚ ػهًًٛب ٔعهٕرًٛب. .1

انزبيؼبد األخشٖ خبطخ ثتٛغٛش تٕلٛغ ثشٔتٕرٕالد تؼبٌٔ يشتشرخ ثٍٛ ربيؼخ انًُظٕسح ٔ .2

 إرشاءاد تغزٛم انطالة انٕافذٍٚ.

يخبؽجخ انًهضمبد انخمبفٛخ نهذٔل انًختهفخ انًٕرٕدح فٗ يظش نهتؼشف ػهٗ انًشكالد  .3

 انًطهٕة تزنٛهٓب نهطالة انٕافذٍٚ ٔٔػؼٓب فٗ االػتجبس ػُذ تطٕٚش ثشايذ انذساعبد انؼهٛب.

 يٕلغ انكهٛخ ثبنهغتٍٛ انؼشثٛخ ٔاإلَزهٛضٚخ.اإلػالٌ ػٍ ثشايذ انذساعبد انؼهٛب ػهٗ  .4

 تغٓٛم إلبيخ انطالة انٕافذٍٚ فٗ انًذٌ انزبيؼٛخ. .5

 ػمذ نمبء شٓشٖ يغ انطالة انٕافذٍٚ نهتؼشف ػهٗ انًشكالد انتٗ تٕارٓٓى ٔيضبٔنخ صهٓب. .6

 تكهٛف األعبتزح انؼبيهٍٛ ثبنكهٛخ ٔانًٕفذٍٚ فٗ يًٓبد ػهًٛخ نهتشٔٚذ نجشايذ انذساعبد انؼهٛب .7

 ثبنكهٛخ فٗ انجالد انًختهفخ انًتٕارذٍٚ ثٓب.

إػذاد رتٛت ػٍ ثشايذ انذساعبد انؼهٛب انتٗ تمذيٓب انكهٛخ ثبنهغتٍٛ انؼشثٛخ ٔاإلَزهٛضٚخ ٔتٕصٚؼٓب  .8

 ػهٗ أػؼبء انًًٓبد انؼهًٛخ ثبنكهٛخ.

تشزٛغ اإلششاف انًشتشن يغ انزبيؼبد األرُجٛخ انًٕفذح نهطالة يغ إيكبَٛخ إرشاء انزضء  .9

 ًهٗ فٗ دٔنخ انًمش.انؼ

 انتٕطٛخ ثئَشبء ثشايذ دساعبد انؼهٛب رذٚذح ثُظبو انتؼهٛى ػٍ ثؼذ. .1٠
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 آ٤ُخ رؾ٤ٌَ ُغ٘خ اإلؽشاف:
 أٌ ٚكٌٕ يٕػٕع انجضج يتًشًٛب يغ انخطخ انجضخٛخ نهمغى ٔانكهٛخ. .1

 أٌ ٚكٌٕ نطالة انذساعبد انؼهٛب صشٚخ اختٛبس انًششف انشئٛغٗ. .2

بس ثمٛخ أػؼبء نزُخ اإلششاف يغ يشاػبح يالءيخ تخظض أٌ ٚمٕو انًششف انشئٛغٗ ثبختٛ .3

 األػؼبء انذلٛك ثًٕػٕع انذساعخ.

 نزُخ ٔأػؼبء انطبنت ثٍٛ انشاثؼخ انذسرخ صتٗ َغت أٔ لشاثخ دسرخ ٔرٕد ػذو يشاػبح .4

 .انجؼغ ٔثؼؼٓى األػؼبء ٔثٍٛ اإلششاف
 

 ُز٠ا أُؾبًَ ؽَ ػ٠ِ رؼَٔ اُز٠ اُؼ٤ِب ثبُذساعبد أُو٤ذ٣ٖ ٓزبثؼخ آ٤ُخ
 :رٞاعْٜٜ

ُٚفتش أعجٕػًٛب طجبس رم ٕٚو خًٛظ،  .1 إَشبء طُذٔق خبص ثشكبٖٔ ؽالة انذساعبد انؼهٛب 

 ٔٚتى االؽالع ػهٗ انشكبٖٔ ثًؼشفخ ٔرٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجضٕث.

تشكٛم نزُخ ثشئبعخ ٔرٛم انكهٛخ نشئٌٕ انذساعبد انؼهٛب ٔانجضٕث سئًٛغب ٔػؼٕٚخ حالحخ  .2

 ػؼبء ْٛئخ انتذسٚظ ثبنكهٛخ نذساعخ انًشبرم ٔدساعخ رٛفٛخ صهٓب.أػؼبء يٍ انغبدح أ

 ٔػغ ساثؾ خبص ثشكبٖٔ ؽالة انذساعبد انؼهٛب ػهٗ يٕلغ انكهٛخ. .3

تشكٛم ساثطخ نهطالة انٕافذٍٚ نذساعخ يشبرهٓى ٔاالتظبل ثئداسح انكهٛخ نضم ْزِ  .4

 انًشكهخ.

 
 :اُؼ٤ِب اُذساعبد هالة ؽٌبٟٝ ُٔزبثؼخ ٓؼِ٘خ آ٤ُخ

 

 طُذٔق خبص ثشكبٖٔ ؽالة انذساعبد انؼهٛب.إَشبء  .1

 ٔػغ ساثؾ خبص ثشكبٖٔ ؽالة انذساعبد انؼهٛب ػهٗ يٕلغ انكهٛخ. .2

 
 آ٤ُخ ٓؾبسًخ هالة اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٠ رو٤٤ْ ثشآظ اُذساعبد اُؼ٤ِب:

 فٗ تٕصٚؼٓب ٚتى ٔانتٗ انذساعٛخ ٔانًمشساد انجشايذ نتمٛٛى سأٖ اعتطالع اعتًبساد تظًٛى .1

 .دٔسٚخ ثظفخ انذساعٗ انؼبو َٓبٚخ

 .َتبئزٓب َٔشش انشأٖ اعتطالع اعتًبساد َتبئذ تضهٛم .2

 انطالة أثذاِ فًٛب ٔيمتشصبتّ انمغى سأٖ أخز يغ ٚخظّ فًٛب رم انؼهًٛخ األلغبو إخطبس .3

 .آساء يٍ

 .إنّٛ انتٕطم تى فًٛب انطالة يُبلشخ .4

 انؼهًٗ نًؤتًشا فٗ انؼهٛب انذساعبد ؽالة يشبسرخ ثؼشٔسح انؼهًٛخ األلغبو يخبؽجخ .5

 .انذساعٛخ ٔانًمشساد انجشَبيذ فٗ آسائٓى ٔاعتطالع نهمغى
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 روذٜٓب اُز٠ اُخذٓبد ػٖ اُؼ٤ِب اُذساعبد هالة سمب ه٤بط آ٤ُخ ٝئػذاد ٓ٘بهؾخ
 :ا٤ٌُِخ

 

تشكم نزُخ إلػذاد اعتًبساد نمٛبط سػب ؽالة انذساعبد انؼهٛب ػٍ انخذيبد انتٗ تمذيٓب  .1

عٗ ٔتمٕو انهزُخ ثتضهٛم َتبئذ االعتًبساد نهٕطٕل إنٗ انكهٛخ فٗ َٓبٚخ رم ػبو دسا

 يخشربد ٔاػضخ ٔإرشاءاد تظضٛضٛخ يٍ خالل انًزبنظ انًختظخ.

ٔٚشاػٗ فٗ اعتًبسح لٛبط سػب انطالة أٌ تشًم انُمبؽ انتبنٛخ ػهٗ األلم: يكتجخ انكهٛخ،  .2

ذسٚت انؼًهٗ، إداسح شئٌٕ ؽالة انذساعبد انؼهٛب، انمبػبد ٔانًؼبيم، دٔساد انًٛبِ، انت

رذأل انتذسٚظ، رذأل االيتضبَبد ٔيٕاػٛذْب، أعبنٛت انتؼهى انزاتٗ، انجٕاثخ اإلنكتشَٔٛخ 

نهكهٛخ، ظٕٓس انُتبئذ ٔأػًبل انكُتشٔل، صم يشبرم انطالة، سػبٚخ انطالة انًتفٕلٍٛ، يذٖ 

 تؼبٌٔ أػؼبء ْٛئخ انتذسٚظ يغ انطالة.

 
 :ٝأُ٘بهؾخ اُؾٌْ ُغ٘خ رؾ٤ٌَ آ٤ُخ

 تشس نزُخ اإلششاف تشكٛم نزُخ انضكى ٔانًُبلشخ.أٌ تم .1
ٚتى ػشع انتشكٛم انًمتشس يٍ لجم نزُخ اإلششاف يشفًٕػب ثتمشٚش انظالصٛخ ػهٗ يزهظ  .2

 انمغى انًختض.
 ٚتضمك يزهظ انمغى لجم انًٕافمخ ػهٗ انتشكٛم انًمتشس يٍ ػذح َمبؽ ْٔٗ: .3

بنت ٔأػؼبء نزُخ انضكى ػذو ٔرٕد دسرخ لشاثخ أٔ َغت صتٗ انذسرخ انشاثؼخ ثٍٛ انط -
 ٔانًُبلشخ ٔثٍٛ األػؼبء ٔثؼؼٓى انجؼغ.

أٌ ٚكٌٕ رًٛغ أػؼبء نزُخ انًُبلشخ ٔانضكى فٗ َفظ انتخظض انذلٛك نهذسرخ انتٗ  -
 عتًُش.

أٌ ٚشــتًم تمشٚــش طــالصٛخ انشعــبنخ انًمــذو يــٍ انًشــشفٍٛ ًَظــب ٚفٛــذ ثــأٌ "انشعــبنخ  -
 ٔانضكى. يكتًهخ األرضاء ٔطبنضخ نهؼشع ػهٗ نزُخ انًُبلشخ

 

 اُذًزٞساٙ اٝ أُبعغز٤ش دسعخ ُٔ٘ؼ أُطِٞثخ األٝسام
 

 سعبئم يكتًهخ اإليؼبءاد ٔاألختبو 3 .1
 طٕسح( 2تمشٚش فشدٖ + رًبػٗ )أطم +  3 .2
 (Eيهخض انشعبنخ )ػشثٗ +  3 .3
 يٕافمخ يزهظ انمغى ػهٗ انًُش + إلشاس انتظٕٚجبد )يكتت انذساعبد( .4
 PDFاعطٕاَخ ػهٛٓب انشعبنخ ربيهخ  1 .5
 انًكتجخ انًشرضٚخ )أطم + طٕسح( ٔانًطهٕة : ٔطم .6
 سعبنخ يكتًهخ اإليؼبءاد ٔاألختبو + يغتخهض انشعبنخ .7
 PDF ربيهخ انشعبنخ ػهٛٓب اعطٕاَخ( +  انذساعبد يكتت) انًكتجبد ػبو يذٚش ٔسلخ .8

 
 
 


