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 السُذ األستبر الذكتىس / حموىد ركٍ 
 سئُس جبهعخ طٌطب 

 
 



 

 

 كلمة 

 رئٌس جامعة طنطاالسٌد االستاذ الدكتور / 

اما علً إنشاء ع 52أبنائً و بناتً من طالب جامعة طنطا مع تزامن مرور  

فة بإقلٌم وسط الدلتا , ومع إطاللة عام دراسً جدٌد جامعتكم .... منارة العلم و المعر

ٌطٌب لً بؤسم الجامعة أن أوجه التحٌة لكل منتسبً جامعة طنطا من أعضاء هٌئة 

 التدرٌس و العاملٌن وألبنائً و بناتً طالب الجامعة القدامً والجدد .

الً ٌكفل تحٌة لكم جمٌعاً ونحن متشاركٌن نبنً وطننا و بسواعدنا جمٌعاً نصنع مستقب

لنا و لألجٌال القادمة الحٌاه الكرٌمة وتوفٌر الفرص لبناء الجمهورٌة الجدٌدة .. 

جمهورٌة العمل و األمل , وطن ٌستطٌع مواجهة التحدٌات و تحقٌق المستهدفات 

الوطنٌة األستٌراتٌجٌة و نحن جمٌعاً علً ٌقٌن من أن همم الرجال و عزائمهم تقاس 

 .و التنمٌة  للبناءبمدي وعٌهم الوطنً 

و إستقبال أول دفعة من الطالب عام  1795كلٌة اآلداب منذ قرار إنشائها عام 

بتخصصاتها المتمٌزة فً اللؽات و التارٌخ و الجؽرفٌا و نظم المعلومات  1796

الجؽرافٌه و الفلسفة و علم النفس و األجتماع أصبحت رافداً أساسٌاً فً توفٌر 

ن لأللتحاق بسوق العمل و تلبٌة األحتٌاجات من الخرٌجٌن المتمٌزٌن و المإهلٌ

الموارد البشرٌة للمإسسات بكافة مجاالتها وإذ أننا الٌوم نستكمل ما بدأناه من تسخٌر 

 0232كافة قدرات جامعة طنطا من الموارد البشرٌة والمادٌة فً خدمة رإٌة مصر 

 و مستهدفات األستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة .

أبنائً وبناتً الطالب بالجد والعمل واألصرار و التمسك بالٌقٌن واألمل أوصٌكم 

فقنا لما فٌه ووللبناء و التحصٌل و األنجاز , حفظ هللا وطننا و جامعتنا و أبنائنا , 

الخٌر لمستقبلنا مإمنٌن أن تكاملنا جمٌعاً فً أداء مهامنا هو السبٌل لتحقٌق الؽاٌات 

 مٌعاً بخٌر .الوطنٌة وكل عام و حضراتكم ج

 أ.د / محمود أحمد زكً                                                                   

 رئٌس جامعة طنطا ..                   

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٌالسُذ األستبر الذكتىس / ممذوح ًبصف املصش
 
 خـذ الكلُـعوُ

 

 



 

 

 كلمـة

 يلدكتور / ممدوح ناصف المصرالسٌد األستاذ ا

 عمٌد الكلٌة

 الجدد بكلٌة اآلداب ... والطالبات الطالبأبنائى 

اسههههتقبال دفعههههة جدٌههههدة مههههن الطههههالب حسههههن الطههههالع  لمههههن أنههههه
طنطههها , تلهههك م فهههى رحهههاب كلٌهههة اآلداب ـ جامعهههة 0200/0203

مهههن الحضهههارة والوقافهههة والعلهههوم ا نسهههانٌة  المنهههارة التهههى تشهههع نهههوراً 
الهههذه ٌهتهههده بهههه المجتمهههع فهههى الفكهههر والوقافهههة وتكهههوٌن  , هههذا النهههور
 الشخصٌة .

ومهههههع بداٌهههههة العهههههام الدراسهههههى الجدٌهههههد ترحهههههب كلٌهههههة اآلداب 
بؤبنائهههها الطهههالب الجهههدد , لٌنضهههموا إلهههى زمالئههههم مهههن أبنهههاء الكلٌهههة 

عشهههر قسهههماً علمٌهههاً  ًفهههى الفهههرق المختلفهههة , حٌههه  تضهههم الكلٌهههة أونههه
بهههٌن النظرٌهههة والتطبٌهههق تمهههد طالبهههها بموسهههوعة معرفٌهههة وعلمٌهههة 
 سوق العمل . ًتإهلهم لكى ٌكونوا قادرٌن على المنافسة ف

أدعهههههوكم أبنهههههائى وبنهههههاتى الطهههههالب أال تفوتهههههوا فرصهههههة فهههههى 
التحصههٌل والههتعلم لكههى تصههبوا إلههى التفههوق والتقههدم ونتقههدم بوطننهها 

 الحبٌب , فؤنتم عماد هذه األمة .

 ًالتهههه نههههدواتالسههههر واألشههههاركوا فههههى األنشههههطة الطالبٌههههة مههههن 
ب وشهههههئون الطهههههالب طهههههالرعاٌهههههة ال ًتقهههههدمها الكلٌهههههة متمولهههههة فههههه
األقسهههام العلمٌهههة , ملتهههزمٌن بالسهههلوك  ًملتحمهههٌن مهههع أسهههاتذتكم فههه

واضهههعٌن نصهههب أعٌهههنكم التحصهههٌل والمشهههاركة  ًالجهههامعى الراقههه
 البناءة من أجل التقدم والرقى .

 
 وفقكم هللا وسدد على طرق الحق خطاكم



 

 

 
 

                  
 

 العبثذَيصَي أمحذ ستبر الذكتىس / عبد  األ

 وكُل الكلُخ للذساسبد العلُب 
 

 
  



 

 كلمـة
 عادل احمد زٌن العابدٌن السٌد األستاذ الدكتور / 
 للدراسات العلٌاوكٌل الكلٌه 

 أبنائً طالب الدراسات العلٌا :

أن الدراسههههات العلٌهههها و مسههههتوي التقههههدم فههههً البحهههه  العلمههههً ٌعههههد احههههد أهههههم 

فهههً الحكهههم علهههً مسهههتوي  –إن لهههم ٌكهههن األههههم علهههً األطهههالق  –المعهههاٌٌر 

رقهههً و تطهههور األمهههم , ومسهههتقبلها بهههل الطرٌهههق الوحٌهههد لمواجههههه متطلبهههات 

المجتمهههع و حهههل مشهههاكله ,مهههن خهههالل تضهههافر كهههل جههههود علمهههاء المسهههتقبل و 

تزوٌهههدهم بسهههالم العلهههم و المعرفهههة و المسهههئولٌة والعمهههل الجهههاد و لمههها كهههان 

م قههههائم بؤالسههههاس علههههً المشههههاركة فههههؤن أي نجههههام مفهههههوم الجههههوده بههههالعمو

 لتجربة ما هو محصلة أداء القائمٌن علٌها .

حٌههه  ٌسهههعً قطهههاع الدراسهههات العلٌههها جاههههداً إلهههً األرتقهههاء بمسهههتوي الكلٌهههة 

أكادٌمٌههههاً و علمٌههههاً والعناٌههههة بههههالجوده الشههههاملة و اشههههتراطاتها والسههههعً إلههههً 

لدراسهههات العلٌههها بالبحههه  التحقهههق مهههن توافرهههها فهههً الكلٌهههة كمههها ٌههههتم قطهههاع ا

عالٌهههة الجهههودة و حههه  أعضهههاء هٌئهههة التهههدرٌس  العلمهههً علهههً أسهههس علمٌهههة

إلهههً األهتمهههام بههههذا الجانهههب و الهههذي ٌعهههد سهههمة مهههن السهههمات الالزمهههة ألي 

 مجتمع ٌسعً إلً تحقٌق نهضة علمٌة و أكادٌمٌة و وقافٌة .

 لههههذا .. فههههإن قطههههاع الدراسههههات العلٌهههها لههههن ٌههههدخر وسههههعاً بكههههل مهههها لدٌههههه مههههن

إمكانٌهههات فهههً سهههبٌل تحقٌهههق قٌمهههة مضهههافة ٌشهههعر بهههها و ٌلمسهههها البهههاحوٌن و 

سههٌبدأ مههن حٌهه  أنتهههً أسههاتذتنا األفاضههل الههذي اضههطلعوا مههن قبههل بحقٌبههة 

الدراسههههههههات العلٌهههههههها والبحههههههههو  مههههههههع التؤكٌههههههههد علههههههههً دعههههههههوة الجمٌههههههههع 

للمشهههاركةا ٌجابٌة فهههً ههههذا الصهههدد مهههن خهههالل األفكهههارو المقترحهههات التهههً 

ا عظههههٌم االوههههر فههههً تحقٌههههق رفعههههة و نهضههههة القطههههاع وال شههههك سههههٌكون لههههه

 بكلٌتنا الحبٌبة .

و إننههها علهههً ٌقهههٌن مهههن ان جامعتنههها بقٌادتهههها الواعٌهههة و علهههً رأسهههها معهههالً 

السهههٌد األسهههتاذ الهههدكتوررئٌس الجامعهههة و نائهههب رئهههٌس الجامعهههة للدراسهههات 

 العلٌا و البحو  لقادرة علً بناء جٌل من شباب العلماء و الباحوٌن .

  ولً التوفٌق ...وهللا



 

 

 

 

 إثشاهُن طلجه عجذاألستبر الذكتىس / 

 لشئىى خذهخ اجملتوع و تٌوُه الجُئخوكُل الكلُخ 



 

 كلمـة
 السٌد األستاذ الدكتور / إبراهٌم طلبه عبد الخالق

 وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب
ٌطٌههههب لههههً بداٌههههة ان اهنههههئكم بصههههفه خاصههههة بالعههههام الجههههامعً األول فههههً 

م , و اعبهههههههر لكهههههههم عهههههههن سهههههههعادتً 0200/0203راسهههههههتكم الجامعٌهههههههة بداٌهههههههة د

بؤنضهههههمامكم إلهههههً أسهههههرة كلٌهههههة اآلداب تلهههههك المنهههههارة التعلٌمٌهههههة العرٌقهههههة و التهههههً 

أصههههبحت بحههههق واحههههدة مههههن أعههههرق الكلٌههههات فههههً الجامعههههة , علههههٌكم أن تفخههههروا 

بؤنتمهههائكم لكلٌهههة اآلداب ووجهههودكم بهههها فرصهههة مهمهههة  كتسهههاب العلهههم والمعرفهههة , 

بالمشهههاركة ا ٌجابٌهههة فهههً كافهههة األنشهههطة الطالبٌهههة , و ههههً فرصهههة لتبهههادل وعلهههٌكم 

اآلراء و الخبهههرات فهههً أطهههار الحهههب والتعهههاون و العطهههاء و المواطنهههة بعٌهههداً عهههن 

الؽلهههو و األقصهههاء والترهٌهههب و التنهههاحر و فهههر. الهههرأي الواحهههد .. و اعلمهههوا أن 

نتفهههاع بسهههعً صهههراع األفكهههار لهههٌس كاروهههة مهههن الكهههوار  بقهههدر مههها ههههو محاولهههة لأل

 األخرٌن .

و كلٌههههة اآلداب تههههوفر لكههههم بههههرامة أكادٌمٌههههة متمٌههههزة تكسههههبكم معههههارؾ و 

علهههً المنافسهههة علهههً المسهههتوي  هلكم لسهههوق العمهههل و تجعلكهههم قهههادرٌنإمههههارات تههه

المحلههههً واألقلٌمههههً و تههههوفر كافههههة التسهههههٌالت التههههً تمكههههنكم مههههن التعلههههٌم الجٌههههد 

دة و األعتمهههههاد مهههههن خهههههالل وممارسهههههة األنشهههههطة المختلفهههههة وفهههههق معهههههاٌٌر الجهههههو

قطاعاتهههههها المختلفهههههة و منهههههها قطهههههاع شهههههئون التعلهههههٌم والطهههههالب و قطهههههاع شهههههئون 

الدراسهههات العلٌههها و البحههه  العلمهههً و قطهههاع شهههئون خدمهههة المجتمهههع وتنمٌهههة البٌئهههة 

, وههههذه فرصهههة عظٌمهههة لكهههم لألسهههتفادة مهههن علهههم وخبهههرات أسهههاتذتها و علمائهههها , 

 الجامعة علماً وخلقاً و سلوكاً . بٌن طالب لذا أطالبكم ان تكونوا موالً و قدوة

أبنههههائً الطههههالب علههههٌكم أن تتخههههذوا مههههن الخلههههق القههههوٌم سههههالحاً لكههههم فههههً 

حفههههاظ علههههً تطلعكههههم لحٌههههاة أفضههههل ,تمسههههكوا بههههالقٌم و الفضههههائل واألنتمههههاء و ال

الدولهههة الوطنٌههههة و أعههههالء قههههٌم التفههههوق و التمٌهههز و الرؼبههههة فههههً صههههٌاؼة مسههههتقبل 

ة و لمصهههرنا الؽالٌهههة صهههاحبة التهههارٌخ العظهههٌم و المشهههرؾ أفضهههل للكلٌهههة و للجامعههه

و الههههذي ٌعطٌههههها الصههههدارة بههههٌن األمههههم , أنههههتم الحاضههههر والمسههههتقبل و األمههههل فههههً 

 النهو. و األزدهار .

 تمنٌاتً للجمٌع بعام دراسً ناجح و موفق بإذن هللا .....

 



 

 

 دارة الكلٌةإ

 يممدوح ناصف المصر/  السٌد األستاذ الدكتور
 

كلٌهههههههههههههههههههههههههههههة                          العمٌهههههههههههههههههههههههههههههد  
2 

 

 

 عادل أحمد زٌن العابدٌن السٌد األستاذ الدكتور / 
 

                         وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحو  
0 

 
 

 طلبة عبد الخالق  إبراهٌمالسٌد االستاذ الدكتور/ 
وكيل الكلية لشؤن خدمة    

 المجتمع وتنمية البيئة

 
 

 محمد جمال قناوي/  الدكتور السٌد

 أمٌن الكلٌة –المدٌر العام                              

  



 

 الجهاز اإلدارى بالكلٌة
 

 1ةـن الكلٌــــــأمٌ –دٌر العام ــــــالم محمـد جمـال قنـاوه/ الدكتورالسٌد 

 البـاٌة الطـــــادارة رعر ـــــــمدٌ الدٌب سعٌد أحمد سعٌد السٌد / 

 1البـم والطـشئون التعلٌادارةمدٌر  رــن المكبــــان حســــإٌمالسٌدة / 

 1ةـــــــــام إدارة المكتبــــــــمدٌر ع 1ونى نداـــم بسٌــــــالسٌد / إبراهٌ

 1ةـــون المالٌــــــــــمدٌر إدارة الشئ   البلتاجىن ــــمحمد محسالسٌد / 

 1اــــات العلٌـــــــالدراسمدٌر إدارة  1انمـــــر محمد ؼــــــالسٌد /  ناص

 ز المكفوفٌن والمعوقٌنــــمرك –مدٌر إداره  1و الٌزٌدـــرو أبــــــــــــالسٌد/ عم

 1ةــــــد الكلٌـــــــب عمٌـــمدٌر مكت 1ام حلمى الجندهــــــــــاآلنسة/ إله

 1ةــــون القانونٌــــــمدٌر إدارة الشئ عبد العاطًالسٌد إبراهٌم السٌد/ 

 وارد البشرٌةــــر ادارة المـــــمدٌ   ىـد تركـــــأحمامً ــــــس السٌد/

 1اتـــاقــم ا ستحقـــــــــــرئٌس قس 1بد الجواد محمدـح عـــالسٌد/ سام

  ون التعلٌمــل الكلٌة لشئــمكتب وكٌ و عنبرـة صالم أبـــشرٌف/ ةالسٌد

 1اسات العلٌامكتب وكٌل الكلٌة للدر النــــــــرس الـــــــــــمن /ةالسٌد

 1ةـــــــــن الكلٌــــــــــــــــمكتب أمٌ 1دوهـــح هللا بــــــى فتـــالسٌدة/ من

 1المشرؾ على وحدة الحاسب اآللى 1ده الحسانٌن النمورهـــالسٌدة/ ه

 1زٌنةــــــــــــــــس الخــــــــــــــرئٌ براهٌم مجاهدإرضامحمد السٌدة/ 

 ون أعضاء هٌئة التدرٌسـشئ مدٌر إدارة ؾـــــشرٌد الــــأحمد محمالسٌدة/ 

 1ةـون الهندسٌـــــــــرئٌس قسم الشئ براهٌم عبد السالم العرٌانإالسٌد/ 

 1ةــات العامـــــــــمدٌر إدارة العالق 1د بٌومىــــــاهر السٌـــــط /السٌد

 ودةـــدة الجــــالمدٌر االداره لوح        د حالوةـــــــال أحمــــ/ جمالسٌد 

 ــٌةالكـــلبمـــــن إدارة األـــر ـــمدٌ         هانى رأفت عبد الحلٌمالعقٌد/   

 الداخلـٌة الخدمــات                   الشرقاوه محمد ادــــعم/السٌد

 
 

 
 
 
 



 

 
 دارة رعاٌة الطالبإكلمة 

 

 عزٌزه الطالب :

هاهى رعاٌة الطالب تستقبلك عبر هذا الدلٌل وافداً جدٌداً ترحب 

بههه وتسههعى إلههى مسههاعدته وترشههٌده بالمعلومههات المتههوافرة لههدٌها عههن 

مجههاالت األنشههطة المختلفههة الممولههة فههى النشههاط الرٌاضههى وا جتمههاعى 

 والوقافى والفنى واألسر والجوالة .

 عزٌزه الطالب :

مههن خههالل الصههفحات القادمههة فههى الههدلٌل تسههتقبلك كلمههات عمٌههد 

هامسهة فهى أذنهك بمها ننتظهره منهك  الكلٌة مرحبة بك وبقدومك إلى كلٌتنا

عبر سنوات دراستك فى الكلٌة من عمل ونشاط وتعهاون ومحبهة , حتهى 

 تتمكن من إبراز طاقاتك بلدنا الحبٌب .

وسههتجد زعزٌههزه الطالههبل فههى الههدلٌل مهها تحتاجههه مههن معلومههات 

عن نشؤة الكلٌة وأقسامها العلمٌة وما تحوٌه من أسهاتذة أو أعضهاء هٌئهة 

لمقررات الدراسٌة فهى كهل قسهم مهع إٌضهام تلهك الخهدمات التدرٌس , وا

الطالبٌة التهى تقهدمها ادارة رعاٌهة الطهالب مهن خهالل خهدمات صهندوق 

التكافههل ا جتمههاعى واألنشههطة الطالبٌههة وسههائر الخههدمات األخههره التههى 

 تقدمها إدارات الكلٌة .

وأخٌراً نقول لك أٌها الطالهب العزٌهز بصهدق , أننها معهك كهؤخوة 

نحٌطك بالتعاون والود والحب , وال ننتظر منك سوه المشهاركة  وكآباء

المخلصة وا لتزام الالئق بههذا الصهرم األكهادٌمى كهل األمنٌهات الطٌبهة 

 لجمٌع الطالب بعام دراسى موفق وسعٌد .

ىأسرةىرعاوةىالطالب                                        
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 

 5891ٌغمٕش 908ش هٕطخ، أٔؾجض رخٌمشحس سلمُ و١ٍش ح٢دحد اكذٜ و١ٍخص ؿخِع

ٌظىممْٛ ِٕزعممخ  ِممٓ ِٕممخرف  حٌّعشـممش ـممٝ ِـممخي دسحعممخص حٌعٍممَٛ ح ٔغممخ١ٔش ، ٚلممذ 

ػُ أخزص  – 91/5891حعظمزٍض حٌى١ٍش أٚي ـٛؽ ِٓ هالرٙخ ـٝ حٌعخَ حٌـخِعٝ 

حٌى١ٍمش طّٕممٛ ٚطظغممف عممٕش رعممذ أخممشٜ رؾممىً ٍِلممٛف ، فٙممش حٌظٛعممف ـممٝ أؾممخ  

دس أعمذحد حٌّمزم١ٌٛٓ رٙمخ ِمٓ حٌطمالد ٚلمذ فمخكذ ٘مزح حٌّٕمٛ ألغخَ ؿذ٠ذس ٚص٠مخ

حٌع١ٍّممممش ك١ممممغ حصدحدص ٚطٕٛعممممض ِـممممخ ص ططممممٛس ٍِّممممٛط ـممممٝ حٌّـممممخ ص 

حٌظخقـ ٚلذ طُ اـظظمخف حٌّزٕمٝ حٌـذ٠مذ ٌٍى١ٍمش ٚأفمزلض ؿمخ٘ضس ٌٍذسحعمش ـمٝ 

 . 4001/ 4002حٌعخَ حٌـذ٠ذ 

١ش ٚح ٔغمخ١ٔش ح٢دحد ـٝ طلم١ك طلذ٠غ ِطٍٛد ـٝ حٌذسحعخص حألدر ٚطؤًِ و١ٍش

ٚطفخعممً ا٠ـممخرٝ ِممف ـىممش حٌّـظّممف ِٚظطٍزخطممٗ ٚلنممخ٠خٖ .. ـنممال عممٓ اعممذحدح 

ٚطذس٠ذ ٠ئٍُ٘ٙ ٌٍعًّ ـٝ ِـمخ ص عذ٠مذس ع١ٍّمش  عقش٠خ رّخ طٍمٛح ِٓ ِعشـش

 ٚططز١م١ش .

طممُ اـظظممخف حٌّزٕممٝ حٌّىّممً ٌى١ٍممش ح٢دحد ٚأفممزق  4001ـممٝ ؽممٙش حرش٠ممً عممخَ 

 4051/4059ؿخ٘ضح  ٌٍذسحعش ٚحٌعخَ حٌـذ٠ذ 

 

 

 نبذة تارٌخٌة عن الكلٌة نبذة تارٌخٌة عن الكلٌة



 

 

٠لذد ِـٍظ حٌى١ٍش رٕخ  عٍٝ حلظشحكمخص ِـمخٌظ حأللغمخَ حٌؾمشٚه حٌظمٝ ٠ٕزؽمٝ  

طٛحـش٘خ ـ١ّٓ طمزٍُٙ ٘زٖ حأللغخَ ٚحألعمذحد حٌّغمّٛف رٙمخ ٚـممخ  ٌّظطٍزمخص خطمش 

 . د٠شخحٌظ١ّٕش ح ؿظّخع١ش ٚح لظق

ِممٓ حٌطممالد  ٚطّممٕق حٌى١ٍممش دسؿممش ح١ٌٍغممخٔظ ٚطظمم١ق حٌفممشؿ أِممخَ حٌّظ١ّممض٠ٓ

 عظىّخي دسحعخطُٙ حٌع١ٍخ ك١غ طّمٕق دسؿمش حٌّخؿ١غمظ١ش ٚحٌمذوظٛسحٖ ـمٝ ؽمظٝ 

 ِـخ ص حٌظخقـ رٙخ .

ٚلذ ؽٙذص حٌى١ٍش ططٛسح  ٔخ١ِخ  ِٕز أؾخثٙخ حٔعىظ عٍٝ حعذحد هالرٙخ رّشكٍظمٝ 

 ح١ٌٍغخٔظ ٚحٌذسحعخص حٌع١ٍخ ، ٚوزح عذد أعنخ  ح١ٌٙجش حٌظذس٠غ١ش رٙخ .

 

 
 

 لغُ حٌٍؽش ح ٔـ١ٍض٠ش -4 لغُ حٌٍؽش حٌعشر١ش -5

 لغُ حٌظخس٠خ -2 لغُ حٌٍؽش حٌفشٔغ١ش -3

لغممُ حٌـؽشحـ١ممخ ٚٔلممُ حٌّعٍِٛممخص حٌـؽشحـ١ممش ل ٚطظؾممعذ اٌممٝ ؽممعزظ١ٓ ـممٝ  -1

 (ِغخكش ٚخشحثو –حٌفشلش حٌؼخٌؼش )ؽعزش عخِش ٚٔلُ حٌّعٍِٛخص حٌـؽشحـ١ش 

 لغُ عٍُ حٌٕفظ -9 لغُ ح ؿظّخع -1

 لغُ حٌفٍغفش -9

 ُ ح٢ػخس ، ٚطظؾعذ اٌٝ أسرف ؽعذ ِٓ حٌفشلش حٌؼخ١ٔش للغ -8

 حسؽخد ع١خكٝ ( –٠ٛٔخٔٝ ٚسِٚخٔٝ  –ِقشٜ  –)حعالِٝ           

لغُ ح عمالَ ، ٚطظؾمعذ اٌمٝ ػمالع ؽمعذ ِمٓ حٌفشلمش حٌؼخٌؼمش ) فملخـش ،  -50

 ارحعش ٚط١ٍفض٠ْٛ ، عاللخص عخِش (

 لغُ حٌٛػخثك ٚحٌّىظزخص  -55
 ٠ٚظؾعذ حٌٝلغُ حٌٍؽخص حٌؾشل١ش -54

 طشوٝ(–عزشٜ –ػالع ؽعذ)ـخسعٝ 

 األقسام والشعب العلمٌة بالكلٌة األقسام والشعب العلمٌة بالكلٌة

 



 

 
 

 بعـــجتوـــــــس لسن األسئُ ــبى عــض العــشةإَــوأ.د / 

 س لسن اللغخ العشثُخـــسئُ شيــخ الجذُـــــــــأ.د/أسبه

  ن الٌفسـس لسن علــــسئُ                                   شي خبطش  ــبء شكـــشُوأ.د/ 

 خــفـــلسـس لسن الفــــسئُ َبسش عجذ املٌصف لٌصىحأ.د/ 

 بســــــــثســن اِلس ــــسئُ                                 تفُذح حموذ عجذ اجلىاد أ.د/ 

 واملكتجبدلسن الىثبئك  سـسئُ                                بىـشود َىسف الغلجــــــــثأ.د/ 

 س لسن اللغبد الششلُخـــسئُ                                 بدـسبهُخ السُذ محضح فشدأ.د/ 

 المــــن اإلعـــس لســــسئُ                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سئُس لسن اللغخ اإلجنلُضَخ                                أ.د/هعتض سعذ الذَي السشوجٍ

س لسن ـسئُ لـــن ثعوــلبئ                                  أدــوـذ فـتـذــٍ سصق  /دأ.م.
 خـــــــخ الفشًسُــــــــــلغال

ن ـس لسـن ثعول سئُــــلبئ ًـىهـالك عجذ الشاصق ثسُىًٍ /د.أ
 بــــــــــشافُـــــــــــــغـاجل

     الششلبوي أمحذ حموذ/ دم..أ
    

               لسن سئُس ثعول المبئن
 خـبسَـتـال

 
 

 

 

 رإساء األقسام العلمٌة



 

 

  

 

 

 قسن اللغة العربية :
 : األساتذة

   جبــل كرٌم محمد حسنأ.د/ عبد ال

 وتــان ٌاقــود سلٌمـــــــــأ.د/ محم

 طــزل ودــــــم محمـأ.د/ عبد الرحٌ

 ودــــــلمى محمد محمد القاعأ.د/ ح

 أحمد ٌوسؾ اـد عطـأ.د/ محم

 ود عٌسىــــــــال محمـــــــأ.د/ جم

 ًد الدسوقـــــد السٌـــــــــأ.د/ محم

 يرــــٌالبح إبراهٌم ةــــــأ.د/ أسام

 واد ـــــإبراهٌم عبد الج ًأ.د/ صبح

 رٌبـــــال ؼـــــكم ًانـــــــأ.د/ أم

 د/ زٌنب عبدالسالم ابوالفضل2أ            

 األساتذة المساعدون :

 1د العال عباســــن عبــــــــــد. حس

 1ارةـد عمـــــــــر السٌــــــــــد. ٌاس

 1راهٌم السٌسىــــده إبـــــــــد. عه

 د الحفٌظ عٌادــــن عبــــــــــأٌم 2د

 رؾ خضرــــــد مشــــــــــمحم 2د

 امٌرة عبر الرحمن  السٌدعمار 2د

 : المدرسون

 1عى محمد عبد الخالقــــــــد. ربٌ
د محمد عبد اللطٌهؾ ـــــــــد. حام

1 
 1د اللطٌؾ مشعلـــــس عبـــد. أنٌ
 راهٌمــــإب 1امـــــأحمد عبد الفت د.

السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 
 ومعاونوهم 

 ةباألقسام العلمٌة بالكلٌ

 

السادةىأعضاءىهوئةىالتدروسى
 ومعاونوهمى

 باألقسامىالعلموةىبالكلوة



 

 1محمد أفنده ًـــد حلمـــــمحم د.
 السٌد سعد 1دانــــــد حمــــد. السٌ

 عباس1وةـــعلٌ انــــــــــٌمإد. 
  عٌسى1د فاروقـــاء محمـــد. أسم
 1اهدــم مجــــــــم فهٌــــــــــد. هٌو

 جسرها 1مصطفى كامل ةد. شرٌف
 1ام الشوربجىــعصـــــــــرد. بشٌ

 1ةـــــد سالمــــــــــى محمــــ. مند
 دور ـد مـجـده الؽنـمحم 2د
 مإمنه مصطفى جسرها 2د 

 : المدرسون المساعدون
1 

 1يالبراو ًـن محمد فتحــــــأ. أٌم
 1د عبد المنعمـــــان محمـــــأ. جٌه

 1أ. سمر عبد المحسن عبد المإمن
 

 : المعٌدون
1 
 يؼاز فوزي رةـــــــــأمٌ . أ
 دــالعب أحمد ًانـــــــــأم . أ

  د القادر ٌونســـعبسعدالم ـــــسإ 2أ

 محمد محمود إسماعٌل 2أ

 حمزه العزونى   زحفظ وظٌفة للتجنٌدل  2أ

 

 

 

 

 



 

 قسن اللغة اإلجنليزية

 : األساتذة

 1الناده علً عبد الجواد عبد الجوادأ.د/ 
 1مــبد الوهاب نجعد ــد سعٌــــأ.د/ محم
 1وهرهـــد الجــــــد محمــــــــــأ.د/ سعٌ

 : ساتذة المساعدوناأل

 1النمورهى صالم الدٌن ـــمن د/
 د/ معتز سعد الدٌن السروجً

 المدرسون:

 1وفاجٌم كازنجٌانــــاروجان هــــــف /د
 1ازهـومى حجــبٌ على الـــــــــجم/د
 1لمىـــــــد حــــــــى محمـانـــــــــه/د
 1اٌدــــالم فـــسالال عبد ــــــــــــــمن /د
 1راهٌمــد العال إبــــــــة عبــــــماٌس /د
1 
 1د اللطٌؾ الشٌخـاء عبـــــــــــــأسم /د
 1نــــــزة شنٌشـــــــــل حمــــــــــأم /د
 1الؽمراوه عبد الوهابدٌن لا الـكم /د
 1ىـــد مصطفـــــــــت سٌــــــــــبسن/ د
 1ودهــــاس عـعب محمد ىـــــــــم /د
 رهالمص ــــــــوزهـه فـــــــــــهب /د
 خضر ــــــــــى عبد الهــــــادهمن /د

 د/ سارة أحمد عبد العال الشٌخ
 د/ فاطمة توكل جابر الزؼل

 المدرسون المساعدون:

1 1 
 ا الجبالىــزكرٌ ىفتح ابــــــــأ. رٌح

 : المعٌدون
1 
   1بصلد ـــــمحمارة ــــــــــس . أ
   ـــدهالجن هالة وروت زكــى 2أ
 اسماعٌل سام الدٌنح محمد 2أ
 هبه نجٌب صبحً الشاٌب 2أ

 ســـبـــع عبد العالأ . شــٌـــمــاء



 

 

 قسن اللغة الفرنسية

 ساتذة :األ

ارؾ ـــــب عــــنجٌد ـــــمحمأ.د. 
1 

 1ارؾــع راهٌمــــــاب دٌةـــــأ.د. ن
  1مـإبراهٌ دــــــمحم دةـــــأ.د. ماج

 ة محمود علً نصرــــد/ فاطم2أ
 دالمنعم حسٌن عبدالمنعمد/ عب2أ
 د/ مٌرفت محمد عبد الطٌؾ ــ  أستاذ متفرغ 2أ

 : األساتذة المساعدون

 1د القسطاوهــــى محمـــــــــد.عل
 د رزقـأحم أحمـــــد فتحـــى 2د

 : المدرسون

 1د المعز حامدـرمٌن عبـــــد. نٌ
 1و سرٌعـد أبــــمــت أحـــــد. ألف
 1الشٌخ صفوت محمد الـــــــد. نٌب
  رـعبد الناصمحمد ان ــــــد. إٌم

 د/ ٌاسر إبراهٌم عبد العظٌم قاسم
 : المدرسون المساعدٌن

 1دانــد زٌـــأحم إادـة فــرحم أ.

 : المعٌدون

 1نب إبراهٌم عبد هللا شكرـــزٌ أ.

  1ن عبد الرحمن هجرســحسٌ أ.
 درٌســال الدٌن إادي جمـــش2أ
 دالخالق الشاذلىبسعاد محمدع 2أ
  أمل بسٌونى فتوم  2أ

 

 



 

 قسن التاريخ

 : األساتذة
 1ل عبد الجواد سرحانــــــ.د/ نبٌأ

 1دــــــى زٌـــــة ذكـــــــــأ.د/ أسام
 1ةـد عطٌـــــن محمـــــــد/ حسٌأ.

 1امرـام عــن عبد الفتـــــــأ.د/ أمٌ
 1ادـــد جـــــــــد محمــــــأ.د/ السٌ
 1المصره دـــــوزه السٌـــــأ.د/ ف

  1د/ األمٌن عبد الحمٌد أبو سعدة.أ
 ــ أستاذ متفرغ الم ناصؾ ـد الســد عبــد/ أحم2أ

 : األساتذة المساعدون
 1زةــو حمـــه على أبـــــــــد. وجٌ
 1ةــــراهٌم عبد العال عطٌـــــد. إب

 1رــــى عمـــــــرة فهمـــــــد. سمٌ
               د. محمههههههههههد زٌههههههههههن العابههههههههههدٌن                

1 
1 

 1د. محمد أحمد البرعى الشرقاوه
 1ا.ـــــــــد فٌـــــد السٌــــد. محم

 : المدرسون
 1إاد عبد العزٌزــــراهٌم  فـــد. إب
 1اده ا مبابىــى عبد الهـــــد. عل
 1د الفتام السودانىــة عبــــد. أمٌن
د عبد العاطى ـــــالسٌــــــال د. ام

1 
 1ةــــد السطٌحــــمحم الةــــــد. ه

1 
1 

 1د محمد عومانـب أحمـــــــد. زٌن
 1ازهــــــد ؼـــــالد السعٌــــــد. خ

 1مـــــى سلٌـــام مصطفــــــــ.سمد
 1ادـــــد عٌــــدة أحمـــــــــسعٌ 2د
 هناء عبد الفتام شمس 2د

 : المدرسون المساعدون
 1ارـــــزٌز العطـــد العــــعبأ.   
 ى وجٌه أبو حمزة   أ. م 
   عرابً نسٌم عالء 2أ 
 الجنده ـاروقفـ ـالٌنـ2أ  
 أسماء سعٌد أبو خضرة 2أ  
 1                              أمٌنه  محمد عامر 2أ  

 المعٌدون:
1 
 ن ــــأمٌ عواطـــــــؾ علــــى2أ

 أ. نهاد مهده شفٌق
 إسحاق عجاٌبى ـــ ز حفظ للتجنٌد ل 2أ



 

 اجلغرافيةا ونظن املعلىهات قسن اجلغرافي

 األساتذة:

 عبد هللا1ٌد محمودـالء ســــأ.د/ ع
 1دٌمىـــى الســــد ذكــــــأ.د/ محم

 1انـــد الؽلبـــــد محمــــــمحم أ.د/
 عبد الهاده ؼانم ًـلـــع راهٌمــــإب أ.د/
 اهٌن عبد المعطىــــعطى شــعبد الم أ.د/

 : األساتذة المساعدون
  1ازق بسٌونى الكومىد. عبد الر

 ونًـب بسٌـالم رجــــــــــأح 2د
 1د.أحمـــــد أبـــــو الٌزٌد قطــب

 المدرسون :
 1دهـــد الصادق عبــد عبــد. محم
 1راهٌم صبحى السجاعىــــد. إب

 1أبو شاده ؾود. نعمة عبد الرإ
 1عبد اللطٌؾ اء صبرهـــضٌ د.
  و الخٌرــأب نسوــــن ٌــــحس د.
 لبً ـــاعً شــــــــد الرفــــع2ٌد
 عالء الدٌن توفٌق محمد ؼراب  2د
 رفعت إبراهٌم الزٌات 2د
1 

 : المدرسون المساعدون
 ٌـــونس 1أ.مهـــــــا حلمـــــــى

 1أ. محمــــود حلمى عبـــد القادر
 قطب 1أ. السٌـــــــــد عبد الستار

 كرولس عاطؾ  نعٌم لبٌب  2أ

 : المعٌدون
  دوم عبد هللا محمدادة ممــمٌ 2أ
 مٌادة اسماعٌل الصاوي 2أ

  أ . جرجس سمٌر عزٌز فهٌم
 جاوٌشالسعٌد  نسمه  2أ

 



 

 جتواعاال علن قسن

 األساتذة:
 11اسر الخواجةــد ٌــــــــمحم أ.د/
 1رمـــــد فــد سعٌـــــــــمحم أ.د/

 عبدالجوادً دالمنعم عبدالحــأ.د/عب
 1دـم عٌــــــن إبراهٌـــــــحس أ.د/
 1ركةـل حـــــــل فضـــــــأم أ.د/
 1اب هللا السٌدـــــد جــــــسٌ أ.د/
  1وجده شفٌق عبد اللطٌؾ أ.د/
  دــد/ محمد سعٌد عبد المج2ٌأ
 ان محمد عز العربــــإٌمد/ 2أ

 أ.د/ رانٌـــا محمـود الكٌـــالنى

 : األساتذة المساعدون

 النجارإبراهٌم د/ ٌاسر السٌد 
 عازر د/ مارٌان عزمً

 1: المدرسون
 1بد الحفٌظ الخولىـد عــــأحم د.
 1ظــافــد حــــــة السٌـــــــدرٌ د.
 1امدـر حـــــــالء منٌـــــــــنج د.
 1اء محفوظ أبو النورـــــــدع د.
 1رت حمزةـــــى خٌــــــــإنج د.
 عامر 1لى عطٌةــاؾ عـــــعف د.
  1ولــــرة عصام عزقــــــــأمٌ د.
 المسلمً 1وةــــــروة علٌــــــــ.مد
 1أبو العزم محمـد راءــــــــــ.إسد

 ٌوسؾ جاد هللا 1أ.رانٌا محروس
 1اب هللاـد جــــــالى السٌـــــــأ.س

 المدرسون المساعدون:

 تحى سرحان      ـــــة فــــــــــــــأ.أٌ
                                  نصر أبو الوفا الدٌنمها بدر2أ

  المعٌدون :          

 إسراء سعد الشاذلً 0أ              

 أ. مروة فتحً إسماعٌل           



 

 قسن الفلسفة
 : األساتذة

 1ة عبد الخالقـراهٌم طلبـــأ.د/ إب
 1د مجده الجزٌرهـــــأ.د/ محم
 1الم البربرهــــس محمد دــــــــأ.د/ أحم

  1أ.د/ ٌاسر عبد المنصؾ قنصوه
 خلٌل مطر ة العــدوهد/ عــز2أ

 : األساتذة المساعدون

 1ار عبد المنعم البسٌونىـــد.مخت
  وطًــالقاش وفاء عبد الحلٌم محمودد.

 1د الفتام أبو علىــــد عبـــد.أحم

 : المدرسون

 1و طالبـاس أبـــر عبـــــسمٌ د.

 1دة مرسى جمٌل عزٌزـــماج د.

 1ةـــــد خلٌفــــــد السٌــــــأحم د.
 رم عبد القادر الحواطــــــــك2د
 ا شمس الدٌن علً ٌوسؾ ـــــــــدٌن 2د

 1قشة الدٌن جمٌل وفاء صالم .د

 المساعدون: المدرسون

  ـرؾ الخولىود أشـــــــمحم 2أ
 

 :المعٌدون
 
 هاجر إبراهٌم محمد 0أ
 
 

 

 



 

 قسن علن النفس

 : األساتذة

 1ام عٌادـــبد الفتـــد عـــأ.د/ أحم
 1راهٌم الفخرانىـــإبالد ــــأ.د/ خ
 عبد الحمٌد شكرهمحمد اٌسة ـــمأ.د/ 

 1عــى الدٌن ربٌـــة بهــــــأ.د/ هب

 زبأ.د/ شٌماء شكره الع

 : األساتذة المساعدون

 اعٌلـد إسمــــــمحم السٌددــــــأحمد.
 1ورــد منصـــــــد السٌـــــد.محم

 1ن عبد الجلٌل القاضىــــــأٌم د.
 المدرسون :

 زتـع 1ارق محمد فوزهــط د.

 1الشناوه راهٌمـــاب وهـــــنج د.

 دقـــــــــالمحمد محمد رة ــــــــأمٌ د.

 1الم شهٌبــــى صــــــــــٌمن د.

 1ٌسىـد عــــــارا أحمـــــــــــٌ د.

 1الشٌخ عبد السالم انـــــــإٌم د.

 1المــد ســـــــسعٌالا ــــــــدالٌ د.

 : المدرسون المساعدون

 تاأ.نجالء فتحى محمد بهج 
 1هبة هللا صبحى السٌد عبد العال 2أ

1 
 : المعٌدون

1 
 1راهٌمـــى إبـــسامى ــــــــسهأ. 
 محمد رجب محمد المكاوي 2أ              

 عٌادعبد الفتام كرٌم أحمد   2أ           

 سعدٌه محمد إبراهٌم 2أ           



 

 ارـــــثآلقسن ا

 : األساتذة

 1ن العابدٌنـد زٌــادل أحمـع أ.د/

 1راهٌم محمدـــاجى إبـــأ.د/ حج

 1رــن بكـــــــوه حسٌـــــأ.د/ سل

 1د صالحـــراهٌم سعــــــــأ.د/ إب

 1د الؽنامــــــاء أحمـــــــــأ.د/ وف

 1عبد الجوادمحمد دة ــــــأ.د/ تفٌ

 1دوم ناصؾ المصرهـــأ.د/ مم

 1خٌر هللا عبد العاطى أ.د/ جمال

 1دـــد السٌـــــــا محمـــــــأ.د/ مه

 1د عزبـد الحمٌد سعـــــأ.د/ عب

 1د رشدهــــــادة أحمــــــــأ.د/ ؼ

 نـــت عبد الرازق أبو العنٌـــــرأفأ.د/ 

 1رهـــد القطــــر محمـــأ.د/ سح

 د/ أمل عبد الصمد حشاد 2أ

 د/ محمد بٌومى شقرة2أ

 : األساتذة المساعدون

 ن أبو زٌدــالم الدٌـــان صـــــرمض د.

 1انــن الدهشـــــن حســــــأٌم د.

 1داــــــد نـــــــالة السٌـــــــــد. ه

 أبو الٌزٌدر ـاء سمٌــــــــصف د.

 1دـــــم سعٌــــاء إبراهٌــــــهن د.
  لـدالعزٌز قابٌــــزة عبــــــع 2د
 عٌاد 1الشرنوبى السٌدأمانى  د.
 1لحمٌد راؼبرة عبد اـــــشهٌ د.

 



 

 

 : المدرسون

 1ىــد إسماعٌل الشافعــــمحم د.

 1اســـــالنح اروقـف ةــــــــهب د.

 1السروجى دـــالسٌ دهــــــحم د.

 1د عجالنــــام السٌـــــــــهش د.

 1درـد بــــــــــة محمـــــــــنعم د.

 1وسىــادل مــــــروة عـــــــم د.

 من عبد العالد الرحــــراهٌم عبــــإب د.

  1ؼٌدهدظ الـعبد الحفٌطـــاهر د.

 

 :  المدرسون المساعدون

  سالً السٌد أحمد  الششتاوي 2أ

 1لـام الجمــــــد الفتــى عبـــم .أ

 عمر مصطفى بالل  2أ

 محمود فرحات محمود  2أ

 صبام محمد جمعة  2أ

 

 : المعٌدون
1 
 إاد محمد فرحاتـــد فــمحم 2أ

 جانبسمة إبراهٌم الع 2أ

  الدسوقً ء عمادأ. ندا

 إسراء السٌد محمد زكى 2أ

 



 

 قسن املكتبات
 : األساتذة

 1ربىـــادة العـــــد عبــــحمأ.د/ أ

 1د بسٌونىـــة محمـــــــأ.د/ بدوٌ

 1وسؾ الؽلبانــروت ٌـــــــو أ.د/

  1الم الصاوهـد صـــــــــالسٌد/  2أ

 

 : األساتذة المساعدون

  ــــد مــــرسىنــــــــادٌة سع 2د
1 

 1اـــــــى دنٌــــــــة فتحـــــــد. هب
 1أحمد المتبولى محمـد ةـــــهب2د

 : المدرسون

 1اوهــواطؾ على المكــــــــد.ع
 1اهٌنــــــب شـــــد رجــــأحم د.
 1جرجس إادــــــف تــــــمٌرف د.
 1ورهـــهبة صالم الدٌن النم د.
 النوسانىد جالل ــمحموه ـــــــرض د.
 1رـــمـــــراج عاد هللا فــــــعب د.
 1و زٌدـــزت أبـــــادة عــــــؼ د.
 1وانــاروق شهـــــــى فـــــمن د.

  1ى مرسىـــى مصطفــــــــد. من
 فٌظ السمدونًد عبد الحـــهن2د

 
 : المدرسون المساعدون

1 
 1انمـــؼ د القادرــعب ةـــــــنبٌل أ.
 1الصٌاد المنعم دــعب انـــــإٌم أ.
 1المـــالم رأفـــت رةـــــسمٌ . أ

 



 

 قسن اإلعالم

 األساتذة :

 1ادة عبدالتواب الٌمانىـــــؼأ.د/ 

 : األساتذة المساعدون

 1د عبد الكرٌمــراهٌم سعٌــــد/ إب
 1طه دروٌشر ــرة سمٌـــــد/ أمٌ

 :  المدرسون

 1د سلٌمانـــــــــرفت السٌــــمد/ 
 1لمى عمارةـــــحود ــــــمحم /د
 روس أحمد الششتاوهـــاء محـــسن د.
 11مرق دـمحم دـــه محمـــعطٌد. 
  هــــن ؼنٌمــــــه حســــــهب 2د
 1إبـــــراهٌم حلمــــى عمـــارة 2د
 1العراقىعبد الفتـام ان ـــــإٌم .د
 السٌد الحلو 1رٌهام جار النبى .د
 محمد شعبان العٌسوه 2د

 : المدرسون المساعدون
1 
 1عبد الناصرمحمد اء ــــــشٌم أ.
 عامر عبد الرحمن عباس اٌسةـــــم أ.

 الدسوقً 1لــــــــا خلٌــــــــأ. دٌن
 رابلىـالؽ حًــــصب اءــــأسمأ. 

 المعٌدون :  

  أبو الؽٌط راهٌمـــإب ابــــرح . أ
 محمد حسن الجروانً 2أ
 أمٌنة رمضان عطٌة 2أ
 

 



 

 قسن اللغات الشرقية

 : األساتذة

 1ادـد حمـــــدحت أحمـــــــأ.د/ م

  1أ.د/ سامٌة السٌد حمزة فرحات

 1د/إبراهٌم نصر الدٌن عبد الجواد2أ          

        

 األساتذة المساعدون :         

 1ن محمود الخولىــــد.نٌفٌ

 : المدرسون

  عبد العال ودــــــصفاء محم د.           

 1رهــد شكــــت محمـــــــبسن د.

 السٌد  1د الواحدـة عبــــــعائش د.

 1اوهـالشن سلٌمان عبٌر السٌد د.

 مجـــده حســـانٌن إسماعٌل  د.

  دروٌش محمدسمر محمود  د.

 معٌدون : 

  محمد صالح محمد شحاته 2أ

 عمر عبد الرحٌم الكرراجً 2أ

 سوزان أحمد عبد الحمٌد  2أ

 هدٌل محمد عبد الكرٌم  2أ

 لصــــــابر أ. أسمـــــــــــاء ا

 أ. أمنٌــــــــــة شبـــــــــــــل

 أفنان محمد صقر  2أ

 آالء سمٌر محمد إبراهٌم 2أ

 أ.نورا هاشم محمد

 



 

 

 قسن اللغة العربية وآدابها

 المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى األول (

الرقم 
 هالكود

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AA11 122 122 - 3 - 3 األدب الجاهلى 
AA12 122 122 - 3 - 3 ل1النحو والصرؾز 
AA13 122 02 02 3 1 0 علوم القرآن الكرٌم 
AA14 122 02 02 3 1 0 تحرٌر عربى 
AA15 122 122 - 3 - 3 تارٌخ النقد والبالؼة 

AA16 
جؽرافٌة شبة الجزٌرة 

 االعربٌة وتارٌخه
3 - 3 - 122 122 

 622   10 0 16 جملة عدد الساعات 
 
 

 

 المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى الثانى (

 
 

 

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AA11 
ادب صدر االسالم 

 وبنى أمٌة
0 1 3 02 02 122 

AA11  12 02 02 3 1 0 البدٌععلوم 

AA11 
تدرٌبات نحوٌة 

 وصرفٌة
3 - 3 - 122 122 

AA11
0 

 122 122 - 3 - 3 مدخل إلى علم اللؽة

AA11
1 

مصادر الترا  
 العربى

3 - 3 - 122 122 

AA11
2 

 122 122 - 3 - 3 ل1لؽة أوروبٌة حدٌوةز

AA11
3 

 - 122 - 0 - 0 حقوق االنسان

 622   02 0 10 جملة عدد الساعات 



 

 قسن اللغة اإلجنليزية وآدابها

 )الفصل الدراسى األول(المواد الدراسٌة للفرقة األولى 

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AE11 122 122 - 3 - 3 مقال 
AE12 122 122 - 3 - 3 ترجمة 
AE13 122 122 - 3 - 3 رواٌة 
AE14 122 95 05 4 1 3 ل1دراسات لؽوٌةز 
AE15 122 122 - 3 - 3 مسرحٌة 
AE16 122 122 - 3 - 3 مفاهٌم 
AE11 122 95 05 4 1 3 صوتٌات 

 922   03 0 01 جملة عدد الساعات 

 

 

 المواد الدراسٌة للفرقة اإلولى) الفصل الدراسى الثانى (

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات اعاتعدد الس

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

A E11 
تارٌخ االدب 
 االنجلٌزه

3 - 3 - 122 122 

A E11  122 122 - 3 - 3 شعــــــــــــر 

A E11 
تارٌخ انجلترا 

 (باللغةاالنجلٌزٌةز
3 - 3 - 122 122 

AE110 
موضوع خاص فى 

 األدب واللؽة
3 - 3 - 122 122 

AE111  122 122 - 3 - 3 وانٌةلؽة أوروبٌة 
AE112 122 122 - 3 - 3 لؽة عربٌة 
AE113 122 - 0 - 0 حقوق االنسان - 

 622   02 - 02 جملة عدد الساعات 

 

 

 



 

 قسن اللغة الفرنسية وآدابها
 المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى األول (

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AF11 
دراسات لؽوٌة 

 ل1ز
0 1 3 05 95 122 

AF12 122 122 - 3 - 3 نصوص عامة 

AF13 
مدخل إلى األدب 

 الفرنسى
3 - 3 - 122 122 

AF14 122 122 - 3 - 3 ل1ترجمة ز 

AF15 122 122 - 3 - 3 ل1لؽة عربٌةز 

AF16 122 122 - 3 - 3 ل1أعمال السنةز 

 
جملة عدد 
 الساعات

19 1 10   622 

 

 المواد الدراسٌة للفرقة االولى )الفصل الدراسى الثانى(

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AF11 122 95 05 3 1 0 ل 1محادوة ز 

AF11 122 122 - 3 - 3 ل0ترجمة ز 

AF11 
ى الحضارة مدخل إل
 الفرنسٌة

3 - 3 - 122 122 

AF110 122 122 - 3 - 3 أدب معاصر 

AF111 
تارٌخ األدب 

 الفرنسى المعاصر
3 - 3 - 122 122 

AF112 122 122 - 3 - 3 مقال أدبى 

AF113 122 122 - 3 - 3 لؽة أوروبٌة حدٌوة 

AF114 122 - 0 - 0 حقوق االنسان - 

 922   03 1 00 جملة عدد الساعات 

 
 
 
 



 

 قسن الفلسفة

 المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى األول (

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AP11 
مدخل إلى علم 

 الفلسفة
3 - 3 - 122 122 

AP12 

فلسفة 
ٌونانٌةونصوص 

 ل1ز

3 - 3 - 122 122 

AP13 122 122 - 3 - 3 علم النفس العام 

AP14 
              مدخل إلى فلسفة 

 الجمال
3 - 3 - 122 122 

AP15 
مدخل إلى الفلسفة 

 ا سالمٌة
3 - 3 - 122 122 

AP16 122 122 - 3 1 0 لؽة عربٌة 

 
جملة عدد 
 الساعات

19 1 10   622 

 

 

 انى (المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى الث

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AP11 122 122 - 3 - 3 منطق صوره 
AP11 122 122 - 3 - 3 علم إجتماع عام 

AP11 
مدخل إلى فلسفة 

 التارٌخ
3 - 3 - 122 122 

AP110 
مدخل إلى الفلسفة 

 السٌاسٌة
3 - 3 - 122 122 

AP111 122 122 - 3 - 3 أوروبٌة لؽة 
AP112  122 95 05 3 1 0 قاعة بح 
AP113 122 - 0 - 0 حقوق االنسان - 

جملة عدد  
 الساعات

17 1 02   622 

 
 
 



 

 

 قسن اجلغرافيا ونظن املعلىهات اجلغرافية

 المواد الدراسٌة للفرقة األولى )الفصل الدراسى األول (

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AG11 
أسس الجؽرافٌا 

 ل1زالطبٌعٌة 
3 - 3 - 122 122 

AG12 
أسس الجؽرافٌا 

 ل1زالبشرٌة 
3 - 3 - 122 122 

AG13 122 52 52 4 0 0 رحالت مٌدانٌة 

AG14 
تارٌخ مصر 
 الفرعونى

3 - 3 - 122 122 

AG15 122 122 - 3 - 3 لؽة عربٌة 

AG16 

مدخل إلى علم 
          الخرائط 

باستخدام نظم 
 المعلومات الجغرافٌة

0 0 4 05 95 122 

جملة عدد  
 الساعات

16 4 02   622 

 

 

 المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى الثانى (

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى عمجمو عملى نظرى

AG11 122 95 05 3 1 0 قراءة الخرائط 
AG11 122 122 - 3 - 3 جؽرافٌة افرٌقٌا 

AG11 
جؽرافٌة الوطن 

 العربى
3 - 3 - 122 122 

AG11
0 

أسس الجؽرافٌا 
 ل 0زالبشرٌة 

3 - 3 - 122 122 

AG11
1 

أسس الجؽرافٌا 
 ل0زالطبٌعٌة 

3 - 3 - 122 122 

AG11
2 

 - 122 - 0 - 0 حقوق االنسان

جملة عدد  
 الساعات

16 1 19   522 

 



 

 قسن التاريخ
 المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى األول (

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AH11 

تاااااااااااااارٌ  مصااااااااااااار 
الفرعونى حتى نهاٌاة 

 الدولة الوسطى
0 1 3 05 95 122 

AH12 
    تاااااارٌ  وح اااااارة 

 الٌونان
3 - 3 - 122 122 

AH13 
تاااارٌ  أوروباااا فاااى 

 العصور الوسطى
0 1 3 05 95 122 

AH14 

العرب قبال االساالم 
والبعثااااااة النبوٌااااااة 

 والخالفة الراشدة
0 1 3 05 95 122 

AH15 

الدولاااااة العثمانٌاااااة 
ام والتوسا  فاى ٌالق

 أوروبا
3 - 3 - 122 122 

AH16 
ة أوروبٌاااااااااة لغااااااااا

 )حدٌثة ( 
3 - 3 - 122 122 

 622   10 0 16 جملة عدد الساعات 
 

 المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى الثانى (

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AH11 
ح اااااااارة أوروباااااااا فاااااااى 

 العصور الوسطى
3 - 3 - 122 122 

AH11 
نصااااور تارٌخٌااااة بلغااااة 

 أوروبٌة)قدٌم(
3 - 3 - 122 122 

AH11 
تااااااارٌ  العااااااالم العربااااااى 
الحاااااااادٌص والمعاصاااااااار ) 

 المشرق العربى (

3 - 3 - 122 122 

AH110 
معااااااالم تااااااارٌ  أوروبااااااا 

 الحدٌص
0 1 3 05 95 122 

AH111 
مو ااوع خااار ومناااه  

 بحص )قدٌم(
0 1 3 05 95 122 

AH112 122 122 - 3 - 3 مةجغرافٌا عا 

AH113 122 122 - 3 - 3 لغة عربٌة 

AH114 122 - 0 - 0 حقوق االنسان - 

 922   03 0 01 جملة عدد الساعات 

 



 

 االجتواع علن قسن
 المواد الدراسٌة للفرقة األولى) الفصل الدراسى األول (

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى موعمج عملى نظرى

AS11 
مدخل إلى علم 

 االحتماع
0 1 3 05 95 122 

AS12 
تارٌخ الفكر 
 االجتماعى

3 - 3 - 122 122 

AS13 
االنوروبولوجٌا 

 العامة
3 - 3 - 122 122 

AS14 

التحلٌل 
االجتماعى 

 مصر لتارٌ 

0 1 3 05 95 122 

AS15 
لؽة أوروبٌة 

 حدٌوة
3 - 3 - 122 122 

AS16 122 122 - 3 - 3 ربٌةلؽة ع 
جملة عدد  

 الساعات
16 0 10   622 

 

 المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى الثانى (

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

As11 122 122 - 3 - 3 مقدمة فى الفلسفة 

As11 
ملٌات المجتم  والع
 االقتصادٌة

0 1 3 05 95 122 

As11 122 122 - 3 - 3 علم النفس العام 
As110 122 122 - 3 - 3 المجتمع والبٌئة 

As111 
مبادئ االحصاء 

 االجتماعى
0 1 3 05 95 122 

As112 
رحالت تدرٌبٌة 

 ل1مٌدانٌةز
0 0 4 62 42 122 

As113 122 - 0 - 0 حقوق االنسان - 

جملة عدد  
 تالساعا

19 4 01   622 

 

 



 

 قسن اآلثار

 المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى األول (

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

Ar11 
مدخل إلى علم 

 المصرٌات
3 - 3 - 122 122 

Ar12 
رحالت مٌدانٌة 

 ل1عملٌةز
0 0 4 05 95 122 

Ar13 
تارٌخ الٌونان 

 والرومان
3 - 3 - 122 122 

AR14 
مدخل الى اآلوار 

 االسالمٌة
3 - 3 - 122 122 

AR15 
مدخل الى اآلوار 

 الكالسٌكٌة
3 - 3 - 122 122 

AR16 
تارٌخ مصر 

 القدٌم
3 - 3 - 122 122 

جملة عدد  
 الساعات

19 0 17   622 

 

 

 صل الدراسى الثانى (المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الف 

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AR11 122 122 - 3 - 3 آوار فرعونٌة 

AR11 
آوار ٌونانٌة 
 ورومانٌة

3 - 3 - 122 122 

AR11 
آوار مصر 
 االسالمٌة

0 1 3 05 95 122 

AR110 122 122 - 3 - 3 لؽة عربٌة 

AR111 
جؽرافٌة مصر 

 التارٌخٌة
3 - 3 - 122 122 

AR112 
تارٌخ الدول 

 العربٌة
3 - 3 - 122 122 

AR113 122 - 0 - 0 حقوق االنسان - 

جملة عدد  
 الساعات

17 1 02   622 

 



 

 قسن علن النفس

 المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى األول (

الرقم 
 دةاــــــــــالم الكودى

 الدرجات  عدد الساعات

 تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى
اختبارات 
 دورٌة

 مجموع

APS
11 

مدخل إلى علم 
 النفس

3 - 3 - 122 - 122 

APS
12 

علم النفس 
 الباٌولوجى

3 - 3 - 122 - 122 

APS
13 

مدخل الى علم 
 االجتماع

3 - 3 - 122 - 122 

APS
14 

مقدمة فى 
اال طرابات 

 السلوكٌة
0 1 3 05 52 05 122 

APS
15 

 122 - - - 3 - 3 (1لغة عربٌة)

APS
16 

مقدمة فى 
القٌاس 
 النفسى

0 1 3 05 52 05 122 

APS
11 

نصور 
نفسٌة بلغة 

 أوروبٌة

3 - 3 - 122 - 122 

جملة عدد  
 الساعات

17 0 01    922 

 

 المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى الثانى (

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات  عدد الساعات

 تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى
اختبارات 
 دورٌة

 مجموع

APS1
1 

النمو النفسى فى 
 مرحلة الطفولة

3 - 3 - 122 - 122 

APS1
1 

 122 - 122 - 3 - 3 سٌكولوجٌة التعلم

A P S 1 1 ل1رحالت مٌدانٌةز 0
*

 0 0 4 05 52 05 122 

A P S 1 1 1 
مدخل إلى علم 

 الفلسفة
3 - 3 - 122 - 122 

A P S 1 1  122 - 122 - 3 - 3 لؽةإنجلٌزٌة 2

A P S 1 1  122 05 52 05 4 0 0 ل1معمل علم النفسز 3

A P S 1 1  12 - 122 - 3 - 3 *حلقة بح  4

A P S 1 1  - - 122 - 0 - 0 حقوق االنسان 5

 922    05 4 01 جملة عددد الساعات 

 ٌتم التدرٌب داخل المستشفٌات بطنطا والقاهرة 



 

 ملكتبات والىثائق واملعلىهاتقسن ا

 المواد الدراسٌة للفرقة األولى  ) الفصل الدراسى األول (
 

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AL11 
مدخل إلى علم المكتبات 

 والمعلومات
3 - 3 - 122 122 

AL12 
 المدخل التارٌخى للمكتبات

 والمعلومات 
3 - 3 - 122 122 

AL13  122 122 - 3 - 3 المكتبة والبح 

AL14 
كدخل لدراسة الوثائق 

 122 122 - 3 - 3 وتارٌ  األرشٌف

AL15 
لؽة عربٌة زنحو 

 وتعبٌر ل
0 - 0 - 122 122 

AL16 
اللؽة األجنبٌة 

 ل1األولىز
0 - 0 - 122 122 

 622   16 - 16 جملة عدد الساعات 
 
 
 
 
 
 

األولى ) الفصل الدراسى الثانى  المواد الدراسٌة للفرقة  

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AL11 
تارٌخ الفكر 
 االجتماعى

0 - 0 - 122 122 

AL11 

مدخل إلى 
تكنولوجٌا 
 المعلومات

0 0 4 05 95 122 

AL11 
تارٌخ مصر 

 مالعا
0 - 0 - 122 122 

AL110 
تارٌخ العلوم 
 عند العرب

3 - 3 - 122 122 

AL111 122 95 05 3 1 0 علم األرشٌؾ 

AL112 

المإسات 
المهنٌة فى 
 المكتبات

3 - 3 - 122 122 

AL113 122 - 0 - 0 حقوق االنسان - 

جملة عدد  
 الساعات

16 3 17   622 

 



 

 قسن اإلعالم

 ولى ) الفصل الدراسى األول (المواد الدراسٌة للفرقة األ
 

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AM11 122 122 - 3 - 3 نحو وصرؾ 

AM12 
لؽة أوروبٌة 

 حدٌوة
3 - 3 - 122 122 

AM13 122 122 - 3 - 3 جؽرافٌا سٌاسٌة 

AM14 
مدخل إلى علم 
 عالماالتصال واال

3 - 3 - 122 122 

AM15 
علم النفس 
 ا عالمى

3 - 3 - 122 122 

AM16 

تارٌخ مصر 
الحدٌ  

 والمعاصر 
3 - 3 - 122 122 

جملة عدد  
 الساعات

10 - 10   622 

 

 
 

 المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى الثانى (
 

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

AM111 
مبادئ علم 
 األقتصاد

3 - 3 - 122 122 

AM111 
مبادئ علم 

 السٌاسة
3 - 3 - 122 122 

AM111 
مبادئ نظم 
 المعلومات

3 - 3 - 122 122 

AM110 
نشؤة وتطور 
 وسائل ا عالم

3 - 3 - 122 122 

AM111 122 95 05 3 1 0 الخبر ومصادره 
AM112 122 122 - 3 - 3 مة إعالمٌةترج 
AM113 122 - 0 - 0 حقوق االنسان - 

جملة عدد  
 الساعات

17 1 02   622 

 
 



 

 

 قسن اللغات الشرقية وآدابها

 المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى األول (
 

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع رٌرىتح شفوى مجموع عملى نظرى

 - - - 0 - 0 ل1اللؽة العربٌةز 020111

020112 
اللؽة العربٌة 

 قواعد(زالقدٌمة
3 - 3 - - - 

020113 
اللؽة 

 الفارسٌةزقواعدل
3 - 3 - - - 

020114 
اللؽة 

 التركٌةزقواعدل
3 - 3 - - - 

020115 
تارٌخ الشرق 

 وح ارتهاألدنى 
4 - 4 - - - 

جملة عدد  
 الساعات

15 - 15    

 
 
 

 
 المواد الدراسٌة للفرقة األولى ) الفصل الدراسى الثانى (

 

الرقم 
 الكوده

 ادةــــــــــالم
 الدرجات عدد الساعات

 مجموع تحرٌرى شفوى مجموع عملى نظرى

202101 
اللؽة األجنبٌة 

 ل1ز
0 - 0 - - - 

202100 
اللغة العربٌة 

 )محادثة(الحدٌثة 
3 - 3 - - - 

202103 
ارسٌة اللؽة الف
 لزمحادوة

3 - 3 - - - 

202104 
اللؽة التركٌة 
 زمحادوة ل

3 - 3 - - - 

 - - - 3 - 3 علم اللؽة العام 202105

202106 
مدخل إلى 
 ا ستشراق

4 - 4 - - - 

جملة عدد  
 الساعات

10 - 10    

 
  



 

 
 

 

مجموع اعتباري ز النسبة المئوٌة لدرجة الطالب فً  115 اللؽــة العربٌــة 

دة اللؽة العربٌة +النسبة المئوٌة لمجموع الطالب فً ما

درجة فً مادة اللؽة العربٌة  40الوانوٌة العامةل بحد أدنً 

  2 ل ٌستونً حفظة القرآن الكرٌم كامالً ز  و –

مجموع اعتباري ز النسبة المئوٌة لدرجة الطالب فً  152 اللؽة األنجلٌزٌة 

ٌة لمجموع الطالب فً النسبة المئو مادة اللؽة االنجلٌزٌة +

درجة فً مادة اللؽة  42ل بحد أدنً  الوانوٌة العامة

  2االنجلٌزٌة 

مجموع اعتباري ز النسبة المئوٌة لدرجة الطالب فً  159 اللؽــة الفرنسٌة 

النسبة المئوٌة لمجموع الطالب فً  مادة اللؽة الفرنسٌة +

درجة فً مادة اللؽة  30الوانوٌة العامةل بحد أدنً 

 2لفرنسٌةا

من مجموع درجات مادتى ز اللؽة األنجلٌزٌة + اللؽة  332 اللؽات الشرقٌة

 + مجموع الوانوٌة العامة .درجة  63بحد أدنً  الفرنسٌةل 

من مجموع درجات مواد ز اللؽة العربٌة + اللؽة  345 ا عــــــــــالم

+ درجة 117بحد أدنى األنجلٌزٌة + اللؽة الفرنسٌة ل 

 انوٌة العامة . مجموع الو

 درجة = مجموع الوانوٌة العامة 001 الجؽرافٌا

 درجة = مجموع الوانوٌة العامة  002 علم النفس

 درجة = مجموع الوانوٌة العامة 052 األجتماع

 درجة = مجموع الوانوٌة العامة 052 ارــاآلو

 درجة = مجموع الوانوٌة العامة 045 خـارٌـتـال

شروط القبول باألقسام  شروط القبول باألقسام العلمٌة

العلمٌة



 

 مجموع الوانوٌة العامة  درجة = 030 الفلسفة 

 درجة = مجموع الوانوٌة العامة 035 المكتبات

ٌسمح للطالب بالتحوٌل بٌن األقسام بعد إعتماد مجلس الكلٌة لدرجات  -

القبول لكل قسم علمى لمدة أسبوع على أال تزٌد نسبة التحوٌالت بٌن 

د % من األعداد المقبولة بالقسم وفى حالة زٌادة أعدا 12األقسام عن 

الطالب الراؼبٌن فى التحوٌل بٌن األقسام عن النسبة المقترحة ٌتم 

 القبول بالمجموع األعلى للطالب طبقاً لشروط القسم المحول إلٌه .

 ) البرام  بنظام الساعات المعتمدة( البرام  الخاصة  -

 الجؽرافٌة ونظم المعلومات برنامة المساحة والخرائط  -1

 المكتباتبرنامة تقنٌة المعلومات و -0

 علم النفس األكلٌنكى -3

 تقنٌة المعلومات والمكتبات -4

 علم األجتماع وقضاٌا األسرة -5

 الدراسات العبرٌة -6

 شعبة اللؽة العربٌة لؽٌر الناطقٌن بها  -9

 

 تفاصٌل علً صفحة ز آداب طنطا شئون الطالب ل ولمزٌد من ال

  http://www.fb.com/tanta.Artsالفٌس بوك 

  

http://www.fb.com/tanta.Arts


 

 قسن املكتبات والىثائق واملعلىهات

  :المكتبات والوثائق والمعمومات رسالة برنامج

تأىيل كوادر مينية متميزة في مجال المكتبات وتقنيات المعمومات، قادرة عمى 
جراء البحوث العممية  خدمة و المتميزة تمبية احتياجات سوق العمل ومتطمباتو، وا 

  .وممتزمة بالقيم األخالقية، المجتمع

 :المكتبات والوثائق والمعمومات أهداف برنامج

 :ما يأتي إلى ييدف برنامج المكتبات والوثائق والمعمومات

التفاعل مع المستجدات والتطورات التكنولوجية المؤثرة في مجال  .1
 المكتبات والمعمومات.

  ت.منيج التفكير العممي فى حل المشكال إتباع .2
استخدام ميارات التفكير النقدي واإلبداعي في معالجة قضايا  .3

 المعمومات.
فى مجال  تطبيق المعمومات المستقاة من مصادر معرفية متنوعة .4

 المكتبات والمعمومات. 
توظيف المعارف والعموم اإلنسانية لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة  .5

 .بشكل إيجابى
 ية المجتمع .المشاركة اإليجابية في بناء وتنم .6
استخدام الميارات المغوية لمتعامل مع مصادر المعمومات وأدوات البحث  .7

 المختمفة.
 االستفادة من العموم األخرى بما يخدم التخصص. .8

 

 



 

 

 ٌتكون مبنى كلٌة اآلداب من خمسة أداور وٌشمل :

حٌؾممجْٛ  -ؽممجْٛ حٌطممالد -ِغممـً حٌى١ٍممش  -أِمم١ٓ حٌى١ٍممش  الاادور األر ااى :

 -حٌّطزعمممش -حٌخض٠ٕمممش-ح عمممظلمخلخص -حٌلغمممخرخص حٌخخفمممش -لغمممخرخصحٌ -حٌّخ١ٌمممش

-حٌلخعمذ ح٢ٌمٝ-حٌغم٠ٛظؼ-حٌخمذِخص حٌذحخ١ٍمش -شحٌؾجْٛ حٌف١ٕ -شحٌؾجْٛ حٌمخ١ٔٛٔ

 -حٌذسحعمخص حٌع١ٍمخ -كمشط حٌى١ٍمش -طز١مشحٌع١مخدس حٌح-حٌّىظزمش-ِعًّ لغُ حٌّىظزخص

 .حٌخش٠ـ١ٓ-ِشوض حٌّىفٛـ١ٓ  –ؽجْٛ حٌعخ١ٍِٓ  -سعخ٠ش حٌؾزخد –لغُ ح٢ػخس 

ؽجْٛ أعنخ  ١٘جمش  -حٌعاللخص حٌعخِش -أ.د/ ع١ّذ حٌى١ٍش :علوى-الدوراألول 

لخعمش  -4ِمذسؽ -ِعّمً حٌـؽشحـ١مخ -غمُ ح ؿظّمخع ل - لغُ حٌـؽشحـ١خ -حٌظذس٠ظ 

 –لخعمممش حٌّٕخلؾمممخص  -ِعّمممً حٌٍؽمممخص حٌؾمممشل١ش – (د)ِمممذسؽ  -ِمممذسؽ )أ(  –3

ِىظزممش –حٌـممٛدس –ٌّعشـممش عممفخسس ح-ِشعممُ حٌـؽشحـ١ممخ–كـممشس حٌم١ممخط ٚحٌظممم٠ُٛ 

 .ِغـذ حٌشؿخي-حٌشعخ٠ً

لغممُ  -ٌؾممجْٛ حٌظعٍمم١ُ ٚحٌطممالد أ.د/ ٚو١ممً حٌى١ٍممش  : الاادور الثااانى علااوى

 -1ِممذسؽ -2لخعممش -2ِممذسؽ -ِعّممً عٍممُ حٌممٕفظ -لغممُ عٍممُ حٌممٕفظ -حٌظممخس٠خ

 .ِغـذ حٌلش٠ُ  -لغُ حٌٍؽخص حٌؾشل١ش – 1لخعش -1ِذسؽ -1لخعش

لغمُ  – ٚحٌزلمٛع ٌٍذسحعمخص حٌع١ٍمخٌى١ٍمش ح أ.د / ٚو١مً الدور الثالص علوى : -

 9لخعش  - 9ِذسؽ -9لخعش -9ِذسؽ -لغُ حٌّىظزخص -لغُ حٌفٍغفش -حٌٍؽش حٌعشر١ش

 . لخعش حٌذسحعخص حٌع١ٍخ-54لخعش -55لخعش -50لخعش -8لخعش -8ِذسؽ  -

لغمممُ حٌٍؽمممش  -أ.د / ٚو١مممً حٌى١ٍمممش ٌؾمممجْٛ حٌز١جمممش : الااادور الرابااا  علاااوى

 -50ِممذسؽ -ِممً حٌٍؽممخصخِع -لغممُ ح عممالَ -فشٔغمم١شلغممُ حٌٍؽممش حٌ -حألٔـ١ٍض٠ممش

ِشوممض حٌٍؽممش حٌعشر١ممش -51لخعممش -52لخعممش -53ِممذسؽ -54ِممذسؽ -55ِممذسؽ

 .ٌؽ١شٔخهم١ٓ رٙخ

 



 

 وٌتكون المبنً المكمل للكلٌة من دورٌن وٌشمل :

لخعمش طمذس٠ظ حٌؽ١مش  –سعخ٠ش حٌطمالد  –لغُ ح٢ػخس  اٌذٚس األسضٝ :

وٕظممشٚي -ِظلممؿ ح٢ػممخس –ذحد وٕظممشٚي ح عمم–ٔممخهم١ٓ رخٌٍؽممش حٌعشر١ممش 

 .وٕظشٚي حٌزشحِؾ ح١ٌّّضس –ٌـٕشح عجٍش 

لخعمش طمذس٠ظ حٌذسحعمخص حٌع١ٍمخ  –ِعّمً حٌٍؽمخص  اٌذٚس األٚي ػٍٜٛ :

 . وٕظشٚي حٌذسحعخص حٌع١ٍخ -( ِذسؽ طذس٠ظ4عذد ) –

 

 نظام الكلٌة فى نسب الحضور وتقوٌم أعمال السنة

 % .81رـ  ٔغزش كنٛس  حٌطخٌذ ٌذخٛي ح ِظلخٔخص طمذس 

 ٠ٚظُ طم١١ُ أعّخي حٌغٕش رخ ِظلخٔخص حٌؾف١ٙش ٚحألرلخع حٌع١ٍّش.
 

 
 

 ٌقدر  نجام الطالب بؤحد التقدٌرات التالٌة :

 %07حتً %  02جٌد جداً من  % فؤكور 72ممتاز من 

 1% 65مقبول أقل من   %97حتً  %65جٌد من 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدٌرات النجاح



 

 

 

 
١ٍغممخٔظ حرح وممخْ طمممذ٠شٖ حٌعممخَ ٠ّممٕق حٌطخٌممذ ِشطزممش حٌؾممشؾ ـممٝ دسؿممش حٌ

ؿمذح   ٚ   ِّظخص أٚ ؿ١ذ ؿذح  ٚرؾشه أ  ٠مً طمذ٠شٖ حٌعخَ ـٝ أ٠مش ـشلمش عمٓ ؿ١مذ

 ٠ىْٛ لذ سعذ ـٝ أٜ حِظلخْ طمذَ ٌٗ .

 

ٚحٌى١ٍش طّٕق دسؿش ح١ٌٍغخٔظ ـٝ أكذ طخققخطٙخ حٌّخظٍفمش ، وّمخ طفمظق حٌّـمخي 

ك١مممغ طّمممٕق دسؿظمممٝ  أِمممخَ حٌخمممش٠ـ١ٓ حٌّظ١ّمممض٠ٓ  عمممظىّخي دسحعمممخطُٙ حٌع١ٍمممخ

 حٌّخؿ١غظ١ش ٚحٌذوظٛسحٖ ـٝ ِخظٍؿ طخققخطٙخ حٌع١ٍّش .

 : ملحوظة

عض٠ضٜ هخٌذ ح ٔظغخد حٌّٛؿٗ ـمٝ كخٌمش كقمٌٛه عٍمٝ طممذ٠ش عمخَ  ؿ١مذ   

 طمَٛ حٌى١ٍش رٕمً ل١ذن حٌٝ هخٌذ ِٕظلُ .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مرتبة الشرف



 

 نبذة عن المخالفات والجزاءات التؤدٌبٌة
 التى قد ٌتعرض لها الطالب الجامعى

 

ٚ ثلظمش حٌظٕف١ز٠مش  5894ٌغمٕش  28لذ فذس لخْٔٛ طٕلم١ُ حٌـخِعمخص سلمُ 

 : ك١غ 

 للطالب  النظام التآدٌبىأوالً : 

-----------------------  
ٌخضع الطالب للمجلس التآدٌبً وتبٌن الالئحة التنفٌذٌة  ل102زمادة  -

  2هذا النظام وتحدد العقوبات التؤدٌبٌة 

الب توقٌع جمٌع العقوبات التآدٌبٌة لمجلس تآدٌب الط 101مادة  -

ولرئٌس الجامعة ولعمٌد الكلٌة ولألساتذة المساعدٌن توقٌع بع. هذة 

  2العقوبات فً الحدود المبٌنة لكل منهم فً الالئحة التنفٌذٌة 

ٌصدر قرار بإحالة الطالب إلً مجلس التؤدٌب من  ل100زمادة  -

  2لعمٌد رئٌس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء علً طلب ا

                                 ٌشكل مجلس تؤدٌب الطالب علً الوجه التالً  ل103زمادة  -

 عمٌد الكلٌة أو المعهد الذي ٌتبعه الطالب رئٌسا  *     

 وكٌل الكلٌة أو المعهد المختص  *     

  أقدم أعضاء مجلس الكلٌة أو المعهد المختص *     

عن فً القرار الصادر من مجلس تؤدٌب ال ٌجوز الط ل104زمادة  -

الطالب إال بطرٌق االستئناؾ وٌرفع االستئناؾ بطلب كتابً ٌقدم من 

الطالب إلً رئٌس الجامعة خالل عشر ٌوما من تارٌخ ابالؼه القرار 

وعلٌه إبالغ هذا الطلب إلً مجلس التؤدٌب األعلً خالل حمسة عشر 

  2ٌوما 

 لوجه التالً : وٌشكل مجلس التؤدٌب األعلً علً ا
  نائب رئٌس الجامعة المختص رئٌسا 
  عمٌد كلٌة الحقوق أو أحد األساتذة بها 
  أستاذ من الكلٌة أو المعهد الذي ٌتبعه الطالب 

 وٌصدر باختٌار األساتذة من األعضاء قرار من رئٌس الجامعة 
وفً جمٌع األحوال ال ٌجوز الحكم بوقؾ تنفٌذ قرار مجلس تؤدٌب الطالب أو 

  2لس التؤدٌب األعلً قبل الفصل فً الموضوع مج
 
 



 

 

 المخالفات والجزاءات التآدٌبٌةثانٌاً :

----------------------   
 تنر الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات علً : 

ِممممٓ حٌالثلممممش حٌظٕف١ز٠ممممش عٍممممٝ أْ  حٌطممممالد  543طممممٕـ حٌّممممخدس سلممممُ  -

لمممخْ ِمممٓ حٌخمممخسؽ حٌّم١مممذ٠ٓ ٚحٌّٕظغمممز١ٓ ٚحٌّمممشخـ ٌٙمممُ رظؤد٠مممش اِظ

ٚؿّممم١عُٙ خخممممعْٛ ٌٍٕلمممخَ حٌظمممؤد٠زٝ ك١مممغ طمممٕـ  –ٚحٌّغمممظّعْٛ 

  ل ِٓ حٌالثلش حٌظٕف١ز٠ش عٍٝ حٌّٛحد حٌظخ١ٌش

ٌعتبهههر مخالفهههة تؤدٌبٌهههة كهههل إخهههالل بهههالقوانٌن  ل104زمهههادة 
 واللوائح والتقالٌد الجامعٌة وعلً األخص : 

  . األعمال المخلة بنظام الكلٌة أو المنشؤة الجامعٌة -1
ٌهههل الدراسهههة أو التحهههرٌ. علٌهههه أو االمتنهههاع المهههدبر عهههن تعط -0

حضهههور الهههدروس والمحاضهههرات واألعمهههال الجامعٌهههة األخهههري 
  . التً تقضً اللوائح بالمواظبة علٌها

كهههل فعهههل ٌتنهههافً مهههع الشهههرؾ والكرامهههة أو مخهههل بحسهههن سهههٌر  -3
  . وسلوك داخل الجامعة أو خارجها

كهههل ؼهههش فهههً كهههل إخهههالل بنظهههام امتحهههان أو الههههدوء اللهههزم لهههه و -4
 .امتحان أو شروع فٌه 

كهههل إتهههالؾ للمنشهههآت واألجههههزة أو المهههواد أو الكتهههب الجامعٌهههة  -5
 .أو تبدٌدها 

كهههل تنظهههٌم للجمعٌهههات داخهههل الجامعهههة أو االشهههتراك فٌهههها بهههدون  -6
 . ترخٌص سابق من السلطات الجامعٌة المختصة

توزٌههع النشههرات أو إصههدار جرائهههد حههائط أٌههة صههورة بالكلٌهههات  -9
ون تههههرخٌص سههههابق مههههن السههههلطات الجامعٌههههة أو توقٌعههههات بههههد

 المختصة 
عتصهههههههام داخهههههههل المبهههههههانً الجامعٌهههههههة أو االشهههههههتراك فهههههههً ا  -0

 .مظاهرات مخالفة للنظام العام واآلداب 
كههههل طالههههب ٌرتكههههب ؼشهههها فههههً امتحههههان أو شههههروعا فٌههههه  ل105زمههههادة 

وٌضهههبط فهههً حالهههة تلهههبس ٌخرجهههه العمٌهههد أو مهههن ٌنهههوب عنهههه مهههن لجنهههة 
االمتحههان فههً بههاقً المههواد وٌعتبههر الطالههب  وٌحههرم مههن دخههولاالمتحههان 

 راسبا فً جمٌع مواد هذا االمتحان وٌحال الً مجلس التؤدٌب 
أمههها فهههً األحهههوال األخهههري فٌبطهههل االمتحهههان بقهههرار مهههن مجلهههس التؤدٌهههب 

العلمٌهههة إذا كانهههت قهههد  بطهههالن الدرجهههة أو مجلهههس الكلٌهههة وٌترتهههب علٌهههه
 .منحت للطالب قبل الكشؾ عن الؽش 

 العقوبات التؤدٌبٌة :  ل106زمادة  -



 

 التنبٌه شفاهة أو كتابة  .1
 ا نذار  .0
 الحرمان من بع. الخدمات الطالبٌة  .3
الحرمهههان مهههن حضهههور دروس أحهههد المقهههررات لمهههدة ال  .4

  تجاوز شهرا 
 الفصل من الكلٌة لمدة ال تجاوز شهرا  .5
 الحرمان من االمتحان فً مقرر أو أكور  .6
دكتوراة لمهدة ال وقؾ قٌد الطالهب لدرجهة الماجسهتٌر أو اله .9

 تجاوز شهرٌن أو لمدة فصل دراسً 
 إلؽاء امتحان الطالب فً مقرر أو أكور  .0
 الفصل من الكلٌة لمدة ال تجاوز فصال دراسٌا  .7
 واحد أو أكور لحرمان من االمتحان فً فصل دراسً ا .12
حرمههان الطالههب مههن القٌههد للماجسههتٌر أو الههدكتوراة مههدة  .11

 فصل دراسً أو أكور 
 ة لمدة تزٌد علً فصل دراسً الفصل من الكلٌ .10
الفصهههل النههههائً مهههن الجامعهههة وٌبلهههػ قهههرار الفصهههل إلهههً  .13

الجامعات األخري وٌترتب علٌه عدم صالحٌة الطالب للقٌد أو 
 التقدم إلً االمتحانات فً جامعات جمهورٌة مصر العربٌة 

وٌجههوز األمههر بههإعالن القههرار الصههادر بالعقوبههة التؤدٌبٌههة  .14
القههرارات إلههً ولههً أمههر الطالههب داخههل الكلٌههة وٌجههب ابههالغ 

و عهدا التنبٌهه  وتحفظ القهرارات الصهادرة بالعقوبهات التؤدٌبٌهة
 الشفوي فً ملؾ الطالب 

ولمجلههس الجامعههة أن ٌعٌههد النظههر فههً القههرار الصههادر بالفصههل 
النهائً بعد مضهً والوهة سهنوات علهً األقهل مهن تهارٌخ صهدور 

  2القرار 

 
زاءات علااااااً الهٌئااااااات المختصااااااة بتوقٌاااااا  الجااااااثالثاااااااً: 
 الطالب

---------------------------------------- 
 الهٌئات المختصة بتوقٌع العقوبات هً :  ل109زمادة  



 

توقٌهههههههع ولههههههههم : األسهههههههاتذة واألسهههههههاتذة المسهههههههاعدون  -1
العقوبههههات األربههههع األولههههً المبٌنههههة فههههً المههههادة السههههابقة 
عمههها ٌقهههع مهههن الطهههالب أونهههاء الهههدروس والمحاضهههرات 

  2ٌة المختلفة واألنشطة الجامع
: ولههههه توقٌههههع العقوبههههات الومههههانً األولههههً  عمٌههههد الكلٌههههة -0

وفههههههً حالههههههة حههههههدو  المبٌنههههههة فههههههً المههههههادة السههههههابقة 
اضههههطراب أو اخههههالل بالنظههههام ٌتسههههبب عنههههه أو ٌخشههههً 
منهههه عههههدم انتظههههام الدراسههههة أو االمتحههههان ٌكههههون لعمٌههههد 

فهههههً المهههههادة  الكلٌهههههة توقٌهههههع جمٌهههههع العقوبهههههات المبٌنهههههة
األمهههر خهههالل أسهههبوعٌن مهههن السهههابقة علهههً أن ٌعهههر. 

إذا كانهههت تهههارٌخ توقٌهههع العقوبهههة علهههً مجلهههس التؤدٌهههب 
النههههائً مهههن الجامعهههة وعلهههً رئهههٌس العقوبهههة بالفصهههل 

الجامعهههة بالنسهههبة الهههً ؼٌهههر ذلهههك مهههن العقوبهههات وذلهههك 
  2بالنظر فً تؤٌٌد أو إلؽائها أو تعدٌلها 

رئهههٌس الجامعهههة : ولهههه توقٌهههع جمٌهههع العقوبهههات المبٌنهههة  -3
لسهههابقة عهههدا العقوبهههة األخٌهههرة وذلهههك بعهههد فهههً المهههادة ا

أخهههذ رأي عمٌهههد الكلٌهههة ولهههه أن ٌمنهههع الطالهههب المحهههال 
مجلهههس التؤدٌهههب مهههن دخهههول أمكنهههة الجامعهههة حتهههً إلهههً 

  2الٌوم المحدد لمحاكمته 
 2وله توقٌع جمٌع العقوبات مجلس التؤدٌب :  -4
 0216صهههدر قهههرارمجلس الجامعهههة فهههً عهههام ملحوظهههة :  

الؽههههههش المضههههههبوطة مههههههع  بههههههالتحفظ علههههههً كافههههههة أدوات
عهههها حتهههً أي كهههان نو أونهههاء أو بسهههبب االمتحانهههات الطهههالب

بٌهههة ٌفهههوات المواعٌهههد القانونٌهههة للطعهههن علهههً القهههرارات التؤد
   2الصادر فً حق الطالب 

 

 
 



 

 تعشَف ثبلرتثُخ العسكشَخ
 : عزٌزه الطالب  

اْ ِقش ٚ٘ٝ ـٝ هش٠ك طمذ٠ّٙخ ـٝ رٕخ  ِغظمزً ِؾشق ٘مٝ ـمٝ أِمظ 

ٌمٝ أؿ١مخي ِممٓ حٌؾمزخد عم١ٍُ رمذ١ٔخ ٚعم١ٍممخ ٚٔفغم١خ ٠مئِٓ رخٌعّمً حٌـممخد حٌلخؿمش ا

 حٌّؼّش ٚح ٔنزخه ٚاكظشحَ حٌمخْٔٛ ٠ٚظلٍٝ رخٌم١ُ حٌغخ١ِش ) د١ٕ٠ٗ / ٚخٍم١ش ( .

ٚأٔظُ ٠خؽزخد حٌـخِعش ٔٛحٖ ٌٙزٖ حألؿ١خي طزلؼْٛ عٓ لذٚس كغٕش ـٝ ٘زٖ 

 .حٌّشكٍش حٌغ١ٕش حٌلشؿش

١ٍظىُ ٌظط٠ٛممف حٌممٕفظ عٍممٝ حٌٕلمممخَ ٚطعظزممش حٌظشر١ممش حٌعغممىش٠ش ٘ممٝ ٚعمم

ٚح ٔنزخه ٚح ٌظضحَ ـٝ وً أِٛس حٌل١خس ِّخ ٠ىمْٛ ٌمٗ أوزمش حألػمش ـمٝ ك١مخطىُ 

 حٌع١ٍّش حٌّمزٍش .

ٚطعذ ِخدس حٌظشر١ش حٌعغىش٠ش ِخدس أعخع١ش ِٓ حٌّٛحد حٌذسحع١ش حٌظمٝ ٠ـمذ 

١١ٓ حٌمممزوٛس حٌّظّظعممم١ٓ رخٌـٕغممم١ش حٌّقمممش٠ش لزمممً حْ ٠ـظخص٘مممخ حٌطٍزمممش حٌـمممخِع

 . 5893ٌغٕش  21ُٙ ِٓ حٌى١ٍش ٚرٌه هزمخ ٌٍمخْٔٛ سلُ طخشؿ

ٚ٘ممٝ ؽممشه أعخعممٝ ٌٍلقممٛي عٍممٝ ؽممٙخدطىُ حٌـخِع١ممش حٌظممٝ ٘ممٝ رممخد 

 دخٌٛىُ اٌٝ ِـخ ص ِؾشلش ـٝ ك١خطىُ حٌع١ٍّش حٌّمزٍش .

ٚطٙذؾ  دسحعش ِخدس حٌظشر١ش حٌعغىش٠ش اٌمٝ ؼمشط سٚف حٌمٛ   ٚح ٔظّمخ  

ٜ حٌطٍزمش ِّمخ ٠غمخعذ عٍمٝ طٕؾمخس ٌذٜ ؽزخد ِقش ٚط١ّٕش حٌٛعٝ حٌعغىشٜ ٌمذ

أؿ١خي لخدسس عٍٝ طلًّ حٌّغج١ٌٛش رذح٠مش ِمٓ طؤد٠مش حٌخذِمش حٌعغمىش٠ش ٚأطاللمخ  

 ِٕٙخ اٌٝ طلًّ حٌّٙخَ حٌٛه١ٕش حٌّخظٍفش ـٝ وآـش حٌّـخ ص .

ٚطعٍممٓ ادحسس حٌظشر١ممش حٌعغممىش٠ش رـخِعممش هٕطممخ عممٓ ِٛحع١ممذ عمممذ دٚسحص 

ص رٛلممض وممخـٝ عممٓ هش٠ممك اعالٔممخص حٌظشر١ممش حٌعغممىش٠ش لزممً رذح٠ممش ٘ممزٖ حٌممذٚسح

طٛمف ـٝ ٌٛكش اعالٔخص ادحسس حٌظشر١ش حٌعغىش٠ش رخٌـخِعمش ٚأ٠نمخ طمٛصع ٘مزٖ 

 ح عالٔخص عٍٝ ؼذحسس ؽجْٛ حٌطالد رىً و١ٍش .

ٌممزح ٠ـممذ ع١ٍممه عض٠ممضٜ حٌطخٌممذ رّـممشد  دخٌٛممه اٌممٝ حٌلممشَ حٌـممخِعٝ 

٘مممزٖ  ٚأظلخِممه ـممٝ حٌفشلممش حألٌٚممٝ أْ طزممخدس رممخٌظعشؾ عٍممٝ ِٛحع١ممذ أعمممخد

ح١ٌّعخد حٌزٜ ٠ٕخعزه ٚطظمذَ لزمً ٘مزح حٌّع١مخس حٌذٚسحص ٚطخطو ٌٕفغه ِٓ ح٢ْ 

 رؾٙش عٍٝ حأللً اٌٝ ادحسس حٌظشر١ش حٌعغىش٠ش رخٌـخِعش ِٚعه ح٢طٝ ل

 



 

 أٌٛحْ . 2X1فٛسس ؽخق١ش كذ٠ؼش ِمخط (  3)  ذدــع

 فٛسس وخس١ٔش حٌى١ٍش .(  5)  ذدــع

 .فٛسس رطخلش حٌشلُ حٌمِٛٝ (  5) ذد ــع

ٌىممممٝ ٠ممممظُ ٍِممممت حٌّٕممممٛرؽ حٌخممممخؿ رظغممممـ١ٍه ـممممٝ حٌممممذٚسس حٌّٕخعممممزش هزمممممخ 

 .ٌىؼخـش وً دٚسس

 -مفردات  زه  التربٌة العسكرٌة :

 ل١ّـ ولٍٝ / ٌزٕٝ عخدس  .5

 رٕطٍْٛ ولٍٝ / أعٛد عخدس .4

 كزح  ؿٍذ أعٛد / ولٍٝ  .3

 -دورة التربٌة العسكرٌة :أسلوب تنفٌذ التدرٌب فى 

 900اٌٝ ععض  930ٝ ِٓ ععض ٠زذأ ح١ٌَٛ رطخرٛس حٌظّخَ حٌقزخك .5

 921اٌٝ ععض  ٠900زذأ حٌظذس٠ذ ح١ٌِٛٝ رطخرٛس حٌظع١ٍُ حألٌٚٝ ِٕغعض  .4

 ٠ظُ حٌظٛؿٗ اٌٝ لخعش حٌّلخمشحص ٌزذ  حٌّلخمشس حألٌٚٝ  .3

 821اٌٝ ععض  800حٌّلخمشس ح ٌٚٝ  ِٓ ععض 

 5021ٌٝ ععض ا 5000حٌّلخمشس حٌؼخ١ٔش ِٓ ععض 

 5521ععض اٌٝ  5500حٌّلخمشس حٌؼخٌؼش ِٓ ععض 

 5421اٌٝ ععض  5400حٌّلخمشس حٌشحرعش ِٓ ععض

 5351اٌٝ ععض  5300طّخَ حٌطٍزش ـٝ حٌّذسؽ ِٓ ععض 

 5251اٌٝ ععض  5351حٌّلخمشس حٌخخِغش ِٓ ععض 

 5100اٌٝ ععض  5251حٌّلخمشس حٌغخدعش ِٓ ععض 

 -أسلوب تقٌٌم الطالب داخل دورة التربٌة العسكرٌة :
 -رٝ :يزُ اٌزمييُ ثٕبءاً ػٍٝ اآل

 حٌّٛحفزش ِٚذٜ ح ٔنزخه ٚح ٌظضحَ رخٌّٛحع١ذ . .5

 ٔٛطش حٌّلخمشحص حٌخخفش رىً هخٌذ . .4

 ) حٌٛسلش حٌزلؼ١ش /ِغخعذس حٌظذس٠ذ /حٌّخو١ض ( حٌظٝ طمذَ أػٕخ  حٌذٚسس  .3

 ح ِظلخٔخص حٌّفخؿجش أػٕخ  حٌذٚسس . .2

 ح ِظلخْ حٌعٍّٝ . .1

 ح ِظلخْ حٌٕلشٜ . .1



 

 

 -الب أوناء الدورة :الئحة ا نضباط التى تطبق على الط

 ٠ظُ  ح ٌظضحَ رخٌلنٛس ح١ٌِٛٝ هزمخ ٌظٛل١ظخص حٌّلخمشحص . .5

 ٠ظُ ح ٌظضحَ رٍزظ حٌضٜ حٌخخؿ رخٌظشر١ش حٌعغىش٠ش . .4

 خ  ٠١ظُ حٌظعخًِ ِف مزخه حٌذٚسس ٚحٌـٕٛد ِمٓ خمالي لخثمذ حٌمذٚسس ؽخقم .3

ٚعشك أٜ ِٛلؿ هخسة عٍٝ ِذ٠ش ادحسس حٌظشر١ش حٌعغىش٠ش رخٌـخِعش 

 ذ حٌذٚسس ٌٍظقشؾ ـ١ٗ .ِٓ خالي لخث

ثمك حٌطخٌذ اطزخع ؿ١ّف لٛحعذ ح ٔنزخه ٚحٌغمٍٛن حٌعمخَ حٌال ٠ٝـذ عٍ .2

 أػٕخ  كنٛسس ٌٍذٚسس .

  ٠غّق ٌٍطخٌذ رخٌظخٍؿ أٚ حٌؽ١خد ألٜ عزذ . .1

٠لممك ٌّممذ٠ش حٌظشر١ممش حٌعغممىش٠ش رخٌـخِعممش اٌؽممخ  حٌممذٚسس ألٜ هخٌممذ ارح  .1

 فذس ِٕٗ ِخ ٠غظذعٝ ٌزٌه .

 

 -ة التربٌة العسكرٌة :حاالت  اإلعفاء من ماد

٠عفٝ ِٓ حٌظشر١ش حٌعغىش٠ش وً ِٓ ٘ٛؼ١ش ثك هز١خ  رعذ حٌىؾؿ حٌطزٝ  .5

رخطمخد ِمٓ ادحسس  ع١ٍش عٓ هش٠ك حٌمِٛغ١ْٛ حٌطزٝ رخٌـخِعش ِلمٛ   

 حٌظشر١ش حٌعغىش٠ش .

 -#   ٠ٚعظزش حٌطخٌذ ؼ١ش  ثك هز١خ  ـٝ حٌلخ ص ح٢ط١ش ـمو ل

 ِشاض اٌؼمٍيخ اٌظب٘شح.األ -ة 1األِشاض اٌؼضٛيخ ثبٌمٍت. -أ

 1فمذ اإلثصبس.   -د شًٍ االطفبي أٚ ثزش أحذ األطشاف. -ط 

ِٓ أٔٙٝ خذِظش رمخٌمٛحص حٌّغمٍلش أٚ حٌؾمشهش حٌّذ١ٔمش أٚ ِمخصحي ٠خمذَ  -

رّٙخ أٚ أِنٝ عظش أؽٙش ـؤوؼش رخطخد ٠ف١ذ رٌمه حٌطخٌمذ رٚ حٌـٕغم١ش 

 حٌّضدٚؿش .

 .  اؿشح حص ِٓ ؿٙخص أ١ِٕش  مذُ٘  حٌّظخز  حٌطٍزش -

 

 

 

 



 

 -عضَضي الطبلت :
عخسع  رلـض ِىخْ ٌه ـٝ أكذ  دٚسحص حٌظشر١ش حٌعغمىش٠ش ألْ رٌمه أـنمً 

 رىؼ١ش ِٓ طؤؿٍٙخ اٌٝ حٌغٕٛحص حٌظخ١ٌش ك١غ أْ ل 

حٌظع١ٍّخص طلظُ عٍٝ حٌطخٌذ أخز حٌذٚسس عمذ أظٙخثٗ ِمٓ اِظلخٔمخص حٌفشلمش  .5

خٍممؿ ـ١ٙممخ ؿ١ٕممش( عممٓ وممً عممٕش ٠ظ10حألٌٚممٝ ٚأٔممٗ عمم١ظُ دـممف ِزٍممػ ٚلممذسٖ )

 حٌطخٌذ عٓ كنٛس حٌذٚسس ٚرٌه هزمخ  ٌمشحس ِـٍظ حٌـخِعش .

ئدٜ رممه اٌمٝ طممؤخشن عممٓ حٌظمممذ٠ُ ٌٍظـ١ٕممذ ألدح  حٌخذِممش طؤؿ١مً حٌممذٚسس لممذ ٠مم .4

حٌعغممىش٠ش ِممف صِالثممه ) ؽممشه أعخعممٝ ٌمزممٛي أٚسحلممه ـممٝ ِٕطمممش حٌظـ١ٕممذ 

ؽممٙخدس حٌّئ٘ممً حٌذسحعممٝ ٚحٌظممٝ ٌممٓ طلقممً ع١ٍٙممخ ا  رعممذ اؿظ١ممخصن دٚسس 

ر١ش حٌعغىش٠ش رٕـخف (ِّخ لذ ٠ئدٜ اٌٝ ططز١ك ) عٕش ص٠خدس لخرٍش ٌٍشـف( حٌظش

ارح طخٍؿ حٌطخٌذ دٚسس طـ١ٕذ٠ش ٚحكذس أٚ ) عٕش ص٠خدس ؼ١ش لخرٍش ٌٍشـمف( ارح 

 طخٍؿ حٌطخٌذ أوؼش ِٓ دٚسس طـ١ٕذ٠ش .

لذ ٠ن١ف ع١ٍه رٌه حٌظؤؿ١ً ـشفش ح عفمخ  حٌٕٙمخثٝ ِمٓ حٌخذِمش حٌعغمىش٠ش  .3

له اٌٝ ِٕطمش حٌظـ١ٕذ ِف ألشحٔه ـٝ ٔفظ حٌٛلض ٚط١ٙذ ـٝ كخٌش طمذ٠ُ أٚسح

ؿخِعممش هٕطممخ ؿ١ّممف حٌطٍزممش حٌممزوٛس ِممٓ ِٕطٍممك  -ادحسس حٌظشر١ممش حٌعغممىش٠ش 

حٌلممشؿ عٍممٝ ِقممٍلظُٙ رخٌّزممخدسس ٚحٌظٛؿممٗ اٌممٝ ِمممش ح دحسس رّزٕممٝ و١ٍممش 

حٌلمٛق حٌغخرك رخٌّـّف حٌطزٝ ٌإلعظفغخس عٓ أٜ أعجٍش ِٓ ؽؤٔٙخ طٛمم١ق 

حٌعغمىش٠ش ٌٍطخٌمذ ٚطض٠ٚمذس رخٌّعٍِٛمخص  حٌىخـ١مش عمٓ ِٛعمذ ِفَٙٛ حٌظشر١ش 

 ش .حٌّخظٍفعمذ حٌذٚسحص 

 

 وهللا نسؤل أن ٌوفقنا إلى خدمة أبنائنا الطالب    ,,,

 مع تمنٌاتنا لهم بعام دراسى سعٌد  ,, 

 
 



 

األلسبم اإلداسَخ ثبلكلُخ واملتعلمخ ثتمذَن خذهبد 
 للطالة 

 شئىى الطالة
 عزٌزه الطالب :

 

حدحسس ؽجْٛ حٌطالد رخٌى١ٍش أْ طغظمزً حٌطالد حٌـذد ٌظمذ٠ُ حٌخذِخص  ٠غعذ

حٌطالر١ش ٌُٙ ِٓ اعظخشحؽ وخس١ٔٙخص ٚطلذ٠ذ ح لغخَ ٚحعظخشحؽ ح ؽظشحوخص 

رذح٠ش ِٓ حٌعخَ حٌذسحعٝ ٚكظٝ ٔٙخ٠ظٗ ٚ٘ئ   حٌـٕٛد عٛؾ طـذُ٘ ِعه 

 ِـٕذ٠ٓ ٌظز١ًٌ ؿ١ّف حٌعمزخص أِخِه ُٚ٘ ل

 ١0ُـــِذ٠ش ؽجْٛ حٌظعٍ 1مكبرإٌمان حسن الالسٌدة / 

ِغجٛي طٕغ١ك حٌمزٛي رخأللغخَ                                عادل زاٌدمحمد  السٌد/
0 

                                شٌرٌن محمد عومان/ ة السٌد
 حٌغ١ذ / ؽٛوض ِلّذ حٌـٛ٘شٜ 

 ِغجٛي حٌظـ١ٕذ

 ِغجٛي حٌظـ١ٕذ
0 

                            السهههههههٌد / أحمهههههههد السهههههههٌد الوقهههههههاد    
 ِغجٛي حٌـذحٚي ٚحألِظلخٔخص 2

 ح ٌِٚٝغجٛي حٌفشلش  1السٌدة/ إسراء وهدان

 ح ٌِٚٝغجٛي حٌفشلش  1السٌدة/ شٌماء سرور

 حٌؼخ١ٔشِغجٛي حٌفشلش  1سىالسٌدة/ هناء الحلٌ

 حٌؼخ١ٔشِغجٛي حٌفشلش  1السٌدة/ هناء راؼب

 حٌؼخ١ٔش ِغجٛي حٌفشلش 1السٌدة/ سارة سرور

 شٌؼؼخحٌِغجٛي حٌفشلش  1السٌدة/ سامٌة المنصوره

 حٌؼخٌؼشِغجٛي حٌفشلش  1السٌدة/ مروة العمروسى

 حٌشحرعشِغجٛي حٌفشلش  12السٌدة / نعمه شرشورة 

 حٌشحرعشِغجٛي حٌفشلش  1السٌدة/ شٌماء ماهر

 شحٌشحرعِغجٛي حٌفشلش            حٌغ١ذس / ِٕخس ِلّذ رذٚٞ              

 ِغجٛي حٌـذحٚي ٚحٌذسحعش          حٌغ١ذ / أكّذ عخِٟ حٌغ١ذ               

 ِغجٛي حٌـذحٚي ٚحٌذسحعش               ٜحٌغ١ذس / رغّش سـخعٟ رذٚ

 
 
 



 

 شئىى اخلشجيني
 1السٌدة/ مرفت عبد هللا رومٌس

-ؿؽشحـ١مخ عخِمٗ 1–ِغجٛي ألغمخَ ) طمخس٠خ 
 1 ( عٍُ حٌٕفظ

إبههههراهٌم  السههههٌدة/ قدرٌههههة الدسههههوقى
 1البنان

اعمالَ )فملخـش  –ِغجٛي ألغخَ )ِىظزخص 
 1 عاللخص( -ارحعش  -

 سمر عبد المنصؾالسٌدة/ 
ػخس آ -   ِغخكش  ِغجٛي ألغخَ )ؿؽشحـ١خ 

 1                           ٠ٛٔخٔٝ(  - ِقشٜ -)اعالِٝ

السههٌدة / سههمام عبههد هللا شههمس 
 الدٌن      

                                                           - ةاللؽهههههههة االنجلٌزٌهههههههمسهههههههئول أقسهههههههام ز 
                   الفلسفةل

  مسئول قسم علم األجتماع السٌدة/ نادٌة مزروع

  
                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الخدمات التى ٌإدٌها القسم
  

 استخراج  كارنٌه وسداد الرسوم     
 

عٓ هش٠ك حكذٜ ِٕخـمز حٌمذـف ح ٌىظشٚٔمٝ  طغذد حٌشعَٛ حٌىظش١ٔٚخ

٠ٚمظُ  ٠ٚغٍّٙخ ٌّخمظـ حٌفشلمش ١ٌغمـً أِمخَ حعمّٗ ـمٝ حٌغمـً حٌخمخؿ

حدخممممممممممممممخي فممممممممممممممٛسس ؽخقمممممممممممممم١شعٍٝ ح١ٌٍٕممممممممممممممه حٌقممممممممممممممٛس 

http://tdb4.tanta.edu.eg/stud-new-photo/login.aspx 

 ٠ٚغظخشؽ ٌٗ حٌىخس١ٔٗ حٌزٜ ٘ٛ ِغظٕذ سعّٝ  ػزخص ؽخق١ش حٌطخٌذ.

 دــــل القٌــــــنق

ِشـممخ  ؽ ( ٌٍزمشحِؾ410ؽ (ٌاللغخَ حٌعخد٠مٗ ،)٠400غذد سعَٛ )

رممٗ ر١ممخْ ل١ممذ ِممٓ حٌى١ٍممش حٌّم١ممذ رٙممخ حٌطخٌممذ ، ٚعٕممذ حٌظل٠ٛممً ِممٓ و١ٍممش 

ِٕممخفشس اٌممٝ ـشلممش أعٍممٝ ِممٓ حٌفشلممش حألٌٚممٝ ٠مممذَ حٌطخٌممذ سـممك هٍزممٗ 

 ٌٍظل٠ًٛ فل١فش أكٛحي ِٓ حٌى١ٍش حٌّم١ذ رٙخ حٌطخٌذ .

 النقل استخراج اشتراكات فى وسائل
  

حٌطٍزمممش حٌّٕظلّمممْٛ ٚحٌّٕظغمممزْٛ حٌّظفشؼمممْٛ ٌٍذسحعمممش ٌٙمممُ حٌلمممك ـمممٝ 

حعظخشحؽ اؽظشحوخص ِخفنش رخٌغمىه حٌلذ٠ذ٠مش ٚأطمٛر١ظ ٚعمو حٌمذٌظخ ٚعٍمٝ 

 حٌطخٌذ ِخ٠ٍٝ ل

حعظّخسس حؽظشحن ٠لقً ع١ٍٙخ ِٓ ِلطمش حٌغمىه حٌلذ٠ذ٠مش ِٚلطمش  .5

 سس .أطٛر١ظ ٚعو حٌذٌظخ ٚطغظٛـٝ حٌذِؽش رعذ ِأل ر١خٔخص ح عظّخ

 فٛسطخْ كذ٠ؼظخْ ٌٍطخٌذ . .4

ا٠قخي دـف حٌشعَٛ حٌذسحع١ش ١ٌطٍف ع١ٍٗ حٌّٛفؿ حٌّخمظـ ٚطعظّمذ  .3

ح عممظّخسس رعممذ حٌظؤوممذ ِممٓ فمملش حٌز١خٔممخص ٠ٚظٛؿممٗ رٙممخ حٌطخٌممذ اٌممٝ 

 ِلطش حٌغىه حٌلذ٠ذ٠ش أٚ حألٚطٛر١ظ .

 



 

 الكشف الطبى

 ٠ظمذَ  حٌطخٌذ حٌّش٠ل اٌٝ ِغجٛي حٌفشلش حٌذسحع١ش حٌّخظـ ـ١لشس ٌٗ

حعظّخسس طل٠ًٛ اٌٝ ِغظؾفٝ حٌطٍزش حٌـخِعٝ ٌظٛل١ف حٌىؾؿ حٌطزٝ ٚفشؾ 

 حٌعالؽ .

 الخدمــات الطبٌــــة

 
طممممَٛ حٌى١ٍمممش رظل٠ٛمممً حٌطخٌمممذ حٌّمممش٠ل اٌمممٝ ِغظؾمممفٝ حٌطٍزمممش حٌظع١ٍّمممٝ 

ٌممٗ ٚعّممً حٌفلممٛؿ حٌطز١ممٗ حٌالصِممش رخٌـممخِعٝ  ؿممشح  حٌىؾممؿ حٌطزممٝ حٌممالصَ 

رىخـش أٔٛحعٙخ ( عٍٝ أكذع حألؿٙضس حٌطز١ش حألؽعخص  -)حٌظلخ١ًٌ رىخـش أٔٛحعٙخ 

ٚارح أػزظض حٌفلٛؿ حكظ١خؽ حٌطخٌذ اٌٝ اؿشح  ع١ٍّش ؿشحك١ش أٚ عالؽ رخٌمغمُ 

حٌذحخٍٝ ـ١ظُ كـض حٌطخٌذ  ؿشح  حٌع١ٍّش حٌـشحك١ش أٚ ح لخِمش رخٌمغمُ حٌمذحخٍٝ  

رخٌعالؽ ح لظقخدٜ ٚ ٠ظلًّ حٌطخٌذ أ٠مش ٔفممخص ـمٝ ٘مزٖ حٌلخٌمش ٚأّمخ طظلّمً 

ٌى١ٍش وخـش حٌٕفمخص ٚحٌظىخ١ٌؿ ِّٙخ رٍؽض ل١ّظٙخ ك١مغ طممَٛ حٌّغظؾمفٝ ربسعمخي ح

 ـٛحط١ش حٌعالؽ اٌٝ حٌى١ٍش ٚطمَٛ حٌى١ٍش رغذحد حٌظىخ١ٌؿ وخٍِش .

ٚـممٝ كخٌممش عممذَ ٚؿممٛد اِىخ١ٔممخص ٌٍلممخ ص حٌخخفممش حٌظممٝ ٠ظطٍممذ عالؿٙممخ 

رّغظؾممف١خص وزممشٜ خممخسؽ حٌـخِعممش ـ١ممظُ عّممً حٌمِٛغمم١ْٛ حٌطزممٝ حٌممالصَ ِممٓ 

عخطزس ِظخقق١ٓ رى١ٍش حٌطذ ٚطمش٠ش حٌلخٌش ٚحٌّىخْ حٌزٜ طلٛي ا١ٌش ٌٍعمالؽ أ

 ٚطظلًّ حٌى١ٍش وخـش حٌٕفمخص ٚرذْٚ أْ ٠ظلًّ حٌطخٌذ أ٠ش أعزخ  ِخ١ٌش.

وزٌه ـٝ حٌلخ ص حٌّشم١ش حٌعخد٠ش حٌظٝ   طلظخؽ اٌٝ حٌلـمض رخٌّغظؾمفٝ 

 ل١مف حٌىؾمؿٚطلظخؽ ٌٍىؾؿ حٌطزٝ ٚفشؾ حألد٠ٚش ـممو ـ١ممَٛ حٌطخٌمذ رعمذ طٛ

حٌطزٝ ع١ٍٗ ٚطمش٠ش عالؿٗ رخألد٠ٚش ٠مَٛ رذـف ٔفمخص ح د٠ٚش ـمو ٠ٚمذَ ـٛحط١ش 

ح د٠ٚممش اٌممٝ حٌى١ٍممش ـظمممَٛ حٌى١ٍممش رقممشؾ ٔقممؿ طىممخ١ٌؿ ح د٠ٚممش حٌظممٝ لممخَ 

 رؾشحإ٘خ ِغخّ٘ش ِٓ حٌى١ٍش ٌٍطخٌذ .



 

 اإلجراءات الواجب على الطالب اتباعها
 للحصول على الرعاٌة الطبٌة بالجامعة

 

٠ّىٓ ألٜ هخٌذ حٌلقٛي عٍٝ حٌزطخلش حٌعالؿ١ش ِٓ ادحسس ؽجْٛ حٌطمالد  #

رخٌى١ٍممش حٌّم١ممذ رٙممخ ـممٛس عممذحدٖ حٌشعممَٛ حٌذسحعمم١ش حٌّمممشسس ٚاسـممخق فممٛسس 

 ؽخق١ش .

ٗ ٌٍعمالؽ عمٓ ظ# ٠ظمذَ حٌطخٌذ رطٍذ ٌع١ّذ حٌى١ٍش ِز١ٕخ  كخٌظٗ حٌّشم١ش ٚكخؿ

ٍزمش أٜ سٚؽمظخص أٚ  هش٠ك ادحسس حٌؾجْٛ حٌطز١ش ٠ّٚىٓ ٌٍطخٌذ أْ ٠شـك رط

 طلخ١ًٌ  أٚ طمخس٠ش هز١ش خخسؿ١ش .
 

# طمَٛ ادحسس حٌى١ٍش ربسعخي خطخد ٌٍّؾشؾ حٌعخَ عٍمٝ ادحسس حٌؾمجْٛ حٌطز١مش 

 رغزشرخٜ .

# ٠ظٛؿٗ حٌطخٌذ رخطمخد حٌى١ٍمش ِقملٛرخ رخٌزطخلمش حٌعالؿ١مش ٌمإلدحسس حٌطز١مش 

ـممخْ حٌظممٝ طمممَٛ رخٌىؾممؿ حٌطزممٝ ع١ٍممٗ  أٚ  رظلذ٠ممذ ِٛعممذ ٌعشمممٗ عٍممٝ حٌٍ

 حٌطز١ش حٌّظخققش .

# ٠ظُ عالؽ حٌطخٌذ رخ دحسس حٌطز١ش رغزشرخٜ رّٛؿذ خطخد ِٓ ادحسس حٌى١ٍش 

 حٌّم١ذ رٙخ حٌطخٌذ .

# ارح حعممظذعض حٌلخٌممش حٌعالؿ١ممش ٌٍطخٌممذ اؿممشح  ع١ٍّممش ؿشحك١ممش ـغممٛؾ ٠ممظُ 

 اؿشحإ٘خ ـٝ اكذٜ حٌّغظؾف١خص أٚ  حٌّشحوض حٌطز١ش حٌظخرعش ٌٍـخِعش .

ٌمممش حٌعالؿ١ممش ٌٍطخٌمممذ اؿمممشح  ع١ٍّممش ؿشحك١مممش   طظمممٛحـش # ارح حعممظذعض حٌلخ

رخٌّغظؾف١خص حٌـخِع١ش رـخِعش هٕطخ ح ِىخ١ٔمخص حٌالصِمش  ؿشحثٙمخ ـغمٛؾ 

٠ممظُ طل٠ٍٛممٗ اٌممٝ اكممذٜ حٌّغظؾممف١خص حٌظممٝ طظممٛحـش رٙممخ ٘ممزٖ ح ِىخ١ٔممخص ٠ٚممظُ 

عالؿٗ عٍٝ ٔفمش حٌـخِعش كظمٝ طغمظمش كخٌظمٗ رخٌذسؿمش حٌظمٝ طغمّق ربِىخ١ٔمش 

ٌمٝ ا ٗاكذٜ حٌّغظؾمف١خص حٌـخِع١مش . ٚـمٝ كخٌمش سـمل حٌطخٌمذ ٔمٍمٔمٍش اٌٝ 

حٌـخِعٝ رـخِعش هٕطخ ٠غمو كمٗ ـٝ حعظّشحس عالؿٗ عٍٝ ٔفممش حٌّغظؾفٝ 

 حٌـخِعش .



 

#  ارح طعشك حٌطخٌذ ٌلخدع ٠ظُ عالؿٗ وّمخ ٠مظُ اؿمشح  طلم١مك ادحسٜ ٠زم١ٓ 

 ِممذٜ أكم١ممش حٌطخٌممذ ـممٝ حٌعممالؽ ٚرٌممه ٚـمممخ ٌعمممذ حٌظممؤ١ِٓ عممٓ حٌلممٛحدع

 حٌؾخق١ش ٌٍطالد .

# ارح طعممشك حٌطخٌممذ ألٜ  كخٌممش ِشممم١ش هخسثممٗ طلممٛي دْٚ كنممٛسٖ اٌممٝ 

ِمش ادحسس حٌؾجْٛ حٌطز١ش ، ٠ـذ ع١ٍٗ ـٝ ٘زٖ حٌلخٌش اخطمخس ح دحسس خمالي 

عمخعش رلخٌظمٗ حٌقممل١ش ٚحٌّغظؾمفٝ حٌّظٛحؿممذ ـ١ٙٛرٌمه كظممٝ ٠مظُ حطخممخر  42

٠غمممو كمممٗ ـممٝ  وخـممش ح ؿممشح حص حٌالصِممش ٌنممّخْ كمٛلممٗ حٌعالؿ١ممش ٚا 

 حٌعالؽ حٌّـخٔٝ عٍٝ ٔفمش حٌـخِعش .

#  طٛـش ادحسس حٌؾجْٛ حٌطز١ش وخـش ح٢ؽعخص حٌظؾخ١ق١ش ٚحٌعالؿ١ش ٌٍطالد ، 

ٚحٌع١ّمممش ـغمٛؾ طظممٌٛٝ اؿشح ٘ممخ  أِمخ رخٌٕغممزش ٌألؽممعش حٌّمطع١مش حٌغممطل١ش 

ِغظؾمممف١خص ؿخِعمممش هٕطمممخ أٚ حٌّشحومممض حٌّظعخلمممذ ِعٙمممخ ٚرٌمممه ٚـممممخ  ٌٍلخٌمممش 

 ّٕلّش ٌزٌه.ٚحٌمٛحعذ حٌ

# طٍظضَ حٌـخِعش رعًّ حٌـٙخص حٌظع٠ٛنٝ ٌٍعنٛ حٌزٜ ـمذ ِمٓ  حٌطخٌمذ  ـمٝ 

كخٌمممش حٌلمممٛحدع أٚ حٌلمممخ ص حٌّشمممم١ش ٚرٌمممه رعمممذ ِٛحـممممش حٌٍـٕمممش حٌطز١مممش 

 حٌّخظقش رزٌه .

 

# حٌطالد حٌّقخرْٛ رؤِشحك عم١ٍش أٚ ك١ّخص أٚ  أِشحك فمذس٠ش ِعذ٠مش 

١خص حٌـخِع١ممش أٚ حٌلى١ِٛمممش عممٛؾ ٠مممظُ اكممخٌظُٙ ٌٍعمممالؽ  ربكممذٜ حٌّغظؾمممف

 حٌخخفش عٍٝ أْ طظلًّ حٌـخِعش طىخ١ٌؿ حٌعالؽ .

# ِٓ كمك حٌطخٌمذ عّمً وؾمؿ ٔلمخسس هز١مش ِـخٔمخ عٍمٝ أْ ٠ظلّمً طىمخ١ٌؿ 

 عًّ حٌٕلخسس عٍٝ ٔفمظٗ حٌخخفش .

حٌطز١مممش اٌمممٝ # ارح حعمممظذعض حٌلخٌمممش حٌّشمممم١ش ٌٍطخٌمممذ طل٠ٍٛمممش ِمممٓ ح دحسس 

ّمخ ْ ـغمٛؾ ٠مظُ طل٠ٍٛمٗ ٚعالؿمٗ ٚـممخ ٌحأللغخَ حٌعالؿ١ش رى١ٍش هذ حألعمٕخ

 طمشسٖ حٌٍـٕش حٌطز١ش حٌّخظقش 



 

#   طظلًّ حٌـخِعش حٜ حعزخ  ِخ١ٌش ٔل١ش حٌع١ٍّخص حٌظـ١ٍ١ّش ٚطم٠ُٛ ح عٕخْ 

 ٚكخ ص حٌعمُ ٚحٌٛ دس .

رّغظؾمفٝ ك١ّمخص هٕطمخ عٍمٝ أ    c# حٌظعخلذ  عٍمٝ عمالؽ ِمشك ـ١مشٚط 

 خَ حٌؾفخ  .٠ؾًّ طىخ١ٌؿ طلخ١ًٌ ِخ رعذ حٌعالؽ ٚطّ

# رخقٛؿ حٌلخ ص حٌّشم١ش حٌّضِٕش ارح ٌُ طظـخٚص ل١ّش حٌعمالؽ حٌؾمٙشٜ 

% ِمٓ ل١ّمش 50ؿ١ٕش ٠ظلًّ حٌطخٌمذ  5000حٌّٕقشؾ ِٓ ح دحسس حٌطز١ش 

 حٌعالؽ حٌّٕقشؾ .

 % .51ٚارح طـخٚصص ٘زح حٌّزٍػ ٠ظلًّ حٌطخٌذ 
 

ثمم١ظ # ارح ٚؿممذص كممخ ص كشؿممش ـبٔممٗ ٠ّىممٓ اعممظؼٕخإ٘خ رمممشحس ِممٓ أ.د / س

حٌـخِعش  أٚ  ِـٍظ حٌـخِعش ٚرٌه رٕخ  عٍٝ ِمخ ٠مظُ عشممٗ ِمٓ لزمً ادحسس 

 حٌؾجْٛ حٌطز١ش .

  



 

 ششوط اإللتذبق ثبملذٌَخ اجلبهعُخ
  

ربكمذٜ و١ٍمخص حٌـخِعمش ٚأْ   ٠ىمْٛ ِمٓ ِٕظلّمخ  أْ ٠ىْٛ حٌطخٌذ ِم١مذح   .5

 عىخْ ِذ٠ٕش هٕطخ حٚ  حٌّشحوض حٌمش٠زش ِٕٙخ .

حٌطخٌممذ كخفممً عٍممٝ طمممذ٠ش عممخَ ؿ١ممذ عٍممٝ  رخٌٕغممزش ٌٍطٍزممش . . أْ ٠ىممْٛ .4

 حأللً.

 رخٌٕغزش ٌٍطخٌزخص  كظٝ طمذ٠ش عخَ ِمزٛي .  .3

 –سِٚممخط١ضَ حٌمٍممذ  –رخٌٕغممزش ٌٍلممخ ص حٌّشممم١ش ِؼممً ) ؽممًٍ ح هفممخي  .2

عخَ ِمزٛي أٚ  طخٍؿ ِخدس أٚ  ِخدط١ٓ حٌّىفٛـ١ٓ ( ٚحٌلخف١ٍٓ عٍٝ طمذ٠ش 

حٌطز١ممش رخٌّغظؾممفٝ رخٌٕغممزش ٌٍطٍزممش ٠ىممْٛ رٌممه رظمش٠ممش هزممٝ ِممٓ حٌٍـٕممش 

 حٌـخِعٝ رطٕطخ . 

 ٚوزٌه  رخٌٕغزش ٌٍطخٌزخص حٌّظخٍفخص ـٝ ِخدس أٚ ِخدط١ٓ . 

 ٠ىْٛ ِمش ِىظذ حٌطٍزش رخٌّذ٠ٕش حٌـخِع١ش) هٍزش ( رغزشرخٜ .  .1

 ظضس ( . ٠ّٕىْٛ ِمش ِىظذ حٌطخٌزخص رخٌّذ٠ٕش حٌـخِع١ش )هخٌزخص رّزٕٝ حٌ .1

 طمذَ حألٚسحق ؽخق١خ  رّمش حٌّىظذ . .9

 تجنٌد الطالبتاجٌل 

ٌٍطخٌذ حٌّٕظلُ أٚ حٌّٕظغذ حٌّظفشغ ٌٍذسحعمش حٌلمك ـمٝ طؤؿ١مً طـ١ٕمذٖ كظمٝ # 

عٓ ػّخ١ٔش ٚعؾشْٚ عخِخ أٚ طخشؿمٗ ِمٓ حٌى١ٍمش أٚ ـقمٍش ، ٚعٍمٝ حٌطخٌمذ أْ 

ٚومزٌه حٌزطخلمش  طمٛـشٖ حدحسس حٌى١ٍمش( ٠4ظمذَ اٌٝ لغمُ ؽمجْٛ حٌطمالد رّٕمٛرؽ )

 حٌعغىش٠ش حٌخخفش رخٌطخٌذ .

فممؿ حٌّخممظـ رّشحؿعممش حٌز١خٔممخص ٚاعظّممخد حٌّٕممٛرؽ رخممخطُ حٌى١ٍممش # ـ١مممَٛ حٌّٛ

 ٚطظخز ح ؿشح حص ٌظؤؿ١ً طـ١ٕذ حٌطخٌذ .
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٠مممَٛ لغمممُ ؽمممجْٛ حٌطممالد رخٌى١ٍمممش رظل٠ٛمممً حٌطخٌممذ اٌمممٝ حٌٍـٕمممش حٌطز١مممش 

 رّغظؾفٝ حٌـخِعش ٌظمش٠ش كخٌظٗ .

 -ٌقاف القٌـدإ
 

 . رغزذ حٌظـ١ٕذ .5

٠ظمممذَ حٌطخٌممذ سـممك هٍزممٗ ربػزممخص طـ١ٕممذٖ فممخدس ِممٓ ١٘جممش حٌظٕلمم١ُ ٚح دحسس 

 . رخٌمٛحص حٌّغٍلش

 ا٠مخؾ حٌم١ذ رغزذ حٌغـٓ أٚ ح عظمخي أٚ حٌظلفظ أٚ حٌّشك حٌّضِٓ . .4

 :االِزحبٔبد

 : أٚال :اسشبداد ٌٍطالة خالي فزشح االِزحبٔبد

ٌابِؼياخ اٌّزضإّخ سلاُ اٌاٍاٛط *ػذَ اٌزٛاجذ داخً ِمابس ٌاابْ االِزحابْ دْٚ اٌجطبلاخ ا

 0ِٚىبْ ٌإخ االِزحبْ

ٚاٌّخبٌفااخ  شح داخااً ٌااابْ االِزحاابْخ راد اٌاازاو*ػااذَ احااطحبة االالد اٌحبعااجخ اٌّجشِااا

 0ٌزٌه رؼزجش حبٌخ غش رؼشض ِشرىجٙب ٌٍّغبءٌٝ اٌزأديجيخ

*ػذَ احطحبة اٌىزت ٚاٌّازوشاد ٚأياخ ِزؼٍمابد ِىزٛثاخ رززؼٍاك ثبٌّابدح أٚ ثديش٘اب داخاً 

 0ٌابْ االِزحبْ

 0*ِّٕٛع دخٛي ٌإٗ االِزحبْ ثاٙبص ارصبي ِحّٛي )ِٛثيً( ِدٍمب أٚ ِفزٛحب

*ػذَ اٌزأخيش ػٓ ِٛاػيذ ثذايخ االِزحابْ أوضاش ِآ خّغاخ ػداشح دليماخ ٚيّٕاغ اٌّخابٌ  

 0ِٓ دخٛي االِزحبْ

ثىشاعااخ االجبثااخ ٚثيبٔاابد  *رااذْٚ ثيبٔاابد اٌطبٌاات ػٍااٝ اٌدااشيظ اٌّؼااذ ٌاازٌه فمااظ اٌٍّصااك

 0ٚاٌدؼجخ اٌّٛضحخ ػٍٝ وشاعخ االجبثخ ّبدح ٚربسيخ االِزحبْ ٚاٌغٕخ اٌذساعيخاٌ

 0*ػذَ اٌزحذس ِغ اٜ صِيً داخً ِمبس ٌابْ االِزحبْ

ٌه *اليغّح ثبٌخشٚط ِٓ ِمابس ٌاابْ االِزحابْ لجاً ِضاٝ ٔصا  اٌٛلاذ ػٍاٝ االلاً  ٚواز

ٌؼٍّياخ اعازالَ   اليغّح ثبٌخشٚط خالي اٌخّغخ ػداش دليماخ االخياشح ِآ االِزحابْ رٕظيّاب

 0وشاعبد  االجبثخ 

 



 

 

 : رؼٍّيبد يحت االٌزضاَ ثٙب أصٕبء االِزحبٔبد صبٔيب :

 0دليمخ ػٍٝ االلً 15*اٌزٛاجذ اِبَ ٌإخ االِزحبْ لجً ػمذٖ 

 0دليمخ 15*ػذَ ِدبدسح االِزحبْ لجً ِشٚس ٔص  اٌٛلذ أٚ خالي أخش 

 0ٗ ِٓ اٌجذايخدليم 15*ٌٓ يغّح الٜ طبٌت ثذخٛي االِزحبْ ثؼذ ِشٚس 

 0*االٌزضاَ ثبالجبثخ فمظ ػٍٝ اٌّطٍٛة فٝ اٌغؤاي )ػذَ االجبثخ ػٍٝ أشيبء غيش ِطٍٛثخ(

 0*ٚضٛح ٚرحغيٓ اٌخظ

 0*اعزخذاَ ٌدخ جيذح

 0*رٕظيُ ٚسلخ االجبثخ ٚاالٌزضاَ ثمذس االِىبْ ػٍٝ االعئٍخ حغت رشريجٙب

ب لذ يؤدٜ اٌاٝ رضايغ اٌٛلاذ *ػذَ االعٙبة ٚاٌّدبالٖ فٝ رّٕغيك ٚرٕظيُ ٚسلٗ االجبثخ ثّ

 0اٌّخصصص ٌٍالجبثخ

ثبالجبثااخ ػٍاٝ اٌغااؤاي جؼاب ٌزغٍغااً رشريات االعاائٍخ فٍزجاذأ *فاٝ حبٌاخ ػااذَ اِىابْ االجبثااخ ر

 0اٌغًٙ أٚال ٚوزبثخ سلُ اٌغؤاي ثخظ ٚاضح فٝ ثذايخ اٌصفحخ

ٚفاٝ حبٌاخ االضاطشاس اٌاٝ 0االجبثخ ػٍٝ عؤاي ِب فٝ اِبوٓ ِزفشلخ ثٛسلخ االجبثاخ*رإت 

( ٚاالشابسح 00رٌه يزُ ايضبح ٘زا ػٍٝ ِىبْ اعزىّبي االجبثاخ ثىزبثاخ )رىٍّاخ اٌغاؤاي سلاُ

 0ثٛضٛح اٌٝ ٚجٛد رىٍّخ ٌٙزا اٌّىبْ فٝ ٔٙبيخ اٌاضء االٚي ِٓ االجبثٗ

أزٙاٝ اٌٛلااذ اٌّخصصااص ٌٍغااؤاي  *ِشاػابح ٚلااذ االجبثااخ اٌّخصصاص ٌىااً عااؤاي ٚارا

 0يزشن ٌحيٓ االٔزٙبء ِٓ ثبفٝ االعئٍخ

ِٓ اٌالئحخ اٌزٕفيزيخ ٌمبْٔٛ رٕظيُ  125اٌدش ثأٜ حٛسح ِٓ اٌصٛس )رٕص اٌّبدح *ػذَ 

وً طبٌت يشرىت غدب فٝ اِزحبْ أٚ شاشٚع فياٗ ٚيضاجظ فاٝ حبٌاخ رٍاجظ  اٌابِؼبد ػٍٝ :

يخشجخ اٌؼّيذ اٚ ِٓ يٕٛة ػٕخ ِٓ ٌإاخ االِزحابْ ٚيحاشَ ِآ دخاٛي االِزحابْ فاٝ ثابلٝ 

 0غ ِٛاد ٘زا االِزحبْ ٚيحبي اٌٝ ِاٍظ رأديت(اٌّٛاد ٚيؼزجش اٌطبٌت ساعجب فٝ جّي

*رإت رشن أجابثزيٓ ٌٍغاؤاي فاٝ ٚسلاخ االجبثاخ ثاذْٚ شاطت احاذّ٘ب حياش أٔاٗ ٌآ رؼطاٝ 

اداّ٘اب ِداطٛة ٌآ يٍزفاذ اٌاٝ دسجخ الٜ ِّٕٙب ِغ ِشاػبح اراٗ فاٝ حبٌاخ ٚجاٛد اجابثزيٓ 

 0االجبثخ اٌّدطٛثخ

 0*ِّٕٛع رّبِب اٌزذخيٓ أصٕبء االِزحبْ

بِااب اعاازخذاَ اٌزٍيفااْٛ اٌّحّااٛي أصٕاابء االِزحاابْ ٚالثااذِٓ غٍمااٗ ٚاالحزفااب  ثااخ *ِّٕااٛع رّ

ثؼيذا ػٕٗ فٝ حبٌخ حٍّخ داخً اٌٍٍإخ ٚيزُ ِشالجخ رٌاه ثاأجٙضح حذيضاخ يازُ رشويجٙاب داخاً 



 

االِزحابْ ثبٌىٍياخ ٚعاٛف رؼزجاش اٜ حبٌاخ يازُ اٌىدا  ػٕٙاب حبٌاخ غاش رطجاك  جّيغ ٌابْ

 0ُ اٌابِؼبدِٓ لبْٔٛ رٕظي 125ػٍيٙب اٌّبدح 

 ّزحٓ اٌّّىٓ ثشِايزٙب اال ارا عّح اٌّ*ِّّٕٛع رّبِب احطحبة ٚاعزخذاَ اٌحبعجبد 

 0سعّيب ثزٌه ثبٌىزبثخ ٔصب فٝ ٚسلخ االعئٍخ

 0*ػذَ اٌزحذس ٔٙبئيب ِغ اٜ صِيً

*ػااذَ اٌااشد ػٍااٝ اٜ صِيااً فااٝ ِمؼااذ ِااابٚس ِّٙااب عااأي أٚ رحااذس ٚاثااالؽ اٌّشالاات فااٛسا 

 0َ اٌزحذسثبٌزٕجيٗ ػٍٝ اٌضِيً ثؼذ

*ػااذَ اٌزفىيااش ثطشيمااٗ ِغااّٛػٗ اٚ االرياابْ ثااأٜ حشواابد ثبٌيااذيٓ الْ رٌااه يفمااذ اٌااضِالء 

 0ثبٌّمبػذ اٌّابٚسح اٌمذسح ػٍٝ اٌزشويض وّب أٗ لذ يفغش ػٍٝ أٗ ِحبٌٚخ ٌٍدش

*فااٝ حبٌااخ طٍاات اعاازؼبسح ادٚاد ِاآ أحااذ اٌااضِالء الثااذ ِاآ أْ يطٍاات رٌااه ِجبشااشح ِاآ 

 0اٌّشالت ٌٚيظ ِٓ اٌضِيً

*فٝ حبٌاخ االحزيابط اٌاٝ اٌاز٘بة اٌاٝ دٚسح اٌّيابح الثاذ ِآ االعازئزاْ ِآ ِشالات ٚسئايظ 

اٌٍإااخ صااُ اٌخااشٚط ٚاٌؼااٛدح ثّصاابحجخ أحااذ اٌّالحظاايٓ االحزياابط فااٝ أعااشع ٚلااذ ِّىاآ 

 0ثٙذٚء شذيذ ٌؼذَ اٌزأصيش ػٍٝ رشويض ثبلٝ اٌطالة

بٌت اٌزشويض الثذ ِآ اثاالؽ *فٝ حبٌخ ِب ارا وبٔذ ٕ٘بن اٜ ضٛضبء فٝ اٌٍإٗ ثّب يفمذ اٌط

 0اٌّالحظ ٚسئيظ اٌٍإخ ثزٌه فٛسا

 0*ػذَ عؤاي اٌّالحظيٓ فٝ ِضّْٛ االعئٍخ

 0ارجبع رؼٍّيبد اٌّالحظيٓ*

 0*اٌزؼبْٚ ِغ اٌّالحظيٓ ػٕذ جّغ ٚسلخ االجبثخ

 0*االٌزشاَ ثبٌٙذٚء اٌىبًِ أصٕبء جّغ ٚسق االجبثخ فٝ ٔٙبيخ االِزحبْ

 :رأديخ االِزحبْ صبٌضب:ٔصبئح ٌٍطالة أصٕبء

 : ِزطٍجبد االجبثخ اٌايذح

 0*االطّئٕبْ أٚال ٚصبٔيب ٚصبٌضب

 0ٚٚضٛح طجبػخ ٚسلخ االعئٍخ *اٌزأويذ ِٓ ػذد االٚساق

 0*اٌزأويذ ِٓ أْ اٌٛسلخ ِطجٛػخ ػٍٝ اٌٛجٙيٓ ٌٛ روش أٔٙب وزٌه 

رااذٚيٓ اٌجيبٔاابد اٌخبحااخ ثبٌطبٌاات ِٚاابدح االِزحاابْ ػٍااٝ اٌزاازاوش اٌّخصصصااخ ٌاازٌه  *

 0جذء االجبثخٚاٌّضجزخ ػٍٝ غالف وشاعخ االجبثخ ثٛضٛح ٚلجً اٌ



 

*الثاذ ِآ وزبثاخ اعاُ اٌّماشس اٌخابت ثبالِزحابْ ػٍاٝ وشاعاخ االجبثاخِٓ اٌخابسط ثبٌٕغااجخ 

زوشح اٌّخصصصخ ٌىزبثاخ االعاُ ٚسلاُ ٌٍٍّمشساد االخزيبسيخ )ثبالضبفخ اٌىخ وزبثزخ ػٍٝ اٌز

 0اٌاٍٛط (

 0*لشاءح اٌزؼٍّيبد اٌّذٚٔخ ػٍٝ ٚسلخ االعئٍخ ثؼٕبيخ

 

*لشاءح االعئٍخ لشاءح عشيؼخ ٌال ٌّبَ ثّٛاضيغ االِزحبْ اٌزٝ رغبػذ ػٍٝ اخز اٌمشاس ػٕذ 

ٚجٛد أعئٍخ اخزيبسيخ ٚوزٌه لشاس رشريت االعئٍخ اٌزٝ عٛف ياٍت ػٍيٙاب ثبخزيابس اٌغاؤاي 

 0االعًٙ أٚ ِؼشفخ اجبثزٗ ٌذٜ اٌطبٌت فٝ اٌجذايخ

شاػبح ٚصْ وً عاؤاي ِآ ٔبحياخ اٌذسجاخ جبثخ ػٍٝ االعئٍخ اٌّخزٍفخ ِغ ِ*رٛصيغ ٚلذ اال

 0اْ وبٔذ ِجيٕخ

 0*اٌفُٙ اٌايذ ٌٍغؤاي ٚاٌزشويض فٝ االجبثخ ثؼذ رٕظيُ االفىبس 

 : *االجبثخ اٌّجبششح ِٓ خالي

 0عٙبة فيّب اليفيذشش ٌٍّغبئً ٚػذَ اال*اعزخذاَ جًّ ِجبششح أٚ حً ِجب

 0*رإت وزبثخ اٌاًّ اٌّؼمذح اٌزٝ ردزذ ر٘ٓ اٌّصحح

 0*ػذَ اعزخذاَ رؼجيشاد ِؼمذح أٚ غيش ِؼزذح

 0*ٚضٛح االجبثخ ٌزفبدٜ احزّبي اٜ ٌجظ يمغ فيٗ اٌّصحح

 

 
 
 

  



 

 
 
 

 أعضائً الطالة
د حٌى١ٍممش ٚطمممذَ ٌٙممُ  حٌطممالد أْ طغممظمزً ؿ١ّممف هممالادحسس سعخ٠ممش  ٠غممعذ

 حٌخذِخص ح٢ط١ش ل

اعمممظخشحؽ  -دعمممُ حٌىظمممخد   -ِغمممخعذحص فمممٕذٚق حٌظىخـمممً ح ؿظّمممخعٝ 

ٚح ؽمممظشحن ـمممٝ ؿ١ّمممف حألٔؾمممطش حٌطالر١مممش  -وخس١ٔٙمممخص حٌظؽز٠مممش ٌٍّؽظمممشر١ٓ 

 .حٌع١ٍّش( -س٠خمٝ  -ؿٛحٌش  -أعش  -ٕٝـ -ػمخـٝ -)اؿظّخعٝ

 : ٌزح طٛؿٗ اٌٝ سعخ٠ش حٌطالد طـذ ٘ئ   ـٝ خذِظه

 1ِذيش ػبَ اإلداسح   أحمد سعٌد الدٌب/  الدكتور

 

 النشاط اإلجتماعى 

 مسئول االنتساب ) األرب  فرق(                      سهام رم ان عطٌه/ السٌدة 
 )انتظام( االولىمسئول الفرقة                السٌد / محمد محمد أبو رابٌة       

 )انتظام( الثانٌةمسئول الفرقة              حنان سعد محمد عطٌة/ ةالسٌد

 ) انتظام ( ثالثةالمسئول الفرقة                       رٌهام ٌسرى النجومىالسٌدة / 

 ) انتظام (  الرابعةمسئول الفرقة                       أحمد عبد العزٌز جبرالسٌد /  
   

 النشاط الرٌا ى

 أخقخثٝ س٠خمٝ                                    عبد العزٌز جبرالسٌد / أحمد 

   

 

 
 

 
 

الطالبإدارة رعاٌة  داسح سعبَخ الطالة إ 
 الطالب



 

 

 صٌذوق التكبفل اإلجتوبعً 

 يٙذف حٕذٚق اٌزىبفً اإلجزّبػٝ إٌٝ  :

طلم١ك حٌنّخْ ح ؿظّخعٝ ٌٍطالد رقمٛسٖ حٌّخظٍفمش ِمٓ طمؤ١ِٓ ٚسعخ٠مش   –أ 

 .اؿظّخع١ش

 حٌّغخّ٘ش ـٝ طٕف١ز حٌخذِخص ٌٍطالد . –د 

حؿمممٗ حٌطمممالد ٚطلمممٛي ر١مممُٕٙ ٚرممم١ٓ حٌعّمممً عٍمممٝ كمممً حٌّؾمممخوً حٌظمممٝ طٛ -ؿمممـ

ح عممظّشحس حٌٙممخدة ـممٝ دسحعممظُٙ ٚطقممشؾ اعخٔممخص حٌقممٕذٚق ٌٍطممالد عٍممٝ 

 ١٘جشل

 ـٝ  عذحد حٌشعَٛ حٌذسحع١ش . حٌّغخّ٘ش 
 عذحد سعَٛ ح لخِش رخٌّذ٠ٕش حٌـخِع١ش 

 . ٗؽشح  ِالرظ ٚخالـ 

  ِغخعذحص ِخ١ٌش عٕذ حٌنشٚسس 

 س ٌٍطخٌمممذ حٌّغمممخّ٘ش ـمممٝ ؽمممشح  وظمممذ ٚطقمممشؾ حٌّغمممخعذحص حٌّممممشس

 . حٌّٕظلُ

 دعن الكتبة اجلبهعً    

٠ظُ حعظفخدس حٌطخٌذ حٌّٕظلُ ِٓ دعُ حٌىظمخد ٚـممخ  ٌمٛحعمذ حٌّـٍمظ حألعٍمٝ 

 ٌٍـخِعخص ٚوزح ِـٍظ حٌـخِعش .

 التغزَـــــــــخ          

طمذَ حدحسس حٌظؽز٠ش رخ دحسس حٌعخِش ٌٍّمذْ حٌـخِع١مش ٚؿزمخص ؼزحث١مش ٌطمالد 

خ  ِٚغممذدح  ٌٍشعممَٛ حٌـخِع١ممش ٚؼ١ممش حٌى١ٍممخص ٠ٚؾممظشه أْ ٠ىممْٛ حٌطخٌممذ ِٕظلّمم

ِم١ّخ  رخٌّذ٠ٕش حٌـخِع١ش ٚأْ ٠ىْٛ ِغمظـذح  ٌفشلظمٗ ٚؼ١مش ِمم١ُ رّذ٠ٕمش أِٚشومض 

 هٕطخ .

 



 

   حتــبد الطــالةإ     
٘ٛ حٌظٕل١ُ حٌزٜ ٠ّخسط ِمٓ خالٌمٗ حٌطمالد ِخظٍمؿ حألٔؾمطش ٚرٌمه عمٓ 

 هش٠ك حٌٍـخْ ح٢ط١ش  ل
 

 :لجنة النشاط الفنى -1

 فٕٝ رّخ ٠ٍٝ لطخظـ ٌـٕش حٌٕؾخه حٌ

  ط١ّٕش حٌٕؾخه حٌفٕٝ ٌٍطالد ٚحٌعًّ رّخ ٠ظفك ِف أؼشحمٗ حٌغخ١ِش ـٝ اطخكش

 حٌفشفش  رشحص ِٛح٘زُٙ ٚسـف ِغظٜٛ أظخؿُٙ حٌفٕٝ .
 

  طؾـ١ف حألٔؾطش حٌف١ٕش ٚحٌٙٛح٠خص ٌٍطالد ٚدعّٙخ 

ٚعٍٝ حٌطالد رٜٚ حٌّٛح٘ذ حٌف١ٕش حٌظمذَ ِف رذح٠ش حٌعمخَ حٌذسحعمٝ ٌظغمـ١ً 

 شعخ٠ش هالد حٌى١ٍش ٚـمخ حِٛح٘زُٙ .أعّخثُٙ ر
 

 ِدشفخ طبٌجبد      سيٙبَ يغشٜ إٌاِٛٝ/    اٌغيذح ِغئٛي اٌٍإخ 

 اٌغيذ / ِحّذ ِحّذ أثٛ ساثيخ      ِدشف طٍجٗ                          

 

 : الرحالتلجنة النشاط اإلجتماعى و -2
رم١ٓ طعًّ عٍٝ ط١ّٕش حٌشٚحرو ح ؿظّخع١ش ر١ٓ حٌطمالد رعنمُٙ ٚرعمل ٚ

 حٌطالد ٚأعنخ  ١٘جش حٌظذس٠ظ ٚحٌعخ١ٍِٓ رخٌى١ٍش .

 . حخظ١خس حٌطخٌذ ٚحٌطخٌزش حٌّؼخ١ٌش 

 . طٕل١ُ كّالص حٌظزشع رخٌذَ رخٌى١ٍش 

  حٌعّممً عٍممٝ طممٛـ١ش حٌممذعُ ح ؿظّممخعٝ ٌؽ١ممش حٌمممخدس٠ٓ ٚرٜٚ ح كظ١خؿممخص

 حٌخخفش .

  / حٕبْ عؼذ ػطيِٗغئٛي اٌٍإخ  اٌغيذح  

 اللجنة السٌاسٌة والثقافٌة : -3
 ط١ّٕش حٌٛعٝ رمنخ٠خ حٌٛهٓ رّخ ٠شعخ ِفخ١ُ٘ حٌّٛحهٕش ٚحٌذ٠ّمشحه١ش . -

ٚح رذحع١ممش ٔؾممش ػمخـممش كمممٛق ح ٔغممخْ ٚاهممالق هخلممخص حٌطممالد حٌفىش٠ممش  -

 ٚحٌؼمخـ١ش .



 

طشعمم١خ لمم١ُ حٌّؾممخسوش ح ٠ـخر١ممش حٌظممٝ طغممُٙ ـممٝ ط١ّٕممش حٌممٛعٝ حٌغ١خعممٝ  -

 ر١ش ٚح عال١ِشٚح ؿظّخعٝ ٌذٜ حٌطالد ٌإلٌّخَ رمنخ٠خ حٌٛهٓ ٚحألِش حٌعش

اهالق كش٠ش حٌطالد ـٝ ِّخسعمش حٌظٛع١مش حٌغ١خعم١ش ٚحٌّؾمخسوش ح ٠ـخر١مش  -

 ـٝ حٌل١خس حٌغ١خع١ش .

حٌظٛحفً ِف ِخظٍؿ ح طـخ٘خص حٌغ١خع١ش ٚحٌظٕغ١ك ـ١ّخ ر١ٕٙخ ٌظىم٠ٛٓ سإٜ  -

 رؾؤْ حٌمنخ٠خ حٌعخِش .

افمذحس حٌّـممالص ٚحٌٕؾممشحص ٚطٕلم١ُ حٌّلخمممشحص ٚحٌٕممذٚحص ٚحٌّممئطّشحص  -

 فشحص حٌؼمخـ١ش ٚٚسػ حٌعًّ ٚحعظنخـش حٌؾخق١خص حٌعخِش .ٚحٌّٕخ

  اٌغيذح / حٕبْ عؼذ ػطيِٗغئٛي اٌٍإخ   

 :لجنة األســـر -4
 وتختص بما ٌلى  :

أٔؾمطظٙخ ٚحٌٍمٛحثق حٌذحخ١ٍمش ٚمف لٛحعذ أؾمخ  حألعمش ٚطٕلم١ُ حٌعّمً رٙمخ ٚ -

ٌظٕلمم١ُ عّممً حألعمممش ٚحألٔؾممطش حٌطالر١مممش ٌٚألعممش كش٠مممش حخظ١ممخس ح١ٌٙىمممً 

ّممٝ حٌممزٜ ٠ظٕخعممذ ِممف هز١عممش عٍّٙممخ رّممخ   ٠ظعممخسك ِممف حٌٍممٛحثق حٌظٕل١

 ٚحٌمٛح١ٔٓ حٌـخِع١ش .

طؾممـ١ف طىمم٠ٛٓ ح عممش ٚحألٔؾممطش حٌطالر١ممش ٚحٌظٕغمم١ك ٚطمممذ٠ُ حٌممذعُ حٌفٕممٝ  -

 ٚطٕل١ُ حٌّغخرمخص ـ١ّخ ر١ٕٙخ .

 . ( حٌطالر١شModels –طمذ٠ُ حٌذعُ حٌفٕٝ ٚحٌّخدٜ ٌٍّزخدسحص )حٌلّالص  -

ىشحص حٌؼمخـ١ش ٚح ؿظّخع١ش ٚحٌظشـ١ٙ١مش حٌظمٝ طغمخعذ طٕل١ُ حٌشكالص ٚحٌّعغ -

 عٍٝ طعش٠ؿ حٌطخٌذ رّعخٌُ ِقش ٚحٌعخٌُ ٚحٌظش٠ٚق عٓ حٌٕفظ ٚؼ١ش٘خ .

٠ظُ طىم٠ٛٓ حألعمش حٌطالر١مش رّـمشد ح خطمخس كمخي طمٛحـش حٌؾمشٚه حٌالصِمش  -

 ٌظى٠ٛٓ حألعش .

 مراحل تكوٌن األسرة :

ربطلممخد هممالد حٌى١ٍممش ٠ظمممذَ سحثممذ حألعممشس رطٍممذ اٌممٝ ِغظؾممخس ٌـٕممش حألعممش  .5

 ِٛملخ رٗ حعُ ح عشس .

 ر١خْ رظؾى١ً حألعشس . .4

 أ٘ذحؾ حألعشس . .3

 خطش ٔؾخه حألعشس عٍٝ ِذحس حٌعخَ حٌـخِعٝ . .2



 

( هخٌمذ 10أعّخ  حٌطالد حٌّؾظشو١ٓ ـٝ حألعشس رل١غ   ٠مً حٌعذد عمٓ ) .1

 ٚهخٌزش .

 ِغظؾخس ٌـٕش حألعمش (٠ٚغمٍُ اٌمٝ سعخ٠مش –٠عظّذ حٌٍّؿ ِٓ ) سحثذ حألعشس  .1

 حٌؾزخد رخٌى١ٍش .

  طّممخسط حألعممشس ٔؾممخهٙخ ا  رعممذ اعظّخد٘ممخ ِممٓ حٌغمم١ذ حألعممظخر حٌممذوظٛس /  .9

 ع١ّذ حٌى١ٍش ٚرعذ رٌه ِٓ حٌغ١ذ حألعظخر حٌذوظٛس / ٔخثذ سث١ظ حٌـخِعش .

 ِغئٛي اٌٍإخ اٌغيذح / عٙبَ سِضبْ ػطيخ

 لجنة النشاط الرٌا ى  -5

س حٌٕؾخه حٌش٠خمٝ ٠مَٛ حٌٕؾخه حٌش٠خمٝ رخٌى١ٍش رخٌظٕغ١ك ِف ادحس

رخ دحسس حٌعخِش ٌشعخ٠ش حٌطالد رخٌـخِعش رظٕف١ز دٚسٜ ـٝ حألٌعخد حٌـّخع١ش 

طٕظ  –حٌىشس حٌطخثشس  –وشس ح١ٌذ  –وشس حٌغٍش  –ٌٍطٍزش ـٝ أٌعخد ) وشس حٌمذَ 

 –سـف حألػمخي  –حٌطخٌٚش ( ِٚغخرمخص حألٌعخد حٌفشد٠ش ـٝ ) أٌعخد حٌمٜٛ 

 –حٌغزخكش  -حٌىخسحط١ٗ –حٌّالوّٗ  –ٌـٛدٚ ح –حٌّقخسعش  –وّخي حألؿغخَ 

 –حٌـّزخص  –حٌغالف  –ح١ٌٍخلش حٌزذ١ٔش  –ح عىٛحػ  –حٌظٕظ حألسمٝ 

 حٌظخ٠ىٛٔذٚ ( . –حٌىٛٔؽٛـٛ 
 

 –ومشس حٌغمٍش  –وّخ ٠مخَ دٚسٜ حٌـخِعش ٌٍطخٌزخص ـٝ أٌعخد ) ومشس ح١ٌمذ 

) أٌعممخد طممٕظ حٌطخٌٚممش (ٚطمممخَ ِغممخرمخص ـشد٠ممش ٌٍطخٌزممخص ـممٝ   –وممشس حٌطممخثشس 

 –حٌغزخكش –حٌـّزخص  –ح١ٌٍخلش حٌزذ١ٔش  –ح عىٛحػ  –حٌظٕظ حألسمٝ  –حٌمٜٛ 

 حٌغالف ( . –حٌىٛٔؽٛـٛ  –حٌظخ٠ىٛٔذٚ  –حٌىشحط١ٗ 
 

ٚطمخَ ِغخرمخص حٌـخِعش حٌّخظٍفش حعظزخسحُ ِمٓ ؽمٙش أوظمٛرش ٚكظمٝ ؽمٙش 

د٠غمّزش ِممٓ وممً عممخَ ٌٍٚطممالد حٌـمذد كممك ح ؽممظشحن ـممٝ حألٔؾممطش حٌش٠خممم١ش 

 خظٍفش رعذ حؿظ١خص اخظزخسحص وً ٔؾخه . حٌّ
 

طٕلُ حٌى١ٍش رطٌٛش حأللغخَ حٌع١ٍّش ـٝ وشس حٌمذَ حٌخّخع١ش ع٠ٕٛخ عٍمٝ ومؤط  -

 حألعظخر حٌذوظٛس / ع١ّذ حٌى١ٍش 

 ػجذ اٌؼضيض ججشذ   / أحّذ ـيـاٌغ اٌٍإخ  ِغئٛي

  



 

:العامة  والخدمة الجوالة لجنة -6  

 . ِّٝخسعش حٌٕؾخه حٌىؾف 

 ِش حٌز١جش رخٌى١ٍش أٚ  حٌّؾخسوش ِف ِعغىشحص حٌخذِمش حٌعخِمش طٕف١ز رشحِؾ خذ

 حٌظٝ طٕلّٙخ ح دحسس حٌعخِش ٌشعخ٠ش حٌؾزخد رخٌـخِعش .

ٚطؾممىً وممً ٌـٕممش ِممٓ ٘ممزٖ حٌٍـممخْ عمم٠ٕٛخ رش٠ممخدس أكممذ حٌغممخدس أعنممخ  ١٘جممش 

٠ٕظخزٙمخ عم٠ٕٛخ همالد  حٌظذس٠ظ رخٌى١ٍش ٚعن٠ٛش هخٌز١ٓ ِٓ وً ـشلش دسحعم١ش

ظممشحع حٌغممشٜ ِّٚؼممً حٌـٙممخص حٌفٕممٝ ٌشعخ٠ممش حٌؾممزخد ـممٝ ـشلظّٙممخ رطش٠ممك ح ل

حٌى١ٍش ٚطٕظخذ ومً ٌـٕمش أ١ِٕمخ ٌٙمخ ِمٓ رم١ٓ أعنمخثٙخ حٌطمالد ٠ٚؾمىً ِـٍمظ 

حطلخد حٌطالد رخٌى١ٍش رش٠خدس حٌغ١ذ حألعظخر حٌذوظٛس /  ع١ّذ حٌى١ٍمش أٚ ِمٓ ١ٕ٠زمٗ 

 ِٓ حعنخ  ١٘جش حٌظذس٠ظ ٚعن٠ٛش وً ِٓ  ل 

 ٌغخدس أعنخ  ١٘جش حٌظذس٠ظ .سٚحد ٌـخْ ِـٍظ ح طلخد ِٓ ح 

 . ِذ٠ش حٌـٙخص حٌفٕٝ ٌشعخ٠ش حٌؾزخد رخٌى١ٍش 

  ٓإِٔخ  ٌـخْ ِـٍظ ح طلخد ِٓ حٌى١ٍش ٠ٕٚظخذ أ١ِٕخ  ٌٗ ِٓ رم١ٓ أعنمخثٗ ِم

 حٌطالد . 

  ِدشف طٍجٗ    ػجذ اٌؼضيض ججشِغئٛي اٌٍإخ اٌغيذ / أحّذ 

 ِدشفخ طبٌجبد         اٌغيذح / حٕبْ عؼذ ػطيٗ                                 

 لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى  : -7
  حٌذعُ حٌفٕٝ ٚحٌّخٌٝ ٌظغـ١ً رشح حص ح خظشحع ٚحٌٍّى١خص حٌفىش٠ش ٌٍطالد. 

   ِظخرعممش عمم١ش حٌع١ٍّممش حٌظع١ّ١ٍممش ٚحٌّؾممخسوش ـممٝ ٚمممف حٌـممذحٚي حٌذسحعمم١ش

 ٚؿذحٚي ح ِظلخٔخص .

   رٙممذؾ ط١ّٕممش حٌمممذسحص عمممذ حٌٕممذٚحص ٚحٌّلخمممشحص ٚحٌّممئطّشحص حٌع١ٍّممش

 حٌع١ٍّش ٚح رظىخس٠ش .

   َٛطؾممـ١ف ٚدعممُ حٌزلممغ حٌعٍّممٝ ٌممذٜ حٌطممالد . طؾممـ١ف ٚدعممُ ٔممٛحدٜ حٌعٍمم

 ٚحٌـّع١خص حٌع١ٍّش ٚحٌعًّ عٍٝ طٛـ١ش حٌذعُ حٌّخدٜ ٚحٌفٕٝ ٌُٙ .

  ًحٌعّمً عٍممٝ طممٛـ١ش ـممشؿ حٌظزممخدي ٚحٌظمذس٠ذ حٌعٍّممٝ حٌطالرممٝ خممخسؽ ٚدحخمم

 حٌٛهٓ . 

  ِحّذ ِحّذ اثٛ ساثيخ/  اٌغيذ ِغئٛي اٌٍإخ . 



 

 شروط الرتشيح لعضوية جلان جملس احتاد الطالب  

 رـٕغ١ش ؿّٙٛس٠ش ِقش حٌعشر١ش .أْ ٠ىْٛ ِظّظعخ  - أ

ٕلممخَ ح ٔظلممخَ أ ٚح ٔظغممخد ِغممظـذح  ـممٝ ـشلظممش عممٛح  أوممخْ ِغممـال ر  - د

 .ٗحٌّٛؿ

 أْ ٠ىْٛ ِغذدح ٌشعَٛ ح طلخد . -ؿـ

أٚ  ـمٝ ؿٕلمش ِمٓ حٌـممٕق   أْ   ٠ىمْٛ لمذ عمزك حٌلىمُ ع١ٍمٗ ـمٝ ؿٕخ٠مش -٘مـ

 حٌّخعش رخٌؾشؾ ٚح عظزخس ِخٌُ ٠ىٓ لذ  ُسد ا١ٌٗ  اعظزخسٖ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

حٌّىظزممش اكممذٜ ح دحسحص حٌظممٝ طمممذَ خممذِخطٙخ ٌطممالد و١ٍممش ح٢دحد ، طنممُ 

ِمخر١ٓ  10.000حٌّىظزش ر١ٓ ؿٕزخطٙخ ِـّٛعش ِٓ حٌّمظ١مخص طقمً اٌمٝ كمٛحٌٝ 

 ِخؿ١غظ١ش ٚدوظٛسحٖ (.  وظخد ٚدٚس٠ش ٚسعخثً ؿخِع١ش )

ٚطخذَ حٌّىظزمش همالد حٌّشكٍمش حٌـخِع١مش ح ٌٚمٝ ٚهمالد حٌذسحعمخص حٌع١ٍمخ 

ٚأعنممخ  ١٘جممش حٌظممذس٠ظ ٚحٌعممخ١ٍِٓ رخٌى١ٍممش ِممٓ خممالي حٌخممذِخص حٌظممٝ طمممذِٙخ 

 ٚ٘ٝل

 خذِش ح هالع حٌذحخٍٝ ك١غ طٛـش حٌّىظزش خّظ لخعخص ٌإلهالع . -

 عمممظعخسس كغمممذ  ثلمممش خذِمممش ح عمممخسس حٌخخسؿ١مممش ٌٍىظمممذ ٚطلمممذد ِمممذس ح -

 حٌّىظزخص حٌّعّٛي رٙخ .

 -٘زح ٚطنُ حٌّىظزش ١٘ىً ادحسٜ ٠مَٛ عٍٝ طمذ٠ُ ٘زٖ حٌخذِخص ٠ظىْٛ ِٓ ل

 ِذ٠ش عخَ حٌّىظزش . -

 ِغجٛي لغُ حٌع١ٍّخص حٌف١ٕش . -

 أخقخثٝ حٌّىظزخص حٌّغج١ٌٛٓ عٓ حٌمخعخص . -

 عخًِ . -

 -ٚطظىْٛ حٌّىظزش ِٓ خّظ لخعخص وخ٢طٝ ل

 ١ٍض٠ش ٚحٌفشٔغ١ش .لخعش حٌٍؽش ح ٔـ -

 لخعش حٌٍؽش حٌعشر١ش ٚحٌٍؽخص حٌؾشل١ش . -

 لخعش ح ؿظّخع ٚعٍُ حٌٕفظ ٚحٌفٍغفش ٚح عالَ . -

 لخعش حٌظخس٠خ ٚحٌـؽشحـ١خ ٚح٢ػخس . -

نبذة عن 

 المكتبة



 

 لخعش حٌّىظزخص ٚحٌشعخثً ٚحٌذٚس٠خص . -

ٚلمذ لخِمض حٌى١ٍممش رظلمذ٠غ ٚططمم٠ٛش حٌّىظزمش رظٛؿ١ٙمخص ِممٓ حٌغم١ذ حألعممظخر 

ُ طخق١ـ ِىخْ ؿذ٠مذ ٌٙمخ ٠غمظٛعذ أعمذحدح  وز١مشس ِمٓ حٌذوظٛس/ع١ّذ حٌى١ٍش ـظ

حٌّظشدد٠ٓ عٍٝ حٌّىظزش وّمخ طمُ طـ١ٙض٘مخ رخ ِىخ١ٔمخص حٌظمٝ طظفمك ٚسعمخٌظٙخ ـمٝ 

 خذِش حٌع١ٍّش حٌظع١ّ١ٍش .

 ٚحٌّىخْ حٌـذ٠ذ رعذ طـ١ٙضٖ طُ طمغ١ّٗ اٌٝ ػالػش لخعخص ٘ٝ ل 

ظّمخع ٚحٌفٍغمفش حٌمخعش حألٌٚٝ طنُ ألغمخَ حٌظمخس٠خ ٚحٌـؽشحـ١مخ ٚح٢ػمخس ٚح ؿ .5

 ٚعٍُ حٌٕفظ ٚح عالَ .

حٌمخعممش حٌؼخ١ٔممش ل لخعممش حٌٍؽممخص ) حٌعشر١ممش ٚح ٔـ١ٍض٠ممش ٚحٌفشٔغمم١ش ( ٚحٌٍؽممخص  .4

 حٌؾشل١ش .

حٌمخعممش حٌؼخٌؼممش ـممٝ )حٌممذٚس حٌؼممخٔٝ ( عزممخسس عممٓ لغممُ حٌّىظزممخص ٚحٌشعممخثً  .3

 .ٚادحسس حٌّىظزش ٚحٌذٚس٠خص ٍِٚلك رٙخ ِخضْ حٌّىظزش 

حٌّشحؿف عٍٝ أؿٙضس حٌىّز١مٛطش ٔلمخَ حٌّغمظمزً ٚطُ حدخخي ر١خٔخص حٌىظذ ٚ

( رىٍمخعش ِٓ لخعخص حٌّىظزمش ٌخذِمش c.ed.u.eg5www.eu) حٌّىظزش حٌشل١ّش 

حٌزخكؼ١ٓ ٚحٌطالد ٌزٌه طظلمك حٌظخقق١ش حٌظٝ عٛؾ طظم١ق ٌٍّظمشدد ح عمظفخدس 

ٙممذ ـممٝ عممشعش حٌٛفممٛي اٌممٝ حٌّؼٍممٝ ٚوممزٌه عممٛؾ  طممٛـش ع١ٍممٗ حٌٛلممض ٚحٌـ

ِخ٠ش٠ذٖ ـٝ خذِش رلؼمٗ ٚومزٌه ـمبْ ِىخٔٙمخ حٌـذ٠مذ عمٛؾ ٠غمًٙ عٍمٝ حٌّظمشدد 

ح عظفخدس ِٓ خذِش ِشوض حٌلخعذ ح٢ٌٝ ٚوزٌه ح ٔظشٔض حٌّظمخخ١ّٓ ٌٙمخ ٚ٘مزح 

عٍٝ حٌّعٍِٛش ـٝ ألقمش ٚلمض  أ٠نخ  ٠غًٙ عٍٝ حٌّغظف١ذ ِٓ حٌّىظزش حٌلقٛي

 ٚألً ؿٙذ .
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 أهداف الوحدة :
حٌمممذعُ حٌفٕمممٝ ٌٍّغمممظخذ١ِٓ ٚحٌّغمممظف١ذ٠ٓ ِمممٓ حٌخمممذِخص ٚحٌظطز١ممممخص  طممممذ٠ُ -5

حٌّظخكش ِٓ ِؾخس٠ف حٌظط٠ٛش حٌّٛؿٛدس رخٌـخِعش ِؼً حٌّىظزش حٌشل١ّش ٚٔلمُ 

حٌّعٍِٛخص ح دحس٠مش ٚحٌزٛحرمش ح ٌىظش١ٔٚمش ٚحٌزش٠مذ ح ٌىظشٚٔمٝ ٚٔلمخَ ادحسس 

 حٌّلظٜٛ ٌٍظع١ٍُ ح ٌىظشٚٔٝ .

٠ش حألخشٜ دحخً حٌـخِعمش ِؼمً ِؾمشٚع ٔلمُ حٌظٕغ١ك ِف ِؾشٚعخص حٌظطٛ -4

حٌّعٍِٛخص ح دحس٠مش ِٚؾمشٚع حٌظمذس٠ذ ح ٌىظشٚٔمٝ ِمٓ أؿمً ١ِىٕمش حٌعّمً 

 ح دحسٜ دحخً حٌى١ٍش ؽخِال  ؿ١ّف حٌمطخعخص .

ِظخرعمممش أظمممخؽ حٌّممممشسحص ح ٌىظش١ٔٚمممش ـمممٝ ٔطمممخق حٌى١ٍمممش ٚطفع١مممً اعمممظخذحَ  -3

شطزطمممممش ّممممممشسحص ح ٌىظش١ٔٚمممممش حٌّٕظـمممممش ِمممممٓ ؿخِعمممممخص أخمممممشٜ ٚحٌّحٌ

 رخٌظخققخص حٌّخظٍفش رخٌى١ٍش .

عّممً كقممش دٚسٜ ٌٛمممف ؽممزىش حٌى١ٍممش ٚحٌّظطٍزممخص حٌلخ١ٌممش ٚحٌّغممظمز١ٍش  -2

ٚوفخ س حٌؾمزىش ِٚعمذي ح عمظخذحَ ِمف ِظخرعمش وخـمش حألعطمخي حٌّٛؿمٛدس ـمٝ 

 ؽزىش حٌى١ٍش ٚكٍٙخ .

حٌظؤوممذ ِممٓ طل١ّممً ٚعّممً حٌزممشحِؾ حألفمم١ٍش ِٚنممخدحص حٌف١شٚعممخص عٍممٝ  -1

 أؿٙضس حٌى١ٍش .

 –حأللغممخَ  –ظخرعممش ٔؾممخه ٔؾممش حألخزممخس ٌٍّغممظخذ١ِٓ عٍممٝ ِغممظٜٛ حٌى١ٍممش ِ -1

 ِؾخس٠ف حألرلخع ِٚخظٍؿ ؿٙخص حٌى١ٍش . –اطلخد حٌطالد 

حٌظٕغ١ك ر١ٓ ادحسس حٌٛكذس ٚحٌـٛدس ٌٕؾش ٚاعظىّخي ر١خٔخص حٌّٕخ٘ؾ حٌذسحع١ش  -9

 عٍٝ حٌزٛحرش .

 ٌى١ٍش .طفع١ً حٌظٛحفً ر١ٓ أعنخ  ١٘جش حٌظذس٠ظ ٚحٌطالد ٚحٌعخ١ٍِٓ رخ -9

 حعظىّخي طفع١ً خذِش حٌزش٠ذ ح ٌىظشٚٔٝ ٌٍطالد ٚأعنخ  ١٘جش حٌظذس٠ظ . -8

حٌظلذ٠غ حٌمذٚسٜ ٌّٛلمف حٌى١ٍمش عٍمٝ حألٔظشٔمض ٚٔؾمش أخزمخس حٌى١ٍمش عٍمٝ  -50

 حٌّٛلف .

 
 

لمعلومات بكلٌة وحدة تكنولوجٌا ا مركز الحاسب اآللى

 اآلداب



 

 خدمات الوحدة :  
ٌٛٝ ٚكمممذس طىٌٕٛٛؿ١مممخ حٌّعٍِٛمممخص رى١ٍمممش ح٢دحد طممممذ٠ُ حٌخمممذِخص ـمممٝ طظممم

 حٌّؾشٚعخص ح٢ط١ش ل

ُ حٌفٕممممٝ ٌٍّغممممظخذ١ِٓ ٚحٌّغممممظف١ذ٠ٓ ِممممٓ حٌخممممذِخص طمممممذ٠ُ حٌممممذع -

 ٚحٌظطز١مخص حٌّظخكش ِٓ خالي ؽزىش ِعٍِٛخص حٌـخِعش

ِظخرعممش وخـممش حألعطممخي حٌّٛؿممٛدس ـممٝ حألؿٙممضس ٚحٌؾممزىخص ٚكٍٙممخ  -

 عطخي .ٚطٛػ١مٙخ ٚاعذحد طمش٠ش ؽٙشٜ رخأل

ِظخرعممش أدح  حٌؾممزىش ٚل١ممخط ِغممظٜٛ سمممخ  حٌّغممظف١ذ٠ٓ عممٓ أدح   -

 حٌؾزىش .

ه ؿذ٠ذس عٍى١ش ٚ عٍى١ش ـٝ مٛ  ح ِىخ١ٔمخص حٌّظخكمش امخـش ٔمخ -

 ٚرخٌظٕغ١ك ِف حٌّؾشٚع حٌشث١غٝ رخٌـخِعش .

 ِؾشٚع حٌزٛحرش ح ٌىظش١ٔٚش -

ٔؾمممش حألخزمممخس رخٌٍؽمممش حٌعشر١مممش ٚح ٔـ١ٍض٠مممش ٚاسعمممخٌٙخ رخٌزش٠مممذ  -

 . ألعنخ  ١٘جش حٌظذس٠ظ

 ٔؾش ٔظخثؾ حٌطالد . -

 ٔؾش حٌـذحٚي حٌذسحع١ش ٌٍطالد . -

ٔممخص ِٛلممف حٌى١ٍممش ٚاعظّممخد حٌظلممذ٠غ ِممٓ حألعممظخر طلممذ٠غ وخـممش ر١خ -

 حٌذوظٛس ع١ّذ حٌى١ٍش .

مخ حألخزخس عٍٝ ِٛلف حٌظٛحفً ح ؿظّخعٝ ٚرخٌظمخٌٝ حٌّغمخّ٘ش  -

 ـٝ طلغ١ٓ حٌّئؽش حٌعخٌّٝ ٌظق١ٕؿ حٌـخِعخص .

 حٌظعخْٚ ِف حٌّؾشٚع حٌّشوضٜ رخٌـخِعش ـٝ وخـش حألٔؾطش . -

 



 

 ِؾشٚع حٌظع١ٍُ ح ٌىظشٚٔٝ .

رخٌظٕغ١ك ِف ِشوض أظخؽ حٌّمشسحص ح ٌىظش١ٔٚش  عًّ ٚسػ عًّ -

ٌٍظذس٠ذ عٍٝ اعظخذحَ حٌّمشسحص ح ٌىظش١ٔٚش ٚٔؾش ٚػمخـش حٌظع١ٍُ 

 ح ٌىظشٚٔٝ .

 عش أظخؽ حٌّمشسحص ح ٌىظش١ٔٚش .رِظخ -

 الفرٌق التنفٌذه :

 ِذيش اٌٛحذح 

                  أ. إثشا٘يُ ثغيٛٔٝ ٔذا            
                  البسٌونى محمد بدوٌة/ د.أ 1

َ. آالء ِصطفٝ اٌجشِبٜٚ                      
1  

أ. ٘ذٜ اٌحغبٔيٓ إٌّٛسٜ                       
1  

أ. ٕ٘بء ػجذهللا اٌحٍيغٝ                      
1  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 عن الوحدة:

تم إنشاء وحدة تكنولوجيا المعمومات بكمية اآلداب كأحد 
األعمى لمجامعات خالل العام مشروعات المجمس 

م، فى إطار المشروع الرئيسى 2114/2115الجامعى 
لتطوير نظم المعمومات والتكنولوجيا فى التعميم العالي 

ICTP    تعد وحدة تكنولوجيا المعمومات بمثابة حمقة
الوصل بين الكمية وبين مشروعات الجامعة التكنولوجية 

 التى تتبع المجمس األعمى لمجامعات.

 : لرؤيةا
تقديم الخدمات اإللكترونية والدعم  فيالريادة والتميز 

   . التقني لمنسوبي الكمية
 

 : الرسالة
ونشر ثقافة الوعي التكنولوجي تقديم خدمات إلكترونية 

لممجتمع الجامعي المتمثل في الطالب وأعضاء ىيئة 
التدريس والجياز اإلداري، بيدف تسييل أنشطتيم 

 واإلدارية. التدريسية والبحثية 

 

 

 وحدة تكنولوجيا المعمومات بكمية اآلداب IT نادى تكنولوجٌا المعلومات



 

 :هدافاأل

  : إلى تحقيق ما يأتي بباآلداوحدة تكنولوجيا المعمومات بكمية  تيدف

تقديم الدعم الفني لممستخدمين والمستفيدين   .1
من الخدمات والتطبيقات المتاحة من مشاريع 
التطوير الموجودة بالجامعة مثل المكتبة الرقمية 

ونية والبريد ونظم المعمومات اإلدارية والبوابة اإللكتر 
اإللكتروني ونظام إدارة المحتوى لمتعميم 

 .اإللكتروني
التنسيق مع مشروعات التطوير األخرى داخل الجامعة مثل مشروع نظم  .2

المعمومات اإلدارية ومشروع التدريب اإللكتروني من أجل ميكنة العمل اإلداري 
 .داخل الكمية شاماًل جميع القطاعات

لكترونية في نطاق الكمية وتفعيل استخدام المقررات متابعة إنتاج المقررات اإل .3
 إللكترونية المنتجة من جامعات أخرى والمرتبطة بالتخصصات المختمفة بالكمية.

عمل حصر دوري لوضع شبكة الكمية والمتطمبات الحالية والمستقبمية وكفاءة  .4
ة الشبكة ومعدل االستخدام مع متابعة كافة األعطال الموجودة في شبكة الكمي

 .وحميا
التأكد من تحميل وعمل البرامج األصمية ومضادات الفيروسات عمى أجيزة  .5

 .الكمية
التنسيق بين إدارة الوحدة والجودة لنشر واستكمال بيانات المناىج الدراسية عمى  .6

 البوابة.
 .تفعيل التواصل بين أعضاء ىيئة التدريس والطالب والعاممين بالكمية .7
 .ني لمطالب وأعضاء ىيئة التدريستفعيل خدمة البريد اإللكترو  .8
 .التحديث الدوري لموقع الكمية عمى اإلنترنت ونشر أخبار الكمية عمى الموقع  .9

 : المهام

 : اآلتية المشروعات في مجموعة من الميام اآلداب بكمية المعمومات تكنولوجيا وحدة تتولى



 

  لمشبكة األساسية البنية كفاءة رفع مشروع

 من المتاحة والتطبيقات الخدمات من والمستفيدين ستخدمينلمم الفني الدعم تقديم 
  الجامعة معمومات شبكة خالل

 تقرير واعداد وتوثيقيا وحميا والشبكات األجيزة في الموجودة األعطال كافة متابعة 
 . باألعطال شيري

 الشبكة أداء عن المستفيدين رضاء مستوى وقياس الشبكة أداء متابعة  
 مع وبالتنسيق المتاحة اإلمكانيات ضوء في والسمكية يةسمك جديدة نقاط إضافة 

 . بالجامعة الرئيسي المشروع

  اإللكترونية البوابة مشروع

 رساليا واالنجميزية العربية بالمغة األخبار نشر  .التدريس ىيئة ألعضاء بالبريد وا 
 الطالب نتائج نشر . 
 لمطالب الدراسية الجداول نشر . 
 الكمية عميد الدكتور األستاذ من التحديث واعتماد كميةال موقع بيانات كافة تحديث  
 تحسين في المساىمة وبالتالي االجتماعي التواصل مواقع عمى األخبار ضخ 

  الجامعات لتصنيف العالمي المؤشر
 األنشطة كافة في بالجامعة المركزي المشروع مع التعاون. 

  اإللكتروني التعميم مشروع 

 عمى لمتدريب اإللكترونية المقررات إنتاج ركزم مع بالتنسيق عمل ورش عمل 
  اإللكتروني التعميم ثقافة ونشر اإللكترونية المقررات استخدام

 اإللكترونية المقررات إنتاج متابعة  

  الرقمية المكتبة مشروع

 مشروع مدير مع بالتعاون الوحدة من المطموبة األنشطة جميع في االشتراك 
 .الجامعة في الرقمية المكتبة



 

  التدريب مشروع

 مواعيد لتحديد بالجامعة التدريب مشروع مدير مع بالتنسيق التدريب خطة تنفيذ 
  طالب - موظفين – تدريس ىيئة أعضاء لممتدربين التدريب

  اإلدارية المعمومات نظم مشروع

 من المورد االستحقاقات نظام من بالجامعة العاممين ومكافئات مرتبات استخراج 
  المنصورة جامعة

 الكنترول نظام تشغيل 
 العميا الدراسات طالب بيانات ادخال 
 الفارابي – الجودة نظام تفعيل 

 الفريق التنفيذي

 أ.د. بدوية محمد البسيوني                                   

 أستاذ تقنية المعمومات بقسم المكتبات والمعمومات ومدير الوحدة           

 أ.إبراىيم بسيوني ندا
 الء مصطفي البرماويم. ا

 ىدى الحسانين النموري
 ىناء عبد اهلل الحميسي

 إنجازات الوحدة

إعداد دليل األبنية والمنشآت التعميمية بكميــة اآلداب: " المدرجات وقاعات  .1
 المحاضرات والمعامل والوحدات"

االنتياء من إنشاء صفحات لمسادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم عمى جوجل  .2
 gle ScholarGooسكولر 

 االنتياء من إنشاء صفحات لمسادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم عمى .3
Research Gate   



 

االنتياء من إنشاء حسابات لمسادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم عمى بنك  .4
 المعرفة المصري

 بناء الموقع الرسمي لممؤتمر العممي الدولي األول لكمية اآلداب .5
 عمى منصة التعميم اإللكتروني بالجامعة. نترفع محاضرات البوربوي .6
 MISإعالن نتائج الطالب إلكترونًيا عبر نظام  .7
 مقاالً  577إعداد قاعدة بيانات لمجمة الكمية والمشتممة عمى بيانات ل  .8
تفعيل نظام إعالم أعضاء ىيئة التدريس بمستحقاتيم المالية عبر البريد  .9

 . م2119/ 1/1ابتداًء من اإللكتروني الرسمي 
 . إعداد فيديو تعريفي لكمية اآلداب .11

 

 التواصل مع الوحدة

 :الموقع اإللكتروني لموحدةhttp://it.tanta.edu.eg/units/art 

 
 موحدة البريد اإللكتروني لIt3_art@art.tanta.edu.eg 

 مدير الوحدة : أ.د. بدوية البسيوني البريد اإللكتروني ل
badawia.elbasuni@art.tanta.edu.eg 
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 (MISوحدة تطوٌر النظم ) 

 
ٚطظىخًِ ِمف ٚكمذس ططم٠ٛش حٌمٕلُ رخٌـخِعمش  ع54ٕٗ  طُ أؾخإ٘خ ِٕز ٚكذس

ٚطٙذؾ ٘زٖ حٌٛكذس ٌخذِش هالد حٌى١ٍش اٌىظش١ٔٚخ ِٕز اٌظلخق حٌطخٌذ رٙخ ٚكظٝ 

 حٌظخشؽ ِٕٙخ .

ؿٙخص كخعذ آٌٝ ٚػالع هخرعخص  عظشِى١فش رٙخ ٚطظىْٛ حٌٛكذس ِٓ لخعش 

 ٠ٚعًّ رٙخ ٔلٛ خّغش ِٛفؿ ِٓ كٍّش حٌّئ٘الص حٌع١ٍخ .

 : وأما عن أهداؾ الوحدة فهى تتمول فى

 عًّ لخعذس ر١خٔخص ٌىً هخٌذ ِٕز دخٌٛٗ حٌى١ٍش . .5

 حعظخشحؽ وخس١ٔٗ اٌىظشٚٔٝ ٌىً هخٌذ ٚع١ٍٗ ح ١ّ٠ً حٌخخؿ رخٌطخٌذ . .4

 حٌخخفش رىً هخٌذ .حعظخشحؽ ؿ١ّف حٌٛػخثك  .3

 حعظخشحؽ أسلخَ حٌـٍٛط حٌخخفش رىً هخٌذ . .2

 سـف ٔظ١ـش حٌطخٌذ عٍٝ حٌّٛلف . .1

 حعظخشحؽ حٌؾٙخدحص حٌّئِٕش ٌظخش٠ؾ حٌطخٌذ . .1

 طل١ًّ حٌّمشسحص ح ٌىظش١ٔٚش. .9

 دـف ِقشٚـخص حٌطالد. .9

٠ّٚىٓ ٌىً هخٌذ حٌذخٛي اٌٝ ِٛلف حٌٛكذس ِٓ خالي ح ١ّ٠ً حٌّذْٚ عٍمٝ 

 شؽ ٌٗ ٌإلعظفخدس ِٓ خذِخص حٌٛكذس . حٌىخس١ٔٗ حٌّغظخ

Tanta.edu.eg/ar/tanta/art 

 ِغئٛي اٌٛحذح :  اٌغيذ / أحّذ عبِي

 

 



 

 
 ( GISوحدة نظم المعلومات الجغرافٌة )

 
طعممذ ٔلممُ حٌّعٍِٛممخص حٌـؽشحـ١ممش ِممٓ أ٘ممُ حٌظم١ٕممخص حٌلذ٠ؼممش حٌّغممظخذِش ـممٝ 

طمم١ٓ ِممٓ سعممُ حٌظل١ٍممً حٌـؽشحـممٝ ٚأظممخؽ حٌخممشحثو حٌشل١ّممش رّممخ ٠ظمم١ق ٌٍّخط

ٚٚمممف حٌخطممو حٌّغممظمز١ٍش ـممٝ حٌّـممخ ص حٌّخظٍفممش ، ٚطعممذ ٘ممزٖ حٌٛكممذس اكممذٜ 

حٌّىٛٔمخص حٌشث١غم١ش ٌمغمُ حٌـؽشحـ١مخ ٚٔلممُ حٌّعٍِٛمخص حٌـؽشحـ١مش رخٌى١ٍمش ، ٚلممذ 

أٔؾجض ِٕز طعمذ٠ً  ثلمش حٌمغمُ ٚاعمظلذحع ؽمعزش حٌّغمخكش ٚحٌخمشحثو ، ٚؽمعزش 

 حٌـؽشحـ١خ حٌعخِش .

 مكونات الوحدة:

( ِعّمممً طممذس٠ذ ِى١مممؿ ِمممضٚد رمممؤؿٙضس 4ِممٓ عمممذد ) ٘مممزٖ حٌٛكمممذس طظىممْٛ

( هخرعش ١ٌضس ٚعمذد 4حٌلخعذ ح٢ٌٝ ٚرشحِؾ ٔلُ حٌّعٍِٛخص حٌـؽشحـ١ش ٚعذد )

( 5( ؿٙخص عشك )دحطؾٛ( ٚعذد )4( ؿٙخص ِخعق مٛثٝ )حعىخٔش( ٚعذد )4)

 ِخو١ٕش طق٠ٛش .

 :  أهداؾ الوحدة
 : تهدؾ هذه الوحدة إلى ماٌلى

حٌـؽشحـ١مممخ رخٌى١ٍمممش عمممٛح  ـمممٝ ِشكٍمممش ح١ٌٍغمممخٔظ أٚ طمممذس٠ذ همممالد لغمممُ  .5

حٌذسحعممخص حٌع١ٍممخ عممٝ اعممظخذحَ ططز١مممخص ٔلممُ حٌّعٍِٛممخص حٌـؽشحـ١ممش ـممٝ 

 حٌّـخ ص حٌّخظٍفش .

 طل٠ًٛ حٌخشحثو حٌٛسل١ش اٌٝ خشحثو سل١ّش . .4

حٌّؾمخسوش ـمٝ حٌّؾممخس٠ف حٌزلؼ١مش ٚحٌظخط١ط١ممش ٚطٕف١مز حٌعذ٠ممذ ِمٓ حٌظلٍمم١الص  .3

 حٌـؽشحـ١ش حٌّخظٍفش .

ؾممخ  لٛحعممذ حٌز١خٔممخص حٌشل١ّممش ٚسرطٙممخ رؤِخوٕٙممخ حٌـؽشحـ١ممش عٍممٝ حٌخممشحثو أ .2

 حٌشل١ّش .



 

حٌّؾممخسوش ـممٝ حٌخممذِخص حٌّـظّع١ممش ٚط١ّٕممش حٌز١جممش ـممٝ حٌّـممخ ص حٌظممٝ طغممٕذ  .1

 رخٌٛكذحص حٌّل١ٍش رخٌّلخـلش .ا١ٌٙخ وز١ض خزشس ـٝ ـل حٌّٕخصعخص 

ز١مش ٌىمً ِمٓ ِؾخسوش ِشوض حٌخذِش حٌعخِش رخٌى١ٍش عٍٝ اعطمخ  دٚسحص طذس٠ .1

٠شؼذ ـٝ طعٍُ ططز١مخص ٔلُ حٌّعٍِٛخص حٌـؽشحـ١ش عٛح  ِٓ دحخً حٌـخِعش 

 أَ خخسؿٙخ .

حٌظممذس٠ذ عٍممٝ و١ف١ممش اعممظخشحؽ حٌز١خٔمممخص حٌّىخ١ٔممش حٌظممٝ طخممـ حٌلمممٛح٘ش  .9

 حٌـؽشحـ١ش حٌّخظٍفش ِٓ خالي حٌقٛس حٌـ٠ٛش ِٚشث١خص حأللّخس حٌقٕخع١ش .

 

١٘جمش حٌظمذس٠ظ رمغمُ حٌـؽشحـ١مخ ٠ٚؾشؾ عٍٝ حٌٛكذس ٔخزش ِظ١ّمضس ِمٓ أعنمخ  

ٚحٌّمئ١ٍ٘ٓ عٍممٝ اعممظخذحَ ططز١ممخص ٔلممُ حٌّعٍِٛممخص حٌـؽشحـ١مش ، ِعظّممذ٠ٓ ِممٓ 

 ( .GIS( حألِش٠ى١ش ٌزشحِؾ ٔلُ حٌّعٍِٛخص حٌـؽشحـ١ش )Esriؽشوش )

٠ٚنممُ حٌمغممُ ح٠نممخ ِعّممً ٌٍّغممخكش رممٗ أكممذع ح ؿٙممضٖ حٌّغممخك١ٗ حٌزقممش٠ٗ 

 ؿٙخص ِٚلطشحٌشفذ حٌّظىخ4ٍِٗ رعذد ُِ(5)5ش( دلGpsٚحٌشل١ّش ٠ظّؼً ـٝ )

Total station)حٌّغق رخ١ٌٍٍضس أؿٙضس ٚوزٌه ؿٙخص 1ػخ١ٔش رعذد3 ش(دل 

3Dlaser scanner)( رذلش )ِمُ( ٌٍّغمق عمخٌٝ 5ٚدلمش )ِمُ( ٌٍّغمق حٌعمخدٜ 4

 حٌذلش .

 َ .1-3( رذلش  (Hand held Gps( ٠ذٜٚ (Gpsؿٙخص 3ٚعذد 

  



 

 

 

 

 
 

 : رإٌــــــاال

حٌم١مخَ رشعمخٌظٙخ ـمٝ ِـمخي طعٍم١ُ حٌطمالد حٌّىفمٛـ١ٓ ِعخٚٔش حٌـخِعش ـمٝ 

ٚحٌّعٛل١ٓ ٚطمذس٠زُٙ ٚطمز١ًٌ حٌعمزمخص حٌظمٝ طعظشممُٙ كظمٝ ٠ظّىٕمٛح ِمٓ 

 حٌٍلخق رضِالثُٙ حٌطالد حألع٠ٛخ  .
 

 : الرســالة

ِغمممخعذس رٜٚ ح كظ١خؿمممخص حٌخخفمممش ِمممٓ همممالد ؿخِعمممش هٕطمممخ عٍمممٝ 

١مش ٚح ؿظّخع١ممش حٌلقمٛي عٍمٝ ؽممٙخدطُٙ حٌـخِع١مش ٚطممذ٠ُ حٌشعخ٠ممش حٌعٍّ

ٌٙمممُ ٚطغممم١ًٙ دسحعمممظُٙ ٚطمممذس٠زُٙ عٍمممٝ ح عظّمممخد عٍمممٝ أٔفغمممُٙ رل١مممغ 

 ٠قزلْٛ ِٕظـ١ٓ ـٝ حٌّـظّف رعذ طخشؿُٙ .
 

 : القٌـــــــم

 ٠ئِٓ حٌّشوض رخٌلمٛق ح٢ط١ش ٌزٜٚ ح كظ١خؿخص حٌخخفش ل

ٌلشٚـمٗ  # حكك ـٝ أْ ٠ـذ وً هخٌذ وف١مؿ أٚ ِعمخق ِىخٔمخ  ـمٝ حٌـخِعمش هزممخ

 حٌقل١ش .

 حٌلك ـٝ أْ ٠ـذ ِٓ ٠فّٙٗ ٠ٚٙظُ رٗ .# 

 # حٌلك ـٝ حٌلقٛي عٍٝ حٌشعخ٠ش خالي دسحعظش حٌـخِع١ش ٚرعذ طخشؿٗ .

# حٌلممك ـممٝ طممٛـ١ش حألدٚحص ٚحٌّع١ٕممخص حٌظممٝ طغممخعذٖ ـممٝ دسحعممظٗ ٚطظفممك ِممف 

 حكظ١خؿخص وً ـجش .

# حٌلممك ـممٝ أْ ٠ىممْٛ ٌممٗ دٚس ـممٝ حٌّـظّممف ٚأْ ٠ىممْٛ عنممٛح  ِٕظـممخ  ـ١ممٗ ٚأْ 

 ّـظّف هزمخ  ٌمذسحطٗ ٚهّٛكخطٗ .٠ظمزٍٗ حٌ

 -: األهـــــداف

# ِعخٚٔش حٌـخِعمش ـمٝ حٌم١مخَ رشعمخٌظٙخ ٚطمز١ًٌ حٌعمزمخص حٌظمٝ طعظشممُٙ ٚطممذ٠ُ 

 حٌّغخعذحص حٌع١ٍّش ٚحٌذسحع١ش ٌُٙ .

 ِشوض سعخ٠ش حٌطالد حٌّىفٛـ١ٓ ٚحٌّعٛل١ٓ
 مركز رعاٌة المكفوفٌن والمعوقٌن



 

# ٔؾش حٌٛعٝ ـٝ حٌّـظّف ٚطمذ٠ُ حٌخمذِخص حٌٛلخث١مش ٚحٌز١ج١مش ٚحٌظٕز١مٗ رخطمٛسس 

 حألِشحك .

 حٌظىٌٕٛٛؿ١ش حٌلذ٠ؼش ٚسـف وفخ طُٙ حٌع١ٍّش .# طذس٠زُٙ عٍٝ حٌٛعخثً 

# طٛػ١مممك حٌمممشٚحرو حٌع١ٍّمممش ٚح ؿظّخع١مممش ٚحٌؼمخـ١مممش رممم١ٓ حٌـخِعمممش ٚحٌـخِعمممخص 

 ش .حألخشٜ ٚح١ٌٙجخص حٌع١ٍّش ٚح ؿظّخع١ش ٚحٌّئعغخص ٚحٌؾشوخص حٌّخظٍف

 -: الخدماتالتى ٌقدمها للطالب المكفوفٌن والمعوقٌن بالمركز:  أوالً 

د حٌـذد ٚأٙخ  اؿشح حص لزٌُٛٙ رخأللغمخَ حٌع١ٍّمش رخٌى١ٍمش ٚـممخ # اعظمزخي حٌطال

 ٌشؼزخطُٙ ٚؽشٚه ح ٌظلخق رظٍه حأللغخَ .

 #ِغخعذس حٌطالد ـٝ أٙخ  اؿشح حص طغى١ُٕٙ رخٌّذْ حٌـخِع١ش .

# طممٛـ١ش حٌممممخث١ّٓ رخٌظغممـ١ً ٚح عمممظزوخس ٌٍطممالد حٌّىفمممٛـ١ٓ ٚطمغمم١ُّٙ اٌمممٝ 

 ٚـشلُٙ حٌذسحع١ش ِـّٛعخص ٚـمخ  أللغخُِٙ حٌع١ٍّش 

# اعممذحد حٌٍـممخْ حٌخخفممش ألدح  اِظلخٔممخص هممالد حٌّشوممض ٚرٌممه رخٌظعممخْٚ ِممف 

حٌغخدس سإعخ  وٕظشٚ ص حٌفشق حٌذسحع١ش ٚطٛـ١ش حٌّشحـم١ٓ حٌمخث١ّٓ رخٌىظخرش 

. ٌُٙ 

# حٌّشومممض ِمممضٚد رطخرعمممش رشح٠مممً ٚآ ص وخطزمممش ٌىظخرمممش حٌّلخممممشحص ٌٍطمممالد 

 حٌّىفٛـ١ٓ رطش٠مش رشح٠ً 

 حٌطالد حٌشحؼز١ٓ ِٓ حٌّىفٛـ١ٓ عٍٝ اعظخذحَ حٌىّز١ٛطش .# طذس٠ذ 

اٌة ـااااـال الرعــااااـثانٌااااا : الخاااادمات التااااى ٌقاااادمها المركااااز فااااى مج
 -اإلجتماعٌة :

# ِغخعذس هالد حٌّشوض ـٝ كً حٌّؾىالص حٌظٝ طعظشمُٙ ِٚشحعمخس فمشٚـُٙ 

ح ؿظّخع١ش ٚحٌٕفغ١ش ٚحٌعًّ عٍٝ دِـٙمُ رّـظّمف حٌـخِعمش ِٚعخٌـمش ح٢ػمخس 

 ٕخطـش عٓ ح عخلش .حٌ



 

فشؾ حٌذعُ حٌّخٌٝ حٌزٜ ٠ّمٕق ِمٓ ٚصحسس حٌظنمخِٓ ٌطمالد حٌّشومض خمالي # 

ـظشس دسحعظُٙ رخٌى١ٍش ٚـمخ  ٌؾمشٚه حٌّٕلمش ٚرٌمه ٌّغمخعذطُٙ عٍمٝ اعمظىّخي 

 دسحعظُٙ حٌـخِع١ش .

 # طٛف١ً هالد حٌّشوض ِٓ حٌّذْ حٌـخِع١ش اٌٝ حٌى١ٍش ِٓ خمالي ١ِىشٚرمخؿ

 خخؿ رخٌّشوض . ِى١ؿ

 # طٕل١ُ حٌشكالص حٌظشـ١ٙ١ش ٌطالد حٌّشوض .

# دِممؾ هممالد حٌّشوممض ِممف صِالثٙممُ هممالد حٌى١ٍممش ِممٓ خممالي ٌـممخْ حألٔؾممطش 

 حٌطالر١ش ٚحٌظٝ طٕلّٙخ ادحسس سعخ٠ش حٌطالد رخٌى١ٍش .

  -إيشاداد اٌّشوــض :
 

بكااالورٌوس  اامن الرسااوم والؿ١ٕممٗ طلقممً ِممٓ هخٌممذ ح١ٌٍغممخٔظ  #50 

 0الدراسٌة 

 -لمركز :مجلس إدارة ا

 -يزىْٛ ِاٍظ إداسح اٌّشوض ِٓ :

 ناصاااااااااف دوحمماااااااااأ.د /  .1
 المصرى

          د/ إبراهٌم طلبة سلكها  0أ .2

 داسح اإلػّيذ اٌىٍيخ ٚسئيظ ِاٍظ 

 اٌّازّغ خذِخ ٌدئْٛ اٌىٍيخ ٚويً 0

             ٚاٌجيئخ

محماااااااااااد زٌااااااااااان /   أ.م.د .3
                     العابدٌن

 خــبسيــــُ اٌزـــــــــــــلغ       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 بســـــُ اآلصـــــثمغ ذسطــــِ                 إبراهٌم عبد العال/ . د  .4

0 

 1)ػضٛاً( اإلػالَلغُ ِذسط  1محمود حلمى عمارة/د .  .5

 0 خ اآلداة   )ػضٛاً(اِيٓ وٍي 1محمد جمال قناويالسٌد /  .6

 



 

 حساب المركز بالبنك المركزى

و١ٍمش ح٢دحد  –كغخد حٌخضحٔش حٌّٛكذ رخٌلغخرخص حٌخخفمش ف / ؿخِعمش هٕطمخ 

 .)ِشوض سعخ٠ش حٌّىفٛـ١ٓ (  0/99999/210/8رطٕطخ كغخد سلُ ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

٠عظزممش ِشوممض حٌخذِممش حٌعخِممش رى١ٍممش ح٢دحد ٚكممذس رحص هممخرف خممخؿ ٌٚٙممخ 

ٚح دحسٜ ٚحٌفٕممممٝ ٚأٔؾممممجض رمممممشحس ِـٍممممظ حٌـخِعممممش ـممممٝ  اعممممظمالٌٙخ حٌّممممخٌٝ

41/55/5899. َ 

 أ٘ذاف اٌّشوض :
 

 ِعخٚٔش حٌـخِعش ـٝ حٌم١خَ رشعخٌظٙخ ـٝ ِـخي طع١ٍُ حٌطالد ٚطذس٠زُٙ . .5

ح عٙخَ ـٝ طمذس٠ذ حألـمشحد عٍمٝ اعمظخذحَ حألعمخ١ٌذ حٌع١ٍّمش ٚسـمف وفمخثظُٙ  .4

 ح ٔظخؿ١ش ـٝ ِـخي حٌظع١ٍُ ٚحٌؼمخـش .

 حرو حٌؼمخـ١ش ٚحٌع١ٍّش ِف حٌـخِعخص حألخشٜ ٚح١ٌٙجخص حٌع١ٍّش .طٛػ١ك حٌشٚ .3

حٌّغممخّ٘ش ـممٝ اكظ١خؿممخص حٌـخِعممش ٚو١ٍخطٙممخ ِٚعخ٘ممذ٘خ رىخـممش حٌزلممٛع حٌظممٝ  .2

 ٠مَٛ رٙخ حٌّشوض .

حٌّغخّ٘ش ـٝ حٌذعُ حٌّخٌٝ ٌألٔؾطش حٌطالر١ش ٚحٌّئطّشحص ٚحٌٕذٚحص حٌع١ٍّش  .1

 ٚحٌؼمخـ١ش .

 

 

 

 أٔدطخ اٌّشوض :

ٌظذس٠ز١ش ـٝ حٌذسحعخص ح ٔغخ١ٔش حٌّخظٍفش ِؼً حٌٍؽخص حٌلذ٠ؼش عمذ حٌذٚسحص ح .5

ٚحٌمذ٠ّممش ٚعٍممَٛ حٌّىظزممخص ٚحٌٛػممخثك ٚعٍممُ حٌممٕفظ ٚـممشٚع عٍممُ ح ؿظّممخع 

 ٚدٚسحص حٌىّز١ٛطش .

 اؿشح  حٌذسحعخص حٌز١ج١ش . .4

 نبذة عن مركز الخدمة العامة ٔززس عٓ ِشوض حٌخذِش حٌعخِش



 

 حٌذسحعخص حٌلشس ٚحٌظذس٠ذ . .3

 -: وتتكون موارد المركز من

 حٌّشوض ٌٍؽ١ش .ِمخرً حٌخذِخص ٚح عظؾخسحص حٌظٝ ٠ئد٠ٙخ  .5

 ِمخرً حٌذٚسحص حٌظذس٠ز١ش . .4

حٌظزشعخص ٚحٌٙزخص ٚح عخٔخص ٚحٌّمٕق ٚحٌٙمذح٠خ حٌّل١ٍمش ٚح ؿٕز١مش حٌظمٝ  .3

 ٠مزٍٙخ ِـٍظ حٌـخِعش رٕخ ح عٍٝ الظشحف ِـٍظ ح دحسس .

 أٜ ِٛحسد أخشٜ ٔخطـش ِٓ ٔؾخه حٌّشوض . .2

كههز وقههد قههام المركزبعههد تشههكٌله بإنشههاء عشههر وحههدات فرعٌههة منبوقههة مههن مر
الخدمة العامة وتابعة لهه وذلهك لتفعٌهل دورة فهى خدمهة المجتمهع وتنمٌهة البٌئهة 

 -وهذه الوحدات هى :
ٚكممذس طعٍمم١ُ حٌٍؽممش ح ٔـ١ٍض٠ممش ٚحٌظشؿّممش ٠ٚمممَٛ رعّممً دٚسحص ـممٝ حٌٍؽممش  .5

ح ٔـ١ٍض٠ش رـ١ّف ِغظ٠ٛخطٙخ ٠ٚمَٛ رخٌظذس٠ظ ـ١ٙمخ أعنمخ  ١٘جمش حٌظمذس٠ظ 

دحخمً ِعخِمً حٌٍؽمخص رخٌى١ٍمش ٚأ٠نمخ   رمغُ حٌٍؽش ح ٔـ١ٍض٠مش ٠ٚمظُ حٌظمذس٠ظ

 طشؿّش حٌؾٙخدحص حٌع١ٍّش .

ٚكممذس طعٍمم١ُ حٌٍؽممش حٌفشٔغمم١ش ٚحٌظشؿّممش ل ٚطمممَٛ رعّممً دٚسحص ـممٝ حٌٍؽممش  .4

 حٌفشٔغ١ش ٚرٌه دحخً ِعخًِ حٌٍؽخص رخٌى١ٍش .

ٚكذس طع١ٍُ حٌٍؽش حٌعشر١ش ٚآدحرٙخ ل ٠ٚمَٛ رظذس٠ظ حٌٍؽمش حٌعشر١مش ٚـشٚعٙمخ  .3

ؿممخدس حٌٍؽممش حٌعشر١ممش ٚآدحرٙممخ حٌّخظٍفممش ٌٍّقممش١٠ٓ حٌّخظٍفممش ٌٍممشحؼز١ٓ ـممٝ ا

 ٚحألؿخٔذ.

ٚكممذس حٌزلممٛع ح ؿظّخع١ممش ل ٚطمممَٛ رظمممذ٠ُ ح عظؾممخسحص حٌف١ٕممش ـممٝ ِـممخي  .2

حٌزلممٛع ح ؿظّخع١ممش ٚـممٝ ِـممخي حألعممشس ٚحٌّـظّممف ٚطمممذ٠ُ خذِممش طممذس٠ذ 

ح خقخث١١ٓ ح ؿظّخع١١ٓ رخٌٛكذحص ح دحس٠ش رخٌـخِعش ٚخخسؿٙخ ٠ٚؾمشؾ 

 ٓ أعخطزس لغُ ح ؿظّخع .ع١ٍٙخ ٔخزش ِ



 

ٚكذس ح سؽخد حٌغ١خكٝ ل ٚطمَٛ رعًّ دٚسحص ـٝ ِـخي ح سؽمخد حٌغم١خكٝ  .1

ٌٍممشحؼز١ٓ ـممٝ حٌعّممً رغممٛق حٌغمم١خكش ٚأ٠نممخ طمممذَ ح عظؾممخسحص حٌف١ٕممش ـممٝ 

 ِـخي حٌظخس٠خ ٚح٢ػخس .

ٚكمممذس حٌزلمممٛع حٌٕفغممم١ش ل ٚطممممَٛ رظممممذ٠ُ خمممذِخطٙخ ـمممٝ ِـمممخي حٌزلمممٛع  .1

دٚسحص ـٝ حٌظخخهذ ٌٍشحؼز١ٓ ٌٍعًّ ـٝ ٘زح  ٚح عظؾخسحص حٌٕفغ١ش ٚعًّ

ٙمخ ٔخزمش ِمٓ حٌّـخي ٚأ٠نخ طمذ٠ُ خذِخطٙخ ـٝ عمالؽ ح دِمخْ ٠ٚؾمشؾ ع١ٍ

 0أعخطزس لغُ عٍُ حٌٕفظ

 

ٚكذس ٔلُ حٌّعٍِٛخص حٌـؽشحـ١ش لٚطمَٛ رعًّ ح عظؾمخسحص حٌف١ٕمش حٌالصِمش  .9

 ٚأ٠نمخ طمذس٠ذ G.I.Sـٝ ِـخي حٌعٍَٛ حٌـؽشحـ١ش ، ٠ٚٛؿذ رخٌٛكذس ِعًّ 

 هالد حٌّغخكش ٠ٚؾشؾ ع١ٍٗ ٔخزش ِٓ أعخطزس لغُ حٌـؽشحـ١خ .

ٚكذس حٌلخعذ ح٢ٌٝ ل ٚطمَٛ رعًّ دٚسحص ـٝ ِـخي حٌلخعذ ح٢ٌٝ ٠ٚممَٛ  .9

رخٌظذس٠ظ ٔخزش ِٓ أعنمخ  ١٘جمش حٌظمذس٠ظ رخٌى١ٍمش ٚطعطمٝ حٌٛكمذس ؽمٙخدس 

 ِعظّذس ِٓ حٌى١ٍش ٚحٌـخِعش .

ذس خمذِخطٙخ ـمٝ ِـمخي ٚكذس حٌّىظزخص ٚٔلُ حٌّعٍِٛمخص ل ٚطممذَ ٘مزٖ حٌٛكم .8

حٌّىظزممخص ٚحٌّعٍِٛممخص ٌإلعممظفخدس ِٕٙممخ ـممٝ ِىظزخطٙممخ ٚأ٠نممخ عّممً دٚسحص 

طذس٠ز١ش ٌطالد لغُ حٌّىظزخص ٌض٠خدس وفخثظُٙ حٌع١ٍّش كظٝ ٠ىٛٔمٛح ؿمخ٘ض٠ٓ 

 ٌغٛق حٌعًّ ٠ٚؾشؾ عٍٝ حٌٛكذس أعخطزس لغُ حٌّىظزخص .

سحص ـمٝ ٚكذس ح عمالَ ٚحٌعاللمخص حٌعخِمش ل ٚطممَٛ ٘مزٖ حٌٛكمذس رعّمً دٚ .50

ِـممخي حٌعاللممخص حٌعخِممش ٚحٌقمملخـش ٚح رحعممش ٚحٌظ١ٍمض٠ممْٛ ٚطمممذَ وخـممش 

ح عظؾممخسحص حٌف١ٕممش ـممٝ حٌّـممخي ح عالِممٝ ٠ٚؾممشؾ ع١ٍٙممخ أعممخطزس لغممُ 

 ح عالَ .

٠ٚمَٛ ِشوض حٌخذِش حٌعخِش ربعطخ  حٌذحسع١ٓ ؽمٙخدحص ِعظّمذس ِٚٛػممش 

 ِٓ حٌى١ٍش ٚحٌـخِعش ِعظّذس ِٓ حٌخخسؿ١ش .

ٔظّٕٝ ٌطالرٕخ حٌـذد ِض٠ذ ِٓ حٌظمذَ ٚحٌشلٝ ٚأْ حٌٕززس  ٚـٝ حٌٕٙخ٠ش ٘زٖ

٠ىٛٔٛح ِٓ حٌّغظف١ذ٠ٓ ِٓ حٌخذِخص حٌظٝ ٠مذِٙخ ِشوض حٌخذِش حٌعخِش هٛحي 

 حٌعخَ عٛي  ـٝ أػٕخ  حٌذسحعش أٚ حألؿخصس حٌق١ف١ش .
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 إداسح العاللبد العبهخ
 

أٔؾمممممممجض ادحسس حٌعاللمممممممخص حٌعخِمممممممش رخٌى١ٍمممممممش رممممممممشحس حٌغممممممم١ذ حألعمممممممظخر  -

ٚطظزممممممف  51/1/4059رظممممممخس٠خ  31حٌممممممذوظٛس / ع١ّممممممذ حٌى١ٍممممممش  سلممممممُ 

 .ِزخؽشس حٌغ١ذ أ . د / ع١ّذ حٌى١ٍش

ظذس٠ز١مممش ٚح١ٌّذح١ٔمممش طغمممخُ٘ ادحسس حٌعاللمممخص حٌعخِمممش ـمممٝ طٕف١مممز حٌمممشكالص حٌ -

 ٌٍطالد ِف ح لغخَ حٌع١ٍّش رخٌى١ٍش .

طغممخُ٘ حٌعاللممخص حٌعخِممش ـممٝ كفممً حٌخممش٠ـ١ٓ ٌٍطممالد ِممف سعخ٠ممش حٌطممالد  -

 ٚحٌٛكذحص حألخشٜ رخٌى١ٍش .

طغخُ٘ حٌعاللخص حٌعخِش ـمٝ حٌمشكالص حٌظشـ١ٙ١مش ٚحٌؼمخـ١مش ٚحٌع١ٍّمش ٌٍطمالد  -

 ٚرٌه ِف ح دحسحص حٌّخظقش .

خِمش ـمٝ طٛؿ١مش حٌطمالد حٌـمذد عٕمذ دخمٌُٛٙ اٌمٝ حٌى١ٍمش طغخُ٘ حٌعاللخص حٌع -

عممذحد حٌّقممشٚـخص ٚحٌىؾممؿ حٌطزممٝ ٚح ؿممشح حص ٌٍّممشس حألٌٚممٝ ِممٓ ك١ممغ 

 حٌّطٍٛرش ٚرٌه رخٌظعخْٚ ِف ح دحسحص حٌّخظقش .

طغممخُ٘ حٌعاللممخص حٌعخِممش ـممٝ طٕلمم١ُ حٌّممئطّشحص حٌع١ٍّممش ٚحٌٕممذٚحص حٌؼمخـ١ممش  -

ؾمخص حٌع١ٍّمش ٌٍذسحعمخص حٌع١ٍمخ دحخمً حٌع١ٍّش ٌأللغمخَ رخٌى١ٍمش ٚطؽط١مش حٌّٕخل

  لخعخص حٌّئطّشحص رخٌى١ٍش .

 

 مدٌر االدارة                                                     

 بٌومً السٌد السٌد / طاهر                                          



 

  

 ودذح ضوبى اجلىدح
 سؤَخ وسسبلخ الكلُخ

 : الرإٌـــــــــــة

ِّمخ ٠ـعمً حٌخمش٠ؾ ح ٔغخ١ٔش  ١ّض ٚحٌش٠خدس ـٟ ِـخي ح دحد ٚحٌعٍَٛحٌظ

  0لخدسح عٍٝ حٌظٕخـغ١ش ٌظلم١ك حٌظ١ّٕش حٌّغظذحِش

 : الرســـــالة

رظمممذ٠ُ رمشحِؾ دسحعمم١ش ٌظ١ّٕمش حٌّٙممخسحص ـمٝ ِـممخي ح دد  طٍظمضَ حٌى١ٍمش

ٚحٌعٍممَٛ ح ٔغممخ١ٔش ٚح ؿظّخع١ممٗ رّممخ ٠لمممك طخممش٠ؾ ِظخققمم١ٓ لممخدس٠ٓ عٍممٝ 

 ش حٌظطٛس ـٝ ِـخي حٌزلغ حٌعٍّٝ ٚخذِش حٌّـظّف ِل١ٍخ ٚحل١ّ١ٍخ .ِٛحوز

 

 : للكلٌة اإلستراتٌجٌة األهداف

 الغبَبد الٌهبئُخ واألهذاف االسرتاتُجُخ
لكلُخ اِداة واألهذاف التٌفُزَخ             

 
 
 

تطىَش المذسح املؤسسُخ للكلُخ لتصجخ هشكـض : الغايةة اوولة 
 خربح هتوُض

 تتوُض ثبلىالعُخ واملشوًخ ختُجُوضع خطخ اسرتا .1
.وضع الخطة االستراتيجية 1-1  
.اعتماد الخطة االستراتيجية 1-2  
.مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية بشكل دوري 1-3  



 

التٌوُخ الجششَخ وتطـىَش ايُكـل التٌمُوـٍ األكـبد ٍ   .2
 واإلداسٌ 

تحسين الييكل التنظيمي ليالئم تنفيذ الخطة االستراتيجية  2-1
 وتحقيق رسالة الكمية

.تحديث التوصيف الوظيفي الموجود 2-2  
لتي تمكنيا اكسابيا القدرات األدائية تنمية الموارد البشرية إل 2-3

.من االضطالع بمحتوى التوصيف الوظيفى  
.كاديمية اإلدارية واعتمادىاوضع معايير الختيار القيادات األ 2-4  

مادية والبشرية الالزمة تدعيم وحدة ضمان الجودة بالموارد ال 2-5
.لممارسة مياميا  

.إنشاء وحدة إلدارة األزمات وتحديد مياميا ووسائل ممارستيا 2-6  
تدعيم األقسام العممية بالموارد المادية والبشرية الالزمة 2-7  

 إًشبء وتشغُل ًمبم هعلىهبد الكرتوًً ثبلكلُخ .3
.بعادنشاء نظام معمومات الكترونى متعدد األإ 3-1  
.شاء موقع الكتروني لمكمية وتحديثو بصفة دوريةإن 3-2  
إنشاء شبكة معموماتية بالكمية مرتبطة بالشبكة المعموماتية  3-3

.لمجامعة وشبكة المعمومات الدولية  

 وضع وتفعُل ضىاثط ههٌُخ تتسن ثبألخاللُخ واالًصبف .4
وضع واعتماد ميثاق أخالقي لمممارسة المينية لمكمية. 4-1  
.األخالقي بين جميع الفئات بالكميةنشر الميثاق  4-2  
.إنشاء آلية لتفعيل وتطبيق الميثاق األخالقي لممارسة المينة 4-3  

 كبد ٍ داء األحتسني هستىي األ .5
.لية مرنة لممتابعة والتقييم والتوثيقآوضع  5-1  



 

.عممية لمكميةالمجمة تطوير ال 5-2  
الى  تنشيط التعميم اإللكتروني وتحويل عدد من المقررات 5-3

.الصورة االلكترونية  
 
 

حتسني ًىعُخ اخلشَج لُكىى هٌبسجب ملتطلجبد : الثانيةالغاية 
 سىق العول

تطىَش املمشساد ثصىسح حتمك املعبَري االكبد ُـخ المىهُـخ  .6
 واخلبصخ

مراجعة مدى مطابقة مواصفات الخريجين مع كل من رسالة  6-1
.الكمية والمعايير االكاديمية القومية والخاصة  

إجراء التعديالت الالزمة فى المقررات الدراسية لكي تكون  6-2
.أكثر تطابقا مع كل من رسالة الكمية والمعايير األكاديمية  

يسمح بنجاح الطالب قبل استيفاء  وضع نظام لمتقييم ال 6-3
.المعايير االكاديمية بدرجة مقبولة  

.استكمال تجييز المعامل 6-4  
واالمتحانات. تطوير وتحديث نظم التقويم 6-5  

 تىفري هصبدس تعلُوُخ دذَثخ  .7
.تزويد القاعات بنظم عرض الكترونية 7-1  
، ومصادر إلكترونية.دعم مكتبة الكمية بكتب حديثة ومتنوعة 7-2  
تدريب اعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم عمى طرق التدريس  7-3
.حديثة واستخدام الطرق الحديثة في التعميمال  
.قررات الدراسية الى مقررات الكترونية% من الم21تحويل  7-4  



 

 إجيبد عاللخ هستوشح ثني الكلُخ واخلشجيني  .8
انشاء رابطة لمخريجين بالكمية. 8-1  
عقد مؤتمر دوري لمتوظيف بالكمية يدعى اليو ذوى العالقة. 8-2  
حفظ سجالت وافية عن الخريجين وتحديثيا بصورة دورية. 8-3  
التعميم الذي حصموا عميو  استبيان رأى الخريجين فى جدوى 8-4

 بالكمية.
البحث فى انشاء برامج اخرى إذا اظير استبيان الخريجين  8-5

 الحاجة الييا.
دراسة االحتياجات التدريبية لمخريجين فى مجاالت عمميم  8-6

 الحالية وانشاء برامج تدريبية لمقابمة تمك االحتياجات.
 
 

لُختطىَش الجذث العلوً فً الك: الثالثةالغاية   

 تٌوُخ وتعضَض األًشطخ الجذثُخ فً الكلُخ .9
األكاديمية والنظريات راء المستفيدين من البحوث آاستطالع  9-1

.الموضوعات المطموب بحثياالحديثة في   
تعديل الخطة البحثية لمكمية بحيث تستوعب ما يسفر عنو  9-2

. راء المستفيدينآاستطالع   
وفير موارد ذاتية تنشيط الوحدات ذات الطابع الخاص لت 9-3

.لتمويل البحث العممي  
تعديل لوائح الوحدات ذات الطابع الخاص لمسماح بتوجيو  9-4

.جزء من حصيمة عمميا لدعم البحث العممى بالكمية  
.وضع الية لجمع التبرعات لدعم االنشطة البحثية 9-5  



 

السعي لمحصول عمى مشروعات بحثية ممولة من خارج  9-6
 الكمية.

لمجمة العممية لمكمية. ا تطوير 9-7  
.تشجيع نشر البحوث فى مجالت عممية دولية 9-8   

نشر بحوث من رسائل الدكتوراه قبل تشكيل لجنة الحكم  9-9
.والمناقشة  

: تٌشُط دوس الكلُخ فً خذهخ اجملتوع وتٌوُخ الرابعةالغاية 
 الجُئخ

 وضع خطخ خلذهخ اجملتوع .11
التي يمكن إن لمخدمات دراسة االحتياجات المجتمعية  11-1

تقدميا الكمية من خالل انشاء وحدة متخصصة لدراسة 
 االحتياجات

ية إلشباع االحتياجات المجتمعية. وضع خطة إلسيام الكم 11-2  
تفعيل الخطة البحثية لمكمية وتطويعيا لخدمة االحتياجات  11-3

 المجتمعية
اكز التجارب والبحوث، والدورات التدريبية تفعيل دور مر  11-4
.بالكمية عتمدةالم  
لية إلشراك ممثمين عن الجيات المطموب التعاون آوضع  11-5
.معيا  
عالمية إرشادية لمتعريف بما يمكن إتخطيط وتنفيذ حممة  11-6

 لمكمية تقديمو لممجتمع المحيط
.لمخدمة المجتمعية بالكمية ضعقد مؤتمر سنوي 11-7  
.فعال ةدتفعيل نشاطات الوحدات ذات الطابع الخاص الموجو  11-8  



 

إنشاء وحدات ذات طابع خاص جديدة قادرة عمى تقديم نوعيات  11-9
.الخدمات المطموبة  

إعادة النظر في الموائح المالية واالدارية لموحدات ذات الطابع الخاص  11-11
 لجعميا أكثر قدرة ومرونة في مواجية المجتمع المحيط.

 Q A Uجملس إداسح ودذح اجلىدح 
 . 40/3/4001حٌـٛدس رخٌى١ٍش رظخس٠خ طُ طؤع١ظ ٚكذس مّخْ 

  ٘بٌخ اٌغيذ ٔذاِذيش اٌٛحذح :  د / 

 رى١ٍش ح٢دحد رّـّف عزشرخٜ 405حٌذٚس حألٚي حٌعٍٜٛ كـشس اٌٛحذح :   ِمش
 

 : الوحدة إدارة مجلس
 

 
 ِذيش إداسح اٌٛحذح                                                                

 

 اٌغيذ / جّبي أحّذ حالٚح                                                                          

 اٌصفخ اٌٛ يفــــــخ اإلعُ َ

 سئيظ اٌّاٍظ ػّيذ اٌىٍيخ .د/ ِّذٚح ٔبح  اٌّصشٜأ 1

 ػضٛا ٚويً اٌىٍيخ ٌدئْٛ اٌزؼٍيُ ٚاٌطالة اٌؼشثٝ أحّذ ػجبدٖ أ.د/  2

  3  

4 

           ػبدي أحّذ صيٓ اٌؼبثذيٓأ.د/ 

   اثشا٘يُ طٍجخ ػجذ اٌخبٌك د/ 0أ

  ٚاٌجحٛس ٌٍذساعبد اٌؼٍيبٚويً اٌىٍيخ 

ٚويً اٌىٍيخ ٌدئْٛ خذِخ اٌّازّغ 

 ٚرّٕيخ اٌجيئخ

 ػضٛا

 ِذيش اٌٛحذح اعزبر ِغبػذ لغُ االصبس ٘بٌخ اٌغيذ ٔذاد./ 5

 ػضٛا سئيظ لغُ اٌفٍغفخ يبعش ػجذ إٌّص  لٕصٛحأ.د/  6

 ػضٛا سئيظ لغُ اإلجزّبع ايّبْ ػض اٌؼشةأ.د/  1
أ.َ.د/ػجذ اٌشاصق ثغيٛٔٝ  1

 اٌىِٛٝ

 ػضٛا لبئُ ثؼًّ سئيظ لغُ اٌادشافيب

 ػضٛا سئيظ لغُ اٌٍدخ اٌؼشثيخ أ.د/ ػجذاٌىشيُ حغٓ ججً 1
 ػضٛا يظ لغُ اٌٍدخ اإلٔاٍيضيخسئ ِؼزض اٌغشٚجيأ.د/  10
 ػضٛا سئيظ لغُ ػٍُ إٌفظ شيّبء خبضشأ.د/  11
 ػضٛا سئيظ لغُ اآلصبس رفيذٖ ػجذ اٌاٛادأ.د/  12
 ػضٛا سئيظ لغُ اٌّىزجبد  اٌدٍجبْيٛع  صشٚد أ.د/  13
 ػضٛا سئيظ لغُ اٌٍدبد اٌدشليخ أ.د/ عبِيخ اٌغيذ فشحبد 14
 ػضٛا ثؼًّ سئيظ لغُ اٌٍدخ اٌفشٔغيخلبئُ  أحّذ فزحي سصقأ..د/  15
 ػضٛا سئيظ لغُ اإلػالَ أ.د/ غبدح ػجذ اٌزٛاة اٌيّبٔٝ 16
  )دػٛح( اٌغيذ / أِيٓ اٌىٍيخ 11
  )دػٛح( أِيٓ إرحبد اٌطالة 11
  )دػٛح( ِّضً اٌّازّغ اٌّذٔٝ 11



 

 سؤَخ وسسبلخ ودذح اجلىدح وأهذافهب
 

 : وحدة  مان الجودةرإٌة 
ؾ حٌظع١ّ١ٍمممش ٚحٌٛفمممٛي حٌمممٝ ح عظّمممخد حٌزشحِـمممٝ حٌظ١ّمممض ٚحٌـمممٛدس ٌٍزمممشحِ

ٚحٌّئعغممٝ ٌظلم١ممك حٌظ١ّٕممش حٌّغممظذحِش ٌٍى١ٍممش ٚحٌـخِعممش ـممٝ ِـممخ ص حٌزلممغ 

 حٌعٍّٝ ٚخذِش حٌّـظّف.

 : وحدة  مان الجودةرسالة 

ٔؾش ػمخـش حٌـٛدس ٚطفع١ً ِٚظخرعش حٌزشحِؾ ح وخد١ّ٠ش ٚطم١١ُ ح دح  ٌٍٕٙمٛك 

 ؾ ِئً٘ ٌغٛق حٌعًّ.رخٌع١ٍّش حٌظع١ّ١ٍش ٚحعذحد خش٠

 :أهداف الوحدة 

 طّى١ٓ حٌى١ٍش ِٓ طلم١ك سعخٌظٙخ ٚؼخ٠خطٙخ ح عظشحط١ـ١ش . .5

اعال  ل١ُ حٌظ١ّض ٚحٌمذسس حٌظٕخـغ١ش ـٝ وخـمش حٌظخققمخص حٌظخرعمش ٌٍى١ٍمش  .4

 الظشحف حٌغ١خعخص ٚح١ٌ٢خص حٌظٝ طذعُ طلم١ك ِعخ١٠ش حٌـٛدس .

ذعُ طلم١ممك ِعممخ١٠ش ِظخرعممش ٚطم١مم١ُ ططز١ممك حٌغ١خعممخص ٚح١ٌ٢ممخص حٌظممٝ طمم .3

 حٌـٛدس .

 ططز١ك حٌّعخ١٠ش حٌم١ِٛش ٌإلعظّخد ٚمّخْ حٌـٛدس ـٝ حٌظع١ٍُ حٌعخٌٝ. .2

 الظشحف حعظلذحع ٚكذحص طذعُ ِظخرعش ططز١ك ِعخ١٠ش حٌـٛدس. .1

حوظغخد ػمش حٌّـظّف حٌّقشٜ ٚحٌّـظّف حٌذٌٚٝ ـمٝ ِخشؿمخص حٌع١ٍّمش  .1

 حٌظع١ّ١ٍش رخٌى١ٍش .

 غظخذِش ٌظم٠ُٛ ح٢دح .ٚمف حٌٕلُ ٚحٌّعخ١٠ش ٚحٌّٕخرؽ حٌّ .9

طمذ٠ُ حٌذعُ حٌفٕٝ أللغخَ ٚادحسحص حٌى١ٍش ٌّغخعذطٙخ عٍٝ ططز١ك ِعمخ١٠ش  .9

 حٌـٛدس .

 طٛف١ؿ ٚطٛػ١ك حألدح   ٔؾطش حٌى١ٍش حٌظع١ّ١ٍش ٚحٌزلؼ١ش ٚحٌخذ١ِش . .8

 ٔؾش ػمخـش حٌـٛدس ر١ٓ أـشحد ِـظّف حٌى١ٍش . .50

 ١ّش .أؾخ  لخعذس ر١خٔخص ِظىخٍِش ٌىً ِمِٛخص حٌّئعغش حٌظع١ٍ .55



 

 : مهام وحدة  مان الجودة بالكلٌة

ٚمممف سإ٠مممش ٚسعمممخٌش حٌٛكمممذس ، أ٘مممذحـٙخ ح عمممظشحط١ـ١ش ٚحٌخطمممو حٌظٕف١ز٠مممش  .5

 ٚطٛػ١مٙخ ِٓ ِـٍظ حٌى١ٍش .

 ٚمف ح١ٌٙىً حٌظٕل١ّٝ ٚح دحسٜ ٌٍٛكذس ٚطٛػ١مٗ ِٓ ِـٍظ حٌى١ٍش . .4

١ش طفع١ً ٔلخَ مّخْ حٌـٛدس حٌذحخٍٝ رخٌى١ٍش ١ٌؾًّ حألٔؾطش حألوخد١ّ٠ش ٚحٌؽ .3

 أوخد١ّ٠ش ٚطٛػ١مٗ رّـٍظ حٌى١ٍش .

ٚمف آ١ٌخص ٌظفع١ً حٌّشحؿعش حٌذحخ١ٍش ٌألٔؾطش حألوخد١ّ٠ش ٚؼ١مش حألوخد١ّ٠مش  .2

 رخٌى١ٍش ِف حٌظٕغ١ك ِف حأللغخَ حٌّخظٍفش ٚطٛػ١مٙخ رّـٍظ حٌى١ٍش

ـمممٝ ٚممممف سإ٠مممش ٚسعمممخٌش حٌى١ٍمممش ، ٚأ٘مممذحـٙخ دعمممُ ِٚظخرعمممش ادحسس حٌى١ٍمممش  .1

 عٍٝ ٔطخق ٚحعف .ح عظشحط١ـ١ش ٚٔؾش٘خ رخٌى١ٍش 

طمذ٠ُ ٚسػ عًّ رٕخ ح  عٍمٝ ح كظ١خؿمخص حٌظذس٠ز١مش ألعنمخ  ١٘جمش حٌظمذس٠ظ  .1

ٌٍظعش٠ؿ رق١خؼش ٚططز١ك ِظطٍزخص حٌـمٛدس ِؼمً طٛفم١ؿ ٚطمش٠مش حٌزمشحِؾ 

 ٚحٌّمشسحص ٚاعظخذحَ حٌٕلُ حٌلذ٠ؼش ـٝ حٌظع١ٍُ ٚحٌظم١١ُ ٚؼ١ش٘خ .

ٚرخٌظخٌٝ طلممك سعمخٌش حٌظؤوذ ِٓ أْ حٌّخشؿخص حٌظع١ّ١ٍش طلمك سعخٌش حٌى١ٍش  .9

حٌـخِعممش ٚأ٘ممذحـٙخ ح عممظشحط١ـ١ش ِممف ح ٌظممضحَ رخٌّٕممخرؽ حٌّطٍٛرممش ٚحٌظٛل١ممض 

 حٌضِٕٝ حٌّلذد ٌٙخ .

ِظخرعممش ِٚشحؿعممش حٌظمممخس٠ش حٌغمم٠ٕٛش ٌٍظممم١ُ حٌممزحطٝ ٌٍى١ٍممش ٚاٌظضحِٙممخ رخٌّٕممخرؽ  .9

 حٌّطٍٛرش ٚحٌظٛل١ض حٌضِٕٝ حٌّلذد ٌٙخ .

د ِشكٍمش حٌزىمخٌٛس٠ٛط ٚهمالد ٚمف آ١ٌش ٌظفع١ً حٌّؾخسوش حٌطالر١ش )هال .8

 حٌذسحعخص حٌع١ٍخ ( ـٝ أٔؾطش حٌٛكذس .

ٔؾمممش ػمخـمممش حٌـمممٛدس عٍمممٝ ِغمممظٜٛ حٌطمممالد ٚأعنمممخ  ١٘جمممش حٌظمممذس٠ظ  .50

 ٚح دحس١٠ٓ .

ح دحس٠م١ٓ ٚ ٚممف ٚدسحعش ح كظ١خؿخص حٌظذس٠ز١ش ألعنخ  ١٘جش حٌظمذس٠ظ  .55

ش ِف حٌّظخقق١ٓ ِٓ دحخً أٚ خخسؽ حٌى١ٍش ٚحٌـخِعش ٌظ١ّٕخطو طذس٠ز١ش 

 .لذسحطُٙ 

ِظخرعش طشؽ١ق حٌّم١ُ حٌخخسؿٝ ٌٍزشحِؾ حٌذسحع١ش ِٚشحؿعش طمخس٠شٖ ٚطم١م١ُ  .54

 ِذٜ حٔعىخط رٌه عٍٝ حٌع١ٍّش حٌظع١ّ١ٍش .

 ِظخرعش ِؾشٚعخص مّخْ حٌـٛدس رخٌى١ٍش . .53

 ِٕخلؾش لنخ٠خ حٌـٛدس ـٝ ِـٍظ حٌى١ٍش ٚحٌٍـخْ حٌشث١غ١ش ِٚـخٌظ حأللغخَ  .52

 س رخٌـخِعش .طٛه١ذ حٌعاللش ِف ِشوض مّخْ حٌـٛد .51

 طمذ٠ُ طمش٠ش عٕٜٛ عٓ ٔؾخه حٌٛكذس ٌّشوض مّخْ حٌـٛدس رـخِعش هٕطخ   .51

 

 



 

 مهام لجان وحدة الجودة

ِظخرعمممش ٚطمممٛـ١ش ٚطـ١ٙمممض ؿ١ّمممف حٌٛػمممخثك عٍمممٝ ِغمممجٌٛٝ ِٕٚغممممٛ حٌٍـمممخْ 

 رؤعّخي وً ٌـٕش ٚ٘ٝ وخٌظخٌٝ لٚحٌّعٍِٛخص ٚحٌز١خٔخص حٌخخفش 

  إلعاازشارياٝ  اٌٙيىااً اٌزٕظيّااٝأٚالً : ٌإااخ اٌزخطاايظ ٚاٌّزبثؼااخ )اٌزخطاايظ ا

 اٌميبدح ٚاٌحىِٛخ(

 التخطٌط اإلستراتٌجى :

 ٚػ١مش حٌخطش ح عظشحط١ـ١ش ٌٍى١ٍش ِعظّذس ِٚٛػمش  .5

ٚػ١ممممش حٌظل١ٍمممً حٌز١جمممٝ )حٌز١جمممش حٌذحخ١ٍمممش ٚحٌخخسؿ١مممش ٌٍّئعغمممش ِظنمممّٕش  .4

 ِقفٛـش ِـخ ص حٌمٛس ٚحٌنعؿ / حٌفشؿ ٚحٌظٙذ٠ذحص (

أعنمخ  -دحخً ٚخخسؽ حٌى١ٍش )حٌطمالد  ٚػخثك ِؾخسوش حألهشحؾ حٌّخظٍفش .3

خش٠ـْٛ ( ـمٝ  -ؿٙخص دحعّش -سؿخي حألعّخي  -حٌعخ١ٍِٓ -١٘جش حٌظذس٠ظ 

 .حٌظل١ًٍ حٌز١جٝ

 ٔـ حٌشإ٠ش ٚحٌشعخٌش ٚحأل٘ذحؾ ح عظشحط١ـ١ش ٌٍى١ٍش ِعظّذس ِٚٛػمش . .2

ٚعممخثً ٔؾممش ٚاعممالْ حٌشإ٠ممش ٚحٌشعممخٌش ٚحأل٘ممذحؾ ح عممظشحط١ـ١ش دحخممً  .1

 ٚخخسؽ حٌى١ٍش .

ثك ِؾمممخسوش حألهمممشحؾ حٌّخظٍفمممش ـمممٝ حٌشإ٠مممش ٚحٌشعمممخٌش ٚحأل٘مممذحؾ ٚػمممخ .1

 ح عظشحط١ـ١ش حٌى١ٍش .

خذِمش  -حٌزلغ حٌعٍّمٝ  -ٚػ١مش ِعظّذس ٌغ١خعخص حٌى١ٍش ـٝ ِـخ ص حٌظع١ٍُ  .9

 . ع١خعخص حٌمزٛي ٚحٌظل٠ًٛ.. اٌخ -ع١خعخص ِخ١ٌش  -حٌّـظّف ٚط١ّٕش حٌز١جش 

 ص حٌغخرمش .ٚعخثً ٔؾش ٚاعالْ ع١خعخص حٌى١ٍش ـٝ حٌّـخ  .9

 خطش حٌى١ٍش ٌّشحؿعش ٚطلذ٠غ طٍه حٌغ١خعخص . .8



 

ٌظطز١ك اعظشحط١ـ١ش حٌى١ٍش ِظنّٕش  Action planٚػ١مش حٌخطش حٌظٕف١ز٠ش  .50

حٌفظممشس  –ِغممج١ٌٛش حٌظٕف١ممز  –آ١ٌممخص حٌظٕف١ممز  –حألٔؾممطش ٚحٌّٙممخَ حٌّطٍٛرممش 

 حٌظ٠ًّٛ حٌالصَ  –ِئؽشحص ح ٔـخص –حٌّخشؿخص  –حٌض١ِٕش ٌٍظٕف١ز 

 ـخ ص حسطزخه اعظشحط١ـ١ش حٌى١ٍش ربعظشحط١ـ١ش حٌـخِعش ٚػ١مش رّ .55

 -ٚػ١مممش طظنممّٓ حٌغممّخص ح١ٌّّممضس ٌٍى١ٍممش ٚدٚس٘ممخ ـممٝ خذِممش حٌّـظّممف  .54

حٌٛمف حٌظٕخـغٝ حٌلخٌٝ ٚحٌّغظمزٍٝ ٌٍى١ٍش ِمخسٔش رخٌى١ٍخص حٌّٕمخفشس عٍمٝ 

طضح٠مذ الزمخي  -حٌمذٌٚٝ ، ٚؿمٛد رمشحِؾ ١ِّمضس  -ح ل١ٍّٝ  -ِغظٜٛ حٌّلٍٝ 

حٌظقم١ٕؿ حٌعمخٌّٝ  -حـذ٠ٓ )اكقخث١خص عذد٠ش ٌخّظ عمٕٛحص (حٌطالد حٌٛ

ِغمظٜٛ وفمخ س  -طضح٠ذ الزخي ِٕلّخص عمٛق حٌعّمً عٍمٝ خش٠ـمٝ حٌى١ٍمش  -

ِعمذي حٌٕؾمش  -٠ـ١١ٓ ( حٌخش٠ـ١ٓ )طؽز٠مش سحؿعمش ِمٓ حٌّغمظف١ذ٠ٓ أٚ حٌخمش

 أخشٜ . -حٌعٍّٝ 
 

 الهٌكل التنظٌمى:
 

اؿشح  طلذ٠غ ح١ٌٙىً  -ٚػ١مش ح١ٌٙىً حٌظٕل١ّٝ ٌٍى١ٍش )ِعظّذ ِٚعٍٓ( .5

 حٌظٕل١ّٝ )ارح وخْ ٠ٕطزك (

 حٌظٛف١ؿ حٌٛف١فٝ ٚطلذ٠ذ حٌّغج١ٌٛخص ٌٍم١خدحص حألوخد١ّ٠ش ٚحٌظٕف١ز٠ش  .4

 -لخثّش ح دحسحص حٌّظخققش رخٌى١ٍش ِعظّذس ِٚعٍٕش )ادحسس ؽجْٛ حٌطالد  .3

 -حٌعاللخص حٌؼمخـ١ش  -ح دحسس حٌّخ١ٌش ٚحٌلغخرخص  -حٌذسحعخص حٌع١ٍخ 

ـظّع١ش .... اٌخ( ٚطؾى١ً ٘زٖ ح دحسحص ِٓ حٌم١خدحص ح دحس٠ش حٌخذِخص حٌّ

 ٚحٌعخ١ٍِٓ 

لممشحس حعظّممخد ٚكممذس ادحسس ح صِممخص ٚحٌىممٛحسع ِظنممّٓ حٌّممٛحسد حٌزؾممش٠ش  .2

خطممش طممذس٠ذ أـممشحد حٌٛكممذس ٚط١ّٕممش لممذسحطُٙ ـممٝ ٘ممزح  -ٚحٌّخد٠ممش حٌالصِممش 

ِمخص ٚطذس٠ذ أـشحد حٌى١ٍش حٌّع١ٕ١ٓ عٍٝ حٌخطو حٌّٛمٛعش ٌألص -حٌّـخي 

 ٚحٌىٛحسع ٚو١ف١ش حٌظعخًِ ِعٙخ .



 

لممشحس حعظّممخد ٚكممذس مممّخْ حٌـممٛدس رخٌى١ٍممش ١٘ٚىٍٙممخ حٌظٕل١ّممٝ )ِٛػممك  .1

 ِٚعٍٓ(

 لشحس  ثلش حٌٛكذس ِٚـٍظ ادحسطٙخ )ِٛػك ِٚعٍٓ ( .1

 ٍِفخص ِٚغج١ٌٛخص ٚأٔؾطش حٌٛكذس )ِٛػك ِٚعٍٓ ( .9

ِلخمش ٚؿٍغمخص ِـٍمظ ادحسس حٌٛكمذس ٚطممخس٠ش ِٕخلؾمش لنمخ٠خ حٌـمٛدس  .9

 غظٜٛ حٌّـخٌظ حٌشع١ّش ٌٍى١ٍش .عٍٝ ِ

 -حٌٛعخثً حٌظٝ طظزعٙخ حٌٛكذس ٌّّخسعش أٔؾطظٙخ )ٚػخثك حٌظؽز٠ش حٌّشطـعمش .8

 ِغظٕذحص حٌظذل١ك حٌذحخٍٝ..( -طمخس٠ش حٌّشحؿع١ٓ حٌخخسؿ١١ٓ 

حٌظٛف١ؿ حٌمٛف١فٝ ٌـ١ّمف ٚفمخثؿ حٌى١ٍمش حألوخد١ّ٠مش ٚحٌظٕف١ز٠مش )ِعظّمذ  .50

 ِٚٛػك ِٚعٍٓ (

 القٌادة والحكومة :
 

 مش ِعخ١٠ش حخظ١خس حٌم١خدحص حألوخد١ّ٠ش )ِعظّذس ِٚعٍٕش (.ٚػ١ .5

 ٚعخثً ِؾخسوش أعنخ  ١٘جش حٌظذس٠ظ ـٝ اخظ١خس حٌم١خدحص حألوخد١ّ٠ش.  .4

 -ادحس٠م١ٓ  -ٔظخثؾ حعظمقخ  )حعظز١خٔخص( حألهشحؾ حٌّع١ٕش )١٘جش حٌظمذس٠ظ  .3

 عخ١ٍِٓ ( كٛي ّٔو حٌم١خدس رخٌّئعغش . -هالد 

١ٍممش كممٛي ِٕخلؾممش لنممخ٠خ حٌظعٍمم١ُ ٚحٌممظعٍُ حٌّلخمممش حٌشعمم١ّش ٌّـممخٌظ حٌى .2

 ٚطط٠ٛش حٌزشحِؾ ٚحٌمشحسحص حٌظٝ طىفً ـخع١ٍش حألدح  .

خطش طذس٠ذ ط١ّٕمش حٌّٙمخسحص ح دحس٠مش ٌٍم١مخدحص ح وخد١ّ٠مش ِظنمّٕش عمذد  .1

 حٌظذس٠ز١ش ٚٔغزش حٌلخف١ٍٓ ع١ٍٙخ )ِٛػمش ِٚعٍٕش (حٌزشحِؾ أٚ حٌذٚسحص 

دحسحص ٚٔلمممُ حٌّعٍِٛمممخص لخعمممذس ر١خٔمممخص حٌّئعغمممش طظنمممّٓ ِخظٍمممؿ ح  .1

ح دحس٠ممش ٚحٌمخ١ٔٛٔممش )حٌٍممٛحثق ٚحٌمممٛح١ٔٓ (ٚٔلممخَ كفممظ ٚطممذحٚي ٚاعممظذعخ  

 .حٌٛػخثك 



 

حٌٛعخثً حٌّظزعش ٚح١ٌ٢خص ٚحٌمشحسحص حٌّظخزس ِٓ لزً حٌم١خدحص حألوخد١ّ٠ش  .9

-حٌممذعُ حٌّعٕممٜٛ -ٌممذعُ ٔلممُ حٌـممٛدس حٌذحخ١ٍممش رخٌّئعغممش )حٌممذعُ حٌّممخدٜ

 .حٌذعُ ح دحسٜ (

ِٚعٍٕممش ٌظ١ّٕممش حٌّممٛحسد حٌزحط١ممش ٌٍّئعغممش طظنممّٓ ِقممخدس  خطممش ِٛػمممش .9

 ِئؽشحص طم١١ُ حألدح  . -آ١ٌخص ِٚغج١ٌٛخص حٌظٕف١ز ٚحٌّظخرعش  –حٌظ٠ًّٛ 

 

ٚػممخثك طعض٠ممض حٌعاللممخص حٌعخِممش ِممف حٌمطخعممخص ح ٔظخؿ١ممش ٚحٌخذِممش ـممٝ  .8

خذِخص ِظخققش  -طمذ٠ُ حعظؾخسحص  -ِؾشٚعخص  -حٌّـظّف )حطفخل١خص 

 ..( ِٛػمش ِٚعٍٕش.رشٚطٛوٛ ص .. -

لخثّش حٌٛكذحص رحص حٌطخرف حٌخخؿ ٚدٚس٘خ ـٝ ط١ّٕش حٌّٛحسد )ِظنمّٕش  .50

سرمممو حٌّىخـمممآص  -حٌظلش٠مممش ِمممٓ حٌمممشٚط١ٓ ح دحسٜ  -دعمممُ ح ِىخ١ٔمممخص 

 رشحِؾ حٌظش٠ٚؾ ٚحٌظغ٠ٛك ٌّٕظـخص ٚخذِخص ٘زٖ حٌٛكذحص ( -رخ ٔظخؽ 

ص حألوخد١ّ٠ممش ح١ٌ٢ممخص حٌّغممظخذِش ٌظم١مم١ُ وفممخ س ادحسس حٌّئعغممش ٚحٌم١ممخدح .55

 )ِٛػمش ِٚعٍٕش ( ِٚـخ ص )لشحسحص( ح عظفخدس ِٓ ٔظخثؾ حٌظم٠ُٛ .

 -أٔٛحعٙممخ-ِؾممشٚعخص حٌظطمم٠ٛش حٌظممٝ كقممٍض ع١ٍٙممخ حٌّئعغممش )عممذد٘خ .54

أ٘ممذحـٙخ( ٚٚعممخثً دعممُ حٌم١ممخدحص حألوخد١ّ٠ممش ٌّظخرعممش ٚاعممظّشحس٠ش طٍممه 

 حٌّؾشٚعخص ٚططز١ك ٔظخثـٙخ .

  



 

 مالٌة والمادٌة ، التعلٌم والتعلم () الموارد ال ثانٌا : لجنة الموارد
 الموارد المالٌة والمادٌة :

 حٌّٛحصٔش حٌّخ١ٌش حٌغ٠ٕٛش ٌٍّئعغش )طمش٠ش ِعظّذ( . .1

 –لخعذس ر١خٔمخص )عمـالص( ٌّزمخٔٝ حٌّئعغمش طظنمّٓ حٌظقم١ُّ ٚحٌّغمخكش  .2

 حٌقالك١ش ٌإلعظخذحَ .... –ٚعخثً حألِٓ ٚحٌغالِش  –ح مخ س ٚحٌظ٠ٛٙش 

عظّذس ٌذعُ ٚف١خٔش حٌز١ٕش حٌظلظ١ش ٚحٌّشحـمك ٚآ١ٌمخص خطش ع٠ٕٛش ِٛػمش ِٚ .3

 ططز١ك حٌخطش .

 وظ١ذ ٠لظٜٛ ح ِخوٓ ٚحٌظغ١ٙالص حٌّظخكش ٌّّخسعش حألٔؾطش حٌطالر١ش . .4

لخعممممذس ر١خٔممممخص )عممممـالص( رخٌّعخِممممً حٌّظخكممممش ٚطـ١ٙضحطٙممممخ ِٚعممممذحطٙخ  .5

 ٚفالك١ظٙخ ٌإلعظخذحَ ٚف١خٔظٙخ ٚطلذ٠ؼٙخ .

حٌلذ٠ؼممش ٚطىٌٕٛٛؿ١ممخ حٌّعٍِٛممخص  وظ١ممذ )ٔؾممشس( عممٓ ٚعممخثً ح طقممخ ص .6

 حٌّظخكش رخٌّئعغش .

طمش٠ش كٛي ِغظٜٛ حٌّٛحسد حٌّظخكش ٠ظنّٓ ل أ٠ٌٛٚمخص حعمظخذحَ حٌّمٛحسد  .1

 حٌّشحلزش ٚحٌظم٠ُٛ حٌّغظّش ٌىفخ س ح عظخذحَ ٚٔظخثؾ حٌظم٠ُٛ  –حٌّظخكش 

أ٘مذحـٙخ  -وظ١ذ عٓ حٌٛكذحص رحص حٌطخرف حٌخخؿ ٠ظنّٓ ل سعمخٌشحٌٛكذس  .1

 خطش طط٠ٛش وفخ س طٍه حٌٛكذحص . -ِخشؿخطٙخ  -ِٙخِٙخ  ٚ

 التعلٌم والتعلم والتسهٌالت المادٌة للتعلم :

لخثّش رؤعخ١ٌذ حٌظع١ٍُ ٚحٌمظعٍُ ) حٌظم١ٍذ٠مش ٚؼ١مش حٌظم١ٍذ٠مش ( ِٛػممش ِٚعظّمذس  .5

 ِٚعٍٕش ٌـ١ّف أعنخ  ١٘جش حٌظذس٠ظ ٚحٌطالد 

ّمممشسحص ّٔممخرؽ ألعممخ١ٌذ حٌظعٍمم١ُ ؼ١ممش حٌظم١ٍذ٠ممش عٍممٝ ِغممظٜٛ حٌزممشحِؾ ٚحٌ .4

 .ٔؾو ...( –طفخعٍٝ  -اٌىظشٚٔٝ –)طعٍُ رحطٝ

لخثّممش رّـممخ ص ِٚقممخدس حٌممظعٍُ حٌممزحطٝ عٍممٝ ِغممظٜٛ حٌى١ٍممش ٚحٌزممشحِؾ  .3

 . حٌظع١ّ١ٍش )ع١ٕش ِٓ أعّخي حٌطالد (

 . ع١ٕخص ( –لخثّش حٌّمشسحص ح ٌىظش١ٔٚش )اكقخث١خص  .2

ٔؾمممشحص أٚ ِطزٛعمممخص كمممٛي ع١خعمممخص ـمممٝ حٌظعخِمممً ِمممف ِؾمممخوً حٌظعٍممم١ُ  .1

 -معؿ حٌّٛحسد حٌّظخكش  -حٌذسٚط حٌخقٛف١ش  -ـش حٌعذد٠ش حٌضحثذس)حٌىؼخ

 حٌىظخد حٌـخِعٝ ..( -ص٠خدس أٚٔمـ أعنخ  ١٘جش حٌظذس٠ظ 



 

لخثّمش رزمشحِؾ حٌظممذس٠ذ ح١ٌّمذحٔٝ ٌٍطمالد عٍممٝ ِغمظٜٛ حٌزمشحِؾ حٌظع١ّ١ٍممش  .1

 ٚآ١ٌش ح ؽشحؾ ٚحٌّظخرعش ٚحٌظم١١ُ .

ذ ٚحٌّؾممخسوش ـممٝ ٚػممخثك ِؾممخسوش حألهممشحؾ حٌّـظّع١ممش ـممٝ رممشحِؾ طممذس٠ .9

 .طم١١ُّٙ 

 ٔظخثؾ حعظطالع آسح  حٌطالد كٛي رشحِؾ حٌظذس٠ذ ح١ٌّذحٔٝ . .9

ّٔخرؽ ِٓ حٌىظذ حٌذسحعم١ش حٌخخفمش رؤعنمخ  ١٘جمش حٌظمذس٠ظ )ع١ٕمش ِّؼٍمش  .8

 . ٌٍزشحِؾ ٚحٌّمشسحص (

 ثلممش ٔلممخَ طم١مم١ُ حٌطممالد ٚطلذ٠ممذ ِٛحع١ممذ ح ِظلخٔممخص ٚاعممالْ حٌٕظممخثؾ  .50

 طؾى١ً ٌـخْ حٌظقل١ق .ٚلٛحعذ ٔلخَ حٌشأـش ٚلشحسحص 

 ٔلخَ حٌىٕظشٚي ٚآ١ٌش ح ؿشح حص حٌّظخزس ـٝ ادحسس ح ِظلخٔخص . .55

ع١ٕمممش ِمممٓ أٚسحق ح ِظلخٔمممخص ِّؼٍمممش ٌٍزمممشحِؾ ٚحٌّممممشسحص ٚح ؿخرمممخص  .54

 حٌّٕٛرؿ١ش ٌٙخ .

آ١ٌممش طٍمممٝ ؽممىخٜٚ حٌطممالد ِممٓ ٔظممخثؾ ح ِظلخٔممخص ٚحٌزممض ـ١ٙممخ )ّٔممخرؽ  .53

 . ـع١ٍش(

ٌظع١ٍُ ٚحٌظعٍُ طؾًّ ل ِلطخص حٌظـخسد لخعذس ر١خٔخص )لٛحثُ( ِغخعذحص ح .52

 (حٌّطخعُ .. -حٌّالعذ  -ِعخًِ حٌلخعذ  -ِعخًِ حٌٍؽخص  -

لخعذس ر١خٔخص )عـالص( لخعخص حٌّلخمشحص ٚحٌفقٛي حٌذسحعم١ش طؾمًّل  .51

طىٌٕٛٛؿ١خ حٌظمذس٠ظ  -ٚعخثً ح ٠نخف  -حٌظ٠ٛٙش  -ح مخ س  -حٌّغخكخص 

 (أعذحد حٌطالد .. -

-حٌظـ١ٙمممضحص  -حألؿٙمممضس )ٌّعخِمممً طؾمممًّ ل لخعمممذس ر١خٔمممخص )عمممـالص( ح .51

 (حٌق١خٔش ... -حٌّعذحص 

 -لخعذس ر١خٔخص حٌّىظزش طظنّٓ ل ِغخكش حٌمخعخص رخٌٕغزش ألعذحد حٌطالد  .59

طىٌٕٛٛؿ١ممممخ  -خممممذِخص حٌظطمممم٠ٛش -حٌّشحؿممممف ٚحٌممممذٚس٠خص  -حٌظـ١ٙممممضحص 

حٌخمممذِخص حٌّمذِمممش  -ِٛحع١مممذ حٌعّمممً -حٌعمممخ١ٍِٓ رخٌّىظزمممش  -حٌّعٍِٛمممخص 

ِغمظٜٛ سممخ  -ٚع١ٍش طٍممٝ حٌؾمىخٜٚ  -طغـ١ً حٌّظشدد٠ٓ  -ٌٍّظشدد٠ٓ 

 (حٌّغظف١ذ٠ٓ ...

حعظز١خٔخص ٚٔظخثؾ حعظطالع سأٜ حٌطالد كٛي حٌزٕٛد حٌغمخرمش ٌٍظغم١ٙالص  .59

 حٌّخد٠ش ٌٍظع١ٍُ ٚحٌظعٍُ 

  
 
 
 
 
 



 

ثالثااااً : لجناااة الماااوارد البشااارٌة )الجهااااز اإلدارى ،أع ااااء هٌئاااة 
 التدرٌس ،الطالب والخرٌجون(

 :الجهاز اإلدارى 

 ٚػ١مش ِعخ١٠ش ٚحخظ١خس ٚطع١١ٓ ٚطشل١ش حٌم١خدحص ح دحس٠ش )ِعظّذس ِٚعٍٕش( .1

 -ٚعمخثً حٌّئعغمش ٌظلذ٠ممذ ح كظ١خؿمخص حٌظذس٠ز١مش ٌٍعممخ١ٍِٓ رٙمخ )حعظمقممخ   .2

 دسحعش ح كظ١خؿخص رخ عظعخٔش رخز١ش ...( -طمخس٠ش ِظخرعش 

خطش ِعظّمذس ِٚعٍٕمش ٌٍظمذس٠ذ حٌّغمظّش رٕمخ ح عٍمٝ ح كظ١خؿمخص )طظنمّٓ  .3

-د ٚأٔمممٛحع حٌزمممشحِؾ ٚحٌمممذٚسحص حٌظذس٠ز١مممش حٌّظخكمممش ٌٍعمممخ١ٍِٓ عممم٠ٕٛخ  عمممذ

طم١١ُ  -ٔغزش حٌلخف١ٍٓ عٍٝ حٌذٚسحص  -حٌّغظٙذـ١ٓ  -حٌّخققخص حٌّخ١ٌش 

 حألدح  ...(

ِممٓ حٌعممخ١ٍِٓ لخعممذس ر١خٔممخص )أٚعممـالص( رممخٌّئ٘الص ٚحٌخزممشحص حٌّظخكممش  .4

 رخٌّئعغش

زممخ  حٌعّممً عٍممٝ ٚػ١مممش ِعظّممذس ِٚعٍٕممش ٌغ١خعممش حٌّئعغممش ـممٝ طٛص٠ممف أع .5

 ح دحسحص ٚسرو حٌلٛحـض رخ ٔظخؽ

لمممٛحثُ ِٛػممممش رخ ِىخ١ٔمممخص ٚحٌظغممم١ٙالص ٚحٌظـ١ٙمممضحص ٚٚعمممخثً ح طقمممخي  .6

 .حٌّظخكش حٌالصِش ٌظٛـ١ش فشٚؾ عًّ ِالثّش ٌإلدحس١٠ٓ 

 .ٚػ١مش ِعخ١٠ش طم١١ُ أدح  حٌم١خدحص ح دحس٠ش ٚحٌعخ١ٍِٓ )ِعظّذس ِٚعٍٕش ( .1

 .حٌٛف١فٝ ٌٍعخ١ٍِٓ )ِعظّذس ِٚعٍٕش( ٚعخثً ل١خط ٚطم١١ُ ِغظٜٛ حٌشمخ .1

 حٌمشحسحص حٌّظخزس ٌض٠خدس ِغظٜٛ حٌشمخ حٌٛف١فٝ ٌٍعخ١ٍِٓ )ّٔخرؽ ِٛػمش( .1

حعمممظز١خٔخص ل١مممخط سممممخ  حٌم١مممخدحص ح دحس٠مممش ٚحٌعمممخ١ٍِٓ ٚٔظمممخثؾ طل١ٍٍٙمممخ  .10

 ٚح ؿشح حص حٌظقل١ل١ش حٌّظخزس رٕخ ح عٍٝ ٔظخثؾ حٌظل١ًٍ .

 

 

 

 



 

 الطالب والخرٌجون :

 ّئعغش ٌمزٛي ٚطل٠ًٛ حٌطالد )ِعظّذس ِٚعٍٕش(ٚػ١مش ع١خعخص حٌ .1

 -د١ٌمممً حٌطخٌمممذ  -ٚعمممخثً ٔؾمممش ٚاعمممالْ حٌغ١خعمممخص )حٌّٛلعمممخ ٌىظشٚٔٝ  .2

 أخشٜ( -ح سؽخد 

 حعظز١خٔخص ل١خط سمخ  حٌطالد عٓ ع١خعخص حٌمزٛي ٚحٌظل٠ًٛ ٚٔظخثـٙخ  .3

خطمش ِعظّمذس ِٚعٍٕممش ٌٍمذعُ ٚح سؽممخد حٌطالرمٝ هزمممخ  ٌإلكظ١خؿمخص حٌفع١ٍممش  .4

 نّٓ لٌٍطالد طظ

أعمممخ١ٌذ  -حٌشعخ٠مممش حٌقمممل١ش  -حٌمممذعُ حٌّمممخدٜ  -)حٌمممذعّخألوخد٠ّٝ 

ٔلممُ اسؽممخد ٚطٛؿ١ممٗ حٌطممالد  -حوظؾممخؾ حٌطممالد حٌّظفممٛل١ٓ ٚحٌّظعؼممش٠ٓ 

حٌذعُ حٌّخٌٝ ٌٍطمالد حٌّغمظلم١ٓ ٌٍّمٕق  -سعخ٠ش حٌطالد حٌٛحـذ٠ٓ  -حٌـذد 

 حٌذسحع١ش ...(

ـٙمخ حٌظع١ّ١ٍمش د١ًٌ حٌطخٌذ   ٠ظنّٓ ِعٍِٛخص وخـ١ش عمٓ حٌّئعغمش ٚرشحِ .1

 ٚخذِخص حٌذعُ حٌطالرٝ 

حأللغخَ حٌع١ٍّمش  -د١ًٌ ح سؽخد حألوخد٠ّٝ  ٠ظنّٓ ٔلخَ حٌمزٛي رخٌّئعغش  .1

حٌشعمَٛ  -ٌٍطالد حٌّغمظـذ٠ٓ خطٛحص حٌظغـ١ً  -ٚحٌذسؿخص حٌظٝ طّٕلٙخ 

رممشحِؾ  -لٛحعممذ ح ِظلخٔممخص  -حٌّمممشسحص ح ؿزخس٠ممش حٌّخظٍفممش  -حٌذسحعمم١ش 

 . ٌخذِخص حٌطالر١شٚخذِخص سعخ٠ش حٌؾزخد ٚح

حعممظز١خٔخص ل١ممخط ٚطم١مم١ُ سمممخ  حٌطممالد عممٓ خممذِخص حٌممذعُ ٚح سؽممخد  .9

 .حٌطالرٝ 

ِغمئ١ٌٚظٙخ ٚحٌخمذِخص حٌظمٝ  -ٔؾشس أٚ وظ١ذ عٓ ٚكذس خذِخص حٌخش٠ـ١ٓ  .9

 .طمذِٙخ 

 .لٛحعذ ر١خٔخص )عـالص( حٌخش٠ـ١ٓ ٚحٌظٛؿٗ حٌٛف١فٝ  .8

 ذحد حٌطالد ٚحٌخش٠ـ١ٓ ٌغٛق حٌعًّ.لخثّش رشحِؾ اع .50

 .خد حٌغٕٜٛ ٌٍخش٠ـ١ٓ ٍِٚظمٝ حٌظٛف١ؿ حٌغٕٜٛ حٌىظ .55

 .وظ١ذ أٚ ٔؾشس عٓ سحرطش حٌخش٠ـ١ٓ )ارح وخْ ٠ٕطزك( .54

 أع اء هٌئة التدرٌس :

 -لخعذس ر١خٔمخص أعنمخ  ١٘جمش حٌظمذس٠ظ ٚح١ٌٙجمش حٌّعخٚٔمش طؾمًّ ل حألعمذحد  .5

حٌّمشسحص حٌظٝ ٠ؾخسن ـمٝ طذس٠غمٙخ  -حٌذسؿخص حألوخد١ّ٠ش  -حٌظخققخص 

ًّ ـٝ ِـخ ص حٌظذس٠ظ ٚحٌزلغ حٌعٍُ ٚخذِمش حٌّـظّمف عذد عخعخص حٌع -

 -حٌّٕخلؾمممممخص حٌّفظٛكمممممش  -حٌٕمممممذٚحص  -ح ؽمممممظشحن ـمممممٝ حٌّمممممئطّشحص  -

ح ؽشحؾ عٍٝ حٌذسحعخص حٌع١ٍمخ  -حٌّلخمشحص حٌعخِش دحخً ٚخخسؽ حٌى١ٍش 

 حٌغخعخص حٌّىظز١ش . -ح سؽخد حألوخد٠ّٝ  -



 

 .حٌغ١شس حٌزحط١ش ِظنّٕش لخثّش حألرلخع حٌّٕؾٛسس  .4

خطممش حٌّئعغممش ٌإلعممظفخدس ِممٓ أعنممخ  ١٘جممش حٌظممذس٠ظ حٌّظفممشؼ١ٓ ٚؼ١ممش  .3

حٌّظفشؼ١ٓ ، ِٚالثّش حٌظخقـ حٌعٍّٝ ٌعنمٛ ١٘جمش حٌظمذس٠ظ ٌٍّممشسحص 

 .حٌظٝ ٠ؾخسن ـٝ طذس٠غٙخ )ِعظّذس ِٚعٍٕش(

خطمش حٌّئعغممش ٌٍظعخِممً ِممف حٌعـممض / حٌفمخثل ـممٝ أعنممخ  ١٘جممش حٌظممذس٠ظ  .2

 .ٚح١ٌٙجش حٌّعخٚٔش )ِعظّذس ِٚعٍٕش(

ػ١مممش ِعظّممذس ِٚعٍٕممش رغ١خعممخص ٚلٛحعممذ طع١مم١ٓ ١٘جممش حٌظممذس٠ظ ٚح١ٌٙجممش ٚ .1

 .حٌّعخٚٔش 

 لخثّش طلذ٠ذ ح كظ١خؿخص حٌظذس٠ز١ش ألعنخ  ١٘جش حٌظذس٠ظ ٚح١ٌٙجش حٌّعخٚٔش  .1

خطش حٌّئعغش ٌظذس٠ذ أعنخ  ١٘جش حٌظذس٠ظ ِٚعخ١ُٔٚٙ ٚـمخ ٌإلكظ١خؿخص  .9

آ١ٌممخص -جممش حٌّغممظٙذـش حٌف -حٌفع١ٍممش طؾممًّ ل عممذد ٚٔٛع١ممش حٌزممشحِؾ حٌظٕف١ز٠ممش 

حٌظؽز٠مش حٌشحؿعممش ِممٓ  -حألدح  ٚـخع١ٍظممش حٌظممذس٠ذ  -ِعممخ١٠ش حٌظم١م١ُ  -حٌظٕف١مز 

 .ل١خط حألػش حٌزٜ أكذػٗ حٌظذس٠ذ ـٝ حألدح   -حٌّظذسر١ٓ 

لخثّش ِٛػمش ِٚعٍٕش رّعمخ١٠ش طم١م١ُ أدح  أعنمخ  ١٘جمش حٌظمذس٠ظ ِٚعمخ١ُٔٚٙ  .9

حٌّغمخّ٘ش  -ع١ٍّش حألخمشٜ طؾًّ ل )ح ٌظضحَ رـذحٚي حٌظذس٠ظ ٚحألٔؾطش حٌ

ح ٔؾممطش  -ـمٝ أٔؾممطش حٌش٠مخدس حٌطالر١ممش ٚحٌزلمغ حٌعٍّممٝ ٚخذِمش حٌّـظّممف 

 حٌّغخّ٘ش ـٝ حٔؾطش مّخْ حٌـٛدس  -حٌّل١ٍش ٚحٌم١ِٛش ٚحٌعخ١ٌّش 

حٌّغخّ٘ش ـٝ ط١ّٕش حٌّٛحسد ( رخ مخـش اٌٝ  -ٚحٌظط٠ٛش حٌّغظّش ٌٍّئعغش  .8

ح  ٚاخطممخس أعنممخ  ١٘جممش آ١ٌممخص حٌّئعغممش ٌممشرو حٌلممٛحـض رّغممظ٠ٛخص حألد

 حٌظذس٠ظ ِٚعخ١ُٔٚٙ رٕظخثؾ حٌظم١١ُ .

 

حعظز١خٔخص حعظطالع سأٜ ٚل١خط ٚطم١١ُ ِغظٜٛ حٌشمخ حٌٛف١فٝ ألعنمخ   -50

١٘جمش حٌظممذس٠ظ ِٚعمخ١ُٔٚٙ ، ٚح ؿممشح حص حٌظقمل١ل١ش حٌّظخممزس ٌٍّلخـلمش عٍممٝ 

 .حٌشمخ حٌٛف١فٝ )ّٔخرؽ ٚحلع١ش(

 



 

مشاااركة المجتمعٌااة وتنمٌااة رابعاااً : لجنااة المشاااركة المجتمعٌااة )ال

 البٌئة(

 المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة :

 

حٌخطممش حٌغمم٠ٕٛش ٌزممشحِؾ خذِممش حٌّـظّممف ٚط١ّٕممش حٌز١جممش هزمممخ   كظ١خؿممخص  .5

 .حٌّـظّف حٌّل١و )ِٛػمش ِٚعٍٕش(

 

 -لممشحس أؾممخ  ٚكممذس ادحس٠ممش خخفممش رخٌخممذِخص حٌّـظّع١ممش ٚؽممجْٛ حٌز١جممش  .4

 .١خص ألـشحد حٌٛكذسح١ٌٙىً حٌظٕل١ّٝ ٚطلذ٠ذ حٌّغجٌٛ

 

 .لخعذس ر١خٔخص )عـالص( خخفش رخألٔؾطش ٚحٌخذِخص حٌّـظّع١ش  .3

 

 ِغظٕذ طفع١ً ِؾخسوش حألهشحؾ حٌّـظّع١ش ٚطؾًّ ل .2

 -)ِلخمممش ِـٍممظ حٌى١ٍممش حٌخخفممش رّؾممخسوش أهممشحؾ حٌّـظّممف حٌّممذٔٝ 

طممٛـ١ش ـممشؿ  -ع١ممذ حٌخممش٠ـ١ٓ  -ٍِظمممٝ حٌظٛف١ممؿ  -رشٚطٛوممٛ ص حٌظعممخْٚ 

 .حٌظذس٠ذ ح١ٌّذحٔٝ ٌٍطالد ( -لٛحـً حٌطالد  -عًّ ٌٍخش٠ـ١ٓ 

 

ِغممظٕذحص ِغممخّ٘ش حٌطممالد ٚأعنممخ  ١٘جممش حٌظممذس٠ظ ـممٝ رممشحِؾ خذِممش  .1

 .حٌّـظّف ٚط١ّٕش حٌز١جش

 

ّٔخرؽ حعظز١خٔخص ل١خط سمخ  ِٕلّخص عٛق حٌعًّ ٚحٌّـظّف حٌّذٔٝ عمٓ  .1

 .أدح  حٌّئعغش ِٚغظٜٛ خش٠ـ١ٙخ

ٜ سممممخ  حألهمممشحؾ ٔظمممخثؾ طل١ٍمممً ح عمممظز١خٔخص حٌخخفمممش رظم١ممم١ُ ِغمممظٛ .9

حٌّـظّع١ممش ٚح ؿممشح حص حٌظقممل١ل١ش حٌّظخممزس ـممٝ ٘ممزح حٌقممذد رٕممخ ح  عٍممٝ 

 .حٌظم١١ُ

خامساااً : لجنااة المعاااٌٌر والباارام  )المعاااٌٌر األكادٌمٌااة والباارام  
 التعلٌمٌة ، الدراسات العلٌا(

 المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرام  التعلٌمٌة :

رخٌّعممخ١٠ش حألوخد١ّ٠ممش )ٚسػ لخثّممش رممشحِؾ طٛع١ممش أعنممخ  ١٘جممش حٌظممذس٠ظ  .5

 .ِٕخلؾخص ِفظٛكش ...( -ٌمخ حص  -ٔذٚحص  -عًّ 



 

 .لٛحثُ حٌّعخ١٠ش حألوخد١ّ٠ش حٌم١خع١ش حٌم١ِٛش ٌـ١ّف حٌظخققخص رخٌّئعغش  .4

ِلخمممش ِـٍممظ حٌى١ٍممش ِٚـممخٌظ حأللغممخَ كممٛي اؿممشح حص طزٕممٝ حٌّعممخ١٠ش  .3

 .حألوخد١ّ٠ش

ّظطٍزممخص حٌالصِممش ٚعممخثً ٚاؿممشح حص ِٛػمممش حطخممزطٙخ حٌّئعغممش ٌظممٛـ١ش حٌ .2

 .ٌظطز١ك حٌّعخ١٠ش حألوخد١ّ٠ش حٌم١خع١ش 

ِمخسٔش ِخ٠ظُ طمذ٠ّش ِف حٌّعخ١٠ش ّٔخرؽ ِٓ طٛف١ؿ ٚطمش٠ش حٌزشحِؾ كٛي  .1

 .حألوخد١ّ٠ش حٌّظزٕخس

طممخس٠ش حٌّشحؿعمش حٌذحخ١ٍمش ٚحٌخخسؿ١مش كممٛي طٛحـمك حٌزمشحِؾ حٌظع١ّ١ٍمش ِممف  .1

 .حٌّعخ١٠ش حألوخد١ّ٠ش 

ٌخخسؿ١مممش ٌم١مممخط ِٚظخرعمممش ِمممذٜ ططز١مممك طممممخس٠ش حٌّشحؿعمممش حٌذحخ١ٍمممش ٚح .9

 .حٌّعخ١٠ش حألوخد١ّ٠ش حٌّظزٕخس

 .حٌالثلش حٌذحخ١ٍش ٌّشكٍش حٌزىخٌٛس٠ٛط .9

ٍِفمممخص حٌزمممشحِؾ حٌذسحع١ش)٠ظنمممّٓ ٍِمممؿ حٌزشٔمممخِؾ ل طٛفممم١ؿ ٚطمش٠مممش  .8

 .حٌزشٔخِؾ ٚحٌّمشسحص حٌذسحع١ش( حٌّعظّذس

خِؾ لخثّممش رخٌٛعممخثً حٌظع١ّ١ٍممش حٌّغممظخذِش ـممٝ حٌظعٍمم١ُ ٚحٌممظعٍُ ٌىممً رشٔمم .50

 .دسحعٝ

 .لخثّش رخٌىظذ ٚحٌّشحؿف حٌّغظخذِش ٌىً رشٔخِؾ دسحعٝ  .55

 .أدٌش حٌزشحِؾ حٌظع١ّ١ٍش )وظ١زخص( .54

طممخس٠ش حٌّمشحؿع١ٓ حٌخمخسؿ١١ٓ ٌٍزمشحِؾ حٌظع١ّ١ٍمش ِظنمّٕش ِمذٜ ِالثّمش  .53

حٌزشحِؾ ٌٍظطمٛس حٌعٍّمٝ ـمٝ ِـمخي حٌظخقمـ ، ِالثّمش ١٘ىمً حٌزشٔمخِؾ 

 .ؼ١ش حٌظم١ٍذ٠ش  ٚٔٛع١ش حٌّمشسحص ، هشق حٌظذس٠ظ ٚحٌظم١١ُ

سأٜ حٌّغمممظف١ذ٠ٓ ٚحألهمممشحؾ حٌّع١ٕمممش ـمممٝ حٌزمممشحِؾ  ٚعمممخثً حعمممظطالع .52

حٌظع١ّ١ٍممش ِٚال ِظٙممخ ٌٍظطممٛس ـممٝ ِـممخي حٌظخقممـ ٚاكظ١خؿممخص عممٛق 

 .حٌعًّ 

ّٔممخرؽ حعممظز١خٔخص ٚٔظممخثؾ طم١مم١ُ حٌّمممشسحص حٌذسحعمم١ش رٛحعممطش حٌطممالد ،  .51

 .ٝ ٔظخثؾ حٌظم١١ُ ٍٚح ؿشح حص حٌظقل١ل١ش حٌّظخزس رٕخ ح  ع

 

 



 

  الذساسبد العلُب
 .وظ١ذ  ؿشح حص حٌظغـ١ً ٚح ؽشحؾ حألوخد٠ّٝ ـٝ حٌذسحعخص حٌع١ٍخ  .5

 . ثلش حٌذسحعخص حٌع١ٍخ )ِعظّذس ِٚعٍٕش( .4

حٌّعمممخ١٠ش ح وخد١ّ٠مممش حٌم١خعممم١ش )ل١ِٛمممش أٚ عخ١ٌّمممش( ٌٍزمممشحِؾ / حٌّممممشسحص  .3

 .حٌذسحع١ش

حص ٍِفخص حٌزشحِؾ حٌذسحع١ش حٌّعظّمذس )طٛفم١ؿ ٚطمش٠مش حٌزمشحِؾ ٚحٌّممشس .2

 .حٌذوظٛسحٖ  -حٌّخؿغظ١ش –حٌذسحع١ش( ٌزشحِؾ حٌزٍَٛ 

 .لخثّش رخٌىظذ ٚحٌّشحؿف حٌع١ٍّش حٌّغظخذِش ـٝ وً رشٔخِؾ / ِمشسحص .1

طمممممممخس٠ش حٌّشحؿعممممممش حٌذحخ١ٍممممممش)ٌـخْ حٌـممممممٛدس( ٌٍزممممممشحِؾ / حٌّمممممممشسحص  .1

حٌذسحع١شِٚال ِظٙخ ٌٍظطٛس حٌعٍّٝ ـٝ ِـخي حٌظخقمـ ٚهمشق حٌظمذس٠ظ 

 .ٚحٌظم١١ُ 

 .ع١ٓ حٌخخسؿ١ش ٌٍزشحِؾ / حٌّمشسحص حٌذسحع١شطمخس٠ش حٌّشحؿ .9

ٔلخَ طم١١ُ حٌطالد ، طلذ٠ذ ِٛحع١ذ ح ِظلخٔخص ٚاعمالْ حٌٕظمخثؾ ، لمشحسحص  .9

 .طؾى١ً ٌـخْ حٌظقل١ق

 .ٔلخَ حٌىٕظشٚي ٚادحسس ح ِظلخٔخص ٚآ١ٌش ح ؿشح حص .8

ع١ٕمممش ِمممٓ أٚسحق ح ِظلخٔمممخص ِّؼٍمممش ٌٍزمممشحِؾ / حٌّممممشسحص حٌذسحعممم١ش  .50

 .ش ٌٙخ ٚح ؿخرخص حٌّٕٛرؿ١

آ١ٌممش طٍمممٝ ؽممىخٜٚ حٌطممالد ِممٓ ٔظممخثؾ ح ِظلخٔممخص ٚحٌزممض ـ١ٙممخ )ّٔممخرؽ  .55

 .ـع١ٍش(

حعظزخٔخص )حعظطالع سأٜ( ل١خط ٚطم١١ُ ِغظٜٛ سمخ  هالد حٌذسحعخص  .54

 .حٌع١ٍخ

سادساً: لجنة البح  العلمى زالمصهداقٌة واألخالقٌهة , البحه  العلمهى 
 واألنشطة العلمٌة األخرهل

 املصذالُخ واألخالق

ش ح ؿمشح حص )ِٛػممش ِٚعٍٕمش( حٌظمٝ طظزعٙمخ حٌّئعغمش ٌإلٌظمضحَ رلممٛق لخثّ .5

 .حٌٍّى١ش حٌفىش٠ش )حٌظؤ١ٌؿ ٚحٌٕؾش(



 

-ٌمممممخ حص   -ٚعممممخثً ٔؾممممش ػمخـممممش حٌٍّى١ممممش حٌفىش٠ممممش رخٌّئعغممممش)ٔذٚحص  .4

 .ِطزٛعخص(

 -آ١ٌخص ططز١ك حٌّّخسعخص حٌعخدٌش ٚعذَ حٌظ١١ّض ر١ٓ أعنخ  ١٘جش حٌظذس٠ظ .3

 حٌطالد ٚطؾًّ ل -حٌعخ١ٍِٓ 

ٚػخثك ِعظّذس ٌظٛص٠مف أعزمخ  ح ؽمشحؾ ٚحٌظمذس٠ظ ٚحٌلمٛحـض ٚحٌّىخـمآص  -أ 

 ٚحٌظع١١ٕخص ألعنخ  ١٘جش حٌظذس٠ظ .

 .ٚػخثك ِعظّذس ٌظٛص٠ف أعزخ  حٌعًّ ٚحٌلٛحـض ر١ٓ ح دحس١٠ٓ ٚحٌعخ١ٍِٓ -د 

 .ٚػخثك ِعظّذس ٌٍّغخٚحس ر١ٓ حٌطالد ـٝ ـشؿ حٌظع١ٍُ ٚحٌظم٠ُٛ  -ص 

ٝ حٌؾىخٜٚ ٚحٌّمظشكخص ٚح عظـخرش ٌٙخ ٚحٌمشحسحص آ١ٌش ِعظّذس ِٚعٍٕش ٌظٍم .2

 .حٌّظخزس ـٝ ؽؤْ حٌؾىخٜٚ ٚاخطخس حٌؾخوٝ رٕظ١ـش حٌّظخرعش )ّٔخرؽ ـع١ٍش(

 د١ًٌ ِٛػك ِٚعٍٓ ألخالل١خص حٌّٕٙش ٚحٌٛفخثؿ حٌّخظٍفش رخٌّئعغش  .1

حٌٛعخثً حٌّغظخذِش ـٝ ٔؾش حٌّعٍِٛخص عٓ حٌّئعغش ِٛػمش ِٚعظّذس  .1

 ؿٙش ِغجٌٛش ....( -اعالٔخص  -أدٌش  -ِطزٛعخص  -)حٌّٛلف ح ٌظىظشٚٔٝ 

 .ٚعخثً ِظخرعش فلش حٌّعٍِٛخص ِٚقذحل١ظٙخ .9

 :الجذث العلوً واألًشطخ العلوُخ 
خطش حٌّئعغش ٌٍزلغ حٌعٍّٝ ِشطزطش رخطش حٌـخِعش ٚاكظ١خؿخص حٌّـظّف  .5

-حٌفظممشس حٌض١ِٕممش  -ٚحٌظٛؿٙممخص حٌم١ِٛممش ِظنممّٕش حألٔؾممطش ٚآ١ٌممخص حٌظٕف١ممز 

 .ـخف )ِعظّذس ِٚعٍٕش(ِئؽشحص حٌٕ

ٚػمممخثك حٌخطمممو حٌزلؼ١مممش ٌأللغمممخَ حٌع١ٍّمممش رخٌّئعغمممش ، ٚحٌخطمممو حٌزلؼ١مممش  .4

 .حٌّؾظشوش ر١ٓ حأللغخَ 

لخثّش رزشحِؾ ط١ّٕش حٌمذسحص حٌزلؼ١ش ٚوظخرش حٌّؾمشٚعخص حٌزلؼ١مش ألعنمخ   .3

 .١٘جش حٌظذس٠ظ ِٚعخ١ُٔٚٙ 

ِممف  لخثّممش حٌّؾممشٚعخص حٌزلؼ١ممش ٚرشٚطٛوممٛ ص حٌظعممخْٚ حٌزلؼممٝ ٌٍّئعغممش .2

 .حٌّئعغخص حٌّل١ٍش ٚح ل١ّ١ٍش ٚحٌعخ١ٌّش

 .لخعذس ر١خٔخص ٌٍزلٛع حٌع١ٍّش حٌّٕؾٛسس .1



 

 .حٌّـٍش حٌع١ٍّش حٌخخفش رخٌّئعغش )ارح وخْ ٠ٕطزك( .1

لخثّممش حٌّشحوممض ٚحٌٛكممذحص حٌزلؼ١ممش رخٌّئعغممش حٌظممٝ طمممذَ خممذِخص رلؼ١ممش  .9

 .ٚططز١م١ش 

حٌظع١ّ١ٍمش  ّٔخرؽ ـع١ٍش ٌّغخّ٘ش حٌزلغ حٌعٍّمٝ ـمٝ دعمُ ٚططم٠ٛش حٌع١ٍّمش .9

 -)ِؾممخسوش حٌطممالد ـممٝ ِؾممشٚعخص رلؼ١ممش ِٚممئطّشحص ٚٔممذٚحص ع١ٍّممش 

 .رشحِؾ ِٚمشسحص دسحع١ش ِظطٛسس ...(

ِقممخدس  -ئعغممش ٌظ٠ّٛممً حٌزلممغ حٌعٍّممٝ ) حٌّٛحصٔممش حٌغمم٠ٕٛش خطممش حٌّ .8

 .ٚعخثً ؿزد حٌظ٠ًّٛ( -حٌظ٠ًّٛ حٌزحطٝ 

وظ١ممذ عممٕٜٛ ألٔؾممطش حٌّئعغممش حٌع١ٍّممش ٠ؾممًّ طٕلمم١ُ أٚ حٌّؾممخسوش ـممٝ  .50

دعمُ  -حٌّئطّشحص ٚحٌٕمذٚحص ٚٚسػ حٌعّمً حٌّل١ٍمش ٚح ل١ّ١ٍمش ٚحٌذ١ٌٚمش 

ِممف  -حٌّئعغممش ٌّؾممخسوش أعنممخ  ١٘جممش حٌظممذس٠ظ ـممٝ حألٔؾممطش حٌع١ٍّممش 

عنممم٠ٛش ح١ٌٙجمممخص  -حٌّٕلّمممخص حٌزلؼ١مممش حٌّل١ٍمممش ٚح ل١ّ١ٍمممش ٚحٌذ١ٌٚمممش 

 طزخدي حٌخزشحص ِف حٌّئعغخص حٌظع١ّ١ٍش حٌّٕخفشس ال١ّ١ٍخ  ٚد١ٌٚخ   -حٌذ١ٌٚش

  



 

سااااابعاً : لجنااااة إدارة الجااااودة والتطااااوٌر المسااااتمر واالسااااتبٌانات 
 والتغذٌة الراجعة

 أ/ نظم إدارة الجودة والتطوٌر المستمر :

 -حٌظمش٠ش حٌزحطٝ حٌغٕٜٛ عٓ حألدح  حٌىخًِ ٌٍّئعغش )آخش افذحس ِعظّمذ(  .5

ح ؿممشح حص حٌظقممل١ل١ش  -طمممخس٠ش طممم٠ُٛ حٌّممشحؿع١ٓ حٌذحخ١ٍممش ٚحٌخخسؿ١ممش 

 . ح  عٍٝ حٌظم٠ُٛ حٌّظخزس رٕخ

 حٌخطش حٌظٕف١ز٠ش ٌّؾشٚع حٌظط٠ٛش حٌّغظّش ٚحٌظؤ١ً٘ ٌإلعظّخد رخٌّئعغغش  .4

حٌظمش٠ش حٌفٕٝ )حٌشرف عٕٜٛ( ٌّؾشٚع حٌظط٠ٛش حٌّغظّش ٚحٌظؤ١ً٘ ٌإلعظّخد  .3

 .)ارح وخْ ٠ٕطزك(

ِلخمممش ِـٍممظ حٌى١ٍممش حٌخخفممش رّٕخلؾممش ِئؽممشحص حٌظممم٠ُٛ حٌممزحطٝ ألدح   .2

 .خطش حٌظط٠ٛش حٌّغظّش حٌّئعغش ِٚخطُ طٕف١زٖ ِٓ 

ِلخممممش ٚكمممذس ممممّخْ حٌـمممٛدس ٚحٌفش٠مممك ح دحسٜ ٚحٌظٕف١مممزٜ ٌّؾمممشٚع  .1

 .حٌظط٠ٛش حٌّغظّش ٚحٌظؤ١ً٘ ٌإلعظّخد 

 -طمخس٠ش حٌّشحؿع١ٓ -آ١ٌخص حٌظم٠ُٛ حٌزحطٝ ٌٍّئعغش )حعظز١خٔخص حٌّغظف١ذ٠ٓ  .1

 .ٔذٚحص( ٚٔظخثؾ حٌظم٠ُٛ  -ٌمخ حص 

ف١ممز٘خ رٕممخ ح  عٍممٝ ٔظممخثؾ حٌظممم٠ُٛ لخثّممش حٌظلغمم١ٕخص )ح ٔـممخصحص( حٌظممٝ طممُ طٕ .9

 .حٌزحطٝ 

كمٛحـض  -كّالص حٌظٛع١ش حٌخخفش رنشٚسس حٌظطم٠ٛش ٚحٌظؽ١١مش ٚحٌظلمذ٠غ  .9

 ٔؾش حٌّّخسعخص حٌـ١ذس  -حٌّؾخسو١ٓ ـٝ ٔلخَ حٌـٛدس 

 عمممظطالعخص سأٜ دسحعمممش ع١ٍّمممش كمممٛي حكظ١خؿمممخص عمممٛق حٌعّمممً هزممممخ   .8

 حٌّغظف١ذ٠ٓ

 حٌظع١ّ١ٍش )ِعظّذس ِٚعٍٕش(خطش حٌظط٠ٛش ٚحٌظم٠ُٛ حٌّغظّش ٌٍفخع١ٍش  .50

 ٚػخثك آ١ٌخص ططز١ك حٌخطش ِٓ خالي ٚكذس مّخْ حٌـٛدس رخٌّئعغش  .55

ٚػخثك ِؾخسوش حألهمشحؾ حٌّـظّع١مش ـمٝ طٕف١مز ٚطمم٠ُٛ حٌفخع١ٍمش حٌظع١ّ١ٍمش  .54

 .رخٌّئعغش 



 

ّٔممخرؽ ٚٚػممخثك ِٕخلؾممش طم١مم١ُ حٌفخع١ٍممش حٌظع١ّ١ٍممش ِممف ادحسس حٌى١ٍممش ٚرممخلٝ  .53

 .١ل١ش حٌّظخزس ٌىفخ س حألدح حٌّغظف١ذ٠ٓ ٚح ؿشح حص حٌظقل

وظ١مممذ عمممٓ حٌٕلمممخَ حٌمممذحخٍٝ  دحسس حٌـمممٛدس رخٌّئعغمممش ٚآ١ٌمممخص طٕف١مممزٖ  .52

 .ِٚئؽشحص حٌظم١١ُ حٌّغظّش ٌىفخ س حألدح 

لخثّممش رممشحِؾ حٌظٛع١ممش ٌٕؾممش ػمخـممش حٌـممٛدس رمم١ٓ أعنممخ  ١٘جممش حٌظممذس٠ظ  .51

 -ٔمممذٚحص   -ِٚعمممخ١ُٔٚٙ ٚحٌطمممالد ٚح دحس٠ممم١ٓ ٚحٌعمممخ١ٍِٓ )ِمممئطّشحص 

 .ِطزٛعخص..( -ٌمخ حص 

ٚػممخثك ِعظّممذس ِٚعٍٕممش ١ٌ٢ممخص حٌّغممخثٍش ٚحٌّلخعممزش ٚطم١مم١ُ حألدح  ٌـ١ّممف  .51

 -حٌعممخ١ٍِٓ رخٌّئعغممش )حعممظّخسحص وفممخ س حألدح  ألعنممخ  ١٘جممش حٌظممذس٠ظ 

ٔظمخثؾ  -ٔظخثؾ حعظطالع حٌمشأٜ كمٛي وفمخ س حٌم١مخدحص ٚح دحسحص حٌّخظٍفمش 

ش حٌظع١ّ١ٍممش كممٛي حٌع١ٍّممحعممظطالع سأٜ حٌطممالد ٚحٌّغممظف١ذ٠ٓ ح٢خممش٠ٓ 

 .ٚٔلُ حٌذعُ ٚح سؽخد حٌطالرٝ ..(

 ب / اختصاصات لجنة إعداد االستبٌانات والتغذٌة الراجعة :

 اعذحد دسحعش ٌإلعظز١خٔخص حٌّطٍٛرش رٕخ ح  عٍٝ اكظ١خؿخص حٌى١ٍش . .5

طقمم١ُّ حٌعذ٠ممذ ِممٓ ح عممظز١خٔخص رٕممخ ح  عٍممٝ ح كظ١خؿممخص ٚطٛص٠عٙممخ عٍممٝ  .4

 لحٌفجخص حٌّغظٙذـش ِٚٓ أِؼٍش رٌه 

 حعظز١خٔخص دٚس٠ش ٌظم٠ُٛ حٌّمشسحص حٌذسحع١ش ٚح ِظلخٔخص. 

 حعظز١خٔخص ٌظم٠ُٛ أدح  ادحسحص حٌى١ٍش. 

 ٓحعظز١خٔخص ٌم١خط حٌشمخ حٌٛف١فٝ ألعنخ  ١٘جش حٌظذس٠ظ ٚح دحس١٠. 

  حعممظز١خٔخص ٌم١ممخط سمممخ  أعنممخ  ١٘جممش حٌظممذس٠ظ ٚح دحس٠مم١ٓ عممٓ ّٔممو

 حٌم١خدس.

 مخس٠ش حٌخخفش رىً حعظز١خْ.طل١ًٍ ٔظخثؾ ح عظز١خٔخص ٚوظخرش حٌظ .3

عشك حٌٕظخثؾ عٍٝ ادحسس حٌى١ٍش رعمذ وظخرمش حٌظٛفم١خص ربلظشحكمخص ٚكٍمٛي  .2

 حٌظلغ١ٓ .



 

 طلذ٠غ ح عظز١خٔخص رٕخ ح  عٍٝ حٌٕظخثؾ حٌّظٛفً ا١ٌٙخ . .1

 ِظخرعش ح ؿشح حص حٌظقل١ل١ش . .1

 طمذ٠ُ طمخس٠ش دٚس٠ش سرف ع٠ٕٛش ٚاعظّخد٘خ ِٓ ِـٍظ حٌى١ٍش . .9

 غ٠ٕٛش .اعذحد خطش حٌعًّ حٌ .9

 ثامناً : لجنة التدرٌب والتنمٌة البشرٌة والتوعٌة واإلعالن 

 اختصاصات لجنة التدرٌب والتنمٌة البشرٌة والتوعٌة واإلعالن :

 ٔؾش ػمخـش حٌـٛدس ٚأ١ّ٘ش حٌظذس٠ذ ٚحٌظؤ١ً٘ حٌّغظّش ـٝ ِـظّف حٌى١ٍش . .5

د١ّ٠مش طلذ٠ذ ح كظ١خؿخص حٌظذس٠ز١مش ٌٍفجمخص حٌّخظٍفمش رخٌى١ٍمش ِمٓ ل١مخدحص أوخ .4

ٚأعنخ  ١٘جمش طمذس٠ظ ٚادحس٠م١ٓ ٚهمالد ـمٝ ِـمخي ٔلمُ ممّخْ حٌـمٛدس 

 ٚحٌظ١ٙجش ٌإلعظّخد .

اعذحد حٌخطو حٌظذس٠ز١ش حٌغ٠ٕٛش حٌّز١ٕمش عٍمٝ ح كظ١خؿمخص حٌظذس٠ز١مش رل١مغ  .3

طؾممًّ عٍممٝ رممشحِؾ طذس٠ز١ممش ٚٚسػ عّممً ِٚممئطّشحص ٚٔممذٚحص ٚٔؾممشحص 

 ِٛؿٙش اٌٝ ؿ١ّف حٌفجخص .

 ِٓ حٌزشحِؾ حٌظذس٠ز١ش حٌّظخكش ِٓ لزً حٌـخِعش  حٌعًّ عٍٝ ح عظفخدس حٌظخِش .2

 اطخكش حٌظذس٠ذ حٌّٕخعذ ٌىً ـجش عٍٝ كذٖ . .1

 طفع١ً ِٚظخرعش طٕف١ز حٌخطو حٌظذس٠ز١ش . .1

حٌّٕمخرؽ حٌالصِمش ٌٍظؽز٠مش طم٠ُٛ أدح  حٌزشحِؾ حٌظذس٠ز١مش ِمٓ خمالي اعمذحد  .9

 حٌشحؿعش ٚطل١ٍٍٙخ اكقخث١خ .

 شحِؾ حٌظذس٠ز١ش .طمذ٠ُ حٌظمخس٠ش حٌذٚس٠ش ٚحٌغ٠ٕٛش عٓ حٌز .9

 
 
 
 
 



 

 هلخص ألًشطخ ودذح ضوبى اجلىدح
طمُ حٌظممذَ رّمظمشف ٌٙمزح  QAAP4طُ ـظق حٌظمذَ ٌّؾخس٠ف ٔلخَ ؿٛدس دحخٍٝ  -

 . 9/1/4008حٌّؾشٚع ٚطُ حٌّٛحـمش ع١ٍٗ ٚحٌظعخلذ ـٝ 

ٚطغ١ٍّش  دحسس ِؾشٚعخص حٌظط٠ٛش ـمٝ  QAAP4طُ ح ٔظٙخ  ِٓ ِؾشٚع  -

 -49ظطمم٠ٛش رخٌّؾممخسوش ـممٝ حٌفظممشس ِممٓ ٚطممُ طلذ٠ممذ ص٠ممخسس حٌ 59/50/4050

30/55/4050 . 

عًّ دسحعش رحط١ش ٌٍى١ٍش رٕخ  عٍٝ ِعخ١٠ش ح عظّخد حٌخخفش رخ١ٌٙجمش حٌم١ِٛمش  -

 ٌنّخْ ؿٛدس حٌظع١ٍُ ٚح عظّخد .

 رشٔخِؾ . 51طُ طٛف١ؿ رشحِؾ حٌى١ٍش ٚحٌالثلش حٌمذ٠ّش وخٍِش ٚعذدُ٘  -

 149  وخٍِممش ٚعممذد٘خ  طمُ طٛفمم١ؿ وممً ِمممشسحص حٌى١ٍمش   حٌالثلممش حٌمذ٠ّممش -

 .ِمشس

 .ٚمف خطش حعظشحط١ـ١ش ٌٍى١ٍش ٚطلذ٠ؼٙخ -

 -عمذ دٚسحص ٚسػ عًّ عٓ ل -

طٕلمم١ُ حٌعّممً رٍـممخْ حٌـممٛدس ٚـمممخ  ٌالثلممش  -حٌـممٛدس )ِفٙممَٛ ٚحٌٛحؿزممخص( 

طمم٠ُٛ حٌطمالد  -طل١ًٍ حٌٛسلش ح ِظلخ١ٔمش  -ٔلخَ حٌفخسحرٝ ٌٍـٛدس  -حٌـذ٠ذس 

طٛفمم١ؿ ٚطمش٠ممش حٌزممشحِؾ  -ظشحط١ـٝ حٌظخطمم١و ح عمم -ٚـمممخ  ٌٕممٛحطؾ حٌممظعٍُ 

 -فمم١خؼش حٌّعممخ١٠ش حألوخد١ّ٠ممش  -ادحسس حألصِممخص ٚحٌىممٛحسع  -ٚحٌّمممشسحص 

 .حٌظمش٠ش حٌغٕٜٛ )حٌظمززُ حٌزحطٝ( -ح سؽخد حألوخد٠ّٝ / حٌذعُ حٌطالرٝ 

 .طمخس٠ش ِمشسحص وخٍِش    ثلش لذ٠ّش   -

 .طمخس٠ش رشحِؾ وخٍِش -

 .طمخس٠ش ِغظٜٛ دٚسٜ ٌٍى١ٍش -

 .ِطزٛعخص عٓ ٔؾخه حٌـٛدس رخٌى١ٍش -ِٕؾٛسحص  -

 .١غخٔظ ٍٚمف  ثلش ؿذ٠ذس ٌزشحِؾ حٌ -



 

 .رشٔخِؾ  43ثلش حٌـذ٠ذس ٚعذد٘خ طٛف١ؿ وً رشحِؾ حٌال -

 .ِمشس 5429طٛف١ؿ وً ِمشسحص حٌالثلش حٌـذ٠ذس ٚعذد٘خ  -

 .أؾخ  فٕخد٠ك ؽىخٜٚ ٌٍطالد  -

 .رشٔخِؾ 59ٚعذد٘خ  طٛف١ؿ رشحِؾ حٌذسحعخص حٌع١ٍخ رخٌى١ٍش -

 ِمشس . 91ِمشسحص حٌذسحعخص حٌع١ٍخ ٚعذد٘خ طٛف١ؿ  -

 4053- 4050ـمٝ حٌفظمشس ِمٓ  CI QAAPحٌظمذَ ٌٍلقٛي عٍٝ ِؾشٚع  -

 .ٚطُ حٌظمذَ ػالع ِشحص ٌُٚ طٛـك حٌى١ٍش ـٝ رٌه 

 4000000رّزٍممػ ِؾممشٚع دعممُ ٚططمم٠ٛش حٌفخع١ٍممش حٌظع١ّ١ٍممش  ٔظٙممخ  ِممٓح  -

 . 35/54/4059ٚطُ طغ١ٍّٗ ـٟ ؿ١ٕٗ 

دعُ حٌخطو حٌظٕف١ز٠ش ٌٛكذحص مّخْ حٌـمٛدس ٌٍى١ٍمش  طُ ح ٔظٙخ  ِٓ ِؾشٚع -

 . 55/4059ٚطغ١ٍّٗ 

) حٌمذٚسس  ِؾمشٚع طعض٠مض ٚكمذحص ممّخْ حٌـمٛدس رخٌى١ٍمخص طُ ح ٔظٙمخ  ِمٓ -

  . 9/4059ـٝ حٌؼخ١ٔش ( ٚطُ طغ١ٍّٗ

ح ٔظٙممخ  ِممٓ ِؾممشٚع طعض٠ممض ٚكممذحص مممّخْ حٌـممٛدس رخٌى١ٍممخص ) حٌممذٚسس  -

  0حٌؼخٌؼش( ٚؿخسٞ طغ١ٍّٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هكتت شكبوي الطالة
 

ـٝ اهخس دعُ حٌى١ٍش ألرٕخثٕخ حٌطالد ٚٚمف ٔلُ ادحس٠ش ؿذ٠ذس طظٛحـك ِمف 

حٌّعخ١٠ش حٌّشؿع١ش حٌّٕؾٛدس ٌّّخسعخص ح دحسس حٌـ١ذس ، ٚطمذ٠ُ خذِخص طع١ّ١ٍمش 

ِظ١ّضس ـ١ّخ طمذِٗ ِمٓ رمشحِؾ ، ـمبْ حٌى١ٍمش طنمف ٔلمخَ ٌٍظعخِمً ِمف ؽمىخٜٚ ٜ 

ٌٍطخٌذ طمذ٠ُ ؽىٛحٖ رقٛسس ـشد٠مش أٚ ؿّخع١مش  حٌطالد ٚكٍٙخ رؾىً ـعخي ٠ظ١ق

 دْٚ خٛؾ أٚ كشؽ ِف اكظشحَ حٌغش٠ش ـٝ حٌظعخًِ ِف ٘زٖ حٌؾىخٜٚ.

 -ح١ٌٙىً حٌظٕل١ّٝ ٌٍّىظذ ل .5

 طؾىً ٌـٕش ِٓ ل

اٌغيذ أ.د / ٚويً اٌىٍيخ ٌدئْٛ اٌزؼٍيُ ٚاٌطاالة                  
0 

سئيغااااااااب                 
0 

ػضاااااااٛاً                  بْ اٌاٛدحــــــــــــــاٌغيذ أ.د / ِذيش ٚحذح ضّ
0 

اٌغاااايذ د. / ِااااذيش سػبيااااخ اٌطااااالة ثبٌىٍيااااخ                        
0 

 0ػضٛاً 
0 

 ِّٚؼ١ٍٓ ٌٍطالد ِٓ اطلخد حٌطالد )أ١ِٓ حطلخد حٌطالد ٚحأل١ِٓ حٌّغخعذ(

ِّٚؼممً عممٓ وممً لغممُ ِممٓ حأللغممخَ حٌع١ٍّممش رخٌى١ٍممش رؾممشه أْ ٠ىممْٛ عنممٛ ِممٓ 

  ١٘جممش حٌظممذس٠ظ ٠ٚممظُ اخظ١ممخس عنممٛ حٌٍـٕممش عمم٠ٕٛخ  ِممف رذح٠ممش وممً عممخَ أعنممخ

دسحعٝ عٓ هش٠ك ِـٍظ حٌمغُ حٌّخظـ ٠ٚخطش رمٗ حٌغم١ذ أ. د / ٚو١مً حٌى١ٍمش 

 ٌؾجْٛ حٌظع١ٍُ ٚحٌطالد ٚٚكذس مّخْ حٌـٛدس .

 : إختصاصات مكتب الشكاوه-

٠ٙممذؾ حٌّىظممذ اٌممٝ أْ ٠ىممْٛ ٌممذٜ حٌى١ٍممش ٔلممخَ ِلممذد ـممٝ حٌظعخِممً ِممف 

خٜٚ حٌطممالد ٘ممزح حٌٕلممخَ ٠نممّٓ ل ) حٌغممش٠ش ٚعممذَ طنممشس حٌطخٌممذ رغممزذ ؽممى

 ، ٚعشعش حٌزض ـٝ حٌؾىٜٛ( . ؽىٛحٖ



 

٠ٚخظـ حٌغ١ذ أ / ِذ٠ش سعخ٠ش حٌطالد ربعظمزخي حٌطالد ٌظغـ١ً ؽمىٛحُ٘ 

 ٚطٛؿ١ُٙٙ اٌٝ اؿشح حص حٌظمذَ ٌلٍٙخ ٚوزٌه ِظخرعش ح ؿشح حص حٌّظزعش ٌٍلً .

حعٝ عٓ ِـخ ص حٌؾىخٜٚ رىً لغُ ِٓ عًّ اكقخث١ش رٕٙخ٠ش وً ـقً دس -

ألغممخَ حٌى١ٍممش ٚسـعٙممخ اٌممٝ حٌغمم١ذ أ .د / ٚو١ممً حٌى١ٍممش ٌؾممجْٛ حٌظعٍمم١ُ ٚحٌطممالد 

 ٌإلعظشؽخد رٙخ ـٝ طلغ١ٓ ٔلُ ادحسس حٌزشحِؾ حٌظع١ّ١ٍش ٚحٌخذِخص حٌظخرعش ٌٙخ .

٠ٚممظُ عمممذ حؿظّممخع ـممٝ ٔٙخ٠ممش وممً ـقممً دسحعممٝ ألعنممخ  حٌٍـٕممش رخٌىخِممً 

ّمذِش حٌظٝ ٌُ ٠ظُ حطخخر لشحس ٔٙخثٝ ـ١ٙخ ٚعًّ طمش٠مش ٠شـمف ٌّٕخلؾش حٌؾىخٜٚ حٌ

اٌٝ ِـٍظ حٌى١ٍش عٓ ٔؾخه حٌٍـٕش ٚحٌؾىخٜٚ حٌّمذِمش ٚحٌظمٝ طمُ كٍٙمخ ٚحٌظمٝ ٌمُ 

 ٠ظُ كٍٙخ ِٚعٛلخص حٌلً ِٚمظشكخص حٌظلغ١ٓ .

   آلٌات التقدم بالشكوى
 

ُ ٠ظمذَ حٌطخٌذ رخٌؾىٜٛ اٌٝ حٌغ١ذ أ. د / ِذ٠ش سعخ٠مش حٌطمالد ٠ٚمظُ طممذ٠

  ح عمُ   ارح سؼمذ حٌؾمخوٝ ـمٝ ؽىٛحٖ ـٝ ّٔمٛرؽ ِلمذد ٌٍؾمىخٜٚ ِزم١ٓ رمٗ 

رٌممه ٚحٌفشلممش ٚحٌمغممُ حٌعٍّممٝ ٠ٚممظُ ٚمممف وممٛد خممخؿ رىممً ؽممىٜٛ ٌنممّخْ 

حٌغش٠ش ، ٠ٚمظُ سـمف حٌؾمىٜٛ ـمٝ رحص ح١ٌمَٛ أٚ ح١ٌمَٛ حٌظمخٌٝ عٍمٝ حألوؼمش اٌمٝ 

غممُ حٌغمم١ذ أ. د /ِممذ٠ش ٚكممذس مممّخْ حٌـممٛدس أٚ ٔخثزممٗ ػممُ ح طقممخي رّّؼممً حٌم

أ٠ممخَ عّممً ، ٚـممٝ  9حٌّخممظـ ِلممً حٌؾممىٜٛ عٍممٝ أْ ٠ىممْٛ رٌممه ـممٝ خممالي 

حٌلخ ص حٌظٝ طلظخؽ اٌٝ ِٛحـممش ِـٍمظ حٌمغمُ حٌعٍّمٝ ، ٠خطمش حٌؾمخوٝ رمزٌه 

عٍٝ أْ ٠مظُ حٌلمً ـمٝ أٚي ِـٍمظ لغمُ رعمذ حٌظممذَ رخٌؾمىٜٛ ٠ّٚىمٓ طفم٠ٛل 

حٌعشك حٌغ١ذ أ. د / سث١ظ حٌمغُ حٌعٍّٝ ـٝ كً حٌّؾىالص حٌظٝ   طلظخؽ اٌٝ 

 عٍٝ ِـٍظ حٌمغُ .

، (( ٚسلمٝ ٚاٌىظشٚٔمٝ عٍمٝ رشٔمخِؾ حوغمً )) ٠ظُ عًّ عـً ٌؾىخٜٚ حٌطالد  -

 رٛكذس مّخْ حٌـٛدس رخٌى١ٍش .



 

أ٠مخَ عّمً ٚـمٝ حٌلمخ ص حٌظمٝ طظطٍمذ  9اعالَ حٌطخٌذ رخٌشد عٍٝ ؽىٛحٖ ـمٝ  -

ِٛحـمش ِـٍظ حٌمغُ أٚ حٌى١ٍمش ٠مظُ اعمالَ حٌطخٌمذ رّمظمشف لمشحس كمً حٌّؾمىٍش 

ظشحكٗ ِٓ لزً سث١ظ حٌمغُ حٌّخظـ رّٛؿذ حٌظف٠ٛل ، ٠ٚظُ اعظّخدٖ كخي حل

 ِٓ حٌّـخٌظ حٌّخظقش .

عمش٠ظٙخ كمخي سؼزمش حٌطخٌمذ ـمٝ رٌمه عظّخد ّٔمٛرؽ ٌظممذ٠ُ حٌؾمىخٜٚ ٠نمّٓ ح -

 )ِشـك فٛسس ِٓ حٌّٕٛرؽ حٌّمذَ(.

٠ممظُ عّممً اعممالْ رممبدحسس سعخ٠ممش حٌطممالد رخٌى١ٍممش عممٓ خطممٛحص ٚهممشق حٌظمممذَ  -

ٜ عش٠ش ٚ  ٠ظُ طنشس أٜ ؽخوٝ رؾمىٛحٖ ، ْٚ ٘زٖ حٌؾىخرخٌؾىٜٛ ٚاعالْ أ

ٝ ٍم٠ٚظُ عًّ اعالٔخص طٛصع رذحخً حٌى١ٍش ٚـمٝ حأللغمخَ حٌع١ٍّمش حٌّخظٍفمش ٚع

 أرٛحد لخعخص حٌظذس٠ظ .

 

 

  



 

 

 

 ِىزت شىبٜٚ اٌطالة

 ّٔٛرط اٌزمذَ ثبٌدىبٜٚ

 

 

 حٌفشلش ل ح عُ ل

 حٌىٛد  ل حٌمغُ ل

  

  

  طخس٠خ حٌظمذَ رخٌؾىٜٛ ل

  

  ِنّْٛ حٌؾىٜٛ ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٍِلٛفش  ل ٠ّىٓ حعظىّخي حٌؾىٜٛ ـٝ فٙش حٌٛسلش

 

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

 

 حٌفشلش ل ح عُ ل

 حٌىٛد  ل حٌمغُ ل

 طٛل١ف حٌّخظـ رخألعظالَ  طخس٠خ حٌظمذَ رخٌؾىٜٛ ل

 

 



 

 

 

 

 

 مع حتيات

 أسرة إدارة رعاية الطالب
 

 

 

 
 


