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 محمد عثمان الخشتكلمة أ.د.             

  رئيس جامعة القاهرة

 إصداراتحد أ مثلي والذي، 2022/2023لجامعة القاهرة لعام  دليل الدراسات العليايسعدني أن أقدم  

كافة البيانات الخاصة بالدراسات العليا  ويتناول هذا الدليل .والتوثيق العامة لمركز المعلومات اإلدارة

والدرجات العلمية التي تمنحها كليات الجامعة ومعاهدها)الدبلوم والماجستير والدكتوراه( على المستويين 

  األكاديمي والمهني.

النظرية والعملية،  بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها بيانات كافة التخصصات المتاحةتلك الوتشمل 

وشروط القيد للطالب المصريين والوافدين، ومدة الدراسة ومكانها، والمستندات المطلوبة للطالب المصريين والوافدين، وخطوات التسجيل، 

شروط ، وقواعد االمتحانات وضوابطها، ووقواعد إيقاف القيد، وإجراءات التحويل من تخصص آلخر، وقواعد اإلعفاء من مقررات دراسية

  .لكل طالب الدراسات العليا المصريين والوافدينمعلومات مفيدة بما يمثل الحصول على الدرجة 

 نحو جامعة ةامعة القاهرجتحول إلى والتي نسعى خاللها  لتحقيق رؤية الجامعة الجديدة ورسالتها وأهدافها االستراتيجية، انتطلع هذا في ظل

 يف وذلك، يةنوات الماضوحققت النجاح المنشود خالل الس جامعة الجيل الثالث،وخصائص الرابع، بعد أن وفت الجامعة بمتطلبات من الجيل  ذكية

ة ا ريادة قاطعيحقق له اوالدولية، وبمتغيرات المحلية م الم  ئعمليات التحديث والتطوير لكي تال واستمرار ،الشامل يضوء نظرية اآلمن القوم

مصري إلنسان البا الرتقاءلالمؤثرة  والخدمات المجتمعية المجتمع التعليمية والبحثية تحقيق متطلباتستندة إلى رها ومستقبلها م  وواعدة في حاض

ات تحقيق الغاي عًا نحوهذا مع الوعي بخصوصيتنا الثقافية والحضارية، وأن نسعى لالرتباط القوي بمختلف مؤسسات الدولة، والسير م والعربي.

ديدة لجمهورية الجانطاق  وفي االستراتيجية لألمن القومي بمفهومه التقدمي الشامل في هذه المرحلة الفارقة التي يمر بها وطننا نحو المستقبل

 .مها الراسخة، وطموحها غير المحدود، وإرادة شعبها التي تصنع المستحيلبدعائ

واألنشطة  ،والتدريس ،والبحث العلمي األكاديمي،الجديدة للجامعة في كافة ميادين العمل  االستراتيجية لتحقيق األهداف انسعى جميعً  فنحن

 ،وقطاع الدراسات العليا ،مانة العامةوقطاع األ ،ومستشفى الطلبة وغيرها من قطاعات شئون التعليم والطالب ،والمدن الجامعية ،الطالبية

ا فنحن نحرص دائمً  حقيقية. ومجتمعية نهضة تعليمية وبحثية وثقافية إحداث االستراتيجيةومن أهم مقاصد تلك  المجتمع.والبحوث وقطاع خدمة 

 متفتحةإنتاج عقول ، وتطوير التعليم بما يكفل الشامل األمن القومي بنظريةالتعليم ، ومن أهم معالمه: ربط هدافالذي يحقق تلك األ على التطوير

والتفاعل المثمر والتعليم عن بعد،  ،التعليم الذكيوالدخول في عصر بعيدًا عن الفكر الجامد والمتطرف، ، قادرة على إعمال العقل والتفكير السليم
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بحيث تعتمد على  ،تطوير أساليب التقويم وأسئلة االمتحاناتالحديثة، وق التعليم والتعلم ائطر، وتوظيف المناهجوتطوير  والطالب،بين األساتذة 

 ،الصفية وغير الصفية األنشطة اإلبداعية مختلف أشكال ، والتوسع فياإلدارة األكاديميةوحوكمة  ،وحل المشكالت التفكير اإلبداعي والناقد

تطوير المدن و ،زيادة القدرة التنافسية لطالب جامعة القاهرةو، يالكتاب الجامعــوتطوير المقررات و، التعليمية واللوائح البرامج وتحديث

 والنهوض، ميكنة القطاعو تحسين الخدماتو ،تحديث القرية األوليمبية الرياضية ومالعب الكلياتو، ()البنية األساسية والقوة الناعمةالجامعية 

الفنية الثقافية والمواهب  تنميةو، تجديد التفكير الدينيو، البحثية والحل العلمي للمشكالت والفرق تنمية روح االبتكارو، خدمات الطبيةالب

 .زيادة أعداد الوافدينو، التكافل االجتماعيودعم  ،صناعة النجوماكتشاف وو ،والرياضية واألدبية

 لطموحالدينا من ا يمان بموذلك في ظل اإلنجد أن أمامنا الكثير من العمل إلنجازه.  األفضل لجامعتنا ووطننا، إلى المستقبل نتطلع وألننا

 تقبلاحد وهو المسوتجاه هدف اأننا قادرون على تحقيق األحالم الطموحة التي تتبلور في ب وكذلك اإليمان، ومواصلة االتجاه واإلرادة واإلمكانيات

لتي ارسالة يق ال، من أجل تحقةالعالمي لمعايير الجودة ا، وفقً الطموحة خططال بدون تنفيذ ذلك يتحققولن . الغالي ووطننا العريقةلجامعتنا المشرق 

. العالميةوواإلقليمية  المحلية المنافسة الحقيقية في أسواق العمل ما يمكنهوسلوكيً  اومهاريً  اوهي تخريج طالب على أعلى مستوى علميً نصبو إليها، 

يم تزم بنسق القد فيه، والملنطاق فريق العمل الواعي بأدوار كل فرفي  لتحقيق هذا الهدف على أكمل وجهبدورها  الكليات والمعاهدتقوم  أن ونرجو

 . الذي ترسخ في وجدان أبناء الجامعة عبر تاريخها العتيد الجامعية الرصينة

خرالل السرنوات  اءوالتغيير المثمرر والهرادف والبنر مكنة في فضاء التطويرنقطة م  الوصول إلى أبعد  هو تحقيقه على نعمل الذي طموحناإن 

قررب وقرت أتهاء منها فري التي بدأتها الجامعة، ونتوقع االن الكبرى، ومواصلة مختلف اإلنجازات التي تحققت، واستكمال المشروعات قبلةالقليلة الم  

لتقديم  ا جذريًاوتطوير المستشفيات تطويرً ورفع كفاءة الحرم الجامعي، ومسرح "دولت أبيض"، ، وجامعة القاهرة الدولية، 500500مثل مستشفى 

امسرة، ة الرابعرة والخاستحداث أربرع كليرات تواكرب متطلبرات الثرورة الصرناعي ا هوواألهم أخيرً  .وتعظيم كفاءتها، الخدمات الطبية لكل أبناء الوطن

لرذكاء كليرة تطبيقرات اوهي كلية النانوتكنولوجي، و تحديات،الالمستقبل لدعم احتياجات الدولة الوطنية، وتعزيز قدرتها على مواجهة  فوظائتتيح و

بهرا الجامعرة،  وغير ذلرك مرن مشرروعات كبيررة ترنهض، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة، وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء. توالروبواالصطناعي 

 .2030ع المشروعات القومية الكبرى في نطاق رؤية مصر وتتكامل م

قردمت ات التري الكلير إلداراتوالشركر موصرول  .والتوثيرق مركرز المعلومراتاإلدارة العامرة لبر إصردار هرذا الردليل ىا لكرل القرائمين علرشركرً 

قليلرة الل السرنوات الخرغير مسبوقة تلك اللوائح التي شهدت طفرة تغيير  .لوائحها الدراسية لمختلف برامج الدراسات العليامن  المعلومات المطلوبة

الجيررل الرابررع  ا لتحقيررق الطموحررات فرري أن تصرربح جامعتنررا العريقررة إحرردى جامعرراتسررعيً  ،العلميررةلتقليررل الفجرروة  واسررتحداث برررامج جديرردة الماضررية

ي التقردم ا فروهرو مرا ظهرر جليًر هوريرة الجديردة وتلبري طموحاتهرا.تراعري واقرع الجم ، فري ضروء نظريرة األمرن القرومي الشرامل،بمواصفات مصرية

سرتوى ملجامعرة أو علرى لدولية بين أرقى الجامعات المرموقة، سواء على مسرتوى التقيريم العرام لفي التصنيفات ا سنويًا الجامعة تحققهالذي المطرد 

 البرامج النوعية.



حذ كُاًاخ أ ذعذداسج هحل الحذَس ى ذلك اإلأًششف تو داسج العاهح لوشكض الوعلىهاخ والرىشُق ؛إلا اخصذاستأحذ إًرقذم       

تروُض هغرخذهُه وهن  هزا اإلصذاسوَروُض  . هتالرالٍ فالوعشفه تها فاسقو هعٌُح تالوعلىهح وترىشُقها ؛إداسج جاهعح القاهشج ، 

                                                                          ُا . لطالب جاهعح القاهشج لوشحلح الذساعاخ الع

الب ـط  ي ـش  َعُ  ـا ؛ ط  ـ  ـشج وهعاهذهـح القاه  ـا تكلُ  اخ جاهع  ـاخ العلُ  ـي الذساع  ـع  ٍ ـذفصُل  ط  ش   زاـإص  ذاسًا ه  ذم ف  ٍ ـًق   

ش شوط ول ىاح  آخ ش الوقىفاً علً تُي إَذَهن كل ها َخص أقغام كلُرهن  هذفٌا أى ًضععلً هعشفح الرفاصُل ، الذساعاخ العلُا 

 .هغرفُط الرقذَن ؛ فهى إصذاس ذفصُلٍ 

ب جاهع  ح الق  اهشج أطلقٌ  ا لخذه  ح ط  ال ولح  هه  ع ستثرٌ  ا ال؛ وش  ن آششً  ا الر  أًٍ والحُ   ح  ع  رلهوٌا الفك  شج وعضهٌ  ا عل  ً الرٌفُ  زأ  

ل زا وج ة الرٌىَ ه . وأٌ جذَ ذ هغ رحذز ع ُرىفش ت ئرى ذرغُش أحُاًاً وذرجذد أحُاًاً أخ شي وعلٌُا أى ًؤكذ أى اللىاح   ؛اإلصذاس

له  ن ك  ل  ٌغ  خح إلكرشوًُ  ح ه  ي ه  زا اإلص  ذاس ، ًرش  شف تخذه  ح ط  الب جاهع  ح الق  اهشج وًش  شف ت  أى ً  ىفشكهللا عل  ً هىقعٌ  ا 

 الوعلىهاخ الصحُحح هحل ذىاجذهن . 

ا َها ٌََفَع  ٱلٌَّاَط فََُۡوك س  فٍِ ٱۡۡلَۡسِضِۚ "  ۖٗ َوأَهَّ فَآء  تَذ  فََُۡزَهة  ج  ا ٱلضَّ  ( 71الشعذ  ) "فَأَهَّ

 العىى هي هللا وهي قثل وهي تعذ الحوذ هلل 

 ذزلُل الصعاب .  علً  لرعاوى عُادذهن الذاحنلقادذٌا الكشام و،  أ.د. دمحم الخشد سحُظ جاهعح القاهشج غُادجلوالشكش والرقذَش  

                                                                   والشكش لكلُاخ وهعاهذ جاهعح القاهشج والرٍ أهذذٌا تالوعلىهاخ هي واقع لىاححها وأششخ هصادسًا.  

 والشكش لكل هي عاهوىا فٍ إعذاد وذصوُن هزا الكراب وهن كصش وًخص هٌهن اۡلعواء تالقاحوح حىصج الكراب .

 د. إَواى أحوذ عثذهللا                                                                                                                  

 كلوح هذَش عام هشكض الوعلىهاخ والرىشُق

 هذَش عام هشكض الوعلىهاخ والرىشُق
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 جنًٕلف يٍ جنخذيس جنؼغكشٚس -4           أطم شٓحدز جنًٛالد. -3                أطم شٓحدز لؼحء فطشز جاليطٛحص. -2

 يٕجفمس ؾّٓ جنؼًم ػهٗ جنطغؿٛم ٔجنطفشؽ.  -5

 .جنطحذؼٌٕ نٕصجسز جنظكس ضكٌٕ جنًٕجفمس يٍ جالدجسز جنؼحيس نطًُٛس جنمٕٖ جنرششٚس 

  َّجنطرٛد جنكش ػهّٛ ضمذٚى يح ٚػرص ئَٓحء خذيطّ أٔ ئعطمحنطّ يٍ جنٕصجسز ٔشٓحدز قذٚػس يٍ َمحذس جالؽرحء ضفٛذ ذح

 ؽرٛد قش.

 حش ٔجنمطحع جنؼحو ٔجنخحص ػهٛٓى ضمذٚى يٕجفمس ؾّٓ ػًهٓى ذحالػحفس جنٙ خطحخ َمم جنؼحيهٌٕ فٙ جنششكحش ٔجنٓٛث

 جنطكهٛف أٔ ئَٓحء جنخذيس يٍ ٔصجسز جنظكس.

 .جنًؼٛذٍٚ ذحنكهٛس ػهٛٓى ضمذٚى يح ٚفٛذ ضؼُٛٓى يٍ شثٌٕ جنؼحيهٍٛ ذحنكهٛس 

  جنًغطشفٛحشجنطرٛد جنػحنع ذًغطشفٛحش ؾحيؼس جنمحْشز ضمذٚى يٕجفمس جنغٛذ أ.د. يذٚش ػحو 

 دٔعّٛ نكفظ جالٔسجق -1                 طٕس  فٕضٕغشجفٛس قذٚػس. 4ػذد   -6

 )ٚؼحف ػهٛٓى جالضٗ( نهطالخ جنٕجفذٍٚٔذحنُغرس 

 .ئقؼحس يٕجفمس عفحسز دٔنطٓى ذحنمحْشز ػهٙ جنطغؿٛم ٔضكذٚذ جنؿٓس جنطٗ عططكًم َفمحش جنذسجعس 

 فٛذ جنخهٕ يٍ يشع َمض جنًُحػّ جنًكطغرس.ئقؼحس شٓحدز يٍ يؼحيم ٔصجسز جنظكس ذحنمحْشز ض 

  غفش غالظ طٕس نؿًٛغ جنظفكحش.جنضظٕٚش ؾٕجص 

 .ٍيهة جعطًحسجش جألي 

  يٍ خحسؼ ؼ.و.ع يٍ جنًؿهظ جألػهٗ نهؿحيؼحش ذحنمحْشز.ػهٛٓح كظٕل جنيؼحدنس شٓحدز جنركحنٕسٕٚط فٙ قحنس 
 

( َمطس 112-142عُٕجش ٚخظض نٓح ) 6ذكذ ألظٗ يذز جنذسجعس نُٛم دسؾس جنًحؾغطٛش غالظ عُٕجش  -: جعسيذز جنذس

 مغى جنٙ :ُيؼطًذز ٔض
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 ( َّمطس أللغحو جألعحعٛس ٔيذضّ عُس 62-42( َمطس يؼطًذز نأللغحو جالكهُٛٛكٛس ٔ )12-52ؾضء أٔل : ٚخظض ن )

ؼحيس َٔظف ضخظض نهطذسٚد جالعحعٙ جنؼًهٗ أٔ جإلكهُٛٛكٗ ذحالػحفس جنٗ يمشسجش دسجعٛس فٙ جنؼهٕو جألعحعٛس ٔجن

 ػحفس جنٙ جألَشطس جنذسجعٛس ٔجنؼهًٛس.ٔيمشسجش جخطٛحسٚس ذحال

 ( َّمطس نأللغحو جألعحعٛس ٔيذضّ عُس 12-62( َمطس يؼطًذز نأللغحو جإلكهُٛٛكٛس ٔ )12-12ؾضء غحَٗ : ٚخظض ن )

َٔظف ضخظض نهطذسٚد جنؼًهٗ أٔ جإلكهُٛٛكٗ جنًطخظض ٔيمشسجش دسجعٛس فٙ يحدز جنطخظض  ذحالػحفس جنٗ 

 َشطس جنذسجعٛس ٔجنؼهًٛس.جأل

 ( َمطس يؼطًذز ٔٚطى ئػذجدْح ٔيُحلشطٓح خالل جنؿضء جنػحَٗ ٔٚؿٕص جٌ ضؼحػف ػذد جنُمحؽ  22سعحنس : ٚخظض نٓح )

 جنًؼطًذز نهشعحنس ذحنُغرس نأللغحو جألعحعٛس يغ جالنطضجو ذحنكذ جالدَٗ ٔجالػهٗ جنكهٗ نهُمحؽ جنًؼطًذز.

 

 ٔلٕجػذ ػحيس ششٔؽ جنمٛذ

فٙ لٛذ جنطحند نذسؾس جنًحؾغطٛش جٌ ٚكٌٕ قحطال ػهٗ دسؾس جنركحنٕسٕٚط فٗ جنطد ٔجنؿشجقس يٍ جقذٖ ؾحيؼحش ٚشطشؽ 

ؼ.و.ع أٔ ػهٗ دسؾس يؼحدنس نٓح يٍ ؾحيؼحش أخشٖ يؼطشف ذٓح يٍ جنًؿهظ جالػهٗ نهؿحيؼحش ٔأٌ ٚكٌٕ لذ أيؼٗ جنغُس 

ذحنُغرس نهذسؾحش جنًطخظظس جنذلٛمس ٚؿٕص . ٔم ضغؿٛم جنشعحنسجنطذسٚرٛس أٔ يح ٚؼحدنٓح ٔٚشطشؽ جؾطٛحص يططهرحش جنؿحيؼس لر

 جشطشجؽ جنكظٕل ػهٙ يحؾغطٛش ػحو.

  ٚطى جنمٛذ نذسؾس جنًحؾغطٛش يشضٍٛ كم ػحو )دٔسٖ جذشٚم ٔجكطٕذش(. ٔٚطى ضغؿٛم جنشعحنس ذؼذ ئؾطٛحص جخطرحس جنؿضء

ٓش يٍ ضحسٚخ يٕجفمس يؿهظ جنكهٛس ػهٗ جالٔل  ٔال ضؿٕص يُحلشس جنشعحنس لرم ػحيٍٛ يٍ ضحسٚخ جنمٛذ أٔ عطس أش

 ضغؿٛم جنشعحنس أًٚٓح أذؼذ.

  ضمٕو جأللغحو جنًخطظس  ضكص ئششجف نؿُس جنذسجعحش جنؼهٛح ذحنكهٛس ٔػغ جنرشَحيؽ جنطفظٛهٙ نهًمشسجش ٔجػطًحد جنُمحؽ

جنًمشسز نكم َشحؽ دسجعٙ أٔ ػهًٗ فٗ قذٔد جنُمحؽ جنًؼطًذز جنٕجسدز ذحنالتكس ٔٚمشْح يؿهظ جنمغى غى ٚمشْح يؿهظ 
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نذسٔط جنؼًهٛس ٔكزنك جنطذسٚد جنؼًهٗ أٔ جإلكهُٛٛكٗ ٔأٖ أَشطس جنكهٛس ٔضشًم ْزِ جألَشطس جنًكحػشجش جنُظشٚس ٔج

دسجعٛس أخشٖ ٔٚمٕو جنطحند ذطغؿٛم كم جألَشطس جنؼهًٛس فٙ كشجعس نألَشطس ضؼطًذ يٍ ستٛظ جنمغى أٔ جنًغثٕل ػٍ 

ضمٕو نؿُس ٔفحء جنكذ جألدَٗ يٍ جنُمحؽ جنًؼطًذز. ٛجنُشحؽ جنؼهًٗ ذّ ٔال ٚكك نهطحند دخٕل جاليطكحٌ ئال ذؼذ جعط

جنذسعحش ذٕػغ لٕجػذ ضرحدل َمحؽ جنًمشسجش جنذسجعٛس جنخحطس ذذسؾحش جنًحؾغطٛش ذًٕجفمس جاللغحو جنًخطظس ٔضؼطًذ 

يٍ يؿهظ جنكهٛس ٔٚكٌٕ جنطرحدل فٙ جنًمشسجش جنفشػٛس ٔجالخطٛحسٚس فمؾ ٔضكذد جأللغحو ذحششجف جنهؿُس جنًمشسجش جنطٗ 

 ل جنُمحؽ.ٚؿٕص فٛٓح جنطرحدل ٔجنكذ جاللظٗ نطرحد

 دسؾس يحؾغطٛش جنطخظض فٗ أقذ جنفشٔع جإلكهُٛٛكٛس ٔجنؼهٕو جنطرٛس جألعحعٛس : ششٔؽ جنكظٕل ػهٗ 

قؼٕس جنًمشسجش جنذسجعٛس ٔجنطذسٚرحش جإلكهُٛٛكٛس ٔجنؼًهٛس ٔجنًؼًهٛس ذظفس يشػٛس ٔضخطض جأللغحو جنًؼُٛس ذطمٛٛى فطشز  -1

 ذحنًغطشفٛحش ذحنطُغٛك جالدجسٖ.جنطذسٚد جألعحعٙ ٔجنطخظظٗ ٔضخطض نؿُس جنطذسٚد 

جنككى ذؼذ ُطٓٗ ذحػذجد سعحنس ضمرهٓح نؿُس ئػذجد ذكع فٗ يٕػٕع ٚمشِ يؿهظ جنؿحيؼس ذؼذ يٕجفمس يؿهظ جنكهٛس ٚ -2

 يُحلشطّ فٗ ؾهغس ػهُٛس.

 جؾطٛحص جخطرحس جنؿضتٍٛٛ جألٔل ٔجنػحَٗ . -3

شٓشج  11حص ذحنذسؾس يٍ ضحسٚخ لٛذِ نٓح ٔجنزٖ ًٚطذ نًذز ذحنُغرس نًحؾغطٛش جنطخظظٗ جنذلٛك ٚكطغد ضذسٚد جنطحند جنخ -4

ػهٗ جٌ ٚكٌٕ جنطحند يإْال نذخٕل جاليطكحٌ فٗ َٓحٚس يذز جنطذسٚد ذؼذ ئعطٛفٛحء كحيم جنُمحؽ جنًؼطًذز نهطخظض ذًح فٙ رنك 

ئعطكًحل سعحنس ؾذٚذز. ٔٚهضو نذخٕل ؽحند جنًحؾغطٛش جنطخظظٗ نإليطكحٌ أٌ  ػهّٛ جنشعحنس عٕجء جؾٛضش عحذمطٓح أٔ كحٌ نضجيح

 ٚكظم ػهٗ يٕجفمس ستٛظ / سؤعحء جأللغحو جنًحَكٍٛ نهذسؾس )ؾًٛؼٓى(.
 

 َظحو جاليطكحٌ: 
و ئكهُٛٛكالٗ( ٔال ٚكالك نهطحنالد دخالٕل جيطكالحٌ جنؿالضء جنػالحَٗ ئال ذؼالذ ئضًالح–ػًهالٗ -شالفٕٖ –ٚؼمد كم ؾالضء جخطرالحس شالحيم )َظالشٖ  -

 جنرشَحيؽ جنطذسٚرٙ.
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ضؼمذ جيطكحَحش جنمغى جألٔل نذسؾس جنًحؾغطٛش خالل شٓش٘ ئذشٚم ٔأكطالٕذش يالٍ كالم ػالحو ٔال ُٚالطظى جنطحنالد فالٙ جنذسجعالس جنُظشٚالس  -

ذحنمغى جنػحَٗ ئال ذؼذ جنُؿحـ فٗ جنمغى جألٔل ٔال ٚكك نهطحند دخٕل جيطكحٌ جنؿضء جنػحَٗ ئال ذؼذ يالشٔس عالُس ػهالٗ ئؾطٛالحص جيطكالحٌ 

 ؿضء جألٔل.جن

 ضؼمذ جيطكحَحش جنمغى جنػحَٗ خالل شٓش٘ َٕفًرش ٔيحٕٚ يٍ كم ػحو ٔٚشطشؽ نذخٕل جاليطكحٌ ئؾحصز جنشعحنس. -

) ذحنمغالى جألٔل أٔ جنػالحَٗ( ٚمالٕو جنطحنالد ذاػالحدز جاليطكالحٌ  فٗ قحنّ ػذو ئؾطٛحص جاليطكحٌ فٗ يحدز يٍ يٕجد جنذسجعس أٔ يؿًٕػّ -

 جنطٗ سعد فٛٓح فمؾ ٔٚكظم ػهٗ ضمذٚش أػهٗ يمرٕل فٙ قحنس قظٕنّ ػهٗ ضمذٚش أػهٗ يٍ جنًمرٕل. سفٗ جنًحدز أٔ جنًؿًٕػ

 ٚمذو ؽهد دخٕل ناليطكحٌ لرم يٕػذِ ذشٓش ٔٚغهك ذحخ جنطمذو لرم ذذء جاليطكحٌ ذأعرٕع. -

 عحعٙ.ٚؿٕص نهطحند جنشجعد فٗ جنؿضء جألٔل ذذء جنرشَحيؽ جنطذسٚرٙ جنطخظظٙ ذؼذ ئضًحو جنطذسٚد جأل -

دسؾس يغ يشجػحِ أال ضمم َغرس جالخطرحس جنُظش٘  (52ٚشجػٙ أٌ ٚخظض نكم َمطس يؼطًذز يٍ جنًمشسجش جألعحعٛس ٔجإلؾرحسٚس ) -

% ٔٚشجػٙ ئضرحع كٕد جنطمٛٛى جنًؼطًذ يٍ يؿهالظ جنكهٛالس ػُالذ ٔػالغ جألعالثهس 32% ٔجنشفٕٚس ٔجنؼًهٛس ٔجإلكهُٛٛكٛس ػٍ  42ػٍ 

 َٔظحو جاليطكحٌ.

يالٍ جاليطكالحٌ جنطكشٚالش٘ جنٕجقالذ ػالٍ صٚخظض نكم َمطس يؼطًذز يٍ َظف جنٙ عالحػّ ٔجقالذز نالخطرالحس جنُظالشٖ ٔٚشجػالٙ أال ٚمالم 

 يُّ. زعحػس ٔال ٚضٚذ ػهٗ غالظ عحػحش ألٖ يمشس دسجعٙ أٔ ٔقذ

ئدجسز جنًغطشالفٛحش ٔئدجسز  ٚطى ضمٛٛى جألَشطس جنؼهًٛس ٔجنرشجيؽ جنطذسٚرٛس قغد جنمٕجػذ جنطٗ ضمالٕو جأللغالحو ذٕػالؼٓح ٔضؼطًالذ يالٍ -

 جنذسجعحش جنؼهٛح.

 % يٍ جنذسؾحش جنكهٛس ٔجنشعحنس ذذٌٔ ضمذٚش .62% ٔنهؿضء جنػحَٗ قٕجنٗ 42ٚشجػٗ أٌ ٚخظض نهؿضء جالٔل قٕجنٗ  -

ال ٚؿالٕص نهطحنالد أٌ ٚرمالالٗ يمٛالذج نهذسجعالالس نذسؾالس جنًحؾغالالطٛش أكػالش يالالٍ عالطس عالُٕجش ذكالالذ ألظالٗ ٔفالالٗ قحنالس ػالالذو جنكظالٕل ػهالالٗ  -

خالل ْزِ جنفطشز ٚهغالٗ ضغالؿٛهّ َٓحتٛالح ٔفالٗ قحنالس ئٚمالحف جنمٛالذ ال ضكطغالد يالذز جإلٚمالحف يالٍ يالذز جنطغالؿٛم ٔٚؿالٕص نًؿهالظ  جنذسؾس

 جنكهٛس يذ جنمٕٛد نهظشٔف جإلعطػثحتٛس ذكذ ألظٗ عُس .
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 جنطخظض  جنطخظض
 ؽد جنطٕجسب -11  جنطششٚف ٔػهى جألؾُس -1

 جأليشجع جنظذسٚس -11 جنٓغطٕنٕؾٛح -2

 جأليشجع جنؿهذٚس -11 جنكًٛٛحء جنكٕٛٚس جنطرٛس ٔجنرٕٛنٕؾٛح جنؿضٚثٛس -3

 جأليشجع جنؼظرٛس -22 جنفغٕٛنٕؾٛح جنطرٛس -4

 جنفغٕٛنٕؾٛح جإلكهُٛٛكٛس نهؿٓحص جنؼظرٗ -21 جنطفٛهٛحش جنطرٛس -5

 جنطد جنُفغٗ -22 ٔجنًُحػسجنًٛكشٔذٕٛنٕؾٛح جنطرٛس  -6

 ػالؼ جألٔسجو -23 جنفحسيحكٕنٕؾٛح جنطرٛس -1

 أيشجع جنمهد ٔجألٔػٛس جنذيٕٚس -24 جنرحغٕنٕؾٛح -1

 جنشٔيحضٛضو ٔجنطأْٛم -25 جنظكس جنؼحيس ٔؽد جنًؿطًغ -1

 ئدجسز جنظكس جنظُحػٛس -26 جنطد جنششػٗ ٔجنغًٕو جإٌلكهُٛٛكٛس -12

 جنغًٕو جإٌلكهُٛٛكٛس -21 جإٌلكهُٛٛكٛسجنغًٕو  -11

 جنطد جنًُٓٙ ٔ جنرٛثٗ -21 جأليشجع جنرحؽُس -12

 جنرحغٕنٕؾٛح جإلكهُٛٛكٛس ٔجنكًٛٛحتٛس -21 جنؿشجقس -13

 جنطخذٚش ٔجنؼُحٚس جنًشكضز جنؿشجقٛس ٔػالؼ جألنى -32 ؽد جألؽفحل -14

 ٔجنطذجخهٛسجألشؼس جنطشخٛظٛس  -31 ؾشجقس جألؽفحل -15

 جنطد جنُٕٖٔ -32  أيشجع جنذو -16

 ً  : دسؾس جنذكطٕسجِ غحَٛح
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 جنطخظض  جنطخظض

 ؽد جنكحالش جنكشؾس -41  أيشجع جنؿٓحص جنٓؼًٗ ٔجنكرذ -33

 ؽد جنؼحتهس -42 جنطٕنٛذ ٔ أيشجع جنُغحء  -34

 أيشجع جنغًغ ٔجنظًى -43 ؽد ٔؾشجقس جنؼٍٛ -35

 أيشجع جنطخحؽد -44 جألرٌ ٔجألَف ٔجنكُؿشز -36

 ؾشجقس جنًخ ٔجألػظحخ -45 ؾشجقس جنًغحنك جنرٕنٛس ٔجنطُحعهٛس -31

 ؾشجقس جألٔػٛس جنذيٕٚس -46 ؾشجقس جنؼظحو -31

 ؾشجقس جنطؿًٛم -41 ؽد ٔؾشجقس أيشجع جنزكٕسز ٔجنطُحعم -31

جأليالالشجع جنًؼذٚالالس ٔجيالالشجع جنؿٓالالحص جنٓؼالالًٗ ٔجنكرالالذ  -41 ؾشجقس جنمهد ٔجنظذس -42

 جنًطٕؽُس

 
 

ٚشطشؽ نمٛذ جنطحند نهكظٕل ػهٗ دسؾس دكطٕسجِ فٗ ئقذٖ فشٔع جنطد أٔ جنؿشجقس أٔ جنؼهٕو جنطرٛس جألعحعٛس أٌ : ششٔؽ جنمٛذ

ٚكٌٕ قحطال ػهٗ دسؾس جنًحؾغطٛش فٗ يحدز جنطخظض يٍ ئقذٖ ؾحيؼحش ؼ.و.ع أٔ ػهٗ دسؾس يؼحدنس نٓح يٍ يؼٓذ ػهًٗ آخش 

أيؼٗ فطشز أكػش يٍ ػشش عُٕجش يٍ ضحسٚخ قظٕنّ ػهٗ دسؾس يؼطشف ذّ يٍ جنًؿهظ جالػهٗ نهؿحيؼحش ٔأال ٚكٌٕ لذ 

 جنًحؾغطٛش. 
 

 :  جألٔسجق جنًطهٕذس

 أطم شٓحدز جنركحنٕسٕٚط فٙ جنطد ٔجنؿشجقس يٕػكح ذٓح جنطمذٚش جنؼحو.  -1

 جطم شٓحدز جنكظٕل ػهٗ دسؾس جنًحؾغطٛش ذطمذٚش ) ؾٛذ (ػهٗ جأللم. -2
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 جنًٕلف يٍ جنخذيس جنؼغكشٚس -5           أطم شٓحدز جنًٛالد. -4                أطم شٓحدز لؼحء فطشز جاليطٛحص. -3

 ػهٗ جنُكٕ جنطحنٙ :  يٕجفمس ؾّٓ جنؼًم ػهٗ جنطغؿٛم ٔجنطفشؽ  -6

 .جنطحذؼٌٕ نٕصجسز جنظكس ضكٌٕ جنًٕجفمس يٍ جالدجسز جنؼحيس نطًُٛس جنمٕٖ جنرششٚس 

 ّأٔ ئعطمحنطّ يٍ جنٕصجسز ٔشٓحدز قذٚػس يٍ َمحذس جالؽرحء ضفٛذ ذحَّ  جنطرٛد جنكش ػهّٛ ضمذٚى يح ٚػرص ئَٓحء خذيط

 ؽرٛد قش.

  جنؼحيهٌٕ فٙ جنششكحش ٔجنٓٛثحش ٔجنمطحع جنؼحو ٔجنخحص ػهٛٓى ضمذٚى يٕجفمس ؾّٓ ػًهٓى ذحالػحفس جنٙ خطحخ َمم

 جنطكهٛف أٔ ئَٓحء جنخذيس يٍ ٔصجسز جنظكس.

 ٔ ٍٚضمذٚى يح ٚفٛذ ضؼُٛٓى يٍ شثٌٕ جنؼحيهٍٛ ذحنكهٛس. جنًؼٛذٍٚ ذحنكهٛس ػهٛٓىجنًذسعٍٛ جنًغحػذ 

 جنطرٛد جنػحنع ذًغطشفٛحش ؾحيؼس جنمحْشز ضمذٚى يٕجفمس جنغٛذ أ.د. يذٚش ػحو جنًغطشفٛحش 

 دٔعّٛ نكفظ جالٔسجق -1                 طٕس  فٕضٕغشجفٛس قذٚػس. 4ػذد   -1

 )ٚؼحف ػهٛٓى جالضٗ( نهطالخ جنٕجفذٍٚٔذحنُغرس 

  يٕجفمس عفحسز دٔنطٓى ذحنمحْشز ػهٙ جنطغؿٛم ٔضكذٚذ جنؿٓس جنطٗ عططكًم َفمحش جنذسجعس.ئقؼحس 

 .ئقؼحس شٓحدز يٍ يؼحيم ٔصجسز جنظكس ذحنمحْشز ضفٛذ جنخهٕ يٍ يشع َمض جنًُحػّ جنًكطغرس 

  غفش غالظ طٕس نؿًٛغ جنظفكحش.جنضظٕٚش ؾٕجص 

 .ٍيهة جعطًحسجش جألي 

 يالٍ خالحسؼ ؼ.و.ع يالٍ جنًؿهالظ جألػهالٗ نهؿحيؼالحش ػهٛٓالح كظالٕل جنطٛش فالٙ قحنالس يؼحدنس شالٓحدز جنركالحنٕسٕٚط ٔجنًحؾغال

 ذحنمحْشز.
 

 -( َمطس يؼطًذز ٔضمغى ئنٙ:322-242يذز جنذسجعس نُٛم دسؾس جنذكطٕسجِ عُطحٌ ضخظض نٓح ):  يذز جنذسجعس
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 َمطس يؼطًذز نذسؾس جنًحؾغطٛش جنطٗ عرك جنكظٕل ػهٛٓح. 142-112 -

أٔ يمشسجش جخطٛحسٚس ٔضشًم كزنك جنطذسٚد جنًطمذو ٔجألَشطس س يؼطًذز ضشًم يحدز جنطخظض ٔيمشس َمط 12- 62 -

 جنذسجعٛس ٔجنؼهًٛس جنًخطهفس .

َمطس يؼطًذز نهشعحنّ ٔٚؿٕص أٌ ضؼحػف جنُمحؽ جنًؼطًذز نهشعحنس ذحنُغرس نأللغحو جألكحدًٚٛس يغ جالنطضجو ذحنكذ  42 -

 ًذز.جألدَٗ ٔجألػهٗ جنكهٗ نهُمحؽ جنًؼط
 

 َظحو جنذسجعس:
ٚفطف ذحخ جنطمذو نهمٛذ نذسؾس جنذكطٕسجِ يشضٍٛ فٙ جنغُس خالل شٓشٖ ُٚحٚش ٔ ٕٚنٕٛ ػهٗ أٌ ضؼهٍ َطٛؿس جنمرٕل فٗ شٓش يالحسط  -

ٔعرطًرش ضرذج جنذسجعس ػُذ ذذجٚس جنطغؿٛم ضُطٓٗ ذحيطكحٌ شحيم ذؼذ عُطٍٛ ػهٗ جأللم ٔٚالطى ضغالؿٛم جنشعالحنس ذؼالذ جالنطكالحق ذذسؾالس 

 طٕسجِ فٗ خالل عُّ ٔال ضُحلش ئال ذؼذ يشٔس ػششٌٔ شٓش ػهٗ جأللم يٍ ضحسٚخ يٕجفمس يؿهظ جنكهٛس ػهٗ يششٔع جنشعحنس.جنذك

 ٚؿٕص نهطحند جنرذء فٗ جنرشَحيؽ جنطذسٚرٙ جنًطمذو لرم جنطمذ نهطغؿٛم. -

جنطفظالٛهٗ نهًمالشسجش ٔجػطًالحد جنُمالحؽ جنًمالشسز ضمٕو جأللغحو جنًخطظس ضكص ئششجف نؿُس جنذسعحش جنؼهٛح ذحنكهٛس ذٕػغ جنرشَحيؽ  -

نكم َشحؽ دسجعٙ أٔ ػهًٗ فٗ قذٔد جنُمحؽ جنًؼطًذز جنٕجسدز ذحنالتكس ٔٚمشْح يؿهظ جنمغى غالى ٚمشْالح يؿهالظ جنكهٛالس ٔضشالًم ْالزِ 

جنؼهًٛالس فالٗ  جنُمحؽ جنذسٔط جنؼًهٛس ٔكزنك جنطالذسٚد جإلكهُٛٛكالٙ ٔجألَشالطس جنذسجعالٛس جألخالشٖ ٔٚمالٕو جنطحنالد ذطغالؿٛم كالم جألَشالطس

كشجعس جألَشطس ضؼطًذ يٍ ستٛظ جنمغى أٔ جنًغثٕل ػٍ جنُشحؽ جنؼهًٗ ذّ ٔال ٚكك نهطحند دخالٕل جاليطكالحٌ ئال ذؼالذ ئعالطٛفحء جنكالذ 

جألدَٗ يٍ جنُمحؽ جنًؼطًذز.ضمٕو نؿُس جنذسجعحش ذٕػغ لٕجػذ ضرحدل َمحؽ جنًمشسجش جنذسجعٛس جنخحطس ذالذسؾحش جنالذكطٕسجِ ذًٕجفمالس 

طظس ٔضؼطًذ يٍ يؿهظ جنكهٛس ٔٚكٌٕ جنطرحدل فٙ جنًمشسجش جنفشػٛس ٔجإلخطٛحسٚس فمؾ ٔضكذد جأللغالحو ذحشالشجف جنهؿُالس جاللغحو جنًخ

 جنًمشسجش جنطٗ ٚؿٕص فٛٓح جنطرحدل ٔجنكذ جأللظٗ نطرحدل جنُمحؽ.

 : ششٔؽ َٛم جنذسؾس
 : ٚهٕٙو جنطرٛس جألعحعٛس يح هٚشطشؽ نُٛم دسؾس دكطٕسجِ فٙ جنطد أٔ جنؿشجقس أٔ جنؼ

 ئَٓحء جنطذسٚد جإلكهُٛٛكٙ أٔ جنؼًهٗ جنًطمذو ٔجعطكًحل جنُمحؽ جنًؼطًذز جنخحطس ذحألَشطس جنذسجعٛس. -
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أٌ ٚمٕو ذركع يرطكش فٗ يٕػٕع ضمشِ جنؿحيؼّ ذؼذ يٕجفمس جنكهٛس نًذز ػششٍٚ شٓش ػهٗ جأللم ٔأٌ ٚمذو ذُطحتؽ ذكٕغّ  -

 سعحنّ ضمرهٓح نؿُس جنككى ذؼذ يُحلشطّ فٛٓح.

 ذُؿحـ جالخطرحسجش جنطكشٚشٚس ٔجإلكهُٛٛكٛس ٔجنشفٓٛس جنًمشسز ٔفمح نًح ْٕ يرٍٛ ذحنالتكس. أٌ ٚؿطحص -

 

ٚطمذو جنطحند ناليطكحٌ جنطكشٚش٘ ذؼذ ئؾحصز جنشعحنس ٔيشٔس فطشز عُطٍٛ ػهالٗ جاللالم يالٍ ضالحسٚخ جنطغالؿٛم ٔضكالٌٕ : َظحو جاليطكحٌ

جاليطكحٌ جنطكشٚش٘ َٔطٛؿس جاليطكحٌ جنطكشٚش٘ عحسٚس نًذز غالغالس جيطكحَالحش جاليطكحَحش جنؼًهٛس ٔجإلكهُٛٛكٛس ٔجنشفٕٚس ذؼذ ئؾطٛحص 

 يططحنٛس ٔيٍ ٚشعد فٗ يحدز ٚمٕو ذاػحدز جاليطكحٌ فٗ كم جنًٕجد.

ٚؼمذ جاليطكحٌ نذسؾس جنذكطٕسجِ فٗ شٓش َٕفًرش ٔيحٕٚ يٍ كم ػحو ٔٚشطشؽ نذخٕل جاليطكحٌ جٌ ٚكٌٕ لذ أضى جنرشَحيؽ جنطالذسٚرٙ  -

 جنًطمذو.

 ٚمذو ؽهد دخٕل جاليطكحٌ لرم يٕػذِ ذشٓش ٔٚغهك ذحخ جنطمذو لرم ذذء جاليطكحٌ ذأعرٕع. -

( دسؾس يالغ يشجػالحِ أال ضمالم دسؾالس جالخطرالحسجش جنُظشٚالس ػالٍ 52ٚخظض نكم َمطس يؼطًذز يٍ جنًمشسجش جالعحعٛس ٔجالؾرحسٚس ) -

ٔٚشجػٗ ئضرحع كٕد جنطمٛٛى جنًؼطًذ يٍ يؿهالظ جنكهٛالس  %32% ٔأال ضمم دسؾس جالخطرحسجش جنشفٕٚس ٔجنؼًهٛس ٔجإلكهُٛٛكٛس ػٍ 42

 ػُذ ٔػغ جألعثهس َٔظحو جاليطكحٌ.

ٚخظض نكم َمطس يؼطًذز يٍ َظف جنٙ عحػّ ٔجقذز نالخطرحس جنُظش٘ ٔٚشجػٗ أال ٚمالم صيالٍ جاليطكالحٌ جنطكشٚالش٘ جنٕجقالذ ػالٍ  -

 عحػّ ٔال ٚضٚذ ػهٗ غالظ عحػحش ألٖ يمشس دسجعٙ أٔ ٔقذز يُّ. 

ٛى جألَشالالطس جنؼهًٛالالس ٔجنرالالشجيؽ جنطذسٚرٛالالس قغالالد لٕجػالالذ ضمالالٕو جأللغالالحو ذٕػالالؼٓح ٔيؼطًالالذ يالالٍ ئدجسز جنًغطشالالفٛحش ٔئدجسز ٚالالطى ضمٛالال -

 جنذسجعحش جنؼهٛح.

% يالٍ جنالذسؾحش جنًخظظالالس ألٖ 62ضكطغالد ضمالذٚشجش جنُؿالحـ ٔجنشعالٕخ ذكٛالالع ٚؼطرالش جنطحنالد سجعالد ئرج قظالم ػهالالٙ ألالم يالٍ  -

 جخطرحس َظش٘ جٔ ػًهٗ جٔ ضكشٚشٖ.
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عالُٕجش ذكالذ ألظالٗ ٔفالٗ قحنالّ ػالذو قظالٕنّ ػهالٗ جنذسؾالس  6ؿٕص نهطحند أٌ ٚرمٙ يمٛذج نهذسجعس نذسؾس جنالذكطٕسجِ ألكػالش يالٍ ال ٚ

ٚهغٗ ضغؿٛهّ َٓحتٛح ٔفٗ قحنس ئٚمحف جنمٛذ ال ضكطغد يذز جإلٚمالحف يالٍ يالذز جنطغالؿٛم ٚؿالٕص نًؿهالظ جنكهٛالس يالذ جنمٛالذ فالٗ جنظالشٔف 

 جإلعطػُحتٛس ذكذ ألظٗ عُّ.

 شٓحدز جنذكطٕسجِ يٕػٕع جنشعحنس.ٚرٍٛ فٗ  -
 

 :جالػفحءلٕجػذ 
ٚؿٕص أٌ ٚؼفٗ جنطحند يٍ ذؼغ جنُمحؽ جنًؼطًذز نهًمشسجش جنذسجعٛس ئرج عرك نّ جنكظٕل ػهٛٓح يٍ كهٛس ؾحيؼٛس أٔ يؼٓذ ػهًٗ 

محؽ جنًؼطًذز ضكص يؼطشف ذًٓح يٍ جنؿحيؼس نهكظٕل ػهٗ جنذسؾس جنؼهًٛس ٔرنك قغد لٕجػذ ضكذدْح نؿُس ضشكم نطُظٛى ضرحدل جنُ

 ئششجف ئدجسز جنذسجعحش جنؼهٛح.

 ٔلف جنمٛذ

يشجفمس جنٕجنذٍٚ نهؼالؼ  -جفمس جنضٔؼ أٔ جنضٔؾس نهخحسؼيش –ٚكٌٕ ٔلف جنمٛذ لرم جَطٓحء جنًذز جألطهٛس نهمٛذ ٔرنك نشػحٚس جنطفم 

 جنًشع. –ٔجنًًٓحش جنشعًٛس  جنًُف جنطذسٚرٛس –جنطؿُٛذ –ذحنخحسؼ 

 جنكذ جأللظٗ الٚمحف جنمٛذ غالظ عُٕجش.ٔ جإلٚمحف ػهٗ جنطحند أٌ ٚمذو ؽهد نشفغ ئٚمحف جنمٛذ.ٔذحَطٓحء يذز  -

 شطد جنمٛذ

 -: نألعرحخ جنطحنٛس ضطى ئؾشجءجش شطد جنمٛذ

 جَطٓحء جنًذز جنمحََٕٛس ٔجالعطػُحتٛس جنًُظٕص ػهٛٓح ذحنالتكس. .1

 ضمشٚش جنًششفٍٛ ػهٗ جنشعحنس ذؼذو جالَطظحو ٔجنؿذٚس. .2

 جنشعٕو جنذسجعٛس.ػذو عذجد  .3
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 جنطخظض  جنطخظض

 جنفحسيحكٕنٕؾٛح جإلكهُٛٛكٛس -12  ؾشجقس جنٛذ ٔجنطشف جنؼهٕ٘ -1

 ذشَحيؽ ضذسٚد يٓحسجش ؾشجقّ جنمذو ٔجنكحقم -13 ذشَحيؽ جنطرشع ذحألػؼحء ٔصسجػطٓح -2

 جنطغزٚس جإلكهُٛكٛس نًشػٙ جنشػحٚس جنًشكضز جنرحؽُٛس -14 ذشَحيؽ جنطذسٚد جنًُٓٙ فٙ ؾشجقس جنػذ٘ -3

 ذشَحيؽ جنطكحغش جنرشـــش٘ جنًغــــحػذ -15 جعطخذجيحش جنهٛضس فٙ ػالؼ ٔضؿًٛم جنؿهذ -4

 ؽد جأليشجع جنؿُغٛس -16 يُظحس جنؿٓحص جنٓؼًٙ جنؼهٕ٘ -5

 جػطشجذحش جنخظٕذس -11 يُظحس جنمٕنٌٕ -6

 جنطظٕٚشجنطشخٛظٗ ٔجنطمُٛحش جنطذجخهٛس نهػذٖ -11 يُظحس جنمُٕجش جنًشجسٚس -1

 ضظٕٚش ٔضشخٛض أشؼس جنمهد ٔجألٔػٛس جنذيٕٚس -11 جنًٓحسجش غٛش جنؿشجقٛس فٙ صسجػس جنكرذ -1

 ؾشجقس جنًغحنك جنرٕنٛس نألؽفحل -22 فكض جنرطٍ جنطشخٛظٙ ذحنًٕؾحش جنظٕضٛس -1

 ػالؼ أيشجع ٔضشْٕحش ػظحو جألؽفحل -21 جنًٕؾحش جنظٕضٛس جنطذجخهٛس أليشجع جنكرذ -12

 جنًٕؾحش فٕق جنظٕضٛس نهشػحٚس جنكشؾس -22 ذشَحيؽ جنطذسٚد جنًُٓٙ فٙ ؾشجقحش جنغًُس  -11

 

 ذشجيؽ جنطذسٚد جنًُٓٛس نهًٓحسجش جنذلٛمس ٔجنطخظظحش جنرُٛٛسغحنػحً : 
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 جنطخظض  جنطخظض

 جنظٕضٛسضشخٛض أيشجع جنمهد ذحنًٕؾحش فٕق  -21  يٓحسجش يًحسعس جنؼالؼ جنؼٕتٙ -23

 جألؽفحل قذٚػٙ جنٕالدز -32 جنًٓحسجش جنطشخٛظٛس نرحغٕنٕؾٛح جنؿهذ -24

 جنطخذٚش جنؿضتٗ ذٕجعطس جنًٕؾحش فٕق جنظٕضٛس -31 جإلػذجد جنؼًهٙ نطرٛد جنطد جنشٚحػٙ -25

 لهد جألؽفحل غٛش جنطذجخهٙ -32 يٓحسجش جنؿهذ جنطؿًٛهٛس -26

 ؽد جنُٕو -33 نألو ٔ جنؿٍُٛؽد جنؿٍُٛ ٔجنًٕؾحش فٕق جنظٕضٛس  -21

عطخذجو جنًٕؾحش فٕق جنظٕضٛس فٙ فكض جنؿٓحص ج -21

 جنؼظرٙ
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  دسعخ انًبعغزٛش 

 ِدسعخ انذكزٕسا 

 انشٓبداد انزخظظٛخ 

 ٌثشَبيظ يبعغزٛش صساعخ األعُب 
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 أٔالً: دسعخ انذكزٕساِ
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طت أعُبٌ األطفبل ٔانظؾخ 

 انعبيخ نألعُبٌ

 Pediatric Dentistry طت أعُبٌ األطفبل

 Dental Public Health انظؾخ انعبيخ نألعُبٌ 
 

 Orthodontics رقٕٚى األعُبٌ رقٕٚى األعُبٌ 9
 

 Restorative and Esthetic رشيٛى ٔرغًٛم األعُبٌ  انعالط انزؾفظٗ 11

Dentistry 

 Oral and Maxillofacial Pathology ثبصٕنٕعٛب انفى ٔانٕعّ ٔانفكٍٛ ثبصٕنٕعٛب انفى ٔانٕعّ ٔانفكٍٛ 11
 

 Oral Biology ثٕٛنٕعٛب انفى ثٕٛنٕعٛب انفى 12
 

 Dental Materials Science خٕاص يٕاد طت األعُبٌ انًٕاد انؾٕٛٚخ 13
 

 

 

 

 ٚشزشط نقٛذ انطبنت نهؾظٕل عهٗ دسعخ انذكزٕساِ يب ٚهٗ::  ششٔط انقٛذ نذسعخ انذكزٕساِ

انزخظووض انًووشاد انقٛووذ ثووّ يووٍ  ؽووذٖ كهٛووبد طووت األعووُبٌ أٌ ٚكووٌٕ ؽبطووالً عهووٗ دسعووخ انًبعغووزٛش فووٗ َفووظ فووش   .1

ثغًٕٓسٚخ يظش انعشثٛخ أٔ عهٗ دسعخ يعبدنخ نٓب )يٍ قجم انًغهظ األعهٗ نهغبيعبد( يٍ أؽذ انكهٛوبد انًعزوشب ثٓوب. 
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َقطووخ( ٔانؾبطووهٍٛ عهووٙ  181ٔٚغووٕص نهؾبطووهٍٛ عهووٗ يبعغووزٛش صساعووخ األعووُبٌ )َظووبو انُقووبط انًعزًووذح ثًبٚعووبدل 

 121صساعخ األعُبٌ )عُخ ركًٛهٛخ ثبإلضبفخ  نٗ يبعغزٛش صساعخ األعُبٌ ثُظوبو انُقوبط انًعزًوذح ثًوب ٚعوبدل يبعغزٛش 

 َقطخ( انقٛذ نذسعخ انذكزٕساِ فٙ أؽذ رخظظبد فشٔ  طت األعُبٌ ٔفق يبرى دساعزّ يٍ يقشساد رخظظٛخ.

عهوٗ فوش  انزخظوض كًوب ٚشوزشط يٕافقوخ يٕافقخ عٓخ  عًم  انطبنت عهٗ قٛذِ  نهؾظٕل عهٗ دسعخ انذكزٕساِ ٔكزنك  .2

 عٓخ انعًم عهٗ رفشغ انطبنت رفشغبً كبيالً طٕال يذح انذساعخ.

( دسعوووخ أٔ يوووب ٚعبدنٓوووب 511ثخًغوووًبئّ ) (TOEFL)اعزٛوووبص ايزؾوووبٌ ارقوووبٌ انهزوووخ االَغهٛضٚوووخى انزٕٚفوووم انًؾهوووٗ  .3

(IELET) ( دسعبد .7ثغجع ) 

ًطهٕثووخ ٔانزووٙ رؾووذدْب  داسح انذساعووبد انعهٛووب ثبنكهٛووخ فووٙ انًٕعووذ أٌ ٚقووذو انطبنووت طهجووبً يزجووًُبً عًٛووع انًغووزُذاد ان .4

 انًؾذد انز٘ ٚقشِ يغهظ انكهٛخ.

 يٕافقخ يغهظ انقغى انًخزض.    .5

عذاد انشعٕو انذساعٛخ قجم ثذء انذساعخ أٔ طجقبً نهًٕعذ انًؾذد ٔ انًعهٍ ثبنكهٛخ ٔٚغزضُٗ يٍ ْزا انشوشط انًذسعوٌٕ   .6

 ٛخانًغبعذٌٔ ٔ طالة انًُؼ انذساع

فظوٕل دساعوٛخ ٔالٚغوٕص نهطبنوت انقٛوذ  6يوذح انذساعوخ نهؾظوٕل عهوٗ دسعوخ انوذكزٕساِ  يذح انذساعخ فٙ دسعخ انوذكزٕساِ:

 ألكضش يٍ  عذ عُٕاد. ٔٚغٕص نًغهظ انكهٛخ يذ انقٛذ نظشٔب اعزضُبئٛخ ثؾذ أقظٗ عُخ ٔاؽذح.
 

 انذكزٕساِ فٗ أؽذ فشٔ  طت األعُبٌ يب ٚهٗ:ٚشزشط نؾظٕل انطبنت عهٗ دسعخ  ششٔط انؾظٕل عهٗ دسعخ انذكزٕساِ:
 أٌ ٚزفشغ نذساعخ انًقشساد انًُظٕص عهٛٓب فٗ ْزِ انالئؾخ . .1

ٚقٕو انطبنت ثبخزٛبس َقطخ ثؾضٛوخ يجزكوشح يزٕافقوخ يوع انخطوخ انجؾضٛوخ نهقغوى ٔانكهٛوخ ٔطوٛبغخ انغببوب ال انجؾضوٗ ٔفوٗ  .2

صبوبى ٚقبوبٕو ثـعببوبذاد يشببوبشٔ  انشعببوببنخ   (PEO,PICO, PECO)ؽببوببنخ انذساعببوببد اإلكهببوبُٛٛكٛخ ٚوزى رؾذٚوذ 

 انعبببهًٛخ ٔفق انًُبرط انًعزًذح.
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أٌ ٚقٕو انطبنت ثبعذاد انشعبنخ انعهًٛخ ٔرُبقش ثعذ يجٗ عششٍٚ شٓشاً عهوٗ األقوم يوٍ روبسٚا يٕافقوخ يغهوظ انكهٛوخ  .3

 عهٗ يششٔ  انشعبنخ انعهًٛخ.
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)انزخظض انشئٛغٙ االعزعبضبد انغُٛخ 

انًضجزخ ٔانزخظض انفشعٙ  االعزعبضبد 
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 ً  ًبعغزٛش: دسعخ انصبَٛب
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ٔانظؾخ طت أعُبٌ األطفبل 

 انعبيخ نألعُبٌ

 Pediatric Dentistry طت أعُبٌ األطفبل
 

 rMlgen cilnuP lMengD انظؾخ انعبيخ نألعُبٌ 
 

 Orthodontics رقٕٚى األعُبٌ رقٕٚى األعُبٌ 9

 Restorative and Esthetic رشيٛى ٔرغًٛم األعُبٌ  انعالط انزؾفظٗ 11

Dentistry 

ٔانفكٍٛثبصٕنٕعٛب انفى ٔانٕعّ  11  Oral and Maxillofacial ثبصٕنٕعٛب انفى ٔانٕعّ ٔانفكٍٛ 

Pathology 

 Oral Biology ثٕٛنٕعٛب انفى ثٕٛنٕعٛب انفى 12
 

 Dental Materials Science خٕاص يٕاد طت األعُبٌ  انًٕاد انؾٕٛٚخ 13

 ششٔط انقٛذ نذسعخ انًبعغزٛش:

   -ٚشزشط نقٛذ انطبنت نهؾظٕل عهٗ دسعخ انًبعغزٛش يب ٚهٗ:

. أٌ ٚكٌٕ ؽبطال عهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فوٗ طوت ٔعشاؽوخ انفوى ٔاألعوُبٌ يوٍ  ؽوذٖ كهٛوبد طوت األعوُبٌ ثغًٕٓسٚوخ 1

 يظش انعشثٛخ أٔ عهٗ دسعخ يعبدنخ نٓب )يٍ قجم انًغهظ األعهٗ نهغبيعبد( يٍ أؽذ انًعبْذ انعهًٛخ انًعزشب ثٓب.

 . أٌ ٚكٌٕ ؽبطم عهٗ رقذٚش عبو عٛذ ٔرقذٚش يبدح انزخظض عٛذ عذاً عهٗ األقم.2

 . أٌ ٚكٌٕ قذ أيجٗ  عبو خجشح ثعذ انغُخ اإلعجبسٚخ نهزذسٚت )االيزٛبص (.3
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. يٕافقخ عٓخ  عًم  انطبنت عهٗ قٛذِ  نهؾظٕل عهٗ دسعخ انًبعغزٛش ٔكزنك عهٗ فوش  انزخظوض كًوب ٚشوزشط يٕافقوخ 5

 ٗ رفشغ انطبنت رفشغبً كبيالً طٕال يذح انذساعخ.عٓخ انعًم عه

( دسعخ عهٗ األقم أٔ يب 451ثأسثعًبئّ ٔخًغٍٛ ) (TOEFL). اعزٛبص ايزؾبٌ  رقبٌ انهزخ االَغهٛضٚخى انزٕٚفم انًؾهٗ 6

 ( دسعبد عهٗ األقم.7ثغجع ) (IELET)ٚعبدنٓب 

زووٙ رؾووذدْب  داسح انذساعووبد انعهٛووب  ثبنكهٛووخ فووٙ انًٕعووذ . أٌ ٚقووذو انطبنووت طهجووبً يزجووًُبً عًٛووع انًغووزُذاد انًطهٕثووخ ٔان7 

 انًؾذد انز٘ ٚقشِ يغهظ انكهٛخ.

 . يٕافقخ يغهظ انقغى انًخزض.   8

. عذاد انشعٕو انذساعٛخ قجم ثذء انذساعخ أٔ طجقبً نهًٕعذ انًؾذد ٔ انًعهٍ ثبنكهٛوخ ٔٚغوزضُٗ يوٍ ْوزا انشوشط انًعٛوذٌٔ 9 

 نذساعٛخٔاألطجبء انًقًٌٕٛ ٔ طالة انًُؼ ا

 يذح انذساعخ فٙ دسعخ انًبعغزٛش: 

 فظٕل دساعٛخ فٗ انزخظظبد اٜرٛخ: 6يذح انذساعخ نهؾظٕل عهٗ دسعخ انًبعغزٛش 

)طت انفى ،عالط انهضخ، رشيٛى ٔرغًٛم األعوُبٌ، عوالط انغوزٔس،  عزعبضوبد األعوُبٌ، رقوٕٚى األعوُبٌ، عشاؽوخ انفوى ٔانٕعوّ 

انفى ٔانٕعّ ٔانفكٍٛ، ثضبنٕعٛب انفى ٔانٕعّ ٔانفكٍٛ(  ٔالٚغوٕص نهطبنوت انقٛوذ ألكضوش يوٍ  ٔانفكٍٛ، طت أعُبٌ األطفبل، أشعخ 

 عذ عُٕاد.

  فظٕل دساعٛخ فٗ انزخظظبد اٜرٛخ:  4يذح انذساعخ نهؾظٕل عهٗ دسعخ انًبعغزٛش 

 خًظ عُٕاد.ثٕٛنٕعٛب انفى، خٕاص يٕاد األعُبٌ، انظؾخ انعبيخ نألعُبٌ( ٔالٚغٕص نهطبنت انقٛذ ألكضش يٍ  –)

 ..ٚغٕص نًغهظ انكهٛخ يذ انقٛذ نظشٔب اعزضُبئٛخ ثؾذ أقظٗ عُخ ٔاؽذح 
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ٚعفٗ انطبنت يٍ يقشساد دساعٛخ عجق نّ أٌ دسعوٓب فوٗ أؽوذٖ انغبيعوبد انًعزوشب ثٓوب يوٍ  اإلعفبء يٍ يقشساد دساعٛخ: 

: يووٍ يغًووٕ  25انًقووشساد عووٍ  انًغهووظ األعهووٗ نهغبيعووبد نهذساعووخ ثجووشايظ انذساعووبد انعهٛووب ثشووشط أال رضٚووذ يغًووٕ  ْووزِ

عبعبد انًقشساد انذساعٛخ انالصيخ نهؾظوٕل عهوٗ انذسعوخ عهوٗ أال ٚؾغوت نهطبنوت انًقوشس انوزٖ دسعوّ ٔ يوش عهٛوّ أكضوش يوٍ 

 خًظ عُٕاد ٔقذ َغبػ انطبنت فٙ انًقشس 

قوشساد انزوٗ قوبو ثذساعوزٓب ًٚكٍ انغًبػ نهطبنت انًغغم فٗ ظم الئؾخ يخزهفخ انزؾٕٚم  نٗ ْزِ انالئؾخ ثعذ  عشاء يقبطوخ نهً

 يٍ قجم نغُخ يشكهخ يٍ  داسح انكهٛخ.

ٚغزوبص االيزؾوبٌ انُٓوبئٙ نوت دسعوخ انًبعغوزٛش فوٗ انزخظوض أٌ ٚشزشط نًوُؼ انطب ششٔط انؾظٕل عهٗ دسعخ انًبعغزٛش:

 قجٕل انشعبنخ انعهًٛخ.اضبفخ ن ٚقٕو ثُشش ثؾش يٍ انشعبنخ فٗ يغهخ عهًٛخ يعزًذح يٍ انهغبٌ انعهًٛخ.ٔأٌ انًزكبيم ثُغبػ .
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minor removable prosthodontics) 

انغزٔس عالط عالط انغزٔس 6  Endodontics 

طت أعُبٌ األطفبل  7

 ٔانظؾخ انعبيخ نألعُبٌ

 Pediatric Dentistry طت أعُبٌ األطفبل

 Orthodontics رقٕٚى األعُبٌ رقٕٚى األعُبٌ 8

 Restorative and Esthetic رشيٛى ٔرغًٛم األعُبٌ  انعالط انزؾفظٗ 9

Dentistry 

 

 ششٔط انقٛذ:

  -ٚشزشط نهزقذو نهؾظٕل عهٗ انشٓبدح انزخظظٛخ يب ٚهٗ:

أٌ ٚكٌٕ ؽبطال عهٗ دسعخ انجكوبنٕسٕٚط فوٗ طوت ٔعشاؽوخ انفوى ٔاألعوُبٌ يوٍ  ؽوذٖ كهٛوبد طوت األعوُبٌ ثغًٕٓسٚوخ  -1

 يظش انعشثٛخ أٔ عهٗ دسعخ يعبدنخ نٓب )يٍ قجم انًغهظ األعهٗ نهغبيعبد( يٍ أؽذ انًعبْذ انعهًٛخ انًعزشب ثٓب.
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 ٚكٌٕ ؽبطم عهٗ رقذٚش عبو عٛذ ٔرقذٚش يبدح انزخظض عٛذ عهٗ األقم.أٌ  -2

 أٌ ٚكٌٕ قذ أيجٗ انغُخ اإلعجبسٚخ نهزذسٚت )االيزٛبص (. -3

يٕافقوخ عٓووخ  عًووم  انطبنووت عهووٗ قٛووذِ  نهؾظووٕل عهووٗ انشوٓبدح انزخظظووٛخ ٔكووزنك عهووٗ فووش  انزخظووض كًووب ٚشووزشط  -4

 انزذسٚت.يٕافقخ عٓخ انعًم عهٗ انزفشغ  انكبيم طٕال يذح 

أٔ يوب عهٗ األقم ( دسعخ 451ثأسثعًبئّ ٔخًغٍٛ ) (TOEFL)اعزٛبص ايزؾبٌ  رقبٌ انهزخ االَغهٛضٚخى انزٕٚفم انًؾهٗ  -5

 .عهٗ األقم( دسعبد 7ثغجع ) (IELET)ٚعبدنٓب 

نًٕعوذ انًؾوذد أٌ ٚقذو انطبنت طهجبً يزجًُبً عًٛع انًغزُذاد انًطهٕثخ ٔانزٙ رؾذدْب  داسح انذساعبد انعهٛب ثبنكهٛخ فٙ ا -6

 انز٘ ٚقشِ يغهظ انكهٛخ.

 يٕافقخ يغهظ انقغى انًخزض.    -7

 عذاد انشعٕو انذساعٛخ قجم ثذء انزذسٚت أٔ طجقبً نهًٕعذ انًؾذد ٔ انًعهٍ ثبنكهٛخ   -8

 ششٔط انؾظٕل عهٗ انشٓبدح انزخظظٛخ:

 ٚشزشط نؾظٕل انطبنت عهٗ انشٓبدح انزخظظٛخ فٗ أؽذ فشٔ  طت انفى ٔاألعُبٌ يب ٚهٗ:

 انزفشغ نهزذسٚت ٔدساعخ انًقشساد انًُظٕص عهٛٓب فٗ ْزِ انالئؾخ. .1

قغووى ٔٚقووٕو انطبنووت ثزقووذًٚٓب فووٗ ان( ٔانزبووبٗ ٚؾذدْبووبب يغهووظ Requirementsأداء عووبًٛع انًزطهووبجبد انعًهووبٛخ ) .2

ئوخ عهٗ أال ٚقم اإلششاب ٔانزٕقٛع عهٗ انؾبالد عٍ خًغخ يٍ أعجوبء ْٛ (Log Book)كشاعخ انزذسٚت انخبطخ ثبّ 

انزذسٚظ ثبنقغى ٔٚخجع انكزٛت نهزقٛٛى يٍ قجم نغُوخ يشوكهخ يوٍ صالصوخ أعجوبء ْٛئوخ روذسٚظ عهوٗ األقوم يوٍ أعجوبء 

 يغهظ انقغى ٔانزٗ رشفع رقشٚشْب  نٗ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انذساعبد انعهٛب ٔانجؾٕس.
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زهفوخ( ٔأٌ ٚؾقوق َغوجخ يزبثعخ عًٛع انًقشساد انذساعٛخ انًُظٕص عهٛٓوب فوٗ ْوزِ انالئؾوخ )ؽغوت انزخظظوبد انًخ .3

ثعوذ يٕافقوخ  :25ؽجٕس كبيهخ ٔٚغًؼ فٗ انظشٔب انخبطخ قجٕل األعزاس انقٓشٚخ يضوم األعوزاس انًشضوٛخ فوٗ ؽوذٔد  

 .يغهظ انكهٛخ

 اعزٛبص  عًٛع انًقشساد انذساعٛخ انًذسعخ ثُظبو انغبعبد انًعزًذح ثُغبػ كالً عهٗ ؽذح.  .4

 .اعزٛبص اإليزؾبٌ انُٓبئٙ انًزكبيم .5

 

 

  -ٚشزشط نقٛذ انطبنت نهؾظٕل عهٗ دسعخ انًبعغزٛش يب ٚهٗ:ششٔط انقٛذ 

أٌ ٚكٌٕ ؽبطال عهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٗ طوت ٔعشاؽوخ انفوى ٔاألعوُبٌ يوٍ  ؽوذٖ كهٛوبد طوت األعوُبٌ ثغًٕٓسٚوخ  .1

 نهغبيعبد( يٍ أؽذ انًعبْذ انعهًٛخ انًعزشب ثٓب.يظش انعشثٛخ أٔ عهٗ دسعخ يعبدنخ نٓب )يٍ قجم انًغهظ األعهٗ 

 أٌ ٚكٌٕ ؽبطم عهٗ رقذٚش عبو عٛذ عهٗ األقم  .2

 أٌ ٚكٌٕ قذ أيجٗ انغُخ اإلعجبسٚخ نهزذسٚت )االيزٛبص (. .3

 أٌ ٚقذو انطبنت طهجبً يزجًُبً عًٛع انًغزُذاد انًطهٕثخ ثـعى انغٛذ األعزبر انذكزٕس عًٛذ انكهٛخ  .4

( دسعخ عهٗ األقم أٔ يوب 451ثأسثعًبئّ ٔخًغٍٛ ) (TOEFL)اعزٛبص ايزؾبٌ  رقبٌ انهزخ االَغهٛضٚخى انزٕٚفم انًؾهٗ  .5

 ( دسعبد عهٗ األقم.7ثغجع ) (IELET)ٚعبدنٓب 

  عذاد انشعٕو انذساعٛخ قجم ثذء انذساعخ أٔ طجقبً نهًٕعذ انًؾذد ٔانًعهٍ ثبنكهٛخ  .6

ثؾذ أقظٗ خًظ عُٕاد ٔٚغوٕص نًغهوظ انكهٛوخ يوذ  صالس عُٕاديذح انذساعخ نهؾظٕل عهٗ دسعخ انًبعغزٛش : يذح انذساعخ

 انقٛذ نظشٔب اعزضُبئٛخ.

 ثشَبيظ يبعغزٛش صساعخ األعُبٌ



 

 
 

 

        
 

      

      
 كهٛخ انظٛذنخ
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 كهٛخ انظٛذنخ دسعخ انذثهٕو ٔدسعخ انًبعغزٛش اػبفخ نذسعخ دكزٕس انفهغفخ فٙ انؼهٕو  انظٛذنٛخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ :رًُؼ 
 

 

 

 
 

 انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخـ  13 ػهى األدٔٚخ                                     -7 انزؾهٛم انكًٛٛبئٙ انؾٕٛ٘                       -1

 ٔانًؼهٕيبرٛخ االؽظبئٛخ ػهى انغُٕٛو -14 َجبربد ؽجٛخ -8 انزغزٚخ اإلكهُٛٛكٛخ -2

 انخبيبد انذٔائٛخ  شٛٛذركُٕنٕعٛب ر -15  انٛمظخ انذٔائٛخ -9 طٛذنخ يغزشفٛبد                              -3

 إكزشبف األدٔٚخ -16 انغًٕو اإلكهُٛٛكٗ     -11 يغزؾؼشاد رغًٛم                             -4

  سلبثخ األدٔٚخ ٔرأكٛذ انغٕدح                     -11 ـ طٛذنخ طُبػٛخ 5

  يٛكشٔثٕٛنٕعٛب -12 ـ انغًٕو ٔانزؾهٛم انكًٛٛبئٗ انششػٗ           6
 

 ششٔؽ انمٛذ:
 :ـ ٚشزشؽ نمٛذ انطبنت )يظش٘ ـ ٔافذ( أل٘ يٍ دثهٕيبد انذساعبد انؼهٛب 

ٚؼبدنٓاب أـ أٌ ٚكٌٕ ؽبطالً ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ انؼهٕو انظٛذنٛخ يٍ إؽذٖ كهٛابد انظاٛذنخ ثبنغبيؼابد انًظاشٚخ أٔ ياب 

   أ يب ٚؼبدنٓب يٍ أ٘ يؼٓذ ػهًٙ آخش يؼزشف ثّ يٍ انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد. يٍ )كهٛبد انظٛذنخ األخشٖ(

بد انذساعبد انؼهٛب: دثهٕيأٔالً   
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ة ـ ٚغٕص لجٕل انطالة انًزمذيٍٛ نهذثهٕو انؾبطهٍٛ ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط يٍ ثؼغ انكهٛبد األخشٖ ثزمذٚش ػابو عٛاذ ػهاٗ 

ٚؼبدنٓب يٍ أ٘ يؼٓذ ػهًٙ آخش يؼزشف ثّ يٍ انًغهاظ األػهاٗ نهغبيؼابد ٔرنا  فاٙ األلم يٍ إؽذٖ انغبيؼبد انًظشٚخ أٔ يب 

 انزخظظبد انزٙ ٚؾذدْب يغهظ انمغى انًخزض ػهٗ انٕعّ انزبنٙ:

يٍ كبٌ ؽبطالً ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ انؼهٕو انضساػٛخ فٙ انزخظظبد اٜرٛاخ: ػهإو  ثذثهٕو انُجبربد انطجٛخـ نهذساعخ 1

َزبط انُجبرٙ أٔ اإلَزبط انضساػٙ انؼبو يٍ إؽاذٖ عبيؼابد عًٕٓسٚاخ يظاش انؼشثٛاخ أٔ ػهاٗ دسعاخ يؼبدناخ نٓاب َجبد أ ػهٕو اإل

 يٍ يؼٓذ ػهًٙ آخش يؼزشف ثّ يٍ انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد.

د يٍ كبٌ ؽبطالً ػهاٗ دسعاخ انجكابنٕسٕٚط فاٙ انؼهإو فاٙ انزخظظاب ثذثهٕو انغًٕو ٔانزؾهٛم انكًٛٛبئٙ انششػٙـ نهذساعخ 2

اٜرٛخ: كًٛٛبء أٔ َجبد أٔ كًٛٛبء ـ  َجبد يٍ إؽذٖ عبيؼبد عًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ أٔ ػهٗ دسعخ يؼبدنخ نٓب يٍ يؼٓذ ػهًاٙ 

 آخش يؼزشف ثّ يٍ انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد.

يااٍ كاابٌ ؽبطااالً ػهااٗ دسعااخ انجكاابنٕسٕٚط فااٙ انطاات ٔانغشاؽااخ يااٍ إؽااذٖ عبيؼاابد  ثااذثهٕو األدٔٚااخ ٔانغاإًوـاا نهذساعااخ 3

 ًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ أٔ ػهٗ دسعخ يؼبدنخ نٓب يٍ يؼٓذ ػهًٙ آخش يؼزشف ثّ يٍ انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد.ع

يااٍ كاابٌ ؽبطااالً ػهااٗ دسعااخ انجكاابنٕسٕٚط فااٙ انطاات ٔانغشاؽااخ أٔ دسعااخ  ثااذثهٕو انًٛكشٔثٕٛنٕعٛااب ٔانًُبػااخـاا نهذساعااخ 4

انجكبنٕسٕٚط فٙ انؼهٕو انطجٛخ انجٛطشٚخ يٍ إؽذٖ عبيؼبد عًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ أٔ ػهٗ دسعخ يؼبدنخ نٓب ياٍ يؼٓاذ ػهًاٙ 

 آخش يؼزشف ثّ يٍ انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد.

بطالً ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ انؼهٕو رخظض يٛكشٔثٕٛنٕعٛاب أٔ دسعاخ يٍ كبٌ ؽ ثذثهٕو انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخـ نهذساعخ 5

انجكبنٕسٕٚط فٙ انُٓذعخ رخظض ُْذعخ كًٛٛبئٛخ أٔ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ انؼهٕو انضساػٛخ رخظض طُبػبد غزائٛاخ ياٍ 

هااظ األػهااٗ إؽااذٖ عبيؼاابد عًٕٓسٚااخ يظااش انؼشثٛااخ أٔ ػهااٗ دسعااخ يؼبدنااخ نٓااب يااٍ يؼٓااذ ػهًااٙ آخااش يؼزااشف ثااّ يااٍ انًغ

 نهغبيؼبد.
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ياٍ كابٌ ؽبطاالً ػهاٗ دسعاخ انجكابنٕسٕٚط فاٙ انؼهإو فاٙ انزخظظابد  ثذثهٕو ركُٕنٕعٛب رشٛٛذ انخبيابد انذٔائٛاخنهذساعخ ـ 6

اٜرٛخ: كًٛٛبء أٔ كًٛٛبء رطجٛمٛخ يٍ إؽذٖ عبيؼبد عًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛاخ أٔ ػهاٗ دسعاخ يؼبدناخ نٓاب ياٍ يؼٓاذ ػهًاٙ آخاش 

 ألػهٗ نهغبيؼبد.يؼزشف ثّ يٍ انًغهظ ا

يااٍ كاابٌ ؽبطااالً ػهااٗ دسعااخ انجكاابنٕسٕٚط فااٙ انطاات ٔانغشاؽااخ أٔ دسعااخ  ثااذثهٕو انزؾهٛاام انكًٛٛاابئٙ انؾٛاإ٘ـاا نهذساعااخ 7

انجكبنٕسٕٚط فٙ انؼهٕو انطجٛخ انجٛطشٚخ أٔ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ انؼهٕو فاٙ انزخظظابد اٜرٛاخ: كًٛٛابء ؽٕٛٚاخ أٔ كًٛٛابء ـ 

إؽذٖ عبيؼبد عًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ أٔ ػهٗ دسعخ يؼبدنخ نٓب يٍ يؼٓذ ػهًٙ آخش يؼزشف ثّ يٍ كًٛٛبء ؽٕٛٚخ ـ رغزٚخ يٍ 

 انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد.

 ط ـ أٌ ٚكٌٕ أيؼٗ يذح ال رمم ػٍ ػبو فٙ ػًم ٚشرجؾ ثُٕع انذساعخ انزٙ ٚشغت فٙ االنزؾبق ثٓب.

 د ـ أٌ ٚزفشؽ انطبنت نهذساعخ ٔرن  نًذح عُخ يٛالدٚخ

 بد َٔظبو انزمٛٛىااليزؾبَ

رؼمذ ايزؾبَبد انفظم انذساعٗ األٔل نهًمشساد انذساعاٛخ خاالل شآش فجشاٚاش ٔانفظام انذساعاٗ انضابَٗ خاالل شآش عاجزًجش  -أ

 ثبنالئؾخ. [3]ٔدٌٔ اإلخالل ثبنًبدح سلى 

ٚغٕص نًغهظ انمغى لجٕل إػززاس انطبنت ػٍ دخٕل االيزؾبٌ ٔنًشرٍٛ فمؾ خالل دساعزّ إرا رمذو ثطهت لجم ثذء االيزؾابٌ  -ة

يذػًبً ثؼزس رمجهّ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔٚؼزًذِ يغهظ انكهٛخ ٔالرؾزغت نهطبنت عبػبد ْزا انًمشس انًؼزًاذح فاٗ 

 .[GPA]يزٕعؾ َمبؽ انذسعبد 

% ػهااٗ األلاام يااٍ انذسعااخ انًخظظااخ ناليزؾاابٌ انزؾشٚااشٖ نٓاازا  31ؽ نُغاابػ انطبناات فااٗ أٖ يمااشس ؽظاإنّ ػهااٗ ٚشاازش -ط

 % يٍ إعًبنٗ انذسعخ انًخظظّ نّ.61انًمشس ٔٚكٌٕ انؾذ األدَٗ نهُغبػ فٗ أٖ يمشس ْٕ انؾظٕل ػهٗ 

ٌ انُــٓـاـبئٗ فـاـٗ أٖ يــمــاـشس ساعـــاـت ٔٚــشيـاـض ٚؼزجــش انــطــبنــت انًزغٛــت ثــذٌٔ ػـاـزس يمجـاـٕل ػـاـٍ أداء االيزؾـاـب -د

 . ABSنهزمــذٚــش فــٗ انشــٓــبدح ثـــــــ 
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فٗ ؽبنخ سعٕة انطبنت فٗ أٖ يمشس إعجبسٖ فؼهّٛ إػبدح دساعخ ٔايزؾبٌ راد انًمشس فٗ راد انفظام انذساعاٗ ياٍ انؼابو  -ْـ

 انزبنٗ.

فٗ ؽبنخ سعٕة انطبنت فٗ يمشس إخزٛبسٖ ٔإعزجذانّ ثًمشس آخش ٚزى إؽزغبة دسعخ انًمشس انغذٚذ فٗ ؽغبة يزٕعؾ َمابؽ  -ٔ

 .[GPA]انذسعبد 

 االٔساق انًطهٕثخ نهذثهٕيبد نهًظشٍٚٛ

 )انذسعبد( شٓبدح ثبنزمذٚشاد -2               شٓبدح انجكبنٕسٕٚط + يؼبدنزٓب ثبنُغجخ نهكهٛبد انخبطخ -1

 انًٕلف يٍ انزغُٛذ )نهزكٕس( -4                                                           طٕسح شٓبدح انًٛالد -3

هذساعااخ نأٔ انزفاشؽ اناالصو   Pharm.Dنهاذثهٕيبد ٔػابيٍٛ نذسعاخ   يٕافماخ عٓاخ انؼًام ػهااٗ انزفاشؽ نًاذح ػابو يااٛالدٖ -5

 يخزٕو ثخزى انُغشأٔشٓبدح يٍ انشئٌٕ انظٛذنٛخ ثؼذو انؼًم ثبنمطبع انؼبو أ انؾكٕيٗ أٔانغبء انزكهٛف أٔ إَٓبء انزكهٛف 

 ٚغت أٌ ٚكٌٕ يؼٗ ػبو ػهٗ رخشعّ -7            6×  4طٕس شخظٛخ يمبط   (6ػذد ) -6

 

 

 

 كًٛــــــٛبء انظٛذنٛـــخ رخظض -9 يٛكشٔثٕٛنٕعٛب ٔانًُبػـخ رخظض -5 طٛــذالَــــــــــــٛبد رخظض -1

 طٛذنــخ اإلكهُٛٛكٛــــخ رخظض -11 انؼؼٕٚـــــخكًٛـــــٛبء  -6 طٛذنـــخ انظُبػٛـــــــخ رخظض -2

  كًٛــــٛبء انزؾهٛهــــٛخ رخظض - 7 ػمـــــــبلــــــــــــٛش رخظض -3

  كًٛــــــٛبء انؾٕٛٚــــــخ رخظض -8 دٔٚـــــــخ ٔانغًــــٕوأ رخظض -4

 ً دسعخ انًبعغزٛشفٙ انؼهٕو انظٛذنٛخ: صبَٛب  



) دراسات عليا(الصيدلةكلية                                  ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 ششٔؽ انمٛذ
 ٚشزشؽ نمٛذ انطبنت نذسعخ انًبعغزٛش اٜرٗ:

ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٗ انؼهٕو انظٛذنٛخ ثزمذٚش ػبو عٛذ ػهٗ األلم ياٍ إؽاذٖ كهٛابد انظاٛذنخ ثبنغبيؼابد ٚكٌٕ ؽبطالً  -أ

انًظشٚخ أٔ أٖ يؼٓاذ ػهًاٗ أخاش يؼزاشف ثاّ ياٍ انًغهاظ األػهاٗ نهغبيؼابد ثبإلػابفخ إناٗ رماذٚش عٛاذ عاذاً ػهاٗ األلام فاٗ 

ثبنُغاجخ نهطهجاخ انًظاشٍٚٛ ٔانٕافاذٍٚ فاٗ ؽبناخ ػاذو  يزٕعؾ يمشساد انزخظض انزٗ ٚؾذدْب يغهظ انمغى انًخزض. ٔرنا 

 رؾذٚذ انمغى ششٔؽ خبطخ ثّ

ٚغٕص نًغهظ انكهٛخ ثُبًء ػهٗ رٕطاٛخ يغهاظ انمغاى انًخازض لجإل لٛاذ انطبنات نذسعاخ انًبعغازٛش إرا كابٌ ؽبطاال ػهاٗ  -ة

د انزخظاض ثزماذٚش ػابو عٛاذ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٗ انؼهٕو انظٛذنٛخ ثزمذٚش ػبو يمجٕل ثششؽ ؽظٕنّ ػهاٗ إؽاذٖ دثهٕياب

 عذاً يٍ إؽذٖ كهٛبد انظٛذنخ أٔ يؼٓذ ػهًٗ آخش يؼزشف ثّ يٍ انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد.

 أٌ ٚزفشؽ انطبنت نهذساعخ ٕٚيٍٛ ػهٗ األلم أعجٕػٛبً ٔرن  نًذح عُزٍٛ يٛالدٚزٍٛ. -ط

 يذح انذساعخ
يااٍ راابسٚا يٕافمااخ يغهااظ انكهٛااخ ػهااٗ  [ػشااش شاآشصًاابَٗ  ]انؾااذ األدَااٗ نًااُؼ دسعااخ انًبعغاازٛش ْاإ ػاابو َٔظااف انؼاابو  -أ

 انزغغٛم.

ؽابالد ٔلاف انمٛاذ ٔٚغإص  انؾذ األلظٗ نًُؼ دسعخ انًبعغزٛش ْٕ خًظ عُٕاد يٛالدٚخ يٍ ربسٚا انزغاغٛم ياغ يشاػابح -ة

 يذ انمٛذ ثؾذ ألظٗ ػبيٍٛ يٛالدٍٚٛ ثُبء ػهاٗ ؽهات انًشاشف انشئٛغاٗ ٔيٕافماخ يغهاظ انمغاى انًخازض ٔنغُاخ انذساعابد

 انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔيغهظ انكهٛخ ٔإػزًبد يغهظ انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ثبنغبيؼخ.

ٚشاازشؽ نزغااغٛم سعاابنخ انًبعغاازٛش ػااذو يااشٔس أكضااش يااٍ خًااظ عاإُاد ػهااٗ إعزٛاابص انطبناات إيزؾبَاابد يمااشساد انغااُخ  -ط

 انزًٓٛذٚخ نهًبعغزٛش.



) دراسات عليا(الصيدلةكلية                                  ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 َظبو انذساعخ
 عبػخ يؼزًذح ػهٗ األلم شبيهخ يمشساد دساعٛخ ٔسعبنخ. 36زٛش إعًبنٗ ػذد انغبػبد انًؼزًذح نُٛم دسعخ انًبعغ -أ

عاابػخ يؼزًااذح ػهااٗ األلاام ٚؾااذدْب يغهااظ انكهٛااخ ثُاابًء ػهااٗ إلزااشاػ  21  –18ٚماإو انطبناات ثذساعااخ يمااشساد ثٕالااغ يااٍ  -ة

عابػبد يؼزًاذح   6شبيهخ يمشساد ػبيخ إعجبسٚخ } [2111]يغهظ انمغى انًخزض يٍ يمشساد انذساعبد انؼهٛب يٍ انكٕد 

 يٍ يزطهجبد انكهٛخ ٔيمشساد رخظظٛخ إعجبسٚخ ٔإخزٛبسٚخ.

ٚمٕو انطبنت ثإعشاء ثؾش فٗ يٕػٕع ٚؾذدِ نّ انًششف انشئٛغاٗ ٔٚؼزًاذ ياٍ يغهاظ انمغاى انًخازض ٔنغُاخ انذساعابد  -ط

 عبػخ يؼزًذح. 18انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔيغهظ انكهٛخ ٔٚمذو انطبنت سعبنخ ٔرمذس نٓب 

 ششٔؽ يُؼ انذسعخ
ًُٚؼ يغهظ انغبيؼخ ؽجمبً نًٕافمخ يغهظ انكهٛخ ثُبًء ػهٗ رٕطٛخ يغهاظ انمغاى انًخازض ٔنغُاخ انذساعابد انؼهٛاب ٔانجؾإس   

 دسعخ انًبعغزٛش فٗ ؽبنخ إعزٛفبء انطبنت انششٔؽ اٜرٛخ:

 غٛم}يٕافمخ يغهظ انكهٛخ ػهٗ انزغغٛم .ػهٗ األلم ػهٗ ثذء انزغ [صًبَٗ ػشش شٓش]يشٔس ػبو َٔظف انؼبو  -أ

ــٕعــاـؾ َــمـاـبؽ انـــذسعــااـبد َـغــاـبػ انــطـبنـاـت فــااـٗ إيــزــؾـاـبٌ عًٛاغ انًمــااـشساد انـــذساعٛـاـخ ػهاٗ أال ٚــمـااـم يـــزـ -ة

 .2.11ػـــٍ  [CGPA]انزـــشاكـــًـــٗ 

 طٛخ ثًُؼ انذسعخلجٕل انشعبنخ يٍ نغُخ انؾكى ٔانزٕ -ط

 االٔساق انًطهٕثخ نهذثهٕيبد نهًظشٍٚٛ
 )انذسعبد( شٓبدح ثبنزمذٚشاد -2           شٓبدح انجكبنٕسٕٚط + يؼبدنزٓب ثبنُغجخ نهكهٛبد انخبطخ -1

 انًٕلف يٍ انزغُٛذ )نهزكٕس( -4                                                       طٕسح شٓبدح انًٛالد -3



) دراسات عليا(الصيدلةكلية                                  ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

هذساعاخ نأٔ انزفاشؽ اناالصو   Pharm.Dنهاذثهٕيبد ٔػابيٍٛ نذسعاخ   يٕافماخ عٓاخ انؼًام ػهاٗ انزفاشؽ نًاذح ػابو ياٛالدٖ -5 

 يخزٕو ثخزى انُغشأٔشٓبدح يٍ انشئٌٕ انظٛذنٛخ ثؼذو انؼًم ثبنمطبع انؼبو أ انؾكٕيٗ أٔانغبء انزكهٛف أٔ إَٓبء انزكهٛف 

 ٚغت أٌ ٚكٌٕ يؼٗ ػبو ػهٗ رخشعّ -7                   6×  4طٕس شخظٛخ يمبط   (6ػذد ) -6

 رٕفٛش يكبٌ نؼًم انؼًهٗ يغ اػبفخ يششف يٍ عٓخ انؼًم -8

 

 
 

 

 كًٛــــــٛبء انظٛذنٛـــخ رخظض -9 يٛكشٔثٕٛنٕعٛب ٔانًُبػـخ رخظض -5 طٛــذالَــــــــــــٛبد رخظض -1

 طٛذنــخ اإلكهُٛٛكٛــــخ رخظض -11 كًٛـــــٛبء انؼؼٕٚـــــخ -6 طٛذنـــخ انظُبػٛـــــــخ رخظض -2

  كًٛــــٛبء انزؾهٛهــــٛخ رخظض - 7 ـــــٛشػمـــــــبلـــــــ رخظض -3

  كًٛــــــٛبء انؾٕٛٚــــــخ رخظض -8 دٔٚـــــــخ ٔانغًــــٕوأ رخظض -4
 

 

 

 

 Pharm.Dدسعخ دكزٕس انظٛـذنـخ  فٗ رخظض انظٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ ْٔٗ  ) دسعخ يُٓٛخ ( ** 

 ششٔؽ انمٛذ 
 -: دكزٕس انفهغفخ فٗ انؼهٕو انظٛذنٛخنذسعخ  ٔافذ (  –)يظشٖ  انطبنت ٔرغغٛم  ٚشزشؽ نمٛذ

 فٗ انؼهٕو انظٛذنٛخ فٗ أٖ ٔلذ يٍ انؼبو. ٚجذأ انزغغٛم نذسعخ دكزٕس انفهغفخ -أ

ٚشزشؽ نزغغٛم ؽبنت انذكزٕساِ أٌ ٚكٌٕ ؽبطالً ػهٗ دسعخ انًبعغزٛش فٗ انؼهٕو انظٛذنٛخ فٗ َفظ انزخظض ياٍ إؽاذٖ  -ة

 أٔ أٖ دسعخ يؼبدنخ نٓب يٍ يؼٓذ ػهًٗ آخش يؼزشف ثّ يٍ انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد.كهٛبد انظٛذنخ ثبنغبيؼبد انًظشٚخ 

 ً انفهغفخ فٙ انؼهٕو انظٛذنٛخدسعخ دكزٕس : صبنضب  



) دراسات عليا(الصيدلةكلية                                  ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 يذح انذساعخ 

 انؾذ األدَٗ نهؾظٕل ػهٗ دسعخ انذكزٕساِ ْٕ عُزٍٛ يٛالدٚزٍٛ يٍ انزغغٛم }يٕافمخ يغهظ انكهٛخ . -أ

انزغاغٛم ياغ يشاػابح ؽابالد ٔلاف انمٛاذ انؾذ األلظٗ نهؾظٕل ػهٗ دسعخ انذكزٕساِ ْٕ خًظ عُٕاد يٛالدٚخ يٍ رابسٚا  -ة

ٔٚغٕص يذ انزغغٛم ثُبء ػهٗ ؽهت انًششفٍٛ ٔيٕافمخ يغهاظ انمغاى انًخازض ٔنغُاخ انذساعابد انؼهٛاب ٔانجؾإس  ٔيغهاظ 

 انكهٛخ.
 

 ششٔؽ يُؼ انذسعخ

انمغى انًخزض  ًُٚؼ يغهظ انغبيؼخ ؽجمبً نًٕافمخ يغهظ انكهٛخ ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔثُبًء ػهٗ رٕطٛخ يغهظ

 دسعخ دكزٕس انفهغفخ فٗ يغبل انزخظض فٗ ؽبنخ إعزٛفبء انطبنت انششٔؽ اٜرٛخ:

 يشٔس عُزٍٛ يٛالدٚزٍٛ ػهٗ األلم يٍ ربسٚا انزغغٛم }يٕافمخ يغهظ انغبيؼخ . -أ

 لجٕل انشعبنخ يٍ نغُخ انؾكى ٔانزٕطٛخ ثًُؼ انذسعخ. -ة

 إٚمبف انمٛذ/ انزغغٛم

بًء ػهٗ إلزشاػ يغهظ انمغى انًخزض ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ثبنكهٛخ أٌ ٕٚلف لٛذ / ٚغٕص نًغهظ انكهٛخ ثُ -أ

 رغغٛم انطبنت ثبنذساعبد انؼهٛب.

شٓشا ثششؽ أٌ ٚكٌٕ إٚمبف انمٛذ عُٕٚبً ٔفٗ انًذح األعبعٛخ  36ال رضٚذ فزشح إٚمبف انمٛذ أٔ انزغغٛم فٗ يغًٕػٓب ػٍ   -ة

 .نهجشَبيظ ٔنٛظ فٗ فزشاد انًذ



) دراسات عليا(الصيدلةكلية                                  ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

ٚكٌٕ إٚمبف انمٛذ فٗ ؽبالد انزغُٛذ ٔانغفش نهخبسط فٗ يًٓخ سعًٛخ ٔانًشع ٔانٕػغ ٔسػبٚخ انطفم ٔؽبالد أخشٖ  -ط

 رمجهٓب نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔٚؼزًذْب يغهظ انكهٛخ ٔػهٗ انطبنت أٌ ٚزمذو ثطهت نشفغ إٚمبف انمٛذ.

 نجشَبيظ ٔال ٚغذد ػُٓب سعٕو دساعٛخ.ال رؾغت يذح اإلٚمبف ػًٍ انًذد انًُظٕص ػهٛٓب ثب -د

 

 ششٔؽ انمٛذ
 -:نذسعخ دكزٕس انظٛذنخ انًُٓٛخ ٔافذ (  –)يظشٖ ٚشزشؽ نمٛذ انطبنت 

 ٔانزفشؽ نًذح ػبيٍٛأٌ ٚكٌٕ ؽبطالً ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٗ انؼهٕو انظٛذنٛخ ثزمذٚش ػبو عٛذ عذاً  .1

 لذ أيؼٗ يذح ال رمم ػٍ عُخ فٗ ػًم ٚشرجؾ ثبنزؼبيم يغ انًشػٗ.ٚفؼم أٌ ٚكٌٕ انطبنت  .2

 ٚشزشؽ رفشؽ انطبنت نهذساعخ نًذح عُزٍٛ يٛالدٚزٍٛ. .3

 ثشَبيظ انذساعخ

يذح انذساعخ نُٛم دسعخ دكزٕس انظٛذنخ ػبيٍٛ دساعٍٛٛ ٚزفشؽ خالنًٓب انطبنت نذساعزّ انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ ٔانزذسٚجٛاخ ٔػاذد  -أ

 عبػخ. 72ًخظظخ نهجشَبيظ ال ٚمم ػٍ انغبػبد انًؼزًذح ان

 ٚشًم انجشَبيظ انذساعخ نًذح ػبيٍٛ ػهٗ انُؾٕ انزبنٗ.

(  ٚؾاذدْب يغهاظ انكهٛاخ ثُابًء 1911عبػخ يؼزًذح يٍ انكإد ) 36انــؼـبو األٔل: ٚذسط انطبنت انًمشساد انزخظظٛخ ثٕالغ  

 ٍٛ.ػهٗ إلزشاػ يغهظ لغى انظٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ ٔرن  ػهٗ فظهٍٛٛ دساعٛ

 دسعخ دكزٕس انظٛذنخ انًُٓٛخ



) دراسات عليا(الصيدلةكلية                                  ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

دٔساد رذسٚجٛخ ػًهٛخ ٔإكهُٛٛكٛخ شبيهخ دٔسرٍٛ إعجابسٚزٍٛ ٔأسثاغ دٔساد إخزٛبسٚاخ ٚماذس  6انؼبو انضبَٗ: ٚغزبص انطبنت ػذد 

 عبػبد رذسٚجٛخ أعجٕػٛبً نكم دٔسح نًذح صًبَٛخ أعبثٛغ.  6عبػخ ثٕالغ  36نٓب 

ثبإلششاف ػهٗ انطالة أصُابء انذساعاخ انُظشٚاخ ٔفزاشح ٚمٕو انًششف األكبدًٚٗ انزٖ ٚؾذدِ يغهظ لغى انظٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ  -ط

 انزذسٚجبد انؼًهٛخ ٔاإلكهُٛٛكٛخ.

 ٚمذو انطبنت فٗ َٓبٚخ كم يشؽهخ رذسٚت ػشػب ألؽذ انؾبالد انًشػٛخ أيبو أؽذ انًششفٍٛ األكبدًٍٚٛ.  - أ

انؾذ األدَٗ نًُؼ دسعخ دكزٕس انظٛذنخ ْٕ عُزٍٛ يٛالدٚزٍٛ ٔانؾذ األلظٗ ْإ صاالس عإُاد يٛالدٚاخ ياٍ رابسٚا انزغاغٛم   - ة

 }يٕافمخ يغهظ انكهٛخ  يغ يشاػبح ؽبالد ٔلف انمٛذ.

 االيزؾبَبد ٔانزمٛٛى 

 [ ثبنالئؾخ.14ٚزى رمٛٛى انطبنت خالل انغُخ األٔنٗ ؽجمبً نهًبدح ] -أ

مٛٛى انطبنت خالل انغُخ انضبَٛخ فٗ انزذسٚت انؼًهٗ يٍ خالل ركهٛفبد ثؾضٛخ ٔإيزؾبَبد لظٛشح ٔػاشع ؽابالد كًب ٚزى ر  -ة

%[ ػهاٗ األلام فاٗ ْازا انزمٛاٛى 71أللام ياٍ  65نًشػٗ خالل انزذسٚت ٔال ثذ أٌ ٚؾظم انطبنات ػهاٗ  دسعاخ يمجإل ]ياٍ 

 }الثذ أٌ ٚغزبص كم انزذسٚجبد انؼًهٛخ ثُغبػ .

 ذسعخششٔؽ يُؼ ان 

ًُٚؼ يغهظ انغبيؼخ ؽجمبً نًٕافمخ يغهظ انكهٛخ ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس  ٔثُبًء ػهٗ رٕطٛخ يغهظ لغاى انظاٛذنخ 

 اإلكهُٛٛكٛخ دسعخ دكزٕس انظٛذنخ فٗ ؽبنخ إعزٛفبء انطبنت نهششٔؽ اٜرٛخ

 يشٔس عُزٍٛ يٛالدٚزٍٛ ػهٗ األلم ػهٗ ثذء انزغغٛم }يٕافمخ يغهظ انكهٛخ . -أ
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 عبػخ يؼزًذح. 72ٚغزبص انطبنت ثُغبػ ػذد  -ة

 األٔساق انًطهٕثخ نهذكزٕساِ

نخطخ انجؾضٛخانًؼزًاذح ياٍ يٕػٕع ثؾش ) يٍ انًٕلغ االكزشَٔٙ انذاخهٙ نهكهٛخ ( يشزًال ػهٗ كٕد انٓذف ثبؽهت رغغٛم  -

 انكهٛخ 

 .َغخخ يٍ انجشٔرٕكٕل ثبنهغخ االَغهٛضٚخ يؼزًذح يٍ انغبدح انًششفٍٛ ػهٗ كم ٔسلخ  -

 َغخخ يٍ انجشٔرٕكٕل ثبنهغخ انؼشثٛخ  يؼزًذح يٍ انغبدح انًششفٍٛ ػهٗ كم ٔسلخ . -

 أطم شٓبدح انًبعغزٛش فٙ انؼهٕو انظٛذنٛخ. -

 أطم شٓبدح انجكبنٕسٕٚط نهؾبطهٍٛ ػهٗ دسعخ انًبعغزٛش يٍ خبسط انكهٛخ . -

نهًبعغازٛش ياغ رماذٚى شآبدحيؼزًذح ثابنًؾزٕٖ أطم شٓبدح ثبنًمشساد ٔانذسعبد انزٙ دسعٓب انطبنت فٙ انغُخ انزًٓٛذٚخ  -

 انؼهًٙ نٓزِ انًمشساد نهؾبطهٍٛ ػهٗ دسعخ انًبعغزٛش يٍ خبسط انكهٛخ .

دسعااخ ػهااٗ أٌ ٚكاإٌ ؽبطااال ػهٛٓااب يااٍ يشكااض  511أطاام شاآبدح ارماابٌ انهغااخ اإلَغهٛضٚااخ ) رٕٚفاام أ اٚاازهظ( ثؾااذ أدَااٗ  -

ؽٛزٓب ػبيبٌ( ) ٔٚؼفٗ يٍ ْزا انششؽ فٙ ؽبناخ ارا عاجك رماذٚى يزخظض ثغبيؼخ انمبْشح ٔأٌ ركٌٕ انشٓبدح طبنؾخ ) طال

دسعاخ   ٔانطبنات انؾبطام ػهاٗ  511انشٓبدح ػُذ رغغٛهّ نذسعخ انًبعغزٛش ثبنكهٛخ ثششؽ ؽظٕنّ ػهٗ انؾذ األدَاٗ ْٔإ 

 انًبعغزٛش يٍ دٔنخ ثٓب انهغخ اإلَغهٛضٚخ ْٙ انهغخ األو(

 ٘(طٕسح انشلٛى انمٕيٙ ) عبس -                              اطم شٓبدح انًٛالد -
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فٙ ؽبنخ انؼًم ٚمذو خطبة يٕافمخ عٓخ انؼًم ػهٗ رغغٛم انطبنت ) ٔفٙ ؽبنخ انزمذو كظٛذنٙ ؽش ٚمذو خطابة ياٍ اإلداسح  -

 انًشكضٚخ نشئٌٕ انظٛذنخ ٚفٛذ انؼًم كظٛذنٙ ؽش(

 ؽذٚضخطٕس شخظٛخ  (6ػذد ) -              انًٕلف يٍ انزغُٛذ )نهزكٕس( -   

 افبدح ثؼًم عًُٛبس انزغغٛم  -            خطبة يغهظ انمغى انًخزض -    

 انًغبػذٍٚ ثبنكهٛخ (افبدح أٌ انطبنت ػهٗ لٕح انؼًم ) نهًذسعٍٛ  -    

 يٕافمخ نغُخ أخاللٛبد انجؾش انؼهًٙ ػهٗ خطخ انجؾش . -    

 افبدح يٍ إداسح انذساعبد انؼهٛب ثبعزٛفبء األٔساق ٔدفغ انشعٕو انذساعٛخ . -    

 األٔساق انًطهٕثخ نهٕافذٍٚ

  ( عذا( ػهٗ األلم ٔرمذٚش يبدح انزخظض ) عٛذ  عٛذشٓبدح ثكبنٕسٕٚط ثششؽ انؾظٕل ػهٗ رمذٚش ػبو ) ٔانذثهٕيبد    -نهًبعغزٛش

 )يمجٕل( 

  شٓبدح انزمذٚشاد  -يٕصمخ ٔيؼبدنزٓب يٍ انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبدانشٓبدح 

 ٔثبنُغجخ نهذكزٕساِ يؼبدنخ شٓبدح انًبعغزٛش 

  طبنؾخ نًذح ػبو ٔطٕسح يٍ عٕاص انغفش   -يٕافمخ انغفبسح ػهٗ انذساعخ ٔرؾذٚذ عٓخ انزًٕٚم 

 6 طٕس شخظٛخ 

 



 

 
 

 

        
 

      

      
انؼالط انطجٛؼٙكهٛخ   

 



  



) دراسات عليا( لعالج الطبيعيكلية ا                        ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

  جبيؼخ انمبْشح انذسجبد انؼهًٛخ انزبنٛخ : –رًُخ كهٛخ انؼالط انطجٛؼٗ       

    دسجخ انذكزٕساِ. -3                دسجخ انًبجغزٛش -2          دسجخ انذثهٕو انزخظظٗ فٗ انؼالط انطجٛؼٗ -1

 ( DPTدسجخ دكزٕس يُٓٗ فٗ انؼالط انطجٛؼٗ )  -4

 
 

 

 

 انخبطخ ثذسجخ انذثهٕو  انزخظظبد
 

 انًٛكبَٛكب انذٕٛٚخ. -  انؼهٕو األعبعٛخ نهؼالط انطجٛؼٙ. -

 انؼالط انطجٛؼٗ نهجشادخ. -  انؼالط انطجٛؼٗ نألؽفبل. -

انؼالط انطجٛؼٙ الػطشاثبد انجٓبص انذٔس٘ ٔ انزُفغٙ  -

 ٔانًغٍُٛ.

انجٓبص انؼؼهٙ انذشكٙ انؼالط انطجٛؼٙ الػطشاثبد  - 

 ٔجشادزٓب.

انؼؼهٙ  انؼظجٗ انؼالط انطجٛؼٙ الػطشاثبد انجٓبص -  انؼالط انطجٛؼٙ أليشاع انُغبء ٔانزٕنٛذ ٔجشادزٓب. -

 ٔجشادزٓب.
 

 :د انؼهٛب انزخظظٙ نهؼالط انطجٛؼٙٚشزشؽ نمٛذ انطبنت نذساعخ دثهٕو انذساعب:  ششٔؽ انمٛذ 

  انجكبنٕسٕٚط فٙ انؼالط انطجٛؼٙ يٍ إدذٖ انجبيؼبد انًظشٚخ انخبػؼخ نمبٌَٕ رُظٛى أٌ ٚكٌٕ دبطالً ػهٗ دسجخ

 انجبيؼبد أٔ يب ٚؼبدنٓب ثزمذٚش يمجٕل ػهٗ األلم.

 .ّأٌ ٚكٌٕ لذ أيؼٗ فزشح رذسٚت ػبو يٛالد٘ ػهٗ األلم فٙ يجبل انزخظض انًشاد االنزذبق ث 

 . نإلنزذبق انًطهٕثخٔانًغزُذاد األٔساق 
 

انذثهٕو انزخظظٗأٔالً : دسجخ   
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شههٓبدح انجكههبنٕسٕٚط فههٗ انؼههالط انطجٛؼههٗ يههٍ إدههذٖ انجبيؼههبد انًظههشٚخ انخبػههؼخ نمههبٌَٕ رُظههٛى انجبيؼههبد أٔ يههب ٚؼبدنٓههب    -1

  ) يمجٕل (. يٕػذبً ثٓب انزمذٚش انؼبو

 شٓبدح رفٛذ ثأَّ لذ أيؼٗ فزشح رذسٚت ػبو يٛالد٘ ػهٗ األلم فٙ يجبل انزخظض انًشاد االنزذبق ثّ )ٔرنه  ثؼهذ اتَزٓهبء يهٍ  -2

 فزشح اتيزٛبص(.

 يٕافمخ جٓخ انؼًم ػهٗ انمٛذ ٔانزفشؽ صالصخ أٚبو أعجٕػٛبً )ٔفٙ دبنخ ػذو ػًم انطبنت ٚزى رذشٚش إلشاس ثأَّ ال ٚؼًم(. -3

    .) انشلى انمٕيٗ ( أطم شٓبدح انًٛالد أٔ يغزخشط سعًٙ يُٓب  -4

 ) نهًجُذٍٚ ( . يٕافمخ انمٕاد انًغهذخ -6   ّــــــأطم انًٕلف يٍ انزجُٛذ أٔ يغزخشط سعًٙ يُ -5

 يٕافمخ شئٌٕ انؼجبؽ ) إرا كبٌ انًزمذو نهمٛذ ػبثؾ ثبنمٕاد انًغهذخ أٔ ػبثؾ ششؽخ (  -6

    .( يهف ثالعزٛ .   2ػذد )ٔ ( طٕس شخظٛخ6ػذد ) -8(   ٛك انشخظٛخ )انشلى انمٕيٗ طٕسح ؽجك األطم يٍ ثطبلخ رذم -7

 خ فظهٍٛٛ دساعٍٛٛثبنذسج انذساعخ حيذ

 
 

 انًبجغزٛش انخبطخ ثذسجخ انزخظظبد

 

 رخظض انؼالط انطجٛؼٙ نهجشادخ -5   انؼهٕو األعبعٛخ نهؼالط انطجٛؼٙ -1

رخظض ع.ؽ تػطشاثبد انجٓبص انذٔس٘ انزُفغٙ  -2

 ٔانًغٍُٛ

رخظض ع.ؽ تػطشاثبد انجٓبص انؼظجٙ انؼؼهٙ  -6  

 ٔجشادزٓب

رخظض ع.ؽ تػطشاثبد يشادم انًُٕ ٔانزطٕس  -7   ٔانزٕنٛذ ٔجشادزٓبع.ؽ أليشاع انُغبء  رخظض -3

 ٔجشادزٓب ػُذ األؽفبل

 رخظض انًٛكبَٛكب انذٕٛٚخ -8   رخظض ع.ؽ تػطشاثبد انجٓبص انؼؼهٙ انذشكٙ  -4
 

 الماجستيرثانيًا درجة 
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 -ٚشزشؽ نمٛذ انطبنت نذسجخ انًبجغزٛش يب ٚهٗ: :ششٔؽ انمٛذ

  انجكبنٕسٕٚط فٗ انؼالط انطجٛؼٙ يٍ إدذٖ انجبيؼبد انًظشٚخ انخبػؼخ نمبٌَٕ رُظٛى أٌ ٚكٌٕ دبطالً ػهٗ دسجخ

انجبيؼبد أٔ يب ٚؼبدنٓب ثزمذٚش )جٛذ( ػهٗ األلم فٙ انزمذٚش انؼبو ٔ)جٛذ جذاً ( فٗ يبدح انزخظض انًشاد االنزذبق 

مذٚش )جٛذ( ػهٗ األلم ٔ )جٛذ ثذساعزّ ٔٚجٕص لجٕل انطالة انذبطهٍٛ ػهٗ دثهٕو انزخظض انًشاد االنزذبق ثّ ثز

 جذاً( فٙ يبدح انزخظض.

 .ّأٌ ٚكٌٕ لذ أيؼٗ فزشح رذسٚت ػبو يٛالد٘ ػهٗ األلم فٙ يجبل انزخظض انًشاد االنزذبق ث 

 .أٌ ٚجزبص ايزذبٌ فٙ انهغخ اتَجهٛضٚخ ؽجمبً نهمٕاػذ انزٙ ٚذذدْب يجهظ انكهٛخ 

 ٔانًغزُذاد انًطهٕثخ نإلنزذبق: األٔساق 

شٓبدح انجكبنٕسٕٚط فٗ انؼالط انطجٛؼٗ يٍ إدذٖ انجبيؼبد انًظشٚخ انخبػؼخ نمبٌَٕ رُظٛى انجبيؼبد أٔ يب ٚؼبدنٓب  يٕػذبً  -

 ثٓب انزمذٚش انؼبو) جٛذ ػهٗ األلم ( 

ثبنُغجخ  شٓبدح رمذٚشاد نألسثغ عُٕاد يٕػذبً ثٓب رمذٚش ) جٛذ جذاً( ػهٗ األلم يبدح ٔادذح نهزخظض انًشاد االنزذبق ثّ -

 نذسجخ انًبجغزٛش.

شٓبدح رفٛذ ثأَّ لذ أيؼٗ فزشح رذسٚت ػبو يٛالد٘ ػهٗ األلم فٙ يجبل انزخظض انًشاد االنزذبق ثّ )ٔرن  ثؼذ اتَزٓبء يٍ  -

 فزشح اتيزٛبص(.

  (TOEFL)شٓبدح رفٛذ ثبجزٛبص ايزذبٌ فٙ انهغخ اتَجهٛضٚخ ؽجمبً نهمٕاػذ انزٙ ٚذذدْب يجهظ انكهٛخ   -

    (شط سعًٙ يُٓب ) انشلى انمٕيٗأطم شٓبدح انًٛالد أٔ يغزخ -     يٕافمخ جٓخ انؼًم ػهٗ انمٛذ ٔانزفشؽ صالصخ أٚبو أعجٕػٛبً  -

            أطم انًٕلف يٍ انزجُٛذ أٔ يغزخشط سعًٙ يُــــــّ -

-ذو نهمٛذ ػبثؾ ثبنمٕاد انًغهذخ أٔ ػبثؾ ششؽخ ( يٕافمخ شئٌٕ انؼجبؽ ) إرا كبٌ انًزم يٕافمخ انمٕاد انًغهذخ ) نهًجُذٍٚ ( -

 ( يهف ثالعزٛ .   2ػذد ) - ( طٕس شخظٛخ. 6ػذد )  -      انشلى انمٕيٗ ثٕجّٓٛ(طٕسح ؽجك األطم يٍ ثطبلخ  -
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 فظٕل دساعٛخ + سعبنخ. 3ثبنذسجخ  يذح انذساعخ
 

 

 

 

 

 

 انذكزٕساِ انخبطخ ثذسجخ انزخظظبد
 

 انؼالط انطجٛؼٙ نهجشادخ -5   انؼهٕو األعبعٛخ نهؼالط انطجٛؼٙ -1

 ع.ؽ تػطشاثبد انجٓبص انؼظجٙ انؼؼهٙ ٔجشادزٓب -6   ع.ؽ تػطشاثبد انجٓبص انذٔس٘ انزُفغٙ ٔانًغٍُٛ -2

ع.ؽ تػطشاثبد يشادم انًُٕ ٔانزطٕس ٔجشادزٓب ػُذ  -7   ع.ؽ أليشاع انُغبء ٔانزٕنٛذ ٔجشادزٓب  -3

 األؽفبل

 انًٛكبَٛكب انذٕٛٚخ -8   ع.ؽ تػطشاثبد انجٓبص انؼؼهٙ انذشكٙ ٔجشادزٓب -4
 

أٌ ٚكٌٕ دبطالً ػهٗ دسجخ انًبجغزٛش فٙ انؼالط انطجٛؼٙ فٙ انزخظض  -ٚشزشؽ نمٛذ انطبنت نذسجخ انذكزٕساِ:: ششٔؽ انمٛذ 

 ثّ يٍ إدذٖ انجبيؼبد انًظشٚخ انخبػؼخ نمبٌَٕ رُظٛى انجبيؼبد أٔ يب ٚؼبدنٓبانًشاد االنزذبق 

 فظٕل دساعٛخ + سعبنخ 3خ ثبنذسج انذساعخ حيذ

 لٕاػذ ػبيخ رطجك ػهٗ ) انذثهٕو  ٔانًبجغزٛش ٔانذكزٕساِ (
 

  ًٚذك نهطبنت انشاعت أٌ ٚؼٛذ االيزذبٌ انخبص ثزهه  انًهٕاد انشاعهت فٛٓهب فهٙ انهذٔس انزهبنٙ يجبشهشح ػههٗ أٌ ٚكهٌٕ رنه  ؽجمهب

نجذٔل االيزذبَبد انًؼهٍ يٍ لجم انكهٛخ يغ ػذو انزذاخم ثٍٛ االيزذبَبد دزٗ نٕ رى ػمذ ايزذبٌ يهشرٍٛ فهٙ انٛهٕو أٔ فهٙ أٚهبو 

نز٘ ٚمٕو ثزذسٚظ انًمشس ْٕ انًغئٕل ػٍ إػذاد أعئهخ ايزذبٌ انذٔس األٔل ٔانضبَٙ ٔفٙ دبنهخ يززبنٛخ. يغ انؼهى ثأٌ األعزبر ا

 دكتوراهًا درجة الثالث
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 .عفشِ أٔ اَزذاثّ ٚمٕو ثٕػغ أعئهخ االيزذبٌ نًذح ػبو كبيم

 .ٌفٙ دبنخ سعٕة انطبنت فٙ انًشح انضبَٛخ ٚجت ػهّٛ دساعخ انًمشس يشح أخشٖ لجم دخٕنّ االيزذب  

 لبئى ثزارّ ثؼذد دٔساد االيزذبٌ انًمهشسح نٓهزا انؼهبو ٔنهٛظ ػهٍ كهم ػبو طبنت انشاعت ػٍ كم رذزغت دسجبد أػًبل انغُخ نه

  دٔس.

   ٚجٕص أٌ ٚؼفٗ انطبنت فٙ يشدههخ انذساعهبد انؼهٛهب يهٍ دؼهٕس ثؼهغ يمهشساد انذساعهخ ٔيهٍ ايزذبَبرٓهب إرا صجهذ أَهّ دؼهش

يؼٓهذ ػهًهٙ يؼزهشه ثًٓهب يهٍ انجبيؼهخ   ٔثشهشؽ أٌ يمشساد يًبصهخ ٔ أدٖ ثُجبح االيزذبَهبد انًمهشسح فهٙ كهٛهخ جبيؼٛهخ أٔ 

( 178(   )177ركٌٕ يذح انذساعخ انالصيخ نهذظٕل ػهٗ انذسجخ انؼهًٛخ أكضش يهٍ عهُخ ٔرنه  دٌٔ اتخهالل ثذكهى انًهبدرٍٛ )

ٔ ٔٚكٌٕ اتػفبء ثمشاس يٍ سئهٛظ انجبيؼهخ ثؼهذ يٕافمهخ يجههظ انذساعهبد انؼهٛهب ٔانجذهٕس ثُهبء ػههٗ الزهشاح يجههظ انكهٛهخ أ

 (.36انًؼٓذ انًخزض ثؼذ أخز سأٖ يجهظ انمغى أٔ يجبنظ األلغبو انًخزظخ ٔرن  دٌٔ اتخالل ثذكى انًبدح )

  ٗانطالة يٍ انًٕاد انزٙ عجك دساعزٓب ٔانُجهبح  ثؼذو إػفبء 17/1/1995لشس يجهظ انذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثبنجبيؼخ ف

ركههٌٕ دساعههخ انًههٕاد أٔ اتػفههبء يُٓههب ػههًٍ انًمههشساد انالصيههخ أٌ عههُٕاد ٔ 5فٛٓههب ؽبنًههب يؼههٗ ػهههٗ دساعههزٓب أكضههش يههٍ 

 26/1/1999ٔلذ ػذل ْزا انمشاس ثمشاس يٍ يجههظ انذساعهبد انؼهٛهب ٔانجذهٕس ثبنجبيؼهخ فهٗ  ؼهًٛخ.انذسجخ اننهذظٕل ػهٗ 

 عمبؽ يذح انخًظ عُٕاد إرا لؼبْب انطبنت خبسط انجالد.إانًٕافمخ ػهٗ  ُٚض ػهٗ

  انغبػبد انًؼزًذح. ُظبوثبنكهٛخ ٚكٌٕ ٔفمبً نَظبو انذساعخ انًزجغ 

 ثؼهذ يٕافمهخ انمغهًٍٛ انًؼُٛهٍٛ ٔيٕافمهخ يجههظ انكهٛهخ )ثبنُغجخ نههذثهٕو ٔ انًبجغهزٛش( ٚجٕص رذٕٚم انطبنت يٍ لغى إنٗ أخش

   يغ يشاػبح رطجٛك لبٌَٕ رُظٛى انجبيؼبد.

 ٖجذ انضبنش يٍ شٓش أكزٕثش )أعجٕػٍٛ يٍ فٙ يٕػذ ألظبِ انغ ٚكٌٕ انزذٕٚم يٍ رخظض إنٗ آخش ٔيٍ دسجخ إنٗ أخش

 ثذاٚخ انذساعخ( . 

 ٖفٙ يٕػذ ألظبِ انغجذ انضبنش يٍ شٓش يبٕٚ )أعجٕػٍٛ يٍ  ٚكٌٕ انزذٕٚم يٍ رخظض إنٗ آخش ٔيٍ دسجخ إنٗ أخش

 ثذاٚخ انذساعخ(  . 
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  أٚهبو ٔرنه  ثبنزُغهٛك يهغ صالصهخ يمشس يٍ انًمشساد ثؼذ أعجٕػٍٛ يهٍ ثهذء انذساعهخ ٔنًهذح  أً٘ٚكٍ نهطبنت دزه أٔ إػبفخ

 انًششذ األكبدًٚٙ.
 

 ششٔؽ انذظٕل ػهٗ انذسجبد انؼهًٛخ نًشدهخ انذساعبد انؼهٛب 
 ٚشزشؽ نهذظٕل ػهٗ دسجخ انذثهٕو إجزٛبص جًٛغ يمشساد انفظهٍٛٛ انذساعٍٛٛ ثُجبح. -

إجزٛبص جًٛغ يمشساد انفظٕل انذساعٛخ انضالصخ ثُجبح ٔيُبلشخ انشعهبنّ ٔانزهٗ رؼهبدل  انًبجغزٛشٚششؽ نهذظٕل ػهٗ دسجخ  -

 عبػبد يؼزًذح.  6

ٚشزشؽ نهذظٕل ػهٗ دسجخ انذكزٕساِ إجزٛبص جًٛغ يمشساد انفظٕل انذساعٛخ انضالصخ ثُجبح ٔيُبلشخ انشعهبنّ ٔانزهٗ رؼهبدل  -

 عبػخ يؼزًذح.  33

 

 

 

 انخبطخ ثذسجخ دكزٕس يُٓٗ فٗ انؼالط انطجٛؼٗ: انزخظظبد
 

 اطبثبد انًالػت انشٚبػٛخ  ايشاع انظذس ٔانمهت ٔاالٔػٛخ انذيٕٚخ

 االيشاع انؼظجٛخ  االكهُٛٛكٛخ انكٓشثٛخ

 طذخ انًشاِ  ايشاع انشٛخٕخّ

 ػالط انجهذ  ايشاع انؼظبو

 انؼالط انٛذٔ٘ نالَغجّ انشخِٕ  ايشاع االؽفبل

 :انًُٓٙ فٗ انؼالط انطجٛؼٗانذكزٕس ذسجخ نٚشزشؽ نمٛذ انطبنت  :ششٔؽ انمٛذ

 يهٍ إدهذٖ جبيؼهبد جًٕٓسٚهخ يظهش  فهٗ انؼهالط انطجٛؼهٗ ثزمهذٚش ػهبو جٛهذ  أٌ ٚكٌٕ دبطالً ػهٗ دسجهخ انجكهبنٕسٕٚط

 .األػهٗ نهجبيؼبديٍ يؼٓذ ػهًٗ آخش يؼزشه ثّ يٍ انًجهظ  يب ٚؼبدنٓبانؼشثٛخ أٔ 

 دكزٕس يُٓٗ فٗ انؼالط انطجٛؼٗ صبنضبً دسجخ
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  نًذح ػبيٍٛٛ. ٕطٚثؼذ انذظٕل ػهٗ انجكبنٕسثبنؼًم انفؼهٗ فٗ يجبل انؼالط انطجٛؼٗ أٌ ٚكٌٕ لذ أيؼٗ فزشح ٚشزشؽ 

  ٚزى لجٕل ؽهجبد االنزذبق ثذسجخ انذكزٕس انًُٓٙ فٗ انؼالط انطجٛؼٗ نهطهجهخ انجهذد خهالل انُظهف االٔل يهٍ شهٓش ُٚهبٚش

 شاِ يجهظ انكهٛخ.أٔ َّٕٚٛ يٍ كم ػبو أٔ دغت يبٚ

 .أٌ ٚجزبص ايزذبٌ فٗ انهغخ اتَجهٛضٚخ ؽجمب نهمٕاػذ انزٗ ٚذذدْب يجهظ انكهٛخ   

  ٗبنُمبثههخ انًظههشٚخ نهؼههالط انطجٛؼههٗٔ يمٛههذ ثأٌ ٚكههٌٕ انطبنههت دبطههم ػهههٗ رههشخٛض يضأنههخ يُٓههخ انؼههالط انطجٛؼهه 

 .)نهًظشٍٚٛ فمؾ(

  ٕاػذ انًُظًخ نهكهٛخ ٔانجبيؼخ ثشأٌ انٕافذٍٚ.ثًٕافمخ انًجبنظ انًزخظظخ ؽجمب نهمنٕافذٍٚ لجٕل اٚزى 

 دكزٕساِ( ػُذ االنزذبق ثذسجخ انذكزٕس انًُٓٙ فٗ انؼالط –يبجغزٛش  -الٚجٕص ػًم يمبطخ نهًمشساد االكبدًٚٛخ )دثهٕو

 انطجٛؼٗ.
 

 ٔانًغزُذاد انًطهٕثخ نإلنزذبق:األٔساق 

أطههم شههٓبدح انذظههٕل ػهههٗ انجكههبنٕسٕٚط فههٗ انؼههالط انطجٛؼههٗ يههٍ أدههذ جبيؼههبد جًٕٓسٚههخ يظههش انؼشثٛههخ أٔ ػهههٗ دسجههخ  -1

يؼبدنخ نٓب يٍ يؼٓذ أٔ جبيؼخ يؼزشه ثٓب ٔٚزى يؼبدنزٓب يٍ انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد ثزمذٚش ػبو )جٛذ( ػههٗ األلهم نالنزذهبق 

 ص( اطم شٓبدِ االيزٛب DPTثذسجخ )دكزٕس ع.ؽ يُٓٙ 

أطههم شههٓبدح خجههشح نهطبنههت يؼزًههذح رفٛههذ ثههأٌ انطبنههت لههذ أيؼههٗ فزههشح ثبنؼًههم انفؼهههٙ )يًبسعههخ يُٓههخ انؼههالط انطجٛؼههٙ ثؼههذ -2

 انذظٕل ػهٗ االيزٛبص نًذح ػبيٍٛ يٛالدٍٚٛ ػهٗ األلم . 

 أطم شٓبدح انًٛالد أٔ يغزخشط سعًٙ يُٓب ) انشلى انمٕيٗ (.-3

(  ثششؽ ػذو يشٔس أكضش يٍ عُزٍٛ ػهٙ ربسٚخ االجزٛبص أٔ اجزٛهبص ايزذهبٌ 533ػٍ )شٓبدح ثبجزٛبص انزٕٚفم ثذسجخ ال رمم -4

 نغخ اَجهٛضٚخ ٚؼمذ ثًؼًم انهغبد انزبثغ نهكهٛخ

طٕسح ؽجك األطم يٍ جٕاص انغفش عبس٘ انظالدٛخ نًذح ػبو ػهٙ االلم يٍ ربسٚخ رمذًّٚ نالٔساق ثخهزى انغهفبسِ انزهبثغ   -5

 نٓب
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 ( طٕس شخظٛخ. 6ػذد ) -6

 رٕصٛك أطم انشٓبداد انذساعٛخ انذبطم ػهٛٓب  -7

 هٛٓب يٍ انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد يؼبدنخ انشٓبداد انذبطم ػ-8

 شٓبدح ؽجٛخ يٍ يغزشفٗ دكٕيٙ رفٛذ انخهٕ يٍ يشع َمض انًُبػخ انًكزغجخ  -9

 

 فظٕل دساعٛخ. 4ثبنذسجخ  انذساعخ حيذ
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

        
 

      

      
 و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ
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 ٚعشاحخ اٌخ١ٛي دثٍَٛ ؽت -35  دثٍَٛ اٌى١ّ١بء اٌح٠ٛ١خ اإلو١ٕ١ٍى١خ -1

 دثٍَٛ سػب٠خ ٚأِشاع اٌح١ٛأبد إٌّض١ٌخ -36  اٌجبصٌٛٛع١ب ٚاٌزشش٠ح اٌّشػٟ  دثٍَٛ -2

 دثٍَٛ  أِشاع اٌذٚاعٓ ٚسػب٠زٙب -37  دثٍَٛ  اٌزغز٠خ ٚاٌزغز٠خ االو١ٕ١ٍى١خ -3

 دثٍَٛ اٌغشاحخ اٌزغش٠ج١خ -38  دثٍَٛ اٌجبصٌٛٛع١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ -4

 دثٍَٛ اٌزم١ٕبد اٌحذ٠ضخ فٟ اٌزىبصش اٌح١ٛأٟ -31  اٌج١طش٠خ اإلو١ٕ١ٍىٟدثٍَٛ اٌطف١ٍ١بد  -5

 دثٍَٛ االِشاع اٌّشزشوخ -31  دثٍَٛ  ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب -8

 دثٍَٛ اٌٛثبئ١بد اٌج١طش٠خ -31  دثٍَٛ ا٤د٠ٚخ ٚاٌّغزحؼشاد اٌج١طش٠خ -7

 ٚاإلعزضساع اٌغّىٟدثٍَٛ أِشاع ا٤عّبن  -42  دثٍَٛ اٌطت اٌششػٟ ٚاٌغَّٛ اٌج١طش٠خ -8

 دثٍَٛ ح١ٛأبد اٌزغبسة -43  دثٍَٛ اٌظحخ اٌؼبِخ اٌج١طش٠خ -9

 دثٍَٛ االسشبد اٌج١طشٜ -44  اٌشلبثخ اٌظح١خ ػٍٝ ا٤غز٠خ دثٍَٛ -11

 دثٍَٛ سػب٠خ اِشاع اٌح١ٛأبد ٚاٌط١ٛس اٌجش٠خ -45  دثٍَٛ اٌّخٍفبد اٌح١ٛا١ٔخ ٚرٍٛس اٌج١ئخ -11

 دثٍَٛ رىٌٕٛٛع١ب اٌغٍٛد) دثٍَٛ ِٕٙٝ( -46  ِبش١خ اٌٍجٓ دثٍَٛ سػب٠خ ٚاِشاع -12

   
 

 أٚال: ثشٔبِظ اٌذثٍَٛ
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اٌظحخ ٚاٌشػب٠خ اٌج١طش٠خ )عٍٛو١بد اٌح١ٛاْ  -1

 ٚاٌذٚاعٓ ٚسػب٠زٙب( .

 اٌح١ٛاْ اٌشػب٠خ اٌج١طش٠خ )ِبدح طحخٚ اٌظحخ -35 

 ٚاٌذٚاعٓ ٚاٌج١ئخ ( .

 اٌزشش٠ح ٚ ا٤عٕخ . -36  اٌخ١ٍخ ٚ االٔغغخ . -4

اٌظح١خ ػٍٟ االغز٠خ )اٌشلبثخ اٌظح١خ ػٍٝ اٌشلبثخ  -3

 اٌٍحَٛ ِٕٚزغبرٙب( .

االغز٠خ )اٌشلبثخ اٌظح١خ ػٍٝ  اٌشلبثخ اٌظح١خ ػٍٟ -37 

 االٌجبْ ِٕٚزغبرٙب( .

 اٌى١ّ١بء اٌح٠ٛ١خ ٚ و١ّ١بء اٌزغز٠خ . -38  اٌفغ١ٌٛٛع١ب . -4

 اِشاع ؽت ٚسػب٠خ االح١بء اٌّبئ١خ . -31  اٌجبصٌٛٛع١ب . -5

 اِشاع اٌذٚاعٓ . -31  اٌزغز٠خ االو١ٍٕى١خ .اٌزغز٠خ ٚ -8

 االِشاع اٌجبؽٕخ ٚ اٌّؼذ٠خ  ) ِبدح االِشاع اٌجبؽٕٗ ( .   -31  اٌطف١ٍ١بد . -7

 االِشاع اٌجبؽٕخ ٚ اٌّؼذ٠خ  )ِبدح االِشاع اٌّؼذ٠خ( . -42  اٌف١شٚعبد . -8

 اٌغشاحخ ٚ اٌزخذ٠ش ٚ االشؼخ . -43  ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب . -9

 اٌز١ٌٛذ ٚ اٌزٕبعً ٚ اٌزٍم١ح االططٕبػٟ . -44  االد٠ٚخ . -11

 االِشاع اٌّشزشوخ . -45  اٌجبصٌٛٛع١ب االو١ٍٕى١خ . -11

   االعشاءاد اٌج١طش٠خ .ٚاٌغَّٛ ٚاٌطت اٌششػٟ  -12

   

ٚاٌذوزٛساٖاٌّبعغز١ش  شاِظ صب١ٔبً: ث  
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 ؽت اٌح١ٛأبد إٌّض١ٌخ . -32  ؽت اٌخ١ٛي -1

 اٌز١ٌٛذ ٚ اٌزٕبعً فٟ اٌخ١ٛي . -33  . رخذ٠ش ٚ رظ٠ٛش رشخ١ظٟ فٟ اٌح١ٛأبد اال١ٌفخ -4

  ؽت ٚ سػب٠خ اٌذٚاعٓ . -34  . عشاحخ ٚ رخذ٠ش ٚ اشؼخ اٌفظ١ٍخ اٌخ١ٍ١خ -3

 عشاحخ ٚ رخذ٠ش ٚ اشؼخ فٟ اٌح١ٛأبد اال١ٌفخ . -35  . اٌخ١ٛياٌزٍم١ح االططٕبػٟ ٚٔمً االعٕخ فٟ  -4

  ؽت االثً . -36  . طحخ ٚ عالِخ االػالف -5

 ؽت ِغزشاد اٌّضسػخ . -37  ؽت ٚ سػب٠خ االح١بء اٌّبئ١خ . -8

  رخذ٠ش ٚ رظ٠ٛش رشخ١ظٟ فٟ اٌفظ١ٍخ اٌخ١ٍ١خ . -38  اٌشلبثخ اٌظح١خ ػٍٟ عٛدح ٚ عالِخ اٌغزاء . -7

ٚاٌّؼب١٠شاٌذ١ٌٚخ ٌٍّٕظّخ اٌؼب١ٌّخ  اٌّحبعش اٌج١طش٠خ -1

 . ٌٍظحخ اٌح١ٛا١ٔخ ٌٍزجبدي اٌزغبسٞ ٌٍح١ٛأبد

اٌز١ٌٛذ ٚ اٌزٕبعً ٚ اٌزٍم١ح االططٕبػٟ فٟ اٌح١ٛأبد  -31 

 . ا١ٌ٤فخ

    . اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌح٠ٛ١خ اٌزطج١م١خ -1

 

(ِبعغز١ش –دثٍَٛ   -شٙبدحثشٔبِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ا١ٌّٕٙخ )  
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 ١خ ٌذسعزٝ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ االٚساق اٌّطٍٛثخ ٌٍزمذ٠ُ ٚاٌشعَٛ اٌذساع

 2ؽٍت اٌم١ذ -3

اٌشٙبدح اٌّؼزّذح اٌذاٌخ ػٍٝ اٌحظوٛي ػٍوٝ اٌذسعوخ اٌؼ١ٍّوخ ٚفوٝ حبٌوخ اٌزموذَ ثشوٙبدح ِؼبدٌوخ رموذَ ِؼٙوب ِوٓ اٌّغٍوظ -4

 2االػٍٝ ٌٍغبِؼبد ِب ٠ف١ذ ِؼبدٌزٙب )لشاس عبِؼخ(

٠مذَ طوٛسح ِوٓ شوٙبدح اٌّو١الد اٚ ِغوزخشط سعوّٝ ِٕٙوب  شٙبدح ا١ٌّالد ٚ ثبٌٕغجخ ٌٍّؼ١ذ٠ٓ اٚ اٌّذسع١ٓ اٌّغبػذ٠ٓ -5

 2ِؼزّذا ِٓ شئْٛ االفشاد ثبٌى١ٍخ

  2ػذد )خّغخ ( طٛس شخظ١خ حذ٠ضخ -6

   2( ِٓ اٌالحخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد 16الشاس ثؼذَ اٌم١ذ الٜ دساعخ ػ١ٍب أخشٜ ؽجمب ٌٍّبدح ) -7

 2الشاس ِٓ اٌطبٌت ثّزبثؼخ اٌذساعخ  -8

 .احؼبس ِب ٠ف١ذ اٌّٛلف اٌزغ١ٕذٜ -1

 2رمذَ االٚساق شخظ١ب )لشاس ِغٍظ و١ٍخ( ٚال رمجً طٛس اٚساق  -1

 2رغذد اٌشعَٛ اٌذساع١خ ػٕذ اٌزمذَ ٌٍزغغ١ً ػٍٝ اْ رشد ٌٍطبٌت فٝ حبٌخ ػذَ اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌزغغ١ً )لشاس اٌغبِؼخ( -1

) لوشاس    اٌزمذَ ٌٍزغغ١ً ٌذسعوخ اٌّبعغوز١ش أٚ اٌوذوزٛساٖ  ػٍٝ ؽالة اٌّؼب٘ذ اٌجحض١خ احؼبس ِٛافمخ عٙخ اٌؼًّ ػٕذ -32

 ( (  32/8/4222ِغٍظ اٌى١ٍخ فٝ)
 

 االٚساق اٌّطٍٛثخ ٌٍزمذ٠ُ ٚاٌشعَٛ اٌذساع١خ ٌٍذثٍَٛ  

 2ؽٍت اٌم١ذ -3

اٌّغٍوظ اٌشٙبدح اٌّؼزّذح اٌذاٌخ ػٍٝ اٌحظٛي ػٍٝ اٌذسعوخ اٌؼ١ٍّوخ ٚفوٝ حبٌوخ اٌزموذَ ثشوٙبدح ِؼبدٌوخ رموذَ ِؼٙوب ِوٓ  -4

 2االػٍٝ ٌٍغبِؼبد ِب ٠ف١ذ ِؼبدٌزٙب )لشاس عبِؼخ(

 2شٙبدح ا١ٌّالد  -5

  2ػذد )خّغخ ( طٛس شخظ١خ حذ٠ضخ -6
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  2( ِٓ اٌالحخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد 16الشاس ثؼذَ اٌم١ذ الٜ دساعخ ػ١ٍب أخشٜ ؽجمب ٌٍّبدح ) -7

 2الشاس ِٓ اٌطبٌت ثّزبثؼخ اٌذساعخ  -8

 .٠ف١ذ اٌّٛلف اٌزغ١ٕذٜاحؼبس ِب -1

 2رمذَ االٚساق شخظ١ب )لشاس ِغٍظ و١ٍخ( ٚال رمجً طٛس اٚساق  -1

 2رغذد اٌشعَٛ اٌذساع١خ ػٕذ اٌزمذَ ٌٍزغغ١ً ػٍٝ اْ رشد ٌٍطبٌت فٝ حبٌخ ػذَ اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌزغغ١ً )لشاس اٌغبِؼخ( -1

 ششٚؽ اٌم١ذ ِٚٛاػ١ذ اٌزمذ٠ُ 
٠شزشؽ فٝ ل١ذ ؽبٌت ١ًٌٕ اٜ ِٓ دثٍِٛبد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اْ ٠ىْٛ حبطال ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٝ اٌؼٍَٛ اٌطج١خ  -

 اٌج١طش٠خ ِٓ احذٜ اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ اٚ ػٍٝ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙذ ػٍّٝ اخش ِؼزشف ثٗ ِٓ اٌغبِؼخ 

 2اْ ٠ىْٛ لذ ِؼٝ ػٍٝ رخشعٗ عٕٗ وبٍِخ ػٍٝ االلً  -

 2ْٛ ِٕزظّب فٝ اٌذساعٗ ؽجمب ٌٍغذاٚي اٌذساع١خ اٌزٝ رؼذ٘ب اٌى١ٍخ اْ ٠ى -

 رمذَ ؽٍجبد اٌم١ذ ٌٍحظٛي ػٍٝ احذ اٌذثٍِٛبد خالي شٙش اغغطظ** 

 اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ : 

  : ُششٚؽ اٌم١ذ ِٚٛاػ١ذ اٌزمذ٠ 

: اٌحظووٛي ػٍووٝ دسعووخ اٌّبعغووز١ش فووٝ اٌؼٍووَٛ اٌطج١ووٗ اٌج١طش٠ووخ اٚ ِب٠ؼبدٌٙووب ِووٓ ِؼٙووذ ػٍّووٝ اخووش ِؼزووشف ثووٗ ِووٓ  اٌووذوزٛساٖ

 اٌغبِؼخ فٝ ِبدح اٌزخظض اٌّشاد اٌزغغ١ً ف١ٙب ) اٌالئحخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍى١ٍخ ( 

ػبَ ِمجٛي ٚرموذ٠ش ع١وذ// ػٍوٝ : اٌحظٛي ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٝ اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طش٠خ اٚ ِب٠ؼبد ٌٙب ثزمذ٠ش  اٌّبعغز١ش

ٚرموذ٠ش +Cااللً فٝ ِبدح اٌزخظض اٌّشاد اٌزغغ١ً ف١ٙب ثششؽ ِشٚس ػبَ ػٍٝ اٌزخشط اٚ اٌحظٛي ػٍوٝ اٌوذثٍَٛ ثزموذ٠ش ػوبَ 

B  ًػٍٝ االلً فٝ ِبدح اٌزخظض اٌّشاد اٌزغغ١ً ف١ٙب ػٍٝ اْ رىْٛ ِٓ ِٛاد اٌذثٍَٛ اٌزٝ ع١ك اْ دسعٙب اٌطبٌت ٚاٌزٝ الرمو

 عبػبد ٔظش٠ٗ ٚػ١ٍّٗ اعجٛػ١ب ) اٌالئحخ اٌذاخ١ٍٗ ٌٍى١ٍخ (  5عبػبرٙب اٌذساع١ٗ ػٓ 

 اٌذثٍَٛ :  
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زمذ٠ش ِمجٛي ثششؽ ِشٚس ػوبَ ػٍوٝ اٌزخوشط ) اٌالئحوخ اٌذاخ١ٍوخ اٌحظٛي ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٝ اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طش٠خ ث

 ) 

 ِٛاػ١ذ اٌزمذ٠ُ : 

رمذَ اٌطٍجبد خالي شٙشٜ ٠ٕب٠ش ٚ اغغطظ ٌٍذوزٛساٖ ٚ اٌّبعغز١ش ٚ اٌذثٍَٛ  اغغطظ  ِٓ وً ػبَ حزٝ ٠ّىٓ ارخوبر 

 اٌذاخ١ٍخ ٌٍى١ٍخ اعشاءاد ِٛافمخ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ٌح١ٓ حٍٛي ِٛاػ١ذ اٌزمذ٠ُ إٌّظٛص ػ١ٍٗ ثبٌالئحخ 

  :  اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ 
اٌشٙبدح اٌذساع١خ اٌذاٌوٗ ػٍوٝ اٌحظوٛي ػٍوٝ دسعوخ اٌجىوبٌٛس٠ٛط ثبٌزموذ٠شاد ِؼزّوذح ِوٓ اٌغبِؼوخ اٌّبٔحوخ ٌٍذسعوخ صوُ ِوٓ  .3

 اٌخبسع١خ ٚاٌغفبسٖ ٚرمذ٠ُ ِب٠ف١ذ ِؼبدٌٗ دسعخ اٌّبعغز١ش اٌحبطً ػ١ٍٙب اٌطبٌت ثذسعخ اٌّبعغوز١ش اٌزوٝ رّٕحٙوب اٌغبِؼوبد

 2طش٠خ ػٓ اٌزمذَ ٌٍزغغ١ً ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ  اٌُ

  2ػذد ) خّغٗ ( طٛس شخظ١خ حذ٠ضٗ .4

 ٣ِ2 اعزّبساد اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد  .5

 شٙبدح ا١ٌّالد اٚ ِغزخشط سعّٝ ِٕٙب ِؼزّذٖ  .6

 ِٓ اٌالئحخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد  16الشاس ثؼذَ اٌم١ذ الٜ دساعٗ ػ١ٍب اخشٜ ؽجمب ٌٍّبدح  .7

 الشاس ِٓ اٌطبٌت ثّزبثؼخ اٌذساعٗ ٚعذاد اٌشعَٛ ثبٌؼٍّخ اٌظؼجٗ ٚاٌّظش٠خ ػمت اػالْ ٔز١غخ اٌزشش١ح ٌٍم١ذ  .8

 الشاس ثبٌزٛاعذ داخً عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ ؽٛاي فزشح اٌذساعٗ  .1

 ِب٠ف١ذ اٌخٍٛ ِٓ اال٠ذص ِٓ ٚصاسح اٌظحٗ اٌّظش٠خ .1

ِشوضٞ ِٓ خالي االداسٖ اٌّشوض٠ٗ ٌشئْٛ اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ فمؾ ٚ ٠زُ  اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ ٠ىْٛ اٌزمذ٠ُ ٌّشحٍٗ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 رٛع١ٗ اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ ػٍٟ ِٕظٗ ادسط فٟ ِظش ػٍٟ اٌشاثؾ 

https://admission.study-in-egypt.gov.eg 

ػ اثشا١ُ٘ 1ػالْ لجٛي اٌطبٌت اٌٛافذ ثّمش االداسٖ اٌّشوض٠ٗ ٌٍطالة اٌٛافذ٠ٓ ) ػٍٟ اْ ٠زُ رغ١ٍُ اطٛي االٚساق الحمب ثؼذ ا

اٌمب٘شح (  –ِذ٠ٕٗ ٔظش  –حٟ اٌغفبساد  –اثٛ إٌغب   

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/
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 ِذٖ اٌذساعٗ 
 اٌّبعغز١ش ) عٕٗ ر١ّٙذ٠ٗ ٚ حذ ادٟٔ عٕز١ٓ ِٓ ربس٠خ اٌزغغ١ً (

اٌزغغ١ً (اٌذوزٛساٖ ) عٕٗ ر١ّٙذ٠ٗ ٚ حذ  ادٟٔ صالس عٕٛاد ِٓ ربس٠خ   

 اٌذثٍَٛ ) فظ١ٍٓ دساع١ٓ فمؾ ( 
 

  عبِؼٗ اٌمب٘شح ) اٌذساعٗ االوبد١ّ٠خ ٚ ا١ٌّٕٙٗ ( –داخً و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ :   اٌذساعخ ِىبْ
 

 ا٠مبف اٌم١ذ 
  -٠ىْٛ ا٠مبف  اٌم١ذ ٌطبٌت اٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٝ اٌحبالد االر١خ : 

 2ٚرىْٛ ِؼزّذح ِٓ االداسح اٌطج١خ ثبٌغبِؼخاٌحبالد اٌّشػ١خ ثششؽ اْ ٠مذَ اٌطبٌت شٙبدح ِشػ١خ  .3

 2ِشافمخ اٌضٚط اٚ اٌضٚعخ ٌٍخبسط  .4

 2حبالد اٌزغ١ٕذ ٌٍمٛاد اٌّغٍحخ  .5

 إٌّح اٌزذس٠ج١خ ٚاٌّّٙبد اٌشع١ّخ اٌزٝ ٠ٛفذ ا١ٌٙب اٌطبٌت ػٓ ؽش٠ك عٙخ ػٍّٗ  .6

 2سػب٠خ اٌطفً  .7

 2ِشافمخ احذ اٌٛاٌذ٠ٓ ٌٍؼالط ثبٌخبسط  .8

  2سػب٠خ احذ اٌٛاٌذ٠ٓ  .1

ؽ فووٝ ع١ّوغ اٌحووبالد االرض٠وذ ِووذح اال٠موبف ػووٓ صوالس عووٕٛاد وحوذ الظووٝ )ِغٍوظ دساعووبد ػ١ٍوب ثبٌغبِؼووخ فووٝ ٠ٚشوزش

44/33/3117                   )                             

 2 فٝ ٔٙب٠خ ِذح اال٠مبف الثذ ِٓ سفغ ا٠مبف اٌم١ذ اٌطبٌت ثٕبء ػٍٝ لشاس ِغٍظ اٌمغُ العزئٕبف اٌزغغ١ً
 

 ٠غمؾ ل١ذ اٌطبٌت فٝ احذٜ اٌحبالد االر١خ : اٌغبء اٌم١ذ : 
 2اعزٕفبد فشص دخٛي االِزحبْ  -
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 2ارا رمذَ اٌطبٌت ثطٍت الٌغبء اٌم١ذ  -

 2ارا وبْ رمش٠ش اٌّششف اٌشئ١غٝ ػٕٗ غ١ش ِشػٝ ٚرٌه ثؼذ أزاسٖ ِشر١ٓ ثٕبء ػٍٝ لشاس ِغٍظ اٌمغُ  -

 2ارا أمؼذ اٌّذح اٌّمشسح ٌُٚ ٠مذَ سعبٌزٗ  -

 2ا سفؼذ ٌغٕٗ اٌحىُ ٚإٌّبلشخ اٌشعبٌخ ِشر١ٓ ِززب١ٌز١ٓ ار -

فٝ حبٌخ حظٛي اٌطبٌت ػٍٝ ثؼضٗ خبسع١خ ٌٍحظوٛي ػٍوٝ اٌذسعوٗ اٚ رح٠ٛوً ا٠فوبدٖ ِوٓ اعوبصح دساعو١خ ٌغّوغ اٌّوبدح  -

   2اٌؼ١ٍّخ اٌٝ اعبصح دساع١خ ٌٍحظٛي ػٍٝ اٌذسعخ 

 اػبدٖ اٌم١ذ :
 2ثغجت ػمٛثخ رأد٠ج١خ ثؼذ عٕٗ ػٍٝ االلً ِٓ اٌغبء اٌم١ذ ٌّٚشح ٚاحذح  ٠غٛص اػبدٖ ل١ذ اٌطبٌت ارا ٌُ ٠ىٓ اٌغبء ل١ذٖ

ارا أػ١ووذ ل١ووذ اٌطبٌووت ثؼووذ اعز١ووبصٖ اٌّمووشساد اٌذساعوو١خ فووٝ راد اٌّٛػووٛع ٠ّووٕح ؽبٌووت اٌووذوزٛساٖ حووذ الظووٝ عووٕز١ٓ 

  ١ِالدر١ٓ  ٚؽبٌت اٌّبعغز١ش عٕٗ ٚاحذٖ ٚالرشىً ٌغٕٗ اٌحىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ االثؼذ أزٙبء ٘زٖ اٌّذح

 :   لٛاػذ االػفبء ِٓ ِمشساد دساع١ٗ
حغت لشاس ِغٍظ اٌمغُ ِٓ اػفبء ؽالة ِٓ ثؼغ اٌّٛاد اٌذساع١ٗ اٌزٟ عوجك دساعوزٙب فوٟ و١ٍوبد ِٕوبخشٖ رخظوض 

اٌطت اٌج١طشٞ فٟ ِشاحً اٌذثٍَٛ ٚ اٌّبعغز١ش ٚ اٌذوزٛساٖ ثؼذ ِٛافمخ اٌغ١ذ اٌّششذ االوبد١ّ٠وٗ ٚ ِغٍوظ اٌمغوُ ػٍوٟ 

مٗ ِغٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب صُ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚ اسعبي اٌمشاس الػزّبدٖ ِٓ اٌغو١ذ االعوزبر اٌوذوزٛس / االػفبء ِٚٓ صُ ِٛاف

ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼٗ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚ اٌجحٛس اللشاس االػفبء سعو١ّب  ِوٓ ثؼوغ ِوٛاد اٌفظوً اٌذساعوٟ االٚي 

 .اٚ اٌضبٟٔ اٚ والّ٘ب 
 

 لٛاػذ االِزحبٔبد 
 ٠ؼمذ االِزحبٔبد ِشر١ٓ ع٠ٕٛب دٚس فجشا٠ش ٚ دٚس ١ٔٛ٠ٛ  ِٓ وً ػبَ  .3

 رؼمذ االِزحبٔبد ثّذسعبد اٌى١ٍخ  .4

 ٠ؼزّذ اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚ اٌجحٛس عذٚي االِزحبٔبد  .5
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 االػالْ ػٓ ِٛاػ١ذ االِزحبٔبد ٚ ٚلذ ػمذ٘ب .6

 زحبٔبد ٠حظش اعزخذاَ اٌّٛثب٠ً اصٕبء االِ .7

 ٌىً ٌغٕخ اِزحبٔبد سئ١ظ ٌغٕخ ٠ؼبٚٔٗ اػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ االششاف ػٍٟ ع١ش االِزحبٔبد  .8

 ٠غٛص ٌٍطبٌت االػززاس ػٓ اِزحبٔبد اٚ فظً دساعٟ ثغجت ِمجٛي ٚ ػزس ِمجٛي ٚاال ٠غمؾ حمٗ فٟ االحزفبخ ثبٌذسعخ .1
 

 لٛاػذ اٌزغغ١ً
اٌّغوبػذ٠ٓ ِوغ رحذ٠وذ اٌّشوشف اٌشئ١غوٟ ثوبال ٠موً ػوذد اػؼوبء ٌغٕوخ  رؼ١١ٓ ٌغٕخ االششاف ِٓ ثو١ٓ االعوبرزٖ اٚ االعوبرزٖ -3

 االششاف ػٓ اص١ٕٓ ٚال ٠ض٠ذ ػٓ صالصخ ِششف١ٓ ثبٌٕغجخ ٌشعبئً اٌّبعغز١ش

٠غٛص اْ ٠ؼبْٚ فٟ االششاف ِششف ٚاحوذ ِوٓ خوبسط عبِؼوخ اٌموب٘شح ػٍوٟ اال٠ض٠وذ ػوذد اٌّشوشف١ٓ ِوٓ اٌخوبسط ػوٓ ػوذد  -4

 اٌّششف١ٓ ِٓ اٌذاخً

 ٠ض٠ذ ػذد اٌّششف١ٓ  ِٓ االعبرزٖ ِٓ ٔفظ اٌمغُ ػٓ اص١ٕٓال٠غٛص اْ  -5

ثؼذ رحذ٠ذ ٌغٕخ االششاف ٠مَٛ  اٌطبٌت ػًّ حٍموخ  دساعو١خ ف١ّوب ال ٠زغوبٚص صالصوٗ اشوٙش ِوٓ اػوالْ إٌز١غوخ ػٍوٟ اْ رىوْٛ -6

 اٌحٍمٗ اٌضب١ٔخ لجً اٌزشى١ً ثضالصٗ اشٙش

ظ  اٌمغوُ ٚ ِٛافبرٕوب ثموشاس ِغٍوظ اٌمغوُ  ثشوأْ ػشع خطزٟ اٌجحش ِغزٛفبٖ ٌغٕخ االششاف ِٚٛػٛع اٌجحش ػٍٟ ِغٍو-7

 رغغ١ً اٌطبٌت حزٟ ٠ّىٓ ػشع اٌّٛػٛع ػٍٟ ِغٍظ اٌى١ٍخ

ثذ لجً اٌزشى١ً اْ ٠مَٛ اٌطبٌت ثٕشش اٚ اٌحظٛي ػٍٟ  لجٛي  ٔشوش  ثحوش فوٟ ِغٍوخ ػ١ٍّوٗ ِزخظظوٗ ٠ٚشفوك ِوغ ٌغٕوخ ال -8

مووبد  اٌشعوو١ّخ ِووٓ ٌغٕووخ اخالل١ووبد سػب٠ووخ  ٚاعووزخذاَ اٌحىووُ ٚإٌّبلشووخ ال اخالل١ووبد اٌجحووش اٌؼٍّووٟ ٚاخووز اٌّٛافمووبد اٌّٛاف

 اٌح١ٛأبد فٟ اٌزؼ١ٍُ  ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ لجً إٌشش
 

 لٛاػذ اٌم١ذ :
ِووغ اعووز١فبء اعووزّبسرٟ اٌّمووشساد اٌذساعوو١خ ٚرحذ٠ووذ اٌّششووذ ا٤وووبد٠ّٟ ٚٚخ١فزووٗ ٚاٌّمووشساد االخز١بس٠ووخ ػٍووٝ االعووزّبسر١ٓ .

 ا٢رٟ:



) دراسات عليا( لطب البيطريكلية ا                        ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 ٚسد ثبٌالئحخ .أْ ٠ىْٛ اٌزخظض اٌّشاد اٌزغغ١ً ف١ٗ ؽجمب ٌّب  .3

( عووبػخ  82( عووبػخ ِؼزّووذحلٚؽبٌت اٌووذوزٛساٖ )  31( عووبػخ ِؼزّووذح ِٕٙووب )  58أْ ٠غووزٛفٟ ؽبٌووت اٌّبعغووز١ش)  .4

(  31( أعوجٛع ل)  37( عبػخ ِؼزّوذح ٌذساعوخ اٌّموشساد ػٍوٝ فظو١ٍٓ دساعو١١ٓ ِوذح ووً فظوً )  44ِؼزّذح ِٕٙب ) 

ب ِٓ حٍمبد ثحش ػٍوٝ ا٤لوً ِوذح اػوذاد اٌشعوبٌخ ػٍوٝ فظو١ٍٓ ( ٌٍذوزٛساٖ عبػخ ِؼزّذح ِٚب رؼٍك ثٙ 51ٌٍّبعغز١ش) 

 دساع١١ٓ .

 ثبٌٕغجخ ٌٍذوزٛساٖ : ) ِمشس أعبعٟ ٚأسثؼخ اخز١بسٞ ( .5

 ثبٌٕغجخ ٌٍّبعغز١ش : ) ِمشس أعبعٟ ٚصالصخ اخز١بسٞ ( .6

ووً فظوً دساعوٟ ( عوبػخ ِؼزّوذح فوٟ  33( اٌوٝ )  1( ٚؽبٌت اٌذوزٛساٖ ِوٓ )  1( اٌٝ )  1أْ ٠غغً ؽبٌت اٌّبعغز١ش ِٓ ) 

 ػٍٝ أْ ٠غزىًّ اٌغبػبد اٌّطٍٛثخ ثذساعخ اٌّٛاد اٌزٟ ٠غغً ف١ٙب فٟ اٌفظٛي اٌذساع١خ اٌّٛاص٠خ ِٓ اٌؼبَ اٌزبٌٟ .

ػشع اٌٍّفوبد ػٍوٝ ِغٍوظ اٌمغوُ ِٚٛافبرٕوب ثموشاس ِغٍوظ اٌمغوُ ثشوأْ ل١وذُ٘ ٚاػوبدح اٌٍّفوبد ٌؼشػوٙب ػٍوٝ ٌغٕوخ  .7

 ٝ خالي اعجٛع ِٓ ربس٠خٗاٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجحٛس فٟ ِغٍظ اٌى١ٍخ  ف

 الثذ أْ ٠خزبس اٌطبٌت اٌّمشساد االخز١بس٠خ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ِٓ ث١ٕٙب ِمشس ٚاحذ ػٍٝ االلً ِٓ خبسط اٌزخظض . .8

ػٍٝ وً ِششذ أوبد٠ّٟ اٌزأو١ذ ػٍٝ اٌطبٌت ثبٌزٛعٗ اٌٝ ٚحوذح رىٌٕٛٛع١وب اٌّؼٍِٛوبد ثبٌى١ٍوخ ٌزغوغ١ً ِموشساد اٌطبٌوت  .1

 ػٍٝ إٌظبَ االٌىزشٟٚٔ .

ِٓ ػًّ حٍمز١ٓ ثحش ل " اٌحٍمخ ا٤ٌٚٝ " ثؼذ اػالْ ٔز١غخ اٌز١ّٙذٞ فٟ خالي صوالس أشوٙش ٚ" اٌحٍموخ اٌضب١ٔوخ " الثذ  .1

 لجً اٌزشى١ً ثغزخ أشٙش ٌٍذوزٛساٖ ل صالصخ أشٙش ٌٍّبعغز١ش .

 اٌحزف أٚ اإلػبفخ ٌٍّمشساد خالي أعجٛػ١ٓ ِٓ رغغ١ً اٌطبٌت ٌٍّمشساد اٌذساع١خ . -1

 .رغغ١ً اعزّبسح أخالل١بد اٌجحش اٌؼٍّٟ لجً اٌزشى١ًػٍٝ ع١ّغ اٌطالة ** 

 

 



 

 
 

 

      
 

      

      
 كهٛخ انزًشٚط
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 انًخزهفخ :رًُؼ كهٛخ انزًشٚط انذسعبد انعهًٛخ انزبنٛخ غجمبً نهزخصصبد انعهًٛخ ثبأللغبو انعهًٛخ 

 دثهٕو انذساعبد انعهٛب فٙ عهٕو انزًشٚط -1

 دسعخ انًبعغزٛش فٙ عهٕو انزًشٚط -2
 دسعخ دكزٕساِ انفهغفخ فٙ عهٕو انزًشٚط -3
 

 ٔعٛزى رفصٛهٓب فًٛب ٚهٙ:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انزًشٚط دسعخ انذثهٕو فٙ إؽذ٘ انزخصصبد انزًشٚعٛخ انذلٛمخ ًُٚؼ يغهظ عبيعخ انمبْشح ثُبء عهٙ غهت يغهظ كهٛخ 

 :اٜرٛخ
 

 يغًٙ دسعخ انذثهٕو انمغى انعهًٙ

 رًشٚط األٔساو - رًشٚط ثبغُٙ عشاؽٙ

 رًشٚط انعًهٛبد -

 انغغٛم انكهٕٖرًشٚط   -

- Oncology Nursing 

- Operating Room Nursing 

- Kidney Dialysis Nursing 

رًشٚط انؾبالد انؾشعخ 

 ٔانطٕاسا

 رًشٚط انغكزخ انذيبغٛخ -

 رًشٚط انطٕاسا ٔاإلصبثبد -

- Stroke Nursing 

- Emergency and Traumatology 

Nursing 

 ثشَبيظ دثهٕو انذساعبد انعهٛب فٙ عهٕو انزًشٚط
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 رًشٚط أٔساو األغفبل - رًشٚط األغفبل

رًشٚط انؾبالد انؾشعخ ٔانطٕاسا  -

 فٗ األغفبل

رًشٚط انؾبالد انؾشعخ ٔانطٕاسا  -

 فٗ األغفبل ؽذٚضٗ انٕالدح

 رًشٚط عًهٛبد األغفبل -

- Pediatric Oncology Nursing 

- Pediatric Critical and Emergency 

Nursing 

- Neonatal Critical and Emergency 

Nursing 

- Pediatric Operating Room 

Nursing 

انُغبء ٔانزٕنٛذرًشٚط   صؾخ األو ٔانغٍُٛ - 

 رُظٛى األعشح -

- Maternal-Fetal Health Nursing 

- Family Planning 

انًغزًعرًشٚط صؾخ   رًشٚط صؾخ األعشح  - 

 رًشٚط انصؾخ انًذسعٛخ -

- Family Health Nursing 

- School Health Nursing 

 

انصؾخ انُفغٛخ رًشٚط 

 ٔانعمهٛخ

 رًشٚط انصؾخ انُفغٛخ نهًشأح -

يشاض نألرًشٚط انصؾخ انُفغٛخ  -

 خانًضيُ خانطجٛ

 رًشٚط اإلديبٌ -

غفبل رًشٚط انصؾخ انُفغٛخ نأل -

 ٔانًشاْمٍٛ

 انُفغٗ نهًغٍُٛانزًشٚط  -

 

- Women Mental Health Nursing 

- Mental Health Nursing Care of 

Chronic Medical Diseases 

- Substance Abuse Nursing 

- Children and Adolescents Mental 

Health Nursing 

- Geropsychiatric Nursing 
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 Nursing Informatics - انًعهٕيبرٛخ فٗ انزًشٚط - إداسح انزًشٚط

انشعبٚخ انزًشٚعٛخ نأليشاض انشبئعخ  - رًشٚط انًغٍُٛ

 ثٍٛ كجبس انغٍ

 رًشٚط أٔساو انًغٍُٛ -

- Nursing Care of Common Health 

Problems Among Elderly 

- Gerontological Oncology Nursing 

 -------- -------------- تعليم التمريض

 

 

 

فننٙ إؽننذ٘ انزخصصننبد  ٔدسعننخ انننذكزٕساح ًٚننُؼ يغهننظ عبيعننخ انمننبْشح ثُننبء عهننٙ غهننت يغهننظ كهٛننخ انزًننشٚط دسعننخ انًبعغننزٛش

 : انزًشٚعٛخ انذلٛمخ اٜرٛخ

 / انذكزٕساحانًبعغزٛش دسعخ يغًٙ انمغى انعهًٙ

 Adult  Nursing - البالغينتمريض  - رًشٚط ثبغُٙ عشاؽٙ

 الت الحرجةاتمريض الح - انؾشعخ ٔانطٕاسارًشٚط انؾبالد 
 تمريض الطوارئ -

- Critical Care Nursing 
- Emergency Nursing  

 تمريض باطنى أطفال - رًشٚط األغفبل
 تمريض جراحى أطفال -
تمريض حديثى الوالدة  -

 ذوى الخطورة العالية

- Pediatric Medicine Nursing 
- Pediatric Surgery Nursing 
- High-risk Neonates Nursing 

 عهٕو انزًشٚط ثشايظ دسعخ انًبعغزٛش ٔدسعخ انذكزٕساح فٙ
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 تمريض التوليد - انُغبء ٔانزٕنٛذرًشٚط 
 تمريض صحة المرأة -

- Midwifery  Nursing 
- Women Health Nursing 

 تمريض صحة األسرة - رًشٚط صؾخ انًغزًع
 تمريض الصحة المدرسية -
 تمريض الصحة المهنية -

- Family Health Nursing 
- School Health Nursing 
- Occupational Health Nursing 

التمريض النفسي والصحة  - انصؾخ انُفغٛخ ٔانعمهٛخرًشٚط 
النفسية لمراحل العمر 

 المختلفة
 تمريض المدمنين -

- Psychiatric and Mental Health 
Nursing Across Life Span 

- Nursing of Addictes 

 Nursing Adminstration - إدارة التمريض - إداسح انزًشٚط

 Gerontological Nursing - تمريض المسنين - رًشٚط انًغٍُٛ

 Nursing Education - تعليم التمريض - رعهٛى انزًشٚط

 

ٚغٕص نغبيعخ انمبْشح ٔثُبءاً عهٗ غهت كهٛخ انزًشٚط إظنبفخ رخصصنبد عهًٛنخ عذٚنذح ثبأللغنبو ؽغنت انًغنزغذاد ٔإؽزٛبعنبد *  

 عٕق انعًم.

عهًٛنخ يشنزشكخ أٔ ثُٛٛنخ  ينع كهٛنبد ٔعبيعنبد لىنشٖ عهنٗ *  ٚغٕص نغبيعخ انمبْشح ٔثُبءاً عهٗ غهت كهٛخ انزًشٚط ينُؼ دسعنبد 

 .انًغزٕٖ انًؾهٙ، اإللهًٛٙ، أٔ انذٔنٙ
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 يٕاعٛذ انذساعخ ٔيذرٓب

 ٚشزًم انعبو األكبدًٚٗ عهٗ فصهٍٛ دساعٍٛٛ سئٛغٍٛٛ:

اإليزؾبَنبد أعنجٕ  ال ٚشنزًم عهنٗ فزنشح  15انفصم انذساعٗ األٔل: ٔ ٚجذأ ثبنُصن  انضنبَٗ ينٍ  نٓش عنجزًجش ٔٚغنزًش نًنذح  - أ

 انُٓبئٛخ.

أعننجٕ  ال ٚشننزًم عهننٗ فزننشح اإليزؾبَننبد  15انفصننم انذساعننٗ انضننبَٗ: ٚجننذأ ثبنُصنن  انضننبَٗ يننٍ  ننٓش فجشاٚننش ٔٚغننزًش نًننذح  - ة

 انُٓبئٛخ.

غًؼ ثُبء عهنٗ غهنت يغهنظ انكهٛنخ ٔيٕافمنخ يغهنظ انذساعنبد انعهٛنب ثفنزؼ فصنم صنٛفٗ نهًمنشساد انغٛنش رًشٚعنٛخ ثعنذ َٓبٚنخ * ٚ

عبعبد يعزًذح عهٙ أٌ ٚزى إعالٌ َزبئغّ لجنم ثذاٚنخ انزغنغٛم نهعنبو  9أعبثٛع ٔثؾذ ألصٙ  9ٗ انضبَٗ  ٔ ٚغزًش نًذح انفصم انذساع

 .ٚذ )ٚغزضُٗ يُّ ثشايظ انذثهٕيبد(انغبيعٗ انغذ

 

 عبيعخ انمبْشح . –يكبٌ انذساعخ كهٛخ انزًشٚط  * 

  شٔغ انمٛذ ثجشايظ انذساعبد انعهٛب

   انذساعبد انعهٛب فٙ عهٕو انزًشٚطنذثهٕو  نًشؽهخ إ زشاغبد انمٛذ ٔ انزغغٛم

 ٚشزشغ فٙ يٍ ٚزمذو نإلنزؾبق ثذثهٕو انذساعبد انعهٛب يب ٚهٙ:
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 أٔنٙ فٙ يغبل نّ عاللخ ثبنزخصن    أٌ ٚكٌٕ ؽبصالً عهٙ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ عهٕو انزًشٚط أ دسعخ عبيعٛـخ

عهٙ دسعخ يعبدنخ نّ ينٍ عبيعنخ أىنش٘ يعزنشا ثٓنب ثزمنذٚش انًزمذو نّ يٍ إؽذ٘ عبيعبد عًٕٓسٚخ يصش انعشثٛخ أٔ 

 (.Dعبو يمجٕل )

 . أٌ ٚزى انمجٕل نهذساعخ ثأ٘ يٍ انزخصصبد ثُبًء عهٙ يٕافمـخ يغهظ انمغى انًعُٙ ثٓزا انزخص 

   ( ٔننى 444ًٚكٍ نهمغى انًخز  ٔظع إ نزشاغبد نهمجنٕل ثبننذثهٕو رمعنٗ ثئعزٛنبص ثعنط ينٕاد انجكنبنٕسٕٚط )كنٕد

 اسط دساعزٓب ٔ ال رؾزغت نٓب أٚخ عبعبد يعزًذح.ٚغجك نهذ

 .ٗٚشزشغ يٕافمخ يغهظ انمغى انًخز  عهٙ انزغغٛم إرا كبٌ فٙ غٛش رخص  انذسعخ انغبيعٛخ األٔن 

 اٌ ٚكٌٕ انًزمذو لذ يبسط يُٓخ انزًشٚط نًذح عُخ 

 

 إ زشاغبد انمٛذ ٔ انزغغٛم نًشؽهخ انًبعغزٛش

 -بعغزٛش فٙ رخصصبد انزًشٚط األرٙ:ٚشزشغ فٙ رغغٛم انذاسط نُٛم دسعخ انً

  ( أٌ ٚكٌٕ ؽبصالً عهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ عهٕو انزًشٚط ثزمذٚش عبو عٛنذ يشرفنعC ثُظنبو انغنبعبد انًعزًنذح )

عهٗ األلم  يٍ إؽذٖ عبيعبد عًٕٓسٚخ يصش انعشثٛنخ أٔ عهنٗ دسعنخ يعبدننخ ينٍ عبيعنخ أىنشٖ  2.5أ يعذل رشاكًٙ 

( Cٗ األلم فٙ يبدح انزخص  انذلٛك أٔ دثهٕو انذساعبد انعهٛب ثزمذٚش عنبو عٛنذ يشرفنع ) يعزشا ثٓب ٔثزمذٚش عٛذ عه

 عهٗ األلم. 2.5ثُظبو انغبعبد انًعزًذح أٔ يعذل رشاكًٙ 

  ٙدسعنخ كؾنذ أدَنٙ فنٙ إيزؾننبٌ اننـ  544انؾصنٕل عهنTOEFL   أٔينب ٚعنبدل رننث يضنم األٚهٛنزظILTES   ٕثًغًنن

كض يعزًذح عهٙ أٌ ركٌٕ ْزِ انشٓبداد عنبسٚخ انًفعنٕل ٔأال ٚكنٌٕ لنذ ينش عهٛٓنب فٙ كم يٓبسح يٍ يشا 5.5الٚمم عٍ 

 عُزٍٛ يٛالدٚزٍٛ عُذ رغغٛم انذاسط نهًششٔ  انجؾضٙ.
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  ٘عهٗ انًزمذو يٍ انخبسط أٌ ٚكٌٕ لذ صأل يُٓخ انزًشٚط ثئؽذٖ انًؤعغبد انصنؾٛخ أٔ انزعهًٛٛنخ نًنذح عنبو ينٛالد

 بسٚخ نًضٔنخ انًُٓخ.ثعذ انغُخ انزذسٚجٛخ ٔرمذٚى  ٓبدح ع

  ثبنُغجخ نهًعٛنذٍٚ أٌ ٚكنٌٕ لنذ صأل انعًنم كًعٛنذ ثبنكهٛنخ نًنذح عنبو ينٛالد٘ كبينم عهنٗ األلنم )ٔننٍ ٚعزنذ ثنأ٘ يضأننخ

 نهًُٓخ فٙ انًؤعغبد انصؾٛخ( عذا عُخ انُٛبثخ.

 . رمذٚى عٛشح رارٛخ ؽذٚضخ 

  ٔرفشغّ نهذساعخ.يٕافمخ عٓخ عًم انذاسط عهٙ لٛذِ نهؾصٕل عهٙ دسعخ انًبعغزٛش 

 .ًٙأٌ ٚزى لجٕل انذاسط نهذساعخ  ثأ٘ يٍ األلغبو انعهًٛخ ثُبءاً عهٗ يٕافمخ يغهظ انمغى انعه 

  ( ٚغٕص لجٕل ىشٚغٙ ثشَبيظ دثهٕو انذساعبد انعهٛب فٙ عهٕو انزًشٚط ثزمذٚش عٛذ(C+ 

 إ زشاغبد انمٛذ ٔ انزغغٛم ثجشايظ انذكزٕساح 

  أٌ ٚكٌٕ ؽبصال عهٙ انًبعغزٛش(  األكبدًٚٗ ثزمذٚش عبو عٛذ يشرفعC+  ٍأٔ يعذل رشاكًٗ ال ٚمم ع))نإلنزؾبق  )2.5

 ثجشَبيظ انذكزٕساح فٙ انفهغفخ فٙ انزًشٚط.

  دسعننخ كؾننذ أدَننٙ فننٙ إيزؾننبٌ انننـ  554انؾصننٕل عهننٙ دسعننخTOEFL   أٔيننب ٚعننبدل رنننث يضننم األٚهٛننزظILTES 

اٌ ركٌٕ ْزِ انشٓبداد عنبسٚخ انًفعنٕل ٔأال ٚكنٌٕ لنذ ينش  فٙ كم يٓبسح يٍ يشاكض يعزًذح عهٙ 6ثًغًٕ  الٚمم عٍ 

 عهٛٓب عُزٍٛ يٛالدٚزٍٛ عُذ رغغٛم انذاسط نهًششٔ  انجؾضٙ.

                         .ؽبصم عهٗ رشىٛ  يضأنخ انًُٓخ عبس٘ انًفعٕل  • رمذٚى انغٛشح انزارٛخ يؾذصخ 

ٚمشسْب يغهظ انذساعبد انعهٛب ٔانجؾٕس ثبنغبيعخ ٔٚشزشغ إعشائنّ  ٚكٌٕ ٔل  انمٛذ ٔفمب نهعٕاثػ انزٗ:  لٕاعذ إٚمبا انمٛذ

 لجم إَزٓبء انًذح األصهٛخ نهمٛذ أٔ انزغغٛم نكم يٍ يشؽهخ انذثهٕو أٔ انًبعغزٛش أٔ انذكزٕساح.
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يبعغنزٛش  -* ٚغٕص نًغهظ انكهٛخ ثُبءاً عهٗ إلزشاػ يغهظ انمغى انًخز  أٌ ٕٚل  لٛذ انذاسط انًغغم ثبنذساعنبد انعهٛنب )دثهنٕو

 :عُٕاد )رغذد عُٕٚبً( ٔرنث فٗ انؾبالد اٜرٛخ 3دكزٕساح( ٔثؾذ ألصٗ  –

 انؾبالد انًشظٛخ ثششغ أٌ ٚزمذو انذاسط ثبنشٓبداد انًشظٛخ انالصيخ يعزًذح يٍ اإلداسح انطجٛخ نهغبيعخ. - أ

عٓننخ انعًننم عهننٗ  يشافمننخ انننضٔط أٔ انضٔعننخ نهغننفش نهخننبسط عهننٗ أٌ ٚزمننذو انننذاسط ثًننب ٚضجننذ رنننث يننذعًب  ثًٕافمننخ - ة

 اإلعبسح نهطشا األٔل ٔانًٕافمخ نهطشا اٜىش.

 ؽبالد انزغُٛذ نهمٕاد انًغهؾخ ٔرمذٚى يب ٚفٛذ رنث. - ط

 إعبصح سعبٚخ انطفم ثششغ رمذٚى  ٓبدح يعزًذح يٍ عٓخ انعًم ثبنُغجخ نهعبيهٍٛ أٔ  ٓبدح يٛالد انطفم. - د

 عٍ غشٚك عٓخ عًهّ.انًُؼ انزذسٚجٛخ ٔانًًٓبد انمٕيٛخ انزٗ ٕٚفذ فٛٓب انذاسط  -ِ 

 ؽبالد أىشٖ رمجهٓب نغُخ انذساعبد انعهٛب ٔانجؾٕس ٔٚعزًذْب يغهظ انكهٛخ. -ٔ 
 

 لٕاعذ انزؾٕٚم يٍ رخص  انٙ اىش
 

ٚزمذو انطبنت ثطهت انٙ االعنزبر اننذكزٕس / سئنٛظ انمغنى اننزٖ ٚشغنت فنٗ رؾٕٚنم انزخصن  انٛنّ ٔكنزنث ٚزمنذو انطبننت  -1

 انمغى انزٖ ٚشغت فٗ رؾٕٚم انزخص  يُّ .ثطهت انٙ االعزبر انذكزٕس / سئٛظ 

ٚزى عشض انًٕظنٕ  عهنٗ يغنبنظ االلغنبو انًعُٛنخ ثنزنث ٔثعنذ يٕافمنبرٓى ٚنزى اىطنبس االعنزبر اننذكزٕس / ٔكٛنم انكهٛنخ  -2

 نشئٌٕ انذساعبد انعهٛب ٔانجؾٕس ثزنث .

كشح نهعشض عهنٗ االعنزبر يز –يزكشح نهعشض عهٗ يغهظ انكهٛخ  –ٚزى عًم يزكشح نهعشض عهٗ نغُّ انذساعبد انعهٛب  -3

 انذكزٕس / َبئت سئٛظ انغبيعخ نشئٌٕ انذساعبد انعهٛب ٔانجؾٕس ثبنًٕافمخ .

 

 لٕاعذ االعفبء يٍ يمشساد دساعٛخ
 -ٚزى عًم يمبصخ ارا اؽزبط انطبنت انٗ رنث ٔىطٕارٓب كبالرٗ : 
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وبعد عقد اللجنه ومناقشة الموضوع يتم   يتم تشكيل لجنه مصغرة من لجنه الدراسات العليا ومن القسم العلمى المعنى بذلك

 اعفاء الطالب من مواد دراسية اذا احتاج الطالب الي ذلك وأقرته اللجنه المصغرة.

 خطوات التسجيل

( عنبعخ يعزًنذح ثبنُغنجخ 42( عبعخ يعزًذح  ثبنُغجخ نهًبعغنزٛش ٔعنذد )22ٚغٕص رغغٛم يششٔ  انجؾش ثعذ انُغبػ فٙ عذد  )

 نهذكزٕساح.

ٔ ٚزى إعزًبدْب  أٔانكهٛخ نهمغى انجؾضٛخ انخطخ يع ٔ رزٕافك عهًٛخ يؾزًهخ إظبفخ ثًمزشػ يششٔ  ثؾش يجزكش ًٚضم انذاسط ٚزمذو

 انجؾش انعهًٙ.  يٍ انًششا انشئٛغٙ ٔيغهظ انمغى صى نغُخ اإلعزًب  ٔنغُخ أىاللٛبد

  شٔغ انؾصٕل عهٗ انذسعخ
 

 - شٔغ يُؼ انذسعخ نًشؽهخ انذثهٕو:
(أٔ ثًعنذل رشاكًنٙ cإرا إعزبص ثُغبػ عًٛنع انًمنشساد ثزمنذٚش عنبو عٛنذ )انعهٛب األكبدًٚٙ ًُٚؼ انذاسط دسعخ دثهٕو انذساعبد  

(2.) 

 - شٔغ يُؼ انذسعخ نًشؽهخ انًبعغزٛش:
ٙ ٕٚصٙ يغهظ انكهٛخ ثُبءاً عهٗ رٕصٛخ يغهنظ انمغنى انًخنز  ٔنغُنخ انذساعنبد انعهٛنب ٔانجؾنٕس ينُؼ دسعنخ انًبعغنزٛش فن

 ؽبنخ إعزٛفبء انذاسط انششٔغ اٜرٛخ:

  .ٙيشٔس عُخ يٛالدٚخ عهٗ األلم عهٗ ثذء رغغٛم انًششٔ  انجؾض 
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  .َغبػ انذاسط فٙ إيزؾبٌ عًٛع انًمشساد 

 ( ٙ( أٔ رمذٚش عبو عٛذ يشرفع )2.5ؽصٕل انذاسط عهٗ يعذل رشاكًٗ كهC+ كؾذ أدَٗ نهؾصٕل عهٗ دسعخ )

 انًبعغزٛش.

  ثؾش يُشٕسيٍ انشعبنخ فٗ يغهخ عهًٛخ دٔنٛخ يفٓشعخ  2رمذٚى انذاسط عذد(Q1- Q4) . 

 .لجٕل انشعبنخ يٍ نغُخ انؾكى ٔانزٕصٛخ ثًُؼ انذسعخ 

    ًٙؽصٕل انذاسط عهٙ  ٓبدح اعبعٛبد انزؾٕل انشلFDTC 

 - شٔغ يُؼ انذسعخ نًشؽهخ انذكزٕساِ :
 -زًشٚط ثعذ:ًُٚؼ انذاسط دسعخ انذكزٕساح فٙ انفهغفخ فٙ ان

 إعزٛبص اإليزؾبَبد انُٓبئٛخ انشبيهخ ثُغبػ -1

 لجٕل انشعبنخ يٍ نغُخ انؾكى ٔانزٕصٛخ ثًُؼ انذسعخ -2

 أثؾبس يُشٕسح يٍ انشعبنخ فٗ يغهخ عهًٛخ يزخصصخ ٔيؾكًخ. 3رمذٚى عذد  -3

  رؾمٛك إ زشاغبد  انُشش انعهًٗ انذٔنٗ: -4

رمذٚى انذاسط ثؾش يُشٕسيٍ انشعبنخ ٚغت عهٗ يغهظ انمغى انزؾمك يٍ إعزٛفبء انذاسط إل زشاغبد انُشش انعهًٗ ٔ ْٗ: 

 فٗ يغهخ عهًٛخ يزخصصخ ٔيؾكًخ عهٗ أٌ ركٌٕ انًغهخ ٔاسدح ثبنفٓبسط انعبنًٛخ:

 (Thomson Reuters d-base and/or Scopus Q1-Q4)  

 FDTCؽصٕل انذاسط عهٙ  ٓبدح اعبعٛبد انزؾٕل انشلًٙ   -5

 

 انًغزُذاد انًطهٕثخ نهطالة انًصشٍٚٛ
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 انًغزُذاد انًطهٕثخ نهزمذٚى نًشؽهخ دثهٕو انذساعبد انعهٛب

 يٕل  انطبنت يٍ انزغُٛذ .  -                         صٕس فٕرٕغشافٛخ 6عذد  -              ٓبدح انًٛالد غجعخ كًجٕٛرش -

 يٕافمخ عٓخ انعًم عهٗ ؽعٕسانًؾبظشاد -                صٕسح يٍ انجطبلخ انمٕيٛخ -

 انًغزُذاد انًطهٕثخ نهزمذٚى نًشؽهخ انًبعغزٛش
 

 

 انًغزُذاد انًطهٕثخ نهزمذٚى نًشؽهخ انذكزٕساِ

  ٓبدح انجكبنٕسٕٚط فٗ انزًشٚط عهٗ أٌ ٚكٌٕ انطبنت -1

ؽبصم عهٗ رمذٚشعبو )عٛذ يشرفع عهٗ األلم( ٔرمذٚش عٛذ فٗ 

 يبدح انزخص  .

 ٓبدح ثبنزمذٚشاد عهٗ أٌ ٚكٌٕ انطبنت ؽبصم عهٗ  -2

رمذٚشعبو )عٛذ عهٗ األلم( يٕظؾب ثٓب انغُخ انزذسٚجٛخ 

 )األيزٛبص(

  ٓبدح انًٛالد غجعخ كًجٕٛرش -3

 صٕس فٕرٕغشافٛخ  6عذد  -4

 ٓبدح ىجشح نًذح عبيٍٛ عهٗ األلم ثعذ انغُخ انزذسٚجٛخ يٍ  -5

 أؽذٖ انًؤعغبد انصؾٛخ أٔ انزعهًٛٛخ 

 صٕسح يٍ انجطبلخ انمٕيٛخ -6

 يٕافمخ عٓخ انعًم عهٗ ؽعٕس انًؾبظشاد -7

 يٕل  انطبنت يٍ انزغُٛذ -2

 ٓبدح انًبعغزٛش عهٗ أٌ ٚكٌٕ انطبنت ؽبصم عهٗ رمذٚش  -1

 ٗ األلم ( .عبو )عٛذ يشرفع عه

  ٓبدح انًٛالد غجعخ كًجٕٛرش -2

 صٕس فٕرٕغشافٛخ  6عذد  -3

 صٕسح يٍ انجطبلخ انمٕيٛخ  -4

 يٕافمخ عٓخ انعًم عهٗ ؽعٕسانًؾبظشاد -5

 يٕل  انطبنت يٍ انزغُٛذ -6
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 -انًغزُذاد انًطهٕثخ نهطالة انٕافذٍٚ يٍ انخبسط )دثهٕو/ يبعغزٛش / دكزٕساِ(:

لغى انًعبدالد ثشأٌ يعبدنخ انشٓبدح ) ٓبدح انجكبنٕسٕٚط نًشؽهخ انًبعغزٛش  –ىطبة انًغهظ االعهٙ نهغبيعبد  -1

  ٓبدح انًبعغزٛش نًشؽهخ انذكزٕساِ (. –ٔانذثهٕو 

 ىطبة انغفبسح نهًٕافمخ عهٗ انزؾبق انطبنت نهذساعخ يٕظؾبً ثّ عّٓ انزًٕٚم . -2

  ٓبدح انًٛالد   صٕسح يٍ عٕاص انغفش . -3

 ثٛبٌ رفصٛهٙ يٍ انًؤْم انذساعٙ ) ٓبدح ثٛبٌ انذسعبد (. -4

 ٓبدح ثكبنٕسٕٚط فٗ عهٕو انزًشٚط يٍ اؽذٖ انغبيعبد نًشؽهخ انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ أٔ دسعخ يعبدنخ يٍ عبيعخ  -5

 اىشٖ يعزشا ثٓب ٔثزمذٚش عٛذ عهٗ االلم فٗ يبدح انزخص  .

  ٓبدح ىجشِ عُّ عهٗ االلم . -6

 صٕسح  خصّٛ . 12عذد  -7

            يهؾٕظخ  : ثبنُغجخ نهطالة انٕافذٍٚ ٚزى انزمذٚى عجش يُصخ ادسط فٗ يصش )االداسح انًشكضٚخ نشئٌٕ انٕافذٍٚ(  .
 

 

 

  



 

 
 

 

        
 

      

      
 ميٞخ اىؼيً٘

 



  



دراسات عليا(ة                                                                                                              كلية العلوم ) رجامعة القاه –مركز المعلومات والتوثيق   

 

 

 
 

اىقغٌ ٗم٘د 

 اىقغٌ

 اىزفؼٞو اىزخظظبد

 اىفٞضٝبء

Physics 

 )ف(

(p) 

 ٍفؼو -    Nuclear Reactors                                                       اىْ٘ٗٝخ اىَفبػالد -1

 ٍفؼو - Radiation Physics                                                   فٞضٝبء إشؼبػٞخ          -2

 ٍفؼو Solar Energy  -                                                                   اىطبقخ اىشَغٞخ -3

 غٞش ٍفؼو Material Science  -                                                                    ػيٌ اىَ٘اد -4

 غٞش ٍفؼو Computational Physics  -                                                  ء اىؾبعجبدفٞضٝب -5

 اىنَٞٞبء

Chemistry 

 )ك(

(C) 

 ٍفؼو Analytical Chemistry  -                                                   اىنَٞٞبء اىزؾيٞيٞخ -1

 غٞش ٍفؼو Applied Organic Chemistry -                            خ اىنَٞٞبء اىؼؼ٘ٝخ اىزطجٞق  -2

 ٍفؼو Biochemistry  -                                                                   اىنَٞٞبء اىؾٞ٘ٝخ -3

 غٞش ٍفؼو Electrochemistry  -                                                         اىنَٞٞبء اىنٖشثبئٞخ -4

 Botany داىْجب

)ُ( (B) 

 ٍفؼو  Applied Microbiology  -                                       اىَٞنشٗثٞ٘ى٘عٞب اىزطجٞقٞخ -1

 Bacteriology  -                                                                عٞب      اىجنزشٝ٘ى٘ -2

 

 ٍفؼوغٞش 

   

 أٗالً: اىذثيٍ٘بد
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 ػيٌ اىؾٞ٘اُ 

Zoology  

 (z) )ػ(

 غٞش ٍفؼو    Enviromental Sciences  -                                                      اىؼيً٘ اىجٞـئٞخ -1

 غٞش ٍفؼو      Invertebrates and Parasitology -        د                   اىالفقبسٝبد ٗاىطفٞيٞــــب -2

 غٞش ٍفؼو Applied Bioscience -                                             اىؼيً٘ اىجٞ٘ى٘عٞخ اىزطجٞقٞخ -3

 

 اىغٞ٘ى٘عٞب

Geology  

 )ط(

(G) 

  سٗاعت اىخـبٍـبد ٗ اىزْقٞت ػِ اىَؼـبدُ  -1

-  Ore and Mineral Exploration                                                        

 غٞش ٍفؼو

 غٞش ٍفؼو       Environmental Geology -                                   ب اىجٞئٞخ      اىغٞ٘ى٘عٞـ -2

  اىزطجٞقبد اىغٞ٘ى٘عٞخ فٚ رشٌٍٞ اىَ٘اقغ األصشٝخ -3

- Geological applications in Archaeological Site Restoration     

 غٞش ٍفؼو

 و اىَؼيٍ٘ـبد اىغٞ٘ى٘عٞـخ فٚ ٍغـبالد ػيً٘ األسع ٗ اىجٞئخرؾيٞ -4

      - Geoinformatics in Earth and  Environmental Sciences                  

 غٞش ٍفؼو

 ٍفؼو Petroleum Geology -                        عٞ٘ى٘عٞب اىجزشٗه                                 -5

 غٞش ٍفؼو Hydrogeology    ٓ                                                                ب اىَٞبعٞ٘ى٘عٞ -6

 غٞش ٍفؼو               Engineering Geology -                            اىغٞ٘ى٘عٞـب اىْٖذعـٞخ                    -7

اىفيل ٗاالسطبد 

 اىغ٘ٝخ 

Astrnomy & 

Meteorology 

 (A)( )فو(

 ٍفؼو    Space Physics   -                                                                   فٞضٝبء اىفؼبء -1

 ٍفؼو   Space Dynamics    -                                                          دْٝبٍٞنب اىفؼبء  -2

 ٍفؼو Meteorology   -                                                                  األسطبد اىغ٘ٝخ  -3

 Air Pollution  -                                                                       ري٘س اىٖ٘اء -4

 

 غٞش ٍفؼو



دراسات عليا(ة                                                                                                              كلية العلوم ) رجامعة القاه –مركز المعلومات والتوثيق   

 ػيٌ اىؾششاد 

Entomology 

 (E))ػ(

 غٞش ٍفؼو                                                           Medical Insect  -اىؾششاد اىطجٞخ -1

 

    اىَؼيٍ٘برٞخ اىجٞئٞخ  ىيؾششاد -2

- Insect  Environmental Informatic                                                    

 غٞش ٍفؼو

 

 

 اىغٞ٘فٞضٝبء

Geophysics  

 (gp))عف(

                                  Applied Geophysics  - خٜ اىغٞ٘فٞضٝبء اىزطجٞقٞىذثيً٘ فا -1

                                     

 غٞش ٍفؼو

 

 اىفٞضٝبء اىؾٞ٘ٝخ 

Biophysics 

 (BP))فؼ(

 اىفٞضٝبء اىؾٞ٘ٝخ اىظؾٞخ  -1

                                                                                  - Health Biophysics          

 ٍفؼو

 

ثبالػبفخ اىٚ اىششٗؽ اىؼبٍخ اى٘اسدح فٚ اىَبدح  –ٝشزشؽ ىقٞذ اىطبىت ثأٙ ٍِ دثيٍ٘بد اىذساعبد اىؼيٞب :  ششٗؽ اىقٞذ

ٗ ٍب ٝؼبدىٖب ٍِ ( االرٚ: اُ ٝنُ٘ ؽبطالً ػيٚ دسعخ ثنبى٘سٝ٘ط اىؼيً٘ ٍِ اؽذٙ ميٞبد اىؼيً٘ ثبىغبٍؼبد اىَظشٝخ أ3)

اٙ ٍؼٖذ ػيَٚ اخش ٍؼزشف ثٔ ٍِ اىَغيظ االػيٚ ىيغبٍؼبد ٗرىل فٚ اىزخظظبد اىزٚ ٝؾذدٕب ٍغيظ اىقغٌ اىَخزض 

ٗٝغ٘ص قج٘ه اىطالة اىَزقذٍِٞ ىيذثيً٘ ٍِ غٞش اىؾبطيِٞ ػيٚ ثنبى٘سٝ٘ط اىؼيً٘ فٚ اىزخظض اىَطي٘ة ثؼذ ّغبؽٌٖ 

 .اىَخزض فٚ ٍقشساد رإٔٞيٞخ ؽجقبً ىَزطيجبد اىقغٌ 

ٍذح اىذساعخ ىْٞو اٙ ٍِ دثيٍ٘بد اىذساعبد اىؼيٞب ػبً امبدَٝٚ ٝزفشؽ خالىٖب اىطبىت ىذساعزٔ اىْظشٝخ :  ٍذح اىذساعخ

 عبػخ  . 24ٗاىؼَيٞخ ٗاىزذسٝجٞخ ٗػذد اىغبػبد اىَؼزَذح اىَخظظٔ الٙ ٍِ دثيٍ٘بد اىذساعبد اىؼيٞب ال ٝقو ػِ 
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 ٍؼبدىخ اىَقشساد  

ثْبء ػيٚ اقزشاػ ٍغيظ اىقغٌ اىَخزض ٍٗ٘افقخ ىغْخ اىذساعبد اىؼيٞب ٗاىجؾ٘س اؽزغبة ٍقشساد ٝغ٘ص ىَغيظ اىنيٞخ 

ػيٚ ٍغز٘ٙ اىذساعبد اىؼيٞب عجق ىيطبىت دساعزٖب ثبىنيٞخ اٗ فٚ اٙ ٍؼٖذ ػيَٚ ٍؼزشف ثٔ ٍِ اىَغيظ االػيٚ 

 . ىيغبٍؼبد خاله اىخَظ عْ٘اد اىغبثقخ ىقٞذٓ ثبىذثيً٘

 اىغبء اىقٞذ 

 ؽبىت اىذثيً٘ فٚ اىؾبالد اىزبىٞخ:ٝيغٚ قٞذ 

 ٝيغٚ قٞذ اىطبىت ارا ىٌ ٝؾظو ػيٚ اىذثيً٘ فٚ ٍذٓ صالس عْ٘اد ٍِ ربسٝخ قٞذٓ شبٍئ األػزاس اىَقج٘ىخ. -ا

 ارا ىٌ ٝقٌ ثغذاد اىشعً٘ اىذساعٞخ اىَقشسٓ ػيٞٔ ؽجقبً ىيق٘اػذ اىَْظَخ ىزىل. -ة

 .ارا رقذً اىطبىت ثطيت االّغؾبة  -ط
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اىقغٌ ٗم٘د 

 اىقغٌ

 اىزفؼٞو اىزخظظبد

 اىفٞضٝبء

Physics 

 (p) )ف(

 ٍفؼو Theoretical Physics  -                                                        اىفٞضٝبء اىْظشٝخ -1

 ٍفؼو Nuclear Physics  -             خ                                                  اىفٞضٝبء اىْ٘ٗٝ -2

 ٍفؼو Solid State Physics -                                                      فٞضٝبء ػيٌ اىغ٘اٍذ  -3

 ٍفؼو Experimental Physics  -                                                  اىفٞضٝبء اىزغشٝجٞخ -4

 

 اىنَٞٞبء

Chemistry 

 )ك(

(C) 

 ٍفؼو Inorganic Chemistry  -                                             اىنَٞٞبء غٞش اىؼؼ٘ٝخ   -1

 ٍفؼو Physical Chemistry  -                                                      اىنَٞٞبء اىفٞضٝبئٞخ -2

 ٍفؼو Analytical Chemistry  -                                                    اىنَٞٞبء اىزؾيٞيٞخ -3

 ٍفؼو Organic Chemistry  -                                                       اىنَٞٞبء اىؼؼ٘ٝخ -4

 ٍفؼو   Biochemistry  -                  خ                                               اىنَٞٞبء اىؾٞ٘ٝ -5

 ٍفؼو Biotechnology-                                                             اىزنْ٘ى٘عٞب اىؾٞ٘ٝخ   -6

   

 صبّٞبً: دسعبد اىَبعغزٞش
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 داىْجب

 Botany 

)ُ(  

(B) 

 ٍفؼو Phycology  -                                                                                  اىطؾبىت -1

 ٍفؼو Microbiology  -                                                                  اىَٞنشٗثٞ٘ى٘عٚ  -2

 ٍفؼو Plant Ecology  -                                                             ػيً٘ اىجٞئخ اىْجبرٞخ  - 3

 ٍفؼو Plant Physiology  -                                                           فغٞ٘ى٘عٞب اىْجبد  -4

 ٍفؼو Flora and Taxonomy  -                                                    ااىزظْٞف ٗاىفي٘س -5

 ٍفؼو Cytology and Genetics  -                                                   اىخيٞخ ٗاى٘ساصخ  -6

 

 ػيٌ اىؾٞ٘اُ 

Zoology  

  )ػ(

(z) 

 ٍفؼو   Molecular and integrated physiology  -        اىفغٞ٘ى٘عٞب اىغضٝئٞخ اىَزنبٍيخ -1

 ٍفؼو   Invertebrates and Parasitology  -                  د           اىالفقبسٝبد ٗاىطفٞيٞب ـ2

 ٍفؼو                                                                          Immunology  -                                                                               اىَْبػخ -3

 ٍفؼو  Animal Ecology  -                                                               اىجٞئخ اىؾٞ٘اّٞخ -4

 ٍفؼو              Cell Biology, Histology and Genetics  -٘عٞب اىخيٞخ ٗ االّغغخ ٗ اى٘ساصخثٞ٘ى -5

 ٍفؼو Comparative Anatomy and Embryology  -          اىزششٝؼ اىَقبسُ ٗاألعْخ -6

 

 

 

 

 اىغٞ٘ى٘عٞب

 ٍفؼو Structure Geology and Tectonics -               ىزنزّ٘ٞـخاىغٞ٘ى٘عٞب اىزشمٞجٞخ ٗا -1

 ٍفؼو   Stratigraphy and Paleontology -                 بد ٗ اىؾفشٝـبد         ػيٌ اىطجقـ -2

 ٍفؼو       Environmental Geology  -                             ئخ                     عٞ٘ى٘عٞب اىجٞ -3

 ٍفؼو          Petroleum Geology   -                                                عٞ٘ى٘عٞـب اىجزشٗه      -4
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Geology  

 )ط(

(G) 

 ثٞبد ٗاىزشعٞت٘اىشععٞ٘ى٘عٞب  -5

                                            -   Sedimentary and Sedimentation Geology 
 ٍفؼو

 اىظخ٘س ٗسٗاعت اىخبٍبداىَؼبدُ ٗ -6

                                           -   Mineralogy, Petrology and Ore Deposites        
 ٍفؼو

 ٍفؼو Engineering Geology  -                                 اىغٞ٘ى٘عٞب اىْٖذعٞـخ               -7

 ٍفؼو              Geochemistry  -                                                     اىغٞ٘مَٞٞـبء                   -8

 ٍفؼو  Hydrogeology  -                                 عٞ٘ى٘عٞب اىَٞبٓ                                  -9

   

 اىشٝبػٞبد

Mathematics 

 )س(

(M) 

 ٍفؼو Pure Mathematics -                                                          اىشٝبػٞبد اىجؾزٔ -1

 ٍفؼو Classical Applied  Mathematics -                 اىشٝبػٞبد  اىزطجٞقٞخ اىنالعٞنٞخ -2

 ٍفؼو Modern applied Mathematics  -                       اىشٝبػٞبد اىزطجٞقٞخ اىؾذٝضخ  -3

 ٍفؼو Statistical Mathematics  -                                               االؽظبء اىشٝبػٚ -4

 ٍفؼو  Computational  Sciences  -                                              اىؾغبثبد اىؼيَٞخ -5

 اىفٞضٝبء اىؾٞ٘ٝخ 

Biophysics 

 BP)))فؼ(

 ٍفؼو Medical  Biophysics  -                                              ٝخ اىطجٞخاىفٞضٝبء اىؾٞ٘ -1

 ٍفؼو Molecular Biophysics  -                                         اىفٞضٝبء اىؾٞ٘ٝخ اىغضٝئٞخ -2

 ٍفؼو Environmental Biophysics -                                     اىفٞضٝبء اىؾٞ٘ٝخ اىجٞئٞخ -3
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اىفيل ٗاالسطبد 

 اىغ٘ٝخ 

Astrnomy & 

Meteorology 

 (A))فو(

 ٍفؼو Space Physics   -                                                                   فٞضٝبء اىفؼبء -1

 ٍفؼو   Space Dynamics    -                                                           دْٝبٍٞنب اىفؼبء  -2

 ٍفؼو Meteorology   -                                                                   األسطبد اىغ٘ٝخ  -3

 ٍفؼو   Mathematical Astronomy   -                                     اىفيل اىشٝبػٜ         -4

 ٍفؼو Astrophysics   -                            اىفٞضٝبئٜ                                         اىفيل -5

 

 

 ػيٌ اىؾششاد 

Entomology 

 )ػ(

(E) 

 ٍفؼو -Insect Ecology                                                                     ثٞئخ اىؾششاد -1

 ٍفؼو  Medical and Veterinary insects   -                     خجٞٔ ٗاىجٞطشٝاىؾششاد اىط -2

 ٍفؼو   - nsect control-                                                                  ٍنبفؾخ اىؾششاد -3

 ٍفؼو -Insect Physiology and Cell Biology                فغٞ٘ى٘عٞب اىؾششاد  ٗاىخيٞٔ -4

 ٍفؼو Insect structure and Growth Biology   -     رشمٞت اىؾششاد ٗثٞ٘ى٘عٞب اىَْ٘ -5

 اىنَٞٞبء اىؾٞ٘ٝخ ٗاىؼيً٘ اىغضٝئٞخ فٚ اىؾششاد -6

                                         Insect Biochemistry and Molecular Sciences- 

 ٍفؼو

 ٍفؼو    Insect Taxonomy and Classification   -             ٌ  اىؾششادرظْٞف ٗرقغٞ -7

 اىغٞ٘فٞضٝبء

Geophysics  

 (gp))عف(

 ٍفؼو    Geophysics  -                                                                         اىغٞ٘فٞضٝبء   -1
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 :ششٗؽ اىقٞذ 

 ( األرٚ: 3اىَبعغزٞش ثبالػبفخ اىٚ اىششٗؽ اى٘سادٓ فٚ اىَبدح ) ٝشزشؽ ىقٞذ اىطبىت ىزَٖٞذٛ 

ٝنووُ٘ ؽبطووال ػيووٚ دسعووخ اىجنووبى٘سٝ٘ط فووٚ اىؼيووً٘ ثزقووذٝش ػووبً عٞووذ ػيووٚ االقووو ٍووِ اؽووذٙ ميٞووبد اىؼيووً٘ ثبىغبٍؼووبد   -1

ألقوو اىَظشٝخ اٗ اٙ دسعخ ٍؼبدىخ ىٖب ٍِ اٙ ٍؼٖذ اخش ٍؼزشف ثٔ ٍوِ اىَغيوظ االػيوٚ ىيغبٍؼوبد ٗرقوذٝش عٞوذ ػيوٚ ا

 فٚ ٍبدح اىزخظض. 

ٝغ٘ص ىَغيظ اىنيٞخ ثْبء ػيٚ ر٘طٞخ ٍغيظ اىقغٌ اىَخزض قج٘ه قٞذ اىطبىت ىذسعخ اىَبعغزٞش ارا مبُ ؽبطال ػيوٚ   -2

ثنوبى٘سٝ٘ط اىؼيووً٘ ثزقوذٝش ػووبً اقوو ٍووِ عٞووذ ثبالػوبفخ اىووٚ اؽوذٙ دثيٍ٘ووبد اىذساعووبد اىؼيٞوب ٍووِ اؽوذٙ ميٞووبد اىؼيووً٘ 

 يغبٍؼبد ثزقذٝش ػبً عٞذ عذاً ػيٚ االقو. اىَؼزشف ثٖب ٍِ اىَغيظ االػيٚ ى

ٝغ٘ص ىَغيظ اىنيٞخ ثْبء ػيٚ ر٘طٞخ ٍغيوظ اىقغوٌ اىَخوزض قجو٘ه اىطوالة غٞوش اىَظوشِٝٞ اىؾبطويِٞ ػيوٚ دسعوخ    -3

ميٞخ اٗ ٍؼٖذ ػيَٚ ٍؼزشف ثؤ ٍوِ اىَغيوظ االػيوٚ ىيغبٍؼوبد ثزقوذٝش ٍقجو٘ه ثشوشؽ   فٚ اىؼيً٘ ٍِ اٙ اىجنبى٘سٝ٘ط 

 فٚ ٍبدح اىزخظض .  ؽظ٘ىٔ ػيٚ رقذٝش عٞذ

 اُ ٝزفشؽ اىطبىت ىيذساعخ ٍِٝ٘ٞ ػيٚ األقو أعج٘ػٞب .  -4

اىطالة اىَزقذٍُ٘ ىذسعخ اىَبعغزٞش ٗؽبطويُ٘ ػيوٚ ثنوبى٘سٝ٘ط اىؼيوً٘ فوٚ غٞوش اىزخظوض اىَطيو٘ة ٝغو٘ص قٞوذٌٕ   -5

 .ثؼذ ادائٌٖ اٍزؾبُ اىَقشساد اىزإٔٞيٞخ اىزٚ قذ ٝطيجٖب اىقغٌ اىَخزض
 

 ٍذح اىذساعخ 

 ٚ ىَْؼ دسعخ اىَبعغزٞش ٕ٘ عْٔ ٍٞالدٝٔ ٍِ ربسٝخ اىزغغٞو )ٍ٘افقخ ٍغيظ اىنيٞخ ػيٚ اىزغغٞو(. اىؾذ االدّ - أ
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اىؾذ االقظوٚ ىَوْؼ دسعوخ اىَبعغوزٞش ٕو٘ خَوظ عوْ٘اد ٍٞالدٝوخ ٍوِ روبسٝخ اىزغوغٞو ٍوغ ٍشاػوبح ؽوبالد ٗقوف اىقٞوذ  -ة     

ت اىَشووشف اىشئٞغووٚ ٍٗ٘افقووخ ٍغيووظ اىقغووٌ اىَخووزض ٗىغْووخ اىقٞووذ ثؾووذ أقظووٚ عووْخ ٍٞالدٝووخ ثْووبء ػيووٚ ؽيوو      ٗٝغوو٘ص ٍووذ 

 اىذساعبد اىؼيٞب ٗاىجؾ٘س ٍٗغيظ اىنيٞخ . 

ٝشزشؽ ىزغغٞو  سعبىخ اىَبعغزٞش اىْغبػ فٜ عَٞغ ٍ٘اد اىغوْخ اىزَٖٞذٝوخ ٍوغ ػوذً ٍوشٗس أمضوش ٍوِ خَوظ عوْ٘اد ػيوٚ   -ط

 قو.دسعخ ػيٜ اال 454اعزٞبصٕب مَب ٝشزشؽ اعزٞبص اٍزؾبُ اىز٘ٝفو ثَؼذه 

 ٍزطيجبد اىذساعخ  

 عبػخ ٍؼزَذح. 36اعَبىٚ ػذد اىغبػبد اىَؼزَذح ىْٞو دسعخ اىَبعغزٞش    -أ 

ٝقً٘ اىقغٌ اىَخزض ثزؾذٝوذ اىَقوشساد اىذساعوٞخ ىيطبىوت ٗاىزوٚ رالئوٌ شوؼجخ اىزخظوض ٍوِ ثوِٞ اىَقوشساد اىَؼزَوذح ٍوِ   -ة

عوبػخ ٍؼزَوذح ٍوِ  18يوٚ ؽبىوت اىَبعغوزٞش اُ ٝذسعوٖب ػوِ ػ ش الرقو ػذد اىغبػبد االعَبىٞخ اىزٚ ْٝجغٚ ٞثؾ ٍغيظ اىنيٞخ

أقظٜ صالس ػششح عبػخ فٜ اىفظوو اىذساعوٜ اى٘اؽوذ ٗٝؼزَوذ ٗمٞوو اىنيٞوخ ىيذساعوبد اىؼيٞوب ٗاىجؾو٘س ٕوزٓ  ٗثؾذ  644اىن٘د 

 .   (33اىَقشساد اىذساعٞخ مَب عبء فٚ اىَبدح )

ٞغٚ ٗٝؼزَوذ ٍوِ ٍغيوظ اىقغوٌ اىَخوزض ٗىغْوخ اىذساعوبد ٝقً٘ اىطبىت ثبعشاء ثؾش فٚ ٍ٘ػ٘ع ٝؾذدٓ ىٔ اىَششف اىشئ  -ط

 عبػخ ٍؼزَذح. 18اىؼيٞب ٗاىجؾ٘س ٍٗغيظ اىنيٞخ ٗٝقذً اىطبىت سعبىخ ٗرقذس ىٖب 

 .قجو اىزقذً ثبىشعبىخ  ؽجقب ىيق٘اػذ اىزٚ رؾذدٕب اىنيٞخ ( ICDL )اعزٞبص دٗسح فٚ اعزخذاٍبد اىؾبعت   -د
 

ْبء ػيٚ اقزوشاػ ٍغيوظ اىقغوٌ اىَخوزض ٍٗ٘افقوخ ىغْوخ اىذساعوبد اىؼيٞوب ٗاىجؾو٘س ٝغ٘ص ىَغيظ اىنيٞخ ث: ٍؼبدىخ اىَقشساد 

ثبىنيٞخ اؽزغبة ٍقشساد ػيٚ ٍغوز٘ٙ اىذساعوبد اىؼيٞوب ىيَبعغوزٞش ػيوٚ االقوو ٗفوٚ ّفوظ اىزخظوض ٗعوجق ىيطبىوت دساعوزٖب 

عوْ٘اد اىَٞالدٝوخ اىغوبثقخ ثبىنيٞخ اٗ فٚ ٍؼٖذ ػيَوٚ ٍؼزوشف ثؤ ٍوِ اىَغيوظ االػيوٚ ىيغبٍؼوبد ٗاىْغوبػ فٖٞوب خواله اىخَوظ 

 ىقٞذٓ ثبىَبعغزٞش.
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 ششٗؽ ٍْؼ اىذسعخ 

 ٝ٘طٚ ٍغيظ اىنيٞخ ثْبء ػيٚ ر٘طٞخ ٍغيظ اىقغٌ اىَخزض ٗىغْخ اىذساعبد اىؼيٞب ٗاىجؾ٘س ٍْؼ دسعخ اىَبعغزٞش  

 فٚ ؽبىخ اعزٞفبء اىطبىت ىيششٗؽ االرٞخ:

 ىنيٞخ ػيٚ اىزغغٞو(.   ٍشٗس عْٔ ٍٞالدٝخ ػيٚ االقو ػيٚ ثذء اىزغغٞو )ٍ٘افقخ ٍغيظ ا - أ

 ( ثبىالئؾخ .23قج٘ه اىشعبىخ ٍِ ىغْخ اىؾنٌ ٗاىز٘طٞخ ثَْؼ اىذسعخ ؽجقبً ىيَبدح )  - ة

 اىغبء اىقٞذ 

 ٝقً٘ ٍغيظ اىنيٞخ ثبىغبء قٞذ اىطبىت ىذسعخ اىَبعغزٞش فٚ اىؾبالد االرٞخ : 

ثوأمضش ٍووِ ػوزسِٝ ؽٞيوخ فزووشح قٞوذٓ ثبىغووْخ سعو٘ة اىطبىوت فووٚ اٙ ٍوِ اىَقوشساد اىذساعووٞخ ٍوشرِٞ ٗال ٝغو٘ص رقووذً اىطبىوت   -أ

( ثظوفٔ اعوزضْبئٞخ ثؼوذ ٍ٘افقوخ ٍغيوظ ح أخٞوش )دخ٘ه االٍزؾوبُ ىَوشح صبىضوخ  ىيَبعغزٞش ٗٝغ٘ص ىظشٗف خبطخ قج٘ه اىزَٖٞذٝخ

 .  اىقغٌ ٗاىنيٞخ ٗىغْخ اىذساعبد اىؼيٞب ثبىغبٍؼخ ٗرىل فٚ ؽبىخ سع٘ة اىطبىت فٚ ٍبدح أٗ ٍبدرِٞ فقؾ

ػووِ اىذساعووخ اٗ ػووذً عذٝزوؤ فووٚ اىجؾووش ٗرىوول ثَ٘افقووخ ٍغيووظ اىقغووٌ اىَخووزض ٗىغْووخ اىذساعووبد اىؼيٞووب  اّقطووبع اىطبىووت -ة

 ٗثْبء ػيٚ  رقشٝشِٝ فٜ عْزِٞ ٍززبىٞزِ ٍِ اىَششف اىشئٞغٜ ىيشعبىخ رفٞذ ػذً اّزظبً اىطبىت فٜ اىذساعخ  ٗاىجؾ٘س 

 سفغ ىغْخ اىؾنٌ اىشعبىخ ٗر٘طٞزٖب ثؼذً ٍْؼ اىذسعخ.   -ط

 ( ثبىالئؾخ ٍغ ٍشاػبح ؽبالد ٗقف اىقٞذ.32ٍْؼ اىذسعخ خاله اىَذد اىَْظ٘ص ػيٖٞب فٚ اىَبدح ) ػذً   -د

 رقذً اىطبىت ثطيت الىغبء قٞذٓ ىذسعخ اىَبعغزٞش ٍٗ٘افقخ اىَششفُ٘ ػيٚ األىغبء.   -ٕـ

   ػذً عذاد اىشعً٘ اىَقشسٓ ؽجقب ىيق٘اػذ اىَْظَخ.  -ٗ
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 فؼٞواىز اىزخظظبد اىقغٌ ٗم٘د اىقغٌ

 اىفٞضٝبء

Physics 

 (p) )ف(

 ٍفؼو Theoretical Physics  -                                                         اىفٞضٝبء اىْظشٝخ -1

 ٍفؼو Nuclear Physics  -                خ                                               اىفٞضٝبء اىْ٘ٗٝ -2

 ٍفؼو Solid State Physics -                                                      يٌ اىغ٘اٍذ فٞضٝبء ػ -3

 ٍفؼو Experimental Physics  -                                                  اىفٞضٝبء اىزغشٝجٞخ -4

 

 اىنَٞٞبء

Chemistry 

 )ك(

(C) 

 ٍفؼو Inorganic Chemistry  -                                             اىنَٞٞبء غٞش اىؼؼ٘ٝخ   -1

 ٍفؼو Physical Chemistry  -                                                      اىنَٞٞبء اىفٞضٝبئٞخ -2

 ٍفؼو Analytical Chemistry  -                                                    اىنَٞٞبء اىزؾيٞيٞخ -3

 ٍفؼو Organic Chemistry  -                                                       اىنَٞٞبء اىؼؼ٘ٝخ -4

 ٍفؼو   Biochemistry  -                     خ                                            اىنَٞٞبء اىؾٞ٘ٝ -5

 داىْجب

 Botany 

)ُ( (B) 

 ٍفؼو Phycology  -                                                                                 اىطؾبىت -1

 ٍفؼو Microbiology  -                                                                 اىَٞنشٗثٞ٘ى٘عٚ  -2

 ٍفؼو Plant Ecology  -                                                            ػيً٘ اىجٞئخ اىْجبرٞخ  - 3

 ٍفؼو Plant Physiology  -                                                          فغٞ٘ى٘عٞب اىْجبد  -4

 ٍفؼو Flora and Taxonomy  -                                                   ااىزظْٞف ٗاىفي٘س -5

 ٍفؼو Cytology and Genetics  -                                                   اىخيٞخ ٗاى٘ساصخ  -6

فٜ اىؼيً٘ صبىضبً: دسعبد دمز٘ساح اىفيغفخ  
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 ػيٌ اىؾٞ٘اُ 

Zoology  

  )ػ(

(z) 

 ٍفؼو   Molecular and integrated physiology  -        اىفغٞ٘ى٘عٞب اىغضٝئٞخ اىَزنبٍيخ -1

 ٍفؼو Invertebrates and Parasitology  -                             دفٞيٞباىالفقبسٝبد ٗاىط -2

 ٍفؼو                                                                        Immunology  -                                                                               اىَْبػخ -3

 ٍفؼو  Animal Ecology  -                                                                اىجٞئخ اىؾٞ٘اّٞخ -4

 ٍفؼو            Cell Biology, Histology and Genetics  -  ٘عٞب اىخيٞخ ٗ االّغغخ ٗ اى٘ساصخثٞ٘ى -5

 ٍفؼو Comparative Anatomy and Embryology  -          اىزششٝؼ اىَقبسُ ٗاألعْخ -6

 

 

 

 اىغٞ٘ى٘عٞب

Geology  

 )ط(

(G) 

 ٍفؼو Structure Geology and Tectonics -               اىغٞ٘ى٘عٞب اىزشمٞجٞخ ٗاىزنزّ٘ٞـخ -1

 ٍفؼو   Stratigraphy and Palaeontology -                 بد ٗ اىؾفشٝـبد       ػيٌ اىطجقـ -2

 ٍفؼو       Environmental Geology  -                                 ئخ                ٞب اىجٞعٞ٘ى٘ع -3

 ٍفؼو          Petroleum Geology   -                                               عٞ٘ى٘عٞـب اىجزشٗه      -4

 ثٞبد ٗاىزشعٞت٘اىشععٞ٘ى٘عٞب  -5

                                           -   Sedimentary and Sedimentation Geology 
 ٍفؼو

 اىَؼبدُ ٗاىظخ٘س ٗسٗاعت اىخبٍبد -6

                                           -   Mineralogy, Petrology and Ore Deposites        
 ٍفؼو

 ٍفؼو Engineering Geology  -                                          اىغٞ٘ى٘عٞب اىْٖذعٞـخ      -7

 ٍفؼو              Geochemistry  -                                                     اىغٞ٘مَٞٞـبء                  -8

 ٍفؼو  Hydrogeology  -                                                           عٞ٘ى٘عٞب اىَٞبٓ       -9
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 اىشٝبػٞبد

Mathematics 

 )س(

(M) 

 ٍفؼو Pure Mathematics -                                                          اىشٝبػٞبد اىجؾزٔ -1

 Classical Applied Mathematics -                  اىشٝبػٞبد  اىزطجٞقٞخ اىنالعٞنٞخ -2

  

 ٍفؼو

 ٍفؼو Modern applied Mathematics  -                       ٝبػٞبد اىزطجٞقٞخ اىؾذٝضخاىش  -3

 ٍفؼو Statistical Mathematics  -                                             االؽظبء اىشٝبػٚ -4

 ٍفؼو  Computational  Sciences  -                                            اىؾغبثبد اىؼيَٞخ -5

   

 اىفٞضٝبء اىؾٞ٘ٝخ 

Biophysics 

 BP)))فؼ(

 ٍفؼو Medical  Biophysics  -                                            اىفٞضٝبء اىؾٞ٘ٝخ اىطجٞخ -1

فؼوٍ Molecular Biophysics  -                                       اىفٞضٝبء اىؾٞ٘ٝخ اىغضٝئٞخ -2  

 ٍفؼو Environmental Biophysics -                                  اىفٞضٝبء اىؾٞ٘ٝخ اىجٞئٞخ -3

   

اىفيل ٗاالسطبد 

 اىغ٘ٝخ 

Astrnomy & 

Meteorology 

 (A))فو(

 ٍفؼو Space sciences   -                                                                 اىفؼبء ػيً٘ -1

 ٍفؼو Meteorology   -                                                                 األسطبد اىغ٘ٝخ  -2

 ٍفؼو -   Mathematical Astronomy  اىفيل اىشٝبػٜ                                            -3

 ٍفؼو Astrophysics   -                                    اىفيل اىفٞضٝبئٜ                               -4
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 ػيٌ اىؾششاد 

Entomology 

 )ػ(

(E) 

 

 ٍفؼو Insect Ecology                                                                       اىؾششادثٞئخ  -1

           راد األَٕٞخ اىطجٞخ ٗاىجٞطشٝخاىؾششاد  -2

                                                            -   Medical and Veterinary insects  
 ٍفؼو

 ٍفؼو -   Insect control                                                                ٍنبفؾخ اىؾششاد -3

 ٍفؼو -Insect Physiology and Cell Biology                 ٗاىخيٞٔ فغٞ٘ى٘عٞب اىؾششاد -4

 رشمٞت اىؾششاد ٗثٞ٘ى٘عٞب اىَْ٘ -5

                                                   -   Insect structure and Growth Biology 
 ٍفؼو

 اىنَٞٞبء اىؾٞ٘ٝخ ٗاىؼيً٘ اىغضٝئٞخ فٚ اىؾششاد -6

                                         Insect Biochemistry and Molecular Sciences- 
 ٍفؼو

 ٍفؼو    Insect Taxonomy and Classification   -           رظْٞف ٗرقغٌٞ  اىؾششاد -7

   

 اىغٞ٘فٞضٝبء

Geophysics  

 (gp))عف(

  اىغٞ٘فٞضٝبء   -1

                                                                                               -  Geophysics 

   

 ٍفؼو

 

اىزنْ٘ى٘عٞب 

 اىؾٞ٘ٝخ 

Biotechnology 

 (د )ثٞ٘

(BIO T) 

 اىزنْ٘ى٘عٞب اىؾٞ٘ٝخ           -1

                                                                                           - Biotechnology             
 ٍفؼو
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 :ٝشزشؽ ىقٞذ ؽبىت اىذمز٘سآ االرٚ:  ششٗؽ اىقٞذ

اُ ٝنُ٘ ؽبطال ػيٚ دسعخ اىَبعغزٞش فٚ اىؼيً٘ فٚ ّفظ اىزخظض ٍوِ ٗ( ٍِ اىالئؾخ. 3اىششٗؽ اىؼبٍخ اى٘اسدح فٚ اىَبدح )

َغيووظ االػيووٚ اؽووذٙ ميٞووبد اىؼيووً٘ ثبىغبٍؼووبد اىَظووشٝخ اٗ اٙ دسعووخ ٍؼبدىووخ ىٖووب ٍووِ ٍؼٖووذ ػيَووٚ اخووش ٍؼزووشف ثوؤ ٍووِ اى

ىيغبٍؼبد. اُ ٝزقذً ثطيوت اىوٚ إداسح اىذساعوبد اىؼيٞوب ىقٞوذٓ ثؼوذ ٍ٘افقوخ اؽوذ االعوبرزح اٗ االعوبرزح اىَغوبػذِٝ ػيوٚ االشوشاف 

اىقغٌ اىَخزض الػزَبد االششاف ٗرؾذٝوذ ٍغوبه ٗخطوخ اىجؾوش ٗاىَقوشساد اىْظشٝوخ )ؽجقوب ىيَوبدح  ػيٚ ٍغيظ ٗٝؼشع اىطيت

 ػيٚ ىغْخ اىذساعبد اىؼيٞب ٗاىجؾ٘س صٌ ٍغيظ اىنيٞخ . –زٞفبء عَٞغ اىَغزْذاد ثؼذ اع –( صٌ ٝؼشع االٍش 46

 ٍذح اىذساعخ 

 اىؾذ األدّٚ ىيؾظ٘ه ػيٚ دسعخ اىذمز٘سآ ٕ٘ عْزِٞ ٍٞالدٝزِٞ ٍِ اىزغغٞو )ٍ٘افقخ ٍغيظ اىنيٞخ(. - أ

ٍشاػوبٓ ؽوبالد ٗقوف اىؾذ األقظٚ ىيؾظ٘ه ػيٚ دسعخ اىذمز٘سآ ٕ٘ خَغوخ عوْ٘اد ٍٞالدٝوخ ٍوِ روبسٝخ اىزغوغٞو ٍوغ  - ة

اىقٞذ. ٗٝغو٘ص ٍوذ اىقٞوذ ثؾوذ اقظوٚ عوْخ ٍٞالدٝوخ ثْوبء ػيوٚ ؽيوت اىَشوشفِٞ ٍٗ٘افقوخ ٍغيوظ اىقغوٌ اىَخوزض ٗىغْوخ 

 اىذساعبد اىؼيٞب ٗاىجؾ٘س ٍٗغيظ اىنيٞخ.

 ششٗؽ ٍْؼ اىذسعخ 

ٍوْؼ دسعوخ دمزو٘سآ  ٝ٘طٚ ٍغيظ اىنيٞخ ثْبء ػيٚ ر٘طٞخ ٍغيظ اىقغوٌ اىَخوزض ٗىغْوخ اىذساعوبد اىؼيٞوب ٗاىجؾو٘س ثبىنيٞوخ

اىفيغوفخ فوٚ ؽبىوخ اعوزٞفبء اىطبىوت ىيشوشٗؽ االرٞوخ: ٍوشٗس عووْزِٞ ٍٞالدٝزوِٞ ػيوٚ االقوو ٍوِ روبسٝخ اىزغوغٞو )ٍ٘افقوخ ٍغيووظ 

 .قج٘ه اىشعبىخ ٍِ ىغْخ اىؾنٌ ٗاىز٘طٞخ ثَْؼ اىذسعخ ٗ اىنيٞخ(

 بالد االرٞخ:ٝقً٘ ٍغيظ اىنيٞخ ثبىغبء قٞذ اىطبىت ىذسعخ اىذمز٘سآ فٚ اىؾ  :اىغبء اىقٞذ 
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 اّقطبػٔ ػِ اىذساعخ اٗ ػذً عذٝزٔ فٚ اىجؾش ٗرىل ثَ٘افقخ ٍغيظ اىقغٌ اىَخزض ٗىغْخ اىذساعبد اىؼيٞب ٗاىجؾ٘س ٗثْبء -أ

 . ػيٚ رقشٝشِٝ ٍِ   اىَششف اىشئٞغٜ 

اىفقوشح )ة( ٍوِ ( ٍِ اىالئؾخ  خاله اىفزشح اىَْظ٘ص ػيٖٞوب فوٚ 46ارا سعت اىطبىت فٚ االٍزؾبُ ىيفقشح )د( ٍِ اىَبدح ) -ة

 (.41اىَبدح )

 ارا سفؼذ ىغْخ اىؾنٌ اىشعبىخ.   -ط

 ( ٍِ اىالئؾخ.41ارا ىٌ َْٝؼ اىذسعخ خاله اىَذح اىَْظ٘ص ػيٖٞب فٚ اىفقشح )ة( ٍِ اىَبدح )   -د 

 رقذً اىطبىت  ثطيت الىغبء قٞذٓ ىذسعخ اىذمز٘سآ ٍٗ٘افقخ اىَششفُ٘ ػيٚ رىل.  -ٕـ

 .  اىذساعٞخ اىَقشسح ػيٞٔ عْ٘ٝب فٚ اىَ٘ػذ اىَؾذد ىزىل ثٖزٓ اىالئؾخ ارا ىٌ ٝقٌ ثغذاد اىشعً٘  -ٗ

 

 

 

 اىزفؼٞو ٍـــــــظبــــشّــــجــــاى
 ٍفؼو دثيً٘ اىزنْ٘ى٘عٞب اىغْبئٞخ ٗػيً٘ ٍغشػ اىغشَٝخ

ساثؼبً: ثشّبٍظ اىذساعبد اىؼيٞب اىَْٖٞخ 

 ) رخظض(
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 ٍب ٝيٚ:   .D. Scٝشزشؽ فٚ اىَزقذً ىْٞو دسعخ دمز٘سآ فٚ اىؼيً٘  :ششٗؽ اىقٞذ

 ٚ دسعخ دمز٘س اىفيغفخ فٚ اىؼيً٘ ٍٗؼٚ ػيٚ ؽظ٘ىٔ ػيٖٞب خَظ عْ٘اد ػيٚ االقو.أُ ٝنُ٘ ؽبطال ػي -1

أُ ٝقووذً ثؾ٘صووب ٍجزنووشح ٍْشوو٘سح ىووٌ ٝغووجق ىوؤ اىزقووذً ثٖووب ىيؾظوو٘ه ػيووٚ دسعووخ اىَبعغووزٞش أٗ دسعووخ دمزوو٘سآ اىفيغووفخ فووٚ  -2

 اىؼيً٘.

ٙ ٍووب قووبً ثوؤ فووٚ اىجؾوو٘س ٍيَ٘عووخ ٗمووزىل ٍووذ ػيووٚ اىَزقووذً اُ ٝجووِٞ االرغبٕووبد اىؼبٍووخ ىجؾ٘صوؤ ٍٗبقذٍوؤ ىيؼيووٌ ٍووِ فبئووذح -3

 ٍٗب أششف ػيٞٔ ٍِ اىشعبئو ىذسعزٚ اىَبعغزٞش ٗاىذمز٘سآ.اىَشزشمخ 

 ْش٘سح اىزٚ رذه ػيوٚ اػوبفبد عذٝوذحىيَزقذً ػالٗح ػيٚ رىل اُ ٝقذً ثٞبّب ثبالّشطخ اىؼيَٞخ ٗاالّشبئٞخ اىَجزنشح ٗغٞش اىَ -4

ثٞبّوب ثبالّشوطخ اىؼيَٞوخ ٗاالّشوبئٞخ اىَجزنوشح ٗغٞوش اىَْشو٘سح اىزوٚ روذه ػيوٚ اػوبفبد  ػوالٗح ػيوٚ رىول اُ ٝقوذًَزقذً ىيؼيٌ.ىي

 عذٝذح ىيؼيٌ.

ٝجؾش ٍغيظ اىنيٞخ ٍذٙ طالؽٞخ اىجؾ٘س اىؼيَٞخ اىَقذٍخ ٍِ اىطبىت ىزقذَٖٝب ىيغْخ اىؾنٌ ٗٝؼِٞ اىَغيظ ىغْخ اىؾنوٌ ٍوِ  *

 ىؼيَٞخ االعْجٞخ اىَؼزشف ثٖب .االعبرزح اىؾبىِٞٞ أٗ اىغبثقِٞ فٚ اىغبٍؼبد أٗ اىَؼبٕذ ا

ٝقذً أػؼبء ىغْخ اىؾنٌ رقبسٝش فشدٝخ ػِ ٍوذٙ اطوبىخ أثؾوبس اىَزقوذً فوٚ ٍغوبه رخظظؤ ٍٗوذٙ طوالؽٞخ االّزوبط اىؼيَوٚ  *

 . ىيَزقذً ىيز٘طٞخ ثَْؼ اىذسعخ ٗٝزٌ اىَْؼ ثإعَبع آساء أػؼبء ىغْخ اىزؾنٌٞ

 ( (.D. Sc خبٍغبً : دسعخ اىذمز٘سآ فٚ اىؼيً٘



 

 
 

 

        
 

      

      
 انًؼٓذ انمٕيي نألٔساو
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 انًبعغزيشأٔالً : دسعخ 
 انمغى انًبَؼ  زخظضان

 انزخذيش ٔاالَؼبػ ٔػالط االنى ػالط األنى -1

 عشاؽّ االٔساو عشاؽّ األٔساو -2

 خؽت االٔساو ٔأيشاع انذو انغشؽبَي يخؽت األٔساو ٔأيشاع انذو انغشؽبَ -3

 خانغشؽبَياو االؽفبل ٔأيشاع انذو ؽت أٔس خاو االؽفبل ٔأيشاع انذو انغشؽبَيؽت أٔس -4

 اثيذيًيٕنٕعيب االٔساو ٔاالؽظبء انطجٗ ٔثبئيبد ٔيكبفؾّ انغشؽبٌ -5
 

 

 

 

 خٔاالعبعي خفٗ ػهٕو األٔساو االكهيُيكي ِصبَيب : دسعّ انذكزٕسا

 انمغى انًبَؼ  انزخظض

 انزخذيش ٔاالَؼبػ ٔػالط االنى انزخذيش ٔػالط األنى -1

 عشاؽخ األٔساو عشاؽّ األٔساو -2

 ؽت األٔساو ٔأيشاع انذو انغشؽبَيخ ؽت األٔساو ٔايشاع انذو انغشؽبَيخ -3

 او االؽفبل ٔأيشاع انذو انغشؽبَيخؽت أٔس االؽفبل ٔأيشاع انذو انغشؽبَيخؽت أٔساو  -4

 ٔانطت انُٕٖٔ لغى ػالط االٔساو ثبالشؼبع انؼالط االشؼبػٗ نألٔساو -5

 انجبصٕنٕعيب االكهيُيكيخ االيشاع انغشؽبَيخُيكيّ ٔرؾهيالد انجبصٕنٕعيب االكهي -6

 : انجشايظ األكبديًيخ انزي يًُؾٓب انًؼٓذ أٔالً 
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 انمغى انًبَؼ  انزخظض

 ثبصٕنٕعيب االٔساو  ثبصٕنٕعيب االٔساو -7

 ثيٕنٕعيب االٔساو   ثيٕنٕعيب االٔساو -8

دسعههههّ دكزههههٕساِ ثيٕنٕعيههههب االٔساو )كيًيههههبء ؽيٕيههههّ ؽجيههههّ  ( أ)

 ٔثيٕنٕعيب عضيئيّ(

فبسيهههبكٕنٕعٗ ٔانؼهههالط دسعهههّ دكزهههٕساِ ثيٕنٕعيهههب االٔساو ) )ة( 

 انزغشيجٗ (

 دسعّ دكزٕساِ ثيٕنٕعيب االٔساو ) فيشٔعبد ٔيُبػّ( ( ط)

 اثيذيًيٕنٕعيب االٔساو ٔاالؽظبء انطجٗ  ٔثبئيبد ٔيكبفؾّ انغشؽبٌ -9

 لغى االشؼخ انزشخيظيخ   األشؼخ انزشخيظيخ ٔ انزذاخهيخ نألٔساو  -11

   
 

 

 

 

 ششٔؽ انميذ نهًظشييٍ ٔانٕافذيٍ

يشزشؽ نميذ انطبنت نهؾظٕل ػهٗ دسعخ انذكزٕساح فٗ إؽذٖ فشٔع األٔساو اإلكهيُيكيخ اٌ يكٌٕ ؽبطهال ػههٗ دسعهخ انًبعغهزيش 

فٗ يبدح انزخظض يٍ اؽذ عبيؼهبد طمومع أٔ ػههٗ دسعهخ يؼبدنهخ نٓهب يهٍ يؼٓهذ ػهًهٗ اخهش يؼزهشم ثهّ يهٍ انًغههظ األػههٗ 

يهٍ ػشهش عهُٕاد يهٍ رهبسيل ؽظهٕنخ ػههٗ دسعهخ ل ٔفهٗ ؽبنهخ ؽظهٕل انطبنهت ػههٗ نهغبيؼبد ٔأال يكٌٕ لذ يؼٗ فزشح أكضهش 

يبعغزيش ػهبو أٔ يبيؼبدنهخ يهزى ليهذح نذسعهخ انهذكزٕساح ٔإعزيهبص إيزؾهبٌ فهٗ يهبدح انزخظهض ٔيمهٕو كهزنم ثرعهزكًبل انًمهشساد 

 مانؼبيخ نألٔساو أصُبء ليذح نذسعخ انذكزٕساح
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 يذح ٔيكبٌ انذساعخ

نهؾظههٕل ػهههٗ دسعههخ انههذكزٕساح عههُزيٍ ٔانؾههذ األلظههٗ عههذ عههُٕاد ٔثبنُغههجخ نذسعههخ نهًبعغههزيش انؾههذ األدَههٗ  انؾههذ األدَههٗ

 ؾظٕل ػهٗ انذسعخ عُزيٍ َٔظف ٔانؾذ األلظٗ عذ عُٕاد مهن

 مألٔساو ٔيغزشفٗ انضذٖ ثبنزغًغ األٔل ٔيغزشفيبد عبيؼخ انمبْشحنًؼٓذ انمٕيٗ بنٔرزى انذساعخ ٔ انزذسيت ث

 

 انًغزُذاد انًطهٕثخ نهطالة انٕافذيٍ ٔانًظشييٍ
 

 

 

  شٓبدح اإليزيبص -                                     شٓبدح انجكبنٕسيٕط  -                                               ؽهت انزؾبق -

 انؼًم ػهٗ انزغغيم ٔانزفشؽيٕافمخ عٓخ  -             شٓبدح انًيالد أٔ يغزخشط سعًٗ يُٓب -

 ( طٕس فٕرٕغشافيخ ؽذيضخ6ػذد) -                                      انًٕلف يٍ انزغُيذ -

ثبنذساعبد انؼهيب ٔيؾذد انغٓخ  غ نٓب يزؼًٍ انًٕافمخ ػهٗ انزؾبلّثبنُغجخ نهٕافذيٍ يمذو انطبنت خطبة يٍ انغفبسح انزبث* 

   1انزٗ رزؾًم َفمبد انذساعخ م كًب يمذو شٓبدح طؾيخ يٍ ٔصاسح انظؾخ انًظشيخ رفيذ خهِٕ يٍ االيشاع 

منهًزمذييٍ نذسعخ انذكزٕساح يمذو انطبنت ثشٔرٕكٕل انشعبنخ خالل انًذح انًُظٕص ػهيٓب ثبنالئؾخ *   

نزمذو ثًٕلغ )أدسط فٗ يظش ( أٔال ٔثؼذ ٔسٔد انًٕافمخ انُٓبئيخ يزمذو انطبنت انٗ ػهيٓى امم ثبنُغجىخ نالؽجبء انٕافذيٍ * 

 مانًؼٓذ نغذاد انشعٕو انذساعيخ انًمشسح ػهيّ

 لٕاػذ ايمبم انميذ ٔانزؾٕيم يٍ رخظض آلخش  

يكٌٕ ٔلف انميذ لجم إَزٓبء انًذح األطهيخ نهميهذ ٔرنهم نشػبيهخ انطفهم أٔ يشافمهخ انهضٔط أٔ انضٔعهخ نهخهبسط أٔ يشافمهخ انٕانهذيٍ 

   1نهؼالط ثبنخبسط ٔانزغُيذ ٔانًُؼ انزذسيجيخ ٔانًًٓبد انشعًيخ ٔانًشع 
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 ظٗ إليمبم انميذ صالس عُٕاد ثبَزٓبء يذح اإليمبم ػهٗ انطبنت أٌ يمذو ؽهجب نشفغ إيمبم انميذ ل انؾذ األل

يغٕص نهطبنت رغييش رخظظخ ثًب يزُبعهت يهغ عٓهخ ػًههخ ٔرنهم ثؼهذ يٕافمهخ انمغهى انًميهذ ثهّ انطبنهت ٔكهزنم يٕافمهخ انمغهى انًهشاد 

 1ػهٗ رنم  ّانزؾٕل انيّ ثؼذ يٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهيب ٔيغهظ انًؼٓذ ٔانغبيؼخ ػهٗ أٌ يزمذو ثًٕافمخ عٓخ ػًه
 

 

 لٕاػذ اإلػفبء يٍ يمشساد دساعيخ

يغٕص أٌ يؼفٗ انطبنت يٍ ثؼغ انُمبؽ انًؼزًذح نهًمشساد انذساعيخ إرا عجك نّ انؾظٕل ػهيٓب يٍ كهيخ عبيؼيخ أٔ يؼٓذ ػهًٗ 

رجبدل انُمبؽ انًؼزًذح رؾذ يؼزشم ثًٓب يٍ انغبيؼخ نهؾظٕل ػهٗ انذسعخ انؼهًيخ ٔرنم ؽغت لٕاػذ رؾذدْب نغُخ رشكم نزُظيى 

 1إششام إداسح انذساعبد انؼهيب 
 

 

 لٕاػذ االيزؾبَبد

ركٌٕ انًغئٕنيخ انشئيغيخ إليزؾبَبد انذساعبد انؼهيب ػهٗ سئيظ يغهظ انمغى أٔ يمشس انجشَبيظ ٔرشكم نغُخ صالصيخ يٍ  

 األعبرزح انؼبيهيٍ ثبنمغى نٕػغ اإليزؾبَبد ٔاإلششام ػهيٓب ثؼذ يٕافمخ يغهظ انمغى م 

 مثبة انزمذو لجم األيزؾبٌ ثبعجٕع ــ يزمذو انطبنت ثطهت انزمذو نأليزؾبٌ لجم يٕػذ إَؼمبد ثشٓش ٔٔيغهك

 ششٔؽ انؾظٕل ػهٗ انذسعخ

 يشزشؽ نُيم دسعخ انذكزٕساح أٔ انًبعغزيش فٗ انزخظظبد انزٗ يًُؾٓب انًؼٓذ يبيهٗ : ــ  

 1أــ ؽؼٕس انًمشساد انذساعيخ ٔإَٓبء انزذسيجبد اإلكهيُيكيخ ٔ انؼًهيخ ثظفخ يشػيخ 

يٕػٕع رمهشح انغبيؼهخ ثؼهذ يٕافمهخ يغههظ انًؼٓهذ يُزٓهٗ ثبػهذاد سعهبنخ رمجهٓهب نغُهخ انؾكهى ثؼهذ يُبلشهخ ة ــ إػذاد ثؾش فٗ 

 ػهُيخ م
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 معـ ــ أٌ يغزبص ثُغبػ اإلخزجبساد انزؾشيشيخ ٔاإلكهيُيكيخ ٔانشفٓيخ انًمشسح ٔفمب نًب ْٕ يجيٍ ثبنالئؾخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1( دثهٕو يُٓٗ فٗ انًًبسعخ انظيذنيخ اإلكهيُيكيخ فٗ األٔساو

  ماٌ يكٌٕ انًزمذو ؽبطال ػهٗ دسعخ انجكبنٕسيٕط فٗ انظيذنخ يشزشؽ

 

 )2(  دثهٕو ػالط األنى انًُٓٗ 

أٌ يكهٌٕ انًزمهذو ؽبطهال دسعهخ انًبعغهزيش أٔ انهذكزٕساح فهٗ انزخهذيش ل انغشاؽهخ ل عشاؽهخ انؼظهبو ل انغشاؽهخ انؼبيهخ ل يشزشؽ 

عشاؽخ االػظبة ل االشؼخ انزشخيظيخ ل انجبؽُخ ل انشٔيبريضو ٔانزأْيم ــ يٍ أؽذ انغهذايؼبد انًظهشيخ أٔ ػههٗ دسعهخ يؼبدنهخ 

  1نٓب يٍ انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد 

 

 مذ انزمذو نهذثهٕيخ انًُٓيخ : ــ يجذأ رمذيى انًهف خالل شٓش أغغطظ يٍ كم ػبويٕاػي
 

 

 

 

 

 

 

 

 صبَيبً : انزخظظبد انًُٓيخ 



  



 

 
 

 

        
 

      

 انًؼٓذ انمٕيٙ نؼهٕو انهٛضس      
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ًُٚش يزهظ ربيؼخ انمبْشح ثُبء ػهٗ طهت يزهظ انًؼٓذ انمٕيٙ نؼهٕو انهٛضس دثهٕيبد انذساعبد انؼهٛب ٔانذسربد انؼهًٛخ  

 فٗ أصذ انتخصصبد انًشتجطخ ثبنجشايذ األكبدًٚٛخ انتبنٛخ:

  الغبو انًؼٓذ.   انهٛضسفٙ يزبل تخصصبد انجشايذ انًؼهُخ فٙ طجٛمبدت فٙدثهٕو انذساعبد انؼهٛب 

  الغبو انًؼٓذ. انهٛضسفٙ يزبل تخصصبد انجشايذ انًؼهُخ فٙ طجٛمبدت انًبرغتٛش فٙدسرخ 

 الغبو انًؼٓذ. انهٛضسفٙ يزبل تخصصبد انجشايذ انًؼهُخ فٙ طجٛمبدت دكتٕساِ انفهغفخ فٗ دسرخ 

 ٛضس.دكتٕساِ انؼهٕو فٙ ػهٕو انه 
 

 األكبدًٚٛخ فٙ انتخصص انجشايذ انمغى انؼهًٙ

تطجٛمبد انهٛضس فٗ انمٛبعبد ٔانكًٛٛبء 

 انضٕئٛخ ٔانضساػخ

 تطجٛمبد انهٛضس فٗ انمٛبعبد
Laser Applications in 

Metrology 

 انكًٛٛبء انضٕئٛخ ٔانجٕٛنٕرٛب انضٕئٛخ
Photochemistry and 

Photobiology 

انتكُٕنٕرٛب انضٕٛٚخ تطجٛمبد انهٛضس فٗ 

 ٔانضساػخ

Laser Applications in 

Biotechnology and Agriculture 

   

 ػهٕو انهٛضس ٔتفبػالتّ
 Laser Interaction with Matters تفبػم انهٛضس يغ انًبدح

 Laser Systems أَظًخ انهٛضس

   

 تطجٛمبد انهٛضس انُٓذعٛخ تطجٛمبد انهٛضس انُٓذعٛخ
Engineering Applications of 

Lasers 
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 األكبدًٚٛخ فٙ انتخصص انجشايذ انمغى انؼهًٙ

 تطجٛمبد انهٛضس انطجٛخ

 Laser Applications in Surgery تطجٛمبد انهٛضس فٗ انزشاصخ

 تطجٛمبد انهٛضس فٗ األيشاض انزهذٚخ
Laser Applications in 

Dermatology 

 تطجٛمبد انهٛضس فٗ أيشاض انؼٌٕٛ
Laser Applications in 

Ophthalmology 

تطجٛمبد انهٛضس فٗ األَف ٔاألرٌ 

 ٔانضُزشح
Laser Applications in ENT 

 تطجٛمبد انهٛضس فٗ أيشاض انُغبء
Laser Applications in 

Gynecology 

 Laser Applications in Pediatrics تطجٛمبد انهٛضس فٗ أيشاض األطفبل

انطجٛؼٗ تطجٛمبد انهٛضس فٗ انطت 

 ٔانشٔيبتٛضو ٔانتأْٛم

Laser Applications in Physical 

medicine, Rheumatology and 

Rehabilitation 

 تطجٛمبد انهٛضس فٗ طت انفى ٔاألعُبٌ
Laser Applications in Oral and 

Dental Medicine 

 تطجٛمبد انهٛضس فٗ انؼهٕو انصٛذنٛخ
Laser Applications in 

Pharmaceutical Sciences 

 تطجٛمبد انهٛضس فٗ انؼالد انطجٛؼٗ
Laser Applications in 

Physiotherapy 
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 انششٔط انؼبيخ نهمٛذ ٔ انتغزٛم 
ٚشتشط ػهٙ انطبنت إعتٛفبء انششٔط انؼبيخ انتبنٛخ نهمٛذ ثجشايذ دثهٕو انذساعبد انؼهٛاب أٔ انًبرغاتٛش أٔ دكتإساِ انفهغافخ فاٗ 

 ػهٕو انهٛضس :   

  انضصاإل ػهااٙ دسرااخ انجكاابنٕسٕٚط يااٍ اصااذٖ انزبيؼاابد انًصااشٚخ انخب ااؼخ نماابٌَٕ تُظااٛى انزبيؼاابد أٔ ػهااٗ دسرااخ

 ألػهٙ نهزبيؼبد ( يٍ أصذ انكهٛبد أٔ انًؼبْذ انؼهًٛخ انًؼتشف ثٓب .يؼبدنخ نٓب )يٍ لجم انًزهظ ا

 إعتٛفبء انطبنت نزًٛغ انًغتُذاد انًطهٕثخ ٔ انتٙ ٚضذدْب لغى انذساعبد انؼهٛب ٔ انجضٕث ثبنًؼٓذ 

 .إعتٛفبء انطبنت ألٖ إشتشاطبد ٚضؼٓب يزهظ انمغى انؼهًٙ انًختص 

 ضاو ثبنمٕاػااذ انًُظًااخ نٓاازا انشااأٌ ٔ انًُصاإا ػهٛٓااب ثماابٌَٕ تُظااٛى تمااذٚى يااب ٚفٛااذ انًٕلااف يااٍ انتزُٛااذ يااغ ا نتاا

 انزبيؼبد

  .يٕافمخ رٓخ انؼًم انخبصخ ثبنطبنت إرا كبٌ ٚؼًم ٔ كزنك انًٕافمخ ػهٙ انتفشؽ نهذساعخ ٕٚيبٌ أعجٕػٛبػهٗ األلم 

  عذاد انشعٕو انذساعٛخ انًمشسح 

 س انطجٛاخ انتماذو ثًاب ٚفٛاذ انضصإل ػهاٗ شآبدح دساعاٛخثبإل ابفخ إناٗ انشاشٔط انغابثمخ ٚشاتشط لغاى تطجٛمابد انهٛاض 

كهٛابد  أكبدًٚٛخ  يب ثؼذ انذسرخ انزبيؼٛخ األٔنٗ فٗ انتخصص )دثهٕو انذساعبد انؼهٛب أٔ دسرخ انًبرغتٛش ( يٍ إصاذ٘

انطت ثزًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ أػهٗ دسرخ يؼبدنخ نٓب ياٍ أصاذ كهٛابد انطات انًؼتاشف ثٓاب ياٍ لجام انًزهاظ األػهاٗ 

 هزبيؼبد .ن

 أٔ : انذثهٕو
 نهمٛذ ثجشَبيذ دثهٕو انذساعبد انؼهٛب فٗ ػهٕو انهٛضس ٚزت اتجبع انششٔط انؼبيخ نهمٛذ ٔ انتغزٛم 

 حبَٛب: انًبرغتٛش 
ثب  بفخ انٙ انششٔط انؼبيخ نهمٛذ ٔانتغزٛم ٚزت أٌ ٚغاتٕفٙ انًتماذو نهمٛاذ ٔ انتغازٛم ثجشَابيذ دسراخ انًبرغاتٛش فاٙ ػهإو 

 انششطٍٛ انتبنٍٛٛ :انهٛضس أصذ 
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 ( انضصاإل ػهااٙ تمااذٚش ػاابوC+( أٔ يتٕعااظ تشاكًااٙ ػاابو )أٔ تمااذٚش رٛااذ ػهااٗ ا لاام ثًشصهااخ  انجكاابنٕسٕٚط  2..0 )

عبػبد يؼتًذح ٚضذدْب انًششذ األكابدًٚٙ  9ثب  بفخ انٙ ارتٛبص ثُزبس ػذد يٍ انًمشساد انذساعٛخ نهمغى   تمم ػٍ 

نًخاتص ٔ   تاذ م تهاك انغابػبد انًؼتًاذح نهًماشساد انذساعاٛخ انتأْٛهٛاخ فاٗ ٔ ٕٚافك ػهٛٓاب  يزهاظ انمغاى انؼهًاٙ ا

صغبة انًتٕعظ انتشاكًٙ انؼبو نجشَبيذ دسرخ انًبرغاتٛش ٔ كازنك   تاذ م انًاذح انالصياخ نذساعاخ ٔ إرتٛابص انًماشساد 

 انذساعٛخ انتأْٛهٛخ  ًٍ يذح انذساعخ نهجشَبيذ .

    (انضصٕل ػهٙ تماذٚش ػابوCأٔ تمذٚشر  ) ٛاذػهٗ ا لام ثاذثهٕو انذساعابد انؼهٛاب ياٍ انًؼٓاذ انمإيٙ نؼهإو انهٛاضس– 

 ربيؼخ انمبْشح فٗ َفظ انتخصص انًشاد انمٛذ ٔ انتغزٛم ثّ نذسرخ انًبرغتٛش .

 حبنخب: دكتٕساِ انفهغفخ فٗ انؼهٕو
ثجشَابيذ دسراخ دكتإساح انفهغافخ   ثب  بفخ انٙ انششٔط انؼبيخ نهمٛذ ٔانتغزٛم ٚزت أٌ ٚغتٕفٙ انًتماذو نهمٛاذ ٔ انتغازٛم     

 فٙ ػهٕو انهٛضس أصذ انششطٍٛ انتبنٍٛٛ :

ربيؼخ انمبْشح فاٗ َفاظ انتخصاص انًاشاد انمٛاذ ٔ انتغازٛم  –انضصٕل ػهٙ دسرخ انًبرغتٛش يٍ انًؼٓذ انمٕيٙ نؼهٕو انهٛضس

 ثّ نذسرخ دكتٕساِ انفهغفخ.

انضصٕل ػهٙ دسرخ انًبرغتٛش يٍ  بسد انًؼٓذ انمٕيٙ نؼهٕو انهٛضسيٍ إصذ٘ كهٛبد رًٕٓسٚخ يصاش انؼشثٛاخ  أػهاٗ دسراخ 

  -يؼبدنخ نٓب يٍ أصذ انًؼبْذ أٔ انكهٛبد انؼهًٛخ انًؼتشف ثٓب انًؼتشف ثٓب ثب  بفخ انٙ إعتٛفبء أصذ انجُذٍٚ انتبنٍٛٛ:

 ٛذ ػهٗ ا لم ثذثهٕو انذساعبد انؼهٛب يٍ انًؼٓذ انمٕيٙ  (  أٔتمذٚش رCانضصٕل ػهٙ تمذٚشػبو)   

 ربيؼخ انمبْشح فٗ َفظ انتخصص انًشاد انمٛذ ٔانتغزٛم ثّ نذسرخ دكتٕساِ انفهغفخ. –نؼهٕو انهٛضس

( ٚضاذدِ اانًششاذ  022أٔ/022ٔعابػخ يؼتًاذح ياٍ يغاتٕ٘ )20ارتٛبص ثُزبس ػذد يٍ انًمشساد انذساعٛخ نهمغى   تمم ػٍ

   .األكبدًٚٙ ٕٔٚافك ػهٛٓب يزهظ انمغى انؼهًٙ انًختص

 َظبو انذساعخ 
َظبو انذساعخ انًتجغ ثبنًؼٓذ ْٕ َظبو انغبػبد انًؼتًذح، صٛج أٌ انؼبو انذساعٙ يمغى ػهٗ  فصهٍٛ دساعاٍٛٛ ياذح كام يًُٓاب 

َٙ يٍ شآش عاجتًجش ٔانخابَٙ ٚجاذأ فاٙ انُصاف انخابَٙ ياٍ ( أعجٕػب ٔ أٌ انفصم انذساعٙ األٔل ٚجذأ فٗ انُصف انخب20 -21)
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شٓش  فجشاٚشٔ ٚغًش ثُبء ػهٙ طهت انًؼٓذ ٔ يٕافمخ يزهظ انذساعبد انؼهٛب ٔ انجضٕث ثفتش فصام صاٛفٙ ٚغاتًش نًاذح اسثاغ 

ٛخ تؼبدل حالحاخ اعبثٛغ كضذ أدَٙ  ٔاٌ انغبػخ انًؼتًذح انُظشٚخ تؼبدل يضب شح أعجٕػٛخ نًذح عبػخ ، ٔانغبػخ انًؼتًذح انؼًه

 .عبػبد يؼًم 

  ٚمٕو انمغى انؼهًٗ انًختص ثتكهٛف يششذاً أكبدًٚٛبً يٍ أػضبء ْئٛخ انتذسٚظ نكم يزًٕػخ يٍ طهجخ انذاسعبد انؼهٛاب

ٚكٌٕ يغئٕ ً ػٍ إسشابدْى ٔيتابثؼتٓى ٔػاٍ إػتًابد تغازٛهٓى نهًماشساد انذساعاٛخ لجام انؼاشض ػهاٗ لغاى انذساعابد 

 ؼّ نضٍٛ تشكٛم نزُخ إششاف أكبدًٚٗ ػهٗ انشعبنخ.انؼهٛب ثبنًؼٓذ، ٔرنك رًٛ

 % كام ػهاٗ صاذِ  –يٍ ارًابنٗ دسرابد كام يمشس،ٔٚزات إػاالو انطاالة  02تخصص ألػًبل انفصم انذساعٗ َغجخ– 

 ثُتٛزتّ ٔدٌٔ اإلطالع ػهٗ َتبئذ اٜ شٍٚ لجم ثذء إيتضبَبد َٓبٚخ انفصم انذساعٗ.

 دلٛماخ ثبإليتضابٌ انتضشٚاش راا ش انفصام انذساعاٗ ، ٔثضٛاج   ٚمام صياٍ   02كم عبػخ يؼتًذح ياٍ انًماشساد ُٚبهشْاب

 اإليتضبٌ انتضشٚشٖ ػٍ عبػتٍٛ ٔ ٚضٚذػٍ حالث عبػبد.

 ّٚغًش نهطبنت ثتغزٛم يماشس دساعاٗ ٚتطهات دساعاخ يماشس ل شلجها  ( (pre-requisite  إ  ثؼاذ دساعاخ ْازا انًماشس

 .اٜ ش ٔانُزبس فّٛ

 أيب يمشساد يغاتٕٖ انًبرغاتٛش فتؼطاٗ أكإاداً  022 ذساعبد انؼهٛب تؼطٗ أكٕاداً يٍ انفئخ انًمشساد نًغتٕٖ دثهٕو ان

 .نًمشساد دكتٕساِ انفهغفّ 022ثًُٛب تخصص انفئخ   022 يٍ انفئخ

 ٚؼتًذ يزهظ انًؼٓذ انًضتٕٖ انؼهًٗ نهًمشساد ثؼذ تضذٚذْب ٔانًٕافمخ ػهٛٓب ثًزبنظ األلغبو انؼهًٛخ انًختصخ. 

 او َفظ انًخشد انؼهًٗ إلعاتٛفبء يتطهجابد أكخاش ياٍ دسراخ ػهًٛاخ ٔاصاذح ، ٔ  ٚزإص ناُفظ انطبنات أٌ  ٚزٕص إعتخذ

 .ٚغتخذو َفظ انًمشسيشتٍٛ إلعتٛفبء يتطهجبد انغبػبد انًؼتًذح نذسرتٍٛ ػهًٛتٍٛ يختهفتٍٛ
 

 يذح ٔ طخ انذساعخ ٔانغبػبد انًؼتًذح نهجشَبيذ

 :دثهٕو انذساعبد انؼهٛب فٗ ػهٕو انهٛضس
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  ٗعاابػخ يؼتًااذح يااٍ 01إرًاابنٗ ػااذد انغاابػبد انًؼتًااذح انًطهٕثااخ نًااُش دثهاإو انذساعاابد انؼهٛااب فااٗ ػهاإو انهٛااضس ْاا

( ٔ ٚذسط انطبنت انًمشساد انًفشٔ خ ػهّٛ ػهٗ يذاس فصاهٍٛ دساعاٍٛٛ 022يٍ يغتٕٖ) انًمشساد انذساعٛخ نهمغى

 .عبػخ يؼتًذح فٗ انفصم انذساعٙ انٕاصذ  20سئٛغٍٛٛ ٔ ثضذ ألصٗ 

  ٍٛٚزات ػهاٗ انطبنات انُزابس فاٗ رًٛااغ انًماشساد انذساعاٛخ انًفشٔ اخ ػهٛاّ  ااالل صاذ أدَاٗ فصاهٍٛ دساعاٍٛٛ سئٛغاا

 نكم يبدح ٔصذ ألصٗ عتخ فصٕل دساعٛخ سئٛغخ ٔا  ٚتى إنغبء لٛذانطبنت تهمبئٛبً.  Cٔثتمذٚش  ٚمم ػٍ 

 دسرخ انًبرغتٛش فٗ ػهٕو انهٛضس:

 20عااابػخ يؼتًاااذح ،ٔتشاااًم ػاااذد 0.ٕثاااخ نًاااُش دسراااخ انًبرغاااتٛش ْاااٗإرًااابنٗ ػاااذد انغااابػبد انًؼتًاااذح انًطه 

 عاااابػخ يؼتًااااذح  01( ثبإل اااابفخ إنااااٗ ػااااذد022يااااٍ يغااااتٕٖ) عاااابػخ يؼتًااااذح يااااٍ انًمااااشساد انذساعااااٛخ نهمغااااى

 .يخصصخ نهشعبنخ

  ٚجااذأ انطبناات انمٛااذ نذسرااخ انًبرغااتٛش ثذساعااخ انًمااشساد انذساعااٛخ نهمغااى ػهااٗ يااذاس فصااهٍٛ دساعااٍٛٛ سئٛغااٍٛ ٔثضااذ

 .عبػخ يؼتًذح فٗ انفصم انذساعٗ انٕاصذ  8صٗأل

  ٍٛٚزات ػهاٗ انطبنات انُزابس فاٗ رًٛااغ انًماشساد انذساعاٛخ انًفشٔ اخ ػهٛاّ  ااالل صاذ أدَاٗ فصاهٍٛ دساعاٍٛٛ سئٛغاا

ً  -Bثتمذٚش  ٚمم ػٍ   .ٔصذ ألصٗ أسثؼخ فصٕل دساعٛخ سئٛغخ ٔا ٚتى إنغبء لٛذ انطبنت تهمبئٛب

  انُزبس فٗ رًٛاغ انًماشساد انذساعاٛخ انًفشٔ اخ فاٗ انًاذح انًغإًس ثٓاب ياغ ػاذو ٚشتشط نتغزٛم سعبنخ انًبرغتٛش

 .يشٔس أكخش يٍ  ًظ عُٕاد ػهٗ إرتٛبصْب ثُزبس

 ػهاٗ تغازٛم  تابسٚت يٕافماخ يزهاظ انًؼٓاذ) انضذ األدَٗ نًُش دسرخ انًبرغتٛش ْٕ عاُخ يٛالدٚاخ ياٍ تابسٚت انتغازٛم

رغتٛش ْٕ  ًاظ عإُاد يٛالدٚاخ ياٍ تابسٚت انتغازٛم ياغ يشاػابح ،ٔانضذ األلصٗ نًُش دسرخ انًب( يٕ ٕع انشعبنخ

صب د ٔلف انمٛذ، ٔٚزٕصيذ انمٛذ ٔانتغزٛم نًذح عُخ يٛالدٚخ أ شٖ ثُبءا ػهٗ طهت انًششف انشئٛغٗ ػهاٗ انشعابنخ 

 ٔيٕافمخ يزهظ انمغى انؼهًٗ انًختص ٔنزُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجضٕث ٔيزهظ انًؼٓذ .
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 :فٗ ػهٕو انهٛضسدسرخ دكتٕساِ انفهغفخ 

 ٗعابػخ يؼتًذح،ٔتشاًم  18إرًبنٗ ػذد انغبػبد انًؼتًذح انًطهٕثخ نًُش دسراخ دكتإساِ انفهغافخ فاٗ ػهإو انهٛضسْا

عاابػخ يؼتًااذح   0.( ثبإل اابفخ إنااٗ ػااذد 022يااٍ يغااتٕٖ) عاابػخ يؼتًااذح يااٍ انًمااشساد انذساعااٛخ نهمغااى20 ػااذد

 .يخصصخ نهشعبنخ

 دكتٕساِ انفهغفخ فٗ ػهٕو انهٛضس  ثًٕافمخ يزهاظ انمغاى انؼهًاٙ انًخاتص ٔ نزُاخ  ٚجذأ انطبنت انمٛذ ٔ انتغزٛم نذسرخ

انذساعبد انؼهٛب ٔ انجضٕث ٔ يزهظ انًؼٓذ ػهٗ تضذٚذ يزبل ٔ  طاخ انجضاج يٕ إع انشعابنخ ٔ نزُاخ ا شاشاف ػهاٗ 

 ئٛغٙ .انشعبنخ ٔ كزنك انًمشساد انذساعٛخ نهمغى انًفشٔ خ ػهٗ انطبنت ثُبءا ػهٙ طهت انًششف  انش

   ٗٚزات  .عابػخ يؼتًاذح فاٗ انفصام انذساعاٗ انٕاصاذ8ٚذسط انطبنت انًمشساد انذساعٛخ انًفشٔ خ ػهّٛ ثضذ ألصا ٔ

 ػهٗ انطبنت انُزبس فٗ رًٛغ انًمشساد انذساعٛخ انًفشٔ خ ػهّٛ لجم انتمذو ثبنشعبنخ .

 تاابسٚت يٕافمااخ ) ٍ تاابسٚت انتغاازٛمانضااذ األدَااٗ نًااُش دسرااخ دكتاإساِ انفهغاافخ فااٗ ػهاإو انهٛضسْٕعااُتٍٛ يٛالدٚتااٍٛ ياا

،ٔانضذ األلصٗ نًُش دسرخ دكتٕساِ انفهغفخ فاٗ ػهإو انهٛاضس ْإ ًظ ( ػهٗ تغزٛم يٕ ٕع انشعبنخ يزهظ انًؼٓذ

عُٕاد يٛالدٚخ يٍ تبسٚت انتغزٛم يغ يشاػبح صب د ٔلف انمٛذ، ٔٚزٕص يذ انمٛذ ٔانتغزٛم نًذح عاُخ يٛالدٚاخ أ اشٖ 

ئٛغاٗ ػهاٗ انشعابنخ ٔيٕافماخ يزهاظ انمغاى انؼهًاٗ انًخاتص ٔنزُاخ انذساعابد انؼهٛاب ٔ ثُبءا ػهٗ طهات انًشاشف انش

 انجضٕث ٔ يزهظ انًؼٓذ.
 

 لٕاػذ يُش انذسرخ
 فٗ ػهٕو انهٛضس دسرخ انًبرغتٛشيتطهجبد ٔلنٛبد يُش 

 -ٚزت أٌ ٚغتٕفٗ انطبنت انًتطهجبد ٔاٜنٛبد انتبنٛخ نهضصٕل ػهٗ دسرخ انًبرغتٛش فٗ ػهٕو انهٛضس:

  إرتٛبصانطبناات يتطهجاابد انغاابػبد انًؼتًااذح يااٍ انًمااشساد انذساعااٛخ نهمغااى انؼهًااٗ انًخااتص ٔانتااٗ تضااذدْب انالئضااخ

 انذا هٛخ نهًؼٓذ فٗ انًذح انًغًٕس ثٓب يغ إعتٛفبء انًصشٔفبد انذساعٛخ انًمشسح.
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 يؼابد راد انصاهخ فاٗ ْازا إعتٛفبء انطبنات إشاتشاطبد انهغاخ اإلَزهٛضٚاخ ٔفاك يتطهجابد انزبيؼاخ ٔانًزهاظ األػهاٗ نهزب

 انشأٌ.

 .)ػمذ انًضب شح انؼبيخ / انضهمخ انذساعٛخ )انغًُٛٛبس 

 .ٚزٕصانتمذو ثشعبنخ انًبرغتٛش إ  ثؼذ ػبو يٛالدٖ يٍ تبسٚت يٕافمخ يزهظ انًؼٓذ ػهٗ انتغزٛم  

 .طهت تشكٛم نزُخ انضكى ػهٗ انشعبنخ 

 

 ٛضسفٗ ػهٕو انه دسرخ دكتٕساِ انفهغفخيتطهجبد ٔلنٛبد يُش 
 -ٚزت أٌ ٚغتٕفٗ انطبنت انًتطهجبد ٔاٜنٛبد انتبنٛخ نهضصٕل ػهٗ دسرخ دكتٕساِ انفهغفخ فٗ ػهٕو انهٛضس:

إرتٛبصانطبناات يتطهجاابد انغاابػبد انًؼتًااذح  يااٍ انًمااشساد انذساعااٛخ نهمغااى انؼهًااٗ انًخااتص ٔانتااٗ تضااذدْب انالئضااخ انذا هٛااخ 

 فبد انذساعٛخ انًمشسح.نهًؼٓذ فٗ انًذح انًغًٕس ثٓب يغ إعتٛفبء انًصشٔ

 إعتٛفبء انطبنت إشتشاطبد انهغخ اإلَزهٛضٚخ ٔفك يتطهجبد انزبيؼخ ٔ انًزهظ األػهٗ نهزبيؼبد راد انصهخ فٗ ْزا انشأٌ.

 ػمذ انًضب شح انؼبيخ / انضهمخ انذساعٛخ )انغًُٛٛبس(.

 خ يزهظ انًؼٓذ ػهٗ انتغزٛم. ٚزٕصانتمذو ثشعبنخ دكتٕساِ انفهغفخ إ  ثؼذ ػبيٍٛ يٛالدٍٚٛ يٍ تبسٚت يٕافم

 طهت تشكٛم نزُخ انضكى ػهٗ انشعبنخ.

 تضمٛك إشتشاطبد انُششا ٔنٗ.

 (.D.Scيتطهجبد ٔلنٛبد يُش دسرخ دكتٕساِ انؼهٕو فٗ ػهٕو انهٛضس)
 -ٚزت أٌ ٚغتٕفٗ انطبنت انًتطهجبد ٔاٜنٛبد انتبنٛخ نهضصٕل ػهٗ دسرخ دكتٕساِ انؼهٕو فٗ ػهٕو انهٛضس:

يؼٓاذ ػهًاٗ يؼتاشف ثاّ ياٍ  أٌ ٚكٌٕ صبصال ػهٗ دسرخ دكتٕساِ انفهغفخ فٗ انؼهٕو أٔيبٚؼبدنٓب أٔػهٗ دسرخ يؼبدنخ نٓب ياٍ 

ناّ انتماذو ثٓاب فاٗ انضصإل  ، ٔأٌ ٚماذو ثضٕحاب يجتكاشح ناى ٚغاجك انزبيؼخ ٔيضٗ ػهٗ صصٕنّ ػهٛٓب  ًظ عُٕاد ػهٗ األلم

 ػهٗ أٖ دسرخ ػهًٛخ.
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اإلتزبْبد انؼبيخ نجضٕحّ ٔيب لذيّ نهؼهى يٍ فبئذح يهًٕعخ ٔكزنك يب لابو ثاّ فاٙ انجضإث انًشاتشكخ ٔياب ػهٗ انًتمذو أٌ ٚجٍٛ 

 أششف ػهّٛ يٍ سعبئم انًبرغتٛش ٔانذكتٕساِ.

نهًتمذو ػالٔح ػهاٗ رناك أٌ ٚماذو ثٛبَابً ثبألَشاطخ انؼهًٛاخ ٔاإلَشابئٛخ انًجتكاشح ٔوٛشانًُشإسح انتاٗ تاذل ػهاٗ إ ابفبد رذٚاذح 

 نهؼهى.

 ٚجضج يزهظ انًؼٓذ يذٖ صالصٛخ انجضٕث انؼهًٛخ انًمذيخ نتمذًٚٓب نهزُخ انتضكٛى ٔٚؼٍٛ انًزهظ  

 نزُخ يٍ حالحخ يٍ األعبتزح األربَت ػهٙ األلم ثبنزبيؼبد ٔانًؼبْذ انؼهًٛخ األرُجٛخ انًؼتشف ثٓب    

 ثؼذ إعتٛفبءانششٔط اٜتٛخ:  

 ششْب ألم يٍ ػبو.إعتجؼبد األثضبث انتٗ نى تُششٔانتٗ يشػهٗ َ -

 اإلَتبد انؼهًٗ انًمذو ثبنهغخ اإلَزهٛضٚخ ٚزت أٌ ٚتضًٍ انًضتٕٖ انؼهًٗ نألثضبث. -

 كتبثخ ثٛبٌ ثبنٕ غ انمٛبدٖ نهًتمذو فٗ أثضبحّ ثبنهغخ اإلَزهٛضٚخ.  -

 يًب ٚؼضصيٕلف انًتمذو نذٖ انًضكًٍٛ. Citation Index and h-indexكتبثخ  -

 ػهًٛخ ػهّٛ تمذٚى ثٛبٌ يكتٕة ثبنشعبئم ٔدٔسِ فٗ اإلششاف ػهٛٓب ٔرنك ثبنهغخ اإلَزهٛضٚخ.إرا كبٌ نهًتمذو سعبئم  -

ٚمذو أػضبء نزُخ انتضكٛى انتمبسٚشػٍ يذٖ تمذو انذاسط فٗ يزبل تخصصّ ٔيذٖ سلٙ اإلَتبد انؼهًٙ.نهتٕصاٛخ ثًاُش أٔػاذو 

 يُش انذسرخ ٔأٌ ٚكٌٕ انًُش ثبنًٕافمخ ثئرًبع أساء انًضكًٍٛ.

 انشٓبدح انخبصخ ثذسرخ دكتٕساِ انؼهٕو فٗ ػهٕو انهٛضس ثٛبٌ ثًب تخصص فّٛ انًتمذو. ٚزكشفٗ
 

 انًغتُذاد انًطهٕثخ نهطالة انٕافذٍٚ

 انًؤْم انذساعٗ انضبصم ػهٛخ انطبنت يؼبدل يٍ انًزهظ ا ػهٗ نهزبيؼبد.

يٕ ضب ثاّ رٓاخ انتًٕٚام   ٔ انؼابو انزابيؼٗ انًاشاد  طبة تششٛش يٍ عفبسح انجهذ انتبثغ نٓب انطبنت نهكهٛخ انًشاد انذساعخ ثٓب 

 انذساعخ ثّ ٔ انذسرخ انؼهًٛخ ٔ يٕلغ يٍ انًغتشبس انخمبفٗ نهغفبسح ٔ انخطبة يٕرّ نؼًٛذ انكهٛخ.

 رٕاص انغفش عبسٖ انصالصٛخ نًذح ػبو كبيم.
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 يب ٚفٛذ  هٕ انطبنت يٍ يشض ا ٚذص لجم انمٛذ ٔ انتغزٛم نهذاسعٍٛ.

 ح ػبو كبيم ثبنُغجخ نهذاسعٍٛ فٗ انًزبل انطجٗ.شٓبدح ايتٛبص نًذ

 ( اعتًبسح ثٛبَبد ثبنًؼٓذ.يمء ػذد )

 ( اعتًبسح يؼهٕيبد ثبنًؼٓذ.يمء ػذد )

 صٕس شخصٛخ. 1ػذد 

 يهف نهضفظ.

 تمذٚشاد انغُٕاد ا سثؼخ  نهجكبنٕسٕٚط.

 انذثهٕو أ انتًٓٛذٖ لجم انًبرغتٛش.

انًطهٕثخ ٚتى اعتٛفبء اعتًبسح انذساعخ يٕلؼبً  ػهٛٓب يٍ انطبنت. إسفبق صٕسح ياٍ يٕافماخ ثؼذ اعتٛفبء انًغتُذاد ٔ ا ٔساق 

انغفبسح ػهٗ دساعخ انطبنت ثبنكهٛخ انًشاد انذسعخ ثٓب يٕ ضبً ثٓب رٓخ انتًٕٚم نهذساعخ ٔ انؼابو انزابيؼٗ انًاشاد انذساعاخ ثاّ 

اعااتًبسد ثٛبَاابد انطااالة إلداسح انذساعاابد انؼهٛااب ثبنزبيؼااخ  ٔ انذسرااخ انؼهًٛااخ انًااشاد انضصاإل ػهٛٓااب. ٔ ػهااٗ انكهٛاابد اسعاابل

  ػتًبدْب ٔ اسعبنٓب انٗ انٕصاسح نهضصٕل ػهٗ انًٕافمخ.

 

 



 

 
 

 

      
 

      

      
ُبَٕركُٕنٕعٙكهٛخ ان  
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 : انذسعبد انؼهًٛخ انزبنٛخ انذساعبد انؼهٛب نهُبَٕركُٕنٕعٙرًُؼ كهٛخ 

 .دسعخ انًبعغزٛش  -1
 انذثهٕيبد. -2

 

 

 :ٔعٛزى رفظٛهٓب فًٛب ٚهٙ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -نهزخظظبد انزبنٛخ: ثشايظ يبعغزٛش انؼهٕو فٗ انُبَٕركُٕنٕعٗ ٔفقب 

 )انؾٕٛٚخ(  ركُٕنٕعٗانزقُٛبد انؾٕٛٚخ ثشَبيظ يبعغزٛش انؼهٕو فٙ انُبَٕ -1

Master of Science in Nanotechnology (Bio Nano) 

 (   انُبَُْٕذعخ  (رقُٛبد انزظُٛغ  ثشَبيظ يبعغزٛش انؼهٕو فٙ انُبَٕركُٕنٕعٙ  -2

Master of Science in Nanotechnology )Engineering  - Xnem) 

(Excellence in Nano Science Education for Mena Region - Xnem(  

 نهطالة انًظشٍٚٛ ٔانٕافذٍٚ : ششٔط انقٛذ 

كهٛنبد انؼًهٛنخ ثغًٕٓسٚنخ يظنش انؼشثٛنخ ىٔ ػهنٗ دسعنخ انانؾظٕل ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط ، ٔفقبً نهزخظض، ينٍ حؽنذٖ  -1

 يؼبدنخ نٓب )يٍ قجم انًغهظ اٞػهٗ نهغبيؼبد( يٍ ىؽذ انًؼبْذ ىٔ انكهٛبد انؼهًٛخ انًؼزشف ثٓب. 

 حعزٛفبء انطبنت نغًٛغ انًغزُذاد انًطهٕثخ ٔانزٗ رؾذدْب انكهٛخ.  -2

 ىٔالً : دسعخ انًبعغزٛش
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 انًُظًخ فٗ ْزا انشأٌ ٔانًُظٕص ػهٛٓب ثقبٌَٕ رُظٛى انغبيؼبد. ٚقذو انطبنت يٕقفّ يٍ انزغُٛذ يغ ا٠نزضاو ثبنقٕاػذ  -3

 يٕافقخ عٓخ انؼًم انؾكٕيٛخ ػهٗ دساعخ انطبنت نهذسعخ انًزقذو نٓب.  -4

 عذاد انشعٕو انذساعٛخ انًقشسح ثذاٚخ كم فظم دساعٗ كششط نقجٕل انزغغٛم ثبنفظم انذساعٗ انًؼُٗ. -5

ٔانزغغٛم نهذساعخ ثجنشايظ انًبعغنزٛش ىؽنذ انشنشطٍٛ انزنبنٍٛٛ ٔػهنٗ اٌ ىال ٚقنم رقنذٚشِ فنٗ ٚغت ىٌ ٚغزٕفٗ انًزقذو نهقٛذ  -6

 -:    (+C)يبدح انزخظض ػٍ عٛذ ىٔ

انجكنبنٕسٕٚط ( ىٔ رقنذٚش ػنبو )عٛنذ( ػهنٗ اٞقنم ثًشؽهنخ 31.2ىٔ يزٕعنظ رشاكًنٙ ػنبو ) (+C)  انؾظٕل ػهٗ رقذٚش ػبو -

زقننذٚش ػننبو يقجننٕل ٔفقننب نًٕافقننخ انًغهننظ اٞػهننٗ نهغبيؼننبد فننٙ عهغننزّ ٔٚغننزضُٗ يننٍ رنننف انٕافننذٍٚ ؽٛننش ًٚكننٍ قجننٕنٓى ث

 11/11/2112انًُؼقذح ثزبسٚخ 

ىٔ رقذٚش ػبو )عٛذ( ػهٗ اٞقم ثذثهٕو انذساعبد انؼهٛب يٍ كهٛخ انُبَٕ ركُٕنٕعٗ نهذساعنبد  (+C) انؾظٕل ػهٗ رقذٚش ػبو -

   .عبيؼخ انقبْشح –انؼهٛب 

 نهطالة انٕافذٍٚ :

 . 11/11/2112زقذٚش ػبو يقجٕل ٔفقب نًٕافقخ انًغهظ اٞػهٗ نهغبيؼبد فٙ عهغزّ انًُؼقذح ثزبسٚخ ًٚكٍ قجٕنٓى ث -

ثشايظ انًبعغزٛش: رزكٌٕ يٍ عُزٍٛ دساعٛزٍٛ ػهٗ اٞقم. انغُخ اٞٔنٗ )رًٓٛذٖ( يقغًخ حنٗ فظهٍٛ  يذح ٔيكبٌ انذساعخ :

 دساعٍٛٛ ٔانغُخ انضبَٛخ ٠ػذاد انشعبنخ ٔال ٚغٕص نهطبنت رغغٛم انشعبنخ اال ثؼذ حعزٛبص انًقشساد انزًٓٛذٚخ ثُغبػ. 

 انًغزُذاد انًطهٕثخ :

                       طٕس شخظٛخ . 4 -       . شٓبدح رقذٚشاد ٔدسعبد االسثغ عُٕاد  -       جكبنٕسٕٚط.شٓبدح ان -      . شٓبدح انًٛالد -

 شٓبدح انخذيّ انؼغكشٚخ نهزكٕس. -                       طٕسح ثطبقخ انشقى انقٕيٙ . -         ا٘ شٓبدِ نًؤْم اػهٙ ) دثهٕو (. -
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ٚشعنم انٛنّ ، داسح انذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛنخ ثظنٕس االٔساو ٔكزبثنخ ىعنزًبسح رقنذو نالنزؾنبو ٚزقذو انطبنت ٠ خطٕاد انزغغٛم :

انطبننت ٞخزٛنبس  ٚغنزذػٗ، ّ ىعبعنٓب ٔعنٕد ينٕاد ركًٛهٛنخ ينٍ ػذينكٕد دفغ نفؾض اٞٔساو يٍ انقغنى انًخنزض ٚؾنذد ػهنٗ 

غُخ انذساعبد صى رؼنشع ػهنٗ يغهنظ انكهٛنخ نّٛ كٕد دفغ انغبػبد ، رؼذ يزكشح ثبنًهزؾقٍٛ ٔرؼشع ػهٗ نحانًقشساد ٔٚشعم 

 .داسح انذساعبد انؼهٛب نهقٛذ ثبنغبيؼخى انًٕافقخ ٔىسعبل يزكشح انقٛذ ٠ٔٚز

 : ٔحنغبء انقٛذ، ٔحػبدح انقٛذ، ٔ انفظم قٕاػذ ىٚقبف انقٛذ

 -فٗ ىؽذ انؾبالد انٝرٛخ يغ رقذٚى يبٚضجذ رنف: ٔقف انقٛذٚزى 

 ؽبالد انزغُٛذ. -3                 يشافقخ انضٔط ىٔ انضٔعخ نهغفش. -2            انؾبالد انًشضٛخ -1

 انًُؼ انزذسٚجٛخ ٔانًًٓبد انشعًٛخ انزٗ ٕٚفذ ػُٓب انطبنت يٍ عٓخ ػًهّ. -4

 يشافقخ ىؽذ انٕانذٍٚ نهؼالط ثبنخبسط. -6           ىعبصح سػبٚخ انطفم نهضٔعخ. -5

انقٛذ نًذح ػبو دساعٗ، ًٔٚكٍ انزغذٚذ نؼبو آخنش، يبػنذا ؽنبالد يشافقنخ اننضٔط فٗ رهف انؾبالد انغبثقخ ٚزى ٔقف  يهؾٕظخ:

 نهغفش، ٔىعبصح سػبٚخ انطفم، ٚغٕص ٔقف انقٛذ نًذح صالصخ ىػٕاو دساعٛخ كؾذ ىقظٗ.

 قبف انقٛذ ػٍ يذد عبثقخ.ٚالٚغٕص ح -

 -ىٔ انزغغٛم فٗ انؾبالد اٜرٛخ: حنغبء انقٛذٚزى 
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 حعزُفبر ػذد يشاد انشعٕة. -2          ثُبء ػهٗ سغجخ انطبنت. -1

 ػذو عذاد انشعٕو انذساعٛخ انًقشسح عُٕٚب. -3

 عفش انطبنت فٗ ثؼضخ خبسعٛخ فٗ ضٕء انقٕاػذ انًُظًخ نزنف. -4

 قٛذ ىٔ رغغٛم انطبنت نذسعخ ػهًٛخ فٗ ىكضش يٍ عّٓ ثذٌٔ يٕافقخ يغهظ انكهٛخ. -5

 ٌ ؽظٕل انطبنت ػهٗ انذسعخ انؼهًٛخ.حَزٓبء انًذد انقبََٕٛخ ٔا٠عزضُبئٛخ ثذٔ -6

 فٗ ؽبنخ ٔقٕع ػقٕثبد رأدٚجخ ىٔ ىؽكبو عُبئٛخ ػهٗ انطبنت. -8                   ثُبء ػهٗ رقشٚش نغُخ ا٠ششاف. -7

ٚغٕص نًغهظ انكهٛخ حػبدح انقٛذ ىٔ رغغٛم طالة انذساعبد انؼهٛب انزٍٚ رنى حنغنبء قٛنذْى ٔرغنغٛهٓى نٟعنجبة عنبنفخ اننزكش، 

 ب ػذا يٍ ٔقؼذ ػهّٛ ػقٕثبد رأدٚجٛخ.فًٛ

  ششٔط انؾظٕل ػهٗ انذسعخ 

 ٚشزشط حعزٛفبء انًزطهجبد انزبنٛخ كؾذ ىدَٗ نهؾظٕل ػهٗ دسعخ انًبعغزٛش:  

حعزٛنبص انطبنننت ثُغنبػ حيزؾبَننبد انًقنشساد انذساعننٛخ نجشَننبيظ انًبعغنزٛش ٔانزننٗ رؾنذدْب انالئؾننخ انذاخهٛنخ نهكهٛننخ ٔفننٗ  - ى

 انًذح انًغًٕػ ثٓب يغ حعزٛفبء عذاد انًظشٔفبد ٔانشعٕو ٔانًغبًْبد.  

 كؾذ ىدَٗ خالل فزشح انقٛذ ٔانزغغٛم نجشَبيظ انًبعغزٛش.   511ىٔ يب ُٚبظشِ ثذسعخ  TOEFLحعزٛبص حيزؾبٌ  - ة

يٕافقخ يغهنظ انقغنى انًخنزض ػهنٗ خطنخ انجؾنش ٔرغنغٛم ػُنٕاٌ انشعنبنخ ٔيٕافقنخ نغُنخ انذساعنبد انؼهٛنب ٔيغهنظ  - د

 انكهٛخ ٔانغبيؼخ ػهٗ يقزشػ انخطخ.
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 ػقذ انغًُٛٛبس:   - س

 شح ػبيخ )عًُٛٛبس( ٚؼشع فٛٓب انطبنت ينب رٕطنم حنٛنّ خنالل انجؾنش قجنم اسعنبل ٚطهت انًششفٍٛ انذاخهٍٛٛ ػقذ يؾبض

 انشعبنخ نهزؾكٛى.  

 طهت رشكٛم نغُخ انؾكى ػهٗ انشعبنخ:   -ط 

يغ يشاػبح ىٌ ال ٚزى رشكٛم نغُخ انؾكى ػهٗ انشعبئم انؼهًٛخ نهطالة انزٍٚ ٚضبف حنٛٓى يششف عذٚذ حال ثؼذ يشٔس عزخ ىشٓش 

بفخ انًششف انغذٚذ يغ يشاػبح ىٌ ركٌٕ يذح انقٛذ انجبقٛنخ نهطبننت رغنًؼ ثنزنف، ٔال ٚطجن  ْنزا ػُنذيب ركنٌٕ ػهٗ اٞقم يٍ حض

 .ركٌٕ انشعبنخ ىٔشكذ ػهٗ ا٠َزٓبءا٠ضبفخ َزٛغخ نٕفبح انًششف انشئٛغٗ، ٔ

 .SCOPUSُٚشش انجبؽش ثؾش ػهًٙ ػهٗ اٞقم فٗ يغهخ دٔنٛخ ربثؼخ نزظُٛف    

 

 

 -ثشايظ  دثهٕو انُبَٕركُٕنٕعٗ ٔفقب نهزخظظبد انزبنٛخ :

ثبعنزخذاو انًنٕاد انُبَٕٔٚنخ نزؾغنٍٛ ٔسفنغ كفنبءح  رقُٛبد انزظُٛغ  )ثشَبيظ دثهٕو رظًٛى ٔرشكٛت ىَظًخ انطبقخ انشًغنٛخ ( -

 ىَظًخ انطبقخ انشًغٛخ.

SOLEDA (Solar energy systems design and installation 

ثبعنزخذاو ركُٕنٕعٛنب انُنبَٕ نزؾغنٍٛ ٔسفنغ  انزنشيٛى ( ٔ انجٛئخ ٔانزشيٛى  )ثشَبيظ دثهٕو انُبَٕركُٕنٕعٙ  فٗ انٕقبٚنخرقُٛبد  - 

 كفبءح انزشيٛى ٔانٕقبٚخ.

Nanotechnology Diploma in Restoration and conservation 

 انذثهٕيخ انًُٓٛخ فٙ انُبَٕركُٕنٕعٙ : -   

ً صبَٛ    انذثهٕيبد : ب
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ركُٕنٕعٗ نزؼًنم ثُظنبو انغنبػبد انًؼزًنذح انزنٙ رقنٕو ثزنذسٚظ ىؽنذس انؼهنٕو ٔانُظشٚنبد انؼهٛنب نهُنبَٕكهخ كهٛخ انذساعبد رى ْٛ

انؼهًٛننخ فننٙ يغننبل ركُٕنٕعٛننب انُننبَٕ، ثؾٛننش ٚظننم خننشٚظ انكهٛننخ حنننٗ يغننزٕ٘ انًُبفغننخ انؼبنًٛننخ فننٙ ىعننٕاو انؼًننم انًؾهٛننخ 

 ٔا٠قهًٛٛخ ٔانؼبنًٛخ.

 ششٔط انقٛذ :

انؾظٕل ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط، ٔفقب  نهزخظض، ينٍ حؽنذٖ انكهٛنبد انؼًهٛنخ ثغًٕٓسٚنخ يظنش انؼشثٛنخ ىٔ ػهنٗ دسعنخ  .1

 يؼبدنخ نٓب )يٍ قجم انًغهظ اٞػهٗ نهغبيؼبد( يٍ ىؽذ انًؼبْذ ىٔ انكهٛبد انؼهًٛخ انًؼزشف ثٓب.  

 حعزٛفبء انطبنت نغًٛغ انًغزُذاد انًطهٕثخ ٔانزٗ رؾذدْب انكهٛخ.   .2

 قذو انطبنت يٕقفّ يٍ انزغُٛذ يغ ا٠نزضاو ثبنقٕاػذ انًُظًخ فٗ ْزا انشأٌ ٔانًُظٕص ػهٛٓب ثقبٌَٕ رُظٛى انغبيؼبد.  ٚ .3

 يٕافقخ عٓخ انؼًم انؾكٕيٛخ ػهٗ دساعخ انطبنت نهذسعخ انًزقذو نٓب.   .4

 انًؼُٗ.   عذاد انشعٕو انذساعٛخ انًقشسح ثذاٚخ كم فظم دساعٗ كششط نقجٕل انزغغٛم ثبنفظم انذساعٗ .5

ٚغٕص نًغهظ انكهٛخ ىٌ ٚقزشػ حضبفخ ششٔطب ىخشٖ ٚشاْب ضشٔسٚخ نقجٕل ثنبؽضٍٛ عنذد، ثًنب الٚزؼنبسع ينغ قنبٌَٕ رُظنٛى  .6

انغبيؼبد، ٔكزنف رؾذٚذ ػذد انجبؽضٍٛ انًقجٕنٍٛ ؽغت ا٠يكبَبد انًزبؽخ ثبنكهٛخ، ٔكزنف قٕاػنذ انًفبضنهخ ثنٍٛ انًزقنذيٍٛ 

 طجقب  نخطخ عُٕٚخ يؼزًذح. 

 انًغزُذاد انًطهٕثخ :

 . شٓبدح رقذٚشاد ٔدسعبد االسثغ عُٕاد -         شٓبدح انجكبنٕسٕٚط. -                          . شٓبدح انًٛالد -

 شٓبدح انخذيّ انؼغكشٚخ نهزكٕس. -           طٕس شخظٛخ . 4 -            طٕسح ثطبقخ انشقى انقٕيٙ .  -
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 خطٕاد انزغغٛم :

داسح انذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ ثظٕس االٔساو ٔكزبثخ ىعزًبسح رقذو نالنزؾبو ٚشعم انّٛ كٕد دفغ نفؾنض اٞٔساو ٠ٚزقذو انطبنت 

يٍ انقغى انًخزض ٚؾذد ػهٗ ىعبعٓب ٔعٕد يٕاد ركًٛهٛنخ ينٍ ػذيؼنّ ٚغنزذػٗ انطبننت ٞخزٛنبس انًقنشساد ٔٚشعنم ىنٛنّ كنٕد 

انذساعنبد صنى رؼنشع ػهنٗ يغهنظ انكهٛنخ ٔٚنزى انًٕافقنخ ٔىسعنبل  دفغ انغبػبد ، رؼنذ ينزكشح ثنبنًهزؾقٍٛ ٔرؼنشع ػهنٗ نغُنخ

 يزكشح انقٛذ ٞداسح انذساعبد انؼهٛب نهقٛذ ثبنغبيؼخ.



  



 

 
 

 

        
 

      

      
١خ اٌضساػخوٍ  
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 إعُ اٌجشٔبِظ ثبٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ إعُ اٌجشٔبِظ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ
  Rural Sociology ـ ا٦عزّبع اٌش٠فٟ 1

 Agricultural Extension ـ ا٦سشبد اٌضساػٟ 2

   Soil Science ـ ا٤ساضٟ 3

   Agricultural Economics ـ ا٦لزظبد اٌضساػٟ 4

   Dairy Sciences ـ ا٤ٌجبْ 5

   Plant Pathology ـ أِشاع إٌجبد 6

  Animal Production إٔزبط ؽ١ٛأٟـ  7

  Poultry Production ـ إٔزبط دٚاعٓ 8

 Fish Production  ـ إٔزبط أعّبن 9

   Ornamental Horticulture ـ ثغبر١ٓ اٌض٠ٕخ 11

   Pomology Horticulture ـ ثغبر١ٓ اٌفبوٙخ 11

 EntomologyEntomology ـ اٌؾششاد ا٦لزظبد٠خ 12

 Pesticides ـ اٌّج١ذاد 13

 Agricultural Zoology اٌؾ١ٛاْ اٌضساػٟ ٚا١ٌّٕبرٌٛٛع١ب اٌضساػ١خ ـ 14

   Vegetable Crops ـ اٌخضش 15

 Food Science ـ اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ 16

   Home Economics ـ إلزظبد ِٕضٌٟ 17

 أٚال: ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش ا٤وبد٠ّٟ ٚاٌذوزٛساٖ ا٤وبد١ّ٠خ
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 إعُ اٌجشٔبِظ ثبٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ إعُ اٌجشٔبِظ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ
 Biochemistry ـ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ 18

 Agronomy ـ اٌّؾبط١ً 19

   Agricultural Microbiology ـ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب اٌضساػ١خ 21

 Agricultural Botany  ـ إٌجبد اٌضساػٟ 21

   Plant Physiology ـ فغ١ٌٛٛع١ب إٌجبد 22

   Agricultural  Engineering ـ إٌٙذعخ اٌضساػ١خ 23

 Genetics ـ اٌٛساصخ 24

 

  
 

  

 رىٌٕٛٛع١ب رظ١ٕغ ٚرؾ١ًٍ ا٤ػالف -19 اٌضساػخ اٌؼض٠ٛخ -1

 رشث١خ ٚاعزٕجبط اطٕبف اٌّؾبط١ً -21 اٌز١ّٕخ اٌش٠ف١خ -2

 اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ اٌظغ١شح -21 عالِخ اٌغزاء ٚرٛو١ذ اٌغٛدح -3

 االرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٝ أزبط االعّبن -22 اٌزؾب١ًٌ اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ اٌضساػ١خ -4

 رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد االسض١خ فٝ اٌضساػخ -23 اٌزؾب١ًٌ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب اٌضساػ١خ               -5

 اٌؾٍٛي اٌزطج١م١خ ٌزأص١ش االعٙبد اٌج١ئٝ ػٍٝ فغ١ٌٛٛع١ب إٌجبد -24 اٌزغز٠خ اٌظؾ١خ -6

 اٌذاخ١ٍخأزبط ٚرٕغ١ك ٔجبربد اٌض٠ٕخ  -25 اٌز١ّٕخ اٌش٠ف١خ اٌّغزذاِخ ٚاالسشبد اٌضساػٟ -7

 رىٌٕٛٛع١ب إٌؾبٌخ اٌؾذ٠ضخ -26 اٌضساػبد اٌّؾ١ّخ                                    -8

 أزبط اٌّؾبط١ً رؾذ اٌظشٚف اٌمبع١خ -27 أزبط اٌخضش فٝ االساضٝ اٌظؾشا٠ٚخ             -9

 الٔزبط ِؾبط١ً اٌؾجٛةاٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ  -28 االداسح اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍّخٍفبد اٌضساػ١خ ٚاٌظٕبػ١خ -11

 صب١ٔبً: ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش إٌّٟٙ
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 ٕ٘ذعخ اٌضساػبد اٌّبئ١خ ٚاٌج١ٛد اٌّؾ١ّخ -29 رٕغ١ك اٌؾذائك -11

 االرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ الٔزبط اٌذٚاعٓ ـ 31 اٌزغز٠خ اٌزخظظ١خ -11

 اٌزم١ٕخ اٌؾ٠ٛ١خ فٝ اٌزظ١ٕغ اٌغزائٝ ـ 31  إداسح خذِبد اٌغزاءـ اٌزغز٠خ ٚ 13

ا٢فبد ا١ٌّٕبرٛد٠خ ا٦عزشار١غ١بد ا٢ِٕخ ٌّىبفؾخ ـ  14

 ٚا٤وبسٚع١خ

إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ثّٕظِٛبد اٌخذِبد إٌٙذع١خ ٚا٦ٔزبط  ـ 32 

 اٌضساػٝ

 اٌّىبفؾخ اٌغٍٛو١خ ٌٍؾششاد ـ 33  اٌّىبفؾخ اٌّزىبٍِخ ٣ٌفبدـ  15

ٚإٌّزغؼبد  إداسح اٌج١ئخ اٌؼّشا١ٔخ ثبٌّغزّؼبد اٌغى١ٕخ اٌشال١خ ـ 34  )ػبَ( 1اٌؾغش اٌضساػٝ إٌجبرٝ  ـ 16

 اٌغ١بؽ١خ

 إٌجبربد اٌطج١خ ٚاٌؼطش٠خ ـ 35  )ِزخظض(  2اٌؾغش اٌضساػٝ إٌجبرٝ ـ 17

   اٌزطج١مبد ا٢ِٕٗ ٌٍّج١ذاد ـ 18
 

 ِزطٍجبد اٌزغغ١ً ) اٌّبعغز١ش(
 فٟ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ ِب ٠ٍٟ: دسعخ اٌّبعغز١ش٠شزشط ٌزغغ١ً اٌطبٌت ٌذساعخ 

دسعخ ثىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ ِٓ إؽذٜ اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ اٌخبضعؼخ ٌمعبْٔٛ رٕظع١ُ . أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ؽبطالً ػٍٝ 1

اٌغبِؼبد، أٚػٍٝ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب فٟ ِغبي اٌزخظض أٚ راد اٌظٍخ ِٓ ِؼٙعذ ػٍّعٟ أخعش ِؼزعشف ثعٗ، ثزمعذ٠ش ػعبَ  ع١عذ  

 ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض. ػٍٝ ا٤لً ٚرمذ٠ش   ع١ذ عذاً ػٍٝ ا٤لً فٟ ِزٛعظ ِمشساد اٌزخظض اٌزٟ ٠ؾذد٘ب

ِعٓ أؽعذ  ECDLأٚ اٌشخظعخ ا٤ٚسٚث١عخ  ICDL. ٠مذَ اٌطبٌعت ِعب ٠ضجعذ ؽظعٌٛٗ ػٍعٝ اٌشخظعخ اٌذ١ٌٚعخ ٌم١عبدح اٌىّج١عٛرش 2

 اٌّشاوض اٌّؼزّذح.

 . أْ ٠زفشؽ اٌطبٌت أصٕبء دساعزٗ ١ِٛ٠ٓ ػٍٝ ا٤لً فٟ ا٤عجٛع.3

 ِشفمبً ثٙب ا٢رٟ: . أْ ٠زمذَ اٌطبٌت ثبعزّبسح اٌزؾبق ٌم١ذٖ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش4

  أ. شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط ثبٌزمذ٠شاد.                 ة. شٙبدح ا١ٌّالد               ط. اٌّٛلف ِٓ اٌزغ١ٕذ ثبٌٕغجخ ٌٍطالة 

                                             ٚ. إلشاس رفشؽ.    ٘ـ. ِٛافمخ عٙخ اٌؼًّ              طٛس شخظ١خ                           6د. 
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إٌٝ ػ١ّذ اٌى١ٍخ اٌزٞ ٠ؾٌٛٙب إٌٝ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض ٦ثعذاء اٌعشأٞ، ٠ٚمعَٛ ِغٍعظ اٌى١ٍعخ ثبٌجعذ فعٟ طٍعت اٌم١عذ ثٕعبًء ػٍعٝ 

 الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض، ٠ٚؼزجش ربس٠خ ِٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٘ٛ ربس٠خ ل١ذ اٌطبٌت.

 غ١ش اٌّظش١٠ٓ ٚفمبً ٦عشاءاد لجٛي اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ اٌزٟ ٠ؾذد٘ب اٌّغٍظ ا٤ػٍٝ ٌٍغبِؼبد.. ٠شاػٝ ل١ذ اٌطالة 5

. ٠فضً أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌغبِؼبد اٚ ِشاوعض اٌجؾعٛس أٚ ألغعبَ اٌجؾعٛس ٚاٌزطع٠ٛش فعٟ 6

 اٌششوبد اٚ ا١ٌٙئبد راد اٌظٍخ.

 ض١خ ٌّغٍظ اٌمغُ اعزىّبال ٥ٌٚساق اٌّطٍٛثخ ٌمجٛي رغغ١ً اٌطبٌت.. ٠مذَ اٌّششف ِمزشػ اٌخطخ اٌجؾ7

. رغغ١ً اٌطالة ٌذسعخ اٌّبعغز١ش ) فٟ ؽبٌخ ػذَ اٌؼًّ فٟ عٙخ ثؾض١خ( ػٍٝ أْ ٠مَٛ اٌطبٌت ثزغذ٠ذ اٌّظعبس٠ف اٌذساعع١خ 8

 زٕف١ز.اٌعٙخ ٚأ٠ضبً ِظبس٠ف اٌجٕش ف١ض فٟ ٚلذ االؽز١بط ٌٍغضء اٌؼٍّٟ ِغ رؾذ٠ذ اٌزىٍفخ ِٓ خالي 

 (ذوزٛساِٖزطٍجبد اٌزغغ١ً ) اٌ
 فٟ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ ِب ٠ٍٟ: دسعخ دوزٛس اٌفٍغفخ٠شزشط ٌزغغ١ً اٌطبٌت ٌذساعخ 

. أْ ٠ىعْٛ اٌطبٌععت ؽبطععالً ػٍعٝ دسعععخ اٌجىععبٌٛس٠ٛط فعٟ اٌؼٍععَٛ اٌضساػ١ععخ ِعٓ إؽععذٜ اٌغبِؼععبد اٌّظعش٠خ اٌخبضععؼخ ٌمععبْٔٛ 1

ِغعبي اٌزخظعض أٚ راد اٌظعٍخ ِعٓ ِؼٙعذ ػٍّعٟ أخعش ِؼزعشف ثعٗ، ثزمعذ٠ش ػعبَ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد، أٚػٍٝ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙعب فعٟ 

  ع١ذ  ػٍٝ ا٤لً.

. أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ؽبطالً ػٍٝ دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ، أٚػٍٝ دسععخ ِؼبدٌعخ ٌٙعب فعٟ ِغعبي اٌزخظعض أٚ راد 2

 اٌظٍخ ِٓ ِؼٙذ ػٍّٟ أخش ِؼزشف ثٗ.

 ٌذساع١خ اٌزٟ دسعٙب اٌطبٌت فٟ دسعخ اٌّبعغز١ش ع١ذ عذاً ػٍٝ ا٤لً.. أْ ٠ىْٛ ِزٛعظ رمذ٠شاد اٌّمشساد ا3

 . أْ ٠زفشؽ اٌطبٌت أصٕبء دساعزٗ ١ِٛ٠ٓ ػٍٝ ا٤لً فٟ ا٤عجٛع.4

 . أْ ٠زمذَ اٌطبٌت ثبعزّبسح اٌزؾبق ٌٍم١ذ ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ ِشفمبً ثٙب ا٢رٟ:5

  ة. شٙبدح اٌّبعغز١ش ثبٌزمذ٠شاد.          ط. اٌّٛلف ِٓ اٌزغ١ٕذ ثبٌٕغجخ ٌٍطالة.         أ. شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط ثبٌزمذ٠شاد.

ٚ. إلععشاس رفععشؽ.          ص. ِٛافمععخ عٙععخ   ٘ععـ. شععٙبدح اٌّعع١الد.                               طععٛس شخظعع١خ.                    6د. 

 اٌؼًّ.                           
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 اٌى١ٍخ، اٌزٞ ٠ؾٌٛٙب إٌٝ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض، ٠ٚؼزجش ربس٠خ ِٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٘ٛ ربس٠خ ل١ذ اٌطبٌت.إٌٝ ػ١ّذ 

. ٠مععذَ اٌطبٌععت خطععبة رضو١ععخ ِععٓ أؽععذ اٌّشععشف١ٓ ثّشؽٍععخ اٌّبعغععز١ش ٠ف١ععذ ثأ١ٍ٘زععٗ ٌالعععزّشاس فععٟ اٌذساعععخ ٌذسعععخ دوزععٛساٖ 5

 اٌفٍغفخ.

 غُ اعزىّبالً ٥ٌٚساق اٌّطٍٛثخ ٌمجٛي اٌزغغ١ً.. ٠مذَ اٌّششف ِمزشػ اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌّغٍظ اٌم6

 . ٠شاػٝ ل١ذ اٌطالة غ١ش اٌّظش١٠ٓ ٚفمبً ٦عشاءاد لجٛي اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ اٌزٟ ٠ؾذد٘ب اٌّغٍظ ا٤ػٍٝ ٌٍغبِؼبد.7

ٟ . ٠فضً أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِغعبي اٌجؾعش اٌؼٍّعٟ ثبٌغبِؼعبد ِٚشاوعض اٌجؾعٛس أٚ ألغعبَ اٌجؾعٛس ٚاٌزطع٠ٛش فع8

 اٌششوبد أٚ ا١ٌٙئبد راد اٌظٍخ.

. . رغغ١ً اٌطالة ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ ) فٟ ؽبٌخ ػذَ اٌؼًّ فٟ عٙخ ثؾض١خ( ػٍٝ أْ ٠مَٛ اٌطبٌت ثزغذ٠ذ اٌّظبس٠ف اٌذساعع١خ 9

 اٌزٕف١ز. عٙخ ٚأ٠ضبً ِظبس٠ف اٌجٕش ف١ض فٟ ٚلذ االؽز١بط ٌٍغضء اٌؼٍّٟ ِغ رؾذ٠ذ اٌزىٍفخ ِٓ خالي
 

 ِزطٍجبد ِٕؼ اٌذسعخ
 فٟ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ ِب ٠ٍٟ: دسعخ اٌّبعغز١ش٠شزشط ١ًٌٕ 

 . أمضبء ػب١ِٓ ػٍٝ ا٤لً ِٓ ربس٠خ اٌزغغ١ً ػٍٝ أْ ٠زبثغ طبٌت اٌذساعخ خالي ِذح دساعزٗ.1

ٔمطعخ لجعً  411ثّب ال ٠معً ػعٓ  Institutional TOFEL  . أْ ٠مذَ اٌطبٌت شٙبدح رف١ذ اعز١بصٖ اخزجبس اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ 2

 ٌٗ ثزمذ٠ُ اٌشعبٌخ إٌٝ ٌغٕخ اٌؾىُ.اٌغّبػ 

 . أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لذ أعشٜ ثؾٛس فٟ ِٛضٛع ألشٖ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبًء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض.3

 . أْ ٠غزبص اٌطبٌت اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌّىٍف ثٙب ثزمذ٠ش ع١ذ ػٍٝ ا٤لً.4

 ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ.. أْ ٠مذَ اٌطبٌت ػشع ٌٕزبئظ ثؾٛصٗ فٟ ع١ّ١ٕبس خبص ٤ػضبء 5١٘

 . ثؼذ لجٛي اٌشعبٌخ ِٓ ٌغٕخ اٌؾىُ، ٚػًّ اٌزؼذ٠الد اٌالصِخ ٠مذَ اٌطبٌت عذ ٔغخ ِٓ اٌشعبٌخ ِؼزّذح ِٓ ٌغٕخ اٌؾىُ.6

 . ٠مذَ اٌطبٌت أعطٛأخ ِذِغخ ثبٌشعبٌخ وبٍِخ ثبٌشىً إٌٙبئٟ اٌّؼزّذ ِٓ ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ رؾفظ ثّىزجخ اٌى١ٍخ.7

 FDTCبد اٌزؾٛي اٌشلّٟ . شٙبدح اعبع8١
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 فٟ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ: دوزٛساٖ اٌفٍغفخ٠شزشط ١ًٌٕ دسعخ 

 . أْ ٠زبثغ اٌطبٌت اٌذساعخ ٚاٌجؾش ٌّذح صالس عٕٛاد ػٍٝ ا٤لً ِٓ ربس٠خ ل١ذٖ.1

ٔمطعخ لجعً  511ثّعب ال ٠معً ػعٓ  Institutional TOFEL. أْ ٠مذَ اٌطبٌت شٙبدح رف١ذ اعز١بصٖ اِزؾبْ اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠عخ 2

 اٌغّبػ ٌٗ ثزشى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ.

 . أْ ٠مَٛ اٌطبٌت ثإعشاء ثؾٛس ِجزىشح رمزشؽٙب ٌغٕخ ا٦ششاف ٠ٚٛافك ػ١ٍٙب ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض ٠ٚمش٘ب ِغٍظ اٌى١ٍخ.3

 . أْ ٠غزبص اٌطبٌت االِزؾبْ اٌزأ١ٍٟ٘.4

 ع ٔزبئظ ثؾٛصٗ فٟ ع١ّٕبس خبص ٤ػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ.. أْ ٠مَٛ اٌطبٌت ثؼذ ٔغبؽٗ فٟ االِزؾبْ اٌزأ١ٍٟ٘ ثؼش5

 . ثؼذ لجٛي اٌشعبٌخ ِٓ ٌغٕخ اٌؾىُ، ٚػًّ اٌزؼذ٠الد اٌالصِخ ٠مذَ اٌطبٌت عذ ٔغخ ِٓ اٌشعبٌخ ِؼزّذح ِٓ ٌغٕخ اٌؾىُ.6

ثبٌشععبٌخ وبٍِعخ ثبٌشعىً إٌٙعبئٟ اٌّؼزّعذ ِعٓ ٌغٕعخ اٌؾىعُ ػٍعٝ اٌشععبٌخ رؾفعظ ثّىزجعخ  CD. ٠مذَ اٌطبٌت أععطٛأخ ِذِغعخ 7

 اٌى١ٍخ.

 FDTCشٙبدح اعبع١بد اٌزؾٛي اٌشلّٟ . 8

 رطجك لٛاػذ اٌالئؾخ ػٍٝ اٌطالة طجمب ٌزبس٠خ ل١ذُ٘.
 

اٌفٍغعفخ ِعشر١ٓ فعٟ اٌؼعبَ. ٚرمعذَ ٠عزُ رغعغ١ً طعالة اٌذساععبد اٌؼ١ٍعب ٌعذسعزٟ اٌّبعغعز١ش ٚدوزعٛساٖ  : ١ِؼبد اٌزمذَ ٌٍزغعغ١ً

اٌطٍجععبد فععٟ شععٙش ِععبسط ٌٍزغععغ١ً فععٟ اٌفظععً اٌذساعععٟ ا٤ٚي ٚشععٙش أوزععٛثش ٌٍزغععغ١ً فععٟ اٌفظععً اٌذساعععٟ اٌضععبٟٔ، ٠ٚىٍععف 

اٌطبٌت ثّؼبٚٔخ ٌغٕخ ا٦ششاف ٚفٟ ا٦طبس اٌضِٕعٟ اٌعالصَ ٌٍزٕف١عز ثإػعذاد خطعخ اٌجؾعش ٚػشضعٙب ػٍعٝ أػضعبء ١٘ئعخ اٌزعذس٠ظ 

 ١خ ثبٌزغغ١ً.ثبٌمغُ لجً اٌزٛط

 

٠شزشط ٌزغغ١ً اٌطبٌت ٌذسعخ اٌّبعغز١ش أال رزغبٚص اٌفزشح ِٕز ؽظٌٛٗ ػٍعٝ دسععخ اٌجىعبٌٛس٠ٛط  :  فزشح اٌغّبػ ثبٌزغغ١ً

فٟ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ ػشش عٕٛاد، ٠ٚشزشط ٌزغغ١ً اٌطبٌت ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ أال رزغبٚص اٌفزشح ِٕعز 

 اٌّبعغز١ش ؽزٝ اٌزغغ١ً ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ خّظ عٕٛاد.ؽظٌٛٗ ػٍٝ دسعخ 
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ِعذح اٌذساععخ فعٟ دسععخ اٌّبعغعز١ش صعالس ععٕٛاد ٚدسععخ دوزعٛساٖ اٌفٍغعفخ أسثعغ ععٕٛاد ِعٓ رعبس٠خ رغعغ١ٍٗ  : ِذح اٌذساعخ

اٌمغعُ  ٠ٚغٛص ِذ رغغ١ً اٌطبٌت ثؾذ ألظٝ ػبَ ١ِالدٞ ٚاؽذ فمظ فعٟ وعً ِشؽٍعخ ثٕعبءاً ػٍعٝ طٍعت اٌّشعشف ٚالزعشاػ ِغٍعظ

 اٌّخزض ِٚٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ.
 

 اٌّزطٍجبد اٌؼبِخ
رشًّ اٌّزطٍجبد اٌؼبِخ عجغ عبػبد ِؼزّذح إعجبس٠خ ٌّشؽٍخ اٌّبعغز١ش، ٚخّعظ ععبػبد ِؼزّعذح إعجبس٠عخ ٌّشؽٍعخ اٌعذوزٛساٖ 

 وبٌزبٌٟ:

ٌخبطععخ ثععبٌّمشس، . رشععًّ دساعععخ ِمععشس ثؾععش ِٕٚبلشععخ فظعع١ٍٓ دساععع١١ٓ ٠ؾضععش خالٌّٙععب اٌطبٌععت ع١ّععغ ؽٍمععبد إٌّبلشععخ ا1

٠ٚىٍععف اٌطبٌععت فععٟ اٌفظععً اٌذساعععٟ ا٤ٚي ثمععشاءح ٚرٍخعع١ض ٚػععشع ِشعؼععبً ػ١ٍّععبً ؽععذ٠ضبً فععٟ فععشع رخظظععٗ ثب٦رفععبق ِععغ 

اٌّششف، ٠ٚزٌٛٝ اٌؾضٛس ِٕبلشزٗ، ٚفٟ اٌفظعً اٌذساععٟ ا٢خعش ٠معذَ اٌطبٌعت ػشضعبً ٌّعب رٛطعً إ١ٌعٗ ِعٓ ٔزعبئظ اٌجؾعش فعٟ 

دسععخ ٌٍؾضعٛس  61دسععخ ٌٍّشعشف ٚ 41رم١١ُ اٌطالة فعٟ ِمعشس ثؾعش ِٕٚبلشعخ ثعـ دساعزٗ ٠ٚزٌٛٝ اٌؾضٛس ِٕبلشزٗ. ٠ؾذد 

 ِٓ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ.

. ٠ؾذد ِغبي أػذاد ِمشس اٌجؾش اٌّشعؼٟ فٟ أؽذ اٌّغبالد اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ رشرجظ ثبٌزخظض ػٍٝ أْ ٠زُ رم١ع١ُ اٌطبٌعت 2

 ا٤عبرزح اٌّزخظظ١ٓ ٠ٚٛافك ػ١ٍٙب ِغٍظ اٌى١ٍخ.ِٓ خالي ٌغٕخ صالص١خ ٠مزشؽٙب ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض ِٓ 

 إ٠مبف اٌزغغ١ً
ٌّغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبًء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغعُ اٌّخعزض أْ ٠ٛلعف ل١عذ اٌطبٌعت ٌّعذح ال رض٠عذ ػعٓ ععٕز١ٓ ٌفزعشاد ِزظعٍخ أٚ  .1

ّٕؼٗ ِٓ ِٛاطٍخ دساععزٗ، ِٕفظٍخ ِغ عٛاص ا٠مبف اٌم١ذ ٌؼبَ صبٌش فٟ ؽبٌخ اٌضشٚسح اٌمظٜٛ، إرا رمذَ اٌطبٌت ثؼزس ِمجٛي ٠

 ِٚذػّبً ثبٌّغزٕذاد اٌذاٌخ ػٍٝ رٌه.

 . رغمظ ِذح ا٠٦مبف ِٓ اٌّذح اٌّؾذدح ٌٍذساعخ.2

 . ٠زمذَ اٌطبٌت ثطٍت إ٠مبف اٌم١ذ فٟ ِذح ال رزغبٚص صالصخ شٙٛس ِٓ ثذء اٌؼزس، ٠ٚذخً فٟ ا٤ػزاس اٌّمجٌٛخ ِب ٠ٍٟ:3

 ـ ِشافمخ اٌضٚط أٚ اٌضٚعخ ٌٍغفش ٌٍخبسط.                     ـ اٌزغ١ٕذ ٤داء اٌخذِخ اٌؼغىش٠خ.
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 ـ إعبصح سػب٠خ ا٤عشح ثششط رمذ٠ُ شٙبدح ِؼزّذح.                                        ـ اٌّشع اٌط٠ًٛ.

 ـ اٌغفش إٌٝ اٌخبسط فٟ ِٕؾخ رذس٠ج١خ، أٚ ِّٙخ سع١ّخ ػٓ طش٠ك عٙخ ػٍّٗ.

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس، ٠ٚؼزّذ٘ب ِغٍظ اٌى١ٍخ.ـ ؽبالد أخشٜ رمجٍٙب ٌغٕٗ 

 إٌغبء اٌزغغ١ً
 ٠ٍغٝ رغغ١ً طبٌت اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِغ ػذَ عٛاص إػبدح رغغ١ٍٗ ِشح أخشٜ ثزاد اٌزخظض فٟ اؽذٜ اٌؾبالد ا٢ر١خ:  -1

 اٌزأ١ٍٟ٘ ٌذسعخ دوزٛس اٌفٍغفخ.ة. إرا سعت أوضش ِٓ ِشح فٟ االِزؾبْ            أ. إرا سعت أوضش ِٓ ِشح فٟ ِمشس ٚاؽذ.

 ـ. ػذَ عذاد اٌشعَٛ اٌّؼزّذح طجمبً ٌٍمٛاػذ إٌّظّخ.د    . ػذَ اٌزضاَ اٌطبٌت ثأخالل١بد ٚلٛاػذ اٌجؾش اٌؼٍّٟ.ط

 . إرا وبْ رمش٠ش اٌّششف غ١ش ِشضٟ ثششط أْ ٠ىْٛ لذ عجك إٔزاس اٌطبٌت وزبثخ ِٓ خالي ِغٍظ اٌمغُ ِشر١ٓ.ٖ

ثٕعبءاً ػٍععٝ طٍععت اٌّشعشف اٌشئ١غععٟ ٚالزععشاػ ِغٍعظ اٌمغععُ اٌّخععزض ِٚٛافمعخ ِغٍععظ اٌى١ٍععخ إرا ٌععُ . ٠ٍغعٝ رغععغ١ً اٌطبٌععت 2

٠غٛص إػبدح رغغ١ً اٌطبٌت اٌزٞ رمعذَ ثطٍعت إٌغعبء رغعغ١ٍٗ ِعٓ  ٚ ٠ؾظً اٌطبٌت ػٍٝ اٌذسعخ اٌّغغً ف١ٙب فٟ اٌّذح اٌّؾذدح.

 ى١ٍخ.اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزاد اٌزخظض ثؼزس لجٍٗ ِغٍظ اٌمغُ ٚأٌلشٖ ِغٍظ اٌ
 

 

 

 

 

ِٚعب ٠ؼبدٌٙعب  (ECTS) دسععخ اٌّبعغعز١ش اٌّشعزشوخ فعٟ   ا٦داسح اٌّغعزذاِخ ٥ٌساضعٟ   ثٕظعبَ اٌغعبػبد ا٤ٚسٚث١عخثشٔبِظ 

دِٕٙعٛس ضعّٓ ا٦طعبس اٌؼعبَ ٌالئؾعخ  –اٌضلعبص٠ك  –االععىٕذس٠خ  –ثع١ٓ عبِؼعبد اٌمعب٘شح   (ECH )اٌغعبػبد اٌّؼزّعذح  ثٕظعبَ

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍبد .

ً صبٌض  اٌجشاِظ اٌّشزشوخ :ب

 (ECTS) ثبٌٕظبَ ا٤ٚسٚثٟ  اٌّبعغز١ش إٌّٟٙ دسعخ 
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اٌؼٍععَٛ اٌضساػ١ععخ ٠زمععذ٠ش ع١ععذ ٚع١ععذ عععذا فععٟ ِععٛاد  اٌؾظععٛي ػٍععٝ دسعععخ اٌجىععبٌٛس٠ٛط اٌّشععزشوخ فععٟ:  شععشٚط االٌزؾععبق

 . اٌزخظض

ا٦داسح اٌّغععزذاِخ ٥ٌساضععٟ ِشععزٍّخ ػٍععٝ سِععٛص اٌغبِؼععبد ٠ّععٕؼ اٌطبٌععت دسعععخ اٌّبعغععز١ش اٌّشععزشوخ فععٟ  :  عٙععخ اٌّععٕؼ

ػٍعٝ أْ رؼزّعذ ثزٛل١عغ سئع١ظ اٌغبِؼعخ ) أٚ ِعٓ ٠ٕعٛة   Participating Universities Logos ) (اٌّشبسوخ ثبٌجشٔعبِظ  

 ػٕٗ أٚ ٠فٛضٗ ( اٌزٟ لبَ اٌطبٌت ثبٌزغغ١ً ف١ٙب .

 ٠ٚشًّ اٌزخظظبد اٌزب١ٌخ :

 إعُ اٌجشٔبِظ ثبٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ إعُ اٌجشٔبِظ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ

  Food Processing Technology رىٌٕٛٛع١ب رظ١ٕغ ا٤غز٠خ ـ  1

 Biosystems Engineering ٕ٘ذعخ إٌّظِٛبد اٌؾ٠ٛ١خـ  2

   Applied Microbiology and biotechnology ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب ٚاٌج١ٛرىٌٕٛٛع١ب اٌزطج١م١خـ  3

 Sustainable Agriculture Internsification (SAI) اٌّغزذاَاٌزىض١ف اٌضساػٟ ـ  4
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 اٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ 

 : اٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ اٌزب١ٌخ  ٠ّٕؼ ِغٍظ عبِؼخ اٌمب٘شح ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ و١ٍخ إٌٙذعخ

  Postgraduate Diplomaدثٍَٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  -

  Master of Science (M. Scدسعخ ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ اٌزخظظبد إٌٙذع١خ اٌّخزٍفخ ). -

  Doctor of Philosophy (Ph. Dدسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ اٌزخظظبد إٌٙذع١خ اٌّخزٍفخ ). -

        ث١ٓ و١ٍخ إٌٙذعخ ثغبِؼخ اٌمب٘شح  ثبالشزشانٍَٛ فٟ ِغبي اٌطبلخ اٌّزغذدح ٚوفبءح اٌطبلخ دسعخ ِبعغز١ش اٌؼ -

  ECTSٚعبِؼخ وبعً ثؤٌّب١ٔب ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح األٚسٚث١خ 

 ؽ١بء إٌّبؽك اٌزبس٠خ١خ ٌٍّذْ. إ إػبدحدسعخ ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ اٌزظ١ُّ اٌؼّشأٟ:  -

  اإلعجب١ٔخِغ عبِؼخ سٚف١شا ف١شع١ٍٟ  ثبالشزشانٟ ٕ٘ذعخ اٌؼ١ٍّبد اٌخؼشاء دسعخ ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ ف -

 دسعخ ِبعغز١ش إٌٙذعخ فٟ أِبْ إٌمً  -

 دسعخ ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخ اٌزظ١ّّبد اٌّزىبٍِخ فٟ ِششٚػبد اٌزش١١ذ  -

 ثبإلػبفخ إٌٝ دسعزٟ اٌذثٍَٛ ٚاٌّبعغز١ش ٌجؼغ اٌجشاِظ ا١ٌّٕٙخ( )
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 اٌذثٍــــــــِٛـخ اٌّششف اٌـمغــــــــــُ

 لغُ اٌش٠بػ١بد ٚاٌف١ض٠مب إٌٙذع١خ
 األِض١ٍخ فٝ إٌظُ إٌٙذع١خـ  1

 

 

 

 لغُ إٌٙذعخ اإلٔشبئ١خ

 

                              اٌخشعبٔخ اٌّغٍؾخـ  1

 إٌّشبد اٌّؼذ١ٔخـ  2

                      اٌّٛادٕ٘ذعخ ٚرىٌٕٛٛع١ب ـ  3

 رؾ١ًٍ إٌّشبد ثبعزخذاَ اٌؾبعتـ  4

                        ٕ٘ذعخ اٌضالصيـ  5

             خ اٌزش١١ذعٕ٘ذـ  6

 ٕ٘ذعخ إٔشبئ١خـ  7

 

 

 لغُ االشغبي اٌؼبِخ

 ٕ٘ذعخ اٌغ١ِٛبرىظ                      ـ 1

 ٕ٘ذعخ اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ ـ2

 ٕ٘ذعخ ٚرخط١ؾ إٌمً ٚاٌّشٚس        ـ 3

 ٕ٘ذعخ اٌطشق ٚاٌّطبساد ٚاٌّشٚس ـ 4

 ٕذعخ اٌظؾ١خ ٚاٌج١ئ١خ               اٌٙ ـ 5

 إٌٙذعخ اٌغ١ٛرم١ٕخ ٚاألعبعبد ـ 6

 

اٌزخظظ١خبد ذثٍِٛاٌأٚال:   
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 اٌذثٍــــــــِٛـخ اٌـمغــــــــــُ

 لغُ إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 اٌذساعبد اٌّؼّبس٠خـ  1

 رىٌٕٛٛع١ب اٌجٕبءـ  2

                                      اٌزظ١ُّ اٌج١ئٟـ  3

 اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٝـ  4

 

 

 لغُ ٕ٘ذعخ اٌشٞ ٚا١ٌٙذس١ٌٚىب

 ٕ٘ذعخ اٌشٜ ٚاٌظشف                               ـ  1

 ٕ٘ذعخ اٌغٛاؽً ٚاٌّٛأئـ 2

 ٕ٘ذعخ ٔظُ ِظبدس ا١ٌّبٖ                         ـ  3

 دثٍَٛ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ اٌّشزشوخـ  4

 

 

 لغُ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ

 

 خطٛؽ االٔبث١ت ٚاٌّؼخبد ٚاٌزٛسث١ٕبد              ـ  1

 االؽزشاق ٚآالد االؽزشاق اٌذاخٍٝـ  2

 اٌزجش٠ذ ٚرى١١ف اٌٙٛاء                                     ـ  3

 ِؾطبد اٌمٜٛ ٚإٌٙذعخ اٌجخبس٠خـ  4

 ألٚرِٛبر١ىٝ فٝ ٔظُ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خارطج١مبد اٌزؾىُ ـ  5

 

 

 لغُ ٕ٘ذعخ اٌزظ١ُّ ا١ٌّىب١ٔىٝ ٚاالٔزبط

 

 اٌزظ١ُّ ا١ٌّىب١ٔىٝ                               ـ  1

 هندسة االنتاجـ  2
 إٌٙذعخ اٌظٕبػ١خ                            ـ  3

 إٌّظِٛبد ا١ٌّىب١ٔى١خـ  4

 رؾ١ًٍ اإلعٙبداد ٚاال١ٙٔبساد ا١ٌّىب١ٔى١خـ  5
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 اٌذثٍــــــــِٛـخ اٌـمغــــــــــُ

 

 لغُ ٕ٘ذعخ اٌط١شاْ ٚاٌفؼبء

 رظ١ُّ اٌطبئشاد                                   ـ  1

 ٕ٘ذعخ اٌذفغ ٚاٌظٛاس٠خـ  2

 ٕ٘ذعخ إٌمً اٌغٜٛ                          ـ  3

 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌفؼبئ١خ ٚرطج١مبرٙبـ  4

 

 لغُ ٕ٘ذعخ اإلٌىزش١ٔٚبد ٚاالرظبالد اٌىٙشث١خ
 ال ٠ّٕؼ دثٍَٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 

 

 

 

 

 لغُ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ اٌىٙشث١خ

 ٔظُ اٌمٜٛ اٌىٙشث١خ                          ـ  1

 ر١ٌٛذ ٚاعزخذاَ اٌمٜٛ اٌىٙشث١خ ٚالزظبد٠برٙبـ  2

 ٕ٘ذعخ اٌغٙذ اٌؼبٌٝ ٚٔظُ اٌشلبثخ         ـ  3

 إٌظُ اٌّزمذِخ ٌٍزشغ١ً ٚاٌزؾىُ فٝ االالد اٌىٙشث١خـ  4

 ٔظُ اٌزؾىُ ا٢ٌٝ                                        ـ  5

 دثٍَٛ اٌزؾىُ ا٢ٌٝـ  6

 اٌىزش١ٔٚبد اٌمٜٛ اٌىٙشث١خ                               ـ  7

 أٔظّخ اٌٛلب٠خـ  8

 

 دثٍَٛ إٌٙذعخ اٌى١ّ١بئ١خـ  1 لغُ إٌٙذعخ اٌى١ّ١بئ١خ
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 اٌذثٍــــــــِٛـخ اٌـمغــــــــــُ

 

 لغُ ٕ٘ذعخ إٌّبعُ ٚاٌجزشٚي ٚاٌفضاد

 

             رظ١ُّ ٚرىٌٕٛٛع١ب إٌّبعُـ  1

 ٕ٘ذعخ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌخبِبدـ  2

 ٕ٘ذعخ اعزىشبف اٌجزشٚي                         ـ  3

 ٕ٘ذعخ إٔزبط اٌجزشٚيـ  4

 ٕ٘ذعخ اٌزآوً ٚؽّب٠خ اٌفٍضاد                      ـ  5

 ٕ٘ذعخ اعزخالص اٌفٍضادـ  6

 ٕ٘ذعخ اٌزشى١ً ٚاٌّؼبٌغبد اٌؾشاس٠خـ  7

 

 

 

 لغُ إٌٙذعخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌطج١خ ٚإٌظِٛبد

 إٌٙذعخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌطج١خ                      ـ  1

 ٕ٘ذعخ إٌّظِٛبدـ  2

 اٌّؼٍِٛبر١خ اٌؾ٠ٛ١خ اٌطج١خ                   ـ  3

 إٌٙذعخ اإلو١ٕ١ٍى١خـ  4

 اٌّؼٍِٛبر١خ اٌؾ١بر١خ                      ـ  5

 ا١ٌّىب١ٔىب اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌزؤ١ً٘ ـ 6

 

 لغُ ٕ٘ذعخ اٌؾبعجبد

 

 ٕ٘ذعخ اٌؾبعت                       ـ  1

 ٕ٘ذعخ شجىبد اٌؾبعجبدـ  2

 

 

 



) دراسات عليا(لهندسة كلية ا                               ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 

 

 اٌذثٍــــــــِٛـخ اٌّششف اٌـمغــــــــــُ

 اٌّغٍظ اٌؼٍّٟ ٌٍذساعبد اٌج١ٕ١خ

 ـ اٌطبلخ اٌّزغذدح 1

 إٌٙذعخ اإلداس٠خـ  2

 إٌٙذعخ اٌج١ئ١خ                                   ـ  3

 ٕ٘ذعخ اٌجزشٚي ٚاٌغبص اٌطج١ؼٝـ  4

 ٕ٘ذعخ إٌغغ١بد                                         ـ  5

 ٕ٘ذعخ اٌّخبؽشـ  6

 اٌّٛاد اٌّزمذِخ ٚرىٌٕٛٛع١برٙب                        ـ  7

 ط١بٔخ إٌّشآدـ  8

 رىٌٕٛٛع١ب رغ١ٙض اٌخبِبد ٚاٌج١ئخ                    ـ  9

 ـ رىٌٕٛٛع١ب اإلشؼبع 11

 اٌّؼبدْ اٌظٕبػ١خـ  11

 ٕ٘ذعخ إٔزبط اٌغبصـ  12

 

 دثٍَٛ ِٕٟٙ فٟ طٕبػخ اٌغبص اٌطج١ؼٟ اٌذثٍِٛبد ا١ٌّٕٙخ

 

 

 

بد اٌج١ٕ١خ: ثشٔبِظ اٌذثٍِٛصب١ٔبً   



) دراسات عليا(لهندسة كلية ا                               ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ ٌٍزمذَ ٌٍذثٍَٛ 

ِٓ إؽذٜ و١ٍبد إٌٙذعخ ثبٌغبِؼبد اٌّظش٠خ أٚ أٞ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ أٞ ِؼٙدذ  أطً شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ إٌٙذعخـ 1

 آخش ِؼزشف ثٗ ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ِغ رمذ٠ُ طٛسر١ٓ ِؼبدٌخ شخظ١خ ؽذ٠ضخ.

 ـ ِٛافمخ عٙخ اٌؼًّ ػٍٝ االٌزؾبق ثذثٍَٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌّٓ ٠ؼًّ ثبٌؾىِٛخ أٚ لطبع األػّبي اٌؼبَ.2

ٌٍّٕٙذط اٌؾش رمذ٠ُ طٛسح )عدبس٠خ( ِدٓ ثطبلدخ اٌدشلُ اٌمدِٟٛ ِٛػدؾبً ثٙدب اٌٛه١فدخ )ِٕٙدذط ؽدش ـ ؽبطدً ػٍدٝ  ـ ثبٌٕغجخ3

 ثىبٌٛس٠ٛط إٌٙذعخ ٚال ٠ؼًّ(.

ـ رمذ٠ُ اٌّٛلف ِدٓ اٌزغ١ٕدذ )رؤد٠دخ اٌخذِدخ اٌؼغدىش٠خ أٚ اػفدبء ٔٙدبئٟ أٚ اػفدبء ِالدذ طدبٌؾبً ٌٍؼّدً ثدٗ ٌّدذح ػدب١ِٓ ػٍدٝ 4

 األلً(.

بؽ اٌمدٛاد اٌّغدٍؾخ ػٍد١ُٙ رمدذ٠ُ ِٛافمدخ ِدٓ ١٘ئدخ اٌزدذس٠ت ٚثبٌٕغدجخ ٌؼدجبؽ اٌشدشؽخ ػٍد١ُٙ رمدذ٠ُ ِٛافمدخ ـ ثبٌٕغدجخ ٌؼدج5

 ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ.

 ـ طٛسح شٙبدح ا١ٌّالد ثبٌىّج١ٛرش.7                      .6×4طٛس شخظ١خ  4ـ ػذد 6

 ِذح اٌذساعخ 

ٍِٛبد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ال رض٠ذ ػٓ أسثؼخ فظٛي دساع١خ سئ١غ١خ ػٕذ اٌزفشؽ اٌغضئٟ. ٠ٚغٛص ثِذح اٌذساعخ ١ًٌٕ أٞ ِٓ د

ٌّغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض أْ رىْٛ ِذح اٌذساعخ فظ١ٍٓ دساع١١ٓ سئ١غ١ٓ ثششؽ أْ ٠زفشؽ 

ً اٌطبٌت ف١ّٙب  افمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌّٛافمخ ػٍٝ ، ٠ٚغٛص ٌٍّغٍظ اٌّخزض ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌطبٌت ِٚٛوبِالً  رفشغب

عبػبد ثؼذ اٌفظً اٌذساعٟ اٌشاثغ، ػٍٝ أْ ٠زُ اعزىّبٌُٙ فٟ اٌفظ١ٍٓ اٌذساع١١ٓ  6د ال ٠ض٠ذ ػٓ ذاعزىّبي اٌطبٌت ٌؼ

 اٌزب١١ٌٓ 



) دراسات عليا(لهندسة كلية ا                               ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 

 
 

 اٌزخظض إْ ٚعذ ذسعخ اٌ
 ------------------------------ ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ اٌش٠بػ١بد إٌٙذع١خ

 ------------------------------ ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ اٌف١ض٠مب إٌٙذع١خ

 ------------------------------ ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ا١ٌّىب١ٔىب إٌٙذع١خ

 

 ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 ـ اٌذساعبد اٌّؼّبس٠خ                     1

 رىٌٕٛٛع١ب اٌجٕبءـ  2

 ـ اٌزظ١ُّ اٌج١ئٟ                     3

 ـ اٌزظ١ُّ اٌؼّشأٟ ٚر١ّٕخ اٌّغزّؼبد 4

 ـ اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ 5

 

 ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ إٌٙذعخ اإلٔشبئ١خ
 ـ إٌٙذعخ اإلٔشبئ١خ 1

 ٕ٘ذعخ ٚإداسح اٌزش١١ذ ـ 2

 

 

 اٌؼبِخاألشغبي  ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 

 ـ ٕ٘ذعخ اٌغ١ِٛبرىظ                       1

 ـ ٕ٘ذعخ اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ 2

 ـ ٕ٘ذعخ ٚرخط١ؾ إٌمً ٚاٌّشٚس          3

 ـ ٕ٘ذعخ اٌطشق ٚاٌّطبساد ٚاٌّشٚس 4

 ـ إٌٙذعخ اٌظؾ١خ ٚاٌج١ئ١خ                 5

 ـ إٌٙذعخ اٌغ١ٛرم١ٕخ ٚاألعبعبد 6

اٌؼٍَٛ ِبعغز١شدسعبد بً: صبٌض  
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 ٚعذاٌزخظض إْ  اٌذسعخ 

 ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخ اٌشٞ ٚا١ٌٙذس١ٌٚىب
 ـ ٕ٘ذعخ ا١ٌّبٖ ٚاٌج١ئخ 1

 ـ ٕ٘ذعخ اٌشٛاؽئ ٚاٌّٛأئ 2

 

 ------------------------------ ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ

 

 

 ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخاٌزظ١ُّ ا١ٌّىب١ٔىٟ ٚاإلٔزبط

 ـ اٌزظ١ُّ ا١ٌّىب١ٔىٝ                  1

 ـ ٕ٘ذعخ االٔزبط ٚاٌّٛاد 2

 ـ إٌٙذعخ اٌظٕبػ١خ                   3

 ـ د٠ٕب١ِىب إٌّظِٛبد 4

ـ ١ِىب١ٔىب اٌغٛاِذ  5  

 

 

 

 ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخ اٌط١شاْ ٚاٌفؼبء

 

ـ اٌذ٠ٕب١ِىب اٌٙٛائ١خ                            1  

رؾ١ًٍ ٚرظ١ُّ ا١ٌٙبوً  ـ 2  

ـ ١ِىب١ٔىب اٌط١شاْ ٚاٌزؾىُ                     3  

ـ اٌذفغ  4  

ـ إٌمً اٌغٜٛ                                     5  

ـ رىٌٕٛٛع١ب اٌفؼبء ٚرطج١مبرٙب  6  
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 اٌزخظض إْ ٚعذ اٌذسعخ 

 

 اٌىٙشث١خِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخ اإلٌىزش١ٔٚبد ٚاالرظبالد 

 

ـ اٌىزش١ٔٚبد  1  

ـ ارظبالد  2  

ـ ِٛعبد دل١مخ ٚثظش٠بد                         3  

رؾىُ  ـ 4  

ـ اٌىزش١ٔٚبد ٚارظبالد اٌؾبعت  5  

 

 

 ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ اٌىٙشث١خ

ـ ٔظُ اٌمٜٛ اٌىٙشث١خ                    1  

  اٌىٙشث١خ ٚالزظبد٠برٙبر١ٌٛذ ٚاعزخذاَ اٌمٜٛ  ـ 2

ٕ٘ذعخ اٌغٙذ اٌؼبٌٝ ٚٔظُ اٌٛلب٠خ        ـ  3  

ا٢الد اٌىٙشث١خ ٚٔظُ اٌزؾش٠ه اٌىٙشثٟ - 4 -  

 ٔظُ اٌزؾىُ ا٢ٌٝ                                      ـ 5

إٌىزش١ٔٚبد اٌمٜٛ ـ 6 -  

 

------------------------------ ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ إٌٙذعخ اٌى١ّ١بئ١خ  

 

 رىٌٕٛٛع١ب اٌخبِبد  ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخ إٌّبعُ

 

 ------------------------------ ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخ اٌجزشٚي

 

 ------------------------------ ِبعغز١ش فٟ اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخ اٌفٍضاد
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 اٌزخظض إْ ٚعذ اٌذسعخ 
 ------------------------------ اٌؼٍَٛ فٟ إٌٙذعخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌطج١خ ٚإٌّظِٛبدِبعغز١ش 

 ------------------------------ ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخ اٌؾبعجبد

 

 

 ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ اٌطبلخ اٌّزغذدح ٚوفبءٖ اٌطبلخ 

 ٍَٛفٟ ٕ٘ذعخ اٌّخبؽش ِبعغز١ش اٌؼ 

 ِٛٔبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ  اٌّٛاد اٌّزمذِخ ِٚٛاد إٌب 

 ِٝبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌجزشٚي ٚاٌغبص اٌطج١ؼ 

 ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخ اٌؼ١ٍّبد اٌخؼشاء 

 ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخ إٔزبط اٌغبص 

 ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخ اٌزظ١ّّبد اٌّزىبٍِخ فٟ ِششٚػبد اٌزش١١ذ 

 ِْبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ اٌزظ١ُّ اٌؼّشأٝ : اػبدح إؽ١بء إٌّبؽك اٌزبس٠خ١خ ٌٍّذ 

 ًِبعغز١ش إٌٙذعخ فٟ أِبْ إٌم 

 

 اٌّبعغز١ش إٌّٙٝ فٟ ٕ٘ذعخ اإلٌىزش١ٔٚبد ٚاإلرظبالد.

 اٌج١ٕ١خ اٚ اٌّضدٚعخّبعغز١ش اٌبً: دسعبد ساثؼ

بً: دسعبد اٌّبعغز١ش إٌّٟٙخبِغ  
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 ششٚؽ اٌم١ذ 

 ا٢رٝ: ٌذسعخ اٌّبعغز١ش٠شزشؽ ٌم١ذ اٌطبٌت 

ؽبطال ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ إٌٙذعخ ثزمذ٠شػبَ ع١ذ ػٍٝ األلً ِٓ إؽدذٜ و١ٍدبد إٌٙذعدخ ثبٌغبِؼدبد أْ ٠ىْٛ  -1

 اٌّظش٠خ أٚ أٜ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ أٜ ِؼٙذ آخش ِؼزشف ثٗ ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد.

 أْ ٠زفشؽ ٌٍذساعخ ١ِٛ٠ٓ ػٍٟ األلً أعجٛػ١ب. -2

 اٌغبثك دساعزٙب.أْ ٠زمذَ ثج١بْ ثّمشساد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  -3

ؽبطدال ػٍدٟ  ِْغٍظ اٌمغُ اٌّخزض لجٛي ل١ذ اٌطبٌت ٌذسعخ اٌّبعغز١ش إرا ودب خ٠غٛص ٌّغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٟ رٛط١ -4

ػددبفخ اٌددٝ أؽددذ دثٍِٛددبد اٌذساعددبد اٌؼ١ٍددب ِددٓ إؽددذٜ و١ٍددبد بالث Bأٚ  ثىددبٌٛس٠ٛط إٌٙذعددخ ثزمددذ٠ش ػددبَ ألددً ِددٓ ع١ددذ

 فٝ ٔفظ اٌزخظض. B اٚ ٌٍغبِؼبد ثزمذ٠ش ػبَ ع١ذ ػٍٟ األلًإٌٙذعخ اٌّؼزشف ثٙب ِٓ اٌّغٍظ االػٍٟ 

٠غٛص ٌّغٍظ اٌى١ٍخ اٌّٛافمخ ػٍٟ لجٛي اٌطالة اٌشاغج١ٓ فٟ اٌزغغ١ً ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍدب ٌذسعدخ اٌّبعغدز١ش ٚاٌؾبطد١ٍٓ  -5

 عدبػٗ ِؼزّدذح )ِدٓ ِغدز٠ٛبد ١ٍ١٘12دخ ٠ؾدذد٘ب اٌمغدُ ال رمدً ػدٓ ؤػٍٟ رمذ٠ش ِمجٛي ثشدشؽ االٔزٙدبء ِدٓ ِمدشساد ر

 ٠2.7ؾذد٘ب اٌّششف االوبد٠ّٝ ٠ٚٛافك ػ١ٍٙب ِغٍظ اٌمغدُ اٌّخدزض ٠ٚشدزشؽ رؾم١دك ِزٛعدؾ ٔمدبؽ  (611ٚ  511

ػٍٟ االلً فٟ وً ِبدح وّب ٠شزشؽ ػذَ رغغ١ً رٍه اٌّدٛاد ِدشح اخدشٞ  -Bوؾذ أدٔٝ ثبالػبفٗ اٌٟ اٌؾظٛي ػٍٟ رمذ٠ش 

 اٚ االػفبء ِٕٙب ػٕذ االٌزؾبق ثجشٔبِظ اٌّبعغز١ش  

ة اٌّزمذِْٛ ٌذسعخ ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ اٌش٠بػ١بد ٚاٌف١ض٠مب ٚا١ٌّىب١ٔىب إٌٙذع١خ ٌذساعخ ِمشساد رؤ١ٍ١٘دخ ٠م١ذ اٌطال -6

٠ٚؼددذ إٌٙذعدد١خ  عددبػٗ ِؼزّددذح ؽجمددب ٌغددذاٚي اٌّمددشساد اٌزؤ١ٍ١٘ددخ ثالئؾددخ لغددُ اٌش٠بػدد١بد ٚاٌف١ض٠مددب 12ال رمددً ػددٓ 

ْ اٌطبٌدت ؽبطدالً ػٍدٝ ثىدبٌٛس٠ٛط اٌؼٍدَٛ ثبالػدبفخ إٌدٝ أِب إرا وبٔغبؽُٙ فٝ رٍه اٌّمشساد ٠م١ذْٚ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش
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ٚفٟ وٍزدب اٌؾدبٌز١ٓ ٠غدت ِشاػدبٖ اٌفمدشاد )أ،ة،ط( ِدٓ  ثىبٌٛس٠ٛط إٌٙذعخ ف١غٛص ل١ذٖ ِجبششح ٌذسعخ اٌّبعغز١ش ، 

 (.5٘زٖ اٌّبدح ٚوزٌه اٌّبدٖ )

غ١ش اٌزخظدض اٌّطٍدٛة ثؼدذ  ٠غٛص ل١ذ اٌطالة اٌّزمذِْٛ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش ٚؽبطٍْٛ ػٍٝ ثىبٌٛس٠ٛط إٌٙذعخ فٝ -7

أدائُٙ أِزؾبْ اٌّمشساد اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌزٝ لذ ٠طٍجٙب اٌمغُ اٌّخزض ٚال رؾزغت ٘زٖ اٌغدبػبد ػدّٓ اٌغدبػبد اٌّدزوٛسح 

 ( 38، 35فٟ اٌّبدر١ٓ )

 اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ ٌٍزمذَ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش 
 

ػٍٝ األلً ِٓ إؽذٜ و١ٍبد إٌٙذعدخ ثبٌغبِؼدبد اٌّظدش٠خ أٚ  -Bأطً شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ إٌٙذعخ ثزمذ٠ش ػبَ ع١ذ أٚ ـ 1

 أٞ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ أٞ ِؼٙذ آخش ِؼزشف ثٗ ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ِغ رمذ٠ُ طٛسر١ٓ ِؼبدٌخ شخظ١خ ؽذ٠ضخ.

 

ٌّغٍدظ األػٍدٝ ـ أطً شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚأطً شٙبدح دثٍَٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِٓ إؽذٜ و١ٍبد إٌٙذعخ اٌّؼزشف ثٙب ِدٓ ا2

 فٟ شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط. -Bػٍٝ األلً ٌٍؾبط١ٍٓ ػٍٝ رمذ٠ش ِمجٛي أٚ ألً ِٓ  -Bٌٍغبِؼبد ثزمذ٠ش ػبَ ع١ذ أٚ 

ـ ِٛافمخ عٙدخ اٌؼّدً ػٍدٝ اٌذساعدخ ثبٌٕغدجخ ٌٍّؼ١دذ٠ٓ ٚؽدالة اٌجؾدش ٚاٌؼدب١ٍِٓ ثدبٌّشاوض اٌجؾض١دخ ٌّٚدٓ ٠ؼّدً ثبٌؾىِٛدخ أٚ 3

 لطبع األػّبي.

 اٌؾش أٚ ثذْٚ ػًّ رمذ٠ُ طٛسح )عبس٠خ( ِٓ ثطبلخ اٌشلُ اٌمِٟٛ.ـ ثبٌٕغجخ ٌٍّٕٙذط 4

ـ ث١بْ ثغ١ّغ اٌّمشساد اٌغبثك إٌغبػ ف١ٙب ثّشؽٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب لجً االٌزؾبق ثجشٔبِظ اٌّبعغدز١ش ثى١ٍدخ إٌٙذعدخ عبِؼدخ 5

 اٌمب٘شح )ؽبي إػبدح اٌم١ذ(.
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ػفدبء ٔٙدبئٟ أٚ اػفدبء ِالدذ طدبٌؾبً ٌٍؼّدً ثدٗ ٌّدذح ػدب١ِٓ ػٍدٝ ـ رمذ٠ُ اٌّٛلف ِدٓ اٌزغ١ٕدذ )رؤد٠دخ اٌخذِدخ اٌؼغدىش٠خ أٚ ا6

 األلً(.

ـ ثبٌٕغجخ ٌؼجبؽ اٌمدٛاد اٌّغدٍؾخ ػٍد١ُٙ رمدذ٠ُ ِٛافمدخ ِدٓ ١٘ئدخ اٌزدذس٠ت. ٚثبٌٕغدجخ ٌؼدجبؽ اٌشدشؽخ ػٍد١ُٙ رمدذ٠ُ ِٛافمدخ  7

 ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ.

 ىّج١ٛرش.ـ طٛسح شٙبدح ا١ٌّالد ا9ٌ                   .6×4طٛس شخظ١خ  4ـ ػذد 8

 ِذح اٌذساعخ 

 ١ذ. ماٌؾذ األٔٝ ٌٍؾظٛي ػٍٝ دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ اٌؼٍَٛ إٌٙذع١خ ٘ٛ أسثغ فظٛي دساع١خ سئ١غ١خ ِٓ ربس٠خ اٌ -أ

اٌؾذ األلظٝ ٌٍؾظٛي ػٍٝ دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ اٌؼٍدَٛ إٌٙذعد١خ ٘دٛ صّدبْ فظدٛي دساعد١خ سئ١غد١خ ِدٓ ردبس٠خ اٌم١دذ ِدغ  -ة

 ِشاػبح ؽبالد ٚلف اٌم١ذ. 

اٌؾذ األدٔٝ ٌٍؾظٛي ػٍٝ دسعخ ِبعغز١ش إٌٙذعخ ٘ٛ أسثغ فظٛي دساعد١خ سئ١غد١خ ِدٓ ردبس٠خ اٌم١دذ، ٚاٌؾدذ األلظدٝ ٘دٛ  -ط

 عذ فظٛي دساع١خ سئ١غ١خ ِٓ ربس٠خ اٌم١ذ. 

ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ ِٚبعغز١ش إٌٙذعخ ثؾذ ألظٟ فظ١ٍٓ دساع١١ٓ سئ١غ١١ٓ ثٕبء ػٍدٝ ؽٍدت اٌّشدشف  ٠ٟغٛص ِذ اٌم١ذ ٌذسعز -د

١غددٟ ِٚٛافمددخ اٌمغددُ اٌّخددزض ٌٚغٕددخ اٌذساعددبد اٌؼ١ٍددب ٚاٌجؾددٛس ِٚغٍددظ اٌى١ٍددخ ٚاػزّددبد أ.د. ٔبئددت سئدد١ظ اٌغبِؼددخ اٌشئ

 ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب. 

 ششٚؽ ِٕؼ دسعخ ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ 

٠ٛطٟ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ رٛط١خ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخدزض ٌٚغٕدخ اٌذساعدبد اٌؼ١ٍدب ٚاٌجؾدٛس ِدٕؼ دسعدخ ِبعغدز١ش اٌؼٍدَٛ 

 زخظظبد إٌٙذع١خ اٌّخزٍفخ فٟ ؽبٌخ اعز١فبء اٌطبٌت ٌٍششٚؽ ا٢ر١خ: فٟ اٌ

 ِشٚس أسثغ فظٛي أوبد١ّ٠خ سئ١غ١خ ػٍٝ ثذء اٌم١ذ ػٍٝ األلً.  -أ
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 . 2٫7ٔغبػ اٌطبٌت فٟ اِزؾبٔبد ع١ّغ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚثّزٛعؾ ٔمبؽ ال ٠مً ػٓ  -ة

  ( ثبٌالئؾخ.24ؽجمب ٌٍّبدح )لجٛي اٌشعبٌخ ِٓ ٌغٕخ اٌؾىُ ٚاٌزٛط١خ ثّٕؼ اٌذسعخ  -ط

   إٌٙذعخششٚؽ ِٕؼ دسعخ ِبعغز١ش

إٌٙذعدخ ٠ٛطٟ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ رٛط١خ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ِٕؼ دسعدخ ِبعغدز١ش 

 فٟ ؽبٌخ اعز١فبء اٌطبٌت ٌٍششٚؽ ا٢ر١خ: 

 لً. ِشٚس أسثغ فظٛي أوبد١ّ٠خ سئ١غ١خ ػٍٝ ثذء اٌم١ذ ػٍٝ األ -أ

  .2٫7ٔغبػ اٌطبٌت فٟ اِزؾبٔبد ع١ّغ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚثّزٛعؾ ٔمبؽ ال ٠مً ػٓ  -ة

 

  

 دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌش٠بػ١بد إٌٙذع١خ (1

 دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ اٌف١ض٠مب إٌٙذع١خ (2

 دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ ا١ٌّىب١ٔىب إٌٙذع١خ (3

 اٌّؼّبس٠خدوزٛساٖ اٌفٍغفخ إٌٙذعخ  (4

 دوزٛساٖ اٌفٍغفخ إٌٙذعخ االٔشبئ١خ (5

 ٚرشًّ  دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ  (6

 ٕ٘ذعخ اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ -                         ٕ٘ذعخ اٌغ١ِٛبرىظ         -

 ٕ٘ذعخ اٌطشق ٚاٌّطبساد ٚاٌّشٚس  -         ٕ٘ذعخ ٚرخط١ؾ إٌمً ٚاٌّشٚس            -

 إٌٙذعخ اٌغ١ٛرم١ٕخ ٚاألعبعبد -            إٌٙذعخ اٌظؾ١خ ٚاٌج١ئ١خ                -

اٌذوزٛساٖ خعبً: دسععبد  
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 األشغبي اٌؼبِخ – 

 دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ ٕ٘ذعخ اٌشٜ ٚا١ٌٙذس١ٌٚىب (7

 دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ. (8

 دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ ٕ٘ذعخ اٌزظ١ُّ ا١ٌّىب١ٔىٝ ٚاإلٔزبط (9

 فٝ ٕ٘ذعخ اٌط١شاْ ٚاٌفؼبءدوزٛساٖ اٌفٍغفخ  (11

 دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ ٕ٘ذعخ اإلٌىزش١ٔٚبد ٚاالرظبالد اٌىٙشث١خ (11

 دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ اٌىٙشث١خ (12

 دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ إٌٙذعخ اٌى١ّ١بئ١خ (13

 دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ ٕ٘ذعخ إٌّبعُ (14

 دوزٛساٖ اٌفٍغفخ ف ٕ٘ذعخ اٌجزشٚي (15

 اددوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ ٕ٘ذعخ اٌفٍض (16

 دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ إٌٙذعخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌطج١خ ٚإٌّظِٛبد (17

 دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ ٕ٘ذعخ اٌؾبعجبد (18

  :٠شزشؽ ٌم١ذ ؽبٌت اٌذوزٛساٖ ا٢رٟششٚؽ اٌم١ذ : 
  .( ِٓ اٌالئؾخ5اٌششٚؽ اٌؼبِخ اٌٛاسدح فٟ اٌّبدح ) -أ

٠ىدْٛ ِدٓ ٔفدظ اٌزخظدض اٌؼدبَ: إٌٙذعدخ  أْ ٠ىدْٛ ؽبطدالً ػٍدٝ دسعزدٟ اٌجىدبٌٛس٠ٛط فدٟ اٌؼٍدَٛ إٌٙذعد١خ )ثشدشؽ أْ -ة

اٌّؼّبس٠خ، إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ، إٌٙذعخ ا١ٌّىب١ٔى١خ، إٌٙذعخ اٌىٙشث١دخ، إٌٙذعدخ اٌى١ّ١بئ١دخ، ٕ٘ذعدخ اٌزؼدذ٠ٓ( ٚاٌّبعغدز١ش فدٟ 

  .اٌؼٍَٛ إٌٙذع١خ ِٓ إؽذٜ و١ٍبد إٌٙذعخ ثبٌغبِؼبد اٌّظش٠خ أٚ أٞ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد
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٠ٚؾذد ِغٍظ اٌى١ٍخ اٌؾذٚد اٌذ١ٔب ٌٍمجٛي، أٚ اعز١بص ِب ال ٠ض٠ذ ػٓ صالس ِمشساد رؤ١ٍ١٘دخ ٠ؾدذد٘ب  GRE اعز١بص اخزجبس اي -ط

ػٍٝ األلً. ٠غت اعز١فبء ٘زا اٌششؽ لجً االٌزؾبق ثجشٔبِظ اٌذوزٛساٖ أٚ فٟ ِذح ص١ِٕخ ألظب٘ب ػدبَ  (B-) ِغٍظ اٌى١ٍخ ثزمذ٠ش

ً ِٓ ثذا٠خ اٌم١ذ )ٚلجً اٌزم  .ذ٠ُ ٌالِزؾبْ اٌشبًِ( ٚاال ٠ٍغٟ اٌم١ذ رٍمبئ١ب

  .أْ ٠زمذَ ثج١بْ ِمشساد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌغبثك دساعزٙب -د

  أْ ٠غزبص ثٕغبػ اِزؾبْ اٌمجٛي -٘ـ

أْ ٠زمذَ ثطٍت إٌٝ إداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌم١ذٖ ثؼدذ ِٛافمدخ أؽدذ األعدبرزح أٚ األعدبرزح اٌّغدبػذ٠ٓ ػٍدٝ اإلشدشاف ٠ٚؼدشع  -ٚ

 -ثؼدذ اعدز١فبء ع١ّدغ اٌّغدزٕذاد  -اٌطٍت ػٍٝ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض الػزّبد اإلششاف ٚرؾذ٠ذ ِغبي اٌجؾش صُ ٠ؼدشع األِدش 

  .ػٍٝ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس صُ ِغٍظ اٌى١ٍخ

( ال رؾزغددت ػددّٓ عددبػبد ٠611غددٛص ٌّغٍددظ اٌمغددُ اشددزشاؽ دساعددخ ِددٛاد إػددبف١خ )ثؾددذ ألظددٝ صالصددخ ِددٛاد ِددٓ ِددٛاد  -ص

 .ٌجشٔبِظ إرا ٌُ ٠ىٓ ؽبطالً ػٍٝ دسعخ اٌّبعغز١ش ِٓ ٔفظ اٌمغُ اٌؼٍّٟا

 اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ ٌٍزمذَ ٌذسعخ اٌذوزٛساح 

ػٍدٝ األلدً )ثشدشؽ اْ ٠ىدْٛ ِدٓ ٔفدظ اٌزخظدض اٌؼدبَ:  -Bأطدً شدٙبدح اٌجىدبٌٛس٠ٛط فدٟ إٌٙذعدخ ثزمدذ٠ش ػدبَ ع١دذ أٚ ـ 1

إٌٙذعددخ اٌّؼّبس٠ددخ، إٌٙذعددخ اٌّذ١ٔددخ، إٌٙذعددخ ا١ٌّىب١ٔى١ددخ، إٌٙذعددخ اٌىٙشث١ددخ، إٌٙذعددخ اٌى١ّ١بئ١ددخ، ٕ٘ذعددخ اٌزؼددذ٠ٓ( ِددٓ 

ٍدٝ ٌٍغبِؼدبد إؽذٜ و١ٍبد إٌٙذعخ ثبٌغبِؼبد اٌّظش٠خ أٚ أٞ دسعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ أٞ ِؼٙذ آخش ِؼزشف ثٗ ِٓ اٌّغٍظ األػ

 اٌّظش٠خ ِغ رمذ٠ُ طٛسر١ٓ ِؼبدٌخ شخظ١خ ؽذ٠ضخ.

 ـ أطً شٙبدح دثٍَٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ـ إْ ٚعذد ـ ِٓ إؽذٜ و١ٍبد إٌٙذعخ اٌّؼزشف ثٙب ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد.2

 ِؼبد.ـ أطً شٙبدح ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ إٌٙذع١خ ِٓ إؽذٜ و١ٍبد إٌٙذعخ اٌّؼزشف ثٙب ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغب3

ـ ث١بْ ثغ١ّغ اٌّمشساد اٌغبثك إٌغبػ ف١ٙب ثّشؽٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب لجً االٌزؾدبق ثجشٔدبِظ اٌدذوزٛساٖ ثى١ٍدخ إٌٙذعدخ عبِؼدخ 4

 اٌمب٘شح.
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ثبٌؾذ األدٔدٝ اٌّطٍدٛة أٚ اٌزؼٙدذ ثبعز١دبصٖ أٚ اعز١دبص اٌضالصدخ ِمدشساد اٌزؤ١ٍ١٘دخ اٌزدٟ ألش٘دب  GREـ رمذ٠ُ ِب ٠ف١ذ اعز١بص اٌـ 5

 ى١ٍخ، ٚرٌه لجً اٌزمذ٠ُ ٌالِزؾبْ اٌشبًِ ٚفٟ خالي ِذح ال رض٠ذ ػٓ فظ١ٍٓ دساع١١ٓ سئ١غ١١ٓ ِٓ ثذا٠خ اٌم١ذ.ِغٍظ اٌ

ـ ِٛافمخ عٙخ اٌؼّدً ػٍدٝ اٌذساعدخ ثبٌٕغدجخ ٌٍّذسعد١ٓ اٌّغدبػذ٠ٓ ٚؽدالة اٌجؾدش ٚاٌؼدب١ٍِٓ ثدبٌّشاوض اٌجؾض١دخ ٌّٚدٓ ٠ؼّدً 6

 ثبٌؾىِٛخ أٚ لطبع األػّبي.

ؾش رمذ٠ُ طٛسح )عدبس٠خ( ِدٓ ثطبلدخ اٌدشلُ اٌمدِٟٛ ِٛػدؾبً ثٙدب اٌٛه١فدخ )ِٕٙدذط ؽدش ـ ؽبطدً ػٍدٝ ـ ثبٌٕغجخ ٌٍّٕٙذط ا7ٌ

 ثىبٌٛس٠ٛط إٌٙذعخ ٚال ٠ؼًّ(.

ـ رمذ٠ُ اٌّٛلف ِدٓ اٌزغ١ٕدذ )رؤد٠دخ اٌخذِدخ اٌؼغدىش٠خ أٚ إػفدبء ٔٙدبئٟ أٚ إػفدبء ِالدذ طدبٌؾبً ٌٍؼّدً ثدٗ ٌّدذح ػدب١ِٓ ػٍدٝ 8

 األلً(.

ٌّغدٍؾخ ػٍد١ُٙ رمدذ٠ُ ِٛافمدخ ِدٓ ١٘ئدخ اٌزدذس٠ت  ٚثبٌٕغدجخ ٌؼدجبؽ اٌشدشؽخ ػٍد١ُٙ رمدذ٠ُ ِٛافمدخ ـ ثبٌٕغجخ ٌؼجبؽ اٌمدٛاد ا9

 ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ.

 ـ طٛسح شٙبدح ا١ٌّالد ثبٌىّج١ٛرش.11    6×4طٛس شخظ١خ  4ـ ػذد 11

 ِذح اٌذساعخ 

فظدٛي دساعد١خ سئ١غد١خ ِدٓ ردبس٠خ اٌم١دذ ثبٌذسعدخ. ٚال ٠غدٛص ِدٕؼ  7ٌٍؾظٛي ػٍٝ دسعخ اٌذوزٛساٖ ٘دٛ ِدشٚس  األدٔٝاٌؾذ  -أ

اٌشددبًِ. وّددب ٠غددت أال رمددً اٌّددذح اٌض١ِٕددخ ثدد١ٓ  االِزؾددبْ اعز١ددبصاٌذسعددخ لجددً ِددشٚس أسثددغ فظددٛي دساعدد١خ سئ١غدد١خ ِددٓ رددبس٠خ 

 أشٙش.  3اٌّؾبػشح اٌؼبِخ ٚرشى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ػٓ 
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ٌٍؾظٛي ػٍٝ دسعخ اٌذوزٛساٖ ٘ٛ ػشش فظٛي دساع١خ سئ١غد١خ ِدٓ ردبس٠خ اٌم١دذ ، ِدغ ِشاػدبح ؽدبالد ٚلدف  لظٝاألاٌؾذ  -ة

اٌم١ددذ. ٠ٚغددٛص ِددذ اٌم١ددذ ثؾددذ الظددٟ فظدد١ٍٓ دساعدد١١ٓ سئ١غدد١١ٓ ثٕددبء ػٍددٝ ؽٍددت اٌّشددشف اٌشئ١غددٟ ِٚٛافمددخ ِغٍددظ اٌمغددُ 

 اٌّخزض ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ِٚغٍظ اٌى١ٍخ. 

٠ٛطٟ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ رٛط١خ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخدزض ٌٚغٕدخ اٌذساعدبد اٌؼ١ٍدب ٚاٌجؾدٛس ثبٌى١ٍدخ ٌذسعخ ششٚؽ ِٕؼ ا

 ِٕؼ دسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ ؽبٌخ اعز١فبء اٌطبٌت ٌٍششٚؽ ا٢ر١خ : 

ً ٌّذح اٌذساعخ  األدٔٝاٌؾذ  اعز١فبء -1  اٌشبًِ. ٚاالِزؾبْإٌغبػ فٟ ِمشساد اٌذوزٛساٖ  -2     (.47ٌٍّبدح ) ؽجمب

   لجٛي اٌشعبٌخ ِٓ ٌغٕخ اٌؾىُ ٚاٌزٛط١خ ثّٕؼ اٌذسعخ. -4                                         رمذ٠ُ اٌّؾبػشح اٌؼبِخ. -3

 

 

 ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ اٌطبلخ اٌّزغذدح ٚوفبءح اٌطبلخ ) ثبإلشزشان ِغ عبِؼخ وبعً ثؤٌّب١ٔب ( -1

 عبِؼخ سٚف١شا ف١شع١ٍٟ األعجب١ٔخ (ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘ذعخ اٌؼ١ٍّبد اٌخؼشاء ) ثبإلشزشان ِغ  -2

ِبعغددز١ش اٌؼٍددَٛ فددٟ اٌزظدد١ُّ اٌؼّشأددٟ : إػددبدح اؽ١ددبء إٌّددبؽك اٌزبس٠خ١ددخ ٌٍّددذْ ) ثشٔددبِظ اٌّبعغددز١ش اٌّددضدٚط  -3

 عبِؼخ االعىٕذس٠خ ٚعبِؼخ وٛرجظ ثؤٌّب١ٔب ( –عبِؼخ اٌمب٘شح ٚو١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ  –ثبإلشزشان ث١ٓ و١ٍخ إٌٙذعخ 

 اٌجشاِظ اٌّشزشوخ



  



 

 
 

 

        
 

      

      
 كل٘ح الرخط٘ؾ االلل٘وٖ ّالؼوشاًٖ
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 ذؼن كل٘ح الرخط٘ؾ اإللل٘وٖ ّالؼوشاًٖ أستؼح ألغام ػلو٘ح ُّٖ : 

لغن الرظو٘ن الؼوشاًٖ ّلغن الرٌو٘ةح الؼوشاً٘ةح اإللل٘و٘ةح ّلغةن الرخطة٘ؾ الؼوشاًةٖ ّ لغةن الرخطة٘ؾ الث٘يةٖ ّالثٌ٘ةح ا عاعة٘ح 

 ذوٌػ الذسظاخ الؼلو٘ح الرال٘ح :
 

 
 

 

 ّؽث٘ؼح الشِادج ) ذوِ٘ذٕ هاظغر٘ش( ششّؽ االلرؽاق الرخظض المغن الؼلوٖ
 

 الرٌو٘ح الؼوشاً٘ح اإللل٘و٘ح

 

 الرٌو٘ح الؼوشاً٘ح اإللل٘و٘ح

تكالْسْٗط الرخطة٘ؾ الؼوشاًةٖ أّ الٌِذعةح )شةؼثح ػوةاسج( أّ  

ها ٗؼادلِا هي الوعلةظ ا ػلةٔ للعاهؼةاخ ترمةذٗش "ظ٘ةذ" ػلةٔ 

 ا لل 

ٗوكةةي تؼةةذُا اعةةركواا الذساعةةح للؽظةةْا ػلةةٔ دسظةةح دكرةةْساٍ 

لل٘وٖ ّالؼوشاًٖ شواً٘ح فظْا دساع٘ح الفلغفح فٖ  الرخط٘ؾ اإلإ

    تخالف فرشاخ ّلف ّهذ الم٘ذ

 

 الرخط٘ؾ الؼوشاًٖ

 الرخط٘ؾ الؼوشاًٖ. -

 اإلعكاى -

 

 

 الرظو٘ن الؼوشاًٖ

 الرظو٘ن الؼوشاًٖ. -

 ذٌغ٘ك الوْالغ. -

 اإلسذماء ّالؽفاظ الؼوشاًٖ. -

 

 الرخط٘ؾ الث٘يٖ ّالثٌ٘ح ا عاع٘ح

 

 الرخط٘ؾ الث٘يٖ. -

 ذخط٘ؾ الثٌ٘ح ا عاع٘ح. -

 

 

 –تكةةالْسْٗط الرخطةة٘ؾ الؼوشاًةةٖ أّ الٌِذعةةح )شةةؼثح ػوةةاسج 

شةةؼثح هةةذًٖ( أّ هةةا ٗؼادلِةةةا هةةي الوعلةةظ ا ػلةةٔ للعاهؼةةةاخ 

 ترمذٗش "ظ٘ذ" ػلٔ ا لل.

   . شواً٘ح فظْا دساع٘ح تخالف فرشاخ ّلف ّهذ الم٘ذ

 أّالً : دسظح الواظغر٘ش فٖ الرخط٘ؾ اإللل٘وٖ ّالؼوشاًٖ
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 ّؽث٘ؼح الشِادج ) ذوِ٘ذٕ دكرْساٍ( ششّؽ االلرؽاق الرخظض المغن الؼلوٖ

 

 الرٌو٘ح الؼوشاً٘ح اإللل٘و٘ح

 

 الرٌو٘ح الؼوشاً٘ح اإللل٘و٘ح

 

هاظغةةر٘ش الرخطةة٘ؾ الؼوشاًةةٖ أّ الٌِذعةةح )شةةؼثح ػوةةاسج( أّ هةةا ٗؼادلِةةا 

 "ظ٘ذ" ػلٔ ا للهي الوعلظ ا ػلٔ للعاهؼاخ ترمذٗش 

 .شِادج هٌرِ٘ح ػششج فظْا دساع٘ح تخالف فرشاخ ّلف ّهذ الم٘ذ 

 

 الرخط٘ؾ الؼوشاًٖ

 الرخط٘ؾ الؼوشاًٖ. -

 اإلعكاى -

 

 

 الرظو٘ن الؼوشاًٖ

 الرظو٘ن الؼوشاًٖ. -

 ذٌغ٘ك الوْالغ. -

 اإلسذماء ّالؽفاظ الؼوشاًٖ. -

 

 

الرخطةةةةةةة٘ؾ الث٘يةةةةةةةٖ ّالثٌ٘ةةةةةةةح 

 ا عاع٘ح

 

 الث٘يٖ. الرخط٘ؾ -

 ذخط٘ؾ الثٌ٘ح ا عاع٘ح. -

 

 

شةؼثح هةذًٖ(  –هاظغر٘ش الرخط٘ؾ الؼوشاًةٖ أّ الٌِذعةح )شةؼثح ػوةاسج 

 أّ ها ٗؼادلِا هي الوعلظ ا ػلٔ للعاهؼاخ ترمذٗش "ظ٘ذ" ػلٔ ا لل

 

 الرخط٘ؾ اإللل٘وٖ ّالؼوشاًٖ شاً٘اً : دسظح دكرْساج الفلغفح فٖ
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 ّؽث٘ؼح الشِادج ششّؽ االلرؽاق الذتلْم المغن الؼلوٖ

 الؼوشاًٖالرظو٘ن 

 

 دتلْم هٌِٖ      

 ) الرٌغ٘ك الؽؼاسٓ( 

 

دلِا هي الوعلظ تكالْسْٗط أّ ل٘غاًظ هي إؼذٓ الكل٘اخ العاهؼ٘ح أّ ها ٗؼا

 غ٘شالورخظظ٘ي() ا ػلٔ للعاهؼاخ

 ( فظْا دساع٘ح 4-2شِادج هٌرِ٘ح هذج الذساعح تِا هي )

 

 دتلْم هٌِٖ )ذٌغ٘ك الوْالغ(

 

إؼذٓ الكل٘اخ العاهؼ٘ح أّ ها ٗؼادلِا هي الوعلظ تكالْسْٗط أّ ل٘غاًظ هي 

 )غ٘شالورخظظ٘ي( ا ػلٔ للعاهؼاخ

 ( فظْا دساع٘ح4-2شِادج هٌرِ٘ح هذج الذساعح تِا هي )

 الرخط٘ؾ الؼوشأً

دتلةةةةةةْم هٌِةةةةةةةٔ إداسج ّ ؼْكوةةةةةةةح 

 الؼوشاى

 

تكالْسْٗط أّ ل٘غاًظ هي إؼذٓ الكل٘اخ العاهؼ٘ح أّ ها ٗؼادلِا هي الوعلظ 

 للعاهؼاخ) غ٘ش الورخظظ٘ي(ا ػلٔ 

 ( فظْا دساع٘ح4-2شِادج هٌرِ٘ح هذج الذساعح تِا هي )

الرخط٘ؾ الث٘يٖ 

 ّالثٌ٘ح ا عاع٘ح

) دتلْم هٌِٔ ذخظظٔ ( ذطث٘مةاخ 

ذكٌْلْظ٘ةا الوؼلْهةاخ الوكاً٘ةح فةةٖ 

الٌِذعةةةةةح الوؼواسٗةةةةةح ّالرخطةةةةة٘ؾ 

 الؼوشأً 

 

 )هذًٖ(تكالْسْٗط ذخط٘ؾ ػوشاًٖ أّ ٌُذعح )ػواسج( أّ ٌُذعح 

 ( فظْا دساع٘ح4-2شِادج هٌرِ٘ح هذج الذساعح تِا هي )

 

 

 اخشالصاً : تشاهط الذتلْه
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 ششّؽ االلرؽاق الذتلْم المغن الؼلوٖ

الرخطةةةةةةة٘ؾ الث٘يةةةةةةةٖ 

 ّالثٌ٘ح ا عاع٘ح

 

) دتلْم هٌِٔ( ذطث٘ماخ ذكٌْلْظ٘ةا 

الوؼلْهةةةةةةةاخ العْ٘هكاً٘ةةةةةةةح فةةةةةةةٖ 

 الٌِذعح الوؼواسٗح 

 

ٗؼادلِا هي الوعلظ  تكالْسْٗط أّ ل٘غاًظ هي إؼذٓ الكل٘اخ العاهؼ٘ح أّ ها

 ) غ٘ش الورخظظ٘ي( ا ػلٔ للعاهؼاخ

 ( فظْا دساع٘ح4-2شِادج هٌرِ٘ح هذج الذساعح تِا هي )

 

 الوغرٌذاخ الوطلْتح
 

 الذكرْساٍ( –الطالب الوظشٗ٘ي دسظح )الواظغر٘ش 

 

 الذكرْساٍ( –الطالب الْافذٗي دسظح )الواظغر٘ش 
 ػلٔ االلل .أطل شِادج الثكالْسْٗط ترمذٗش ظ٘ذ   -

 أطل شِادج الواظغر٘ش )تالٌغثح لروِ٘ذٕ دكرْساٍ ( . -

 أطل شِادج الو٘الد.  -

 طْسج تطالح الشلن المْهٖ. -

 طْسج الوْلف هي الرعٌ٘ذ ) تالٌغثح للزكْس(. -

 طْس شخظ٘ح. 4 -

- C.v  .للطالة 

 اظر٘اص الوماتلح الشخظ٘ح -

هلؽْظح ) تالٌغثح للعاهؼاخ الخاطح ذكةْى الشةِاداخ هؼادلةح 

 الوعلظ ا ػلٔ للعاهؼاخ(. هي

 أطل شِادج الثكالْسْٗط ترمذٗش ظ٘ذ  ػلٔ االلل . -

 أطل شِادج الواظغر٘ش )تالٌغثح لروِ٘ذٕ دكرْساٍ ( . -

هؼادلةةةةح اعةةةةو٘ح للشةةةةِاداخ هةةةةي الوعلةةةةظ االػلةةةةٔ  -

 للعاهؼاخ

 أطل شِادج الو٘الد.  -

 طْسج ظْاص الغفش هْشك ّعاسٓ. -

الوالٔ ّ  خطاب ذشش٘ػ هي الغفاسج ْٗػػ تَ الوْسد -

الؼةةةام العةةةاهؼٔ  ) تالٌغةةةثح للطةةةالب الورمةةةذه٘ي ػلةةةٔ 

 هٌؽح ؼكْه٘ح ( 

 طْس شخظ٘ح . 6 -
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 هذج ّهكاى الذساعح
 

  :إلٔ فظل٘ي دساع٘٘ي ػلٔ الٌؽْ الرالٖ الذساع٘حمغن الغٌح ٌذ

 .أعثْع 51: ٗثذأ هي أّا ا عثْع الشاتغ هي شِش عثروثش ّلوذج  الفظل الذساعٖ ا ّا -

  .أعثْع 51: ٗثذأ هي ا عثْع الصالس هي شِش فثشاٗش ّلوذج  الفظل الذساعٖ الصاًٖ -

 .ذرن الذساعح توثٌٖ كل٘ح الرخط٘ؾ االلل٘ؤ ّ الؼوشأً داخل ظاهؼح الماُشج  
 

 خطْاخ الرغع٘ل

 الذكرْساٍ ( -أّالً: اظشاءاخ الرغع٘ل للغٌح الروِ٘ذٗح ) الواظغر٘ش 
 

 - لةةةةقّساق الوطلْتةةةةح ٗةةةةرن ذْظ٘ةةةةَ خطةةةةاب لشلعةةةةاء ا لغةةةةام لرؽذٗةةةةذ الومةةةةشساخ الذساعةةةة٘ح تؼةةةةذ اعةةةةر٘فاء الطالةةةةة -

 ّ ذؽذٗذ هْػذ الوماتلح الشخظ٘ح . –الوششذ ا كادٗوٖ  –)اظثاسٕ/اخر٘اسٕ( 

ٗرن ػمذ الوماتلح الشخظ٘ح ّ ذؽذٗذ الومثْل٘ي ّ الغ٘ش همثْل٘ي هي خالا كشف هْلغ هي سئ٘ظ المغةن ّ لعٌةح اخرثةاس  -

 .المثْا 

ّ  –سئة٘ظ المغةن  –هةي ) الطالةة  الومةشساخ الذساعة٘ح هْلؼةح هةي كةل الطالب الومثْل٘ي ٗةرن ػوةل اعةرواساخ ذغةع٘ل -

 الوششذ ا كادٗوٖ (.

 .ٗرن الم٘ذ  ٕ هشؼلح خالا شالشح أعات٘غ لثل تذء إٔ فظل دساعٖ تؼذ اعر٘فاء ششّؽ الم٘ذ ّعذاد الشعْم -

 ٗةْم هةي تةذء الذساعةح ٗةرن الغةؽة  51الوؼلي تأعثْع ػلٖ ا لل ّلوةذج  تؼذ ذغع٘ل الومشساخ لثل تذء هْػذ الذساعح -

 ّاالػافح للومشساخ الذساع٘ح   
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سٗةح ّ الثةالٖ عةاػاخ همةشساخ اظثا 52عةاػح ) 51واظغةر٘ش الٗمةل ػةي تالغةٌح الروِ٘ذٗةح للػذد الغةاػاخ الوطلْتةح  -

 همشساخ  اخر٘اسٗح(

 .عاػح اخر٘اسٗح 52ذكرْساٍ ػذد الغاػاخ للػذد الغاػاخ الوطلْتح تالغٌح الروِ٘ذٗح  -

 .  ّ الثالٖ همشساخ اخر٘اسٗح  عاػح همشساخ اظثاسٗح 51عاػح هٌِا  24الذتلْهاخ : ػذد الغاػاخ الوطلْتح  -

 .عاػح  52الؽذ ا لظٔ لؼذد الغاػاخ الومشسج تالفظل الذساعٖ الذضٗذ ػي  -

 شاً٘اً خطْاخ ذغع٘ل هعاا الثؽس لذسظرٖ الواظغر٘ش ّالذكرْساٍ 

 ٗعة اى ٗعراص الطالة ظو٘غ الومشساخ الذساع٘ح الومشسج ػلَ٘ لثل ذغع٘ل هعاا الثؽس  -

ٗرمذم الطالة تٌغخح ّسل٘ح هي هعاا الثؽس هغرْف٘ح لشةشّؽ الخطةح الثؽص٘ةح ّٗغةلن الطالةة ًغةخح هةي هعةاا الثؽةس  -

pdf لؼول الـsimilarity   .للرأكذ هي ػذم ذكشاس هْػْع هعاا الثؽس 

الثؽةس ٗرن ػول هزكشج للؼشع ػلٔ هعلظ المغن ّلعٌح الذساعاخ الؼل٘ا ّهعلظ الكل٘ةح للوْافمةح ػلةٔ ذغةع٘ل هعةاا  -

 ّذؽذٗذ اإلششاف هْلؼح هي سئ٘ظ المغن ّسئ٘ظ لعٌح الذساعاخ الؼل٘ا ّهعلظ الكل٘ح. 

ذغةةةع٘ل هعةةةاا الثؽةةةس لشعةةةالح )الواظغةةةر٘ش / الةةةذكرْساٍ( للثْاتةةةح اإللكرشًّ٘ةةةح الراتؼةةةح لوشكةةةض الخةةةذهاخ اإللكرشًّ٘ةةةح  -

 ّالوؼشف٘ح

 هعاا الثؽس ّذؽذٗذ اإلششاف. ٗرن ػول هزكشج للغ٘ذ أ.د/ ًائة سئ٘ظ العاهؼح للوْافمح ػلٔ ذغع٘ل -

 .  شِش هي ذاسٗخ الرغع٘ل52تالٌغثح لطالب الذكرْساٍ  ٗعة إؼؼاس شِادج الرْٗفل فٖ خالا  -
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ً لالئؽح الكل٘ح ّ الؼْاتؾ الرٖ الشُا هعلظ الذساعاخ الؼل٘ا ّالثؽْز تعاهؼح :  لْاػذ إٗماف الم٘ذ ٗكْى ّلف الم٘ذ ّفما

الماُشج ّٗشرشؽ إظشالٍ لثل اًرِاء الوذج ا طل٘ح للم٘ذ أّ الرغع٘ل ّال ٗكْى ػي هذج عاتمح. ّٗعْص لوعلظ الكل٘ح تٌاًء ػلٔ 

 عل تالذساعاخ الؼل٘ا )هاظغر٘ش / دكرْساٍ( ّرلك فٖ الؽاالخ اٙذ٘ح: الرشاغ هعلظ المغن الوخرض أى ْٗلف ل٘ذ الطالة الوغ

الؽاالخ الوشػ٘ح للطالة ّذمذٗن ها ٗصثد رلك هي هغرشفٔ ؼكْهٖ ٗؽذد فَ٘ الفرشج الالصهح الرٖ ٗؽراظِا الطالة  -

 لْلف المٖ. 

 رشج(.هشافمح الضّض أّ الضّظح للغفش تالخاسض هغ ذمذٗن ػمذ الضّاض ّػمذ الؼول )هؽذد الف -

 ؼاالخ الرعٌ٘ذ اإللضاه٘ح أّ االعرذػاء. -

 سػاٗح الطفل للضّظح تششؽ ذمذٗن شِادج ه٘الد الطفل.  -

 الوٌػ الرذسٗث٘ح ّالوِواخ الشعو٘ح الرٖ ْٗفذ فِ٘ا الطالة هي ظِح الؼول أّ الذّلح هؽذدج الفرشج.  -

 ذد الفرشج. سػاٗح الْالذٗي هغ إسفاق شِادج الو٘الد ّذمشٗش هؼروذ هي هغرشفٔ ؼكْهٖ هؽ -

ّٗشرشؽ فٖ ظو٘غ الؽاالخ أال ذضٗذ هذج ّلف الم٘ذ ػي شالز عٌْاخ دساع٘ح خالا هذج ذغع٘لَ للذساعاخ الؼل٘ا. ّال ٗعْص 

 ّلف الم٘ذ أشٌاء أخز إٔ هي الومشساخ للغاػاخ الوؼروذج للواظغر٘ش أّ الذكرْساٍ.

 الرؽْٗل هي ذخظض إلٔ آخش

عةاػاخ اظراصُةا  6خةالا الوةذج الوغةوْغ تِةا تالغةٌح الروِ٘ذٗةح للواظغةر٘ش ّاؼرغةاب ػةذد  ٗعْص الرؽْٗل هي لغةن الةٔ آخةش

 للمغن الوؽْا الَ٘ .ػوي الغاػاخ االخر٘اسٗح  هي الطالة هي المغن الوؽْا
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 ٗرن االػفاء هي الومشساخ الذساع٘ح ؽثماً لالئؽح الكل٘ح للغاػاخ الوؼروذج :  لْاػذ االػفاء هي همشساخ دساع٘ح

 اّالً هؼادلح همشساخ الذتلْم 

هعلظ المغن الوخرض اؼرغاب همشساخ ػلةٔ هغةرْٓ الذساعةاخ الؼل٘ةا عةثك للطالةة  0ٗعْص لوعلظ الكل٘ح تٌاًء ػلٔ الرشاغ

شةشؽ للعاهؼاخ ّالٌعاغ فِ٘ا خالا الخوظ عٌْاخ الغةاتمح لم٘ةذٍ تالةذتلْم ت ٔدساعرِا تالكل٘ح أّ ها ٗؼادلِا هي الوعلظ ا ػل

اشٌرةٖ ٍ الومةشساخ زػذم االعرفادج هي ُزٍ الومشساخ فٖ الؽظْا ػلٔ دسظح ػلو٘ح أخشٓ، ّتششؽ أال ٗرعاّص ػذد عاػاخ ُة

 ػششج عاػح هؼروذج.
 شاً٘اً هؼادلح همشساخ الواظغر٘ش 

ٗعْص الكل٘ح تٌاًء ػلٔ الرشاغ هعلظ المغن الوخرض اؼرغاب همشساخ للذساعاخ الؼل٘ا الرٖ عثك للطالة دساعرِا تالكل٘ح أّ 

تكل٘ح ٌُذعح أخشٓ فٖ ػذد الغاػاخ الوؼروذج الوطلْتح )شؼثح الرخط٘ؾ الؼوشاًٖ أّ الؼواسج أّ الٌِذعح الوذً٘ح( ّالٌعاغ 

م٘ذُي تالواظغر٘ش، تششؽ ػذم االعرفادج هي ُزٍ الومشساخ فٖ الؽظْا ػلٔ دسظح ػلو٘ح فِ٘ا خالا الصالز عٌْاخ الغاتمح ل

 ( عاػاخ هؼروذج. 6أخشٓ، ّتششؽ أال ٗرعاّص ػذد عاػاخ ُزٍ الومشساخ )

 :شالصاً هؼادلح همشساخ الذكرْساٍ

ؽثمةاً لمْاػةذ المغةن  000أّ  600خ كةْد ٗعْص لوعلظ الكل٘ح تٌاًء ػلٔ الرشاغ هعلظ المغةن الوخةرض اؼرغةاب همةشساخ را

الوخرض عثك للطالة دساعرِا تالكل٘ح أّ هةي كل٘ةح أّ هؼِةذ ػلوةٖ هؼرةشف تةَ هةي الوعلةظ ا ػلةٔ للعاهؼةاخ ّالٌعةاغ فِ٘ةا 

( ػلٔ ا لل خالا الصالز عٌْاخ الو٘الدٗةح الغةاتمح للم٘ةذ الروِ٘ةذٕ تشةشؽ ػةذم االعةرفادج هةي ُةزٍ الومةشساخ فةٖ +Bترمذٗش )

 عاػاخ هؼروذج. 6الؽظْا ػلٔ دسظح ػلو٘ح أخشٓ، ّتششؽ أال ٗرعاّص ػذد عاػاخ ُزٍ الومشساخ ػي 

 لْاػذ االهرؽاًاخ

 ذؼمذ االهرؽاًاخ تالكل٘ح ؽثماً لالئؽح الكل٘ح ّالؼْاتؾ الرٔ ذؼؼِا العاهؼح  -
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% هي الذسظح الؼظؤ، ّٗعْص لوعلظ المغن الوخرض ّتوْافمح 40ٗخظض لكل همشس دسظاخ  ػواا الغٌح تٌغثح  -

لعٌح الذساعاخ الؼل٘ا فوعلظ الكل٘ح، تٌاًء ػلٔ ؽلة أعرار الوادج هشفك تَ ا عثاب ذؼذٗل ُزٍ الٌغثح لثل تذاٗح 

 %. 60% ّال ذضٗذ ػي 00الفظل الذساعٖ تؽ٘س ال ذمل ػي 

ا االهرؽاى الرؽشٗشٕ فٖ همشس "الوششّع" أّ الومشساخ الرطث٘م٘ح أّ الؼول٘ح ا خشٓ ّالرٖ ذؽذدُا لائوح ٗغرثذ -

الومشساخ تالمغن الوخرض تاهرؽاى شفْٕ، ّٗوكي الرعاّص فٖ ُزٍ الومشساخ ػي ًغثح أػواا الغٌح الوٌظْص 

 ػلِ٘ا فٔ الئؽح الكل٘ح للغاػاخ الوؼروذج . 

أداء االهرؽاًاخ ٗرمذم تطلة لالػرزاس ػي ػذم دخْا االهرؽاى لثل هْػذ االهرؽاًاخ ّ  الطالة الزٓ ال ٗشغة فٔ -

 ٗؼشع ػلٔ هعلظ الكل٘ح .

% ّٗكْى رلك تٌاًء ػلٔ 01ال ٗؽك للطالة الرمذم الهرؽاى الومشس الذساعٔ الزٕ لن ٗؽمك فَ٘ ًغثح ؼؼْس لذسُا  -

 (56ذمشٗش اعرار الوادج ّ ٗؼغ ػلٔ هعلظ الكل٘ح هادج )

 اعثْع هي تذء الذساعح . 51ؼمذ االهرؽاًاخ الرؽشٗشٗح للذساعاخ الؼل٘ا ًِاٗح كل فظل دساعٔ ّ تؼذ هؼٖ ذ -

 

 ششّؽ الؽظْا ػلٔ الذسظح
 ذوٌػ دسظح الواظغر٘ش فٔ الرخط٘ؾ االلل٘ؤ ّالؼوشأً ( )أّالً دسظح الواظغر٘ش

 هشّس ػام ه٘الدٓ ػلٔ االلل هي تذء ذغع٘ل الشعالح  -

  ."( فمشج "46ّهادج ) -ػاهح )ع٘وٌاس( هؽاػشج  -

 ."( فمشج "ُـ46هادج ) –ًشش تؽس توعلح ػلو٘ح أّ هؤذوش  -

 .%21تالٌغثح للشعائل الوغعلح تاللغح اإلًعل٘ضٗح ٗمذم الطالة ها ٗف٘ذ أى ًغثح االلرثاط ال ذرؼذٓ ػي  -
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 ذمشٗش طالؼ٘ح هي الوششف الشئ٘غٖ تظالؼ٘ح الشعالح للوٌالشح -

 ػلٌ٘ح لوٌالشح الطالة للشعالح هي اػؼاء لعٌح الؽكنػمذ هٌالشح  -

 

 ذوٌػ دسظح دكرْساٍ الفلغفح فٔ الرخط٘ؾ االلل٘ؤ ّ الؼوشأً ( ) شاً٘اً دسظح الذكرْساٍ

 ػلٔ االلل هي تذء ذغع٘ل الشعالح ٗ٘يه٘الد ٘يهشّس ػاه -

  ."( فمشج "أ11اظر٘اص االهرؽاى الشاهل هادج ) -

( فمشج 16هادج ) – ذشك٘ل لعٌح الؽكنالوؽاػشج الؼاهح تؼذ عرح شِْس هي اظر٘اص االهرؽاى الشاهل ّلثل ػمذ  -

 .""أ

  .الذساعاخ الؼل٘ا تالعاهؼح هعلظلشاس  – (Scopus) ًشش تؽس توعلح ػلو٘ح ػوي ذظٌ٘ف -

لشاس  -% 21ال ذضٗذ ػي تالٌغثح للشعائل الوغعلح تاللغح اإلًعل٘ضٗح ٗمذم الطالة ها ٗف٘ذ أى ًغثح االلرثاط  -

  .هعلظ الذساعاخ الؼل٘ا تالعاهؼح

 ذمشٗش طالؼ٘ح هي الوششف الشئ٘غٖ تظالؼ٘ح الشعالح للوٌالشح  -

 ػمذ هٌالشح ػلٌ٘ح لوٌالشح الطالة للشعالح هي اػؼاء لعٌح الؽكن -
 



 

 
 

 

        
 

      

      
 و١ٍت اٌغاظباث ٚاٌرواء االططٕاعٟ
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 ٚاٌّعٍِٛاث اٌدزصاث اٌع١ٍّت ا٢ح١ت:٠ّٕظ ِضٍط صاِعت اٌما٘سة بٕاًء عٍٝ ؽٍب ِضٍط و١ٍت اٌغاظباث 

  دبٍَٛ اٌدزاظاث اٌع١ٍاPostgraduate Diploma 

  دزصت اٌّاصعخ١س فٟ اٌغاظباث ٚاٌّعٍِٛاثMaster of science (M.sc) 

  دزصت دوخٛزاٖ اٌفٍعفت فٟ اٌغاظباث ٚاٌّعٍِٛاثDoctor of philosophy (ph.D) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠ّٕظ ِضٍط صاِعت اٌما٘سة بٕاًء عٍٝ الخساط ِضٍط اٌى١ٍت دبٍَٛ اٌدزاظاث اٌع١ٍاا فاٟ دعاد اٌخاظظااث اٌخاٟ حطسعٙاا ا لعااَ 

 اٌع١ٍّت اٌخا١ٌت:

 . حىٌٕٛٛص١ا اٌّعٍِٛاث2      . عٍَٛ اٌغاظب 1

 . بغٛد اٌع١ٍّاث ٚدعُ اٌمساز4      . ٔظُ اٌّعٍِٛاث 3

دبٍِٛااث باالتااخسان ِائ ١٘خاااث لاازس اٌضاِعات ٌٍغظااٛي عٍاٝ دبٍاَٛ فااٟ ِضااي ِخاظااض دٚ ٠ّٚىآ ٌقلعااَ اٌع١ٍّاات الخاساط 

ِضاالث ب١ٕ١ت. ٚحّٕظ اٌشٙادة ِب١ٕاً ف١ٙا اظُ اٌدبٍَٛ ٚاٌمعُ اٌّشسف ع١ٍٙا. عٍٝ دْ حخبئ اإلصساءاث إٌظا١ِت ٌٍغظاٛي عٍاٝ 

 اٌّٛافماث اٌسظ١ّت ٌرٌه.
 

 عدد اٌعاعاث اٌّعخّدة
 ظاعت ِعخّدة. 33ٌٍغظٛي عٍٝ اٌدبٍِٛت عدد اٌعاعاث اٌّعخّدة 

 

 تسٚؽ اٌم١د
ِمسز. ٠ّٚىٓ اٌعّاط بخعض١ً  2ِمسزاث ٚاٌغد ا دٔٝ  6اٌغد ا لظٝ ٌخعض١ً اٌّمسزاث لالي اٌفظً اٌدزاظٟ اٌٛاعد ٘ٛ 

 ظاعت ِعخّدة. 22ِمسز ٚاعد فٟ عاٌت ئظخىّاي 
 

 دٚالً : دبٍَٛ اٌدزاظاث اٌع١ٍا



) دراسات عليا( كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي       ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 ِدة اٌدزاظت
 عٓ ظخت فظٛي فٟ عاٌت ئظخّساز ؽسط اٌدبٍِٛت ٌٍخعض١ً.ال حمً ِدة اٌدزاظت عٓ فظ١ٍٓ دزاظ١١ٓ ٚال حص٠د 

 

 لٛاعد حٕظ١ّ١ت
فااٟ عاٌاات ئلخااساط دبٍااَٛ صد٠ااد ٠مااَٛ ِضٍااط اٌمعااُ اٌّاااخض بٛػاائ اٌمٛاعااد إٌّظّاات ٌٙاارا اٌاادبٍَٛ ٠ٚااخُ اٌعااسع عٍااٝ ٌضٕاات 

دوزاس ِآ لعاُت فخشاىً ٌضٕات اٌدزاظاث اٌع١ٍا راُ ِضٍاط اٌى١ٍات ٌٍّٛافمات. دِاا فاٟ عاٌات اٌادبٍِٛاث اٌب١ٕ١ات ٚاٌخاٟ ٠شاخسن ف١ٙاا 

بسئاظات د.د. ٚو١اً اٌى١ٍات ٌشاخْٛ اٌدزاظااث اٌع١ٍاا ٚعؼا٠ٛت ِّزٍا١ٓ ِآ ا لعااَ اٌّع١ٕات ٌخٕظا١ُ اٌعّاً ِٚخابعات ظا١س اٌادبٍَٛ 

 اٌّمخسطت وّا ٠ضٛش ٌىً لعُ عٍّٟ دْ ٠ؼ١ف تسٚؽاً ٌالٌخغاق بىً دبٍِٛت لد ٠خُ ئلخساعٙا ععب ؽب١عت اٌدزاظت بٙا.
 

 ثِعادٌت اٌّمسزا
٠ضٛش ٌّضٍاط اٌى١ٍات بٕااًء عٍاٝ الخاساط ِضٍاط اٌمعاُ اٌّااخض ئعخعاال ِماسزاث ٌٍادبٍَٛ ظابك ٌٍطاٌاب دزاظاخٙا باٌى١ٍات  دٚ 

ِعادٌخٙا باٌّمسزاث اٌّطٍٛبت ِٓ لبً ِضٍط اٌمعُ اٌّاخض( ٚإٌضاط ف١ٙا لالي اٌزالد ظإٛاث اٌعاابمت ٌم١ادٖ  لازصٙا ئذا حُ

 ظاعت ِعخّدة. 12٘رٖ اٌّمسزاث باٌدبٍَٛ بشسؽ دال ٠خضاٚش عدد ظاعاث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌخا١ٌت :  ِٕظ ِضٍط صاِعت اٌما٘سة بٕاًء عٍٝ الخساط ِضٍط اٌى١ٍت دزصت اٌّاصعخ١س فٟ اٌغاظباث فٟ دعد اٌخاظظاثٞ
 

 

 

 

 اٌبسِض١اثِاصعخ١س ٕ٘دظت  -6  ِاصعخ١س ٔظُ اٌّعٍِٛاث -4  ِاصعخ١س عٍَٛ اٌغاظب -1

 ِاصعخ١س حىٌٕٛٛص١ا اٌغاظب -2  ِاصعخ١س بغٛد اٌع١ٍّاث ٚ دعُ اٌمساز -5  ِاصعخ١س حىٌٕٛٛص١ا اٌّعٍِٛاث -2

   ِاصعخ١س ِٕٟٙ فٟ تبىاث اٌغٛاظب اٌعغاب١ت -3
 

 

 ً  دزصت اٌّاصعخ١س:  را١ٔا
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 تسٚؽ اٌم١د
 ٠شخسؽ ٌم١د اٌطاٌب ٌدزصت اٌّاصعخ١س ِا ٠ٍٟ:

فاٟ اٌغاظاباث ٚاٌّعٍِٛااث دٚ ٕ٘دظات اٌغاظاباث دٚ ِاا ٠عادٌّٙاا ِآ صاِعات دٚ . دْ ٠ىْٛ عاطالً عٍٝ دزصات اٌبىااٌٛز٠ٛض 1

 و١ٍت ِعخّدة ِٓ اٌّضٍط ا عٍٝ ٌٍضاِعاث اٌّظس٠ت.

. ٠ٚضاٛش ٌّضٍاط اٌى١ٍات بٕااًء عٍاٝ  . دْ ٠ىْٛ عاطالً عٍٝ اٌبىاٌٛز٠ٛض بخمد٠س عااَ ص١اد عٍاٝ ا لاً دٚ ِاا ٠عادٌاٗ ِآ ٔمااؽ2

ِٚعٍِٛااث دٚ  ١اد اٌطاٌاب ٌدزصات اٌّاصعاخ١س ئذا وااْ عاطاالً عٍاٝ بىااٌٛز٠ٛض عاظاباثحٛط١ت ِضٍط اٌمعُ اٌّاخض لبٛي ل

د٠س عاَ دلً ِٓ ص١د. وّا ٠ضٛش ٌّضٍط اٌى١ٍت بٕاًء عٍٝ حٛط١ت ِضٍط اٌمعُ اٌّاخض لبٛي ل١اد اٌطاٌاب ٕ٘دظت اٌغاظباث بخم

غاظااباث ٚاٌّعٍِٛاااث دٚ اٌى١ٍاااث إٌٙدظاا١ت ٌدزصاات اٌّاصعااخ١س ئذا واااْ عاطااالً عٍااٝ دبٍااَٛ اٌدزاظاااث اٌع١ٍااا ِاآ دعااد و١ٍاااث اٌ

 ٚاٌّعخسف بٙا ِٓ اٌّضٍط ا عٍٝ ٌٍضاِعاث بخمد٠س عاَ ص١د عٍٝ ا لً فٟ ٔفط اٌخاظض.

( باٌّعاخٜٛ اٌارٞ ٠ماسٖ   دٚ ِاا ٠عادٌٙاا TOEFL. ٠ٍخصَ اٌطاٌب بخمد٠ُ تٙادة بٕخ١ضت دعد االِخغأاث فٟ اٌٍغات اإلٔض١ٍص٠ات 3

 سازاث اٌّضٍط ا عٍٝ ٌٍضاِعاث فٟ ٘را اٌظدد.ِضٍط اٌى١ٍت ٚبّا ٠خفك ِئ ل

. حعااسع دٚزاق اٌطاٌااب اٌغاطااً عٍااٝ دزصاات اٌبىاااٌٛز٠ٛض اٌّعااادي عٍااٝ اٌمعااُ اٌعٍّااٟ اٌّاااخض ٚلااد ٠مااَٛ اٌمعااُ بطاٌباات 4

 ِمسزاث دزاظ١ت عٍٝ ا وزست ٠ّىآ اْ ٠م١اد 3اٌطاٌب بدزاظت عدد ِٓ اٌّمسزاث اٌّىٍّت. ٚفٟ عاٌت حغد٠د ِضٍط اٌمعُ ٌعدد 

اٌطاٌب ١ًٌٕ دزصت اٌّاصعخ١س ِئ دزاظت ٘رٖ اٌّمسزاث ٚال حغخعب ٘رٖ اٌعاعاث ػآّ اٌعااعاث اٌّطٍٛبات ٌٍدزاظات. ٠ّٚىآ 

 ٌٍمعُ دْ ٠مسز حأص١ً اٌخعض١ً ٌغ١ٓ االٔخٙاء ِٓ دزاظت اٌّمسزاث اٌّطٍٛبت.
 

 ِدة اٌدزاظت
حااز٠  اٌم١اد. ٚعشاسة فظاٛي دزاظا١ت عٍاٝ ا وزاس  ِدة اٌدزاظت ١ًٌٕ دزصت اٌّاصعخ١س ٟ٘ دزبعت فظٛي دزاظ١ت عٍٝ ا لً ِٓ

ِئ ِساعاة عاالث ٚلف اٌم١د. ٠ٚضٛش ِد اٌم١د بغد دلظاٝ فظا١ٍٓ دزاظا١١ٓ بٕااًء عٍاٝ ؽٍاب اٌّشاسف ِٚٛافمات ِضٍاط اٌمعاُ 

 ٌٚضٕت اٌدزاظاث اٌع١ٍا ِٚضٍط اٌى١ٍت.
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  ظٗ( ظاعت ِعخّدة فٟ حاظ٠36مَٛ اٌطاٌب باصخ١اش  : ِخطٍباث اٌغظٛي عٍٝ اٌدزصت 

 ِعادٌت اٌّمسزاث
٠ضٛش ٌّضٍط اٌى١ٍت بٕاًء عٍٝ ئلخساط ِضٍط اٌمعُ اٌّاخض ئعخعال ِماسزاث ٌٍّاصعاخ١س ظابك ٌٍطاٌاب دزاظاخٙا باٌى١ٍات  دٚ 

لازصٙااا ئذا حااُ ِعادٌخٙااا باااٌّمسزاث اٌّطٍٛباات ِاآ لبااً ِضٍااط اٌمعااُ( ٚإٌضاااط ف١ٙااا لااالي اٌاازالد ظاإٛاث اٌعااابمت ٌم١اادٖ 

 ظاعاث ِعخّدة. ٠6خضاٚش عدد ظاعاث ٘رٖ اٌّمسزاث باٌّاصعخ١س بشسؽ دال 
 

 تسٚؽ ِٕظ اٌدزصت
٠ٛطٝ ِضٍط اٌى١ٍت بٕاًء عٍاٝ حٛطا١ت ِضٍاط اٌمعاُ اٌّااخض ٌٚضٕات اٌدزاظااث اٌع١ٍاا ٚاٌبغاٛد ِإظ دزصات اٌّاصعاخ١س فاٟ 

 اٌغاظباث ٚاٌّعٍِٛاث فٟ عاٌت ئظخ١فاء اٌطاٌب اٌشسٚؽ اٌخا١ٌت:

 لً ِٓ بدء اٌم١د.* ِسٚز دزبعت فظٛي دزاظ١ت عٍٝ ا 

 عٍٝ ا لً(.+D* ٔضاط اٌطاٌب فٟ اٌّمسزاث اٌدزاظ١ت  

 * لبٛي اٌسظاٌت ِٓ ٌضٕت اٌغىُ ٚإٌّالشت ٚاٌخٛط١ت بّٕظ اٌدزصت.

 * إٌشس اٌعٍّٟ دٚ لبٛي بإٌشس بأعد اٌّضالث دٚ اٌّإحّساث اٌع١ٍّت اٌّغىّت ذاث اٌخاظض  ٚزلت ع١ٍّت عٍٝ ا لً(.
 

 

 

 

 

٠ّٕظ ِضٍط صاِعت اٌما٘سة بٕاًء عٍٝ الخساط ِضٍط اٌى١ٍت دزصت دوخٛزاٖ اٌفٍعفت فٟ اٌغاظباث ٚاٌّعٍِٛاث فٟ حاظظاث 

 ا لعاَ اٌع١ٍّت باٌى١ٍت ٟٚ٘:
 

 ٔظُ اٌّعٍِٛاث                                          -3  عٍَٛ اٌغاظب                                           -1

 بغٛد اٌع١ٍّاث ٚدعُ اٌمساز -4  حىٌٕٛٛص١ا اٌّعٍِٛاث -2

 اٌدوخٛزاٖاً : دزصت اٌزر
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 ٚحّٕظ اٌشٙادة ِب١ٕاً ف١ٙا اظُ اٌمعُ اٌعٍّٟ  ٚاٌخاظض( ٚعٕٛاْ اٌسظاٌت.

 تسٚؽ اٌم١د
اٌغاظااباث ٚاٌّعٍِٛاااث دٚ ٕ٘دظاات اٌغاظااباث دٚ ِااا * دْ ٠ىااْٛ اٌطاٌااب عاطااالً عٍااٝ دزصاات اٌبىاااٌٛز٠ٛض ٚاٌّاصعااخ١س فااٟ 

 ٠عادٌّٙا ِٓ صاِعت دٚ و١ٍت ِعخّدة ِٓ اٌّضٍط ا عٍٝ ٌٍضاِعاث اٌّظس٠ت ٚذٌه بعد ِٛافمت اٌمعُ اٌّخمدَ ٌٗ اٌطاٌب.

باٌّعخٜٛ اٌرٞ ٠مسزٖ ِضٍط اٌى١ٍت ٚبّا ٠خفاك  TOEFEL* دْ ٠ٍخصَ اٌطاٌب بخمد٠ُ تٙادة بٕخ١ضت ئِخغاْ اٌٍغت اإلٔض١ٍص٠ت 

 ِئ لسازاث اٌّضٍط ا عٍٝ ٌٍضاِعاث فٟ ٘را اٌظدد.

* حعسع دٚزاق اٌطاٌب اٌغاطً عٍٝ دزصت اٌّاصعخ١س اٌّعادي عٍٝ اٌمعُ اٌعٍّٟ اٌّاخض ٚلاد ٠ماَٛ اٌمعاُ بّطاٌبات اٌطاٌاب 

ِمااسزاث دزاظاا١ت عٍااٝ ا وزااست ٠ّىاآ دْ ٠م١ااد  3ُ ٌعاادد بدزاظاات عاادد ِاآ اٌّمااسزاث اٌخأ١ٍ١٘اات. ٚفااٟ عاٌاات حغد٠ااد ِضٍااط اٌمعاا

اٌطاٌب ١ًٌٕ دزصت اٌدوخٛزاٖ ِئ دزاظت ٘رٖ اٌّمسزاث ٚال حغخعاب ٘ارٖ اٌعااعاث ػآّ اٌعااعاث اٌّطٍٛبات ٌٍدزاظات. ٠ّٚىآ 

 ٌٍمعُ دْ ٠مسز حأص١ً اٌخعض١ً ٌغ١ٓ االٔخٙاء ِٓ دزاظت اٌّمسزاث اٌّطٍٛبت.

٠ٚعمد ٘ارا االِخغااْ دوخٛزاٖ لبً اٌم١د ٌٍدزصت ٚذٌه فٟ ِٛػٛعاث ٠غدد٘ا اٌمعُ اٌّاخض. * اصخ١اش اٌطاٌب ال ِخغاْ حأ١ٍٟ٘

 تٙس ابس٠ً(  –ِسح١ٓ فٟ اٌعٕت   تٙس اوخٛبس 

 

 ِدة اٌدزاظت
ِدة اٌم١د ٌٍغظٛي عٍٝ دزصت اٌدوخٛزاٖ ٟ٘ ظخت فظٛي دزاظ١ت عٍٝ ا لً ٚال ٠ضٛش دْ ٠بمٝ اٌطاٌب ِم١داً ٌٙرٖ اٌدزصات دوزاس 

فظٛي دزاظ١ت ٌّٚضٍط اٌى١ٍت اٌغك فٟ اٌّد ٌفخساث ال حخضاٚش دزبعت فظٛي دزاظا١ت دلاسٜ ٚذٌاه بٕااًء عٍاٝ ؽٍاب  ِٓ عشسة

 اٌّشسف اٌّعخٛي ِٚٛافمت ِضٍط اٌمعُ اٌّاخض.
 

 ِخطٍباث اٌغظٛي عٍٝ اٌدزصت اٌع١ٍّت
 . ٝ ا لً( فٟ حاظظٗ( ظاعت ِعخّدة  ع44ٍبعد اصخ١اش اٌطاٌب اِخغاْ حأ١ٍٟ٘ دوخٛزاة ٠مَٛ اٌطاٌب باصخ١اش  
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 لٛاعد عاِت
 

 ٔظاَ اٌدزاظت
 ً  حمَٛ اٌدزاظت ٚفماً ٌٕظاَ اٌعاعاث اٌّعخّدة. ٠ٕٚمعُ اٌعاَ اٌدزاظٟ ئٌٝ فظ١ٍٓ دزاظ١١ٓ ِدة وً ِٕٙا دزبعت عشس دظبٛعا

 

 

 

 ِٛاع١د اٌدزاظت ٚاٌم١د
تٙس ٠ٕا٠س بإٌعبت ٌٍفظً اٌدزاظٟ اٌزأٟ ِئ حمدَ ؽٍباث اٌم١د بدا٠ت ِٓ تٙس دغعطط بإٌعبت ٌٍفظً اٌدزاظٟ ا ٚيت ِٚٓ 

 تسٚؽ اٌم١د ٚظداد اٌسظَٛ بغ١ذ ال حخضاٚش ِٛعد بدا٠ت اٌدزاظت ٚاٌخٟ حغدد٘ا اٌى١ٍت. اظخ١فاء
 

 عرف ٚاػافت اٌّمسزاث
حخاط ِدة ش١ِٕت ِدحٙا دظبٛعاْ فٟ بدا٠ات واً فظاً دزاظاٟ ٌغارف دٚ ئػاافت اٌخعاض١ً ٌّماسز دزاظاٟ. حغاج ئتاساف اٌّستاد 

( ٌىاٟ ٠اخُ 15واد٠ّٟ ٚذٌه ٚفماً ٌمٛاعد ٠ٕظّٙا ِضٍط اٌى١ٍت عٍاٝ دْ ال ٠اإرس ذٌاه عٍاٝ لٛاعاد االٔخظااَ اٌّغاددة باٌّاادة  ا 

 اٌعّاط ٌٍطاٌب بدلٛي االِخغاْ إٌٙائٟ فٟ عاٌت اإلػافت ٌّمسز.
 

 االٔعغال ِٓ اٌّمسز
دظاب١ئ عٍٝ ا وزس ِآ بدا٠ات اٌدزاظات باٌفظاً اٌدزاظاٟ ٠ضٛش ٌٍطاٌب االٔعغال ِٓ اٌّمسز  ٚال حسد ٌٗ اٌسظَٛ( لالي رّا١ٔت 

ٚذٌه بعد ِٛافمت ِضٍط اٌمعاُ. ٚفاٟ ٘ارٖ اٌغاٌات ال ٠عاد اٌطاٌاب زاظاباً فاٟ اٌّماسزاث اٌخاٟ أعاغب ِٕٙاا ٠ٚغخعاب ٌاٗ دٔاٗ   

عاض١ً بّماسز ِٕعغب  فمؾ ٠ٚخع١ٓ عٍٝ اٌطاٌب فاٟ ٘ارٖ اٌغاٌاٗ عٕاد ئعاادة اٌّماسز االٌخاصاَ بض١ّائ اٌمٛاعاد اٌّعّاٛي بٙاا ٌٍخ

 صد٠د ٚحعد٠د زظَٛ صد٠دة.

 

 ٠غك ٌٍطاٌب حأص١ً اٌدزاظت درٕاء عظٌٛٗ عٍٝ اٌّمسزاث ٚذٌه ٚفماً ٌّا ٠ٍٟ::  حأص١ً اٌدزاظت
 (.3. حمدَ ؽٍباث حأص١ً اٌدزاظت فٟ ِٛاع١د اٌخعض١ً اٌّغددة باٌّادة  1
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 .اإل٠ماف ٌرٌه اٌفظً. فٟ عاٌت اٌّٛافمت ٠زبج ٌٍطاٌب فٟ ظضٍٗ ا واد٠ّٟ اٌّٛافمت عٍٝ 2

. ٠ضاٛش ٌٍطاٌااب دْ ٠إصاً دزاظاات اٌّماسزاث فااٟ اٌى١ٍات ٌّاادة ال حص٠اد عاآ فظا١ٍٓ دزاظاا١١ٓ ئال فاٟ اٌغاااالث اإلظاخزٕائ١ت اٌخااٟ  3

 ٠مبٍٙا ِضٍط اٌى١ٍت.

 . ال حغعب ِدة حأص١ً اٌدزاظت ػّٓ اٌّدة اٌّعّٛط بٙا ٌٍغظٛي عٍٝ اٌدزصت اٌع١ٍّت.4

زاظت اٌّٛافك ع١ٍٙات ٌُٚ ٠خمدَ اٌطاٌب إلعادة اٌخعض١ً ئٚ ئٌٝ حضد٠اد اٌخأص١اً ٠عخباس ِٕمطعااً عآ . ئذا أمؼج فخسة حأص١ً اٌد5

اٌدزاظت ٠ٚعضً اٌفظً اٌدزاظٟ فٟ ظضٍٗ ا واد٠ّٟ باعخبازٖ ِٕمطعاً ِا ٌُ ٠خمدَ بّا ٠زبج ظبب حألسٖ ٠ٚٛافاك ع١ٍاٗ ِضٍاط 

 اٌدزاظاث اٌع١ٍا عٍٝ ؽٍب ئعادة اٌخعض١ًت ٠ٍغٝ ل١د ٘را اٌطاٌب.اٌى١ٍت. ٚفٟ عاٌت عدَ ِٛافمت ِضٍط اٌى١ٍت بعد حٛط١ت ٌضٕت 

 

 ا٠ماف اٌخعض١ً
٠ىْٛ ٚلف اٌخعض١ً درٕاء اٌخعض١ً ٌٍسظاٌت اٌع١ٍّت ٚفمااً ٌٍؼاٛابؾ اٌخاٟ ٠مسز٘اا ِضٍاط اٌدزاظااث اٌع١ٍاا ٚاٌبغاٛد  باٌضاِعات 

اًء عٍاٝ الخاساط ِضٍاط اٌمعاُ اٌّااخض ٌٚضٕات ٠ٚشخسؽ ئصساؤٖ لبً أخٙاء اٌّدة ا ط١ٍت ٌٍخعض١ً. ٠ٚضاٛش ٌّضٍاط اٌى١ٍات بٕا

 اٌدزاظاث اٌع١ٍا دْ ٠ٛلف حعض١ً اٌطاٌب بدزصت اٌّاصعخ١س دٚ اٌدوخٛزاٖ ٚذٌه فٟ اٌغاالث ا٢ح١ت:

 * اٌخض١ٕد: عٍٝ اٌطاٌب دْ ٠خمدَ بطٍب ا٠ماف ل١دٖ ؽٛاي ِدٖ حض١ٕدٖ ِدعّاً باٌّعخٕداث اٌداٌت عٍٝ ذٌه.

ٚ ِٕغات حدز٠ب١ات عآ ؽس٠اك صٙات اٌعّاً: عٍاٝ اٌطاٌاب دْ ٠خمادَ بطٍاب لباً ظافسٖ ِادعٕاً * اٌعفس ٌٍاازس فٟ ِّٙت زظا١ّت د

 باٌّعخٕداث اٌداٌت عٍٝ ػسٚزة ظفسٖ  وزس ِٓ تٙس.

* اٌّسع: عٍٝ اٌطاٌب دْ ٠خمدَ بطٍب عٕد ِسػٗ ِدعّاً بشٙادة ِسػ١ت ِعخّادة ِآ اإلدازة اٌطب١ات باٌضاِعات ِٚغادداً ف١ٙاا 

 تٙس. فخسة ِسػٗ عٍٝ دال حمً عٓ

* ِسافمت اٌصٚس دٚ اٌصٚصت ٌٍعفس ٌٍاازس: ٠ضب دْ ٠مدَ اٌطاٌب ِا ٠زبج ذٌه ِادعّاً بّٛافمات صٙات اٌعّاً عٍاٝ اعاازة اٌاصٚس 

 ِٚٛافمت صٙت عًّ اٌطاٌب عٍٝ اٌعفس.

 * اٌٛػئ ٚزعا٠ت اٌطفً: عٍٝ اٌطاٌبت دْ حخمدَ بطٍب ٚلف اٌم١د ٌسعا٠ت اٌطفً ِدعّاً بشٙادة ١ِالد اٌطفً.

 دلسٜ حمبٍٙا ٌضٕت اٌدزاظاث اٌع١ٍا ٠ٚعخّد٘ا ِضٍط اٌى١ٍت. * عاالث
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٠ٚشخسؽ فٟ ص١ّئ اٌغاالث دال حص٠د ِدة اٌٛلف عٓ دزبعت فظٛي دزاظا١ت لاالي ِادة اٌخعاض١ً ٌٍدزاظااث اٌع١ٍاا ئال فاٟ اٌغااالث 

 ٖ اٌّدة.( ػّٓ ٘ر9اٌخٟ ٠خُ اٌّٛافمت ع١ٍٙا ِٓ ِضٍط اٌى١ٍت عٍٝ دْ حغخعب فخسة حأص١ً اٌدزاظت باٌّادة  
 

 ٠مَٛ ِضٍط اٌى١ٍت باٌغاء ل١د اٌطاٌب فٟ اٌغاالث ا٢ح١ت::  ئٌغاء اٌم١د
 * اظخٕفاذ فسص اٌخعض١ً فٟ ِمسز دْٚ إٌضاط بٗ.

عٓ اٌدزاظت دٚ عدَ صد٠خٗ فٟ اٌبغاذ ٚذٌاه بّٛافمات ِضٍاط اٌمعاُ اٌّااخض ٌٚضٕات اٌدزاظااث اٌع١ٍاا ٚبٕااًء عٍاٝ  ٔمطاعٗ* ا

 ٌسظاٌت ٚذٌه بعد ئٔرازٖ ِسح١ٓ بٕاًء عٍٝ لساز ِضٍط اٌمعُ.حمس٠س ِفظً ِٓ اٌّشسف١ٓ عٍٝ ا

 * عاالث اٌغش.

 * ئذا زفؼج ٌضٕت اٌغىُ اٌسظاٌت.

 * ئذا ٌُ ٠ّٕظ اٌدزصت لالي اٌّدة إٌّظٛص ع١ٍٙا ٌٍدزاظت.

 * حمدِٗ بطٍب إلٌغاء ل١دٖ ٌدزصت اٌّاصعخ١س دٚ اٌدوخٛزاٖ.

 اٌّٛاع١د اٌّغددة ٌرٌه. * ئذا ٌُ ٠عدد اٌسظَٛ اٌدزاظ١ت اٌّمسزة ع١ٍٗ فٟ

* فٟ عاٌت عظٛي اٌطاٌب عٍٝ بعزت لازص١ت ٌٍغظٛي عٍٝ اٌدزصت اٚ حغ٠ٛاً ئ٠فاادٖ ِآ ئصااشة دزاظا١ت ٌضّائ اٌّاادة اٌع١ٍّات 

 ئٌٝ ئصاشة دزاظ١ت ٌٍغظٛي عٍٝ اٌدزصت دٚ حعض١ٍٗ فٟ بسٔاِش دزاظاث ع١ٍا فٟ صٙت دلسٜ.

 خّد٘ا ِضٍط اٌى١ٍت.* عاالث دلسٜ حمبٍٙا ٌضٕت اٌدزاظاث اٌع١ٍا ٠ٚع

 ئعادة اٌم١د
ئذا حُ ئٌغاء ل١د اٌطاٌب ٠ضٛش ٌّضٍط اٌى١ٍت بٕاًء عٍٝ ِٛافمت ِضٍاط اٌمعاُ ٌٚضٕات اٌدزاظااث اٌع١ٍاا ئعاادة ل١ادٖ بشاسؽ ِاسٚز 

 عاَ ِٓ حاز٠  ِٛافمت ِضٍط اٌى١ٍت عٍٝ ئٌغاء اٌم١د ٠ٚعخبس ل١داً صد٠داً ٌٍدزصت.

ٚعٍٝ اٌطاٌب دْ ٠خمدَ بطٍب ئعاادة اٌم١اد ؽبمااً ٌٍمٛاعاد ٚاٌّٛاع١اد اٌّعٍٕات باٌى١ٍات. ٠ّٚىآ ٌّضٍاط اٌمعاُ اٌّٛافمات عٍاٝ دْ  

 ٠عفٝ اٌطاٌب ِٓ دزاظت بعغ اٌّمسزاث ئذا ٌُ ٠ىٓ لد ِؼٝ دوزس ِٓ رالد ظٕٛاث عٍٝ ٔضاعٗ ف١ٙا.
 



 

 
 

 

   
 

      

      

و١ٍح اٌذساعاخ اٌع١ٍا ٌٍثؽٛز 

  االؼصائ١ح
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 ذّٕػ و١ٍح اٌذسعاخ اٌع١ا ٌٍثؽٛز االؼصائ١ح عذد ِٓ اٌذسظاخ اٌع١ٍّح االواد١ّ٠ح ٚا١ٌّٕٙح عٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ :
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 فٟ إؼذٜ اٌرخصصاخ اٌشئ١غ١ح ا٢ذ١ح :اٌذتٍَٛ إٌّفشد  ى١ٍح دسظحاٌذّٕػ   -11
 

  االؼصاءStatistics       ٝٔاالؼصاء اٌؽ١ٜٛ ٚاٌغىا Demography Biostatistics 

  عٍَٛ اٌؽاعةComputer Sciences   تؽٛز اٌع١ٍّاخ Operations Research      

   ٔظُ ٚذىٌٕٛٛظ١ا اٌّعٍِٛاخ  Information Systems &Technology 
 

اٌغاتمح إٌٝ ظأة ذخصص فٟ إؼذٜ اٌرخصصاخ اٌشئ١غ١ح اٌذتٍَٛ اٌّشرشن  ذّٕػ و١ٍح اٌذساعاخ اٌع١ٍا ٌٍثؽٛز االؼصائ١ح دسظح -2

 فشعٟ ِٓ اٌرخصصاخ ا٢ذ١ح :
 

 اٌرخصص اٌفشعـــــــٝ اٌرخصص اٌشئ١غـــــــــٟ

 إداسج اٌع١ٍّاخ/ تؽٛز ع١ٍّاخ/ ٔظُ ٚذىٌٕٛٛظ١ا اٌّعٍِٛاخ/  عٍَٛ اٌؽاعة/  االؼصاء اٌؽ١ٜٛ ٚاٌغىأٝ االؼصـــاء 

 إداسج اٌع١ٍّاخ/ تؽٛز ع١ٍّاخ/ ٚذىٌٕٛٛظ١ا اٌّعٍِٛاخٔظُ / عٍَٛ اٌؽاعة/ االؼصاء االؼصاء اٌؽ١ٜٛ اٌغىأٟ  

 إداسج اٌع١ٍّاخ/ تؽٛز ع١ٍّاخ/ االؼصاء اٌؽ١ٜٛ ٚاٌغىأٝ/ االؼصاء عٍَٛ اٌؽاعة

 إداسج اٌع١ٍّاخ/ تؽٛز ع١ٍّاخ/ االؼصاء اٌؽ١ٜٛ ٚاٌغىأٝ/ االؼصاء ٔظُ ٚذىٌٕٛٛظ١ا اٌّعٍِٛاخ

 ٔظُ ٚذىٌٕٛٛظ١ا اٌّعٍِٛاخ/ عٍَٛ اٌؽاعة/ ٚاٌغىأٝاالؼصاء اٌؽ١ٜٛ / االؼصاء تؽٛز اٌع١ٍّاخ

 اٌذسظاخ اٌع١ٍّح االواد١ّ٠ح: أٚالً 

 أٚال : اٌذتٍِٛاخ
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 ذّٕػ اٌى١ٍح دسظرٟ اٌّاظغر١ش ٚاٌذورٛساٖ فٟ إؼذٜ اٌرخصصاخ ا٢ذ١ح :
 

  االؼصاءStatistics       ٝٔاالؼصاء اٌؽ١ٜٛ ٚاٌغىا Demography Biostatistics 

  عٍَٛ اٌؽاعةComputer Sciences   تؽٛز اٌع١ٍّاخ Operations Research      

   ٔظُ ٚذىٌٕٛٛظ١ا اٌّعٍِٛاخ  Information Systems &Technology 

 

 

 
 

   ذ١ّٙذٜ عٍَٛ ااٌث١أاخData Sciences    دتٍَٛ عٍَٛ اٌث١أاخData Sciences 

 

 ِذج اٌذساعح
٠ٚعوٛص تعوذ اعور رأ سأٜ ٌعٕوح اٌذساعواخ اٌع١ٍوـا  دساع١ح. اٌّذج اٌمصٜٛ ٌٍؽصٛي عٍٝ اٜ دتٍَٛ عرح فصـــٛي أٚال اٌذتٍَٛ:

 ِٚٛافمح ِعٍظ اٌى١ٍح ِٚعٍظ اٌذساعاخ اٌع١ٍا تاٌعاِعح ص٠ادج اٌّذج اٌمصٜٛ اٌٝ شّا١ٔح  فصٛي دساع١ح تصفح اعرصٕائ١ح.
 

 اٌّاظغر١ش إٌٝ ِشؼٍر١ٓ :شا١ٔا دسظح اٌّاظغر١ش: ذٕمغُ دسظح 

اٌّذج اٌمصٜٛ ٌذساعح اٌّمشساخ فـٝ ِشؼٍح ذ١ّٙذٜ اٌّاظغر١ش أستعح فصٛي دساعو١ح  :اٌّشؼٍح االٌٚٝ )ذ١ّٙذٞ اٌّاظغر١ش( 

ٜ ٌعٕوح اٌذساعواخ اٌع١ٍوا ِٚعٍوظ اٌذساعـوـاخ اٌع١ٍـوـا تاٌعاِعوح ص٠وادج ِوذج اٌذساعوح اٌوٝ أ٠عـٛص ٌّعٍظ اٌى١ٍح تعذ اعور رأ س

 دساع١ح تصفح اعرصٕائ١ح.عرح فصٛي 

 شا١ٔاً : دسظرٟ اٌّاظغر١ش ٚاٌذورٛساٖ

اٌثشاِط األواد١ّ٠ح اٌخاصح ) عٍَٛ اٌث١أاخ(شاٌصاً :   
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اٌّشؼٍح اٌصا١ٔح )إعذاد سعاٌح اٌّاظغر١ش(: ذشًّ سعاٌح اٌّاظغر١ش فٝ ِعاي ذخصصٗ  ٚال ٠عٛص ِٕالشوح سعواٌح اٌّاظغور١ش  

لثً ِعٝ عاَ ِٓ ذاس٠خ اعرّاد ذغع١ٍٗ. ٠ٚعٛص ٌّعٍظ اٌى١ٍح تٕاء عٍٝ ذٛص١ح ٌعٕح اٌذساعاخ اٌع١ٍا ِوذ فروشج اٌرغوع١ً اٌوٝ 

ٚفووٝ اٌؽوواالخ االعوورصٕائ١ح ٠عووٛص ٌّعٍووظ اٌى١ٍووح تٕوواء ذٛصوو١ح ٌعٕووح اٌذساعوواخ اٌع١ٍووا تّووذ اٌرغووع١ً ٌفصوو١ٍٓ  فصوو١ٍٓ ريووش٠ٓ 

 عاعاخ ِعرّذج(. 11دساع١١ٓ ريش٠ٓ  ٚتّا ٠عادي )

تعذ اظر١اص اٌّمشساخ اٌذساع١ح تٕعاغ ٠رموذَ ٌرغوع١ً ِٛظوٛأ سعواٌح اٌّاظغور١ش  فوٝ ِٛظوٛأ ٠موشٖ ِعٍوظ اٌى١ٍوح تعوذ ايوز 

غُ اٌّخرص ٌٚعٕح اٌذساعاخ اٌع١ٍا ٠ٚعرّوـذٖ األعورار اٌوذورٛس ٔائوـة سئو١ظ اٌعاِعوح ٌشورْٛ اٌذساعواخ اٌع١ٍوا سأٜ ِعٍظ اٌم

 ٚاٌثؽٛز.

٠شاعٝ عٕذ ذغع١ً اٌشعاٌح أْ ذىوْٛ ظوّٓ اٌخ وح اٌثؽص١وح ٌٍمغوُ  ٚاْ ٠ىوْٛ اٌ اٌوة ِغورٛف١ا ٌٍشوشٚغ اٌّ ٍٛتوح ؼغوة   -

 ٌى١ٍح ٚاٌعاِعحٌٛائػ اٌعاِعح تاإلظافح اٌٝ ِا لذ ٠مشسٖ ِعٍظ ا

 دسظح اٌذورٛساٖ  شاٌصاً:

 ذٕمغُ دسظح اٌذورٛساٖ إٌٝ ِشؼٍر١ٓ:

اٌّشؼٍووح االٌٚووٝ )ذووا١ٍٟ٘ اٌووذورٛساٖ(:  اٌّمووـشساخ اٌذساعوو١ح ٌّشؼٍووح اٌووذورٛساٖ ِمووشساخ فصوو١ٍح )عٍووٝ فصوو١ٍٓ دساعوو١١ٓ( ٠وورُ 

شح فصٛي دساع١ح ٠ٚعٛص ٌّعٍوظ اٌى١ٍوح االِرؽاْ ف١ٙا فٝ ٔٙا٠ح  وً فصـً دساعٝ  ٚاٌّذج اٌمصٜٛ ٌذساعح اٌّمشساخ ٘ٝ شر

تعذ اعر رأ سأٜ ِعاٌظ االلغاَ اٌّخرصوـح ٌٚعٕوح اٌذساعواخ اٌع١ٍوا ص٠وادج اٌّوذج اٌمصوٜٛ اٌوٝ أستعوح فصوٛي دساعو١ح تصوفح 

 اعرصٕائ١ح ٚتعذ ِٛافمح ِعٍظ اٌذساعاخ اٌع١ٍا تاٌعاِعح.

فٝ ِعاي ذخصصٗ  ٚال ٠عٛص ِٕالشح سعواٌح اٌوذورٛساٖ لثوً  اٌّشؼٍح اٌصا١ٔح )إعذاد سعاٌح اٌذورٛساٖ(: ذشًّ سعاٌح اٌذورٛساٖ

ِعٝ عا١ِٓ ِٓ ذاس٠خ اعرّاد ذغع١ٍٗ. ٠ٚعٛص ٌّعٍظ اٌى١ٍح تٕاء عٍٝ ذٛص١ح ٌعٕوح اٌذساعواخ اٌع١ٍوا ِوذ فروشج اٌرغوع١ً اٌوٝ 

اٌرغوع١ً ٌفصو١ٍٓ فص١ٍٓ ريش٠ٓ  ٚفٝ اٌؽاالخ االعرصٕائ١ح ٠عٛص ٌّعٍظ اٌى١ٍح تٕواء عٍوٝ ذٛصو١ح ٌعٕوح اٌذساعواخ اٌع١ٍوا تّوذ 

 عاعاخ ِعرّذج(. 44دساع١١ٓ ريش٠ٓ  ٚتّا ٠عادي )



) دراسات عليا(كلية الدراسات العليا للبحوث االحصائية                                  ة                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

تعذ اظر١اص اٌّمشساخ اٌذساع١ح تٕعاغ ٠رمذَ ٌرغع١ً ِٛظٛأ سعاٌح اٌذورٛساٖ فٝ ِٛظٛأ ٠ّصـً ِذيً إلظافح ظذ٠ذج فٝ   -أ

تاٌمغُ اٌّخرص فشأ اٌرخصص ٚذرُ ِٕالشح ي ح اٌثؽس ٚإظاصذٙا ِٓ شرشح عٍٝ األلً ِٓ أععاء ١٘رــح اٌرذس٠ظ 

 اٌؽاظش٠ٓ تاٌغ١ّٕاس.

٠شاعٝ عٕذ ذغع١ً اٌشعاٌح اْ ذىْٛ ِثرىشج ٚظّٓ اٌخ ح اٌثؽص١ح ٌٍمغُ  ٠ٚىْٛ اٌ اٌة ِغرٛف١ا ٌّغرٜٛ اٌٍغح  -ب

 االٔع١ٍض٠ح اٌّ ٍٛب ؼغة ٌٛائػ اٌعاِعح تاإلظافح اٌٝ ِا لذ ٠مشسٖ ِعٍظ اٌى١ٍح.
 

ػ ص٠ًٚ ) ششٚخ  5ذرُ تّمش و١ٍح اٌذساعاخ اٌع١ٍا ٌٍثؽٛز اإلؼصائ١ح ب  عٍّا تاْ ِىاْ اٌذاسعح ٌع١ّع اٌّشاؼً اٌذساع١ح

 اٌع١ضج. –اٌذلٝ  –عاتما( اِا ؼذ٠مح األٚسِاْ 

 

 ي ٛاخ اٌرغع١ً فٝ اٌثشاِط األواد١ّ٠ح: ) تإٌغثح ٌٍ اٌة اٌّصشٜ(

 تع١ّع اٌذتٍِٛاخ ؼ١س:أٚال اٌذتٍَٛ: التذ أْ ٠عراص اٌ اٌة ٌىٛسعاخ اٌمثٛي اٌرٝ ذمذِٙا اٌى١ٍح لثً اإلٌرؽاق 

 دتٍَٛ عٍَٛ اٌؽاعة -1

 ٚ اإلؼصاء( ++Cدتٍَٛ ٔظُ ٚذىٌٕٛٛظ١ا اٌّعٍِٛاخ : التذ ِٓ إظر١اص ) دٚساخ اٌش٠اظح    -2

 دتٍَٛ اإلؼصاء. -3

 دتٍَٛ اإلؼصاء اٌؽ١ٜٛ ٚاٌغىأٝ. -4

 دتٍَٛ تؽٛز اٌع١ٍّاخ : التذ ِٓ إظر١اص ) دٚساخ اٌش٠اظح ٚ اإلؼصاء(. -5

 ذ ِٓ إظر١اص ) دٚساخ اٌش٠اظح   اإلؼصاء ٌٚغح اٌثا٠صْٛ(.دتٍَٛ عٍَٛ اٌث١أاخ : الت -6
 

 شا١ٔا دسظح اٌّاظغر١ش: 

 ٠ٍرؽك تاٌغٕح اٌر١ّٙذ٠ح ٌٍّاظغر١ش اٌ رب اٌؽاص١ٍٓ عٍٝ أؼذ اٌّؤ٘رخ اٌرا١ٌح:

تٙوزا أؼذ دتٍِٛاخ اٌى١ٍح فٝ راخ اٌرخصص ترمذ٠ش عاَ ظ١ذ عٍوٝ األلوً  ٚفوٝ ظوٛء ِوا ٠موشسٖ اٌّعٍوظ االعٍوٝ ٌٍعاِعواخ  -1

 اٌشاْ.
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دسظح ظاِع١ح اٌٚٝ ترمذ٠ش عاَ ظ١ذ عٍٝ األلوً اٚ ِوا ٠عادٌٙوا فوٝ اٌرخصوص إٌّوااش ِوٓ اٌعاِعواخ ٚاٌّعا٘وذ اٌّصوش٠ح اٚ  -2

 األظٕث١ح ٠ٚعٛص ٌّعٍظ اٌمغُ اٌّخرص ذؽ١ٍّٗ تّٛاد ذى١ٍ١ّح ٚاظر١اص٘ا تٕعاغ لثً ذغع١ٍٗ ٌشعاٌح اٌّاظغر١ش.

اص١ٍٓ عٍٝ دسظح ظاِع١ح اٌٚٝ أٚ ِا ٠عادٌٙوا فوٝ ذخصوص اٌّاظغور١ش ِوٓ اٌعاِعواخ ٌّعٍظ اٌى١ٍح لثٛي غرب ٚافذ٠ٓ ؼ  -3

ٚاٌّعا٘ووذ اٌّصووش٠ح أٚ االظٕث١ووح اٌّعادٌووح ٠ٚعووٛص ٌّعٍووظ اٌمغووُ اٌّخوورص ذؽ١ٍّووٗ تّووٛاد ذى١ٍ١ّووح ٚاظر١اص٘ووا تٕعوواغ لثووً 

 ذغع١ٍٗ ٌشعاٌح اٌّاظغر١ش.

ح اٌذساعواخ اٌع١ٍوا لثوٛي اٌ ورب اٌؽاصو١ٍٓ عٍوٝ اٌذسظوح ٠عٛص ٌّعٍظ اٌى١ٍح تعذ أيز سأٞ ِعٍوظ اٌمغوُ اٌّخورص ٌٚعٕو  -4

فٝ ٘زا اٌشواْ ٚتّوا ٠وررءَ ِوع  اٌعاِع١ح االٌٚٝ )أٚ ِا ٠عادٌٙا( فٝ ظٛء ِا ٠غرعذ ِٓ لشاساخ اٌّعٍظ االعٍٝ ٌٍعاِعاخ

 االِىا١ٔاخ اٌع١ٍّح ٌأللغاَ ٚلذسذٙا االعر١عات١ح.  

 شاٌصا  دسظح اٌذورٛساٖ: 

 اٌرا١ٍ١٘ح ٌٍذورٛساٖ ٌٍ رب اٌؽاص١ٍٓ عٍٝ:٠غّـػ تاالٌرؽاق تاٌغٕح 

 دسظح اٌّاظغر١ش ِـٓ  اٌى١ٍح فٝ راخ اٌرخصص. -1

دسظووح اٌّاظغوور١ش ِووٓ اٌعاِعوواخ أٚ اٌّعا٘ووذ اٌّصووش٠ح أٚ األظٕث١ووح اٌّعادٌووح فووٝ راخ اٌرخصووص ٠ٚعووٛص ٌّعٍووظ اٌمغووُ   -2

 ٛساٖ.اٌّخرص ذؽ١ٍّٗ تّٛاد ذى١ٍ١ّح ٚاظر١اص٘ا تٕعاغ لثً ذغع١ٍٗ ٌشعاٌح اٌذور

ٌّعٍووظ اٌى١ٍووح لثووٛي غوورب ٚافووذ٠ٓ ؼاصوو١ٍٓ عٍووٝ دسظووح اٌّاظغوور١ش أٚ ِووا ٠عادٌٙووا ِووٓ اٌعاِعوواخ ٚاٌّعا٘ووذ اٌّصووش٠ح أٚ   -3

 االظٕث١ح اٌّعادٌح ٠ٚعٛص ٌّعٍظ اٌمغُ اٌّخرص ذؽ١ٍّٗ تّٛاد ذى١ٍ١ّح ٚاظر١اص٘ا تٕعاغ لثً ذغع١ٍٗ ٌشعاٌح اٌذورٛساٖ.

ٍظ اٌمغُ اٌّخرص ٌٚعٕح اٌذساعاخ اٌع١ٍا لثوٛي اٌ ورب اٌؽاصو١ٍٓ عٍوٝ اٌّاظغور١ش ٠عٛص ٌّعٍظ اٌى١ٍح تعذ أيز سأٞ ِع -4

 )أٚ ِا ٠عادٌٙا( فٝ ظٛء ِا ٠غرعذ ِٓ لشاساخ اٌّعٍظ االعٍٝ ٌٍعاِعاخ.  
 

 ٠ٛلف ل١ذ اٌ اٌة فٝ اٌؽاالخ اٌرا١ٌح::  لٛاعذ إ٠ماف اٌم١ذ 

ٚاٌّعّٛي تٙوا فوٝ اٌذساعواخ اٌع١ٍوا ٚذشوًّ : اٌؽواالخ ذمذَ اٌ اٌة ت ٍة إل٠ماف اٌم١ذ ٚفك اٌششٚغ ٚاٌمٛاعذ إٌّظّح  -1

اٌّشظ١ٗ ٌٍ اٌة   سعا٠ح اٌٛاٌذ٠ٓ ٌٛلف ا٠ماف اٌم١ذ ذمذ٠ُ ِا٠صثد ٠ٚعشض عٍٝ  االداسج اٌ ث١وح ٚرٌوه ٌّوذج عواَ تٕواء 
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ظٗ ٌٍغفش ٌٍخاسض ِوع ذموذ٠ُ عموذ اٌوضٚاض ٚعموذ اٌعّوً ٚرٌوه ٌّوذج عواَ عٍٟ ذع١ٍّاخ اٌعاِعح    ِشافمح اٌضٚض اٚ اٌضٚ

تٕاء عٍٟ ذع١ٍّاخ اٌعاِعح    إٌّػ اٌرذس٠ث١ٗ ٚاٌّٙاَ اٌشع١ّح اٌرٟ ٠ٛفذ ا١ٌٙا اٌ اٌوة ِوٓ ظٙوح اٌعّوً وّّٙوح ٚغ١ٕوح 

اٌ فً تؽذ الصٝ شورز ٚرٌه ٌّذج عاَ تٕاء عٍٝ ذع١ٍّاخ اٌعاِعح   اظاصج سعا٠ح اٌ فً ٌٍضٚظح ِع ذمذ٠ُ شٙادج ١ِرد 

 عٕٛاخ.

 ظشٚسج ِٛافمح اٌّششف اٌشئ١غٟ عٍٝ ا٠ماف اٌم١ذ ِٚٛافمح اٌمغُ ِٚعٍظ اٌى١ٍح. -2

أم ــاأ اٌ اٌة عٓ اٌثؽس فٝ ِشؼٍح إعذاد سعاٌح اٌّاظغر١ش أٚ اٌذورٛساٖ أٚ عذَ ظذ٠روٗ ٚرٌوه تٕواء عٍوٝ ذمش٠وش ِوٓ  -3

 اٌّششف اٌشئ١غٝ 

 وأد اعثاتٗ.عذَ ظٛاص ا٠ماف اٌم١ذ تاشش سظعٝ ا٠ا  -4

 ِذج ا٠ماف اٌم١ذ تؽذ الصٝ شرز عٕٛاخ غٛاي فرشج ل١ذٖ ٚذغع١ٍٗ ٌٍذسظح تاٌذساعاخ اٌع١ٍا.
 

٠عٛص إعادج ل١ذ اٌ اٌة اٌزٜ ذُ اٌغاء ل١ذٖ تٕاء عٍٝ غٍثٗ ٚرٌه تعذ ِٛافمح ِعٍوظ اٌى١ٍوح :  لٛاعذ اإلعفاء ِٓ ِمشساخ دساعٟ

ٚذ ثك ع١ٍٗ اٌرئؽح اٌؽا١ٌح  ٠ٚعٛص أْ ٠عفٝ ِٓ تعط اٌّمشساخ اٌذساع١ح اٌرٟ عثك دساعورٙا تٕعواغ ٚترموذ٠ش ظ١وذ  ٚتشوشغ إال 

عح اٌغٕح اٌر١ّٙذ٠ح ٌٍّاظغر١ش أٚ اٌرا١ٍ١٘ح ٌٍذورٛساٖ اوصوش ٠ىْٛ ِعٝ عٍٝ إٌغاء ل١ذٖ اوصش ِٓ عا١ِٓ  ٚأال ٠ىْٛ ِعٝ عٍٝ دسا

 ِٓ يّظ عٕٛاخ.
 

٠عة عٍٝ ظ١ّوع اٌ ورب اٌٛافوذ٠ٓ ظوشٚسج اٌرموذ٠ُ عٍوٝ اإلٌرؽواق تاٌوذسظاخ اٌع١ٍّوح تواإلداسج اٌّشوض٠وح :  اٌٛافذ٠ٓ ششٚغ  اٌم١ذ

 اٌى١ٍح. ِذ٠ٕح ٔصش ِع اٌؽصٛي عٍٝ ِٛافمح ِٓ ِعٍظ –تؽٝ اٌغفاساخ  –ٌشرْٛ اٌٛافذ٠ٓ 

 اٚال اٌ رب اٌّصش١٠ٓ : اٌّغرٕذاخ اٌّ ٍٛتح

 أصً شٙادج ا١ٌّرد. -  أصً شٙادج اٌّعادٌح. -  أصً شٙادج اٌرخشض. -

 اٌّٛلف ِٓ اٌرع١ٕذ  ٌٍزوٛس. -  ( صٛسج شخص١ح.2عذد ) -  صٛسج ِٓ اٌث الح اٌشخص١ح. -
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 شا١ٔا اٌ رب اٌٛافذ٠ٓ

 .ذؽ١ًٍ اإل٠ذصأصً  -  .اٌرخشضأصً شٙادج  -  .ي اب اٌغفاسجأصً  -

ٌشرْٛ اٌٛافذ٠ٓ ِٛافمح اإلداسج اٌّشوض٠ح  -  ( صٛسج شخص١ح.6عذد ) -  .ظٛاص اٌغفش.صٛسج ِٓ  -

 .تؽٝ اٌغفاساخ تّذ٠ٕح ٔصش

 

 

 

 

 

 

 ايرثاساخ اٌؽ١اج ٚذؽ١ًٍ اٌصرؼ١ح - اٌع١ٍّاخعٍغٍح اإلِذاد ٚإداسج  - اٌعثػ اإلؼصائٝ ٚذٛو١ذ اٌعٛدج -

 اٌر١ّٕح اٌثشش٠ح ِٚٛاسد٘ا - اداسج اٌّخاغش ٚاالصِاخ - اٌؽغاتاخ اإلؼصائ١ح -

 اٌغ١اعاخ اٌغىا١ٔح ٚذؽ١ًٍ ت١أاذٙا - ذص١ُّ ِٛالع ا٠ٌٛة - ذؽ١ًٍ اٌث١أاخ -

 ٚإعذاد ذماس٠ش٘ا اٌّغٛغ - اإلؼصاءاخ اٌر ث١م١ح - االداسج اٌؽذ٠صح ٌٍّٛاسد اٌثشش٠ح -

 ل١اط إعر رأ اٌشأٜ اٌعاَ - اٌرؽ١ًٍ اٌم١اعٝ ٌٍغرعً اٌض١ِٕح - ٕ٘ذعح اٌثشِع١اخ -

 إداسج اٌّششٚعاخ - اٌثؽٛز ٚاٌر ٠ٛش - تؽٛز اٌع١ٍّاخ ٚدعُ اٌمشاس -
 

 ١ّٕٙحاٌذسظاخ اٌع١ٍّح اٌشا١ٔاً : 

 أٚال : اٌذتٍَٛ إٌّٟٙ
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 عاَ دساعٝ ٚاؼذ عٍٝ فص١ٍٓ دساع١١ٓ. ِذج اٌذساعح

٠غذد اٌ اٌوة اٌشعوَٛ  أْ ٚ اٌ اٌة ؼاصرً عٍٝ ِؤً٘ عاٌٝ أٚ ِا ٠عادٌٙا.أْ ٠ىْٛ  :ذسظح اٌذتٍَٛ إٌّٟٙم١ذ تٌٍشغ رش٠

 اٌغّاغ تغذاد اٌشعَٛ عٍٝ لغ ١ٓ. ى١ٍح اٌذساع١ح اٌّمشسج  ٠ٚعٛص ٌّعٍظ اٌ

فص١ٍٓ  عاعح ِمغّح عٍٝ 31ٍَٛ تٕعاغ ٚ٘ٝ ٠عراص اٌ اٌة اٌّم١ذ تاٌذتٍَٛ إٌّٙٝ اٌغاعاخ اٌّمشسج ٌٍذت:  ٔظاَ اٌذساعح

 عاعح ٚفماً ٌّر ٍثاخ وً دتٍَٛ. 15ُِٕٙ دساع١١ٓ وً 

 اٌؽذ األلصٝ الظر١اص اٌغاعاخ اٌّمشسج ٌٍذتٍَٛ ٟ٘ أستعح فصٛي دساع١ح.  

 

 

 

 اداسج اٌّخاغش ٚاالصِاخ - ٕ٘ذعح اٌثشِع١اخ - اٌعثػ اإلؼصائٝ ٚذٛو١ذ اٌعٛدج -

 ذص١ُّ ِٛالع ا٠ٌٛة - اٌمشاستؽٛز اٌع١ٍّاخ ٚدعُ  - اٌؽغاتاخ اإلؼصائ١ح -

 اإلؼصاءاخ اٌر ث١م١ح - إداسج اٌّششٚعاخ - ذؽ١ًٍ اٌث١أاخ -

 اٌرؽ١ًٍ اٌم١اعٝ ٌٍغرعً اٌض١ِٕح - ع١ٍّاخعٍغٍح اإلِذاد ٚإداسج اٌ - االداسج اٌؽذ٠صح ٌٍّٛاسد اٌثشش٠ح -

 اٌشعاٌحاٌّاظغر١ش إٌّٙٝ ِذذٗ عٕر١ٓ , عٕح ٌٍر١ّٙذٜ اٌّاظغر١ش ٚعٕح إلعذاد 

أْ ٠ىووْٛ ؼاصوورً عٍووٝ دسظووح اٌووذتٍَٛ إٌّٙووٟ ِووٓ أؼووذ اٌعاِعوواخ ٚاٌّعا٘ووذ  ذسظووح اٌّاظغوور١ش إٌّٙووٟ:ٌم١ووذ اٌ اٌووة ت ٠شوورشغ

أْ ٠غوذد اٌ اٌوة  ٚتعذ أيوز سأٞ ٌعٕوح اٌذساعواخ ا١ٌّٕٙوح فوٝ اٌرخصوص اٌّ ٍوٛب  ى١ٍحاٌّصش٠ح أٚ األظٕث١ح ٠ٚمثٍٗ ِعٍظ اٌ

 اٌشعَٛ اٌذساع١ح اٌّمشسج اٌغ٠ٕٛح.

 شا١ٔاً: اٌّاظغر١ش إٌّٟٙ
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 ذٕمغُ دساعح اٌّاظغر١ش إٌٝ ِشؼٍر١ٓ: ٔظاَ اٌذساعح

عاعح( ذشًّ عذداً ِٓ اٌّمشساخ اٌذساع١ح ٠ٍضَ أْ  ٠21ذسط اٌ اٌة )اٌّشؼٍح االٌٚٝ )ِر ٍثاخ اٌّاظغر١ش إٌّٟٙ(: 

 ٠عراص٘ا اٌ اٌة تٕعاغ عٍٝ فص١ٍٓ دساع١١ٓ. 

 اٌؽذ األلصٝ الظر١اص ِر ٍثاخ اٌّاظغر١ش ٟ٘ أستعح فصٛي دساع١ح.  -

 اٌّشؼٍح اٌصا١ٔح )إعذاد تؽس اٌّاظغر١ش إٌّٟٙ(: 

 ٠رُ ذغع١ً تؽس اٌّاظغر١ش إٌّٙٝ تعذ اظر١اص اٌّشؼٍح األٌٟٚ  ٠ٚىْٛ فٟ أؼذ اٌّعاالخ اٌع١ٍّح. -1

االٔرٙواء ِوٓ اٌّشؼٍوـح األٌٚوٝ ٚال ذرعوذٜ فروشج إعوذاد ال ٠عٛص ِٕالشح تؽس اٌّاظغر١ش إٌّٙوٝ لثوً فصو١ٍٓ دساعو١١ٓ تعوذ  -2

تٕواء عٍوٝ ذٛصو١ح ٌعٕوح  اٌى١ٍوحتؽس اٌّاظغر١ش ِٓ ذاس٠خ اعرّاد اٌرغع١ً أوصش ِٓ أستعح فصٛي دساع١ح. ٠ٚعٛص ٌّعٍظ 

 اٌذساعاخ ا١ٌّٕٙح ِذ فرشج اٌرغع١ً اٌٝ فص١ٍٓ ريش٠ٓ.

 

 

 اداسج اٌّخاغش ٚاالصِاخ - ٕ٘ذعح اٌثشِع١اخ - ٚذٛو١ذ اٌعٛدجاٌعثػ اإلؼصائٝ  -

 ذص١ُّ ِٛالع ا٠ٌٛة - تؽٛز اٌع١ٍّاخ ٚدعُ اٌمشاس - اٌؽغاتاخ اإلؼصائ١ح -

 اإلؼصاءاخ اٌر ث١م١ح - إداسج اٌّششٚعاخ - ذؽ١ًٍ اٌث١أاخ -

  ع١ٍّاخعٍغٍح اإلِذاد ٚإداسج اٌ - االداسج اٌؽذ٠صح ٌٍّٛاسد اٌثشش٠ح -

 

 شاٌصاً: اٌذورٛساج ا١ٌّٕٙح
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 عٕح ٌٍرا١ٍ٘ٝ دورٛساج ٚعٕر١ٓ إلعذاد اٌشعاٌح : عٕٛاخ  3ِذذٙا  اٌذورٛساٖ ا١ٌّٕٙح

أْ ٠ىْٛ اٌ اٌة ؼاصرً عٍٝ دسظح اٌّاظغر١ش إٌّٟٙ ِٓ أؼذ اٌعاِعاخ ٚاٌّعا٘ذ   ذسظح اٌذورٛساٖ ا١ٌّٕٙح:٠شرشغ ٌٍم١ذ ت

أْ ٠غذد اٌ اٌة ٚ تعذ أيز سأٞ ٌعٕح اٌذساعاخ ا١ٌّٕٙح فٝ اٌرخصص اٌّ ٍٛب. اٌى١ٍح اٌّصش٠ح أٚ األظٕث١ح ٠ٚمثٍٗ ِعٍظ 

 اٌشعَٛ اٌذساع١ح اٌّمشسج اٌغ٠ٕٛح. 

  ذٕمغُ دساعح اٌذورٛساٖ إٌٝ ِشؼٍر١ٓ:: ٔظاَ اٌذساعح 

 )ِر ٍثاخ اٌذورٛساٖ إٌّٟٙ(: اٌّشؼٍح األٌٚٝ 

 عاعح( ذشًّ عذداً ِٓ اٌّمشساخ اٌذساع١ح ٠ٍضَ أْ ٠عراص٘ا اٌ اٌة تٕعاغ عٍٝ فص١ٍٓ دساع١١ٓ.  14اظر١اص ) -1

 اٌؽذ األلصٝ الظر١اص ِر ٍثاخ اٌذورٛساٖ ٟ٘ أستعح فصٛي دساع١ح.  -2

 )إعذاد تؽس اٌذورٛساٖ إٌّٟٙ(: اٌّشؼٍح اٌصا١ٔح 

 األٌٟٚ ٠ٚىْٛ فٟ أؼذ اٌّعاالخ اٌع١ٍّح ٌٍرخصص.٠رُ ذغع١ً تؽس اٌذورٛساٖ إٌّٙٝ تعذ اظر١اص اٌّشؼٍح  -1

ال ٠عٛص ِٕالشح تؽس اٌذورٛساٖ إٌّٙٝ لثً شرشح فصٛي دساع١ح تعذ االٔرٙاء ِوٓ اٌّشؼٍوـح األٌٚوٝ ٚال ذرعوذٜ فروشج إعوذاد  -2

تٕوواء عٍووٝ ذٛصوو١ح ٌعٕووح  اٌى١ٍووحاٌووذورٛساٖ إٌّٙووٝ ِووٓ ذوواس٠خ اٌرغووع١ً أوصووش ِووٓ عوورح فصووٛي دساعوو١ح. ٠ٚعووٛص ٌّعٍووظ 

 اٌذساعاخ ا١ٌّٕٙح ِذ فرشج اٌرغع١ً اٌٝ فص١ٍٓ ريش٠ٓ.

 ٌع١ّع اٌّشاؼً تّذسظاخ ِٚعاًِ اٌى١ٍح  ِىاْ اٌذساعح

 لٛاعذ ا٠ماف اٌم١ذ ٚاالعفاء ِٓ اٌّمشساخ اٌذساع١ح

 :٠ٍغٝ ل١ذ اٌ اٌة فٝ اٌؽاالخ اٌرا١ٌح   
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 ع١ٍٙا.اإليري تاٌمٛاعذ ٚإٌظُ اٌعاِع١ح اٌّرعاسف     -

 اٌّؽذد. ا١ٌّعادعذَ ذغذ٠ذ اٌشعَٛ فٝ اٌّٛاع١ذ اٌّمشسج ٌٚٓ ٠مثً عزس اٌرخٍف عٓ  -

 ذعاٚص اٌ اٌة اٌّذج اٌمصٜٛ ٌٍذساعح تاٌذسظح دْٚ اعرىّاي ِر ٍة اٌؽصٛي عٍٝ اٌذسظح. -

ِٓ اٌّشوشف اٌشئ١غوٝ أٚ سفوط ٚ عوذَ ظذ٠روٗ ٚرٌوه تٕواء عٍوٝ ذمش٠وشأم ــاأ اٌ اٌة عٓ اٌثؽس )اٌّاظغر١ش ٚاٌوذورٛساٖ( أ -

                                                                                                                               ٌعذَ صرؼ١رٙا. اٌثؽسٌعٕح اٌؽىُ 

 عذَ ظٛاص ا٠ماف اٌم١ذ تاشش سظعٝ ا٠ا وأد اعثاتٗ. -

 اٌى١ٍحٌشئ١غٟ عٍٝ ا٠ماف اٌم١ذ ِٚٛافمح اٌمغُ ِٚعٍظ ظشٚسج ِٛافمح اٌّششف ا -

 ٠ٛلف ل١ذ اٌ اٌة فٝ اٌؽاالخ اٌرا١ٌح:   

ذمذَ اٌ اٌة ت ٍة إل٠مواف اٌم١وذ ٚفوك اٌشوشٚغ ٚاٌمٛاعوذ إٌّظّوح ٌوزٌه ٚاٌّعّوٛي تٙوا فوٝ اٌذساعواخ اٌع١ٍوا  ِوع اعورشداد 

 ِٓ اٌشعَٛ اٌذساع١ح اٌغ٠ٕٛح. اٌى١ٍح اٌشعَٛ اٌذساع١ح اٌّغذدج ِع ذ ث١ك ٔغة اٌخصُ اٌرٟ ٠ؽذد٘ا ِعٍظ 

 إعادج ِٚذ اٌم١ذ فٝ اٌثشاِط ا١ٌّٕٙح

٠عٛص إعادج ل١ذ اٌ اٌة اٌزٜ ذُ اٌغاء ل١ذٖ تٕاء عٍوٝ غٍثوٗ ألٜ عوثة )عوذا اإليوري تاٌمٛاعوذ ٚاٌوٕظُ اٌعاِع١وح( ٚرٌوه تعوذ  - أ

ٚذ ثك ع١ٍٗ اٌمٛاعذ اٌرٟ ذ ثك عٍٝ اٌ اٌة اٌعذ٠ذ ٠ٚعٛص أْ ٠عفوٝ ِوٓ تعوط اٌّموشساخ اٌذساعو١ح  اٌى١ٍحِٛافمح ِعٍظ 

اٌرٟ عثك دساعرٙا تٕعاغ ٚترمذ٠ش ظ١ذ  ٚتششغ إال ٠ىْٛ ِعٝ عٍٝ إٌغواء ل١وذٖ اوصوش ِوٓ عوا١ِٓ  ٚأال ٠ىوْٛ ِعوٝ عٍوٝ 

 ٌٍّاظغر١ش أٚ ٌٍذورٛساٖ اوصش ِٓ يّظ عٕٛاخ.ِر ٍثاخ ادساعح 
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اٌّاظغور١ش أٚ اٌذوروـٛساٖ ٠عوٛص ٌٍ اٌوة إعوادج ل١وذٖ تعوذ عواَ دساعوٝ واِوً ٠ٚعوٛص اْ ٠ىوْٛ  تؽوسٌغواء ذغوع١ً فٝ ؼاٌوح إ - ب

ىووْٛ اٌرغوع١ً فووٝ ِٛظووٛأ ظذ٠ووذ ٠ٕ ثووك ع١ٍووٗ شووشٚغ اٌرغووع١ً اٌعذ٠ووذ أٚ فووٝ ٔفووظ اٌّٛظووٛأ اٌووزٜ ذووُ إٌغائووٗ عٍووٝ أال ٠

 اٌرغع١ً اٌغاتك لذ ِعٝ ع١ٍٗ ِذج عا١ِٓ عٍٝ األلً.

 ف اٌم١ذ تؽذ الصٝ شرز عٕٛاخ غٛاي فرشج ل١ذٖ ٚذغع١ٍٗ.٠رُ ِذ ا٠ما -خ

 عاتعا:اٌّغرٕذاخ اٌّ ٍٛتح: 

 ٌٍ رب اٌّصش١٠ٓ

اصوً شوٙادج اٌّعادٌوح ِوٓ -صوٛسج ِوٓ شوٙادج اٌرع١ٕوذ ٌٍوزوٛس –صوٛسج اٌث الوح  -اصً شوٙادج اٌّو١رد -اصً اٌّؤً٘ اٌذساعٝ

 ظاِعح غ١ش ؼى١ِٛح(اٌّعٍظ االعٍٝ ٌٍعاِعاخ )فٝ ؼاٌح ؼصٛي اٌ اٌة عٍٝ ِؤً٘ ِٓ 

 ٌٍ رب اٌٛافذ٠ٓ

اصوً شوٙادج اٌّعادٌوح ِوٓ اٌّعٍوظ االعٍوٝ ٌٍعاِعواخ)فٝ  -صوٛسج ظوٛاص اٌغوفش -اصوً شوٙادج اٌّو١رد -اصً اٌّؤً٘ اٌذساعٝ

 ؼاٌح ؼصٛي اٌ اٌة عٍٝ ِؤً٘ ِٓ ظاِعح غ١ش ؼى١ِٛح( 



 

 
 

 

        
 

      

      
االهزصبد ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ٤ًِخ   
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  ٍاُذساعبد اُذثِٞٓبع٤خ.أُبعغز٤ش االًبد٠ٔ٣ ك٠ ٓغب 

 .دثِّٞ اُز٣َٞٔ أُغزذاّ ُِذثِّٞ ا٠ُٜ٘ٔ اُج٠٘٤ ك٠ اداسح ٝر٤ٔ٘خ أُٞاسد أُب٤ُخ ُِٔؤعغبد 

 ثشآظ ٓغزؾذصخ عبس١ اػزٔبدٛب

 اُجشآظ أُزخصصخ 
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 خالٍ اُصلؾبد اُزب٤ُخ ...ٝششٝغ اُو٤ذ ٝاُزغغ٤َ ثٜب ٝع٤زْ اُوبء ٓض٣ذ ٖٓ اُعٞء ػ٠ِ ٛزٙ اُذسعبد ٝاُجشآظ 

 

 

 
 

 

 

 -ششٝغ اُو٤ذ ٝاُزغغ٤َ ُذساعخ أُبعغز٤ش األًبد٠ٔ٣:

 -خ:٣٤غت إٔ ٣غزٞك٠ أُزوذّ ُذساعخ أُبعغز٤ش االًبد٠ٔ٣ اُاشٝغ اُزبُ

( ػِو٠ +Cاُؾصٍٞ ػ٠ِ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٠ اُزخصص أُ٘بظش ُِزخصوص اُؼِٔو٠ اُوزٟ ٣ش٣وذ إٔ ٣ذسعوٚ ثزووذ٣ش   .1

 ُِغبٓؼبد.األهَ أٝ ٓب ٣ؼبدُٚ غجوب ُِٔغِظ االػ٠ِ 

ُؾصووٍٞ ػِوو٠ دسعووخ اُجٌووبُٞس٣ٞط كوو٠ رخصووص ؿ٤ووش ٓ٘ووبظش ُِزخصووص اُؼِٔوو٠ اُووزٟ ٣ش٣ووذ إٔ ٣ذسعووٚ ٝرُووي ثزوووذ٣ش ا .2

( ػ٠ِ األهَ ٖٓ إؽذٟ عبٓؼبد عٜٔٞس٣خ ٓصش اُؼشث٤خ أٝ ػ٠ِ دسعخ ٓؼبدُخ ُٜب ثوزاد اُزووذ٣ش ثاوشغ إٔ +Cرشا٠ًٔ  

اد اُز٤ِ٤ٌٔوخ اُزو٠ هوذ ٣ؾٔوَ ثٜوب ثووشاس ٓوٖ ٓغِوظ ٣ٌٕٞ ُٚ رخصص كشػ٠ ك٠ راد أُغوبٍ ٝإٔ ٣غزوبص ث٘غوبػ أُووشس

 ا٤ٌُِخ ث٘بء ػ٠ِ اهزشاػ ٓغِظ اُوغْ أُخزص.

٣غٞص إ ٣وجَ ثوغْ االداسح اُؼبٓخ أ٣عب اُطالة اُؾبصِٕٞ ػ٠ِ ثٌبُٞس٣ٞط االهزصبد أٝ االؽصبء اٝ اُؼِّٞ اُغ٤بعو٤خ  .3

أٝ ػِو٠ دسعوخ ٓؼبدُوخ ُٜوب ثوزاد اُزووذ٣ش  ( ػ٠ِ االهَ ٖٓ إؽذٟ عبٓؼوبد عٜٔٞس٣وخ ٓصوش اُؼشث٤وخ+Cثزوذ٣ش رشا٠ًٔ  

ٝاُز٣ٖ ال ٣ٌٕٞ ُْٜ رخصوص كشػو٠ كو٠ ٓغوبٍ اإلداسح اُؼبٓوخ ٝرُوي ثاوشغ اعز٤وبصْٛ ث٘غوبػ أُووشساد اُز٤ِ٤ٌٔوخ اُزو٠ 

 ٣ؾِٕٔٞ ثٜب ثوشاس ٖٓ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ث٘بء ػ٠ِ اهزشاػ ٓغِظ اُوغْ.

 ك٠ األهغبّ اُذساع٤خ ٤ٌُِِخ أُبعغز٤شثشآظ 
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خ أ٣عب اُطالة اُؾبصوِٕٞ ػِو٢ ثٌوبُٞس٣ٞط االهزصوبد ٣غٞص إ ٣وجَ ثوغْ رطج٤وبد اُؾبعت اال٠ُ ك٠ اُؼِّٞ االعزٔبػ٤ .4

( ػ٠ِ االهَ ٖٓ إؽوذٟ عبٓؼوبد عٜٔٞس٣وخ ٓصوش اُؼشث٤وخ أٝ ػِو٠ +Cاٝ االؽصبء اٝ اُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ ثزوذ٣ش رشا٠ًٔ  

دسعخ ٓؼبدُخ ُٜوب ثوزاد اُزووذ٣ش ٝاُوز٣ٖ ال ٣ٌوٕٞ ُٜوْ رخصوص كشػو٠ كو٢ ٓغوبٍ االداسح اُؼبٓوخ ٝرُوي ثاوشغ اعز٤وبصْٛ 

 وشس اُز٤ِ٤ٌٔخ اُز٠ ٣ؾِٕٔٞ ثٜب ثوشاس ٖٓ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ث٘بء ػ٠ِ اهزشاػ ٓغِظ اُوغْ أُخزص.ث٘غبػ أُ

( ػِو٠ األهوَ كو٠ رخصصوبد -٣Bغٞص هجٍٞ اُطالة اُؾبص٤ِٖ ػ٠ِ دسعخ اُجٌوبُٞس٣ٞط أٝ ا٤ُِغوبٗظ ثزووذ٣ش رشأًو٠   .5

 أخشٟ ٝرُي ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ : 

غْ اُش٣بظخ اُجؾزخ( ٝاُل٤٘خ اُؼغٌش٣خ ٝاُذكبع اُغٟٞ ٝرُي كو٠ هغوْ اُؾبصِٕٞ ػ٠ِ ثٌبُٞس٣ٞط اُٜ٘ذعخ ٝاُؼِّٞ   ه .6

اإلؽصبء. اُؾبصِٕٞ ػ٠ِ ثٌبُٞس٣ٞط اُٜ٘ذعخ ٝاُزغوبسح ٝاُؼِوّٞ  هغوْ اُش٣بظوخ اُجؾزوخ ( ٝاُضساػوخ  هغوْ االهزصوبد 

غولخ ٝػِوْ اُضساػ٠( ٤ُٝغبٗظ اُؾوٞم ٝرُي ك٠ هغْ االهزصبد.اُؾبصِٕٞ ػِو٢ ٤ُغوبٗظ ا٥داة  أهغوبّ اُزوبس٣ل ٝاُلِ

اُوو٘لظ ٝاالعزٔووبع ٝاالػالّ(ٝاُؾوووٞم ٝثٌووبُٞس٣ٞط االػووالّ ًٝووزُي اُؾبصووِٕٞ ػِوو٢ ثٌووبُٞس٣ٞط اُؼِووّٞ اُؼغووٌش٣خ 

 ٤ُٝغبٗظ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُاشغ٤خ أُؼبدُخ ٝرُي ك٢ هغْ اُؼِّٞ

اُؾبصووووِٕٞ ػِوووو٠ ثٌووووبُٞس٣ٞط ٤ًِووووبد اُؾبعووووجبد ٝاُٜ٘ذعووووخ  ؽبعووووجبد ٝارصووووبالد( ٝاُؼِووووّٞ  هغووووْ اُش٣بظووووخ  -

جؾزووٚ(ٝاُزغبسحا االػووالّا ٝاالصووبس اٝاُزخطوو٤ػ اُؼٔشاٗوو٢ا ٤ُٝغووبٗظ اُؾوووٞماٝا٥داة ٝرُووي كوو٠ هغووْ رطج٤وووبد اُ

 اُؾبعت اال٠ُ ك٢ اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ.

اُؾبصِٕٞ ٖٓ اؽذٟ عبٓؼبد عٜٔٞس٣خ ٓصش اُؼشث٤خ ػ٢ِ ثٌبُٞس٣ٞط اُطت ٝاُٜ٘ذعخ ٝاُزغوبسح  إداسح االػٔوبٍ(  -

ّٞ اُؼغوٌش٣خ ٝاُاوشغ٤خ ٝرُوي كو٢ هغوْ االداسح اُؼبٓوخ ٓوغ ٓالؽظوخ إ اُوغوْ ال ٝاالػالّ ٤ُٝغبٗظ اُؾووٞم ٝاُؼِو

٣وجووَ غووالة اُغٜووبد اُزب٤ُووخ :أُؼبٛووذ اُخبصووخ ٝٓؼٜووذ اُذساعووبد اُزؼب٤ٗٝووخ ٝاُغبٓؼووخ اُؼٔب٤ُووخ ٝخش٣غوو٠ اُزؼِوو٤ْ 

٤وخ اُزو٠ ٣ؾِٔوٕٞ أُلزٞػ اُز٣ٖ رؼبدٍ دسعبرْٜ ثجٌبُٞس٣ٞط اُزغبسحٝرُي ثاشغ اعز٤بصْٛ ث٘غبػ أُووشساد اُز٤ٌِٔ
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( ػو٠ االهوَا ٣ٝاوزشغ كو٠ -Bثٜب ثوشاس ٖٓ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ث٘بء ػ٢ِ اهزشاػ ٓغِظ اُوغْ ث٘غجخ ٗغبػ ال رووَ ػوٖ  

ع٤ٔغ اُؾبالد اُغبثوخ إٔ ٣غزبص اُطبُت ث٘غبػ أُوشساد اُز٤ِ٤ٌٔخ اُز٠ هذ ٣ؾَٔ ثٜب ثوشاس ٖٓ ٓغِغغغظ ا٤ٌُِوخ 

 ث٘بء ػ٢ِ اهزشاػ ٓغِظ اُوغْ أُخزص. 

 ًؾذ اد٠ٗ ُِوجٍٞ ثب٤ٌُِخ. 550اٝ ٓب ٣٘بظشٙ ٓغ رؾو٤ن روذ٣ش  TOEFLبص آزؾبٕ اعز٤ -7

٣غٞص ُٔغِظ ا٤ٌُِخ أُٞاكوخ ػ٢ِ هجٍٞ اُطالة اُشاؿج٤ٖ ك٢ اُزغغ٤َ ُِذساعبد اُؼ٤ِوب ُذسعوخ أُبعغوز٤ش ٝاُؾبصو٤ِٖ  -8

ػِو٠ أال رووَ  اُوغوْ أُخوزص ػ٢ِ روذ٣ش ٓوجٍٞ ثبُذسعخ اُغبٓؼ٤خ األ٠ُٝ ثاشغ االٗزٜبء ٓوٖ ٓووشساد ري٤ِ٤ٛوخ ٣ؾوذدٛب

 ٣ٝؾذدٛب أُششذ األًبد٢ٔ٣ ٣ٝٞاكون ػ٤ِٜوب ٓغِوظ اُوغوْ أُخوزص  600ٝ 500عبػخ ٓؼزٔذح ٖٓ ٓغز٣ٞبد  12ػٖ 

ًؾذ أد٠ٗ ًٔب ٣ازشغ ػذّ رغغ٤َ رِي أُوشساد ٓشح أخشٟ أٝ اإلػلبء ٜٓ٘وب ٣ٝ2.7ازشغ رؾو٤ن ٓزٞعػ ٗوبغ رشا٠ًٔ 

 .ػ٘ذ االُزؾبم ثجشٗبٓظ أُبعغز٤ش

 

 

٣غت إٔ ٣غزٞك٠ أُزوذّ ُذساعخ اُذًزٞساٙ االًبد٠ٔ٣ اُاشٝغ اُزب٤ُوخ : ششٝغ اُو٤ذ ٝاُزغغ٤َ ُذساعخ اُذًزٞساٙ االًبد٠ٔ٣ 

:- 

ػِو٠ اُؾصٍٞ ػ٠ِ دسعخ أُبعغز٤ش ك٠ أؽذ اُزخصصبد اُغبُق رًشٛب ٖٓ إؽذٟ عبٓؼبد عٜٔٞس٣خ ٓصش اُؼشث٤خ أٝ  .1

( ػِو٠ األهوَ ٣ٝغوٞص ُِوغوْ أُخوزص كو٢ -B  2.7دسعخ ٓؼبدُخ ُٜب غجوب ُِٔغِظ االػ٠ِ ُِغبٓؼبد ٝرُي ثزوذ٣ش ػوبّ 

ؽبٍ ًٕٞ أُبعغز٤ش ك٢ ؿ٤ش اُزخصص اُؼبّ ُِذًزٞساٙ إ ٣ازشغ ثبُالئؾخ اُذاخ٤ِخ اعز٤بص اُطبُت ُؼذد ٓوٖ أُووشساد 

 ك٠ األهغبّ اُذساع٤خ ٤ٌُِِخ اُذًزٞساح  ثشآظ
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عوووبػٚ ٣ٝاوووزشغ ُِ٘غوووبػ ثووويٟ ٓوووٖ أُووووشساد  ٣18وووذ ػِووو٠ عوووبػبد ٝال رض 9ال رووووَ ػوووٖ  600اُزي٤ِ٤ٛوووخ ٓوووٖ ًوووٞد 

 ( ػ٠ِ االهَ.-Bاُزي٤ِ٤ٛخاُؾصٍٞ ػ٠ِ روذ٣ش  

٣غووٞص ُٔغِووظ ا٤ٌُِووخ ث٘ووبء ػِوو٢ اهزووشاػ ٓغِووظ هغووْ االداسح اُؼبٓووخ إٔ ٣وجووَ كوو٠ ثشٗووبٓظ دًزووٞساٙ االداسح اُؼبٓووخ أٝ  .2

٤خ أٝ االهزصووبد أٝاالؽصووبء أٝ إداسح اُغ٤بعووبد اُؼبٓووخ ُِطووالة اُؾبصوو٤ِٖ ػِوو٢ دسعووخ أُبعغووز٤ش كوو٢ اُؼِووّٞ اُغ٤بعوو

األػٔبٍ  ٖٓ ٤ًِبد االهزصبد ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ ٝاُزغبسح ٝاُؼِوّٞ اإلداس٣وخ كووػ( أٝ اُؾووٞم ٝرُوي ٓوٖ إؽوذٟ عبٓؼوبد 

( ػ٠ِ االهَ ثاشغ اعز٤بصْٛ ث٘غبػ أُوشساد اُز٤ِ٤ٌٔخ اُز٠ ٣ؾوذدٛب ٓغِوظ ا٤ٌُِوخ -Bعٜٔٞس٣خ ٓصش اُؼشث٤خ ثزوذ١  

 اػ ٓغِظ اُوغْ.ث٘بء ػ٢ِ اهزش

٣غٞص ُٔغِظ ا٤ٌُِخ ث٘بء ػ٢ِ اهزشاػ ٓغِظ هغْ رطج٤وبد اُؾبعت ا٥ُو٠ كو٠ اُؼِوّٞ االعزٔبػ٤وخ إ ٣وجوَ كو٢ ثشٗوبٓظ  .3

اُذًزٞساٙ ك٠ هغْ رطج٤وبد اُؾبعت ا٠ُ٥ ك٢ اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ اُطالة اُؾبص٤ِٖ ػ٢ِ دسعخ أُبعغز٤ش كو٢ االهزصوبد 

االداسح اُؼبٓووخ اٝ أُؾبعووجخ اٝ إداسح االػٔووبٍ اٝ اُؾبعووجبد اٝ ٛ٘ذعووخ اُؾبعووجبد  اٝ اُؼِووّٞ اُغ٤بعوو٤خ أٝ االؽصووبء اٝ

ٝاالرصوبالد اٝ اُش٣بظو٤بد اٝ االػوالّ اٝ ا٥داة اٝ اُؾووٞم أٝ ا٥صوبس اٝ اُزخطو٤ػ اُؼٔشاٗو٠ ٝرُوي ٓوٖ إؽوذٟ عبٓؼووبد 

ُٔووشساد اُز٤ِ٤ٌٔوخ اُزو٠ ٣ؾوذدٛب عٜٔٞس٣خ ٓصش اُؼشث٤خ اٝ ٓب ٣ؼبدُٜب ثزوذ٣ش ع٤ذ ػ٠ِ األهوَ ثاوشغ اعز٤بصٛوب ث٘غوبػ ا

 ٓغِظ ا٤ٌُِخ ث٘بء ػ٢ِ اهزشاػ ٓغِظ اُوغْ.

ثبُ٘غجخ ُجشٗبٓظ دًزٞساٙ اُلِغلخ ك٢ اُذساعبد األٝسٝث٤خ أُزٞعط٤خ ٣غٞص ُٔغِظ ا٤ٌُِخ إ ٣وجوَ اُطوالة اُؾبصو٤ِٖ  .4

٤خ أٝ اإلداسح اُؼبٓووخ أٝ ػ٤ِوو٠ دسعووخ أُبعغووز٤ش كوو٢ اُذساعووبد األٝسٝث٤ووخ أُزٞعووط٤خ أٝ االهزصووبد أٝ اُؼِووّٞ اُغ٤بعوو

وجَ اُطالة اُؾبص٤ِٖ ػ٠ِ أُبعغز٤ش ك٢ ٓغبالد اخوشٟ راد اُصوِخ ثبُذساعوبد ًٔب ٣غٞص ُٔغِظ ا٤ٌُِخ إٔ ٣ اُؾوٞم

 االٝسٝث٤خ أُزٞعط٤خ.

 اُزلشؽ ُِذساعخ ُٔذح ٤ٓٞ٣ٖ اعجٞػ٤ٖ ػ٠ِ االهَ ارا ًبٗذ اُذساعخ ك٢ اٝهبد اُؼَٔ اُشع٤ٔخ .5
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غْ أُ٘بظش ك٢ ؽبُٚ ػذّ ؽصُٞٚ ػ٠ِ أُبعغز٤ش ٖٓ ا٤ٌُِخ ٣ٌٕٝٞ اُـشض ٓ٘ٚ ٛٞ ه٤بط : اعز٤بص آزؾبٕ اُوجٍٞ ثبُو .6

ٓؼشكخ اُطبُت ثبُزخصص اُؼوبّ ٝدٕٝ اُزطوشم ُِزخصوص اُوذه٤ن ٝهوذسح اُطبُوت ػِو٢ اُزٞصوَ ُؾِوٍٞ ػ٤ِٔوخ ُٔاوبًَ 

االٓزؾوبٕ ٓوشر٤ٖ ًوَ ػوبّ  هبئٔخ ٝٓذٟ ٓالئٔزٚ اُلٌش٣خ ٝاُزؾ٤ِ٤ِخ إلعشاء ثؾش ٜٓ٘غ٠ ٣شه٢ ُذسعخ اُذًزٞساٙ ٣ٝغشٟ

بد االٓزؾبٕ ػِو٠ ٓغوزٟٞ ا٤ٌُِوخ ثغ٤ٔوغ اهغوبٜٓب ؼ٤ذ ٤ٓؽٞدساع٢  ٓشح هجَ ثذا٣خ اُزغغ٤َ ثٌَ كصَ دساع٢ ٣ٝلعَ ر

 ٣ٝغت إ رؼِٖ ٗز٤غزٚ هجَ كزؼ ثبة اُزغغ٤َ ُِلصَ اُذساع٢ اُالؽن.

اُؾصٍٞ ػ٠ِ ٓٞاكووخ أُاوشف   اػزٔبد ٓغبٍ اُجؾش ٝرؾذ٣ذ ٓاشف سئ٤غ٢ ُِٝطبُت اُؾن ك٢ اخز٤بس أُاشف ثاشغ .7

 ٝٓٞاكوخ ٓغِظ اُوغْ.

 اُؾصٍٞ ػ٢ِ ٓٞاكوخ عٜٚ اُؼَٔ ارا ًبٗذ اُذساعخ ك٢ اٝهبد اُؼَٔ اُشع٤ٔخ. .8

 اعز٤بص دٝسح اٌُزبثخ اُؼ٤ِٔخ ٓغ اُز٣ٞلَ ًاشغ ُالُزؾبم ثجشٗبٓظ اُذًزٞساٙ. .9

 

 

 

 ثشآظ اُذثِٞٓبدششٝغ اُو٤ذ ٝاُزغغ٤َ ك٠ 

اُؾصٍٞ ػ٢ِ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٠ االهزصبد اٝ االؽصوبء اٝ اُؼِوّٞ اُغ٤بعو٤خ اٝ االداسح اُؼبٓوخ ٓوٖ إؽوذٟ عبٓؼوبد  .1

 عٜٔٞس٣خ ٓصش اُؼشث٤خ أٝ ػ٠ِ دسعخ ٓؼبدُخ ُٜب.

بُلوشح ٣غٞص هجٍٞ اُخش٣غ٤ٖ اُؾبص٤ِٖ ػ٠ِ دسعخ ا٤ُِغبٗظ أٝ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٠ رخصصبد اخش١ ؿ٤ش رِوي اُوٞاسدح ثو .2

 اُغبثوخ ك٠ ا١ ٖٓ اُذثِٞٓبد ث٘بء ػ٢ِ اهزشاػ ٓغِظ اُوغْ أُخزص ٝٓٞاكوخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ.

 اُذثِٞٓبد: اُز٢ روذٜٓب ا٤ٌُِخ  ثشآظ
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٣غٞص هجٍٞ خش٣غ٠ ا٤ٌُِبد اُؼغٌش٣خ ٤ًِٝخ اُاشغخ ك٠ اٟ ٓوٖ اُوذثِٞٓبد ث٘وبء ػِو٠ اهزوشاػ ٓغِوظ اُوغوْ أُخوزص  .3

 ٝٓٞاكوخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ.

( ُوْ ٣غوجن ٣400ٌٖٔ ُِوغْ أُخزص ٝظغ اشزشاغبد ُِوجٍٞ ثبُذثِّٞ روع٠ ثبعز٤بص ثؼط ٓٞاد اُجٌبُٞس٣ٞط  ًوٞد  .4

 ُِطبُت دساعزٜب ٝال رؾزغت ُٜب ا٣ٚ عبػبد ٓؼزٔذح.

 6عبػٚ ٓؼزٔذح ػِو٠ االهوَ ٓٞصػوٚ ثو٤ٖ ٓووشساد دساعو٤خ ٝٓاوشٝػب ُِزخوشط ال رووَ عوبػبرٚ ػوٖ  ٣24ذسط اُطبُت  .5

 ٤ِٚ ارٔبّ ٓ٘بهازٚ ث٘غبػ هجَ ٓ٘ؾٚ اُذثِّٞ.عبػبد ٓؼزٔذح ٝػ

 ٣غٞص رذس٣ظ ٓوشس اٝ اًضش ثبُِـخ األع٘ج٤خ. .6

 :ُؾصٍٞ اُطبُت ػ٠ِ أٟ ٖٓ اُذثِٞٓبد األًبد٤ٔ٣خ أُزبؽخ ٖٓ ا٤ٌُِخ ػ٤ِٚ إٔ* 

بٕ % ٝاال ؽوشّ ٓوٖ دخوٍٞ آزؾو٣75٘زظْ ك٠ اُذساعخ ثؾ٤ش ال روَ ٗغجخ ؽعٞسٙ ٖٓ أُؾبظشاد اُخبصخ ثٌَ ٓووشس ػوٖ   -

 أُوشس 

 إٔ ٣غزبص ث٘غبػ أُوشساد اُذساع٤خ ٝٓ٘بهاخ ٓاشٝع اُزخشط ث٘غبػ. - 

 

 

دثِٞٓبد( خالٍ شٜش أؿغطظ ٖٓ ًوَ  -ثشٗبٓظ دًزٞساٙ-٣لزؼ ثبة اُوجٍٞ ُالُزؾبم ثبُذساعبد اُؼ٤ِب  ثشٗبٓظ ٓبعغز٤ش -1

 ػٖ أُٞػذ رؾذ٣ذآ ك٠ اُصؾق ا٤ٓٞ٤ُخ ٝثب٤ٌُِخ ك٠ ؽ٤٘ٚ.ػبّ ٣ٝؼِٖ 

 إعشاءاد االُزؾبم ُِطالة اُٞاكذ٣ٖٓبعغز٤شٝدًزٞساح ٝدثِٞٓبد : 
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٣زوووذّ ًووَ غبُووت ثِٔووق ٣ؾزووٟٞ ػِوو٠ اصووٍٞ االٝسام ٝأُغووز٘ذاد أُطِٞثووخ ُالُزؾووبم ثبُذساعووبد اُؼ٤ِووب  ٓووغ إؽعووبس  -2

 -صٞسر٤ٖ ٖٓ االٝسام أُوذٓخ(ٝٛزٙ االٝسام ٠ٛ :

ًوَ ٓوٖ عولبسح اُذُٝوخ أُبٗؾوخ ُِذسعوخ  شٜبدح أُؤَٛ اُذساعو٢ ٝرووذ٣شاد عو٘ٞاد اُذساعوخ ثبُزلصو٤َ ٓٞصووٚ ٓوٖ -

 اُغبٓؼ٤خ ٝٝصاسح اُخبسع٤خ أُصش٣خ ٝرُي ك٠ ؽبُٚ ؽصٍٞ اُطبُت ػ٠ِ أُؤَٛ ٖٓ عبٓؼخ ؿ٤ش ٓصش٣خ.

 شٜبدح ا٤ُٔالد أٝ ٓغزخشط سع٠ٔ ٜٓ٘ب ٓٞصن. -

 اعز٤لبء غِت االُزؾبم ٝاُز١ ٣صشف ٖٓ اداسح اُذساعبد اُؼ٤ِب ثب٤ٌُِخ. -

 ( صٞس شخص٤خ ؽذ٣ضخ.6ػذد   -

 .  ( ١ ٝأُؼِٞٓبدأثبُٞاكذ٣ٖ  اعزٔبساد اعزطالع اُشعز٤لبء اإلعشاءاد اُخبصخ ا -

ثبُذساعوخ ٝاُزخصوص ٝعٜوٚ اُز٣ٞٔوَ  خطبة ٖٓ اُغلبسح اُزبثغ ُٜب اُطبُوت اُٞاكوذ رزعؤٖ أُٞاكووخ ػِو٢ اُزؾبهوٚ -

 ٝاُؼبّ اُغبٓؼ٠.

اُطبُووت ٓووٖ خووبسط اُغبٓؼووبد  شووٜبدح ٓؼبدُووخ ٓووٖ أُغِووظ االػِوو٠ ُِغبٓؼووبد ثبُ٘غووجخ ُِاووٜبداد اُؾبصووَ ػ٤ِٜووب -

 أُصش٣خ أٝ اُغبٓؼبد اُخبصخ.

 شٜبدح صؾ٤خ رل٤ذ خِٞ اُطبُت ٖٓ ٓشض اال٣ذص ٖٓ إؽذٟ أُغزال٤بد اُؾ٤ٌٓٞخ أٝ اُغبٓؼ٤خ أُصش٣خ. -

 صٞسح ٖٓ عٞاص اُغلش عبس١ أُذح ػبّ ػ٠ِ االهَ . -

 ؽعبس اإل٣صبٍ.‘٘ي ٓصش ٝإط ك٠ ؽغبة االداسح اُؼبٓخ ُِٞاكذ٣ٖ ك٢ ا١ كشع ٖٓ كشٝع ث 1500دكغ ٓجِؾ  -

دسعوخ ػ٘وذ  550إؽعبس شٜبدح ر٣ٞلَ ٓؾ٠ِ ٓوٖ ٓشًوض اُِـوبد ث٤ٌِوخ ا٥داة عبٓؼوخ اُووبٛشح ثٔغٔوٞع ال ٣ووَ ػوٖ  -

 اُزوذ٣ْ.
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% ٓووٖ ه٤ٔووخ اُشعووّٞ اُذساعوو٤خ ٣50غووذد اُطووالة اُلِغووط٤٤٘٤ٖ اُؾبصوو٤ِٖ ػِوو٠ ثٌووبُٞس٣ٞط ٓووٖ داخووَ كِغووط٤ٖ  -

 أُوشسح ثبُؼِٔخ األع٘ج٤خ.

 % ٖٓ ه٤ٔخ اُشعّٞ اُذساع٤خ أُوشسح ثبُؼِٔخ األع٘ج٤خ. 10اُغٞدا٤٤ٖٗ ٣غذد اُطالة  -

(ٓوٖ اال٤ٓذ٣غوذ ٝآزؾوبٕ هجوٍٞ GREثبُ٘غجخ ُِطالة أُزوذ٤ٖٓ ُالُزؾبم ثوغْ االهزصبد ػ٤ِْٜ اعز٤وبص آزؾوبٕ   -

 شلٟٞ.

اُوغوْ اُؼِٔو٠ أُخوزص ثب٤ٌُِوخ ثؼذ روذ٣ْ االٝسام ٝاعز٤لبء اُاشٝغ أُطِٞثخ ُالُزؾوبم ا ٣وزْ ػوشض األٝسام ػِو٠ أ.د ٓٔضوَ 

 إلثذاء اُشأٟ ٝرُي ثبُ٘غجخ ُطالة  ثشٗبٓغ٠ أُبعغز٤ش ٝاُذًزٞساٙ(.

 

 

ٓزٞعط٤خ دسعبد أُبعغز٤ش ٝاُذًزٞساٙ ٝٛٞ ثشٗبٓظ رٝ غج٤ؼٚ ث٤٘٤خ ٣ٔ٘ؼ ثشٗبٓظ اُذساعبد االٝسٝ :  اُزٞص٤ق 

اُزخصصبد ٤ُغٔغ ث٤ٖ اُ٘ٞاؽ٠ اُغ٤بع٤خ ٝاالهزصبد٣خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ ٝاُزبس٣خ٤خ أُزابثٌخ ك٢ اُؼالهبد االٝسث٤خ 

أُزٞعط٤خ.رٜذف اُذساعخ ا٢ُ رخش٣ظ ٓٔبسع٤ٖ ٝثبؽض٤ٖ ٤ُْٜ اُوذسح ػ٢ِ رطج٤ن اُ٘ظش٣بد ٝأُٔبسعبد اُز٠ رْ ساعزٜب ك٢ 

لبءح أُؤعغبد ٝخبصٚ رِي اُز٠ رؼَٔ ك٢ ٓغبٍ اُائٕٞٝ االٝسٝث٤خ أُغبٍ اُؼ٠ِٔ ٝاُزطج٤و٠ ثٔب ٣شكغ ٖٓ ًلبءرْٜ ًٝ

                                                                                                                             أُزٞعط٤خ.

٣غزٜذف اُجشٗبٓظ غالة اُذساعبد اُؼ٤ِب ُِٔبعغز٤ش ٝاُذًزٞساٙ ٌُِٞادس اُز٠ ُذ٣ٜب اُزضاّ هٟٞ ثبُز٤ٔ٘خ : اُلئبد أُغزٜذكخ 

ُٔزٞعط٤خ ٝث٘بء ػ٢ِ رُي ٣زْ إعشاء األثؾبس اُلٌش٣خ ٝاُشؿجخ ك٢ ٓزبثؼخ ؽ٤برْٜ ا٤ُٜ٘ٔخ ك٢ ٓغبٍ اُذساعبد األٝسٝث٤خ ا

 االث٤ط أُزٞعػ. شٝاُشعبئَ اُؼ٤ِٔخ ك٠ أُغبالد راد األ٤ٔٛخ اٌُج٤شح ُِجِذٕ اُٞاهؼٚ ػ٠ِ عبٗج٢ ؽٞض اُجؾ

 اُذساعبد االٝسٝٓزٞعط٤خدًزٞساح  -ٓزخصصخ: ٓبعغز٤ش  ثشآظ
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اإلٗغ٤ِض٣خ ُٝزُي ٣ٔضَ ؽصٍٞ أُزوذّ ػ٠ِ اخزجبس  خ٣زْ رذس٣ظ ثشآظ أُبعغز٤ش ٝاُذًزٞساٙ ثبُِـ:  ُـخ اُزذس٣ظ ثبُجشٗبٓظ

 دسعخ ٖٓ ٓشًض اُِـبد ث٤ٌِخ ا٥داة عبٓؼخ اُوبٛشح ششغ اُوجٍٞ. 550اُِـخ االٗغ٤ِض٣خ ر٣ٞلَ ثؾذ أد٠ٗ 

كو٢ أُبئوخ(ك٢ اُؼِوّٞ  65دسعوخ أُبعغوز٤ش : اُؾصوٍٞ ػِو٢ دسعوخ اُجٌوبُٞس٣ٞط ثؾوذ أدٗو٠ رووذ٣ش ع٤وذ  : ششٝغ اُجشٗوبٓظ 

س٣ل ٝاُلِغولخ ٝػِوْ االعزٔوبع ٝاالػوالّ باالهزصبد ٝاالداسح اُؼبٓخ ٝاُوبٕٗٞ ٝاالػالّ ٝاُؼِوّٞ اُؼغوٌش٣خ ٝاالدة  اُزواُغ٤بع٤خ 

ٝػِوْ اُ٘لظ(كو٢ ؽبُوخ ػوذّ رخوشط أُزووذ٤ٖٓ ٓوٖ ٛوزٙ ا٤ٌُِووبد ٣ٌٔوٖ ُِجشٗوبٓظ هجوٍٞ أُزووذ٤ٖٓ اُوز٣ٖ ٣ؼِٔوٕٞ كو٢ أُغووبالد 

 أُزؼِوخ ثبُائٕٞٝ األٝسٝث٤خ أُزٞعط٤خ.

عووخ اُووذًزٞساٙ : اُؾصووٍٞ ػِوو٢ دسعووخ أُبعغووز٤ش  روووذ٣ش ع٤ووذ ًؾووذ أدٗوو٠ (كوو٢ اُذساعووبد األٝسٝٓزٞعووط٤خ أٝ كوو٢ اُؼِووّٞ دس

اُغ٤بعووو٤خ ااالهزصوووبدا االداسح اُؼبٓوووخ ااُووووبٕٗٞ ا االػوووالّ ااُؼِوووّٞ اُؼغوووٌش٣خ ااألدة ا  األهغوووبّ ااُزوووبس٣ل ااُلِغووولخ اػِوووْ 

 االعزٔبعااالػالّاػِْ اُ٘لظ(.

ٓوشساد ػ٢ِ كص٤ِٖ دساع٤٤ٖ رز٘ٞع ث٤ٖ  8شٗبٓظ أُبعغز٤ش : رغزـشم اُذساعخ ع٘ز٤ٖ رأَ دساعخ ث: ٓذح اُذساعخ 

عبػٚ ٓؼزٔذح ر٘وغْ ث٤ٖ  42ٓوشساد اعجبس٣خ ٝاخز٤بس٣خ ٓز٘ٞػٚ ٝسعبُٚ رؼزٔذ اُذساعخ ػ٢ِ ٗظبّ اُغبػبد أُؼزٔذحٝرجِؾ 

 عبػٚ ٓؼزٔذح إلػذاد اُشعبُٚ 36عبػٚ ُِٔوشساد ٝ  24

 عبػٚ ٓؼزٔذح 60كص٤٤ِٖ دساع٤٤ٖ ٝسعبُٚ ثٞهبع  زٞساٙ:ثشٗبٓظ اُذً

٣ٞكش االٗزٜبء ٖٓ اُذسعوخ ُِخوش٣غ٤ٖ خِل٤وخ إلعوشاء ثؾوش ٓغوزوَ ؽوٍٞ اُؼالهوبد اُذ٤ُٝوخ ػِو٠ ٝعوٚ اُزؾذ٣وذ اُؼالهوبد اُؼشث٤وخ 

االٛزٔبٓووبد األٝسٝث٤ووخ ٝاُغ٤بعووبد اُؼبٓووخ أُوبسٗووخ ٝأُ٘ظٔووبد ؿ٤ووش اُؾ٤ٌٓٞووخ اُذ٤ُٝووخ ٝأُلبٝظووبد اُذ٤ُٝووخ ٝؿ٤شٛووب ٓووٖ 

 ٝاُوعب٣ب أُٞظٞػ٤خ أُزؼِوخ ثبُذساعبد األٝسٝث٤خ أُزٞعط٤خ.
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 اُزٞص٤ق 

٣ز٤ٔووض ثشٗووبٓظ أُبعغووز٤ش االًووبد٠ٔ٣ كوو٠ االهزصووبد اُغ٤بعوو٢ اُووذ٠ُٝ ثٌٞٗووٚ ث٤٘وو٠ اُزخصووص ٣غٔووغ ثوو٤ٖ اُ٘ووٞاؽ٠ االهزصووبد٣خ  

 ٝاُغ٤بع٤خ أُزابثٌخ. 

٣غزٜذف اُجشٗبٓظ رٟٝ أُٜبساد أُشرلؼٚ ٖٓ االهزصبد٤٣ٖ ٝأُزخصص٤ٖ ك٢ اُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ إلػذادْٛ ُِؼَٔ ك٠ أُ٘ظٔوبد 

٠ُٝ ٝٓ٘ظٔووخ اُزغووبسح اُؼب٤ُٔووخ ٝأُؤعغووبد ٓزؼووذدح اُغ٘غوو٤بد ٝأُشاًووض اُجؾض٤ووخ ٝاُاووشًبد االعزاووبس٣خ اُذ٤ُٝووخ ًبُج٘ووي اُووذ

 ٝأُ٘ظٔبد اُغ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤ش اُؾ٤ٌٓٞخ.

ياعه معتم ه تتوزع بين أربعه مقررات إجبارية وأربعه مقررات  63البرنامج م ته عامان أكا يميان متتاليان باجمالى 

 إختيارية ورياله علمية.

 عبػٚ ٓؼزٔذح 36 :ػذد اُغبػبد             دساع٤خكصٍٞ  4:  ػذد اُلصٍٞ                       ع٘زبٕ: ذد اُغ٤ٖ٘ػ

اُؾصٍٞ ػ٠ِ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ االهزصبد أٝ اُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ ٖٓ إؽذٟ اُغبٓؼبد عٜٔٞس٣خ ٓصش اُؼشث٤خ أٝ : اُاشٝغ 

 .ػ٠ِ االهَ 2.7دسعخ ٓؼبدُخ ُٜب ثزوذ٣ش 

 

 

 

 ك٠ االهزصبد اُغ٤بع٢ اُذ٠ُٝ االًبد٢ٔ٣ أُبعغز٤ش:  ٓزخصصخ  ثشآظ



)  رايات عليا(تقتاا  والعلو  الييايية كلية اال           ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 

 

 

 

 

( ا FEPSثشٗبٓظ أُبعغز٤ش ك٢ اُوبٕٗٞ ٝاالهزصبد ٛٞ ثشٗوبٓظ ٓاوزشى ثو٤ٖ ٤ًِوخ االهزصوبد ٝاُؼِوّٞ اُغ٤بعو٤خ   : اُزٞص٤ق

( ثغبٓؼوٚ ٛوبٓجٞسط ٣ووذّ ٛوزا اُجشٗوبٓظ دسعوخ ٓضدٝعوخ ا ٓبعغوز٤ش ٓوٖ ٤ًِوخ ILEعبٓؼخ اُوبٛشح ٝٓؼٜذ اُوبٕٗٞ ٝاالهزصوبد  

االهزصبد ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ ا عبٓؼخ اُوبٛشح  ٓبعغز٤ش أًبد٠ٔ٣ ك٠ اُوبٕٗٞ ٝاالهزصبد  رخصص ك٢ االهزصوبد( ٝٓبعغوز٤ش كو٢ 

ٓبعغوز٤ش كو٢ اُووبٕٗٞ ٝاالهزصوبد كو٢ أُ٘طووخ اُؼشث٤وخ(ًٔب إٔ ٛوزا اُجشٗوبٓظ ٣وٞكش اُوبٕٗٞ ٖٓ ٤ًِخ اُؾوٞم عبٓؼخ ٛبٓجٞسط  

 ُِطالة كشصٚ ُِٔابسًخ ٓغ ًجبس االًبد٤٤ٔ٣ٖ ٖٓ ا٤ٌُِز٤ٖ.

ػبّ ٝٗصق أًبد٤ٔ٣خ ٓوغٔخ ا٢ُ ٓشؽِخ ٓب هجَ أُبعغوز٤ش ٝصالصوخ كصوٍٞ دساعو٤خ ؽ٤وش ع٤ؾصوَ اُطوالة ػِو٠  :ػذد اُغ٤ٖ٘

ٕ كووو٠ اُلصوووَ اُذساعووو٢ اُضوووب٠ٗ ٓاوووبس٣غ رخوووشعْٜ رؾوووذ إشوووشاف ٓاوووزشى ٓوووٖ أعوووبرزٙ ٣جوووذأ أُاوووبسًٞ ECTSٗوطوووٚ  90

FEPSاILE ٣ٝوووبّ اُلصووَ اُذساعوو٢ اُضبُووش كوو٢ عبٓؼووخ ٛووبٓجٞسؽ ثئُب٤ٗووب ع٤ٔووغ أُوووشساد إُضا٤ٓووخ ٣ٝووزْ رذس٣غووٜب ثبُِـووخ.

 اإلٗغ٤ِض٣خ.

اُؾذ األد٠ٗ ُِوجٍٞ ثبُجشٗبٓظ ٛٞدسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٠ اُوبٕٗٞ أٝ االهزصبد ٣ٌٖٔ ُِٔزوذ٤ٖٓ اُؾبص٤ِٖ ػ٠ِ دسعوخ :  اُاشٝغ

ػ٤ِٔخ ك٠ اُزغبسح أٝ إداسح األػٔبٍ أٝ أٟ ٓغبٍ آخش ُِؼِوّٞ االعزٔبػ٤وخ إٔ ٣زووذٓٞا أ٣عوب ثاوشغ إٔ ٣زعؤٖ ثشٗوبٓظ اُذساعوخ 

 خ ك٠ اُوبٕٗٞ أٝ االهزصبد.أٌُزَٔ ػذدا ًج٤شا ٖٓ اُذٝساد اُذساع٤

 أُازشًخ ث٤ٖ ٤ًِخ االهزصبد ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ ٝاُغبٓؼبد ٝأُؤعغبد اُذ٤ُٝخ ٝأُؾ٤ِخ   اُجشآظ

 (MLEاُوبٕٗٞ ٝاالهزصبد   ك٠ االًبد٢ٔ٣ أُبعغز٤ش
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ثبُزؼووبٕٝ ٓووغ ٝصاسح اُزخطوو٤ػ ٝأُزبثؼووخ ٝاالصووالػ االداسٟ رطِوون ٤ًِووخ االهزصووبد ٝاُؼِووّٞ اُغ٤بعوو٤خ شووٜبدح   اُزٞصوو٤ق :

أُبعغز٤ش ا٠ُٜ٘ٔ ك٠ س٣بدح االػٔبٍ ٝاالثزٌبس ٝهذ صْٔ ثشٗبٓظ أُبعغز٤ش ثبألعبط ُِطالة اُز٣ٖ ُذ٣ْٜ اٛزٔبّ خبص ثش٣وبدح 

عوو٤ٖ ثبُٔؼشكووخ اسٓووذاد اُذإٓظ أُبعغووز٤ش ػبٓووبٕ دساعوو٤بٕ ٣ووزْ خالُٜووْ االػٔووبٍ ٝاداسح أُاووشٝػبد ٝاالثزٌووبس ٣ٝغووزـشم ثشٗووب

االعبع٤خ ٝأُزوذٓخ ؽٍٞ أُلب٤ْٛ راد اُصِخ ثجذء أُاشٝػبد ٝس٣بدح االػٔبٍ. ٝثٔغشد االٗزٜبء ٖٓ ثشٗوبٓظ أُبعغوز٤ش ٣وزْ 

 بٛشح.ٓ٘ؼ اُخش٣غ٤ٖ دسعخ أُبعغز٤ش ا٠ُٜ٘ٔ ك٠ س٣بدح االػٔبٍ ٝاالثزٌبس ٓؼزٔذح ٖٓ عبٓؼخ اُو

 ٣ٝ٘وغْ ثشٗبٓظ أُبعغز٤ش إ٠ُ خٔظ دٝساد :

 اُٞؽذح األ٠ُٝ ك٢ أٌُِٔخ أُزؾذح ثؼ٘ٞإ " اإلثذاع ٝاالثزٌبس ٝإداسح االثزٌبس" -1

 س٣بدح األػٔبٍ ٝٗٔٞ األػٔبٍ "اُٞؽذح اُضب٤ٗخ ك٢ اُوبٛشح ثؼ٘ٞإ "  -2

 اُٞؽذح اُضبُضخ ك٢ اُوبٛشح ثؼ٘ٞإ " اعزشار٤غ٤خ األػٔبٍ ٝرط٣ٞش اُغٞم" -3

 ُٞؽذح اُشاثؼخ ك٢ اُوبٛشح رؾذ ػ٘ٞإ " رط٣ٞش خطخ األػٔبٍ"ا -4

 اُٞؽذح اُخبٓغخ ك٢ أٌُِٔخ أُزؾذح رؾذ ػ٘ٞإ " س٣بدح األػٔبٍ ٝإداسح االثزٌبس ك٢ ث٤ئخ اُؼَٔ "  -5

 عبػٚ ٓؼزٔذح 48:  ػذد اُغبػبد                كصٍٞ دساع٤خ 4:  ػذد اُلصٍٞ                   ع٘زبٕ : ػذد اُغ٤ٖ٘

 س٣بدح األػٔبٍ ٝاالثزٌبسا٢ُٜ٘ٔ ك٢  أُبعغز٤ش
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أٝ ٖٓ ٓؼٜذ ػِٔو٠ آخوش ٓؼزوشف ثوٚ إٔ ٣ٌٕٞ ؽبصال ػ٢ِ ثٌبُٞس٣ٞط اٝ ٤ُغبٗظ ٖٓ إؽذٟ اُغبٓؼبد أُصش٣خ   - : اُاشٝغ

 (550شٜبدح اُز٣ٞلَ  ثؾذ أد٠ٗ  -   أُغِظ االػ٠ِ ُِغبٓؼبد.  ٖٓ

 ٜٝٓبساد س٣بدح االػٔبٍ.ٖٓ ظٖٔ ٓؼب٤٣ش اخز٤بس اُذاسع٤٤ٖ اروبٕ اُِـخ االٗغ٤ِض٣خ ٝأُٜبساد اُاخص٤خ  أ٣عب :

 

 اُزٞص٤ق :

ٛٞ دسعخ ٓازشًخ ٣ٔ٘ؾٜب هغْ االهزصبد ك٢ ٤ًِخ االهزصوبد ٝاُؼِوّٞ اُغ٤بعو٤خ ٝهغوْ اُصوؾخ  خٓبعغز٤ش ك٢ اهزصبد٣بد اُصؾ 

اُؼبٓخ ث٤ٌِخ اُطت ٣ٝزعٖٔ اُجشٗبٓظ ٓغٔٞػٚ ٝاعؼٚ ٖٓ اُوذٝساد كو٠ االهزصوبد ٝاُصوؾٚ اُؼبٓوخ ٝاُطوت ٣ٜٝوذف اُو٢ روٞك٤ش 

 االعبط االًبد٠ٔ٣ ٝأُٜبساد اُؼ٤ِٔخ ُِؼَٔ ًخج٤ش اهزصبدٟ صؾ٠.

         عبػٚ ٓؼزٔذح 57 : ػذد اُغبػبد         كصٍٞ دساع٤خ 4 : ػذد اُلصٍٞ                ع٘زبٕ:  ٖػذد اُغ٤٘

: دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ٖٓ ٤ًِخ االهزصبد ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ اٝ ٤ًِخ اُطت اٝ إؽذٟ ٤ًِبد اُوطوبع اُطجو٠ ثزووذ٣ش ال ٣ووَ  اُاشٝغ

. ٣طِت ٖٓ خش٣غ٠ ٤ًِخ اُطت اٝ اٟ ٖٓ ٤ًِوبد اُوطوبع اُطجو٠ اعزوبص  500ػٖ ع٤ذ ٝاعز٤بص اخزجبس اُز٣ٞلَ ثذسعخ ال روَ ػٖ 

اُغ٤بعوو٤خ  ٌُِّوو٠ ٝٓجووبدد اُغضئوو٢ ث٤٘ٔووب ٣طِووت ٓووٖ خش٣غوو٠ ٤ًِووخ االهزصووبد ٝاُؼِووٞدٝسروو٤ٖ ر٤ِ٤ٌٔزوو٤ٖ ٝٛٔووب ٓجووبدد االهزصووبد ا

 اعز٤بص اُذٝسح اُز٤ِ٤ٌٔخ ُِٔلب٤ْٛ اُؼبٓخ ك٠ اُصؾخ اُؼبٓخ.

 

 اهزصبد٣بد اُصؾخ ك٠ ا٢ُٜ٘ٔ أُبعغز٤ش
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 اُؼغٌش٣خ اُؼ٤ِب .ُغ٤بع٤خ ٝأًبد٤ٔ٣خ ٗبصش اٝٛٞ ثشٗبٓظ ٓازشى ث٤ٖ ٤ًِخ االهزصبد ٝاُؼِّٞ 

 ٣وزصش ٛزا اُجشٗبٓظ ػ٠ِ اُغبدح اُعجبغ أُششؾ٤ٖ .

 

 

 ٣وزصش ٛزا اُجشٗبٓظ ػ٠ِ اُغبدح اُعجبغ أُششؾ٤ٖ .

 

 

٤ٖ ٓصوش٤٣ٖ ٓز٤ٔوض٣ٖ ػِو٢ أُغوز٤٣ٖٞ االًوبد٢ٔ٣ ٝأُٜ٘و٠ ٝروب٤ِْٜٛ ُِؼٔوَ ٣٤ٜذف اُجشٗوبٓظ اُو٠ إػوذاد دثِٞٓبعو اُزٞص٤ق:

اُذثِٞٓبع٢  ك٢ اُذاخَ ٝاُخبسط ثٔب ٣زٞاكون ٓوغ أُؼوب٤٣ش اُذ٤ُٝوخ ٝثٔوب ٣خوذّ أُصوبُؼ اُٞغ٤٘وخ ٤ِ٣ٝون ثٌٔبٗوٚ ٓصوش اُذ٤ُٝوخ 

 .ٝدٝسٛب االه٢ٔ٤ِ اُؾب٢ُ ٝأُشروت

 اُذثِٞٓبع٤خ. دسعخ أُبعغز٤ش االًبد٠ٔ٣ ك٢ ٓغبٍ اُذساعبد٣ٔ٘ؼ اُجشٗبٓظ 

 اُذساعبد اُغ٤بع٤خ االعزشار٤غ٤خ ك٠ ا٢ُٜ٘ٔ أُبعغز٤ش

 اُذساعبد أُخبثشار٤خ ٝاأل٤٘ٓخ  ك٠ ٝاُذًزٞساح ٝاُذثِّٞ ا٢ُٜ٘ٔ أُبعغز٤ش

 أُبعغز٤ش االًبد٠ٔ٣ ك٢ ٓغبٍ اُذساعبد اُذثِٞٓبع٤خ
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 كصٍٞ دساع٤خ. 4:  ػذد اُلصٍٞ                            ع٘زبٕ ٝاُؾذ االهص٠ اسثغ ع٘ٞاد.:  ػذد اُغ٤ٖ٘

ثٔٞعوت هوشاس  ووذ١عجبس٣وخ رزعؤٖ ٓوبدح اُزل٤ٌوش اُ٘عوبػٚ ٓؼزٔوذح ُٔووشساد إ 13عوبػٚ ٓؼزٔوذح ر٘وغوْ اُو٢ :  ػذد اُغبػبد

ئ٤غو٢ العز٤ووبص سٝٛوٞ إٔ ٣ووذسط اُطبُوت ٓووشس اُزل٤ٌوش اُ٘ووذٟ ًٔووشس  31/12/2019ٓغِوظ اُغبٓؼوخ ثغِغوزٚ أُ٘ؼووذح كو٠ 

 عبػٚ ٓؼزٔذح. 12عبػٚ ٓؼزٔذح ُٔوشساد اخز٤بس٣خ ٝسعبُٚ ٓبعغز٤ش ثبعٔب٢ُ  12اُجشٗبٓظ ثٔٞعت عبػٚ ٓؼزٔذح ٝ 

 : اُاشٝغ

ع٣ٞ٘ب ثيعٔبء اُذاسع٤ٖ أُابس٤ًٖ ك٠ ثشٗبٓظ أُبعغز٤ش االًبد٠ٔ٣ ك٠ ٓغوبٍ اُذساعوبد روّٞ ٝصاسح اُخبسع٤خ ثزوذ٣ْ هبئٔخ  -

 ٤ٖ اُغذد.٤ٓبع٤خ أُخصص ُِِٔؾو٤ٖ اُذثِٞٓبعاُذثِٞ

إ ٣ٌٕٞ اُذاسط ٖٓٔ اعزبصٝا اخزجبساد ٝصاسح اُخبسع٤خ أُصش٣خ ُالُزؾبم ثبُغِي اُذثِٞٓبعو٢ ٝاُو٘صو٠ِ أُصوش١ شوشغ  -

ز٤ش االًبد٣ٔوووخ ٝرُوووي ٝكووووب ُِاوووشٝغ أُؼِ٘وووخ اُزووو٠ رؾوووذدٛب ٝصاسح اُخبسع٤وووخ ُزؼ٤ووو٤ٖ أُِؾوووو٤ٖ ُِوجوووٍٞ كووو٢ ثشٗوووبٓظ أُبعغووو

 -اُذثِٞٓبع٤٤ٖ اُغذد ٝرأَ ٛزٙ االخزجبساد أُوشساد األًبد٤ٔ٣خ األعبع٤خ :

اُؼووبّ ٝأُ٘ظٔووبد  اُِـووخ األع٘ج٤ووخ اُضب٤ٗوخ(/ اُوووبٕٗٞ اُووذ٠ُٝ –اخزجوبس اُِـووخ اُؼشث٤ووخ ٝاُِـووبد األع٘ج٤ووخ  اُِـوخ األع٘ج٤ووخ األُٝوو٠  -

 د٤ُٝخ(-إه٤ٔ٤ِخ–اُذ٤ُٝخ/األهزصبد اُغ٤بع٢ ٝاُؼالهبد االهزصبد٣خ اُذ٤ُٝخ /اُؼالهبد اُغ٤بع٤خ اُزبس٣خ٤خ ٝأُؼبصشح  ٓؾ٤ِخ 

 ػ٠ِ االهَ.GPA2ال ٣غٞص ُِطبُت رغغ٤َ سعبُخ أُبعغز٤ش إال ثؼذ اعز٤بص ع٤ٔغ أُوشساد ث٘غبػ ٝثٔؼذٍ ٗوبغ رشا٢ًٔ  -
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٣وووّٞ اُجشٗووبٓظ ػِوو٠ سثووػ اُ٘ووٞع االعزٔووبػ٠ ثبُز٤ٔ٘ووخ ٓووٖ ٓ٘ظووٞس اهزصووبدٟ ٝع٤بعوو٢ ٝإؽصووبئ٢ ٓووٖ صووْ ٣ؼزٔووذ   اُزٞصوو٤ق :

االهزصووبد ٝاُؼِووّٞ اُغ٤بعوو٤خ ًٔووب اٗووٚ عوو٤ٌٕٞ ٓزبؽووب ُخش٣غوو٠ ًووَ ٓووٖ شٗووبٓظ ػِوو٠ اُزخصصووبد أُخزِلووخ أُزبؽووخ كوو٢ ًووَ جاُ

 اُزخصصبد ٝاُز٣ٖ ٣ش٣ذٕٝ اُزخصص ك٠ ؽ٤برْٜ اُؼ٤ِٔخ ك٠ دساعخ اُ٘ٞع ٝاُز٤ٔ٘خ.اُغبٓؼبد ٖٓ ٓخزِق 

                         عبػٚ ٓؼزٔذح 45 ػذد اُغبػبد         كصٍٞ دساع٤خ 4:  ػذد اُلصٍٞ                    ع٘زبٕ:  ػذد اُغ٤ٖ٘

              :اُ٘ٞع ٝاُز٤ٔ٘خ إ ٣ل٠ اُطبُت / اُطبُجخ ثبُٔزطِجبد اُزب٤ُخ٣ازشغ ُوجٍٞ ه٤ذ اُطبُت ك٢ أُبعغز٤ش ا٠ُٜ٘ٔ ك٠   اُاشٝغ:

اُؾصٍٞ ػ٢ِ دسعخ ثٌبُٞس٣ٞط اٝ ٤ُغبٗظ ٖٓ إؽذٟ ٤ًِبد عٜٔٞس٣خ ٓصش اُؼشث٤خ أٝ ػ٠ِ دسعخ ٓؼبدُخ ُٜب( ٖٓ هجَ  -1

 ش رشا٠ًٔ ٓوجٍٞ ػ٠ِ األهَأُغِظ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد  ٖٓ أؽذ أُؼبٛذ أٝ ا٤ٌُِبد اُؼ٤ِٔخ أُؼزشف ثٜب ٝرُي ثزوذ٣

 اعز٤لبء اُطبُت ُغ٤ٔغ أُغز٘ذاد أُطِٞثخ ٝاُز٠ رؾذدٛب إداسح اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾٞس ثب٤ٌُِخ. -2

 اُخجشح اُٞظ٤ل٤خ ٝا٤ُٜ٘ٔخ . -3

 روذ٣ْ اُذاسط ٓٞهلٚ ٖٓ اُزغ٤٘ذ ٓغ االُزضاّ ثبُوٞاػذ ك٠ ٛزا اُابٕ ٝأُ٘صٞص ػ٤ِٜب ثوبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد. -4

 ثٔٞاػ٤ذ اُؼَٔ اُشع٤ٔخ. ؽبٍ ًٕٞ اُذساعخ( ُٖٔ ٣ؼَٔ ثبُؾٌٞٓخ    ٓٞاكوخ عٜٚ اُؼَٔ اُؾ٤ٌٓٞخ ػ٠ِ اُذساعخ -5

 روذ٣ْ خطبة ٣ٞظؼ اُذاكغ ٝساء اُالُزؾبم ثبُجشٗبٓظ. -6

 اعز٤بص اُطبُت آزؾبٕ اُز٣ٞلَ اٝ ٓب ٣٘بظشٙ ثذسعخ ٣زْ رؾذ٣ذٛب ٖٓ عبٗت اُِغ٘خ االًبد٤ٔ٣خ. -7

 اُ٘ٞع ٝاُز٤ٔ٘خ ك٠ ا٢ُٜ٘ٔ أُبعغز٤ش
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 ّ اُذساع٤خ أُوشسح ثذا٣خ ًَ كصَ دساع٢ ًاشغ ُوجٍٞ اُزغغ٤َ ُِلصَ اُذساع٢ أُؼ٠٘.عذاد اُشعٞ -8

ٝع٤زْ را٤ٌَ ُغ٘خ ٌٓٞٗخ ٖٓ صالصخ ٖٓ اػعوبء ٤ٛئوخ اُزوذس٣ظ ث٤ٌِوخ االهزصوبد ٝاُؼِوّٞ اُغ٤بعو٤خ ُِ٘ظوش كو٠ غِجوبد اُو٤وذ  -9

 ٝرؾذ٣ذ اُطبُت أُوج٤ُٖٞ ًٔب رؾذد ٝروّٞ ثٔشاعؼزٜب ع٣ٞ٘ب.

 

 

اُجشٗووبٓظ ٓخصووص ُِطووالة اُؾبصوو٤ِٖ ػِوو٠ دسعووخ اُجٌووبُٞس٣ٞط كوو٢ االهزصووبد كوو٢ عبٓؼووخ ثووبس٣ظ "ثووبٗض٤ٕٞ  اُزٞصوو٤ق :

 عٞسثٕٞ" اٝ ثٌبُٞس٣ٞط ك٢ االهزصبد ٖٓ عبٓؼبد اخشٟ  ثؾذ أد٠ٗ ُٔذح اسثغ ع٘ٞاد(

اُز٤ٔ٘وخ ٛوٞ إػوذاد ٓؾِِو٤ٖ ٓوؤ٤ِٖٛ روي٤ٛال ػب٤ُوب ُوعوب٣ب اُز٤ٔ٘وخ االهزصوبد٣خ ٝٛوٞ اُٜذف ٖٓ دسعخ أُبعغز٤ش ك٠ اهزصوبد٣بد 

٣ؼٌظ اُطِت أُزضا٣ذ ػ٠ِ اُخجشاء اُوبدس٣ٖ ػِو٢ ٓٞاعٜوٚ رؾوذ٣بد اُز٤ٔ٘وخ االهزصوبد٣خ ٝرو٤و٤ْ اُغ٤بعوبد االهزصوبد٣خ ُِجِوذإ 

 كئ.اُ٘ب٤ٓخ ٝرؾ٤َِ اُؼالهبد االهزصبد٣خ ث٤ٖ اُجِذإ أُزوذٓخ ثاٌَ ؿ٤ش ٓزٌب

 كصٍٞ دساع٤خ 4:  ػذد اُلصٍٞ   .ع٘زبٕ ٓزعٔ٘خ اُشعبُٚ ك٠ اُغ٘خ اُزب٤ٗخ:  ػذد اُغ٤ٖ٘

 :اُاشٝغ

 ٣غت  ػ٠ِ أُزوذ٤ٖٓ إصجبد اٌُلبءٙ ك٠ االهزصبد ٝاُزؾ٤َِ ا٠ٌُٔ ٝآٌب٤ٗخ رؼِْ االدٝاد اُزؾ٤ِ٤ِخ ٝا٤ٌُٔخ. -

 ُْ رٌٖ دساعزٚ ثبُِـخ االٗغ٤ِض٣خ ُٖٔ 550إعبدح اُِـخ االٗغ٤ِض٣خ ٝاعز٤بص اُز٣ٞلَ أُؾ٠ِ ؽذ أد٠ٗ -

 اهزصبد٣بد اُز٤ٔ٘خ ك٠ االًبد٢ٔ٣ أُبعغز٤ش
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 اُزٞص٤ق :

٣ؼووذ ثشٗووبٓظ اُووذثِّٞ ٝأُبعغووز٤ش االًووبد٠ٔ٣ كوو٠ اُؾًٞٔووخ ٌٝٓبكؾووخ اُلغووبد اُووز١ ٣ووزْ ثبُزؼووبٕٝ ثوو٤ٖ ٤ًِووخ االهزصووبد ٝاُؼِووّٞ  .1

اُٞغ٤٘خ ٌُٔبكؾخ اُلغبد اُزبثؼخ ٤ُٜئخ اُشهبثخ االداس٣خ ثشٗبٓغب اًبد٤ٔ٣ب ُِذساعبد اُؼ٤ِوب اُغ٤بع٤خ ثغبٓؼخ اُوبٛشح ٝاالًبد٤ٔ٣خ 

 ك٠ ٓغبٍ االداسح اُؼبٓخ ٣ؼبدٍ دسعز٠ دثِّٞ اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝأُبعغز٤ش االًبد٠ٔ٣ ك٠ االداسح اُؼبٓخ اُز٠ رٔ٘ؾٜب ا٤ٌُِخ.

ًٔوخ ٌٝٓبكؾوخ اُلغوبد ٝاٜٛٔوب ثشٗوبٓظ ٓبعغوز٤ش ٌٓبكؾوخ اُلغوبد ٣غزششذ اُجشٗبٓظ ثبُزغبسة اُذ٤ُٝخ اُ٘بعؾوٚ كو٠ ٓغوبٍ اُؾٞ .2

 اُز١ روذٓٚ االًبد٤ٔ٣خ اُذ٤ُٝخ ٌُٔبكؾخ اُلغبد ثل٤٤٘ب.

٣ٌٖٔ ٖٓ خالٍ اُجشٗبٓظ إػذاد ًٞادس ٓؤِٛخ ك٢ ٓغبٍ اُؾًٞٔخ ٌٝٓبكؾخ اُلغبد رٔزِي اُخِل٤خ أُؼشك٤خ اُالصٓخ ثاٌَ ػِٔو٠  .3

 اُؼ٤ِٔخ اُز٠ رٌٜٔ٘ب ٖٓ دػْ ٓؤعغبد اُذُٝخ ك٢ ٓغبٍ اُؾًٞٔخ ٌٝٓبكؾخ اُلغبد.ٝأًبد٠ٔ٣ سص٤ٖ ثبالظبكخ ا٢ُ أُٜبساد 

 كصٍٞ دساع٤خ 8: ع٘زبٕ                                   ػذد اُلصٍٞ  ػذد اُغ٤ٖ٘

 عبػٚ ٓؼزٔذح     48-36 : ػذد اُغبػبد

إٔ ٣ٌٕٞ ؽبصال ػ٠ِ ٓؤٛوَ ػوبٍ ٓوٖ إؽوذٟ اُغبٓؼوبد أُصوش٣خ أٝ ٓوٖ ا٤ٌُِوبد اُؼغوٌش٣خ أٝ ٤ًِوخ اُاوشغخ أٝ ٓوٖ : اُاشٝغ

 ٓؼٜذ ػ٠ِٔ اخش ٓؼزشف ثٚ ٖٓ أُغِظ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد.

 

 اُؾًٞٔٚ ٌٝٓبكؾخ اُلغبد ك٠ االًبد٢ٔ٣ أُبعغز٤شثشٗبٓظ اُذثِّٞ ٝ
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 اُزٞص٤ق:

 اُذثِّٞ ا٠ُٜ٘ٔ اُج٠٘٤ ك٠ إداسح ٝر٤ٔ٘خ أُٞاسد أُب٤ُخ ُِٔؤعغبد ث٤ٖ هغْ اإلداسح اُؼبٓخ ٝهغْ االهزصبد   -

٣غوبػذ اُوذثِّٞ كو٠ رؼض٣وض هوذسح أُؤعغوبد اُؾ٤ٌٓٞوخ ٝٓؤعغووبد اُوطوبع أُوذ٠ٗ كو٠ روٞك٤ش أُصوبدس أُب٤ُوخ ُوذػْ دٝسٛووب  -

 .٤2030خ أُغزذآخ ٝسؤ٣خ ٓصش االهزصبدٟ ك٠ أُغزٔغ العزٌٔبٍ ٓ٘ظٞٓخ ٝأٛذاف اُز٘ٔ

٣ز٤ٔض ثشٗبٓظ اُذثِّٞ ا٠ُٜ٘ٔ ثيٗٚ األٍٝ ٖٓ ٗٞػٚ ك٠ اُغبٓؼبد أُصش٣خ ؽ٤ش ٣غٔغ ث٤ٖ اُغبٗت االًبد٠ٔ٣ اُز١ روذٓٚ ٤ًِوخ  -

 االهزصبد ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ ٝاُغبٗت اُزذس٣ج٢ ٝا٠ُٜ٘ٔ ٖٓ خالٍ ٓغٔٞػٚ ٖٓ اُخجشاء ك٠ ٓغبٍ ر٢ٔ٘ أُٞاسد أُب٤ُخ.

 عبػٚ ٓؼزٔذح 27 :ػذد اُغبػبد          كصَ دساع٢ 2:  ػذد اُلصٍٞ         .ع٘خ ٝاؽذح:  ُغ٤ٖ٘ػذد ا

 :اُاشٝغ

 ٣ازشغ ك٠ ه٤ذ اُذساط ٤َُ٘ دسعخ اُذثِّٞ ك٠ ٛزا اُزخصص ٓب ٠ِ٣:

إٔ ٣ٌٕٞ ؽبصال ػ٠ِ ٓؤَٛ ػبٍ ٖٓ إؽذٟ اُغبٓؼبد أُصوش٣خ أٝ ٓوٖ ا٤ٌُِوبد اُؼغوٌش٣خ أٝ ٓوٖ ٤ًِوخ اُاوشغخ اٝ ٓوٖ  -

 ٓؼٜذ ػ٠ِٔ آخش ٓؼزشف ثٚ ٖٓ أُغِظ االػ٠ِ ُِغبٓؼبد.

 % ػ٠ِ األهَ ثٔشؽِخ اُجٌبُٞس٣ٞط أٝ ا٤ُِغبٗظ.60اُؾصٍٞ ػ٠ِ ٗغجٚ ٗغبػ  -

 اُز٣َٞٔ أُغزذاّ : دثِّٞ ٓغزؾذصخ  ثشآظ
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اعز٤بص أُوبثِخ اُاخص٤خ ٓغ اُِغ٘وخ اُؼ٤ِٔوخ ُِجشٗوبٓظ ٝاُوز١ رؼووذٙ ٤ًِوخ االهزصوبد ٝاُؼِوّٞ اُغ٤بعو٤خ ٓوغ ٓشاػوبٙ إ  -

 ُِٔزوذ٤ٖٓ اُز٣ٖ ٣غزٞكٕٞ ششغ اُزٌٖٔ ٖٓ اُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ.األ٣ُٞٝخ ك٠ اُوجٍٞ عزٌٕٞ 

اعز٤لبء اُوذاسط ُغ٤ٔوغ أُغوز٘ذاد أُطِٞثوخ اُزو٠ رؾوذدٛب إداسح اُذساعوبد اُؼ٤ِوب ٝاُجؾوٞس ث٤ٌِوخ االهزصوبد ٝاالُزوضاّ  -

 ثبُوٞاػذ أُ٘صٞص ػ٤ِٜب ثوبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد.

 َ دساع٢.عذاد اُشعّٞ اُذساع٤خ أُوشسح ثذا٣خ ًَ كص       



 

 
 

 

 

 

 

 

      
 

      

      
الَــو١ٍخ اإلػ  
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 فٟ اإلػالَ فٟ أؽذ اٌزخظظبد اٌزب١ٌخ :  ٖاٌى١ٍخ دسعخ اٌّبعغز١ش ٚدسعخ اٌذوزٛسارّٕؼ 

 اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاالػالْ*                            االراػخ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ *                                       اٌظؾبفخ * 
 

األٚساق اٌّطٍٛثخ ٌٍغٕخ اٌز١ّٙذ٠خ ٌٍّبعغز١ش ) ع١ّغ 

 األلغبَ(

 األٚساق اٌّطٍٛثخ ٌٍزغغ١ً ٌذسعخ اٌّبعغز١ش ) ع١ّغ األلغبَ( 

 

 شٙبداد اٌجىبٌٛس٠ٛط رمذ٠ش ػبَ ) ع١ذ ( ػٍٝ األلً.  -1

 . اطً اٚ ِغزخشط سعّٟ شٙبدح ا١ٌّالد -2

 طٛس شخظ١خ. 6ػذد  -3

دسعخ ) ِٓ ِشوض اٌزشعّخ ٚاٌٍغبد  454شٙبدح ر٠ٛفً  -4

أٚ اٌغبِؼخ االِش٠ى١خ أٚ اٌّؼٙذ  (و١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌمب٘شح

 .اٌجش٠طبٟٔ

خش٠غٟ اٌشؼجخ االٔغ١ٍض٠خ ِٓ اٌى١ٍخ أٚ اٌى١ٍبد اٌخبطخ  -5

 ) شؼجخ اإلٔغ١ٍض٠خ ( ٠ؼفٟ ِٓ أؽؼبس اٌز٠ٛفً .

 ِٛلف اٌزغ١ٕذ ثبٌٕغجخ ٌٍطٍجخ اٌزوٛس. -6

شٙبدح ِؼبدٌخ دسعخ اٌجىبٌش٠ٛط ِٓ اٌّغٍظ االػٍٝ  -7

 ٌٍغبِؼبد )ٌطٍجخ اٌغبِؼبد اٌخبطخ( .

 طٛسح ثطبلخ اٌشلُ اٌمِٟٛ . -8

فٟ ؽبٌخ ػذَ رخشط اٌطبٌت ِٓ اٌى١ٍخ ٠ؾؼش ِٓ و١ٍزٗ  -9

  ف١ذ ثؼذَ ٚعٛد دساعبد ػ١ٍب ثٙبخطبة ٠

 شٙبداد اٌجىبٌٛس٠ٛط رمذ٠ش ػبَ ) ع١ذ ( ػٍٝ األلً.  -1 

 .اطً اٚ ِغزخشط سعّٟ شٙبدح ا١ٌّالد -2

شٙبدح ِؼبدٌخ دسعخ اٌجىبٌش٠ٛط ِٓ اٌّغٍظ االػٍٝ ٌٍغبِؼبد -3

 )ٌطٍجخ اٌغبِؼبد اٌخبطخ(.

 شٙبدح اعز١بص اٌغٕخ اٌز١ّٙذ٠خ ٌٍّبعغغز١ش. -4

 طٛس شخظ١خ. 6ػذد  -5

دسعخ ) ِٓ ِشوض اٌزشعّخ ٚاٌٍغبد و١ٍخ  454شٙبدح ر٠ٛفً  -6

 .أٚ اٌغبِؼخ االِش٠ى١خ أٚ اٌّؼٙذ اٌجش٠طبٟٔ (شحا٢داة عبِؼخ اٌمب٘

خش٠غٟ اٌشؼجخ االٔغ١ٍض٠خ ِٓ اٌى١ٍخ أٚ اٌى١ٍبد اٌخبطخ ) شؼجخ  -7

 اإلٔغ١ٍض٠خ ( ٠ؼفٟ ِٓ أؽؼبس اٌز٠ٛفً .

شٙبدح اعز١بص دٚسح اعبع١بد اٌىزبثخ اٌؼ١ٍّخ ِٓ )ِشوض اٌشأٞ  -8

اٌّغزّغ ِشوض اٌزشعّخ ٚاٌٍغبد اٚ ِشوض خذِخ اٌؼبَ ثبٌى١ٍخ اٚ 

 طٛسح ثطبلخ اٌشلُ اٌمِٟٛٚ  ثبٌغبِؼخ( .

 ِٛلف اٌزغ١ٕذ ثبٌٕغجخ ٌٍطٍجخ اٌزوٛس. -9

ٚاٌذوزٛساٖ:  اٌّبعغز١ش أٚالا   
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 (فٟ ع١ّغ األلغبَ اٌذوزٛساٖ )  ٌٍزغغ١ً ٌذسعخاألٚساق اٌّطٍٛثخ 

 شٙبداد اٌجىبٌٛس٠ٛط رمذ٠ش ػبَ ) ع١ذ ( ػٍٝ األلً.  -1

 .اطً اٚ ِغزخشط سعّٟ شٙبدح ا١ٌّالد -2

 س٠ٛط ِٓ اٌّغٍظ االػٍٝ ٌٍغبِؼبد )ٌطٍجخ اٌغبِؼبد اٌخبطخ(.ٛشٙبدح ِؼبدٌخ دسعخ اٌجىبٌ  -3

 شٙبدح اٌّبعغز١ش ثزمذ٠ش ع١ذ ػٍٝ االلً . -4

 طٛس شخظ١خ. 6ػذد  -5

أٚ اٌغبِؼخ االِش٠ى١خ أٚ اٌّؼٙذ  (ٚاٌٍغبد و١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌمب٘شحدسعخ ) ِٓ ِشوض اٌزشعّخ 544شٙبدح ر٠ٛفً   -6

 .اٌجش٠طبٟٔ

 ؽؼبس اٌز٠ٛفً .إٌى١ٍخ أٚ اٌى١ٍبد اٌخبطخ ) شؼجخ اإلٔغ١ٍض٠خ ( ٠ؼفٟ ِٓ خش٠غٟ اٌشؼجخ االٔغ١ٍض٠خ ِٓ ا -7

شٙبدح اعبع١بد اٌىزبثخ اٌؼ١ٍّخ ِٓ )ِشوض اٌشأٞ اٌؼبَ ثبٌى١ٍخ اٚ ِشوض اٌزشعّخ ٚاٌٍغبد اٚ ِشوض خذِخ اٌّغزّغ  -8

 ثبٌغبِؼخ( .

 طٛسح ثطبلخ اٌشلُ اٌمِٟٛ . -9

و١ٍخ اخشٜ الثذ اْ ٠ؾؼش خطبة ِٓ اٌى١ٍخ ٠ف١ذ ػذَ ٚعٛد ثشٔبِظ  ارا وبْ اٌطبٌت ؽبطال ػٍٝ دسعخ اٌّبعغز١ش ِٓ -14

 دوزٛساٖ ثٙب.

 اٌم١ذ ٌّشؽٍخ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ : 

 -شٙبدح ا١ٌّالد -شٙبدح اٌز١ّٙذٞ  -بس اٌجبؽش ٍِفٗ وبًِ ِىْٛ ِٓ :) شٙبدح اٌزخشط ؼاؽ : فٟ ِشؽٍخ اٌّبعغز١ش  -1

 شٙبدح اعبع١بد اٌىزبثخ اٌؼ١ٍّخ + اٌخطخ (  -طٛس شخظ١خ  6-طٛسح اٌجطبلخ اٌشخظ١خ 

 بس٘ب أٚ لجً اٌزشى١ً . ؼشٙبدح اٌز٠ٛفً ٠ّىٓ اؽ
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 ع١ّٕبس ػٍّٟ رٕظّٗ ٚوبٌخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  2ؽؼٛس ػذد 

 -شٙبدح اٌّبعغز١ش -شٙبدح اٌز١ّٙذٞ - اٌزخشطبس اٌجبؽش ٍِفٗ وبًِ ِىْٛ ِٓ :) شٙبدح ؼاؽ فٟ ِشؽٍخ اٌذوزٛساٖ : -2

 شٙبدح أعبع١بد اٌىزبثخ اٌؼ١ٍّخ + اٌخطخ (  -طٛس شخظ١ٗ  6-طٛسح اٌجطبلخ اٌشخظ١خ  -شٙبدح ا١ٌّالد 

 رٕظّٗ ٚوبٌخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  ٟع١ّٕبس ػٍّ 3ؽؼٛس ػذد  -                  شٙبدح اٌز٠ٛفً ٠ّىٓ اؽؼبس٘ب أٚ لجً اٌزشى١ً .  -

 اٌزشى١ً ٌّشؽٍخ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ : 

 فٟ ِشؽٍخ اٌّبعغز١ش:-1

  ػٕذ اٌزشى١ً ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌجبؽش عذد اٌشعَٛ اٌذساع١خ وبٍِخ. 

  ًدسعخ فأوضش ألٔٙب ششؽ اٌزشى١ً .  454إؽؼبس شٙبدح اٌز٠ٛفً    -        .عذاد سعَٛ اٌزشى١ 

 فٟ ِشؽٍخ اٌذوزٛساٖ :  -2

  ْٛاٌجبؽش عذد اٌشعَٛ اٌذساع١خ وبٍِخػٕذ اٌزشى١ً ٠غت أْ ٠ى.  

  ًدسعخ فأوضش ألٔٙب ششؽ اٌزشى١ً .  544اؽؼبس شٙبدح اٌز٠ٛفً  -           .عذاد سعَٛ اٌزشى١ 

 ثؾض١ٓ ِٕشٛس٠ٓ فٟ ِغٍخ ِؾىّخ ِٛلؼخ ِٓ اٌّششف + خطبثبد إٌشش.  

 .ٌٍجؾٛس اٌؼ١ٍّخاالداسح اٌؼبِخ  -ّٔٛرط اٌزشى١ً ٠ؾظً ػ١ٍٗ اٌطبٌت ِٓ ِٛلغ عبِؼخ اٌمب٘شح • 

 لجً إٌّبلشخ ٌّشؽٍخ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ : 

ثؼذ ِٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚاٌغبِؼخ ػٍٝ اٌزشى١ً اٌّمزشػ ، ٠مَٛ اٌجبؽش ثئؽؼبس خطبة ِٓ : اٌّششف ثزؾذ٠ذ ١ِؼبد  •

 إٌّبلشخ 

 ش ٚوً ِب ٠ٍضَ إٌّبلشخ . ٠ٔمَٛ اٌجبؽش ثؾغض لبػخ إٌّبلشخ ٚاٌجب• 
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ثؼذ ِٕبلشخ اٌشعبٌخ ِٕٚؼ اٌذسعخ ِٓ ٌغٕٗ اٌؾىُ ٚإٌّبلشخ ػٍٝ   ساثؼب : ثؼذ إٌّبلشخ ٌّشؽٍخ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ : 

 اٌشعبٌخ ٠مَٛ اٌجبؽش ثؼًّ اٌزؼذ٠الد اٌّطٍٛثخ ِٕٗ . 

ٌمغُ صُ ٌغٕخ صُ ٠مَٛ ثئؽؼبس ٔغخخ ِٓ اٌشعبٌخ ِغٍذح ِٛلؼخ ِٓ اٌّششف ٌؼًّ ِزوشح إٌّؼ اٌزٟ عٛف رذخً ِغٍظ ا •

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚثؼذ٘ب ِغٍظ اٌى١ٍخ ٌٍّٛافمخ ػٍٝ ِٕؼ اٌذسعخ ٌٍجبؽش . 

  ثؼذ ِٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ ػٍٝ ِٕؼ اٌذسعخ : : ) إٌّؼ ( ٌّشؽٍخ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ  

 ٠مَٛ اٌجبؽش ثئؽؼبس ثبلٟ اٌشعبئً ٌخزّٙب ِٓ اداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ، صُ ٠مَٛ ثزٛص٠ؼٙب ػٍٝ اٌّىزجبد وبٌزبٌٟ :  

 (  ( pdf + word) ِٕغٛؿ ػ١ٍٗ اٌشعبٌخ وبٍِخ  CDٔغخخ ِٓ اٌشعبٌخ اٌّغٍذح إٌٝ اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ +  -1

 ( (١ٍpdf+wordٗ اٌشعبٌخ وبٍِخ ) ِٕغٛؿ ػ CDٔغخخ ِٓ اٌشعبٌخ اٌّغٍذح إٌٝ ِىزجخ ػ١ٓ شّظ +  -2

   pdf+ word ) . +) ِٕغٛؿ ػ١ٍٗ اٌشعبٌخ وبٍِخ  CDٔغخز١ٓ ِٓ اٌشعبٌخ اٌّغٍذح إٌٝ ِىزجخ و١ٍخ االػالَ +  -3

 . ) رشعً ِٓ خالي ِىزت اٌجش٠ذ(  CDٔغخخ ِٓ اٌشعبٌخ اٌّغٍذح إٌٝ ِىزجخ االعىٕذس٠خ ثذْٚ  -4

 ( ٍِخض ػشثٟ ٚأغ١ٍضٞ ٚسلٝ ال ٠ض٠ذ ػٓ طفؾز١ٓ ) ِٛلؼخ ِٓ اٌّششف (   5اؽؼبس )  

ِٕغٛؿ ػ١ٍـٗ اٌشعبٌخ وبٍِخ )  CD 2اعزّبسح ِؼٍِٛبد ) ِٛلؼخ ِٓ اٌّششف + ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ( +  

pdf + word ) 

 اؽؼبس شٙبدح دٚسح اٌزؾٛي اٌشلّٟ ) ِٓ ِشوض ر١ّٕخ لذساد اػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌغبِؼخ (  

 ٓ اداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ .ِٛرط اٌٍّخض اٌؼشثٟ ٚاالٔغ١ٍضٞ ( ) ٠ظشف ّٔٛرط اعزّبسح اٌّؼٍِٛبد + ّٔ

 

 اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ

 ) ع١ّغ األلغبَ / ٚافذ٠ٓ ( ٌٍغٕخ اٌز١ّٙذ٠خ ٌٍّبعغز١شاألٚساق اٌّطٍٛثخ 



 
) دراسات عليا( إلعالمكلية ا                                 ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

شههٙبداد اٌجىههبٌٛس٠ٛط رمههذ٠ش ػههبَ ) ع١ههذ ( ػٍههٝ األلههً  -1

 ِؼبدٌخ ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد . 

ِٛاد ٌٍغهههٕٛاد اٌذساعههه١خ ٙبدح اٌجىهههبٌٛس٠ٛط رمهههذ٠ششههه -2

 األسثغ . 

 شٙبدح ا١ٌّالد .  -3

 طٛس شخظ١خ . 14ػذد  -4

خطبة ِٓ اٌغفبسح ٠ف١ذ اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌذساعخ ِٚزبثؼهخ  -5

 األششاف ػ١ٍٙب . 

 طٛسح ِٓ عٛاص اٌغفش عبسٞ اٌظالؽ١خ . -6

 شٙبدح خٍٛ ِٓ ِشع اال٠ذص ِٓ اٌمظش اٌؼ١ٕٟ ثبٌمب٘شح.  -7 

دسعههخ ) ِههٓ ِشوههض اٌزشعّههخ ٚاٌٍغههبد  454شهٙبدح ر٠ٛفههً  -8

أٚ اٌغبِؼهخ االِش٠ى١هخ أٚ اٌّؼٙهذ  (و١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌمهب٘شح

 اٌجش٠طبٟٔ . 

خش٠غٟ اٌشؼجخ االٔغ١ٍض٠هخ ِهٓ اٌى١ٍهخ أٚ اٌى١ٍهبد اٌخبطهخ  -9

  ) شؼجخ اإلٔغ١ٍض٠خ ( ٠ؼفٟ ِٓ أؽؼبس اٌز٠ٛفً .

ع١ّغ اٌشٙبداد رٛصهك ٚرؼزّهذ ِهٓ اٌغهفبسح اٌّظهش٠خ ٚ  -14

 اٌخبسع١خ اٌّظش٠خ. 

 

 (/ ٚافذ٠ٓ  ) ع١ّغ األلغبٌَذسعخ اٌّبعغز١ش / اٌذوزٛساٖ األٚساق اٌّطٍٛثخ ٌٍزغغ١ً 

 شٙبداد اٌجىبٌٛس٠ٛط رمذ٠ش ػبَ ) ع١ذ ( ػٍٝ األلً ِؼبدٌخ ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد .  -1

 طٛس شخظ١خ . 14ػذد  -4        شٙبدح ا١ٌّالد . -3     ِٛاد ٌٍغٕٛاد اٌذساع١خ األسثغ . شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط رمذ٠ش -2

 ِٚزبثؼخ األششاف ػ١ٍٙب . غفبسح ٠ف١ذ اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌذساعخخطبة ِٓ اٌ -5

 شٙبدح خٍٛ ِٓ ِشع اال٠ذص ِٓ اٌمظش اٌؼ١ٕٟ ثبٌمب٘شح.  -7         طٛسح ِٓ عٛاص اٌغفش عبسٞ اٌظالؽ١خ . -6

أٚ اٌغبِؼخ االِش٠ى١خ أٚ اٌّؼٙذ  (دسعخ ) ِٓ ِشوض اٌزشعّخ ٚاٌٍغبد و١ٍخ ا٢داة عبِؼخ اٌمب٘شح 454شٙبدح ر٠ٛفً  -8

 اٌجش٠طبٟٔ . 

  اٌى١ٍبد اٌخبطخ ) شؼجخ اإلٔغ١ٍض٠خ ( ٠ؼفٟ ِٓ أؽؼبس اٌز٠ٛفً .اٌشؼجخ االٔغ١ٍض٠خ ِٓ اٌى١ٍخ أٚ خش٠غٟ -9

ِشوض اٌزشعّخ ٚاٌٍغبد اٚ ِشوض خذِخ اٌّغزّغ ِٓ )ِشوض اٌشأٞ اٌؼبَ ثبٌى١ٍخ اٚ ـ شٙبدح اعبع١بد اٌىزبثخ اٌؼ١ٍّخ 14

 . ثبٌغبِؼخ( 
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 شٙبدح اٌّبعغز١ش ِؼبدٌخ ِٓ اٌّغٍظ االػٍٝ ) ٌٍزغغ١ً ٌٍذوزٛساٖ( -12            آِ رظشف ِٓ اٌى١ٍخ ِغبٔب .  اٚساقـ 11

اٌغفبسح اٌّظش٠خ ٚ ع١ّغ اٌشٙبداد رٛصك ٚرؼزّذ ِٓ .  ٔغخخ ِٓ سعبٌخ اٌّبعغز١ش ِغٍذح) ٌٍزغغ١ً ٌٍذوزٛساٖ( -13

 اٌخبسع١خ اٌّظش٠خ
 

 

 

 

 

 

 إلػالَ دسعخ اٌذثٍَٛ إٌّٟٙ فٟ اإلػالَ فٟ اؽذ اٌزخظظبد اٌزب١ٌخ :ارّٕؼ عبِؼخ اٌمب٘شح ثٕبء ػٍٝ ؽٍت و١ٍخ 

   

 دثٍَٛ االرظبي اٌغ١بعٟ -5 دثٍَٛ اخالل١بد االػالَ ٚرشش٠ؼبرٗ -1

 دثٍَٛ اٌظؾبفخ اٌشل١ّخ -6 االػالَ ٚالزظبد٠برٗ ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خدثٍَٛ اداسح  -2

 دثٍَٛ اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ -7 ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚالزظبد٠برٗ االػالَ اداسح دثٍَٛ -3

 دثٍَٛ االػالَ اٌشلّٟ ٚاالِٓ اٌّؼٍِٛبرٟ -8 دثٍَٛ االٔزبط اٌز١ٍفض٠ٟٛٔ -4

 

 إٌّٟٙ دساعخ ػبَ عبِؼٟ ٚاؽذ .٠زطٍت اٌؾظٛي ػٍٝ دسعخ اٌذثٍَٛ * 

س٠ٛط ِٓ اؽذٜ اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ اٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ٠ٛىْٛ اٌطبٌت ؽبطال ػٍٝ دسعخ ا١ٌٍغبٔظ اٚ اٌجىبٌ اْ: ششٚؽ اٌمجٛي 

 ثغغ إٌظش ػٓ اٌزخظض اٚ اٌزمذ٠ش.

 االؽىبَ اٌؼبِخ :

ا صب١ٔ إٌّٟٙ : اٌذثٍَٛب  



 
) دراسات عليا( إلعالمكلية ا                                 ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 اٌّؾبػشاد% ػٍٝ االلً ِٓ 74ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌذثٍَٛ إٌّٟٙ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌذاسط ؽؼٛس ـ 1

اٌزٞ ٠ذسط ثبٌٍغز١ٓ  "اداسح االػالَ ٚالزظبد٠برٗ"ـ اٌزذس٠ظ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ع١ّغ اٌذثٍِٛبد ثبعزضٕبء اٌذثٍَٛ إٌّٟٙ 2

 اٌؼشث١خ ٚاالٔغ١ٍض٠خ

 144ظّٝ ٌذسعخ اٌّمشس % ػٍٝ االلً ِٓ إٌٙب٠خ اٌؼ74ٍٝ ـ ٠شزشؽ ٌٕغبػ اٌطبٌت فٟ اٞ ِمشس دساعٟ اْ ٠ؾظً ػ3

 . االِزؾبٔبد ثّمش و١ٍخ االػالَدسعخ ٚرزُ 

 االٚساق اٌّطٍٛثخ : 

 س٠ٛط اٚ ١ٌغبٔظ(ٛشٙبدح اٌّؤً٘ )ثىبٌـ 1

 ـ شٙبدح ا١ٌّالد ؽذ٠ضخ2

س٠ٛط اٚ ١ٌغبٔظ( ٛس٠ٛط اٚ ١ٌغبٔظ( ِؼبدٌخ ِٓ اٌّغٍظ االػٍٝ ٌٍغبِؼبد ٌٍؾبط١ٍٓ ػٍٝ )ثىبٌٛـ شٙبدح اٌّؤً٘ )ثىب3ٌ

 ٚاٌطالة اٌٛافذ٠ٓ ِٓ اٌغبِؼبد اٌخبطخ

 ـ الشاس+ ؽٍت االٌزؾبق )٠ظشفب ِغبٔب ِٓ اٌى١ٍخ(5                 طٛس شخظ١خ 6ـ ػذد  4

 ـ شٙبدح خٍٛ ِٓ اال٠ذص )ٌٍطٍجخ اٌٛافذ٠ٓ فمؾ(7 ـ خطبة ِٓ اٌغفبسح )خبص ثبٌطٍجخ اٌٛافذ٠ٓ(6

ػٝ اٌٛافذ٠ٓ اٌزظذ٠ك  ـ ٠ٚظشف ِٓ اٌى١ٍخ ا٠ؼب اعزّبسح ث١بٔبد + اعزّبسح ِؼٍِٛبد )خبطخ ثبٌطٍجخ اٌٛافذ٠ٓ( وّب ٠غت8

 . ػٍٝ اٌشٙبداد اٌشع١ّخ اٌخبطخ ثُٙ ِٓ اٌخبسع١خ اٌّظش٠خ

 ٚرشًّ اٌذثٍِٛبد ا١ٌّٕٙخ ِب ٠ٍٟ :

 1 ـ اٌذثٍَٛ إٌّٟٙ : اخالل١بد االػالَ ٚرشش٠ؼبرٗ.

اٚال : ؽج١ؼخ اٌذثٍَٛ ٚا٘ذافٗ .اْ اٌذثٍَٛ إٌّٟٙ )اخالل١بد االػالَ ٚرشش٠ؼبرٗ( ال ٠ؤً٘ ؽبٍِٗ ٌالٌزؾبق ثذسعبد عبِؼ١خ 

 اػٍٝ ٠ٚغزٙذف ِب ٠ٍٟ:



 
) دراسات عليا( إلعالمكلية ا                                 ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 ـ االػال١ِْٛ فٟ وً ٚعبئً االػالَ اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ1

 ـ اٌّؾبِْٛ ٚسعبي اٌمبْٔٛ اٌّزخظظْٛ اٌّؼ١ْٕٛ ثبٌمؼب٠ب اٌخبطخ ثبالػال2َ

 ـ ٔشطبء اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ ِغبي اٌغّؼ١بد ٚإٌّظّبد اٌخبطخ ثبالػالَ ٚؽمٛق االٔغب3ْ

 ِذح اٌذساعخ ١ًٌٕ اٌذثٍَٛ إٌّٟٙ فٟ االػالَ )اخالل١بد االػالَ ٚرشش٠ؼبرٗ( عٕخ عبِؼ١خ ٚاؽذح -:  ٌذساعخصب١ٔب: ِذح ا

ـ رىْٛ اٌذساعخ ػٍٝ ِذاس فظ١ٍٓ دساع١١ٓ ؽ١ش ٠زؼّٓ وً فظً دساعٟ خّغخ ِمشساد دساع١خ ٠ٚزؼّٓ اٌفظً اٌذساعٟ 

 . اٌضبٟٔ ِششٚع رخشط ٠ؼذٖ وً داسط ػٍٝ ؽذح

 2ـ اٌذثٍَٛ إٌّٟٙ : اداسح االػالَ ٚالزظبد٠برٗ ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ .

 .ؽج١ؼخ اٌذثٍَٛ ٚا٘ذافٗ: اٚال 

ٌالٌزؾهبق ثهذسعبد عبِؼ١هخ اػٍهٝ ٠ٚغهزٙذف ِهب  ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ ال ٠ؤ٘هً ؽبٍِهٗ اْ اٌذثٍَٛ إٌّٟٙ اداسح االػالَ ٚالزظبد٠برٗ

:ٍٟ٠ 

 ـ االػال١ِْٛ فٟ وً ٚعبئً االػالَ اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ1

  اٌّؼ١ْٕٛ ثبلزظبد٠بد االػالَ فٟ اٌّؤعغبد اػال١ِخ ـ2

 عبِؼ١هخ عهٕخ( االٔغ١ٍض٠هخ ثبٌٍغهخ ٚالزظبد٠برٗ االػالَ اداسح) االػالَ فٟ إٌّٟٙ اٌذثٍَٛ ١ًٌٕ اٌذساعخ ِذح:  اٌذساعخ ِذح: صب١ٔب

 ٚاؽذح

 اٌذساعهٟ اٌفظهً ٠ٚزؼهّٓ دساعه١خ ِمهشساد اسثؼخ  دساعٟ فظً وً ٠زؼّٓ ؽ١ش دساع١١ٓ فظ١ٍٓ ِذاس ػٍٝ اٌذساعخ رىْٛ ـ

 خبص ثٗ رخشط اػذاد اٌطبٌت ٌّششٚع اٌضبٟٔ



 
) دراسات عليا( إلعالمكلية ا                                 ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 .اٌؼشث١خ  ثبٌٍغخ ٚالزظبد٠برٗ االػالَ : اداسح ـ اٌذثٍَٛ ا3ٌّٟٕٙ

 ٚا٘ذافٗ . اٌذثٍَٛ ؽج١ؼخ اٚال :

 :٠ٍٟ ِب ٠ٚغزٙذف اػٍٝ عبِؼ١خ ثذسعبد ٌالٌزؾبق ؽبٍِٗ ٠ؤً٘ ال اٌؼشث١خ ثبٌٍغخ ٚالزظبد٠برٗ االػالَ اداسح إٌّٟٙ اٌذثٍَٛ اْ

 ٚاٌخبطخ اٌؼبِخ االػالَ ٚعبئً وً فٟ االػال١ِْٛ ـ1

  ػال١ِخإلا اٌّؤعغبد فٟ االػالَ ثبلزظبد٠بد اٌّؼ١ْٕٛ ـ2

 عبِؼ١هخ عهٕخ( اٌؼشث١هخ ثبٌٍغهخ ٚالزظهبد٠برٗ االػهالَ اداسح) االػهالَ فهٟ إٌّٙهٟ اٌهذثٍَٛ ١ٌٕهً اٌذساعخ ِذح:  اٌذساعخ ِذح: صب١ٔب

 ٚاؽذح

 اٌذساعهٟ اٌفظهً ٠ٚزؼهّٓ دساعه١خ ِمهشساد  اسثؼخ دساعٟ فظً وً ٠زؼّٓ ؽ١ش دساع١١ٓ فظ١ٍٓ ِذاس ػٍٝ اٌذساعخ ـ رىْٛ

  .ثٗ  خبص رخشط ٌّششٚع اٌطبٌت اػذاد اٌضبٟٔ

 4ـ اٌذثٍَٛ إٌّٟٙ : االٔزبط اٌز١ٍفض٠ٟٛٔ .

 اػٍههٝ عبِؼ١ههخ ثههذسعبد ٌالٌزؾههبق ؽبٍِههٗ ٠ؤ٘ههً اٌز١ٍفض٠ههٟٛٔ ال االٔزههبط إٌّٙههٟ اٌههذثٍَٛ اْ: ٚا٘ذافههٗ  اٌههذثٍَٛ ؽج١ؼههخ اٚال :

 :٠ٍٟ ِب ٠ٚغزٙذف

 ٚاٌخبطخ اٌؼبِخ االػالَ ٚعبئً وً فٟ االػال١ِْٛ ـ1 

 اٌز١ٍفض٠ٟٛٔ ـ اٌّٙزّْٛ ثّغبي االٔزبط2

 ٚاؽذح عبِؼ١خ عٕخ( اٌز١ٍفض٠ٟٛٔ االٔزبط) االػالَ فٟ إٌّٟٙ اٌذثٍَٛ ١ًٌٕ اٌذساعخ ِذح اٌذساعخ . ِذح: صب١ٔب



 
) دراسات عليا( إلعالمكلية ا                                 ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 اٌذساعهٟ اٌفظهً ٠ٚزؼهّٓ دساعه١خ ِمشساد  اسثؼخ دساعٟ فظً وً ٠زؼّٓ ؽ١ش دساع١١ٓ فظ١ٍٓ ِذاس ػٍٝ اٌذساعخ رىْٛ -

 ثٗ خبص رخشط ٌّششٚع اٌطبٌت اػذاد اٌضبٟٔ

 االرظبي اٌغ١بعٟ .:  إٌّٟٙ ـ اٌذث5ٍَٛ

 ٚا٘ذافٗ . اٌذثٍَٛ ؽج١ؼخ اٚال :

 :٠ٍٟ ِب ٠ٚغزٙذف اػٍٝ عبِؼ١خ ثذسعبد ٌالٌزؾبق ؽبٍِٗ ٠ؤً٘ ال اٌغ١بعٟ االرظبي إٌّٟٙ اٌذثٍَٛ اْ

ـهه اٌزأ١٘ههً إٌّٙههٟ ٌٍّّبسعهه١ٓ ٚاٌههشااج١ٓ فههٟ ِّبسعههخ اٌؼّههً فههٟ ِغههبي االػههالَ اٌغ١بعههٟ عههٛاء اٌظههؾفٟ اٚ االراػههٟ اٚ 1

 اٌز١ٍفض٠ٟٛٔ اٚ االػالَ اٌغذ٠ذ ٚرٛع١غ ٔطبق فشص اٌؼًّ ثبػزجبسٖ ِغبال ِطٍٛثب.

ِهٓ  خالي االسرمهبء ثّغهزٜٛ رمهذ٠ُ اٌّؼهّْٛ اٌغ١بعهٟ فهٟ االػهالَ ثبػزجهبسٖ ـ دػُ دٚس و١ٍخ االػالَ فٟ خذِخ اٌّغزّغ 2ِٓ

 أزشبسا ٚؽبعخ اٌٝ اٌغّغ ث١ٓ ِٙبساد االػالَ ٚاٌضمبفخ اٌغ١بع١خ. أوضش اٌّؼب١ِٓ االػال١ِخ

 ـ البِخ ٚدػُ ػاللبد ١ِٕٙخ ِضّشح ِغ اٌّؤعغبد االػال١ِخ داخً ٚخبسط ِظش 3

 ٚاؽذح عبِؼ١خ عٕخ( اٌغ١بعٟ االرظبي) االػالَ فٟ إٌّٟٙ اٌذثٍَٛ ١ًٌٕ اٌذساعخ ِذح:  اٌذساعخ ِذح: صب١ٔب

 . دساع١خ ِمشساد  اسثؼخ دساعٟ فظً وً ٠زؼّٓ ؽ١ش دساع١١ٓ فظ١ٍٓ ِذاس ػٍٝ اٌذساعخ رىْٛ ـ2
 

 اٌظؾبفخ اٌشل١ّخ .:  إٌّٟٙ ـ اٌذث6ٍَٛ

 ٚا٘ذافٗ . اٌذثٍَٛ ؽج١ؼخ : اٚال

ـ ٠غؼٝ اٌجشٔبِظ اٌٝ رؼض٠ض اعزخذاَ اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي اٌظؾبفخ اٌشل١ّخ ِٓ خالي رض٠ٚذ اٌخش٠ظ ثبٌّؼهبسف ٚاٌّٙهبساد 

اٌالصِههخ ٌزٍج١ههخ اؽز١بعههبد عههٛق اٌؼّههً اٌؾب١ٌههخ ٚاٌّغههزمج١ٍخ ِههٓ ِؾزههشف١ٓ ِغههبالد اٌظههؾبفخ اٌشل١ّههخ )اٌزؾش٠ههش ٚاٌزظهه١ُّ 

ٌشلّٟ ٚاٌغشاف١ه( ثٕٙب٠خ ٘زا اٌجشٔبِظ ٠ىْٛ اٌخش٠غهْٛ لهبدس٠ٓ ػٍهٝ : رؼٍهُ و١ف١هخ ٚاٌزظ٠ٛش ٚاٌّٛٔزبط ٚاالخشاط ٚاٌظٛد ا



 
) دراسات عليا( إلعالمكلية ا                                 ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

اخز١بس افؼً اٌٛعبئؾ ٌشٚا٠خ اٌمظض ػٍٝ ِٕظبد سل١ّخ ِزؼذدح ٚرؼٍُ و١ف١خ رط٠ٛش اٌمظخ فٟ لظزه اٌشل١ّهخ ٚو١ف١هخ أزهبط 

ٛع ٌٍّمبثٍههخ ٚاٌزههذسة ػٍههٝ افؼههً لظههض ثظههش٠خ اثذاػ١ههخ ٚرؼٍههُ افؼههً اٌّّبسعههبد العههشاء اٌّمههبثالد ٚو١ف١ههخ اػههذاد ِٛػهه

ٚو١ف١ههخ أشههبء رظههٛساد رفبػ١ٍههخ   podcast ِمههبؽغ اٌف١ههذ٠ٛ ٚرؼٍههُ اعبعهه١بد أزههبط  اٌّّبسعههبد ٌزظهه٠ٛش ٚرؾش٠ههش ٚأزههبط 

   ٌٍج١بٔبد ِٚخططبد ٚسعَٛ ث١ب١ٔخ ٚخشائؾ الخجبس اٌمظض.

 . اٌذساعخ ِذح: صب١ٔب

 ٚاؽذح عبِؼ١خ عٕخ( اٌشل١ّخ اٌظؾبفخ) االػالَ فٟ إٌّٟٙ اٌذثٍَٛ ١ًٌٕ اٌذساعخ ِذح ـ1

 دساع١خ ِمشساد  اسثؼخ دساعٟ فظً وً ٠زؼّٓ ؽ١ش دساع١١ٓ فظ١ٍٓ ِذاس ػٍٝ اٌذساعخ رىْٛ ـ2
 

 ـ دثٍَٛ اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ إٌّٟٙ .7

 ٚا٘ذافٗ . اٌذثٍَٛ : ؽج١ؼخ اٚال

اٌؼٍّهٟ ٠ٚشهبسن فهٟ اٌزهذس٠ظ ثهٗ ِغّٛػهخ  ٘ٛ دثٍَٛ ِٕٟٙ ٠هشثؾ ثه١ٓ اٌزغه٠ٛك ٚاالػهالَ اٌشلّهٟ اٌغذ٠هذ ٠غٍهت ػ١ٍهٗ اٌطهبثغ

ِؤٍ٘خ ِٓ االوبد١ّ٠ٓ ٚاٌّّبسع١ٓ ثٕٙب٠خ ٘زا اٌجشٔبِظ ٠ىْٛ اٌخش٠غْٛ لهبدس٠ٓ ػٍهٝ فٙهُ ؽج١ؼهخ اٌزغه٠ٛك االٌىزشٚٔهٟ ِؾ١ٍهب 

رؼش٠هف  ٚد١ٌٚب ٚاٌزؼشف ػٍٝ عٛأت اٌمٛح ٚاٌؼؼف فٟ رٛع١ٗ اٌّؤعغهبد االػال١ِهخ ٌٍزغه٠ٛك االٌىزشٚٔهٟ اٌّؾٍهٟ ٚاٌؼهبٌّٟ

اٌذػب٠خ ٚاٌزغ٠ٛك ٚػاللزّٙب ثبالػالَ اٌغذ٠ذ ٚرطج١ك إٌظش٠بد اٌّزظٍخ ثبٌزغ٠ٛك اٌزم١ٍهذٞ ٚاٌؾهذ٠ش ٚاٌزؼبِهً ِهغ اٌزغه٠ٛك 

 ك ٌّؤعغبرُٙ ٚاٌزشغ١غ ػٍٝ اٌّشبسوخ اال٠غبث١خ.٠االٌىزشٟٚٔ ٚادسان دٚس اٌّشاوض االػال١ِخ فٟ اٌّغبّ٘خ ػٍٝ اٌزغٛ

 . اٌذساعخ ِذح: صب١ٔب

 ٚاؽذح عبِؼ١خ عٕخ( االٌىزشٟٚٔ اٌزغ٠ٛك) االػالَ فٟ إٌّٟٙ اٌذثٍَٛ ١ًٌٕ اٌذساعخ ِذح ـ1

 . دساع١خ ِمشساد  خّغخ دساعٟ فظً وً ٠زؼّٓ ؽ١ش دساع١١ٓ فظ١ٍٓ ِذاس ػٍٝ اٌذساعخ رىْٛ ـ2

 



 
) دراسات عليا( إلعالمكلية ا                                 ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 

 ـ دثٍَٛ االػالَ اٌشلّٟ ٚاالِٓ اٌّؼٍِٛبرٟ إٌّٟٙ .8

 ٚا٘ذافٗ . اٌذثٍَٛ ؽج١ؼخ اٚال :

٠ٙههذف اٌههذثٍَٛ اٌههٝ رههٛف١ش اٌّؼشفههخ ٚاٌّٙههبساد اٌالصِههخ ٌٍطٍجههخ اٌّشههبسو١ٓ ٚرههذس٠جُٙ ػٍههٝ اعههزخذاَ االدٚاد ٚعههبئً االػههالَ 

اٌشلّههٟ ثشههىً اؽزشافههٟ ١ٌظههجؼ ٌههذ٠ُٙ اٌّههبَ ثبٌزم١ٕههبد ٚاٌّغههزخذِبد اٌخبطههخ ثبٌظههؾبفخ اٌز١ٍفض١ٔٛ٠ههخ ٚاٌشل١ّههخ ٚلههذسح ػٍههٝ 

ٍٝ آِ اٌّؼٍِٛبد ثٕٙب٠خ ٘زا اٌجشٔبِظ ٠ىْٛ اٌخش٠غْٛ لبدس٠ٓ ػٍٝ وزبثخ االخجهبس وشف االخجبس اٌىبرثخ ٚاٌّفجشوخ ٚاٌؾفبظ ػ

، اٌىشههف ػههٓ اٌغههشائُ اٌشل١ّههخ ، أزههبط اٌّؾزههٜٛ اٌّشئههٟ ٌالػههالَ اٌغذ٠ههذ ، ٌٍّٛالههغ االٌىزش١ٔٚههخ ٚاٌىزبثههخ ٌالػههالَ االعزّههبػٟ 

رطج١هك ؽهشق ٚاعهب١ٌت اٌؾفهبظ ػٍهٝ اِهٓ ، ٚاٌؾذ٠ضهخ ٚاٌىشف ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌىبرثخ ٚاٌّفجشوهخ ثبعهزخذاَ اٌزم١ٕهبد اٌزم١ٍذ٠هخ 

اٌىشف ػٓ سعبئً اٌذػب٠خ اٌشل١ّخ اٌّذِشح اٌزٟ رغزٙذف صػضػخ االِٓ اٌمِٟٛ ٌٍهجالد ٚؽهشق اٌزؼبِهً  ،اٌّؼٍِٛبد اٌغ١١شاٌٟ

 ِؼٙب ٚاٌشد ػ١ٍٙب.  

ا   . اٌذساعخ ِذح: صب١ٔب

 ٚاؽذح عبِؼ١خ عٕخ( اٌشل١ّخاٌظؾبفخ ) االػالَ فٟ إٌّٟٙ اٌذثٍَٛ ١ًٌٕ اٌذساعخ ِذح ـ1

 دساع١خ . ِمشساد  اسثؼخ دساعٟ فظً وً ٠زؼّٓ ؽ١ش دساع١١ٓ فظ١ٍٓ ِذاس ػٍٝ اٌذساعخ رىْٛ ـ2
 

ا :  ة ٚاػبدح اٌم١ذ فٟ اٌذثٍَٛ إٌّٟٙ .اٌشعٛ ساثؼب

اٌفظهً اٌذساعهٟ اٌضهبٟٔ أـ اٌطبٌت اٌزٞ ٠شعت فٟ ِمشس اٚ اوضش ٠ّىٕٗ اػبدح اٌذساعخ فٟ ٘هزا اٌّمهشس )اٚ ٘هزٖ اٌّمهشساد( فهٟ 

( ٌٍّمشس اٌٛاؽذ ثششؽ اال ٠زؼذٜ ػذد اٌّمشساد اٌزهٟ ٠ذسعهٙب اٌطبٌهت فهٟ 1254ثشعَٛ لذس٘ب اٌف ِٚبئزبْ ٚخّغْٛ ع١ٕٙب)

 اٌفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ اسثؼخ ِمشساد.
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ٌّمهشساد ِهغ ثذا٠هخ ة ـ اٌطبٌت اٌزٞ ٠زؼزس ػ١ٍٗ ؽؼٛس اِزؾهبْ ِمهشس اٚ اوضهش )ٌؼهزس ِمجهٛي( ٠ّىٕهٗ اداء االِزؾهبْ فهٟ ٘هزٖ ا

 ٌذساعٟ اٌزبٌٟ.ااٌز١شَ 

ا  ٠زُ شطت ل١ذ اٌطبٌت ٔٙب٠ب ِهٓ اٌجشٔهبِظ ارا رغ١هت ػهٓ دخهٛي االِزؾهبْ ٌّهذح فظه١ٍٓ  :  . : اٌشطت ٚاٌم١ذ ثبٌجشٔبِظخبِغب

 ِغٍظ اٌى١ٍخ. دساع١١ٓ ثذْٚ ػزس ِمجٛي ٠ؼزّذٖ

خالي دساعزٗ ثبٌجشٔبِظ ثؼزس ِمجٛي ٠مهشٖ ِغٍهظ اٌى١ٍهخ  ـ ٠زُ لجٛي اػززاس اٌطبٌت ٌزأع١ً ٌذخٛي االِزؾبْ ثؾذ الظٝ ِشر2ٓ١

 ػٍٝ اْ ٠مذَ االػززاس لجً ثذء االِزؾبْ ثشٙش ػٍٝ االلً ٚاال ٠ؼزجش ساعجب.
 

ا : اٌشعٛة ٚاالػبدح.  عبدعب

ع١هذ ـ فٟ ؽبٌخ سعٛة اٌطبٌت فٟ اؽذٜ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚاػبدح اٌزغغ١ً ف١ٙب ِشح اخشٜ ٠ؾظً ػٍٝ اٌؾذ االدٔٝ ٌزمذ٠ش 1

 دسعخ(74)

ـ اٌطبٌت اٌزٞ ٠شعت فٟ اٌّمشس ِشر١ٓ ٠غّؼ ٌٗ ثزغغ١ً اٌّمشس ٌٍّشح اٌضبٌضهخ ٚاالخ١هشح ٚفهٟ ؽبٌهخ سعهٛثٗ ٠هزُ شهطت ل١هذٖ 2

 ِٓ اٌجشٔبِظ.

االِزؾهبْ ٚرؾزغهت ـ اٌطبٌت اٌزٞ ٠زغ١ت ػٓ االِزؾبْ إٌٙبئٟ فٟ اٞ ِمشس ـ دْٚ ػزس ِمجٛي ـ ٠ؼطٟ دسعهخ طهفش فهٟ رٌهه 3

 ٌٗ دسعبد االػّبي اٌفظ١ٍخ اٌزٟ ؽظً ػ١ٍٙب

 

 

 إٌّٟٙ فٟ اإلػالَ فٟ اؽذ اٌزخظظبد اٌزب١ٌخاٌّبعغز١شإلػالَ دسعخ ارّٕؼ عبِؼخ اٌمب٘شح ثٕبء ػٍٝ ؽٍت و١ٍخ 

 اإلٔزبط اٌز١ٍفض٠ٟٛٔ ِٕٟٙ فٟ ِبعغز١ش -1

 اإلرظبي اٌغ١بعٟ ِٕٟٙ فٟ ِبعغز١ش -2

ا: اٌّبعغز١ش إٌّٟٙ  صبٌضب
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 ِبعغز١ش فٟ ػٍَٛ االػالَ ثٕظبَ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ .اٌّبعغز١ش إٌّٟٙ:  -3

 

 . اٌّبعغ١ش إٌّٟٙ : االرظبي اٌغ١بعٟ : اٚال

 . ٚا٘ذافٗ اٌجشٔبِظ ؽج١ؼخـ  أ

 :٠ٍٟ ِب ٠ٚغزٙذف اػٍٝ عبِؼ١خ ثذسعبد ٌالٌزؾبق ؽب١ٍِٗ ٠ؤً٘ ال إٌّٟٙ ِبعغز١ش االرظبي اٌغ١بعٟ اْ

 اٚ اٌز١ٍفض٠ٟٛٔ اٚ االراػٟ اٚ اٌظؾفٟ عٛاء اٌغ١بعٟ االػالَ ِغبي فٟ اٌؼًّ ِّبسعخ فٟ ٚاٌشااج١ٓ ٌٍّّبسع١ٓ إٌّٟٙ اٌزأ١ً٘ ـ1

 .ِطٍٛثب . ِغبال ثبػزجبسٖ اٌؼًّ فشص ٔطبق ٚرٛع١غ اٌغذ٠ذ االػالَ

ِٓ أوضش  ثبػزجبسٖ االػالَ فٟ اٌغ١بعٟ اٌّؼّْٛ رمذ٠ُ ثّغزٜٛ االسرمبء خالي ِٓ اٌّغزّغ خذِخ فٟ االػالَ و١ٍخ دٚس دػُ ـ2

 .اٌغ١بع١خ ٚاٌضمبفخ االػالَ ِٙبساد ث١ٓ اٌغّغ اٌٝ ٚؽبعخ أزشبسا اٌّؼب١ِٓ اإلػال١ِخ

 ِظش . ٚخبسط داخً االػال١ِخ اٌّؤعغبد ِغ ِضّشح ١ِٕٙخ ػاللبد ٚدػُ البِخ ـ3

 ة ـ ششٚؽ االٌزؾبق ثبٌجشٔبِظ:

 اعز١بص اٌطبٌت ٌٍغٕخ اٌخبطخ ثبٌذثٍَٛ إٌّٟٙ االرظبي اٌغ١بعٟ .

 ثذْٚ دساع١١ٓ فظ١ٍٓ ٌّذح االِزؾبْ دخٛي ػٓ رغ١ت ارا اٌجشٔبِظ ِٓ ١بئٔٙب اٌطبٌت ل١ذ شطت ٠زُ : ثبٌجشٔبِظ ٚاٌم١ذ اٌشطت صـ

 .اٌى١ٍخ ٠ؼزّذٖ ِغٍظ ِمجٛي ػزس

 اٌى١ٍهخ ِغٍهظ ٠مهشٖ ِمجهٛي ثؼهزس ثبٌجشٔهبِظ دساعزٗ فزشح خالي فمؾ ِشر١ٓ الظٝ ثؾذ االِزؾبْ دخٛي ٌزأع١ً اٌطبٌت اػززاس لجٛي ـ ٠زُ

 .ساعجب . ٠ؼزجش ٚاال االلً ػٍٝ ثشٙش االِزؾبْ ثذء لجً االػززاس ٠مذَ اْ ػٍٝ

 اٌؾذ ػٍٝ ٠ؾظً اخشٜ ِشح ف١ٙب اٌزغغ١ً ٚاػبدح اٌذساع١خ اٌّمشساد اؽذٜ فٟ اٌطبٌت سعٛة ؽبٌخ فٟ - : ٚاالػبدح اٌشعٛة ػ ـ

 . دسعخ(74) ع١ذ ٌزمذ٠ش االدٔٝ
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 .اٌجشٔبِظ ِٓ ل١ذٖ شطت ٠زُ سعٛثٗ ؽبٌخ ٚفٟ ٚاالخ١شح اٌضبٌضخ ٌٍّشح اٌّمشس ثزغغ١ً ٌٗ ٠غّؼ ِشر١ٓ اٌّمشس فٟ ٠شعت اٌزٞ اٌطبٌت ـ

 دسعهبد ٌهٗ ٚرؾزغهت االِزؾهبْ رٌهه فهٟ طفش دسعخ ٠ؼطٟ ـ ِمجٛي ػزس دْٚ ـ ِمشس اٞ فٟ إٌٙبئٟ االِزؾبْ ػٓ ٠زغ١ت اٌزٞ ـ اٌطبٌت

 .ػ١ٍٙب ؽظً اٌزٟ اٌفظ١ٍخ االػّبي

ا : ِبعغز١ش   اإلٔزبط اٌز١ٍفض٠ٟٛٔ .صب١ٔب

طهؾبفخ اٌف١هذ٠ٛ  اا سبٛس اٌزىٌٕٛهٛعٟ اٌٙبئهً فهٟ ِغهبي اٌؼّهً اٌز١ٍفض٠هٟٛٔ ٚرم١ٕهبد االٔزهبط أزشهاٌزطهٚا٘ذافهٗ :  اٌجشٔهبِظ ؽج١ؼهخ أ ـ

)طهؾبفخ اٌّهٛاؽٓ ـ طهؾبفخ اٌّٛثب٠هً( ٚاٌّٛالهغ ٚاٌمٕهٛاد اٌز١ٍفض١ٔٛ٠هخ االٌىزش١ٔٚهخ ِٚهب ٠زجؼٙهب ِهٓ رغ١هش فهٟ ِفهب١ُ٘ اٌؼّهً ٚاالٔزهبط 

ٌّب١ٌخ ٌزؾٛي اٌٍّؾٛظ فٟ ِغبي االٔزبط اٌز١ٍفض٠ٟٛٔ اٌٝ إٌّظبد االٌىزش١ٔٚخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ راد اٌمذساد ااٚ، اٌز١ٍفض٠ٟٛٔ 

ا١ّ٘خ رأ١ً٘ وً ِهٓ ، ع١خ اٌؼب١ٌخ ٚ٘ٛ ِب ٠ذػٛ اٌٝ فُٙ رأص١شاد ٘زٖ اٌزؾٛالد فٟ االػالَ اٌغذ٠ذ ػٍٝ ِغبي االٔزبط اٌز١ٍفض٠ٟٛٔ بٚاالٔز

٠ؼًّ فٟ ِغبي االٔزهبط اٌز١ٍفض٠هٟٛٔ اٚ ِهٓ ٠شاهت فهٟ اٌؼّهً ثهٗ فهٟ وبفهخ ِغهبالد ٚعٛأهت ِٚشاؽهً االٔزهبط اٌز١ٍفض٠هٟٛٔ ٚاٌّزغ١هشاد 

 خ ثٗاٌّؾ١ط

 صبٌضب : اٌّبعغز١ش إٌّٟٙ: ِبعغز١ش فٟ ػٍَٛ االػالَ ثٕظبَ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ .

 ششٚؽ اٌم١ذ: 

َٛ االػهالَ ٌّهذح ٍهس٠ٛط فهٟ االػهالَ ثزمهذ٠ش ع١هذ ػٍهٝ االلهً اٚ اٌؾظهٛي ػٍهٝ دثٛـ اْ ٠ىْٛ ؽبطهال ػٍهٝ دسعهخ ا١ٌٍغهبٔظ اٚ اٌجىهب1ٌ

 ال رمً اٌذسعخ اٌغبِؼ١خ االٌٚٝ ػٓ رمذ٠ش ع١ذ.عٕز١ٓ فٟ اؽذٜ رخظظبد اٌى١ٍخ ثزمذ٠ش ع١ذ ػٍٝ اْ 

س٠ٛط ِهٓ اؽهذٜ اٌغبِؼهبد اٌّظهش٠خ اٚ ِهب ٠ؼبدٌٙهب فهٟ رخظظهبد ا١هش االػهالَ ٛـ اٚ ٠ىْٛ ؽبطال ػٍٝ دسعخ ا١ٌٍغهبٔظ اٚ اٌجىهبٌ 2

 ثزمذ٠ش ع١ذ ػٍٝ االلً ٚاْ ٠غزبص خّغخ ِمشساد رى١ٍ١ّخ ثزمذ٠ش ع١ذ لجً اٌم١ذ فٟ اٌجشٔبِظ
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ثؾ١ههش رىههْٛ ػههّٓ االٚساق اٌّطٍٛثههخ ِههٓ اٌطبٌههت ٌم١ههذٖ ثجشٔههبِظ  454ٌههت اٌّزمههذَ ػٍههٝ شههٙبدح اٌز٠ٛفههً ثذسعههخ ـهه اْ ٠ؾظههً اٌطب 3

 اٌّبعغز١ش فٟ ػٍَٛ االػالَ ثأعٍٛة اٌزؼٍُ االٌىزشٟٚٔ.

زؼٍُ ٌفظً اٌزى١ٍّٟ ٌّذح فظً دساعهٟ ٚاؽهذ لجهً اٌم١هذ فهٟ ثشٔهبِظ اٌّبعغهز١شفٟ ػٍهَٛ االػهالَ ثأعهٍٛة اٌهااد س٠ذسط اٌطبٌت ِمش 4

 .االٌىزشٟٚٔ 

ٕٙب٠خ اٌؼظّهٝ ٌذسعهخ آٌِ  % ػٍٝ االل٠ٚ74ًشزشؽ ٌٕغبػ اٌطبٌت فٟ اٞ ِمشس دساعٟ ِٓ ِمشساد اٌفظً اٌزى١ٍّٟ اْ ٠ؾظً ػٍٝ 

 دسعخ 144اٌّمشس 

ا ـ اٌذساعخ فٟ ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش ٚفمب 5  .ٌٍّؼب١٠ش اٌم١بع١خ فٟ ٘زا اٌّغبي ٌٕظبَ اٌزؼٍُ االٌىزشٟٚٔ رزُ ؽجمب

عبػخ  36ـ ِذح اٌذساعخ فٟ ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش فٟ ػٍَٛ االػالَ ثأعٍٛة اٌزؼٍُ االٌىزشٟٚٔ عٕزبْ عبِؼ١زبْ ػٝ اْ ٠غزبص اٌطبٌت 6

٠زُ ؽشػ اٌّمشساد فٟ شىً وزت ِطجٛػخ اٌىزش١ٔٚب ِٓ خالي شجىخ االٔزشٔذ ِٚٓ خالي ِؾبػشاد ِشئ١خ رجضٙب لٕبح عبِؼخ . ٚ ِؼزّذح 

 اٌمب٘شح اٌفؼبئ١خ.

 % ِٓ اعّبٌٟ اٌغبػبد اٌزذس٠غ١خ ٌىً ِمشس.٠25زُ ػمذ ٌمبءاد ِٕزظّخ ثبٌى١ٍخ ِغ اٌطالة ثٕغجخ ال رمً ػٓ  ـ8

دسعهخ( ٚرهزُ  144% ػٍٝ االلً ِٓ إٌٙب٠خ اٌؼظّٝ ٌذسعخ اٌّمشس )74ـ ٠شزشؽ ٌٕغبػ اٌطبٌت فٟ اٞ ِمشس دساعٟ اْ ٠ؾظً ػٍٝ 9

 فٟ شىً رؾش٠شٞ.االِزؾبٔبد ثّمش و١ٍخ االػالَ ـ عبِؼخ اٌمب٘شح 

 ثهذْٚ دساعه١١ٓ فظه١ٍٓ ٌّهذح االِزؾهبْ دخهٛي ػهٓ رغ١هت ارا اٌجشٔهبِظ ِٓ ١بئٔٙب اٌطبٌت ل١ذ شطت ٠زُ - : ثبٌجشٔبِظ ٚاٌم١ذ اٌشطت

 .اٌى١ٍخ ٠ؼزّذٖ ِغٍظ ِمجٛي ػزس
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 ػٍهٝ اٌى١ٍهخ ِغٍهظ ٠مهشٖ ِمجهٛي ثؼزس ثبٌجشٔبِظ دساعزٗ فزشح خالي ِشر١ٓ الظٝ ثؾذ االِزؾبْ دخٛي ٌزأع١ً اٌطبٌت اػززاس لجٛي ـ ٠زُ

 ساعجب . ٠ؼزجش ٚاال االلً ػٍٝ ثشٙش االِزؾبْ ثذء لجً االػززاس ٠مذَ اْ

 اٌؾذ ػٍٝ ٠ؾظً اخشٜ ِشح ف١ٙب اٌزغغ١ً ٚاػبدح اٌذساع١خ اٌّمشساد اؽذ فٟ اٌطبٌت سعٛة ؽبٌخ فٟ : ٚاالػبدح اٌشعٛة٘ـ  

 دسعخ(74) ع١ذ ٌزمذ٠ش االدٔٝ

 .اٌجشٔبِظ ِٓ ل١ذٖ شطت ٠زُ سعٛثٗ ؽبٌخ ٚفٟ ٚاالخ١شح اٌضبٌضخ ٌٍّشح اٌّمشس ثزغغ١ً ٌٗ ٠غّؼ ِشر١ٓ اٌّمشس فٟ ٠شعت اٌزٞ اٌطبٌت ـ

 دسعهبد ٌهٗ ٚرؾزغهت االِزؾهبْ رٌهه فهٟ طفش دسعخ ٠ؼطٟ ـ ِمجٛي ػزس دْٚ ـ ِمشس اٞ فٟ إٌٙبئٟ االِزؾبْ ػٓ ٠زغ١ت اٌزٞ ـ اٌطبٌت

 ػ١ٍٙب ؽظً اٌزٟ اٌفظ١ٍخ االػّبي
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 كهٛخ انزغبسح
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 : انذسعبد انؼهًٛخ انزبنٛخ كٙ يغبل انذساعبد انؼهٛب انزغبسح كهٛخ اهزشاػ يغهظ ػهٗ ثُبء انوبْشح عبيؼخ يغهظ ًُٚؼ

 أٔالً:انذسعبد األكبدًٚٛخ:

 انزأيٍٛ( –إداسح األػًبل  –دثهٕو انذساعبد انؼهٛب كٙ ) انًؾبعجخ  -1

 انزأيٍٛ( –اسح األػًبل إد –كٙ ) انًؾبعجخ دسعخ انًبعغزٛش كٗ انؼهٕو  -2

 انزأيٍٛ( –إداسح األػًبل  –كٙ ) انًؾبعجخ دسعخ دكزٕس انلهغلخ  -3

 :صبَٛبً:انذسعبد انًُٓٛخ

 )انزأيٍٛ –إداسح األػًبل  –دسعخ انًبعغزٛش انًُٓٙ كٙ ) انًؾبعجخ   -1

 انزأيٍٛ( –إداسح األػًبل  –دسعخ انذكزٕساِ انًُٓٛخ كٙ ) انًؾبعجخ  -2

 نؼٕء ػهٗ ْزِ انذسعبد خالل انظلؾبد انزبنٛخ ...ٔعٛزى انوبء يضٚذ يٍ ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 انزخظظبد :

 انًشاعؼخ - ٔانوٕيٛخ انؾكٕيٛخ انًؾبعجخ َظى-  انًبنٛخ انًؾبعجخ -

 انؼشٚجٛخ انًؾبعجخ- االداسٚخ ٔانًؾبعجخ انزكبنٛق- انجٛئٛخ ٔانًشاعؼخ انًؾبعجخ -

  انغذٖٔ دساعخ - انًؾبعجٛخ انًؼهٕيبد َظى -
 

 أٔالً : هغى انًؾبعجخ

 دثهٕو انًؾبعجخ
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 ؽ انوٛذ ثذثهٕو انًؾبعجخ:ششٔ

  أٌ ٚكٌٕ انًزوذو ؽبطالً ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط كٙ انزغبسح )رخظض يؾبعجخ( يٍ إؽذٖ عبيؼبد عًٕٓسٚخ يظش

 انؼشثٛخ أٔ ػهٗ دسعخ يؼبدنخ نٓب يٍ يؼٓذ ػهًٙ أخش يؼزشف ثّ..

   ذسعخ.ػهٗ األهم ثؼذ ؽظٕنّ ػهٗ ان ػبوأٌ ٚكٌٕ نذٚخ خجشِ ػًهٛخ كٙ يغبل انذساعخ نًذح 
 

 انًؾبعجخ دثهٕو نزوذٚى انًطهٕثخ األٔسام

  نهغبيؼبد االػهٗ انًغهظ يٍ يؼبدنخ انشٓبدح ركٌٕ ؽكٕيٛخ انـٛش نهغبيؼبد ثبنُغجخ * انًؤْم شٓبدح أطم -

 شخظٛخ ثطبهخ طٕسح                    طٕس شخظٛخ 4 -          انًٛالد شٓبدح أطم -

  )ّيُ طٕسِ +نإلؽالع األطم(أٔ انؼًم عٓخ يٍ خيخزٕي انزغُٛذ يٍ األطم ؽجن طٕسِ -

  انزخشط ثؼذ االػًبل اداسح يغبل كٙ عُّ ػٍ روم ال خجشح شٓبدح -

 انُٓبئٙ االيزؾبٌ نذخٕل كششؽ % 55 - انؾؼٕس َغجخ ششؽ -

  عُزبٌ دساعٛزبٌ : :يذح انذساعخ 

  )ػبيخ شؼجخ (انًؾبعجخ ثذثهٕيّ األٔنٗ انغُخ

 انزشو كٙ يٕاد صالس أهظٗ ثؾذ ( رشيٍٛ ػهٗ اديٕ 5 ثذساعخ انطبنت ٚوٕو ( 

 انًؾبعجخ ثذثهٕو انضبَٛخ انغُخ

 انزشو كٙ يٕاد صالس أهظٗ ثؾذ ( رشيٍٛ ػهٗ يٕاد 5 ثذساعخ انطبنت ٚوٕو ( 

ٚغٕص نهطبنت انزؾٕٚم يٍ رخظض ٜخش ػٍ ؽشٚن روذٚى ؽهت انٗ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب : انزؾٕٚم يٍ رخظض الخش

 ٔ ٚزى رؾٕٚم انطهت انٗ انوغى انؼهًٙ الثذاء انشأ٘ ثبنًٕاكوخ أٔ انشكغ ٔ انجؾٕس
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 ششٔؽ انؾظٕل ػهٗ انذسعخ :

 أسثؼخ كظٕل دساعٛخ. ال روم ػٍ يذح انذساعخ نُٛم انذثهٕو -

( عبػخ نكم يوشس، ٔثئعًبنٙ عبػبد يؼزًذح 3( يوشساد دساعٛخ ثؼذد عبػبد يؼزًذح )1١انُغبػ كٙ ػذد ) -

 عبػخ يؼزًذح. 3١نهجشَبيظ رجهؾ 

( يوشس 2( يوشساد اعجبسٚخ كٙ انغُخ انضبَٛخ ٔ)3( يوشساد اعجبسٚخ كٙ انغُخ األٔنٗ ٔػذد) 5ٚذسط انطبنت ػذد ) -

 اخزٛبس٘ يٍ ثٍٛ انًوشساد االخزٛبسٚخ كٙ انغُخ انضبَٛخ.

يزؾبٌ ٔ إ انلظم انذساعٙ ( دسعخ ألػًبل6١( دسعخ ٚخظض يُٓب )1١١انُٓبٚخ انؼظًٗ نكم يوشس ركٌٕ يٍ ) -

 انلظم انذساعٙيُزظق 

% ٔ إال ؽشو يٍ دخٕل اإليزؾبٌ انُٓبئٗ إال ثٕعٕد ػزس 55ٚغت أال روم َغجخ ؽؼٕس انذاسعٍٛ ثبنذثهٕو ػٍ  -

 انؾظٕل ػهٗ شٓبدح انزؾٕل انشهًٙ   -               يوجٕل

 

 

 انزخظظبد :

 انزكبنٛق ٔ انًؾبعجخ االداسٚخ                   -انًشاعؼخ                    -   انًؾبعجخ انًبنٛخ -

 انًؾبعجخ ٔ انزًٕٚم           -انًؾبعجخ ٔؽٕكًخ انششكبد -

 ششٔؽ انوٛذ 

عًٕٓسٚخ  عبيؼبد إؽذٖ يٍ انزخظض )انًؾبعجخ( شؼجخ كٗ انزغبسح كٙ انجكبنٕسٕٚط دسعخ ػهٗ ؽبطالً  انًزوذو ٚكٌٕ أٌ -

 دسعخ انجكبنٕسٕٚط ػهٗ انؾبطهٍٛ هجٕل ٔٚغٕص ثّ، يؼزشف شأخ ػهًٙ يؼٓذ يٍ نٓب يؼبدنّ دسعخ ػهٗ أٔ انؼشثٛخ يظش

 يبعغزٛش انؼهٕو كٙ  انًؾبعجخ
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 يبعغزٛش ثشَبيظ كم كٗ ركًٛهٛخ رؾذد إػبكٛخ نًوشساد دساعزٓى ثؼذ آخش رخظض كٗ أٔ أخشٖ كهٛبد يٍ انهٛغبَظ أٔ

 ٚضجذ يب هذو إرا انًوشساد كم يٍ أٔ انًوشساد ْزِ يٍ أؽذ انذاسط إػلبء انًخزض انوغى نًغهظ ٚغٕص ٔ .ؽذح ػهٗ

 ثّ. يؼزشف يؼٓذ أٔ كهٛخ كٗ يُٓى ألٖ دساعزّ

أٔ روذٚش ػبو عٛذ( ػهٗ األهم ثًشؽهخ انجكبنٕسٕٚط )أٔ انذثهٕو  3,2أٔ يؼذل رشاكًٗ =  Cانؾظٕل ػهٗ روذٚش ػبو ) -

 األكبدًٚٗ( نهزوذو نإلنزؾبم ثجشَبيظ يبعغزٛش انؼهٕو.

 ٚوٕو ٔثؼذ اعزٛبصِ ) شلٕ٘ ( ايزؾبٌ    ٚغزبص أٌ ٚغت إعزٛبصح ٔثؼذ ) رؾشٚش٘ ( هجٕل ايزؾبٌ اعزٛبص انطبنت ػهٗ ٚغت -

 انًبعغزٛش دسعخ كٙ ثبنزغغٛم

 أٔ ثبنهـخ انؼشثٛخ نهذساعخ نهًهزؾوٍٛ دسعخ ) 5١١ ( ػٍ ٚوم ال ثًب ) TOEFL -  اإلَغهٛضٚخ انهـخ يغزٕٖ اخزجبس اعزٛبص -

 ((6ػٍ) ٚوم ال ثزوذٚش   IELTS ( شٓبدح     أٔ االداة ثكهٛخ انهـبد ثًشكض دٔسح ثؾؼٕس يؼزًذح شٓبدح

 يشكض يٍ دسعخ  58١  ػٍ انزوذٚش ٚوم ال االَغهٛضٚخ ثبنهـخ نهذساعخ ثبالنزؾبم انشاؿجٍٛ نهطالة ٔثبنُغجخ -

 .اإلَغهٛضٚخ ثبنهـخ انهٛغبَظ أٔ انجكبنٕسٕٚط دسعخ ػهٗ ؽظم يٍ انششؽ ْزا يٍ ٚغزضُٗ ٔ )ثبنذهٗ(االيٛذٚغذ

 ( انذساعٗ انلظم كٙ يٕاد 4 أهظٗ ثؾذ ( دساعٍٛ كظهٍٛ ػهٗ يٕاد 8 - ثذساعخ انطبنت ٚوٕو يذح انذساعخ:

 يبعغزٛش انؼهٕو كٙ  انًؾبعجخ نذسعخ نهزوذٚى انًطهٕثخ األٔسام

 أالً: انًظشٍٚٛ

 أطم شٓبدح انًٛالد. -      )انجكبنٕسٕٚط ( انًؤْم شٓبدح أطم -

 شخظٛخطٕسح ثطبهخ  -                         شخظٛخ طٕس 4 - ػذد -

 دسعخ( يٍ االيٛذٚغذ أ يشكض انهـبد ٔ انزشعًخ كهٛخ االداة عبيؼخ انوبْشح 5١١شٓبدح انزٕٚلم )  -

 - نإلؽالع األطم أٔ انؼًم عٓخ يٍ يخزٕيخ انزغُٛذ يٍ انًٕهق يٍ األطم ؽجن طٕسح -
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 خ(ؽكٕيٛ انـٛش نهغبيؼبد( نهغبيؼبد االػهٗ انًغهظ يؼبدنخ شٓبدح -

 صبَٛبً: انٕاكذٍٚ

  انخبسعٛخ انًظشٚخ  يٍ يٕصن يؼزًذ ٔ )انذساعٙ انًؤْم( انجكبنٕسٕٚط شٓبدح يٍ طمأ 

  االخٛش انذساعٙ انًؤْم خالل دساعزٓب رى انزٗ انزوذٚشاد أٔ ٔانذسعبد ثبنًٕاد ثٛبٌ يٍ أطم 

  انذساعٙ نهًؤْم نهغبيؼبس االػهٗ انًغهظ يؼبدنخ شٓبدح أطم 

  ٍٛانظالؽٛخ عبس٘ انطبنت هذث علبسح يٍ يؼزًذح عٕاص انغلش يٍ طٕسر 

  انغلبسح يٍ يؼزًذح طٕسح أ( انًٛالد شٓبدح أطم( 

   طٕس شخظٛخ نهطبنت 4ػذد 

  ؽكٕيٙ داخم يظش ربثغ  يغزشلٗ ا٘ يٍ(االيشاع انًؼذٚخ ٔاالٚذص  يٍ انطبنت رلٛذ خهٕ يؼزًذح طؾٛخ شٓبدح

 )نٕصاسح انظؾخ

  ٙيظش : )انزوذٚى ػٍ ؽشٚن انًٕهغ االنكزشَٔٙ ػهٗ يُظخ ادسط كhttps://admission.study-in-

egypt.gov.eg ) 

ًٚكٍ أٌ ٚزى االيزؾبٌ انُٓبئٙ كٙ انًوشساد انذساعٛخ ثشكم ايزؾبٌ رؾشٚش٘ أٔ كٙ شكم ثؾش رطجٛوٙ :  هٕاػذ االيزؾبَبد

ُبء ػهٗ اهزشاػ َٓبئٙ ُٚلز ثشكم يُلشد نكم داسط نهًوشس، ٔٚزى رؾذٚذ شكم االيزؾبٌ انُٓبئٙ يٍ ثٍٛ األعهٕثٍٛ انغبثوٍٛ ث

 يغهظ انوغى ٔيٕاكوخ يغهظ انكهٛخ.

 أسثؼخ كظٕل دساعٛخ. ال روم ػٍ انذساعخ نُٛم دسعخ يبعغزٛش انؼهٕو يذح:  يزطهجبد يُؼ دسعخ يبعغزٛش انؼهٕو

( عبػخ نكم يوشس، ٔثئعًبنٙ عبػبد يؼزًذح نهجشَبيظ رجهؾ 3( يوشساد دساعٛخ ثؼذد عبػبد يؼزًذح )8انُغبػ كٙ ػذد ) -

 عبػخ يؼزًذح. 24
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ٔ إيزؾبٌ يُزظق  انلظم انذساعٙ ( دسعخ ألػًبل 6١( دسعخ ٚخظض يُٓب )1١١انُٓبٚخ انؼظًٗ نكم يوشس ركٌٕ يٍ ) -

 انلظم انذساعٙ

 % ٔ إال ؽشو يٍ دخٕل اإليزؾبٌ انُٓبئٗ إال ثٕعٕد ػزس يوجٕل.55ػٍ  ثكم يوشس ٚغت أال روم َغجخ ؽؼٕس انذاسعٍٛ  -

 عبػخ يؼزًذح. 18كٗ يغبل انزخظض رؼبدل إػذاد سعبنخ ػهًٛخ  -

 انؾظٕل ػهٗ شٓبدح انزؾٕل انشهًٙ -                انزلشؽ نهذساعخ -

 

 
 

 انزخظظبد :

 انًؾبعجخ ٔ انزًٕٚم -            انًشاعؼخ -         اإلداسٚخانزكبنٛق ٔ انًؾبعجخ  -       انًؾبعجخ انًبنٛخ -

 نًؾبعجخ:ششٔؽ انوٛذ ثذكزٕساح انلهغلخ كٙ ا

دسعخ  ػهٙ أٔ انؼشثٛخ يظش عًٕٓسٚخ عبيؼبد اؽذ٘ يٍ انزخظض كٙ دسعخ انًبعغزٛش ػهٙ ؽبطم انطبنت ٚكٌٕ اٌ -

 ػهٙ ) عٛذ ػبو روذٚش أٔ 2.5 رشاكًٙ يؼذل أٔ -B ( ػبو روذٚش ػهٙ ٔانؾظىم ثّ يؼزشف اخش ػهًٙ يؼٓذ يؼبدنخ نٓب يٍ

 انؼهٕو . يبعغزٛش ثًشؽهخ االهم

يشكض  يٍ أٔ ٚغذااليٛذ يشكض يٍ )خدسع 5١١ ( ػٍ ٚوم  ال ثًب  TOEFL ٚخاالَغهٛض خانهـ يغزٕٖ اخزجبس ذوانًزو صاعزٛب-

 ٔ ٚغذااليٛذ يشكض يٍ 6 ػٍ ٚومال ٚشثزوذ  ELTSشٓبدح ػهٗ لٕأٔانؾظ حشانوبْ خعبيؼ داةخ اٜكهٛانهـبد ٔ انزشعًخ 

 .اإلَغهٛضٚخ ثبنهـخ غبَظانهٛ أٔ انجكبنٕسٕٚط دسعخ ػهٗ ؽظم يٍ انششؽ ْزا يٍ ٚغزضُٗ

 دكزٕساح انلهغلخ كٙ انًؾبعجخ

 انًؾبعجخ
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 ٚوٕو ٔثؼذ اعزٛبصِ ) شلٕ٘ ( ايزؾبٌ    ٚغزبص أٌ ٚغت إعزٛبصح ٔثؼذ ) رؾشٚش٘ ( هجٕل ايزؾبٌ اعزٛبص انطبنت ػهٗ ٚغت-

 انذكزٕساح دسعخ كٙ ثبنزغغٛم

 ( انذساعٗ انلظم كٙ يٕاد 4 أهظٗ ثؾذ  (دساعٍٛ كظهٍٛ ػهٗ يٕاد - 8 ثذساعخ انطبنت ٚوٕو يذح انذساعخ:

 دكزٕساح انلهغلخ كٙ انًؾبعجخ نذسعخ نهزوذٚى انًطهٕثخ ألٔساما

 أالً: انًظشٍٚٛ

 انجكبنٕسٕٚط( ٔ انًبعغزٛش ( انًؤْم شٓبدح أطم  

 شخظٛخ طٕس 4 - ػذد 

 انًٛالد شٓبدح أطم  

  شخظٛخ ثطبهخ طٕسح  

 نإلؽالع األطم أٔ انؼًم عٓخ يٍ يخزٕيخ انزغُٛذ يٍ انًٕهق يٍ األطم ؽجن طٕسح  

 ؽكٕيٛخ انـٛش نهغبيؼبد( نهغبيؼبد االػهٗ انًغهظ ؼبدنخي شٓبدح( 

 صبَٛبً: انٕاكذٍٚ

 انخبسعٛخ انًظشٚخ . يٍ يٕصن يؼزًذ ٔ  )انذساعٙ انًؤْم(  انًبعغزٛش ٔ انجكبنٕسٕٚط شٓبدح يٍ أطم 

  االخٛش انذساعٙ انًؤْم خالل دساعزٓب رى انزٗ انزوذٚشاد أٔ ٔانذسعبد ثبنًٕاد ثٛبٌ يٍ أطم 

  انذساعٙ نهًؤْم نهغبيؼبد االػهٗ انًغهظ يؼبدنخ حشٓبد أطم 

  ٍٛانظالؽٛخ عبس٘ انطبنت ثهذ علبسح يٍ يؼزًذح عٕاص انغلش يٍ طٕسر 

  انغلبسح يٍ يؼزًذح طٕسح أ( انًٛالد شٓبدح أطم( 

   طٕس شخظٛخ نهطبنت 4ػذد 
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  ؽكٕيٙ داخم يظش ربثغ  يغزشلٗ ا٘ يٍ(االيشاع انًؼذٚخ ٔاالٚذص  يٍ انطبنت رلٛذ خهٕ يؼزًذح طؾٛخ شٓبدح

 )نٕصاسح انظؾخ

 ( : انزوذٚى ػٍ ؽشٚن انًٕهغ االنكزشَٔٙ ػهٗ يُظخ ادسط كٙ يظشhttps://admission.study-in-

egypt.gov.eg ) 

ًٚكٍ أٌ ٚزى االيزؾبٌ انُٓبئٙ كٙ انًوشساد انذساعٛخ ثشكم ايزؾبٌ رؾشٚش٘ أٔ كٙ شكم ثؾش رطجٛوٙ :  هٕاػذ االيزؾبَبد

م يُلشد نكم داسط نهًوشس، ٔٚزى رؾذٚذ شكم االيزؾبٌ انُٓبئٙ يٍ ثٍٛ األعهٕثٍٛ انغبثوٍٛ ثُبء ػهٗ اهزشاػ َٓبئٙ ُٚلز ثشك

 يغهظ انوغى ٔيٕاكوخ يغهظ انكهٛخ.

 انلهغلخ كٙ انًؾبعجخ دكزٕساحيزطهجبد يُؼ دسعخ 

 عزخ كظٕل دساعٛخ.ال روم ػٍ  انذساعخ نُٛم دسعخ  دكزٕس انلهغلخ يذح 

 ( عبػخ نكم يوشس3( يوشساد دساعٛخ ثؼذد عبػبد يؼزًذح )8انُغبػ كٙ ػذد )( ٍٚعبػخ يؼزًذ1.5ِأٔ نًوشس ) ،

 عبػخ يؼزًذح. 24ٔثئعًبنٙ عبػبد يؼزًذح نهجشَبيظ رجهؾ 

 ( ٍدسعخ ألػًبل 6١( دسعخ ٚخظض يُٓب )1١١انُٓبٚخ انؼظًٗ نكم يوشس ركٌٕ ي )ٙإيزؾبٌ  انلظم انذساع ٔ

 يُزظق انؼبو.

  إال ؽشو يٍ دخٕل اإليزؾبٌ انُٓبئٗ إال ثٕعٕد ػزس 55ػٍ ثكم يوشسؽؼٕس انذاسعٍٛ ٚغت أال روم َغجخ ٔ %

 يوجٕل.

 .انزلشؽ نهذساعخ 

  ٙإعزٛبص اإليزؾبٌ انشبيم كٙ كبكخ انًوشساد انذساعٛخ ثُغبػ ٔ ْٕ ٚزكٌٕ يٍ يشؽهزٍٛ إيزؾبٌ رؾشٚشىل

كٙ أؽذ  -ُغبػ كٗ انزؾشٚشٖ ثؼذ ان -انًٕػٕػبد انزٙ ٚؾذدْب يغهظ انوغى انًخزض ٔ إيزؾبٌ شلٓٗ 
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انًششٔػبد انجؾضٛخ ٚزوذو ثّ انذاسط إنٗ نغُخ يكَٕخ يٍ صالصخ أعبرزح )أٔ أعبرزح يغبػذٍٚ ٔ ثؾٛش ركٌٕ 

األؿهجٛخ نألعبرزح( رُشكم ثبػزًبد يغهظ انكهٛخ ثبهزشاػ يٍ يغهظ انوغى انًخزض. ٔ ٚؼزجش انُغبػ كٙ االيزؾبٌ 

 خ.انشبيم ششؽبً نزغغٛم يٕػٕع انشعبن

  عبػخ يؼزًذح. 36إػذاد سعبنخ ػهًٛخ كٗ يغبل انزخظض رؼبدل 

 ًٙانؾظٕل ػهٗ شٓبدح انزؾٕل انشه 

 

 

 

 

 انزخظظبد :

 انجششٚخ انًٕاسد دثهٕو                    - انزغٕٚن دثهٕو                         -  لاالػًب اداسح دثهٕو -

 انًغزشلٛبد اداسح دثهٕو                  - ٔاالعزضًبس انزًٕٚم دثهٕو -

 ششٔؽ انوٛذ ثذثهٕيخ اداسح االػًبل:

 يظش عًٕٓسٚخ عبيؼبد إؽذٖ يٍ انزخظض شؼجخ كٗ انزغبسح كٙ انجكبنٕسٕٚط دسعخ ػهٗ ؽبطالً  انًزوذو ٚكٌٕ أٌ -

 أٔ انجكبنٕسٕٚط دسعخ ػهٗ انؾبطهٍٛ هجٕل ٔٚغٕص ثّ، يؼزشف أخش ػهًٙ يؼٓذ يٍ نٓب يؼبدنّ دسعخ ػهٗ أٔ انؼشثٛخ

 )االؽظبء / انًبنٛخ االداسح(ركًٛهٛخ إػبكٛخ نًوشساد ثؼذ دساعزٓى آخش رخظض كٗ أٔ أخشٖ كهٛبد يٍ انهٛغبَظ

 خجشح ال روم ػٍ ػبو كٙ يغبل اداسح االػًبل ثؼذ انزخشط . -
 

 صبَٛبً : هغى إداسح األػًبل

 دثهٕو اداسح االػًبل 
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  عُزبٌ دساعٛزبٌ :يذح انذساعخ 

  .انزشو كٙ يٕاد صالس أهظٗ ثؾذ  (رشيٍٛ ػهٗ يٕاد 5 ثذساعخ انطبنت ٚوٕو )ػبيخ شؼجخ (االػًبل اداسح ثذثهٕيّ األٔنٗ انغُخ

  )انزشو كٙ يٕاد صالس أهظٗ ثؾذ  (رشيٍٛ ػهٗ يٕاد 5 ثذساعخ انطبنت ٚوٕو:  االػًبل اداسِ ثذثهٕو انضبَٛخ انغُخ

 االػًبل اداسح دثهٕو انؼهٛب انذساعبد نزوذٚى انًطهٕثخ األٔسام

 نهغبيؼبد االػهٗ انًغهظ يٍ يؼبدنخ انشٓبدح ركٌٕ يٛخؽكٕ انـٛش نهغبيؼبد ثبنُغجخ * انًؤْم شٓبدح أطم  

 انًٛالد شٓبدح أطم 

 4 شخظٛخ طٕس 

 شخظٛخ ثطبهخ طٕسح 

 ِيُّ( طٕسِ +نإلؽالع األطم(أٔ انؼًم عٓخ يٍ يخزٕيخ انزغُٛذ يٍ األطم ؽجن طٕس 

 انزخشط ثؼذ االػًبل اداسح يغبل كٙ عُّ ػٍ روم ال خجشح شٓبدح  

 انُٓبئٙ االيزؾبٌ نذخٕل شؽكش % 55 - انؾؼٕس َغجخ ششؽ 

ٚغٕص نهطبنت انزؾٕٚم يٍ رخظض ٜخش ػٍ ؽشٚن روذٚى ؽهت انٗ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد :  انزؾٕٚم يٍ رخظض الخش

 انؼهٛب ٔ انجؾٕس ٔ ٚزى رؾٕٚم انطهت انٗ انوغى انؼهًٙ الثذاء انشأ٘ ثبنًٕاكوخ أٔ انشكغ
 

 ششٔؽ انؾظٕل ػهٗ انذسعخ :

 أسثؼخ كظٕل دساعٛخ. ال روم ػٍ يذح انذساعخ نُٛم انذثهٕو -

( عبػخ نكم يوشس، ٔثئعًبنٙ عبػبد يؼزًذح 3( يوشساد دساعٛخ ثؼذد عبػبد يؼزًذح )1١انُغبػ كٙ ػذد ) -

 عبػخ يؼزًذح. 3١نهجشَبيظ رجهؾ 
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( يوشس 2( يوشساد اعجبسٚخ كٙ انغُخ انضبَٛخ ٔ)3( يوشساد اعجبسٚخ كٙ انغُخ األٔنٗ ٔػذد) 5ٚذسط انطبنت ػذد ) -

 زٛبس٘ يٍ ثٍٛ انًوشساد االخزٛبسٚخ كٙ انغُخ انضبَٛخ.اخ

ٔ إيزؾبٌ  انلظم انذساعٙ ( دسعخ ألػًبل6١( دسعخ ٚخظض يُٓب )1١١انُٓبٚخ انؼظًٗ نكم يوشس ركٌٕ يٍ ) -

 انلظم انذساعٙيُزظق 

ػزس % ٔ إال ؽشو يٍ دخٕل اإليزؾبٌ انُٓبئٗ إال ثٕعٕد 55ٚغت أال روم َغجخ ؽؼٕس انذاسعٍٛ ثبنذثهٕو ػٍ  -

 يوجٕل

 انؾظٕل ػهٗ شٓبدح انزؾٕل انشهًٙ  -

 

 

 

 انزخظظبد :

 ٔانزُظٛى االداسح -                 انزًٕٚم -             انزغٕٚن -         انجششٚخ انًٕاسد اداسح -
 

 ششٔؽ انوٛذ ثًبعغزٛش اداسح االػًبل:

 عًٕٓسٚخ يظش عبيؼبد إؽذٖ يٍ نزخظضا شؼجخ كٗ انزغبسح كٙ انجكبنٕسٕٚط دسعخ ػهٗ ؽبطالً  انًزوذو ٚكٌٕ أٌ -

 أٔ دسعخ انجكبنٕسٕٚط ػهٗ انؾبطهٍٛ هجٕل ٔٚغٕص ثّ، يؼزشف أخش ػهًٙ يؼٓذ يٍ نٓب يؼبدنّ دسعخ ػهٗ أٔ انؼشثٛخ

 رؾذد )االؽظبء / انًبنٛخ االداسح(ركًٛهٛخ  إػبكٛخ نًوشساد دساعزٓى ثؼذ آخش رخظض كٗ أٔ أخشٖ كهٛبد يٍ انهٛغبَظ

 يبعغزٛش انؼهٕو كٙ اداسح االػًبل
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 كم يٍ أٔ انًوشساد ْزِ يٍ أؽذ انذاسط إػلبء انًخزض انوغى نًغهظ ٚغٕص ٔ .ؽذح ػهٗ عغزٛشيب ثشَبيظ كم كٗ

 ثّ. يؼزشف يؼٓذ أٔ كهٛخ كٗ يُٓى ألٖ دساعزّ ٚضجذ يب هذو إرا انًوشساد

أٔ روذٚش ػبو عٛذ( ػهٗ األهم ثًشؽهخ انجكبنٕسٕٚط )أٔ انذثهٕو  3,2أٔ يؼذل رشاكًٗ =  Cانؾظٕل ػهٗ روذٚش ػبو ) -

 كبدًٚٗ( نهزوذو نإلنزؾبم ثجشَبيظ يبعغزٛش انؼهٕو.األ

 ٚوٕو ٔثؼذ اعزٛبصِ ) شلٕ٘ ( ايزؾبٌ    ٚغزبص أٌ ٚغت إعزٛبصح ٔثؼذ ) رؾشٚش٘ ( هجٕل ايزؾبٌ اعزٛبص انطبنت ػهٗ ٚغت -

 انًبعغزٛش دسعخ كٙ ثبنزغغٛم

 انؼشثٛخ ثبنهـخ نهذساعخ نهًهزؾوٍٛ سعخد ) 5١١ ( ػٍ ٚوم ال ثًب ) TOEFL - ( اإلَغهٛضٚخ انهـخ يغزٕٖ اخزجبس اعزٛبص -

 ((6)ػٍ ٚوم ال ثزوذٚش   IELTS ( شٓبدح أٔ االداة ثكهٛخ انهـبد ثًشكض دٔسح ثؾؼٕس يؼزًذح شٓبدح أٔ

 يشكض يٍ دسعخ ) 58١ ( ػٍ انزوذٚش ٚوم ال االَغهٛضٚخ ثبنهـخ نهذساعخ ثبالنزؾبم انشاؿجٍٛ نهطالة ٔثبنُغجخ -

 .اإلَغهٛضٚخ ثبنهـخ انهٛغبَظ أٔ انجكبنٕسٕٚط دسعخ ػهٗ ؽظم يٍ انششؽ ْزا يٍ ٚغزضُٗ ٔ )ثبنذهٗ(االيٛذٚغذ
 

 ( انذساعٗ انلظم كٙ يٕاد 4 أهظٗ ثؾذ ( دساعٍٛ كظهٍٛ ػهٗ يٕاد 8 - ثذساعخ انطبنت ٚوٕو: يذح انذساعخ
 

 انؼهٕو كٙ اداسح االػًبل يبعغزٛش نذسعخ نهزوذٚى انًطهٕثخ األٔسام

 أالً: انًظشٍٚٛ

 طٕس شخظٛخ 4 -ػذد  -        أطم شٓبدح انًٛالد. -     )انجكبنٕسٕٚط ( انًؤْم دحشٓب أطم -

 شٓبدح يؼبدنخ انًغهظ االػهٗ نهغبيؼبد (نهغبيؼبد انـٛش ؽكٕيٛخ( -                     شخظٛخ ثطبهخ طٕسح -

 دسعخ( يٍ االيٛذٚغذ أ يشكض انهـبد ٔ انزشعًخ كهٛخ االداة عبيؼخ انوبْشح 5١١شٓبدح انزٕٚلم )  -

 - نإلؽالع األطم أٔ انؼًم عٓخ يٍ يخزٕيخ انزغُٛذ يٍ انًٕهق يٍ األطم ؽجن طٕسح -
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 صبَٛبً: انٕاكذٍٚ

  انخشعٛخ انًظشٚخ  يٍ يٕصن يؼزًذ ٔ  )انذساعٙ انًؤْم(انجكبنٕسٕٚط شٓبدح يٍ أطم 

  االخٛش انذساعٙ انًؤْم خالل دساعزٓب رى انزٗ انزوذٚشاد أٔ ٔانذسعبد ثبنًٕاد ثٛبٌ يٍ أطم 

  انذساعٙ نهًؤْم نهغبيؼبس االػهٗ انًغهظ يؼبدنخ شٓبدح أطم 

  ٍٛانظالؽٛخ عبس٘ انطبنت ثهذ علبسح يٍ يؼزًذح عٕاص انغلش يٍ طٕسر 

  طٕس شخظٛخ نهطبنت 4ػذد  -         )انغلبسح يٍ يؼزًذح طٕسح أ( انًٛالد شٓبدح أطم 

  ربثغ ؽكٕيٙ داخم يظش  يغزشلٗ ا٘ يٍ(االيشاع انًؼذٚخ ٔاالٚذص  يٍ انطبنت رلٛذ خهٕ يؼزًذح طؾٛخ شٓبدح

 )نٕصاسح انظؾخ

 ( : انزوذٚى ػٍ ؽشٚن انًٕهغ االنكزشَٔٙ ػهٗ يُظخ ادسط كٙ يظشhttps://admission.study-in-

egypt.gov.eg ) 
 

ًٚكٍ أٌ ٚزى االيزؾبٌ انُٓبئٙ كٙ انًوشساد انذساعٛخ ثشكم ايزؾبٌ رؾشٚش٘ أٔ كٙ شكم ثؾش رطجٛوٙ :  هٕاػذ االيزؾبَبد

ط نهًوشس، ٔٚزى رؾذٚذ شكم االيزؾبٌ انُٓبئٙ يٍ ثٍٛ األعهٕثٍٛ انغبثوٍٛ ثُبء ػهٗ اهزشاػ َٓبئٙ ُٚلز ثشكم يُلشد نكم داس

 يغهظ انوغى ٔيٕاكوخ يغهظ انكهٛخ.

 كٙ اداسح االػًبل يزطهجبد يُؼ دسعخ يبعغزٛش انؼهٕو

 أسثؼخ كظٕل دساعٛخ. ال روم ػٍ انذساعخ نُٛم دسعخ يبعغزٛش انؼهٕو يذح 

 ( يوشساد 8انُغبػ كٙ ػذد )( عبػخ نكم يوشس، ٔثئعًبنٙ عبػبد يؼزًذح 3دساعٛخ ثؼذد عبػبد يؼزًذح )

 عبػخ يؼزًذح. 24نهجشَبيظ رجهؾ 
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 ( ٍدسعخ ألػًبل 6١( دسعخ ٚخظض يُٓب )1١١انُٓبٚخ انؼظًٗ نكم يوشس ركٌٕ ي ) ٙإيزؾبٌ  انلظم انذساع ٔ

 انلظم انذساعٙيُزظق 

  ٍٛإال ؽشو يٍ دخٕل اإليزؾبٌ انُٓبئٗ إال ثٕعٕد ػزس 55ػٍ  ثكم يوشس ٚغت أال روم َغجخ ؽؼٕس انذاسع ٔ %

 يوجٕل.

  انزلشؽ نهذساعخ  -          عبػخ يؼزًذح. 18إػذاد سعبنخ ػهًٛخ كٗ يغبل انزخظض رؼبدل 

 ًٙانؾظٕل ػهٗ شٓبدح انزؾٕل انشه. 

 

 

 انزخظظبد :

  ٔانزُظٛى االداسح -             انزًٕٚم -              انزغٕٚن -           انجششٚخ انًٕاسد اداسح -

 

 :ششٔؽ انوٛذ 

دسعخ  ػهٙ أٔ انؼشثٛخ يظش عًٕٓسٚخ عبيؼبد اؽذ٘ يٍ انزخظض كٙ دسعخ انًبعغزٛش ػهٙ ؽبطم انطبنت ٚكٌٕ اٌ -

 ػهٙ ) عٛذ ػبو روذٚش أٔ 2.5 رشاكًٙ يؼذل أٔ -B ( ػبو روذٚش ػهٙ ٔ انؾظٕل ثّ يؼزشف اخش ػهًٙ يؼٓذ يؼبدنخ نٓب يٍ

 انؼهٕو يبعغزٛش ثًشؽهخ االهم

يشكض  يٍ أٔ ٚغذااليٛذ يشكض يٍ )خدسع 5١١ ( ػٍ ٚوم ال ثًب  TOEFL ٚخاالَغهٛض خانهـ يغزٕٖ اخزجبس انًزوذو صاعزٛب -

 ٚغذ االيٛذ يشكض يٍ 6 ػٍ ٚومال ٚشثزوذ   IELTS  شٓبدح ػهٗ لٕانؾظ أٔ حشانوبْ خعبيؼ داةخ اٜكهٛانهـبد ٔ انزشعًخ 

 .اإلَغهٛضٚخ ثبنهـخ انهٛغبَظ أٔ انجكبنٕسٕٚط دسعخ ػهٗ ؽظم يٍ انششؽ ْزا يٍ ٚغزضُٗ ٔ

 بلاداسح االػً دكزٕساح  انلهغلخ كٙ
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 ٚوٕو ٔثؼذ اعزٛبصِ ) شلٕ٘ ( ايزؾبٌ  ٚغزبص أٌ ٚغت إعزٛبصح ٔثؼذ ) رؾشٚش٘ ( هجٕل ايزؾبٌ اعزٛبص انطبنت ػهٗ ٚغت -

 انذكزٕساح دسعخ كٙ ثبنزغغٛم

 ( انذساعٗ انلظم كٙ يٕاد 4 أهظٗ ثؾذ ( دساعٍٛ كظهٍٛ ػهٗ يٕاد 8 - ثذساعخ انطبنت ٚوٕو يذح انذساعخ:

 االػًبل دكزٕساح انلهغلخ كٙ اداسح نذسعخ نهزوذٚى انًطهٕثخ األٔسام

 أالً: انًظشٍٚٛ

 طٕسح ثطبهخ شخظٛخ -     شخظٛخ طٕس 4 - ػذد -        انجكبنٕسٕٚط( ٔ انًبعغزٛش ( انًؤْم شٓبدح أطم -

                                              شٓبدح يؼبدنخ انًغهظ االػهٗ نهغبيؼبد (نهغبيؼبد انـٛش ؽكٕيٛخ) -      انًٛالد شٓبدح أطم -

  نإلؽالع األطم أٔ مانؼً عٓخ يٍ يخزٕيخ انزغُٛذ يٍ انًٕهق يٍ األطم ؽجن طٕسح -

 صبَٛبً: انٕاكذٍٚ -

 انخبسعٛخ انًظشٚخ . يٍ يٕصن يؼزًذ ٔ  )انذساعٙ انًؤْم(  انًبعغزٛش ٔ انجكبنٕسٕٚط شٓبدح يٍ أطم 

  االخٛش انذساعٙ ؤْمانً خالل دساعزٓب رى انزٗ انزوذٚشاد أٔ ٔانذسعبد ثبنًٕاد ثٛبٌ يٍ أطم 

  انذساعٙ نهًؤْم نهغبيؼبس االػهٗ انًغهظ يؼبدنخ شٓبدح أطم 

  ٍٛانظالؽٛخ عبس٘ انطبنت ثهذ علبسح يٍ يؼزًذح عٕاص انغلش يٍ طٕسر 

  طٕس شخظٛخ نهطبنت 4ػذد  -  )انغلبسح يٍ يؼزًذح طٕسح أ(انًٛالد شٓبدح أطم 

  ؽكٕيٙ داخم يظش ربثغ  يغزشلٗ ا٘ يٍ(ًؼذٚخ ٔاالٚذص االيشاع ان يٍ انطبنت رلٛذ خهٕ يؼزًذح طؾٛخ شٓبدح

 )نٕصاسح انظؾخ

 ( : انزوذٚى ػٍ ؽشٚن انًٕهغ االنكزشَٔٙ ػهٗ يُظخ ادسط كٙ يظشhttps://admission.study-in-

egypt.gov.eg ) 
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م ثؾش رطجٛوٙ ًٚكٍ أٌ ٚزى االيزؾبٌ انُٓبئٙ كٙ انًوشساد انذساعٛخ ثشكم ايزؾبٌ رؾشٚش٘ أٔ كٙ شك:  هٕاػذ االيزؾبَبد

َٓبئٙ ُٚلز ثشكم يُلشد نكم داسط نهًوشس، ٔٚزى رؾذٚذ شكم االيزؾبٌ انُٓبئٙ يٍ ثٍٛ األعهٕثٍٛ انغبثوٍٛ ثُبء ػهٗ اهزشاػ 

 يغهظ انوغى ٔيٕاكوخ يغهظ انكهٛخ.
 

 دكزٕساح انلهغلخ كٙ اداسح االػًبليزطهجبد يُؼ دسعخ 

 عزخ كظٕل دساعٛخ.ال روم ػٍ  انذساعخ نُٛم دسعخ  دكزٕس انلهغلخ يذح -

، ٔثئعًبنٙ ( عبػخ يؼزًذ1.5ِأٔ نًوشسٍٚ )( عبػخ نكم يوشس3( يوشساد دساعٛخ ثؼذد عبػبد يؼزًذح )8انُغبػ كٙ ػذد ) -

 عبػخ يؼزًذح. 24عبػبد يؼزًذح نهجشَبيظ رجهؾ 

بٌ يُزظق ٔ إيزؾ انلظم انذساعٙ( دسعخ ألػًبل 6١( دسعخ ٚخظض يُٓب )1١١انُٓبٚخ انؼظًٗ نكم يوشس ركٌٕ يٍ ) -

 انؼبو.

 % ٔ إال ؽشو يٍ دخٕل اإليزؾبٌ انُٓبئٗ إال ثٕعٕد ػزس يوجٕل.55ػٍ ثكم يوشسٚغت أال روم َغجخ ؽؼٕس انذاسعٍٛ  -

 انزلشؽ نهذساعخ. -

كٙ انًٕػٕػبد  إعزٛبص اإليزؾبٌ انشبيم كٙ كبكخ انًوشساد انذساعٛخ ثُغبػ ٔ ْٕ ٚزكٌٕ يٍ يشؽهزٍٛ إيزؾبٌ رؾشٚشٖ -

كٙ أؽذ انًششٔػبد انجؾضٛخ ٚزوذو ثّ  -ثؼذ انُغبػ كٗ انزؾشٚشٖ  -ٖ ٕنوغى انًخزض ٔ إيزؾبٌ شلانزٙ ٚؾذدْب يغهظ ا

انذاسط إنٗ نغُخ يكَٕخ يٍ صالصخ أعبرزح )أٔ أعبرزح يغبػذٍٚ ٔ ثؾٛش ركٌٕ األؿهجٛخ نألعبرزح( رُشكم ثبػزًبد يغهظ انكهٛخ 

 ٌ انشبيم ششؽبً نزغغٛم يٕػٕع انشعبنخ.ثبهزشاػ يٍ يغهظ انوغى انًخزض. ٔ ٚؼزجش انُغبػ كٙ االيزؾب

 عبػخ يؼزًذح. 36إػذاد سعبنخ ػهًٛخ كٗ يغبل انزخظض رؼبدل  -

 انؾظٕل ػهٗ شٓبدح انزؾٕل انشهًٙ. -
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 انزخظظبد :
 انزأيُٛبد االعزًبػٛخ -                اػبدح انزأيٍٛ -             رأيُٛبد االشخبص -          انزأيُٛبد انؼبيخ -

 

 نوٛذ ششٔؽ ا
أٌ ٚكٌٕ انًزوذو ؽبطالً ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط كٙ انزغبسح )رخظض انزأيٍٛ( يٍ إؽذٖ عبيؼبد عًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛةخ  -

أٔ ػهٗ دسعخ يؼبدنخ نٓب يٍ يؼٓذ ػهًٙ أخش يؼزشف ثّ. ٔٚغٕص هجٕل انذاسط انؾبطم ػهٗ دسعخ انجكةبنٕسٕٚط كةٗ انزغةبسح 

انزةأيٍٛ ثُةبء ػهةٗ اهزةشاػ يةٍ يغهةظ هغةى انةمزأيٍٛ ٔيٕاكوةخ يغهةظ انكهٛةخ  )يٍ ؿٛش رخظض انزأيٍٛ( كٙ أ٘ يةٍ دثهٕيةبد

ٔيغهظ انذساعبد انؼهٛب ثبنغبيؼةخ، ٔنًغهةظ انكهٛةخ ثُةبء ػهةٗ اهزةشاػ يغهةظ هغةى انزةأيٍٛ أٌ ٚوةشس كةشع يوةشساد إػةبكٛخ 

 )ركًٛهّٛ( ػهٗ انذاسط انًزوذو نٓزِ انذثهٕيبد.

 نًذح عُخ ػهٗ األهم ثؼذ ؽظٕنّ ػهٗ انذسعخ انغبيؼٛخ األٔنٗ. أٌ ٚكٌٕ نذٚخ خجشِ ػًهٛخ كٙ يغبل انذساعخ  -

 يذح انذساعخ عُزبٌ دساعٛزبٌ : 

 صةالس أهظةٗ ثؾةذ ( رةشيٍٛ ػهةٗ يٕاد 5 ثذساعخ انطبنت ٚوٕو:  انزأيٍٛ ) انزخظض يٍ انغُخ االٔنٗ ( ثذثهٕيّ األٔنٗ انغُخ

 ) انزشو كٙ يٕاد

 ) انزشو كٙ يٕاد صالس أهظٗ ثؾذ ( رشيٍٛ ػهٗ يٕاد 5 ساعخثذ انطبنت ٚوٕو:  انزأيٍٛ ثذثهٕو انضبَٛخ انغُخ

 

 صبنضبً : هغى انزأيٍٛ ٔانؼهٕو االكزٕاسٚخ

 دثهٕو انزأيٍٛ ٔ انؼهٕو االكزٕاسٚخ
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  انًطهٕثخ األٔسام

 نهغبيؼبد االػهٗ انًغهظ يٍ يؼبدنخ انشٓبدح ركٌٕ ؽكٕيٛخ انـٛش نهغبيؼبد ثبنُغجخ * انًؤْم شٓبدح أطم  

 شخظٛخ ثطبهخ طٕسح  -  شخظٛخ طٕس 4  -     انًٛالد شٓبدح أطم 

 ِيُخ طٕسِ +نإلؽالع األطم(أٔ انؼًم عٓخ يٍ يخزٕيخ انزغُٛذ يٍ األطم ؽجن طٕس( - 

 انزخشط ثؼذ انزأيٍٛ يغبل كٙ عُّ ػٍ روم ال خجشح شٓبدح  

 انُٓبئٙ االيزؾبٌ نذخٕل كششؽ % 55 - انؾؼٕس َغجخ ششؽ 

 ششٔؽ انؾظٕل ػهٗ انذسعخ 

 أسثؼخ كظٕل دساعٛخ. ال روم ػٍ يذح انذساعخ نُٛم انذثهٕو -

( عبػخ نكم يوشس، ٔثئعًبنٙ عبػبد يؼزًذح نهجشَبيظ رجهؾ 3عبػبد يؼزًذح ) ( يوشساد دساعٛخ ثؼذد1١انُغبػ كٙ ػذد ) -

 عبػخ يؼزًذح. 3١

( يوشس 2( يوشساد اعجبسٚخ كٙ انغُخ انضبَٛخ ٔ)3( يوشساد اعجبسٚخ كٙ انغُخ األٔنٗ ٔػذد) 5ٚذسط انطبنت ػذد ) -

 اخزٛبس٘ يٍ ثٍٛ انًوشساد االخزٛبسٚخ كٙ انغُخ انضبَٛخ.

ٔ إيزؾبٌ يُزظق  انلظم انذساعٙ ( دسعخ ألػًبل6١( دسعخ ٚخظض يُٓب )1١١كم يوشس ركٌٕ يٍ )انُٓبٚخ انؼظًٗ ن -

 انلظم انذساعٙ

 % ٔ إال ؽشو يٍ دخٕل اإليزؾبٌ انُٓبئٗ إال ثٕعٕد ػزس يوجٕل55ٚغت أال روم َغجخ ؽؼٕس انذاسعٍٛ ثبنذثهٕو ػٍ  -

 انؾظٕل ػهٗ شٓبدح انزؾٕل انشهًٙ  -

 

 
 

 انؼهٕو االكزٕاسٚخ -                ٔ اداسح انًخبؽش انزأيٍٛ انزخظظبد : 

 يبعغزٛش انؼهٕو كٙ انزأيٍٛ



راسات عليا(ة                                                                                                            كلية التجارة ) دجامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 ششٔؽ انوٛذ 
أٌ ٚكٌٕ انًزوذو ؽبطالً ػهٗ دسعخ انجكةبنٕسٕٚط كةٙ انزغةبسح  كةٗ شةؼجخ انزخظةض يةٍ إؽةذٖ عبيؼةبد عًٕٓسٚةخ يظةش  -

نٕسٕٚط أٔ انؼشثٛخ أٔ ػهٗ دسعخ يؼبدنّ نٓب يٍ يؼٓذ ػهًٙ أخةش يؼزةشف ثةّ ، ٔٚغةٕص هجةٕل انؾبطةهٍٛ ػهةٗ دسعةخ انجكةب

( ٔ Insuranceانهٛغبَظ يٍ كهٛبد أخشٖ أٔ كٗ رخظض آخةش ثؼةذ دساعةزٓى نًوةشساٌ إػةبكٛبٌ ركًٛهٛةبٌ كةٗ انزةأيٍٛ )

(. ٔ ٚغٕص نًغهظ انوغى انًخزض إػلةبء انةذاسط يةٍ ْةزٍٚ انًوةشسٍٚ أٔ  كهًٛٓةب إرا Business Statisticsاإلؽظبء )

 يؼزشف ثّ. هذو يب ٚضجذ دساعزّ ألٖ يًُٓب كٗ كهٛخ أٔ يؼٓذ

أٔ روةذٚش ػةبو عٛةذ( ػهةٗ األهةم ثًشؽهةخ انجكةبنٕسٕٚط )أٔ انةذثهٕو  3,2أٔ يؼةذل رشاكًةٗ =  Cانؾظٕل ػهةٗ روةذٚش ػةبو ) -

 األكبدًٚٗ( نهزوذو نإلنزؾبم ثجشَبيظ يبعغزٛش انؼهٕو.

 ٚوةٕو اعزٛةبصِ ٔثؼةذ ) شةلٕ٘ (ايزؾةبٌ ٚغزةبص أٌ ٚغةت إعزٛةبصح ٔثؼةذ ) رؾشٚةش٘ ( هجةٕل ايزؾبٌ اعزٛبص انطبنت ػهٗ ٚغت -

 انًبعغزٛش دسعخ كٙ ثبنزغغٛم

 انؼشثٛةخ ثبنهـخ نهذساعخ نهًهزؾوٍٛ دسعخ ) 5١١ ( ػٍ ٚوم ال ثًب ) TOEFL - ( اإلَغهٛضٚخ انهـخ يغزٕٖ اخزجبس اعزٛبص -

 ((6)ػٍ ٚوم ال ثزوذٚش   IELTS  ( شٓبدح أٔ االداة ثكهٛخ انهـبد ثًشكض دٔسح ثؾؼٕس يؼزًذح شٓبدح أٔ

 يشكةض يةٍ دسعةخ  58١  ػةٍ انزوةذٚش ٚوةم ال االَغهٛضٚةخ ثبنهـةخ نهذساعةخ ثبالنزؾةبم انةشاؿجٍٛ الةنهطة ٔثبنُغةجخ -

 .اإلَغهٛضٚخ ثبنهـخ انهٛغبَظ أٔ انجكبنٕسٕٚط دسعخ ػهٗ ؽظم يٍ انششؽ ْزا يٍ ٚغزضُٗ ٔ )ثبنذهٗ(االيٛذٚغذ
 

 ( انذساعٗ انلظم كٙ يٕاد 4 أهظٗ ثؾذ ( دساعٍٛ كظهٍٛ ػهٗ يٕاد 8 - ثذساعخ انطبنت ٚوٕو :يذح انذساعخ
 

  انًطهٕثخ األٔسام

 أالً: انًظشٍٚٛ

  شخظٛخ ثطبهخ طٕسح -   شخظٛخ طٕس 4 - ػذد-    .انًٛالد شٓبدح أطم -   )انجكبنٕسٕٚط ( انًؤْم شٓبدح أطم -

 دسعخ( يٍ االيٛذٚغذ أ يشكض انهـبد ٔ انزشعًخ كهٛخ االداة عبيؼخ انوبْشح 5١١شٓبدح انزٕٚلم )  -
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  نإلؽالع األطم أٔ انؼًم عٓخ يٍ يخزٕيخ انزغُٛذ يٍ انًٕهق يٍ األطم ؽجن طٕسح -

 خ(ؽكٕيٛ انـٛش نهغبيؼبد( نهغبيؼبد االػهٗ انًغهظ يؼبدنخ شٓبدح -

 صبَٛبً: انٕاكذٍٚ

  انخبسعٛخ انًظشٚخ  يٍ يٕصن يؼزًذ ٔ  )انذساعٙ انًؤْم(انجكبنٕسٕٚط شٓبدح يٍ أطم 

  االخٛش انذساعٙ انًؤْم خالل دساعزٓب رى زٗان انزوذٚشاد أٔ ٔانذسعبد ثبنًٕاد ثٛبٌ يٍ أطم 

  انذساعٙ نهًؤْم نهغبيؼبس االػهٗ انًغهظ يؼبدنخ شٓبدح أطم 

  ٍٛانظالؽٛخ عبس٘ انطبنت ثهذ علبسح يٍ يؼزًذح عٕاص انغلش يٍ طٕسر 

  انغلبسح يٍ يؼزًذح طٕسح أ( انًٛالد شٓبدح أطم( 

   طٕس شخظٛخ نهطبنت 4ػذد 

  ؽكٕيٙ داخم يظش ربثغ  يغزشلٗ ا٘ يٍ(االيشاع انًؼذٚخ ٔاالٚذص  يٍ انطبنت هٕرلٛذ خ يؼزًذح طؾٛخ شٓبدح

 )نٕصاسح انظؾخ

 ( : انزوذٚى ػٍ ؽشٚن انًٕهغ االنكزشَٔٙ ػهٗ يُظخ ادسط كٙ يظشhttps://admission.study-in-

egypt.gov.eg ) 

ايزؾبٌ رؾشٚش٘ أٔ كٙ شكم ثؾش رطجٛوٙ  ًٚكٍ أٌ ٚزى االيزؾبٌ انُٓبئٙ كٙ انًوشساد انذساعٛخ ثشكم:  هٕاػذ االيزؾبَبد

َٓبئٙ ُٚلز ثشكم يُلشد نكم داسط نهًوشس، ٔٚزى رؾذٚذ شكم االيزؾبٌ انُٓبئٙ يٍ ثٍٛ األعهٕثٍٛ انغبثوٍٛ ثُبء ػهٗ اهزشاػ 

 يغهظ انوغى ٔيٕاكوخ يغهظ انكهٛخ.

 ذسعخ انيزطهجبد يُؼ 

 ٕل دساعٛخ.أسثؼخ كظ ال روم ػٍ انذساعخ نُٛم دسعخ يبعغزٛش انؼهٕو يذح 

 ( عبػخ نكم يوشس، ٔثئعًبنٙ عبػبد يؼزًذح 3( يوشساد دساعٛخ ثؼذد عبػبد يؼزًذح )8انُغبػ كٙ ػذد )

 عبػخ يؼزًذح. 24نهجشَبيظ رجهؾ 
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 ( ٍدسعخ ألػًبل 6١( دسعخ ٚخظض يُٓب )1١١انُٓبٚخ انؼظًٗ نكم يوشس ركٌٕ ي ) ٙإيزؾبٌ  انلظم انذساع ٔ

 انلظم انذساعٙيُزظق 

  إال ؽشو يٍ دخٕل اإليزؾبٌ انُٓبئٗ إال ثٕعٕد ػزس 55ػٍ  ثكم يوشس وم َغجخ ؽؼٕس انذاسعٍٛٚغت أال ر ٔ %

 يوجٕل.

  عبػخ يؼزًذح. 18إػذاد سعبنخ ػهًٛخ كٗ يغبل انزخظض رؼبدل 

  انؾظٕل ػهٗ شٓبدح انزؾٕل انشهًٙ  -       انزلشؽ نهذساعخ 

 

 

 ششٔؽ انوٛذ 

دسعةخ  ػهةٙ أٔ انؼشثٛةخ يظةش عًٕٓسٚةخ عبيؼةبد اؽةذ٘ يةٍ خظةضانز كةٙ دسعةخ انًبعغةزٛش ػهةٙ ؽبطةم انطبنةت ٚكٌٕ اٌ -

 انؼهٕو يبعغزٛش ثًشؽهخ االهم ػهٙ ) عٛذ ( روذٚش ػبو ػهٙ ٔانؾظٕل ثّ يؼزشف اخش ػهًٙ يؼٓذ يؼبدنخ نٓب يٍ

يشكةض  يةٍ أٔ ٚغةذااليٛذ يشكةض يٍ )خدسع 5١١ ( ػٍ ٚومال ثًب  TOEFL ٚخاالَغهٛض خانهـ يغزٕٖ اخزجبس انًزوذو صاعزٛب -

 انششؽ ْزا يٍ ٚغزضُٗ ٔ 6 ػٍ ٚومال ٚشثزوذ   IELTS  شٓبدح ػهٗ لٕانؾظ أٔ حشانوبْ خعبيؼ آداة خكهٛانهـبد ٔ انزشعًخ 

 .اإلَغهٛضٚخ ثبنهـخ انهٛغبَظ أٔ انجكبنٕسٕٚط دسعخ ػهٗ ؽظم يٍ

 ٚوةٕو ٔثؼةذ اعزٛةبصِ ) شةلٕ٘ ( ايزؾةبٌ    ٚغزةبص أٌ ٚغةت إعزٛةبصح ٔثؼذ ) رؾشٚش٘ ( هجٕل ايزؾبٌ اعزٛبص انطبنت ػهٗ ٚغت -

 انذكزٕساح دسعخ كٙ ثبنزغغٛم

 ( انذساعٗ انلظم كٙ يٕاد 4 أهظٗ ثؾذ ( دساعٍٛ كظهٍٛ ػهٗ يٕاد 8 - ثذساعخ انطبنت ٚوٕو:  يذح انذساعخ

 

 دكزٕساح انلهغلخ كٙ انزأيٍٛ
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  انًطهٕثخ األٔسام

 أالً: انًظشٍٚٛ

 شخظٛخ طٕس 4 - ػذد -      انجكبنٕسٕٚط( ٔ انًبعغزٛش ( انًؤْم شٓبدح أطم -

  شخظٛخ ثطبهخ طٕسح -                                             دانًٛال شٓبدح أطم -

  نإلؽالع األطم أٔ انؼًم عٓخ يٍ يخزٕيخ انزغُٛذ يٍ انًٕهق يٍ األطم ؽجن طٕسح -

 )ؽكٕيٛخ انـٛش نهغبيؼبد( نهغبيؼبد االػهٗ انًغهظ يؼبدنخ شٓبدح -

 صبَٛبً: انٕاكذٍٚ

 نًظشٚخ .انخبصعٛخ ا يٍ يٕصن يؼزًذ ٔ   )انذساعٙ انًؤْم(  انًبعغزٛش ٔ انجكبنٕسٕٚط شٓبدح يٍ أطم 

  االخٛش انذساعٙ انًؤْم خالل دساعزٓب رى انزٗ انزوذٚشاد أٔ ٔانذسعبد ثبنًٕاد ثٛبٌ يٍ أطم 

  انذساعٙ نهًؤْم نهغبيؼبد االػهٗ انًغهظ يؼبدنخ شٓبدح أطم 

  ٍٛانظالؽٛخ عبس٘ انطبنت ثهذ علبسح يٍ يؼزًذح عٕاص انغلش يٍ طٕسر 

  بسحانغل يٍ يؼزًذح طٕسح أ( انًٛالد شٓبدح أطم( 

   طٕس شخظٛخ نهطبنت 4ػذد 

  ؽكٕيٙ داخم يظش ربثغ  يغزشلٗ ا٘ يٍ(االيشاع انًؼذٚخ ٔاالٚذص  يٍ انطبنت رلٛذ خهٕ يؼزًذح طؾٛخ شٓبدح

 )نٕصاسح انظؾخ

 ( : انزوذٚى ػٍ ؽشٚن انًٕهغ االنكزشَٔٙ ػهٗ يُظخ ادسط كٙ يظشhttps://admission.study-in-

egypt.gov.eg ) 

ًٚكٍ أٌ ٚزى االيزؾبٌ انُٓبئٙ كٙ انًوشساد انذساعٛخ ثشكم ايزؾبٌ رؾشٚش٘ أٔ كٙ شكم ثؾش رطجٛوٙ : هٕاػذ االيزؾبَبد

َٓبئٙ ُٚلز ثشكم يُلشد نكم داسط نهًوشس، ٔٚزى رؾذٚذ شكم االيزؾبٌ انُٓبئٙ يٍ ثٍٛ األعهٕثٍٛ انغبثوٍٛ ثُبء ػهٗ اهزشاػ 

 يغهظ انوغى ٔيٕاكوخ يغهظ انكهٛخ.
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 ذسعخ انيزطهجبد يُؼ 
 عزخ كظٕل دساعٛخ.ال روم ػٍ  انذساعخ نُٛم دسعخ  دكزٕس انلهغلخ ذحي -

، ٔثئعًبنٙ ( عبػخ يؼزًذ1.5ِأٔ نًوشسٍٚ )( عبػخ نكم يوشس3( يوشساد دساعٛخ ثؼذد عبػبد يؼزًذح )8انُغبػ كٙ ػذد ) -

 عبػخ يؼزًذح. 24عبػبد يؼزًذح نهجشَبيظ رجهؾ 

ٔ إيزؾةبٌ يُزظةق  انلظةم انذساعةٙ( دسعةخ ألػًةبل 6١خظةض يُٓةب )( دسعخ 1١١ٚانُٓبٚخ انؼظًٗ نكم يوشس ركٌٕ يٍ ) -

 انؼبو.

 % ٔ إال ؽشو يٍ دخٕل اإليزؾبٌ انُٓبئٗ إال ثٕعٕد ػزس يوجٕل.55ػٍ ثكم يوشسٚغت أال روم َغجخ ؽؼٕس انذاسعٍٛ  -

 انزلشؽ نهذساعخ. -

كةٙ انًٕػةٕػبد  إيزؾةبٌ رؾشٚةشٖ إعزٛبص اإليزؾبٌ انشبيم كٙ كبكخ انًوشساد انذساعةٛخ ثُغةبػ ٔ ْةٕ ٚزكةٌٕ يةٍ يةشؽهزٍٛ -

كةٙ أؽةذ انًشةشٔػبد انجؾضٛةخ ٚزوةذو ثةّ  -ثؼةذ انُغةبػ كةٗ انزؾشٚةشٖ  -انزٙ ٚؾذدْب يغهظ انوغةى انًخةزض ٔ إيزؾةبٌ شةلٓٗ 

انذاسط إنٗ نغُخ يكَٕخ يٍ صالصخ أعبرزح )أٔ أعبرزح يغبػذٍٚ ٔ ثؾٛش ركٌٕ األؿهجٛخ نألعبرزح( رُشكم ثبػزًةبد يغهةظ انكهٛةخ 

 ٍ يغهظ انوغى انًخزض. ٔ ٚؼزجش انُغبػ كٙ االيزؾبٌ انشبيم ششؽبً نزغغٛم يٕػٕع انشعبنخ.ثبهزشاػ ي

 انؾظٕل ػهٗ شٓبدح انزؾٕل انشهًٙ -      عبػخ يؼزًذح. 36إػذاد سعبنخ ػهًٛخ كٗ يغبل انزخظض رؼبدل  -

 

 

 أالً: انًبعٛغزٛش انًُٓٙ

 انزخظظبد :

 سح انخذيبد انظؾٛخ ٔ انًغزشلٛبد .ادا -                اداسح االػًبل -                  انًؾبعجخ -

 اداسح انًٕاسد انجششٚخ -          انزًٕٚم ٔ االعزضًبس -                     رغٕٚن -

 ششٔؽ انوٛذ ثبنًبعغزٛش انًُٓٙ:

 انجشايظ انًُٓٛخ



راسات عليا(ة                                                                                                            كلية التجارة ) دجامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

أٌ ٚكٌٕ انًزوذو ؽبطالً ػهةٗ دسعةخ انجكةبنٕسٕٚط كةٙ انزغةبسح  كةٗ يةٍ إؽةذٖ عبيؼةبد عًٕٓسٚةخ يظةش انؼشثٛةخ أٔ ػهةٗ  -

نّ نٓةب يةٍ يؼٓةذ ػهًةٙ أخةش يؼزةشف ثةّ، ٔٚغةٕص هجةٕل انؾبطةهٍٛ ػهةٗ دسعةخ انجكةبنٕسٕٚط أٔ انهٛغةبَظ يةٍ دسعخ يؼبد

اداسح (  ٔ ٚغةةٕص نًغهةةظ انوغةةى  –يؾبعةةجخ  -اؽظةةبء –كهٛةةبد أخةةشٖ ثؼةةذ دساعةةزٓى نًوةةشساد إػةةبكٛخ ركًٛهٛةةخ )اهزظةةبد 

يؾزةٕٖ ػهًةٙ ٚضجةذ دساعةزّ ألٖ يةُٓى كةٗ  انًخزض إػلبء انذاسط يٍ أؽذ ْزِ انًوشساد أٔ  يةٍ كةم انًوةشساد إرا هةذو

 كهٛخ أٔ يؼٓذ يؼزشف ثّ.

عٛةذ الئؾةخ  –انؾظٕل ػهٗ روذٚش ػبو )عٛذ( ػهٗ األهم ثًشؽهخ انجكبنٕسٕٚط )أٔ انذثهٕو األكبدًٚٗ عٛذ عةذاً الئؾةخ هذًٚةخ  -

 عذٚذح( نهزوذو نإلنزؾبم ثجشَبيظ انًبعغزٛش انًُٓٗ.

 –رًٕٚةةم ٔ اعةةزضًبس  –يوةةشساد )انًؾبعةةجخ انًبنٛةةخ  4وجةةٕل ٔ ٚةةزى كةةشع ٚغةةٕص هجةةٕل انطةةالة انؾبطةةهٍٛ ػهةةٗ روةةذٚش ي -

 اداسح انًٕاسد انجششٚخ ( –انزغٕٚن 

 أٌ ٚكٌٕ نذ٘ انًزوذو خجشح ػًهٛخ كٗ يغبل انذساعخ نًذح ال روم ػٍ عُزبٌ ثؼذ ؽظٕنّ ػهٗ انذسعخ انغبيؼٛخ األٔنٗ. -

( دسعةةخ أٔ يةةب ٚؼبدنٓةةب نهذاسعةةٍٛ ثبنهـةةخ 5١١م ػةةٍ )( ثًةةب ال ٚوةةTOEFLإعزٛةةبص اخزجةةبس يغةةزٕٖ انهـةةخ اإلَغهٛضٚةةخ ) -

(، ٔ ٚغةةزضُٗ يةةٍ ْةةزا انشةةشؽ يةةٍ ؽظةةم ػهةةٗ دسعةةخ انجكةةبنٕسٕٚط أٔ 6( ثزوةةذٚش ال ٚوةةم ػةةٍ )IELTSاإلَغهٛضٚةةخ أٔ )

 انهٛغبَظ ثبنهـخ اإلَغهٛضٚخ.
 

 يذح انذساعخ:
 انلظةم كةٙ يوةشساد  4 أهظةٗ ثؾةذ ( ٍٛدساعة كظةهٍٛ ػهةٗ يوةشساد 5  ثذساعخ عُزٍٛ دساعٛزٍٛ انغُخ االٔنٗ انطبنت ٚوٕو

 4 أهظةٗ ثؾةذ ( دساعةٍٛ كظةهٍٛ ػهةٗ يوةشساد 5  يوةشساد كةٙ انلظةم انذساعةٙ انضةبَٙ( انغةُخ انضبَٛةخ  3 –االٔل  انذساعٗ

 يوشساد كٙ انلظم انذساعٙ انضبَٙ( 3 –االٔل  انذساعٗ انلظم كٙ يوشساد 

  انًطهٕثخ األٔسام

 أالً: انًظشٍٚٛ
 شٓبدح خجشح ال روم ػٍ ػبيٍٛ ثؼذ انزخشط. -    انًٛالد. شٓبدح أطم -     )انجكبنٕسٕٚط  ( انًؤْم شٓبدح أطم -
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كهٛخ االداة عبيؼخ انوبْشح أ يشكةض االيٛذٚغةذ ثبنةذهٙ ٔ ٚؼلةٗ  –دسعخ( يٍ يشكض انهـبد ٔ انزشعًخ  5١١شٓبدح انزٕٚلم ) -

 يٍ ْزا انششؽ انطالة انذاسعٍٛ ثبنهـخ االَغهٛضٚخ

  شخظٛخ ثطبهخ طٕسح  -                    شخظٛخ طٕس 4 - ػذد -

  نإلؽالع األطم أٔ انؼًم عٓخ يٍ يخزٕيخ انزغُٛذ يٍ انًٕهق يٍ األطم ؽجن طٕسح -

 ؽكٕيٛخ( انـٛش نهغبيؼبد( نهغبيؼبد االػهٗ انًغهظ يؼبدنخ شٓبدح -

 صبَٛبً: انٕاكذٍٚ

  انخبسعٛخ انًظشٚخ  يٍ يٕصن يؼزًذ ٔ )انذساعٙ  انًؤْم( انجكبنٕسٕٚط  شٓبدح يٍ أطم 

  االخٛش انذساعٙ انًؤْم خالل دساعزٓب رى انزٗ انزوذٚشاد أٔ ٔانذسعبد ثبنًٕاد ثٛبٌ يٍ أطم 

  انذساعٙ نهًؤْم نهغبيؼبس االػهٗ انًغهظ يؼبدنخ شٓبدح أطم 

  ٍٛانظالؽٛخ عبس٘ انطبنت ثهذ علبسح يٍ يؼزًذح عٕاص انغلش يٍ طٕسر 

  انغلبسح يٍ يؼزًذح طٕسح أ( انًٛالد شٓبدح أطم( 

   نهطبنت طٕس شخظٛخ 4ػذد 

  ؽكةٕيٙ داخةم يظةش رةبثغ  يغزشةلٗ ا٘ يٍ(االيشاع انًؼذٚخ ٔاالٚذص  يٍ انطبنت رلٛذ خهٕ يؼزًذح طؾٛخ شٓبدح

 )نٕصاسح انظؾخ

  : انزوةةةذٚى ػةةةٍ ؽشٚةةةن انًٕهةةةغ االنكزشَٔةةةٙ ػهةةةٗ يُظةةةخ ادسط كةةةٙ يظةةةش(https://admission.study-in-

egypt.gov.eg)  

 يزطهجبد يُؼ دسعخ انًبعغزٛش انًُٓٙ

 انذساعخ نُٛم دسعخ انًبعغزٛش انًُٓٗ أسثؼخ كظٕل دساعٛخ ػهٗ األهم يذح 

 ( عةةبػخ نكةةم يوةةشس، ٔثئعًةةبنٗ عةةبػبد يؼزًةةذح 3( يوةةشساد دساعةةٛخ ثؼةةذد عةةبػبد يؼزًةةذح )14انُغةةبػ كةةٗ ػةةذد )

 عبػخ يؼزًذح. 42نهجشَبيظ رجهؾ 
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 ( عةةبػخ يؼزًةةذح نًوةةشساد ػبيةةخ يٕؽةةذح ؿةةٙ كةةم ا3١ٚهزةةضو انطبنةةت  ثبعةةزكًبل ػةةذد ) نزخظظةةبد ٔاعةةزكًبل ػةةذد

 ( عبػخ يؼزًذح نًوشساد خبطخ ثكم رخظض12)

 ( ٍدسعةخ ألػًةبل انغةُخ ٔ إيزؾةبٌ يُزظةق 6١( دسعةخ ٚخظةض يُٓةب )1١١انُٓبٚخ انؼظًٗ نكم يوشس ركٌٕ ية )

 انؼبو.

  ٍإال ؽةشو يةٍ دخةٕل اإليزؾةبٌ انُٓةبئٗ إال ثٕعةٕد ػةزس 55ٚغت أال روم َغجخ ؽؼٕس انذاسعٍٛ ثكم يوةشسػ ٔ %

 ٕل.يوج

 . انؾظٕل ػهٗ شٓبدح انزؾٕل انشهًٙ هجم االَزٓبء يٍ انجشَبيظ 

 

 انذكزٕساِ انًُٓٛخ: صبَٛب
 

 انزخظظبد :

 انزغٕٚن  -                     االعزضًبسانزًٕٚم ٔ -                         اداسح االػًبل -

 جخانًؾبع  -              اداسح انؼًهٛبد ٔ انغٕدح  -               اداسح انًٕاسد انجششٚخ -

 ششٔؽ انوٛذ ثبنذكزٕساح انًُٓٛخ:

أٌ ٚكةةٌٕ انًزوةةذو ؽبطةةالً ػهةةٗ دسعةةخ انًبعغةةزٛش انًُٓةةٗ أٔ يبعغةةزٛش انؼهةةٕو كةةٙ انزغةةبسح كةةٗ شةةؼجخ انزخظةةض يةةٍ إؽةةذٖ  -

 عبيؼبد عًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ أٔ ػهٗ دسعخ يؼبدنّ نٓب يٍ يؼٓذ ػهًٙ أخش يؼزشف ثّ.

أٔ روذٚش ػبو عٛذ( ػهٗ األهم ثًشؽهخ يبعغةزٛش انؼهةٕو أٔ انًبعغةزٛش  2.5أٔ يؼذل رشاكًٗ =  -Bانؾظٕل ػهٗ روذٚش ػبو ) -

 انًُٓٗ نهزوذو نإلنزؾبم ثجشَبيظ انذكزٕساِ انًُٓٛخ.
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( دسعخ أٔ يب ٚؼبدنٓب نهذاسعةٍٛ ثبنهـةخ اإلَغهٛضٚةخ 5١١( ثًب ال ٚوم ػٍ )TOEFLإعزٛبص اخزجبس يغزٕٖ انهـخ اإلَغهٛضٚخ ) -

(، ٔ ٚغةةزضُٗ يةةٍ ْةةزا انشةةشؽ يةةٍ ؽظةةم ػهةةٗ دسعةةخ انجكةةبنٕسٕٚط أٔ انهٛغةةبَظ ثبنهـةةخ 6( ثزوةةذٚش ال ٚوةةم ػةةٍ )IELTSأٔ )

اإلَغهٛضٚخ يٍ انغبيؼبد انًؼزشف ثٓب ٔ انذاسعٍٛ انزٍٚ اعزبصٔا ثُغبػ انًوشساد انذساعٛخ ثجشايظ انًبعغزٛش ٔ أػذٔا سعةبنخ 

 انًبعغزٛش ثبنهـخ اإلَغهٛضٚخ.

خًظ عُٕاد ثؼذ ؽظٕنّ ػهٗ انذسعخ انغبيؼٛخ األٔنٗ ٔٚلؼم يةٍ نةّ خجةشح  أٌ ٚكٌٕ نذٖ انذاسط خجشح ػًهٛخ ال روم ػٍ -

 كٙ يغبل انزخظض انذساعٙ ثبنذكزٕساح انًُٓٛخ كٙ إداسح األػًبل.

 ٚزى انجذ كٙ ؽهت انوٛذ ثؼذ إعشاء انًوبثهخ انشخظٛخ يغ انًزوذو يٍ خالل انهغُخ انًشكهخ نٓزا انـشع يٍ انوغى انؼهًٙ.  -

 يذح انذساعخ:
يوشساد كٙ  4يوشساد كٙ انلظم انذساعٙ االٔل ٔ  4كظٕل دساعٛخ ) انغُخ االٔنٗ   4 ػهٗ يوشس 13  ثذساعخ نطبنتا ٚوٕو

 يوشس كٙ انلظم انذساعٙ انضبَٙ( 2يوشساد كٙ انلظم انذساعٙ االٔل ٔ  3انغُخ انضبَٛخ  –انلظم انذساعٙ انضبَٙ 

 

 انذكزٕساح انًُٓٛخ نذسعخ نهزوذٚى انًطهٕثخ األٔسام

 ٔالً: انًظشٍٚٛا
 (CVانغٛشح انزارٛخ ) -         انجكبنٕسٕٚط( ٔ انًبعغزٛش ( انًؤْم شٓبدح أطم -

 ثٛبٌ دسعبد انًبعغزٛش انًُٓٙ -                            عُٕاد ثؼذ انزخشط 5شٓبدح خجشح  -

( ثزوةذٚش ال ٚوةم IELTS( دسعةخ أٔ يةب ٚؼبدنٓةب نهذاسعةٍٛ ثبنهـةخ اإلَغهٛضٚةخ أٔ )5١١( ثًب ال ٚوةم ػةٍ )TOEFLشٓبدح ) -

 ض انهـبد ٔ انزشعًخ كهٛخ االداة عبيؼخ انوبْشح أ يشكض االيٛذٚغذ ثبنذهٙ.( يٍ يشك6ػٍ )

  انًٛالد شٓبدح أطم -        شخظٛخ طٕس 4 - ػذد -

  شخظٛخ ثطبهخ طٕسح -

  نإلؽالع األطم أٔ انؼًم عٓخ يٍ يخزٕيخ انزغُٛذ يٍ انًٕهق يٍ األطم ؽجن طٕسح -

 )يٛخؽكٕ انـٛش نهغبيؼبد( نهغبيؼبد االػهٗ انًغهظ يؼبدنخ شٓبدح -
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 صبَٛبً: انٕاكذٍٚ

 انخبسعٛخ انًظشٚخ . يٍ يٕصن يؼزًذ ٔ  )انذساعٙ انًؤْم(انًبعغزٛش ٔ انجكبنٕسٕٚط شٓبدح يٍ أطم 

  االخٛش انذساعٙ انًؤْم خالل دساعزٓب رى انزٗ انزوذٚشاد أٔ ٔانذسعبد ثبنًٕاد ثٛبٌ يٍ أطم 

  انذساعٙ نهًؤْم نهغبيؼبس االػهٗ انًغهظ يؼبدنخ شٓبدح أطم 

  ٕانظالؽٛخ عبس٘ انطبنت ثهذ علبسح يٍ يؼزًذح عٕاص انغلش يٍ سرٍٛط 

  انغلبسح يٍ يؼزًذح طٕسح أ( انًٛالد شٓبدح أطم( 

   طٕس شخظٛخ نهطبنت 4ػذد 

  ؽكةٕيٙ داخةم يظةش رةبثغ  يغزشةلٗ ا٘ يٍ(االيشاع انًؼذٚخ ٔاالٚذص  يٍ انطبنت رلٛذ خهٕ يؼزًذح طؾٛخ شٓبدح

 )نٕصاسح انظؾخ

 انًٕهغ االنكزشَٔٙ ػهٗ يُظخ ادسط كٙ يظش : انزوذٚى ػٍ ؽشٚن 

 (https://admission.study-in-egypt.gov.eg ) 
 

 يزطهجبد يُؼ دسعخ انذكزٕساح انًُٓٛخ :

 .ٍٛيذح انذساعخ نُٛم دسعخ  انذكزٕساِ انًُٓٛخ ال ٚوم ػٍ عُزٍٛ دساعٛز 

 ( يوشساد دساعٛخ ػهٗ األهم ، ٔثئعًبنٙ عبػبد يؼزًذ13انُغبػ كٙ ػذد ) عبػخ يؼزًذح. 3٣ح نهجشَبيظ رجهؾ 

 ( ٍدسعةخ ألػًةبل انغةُخ ٔ إيزؾةبٌ يُزظةق 6١( دسعةخ ٚخظةض يُٓةب )1١١انُٓبٚخ انؼظًٗ نكم يوشس ركٌٕ ية )

 انؼبو.

   ٍإال ؽشو يةٍ دخةٕل اإليزؾةبٌ انُٓةبئٗ إال ثٕعةٕد ػةزس 55ٚغت أال روم َغجخ ؽؼٕس انذاسعٍٛ ثكم يوشسػ ٔ %

 يوجٕل.



راسات عليا(ة                                                                                                            كلية التجارة ) دجامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

  ثُغبػ ٔ ْٕ ٚزكٌٕ يٍ يشؽهزٍٛ إيزؾةبٌ رؾشٚةشٖ كةٙ انًٕػةٕػبد انزةٙ ٚؾةذدْب يغهةظ إعزٛبص اإليزؾبٌ انشبيم

كٙ أؽةذ انًشةشٔػبد انجؾضٛةخ ٚزوةذو  -ثؼذ انُغبػ كٗ انزؾشٚشٖ  -انوغى انًخزض ٔ انًشؽهخ انضبَٛخ إيزؾبٌ شلٓٗ 

عبرزح( رُشكم ثبػزًةبد ثّ انذاسط إنٗ نغُخ يكَٕخ يٍ صالصخ أعبرزح )أٔ أعبرزح يغبػذٍٚ ٔ ثؾٛش ركٌٕ األؿهجٛخ نأل

يغهظ انكهٛخ ثبهزشاػ يٍ يغهظ انوغى انًخةزض. ٔ ٚؼزجةش انُغةبػ كةٙ االيزؾةبٌ انشةبيم شةشؽبً نزغةغٛم يٕػةٕع 

 يذح رغغٛم انشعبنخ عُزبٌ -انشعبنخ

  عبػخ يؼزًذح ثؼذ ارًبو انًوةشساد ٔ اعزٛةبص االيزؾةبٌ  21اعزكًبل ثُغبػ سعبنخ ػهًٛخ كٗ يغبل انزخظض رؼبدل

 انشبيم

 . انؾظٕل ػهٗ شٓبدح انزؾٕل انشهًٙ هجم االَزٓبء يٍ انجشَبيظ 

 
 



  



 

 
 

 

        
 

      

      
اداةكـهـٛــخ اٜ  
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 انتخصصبد إطى انجزَبيذ انمظى
 لظى انهغبد انشزلٛخ

 ٔآاداثٓب

 يُٓٙ / ػبيبٌ ـ ادثهٕو انتزرًخ انؼجزٚخ انحدٚخخ 1

 يُٓٙ / ػبيبٌ ـ ادثهٕو انتزرًخ انتزكٛخ 2
 يُٓٙ / ػبيبٌ ـ ادثهٕو انتزرًخ انفبرطٛخ 3

 

 لظى انهغخ اإلَزهٛشٚخ

 ٔآاداثٓب 

 تخصصٙ / ػبو ـ ادثهٕو انهغٕٚبد انتطجٛمٛخ 1

 يُٓٙ / ػبيبٌ ـ ادثهٕو انتزرًخ اإلَزهٛشٚخ 2

 

 يُٓٙ / ػبيبٌ ـ ادثهٕو انتزرًخ انفزَظٛخ 1 لظى انهغخ انفزَظٛخ ٔآاداثٓب

 

 يُٓٙ / ػبيبٌ األنًبَٛخـ ادثهٕو انتزرًخ  1 لظى انهغخ األنًبَٛخ ٔآاداثٓب

 

 لظى انهغخ انٛبثبَٛخ

 ٔآاداثٓب

 يُٓٙ / ػبيبٌ ـ ادثهٕو انتزرًخ انٛبثبَٛخ 1

 يُٓٙ / ػبو ـ اندثهٕو انًُٓٙ فٙ إػدااد يؼهًٙ انهغخ انٛبثبَٛخ 2

 

 يُٓٙ / ػبيبٌ ـ ادثهٕو اندراطبد انتبرٚخٛخ 1 لظى انتبرٚخ

 

 

 لظى انفهظفخ

 يُٓٙ / ػبو انفهظفخـ اندثهٕو انتخصصٙ فٙ  1

 ثُٛٙ / ػبيبٌ ـ ادثهٕو اندراطبد انفهظفٛخ انجُٛٛخ 2

 ثُٛٙ / ػبو ـ ادثهٕو انفهظفخ 3

يذ اندثهٕوأٔال: ثزا  
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 انتخصصبد إطى انجزَبيذ انمظى
 

 لظى ػهى انُفض

 تخصصٙ / ػبو ـ ادثهٕو ػهى انُفض انتطجٛمٙ اإلكهُٛٛكٙ 1

 يُٓٙ / ػبيبٌ ـ ادثهٕو ادراطبد اإلثداع ٔتطجٛمبتّ 2

 يُٓٙ / ػبو ادثهٕو إاديبٌ انًخدرادـ  3

 يُٓٙ / ػبو ـ ادثهٕو ػهى انُفض األطز٘ 4

 تخصصٙ / ػبيبٌ ـ ادثهٕو ػهى َفض اإلػبلخ ٔصؼٕثبد انتؼهى 5

 

 يُٓٙ / ػبيبٌ ـ ادثهٕو انتًُٛخ انجشزٚخ 1 لظى ػهى اإلرتًبع

 

 

 

 لظى انًكتجبد

 ٔانٕحبئك 

 ٔتمُٛخ انًؼهٕيبد

 تخصصٙ / ػبو انتؼهىـ ادثهٕو يزاكش يصبادر  1

 تخصصٙ / ػبو ـ ادثهٕو إادارح انٕحبئك انزبرٚخ 2

 تخصصٙ / ػبو ـ ادثهٕو األرشٛف 3

 تخصصٙ / ػبو ـ ادثهٕو تحمٛك انٕحبئك4

 تخصصٙ / ػبو ـ ادثهٕو إادارح انًؼزفخ 5

 تخصصٙ / ػبو ـ ادثهٕو تُظٛى انًؼهٕيبد فٙ انجٛئخ انزلًٛخ 6

 تخصصٙ / ػبو اإلنكتزَٔٙـ ادثهٕو انُشز  7

/ ػبو ثُٛٙ ـ ادثهٕو انًكتجبد ٔانًؼهٕيبد 8  

/ ػبو ثُٛٙ ـ ادثهٕو انٕحبئك 9  

بٌ/ ػبي ثُٛٙ ـ ادثهٕو تٕحٛك انتزاث 11  

 يُٓٙ / ػبيبٌ ـ اندثهٕو انًُٓٙ فٙ انٕحبئك 11
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 انتخصصبد إطى انجزَبيذ انمظى
 ادثهٕيبد تبثؼخ 

 نٕكٛم انكهٛخ

 انؼهٛبنهدراطبد 

بٌ/ ػبي ثُٛٙ ـ ادثهٕو انًظزس ) اندراطبد انًظزحٛخ ( 1  

بٌ/ ػبي ثُٛٙ ـ ادثهٕو انتًُٛخ انخمبفٛخ 2  

بٌ/ ػبي ثُٛٙ ـ ادثهٕو األادة انًمبرٌ 3  

 

 

 

 
 

 ادكتٕراِ انفهظفخ  ًبرظتٛز ان انمظى
 لظى انهغخ انؼزثٛخ

 ٔآاداثٓب 

 األادة انؼزثٙ األادة انؼزثٙ
 انهغخ انؼزثٛخ انهغخ انؼزثٛخ

 

 

 

 لظى

 انهغبد انشزلٛخ

 ٔآاداثٓب

 انهغخ انؼجزٚخ ٔآاداثٓب انهغخ انؼجزٚخ ٔآاداثٓب

 األادة انتزكٙ األادة انتزكٙ

 اندراطبد انهغٕٚخ انتزكٛخ اندراطبد انهغٕٚخ انتزكٛخ

 انفبرطٛخ ٔاألٔرادٚخانهغخ  انهغخ انفبرطٛخ ٔاألٔرادٚخ

 انهغخ انحجشٛخ ٔآاداثٓب انهغخ انحجشٛخ ٔآاداثٓب

 اٜاداة انظزٚبَٛخ األادة انظزٚبَٙ

 انهغخ انظزٚبَٛخ انهغخ انظزٚبَٛخ

 انهغٕٚبد انظبيٛخ انًمبرَخ انهغٕٚبد انظبيٛخ انًمبرَخ

 حبَٛبً: انتخصصبد فٙ يزحهتٙ  انًبرظتٛز ٔاندكتٕراِ
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 ادكتٕراِ انفهظفخ  انًبرظتٛز  انمظى
 لظى

 انهغخ اإلَزهٛشٚخ 

 ٔآاداثٓب

 األادة اإلَزهٛش٘ األادة اإلَزهٛش٘

 انهغخ اإلَزهٛشٚخ انهغخ اإلَزهٛشٚخ

 ـــــــ طٛبطبد انتزرًخ

 

 لظى 

 انهغخ انفزَظٛخ ٔآاداثٓب

 األادة انفزَظٙ األادة انفزَظٙ

 انهغخ انفزَظٛخ انهغخ انفزَظٛخ

 

 لظى انهغخ األنًبَٛخ 

 ٔآاداثٓب

ٔآاداثٓبانهغخ األنًبَٛخ  انهغخ األنًبَٛخ ٔآاداثٓب  

 

 لظى اندراطبد

 انَٕٛبَٛخ ٔانالتُٛٛخ

 اندراطبد انَٕٛبَٛخ اندراطبد انَٕٛبَٛخ ٔانالتُٛٛخ

 اندراطبد انالتُٛٛخ ـــــــــــــــــــــــــ

 

 لظى 

 انهغخ األطجبَٛخ ٔآاداثٓب

 انهغخ األطجبَٛخ ٔآاداثٓب انهغخ األطجبَٛخ ٔآاداثٓب

 ــــــــــــــــــــــــ انًشتزنثزَبيذ انًبرظتٛز انًصز٘ األٔرٔثٙ 

 

 اندراطبد انٛبثبَٛخ اندراطبد انٛبثبَٛخ لظى انهغخ انٛبثبَٛخ ٔآاداثٓب

 

 انهغخ انصُٛٛخ ٔآاداثٓب انهغخ انصُٛٛخ ٔآاداثٓب لظى انهغخ انصُٛٛخ ٔآاداثٓب

 

 



كلية اآلداب ) دراسات عليا(                                                                                                 ة             جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 ادكتٕراِ انفهظفخ  انًبرظتٛز  انمظى
 

 

 لظى

 انتبرٚخ

 انتبرٚخ انَٕٛبَٙ ٔانزٔيبَٙ انتبرٚخ انَٕٛبَٙ ٔانزٔيبَٙ

 تبرٚخ انؼصٕر انٕططٗ تبرٚخ انؼصٕر انٕططٗ

 انتبرٚخ اإلطاليٙ انتبرٚخ اإلطاليٙ

 انتبرٚخ انحدٚج ٔانًؼبصز انتبرٚخ انحدٚج ٔانًؼبصز

 

 لظى

 انزغزافٛب

 انزغزافٛب انجشزٚخ انزغزافٛب انجشزٚخ

 انزغزافٛب انطجٛؼٛخ انزغزافٛب انطجٛؼٛخ

 

 لظى 

 انفهظفخ

 انفهظفخ انفهظفخ انمدًٚخ ٔانٕطٛطخ

 ــــــــــــــــــــــــ انفهظفخ انحدٚخخ ٔانًؼبصزح

 

 

 

 لظى

 ػهى انُفض

 ػهى انُفض ػهى انُفض اإلرتًبػٙ ٔانشخصٛخ

 ـــــــــــــــــــــــ ػهى انُفض اإلرتمبئٙ

 ـــــــــــــــــــــــ ػهى انُفض انجٕٛنٕرٙ

 ـــــــــــــــــــــ انًؼزفٙػهى انُفض 

 ــــــــــــــــــــــــ ػهى انُفض انتُظًٛٙ

 ـــــــــــــــــــــ ػهى انُفض انتزثٕ٘

 ــــــــــــــــــــــــ ػهى انُفض اإلكهُٛٛكٙ

 

 ػهى اإلرتًبع ػهى اإلرتًبع لظى ػهى اإلرتًبع
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 ادكتٕراِ انفهظفخ  انًبرظتٛز  انمظى
 انًكتجبدلظى 

 ٔانٕحبئك ٔانًؼهٕيبد

 ػهى انًكتجبد ػهى انًكتجبد

 انٕحبئك انٕحبئك

 تمُٛخ انًؼهٕيبد تمُٛخ انًؼهٕيبد

 

 لظى انهغخ 

 اإلٚطبنٛخ ٔآاداثٓب

 األادة اإلٚطبنٙ األادة اإلٚطبنٙ

 انهغخ اإلٚطبنٛخ انهغخ اإلٚطبنٛخ

 

 انهغخ انَٕٛبَٛخ ٔآاداثٓب انَٕٛبَٛخ ٔآاداثٓبانهغخ  لظى انهغخ انَٕٛبَٛخ انحدٚخخ ٔآاداثٓب

 
 

 شزٔط انمجٕل ثجزَبيذ انًبرظتٛز
ٚشتزط نمٛد انطبنت ثجزَبيذ انًبرظتٛز أٌ ٚكوٌٕ حبصوالً ػهوٗ ادرروخ انهٛظوبَض فوٙ اٜاداة ثتمودٚز رٛود ػهوٗ األلوم يوٍ إحودٖ 

 انًطهٕثخ نٓذا انمٛد )يٍ األلظبو(.انزبيؼبد انًصزٚخ أٔ ادررخ ربيؼٛخ يؼبادنخ نٓب ٔأٌ ٚزتبس ايتحبَبد انمجٕل 

 شزٔط األلظبو:ـ

 ٔآاداثٓب انهغخ انؼزثٛخلظى ـ 1

 فًب فٕق( 75)ٚمجم انطالة انحبصهٍٛ ػهٗ  ـ انشؼجخ األادثٛخ: أٌ ٚزتبس انطالة انًتمديٍٛ ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘

 فًب فٕق( 75)ٚمجم انطالة انحبصهٍٛ ػهٗ  ـ انشؼجخ انهغٕٚخ: أٌ ٚزتبس انطالة انًتمديٍٛ ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘

 أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانشفٕ٘.:  ٔآاداثٓب انهغبد انشزلٛخـ لظى 2

 :  ٔآاداثٓب انهغخ اإلَزهٛشٚخـ لظى 3

 ـ انشؼجخ األادثٛخ: يٍ ٚزتبس يٍ انطالة انًتمديٍٛ ايتحبٌ انمجٕل انتحزٚز٘ ٚدخم االيتحبٌ انشفٓٙ.
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 يٍ ٚزتبس يٍ انطالة انًتمديٍٛ ايتحبٌ انمجٕل انتحزٚز٘ ٚدخم االيتحبٌ انشفٓٙ. انشؼجخ انهغٕٚخ:ـ 

)نغٛووز  IELTSادررووخ أٔ يووب ٚؼبادنٓووب يووٍ  511ٚشووتزط ارتٛووبس انطبنووت ايتحووبٌ انتٕفووم ثًزًووٕع  ـوو شووؼجخ طٛبطووبد انتزرًووخ:

 خزٚزٙ ألظبو انهغخ اإلَزهٛشٚخ(.

 ايتحبٌ انمجٕل انتحزٚز٘ ٚدخم االيتحبٌ انشفٓٙ.ـ يٍ ٚزتبس يٍ انطالة انًتمديٍٛ 

 يهحٕظخ: )ال ٚمجم انمظى خزٚزٙ ثزَبيذ انتؼهٛى انًفتٕس(.

 أٌ ٚزتبس انطبنت ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانًمبثهخ انشخصٛخ.  :ـ لظى انهغخ انفزَظٛخ ٔآاداثٓب4

 حزٚز٘ كشزط الرتٛبس االيتحبٌ انشفٕ٘.أٌ ٚزتبس انطبنت ايتحبٌ انمجٕل انت :ـ لظى انهغخ األنًبَٛخ ٔآاداثٓب5

 أٌ ٚزتبس انطبنت ايتحبَبد انمجٕل انشفٕ٘.  :ـ لظى اندراطبد انَٕٛبَٛخ ٔانالتُٛٛخ6

 أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانًمبثهخ انشخصٛخ. : ـ لظى انهغخ األطجبَٛخ ٔآاداثٓب7

 ـ لظى انهغخ انٛبثبَٛخ ٔآاداثٓب8

 ثبَٛٛخ ثتمدٚز رٛد ػهٗ األلم.بانطبنت خزٚذ إحدٖ ألظبو انهغخ انٛـ أٌ ٚكٌٕ 

 ( نهًبرظتٛز.JLPT) N2ـ أٌ ٚكٌٕ انطبنت خزٚذ إحدٖ كهٛبد اندراطبد االَظبَٛخ شزط أٌ ٚكٌٕ حبصالً ػهٗ يظتٕٖ 

 حزف ثبنهغخ انٛبثبَٛخ فٙ أحد يزبالد اندراطبد انٛبثبَٛخ. 2111ـ تمدٚى خطخ ال تمم ػٍ 

 انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانًمبثهخ انشخصٛخ. ـ أٌ ٚزتبس

 أٌ ٚزتبس انطبنت ايتحبٌ انمجٕل انتحزٚز٘: ـ لظى انهغخ انصُٛٛخ ٔآاداثٓب9

ٚمجم انمظى انحبصهٍٛ ػهٗ ادررخ انهٛظبَض ثتمدٚز رٛد )تزاكًٙ( ٔرٛود فوٙ يوٕااد انتخصو  يوغ اطوتخُب  :  ـ لظى انتبرٚخ 11

 يبادتٍٛ يمجٕل.

 تبس انطبنت ثُزبس ايتحبٌ انمجٕل انتحزٚز٘.ـ أٌ ٚز

 أٌ ٚزتبس انطبنت ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانًمبثهخ انشخصٛخ.:  ـ لظى انزغزافٛب11

 ارتٛبس يمبثهخ شخصٛخ.ٔ إربادح إحدٖ انهغبد األرُجٛخ.:  ـ لظى انفهظفخ12
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اإلكهُٛٛكوٙ أػهوٗ خًظوخ يوٍ انطوالة انحبصوهٍٛ ػهوٗ ادثهوٕو ٚمجم ثجزَبيذ انًبرظتٛز شؼجخ ػهى انُفض :  ـ لظى ػهى انُفض13

 ػهى انُفض انتطجٛمٙ ثخالف انًؼٛدٍٚ ثؼد ارتٛبس انًمبثهخ انشخصٛخ ٔثدٌٔ ػمد ايتحبٌ تحزٚز٘.

 ثبنُظجخ نجبلٙ انشؼت

بس يوٍ ادخوٕل ـ ٚؼفوٙ انطوالة انحبصوهٍٛ ػهوٗ شوٓبادح انهٛظوبَض أٔ يوب ٚؼبادنٓوب يوٍ انزبيؼوبد انؼزثٛوخ ثتمودٚز رٛود روداً أٔ ايتٛو

 ايتحبٌ انمجٕل انتحزٚز٘.

يُبْذ انجحوج / انمٛوبص انُفظوٙ / َصوٕ  ـ ٚزتبس انطالة انحبصهٍٛ ػهٗ تمدٚز رٛد االيتحبٌ انتحزٚز٘ فٙ انًزوبالد اٜتٛوخ:

 َفظٛخ ثبنهغخ االَزهٛشٚخ

 ـ ٚزتبس انطبنت انًمبثهخ انشخصٛخ انتٙ ٚؼمدْب انمظى.

 انًختهفخ ثُب  ػهٗ رغجخ انمظى ٔتمدٚز يٕااد انتخص  اندلٛك .ٚتى تٕسٚغ انطالة ْؼهٗ انشؼت  -

 أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبٌ انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانًمبثهخ انشخصٛخ.ـ لظى االرتًبع:14

 ـ لظى انًكتجبد ٔانٕحبئك ٔتمُٛخ انًؼهٕيبد15

 شؼجخ انًكتجبد: أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانشفٕ٘.

 انٕحبئك : أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانشفٕ٘. شؼجخ

 شؼجخ تمُٛخ انًؼهٕيبد: أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانشفٕ٘.

 

 شزٔط انمجٕل ثجزَبيذ اندكتٕراِ
( ػهوٗ األلوم يوٍ Bثتمودٚز رٛود روداً )ٚشتزط نمٛد انطبنت ثجزَبيذ اندكتٕراِ أٌ ٚكٌٕ حبصالً ػهٗ ادررخ انًبرظتٛز فٙ اٜاداة 

 إحدٖ انزبيؼبد انًصزٚخ أٔ ادررخ ربيؼٛخ يؼبادنخ نٓب ٔأٌ ٚزتبس ايتحبَبد انمجٕل انًطهٕثخ نٓذا انمٛد )يٍ األلظبو(

 شزٔط األلظبو:ـ

 : ٔآاداثٓب انهغخ انؼزثٛخلظى ـ 1

 فًب فٕق(. 75نحبصهٍٛ ػهٗ اـ انشؼجخ األادثٛخ: أٌ ٚزتبس انطالة انًتمديٍٛ ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ )ٚمجم انطالة 
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 فًب فٕق(. 75ـ انشؼجخ انهغٕٚخ: أٌ ٚزتبس انطالة انًتمديٍٛ ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘)ٚمجم انطالة انحبصهٍٛ ػهٗ 

 نطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز ٔانشفٕ٘ .أٌ ٚزتبس ا: ٔآاداثٓب انهغبد انشزلٛخـ لظى 2

 ٔآاداثٓب  انهغخ األَزٛشٚخـ لظى 3

 يتحبٌ انشفٓٙ.انطالة انًتمديٍٛ ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٚدخم االيٍ ٚزتبس  يٍـ انشؼجخ األادثٛخ:

 انشفٓٙ.يٍ ٚزتبس يٍ انطالة انًتمديٍٛ ايتحبٌ انمجٕل انتحزٚز٘ ٚدخم االيتحبٌ  ـ انشؼجخ انهغٕٚخ:

 ٔآاداثٓب انهغخ انفزَظٛخـ لظى 4

 ـ انشؼجخ األادثٛخ: أٌ ٚزتبس انطالة انًتمديٍٛ ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔيمبثهخ شخصٛخ.

 ـ انشؼجخ انهغٕٚخ: أٌ ٚزتبس انطالة انًتمديٍٛ ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔيمبثهخ شخصٛخ.

 ٔآاداثٓب  انهغخ األنًبَٛخـ لظى 5

 االيتحبٌ انشفٕ٘ايتحبٌ انمجٕل انتحزٚز٘ كشزط الرتٛبسـ أٌ ٚزتبس انطبنت 

 أٌ ٚزتبس انطبنت ايتحبَبد انمجٕل انشفٕ٘ : اندراطبد انَٕٛبَٛخ ٔانالتُٛٛخـ لظى 6

 أٌ ٚزتبس انطبنت ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانًمبثهخ انشخصٛخ.:  ٔآاداثٓب انهغخ األطجبَٛخـ لظى 7

 :ـ لظى انهغخ انٛبثبَٛخ ٔآاداثٓب8

 أٌ ٚكٌٕ انطبنت خزٚذ إحدٖ ألظبو انهغخ انٛبثبَٛخ ثتمدٚز رٛد ػهٗ األلم.ـ 

 ( نهًبرظتٛز.JLPT) N2ـ أٌ ٚكٌٕ انطبنت خزٚذ إحدٖ كهٛبد اندراطبد اإلَظبَٛخ شزط أٌ ٚكٌٕ حبصالً ػهٗ يظتٕٖ 

 حزف ثبنهغخ انٛبثبَٛخ فٙ أحد يزبالد اندراطبد انٛبثبَٛخ. 2111ـ تمدٚى خطخ ال تمم ػٍ 

 ٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانًمبثهخ انشخصٛخ.ـ أ

 أٌ ٚزتبس انطبنت انًمجهخ انشخصٛخ.: ٔآاداثٓب انهغخ انصُٛٛخـ لظى 9

 أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘:  انتبرٚخـ لظى 11

 انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانًمبثهخ انشخصٛخ. : أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبٌانزغزافٛب ـ لظى 11

 ارتٛبس يمبثهخ شخصٛخ.ٔ إربادح إحدٖ انهغبد األرُجٛخ:  انفهظفخـ لظى 12
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 ػهى انُفضـ لظى 13

ـ أٌ ٚكٌٕ اندارص حبصالً ػهٗ ادررخ انًبرظتٛز فٙ يزبل انتخص  انذ٘ ٚزٚد االنتحبق ثّ يٍ إحدٖ ألظبو ػهى انُفض ثكهٛخ 

 نزبيؼبد انؼزثٛخ.اٜاداة أٔ يب ٚؼبادنٓب فٙ ا

 أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبٌ انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانًمبثهخ انشخصٛخ.:  االرتًبع ـ لظى14

 انًكتجبد ٔانٕحبئك ٔتمُٛخ انًؼهٕيبدـ لظى 15

 جٕل انتحزٚز٘ ٔانشفٕ٘.نمـ شؼجخ انٕحبئك أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد ا

 ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔ انشفٕ٘.ـ شؼجخ تمُٛخ انًؼهٕيبد أٌ ٚزتبس انطبنت 
 

 شزٔط انمجٕل ثبندثهٕيبد

ٚشووتزط نمٛوود انطبنووت ثوول٘ يووٍ ادثهٕيووبد اندراطووبد انؼهٛووب أٌ ٚكووٌٕ حبصووالً ػهووٗ ادررووخ انهٛظووبَض أٔ انجكووبنٕرٕٚص يووٍ إحوودٖ 

ٛوود )يوٍ األلظوبو(ػهٗ انُحووٕ نًطهٕثوخ نٓوذا انمانزبيؼوبد انًصوزٚخ أٔ ادررووخ ربيؼٛوخ يؼبادنوخ نٓووب ٔأٌ ٚزتوبس ايتحبَوبد انمجووٕل ا

 انتبنٙ : 

 شزٔط انمجٕل  اندثهٕيخ

ادثهٕو انتزرًخ انؼجزٚخ انحدٚخخ  )ادثهٕو يُّٓٛ 

 ـ ػبيبٌ(                                        

 أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانشفٕ٘. 

ادثهٕو انتزرًخ انتزكٛخ )ادثهٕو يُّٓٛ ـ 

 ػبيبٌ(                                                    

 أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانشفٕ٘. 

ادثهٕو انتزرًخ انفبرطٛخ  )ادثهٕو يُّٓٛ ـ 

 ػبيبٌ(                                            

 انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانشفٕ٘.أٌ ٚزتبس  
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 شزٔط انمجٕل  اندثهٕيخ

 –ادثهٕو انتزرًخ اإلَزهٛشٚخ ) ادثهٕو يُٓٛخ 

 ػبيبٌ(                                         

يٍ ٚزتبس يٍ انطالة انًتمديٍٛ ايتحبٌ انمجٕل انتحزٚز٘ ٚدخم االيتحبٌ  

 انشفٓٙ.

ادثهٕو انهغٕٚبد انتطجٛمٛخ ) ادثهٕو تخصصٙ  ـ 

 ػبو ٔاحد(                                          

يٍ ٚزتبس يٍ انطالة انًتمديٍٛ ايتحبٌ انمجٕل انتحزٚز٘ ٚدخم االيتحبٌ  

 انشفٓٙ.

 أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل )تحزٚز٘ ـ يمبثهخ شخصٛخ(.  ادثهٕو انتزرًخ انفزَظٛخ )يُّٓٛ ـ ػبيبٌ (                                              

 أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل انتحزٚز٘                                                   1ادثهٕو انتزرًخ األنًبَٛخ )يُّٓٛ ـ ػبيبٌ(

ادثهٕو انتزرًخ انٛبثبَٛخ )ادثهٕو يُٓٙ ـ 

 ػبيبٌ(                                                    

 ـ أٌ ٚكٌٕ انًتمدو خزٚذ أحد ألظبو انهغخ انٛبثبَٛخ ثًصز أٔ خبررٓب. 

ـ إٌ نى ٚكٍ خزٚذ أحد األلظبو انٛبثبَٛخ، ٚزت تمدٚى شٓبادح انحصٕل ػهٗ 

( انذ٘ تؼتًدِ انًؤطظخ انٛبثبَٛخ JLPT)( N2شٓبادح انًظتٕٖ انخبَٙ )

JLPT.ٔ.ٍال ٚشتزط انزُظٛخ أٔ انظ 

 ـ أٌ ٚزتبس انطبنت االيتحبٌ انتحزٚز٘ نهغخ انٛبثبَٛخ فٙ انتزرًخ.

ادثهٕو اندراطبد انتبرٚخٛخ                                                

 )ادثهٕو يُّٓٛ ـ ػبيبٌ(

 بد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانشفٕ٘.أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَ 

اندثهٕو انتخصصٙ فٙ انفهظفخ                                        

 )ادثهٕو يُٓٙ ـ ػبيبٌ(

 ٚمجم خزٚذ انمظى ثتمدٚز يمجٕل ٔخزٚزٍٛ انكهٛبد األخزٖ ثتمدٚز رٛد. 

 ارتٛبس يمبثهخ شخصٛخ.
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 شزٔط انمجٕل  اندثهٕيخ

انجٛئٛخ                                        ادثهٕو اندراطبد انفهظفٛخ 

 )ادثهٕو ثُٛٙ ـ ػبيبٌ(

 ـ ٚمجم خزٚذ انمظى ثتمدٚز يمجٕل ٔخزٚزٍٛ انكهٛبد األخزٖ ثتمدٚز رٛد 

 ارتٛبس يمبثهخ شخصٛخ.

ادثهٕو انفهظفخ                                                              

 )ادثهٕو ثُٛٙ ـ ػبيبٌ(

ٚمجم خزٚذ انمظى ثتمدٚز يمجٕل ٔخزٚزٍٛ انكهٛبد األخزٖ ثتمدٚز رٛد ـ  

 ٔارتٛبس يمبثهخ شخصٛخ.

ادثهٕو ػهى انُفض انتطجٛمٙ اإلكهُٛٛكٙ                      

 )يُٓٙ ـ تخصصٙ ـ ػبو ٔاحد(

 طبنجبً فمط يٍ انًتمديٍٛ نهدثهٕو  15/21ٚمجم انمظى  

 فٙ يزبالد:ـ ٚؼمد ايتحبٌ تحزٚز٘ نكم انًتمديٍٛ 

 أـ ػهى انُفض اإلكهُٛٛكٙ انتشخٛصٙ ٔانؼالرٙ

 ة ـ انمٛبص انُفظٙ

د ـ يغ إػطب  األٔنٕٚخ نهحبصهٍٛ ػهٗ تمدٚز رٛد رداً فٙ حبنخ تظبٔٚٓى 

 فٙ ادرربد االيتحبٌ.

 أٌ ٚزتبس انطبنت انًمبثهخ انشخصٛخ انتٙ ٚؼمدْب انمظى.

ادثهٕو ادراطبد اإلثداع ٔتطجٛمبتّ )يُٓٙ ـ 

 بيبٌ(ثُٛٙ ـ ػ

ـ ٚمجم انحبصهٍٛ ػهٗ ادررخ انهٛظبَض أٔ انجكبنٕرٕٚص يٍ احدٖ  

 انزبيؼبد انًصزٚخ أٔ يب ٚؼبادنٓب 

ـ تؼطٗ األٔنٕنٛخ فٙ انمجٕل نًٍ ٚؼًهٌٕ ثبنزٓبد انًؼُٛخ ثبالثداع 
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 ٔتطجٛمبتّ

 طبنجبً  31ـ  25ـ ٚمجم انمظى يٍ 

 االثداعـ أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبً تحزٚزٚبً فٙ ػهى انُفض 

 ـ ٚزتبس انطبنت انًمبثهخ انشخصٛخ

ادثهٕو يٕارٓخ تؼبطٙ ٔإاديبٌ انًخدراد                                

 )ادثهٕو يُّٓٛ ـ ػبو(

ـ ٚمجم اندثهٕو انطالة انحبصهٍٛ ػهٗ نٛظبَض ػهى انُفض ٔاالرتًبع يٍ  

كهٛبد اٜاداة أٔ انؼهٕو االرتًبػٛخ أٔ يب ٚؼبادنٓب، كًب ٚمجم انطالة 

 انحبصهٍٛ ػهٗ ثكبنٕرٕٚص انطت ٔانخديخ االرتًبػٛخ ثتمدٚز رٛد. 

 طبنجب 21ـ ٚمجم انمظى فٙ حدٔاد 

بل اإلاديبٌ ٔانتؼبطٙ ٚتى ارتٛبس ـ ٚؼمد ايتحبٌ تحزٚز٘ نهًتمديٍٛ فٙ يز

انًمبثهخ انشخصٛخ انتٙ ٚؼمدْب انمظى ـ ٚؼفٙ انطالة انًهتحمٌٕ يٍ 

 صُدٔق يكبفحخ ٔػالد اإلاديبٌ ٔانتؼبطٙ يٍ االيتحبٌ انتحزٚز٘.

ادثهٕو ػهى انُفض األطز٘                                                 

 )ادثهٕو يُّٓٛ ـ ػبو(

ٕو انطالة انحبصهٍٛ ػهٗ نٛظبَض يٍ كهٛبد اٜاداة تخص  ـ ٚمجم اندثه 

)ػهى انُفض ٔاالرتًبع( ٔانخديخ االرتًبػٛخ ٔانتزثٛخ ٔرٚبض االطفبل 

 ثتمدٚز رٛد.
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 طبنجب 25ـ  21ـ ٚمجم انمظى فٙ حدٔاد 

 ـ ارتٛبس االيتحبٌ انتحزٚز٘ فٙ ػهى انُفض األطز٘ ٔاإلرشباد األطز٘

 ٚؼمدْب انمظى.ـ ارتٛبس انًمبثهخ انشخصٛخ انتٙ 

ادثهٕو انتًُٛخ انجشزٚخ                                                      

 )ادثهٕو يُّٓٛ ـ ػبو(

ـ ٚمجم انمظى اندررخ انزبيؼٛخ األٔنٗ )نٛظبَض ـ ثكبنٕرٕٚص( يٍ رًٛغ  

 خزٚزٙ انزبيؼبد انًصزٚخ ٔيب ٚؼبادنٓب ثتمدٚز يمجٕل.

 ـ إرزا  يمبثهخ شخصٛخ.

ًكتجبد ٔانًؼهٕيبد )ادثهٕو ثُٛٙ ـ ادثهٕو ان

 ػبو ٔاحد(

 

ٚمجم ثبندثهٕو انحبصهٍٛ ػهٗ نٛظبَض أٔ ثكبنٕرٕٚص ثل٘ تمدٚز ثل٘  

تخص  يب ػدا انحبصهٍٛ ػهٗ نٛظبَض آاداة لظى انًكتجبد ٔانٕحبئك 

 ٔانًؼهٕيبد )شؼجخ انًكتجبد ٔانًؼهٕيبد(

 انشفٕ٘(ـ أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل )انتحزٚز٘ ـ 

ادثهٕو إادارح انًؼزفخ )ادثهٕو تخصصٙ ـ 

 ػبو ٔاحد(

ـ أٌ ٚكٌٕ حبصم ػهٗ نٛظبَض فٙ اٜاداة يٍ لظى انًكتجبد ٔانٕحبئك  

ٔتمُٛخ انًؼهٕيبد أٔ أٌ ٚكٌٕ انطبنت حبصم ػهٗ ادثهٕو انًكتجبد 

 أٌ ٚزتبس ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل )انتحزٚز٘ ـ انشفٕ٘(ًٔؼهٕيبد ٔان
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يصبادر انتؼهى )ادثهٕو تخصصٙ ـ ادثهٕو يزاكش 

 ػبو ٔاحد(

ـ أٌ ٚكٌٕ حبصم ػهٗ نٛظبَض فٙ اٜاداة يٍ لظى انًكتجبد ٔانٕحبئك 

ٔتمُٛخ انًؼهٕيبد أ أٌ ٚكٌٕ انطبنت حبصم ػهٗ ادثهٕو انًكتجبد 

 ٔانًؼهٕيبد.

 ـ اٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل )انتحزٚز٘ ـ انشفٕ٘(

ٙ انجٛئخ انزلًٛخ ادثهٕو تُظٛى انًؼهٕيبد ف

 )ادثهٕو تخصصٙ ـ ػبو ٔاحد(

ـ أٌ ٚكٌٕ حبصم ػهٗ نٛظبَض فٙ اٜاداة يٍ لظى انًكتجبد ٔانٕحبئك  

ٔتمُٛخ انًؼهٕيبد أٔ أٌ ٚكٌٕ انطبنت حبصم ػهٗ ادثهٕو انًكتجبد 

ٔانًؼهٕيبد. ٔأٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل )انتحزٚز٘ ـ 

 انشفٕ٘(.

اإلنكتزَٔٙ )ادثهٕو تخصصٙ ـ ادثهٕو انُشز 

 ػبو ٔاحد(

أٌ ٚكٌٕ حبصم ػهٗ نٛظبَض فٙ اٜاداة يٍ لظى انًكتجبد ٔانٕحبئك  

ٔتمُٛخ انًؼهٕيبد أٔ أٌ ٚكٌٕ انطبنت حبصم ػهٗ ادثهٕو انًكتجبد 

 ٔانًؼهٕيبد.

 ـ أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل )انتحزٚز٘ ـ انشفٕ٘(.

                                                    ادثهٕو انٕحبئك              

 )ادثهٕو ثُٛٙ ـ ػبو(

ـ ٚمجم ثبندثهٕو انحبصهٍٛ ػهٗ نٛظبَض أٔ ثكبنٕرٕٚص ثل٘ تمدٚز ثل٘  

تخص  يب ػدا انحبصهٍٛ ػهٗ نٛظبَض آاداة لظى انًكتجبد ٔانٕحبئك 

 ٔانًؼهٕيبد )شؼجخ انٕحبئك(

 انمجٕل )انتحزٚز٘ ـ انشفٕ٘(.ـ أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد 

ادثهٕو تٕحٛك انتزاث                                                       

 )ادثهٕو ثُٛٙ ـ ػبيبٌ(

ـ ٚمجم اندثهٕو انحبصهٍٛ ػهٗ اندررخ انزبيؼٛخ األٔنٗ يٍ يختهف  

 انتخصصبد ادٌٔ انتمٛد ثشزط انتمدٚز.

 ل )انتحزٚز٘ ـ انشفٕ٘(.ـ أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕ

ادثهٕو انًُٓٙ فٙ انٕحبئك                                               

 )ادثهٕو يُٓٙ ـ ػبيبٌ(

 أٌ ٚزتبس انطبنت ثُزبس ايتحبَبد انمجٕل )انتحزٚز٘ ـ انشفٕ٘(. 
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ادثهٕو انًظزس )اندراطبد انًظزحٛخ(                                

 ػبيبٌ()ادثهٕو ثُٛٙ ـ 

ـ انحصٕل ػهٗ ادررخ انهٛظبَض فٙ اٜاداة يٍ ألظبو انهغبد يٍ كهٛبد  

 اٜاداة ثزبيؼبد رًٕٓرٚخ يصز انؼزثٛخ أ يب ٚؼبادنٓب.

ادثهٕو األادة انًمبرٌ                                                      

 )ادثهٕو ثُٛٙ ـ ػبيبٌ(

ـ انحصٕل ػهٗ ادررخ انهٛظبَض فٙ اٜاداة يٍ ألظبو انهغبد يٍ كهٛبد  

 اٜاداة ثزبيؼبد رًٕٓرٚخ يصز انؼزثٛخ أٔ يب ٚؼبادنٓب 

ادثهٕو انتًُٛخ انخمبفٛخ                                                     

 )ادثهٕو ثُٛٙ ـ ػبيبٌ(

يؼٛخ األٔنٗ فٙ أ٘ يٍ ـ ٚمجم اندثهٕو انطالة انحبصهٍٛ ػهٗ اندررخ انزب 

 انتخصصبد انًؼتًدح يٍ انًزهض األػهٗ نهزبيؼبد ادٌٔ شزط تمدٚز .

 ـ ارتٛبس اختجبراد انمجٕل انتحزٚز٘ ٔانشفٕ٘ ثُزبس.

 

 

 



 

 
 

 

        
 

      

      
 كهٛد بنؿمٕق
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 دجهٕو بنمةٌَٕ بنذٔنٗ -7  دجهٕو بنؼهٕو بنػُةئٛد -4  دجهٕو بنمةٌَٕ بنخةص -1

 دجهٕو بنمةٌَٕ بالغسًةػٗ -8  دجهٕو بنؼهٕو بالدبسٚد -5  دجهٕو بنمةٌَٕ بنؼةو -2

 دجهٕو بنؼهٕو بنمضةئٛد -9  دجهٕو بنسػةسخ ٔبالعسطًةسبذ بنذٔنٛد -6  دجهٕو بنششٚؼد بالعاليٛد -3
 

 ششٔط بنمحٕل: 

 أٔ يةٚؼةدنّ .أٌ ٚكٌٕ بنطةنث ؾةطم ػهٗ نٛغةَظ فٗ بنؿمٕق  -

 أٌ ٚكٌٕ بنطةنث ؾةطم ػهٗ زمذٚش غٛذ ػهٗ باللم. -

 بعسٛفةء غًٛغ بنًغسُذبذ بنًطهٕجّ يٍ إدبسخ بنذسبعةذ بنؼهٛة -

بنؿااذ بندَااٗ نُٛاام دسغااد بنااذجهٕو فظااهٍٛ دسبعااٍٛٛ ٔبنؿااذ بنلظااٗ عااسد فظاإل دسبعااٛد يسسةنٛااد أٔ  : بنذسبعااد ٔيكااةٌ َظااةو 

 غةيؼد بنمةْشخ .  –زُؼمذ بنًؿةضشبذ جًمش كهٛد بنؿمٕق  يسفشلد . 
 

 ٚشسشط نسخشظ بنذبسط بنًسطهحةذ بٜزٛد :  : بنغةػةذ بنًؼسًذخ   

 عةػد يؼسًذخ( 21يػًٕػد يٍ بنًمشسبذ بنسؿشٚشٚد ٔبنشفٕٚد ) -2               عةػةذ يؼسًذخ (  3) إػذبد جؿص ػهًٙ   -1

 بنؿظإل ػهاٗ زماذٚش يمحإل ػهاٗ بنلام فاٗ بنًؼاذل بنسشبكًاٗ -4  عةػةذ يؼسًذخ( 6) يػًٕػد يٍ بنًمشسبذ بالخسٛةسٚد  -3

ٚػاإص ٔلااد لٛااذ بنااذبسط نًااذخ ال زضٚااذ ػهااٗ فظااهٍٛ  : ؾااةالذ بٚمااةق بنمٛااذ ٔبنسؿٕٚاام يااٍ دجهاإو ٜخااش نطااالت بنااذجهٕيةذ

 بنذجهٕيةذ: أٔالً 
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دسبعاٛةً ٔبؾاذبً ػهاٗ بنلام جؼاذ زغاػٛهّ ػهاٗ دسبعٍٛٛ يسسةجؼٍٛ أٔ ضالش فظٕل دسبعٛد يسفشلد جششط أٌ ٚكٌٕ لذ لضٙ فظالً 

 أٌ ٚسمذو جؼزس ٚمحهّ يػهظ بنكهٛد .

 ٚػٕص نهطةنث بنسؿٕٚم يٍ دجهٕو إنٗ دجهٕو آخش خالل فسشخ بنسمذٚى .  -
 

 –يةغغاسٛش  –ال ٕٚغاذ إػفاةء ياٍ يماشسبذ دسبعاٛد جًشبؾام بنذسبعاةذ بنؼهٛاة ) دجهإو  ٕبػذ بالػفةء يٍ يماشسبذ دسبعاٛد ل

  دكسٕسبِ (
 

فظام  –يسؿةٌ ) فظم دسبعٙ أٔل ٖ فٗ فظهٍٛ ٚسمذو فٛٓى بنطةنث نإليسؿةٌ بنسؿشٚش٘ ٔبنشفٕٚكٌٕ بإل:  لٕبػذ باليسؿةَةذ 

 َؼمةدِ جًٕبفمد يػهظ بنكهٛد ٔٚكٌٕ فٗ يةدخ أٔ يةدزٍٛ ػهٗ بنكطش . كسٕجش كذٔس إعسطُةئٙ ٚسى بدسبعٙ ضةَٙ ( ، دٔس أ
 

بنؿذ بندَٗ نُٛم دسغد بنذجهٕو فظهٍٛ دسبعٍٛٛ ٔبنؿاذ بنلظاٗ عاسّ فظإل دسبعاٛد يسسةنٛاد : ششٔط بنؿظٕل ػهٗ بنذسغد 

 أٔ يسفشلد . 

 

 زشًم زخظظةذ بنًةغغسٛش ية ٚهٙ:
 

 فهغفد بنمةٌَٕ ٔزةسٚخّ -9  بنمةٌَٕ بنذٔنٙ بنؼةو -5  ًذَٙبنمةٌَٕ بن -1

 لةٌَٕ بنًشبفؼةذ -11  بنخةص بنمةٌَٕ بنذٔنٗ  -6  بنمةٌَٕ بنؼةو -2

   بنسششٚؼةذ بالغسًةػٛد -7  بنمةٌَٕ بنسػةس٘ -3

   بنًةنٛد بنؼةيد -8  بنػُةئٙبنمةٌَٕ  -4

 ششٔط بنمحٕل

 ضةَٛةً : بنًةغغسٛش



) دراسات عليا( الحقوقكلية                                 ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 ٌ ٚكٌٕ بنطةنث ؾةطم ػهٗ نٛغةَظ فٗ بنؿمٕق أٔ يةٚؼةدنّ .أ -

 ػهٗ أؾذ دجهٕيةذ بنذسبعةذ بنؼهٛة أٔ ػهٗ دجهٕو يؼٓذ لةٌَٕ بالػًةل بنذٔنٗ . ؾةطم أٌ ٚكٌٕ بنطةنث -

 دسغد(451شٓةدخ بغسٛةص بنهغد بالَػهٛضٚد أٔ بنفشَغٛد )زٕٚفمأٌ ٚسمذو بنطةنث ج -

أٌ ٚمٕو جحؿٕش يحسكشِ فٗ يٕضٕع ٚمشِ يػهاظ بنػةيؼاد جُاةء ػهاٗ بلساشبؼ يػهاظ بنكهٛاد نًاذخ عاُّ ػهاٗ باللام ياٍ  -

 مد يػهظ بنكهٛد ػهٗ زغػٛم بنًٕضٕع.زةسٚخ يٕبف

 أٌ ٚمذو َسةئع جؿٕضّ فٗ سعةند زمحهٓة نػُّ بنؿكى ٔأٌ ٚؤدٖ فٛٓة يُةلشد ػهُٛد. -

 بعسٛفةء غًٛغ بنًغسُذبذ بنًطهٕجد يٍ إدبسخ بنذسبعةذ بنؼهٛة. -

 شٓةدخ بعةعٛةذ بنكسةجد بنؼهًٛد .   -

 . ) ششط نًُةلشد بنشعةند (شٓةدخ أعةعٛةذ بنسؿٕل بنشلًٙ  -

َظةو ٔيكةٌ بنذسبعد :   بنؿذ بندَٗ نهؿظٕل ػهٗ بنًةغغسٛش عُد دسبعٛد  ٔبنؿذ بنلظٗ ضالش عُٕبذ  . وال ٕٚغذ عةػةذ 

  ْٔٗ زػًٛغ يةدخ ػهًٛد .  ًةغغسٛشيؼسًذخ نه

  نطالت بنًةغغسٛش ٔبنذكسٕسبِ ؾةالذ بٚمةق بنمٛذ

 بنًشضٛد بنالصيد يؼسًذخ يٍ بإلدبسخ بنطحٛد جةنػةيؼد .بنؿةالذ بنًشضٛد جششطةٌ ٚسمذو بنطةنث جةنشٓةدبذ   -

يٕبفمد بناضٔظ أٔ بنضٔغاد نهغافش نهخاةسظ ػهاٗ أٌ ٚسماذو بنطةناث جًاة ٚطحار رنام ياذػًةً جًٕبفماد غٓاد بنؼًام ػهاٗ بإلػاةسخ    -

 نهطشق بنٔل ٔبنًٕبفمد نهطشق بٜخش .

 ؾةالذ بنسػُٛذ نهمٕبذ بنًغهؿد ٔزمذٚى ية ٚفٛذ رنم .   -

 نًُؽ بنسذسٚحٛد ٔبنًًٓةذ بنشعًٛد بنسٗ ٕٚفذ فٛٓة بنطةنث ػٍ طشٚك غٓد ػًهّ . ب  -
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 بغةصخ سػةٚد بنطفم جششط زمذٚى شٓةدخ يؼسًذخ يٍ غٓد بنؼًم .   -

 نهؼالظ جةنخةسظ . ٍيشبفمد بنٕبنذٚ  -

عاةذ ٔٚػإص نهػةيؼاد جُاةء ٔٚشسشط فٗ غًٛغ بنؿةالذ أال زضٚذ ياذخ بإلٚماةق ػاٍ ػاةيٍٛ دسبعاٍٛٛ خاالل ياذخ زغاػٛهّ نهذسب  -

 ػهٗ زٕطٛد يػهظ بنكهٛد بنسػةٔص ػٍ ْزب بنششط .

 

 

 ية ٚهٙ: بنذكسٕسبِزشًم زخظظةذ 
 

 فهغفد بنمةٌَٕ ٔزةسٚخّ -9  بنمةٌَٕ بنذٔنٙ بنؼةو -5  ًذَٙبنمةٌَٕ بن -1

 لةٌَٕ بنًشبفؼةذ -11  بنخةص بنمةٌَٕ بنذٔنٗ  -6  بنمةٌَٕ بنؼةو -2

 بنششٚؼد بإلعاليٛد -11  بنسششٚؼةذ بالغسًةػٛد -7  بنمةٌَٕ بنسػةس٘ -3

   بنًةنٛد بنؼةيد -8  بنػُةئٙبنمةٌَٕ  -4
 

 

 

 ششٔط بنمحٕل 

أٌ ٚكٌٕ بنطةنث ؾةطم ػهٗ دجهٕيٍٛ يٍ دجهٕيةذ بنذسبعةذ بنؼهٛاة بٌ ٚكإٌ بؾاذًْة دجهإو بنماةٌَٕ بنخاةص أٔ دجهإو  -

 دسغد بنًةغغسٛش فٗ بنؿمٕق جسمذٚش غٛذ ػهٗ باللم .بنمةٌَٕ بنؼةو أٔ ؾةطم ػهٗ 

 دسغد(511شٓةدخ بغسٛةص بنهغد بالَػهٛضٚد أٔ بنفشَغٛد )زٕٚفمأٌ ٚسمذو بنطةنث ج -

 .أٌ ٚمٕو جحؿٕش يحسكشِ فٗ يٕضٕع ٚمشِ يػهظ بنػةيؼد جُةء ػهٗ بلسشبؼ يػهظ بنكهٛد  -

 فٛٓة يُةلشد ػهُٛد.أٌ ٚمذو َسةئع جؿٕضّ فٗ سعةند زمحهٓة نػُّ بنؿكى ٔأٌ ٚؤدٖ  -

 ضةنطةً : بنذكسٕسبِ
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 بعسٛفةء غًٛغ بنًغسُذبذ بنًطهٕجد يٍ إدبسخ بنذسبعةذ بنؼهٛة. -

 . ٚطحك ػهٗ بنحةؾص َشش جؿص ػهًٗ ) ششط نًُةلشد بنشعةند ( -

 . ) ششط نًُةلشد بنشعةند (شٓةدخ أعةعٛةذ بنسؿٕل بنشلًٙ  -

ال ٕٚغذ   -دسبعٛد  ٔبنؿذ بنلظٗ خًظ عُٕبذبنؿذ بندَٗ نهؿظٕل ػهٗ بنذكسٕسبِ ضالش عُٕبذ : بنذسبعدٔيكةٌ َظةو 

 ذكسٕسبِ ْٔٗ زػًٛغ يةدخ ػهًٛد .  نهعةػةذ يؼسًذخ 

 ششٔط بنؿظٕل ػهٗ بنذسغد بنؼهًٛد نطالت بنًةغغسٛش ٔبنذكسٕسبِ :   

 بؾضةس بيش بالٚذبع يٍ بنعسةر بنذكسٕس بنًششق ػهٗ بنشعةند جظالؾٛسٓة نإلٚذبع .  -

 زغهٛى بنُغخ بنًطهٕجد إنٗ بنًكسحد جؼذ زٕلٛغ بنًششق ػهٗ بنشعةند .  -

 بنطالت بنٕبفذٍٚ

 .  نهطالت بنٕبفذٍٚ ششٔط بنمحٕل فٗ بنذسبعةذ بنؼهٛة

-www.moheٚاااسى زماااذٚى طهاااث بالنسؿاااةق ػحاااش بنًٕلاااغ بالنكسشَٔاااٙ نمطاااةع بنشاااإٌ بنطمةفٛاااد ٔبنحؼطاااةذ جاااةنٕصبسخ ) -

casm,edu,eg  ) 

 أطم شٓةدخ بنهٛغةَظ جةنغُٕبذ بنسجؼد ٔبنًؤلسد يٕضمد يٍ بنخةسغٛد ٔيٍ بنغفةسخ .   -

 أطم شٓةدخ بنًةغغسٛش جسمذٚش غٛذ // يٕضمد يٍ بنخةسغٛد ٔيٍ بنغفةسخ .  -

 أطم شٓةدخ بنًٛـالد يؤضمد يٍ بنغفةسخ ٔبنخةسغٛد .  -

 يؼةدند بنشٓةدبذ بنذسبعٛد يٍ بنًػهظ بنػهٗ نهػةيؼةذ  .  -
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 طٕسخ يٍ غٕبص بنغفش ٚخسى يٍ بنغفةسخ ٔبنخةسغٛد بنًظشٚد.  -

 طٕس شخظٛد . 6  -

 بنخطد يٍ أطم ٔطٕسزٍٛ يٕلغ ػهٛٓة يٍ بنعسةر بنًششق )جةنمغى بنًخسض ( .  -

 . يُةلشددسغد ( ششط  511شٓةدخ بزمةٌ بنهغد بالَػهٛضٚد ) بنسٕٚفم   -

 شٓةدخ بعةعٛةذ بنكسةجد بنؼهًٛد .     -

 ػهٗ بنحةؾص َشش جؿص ػهًٗ ) ششط نًُةلشد بنشعةند ( ٚطحك  -

 شٓةدخ أعةعٛةذ بنسؿٕل بنشلًٙ ) ششط نًُةلشد بنشعةند ( .   -

 
 

 

 

 

 

 .جةَسٌٕٛ بنغٕسجٌٕ –غةيؼد بنمةْشخ ٔغةيؼد جةسٚظ  –ٕٚغذ زؼةٌٔ ضمةفٙ جٍٛ يؼٓذ لةٌَٕ بنػًةل بنذٔنٛد جكهٛد بنؿمٕق 
 

 غةيؼد بنمةْشخ  –: كهٛد بنؿمٕق  بنًةَؿدبنػٓد 
 

هٕو يؼٓذ لةٌَٕ بالػًةل بنذٔنٛد ) يذزّ ػةياةٌ غةيؼٛاةٌ ( بنًؼاةدل نهًةغغاسٛش ٔٚؤْام نهسغاػٛم نذسغاد بناذكسٕسبخ جد : بنذسغد

 بنًظشٚد أٔ ية ٚؼةدنٓة . فٙ بنؿمٕق ٔرنم جةنُغحد نهؿةطهٍٛ ػهٗ نٛغةَظ ؾمٕق يٍ بؾذٖ بنػةيؼةذ

بنؿةطهٍٛ ػهاٗ بنهٛغاةَظ فاٙ بنؿمإق فًُٛؿإٌ دجهإو يؼٓاذ لاةٌَٕ بالػًاةل بنذٔنٛاد بنًؼاةدل نذسغاد بنًةغغاسٛش ٔال أية غٛش 

 ٚغًؽ نٓى جةنسغػٛم نذسغد بنذكسٕسبخ فٙ بنؿمٕق.
 

 ششٔط بالنسؿةق : 

 .نمحٕل بنسؿشٚشٚد ٔبنشفٕٚد جُػةؼ بغسٛةص بنذٔسخ بنسًٓٛذٚد ٔبيسؿةَةذ ب  -                 بنؿظٕل ػهٗ نٛغةَظ جسمذٚش غٛذ. -

 بنحشبيع بنًشسشكد



 

 
 

 

        
 

      

      
 كل٘خ اٙصبس
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 كل٘خ اٙصبس الذسعبد الؼلو٘خ الزبل٘خ :روٌؼ 

 دسعخ الذثلْم ) ػبهخ / هزخصص / هٌِ٘خ( -

 الوبعغز٘شدسعخ  -

 دسعخ الذكزْساٍ -
 

 

 

 

 

  ّرشول الزخصصبد الزبل٘خ :  الذثلْم الؼبهخ -1

            دثلْم االصبس الًْ٘بً٘خ الشّهبً٘خ -     دثلْم االصبس االعاله٘خ -        دثلْم رشه٘ن االصبس -        دثلْم االصبس الوصشٗخ -
 

عةبػخ  27صةبس ُةْ الغةبػبد الوؼزوةذح ّٗؾصةل العبلةت ػلةٔ الةذثلْم هزةٔ سرةن الذساعةخ )الؼبهةخ ىةٔ اٙ م الذساعةخ ثبلةذثلْمًظب

عةةبػخ  11هؼزوةذح( هْصػةخ ػلةٔ سسثؼةةخ ىصةْي دساعة٘خ ) را عةغل الؾةةذ ايلصةٔ للزغةغ٘ل ىةٔ اللصةةل الذساعةٖ الْاؽةذ ُّةْ 

هؼزوةذح ّٗبجةل العةالة الؾبنةل٘ي ػلةٔ دسعةخ عةبػَ  17ّٗكْى الؾةذ اادًةٔ للزغةغ٘ل ىةٔ اللصةل الذساعةٖ الْاؽةذ ) هؼزوذح (

 الل٘غبًظ سّالجكبلْسْٗط سّ ػلٔ دسعخ هؼبدلخ هي عبهؼخ  لل٘و٘خ هي داخل ط.م.ع سّ خبسعِب.

ٗغوؼ للعالة الؾبنل٘ي ػلٔ ربةذٗش هبجةْي ىةٔ الوشؽلةخ الغبهؼ٘ةخ ايّلةٔ الذساعةخ ثبلةذثلْم الؼبهةخ كوةب ٗغةوؼ لِةن ثبعةزكوبي 

 د الؼل٘ب ششط سى ٗكْى الوؼذي الزشاكؤ للذثلْم ع٘ذ ػلٔ ايلل سّ هب ٗؼبدلَ.دساعزِن ىٔ هشؽلخ الذساعب

ّٗغْص للغبهؼخ هٌؼ الذثلْهبد الؼبهخ الزٔ ربةذهِب الكل٘ةخ ثبالشةزشاع هةغ عبهؼةبد ػشث٘ةخ سّ سعٌج٘ةخ ثٌةبت ػلةٔ الزةشاػ هغلةظ 

 الكل٘خ.

بد : الذثلْهسّالا   
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  ّٗشول الزخصصبد الزبل٘خ : الوزخصص الذثلْم -7

 دثلْم اصبس الوغشة ّاالًذلظ -                         لجؾش الوزْعظدثلْم اصبس دّي ا - الليدثلْم ربسٗخ  -

دثلْم رشه٘ن ّن٘بًخ االصبس  - دثلْم رشه٘ن ّن٘بًخ االصبس غ٘ش الؼضْٗخ - دثلْم اصبس الوششق االعالهٖ -

 الؼضْٗخ

  دثلْم اصبس شجَ الغضٗشح الؼشث٘خ ّالخل٘ظ الؼشثٖ - دثلْم اصبس هب لجل الزبسٗخ -

 دثلْم الزشه٘ن الوؼوبسٕ ّالؾلبظ ػلٔ الوجبًٖ ّالوْالغ االصشٗخ - دثلْم اصبس الششق االدًٔ البذٗن -
 

 

 شول الزخصصبد الزبل٘خ :ّٗ الذثلْم الوٌِ٘خ -3

 دثلْم الخعْط الوصشٗخ البذٗوخ ّالبجع٘خ -3                         دثلْم الوزبؽف -1

 دثلْم اداسح الوْالغ االصشٗخ -4                  دثلْم الؾلبئش -7

 Lecture Course on Egypt Through AGESدثلْم  -5
 

عةبػخ  36للعبلةت اعةزكوبي دساعةبد ػل٘ةب ّرةزن الذساعةخ هذح الذساعخ ثبلذثلْم الوٌِ٘ةخ عةٌخ دساعة٘خ ّاؽةذح  هٌزِ٘ةخ ال ٗؾة  

 هؼزوذح هْصػخ ػلٔ ىصل٘ي دساع٘٘ي.

ٗشزشط لب٘ذ العبلت ثبلذثلْم الوٌِ٘خ ؽصْلَ ػلٔ دسعخ الل٘غةبًظ سّ الجكةبلْسْٗط سّ ػلةٔ سٓ دسعةخ ػلو٘ةخ هؼبدلةخ هؼزةش  

 ثِب هي داخل ط.م.ع سّ خبسعِب.
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 ثشًبهظ هبعغز٘ش رشه٘ن ّن٘بًخ االصبس غ٘ش الؼضْٗخ -5 ثشًبهظ هبعغز٘ش االصبس الوصشٗخ البذٗوخ -1

 ثشًبهظ هبعغز٘ش الزشه٘ن الوؼوبسٕ -6 ثشًبهظ هبعغز٘ش االصبس الًْ٘بً٘خ ّالشّهبً٘خ -7

 ّن٘بًخ االصبس الؼضْٗخثشًبهظ هبعغز٘ش رشه٘ن  -2 ثشًبهظ هبعغز٘ش االصبس االعاله٘خ -3

 ثشًبهظ هبعغز٘ش ػلْم الج٘ئخ االصبسٗخ )ثشًبهظ هشزشع ث٘ي عبهؼخ الببُشح ّعبهؼخ كْلْى ىٖ الوبً٘ب( -4
 

 : ششّط البجْي

سى ٗكْى العبلت ؽبنال ػلٔ دسعةخ الجكةبلْسْٗط سّ الل٘غةبًظ سّ الةذثلْم الؼةبم سّ ػلةٔ دسعةخ هؼبدلةخ هةي عبهؼةخ سّ هؼِةذ  -

 ثزبذٗش ػبم )ع٘ذ (. 1.2سال ٗبل هؼذلَ الزشاكؤ ػي هؼزش  ثَ ّٗغت 

دسعةةخ ّالزةةٔ  454سى ٗغةةزْىٔ العبلةةت هزعلجةةبد الغبهؼةةخ هةةي اعز٘ةةبص اللغةةخ ايعٌج٘ةةخ ايّلةةٔ اقًغل٘ضٗةةخ ثذسعةةخ ال ربةةل ػةةي  -

بد ثبلغبهؼةخ روٌؾِب  ؽةذٓ الغِةبد الوؼزةش  ثِةب هةي لجةل الغبهؼةخ )سّ هةب ٗؼبدلِةب ثبللشًغة٘خ سّ ايلوبً٘ةخ( ّٗؾةذد هشكةض اللغة

 الوببثل لِزٍ الذسعخ.

عبػَ هؼزوةذح للوبةشساد الذساعة٘خ ٗؾصةل ىِ٘ةب العبلةت  16ػذد الغبػبد الوؼزوذح الالصهخ للؾصْي ػلٔ دسعخ الوبعغز٘ش  -

 عبػَ للشعبلخ الؼلو٘خ. 16ػلٔ ربذٗش ع٘ذ ػلٔ ايلل  لٔ عبًت 

 هب ٗلٖ : ٗشزشط لٌ٘ل دسعخ الوبعغز٘ش ىٔ االصبس: الذسعخ  ششّط الؾصْي ػلٔ

ا: ثشا شهظ الوبعغز٘صبً٘ب  
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سى ٗغزبص العبلت هزعلجبد كل هي الغبهؼخ )  هزؾبى اللغخ( كوب ٗغزبص هزعلجبد الكل٘خ ّالبغن ثوؼذي رشاكؤ ال ٗبل ػةي  -

 ًبعَ ) هب ٗؼبدي ع٘ذ(. 1.2

سى ٗؼذ سعبلخ هجزكشح ّعزع٘غ الذىبع ػي هب عبت ىِ٘ةب سهةبم لغٌةخ الؾكةن ػلِ٘ةب ىةٔ هٌبلشةخ ػلٌ٘ةخ رجةشُي ػلةٔ روكٌةَ  -

 الجؾضٔ. الؼلؤ ّ

ٗكْى الؾذ ايلصٔ لالًزِبت هي دساعخ هبشساد ثشًبهظ الوبعغز٘شّهٌبلشخ الشعبلخ خوظ عةٌْاد هةي رةبسٗخ رغةغ٘ل  -

 العبلت ىٖ الجشًبهظ.

 ششط رؾذٗذ هٌبلشخ الوبعغز٘ش سى ٗكْى للعبلت ثؾش هٌشْس ىٔ هغلخ ػلو٘خ هؾكوخ هؾل٘خ سّ  لل٘و٘خ. -

 بت ػلٖ رْن٘خ هغلظ الكل٘خ ثؼذ الزشاػ هغلظ البغن .سى ٗوٌؼ هغلظ الغبهؼخ دسعخ الوبعغز٘ش ثٌ -

هغلةظ  ٗغْص لوغلظ الكل٘ةخ سى ْٗلةف ل٘ةذ العبلةت للذساعةخ لذسعةخ الوبعغةز٘ش لوةذح سلصةبُب ػةبه٘ي ّرلةم ثٌةبت ػلةٔ هْاىبةخ

 البغن ػلٖ طلت ٗزبذم ثَ العبلت ّال رؾزغت هذح اقٗبب  هي هذح دساعخ الوبعغز٘ش الوؾذدح هي لجل.

 

    

 صبس االعاله٘خ االثشًبهظ دكزْساٍ  -5 ثشًبهظ دكزْساٍ االصبس الوصشٗخ البذٗوخ -1

 ثشًبهظ دكزْساٍ رشه٘ن ّن٘بًخ االصبس الؼضْٗخ -6 ثشًبهظ دكزْساٍ االصبس الششل٘خ البذٗوخ -7

 ّن٘بًخ االصبس غ٘ش الؼضْٗخثشًبهظ دكزْساٍ رشه٘ن  -2 ثشًبهظ دكزْساٍ اصبس هب لجل الزبسٗخ -3

 ثشًبهظ دكزْساٍ الزشه٘ن الوؼوبسٕ -1 ثشًبهظ دكزْساٍ االصبس الًْ٘بً٘خ الشّهبً٘خ -4

ا صبلض هظ الذكزْساٍاثش: ب  
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 : ششّط البجْي

سى ٗكْى العبلت ؽبنال ػلٔ دسعخ الوبعغز٘ش ىٔ االصبس سّ الزشه٘ن هي الكل٘خ ثزبذٗش ع٘ذ سّ هب ٗؼبدلَ ثبلوؼذ الزشاكؤ  -

 هؼِذ ػلؤ آخش هؼزش  ثَ ّهؼبدي هي لجل الوغلظ ايػلٔ للغبهؼبد.سّ ػلٔ دسعخ هؼبدلخ هي 

 سى ٗبذم رضك٘خ ػلو٘خ هي الوششى٘ي ػلَ٘ ىٔ الوبعغز٘ش  را ؽصل ػلَ٘ هي خبسط الكل٘خ. -

ٗكلف العبلت الوزبذم هي خبسط الكل٘خ لذساعخ الذكزْساٍ ثجؼض الوْاد سّ الوبشساد الزكو٘ل٘خ العزكوبي رأُ٘لَ للبجْي  -

 ْاىبخ هغلظ الكل٘خ ثؼذ هْاىبخ هغلظ البغن الوخزص .ّرلم ثو

 دسعخ. 544سى ٗغزبص العبلت اهزؾبًب ىٔ اللغخ اقًغل٘ضٗخ طجبب لوزعلجبد الغبهؼخ ثوؼذي ال ٗبل ػي  -

 رٔ:ششّط الؾصْي ػلٔ الذسعخ كبٙ

ز٘ش ثٌظبم الغبػبد ٗشزشط للؾصْي ػلٔ دسعخ الذكزْساٍ ثٌظبم الغبػبد الوؼزوذح سى ٗكْى ؽبنال ػلٔ دسعخ الوبعغ -

 الوؼزوذح.

سى ٗؼذ العبلت سعبلخ ىٔ هْضْع هجزكش ْٗاى  ػلَ٘ هغلظ البغن ّهغلظ الكل٘خ ٗزضؼ هٌِب كلبترَ الؼلو٘خ  -

 ّالجؾض٘خ ّٗغزع٘غ هٌبلشخ هب عبت ىِ٘ب هغ ُ٘ئخ الؾكن ػلِ٘ب ػلٌ٘خ رجشُي ػلٔ روكٌَ الؼلؤ ّالجؾضٔ.

هي ربسٗخ الزغغ٘ل ػلٔ ايلل هي ربسٗخ هْاىبخ هغلظ الكل٘خ ثٌبت ػلٖ شِشا  74ال ٗغْص هٌبلشخ الشعبلخ لجل هضٔ  -

الزشاػ هغلظ البغن الوخزص ػلٔ ل٘ذ العبلت ىٔ ثشًبهظ الذكزْساٍ ّٗكْى الؾذ ايلصٔ لالًزِبت هي الذكزْساٍ 

 ال  را ربذم خوظ عٌْاد هي ربسٗخ ل٘ذ العبلت ىٔ ثشًبهظ الذكزْساٍ ّهي ٗزغبّص ُزٍ الوذح ٗلغٔ ل٘ذٍ هي الذساعخ 

 الوشش  ثعلت هذ للذساعخ ال ٗزغبّص الؼبم سّ ّىبب للْائؼ ّالٌظن الوؼوْي ثِب ثبلغبهؼخ ىٔ ُزا الشبى.
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ٗوٌؼ هغلظ الغبهؼخ الذسعخ ثٌبت ػلٔ رْن٘خ هغلظ الكل٘خ ثؼذ الزشاػ هغلظ البغن ّٗوٌؼ العبلت دسعخ دكزْساٍ  -

هشرجخ الشش  ايّلٔ( ّٗغْص سى روٌؼ الذسعخ هغ  –الشش   ثوشرجخ –الللغلخ ىٔ االصبس ىٔ رخصصَ ثذسعبد )هٌؼ 

 الزْن٘خ ثبلعجغ ّالزجبدي.

ٗغْص لوغلظ الكل٘خ سى ْٗلف ل٘ذ العبلت ىٔ الذساعخ لذسعخ الذكزْساٍ لوذح سلصبُب ػبه٘ي ّرلم ثٌبت ػلٔ هْاىبخ  -

ٗبب  هي هذح دساعخ هغلظ البغن ثٌبت ػلٖ طلت ٗزبذم ثَ العبلت ّهْاىبخ الوشش  ػلَ٘ ّال رؾغت هذح اق

 الذكزْساٍ.

ششط رؾذٗذ الوٌبلشخ للعبلت سى ٗزبذم ثجؾض٘ي هٌشْسٗ٘ي ًششا ػلو٘ب ىٔ هغلخ ػلو٘خ هؾكوخ هؾل٘خ سّ  لل٘و٘خسّ ثؾضب  -

 طجبب لبشاس هغلظ الغبهؼخ. –ّاؽذا ىٔ هغلخ دّل٘خ 

 

 

 ثشًبهظ ػلْم الج٘ئخ اٙصبسٗخ هي لغن اٙصبس الوصشٗخ ) ثبللغخ االًغل٘ضٗخ ( 

 عبهؼخ الببُشح . –عبهؼخ كْلْى ّث٘ي كل٘خ اٙصبس  –ُّْ ثشًبهظ هبعغز٘ش هشزشع ث٘ي كل٘خ الؼلْم 

 هذح الذساعخ : ؽذ سدًٔ عٌزبى ّؽذ سلصٔ خوظ عٌْاد .

 

 ّلف الب٘ذ 

ّىبةب للضةْاثظ الزةٖ ٗبشسُةب هغلةظ الذساعةبد الؼل٘ةب ّالجؾةْس ثبلغبهؼةخ ّٗشةزشط  عةشاءٍ لةل اًزِةبت الوةذح ٗكْى ّلةف الب٘ةذ 

 اينل٘خ للب٘ذ سّ الزغغ٘ل.

ا: الجشاهظ الوشزشكخ  ساثؼب

 لْاػذ ػبهخ
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 –ٗغْص لوغلظ الكل٘خ ثٌبت ػلةٔ الزةشاػ هغلةظ البغةن الوخةزص اى ْٗلةف ل٘ةذ العبلةت الوغةغل ثبلذساعةبد الؼل٘ةب )هبعغةز٘ش 

 -عٌْاد رغذد عٌْٗب ّرلم ىٔ الؾبالد االر٘خ: 3ؾذ سلصٖ دكزْساٍ( ثلزشح  ػذاد الشعبلخ ّث

 الؾبالد الوشض٘خ ثششط سى ٗزبذم العبلت ثبلشِبداد الوشض٘خ الالصهخ هؼزوذح هي اقداسح العج٘خ للغبهؼخ. .1

هشاىبخ الضّط سّ الضّعخ للغلش للخبسط ػلٔ سى ٗزبذم العبلت ثوب ٗضجذ رلم هذػوب ثوْاىبخ عِةخ الؼوةل ػلةٔ اقػةبسح  .7

 للعش  ايّي ّالوْاىبخ للعش  ايخش.

 ؽبالد الزغٌ٘ذ للبْاد الوغلؾخ ّربذٗن هب ٗل٘ذ رلم. .3

 سعبصح سػبٗخ العلل ثششط ربذٗن شِبدح هؼزوذح هي عِخ الؼول ثبلٌغجخ للؼبهل٘ي سّ شِبدح ه٘الد العلل. .4

 الوٌؼ الزذسٗج٘خ ّالوِوبد البْه٘خ الزٔ ْٗىذ ىِ٘ب العبلت ػي طشٗ  عِخ ػولَ. .5

 -ٗزن  لغبت الب٘ذ ىٔ سٓ هي الؾبالد الزبل٘خ:  الب٘ذ  لغبت

 .ػذم اعز٘لبت الؾذ ايدًٔ هي الغبػبد الوؼزوذح الوعلْثخ ىٔ الوذح الوؾذدح لزلم 

 .رغبّص الؾذ االلصٔ الوغوْػ ثَ للؾصْي ػلٔ الذسعخ 

 ًةخ سػضةبت ُ٘ئةخ الزةذسٗظ ُّةٔ اقخالي ثبلب٘ن ايخالل٘خ ّايكبدٗو٘خ هضل ؽبالد الغش ّهخبللةبد ايهبًةخ الؼلو٘ةخ ّ ُب

 ؽبالد رغزْعت  لغبت الب٘ذ.

 .ىٖ ؽبلخ الوبعغز٘ش سّ الذكزْساٍ ، ربذٗن ربشٗش هي لغٌخ الؾكن ػلٔ الشعبلخ ثأًِب غ٘ش نبلؾخ لٌ٘ل الذسعخ 

  ٔىٔ ؽبلخ اخزال  الوششى٘ي ػلٖ عذٗخ ّ عذّٓ اعزوشاس العبلت ىةٔ الجؾةش ّ / سّ نةالؽ٘خ الشعةبلخ ٗةزن اقؽزكةبم  لة

 غٌخ ٗبزشؽِب هغلظ البغن ّثوْاىبخ لغٌخ الذساعبد الؼل٘ب ّهغلظ الكل٘خ.ل
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  ربةةذم العبلةةت ثعلةةت قلغةةبت الب٘ةةذ ، ّالوْاىبةةخ ػلةةٔ طلجةةَ هةةي هغلةةظ الكل٘ةةخ صةةن اػزوةةبدٍ هةةي س.د.ًبئةةت سئةة٘ظ الغبهؼةةخ

 للذسعبد الؼل٘ب.

الزشاػ لغٌخ الذساعبد الؼل٘ب  ػبدح ل٘ذٍ ّػلٔ العبلةت اى  را رن  لغبت ل٘ذ العبلت ٗغْص لوغلظ الكل٘خ ثٌبت ػلٔ  :  ػبدح الب٘ذ 

ٗزبذم ثعلت اػبدح الب٘ذ ىٖ الوْاػ٘ذ الوؾذدح لزلم هغ االلزضام ثبلششّط الؼبهخ للب٘ةذ ّكةزلم الشةشّط الخبنةخ ثب٘ةذ لكةل دسعةخ 

ْاد ثٌبت ػلةٔ هْاىبةخ ّٗغْص اى ٗؼلٔ هي ثؼض الوبشساد الغبث  اعز٘بصُب ارا لن ٗوضٔ ػلٔ ًغبؽَ ىِ٘ب سكضش هي خوظ عٌ

 .5البغن الوخزص ّطجبب للجٌْد الْاسدح ثبلوبدح 

 



 

 
 

 

        
 

      

      
 كهٛح داس انؼهٕو
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ػهيٗ انُضيٕ  ِانًارغيتٛش ٔانيذكتٕساانكهٛح ػذد يٍ انذسراخ انؼهًٛح تشًم انذتهٕياخ انؼايح ٔانخاطح إػافح إنٗ دسرتيٙ تًُش 

 انتانٙ :
 

 

 

 
 
 

  انتخظض
 

 انتخظض

 انذتهٕو انخاص فٙ انذساعاخ اإلعاليٛح -5 انذتهٕو انؼاو فٙ انهغح انؼشتٛح ٔآداتٓا -1

 ٔإرشاءاتّدتهٕو تششٚؼاخ انضٔاد  -6 انذتهٕو انؼاو فٙ انذساعاخ اإلعاليٛح -2

 دتهٕو تضمٛك انتشاث ٔانًخطٕؽاخ انؼشتٛح -7 انذتهٕو انخاص فٙ انذساعاخ انهغٕٚح -3

 دتهٕو انهغح انؼشتٛح نغٛش انُاؽمٍٛ تٓا -8 انذتهٕو انخاص فٙ  انذساعاخ األدتٛح ٔانُمذٚح -4

 

 ٔافذٍٚ( -ششٔؽ انمثٕل  )يظشٍٚٛ 

، أٔيا انزايؼٛح انكهٛاخ إصذٖ يٍ انهٛغاَظ أٔ انثكانٕسٕٚط ػهٗ ٌٕطهاضانطالب ان انؼايح انذتهٕياخ تشايذ فٙ ٚمثم -1

 .ٚؼادنٓا يٍ أ٘ يؼٓذ ػهًٙ يُاظش يؼتشف تّ

 :ػهٗ انضاطهٌٕانطالب   انخاطح انذتهٕياخ تشايذ فٙ ٚمثم  -2

 انٕافذٌٔ انطالب كزنكٔ(  يمثٕل)  تتمذٚش(  اَتغاب أٔ اَتظاو)  انؼهٕو داس كهٛاخ يٍ انهٛغاَظ دسرح. 

 األلم ػهٗ(  رٛذ)  تتمذٚش(  اَتغاب أٔ اَتظاو)  انؼهٕو داس نكهٛح انًُاظشج انكهٛاخ يٍ انهٛغاَظ دسرح. 

 (. يمثٕل) تتمذٚش انًفتٕس انتؼهٛى تُظاو انماْشج رايؼح انؼهٕو داس كهٛح يٍ انهٛغاَظ دسرح  

انؼايح ٔانخاطح اخانذتهٕيتشايذ : أٔلا   
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   .انًختضتانمغى  انشخظٛح انًماتهحٔ ،انتضشٚش٘ الختثاس  انًتمذو ٚزتاص أٌ  -3

 أٌ ٚغزم انطانة سغثتّ فٙ النتضاق يٍ خالل يُظح ادسط فٙ يظش )خاص تانٕافذٍٚ(. -4

 عذاد انشعٕو انًمشسج . -5

 يذج انذساعح

 .( يمشساخ6فظهٍٛ دساعٍٛٛ، كم فظم ) ػهٗ حًمغ  ي فٙ انؼاو، يؼتًذج عاػح(  36) يذج انذساعح ػاياٌ، تٕالغ 
 

 يكاٌ انذساعح

 انذساعح صؼٕسٚا تماػاخ انكهٛح، إل فٙ انظشٔف انطاسئح فئَٓا تكٌٕ ػثش تشَايذ انضٔٔو.األطم أٌ تكٌٕ 
 

 انًغتُذاخ انًطهٕتح

 ( طٕس شخظٛح صذٚخح.4أطم انًؤْم انذساعٙ+ أطم شٓادج انًٛالد )كًثٕٛتش(+ طٕسج انثطالح انشخظٛح+ ػذد )   -

 نهزكٕس.أطم شٓادج انخذيح انؼغكشٚح أٔ طٕسج ؽثك األطم يُٓا  -

أطم انًؤْم انذساعٙ +طٕسج يٍ رٕاص عفش عاس٘ نًذج ػايٍٛ ػهٗ األلم+ يؼادنح انشٓادج يٍ انًزهظ األػهٗ  -

 نهزايؼاخ نهٕافذٍٚ.

 شٓادج أعاعٛاخ انثضج انؼهًٙ يٍ يشكض انتذسٚة انهغٕ٘ يٍ انكهٛح نهًظشٍٚٛ ٔانٕافذٍٚ. -

 

 لٕاػذ إٚماف انمٛذ ٔانتضٕٚم

انمغى حى يزهظ انكهٛح ٔفك انششٔؽ انتٙ تُض ػهٛٓا لئضح انذساعاخ انؼهٛا ٔل ٚزٕص انتضٕٚم يٍ انتمذو تؼزس ٚمثهّ يزهظ 

 .تخظض نتخظض أخش
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 لٕاػذ اليتضاَاخ

 الختثاساخ صؼٕسٚا تانكهٛح فٙ يٕاػٛذْا انًمشسج. -

 تثاس انتضشٚش٘.% يٍ يزًٕع األَشطح انفظهٛح )انثضج(+الخ65ُٚؼذ انطانة َارضا فٙ انًمشس إرا صظم ػهٗ دسرح  -

 انًمشس انز٘ ٚتغٛة ػُّ انطانة أٔ ٚشعة فّٛ ٚضك نّ إػادتّ فٙ دٔس أكتٕتش تؼذ دفغ انشعٕو انًمشسج نالختثاس . -
 

 ششٔؽ انضظٕل ػهٗ انذسرح
 

 ارتٛاص انطانة انًمشساخ انذساعٛح انًمشسج فٙ انؼايٍٛ انذساعٍٛٛ.

 
 
 

 

  انتخظض
 

 انتخظض

 دسرح انًارغتٛش فٙ انششٚؼح اإلعاليٛح -5 دسرح انًارغتٛش فٙ انُضٕ ٔانظشف ٔانؼشٔع -1

دسرح انًارغتٛش فٙ ػهى انهغح ٔانذساعاخ انغايٛح  -2

 ٔانششلٛح

 دسرح انًارغتٛش فٙ انثالغح ٔانُمذ األدتٙ ٔاألدب انًماسٌ - 6

 فٙ انتاسٚخ اإلعاليٙ ٔانضؼاسج اإلعاليٛحدسرح انًارغتٛش  -7 دسرح انًارغتٛش فٙ انذساعاخ األدتٛح -3

  دسرح انًارغتٛش فٙ انفهغفح اإلعاليٛح  -4
 

ا:  انًارغتٛش دسرححاَٛا  



) دراسات عليا( دار العلومكلية                              ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 ٔافذٍٚ( -ششٔؽ انمثٕل  )يظشٍٚٛ 

 ٚمثم تثشايذ انًارغتٛش كم يٍ :  -1

 تؼيذ  انتخظيض نًيادج انتشاكًيٙ انًزًيٕع فيٙ( رٛيذ) ٔتمذٚش ،(رٛذ) ػاو تتمذٚش انٕافذٍٚ ٔانطالب انؼهٕو، داس كهٛاخ ؽالب

 .انمثٕل يتطهثاخ يٍ انمغى ٚضذدِ يا انطانة ٚغتٕفٙ أٌ ػهٗ يٕافمح يزهظ انمغى، ٔيزهظ انكهٛح

 تؼيذ  انتخظيض نًيادج انتشاكًيٙ انًزًيٕع فيٙ( رٛيذ) ٔتميذٚش ،(رٛيذ) ػياو تتميذٚش انؼهيٕو داس انًُاظشج نكهٛيح كهٛاخان ؽالب

ٚضذد انمغى انًختض كيم ػياو انكهٛياخ انًُياظشج انتيٙ ٚضتارٓيا، ٔانتميذٚشاخ  أٌ ػهٗ يٕافمح يزهظ انمغى، ٔيزهظ انكهٛح

 .انمثٕل يتطهثاخ يٍ انمغى ٚضذدِ يا انطانةانًُاعثح نّ ٔفك خطح انمغى انؼهًٛح ٔانؼًهٛح، يغ اعتٛفاء 

  (.رٛذ) ػاو تتمذٚش ٚمثهٌٕ انماْشج رايؼح -انؼهٕو داس كهٛحيٍ  خاصان انذتهٕوؽالب 

   .تانمغى انًختض انشخظٛح انًماتهحٔ ،انتضشٚش٘ الختثاس  انًتمذو ٚزتاص أٌ   -2

 انًمشسج.عذاد انشعٕو انذساعٛح      -3

 أٌ ٚغزم انطانة سغثتّ فٙ النتضاق يٍ خالل يُظح ادسط فٙ يظش )خاص تانٕافذٍٚ(.     -4
 

 يذج انذساعح

 .( يمشساخ3فظهٍٛ دساعٍٛٛ، كم فظم ) ػهٗ حًمغ  ي فٙ انؼاو، يؼتًذج عاػح(  36) يذج انذساعح ػاياٌ، تٕالغ 

 يكاٌ انذساعح

 األطم أٌ تكٌٕ انذساعح صؼٕسٚا تماػاخ انكهٛح، إل فٙ انظشٔف انطاسئح فئَٓا تكٌٕ ػثش تشَايذ انضٔٔو.
 

 انًغتُذاخ انًطهٕتح

 ( طٕسج انثطالح انشخظٛح+ ػذد +)شخظٛح صذٚخح.( طٕس 4أطم انًؤْم انذساعٙ+ أطم شٓادج انًٛالد )كًثٕٛتش 

   .تٛاٌ يفظم تذسراخ عُٕاخ انذساعح، أٔ شٓادج انذتهٕو انخاص نهطالب انضاطهٍٛ ػهٗ انذتهٕو انخاص يٍ انكهٛح 



) دراسات عليا( دار العلومكلية                              ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 .ٍٚأطم انًؤْم انذساعٙ+ يؼادنح انشٓادج يٍ انًزهظ األػهٗ نهزايؼاخ+ طٕسج رٕاص عفش عاس٘ نًذج ػايٍٛ نهٕافذ 

  .ٍٚشٓادج أعاعٛاخ انثضج انؼهًٙ يٍ يشكض انتذسٚة انهغٕ٘ يٍ انكهٛح نهًظشٍٚٛ ٔانٕافذ 

 نًذج ػايٍٛ ػهٗ األلم( . إػفاء -أطم انًٕلف يٍ انتزُٛذ نهزكٕس أٔ طٕسج ؽثك األطم يُّ )أدٖ انخذيح 

 خطٕاخ تغزٛم انشعانح

انًارغتٛش فٙ يذج ل تضٚذ ػٍ خًظ عُٕاخ، ٔتؼذ صؼٕس ٚضك نهطانة تؼذ إَٓاء ػايٙ انذساعح انتمذو تخطح نتغزٛم سعانح 

انطانة رهغح عًُٛاس ػهُٛح نًُالشتّ فٙ انًٕػٕع انز٘ ٚشٚذ انتغزٛم فّٛ، ٔتؼذْا ٚؼتًذ انمغى انًختض انخطح، حى ٚضؼش 

ٔفٙ انُٓاٚح انطانة خطاتاخ تشاءج انًٕػٕع، حى ٚأخز يٕافمح نزُح انذساعاخ انؼهٛا ٔيٕافمح يزهظ انكهٛح ػهٗ انًٕػٕع، 

 ٚأخز يٕافمح انزايؼح ػهٗ تغزٛم انًٕػٕع يٍ تاسٚخ اػتًاد يزهظ انكهٛح.

 لٕاػذ إٚماف انمٛذ ٔانتضٕٚم

ٔل ٚزٕص انتضٕٚم يٍ  انتمذو تؼزس ٚمثهّ يزهظ انمغى حى يزهظ انكهٛح ٔفك انششٔؽ انتٙ تُض ػهٛٓا لئضح انذساعاخ انؼهٛا

 .تخظض نتخظض آخش
 

 لٕاػذ اليتضاَاخ

 .الختثاساخ صؼٕسٚا تانكهٛح فٙ يٕاػٛذْا انًمشسج 

  يٍ يزًٕع األَشطح انفظهٛح )انثضج(+الختثاس انتضشٚش٘.77ُٚؼذ انطانة َارضا فٙ انًمشس إرا صظم ػهٗ دسرح % 

 . انًمشس انز٘ ٚتغٛة ػُّ انطانة أٔ ٚشعة فّٛ ٚضك نّ إػادتّ فٙ دٔس أكتٕتش تؼذ دفغ انشعٕو انًمشسج نالختثاس 

ٛح انًمشسج فٙ انؼايٍٛ انذساعٍٛٛ ارتٛاص انطانة انًمشساخ انذساع:  انضظٕل ػهٗ دسرح انذساعح ٔانًُالشحششٔؽ 

 ارتٛاصِ رهغح انًُالشح انؼهُٛح تانكهٛح.ٔ
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 انتخظض  انتخظض

 دسرح انذكتٕساِ فٙ انششٚؼح اإلعاليٛح -5  دسرح انذكتٕساِ فٙ انُضٕ ٔانظشف ٔانؼشٔعـ 1

دسرح انذكتٕساِ فٙ ػهى انهغح ٔانذساعاخ انغايٛح  -2

 ٔانششلٛح

  دسرح انذكتٕساِ فٙ انثالغح ٔانُمذ األدتٙ ٔاألدب انًماسٌ -6

 دسرح انذكتٕساِ فٙ انتاسٚخ اإلعاليٙ ٔانضؼاسج اإلعاليٛح -7 دسرح انذكتٕساِ فٙ انذساعاخ األدتٛح -3

  دسرح انذكتٕساِ فٙ انفهغفح اإلعاليٛح -4

 

 ٔافذٍٚ( -ششٔؽ انمثٕل  )يظشٍٚٛ 

 ٚمثم تثشايذ انذكتٕساِ كم يٍ:   -1

 انضاطهٌٕ ػهٗ دسرح انًارغتٛش يٍ كهٛح داس انؼهٕو رايؼح انماْشج.  طالبان 

  ٍٔانطالب ٔؽالب انكهٛاخ انًُاظشج ،فشع انفٕٛو ٔانًُٛا انؼهٕو داس حكهٛانطالب انضاطهٌٕ ػهٗ دسرح انًارغتٛش ي 

 تؼذ فضض انشعانح يٍ انمغى انًختض إلتذاء انشأ٘ تانًٕافمح أٔ انشفغ.  ٌٔانٕافذ

   .تانمغى انًختض انشخظٛح انًماتهحٔ ،انتضشٚش٘ الختثاس  انًتمذو ٚزتاص أٌ  -2

 . انًمشسج عذاد انشعٕو انذساعٛح   -3

  .تانمغى انًختض انشخظٛح انًماتهحٔ ،انتضشٚش٘ الختثاس  انًتمذوأٌ ٚزتاص انطانة   -4

ا حانخ انذكتٕساِ دسرح: ا  
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 أٌ ٚغزم انطانة سغثتّ فٙ النتضاق يٍ خالل يُظح ادسط فٙ يظش )خاص تانٕافذٍٚ(.  -5
 

 يذج انذساعح

 .( يمشساخ4فظهٍٛ دساعٍٛٛ، كم فظم ) ػهٗ حًمغ  ي ،يؼتًذج عاػح(  24) يذج انذساعح ػاو ٔاصذ، تٕالغ 
 

 يكاٌ انذساعح

 .تكٌٕ انذساعح صؼٕسٚا تماػاخ انكهٛح، إل فٙ انظشٔف انطاسئح فئَٓا تكٌٕ ػثش تشَايذ انضٔٔواألطم أٌ 

 

 انًغتُذاخ انًطهٕتح

 ( طٕسج انثطالح انشخظٛح+ ػذد +)( طٕس شخظٛح صذٚخح.4أطم انًؤْم انذساعٙ+ أطم شٓادج انًٛالد )كًثٕٛتش 

 نًذج ػايٍٛ ػهٗ األلم( . إػفاء -أطم انًٕلف يٍ انتزُٛذ نهزكٕس أٔ طٕسج ؽثك األطم يُّ )أدٖ انخذيح 

  ٍٛأطييم انًؤْييم انذساعييٙ+ يؼادنييح انشييٓادج يييٍ انًزهييظ األػهييٗ نهزايؼيياخ+ طييٕسج رييٕاص عييفش عيياس٘ نًييذج ػيياي

 نهٕافذٍٚ.

  انًؼادنح يٍ انًزهيظ األػهيٗ نهزايؼياخ نهطيالب أطم شٓادج انًارغتٛش نهًظشٍٚٛ، ٔأطم انشٓادج تاإلػافح إنٗ أطم

 انٕافذٍٚ.

   .َغخح يٍ سعانح انًارغتٛش نهؼشع ػهٗ انمغى انًختض 

 .ٍٚشٓادج أعاعٛاخ انثضج انؼهًٙ يٍ يشكض انتذسٚة انهغٕ٘ يٍ انكهٛح نهًظشٍٚٛ ٔانٕافذ 
 

 خطٕاخ تغزٛم انشعانح



) دراسات عليا( دار العلومكلية                              ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

ٚضك نهطانة تؼذ إَٓاء ػاو انذساعح انتمذو تخطح نتغزٛم سعانح انذكتٕساِ فٙ يذج ل تضٚذ ػٍ حالث عُٕاخ ييٍ تياسٚخ َزاصيّ 

فٙ ػاو انذساعح، ٔتؼذ صؼٕس انطانة رهغح عًُٛاس ػهُٛيح نًُالشيتّ فيٙ انًٕػيٕع انيز٘ ٚشٚيذ انتغيزٛم فٛيّ، ٔتؼيذْا ٚؼتًيذ 

اتاخ تيشاءج انًٕػيٕع، حيى ٚأخيز يٕافميح نزُيح انذساعياخ انؼهٛيا ٔيٕافميح يزهيظ انمغى انًختض انخطح، حى ٚضؼش انطانة خط

 انكهٛح ػهٗ انًٕػٕع، ٔفٙ انُٓاٚح ٚأخز يٕافمح انزايؼح ػهٗ تغزٛم انًٕػٕع يٍ تاسٚخ اػتًاد يزهظ انكهٛح.
 

 لٕاػذ إٚماف انمٛذ ٔانتضٕٚم

ٔل ٚزيٕص انتضٕٚيم ييٍ  تُض ػهٛٓا لئضح انذساعياخ انؼهٛياانتمذو تؼزس ٚمثهّ يزهظ انمغى حى يزهظ انكهٛح ٔفك انششٔؽ انتٙ 

 .تخظض نتخظض آخش
 

 لٕاػذ اليتضاَاخ

 .الختثاساخ صؼٕسٚا تانكهٛح فٙ يٕاػٛذْا انًمشسج 

  الختثيياس  % يييٍ يزًييٕع األَشييطح انفظييهٛح )انثضييج(+77ُٚؼييذ انطانيية َارضييا فييٙ انًمييشس إرا صظييم ػهييٗ دسرييح

 انتضشٚش٘.

 ُّانطانة أٔ ٚشعة فّٛ ٚضك نّ إػادتّ فٙ دٔس أكتٕتش تؼذ دفغ انشعٕو انًمشسج نالختثاس . انًمشس انز٘ ٚتغٛة ػ 

 

 ششٔؽ انضظٕل ػهٗ دسرح انذساعح ٔانًُالشح

 ارتٛاص انطانة انًمشساخ انذساعٛح انًمشسج فٙ انؼايٍٛ انذساعٍٛٛ.

 ٔارتٛاصِ رهغح انًُالشح انؼهُٛح تانكهٛح.



 

 
 

 

        
 

      

      
فزٚمٛخ انؼهٛبانذراسبد اإلكهٛخ   
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 ػهًٛخ تشًم ػذدا يٍ انتخصصبد االكبدًٚٛخ ٔانًُٓٛخ ػهٗ انُحٕ انتبنٙ : ستخ ألسبو تضى انكهٛخ 

   -:ثألسبو انكهٛخ دكتٕراِ (  -يبجستٛز - أٔال: انتخصصبد األكبدًٚٛخ ) درجخ انذثهٕو انتخصصٙ

 لسى انجغزافٛب َٔظى انًؼهٕيبد انجغزافٛخ  -1

 لسى انتبرٚخ  -2

 ألتصبد( –لسى انسٛبسخ ٔااللتصبد ) سٛبسخ  -3

 َثزٔثٕنٕجٛبلسى األ -4

 لسى انهغبد األفزٚمٛخ  -5

 )ٔتى تفؼٛم األلسبو انستخ(                   لسى انًٕارد انطجٛؼٛخ -6
 

 ثزايج يتًٛشح(.. دكتٕراِ  –يبجستٛز –)درجخ انذثهٕو انًُٓٗ ْٕٔ دثهٕو تطجٛمٗ  -ثبَٛب:

 انذثهٕو انًُٓٗ  -1

  ( ثزَبيج دثهٕو َظى انًؼهٕيبد انجغزافٛخGIS) ٔتى انتفؼٛم ) 

 )تى انتفؼٛم( ثزَبيج دثهٕو إ دارح األسيبد ٔانصزاػبد ) تطجٛمبد إفزٚمٛخ ٔػزثٛخ( 

  ) تمٛٛى األثز انجٛئٗ فٗ افزٚمٛب ) تى انتفؼٛم 

 يبجستٛز يُٓٗ + دكتٕراِ يُٓٗ   )نى ٚفؼم(  -2
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1-  

           

 لسى انتبرٚخ  انجغزافٛخلسى انجغزافٛب َٔظى انًؼهٕيبد 

 ٚمجم انمسى : 

  .خزٚجٙ ألسبو انجغزافٛب يٍ كهٛبد اٜداة ٔانتزثٛخ -

 –خزٚجيييٙ لسيييى انجغزافٛيييب ييييٍ كهٛيييبد انذراسيييبد اإلَسيييبَٛخ  -

 .جبيؼخ األسْز

 .خزٚجٙ كهٛخ انتخطٛظ اإللهًٛٙ ٔانؼًزاَٙ -

 .االلتصبد انشراػٙ (/بو )األراضٙ خزٚجٙ كهٛخ انشراػخ ألس -

خزٚجييييٙ ألسييييبو انتخطييييٛظ االلهًٛييييٗ ٔانؼًزاَييييٙ ٔانؼًييييبرح  -

 .ٔانٓٛذرٔنٕجٙ ثكهٛبد انُٓذسخ (

 .خزٚجٙ لسى االلتصبد يٍ كهٛخ االلتصبد ٔانؼهٕو انسٛبسٛخ -

خزٚجٙ كهٛبد انسٛبحخ ٔانفُبدق انتبثؼخ نٕسارح انتؼهٛى انؼبنٙ  -

 .يبػذا شؼجخ اإلرشبد انسٛبحٙ

انجٕٛنٕجٛييييب ٔانفهييييت ٔانُجييييبد خزٚجييييٙ كهٛييييخ انؼهييييٕو لسييييى  -

 .ٔانحٕٛاٌ

خزٚجٙ أكبدًٚٛخ انُمم انجحز٘ ثشزط يؼبدنخ انًجهس األػهيٗ  -

 .نهجبيؼبد

خزٚجٙ انًزكش انيذًٕٚجزافٗ ثشيزط يؼبدنيخ انًجهيس األػهيٗ  -

 .نهجبيؼبد

 

 انمسى :ٚمجم 

خزٚجٙ ألسبو انتبرٚخ ٔانحضبرح يٍ انجبيؼبد  -

  0انًصزٚخ ٔيب ٚؼبدنٓب 

 0اٜثبر ٔشؼجخ اٜثبر يٍ كهٛبد اٜداة خزٚجٙ كهٛبد  -

خزٚجٙ ألسبو انذراسبد انَٕٛبَٛخ ٔانالتُٛٛخ ) شؼجخ  -

 .شؼجخ دراسبد أٔرثٛخ لذًٚخ ( –تبرٚخ ٔأثبر 

خزٚجٙ لسى انتبرٚخ ثكهٛخ انهغخ انؼزثٛخ )جبيؼخ  -

 .األسْز انشزٚف (

  .خزٚجٙ ألسبو انتبرٚخ ثكهٛبد انتزثٛخ -

 .خزٚجٙ كهٛبد انسٛبحخ -

 

 

 نهطالة انًصزٍٚٛ / انٕافذٍٚ شزٔط انمجٕل
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 لسى انهغبد األفزٚمٛخ  األَثزٔثٕنٕجٛبلسى 

ػهيى  –ألسيبو ) األَثزٔثٕنٕجٛيب  –ٚمجم خزٚجٙ كهٛيبد اٜداة  -

  .فهسفخ ( –ػهى االجتًبع  –انُفس 

خزٚجٙ كهٛبد اٜثبر ٔألسبو اٜثبر ثكهٛبد اٜداة يبػيذا لسيى  -

 0األػالو -اٜثبر انًصزٚخ

  .انصٛذنخ –طت األسُبٌ  –خزٚجٙ كهٛبد انطت  -

  .خزٚجٙ كهٛبد انفٌُٕ انجًٛهخ ٔانفٌُٕ انتطجٛمٛخ -

 .خزٚجٙ كهٛبد انشراػخ ) لسى االجتًبع انزٚفٙ ( -

  .خزٚجٙ كهٛبد انخذيخ االجتًبػٛخ -

ػهيى  –انفهسيفخ  –ألسيبو ) األجتًيبع  –خزٚجٙ كهٛبد انتزثٛخ  -

 .انُفس (

 .لسى انؼًبرح –خزٚجٗ كهٛخ انُٓذسخ  -

 

 انمسى :ٚمجم 

انهغخ  –انهغبد ٔانتزجًخ  –دار انؼهٕو  –كهٛبد األنسٍ خزٚجٙ  -

 0انؼزثٛخ ، ٔيب ٚؼبدنٓب 

خزٚجٙ ألسى انهغبد ثكهٛبد اٜداة ٔكذنت كهٛبد اٜثبر لسى  -

ٔانذراسبد  –انذراسبد اإلَسبَٛخ ٔيب ٚؼبدنٓب  –اٜثبر انًصزٚخ 

 .أصٕل انذٍٚ –ٔانكهٛبد انشزػٛخ ثبألسْز  –اإلساليٛخ 

  .ألسبو انهغبد ثكهٛبد انتزثٛخخزٚجٙ  -

  .خزٚجٙ كهٛبد انسٛبحخ ثمسى اإلرشبد انسٛبحٙ -

خزٚجٙ جًٛغ انكهٛبد انشزػٛخ ثألسبو انثمبفخ اإلساليٛخ  -

 .لسى انُشز ثكهٛبد اٜداة –انؼزثٛخ ٔألسبو انتزجًخ ٔشؼجٓب 

 

 االلتصبد (لسى انسٛبسخ ٔااللتصبد ) شؼجخ   لسى انسٛبسخ ٔااللتصبد ) شؼجخ سٛبسخ (

ٚمجم خزٚجٙ كهٛبد االلتصبد ٔانؼهٕو انسٛبسٛخ ) لسيى انؼهيٕو  -

  0انسٛبسٛخ ( 

 0ألسبو انؼهٕو انسٛبسٛخ فٙ انجبيؼبد انًصزٚخ  -

 .خزٚجٙ انجبيؼبد األجُجٛخ ) نهتخصصبد انًُبظزح ( -

 -كهٛبد انؼسيكزٚخ انًؼبدنيخ ) َظيبو األرثيغ سيُٕاد (انخزٚجٙ  -

 .كهٛبد انشزطخ

 .ٙ انحمٕق ٔاإلػالو ٔألسبو اإلػالو نهكهٛبد األخزٖ خزٚج -

 

ٚمجم خزٚجٙ كهٛبد االلتصبد ٔانؼهٕو انسٛبسٛخ ) لسى  -

  .االلتصبد(

 0خزٚجٙ االلتصبد فٙ انجبيؼبد انًصزٚخ  -

 .خزٚجٙ كهٛبد انتجبرح -

 .خزٚجٗ كهٛخ انشراػخ ) ألتصبد سراػٗ( -

 .انًُبظزح (خزٚجٙ انجبيؼبد األجُجٛخ ) نهتخصصبد  -
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 لسى انًٕارد انطجٛؼٛخ
 

 انمسى :ٚمجم 

ٔاالجتًيبع انزٚفيٙ  –سراػخ )  يبػذا ألسيبو االلتصيبد انشراػيٙ  –ػهٕو  –طت ثٛطز٘  –صٛذنخ  :  كهٛبد انؼًهٛخ انخزٚجٙ  -

 .ٔاإلرشبد انشراػٙ ( –

 خزٚجٙ كهٛبد انُٓذسخ ٔانتكُٕنٕجٛب ٔانجتزٔل ٔانتؼذٍٚ ٔانفُٛخ انؼسكزٚخ -

 .خزٚجٙ كهٛبد انتخطٛظ انؼًزاَٙ -           .خزٚجٙ كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ لسى انؼًبرح -

 كهٛبد انجٕٚخانخزٚجٙ  -             .خزٚجٙ كهٛبد انتزثٛخ ) انمسى انؼًهٗ ( -
 

 . نًذح ػبو جبيؼٗ ٔاحذ ٔفٗ حبنخ انزسٕة ٚحك نّ إػبدح لٛذِ فًٛب رست فّٛ:  يذح انذراسخ

 . جبيؼخ انمبْزحثًمز انكهٛخ داخم :  يكبٌ انذراسخ

: أصم انًؤْم انذراسٗ + أصم شٓبدح انًٛالد + أصم شٓبدح انخذيخ انؼسكزٚخ ) نهيذكز (+ صيٕرح ييٍ  انًستُذاد انًطهٕثخ

 صٕر شخصٛخ ، ٔٚكٌٕ انتمذٚى ػٍ طزٚك انحضٕر انٙ يمز انكهٛخ ثبدارح انذراسبد انؼهٛب. 6انجطبلخ انشخصٛخ +

نشزٔط انتمذٚى ٔاالٔراق انًطهٕثخ يٍ لجم إدارح انذراسبد انؼهٛب فٗ خالل شيٓز أسسيطس ٚتى ػًم إػالٌ :  خطٕاط انتسجٛم

 . يٍ كم ػبو

ٚجيٕس نًجهيس انكهٛيخ ثُيبى ػهيٗ التيزا  يجهيس انمسيى انًخيتل ٔنجُيخ انذراسيبد انؼهٛيب أٌ ٕٚليف لٛيذ :  لٕاػذ إٚمبف انمٛيذ

شيٓزا ٔثشيزط أٌ ٚكيٌٕ اإلٚميبف  24دكتيٕراِ ( نًيذح التشٚيذ فيٗ يجًٕػٓيب ػيٍ  –انطبنت انًمٛذ ثبنذراسبد انؼهٛب ) يبجستٛز 

 انًمزرح ٔنٛس فٗ فتزاد يذ انمٛذ .خالل يذح انتسجٛم 
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ٚجٕس انتحٕٚم يٍ تخصل انٙ تخصل يغبٚز داخم َفيس انمسيى ييغ يزاػيبح اٌ ُٚطجيك ػهٛيّ :  انتحٕٚم يٍ تخصل ألخز

نتٙ ٚحيذدْب يجهيس انمسيى ٔيٕافميخ نجُيخ انذراسيبد انؼهٛيب ٔيٕافميخ يجهيس شزٔط انمجٕل انخبصخ ثبنتخصل انًحٕل انّٛ ٔا

 انكهٛخ.

 .ال ٕٚجذ اػفبى يٍ دراسخ انًمزراد انذراسٛخ  :لٕاػذ االػفبى يٍ يمزراد دراسٛخ 

تؼميذ االيتحبَيبد فيٙ شيٓز ُٚيبٚز َٕٔٚٛيٕ ييٍ كيم ػيبو )فصيم دراسيٙ أل ٔفصيم دراسيٙ ثيبَٙ(،ٔتكٌٕ   لٕاػذ االيتحبَيبد:

 خ انثبَٛخ فٙ شٓز سجتًجز يٍ كم ػبو نجًٛغ انًزاحم ثبنكهٛخ.انفزص

ثبنُسيجخ نًزحهيخ انيذثهٕو انتخصصيٙ ٔانيذثهٕو انًُٓيٙ ٚجيت اٌ ٚكيٌٕ انطبنيت حبصيم ػهيٙ : شزٔط انحصيٕل ػهيٙ انذرجيخ 

يًتبس( نكٙ ًُٚح انذرجخ، ثبنُسيجخ نًميزراد انًبجسيتٛز ٚجيت اٌ ٚحصيم انطبنيت ػهيٙ تميذٚز  –جٛذ جذا  –جٛذ  -تمذٚز)يمجٕل

 .  جٛذ ػهٙ االلم نكٙ ٚستكًم يزحهخ انًبجستٛز

شزٔط انمجٕل نهذثهٕو انًُٓٙ : أٌ ٚكٌٕ انطبنت حبصالً ػهٙ يؤْم ػبنٙ أٔ يب ٚؼبدنّ يٍ لجم انًجهس األػهٗ نهجبيؼبد. 

  انذراسٛخ انًمزرحأٌ ٚسذد انطبنت انزسٕو ٔ

 االكبدًٚٙ: شزٔط انمجٕل نهًبجستٛز 

 انتخصصٙ انًتًٛش)االكبدًٚٙ(.أٌ ٚكٌٕ انطبنت حبصالً ػهٙ درجخ انذثهٕو  -

 أٌ ٚكٌٕ انطبنت حبصالً ػهٙ يؤْم ػبنٙ أ يبٚؼبدنّ يٍ لجم انًجهس االػهٙ نهجبيؼبد. -



  



 

 
 

 

        
 

      

      
 و١ٍح اٌذساعاخ اٌع١ٍا ٌٍرشت١ح
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 اٌرخظظاخ

 اٌذتٍِٛح اٌعاِح فٟ اٌرشت١ح شعثح ) وّث١ٛذش ذع١ٍّٟ( -4  اٌرشت١ح شعثح )اٌرع١ٍُ اٌعاَ ٚاٌفٕٝ(اٌذتٍِٛٗ اٌعاِح فٝ  -1

 اٌذتٍِٛح اٌعاِح فٟ اٌرشت١ح شعثح ) اٌّذاسط اٌخاطح( -5 اٌذتٍِٛح اٌعاِح فٟ اٌرشت١ح شعثح ) اٌرع١ٍُ اإلٌىرشٟٚٔ( -2

 اٌعشت١ح ٌٍٕاطم١ٓ تغ١ش٘ا( اٌذتٍِٛح اٌعاِح فٟ اٌرشت١ح شعثح ) اعذاد ِعٍُ اٌٍغح -3
  

 

 ششٚط اٌم١ذ ٚاٌّغرٕذاخ اٌّطٍٛتح

 

٠غحة ِظشٚف االٌرحاق ِٓ اٌذساعاخ اٌع١ٍا تإرْ دفع ِٓ اٌذساعااخ اٌع١ٍاا تعاذ اإلطالى عٍاٝ أطاٛي أٚساق اٌطاٌاة ٔظ١اش  -1

 ِثٍغ ٠غذد ٌخض٠ٕح اٌى١ٍح تٕظاَ اٌذفع اٌفٛسٜ، ٚال ٠شد فٝ حاٌح اظر١اص أٚ عذَ اظر١اص اٌطاٌة الخرثاساخ اٌمثٛي. 

 اٌّٛاد + طٛسذاْ ِٓ اٌشٙادج.أطً شٙادج ا١ٌٍغأظ أٚ اٌثىاٌٛس٠ٛط+ ذمذ٠شاخ  -2

 أطً شٙادج اٌّعادٌح ٌٍحاط١ٍٓ عٍٝ اٌّؤ٘لخ ِٓ اٌّعا٘ذ اٌع١ٍا ٚاٌعاِعاخ اٌخاطح.  -3

                     .x 6 4( طٛسج شخظ١ح 4عذد ) -5                         ( طٛس ِٓ تطالح اٌشلُ اٌمِٛٝ.3عذد ) -4

ِعاااف/ ِؤلااد/ ٌااُ  اٌّٛلاام ِاآ اٌرع١ٕااذ )أدٜ اٌخذِااح/ -7               ِٕٙااا.أطااً شااٙادج اٌّاا١لد و١ٌىرشٚٔااٝ + طااٛسذاْ   -6

 ٠ظثٗ اٌذٚس(.

 ذٛل١ع اٌىشم اٌطثٝ تّغرشفٝ اٌطٍثح وششط ٌٍم١ذ. -8

 )ششط االٌرحاق تاٌذتٍَٛ اٌعاِح شعثح ذع١ٍُ و١ٌىرشٚٔٝ فمظ(.  ICDLشٙادج -9

اخ اٌعاِحأٚال: اٌذتٍِٛ  



) دراسات عليا( لدراسات العليا للتربيةكلية ا               ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

عاااتك ِعرّااذ ِاآ اٌّذسعااح ٚاإلداسج اٌرع١ّ١ٍااح اٌراتعااح ٌٙااا ٚتااٗ ذمااذ٠ُ ذمش٠ااش اٌىفاااتج ٌّىرااة اٌرشت١ااح اٌّع١ٍّااح عاآ عاااَ  -11

ِع اٌعٍُ تأْ اٌرشت١اح ، اٌذسظح، ٚرٌه فٝ حاٌح اٌطاٌة اٌزٜ ٠عًّ تاٌرذس٠ظ، ِٚٓ ٌُ ٠مذَ اٌرمش٠ش ٠ٍرضَ تحضٛس اٌرشت١ح اٌع١ٍّح

 اٌع١ٍّح ِادج ٔعاغ ٚسعٛب، ِٓ ٠شعة تٙا ٠حشَ ِٓ دخٛي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعٝ.

اٌّماشساخ  ١ًااص اخرثااساخ اٌمثاٛي ٚشاشط ٌرغاع١تعذ اظر ،٠ُ أطً ٚطٛسذاْ ِٓ و٠ظاالخ عذاد اٌّظشٚفاخ اٌذساع١حذمذ -11

 ٌإلسشاد االواد٠ّٝ.

 ٌّعٍّٝ اٌّذاسط اٌخاطح ٠ِٛٝ اٌعّعح ٚاٌغثد(. وحضاس اٌطاٌة ِا ٠ف١ذ تعٍّٗ فٝ ِذسعح خاطح ِعرّذ ) -12
 

ٌٍذساعح تاٌى١ٍح ٘ٝ عاَ دساعاٝ ظااِعٝ، ٚظ١ّاع اِرحأااخ اٌّماشساخ اٌذساعا١ح ٌع١ّاع اٌّذج اٌض١ِٕح  -:ِذج ِٚىاْ اٌذساعح 

 اٌّشاحً اٌذساع١ح حضٛس٠ًا تاٌى١ٍح تاٌٍعاْ اٌرٝ ذعمذ٘ا وداسج اٌى١ٍح.
 

 .اخ تٕعاغ فٝ اٌعاَ اٌذساعٝسٌىً ِشحٍح: اظر١اص ظ١ّع اٌّمش ششٚط اٌحظٛي عٍٝ اٌذسظح
 

 أٚ أرا وااْ خااسض اٌاثلد أٚ سعا٠اح٠رُ و٠ماف اٌم١ذ، ٚرٌه تاحضاس ِا ٠صثد عٍٝ أْ اٌطاٌاة ٠ّاش تظاشٚف طاح١ح :  ا٠ماف اٌم١ذ

 أعش٠ح.

 

 

 اٌرخظظاخ

 اٌذتٍَٛ ا١ٌّٕٙح ذخظض ذشت١ح اٌطفً         -4  ِذسع١ح           جاٌذتٍَٛ ا١ٌّٕٙح ذخظض اداس -1

 اٌذتٍَٛ ا١ٌّٕٙح ذخظض ذع١ٍُ اٌىثاس -5 ا١ٌّٕٙح ذخظض ذىٌٕٛٛظ١ا اٌرع١ٍُاٌذتٍَٛ  -2

 ً اخ ا١ٌّٕٙح: اٌذتٍِٛشا١ٔا  
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 اٌذتٍَٛ ا١ٌّٕٙح ذخظض اضطشاتاخ اٌرٛاطً    -6 اٌذتٍَٛ ا١ٌّٕٙح ذخظض اٌرشت١ح اٌخاطح -3

 اٌذتٍَٛ ا١ٌّٕٙح ذخظض اٌرشت١ح اٌرع٠ٛض١ح ٚذعذ٠ً اٌغٍٛن -11  اٌذتٍَٛ ا١ٌّٕٙح ذخظض ذط٠ٛش إٌّا٘ط -7

 ـ اٌذتٍَٛ ا١ٌّٕٙح ذخظض اٌم١اط إٌفغٟ ٚاٌرشتٜٛ 11 ـ اٌذتٍَٛ ا١ٌّٕٙح ذخظض االششاف اٌرشتٜٛ        8

  ـ اٌذتٍَٛ ا١ٌّٕٙح ذخظض االسشاد إٌفغٟ ٚاٌرشت9ٞٛ

 

 ششٚط اٌم١ذ ٚاٌّغرٕذاخ اٌّطٍٛتح

٠غحة ِظشٚف االٌرحاق ِٓ اٌذساعاخ اٌع١ٍا ٔظ١ش ِثٍغ ٠غذد ٌخض٠ٕح اٌى١ٍح تٕظاَ اٌذفع اٌفٛسٜ، ٚال ٠شد فاٝ حاٌاح اظر١ااص  -1

 أٚ عذَ اظر١اص اٌطاٌة الخرثاساخ اٌمثٛي. 

تذساعاح أطً شٙادج ا١ٌٍغأظ أٚ اٌثىاٌٛس٠ٛط فٝ اٌرشت١ح ترمذ٠ش ظ١ذ عٍٝ األلً ٚورا واْ اٌرماذ٠ش ِمثاٛي عا١ىٍم اٌطاٌاة  -2

 شلشح ِمشساخ وضاف١ح + طٛسذاْ ِٓ اٌشٙادج.

 .x 6 4( طٛسج شخظ١ح 4عذد )  -4                           ( طٛس ِٓ تطالح اٌشلُ اٌمِٛٝ.3عذد ) -3

 اٌذٚس(. اٌّٛلم ِٓ اٌرع١ٕذ )أدٜ اٌخذِح/ِعاف/ ِؤلد/ ٌُ ٠ظثٗ -6      أطً شٙادج ا١ٌّلد و١ٌىرشٚٔٝ + طٛسذاْ ِٕٙا. -5

 ذٛل١ع اٌىشم اٌطثٝ تّغرشفٝ اٌطٍثح وششط ٌٍم١ذ. -7

ذمذ٠ُ ذمش٠ش اٌىفاتج اٌخاص تاٌطاٌة عٓ عاَ عاتك ِعرّذ ِٓ اٌّذسعح ٚاإلداسج اٌرع١ّ١ٍاح اٌراتعاح ٌٙاا ٚتاٗ اٌذسظاح، ٚرٌاه  -8

 حاٌح اٌطاٌة اٌزٜ ٠عًّ تاٌرذس٠ظ، ِٚٓ ٌُ ٠مذَ اٌرمش٠ش ع١حضش اٌرشت١ح اٌع١ٍّح.

طً ٚطٛسذاْ ِٓ و٠ظااالخ عاذاد اٌّظاشٚفاخ اٌذساعا١ح. تعاذ اظر١ااص اخرثااساخ اٌمثاٛي ٚشاشط ٌرغاع١ً اٌّماشساخ ذمذ٠ُ أ -9

 ٌإلسشاد االواد٠ّٝ.
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٠رُ فشع عذد شلز ِٛاد اعرذساو١ح عٍٝ اٌطلب اٌحاط١ٍٓ عٍٝ ذماذ٠ش ِمثاٛي ِآ و١ٍااخ اٌرشت١اح ٚرٌاه تٕااًت عٍاٝ لاشاس  -11

 ٚص٠ش اٌرع١ٍُ اٌعاٌٝ.

ٚظ١ّاع اِرحأااخ اٌّماشساخ اٌذساعا١ح ٌع١ّاع اٌّذج اٌض١ِٕح ٌٍذساعح تاٌى١ٍح ٘ٝ عااَ دساعاٝ ظااِعٝ،  -:ذساعحِذج ِٚىاْ اٌ

 .اٌّشاحً اٌذساع١ح حضٛس٠ًا تاٌى١ٍح تاٌٍعاْ اٌرٝ ذعمذ٘ا وداسج اٌى١ٍح

 اخ تٕعاغ فٝ اٌعاَ اٌذساعٝ.سٌىً ِشحٍح: اظر١اص ظ١ّع اٌّمش اٌذسظحششٚط اٌحظٛي عٍٝ  

سعا٠اح  طاح١ح أٚ أرا وااْ خااسض اٌاثلد أٚ ٠رُ و٠ماف اٌم١ذ، ٚرٌه تاحضاس ِا ٠صثد عٍٝ أْ اٌطاٌة ٠ّاش تظاشٚف:  و٠ماف اٌم١ذ

 أعش٠ح.

 

 

 اٌرخظظاخ

 لغُ عٍُ إٌفظ اٌرشتٜٛ                               -5  ـ لغُ أطٛي اٌرشت١ح                                    1

 لغُ عٍُ إٌفظ االسشادٜ -6 لغُ اٌرشت١ح اٌخاطح -2

 لغُ إٌّا٘ط ٚطشق اٌرذس٠ظ                          -7 لغُ دساعاخ اٌطفٌٛح                                   -3

 اٌرع١ٍُ اٌعاٌٝ ٚاٌرع١ٍُ اٌّغرّشـ لغُ 8 لغُ ذىٌٕٛٛظ١ا اٌرع١ٍُ -4

 

 ششٚط اٌم١ذ ٚاٌّغرٕذاخ اٌّطٍٛتح

٠غحة ِظشٚف االٌرحاق ِٓ اٌذساعاخ اٌع١ٍا ٔظ١ش ِثٍغ ٠غذد ٌخض٠ٕح اٌى١ٍح تٕظاَ اٌذفع اٌفٛسٜ، ٚال ٠شد فٝ حاٌح  -1

 اظر١اص أٚ عذَ اظر١اص اٌطاٌة الخرثاساخ اٌمثٛي. 

 شاٌصاً: اٌذتٍِٛاخ اٌخاطح
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 + طٛسذاْ ِٓ اٌشٙادج.أطً شٙادج ا١ٌٍغأظ أٚ اٌثىاٌٛس٠ٛط   -2

 أطً شٙادج اٌذتٍَٛ اٌعاِح أٚ ا١ٌّٕٙح فٝ اٌرشت١ح ترمذ٠ش ظ١ذ عٍٝ األلً+ طٛسذاْ ِٓ اٌشٙادج.  -3

 .x 6 4( طٛسج شخظ١ح 4عذد ) -5                    ( طٛس ِٓ تطالح اٌشلُ اٌمِٛٝ.3عذد )  -4

 اٌّٛلم ِٓ اٌرع١ٕذ )أدٜ اٌخذِح/ِعاف/ ِؤلد/ ٌُ ٠ظثٗ اٌذٚس(. -7  ا١ٌّلد و١ٌىرشٚٔٝ + طٛسذاْ ِٕٗأطً شٙادج   -6

 ذمذ٠ُ أطً ٚطٛسذاْ ِٓ و٠ظاالخ عذاد اٌّظشٚفاخ اٌذساع١ح.  -8     

 ٠رُ فشع عذد شلز ِٛاد اعرذساو١ح عٍٝ اٌطلب اٌحاط١ٍٓ عٍٝ ذمذ٠ش ِمثٛي ِٓ و١ٍاخ اٌرشت١ح ٚرٌه تٕاًت  -9     

 اٌٝ.عٍٝ لشاس ٚص٠ش اٌرع١ٍُ اٌع     

اٌذساع١ح ٌع١ّع اٌّشاحً  ظ١ّع اِرحأاخ اٌّمشساخاٌّذج اٌض١ِٕح ٌٍذساعح تاٌى١ٍح ٘ٝ عاَ دساعٝ ظاِعٝ، ٚ -ِذج ِٚىاْ اٌذساعح:

 اٌذساع١ح حضٛس٠ًا تاٌى١ٍح تاٌٍعاْ اٌرٝ ذعمذ٘ا وداسج اٌى١ٍح.

 اٌذساعٝ.اخ تٕعاغ فٝ اٌعاَ سٌىً ِشحٍح: اظر١اص ظ١ّع اٌّمش ششٚط اٌحظٛي عٍٝ اٌذسظح

 سعا٠ح أعش٠ح. طح١ح أٚ أرا واْ خاسض اٌثلد أٚ ٚرٌه تاحضاس ِا ٠صثد عٍٝ أْ اٌطاٌة ٠ّش تظشٚف ٠رُ و٠ماف اٌم١ذ،:  و٠ماف اٌم١ذ 
 

 
 

 اٌرخظظاخ

 لغُ عٍُ إٌفظ اٌرشتٜٛ                               -5  لغُ أطٛي اٌرشت١ح                                     -1

 لغُ عٍُ إٌفظ االسشادٜ - 6 لغُ اٌرشت١ح اٌخاطح -2

 لغُ إٌّا٘ط ٚطشق اٌرذس٠ظ                          -7 لغُ دساعاخ اٌطفٌٛح                                   -3

 اٌرع١ٍُ اٌعاٌٝ ٚاٌرع١ٍُ اٌّغرّشلغُ  -8 لغُ ذىٌٕٛٛظ١ا اٌرع١ٍُ -4

 ً ٚاٌذورٛساٖ اٌّاظغر١ش دسظرٟ: ساتعا  
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 ششٚط اٌم١ذ ٚاٌّغرٕذاخ اٌّطٍٛتح

 ٠2غحة ِظشٚف االٌرحاق ِٓ اٌذساعاخ اٌع١ٍا  -1

 اٌعاِع١ح األٌٚٝ + شٙادج اٌرمذ٠شاخ + طٛسذاْ ِٓ اٌشٙادج.أطً شٙادج اٌذسظح   -2

 أطً شٙادج اٌذتٍَٛ اٌعاِح أٚ ا١ٌّٕٙح ترمذ٠ش ظ١ذ عٍٝ األلً + شٙادج اٌرمذ٠شاخ + طٛسذاْ ِٓ اٌشٙادج.  -3

 أطً شٙادج اٌذتٍَٛ اٌخاطح ترمذ٠ش ظ١ذ عٍٝ األلً + شٙادج اٌرمذ٠شاخ + طٛسذاْ ِٓ اٌشٙادج.  -4

 ج اٌّاظغر١ش ترمذ٠ش ظ١ذ عٍٝ األلً )ٌٍّرمذ١ِٓ ٌٍذورٛساٖ( + طٛسذاْ ِٓ اٌشٙادج.أطً شٙاد  -5

 اٌّٛلم ِٓ اٌرع١ٕذ ٌٍزوٛس )أدٜ اٌخذِح/ ِعاف/ ِؤلد/ ٌُ ٠ظثٗ اٌذٚس(.  -7                 أطً شٙادج ا١ٌّلد وٌىرشٚٔٝ. -6

 ِٛافمح ظٙح اٌعًّ ) ِٛافمح طش٠حح( -9                               ( طٛس شخظ١ح.4عذد )  -8

 طٛسج تطالح اٌشلُ اٌمِٛٝ. 2عذد  -11

اٌّماشساخ  ١ااص اخرثااساخ اٌمثاٛي ٚشاشط ٌرغاع١ًذمذ٠ُ أطً ٚطٛسذاْ ِٓ و٠ظاالخ عذاد اٌّظشٚفاخ اٌذساع١ح. تعاذ اظر -11

 ٌإلسشاد االواد٠ّٝ.

٠رُ فشع عذد شلز ِٛاد اعرذساو١ح عٍٝ اٌطلب اٌحاط١ٍٓ عٍٝ ذمذ٠ش ِمثٛي ِٓ و١ٍااخ اٌرشت١اح ٚرٌاه تٕااًت عٍاٝ لاشاس   -12

 ٚص٠ش اٌرع١ٍُ اٌعاٌٝ

اٌّذج اٌض١ِٕح ٌٍذساعح تاٌى١ٍح ٘ٝ ِٓ خّظ عٕٛاخ وٌاٝ شّا١ٔاح عإٛاخ، ٚظ١ّاع اِرحأااخ اٌّماشساخ  -:ِذج ِٚىاْ اٌذساعح

 اٌذساع١ح حضٛس٠ًا تاٌى١ٍح تاٌٍعاْ اٌرٝ ذعمذ٘ا وداسج اٌى١ٍح. اٌذساع١ح ٌع١ّع اٌّشاحً

 ٌىً ِشحٍح: اظر١اص ظ١ّع اٌّمشاخ تٕعاغ فٝ اٌعاَ اٌذساعٝ. ششٚط اٌحظٛي عٍٝ اٌذسظح
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تإٌغثح ٌذسظرٝ اٌّاظغر١ش ٚاٌذورٛساٖ أْ ٠عراص اٌطاٌاة اخرثااساخ اٌغإح : خطٛاخ اٌرغع١ً ٌّشحٍح اٌّاظغر١ش ٚاٌذورٛساٖ

 اٌر١ّٙذ٠ح ترمذ٠ش ظ١ذ// عٍٝ األلً، شُ ٠عراص اٌطاٌة دٚسٖ أعظ اٌىراتح اٌع١ٍّح ٚرٌه ٌرغع١ً خطح اٌثحس.

ٚدٚسج  أْ ٠عراص اٌغإح اٌر١ّٙذ٠اح ترماذ٠ش ظ١اذ// عٍاٝ األلاً، ِاع ِٕالشاح اٌشعااٌِٗشحٍح: ٌىً ششٚط اٌحظٛي عٍٝ اٌذسظح  

١ح ِرخظظح ِع خطاتاخ ٔشش اٌثحص١ٓ ِع ّٔٛرض تاٌّٛافمح عٍٝ ٔشاش اٌر٠ٛفً ِع ذمذ٠ُ ِا ٠صثد أٗ ٔشش تحص١ٓ فٝ ِعٍح عٍّ

 اٌثحص١ٓ.

٠رُ و٠ماف اٌم١ذ، ٚرٌه تاحضاس ِا ٠صثد عٍٝ أْ اٌطاٌة ٠ّاش تظاشٚف طاح١ح أٚ أرا وااْ خااسض اٌاثلد أٚ سعا٠اح :  و٠ماف اٌم١ذ

 أعش٠ح.

 

 

 

 

تإٌغااثح ٌلٌرحاااق تع١ّااع اٌّشاحااً اٌذساعاا١ح اٌخاطااح تاااٌطلب اٌٛافااذ٠ٓ تاٌى١ٍااح ٠شظااٝ اٌعٍااُ تأٔااٗ طااذس لااشاس تذا٠ااح ِاآ اٌعاااَ ** 

، اْ اٌرمذَ ِٓ خلي ِٕظٗ )) أدسط فٝ ِظش (( ٚذغا١ٍُ األٚساق األطا١ٍح وٌاٝ اإلداسج اٌّشوض٠اح ٌٍطالب 2121/2122اٌعاِعٝ 

  اٌما٘شج. -اٌٛافذ٠ٓ تّذ٠ٕح ٔظش



  



    

 
 

 

        
 

      

      
 كهٛخ انزشثٛخ نهطفٕنخ انًجكشح
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 انغبػبد انًؼزًذح انزخظض
 عبػخ يمغًخ إنٗ فظهٍٛ دساعٍٛٛ 66 (ػبو ٔاؽذفٙ انزشثٛخ رخظض سٚبع األؽفبل )ـ انذثهٕو انًُٓٙ  1
 

 ششٔؽ انمٛذ: 

  : ٚشزشؽ نمٛذ انطبنت نهؾظٕل ػهٗ انذثهٕو انًُٓٙ فٙ انزشثٛخ رخظض سٚبع األؽفبل يب ٚهٗ

انغبيؼىبد انًظىشٚخ أٔ انًؼبْىذ  إؽىذٖ ػهًىٙ يىٍ أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهىٗ دسعىخ انجكىبنٕسٕٚط أٔ انهٛغىبَظ فىٙ أ٘ رخظىض -

  .نهغبيؼبد انؼهٛب انًؼبدنخ أٔ ػهٗ دسعخ يؼبدنخ نٓب يٍ انًغهظ األػهٗ

 .أٌ ٚغزبص انطبنت اخزجبس يمبثهخ شخظٛخ ٔففب نهًؼبٚٛش انزٙ ٚؾذدْب يغهغٙ انمغى ٔانكهٛخ -

  .( عبػبد اخجبسٚخ٢إعجبسٚخ، ) ( عبػخ٨٢)( عبػخ يؼزًذح يمغًخ إنٗ 66ٚمٕو انطبنت ثذساعخ يمشساد دساعٛخ ثٕالغ )  -

 . عًٛغ انًؤْالد انؼهٛب انغٛش رشثٕٚخ ٔ انغٛش يزخظظخ فٗ سٚبع األؽفبل ٚهزؾك ثبنذثهٕو انًُٓٙ:

 .ػبو دساعٗ كبيم -: يذح انذساعخ

 

 

 انزخظض  انزخظض

 ـ انذثهٕو انخبص فٙ انزشثٛخ رخظض أدة انطفم 6  ـ انذثهٕو انخبص فٙ انزشثٛخ رخظض رشثٛخ انطفم 1

 ـ انذثهٕو انخبص فٙ انزشثٛخ رخظض إػالو انطفم 4  ـ انذثهٕو انخبص فٙ انزشثٛخ انخبطخ نألؽفبل فٙ يشؽهخ يب لجم انًذسعخ ٨

انًُٓٙ أٔال: ثشَبيظ انذثهٕو  

انخبص : ثشَبيظ انذثهٕوصبَٛب    
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 رشثٛخ يٕعٛمٛخ نألؽفبلانخبص فٙ انزشثٛخ رخظض ـ انذثهٕو  ٢  ـ انذثهٕو انخبص فٙ انزشثٛخ رخظض ركُٕنٕعٛب رؼهٛى انطفم 5

 نألؽفبل بص فٙ انزشثٛخ رخظض رشثٛخ ثذَٛخـ انذثهٕو انخ 9  نخبص فٙ انزشثٛخ رخظض اإلسشبد انُفغٙ نألؽفبلـ انذثهٕو ا 6

 نخبص فٙ انزشثٛخ رخظض رشثٛخ فُٛخ نألؽفبلـ انذثهٕو ا 11   زشثٛخ رخظض اإلداسح انزشثٕٚخ نشٚبع األؽفبلـ انذثهٕو انخبص فٙ ان 7

 

 ششٔؽ انمٛذ: 

األؽفبل أٔ ألغبو أٔ شؼت سٚبع  انؾبطم ػهٗ ثكبنٕسٕٚط انزشثٛخ سٚبع األؽفبل ثزمذٚش ػبو يمجٕل يٍ أؽذ كهٛبد سٚبع -

انزخظظبد اٜخشٖ ، ٔٚؼشش انذثهٕو انخبص ثبنُغجخ نٓى دثهٕيخ  األؽفبل ثكهٛبد انزشثٛخ أٔ انزشثٛخ انُٕػٛخ أٔ يب ٚؼبدنّ

  ثًشؽهخ انًبعغزٛش نالنزؾبقيُزٓٛخ ٔغٛش يًٓذح 

يمجٕل يٍ أؽذ كهٛبد  ثزمذٚش ػبو لجٕل انطالة انًظشٍٚٛ ٔانٕافذٍٚ انؾبطهٍٛ ػهٗ ثكبنٕسٕٚط انزشثٛخ سٚبع األؽفبل -

خشٖ ؼبدنّ يٍ انزخظظبد األٚانزشثٛخ أٔ انزشٚٛخ انُٕػٛخ أٔ يب  أٔ ألغبو أٔ شؼت سٚبع األؽفبل ثكهٛبد لسٚبع األؽفب

ثششؽ دساعخ ثؼغ انًٕاد انزكًٛهٛخ ٚمزشؽٓب انمغى انؼهًٗ ٔٚؼزًذْب يغهظ انكهٛخ ٔٚمشْب  انًبعغزٛش نهزغغٛم ثًشؽهخ

 االعزٛؼبثٛخ نهكهٛخ. ُفك يغ انطبلخٚزانغبيؼخ، ػهٗ أٌ ٚزى إعشاء رُغٛك داخهٗ ثٍٛ انطالة انًزمذيٍٛ ٔثًب  يغهظ

ػهٗ األلم  (C) ثزمذٚش عٛذ أٔ رمذٚش ؽفبل أٔ انزشثٛخ انخبطخانؾبطم ػهٗ انذثهٕو انًُٓٗ ) انزطجٛمٗ ( فٗ انزشثٛخ سٚبع األ -

 ثُظبو انغبػبد انًؼزًذح

عبػخ نكم فظم  1٨ثٕالغ  ( عبػخ يؼزًذح يمغًخ إنٗ أسثؼخ فظٕل دساعٛخ٢ٚمٕو انطبنت ثذساعخ يمشساد دساعٛخ ثٕالغ ) -

الل انفظهٍٛ انذساعٍٛٛ األٔل انذساعٛخ ؽانغبػبد  عبػخ رخظظٛخ( ػهٗ أٌ ركٌٕ عًٛغ ٨4عبػخ إعجبسٚخ ٨4دساعٙ )

يمغًخ ػهٗ فظهٍٛٛ دساعٍٛٛ ٔٚمٕو انطبنت ثبخزٛبس انزخظض اػزجبسا يٍ  عبػخ٨4بَٙ يٍ انًمشساد اإلعجبسٚخ ثٕالغ ضٔان

 .( عبػخ يٍ ثٍٛ انًمشساد فٗ أؽذ انزخظظبد ٨4انضبنش(،ؽٛش ٚمٕو ثذساعخ ) ثذاٚخ انفظم انذساعٙ
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انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ  ٛك ٔ إػذاد سعبنخلٕو انطبنت ثبخزٛبس انزخظض انذمخ يضبثخ يذخم نكٗ ٚركٌٕ انًمشساد انزخظظٛ -

  .فٛٓب

  ػبيٍٛ دساعٍٛ -: يذح انذساعخ

 

 
 

 انزخظض  انزخظض

 فٙ انزشثٛخ رخظض أدة انطفمانًبعغزٛش  6  انًبعغزٛش فٙ انزشثٛخ رخظض رشثٛخ انطفم -1

 فٙ انزشثٛخ رخظض إػالو انطفمانًبعغزٛش ـ 7  فٙ انزشثٛخ انخبطخ نألؽفبل فٙ يشؽهخ يب لجم انًذسعخانًبعغزٛشـ ٨

 فٙ انزشثٛخ رخظض رشثٛخ يٕعٛمٛخ نألؽفبلانًبعغزٛشـ ٢  فٙ انزشثٛخ رخظض ركُٕنٕعٛب رؼهٛى انطفمانًبعغزٛش  -6

 فٙ انزشثٛخ رخظض رشثٛخ ثذَٛخ نألؽفبلانًبعغزٛش ـ 9  فٙ انزشثٛخ رخظض اإلسشبد انُفغٙ نألؽفبلانًبعغزٛش  -4

 فٙ انزشثٛخ رخظض رشثٛخ فُٛخ نألؽفبلانًبعغزٛش  ـ11  فٙ انزشثٛخ رخظض اإلداسح انزشثٕٚخ نشٚبع األؽفبل انًبعغزٛشـ 5

 

 ششٔؽ انمٛذ

انًظشٚخ أٔ يب ٚؼبدنّ يٍ انزخظظبد  أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ انذثهٕو انخبص فٙ انزشثٛخ سٚبع األؽفبل يٍ إؽذٖ انغبيؼبد -

أيب ثبنُغجخ .ػهٗ األلم ثُظبو انغبػبد انًؼزًذح ( C+ ) ٔ ثزمذٚشأػهٗ األلم  //ذٚش عٛذمراد انظهخ ثزخظظبد انكهٛخ ثز

 ثذساعخ يٕاد ركًٛهٛخ. ثُظبو انغبػبد انًؼزًذح ٚمٕو (D) نهطبنت انؾبطم ػهٗ رمذٚش يمجٕل أٔ رمذٚش

يغهغٙ انمغى ٔانكهٛخ ػهٗ يٕػٕع انشعبنخ  سعبنخ فٙ راد انزخظض انز٘ اخزبسِ انطبنت ثؼذ يٕافمخٚمٕو انطبنت ثئػذاد  -

  .عٙا( عبػبد ثؾضٛخ ثكم فظم دس11فظهٍٛ دساعٍٛٛ ثٕالغ )  ( عبػخ يؼزًذح يمغًخ إنٗ ٨1ثٕالغ ) 

 صبنضب : ثشَبيظ انًبعغزٛش
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  .نذلٛك نًٕػٕع انشعبنخانؼهًٙ ا ٚمٕو انمغى انؼهًٙ انًخزض ثزؾذٚذ ْٛئخ اإلششاف ػهٗ انشعبنخ ٔفمب نهزخظض -

يشفٕػب ثبنًٕافمخ ػهٗ اعزًشاس انزغغٛم  ٚمذو انًششف رمشٚشا عُٕٚب خالل شٓش أكزٕثش ػٍ يذٖ رمذو انطبنت فٗ سعبنزّ -

  .أٔ إنغبؤِ نؼذو اَزظبو انطبنت فٙ انذساعخ

  .انشعبنخ ٔيُبلشزٓب إلَٓبء ٚؾك نًغهغٙ انمغى ٔانكهٛخ انغًبػ نهطبنت ثبنًذ نًذح فظهٍٛٛ دساعٍٛٛ كؾذ ألظٗ -

ثزمشٚش ػٍ طالؽٛخ انشعبنخ يٕلؼب   ٚزمذو انًششف انشئٛغٙ إنٗ يغهظ انمغى ثطهت رشكٛم نغُخ انؾكى ٔانًُبلشخ يذػًب -

 يغهظ انمغى إنٗ يغهظ انكهٛخ ٔرنك ثؼذ يٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس يٍ انًششفٍٛ، ٚؼشع انزشكٛم انًمزشػ يٍ

  .انؾكى ٔانًُبلشخنهًٕافمخ ػهٗ نغُخ 

  يًزبص/ عٛذ عذا  / عٛذ /  يمجٕل: ًُٚؼ انطبنت دسعخ انًبعغزٛش فٙ انزشثٛخ سٚبع األؽفبل ثبنزمذٚشاد  -

  : انؾذ االدَٗ ػبو ٔانؾذ االلظٗ صالس عُٕاد يذح انذساعخ

 
 

 انزخظض  انزخظض

 فٙ انزشثٛخ رخظض أدة انطفم دكزٕساِ انفهغفخـ  6  فٙ انزشثٛخ رخظض رشثٛخ انطفم دكزٕساِ انفهغفخـ  1

انخبطخ نألؽفبل فٙ يشؽهخ يب لجم  فٙ انزشثٛخدكزٕساِ انفهغفخ ـ  ٨

 انًذسعخ

 فٙ انزشثٛخ رخظض إػالو انطفم دكزٕساِ انفهغفخـ -7 

 فٙ انزشثٛخ رخظض رشثٛخ يٕعٛمٛخ نألؽفبلدكزٕساِ انفهغفخ ـ  ٢  فٙ انزشثٛخ رخظض ركُٕنٕعٛب رؼهٛى انطفم دكزٕساِ انفهغفخ  -6

 فٙ انزشثٛخ رخظض رشثٛخ ثذَٛخ نألؽفبل دكزٕساِ انفهغفخ -9  فٙ انزشثٛخ رخظض اإلسشبد انُفغٙ نألؽفبلدكزٕساِ انفهغفخ  -4

 فٙ انزشثٛخ رخظض رشثٛخ فُٛخ نألؽفبلدكزٕساِ انفهغفخ ـ 11  فٙ انزشثٛخ رخظض اإلداسح انزشثٕٚخ نشٚبع األؽفبل دكزٕساِ انفهغفخ  -5

 

 ساثؼب : ثشَبيظ انذكزٕساِ
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ٔ أانًظشٚخ  أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ دسعخ انًبعغزٛش فٙ انزشثٛخ رخظض سٚبع األؽفبل يٍ إؽذٖ انغبيؼبد -: ششٔؽ انمٛذ 

ثزمذٚش  ثّ يٍ انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد يب ٚؼبدنّ يٍ انزخظظبد راد انظهخ ثزخظظبد انكهٛخ يٍ يؼٓذ ػهًٙ آخش يؼزشف

 انغبػبد انًؼزًذح. ػهٗ األلم ثُظبو ( C) عٛذ// ػهٗ األلم أٔ ثزمذٚش

(  11ثؾضٛخ ثٕالغ )  ( عبػبد دساعٛخ11( عبػخ يؼزًذح يمغًخ إنٗ )51ٚمٕو انطبنت ثذساعخ يمشساد دساعٛخ ثٕالغ ) - 

  .عبػبد ثكم فظم دساعٙ

عبػبد( ٔثؼذ  11انذساعٛخ ) اعزٛبصِ عًٛغ انغبػبد طبئت ثؼذد انزخظض انز٘ اخزبسِ انٚمٕو انطبنت ٚئػذاد سعبنخ فٙ را -

(  11عبػخ يؼزًذح يمًخ إنٗ أسثغ فظٕل دساعٛخ ثٕالغ )  (41يٕافمخ يغهغٙ انمغى ٔانكهٛخ ػهٗ يٕػٕع انشعبنخ ثٕالغ ) 

  .ٛخ ثكم فظم دساعٙضعبػبد ثؾ

  .نًٕػٕع انشعبنخ نهزخظض انؼهًٙ انذلٛكخ اإلششاف ػهٗ انشعبنخ ٔفمب ئٚمٕو انمغى انؼهًٙ انًخزض ثزؾذٚذ ْٛ - 

 .انشعبنخ ٔيُبلشزٓب ٚؾك نًغهغٙ انمغى ٔانكهٛخ انغًبػ نهطبنت ثبنًذ نًذح فظهٍٛٛ دساعٍٛٛ كؾذ ألظٗ إلَٓبء - 

طالؽٛخ انشعبنخ يٕلؼب  ٚزمذو انًششف انشئٛغٙ إنٗ يغهظ انمغى ثطهت رشكٛم نؾًخ انؾكى ٔانًُبلشخ يذػًب ثزمشٚش ػٍ - 

ؼذ يٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ثٔرنك  انًششفٍٛ، ٚؼشع انزشكٛم انًمزشػ يٍ يغهظ انمغى إنٗ يغهظ انكهٛخيٍ 

  .نهًٕافمخ ػهٗ نغُخ انؾكى ٔانًُبلشخ

  يًزبص يغ يشرجخ انششف/  يًزبص ا / عٛذ عذعٛذ /   :ًُٚؼ انطبنت دسعخ انذكزٕساِ فٙ انزشثٛخ سٚبع األؽفبل ثبنزمذٚشاد - 

يشؽهخ انذكزٕساح  ٔال ٚمٕو انطبنت ثزغغٛم يٕػٕع سعبنخ انذكزٕساح اال ثؼذ دساعخ انًمشساد انزكًٛهٛخ اٌ ٔعذ ٔيمشساد

  ظم دساعٗ ٔاعزٛبصْب ثُغبػفخالل 

  ًظ عُٕادخانؾذ االدَٗ ػبيٍٛ ٔانؾذ االلظٗ :  يذح انذساعخ
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أٌ ٕٚلف لٛذ  انًخزض، ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ؛ٚغٕص نًغهظ انكهٛخ ثُبء ػهٗ الزشاػ يغهظ انمغى  :اٚمبف انمٛذ

يغًٕػٓب ػٍ صالس عُٕاد، ػهٗ أٌ  دكزٕساِ انفهغفخ(، نًذد ال رضٚذ فٗ -يبعغزٛش  -انطبنت انًمٛذ ثبنذساعبد انؼهٛب )دثهٕو

ٔأٌ ٚكٌٕ إٚمبف ػٍ عُٕاد يمجهخ، ٔنٛظ ػٍ عُٕاد عبثمخ،  ٚزى انزشكٛم فٗ انغُخ انضبنضخ ٔثششؽ اٌ ٚكٌٕ إٚمبف انمٛذ

ش نهخبسط فٗ يًّٓ سعًٛخ أٔ انغف/ انزغُٛذ:  يذ انمٛذ، ٔرنك فٗ انؾبالد اٜرٛخ زشادف انمٛذ فٗ انًذح األعبعٛخ، ٔنٛظ فٗ

ؽبالد أخشٖ رمجهٓب نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس، ٔٚؼزًذْب يغهظ انكهٛخ. /  نطفماانٕػغ ٔسػبٚخ /  انًشع/  إعبصح

 ( انٕانذٍٚ نهؼالط انضٔط يشافمخ ) يشافمخ

ٔرنك  17/1٨/٨11٨ ٔيٕافمخ يغهظ انكهٛخ ثزبسٚخ ٨1/1/٨114ثُبء ػهٗ يٕافمخ يغهظ انغبيؼخ ثزبسٚخ : انًمشساد انزكًٛهٛخ

رؾذٚذ يمشساد ركًٛهٛخ نًؼبدنخ انذسعبد انؼهًٛخ انًًُٕؽخ يٍ  ػه٨1/11/٨116ٗ( ثزبسٚخ 44٨٢ثُبءا ػهٗ انمشاس انٕصاسٖ سلى ) 

 انطبنت ثذساعخ انًبعغزٛش ( ثبنذسعبد انؼهًٛخ انزٙ رًُؾٓب كهٛبد سٚبع األؽفبل ؽٛش ٚمٕو -انخبص  ) انذثهٕو كهٛبد انزشثٛخ

  : انشعبنخ اال ثؼذ اعزٛبص ْزِ انًمشساد ثُغبػ نٙ ٔال ٚمٕو انطبنت ثزغغٛم يٕػٕعبانًمشساد انًٕػؾخ فٙ انغذٔل انز
 

 انًمشساد انًمزشؽخ  انزخظض

 انًبعغزٛش

 ثمغى انؼهٕو انُفغٛخنهزغغٛم 

انُظشٚبد انؾذٚضخ فٙ دساعخ / . رؼهٛى أًَبؽ انزفكٛش ٔيٓبسارّ نذٖ انطفم/  . يُبْظ انجؾش فٙ انزشثٛخ ٔػهى انُفظ 

 انشخظٛخ

 نهزغغٛم ثمغى انؼهٕو انزشثٕٚخ

 . انًؼبطشح فٙ رشثٛخ انطفملشاءاد فٙ االرغبْبد /  لشاءاد فٙ يُبْظ سٚبع األؽفبل/  لشاءاد فٙ اطٕل رشثٛخ انطفم 
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 األعبعٛخ وانؼهٕ نهزغغٛم ثمغى

 . انفٌُٕ األدائٛخ نهطفبل/  انضمبفخ انظؾٛخ نهطفمنألؽفبل / فٍ سٔاٚخ انمظخ 

 :لٕاػذ االيزؾبَبد

ػذو ؽؼٕسِ انغبػبد انزذسٚغٛخ نهًمشس، ٔفٗ ؽبنخ  بٌ انُٓبئٗ إال إرا ؽؼش اكضش يٍ َظف ػذدؾال ٚغًؼ نهطبنت ثذخٕل االيز - 1

 ( FWإعجبسٚب يٍ انًمشس ٔٚظٓش فٗ شٓبدرّ ) اَغؾبة إعجبسٖ  ْزِ انُغجخ ٚؼزجش انطبنت يُغؾجب

ألعجبة لٓشٚخ ٚمجهٓب يغهظ انمغى ٔٚكٌٕ لذ  انطبنت انزٖ ٚزؼزس ػهّٛ دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٗ نًمشس أٔ إرًبو ثؼغ يزطهجبرّ - ٨

انذساعٙ انزبنٙ ٔإال  ( ٔػهّٛ أداء االيزؾبٌ فٗ انفظمIٚؾظم ػهٗ رمذٚش )غٛش يكزًمػهٗ األلم  يٍ يزطهجبد انًمشس 75ؽؼش ٔأدٖ 

 ) FW ؽظم انطبنت ػهٗ رمذٚش ) يُغؾت إعجبسٖ

رؾغت نّ كغبػبد دساعٛخ ٔال رذخم ٔفٗ ؽغبة  ال ( I)، ( FW )، ( W ) انًمشساد انزٗ ٚؾظم فٛٓب انطبنت ػهٗ رمذٚشاد- 6

  .انًزٕعؾ انزشاكًٗ نهذسعبد

  .رؾغٍٛ رمذٚشِ فٗ ْزا انًمشس ٚؾك نهطبنت إػبدح انزغغٛم فٗ أٖ يمشس عجك نّ انُغبػ فّٛ ثغشع -4

يؾبٔ الئّ ٔٚذخم فٗ ؽغبة انًزٕعؾ انزشاكًٗ  فٗ ؽبنخ إػبدح انطبنت دساعخ يمشس يب ٚظٓش نّ فٗ شٓبدرّ انزمذٚش األػهـٗ فٗ -5

  .إػبفٗ كًمشس (GPA ) نهذسعبد

  .ؽظٕل انطبنت ػهٗ انذسعخ انًمشس انزٖ دسعّ ٔيش ػهّٛ أكضش يٍ خًظ عُٕاد ٔلذال ٚؾغت نهطبنت  -6

 : ششٔؽ انؾظٕل ػهٗ انذسعخ

 اعزٛبص انزؾٕل انشلًٗ -                      اعزٛبص انزٕٚفم -             اعزٛبص انًمشساد انذساعٛخ ثُغبػ -

 يُبلشخ انشعبنخ يُبلشخ ػهُٛخ -                 َشش اثؾبس نًشؽهخ انذكزٕساِ -
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 انًغزُذاد انٕاعت ػهٗ انطالة انٕافذٍٚ نهذساعبد انؼهٛب اعزٛفبؤْب:

 انذٔنخ انؾبطم يُٓب ػهٗ انذسعخ  شٓبدح انؾظٕل ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط ٔركٌٕ انشٓبدح يٕصمخ يٍ ٔصاسح خبسعٛخ

  .ٔعفبسح عًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ ثزهك انذٔنخ

  انزٙ دسعٓب خالل يشؽهخ انجكبنٕسٕٚط )عًٛغ عُٕاد انذساعخ( يٕصمخشٓبدح ثزمذٚشاد انًٕاد.  

 شٓبدح انًٛالد يٕصمخ.  

 انًشؽهخ انًشاد  -انؼبو انغبيؼٙ يٕافمخ عفبسح ثهذ انطبنت ػهٗ انزؾبلّ ثبنذساعبد انؼهٛب ٔٚؾذد ثّ " عٓخ انزًٕٚم

  ."االنزؾبق ثٓب

 ( طٕس شخظٛخ نهطبنت6ػذد ).  

  يظش انؼشثٛخ ٔاعزٛفبء سعى  ػُٕاٌ انطبنت داخم عًٕٓسٚخأطٕل يغ ػشٔسح ركش 6انجٛبَبد يٍ اعزٛفبء اعزًبسح

  .انذيغخ انًطهٕة ػهٗ االعزًبساد

 طٕسح يٍ عٕاص عفش انطبنت يٕصمخ.  

 ٗاإللشاس اعزٛفبء ؽهت االنزؾبق، انًُٕرط انخبص نهًشؽهخ انًزمذو إنٛٓب ٔانزٕلٛغ ػهّٛ ٔػه .  

 ٕيبداعزٛفبء اعزًبسح انًؼه.  

 ٕانطبنت يٍ اإلٚذص يٍ يؼبيم  ػشٔسح رٕلٛغ انكشف انطجٙ ثًغزشفٛبد انغبيؼخ كششؽ نهمٛذ ٔاعزخشاط شٓبدح خه

  .ٔصاسح انظؾخ انًظشٚخ

 

 

 



 

 
 

 

        
 

      

      
 كهٛح انرشتٛح انُٕعٛح

 



  



) دراسات عليا( كلية التربية النوعية                       ة                                                                            جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 
 

 

 

 

 كهٛح انرشتٛح انُٕعٛح انذسجاخ انعهًٛح انرانٛح:ـذًُح جايعح انقاْشج تُاء عهٗ طهة 

عهدٕو  –اعدمو ذشتدٕ٘  - ذشتٛدح يٕعدٛقٛح –انُٕعٛح فٙ أحدذ انردشٔا انرخظظدٛح ر ذشتٛدح فُٛدح  . انذتهٕو انخاطح فٙ انرشتٛح1

 ذشتٕٚح َٔرغٛح ( 

عهدٕو  –اعدمو ذشتدٕ٘  -يٕعدٛقٛحذشتٛدح  –ر ذشتٛدح فُٛدح  انُٕعٛح فٙ أحذ انرشٔا انرخظظٛح  . دسجح انًاجغرٛش فٙ انرشتٛح2

 ذشتٕٚح َٔرغٛح ( 

 –اعدمو ذشتدٕ٘  -ذشتٛدح يٕعدٛقٛح –ر ذشتٛدح فُٛدح . دسجح دكرٕساِ انرهغرح فٙ انرشتٛح انُٕعٛح فٙ أحدذ انردشٔا انرخظظدٛح 3

 عهٕو ذشتٕٚح َٔرغٛح ( 

 ششٔط انقٛذ ٔيذج انذساعح
 

 

1-  

 انذتهٕيح انخاطح 

يددذج انذساعددح نُٛددم دسجددح انددذتهٕو انخاطددح فددٙ انرشتٛددح انُٕعٛددح تًخرهددن انرخظظدداخ فٛٓددا عددايٍٛ جددايعٍٛٛ ٔيُرٓٛددٍٛ ًٚددُح 

 ٚشرشط نقٛذ انذاسط تٓا  يا ٚهٙ:انطانة تعذًْا دسجح انذتهٕو ٔ

انحظٕل عهٗ انثكانٕسٕٚط فٙ انرشتٛح انُٕعٛح أٔ فٙ أحذ انرخظظاخ انًُاظشج فٙ اإلعمو انرشتدٕ٘  ٔٚقظدذ تٓدا أمغداو   -1

 اإلعمو انرشتٕ٘ تانجايعاخ األخشٖ انًعرشف تٓا ترقذٚش عاو " جٛذ " عهٗ األمم.

خ انًعردشف تٓدا تشدشط انحظدٕل عهدٗ دتهدٕو ٚقثم انطمب خشٚجٕ كهٛاخ اإلعمو ٔأمغاو اإلعمو تكهٛاخ اٜداب يدٍ انجايعدا -2

 خاص ذشتٕ٘.

 انرٙ ذًُحٓا انكهٛح انذسجاخ انعهًٛح 
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 أٌ ٚكٌٕ انذاسط يررشغاً نهذساعح. -3

 ذعرثش انذتهٕيح انخاطح يؤْمً نًٍ ٚجراصْا نهقٛذ تذسجح انًاجغرٛش.  -4
 

 انًاجغرٛش
 ٚشرشط نقٛذ انذاسط تذسجح انًاجغرٛش فٙ انرشتٛح انُٕعٛح يا ٚهٙ:

حدذٖ انكهٛداخ إانحظٕل عهٗ انذتهٕيح انخاطح فٙ انرشتٛح انُٕعٛح فٙ أحذ ذخظظاذٓا أٔ عهٗ دتهدٕو انذساعداخ انعهٛدا يدٍ  -1

 انًُاظشج تانجايعاخ األخشٖ انًعرشف تٓا ترقذٚش عاو " جٛذ " عهٗ األمم.

شٖ ٔتانًغدرٕٖ اندز٘ ٚقدشسِ يجهدظ أٌ ٚجراص اندذاسط تُجداا اخرثداس فدٙ انهإلدح اإلَجهٛضٚدح أٔ أحدذٖ انهإلداخ األجُثٛدح األخد -2

يددٍ  15/11/2112جايعدح انقداْشج  ٔرندش كشددشط نهرغدجٛم يدة يشاعداج يددا ذادًُّ مدشاس انًجهدظ األعهددٗ نهجايعداخ ترداسٚ  

 إجشاءاخ ٔضٕاتط ْزا انشأٌ.

أٌ ٚغجم انذاسط يٕضٕعاً تحثٛاً نهًاجغرٛش فٙ يجال ذخظظّ تعذ اعرًاد يجهظ انكهٛح ٔرنش تُداء عهدٗ ذٕطدٛح يجهدظ  -3

عداعح  21انقغى انًخرض ٔيٕافقح نجُح انذساعاخ انعهٛا  ية يشاعاج أٌ ٚكٌٕ انذاسط مذ آَٗ تُجاا دساعدح يدا ي ٚقدم عدٍ 

 يعرًذج.

 ذقثهٓا نجُح انًُامشح ٔانحكى ٔرنش تعذ يُامشرّ نٓا يُامشح عهُٛح. أٌ ٚقٕو انذاسط تئعذاد سعانح عهًٛح -4

 ي ٚجٕص يُامشح انشعانح مثم ياٙ عاو عهٗ األمم يٍ ذاسٚ  يٕافقح يجهظ انكهٛح عهٗ انرغجٛم. -5

 ٔ ـ( ذًُح دسجح انًاجغرٛش فٙ انرشتٛح انُٕعٛح تأحذ انرقذٚشاخ: جٛذ  جٛذ جذاً  يًراص.

 انذكرٕساِ
 تذسجح دكرٕساِ فٙ انرشتٛح انُٕعٛح يا ٚهٙ:ٚشرشط نقٛذ 

انحظٕل عهٗ دسجح انًاجغرٛش فٙ انرشتٛح انُٕعٛح يٍ إحذٖ انجايعاخ انًعرشف تٓا أٔ عهٗ دسجدح يعادندح ترقدذٚش عداو "  -1

 جٛذ " عهٗ األمم.
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ظ انقغددى انًخددرض أٌ ٚجردداص انددذاسط تُجدداا يقددشساخ انغددُح انرًٓٛذٚددح نهددذكرٕساِ ٔاييرحدداٌ انشددايم انددز٘ ٚحددذدِ يجهدد -2

 ٔٚعرًذِ يجهظ انكهٛح.

 ي ٚغًح نهذاسط تانرغجٛم إرا ياٗ عهٗ َجاحّ فٙ انغُح انرًٓٛذٚح نهذكرٕساِ أكثش يٍ ثمز عُٕاخ. -3

أٌ ٚجراص اندذاسط تُجداا اخرثداس فدٙ انهإلدح اإلَجهٛضٚدح أٔ إحدذٖ انهإلداخ األجُثٛدح األخدشٖ ٔتانًغدرٕٖ اندز٘ ٚقدشسِ يجهدظ  -4

يددٍ  15/11/2112ندش كشددشط نهرغدجٛم يدة يشاعداج يددا ذادًُّ مدشاس انًجهدظ األعهددٗ نهجايعداخ ترداسٚ  جايعدح انقداْشج  ٔر

 إجشاءاخ ٔضٕاتط ْزا انشأٌ.

 أٌ ٚقٕو انذاسط تئعذاد سعانح عهًٛح ذقثهٓا نجُح انًُامشح ٔانحكى ٔرنش تعذ يُامشرّ نٓا يُامشح عهُٛح. -5

 مم يٍ ذاسٚ  يٕافقح يجهظ انكهٛح عهٗ انرغجٛم.ي ٚجٕص يُامشح انشعانح مثم ياٙ عُرٍٛ عهٗ األ -6

 َظاو انذساعح

ٚثذأ انعاو األكادًٚٙ نهذساعاخ انعهٛا تانكهٛح فٙ األعثٕا انثاَٙ يٍ شٓش أكرٕتش يٍ كم عاو  ٔيذج انذساعح ثمثٍٛ أعدثٕعاً ** 

 ذرخههٓى إجاصج يُرظن انعاو فٙ انررشج انرٙ ٚحذدْا يجهظ انجايعح.

ذقذو طهثاخ اينرحاق نهذساعاخ انعهٛا إلداسج انكهٛح كم عاو فٙ انُظن انثاَٙ يٍ شٓش أغغدطظ تعدذ اإلعدمٌ عُٓدا ٔذعهدٍ  **

 َرٛجح انقثٕل فٙ شٓش عثرًثش  ٔتعذ اعرٛراء جًٛة انًغرُذاخ ٔعذاد انشعٕو انًقشسج ٚقٛذ انطمب فٙ أٔاخش عثرًثش.

 رحاق تانذساعاخ انعهٛا.ٚقذو انطانة يٕافقح جٓح انعًم عهٗ اين **

ٚجددٕص نًجهددظ انكهٛددح تُدداء عهددٗ امرددشاا يجهددظ انقغددى انًخددرض. ٔنجُددح انذساعدداخ انعهٛددا أٌ ٕٚمددن مٛددذ انطانددة انًقٛددذ  **

شددٓشاً ٔرنددش ٔفقدداً نًددا ٚقددشسِ يجهددظ  24تانذساعدداخ انعهٛددار دتهددٕو ـ ياجغددرٛش ـ دكرددٕساِ( نًددذج ي ذضٚددذ فددٙ يجًٕعٓددا عددٍ 

 هٗ طهة انذاسط أٔ أ٘ أعثاب اخشٖ ٚشاْا يجهظ انكهٛح.انذساعاخ انعهٛا تُاء ع

 

ٚررح تاب انقثٕل نذسجح انًاجغرٛش أٔ انذكرٕساِ فٙ انرخظظاخ انٕاسدج فٙ انمئحدح تقدشاس يدٍ يجهدظ انجايعدح انًخدرض ** 

 فٙ ضٕء اإليكاَٛاخ انًراحح نكم يرخظض.
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ٚهإلٗ مٛذ انطانة نذسجح انًاجغرٛش أٔ انذكرٕساِ إرا اَقاد خًظ عُٕاخ عهٗ ذغجٛهّ نهذسجدح. إي إرا سأٖ يجهدظ انكهٛدح  **

 اإلتقاء عهٗ انرغجٛم نًذج أخشٖ ٚحذدْا تُاء عهٗ ذقشٚش األعرار انًششف.

رًثش نميرحاٌ فٙ ْدزِ انًقدشساخ ًُٚح انشاعة فًٛا ي ٚضٚذ عٍ يقشسٍٚ دساعٍٛٛ فشطح دخٕل انذٔس انثاَٙ فٙ شٓش عث ** 

ٔي ًُٚح انطانة فشطح إعادج اييرحاٌ أكثش يٍ عايٍٛ دساعٍٛٛ ٚحشو تعذْا يٍ انذساعح. أيدا انشاعدة فدٙ أكثدش يدٍ يقدشسٍٚ 

 فٛثقٗ نإلعادج.

 

 .% فٙ كم يغرٕٚاخ انذساعاخ انعهٛا55ٚغًح نهطانة تذخٕل ايرحاٌ انًقشس انذساعٙ إرا ذعذخ َغثح حإسِ فّٛ  **

 

ٚجٕص نًجهظ انكهٛح مثٕل اعرزاس انطانة عٍ عذو دخٕل اييرحاٌ ٔنًشج ٔاحذج خمل فرشج دساعرّ نكم يغرٕٖ عهدٗ حدذِ  **

إرا ذقذو تطهة مثم تذء اييرحاَاخ يذعًاً تًثشس ذقثهّ نجُح انذساعداخ انعهٛدا ٔانثحدٕز ٔٚعرًدذِ يجهدظ انكهٛدح.. ٔٚجدٕص يُحدّ 

 انكهٛح.فشطّ أخشٖ نعزس مٓش٘ ٚقثهّ يجهظ 
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 يدٌر عاو يركز انًعهوياث وانتوثٍك
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 ) تصًٍى انغالف(  أ. فاٌزة ركابً ابوبكر*

 




