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 ميَخ أ.د. دمحم عضَبُ اىخشذ           

 سئٞظ عبٍعخ اىقبٕشح

ٝغعذّٜ أُ أسعو ىنٌ أثْبئٜ ٗثْبرٜ األعضاء أسق اىزؾٞبد ٗأؽٞبت األٍْٞببد ٍبد ثذاٝبخ اىعببً     

ٗإْٔئنٌ ثبالىزؾبق ثغبٍعخ اىقبٕشح اىزٜ ّششف عَٞعًب ثبالّزَبء إىٖٞب، طبشًؽب  ،اىذساعٜ اىغذٝذ 

ببب دساعببًٞب ٍضَببًشا رؾققببُ٘   ىببٔ مببو ٍببب ربب ٍيُ٘  ًٍ عيًَٞببب مبببًٍخب ّعزببض ثببٔ، ّٗتخببش ثبالّزغبببة إىٞببٔ، ٍزًَْٞببب ىنببٌ عب

 ٗرزَُْ٘ ثز٘فٞق هللا عجؾبّٔ ٗرعبىٚ. 

ذح ٗسعبىزٖب ٗإٔذافٖب االعزشارٞغٞخ، ٗاىزٜ ّغعٚ   ىٖبب إىبٚ ٕزا فٜ ظو رطيعْب ىزؾقٞق سؤٝخ اىغبٍعخ اىغذٝ

رؾ٘ه عبٍعخ اىقبٕشح ّؾ٘ عبٍعخ رمٞخ ٍِ اىغٞو اىشاثد، ثعذ أُ ٗفذ اىغبٍعخ ثَزطيجبد ٗ ظبئض عبٍعخ اىغٞبو 

ٍببِ اىقببٍٜ٘ اىشبببٍو، ػبب٘ء ّيشٝببخ األ اىضبىببش، ٗؽققببذ اىْغبببػ اىَْشبب٘د  بب ه اىغببْ٘اد اىَبػببٞخ ، ٗرىببل فببٜ

زةٞببشاد اىَؾيٞببخ ٗاىذٗىٞببخ، ٗثَببب ٝؾقببق ىٖببب سٝبببدح  بؽعببخ  َل ٗاعببزَشاس عَيٞبببد اىزؾببذٝش ٗاىزطبب٘ٝش ىنببٜ ر ئببٌ اى

غزْذح إىٚ رؾقٞق ٍزطيجببد اىَغزَبد اىزعيَٞٞبخ ٗاىجؾضٞبخ ٗاىخبذٍبد اىَغزَعٞبخ  ٍل ٗٗاعذح فٜ ؽبػشٕب ٍٗغزقجيٖب 

اىضقبفٞببخ ٗاىؾؼبببسٝخ، ٗأُ ّغببعٚ ٕببزا ٍببد اىبب٘عٜ ثخظ٘طببٞزْب  اىَببرصشح ى سرقبببء ثبنّغبببُ اىَظببشٛ ٗاىعشثببٜ.

سرجبؽ اىق٘ٛ ثَخزيف ٍرعغبد اىذٗىخ، ٗاىغٞش ٍعًب ّؾ٘ رؾقٞق اىةبٝبد االعزشارٞغٞخ ىألٍِ اىقٍٜ٘ ثَتٍٖ٘بٔ ىإل

 اىزقذٍٜ اىشبٍو فٜ ٕزٓ اىَشؽيخ اىتبس خ اىزٜ َٝش ثٖب ٗؽْْب ّؾ٘ اىَغزقجو.

االعببزشارٞغٞخ اىغذٝببذح ىيغبٍعببخ فببٜ مبفببخ ٍٞبببدِٝ اىعَببو األمبببدَٜٝ،  فببْؾِ ّغببعٚ عَٞعًببب ىزؾقٞببق األٕببذاف

ٗاىزببذسٝظ، ٗاألّشببطخ اىط ثٞببخ، ٗاىَببذُ اىغبٍعٞببخ، ٍٗغزشببتٚ اىطيجببخ ٗتٞشٕببب ٍببِ  طبعبببد ٗاىجؾببش اىعيَببٜ، 
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ٍٗبِ  ٗ طبع األٍبّخ اىعبٍخ، ٗ طبع اىذساعببد اىعيٞبب، ٗاىجؾب٘س ٗ طببع  ذٍبخ اىَغزَبد. مئُ٘ اىزعيٌٞ ٗاىط ة،

بب عيبٚ إٔ ًَ ٌ ٍقبطذ ريل االعزشارٞغٞخ إؽذاس ّٖؼخ رعيَٞٞخ ٗثؾضٞخ ٗصقبفٞخ ٍٗغزَعٞخ ؽقٞقٞخ. فْؾِ ّؾشص دائ

اىزط٘ٝش اىزٛ ٝؾقق ريل األٕذاف، ٍِٗ إٌٔ ٍعبىَٔ: سثؾ اىزعيٌٞ ثْيشٝخ األٍبِ اىقبٍٜ٘ اىشببٍو، ٗرطب٘ٝش اىزعيبٌٞ 

اىغببيٌٞ، ثعٞببًذا عببِ اىتنببش اىغبٍببذ ٗاىَزطببشف،  ثَببب ٝنتببو إّزبببط عقبب٘ه ٍزتزؾببخ  بببدسح عيببٚ إعَبببه اىعقببو ٗاىزتنٞببش

ٗاىذ ٘ه فٜ عظش اىزعيٌٞ اىزمٜ، ٗاىزعيٌٞ عبِ ثعبذ ٍبِ  ب ه ٍْظبخ اىغبٍعبخ اىزمٞبخ اىزبٜ رعبذ ٍبِ أ ب٘ٙ أّيَبخ 

اىزعيٌٞ اىزمٜ عبىًَٞب فٜ ظو إٍنبّبرٖب اىٖبئيخ فٜ اىزذسٝظ ٗاىزقٌٞٞ ٗاىزتبعو اىَضَش ثِٞ األعبرزح ٗاىطب ة ٗتٞبش 

ٝش اىَْبٕظ، ٗر٘ظٞبف ؽشائبق اىزعيبٌٞ ٗاىبزعيٌ اىؾذٝضبخ، ٗرطب٘ٝش أعببىٞت اىزقبٌ٘ٝ ٗأعبئيخ االٍزؾبّببد، رىل، ٗرط٘

ثؾٞش رعزَبذ عيبٚ اىزتنٞبش انثبذاعٜ ٗاىْب بذ، ٗؽ٘مَبخ انداسح األمبدَٝٞبخ، ٗاىز٘عبد فبٜ ٍخزيبف أمبنبه األّشبطخ 

ٗرطب٘ٝش اىَقبشساد ٗاىنزببة اىغبٍع،ب،ٜ، انثذاعٞخ اىظتٞخ ٗتٞش اىظتٞخ ، ٗرؾبذٝش اىجبشاٍظ ٗاىيب٘ائؼ اىزعيَٞٞبخ، 

ٗصٝببدح اىقبذسح اىزْبفغبٞخ ىطب ة عبٍعبخ اىقببٕشح، ٗرطبب٘ٝش اىَبذُ اىغبٍعٞبخ ساىجْٞبخ األعبعبٞخ ٗاىقب٘ح اىْبعَببخ  ، 

ٍٗٞنْبخ اىقطببع، ٗاىْٖب٘ع ثبىخبذٍبد  ٗرؾذٝش اىقشٝخ األٗىَٞجٞخ اىشٝبػٞخ ٍٗ عت اىنيٞبد، ٗرؾغبِٞ اىخبذٍبد

اىجؾضٞخ ٗاىؾو اىعيَٜ ىيَشن د، ٗرغذٝذ اىزتنٞش اىبذْٜٝ، ٗرَْٞبخ اىَ٘إبت  ٗاىتشق ثزنبساىطجٞخ، ٗرَْٞخ سٗػ اال

اىضقبفٞببخ ٗاىتْٞببخ ٗاىشٝبػببٞخ ٗاألدثٞببخ، ٗامزشبببف ٗطببْبعخ اىْغببً٘، ٗدعببٌ اىزنبفببو االعزَبببعٜ، ٗصٝبببدح أعببذاد 

 اى٘افذِٝ.

ضٞبش ٍبِ اىعَبو نّغببصٓ. ٗرىبل فبٜ ٗألّْب ّزطيد إىٚ اىَغزقجو األفؼو ىغبٍعزْب ٗٗؽْْبب، ّغبذ أُ أٍبٍْبب اىن

ظببو انَٝبببُ ثَببب ىببذْٝب ٍببِ اىطَبب٘ػ ٗانسادح ٗانٍنبّٞبببد ٍٗ٘اطببيخ االرغبببٓ، ٗمببزىل انَٝبببُ ث ّْببب  بببدسُٗ عيببٚ 

اىَشبشق ىغبٍعزْبب اىعشٝقبخ ٗٗؽْْبب  رؾقٞبق األؽب ً اىطَ٘ؽبخ اىزبٜ رزجيب٘س فبٜ ارغببٓ ٕبذف ٗاؽبذ ٕٗب٘ اىَغبزقجو
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ٞز اىخطؾ اىطَ٘ؽخ، ٗفقًب ىَعبٝٞش اىغب٘دح اىعبىَٞبخ. ٗألّْبب ّْيبش إىبٚ اىَغبزقجو، اىةبىٜ. ٗىِ ٝزؾقق رىل ثذُٗ رْت

ّغذ أٍبٍْب اىنضٞش ٍِ اىعَو نّغبصٓ، ٍِ أعو رؾقٞق اىشعببىخ اىزبٜ ّظبج٘ إىٖٞبب، ٕٗبٜ رخبشٝظ ؽب ة عيبٚ أعيبٚ 

 يَٞٞببخ ٗاىعبىَٞببخ. ٍغببز٘ٙ عيًَٞببب ٍٖٗبسًٝببب ٗعببي٘مًٞب َٝنببٌْٖ اىَْبفغببخ اىؾقٞقٞببخ فببٜ أعبب٘اق اىعَببو اىَؾيٞببخ ٗان

ّٗشع٘ أُ رقبً٘ اىنيٞببد ٗاىَعبٕبذ ثبذٗسٕب عيبٚ أمَبو ٗعبٔ ىزؾقٞبق ٕبزا اىٖبذف فبٜ ّطببق فشٝبق اىعَبو اىب٘اعٜ 

ث دٗاس مو فشد فٞٔ، ٗاىَيزضً ثْغق اىقٌٞ اىغبٍعٞخ اىشطْٞخ اىزٛ رشعخ فبٜ ٗعبذاُ أثْببء اىغبٍعبخ عجبش ربسٝخٖبب 

 اىعزٞذ. 

َنْخ فٜ فؼبء اىزط٘ٝش ٗاىزةٞٞبش اىَضَبش إُ ؽَ٘ؽْب اىزٛ ّعَو عيٚ رؾقٞقٔ ٕ٘  ٍل اى٘ط٘ه إىٚ أثعذ ّقطخ 

قجيبببخ، ٍٗ٘اطبببيخ ٍخزيبببف انّغببببصاد اىزبببٜ رؾققبببذ، ٗاعبببزنَبه  َل ٗاىٖببببدف ٗاىجْببببء  ببب ه اىغبببْ٘اد اىقيٞيبببخ اى

، 055055اىَشببشٗعبد اىنجٞببشح اىزببٜ ثببذأرٖب اىغبٍعببخ، ّٗز٘ ببد االّزٖبببء ٍْٖببب فببٜ أ ببشة ٗ ببذ ٍضببو ٍغزشببتٚ 

ح اىذٗىٞخ، ٗسفد متبءح اىؾشً اىغبٍعٜ، ٍٗغبشػ ددٗىبذ أثبٞغد، ٗرطب٘ٝش اىَغزشبتٞبد رطبً٘ٝشا ٗعبٍعخ اىقبٕش

عببزسًٝب ىيَغبببَٕخ فببٜ سفعببخ مبب ُ ٗؽْْببب، ٗرقببذٌٝ اىْتببد ىنببو أثْبئببٔ اىَخيظببِٞ. ٗعيببٞنٌ االعزٖبببد فببٜ دساعببزنٌ، 

ِ مب ّٖب صقبو مخظبٞزنٌ، ٗرؾظٞو اىعيٌ اىْبفد، ٗفٜ اى٘ ذ ّتغٔ اىَشبسمخ فٜ ٍخزيف األّشطخ اىط ثٞخ اىزٜ ٍب

ٗاالسرقبء ثَٖبسارنٌ ىٞزؾقق اىزنبٍو اىَ ٍ٘ه ٗاىز٘افق اىَْش٘د فٜ ٍخزيف ع٘اّت ؽٞبرنٌ. أّزٌ أٍو ٕبزا اىب٘ؽِ، 

ٗأثْبئٔ اىَخيظِٞ اىزِٝ عزؾَيُ٘ أٍبّزٔ ٍغزقجً .  ٗإُ مبء هللا أسامٌ عَٞعبب ؽ ثًبب ٍزَٞبضِٝ، ٍٗؾببفيِٞ عيبٚ 

اىزٜ رَٞضٕب عِ تٞشٕب ٍِ اىغبٍعببد األ بشٙ، ٗععيزٖبب رؾزبو ٍنبّزٖبب اىَزقذٍبخ   ٌٞ اىغبٍعخ ٗرقبىٞذٕب اىشاعخخ

 فٜ أس ٚ اىزظْٞتبد اىعبىَٞخ.

 ٗفقنٌ هللا، ٗؽتع ٗؽْْب اىةبىٜ ٍِ مو ٍنشٗٓ.                                    
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 ميَخ ٍذٝش انداسح اىعبٍخ ىَشمض اىَعيٍ٘بد ٗاىز٘صٞق

 عبٍعخ اىقبٕشح 

اؽبذ  رعبذُ ريل االداسح ٍؾو اىؾذٝش  ثّششف ٗ الداسح اىعبٍخ ىَشمض اىَعيٍ٘بد ٗاىز٘صٞق فٜ ظو اىزؾ٘ه اىش َٜ؛ا ادطذاسث ؽذ إّزقذً  

 مٞبّبد عبٍعخ اىقبٕشح ، ٍعْٞخ ثبىَعيٍ٘خ ٗثز٘صٞقٖب ؛ٗ ثبىزبىٜ فبىَعشفٔ ثٖب فبس خ .  

ؽببشػ ٝعببِٞ اىطبىببت اىَقجببو عيببٜ  ؛ يٞغبببّظاى/ ميٞبببد عبٍعببخ اىقبببٕشح ىَشؽيببخ اىجنبببى٘سٝ٘طّقببذً فببٜ ٕببزا االطببذاس ؽببشػ ٍخزظببشعِ 

اٗى٘ٝبربٔ ثغذٝبخ ؽزبٜ ال ٝؼبٞد ٗ زبٔ ٗ  اىطبىبت  بشاس طببئت ٝؾبذد فٞبٔ عيٜ ارخبر  شاس ىَغزقجو ٍ ٍ٘ه ثبذرُ هللا؛ٗاىَشؽيخ اىغبٍعٞخ؛ 

ٍبىبٔ ثبِٞ عْٞٞبٔ آٗاصبق اىضجببد  ٕٗب٘، ٗ ٍزطيجبد ع٘ق اىعَو ،ٝ٘اصُ  فٜ ػ٘ء ستجبرٔ ،اىَغَ٘ع عٖذٓ فٜ ا زٞبساد تٞش ٍؾغ٘ثٔ ؛

 ٍعزَذ عيٜ صقزٔ ثبهلل.

يبٞظ ، ف فٌٖ  ٞش دىٞو ؛ؽجعب ٍد دساعخ اىَعيٍ٘خ ٗ رتؾظبٖب شحاىخجٕو أثخجشح االٕو ،ٗثبالعزتبدح ٍِ رغبسة  خاالعزٖبّٗطٞنٌ ثعذً أ

 ْٕبك ميٞخ  َخ عيٞل اُ رؾذد اّذ مليٞزل ىيقَخ . 

 اىطٞجخمو االٍْٞبد 

 د.إَٝبُ أؽَذ عجذهللا                                                                                                                  

                                                             مض اىَعيٍ٘بد ٗ اىز٘صٞقٍذٝش عبً ٍش                                                                                                      
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جراحة المخ واالعصابى قس -24  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة قسى -1  

جراحة القلب والصدرى قس -25  الطب الشرعي والسموم االكلينيكيةقسى  -1  

جراحة المسالك البولية والتناسليةى قس -26  الصحة العامة وطب مجتمعقسى  -10  

الذكورة والتناسلطب وجراحة امراض ى قس -27  ذن والحنجرةألاالنف واقسى  -11  

الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائيةى قس -21  طب العين وجراحتهاقسى  -12  

االشعة التشخيصيةى قس -21  التوليد وامرض النساءقسى  -13  

عالج االورام والطب النووى ىقس -30  طب االطفالقسى  -14  

والبيئيةاالمراض المهنية ى قس -31  الجراحة العامةقسى  -15  

طب الحاالت الحرجةى قس -32  االمراض الباطنةقسى  -16  

 أقساو انكهيح
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طب العائلةى قس -35  االمراض الجلديةقسى  -33  

قسى طة انطىاسئ -36  االمراض النفسيةقسى  -34  
 

 

 

 

 

 

 

 : المجموع المحدد من قبل مكتب التنسيق كل عامالبرنامج العامـ 

 شهادات معادلة( -الحكومية  )ثانوية عامة  لكليات الطب البرنامج الخاص: الحد االدنىـ 

 

 

 طب قصر العيني.كلية 

 انثشايح انؼهًيح ونظاو انذساسح انًتثغ انذسخاخ انؼهًيح انتي تًنحها انكهيح

 يكاٌ انذساسح

2021يدًىع انقثىل تانكهيح في انؼاو انساتق  

 انثشنايح انؼاو –تكانىسيىط انطة واندشاحح  ـ 

انثشنايح انًتكايم   –ـ تكانىسيىط انطة واندشاحح   

 

 معتمدةالنقاط نظام ال
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 تطاقح انتششيح  نًىرج انتدنيذ )تاننسثح نهزكىس(

 انثانىيح انؼايح أو يا يؼادنهادج اشه  صىس شخصيح 6ػذد 

 شهادج انًيالد  

 

 

 

 .نهطالب انساتق تقذيًهى نطهثاخ االنتحاق تانثشنايح انخاص انًحذد انًىاػيذ 

 تاسيخ تذء انتقذيى ششوط انقثىل نهثشايح

 األوساق انًطهىتح

 اختثاساخ انقثىل وانًقاتهح انشخصيح

 يكتة انتنسيقانثشنايح انؼاو: ششوط 

 انثشنايح انخاص:

 أٌ يكىٌ انطانة تى قثىنه تكهيح طة حكىييح. -

 تقذيى تطاقح انتششيح انذانح ػهى رنك. -

اختياااااااص اختثاااااااساخ انقثااااااىل وايتحاناااااااخ انه ااااااح  -

   االندهيضيح.

 انثشنايح انؼاو: تاسيخ يكتة انتنسيق

حتى غلق  1/4البرنامج الخاص: التقديم المبكر 

 مكتب التنسيق
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األسُاٌطة كهيــح   
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تيىنىخيا انفى                              لسى  -1  خزاحح انفى وانىخه وانفكيٍلسى  -7  

 تثانىخيا انفى وانىخه وانفكيٍ          لسى  -2  طة انفى وأيزاض انهثح وانتشخيصى لس -8

 انًىاد انحيىيح نطة االسُاٌ          لسى  -3  نهفى واالسُاٌ وانصحح انؼايحطة اسُاٌ االطفال  -9

 االستؼاضح انصُاػيح نطة االسُاٌ  لسى  -4  تمىيى االسُاٌلسى  -11

 لسى االستؼاضاخ انسُيح انًثثتح              -5  لسى ػالج اندذور -11

 لسى انؼالج انتحفظي نالسُاٌ                -6  لسى أشؼح انفى وانىخه وانفكيٍ -12
 

 

 

 انثزَايح األساسي : تًُح انكهيح درخح انثكانىريىص في طة وخزاحح انفى واالسُاٌ

انثزَايح  –درخح انثكانىريىص في طة وخزاحح االسُاٌ تُظاو انُماط انًؼتًذج تًُح انكهيح  انثزَايح انًتكايم :

 انًتكايم انذوني
 

 

 

 . انثزَايح األساسي ويؼًم تُظاو انسُح انًًتذج-

 ألساو انكهيح

 انذرخاخ انؼهًيح انتي تًُحها انكهيح

 انثزايح انؼهًيح وَظاو انذراسح انًتثغ
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 .انثزَايح انًتكايم انذوني ويؼًم تُظاو انفصىل انذراسيح تانُماط انًؼتًذج-
 

 

 

 

 

 

 

 

 انثزَايح االساسي : انحصىل ػهى انحذ االدَى نهمثىل تانكهيح طثماً نمىاػذ يكتة انتُسيك 

 انثزَايح انًتكايم : انحصىل ػهى انحذ االدَى  نهتُسيك انحكىيي نهمثىل تكهياخ طة االسُاٌ

 IELTSفي ايتحاٌ انهغح االَدهيشيح   5.5انحصىل ػهى درخح 

 

 

2121يدًىع انمثىل تانكهيح في انؼاو انساتك يكاٌ انذراسح  

انمثىل نهثزايحشزوط   

 تاريخ تذء انتمذيى

 

 لصز انؼيُي –انُظاو االساسي :  كهيح طة االسُاٌ 

انثزَاااايح انًتكايااام : يثُاااي انكهياااح تًثُاااى خايؼاااح 

 انماهزج تانشيخ سايذ

 

درخح  وفماً نتُسيك انمثىل  371انُظاو األساسي :   

   2121تاندايؼاخ 

انثزَايح انًتكايم : انحذ األدَى نمطاع طة االسُاٌ 

 تاندًهىريح

 .انثزَايح االساسي : تؼذ ظهىر َتيدح انتُسيك وانكشف انطثي 
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؛ وتاريخ االَتهاء طثماً الستكًال االػذاد انًحذدج نهمثىل وتحذ  2122انثزَايح انًتكايم : اػتثاراً يٍ أول يىنيى 

 .ألصى االسثىع االول يٍ انذراسح
 

 

 

صااىرج اناازلى انمااىيي  تطالااح انتزشااح  أصاام شااهادج انثاَىيااح انؼايااح  شااهادج انًاايالد  أصاام  -:  انثزَااايح االساسااي

 استًارج انتدُيذ نهذكىر صىر شخصيح 6 

: استًارج االنتحاق وفي حال انمثىل يتى استيفاء  أصم شهادج انًيالد  تطالح انتزشح  أصم شهادج انثزَايح انًتكايم

 استًارج انتدُيذ نهذكىر صىر شخصيح  6صىرج انزلى انمىيي   انثاَىيح انؼايح 

 

 

  

 

 

 ال يىخذ اختثاراخ لثىل نهطالب انًستدذيٍ

 

 

 األوراق انًطهىتح

 اختثاراخ انمثىل وانًماتهح انشخصيح
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صٛذنــتكهٛــت ان  
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                                ٔانصٛذنت انصُاػٛت انصٛذالَٛاثقغى  -1  انصٛذنت االكهُٛٛكٛتقغى  -6

 االدٔٚت ٔانغًٕوقغى  -2  انؼقاقٛش ىقغ -7

 ٔانًُاػتانًٛكشٔبٕٛنٕجٛا قغى  -3  تانكًٛٛاء انتذهٛهٛقغى  -8

 انكًٛٛاء انؼضٕٚت                         قغى  -4  انكًٛٛاء انصٛذنٛتقغى  -9

 انكًٛٛاء انذٕٛٚت                        -5  
  

 

 

 .  PharmD)بشَايج  ًُٚخ يجهظ جايؼت انقاْشة بُاء ػهٗ طهب يجهظ انكهٛت دسجت انبكانٕسٕٚط فٙ انصٛذنت -

 -PharmDبشَننايج ) ًٚننُخ يجهننظ جايؼننت انقنناْشة بُنناء طهننب يجهننظ كهٛننت انصننٛذنت دسجننت بكننانٕسٕٚط انصننٛذنت -

 .صٛذنت إكهُٛٛكٛت( طبقا نُظاو انغاػاث انًؼتًذة
 

 

           نظام الساعات المعتمدة   -2                                                   .   نظام الفصلين الدراسين -1

 بشَايج انصٛذنت االكهُٛٛكٛت -3

 أقغاو انكهٛت

 انذسجاث انؼهًٛت انتٙ تًُذٓا انكهٛت

 انبشايج انؼهًٛت َٔظاو انذساعت انًتبغ
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  خًظ عُٕاث دساعٛت )خًظ يغتٕٚاث ػهٗ ػشش فصٕل دساعٛت( عُٕاث :  6يذة انذساعت بانبشَايج

(، باإلضافت إنٗ ػذد 1+5( فٙ يٕاقغ انؼًم )اجباس٘طبقا نُظاو انغاػاث انًؼتًذة ٔعُت تذسٚب يتقذو )

عاػت فؼهٛت تذسٚب يٛذاَٙ أٔنٙ فٙ انصٛذنٛاث األْهٛت أٔ انذكٕيٛت أٔ صٛذنٛاث انًغتشفٛاث تتى  111

 .انتذسٚب االجباس٘خالل اإلجاصاث انصٛفٛت نغُٕاث انذساعت بؼذ َٓاٚت انًغتٕٖ انثانث ٔقبم انبذء فٙ عُت 

 إنٗ فصهٍٛ دساعٍٛٛ )انخشٚف ٔانشبٛغ( ٔٚجٕص طشح بؼض انًقشساث فٙ ُٚقغى كم يغتٕٖ )ػاو( دساع ٙ

 .فصم دساعٙ صٛفٙ يٍ انذساعت انًكثفت

  ال تقم ً ً ػًهٛا انغاػت انًؼتًذة ْٙ ٔدذة قٛاط دساعٛت ٔتؼادل عاػت دساعٛت أعبٕػٛت َظشٚت أٔ دسعا

 ً  .يذتّ ػٍ عاػتٍٛ أعبٕػٛا

  عاػاث يؼتًذة يتطهباث  6ذة، باإلضافت إنٗ ػذد عاػت يؼتً 175تتضًٍ انذساعت بانبشَايج ػذد

 .انجايؼت

  عاػاث يؼتًذة( نذساعتٓى خالل انًغتٍٕٚٛ انذساعٍٛٛ  8يقشساث اختٛاسٚت ) 4ٚقٕو انطانب باختٛاس ػذد

 .األخٛشٍٚ

 

 

 

 درجة 364                                                             كلية الصيدلة                 

2121 يجًٕع انقبٕل بانكهٛت فٙ انؼاو انغابق يكاٌ انذساعت  
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ٚشننتشط فننًٍٛ ٚتقننذو نالنتذنناة بانكهٛننت أٌ ٚغننتٕفٗ انشننشٔط انتننٙ ٚذننذدْا انًجهننظ األػهننٗ  Pharm D:بشَننايج 

نهجايؼنناث دٛننث ٚننتى قبننٕل انطننالص بكهٛننت انصننٛذنت جايؼننت انقنناْشة ػننٍ طشٚننق يكتننب انتُغننٛق ٔدننذٚثٗ انذصننٕل ػهننٗ 

ؼتبنش قنشاسا يُنّ بانقٛنذ ٔٚهضينّ شٓادة انثإَٚت انؼايت ٔانشٓاداث انًؼادننت انؼشبٛنت ٔ األجُبٛنت ٔقبنٕل انطاننب بانكهٛنت ٚ

عذاد انًصشٔفاث انًتشتبت ػهٗ رنك ) يصناس  إداسٚنت + خنذياث تؼهًٛٛنت ( ٔال ٚغنتهى انًهنف انخنال بنّ قبنم عنذادِ 

 نٓزِ االنتضاياث .

)انغنناػاث انًؼتًننذة(: ٚشننتشط فننًٍٛ ٚتقننذو نبنتذنناة بانبشَننايج أٌ ٚغننتٕفٗ  صننٛذنت أكهُٛٛكٛننتPharm D بشَننايج 

ٚذذدْا انًجهظ األػهٗ نهجايؼاث دٛث ٚتى قبٕل انطالص بانبشَايج  يٍ انطهبت انًتقذيٍٛ  بكهٛت انصنٛذنت انششٔط انتٙ 

 جايؼت انقاْشة ػٍ طشٚق يكتب انتُغٛق ٔ انشٓاداث انًؼادنت انؼشبٛت ٔ األجُبٛت . –

 

 

 

 

 ششٔط انقبٕل نهبشايج

 اختباساث انقبٕل ٔانًقابهت انشخصٛت تاسٚخ بذء انتقذٚى

 

ظٓننننٕس َتٛجننننت تُغننننٛق انقبننننٕل نهجايؼنننناث  بؼننننذ

 انًصشٚت ٔتششٛخ انطانب إنٗ كهٛت انصٛذنت

. 

 

 ال ٕٚجذ اختباساث قبٕل نهطالص انًغتجذٍٚ

 

 

20



 صيدلةكلية ال                      ة                                                                                                         جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق 

 

 

 شٓادة انثإَٚت انؼايت   انشقى انقٕيٙ  -

 دة يٛالد كًبٕٛتش دذٚثت اشٓ  ()نهزكٕس بٛاٌ يٕقف انتجُٛذ

 دذٚثت شخصٛت صٕس(  7ػذد)    بطاقت انتششٛخ  
 

  

 

 

   

 األٔساة انًطهٕبت

 ػهًٙ ػهٕو : شؼبت  انتٙ تتٛخ االنتذاة بانكهٛتانشؼب 

21



 

 
 

 كهيــح انؼـالج انطثيؼـــي
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لغى انؼهٕو األعاعيح    -1  لغى انؼالج انطثيؼي نصحح انًشأج -5  

 لغى انًيكاَيكا انحيٕيح -2  نهدهذ ٔاألغشيح انؼالج انطثيؼيى لغ -6

 نهثاطُّلغى انؼالج انطثيؼي  -3  نألػصاب انؼالج انطثيؼيلغى  -7

نألطفال انؼالج انطثيؼيلغى  -8  لغى انؼالج انطثيؼي نهؼظاو -4  
 

 

 

  : تًُح خايؼح انماْشج تُاء ػهٗ طهة كهيح انؼالج انطثيؼي انذسخاخ انتانيح

 دسخح انثكانٕسيٕط في انؼالج انطثيؼي - 1

 جيح يتًيض( تُظاو انغاػاخ انًؼتًذانطثيؼي )تشَادسخح انثكانٕسيٕط في انؼالج  -2
 

 

 

( عُٕاخ تإخًاني 5تشَايح يشحهح انثكانٕسيٕط َظاو انذساعح ْٕ انفصم انذساعي )حيث تكٌٕ انذساعح ػهٗ يذٖ ) -

 )تشَايح ػاو( عيح فصهيٍ دساعييٍ نهؼاو انذساعي( فصٕل دسا11)

 ) تشَايح خاص( انثشَايح انًتًيض في انؼالج انطثيؼي )تُظاو انغاػاخ انًؼتًذج( نًشحهح انثكانٕسيٕط -

 ألغاو انكهيح

 انذسخاخ انؼهًيح انتي تًُحٓا انكهيح

 انثشايح انؼهًيح َٔظاو انذساعح انًتثغ
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 َظاو انفصهيٍ انذساعييٍ

 

 انثشَايح انًتًيض )َظاو انغاػاخ انًؼتًذج( 

أٌ يدتاص انطانة انًماتهح انشخصيح انًُصٕص ػهيٓا  -1

 ( يٍ انالئحح انذاخهيح نهكهيح4تانًادج )

أٌ يكٌٕ انطانة حاصم ػهٗ انثإَيح انؼايح ػهًي  -2

 ػهٕو أٔ يا يؼادنٓا

 انهغح األخُثيح األٔنٗاٌ تكٌٕ انهغح االَدهيضيح ْٗ  -3

أٌ يكٌٕ انطانة حاصم ػهٗ يدًٕع انكهيح في َفظ -4

 انؼاو

أٌ يكٌٕ ضًٍ إطاس انتٕصيغ اندغشافي انًحذد يٍ لثم -5

 انًدهظ األػهٗ نهدايؼاخ

انحاصهيٍ ػهٗ انثإَيح انؼايح ) ػهًي ػهٕو( أ يا  -1

انشٓاداخ األخُثيح يًٍ تى تٕصيؼٓى ػهٗ يؼادنٓا يٍ 

طشيك يكتة انتُغيك ػهٗ اٌ يتى تُغيك  انكهيح ػٍ

داخهٗ نهطالب انشاغثيٍ تاالنتحاق فٗ تشَايح انغاػاخ 

 انًؼتًذج تًهئ اعتًاسج االنتحاق تانثشَايح

 اٌ تكٌٕ انهغح االَدهيضيح ْٗ انهغح األخُثيح االٔنٗ -2

ال يتى لثٕل انطالب اندذد اال تؼذ اختياص االختثاس  -3

 انشخصٗ

 

 يدًٕع انمثٕل تانكهيح في انؼاو انغاتك يكاٌ انذساعح

 ششٔط انمثٕل نهثشايح

 

أياو يشٔس  –شاسع أحًذ انضياخ  7:  حيمش انكهي

 تيٍ انغشاياخ

 

 دسخح 366
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كلية العالج الطبيعي                  ة                                                                                                     جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 
 
 
 

 

 

 

 

 (صٕسج 2شٓادج انثإَيح انؼايح )أصم + -  انشلى انمٕيي أٔ خٕاص انغفش نهٕافذيٍ -

 ( صٕسج 2حذيثح )أصم +  دج ييالد كًثيٕتشاشٓ -  (خُذ )نهزكٕس 2ًَٕرج  -

 ( صٕسج شخصيح12ػذد ) -  صٕسج(2تطالح انتششيح  )أصم +  -
 

  

 
 

 ػهًي / ػهٕو

  ح + عُح ايتياص تذسيثيح اخثاسيحعُٕاخ دساعي 5** ػذد عُٕاخ انذساعح تانكهيح 

انتمذيىتاسيخ تذء   

 األٔساق انًطهٕتح

 اختثاساخ انمثٕل ٔانًماتهح انشخصيح

 

 طثما نًا يمشسِ انًدهظ االػهٗ نهدايؼاخ

 

 

 ال يٕخذ اختثاساخ لثٕل نهطالب انًغتدذيٍ

 

 انشؼثح انتي تتيح االنتحاق تانكهيح
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طة انثٍطشيكهٍــح ان  
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كلية الطب البيطري                  ة                                                                                                     جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 

 

 

 ـ لسى االيشاض انثاطنح وانًؼذٌح1  لسى انخهٍح واالنسدحـ  11

 ـ لسى انشلاتح انصحٍح ػهى االغزٌح1  ـ لسى انفٍشوساخ 11

 ـ لسى انتششٌح 1  ـ لسى انتىنٍذ وانتناسم وانتهمٍح االصطناػً 11

 ـ لسى انصحح وانشػاٌح انثٍطشٌح 1  انطفٍهٍاخـ لسى  11

 ـ لسى االيشاض انًشتشكح 1  ـ لسى انفاسياكىنىخٍا 11

 انكًٍٍاء انحٍىٌح وكًٍٍاء انتغزٌح ـ لسى 1  ـ لسى انًٍكشوتٍىنىخٍا 11

 ـ لسى انفسٍىنىخٍا 1  ـ لسى انثاثىنىخٍا 11

 انطٍىس واالسانةايشاض  ـ لسى 1  ـ لسى طة وسػاٌح االحٍاء انًائٍح 11

 انثاثىنىخٍا االكهٍنٍكٍح ـ لسى 1  ـ لسى اندشاحح وانتخذٌش واالشؼح 11

 ـ لسى انسًىو وانطة انششػً  11  
 

 

 

                   سٌىس فً انؼهىو انطثٍح انثٍطشٌحدسخح انثكانى  

 

 ألساو انكهٍح

 يكاٌ انذساسح انذسخاخ انؼهًٍح انتً تًنحها انكهٍح

كهٍح انؼهىو وكهٍح  –داخم كهٍح انطة انثٍطشي 

 انزساػح   وكهٍح اَداب                 
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كلية الطب البيطري                  ة                                                                                                     جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

  

 انثشنايح انؼاو** 

تشنايح طة  –تشنايح طة وخشاحح انخٍىل  –انثشايح انًتًٍزج : تشنايح األدوٌح وانًستحضشاخ انطثٍح انثٍطشٌح ** 

  نٍفح ألوخشاحح انحٍىاناخ ا

 

 

                                              دسخح / ػهًً ػهىو  111

 

 

 111وحاصم ػهى يدًىع  –ػهًً ػهىو  –: أٌ ٌكىٌ انطانة حاصم ػهى انثانىٌح انؼايح انثشنايح انؼاو

 : أٌ ٌكىٌ انطانة يمثىل فً اي كهٍح طة تٍطشي فً اي يحافظح  انثشايح انًتًٍزج

 

 انثشايح انؼهًٍح ونظاو انذساسح انًتثغ

1111يدًىع انمثىل تانكهٍح فً انؼاو انساتك  تاسٌخ تذء انتمذٌى 

تذء انتمذٌى لثم تذاٌحانؼاو اندايؼً وٌنتهً لثم تذاٌح 

 .ايتحاناخ انفصم انذساس االول

 ششوط انمثىل نهثشايح

 لثىل او يماتهح شخصٍح*** ال ٌىخذ اختثاساخ 
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كلية الطب البيطري                  ة                                                                                                     جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 

 

 شهادج انثانىٌح انؼايحاصم  -                                               تطالح انتششٍح  صىسج  -

                                          ) نهزكىس (  خنذ 1  نًىرج –                                            انًٍالد حذٌثحشهادج اصم  –

   حذٌثح صىس شخصٍح 1ػذد  –صىسج تطالح ونً االيش ) يذوٌ ػهٍها سلى انتهٍفىٌ(            –

 

 

 

 ػهًً / ػهىو شؼثح

 

 األوساق انًطهىتح

 انشؼثح انتً تتٍح االنتحاق تانكهٍح
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تًشيضكهيــت ان  
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كلية التمريض                        ة                                                                                                     جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 

 

 

 تًشيض انباطُٗ اندشاحٗلسى   -1  اداسة تًشيضلسى  -6

ٖ  لسى   -2  تًشيض صحت انًدتًغلسى  -7  تًشيض انحاالث انحشخت ٔانطٕاس

 انصحت انُفسيت تًشيض لسى -3  تؼهيى انتًشيضلسى تًشيض  -8

 تًشيض االطفاللسى  -4  تًشيض انًسُيٍلسى  -9

 تًشيض صحت االو ٔحذيثٗ انٕالدةلسى  -5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألساو انكهيت

 يكاٌ انذساست انذسخاث انؼهًيت انتي تًُحٓا انكهيت

      ْي دسختانذسخت انؼهًيت انتٗ تًُحٓا انكهيت 

في انتًشيض. )  انبكانٕسيٕط (  

 

 داخم حشو لصش انؼيُٗ انمذيى –كهيت انتًشيض 
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كلية التمريض                        ة                                                                                                     جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 
 

سُٕاث + سُت ايتياص 4يذة انذساست /   َظاو انساػاث انًؼتًذِ:  انبشَايح االساسٗ  

                                     شٕٓس ايتياص 6يذة انذساست ػاياٌ +   ة/ َظاو انساػاث انًؼتًذ: بشَايح انتًشيض انًكثف 

 

 

2021/2022دسخت ثإَيت ػايت ػهًٗ ػهٕو ػاو  284  

 

 

 

 بشَايح انتًشيض انًكثف  انبشَايح االساسٗ

  ادة انثإَيّ انؼايت ػهًٗ / ػهٕوانحصٕل ػهٗ شٓ -

 ٔيايؼادنٓا

انحصٕل ػهٗ انحذ االدَٗ نهمبٕل نهكهيت ػٍ طشيك يكتب  -

 انتُسيك.

                      انكشف انطبٗٔ اختياص اختباساث انمذساث -

  انحصٕل ػهٗ شٓادة انثإَيّ انؼايت ػهًٗ/ ػهٕو - 

خايؼٗ ػانٗ يٍ كهيت ٔيايؼادنٓا . ٔانحصٕل ػهٗ يؤْم 

 ػًهيت

انحصٕل ػهٗ انحذ االدَٗ نهمبٕل نهكهيت ػٍ طشيك يكتب  -

  انتحٕيالث انًشكضيت باندايؼّ.

                                    انكشف انطبٗٔ اختياص اختباساث انمذساث -

2021بانكهيت في انؼاو انسابكيدًٕع انمبٕل   

 ششٔط انمبٕل نهبشايح

 انبشايح انؼهًيت َٔظاو انذساست انًتبغ
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كلية التمريض                        ة                                                                                                     جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 

 

 .انطبٗ بؼذ انتششيح يٍ يكتب انتُسيك ٔاختياص انكشف -انبشَايح االساسٗ :

 .ٔاختباساث انمذساثٔاختياص انكشف انطبٗ  تبؼذ ظٕٓس َتيدت يكتب انتحٕيالث باندايؼ -بشَايح انتًشيض انًكثف :

 

 

 
 

      صٕسة ( 2شٓادة انثإَيت انؼايت أ يايؼادنٓا ) اصم ٔ -                     صٕسة ( 2بطالت انتششيح ) اصم ٔ  -

                                         ًَٕرج انتدُيذ ) نهزكٕس (  –           صٕسة (  2شٓادة ييالد كٕيبيٕتش ) اصم ٔ –

 صٕس شخصيت . 6ػذد  –                   انشلى انمٕيٗ أ خٕاص سفش نهٕافذيٍ  –
 

 

 

 

 

 تاسيخ بذء انتمذيى

 األٔساق انًطهٕبت

 انشؼبت انتي تتيح االنتحاق بانكهيت اختباساث انمبٕل ٔانًمابهت انشخصيت

 

انًٕاػيدددذ انتدددٗ يحدددذدْا يكتدددب انتُسددديك ٔيكتدددب 

 انتحٕيالث انًشكضيت باندايؼت

 

 ػهًي / ػهٕو
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ــىوكهيــخ انعـه  
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ومكلية العل                   ة                                                                                                           جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 

 

 

لغى عهى انحيىاٌ          -5    انفيضيبء انحيىيخلغى  -9 انشيبضيبدلغى  -1    

انديىنىخيبلغى  -6  انديىفيضيبءلغى  -11  انفيضيبءلغى  -2  

عهى انحششادلغى  -7  لغى انتمُيخ انحيىيخ -11  انكيًيبء                                     لغى  -3  
انفهك واالسصبد اندىيخلغى  -8    انُجبد  لغى  -4  

 

 

 

 تًُح خبيعخ انمبهشح ثُبء عهً طهت يدهظ انكهيخ انذسخبد انعهًيخ انتبنيخ :

 انتخصصبد انتبنيخ :( في تخصص يُفشدسيىط في انعهىو )ىدسخخ انجكبن )أ(

ـ سيبضيبد1 ـ فيضيبء4  ـ خيىنىخيب7  ـ انفيضيبء انحيىيخ11   

ـ احصبء2 ضيبء االتصبالديـ ف5  ـ فهك8  ـ خيىفيضيبء11   

ـ عهىو انحبعت3 ـ كيًيبء6  ـ عهىو انفضبء9    

 ويدىص اٌ تُشأ ثبنكهيخ تخصصبد يُفشدح اخشي وفمب ألحكبو لبَىٌ تُظيى اندبيعبد

 ألغبو انكهيخ

 انذسخبد انعهًيخ انتي تًُحهب انكهيخ
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ومكلية العل                   ة                                                                                                           جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 )ة( دسخخ انجكبنىسيىط في انعهىو )تخصص يضدوج( في انتخصصبد انتبنيخ :

     

ـ كيًيبء / عهى انحيىا11ٌ ـ فيضيبء / عهىو خىيخ6   ـ سيبضيبد/ احصبء1    

ـ كيًيبء / خيىنىخيب12 ـ كيًيبء / فيضيبء7   ـ سيبضيبد/ عهىو حبعت2    

ـ كيًيبء / عهى انحششاد وثيئخ 13

 صحيخ

ـ كيًيبء / كيًيبء حيىيخ8  سيبضيبد/ فيضيبء ـ3    

ـ كيًيبء / َجبد9   ـ سيبضيبد / فهك4    

ـ كيًيبء / ييكشوثيىنىخيب11   ـ فيضيبء / فهك5    

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبسيخ ثذء انتمذيى يكبٌ انذساعخ

 

 كهيخ انعهىو انحشو اندبيعً

 

 يع ثذايخ انذساعخ نهعبو اندبيعً
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ومكلية العل                   ة                                                                                                           جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 

 

 

يكىٌ انطبنت يششحب نهكهيخ عٍ طشيك يكتت انتُغيك أو يحىال أو يُمىل ليذِ نُفظ انعبو ويغتىفيب نهحذ  أٌ - 1

 االدًَ نهمجىل ثبنكهيخ أو اعتيفبء انطبنت

   . يكىٌ انمجىل ثتخصصبد انجشايح انخبصخ يٍ انعبو انذساعً االول  -2

وانجيىتكُىنىخً نهطالة  نُغجخ نهجشَبيديٍ عهىو انجتشوليغذد انطبنت يمبثم االنتحبق ثبنجشايح انخبصخ  ورنك ثب  -3

   . انًششحيٍ نهكهيخ عٍ طشيك يكتت انتُغيك

ثبنُغجخ نهطالة انًحىنيٍ عهً انجشايح انخبصخ عٍ طشيك يكتت انتحىيالد ونى يغتىفىا انحذ االدًَ نهمجىل  - 4

 ثبنكهيخ ويغذد انطبنت يصشوفبد انجشايح انخبصخ .         ثبنكهيخ ال يحك نهى انتحىيم ناللغبو انعبديخ

 

 

 (صىسح 2شهبدح انثبَىيخ انعبيخ )أصم + -  انشلى انمىيي  -

 ( صىسح 2دح ييالد كًجيىتش حذيثخ )أصم + بشه -  (خُذ )نهزكىس 2ًَىرج  -

 ( صىسح شخصيخ8عذد ) -  صىسح(2ثطبلخ انتششيح  )أصم +  -

 

 ششوط انمجىل نهجشايح

 األوساق انًطهىثخ

 انطالة يٍ شعجخ عهًي عهىو / عهًي سيبضختمجم انكهيخ * 

 ال يىخذ اختجبساد لجىل نهطالة انًغتدذيٍ* 
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شراػـــتكهٍــت ان  
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كلية الزراعة                          ة                                                                                                     جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 

 

 

 األراظً وانًٍاِ لظى  -0  أيزاض انُباثلظى  -01

 انكًٍٍاء انحٍىٌتلظى  -2  انصُاػاث انغذائٍت     لظى  -00

 انًٍكزوبٍىنىخٍا انشراػٍت .لظى  -3  األنباٌ لظى -02

 انُباث انشراػًلظى  - 4  انخعز لظى -03

 االلتصاد انشراػًلظى  -5  تانفاكه بظاتٍٍ لظى -04

 االختًاع انزٌفً واإلرشاد انشراػًلظى  -6  انشٌُت بظاتٍٍ لظى -05

 انىراثتلظى  -7  لظى انهُذطت انشراػٍت             -06

  انحشزاث االلتصادٌت وانًبٍذاث لظى -8  لظى انًحاصٍم. -07

انحٍىاٌ انشراػً وانًٍُاتىنىخٍا لظى  -9  لظى االَتاج انحٍىاًَ  -08

 انشراػٍت
 

 

 

 

 

 ألظاو انكهٍت

 انذرخاث انؼهًٍت انتً تًُحها انكهٍت

بكااااااانىرٌىص انؼهااااااىو انشراػٍاااااات  تخصاااااا   -0

 وبزايح(

 بكانىرٌىص انهُذطت انشراػٍت  -2

 َظاو انذراطت انًتبغ

 َظاو انظاػاث انًؼتًذة
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كلية الزراعة                          ة                                                                                                     جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 
 

 

 : انؼزبٍتانهغت بزايح 

 ػهىو األغذٌت   ِاألراظً وانًٍا 

 االَتاج انُباتى   انتكُىنىخٍا انحٍىٌت 

 االَتاج انحٍىاَى   ولاٌت انُباث 

 انؼهىو االلتصادٌت واالختًاػٍت   بزَايح انهُذطت انشراػٍت 

 : انهغت اإلَدهٍشٌتبزايح 

  انتكُىنىخٍا انحٍىٌتبزَايح   بزَايح تكُىنىخٍا تصٍُغ األغذٌت 

  وٌشًم : انشراػت انذونٍتبزَايح 

تًٍُت يدتًغ  / انشراػت انؼعىٌت

 (إدارة األػًال انشراػٍت/ رٌفى

 

 

 

 
 .بزَايح ػهىو انغاباث 

 

 

 ػهًى رٌاظت. 273ػهًى ػهىو   /   315                                         يذرخاث انكهٍت.لاػاث ويؼايم و       

 

 انبزايح انؼهًٍت 

2120يدًىع انمبىل بانكهٍت فً انؼاو انظابك يكاٌ انذراطت  
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كلية الزراعة                          ة                                                                                                     جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 

 

 إطتٍفاءيدًىع انمبىل انذي ٌحذدِ يكتب انتُظٍك. بزايح انهغت انؼزبٍت:

 : انهغت اإلَدهٍشٌتبزايح 

أٌ ٌكىٌ انطانب يزشحاً نهكهٍت ػٍ غزٌك يكتب انتُظٍك أو يحىالً أو يُمىل لٍاذِ ناُفض انؼااو ويظاتىفٍاً نهحاذ  -

وػهى أال تمم درخت انطاناب أو اطتٍفاء انطانب انًحىل نهحذ األدًَ نهمبىل بمطاع انشراػت  نهمبىل بانكهٍتاألدَى 

يااغ يزاػاااة تخصااٍ  بؼااط األياااكٍ نطااال انشااهاداث انًؼادناات األخُبٍاات ، %71انهغاات اإلَدهٍشٌاات ػااٍ  فااً

 .  %(71َدهٍشٌت انًىظحت  وانؼزبٍت وكذنك انطال انىافذٌٍ ػُذ لبىنهى وبشزغ اطتٍفاء درخت انهغت اإل

 .ٌكىٌ انمبىل بهذِ انبزايح يٍ انؼاو انذراطً األول وتكىٌ انذراطت وااليتحاَاث فٍها بانهغت اإلَدهٍشٌت -
 

 

 

 النت( تاريخ اإلنتهاء مع بداية الدراسة –مكتب التحويالت  -فى بداية كل عام جامعى ) مكتب التنسيق

 

 

 
 

 شزوغ انمبىل نهبزايح

 تارٌخ بذء انتمذٌى

انمبىل وانًمابهت انشخصٍتاختباراث   

 ال ٌىخذ اختباراث لبىل نهطال انًظتدذٌٍ
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(صىرة 2شهادة انثاَىٌت انؼايت  أصم +  انزلى انمىيً صىرة يٍ بطالت  -  

 ( صىرة 2يٍاد كًبٍىتز حذٌثت  أصم + دة اشه  اٌصال كهزباء او غاس الثباث انظكٍ

 ( صىرة شخصٍت8ػذد    صىرة(2بطالت انتزشٍح   أصم + 
 

  

 

 

 

 األوراق انًطهىبت

 اختباراث انمبىل وانًمابهت انشخصٍت

 

 ال ٌىخذ اختباراث لبىل نهطال انًظتدذٌٍ

 

 انشؼبت انتً تتٍح االنتحاق بانكهٍت

 ػهًى ػهىو  بزايح انهغت انؼزبٍت(  -

  بزَايح انهُذطت انشراػٍت( ػهًى رٌاظىت -

انهغت االَدهٍشٌت   شؼبت ػهًً ػهىو فمػ( بزايح -  
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هُـذعـخكهيــخ ان  
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 :انتبنيخلغبو األتضى انكهيخ 

 انهُذعيخ                   * لغى انشيبضيبد وانفيضيمب  األشغبل انؼبيخ* لغى 

 هُذعخ انتصًيى انًيكبَيكي و اإلَتبج* لغى   انشي وانهيذسونيكب* لغى 

 * لغى هُذعخ انطيشاٌ وانفضبء  انًؼًبسيخهُذعخ ان* لغى 

 هُذعخ انمىي واآلالد انكهشثيخ* لغى   هُذعخ انحبعجبد* لغى 

 هُذعخ انًُبخى وانجتشول وانفهضاد* لغى   انهُذعخ اإلَشبئيخ* لغى 

 * لغى هُذعخ االنكتشوَيبد واالتصبالد انكهشثيخ   * لغى انهُذعخ انكيًيبئيخ 

 * لغى انحيىيخ انطجيخ وانًُظىيبد  هُذعخ انمىي انًيكبَيكيخ* لغى 
 

 

 

 :خبيؼخ انمبهشح في يشحهخ انجكبنىسيىط ثبنتذسيظ ثُظبيييٍ –تمىو كهيخ انهُذعخ 

   َظبو ثشايح انغبػبد انًؼتًذح  -                                       انفصهيٍ انذساعييٍ َظبو  -

 

 انجشايح انؼهًيخ وَظبو انذساعخ انًتجغ

 ألغبو انكهيخ
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 ويشًم :َظبو انفصهيٍ انذساعييٍ  أوال : 

 ثشَبيح هُذعخ انًُبخى  ثشَبيح انهُذعخ انًؼًبسيخ .

 ثشَبيح هُذعخ انجتشول  .ثشَبيح انهُذعخ انًذَيخ 

 ثشَبيح هُذعخ انفهضاد .  انًيكبَيكيخ .ثشَبيح هُذعخ انمىي 

 ثشَبيح هُذعخ انطيشاٌ وانفضبء .  ثشَبيح هُذعخ انتصًيى انًيكبَيكً واإلَتبج .

 هُذعخ انحيىيخ انطجيخ وانًُظىيبد .انثشَبيح   نكتشوَيبد واالتصبالد انكهشثيخ ثشَبيح هُذعخ اإل

 هُذعخ انحبعجبد .ثشَبيح   ثشَبيح هُذعخ انمىي واآلالد انكهشثيخ .

   ثشَبيح انهُذعخ انكيًيبئيخ .

 

 وتشًم :َظبو ثشايح انغبػبد انًؼتًذح  ثبَيبً: 

 

 ثشَبيح هُذعخ انجُيخ انتحتيخ                                                      ثشَبيح هُذعخ واداسح انتشيذ          

 ثشَبيح هُذعخ وإداسح انشػبيخ انصحيخ        ) اتصبالد(  ثشَبيح هُذعخ االتصبالد وانحبعجبد

 ثشَبيح هُذعخ وإداسح انطيشاٌ                             ) حبعجبد( ثشَبيح هُذعخ االتصبالد وانحبعجبد

 ثشَبيح هُذعخ انطبلخ انًغتذايخ                           ثشَبيح هُذعخ انجتشول وانجتشوكيًبويبد
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 هُذعخ انًيكبتشوَيكظ                          ثشَبيح              ثشَبيح هُذعخ انتصًيى انًيكبَيكً          

                     خ اإلداسيخهُذعخ انصُبػ ثشَبيح                                       هُذعخ االَشبءادثشَبيح 

 ثشَبيح هُذعخ وتكُىنىخيب انؼًبسح              ثشَبيح هُذعخ اانًيبح وانجيئخ                 

                 ثشَبيح هُذعخ انطبلخ انكهشثيخ                

 
 

 

 

َظبو انغبػبد ( / )َظبو انفصهيٍ انذساعييٍ انغبثمخانتخصصبد انهُذعخ في في  تًُح انكهيخ دسخخ انجكبنىسيىط

 انًؼتًذح (

 

 

 

 

 

 انذسخبد انؼهًيخ انتي تًُحهب انكهيخ

 يكبٌ انذساعخ

 انديضح –كهيخ انهُذعخ  - 

 فشع انكهيخ ثبنشيخ صايذ -

2021يدًىع انمجىل ثبنكهيخ في انؼبو انغبثك  

 دسخخ 356

 ػهًي سيبضخ
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 ( صىسح يُهب5أصم شهبدح انثبَىيخ انؼبيخ + ػذد )  -1

  ( صىسح يُهب5أصم شهبدح انًيالد + ػذد )  -2

 يغ كتبثخ اإلعى ثبنكبيم ػهً ظهش كم صىسح ثخظ واضح 4x6( صىس شخصيخ 8ػذد ) -3

                                                   ( صىسح يٍ ثطبلخ انتششيح5ػذد )  -4

 ( صىس يٍ ثطبلخ انشلى انمىي5ًػذد ) -5

 خُذ نهطالة انزكىس يغ كتبثخ انجيبَبد ثبنًُىرج 2ًَىرج  -6

نًُىرج يٍ لغى انششطخ انتبثغ ويب لجههب واػتًبد ا 2003خُذ نهطالة يىانيذ  7انجطبلخ انؼغكشيخ أو ًَىرج  -7

 .نه انطبنت

 

 

 ال يىخذ اختجبساد لجىل نهطالة انًغتدذيٍ

 

 األوساق انًطهىثخ

 اختجبساد انمجىل وانًمبثهخ انشخصيخ
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 كهيت انتخطيط اإلقهيًي وانعًشاَي
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    تًُيت انعًشاَيت اإلقهيًيتقسى ان -1  تخطيط انعًشاَيقسى ان -3

 تخطيط انبيئي وانبُيت األسبسيتقسى ان -2  انتصًيى انعًشاَيى قس -4
 

 

 

  بكالورٌوس التخطٌط االقلٌمى والعمرانى   

 
 

 

 

 طبقا لمكتب التنسٌق لاللتحاق بالجامعات.                                     داخل الحرم الجامعى               

 

 

 علً الثانوٌة العامة شعبة علمى رٌاضه طبقا للمجموع الذي ٌحدده مكتب التنسٌق لاللتحاق بالجامعات الحصول

 أقسبو انكهيت

انعهًيت انتي تًُحهب انكهيتانذسخبث   انبشايح انعهًيت وَظبو انذساست انًتبع 

 يكبٌ انذساست

 ششوط انقبىل نهبشايح

 تبسيخ بذء انتقذيى

َظبو انسبعبث انًعتًذة  بشَبيح واحذ )انتخطيط 

 االقهيًى وانعًشاَى (
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 بطبقت انتششيح نهكهيت  أصم شهبدة انًيالد

 شهبدة اتًبو انثبَىيت انعبيت  انشقى انقىيىصىسة يٍ بطبقت 

 صىس شخصيت 6عذد   خُذ نهطالة انزكىس  2ًَىرج 

 

 

 األوساق انًطهىبت

  .تقبم انكهيت انطالة يٍ شعبت عهًي سيبضت* 

ال يىخذ اختببساث قبىل نهطالة انًستدذيٍ*   
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ساعباث وانزكاء االصطُاػٍكهُــت ان  
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 ػهىو انساعبلغى  -1  انزكاء االصطُاػًلغى  -4

 َظى انًؼهىياثلغى  -2  بسىث انؼهًُاث ودػى انمشاسلغى  -5

 تكُىنىخُا انًؼهىياثلغى  -3  
 

 فٍ : انًًُضة ) بشايح خاصت بًصشوفاث (  وتتًثم انبشايح 

 ػهىو انبُاَاثبشَايح  -2                          هُذعت انبشيُدُاثبشَايح  -1

 تبشَايح انسىعبت وانًؼهىياتُت انسُىَ -4واأليٍ انغُبشاٍَ                 انشبكاثبشَايح  -3

 

 

  
 

 

 

 

 ألغاو انكهُت

 انذسخاث انؼهًُت انتٍ تًُسها انكهُت

      هٍ دسختانذسخت انؼهًُت انتً تًُسها انكهُت 

 بكانىسَىط انساعباث وانزكاء االصطُاػٍ .

االوسيداٌ  –ػ أزًدذ صوَدم  5يمش انكهُت انشئُغٍ 

 خُضة –

انبشايح انخاصت : فشع انكهُت بٍُ انغشاَاث بددىاس 

 كىبشٌ ثشوث

 

انذساعتيكاٌ   
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  ٍُُتؼتًذ انذساعت بانبشايح انًطشوزت ػهً َظاو انغاػاث انًؼتًذة وَمغى انؼاو انذساعٍ انٍ فصهٍُُ دساع

 َظايٍُُ وتكىٌ انغاػه انًؼتًذة هٍ وزذة لُاط دساعُت نتسذَذ وصٌ انًمشس انذساعٍ.

  ػهٍ التشاذ االلغاو َدىص نًدهظ انكهُت انًىافمت ػهٍ ػمذ فصىل صُفُت يكثفه فٍ بؼض انًمشساث بُاء

 انؼهًُت ووفما نًا تغًر به ايكاَُاث وظشوف انكهُت.

  ًَتطهب انسصىل ػهٍ انبكانىسَىط اٌ َدتاص انطانب بُداذ يائت وخًغه وثالثىٌ عاػه يؼتًذة ورنك ػه

 يذي ثًاَُت فصىل دساعُت َظايُت ػهٍ االلم يمغًت انٍ اسبغ يغتىَاث دساعُت .  

 

 

 
 

 

 

 

 

انًتبغانبشايح انؼهًُت وَظاو انذساعت   

2021فٍ انؼاو انغابك يدًىع انمبىل بانكهُت  ششوط انمبىل نهبشايح 

( دسخت ) ػهًٍ ػهىو 357  

) ػهًٍ سَاضت (  دسخت 324   

انساصهٍُ ػهً شهادة انثاَىَت انؼايت ويا َؼادنها يٍ 

 انشهاداث انًؼادنت انؼشبُت واالخُبُت
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 اعتالو بطالاث انتششُر يٍ يكتب انتُغُك بؼذ بانُغبت نأللغاو انؼايت : 

 واعتالو بطالاث انتششُر يٍ يكتب انتُغُك.باندايؼت  انًشكضَت يغ بذاَت انتسىَالثبانُغبت نهبشايح انخاصت : 

  

 
 

  او يا َؼادنها شهادة انثاَىَت انؼايتاصم   انشلى انمىيٍ بطالت 

 دة يُالد كًبُىتش زذَثت اشهاصم   ()نهزكىسخُذ  6/ خُذ  2ًَىرج 

 نهطانب شخصُت صىس   انطانب نهكهُتبطالت تششُر 
 

 

  

 

 

 

 

 تاسَخ بذء انتمذَى

 األوساق انًطهىبت

 انشؼبت انتٍ تتُر االنتساق بانكهُت اختباساث انمبىل وانًمابهت انشخصُت

 

 ال َىخــذ

 

 

 ػهًٍ ػهىو / ػهًٍ سَاضت
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لصاد  ااعللم  اعييدييتكليــت اال  
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 اعصخاادث اعرئيييتاليد    اعصخاادث اعفرعيتاليد  

 لصاد ليم اال -1  اال ارة اعلدمتم لي -1

 االحادءليم  -2  اعحميبت االجصمدعيتليم  -2
 اعللم  اعييدييتليم  -3  

 

 

 

ـ تمىح اعكليت  رجت اعبكدعمريمش في االلصااد  ااعللام  اعييديايت اى اد  اعيادعدث اعملصمااة فاي احاا صاصات تخااادث 

رئيييت )ارامج رئيييت( هي )االلصاد  ـ االحادء ـ اعللم  اعييدييت( ، فاي احااا اعبالل اعا)ار )عرااي ـ او لياس  ـ 

 فرويي(

تخااااد فرعيااد مااه ااايه اعصخاااادث اعمااةكمرة ادالصاادفت اعاال تخااااي اال ارة اعلدماات ، ااعحمياابت ـاا يخصاادر اع دعاال 

 االجصمدعيت ، علل ان يخصلف اعصخاص اعفرعي عل دعل عه تخااه اعرئييي.

 

 

اعصي تمىحهد اعكليتاعارجدث اعللميت   

 أليد  اعكليت
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 و د  اعيدعدث اعملصماة

 علل ايدش و د  اعيدعدث اعملصماة .ـ يمم  و د  اعارايت ع ميع اعبلل ااعصخاادث 

ـ اعيدعت اعملصماة هي احاة اعميدش االيدييت اعصي تحا  اعمزن اعىيبي ال  ممرر  رايي في اطدر اعخ ات اعارايايت ، 

عدث داهااي تلااد ا محدصاارة و رياات ماااتهد ياادعت ااحاااة اياابمعيد اا  رش ت بيمااي ماتااه مااه ياادعصيه اعاال صااار ياا

 ايبمعيد 

( ياادعت عصحميااك 142اراياايت عاليااد  اعللمياات اعرئيياايت احيااا ياامزع اجماادا اعياادعدث اعملصماااة )ـاا تااى م اعباارامج اع

 اعمص لبدث اعازمت علحاما علل  رجت اعبكدريمش اهي:

ـ مص لبدث جدملت ، اهي ممرراث اجبدريت مبصركت ع ميع طاب جدملت اعمدهرة ، اتلصبر ممرراث و دح اريمب اال 1

 االجمدعيت . لصماةتحيل مه ايه اعيدعدث اعم

 ( يدعت ملصماة اجبدريت مبصركت ع ميع طاب اعكليت .41ـ مص لبدث كليت ، اتلد ا احاا ااراليه)2

ـ مص لبدث تخاص ، احيل اعبرودمج اعارايي عكل ليم ، تصمزع مد ايه مص لبادث اعصخااص ماه  ااال اعميام اماه 3

 ادرجه .

      ـ ممرراث ااصيدريت مه  اال اعصخاص .4

 مه ادرج اعصخاص )ممرراث تخاص فرعي( .  ممرراث ااصيدريتـ 5 

 اعبرامج اعللميت او د  اعارايت اعمصبع
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( يدعت ملصماة كحا ا ول ، تميام علال 142ريمش  رايت مدئت ااصىدن اارالمن )مـ يص لل اعحاما علل  رجت اعبكدع

ريمش فاي مااة تمال ماراع يىماث جدمليت تلد ا اراع ميصميدث  راييت . اال ي مز عل دعل اعحاما علل  رجت اعبكادع

 صار يىماث  راييت اواف مه ااايت اعصحدله ادعكليت . عه

 

 

 

 

  

 

 عإلعصحدق ابلبت او ليس .اجصيدز ااصبدر اعلغت االو ليسيت كبرط رئييي  -

 اجصيدز ااصبدر اعلغت اعفروييت كبرط رئييي عإلعصحدق ابلبت فرويي. -

 

 

 ا اي ( -علمي ريدصت –جميع شلل اع)دوميت اعلدمت )علمي علم  

2021م ممع اعمبما ادعلد  اعيداك مكدن اعارايت  

 

  اال حر  جدملت اعمدهرة

 

 

( / علمااااي 348( / علمااااي علاااام  )359أ اااااي )

 ( 309ريدصت )

 شراط اعمبما علبرامج

 اعبلبت اعصي تصيح االعصحدق ادعكليت
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                    شهد ة اع)دوميت اعلدمتاصل  -                                                                   ا دلت اعصرشيح  -

                                         ) علةكمر (  جىا 6جىا /  2ايصمدرة  –                                                  شهد ة ميا  كممبيمتر اصل  –

                . حاي)ت  صمر شخايت 6عا   –                                         اعرلم اعمممل اا جماز يفر علمافايه  –

 اصبدث يكه ) ايادا ومر اا غدز( –

 

 

 

  اعبكدعمريد اعااعيت –اعبكدعمريد اعفروييت  –اعاالممت االمريكيت  –اع)دوميت االعمدويت  -  I.G تمبل اعكليت حدملي شهد اث 

 األاراق اعم لمات

 ملحمظت 
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الوـػكهٛــت اإل  
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 الئحت لذًٚت  الئحت خذٚذة
 صحافتلغى ان -1  انصحافت ٔاإلػالو انشلًٙلغى  -1

 راػتلغى اإل -2  اإلَتاج اإلراػٙ ٔانتهٛفضَٕٚٙلغى  -2

 ػالٌاإلػايت ٔانؼايتؼاللاث لغى ان -3  اإلػالٌلغى  -3

   ٔانؼاللاث انذٔنٛتانًتكايهت  اإلتصاالثلغى  -4

   اإلتصال انؼاولغى  -5
 

 

 

 تًُح خايؼت انماْشة بُاء ػهٙ طهب كهٛت اإلػالو دسخت " انبكانٕسٕٚط" فٗ االػالو فٙ انتخصصاث انغابمت.

 

 

 

 ألغاو انكهٛت

 انذسخاث انؼهًٛت انتٙ تًُحٓا انكهٛت

2021يدًٕع انمبٕل بانكهٛت فٙ انؼاو انغابك يكاٌ انذساعت  

/ يبُٗ  خايؼت انماْشة –كهٛت االػالو يذسخاث 

 .لاػت االيتحاَاث 

 أدبٗ  339

 سٚاضت ػهًٙ 277ػهٕو / ػهًٙ  315
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 الئحت لذًٚت  الئحت خذٚذة
 انبشَايح انؼشبٙ -1  بشَايح انصحافت انًطبٕػت ٔانشلًٛت -1

 انبشَايح اإلَدهٛض٘ -2  انتهٛفضَٕٚٛتبشَايح انصحافت  -2

 تتبغ انكهٛت َظاو انغاػاث انًؼتًذة  بشَايح إَتاج انبشايح فٙ اإلػالو انًغًٕع ٔانًشئٙ -3

   بشَايح انؼاللاث انؼايت ٔاإلتصاالث انتغٕٚمٛت -4

   بشَايح اإلػالٌ -5
 

 

 

 انمذساث نهمبٕل بانكهٛت ٔانزٖ ٚؼمذ يٍ خالل انًدهظ األػهٗ نهدايؼاث.ٚدب اٌ ٚدتاص انطانب اختباس ـ  1

 –بكهٛات اٜدا   تٔانتشخًا اثفاٗ انهةات اإلَدهٛضٚات بًشكاض انهةا ٚدب اٌ ٚدتاص انطانب ايتحااٌ تحذٚاذ انًغاتٕٖـ  2

 .نًمابهت انشخصٛت تٛاص اخٔكزنك إ خايؼت انماْشة ٔرنك بانُغبت نهطال  انشاغبٍٛ فٙ االنتحاق بانشؼبت االَدهٛضٚت

نكم لغى اٌ ٚضغ انششٔط نالنتحاق بّ بؼذ الشاسْا يٍ يدهاظ انكهٛات ٔرناك بانُغابت نهباشايح انخاتات انتابؼات ـ  3 

 .نأللغاو انؼهًٛت.

 

 انبشايح انؼهًٛت َٔظاو انذساعت انًتبغ

 ششٔط انمبٕل نهبشايح
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خطا  يكتب انتُغٛك ٚفٛذ حصٕنّ ػهٗ الئك فٙ اختباس *   أتم شٓادة انًٛالد )حذٚثت(* 

 انمذساث

 أتم انشٓادة انثإَٚت انؼايت*   ( تٕس شخصٛت8ػذد )* 

 تٕسة بطالت انشلى انمٕيٙ*   
 

 بانكهٛت : انمبٕل إختباساثـ األٔساق انًطهٕبّ ػُذ آداء 

 سلى خهٕط انطانب فٙ انثإَٚت انؼايت -  إٚصال انذفغ انذال ػهٗ انغذاد -

 تٕسِ شخصٛت 1ػذد  -  اإلعتًاسة انخاتت بًٕلغ انتُغٛك -
 

  ػهًٙ ػهٕو ـ ػهًٙ سٚاضت ـ أدبٙ تمبم انكهٛت انطال  يٍ كم انشؼب : *** 

 تاسٚخ بذء انتمذٚى

 األٔساق انًطهٕبت

 اختباساث انمبٕل ٔانًمابهت انشخصٛت

 ـ ٚبذأ انتمذٚى يغ تغهٛى انًهفاث نهكهٛت .

ـ ُٚتٓٙ اإلنتحاق بانبشايح انخاتت لبم بذاٚت 

 انذساعت بأعبٕع

 ٕٚخذ اختباساث لبٕل نالنتحاق بانكهٛت

ٚتى تحذٚذ يٛؼاد اإليتحاٌ يٍ لبم نبشَايح االَدهٛض٘: ا

انًمابهت انشخصٛتثى يشكض انهةاث ٔانتشخًّ   
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تدــاسجميٞــح اى  
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 :ٜتضٌ اىنيٞح ثالثح أقغاً ٕ

 قغٌ اىتأٍِٞ ٗاىؼيً٘ االمت٘اسٝح.  *              قغٌ إداسج األػَاه *                         اىَحاعثح.قغٌ  *

 

 

 

  اىتداسج.  تَْح خاٍؼح اىقإشج تْاء ػيٚ طية ٍديظ ميٞح اىتداسج دسخح تناى٘سٝ٘ط
 

 

 

 تشّاٍح اىذساعح تاىيغح اىؼشتٞح. 

 تشّاٍح اىذساعح تاىيغح االّديٞضٝح. 

 اىَتحذج األٍشٝنٞح.تشّاٍح اىذساعح اىَشتشك ٍغ ميٞح سٗتْغُ٘ ىإلداسج خاٍؼح ٗالٝح خ٘سخٞا تاى٘الٝاخ  

 تشّاٍح اىؼيً٘ االمت٘اسٝح. 

 أقغاً اىنيٞح

تَْحٖا اىنيٞحاىذسخاخ اىؼيَٞح اىتٜ   

 اىثشاٍح اىؼيَٞح
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 قغٌ اىيغح اإلّديٞضٝح

أٗ ٍنتة اىتح٘ٝو  قٍِ خاله ٍنتة اىتْغٞخاٍؼح اىقإشج  -أُ ٝنُ٘ اىطاىة قذ تٌ تششٞحٔ ىيقث٘ه فٜ ميٞح اىتداسج  -1

 2221/2222اىطاىكة اىَتغٞكة ػكِ اىؼكاً اىدكاٍؼٜ )ٗٝغتثْٚ ٍِ رىكل فقكظ   2222/2223ىيؼاً اىداٍؼٜ  اىَشمضٛ

 . ع٘اء تؼزس أٗ إٝقاف قٞذ ٍقث٘ه(.

تاىْغثح ىيطالب اىحاصيِٞ ػيٚ شٖادج اىثاّ٘ٝح اىؼاٍح أٗ ٍا ٝؼادىٖا ٍكِ إدكذٙ اىكذٗه اىؼشتٞكحب ٝدكة أُ ٝنّ٘ك٘ا قكذ  -2

ِٞ ػيكٚ شكٖاداخ أخْثٞكح ٍؼادىكح ب تاىْغثح ىيطالب اىحاصكيٗ٪ ػيٚ األقو فٜ اٍتحاُ اىيغح اإلّديٞضٝح. 02دصي٘ا ػيٚ 

 .ػيٚ األقو فٜ اىيغح اإلّديٞضٝح (B) ٝدة أُ ٝحصي٘ا ػيٚ اىَغت٘ٙ

ب اىذتيٍ٘ح األٍشٝنٞكح ب دتيكً٘ اىَذسعكح اىثاّ٘ٝكح ٍكِ  IGCSEىيطالب اىحاصيِٞ ػيٚ اىشٖاداخ اىَؼادىح اىتاىٞح:  - 3

 .ميٞح اىتداسج ٍِ خاله ٍنتة اىتْغٞقدٗىح ػشتٞح ب َٝنٌْٖ اىتقذٌٝ ىيثشّاٍح تؼذ تششٞحٌٖ ىيقث٘ه فٜ 

 تشّاٍح خ٘سخٞا

أٗ ٍنتكة اىتح٘ٝكو  قٍِ خاله ٍنتة اىتْغٞخاٍؼح اىقإشج  -أُ ٝنُ٘ اىطاىة قذ تٌ تششٞحٔ ىيقث٘ه فٜ ميٞح اىتداسج -1

 .اىَشمضٛ

 ششٗط اىقث٘ه تاىثشاٍح
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ب ٝدكة أُ ٝنّ٘ك٘ا قكذ  ا ٝؼادىٖا ٍِ إدذٙ اىذٗه اىؼشتٞحأٗ ٍصيِٞ ػيٚ شٖادج اىثاّ٘ٝح اىؼاٍح تاىْغثح ىيطالب اىحا - 2

٪ ػيٚ األقو فٜ اٍتحاُ اىيغح اإلّديٞضٝح. ىيطكالب اىحاصكيِٞ ػيكٚ شكٖاداخ أخْثٞكح ٍؼادىكح ب ٝدكة أُ 02دصي٘ا ػيٚ 

 ( ػيٚ األقو فٜ اىيغح اإلّديٞضٝحCٝحصي٘ا ػيٚ اىَغت٘ٙ )

ب اىزٛ ٝحكذدٓ ٍديكظ اىنيٞكح ٝتٌ اختٞاس اىطالب اىَقث٘ىِٞ فٜ اىثشّاٍح ػيٚ أعاط إخَاىٜ ٍحذد ٍغثقًا ىؼذد اىطال -3

ٗػيٚ أعاط تشتٞة اىطالب ػيٚ أعاط إخَاىٜ دسخاتٌٖ اىتشامَٞح. ٝتٌ ادتغاب إخَاىٜ اىذسخاخ اىتشامَٞح تْاًء ػيكٚ 

اىذسخاخ اإلخَاىٞح اىتٜ تٌ اىحص٘ه ػيٖٞا فٜ اىثاّ٘ٝح اىؼاٍح )دتيً٘ اىَذسعح اىثاّ٘ٝح( تاإلضافح إىٚ اىذسخاخ اىتٜ تٌ 

 (اىيغح اإلّديٞضٝح ٗدسخاخ اىح٘افض اىشٝاضٞح )إُ ٗخذخ اىحص٘ه ػيٖٞا فٜ

قثو اىتخشج. ىِ ٝتٌ ٍكْح اىطكالب دسخكح اىثنكاى٘سٝ٘ط  522تذسخح ال تقو ػِ  TOEFLأُ ٝدتاص اىطاىة اختثاس  -4

 دتٚ ٝحصي٘ا ػيٚ اىذسخح اىَطي٘تح.

اىثكاّٜ ىيغكْح اىثاىثكح ٗٝنكُ٘ ٍذج اىذساعح أستغ عْ٘اخ. ٝثذأ اىتخصك  )اختٞكاس اىتخصك ( ٍكِ اىاصكو اىذساعكٜ  - 5

 :ماىتاىٜ

ّظككاً  -اداسج اىَخككاطش ٗاىتككأٍِٞ  -اىَحاعككثح ٗاىَشاخؼككح  - اىتَ٘ٝككو ٗاالعككتثَاس -اىتغكك٘ٝق  -اىَحاعككثح ٗاىَاىٞككح  -

  ٍؼيٍ٘اخ االػَاه

 تشّاٍح اىؼيً٘ االمت٘اسٝح

أٗ ٍنتة اىتح٘ٝو  قخاله ٍنتة اىتْغٍِٞ خاٍؼح اىقإشج  -أُ ٝنُ٘ اىطاىة قذ تٌ تششٞحٔ ىيقث٘ه فٜ ميٞح اىتداسج  -1

 .اىَشمضٛ
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ٝدة أُ ٝنّ٘٘ا قذ   ٝؼادىٖا ٍِ إدذٙ اىذٗه اىؼشتٞحاىحاصيِٞ ػيٚ شٖادج اىثاّ٘ٝح اىؼاٍح أٗ ٍا  تاىْغثح ىيطالب - 2

٪ ػيٚ األقو فٜ اٍتحاُ اىيغح اإلّديٞضٝح. تاىْغثح ىيطالب اىحاصيِٞ ػيٚ شٖاداخ أخْثٞح ٍؼادىح ب 02دصي٘ا ػيٚ 

 ( ػيٚ األقو فٜ اىيغح اإلّديٞضٝح.Bة أُ ٝحصي٘ا ػيٚ اىَغت٘ٙ )ٝد

٪ 02أُ ٝدتاص اىطاىة اختثاس اىقث٘ه فٜ اىيغح اإلّديٞضٝح ٗاىشٝاضٞاخ تْاًء ػيٚ اىَحت٘ٙ اىَؼيِ ػْٔ ٗتْغثح  -3 

 .تشّاٍح اىؼيً٘ االمت٘اسٝحمَا تحذدٕا اىيدْح اىَششفح ػيٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 خْذ ىيطالب اىزم٘س 6,2اعتَاسج  –( 6*4ص٘س شخصٞح ) 6ػذد  –تطاقح اىتششٞح  –اصو شٖادج اىثاّ٘ٝح اىؼاٍح  -

 ٍناُ اىذساعح

.ٍثاّٜ ميٞح اىتداسج تداٍؼح اىقإشج  

2221ٍدَ٘ع اىقث٘ه تاىنيٞح فٜ اىؼاً اىغاتق  

 اّتظاً 

 296قغٌ ػيَٜ     -    290قغٌ ادتٜ -

 اّتغاب 

 202قغٌ ادتٜ  -          

 األٗساق اىَطي٘تح
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ادا كهُــث اِ  
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: اقعاو اَدعا  وهً كًا َهً 4قعى اَدظاو و  81خحدىي انكهُث ػهٍ   

 اقعاو االَدظاو

 قعى انهغث انؼسبُث.  -8  قعى انهغث انصُُُث وآادابها  -81

انًكدةاج َقعى ينٍ انرسقنث انناَُنث انىثائق و قعى -88

وبننؼةث خقُُننث انًؼهىينناج وبننؼةث انننٍ بننؼةث يكدةنناج 

 (وثائق

قعى انهغاج انشسقُث  وآادابها ويقعى اننٍ ثن ذ  -2 

انهغنننث  –انهغنننث انرازظنننُث  –بنننؼا لانهغنننث اندسكُنننث 

 انؼةسَث(.

 قعى انهغث اإلَجهُصَث وآادابها -3  قعى اندزاظاج انُىَاَُث وان خُُُث.  -82

 وآادابها .قعى انهغث انرسَعُث   -4  قعى ػهى انُرط -83

ً سافُنننا َقعنننى ينننٍ انرسقنننث اننانننننث اننننقعنننى انجغ -84

 ( بؼةث خسائط –لبؼةث ػايث 

 قعى انهغث األنًاَُث وآادابها. -5 

 قعى انهغث اإلَطانُث وآادابها. -6  قعى انرهعرث -85

 قعى انهغث االظةاَُث وآادابها -7  قعى االجدًاع -86

 وآادابهاقعى انهغث انسوظُث  -1  قعى اندازَخ -87

 قعى انهغث انُاباَُث وآادابها -9  قعى انهغث انُىَاَُث انحدَنث وآادابها -81
 

 أقعاو انكهُث

70



كلية اآلداب             ة                                                                                                     جامعة الماهر –مركز المعلومات والتوثيك   

  -أقعاو االَدعا :

 قعى االجدًاع -3قعى انهغث انؼسبُث                              -8

 اندازَخقعى  -4عرث                                    هقعى انر -2

 

 

 

 خًُح انكهُث ادزجث انهُعاَط .
 

 

 

 َظاو انعاػاج انًؼدًدت  -              اندزاظعٍ       رصهٍُ انَظاو  -    

 
 

 

 

 

 اندزجاج انؼهًُث اندٍ خًُحها انكهُث

 انةسايج انؼهًُث وَظاو اندزاظث انًدةغ

 يكاٌ اندزاظث

اداخم انحسو  -كهُث اِادا  جايؼث انقاهست    يةاٍَ

 انجايؼٍ

2128يجًىع انقةىل بانكهُث فٍ انؼاو انعابق  

بؼةث ػهًٍ 271بؼةث أادبٍ /  311َظايٍ :   

بؼةث ػهًٍ 241بؼةث أادبٍ /  212اَدعا  :   
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 شــــــــــروط االلتحــــــــــــــــــــــــــــــــــاق المسم

َكىٌ انطاننا ااالن ً ػهنٍ أػهنً يجًنىع  طانةاً بشسط أٌ 851َقةم انقعى ػداد  -أوال: وآادابها انهغـــث انؼسبُـــــث

 اػدةازي ل انًجًىع انكهً + يجًىع انهغاج انن ذ(

أال َكىٌ انطانا قد اصم ػهً بهااداج يٍ كهُاج يًاثهث ل كهُناج اداز انؼهنىو    -ثاَُا :

 وأقعاو انهغث انؼسبُث بكهُاج اِادا  واألنعٍ واندسبُث وانةُاج وغُسها(.

ً   -ثاننا:  -نهشسوط انعابقث : َقةم انقعى وفقا

 طانةاً يٍ انًعدجدٍَ انًحىنٍُ يٍ كهُاج أخسي. 25ػداد -8

 نداخهُث بانكهُث طانةاً يٍ انًعدجدَُىانةاقٍُ نإلػاادت انًحىنٍُ يٍ األقعاو ا 25ػداد -2

 

 

انشــــسقُث  انهغاج  

 وآادابهــــــــــــا

ػهنننً انننندزجاج فنننً طانةننناً ينننٍ انحاالنننهٍُ ػهنننً أ 851خقةنننم  -: بنننؼةث انهغنننث اندسكُنننث

 .انًجًىع انكهٍ

ادزجث فٍ انهغنث  56ػهً أٌ َكىٌ ااال ً ػهً طانا 311 خقةم  -: بؼةث انهغث انؼةسَث

 ادزجث فٍ انهغث االَجهُصَث. 31انؼسبُث و 

ادزجننث فننٍ  56ػهننً أٌ َكننىٌ ااالنن ً ػهننً طانننا 311خقةننم  -: بننؼةث انهغننث انرازظننُث

 .انهغث انؼسبُث

 

 بسوط االندحاق
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االلتحــــــــــــــــــــــــــــــــــاقشــــــــــروط  المسم  

انهغث االَجهُــــصَث 

 وآادابهــــــــــــا

طانننا يننٍ انحاالننهٍُ ػهننً أػهننً  811َقةننم انقعننى  انناَىَننث انؼايننث انًصننسَث -أوال:

اندزجاج فً انًجًىع االػدةازيل انًجًىع انكهً ويجًىع ادزجاج انهغدٍُ اإلَجهُصَنث 

 وانؼسبُث ( بشسط :

 ( فً ياادت انهغث االَجهُصَث 46/51َكىٌ انطانا ااال  ػهً لأٌ  -8

 ادزجث  ػهً األقم فً ياادت انهغث انؼسبُث. (61وأٌ َكىٌ ااال ً ػهً ل -2

 يعندىي االادا   اجدُاش انطانا اليدحاٌ قةنىل خحسَنسي بانهغنث اإلَجهُصَنث نقُناض -3

ً نهناَىَث انهغىي نهط   ػهً أٌ َؼقد االيدحاٌ بؼد إػ ٌ َدُجث انًساهث األون

 انؼايث يةابست.

ل الَقةننم انقعننى انشننهااداج انًؼاادنننث يننٍ ادول  االَجهُصَننث واأليسَكُننثانناَىَننث  -ثاَُنناً:

 ػسبُث( 

 ( .Bانناَىَث االَجهُصَث بحد أادًَ ل -

 ( .Bاندبهىيث األيسَكُث بحد أادًَ ل -

 اجدُاش ايدحاٌ انقةىل اندحسَسي بانهغث االَجهُصَث وااليسَكُث. -

 -: بانُعةث نهط   انىافدٍَ -ثاننا:

 ص انهغاج واندسجًث بًةًُ انكهُث انجدَد(دُاش ايدحاٌ خحدَد انًعدىي ل يسكاج -

 % فً انهغث االَجهُصَث . 96أٌ َكىٌ انطانا ااال  ػهً  -

أٌ َقدو انطانا الىزت يٍ بهاادت انناَىَث يىضحاً فُها ادزاظده نهغث االَجهُصَث  -

 ةاً.طان 21ػهً اال َدجاوش ػداد انط   
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 شــــــــــروط االلتحــــــــــــــــــــــــــــــــــاق المسم

 

 انهغث انرسَعُث وآادابها   

 

 انهغث انرسَعُث. ضأٌ َكىٌ انطانا يٍ خسَجً يداز -8

 .%91يا َىاشٌ انهغاج انن ثث  فٍ يجًىع  853 انحاالهٍُ ػهً َقةم انقعى -2

 انشخصُث.بانُعةث نهط   انىافدٍَ : اجدُاش انًقابهث  -3

سَجنً ط   بشسط أٌ َكىٌ انطانا ينٍ خ 81بانُعةث نهدحىَ ج : َقةم انقعى  -4

 انًدازض انرسَعُث.

 

ً  25َقةم انقعى  - انهغث انُاباَُث وآادابها  يٍ انحاالهٍُ ػهً اػهً يجًىع اػدةازٌ طانةا

َقةم انقعى ط   انًؼاادالج يٍ انحاالهٍُ ػهً بهاادت انناَىَث انؼايث هرا انؼناو  -

 . (ػهً خكىٌ انهغاج هً لانهغث انؼسبُث وانهغث االَجهُصَث ادوٌ غُسهىفقط 

 طةقاً نهشسوط انعابقث ل ػداد يٍ انط   انىافدٍَ انؼس  قةى -

 طانةاً يٍ انًدقديٍُ. 25ػهًاً بأٌ انقعى ظُقةم أػهً  ادزجاج ل 

 

ُُث ُاندزاظاج انُىَاَُث وان خ

 وآادابها

إلضننافث إنننً افننً ينناادت انهغننث اإلَجهُصَننث بطانةنناً األػهننً  821َقةننم انقعننى ػننداد  -

 انًجًىع انكهٍ.

 ال َقةم انقعى أي خحىَ ج يٍ األقعاو األخسي بؼد األظةىع انناًَ يٍ اندزاظث  -

 قةم أي خحىَ ج يٍ كهُاج أخسيَال -
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 شــــــــــروط االلتحــــــــــــــــــــــــــــــــــاق المسم

أو انةكانىزَننا اندونُننث   Abiturَقةننم انقعننى انحاالننهٍُ ػهننً بننهاادت األَةُدننىز  -8 انهغث االنًاَُث وآادابها

international baccalaureat   ٍيٍ انًدازض األنًاَُث انًؼدًدت فً يصنس أو ين

 خازجها .

 انحاالهٍُ ػهً انناَىَث انؼايث أو يا َؼاادنها : َقةم انقعى -2

ض بننننسكا  انًعنننندقةم يننننٍ انًنننندازض االجُةُننننث انًشننننازكث فننننً بسَننننايج   يننننداز* 

( واندً خدزض فُها انهغنث االنًاَُنث كهغنث اجُةُنث اوننً ابدندا  ينٍ انصن  PASCH ل

 انخايط االبددائً.

ػداادَث يٍ انًدازض األنًاَُث انًؼدًدت فنً يصنس أو * أوإذا كاَح يعةىقث بانشهاادت اإل

 يٍ   يدازض بسكا  انًعدقةم  

انًساهنث قةنم انجايؼُنث ػهنً أٌ َكنىٌ  أو يًنٍ ظنةق نهنى ادزاظنث انهغنث األنًاَُنث فنً *

ادزجنث ( ػهننً  61فنً ينناادت األنًاَُنث   وأٌ َكنىٌ ااالنن  ػهنً ل 31/41ااالن ً ػهنً 

 األقم فً ياادت انهغث انؼسبُث .

َقةنم انطن   اننرٍَ خعنسي ػهنُهى انشننسوط انعنابقث ينٍ اًهنث انناَىَنث انؼاينث بؼنند  -3

 بًةًُ انكهُث انجدَد(. اجدُاش االيدحاٌ اندحسَسي ليسكص انهغاج واندسجًث

َقةم انقعى انطهةث انىافدٍَ انرٍَ ظةق نهى ادزاظث انهغنث االنًاَُنث فنً انًساهنث قةنم  -4

 انجايؼُث بؼد اجدُاش االيدحاٌ اندحسَسٌ .

َقةنننم انقعنننى انطننن   اننننرٍَ خُطنننق ػهنننُهى انشنننسوط انعنننابقث بحننند أقصنننً خًعنننث  -5

( طانةننناً   ػهًنناً بنننأٌ انقعنننى ظننُقةم انًدقنننديٍُ انحاالننهٍُ ػهنننً أػهنننً 25وػشننسٍَ ل

 اندزجاج. 
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 انهغث االظةاَُث وآادابها  

طانةاً يٍ انحاالهٍُ ػهً اػهنً يجًنىع كهنً + يجًنىع انهغناج  51َقةم انقعى  -8

 يحىنىٌ يٍ األقعاو انداخهُث بانكهُث ( 5يعدجداً + طانةاً  41انن ذ( .ل

 انقعى الَقةم انةاقٍُ ن ػاادت ليحىنٍُ يٍ كهُاج أخسي أو اقعاو اداخهُث( . -2

 

 طانةاً يٍ انحاالهٍُ ػهنً اػهنً يجًنىع اػدةنازي ل انًجًنىع انكهنً + 61َقةم انقعى  انهغث انصُُُث وآادابها

 يجًىع انهغاج انن ذ(

 

 طانةاً يٍ انحاالهٍُ ػهنً اػهنً يجًنىع اػدةنازي ل انًجًنىع انكهنً + 41َقةم انقعى  االَطانُث وآادابهاانهغث 

 يجًىع انهغاج انن ذ(

 
 طالب من الحاصلين على اعلى مجموع كلى 066يمبل المسم  التــــــــــــــــــــــاريخ

 

 06أخرى طالباً من أعلى المتمدمين فى المجموع الكلي ومحولين من جامعات  056يمبل المسم  الجغـــــــــــرافيــــــــا
 طالباً. 06من االلسام االخرى طالب والبالين والمحولون 

  

 

 تألدبى علىى ان تمىل درجىااطالباً فى المجموع الكلي من الشعبتين العلمى و (06) لبول أعلى -0 علـــم النفــــــــــــــــس 
 %.0بية بممدار الشعبة العلمية عن الشعبة االد

طالب فمط فى نسبة المجموع الكلى من الوافدين الراغبين فى  06يمبل المسم إضافة إلى ذلن  -0
 التمدم للمسم
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) مراعىىاة نسىىب طىىالب التنسىىيك مىىو الطىىالب الوافىىدين علىىى ان تكىىون األولويىىة لمىىن تمىىدم برغبتىى  
 األولى لاللتحاق بالمسم (.

طىالب  5طالب فمط من الطالب المحىولين مىن كليىات أخىر      5مبل المسم إضافة الى ذلن ي -3
 من الشهادات المعادلة .

 طالباً. 55حيث اليتجاوز العدد اإلجمالى للطالب الممبولين بالمسم 
 

 

الفلسفـــــــــــة     
 يمبل المسم الراغبين بااللتحاق ب  -
 

 

والمعلومات .المكتبات والوثائك   
 
 
 

طالباً بىاق لالعىادة  56طالباً محوالً من كليات أخرى    56طالباً مستجداً    066يمبل المسم ) -
 م الداخلية   طالب وافدين(امحولين من االلس

 لكليات األخرى واأللسام الداخلية.يمبل المسم الطالب الوافدين والمعادالت والمحولين من ا -0

 
ـــــــــــــــــــاع االجتمــــــــ      

 طالباً من الشعبة العلمية واألدبية، وذلن وفماً العلى مجموع . 056يمبل المسم  -
 اليمبل المسم المحولين أو الراسبين من األلسام األخرى والكليات االخرى. -
 يجب أن يكون ترتيب رغبات األلتحاق بالمسم ضمن الرغبات الخمس األولى . -
 وافدين من الراغبين فى االلتحاق بالمسم .طالب  06يمبل المسم  -
اليمبىىل المسىىم ذوى االحتياجىىات الخاصىىة ل نوىىراً لوجىىود تىىدريب ميىىدانى للطىىالب بىىالفرق  -

 األربو.
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اللغة اليونانيــــةالحديثـــــــة     

طالبىىاً مىىن الحاصىىلين علىىى أعلىىى مجمىىوع اعتبىىارى ) المجمىىوع الكلىىي  06يمبىىل المسىىم  -
ومجموع اللغات الثالث ( . ) واليمبل المسم المحولين من األلسام الداخلية أو من الكليىات 

 األخرى .

  

الكلىي  الحاصلين على أعلى مجمىوع اعتبىارى ) المجمىوعمن الطالب الجدد طالباً  06المسم يمبل  اللغة الروسية وآدابها
 ( ومجموع اللغات الثالث

  

 

 

 

    الىزت ( 2بهاادت انناَىَث انؼايث ل االم و -                     الىزت ( 2بطاقث اندسبُح ل االم و  -

   ًَىذج اندجُُد ل نهركىز (  –           الىزت (  2ةُىخس ل االم وبهاادت يُ اد كً –

 خهُرىٌ بخصٍ(   –وظُهث خىاالم ل بسَد انكدسوٍَ  -           نىنٍ األيسانسقى انقىيً الىزت يٍ بطاقث  –

 ل يعجم ػهُها اظى انطانا انن ثٍ   زقى جهىض انناَىَث انؼايث( الىز بخصُث  1ػداد  – 

 

 األوزاق انًطهىبث
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حقىقكلُــت ال  
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                              الششَعت اإلسالهُتقسن  -1                            .القانىى الذولٍ العامقسن  -7

 ًالقانىى الوذنقسن  -2  .القانىى الذولٍ الخاصن قس -8

 القانىى التداسٌقسن  -3                        .فلسفت القانىى وتاسَخه قسن  -9

 .الوشافعاثقسن  -4  ت.التششَعاث االختواعُ قسن -11

                                   .القانىى الدنائٍقسن  -5  .القانىى العامقسن  -11

 .ت والقانىى الوالٍ والتششَعاث االقتصادَتالوالُت العاه قسن -6

 

 شعبت اللغت الفشنسُت *                    شعبت اللغت اإلندلُضَت *                 شعبت اللغت العشبُت * 

 

 

 

 دسخت اللُسانس فٍ الحقىق -

 باللغت االندلُضَت دسخت اللُسانس فٍ الحقىق -

 باللغت الفشنسُت دسخت اللُسانس فٍ الحقىق -

 

 أقسام الكلُت

 الذسخاث العلوُت التٍ تونحها الكلُت
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 -: بالقسن الفشنسٍششوط القبىل 

 القاهشةخاهعت  -تششُح الطالب لكلُت الحقىق 

 ٌاختُاص االختباس التحشَشٌ والشفى 

 شهادةDELF   فٍ اللغت الفشنسُت هستىيB2 

 -: بالقسن االندلُضٌششوط القبىل 

 خاهعت القاهشة -تششُح الطالب لكلُت الحقىق 

  فٍ اللغت االندلُضَت81حصىل الطالب علً دسخت % 

 هكاى الذساست

 ششوط القبىل للبشاهح

 تاسَخ بذء التقذَن

 

ذسخاث الكلُ    ت ب    الحشم الد    اهعٍ   ع    ام / ه    -

 فشنسٍ( 

 هذسخاث الشُخ صاَذ   اندلُضٌ( –

 

 

 بعذ اعالى نتُدت الثانىَت العاهت
 

81



كلية الحقوق                          ة                                                                                                     جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

  

 
 

 شهادة الثانىَت العاهت   الشقن القىهٍ  -

 دة هُالد كوبُىتش حذَثت اشه  (خنذ  للزكىس 2نوىرج 

 شخصُت صىس  بطاقت التششُح  
 

 

  

 

 

 األوساق الوطلىبت
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ـثـــرضكهيــت اآل  
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 انمسيًت االـثرض انًصطيتلسى  -1  االـثرضانيىَرَيت و انطويرَيتلسى  -4

 لسى االـثرض االسالييت  -2  بطَريح َظى انًؼهىيرث األـثطيت -5

 االـثرض تطييىى لس -3  بطَريح اإلضشرز االـثطي -6

   

  

 

 في انترصصرث انسربمت. بكرنىضيىغ اآلـثرض زضخت
 

 

 

 وتشًم انبطايح ير يهي :  .َظرو انسرػرث انًؼتًسةَظرو انسضاست هى 

 انًؼهىيرث االـثطيتبطَريح َظى  - بطَريح تطييى االـثرض غيط انؼضىيت  - بطَريح االـثرض انًصطيت انمسيًت -

 بطَريح االضشرز االـثطي - بطَريح االـثرض انيىَرَيت انطويرَيت - بطَريح االـثرض االسالييت  -

بطَريح انتطييى انًؼًرضي وانحفرظ ػهي  -  بطَريح تطييى االـثرض انؼضىيت -

 انًبرَي وانًىالغ االـثطيت

 

 ألسرو انكهيت

تًُحهر انكهيت انسضخرث انؼهًيت انتي  

 انبطايح انؼهًيت وَظرو انسضاست انًتبغ
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 اآلـثرض انًصطيت بمسىشطوط انمبىل 

 اٌ يحمك انطرنب انحس االزَي نسضخرث انهغت االَدهيعيت وانًدًىع انكهي في انثرَىيت انؼريت انًطهىبت نهمبىل برنمسى. -

 اٌ يُدح انطرنب في يرزة اآلـثرض وانحضرضة انًصطيت انمسيًت. –     يُدح انطرنب في يرزة ترضيد يصط انمسيى.اٌ  -

 شطوط انمبىل بمسى اآلـثرض اإلسالييت

 اٌ يُدح انطرنب في يرزة اآلـثرض وانحضرضة اإلسالييت. -         اٌ يُدح انطرنب في يرزة ترضيد يصط اإلسالييت. -

 تطييى اآلـثرض شطوط انمبىل بمسى

 إختيرظ ايتحرٌ لسضاث في انطسى انحط نألشكرل وانًدسًرث انًؼًرضيت. - :تطييى يؼًرضيبرنُسبت نشؼبت 

2021انسربكيدًىع انمبىل برنكهيت في انؼرو  يكرٌ انسضاست  

 شطوط انمبىل نهبطايح

 

 خريؼت انمرهطة –يمط كهيت االـثرض 

 

 

زضخت ػهًي 319/  زضخت ازبي 328  
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 وانًمطضة ػهي انثرَىيت انؼريت شؼبت ػهًي ضيرضت. 2اختيرظ ايتحرٌ لسضاث في يرزة ضيرضت  -

ضيرضوت ااألفضوهيت واالونىيوتا وشوؼبت يشتطط لبوىل انطوالف فوي هوصِ انشوؼبت أٌ يكىَوىا  رلوهيٍ ػهوي شوؼبت ػهًوي 

ػهًي ػهىو وشؼبت تطييى يؼًرضي يٍ يسضست انتوطييى وكوصنش شوؼبت توطييى يؼًورضي يوٍ يؼهوس توطييى انرـثورض  بشوطط 

 اختيرظ ايتحرٌ انمسضاث في انًرزتيٍ سرنفيي انصكط.

 :نشؼبتي انتطييى انؼضىي وغيط انؼضىيبرنُسبت 

 إختيرظ ايتحرٌ لسضاث في انطسى. -               زئ تطييى اآلـثرض.إختيرظ ايتحرٌ تحطيطي في يرزة يبر -

 إختيرظ ايتحرٌ لسضاث في استُسرخ لىضة يهىَت. -

 شطوط انمبىل بمسى اآلـثرض انطيرَيت انيىَرَيت

 اٌ يُدح انطرنب في يرزة اآلـثرض و ضرضة يصط في انؼصطيٍ انيىَرَي وانطويرَي.

 انًؼهىيرث االـثطيت واالضشرز االـثطيشطوط انمبىل ببطَريدي َظى 

 انحصىل ػهي انحس االزَي نهكهيرث االـثرض

 

 

 فىض االَتهرء يٍ تُسيك انًط هت انثرَيت 

 ترضيد بسء انتمسيى
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 (لىضة 2شهرزة انثرَىيت انؼريت )ألم + -  لىضة(2بطرلت انتطشيح  )ألم +  -

 ( لىضة 2زة ييالز كًبيىتط  سيثت )ألم + رشه -  (خُس )نهصكىض 2ًَىشج  -

 شرصيت ( لىض6ػسز ) -  
 

  

 

 

  

 

 

 األوضاق انًطهىبت

 اذتبرضاث انمبىل وانًمربهت انشرصيت

 

 ال يىخس اذتبرضاث لبىل نهطالف انًستدسيٍ

 انشؼبت انتي تتيح االنتحرق برنكهيت

 

 انكهيت تمبم انشؼبتيٍ انؼهًيت واالزبيت
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ىوـداس انؼهكهيــح   
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انُحى وانصشف وانؼشوضلسى  -1  انششيؼح اإلسالييحلسى  -5  

 انذساساخ األدتيحلسى  -2  انفهسفح )انؼميذج( اإلسالييحى لس -6

 واألدب انًماسٌنثالغح وانُمذ األدتي لسى ا -3  انتاسيخ اإلساليي وانحضاسج اإلسالييحلسى  -7
 ػهى انهغح وانذساساخ انساييح وانششليحلسى  -4  

 

 

 

  

 

  

 

 

 يثًُ كهيح داس انؼهىو ـ خايؼح انماهشج      

 ألساو انكهيح

 انثشايح انؼهًيح وَظاو انذساسح انًتثغ انذسخاخ انؼهًيح انتي تًُحها انكهيح

 يدًىع انمثىل تانكهيح في انؼاو انساتك يكاٌ انذساسح

هي دسخح      انذسخح انؼهًيح انتً تًُحها انكهيح 

وآداتها وانؼهىو انهيساَس في انهغح انؼشتيح 

.اإلسالييح  

 

 َظاو انسُح انذساسيح ػهً فصهيٍ

 

 إَتساب 269إَتظاو ـ  281أدتي : 

 إَتساب 268إَتظاو ـ  305ػهًي : 
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أو انثاَىيح األصهشيح وانًششحيٍ انًصشيح أو يا يؼادنها  ػهً انثاَىيح انؼايح اصهيٍانح تمثم كهيح داس انؼهىو انطالب ـ

 نها ػٍ طشيك يكتة تُسيك انمثىل نهدايؼاخ وانًؼاهذ انؼهيا .

 ـ يدىص نًدهس انكهيح تؼذ يىافمح يدهس اندايؼح لثىل طالب حاصهيٍ ػهً :

كهياخ انتشتيح تاندايؼاخ انًصشيح ، أو شهادج اإلخاصج نيساَس آداب وتشتيح )لسى انهغح انؼشتيح( يٍ إحذي  ( أ)

 تانفشلح انثانثح تانكهيح . انؼانيح يٍ كهيتي أصىل انذيٍ وانششيؼح تدايؼح األصهش

 يٍ إحذي اندايؼاخ انًصشيح أو انًؼاهذ انؼهيا تانفشلح األونً تانكهيح . يؤهم ػال ( ب)

  

 

انًيالدشهادج   صىس شخصيح 6ػذد   

 أصم شهادج انثاَىيح  خُذ نهزكىس 6خُذ /  2ًَىرج 

 تششيح انتطالح   
 

 

 

 ششوط انمثىل نهثشايح

 األوساق انًطهىتح

 انشؼثح انتي تتيح  اإلنتحاق تانكهيح اختثاساخ انمثىل وانًماتهح انشخصيح

 ال تىخذ إختثاساخ لثىل

 

 تمثم انكهيح خًيغ انشؼة .
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لطفىلح الوثكرجكليــح ا  
      

 
 

 

 

91



كلية التربية للطفولة المبكرة        ة                                                                                                     جامعة القاهر –مركز المعلومات والتوثيق   

 

 

 قسن العلىم النفسيح  –                 قسن العلىم الترتىيح   –                     قسن العلىم األساسيح   -

 

 

 

 )درجح الثكالىريىس في الترتيح )رياض األطفال 

 )درجح الثكالىريىس في الترتيح الخاصح )رياض األطفال 

 )درجح الثكالىريىس في الترتيح )إعذاد هعلواخ الحضانح 

 تاللغح االنجليزيح. ( درجح الثكالىريىس في الترتيح )إعذاد هعلواخ رياض األطفال 

 ( لورحلح الطفىلح الوثكرج التعلين الرقوىو تعلينالاعذاد هعلوى تكنىلىجيا ) درجح الثكالىريىس في الترتيح 

 (اعذاد هعلوى علىم االعاقح  لورحلح الطفىلح الوثكرج) درجح الثكالىريىس في الترتيح 
 

 

 

 

 الذرجاخ العلويح التي تونحها الكليح

الكليح أقسام   
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 (تاللغح اإلنجليزيح )إعذاد هعلواخ رياض األطفالترناهج  -  إعذاد هعلواخ رياض األطفال.ترناهج  -

 التعلين الرقوىو تعلينالاعذاد هعلوى تكنىلىجيا ترناهج  -  إعذاد هعلواخ الترتيح الخاصح.ترناهج  -

 لورحلح الطفىلح الوثكرج

 اعذاد هعلوى علىم االعاقح  لورحلح الطفىلح الوثكرجترناهج  -  إعذاد هعلواخ الحضانح.ترناهج  -

 

 

 

 

 
 

 

 الثراهج العلويح ونظام الذراسح الوتثع

 أدتي – رياضحعلوي  –علوي علىم :  الشعة التي تتيح االلتحاق تالكليح* 

 ال يىجذ اختثاراخ قثىل للطالب الوستجذين* 
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نتربُت انُىػُتكهُــت ا  
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 لسى انتربُت انفُُت  -1  اإلػالو انتربىٌلسى   -3

 انتربُت انًىسُمُتلسى  -2  

 

 صروفاثًال تىجذ ألساو ب* 

 
 

 

 .انتربُت انفُُتُىػُت لسى ان تربُتان فٍ  بكانىرَىسدرجت ان -1

 لسى انتربُت انًىسُمُتُىػُت ان تربُتان فٍ  بكانىرَىسدرجت ان -2

 لسى اإلػالو انتربىي.ُىػُت ان تربُتان فٍ  بكانىرَىسدرجت ان -3

 

 

 

      انًؼتًذة.وجارٌ إػذاد الئحت انساػاث    انذراسٍُُ .فصهٍُ انَظاو  -

 ألساو انكهُت

 انذرجاث انؼهًُت انتٍ تًُحها انكهُت

 انبرايج انؼهًُت وَظاو انذراست انًتبغ
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 216.5/ ادبٍ  205: ػهًٍ  لسى انتربُت انفُُت* 

 205: ػهًٍ + ادبٍ  لسى انتربُت انًىسُمُت* 

 282/ ادبٍ  242: ػهًٍ لسى اإلػالو انتربىي* 

 

 

 

 

 

 

  صىر شخصُت –انرلى انمىيٍ  –بطالت انترشُح  -اصم شهادة انًُالد   -اصم شهادة انثاَىَت انؼايت   -

 

 ادبٍ(جًُغ انشؼب ) ػهًٍ ػهىو / ػهًٍ رَاضت / 

2021يجًىع انمبىل بانكهُت فٍ انؼاو انسابك  

 يكاٌ انذراست

 

ش  56 –جايؼت انماهرة  –كهُت انتربُت انُىػُت 

 انتحرَر

 تارَخ بذء انتمذَى

 وفماً نمراراث انًجهس االػهً نهجايؼاث

 األوراق انًطهىبت

 انشؼبت انتٍ تتُح االنتحاق بانكهُت
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 كليات ومعاهد الدراسات العليا
      

 

  الدراسات العليا للبحىث االحصائيةكلية 

  الدراسات األفريقية العلياكلية 

 كلية الدراسات العليا للتربية 

 المعهد القىمي لألورام 

 المعهد القىمي لعلىم الليزر 

  النانىتكنىلىجيكلية 
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 دازـداد هرا اإلصـكم انشكس نهمائًيٍ عهى إع
 

 إدازة انُشس
 

 ) لائى بأعًال يديس اإلدازة( إيًاٌ عبدانستاز عبدهللا* 
 

           سًيحت عبدانسحًٍ انسيد*                                                         إسًاعيم* َسًت أحًد            

 

 إدازة انًتابعت
 

 يصطفى دمحم عبدانسحيى* دمحم فازوق حسٍ           *        يُال يحسوس يسحويي *      إبساهيى انشاذنيفاطًت * 

 إدازة انحاسب اآلني

 ياسس انسيد يحًود*                                                  فايزة زكابي ابوبكس*                     

 

 وانتوثيكيديس عاو يسكز انًعهوياث 

 د. إيًاٌ أحًد عبدهللا                                                                                 
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