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هاٗ ٕٞذ٘ظ ْ٤اُؼَٔ
ك ٢أُعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح
ٓادج (:)2

أُعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح ٛا ٢أُ٘شا خ اُراتؼاح ُِعآؼااخ اُتاػاؼح ألؼٌااّ هااٗ ٕٞذ٘ظاْ٤
اُعآؼاااخ اُظااادز تاُواااٗ ٕٞزهااْ ُ 91عاا٘ح ٝ 2191اُراا ٢ذواادّ خاادٓاخ ؽث٤ااح ظااٞا
ذؼِ٤ٔ٤ح أ ٝتؽص٤ح أ ٝذدز٣ث٤ح أ ٝػالظ٤ح.
ٝذؼد ٖٓ ت ٖ٤أُعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح اُٞؼداخ ذاخ اُطاتغ اُتاص أُ٘شأج ذؽد ٓعٔ٠
" ٓعرشل " ٠أٓ" ٝسًص" أٝ ٝؼدج ؽث٤ح".
ً
ً
ٝذٌ ٕٞأُعرشال٤اخ اُعآؼ٤اح ٝؼادج ٓعاروِح ك٘٤اا ٝئداز٣ااٝ ،ذؼاد ٓٞاشٗرٜاا ػِأٗ ٠اؾ
أُٞاشٗح اُؼآح ُِدُٝحٝ ،ذؼرثس ظص اً ٖٓ ًِ٤ح اُطة ٝذٌ ٕٞئدازذٜا ػِ ٠اُ٘ؽ ٞأُثٖ٤
تٜرا اُواٗ.ٕٞ

ٓادج(:)1

ذؼَٔ أُعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح ػِ ٠ذؽو٤ن األٛداف األذ٤ح:
2ـ أدا ٝاظثٜا ك ٢ذ٘ل٤ر ظ٤اظح ًِ٤اخ اُوطاع اُظؽ ٢ك ٢اُرؼِاٝ ْ٤اُرادز٣ة ٝاُثؽاس،
ٓااغ ئذاؼااح اُلسطااح ًآِااح ُع٤ااَ ظد٣ااد ٓااٖ اٌُااٞادز اُطث٤ااح اُوااادزج ػِاا ٠ظااد ؼاظااح
أُٞاؽ٘ ٖ٤ك ٢ظٔ٤غ ٓعاالخ اُتدٓح اُطث٤ح.
1ـ ذٞك٤س اإلٌٓاٗ٤اخ اُالشٓح ُِثؽٞز اُطث٤ح ،اُر ٢ذورسؼٜا ٝذؼرٔادٛا ٓعااُط األهعااّ
أُؼ٘٤ح ؽثوا ً ُٔؼا٤٣س اُعٞدج أُرؼازف ػِٜ٤اا ػأُ٤اأًُِ ،عاأٛح تظاٞزج كؼاُاح كا٢
ؼَ أُشٌالخ اُظؽ٤ح ُِٔٞاؽ٘ٓ ،ٖ٤غ ٓعا٣سج اُرطٞز اُؼِٔ ٢كآ ٢عااالخ اُثؽاٞز
اُطث٤ح.
3ـ ذٞك٤س ًاكح اإلٌٓاٗ٤اخ أُاد٣ح ٝاُل٘٤ح ٝاُؼِٔ٤ح اُرا ٢ذ٤عاس ٌُاكاح اُؼاآِ ٖ٤تٜاا أدا
ٝاظثٗ ْٜؽٝ ٞؽ٘ٝ ،ْٜذٌٔ٤ا٘ٓ ْٜاٖ ٓٔازظاح أُٜ٘اح داخاَ أُعرشال٤اخ اُعآؼ٤اح،
تٔااا ٣ؽواان أٛااداف ٛاار ٙأُعرشاال٤اخ كاآ ٢عاااٍ اُرؼِااٝ ْ٤اُراادز٣ة ٝاُثؽااٞز اُطث٤ااح
ٝاُؼالض.
9ـ أُعأٛح ك ٢ذٞك٤س اُسػا٣ح اُظؽ٤ح ُِٔٞاؽ٘ ٖ٤تأُشاازًح ٓاغ اُاٞشازج أُترظاح
تاُظااؽحٝ ،ذاادز٣ة اٌُااٞادز اُطث٤ااح تٜاار ٙاُااٞشازج ٝكاان تسٝذًٞااٞالخ ذؼااا ٕٝتااٖ٤
أُعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح ٝاُٞشازج أُرًٞزجُ ،رظثػ ٛر ٙاُتدٓاخ ٓراؼح ٌَُ ٓاٞاؽٖ
ك ٢ظاسٝف ٓ٤عاسجٝ ،اُؼٔاَ دائٔاا ً ػِا ٠زكاغ ٓعارٛ ٟٞار ٙاُتادٓاخ كاً ٢اَ كاسٝع
اُرتظظاخ اُطث٤ح ،تؽ٤س ال ذوَ ػٖ ٓص٤الذٜا ك ٢اُد ٍٝأُرودٓح.

ٓادج (:)3

٘٣شااأ ٓعِااط أػِاأُِ ٠عرشاال٤اخ اُعآؼ٤ااح٣ ،شااٌَ تسئاظااح اُااٞش٣س أُتاارض تاااُرؼِْ٤
اُؼااااُ ٢أٓ ٝاااٖ ٣لٞػاااٝ ،ٚػؼااا٣ٞح أٓااا ٖ٤أُعِاااط األػِاااُِ ٠عآؼااااخٝ ،أُاااد٣سٖ٣
اُر٘ل٤اارُِٔ ٖ٤٣عرشاال٤اخ ٝ ،ظااثؼح أػؼااا ٓااٖ ػٔاادا ًِ٤اااخ اُوطاااع اُظااؽ٣ ٢ؼ٘٤اإٞ
ُٔاادج ظاا٘ر ٖ٤هاتِااح ُِرعد٣ااد توااساز ٓااٖ اُااٞش٣س أُتاارض تاااُرؼِ ْ٤اُؼاااُ ٢تؼااد أخاار زأ١
أُعِط األػُِِ ٠عآؼاخ.
٣ٝراااا ٠ُٞأٓاٗااااح أُعِااااط أؼااااد األظاااااذرج تٌِ٤ااااح اُطااااة ٓااااٖ ذ ١ٝاُتثااااسج كاااا ٢ئدازج
أُعرشاال٤اخ اُعآؼ٤ااح ،ػِاا ٠إٔ ٌ٣اآ ٕٞرلسؿ اا ً ألدا ٜٓاااّ ٝظ٤لراا٣ٝ ،ٚظاادز ترؼ٘٤٤ااٚ
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هساز ٖٓ اُٞش٣س أُترض تاُرؼِ ْ٤اُؼاُٝ ٢كوا ً ُِؼٞاتؾ اُر ٢ذؽددٛا اُالئؽاح اُر٘ل٤ر٣اح
ُٜرا اُواٗ.ٕٞ

ٓادج (:)9

٣ر ٠ُٞأُعِط األػِأُِ ٠عرشال٤اخ اُعآؼ٤اح ٓؼاٗٝاح أُعِاط األػِاُِ ٠عآؼااخ كا٢
ٓٔازظح اخرظاطاذ ٚكٔ٤ا ٣رؼِان تشان ٕٞأُعرشال٤اخ اُعآؼ٤اح اُراتؼاح ٌُِ٤ااخ اُطاة
اُؽٌ٤ٓٞح ٝاُتاطح ٝاأل٤ِٛح ٝزظْ اُع٤اظح اُؼآح ُِؼَٔ تٜا ٝذُي ٓغ ٓساػااج أؼٌااّ
هاااٗ ٕٞئٗشااا اُعآؼاااخ اُتاطااح ٝاأل٤ِٛااح اُظااادز تاُواااٗ ٕٞزهااْ ُ 21عاا٘ح ، 1001
 ُٚٝػِ ٠األخض ٓا ٣أذ:٢
2ـا ٝػااغ اُؼااٞاتؾ ٝاألؽااس اُؼآااح اُراا ٢ذؼاأٖ اُر٘عاا٤ن ٝاُرؼااا ٕٝتاا ٖ٤أُعرشاال٤اخ
اُعآؼ٤ح تٔا ٣ؼٖٔ ؼعٖ اظرـالٍ ٝذ٘ٔ٤ح ٓٞازدٛا.
1ـ ٝػغ اُ٘ظْ اُؼآح ُرط٣ٞس ٝذو ْ٤٤األدا تأُعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح.
3ـ ا ذ٘عاا٤ن اُع٤اظاااخ اُثؽص٤ااح تٔااا ٣رلاان ٓااغ اظاارساذ٤ع٤ح اُثؽااس اُؼِٔااٝ ٢تٔااا ٣ؽواان
اُرٌآَ ت ٖ٤أُعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح.
9ـ ئتدا اُسأ ١ك ٢أُٞػٞػاخ اُر٣ ٢طِة اُٞش٣س أُترض تاُرؼِ ْ٤اُؼاُ ٢أ ٝزؤظا
اُعآؼاخ ػسػٜا ػِٝ ٚ٤ذدخَ ك ٢اخرظاطاذ.ٚ
ٝذؽدد اُالئؽح اُر٘ل٤ر٣ح ُٜرا اُواٗ ٕٞاخرظاطاذ ٚاألخس ٟاُر ٢ذؽون أٛداك.ٚ

ٓادج ()1

٘٣شأ تٌَ ظآؼاح ٓعِاط ذ٘عا٤وُِ ٢شان ٕٞاُظاؽ٤ح٣ ،شاٌَ تسئاظاح ػٔ٤اد ًِ٤اح اُطاة،
٣ؼاااْ كااا ٢ػؼااا٣ٞر ٚػٔااادا ًِ٤ااااخ اُوطااااع اُظاااؽ ٢تاُعآؼاااحٝ ،أُاااد٣س اُر٘ل٤ااار١
ُِٔعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح.
٣ٝرٛ ٠ُٞرا أُعِط ٓراتؼح ذ٘ل٤ار اُع٤اظااخ اُؼآاح ُِٔعرشال٤اخ اُعآؼ٤اح كاٗ ٢طاام
ظآؼرااٝ ،ٚاُر٘عاا٤ن تاا٤ًِ ٖ٤اااخ اُوطاااع اُظااؽ ٢تاُعآؼااح تٜاادف اإلزذوااا تاُتاادٓاخ
اُظؽ٤ح ك ٢اُعآؼح ػالظ٤ا ً ٝذدز٣ث٤ا ً ٝذؼِ٤ٔ٤ا ً ٝتؽص٤ا ً.

ٓادج ()9

ٌ٣اأُِ ٕٞعرشاال٤اخ اُعآؼ٤ااح ٓعِااط ئدازج تسئاظااح ػٔ ٤اد ًِ٤ااح اُطااة٣ٝ ،راا ٠ُٞأٓاٗااح
أُعِط أُد٣س اُر٘ل٤رُِٔ ١عرشل٤اخ اُعآؼ٤حٝ .ذؽدد اُالئؽح اُر٘ل٤ر٣ح ُٜارا اُواإٗٞ
ذشٌ َ٤أُعِط.

ٓادج ()9

ٓعِااط ئدازج أُعرشاال٤اخ اُعآؼ٤ااح ٛاا ٞاُعااِطح أُ٘ٔ٤ٜااح ػِاا ٠شاانٜٗٞاٝ ،ذظااس٣ق
أٓٞزٛااا ٝٝػااغ خطااؾ اُؼٔااَ اُراا ٢ذؽواان أؿساػااٜا كااٗ ٢طااام اُع٤اظاااخ اُؼآااح اُراا٢
أهسٛا أُعِط األػُِِٔ ٠عرشل٤اخ اُعآؼ٤ح ُٚٝ ،ػِ ٠االخض ٓا ٣أذ:٢
2ـ اهرساغ اُِٞائػ أُرؼِواح تاُشان ٕٞاُل٘٤اح ٝاإلداز٣اح ٝأُاُ٤اح ٝؿ٤سٛااٝ ،ذظادز ذِاي
اُِااٞائػ توااساز ٓااٖ اُااٞش٣س أُتاارض تاااُرؼِ ْ٤اُؼاااُ ٢تؼااد ٓٞاكوااح أُعِااط األػِاا٠
ُِٔعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح ٝٝشازج أُاُ٤ح ت٘ا ً ػِ ٠ػسع زئ٤ط اُعآؼح.
1ـااا ٝػاااغ اُ٘ظااااّ اُاااداخُِِ ٢ؼٔاااَ كااا ٢أُعرشااال٤اخ ٝٝؼاااداذٜا اُؼالظ٤اااحٝ ،ذؽد٣اااد
اخرظاطاذٜاٝ ،اُٞطق اُؼاّ ُٞاظثاخ اُؼآِ ٖ٤كٜ٤ا.
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3ـ أُٞاكوح ػِٓ ٠شسٝع أُٞاشٗح اُع٘٣ٞح ُِٔعرشل٤اخ اُعآؼ٤اح ٝؼعااتٜا اُتراآ٢
هثَ ػسػ ٚػِ ٠اُعٜاخ أُترظح.
9ـ اُ٘ظس ك ٢اُرواز٣س اُدٝز٣ح اُر٣ ٢ودٜٓا أُد٣س اُر٘ل٤رُِٔ ١عرشل٤اخ اُعآؼ٤اح ػاٖ
ظ٤س اُؼَٔ تٜآٝ ،سًصٛا أُاُ.٢

ٓادج ()8

٣عرٔغ ٓعِط ئدازج أُعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح تدػٞج ٖٓ زئ٤عح ٓسج ػِ ٠األهَ ًاَ شالشاح
أشٜسٝ ،ذٌ ٕٞاظرٔاػاذا ٚطاؽ٤ؽح تؽؼاٞز األؿِث٤اح أُطِواح ُؼادد أػؼاائٝ ،ٚذظادز
اُوسازاخ تأؿِث٤ح األػؼا اُؽاػس ،ٖ٣كاذا ذعاٝخ األطٞاخ ٣سظػ اُعاٗة اُار٘ٓ ١اٚ
اُااسئ٤طُِٔٝ ،عِااط إٔ ٣اادػ ٞئُاا ٠ؼؼااٞز ظِعاااذٓ ٚااٖ ٣ااس ٟاالظاارؼاٗح تاآ ٚااٖ ذ١ٝ
اُتثسج د ٕٝإٔ  ُٚ ٌٕٞ٣طٞخ ٓؼدٝد.
ٝذثِااؾ هااسازاخ أُعِااط ئُاا ٠زئاا٤ط اُعآؼااح خااالٍ أظااثٞػٓ ٖ٤ااٖ ذاااز٣خ طاادٝزٛا
إلػرٔادٛا.

ٓادج ()1

٣ؼ ٖ٤أُاد٣س اُر٘ل٤ارُِٔ ١عرشال٤اخ اُعآؼ٤اح ٓاٖ تا ٖ٤أػؼاا ٤ٛناح اُرادز٣ط تٌِ٤ااخ
اُطةُٔ ،دج شالز ظ٘ٞاخ هاتِح ُِرعد٣د توساز ٖٓ اُٞش٣س أُترض تاُرؼِ ْ٤اُؼااُ ٢ت٘اا ً
ػِ ٠ػسع زئ٤ط اُعآؼحٝ ،ذسش٤ػ ػٔ٤د ًِ٤ح اُطة٣ٝ ،ؽدد اُوساز أُؼآِح أُاُ٤اح
ُ٣ٝ ،ٚرلسؽ أُد٣س اُر٘ل٤رُ ١ؼِٔ.ٚ

ٓادج ()20

٣ترض أُد٣س اُر٘ل٤رُِٔ ١عرشال٤اخ اُعآؼ٤اح تادازذٜااٝ ،اإلشاساف ػِا ٠ظا٤س اُؼٔاَ
تٜا ك٘٤ا ً ٝئداز٣ا ً ٓٝاُ٤ااًٌ٣ٝ ،آ ٕٞعانٞالً أٓااّ ٓعِاط اإلدازج ػاٖ ذُايُٝ ،ا ٚكا ٢ظاثَ٤
ذُي ٓٔازظاح ظٔ٤اغ اخرظاطااخ اُعاِطح أُترظاح كٔ٤اا ٣رؼِان ترطث٤ان أؼٌااّ هاإٗٞ
ذ٘ظ ْ٤أُ٘اهظاخ ٝأُصا٣اداخ اُظاادز تاُوااٗ ٕٞزهاْ ُ 81عا٘ح ٝ ،2118ذُاي كٔ٤اا ال
ذعاااٝش هٔ٤راا ٚخٔعااح ٓال٣اا ٖ٤ظ٘٤اا ٚتاُ٘عااثح إلظااسا اخ أُ٘اهظاااخ أ ٝأُصا٣ااداخ أٝ
أُٔازظاخ تعٔ٤غ أٗٞاػٜا تاُ٘عثح ُشسا أُ٘وٞالخ ،أ ٝذِو ٢اُتدٓاخ ،أ ٝاُدزاظااخ
االظرشاااز٣ح ،أ ٝاألػٔاااٍ اُل٘٤ااح أٓ ٝواااٝالخ اُ٘وااَ ٝ ،ػشااسج ٓال٣اا ٖ٤ظ٘٤اا ٚتاُ٘عااثح
ُٔواٝالخ األػٔاٍٝ ،كا ٢اُؽااالخ اُؼاظِاح اُرا ٢ال ذؽرٔاَ اذثااع ئظاسا اخ أُ٘اهظاح أٝ
أُٔازظح تعٔ٤غ أٗٞاػٜا ك ُٚ ٌٕٞ٤اُرسخ٤ض تاُرؼاهد تطس٣ن اإلذلام أُثاشاس كٔ٤اا ال
ذعاٝش هٔ٤رٗ ٚظق أُثِؾ أُوسز ُِعِطح أُترظح.
٣ٝر ٠ُٞئػداد ٓشسٝع أُٞشاٗح اُع٘٣ٞح ُِٔعرشل٤اخ اُعآؼ٤اح الػرٔادٛاا ٓاٖ زئا٤ط
اُعآؼح تؼد ٓٞاكوح ٓعِط اإلدازج ػِٜ٤ا.
ٝذؽدد اُالئؽح اُر٘ل٤ر٣ح ُٜرا اُواٗ ٕٞاخرظاطاذ ٚاالخس.ٟ

ٓادج ()22

ئذا هاّ ٓاٗغ ٣ؽ ٍٞد ٕٝه٤اّ أُد٣س اُر٘ل٤ارُِٔ ١عرشال٤اخ اُعآؼ٤اح تٞاظثااخ ٝظ٤لراٚ
أ ٝك ٢ؼااٍ خِا٘ٓ ٞظاث ٚأل ١ظاثة ٓاٖ األظاثاب ٘٣ ،ادب زئا٤ط اُعآؼاح أؼاد أػؼاا
٤ٛنااح اُراادز٣ط تٌِ٤ااح اُطااة ٓإهر اا ً ُٔاادج ال ذعاااٝش ظاارح أشااٜس ُِو٤اااّ تأػٔاااٍ أُااد٣س
اُر٘ل٤رُِٔ ١عرشل٤اخ اُعآؼ٤ح.
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ٓادج ()21

ذرٌ ٕٞأُٞازد أُاُ٤ح ُِٔعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح ٖٓ:
2ـ ا ٓااا ذتظظاا ٚاُدُٝااح ٓااٖ أُٞاشٗااح اُؼآااح ُِٔعرشاال٤اخ اُعآؼ٤ااح ؽثو اا ً ُٔشااسٝع
أُٞاشٗح أُورسغ.
1ـا ٓواتااَ اُتاادٓاخ اُطث٤ااح اُراا ٢ذواادٜٓا أُعرشاال٤اخ اُعآؼ٤ااح تااأظسٝ ،ذاادكغ اُرٌِلااح
أُثاشسج ُِتدٓح أُودٓح ُِٔسػٗ ٖٓ ٠ظااّ اُراأٓ ٖ٤اُظاؽ ٢أ ٝاُؼاالض ػِاٗ ٠لواح
اُدُٝح أ ٝأ ١أ ١ظٜح ذأٓ٤٘٤ح أخس ٟأ ٝاُوادز ٖٓ ٖ٣األكساد تؽعة األؼٞاٍ.
3ـ اُ٤ٜناخ ٝاُرثسػاخ اُر٣ ٢وثِٜا ٓعِط اإلدازج.
9ـاا اُوااسٝع ٝأُاا٘ػ اُراا ٢ذؼوااد ُظاااُػ أُعرشاال٤اخ اُعآؼ٤ااح ٓااٖ خااالٍ األظٜااصج
أُؼ٘٤ح تاُدُٝح.
1ـ ػائد اظرصٔاز أٓٞاُٜا.
9ـ أ ١ئ٣ساداخ اخس٣ ٟوسٛا ٓعِط اإلدازج ك ٢ػ ٞاألؿساع اُر ٢أٗشند ٓاٖ أظِٜاا
أُعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح.

ٓادج ()23

ذتظض ؼظِ٤ح أُثاُؾ اُر ٢ذسد ئُ ٠أُعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح ُسكغ ٓعر ٟٞاُتدٓاح كا٢
أُعرشل٤اخٝ ،كوا ً ُِتطؾ اُر٣ ٢ؼؼٜا ٓعِط اإلدازج كٛ ٢را اُشإٔ.

ٓادج ()29

ِ٣رصّ أػؼا ٤ٛنح اُردز٣ط ٓٝؼا ْٛٞٗٝتٌِ٤ااخ اُوطااع اُظاؽ ٢تاُعآؼاح تاُؼٔاَ كا٢
أُعرشاال٤اخ اُعآؼ٤ااح ُر٘ل٤اار اُثااسآط اُرؼِ٤ٔ٤ااح ٝاُردز٣ث٤ااح ٝاُثؽص٤ااح ٝاُؼالظ٤ااح ترِااي
أُعرشاال٤اخ ٓواتااَ اظااسٝ ،ذُااي ًِاا ٚػِاا ٠اُ٘ؽاا ٞاُاار ١ذث٘٤اا ٚاُالئؽااح اُر٘ل٤ر٣ااح ُٜاارا
اُواٗ.ٕٞ

ٓادج ()21

ٓااغ ػاادّ اإلخااالٍ تااأُساًص اُواٗ٤ٗٞااح ُٔااٖ ظااثن ذؼ٤٤اا٘ ْٜتأُعرشاال٤اخ اُعآؼ٤ااح هثااَ
اُؼٔااَ تأؼٌاااّ ٛاارا اُواااٗ ٕٞتٔااٖ كاا ْٜ٤أُؼااآِ ٕٞتأؼٌاااّ اُواااٗ ٕٞزهااْ ُ 221عاا٘ح
٣ ،2113ورظااس اُرؼ٤اا ٖ٤كااٝ ٢ظااائق اظرشاااز ،١اظرشااازٓ ١عاااػد ٝ ،شٓ٤ااَ ػِاا٠
األؽثا ٝاُظا٤ادُح ٝئخظاائ ٢اُؼاالض اُطث٤ؼاٝ ٢اُرٔاس٣غ ٓاٖ اُؽاطاِ ٖ٤ػِا ٠دزظاح
اُدًرٞزا ٙأٓ ٝا ٣ؼادُٜا هاٗٗٞا ً ك ٢ذتظض ٓاٖ اُرتظظااخ اُ٘اادزج أ ٝاُده٤و٤اح ٣إٛاَ
ُشـَ اُٞظ٤لح٣ٝ ،ظدز ترؽد٣د ٛر ٙاُرتظظااخ هاساز ٓاٖ أُعِاط األػِاُِ ٠عآؼااخ
ت٘ا ً ػِ ٠اهرساغ أُعِط األػُِِٔ ٠عرشل٤اخ اُعآؼ٤ح .
ٓٝاااغ ٓساػااااج ؼٌاااْ اُلواااسج األُٝااآ ٠اااٖ ٛااار ٙأُاااادجٌ٣ ،ااا ٕٞاُرؼ٤ااا ٖ٤كااا ٢اُٞظاااائق
أُ٘ظٞص ػِٜ٤ا كا ٢اُلواسج اُعااتوح ت٘اا ً ػِا ٠ؼاُاح اُؼاسٝزج اُرا٣ ٢وادزٛا ٓعِاط
ئدازج أُعرشل٤اخ اُعآؼ٤حٝ ،تٔٞظة ئػالٕ ػاٖ اُؽاظاح ئُا ٠شاـِٜا ٝٝكواا ً ُِشاسٝؽ
ٝاُوٞاػد ٝاإلظسا اخ أُؼٔ ٍٞتٜا ُشـَ ٝظائق أػؼا ٤ٛنح اُردز٣ط.
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ثاني ًا
قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء
اليــــــوجـــــد
ثالث ًا
قرارات السادة الوزراء
اليــــــوجـــــد
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رابعــــ ًا
قرارات المجلس األعلى للجامعات
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هسازاخ
أُعِط األػُِِ ٠عآؼاخ
اُعِعح زهْ ( )999تراز٣خ ّ1028/9/12
( )2اُرظد٣ن ػِٓ ٠ؽؼاس اظرٔااع أُعِاط األػِاُِ ٠عآؼااخ اُعِعاح زهاْ
( )993تراز٣خ .1028/3/19
 اُوساز:
أُظاادهح ػِآ ٠ؽؼااس اظرٔااع أُعِاط األػِااُِ ٠عآؼااخ اُعِعاح زهااْ ()993
تراز٣خ .1028/3/19

(٘ٓ )1ظٓٞح اُشٌا ٟٝأُٞؼدج تٔعِط اُٞشزا .
 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
( )2اُرٞط٤ح ُد ٟاُعادج زؤظا اُعآؼاخ تؼسٝزج اُرؼاآ ٕٝاغ ٛار ٙأُ٘ظٓٞاح
ٝذتظ٤ض ٓعنُِ ٍٞرٞاطَ أُثاشس ٓغ اُعادج أُعن ٖ٤ُٞتٔعِط اُاٞشزا
ُِرؼآَ ٓغ اُشٌاٝ ١ٝأُورسؼاخ أُترِلح؛ ُؼٔإ ذ٤ع٤س اظاروثاٍ ٝظاسػح
كؽض شٌا ١ٝأُٞاؽ٘ٓٝ ٖ٤ورسؼاذ ْٜتٔ٘ر ٠ٜاُعد٣ح ٝاُؼَٔ ػِ ٠ؼِٜا.
( )1ذٌِ٤ااااق اُعاااا٤د اُاااادًرٞز /ئتااااسآ ْ٤ٛؼااااٞع (ٗائااااة ٓااااد٣س ٓسًااااص اُتاااادٓاخ
اإلٌُرس٤ٗٝح ٝأُؼسك٤ح تأُعِط األػِاُِ ٠عآؼااخ) تاُر٘عا٤ن تا ٖ٤اُعآؼااخ
ٝاُعاا٤د أ.د /ؽااازم اُسكاااػٓ( ٢ااد٣س ٓ٘ظٓٞااح اُشااٌا ٟٝاُؽٌ٤ٓٞااح أُٞؼاادج
تٔعِط اُٞشزا ) ُٔراتؼح ذ٘ل٤ر ٛرا أُٞػٞع.

( )9اذلاه٤اااح اُرؼاااا ٕٝتااا ٖ٤أُعِاااط األػِاااُِ ٠عآؼااااخ ٝظآؼاااح ذٓٞعااا٤ي
ُِرٌُ٘ٞٞظ٤ا أُرؼددج تسٝظ٤ا االذؽاد٣ح تشإٔ ٓ٘ػ دزظح أُاظعر٤س كا٢
اُؼِ ّٞاُ٘٣ٝٞح ٝاُرٌُ٘ٞٞظ٤ا.
 اُوساز:
هااسز أُعِااط أُٞاكوااح ػِاا ٠اذلاه٤ااح اُرؼااا ٕٝتاا ٖ٤أُعِااط األػِااُِ ٠عآؼاااخ
ٝظآؼااح ذٓٞعاا٤ي ُِرٌُ٘ٞٞظ٤اااا أُرؼااددج تسٝظاا٤ا االذؽاد٣اااح تشااإٔ ٓاا٘ػ دزظاااح
أُاظعر٤س ك ٢اُؼِ ّٞاُ٘٣ٝٞح ٝاُرٌُ٘ٞٞظ٤ا ٓغ ذلا٣ٞغ اُعا٤د أ.دٞ٣ /ظاق زاشاد
(اُوائْ تأػٔااٍ أٓا ٖ٤أُعِاط األػِاُِ ٠عآؼااخ) ترٞه٤اغ اإلذلاه٤اح ػاٖ أُعِاط
األػُِِ ٠عآؼاخ.

( )1أُارًسج أُؼسٝػاح تشااإٔ ذشاٌُ َ٤ع٘ااح ُرسشا٤ػ تؼااغ اُعاادج زؤظااا
اُعآؼاخ اُر ٢ذ٘رٓ ٢ٜدج زئاظرُ ْٜعآؼاذ ْٜخالٍ ػاّ .1028
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 اُوساز:
هسز أُعِط أُٞاكوح ػِٓ ٠ا :٢ِ٣
2ـ ذشٌَ اُِع٘ح أُترظح ترسش٤ػ اُعادج زؤظا اُعآؼاخ ٖٓ ًَ ٖٓ اُعادج:
رئيس جامعة جنوب الوادي (رئيساً)
أ.د /عباس محمد منصور
عضوووو المجاوووس ايسالووواري العامووو لاسووويد
أ.د /محمد غنيم
رئيس الجمهورية (أساسيا)ً
أ.د /السيد أحمد عبد الخالق وزير الاعايم العال األسبق (أساسياً)
رئيس جامعة ايسكندرية األسبق (أساسيا)ً
أ.د /رلدي رجاء زهران
أ.د /محمد عوض ااج الدين وزير الصحة األسبق (إحاياطياً)
ػِ ٠إٔ ذ٘رٓ ٢ٜدج ػَٔ ٛر ٙاُِع٘ح ك.1028/9/32 ٢
1ـ ا ٌِ٣ااق أٌُرااة اُل٘ااُِ ٢عاا٤د أ.دٞ٣ /ظااق زاشااد اُوااائْ تأػٔاااٍ أٓاا ٖ٤أُعِااط
األػُِِ ٠عآؼاخ تاُو٤اّ تأػٔاٍ األٓاٗح اُل٘٤ح ٝذٞك٤س ًَ ٓاا ِ٣اصّ اُِع٘اح ٌُا٢
ذو ّٞتأػٔاُٜا ػِ ٠اُٞظ ٚاألٓصَ.

* اػرٔاد ٓؽؼس اظرٔاع ٤ٛنح ٌٓرة أُعِط األػُِِ ٠عآؼاخ اُعِعاح زهاْ
( )19تراز٣خ .1028/9/10
 اُوساز:
اػرٔاد ٓؽؼاس اظرٔااع ٤ٛناح ٌٓراة أُعِاط األػِاُِ ٠عآؼااخ اُعِعاح زهاْ ()19
تراز٣خ ٝ 1028/9/10اُر ١ذؼٖٔ أُٞػٞػاخ ا٥ذ٤ح (ٖٓ زهْ  9ئُ ٠زهْ :)39

( ) 31اهرااساغ ظآؼااح اُوااااٛسج تشااإٔ ئظااسا ذؼاااد َ٣ؿ٤ااس ظااٛٞس ١تالئؽاااح
اُدزاظااااخ اُؼِ٤اااا ُؼااااّ ٝ 1001أُؼدُاااح ُؼااااّ  1021تٌِ٤اااح اُطاااة
تاُعآؼح.
 اُوساز:
هسز أُعِط أُٞاكوح ػِٓ ٠ا :٢ِ٣
2ـ ئظاسا ذؼاد َ٣ؿ٤اس ظاٛٞس ١تالئؽاح اُدزاظااخ اُؼِ٤اا ُؼااّ ٝ 1001أُؼدُاح
ُؼااّ  1021تٌِ٤اح اُطاة ـ ظآؼاح اُوااٛسج تؽ٤اس ٌ٣ا ٕٞاُؽاد األدٗاُ ٠لراسج
اُعص األ ٖٓ ٍٝدزظح أُاظعر٤س ظرح أشٜس ػِ ٠األهَ ػِ ٠إٔ ذثو ٠أُادج
اٌُِ٤ح ُِدزظح شالز ظ٘ٞاخ.
1ـ ئطداز اُوساز اُٞشاز ١اُالشّ كٛ ٢را اُشإٔ.

* اػرٔاااد ٓؽؼااس اظرٔاااع أُعِااط األػِااُ ٠شاان ٕٞخدٓااح أُعرٔااغ ٝذ٘ٔ٤ااح
اُث٤نح زهْ ( )39تراز٣خ .1028/9/9
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 اُوساز:
هسز أُعِط اػرٔاد ٓؽؼس اظرٔاع أُعِط األػُِ ٠شن ٕٞخدٓح أُعرٔغ ٝذ٘ٔ٤اح
اُث٤نح زهْ ( )39تراز٣خ ٝ 1028/9/9أُرؼٖٔ أُٞػٞػاخ ا٥ذ٤ح (ٖٓ زهاْ 39
ئُ ٠زهْ :)19

( )39ذوس٣س تشإٔ ٓٞػٞع ٓؽ ٞاألٓ٤ح.
 اُوساز:
أؼاا٤ؾ أُعِااط ػِٔاا ً تروس٣ااس اُِع٘ااح أُشااٌِح تشااإٔ ٓشااسٝع ٓؽاا ٞاألٓ٤ااحٓ .ااغ
اُرٞط٤ح ُد ٟاُعآؼااخ تٔٞاكااج أٓاٗاح أُعِاط تروس٣اس ػاٖ ئٗعااشاخ اُعآؼاح
تشإٔ ٓؽ ٞاألٓ٤ح ًَ شٜس.ٖ٣

( )38ذوس٣س اُِع٘ح أُشٌِح تشإٔ ذٞش٣غ اُوٞاكَ اُطث٤ح ُِعآؼاخ أُظس٣ح
ػًِ ٠اكاح هطاػااخ اُعٜٔٞز٣اح ُرٞطا َ٤اُتدٓاح ئُاً ٠اكاح اُوطاػااخ
ٝػدّ ئؿلاٍ أ ١هطاع ٜٓ٘ا خاطح اُوطاػاخ اُؽدٝد٣ح ٝاُ٘ائ٤حٝ ،ذُي
ًِ ٚتاُر٘ع٤ن ٓغ ٝشازج اُظؽح ٝاُعٌإ.
 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
ً
2ـا أؼا٤ؾ أُعِاط ػِٔاا تروس٣اس اُِع٘ااح أُشاٌِح تشاإٔ خس٣طاح ذٞش٣اغ اُوٞاكااَ
اُطث٤ح ُِعآؼاخ أُظس٣ح ػًِ ٠اكاح هطاػااخ اُعٜٔٞز٣اح ُرٞطا َ٤اُتدٓاح
ئًُ ٠اكح اُوطاػاخ.
1ـ ا ذٌِ٤ااق اُعاا٤د /أؼٔااد ؽااساد (ػؼاا ٞأٌُرااة اُل٘اا ٢ألٓاا ٖ٤أُعِااط األػِاا٠
ُِعآؼاخ) تاػادج ػسع أُٞػٞع ك ٢اُعِعح اُوادٓاح تؼاد ذؽاد٣س خاسائؾ
اُوٞاكَ اُطث٤ح ُِعآؼاخ أُظس٣ح ػًِ ٠اكح هطاػاخ اُعٜٔٞز٣ح ت٘اا ً ػِا٠
اُث٤اٗاخ اُٞازدج ٖٓ تاه ٢اُعآؼاخٝ ،ذُي ُؼدّ ئؿلاٍ أ ١هطاع ٜٓ٘ا خاطح
اُوطاػااااخ اُؽدٝد٣اااح ٝاُ٘ائ٤اااحٝ ،ذُاااي ًِااا ٚتاُر٘عااا٤ن ٓاااغ ٝشازج اُظاااؽح
ٝاُعٌإ.

(ً )31راااب ٓإظعااح أُؼااا٤٣س اُد٤ُٝااح تشااإٔ ؽِااة اػرٔاااد اُ٘ظاااّ اُااد٢ُٝ
أُٞؼد ُِرٞش٤ن .ISCN System
 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
2ـ ا أؼاا٤ؾ أُعِااط ػِٔ اا ً تٌراااب ٓإظعااح أُؼااا٤٣س اُد٤ُٝااح تشااإٔ ؽِااة اػرٔاااد
اُ٘ظاّ اُد ٢ُٝأُٞؼد ُِرٞش٤ن ٓ ISCN Systemسظؼاا ً ُرٞش٤ان اُشاٜاداخ
اُدزاظ٤ح اُظادزج ػٖ أُإظعاخ اُرؼِ٤ٔ٤ح اُراتؼح ُِعآؼاخ أُظس٣ح.
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1ـ ذشٌَ ُع٘ح ٖٓ ًَ ٖٓ اُعادج:
 أ.د /ظااؼ٤د ٣ؽ٤اا ٠ػااٗ ٞائااة زئاا٤ط ظآؼااح اُواااٛسج ُشاان ٕٞخدٓااح أُعرٔااغٝذ٘ٔ٤ح اُث٤نح.
 أ.دٗ /ظٔ ٠ػثداُؽٔ٤د ٗائة زئ٤ط ظآؼح ػ ٖ٤شٔط ُشن ٕٞخدٓح أُعرٔاغٝذ٘ٔ٤ح اُث٤نح.
تاإلػاكح ئُا ٠ػؼآ ٖ٣ٞاٖ اُعاادج ٗاٞاب زؤظاا اُعآؼااخ ُشان ٕٞاُدزاظااخ
اُؼِ٤ا ٝاُثؽاٞز ٝػؼآ ٖ٣ٞاٖ اُعاادج ٗاٞاب زؤظاا اُعآؼااخ ُشان ٕٞاُرؼِاْ٤
ٝاُطالب.
ٝذُي ُدزاظح أُورسغ أُودّ ٖٓ ٓإظعح أُؼا٤٣س اُد٤ُٝاح تشاإٔ ؽِاة اػرٔااد
اُ٘ظاااّ اُااد ٢ُٝأُٞؼااد ُِرٞش٤اان ٝ ISCN Systemئػااداد ذوس٣ااس ٣ؼااسع كاا٢
اُعِعح اُوادٓح.

( ) 90دٝز ٝشازج اُرؼِاا ْ٤اُؼاااُ ٢كااٝ ٢ػااغ اإلظاارساذ٤ع٤ح اُو٤ٓٞااح ُِؽٔا٣ااح
اإلظرٔاػ٤ح.
 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
2ـااا ئٗشاااا ٓساًاااص تاُعآؼااااخ ُرأ٤ٛاااَ األخظاااائ ٖ٤٤اُ٘لعاااٝ ٖ٤٤االظرٔااااػٖ٤٤
تاُعآؼاااخ ٝذُااي تاُر٘عاا٤ن ٓااغ ٓإظعاااخ اُدُٝااحٓ ،ااغ ٓساػاااج اظاارتداّ
اإلٌٓاٗاخ أُراؼح ُِٔساًص أُٔاشِح ٝاٌُائ٘ح تاُعآؼاخ ٓغ ذٞؼ٤د ٓعأ٤اذٜا
ٝذؽد٣ااد ٓعاان ٍٞتٌااَ ظآؼااح ػااٖ أُساًااص ٝذثؼ٤راا٣ٝ ،ٚثِااؾ ألٓاٗااح أُعِااط
األػُِِ ٠عآؼاخ.
1ـ اُرٞط٤ح ُد ٟاُعآؼاخ تٔٞاكاج أٓاٗح أُعِاط األػِاُِ ٠عآؼااخ تٔاا هآاد
ت ٖٓ ٚأػٔاٍ ُسكغ اُٞػ ٢األُٓ٘ ٢د ٟأُاٞاؽ٘ ٖ٤تؼاد ؼاادز االػرادا ػِا٠
ً٘٤عح ٓازٓ٘٤اا تؽِاٞإ ٓاٖ خاالٍ ٓثاادزج اُاٞشازج ترٞش٤ان "ذالؼاْ األٛااُ٢
ٝاُشسؽح ػد اإلزٛاب" ك ٢طٞز ٓرؼددج "ك٘٤ح ٝأدت٤ح ٝػِٔ٤ح".
ٝذٌِ٤ااق اُعاا٤دج اُاادًرٞزجٛ /اااظس اُرٗٞعاا( ٢ػؼاا ٞأٌُرااة اُل٘اا ٢ألٓااٖ٤
أُعِط األػُِِ ٠عآؼاخ) ُٔراتؼح اُر٘ل٤ر ٓغ اُعآؼاخ.
3ـااا ذشاااٌَ ُع٘اااح ُٞػاااغ ٓوراااسغ إلظااارساذ٤ع٤ح ٌُٔاكؽاااح اُرطاااسف ٝاإلزٛااااب
تاُعآؼاخ أُظس٣ح ٖٓ اُعادج:
أسووواال الانميوووة والاخطوووويط بكايوووة الخدمووووة
أ.د /صالح أحمد هالم
االجاماعية ـ جامعة الفيوم (رئيسا)ً
مووودرس بجامعوووة العوووريم وعضوووو المكاوووب
أ.د /هاجر جمال الاونس
الفنووو ألموووين المجاوووس األعاووول لاجامعوووا
(أميناً)
أسوواال بكايووة الخدمووة االجاماعيووة ـ جامعووة
أ.د /أحمد إبراهيم الايث
حاوان (عضواً)
وكيول معهود الدراسوا البيئيوة واينسوانية ـ
أ.د /عبد المسيح سمعان
جامعة عين لمس (عضواً)
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أساال مساعد عام االجاماع ـ كاية الاربيوة ـ
جامعة عين لمس (عضواً)
مودرس بكايوة الخدموة االجاماعيوة ـ جامعوة
الفيوم (عضواً)

(ً )92راب اُع٤د اُِٞا أ.غ /أٓ ٖ٤ػاّ ٓعِط اُٞشزا أُرؼٖٔ ؽِة ه٤ااّ
ٝشازج اُرؼِااا ْ٤اُؼااااُٝ ٢اُثؽاااس اُؼِٔااا ٢تاػاااداد خطاااح ذ٘ل٤ر٣اااح إلدازج
اُؽظح أُائ٤ح ك ٢ظ٘ٞاخ َٓ ظد اُٜ٘ؼح خالٍ ػاّ ٗٝظق.
 اُوساز:
أؼااا٤ؾ أُعِاااط ػِٔاااا ً تٌرااااب اُعااا٤د اُِاااٞا أ.غ /أٓااا ٖ٤ػااااّ ٓعِاااط اُاااٞشزا
أُرؼٖٔ ؽِة ه٤اّ ٝشازج اُرؼِ ْ٤اُؼااُٝ ٢اُثؽاس اُؼِٔا ٢تاػاداد خطاح ذ٘ل٤ر٣اح
إلدازج اُؽظح أُائ٤ح ك ٢ظ٘ٞاخ َٓ ظد اُٜ٘ؼح خالٍ ػاّ ٗٝظاق ،ػِا ٠إٔ
ذر ٠ُٞاُعآؼاخ اُؼَٔ ػِ ٠ذٞك٤س ٗدٝاخ ذصو٤ل٤ح ػٖ ً٤ل٤ح اُؽااكع ػِا ٠أُ٤ااٙ
ٗٝشس شواكح اُ٘دزج أُائ٤ح ٝذٞػ٤ػ أ٤ٔٛح اُرسش٤د خاطح ت ٖ٤اُشثاب.

(ً )91راب اُع٤د أُٜ٘دض /زئ٤ط هطاع ٓٞازد اُث٤اٗااخ تٔسًاص أُؼِٓٞااخ
ٝدػْ اذتاذ اُوساز تٔعِط اُٞشزا تشإ اُطالب ذ ١ٝاإلػاهح ٝؽِة
ئهاساز أ ٝئػااكح أ ٝذؼاد َ٣ظٜاٞد ٓٝعارٜدكاخ اُرؼِا ْ٤اُؼااُٝ ٢اُثؽااس
اُؼِٔٓ ٢غ ذؽد٣د اإلؽاز اُصُٜٓ٘ ٢ر ٙاُعٜٞد ٝاُرؼد٣الخ ظاٞا خاالٍ
ػاّ اإلػاهح (اُتطح اُؼاظِح) أ ٝك ٢األظَ أُرٞظؾ (2ـا3ظا٘ٞاخ) أٝ
خالٍ األظَ اُط 3+( َ٣ٞظ٘ٞاخ).
 اُوساز:
أؼ٤ؾ أُعِط ػِٔا ً تٌراب اُع٤د أُٜ٘دض /زئ٤ط هطاع ٓٞازد اُث٤اٗااخ تٔسًاص
أُؼِٓٞاااخ ٝدػااْ اذتاااذ اُوااساز تٔعِااط اُااٞشزا تشااإ اُطااالب ذ ١ٝاإلػاهااح
ٝؽِااة ئهااساز أ ٝئػاااكح أ ٝذؼااد َ٣ظٜااٞد ٓٝعاارٜدكاخ اُرؼِاا ْ٤اُؼاااُٝ ٢اُثؽااس
اُؼِٔاآ ٢ااغ ذؽد٣ااد اإلؽاااز اُصٓ٘ااُٜ ٢اار ٙاُعٜااٞد ٝاُرؼااد٣الخ ظااٞا خااال ٍ ػاااّ
اإلػاهح (اُتطح اُؼاظِح) أ ٝكا ٢األظاَ أُرٞظاؾ (2ـا3ظا٘ٞاخ) أ ٝخاالٍ األظاَ
اُط 3+( َ٣ٞظ٘ٞاخ).

* اػرٔاااد ٓؽؼااس اظرٔاااع أُعِااط األػِااُ ٠شاان ٕٞاُدزاظاااخ اُؼِ٤ااا زهااْ
( )30تراز٣خ .1028/9/22
 اُوساز:
هسز أُعِط اػرٔاد ٓؽؼس اظرٔااع أُعِاط األػِاُ ٠شان ٕٞاُدزاظااخ اُؼِ٤اا زهاْ
( )30تراز٣خ ٝ 1028/9/22أُرؼٖٔ أُٞػٞػاخ ا٥ذ٤ح (ٖٓ زهْ  11ئُا ٠زهاْ
:)99
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( )11اإلؼاؽح تواٗ ٕٞؼٞاكص اُؼِٝ ّٞاُرٌُ٘ٞٞظ٤ا ٝاالترٌااز اُار ١طادز ٓاٖ
ٓعِط اُ٘ٞاب تراز٣خ .1028/9/1
 اُوساز:
أؼ٤ؾ أُعِط ػِٔاا ً توااٗ ٕٞؼاٞاكص اُؼِاٝ ّٞاُرٌُ٘ٞٞظ٤اا ٝاالترٌااز اُار ١طادز
ٖٓ ٓعِط اُ٘ٞاب تراز٣خ  1028/9/1أُرؼٖٔ ٓا :٢ِ٣
2ـ ُ٤ٜناخ اُرؼِ ْ٤اُؼاُٝ ٢اُثؽس اُؼِٔ ٢اُرؼاهاد تااألٓس أُثاشاس ٓاغ األشاتاص
ٝاُشسًاخ ٝأُظازف ٝاُ٤ٜناخ أُؽِ٤اح ٝاألظ٘ث٤اح ًٝاكاح اُعٜااخ أُؼ٘٤اح
ترااادت٤س االؼر٤اظااااخ اُالشٓاااح ُِٔشاااسٝػاخ اُثؽص٤اااح ،تؼاااد ٓٞاكواااح اُاااٞش٣س
أُتااارض ٝذُاااي د ٕٝاُرو٤اااد تااااُوٞاٗ ٖ٤ا ٝاُِاااٞائػ أ ٝاُواااسازاخ اُؽٌ٤ٓٞاااح
أُؼٔ ٍٞتٜا كٛ ٢را اُشإٔ.
1ـ ُ٤ٜناخ اُرؼِ ْ٤اُؼاُٝ ٢اُثؽس اُؼِٔا ٢ذأظا٤ط شاسًاخ ٓعاأٛح تٔلسدٛاا أٝ
تاإلشرساى ٓغ اُـ٤س كآ ٢عااٍ ذتظظاٜا اُثؽصا ٢تٜادف اظارـالٍ ٓتسظااخ
اُثؽس اُؼُِِٔٝ ،٢عاِطح اُؼِٔ٤اح أُترظاح أُٞاكواح ػِا ٠ئشاساى اُثااؼصٖ٤
ك ٢ذِي اُشسًاخ ت٘عثح ذؽددٛا ٝذُي ُوا اظرتداّ ٓتسظاخ اُثؽس اُؼِٔ٢
أ ٝاُرط٣ٞس اُر ١ذو ّٞاُشسًح تاظرتدآ.ٚ
3ـااا ُ٤ٜنااااخ اُرؼِااا ْ٤اُؼااااُٝ ٢اُثؽاااس اُؼِٔااا٘ٓ ٢لاااسدج أ ٝتاإلشااارساى ٓاااغ اُـ٤اااس
اظااارـالٍ اُثؽاااٞز اُؼِٔ٤اااح ُِٜ٘اااٞع تاااأُعرٔغ ٝذاااٞك٤س ٓاااٞازد ذاذ٤اااح ُٜاااا
ُِٜ٘اٞع تأؿساػااٜا كآ ٢عااالخ اُثؽاس اُؼِٔااٝ ٢اُر٘ٔ٤اح ٝخدٓااح أُعرٔااغ
ٝذُااي ػِاا ٠اُ٘ؽاا ٞاُاار ١ذث٘٤اا ٚاُالئؽااح اُر٘ل٤ر٣ااح ُٜاارا اُواااٗ ٕٞد ٕٝاإلخااالٍ
تأؼٌاّ هاٗ ٕٞؼٔا٣ح ؼوٞم أٌُِ٤ح اُلٌس٣ح اُظادز تاُوااٗ ٕٞزهاْ ُ 81عا٘ح
.1001
9ـ ا ُ٤ٜناااخ اُرؼِاا ْ٤اُؼاااُٝ ٢اُثؽااس اُؼِٔاا ٢ئٗشااا أٝد٣ااح ُِؼِااٝ ّٞاُرٌُ٘ٞٞظ٤ااا
ٝؼاػاا٘اخ ذٌُ٘ٞٞظ٤ااح توااساز ٓااٖ اُااٞش٣س أُتاارض ٝتؼااد ٓٞاكوااح اُعااِطح
أُترظح ٝذث ٖ٤اُالئؽح اُر٘ل٤ر٣ح ُٜارا اُوااٗ ٕٞػاٞاتؾ ٝئظاسا اخ ئٗشاائٜا
ٝذ٘ظ ْ٤ػِٜٔا ٝئدازذٜا.
1ـ ا ذؼلاا٤ٛ ٠ناااخ اُرؼِاا ْ٤اُؼاااُٝ ٢اُثؽااس اُؼِٔاآ ٢ااٖ أدا اُؼااسائة ٝاُسظااّٞ
اُعٔسً٤ح تٔاا كٜ٤اا اُؼاس٣ثح ػِا ٠اُؤ٤اح أُؼااكح ػِا ٠األدٝاخ ٝاألظٜاصج
ٝأُااٞاد اُالشٓااح ُِٔشااسٝػاخ اُثؽص٤ااح اُراا ٢ذعاارٞزدٛا ٓااٖ اُتااازض ٝذُااي
تٔٞاكوح اُٞش٣س أُترض ت٘اا اً ػِا ٠ئهاساز ٣وادّ ٜٓ٘اا ٣ل٤اد تاإٔ ٛار ٙاُعاِغ
ٓعرٞزدج ٝالشٓح ُر٘ل٤ر ٓشسٝػاذٜا.
ٓٝااغ ػاادّ اإلخااالٍ تأ٣ااح ػوٞتااح ٓوااسزج كااٛ ٢اارا اُشااإٔ ذعاارؽن اُؼااسائة
ٝاُسظ ّٞػِ ٠اُعِغ أُؼلا ٙئذا ذْ اُظسف كٜ٤ا ُِـ٤س خاالٍ خٔاط ظا٘ٞاخ
ٖٓ ذاز٣خ ذٔرؼٜا تاإلػلا .
9ـ ُِشسًاخ اُؽن ك ٢ذٔٓ َ٣ٞشسٝػاخ اُثؽس اُؼِٔ ٢اُر٣ ٢رْ أُٞاكوح ػِٜ٤ا
ٓاااٖ ظاٗاااة اُعاااِطح اُؼِٔ٤اااح أُترظاااح ٣ٝؽعاااة ٛااارا اُرٔ٣ٞاااَ ٓاااٖ ػااأٖ
ٓظااسٝكاخ ذِااي اُشااسًاخ ػ٘ااد ؼعاااب اُٞػااا اُؼااس٣ثُ ٢ؼااس٣ثح األزتاااغ
اُظ٘اػ٤ح ٝاُرعاز٣حُٝ ،الكساد ًارُي ذٔ٣ٞاَ ٛار ٙأُشاسٝػاخ ٣ٝتظاْ ٛارا
اُرٔ ٖٓ َ٣ٞطاك ٢اإل٣ساداخ اُتاػؼح ُِؼس٣ثح ػِ ٠اُدخَ.
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9ـ ذؼلٌٓ ٠اك خ اُلسم اُثؽص٤ح ُٔشسٝػاخ اُثؽس اُؼِٔ ٢أ ٝاُرطا٣ٞس اُرا ٢ذارْ
أُٞاكوااح ػِٜ٤ااا ٓااٖ ظاٗااة اُعااِطح أُترظااح ٓااٖ ًاكااح أٗااٞاع اُؼااسائة
ٝاُسظ ّٞئذا ذاْ ذٔ٣ٞاَ أُشاسٝع ٓاٖ ٓا٘ػ خازظ٤اح ٝكواا ً ُِوٞاػاد أُؼٔاٍٞ
تٜا كٛ ٢را اُشإٔ.

(ً ) 19راااب اُعاا٤د اُاادًرٞز /أُ٘عاان اُااٞؽُ٘ ٢ثسٗااآط االذؽاااد االٝزٝتاا٢
ُِرؼِاا ْ٤اُؼاااُ ٢تاُواااٛسج  Erasmus+تشااإٔ ش٣ااادج كااسص ٓشااازًح
اُعآؼاااخ أُظااس٣ح كاا ٢أُشااسٝػاخ أُُٔٞااح ٓااٖ االذؽاااد األٝزٝتاا٢
ُِرؼِ ْ٤اُؼاُ.٢
 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
2ـ أؼ٤ؾ أُعِط ػِٔا ً تٌراب اُع٤د اُدًرٞز /أُ٘عان اُاٞؽُ٘ ٢ثسٗاآط االذؽااد
االٝزٝتُِ ٢رؼِ ْ٤اُؼاُ ٢تاُواٛسج  Erasmus+تشإٔ ش٣ادج كسص ٓشاازًح
اُعآؼاخ أُظس٣ح ك ٢أُشاسٝػاخ أُُٔٞاح ٓاٖ االذؽااد األٝزٝتاُِ ٢رؼِاْ٤
اُؼاُ.٢
1ـاا اُرٞطاا٤ح ُااد ٟاُعااادج ٗااٞاب زؤظااا اُعآؼاااخ ُشاان ٕٞاُدزاظاااخ اُؼِ٤ااا
ٝاُثؽااس تأُراتؼااح ٝاُر٘عاا٤ن ٓااغ اُعاا٤د اُاادًرٞز٣ /اظااس اُشااا٣ة (أُ٘عاان
اُٞؽُ٘ ٢ثسٗآط اإلذؽاد األٝزتُِ ٢رؼِ ْ٤اُؼااُ ٢تاُوااٛسج) ٓاٖ خاالٍ اُعا٤دج
اُاادًرٞزجٛ /اااظس اُرٗٞعاا( ٢ػؼاا ٞأٌُرااة اُل٘اا ٢ألٓاا ٖ٤أُعِااط األػِاا٠
ُِعآؼاخ).

(ً )19رااب ٓإظعااح أُؼاا٤٣س اُد٤ُٝااح تشاإٔ اػرٔاااد اُ٘ظااّ اُااد ٢ُٝأُٞؼااد
ُِرٞش٤ااان ٓ ISCN Systemسظؼاااا ً ُرٞش٤ااان اُشاااٜاداخ ٝاُٞشاااائن
اُظادزج ػاٖ أُإظعااخ اُرؼِ٤ٔ٤اح اُراتؼاح ُِعآؼااخ ٝاالٗؼأاّ ئُا٠
اُع َ٤اُتآط ٖٓ اُرٞش٤ن اإلٌُرس.٢ٗٝ
 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
2ـ أؼا٤ؾ أُعِاط ػِٔاا ً تٌرااب ٓإظعاح أُؼاا٤٣س اُد٤ُٝاح تشاإٔ اػرٔااد اُ٘ظااّ
اُاااد ٢ُٝأُٞؼاااد ُِرٞش٤ااان ٓ ISCN Systemسظؼاااا ً ُرٞش٤ااان اُشاااٜاداخ
ٝاُٞشائن اُظادزج ػٖ أُإظعاخ اُرؼِ٤ٔ٤ح اُراتؼح ُِعآؼاخ أُظس٣ح.
1ـ ذشٌَ ُع٘ح ٖٓ ًَ ٖٓ اُعادج:
أ.د /أٓ ٖٔ٣ؽٔد اتساٗ ْ٤ٛائااة زئاا٤ط ظآؼااح تٞزظااؼ٤د ُشاان ٕٞاُدزاظاااخ
اُؼِ٤ا ٝاُثؽٞز.
أ.د /كاؽٔح ؼعٖ ٓؽٔد ٗائة زئ٤ط ظآؼح ت٘ ٢ظا٣ٞق ُشان ٕٞاُدزاظااخ
اُؼِ٤ا ٝاُثؽٞز.
ـ تاإلػاكح ئُ ٠ػؼٞٗ ٖٓ ٖ٣ٞاب أُعِط األػُِ ٠شن ٕٞخدٓح أُعرٔاغ ٝذ٘ٔ٤اح
اُث٤نحٝ ،ػؼٞٗ ٖٓ ٖ٣ٞاب أُعِط األػُِ ٠شن ٕٞاُرؼِٝ ْ٤اُطالب.
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ُدزاظح أُورسغ أُودّ ٖٓ ٓإظعح أُؼا٤٣س اُد٤ُٝح تشإٔ ؽِة اػرٔااد اُ٘ظااّ
اُاد ٢ُٝأُٞؼاد ُِرٞش٤ان ٝ ISCN Systemئػاداد ذوس٣اس ٣ؼاسع كا ٢اُعِعاح
اُوادٓح.

( )18أُاارًسج أُودٓااح ٓااٖ اُعاا٤دج اُاادًرٞزجٗ /ائااة ٓااد٣س ٝؼاادج أٌُرثااح
اُسهٔ٤ااح تشااإٔ ؼااس اُعآؼاااخ ػِااٗ ٠شااس اُاادٝز٣اخ اُؼِٔ٤ااح اُظااادزج
ػٜ٘ا ٖٓ خالٍ اُ٘ظاّ اُلسػُِ٘ ٢شس اإلٌُرس ٢ٗٝػِا ٠تٞاتاح أٌُرثااخ
اُعآؼ٤ح أُظس٣ح .www.eulc.edu.eg
 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
2ـ أؼ٤ؾ ػِٔا ً تأُرًسج أُودٓح ٖٓ اُع٤دج اُدًرٞزجٗ /ائة ٓد٣س ٝؼادج أٌُرثاح
اُسهٔ٤ح تشإٔ ؼس اُعآؼاخ ػِٗ ٠شس اُدٝز٣اخ اُؼِٔ٤ح اُظادزج ػٜ٘اا ٓاٖ
خااالٍ اُ٘ظااااّ اُلسػاااُِ٘ ٢شاااس اإلٌُرسٗٝاا ٢ػِااا ٠تٞاتاااح أٌُرثااااخ اُعآؼ٤اااح
أُظس٣ح . www.eulc.edu.eg
1ـا اُرٞطاا٤ح ُااد ٟاُعآؼاااخ ترٞظ٤اا ٚاُعااادج ٓااد٣س ١زؤظااا ذؽس٣ااس اُاادٝز٣اخ
اُؼِٔ٤ااح اُظااادزج تعآؼاااذٗ ْٜؽاا ٞػااسٝزج أُشااازًح كاآ ٢شااسٝع اُ٘شااس
اإلٌُرسٗٝاااُِ ٢ااادٝز٣اخ اُؼِٔ٤اااح أُراؼاااح ػِااا ٠تٞاتاااح أٌُرثااااخ اُعآؼ٤اااح
أُظااااس٣ح ًٝ www.eulc.edu.egاااارُي االظاااارلادج ٓااااٖ ٓؼ٤اااااز ذو٤ااااْ٤
اُدٝز٣اخ ُرؼص٣ص ٝدػْ ذِي اُدٝز٣اخ ٗٝشسٛا ك ٢طٞزج أكؼَ ؼر٣ ٠رع٘٠
ُٜا اُؽظ ٍٞػِ ٠دزظاخ أػِ.٠
ػِ ٠إٔ ذٌ ٕٞآُ٤اخ اُر٘ل٤ر ػِ ٠اُ٘ؽ ٞاُراُ:٢
* ه٤اّ اُع٤د األظراذ اُدًرٞزٗ /ائة زئ٤ط اُعآؼح ُِدزاظاخ اُؼِ٤اا ٝاُثؽاس
اُؼِٔ ٢ترٞظ ٚ٤اٌُِ٤ااخ ٝاألهعااّ اُؼِٔ٤اح ًٝاكاح أُساًاص اُراتؼاح ُِعآؼاح
اُراا ٢ذواا ّٞتاطااداز دٝز٣اااخ أًاد٤ٔ٣ااح ٗؽااٗ ٞشااسٛا ئٌُرس ٤ٗٝاا ً ٓااٖ خااالٍ
اُثٞاتح أُٞؼدج ٌُِٔرثاخ اُعآؼ٤ح أُظس٣ح.
* ذو ّٞاٌُِ٤اخ ٝاألهعاّ اُؼِٔ٤ح ٝأُساًص اُر٣ ٢ظادز ػٜ٘اا اُادٝز٣اخ اُرا٢
ذظااادز ػٜ٘اااا ٓاااٖ خاااالٍ اظااارٔازج اُرو٤ااا ْ٤أُسكواااح ٝتاظااارتداّ اُااادَُ٤
االزشادُ ١رو ْ٤٤اُدٝز٣اخ اُؼِٔ٤ح (ٓسكن).
* ذوااا ّٞاٌُِ٤ااااخ ٝاألهعااااّ اُؼِٔ٤اااح ٝأُساًاااص اُرااا٣ ٢ظااادز ػٜ٘اااا دٝز٣ااااخ
تاظر٤لا ػود اُ٘شس اإلٌُرسُِ ٢ٗٝدٝز٣ح (ٓسكن) تؼدد شالز ٗعخ.
* ٣رْ ئزظاٍ اظرٔازج اُروٝ ْ٤٤اُ٘عاخ اُصالشاح ٓاٖ اُؼواد ٝأؼادز ػاددٓ ٖ٣اٖ
اُدٝز٣ح (ذعرثؼد األػداد اُتاطح) ئُٝ ٠ؼادج أٌُرثااخ اُسهٔ٤اح تاأُعِط
األػُِِ ٠عآؼاخ .
* ئزظااااٍ ٝظاااائَ االذظااااٍ تأُعااان ٍٞاُااارٌٔ٣ ١اااٖ اُرٞاطاااَ ٓؼااا ٚتشاااإٔ
اُدٝز٣ح.
* ه٤اااّ ٝؼاادج أٌُرثااح اُسهٔ٤ااح تااأُعِط األػِااُِ ٠عآؼاااخ تاُرٞاطااَ ٓااغ
أُعن ٖ٤ُٞػٖ اُ٘شس ألؿساع اُر٘ع٤ن ٝاُرعس٣ة.
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* تؼد اظر٤لا اإلظسا اخ أُطِٞتح ظروٝ ّٞؼدج أٌُرثاح اُسهٔ٤اح تاأُعِط
األػُِِ ٠عآؼااخ تاٗشاا ٓٞهاغ ُِدٝز٣اح ػِا ٠اُثٞاتاح أُٞؼادج ٌُِٔرثااخ
اُعآؼ٤ح أُظس٣ح.
3ـ ا ذٌِ٤ااق اُعاا٤د /أؼٔااد ؽااساد (ػؼاا ٞأٌُرااة اُل٘اا ٢ألٓاا ٖ٤أُعِااط األػِاا٠
ُِعآؼاخ) ُٔراتؼح ذ٘ل٤ر أُٞػٞع.

( )11أُاارًسج أُودٓااح ٓااٖ اُعاا٤دج اُاادًرٞزجٗ /ائااة ٓااد٣س ٝؼاادج أٌُرثااح
اُسهٔ٤ح تشإٔ ؼس اُعآؼاخ أُظس٣ح ػِ ٠اظرٌٔاٍ ت٤اٗاخ ٓتططاخ
اُسظاااائَ ه٤اااد اُدزاظاااح ػِااا ٠تٞاتاااح أٌُرثااااخ اُعآؼ٤اااح أُظاااس٣ح
. www.eulc.edu.eg
 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
2ـ ا اؼاا٤ؾ أُعِااط ػِٔ اا ً تأُاارًسج أُودٓااح ٓااٖ اُعاا٤دج اُاادًرٞزجٗ /ائااة ٓااد٣س
ٝؼدج أٌُرثح اُسهٔ٤ح تشإٔ ؼس اُعآؼااخ أُظاس٣ح ػِا ٠اظارٌٔاٍ ت٤اٗااخ
ٓتططاااخ اُسظااائَ ه٤ااد اُدزاظااح ػِاا ٠تٞاتااح أٌُرثاااخ اُعآؼ٤ااح أُظااس٣ح
ٝ . www.eulc.edu.egأُرؼٔ٘ح اؼظائ٤ح تٔٞهق ًَ ظآؼح ٖٓ ذلؼ٤اَ
اُوساز اُتاص تسكغ اُسظائَ أُعاشج ٓٝتططاخ اُسظائَ ه٤اد اُدزاظاح تٌاَ
ظآؼح.
1ـ ا اُوااساز ُااد ٟاُعآؼاااخ ترٞظ٤اا ٚكااسم اُؼٔااَ تعااآؼرٗ ْٜؽاا ٞاظاارٌٔاٍ زكااغ
اُسظااائَ أُعاااشج ٓٝتططاااخ اُسظااائَ ه٤ااد اُدزاظااح ٝذؽااد٣س ت٤اٗاذٜااا اٝالً
تااأ ٍٝتظااٞزج ٓ٘رظٔااح ُث٘ااا ٓعاارٞدع زهٔاآ ٢رٌآااَ ُِسظااائَ اُعآؼ٤ااح
أُظس٣ح ٓٝتططاذٜا.
3ـ ذشٌُ َ٤ع٘ح ٖٓ ًَ ٖٓ اُعادج:
أ.د /عبد الناصر بدوي سنجاب نائووووب رئوووويس جامعووووة أسوووويوط للووووئون
الدراسا العايا والبحوث.
أ.د /مخاار إبراهيم يوسف خاف نائووب رئوويس جامعووة ايسووكندرية للووئون
الدراسا العايا والبحوث.
القوووائم باعموووال أموووين المجاوووس األعاووول
أ.د /يوسف رالد
لاجامعا .
نائووب موودير مركووز الخوودما ايلكارونيووة
د /إبراهيم فاح معوض
والمعرفية بالمجاس األعال لاجامعا .
ٝذُي ُدزاظح ٝتؽس هٞاػد ٗٝظاّ اُ٘شس اُؼِٔ ٢ك ٢أُعالخ اُؼأُ٤ح ٝأُؽِ٤اح
ظٞا تاُِـح األظ٘ث٤ح ا ٝاُؼست٤ح ٜٓ٘ا.

( )90أُاارًسج أُودٓااح ٓااٖ اُعاا٤دج اُاادًرٞزجٗ /ائااة ٓااد٣س ٝؼاادج أٌُرثااح
اُسهٔ٤ح تشإٔ اذتااذ ٝؼادج أٌُرثااخ اُسهٔ٤اح تأٓاٗاح أُعِاط األػِا٠
ُِعآؼاخ ٓعٔٞػح ٖٓ اإلظسا اخ اُر ٖٓ ٌٖٔ٣ ٢خالُٜا اإلظساع ٓاٖ
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ػِٔ٤اااح اظااارتساض ذوااااز٣س االٗرؽااااٍ اُؼِٔااآٝ ٢ؼآاااَ اُراااأش٤س ُِعاااادج
أػؼا ٤ٛنح اُردز٣ط أُرودُِٓ ٖ٤عإ اُرسه٤اخ تاُِعإ اُؼِٔ٤ح.
 اُوساز:
أؼ٤ؾ أُعِط ػِٔا ً تأُرًسج أُودٓاح ٓاٖ اُعا٤دج اُادًرٞزجٗ /ائاة ٓاد٣س ٝؼادج
أٌُرثااح اُسهٔ٤ااح تشااإٔ اذتاااذ ٝؼاادج أٌُرثاااخ اُسهٔ٤ااح تأٓاٗااح أُعِااط األػِاا٠
ُِعآؼاخ ٓعٔٞػح ٖٓ اإلظسا اخ اُرأٌ٣ ٢اٖ ٓاٖ خالُٜاا اإلظاساع ٓاٖ ػِٔ٤اح
اظرتساض ذواز٣س االٗرؽاٍ اُؼِٔٓٝ ٢ؼآَ اُرأش٤س ُِعادج أػؼا ٤ٛناح اُرادز٣ط
أُرودُِٓ ٖ٤عاإ اُرسه٤ااخ تاُِعاإ اُؼِٔ٤احٓ .اغ ذٌِ٤اق ظا٤ادذٜا تٔراتؼاح ذ٘ل٤ار
أُٞػٞع.

(ً )92راااب اُعاا٤د أ.دٓ /عاااػد أٝ ٍٝش٣ااس اُرؼِاا ْ٤اُؼاااُُ ٢شاان ٕٞاُؼالهاااخ
اُصواك٤ح ٝاُثؼصاخ ٝشن ٕٞاُعآؼااخ تشاإٔ ذؽد٣اد ٓادج اإل٣لااد تـاسع
اُرادز٣ة ٝذُاي ؼرا٣ ٠رعا٘ ٠ذؼٜٔٔ٤ااا ػِا ٠ظٔ٤اغ اُدازظا ٖ٤أُٞكاادٖ٣
ُِردز٣ة تاُتازضٝ ،اُرأًد ٖٓ ػدّ ذعاٝش أؼد ْٛػٖ ذِي أُدج ذؽو٤وا ً
ُٔثدأ اُشلاك٤ح ٝاُؼداُح.
 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
2ـ تاُ٘عثح ُِٔثؼٞشُِ ٖ٤تازض ُِؽظ ٍٞػِ ٠دزظح اُدًرٞزا٣ٝ ٙطِثآ ٕٞاد ٓادج
اإل٣لاااد تؼااد اُؽظاا ٍٞػِاا ٠اُاادًرٞزا ٙتـااسع اُراادز٣ة :أُٞاكوااح ػِاا ٠إٔ
ذٌٓ ٕٞدج اُردز٣ة ظ٘ح ٝاؼدج تؽد أهظ.٠
1ـ تاُ٘عثح ُِؽاطِ ٖ٤ػِ ٠دزظح اُادًرٞزآ ٙاٖ اُتاازض ٝػاادٝا ئُآ ٠ظاس شاْ
٣اارْ ئ٣لااادُِ ْٛتااازض تـااسع اُراادز٣ة كوااؾ :أُٞاكوااح ػِاا ٠إٔ ذٌاآ ٕٞاادج
اُردز٣ة ظ٘ح ٝاؼدج تؽد أهظ.٠
3ـا تاُ٘عااثح ُِؽاطااِ ٖ٤ػِاا ٠دزظااح اُاادًرٞزآ ٙااٖ ٓظااس ٣ٝاارْ ئ٣لااادُِ ْٛتااازض
تـااسع اُراادز٣ة كوااؾ :أُٞاكوااح ػِاا ٠إٔ ذٌاآ ٕٞاادج اُراادز٣ة ظاا٘ر ٖ٤تؽااد
أهظ.٠

(ً )91راااب اُعاا٤د أ.دٓ /عاااػد أٝ ٍٝش٣ااس اُرؼِاا ْ٤اُؼاااُُ ٢شاان ٕٞاُؼالهاااخ
اُصواك٤ح ٝاُثؼصاخ ٝشن ٕٞاُعآؼاخ تشإٔ ؽِة زئ٤ط أٌُرة اُصواك٢
تعااالازج دُٝاااح اٌُ٣ٞاااد تاُوااااٛسج تأُٞاكواااح ػِااا ٠اُعااأاغ ُِطاااالب
اُٞاكد ٖ٣تٔسؼِح (أُاظعر٤س ـ اُدًرٞزا )ٙترعاع َ٤زظاائِٝ ْٜاػرٔااد
ذاااز٣خ اُرعااع َ٤د ٕٝاُ٘ظااس ُااٞزٝد أُٞاكوااح األٓ٘٤ااح ٗظااساً ُرأخسٛااا
ٝخاطح إٔ اُثاؼصٓ ٖ٤سذثط ٕٞتثؼصاخ دزاظ٤ح ٓؽددج اُرٞه٤راخ ِ٣رصّ
كٜ٤ا اُثاؼس تاُؽظ ٍٞػِ ٠اُدزظح أُٞكد ٖٓ أظِٜا.
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 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
2ـا أُٞاكواح ػِا ٠اُعأاغ ُِطاالب اُٞاكاد ٖ٣تٔسؼِاح (أُاظعار٤س ـ اُادًرٞزا)ٙ
ترعااع َ٤زظاااائِٝ ْٜاػرٔاااد ذااااز٣خ اُرعااع َ٤د ٕٝاُ٘ظاااس ُااٞزٝد أُٞاكواااح
األٓ٘٤ح ٗظساً ُرأخسٛا ٝخاطح إٔ اُثاؼصٓ ٖ٤سذثط ٕٞتثؼصاخ دزاظا٤ح ٓؽاددج
اُرٞه٤راخ ِ٣رصّ كٜ٤ا اُثاؼس تاُؽظ ٍٞػِ ٠اُدزظح أُٞكد ٖٓ أظِٜاا ،ػِا٠
أال ٔ٣اا٘ػ اُدزظااح اُؼِٔ٤ااح (أُاظعاار٤س ـ اُاادًرٞزا )ٙئال تؼااد اُؽظاا ٍٞػِاا٠
أُٞاكوح األٓ٘٤ح.
1ـ ػدّ اظرسداد اُسظ ّٞاُدزاظ٤ح ؼاٍ ػدّ اُؽظ ٍٞػِ ٠أُٞاكوح األٓ٘٤ح.
3ـ اُرأً٤د ػًِ ٠راتح ئهساز ٖٓ اُطاُة اُٞاكد ترُي.

(ٓ ) 93اارًسج تشااإٔ اُ٘ظااس كاا ٢أُٞاكوااح ػِاا ٠ذطث٤اان هااساز أُعِااط األػِاا٠
ُِعآؼاااااخ اُظااااادز تعِعاااار ٚتراااااز٣خ  1029/9/19ػِاااا ٠اُعااااادج
اُثااااؼص ٖ٤أُؼ٘٤ااا ٖ٤تاااأُساًص اُثؽص٤اااح (اُراتؼاااح ُِعٜااااخ اُؽٌ٤ٓٞاااح)
أُترِلح ُِرودّ ُِعإ اُؼِٔ٤ح ُِرسه٤ح ُِدزظاخ األػِ( ٠أظاراذ تاؼاس،
أظراذ تاؼس ٓعاػد) ًأُرودٓ ٖٓ ٖ٤اُعآؼاخ ٝأُؼاٛد اُتاطح.
 اُوساز:
هااسز أُعِااط أُٞاكوااح ػِاا ٠ذطث٤اان هااساز أُعِااط األػِااُِ ٠عآؼاااخ اُظااادز
تراز٣خ  1029/9/19ػِ ٠اُعادج اُثاؼص ٖ٤أُؼ ٖ٤٘٤تأُساًص اُثؽص٤اح (اُراتؼاح
ُِعٜاااخ اُؽٌ٤ٓٞااح) أُترِلااح ُِرواادّ ُِعااإ اُؼِٔ٤ااح ُِرسه٤ااح ُِاادزظاخ األػِاا٠
(أظاااراذ تاؼاااس ،أظاااراذ تاؼاااس ٓعااااػد) ًأُروااادٓٓ ٖ٤اااٖ اُعآؼااااخ ٝأُؼاٛاااد
اُتاطح ػِٔا ً تإٔ تؼغ ٛر ٙأُساًص ذطثان هااٗ ٕٞذ٘ظا ْ٤اُعآؼااخ زهاْ ()91
ُع٘ح .2191

( )98ذوس٣س اُِع٘ح أُاُ٤ح أُترظح تدزاظح ذؽع ٖ٤األؼٞاٍ أُاُ٤ح ُِعاادج
أػؼا ٤ٛنح اُردز٣ط تاُعآؼاخ.
 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
2ـ ئؼاُح ذوس٣س اُِع٘ح أُاُ٤ح أُترظح تدزاظح ذؽع ٖ٤األؼٞاٍ أُاُ٤ح ُِعاادج
أػؼااا ٤ٛنااح اُراادز٣ط تاُعآؼاااخ ئُاا ٠اُعااادج زؤظااا اُعآؼاااخ ُٔٞاكاااج
أٓاٗح أُعِط األػُِِ ٠عآؼاخ تٔورساؼاذٜا كٛ ٢را اُشإٔ.
1ـ ذشٌُ َ٤ع٘ح ٖٓ ًَ ٖٓ اُعادج:
المسالووار المووال لوووزير الاعاوويم العووال
أ.د /عاطف العوام
"لانواح المالية" ( رئيساَ)
المسالار القانون لوزير الاعاويم العوال
المسالار /محمد المنلاوي
والبحث العام "لانواح القانونية"
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موودير عووام المكاووب الفن و لوووزير الاعاوويم
أ /أحمد الليخ
العال "لانواح ايدارية"
ٝذُي ُِ٘ظس ك ٢أُورسؼاخ أُودٓح ٖٓ اُِع٘ح ٝاُعآؼاخ ٖٓ اُ٘ٞاؼ( ٢أُاُ٤اح
ٝاإلداز٣ااح ٝاُواٗ٤ٗٞااح) ،ذٔ٤ٜااداً إلػااداد ٓور اسغ طاا٤ـح ٜٗائ٤ااح ُدزاظااح ذؽعااٖ٤
األؼٞاٍ أُاُ٤اح ُِعاادج أػؼاا ٤ٛناح اُرادز٣ط تاُعآؼااخ ٣ؼاسع ػِا ٠اُعا٤د
أ.دٝ /ش٣س اُرؼِٝ ْ٤اُثؽس اُؼُِٔ ٢سكؼُِ ٚعٜاخ اُرشس٣ؼ٤ح.

(ً )92رااب اُعاا٤د أ.د /زئاا٤ط اُِع٘ااح أُشااٌِح إلػااداد ٓورااسغ ذؽد٣ااد أػٔاااٍ
ٝاخرظاطاااخ ٗائااة زئاا٤ط اُعآؼااح ُشاان ٕٞخدٓااح أُعرٔااغ ٝذ٘ٔ٤ااح
اُث٤نح تاُالئؽح اُر٘ل٤ر٣ح ُواٗ ٕٞذ٘ظ ْ٤اُعآؼاخ.
 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
2ـ ا أُٞاكوااح ػِاآ ٠ورااسغ ذؽد٣ااد أػٔاااٍ ٝاخرظاطاااخ ٗائااة زئاا٤ط اُعآؼااح
ُشااان ٕٞخدٓاااح أُعرٔاااغ ٝذ٘ٔ٤اااح اُث٤ناااح تاُالئؽاااح اُر٘ل٤ر٣اااح ُوااااٗ ٕٞذ٘ظاااْ٤
اُعآؼاخ أُسكن.
1ـ ئؼاُح أُورسغ أُشاز ئُ ٚ٤ئُ ٖٓ ًَ ٠اُعادج:
ٝذُي ُِٔساظؼاح اُواٗ٤ٗٞاح ذٔ٤ٜاداً الذتااذ اإلظاسا اخ اُرشاس٣ؼ٤ح اُالشٓاح كا٢
ٛرا اُشإٔ.

(ً )99راب اُعٜاش أُسًصُِٔ ١ؽاظثاخ تشاإٔ ؽِاة اُاسد ػاٖ ٝأُالؼظااخ
اُاااٞازدج تروس٣اااس ٓراتؼاااح ٝذوااا ْ٣ٞأدا اُتدٓاااح اُرؼِ٤ٔ٤اااح تاُعآؼااااخ
اُؽٌ٤ٓٞح ػاّ .1029/1029
 اُوساز:
هااسز أُعِااط ئؼاُااح أُٞػااٞع ئُاا ٠اُعااادج زؤظااا اُعآؼاااخ أُؼ٘٤ااح ٝٝؼاادج
اُرتطا٤ؾ اإلظاارساذ٤ع ٢تااٞشازج اُرؼِاا ْ٤اُؼاااُٝ ٢اُثؽااس اُؼِٔااُِ ٢دزاظااح ٝئتاادا
اُسأ ١ؼر٣ ٠رع٘ ٠اُسد ػِ ٠اُعٜااش أُسًاصُِٔ ١ؽاظاثاخٓ ،اغ ذٌِ٤اق أٌُراة
اُل٘ ٢ألٓ ٖ٤أُعِط األػُِِ ٠عآؼااخ تاُر٘عا٤ن تا ٖ٤اُعٜااخ أُؼ٘٤اح كاٛ ٢ارا
اُشإٔ ٓٝراتؼح ذ٘ل٤ر أُٞػٞع.

( ) 91اُ٘ظااس كاا ٢ذٞطاا٤ح اُِع٘ااح اُؼِ٤ااا ُِرظِٔاااخ ؼاا ٍٞهٞاػااد ٗٝظاااّ ػٔااَ
اُِعاااإ اُؼِٔ٤اااح ُلؽاااض االٗرااااض اُؼِٔااأُِ ٢روااادُٓ ٖ٤شاااـَ ٝظاااائق
األظاذرج ٝاألظاذرج أُعاػد ٖ٣اُدٝزج اُصاٗ٤ح ػشس .1021/1029
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اُوساز:

هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
2ـ ػدّ أُٞاكوح ػِ ٠ذٞط٤ح اُِع٘ح اُؼِ٤اا ُِرظِٔااخ ؼا ٍٞهٞاػاد ٗٝظااّ ػٔاَ
اُِعااإ اُؼِٔ٤ااح ُلؽااض االٗراااض اُؼِٔاأُِ ٢رواادُٓ ٖ٤شااـَ ٝظااائق األظاااذرج
ٝاألظاذرج أُعاػد ٖ٣اُدٝزج اُصاٗ٤ح ػشس .1021/1029
1ـاااا ذٌِ٤ااااق اُعاااا٤د أ.دٓ /ؽٔااااٞد طااااوس (زئاااا٤ط أًاد٤ٔ٣ااااح اُثؽااااس اُؼِٔاااا٢
ٝاُرٌُ٘ٞٞظ٤ا) تاػاداد ذظاٞز ًآاَ ػاٖ هٞاػاد ٗٝظااّ ػٔاَ اُِعاإ اُؼِٔ٤اح
ُلؽاااض االٗرااااض اُؼِٔااأُِ ٢روااادُٓ ٖ٤شاااـَ ٝظاااائق األظااااذرج ٝاألظااااذرج
أُعاػد٣ ٖ٣ؼسع ك ٢ظِعح هادٓح.

( )99أُااارًسج أُودٓاااح ٓاااٖ اُعااا٤د اُااادًرٞزٗ /ائاااة ٓاااد٣س ٓسًاااص اُتااادٓاخ
اإلٌُرس٤ٗٝااااح ٝأُؼسك٤ااااح تااااأُعِط األػِااااُِ ٠عآؼاااااخ تشااااإٔ ؽِااااة
أُٞاكواااح ػِااا ٠ه٤ااااّ ٓسًاااص اُتااادٓاخ اإلٌُرس٤ٗٝاااح ٝأُؼسك٤اااح تأٓاٗاااح
أُعِااط األػِااُِ ٠عآؼاااخ تاطااداز ذواااز٣س دٝز٣ااح زتااغ ظاا٘٣ٞح ػااٖ
اُتدٓاخ اإلٌُرس٤ٗٝح ٝأُؼسك٤ح تاُعآؼاخ ٓرؼٔ٘ح أكؼَ أُٔازظاخ
أُطثواااح كااا ٢اُعآؼااااخ أُظاااس٣ح اُؽٌ٤ٓٞاااح ًٝااارُي ٓإشاااساخ آدا
أٗشطح ذِي اُتدٓاخ داخَ اُعآؼاخ.
 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
2ـ أُٞاكواح ػِا ٠ه٤ااّ ٓسًاص اُتادٓاخ اإلٌُرس٤ٗٝاح ٝأُؼسك٤اح تأٓاٗاح أُعِاط
األػِاااُِ ٠عآؼااااخ تاطاااداز ذوااااز٣س دٝز٣اااح زتاااغ ظااا٘٣ٞح ػاااٖ اُتااادٓاخ
اإلٌُرس٤ٗٝح ٝأُؼسك٤اح تاُعآؼااخ ٓرؼأ٘ح أكؼاَ أُٔازظااخ أُطثواح كا٢
اُعآؼاااخ أُظااس٣ح اُؽٌ٤ٓٞااح ًٝاارُي ٓإشااساخ آدا أٗشااطح ذِااي اُتاادٓاخ
داخَ اُعآؼاخ.
1ـ اُرٞط٤ح ُد ٟاُعادج زؤظا اُعآؼاخ تٔساػاج اُرٞط٤اخ اُراُ٤ح:
* ئٗشااا ٓسًااص اُتاادٓاخ اإلٌُرس٤ٗٝااح ٝأُؼسك٤ااح ًٞؼاادج ذاخ ؽاااتغ خاااص
ُدػْ أٗشطح ذٌُ٘ٞٞظ٤ا أُؼِٓٞاخ ٝاإلذظاالخ تاُعآؼح ٓاُ٤ا ً.
* دػااْ ئدازج اُعآؼااح ُٞؼااداخ أٗشااطح ذٌُ٘ٞٞظ٤ااا أُؼِٓٞاااخ ٝاالذظاااالخ
تاُعآؼح ٝاُؽلاظ ػِ ٠كسم اُؼَٔ اُر ٢اًرعثد اُتثسج ٝأُٜازاخ ٝػادّ
ذٞش٣ؼ ْٜػِ ٠أػٔاٍ ئداز٣ح خازض ذتظظ.ْٜ
* ػااسٝزج ئ٣عاااد ؼِااُ ٍٞرشااع٤غ أػؼااا ٤ٛنااح اُراادز٣ط تاُعآؼاااخ ػِاا٠
ئٗراااض ٝاظاارتداّ أُوااسزاخ اإلٌُرس٤ٗٝااح ظااٞا تاُاادػْ أُاااد ١أ ٝهااساز
ٓعِط ظآؼح تاٗراض ٗعاثح ٓاٖ ٓواسز ئٌُرسٗٝا ٢أ ٝئدزاض دزظااخ خاطاح
تاُرسه٤ح.
* اإلظرٔساز ك ٢دػْ ٝذلؼ َ٤اُتدٓاخ أُودٓح ٖٓ ت٘ي أُؼسكح أُظس.١
* دػااْ اظاارٔساز٣ح ٌٓ٘٤ااح أٌُرثاااخ اُعآؼ٤ااح ٝذلؼ٤ااَ اُ٘ظاااّ اُ٥اا ٢إلدازج
أٌُرثاخ اُعآؼ٤ح ٝاإلظرلادج ٖٓ ٓتسظاذ.ٚ
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* دػْ ٝؼس ئدازج اُعآؼاح ػِا ٠اظارٌٔاٍ هاػادج ت٤اٗااخ اُسظاائَ اُعآؼ٤اح
أٝالً تأ.ٍٝ
* ذاادز٣ة اُؼااآِ ٖ٤تاُعآؼااح ػِاا ٠ذٌُ٘ٞٞظ٤ااا أُؼِٓٞاااخ ٓااٖ خااالٍ خطااح
ذدز٣ث٤ح ٓؼرٔدج.
* ذلؼ٤ااَ هااساز أُعِااط األػِااُِ ٠عآؼاااخ تؼااسٝزج ؼظاا ٍٞأػؼااا ٤ٛنااح
اُردز٣ط ٓٝؼا ْٜ٤ٗٝػِ ٠شالشح دٝزاخ ٖٓ ػٖٔ اُعاد دٝزاخ أُطِٞتاح
ُِرسه.٢
*اظاااارٌٔاٍ ت٤اٗاااااخ األظٜااااصج اُؼِٔ٤ااااح ٝذشااااع٤غ أػؼااااا ٤ٛنااااح اُراااادز٣ط
ٝاُثااااؼص ٖ٤ػِااا ٠اظااارتداّ اُث٘اااي ُؼااأإ أهظااا ٠اظااارلادج ٓاااٖ األظٜاااصج
أُرٞاظدج ك ٢اُعآؼاخ.
* ئدزاض ٓاااد٣س ٝؼااادج أُؼآاااَ ٝاألظٜاااصج تاُعآؼاااح كاااُ ٢ع٘اااح أُترثاااساخ
ٝأُؼآَ تاُعآؼح.

(ٓ )98ارًسج تشاإٔ اُرؼاهاد ٓاغ اُعا٤د أ.دٛ /ااُٗٔ ٢ؼا ٢ػثاد أُِاي ـ األظاراذ
تٌِ٤ح اُٜ٘دظح تعآؼح اُواٛسج ٝذٌِ٤لا ٚتراأُ٤ق أظانِح ظد٣ادج كا ٢ت٘اي
األظنِح اُتااص تأُعااتوح أُسًص٣اح ٝأُٞؼادج ُطِثاح دتِا ّٞأُؼاٛاد
اُل٘٤ااااح اُظاااا٘اػ٤ح ٗٝظائسٛااااا ٝذُااااي كاااآ ٢ااااادذ ٢اُس٣اػاااا٤اخ ()2
ٝاُس٣اػ ا٤اخ (ٝ )1كو اا ً ُٔؽراا ٟٞأُااٜ٘ط أُؼرٔااد ٓااٖ ٝشازج اُرست٤ااح
ٝاُرؼِ.ْ٤
 اُوساز:
هااسز أُعِااط أُٞاكوااح ػِاا ٠اُرؼاهااد ٓااغ اُعاا٤د أ.دٛ /اااُٗٔ ٢ؼاا ٢ػثااد أُِااي ـ
األظراذ تٌِ٤اح اُٜ٘دظاح تعآؼاح اُوااٛسج ٝذٌِ٤لا ٚتراأُ٤ق أظانِح ظد٣ادج كا ٢ت٘اي
األظاانِح اُتاااص تأُعاااتوح أُسًص٣ااح ٝأُٞؼاادج (ُطِثااح دتِاا ّٞأُؼاٛااد اُل٘٤ااح
اُظاا٘اػ٤ح ٗٝظائسٛاااٝ ،ؽِثااح دتِاا ّٞأُاادازض اُصاٗ٣ٞااح اُل٘٤ااح اُظاا٘اػ٤ح ٗظاااّ
اُااصالز ظاا٘ٞاخ تؼااد اإلػداد٣ااح) ٝذُااي كاآ ٢ااادذ ٢اُس٣اػاا٤اخ (ٝ )2اُس٣اػاا٤اخ
(ٓ ، )1غ ذأُ٤ق ػدد ال ٣وَ ػاٖ ( )100ظاإاٍ ٌُاَ ٓاادج ٝكواا ً ُٔؽرآ ٟٞاٜ٘ط
اُصاٗ٣ٞح اُؼآح أُؼرٔد ٖٓ ٝشازج اُرست٤ح ٝاُرؼِ.ْ٤

( )91أُااارًسج أُودٓاااح ٓاااٖ اُعااا٤د أ.د /أٓااآ ٖ٤عااااػد أُعِاااط األػِااا٠
ُِعآؼااااخ ُشااان ٕٞأُعرشااال٤اخ اُعآؼ٤اااح تشاااإٔ ذٞطااا٤ق اؼر٤ااااض
ٝظائق األؽثا أُو ٖ٤ٔ٤تأُعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح.
 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
ً
2ـ أؼ٤ؾ أُعِط ػِٔا أُارًسج أُودٓاح ٓاٖ اُعا٤د أ.د /أٓآ ٖ٤عااػد أُعِاط
األػِااُِ ٠عآؼاااخ ُشاان ٕٞأُعرشاال٤اخ اُعآؼ٤ااح تشااإٔ ذٞطاا٤ق اؼر٤اااض
ٝظائق األؽثا أُو ٖ٤ٔ٤تأُعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح.
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1ـا ذٌِ٤ااق اُعاا٤د أ.د /ؼعاااّ ػثااد اُـلاااز (اُوااائْ تأػٔاااٍ أٓاا ٖ٤أُعِااط األػِاا٠
ُِٔعرشل٤اخ اُعآؼ٤ح) ترشٌُ َ٤ع٘اح ُِرٞاطاَ ٓاغ ًاَ ٓاٖ ٝشازذا ٢أُاُ٤اح
ٝاُظؽح.

( )81ذٞط٤ح اُِع٘ح اُؼِ٤ا ُِ٘ظس ك ٢ذظِٔاخ اُعادج أػؼاا ٤ٛناح اُرادز٣ط
ٓااٖ تؼااغ ذٞطاا٤اخ اُِعااإ اُؼِٔ٤ااح تعِعاارٜا تراااز٣خ 1028/9/29
تأُٞاكوح ػِ ٠ذسه٤ح اُع٤د اُدًرٞزٓ /ظطل ٠أؼٔد ػثد اُٞاظغ ؿ٤اس
ـ أُدزض توعاْ اُاسٝ ١اُ٤ٜادزٌ٤ُٝا تٌِ٤اح اُٜ٘دظاح ظآؼاح اُوااٛسج ـ
ُدزظح أظراذ ٓعاػد " ٘ٛدظح أُٞازد أُائ٤ح ٝاُس."١
 اُوساز:
هسز أُعِط أُٞاكواح ػِآ ٠تاؽثاح اُعا٤د أ.د /زئا٤ط ظآؼاح اُوااٛسج ُؼاسع
أُٞػااٞع ػِاآ ٠عِااط اُعآؼااح ُرسه٤ااح اُعاا٤د اُاادًرٞزٓ /ظااطل ٠أؼٔااد ػثااد
اُٞاظغ ؿ٤س ـ أُدزض توعْ اُسٝ ١اُ٤ٜدزٌ٤ُٝا تٌِ٤ح اُٜ٘دظح ظآؼح اُوااٛسج
ـ ُدزظح أظراذ ٓعاػد " ٘ٛدظح أُٞازد أُائ٤ح ٝاُاسُ "١ؽظا ُٚٞػِا ٠ذواد٣س
ظد٣د ك ٢شالشح أتؽاز ٝذود٣س ٓوثا ٍٞكا ٢خٔعاح أتؽااز تاظٔااُٗ ٢وااؽ 93.19
ٗ 90/وطاااح ٝدزظاااح ٓ٘اهشاااح ٝ 20/9دزظاااح ٗشااااؽ  10/29تاظٔااااُ ٢ذو٤اااْ٤
 200/19.99دزظح.

(٘ٓ )89اهشاااح ٓٞػاااٞع ئٗشاااا ًِ٤ااااخ ٝأهعااااّ ػِٔ٤اااح ظد٣ااادج تاُعآؼااااخ
أُظس٣ح.
 اُوساز:
هسز أُعِط ٓا :٢ِ٣
2ـ ا اُرٞطاا٤ح ُااد ٟاُعااادج زؤظااا اُعآؼاااخ تٔٞاكاااج اُعاا٤د أ.دٓ /ؽٔااٞد طااوس
(زئ٤ط أًاد٤ٔ٣ح اُثؽس اُؼِٔٝ ٢اُرٌُ٘ٞٞظ٤ا) تٔورسغ تاُرتظظااخ اُؼِٔ٤اح
أُطِٞتح ؼاُ٤ا ً ٓٝعروثالً تاُعآؼاخ أُظس٣ح ؼعة اؼر٤اظاخ ظاٞم اُؼٔاَ
أُؽِ٤ح ٝاُؼأُ٤ح.
1ـاااا ذٌِ٤ااااق اُعاااا٤د أ.دٓ /ؽٔااااٞد طااااوس (زئاااا٤ط أًاد٤ٔ٣ااااح اُثؽااااس اُؼِٔاااا٢
ٝاُرٌُ٘ٞٞظ٤ااااا) تاػااااداد دزاظااااح ٓرٌآِااااح ػااااٖ االؼر٤اظاااااخ اُلؼِ٤ااااح ٓااااٖ
اُرتظظاااخ اُؼِٔ٤ااح أُطِٞتااح ؼاُ ٤اا ً ٓٝعااروثالً تاُعآؼاااخ أُظااس٣ح ػِاا٠
ٓعر ٟٞاُعٜٔٞز٣ح ؼعة اؼر٤اظاخ ظٞم اُؼَٔ أُؽِ٤ح ٝاُؼأُ٤اح ذؼاسع
ك ٢ظِعح هادٓح.

* اػرٔااااد ٓؽؼاااس اظرٔااااع ُع٘اااح اُؼالهااااخ اُصواك٤اااح تعِعااارٜا زهاااْ ()219
تراز٣خ .1028/3/21
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 اُوساز:
اػرٔاااد ٓؽؼااس اظرٔاااع ُع٘ااح اُؼالهاااخ اُصواك٤ااح تعِعاارٜا زهااْ ( )219تراااز٣خ
ٝ 1028/3/21أُرؼٖٔ أُٞػٞػاخ اُراُ٤ح (ٖٓ زهْ  10ئُ ٠زهْ (:)231

(ٓ )10اارًسج ذلااا ْٛتاا ٖ٤ظآؼااح اُواااٛسج (ًِ٤ااح اُرعااازج) ٝأُسًااص اُااد٢ُٝ
ُِدزاظاخ اُس٣اػ٤ح . CIES FIFA
 اُوساز:
أؼ٤ؾ أُعِط ػِٔا ً تٔرًسج اُرلا ْٛت ٖ٤ظآؼح اُواٛسج (ًِ٤ح اُرعازج) ٝأُسًاص
اُدُِ ٢ُٝدزاظاخ اُس٣اػ٤ح .CIES FIFA

(ٓ )19رًسج ذلا ْٛت ٖ٤ظآؼح اُواٛسج ٝظآؼح ٓ٤س٣الٗاد ـ اُٞال٣ااخ أُرؽادج
األٓس٤ٌ٣ح.
 اُوساز:
أؼاا٤ؾ أُعِااط ػِٔاا ً تٔاارًسج اُرلااا ْٛتاا ٖ٤ظآؼااح اُواااٛسج ٝظآؼااح ٓ٤س٣الٗااد ـ
اُٞال٣اخ أُرؽدج األٓس٤ٌ٣ح.

( )233خطاااح اُثؼصااااخ ُِؼااااّ األٓ 1028/1029 ٍٝاااٖ اُتطاااح اُسظااأ٤ح
اُصآ٘ح.
 اُوساز:
هااسز أُعِااط ئزظاااٍ خطااح اُثؼصاااخ ُِؼاااّ األٓ 1028/1029 ٍٝااٖ اُتطااح
اُسظٔ٤ح اُصآ٘ح ُِعآؼاخ إلتدا اُسأ ١كٛ ٢را اُشإٔ.

( )239اإلظرؼاٗح تٔإظعااخ د٤ُٝاح ٓسٓٞهاح ٓٝرتظظاح كآ ٢عااٍ اُرؼِاْ٤
اُؼاااُُ ٢راآ ٢ُٞعااإ٤ُٝاخ ذو٤اا ْ٤أُعاار ٟٞاُرؼِٔ٤اا ٢اُلؼِااُ ٢طااالب
اُعآؼاااااخ أُظااااس٣حٝ ،ذُااااي كاااا ٢ػاااا ٞذٌِ٤لاااااخ اُعاااا٤د زئاااا٤ط
اُعٜٔٞز٣ح.
 اُوساز:
أُٞاكواااح ٓااااٖ ؼ٤ااااس أُثاااادأ ػِااا ٠اإلظاااارؼاٗح تٔإظعاااااخ د٤ُٝااااح ٓسٓٞهااااح
ٓٝرتظظاااح كااآ ٢عااااٍ اُرؼِااا ْ٤اُؼااااُُ ٢رااآ ٢ُٞعاااإ٤ُٝاخ ذو٤ااا ْ٤أُعااارٟٞ
اُرؼِ ٢ٔ٤اُلؼُِ ٢طالب اُعآؼاخ أُظس٣ح ٝذُي ذؽد ئشاساف ٝشازج اُرؼِاْ٤
اُؼاُٝ ٢اُثؽس اُؼِٔ ٢أ ٝأُعِط األػُِِ ٠عآؼاخٝ ،ذُي ك ٢ػ ٞذٌِ٤لاخ
اُع٤د زئ٤ط اُعٜٔٞز٣ح ٓغ ٓساػاج ٓا :٢ِ٣
ـ ػسٝزج اذتاذ اُٞظائَ اُالشٓح ُؼٔإ ؼعٖ اُر٘ل٤ر.
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ـ ػِٝ ٠شازج اُرؼِ ْ٤ذشٌُ َ٤ع٘اح ذؼاْ ٓعٔٞػاح ٓاٖ األظااذرج اُتثاسا ًٝاَ
ٓاٖ ُاا ٚػالهااح تٜارا أُٞػااٞع (ػِاآ ٠عار ٟٞاُتااس٣عُ )ٖ٤دزاظااح ٝذؽد٣ااد
ً٤ل٤ح اإلزذوا تٔعر ٟٞاُتس٣عٝٝ ٖ٤ػغ آُ٤اخ ُرُي.
ـ اػرثاز ٛرا أُٞػٞع ٣دخَ ػٖٔ ٗطام األ٤ٔٛح اُو٤ٓٞح.

( )239اذلاه٤اااح اُرؼاااا ٕٝتااا ٖ٤أُعِاااط األػِاااُِ ٠عآؼااااخ ٤ًِٝاااح أٝشاااٖ
تاُٞال٣اخ أُرؽدج األٓس٤ٌ٣ح تشإ ئٗشا ًِ٤اخ ٓعرٔؼ٤ح.
 اُوساز:
هسز أُعِط أُٞاكوح ػِا ٠اذلاه٤اح اُرؼاا ٕٝتا ٖ٤أُعِاط األػِاُِ ٠عآؼااخ
٤ًِٝح أٝشاٖ تاُٞال٣ااخ أُرؽادج األٓس٤ٌ٣اح تشاإ ئٗشاا ًِ٤ااخ ٓعرٔؼ٤اح كا٢
ٓظااس ٓااغ ذلاا٣ٞغ اُعاا٤د أ.دٞ٣ /ظااق زاشااد (اُوااائْ تأػٔاااٍ أٓاا ٖ٤أُعِااط
األػُِِ ٠عآؼاخ) ترٞه٤غ اإلذلاه٤ح ػٖ أُعِط األػُِِ ٠عآؼاخ.

اُوائْ تأػٔاٍ أٓ ٖ٤أُعِط األػِ٠
ُِعآؼاخ
أ.دٞ٣ /ظق زاشد

ٝش٣س اُرؼِ ْ٤اُؼاُٝ ٢اُثؽس اُؼِٔ٢
ٝزئ٤ط أُعِط األػُِِ ٠عآؼاخ
أ.د /خاُد ػثد اُـلاز
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خامس ًا
قرارات مجلس جامعة القاهرة
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ٓؾنــش
ٓغِظ عبٓؼخ اُوبٛشح
اُغِغخ سهْ ( )2212ثزبس٣ــخ ()ّ1028/4/00

ػوددذ ٓغِددظ عبٓؼددخ اُوددبٛشح عِغددز ٚاُٞاؽددذ ٝاُغددجؼٝ ٖ٤أُب ددخ ثؼددذ ا ُددق
ك ٠رٔبّ اُغبػـخ اُؼبؽشح ٝاُ٘قدق فدجبؽب ٣دـ ّٞايص٘د ٖ٤أُٞاكدـن ()ّ1028/4/00
ثوبػخ " أؽٔذ ُطل ٠اُغ٤ذ " ثغبٓؼخ اُوبٛشح ثش بعدخ اُغد٤ذ ا عدزبر اُدذًزٞسٓ /ؾٔدذ
ػضٔبٕ اُخؾذ ـ س ٤ظ اُغبٓؼخ.
ٝهذ اكززؼ اُغ٤ذ ا عزبر اُذًزٞس /س ٤ظ أُغِظ ايعزٔبع
صْ اعز َٜأُغِظ عِغز ٚثٔب ٣ؤر:٠
أٝي :اُزشؽ٤ـت ثبُغـبدح ا عبرـزح أػنبء أُغِظ أُٞهش.
صبٗ٤ب :هذّ ٓغِظ عبٓؼخ اُوبٛشح اُزٜ٘ئخ ُِغ٤ذ اُش ٤ظ ػجذ اُلزبػ اُغ٤غ ٢ثٔ٘بعجخ
اٗزخبثُ ٚلزشح س بع٤خ صبٗ٤خ ٖٓ ،خالٍ اٗزخبثبد ؽشح ٗضٜ٣خ ؽٜذ ثٜب اُؼبُْ
أعٔغٝ .صٖٔ أُغِظ ٓب رؾون ٖٓ اٗغبصاد ِٓٔٞعخ خالٍ اُغ٘ٞاد ا سثغ
أُبم٤خ ُشكؼخ ؽؤٕ اُٞهٖٝ ،أًذ صوخ اُؾؼت أُقش ٟك ٢ه٤بدر ٚاُشؽ٤ذح
ُِجالد ُٔٞافِخ ٓغ٤شح اُز٘ٔ٤خ ٝايعزوشاس ُغ٘ٞاد أسثؼخ هبدٓخ ،رزؾون كٜ٤ب
هٔٞؽبد ؽؼج٘ب ك ٢ا ٖٓ ٝايعزوشاس اُؾ٤بح اٌُشٔ٣خٝ ،رؼٞد أٓز٘ب أُقش٣خ
ُٞمؼٜب اُطج٤ؼ ٢ػِ ٠أُغز٣ٞبد اُؼشث٤خ ٝاإلهِ٤ٔ٤خ ٝاُؼبُٔ٤خُ ،ززجٞأ ٌٓبٗزٜب
اُال وخ ثٜب.
صبُضب :أًذ س ٤ظ اُغبٓؼخ أٗ٘ب ثذأٗب ر٘ل٤ز خطخ اٗغبص أُؾشٝػبد اٌُج٤شح ُِغبٓؼخ
ثوٞحٝ ،عٞف ٗؼَٔ ك ٢ػذح ٓؾشٝػبد ك ٢اُٞهذ ٗلغ ٙٞٗٝ .ٚع٤بدر ٚإٔ
ٗغبػ اُغبٓؼخ ك ٢رؾو٤ن رِي اإلٗغبصاد ػِ ٠أسك اُٞاهغ ٣ؾذس ثشٝػ كش٣ن
اُؼٔ َ ػِ ًَ ٠أُغز٣ٞبد اإلداس٣خٝ ،ثشؿجخ فبدهخ ٖٓ اُغٔ٤غ ُِ٘غبػ ،ثؼ٤ذا
ػٖ اُج٤شٝهشاه٤خ ٝأُشًض٣خ ك ٢اإلداسحٝ ،ثٞػ ٖٓ ٢اُغٔ٤غ ثؤدٝاس ْٛاُز٢
رزٌبَٓ كٔ٤ب ثٜ٘٤بٝ ،ي رزقبسع.
ساثؼب :رْ ٝمغ ؽغش ا عبط ُِلشع اُذُِ ٠ُٝغبٓؼخ ثٔذ٘٣خ اُغبدط ٖٓ أًزٞثش.
ؽ٤ش عجن رخق٤ـ ا سكٝ ،رْ اُؾق ٍٞػِ ٠اُزشخ٤ـ ،هجَ ٝمغ ؽغش
ا عبطٝ .ارخبر اعشاءاد اُالصٓخ إلٗؾبء اُلشع اُذ ٠ُٝهجوب ُوبٗ ٕٞر٘ظْ٤
اُغبٓؼبدٝ ،أٝمؼ س ٤ظ اُغبٓؼخ أٗ ٚرْ ٝمغ ٓخطو أُؾشٝع ٖٓ ؽ٤ش
اإلٗؾبءاد ٝاُزغ٤ٜضاد ُٞ٤اًت اؽز٤بعبد اُجشآظ ٝعٞم اُؼَٔ اإلهِ٢ٔ٤
ٝاُؼبُٔٓ ،٢غ اُؾلبظ ػِ ٠اُؾٌَ اُؾنبسٝ ١أُؼٔبس ١اُؼش٣ن ُغبٓؼخ
اُوبٛشحًٝ .بٕ ُِغ٤ذ أُؾبكع ًٔبٍ اُذاُ ٢دٝس ٓوذس كٓ ٢غبٗذح اُغبٓؼخ ػِ٠
ًَ أُغز٣ٞبد خالٍ اُلزشح اُغبثوخ٣ٝ .وغ أُؾشٝع ػِٓ ٠غبؽخ ()515
كذاٗب ،رنْ ٓجبٗ ٢ا ٗؾطخ اُزؼِ٤ٔ٤خٝ ،أُذسعبد٘ٓٝ ،طوخ ٓشاًض ا ثؾبس
ٝاُؼِ ،ّٞثبإلمبك خ اُ٘ٓ ٠طوخ أُالػت اُش٣بم٤خ٘ٓٝ ،طوخ ايعزبد اُش٣بم،٢
ٝعٌٖ اُطالة ٝاُطبُجبد٣ٝ .ؼزٔـذ اُلـشع اُذُِ ٢ُٝغبٓؼخ ػِ ٠سإ٣خ ا عـزبر
اُذًزـٞس س ٤ـظ اُغبٓؼـخ ٝخطـخ اُغبٓؼخ ايعزشار٤غ٤خ اُز ٠رْ رؾذ٣ضٜب ك٠
مٞء رٞعٜ٤بد ا عزبر اُذًزٞس س ٤ظ اُغبٓؼخ كـ ٢رج٘ٗ ٢ظبّ اُغ َ٤اُضبُش
ٖٓ اُزؼًِٝ .ْ٤زُي اُزٞءٓخ ٓغ ػذد ٖٓ اُغبٓؼبد ا ع٘ج٤خ أُشٓٞهخ راد
اُزق٘٤ق أُزوذّ ػبُٔ٤بٝ ،رُي ُٔ٘ؼ دسعبد ػِٔ٤خ ٓؾزشًخ ٓغ رِي
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اُغبٓؼبد ،ثٔب ٣غب ْٛك ٠رلؼ َ٤دٝس اُلشع ك ٠رؾو٤ن اُزٔ٤ض اُؼِٔٝ ٢اُجؾض٢
اُغبد اُز٣ ١شاػ ٢اؽز٤بعبد أُغزٔغٝ ،روذ ْ٣خش٣غٓ ٖ٤زٔ٤ض ٖ٣ر ١ٝهذسح
ر٘بكغ٤خ ك ٢عٞم اُؼَٔ ػبُٔ٤ب ٝاهِ٤ٔ٤بٝ ،رؾٓ َ٣ٞخشعبد اُجؾٞس ٝؽبم٘بد
أُؾشٝػبد آُ ٠ذخالد رٔ٤ِ٣ٞخ ثٔب ٣ؾون ص٣بدح اإلٗزبع٤خ ٝاُز٘ٔ٤خ
أُغزذآخ ك ٢ث٤ئخ ػبُٔ٤خ رلبػِ٤خٝ .أًذ س ٤ظ اُغبٓؼخ أٗ ٚع٤زْ ثزٍ أهق٠
عٜذ ُالٗزٜبء ٖٓ أُشؽِخ ا ُِٔ ٠ُٝؾشٝع ك ٢كزشح ٓ٘بعجخ رزلن ٓغ
هٔٞؽبد اُغبٓؼخ ٝسؿجزٜب ك ٢عشػخ اإلٗغبص ًٝلبءرٝ ،ٚهذ ٝاكن أُغِظ
ػِ ٠ارخبر اإلعشاءاد اُالصٓخ إلٗؾبء اُلشع اُذ ٠ُٝهجوب ُوبٗ ٕٞر٘ظْ٤
اُغبٓؼبد.
خبٓغب :ر ْ اكززبػ ٓجً٘ٗٞ ٠لؾٞ٤ط اُ٘ٔٞرع ٠اُغذ٣ذ ثؾنٞس س ٤ظ اُغبٓؼخ،
ٝٝص٣ش اُزؼِ ْ٤اُؼبُٝ ،٠عل٤ش اُقٝ ،ٖ٤س ٤ظ عبٓؼخ ثٌ ،ٖ٤ؽ٤ش ٣ؼزجش ٛزا
اإلٗغبص صٔشح ُِزؼبٓ ٕٝغ اُؾٌٓٞخ اُق٤٘٤خ٣ٝ .ؤر ٠ك ٠اهبس اُؼالهبد أُزٔ٤ضح
ثٓ ٖ٤قش ٝاُق ،ٖ٤ؽ٤ش هبٓذ اُغبٓؼخ ثغٜٞد ًج٤شح يكززبػ ٛزا اُقشػ
أُزٔ٤ض ك ٢ؽٜٞس هِِ٤خٝ ،ثٜزا اُوذس ٖٓ اٌُلبءحٝ ،ثزٌِلخ ًج٤شح عبٔٛذ ثٜب
اُغبٓؼخ ٝاُؾٌٓٞخ اُق٤٘٤خٝ .أًذ س ٤ظ اُغبٓؼخ إٔ ٛزا أُؼٜذ ٣ؼَٔ ًو٘بح
ٗوَ ٝرجبدٍ صوبك ٠ث ٖ٤اُجِذ ،ٖ٣ؽ٤ش ٝفَ ػذد اُذاسع ٖ٤اُ )1000( ٠داسط،
 ٖٓٝأُزٞهغ إٔ ٣ض٣ذ اإلهجبٍ ػِ ٠دساعخ اُِـخ ٝاُضوبكخ اُق٤٘٤خٓ .غ رؤً٤ذ إٔ
دٝس أُؼٜذ ع٤زغبٝص رؼِ ْ٤اُِـخ ٝاُضوبكخ اُق٤٘٤خ ُ ٌٕٞ٤ث٤ذ خجشح ُِزؼبٕٝ
أُقش ١اُق ٢٘٤كٓ ٢خزِق اُغٞاٗت اُؼِٔ٤خ ٝاُجؾض٤خ.
عبدعب :صْ اكززؼ ا عزبر اُذًزٞس س ٤ظ اُغبٓؼخ رغذ٣ذاد ٝرط٣ٞش ٝؽذح أٓشاك
اٌُجذ ثٔغزؾل ٠ا هلبٍ اُغبٓؼ(٢أث ٞاُش٣ؼ أُ٘٤شح) اُزبثغ ُِغبٓؼخٝ .ؽِٔذ
أػٔبٍ اُزغذ٣ذ ٝاُزط٣ٞش ،ر٤ٜئخ اُٞؽذح ٖٓ اُغٞاٗت أُؼٔبس٣خ
ٝاٌُٜشٌ٤ٓٝبٗ٤ٌ٤خٝ ،رٞك٤ش ٓؼذاد ٝأعٜضح هج٤خ عذ٣ذحٝ ،ص٣بدح ػذد ا عشح،
ًٝزُي ( ٕٞ٤ِٓ 0ع٘ٓ ٖٓ )ٚ٤ئعغخ ثشا٣ض ك٤غ ٖ٤ػٖ هش٣ن عٔؼ٤خ أفذهبء
ٓغزؾل٤بد أثـ ٞاُش٣ـؼ ُألهلـبٍ ٞٛٝ .اُزط٣ٞش اُز ١اعزٜذف رٞك٤ش سػب٣خ
أكنَ ٌُبكخ ؽبيد ٓشم ٠اٌُجذ ٖٓ ا هلبٍ ٝاُؾبيد اُؾشعخ ٜٓ٘بٝ ،ص٣بدح
اُوذسح ايعز٤ؼبث٤خ ُِٔغزؾلُ ٠زخذّ ٓب ٣وشة ٖٓ  1000هلَ ع٘٣ٞب ٖٓ
ٓشم ٠اٌُجذ ؿ٤ش اُوبدس.ٖ٣
عبثؼب :أؽبس س ٤ظ اُغبٓؼخ ك ٢اهبس ٓزبثؼخ أػٔبٍ رط٣ٞش ٓغزؾل٤بد اُغبٓؼخ اُ٠
أٗ ٚػوذ اعزٔبػب ٓغ ٓذ٣ش ١أُغزؾل٤بدٝ ،رْ ارخبر ػذح اعشاءاد ٜٓٔخ
ُنٔبٕ ؽغٖ ع٤ش اُؼَٔ ثبُٔغزؾل٤بدٝ ،روِٓ َ٤ذح ايٗزظبس ُِٔشم،٠
ٝمٔبٕ رٞاعذ أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝا هجبء ٤ٛٝئخ اُزٔش٣لٝ ،اػالٕ
عذا ٍٝأُ٘بٝثبد ثؾٌَ ٓ٘زظًْٝ .بٕ ٖٓ مٖٔ ٛز ٙاإلعشاءاد اػبدح رؾٌَ٤
ُغ٘خ رط٣ٞش أُغزؾل٤بد اُغبٓؼ٤خ ثش بعخ ا عزبر اُذًزٞسٓ /ؾٔـذ ػضٔــبٕ
اُخؾذ س ٤ـظ اُغبٓؼـخٝ ،أٓبٗخ عش ا عزبر اُذًزٞس /كزؾ ٠سصم خن٤ش اُوب ْ
ثؤػٔـبٍ ػٔ٤ـذ ًِ٤ـخ هت هقش اُؼٝ ،٢٘٤ا عزبر اُذًزٞس /خـبُذ ٌٓــٖ٤
اُشكبػــ٤ًٝ ٠ـَ ًِ٤ـخ هـت هقش اُؼُ ٢٘٤ؾئ ٕٞخذٓخ أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ،
ٝثؼل ا عبرزح ٖٓ ًِ٤ز ٢اُٜ٘ذعخ ٝا٥صبس٤ُ ،نبف أػٔبٍ أُزبثؼخ اُ ٠ػَٔ
اُِغ٘خٝ .أٝمؼ س ٤ظ اُغبٓؼخ ًزُي إٔ صالص ٖ٤ؽشًخ ػبُٔ٤خ روذٓذ ثؼشٝك
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خز ٓؾشٝع اُزط٣ٞش اُز ١ع٤زٌِق خٔغخ ِٓ٤بساد ع٘ٗ ،ٚ٤قل ْٜهشك
عؼٞدٝ ،١اُ٘قق ا٥خش رزؾِٔ ٚاُؾٌٓٞخ أُقش٣خ ،امبكخ اُ ٠رغذ٣ذٛب
ُِوشكٝ ،اُـز ١ع٤جذأ رغذ٣ـذ ٙػبّ ( )ّ1012ػِ ٠إٔ ٣جذأ اُؼَٔ اُلؼِ ٢ك٢
كزشح ٓ٘بعجخ ثؼذ اخز٤بس اُؾشًخ اُز ٢عزز ٠ُٞاُز٘ل٤ز.
صبٓ٘ب :أؽبس س ٤ظ اُغبٓؼخ اُ ٠أٗ ٚؽذس رطٞس كدٓ ٢ؾدٌِخ أُج٘د ٠اُغ٘دٞثٝ ٢أُج٘د٠
ا ٝعدددو ُٔؼٜدددذ ا ٝساّٝ ،اُزددد ٢اعدددزٔشد هشاثدددخ اُغددد٘ٞاد اُؼؾدددش .كودددذ صجزدددذ
فددالؽ٤خ أُج٘دد ٠اُغ٘ددٞثٝ ،٢رجدد ٖ٤آٌددبٕ اػددبدح رؤِ٤ٛددٝ ،ٚرُددي ثؼددذ عِغددِخ ٓددٖ
اُغٜددٞد اُزدد ٢ثددذأرٜب ُغ٘ددخ ٓددٖ أعددبرزح ًِ٤ددخ اُٜ٘ذعددخ اُزدد ٢أهددشد أٗدد٣ ٚقددِؼ،
ٝرالٛب ُغ٘خ اإلٗؾبءاد اُز ٢أهشد  ٢ٛا خش ٟثقالؽ٤خ أُج٘ ٠اُغ٘دٞث ،٢دٕٝ
أُج٘ ٠ا ٝعوٝ ،رْ رؾٌُ َ٤غ٘خ خٔبع٤خ ٖٓ اُغبدح ا عبرزح:
ػٔ٤ــــذ أُؼٜــــذ اُوٓٞـــُ ٠ألٝساّ
اُذًزٞسٓ /ؾٔذ ٓقطلُ ٠ط٤ق
اُذًزٞسٓ /غــذ ٟعٔــبٍ ػجـذ اُوــبدس هب ــْ ثؤػٔــبٍ أٓــ ٖ٤ػــبّ اُغبٓؼــخ
ا عـــــزبر ثٌِ٤ـــــخ اُٜ٘ذعــــخ
اُذًزٞسٛ /بٗـــــ ٠اُٜبؽٔــــــ٠
اُغ٤ذٓ /ذ٣ــــــش اإلداسح اُٜ٘ذعــــ٤خ ثبُٔؼٜــــــــــــذ
اُغ٤ذٓ /ذ٣ـــــــش اإلداسح اُٜ٘ذعــــ٤خ ثبُغبٓؼـــــــــــخ
ُِزلبٝك ٓغ عٜدبص أُخدبثشاد اُؼبٓدخ ُِو٤دبّ ثؤػٔدبٍ اُزطد٣ٞش ُِٔج٘د ٠اُغ٘دٞث٠
ٝاُز ٠أٝفـذ ثبعـ٘بد ٛــزا اُزط٣ٞش ُٜـب ثزٌِلـخ رجِؾ ٤ِٓ 198د ٕٞع٘٤د ،ٚؿ٤دـش
ؽددبِٓخ مددش٣جخ اُؤ٤ددـخ أُنددبكخ ُٝجددذء اُؼٔددَٔٓ ،ددب عدد٤ؾون هبهددخ اعددز٤ؼبث٤خ
امبك٤خ رقَ اُ.%00 ٠
ربعؼب  :اؽزلَ ٓغزؾل ٠أث ٞاُش٣ؼ ُألهلبٍ ثغٜبص ٓ٘ظبس اُوِت ٝاُقذس يعزخشاط
ا عغبّ اُـش٣جخٝ ،اُز ٟهذٓز ٚؽشًخ آبسار٤خ ثؤ٤خ ِٓ ٕٞ٤ع٘ ٚ٤ثؾنٞس ًَ
ٖٓ س ٤ظ اُغبٓؼخ اُذًزٞس ٓؾٔذ ػضٔبٕ اُخؾذٝٝ ،ص٣ش اُزؼِ ْ٤اُؼبُ٠
اُذًزٞس خبُذ ػجذ اُـلبسٝ ،اُغ٤ذ عٔؼخ ٓجبسى اُغ٘ ٠٘٤عل٤ش دُٝخ اإلٓبساد
اُؼشث٤خ ثبُوبٛشحٝ ،اُذًزٞس كزؾ ٠خن٤ش اُوب ْ ثؤػٔبٍ ػٔ٤ذ ًِ٤خ اُطت،
ٝاُغ٤ذ ٓؾٔذ ثٖ ؽشف اُش ٤ظ اُز٘ل٤زُ ٟؾشًخ آبساد ٓقش ُِٔ٘زغبد
اُجزش٤ُٝخ.
ػبؽشا :رْ اكززبػ ٜٓشعبٕ ا عش اُطالث٤خ رؾذ ؽؼبس (ارشى أصشا ) ثبُؾشّ اُغبٓؼ،٠
ؽ٤ش اٗٓ ٍٝ ٝ ٚشح ٓ٘ز ( 10ػبٓب) رزْ كؼبُ٤بد أُٜشعبٕ ثٜز ٙاٌُلبءح
ٝؽغٖ اُز٘ظ ،ْ٤ثذءا ثطبثٞس ػشك ٌَُ ًِ٤خٝ ،أُؾبسًبد ك ٢ػذد ٖٓ
ا ٗؾطخ ٜٓ٘ب ًشح اُوذّٝ ،اٌُشح اُطب شح ُِطبُجبد ٝ ،ر٘ظ اُطبُٝخ ُِطِجخ
ٝؿ٤شٛب.
ؽبد ١ػؾش :ؽبسى اُغ٤ذ ا عزبر اُذًزٞس س ٤ظ اُغبٓؼخ ك ٠اعزٔبع ٓغِظ أٓ٘بء
اُغبٓؼخ اإلعالٓ٤خ اُؼبُٔ٤خ ثش بعخ اُش ٤ظ اُجبًغزبٗ ٕٞ٘ٔٓ ٠ؽغٝ ،ٖ٤رُي
ك ٠اُوقش اُش بع ٠ثبُؼبفٔخ اُجبًغزبٗ٤خ اعالّ أثبدٝ ،رْ ػوذ اعزٔبع ٓغ
س ٤ظ أًجش عبٓؼخ ػغٌش٣خ ٓذٗ٤خ ُِؼِٝ ّٞاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك ٠ثبًغزبٕٝ .رْ خالٍ
ايعزٔبع ثؾش عذ ٍٝا ػٔبٍ اُز ٟرنٖٔ ٓشاعؼخ روبس٣ش ا داء ثبُغبٓؼخ
اإلعالٓ٤خ اُؼبُٔ٤خ٘ٓٝ ،بهؾخ اُخطخ أُغزوجِ٤خ ُزط٣ٞش اُغبٓؼخ ُزٌ ٕٞأؽذ
ٓؾبٝس ٌٓبكؾخ اإلسٛبة ٝاُزطشفًٔ .ب رْ هشػ مْ أػنبء عذد ٖٓ ػِٔبء
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عبٓؼخ اُوبٛشح ُٔغِظ ا ٓ٘بء اُؼٔٝ ،٠ٓٞايرلبم ػِ ٠ايعزؼبٗخ ثؤعبرزح
عبٓؼخ اُوبٛشح ثٔخزِق اُزخققبد ُِزذس٣ظ ثزِي اُغبٓؼخ.
ًٔب رْ ػوذ اعزٔبع ٓٞعغ ٓغ س ٤ظ عبٓؼخ "ٗبعذ" ُِؼِٝ ّٞاُزٌُ٘ٞٞع٤ب،
 ٠ٛٝعبٓؼخ ٓذٗ٤خ ػغٌش٣خٝ ،رؼزجش أًجش اُغبٓؼبد اُجبًغزبٗ٤خ ،ؽ٤ش رٔذ
ٓ٘بهؾخ أٝع ٚاُزؼب ٕٝك ٠ػذح ٓغبيد ٖٓ ثٜ٘٤ب أُؾشٝػبد اُجؾض٤خ كٓ ٠غبٍ
اُزق٘٤غٝ ،رْ ايرلبم ػِ ٠اعشاء اُزجبدٍ اُطالثُٔ ٠ذح كقَ دساع ٢أ ٝأًضش
ث ٖ٤اُغبٓؼز ٖ٤هجوب ُِ٘ظبّ ا ٝسٝثٝ ٠ارلبه٤خ ث٤ُٗٞٞبًٔ .ب رٔذ ٓؾبٝساد ثٖ٤
س ٤ظ عبٓؼخ اُوبٛشح ٝاُذًزٞس ػجذ اُؼض٣ض اُز٣ٞغشٓ ٟذ٣ش أُ٘ظٔخ اإلعالٓ٤خ
(اإلع٤غٌُ )ٞجؾش رٞع٤غ ٗطبم اُزؼب ٖٓ ٕٝأعَ ٗؾش صوبكخ اُز٘٣ٞش ٝاُزغبٓؼ
ٝهج ٍٞا٥خش .
صبٗ ٠ػؾش  :ثذػٞح س بع٤خ ٖٓ ٗب ت س ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء اإلٓبسارٝ ٠ص٣ش ؽئٕٞ
اُش بعخ رٔذ دػٞح ا عزبر اُذًزٞسٓ /ؾٔذ ػضٔبٕ اُخؾذ ُِٔؾبسًخ ك ٠أػٔبٍ
اُذٝسح اُؾبد٣خ ػؾشح ُغب ضح خِ٤لخ اُزشث٣ٞخٝ .رْ اخز٤بس ا عزبر اُذًزٞس/
ٓؾٔذ ػضٔبٕ اُخؾذ س ٤ظ اُغبٓؼخ م٤ق ؽشف اُذٝسح اُؾبُ٤خ روذ٣شا ُـذٝسٙ
اُضوبكٝ ٠اُز٘٣ٞشٓ ٌُٚٗٞٝ ،١لٌشا ػشث٤ب ثبسصاٝ .أعش ٟع٤بدرُ ٚوبء ٓغ ٝص٣ش
اُزغبٓؼ ثبإلٓبساد اُؾ٤خ٤ٜٗ /بٕ ثٖ ٓجبسى اٍ ٗ٤ٜـبٕٝ ،رْ خالٍ اُِوبء رجبدٍ
ٝعٜبد اُ٘ظش ؽ ٍٞهشا ن ٗؾش ه ْ٤اُزغبٓؼ ٝاُزؼب٣ؼ ٝروجَ ا٥خش ٖٓ خالٍ
اُؾٞاس اُؾنبسٝ ٟاُضوبكٝ ،٠ؽنش ا عزبر اُذًزٞس س ٤ظ اُغبٓؼخ اُؾلَ
اُزٗ ٟظٔز ٚاداسح اُغب ضح ُزٌش ْ٣اُلب ض ٖ٣ثذٝسرٜب اُؾبد٣خ ػؾشح ،ؽ٤ش رؼذ
عب ضح خِ٤لخ أ ْٛاُغٞا ض اُزشث٣ٞخ ك ٢اُؼبُْ اُؼشثٝ ،٠أٜٗب رطجن ٓؼب٤٣ش
ٝاعشاءاد فبسٓخ ك ٠اخز٤بس أُشؽؾ ٖ٤اُلب ض ٖٓ ،ٖ٣هجَ ُغبٕ ٖٓ أُؾٌٖٔ٤
أُؾٜٞد ُ ْٜثبٌُلبءح ٝاُ٘ضاٛخ.
صبُش ػؾش :ؽقذد عبٓؼخ اُوبٛشح ( )10عب ضح ثٜٔشعبٕ اثذاع (ٝ ،)6كبصد ثبُٔشًض
ا  ٍٝك ٢أُٜشعبٕ ٝدسع اُزٔ٤ض ػِٓ ٠غز ًَ ٟٞاُغبٓؼبد أُقش٣خ
اُؾٌ٤ٓٞخ ٝاُخبفخٝ ،كٞص اُغبٓؼخ ثٜزا اُؼذد ؿ٤ش أُغجٞم ػِٓ ٠غزٟٞ
اُغبٓؼبد أُقش٣خ  ٞٛٝأُٜشعبٕ اُزٗ ٟظٔزٝ ٚصاسح اُؾجبة ٝاُش٣بمخ
ثوبػخ ايؽزلبيد اٌُجش ٟثغبٓؼخ اُوبٛشحٝ .أٝمؼ س ٤ظ اُغبٓؼخ إٔ ٛزا
اُ٘غبػ هذ رؾون ثبيعزؼذاد اُغبد ُٜزا أُٜشعبٕ ٓ٘ز كزشح هِ٣ٞخ ٖٓ ،خالٍ
ػَٔ ٓؼغٌشاد رذس٣ج٤خ داخَ اُغبٓؼخٝ ،رٞك٤ش ٓذسث ٖ٤ػِ ٠أػِٓ ٠غز ٟٞك٢
ًَ ا ٗؾطخٝٝ ،مغ ٓؼب٤٣ش فبسٓخ يخز٤ـبس اُطالة أُؾبسًٝ ،ٖ٤ػَٔ
ٓغبثوبد رٔ٤ٜذ٣خ ُزقل٤خ أُزٔ٤ض ٖٓ ٖ٣هالة ٝهبُجبد اُغبٓؼخ اُز ٖ٣أٌْٜٓ٘
رؾو٤ن ٛزا اُلٞص أُؾشف.
ساثغ ػؾشً :شٓـذ عبٓؼـخ اُوبٛـشح اُلب ض٣ـٖ ثٔغبثوـخ اهـشأ اُجؾض٤ـخ كــ ٠دٝسرٜب
اُؼبؽشح ٢ٛٝ ،أُغبثوخ اُز ٢أهِوزٜب اُغبٓؼخ ٓ٘ز ػبّ (ُ )ّ1008زلؼَ٤
دٝسٛب اُز٘٣ٞش ٟث ٖ٤اُطالة ٖٓ خالٍ رؾغ٤ؼ ْٜػِـ ٠اُوشاءح ثبُزلٌ٤ش
ٝاُزؾِ٤ـَ ٝاُ٘وذ ،عٞاء ثؼشك ٝعٜخ ٗظش ْٛكــ ٢اٌُزـت اُزـ٣ ٢وشأٜٗٝـب ،أٝ
روذ٣ـْ ػـشٝك ٗوذ٣ـخ ِٓخقـخ ُٜـبٝ .هــبّ س ٤ظ اُغبٓؼخ ثزٞص٣ـغ اُغٞا ض
أُبُ٤خٝ ،اُز ٢رقَ هٔ٤زٜب اُ ٠أًضش ٖٓ  100أُق ع٘ ،ٚ٤ػِـ ٠اُلب ض٣ـٖ
ثبُٔغبثوـبد ٓـٖ هـالة اُغبٓؼـخ ًٝزُي اُلب ض ٖ٣ثٔغبس اُذساعبد اُؼِ٤ب
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ٝاُ٤ٜئخ أُؼبٗٝخ ٝأػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝػذد )18( ْٛهبُجب ٖٓ ًَ
اُغبٓؼبد أُقش٣خٝ .هذ أؽبس س ٤ظ اُغبٓؼخ اُ ٠إٔ اُغبٓؼخ رغؼُِ ٠ز٘٣ٞش
ٖٓ خالٍ ؽش اُطالة ػِ ٠اُوشاءح اُ٘وذ٣خ اُٜبدكخٌُ ،زت رؼٌظ ر٤بساد
ٓخزِلخٓ ،ئًذا إٔ اُشعبُخ اُز ٢رش٣ذ اُغبٓؼخ اسعبُٜب ٤ً ٢ٛل٤خ اُزؼب٣ؼٓ ،غ
ٝعٞد ايخزالفٓ ٞٛٝ ،ب ٣ؼٌظ اداسح اُز٘ٞع ٝاؽزشآ ،ٚثٔب ٣ؼضص اُزغبٓؼ
ٝهج ٍٞا٥خش.
خبٓظ ػؾش :أػِ٘ذ عبٓؼخ اُوبٛشح ػٖ هشػ ٓغبثوخ ث ٖ٤أُلٌشٝ ٖ٣أعبرزح
اُغبٓؼبد أُزخقق ٖٓ ٖ٤ا كشاد ٝأُغٔٞػبد ُِٔؾبسًخ ك ٠اػذاد ٝرشعٔخ
ًٝزبثخ ًزبث ٖ٤ا  ٍٝػٖ اُزلٌ٤ش اُ٘وذٝ ،ٟاُضبٗ ٠ػٖ س٣بدح ا ػٔبٍ ٌُٗٞ٤ب
ٓوشس ٖ٣دساعٓٝ ،ٖ٤٤زطِت عبٓؼخ ٖٓ ٓزطِجبد اُزخشط ٌَُ ًِ٤بد اُغبٓؼخ،
ٝرُي اػزجبسا ٖٓ اُؼبّ اُوبدّ ( .)ّ1029/1028كبُزلٌ٤ش اُ٘وذٜ٣ ٟذف
ُزض٣ٝذ اُطـالة ثٜٔـبساد اُزلٌـ٤ش ٝرطج٤وٜب ك ٠عٔ٤غ أُٞاهق ٝأُغبيد
ٝأُؾٌالد اُزٞ٣ ٠اعٜٜ٘بٝ ،إٔ ٓوشس س٣بدح ا ػٔبٍ ٣غزٜذف رض٣ٝذ عٔ٤غ
اُطالة ثبُٜٔبساد اُالصٓخ ُ٘غبؽ ْٜأُٝ ٢ٜ٘س٣بدح ا ػٔبٍ ٖٓ خالٍ اًزغبثْٜ
أعبع٤بد ثذء أُؾشٝػبد ٝٝمغ خططٜبٝ ،اُجؾش ػٖ ٓقبدس رِٜٔ٣ٞب
ٝرغ٣ٞن ٓ٘زغبرٜب ،ؽزٌ٣ ٠زغت اُطبُت اُوذسح ػِ ٠اداسح أُؾشٝػبد،
ٝاُٞػ ٢ثؤ٤ٔٛخ دٝس س٣بدح ا ػٔبٍ ٝأُؾشٝػبد اُقـ٤شح ٝاُز٘ٔ٣ٞخ
ٝػٞا ذٛب ػِ ٠اُلشد ٝأُغزٔغ.
عددبدط ػؾددش :أػِ٘ددذ عبٓؼددخ اُوددبٛشح ػددٖ كددزؼ ثددبة اُزوددذّ ُٔغددبثوخ ٝهددق اُل٘غددشٟ
اُجؾض٤دخ ُؼدبّ (ٝ .)ّ1028ردْ هددشػ ٓٞمدٞع "أُؾدشٝػبد اُقدـ٤شح :اُلٌددشح
ٝآُ٤بد اُز٘ل٤ز" ُزٌٞٓ ٕٞمٞػب ثؾض٤دب ُٔغدبثوخ اُٞهدق ُٜدزا اُؼدبّٝ .خققدذ
اُِغ٘خ عٞا ض ثؤ٤خ  80أُق ع٘٤خ ُِلب ض ،ٖ٣ثٞاهغ  15أُدق ع٘٤دُِ ٚلدب ض ا ٍٝ
 25ٝ ،أُددق ع٘٤ددُِ ٚلددب ض اُضددبٗ 20ٝ ، ٠آيف ع٘٤ددُِ ٚلددب ض اُضبُددش ،اُدد ٠عبٗددت
 25عب ضح ؽخق٤خ ُِلب ض ٖ٣اُزبُ ٖ٤٤ك ٠اُزشر٤دت ،هٔ٤دخ ًدَ عدب ضح ٜٓ٘دب ،أُلد٠
ع٘ .ٚ٤كبُٜذف ٓدٖ ٛدز ٙأُغدبثوخ ٛدٝ ٞمدغ رقدٞساد ػِٔ٤دخ كدٓ ٢غدبٍ س٣دبدح
ا ػٔبٍ ٝأُؾبسًخ ك ٢اُز٘ٔ٤خ أُغزٔؼ٤خٝ ،خِن كشؿ ػٔـَ ُِؾجـبةٌٖٔ٣ٝ .
ايعددزلبدح ٓٔددب عددزطشؽ ٚا ٝسام اُجؾض٤ددخ أُوذٓددخ ُِٔغددبثوخ ٓددٖ أكٌددبس ؽددـٍٞ
أُؾشٝػـبد اُقـ٤ـشح ٝدٝسٛـب ك ٢خذٓخ أُغزٔغ.
عبثغ ػؾش :رْ رخش٣ظ أ ٍٝدكؼخ ٖٓ هالة أُبعغز٤ش أُ ٠ٜ٘كد٘ٛ ٠ذعدخ ايرقدبيد،
ؽ٤دددش اٜٗدددـب اُذسعدددـخ اُؼِٔ٤دددـخ ا ُٝدددـٓ ٠دددٖ ٗٞػٜدددب كددد ٠اُغبٓؼدددبد أُقدددش٣خ
ٝاإلهِ٤ٔ٤خ .كٜد ٢ر٘لدشد ثٔغٔٞػدخ ٓدٖ اُخقدب ـ أُٔ٤دضح أٜٔٛدب اُؾدشاًخ ثبٌُبٓدَ
ٓغ اُغٜبد اُق٘بػ٤خ ك ٢اُذُٝخ ،ثٔب ٣ؾون ػب ذ ٓغزٔؼِٞٔٓ ٢ط.

صبٖٓ ػؾش :ر٘ظ٤ـْ ؽبم٘دـخ ا ػٔدـبٍ ثٌِ٤دخ ايهزقدبد ٝاُؼِد ّٞاُغ٤بعد٤خ ثبُزؼدبٓ ٕٝدغ
ٓئعغخ اٗغبص ٓقش ثشٗبٓظ رذس٣ج ٠ثؼ٘ٞإ :اُؾشًخ ،ؽ٤دش رؼدذ ٛدز ٙاُؾبمد٘خ
ثٔضبثدخ أُؼٔدَ اُدز٤ٜ٣ ٟدد ٣ٝدذسة اُؾددجبة اُدشاؿج ٖ٤كد ٠خدٞك رغشثدخ س٣ددبدح
ا ػٔدبٍ ٓٔددٖ ُددذ ْٜ٣ؽددشًبد س٣بد٣ددخ .كٜدز ٙاُؾبمدد٘خ رؼٔددَ ػِدد ٠ر٘ٔ٤ددخ اُددٞػ٠
ُذ ٟاُطالة ٖٓ خالٍ ٗذٝاد رغزٜذف سكغ اُٞػ ٠ثش٣بد٣خ ا ػٔبٍ.
ربعغ ػؾش :اكززؼ ا عزبر اُذًزٞس س ٤ظ اُغبٓؼخ أُِزو ٠اُضبُِٗ ٠زؾـٝ َ٤اُزذس٣ت
ثبٌُٔزجخ أُشًض٣خٝ ،رُي ثٔؾبسًخ  65ؽشًخ ًجش ٟرٔضَ هطبػبد اُج٘ٞى

43

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة إبريل 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

ٝاُزؤٓٝ ٖ٤اُزؾ٤٤ذ ٝاُج٘بء ٝاُجزشٝ ٍٝايرقبيدٝ ،رُي ثؾنٞس اُغ٤ذ /ػٔـشٝ
ٓٞعـٝ ٠اُذًزٞسح  /ؿبدح ٝاُٝ ٠ص٣شح اُزنبٓـٖ ٝاُِـٞاء  /أث ٞثٌش اُغ٘ذٟ
ٝص٣ش اُز٘ٔ٤خ اُؾِ٤خًٝ .ـبٕ أُِزوـٗ ٠بعؾب ثقٞسح يكزٝ ،ٚؽون أٛذاكٚ
أُؤُٓٞخ ٓوبسٗخ ثٔض ِٚ٤اُغبثن .
ػـددـؾش :ٕٝاكزددزؼ ا عددزبر اُددذًزٞس س دد٤ظ اُغبٓؼددخ ٓددئرٔشا ػِٔ٤ددب ؽددٝ ٍٞاهددغ ٜٓ٘ددخ
أٌُزجددبد ٝاُٞصددب ن ٝأُؼِٓٞددبد كددٓ ٠قددش ٝاُددٞهٖ اُؼشثددٝ ،٠رُددي ٓددـٖ خددـالٍ
هغددـْ أٌُزجددـبد ثبُزؼددـبٓ ٕٝددغ داس اٌُزددت ٝاُٞصددب ن اُو٤ٓٞددخ ثؼ٘ٞإٓ":ؼددب ٓددٖ
أعدددَ أُغدددزوجَ" ؽددد ٍٞاُغذ٣دددذ كدددٜ٘ٓ ٠دددخ دساعدددبد أُؼِٓٞدددبد ٝأصدددش ٙػِددد٠
اُزنبٖٓ اُؼشثٝ ٠اُؼبُٔ. ٠
ؽبدٝ ٟػؾش :ٕٝأؽبس ا عزبر اُذًزٞس س ٤ظ اُغبٓؼخ ثؤٗ ٚرزْ ٓؾبٝساد ٓغ عٜبص
اُخذٓخ اُٞه٘٤خ كٔ٤ب ٣زؼِن ثٔؾشٝع أُضاسع اُغٌٔ٤خٓٝ ،ب  ٌٖٔ٣إٔ روذٓٚ
اُغبٓؼخ ٖٓ دػْ ػِٔٝ ٠كُ٘ ٠إلسروبء ثٜزا أُؾشٝع اُؼٔالم.
صبٗٝ ٠ػؾش :ٕٝرٞع ٚ٤اُؾٌش ُِغ٤ذح أُٜ٘ذعخ /ع٤ٜش ػجذ اُغٞاد ٓذ٣ش ػبّ اُؾئٕٞ
اُٜ٘ذع٤خ ػِٓ ٠ب هذٓز ٖٓ ٚعٜٞد ٓزٔ٤ضح ثبُغبٓؼخ.
صبُددش ٝػؾددشٗ :ٕٝظٔددذ ًِ٤ددخ ا٥صددبس ٗددذٝح ػِٔ٤ددخ ثؼ٘ددٞإ" :أُؾددـٞيد اُخؾددج٤خ ػجددش
اُؼقدددٞس"ُ ،زٞمددد٤ؼ اعدددزخذاّ اُخؾدددت كددد ٠اُل٘دددٝ ٕٞاُؼٔدددبسحٝ ،ث٤دددبٕ أثدددشص
أُؾددبًَ ٝػٞآددَ اُزِددق اُزدد ٠رٞاعدد ٚا٥صددبس اُخؾددج٤خ كدد ٠أُزددبؽق ٝأُجددبٗ٠
ا صش٣خ.
ساثددغ ٝػؾددش :ٕٝاُزؤً٤ددذ ػِدد ٠اُغددبدح ا ٓ٘ددبء ٓٝددذ٣ش ٟاُؼٔدد ّٞإٔ خقددْ ٗغددجخ ٝصاسح
أُبُ٤ددخ ٌ٣ددٓ ٕٞددٖ فددبك ٠اإل٣ددشادادُٝ ،دد٤ظ اعٔددبُ ٠اإل٣ددشاداد كدد ٢أٝ ٟؽددذح
اٗزبع٤خ٣ٝ ،زْ ٓخبهجخ اُغٔ٤غ ثزُي.
خبٓظ ٝػؾشٗ :ٕٝظٔذ ًِ٤خ اُزغـبسح ٓئرٔشا ثؼ٘ٞإٗ( :ؾ ٞرذ٘ٓ َ٣ٝظٔدبد ا ػٔدبٍ)
اعددزؼشك ٗٝددبهؼ أُٔبسعددبد اُؼِٔ٤ددخ ٝاُ٘ظش٣ددبد اُؼِٔ٤ددخ اُؾذ٣ضددخ اُزدد ٠رؼٔددَ
ػِدد ٠ر٘ظددٝ ْ٤رلؼ٤ددَ ػِٔ٤ددبد رددذ٘ٓ َ٣ٝظٔددبد ا ػٔددبٍ ثؾددٌَ صوددبك٣ ٠زغددن ٓددغ
اُزطٞساد أُزؾبسًخ.
عددبدط ٝػؾددشٗ :ٕٝظٔددذ ًِ٤ددخ اُؾبعددجبد ٝأُؼِٓٞددبد اؽزلبُ٤ددخ عدد٘٣ٞخ ُأل٣زددبّ رٟٝ
اإلػبهخ رؾذ ؽؼبس (اُ٤ز :ْ٤أٗب ً٤بٕ ٓٞعٞد).
عبثغ ٝػؾش :ٕٝرؤً٤ذ ا عزبر اُدذًزٞس س د٤ظ اُغبٓؼدخ ػِد ٠ه٤دبداد اُغبٓؼدخ ثٔٞافدِخ
اداسح ػالهددبد ٓقددش اُض٘ب ٤ددخ ٓددغ ًددَ ٓددٖ اُٞي٣ددبد أُزؾددذح ا ٓش٤ٌ٣ددخ ٝسٝعدد٤ب
ثؾددٌَ ٓزددٞا حص ُزؾو٤ددن أًجددش اعدزلبدح ُِٔقددبُؼ أُقددش٣خ ٓددٖ ًددَ هددشفٝ ،ػددذّ
اُغٔبػ ٜٔ٘ٓ ٟب ثبُزؤص٤ش ػِ ٠ػالهبد ٓقش ٓغ اُطشف ا٥خش.
صبٖٓ ٝػؾش :ٕٝرٞعٜ٤بد اُغ٤ذ أُٜ٘ذط س ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء خالٍ اعزٔبع ٓغِدظ
أٓ٘ددبء اُ٤ٜئددخ اُو٤ٓٞددخ ُغددالٓخ اُـددزاء ثزددبس٣خ ( )ّ1028/4/25ثٔشاػددخ ػددذّ
اعشاء أ ٟرؼذ٣الد ػِ ٠هٞاٗ ٖ٤أ ٝافذاس هشاساد ٝصاس٣خ رزؼِن ثغالٓخ اُـدزاء
اي ثؼذ اُشعٞع ُِ٤ٜئخ اُو٤ٓٞخ ُغالٓخ اُـزاء .
ربعغ ٝػؾش :ٕٝمدْ أػٔدبٍ ٝؽدذح ٓزؾدذ ٟاإلػبهدخ اُد ٠اداسح اإلسادح ٝاُزؾدذ ٟاُزبثؼدخ
ُإلداسح اُؼبٓدخ ُشػب٣دخ اُؾدجبة رؾدذ ٓغدٔ ٠اداسح (اإلسادح ٓٝزؾدذ ٟاإلػبهدخ)،
ٝرُددي ُزؾو٤ددن أهقدد ٠اع دزلبدح ٌٓٔ٘ددخ ُطالث٘ددب ٓددٖ ر ١ٝايؽز٤بعددبد اُخبفددخ،
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ٝرؾو٤ن ًبكخ اُزغ٤ٜالد ُٝ ْٜاُـبء هشاس ١س ٤ظ اُغبٓؼخ ثدشهْ (ُ )500غد٘خ
(ٝ )ّ1026سهْ (ُ )264غ٘خ (.)ّ1021
صالص :ٕٞاُزؤً٤ذ ػِ ٠مشٝسح ايعزٔشاس ك ٠رطج٤دن ٗظدبّ اُجبثدَ ؽد٤ذ كد ٢ايٓزؾبٗدبد،
ٝػذّ رـ٤٤ش ٛز ٙاُطش٣وخ ثقٞسح كغب ٤خ ،ؽز ٠ي ٣زؼشك اُطالة ُالسرجبى .
ؽبدٝ ٟصالص :ٕٞاُزؤً٤ذ ػِ ٠ادساط عئاٍ ؽَ أُؾٌالد ثٌبكخ ايٓزؾبٗبد كٓ ٢خزِق
ًِ٤بد اُغبٓؼخ ٓٝؼبٛذٛب ،ػِ ٠إٔ ٣غزٔغ اُغبدح اُؼٔذاء ٓغ اُغبدح اًُٞالء
ٝسإعبء ا هغبّ ُزٞم٤ؼ ٓؼ٘ ٠عئاٍ ؽَ أُؾٌالدٝ ،رٞص٣غ ٗٔٞرط
اُؼشك اُخبؿ ثٜزا أُٞمٞع ػِ ٠عٔ٤غ أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ.
صبٗٝ ٠صالص :ٕٞاُز٘ج ٚ٤ػِد ٠اٌُِ٤دبد ثؼدذّ رغدبٝص ؽلدالد اُخدش٣غ ٖ٤ػدٖ ٓدذح عدبػزٖ٤
ٗٝقددق اُغددبػخ ؽلبظددب ػِدد ٠أُددبٍ اُؼددبّ (اٌُٜشثددبء – اُزٌ٤٤لددبد – فدد٤بٗخ
اُوبػخ).
صبُددش ٝصالصدد :ٕٞاإلؽبهددخ ػِٔددب ثخطددبة اُغدد٤ذ ا عددزبر اُددذًزٞس /ػٔ٤ددذ ًِ٤ددخ اُزخط د٤و
اإلهِٔ٤دددٝ ٠اُؼٔشاٗدددٝ ٠أُزندددٖٔ ٓٞاكودددخ ُغ٘دددخ اُوطدددبع اُٜ٘ذعددد ٠ثدددبُٔغِظ
ا ػِددُِ ٠غبٓؼددبد ػِدد ٠اػزٔددبد ثشٗددبٓظ رقددٔٝ ْ٤رخطدد٤و أُددذٕ اُخنددشاء
أُوزشػ ٖٓ اٌُِ٤خٝ ،اُدز ٟعدجن اػزٔدبدٓ ٙدٖ ٓغِدظ عبٓؼدخ اُودبٛشحٝ ،رُدي
ثؼذ اعشاء ٣ذخَ ٘ٛب أُشكن ثؼل اُزؼذ٣الد ػِ ٠اُال ؾخ.
ساثددغ ٝصالصدد :ٕٞهِددت ا عددزبر اُددذًزٞسٓ /ؾٔددذ ػضٔددبٕ اُخؾددذ س دد٤ظ اُغبٓؼددخ ٓددٖ
اُذًزٞس /اُغ٤ذ ربط اُذ ٖ٣رؾدٌُ َ٤غ٘دخ ٓدٖ أعدبرزح ًِ٤دبد اُٜ٘ذعدخ ٝاُزغدـبسح
ٝايهزقددبد ٝاُؼِدد ّٞاُغ٤بعدد٤خُ ،ؼٔددَ رقددٞس ػِٔددٝ ٠دساعددخ عددذ ٟٝإلٗزددبط
عدد٤بسح ٓقددش٣خٝ .رُددي ثؼددذ إٔ أثددذ ٟاُغدد٤ذ اُددش ٤ظ /ػجددذ اُلزددبػ اُغ٤غدد٠
اػغبث د ٚثبثزٌددبساد ًِ٤ددخ اُٜ٘ذعددخ اُزدد ٠ؽددبٛذٛب كدد ٠أُؼددشك ا خ٤ددش اُددزٟ
ؽبسًذ ك ٚ٤اُغبٓؼخٝ ،هذّ ك ٚ٤س ٤ظ اُغبٓؼخ ٝفلب رلق٤ِ٤ب ُلخبٓخ اُش ٤ظ
ؽ ٍٞرِي ايثزٌبساد.
خبٓظ ٝصالص :ٕٞاإلؽبهخ ػِٔب ثبُٞكٞد اُضا شح ُِغبٓؼخ خالٍ اُلزشح أُبم٤خ : ٠ٛٝ
 ص٣بسح اُغ٤ذح  /عٞؽٞك٤ش ٓــٖ اإلرؾــبد ا ٝسثدُٔ ٠وبثِدخ ا عدزبر
اُددذًزٞس /ػٔددش ٝػذُددـٗ ٠ب ددت س دد٤ظ اُغبٓؼددخ ُؾددئ ٕٞاُذساعددبد
اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس ك.)ّ1028/4/4( ّٞ٣ ٠
 ص٣ددبسح د /سٓٝددبٕ ٓددذ٣ش ٌٓزدددت ٤ٛئددخ اُزجددبدٍ ا ُٔبٗ٤ددخ «اُدددذاد»
ُٔوبثِددخ ا عددزبر اُددذًزٞس /ػٔددش ٝػذُددـٗ ٠ب ددت س دد٤ظ اُغبٓؼددخ
ُؾئ ٕٞاُذساعبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس ك.)ّ1028/4/21( ّٞ٣ ٠
 ص٣بسح أُغزؾبس اُضوبك ٠اُ٤بثبُٗٔ ٠وبثِخ ا عزبر اُدذًزٞس /ػٔدشٝ
ػذُـٗ ٠ب ت س ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئ ٕٞاُذساعبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس كد٠
.)ّ1028/4/14( ّٞ٣
عددبدط ٝصالصددٗ :ٕٞؼدد ٠اُغدد٤ذ ا عددزبر اُددذًزٞس /س دد٤ظ اُغبٓؼددخ اُغددبدح ا عددبرزح اُددزٖ٣
رٞكب ْٛهللا خالٍ اُلزشح ٓدٖ ( )ّ1028/0/00ؽزد)ّ1028/4/00( ٠
ٛٝـْ:
ا عــــــزبر ثٌِ٤ــــــخ اُؼِـــّٞ
اُذًزٞس /سأكـــذ ًبٓـــَ ٝافق
ا عــــــزبر ثٌِ٤ــــــخ اُؼِـــّٞ
اُذًزٞس  /ػِـــ ٠ػِـــ ٠أُشع٠
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ا عــزبر ثٌِ٤ــــخ اُزغــــــــبسح
اُذًزٞس /ؽٞهـــ ٢عـ٤ق اُ٘قــش
ا عــــزبر ثٌِ٤ـــــخ اُزٔش٣ــــل
اُذًزٞسح /اُٜــبّ ٓؾٔــذ أؽٔـــذ
عب ِ ٖ٤هللا ـ رؼبُ ٠ـ إٔ ٣زـٔذ ْٛثشؽٔزٝ ،ٚإٔ  ِْٜ٣أٛبُٝ ْٜ٤ر ْٜ٣ٝاُقجش ٝاُغِٞإ.

اداسح اُغبٓؼخ

أُقبدهـبد

 أُقددبدهخ ػِددٓ ٠ؾنددش اعزٔددـبع ٓغِددـظ عبٓؼددـخ اُوبٛددـشح اُغِغددـخ سهددـْ ()2210ثزبس٣ـخ (.)ّ1028/0/19
 أُقبدهخ ػِ ٠هـشاساد اُغد٤ذ ا عدزبر اُدذًزٞس س د٤ظ اُغبٓؼدخ اُقدبدسح ثدبُزل٣ٞلٓـٖ ٓغِدـظ اُغبٓؼدخ خدالٍ اُلزدشح ٓدٖ ( )ّ1028/0/00ؽزد.)ّ1028/4/00( ٠كد٠
أُغبيد ا٥ر٤خ:
٘ٓ .2ؼ اُذسعبد اُؼِٔ٤خ ثٔشؽِز( ٢اُِ٤غبٗظ ٝاُجٌبُٞسٞ٣ط) (ٝاُذساعبد اُؼِ٤ب).
 .1رؼ ٖ٤٤أػنبء ٖٓ اُخبسط ثٔغدبُظ اٌُِ٤دبدٝ ،مدْ أعدبرزح ُٔغبُغدٜب ،هجودـب ُِلودشرٖ٤
(عـ) ٛ( ٝـ) ٓـٖ أُـبدح ( ٖٓ )40اُوبٗ ٕٞسهـْ (ُ )49غ٘خ ( )ّ2911ثؾـؤٕ ر٘ظدْ٤
اُغبٓؼبد.
 .0هجــــــٛ ٍٞذا٣ـــــــب ٝرجشػـــــبد ٝعٞا ـــــض.
ٓ .4ذ اُجؼضبد ٝاإلعبصاد اُذساع٤خ ثؼذ اُؼبّ اُشاثغ ك ٠مٞء اُوٞاػذ أُ٘ظٔخ ُزُي.
ٝ .5هدددددـق هدددددـ٤ذ ٝهجدددددـ ٍٞأػدددددـزاس اُطدددددـالة ثٔشؽِزدددددـ( ٠اُِ٤غبٗدددددـظ ٝاُجٌبُٞس٣دددددـٞط)
(ٝاُذساعـبد اُؼِ٤ب).
 .6هَجـُ ٍٞأػزاس أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ اُز ٖ٣ػبدٝا خالٍ ؽٜش ٖٓ ربس٣خ ايٗوطبع.
 .1روش٣ددش اٜٗددبء خذٓددـخ أػنددبء ٤ٛئددخ اُزددذس٣ظ اُددزُ ٖ٣ددْ ٣ؼددٞدٝا خددـالٍ عددزخ أؽددٜش ٓددـٖ
ربس٣خ ايٗوطبع.
 .8ؽدبيد رقددؾ٤ؼ ث٤بٗددبد اُدذسعبد اُؼِٔ٤ددخ اُزدد ٢هدذ ٣ؾددذس كٜ٤ددب خطدؤٝ ،رزطِددت اُؼددشك
ػِـدددـٓ ٠غِـدددـظ اُغبٓؼـدددـخٝ ،رُدددي ثؼدددذ ٓشاعؼزٜدددب ٓـدددـٖ اإلداسح أُشًض٣دددخ ُِؾدددئٕٞ
اُوبٗ٤ٗٞخ ثبُغبٓؼخ.
 .9ؽــبيد ٗــذة أػنــبء ٤ٛئــخ اُزذس٣ظ ٖٓ خبسط ًِ٤بد اُغبٓؼخ.
 .20افـذاس هـشاساد اٜٗـبء اُخذٓـخ كـ ٠ؽدـبيد اٗوطدـبع أػندبء ٤ٛئدخ اُزدذس٣ظ ٝاُ٤ٜئدخ
أُؼبٗٝـخ أُ٘زذث ٖ٤أ ٝأُؼبس٣ـٖ أ٣ ٖٓ ٝؼٔـَ ثؾٌَ ؿ٤ش سعٔدـ ٠رؾدذ أ ٟاعدْ ُدذٟ
أ٣خ عٜخ أخش ٟخبسط اُغبٓؼخ.
 .22أُٞاكوخ ػِ ٠اػزٔـبد اإلػلـبءاد ٝاُخقٓٞـبد اُزـٝ ٠اكـن ػِٜ٤ـب اُغـ٤ذ
ا عـزبر اُذًزٞس س ٤ظ اُغبٓؼخ ػِ ٠عٔ٤غ اُخذٓبد ٝاُشع.ّٞ
 أُقدددبدهخ ػِدددٓ ٠ؾندددش اعزٔدددبع ُغ٘دددخ اإلػدددالٕ ػدددٖ ٝظدددب ق أػندددبء ٤ٛئدددخ اُزدددذس٣ظٓٝؼددب ْٜ٤ٗٝأُؾددٌِخ ثوددشاس ٓغِددظ اُغبٓؼددخ ثزددبس٣خ (ٝ )ّ1004/22/14أُ٘ؼوددذح ثزددبس٣خ
(.)ّ1028/4/1

ًِ٤خ ا٥داة

رؼ٘٤٤ــبد

 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح  /فددبثش ٖ٣كزؾدد ٠ػجددذ اُددشؽٖٔ اُغدد٤ذ كددٝ( ٠ظ٤لددخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ ػِْ اُ٘لظ) ثبٌُِ٤خ.
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 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس  /ربٓش ٓؾٔذ كب٣ض ٓقطل ٠كٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبر ٓغدبػذ)اُؾبؿشح (ثوغْ اُِـخ اُؼشث٤خ ٝآداثٜب) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُؼِّٞ

 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞسح  /أعٔبء ػِ ٠ؽٔٞد ٙػِ ٠اُجغ ٠ٗٞ٤كٝ( ٠ظ٤لخ أعزبرٓغبػذ) اُؾبؿشح (ثوغْ اُل٤ض٣بء) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح  /ساٗددذا ٓؾٔددذ ػجددذ اُؾٔ٤ددذ كددشط كددٝ( ٠ظ٤لددخ أعددزبر)اُؾبؿشح (ثوغْ اٌُ٤ٔ٤بء) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس ٓ /ؾٔددذ خبُددذ ٓؾٔددذ اعددٔبػ َ٤كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ اُش٣بم٤بد) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس  /هبسم ػجذ اُؼظ ْ٤ػجدذ أُوقدٞد كدٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبر)اُؾبؿشح (ثوغْ اُل٤ض٣بء ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ هت هقش اُؼ٠٘٤

 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس ٓ /ؾٔذ ٗغ٤ت ػجذ هللا ؽؼجبٕ ٣ٝل ٠كدٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبر)اُؾبؿشح (ثوغْ ا ٓشاك اُجبه٘خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِد ٠رؼ٤د ٖ٤اُدذًزٞس ٝ /ا دَ ٓؾٔدذ ػدبسف ػجدذ اُزدٞاة كدٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبر)اُؾبؿشح (ثوغْ ا ٓشاك اُجبه٘خ ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞسح  /داُ٤ب أؽٔذ ؽغٖ عدؼ٤ذ كدٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبر) اُؾدبؿشح(ثوغْ هت ا هلبٍ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ٤د ٖ٤اُدذًزٞس ٓ /قدطلٓ ٠ؾٔدٞد أؽٔدذ ؽغدبٗ ٖ٤كدٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبر)اُؾبؿشح (ثوغْ عشاؽخ اُؼظبّ) ثبٌُِ٤خ.
 ث٘بء ػِ ٠اهزشاػ اٌُِ٤خ أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُدذًزٞس /ؽدٞه ٠ػجدذ اُؾٔ٤دذ كدئاد ػجدذاُغٞاد كٝ ٠ظ٤لخ أعزبر اُؾبؿشح ثوغْ ا ٓشاك اُجبه٘خ ثبٌُِ٤خ)
هشس أُغِظ أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤ع٤بدر ٚكٝ ٠ظ٤لخ أعزبر ٝاُزـبم ٠ػـٖ ػوٞثـخ
اُز٘ج٤خ أُٞهؼخ ػِ٤خ يٗونبء أُذح.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس ٝ /ا َ عبٓ ٠عٔبٍ اثشا ْ٤ٛكٝ( ٠ظ٤لخ أعدزبر ٓغدبػذ)اُؾبؿشح (ثوغْ هت اُؾبيد اُؾشعخ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس ٓ /ؾٔددذ أؽٔددذ ؽٔددضح ػددٞك كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ اُز٤ُٞذ ٝأٓشاك اُ٘غبء) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُدذًزٞسح ٤ُٔ /دبء ٓؾٔدذ ٓؾٔدٞد اثدشا ْ٤ٛكدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ اُلغُٞٞ٤ع٤ب) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح ٓ /ددش ْ٣سءٝف ػجددذ اُددشؽٖٔ كبمددَ كددٝ( ٠ظ٤لددخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ هت اُؼٝ ٖ٤عشاؽزٜب) ثبٌُِ٤خ.
أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس ٓ /ؾٔددٞد ٓؾٔددذ عددؼ٤ذ اثددشا ْ٤ٛأثدد ٞعدد٤ذ كددٝ( ٠ظ٤لددخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ عشاؽخ اُؼظبّ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكودخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح ٓ /ددشٝح ٓؾٔددذ كددئاد ػجددذ اُؼض٣ددض ٛٝجدد ٚكددٝ( ٠ظ٤لددخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ اُطت أُٝ ٠ٜ٘اُج٤ئ )٠ثبٌُِ٤خ.
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 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح  /عٜ٤ددبٕ ؽبٓددذ ٓؾٔددذ ؽددب ٖ٤ٛكددٝ( ٠ظ٤لددخ أعددزبرٓغبػذ) اُؾبؿشح (ثوغْ اُجبصُٞٞع٤ب اإلًِ٤ٌ٤٘٤خ ٝاٌُ٤ٔ٤ب ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞسح ٓ ٠ٓ /ؾٔذ ؽش٣ق عِٔ٤بٕ كٝ( ٠ظ٤لخ أعزبر ٓغدبػذ)اُؾبؿشح (ثوغْ اُجبصُٞٞع٤ب اإلًِ٤ٌ٤٘٤خ ٝاٌُ٤ٔ٤ب ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس ٓ /ؾٔدذ أثد ٞاُغدؼٞد ػ٤دذ اُؾغدبٗ ٖ٤كدٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبرٓغبػذ) اُؾبؿشح (ثوغْ عشاؽخ اُؼظبّ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس  /ؽش٣ق عالٍ ٓؾٔذ ؽغٖ كدٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبر ٓغدبػذ)اُؾبؿشح (ثوغْ عشاؽخ اُؼظبّ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ٤د ٖ٤اُدذًزٞسح  /ثغد٘ذ ٓؾٔدذ ػجدذ اُؾٔ٤دذ ٓؾٔدذ كدٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبرٓغبػذ) اُؾبؿشح (ثوغْ اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ أُشًضح اُغشاؽ٤خ ٝػالط ا ُْ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح  /أ٣ددبٕ ٓؾٔددذ اثددشآ ْ٤ٛؼددٞك كددٝ( ٠ظ٤لددخ أعددزبرٓغبػذ) اُؾبؿشح (ثوغْ هت ا هلبٍ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُدذًزٞسح ٜٗ /د ٠خِ٤دَ ٓؾٔدذ خِ٤دَ كدٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبر ٓغدبػذ)اُؾبؿشح (ثوغْ ا ٓشاك اُجبه٘خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس ٓ /ؾٔٞد ٓؾٔذ ٓؾٔذ أؽٔذ اُ٘و٤طد ٠كدٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبرٓغبػذ) اُؾبؿشح (ثوغْ ا ٓشاك اُجبه٘خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُدذًزٞسح ٜٗ /د ٠أؽٔدذ ٓؾٔدذ ًٔدبٍ ٓؾٔدذ ٓطدبٝع كدٝ( ٠ظ٤لدخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ ا ؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح ٘ٓ /ددٓ ٠ؾٔددذ ٓؾٔددذ كزددٞػ كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ ا ؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞسح ٛ /ذٓ ٟغذ ٟػجبط ػجذ اُؾِ ْ٤كٝ( ٠ظ٤لخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ ا ؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ٤د ٖ٤اُدذًزٞسح ٗ /دبسدٗ ٖ٣ج٤دَ ؽِٔد ٠سصم هللا كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ ا ؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ٤د ٖ٤اُدذًزٞس ٛ /بؽدْ ٓؾٔدذ رٞك٤دن أثد ٞاُؼدال كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ عشاؽخ أُخ ٝا ػقبة) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس  /أؽٔددذ ٓؾٔددذ أؽٔددذ ٓشعدد ٠اُغِ٤غددِ ٠كددٝ( ٠ظ٤لددخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ عشاؽخ أُخ ٝا ػقبة) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِدـ ٠رؼ٤د ٖ٤اُدذًزٞس  /أؽٔدذ ٓؾٔدذ فدالػ اُدذ ٖ٣أؽٔدذ ٓؾٔدذ كدٝ( ٠ظ٤لدخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ عشاؽخ أُخ ٝا ػقبة) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح  /ؽددٔ٤بء أؽٔددذ ٓؾٔددذ أؽٔددذ اُجؾ٤ددش ٟكددٝ( ٠ظ٤لددخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ هت ا هلبٍ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح  /داُ٤ددب ٓؾٔددذ أؽٔددذ ٓشعدد ٠كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ هت ا هلبٍ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُدذًزٞسح  /اعدشاء أؽٔدذ اُغد٤ذ أُضاؽد ٠كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ هت ا هلبٍ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُدذًزٞسح ٜٓ /دب ٓقدطل ٠أؽٔدذ ٓقدطل ٠كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ أُشًضح اُغشاؽ٤خ ٝػالط ا ُْ) ثبٌُِ٤خ.
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 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ ٤د ٖ٤اُددذًزٞسح  /أٓ٘٤ددخ ػددبدٍ ٓ٘ددذٝس ٓؾٔددٞد ٓ٘ددذٝس كددٝ( ٠ظ٤لددخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ أُشًضح اُغشاؽ٤خ ٝػالط ا ُْ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس  /ػجددذٓ ٙؾٔددٞد ٓؾٔددذ اثددشا ْ٤ٛكددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ هت اُؾبيد اُؾشعخ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس  /أؽٔذ سعزْ ػجذ أُ٘ؼْ ػٔدشإ كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ هت اُؾبيد اُؾشعخ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس  /أؽٔددذ هددبٛش ٓؾٔددٞد أؽٔددذ كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ هت اُؾبيد اُؾشعخ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس  /أعبٓخ أؽٔذ ؽبًش ٌٓبٓ ٟٝؾٔذ كٝ( ٠ظ٤لخ ٓذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ اُغشاؽخ اُؼبٓخ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس  /خبُذ فالػ أؽٔدذ ػجدذ اُِط٤دق كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ اُغشاؽخ اُؼبٓخ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس ٤ُٝ /ذ خبُذ ٗقش ٓؾٔذ اُؾقش ٟكٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ ا ٓشاك أُزٞه٘خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس  /اعٔبػ َ٤أٗٞس اعٔبػٓ َ٤ؾٔدذ كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ ا ٓشاك أُزٞه٘خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس ٓ /ؾٔددذ ػددض اُددذ ٖ٣ػجددذ اُـلددبس ػددضاّ كددٝ( ٠ظ٤لددخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ عشاؽخ اُوِت ٝاُقذس) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُزغبسح

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح  /سٝي عددبٓٓ ٠ؾٔددذ أٓددٗ ٖ٤ددٞاس كددٝ( ٠ظ٤لددخ أعددزبرٓغبػذ) اُؾبؿشح (ثوغْ أُؾبعجخ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُٜ٘ذعخ

 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس ٓ /ؾٔددذ ؽغددٖ ٓؾٔددٞد كٜٔدد ٠كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ اُٜ٘ذعخ اإلٗؾب ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس  /أؽٔددذ ٓ٘قددٞس أؽٔددذ فددبدم اثددشا ْ٤ٛكددٝ( ٠ظ٤لددخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ اُٜ٘ذعخ اإلٗؾب ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس ٛ /ؾددبّ ٓبعددذ اثددشا ْ٤ٛػضٔددبٕ كددٝ( ٠ظ٤لددخ أعددزبر)اُؾبؿشح (ثوغْ اُٜ٘ذعخ اإلٗؾب ٤خ ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُضساػخ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤ددد ٖ٤اُددذًزٞس  /ؽددبصّ ٓؾٔدددذ ٓؾٔددٞد ؽغددٖ كدددٝ( ٠ظ٤لددخ أعدددزبر)اُؾبؿشح (ثوغْ اٌُ٤ٔ٤بء اُؾ٣ٞ٤خ ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُطت اُج٤طشٟ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس ٓ /ؾٔددذ عددؼ٤ذ ٓقددطل ٠ػددبٓش كددٝ( ٠ظ٤لددخ أعددزبرٓغبػذ) اُؾبؿشح (ثوغْ اُغشاؽخ ٝاُزخذ٣ش ٝا ؽؼخ) ثبٌُِ٤خ.
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 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞسح ٛ /جٓ ٚؾٔذ ػِ ٠خِ َ٤كٝ( ٠ظ٤لخ ٓدذسط) اُؾدبؿشح(ثوغْ اُقؾخ ٝاُشػب٣خ اُج٤طش٣خ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ داس اُؼِّٞ

 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُدذًزٞس  /ؽغدبط أٗدٞس ػجدذ اٌُدش ْ٣اثدشا ْ٤ٛكدٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبر)اُؾبؿشح (ثوغْ اُ٘ؾٝ ٞاُقشف ٝاُؼشٝك ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ هت ا ع٘بٕ

 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس  /ؽددبرْ ٝا ددَ ػجددذ اُلزددبػ ٓؾٔددذ ػددبٓش كددٝ( ٠ظ٤لددخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ ثبصُٞٞع٤ب اُلْ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح  /ؽدد٤ش ٖ٣ؽددبكع اثددشآ ْ٤ٛؾٔددذ كددٝ( ٠ظ٤لددخ أعددزبرٓغبػذ) اُؾبؿشح (ثوغْ اُؼالط اُزؾلظ )٠ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُق٤ذُخ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح ٓ /ؾدد٤شح ػِدد ٠ؽددٌش ٟؽددؼجبٕ كددٝ( ٠ظ٤لددخ أعددزبرٓغبػذ) اُؾبؿشح (ثوغْ اُؼوبه٤ش) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ ايهزقبد ٝاُؼِ ّٞاُغ٤بع٤خ

 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح  /أٓ٤ددشح ٓؾٔددذ ٓؾٔددذ اُؾددبٍ كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ ايهزقبد) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس  /أؽٔددذ ؽددٞه ٠ػِدد ٠عددبُْ ٓؾٔددذ عددبُْ كددٝ( ٠ظ٤لددخٓدددذسط) اُؾدددبؿشح (ثوغدددْ اُؼدددالط اُطج٤ؼددد ٠يمدددطشاثبد اُغٜدددبص اُؼقدددج ٠اُؼندددِ٠
ٝعشاؽزٜب) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُزٔش٣ل

 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞسح ٣ٞٛ /ذا أؽٔذ ؽغ ٖ٤ع٤ذ كٝ( ٠ظ٤لخ أعدزبر) اُؾدبؿشح(ثوغْ رٔش٣ل ا هلبٍ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اإلػالّ

 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞسح  /فلب كدٞص ٟػِدٓ ٠ؾٔدذ كدٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبر ٓغدبػذ)اُؾبؿشح (ثوغْ اإلراػخ ٝاُزِ٤لض )ٕٞ٣ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح ٛ /ددذ٣ش ٓؾٔددٞد ػجددذ هللا أؽٔددذ كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ اإلراػخ ٝاُزِ٤لض )ٕٞ٣ثبٌُِ٤خ.
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ًِ٤خ اُزخط٤و اإلهِٝ ٠ٔ٤اُؼٔشاٗ٠

 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح ٛ /جددخ ٓقددطل ٠ؽغددٖ ٓؾٔددذ كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ اُز٘ٔ٤خ اُؼٔشاٗ٤خ اإلهِ٤ٔ٤خ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُزشث٤خ ُِطلُٞخ أُجٌشح

 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ٤د ٖ٤اُدذًزٞسح ٓ /بس٣دبٕ كدٞص٤ٛٝ ٟدت رٞك٤دن كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ اُؼِ ّٞا عبع٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح ٞٗ /سٛددبٕ ٓؾٔددذ ثٜغددذ أٗددٞس كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ اُؼِ ّٞا عبع٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح  /داُ٤ددب عٔددبٍ عددِٔ٤بٕ ػغ٤ددض كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ اُؼِ ّٞاُزشث٣ٞخ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ

 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُدذًزٞس  /اثدشآ ْ٤ٛؾٔدذ خطدبة اثدشا ْ٤ٛكدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ اُزشث٤خ اُل٘٤خ) ثبٌُِ٤خ.

ٓؼٜذ اُذساعبد ٝاُجؾٞس اإلؽقب ٤خ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس  /عٔددبٍ ٓؾٔددذ ػط٤ددخ ٓقددطل ٠كددٝ( ٠ظ٤لددخ أعددزبرٓغبػذ) اُؾبؿشح (ثوغْ اُغـشاك٤ب) ثبُٔؼٜذ.
ٓؼٜذ اُذساعبد ٝاُجؾٞس اإلؽقب ٤خ:
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞسح  /أ٣ددبٕ ٓقددطل ٠أؽٔددذ ػدد ٕٞكددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ ثؾٞس اُؼِٔ٤بد) ثبُٔؼٜذ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤ددد ٖ٤اُددذًزٞسح ٛ /جددد ٚعدد٤ذ ٓؾٔدددذ سؽددذ ٟكدددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓدددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ ثؾٞس اُؼِٔ٤بد) ثبُٔؼٜذ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس  /ػجـذ أُ٘ؼـْ ؽِٔـ ٠اعٔبػ َ٤ػجذ اُؾبكع كٝ( ٠ظ٤لدخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ ػِ ّٞاُؾبعت) ثبُٔؼٜذ.

أُؼٜذ اُوُ ٠ٓٞألٝساّ

 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس  /ػٔش ٝكبسٝم اثشآ ْ٤ٛقطل ٠كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ ا ؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ) ثبُٔؼٜذ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددذًزٞس ٓ /ؾٔددٞد ٓؾٔددذ ػِدد ٠سصم كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ ا ؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ) ثبُٔؼٜذ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس ٝ /ا َ ٓؾٔٞد ػجذ اُؾٔ٤ذ ٓؾٔدذ دس٣ٝدؼ كدٝ( ٠ظ٤لدخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ ا ؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ) ثبُٔؼٜذ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس ٓ /ؾٔدذ ػدبهق ٓؾٔدٞد اٌُدشد ٟكدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ عشاؽخ ا ٝساّ) ثبُٔؼٜذ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس  /ؽش٣ق أؽٔذ ػجذ اٌُش ْ٣ؽغدٖ كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدذسط)اُؾبؿشح (ثوغْ عشاؽخ ا ٝساّ) ثبُٔؼٜذ.
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 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞسح ِٜٗ /خ ٗقش اُذ ٖ٣أث ٞعش٣غ أؽٔذ ؽٜبة كدٝ( ٠ظ٤لدخٓذسط) اُؾبؿشح (ثوغْ اُزخذ٣ش ٝاإلٗؼبػ ٝػالط ا ُْ) ثبُٔؼٜذ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞس ٓ /ؾٔذ اُغ٤ذ ؽغدٖ ٓؾٔدذ كدٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبر ٓغدبػذ)اُؾبؿشح (ثوغْ اُزخذ٣ش ٝاإلٗؼبػ ٝػالط ا ُْ) ثبُٔؼٜذ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُذًزٞسح  /ػب٣ذح ػِ ٠اُغدؼ٤ذ اُغد٤ذ ٞ٣عدق كدٝ( ٠ظ٤لدخ أعدزبرٓغبػذ) اُؾبؿشح (ثوغْ ا ؽؼخ اُزؾخ٤ق٤خ) ثبُٔؼٜذ.

ًِ٤خ اُؼِّٞ

رؼ٘٤٤بد ؿ٤ش ٓغزٞكبح

 ػذّ أُٞاكوخ ػِ ٠رشه٤خ اُذًزٞسح  ٠ٜٗ /ػِٓ ٠ؾٔذ فبُؼ (أُذسط ثوغْ اُل٤ض٣دبءاُؾ٣ٞ٤خ ثبٌُِ٤خ) ُٞظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ.

ًِ٤خ هت هقش اُؼ٠٘٤

 ػذّ أُٞاكوخ ػِ ٠رشه٤خ اُذًزٞس /أؽٔذ ػِدٓ ٠ؾٔدذ ثدذ( ٟٝا عدزبر أُغدبػذ ثوغدْاُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ أُشًضح اُغشاؽ٤خ ٝػالط ا ُْ ثبٌُِ٤خ) ُٞظ٤لخ أعزبر.
 ػذّ أُٞاكوخ ػِ ٠رشه٤خ اُدذًزٞسح  /دػدبء ٣غدش ٟعدِٔ٤بٕ ٞ٣عدق (أُدذسط ثوغدْا ٓشاك اُجبه٘خ اُخبفخ ثبٌُِ٤خ) ُٞظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ.

ًِ٤خ اُزٔش٣ل

 ػددذّ أُٞاكوددخ ػِدد ٠رشه٤ددخ اُددذًزٞسح ٛ /الُ٤ددخ ؽددِجٓ ٠ؾٔددذ ؽددِج( ٠أُددذسط ثوغددْرٔش٣ل فؾخ أُغزٔغ ثبٌُِ٤خ) ُٞظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ.

ًِ٤خ اُؼِّٞ

رؼـبهـــذ

 أُٞاكوخ ػِد ٠اُزؼبهدذ ٓدغ ا عدـزبر اُذًزدـٞس  /عدِطبٗخ ٗدٞسٜٗ ٕٝدبس (ا عدزبر ُِؼٔدَثوغْ اُل٤ض٣دبء ثبٌُِ٤دخ) ٓزؼبهدذا ػدبٓال ُٔدذح ػدبّ اػزجدبسا ٓدٖ ( )ّ1028/5/2ثٌٔبكدؤح
هذسٛب ( 2500ع٘ )ٚ٤ؽٜش٣بٝ ،رُدي كد ٠مدٞء ٗدـ أُدبدح (ٓ )210دٖ هدبٗ ٕٞر٘ظدْ٤
اُغبٓؼبد ٝأُغزجذٍ ثٜب هبٗ ٕٞسهْ (ُ )84غ٘خ ()ّ1021

ًِ٤خ اُٜ٘ذعخ

 ث٘بء ػِ ٠اهزشاػ اٌُِ٤دخ أُٞاكودخ ػِد ٠اُزؼبهدذ ٓدغ ا عدـزبر اُذًزدـٞس  /فدالػ ٓؾٔدذاثددشا ْ٤ٛاُؾدد٤خ (ا عددزبر اُغددبثن ُِؼٔددَ ثوغددْ اُش٣بمدد٤بد اُٜ٘ذعدد٤خ ثبٌُِ٤ددخ) ٓزؼبهددذا
ػبٓال ُٔذح ػبٓ ٖ٤ثٌٔبكؤح ٓبُ٤خ هدذسٛب ( 2500ع٘٤د )ٚؽدٜش٣بٝ ،رُدي كد ٠مدٞء ٗدـ
أُددبدح (ٓ )210ددٖ هددبٗ ٕٞر٘ظدد ْ٤اُغبٓؼددبد ٝأُغددزجذٍ ثٜددب هددبٗ ٕٞسهددْ (ُ )84غدد٘خ
(.)ّ1021
اُوـددـشاس ٝ :اكددـن أُغِددـظ ػِددـ ٠رؼبهددـذ عدد٤بدرُِ ٚؼٔددَ ثوغددْ اُش٣بمدد٤بد ٝاُل٤ض٣وددب
اُٜ٘ذع٤خ ثبٌُِ٤خ ثذءا ٖٓ ربس٣خ ٓٞاكوخ ٓغِظ اُغبٓؼخ.

52

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة إبريل 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

 ث٘بء ػِ ٠اهزشاػ اٌُِ٤خ أُٞاكوخ ػِ ٠اُزؼبهذ ٓغ اُذًزـٞس ٓ /ؾٔٞد ػجـذ اُغدالّ هدـٚ(ا عزبر أُغبػذ اُغبثن ُِؼَٔ ثوغْ اُٜ٘ذعخ اإلٗؾب ٤خ ثبٌُِ٤خ) ُٔدـذح ػبٓدـ( ٖ٤رؼبهدذ
ؽشكٝ )٠رُي ك ٠مٞء ٗـ أُبدح ( ٖٓ )210هبٗ ٕٞر٘ظ ْ٤اُغبٓؼبد ٝأُغدزجذٍ ثٜدب
هبٗ ٕٞسهْ (ُ )84غ٘خ (.)ّ1021
اُوــشاس ٝ :اكـن أُغِـظ ػِـ ٠رؼبهـذ ع٤بدرُِ ٚؼَٔ ثوغْ اُٜ٘ذعخ اإلٗؾب ٤خ ثبٌُِ٤خ
ثذءا ٓـٖ ربس٣ــخ ٓٞاكوخ ٓغِظ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُؾوٞم

رغذ٣ذ اػبسح

 ث٘بء ػِ ٠اهزشاػ اٌُِ٤خ أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػبسح اُذًزـٞس  /اٜ٣بة ػجدبط اُلدشاػ(ا عدزبر أُغدبػذ ثوغدْ كِغدلخ اُودبٗٝ ٕٞربس٣خدد ٚثبٌُِ٤دخ) ُِؼٔدـَ (ثغبٓؼدخ عدطبّ ثددٖ
ػجذ اُؼض٣ض ثبُغؼٞد٣خ) ُِؼبّ اُغبٓؼ ٠اُؼبؽش ٝا خ٤ش (.)ّ1029/1028
أُٞاكوددخ ػِدد ٠اهزددشاػ اٌُِ٤ددخ ػِدد ٠إٔ ٌ٣دد ٕٞرغذ٣ددذ اػددبسح عدد٤بدر ٚاعددزٌٔبي ُِؼِددْ
اُغبٓؼ ٠اُؼبؽش ٝا خ٤ش اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1021/9/2ؽز.)ّ1028/1/1( ٠

ًِ٤خ اُؼِّٞ

 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػبسح ا عزبر اُذًزـٞس  /ػ٤دذ سعدت ػجدذ اُلزدبػ (ا عدزبر ثوغدْاُغٞ٤ك٤ض٣بء ثبٌُِ٤خ) ُِؼٔدـَ (ثغبٓؼدخ ا ٓ٤دش عدطبّ ثدٖ ػجدذ اُؼض٣دض ثبُغدؼٞد٣خ) ُِؼدبّ
اُغبٓؼ ٠اُضبٖٓ ()ّ1029/1028

ًِ٤خ هت هقش اُؼ٠٘٤

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رغذ٣ددذ اػددبسح ا عددزبرح اُذًزددـٞسح ٗ /غددشٓ ٖ٣ؾٔددذ ا ثدد٤ل (ا عددزبرثوغْ هت ا هلدبٍ ثبٌُِ٤دخ) ُِؼٔدـَ (ثٔغزؾدلٛ ٠دبد ٟثبٌُ٣ٞدذ) ُِؼدبّ اُغدبٓؼ ٠اُضدبٖٓ
( )ّ1029/1028اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1028/5/21ؽز)ّ1029/5/22( ٠
 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣دذ اػدبسح ا عدزبر اُذًزدـٞس  /ؽٔدذ ٟاُغد٤ذ عدبٓ ٠ػدضة (ا عدزبرثوغْ اُز٤ُٞذ ٝأٓدشاك اُ٘غدبء ثبٌُِ٤دخ) ُِؼٔدـَ (ثٔغزؾدلTasmanian Health ٠
 Serviceثبعدددددزشاُ٤ب) ُِؼدددددبّ اُغدددددبٓؼ ٠اُؼبؽدددددش ( )ّ1029/1028اػزجدددددبسا ٓدددددٖ
( )ّ1028/1/2ؽز.)ّ1029/2/02( ٠
 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػبسح ا عزبرح اُذًزـٞسح  /ص٘٣ت ػجذ اُخدبُن اثدشآ ْ٤ٛقدطل٠(ا عددزبر ثوغددْ أٌُ٤شٝثُٞٞ٤ع٤ددب اُطج٤ددخ ٝأُ٘بػددخ ثبٌُِ٤ددخ) ُِؼٔددـَ (ثغبٓؼددخ أًزددٞثش
ُِؼِدددد ّٞاُؾذ٣ضددددخ ثٔقددددش) ُِؼددددبّ اُغددددبٓؼ ٠اُضددددبٖٓ ( )ّ1029/1028اػزجددددبسا ٓددددٖ
( )ّ1028/0/2ؽز.)ّ1029/0/2( ٠
 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػدبسح اُذًزدـٞس  /اثدشا ْ٤ٛاُغد٤ذ عدؼذ أؽٔدذ (ا عدزبر أُغدبػذثوغددْ ػددالط ا ٝساّ ٝاُطددت اُ٘دد ٟٝٞثبٌُِ٤ددخ) ُِؼٔددَ (ثٌِ٤ددخ اُؼِدد ّٞاُزطج٤و٤ددخ ثغبٓؼددخ
اُخدددددشط ثبُغدددددؼٞد٣خ) ُِؼدددددبّ اُغدددددبٓؼ ٠اُزبعدددددغ ( )ّ1029/1028اػزجدددددبسا ٓدددددٖ
( )ّ1028/8/26ؽز)ّ1029/8/25( ٠
 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػدبسح اُذًزدـٞس  /ؽدبرْ أؽٔدذ أعدٔبػٗ َ٤قش(ا عدزبر أُغدبػذثوغددْ ػددالط ا ٝساّ ٝاُطددت اُ٘دد ٟٝٞثبٌُِ٤ددخ) ُِؼٔددـَ (ثٔذ٘٣ددخ ا ٓ٤ددش اُغددِطبٕ اُطج٤ددخ
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ثبُغددؼٞد٣خ) ُِؼددبّ اُغددبٓؼ ٠اُضددبٖٓ ( )ّ1029/1028اػزجددبسا ٓ دٖ ()ّ1028/0/14
ؽز.)ّ1029/0/10( ٠
 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػبسح اُذًزـٞس  /أؽٔـذ ؽغ ٖ٤ػجذ اُغٞاد ػجدذ اُجدبه( ٠ا عدزبرأُغددبػذ ثوغددْ ا رٕ ٝا ٗددق ٝاُؾ٘غددشح ثبٌُِ٤ددخ) ُِؼٔددـَ (ثٔغزؾددل ٠اُخددذٓبد اُطج٤ددخ
ثبُخطٞه اُغ٣ٞخ ثبُغؼٞد٣خ) ُِؼبّ اُغبٓؼ ٠اُؼبؽش (.)ّ1029/1028
 ث٘بء ػِ ٠اهزشاػ اٌُِ٤خ أُٞاكوخ ػِد ٠رغذ٣دذ اػدبسح اُذًزدـٞس ٓ /ؾٔدذ كدبسٝم ٓؾٔدذاُؾددؾبد (ا عددزبر أُغددبػذ ثوغددْ هددت ا هلددبٍ ثبٌُِ٤ددخ) ُِؼٔددـَ (ثٔغزؾددل ٠اُؼددشف
ثبٌُ٣ٞددذ) ُِؼددبّ اُغددبٓؼ ٠اُغددبدط ( )ّ1029/1028اػزجددبسا ٓ دٖ ()ّ1028/5/11
ؽز.)ّ1029/5/16( ٠
هددشس أُغِددظ أُٞاكوددـخ ػِددـ ٠اهددـزشاػ اٌُِ٤ددـخ ػِددـ ٠إٔ ٌ٣ددـ ٕٞرغذ٣ددذ اػددبسح ُغدد٤بدرٚ
اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1028/9/1ؽز )ّ1029/5/16( ٠ك ٠اهبس اُؼبّ اُغبٓؼ ٠اُغبثغ.
 ث٘بء ػِ ٠اهزدشاػ اٌُِ٤دخ أُٞاكودخ ػِد ٠رغذ٣دذ اػدبسح اُذًزدـٞس ٓ /ؾٔدذ ػجدذ أُؼجدٞداُغ٤ذ سمدٞإ (أُدذسط ثوغدْ هدت ٝعشاؽدخ اُؼد ٖ٤ثبٌُِ٤دخ) ُِؼٔدـَ (ثدٞصاسح اُقدؾخ
ثٔذ٘٣دددخ أُِدددي عدددؼٞد اُطج٤دددخ ثبُغدددؼٞد٣خ) ُِؼدددبّ اُغدددبٓؼ ٠اُضدددبٖٓ ()ّ1028/1021
اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1028/9/2ؽز.)ّ1029/5/02( ٠
هشس أُغِظ أُٞاكوـخ ػِـ ٠اهـزشاػ اٌُِ٤ـخ ػِـ ٠إٔ ٌ٣ـ ٕٞرغذ٣ذ اػبسح ع٤بدرٚ
اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1028/9/2ؽزٜٗ )ّ1029/5/02( ٠ب٣خ اُؼوذ ك ٠اهبس اُؼبّ
اُغبٓؼ ٠اُؼبؽش.

 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػبسح اُذًزـٞس  /ثبٛش ٓؾٔذ ثذس اُذ ٖ٣ػبؽٞس (أُذسط ثوغْ ا رٕٝا ٗق ٝاُؾ٘غشح ثبٌُِ٤خ) ُِؼٔـَ (ثٔغزؾل ٠اُخذٓبد اُؼالع٤دخ اُخبسع٤دخ ثبإلٓدبساد) ُِؼدبّ
اُغبٓؼ ٠اُزبعغ ( )ّ1029/1028اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1028/2/10ؽز.)ّ1029/2/29( ٠

 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػبسح اُذًزـٞسح  /ؿبدح ػبدٍ ٞ٣عق اثشا( ْ٤ٛا عزبر أُغدبػذثوغْ اُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ أُشًضح اُغشاؽ٤خ ٝػالط ا ُْ ثبٌُِ٤خ) ُِؼٔدـَ (ثٔغزؾدل ٠اثدٖ
عدد٘٤ب ٓ٘طوددخ اُقددجبػ اُطج٤ددخ اُزخققدد٤خ ثددٞصاسح اُقددؾخ ثبٌُ٣ٞددذ) اعددزٌٔبٍ ُِؼددبّ
اُؼبؽدددددددددش ٝا خ٤دددددددددش ( )ّ1029/1028اػزجدددددددددبسا ٓدددددددددٖ ( )ّ1028/9/2ؽزددددددددد٠
(ٜٗ )ّ1028/21/02ب٣خ اُغ٘ٞاد اُؼؾش أُغٔٞػ ثٜب.
 أُٞاكوخ ػِد ٠رغذ٣دذ اػدبسح اُذًزدـٞسح  /سٛدبّ ٓؾٔدذ ػجدذ اُؾٔ٤دذ ؽغدبٗ( ٖ٤ا عدزبرأُغددبػذ ثوغددْ اُزخددذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣ددخ أُشًددضح اُغشاؽ٤ددخ ٝػددالط ا ُددْ ثبٌُِ٤ددخ) ُِؼٔدددـَ
(ثٔغزؾل ٠عبٓب ثبُغؼٞد٣خ) ُِؼبّ اُغبٓؼ ٠اُزبعغ ()ّ1029/1028
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رغذ٣ددذ اػددبسح اُذًزددـٞسح ٜٓ /ددب ٓؾٔددذ فددبثش خِ٤ددَ (ا عددزبر أُغددبػذثوغددْ اُلبسٓبًُٞٞع٤ددب اُطج٤ددخ ثبٌُِ٤ددخ) ُِؼٔددـَ (ثٌِ٤ددخ اُطددت اُجؾددش ٟثغبٓؼددخ اُؾددبسهخ
ثبإلٓبساد) ُِؼبّ اُغبٓؼ ٠اُؼبؽش ()ّ1029/1028
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رغذ٣ددذ اػددبسح اُذًزددـٞس  /أؽٔددذ ٓؾٔددذ أؽٔددذ ٛبؽددْ (ا عددزبر أُغددبػذثوغْ ا ٓدشاك أُزٞه٘دخ ثبٌُِ٤دخ) ُِؼٔدـَ (ثٔغزؾدل ٠اُغدؼٞد ٟا ُٔدبٗ ٠ثبُغدؼٞد٣خ)
ُِؼبّ اُغبٓؼ ٠اُزبعغ (.)ّ1029/1028
 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػبسح اُذًزدـٞس  /أؽٔدـذ ٓقطلدـًٔ ٠دـبٍ ػجدذ أُغ٤دذ (أُدذسطثوغددْ اُزخددذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣ددخ أُشًددضح اُغشاؽ٤ددخ ٝػددالط ا ُددْ ثبٌُِ٤ددخ) ُِؼٔددـَ (ثٔغزؾددل٠
ثبهذٝ ٝاُذًزٞس ػشكبٕ ثبُغؼٞد٣خ) ُِؼبّ اُغبٓؼ ٠اُؼبؽش (.)ّ1029/1028
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 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػبسح اُذًزـٞس  /أؽٔذ ػجذ اُؼض٣دض ػجدذ اُؼض٣دض عدِ( ْ٤أُدذسطثوغددْ اُزخددذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣ددخ أُشًددضح اُغشاؽ٤ددخ ٝػددالط ا ُددْ ثبٌُِ٤ددخ) ُِؼٔددـَ (ثٔغزؾددل٠
ثبهذٝ ٝاُذًزٞس ػشكبٕ ثبُغؼٞد٣خ) ُِؼبّ اُغبٓؼ ٠اُزبعغ (.)ّ1029/1028
 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػبسح اُذًزـٞس  /عبٓؼ ٣غشٓ ٟؾٔذ أؽٔذ (أُذسط ثوغْاُزخذ٣ش ٝاُؼ٘ب٣خ أُشًضح اُغشاؽ٤خ ٝػالط ا ُْ ثبٌُِ٤خ) ُِؼٔـَ (ثٔغزؾل ٠ثبهذٝ
ٝاُذًزٞس ػشكبٕ ثبُغؼٞد٣خ) اعزٌٔبي ُِؼبّ اُغبٓؼ ٠اُؼبؽش ()ّ1029/1028
اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1028/9/2ؽزٜٗ )ّ1029/4/00( ٠ب٣خ اُغ٘ٞاد اُؼؾش أُغٔٞػ
ثٜب

ًِ٤خ اُٜ٘ذعخ

 ث٘ددبء ػِدد ٠اهزددشاػ اٌُِ٤ددخ ػددذّ أُٞاكوددخ ػِدد ٠رغذ٣ددذ اػددبسح ا عددزبر اُددذًزٞسٓ /بعددذٓؾٔٞد ؽبٓذ (ا عزبر ثوغْ اإلؽـبٍ اُؼبٓخ ثبٌُِ٤خ) ٝرُي ُِؼَٔ (ًخج٤ش ثبُج٘دي اُدذ٠ُٝ
ثؤٓشٌ٣ب ُٔذح ػبّ) اػزجبسا ٖٓ (.)ّ1028/4/1
هــشس أُغِدـظ أُٞاكودـخ ػِدـ ٠ػٔدَ ا عدزبر اُدذًزٞسٓ /بعدذ ٓؾٔدٞد ؽبٓدذ ُٔدذح ػدبّ
اػزجدددبسا ٓدددٖ ( )ّ1028/4/1ثبػزجبسٛدددب ٜٓٔدددخ ه٤ٓٞدددخ ٓدددغ اُؼدددشك ػِددد ٠اُغدددِطبد
أُخزقخ ا ػِ.٠
 ث٘ددبء ػِدد ٠اهزددشاػ اٌُِ٤ددخ ػددذّ أُٞاكوددخ ػِدد ٠رغذ٣ددذ اػددبسح اُددذًزٞسٓ /ؾٔددذ ؽغددٖٞ٣عق اُؾبرُ( ٠ا عزبر أُغدبػذ ثوغدْ ٘ٛذعدخ اُزقدٔ ْ٤أٌُ٤دبٗٝ ٠ٌ٤اإلٗزدبط) ثٌِ٤دخ
اُٜ٘ذعدددخ ٝرُدددي ُِؼٔدددَ ثغبٓؼدددخ أُِدددي عدددؼٞد ثبُغدددؼٞد٣خ ُِؼدددبّ اُغدددبٓؼ ٠اُزبعدددغ
( )ّ1029/1028اػزجبسا ٖٓ (.)ّ1028/9/2
هشس أُغِظ أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػبسح اُذًزٞس ٓ /ؾٔذ ؽغدٖ ٞ٣عدق اُؾدبرُُِ ٠ؼدبّ
اُغبٓؼ ٠اُزبعغ (.)ّ1029/1028

ًِ٤خ داساُؼِّٞ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رغذ٣ددذ اػددبسح ا عددـزبر اُذًزددـٞس ٓ /ؾٔددـذ عٔددـبٍ ػجددذ اُؾٔ٤ددذ فددوش(ا عزبر ثوغْ اُ٘ؾٝ ٞاُقدشف ٝاُؼدشٝك ثبٌُِ٤دخ) ُِؼٔدـَ (ثغبٓؼدخ اُغدِطبٕ هدبثٞط
ثغِط٘خ ػٔبٕ) ُِؼبّ اُغبٓؼ ٠اُغبثغ (.)ّ1029/1028

ًِ٤خ ايهزقبد ٝاُؼِ ّٞاُغ٤بع٤خ

 ث٘بء ػِ ٠اهزشاػ اٌُِ٤خ أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣دذ اػدبسح اُذًزدـٞس ٣ /بعدش ٓؾٔدذ اثدشاْ٤ٛفددجش( ٟأُددذسط ثوغددْ اُؾٞعددجخ ايعزٔبػ٤ددخ ثبٌُِ٤ددخ) ُِؼٔددـَ (ثغبٓؼددخ أُِددي عددؼٞد
ثبُغددؼٞد٣خ) ُِؼددبّ اُغددبٓؼٝ )ّ1029/1028( ٠عددزخ أؽددٜش كددٗ ٠طددبم اُؼددبّ اُؼبؽددش
ٝعزخ أؽٜش كٗ ٠طبم اُؼبّ اُؾبد ٟػؾش.
هشس أُغِظ أُٞاكوخ ػِ ٠اهزشاػ اٌُِ٤خ ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣رغذ٣ذ اػبسح ع٤بدر ٚاعدزٌٔبي
ُِؼِْ اُغبٓؼ ٠اُؼبؽش ٝا خ٤ش اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1028/9/2ؽز.)ّ1029/1/12( ٠
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ًِ٤خ ا٥صبس

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رغذ٣ددذ اػددبسح ا عددزبر اُذًزددـٞس  /ؽغدد٘ ٠ػجددذ اُؾِددٓ ْ٤ؾٔددٞد ػٔددبس(ا عزبر ثوغْ ا٥صبس أُقش٣خ ثبٌُِ٤خ) ُِؼٔـَ (ثغبٓؼخ أُِي عدؼٞد ثبُغدؼٞد٣خ) ُِؼدبّ
اُغبٓؼ ٠اُؼبؽش (.)ّ1029/1028

أُؼٜذ اُوُ ٠ٓٞألٝساّ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رغذ٣ددذ اػددبسح ا عددزبرح اُذًزددـٞسح  /ؿددبدح أؽٔددذ ٓؾٔددذ ػِدد ٠اُؼٞمدد٠(ا عزبر ثوغْ اُزخذ٣ش ٝاإلٗؼبػ ٝػالط ا ُْ ثبُٔؼٜدذ) ُِؼٔدـَ (ثٔذ٘٣دخ أُِدي ػجدذ هللا
اُطج٤دددددخ ثبُغددددددؼٞد٣خ) ُِؼدددددبّ اُغددددددبٓؼ ٠اُزبعدددددغ ( )ّ1029/1028اػزجددددددبسا ٓددددددٖ
( )ّ1028/4/0ؽز.)ّ1029/4/1( ٠
 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػبسح ا عزبرح اُذًزـٞسح ٓ /بعذح ؽٌش ٟػدبصس (ا عدزبر ثوغدْاُزخذ٣ش ٝاإلٗؼبػ ٝػالط ا ُْ ثبُٔؼٜذ) ُِؼٔـَ (ثٔغزؾدلُ 51051 ٠ألهلدبٍ ثٔقدش)
ُِؼدددبّ اُغدددبٓؼ ٠اُضدددبٗ ٠ػؾدددش ( )ّ1029/1028اػزجدددبسا ٓدددٖ ( )ّ1028/5/2ؽزددد٠
(ٜٔٓ )ّ1029/4/00خ ه٤ٓٞخ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػبسح ا عدزبر اُذًزدـٞس ٓ /بعدذ ٓؾٔدذ اُؾدبكؼ( ٠ا عدزبر ثوغدْعشاؽخ ا ٝساّ ثبُٔؼٜذ) ُِؼٔدـَ (ثٔغزؾدلُ 51051 ٠ألهلدبٍ ثٔقدش) ُِؼدبّ اُغدبٓؼ٠
اُضبٗ ٠ػؾش (ٜٔٓ )ّ1029/1028خ ه٤ٓٞخ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػبسح ا عزبرح اُذًزدـٞسح  /عد٤ٗٞب كٜٔد ٠أسعدبٗٞ٤ط (ا عدزبرثوغددْ اُجبصُٞٞع٤ددب اإلًِ٤ٌ٤٘٤ددخ ثبُٔؼٜددذ) ُِؼٔددـَ (ثٔغزؾددلُ 51051 ٠ألهلددبٍ ثٔقددش)
ُِؼـبّ اُغبٓؼـ ٠اُضبٗـ ٠ػؾش (ٜٔٓ )ّ1029/1028خ ه٤ٓٞخ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رغذ٣ددذ اػددبسح ا عددزبرح اُذًزددـٞسح  /د٘٣ددب أؽٔددذ ٣بعدد( ٖ٤ا عددزبر ثوغددْاُجبصُٞٞع٤ددب اإلًِ٤ٌ٤٘٤ددخ ثبُٔؼٜددذ) ُِؼٔددـَ (ثٔغزؾددلُ 51051 ٠ألهلددبٍ ثٔقددش) ُِؼددبّ
اُغبٓؼ ٠اُضبٗ ٠ػؾش (ٜٔٓ )ّ1029/1028خ ه٤ٓٞخ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ اػبسح اُذًزـٞسح ٛ /بُخ ٓؾٔدذ سمدب ؽغدبٗ( ٖ٤ا عدزبر أُغدبػذثوغددْ اُجبصُٞٞع٤ددب اإلًِ٤ٌ٤٘٤ددخ ثبُٔؼٜددذ) ُِؼٔددـَ (ثٔغزؾددلُ 51051 ٠ألهلددبٍ ثٔقددش)
ُِؼبّ اُغبٓؼـ ٠اُضبٗـ ٠ػؾـش (ٜٔٓ )ّ1029/1028خ ه٤ٓٞخ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رغذ٣ددذ اػددبسح اُذًزددـٞس ٓ /ؾٔددذ ٓقددطلٓ ٠ؾٔددٞد ؽغددبص( ٟا عددزبرأُغبػذ ثوغْ اُزخذ٣ش ٝاإلٗؼدبػ ٝػدالط ا ُدْ ثبُٔؼٜدذ) ُِؼٔدـَ (ثٔغزؾدل51051 ٠
ُألهلددددبٍ ثٔقددددش) ُِؼددددبّ اُغددددبٓؼ ٠اُضددددبٗ ٠ػؾددددش ( )ّ1029/1028اػزجددددـبسا ٓددددـٖ
( )ّ1028/4/25ؽزـٜٔٓ )ّ1029/4/24( ٠خ ه٤ٓٞخ.

ًِ٤خ هت هقش اُؼ٠٘٤

ٓ٘ؼ أُوبة ػِٔ٤خ

 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُذًزٞسح  /ؿـبدح عـ٤ذ ػجـذ هللا اثشا٤ٛدـْ (ا عدزبر أُغدبػذ ثوغدْاُشٓٝبر٤ضّ ٝاُزؤ َ٤ٛثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أعزبر).
 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُذًزٞسح  /فلبء ع٤ذ ػجذ اُشعـ ٍٞآـبّ (ا عزبر أُغبػذ ثوغدْاُشٓٝبر٤ضّ ٝاُزؤ َ٤ٛثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أعزبر).
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 أُٞاكوـخ ػِ٘ٓ ٠ـؼ اُذًزٞس  /ؽش٣ق ٓؾٔذ عٔدبٍ ٓزد ٠ُٞؽدش٣ق (ا عدزبر أُغدبػذثوغْ اُشٓٝبر٤ضّ ٝاُزؤ َ٤ٛثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لـخ أعزبر).
 أُٞاكوـخ ػِ٘ٓ ٠ـؼ اُذًزٞسح  /داُ٤ـب ٓؾٔذ ػجذ ٙأؽٔذ سعت (ا عزبر أُغبػذ ثوغدْهت اُؾبيد اُؾشعخ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لـخ أعزبر).
 أُٞاكوددـخ ػِدد٘ٓ ٠ددـؼ اُددذًزٞسح  /ساٗ٤ددب ٓقددطل ٠اُؾغددٓ ٠٘٤ؾٔددذ اُؾددش٣ق (ا عددزبرأُغبػذ ثوغْ هت اُؾبيد اُؾشعخ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لـخ أعزبر).
 أُٞاكوـخ ػِ٘ٓ ٠ـؼ اُذًزٞسح  /ؽ٤ش٣ـٖ ٓؾٔـذ ػجدذ أُد( ٠ُٞا عدزبر أُغدبػذ ثوغدْا ٓشاك اُ٘لغ٤خ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لـخ أعزبر).
 أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠دد٘ؼ اُددذًزٞس  /أؽٔددذ س٣ددبك رٞك٤ددن ػجددذ اُؾٔ٤ددذ (أُددذسط ثوغددْاُغشاؽخ اُؼبٓخ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ).
 أُٞاكوخ ػِٓ ٠د٘ؼ اُدذًزٞس  /أؽٔدذ ػجدذ اُؼض٣دض ٓؾٔدذ ػجدذ اُؼض٣دض (أُدذسط ثوغدْاُغشاؽخ اُؼبٓخ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ).
 أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠دد٘ؼ اُددذًزٞسح  /دُٝددذ ػٔددبسح عٔؼدد ٚاُغدد٤ذ ٓؾٔددذ (أُددذسط ثوغددْاُغشاؽخ اُؼبٓخ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ).
 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُذًزٞس  /ػالء ٓؾٔذ ٓؾٔذ ػٔش ؽ٣ٞؼ (أُذسط ثوغْ عشاؽدخاُوِت ٝاُقذس ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ).
 أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠دد٘ؼ اُددذًزٞسح  /ؽددٔ٤بء اثددشآ ْ٤ٛؾٔددذ ٓؾٔددٞد اُغؼلددش( ٟأُددذسطثوغْ ا ٓشاك اُجبه٘خ اُخبفخ ثبٌُِ٤ـخ) اُِوـت اُؼِٔـُٞ( ٠ظ٤لـخ أعزبر ٓغبػذ).
 أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠دد٘ؼ اُددذًزٞس  /أٔ٣ددٖ ػجددذ اُؾٔ٤ددذ اُجغددٔ( ٠أُددذسط ثوغددْ ا ؽددؼخاُزؾخ٤ق٤خ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ).
 أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠دد٘ؼ اُددذًزٞسح  /س٣ددْ ٓقددطلٓ ٠ؾٔددذ أؽٔددذ ؽغددٖ (أُددذسط ثوغددْاُجبصُٞٞع٤ب اإلًِ٤ٌ٤٘٤خ ٝاٌُ٤ٔ٤ب ٤خ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ).

ًِ٤خ اُٜ٘ذعخ

 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُذًزٞس  /ػٔش ٝعالٍ اُذ ٖ٣أؽٔذ ٝفبٍ (ا عزبر أُغدبػذ ثوغدْ٘ٛذعخ اُؾبعجبد ثبٌُِ٤ـخ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أعزبر).

ًِ٤خ اُضساػخ

 أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠دد٘ؼ اُددذًزٞسح ٗ /غددش ٖ٣عددٔ٤ش ٓؾٔددٞد (أُددذسط ثوغددْ اُٜ٘ذعددخاُضساػ٤خ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ).

ًِ٤خ هت ا ع٘بٕ

 أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠دد٘ؼ اُددذًزٞسح ٗ /ددٞسإ ٓؾٔددٞد ؽغدد ٖ٤ػجددذ اُ٘جدد( ٠أُددذسط ثوغددْا عزؼبمخ اُق٘بػ٤خ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ).

ًِ٤خ اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 أُٞاكوـخ ػِ٘ٓ ٠ـؼ اُذًزٞسح  /ػِ٤دبء ػط٤دـخ ٓؾٔدـذ د٣دـبة (ا عدزبر أُغدبػذ ثوغدْاُؼالط اُطج٤ؼُِ ٠ؼِ ّٞا عبع٤خ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لـخ أعزبر).
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 أُٞاكوـخ ػِ٘ٓ ٠ـؼ اُذًزٞسح  /ػضح ٓؾٔـذ ػط٤خ اعٔبػ( َ٤ا عدزبر أُغدبػذ ثوغدْاُؼالط اُطج٤ؼُِ ٠ؼِ ّٞا عبع٤خ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لـخ أعزبر).
 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُدذًزٞسح  /ساٗ٤دب ٗدبع ٠هشهٞؽدخ ؿجش٣دبٍ (أُدذسط ثوغدْ اُؼدالطاُطج٤ؼُِ ٠ؼِ ّٞا عبع٤خ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ).
أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠دد٘ؼ اُددذًزٞسح  /ؽدد٤ش ٖ٣ؽبٓددذ اُغدد٤ذ ػل٤لدد( ٠أُددذسط ثوغددْ اُؼددالطاُطج٤ؼددد ٠يمدددشاثبد اُغٜدددبص اُدددذٝسٝ ٟاُز٘لغدددٝ ٠أُغددد٘ ٖ٤ثبٌُِ٤دددخ) اُِودددت اُؼِٔددد٠
(ُٞظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ).

ًِ٤خ اُزٔش٣ل

 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُذًزٞسح  /ؽٔ٤بء ٓؾٔذ ٓؾٔدذ ؽدل٤ن اُؾندش( ٟأُدذسط ثوغدْرٔش٣ل اُجبه٘ ٠ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ).

ًِ٤خ اُذساعبد اُؼِ٤ب ُِزشث٤خ

 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُدذًزٞس ٔٓ /دذٝػ عدبُْ ٓؾٔدذ اُلود( ٠أُدذسط ثوغدْ رٌُ٘ٞٞع٤دباُزؼِ ْ٤ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أعزبر ٓغبػذ).

ًِ٤خ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ

 أُٞاكوـخ ػِ٘ٓ ٠ـؼ اُذًزٞسح ٜٗ /ـ ٠ػـبدٍ ٓقدطل ٠اُغدوب (ا عدزبر أُغدبػذ ثوغدْاُزشث٤خ أُٞع٤و٤خ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لـخ أعزبر).

أُؼٜذ اُوُ ٠ٓٞؼِ ّٞاُِ٤ضس

 أُٞاكوـخ ػِ٘ٓ ٠ـؼ اُذًزٞس ٝ /عبّ اُذ ٖ٣فدالػ اُدذ ٖ٣ػجدذ اُؼض٣دض ؽغدٖ (ا عدزبرأُغبػذ ثوغْ رطج٤ودبد اُِ٤دضس كد ٠اُو٤بعدبد ٝاٌُ٤ٔ٤دبء اُند٤ ٞخ ٝاُضساػدخ ثبُٔؼٜدذ)
اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لـخ أعزبر).

اداسح اُغبٓؼخ

ٓغب َ ر٘ظ٤ٔ٤خ

 ث٘دددبء ػِددد ٠أُدددزًشح أُؼشٝمدددخ ثؾدددؤٕ اُندددٞاثو ٝاإلعدددشاءاد اُالصٓدددخ ُإلعدددزؼذاديٓزؾبٗبد اُلقَ اُذساع ٠اُضبُِٗ ٠ؼبّ اُغبٓؼ.)ّ1028/1021( ٠
هددشس أُغِددظ اُزؤً٤ددذ ػِددٛ ٠ددز ٙاُنددٞاثو ػِدد ٠إٔ ٣ؾددَٔ اُذساعددبد اُؼِ٤ددب ٓٝشؽِددخ
اُجٌبُٞسٞ٣ط ٝػِد ٠إٔ ِ٣زدضّ ا عدزبر ثزغدِ ْ٤اُ٘زدب ظ كدٞٓ ٠ػدذ ؿب٣زد ٚأعدجٞػٓ ٖ٤دٖ
اعددزالٓ ٚا ٝسامٝ ،اػددالٕ اُ٘زددب ظ كدد ٠اٌُِ٤ددبد ك دٞٓ ٠ػددذ ؿب٣زدد ٚصالصددخ أعددبث٤غٓ ،ددٖ
اٗزٜبء ايٓزؾبٗبد ٝاعزٔشاس هشاساد اُغبٓؼخ اُغبثوخ كدٛ ٠دزا اُؾدؤٕ كٔ٤دب ػدذا اُج٘دٞد
اُخبفخ ثبٌُٔبكآد ٣زْ كٜ٤ب اُؼٞدح ُوبٗ ٕٞر٘ظ ْ٤اُغبٓؼبد.
 ث٘ددددبء ػِدددد ٠هددددشاس ٓغِددددظ ؽددددئ ٕٞاُزؼِددددٝ ْ٤اُطددددالة ثغِغددددز ٚأُ٘ؼوددددذح ثزددددبس٣خ( )ّ1028/4/21ثبُٔٞاكوخ ػِد ٠ا ػدذاد أُوزدشػ هجُٜٞدب ثٌِ٤دبد اُغبٓؼدخ ٓٝؼبٛدذٛب
ُِؼبّ اُغبٓؼ.)ّ1029/1028( ٠
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هددددشس أُغِددددظ أُٞاكوددددخ ػِدددد ٠هددددشاس ٓغِددددظ ؽددددئ ٕٞاُزؼِددددٝ ْ٤اُطددددالة ثغِغددددخ
( )ّ1028/4/21كٛ ٠زا اُؾؤٕ ٓدغ اُزؤً٤دذ ػِد ٠سكدغ عدوق هجد ٍٞاُطدالة اُٞاكدذ،ٖ٣
ٝػذّ ٝعٞد ؽذ أهقُ ٠وج ُْٜٞهبُٔب رْ اعز٤لبإُ ْٛؾشٝه ٌٓزت اُز٘غ٤ن.
 أُٞاكوخ ػِ ٠أُزًشح أُؼشٝمخ ثؾؤٕ اػبدح رٞص٣غ دسعبد ٓؼ٤ذ اُزٝ ٠سدد خبُ٤خػِ ٠اٌُِ٤بد اُزٝ ٠سد ثٜب ػغض ٝرُي ٝكوب يؽٌبّ أُبدرٓ )200 ، 65( ٖ٤دٖ اُودبٕٗٞ
(ُ )49غ٘خ (ٝ )ّ2911ك ٠مٞء خطبة اُغٜبص أُشًضُِ ٟز٘ظٝ ْ٤اإلداسح.
 أُٞاكوخ ػِ ٠أُزًشح أُؼشٝمدخ ثؾدؤٕ اػزٔدبد اعدشاءاد أُ٘بهقدبد ٝأُٔبسعدبدٝاُؼوـٞد ثٔخزِق أٗٞاػٜب خالٍ اُلزشح ٖٓ ( )ّ1028/0/10ؽز)ّ1028/4/00( ٠

ًِ٤خ اُزغبسح

ارلبه٤بد اُزؼبٕٝ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددشاس ٓغِددظ اُذساعددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغِغددز ٚأُ٘ؼوددذح ثزددبس٣خ( )ّ1028/4/29ثبُٔٞاكوددددخ ػِدددد ٠ايرلبه٤ددددخ اإلداس٣ددددخ اُغدددد٘٣ٞخ ()ّ1028/1021
ُجشٗددبٓظ اُزؼِدد ْ٤اُددذ ٠ُٝثدد( ٖ٤عبٓؼددخ اُوددبٛشح ـ ًِ٤ددخ اُزغددبسح) ٓغِددظ ؽٌددبّ اُ٘ظددبّ
اُغددددبٓؼ ٠ثغٞسع٤ددددب ثبُ٘٤بثددددخ ػددددٖ عبٓؼددددخ ٝي٣ددددخ عٞسع٤ددددب ٤ًِٝددددخ اداسح ا ػٔددددبٍ
 J.MACK ROBINSONـ أرالٗزب ثبُٞي٣بد أُزؾذح ا ٓش٤ٌ٣خ

ًِ٤خ ايهزقبد ٝاُؼِ ّٞاُغ٤بع٤خ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددشاس ٓغِددظ اُذساعددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغِغددز ٚأُ٘ؼوددذح ثزددبس٣خ( )ّ1028/4/29ثبُٔٞاكوـخ ػِـ ٠ثشٝرًٞدـ ٍٞاُزؼدـب ٕٝث٤دـٖ (عبٓؼدـخ اُوبٛدـشح ـ ًِ٤دخ
ايهزقبد ٝاُؼِ ّٞاُغ٤بع٤خ) ( ٝأًبد٤ٔ٣خ اُجؾش اُؼِٔٝ ٠اُزٌُ٘ٞٞع٤ب).

ًِ٤خ اُؾبعجبد ٝأُؼِٓٞبد

 ثؾددؤٕ ثشٝرًٞدد ٍٞاُزؼددب ٕٝثدد( ٖ٤عبٓؼددخ اُوددبٛشح ـ ًِ٤ددخ اُؾبعددجبد ٝأُؼِٓٞددبد)(ٝؽشًخ ا ًبد٤ٔ٣خ ُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد ٝايرقبيد).
هشس أُغِظ ػشك أُٞمٞع ػِٓ ٠غِظ اُذساعبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس.

اداسح اُغبٓؼخ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددشاس ٓغِددظ اُذساعددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغِغددز ٚأُ٘ؼوددذح ثزددبس٣خ( )ّ1028/4/29ثبُٔٞاكودخ ػِد ٠ثشٝرًٞد ٍٞاُزؼدب ٕٝثد( ٖ٤عبٓؼدخ اُودبٛشح ـ ٝٝصاسح
اُو ٟٞاُؼبِٓخ) كٓ ٠غبٍ ٗؾش صوبكخ اُغالٓخ ٝاُقؾخ أُ٤ٜ٘خ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددشاس ٓغِددظ اُذساعددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغِغددز ٚأُ٘ؼوددذح ثزددبس٣خ( )ّ1028/4/29ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠ثشٝر ًٍٞٞاُزؼب ٕٝث( ٖ٤عبٓؼخ اُودبٛشح) ٓ(ٝؾبكظدخ
اُغ٤ضح)

ًِ٤خ هت هقش اُؼ٠٘٤

ُـٞا ــؼ

 أُٞاكودخ ػِدد ٠هددشاس ٓغِددظ ؽددئ ٕٞخذٓددخ أُغزٔددغ ٝر٘ٔ٤ددخ اُج٤ئددخ ثغِغددز ٚأُ٘ؼوددذحثزدددبس٣خ ( )ّ1028/4/26ثبُٔٞاكودددخ ػِددد ٠رؼدددذ َ٣أُدددبدح (ٓ )0دددٖ اُال ؾدددخ أُبُ٤دددخ
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ٝاإلداس٣خ ُٞؽذح اُزدذس٣ت ٝاُزؼِدٝ ْ٤ر٘ٔ٤دخ أُٜدبساد ثوغدْ اُغشاؽدخ ثٌِ٤دخ هدت هقدش
اُؼ.٠٘٤
 أُٞاكودددددخ ػِددددد ٠هدددددشاس ٓغِدددددظ ؽدددددئ ٕٞاُزؼِدددددٝ ْ٤اُطدددددالة ثغِغدددددز ٚأُ٘ؼودددددذحثزدددددبس٣خ( )ّ1028/4/21ثبُٔٞاكودددددخ ػِددددد ٠اُال ؾدددددخ اُذساعددددد٤خ ُِؼدددددبّ اُغددددددبٓؼ٠
( )ّ1029/1028ثٌِ٤خ اُطت.

ًِ٤خ اُٜ٘ذعخ

 أُٞاكودددخ ػِددد ٠هدددشاس ٓغِدددظ ؽدددئ ٕٞاُزؼِدددٝ ْ٤اُطدددالة ثغِغدددز ٚأُ٘ؼودددذح ثزدددبس٣خ( )ّ1028/4/21ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠ي ؾخ ثشٗبٓظ اُجٌبُٞسٞ٣ط ُِذساعخ ث٘ظبّ اُغبػبد
أُؼزٔذح ُجشٗبٓظ ٘ٛذعخ ٝاداسح اُط٤شإ ثٌِ٤خ اُٜ٘ذعخ.

ًِ٤خ اُضساػخ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددشاس ٓغِددظ اُذساعددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغِغددز ٚأُ٘ؼوددذح ثزددبس٣خ( )ّ1028/4/29ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠رؼذ َ٣ؽشٝه اُزغغُِٔ َ٤بعغز٤ش أُ ٠ٜ٘كد ٠اُؼِدّٞ
اُضساػ٤خ ثبُال ؾخ اُذاخِ٤خ ثٌِ٤خ اُضساػخ.

ًِ٤خ هت ا ع٘بٕ

 أُٞاكوددددخ ػِدددد ٠هددددشاس ٓغِددددظ اُذساعددددبد اُؼِ٤ددددب ٝاُجؾددددٞس ثغِغددددز ٚأُ٘ؼوددددذح ثزددددبس٣خ( )ّ1028/4/29ثبُٔٞاكودددخ ػِددد ٠اُزؼدددذ٣الد أُوذٓدددخ ٓدددٖ هغدددْ ػدددالط اُغدددزٝس ثال ؾدددخ
اُذساعبد اُؼِ٤ب ٝرؼذ َ٣اُج٘ذ اُضدبٗٝ ٠اُضبُدش ٓدٖ أُدٞاد (ٓ )25( ، )20( ، )22دٖ اُال ؾدخ
اُذاخِ٤خ ثٌِ٤خ هت ا ع٘بٕ.

ًِ٤خ اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددشاس ٓغِددظ اُذساعددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغِغددز ٚأُ٘ؼوددذح ثزددبس٣خ( )ّ1028/4/29ثبُٔٞاكوـخ ػِـ ٠رؼذ٣ـَ أُـبدح ( )1اُج٘ـذ صبُضـب ٖٓ اُال ؾدخ اُذاخِ٤دخ
ثٌِ٤خ اُؼالط اُطج٤ؼ.٠

ًِ٤خ اُزٔش٣ل

 أُٞاكوخ ػِ ٠خطبة ا عدزبر اُدذًزٞس ػٔ٤دذ ًِ٤دخ اُزٔدش٣ل ثبُٔٞاكودخ ػِد ٠اُال ؾدخاُذاخِ٤خ ُجشٗبٓظ اُذساعبد اُؼِ٤ب ثؼذ اعشاء اُزؼذ٣الد ػِٜ٤ب ثٌِ٤خ اُزٔش٣ل.

ًِ٤خ ا٥صبس

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددشاس ٓغِددظ اُذساعددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغِغددز ٚأُ٘ؼوددذح ثزددبس٣خ( )ّ1028/4/29ثبُٔٞاكودخ ػِدد ٠ي ؾددخ اُجددشآظ اُغذ٣دذح أُزوذٓددخ ٓددٖ هغددْ اُزددشْٓ٤
ثٌِ٤خ ا٥صبس.

ًِ٤خ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ

 أُٞاكودددخػِ ٠هدددشاس ٓغِدددظ اُذساعدددبد اُؼِ٤دددب ٝاُجؾدددٞس ثغِغدددز ٚأُ٘ؼودددذح ثزدددبس٣خ( )ّ1028/4/29ثبُٔٞاكوددخ ػِدد ٠ي ؾددخ اُددذثِ ّٞاُؼددبّ كدد ٠اُؼِدد ّٞاُزشث٣ٞددخ ٝاُ٘لغدد٤خ
(هغْ اُؼِ ّٞاُزشث٣ٞخ ٝاُ٘لغ٤خ) ثٌِ٤خ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ.
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 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددشاس ٓغِددظ اُذساعددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغِغددز ٚأُ٘ؼوددذح ثزددبس٣خ( )ّ1028/4/29ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠رؼذ َ٣اُشع ّٞاُذساع٤خ ُال ؾخ اُذثِ ّٞأُ ٠ٜ٘ثوغْ
اإلػالّ اُزشث ٟٞثٌِ٤خ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ.

اداسح اُغبٓؼخ

ٓغب َ ٓبُ٤خ

 ث٘ددبء ػِدد ٠أُددزًشح أُؼشٝمددخ ثؾددؤٕ أُٞاكوددخ ػِدد ٠رخقدد٤ـ ٗغددجخ ٓ %20ددٖاعٔبُـ ٠ا٣ـشاد ِٓزوـ ٠عبٓؼخ اُوبٛشح اُضبُِٗ ٠زؾـٝ َ٤اُزدذس٣ت ًؾدبكض رش٣ٝغدُ ٠لش٣دن
اُؼَٔ ؿ٤ش ٓزنٔ٘خ اإلداسح اُؼِ٤ب ُِغبٓؼخٝ ،رُي ػِ ٠اُٞعد ٚأُؼدشٝكٓٝ ،دب ػشمدٚ
ا عزبر اُذًزٞس ٗب ت س ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئ ٕٞخذٓخ أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤دخ اُج٤ئدخ ػِد ٠اُ٘ؾدٞ
اُزلق ٠ِ٤كِٓ ٠ق أُٞمٞع.
هشس أُغِظ أُٞاكوخ ػِ ٠أُزًشح أُؼشٝمخ ثؤي رض٣ذ اُ٘غجخ ػٖ  %20ثؼذ خقْ
ؽقخ ٝصاسح أُبُ٤خ ٝأُقشٝكبد ٓغ ؽزف ػجبسح ؿ٤ش ٓزنٔ٘خ ٌٓبكآد اإلداسح اُؼِ٤ب
ٝسكل أ٣خ رغ٣ٞبد ٓبُ٤خ ٓخبُلخ ُِوبٗٝ ،ٕٞإٔ أ ٟاعشاء ٓبُ ٠يثذ إٔ ٓ ٌٕٞ٣طبثوب
ُِٞا ؼ ٝاُوٞاٗٝ ٖ٤اُٞاهغ.
 ث٘دددددبء ػِددددد ٠هدددددشاس ٓغِدددددظ اُذساعدددددبد اُؼِ٤دددددب ٝاُجؾدددددٞس ثغِغدددددز ٚأُ٘ؼودددددذح ثزدددددبس٣خ( )ّ1028/4/29ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣ا٣ذاع ٓجِؾ  500ع٘( ٚ٤خٔغٔب خ عٜ٘٤ب ي ؿ٤ش)
ٓوبثَ رٞص٤ن ًَ اكبدح فبدسح ٖٓ ًِ٤بد اُغبٓؼخ ٓٝؼبٛذٛب ُطدالة اُذساعدبد اُؼِ٤دب ػِد ٠إٔ
رٞمددغ ٛددز ٙأُجددبُؾ كدد ٠ؽغددبة فدد٘ذٝم رطدد٣ٞش اُذساعددبد اُؼِ٤ددبٝ ،ػِدد ٠إٔ رددزْ اإلكددبدٙ
ٝاُزٞص٤ن ٖٓ اإلداسح اُؼبٓخ ُِذساعبد اُؼِ٤ب.
هدددددشس أُغِدددددظ أُٞاكودددددخ ػِددددد ٠هدددددشاس ٓغِدددددظ اُذساعدددددبد اُؼِ٤دددددب ٝاُجؾدددددٞس ثغِغدددددخ
( )ّ1028/4/29ػِ ٠إٔ ٣طجن ػِ ٠اُذساعبد اُؼِ٤ب ٝؽـئ ٕٞاُزؼِٝ ْ٤اُطالة ًٔب :٠ِ٣ـ

ٝاكذ
ٓقشٟ
اُج٤بٕ
100ع٘ٚ٤
 200ع٘ٚ٤
ؽٜبدح ًشر٤ٗٞخ يػزٔبدٛب ٖٓ اُخبسع٤خ
200ع٘ٚ٤
 15ع٘ٚ٤
ؽٜبدح ٓئهز ٚيػزٔبدٛب ٖٓ اُخبسع٤خ
 200دٝيس ُِغٜددددددددددددبد
 200ع٘ٚ٤
فؾخ اُج٤بٗبد
اُخبسع٤دددددخ ٝاُغدددددلبساد
ٝاُٞاكذٖ٣
 200دٝيس ُِٞاكذ
 500ع٘ٚ٤
اإلكبدح
ػِ ٠إٔ ٣نبف ؽقِ٤خ اُذساعدبد اُؼِ٤دب كد ٠ؽغدبة رطد٣ٞش اُذساعدبد اُؼِ٤دب ٝؽقدِ٤خ
ؽدئ ٕٞاُزؼِدٝ ْ٤اُطددالة اُد ٠ؽغدبة رط٣ٞددـش اُخذٓدـبد اُزؼِ٤ٔ٤دـخ ٓددغ رلد٣ٞل ا عددزبر
اُذًزٞس س ٤ظ اُغبٓؼخ ك ٠اعشاء أ٣خ رخل٤نبد.

ًِ٤خ ا٥داة

ؽئ ٕٞاُطالة

 أُٞاكوخ ػِ ٠رغذ٣ذ رؾدٌُ َ٤غ٘دخ أُ٘بهؾدخ ُِطبُجدخٓ /دشٝح ٓؾٔدذ اثدشا ْ٤ٛاعدٔبػَ٤أُو٤ددذح ثذسعددخ أُبعغددز٤ش ثبٌُِ٤ددخ ث٘ددبء ػِدد ٠سأ ٟا عددزبر اُددذًزٞس أُؾددشف ػِدد٠
اُشعبُخ.
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ًِ٤خ اُذساعبد اُؼِ٤ب ُِزشث٤خ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددشاس ٓغِددظ اُذساعددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغِغددز ٚأُ٘ؼوددذح ثزددبس٣خ( )ّ1028/4/29ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠ا٣وبف ه٤ذ اُطبُت اٌُد٣ٞز /٠ػٔدش ؽٔدبد ؽدبسع ػجدذ
اُددشاصم اُؼِدد ٠اُِٜدد ٞأُو٤ددذ ثجشٗددبٓظ اُددذًزٞسا ٙثٌِ٤ددخ اُذساعددبد اُؼِ٤ددب ُِزشث٤ددخ ُِؼددبّ
اُغددبٓؼُٔ )ّ1026/1025( ٠ددذح ػددبّ صددبٕ ُِؼددبّ اُغددبٓؼٝ ،)ّ1028/1021( ٠رُددي
ٗظشا ُظشٝف خبسعخ ػٖ اسادر.ٚ

ًِ٤خ ا٥صبس

ؽئ ٕٞأػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ

 ث٘بء ػِ ٠كز ٟٞأُغزؾبس اُوبٗ ٠ٗٞثؾؤٕ رغِ ْ٤اُؼَٔ ُِذًزٞس /أؽٔدذ ٓؾٔدذ ٌٓدبٟٝ(أُددذسط ثوغددْ ا٥صددبس أُقددش٣خ ثٌِ٤ددخ ا٥صددبس) ثؼددذ إٔ عددبكش خددبسط اُددجالد د ٕٝارخددبر
اإلعشاءاد أُزجؼ.ٚ
هشس أُغِظ أُٞاكوخ ػِ ٠رغِْ ع٤بدر ٚاُؼَٔ ٓغ ارخدبر اإلعدشاءاد اُالصٓدخ ُِزؾو٤دن
ك ٠أُٞمٞع.

ًِ٤خ اُٜ٘ذعخ

عــٞا ـض

 أُٞاكوخ ػِ ٠رشؽ٤ؼ ا عزبر اُذًزٞس /ػٔش ٝأٓٓ ٖ٤ؾٔذ ػذُٗ ٠ب ت س ٤ظ اُغبٓؼخُِذساعبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس ُغدب ضح ٓئعغدخ اٌُ٣ٞدذ ُِزودذّ اُؼِٔدُ ٠ؼدبّ ( )ّ1028كد٠
ٓغبٍ اُؼِ ّٞاُزطج٤و٤خ.

ًِ٤خ اُؼِّٞ

اعــبصاد

 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ ا ٗغدخ  /سمد ٟٞداٝد فدبُؼ (أُدذسط أُغدبػذ ثوغدْ اُل٤ض٣دبءثبٌُِ٤ددخ) اعددبصح دساعدد٤خ ُٔددذح ػددبّ اػزجددبسا ٓددٖ ( )ّ1021/9/2ثٔشرددت ٣قددشف ٓ دٖ
اُذاخَ ٝثذٗ ٕٝلوبد ٖٓ اُغبٓؼخ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اؽزغددبة اُلزددشح ٓددٖ ( )ّ1021/9/2ؽزدد )ّ1028/2/25( ٠اُزدد٠رغبٝصٛب اُذًزٞس  /ػجذ اُؾٔ٤ذ ػجذ اُؾن عالٍ (أُذسط ثوغْ اُل٤ض٣دبء ثبٌُِ٤دخ) ػِد٠
أٜٗب اعبصح خبفخ ثذٓ ٕٝشرت.

ًِ٤خ هت هقش اُؼ٠٘٤

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اؽزغددبة اُلزددشح ٓددٖ ( )ّ1021/8/29ؽزدد )ّ1028/1/14( ٠اُزدد٠رغبٝصٛب ا عزبر اُذًزٞس  /خبُذ ػجذ اُلزبػ سمب اُقجبٕ (ا عزبر ثوغدْ ػدالط ا ٝساّ
ٝاُطت اُ٘ ٟٝٞثبٌُِ٤خ) ػِ ٠أٜٗب اعبصح خبفخ ثذٓ ٕٝشرت.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اؽزغددبة اُلزددشح ٓددٖ ( )ّ1021/9/2ؽزدد )ّ1028/1/14( ٠اُزدد٠رغبٝصٛب اُذًزٞس ٓ /ؾٔدـذ ػجدـذ اُدـشاصم ػِدـ( ٠ا عدزبر أُغدبػذ ثوغدْ ػدالط ا ٝساّ
ٝاُطت اُ٘ ٟٝٞثبٌُِ٤خ) ػِ ٠أٜٗب اعبصح خبفخ ثذٓ ٕٝشرت.
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ًِ٤خ ايهزقبد ٝاُؼِ ّٞاُغ٤بع٤خ

 أُٞاكودخ ػِدد ٠اؽزغددبة اُلزددشح ٓددٖ ( )ّ1021/8/20ؽزدد )ّ1028/4/20( ٠اُ٤ددّٞاُغبثن ُزغِْ اُؼٔدَ اُزد ٠رغبٝصرٜدب اُغد٤ذح  /كبهٔدخ سٓد٤ؼ ٓؾٔدذ ػِد ٠أُؼ٤دذح ثوغدْ
ايهزقبد ثبٌُِ٤خ ػِ ٠اٜٗب اعبصح خبفخ ثذٓ ٕٝشرت.

ًِ٤خ اُذساعبد اُؼِ٤ب ُِزشث٤خ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اؽزغددبة اُلزددشح ٓددٖ ( )ّ1021/21/20ؽزدد )ّ1028/2/1( ٠اُزدد٠رغبٝصٛب اُذًزٞس ٓ /ؾٔٞد ٓؾٔذ اثشا( ْ٤ٛا عزبر أُغبػذ ثوغْ ػِْ اُد٘لظ اُزشثدٟٞ
ثبٌُِ٤خ) ػوت اٗزٜبء اعبصر ٚاُخبفخ ثذٓ ٕٝشرت ػِ ٠أٜٗب اعبصح خبفخ ثذٓ ٕٝشرت.

ًِ٤خ هت هقش اُؼ٠٘٤

اٜٗـبء خذٓـخ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اػزجددبس اُددذًزٞسح  /اُٜددبّ فددبُؼ ٓقددطل ٠ؽغددـٖ (ا عددزبر أُغددبػذأُزلشؽ ثوغْ ا ٓشاك اُجبه٘خ ثبٌُِ٤خ) ٓغزوِ٤خ ٓدٖ ػِٜٔدب ٝاػزجدبس خدذٓزٜب ٓ٘ز٤ٜدخ
اػزجدددبسا ٓدددٖ ( )ّ1026/21/0ردددبس٣خ اٗوطبػٜدددب ػدددٖ اُؼٔدددَ ػودددت اٗزٜدددبء اعبصرٜدددب
اُخبفخ ثذٓ ٕٝشرت ُٔشاكوخ اُضٝطٝ ،رُي هجوب ُ٘ـ أُبدح ( ٖٓ )221هبٗ ٕٞر٘ظدْ٤
اُغبٓؼبد.
ت
ٓدغ اُددضاّ عدد٤بدرٜب ثغددذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغددزؾوب ػِٜ٤ددب ٓددٖ اُزضآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠اٜٗبء اإلعبصح اُذساعد٤خ ٝاُخذٓدخ ُِٜٔ٘ذعدخٓ /دشٓ ْ٣ؾٔدذ ٗقدش اُدذٖ٣اثددشا( ْ٤ٛأُددذسط أُغددبػذ ثوغددْ ٘ٛذعددخ اُددشٝ ٟاُ٤ٜددذسٌ٤ُٝب ثبٌُِ٤ددخ) اػزجددبسا ٓددٖ
( )ّ1021/9/2اُ٤دد ّٞاُزددبُ٥ ٠خددش ٓددذ ُؼددذّ اُؼددٞدح ٓٝطبُجزٜددب ٝمددبٜٓ٘ب ثبُ٘لوددبد
اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1022/9/2ربس٣خ اُغلش.
ت
ٓدغ اُددضاّ عدد٤بدرٜب ثغددذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغددزؾوب ػِٜ٤ددب ٓددٖ اُزضآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٜب ٝمبٜٓ٘ب ثبُ٘لوبد اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1022/9/2ربس٣خ اُغلش.

ًِ٤خ اُزغبسح

 أُٞاكوخ ػِ ٠اػزجبس اُذًزٞسٛ /بٗٓ ٠ؾٔذ ٓقطلً ٠بَٓ (أُدذسط ثوغدْ أُؾبعدجخثبٌُِ٤ددخ) ٓغددزو٤ال ٓددٖ ػِٔددٝ ٚاػزجددبس خذٓزدد٘ٓ ٚز٤ٜددخ اػزجددبسا ٓددٖ ()ّ1021/1/02
ربس٣خ اٗوطبػ ٚػٖ اُؼَٔ ػوت اٗزٜبء اإلعبصح اُخبفخ ثذٓ ٕٝشردت ُٔشاكودخ اُضٝعدخ،
ٝرُي هجوب ُ٘ـ أُبدح ( ٖٓ )221هبٗ ٕٞر٘ظ ْ٤اُغبٓؼبد.
ٓددغ اُددضاّ عدد٤بدر ٚثغددذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغددزؾوتب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزضآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُٜ٘ذعخ

 أُٞاكوخ ػِ ٠اػزجبس اُذًزٞس /ػقبّ اُذ ٖ٣كش٣ذ أثد ٞعدش٣غ (أُدذسط ثوغدْ ٘ٛذعدخاُودد ٟٞأٌُ٤بٗ٤ٌ٤ددخ ثبٌُِ٤ددخ) ٓغددزو٤ال ٓددٖ ػِٔددٝ ٚاػزجددبس خذٓزدد٘ٓ ٚز٤ٜددخ اػزجددبسا ٓددٖ
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( )ّ1021/6/8ربس٣خ اٗوطبػ ٚػٖ اُؼَٔ ػودت اٗزٜدبء اعبصرد ٚاُخبفدخ ثدذٓ ٕٝشردت
ُٔشاكوخ اُضٝعخٝ ،رُي هجوب ُ٘ـ أُبدح ( ٖٓ )221هبٗ ٕٞر٘ظ ْ٤اُغبٓؼبد.
ٓددغ اُددضاّ عدد٤بدر ٚثغددذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغددزؾوتب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزضآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠اٜٗبء اإلعبصح اُذساع٤خ ٝاُخذٓخ ُِٜٔ٘دذط /أؽٔدذ عدؼ٤ذ ٓؾٔدذ ؽل٘د٠(أُذسط أُغبػذ ثوغْ ٘ٛذعخ اُؾبعجبد ثبٌُِ٤خ) اػزجبسا ٓدٖ ( )ّ1021/8/2اُ٤دّٞ
اُزبُ٥ ٠خش ٓذ ُؼذّ اُؼدٞدح ٓٝطبُجزدٝ ٚمدبٓ٘ ٚثبُ٘لودبد اػزجدبسا ٓدٖ ()ّ1022/8/2
ربس٣خ اُغلش.
ت
ٓددغ اُددضاّ عدد٤بدر ٚثغددذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغددزؾوب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزضآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٝ ٚمبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1022/8/2ربس٣خ اُغلش.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اٜٗددبء اإلعددبصح اُذساعدد٤خ ٝاُخذٓددخ ُِٜٔ٘ددذط /ػجددذ هللا ٓؾغددٖ ػجددذاُشاصم سؽٞإ (أُدذسط أُغدبػذ ثوغدْ ٘ٛذعدخ ايٌُزش٤ٗٝدبد ٝايرقدبيد اٌُٜشث٤دخ
ثبٌُِ٤ددخ) اػزجددبسا ٓددٖ ( )ّ1021/4/5اُ٤دد ّٞاُزددبُ٥ ٠خددش ٓددذ ُؼددذّ اُؼددٞدح ٓٝطبُجزددٚ
ٝمبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1021/4/5ربس٣خ اُغلش.
ٓددغ اُددضاّ عدد٤بدر ٚثغددذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغددزؾوتب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزضآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٝ ٚمبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1021/4/5ربس٣خ اُغلش.
 أُٞاكوخ ػِ ٠اٜٗبء اإلعبصح اُذساعد٤خ ٝاُخذٓدخ ُِٜٔ٘دذطٓ /ؼزدض ٓؾٔدذ ػٔدش ٝػجدذاُؾٔ٤ذ (أُؼ٤ذ ثوغْ ٘ٛذعخ ايٌُزش٤ٗٝبد ٝايرقبيد اٌُٜشث٤دخ ثبٌُِ٤دخ) اػزجدبسا ٓدٖ
( )ّ1021/22/5اُ٤دد ّٞاُزددبُ٥ ٠خددش ٓددذ ُؼددذّ اُؼددٞدح ٓٝطبُجزددٝ ٚمددبٓ٘ ٚثبُ٘لوددبد
اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1022/22/5ربس٣خ اُغلش.
ٓددغ اُددضاّ عدد٤بدر ٚثغددذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغددزؾوتب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزضآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٝ ٚمبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1022/22/5ربس٣خ اُغلش.
 أُٞاكوخ ػِ ٠اػزجدبس اُدذًزٞس /اٜ٣دبة أؽٔدذ فدجؾ ٠رٞك٤دن (أُدذسط ثوغدْ ٘ٛذعدخايٌُزش٤ٗٝبد ٝايرقبيد اٌُٜشث٤خ ثبٌُِ٤خ) ٓغزو٤ال ٖٓ ػِٔٝ ٚاػزجدبس خذٓزد٘ٓ ٚز٤ٜدخ
اػزجددبسا ٓددٖ ( )ّ1021/9/2رددبس٣خ اٗوطبػدد ٚػددٖ اُؼٔددَ ٝ ،رُددي هجوددب ُدد٘ـ أُددبدح
( ٖٓ )221هبٗ ٕٞر٘ظ ْ٤اُغبٓؼبد.
ٓددغ اُددضاّ عدد٤بدر ٚثغددذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغددزؾوتب ػِ ٤دٓ ٚددٖ اُزضآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُضساػخ

 أُٞاكوخ ػِ ٠اٜٗبء اُخذٓخ ُِغد٤ذح  /س٣ٝدـذا ػجدذ اُؾٔ٤دذ ػجدذ اُغِ٤دَ أُؼ٤دذح ثوغدْأٌُ٤شٝثُٞٞ٤ع٤ب ثبٌُِ٤خ اػزجبسا ٓدٖ (ٓ )ّ1021/9/2دٖ ردبس٣خ آخدش ٓدذ ُؼدذّ اُؼدٞدح
ٓٝطبُجزٜب ٝمبٜٓ٘ب ثبُ٘لوبد اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1021/9/2ربس٣خ اُغلش.
ٓدغ اُددضاّ عدد٤بدرٜب ثغددذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغددزؾوتب ػِٜ٤ددب ٓددٖ اُزضآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٜب ٝمبٜٓ٘ب ثبُ٘لوبد اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1021/9/2ربس٣خ اُغلش.

ًِ٤خ اُؾبعجبد ٝأُؼِٓٞبد

 أُٞاكوخ ػِد ٠اٜٗدبء اإلعدبصح اُذساعد٤خ ٝاُخذٓدخ ُِغد٤ذ /أؽٔدذ ٓؾٔدٞد ػجدذ أُدئٖٓأؽٔددددذ (أُددددذسط أُغددددبػذ ثوغددددْ رٌُ٘ٞٞع٤ددددب أُؼِٓٞددددبد ثبٌُِ٤ددددخ) اػزجددددبسا ٓددددٖ
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(ُ )ّ1021/9/2ؼددذّ اُؼددٞدح ػوددت ٓددب سخددـ ُغدد٤بدرٓ ٚددٖ اعددبصح دساعدد٤خ ٓٝطبُجزددٚ
ٝمبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1021/9/2ربس٣خ اُغلش.
ٓددغ اُددضاّ عدد٤بدر ٚثغددذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغددزؾوتب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزضآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٝ ٚمبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1021/9/2ربس٣خ اُغلش.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اٜٗددبء اإلعددبصح اُذساعدد٤خ ٝاُخذٓددخ ُِغدد٤ذ /أؽٔددذ عددبٓ ٠اعددٔبػَ٤(أُذسط أُغبػذ ثوغْ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد ثبٌُِ٤خ) اػزجدبسا ٓدٖ ()ّ1021/8/20
ُؼذّ اُؼٞدح ٓٝطبُجزٝ ٚمبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1022/8/20ربس٣خ اُغلش.
ٓددغ اُددضاّ عدد٤بدر ٚثغددذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغددزؾوتب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزضآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٝ ٚمبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1022/8/20ربس٣خ اُغلش.

أُؼٜذ اُوُ ٠ٓٞألٝساّ

 أُٞاكوخ ػِ ٠اػزجبس اُذًزٞسح ٛ /جٓ ٚؾٔذ ع٤ذ اعدٔبػ( َ٤أُدذسط ثوغدْ ثُٞٞ٤ع٤دبا ٝساّ ثبُٔؼٜددددذ) ٓغددددزوِ٤خ ٓددددٖ ػِٜٔددددب ٝاػزجددددبس خددددذٓزٜب ٓ٘ز٤ٜددددخ اػزجددددبسا ٓددددٖ
( )ّ1021/9/24رددبس٣خ اٗوطبػٜددب ػددٖ اُؼٔددَ ػوددت اٗزٜددبء اإلعددبصح اُخبفددخ ثددذٕٝ
ٓشرت ُشػب٣خ اُطلَٝ ،رُي هجوب ُ٘ـ أُبدح ( ٖٓ )221هبٗ ٕٞر٘ظ ْ٤اُغبٓؼبد.
ٓدغ اُددضاّ عدد٤بدرٜب ثغدذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغدزؾوتب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزضآدبد ٓبُ٤ددخ هجددَ أُؼٜددذ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٜب ٝمبٜٓ٘ب ثبُ٘لوبد اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1021/4/5ربس٣خ اُغلش.
 أُٞاكوخ ػِ ٠اٜٗبء خذٓخ اُذًزٞس  /خبُذ ًبَٓ ٓؼدض ٓؾٔدذ (أُدذسط ثوغدْ اُزخدذ٣شٝاإلٗؼبػ ٝػالط ا ُْ ثبُٔؼٜذ) اػزجبسا ٓدٖ ( )ّ1021/20/02ػودت اٗزٜدبء اإلعدبصح
أُٔ٘ٞؽخ ُغ٤بدر.ٚ
ت
ٓددغ اُددضاّ عدد٤بدر ٚثغددذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغددزؾوب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزضآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ أُؼٜددذ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٝ ٚمبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1021/4/5ربس٣خ اُغلش.
 أُٞاكوخ ػِ ٠اٜٗبء اإلعبصح اُذساع٤خ ٝاُخذٓخ ُِطج٤ت /أؽٔذ ٓقطل ٠ع٘ذ عدِٔ٤بٕ(أُذسط أُغبػذ ثوغدْ اُزخدذ٣ش ٝػدالط ا ُدْ ثبُٔؼٜدذ) اػزجدبسا ٓدٖ ()ّ1028/1/2
ػوت اٗزٜبء اعبصر ٚاُذساع٤خ ُؼذّ اُؼٞدح ٓٝطبُجزٝ ٚمبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد.
ٓددغ اُددضاّ عدد٤بدر ٚثغددذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغددزؾوتب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزضآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ أُؼٜددذ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٝ ٚمبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبسا ٖٓ ( )ّ1024/1/2ربس٣خ اُغلش.

ًِ٤خ هت هقش اُؼ٠٘٤

اعزـوـبيد

 أُٞاكوخ ػِد ٠هجد ٍٞايعدزوبُخ أُوذٓدخ ٓدٖ ا عدزبرح اُدذًزٞسح  /فدلبء عٔدبٍ اُدذٖ٣اُج( ٠ِ٤ا عزبر ثوغْ اُطت اُؾشػٝ ٠اُغدٔ ّٞثبٌُِ٤دخ) اػزجدبسا ٓدٖ ()ّ1028/0/02
ػوت اٗزٜبء اإلػبسح أُٔ٘ٞؽخ ُغ٤بدرٜب ثٌ٘ذا.
ٓدغ اُددضاّ عدد٤بدرٜب ثغددذاد ٓددب هددذ ٌ٣ددٓ ٕٞغددزؾوتب ػِٜ٤ددب ٓددٖ اُزضآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ.
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ٓؾنش اعزٔبع
ٓغِظ ؽئ ٕٞاُزؼِٝ ْ٤اُطالة
اُغِغخ سهْ ( )110ثزبس٣خ 1028/4/21

ػوددذ ٓغِددظ ؽددئ ٕٞاُزؼِددٝ ْ٤اُطددالة اعزٔبػدد ٚاُضبُددش ٝاُغددجؼ ٕٞثؼددذ أُددب زٖ٤
كدددد ٠رٔددددـبّ اُغبػددددـخ اُؾبد٣ددددخ ػؾددددش فددددجبؽب ٣دددد ّٞاُضالصددددبء أُٞاكددددن 1028/4/21
ثوبػددددـخ "أؽٔددددذ ُطلدددد ٠اُغدددد٤ذ" ثٔج٘دددد ٠اداسح اُغبٓؼددددخ ،ثش بعددددخ اُغدددد٤ذ ا عددددزبر
اُددذًزٞس /ػِددـ ٠ؽددـبرْ عـددـجش ـ ٤ًٝددَ ًِ٤ددخ اُٜ٘ذعددخٝ ،ؽنددٞس ًددَ ٓددٖ اُغددبدح اػنددبء
أُغِظ.
اكززؼ اُغـ٤ذ ا عـزبر اُذًزــٞس /س ٤ـظ أُغِــظ ايعزــٔبع
" ثغْ هللا اُشؽٖٔ اُشؽ" ْ٤
اعدددددز َٜاُغددددد٤ذ ا عدددددزبر اُدددددذًزٞس /ػِددددد ٠ؽدددددبرْ عجدددددش٤ًٝ -دددددَ ًِ٤دددددخ اُٜ٘ذعدددددخ
ٝس ٤ظ أُغِظ ايعزٔبع ثبُزشؽ٤ت ثبُغبدح أػنبء أُغِظ أُٞهش .
 روذٝ ْ٣اعت اُؼضاء كٝ ٠كبح ٝاُذ ا عزبرح اُذًزٞسح /كبهٔدخ أؽٔدذ ػبثدذ ـ ٤ًٝدَ ًِ٤دخاُزٔش٣ل ٗٝغؤٍ هللا رؼبُ ٠إٔ  ِْٜ٣أ ِٚٛاُقجش ٝاُغِٞإ.
 اخز٤بس اُغ٤ذ أ.د٤ُٝ .ذ كزؼ هللا ثشًبد ـ ٤ًِ َ٤ًٝخ اإلػالّ أٓ٘٤ب ُٜز ٙاُغِغخ.اُوغْ
" أهغْ ثبهلل اُؼظ ْ٤إٔ أؽزشّ اُذعزٞس ٝاُوبٗٝ ٕٞإٔ أؽبكع ٓخِقب ػِٗ ٠ظبّ ٝعدالٓخ
ٝأٖٓ اُٞهٖ ٝاُغبٓؼخٝ ،إٔ أمدغ ٓقدبُؼ اُدٞهٖ ٝاُغبٓؼدخ (ًِ٤زدٓ / ٠ؼٜدذ )ٟػِد٠
سأط أ٣ُٞٝدددبرٝ ،٠إٔ أسػدددٓ ٠قدددبُؼ اُطدددالة ٝأػندددبء ٤ٛئدددخ اُزدددذس٣ظ ٝاُؼدددبِٖٓ٤
ثبُغبٓؼدددخ (اٌُِ٤دددخ  /أُؼٜدددذ) سػب٣دددخ ًبِٓدددخٝ ،إٔ أإدٝ ٟاعجدددبر ٠اُٞظ٤ل٤دددخ ث٘ضاٛدددخ
ٝؽلبك٤خ ٝثشٝػ كش٣ن اُؼَٔ ػِ ٠اُٞع ٚا ًٔدَ ٝإٔ أهدق مدذ اُلغدبد ثٌبكدخ عٞاٗجدٚ
ٝأؽٌبُٝ ،ٚإٔ أمغ عٜذٝ ٟػُِٔ ٠خذٓخ اُٞهٖ ٝاُغبٓؼخ ".

اداسح اُغبٓؼخ

أُقــبدهـبد

 أُقبدهخ ػِٓ ٠ؾنش اعزٔبع ٓغِظ ؽئ ٕٞاُزؼِ٤ـْ ٝاُطـالة اُغِغـخ سهدْ ()111ثزبس٣خ .ّ1028/0/10
 أُقبدهخ ػِ ٠هشاساد اُغـ٤ذ ا عزبر اُذًزٞسٗ /ب دت س د٤ظ اُغبٓؼدخ ُؾدئ ٕٞاُزؼِدْ٤ٝاُطدددالة اُقدددبدسح ثدددبُزل٣ٞل ٓدددٖ ٓغِدددظ ؽدددئ ٕٞاُزؼِدددٝ ْ٤اُطدددالة خدددالٍ اُلزدددشح
ٖٓ  1028/0/12ؽز1028/4/21 ٠

اداسح اُغبٓؼخ

أُزبثؼـــخ

 اؽ٤و أُغِظ ػِٔب ثٔب رْ ٓزبثؼـخ ر٘ل٤ـز ٖٓ ٙهشاساد ٓغِظ ؽئ ٕٞاُزؼِٝ ْ٤اُطدالةاُغِغخ سهْ ( )111ثزبس٣خ ٓ ّ1028/0/10غ اُزٞف٤خ ثغدشػخ ٝسٝد روش٣دش اُِغ٘دخ
أُؾددٌِخ كدد ٠اُغِغددخ اُغددبثوخ أٌُِلددخ إلػددذاد آُ٤ددخ اإلهددالع ػِددً ٠شاعددبد اإلعبثددخ.
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رؼذُٞ َ٣ا ؼ

 ث٘ددبء ػِدد ٠اهزددشاػ اٌُِ٤ددخ أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠وزددشػ اُال ؾددخ اُذساعدد٤خ ُِؼددبّ اُغددبٓؼ٠ 1029/1028ثبٌُِ٤خ .
هشس أُغِظ اؽبُخ أُٞمٞع اُُ ٠غ٘خ اُوطبع اُطجٝ ٠رل٣ٞل ا عزبر اُذًزٞس
س ٤ظ أُغِظ ك ٠اػزٔبد اُزوش٣ش رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُٜ٘ذعخ

 ث٘بء ػِ ٠اهزدشاػ اٌُِ٤دخ أُٞاكودخ ػِد ٠ي ؾدخ ثشٗدبٓظ اُجٌدبُٞسٞ٣ط ُِذساعدخ ث٘ظدبّاُغبػبد أُؼزٔذح ُجشٗبٓظ ٘ٛذعخ ٝاداسح اُط٤شإ ثبٌُِ٤خ .
هددشس أُغِددظ اؽبُددخ أُٞمددٞع اُددُ ٠غ٘ددخ هطددبع اُؼِدد ّٞاُٜ٘ذعدد٤خ ٝرلدد٣ٞل ا عددزبر
اُذًزٞس /س ٤ظ أُغِظ ك ٠اػزٔبد اُزوش٣ش رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.

اداسح اُغبٓؼخ

 اؽدد٤و أُغِددظ ػِٔددب ثٌزددبة أُغِددظ ا ػِددُِ ٠غبٓؼددبد ثؾددؤٕ أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼددذَ٣ثؼل أُوشساد ثبُال ؾخ اُذاخِ٤خ ثٌِ٤خ اُضساػخ.
 اؽ٤و أُغِظ ػِٔب َ ثٌزبة أُغِظ ا ػُِِ ٠غبٓؼبد ثؾؤٕ افذاس اُال ؾدخ اُذساعد٤خُِجشٗددبٓظ أٌُضددق كدد ٠اُزٔددش٣ل ُٔدد٘ؼ اُذسعددخ اُضبٗ٤ددخ كدد ٠اُجٌددبُٞسٞ٣ط كدد ٠ػِددّٞ
اُزٔش٣ل ُخش٣غ ٠اٌُِ٤بد ا خش.ٟ

ًِ٤خ هت ا ع٘بٕ

ؽئ ٕٞاُزؼِٝ ْ٤اُطالة

 ث٘بء ػِ ٠اهزدشاػ اٌُِ٤دخ أُٞاكودخ ػِدٓ ٠وزدشػ روغدٓ ْ٤ودشس ثبصُٞٞع٤دب اُلدْ ُ٤دذسطمددٖٔ ٓوددشساد اُلشهددخ اُضبُضددخ ٝاُشاثؼددخ ثددذي ٓددٖ رذس٣غدد ٚثبُلشهددخ اُضبُضددخ ُٔشؽِددخ
اُجٌبُٞسٞ٣ط ثبٌُِ٤خ.
هددشس أُغِددظ اؽبُددخ أُٞمددٞع اُددُ ٠غ٘ددخ اُوطددبع اُطجددٝ ٠رلدد٣ٞل ا عددزبر اُددذًزٞس/
س ٤ظ أُغِظ ك ٠اػزٔبد اُزوش٣ش رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ ا٥صبس

 ث٘دددبء ػِددد ٠اهزدددشاػ اٌُِ٤دددخ أُٞاكودددخ ػِددد ٠اعدددزؾذاس ثشٗدددبٓغ ٖ٤عذ٣دددذ ٖ٣ثجشٗدددبٓظاُجٌبُٞسٞ٣ط ٔٛٝب:
 -2ثشٗبٓظ اُجٌبُٞسٞ٣ط ك ٠اإلسؽبد اُغ٤بؽ.٠
 -1ثشٗبٓظ اُجٌبُٞسٞ٣ط كٗ ٠ظْ أُؼِٓٞبد ا صش٣خ ثبٌُِ٤خ.
هددشس أُغِددظ اؽبُددخ أُٞمددٞع اُددُ ٠غ٘ددخ هطددبع اُؼِدد ّٞاإلٗغددبٗ٤خ ٝرلدد٣ٞل ا عددزبر
اُذًزٞس /س ٤ظ أُغِظ ك ٠اػزٔبد اُزوش٣ش رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ

 أُٞاكوخ ػِ ٠أُزًشح أُؼشٝمخ ثؾؤٕ اػلبء اُطبُجخ /أٓدَ ػدضد ػجدذ اُؼض٣دض ـ ٓدٖٓبدح ٓذخَ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِٝ ْ٤رٌِدق ثذساعدخ ٓدبدح أعدظ أُ٘دبٛظ كد ٠اُؼدبّ اُذساعد٠
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اُوبدّ ٣ٝ 1029/1028ؼوذ ُٜب آزؾبٗدبد ٓدغ ُغدبٕ اُزخِلدبد ٓدغ ايؽزلدبظ ثزودذ٣شٛب
كدددٛ ٠دددزا أُوشسٝرؾدددبٍ أُدددزًشح أُؼشٝمدددخ اُددد ٠ايعدددزبر اُدددذًزٞس س ددد٤ظ اُغبٓؼدددخ
ُالػزٔبد.

اداسح اُغبٓؼخ

 ث٘ددبء ػِدد ٠أُزًشحأُؼشٝمددخ ثؾددؤٕ رؾ٣ٞددَ اُطددالة ٓددٖ اٌُِ٤ددبد اُزدد ٠رددذسط ث٘ظددبّاُلقِ ٖ٤اُذساع ٖ٤٤اُ ٠اٌُِ٤بد اُز ٠رذسط ث٘ظبّ اُغبػبد أُؼزٔذح ٝاُؼٌظ.
هشس أُغِظ اسعبء أُٞمٞع ُِغِغخ اُوبدٓخ ُؾ ٖ٤رغٔ٤غ ٝرق٘٤ق ؽدشٝه اُزؾ٣ٞدَ
اُذاخِٝ ٠اُخبسع ٖٓ ٠عٔ٤غ ًِ٤بد اُغبٓؼخ ثٔخزِق ثشآغٜب.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠أُددزًشح أُؼشٝمددخ ثؾددؤٕ ا ػددذاد أُوزددشػ هجُٜٞددب ثٌِ٤ددبد اُغبٓؼددخٓٝؼبٛذٛب ُِؼبّ اُغبٓؼ 1029/1028 ٠رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُطت اُج٤طشٟ

روـبس٣ـش

 ث٘دبء ػِد ٠أُٞاكوددخ ػِد ٠اُزؼددذ٣الد أُوزشؽدخ ػِدد ٠ثشٗدبٓظ فددؾخ ٝعدالٓخ ا ؿز٣ددخ(ثشٗددددبٓظ ٓزٔ٤ددددض) ثبٌُِ٤ددددخ ػِٔددددب ثؤٗددددُ ٚددددْ ٣ددددشد روش٣ددددش اُِغ٘ددددخ أُؾددددٌِخ ثزددددبس٣خ
 1025/21/20كٛ ٠زا اُؾؤٕ.
هشس أُغِظ اػبدح ػشك أُٞمٞع ػُِ ٠غ٘خ هطبع اُؼِ ّٞا عبع٤خ ٝػشمٜب ػِ٠
أُغِظ ك ٠عِغخ هبدٓخ.
 ث٘بء ػِد ٠اهزدشاػ اٌُِ٤دخ أُٞاكودخ ػِدٓ ٠وزدشػ (اُجدشآظ أُزٔ٤دضح) ث٘ظدبّ اُغدبػبدأُؼزٔذح ثبٌُِ٤خ.
هددشس أُغِددظ اؽبُددخ أُٞمددٞع اُددُ ٠غ٘ددخ هطددبع اُؼِدد ّٞا عبعدد٤خ ٝرلدد٣ٞل ا عددزبر
اُذًزٞس /س ٤ظ أُغِظ ك ٠اػزٔبد اُزوش٣ش رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.
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سابع ًا
محضر اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث
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ٓؾنش اعزٔبع
ٓغِظ اُذساعبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس
اُغِغخ سهْ ( )061ثزبس٣خ 1028/4/29







ػودددـذ ٓغِدددظ اُذساعدددبد اُؼِ٤دددب ٝاُجؾدددٞس اعزٔبػددد ٚاُضدددبٗٝ ٠اُغدددز ٖ٤ثؼدددذ اُضالصٔب دددخ
ك ٠رٔدبّ اُغدبػخ اُؼبؽدشح ٝاُ٘قدق ٓدٖ فدجبػ ٣د ّٞاُخٔد٤ظ أُٞاكدن 1028/4/29
ثوبػخ "أؽٔذ ُطل ٠اُغ٤ذ" ثش بعخ اُغ٤ذ ا عزبر اُذًزٞس /ػٔش ٝأٓدٓ ٖ٤ؾٔدذ ػدذُ ٠ـ
ٗب ددت س دد٤ظ اُغبٓؼددخ ُِذساعددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞسٝ ،ؽن دٞس ًددَ ٓددٖ اُغددبدح اػنددبء
أُغِظ.
اكززؼ اُغـ٤ذ ا عزبر اُذًزٞس /س ٤ظ أُغِظ ايعزٔبع
" ثغــْ هللا اُشؽٔـٖ اُشؽ٤ــْ "
اعدز َٜاُغدد٤ذ ا عدزبر اُددذًزٞس /ػٔدش ٝأٓددٓ ٖ٤ؾٔدذ ػددذُ ٠ـ ٗب دت س دد٤ظ اُغبٓؼددخ
ُِذساعبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس.
اُزشؽ٤ت ثبُغبدح ا عبرزح أػنبء أُغِظ أُٞهش.
مش ٝسح ٓٞاكبر٘ب ثغذا ٍٝآزؾبٗبد دٝس ٓب ٞ٣خدالٍ اُلزدشح أُودشسح ٓدٖ اداسح اُغبٓؼدخ
ٝايُزضاّ ثبػالٕ اُغذا ٍٝهجَ ثذء ايٓزؾبٗبد ثٞهذ ًبك.٠
اإلؽبهخ ػِٔب ثٞسؽخ ػٔدَ ُ٤ٜئدبد رؾش٣دش ٓغدالد عبٓؼدخ اُودبٛشح اُؼِٔ٤دخ ثخقدٞؿ
اؽددزشاهبد مددْ أُغددالد ُوٞاػددذ ث٤بٗددبد أُغددالد اُذ٤ُٝددخٝ ،رُددي ثبيؽددزشاى ٓددغ ث٘ددي
أُؼشكدخ ثؾندٞس خج٤دش أٓشٌ٣د ٠ـ ٣د ّٞاُضالصدبء  1028/4/14اُغدبػخ  9:00فدجبؽب
ثوبػخ اُز٘٣ٞش ثبٌُٔزجخ أُشًض٣خ.
اؽبهخ أُغِظ ثبُؼشك اُز ٟرْ روذ ٚٔ٣خدالٍ ٓدئرٔش اهدالم اُطبهدبد اُجؾض٤دخ ٝاُدزٟ
ٗظٔزٝ ٚصاسح اُزؼِ ْ٤اُؼبُٝ ٠اُجؾش اُؼِٜٔٗ ٠ب٣خ ؽٜش ٓبسط .1028

اداسح اُغبٓؼخ

أُقبدهـــبد

 أُقددبدهخ ػِددٓ ٠ؾنددش اعزٔددبع ٓغِددظ اُذساعددبد اُؼِ٤ددـب ٝاُجؾددٞس اُغِغددخ سهددْ( )062ثزبس٣خ .1028/0/28
 أُقددبدهخ ػِدد ٠هددشاساد ا عددزبر اُددذًزٞسٗ /ب ددت س دد٤ظ اُغبٓؼددخ ُِذساعددبد اُؼِ٤ددبٝاُجؾدددٞس ثددددبُزل٣ٞل ٓدددٖ ٓغِددددظ اُذساعددددبد اُؼِ٤دددب ٝاُجؾددددٞس خدددالٍ اُلزددددشح ٓددددٖ
 1028/0/29ؽز1028/4/29 ٠ك ٠أُغبيد اُزبُ٤خ
 .2رغغــ َ٤سعــب َ أُــبعغز٤ـش ٝاُذًزــٞسا.ٙ
 .1اُـبء رغغ٤ــَ سعــب َ أُــبعغز٤ـش ٝاُذًزــٞسا.ٙ
 .0رؾذ٣ذ ٓٞاػ٤ذ آزؾبٗبد اُذساعبد اُؼِ٤ب ك٤ًِ ٠ـبد اُغبٓؼخ ٓٝؼبٛذٛـب.
 .4ؽدددددبيد ٓدددددذ اُو٤دددددذ ايعدددددزض٘ب ُٔ ٠دددددذح ػدددددبّ ٓدددددٖ خدددددبسط اُال ؾدددددخ ٝكودددددب ُِوٞاػدددددذ
ٝاُِٞا ؼ أُ٘ظٔخ ثبُغبٓؼخ.
 .5ؽـبيد ٓ٘ـؼ اُزلـشؽ ُِطـالة ٝايػزـزاس ػٜ٘ـب ٝرغذ٣ذٛب ٝاٜٗب ٜب.
 .6ؽددبيد ٓددذ اُو٤ددذ ايعددزض٘ب ُِ ٠ؼددبّ اُضددبٗٝ ٠اُضبُددش ٝكوددب ُِوٞاػددذ ٝاُِددٞا ؼ أُ٘ظٔددخ
ثبُغبٓؼخ.
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 .1اػددددبدح ه٤ددددذ ٝاعددددزض٘بء ٓددددٖ ؽددددشه ٓددددشٝس ػددددبّ ػِدددد ٠ؽددددطت اُو٤ددددذ ٝكوددددب ُِوٞاػددددذ
ٝاُِٞا ؼ أُ٘ظٔخ ثبُغبٓؼخ.
 .8ايعدددزض٘بء ٓدددٖ ؽدددشه ػدددذّ ٓدددشٝس أًضدددش ٓدددٖ خٔدددظ عددد٘ٞاد ػِددد ٠ؽقددد ٍٞاُطبُدددت
ػِدد ٠اُغدد٘خ اُزٔ٤ٜذ٣ددخ ُِزغددغُ َ٤ذسعددخ أُبعغددز٤ش ٝاُددذًزٞساٝ ،ٙرُددي ثؼددزس ٓوجددٍٞ
ٝكوب ُِوٞاػذ ٝاُِٞا ؼ أُ٘ظٔخ ثبُغبٓؼخ.
 .9أُٞاكوخ ػِ ٠كشك ٓدـٞاد رٌٔ٤ِ٤دخ ُٔؼبدُدخ اُغد٘خ اُزٔ٤ٜذ٣دخ ُِٔبعغدز٤ش أ ٝاُدذًزٞساٙ
ٓغ كشك سع ّٞرٌٔ٤ِ٤خ ٝكن هشاس ٓغِظ اُغبٓؼخ اُغبثن كٛ ٠زا اُؾؤٕ.
ٓ .20دد٘ؼ اُطددالة كشفددخ اعددزض٘ب ٤خ ُددذخ ٍٞايٓزؾددبٕ (دثِٓ/ّٞبعغددز٤ش) ٝكوددب ُِوٞاػددذ
ٝاُِٞا ؼ أُ٘ظٔخ ثبُغبٓؼخ.
 .22اػزٔـبد هـ٤ذ اُطـالة ػٖ ع٘ـٞاد عبثوـخ ثٔٞاكوـخ ٓغِـظ ًِ٤ـخ ؽـذ٣ش.
 .21امدددددبكخ أُؾدددددشف ػِددددد ٠سعدددددب َ أُبعغدددددز٤ش ٝاُدددددذًزٞسا ٙاُخبفدددددخ ثبػلدددددب ْٜ
ٖٓ ؽشه عزخ أؽٜش ػِ ٠امبكخ أُؾشف.
 .20أُدددذ ايعدددزض٘ب ُِ ٠ؼدددبّ اُضبُدددش ًؾدددذ أهقدددٓ ،٠دددغ مدددشٝسح رؾدددٌُ َ٤غ٘دددخ اُؾٌدددْ
ػِ ٠اُشعبُخ هجَ ٜٗب٣خ اُؼبّ اُضبُش ٝكوب ُِوٞاػذ ٝاُِٞا ؼ أُ٘ظٔخ ثبُغبٓؼخ.
 .24أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠دد٘ؼ كشفددخ اعدزض٘ب ٤خ امددبك٤خ ٓددٖ خددبسط اُال ؾددخ ُددذخ ٍٞايٓزؾددبٕ
اُٜ٘ب ُِ ٠ذًزٞسا.ٙ

ًِ٤خ ا٥داة

ارلبه٤بد رؼبٕٝ

 أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠ددزًشح اُزلددب ْٛثدد ٖ٤عبٓؼددخ اُوددبٛشح (ًِ٤ددخ ا٥داة) ٝعبٓؼددخ رٞس٘٣ددُِٞذساعبد ثب٣طبُ٤ب ثؼذ اعشاء اُزؼذ٣الد أُطِٞثخ رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ هت هقش اُؼ٠٘٤

 ثؾؤٕ خطبة أ.د .ػٔ٤ذ ًِ٤خ اُطت ٝاُخبؿ ثؼوذ ارلبه٤دخ رؼدبٓ ٕٝؾدزشى ثد ٖ٤عبٓؼدخاُوبٛشح (ًِ٤خ اُطت) ٝعبٓؼخ ا سدٕ اُطج٤خ اُؾذ٣ضخ.
هشس أُغِظ اسعبء أُٞمٞع ُٔض٣ذ ٖٓ اُذساعخ.

ًِ٤خ اُزغبسح

 أُٞاكوخ ػِ ٠ايرلبه٤خ اإلداس٣خ اُغ٘٣ٞخ ُ 1028/1021جشٗدبٓظ اُدزؼِْ اُدذ ٠ُٝثدٖ٤عبٓؼددخ اُوددبٛشح (ًِ٤ددخ اُزغددبسح) ٓغِددظ ؽٌددبّ اُ٘ظددبّ اُغددبٓؼ ٠ثغٞسع٤ددب ثبُ٘٤بثددخ ػددٖ
عبٓؼددخ ٝي٣ددخ عٞسع٤ددب ٤ًِٝددخ اداسح ا ػٔددبٍ  J.MACK ROBINSONارالٗزددب
ثبُٞي٣بد أُزؾذح ا ٓش٤ٌ٣خ ،رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُضساػخ

 أُٞاكوخ ػِ ٠ارلبه٤دخ اُزؼدب ٕٝاُؼِٔد ٠ثد ٖ٤عبٓؼدخ اُودبٛشح (ًِ٤دخ اُضساػدخ) ٝعبٓؼدخفدددٞك٤ب ثبُ٤بثبٕ(ٓؼٜدددذ اُذساعدددبد ا عددد٣ٞ٤خ ٝاإلكش٣و٤دددخ ٝاُؾدددشم أٝعدددط٤خ) ٝرزخدددز
ايعشاءاد.
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ًِ٤خ ايهزقبد ٝاُؼِ ّٞاُغ٤بع٤خ

 أُٞاكوددخ ػِددد ٠ثشٝرًٞددد ٍٞاُزؼدددب ٕٝثددد ٖ٤عبٓؼدددخ اُودددبٛشح (ًِ٤دددخ ايهزقدددبد ٝاُؼِدددّٞاُغ٤بعددد٤خ) ٝأًبد٤ٔ٣دددخ اُجؾدددش اُؼِٔدددٝ ٠اُزٌُ٘ٞٞع٤دددب رٔ٤ٜدددذا ُِؼدددشك ػِدددٓ ٠غِدددظ
اُغبٓؼخ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠ثشٝر ًٍٞٞاُزؼب ٕٝث ٖ٤عبٓؼخ اُوبٛشح (ؽبمد٘خ أػٔدبٍ ًِ٤دخ ايهزقدبدٝاُؼِ ّٞاُغ٤بع٤خ) ٘ٓٝظٔخ اُؼَٔ اُذ٤ُٝدخ ٓٔضِدخ كد ٠اُلش٣دن اُل٘دُِ ٠ؼٔدَ اُال دن دٍٝ
ؽٔبٍ أكش٣و٤ب ٝ .رزخز اإلعشاءاد.

أُؼٜذ اُوُ ٠ٓٞؼِ ّٞاُِ٤ضس

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠أُددزًشح أُؼشٝمددخ ثؾددؤٕ هِددت رغٔ٤ددذ ٓددزًشح اُزلددب ْٛثدد ٖ٤عبٓؼددخاُوبٛشح (أُؼٜذ اُودُ ٠ٓٞؼِد ّٞاُِ٤دضس) ٝعبٓؼدخ اُؼِدٝ ّٞاُزٌُ٘ٞٞع٤دب ثبُغدٞدإ(ٓؼٜذ
اُِ٤ضس)ٓغ اثالؽ اُٞصاسح ثوشاس اُزغٔ٤ذ.

اداسح اُغبٓؼخ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠ثشٝرًٞدد ٍٞاُزؼددب ٕٝثدد ٖ٤عبٓؼددخ اُوددبٛشح ٝٝصاسح اُودد ٟٞاُؼبِٓددخ كدد٠ٓغددبٍ ٗؾددش صوبكددخ اُغددالٓخ ٝاُقددؾخ أُ٤ٜ٘ددخ ثؼددذ اعددشاء اُزؼددذ٣الد أُطِٞثددخ ،رٔ٤ٜددذا
ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠ثشٝر ًٍٞٞاُزؼب ٕٝث ٖ٤عبٓؼدخ اُودبٛشح ٓٝؾبكظدخ اُغ٤دضح ،ثؼدذ اعدشاءاُزؼذ٣الد أُطِٞثخ ،رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.
 ايؽبهخ ػِٔب َ ثخطبة اُوب ْ ثؤػٔبٍ أٓ ٖ٤أُغِظ ا ػُِِ ٠غبٓؼبد ثزٞعٜ٤دبد ُغ٘دخاُؼالهدبد اُضوبك٤دخ ثدبُٔغِظ ا ػِدُِ ٠غبٓؼدبد كٔ٤دب ٣خدـ ثؼدل أُالؽظدبد أُوزدشػ
ٓشاػزٜدب مددٖٔ ث٘ددٞد ثشٝرًٞددٞيد اُزؼددبٓ . ٕٝددغ رؼٔدد ْ٤اُخطددبة ػِدد٤ًِ ٠ددبد اُغبٓؼددخ
ٓٝؼبٛذٛب.

ًِ٤خ اُؼِّٞ

ٜٓٔبد ػِٔ٤خ

 أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠ددذ أُٜٔددخ اُؼِٔ٤ددخ ثؤُٔبٗ٤ددب ُِددذًزٞس /عٔؼدد ٚػِدد ٠اُ٘غددبس ـ أُددذسطثوغْ اٌُ٤ٔ٤بء ثبٌُِ٤خ ُٔذح ػبّ صبُش اػزجبسا ٖٓ  1028/0/2ثذٓ ٕٝشرت.

ًِ٤خ هت هقش اُؼ٠٘٤

 أُٞاكوخ ػِٓ ٠ذ أُٜٔخ اُؼِٔ٤خ ثب٣شُ٘ذا ُِذًزٞس /أؽٔذ سصم ُطلد ٠اُ٘غدبس أُدذسطثوغْ اُغشاؽخ اُؼبٓخ ثبٌُِ٤خ ُٔذح ػبّ صبُش اػزجبسا ٖٓ 1028/1/2ثذٓ ٕٝشرت.

ًِ٤خ اُضساػخ

 أُٞاكوخ ػِٓ ٠ذ أُٜٔخ اُؼِٔ٤خ ٝرـ٤٤ش ٓوشٛب ثدبيًٞادٝس ُِدذًزٞس /ػٔدش ٝسمدٞإأؽٔددذ سمددٞإ ـ أُددذسط ثوغددْ ايهزقددبد اُضساػدد ٠ثبٌُِ٤ددخ ُ٤قددجؼ عبٓؼددخ ا ٓددبصٕٝ
اإلهِ٤ٔ٤ددخ ( )IKIAMثددذي ٓ دٖ عبٓؼددخ ٓ٤العددشُٔ ٝددذح ػددبّ صبُددش ٝأخ٤ددش اػزجددبسا ٓددٖ
 1028/1/2ثذٓ ٕٝشرت.
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أُؼٜذ اُوُ ٠ٓٞؼِ ّٞاُِ٤ضس

 أُٞاكوخ ػِدٓ ٠دذ أُٜٔدخ اُؼِٔ٤دخ ثبٌُِٔٔدخ أُزؾدذح ُِدذًزٞس /أُ٘زقدش ثدبهلل كزؾد٠خطددبة ـ أُددذسط ثوغددْ ػِدد ّٞاُِ٤ددضس ٝرلبػالردد ٚثبُٔؼٜددذ ُٔددذح ػددبّ اػزجددبسا ٓددٖ
 1028/1/26ؽزدُٔ 1028/8/25 ٠دذح عدزخ أؽدٜش كددٗ ٠طدبم اُؼدبّ اُضدبٗ ٠اعددزٌٔبي
ُِؼبّ اُضبٗ ٠ثٔشرت ٣قشف ٖٓ اُذاخَ ٝاُلزشح ٖٓ  1028/8/26ؽزد1029/9/25 ٠
ُٔذح عزخ أؽٜش كٗ ٠طبم اُؼبّ اُضبُش ثذٓ ٕٝشرت.

ًِ٤خ اُضساػخ

رؼذُٞ َ٣ا ؼ

 أُٞاكودددخ ػِددد ٠رؼدددذ َ٣ؽدددشٝه اُزغدددغُِٔ َ٤بعغدددز٤ش أُٜ٘ددد ٠كددد ٠اُؼِددد ّٞاُضساػ٤دددخثبُال ؾخ اُذاخِ٤خ ٌُِِ٤خ رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ هت ا ع٘بٕ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اُزؼددذ٣الد أُوذٓددخ ٓددٖ هغددْ ػددالط اُغددزٝس ثال ؾددخ اُذساعددبد اُؼِ٤ددبٝرؼددذ َ٣اُج٘ددذ اُضددبٗٝ ٠اُضبُددش ٓددٖ أُددٞاد (ٓ )25( ، )20( ، )22ددٖ اُال ؾددخ اُذاخِ٤ددخ
ثبٌُِ٤خ رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُق٤ذُخ

 ث٘ددبء ػِدد ٠اهزددشاػ اٌُِ٤ددخ أُٞاكوددخ ػِدد ٠اعددزؾذاس دثِٓٞددخ رخققدد٤خ رؾددذ ٓغددٔ٠( Diploma of Clinical Nutritionدثِدد ّٞاُزـز٣ددخ اإلًِ٤ٌ٤٘٤ددخ) ٝادخبُٜددب كدد٠
اُذثِٓٞبد اُزخقق٤خ أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك ٠اُال ؾخ اُذاخِ٤خ ُِذساعبد اُؼِ٤ب.
هشس أُغِظ ػشك أُٞمٞع ػُِ ٠غ٘خ هطبع اُؼِ ّٞاُطج٤دخ ُذساعدزٝ ٚرودذ ْ٣روش٣دش
ثٔب ر٘ز ٠ٜاُ ٚ٤اُذساعخ ٝػشم ٚػِ ٠أُغِظ ك ٠عِغخ هبدٓخ.

ًِ٤خ اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼددذ َ٣أُددبدح ( )1اُج٘ددذ صبُضددب ٓددٖ اُال ؾددخ اُذاخِ٤ددخ ثبٌُِ٤ددخ رٔ٤ٜددذاُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼذ َ٣ث٘ذ ثال ؾخ اُذساعبد اُؼِ٤ب ثؤٕ ٣زلشؽ اُطبُت ُذساعخ أُودشساداُذساعدد٤خ أُ٘قددٞؿ ػِٜ٤ددب كدد ٠اُال ؾددخ صالصددخ أ٣ددبّ أعددجٞػ٤خ رٔ٤ٜددذا ُِؼددشك ػِدد٠
ٓغِظ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ ا٥صبس

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠ي ؾددخ اُجددشآظ اُغذ٣ددذح أُوذٓددخ ٓددٖ هغددْ اُزددشٓ ْ٤ثبٌُِ٤ددخ رٔ٤ٜددذاُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ

 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼذ َ٣اُشع ّٞاُذساع٤خ ُال ؾخ اُذثِ ّٞأُ ٠ٜ٘ثوغدْ اإلػدالّ اُزشثدٟٞثبٌُِ٤خ ،رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.
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 أُٞاكودددخ ػِددد ٠اُال ؾدددخ أُوزشؽدددخ ُِدددذثِ ّٞاُؼدددبّ كددد ٠اُؼِددد ّٞاُزشث٣ٞدددخ ٝاُ٘لغددد٤خ(هغْ اُؼِ ّٞاُزشث٣ٞخ ٝاُ٘لغ٤خ)رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُؾبعجبد ٝأُؼِٓٞبد

 ث٘دددبء ػِددد ٠اهزدددشاػ اٌُِ٤دددخ أُٞاكودددخ ػِددد ٠ي ؾدددخ ثشٗدددبٓظ أُبعغدددز٤ش أُٜ٘ددد ٠كددد٠اُؾبعجبد ٝأُؼِٓٞبد رخقـ (اُزؾِ٤الد اُزطج٤و٤خ ُذػْ اُوشاس)
هددشس أُغِددظ ػددشك أُٞمددٞع ػِددُ ٠غ٘ددخ هطددبع اُؼِدد ّٞاُٜ٘ذعدد٤خ ُذساعددزٝ ٚروددذْ٣
روش٣ش ثٔب ر٘ز ٠ٜاُ ٚ٤اُذساعخ ٝػشم ٚػِ ٠أُغِظ ك ٠عِغخ هبدٓخ.

أُؼٜذ اُوُ ٠ٓٞألٝساّ

 ث٘بء ػِ ٠كز ٟٞأُغزؾبس اُوبُِٗ ٠ٗٞغبٓؼخ ثؾؤٕ رطج٤ن اُال ؾخ اُذاخِ٤دخ اُغذ٣دذحُِٔؼٜذ اُوُ ٠ٓٞألٝساّ ػِ ٠اُطالة اُز ٖ٣رْ ه٤ذ ْٛثبُؼبّ اُغبٓؼ1021/1022 ٠
هددشس أُغِددظ أُٞاكوددخ ػِدد ٠اعددزض٘بء اُطددالة ا٥ردد ٠أعددٔب ٛٝ ْٜددْ :أؽٔددذ اُغدد٤ذ
ٓؾٔٞد ،ؽدًٞذ كٌدش ٟػجدذ اُلزدبػٜٗ ،د ٠عدؼ٤ذ ػِدً ،٠دشٓ ْ٣ؾٔدذ سٓندبٕ ٝرطج٤دن
اُال ؾخ اُغذ٣ذح ػِدٗ ْٜ٤ظدشا ُزغدغ ِْٜ٤ػِد ٠اُال ؾدخ اُغذ٣دذح ثؼدذ ٓٞاكودبد ٓغدبُظ
اٌُِ٤خ ٝاُغبٓؼخ ٝهجَ فذٝس اُوشاس اُٞصاسٓ ٟغ اُزؤً٤ذ ػِد ٠ػدذّ رطج٤دن أ ٟثدشآظ
عذ٣ذح اي ثؼذ فذٝس اُوشاس اُٞصاسُٜ ٟب.

ًِ٤خ اُؾوٞم

دساعبد ػِ٤ب

 ث٘ددبء ػِدد ٠اهزددشاػ اٌُِ٤ددخ أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠ددذ ه٤ددذ اُطبُددتٓ /ؾٔددٞد أؽٔددذ كزؾدد ٠أؽٔددذؽغٖ اُج٘بٗ ٠ـ ُٔذح  1أػٞاّ اػزجبسا ٖٓ ( 1022/6/1ػبٓ ٖ٤اعزض٘ب  ٠داخَ اُال ؾدخ
 0 +أػٞاّ ثزل٣ٞل ٖٓ أ.دٗ /ب ت س ٤ظ اُغبٓؼخ ُِذساعبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس  +ػدبٖٓ٤
خبسط ايعزض٘ب ٝ )٠اػزٔبد رؾٌُ َ٤غ٘خ أُ٘بهؾخ ٝاُؾٌْ ػِ ٠اُشعبُخ.
هددشس أُغِددظ ٓخبهجددخ اداسح ًِ٤ددخ اُؾوددٞم ثٔٞاكبر٘ددب ثٔددزًشح رلقدد٤ِ٤خ ػددٖ أعددجبة
اُزؤخ٤ش ٝأعجبة ػذّ ؽطت ه٤ذ اُطبُت ٖٓ اداسح اٌُِ٤خ سؿْ ػذّ أُٞاكوخ ػِ ٠أٓ ٟدذ
اعددزض٘ب ٓ ٠ددٖ اداسح اُغبٓؼددخ هددٞاٍ ٛددزح اُغدد٘ٞاد ٝػشمدد ٚػِدد ٠أُغِددظ كدد ٠عِغددخ
هبدٓخ.

ًِ٤خ اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 أُٞاكوخ ػِ ٠اػبدح ه٤ذ اُطبُت /فٔ َ٤ ٞػجدذ أُغد٤ؼ اثدشا ْ٤ٛـ ثذسعدخ أُبعغدز٤شثبٌُِ٤ددخ ُِؼددبّ اُغددبٓؼٓ 1028/1021 ٠ددغ اػلددبإٓ ٙددٖ أُددٞاد اُزدد ٠عددجن دساعددزٜب
ٝاُ٘غبػ كٜ٤ب ٝاعزض٘بإ ٖٓ ٙؽشه ٓشٝس ػبّ ػِ ٠ؽطت اُو٤ذ .

ًِ٤خ اُذساعبد اُؼِ٤ب ُِزشث٤خ

 أُٞاكودددخ ػِددد ٠ا٣ودددبف ه٤دددذ اُطبُدددت اٌُددد٣ٞز /٠ػٔدددش ؽٔدددبد ؽدددبسع ػجدددذ اُدددشاصماُؼِ ٠اُِ ٜٞـ أُو٤ذ ثجشٗبٓظ اُذًزٞسا ٙثبٌُِ٤خ ُِؼبّ اُغبٓؼُٔ 1026/1025 ٠ذح ػدبّ
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صددبٕ ُِؼددبّ اُغددبٓؼٝ 1028/1021 ٠رُددي ٗظددشا ُظددشٝف خبسعدد ٚػددٖ اسادردد ٚرٔ٤ٜددذا
ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.

اداسح اُغبٓؼخ

 أُٞاكوخ ػِ ٠أُزًشح أُؼشٝمخ ػِ ٠إٔ ٌ٣د ٕٞا٣دذاع ٓجِدؾ  500ع٘٤د( ٚخٔغدٔب خعٜ٘٤ددب ي ؿ٤ددش) ٓوبثددَ رٞص٤ددن ًددَ اكددبدح فددبدسح ٓددٖ ًِ٤ددبد اُغبٓؼددخ ٓٝؼبٛددذٛب ُطددالة
اُذساعبد اُؼِ٤ب ػِ ٠إٔ رٞمغ ٛز ٙأُجبُؾ ك ٠ؽغبة ف٘ذٝم رط٣ٞش اُذساعبد اُؼِ٤ب
رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼدخ ػِد ٠إٔ ردزْ اإلكدبدح ٝاُزٞص٤دن ٓدٖ اإلداسح اُؼبٓدخ
ُِذساعبد اُؼِ٤ب.

ًِ٤خ اُضاسػخ

ثؾـــٞس

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠أُزًشحأُؼشٝمددخ ثؾددؤٕ اعددشاء أُؾددشٝع اُجؾضدد " ٠ػددضٍ ػٞآددَاُ٘غدخ أُؾلدضح ُإلخٔدبد(ٝ )AtDRE A / AtCBFاُؼبٓدَ أُؾدبثُ٘ ٚودَ اُدذٕٞٛ
 ٖٓ )DIL-( AtLTPاُ٘جبربد أُِؾ٤خ أُؼذ٣خ ٝاعدزخذآٜب ثؾدٌَ ٓ٘لقدَ ُزؾغدٖ٤
عاليد ٖٓ اُطٔبهْ ٓوبٓٝخ ُإلعٜبداد اُج٤ئ٤خ (ُِغلبف ٝأُِٞؽخ ٝاُقدو٤غ) " ثٌِ٤دخ
اُضساػخ ثبؽشاف ا عزبر اُذًزٞس /ثغ٤طخ ػجبط ؽغ ٖ٤ـ ا عزبر ثبٌُِ٤خ ٝثزٔٓ َ٣ٞدٖ
ف٘ذٝم اُؼِٝ ّٞاُز٘ٔ٤خ اُزٌُ٘ٞٞع٤خٝ ،كوب ُج٘ٞد اُزؼبهذ ث ٖ٤اُطشك.ٖ٤

ًِ٤خ اُق٤ذُخ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠أُددزًشح أُؼشٝمددخ ثؾددؤٕ اعددشاء أُؾددشٝع اُجؾضددٓ " ٠شًددض أثؾددبسأٌُ٤شٝث٤ددٝ ّٞاُغ٘٤ددٓ ّٞشًددض ثؾضدد ٠رددذس٣جٝ ٠خددذٓ ٠دا ددْ كددٓ ٠غددبٍ ػِدد ّٞاُز٘ددٞع
أٌُ٤شٝثدٝ ٠اُغ٘٤د " ّٞثٌِ٤دخ اُقد٤ذُخ ثبؽدشاف ا عدزبر اُدذًزٞس /سآدً ٠دشّ ػض٣دض ـ
ا عزبر ثبٌُِ٤خ ٝثزٔ ٖٓ َ٣ٞأًبد٤ٔ٣خ اُجؾش اُؼِٔٝ ٠كوب ُج٘ٞد اُزؼبهذ ث ٖ٤اُطشك.ٖ٤

أُؼٜذ اُوُ ٠ٓٞألٝساّ

ٓ٘ؼ أُوبة ػِٔ٤خ

 ث٘ددبء ػِدد ٠اهزددشاػ أُؼٜددذ أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠دد٘ؼ ُوددت أعددزبر ٓ٘زغددت Adjunct Professorثوغدْ عشاؽدخ ا ٝساّ ثبُٔؼٜدذ ُألعدزبر اُدذًزٞس Donald Weaver /ـ
أعزبر ٝس ٤ظ هغْ اُغشاؽخ ثغبٓؼخ  ٖ٣ٝعز٤ذ ـ ٓغزؾل ٠عبٓؼخ ٛبسثش،
هددشس أُغِددظ أُٞاكوددخ ػِدد ٠اهزددشاػ أُؼٜددذٓ ،ددغ اُزؤً٤ددذ ػِددٞٓ ٠اكددبح اداسح اُغبٓؼددخ
ثبرخبر اإلعشاءاد أُزجؼخ هجَ أ ٟص٣بسح ثضالصخ أؽٜش.
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ثامن ًا
محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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ٓؾنش اعزٔبع
ٓغِظ ؽئ ٕٞخذٓخ أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ
اُغِغخ سهْ ( )109ثزبس٣خ 1028/4/26

ػوَ َذ ٓغِظ ؽئ ٕٞخذٓدخ أُغزٔدغ ٝر٘ٔ٤دخ اُج٤ئدخ اعزٔبػد ٚاُزبعدغ ثؼدذ أُدب زٖ٤
َ
كدد ٠رٔددبّ اُغددبػخ اُؼبؽددشح ٝاُ٘قددق ٓددٖ فددجبػ ٣دد ّٞايص٘د ٖ٤أُٞاكددن ّ1028/4/26
ثوبػددخ «أؽٔددذ ُطلدد ٠اُغدد٤ذ» ثٔج٘دد ٠اداسح اُغبٓؼددخ ،ثش بعددخ اُغدد٤ذ ا عددزبر اُددذًزٞس/
عؼ٤ذ ٣ؾٓ ٠٤ؾٔٞد م ٞـ ٗب ت س ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾدئ ٕٞخذٓدخ أُغزٔدغ ٝر٘ٔ٤دخ اُج٤ئدخ،
ٝثؾنٞس ًَ ٖٓ اُغبدح ا عبرزح أػنبء أُغِظ.
اكززؼ اُغـ٤ذ ا عزبر اُذًزٞس /س ٤ظ أُغِظ ايعزٔبع
اعز َٜاُغ٤ذ ا عدزبر اُدذًزٞس /عدؼ٤ذ ٣ؾ٤دٓ ٠ؾٔدٞد مد ٞـ ٗب دت س د٤ظ اُغبٓؼدخ
ُؾئ ٕٞخذٓدخ أُغزٔدغ ٝر٘ٔ٤دخ اُج٤ئدخٝ ،س د٤ظ أُغِدظ ايعزٔدبع ثبُزشؽ٤دت ثبُغدبدح
ا عبرزح أػنبء أُغِظ أُٞهش.
 هبٓدددذ ا عدددزبرح اُدددذًزٞسح٘ٓ /دددبٍ ػدددٞك ـ ٗب دددت ٓؾدددبكع اُغ٤دددضح ثزٌدددش ْ٣اُدددًٞالء
أُزؼددب ٖ٤٤ٗٝكدد ٠أُؾددشٝع اُوددٌُٔ ٠ٓٞبكؾددخ ا ٓ٤ددخ " أُشؽِددخ ا ُٝددٝ " ٠رٞص٣ددغ
ؽٜبداد روذ٣ش ٌَُ ٖٓ اُغبدح ا عبرزح:
٤ًٝـــــَ ًِ٤ـــخ اإلػــــــالّ
اُذًزٞس /ؽـش٣ق دس٣ٝـؼ ٓقطـل ٠اُِجـبٕ
٤ًٝــــَ ًِ٤ــخ هت هقـش اُؼــ٠٘٤
اُذًزٞس /خبُـذ ٌٓـ ٖ٤ػجذ اُؼظ٤ـْ اُشكبػـ٢
٤ًٝـــــَ ًِ٤ــــخ اُؼِــــــّٞ
اُذًزٞس /هبسم ٓؾٔذ ػجبط اُؼشث٠
٤ًٝــَ ًِ٤ــخ اُزخط٤و اإلهِٝ ٠ٔ٤اُؼٔشاٗ٠
اُذًزٞسٛ /ـــبُخ عؼــــذ ٌٓــــبٟٝ
اُذًزٞس /عـبٓ ٠اُوقـش٤ِٓ ٟـغ ٠اُوقـش٤ًٝ ٟـــــَ ًِ٤ـــــخ اُضساػــــخ
٤ًٝـــَ ًِ٤ــــخ اُزغـــــــبسح
اُذًزٞسٓ /ؾٔـذ ػجذ أُ٘ؼـْ عـٞدح ؽــضٖ٣
٤ًِ َ٤ًٝخ اُذساعبد اُؼِ٤ب ُِزشث٤خ
اُذًزٞسح /أ٣ــــبٕ أؽٔــذ ٛـــش٣ذٟ
٤ًٝـــــَ ًِ٤ـــــــــخ ا٥داة
اُذًزٞسح /سعـــبء أؽٔـــذ ػِـ ٠ػِـ٠
اُدددددذًزٞس /أعدددددبٓخ ؽغددددد٘ ٖ٤فدددددبُؼ ػج٤دددددذ ٤ًٝــــددددددددددددددـَ ًِ٤ــــددددددددددددددـخ اُؾوددددددددددددددٞم
 اُز٘٣ٞدد ٚػِدد ٠رٌددش ْ٣اُطددالة اُددزُٜ ٖ٣ددْ ٗؾددبه كدد ٠أُؾددشٝع اُوددٌُ ٠ٓٞبكؾددخ ا ٓ٤ددخ
ثبُز٘غ٤ن ٓغ عبٓؼخ اُوبٛشحٝ ،خبفخ اُطالة اُدز ٖ٣ؽقدِٞا ػِد ٠ؽد٤ي ثٔجِدؾ 5000
ا٥ف ع٘ ٚ٤ث٘ي ٓقش ٗظ٤ش ُ٘غبؽ ْٜكٓ ٠ؾ ٞا ٓ٤خ ثٔؾبكظخ اُغ٤ضح.
 رْ ػشك ٓؾشٝع رغٔٓ َ٤ذ٘٣خ اُٞاؽبد اُجؾش٣خ اُزبثؼخ ُٔؾبكظخ اُغ٤دضح اٗطالهدب ٓدٖ
رؼب ٕٝاُغبٓؼخ ٓغ أُؾبكظخ ك ٠ر٘ٔ٤خ ٝرط٣ٞش أُؾبكظخ.
 اإلؽبهخ ػِٔب ثٔجبدسح ر٘ٔ٤خ ٝرط٣ٞش ٓؾبكظخ اُغ٤ضح ثبُزؼبٓ ٕٝغ عبٓؼخ اُوبٛشح ؽ٤دش
هبٓددذ ُغ٘ددخ خذٓددخ أُغزٔددغ ٝر٘ٔ٤ددخ اُج٤ئددخ ثٌِ٤ددخ اُزشث٤ددخ اُ٘ٞػ٤ددخ ثزغٔ٤ددَ أُ٤ددذإ
اُش ٤غُٔ ٠ذ٘٣خ اُٞاؽدبد اُجؾش٣دخ اُزبثؼدخ ُٔؾبكظدخ اُغ٤دضح ٝردْ اهزدشاػ ا٥رد :٠اٗؾدبء
ٝؽددذح اػددبدح رددذ٣ٝش اٌُشاعددٝ ٠اُددذٝي٣ت اُوذٔ٣ددخ ٝرغٔ٤ددَ أٌُددبٕٝ ،إٔ رٌدد ٕٞهٞاكددَ
رٌبِٓ٤خ ٓغ ًَ اٌُِ٤بد ؽز ٠رؾون اُز٘ٔ٤خ اُؾبِٓخ ٓضبٍ هبكِدخ هج٤جدخ  +رشث٣ٞدخ  +ك٘د٢
 +ف٤ذُ٤خ ٘ٛ +ذع٤خ  +رخط٤و ػٔشاٗ + ٠أصبس  ...اُخ.
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 ػشك أٗؾطخ ًٝالء ؽئ ٕٞخذٓخ أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ ثبٌُِ٤بد ٝأُؼبٛذ اُزبُ٤خ:
٤ًِ .2خ ايهزقبد ٝاُؼِ ّٞاُغ٤بع٤خ.
٤ًِ .1خ اُزغبسح.
٤ًِ .0خ اُطت اُج٤طش.ٟ
 .4أُؼٜذ اُوُ ٠ٓٞؼِ ّٞاُِ٤ضس.
ٓ .5ؼٜذ اُذساعبد ٝاُجؾٞس اإلؽقب ٤خ.
٤ًِ .6خ اُؼالط اُطج٤ؼ.٠
٤ًِ .1خ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ.
٤ًِ .8خ اُؾبعجبد ٝأُؼِٓٞبد.

اداسح اُغبٓؼخ

أُقبدهبد

 أُقبدهخ ػِٓ ٠ؾنش اعزٔبع ٓغِظ ؽئ ٕٞخذٓدخ أُغزٔدغ ٝر٘ٔ٤دخ اُج٤ئدخ اُغِغدخسهْ ( )108ثزبس٣خ .1028/0/29
 اؽ٤و أُغِظ ػِٔدب ثٔدب ردْ ٓزبثؼدخ ر٘ل٤دزٓ ٙدٖ هدشاساد اُغِغدخ سهدْ ( )108ثزدبس٣خ1028/0/29
أُٞمــٞع

ٓزبثؼخ اُز٘ل٤ز

ٓؾددشٝع اُزددؤٓ ٖ٤ػِدد ٠هددالة ٓخبهجددخ ٓغِددظ اُغبٓؼددخ ُإلكددبدح ػٔددب رددْ اُزٞفددَ
عبٓؼخ اُوبٛشح ثذا٣خ ٖٓ اُؼبّ اُ٤ددد ٚثؾدددؤٕ اُزدددؤٓ ٖ٤ػِددد ٠هدددالة عبٓؼدددخ اُودددبٛشح
ٝأُطبُجخ ثبعزٔبع اُِغ٘خ أ ٝرـ٤٤شٛب.
اُغبٓؼ ٢اُوبدّ.
اُجذء ك ٢اإلعشاءاد
اُز٘ل٤ز٣خ رٔدددذ أُٞاكودددخ ٝعدددبس ٟاُؼدددشك ػِددد ٠أُغِددددظ
ددددددد٤بؽخ
د
اُغ
إلٗؾددددددددبء ًِ٤ددددددددخ
ا ػُِِ ٠غبٓؼبد
ٝاُل٘بدم – عبٓؼخ اُوبٛشح

اُجذء ك ٢اإلعدشاءاد
اُز٘ل٤ز٣دخ رٔذ أُٞاكوخ ٝعبس ٟاُؼشك ػِ ٠أُغِظ ا ػِد٠
اُش٣بمد٤خ
إلٗؾبء ًِ٤خ اُزشث٤دخ
ُِغبٓؼبد
ـ عبٓؼخ اُوبٛشح
رؾددٌُ َ٤غ٘ددخ ٓزٌبِٓددخ إلهبٓددخ
ٓؼدددددشك ”فددددد٘غ ثٔؾبكظدددددخ رْ ؽزف أُٞمٞع ُؼذّ رؾو٤ن أٛذاك.ٚ
اُغ٤ضح“.
ِٓزودددددد ٠اُزؾددددددـٝ َ٤رددددددذس٣ت رودددذ ْ٣اُؾدددٌش ُِددددذًزٞسح /ؽددد٤ش ٖ٣ؽغدددٖ ٓؾٔددددٞد
اُؾددددٞاسث ٠ـدددد ا عددددزبر ثٌِ٤ددددخ ايهزقددددبد ٝاُؼِددددّٞ
اُطالة
اُغ٤بعددد٤خ ٝاُدددذًزٞسح /سٝي ٌُٝدددَ اُؼدددبِٓ ٖ٤ثوطدددبع
خذٓخ أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ.
سٝاد ًِ٤ددددبد ٓٝؼبٛددددذ عبٓؼددددخ اػدددددبدح رٞع٤ددددد ٚاُخطدددددبة ٌُِِ٤دددددبد ُِز٘ج٤ددددد ٚػِددددد٠
اُوددددددددبٛشح ٝعددددددددل٤ش خذٓددددددددخ أُؾزشً ٖ٤ثندشٝسح رغ٤ٜدض اُغد٤شح اُزار٤دخ ٝهب ٔدخ
ا ػٔددبٍ فددٞسح ثٞسث٘٣ٞددذ ٝرددْ اعددزالّ ػددذد ()25
أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ.
ِٓلددب ُِٔؾددزشًٝ ،ٖ٤رددْ اُزؤً٤ددذ ػِدد ٠اُِغ٘ددخ اُزبُ٤ددخ
أعٔبإًٔ ْٛؾٌٔ:ْٛٝ ٖ٤
 -2أ.د ٓ٘بٍ ػٞك ـ ٗب ت ٓؾبكع اُغ٤ضح.
 -1أ.د .خبُددذ ٓؾٔددذ أؽٔددذ اُددزٛج ٠ـ س دد٤ظ ٓغِددظ
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ٓدددزًشح ثؾدددؤٕ هدددبٗ ٕٞؽدددٞاكض
اُؼِٝ ّٞاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝايثزٌبس.
رؾِ٤ددَ أٝعدد ٚاُوددٞح ٝاُنددؼق
ٝاُلدددددددددددشؿ ٝاُزٜذ٣دددددددددددذاد.
ٝرؾدددٌُ َ٤غ٘دددخ ثبُزؼدددبٓ ٕٝدددغ
هطددددددددبع اُذساعددددددددبد اُؼِ٤ددددددددب
ٝاُجؾٞس كٛ ٢زا اُؾؤٕ.
ٓددزًشح هطددبع خذٓددخ أُغزٔددغ
ٝر٘ٔ٤ددخ اُج٤ئددخ ثؾددؤٕ مددشٝسح
اُزدؤٓ ٖ٤ػِد ٠اُؼٔبُدخ ـ خبفدخ
اُؾشك٤ددخ ٝأُؼبٗٝددخ ٓددٖ خددالٍ
ؽددشًخ ٓقددش ُزؤٓ٘٤ددبد اُؾ٤ددبح
ٝاُج٘ددددٞى ا سثؼددددخ اُؾٌ٤ٓٞددددخ
(ٓقدددددش ،ا ِٛددددد ،٠اُودددددبٛشح،
اي زٔددبٕ اُضساػددٓ )٢ددٖ خددالٍ
”ؽٜبدح آٓبٕ“.
ٓددزًشح هطددبع خذٓددخ أُغزٔددغ
ٝر٘ٔ٤دددخ اُج٤ئدددخ ثؾدددؤٕ دساعدددخ
عدددددذ ٟٝاُزؾددددد ٍٞاُزدددددذس٣غ٢
ُِغددد٤بساد أًُِٔٞدددخ ُغبٓؼدددخ
اُوبٛشح ُِؼَٔ ثبُـبص اُطج٤ؼ،٢
ثذي ٖٓ اُٞهٞد.
هدددشاس ٓغِدددظ اُغبٓؼدددخ ث٘دددبء
ػِ ٠خطبة ا عدزبر اُدذًزٞس /
ٝص٣ددددش اُؼِدددد ْ٤اُؼددددبُ ٢ثؾددددؤٕ
أُٞهدددق أُدددب  ٠كددد ٢عبٓؼدددخ
اُوبٛشح.
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اداسح ثؾٞس اُج٘بء ٝاإلعٌبٕ
 -0أ.دٓ .ؾٔددذ أؽٔددذ ػددبٓش ـ س دد٤ظ أُؼٜددذ اُودد٠ٓٞ
ُِٔؼب٣شح.
 -4أ.دٓ .ؾٔذ ػالء اُذ ٖ٣اعدٔبػ َ٤ـ س د٤ظ ٓغِدظ
اداسح ؽشًخ أع٤ي أُ٘٤ب ُألعٔ٘ذ.
 -5أ.دٗ .ج َ٤ػجذ أُوقٞد ـ ٓذ٣ش ٓغزؾدل ٠اُوقدش
اُؼ ٠٘٤اُزؼِ( ٠ٔ٤اُغبثن).
رلؼ َ٤اُِغ٘خ اُغدبثوخ أُؾدٌِخ ثودشاس ٓغِدظ ؽدئٕٞ
خذٓددخ أُغزٔددغ ٝر٘ٔ٤ددخ اُج٤ئددخ ثغِغددخ سهددْ ()108
ثزددددددبس٣خ ٓ ،1028/0/29ددددددغ امددددددبكخ ا عددددددزبرح
اُدذًزٞسحٛ /بُدخ ٓؾٔدذ ػدض اُدذ ٖ٣ؽبٓدذ ـ ٤ًٝدَ ًِ٤دخ
اُؼالط هج٤ؼٝ ،٠ا عزبرح اُدذًزٞسح /أ٣دبٕ ٛش٣دذ ٟـ
٤ًٝددَ ًِ٤ددخ اُذساعددبد اُؼِ٤ددب ُِزشث٤ددخ ػِدد ٠إٔ ٌ٣ددٕٞ
اٗؼودددبد اُِغ٘دددخ ٣ددد ّٞايص٘ددد ٖ٤أُٞاكدددن1028/4/00
اُغبػخ اُضبٗ٤خ ػؾش ظٜشا.

رٔددذ أُٞاكوددخ ػِدد ٠اُزددؤٓ ٖ٤ػِدد ٠اُؼٔبُددخ اُؾشك٤ددخ
ٝأُؼبٗٝخ اُزبثؼخ ُِوطبع ٖٓ ،ؽغبة ف٘ذٝم خذٓخ
أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ.

ٓطِددٞة ٓددٖ ا عددزبر اُددذًزٞسٓ /غددذ ١عٔددبٍ ـ أٓددٖ٤
ػبّ اُغبٓؼخ ثؼل اُج٤بٗبد إلرٔبّ اُذساعخ٣ٝ ،شعد٠
اُزلنَ ثبإلعشاع.
ردددْ ػدددشك ٗزدددب ظ اُزٌِ٤لدددبد ٌُدددَ ًِ٤دددخ ٓدددٖ ؽ٤دددش
اعزٜالى أُ٤بٝٝ ٙعٞد ػذاداد ُؾغبة ًٔ٤دخ أُ٤دبٙ
كددد٤ًِ ٠دددخ ٝاهزشاؽدددبد ُخلدددل اعدددزٜالًٜب ،أعدددٔبء
اٌُِ٤بد اُز ٖ٣ػشمٞا اُذساعبد :ْٛٝ
(اُٜ٘ذعددخ ـ اُزشث٤ددخ اُ٘ٞػ٤ددخ ـ اُؼِدد ّٞـ هددت هقددش
اُؼ٘٤ددد ٠ـ اُضساػدددخ ـ ٓؼٜدددذ اُذساعدددبد ٝاُجؾدددٞس
ا كش٣و٤خ ـ اُزخط٤و اإلهِٝ ٠ٔ٤اُؼٔشاٗ.)٠
ٝعددٞف ٣ددزْ ػٔددَ ٗددذٝح ثزشؽدد٤ذ اعددزٜالى أُ٤ددب... ٙ
أٖٓ ه( ٠ٓٞعبٓؼخ اُوبٛشح ٗٔٞرعب).

اُطِددددت أُوددددذّ ٓددددٖ ساثطددددخ
رٔدددذ أُٞاكودددخ ػِدددٓ ٠دددزًشح ٓغِدددظ ؽدددئ ٕٞخذٓدددخ
خش٣غدددددد ٢عبٓؼددددددخ اُودددددددبٛشح
أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ ٖٓ هجَ ٓغِظ اُغبٓؼخ.
ثش بعخ اُغد٤ذ ػٔدشٞٓ ٝعد،٠
ثؾددؤٕ رٔزددغ أػنددبء اُشاثطددخ
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ثددجؼل أُٔ٤ددضاد اُزدد ٢رٔدد٘ؼ
ٓدددددٖ هجدددددَ ٓشاًدددددض ٝٝؽدددددذاد
عبٓؼددخ اُوددبٛشح ،ثٔددب كدد ٢رُددي
ٓغزؾل٤بد عبٓؼخ اُوبٛشح.

رؼذُٞ َ٣ا ؼ
ًِ٤خ هت اُوقش اُؼ٠٘٤

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اُخطددبة أُؼددشٝك أ.د٤ًٝ .ددَ ًِ٤ددخ اُطددت ُؾددئ ٕٞخذٓددخ أُغزٔددغٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ ثزؼذ َ٣أُبدح ( ٖٓ )0اُال ؾخ أُبُ٤خ ٝاإلداس٣خ ُٞؽدذح اُزدذس٣ت ٝاُزؼِدْ٤
ٝر٘ٔ٤دخ أُٜدبساد ثوغدْ اُغشاؽدخ اُؼبٓدخ (ٝؽددذح راد هدبثغ خدبؿ) ربثؼدخ ٌُِ٤دخ اُطددت
رٔ٤ٜذا ُِؼشك ػِٓ ٠غِظ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ ا٥داة

ٓغالد ػِٔ٤خ

 ث٘بء ػِ ٠اهزدشاػ اٌُِ٤دخ أُٞاكودخ ػِد ٠اٗؾدبء ٓغِدخ ػِٔ٤دخ ثؼ٘دٞإ " ٓغِدخ اُزدشاساُضوبك ٠ربثؼخ ُٔشًض اُزشاس " ثبٌُِ٤خ.
هشس أُغِظ أُٞاكوخ ٖٓ ؽ٤ش أُجذأ ٓغ اؽبُخ أُٞمٞع آُ ٠غِظ اُذساعبد اُؼِ٤ب
ٝاُجؾٞس.

ًِ٤خ اُؾبعجبد ٝأُؼِٓٞبد

خذٓخ أُغزٔغ

 ايؽبهددخ ػِٔدب َ ثبعزٔددبع اُِغ٘ددخ أُؾددٌِخ ٓددٖ ٓغِددظ ؽددئ ٕٞخذٓددخ أُغزٔددغ ٝر٘ٔ٤ددخاُج٤ئدخ ثؾدؤٕ ٓوزدشػ ٓجددبدساد ُخذٓدخ ٓدٞاه٘ ٠اُغ٤دضح ثبُز٘غدد٤ن ٓدغ ٓذ٣ش٣دخ اُخددذٓبد
ُِٔؾبكظخ.
ٝرددْ ػددشك ًِ٤ددخ اُؾبعددجبد ٝأُؼِٓٞددبد دساعددخ ػددٖ اعددزخذاّ اُـددبص كدد ٠اُغدد٤بساد
(اُغدددِج٤بد ٝاي٣غبث٤دددبد) ٝاُزٞػ٤دددخ ثبعدددزخذاّ اُـدددبص ٝرشؽددد٤ذ اعدددزٜالى اٌُٜشثدددبء
ٝاُج٘ض.ٖ٣
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تاسع ًا
قرارات السيد أ .د /رئيس الجامعة
أو ًال  :شئون أعضاء هيئة التدريس والعاملين
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
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قيبم ببعوبل
رقن القرار

التبريخ

500

2018-04-11

501

2018-04-11

القرار

1

2

81

1
81

2

2016

2016
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

تاسع ًا
قرارات السيد أ .د /رئيس الجامعة
ثاني ًا  :شئون طالب الدراسات العليا
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح اآلداب
رقن القرار

التاريخ

539

2018/04/10

540

2018/04/10

541

2018/04/10

542

2018/04/10

543

2018/04/10

544

2018/04/10

545

2018/04/10

546

2018/04/10

547

2018/04/10

548

2018/04/10

632

2018/04/11

633

2018/04/11

634

2018/04/11

635

2018/04/11

653

2018/04/11

القرار
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كليح الحقىق
رقن القرار

التاريخ

562

2018/04/10

563

2018/04/10

564

2018/04/10

565

2018/04/10

566

2018/04/10

رقن القرار

التاريخ

576

2018/04/10

577

2018/04/10

578

2018/04/10

579

2018/04/10

580

2018/04/10

581

2018/04/10

القرار

كليح العلـىم
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كليح العلـىم
رقن القرار

التاريخ

582

2018/04/10

583

2018/04/10

584

2018/04/10

رقن القرار

التاريخ

515

2018/04/04

516

2018/04/04

537

2018/04/10

رقن القرار

التاريخ

645

2018/04/11

646

2018/04/11

القرار

كليح التجارج
القرار

كليح الهندسح
القرار
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كليح الهندسح
رقن القرار

التاريخ

647

2018/04/11

648

2018/04/11

649

2018/04/11

650

2018/04/11

651

2018/04/11

652

2018/04/11

654

2018/04/11

96

القرار

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة إبريل 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الهندسح
رقن القرار

التاريخ

655

2018/04/11

رقن القرار

التاريخ

600

2018/04/10

601

2018/04/10

602

2018/04/10

603

2018/04/10

604

2018/04/10

605

2018/04/10

606

2018/04/10

607

2018/04/10

608

2018/04/10

609

2018/04/10

610

2018/04/10

611

2018/04/10

القرار

كليح الزراعح
القرار
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كليح الزراعح
رقن القرار

التاريخ

612

2018/04/10

613

2018/04/10

614

2018/04/10

615

2018/04/10

616

2018/04/10

617

2018/04/10

618

2018/04/10

619

2018/04/10

620

2018/04/10

630

2018/04/10

رقن القرار

التاريخ

621

2018/04/10

622

2018/04/10

623

2018/04/10

624

2018/04/10

625

2018/04/10

626

2018/04/10

القرار

كليح الطة الثيطري
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كليح الطة الثيطري
رقن القرار

التاريخ

627

2018/04/10

628

2018/04/10

629

2018/04/10

631

2018/04/10

رقن القرار

التاريخ

590

2018/04/10

591

2018/04/10

592

2018/04/10

593

2018/04/10

594

2018/04/10

595

2018/04/10

596

2018/04/10

597

2018/04/10

598

2018/04/10

599

2018/04/10

القرار

كليح طة االسناى
القرار
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كليح االقتصاد والعلىم السياسيح
رقن القرار

التاريخ

549

2018/04/10

550

2018/04/10

551

2018/04/10

552

2018/04/10

553

2018/04/10

554

2018/04/10

555

2018/04/10

556

2018/04/10

557

2018/04/10

558

2018/04/10

559

2018/04/10

560

2018/04/10

561

2018/04/10

رقن القرار

التاريخ

567

2018/04/10

القرار

كليح االعالم
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كليح الترتيح للطفىلح الوثكرج
رقن القرار

التاريخ

636

2018/04/11

637

2018/04/11

638

2018/04/11

639

2018/04/11

640

2018/04/11

641

2018/04/11

642

2018/04/11

643

2018/04/11

644

2018/04/11

رقن القرار

التاريخ

585

2018/04/10

586

2018/04/10

587

2018/04/10

588

2018/04/10

589

2018/04/10

القرار

هعهد األورام القىهً
القرار
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هعهد الثحىث والدراساخ االفريقيح
رقن القرار

التاريخ

568

2018/04/10

570

2018/04/10

571

2018/04/10

572

2018/04/10

573

2018/04/10

574

2018/04/10

575

2018/04/10
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
مـايــو 2018
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايو 2018
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

أو ًال
قرارات السيد رئيس الجمهورية
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايو 2018
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايو 2018

رئٕض الغمٍُرٔخ

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

هزار رئٕض عمٍُرٔخ مظز الؼزثٕخ
رهم  092لظىخ 8102

ثؼد اإلؽالع ػلّ الدطزُر؛
َػلّ هبوُن رىظٕم الغبمؼبد ثبلوبوُن رهم  99لظىخ 0998؛
َثىب ًء ػلّ مب ػزػً َسٔز الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلمٓ؛
هــــــــــزر:
(المبدح األَلّ)
ٔؼيٕه الظييٕد األطييزبك الييدكزُر /ػجيد الؾمٕييد َعييدْ ػجييد الؼشٔييش ـ ػمٕييداً ل لٕييخ الؼلييُ
عبمؼييخ الوييبٌزح ؽزييّ رييبرٔا ثلُؿييً الظييه الوبوُوٕييخ الموييزرح الوزٍييبء ال دمييخ كييٓ
.8181/9/08
(المبدح الضبوٕخ)
ػلّ َسٔز الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلمٓ رىلٕذ ٌذا الوزار.

طدر ثزئبطخ الغمٍُرٔخ كٓ  82شؼجبن طىخ ٌ 0949ـ
المُاكن  08مبُٔ طىخ 8102

رئٕض الغمٍُرٔخ
ػجد اللزبػ الظٕظٓ
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

هزار رئٕض عمٍُرٔخ مظز الؼزثٕخ
رهم  800لظىخ 8102

ثؼد اإلؽالع ػلّ الدطزُر؛
َػلّ هبوُن رىظٕم الغبمؼبد ثبلوبوُن رهم  99لظىخ 0998؛
َثىب ًء ػلّ مب ػزػً َسٔز الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلمٓ؛
هــــــــــزر:
(المبدح األَلّ)
ٔؼييٕه األطييزبك الييدكزُر /مؾمييد ػلييٓ مؾمييد وُكييه ـ ػمٕييداً لمؼٍييد الجؾييُس َالدراطييبد
األكزٔوٕخ عبمؼخ الوبٌزح لمدح صالس طىُاد.
(المبدح الضبوٕخ)
ػلّ َسٔز الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلمٓ رىلٕذ ٌذا الوزار.

طدر ثزئبطخ الغمٍُرٔخ كٓ  82شؼجبن طىخ ٌ 0949ـ
المُاكن  09مبُٔ طىخ . 8102
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رئٕض الغمٍُرٔخ
ػجد اللزبػ الظٕظٓ

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايو 2018

ثاني ًا
قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء
اليــــــوجـــــد
ثالث ًا
قرارات السادة الوزراء
اليــــــوجـــــد
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايو 2018
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

رابع ًا
قرارات المجلس األعلى للجامعات
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

هزاراد
المغلض األػلّ للغبمؼبد
الغلظخ رهم  296ثزبرٔا 8102/6/09

( )0الزظدٔن ػلّ مؾؼيز اعزميبع المغليض األػليّ للغبمؼيبد الغلظيخ رهيم
( )299ثزبرٔا .8102/9/80
 الوزار:
المظيبدهخ ػليّ مؾؼييز اعزميبع المغليض األػلييّ للغبمؼيبد الغلظيخ رهييم ()299
ثزبرٔا .8102/9/80

( )8مذكزح َػيزع رويدٔمٓ ثشيان اطزؼيبكخ َسارح االرظيبالد َر ىُلُعٕيب
المؼلُمييبد لم ي رمز همييخ االثز ييبر ثبطييز دا ر ىُلُعٕييب المؼلُمييبد كييٓ
الزؼلييٕم َالشييمُر الزهمييٓ َدَر َأٌمٕييخ مشييبركخ َسارح الزؼلييٕم الؼييبلٓ
َالجؾش الؼلمٓ كٓ الومخ ثبإلػبكخ لؼزع أٌداف الم رمز.
 الوزار:
هزر المغلض مب ٔلٓ:
0ـيي أؽيييٕؾ المغليييض ػلميييب ً ثبطزؼييبكخ َسارح االرظيييبالد َر ىُلُعٕيييب المؼلُميييبد
لم ي رمز همييخ االثز ييبر ثبطييز دا ر ىُلُعٕييب المؼلُمييبد كييٓ الزؼلييٕم َالشييمُر
الزهمييييٓ َدَر َأٌمٕييييخ مشييييبركخ َسارح الزؼلييييٕم الؼييييبلٓ َالجؾييييش الؼلمييييٓ
َأٌداف الم رمز َعدَر األػمبر الموززػ.
8ـييي المُاكويييخ ػليييّ مشيييبركخ الغبمؼيييبد ََسارح الزؼليييٕم الؼيييبلٓ َالجؾيييش الؼلميييٓ
ثوطبػبرٍب الم زللخ كٓ ٌذا الم رمز.
4ـ م بؽجخ الغبمؼيبد َالوطبػيبد الزيٓ رزجيغ اليُسارح ثؼيزَرح اليزد ػليّ الىويبؽ
الزبلٕيييييييخ ثاهظيييييييّ طيييييييزػخ َ رطيييييييبر اليييييييزد ػليييييييّ الجزٔيييييييد اإلل ززَويييييييٓ
()EKSC@SCU.eg
الىوبؽ المطلُثخ:
* رؾدٔد مدِ مشبركخ الغبمؼخ كٓ الم رمز.
* كييٓ ؽبلييخ المشييبركخ مييه هجييه الغبمؼييخ الزاكٕييد ػلييّ م بوٕييخ ؽؼييُر أ.د /رئييٕض
الغبمؼييييخ أَ أؽييييد الظييييبدح وُاثييييً لمادثييييخ اإلكطييييبر الزييييٓ طييييُف رؼوييييد ٔييييُ
.8102/9/89
* رؾدٔد مجدئٓ لمُػيُع المشيزَػبد الزيٓ طيُف رزويد ثٍيب الغبمؼيخ للمىبهشيخ
َالدراطخ مه خيالر المُائيد المظيزدٔزح المؾيددح لليُسارح َرزشيٕؼ أؽيد الظيبدح
أػؼبء ٌٕئخ الزدرٔض ثبلغبمؼخ كممضه للغبمؼخ.
4ـي رزشييٕؼ الظييٕد أ.د /ثيزإٌم كزؾييٓ مؼييُع (ميدٔز مزكييش ال ييدمبد اإلل ززَوٕييخ
َالمؼزكٕخ) مىظوب ً ػبمب ً ػه َسارح الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلمٓ.
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( )4رلؼٕه وظب الزظؾٕؼ اإلل ززَوٓ.
 الوزار:
هزر المغليض رلؼٕيه وظيب الزظيؾٕؼ اإلل ززَويٓ َػيزَرح رويدٔم الزيدرٔت ال يبكٓ
للظييبدح أػؼييبء ٌٕئييبد الزييدرٔض للوٕييب ثؼملٕييبد الزظييؾٕؼ اإلل ززَوييٓ ػلييّ أن
ٔ ييُن الؼييب الدراطييٓ الموجييه ثدأييخ اإللييشا ثزطجٕيين الزظييؾٕؼ اإلل ززَوييٓ ثش ي ه
كبمه.

* اػزمبد مؾؼز اعزمبع ٌٕئخ م زت المغلض األػلّ للغبمؼبد الغلظيخ رهيم
( )69ثزبرٔا .8102/6/09
 الوزار:
اػزمبد مؾؼز اعزمبع ٌٕئخ م زت المغلض األػلّ للغبمؼبد الغلظخ رهم
( )69ثزبرٔا َ 8102/6/09الذْ رؼمه المُػُػبد اٖرٕخ (ميه رهيم
 9لّ رهم :)84
( )01كزبة عبمؼخ الوبٌزح ثشيان وشيبء ثزويبمظ الج يبلُرُٔص كيٓ (ر طيٕؾ
َرظمٕم ميدن خؼيزاء) ث لٕيخ الز طيٕؾ اإلهلٕميٓ َالؼمزاويٓ ـ عبمؼيخ
الويييبٌزح َاػزمييييبد الالئؾييييخ الدراطيييٕخ للجزوييييبمظ (ثىظييييب الظييييبػبد
المؼزمدح) ثبللـخ اإلوغلٕشٔخ.
 الوزار:
هزر المغلض المُاكوخ ػلّ مب ٔلٓ:
 0ـ وشبء ثزويبمظ عدٔيد ٔميىؼ درعيخ الج يبلُرُٔص كيٓ (ر طيٕؾ َرظيمٕم ميدن
خؼييزاء) ث لٕييخ الز طييٕؾ اإلهلٕمييٓ َالؼمزاوييٓ ـ عبمؼييخ الوييبٌزحَ .اػزمييبد
الالئؾخ الدراطٕخ للجزوبمظ (ثىظب الظبػبد المؼزمدح) ثبللـخ اإلوغلٕشٔخ.
8ـ طدار الوزار الُسارْ الالس كٓ ٌذا الشان.

( )00كزييييبة الظييييٕد أ.د /رئييييٕض عبمؼييييخ الوييييبٌزح ثشييييان وشييييبء ثزوييييبمظ
الج ييبلُرُٔص كييٓ (ٌىدطييخ الجىٕييخ الزؾزٕييخ المدوٕييخ) ث لٕييخ الٍىدطييخ ـ
عبمؼخ الوبٌزح َاػزمبد الالئؾخ الدراطٕخ للجزويبمظ (ثىظيب الظيبػبد
المؼزمدح).
 الوزار:
هزر المغلض المُاكوخ ػلّ مب ٔلٓ:
0ـ ي وشييبء ثزوييبمظ الج ييبلُرُٔص كييٓ (ٌىدطييخ الجىٕييخ الزؾزٕييخ المدوٕييخ) ث لٕييخ
الٍىدطييخ ـ عبمؼييخ الوييبٌزح َاػزمييبد الالئؾييخ الدراطييٕخ للجزوييبمظ (ثىظييب
الظبػبد المؼزمدح).
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8ـ طدار الوزار الُسارْ الالس كٓ ٌذا الشان.

( )88كزييبة عبمؼييخ الوييبٌزح ثشييان دمييظ مزكييش الؾييد مييه الم ييبؽز الجٕئٕييخ
َمزكش الدراطبد َالجؾُس مبلٕب ً َ دارٔب ً ػلّ أن ٔ ُن َاؽداً ثمظيمّ
َاؽد" مزكش الؾد مه الم بؽز َالدراطيبد َالجؾيُس الجٕئٕيخ" َؽيدح
كاد ؽبثغ خبص ربثؼخ إلدارح الغبمؼخ.
 الوزار:
هييزر المغلييض المُاكوييخ ػلييّ دمييظ مزكييش الؾييد مييه الم ييبؽز الجٕئٕييخ َمزكييش
الدراطبد َالجؾُس مبلٕب ً َ دارٔيب ً ػليّ أن ٔ يُن مزكيشاً َاؽيداً ثمظيمّ َاؽيد"
مزكش الؾد مه الم بؽز َالدراطبد َالجؾُس الجٕئٕيخ" َؽيدح كاد ؽيبثغ خيبص
ربثؼخ إلدارح عبمؼخ الوبٌزح.

* اػزميييبد مؾؼيييز اعزميييبع لغىيييخ الؼالهيييبد الضوبكٕيييخ ثغلظيييزٍب رهيييم ()086
ثزبرٔا .8102/4/06
 الوزار:
اػزميييبد مؾؼيييز اعزميييبع لغىيييخ الؼالهيييبد الضوبكٕيييخ ثغلظيييزٍب رهيييم ( )086ثزيييبرٔا
َ8102/4/06المزؼمه المُػُػبد الزبلٕخ (مه رهم ( 89لّ رهم :)20

( )44مذكزح رلبٌم ثٕه عبمؼخ الوبٌزح َعبمؼخ الدراطبد الدَلٕيخ ثزشيغٕبوؾ
ثبلظٕه.
 الوزار:
هيزر المغليض ػيد المُاكويخ ػليّ مييذكزح الزليبٌم ثيٕه عبمؼيخ الويبٌزح َعبمؼييخ
الدراطبد الدَلٕخ ثزشيغٕبوؾ ثبلظيٕه ؽٕيش أن الغبمؼيخ األعىجٕيخ ػيؼٕلخ َؿٕيز
مظىلخ دَلٕب ً.

( )20الززشٕؾبد الُاردح مه عبمؼبد (الوبٌزح ـ اإلط ىدرٔخ ـ ػٕه شمض ـ
أطييُٕؽ ـ ؽىطييب) لالطييزلبدح مييه ثىييد رجييبدر سٔييبراد األطييبرذح للزييزاد
هظٕزح المدح َالمدرط ثبلجزامظ الزىلٕذٔخ المؼوُدح ثٕه ؽ ُمخ ط. .ع
َكه مه:
* الممل خ األردوٕخ الٍبشمٕخ لألػُا .8181/8109
* الغمٍُرٔخ اإلطالمٕخ المُرٔزبوٕخ لألػُا .8181/8109
* عمٍُرٔخ الغبثُن لألػُا .8102/8102
 الوزار:
هزر المغلض اخزٕبر الظبدح اٖرٕخ أطمبؤٌم:

115

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايو 2018

الغبمؼخ

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

ثزوبمظ األردوٕخ
الٍبشمٕخ

الغمٍُرٔخ اإلطالمٕخ
المُرٔزبوٕخ

ػٕه شمض د /طيييالػ ؽبميييد
مؾميد ؽظيىٕه ـ
الميييدرص ثوظيييم
االهزظييييييييييييييييييييبد
الظٕبطيييٓ ث لٕيييخ
الؾوُم
د /مظيييييييييييييطلّ
أطُٕؽ
صبثذ مؾمد صبثذ
الميييدرص ثوظيييم
الغُٕلُعٕيييييييييييب-
كلٕخ الؼلُ
أ.د /الزكييييييييييبػٓ
ؽىطب
طيجؾٓ هىيبَْ ـ
َكٕييييييييه كلٕييييييييخ
الؼلُ للدراطبد
الؼلٕب َالجؾُس

د /ممييدَػ َاػييز ػجييد
الييييزؽمه ـ مييييدرص
ثوظيييييييييييم الشيييييييييييزٔؼخ
اإلطيييييييييالمٕخ ث لٕيييييييييخ
الؾوُم

اإلط ىدرٔخ

د /أثيييُ ث يييز مظيييطلّ
ػجييد الؼييبر ـ المييدرص
ثوظيييييييييييم ال ٕمٕيييييييييييبء
الؼؼييييييييييئُخ كلٕيييييييييييخ
الظٕدلخ
أ.د /مظيييييطلّ مؾميييييد
الشيٕا ـ األطيزبك ثوظيم
الىجبد ث لٕخ الؼلُ

عمٍُرٔخ الغبثُن
الظييييٕد أ. .دٔ /ؾٕييييٓ
ثييييزإٌم مؾمييييد ـ
األطييييييزبك المظييييييبػد
ث لٕيييييييييخ الشراػيييييييييخ
الظؾزأَخ َالجٕئٕخ
د /الظييٕد ػجييد الؾيين
الظٕد ـ مدرص ثوظيم
الغـزاكٕييييييييب ث لٕييييييييخ
اٖداة
د /كٍد ػجد المىظق
مؼييييُع دٔييييبة ـ
الميييييييييدرص ثوظيييييييييم
ال ٍزثييييييييبء ث لٕييييييييخ
الٍىدطخ

( ) 28كزيييبة عبمؼيييخ الويييبٌزح ثشيييان رؼيييدٔه ثؼيييغ وظيييُص ميييُاد الالئؾيييخ
الزىلٕذٔييخ لوييبوُن رىظييٕم الغبمؼييبد رهييم ( )99لظييىخ  0998للمييُاد
(091 091 029م زر) كٕمب ٔزؼلن ثبلدرعبد الؼلمٕخ الزٓ رمىؾٍب
كلٕبد الظٕدلخ ثبلغبمؼبد المظزٔخ.
 الوزار:
هزر المغلض المُاكوخ ػلّ مب ٔلٓ:
0ـ رؼدٔه ثؼغ وظيُص ميُاد (091 091029م يزر) ميه الالئؾيخ الزىلٕذٔيخ
لوييبوُن رىظييٕم الغبمؼييبد رهييم ( )99لظييىخ  0998كٕمييب ٔزؼليين ثبلييدرعبد
الؼلمٕخ الزٓ رمىؾٍب كلٕبد الظٕدلخ ثبلغبمؼبد المظزٔخ َكلي ػليّ الىؾيُ
المجٕه ث زبة عبمؼخ الوبٌزح َكزبة لغىخ هطبع الدراطبد الظٕدلٕخ.
8ـييي ؽبليييخ المُػيييُع ليييّ الظيييٕد المظزشيييبر /مؾميييد المىشيييبَْ (المظزشيييبر
الوييبوُوٓ لييُسٔز الزؼلييٕم الؼييبلٓ َالجؾييش الؼلمييٓ) رمٍٕييداً الر ييبك اإلعييزاءاد
الزشزٔؼٕخ الالسمخ كٓ ٌذا الشان.
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( )22كزبة رئيٕض لغىيخ هطيبع الزميزٔغ ثشيان رطجٕين المؼيبٕٔز األكبدٔمٕيخ
الوبئمخ ػلّ ال لبٔبد ث لٕبد الزمزٔغ الؾ ُمٕخ َال بطيخ ثدأيخ ميه
الؼب الغبمؼٓ .8109/8102
 الوزار:
هزر المغلض راعٕه الىظز كٓ المُػُع للغلظخ الوبدمخ.

( )29مزبثؼخ هزار الظٕد أ.دَ /سٔز الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلميٓ ث ظيُص
رطُٔز مىظُمخ الزامٕه الظؾٓ للؼبملٕه ثبلغبمؼبد.
 الوزار:
هييزر المغلييض ػييم الظييبدح رؤطييبء الغبمؼييبد مييه كَْ الوطبػييبد الطجٕييخ لييّ
اللغىييخ المش ي لخ لدراطييخ رطيئُز مىظُمييخ الزييامٕه الظييؾٓ للؼييبمٕه ثبلغبمؼييبد
ػلييّ أن روييُ اللغىييخ ثمشٔييد مييه الدراطييخ للموززؽييبد المودمييخ كييٓ ٌييذا لشييان
َاهززاػ ثدائه أخزِ َرودٔم دراطخ طؼزٔخ للزؼبهيد ميغ شيزكبد الزيامٕه رمٍٕيداً
إلػبدح ػزع المُػُع مزح أخيزِ كيٓ علظيخ هبدميخ ثؼيد اطيز مبر الدراطيبد
الظؼزٔخ.

( )22مزبثؼخ هزار الظٕد أ.دَ /سٔز الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلميٓ ث ظيُص
الطلجيييبد المودميييخ ميييه لغىيييخ هطيييبع الؼيييالط الطجٕؼيييٓ َووبثيييخ الؼيييالط
الطجٕؼٓ.
 الوزار:
هزر المغلض مب ٔلٓ:
0ـيي ثبلىظييجخ لمُػييُع اطييزؾداس درعييخ الييدكزُراي اإلكلٕىٕ ٕييخ ل لٕييبد الؼييالط
الطجٕؼٓ :Entry Level Doctor of physical therap Degree
ٔييزم ؽبلييخ المُػييُع لييّ اللغىييخ الزىظييٕوٕخ الؼلٕييب للغييبن هطبػييبد الزؼلييٕم
الغبمؼٓ.
8ـ ي ثبلىظييجخ لمُػييُع ركييغ مييىؼ خزٔغييٓ كلٕييبد الززثٕييخ الزٔبػييٕخ لييدرعبد
المبعظزٕز َالدكزُراي كٓ ر ظظبد الؼالط الطجٕؼٓ:
ٔييزم الزاكٕييد ػلييّ هييزار المغلييض األػلييّ للغبمؼييبد الظييبدر ثغلظييزً ثزييبرٔا
 8109/0/80المزؼييمه أن روييُ لغىييخ هطييبع الززثٕييخ الزٔبػييٕخ ثزش ي ٕه
لغىخ لدراطخ ٌذي الظبٌزح َروُ لغىخ الوطبع ثبلزاكٕد ػلّ أن هظيم ػليُ
الظييؾخ الزٔبػييٕخ ث لٕييبد الززثٕييخ الزٔبػييٕخ ٔزؼبمييه مييغ رإٌييه الزٔبػييٕٕه
كوؾ َلٕض لً أْ ػالهخ ثبلمزػّ َأن اطز دا األعٍشح الطجٕخ المظبػدح
ٔغت أن ٔ ُن رؾذ شزاف ؽجٕت مز ظض أَ أخظبئٓ ػالط ؽجٕؼٓ.
4ـ ي ثبلىظييجخ لمُػييُع ؽلييت سٔييبدح أػييداد الز لٕييق لممبرطييٓ الؼييالط الطجٕؼييٓ
ثغمٕغ المظزشلٕبد الغبمؼٕخ:

117

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

ٔيييزم م بؽجيييخ الغبمؼيييبد لمزاعؼيييخ اؽزٕبعيييبد المظزشيييلٕبد الغبمؼٕيييخ ميييه
ر ظييض الؼييالط الطجٕؼييٓ َالؼمييه ػلييّ سٔييبدح ػييدد الم للييٕه مييه الظييبدح
ممبرطييٓ الؼييالط الطجٕؼييٓ ثمييب ٔزىبطييت مييغ مؼييدالد الزشييـٕه َؽبعييخ الؼمييه
ث ه مظزشلّ.
9ـ ثبلىظجخ لمُػُع لـبء المبدح  020م زر رهيم ( )9ل لٕيخ الؼيالط الطجٕؼيٓ
مه الالئؾخ الزىلٕذٔخ لوبوُن رىظٕم الغبمؼبد:
ٔييزم م بؽجييخ كييه مييه عبمؼييبد ( الوييبٌزح – ثىييّ طيئُق – كلييز الشييٕا )
لمُاكبح أمبويخ المغليض األػليّ للغبمؼيبد ثيزأِ المغليض األػليّ للغبمؼيبد
كّ رؼدٔه المبدح  020م زر رهيم ( )9ؽٕيش ليم ٔيزد ال رأِ مغليض عبمؼيخ
عىُة الُادِ كّ ٌذا الشيان َكلي رمٍٕيداَ لؼيزع المُػيُع ػليّ لغىيخ
هطبع الؼالط الطجٕؼّ صم الؼزع ػلّ المغلض األػلّ للغبمؼبد .
6ـ ي ثبلىظييجخ لمُػييُع أؽوٕييخ خزٔغييٓ كلٕييبد الؼييالط الطجٕؼييٓ رئبطييخ أهظييب
الؼالط الطجٕؼٓ كىٕب ً َ دارٔب ً دَن ؿٕزٌم مه الز ظظبد الطجٕخ األخزِ:
ٔزم ؽبلخ المُػُع لّ المغلض األػلّ للمظزشلٕبد الغبمؼٕخ.
2ـ ثبلىظجخ لمُػُع وشبء دارح ػالط ؽجٕؼيٓ ثبلمظزشيلٕبد الغبمؼٕيخ أطيُح
ثمظزشلٕبد عبمؼخ الوبٌزح (الوظز الؼٕىٓ) ـ عبمؼخ ثىٓ طُٔق:
ٔزم ؽبلخ المُػُع لّ المغلض األػلّ للمظزشلٕبد الغبمؼٕخ.
9ـييي ثبلىظيييجخ لمُػيييُع اطيييزؾداس درعيييخ مويييٕم ػيييالط ؽجٕؼيييٓ ثبلمظزشيييلٕبد
الغبمؼٕخٔ :زم ؽبلخ المُػُع لّ المغلض األػلّ للمظزشلٕبد الغبمؼٕخ.

( )29مزبثؼخ ر لٕلبد الظٕد رئٕض الغمٍُرٔخ ث ظُص مؼبٕٔز روٕٕم ؽالة
كلٕبد الطت.
 الوزار:
هزر المغليض المُاكويخ ػليّ عيزاء مظيبثوخ مؼزكٕيخ لطيالة خميض كلٕيبد ؽيت
رمضه هطبع (الوبٌزح ـ الدلزب ـ الظؼٕد ـ الوطبع ال بص ـ الطت الؼظي زْ) َكلي
لوٕبص المظزُِ المؼزكٓ َروٕٕم ؽالة كلٕبد الطت ثبلغبمؼبد المظزٔخ.

( )90وظب َهُاػد الوجُر ثبلغبمؼبد الؾ ُمٕخ المظزٔخ كٓ الؼب الغيبمؼٓ
.8109/8102
 الوزار:
هزر المغلض المُاكوخ ػلّ موززػ وظب َهُاػد هجيُر الطيالة الؾبطيلٕه ػليّ
الشيييٍبدح الضبؤُيييخ المظيييزٔخ َميييب ٔؼبدلٍيييب (ميييه الشيييٍبداد الضبؤُيييخ الؼزثٕيييخ
َاألعىجٕييييخ) َالشييييٍبداد اللىٕييييخ َالشييييٍبدح الضبؤُييييخ األسٌزٔييييخ ػييييب 8102
َالمزودمٕه لزىظٕن  8102لاللزؾبم ثبلغبمؼيبد الؾ ُمٕيخ المظيزٔخ كيٓ الؼيب
الغبمؼٓ  8109/8102اٖرٓ:
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أَالً :ثبلىظجخ للشٍبدح الضبؤُخ الؼبمخ المظزٔخ:
0ـ ي ٔؾييدد المغلييض األػلييّ للغبمؼييبد أػييداد الطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ الشييٍبدح
الضبؤُخ الؼبمخ المظزٔخ ثشيؼجزٍٕب (األدثيٓ َالؼلميٓ) ػيب َ 8102المويزر
هجُلٍم كطيالة وظيبمٕٕه ثبلغبمؼيبد الؾ ُمٕيخ المظيزٔخ كيٓ الؼيب الغيبمؼٓ
َ 8109/8102المويييزر هجيييُلٍم كطيييالة وظيييبمٕٕه ثبلغبمؼيييبد الؾ ُمٕيييخ
المظزٔخ كٓ الؼب الغبمؼٓ  8109/8102ػه ؽزٔن م زت رىظٕن الوجيُر
ثبلغبمؼيبد َالمؼبٌيد َكلي كيٓ ؽيبر الظٕبطيخ الؼبميخ الزيٓ رىزٍغٍيب الدَلييخ
َاالػزجيييبراد َالمجيييبدس األطبطيييٕخ الزيييٓ اطيييزوز ػلٍٕيييب المغليييض األػليييّ
للغبمؼبد ػىد رؾدٔد األػداد الموزر هجُلٍب َوظب َهُاػد الوجُر.
8ـ هجيُر وظيجخ ( )%46ػليّ األكضيز ميه عميبلٓ ػيدد الطيالة المويزر هجيُلٍم
كطييييالة وظييييبمٕٕه ثبلغبمؼييييبد المظييييزٔخ الؾ ُمٕييييخ كييييٓ الؼييييب الغييييبمؼٓ
 8109/8102ػه ؽزٔن م زت رىظٕن الوجُر ثبلغبمؼبد كطالة مىزظيجٕه
َكو يب ً لىظييب االوزظييبة المُعييً َكل ي ثبل لٕييبد الزييٓ رطجيين وظييب االوزظييبة
المُعً.
4ـ ٔ ُن رُسٔغ الـ( )911ؽبليت األَائيه ػليّ مظيزُِ الغمٍُرٔيخ كيٓ شيٍبدح
 411رٔبػ يٕبد
الضبؤُييخ الؼبمييخ المظييزٔخ ػييب  411( 8102ػلييُ
 411أدثٓ) ََكوب ً للززرٕت المؾدد مه َسارح الززثٕخ َالزؼليٕم اطيزضىبءاً ميه
هُاػد الوجُر الغـزاكٓ َاإلهلٕمٓ المؼمُر ثٍيب ػىيد ريُسٔؼٍم ػليّ ال لٕيبد
َالمؼبٌيييد الغبمؼٕيييخ ميييه خيييالر الزىظيييٕن اإلل ززَويييٓ ميييغ ػليييبئٍم ميييه
المظزَكبد الدراطيٕخ كيٓ الجيزامظ الؼبميخ ثبلغبمؼيبد الؾ ُمٕيخ َاطيزمزار
رمزؼٍم ثٍذي المٕشح كٓ ؽبلخ ؽظُلٍم ػلّ رودٔز ممزبس كٓ وٍبٔخ كيه كزهيخ
دراطٕخ خالر المزؽلخ الغبمؼٕخ األَلّ.
9ـيي هجييُر الطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ الشييٍبدح الضبؤُييخ الؼبمييخ المظييزٔخ لـييبد
(كزوظٓ) ػه ؽزٔن م زت رىظٕن الوجُر ثبلغبمؼبد َالمؼبٌيد ثشيؼت اللـيخ
اللزوظٕخ ثجؼغ كلٕبد الغبمؼبد المظزٔخ (ؽجوب ً للؾيد األدويّ لٍيذي ال لٕيبد
َثشزؽ أال ٔوه المغمُع ال ليٓ ليدرعبد اللـيبد الضالصيخ ػيه ََ )%26كويب ً
لألػداد َال لٕبد الزٓ ٔؾددٌب المغلض األػليّ للغبمؼيبد ثىيب ًء ػليّ مُاكويخ
الغبمؼخ َال لٕخ المؼىٕخ.
6ـيي هجييُر الطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ الشييٍبدح الضبؤُييخ الؼبمييخ المظييزٔخ لـييبد
(ألمبوٓ) ػه ؽزٔن م زت رىظٕن الوجيُر ثبلغبمؼيبد َالمؼبٌيد ثشيؼت اللـيخ
األلمبوٕخ ثجؼغ كلٕبد الغبمؼبد المظيزٔخ (ؽجويب ً للؾيد األدويّ لٍيذي ال لٕيبد
َثشزؽ أال ٔوه المغمُع ال ليٓ ليدرعبد اللـيبد الضالصيخ ػيه ََ )%26كويب ً
لألػداد َال لٕبد الزٓ ٔؾددٌب المغلض األػليّ للغبمؼيبد ثىيب ًء ػليّ مُاكويخ
الغبمؼخ َال لٕخ المؼىٕخ.
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صبوٕبً :ثبلىظجخ للشٍبدح الضبؤُخ األسٌزٔخ:
ٔظيمؼ ثوجيُر الطيالة الؾبطيلٕه ػلييّ الشيٍبدح الضبؤُيخ األسٌزٔيخ ػييب 8102
ػه ؽزٔن م زت رىظٕن الوجُر ثبلغبمؼبد َالمؼبٌد كٓ ثؼغ كلٕيبد الغبمؼيبد
المظييزٔخ الؾ ُمٕييخ َكو يب ً للشييزَؽ َاألػييداد َال لٕييبد الزييٓ ٔؾييددٌب المغلييض
األػلّ للغبمؼبد ثىب ًء ػلّ مُاكوخ الغبمؼخ َال لٕخ المؼىٕخ.
صبلضبً :ثبلىظجخ للشٍبداد اللىٕخ:
0ـ ػه ؽزٔن م زت رىظٕن الوجُر ثبلغبمؼبد َالمؼبٌد:
هجييُر الطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ الشييٍبداد اللىٕييخ ػييب  8102وظييب الييضالس
طييىُاد (رغييبرْ ـ طييىبػٓ ـ طىبػٓ"شييؼجخ رييزمٕم اصييبر" ـ سراػييٓ ـ
مُطييٕوّ ـ مييدارص مظييبػدْ ال ييدمبد الظييؾٕخ) َكييذا الطييالة الؾبطييلٕه
ػلّ دثلُ المؼبٌد اللىٕخ كُم المزُططخ (وظب الضبؤُيخ طيىزبن) َدثليُ
الميييدارص اللىٕيييخ (وظيييب ال ميييض طيييىُاد) ػيييب  8102ث لٕيييبد َمؼبٌيييد
الغبمؼييبد المظييزٔخ الزييٓ روجييه ٌييذي اللئييبد مييه الطييالة كييٓ الؼييب الغييبمؼٓ
َ 8109/8102كوب ً للشزَؽ َالؼُاثؾ الزبلٕخ:
ـي كييزؼ ثييبة الوجييُر ث لٕييبد هطبػييبد (الزغييبرح ـ الززثٕييخ" ال لٕييبد الزييٓ ثٍييب
شييؼت رؼلييٕم كىييٓ" ـ الززثٕييخ الىُػٕييخ ـ الشراػييخ ـ الظييٕبؽخ َاللىييبدم ـ
ال دمخ االعزمبػٕخ ـ الٍىدطخ ـ اللىُن الزطجٕوٕخ ـ اٖصيبر ـ اللىيُن الغمٕليخ
ـي الزؼليٕم الظييىبػٓ) ثبلغبمؼيبد المظيزٔخ ػلييّ أطيبص الزُسٔيغ الغـزاكييٓ
مغ مزاػبح الشزَؽ الزٓ رىض ػلٍٕب اللُائؼ الداخلٕخ لٍذي ال لٕيبد َالزيٓ
مىٍب أداء اخزجبراد الودراد ثىغبػ لجؼغ ال لٕبد.
ـ ٔظيمؼ للطيالة خزٔغيٓ ميدارص مظيبػدْ ال يدمبد الظيؾٕخ وظيب اليضالس
ثؼد اإلػدادٔخ ثمغمُع  %96ػلّ األهه كٓ شٍبدح اليدثلُ اللىيٓ ثبلزويد
ثيييياَراهٍم لييييّ م زييييت الزىظييييٕن لاللزؾييييبم ثبلمؼبٌييييد اللىٕييييخ للزمييييزٔغ
ثبلغبمؼييبد الؾ ُمٕييخ المظييزٔخ ػلييّ أطييبص هُاػييد الزُسٔييغ اإلهلٕمييٓ مييغ
مزاػيييبح الشيييزَؽ الزيييٓ ريييىض ػلٍٕيييب الالئؾيييخ الداخلٕيييخ للمؼبٌيييد اللىٕيييخ
للزمزٔغ.
ـيي ٔظييمؼ للطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ الشييٍبداد الضبؤُييخ اللىٕييخ وظييب الييضالس
طىُاد ثؼد اإلػدادٔخ ر ظظبد (طىبػٓ ـ رغبرْ ـ طىبػٓ شؼجخ ريزمٕم
اٖصييبر ـ سراػييٓ ـ مُطييٕوّ) ثمغمييُع درعييبد  %91ػلييّ األهييه مييه
مغمُع المُاد الىظزٔخ كوؾ كٓ شٍبدح الدثلُ اللىٓ ثبلزود ثياَراهٍم ليّ
م زت رىظٕن الوجُر ثبلغبمؼبد َالمؼبٌيد لاللزؾيبم ثيجؼغ كلٕيبد َمؼبٌيد
الغبمؼبد الؾ ُمٕخ المظزٔخ.
ـ كمب ٔظمؼ للطالة الؾبطلٕه ػليّ دثليُ المؼبٌيد اللىٕيخ (وظيب الضبؤُيخ
طييىزبن) َدثلييُ المييدارص اللىٕييخ المزودمييخ (وظييب ال مييض طييىُاد ثؼييد
اإلػدادٔخ) ثمغمُع  %96كاكضز مه المغمُع ال لٓ للدرعبد كٓ شيٍبدح
اليييدثلُ اللىيييٓ ثبلزويييد ثييياَراهٍم ليييّ م زيييت رىظيييٕن الوجيييُر ثبلغبمؼيييبد
َالمؼبٌيد لاللزؾييبم ثييجؼغ كلٕييبد َمؼبٌيد الغبمؼييبد الؾ ُمٕييخ المظييزٔخ.
َٔزعييغ لييّ مغلييض شييئُن المؼبٌييد الؼبلٕييخ ال بطييخ َاإلدارح المزكشٔييخ
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للزؼلٕم اللىٓ ثُسارح الزؼلٕم الؼبلٓ كه كٕمب ٔ ظيً للىظيز كيٓ ميدِ رطجٕين
كلييي ميييه ػدميييً ػىيييد رويييد ٌييي الء الطيييالة لاللزؾيييبم ثبلمؼبٌيييد الؼبلٕيييخ
َالمزُططخ الزبثؼخ لُسارح الزؼلٕم الؼبلٓ.
ـ رؾدد األػداد الموزر هجُلٍيب ميه ؽمليخ الشيٍبداد اللىٕيخ ث لٕيبد الغبمؼيبد
المظزٔخ الزٓ روجه ٌذي مه الطالة ثىظجخ  %01كوؾ مه عمبلٓ األػداد
الموزر هجُلٍب ثٍذي ال لٕبد مه ؽملخ الضبؤُخ الؼبميخ المظيزٔخ (كٕميب ػيدا
كلٕيييبد الزؼليييٕم الظيييىبػٓ ثبػزجيييبر أن ٌيييذي ال لٕيييبد هبئميييخ أطبطيييب ً ػليييّ
الشٍبداد اللىٕخ َهلخ أػداد الضبؤُخ الؼبميخ المويزرحي لٍيب)َ .ثؾٕيش ٔ يُن
صلضٓ ٌذي الىظيجخ للشيٍبداد اللىٕيخ (وظيب ال ميض طيىُاد ثؼيد اإلػدادٔيخ)
َدثلييُ المؼبٌييد اللىٕييخ (وظييب الضبؤُييخ طييىزبن) َالضلييش الجييبهٓ ٔ ييُن
لطالة الشٍبداد اللىٕخ وظب الضالس طىُاد.
َٔزم رؾدٔد الؾيد األدويّ للوجيُر َكويب ً لألػيداد المويزر هجُلٍيب ل يه كئيخ ميه
ٌذي اللئبد.
ـ ػد الزوٕد ثبلز ظيض اليذْ درطيً الطبليت كيٓ الشيٍبدح اللىٕيخ الظيىبػٕخ
ػىييد هجُلييً ث لٕييبد (الٍىدطييخ ـ الززثٕييخ ـ الزؼلييٕم الظييىبػٓ) ثبلغبمؼييبد
المظييزٔخ َكوييب ً للشييزَؽ الزييٓ ٔؼييؼٍب المغلييض األػلييّ للغبمؼييبد ػلييّ
اػزجييبر أن الطبلييت ٔجييدا الدراطييخ ثبللزهييخ اإلػدادٔييخ أَ األَلييَّ .كل ي ػييدا
الشؼت الزبلٕخ:
* شؼجخ مؼبمه ثُٕلُعٕخ :روجه ث لٕبد الشراػخ.
* شيؼجخ ريزمٕم اٖصيبر :روجيه ث لٕيبد (اٖصيبر ـ كلٕيبد اللىيُن الزطجٕوٕيخ ثؼيد
الىغييبػ كييٓ اخزجييبراد الوييدراد ـ كلٕييبد اللىييُن الغمٕلييخ" كىييُن" ثؼييد
الىغبػ كٓ اخزجبراد الودراد).
ـ هجُر الطالة ال مظُن األَائه كٓ كه شيٍبدح ميه الشيٍبداد اللىٕيخ وظيب
الضالس َال مض طىُاد َكوب ً للززرٕت المؾدد مه َسارح الززثٕيخ َالزؼليٕم
ثبل لٕيبد الغبمؼٕيخ الزيٓ روجيه ٌيذي اللئيخ ميه الطيالة اطيزضىبء ميه هُاػييد
الوجُر الغـزاكٓ َاإلهلٕمٓ المؼمُر ثٍب.
8ـ ػه ؽزٔن المظبثوخ المزكشٔخ:
ـ هجُر الطالة الىبعؾٕه كٓ عمٕغ امزؾبوبد المظيبثوخ المزكشٔيخ كيٓ وليض ػيب
أداء االمزؾبويييبد ميييه الؾبطيييلٕه ػليييّ (المؼبٌيييد اللىٕيييخ الزغبرٔيييخ َوظبئزٌيييب
َالمؼبٌييد اللىٕييخ الزغبرٔييخ شييؼجخ الوييبوُن َوظبئزٌييب) ث لٕييبد الزغييبرح ثبللزهييخ
الضبوٕييخ َالؾوييُم ثبللزهييخ األَلييّ) ثبلغبمؼييبد المظييزٔخ كييٓ الؼييب الغييبمؼٓ
َ 8109/8102كوب ً لىظشامٓ الدراطخ (االوزظب ـ اإلوزظبة المُعً).
ـ هجُر الطالة الىبعؾٕه كٓ عمٕغ امزؾبوبد المظيبثوخ المزكشٔيخ كيٓ وليض ػيب
أداء االمزؾبوييبد مييه الؾبطييلٕه ػلييّ (المؼبٌييد اللىٕييخ الظييىبػٕخ َوظبئزٌييب
َالمؼبٌد اللىٕخ الظىبػٕخ َوظبئزٌب َالمدارص اللىٕخ الشراػٕيخ وظيب ال ميض
طييىُاد) ث لٕييبد (الٍىدطييخ ثبللزهييخ اإلػدادٔييخ َالشراػييخ ثبللزهييخ الضبوٕييخ)
ثبلغبمؼبد المظزٔخ كٓ الؼب الغبمؼٓ  8109/8102كطالة وظبمٕٕه.
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4ـ ػه ؽزٔن المظبثوخ المُؽدح:
ـ هجُر الطالة الىبعؾٕه كٓ عمٕيغ امزؾبويبد المظيبثوخ المُؽيدح كيٓ وليض ػيب
أداء االمزؾبوييبد مييه الؾبطييلٕه ػلييّ دثلييُ المييدارص اللىٕييخ الزغبرٔييخ وظييب
الضالس طىُاد ث لٕبد الزغبرح (ثبللزهخ األَلّ) ثبلغبمؼبد المظيزٔخ كيٓ الؼيب
الغبمؼٓ َ 8109/8102كوب ً لىظبمٓ الدراطخ (االوزظب ـ االوزظبة المُعً).
ـ هجُر الطالة الىبعؾٕه كٓ عمٕيغ امزؾبويبد المظيبثوخ المُؽيدح كيٓ وليض ػيب
أداء االمزؾبويييبد ميييه الؾبطيييلٕه ػليييّ دثليييُ الميييدارص اللىٕيييخ (الشراػٕيييخ
الظيييىبػٕخ الظيييىبػٕخ شيييؼجخ ريييزمٕم اٖصيييبر) وظيييب اليييضالس طيييىُاد ث لٕيييبد
(الشراػخ ثبللزهخ األَلّ الٍىدطخ ثبللزهخ اإلػدادٔخ اٖصيبر ثبللزهيخ األَليّ)
ثبلغبمؼبد المظزٔخ كٓ الؼب الغبمؼٓ  8109/8102كطالة وظبمٕٕه.
9ـ اطزمزار الؼمه ثوُاػد الوجيُر األخيزِ المؼميُر ثٍيب ػىيد هجيُر ٌيذي اللئيبد
مييه الطييالة ثبلغبمؼييبد المظييزٔخ طييُاء ػييه ؽزٔيين م زييت رىظييٕن الوجييُر
ثبلغبمؼبد َالمؼبٌد أَ ػه ؽزٔن المظبثوخ (المزكشٔخ ـ المُؽدح).
راثؼبً :ثبلىظجخ للشٍبداد الضبؤُخ الؼبمخ الؼزثٕخ المؼبدلخ:
ٔ ييُن هجييُر الطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ الشييٍبداد الضبؤُييخ الؼبمييخ المؼبدلييخ مييه
الدَر الؼزثٕخ ػب َ 8102المزودمٕه لزىظٕن  8102ثبلغبمؼبد المظزٔخ كيٓ
الؼب الغبمؼٓ َ 8109/8102كوب ً للؼُاثؾ الزبلٕخ:
0ـ الزاكٕد ػلّ هزاراد المغلض األػلّ للغبمؼبد َالوزاراد الُسارٔيخ الظيبثوخ
الظبدرح كٓ ٌذا الشان َالمزؼمىخ أويً ٔشيززؽ لوجيُر أَرام الطيالة رويدٔم
المظزىد الذْ ٔلٕد اإلهبمخ الشيزػٕخ للطبليت كيٓ الجليد الؾبطيه مىٍيب الطبليت
ػلّ الشٍبدح الضبؤُخ أصىبء كززح الدراطخ كٓ المدح الزٓ رمىؼ الشٍبدح ػليّ
أطبطييٍب َكل ي مييه خييالر روييدٔم هبمييخ كؼلٕييخ مُصوييخ مييه المظزشييبر الضوييبكٓ
المظزْ أَ مه الظلبرح المظزٔخ ثبلدَلخ المبوؾيخ أَ عيُاس طيلز مُػيؾب ً
ثيييً ريييُارٔا اليييدخُر َال يييزَط خيييالر كزيييزح الدراطيييخ أَ شيييٍبدح رؾزكيييبد
مُػؾب ً ثٍب رُارٔا الدخُر َال زَط.
8ـ رؾدد ػدد األمبكه الم ظظخ للطالة المظزٕٔه الؾبطيلٕه ػليّ الشيٍبداد
الضبؤُييخ الؼبمييخ المؼبدلييخ الؼزثٕييخ مييه الييدَر الؼزثٕييخ للوجييُر كييٓ الغبمؼييبد
َالمؼبٌد الؾ ُمٕخ المظزٔخ ػلّ أطبص الىظجخ المزويخ ٌَيٓ( :وظيجخ ػيدد
الطالة المزويدمٕه للوجيُر ميه ؽمليخ كيه شيٍبدح صبؤُخػبميخ مؼبدليخ ػزثٕيخ
ليييّ عميييبلٓ أػيييداد الطيييالة المويييزر هجيييُلٍم كطيييالة وظيييبمٕٕه ثبلغبمؼيييبد
الؾ ُمٕخ المظيزٔخ ميه ؽمليخ الشيٍبدح الضبؤُيخ الؼبميخ المظيزٔخ كيٓ وليض
الؼب ).
َٔزم ؽظبثٍب َكوب ً لمب ٔلٓ:
ـ ٔزم ؽظبة وظيجخ ػيدد المزويدمٕه ميه شيؼجخ الؼلميٓ ل يه شيٍبدح صبؤُيخ ػبميخ
ػزثٕخ ػلّ ؽدي لّ أػداد الطالة الموزر هجيُلٍم كطيالة وظيبمٕٕه ميه ؽمليخ
الشٍبدح الضبؤُخ الؼبمخ المظزٔخ الوظم الؼلميٓ  .مضيبر  :كا كيبن ػيدد الطيالة
المزوييدمٕه مييه شييٍبدح صبؤُييخ ػزثٕييخ كييٓ شييؼجخ الؼلمييٓ  0111ؽبلييت َػييدد
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الطيالة المويزر هجيُلٍم كطييالة وظيبمٕٕه ميه ؽييالة الضبؤُيخ الؼبميخ المظييزٔخ
الوظم الؼلمٓ  96111ؽبلت ر ُن الىظجخ المزوخ .%0.1682402
ـ ٔزم ؽظيبة وظيجخ ػيدد المزويدمٕه ميه شيؼجخ األدثيٓ ل يه شيٍبدح صبؤُيخ ػبميخ
ػزثٕخ ػلّ ؽدي لّ أػداد الطالة الموزر هجيُلٍم كطيالة وظيبمٕٕه ميه ؽمليخ
الشٍبدح الضبؤُخ الؼبمخ المظزٔخ الوظم األدثٓ.
ـييي ٔ يييُن عميييبلٓ مغميييُع الىظيييت المزويييخ لغمٕيييغ الشيييٍبداد الضبؤُيييخ الؼبميييخ
المؼبدلييخ الؼزثٕييخ ال ٔوييه ػييه َ .%6كييٓ ؽبلييخ كييبن عمييبلٓ مغمييُع الىظييت
المزوييخ لغمٕييغ الشييٍبداد المؼبدلييخ الؼزثٕييخ أهييه مييه  %6مييضال ٔ %9ييزم ركييغ
الىظيييجخ المزويييخ ل يييه دَليييخ ثؼيييزثٍب كيييٓ  9/6أْ ( )0186لٕظيييجؼ عميييبلٓ
مغمُع الىظت المزوخ لغمٕغ الشٍبداد المؼبدلخ الؼزثٕخ .%6
ٌَُ األمز الذْ ٔظزُعت ػزَرح رىظٕن الشٍبداد الضبؤُخ المؼبدلخ الؼزثٕيخ
مغزمؼخ كٓ َهذ َاؽد.
ـ ي ٔييزم رؾدٔييد ػييدد األمييبكه المزبؽييخ ل ييه شييٍبدح مييه أوييُاع الشييٍبداد الضبؤُييخ
الؼبميييخ الؼزثٕيييخ المؼبدليييخ ػليييّ ؽيييدي كيييٓ كيييه كلٕيييخ أَ مؼٍيييد ثؼيييزة الىظيييجخ
الم ظظييخ ل ييه شييٍبدح كييٓ ػييدد األمييبكه الموييزر هجُلٍييب مييه ؽملييخ الضبؤُييخ
الؼبمخ المظزٔخ كٓ كه كلٕخ أَ مؼٍيد ميغ ػيد عجيز كظيُر األميبكه ليّ الؼيدد
الظؾٕؼ األػلّ.
ـ ي أال ٔوييه ػييدد األمييبكه المزبؽييخ لوجييُر ؽملييخ كييه شييٍبدح صبؤُييخ ػبمييخ مؼبدلييخ
ػزثٕخ ػه م بن َاؽد كٓ كه كلٕخ أَ مؼٍد.
ـ ي ٔييزم الزىظييٕن ثييٕه ؽملييخ كييه شييٍبدح صبؤُييخ ػبمييخ مؼبدلييخ ػزثٕييخ كمغمُػييخ
مىلظلخ ؽظت الزؿجبد َالمغمُع َكٓ ػُء ػدد األمبكه الم ظظخ لؾمليخ
كه شٍبدح مىٍب.
4ـ كٓ ؽبلخ رود ػدد ٔوه ػه  011ؽبلت كيٓ أْ شيٍبدح صبؤُيخ ػبميخ مؼبدليخ
ػزثٕخ ٔزم رطجٕن هُاػيد ؽظيبة الىظيجخ الم ظظيخ ل يه شيٍبدح ـ الميذكُرح
أػييالي كييٓ ثىييد 8ـ ي َثشييزؽ أن ٔ ييُن الؾييد األدوييّ للشييٍبدح الضبؤُييخ الؼبمييخ
المؼبدلخ الؼزثٕخ ال ٔوه ػه  %91لوطبػبد الطت َؽيت األطيىبن َالظيٕدلخ
َالؼييالط الطجٕؼييٓ َالطييت الجٕطييزْ َاالهزظييبد َالؼلييُ الظٕبطييٕخ َاإلػييال
َاٖصيييبر َال ٔويييه ػيييه  %26لوطبػيييبد الٍىدطيييخ َالؾبطيييجبد َالمؼلُميييبد
َاللىُن الغمٕلخ ػمبرح َكٓ ػُء ػدد األمبكه الم ظظخ لىلض الشٍبدح.
9ـ ثبلىظجخ للشٍبدح الضبؤُخ الؼبمخ الظؼُدٔخ:
(أ) المُاكوخ ػلّ مب ٔلٓ:
ـ لـبء االػزداد ثبالخزجبر الزؾظٕلٓ ػىيد ؽظيبة المغميُع االػزجيبرْ للشيٍبدح
الضبؤُخ الظؼُدٔخ ػىيد الوجيُر ثم طظيبد الزؼليٕم الغيبمؼٓ َالؼيبلٓ المظيزٔخ
ثدءاَ مه الؼب الغبمؼٓ .8102/8106
ـ ي ٔييزم اؽزظييبة المغمييُع االػزجييبرْ للشييٍبدح الضبؤُييخ الظييؼُدٔخ ػىييد الوجييُر
ثم طظييبد الزؼلييٕم الغييبمؼٓ َالؼييبلٓ المظييزٔخ ثييدءاً مييه ػييب 8109/8102
(رىظييٕن َ )8102مييب ثؼييدي ػلييّ أن ر ييُن وظييجخ امزؾييبن المدرطييخ %61
َوظجخ امزؾبن الودراد .%61
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(ة) الظمبػ للطالة الذٔه ؽظلُا ػلّ الشٍبدح الضبؤُخ الؼبميخ الظيؼُدٔخ َليم
ٔ ي دَا امزؾبوييبد الوييدراد ػييه ؽزٔيين المزكييش الييُؽىٓ للوٕييبص َالزويئُم
ثبلممل ييخ الؼزثٕييخ الظييؼُدٔخ خييالر مييدح ؽظييُلٍم ػلييّ الضبؤُييخ ثبلزوييد
ثيياَراهٍم لييّ م زييت الزىظييٕن ثؼييد أدائٍييم اخزجييبراد الوييدراد ػييه ؽزٔيين
ولييض المزكييش َرؾوٕيين الىظييجخ المطلُثييخ للوييدراد كييٓ ػييب الزوييد لم زييت
الزىظٕن َثؾد أهظيّ ػبميبن دراطيٕبن ثؼيد ػيب ؽظيُلٍم ػليّ الشيٍبدح
الضبؤُيييخ ميييغ االؽزليييبش ثيييىلض الشيييٍبدح الضبؤُيييخ الؼبميييخ الظيييؼُدٔخ الزيييٓ
ؽظلُا ػلٍٕب مه هجه .أمب الطالة اليذٔه طيجن أن أدَا اخزجيبراد الويدراد
خالر مدح ؽظُلٍم ػلّ الشيٍبدح َريم رزشيٕؾٍم ليّ الغبمؼيبد َالمؼبٌيد
المظييزٔخ كييال ٔؾيين لٍييم الزوييد مييزح أخييزِ لييّ م زييت الزىظييٕن ؽزييّ لييُ
أػبدَا أداء ٌذي االخزجبراد مٍمب كبوذ وزبئغٍم كٍٕب.
(ط) الشٍبدح الضبؤُخ الؼبمخ الظؼُدٔخ (الىظب اللظلٓ):
َكويب ً لمييب عيبء ث زييبة الظييٕد أ.د /المظزشيبر الضوييبكٓ المظيزْ ثبلممل ييخ الؼزثٕييخ
الظيييؼُدٔخ ثشيييان وظيييت المؼيييدر الززاكميييٓ لظيييىُاد الدراطيييخ ثبلىظيييجخ للىظيييب
اللظلٓ للزؼلٕم الضبوُْ الظؼُدْ َكل ػلّ الىؾُ الزبلٓ:ـ
ؽزٔوخ اؽزظبة وظت المؼدر الززاكمٓ
الؾبالد
الطييييييالة َالطبلجييييييبد المظييييييزُٔن الظىخ األَلّ %86
الؾبطيييلُن ػليييّ الظيييىُاد اليييضالس الظىخ الضبوٕخ %46
ميييه المزؽليييخ الضبوٕيييخ ميييه الممل يييخ الظىخ الضبلضخ %91
الؼزثٕخ الظؼُدٔخ
الطييييييالة َالطبلجييييييبد المظييييييزُٔن الظىخ الضبوٕخ %99.6
الؾبطيييلُن ػليييّ الظيييىزٕه الضبوٕيييخ الظىخ الضبلضخ %68.6
َالضبلضييخ مييه المزؽلييخ الضبؤُييخ مييه
الممل خ الؼزثٕخ الظؼُدٔخ
الطييييييالة َالطبلجييييييبد المظييييييزُٔن المظزُِ ال بمض %61
الؾبطييلُن ػلييّ الظييىخ الضبلضييخ مييه المظزُِ الظبدص %61
المزؽليييييخ الضبؤُيييييخ ميييييه الممل يييييخ
الؼزثٕخ الظؼُدٔخ
الطييييييالة َالطبلجييييييبد المظييييييزُٔن ٔزم رُسٔغ مؼدر الظىخ الملويُدح (الظيىخ
الؾبطلُن ػلّ المظزُِ الضبوٓ صيم الضبوٕخ َالزيٓ رمضيه  )%46ػليّ الظيىخ
ال ييييييبمض َالظييييييبدص كوييييييؾ مييييييه األَلّ َالضبلضخ كٕظجؼ المظيزُِ الضيبوٓ
المزؽليييييخ الضبؤُيييييخ ميييييه الممل يييييخ َ 98.6 =09.6 %86ثييييييييييييييييىلض
الطزٔوييخ ٔييزم اؽزظييبة المؼييدر لييُ كييبن
الؼزثٕخ الظؼُدٔخ
الطبليييت درص المظيييزُِ األَر َالضيييبوٓ
صييم ال ييبمض َالظييبدص َرظييجؼ الظييىخ
الضبلضخ %69.6 =09.6 %91
الطييييييالة َالطبلجييييييبد المظييييييزُٔن ٔزم رُسٔغ مؼدر الظىخ الملويُدح (الظيىخ
الؾبطيييلُن ػليييّ المظيييزُِ الزاثيييغ األَلّ َالزيٓ رمضيه  )%86ػليّ الظيىخ
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َال يييييبمض َالظيييييبدص كويييييؾ ميييييه الضبوٕخ َالضبلضخ كٕظجؼ المظيزُِ الزاثيغ
المزؽليييييخ الضبؤُيييييخ ميييييه الممل يييييخ .%68.6=08.6 %46
الؼزثٕخ الظؼُدٔخ
الطييييييالة َالطبلجييييييبد المظييييييزُٔن ٔزم ػبكخ المظزُِ الملوُد (المظيزُِ
الؾبطييلُن ػلييّ المظييزُٔبد الضييبوٓ األَر) لييييّ المظييييزُِ الضييييبوٓ لٕظييييجؼ
ؽزيييّ الظيييبدص كويييؾ ميييه المزؽليييخ رُسٔغ المؼدر كبلزبلٓ :المظيزُِ الضيبوٓ
الضبؤُيييييخ ميييييه الممل يييييخ الؼزثٕيييييخ ( )%86الظييىخ الضبوٕييخ ( )%46الظييىخ
الضبلضخ (.)%91
الظؼُدٔخ
الطييييييالة َالطبلجييييييبد المظييييييزُٔن ٔوُ وظيب دَر ػىيد رؾُٔيه الطبليت ميه
الؾبطلُن ػلّ الظىخ األَلّ ثىظيب وظييب الموييزراد ثؼييد الظييىخ األَلييّ لييّ
الموزراد َالظىزٕه الضبوٕيخ َالضبلضيخ الىظيييب اللظيييلٓ ثمؼبدليييخ الميييُاد الزيييٓ
ثبلىظيييييب اللظيييييلٓ ميييييه المزؽليييييخ درطييٍب الطبلييت كييٓ وظييب الموييزراد لييذا
الضبؤُيييييخ ميييييه الممل يييييخ الؼزثٕيييييخ ػىد الزؾُٔيه ليّ الىظيب اللظيلٓ ٔزـٕيز
المؼدر ثمب ٔزىبطيت ميغ الىظيت المؾيددح
الظؼُدٔخ
كٓ الىظب اللظلٓ ٌَٓ كبلزبلٓ:
الظىخ األَلّ%86
الظىخ الضبوٕخ %46
الظىخ الضبلضخ%91
6ـ اطزمزار الؼمه ثوُاػد الوجيُر األخيزِ المؼميُر ثٍيب ػىيد هجيُر ٌيذي اللئيبد
مه الطالة ثبلغبمؼبد الؾ ُمٕخ.
خبمظبً :ثبلىظجخ للشٍبداد الضبؤُخ األعىجٕخ المؼبدلخ:
ٔ ُن هجيُر الطيالة الؾبطيلٕه ػليّ الشيٍبداد الضبؤُيخ األعىجٕيخ المؼبدليخ ػيب
َ 8102المزوييدمٕه لزىظييٕن  8102ثبلغبمؼييبد المظييزٔخ كييٓ الؼييب الغييبمؼٓ
َ 8109/8102كوب ً للؼُاثؾ الزبلٕخ:
0ـ الزاكٕد ػلّ هزاراد المغلض األػلّ للغبمؼبد َالوزاراد الُسارٔيخ الظيبثوخ
الظبدرح كٓ ٌذا الشان َالمزؼمىخ أويً ٔشيززؽ لوجيُر أَرام الطيالة رويدٔم
المظزىد الذْ ٔلٕيد اإلهبميخ الشيزػٕخ للطبليت ََليٓ أميزي كيٓ الجليد الؾبطيه
مىٍب الطبلت ػلّ الشٍبدح الضبؤُخ أصىبء كززح الدراطخ كيٓ الميدح الزيٓ رميىؼ
الشيييٍبدح ػليييّ أطبطيييٍب َكلييي ميييه خيييالر رويييدٔم هبميييخ كؼلٕيييخ مُصويييخ ميييه
المظزشبر الضويبكٓ المظيزْ أَ ميه الظيلبرح المظيزٔخ ثبلدَليخ المبوؾيخ أَ
عييُاس طييلز مُػييؾب ً ثييً رييُارٔا الييدخُر َال ييزَط خييالر كزييزح الدراطييخ أَ
شٍبدح رؾزكبد مُػؾب ً ثٍب رُارٔا الدخُر َال زَط.
8ـ ٔزم رؾدٔيد َرُسٔيغ األميبكه الم ظظيخ للطيالة المظيزٕٔه الؾبطيلٕه ػليّ
الشٍبداد الضبؤُخ األعىجٕخ المؼبدلخ للشٍبدح الضبؤُخ الؼبميخ المظيزٔخ ػليّ
الىؾُ الزبلٓ:
(أ) رؾييدد ػييدد األمييبكه الزييٓ ر ظييض للطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ الشييٍبداد
الضبؤُييخ األعىجٕييخ المؼبدلييخ ثىظييجخ  %6مييه األػييداد الموييزر هجُلٍييب
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مييه ثييٕه ؽملييخ الشييٍبدح الضبؤُييخ الؼبمييخ المظييزٔخ كييٓ كييه كلٕييخ أَ
مؼٍد.
(ة)

رُسٔغ األمبكه الزيٓ ر ظيض للطيالة الؾبطيلٕه ػليّ كيه ويُع ميه
أوييُاع الشييٍبداد الضبؤُييخ األعىجٕييخ ثىظييجخ أػييداد الطييالة المزوييدمٕه
مه كه شيٍبدح ػليّ ؽيدي ليّ عميبلٓ أػيداد الطيالة المزويدمٕه ميه
الؾبطلٕه ػلّ كه الشٍبداد الضبؤُيخ األعىجٕيخ المؼبدليخ َثشيزؽ أال
رشٔد ػدد األمبكه الموزرح ل ه شٍبدح ػلّ ؽيدي  %61ميه عميبلٓ
األػداد الموزرح ل ه الشٍبداد الضبؤُخ األعىجٕخ المؼبدلخ.

(ط )

أن ٔ ُن لؾمليخ كيه شيٍبدح صبؤُيخ أعىجٕيخ مؼبدليخ م يبن َاؽيد ػليّ
األهه كٓ كه كلٕخ أَ مؼٍد.

(د )

ػىد ؽظبة األمبكه ل ه كلٕخ أَ مؼٍد ٔيزم ػيد عجيز كظيُر األميبكه
لّ الؼدد الظؾٕؼ األػلّ.

(ي )

ٔيييزم الزىظيييٕن ثيييٕه ؽمليييخ كيييه شيييٍبدح كمغمُػيييخ مىلظيييلخ ؽظيييت
الزؿجبد َالمغمُع َكٓ ؽدَد ػيدد األميبكه الم ظظيخ لؾمليخ كيه
وُع مه أوُاع ٌذي الشٍبداد.

4ـ كٓ ؽبلخ رود ػدد ٔوه ػه  011ؽبلت كٓ أْ شٍبدح صبؤُخ مؼبدليخ أعىجٕيخ
ٔزم رطجٕن هُاػيد ؽظيبة الىظيجخ الم ظظيخ ل يه شيٍبدح ـ الميذكُرح أػيالي
كٓ ثىد 8ـ َثشزؽ أن ٔ ُن الؾد األدوّ للشيٍبدح الضبؤُيخ المؼبدليخ األعىجٕيخ
ال ٔويييه ػيييه  %91لوطبػيييبد الطيييت َؽيييت األطيييىبن َالظيييٕدلخ َالؼيييالط
الطجٕؼٓ َالطت الجٕطزْ َاالهزظبد َالؼلُ الظٕبطٕخ َاإلػيال َاٖصيبر َال
ٔويييه ػيييه  %26لوطبػيييبد الٍىدطيييخ َالؾبطيييجبد َالمؼلُميييبد َاللىيييُن
الغمٕلخ ػمبرح َكٓ ػُء ػدد األمبكه الم ظظخ لىلض الشٍبدح.
9ـ ثبلىظجخ للضبؤُخ اإلوغلٕشٔخ : GCSE& IGCSE
رُػٕؼ الجىد رهم ( )9مه هزار رئٕض المغليض األػليّ للغبمؼيبد رهيم ()842
ثزيييبرٔا  8106/9/80ثشيييان ػيييدد َمظيييزُٔبد الميييُاد المطلُثيييخ كيييٓ شيييٍبدح
الضبؤُييخ اإلوغلٕشٔييخ  IGCSE& GCSEلإللزؾييبم ثبلغبمؼييبد المظييزٔخ
اػزجبرا مه الؼب الغبمؼٓ المبػٓ َ 8109/8102كل ػلّ الىؾُ الزبلٓ:
رُػٕؼ
الوبػدح الغدٔدح
الوبػدح
ثٕبن
وُع
للوبػدح
الودٔمخ
ال لٕبد
الغدٔدح
ػييييييدد المييييييُاد  2مُاد
المطلُثخ
مظييزُِ المييُاد O.Level
الضمبوٕخ
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كييٓ ؽبلييخ دراطييخ
 2مُاد
الطبليييت  2ميييُاد
أَ كيييييييٓ مظيييييييزُِ
O.Level
أَ َؽظيه كييٓ مييبدح
A.S.Level
 A.Levelمشٔظ مه كيه ميييييب (المؾبطيييييجخ
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المظيييييييييييييييييييييييييييييييييييزُٔبد  O.Levelصيييييييييم
 (O&A.S&A.Levelدرص وليييييض ()c
مضالً) ػليّ رويدٔز
)
ػييد ر ييزار ػد ر زار المُاد الداخلخ وغيييييبػ َؽظيييييه
الميييييييييييييييُاد كيييييٓ ؽظيييييبة المغميييييُع A.S.Levelمييبد
ح المؾبطيييجخ كيييٓ
الداخلييخ كييٓ االػزجبرْ للشٍبدح
مظييييزُِ ػييييمه
ؽظيييييييييييييبة
ػييييييدد الضمبوٕييييييخ
المغميييييييُع
مييييُاد المطلُثييييخ
االػزجيييييبرْ
لالطيييييزلبدح ميييييه
للشٍبدح
روييييييدٔز الىغييييييبػ
األػلييييّ لظييييبلؼ
الطبلييت مييغ ػييد
اؽزظيييييبة ميييييبدح
المؾبطييييجخ الزييييٓ
درطييٍب كييٓ لؼ يد
ر يييييييزار الميييييييبدح
O.Level
مظيزُِ مييغ ككييز
روييدٔزاد الىغييبػ
للمييييييييييبدح كييييييييييٓ
المظييييزُٕٔه كييييٓ
الشٍبدح.
مغ مزاػبح رُاكز
الميييُاد الم ٌليييخ
ل ه كلٕخ

ثبهٓ الوُاػد
ػييييييدد المييييييُاد ٔؼييبف لييّ
المطلُثييييييييييييييييخ المطلييييييييُة
لل لٕييييييييييييبد
َمظزُٔبرٍب
الىظزٔيييييييييييخ
ميييبدح ػليييّ
األهيييييه كيييييٓ
مظييييييييييزُِ
A.L
ثشيييييييييييييييزؽ
دراطيييييييييييييخ
ولض الميبدح
كييييييييييييييييييييييٓ
المظيييييييزُِ
 O.Lميييييييغ
مزاػييييييييييييبح
الميييييييييييييييُاد

طزٔبن ثبهٓ الوُاػد
ٔؼييييبف لييييّ المطلييييُة
لل لٕييييبد الىظزٔييييخ مييييبدح
ػلييّ األهييه كييٓ مظييزُِ
 A.Lثشزؽ دراطخ ولض
الميييييبدح كيييييٓ المظيييييزُِ
 O.Lميغ مزاػيبح الميُاد
الم ٌليييخ المطلُثيييخ ل يييه
كلٕخ
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ال لٕييييييييييييبد
الؼملٕيييييييييييييخ
(الوطبػييييبد
الطجٕييييييييييييييخ
َالٍىدطٕخ)

الم ٌلييييييييييخ
المطلُثييييييييخ
ل ه كلٕخ
ر ييييزار المييييُاد ػييد ر ييزار
الشائييييييدح ػييييييه الميييييييييييييييُاد
الضمبوٕييييييييييييييييييييخ الداخلييخ كييٓ
ؽظيييييييييييييبة
األطلٕخ
المغميييييييُع
االػزجيييييبرْ
للشييييييييييٍبدح
ػييدا المييُاد
المزودميييييييييخ
الم ٌلييييييييييخ
كوؾ

الؼيييدد األهظيييّ
للمُاد المزودمخ
الشائييييييدح ػييييييه
المييُاد الضمبوٕييخ
األطيييييييييييييييييييلٕخ
َالداخلييييخ كييييٓ
ؽظييييييييييييييييييييييبة
المغمييييييييييييييييُع
االػزجبرْ

ثبهٓ الوُاػد
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ػد ر زار المُاد الداخلخ
كيييييٓ ؽظيييييبة المغميييييُع
االػزجييبرْ للشييٍبدح ػييدا
المُاد المزودميخ الم ٌليخ
كوؾ

 A.Lأَ
 A.Lأَ
أَ
A.L+ A.S.L
A.L+
 A.S.Lأَ  A.S.Lميييييغ مزاػيييييبح
المبدح الم ٌليخ المطلُثيخ
A.S.L
مييغ مزاػييبح ل ه كلٕخ
الميييييييييييييييبدح
الم ٌلييييييييييخ
المطلُثييييييييخ
ل ه كلٕخ

طزٔبن ثبهٓ الوُاػد

ٔظيييييمؼ للطبليييييت
ثز ييييزار مييييبدح أَ
مييييييييبدرٕه كوييييييييؾ
ػييييييمه المييييييُاد
الزيييٓ ريييدخه كيييٓ
ؽظيبة المغمييُع
االػزجيييييبرْ كيييييٓ
ؽبلييخ رؿجزييً كييٓ
االلزؾييبم ثدؽييدِ
كلٕييبد الوطبػييبد
الطجٕييييييييييييييييييييخ أَ
الٍىدطيييٕخ ٌَيييٓ
ميييُاد الز ظيييض
ؽجوييييب ً لمزطلجييييبد
كه كلٕخ.
مضييبر كلٕييخ الطييت
رؾزييييييييبط مييييييييبدح
األؽٕييييييييبء كييييييييٓ
مظييييييييزُِ O.L
ثبإلػييييييبكخ لييييييّ
ميبدح األؽٕييبء كييٓ
مظزُِ .A.L
مضييييييييييبر كلٕييييييييييخ
الٍىدطيييخ رؾزيييبط
مييبدح الزٔبػييٕبد
كيييييييٓ مظيييييييزُِ
 O.Lثبإلػييييييبكخ
ليييييييييييّ ميييييييييييبدح
الزٔبػييييٕبد كييييٓ
مظزُِ .A.L

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

6ـ ثبلىظجخ للضبؤُخ األمزٔ ٕخ
(أ) أؽٕؾ المغلض ػلمب ً ثمُاكوخ الظٕد األطيزبك اليدكزُرَ /سٔيز الززثٕيخ َالزؼليٕم
َالزؼلٕم اللىٓ ػلّ االػزيداد ثمؾيبَالد امزؾبويبد اليـ ( )SATالزيٓ أعزاٌيب
الطالة المظزُٔن خبرط عمٍُرٔخ مظز الؼزثٕخ ػمه امزؾبوبد الدثلُميخ
األمزٔ ٕخ.
(ة) الزاكٕيييد ػليييّ الجىيييد رهيييم ( )0ثويييزار المغليييض األػليييّ للغبمؼيييبد الظيييبدر
ثغلظزً ثزبرٔا  8106/9/04الذْ ٔىض ػلّ مب ٔلٓ:
ٔزم اؽزظيبة مغميُع درعيبد امزؾبويبد اليـ ( &  )SATالؾبطيه ػلٍٕيب
الطبلييت كييٓ الشييٍبدح الضبؤُييخ األمزٔ ٕييخ المؼبدلييخ ػىييد الوجييُر ثبلغبمؼييبد
المظزٔخ َكوب ً ألػلّ الدرعبد الُاردح ثىزبئظ المؾيبَالد الزيٓ ريزد لمُهيغ
الزىظيٕن اإلل ززَويٓ َالمزطيلخ ثُاطيطخ الطبليت ػليّ ال يُد المؾيدد ٌَييُ
(َ )9949كل مه مُهغ ٌَ College boardيٓ الٍٕئيخ المظيئُلخ ػيه
ٌذي االمزؾبوبد ثـغ الىظز ػه الىزبئظ الزٓ رزد خالف كل كٓ الشٍبداد
الُرهٕييخ الزييٓ ٔزوييد ثٍييب الطبلييت ؽٕييش أن ثؼييغ المؾييبَالد ٔييزم لـبئٍييب
ثُاطييطخ  College boardثؼييد ػييالن الىزييبئظ الكزشييبف ؽييبالد ؿ ي
عمبػٓ أَ رشَٔز أَ خالكً.
(ط) األخييذ ثغييداَر درعيييبد الظييبد الغدٔيييد كاطييبص ػىيييد اؽزظييبة المغميييُع
االػزجييييبرْ لطييييالة الضبؤُييييخ األمزٔ ٕييييخ اػزجييييبرا مييييه الؼييييب الغييييبمؼٓ
َٔ 8102/8109زم رؾُٔه درعبد امزؾبويبد الظيبد الويدٔم ليّ اليدرعبد
الم بكئخ لٍب كٓ عداَر الظبد الغدٔد ؽجوب ً لميب ٌيُ َارد ثبلغيداَر المزكويخ
مه ٌٕئخ  College boardاألمزٔ ٕخ َكل ػلّ مظئُلٕخ الغٍخ المبوؾيخ
 College boardاألمزٔ ٕيخ َكلي ثزؾوٕين الشيزَؽ المطلُثيخ اللزؾيبم
الطيييالة الؾبطيييلٕه ػليييّ شيييٍبدح الضبؤُيييخ األمزٔ ٕيييخ ()GBA SAT
ثبلغبمؼييبد َالمؼبٌييد المظييزٔخ (الؾ ُمٕييخ ـ ال بطييخ) (َكٓ ٌييذي الؾبلييخ
ر ييُن درعييبد امزؾييبن  SATالغدٔييد كاطييبص َالييدرعبد الم بكئييخ لييً كييٓ
امزؾبن  SATالودٔم .ػلّ الىؾُ الزبلٓ:
درعبد  SATالغدٔد ( )0161درعيخ َالم يبكل ليً كيٓ درعيبد SAT
الوييدٔم ( )0991درعييخ كٕييزم رؾُٔييه الوييدٔم للغدٔييد ثؾٕييش مييه ؽظييه كييٓ
الودٔم ػليّ ( )0991درعيخ كاويً ؽظيه ( )0161درعيخ كيٓ الغدٔيد َٔيزم
هظييمخ ( )0161ػلييّ ( )0211مؼييزَثب ً كييٓ ( )%21لؾظييبة المغمييُع
االػزجبرْ.
(د) هجُر الطالة الؾبطلٕه ػلّ شٍبدح الضبؤُخ األمزٔ ٕخ ثبلغبمؼبد المظيزٔخ
(ؽ ُمٕخ ـ خبطخ) طُاء درص الطبليت صيالس طيلُف دراطيٕخ ػليّ الىظيب
األمزٔ ٓ (  )G ,G ,Gأَ طلٕه دراطٕٕه (  )G ,Gأَ طق
دراطيييٓ َاؽيييد (  )Gميييغ الزاكيييد ميييه اطيييزٕلبء الطبليييت لجيييبهٓ الشيييزَؽ
المطلُثيخ ػىيد الزويد للغبمؼيبد المظيزٔخ ميه ؽٕيش ( الزظلظيه الدراطيٓ ـ
المُاد الم ٌلخ ـ اػزمبد شٍبدح المدرطخ مه ؽدِ ٌٕئبد االػزميبد الدَلٕيخ
المؼزييزف ثٍييب كييٓ مظييز ـ اعزٕييبس الؾييد األدوييّ المطلييُة كييٓ امزؾبوييبد الييـ
ٔ( )SATطجن كل ػلّ الطالة الؾبطلٕه ػلّ الشٍبدح الضبؤُخ ال ىدٔخ).
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2ـ اطزمزار الؼمه ثوُاػد الوجُر األخزِ المؼمُر ثٍب ػىد هجُر ٌذي اللئيخ ميه
الطالة ثبلغبمؼبد المظزٔخ.
طبدطبً :هُاػد ػبمخ:
0ـ ٔزم لـبء كبكخ االطزضىبءاد الزٓ طيجن أن هزرٌيب المغليض األػليّ للغبمؼيبد
ثشان هجُر ثؼغ اللئيبد ميه الطيالة ثبلغبمؼيبد الؾ ُمٕيخ المظيزٔخ َكلي
ػالء ألؽ ب الدطزُر َالوبوُن َالمؾ مخ اإلدارٔخ.
8ـييي ٔيييزم رىظيييٕن َرزشيييٕؼ الطيييالة الؾبطيييلٕه ػليييّ الشيييٍبدح الضبؤُيييخ الؼبميييخ
المظييزٔخ َالشييٍبداد الضبؤُييخ المؼبدلييخ (الؼزثٕييخ َاألعىجٕييخ) َالشيييٍبداد
اللىٕيييخ َاألسٌزٔيييخ َؿٕزٌيييب ػيييه ؽزٔييين م زيييت رىظيييٕن الوجيييُر ثبلغبمؼيييبد
َالمؼبٌد لمزح َاؽدح كوؾ .مغ الزاكٕد ػلّ ػيد رزشيٕؼ ميه طيجن رزشيٕؾً
للغبمؼبد الؾ ُمٕخ المظزٔخ َكل رؾوٕوب ً لمجدأ ر بك اللزص.
4ـيي اػزجييبر كلٕييبد (الٍىدطييخ اإلل ززَوٕييخ ثمىييُف عبمؼييخ المىُكٕييخ ـ ٌىدطييخ
الجززَر َالزؼدٔه ثبلظُٔض عبمؼخ الظُٔض ـ ٌىدطخ الطبهخ ثاطُان عبمؼخ
أطُان) مىبشزح لجبهٓ كلٕبد الٍىدطخ ثبلغبمؼيبد المظيزٔخ األخيزِ للطيالة
المظييزغدٔه كوييؾ (المزشييؾٕه لللزهييخ اإلػدادٔييخ) َٔييزم الوجييُر ثٍييب خييبرط
هُاػييد الزُسٔييغ الغـزاكييٓ َاإلهلٕمييٓ َٔييزم الزؾُٔييه مىٍييب لييّ ثييبهٓ كلٕييبد
الٍىدطييخ ثبلغبمؼيييبد المظيييزٔخ األخيييزِ أَ الؼ يييض َكويييب ً لوُاػيييد الزؾُٔيييه
المىيييبشز لزولٕيييه االؿزيييزاة للطيييالة المظيييزغدٔه كويييؾ (المزشيييؾٕه لللزهيييخ
اإلػدادٔخ).
9ـ اػزجبر كلٕيخ (الز طيٕؾ الؼمزاويٓ عبمؼيخ الويبٌزح) كلٕيخ كزٔيدح َٔيزم هجُلٍيب
خييبرط هُاػييد الزُسٔييغ الغـزاكييٓ َٔييزم الزؾُٔييه مىٍييب لييّ ثييبهٓ ال لٕييبد
األخزِ ثبلغبمؼبد الؾ ُمٕخ أَ الؼ ض َكوب ً لوُاػد الزؾُٔه ؿٕز المىبشز.
6ـي اػزجييبر كلٕييخ الطييت ثبإلطييمبػٕلٕخ عبمؼييخ هىييبح الظيئُض كلٕييخ مىييبشزح لجييبهٓ
كلٕييبد الطييت ثبلغبمؼييبد المظييزٔخ األخييزِ للطييالة المظييزغدٔه كوييؾ َٔييزم
الوجييُر ثٍييب َكو يب ً لوُاػييد الزُسٔييغ الغـزاكييٓ َٔييزم الزؾُٔييه مىٍييب لييّ ثييبهٓ
كلٕييبد الطييت ثبلغبمؼ يبد األخييزِ أَ الؼ ييض َكو يب ً لوُاػييد الزؾُٔييه المىييبشز
للطالة المظزغدٔه كوؾ.
2ـ ٔ ُن الوجُر ث لٕخ الجىبد عبمؼخ ػٕه شمض ػلّ الىؾُ الزبلٓ:
أ) ثبلىظيييجخ لشيييؼجخ (ثىيييبد /اداة) المىيييبشزح ل لٕيييبد (اٖداة) ثبلغبمؼيييبد
المظزٔخ ٔ ُن الوجُر ثٍب َالززشٕؼ لٍب ؽجوب ً لوُاػد الزُسٔغ الغـزاكيٓ
ل لٕبد اٖداة.
ة) ثبلىظيييجخ لشيييؼجخ (ثىيييبد /ػليييُ ) المىيييبشزح ل لٕيييبد (الؼليييُ ) ثبلغبمؼيييبد
المظزٔخ ٔ ُن الوجُر ثٍبَالززشٕؼ لٍب ؽجوب ً لوُاػيد الزُسٔيغ الغـزاكيٓ
ل لٕبد الؼلُ .
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ط) ثبلىظيييجخ لشيييؼجخ (ثىيييبد /رزثٕيييخ ) المىيييبشزح ل لٕيييبد الززثٕيييخ ثبلغبمؼيييبد
المظزٔخ ٔ ُن الوجُر ثٍبَالززشٕؼ لٍب ؽجوب ً لوُاػيد الزُسٔيغ الغـزاكيٓ
ل لٕبد الززثٕخ.

9ـ ي ثبلىظييجخ للطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ الشييٍبدح الضبؤُييخ مييه مييدارص
المزلُهٕه للؼلُ َالز ىُلُعٕب ثغمٍُرٔخ مظز الؼزثٕخ:
 )0المُاكوييخ ػلييّ ر ظييٕض وظييجخ مزوييخ للطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ الشييٍبدح
الضبؤُخ المظزٔخ كٓ الؼلُ َالز ىُلُعٕب مه مدارص المزليُهٕه للؼليُ
َالز ىُلُعٕييب ثغمٍُرٔييخ مظييز الؼزثٕييخ لاللزؾييبم ثبلغبمؼييبد المظييزٔخ
الؾ ُمٕخ ثؾٕيش رؾظيت ػليّ أطيبص األػيداد المويزر هجُلٍيب طيىُٔب ً ميه
ؽملييخ الضبؤُييخ الؼبمييخ المظييزٔخ كييٓ ال لٕييبد الؼلمٕييخ َالٍىدطييٕخ الزييٓ
رزىبطت ميغ ؽجٕؼيخ دراطيخ ٌي الء الطيالة خيالر المزؽليخ الضبؤُيخ ٌَيٓ
ػلييّ طييجٕه الؾظييز كلٕييبد (الطييت ـ الظييٕدلخ ـ ؽييت األطييىبن ـ الطييت
الجٕطيزْ ـ الٍىدطيخ ـ الؼليُ ـ الؾبطيجبد َالمؼلُميبد) ميغ عجيز كظيز
الؼدد لّ الؼيدد الظيؾٕؼ األػليّ َكلي كيٓ ػيُء كزيبة الظيٕد األطيزبك
الدكزُر َسٔز الززثٕخ َالزؼلٕم كٓ ٌذا الشان.
ٔ )8يزم ؽظييبة الىظييجخ المزوييخ المويزرح ل زٔغييٓ مييدارص المزلييُهٕه للؼلييُ
َالز ىُلُعٕييب ثؾٕييش رؾظييت وظييجخ ل لٕييبد مغمُػييخ الوطبػييبد الؼلمٕييخ
(الطت ـ الظٕدلخ ـ ؽت األطىبن ـ الطت الجطزْ ـ الؼليُ ) َرؾظيت وظيجخ
أخييزِ لمغمُػييخ الوطبػييبد الٍىدطييٕخ ( الٍىدطييخ ـ الؼلييُ رٔبػييخ ـ
الؾبطجبد َالمؼلُمبد).
 0/8رؾظييت وظييجخ ال لٕييبد الؼلمٕييخ ثوظييمخ ػييدد الطييالة المزوييدمٕه كييٓ
الشٍبدح لّ ػدد األمبكه المزبؽخ كٓ الوطبػبد الؼلمٕخ كٓ كلٕبد (الطت
ـي الظيٕدلخ ـ ؽيت األطيىبن ـ الطيت الجٕطيزْ) َرؾظيت ػليّ أطبطيً ػيدد
األمبكه المزبؽخ كٓ كه كلٕخ مىٍب.
 8/8رؾظت وظجخ ال لٕبد الٍىدطٕخ ثوظيمخ ػيدد الطيالة المزويدمٕه كيٓ
الشييٍبدح لييّ ػييدد األمييبكه المزبؽييخ كييٓ الوطبػييبد الٍىدطييٕخ كييٓ كلٕييبد
(الٍىدطخ ـ ػلُ رٔبػخ ـ الؾبطجبد َالمؼلُمبد) َرؾظت ػليّ أطبطيً
ػدد األمبكه المزبؽخ كٓ كه كلٕخ مىٍب.
 )4مزاػبح أن ٔزم الظمبػ ل زٔغٓ ميدارص المزليُهٕه للؼليُ َالز ىُلُعٕيب
ثبلزويييدٔم كيييٓ الزىظيييٕن اإلل ززَويييٓ َٔيييزم رزشيييٕؾٍم ل لٕيييبد الغبمؼيييبد
الؾ ُمٕخ المظزٔخ ػوت ػالن المزؽلخ األَلّ للضبؤُخ الؼبمخ المظيزٔخ
ؽٕش ٔ ُن اوزٍّ رؾدٔد األمبكه المزبؽخ للضبؤُخ الؼبمخ.

2ـ ثبلىظجخ لىظب َهُاػد هجُر الطالة الؾبطلٕه ػلّ شٍبدح مدارص
الىٕييييه الضبؤُييييخ الدَلٕييييخ ثبلغبمؼييييبد َم طظييييبد الزؼلييييٕم الؼييييبلٓ
المظزٔخ (طدر الوزار الُسارْ رهم  0024لظيىخ  8109ثزيبرٔا
:)8109/4/80
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أَالً :رؼزٔق ثشٍبدح الىٕه الضبؤُخ الدَلٕخ
 شٍبدح الىٕه الدَلٕيخ ٌيٓ شيٍبدح مظيزٔخ مظيممخ َكويب ً للمؼيبٕٔز الدَلٕيخ رؾيذ
شييزاف َؽييدح شييٍبدح الىٕييه الدَلٕييخ ثظييىدَم رطيئُز الزؼلييٕم َثبلشييزاكخ مييغ
ٌٕئخ االمزؾبوبد الدَلٕخ ثغبمؼخ كبمجزٔدط الجزٔطبوٕخ.
 رزيييُلّ َسارح الززثٕيييخ َالزؼليييٕم َالزؼليييٕم اللىيييٓ َميييدٔزٔبد الززثٕيييخ َالزؼليييٕم
الم زظخ اػزمبد شٍبدح رمب مزؽلخ الدراطخ الضبؤُخ الزٓ رظيدرٌب الميدارص
الزبثؼخ لُؽدح شٍبدح الىٕه الدَلٕخ المدارص الزٓ ٔزخض لٍب ثذل ميه عٍيبد
الززخٕض المؼىٕخ ثمظمّ :شٍبدح الىٕه الضبؤُخ الدَلٕخ.
صبوٕبً:ـ هُاػد ػبمخ:
رمىؼ شٍبدح الىٕه الضبؤُخ الدَلٕخ َكن المزطلجبد اٖرٕخ:
 اعزٕييبس ثىغييبػ امزؾبوييبد طييجغ مييُاد كؾييد ادوييّ مييه المييُاد الم ٌلييخ لييدخُر
الغبمؼبد َكوب ً لغدَر المُاد الُارد ثوزار َسٔيز الززثٕيخ َالزؼليٕم الظيبدر كيٓ
ٌذا الشان.
 اعزٕييبس ثىغييبػ امزؾييبن مييبدرٓ الززثٕييخ الدٔىٕييخ َالززثٕييخ الُؽىٕييخ أمييب لغييبن
الضبؤُخ الؼبمخ المظزٔخ َال رؾزظيت ٌبريبن المبدريبن ػيمه الميُاد األطبطيٕخ
أَ االخزٕبرٔخ.
 اعزٕييبس ثىغييبػ امزؾييبن كييٓ مييبدرٕه مييه ػييمه المييُاد اٖرٕييخ :اللييه َالزظييمٕم
المُطٕوّ الززثٕخ الزٔبػٕخ َال رؾظت ٌذي المُاد ػمه المُاد األطبطٕخ أَ
االخزٕبرٔخ.
ٔ زود الطبلت الؾبطه ػليّ شيٍبدح الىٕيه الضبؤُيخ الدَلٕيخ لاللزؾيبم ثبلغبمؼيبد
َكبكخ م طظيبد الزؼليٕم الؼيبلٓ المظيزٔخ ثشيزؽ هؼيبء اصىيّ ػشيز ػبميب ً ػليّ
األهييه كييٓ الزؼلييٕم هجييه الغييبمؼٓ مىٍييب صييالس طييىُاد ػلييّ األهييه كييٓ المزؽلييخ
الضبؤُخ.
ٔ يييزم اؽزظيييبة كيييه ميييه ميييبدح اللـيييخ الؼزثٕيييخ َاللـيييخ اإلوغلٕشٔيييخ َالزٔبػيييٕبد
(المظييزُِ األَر  ( )Lعجييبرْ) ثبإلػييبكخ لييّ مييبدح اللـييخ اللزوظييٕخ (ؽييبر
اخزٕبرٌييب) ػييمه المييُاد الظييجغ المطلُثييخ كؾييد ادوييّ ثشييزؽ اطييزٕلبء المييُاد
الم ٌلخ للوجُر ث ه كلٕخ  /مؼٍد.
صبلض يبً :هُاػييد رؾدٔييد وظييجخ األػييداد الم ظظييخ لطييالة شييٍبدح الىٕييه الضبؤُييخ
الدَلٕخ:
0ـ رؾيدد األػيداد المويزرح ػليّ أطيبص ر ظيٕض وظيجخ مزويخ مظيزولخ للطيالة
الؾبطييييلٕه ػلييييّ شييييٍبدح الىٕييييه الضبؤُييييخ الدَلٕييييخ لاللزؾييييبم ثبلغبمؼييييبد
الؾ ُمٕخ ػلّ أن رؾظت رلي الىظيجخ ػليّ أطيبص األػيداد المويزر هجُلٍيب
طييىُٔب ً مييه ؽملييخ الضبؤُييخ الؼبمييخ المظييزٔخ كييٓ كبكييخ ال لٕييبد ثبلغبمؼييبد
الؾ ُمٕخ َالمؼبٌد الزبثؼيخ ليُسارح الزؼليٕم الؼيبلٓ ثغمٕيغ ر ظظيبرٍب ؽجويب ً
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للمُاد الم ٌلخ َالشزَؽ المطلُثخ مغ عجز كظيز الؼيدد ليّ الؼيدد الظيؾٕؼ
األػلّ.
8ـ ٔزم ؽظبة الىظجخ المزويخ المويزرح ليدخُر الطيالة الؾبطيلٕه ػليّ شيٍبدح
الىٕه الدَلٕخ ثبلغبمؼبد َالمؼبٌد الؾ ُمٕخ ػلّ الىؾُ الزبلٓ:
(أ) الىظييجخ المزوييخ للطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ شييٍبدح الىٕييه الضبؤُييخ الدَلٕييخ كييٓ
مغمُػخ ال لٕبد الؼلمٕخ كوؾ = ػدد الطيالة الؾبطيلٕه ػليّ شيٍبدح الىٕيه
الضبؤُييخ الدَلٕييخ الم ي ٌلٕه للوجييُر كييٓ مغمُػييخ ال لٕييبد الؼلمٕييخ ÷ ػييدد
الطييالة الموييزر هجييُلٍم كييٓ مغمُػييخ ال لٕييبد الؼلمٕييخ مييه ؽييالة شييٍبدح
الضبؤُخ الؼبمخ كٓ الغبمؼبد الؾ ُمٕخ .ؽجوب ً للجىد  /8خبمظبً.
(ة) الىظجخ المزويخ للطيالة الؾبطيلٕه ػليّ شيٍبدح الىٕيه الضبؤُيخ الدَلٕيخ كيٓ
مغمُػييخ ال لٕييبد الٍىدطييٕخ كوييؾ = ػييدد الطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ شييٍبدح
الىٕه الضبؤُخ الدَلٕخ الم ٌلٕه للوجُر كيٓ مغمُػيخ ال لٕيبد الٍىدطيٕخ ÷
ػييدد الطييالة الموييزر هجييُلٍم كييٓ مغمُػييخ ال لٕييبد الٍىدطييٕخ م يه ؽييالة
شٍبدح الضبؤُخ الؼبمخ كٓ الغبمؼبد الؾ ُمٕخ .ؽجوب ً للجىد  /4خبمظبً.
(ط) الىظجخ المزويخ للطيالة الؾبطيلٕه ػليّ شيٍبدح الىٕيه الضبؤُيخ الدَلٕيخ كيٓ
مغمُػييييخ ال لٕييييبد الشييييبملخ (الؼلمٕييييخ الٍىدطييييٕخ) = ػييييدد الطييييالة
الؾبطيييلٕه ػليييّ شيييٍبدح الىٕيييه الضبؤُيييخ الدَلٕيييخ المييي ٌلٕه للوجيييُر كيييٓ
مغمُػخ ال لٕيبد الشيبملخ (الؼلمٕيخ الٍىدطيٕخ) ÷ ػيدد الطيالة المويزر
هجُلٍم كٓ عمٕغ ال لٕبد الزٓ روجه المغمُػخ (الؼلمٕيخ الٍىدطيٕخ) ميه
ؽالة شٍبدح الضبؤُخ الؼبمخ كٓ الغبمؼبد الؾ ُمٕيخ .ؽجويب ً للجىيدٔه /4 8
خبمظب ً.
(د) الىظييجخ المزوييخ للطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ شييٍبدح الىٕييه الضبؤُييخ الدَلٕييخ كييٓ
مغمُػخ ال لٕبد الىظزٔخ َاألدثٕخ = ػدد الطالة الؾبطيلٕه ػليّ شيٍبدح
الىٕييه الضبؤُييخ الدَلٕييخ الم ي ٌلٕه للوجييُر كييٓ مغمُػييخ ال لٕييبد الىظزٔييخ
َاألدثٕييخ ÷ ػييدد الطييالة الموييزر هجييُلٍم كييٓ مغمُػييخ ال لٕييبد الىظزٔييخ
َاألدثٕييخ كييٓ عمٕييغ ال لٕييبد الىظزٔييخ َاألدثٕييخ مييه ؽييالة شييٍبدح الضبؤُييخ
الؼبمخ كٓ الغبمؼبد الؾ ُمٕخ .ؽجوب ً للجىد  /0خبمظبً.
(ٌـ) ٔزم رؾدٔد ػدد األمبكه المزبؽخ للطالة المزودمٕه ميه ؽمليخ شيٍبدح الىٕيه
الضبؤُخ الدَلٕخ كٓ كه كلٕخ أَ مؼٍد ثؼيزة الىظيجخ الم ظظيخ للشيٍبدح
كٓ ػدد األمبكه الموزر هجُلٍب مه ؽملخ الضبؤُخ الؼبمخ المظزٔخ كيٓ كيه
كلٕخ أَ مؼٍد مغ عجز كظُر األمبكه لّ الؼدد الظؾٕؼ األػلّ.
كؼلّ طجٕه المضبر:
* كا كبن ػدد الطالة الؾبطلٕه ػلّ شٍبدح الىٕه الضبؤُخ الدَلٕخ َالمي ٌلٕه
للوجُر كٓ كلٕبد المغمُػخ الؼلمٕخ  81ؽبلجب ً َكيبن مغميُع أػيداد الطيالة
الموييزر هجييُلٍم كطييالة وظييبمٕٕه مييه ؽييالة الضبؤُييخ الؼبمييخ المظييزٔخ كييٓ
كلٕبد المغمُػخ الؼلمٕخ  94111ؽبلت ر ُن الىظجخ المزوخ كيٓ مغمُػيخ
الطالة الؼلمٕخ (.)%111926002
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* َػلٕييً ر ييُن األمييبكه المزبؽييخ للطييالة المزوييدمٕه مييه ؽملييخ شييٍبدح الىٕييه
الضبؤُييخ الدَلٕييخ كييٓ كييه كلٕييخ روجييه  911ؽبلييت ٔظييبَْ ×111926002
 11902 = 911ـ ٔييزم عجزٌييب لييّ م ييبن َاؽييد كييٓ كييه كلٕييخ مييه كلٕييبد
المغمُػخ الؼلمٕخ.
راثؼبً :شزَؽ َهُاػد هجُر شٍبدح الىٕه الضبؤُخ الدَلٕخ:
ٔييزم هجييُر الطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ شييٍبدح الىٕييه الضبؤُييخ الدَلٕييخ ثبلؼييُاثؾ
َالشزَؽ الزبلٕخ:
ً
0ـ أن ٔ ُن الطبلت وبعؾب كٓ طجغ مُاد كٓ المظزُِ األَر (  )Lكؾد أدوّ
َكييٓ ؽبلييخ ر ييزار الطبلييت لدراطييخ ولييض المييبدح كييٓ مظييزُِ أػلييّ (  Lأَ
 )Lكٕم ه اؽزظبة أْ مىٍمب ثدالً مه المظزُِ األهه (  )Lليىلض الميبدح
ػمه المُاد الم ٌلخ للوجُر كٓ ال لٕبد الغبمؼٕخ َالمؼبٌد الؼلٕب لالطزلبدح
مه الزويدٔز األػليّ لظيبلؼ الطبليت ميغ ككيز رويدٔز الميبدح كيٓ كيه مظيزُِ
ٔدرطً الطبلت كٓ الشٍبدح مغ الزاكيد ميه اطيزٕلبء الميُاد الم ٌليخ للوجيُر
ث ه كلٕيخ َثشيزؽ ػيد ر يزار أْ ميبدح كيٓ اكضيز ميه مظيزُِ ػىيد ؽظيبة
المغمُع االػزجبرْ ال كٓ ؽبلخ ال لٕيبد الؼلمٕيخ َالٍىدطيٕخ َكويب ً لميب ٌيُ
مجٕه كٓ الجىد ال بص ثبلمُاد الم ٌلخ.
َكلييي كٕميييب ػيييدا الميييُاد الزيييٓ ريييدرص كيييٓ مظيييزُِ أػليييّ ميييه المظيييزُِ
األَر(  )Lكوييؾ َرميييذ مؼبدلزٍيييب ََاكوييذ ػلٍٕيييب َسارح الززثٕيييخ َالزؼليييٕم
المظزٔخ.
8ـ ي ٔييزم اؽزظييبة المغمييُع االػزجييبرْ للشييٍبدح َكو يب ً لغييدَر الزوٕييٕم الزهمييٓ
لزودٔزاد مُاد الشٍبدح الُارد ثبلجىيد ال يبص ثؾظيبة المغميُع االػزجيبرْ
للشٍبدح (الؾد األدوّ للىغبػ رودٔز .)E
4ـ المُاد الم ٌلخ للوجُر ث لٕبد َمؼبٌد الغبمؼبد المظيزٔخ رىوظيم ليّ صيالس
مغمُػبد ٌَٓ:
مييُاد عجبرٔييخٌَ :ييٓ المييُاد الزييٓ رييدخه ػييمه مزطلجييبد الشييٍبدح َال ٔم ييه
الؾظُر ػلّ شٍبدح الىٕه الدَلٕخ دَن اعزٕبسٌب ثىغيبػ ـ ٌَيٓ
مُاد اللـخ الؼزثٕخ َاللـخ اإلوغلٕشٔخ َالزٔبػٕبد.
مييُاد أطبطييٕخٌَ :ييٓ المييُاد الم ٌلييخ لز ظييض مغمُػييبد ال لٕييبد الغبمؼٕييخ
َالمؼبٌد الؼلٕب الم زللخ.
ميُاد اخزٕبرٔييخٌَ :يٓ عمٕييغ المييُاد الزيٓ رييدخه ػييمه الميُاد الم ٌلييخ لييدخُر
الغبمؼييييبد َرمييييىؼ شييييٍبدح الىٕييييه الضبؤُييييخ الدَلٕييييخ للطييييالة
المزودمٕه للؾظُر ػلٍٕب َرم المُاكوخ ػلٍٕب َمؼبدلزٍب طيبثوب ً
ميييه هجيييه َسارح الززثٕيييخ َالزؼليييٕم َمُاكويييخ المغليييض األػليييّ
للغبمؼييبد َكييذل المييُاد الم ٌلييخ الزييٓ ٔييزم المُاكوييخ ػلٍٕييب
َمؼبدلزٍييب الؽوييب ً مييه هجييه َسارح الززثٕييخ َالزؼلييٕم َالمغلييض
األػلّ للغبمؼبد.
9ـ للوجُر كيٓ ثؼيغ ال لٕيبد ٔم يه ػيبكخ ميُاد أخيزِ ػىيد ؽظيبة المغميُع
االػزجبرْ َكوب ً لمب ٌُ مجٕه كٓ الجىد ال بص ثبلمُاد الم ٌلخ.
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خبمظبً:ـ المُاد الم ٌلخ المطلُثخ للوجُر ثبل لٕبد َالمؼبٌد المظزٔخ:
رظىق المُاد الم ٌلخ ل لٕبد َمؼبٌد الغبمؼبد المظزٔخ لّ صالس مغمُػيبد
ػلّ الىؾُ الزبلٓ:
0ـ المغمُػخ األَلّ (مغمُػخ ال لٕبد َالمؼبٌد الىظزٔخ َاألدثٕخ):
ٌَييٓ مغمُػييخ المييُاد الم ٌلييخ للوجييُر ث لٕييبد (اٖداة ـ الؾوييُم ـ االهزظييبد
َالؼلُ الظٕبطٕخ ـ الزغبرح ـ الزغبرح َ دارح األػمبر ـ اإلػال ـ اٖصبر ـ األلظيه
ـ الظٕبؽخ َاللىبدم ـ ال دميخ االعزمبػٕيخ ـ االهزظيبد المىشليٓ ـ األهظيب األدثٕيخ
ث لٕبد الززثٕخ َالجىبد(( اداة)) ـ اللىُن الغمٕلخ (( كىيُن)) ـ الززثٕيخ اللىٕيخ ـ
الززثٕخ الزٔبػيٕخ ـ الززثٕيخ المُطيٕوٕخ ـ الززثٕيخ الىُػٕيخ ـ الجىيبد عبمؼيخ ػيٕه
شمض((رزثٕخ)) َالمؼبٌد الؼبلٕخ ال بطخ (( دارح ـ مؾبطيجخ ـ طيٕبؽخ َكىيبدم
ـ لـبد ـ وظم مؼلُمبد))) َال لٕبد َالمؼبٌد المىبشزح.
المُاد الم ٌلخ لٍذي المغمُػخ مه ال لٕبد ٌٓ:
المُاد اإلعجبرٔخ :اللـخ الؼزثٕخ َاللـخ اإلوغلٕشٔخ َالزٔبػٕبد.
المُاد األطبطٕخ :ال ُٔعد.
المُاد االخزٕبرٔخ :عمٕغ المُاد الم ٌليخ ليدخُر الغبمؼيبد َلٕظيذ ميه الميُاد
اإلعجبرٔخ.
8ـ المغمُػخ الضبوٕخ (المغمُػخ الؼلمٕخ):
ٌَيٓ مغمُػيخ الميُاد الم ٌليخ للوجيُر ث لٕيبد (الطيت ـ ؽيت األطيىبن ـ الظيٕدلخ ـ
الزميزٔغ ـ الطييت الجٕطيزْ ـ الؼييالط الطجٕؼيٓ ـ األهظييب الؼلمٕيخ ث لٕييبد الؼلييُ ـ
األهظب الؼلمٕخ ث لٕبد الززثٕخ ـ الجىبد ػلُ ـ الجىيبد رزثٕيخ ((ػلمٓ))ث لٕيخ الجىيبد
عبمؼخ ػٕه شمض ـ كلٕبد الشراػخ ـ كلٕبد اللىُن الزطجٕوٕخ) َال لٕبد المىبشزح.
المُاد الم ٌلخ لٍذي المغمُػخ مه ال لٕبد ٌٓ:
المُاد اإلعجبرٔخ :اللـخ الؼزثٕخ َاللـخ اإلوغلٕشٔخ َالزٔبػٕبد.
المُاد األطبطٕخ :اللٕشٔبء ال ٕمٕبء َاألؽٕبء
المييُاد االخزٕبرٔييخ :عمٕييغ المييُاد الم ٌلييخ لييدخُر الغبمؼييبد َلٕظييذ مييه المييُاد
اإلعجبرٔخ أَ المُاد األطبطٕخ.
المييُاد اإلػييبكٕخ لاللزؾييبم ثمغمُػييخ ال لٕييبد الطجٕييخ ( الطييت ـ ؽييت األطييىبن ـ
الظٕدلخ ـ الؼالط الطجٕؼٓ ـ الطت الجٕطزْ ـ الزمزٔغ) َال لٕبد المىبشزح:
المظزُِ (  )Lكٓ مبدح األؽٕبء.
أَ المظزُِ الضبوٓ ػلّ األهه كٓ ميبدرٕه ؽيداٌمب ميبدح األؽٕيبء َاألخيزِ ميه ثيٕه
مُاد اللٕشٔبء ـ ال ٕمٕبء ـ الزٔبػٕبد).
4ـ المغمُػخ الضبلضخ (المغمُػخ الٍىدطٕخ):
ٌَٓ مغمُػخ المُاد الم ٌلخ للوجيُر ث لٕيبد (الٍىدطيخ ـ الؾبطيجبد َالمؼلُميبد ـ
الز طييٕؾ الؼمزاوييٓ ـ أهظييب الزٔبػييٕبد ث لٕييبد الؼلييُ ـ المؼبٌييد الؼبلٕييخ ال بطييخ
((أهظب ٌىدطٕخ َر ىُلُعٕخ ـ كلٕبد اللىُن الغمٕليخ ((ػميبرح)) ـ كلٕيبد الشراػيخ
((شؼجخ ٌىدطخ سراػٕخ)) ـ كلٕبد الززثٕخ (هظيم الزٔبػيٕبد) ـ اللىيُن الزطجٕوٕيخ) ـ
المغمغ الز ىُلُعٓ المز بمه ثبألمٕزٔخ) َال لٕبد المىبشزح.
المُاد الم ٌلخ لٍذي المغمُػخ مه ال لٕبد ٌٓ:
المُاد اإلعجبرٔخ :اللـخ الؼزثٕخ َاللـخ اإلوغلٕشٔخ َالزٔبػٕبد.
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المُاد األطبطٕخ :اللٕشٔبء َال ٕمٕبء
المييُاد االخزٕبرٔييخ :عمٕييغ المييُاد الم ٌلييخ لييدخُر الغبمؼييبد َلٕظييذ مييه المييُاد
اإلعجبرٔخ أَ المُاد األطبطٕخ.
المييُاد اإلػييبكٕخ لاللزؾييبم ثمغمُػييخ ال لٕييبد الٍىدطييٕخ ( الٍىدطييخ ـ الؾبطييجبد
َالمؼلُمييبد ـ اللىييُن الغمٕلييخ (ػمييبرح) ـ الز طييٕؾ الؼمزاوييٓ ثغبمؼييخ الوييبٌزح)
َال لٕبد المىبشزح:
المظزُِ (  )Lكٓ مبدح الزٔبػٕبد.
أَ المظزُِ الضبوٓ ػلّ األهيه كيٓ ميبدرٕه ؽيداٌمب ميبدح الزٔبػيٕبد َاألخيزِ ميه
ثٕه مُاد اللٕشٔبء ـ ال ٕمٕبء ـ األؽٕبء).
طبدطبً:ـ ؽزٔوخ ؽظبة المغمُع االػزجبرْ:
ٔزم اؽزظبة المغمُع االػزجبرْ للطبلت الؾبطه ػلّ شٍبدح الىٕه الضبؤُخ الدَلٕيخ
ػليييّ أطيييبص مغميييُع اليييدرعبد اللؼلٕيييخ الموبثليييخ لزويييدٔز كيييه ميييبدح ؽظيييت الميييُاد
المطلُثخ لاللزؾبم ث ه كلٕخ /مؼٍيد مىظيُثب ً ليّ الدرعيخ الىٍبئٕيخ لمغمُػيخ الميُاد
المطلُثخ َكوب ً لغدَر الزوٕٕم الزهمٓ لزودٔزاد مُاد الشٍبدح الُارد أدوبي.
0ـ ي ال لٕييبد َالمؼبٌييد األدثٕييخ َالىظزٔييخ :الوظييمخ ػلييّ المغمييُع ال لييٓ لؼييدد طييجغ
مُاد.
8ـ ال لٕبد الؼلمٕخ /الٍىدطٕخ :الوظمخ ػلّ المغمُع ال لٓ لؼيدد صميبوٓ ميُاد (ؽيبر
دراطخ الطبليت ميبدح َاؽيدح كيٓ مظيزُِ  )Lأَ الوظيمخ ػليّ المغميُع ال ليٓ
لؼدد رظغ مُاد (ؽبر دراطخ الطبلت مبدرٕه كٓ مظزُِ .)L
ٔزم اؽزظبة الدرعخ اللؼلٕخ الزٓ ٔؾظه ػلٍٕب الطبلت كيٓ ميبدح اللـيخ اللزوظيٕخ
(ؽبر اخزٕبرٌب) مىظُثخ لّ الىظجخ المئُٔخ ػمه المغمُع االػزجبرْ.
الزوٕٕم الزهمٓ للزودٔزاد كٓ شٍبدح الىٕه الضبؤُخ الدَلٕخ:
رودٔز المبدح
الزوٕٕم الزهمٓ
 Lالمظزُِ
 Lالمظزُِ
L
المظزُِ
)*A*(a
%011
%011
%011
)A(a
%96
%99
%99
)B(b
%26
%22
%91
)C(c
%96
%99
%21
)D(d
%26
%91
%96
)E(e
%61
%66
%26
)F(f
Fail
Fail
Fail
رطُة
رطُة
رطُة
9ـ ٔزم هجُر الطالة الؾبطلٕه ػلّ الضبؤُخ اللىٕيخ للظيٕبؽخ َاللىيبدم وظيب اليضالس
طىُاد ػه ؽزٔن م زت الزىظٕن ثمب ٔلٓ:
ـ ثزوبمظ الزؼلٕم الزجبدلٓ ث لٕخ الظٕبؽخ َاللىبدم عبمؼخ ؽلُان.
ـ المؼبٌد الؼبلٕخ للظٕبؽخ َاللىبدم.
ـ المؼبٌد المزُططخ للظٕبؽخ َاللىبدم.
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01ـي االطييزمزار كييٓ مييىؼ درعييبد الؾييبكش الزٔبػييٓ َكو يب ً للمؼمييُر ثييً كييٓ األػييُا
الظبثوخ .مغ مزاػبح الزىجًٕ ػلّ أن روُ الُساراد الم زظيخ ثدرطيبر كشيُف
أطيييمبء الطيييالة المظيييزؾوٕه للؾيييبكش الزٔبػيييٓ ليييّ َسارح الززثٕيييخ َالزؼليييٕم
الػزمبدٌب ميه الظيٕد أ.دَ /سٔيز الززثٕيخ َالزؼليٕم ػليّ أن رويُ َسارح الززثٕيخ
َالزؼلٕم ثدرطبر ٌذي ال شُف ثؼد اػزمبدٌب لم زت الزىظيٕن هجيه ػيالن وزٕغيخ
الضبؤُخ الؼبمخ المظزٔخَ .ال ٔغُس ػبكخ درعيبد الؾيبكش الزٔبػيٓ كيٓ ؽبليخ
رطبر ٌذي ال شُف ثؼد المُػد المؾدد طبلق الذكز.
00ـ ٔيزم رزرٕيت الطيالة المزويدمٕه لم زيت الزىظيٕن لزؾدٔيد ميه ٔوجيه ميىٍم ث لٕيبد
َمؼبٌييد الغبمؼييبد َرؾدٔييد الؾييد األدوييّ للوجييُر ث ييه كلٕييخ أَ مؼٍييد ل ييه وييُع
شٍبدح ػلّ ؽدي كٓ ػُء مب ٔلٓ:
(أ) أطجوٕخ مغمُع الدرعبد الؾبطه ػلًٕ الطالة كٓ شٍبدارٍم الىبعؾٕه كٍٕب.
(ة) الىغبػ كٓ اخزجبراد الودراد لل لٕبد الزٓ رشززؽ كل .
(ط)رزرٕت رؿجبد الطالة.
(د) األػداد الموزر هجُلٍب ل ه وُع شٍبدح.
08ـيي ٔييزم الملبػييلخ ثييٕه الطييالة المشييززكٕه كييٓ الؾييد األدوييّ ل لٕييبد الغبمؼييبد
المظييزٔخ ػلييّ أطييبص المييُاد المزعؾييخ ثؾٕييش أوييً كييٓ ؽبلييخ الزظييبَْ كييٓ
المغمُع أَ المغمُع االػزجبرْ ر يُن األطيجوٕخ لألػليّ كيٓ مغميُع درعيبد
المييُاد المزعؾييخ للوجييُر ل ييه كلٕييخ أَ مؼٍييد َكوييب ً للمؼمييُر ثييً كييٓ األػييُا
الظيييبثوخ َكل ثبلىظيييجخ ل يييه الشيييٍبداد المزودميييخ لم زيييت الزىظيييٕن (الضبؤُيييخ
الؼبميخ المظييزٔخ ـ الضبؤُييخ المؼبدلييخ األعىجٕييخ َالؼزثٕيخ ـ الشيٍبداد اللىٕييخ ـ
الضبؤُخ األسٌزٔخ).
المُاد المزعؾخ:
أـ ٔ ُن مغمُع الدرعبد كٓ الضبؤُخ الؼبميخ أَ المغميُع االػزجيبرْ لليدرعبد كيٓ
الشييٍبداد المؼبدلييخ ٌييُ أطييبص الملبػييلخ ثييٕه الطييالة كييٓ الوجييُر َكويب ً لززرٕييت
رؿجبرٍم مغ مزاػبح الشزَؽ األخزِ ث ه كلٕخ َمؼٍد.
ة ـ كٓ ؽبلخ الزظبَْ كٓ المغمُع أَ المغمُع االػزجبرْ ر يُن األطيجوٕخ لألػليّ
كٓ مغمُع درعبد المُاد المزعؾخ للوجُر ث ه كلٕخ أَ مؼٍد ٌَٓ:
مزُطؾ مغمُع درعبد اللـبد الداخلخ كٓ الزإٌه:
* كييٓ كلٕييبد اٖداة َالؾوييُم َدار الؼلييُ َاٖصييبر َاإلػييال َاأللظييه َالظييٕبؽخ
َاللىبدم َاللىُن الغمٕلخ (كىُن) َالززثٕيخ اللىٕيخ َالززثٕيخ المُطيٕوٕخ َالززثٕيخ
الزٔبػيييٕخ َكيييٓ كلٕيييبد الزغيييبرح َاالهزظيييبد َالؼليييُ الظٕبطيييٕخ َالجىيييبد (اداة
َرزثٕيييخ) َؽلُليييخ َرؼليييٕم أطبطيييٓ الؾلويييخ اثزدائٕيييخ) َالززثٕيييخ َكلٕيييبد ال دميييخ
االعزمبػٕخ َكلٕبد الززثٕخ الىُػٕخ َشؼجٍب َرٔبع األؽلبر.
مزُطؾ مغمُع درعبد الزٔبػٕبد َاللٕشٔبء َال ٕمٕبء الداخلخ كٓ الزإٌه:
* كييٓ كلٕييبد الٍىدطييخ َالز طييٕؾ الؼمزاوييٓ َاللىييُن الغمٕلييخ (ػمييبرح) َالؾبطييجبد
َالمؼلُمبد َالؼلُ رٔبػخ.
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مزُطؾ مغمُع درعبد مُاد األؽٕبء َاللٕشٔبء َال ٕمٕبء الداخلخ كٓ الزإٌه:
* كييٓ كلٕييبد الطييت َؽييت األطييىبن َالظييٕدلخ َالطييت الجٕطييزْ َالؼييالط الطجٕؼييٓ
َالزمزٔغ َالؼلُ .
04ـ ي سٔييبدح ػييدد رؿجييبد الزىظييٕن الزييٓ ٔ زبرٌييب الطبلييت ػىييد دخييبر رؿجبرييً ػلييّ
ثزوبمظ الزىظٕن اإلل ززَوٓ لّ  21رؿجيخ ثيدالً ميه  92رؿجيخ ل يه الشيٍبداد
الزٓ رزود لم زت الزىظٕن اػزجبرا مه الؼب الغبمؼٓ .8109/8102
09ـ ٔزم رزشٕؼ الطالة المزودمٕه لم زت الزىظٕن ثؼد اوزٍبء مُاػٕيد الزويدٔم َثؼيد
ػييالن الؾييد األدوييّ لييّ ال لٕييبد َالمؼبٌييد الزييٓ ثٍييب أمييبكه مزجوٕييخ للشييٍبدح
الؾبطلٕه ػلٍٕيب كويؾ َثشيزؽ اطيزٕلبئٍم الؾيد األدويّ المطليُة لٍيذي ال لٕيبد
َالمؼبٌد.
06ـي الزاكٕييد ػلييّ الطييالة المظييزٕٔه أن الوجييُر ثم زييت رىظييٕن الوجييُر ثبلغبمؼييبد
َالمؼبٌييد ٔوزظييز ػلييّ الشييٍبداد األطييلٕخ َالمُصوييخ كوييؾ َال ٔوجييه أْ مظييزىد
اخز ػُػب ً ػه كل .
02ـ ي ؽداصييخ الم ٌييه كييٓ عمٕييغ الشييٍبداد (الضبؤُييخ الؼبمييخ المظييزٔخ ـ الضبؤُييخ
المؼبدلييخ الؼزثٕييخ َاألعىجٕييخ ـ الشييٍبداد اللىٕييخ ـ الضبؤُييخ األسٌزٔييخ) شييزؽ
أطبطييٓ لزوييد الطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ ٌييذي الشييٍبداد لم زييت رىظييٕن الوجييُر
ثبلغبمؼبد َالمؼبٌد كؼىد الزود لزىظيٕن الؼيب الغيبمؼٓ ٔ 8102/8109ليش
أن ر ُن شيٍبدح الضبؤُيخ الؼبميخ المظيزٔخ أَ المؼبدليخ األعىجٕيخ أَ الؼزثٕيخ أَ
الشٍبداد اللىٕيخ أَ الضبؤُيخ األسٌزٔيخ هيد اعزبسٌيب الطبليت كيٓ الؼيب الدراطيٓ
َ 8109/8102ال ٔوجه ؽالة طىُاد طبثوخ.
 09ـ ي ٔييزم رزشييٕؼ الطييالة المظييزٕٔه ل لٕييبد الغبمؼييبد الؾ ُمٕييخ المظييزٔخ ػييه
ؽزٔن م زت رىظٕن الوجُر ثبلغبمؼبد َالمؼبٌيد كويؾ َال روجيه الغبمؼيبد الؾ ُمٕيخ
المظزٔخ ؽالثب ً مظزٕٔه ػه ؽزٔوٍب مجبشزح.
02ـ ثبلىظجخ للطيالة اليذٔه ٔؾظيلُن ػليّ سٔيبدح درعيبد كيٓ امزؾبويبد الشيٍبداد
الضبؤُخ الؾبطلٕه ػلٍٕب:
أَالًٔ :زم م بؽجخ الظٕد األطزبك الدكزُر َسٔز الززثٕخ َالزؼليٕم َالزؼليٕم اللىيٓ
كٓ ٌيذا الشيان ثميب ٔزؼيمه مزاػيبح أن ٔ يُن رويدٔم رظلميبد الطيالة َشٍيُر
وزٕغييخ ٌييذي الزظلمييبد ال ٔزؼييدِ شييٍزٔه مييه رييبرٔا طييدَر وزٕغييخ الشييٍبداد
الضبؤُخ المظزٔخ.
صبوٕبً :كٓ ؽبلخ َرَد رؼدٔالد عدٔيدح كيٓ درعيبد الطيالة ٔيزم رزشيٕؾٍم َكويب ً
لمغمييُع درعييبرٍم الغدٔييد مييغ مزاػييبح رزرٕييت رؿجييبرٍم المدَوييخ ثجزوييبمظ
الزىظٕن اإلل ززَوٓ َٔطجن كل ثبلىظجخ للشٍبداد الضبؤُخ المؼبدلخ.
صبلضيبً :روييُ ال لٕييبد المزشييؼ لٍييب ٌ ي الء الطييالة ثبلزاكييد مييه رؾوييٕوٍم لىظييت
الؾؼيييُر المويييزرح ثيييبللُائؼ الداخلٕيييخ لل لٕيييبد لؼيييمبن ؽظيييه طيييٕز الؼملٕيييخ
الزؼلٕمٕخ َ ال ٔزم ٔوبف هٕدٌم لٍذا الؼب ػلّ أن ٔزم هٕدٌم اػزجبرا مه الؼيب
الغبمؼٓ الزبلٓ كطالة مظزغدٔه.
راثؼبً :ثبلىظيجخ للطيالة اليذٔه ريم رزشيٕؾٍم َؽظيلُا ػليّ سٔيبدح درعيبد كيٓ
الشييٍبدح الضبؤُييخ َٔزؿجييُن كييٓ اإلطييزمزار كييٓ كلٕييبرٍم األطييلٕخ الزييٓ طييجن
رزشٕؾٍم لٍب كٕوُ م زت الزىظٕن ثزضجٕذ رزشٕؾٍم ثىبء ػلّ ؽلجبرٍم.
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09ـيي الظييمبػ للطييالة خزٔغييٓ مدرطييخ ر ىُلُعٕييب المؼلُمييبد ثبإلطييمبػٕلٕخ مييه
الؾبطيييلٕه ػليييّ  %96كييياكضز ميييه مغميييُع درعيييبد شيييٍبدح اليييدثلُ ثييياداء
امزؾبويبد ر مٕلٕيخ كيٓ ميُاد (رٔبػيخ 0ـ رٔبػيخ 8ـ كٕشٔيبء) الزيٓ رؼويد ث لٕيخ
الؼلُ عبمؼخ الويبٌزح كيٓ دَر طيجزمجز كيٓ وليض ػيب ؽظيُلٍم ػليّ شيٍبدح
اليييدثلُ َلميييزح َاؽيييدح كويييؾ َػليييّ أن ٔوجيييه الىيييبعؾُن كيييٓ عمٕيييغ ٌيييذي
االمزؾبويييبد كيييٓ وليييض الييييدَر ث لٕيييبد الؾبطيييجبد َالمؼلُميييبد ثبلغبمؼييييبد
المظزٔخ ػه ؽزٔن م زت رىظٕن الوجُر ثبلغبمؼبد َالمؼبٌد كيٓ وليض الؼيب
الغبمؼٓ كوؾ.
81ـ ٔويُ م زيت الزىظيٕن ثزظيلٕم كيُد َرهيم طيزْ ل يه عبمؼيخ ثؾٕيش ٔم يه للغبمؼيخ
وشار المزشؾٕه لٍب مه ؽالة الشٍبداد الم زلليخ َ ويشار أٔيخ رؼيدٔالد ػليّ
المزشؾٕه وزٕغيخ سٔيبدح درعيبد أَ رؾئُالد َثٍيذا ٔم يه ل يه عبمؼيخ طيؾت
كشُف أطمبء َثٕبوبد الطالة المزشؾٕه ل لٕبد َمؼبٌد الغبمؼبد المظيزٔخ
مه هبػدح ثٕبوبد الزىظٕن اإلل ززَوٓ مجبشيزح ػويت ػيالن وزٕغيخ الزؾئُالد
اإلل ززَوٕيييخ ل يييه مزؽليييخ اَ ثؼيييد ؽيييدَس أْ رـٕيييز كيييٓ الززشيييٕؾبد ثشٔيييبدح
الدرعبدَ .ميه الؼيزَرْ أن ر يُن ٌيذي ال شيُف م مىيخ ميه أْ ػجيش .ميغ
الزاكٕد ػلّ أن ٔوُ م زت الزىظٕن ثمب ٔلٓ:ـ
 0/81ـ رطييبر كشييُف ثٕبوييبد الطييالة ( )CDالمزشييؾٕه لٍييب مييه الزىظييٕن
اإلل ززَوٓ للغبمؼبد ثؼد ػالن وزٕغخ كه مزؽلخ ميه مزاؽيه الزىظيٕن
َالزؾُٔالد ميغ مزاػيبح أويً كيٓ ؽبليخ رؼيدٔه ٌيذي الجٕبويبد ٔيزم رطيبر
الزؼييدٔالد الغدٔييدح كوييؾَ .كييٓ الىٍبٔييخ ٔزطييه م زييت الزىظييٕن وظيي خ
وٍبئٕخ ث ه مزاؽه الزىظٕن.
 8/81ـ رطبر كشيُف ثٕبويبد الطيالة َاليـ ( )CDال بطيخ ثٍيم ليّ كيه ميه
(وبئييت رئييٕض الغبمؼييخ لشييئُن الزؼلييٕم َالطييالة ـ مييدٔز ػييب شييئُن
الزؼليٕم َالطييالة ثبلغبمؼيخ) ػلييّ ان ٔزُلٕيب ثييالؽ كلي ل لٕييبد َمؼبٌييد
الغبمؼخ.
80ـ ٔزم كزؼ مُهغ الزىظيٕن اإلل ززَويٓ ػليّ شيج خ االوززويذ إلعيزاء ػملٕيخ الزؾُٔيه
المىبشز ثٕه كلٕبد الغبمؼبد الؾ ُمٕيخ المظيزٔخ لزولٕيه االؿزيزاة ؽجويب ً لوُاػيد
رولٕه االؿززاة الُاردح كٓ الجىد ربطؼب ً مه ٌذا الوزار َكٓ ػيُء المُاػٕيد الزيٓ
ٔؾددٌب َٔؼلىٍب م زت الزىظٕن.
88ـييي ٔ يييُن رؾدٔيييد األػيييداد َػيييُاثؾ الوجيييُر َالزؾييئُالد للمؼبٌيييد الؼبلٕيييخ ال بطيييخ
َالمؼبٌييد اللىٕييخ وظييب الظييىزبن ثؼييد الضبؤُييخ الزبثؼييخ لييُسارح الزؼلييٕم الؼييبلٓ مييه
اخزظبص الغٍبد المؼىٕيخ ثيُسارح الزؼليٕم الؼيبلٓ (مغليض شيئُن المؼبٌيد الؼبلٕيخ
ال بطخ ـ اإلدارح المزكشٔخ للزؼلٕم اللىٓ) كه كٕمب ٔ ظً.
84ـيي ٔ ييُن الوجييُر ثبلمؼبٌييد اللىٕييخ للزمييزٔغ الزبثؼييخ ل لٕييبد الزمييزٔغ ثبلغبمؼييبد
الؾ ُمٕييخ المظييزٔخ ؽجويب ً لالئؾييخ المُؽييدح للمؼبٌييد اللىٕييخ للزمييزٔغ َكييُد رؿجييخ
رىظٕن َاؽد للذكُر َاإلوبس َثؾد أدوّ َاؽد.
89ـ الزاكٕد ػلّ لزشا ال لٕبد َالغبمؼبد ثوجُر األػداد الزيٓ ٔوزٌيب المغليض األػليّ
للغبمؼييبد مييه كييه كئييبد الطييالة الييذٔه ٔييزم رزشييٕؾٍم ػييه ؽزٔيين م زييت الزىظييٕن
(طُاء رزشيٕؼ صبؤُيخ ؽدٔضيخ اَ رؾُٔيه ميه عبمؼيبد ؿٕيز خبػيؼخ لويبوُن رىظيٕم
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الغبمؼبد كٓ ػُء المبدح  29ميه الالئؾيخ الزىلٕذٔيخ لويبوُن رىظيٕم الغبمؼيبد) أَ
ػييه ؽزٔيين أمبوييخ المغلييض األػلييّ للغبمؼييبد للطييالة الىييبعؾٕه كييٓ امزؾبوييبد
المظييبثوخ المزكشٔييخ َالمُؽييدح الزييٓ رؼوييد ثييجؼغ ال لٕييبد َرؾييذ شييزاف امبوييخ
المغلض األػلّ للغبمؼبد.
طبثؼبً :هُاػد الزُسٔغ الغـزاكٓ:
ٔزم رُسٔغ الطالة المزودمٕه لم زت رىظيٕن الوجيُر ثبلغبمؼيبد َالمؼبٌيد ػليّ ال لٕيبد
َالمؼبٌد الغبمؼٕخ ػلّ أطبص مب ٔلٓ:
0ـ ٔزم رغمٕغ الغبمؼبد (ثبلىظجخ لإلداراد الزؼلٕمٕيخ) كيٓ ػيدح مغمُػيبد ػليّ الىؾيُ
الزبلٓ َٔلش ان ٔ زبر الطبليت عمٕيغ ال لٕيبد المم ىيخ كيٓ هطيبع ميب ميه المغمُػيخ
(أ) هجييه الجييدء كييٓ اخزٕييبر كلٕييبد مييه ٌييذا الوطييبع مييه المغمُػييخ (ة) كمييب ٔلييش أن
ٔ زبر كه االخزٕبراد المم ىخ لل لٕيبد ميه الوطيبع ميه المغمُػيخ (ة) هجيه ثيدء أْ
اخزٕبر مه الوطبع كٓ المغمُػخ (ط) كمب ٔلٓ:
مغمُػخ (أ) عجبرٔخ ٌَٓ :الغبمؼيخ أَ الغبمؼيبد األهيزة إلدارريً الزؼلٕمٕيخ َكيٓ
ثؼغ الؾيبالد ر يُن أكضيز ميه عبمؼيخ ألن دارريً الزؼلٕمٕيخ
روغ كٓ ؽٕش مزظبَْ المظبكخ مه الغبمؼزٕه.
مغمُػخ (ة) عجبرٔخ :ثؼد اطز مبر االخزٕبراد كٓ المىطوخ (أ) :ػدح عبمؼيبد رويغ
هزة ؽٕش اإلدارح الزؼلٕمٕخ للطبلت َال ُٔعد كزم كٓ اخزٕبر
أْ مىٍب هجه األخزِ.
مغمُػخ (ط) :ثبهٓ الغبمؼبد الزٓ ثٍب كلٕيبد لٍيذا الوطيبع ٔظيمؼ للطبليت ثبخزٕيبر
أْ مىٍييب َرؼزجييز مزظييبَٔخ ؽٕييش اوٍييب عمٕؼيب ً رجؼييد ػييه مؾييه طي ىً
َ داررً الزؼلٕمٕخ.
َكل َكوب ً لغدَر الزُسٔغ الغـزاكٓ لمغمُػبد (أ ة) المزكن( .مزكن)0
َثبلىظييجخ لطييالة الضبؤُييخ الؼبمييخ المظييزٔخ َالشييٍبداد الضبؤُييخ اللىٕييخ(وظب الييضالس
َال مييض طييىُاد) كيييدن المىطوييخ الغـزاكٕيييخ (أ) كييٓ الزُسٔيييغ الغـزاكييٓ ٌيييٓ اإلدارح
الزؼلٕمٕخ الزٓ ثٍب مدرطخ الطبلت كٓ شٍبدح الضبؤُخ الؼبمخ أَ اللىٕخ.
َثبلىظجخ لطالة دثلُمبد المؼبٌد اللىٕخ المظيزٔخ(وظب الضبؤُيخ طيىزبن) ٔؼزيد ثمويز
طي ه الطبلييت المييدَن ػييمه الجٕبوييبد الييُاردح مييه المؼٍييد الؾبطييه مىييً الطبلييت ػلييّ
الدثلُ .
َثبلىظييجخ للمييدارص الداخلٕييخ (الزٔبػييٕخ َالؼظيي زٔخ َالمزلييُهٕه) ٔؼزييد ثموييز طيي ه
الطبلت المدَن ػمه ثٕبوبد رودمً كٓ اطزمبرح الضبؤُخ الؼبمخ.
َثبلىظجخ لطالة الشٍبداد المؼبدليخ الؼزثٕيخ َاألعىجٕيخ كٕويُ الطبليت ثزؾدٔيد المىطويخ
الغـزاكٕخ(أ) ( ٌٓ المىطوخ الزٓ ٔزؿت الطبلت كٓ أن ر يُن مؾيه هبمزيً) ػىيد رودميً
ل زبثخ رؿجبرً كٓ اطزمبرح الزىظٕن اإلل ززَوٓ َ .ال ٔظمؼ ثزـٕٕز ػىيُان الطبليت ثؼيد
ػالن وزٕغخ الزىظٕن.
8ـ اػزجبر مؾبكظزٓ (الوبٌزح ـ الغٕشح) وطبم عـزاكٓ َاؽد َٔؼيم عبمؼيبد (الويبٌزح
ـ ػٕه شمض ـ ؽلُان) كمب ٔؼيم ال لٕيبد الزبثؼيخ لٍيذي الغبمؼيبد َرويغ خيبرط ٌيذا
الىطبم الغـزاكٓ َكذل ال لٕبد الزبثؼيخ لغبمؼيبد أخيزِ َرويغ داخيه ٌيذا الىطيبم
الغـزاكٓ .ػلّ أال ٔزم رؾُٔه مىبشز ثٕه ٌذي ال لٕبد.
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4ـييي ٔيييزم الوجيييُر ث بكيييخ كلٕيييبد الغبمؼيييبد الؾ ُمٕيييخ المظيييزٔخ َكويييب ً لوُاػيييد الزُسٔيييغ
الغـزاكٓ مب ػدا ال لٕبد َالمؼبٌد الزبلٕخ الزٓ روجه َكوب ً لوُاػد الزُسٔغ اإلهلٕمٓ:
 كلٕبد الززثٕخ.
 كلٕبد الززثٕخ الىُػٕخ.
 كلٕبد الزمزٔغ.
 المؼبٌد اللىٕخ للزمزٔغ.
9ـ ٔزم لـبء كبكخ االطزضىبءاد الزيٓ طيجن أن هزرٌيب المغليض األػليّ للغبمؼيبد ثشيان
هجُر ثؼغ اللئبد مه الطالة ثبلغبمؼبد الؾ ُمٕيخ المظيزٔخ َكلي ػيالء ألؽ يب
الدطزُر َالوبوُن َالمؾ مخ اإلدارٔخ.
صبمىبً :هُاػد الزُسٔغ اإلهلٕمٓ:
0ـ ثبلىظجخ لطالة الضبؤُخ الؼبمخ المظزٔخ َالشٍبداد اللىٕخ:
اهزظبر الوجُر كٓ ثؼغ ال لٕبد َالمؼبٌد ػلّ الطالة الؾبطلٕه ػلّ أْ مه ٌيذي
الشييٍبداد م يه المىطوييخ الزييٓ روييغ ثٍييب ٌييذي ال لٕييبد َالمؼبٌييد َٔظييزْ كل ي ػلييّ
كلٕييبد مضييه (الززثٕييخ َشييؼجٍب َالززثٕييخ الىُػٕييخ َشييؼجٍب َالزمييزٔغ َالمؼبٌييد
اللىٕخ الظؾٕخ َالمؼبٌيد اللىٕيخ للزميزٔغ) َال لٕيبد َالمؼبٌيد األخيزِ الزيٓ روجيه
َكن ٌذا الىظب .
8ـ ثبلىظجخ لطالة الشٍبداد المؼبدلخ الؼزثٕخ َاألعىجٕخ:
اهزظبر الوجُر كٓ ثؼغ ال لٕبد َالمؼبٌد ػلّ الطالة الؾبطلٕه ػلّ أْ مه ٌيذي
الشييٍبداد مييه المىطوييخ الغـزاكٕييخ (أ) الزييٓ ٔؾييددٌب الطبلييت (ٌييٓ المىطوييخ الزييٓ
ٔزؿت الطبليت كيٓ أن ر يُن مؾيه هبمزيً) ػىيد رودميً ل زبثيخ رؿجبريً َٔيزم رطجٕين
الزُسٔييغ اإلهلٕمييٓ ػلييّ ٌ يذي الشييٍبداد َٔظييزْ كل ي ػلييّ كلٕييبد مضييه (الززثٕييخ
َشيييؼجٍب َالززثٕيييخ الىُػٕيييخ َشيييؼجٍب َالزميييزٔغ َالمؼبٌيييد اللىٕيييخ الظيييؾٕخ
َالمؼبٌييد اللىٕييخ للزمييزٔغ) َؿٕزٌييب مييه ال لٕييبد َالمؼبٌييد الزييٓ روجييه َكيين ٌييذا
الىظب .
4ـ ٔزم لـبء كبكخ االطزضىبءاد الزيٓ طيجن أن هزرٌيب المغليض األػليّ للغبمؼيبد ثشيان
هجُر ثؼغ اللئبد مه الطالة ثبلغبمؼبد الؾ ُمٕيخ المظيزٔخ َكلي ػيالء ألؽ يب
الدطزُر َالوبوُن َالمؾ مخ اإلدارٔخ.
9ـ ي ٔييزم هجييُر الطييالة الؾبطييلٕه ػلييّ دثلييُ المؼبٌييد اللىٕييخ الظييؾٕخ " شييؼجخ كىٕييبد
الزميييزٔغ" الزبثؼيييخ ليييُسارح الظيييؾخ ث لٕيييبد الزميييزٔغ ثبلغبمؼيييبد الؾ ُمٕيييخ
المظيزٔخ َكويب ً لوُاػييد الزُسٔييغ اإلهلٕمييٓ ػليّ أطييبص هلييٕم طي ه الطبلييت المييدَن
ثجطبهييخ الييزهم الوييُمٓ َكليي لولييخ ػييدد ٌييذي المؼبٌييد ػلييّ مظييزُِ الغمٍُرٔييخ
(08مؼٍد) كمب اوً ٔزم الوجُر ثٍذي المؼبٌد مه كبكخ أوؾبء الغمٍُرٔخ.
ربطؼبً :هُاػد رولٕه االؿززاة:
0ـ الـزع األطبطٓ مه رؾُٔه الطبلت ثؼد رزشٕؾً ػيه ؽزٔين م زيت الزىظيٕن ٌيُ
رولٕه اؿززاة الطبلت ثؾٕش ٔلزؾن ث لٕخ كٓ المىطوخ الغـزاكٕخ(أ) َلٕض الـيزع
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مييه الزؾُٔييه رـٕٕييز رأْ الطبلييت َ ػييبدح رزشييٕؾً كييٓ مُهييغ اخييز َرىوظييم ػملٕييخ
الزؾُٔه لّ وُػٕه:
(أ) ثبلىظييجخ لطييالة شييٍبدح الضبؤُييخ الؼبمييخ المظييزٔخ أَ الضبؤُييخ اللىٕييخ صييالس اَ
خمييض طييىُادٔ :ييزم رؾدٔييد المىطوييخ الغـزاكٕييخ (أ) كييٓ الزُسٔييغ الغـزاكييٓ
ثاوٍب المىطوخ الزٓ ثٍب مدرطخ الطبلت كٓ شٍبدح الضبؤُخ الؼبمخ أَ اللىٕخ.
(ة)

ثبلىظييجخ لطييالة الشييٍبداد المؼبدلييخ الؼزثٕييخ َاألعىجٕييخ َؽييالة دثلُمييبد
المؼبٌييد اللىٕييخ المظييزٔخ (وظييب الضبؤُ يخ طييىزبن)ٔ :وييُ الطبلييت ثزؾدٔييد
المىطوخ الغـزاكٕخ(أ) (ٌٓ المىطوخ الزيٓ ٔزؿيت الطبليت كيٓ أن ر يُن مؾيه
هبمزً) ػىد رودمً ل زبثخ رؿجبرً َٔزم رطجٕين الزُسٔيغ الغـزاكيٓ ػليّ ٌيذي
الشٍبدادَ .ال ٔظمؼ ثزـٕٕز ػىُان الطبلت ثؼد ػالن وزٕغخ الززىظٕن.

8ـ ٔظمؼ ثزؾُٔه الطالة المظيزغدٔه (المزشيؾٕه ميه م زيت الزىظيٕن للؼيب الغيبمؼٓ
 )8102/8109ثييٕه الغبمؼييبد الؾ ُمٕيييخ المظييزٔخ لزولٕيييه االؿزييزاة أَ رؾُٔيييه
للجزامظ الغدٔدح أَ ثظجت الىوه اإلدارْ أَ رؾُٔه الؾيبالد المزػيٕخ ؽجويب ً للوُاػيد
المؼمُر ثٍب كٓ الؼب الغبمؼٓ المبػٓ َ 8109/8102كل ػلّ الىؾُ الزبلٓ:
0/8ـ ٔ ُن الزؾُٔه لمزح َاؽدح كوؾ.
8/8ـ ال ٔغُس الزؾُٔه ثٕه ال لٕبد الزٓ ٔ ُن الوجيُر ثٍيب َالززشيٕؼ لٍيب ػليّ أطيبص
الوجُر اإلهلٕمٓ.
4/8ـ ٔظمؼ للطالة ثبلزود للزؾُٔه ثٕه ال لٕبد المىيبشزح َؿٕيز المىيبشزح ثبلغبمؼيبد
الؾ ُمٕخ المظزٔخ لزولٕه االؿززاة مه خالر الزىظٕن اإلل ززَوٓ ثىظيجخ %01
مه األػداد المويزرح لل لٕيخ المطليُة الزؾُٔيه لٍٕيب َؽظيت رزرٕيت الطبليت ثيٕه
الطالة الزاؿجٕه كٓ الزؾُٔه َكٓ ؽبلخ الزظيبَْ رطجين هبػيدح الميُاد المزعؾيخ
(اليُاردح ثبلجىييد رهييم"  " 9مييه طبدطيبً :هُاػيد ػبمييخ) َكلي للشييٍبدح الضبؤُييخ
الؼبمخ أَ اللىٕخ أَ المؼبدلخ (األعىجٕخ أَ الؼزثٕخ) ػليّ أن ٔ يُن الزؾُٔيه لميزح
َاؽدح كوؾَٔ .ىزٍٓ ػمه م زت الزىظٕن ث ظُص الزؾُٔالد ميغ ػيالن وزٕغيخ
الزؾُٔالد َكل ؽجوب ً لمب ٔلٓ:
(أ) الزؾُٔه لٓ كلٕخ ؿٕز مىبشزح:
ـي ثبلىظييجخ لطييالة الضبؤُييخ الؼبمييخ المظييزٔخ َالشييٍبداد الضبؤُييخ اللىٕييخ (وظييب الييضالس
َال مض طىُاد) َالشٍبداد المؼبدلخ (الؼزثٕخ َاألعىجٕخ):
ٔظمؼ للطبلت الذْ رم رزشٕؾً كٓ ػملٕخ الزىظٕن ل لٕيخ ميب خيبرط اَ داخيه مىطوزيً
الغـزاكٕخ (أ) ثبلزؾُٔه لّ كلٕخ ؿٕز مىبشزح كٓ مىطوزيً الغـزاكٕيخ(أ) كويؾ َثشيزؽ
ػزَرح رُاكز مب ٔلٓ:
* ؽظييُر الطبلييت ػلييّ الؾييد األدوييّ لمغمييُع الييدرعبد الييذْ هجلزييً ال لٕييخ المطلييُة
الزؾُٔه لٍٕب(اوزظب ـ اوزظبة مُعً).
* َعييُد م ييبن خييبر ثبل لٕييخ الزييٓ ٔزؿييت الطبلييت كييٓ الزؾُٔييه لٍٕييب ػييمه األمييبكه
الموزرح ل ه شٍبدح مه الشٍبداد المؼبدلخ (الؼزثٕخ َاألعىجٕخ) ػلّ ؽدي.
* اطزٕلبء الطبلت ثبهٓ هُاػد الوجُر ثبل لٕخ المطليُة الزؾُٔيه لٍٕيب مضيه الىغيبػ كيٓ
اخزجبراد الودراد ن َعدد َمضه ال لٕبد الزٓ روجه الشٍبداد اللىٕخ.
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َمضييبر لييذل ؽبلييت هجييه ث لٕييخ الٍىدطييخ عبمؼييخ أطييُٕؽ َمىطوزييً الغـزاكٕييخ(أ) ٌييٓ
مؾبكظيخ الـزثٕيخ ٔم ىيً الزويد للزؾُٔيه ليّ كلٕيخ ؿٕيز كلٕيخ الٍىدطيخ (مضيه الؼليُ ـ
اٖداة ـ الزغييبرح  ....لييا) كييٓ عبمؼييخ ؽىطييب ؽٕييش روييغ عبمؼييخ ؽىطييب كييٓ الىطييبم
الغـزاكٓ (أ) َكل ؽجوب ً لززرٕت الطبلت ثٕه الطالة الزاؿجٕه كٓ الزؾُٔه.
(ة) الزؾُٔه لّ كلٕخ مىبشزح:
ـ ي ٔظييمؼ للطبلييت الييذْ رييم رزشييٕؾً كييٓ ػملٕييخ الزىظييٕن كييٓ كلٕييخ مييب خييبرط مىطوزييً
الغـزاكٕخ(أ) ثبلزود للزؾُٔه لّ كلٕخ مىبشزح كٓ مىطوزً الغـزاكٕخ (أ) كوؾ َثـيغ
الىظز ػه الؾد األدوّ لمغمُع الدرعبد الذْ هجلزيً ال لٕيخ المطليُة الزؾُٔيه لٍٕيب
َمضبر لذل ؽبلت هجه ث لٕخ الٍىدطخ عبمؼخ أطُٕؽ ٌَُ مه مؾبكظيخ الـزثٕيخ ٔم ىيً
الزود للزؾُٔيه ليّ كلٕيخ الٍىدطيخ عبمؼيخ ؽىطيب ؽٕيش رويغ عبمؼيخ ؽىطيب كيٓ الىطيبم
الغـزاكٓ (أ) َكل ؽجوب ً لززرٕت الطبلت ثٕه الطالة الزاؿجٕه كٓ الزؾُٔه.
ـ كٓ ؽبلخ َعُد أكضز مه كلٕخ مىيبشزح كيٓ الىطيبم الغـزاكيٓ (أ) ٔظيمؼ للطبليت اليذْ
رشؼ ل لٕخ مب خبرط الىطبم الغـزاكٓ (أ) ثبلزؾُٔه لل لٕخ المىبشزح كاد الؾد األدويّ
األه يه كييٓ مىطوزييً الغـزاكٕييخ (أ) َمضييبر لييذل كييٓ الوييبٌزح ال جييزِ خمظييخ كلٕييبد
للٍىدطخ ( الوبٌزح ـ ػٕه شمض ـ ؽلُان ـ المطزٔخ ـ شجزا) َالؾد االدوّ للوجيُر ثٍيب
مييييييييضالً كييييييييٓ الشييييييييٍبدح الؼزثٕييييييييخ مييييييييه ال ُٔييييييييذ (422َ491َ490 َ498
َ )429درعيييخ كٕظيييمؼ كويييؾ ثبلزؾُٔيييه المىيييبشز لل لٕيييخ األهيييه كيييٓ الؾيييد األدويييّ
(429درعخ) َكل ؽجوب ً لززرٕت الطبلت ثٕه الطالة الزاؿجٕه كٓ الزؾُٔه.
ـ ي ثبلىظييجخ للزؾُٔييه المىييبشز لزولٕييه االؿزييزاة كييٓ ال لٕييبد الزييٓ رطجيين وظييبمٓ الوجييُر
(االوزظب ـ االوزظبة المُعً) :كٕزم مزاػبح مب ٔلٓ:
الؾبلخ األَلّ :كٓ ؽبلخ رزشٕؼ الطبلت لّ كلٕخ مب (اوزظب ) َٔزؿيت كيٓ الزؾُٔيه ليٓ
كلٕخ مىبشزح لزولٕه االؿززاة كٕ يُن الزؾُٔيه كيٓ ٌيذي الؾبليخ َكويب ً لميب
ٔلٓ:
* كا كييبن الطبلييت ؽبطييه ػلييّ مغمييُع درعييبد ٔلييُم أػلييّ مغمييُع
درعيييبد هجلزيييً ال لٕيييخ الزيييٓ ٔزؿيييت كيييٓ الزؾُٔيييه لٍٕيييب ؽجويييب ً لىظيييب
االوزظييبة المُعييً كٕييزم هٕييدي ؽييبر المُاكوييخ ػلييّ رؾُٔلييً َكويب ً لىظييب
(االوزظب ).
* كا كبن الطبلت ؽبطه ػلّ مغمُع درعبد ٔظبَْ أَ أهه مه أػليّ
مغمُع درعبد هجلزً ال لٕخ الزٓ ٔزؿت كٓ الزؾُٔه لٍٕب ؽجوب ً لىظيب
االوزظييبة المُعييً كٕييزم هٕييدي ؽييبر المُاكوييخ ػلييّ رؾُٔلييً َكويب ً لىظييب
(االوزظبة المُعً).
الؾبلييخ الضبوٕييخ :كييٓ ؽبلييخ رزشييٕؼ الطبلييت لييّ كلٕييخ مييب (اوزظييبة مُعييً) َٔزؿييت كييٓ
الزؾُٔييه لييّ كلٕييخ مىييبشزح لزولٕييه االؿزييزاة كٕ ييُن الزؾُٔييه كييٓ ٌييذي
الؾبلخ َكوب ً لىظيب (االوزظيبة المُعيً) كويؾ َال ٔغيُس هٕيدي َكويب ً لىظيب
االوزظب .
9/8ـ ٔزم الزؾُٔيه للجيزامظ الغدٔيدح ث لٕيبد الغبمؼيبد المظيزٔخ ػيه ؽزٔين الغبمؼيبد
مجبشزح َكٓ ؽدَد الؾد األدوّ للوطبع.
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6/8ـ ٔ ُن الزؾُٔه ثظجت الىوه اإلدارْ ػه ؽزٔن الغبمؼيخ مجبشيزح َثشيزؽ مُاكويخ
الغبمؼخ َال لٕخ المؼىٕخ ثبلزؾُٔه لٍٕب.
2/8ـي ٔ ييُن الزؾُٔييه ثظييجت الؾييبالد المزػييٕخ ػييه ؽزٔيين الغبمؼيبد مجبشييزح رطجٕويب ً
للمبدح ( )22مه الالئؾخ الزىلٕذٔخ لوبوُن رىظٕم الغبمؼبد.
9/8ـ ٔ ُن الزؾُٔه ثؼيد كلي ػيه ؽزٔين الغبمؼيبد مجبشيزح ثؼيد وٍبٔيخ اللزهيخ األَليّ
رطجٕوب ً للمبدح ( )22مه الالئؾخ الزىلٕذٔخ لوبوُن رىظٕم الغبمؼبد.
ػبشيييزاً :هُاػيييد َشيييزَؽ هجيييُر الطيييالة المظيييزٕٔه كَْ اإلػبهيييخ الؾبطيييلٕه ػليييّ
الشييٍبدح الضبؤُييخ الؼبمييخ المظييزٔخ َالشييٍبداد الضبؤُييخ الؼبمييخ المؼبدلييخ مييه الييدَر
الؼزثٕخ ثبلغبمؼبد المظزٔخ:
ٔوظد ثبليـ " األشي بص كَْ اإلػبهيخ" ٌيم كيه ميه ٔؼيبوُن ميه ػبٌيبد ؽُٔليخ األعيه
ثدوٕخ اَ ػولٕخ أَ كٌىٕخ اَ ؽظٕخ هيد رميىؼٍم ليدِ الزؼبميه ميغ م زليق الؾيُاعش ميه
المشبركخ ثظُرح كبملخ َكؼبلخ كٓ المغزمغ ػلّ هد المظبَاح مغ اٖخزٔه.
َٔزم هجُلٍم َكوب ً للوُاػد َالشزَؽ الزبلٕخ:
( )0ػه ؽزٔن الغبمؼخ مجبشزح:
** ثبلىظجخ للطالة الم لُكٕه :طزٔبن ولض شزَؽ َهُاػد الؼب المبػٓ َكلي ػليّ
الىؾُ الزبلٓ:
0ـ ي الؾظييُر ػلييّ  %61ػلييّ األهييه مييه المغمييُع ال لييٓ كييٓ الشييٍبدح الضبؤُييخ
الؼبمخ المظزٔخ ( %61مه مغمُع االػزجبرْ كٓ الشٍبداد الضبؤُخ المؼبدليخ
الؼزثٕخ مغ األخذ كٓ االػزجيبر أويً ثبلىظيجخ للشيٍبدح الضبؤُيخ الؼبميخ الظيؼُدٔخ
ٔؾظت المغمُع االػزجبرْ مه شٍبدح المدرطخ كوؾ).
8ـي ٔ يُن هجييُلٍم كييٓ كلٕييبد (اٖداة ـ دار الؼلييُ ـ األلظييه ـ الؾوييُم ـ ال دمييخ
االعزمبػٕخ) ثبلغبمؼبد المظزٔخ ثشزؽ اطزٕلبء الميُاد الم ٌليخ المطلُثيخ ل يه
كلٕخ.
4ـ ٔزود ٌي الء الطيالة ليّ الغبمؼيخ الزيٓ رويغ كيٓ وطيبم مؾيه هيبمزٍم مجبشيزح
ػلّ أن روُ كه عبمؼخ ثزش ٕه لغىيخ صالصٕيخ ميه أػؼيبء ٌٕئيخ الزيدرٔض ث لٕيخ
الطت ثٍب للؾض الطالة الم لُكٕه َرودٔم روبرٔز ؽجٕخ كٓ شاوٍم َرُسٔغ ميه
رىطجيين ػلٕييً الشييزَؽ مييىٍم ػلييّ ال لٕييبد المؼىٕييخ ػلييّ أن رؼييزع الزظلمييبد
الزييٓ روييد مييه ثؼييغ ؽييالة الغبمؼييبد ػلييّ اللغىييخ المزكشٔييخ الزييٓ ٔشيي لٍب
المغلض األػلّ للغبمؼبد كٓ ٌذا الشان (اللغىخ المزكشٔيخ ر يُن ثغبمؼيخ ػيٕه
شمض).
** ثبلىظجخ للطالة المؼبهٕه :طزٔبن ولض الشزَؽ َهُاػد الؼب المبػٓ َكلي ػليّ
الىؾُ الزبلٓ:
0ـ ي الؾظييُر ػلييّ  %61ػلييّ األهييه مييه المغمييُع ال لييٓ كييٓ الشييٍبدح الضبؤُييخ
الؼبمخ المظزٔخ (المغمُع االػزجبرْ كٓ الضبؤُخ المؼبدلخ الؼزثٕخ).
8ـ ٔ ُن هجُلٍم كٓ كلٕبد (اٖداة ـ الؾوُم) ثبلغبمؼبد المظزٔخ ثشيزؽ اطيزٕلبء
المُاد الم ٌلخ المطلُثخ ل ه كلٕخ.
4ـ ٔ ُن هجُلٍم كٓ كلٕيبد (الزغيبرح) ثبلغبمؼيبد المظيزٔخ ثشيزؽ اطيزٕلبء الميُاد
الم ٌلخ.
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9ـ ٔزويد ٌي الء الطيالة ليّ الغبمؼيخ الزيٓ رويغ كيٓ وطيبم مؾيه هيبمزٍم مجبشيزح
ػلّ أن روُ كه عبمؼخ ثزش ٕه لغىيخ صالصٕيخ ميه أػؼيبء ٌٕئيخ الزيدرٔض ث لٕيخ
الطت ثٍب للؾض الطالة كَْ اإلػبهخ َرودٔم روبرٔز ؽجٕيخ كيٓ شياوٍم َرُسٔيغ
مه رىطجن ػلًٕ الشزَؽ مىٍم ػلّ ال لٕبد المؼىٕخ ػلّ أن رؼيزع الزظلميبد
الزييٓ روييد مييه ثؼييغ ؽييالة الغبمؼييبد ػلييّ اللغىييخ المزكشٔييخ الزييٓ ٔشيي لٍب
المغلض األػلّ للغبمؼبد كٓ ٌذا الشان (اللغىخ المزكشٔيخ ر يُن ثغبمؼيخ ػيٕه
شمض).
( )8ػه ؽزٔن م زت رىظٕن الوجُر ثبلغبمؼبد َالمؼبٌد ؽجوب ً لوُاػد الززشٕؼ:
0ـ ٔؾن للطبلت كْ اإلػبهخ الزود لّ ال لٕخ الىظزٔخ اَ الؼملٕخ الزٓ رزلين ميغ رؿجزيً
ؽبلمييب اطييزُكّ مغمييُع الييدرعبد المطلييُة كييٓ الشييٍبدح الضبؤُييخ الؾبطييه ػلٍٕييب
َاعزييبس اخزجييبر الوييدراد أَ اخزجييبر الموبثلييخ الش ظييٕخ ال ييبص ثزل ي ال لٕييخ َٔييزم
رش ٕه لغىخ صالصٕخ مه أػؼبء ٌٕئخ الزدرٔض ثبل لٕيخ المزشيؼ لٍيب الطبليت لزطجٕين
اخزجبر هجيُر للُهيُف ػليّ ميدِ هيدرح الطبليت كْ اإلػبهيخ ػليّ الُكيبء ثبلزشاميبد
الدراطخ ثبلىظجخ لل لٕخ َكيٓ ؽبليخ ػيد مُاكويخ ال لٕيخ ػليّ هجيُر ثؼيغ الطيالة
كَْ اإلػبهييخ ٔزشييؼ الطبلييت مييه هجييه م زييت الزىظييٕن لزؿجزييً الزبلٕييخ ؽجويب ً لززرٕييت
الزؿجييبد الموييد مىييً كييٓ ثزوييبمظ الزىظييٕن اإلل ززَوييٓ خييبرط كلٕييبد الوطييبع الييذْ
طجن أن رم رزشٕؾً لًٕ.
8ـ رش ه لغىخ صالصٕيخ ثيبلمغلض األػليّ للغبمؼيبد للىظيز كيٓ الزظلميبد الزيٓ رويد ميه
الطالة كَْ اإلػبهخ الذٔه ٔزم ركغ هجيُلٍم ميه خيالر ال لٕيخ المزشيؾٕه لٍيب ػيه
ؽزٔيين م زييت الزىظييٕن َكييٓ ؽبلييخ مُاكوييخ اللغىييخ ػلييّ هجييُر رظلييم ثؼييغ الطييالة
كَْ اإلػبهخ ٔزم م بؽجخ ال لٕخ المزشؼ لٍب الطبلت إلصجبد هٕدي ثٍب.
ؽبدْ ػشز  :اخزجبر الودراد:
0ـ رم لـبء اخزجبر الودراد ل لٕبد الزمزٔغ َالظٕبؽخ َاللىيبدم َالؼيُدح ليّ رزشيٕؼ
الطييالة لييّ ٌييذي ال لٕييبد ػييه ؽزٔيين م زييت الزىظييٕن اػزجييبرا مييه الؼييب الغييبمؼٓ
 8109/8102ػلييّ أن رغييزْ ال لٕييبد ثؼييد رزشييٕؼ الطييالة اخزجييبراد الموبثلييخ
الش ظييٕخ مييغ ال شييق الطجييٓ َكييٓ ؽبلييخ ػييد اعزٕييبس الطبلييت لٍييذي االخزجييبراد
(ثشييزؽ أن ٔ ييُن ركييغ الطبلييت مظييججب ً مييه ال لٕييخ َكو يب ً لمؼييبٕٔز هٕبطييٕخ مؾييددح)
ٔزشؼ مه هجه م زت الزىظٕن لزؿجزً الزبلٕخ ؽجوب ً لززرٕت الزؿجيبد المويد مىيً كيٓ
ثزوبمظ الزىظٕن االل ززَوٓ خبرط كلٕبد هطبع الزمزٔغ اَ الظٕبؽخ َاللىبدم.
8ـ روُ لغىخ هطبع الزميزٔغ َلغىيخ هطيبع الظيٕبؽخ َاللىيبدم ثزشي ٕه لغىيخ رظلميبد
صالصٕييخ للؾييض الزظلمييبد الزييٓ روييد مييه ثؼييغ الطييالة ؿٕييز الموجييُلٕه ثىزٕغييخ
اخزجييبراد الموبثلييخ الش ظييٕخ ثبل لٕييبد المزشييؾٕه لٍييب (رظييلم الزظلمييبد لظ ي زرٕز
لغىخ الوطبع ثامبوخ المغلض األػلّ للغبمؼبد) َكيٓ ؽبليخ هجيُر اللغىيخ اليزظلم ٔيزم
م بؽجخ ال لٕخ المؼىٕخ إلصجبد هٕد الطبلت ثبل لٕخ المزشؼ لٍب.
4ـ ي ٔييزم رؼييمٕه اللييُائؼ الداخلٕييخ لٍييذي ال لٕييبد ثبلوُاػييد الييُاردح كييٓ الجىييدٔه ()8 0
طبللٓ الذكز.
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9ـ اطزمزار الؼمه ثىظب اخزجبراد الودراد ثبلىظجخ لجبهٓ ال لٕبد الزٓ رشيززؽ الىغيبػ
كٓ اخزجبراد هدراد اللىُن أَ اللٕبهخ َكوب ً للوُاػد المؼمُر ثٍب كٓ الؼيب الغيبمؼٓ
المبػٓ َ 8109/8102كل ػلّ الىؾُ الزبلٓ:
 ثبلىظجخ للطالة الؾبطلٕه ػلّ الشٍبدح الضبؤُخ الؼبمخ المظزٔخ:
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امزؾبويبد الويدراد َاالخزجيبراد الش ظيٕخ ـ لل لٕيبد الزيٓ ٔشيززؽ للوجيُر ثٍيب
أداء ٌيذي االخزجييبراد ٌَييٓ (الززثٕيخ الزٔبػييٕخ ـ الززثٕييخ المُطييٕوٕخ ـ الززثٕييخ
اللىٕخ ـ الززثٕخ الىُػٕخ شؼجزٓ رزثٕخ كىٕخ َرزثٕخ مُطٕوٕخ ـ اللىيُن الزطجٕوٕيخ
ـي الززثٕيخ شييؼجزٓ رزثٕيخ كىٕييخ َشيؼجخ رزثٕييخ مُطيٕوٕخ ـ اللىييُن الغمٕليخ كىييُن
َػمييبرح) ـ ثؼييد االوزٍييبء مييه امزؾبوييبد الضبؤُييخ الؼبمييخ َهجييه شٍييُر وزٕغييخ
الشٍبدح الضبؤُخ َٔزم رىظٕم كل (رؾدٔد مُػد االخزجبراد ـ رؾدٔد أميبكه أداء
االخزجبراد) ػه ؽزٔن م زت رىظٕن الوجُر ثبلغبمؼيبد َالمؼبٌيد ثبلززرٕيت ميغ
ال لٕبد المؼىٕخ َكوب ً لمب ٌُ َارد ثيدلٕه اخزجيبراد الويدراد الظيبدر ػيه م زيت
رىظٕن الوجُر ثبلغبمؼبد َالمؼبٌد ػب َ 8109ثشزؽ ؽداصخ الم ٌه.
َثبلىظجخ للشٍبداد اللىٕخ:
ٔوييُ م زييت الزىظييٕن ثزؾدٔييد المُاػٕييد َاألمييبكه الم ظظييخ ألداء اخزجييبراد
الودراد لٍم ثبلززرٕت مغ ال لٕبد المؼىٕخ َثشزؽ ؽداصخ الم ٌه.
َثبلىظجخ للشٍبداد الضبؤُخ المؼبدلخ (الؼزثٕخ َاألعىجٕخ):
ٔوييُ م زييت الزىظييٕن ثزؾدٔييد المُاػٕييد َاألمييبكه الم ظظييخ ألداء اخزجييبراد
الودراد لٍم ثبلززرٕت مغ ال لٕبد المؼىٕخ َثشزؽ ؽداصخ الم ٌه.
ٔلزش الطبلت ثاداء ٌذي االخزجبراد عـزاكٕيب ً أْ أن ٔغيزْ الطبليت االخزجيبر كيٓ
ال لٕييخ الزييٓ روييغ كييٓ الىطييبم الغـزاكييٓ (أ) َال ٔظييمؼ للطبلييت ثيياداء اخزجييبراد
الوييدراد ثيياْ كلٕييخ خييبرط وطبهييً الغـزاكييٓ َكليي َكوييب ً لغييدَر أمييبكه أداء
امزؾبوبد الودراد المزكن.
رلزييش ال لٕييبد المؼىٕييخ ثؼوييد امزؾبوييبد الوييدراد أن روييُ ثددخييبر وزييبئظ امزؾييبن
الودراد مجبشزح ل بكيخ الطيالة المزويدمٕه (الىيبعؼ ـ الزاطيت) َمزاعؼيخ االطيم
مييغ رهييم الغلييُص كييٓ اإلدخييبر (رلبدٔ يب ً لؾييدَس أخطييبء) ػلييّ مُهييغ الزىظييٕن
اإلل ززَوٓ مجبشزح َٔزم رظلٕم كيه كلٕيخ كيُد َرهيم طيزْ ميه م زيت الزىظيٕن.
َر ييُن وزييبئظ امزؾييبن الوييدراد ػلييّ مظييئُلٕخ ال لٕييخ َكل ي هجييه ثدأييخ روييدٔم
الطييالة كييٓ المزؽلييخ األَلييّ َهجييه ثدأييخ روييدٔم الطييالة كييٓ المزؽلييخ الضبوٕييخ
للزىظٕن َال ٔؼزد ثاْ وزبئظ أخزِ رزد ثؼيد ٌيذي المُاػٕيد َال ٔظيمؼ للطبليت
الزاطييت كييٓ ٌييذي االمزؾبوييبد ثيياداء امزؾبوييبد الوييدراد مييزح أخييزِ طييُاء كييٓ
ولض ال لٕخ أَ كٓ كلٕخ أخزِ َال ٔؼزد ثاْ كبدح َرهٕخ رمىؾٍب ال لٕيخ للطبليت
ثىزٕغخ امزؾبن الودراد.
ثبلىظييجخ لل لٕييبد َالمؼبٌييد الزييٓ روجييه ثىظييب الزُسٔييغ اإلهلٕمييٓ ال ٔؼزييد ثىزٕغييخ
امزؾبوبد الودراد ال الزٓ ٔ دٍٔب الطبلت كٓ ولض ال لٕخ الزيٓ رويغ كيٓ الىطيبم
اإلهلٕمٓ لً َال روجه أْ وزٕغخ مه أْ كلٕخ مىبشزح أخزِ.
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 رزطييه كييه كلٕييخ الىزييبئظ الُرهٕييخ للوييدراد مطجُػييخ مييه مُهييغ دخييبر الوييدراد
(وبعؼ ـ راطت) َمؼزمدح مه ػمٕد ال لٕخ َث برم ال لٕخ الوبئميخ ػليّ االمزؾيبن
لم زت الزىظٕن ثمغزد هله المُهغ.
6ـ رٕظٕزاً ػلّ ؽالة الشٍبداد الم زللخ هب م زت الزىظيٕن ثزطئُز ال دميخ المودميخ
لٍيي الء الطييالة ميييه خييالر ػمييه رطجٕييين ل ززَوييٓ ػلييّ طيييلؾخ رىظييٕن الوجيييُر
ثبلغبمؼبد َالمؼبٌد ميه خيالر ػميه رطجٕين ل ززَويٓ ػليّ طيلؾخ رىظيٕن الوجيُر
ثبلغبمؼبد َالمؼبٌد ميه خيالر ثُاثيخ الؾ ُميخ اإلل ززَوٕيخ المظيزٔخ ٔزيٕؼ لٍي الء
الطييالة الزوييد َؽغييش مُػييد ألداء اخزجييبراد الوييدراد المم ىييخ للطبلييت كييٓ ػييُء
هُاػد الوجُر الزٓ ٔوزٌب المغلض األػلّ للغبمؼبد كٓ ٌذا الشان.
طز ُن ػملٕخ رظغٕه الطبلت ػلّ الىؾُ الزبلٓ:
 دخُر الطبلت ػلّ مُهغ الزىظٕن اإلل ززَوٓ َمىً لّ طلؾخ الزظغٕه َؽغيش
اخزجبراد الودراد ثبطز دا الزهم الوُمٓ ال بص ثبلطبلت.
 رظٍز للطبلت الجٕبوبد ال بطخ ثً رزؼمه (اطيم الطبليت ـ رهيم الغليُص ـ اليزهم
الوُمٓ ـ المؾبكظخ َاإلدارح الزؼلٕمٕخ َالمدرطخ ـ الشيؼجخ الزيٓ درطيٍب الطبليت
كيٓ الضبؤُيخ الؼبميخ (ػلمٕيخ ـ ٌىدطيٕخ ـ أدثٕيخ ) َكيذل ثيبهٓ الشيٍبداد َٔويُ
الطبلت ثزاكٕد طؾخ الجٕبويبد ال بطيخ ثيً ميه ػدميً هجيه اليدخُر ليّ الظيلؾخ
الزبلٕخ.
 رظٍز للطبلت هبئمخ ثاوُاع اخزجبراد الودراد َال لٕبد َأمبكه أداء اإلخزجبراد
َالمُاػٕد المزبؽخ للطبلت.
ٔ وُ الطبلت ثبخزٕبر وُع الودراد َالمُػد الذْ ٔىبطيت الطبليت ميه المُاػٕيد
المزبؽييخ أمبمييً َثؼييد اوزٍييبء الطبلييت مييه ػملٕييخ الزظييغٕه ٔوييُ ثطجبػييخ ثطبهييخ
الزظغٕه َالزُعً ثؼد كل لّ ال لٕخ المؼىٕخ كٓ المُػد الذْ رؾدد لً ثُاططخ
المُهغ.
ٔ وُ الظبدح الوبئمٕه ػلّ مشزَع الزىظٕن اإلل ززَوٓ ثزشَٔد ال لٕبد ثاطيمبء
الطالة الذٔه هبمُا ثزظغٕه رؿجزٍم كٓ أداء اخزجبراد الودراد ثش ه ُٔمٓ.
ٔ زم رظغٕه وزبئظ الطالة الالئوٕه ػه ؽزٔن داراد ال لٕبد مه خيالر الظيلؾخ
الم ظظيييخ ل يييه كلٕيييخ ميييه ثيييٕه ٌيييذي األطيييمبء المزطيييلخ كويييؾ (خيييالر اللزيييزح
الم ظظخ ليذل ) لمىيغ الزالػيت َػيد اطيزطبػخ أْ شي ض ػيبكخ ؽيالة ليم
ٔوُمييُا ثبلزظييغٕه ك لييه ٔؼزييد ثأييخ وزييبئظ أخييزِ رييزد مييه داراد ال لٕييبد ثؼييد
المُػد المؾدد كٓ ش ه وظ خ َرهٕخ.
 كٓ ؽبلخ ر لق الطبلت ػه مُػد اخزجبر الودراد الذْ هب ثؾغشي كيٓ كلٕيخ ميب
ٔلـّ ؽغشي َٔؼزجز كان لم ٔ ه ؽٕش ٔؼزجز الطبلت ؿٕز راؿت كٓ االخزجبر.
 ثؼييد ػييالن وزييبئظ ال لٕييبد َ ػييالن الؾييد األدوييّ ال ٔظييمؼ ثدػييبدح كييزؼ امزؾييبن
الودراد ؽٕش رم رؾدٔد ؽد أدوّ لل لٕخ أَ الز ظض.
 صبوٓ ػشز :رٕظٕزاً ػلّ الطالة َأَلٕبء أمُرٌم رويُ كيه عبمؼيخ ثليزؼ مؼبميه
الؾبطجبد ث لٕبرٍب ل دمخ أثىبء المىطويخ ال بئىيخ ثٍيب ٌيذي ال لٕيبد خيالر مزاؽيه
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الزىظٕن اإلل ززَوٓ َكل للشٍبدح الضبؤُخ الؼبمخ المظيزٔخ َالشيٍبداد اللىٕيخ
َالشييٍبداد الضبؤُييخ المؼبدلييخ (الؼزثٕييخ َاألعىجٕييخ) ػلييّ أن روييُ كييه عبمؼييخ
ثظزف م بكيتد الظيبدح الؼيبملٕه ثٍيب َالويبئمٕه ػليّ رشيـٕه ٌيذي المؼبميه ميه
خالر الغبمؼخ.
 صبلييش ػشييزٔ :ييزم لـييبء أْ هييزار أَ عييشء مييه هييزار مييه الوييزاراد الُسارٔييخ أَ
هزاراد المغلض األػلّ للغبمؼبد الظبثوخ ٔزؼبرع مغ ٌذا الوزار.

الوبئم ثاػمبر أمٕه المغلض
األػلّ للغبمؼبد
أ.دُٔ /طق راشد
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َسٔز الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلمٓ
َرئٕض المغلض األػلّ للغبمؼبد
أ.د /خبلد ػجد الـلبر.
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خامس ًا
قرارات مجلس جامعة القاهرة
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هواهاد
ٓغٌِ عبٓؼخ اُوبٛوح
اُغَِخ ههْ ( )0018ثزبه٣ـــ ()ّ8102/5/83
ػوددددل ٓغِددددٌ عبٓؼددددخ اُوددددبٛوح عَِددددز ٚاُضبٗ٤ددددخ ٝاَُددددجؼٝ ٖ٤أُب ددددخ ثؼددددل اُ٧ددددق
كددد ٠رٔدددبّ اَُبػدددـخ اُواثؼدددخ ٓدددٖ ثؼدددل اُؼٖدددو ٣دددـ ّٞاُض٬صدددب أُٞاكدددـن ()ّ8102/5/83
ثوبػدخ نٗدبك ٟاُزغدل٣قن ثدبُغ٤يح ثو بٍدخ اَُد٤ل اٍ٧دزبم اُدلًزٞهٓ /ؾٔدل ػضٔدبٕ اُقْدذ ـ
ه  ٌ٤اُغبٓؼخ.

ٝهل اكززؼ اَُ٤ل اٍ٧زبم اُلًزٞه /ه  ٌ٤أُغٌِ ا٫عزٔبع
صْ اٍز َٜأُغٌِ عَِز ٚثٔب ٣ؤر:٠
أ :٫ٝهؽددت اَُدد٤ل اٍ٧ددزبم اُددلًزٞه ٓؾٔددل ػضٔددبٕ اُقْددذ ثبَُددبكح اٍ٧ددبرنح اُددلًبروح
أػٚددب ٓغِددٌ عبٓؼددخ اُوددبٛوح أُددٞهوى ٝأص٘دد ٠ػِدد ٠عٜددٞك ْٛأُقِٖددخ كدد٢
ا٫هروددب ثبُغبٓؼددخ ُززجددٞأ ٌٓبٗزٜددب اُ ٬وددخ ثٜددب ثدد ٖ٤أكٚددَ اُغبٓؼددبد اُؼبُٔ٤ددخ
ٝأػوهٜددبٝ .هؽددت ٍدد٤بكر ٚثْددـٌَ فددبٓ ثبَُدد٤ل أَُزْددبه اُلًزددـٞه /أؽٔددـل أثددٞ
اُؼـيّ ه ٤ـٌ ٓغِـٌ اُلُٝخ ُٞعٞكٓ ٙؼ٘ب ك ٠أُغٌِ ًؤ٤خ ٝهبٓخ ى ٝاُزوؽ٤ت
ًددنُي ثبَُدد٤ل اُِددٞا ٓ /ؾٔددل ًٔددبٍ اُددلآُ ٠ؾددبكع اُغ٤دديح ٝاُددلاػْ اُددلا ْ ُغبٓؼددخ
اُوددبٛوحى ٝاُزوؽ٤ددت ثبُٔوـلّ/أؽٔددـل هٙددـب اُٜغددوًى ٝأُوددلّ /أؽٔددل اُجوِٓغدد٠
ػٞٚا اُوهبثخ ا٩كاه٣خ.
صبٗ٤ب :رٜ٘ئخ اٍ٧زبم اُلًزٞه /ػجل اُؾٔ٤ل ٝعل ٟأُ٘ب ٟٝثٔ٘بٍدجخ رؼ٤دٍ ٖ٤د٤بكر ٚػٔ٤دلا
ٌُِ٤خ اُؼِ ّٞى ٝرٜ٘ئدخ اٍ٧دزبم اُدلًزٞهٓ /ؾٔدل ػِدٓ ٠ؾٔدل ٗٞكدَ ثٔ٘بٍدجخ رؼ٤دٖ٤
ٍ٤بكر ٚػٔ٤لا ُٔؼٜل اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد ا٩كو٣و٤خٝ .هبٓب ٍد٤بكرٜٔب ثدؤكا اُوَدْ
اُغددبٓؼُِ ٠ؼٔددلا ٝ .رٔ٘ددُٜٔ ٠ددب اَُدد٤ل اٍ٧دزبم اُددلًزٞه ه دد ٌ٤أُغِددٌ اُزٞك٤ددن
ٝاَُلاك كٜٔٓ ٢زٜٔب اُغل٣لح.
 رٞع ٚ٤اٌُْو ٝاُزول٣و ٍُ٨زبم اُدلًزٞه /اَُدـ٤ل ك٤ٜدـْ اَُدـ٤ل ٛدـ ٚػٔ٤دـل ًِ٤دـخاُؼِ ّٞاَُبثنى ٝاٍ٧زبم اُلًزٞه /ؽَدٖ ٓؾٔدل ٕدجؾ ٠ؽَدٖ ؽدبكع ػٔ٤دل ٓؼٜدل
اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد ا٩كو٣و٤خ اَُدبثن ػِدٓ ٠دب ثدنٓ ٙ٫دٖ عٜدل ٓزٔ٤دي أص٘دب كزدوح
ػٚدد٣ٞخ ٍدد٤بكرٜٔب ثددبُٔغًٌِٔ .ددب هددبّ اٍ٧ددزبم اُددلًزٞه ه دد ٌ٤اُغبٓؼددخ ثزٌددوْ٣
ٍ٤بكرٜٔب.
 رٞع ٚ٤اٌُْو ٝاُزول٣و ٍُ٨زبم اُلًزٞه /ؽَبّ أُ٬ؽ ٠ه  ٌ٤عبٓؼخ اُٜ٘ٚدخػِددٓ ٠ددب ثنُددٓ ٚددٖ عٜددل ٓزٔ٤ددي أص٘ددب كزددوح ػٚدد٣ٞخ ٍدد٤بكر ٚثددبُٔغٌِ ًٔددب هددبّ
اٍ٧زبم اُلًزٞه ه  ٌ٤اُغبٓؼخ ثزٌو٤ٍ ْ٣بكر.ٚ
صبُضب :أًل اَُ٤ل اٍ٧زبم اُلًزٞه ه  ٌ٤أُغٌِ إٔ عبٓؼخ اُوبٛوح ٍجبهخ كا ٔب ك٠
ٓٞاهلٜب اَُ٤بٍ٤خى كول ٍجن إٔ اٍزٌ٘ود اُغبٓؼخ اعوا اد ٗوَ اَُلبهح
آ٧و٤ٌ٣خ ُِولً أُؾزِخى ٝأكاٗذ ٓغيهح ؿيح اُز ٠أكد اُ ٠اٍزْٜبك 53
ٓٞا٘ٛب كَِط٤٘٤ب ٝإبثخ أًضو ٖٓ  0111عو٣ؼٝ .أًلد اٍزٌ٘به اُوواه
آ٧وٝ ٠ٌ٣ػِٓ ًَ ٠ب ٣زورت ػِ ٖٓ ٚ٤آصبهى ًٔب أًل ٍ٤بكر ٚػِـ ٠كػـْ ػوٝثخ
اُولً ٝربه٣قٜب اُؼوث٠ى َٓٝبٗلح أُغٌِ ُِْؼت اُلَِط ٖٓ ٠٘٤أعَ اٍزؼبكح
ؽوٞه ٚأُْوٝػخٓ ٞٛٝ.ب ٣ؼٌٌ أُٞاهق اُ٤٘ٛٞخ اُوا لح ُغبٓؼخ اُوبٛوح ػجو
ربه٣قٜبى ٝاُز ُٖ ٢رزقِ ٠ػٜ٘ب أثلاى َٓبٗلح ُ٘٘ٛٞبى ٝؽلبظب ػِ ٠أٓ٘ٚ
ٝاٍزوواه.ٙ
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هاثؼب :أًل اَُ٤ل اٍ٧زبم اُلًزٞه ه  ٌ٤أُغٌِ ػِ ٠أ٣ُٞٝبد اُغبٓؼخ ك ٢اُزٞعٚ
ٗ٩غبى أُْوٝػبد اٌُجؤُ ٟب ُٜب ٖٓ رؤص٤و ه ٢ٓٞثبُؾ ا٤ٔٛ٧خ٣ٝ .ؤر ٠ػِ٠
هأً أ٣ُٞٝبد ٛن ٙأُْوٝػبدى ْٓوٝع اُغبٓؼخ اُل٤ُٝخىْٓٝوٝع رط٣ٞو
َٓزْل٤بد اُوٖو اُؼ٢٘٤ى ٝهلّ ٧ػٚب أُغٌِ كٌوح ػٔب رْ اٗغبى ٙكًَ ٢
ْٓوٝع ٜٓ٘ٔب:
 ثبَُ٘جخ ُْٔوٝع اُغبٓؼخ اُل٤ُٝخى أٙٝؼ ه  ٌ٤أُغِدٌ أٗدٍ ٚدجن رودلْ٣
رٖددٞه ٓلٖددَ ٌُددَ ٓددٖ اُغددبٗج ٖ٤اً٧ددبكٝ ٢ٔ٣اُٜ٘لٍدد٢ى ٝأٙٝددؼ ًددنُي إٔ
ُددل٘٣ب صدد٬س ػْددوح كهعددخ ػِٔ٤ددخ ْٓددزوًخ ٓددغ عبٓؼددبد أع٘ج٤ددخ ػبُٔ٤ددخى
ٍٝددٞف ٣ددزْ عؼِٜدددب ٙددٖٔ اُلدددوع اُددل ٠ُٝػ٘ددل اكززدددبػ أُوؽِددخ اُٝ٧ددد٠ى
ٝاَُؼـُ ٢ؼَٔ كهعبد ػِٔ٤خ عل٣لحٝ .هل رْ ا٫رلبم ٓدغ عبٓؼدخ ثٌد ٖ٤ػِد٠
ػَٔ ص٬س كهعبد ػِٔ٤خ ْٓدزوً ٚكدٓ ٢غدب٫د اُٜ٘لٍدخ ٝاُيهاػدخ ٝاُِـدخ
اُٖددد٤٘٤خى ٝمُدددي كددد ٢اٛدددبه هإ٣دددخ عبٓؼدددخ اُودددبٛوح ٝاَُ٤بٍدددخ أُٖدددو٣خ
اُ٤٘ٛٞددخٍٝ .ددٞف ٣ددزْ ػٔددَ كهعددخ ػِٔ٤ددخ ْٓددزوًخ ٓددغ عبٓؼددخ ٤ٛوّٝددٔ٤ب
ف ٍ٬اُلزدوح اُوٖد٤وح اُوبكٓدخٝ .أٙٝدؼ ه د ٌ٤أُغِدٌ أٗدٍ ٚد٤زْ ػدوٗ
أُْوٝع ًبٓ ٬ػِ ٠اَُ٤ل ه  ٌ٤اُغٜٔٞه٣دخ ُج٤دبٕ أ٤ٔٛزد ٚاُ٤٘ٛٞدخى ٓٝدب
ٌٔ٣دددٖ إٔ ٣ؼدددٞك ثدددٓ ٚدددٖ ٗلدددغ ػِدددً ٠بكدددخ أَُدددز٣ٞبد اُؼِٔ٤دددخ ٝاَُ٤بٍددد٤خ
ٝا٫هزٖبك٣خ.
 ثبَُ٘جدددـخ ُٔدددـْوٝع رط٣ٞدددـو َٓزْل٤دددـبد اُوٖدددو اُؼ٘٤ددد ٢ػدددـوٗ ه دددٌ٤
أُغٌِ ٓب رْ اٗغبى ٙك ٢أُْوٝع ؽزد ٠إ٥ى ثدل ا ٓدٖ ٛدوػ أُْدوٝعى
ٝرودددلّ أٌُبردددت اٍ٫زْدددبه٣خى ٝردددْ رْدددٌُ َ٤غ٘دددخ ُلؾدددٔ أٝهام أٌُبردددت
أُزولٓددخ ٝافز٤ددبه إٔددِؾٜبٝ .مُددي ٓددٖ فددُ ٍ٬غددبٕ ٓددٖ إٔددؾبة اُقجددوٙ
اُْل٣لح ٝثٌبَٓ اُْلبك.ٚ٤
فبَٓبٓ :زبثؼخ ٍ٤و آ٫زؾبٗبد ٝاُزؤً٤ل ػِ ٠ظٜٞه اُ٘زب ظ ثؾل أهٖ ٠ص٬صخ أٍبث٤غ
ٖٓ اٗزٜب آ٫زؾبٗبدى ٝارقبم اُ٬ىّ ُزٞك٤و اُواؽخ ُِط٬ة أص٘ب رؤك٣خ
آ٫زؾبٗبدى ٝرٞك٤و ٍ٤بهاد اٍؼبف ُٝغبٕ ٓقٖٖخ ُِط٬ة ٖٓ مٟٝ
ا٫ؽز٤بعـبد اُقبٕـخ ٝأُوٙـٝ ٠ؽب٫د أَُبعٖ٤ى ٝاُزؤً٤ـل ػِ ٠اٍزٔواه
آ٫زؾبٗبد ثبُجبثـَ ّ٤ذى ٝػـلّ ػٔـَ أ ١رـ٤٤واد كغب ٤خ ٖٓ ّؤٜٗب إٔ
رَجت ا٫هرجبى ُِط٬ة ٓغ اٙبكخ ٍئاٍ ؽَ أٌُْ٬د ٌَُ آ٫زؾبٗبد
ُزله٣ت اُط٬ة ػِ ٠اُزلٌ٤و اُؼِٔٝ .٠رْ اُزؤً٤ل ػِ ٠أ٤ٔٛخ اٛ٫زٔبّ
ثب٫فزجبهاد أُٞٙٞػ٤خ ك ٢أَُزوجَ ثٌَ ٕٞهٛب ٝأٌّبُٜبى ٝاُز٣ ٢ؼل
افزجبهاد ا٫فز٤به ٓـٖ أُزؼـلك اؽـلٕٞ ٟهٛبٝ .هلّ اَُ٤ل اٍ٧زبم اُلًزٞه
ه  ٌ٤اُغبٓؼخ اٌُْو َُِبكح اُؼٔلا ػِ ٠أكا  ْٜأُٔ٤ي ك ٢اكاهح
آ٫زؾبٗبدى ٝاُن ١عٔغ ث ٖ٤اُٖوآخ ٝاُغل٣خ ٖٓ ٗبؽ٤خ ٝاُٜلٝ
ٝاٍ٫زوواه ٖٓ ٗبؽ٤خ أفوٟى ٝاُزؼبَٓ ثٌَْ هام ٓـغ اث٘ب ٘ب اُط٬ة
ٝاُطبُجبدٓ .غ اُزؤً٤ل ػِٙ ٠وٝهح اُزؼبَٓ ثؾَْ ٓغ أ ١ػ٤ٛ ٞٚئخ رلهٌ٣
٣قوط ػٖ اُوٞاػلٝ .رٔ٘٤ٍ ٠بكر ٚإٔ ر٘ز ٢ٜآ٫زؾبٗبد ػِ ٠ف٤و ٝثبٌَُْ
أُؤٍٓٞى ٝكن اُوٞاػل اُز ٠رْ رؼٜٔٔ٤ب ػِ ٠اٌُِ٤بد ٝأُؼبٛل.
ٍبكٍب :ا٩ؽبٛخ ػِٔب ثزٞإَ اَُ٤ل اٍ٧زبم اُلًزٞه ه  ٌ٤اُغبٓؼخ ٓغ اُط٬ة ػِ٠
اُل ٌ٤ثٞى ٫ؽزٞا ْٜى ُٔٝؾبهثخ اُْب ؼبد اُز٣ ٢جضٜب اُجؼ٘ ٝاٍ٫زٔبع
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٥ها ْٜى ٝاٍ٫زغبثخ ُطِجبر ْٜأُزبؽخًٝ .بٕ ٖٓ  ٖٔٙاُطِجبد اُز ٢رٔذ
اٍ٫زغبثخ ُٜب اػلب ٬ٛة أُلٕ اُغبٓؼ٤خ ٖٓ ٍلاك ٖٓوٝكبد ّٜو ٞ٤ٗٞ٣
أُوجَى ٝمُي ُٖٔ هبّ ثَلاك اُوٍ ّٞؽزّٜ ٠و ٓب ٞ٣اُغبهٟى ثبٙ٩بكخ اُ٠
اػلب اُط٬ة ؿ٤و اُوبكهٝ ٖ٣أث٘ب اُْٜلا ٖٓ رِي أُٖوٝكبدٝ .هؿْ ٛنا
ا٩ػلب ى كول ؽووذ أُلٕ اُغبٓؼ٤خ أػِ ٠كفَ ُٜب ٛنا اُؼبّ ٓوبهٗخ ثب٧ػٞاّ
اَُبثوخى ٝهل اػزٔل أُغٌِ هواهاد ه  ٌ٤اُغبٓؼخ كٛ ٠نا اُْؤٕ.
ٍبثؼب :كـ ٠اٛـبه ٍ٤بٍخ اُغبٓؼخ ك ٠رط٣ٞو اُجؾش اُؼِٔ ٠كوـل رـْ ٛـوػ ٍجؼخ
ْٓوٝػبد ثؾض٤خ ث ٖ٤أػٚب ٤ٛئخ اُزلهٝ ٌ٣اُجبؽضٖ٤ى ٜٓ٘ب ْٓوٝػبد
ٓزؼِوخ ثؼِق اُلٝاعٖ أَُزٞهكح ٝأُ٤ب ٙاُغٞك٤خ كٝ ٙٞ٤ٍ ٠اُز٣ ٠و ّٞثٜب
اٍ٧برنح ٝاُجبؽض٤ًِ ٖٓ ٕٞبد اُؼِّٞى ٝاُطت اُج٤طوٟى ٝاُيهاػخٝ .هل رْ
اُزـِت ػِ ٠أٌُْ٬د اُز ٠رٞاع ٚاُجؾش اُؼِٔ ٠ك ٠اُزَٔ٣ٞى ٝرغل٣ل
اؽز٤بعبد أُؼَٔ أُوًيٟى ٝى٣بكح اُْواًخ اُجؾض٤خ ػِ ٠أَُز ٖ٤٣ٞأُؾِ٠
ٝاُقبهعٝ .٠رـْ اػزٔـبك ٌٓبكـؤد اُ٘ـْو اُلُٝـ ٠فـ ٍ٬ػــبّ ()ّ8101
ثي٣ـــبكح  %01ػــٖ اُؼـبّ اَُبثــن ُٕ٪لاه ٖ٣اٝ ٍٝ٧اُضبٗ٠ى ؽ٤ش رْ
اػزٔبك ٓجِؾ  161ٝ ٕٞ٤ِٓ 01أُق عٌ٘ٓ ٚ٤بكآد اُْ٘و اُلٕ٪ُ ٠ُٝلاه
اُ ٍٝ٧ؼلك  309ثبؽضبى ؽ٤ش رْ ْٗو  0325ثؾضب ك٤ُٝبٝ .رْ اػزٔبك 05
ِٓ 151ٝ ٕٞ٤أُق عٌ٘ٓ ٚ٤بكآد اُْ٘و اُلٕ٪ُ ٠ُٝلاه اُضبُٗ ٠ؼلك 0101
ثبؽضْٗ ٖ٤وٝا  51ثؾضبى ؽ٤ش رٞعل ى٣بكح ك ٠أػلاك اُجؾٞس اُؼِٔ٤خ
أُْ٘ٞهح ك٤ُٝب ثٔقزِق اٌُِ٤بد ٝهطبػبرٜب اً٧بك٤ٔ٣خ ؽٞاُ 9 ٠أ٫ف 12ٝ
ثؾضب ػِٔ٤ب ثبٍْ عبٓؼخ اُوبٛوح ك ٠أُغ٬د ٝاُلٝه٣بد اُؼِٔ٤خ أُٖ٘لخ
ك٤ُٝب ثَ٘جخ ى٣بكح ٝ %01,51ى٣بكح ٓؼبَٓ اُزؤص٤و ُِجؾٞس اُؼِٔ٤خ ُغبٓؼخ
اُوبٛوح أُْ٘ٞهح ك٤ُٝب ُغٞكرٜب ٝؽلاصزٜب ثَ٘جخ  %01,00ػٖ ٓؼبَٓ
اُزؤص٤و ك ٠اُؼبّ أُب٠ٙى ؽ٤ش رْ اٍ٫زْٜبك ث٘ؾ 2 ٞأ٫ف  111ٝثؾش ٖٓ
عبٓؼخ اُوبٛوح ًٝنُي ى٣بكح أٌُبكآد أُقٖٖخ ُِْ٘و اُل ٠ُٝثَ٘جخ %01
ػٖ ّٜو ٓب ٞ٣أُب ٠ٙؽ٤ش اٍزؾٞمد ػِٓ ٖٓ 06,5 ٠غٔٞع اُْ٘و
اُلُٖٔ ٠ُٝوٝ .اُغبٓؼخ رو ّٞثزٔٗ َ٣ٞؾٓ ٞب خ ْٓوٝع ثؾض ٠رطج٤و٠
٧ػٚب ٤ٛئخ اُزلهٍٞ ٌ٣ا ثزٔ َ٣ٞثبُزؼبٓ ٕٝغ عٜبد ك٤ُٝخ أٓ ٝؾِ٤خ أٝ
ٖٓ ف ٍ٬أُٞاهك مار٤خ كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُطبهخ اُجلِ٣خ ٝاُ٘بٗ ٞرٌُ٘ٞٞع٠
ٝاُؼْٞا ٤بد ٝأُ٤ب ٙاُغٞك٤خ ٝاُيهاػخ.
صبٓ٘ب :ا٩ؽبٛخ ػِٔب ثزٞك٤و ا٫ػزٔبك أُبُُ ٠زٌو ْ٣اُجبؽض ٖ٤اُن ٖ٣هبٓ ٞثبُْ٘و اُؼِٔ٠
اُل ٠ُٝػٖ ػبّ ()ّ8101ى ًٔب إٔ َٗت ا٧ػلاك ٝأُجبُؾ ثبُٔوبهٗخ ٓغ
اَُ٘خ اَُبثوخ رزواٝػ ث 1,9 ٖ٤اُ %01 ٠ى٣بكح ػٖ ٓب ٞ٣اُؼبّ أُب.٠ٙ
ربٍؼب :ا٩ؽبٛخ ػِٔب ثزط٣ٞو اُقطخ اٍ٩زوار٤غ٤خ ُغبٓؼخ اُوبٛوح ٌُ ٢رزٞاكن ٓغ
أُؼب٤٣و اُؼبُٔ٤خ ُغبٓؼبد اُغ َ٤اُضبُشى ُٔٝواػبح اُزؾل٣بد اُو٤ٓٞخى
ُٔٝواػبح ٓل ّٜٞأف٬م اُزولّ ٝرغل٣ل اُؼوَ أُٖو ١اُِن ٖ٣رٔذ اٙبكزٜٔب
ُغبٓؼخ اُغ َ٤اُضبُش ك ٢اٛبه اُضوبكخ أُٖو٣خٝ .ثؼل إٔ ر٘زٛ ٠ٜنٙ
اُزؼل٬٣دى ٍ٤زْ اػبكح ٛجبػخ اُقطخ.
ػبّوا :اؽبٛخ ٓغٌِ اُغبٓؼخ ػِٔب ثبعزٔبع رط٣ٞو أَُزْل٤بدى ٝث٤بٕ أٗ ٚرْ ٙٝغ
اُزؼل٬٣د ا٧ف٤وح ُؼول أُج٘ ٠اُغ٘ٞثُِٔ ٠ؼٜل اُوٝ٨ُ ٠ٓٞهاّٝ .رؾـلس اٍ٧زبم
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اُلًزٞه /كزؾ ٠ف٤ٚو ػٔ٤ل ًِ٤خ ٛت هٖو اُؼ٢٘٤ى اُن ٟهـلّ اٌُْو ٍُ٨زبم
اُلًزٞه ه  ٌ٤اُغبٓؼخ ػِ ٠اُزؼبَٓ ٓغ ِٓق رط٣ٞو َٓزْل ٠اُوٖو اُؼ٠٘٤
ثٔ٘ز ٠ٜاُؾوك٤خ ٝأُ٤ٜ٘خى ًٔب ٌّو ٍ٤بكر ٚأَُزْبه ه ٓ ٌ٤غٌِ اُلُٝخ
ٝاُوهبثخ ا٩كاه٣خ ػِ ٠رؼبٜٔٗٝب اُغبك ٝأُضٔوى ٝهل اػزٔل أُغٌِ ػول
أُج٘ ٠اُغ٘ٞثُٔ ٠ؼٜل اٝ٧هاّ.
ؽبك ١ػْو :اُزؤً٤ل ػِ ٠اٍزٔواه ر٘ظ ْ٤ى٣بهاد أَُئ ٖ٤ُٞثبُلُٝخ ٝاُْقٖ٤بد
اُؼبٓخ ُٔؾبكظخ ّٔبٍ ٍ٘٤ب ى ٝرـط٤خ ٝاهغ اُؾ٤بح اُلؼِ ٢اػ٤ٓ٬ب
ُِزؤً٤ل ػِٔٓ ٠بهٍخ اُلُٝخ ثٔقزِق أعٜيرٜب ُلٝهٛب ثبُٔؾبكظخى
ٝرٞك٤و ًَ اُقلٓبد اُ٬ىٓخ ُواؽخ أث٘ب أُؾبكظخى ٌُ ٢رَ٤و اُؾ٤بح
ثٌَْ ٛج٤ؼ٠ى ػِ ٠اُوؿْ ٖٓ اٍزٔواه اُؼِٔ٤خ اُؼٌَو٣خ اُْبِٓخ
(ٍ٘٤ب ٌُٔ )8102بكؾخ ا٩هٛبة.
صبٗ ٠ػْو :اػزٔبك اُزوو٣و أُبُ ٠ك )ّ8101/2/0( ٠ػٖ َٓزؾوبد أػٔبٍ أُوب٫ٝد
ٝاُزٞه٣ل اُز ٠رْ اُزؼبهل ػِٜ٤ب ف ٍ٬ا٧ػٞاّ أُبُ٤خ اَُبثوخ.
صبُش ػْو :اػزٔبك رٞه٤غ ثوٝرٓ ًٍٞٞغ ث٘ي ٖٓو ُزٔ َ٣ٞؽِٔخ اػ٤ٗ٬خ ُٖبُؼ
َٓزْل٤بد اُوٖو اُؼ ٠٘٤ثٔجِؾ  ٕٞ٤ِٓ 01ع٘ ٚ٤فّٜ ٍ٬و هٓٚبٕ
ؽ٤ش رْ رق ٖ ٔ٤ؽَبة ٓقزٖو ُِوٖو اُؼ٣ ٠٘٤زجوع ػِ ٚ٤أُٞاٖ٤٘ٛ
ًٔب  ٌٖٔ٣اُزجوع ٖٓ ف ٍ٬اُلكغ اٌُ٫زوٝ ٠ٗٝاٗ٩زوٗذ ٝػٖ ٛو٣ن
.ATM
هاثغ ػْو :اػزٔبك أُٞاكوخ ػِ ٠رقٖٓ ٔ٤جِؾ  ٕٞ٤ِٓ 81ع٘ٞٓ ٖٓ ٚ٤اهك اُغبٓؼخ
ُْوا عٜبى هٗٓ ٖ٤ـ٘بٝ ٠َ٤ٛروً٤ج ٚثَٔزْلـ ٠اٛ٧لبٍ اُغبٓؼ ٠أثٞ
اُو ِ٣اُ٤بثبٗ.٠
فبٌٓ ػْو :اُزؤً٤ل ػِ ٠اَُبكح اُؼٔلا ثؼلّ أَُبػ ثؼَٔ اٍزج٤بٗبد  ٟ٧ثبؽضٖ٤
كٞٓ ٕٝاكوخ اكاهح اُغبٓؼخى ٝػلّ إلاه أ٣خ ّٜبكاد أ ٝث٤بٗبد ا٫
ُٖبؽت اُْؤٕ ٗلَٝ ٚكن اُوٞاٗٝ ٖ٤اُِٞا ؼ.
ٍبكً ػْو :هوه أُغٌِ رٌُْ َ٤غ٘خ ٖٓ اَُبكح اٍ٧برنح:ـ
ػٔ٤ــــل ًِ٤ـــــخ اُؾوــــٞم ٓووها
اُلًزٞهٕ /جوٓ ٟؾٔل اَُ٘٠ٍٞ
أَُزْبه اُلًزٞه /أؽٔــل أثــ ٞاُؼـيّ

ه ٤ــــٌ ٓغِــــٌ اُلُٝــــخ

ػٞٚا
ػٞٚا

اُلًزٞه  /هعـت ٓؾٔٞك ٛبعــٖ أَُزْبه اُوبٗٗٞـُ ٠و ٤ـٌ
اُغبٓؼــخ
ُلهاٍخ ٛج٤ؼخ أُٞٙٞػبد اُز٣ ٠زْ ػوٜٙب ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ.
ٍبثغ ػْو :ا٩ؽبٛخ ػِٔب ثبُْٔبهًخ ثلؼبُ٤بد ٓ٘زل ٟهإٍب عبٓؼبد اُؼبُْ ثجٌٖ٤
ٝثؾش اْٗب كهعبد ػِٔ٤خ ْٓزوًخ ٓغ هإٍب عبٓؼبد ٤ُٝي ٝثٌٖ٤
ًٔٝجوكطى ٝأٗ ٚرْ ػول ػلح ُوب اد ٓغ هإٍب اُغبٓؼبد اُؼبُٔ٤خ ػِ٠
ٛبِٓ أُئرٔو ُجؾش اْٗب كهعبد ػِٔ٤خ ْٓزوًخ ك ٠اُلوع اُل٠ُٝ
ُغبٓؼخ اُوبٛوح كٓ ٠غبٍ اُِـبدى ٝاكاهح ا٧ػٔبٍى ٝاُيهاػخى ٝاُٜ٘لٍخ
ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُزولٓخ.
صبٖٓ ػْو :ا٩ؽبٛخ ػِٔب ثوواهاد ٝر٤ٕٞبد أُغٌِ ا٧ػُِِ ٠غبٓؼبد ك ٠عَِزٚ
ا٧ف٤وح ثغبٓؼخ ػٓ 03( ّٞ٣ ٌّٔ ٖ٤بٝ )ّ8102 ٞ٣أٜٔٛب:
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ٓطبُجخ اُغبٓؼبد ثبُزؼب٣ٍٞ ٕٝب ُزلؼ َ٤كٝه ٕ٘لٝم رؾَ ٖ٤أؽٞاٍ
اُؼبِٓ ٖ٤ك ٠اُغبٓؼبد أُٖو٣خ ٖٓ أعَ ا٩هروب ثب٧ؽٞاٍ
أُؼ٤ْ٤خ ُِؼبِٓ ٖ٤ك ٠اُغبٓؼبد.
ٙٝغ ٞٙاث ٜر ٖٔٚرؾٖ َ٤أُٖوٝكبد اُغبٓؼ٤خ ٖٓ ٬ٛة
اُجٌبُٞه٬ٛٝ ًٞ٣ة اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ٝاُٞاكل ٖ٣ف ٍ٬اُؼبّ
اُلهاٍ ٠أُوجَ.
رلؼٗ َ٤ظبّ اُزٖؾ٤ؼ اٌُ٩زو٠ٗٝى ٙٝوٝهح رول ْ٣اُزله٣ت اٌُبك٠
َُِبكح أػٚب ٤ٛئخ اُزلهُِ ٌ٣و٤بّ ثؼِٔ٤بد اُزٖؾ٤ؼ اٌُ٩زو٠ٗٝ
ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣اُؼبّ اُلهاٍ ٠أُوجَ ثلا٣خ رطج٤ن اُزٖؾ٤ؼ
اٌُ٩زو ٠ٗٝثٌَْ ًبَٓ.
ػول أُِزو ٠ا٩ثلاػ ٠اُ ٍٝ٧ط٬ة اُغبٓؼبد أُٖو٣خ ك ٠عبٓؼخ
أُ٘ٞك٤خ ػبّ (.)ّ8102

ربٍغ ػْو :ا٩ؽبٛخ ػِٔب ثؤْٗطخ اُغبٓؼخ ف ٍ٬اُلزوح أُب٤ٙخى ٝأثوىٛب:










ر٘ظِٓ ْ٤زو ٠اُق٤و اَُ٘٬ُٔ ٟٞثٌ اُط٬ة ثٌِ٤خ اُزغبهح ّٞ٣
(.)ّ8102/5/8
اكززبػ أُئرٔو اُؼِٔ ٠اُل ٠ُٝاُواثغ ٝاُؼْو ٕٝثٌِ٤خ ا٩ػ ّ٬ثؼ٘ٞإ
نٗؾ ٞرغَ٤و اُلغٞح ث ٖ٤ا٩ػٝ ّ٬أُغزٔغن ثبٌُِ٤خ ّٞ٣
(.)ّ8102/5/1
اؽزلبُ٤خ ً ِ٤خ ا٫هزٖبك ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ ثٔوٝه ػبّ ػِ ٠ا٬ٛم أٍٝ
ؽب٘ٙـخ أػٔبٍ ثبُغبٓؼبد أُٖو٣خ اُؾٌ٤ٓٞخ .)ّ8102/5/1( ّٞ٣
اكززبػ كؼبُ٤بد أُئرٔو اُل ٠ُٝاَُُِ٘ ٟٞز٘ٔ٤خ أَُزلآخ ك ٠اكو٣و٤ب
ثٔؼٜل اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد ا٩كو٣و٤خ .)ّ8102/5/1( ّٞ٣
اًزْبف ٌُِ٤خ ا٥صبه ثبُغبٓؼخ ػجبهح ػٖ ٓوجوح ٙقٔخ ٌُج٤و هبكح
اُغ ِ٤أُٖو ٟاُول ْ٣ثَوبهح.
كٞى ٬ٛة عبٓؼخ اُوبٛوح ثٌؤً اُؼجبهوح ػَِٓ ٠ز 18 ٟٞعبٓؼخ
ؽٌ٤ٓٞخ ٝفبٕخى ٝمُي ثبُزؼبٓ ٕٝغ اُج٘ي ا ٠ِٛ٧أُٖوٝٝ ٟىاهح
اُْجبة ٝاُو٣بٙخ.
ٗظٔذ اُغبٓؼخ اؽزلبُ٤خ فزبّ اْٗ٧طخ اُط٬ث٤خ ٝرٌو ْ٣اُلب ي ٖ٣ك٠
أَُبثوبد اُط٬ث٤خى ٝرْ رٞى٣غ عٞا ي أُ٤ضبم ا٧ف٬هُِ ٠طبُت
اُغبٓؼ٠ى ٝرٌو ْ٣اُطبُت ٝاُطبُجخ أُضبُ ٖ٤٤ػَِٓ ٠ز ٟٞاُغبٓؼخى
ٝرٌو ْ٣اُط٬ة اُلب ي ٖ٣ثٌؤً اُؼجبهوح ُِغبٓؼبدى ًٝنُي رٌوْ٣
اُط٬ة اُؾبِٕ ٖ٤ػِ ٠عٞا ي كَٓ ٠بثوخ اثلاع اُضوبك٤خ ٝاُل٘٤خ.
ٍ٤زْ ر٘ظٓ ْ٤ؼٌَو هبكح أَُزوجَ رؾذ ػ٘ٞإ رغل٣ل اُؼوَ أُٖوٟى
ٝمُي ُِزؤً٤ل ػِ ٠إٔ رـ٤٤و ٛوا ن اُزلٌ٤و ك ٢هإ٣خ اُؼبُْ  ٢ٛاَُجَ٤
آ٧ضَ ُِزـِت ػِٓ ٠ؼظْ أٌُْ٬د اُز ٢رؾلم ثبُؼبُْ ػٔٓٞب ٖٓٝو
ػِٝ ٠ع ٚاُقٍٖٞٝ .ٓٞف ٣زْ اكززبػ ْٗبٛبد أُؼٌَو ثٔؾبٙوح
ِ٣وٜ٤ب اَُ٤ل اٍ٧زبم اُلًزٞه ٓؾٔل ػضٔبٕ اُقْذ ه  ٌ٤اُغبٓؼخ.
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 اكززبػ أػٔبٍ رط٣ٞو ٓؼبَٓ اٌُ٤ٔ٤ب اُزؾِ٤ِ٤خ ثٌِ٤خ اُٖ٤لُخ ّٞ٣
( )ّ8102/5/09ثزٌِلـخ ثِـذ  ٕٞ٤ِٓ 1ع٘٤ـٝ .ٚهـلّ اَُـ٤ل اٍ٧زبم
اُلًزـٞه ه  ٌ٤أُغِـٌ اُزٜ٘ئـخ ٍُ٨زبم اُلًزٞه /أ ٖٔ٣اُقط٤ت ػٔ٤ل
ًِ٤خ اُٖ٤لُخ ػِٛ ٠نا اٗ٩غبىى ٝهلّ ُ ٚاٌُْو ػِ ٠عٜٞك ٙأُقِٖخ
ك ٢رط٣ٞو اٌُِ٤خ.
 رْ اكززبػ أُوؽِخ اُضبٗ٤خ ٖٓ رط٣ٞو ٝؽلح اُؼِٔ٤بد ثَٔزْل ٠اٛ٧لبٍ
اُغبٓؼ ٠أث ٞاُو٣ـِ أُ٘٤ـوحى ٝمُـي ثوػب٣ـخ ٓئٍَـخ ٝكب ٖٓو
ٝاُج٘ي اُؼوث ٠ا٩كو٣ؤِّ ٠ذ هكغ ًلب ح أهثغ ؿوف ػِٔ٤بد ٝاؽٍ٬
ٝرغل٣ل ؿوف ا٩كبهخ ٝؿوف رـ٤٤و ٓ٬ثٌ اٛ٧جب ى ؽ٤ش روّٞ
ٓئٍَخ ٝكب ٖٓو ثوػب٣خ ٝؽلح اُؼِٔ٤بد ٝرٞك٤و أعٞه اُزٔو٘٣
اٙ٩بك٤خ ٝاُزٌلَ ثزٌبُ٤ق اُؼِٔ٤بد ُؼلك ٖٓ أُوّٜ ٠ٙو٣بى ٝأٚ٣ب
اُزؼبهل ٓغ ّوًخ ٗظبكخ ٌٍٝوربه٣خ فبٕخ ثبُؼِٔ٤بد.

ػْو :ٕٝا٩ؽبٛخ ػِٔب ثبُٞكٞك اُيا وح ُِغبٓؼخ ف ٍ٬اُلزوح أُب٤ٙخ : ٠ٛٝ
 ى٣بهح ٍل٤و أٌَُ٤ي ُٔوبثِخ اَُ٤ل اٍ٧زبم اُلًزٞه /ػٔو ٝػلُـٗ ٠ب ت
ه  ٌ٤اُغبٓؼخ ُْئ ٕٞاُلهاٍبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس كّٞ٣ ٠
(.)ّ8102/5/01


ى٣بهح ه  ٌ٤ثؤُبٕ ثٞهً٘٤ب كبٍُ )ّ8102/5/01( ّٞ٣ ٞلهاٍخ
رٞك٤و ٓ٘ؼ ٬ٛث٤خ ٝرجبكٍ اٍ٧برنح ٝاُط٬ة ٓغ عبٓؼبد ثٞهً٘٤ب
كبٍ.ٞ



ى٣بهح أَُزْبه اُضوبك٤ُِ ٠بثبٕ ُٔوبثِدخ اٍ٧دزبم اُدلًزٞه /ػٔدو ٝػلُدـ٠
ٗب دددت ه ددد ٌ٤اُغبٓؼدددخ ُْدددئ ٕٞاُلهاٍدددبد اُؼِ٤دددب ٝاُجؾدددٞس كددد٣ ٠دددّٞ
(.)ّ8102/5/09

اكاهح اُغبٓؼخ

أُٖبكهـبد

 أُٖددبكهخ ػِددٓ ٠ؾٚددو اعزٔددـبع ٓغِددـٌ عبٓؼددـخ اُوبٛددـوح اُغَِددـخ ههددـْ ()0010ثزبه٣ــ (.)ّ8102/9/11
 أُٖددبكهخ ػِدد ٠هددواهاد اٍ٧ددزبم اُددلًزٞه /ه دد ٌ٤اُغبٓؼددخ اُٖددبكهح ثددبُزلٓ ٘٣ٞددٖٓغٌِ اُغبٓؼخ ف ٍ٬اُلزوح ٖٓ ( )ّ8102/5/0ؽز )ّ8102/5/83( ٠ك ٠أُغدب٫د
ا٥ر٤خ:
٘ٓ .0ؼ اُلهعبد اُؼِٔ٤خ ثٔوؽِز( ٢اَُِ٤بٌٗ ٝاُجٌبُٞه(ٝ )ًٞ٣اُلهاٍبد اُؼِ٤ب).
 .8رؼ ٖ٤٤أػٚب ٖٓ اُقبهط ثٔغدبٌُ اٌُِ٤دبدى ٙٝدْ أٍدبرنح ُٔغبَُدٜبى ٛجودـب ُِلودورٖ٤
(عـ) ٛ( ٝـ) ٓـٖ أُـبكح ( ٖٓ )91اُوبٗ ٕٞههـْ (َُ٘ )93خ ( )ّ0318ثْـؤٕ ر٘ظدْ٤
اُغبٓؼبد.
 .1هجــــــٛ ٍٞلا٣ـــــــب ٝرجوػـــــبد ٝعٞا ـــــي.
ٓ .9ل اُجؼضبد ٝا٩عبىاد اُلهاٍ٤خ ثؼل اُؼبّ اُواثغ ك ٞٙ ٠اُوٞاػل أُ٘ظٔخ ُنُي.
ٝ .5هدددددـق هدددددـ٤ل ٝهجدددددـ ٍٞأػدددددـناه اُطدددددـ٬ة ثٔوؽِزدددددـ( ٠اَُِ٤بٗدددددـٌ ٝاُجٌبُٞه٣دددددـ)ًٞ
(ٝاُلهاٍـبد اُؼِ٤ب).
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 .6هَجـُ ٍٞأػناه أػٚب ٤ٛئخ اُزله ٌ٣اُن ٖ٣ػبكٝا فّٜ ٍ٬و ٖٓ ربه٣ـ اٗ٫وطبع.
 .1روو٣ددو اٜٗددب فلٓددـخ أػٚددب ٤ٛئددخ اُزددله ٌ٣اُددنُ ٖ٣ددْ ٣ؼددٞكٝا فددـٍ ٍ٬ددزخ أّددٜو ٓددـٖ
ربه٣ـ اٗ٫وطبع.
 .2ؽدب٫د رٖددؾ٤ؼ ث٤بٗددبد اُدلهعبد اُؼِٔ٤ددخ اُزدد ٢هدل ٣ؾددلس كٜ٤ددب فطدؤى ٝرزطِددت اُؼددوٗ
ػِـدددـٓ ٠غِـدددـٌ اُغبٓؼـدددـخى ٝمُدددي ثؼدددل ٓواعؼزٜدددب ٓـدددـٖ ا٩كاهح أُوًي٣دددخ ُِْدددئٕٞ
اُوبٗ٤ٗٞخ ثبُغبٓؼخ.
 .3ؽــب٫د ٗــلة أػٚــب ٤ٛئــخ اُزله ٖٓ ٌ٣فبهط ًِ٤بد اُغبٓؼخ.
 .01إـلاه هـواهاد اٜٗـب اُقلٓـخ كـ ٠ؽدـب٫د اٗوطدـبع أػٚدب ٤ٛئدخ اُزدلهٝ ٌ٣اُ٤ٜئدخ
أُؼبٗٝـخ أُ٘زلث ٖ٤أ ٝأُؼبه٣ـٖ أ٣ ٖٓ ٝؼٔـَ ثٌَْ ؿ٤و هٍٔدـ ٠رؾدذ أ ٟاٍدْ ُدلٟ
أ٣خ عٜخ أفو ٟفبهط اُغبٓؼخ.
 -00أُٞاكوخ ػِ ٠اػزٔـبك ا٩ػلـب اد ٝاُقٖٓٞـبد اُزـٝ ٠اكـن ػِٜ٤ـب اَُـ٤ل اٍ٧ـزبم
اُلًزٞه ه  ٌ٤اُغبٓؼخ ػِ ٠عٔ٤غ اُقلٓبد ٝاُوٍ.ّٞ

ًِ٤خ ا٥كاة

رؼ٘٤٤ـبد

 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهح ٛ /بُخ ٕلٞد ًٔبٍ ٓؾٔل ٍٞ٣دق كدٝ( ٠ظ٤لدخ أٍدزبم)اُْبؿوح (ثوَْ اُِـخ اٗ٩غِ٤ي٣خ ٝآكاثٜب) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح  /عٜ٤ددبٕ ٓؾٔددٞك أٓدد ٖ٤ؽَددبٗ ٖ٤كددٝ( ٠ظ٤لددخ أٍددزبم)اُْبؿوح (ثوَْ اُِـخ اٍ٩جبٗ٤خ ٝآكاثٜب) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞه  /ػٖددبّ ىًو٣ددب ٓؾٔددٞك عٔ٤ددَ كددٝ( ٠ظ٤لددخ أٍددزبمَٓبػل) اُْبؿوح (ثوَْ اُلَِلخ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهح ٤ٍٗٞ /ب كبهٝم كو٣ل ٍؼ٤ل كٝ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓدبػل)اُْبؿوح (ثوَْ اُِـخ اٗ٩غِ٤ي٣خ ٝآكاثٜب) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُؾوٞم

 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞه  /أؽٔددل ثـددلاك ٟهّددل ٟأؽٔددل كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ اُوبٗ ٕٞاُزغبه )ٟثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُؼِّٞ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح ٗ /بٛددل ػجددل اُلزددبػ ػجددل اُـ٘دد ٠ؽَدد ٖ٤كددٝ( ٠ظ٤لددخأٍزبم) اُْبؿوح (ثوَْ اٌُ٤ٔ٤ب ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهح ُ /ج٘ٓ ٠ؾٔل ٕ٬ػ ؽَٖ كٝ( ٠ظ٤لخ أٍزبم) اُْبؿوح(ثوَْ اُل٤ي٣ب ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح ٓ /بعددلح كٌددوٓ ٟؾٔددٞك ٓؾٔددل كددٝ( ٠ظ٤لددخ أٍددزبمَٓبػل) اُْبؿوح (ثوَْ اٌُ٤ٔ٤ب ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ٤د ٖ٤اُدلًزٞه  /اثدوا ْ٤ٛأؽٔدل ٓؾٔدل ػجدل أُغ٤دل كدٝ( ٠ظ٤لدخ أٍدزبمَٓبػل) اُْبؿوح (ثوَْ اُل٤ي٣ب ) ثبٌُِ٤خ.
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 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهح  /ػج٤و ٓؾَٖ ٓؾٔل ٓؾٔل ٍبُْ كٝ( ٠ظ٤لخ ٓلهً)اُْبؿوح (ثوَْ ػِْ اُؾْواد) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح  /أ٣ددـبٕ ػددـ ٬اُل٣ددـٖ ػددـجل اُلزددبػ ػجددل اُـلددبه كدد٠(ٝظ٤لخ ٓلهً) اُْبؿوح (ثوَْ ػِْ اُؾْواد) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ ٛت هٖو اُؼ٠٘٤

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح  /ك٘٣ددـب ػجددـبً ػلددـذ كددٝ( ٠ظ٤لددخ أٍددزبم َٓددبػل)اُْبؿوح (ثوَْ اُوٓٝبر٤يّ ٝاُزؤ )َ٤ٛثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح ٍ /ددبًُٔ ٠ددبٍ اثددوا ْ٤ٛاٍددؾن كددٝ( ٠ظ٤لددخ أٍددزبمَٓبػل) اُْبؿوح (ثوَْ ٛت اٛ٧لبٍ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞه  /أؽٔل ٍٔ٤و ثوًبد ٓؾٔل ٖٓدطل ٠كدٝ( ٠ظ٤لدخ أٍدزبمَٓبػل) اُْبؿوح (ثوَْ عواؽخ اُؼظبّ) ثبٌُِ٤خ.
 ث٘ب ػِ ٠أُنًوح أُؼوٙٝخ ثْؤٕ اػبكح ػوٗ اُ٫زٔبً أُولّ ٖٓ ٝاُلح اُطج٤ت/ٓؾٔددل ٗج٤ددَ ٓؾٔددل أؽٔددل (أُددلهً أَُددبػل ثوَددْ اّ٧ددؼخ اُزْقٖ٤دد٤خ) ثٌِ٤ددخ اُطددت
ٝاُن ٟرزٚوه ك ٖٓ ٚ٤اُـب رؼ ٚ٘٤٤ثٞظ٤لخ ٓلهً.
هددوه أُغِددٌ أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددواه اٌُِ٤ددخ ثبُٔٞاكوددخ ػِدد ٠كزدد ٟٞأَُزْددبه اُوددبٗ٠ٗٞ
ُِغبٓؼخ كٕ ٠ؾخ هدواه ٓغِدٌ اُغبٓؼدخ ثغَِدز ٚثزدبه٣ـ ( )ّ8101/6/81ثبُٔٞاكودخ
ػِ ٠رؼ ٚ٘٤٤كٝ ٠ظ٤لخ ٓلهً ٝػلّ ْٓدوٝػ٤خ هدواه ٓغِدٌ اُغبٓؼدخ اَُدبثن ثغَِدخ
()ّ8101/3/81ى ٝاؽبُخ ِٛت ا٩عبىح اُ ٠اٌُِ٤خ ٩ػٔبٍ ّئٜٗٞب.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞه  /أؽٔل ٓؾٔل ٓؾٔٞك ثدله كدٝ( ٠ظ٤لدخ أٍدزبم) اُْدبؿوح(ثوَْ ٛت اٛ٧لبٍ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح  /ى٘٣ددت اُؾَددٓ ٖ٤ؾٔددل ػِدد ٠اُ٘ؾددبً كددٝ( ٠ظ٤لددخٓلهً) اُْبؿوح (ثوَْ آ٧واٗ اُجب٘ٛخ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح  /هٜ٣ددبّ ٓؾٔددل ًبٓددَ أؽٔددل كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ آ٧واٗ اُ٘لَ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞه  /أؽٔددل ٍددِطبٕ ٓؾٔددل ٍددِطبٕ كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ عواؽخ اُوِت ٝاُٖله) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞه  /ػٔوٖٓ ٝدطل ٠ػط٤دٍ ٚدِٔ٤بٕ كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدلهً)اُْبؿوح (ثوَْ عواؽخ اُؼظبّ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞه ٓ /ؾٔددٞك ػددبٛق ػجددل اُـلددبه ٍٞ٣ددق كددٝ( ٠ظ٤لددخٓلهً) اُْبؿوح (ثوَْ عواؽخ ا٧مٕ ٝاٗ٧ق ٝاُؾ٘غوح) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞه  /أؽٔل ػجل اٌُو ْ٣ػجل اَُد ّ٬اَُد٤ل كب٣دل كدٝ( ٠ظ٤لدخٓلهً) اُْبؿوح (ثوَْ اّ٧ؼخ اُزْق٤ٖ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞه ٓ /ؾٔل آبّ ٕله ٠آبّ كٝ( ٠ظ٤لخ ٓدلهً) اُْدبؿوح(ثوَْ اُجبصُٞٞع٤ب) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح  /ػِ٤ددب ػِدد ٠رٞك٤ددن ؽَدد ٖ٤كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ آ٧واٗ اُجب٘ٛخ اُقبٕخ) ثبٌُِ٤خ.
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ًِ٤خ اُزغبهح

 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ٤د ٖ٤اُدلًزٞه  /أؽٔدل ٗج٤دَ ٓؾٔدل ًٔدبٍ ٓؾٔدل كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدلهً)اُْبؿوح (ثوَْ أُؾبٍجخ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُٜ٘لٍخ

 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهح ٍ /ؾو أؽٔدل ٓؾٔدل اَُد٤ل اُ٘غدبه كدٝ( ٠ظ٤لدخ أٍدزبم)اُْبؿوح (ثوَْ ٘ٛلٍخ اُو٣ب٤ٙبد ٝاُل٤ي٣وب اُٜ٘لٍ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞه ٛ /ددبٛو ٓؾٔددل ػجددل اُؾٌدد ْ٤كزددٞػ ؽددٝ٬ح كددٝ( ٠ظ٤لددخأٍزبم َٓبػل) اُْبؿوح (ثوَْ ٘ٛلٍخ اُو ٟٞأٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞه  /ػجل أُبعل ؽبكع اثوا ْ٤ٛػَ٤د ٟٞكدٝ( ٠ظ٤لدخ أٍدزبمَٓبػل) اُْبؿوح (ثوَْ ٘ٛلٍخ اُو ٟٞأٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞه  /ؽ٘لددٓ ٠ؾٔددٞك ؽ٘لددٓ ٠ؾٔددٞك كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ ٘ٛلٍخ اُوٝ ٟٞا٫٥د اٌُٜوث٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞه  /أؽٔل ٓؾٔل ػجدل أُد٘ؼْ ؽٔ٤دلح كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدلهً)اُْبؿوح (ثوَْ ٘ٛلٍخ اُوٝ ٟٞا٫٥د اٌُٜوث٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞه  /أؽٔل ؽٔل ٟػجل اُقبُن ػجل اُؾٔ٤ل آ٬ٍ٩ج ٠ُٞك٠(ٝظ٤لخ ٓلهً) اُْبؿوح (ثوَْ اُٜ٘لٍخ اْٗ٩ب ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح  /كو٣ددلح ٓؾٔددل ٕددجو ٟاَُدد٤ل كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ ٘ٛلٍخ اُؾبٍجبد) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح  /أٓ٤ددوح فبُددل أٗددٞه أثدد ٞاُؼطددب كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ اُٜ٘لٍخ اٌُ٤ٔ٤ب ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞه  /ؽَددٖ رؾَدد ٖ٤ػجددل اُٛٞددبة كددٝ( ٠ظ٤لددخ أٍددزبم)اُْبؿوح (ثوَْ ٘ٛلٍخ اّ٧ـبٍ اُؼبٓخ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُيهاػخ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح ٍ /دد٤لح ٍدد٤ل أؽٔددل ػجددل اُٖددٔل كددٝ( ٠ظ٤لددخ أٍددزبم)اُْبؿوح (ثوَْ اُؾْواد ا٩هزٖبك٣خ ٝأُج٤لاد) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُدلًزٞهح  /أٍددٔب ثددله اُددلٍ ٖ٣دد٤ل ٓؾٔددل اُؼطددبه كددٝ( ٠ظ٤لددخأٍزبم َٓبػل) اُْبؿوح (ثوَْ ثَبر ٖ٤اُي٘٣خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح  /كبٔٛددخ ػجددل اُْددبكٖ٘ٓ ٠ددٞه ؽل٘ددب ٟٝكددٝ( ٠ظ٤لددخأٍزبم َٓبػل) اُْبؿوح (ثوَْ ا٫هزٖبك اُيهاػ )٠ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞه ٛ /ددبهم عٔددبٍ ٓؾٔددل ػجددل أُوٖددٞك كددٝ( ٠ظ٤لددخٓلهً) اُْبؿوح (ثوَْ اُٖ٘بػبد اُـنا ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞه ٍ /دد٤ل ٍددؼل أثدد ٞى٣ددل ؽٔ٤ددلح كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ اُٖ٘بػبد اُـنا ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهح  /هّب ؽَ ٖ٤أؽٔدل ػجدل اُؾٔ٤دل كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدلهً)اُْبؿوح (ثوَْ أٌُ٤وٝثُٞٞ٤ع٤ب اُيهاػ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
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ًِ٤خ اُطت اُج٤طوٟ

 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهح ٔ٤ّ /ب أٍبػٍ َ٤بُْ ػجل اُؼبٍ كدٝ( ٠ظ٤لدخ أٍدزبم)اُْبؿوح (ثوَْ اُجبصُٞٞع٤ب ا٤ٌ٤٘٤ًِ٩خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهح  /أٓ٘٤خ ٓؾ ٠اَُؼ٤ل ػ ٠َ٤كٝ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل)اُْبؿوح (ثوَْ اُقِ٤خ ٝاَٗ٧غخ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهح ٞٗ /اٍ أؽٔل ػجل اُـ٘ٞٗ ٠ه كٝ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل)اُْبؿوح (ثوَْ اُزْو٣ؼ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞه  /ػجددل ٕدد٬ػ ًبٓددَ ؽددٞرو كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ اٌُ٤ٔ٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ٤ٔ٤ًٝب اُزـن٣خ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ كاه اُؼِّٞ

 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞه  /أؽٔل ػِٕ ٠بُؼ ٓؼٙ ٗٞجِ كٝ( ٠ظ٤لخ ٓدلهً)اُْبؿوح (ثوَْ اُْو٣ؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُٖ٤لُخ

 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح ٛ /ددلٓ ٟؾٔددل ٍدد٤ل ٓؾٔ دل ٓددوىٝم كددٝ( ٠ظ٤لددخٓلهً) اُْبؿوح (ثوَْ اٌُ٤ٔ٤ب اُزؾِ٤ِ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهح ٓ /و ْ٣ؽَدٖ ػجدل أُد٘ؼْ ٌ٤ٛدَ كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدلهً)اُْبؿوح (ثوَْ أٌُ٤وٝثُٞٞ٤ع٤ب ٝأُ٘بػخ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞه ٓ /ؾٔددل ػجددل ٓؾٔددل ٍددبُْ كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ اُؼوبه٤و) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ ا٫هزٖبك ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ

 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح ٍ /ددبهح أٍددبٓخ أؽٔددل ػطب٣ٝددخ كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ ا٫ؽٖب ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُؼ٬ط اُطج٤ؼ٠

 أُٞاكودددخ ػِدددـ ٠رؼ٤ددد ٖ٤اُدددلًزٞهح  /أ ٫كٜٔددد ٠ؽَدددٖ اُ٘ٔدددو كدددٝ( ٠ظ٤لدددخ ٓدددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ اُؼ٬ط اُطج٤ؼٛ٨ُ ٠لبٍ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞه  /ؽَبّ اُل ٖ٣ؽَٖ ػِ ٠اُق ٠ُٞكٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدلهً)اُْبؿوح (ثوَْ أٌُ٤بٌٗ٤ب اُؾ٣ٞ٤خ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُزٔو٘٣

 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهح ٍ /دؾو ٖٓ٘دٞه اثدوا ْ٤ٛثْدبهح كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدلهً)اُْبؿوح (ثوَْ رٔوٕ ٘٣ؾخ اٝ ّ٧ؽل٣ض ٠اُ٫ٞكح) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح ٗ /بهٔ٣ددبٕ ػِددٓ ٠ؾٔددل ِ٣ددلهّ كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ رٔو ٘٣اُٖؾخ اُ٘لَ٤خ) ثبٌُِ٤خ.
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 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح  /ػدد ٬ػجددل اُددوؽٖٔ ػِدد ٠ػجددل اُددوؽٖٔ كددٝ( ٠ظ٤لددخٓلهً) اُْبؿوح (ثوَْ رٔو ٘٣اٛ٧لبٍ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ ا٩ػّ٬

 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح  /أ٣ددبٕ ٓؾٔددل ٍددِٔ٤بٕ أٓدد ٖ٤كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ اُؼ٬هبد اُؼبٓخ ٝا٩ػ )ٕ٬ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُزقط ٜ٤ا٫هِٝ ٠ٔ٤اُؼٔواٗ٠

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞه  /ػجددل اُقددبُن ػجددل اُددوؽٖٔ ػددٞاك كددٝ( ٠ظ٤لددخ أٍددزبمَٓبػل) اُْبؿوح (ثوَْ اُزقط ٜ٤اُؼٔواٗ )٠ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ُِزوث٤خ

 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞه  /ػٔو ٝعبثو هوٗ٤ٍ ٠ل كٝ( ٠ظ٤لخ ٓدلهً) اُْدبؿوح(ثوَْ أُ٘بٛظ ٛٝوم اُزله )ٌ٣ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُزوث٤خ ُِطلُٞخ أُجٌوح

 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهح  /أٓ٤وح ػٔو ػجل اُؼبٞٛ ٠ٛاه ٟكٝ( ٠ظ٤لخ ٓدلهً)اُْبؿوح (ثوَْ اُؼِ ّٞاُزوث٣ٞخ) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُؾبٍجبد ٝأُؼِٓٞبد

 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهح  /أ٣بٕ ؽَ٘ ٠ػجدل اُـ٘دٍ ٠دبُْ كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدلهً)اُْبؿوح (ثوَْ ػِ ّٞاُؾبٍت) ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُزوث٤خ اُ٘ٞػ٤خ

 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهٓ /ؾٔل ٣ؾ ٠٤ػجدل اُدوؽٖٔ ؽَدٖ كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدلهً)اُْبؿوح (ثوَْ اُزوث٤خ أُ٤ٍٞو٤خ) ثبٌُِ٤خ.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞهح  /ؿبكح ػجدل اُدوؽ ْ٤ػِدٓ ٠ؾٔدل كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدلهً)اُْبؿوح (ثوَْ اُؼِ ّٞاُزوث٣ٞخ ٝاُ٘لَ٤خ) ثبٌُِ٤خ.

أُؼٜل اُوٝ٨ُ ٠ٓٞهاّ

 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞه  /ػجل اُٛٞبة هأكدذ ػجدل اُٛٞدبة اثدوا ْ٤ٛكدٝ( ٠ظ٤لدخٓلهً) اُْبؿوح (ثوَْ عواؽخ اٝ٧هاّ) ثبُٔؼٜل.
 أُٞاكوخ ػِـ ٠رؼ ٖ٤٤اُلًزٞه  /ؽَبّ ٓؾٔل كو٣ل ػجدل ٙاُْد٤ـ كدٝ( ٠ظ٤لدخ ٓدلهً)اُْبؿوح (ثوَْ عواؽخ اٝ٧هاّ) ثبُٔؼٜل.
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ٓؼٜل اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد ا٧كو٣و٤خ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح  /أٓ٤ددوح ّددٞه ٠أؽٔددل اَُددؼ٤ل كددٝ( ٠ظ٤لددخ أٍددزبم)اُْبؿوح (ثوَْ أُٞاهك اُطج٤ؼ٤خ) ثبُٔؼٜل.

أُؼٜل اُوُ ٠ٓٞؼِ ّٞاُِ٤يه

 أُٞاكوددخ ػِددـ ٠رؼ٤دد ٖ٤اُددلًزٞهح ٓ /ددوٝح ػِدد ٠هٓٚددبٕ ؽَددٖ كددٝ( ٠ظ٤لددخ ٓددلهً)اُْبؿوح (ثوَْ رطج٤وبد اُِ٤يه ك ٠اُو٤بٍبد ٝاٌُ٤ٔ٤ب اُ٤ ٞٚخ ٝاُيهاػخ) ثبُٔؼٜل.

اكاهح اُغبٓؼخ

 أُٞاكوخ ػِ ٠أُنًوح أُؼوٙٝخ ثْؤٕ رؼ ٖ٤٤اٍ٧زبم اُلًزٞهٛ /دبهم ػدبٓو ٓؾدبكعاُج٘ي أُوًي ٟػٞٚا ٖٓ اُقبهط ثٔغٌِ اُغبٓؼخ ُٔدلح ػدبٓ ٖ٤هبثِدخ ُِزغل٣دل ثٖدلزٚ
اُٞظ٤ل٤خ.

ًِ٤خ ا٥كاة

رؼ٘٤٤بد ؿ٤و َٓزٞكبح

 ػلّ أُٞاكوخ ػِ ٠روه٤خ اُلًزٞه  /ػجـل اُـ٘د ٠ػجدل اُؼي٣دي ى٣دبكح (اٍ٧دزبم أَُدبػلثوَْ اُغـواك٤ب ثبٌُِ٤خ) ُٞظ٤لخ أٍزبم.
 ػددلّ أُٞاكوددخ ػِدد ٠روه٤ددخ اُددلًزٞهح  /كاُ٤ددب ٍٓٞدد ٠ػجددل ٛدد( ٚأُددلهً ثوَددْأٌُزجبد ٝاُٞصب ن ٝأُؼِٓٞبد ثبٌُِ٤خ) ُٞظ٤لخ أٍزبم َٓبػل.

ٓؼٜل اُلهاٍبد ٝاُجؾٞس ا٩ؽٖب ٤خ

 ػلّ أُٞاكوخ ػِ ٠روه٤خ اُلًزٞه  /أّوف ػجل أُ٘ؼْ اُٜبك( ٟأُلهً ثوَدْ ػِدّٞاُؾبٍت ٝأُؼِٓٞبد ثبُٔؼٜل) ُٞظ٤لخ أٍزبم َٓبػل.

ٓؼٜل اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد ا٩كو٣و٤خ

 ػددلّ أُٞاكوددخ ػِدد ٠روه٤ددخ اُددلًزٞه  /ػجددبً ٓؾٔددل ػجددل اُـلددبه ّددواه( ٠اٍ٧ددزبمأَُبػل ثوَْ أُٞاهك اُطج٤ؼ٤خ ثبُٔؼٜل) ُٞظ٤لخ أٍزبم.

ًِ٤خ اُزٔو٘٣

 ػلّ أُٞاكوخ ػِد ٠روه٤دخ اُدلًزٞهح  /ا٘٣دبً ٓؾدو ًٝػجدل اُؼي٣دي (أُدلهً ثوَدْرٔو ٘٣اُٖؾخ اُ٘لَ٤خ ثبٌُِ٤خ) ُٞظ٤لخ أٍزبم َٓبػل.

ًِ٤خ اُيهاػخ

رغل٣ل رؼبهل

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رغل٣ددل رؼبهددل اٍ٧ددـزبم اُلًزددـٞهٓ /غددلٓ ٟؾٔددل ْٓددبُ( ٠اٍ٧ددزبم ؿ٤ددوأُزلددوؽ ٓددٖ اُقددبهط ٍددبثوب) ُِؼٔددَ (ثوَددْ اٗ٩زددبط اُؾ٤ددٞاٗ ٠ثبٌُِ٤ددخ) ُٔددلح ػددبٖٓ٤
اػزجددبها ٓددٖ (ٓ )ّ8102/6/86زؼبهددلا ػددبٓ ٬ثٌٔبكددؤح ٓبُ٤ددخ هددلهٛب ( 1111ع٘٤دد)ٚ
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ّٜو٣ب ٝمُي ك ٔٗ ٞٙ ٠أُبكح ( ٖٓ )081هبٗ ٕٞر٘ظد ْ٤اُغبٓؼدبد ٝأَُدزجلٍ ثٜدب
هبٗ ٕٞههْ (َُ٘ )29خ (.)ّ8108

ٓؼٜل اُلهاٍبد ٝاُجؾٞس ا٩ؽٖب ٤خ

 أُٞاكوخ ػِ ٠رغل٣ل رؼبهل اٍ٧ـزبم اُلًزدـٞه /ػجدل اُؼي٣دي ٓؾٔدل ػجدل اُؼي٣دي فٔدٌ٤(اٍ٧زبم اَُبثن) ُِؼَٔ (ثوَْ ػِ ّٞاُؾبٍت ٝأُؼِٓٞبد ثبُٔؼٜل) ُٔلح أهثدغ ٍد٘ٞاد
اػزجبها ٓدٖ ( )ّ8102/9/89رؼبهدل ّدوكٝ ٠مُدي كدٙ ٠دٗ ٞدٔ أُدبكح (ٓ )081دٖ
هبٗ ٕٞر٘ظ ْ٤اُغبٓؼبد ٝأَُزجلٍ ثٜب هبٗ ٕٞههْ (َُ٘ )29خ (.)ّ8108

أُؼٜل اُوٝ٨ُ ٠ٓٞهاّ

 ث٘ب ػِ ٠اهزواػ أُؼٜل أُٞاكوخ ػِ ٠رؼبهدل اٍ٧دـزبم اُلًزدـٞهٓ /ؾٔدٞك ٍد٤ق أؽٔدلأٍبػ( َ٤اٍ٧زبم اَُبثن) ُِؼَٔ (ثوَْ عواؽخ اٝ٧هاّ ثبُٔؼٜل) ُٔلح ػدبٓ ٖ٤اػزجدبها
ٖٓ (ٓ )ّ8102/5/0زؼبهلا ػبٓ ٬ثٌٔبكدؤح ٓبُ٤دخ هدلهٛب ( 0511ع٘٤دّ )ٚدٜو٣ب ٝمُدي
ك ٔٗ ٞٙ ٠أُدبكح (ٓ )081دٖ هدبٗ ٕٞر٘ظد ْ٤اُغبٓؼدبد ٝأَُدزجلٍ ثٜدب هدبٗ ٕٞههدْ
(َُ٘ )29خ (.)ّ8108
هددوه أُغِدددٌ ٝاكـدددـن أُغِـدددـٌ ػِدددـ ٠رؼبهدددل ٍددد٤بكرُِ ٚؼٔدددَ ثوَدددْ عواؽدددـخ اٝ٧هاّ
ثبُٔؼٜـل اػزجـبها ٖٓ ربه٣ـ ٓٞاكوخ ٓغٌِ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ ا٥كاة

رغل٣ل اػــبهاد

 أُٞاكوخ ػِ ٠رغل٣دل اػدبهح اُلًزدـٞه  /ػٖدبّ أؽٔدل ؽَد ٖ٤أؽٔدل ػَ٤د( ٟٞاٍ٧دزبمأَُبػل ثوَْ أٌُزجبد ٝاُٞصدب ن ٝأُؼِٓٞدبد ثبٌُِ٤دخ) ُِؼٔدـَ (ثغبٓؼدخ أُِدي ٍدؼٞك
ثبَُؼٞك٣خ) كٗ ٠طبم اُؼبّ اُغبٓؼ ٠اُزبٍغ (.)ّ8103/8102
 ث٘ب ػِد ٠اهزدواػ اٌُِ٤دخ أُٞاكودخ ػِد ٠رغل٣دل اػدبهح اُلًزدـٞهح  /أٓدَ ٝع٤د ٚؽٔدلٟٖٓددطل( ٠اٍ٧ددزبم أَُددبػل ثوَددْ أٌُزجددبد ٝاُٞصددب ن ٝأُؼِٓٞددبد ثبٌُِ٤ددخ) ُِؼٔددـَ
(ثغبٓؼخ آ٩بّ ػجل اُوؽٖٔ اُل َٖ٤ناُلٓبّ ٍبثوبن ثبَُؼٞك٣خ) ُِؼبّ اُغبٓؼ ٠اُضبٖٓ
(.)ّ8103/8102
هوه أُغٌِ أُٞاكوخ ػِ ٠رغـل٣ل اػبهح اُلًزٞهح  /أٓـَ ٝع٤ـ ٚؽٔلٖٓ ٟدطلُِ ٠ؼدبّ
اُغبٓؼ ٠اُزبٍغ (. )ّ8102/8101

ًِ٤خ اُٖ٤لُخ

 أُٞاكودددخ ػِددد ٠رغل٣دددل اػدددبهح اٍ٧دددزبم اُلًزدددـٞه  /اثدددوا ْ٤ٛػط٤دددخ ّدددؾبر( ٚاٍ٧دددزبمأُزلوؽ ثوَدْ اُؼودبه٤و ثبٌُِ٤دخ) ُِؼٔدـَ (ثغبٓؼدخ أُِدي ػجدل اُؼي٣دي ثبَُدؼٞك٣خ) ُِؼدبّ
اُغبٓؼ ٠اُؼبّو ()ّ8103/8102
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ٓ٘ؼ أُوبة ػِٔ٤خ

 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُلًزٞهح ٛ /دل٣و ْٓدؼَ اَُد٤ل ىًد ٠أَُدزٌب( ٟٝأُدلهً ثوَدْاُز٤ُٞل ٝأٓواٗ اَُ٘ب ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل).
 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُلًزٞهح  /أٓ٤دوح ٓؾٔدل اثدوا ْ٤ٛػضٔدبٕ (أُدلهً ثوَدْ اُز٤ُٞدلٝأٓواٗ اَُ٘ب ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل).
 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُلًزٞه  /أؽٔل هىم ػِ ٠اُؼو٣بٕ اُي٣بد (أُلهً ثوَْ اُز٤ُٞلٝأٓواٗ اَُ٘ب ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل).
 أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠دد٘ؼ اُددلًزٞهح ٍ /ددبهح ٓؾٔددل ؽَددٖ ٓؾٔددل ؽَدد( ٖ٤أُددلهً ثوَددْاُز٤ُٞل ٝأٓواٗ اَُ٘ب ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل).
 أُٞاكوخ ػِدٓ ٠د٘ؼ اُدلًزٞه  /ػٔدو ٝؽَدٖ ؽَدٓ ٖ٤ؾٔدٞك (أُدلهً ثوَدْ اُز٤ُٞدلٝأٓواٗ اَُ٘ب ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل).
 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُلًزٞهح ٍٞ /ى ٟػجل اُؼي٣ي ػجدل اُؾٔ٤دل ػِد( ٠أُدلهً ثوَدْاُز٤ُٞل ٝأٓواٗ اَُ٘ب ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل).
 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُلًزٞه ٓ /ؾٔل ٓؾٔٞك أؽٔل ٓؾٔل فلبع( ٠أُلهً ثوَدْ ٛدتاُؼٝ ٖ٤عواؽزٜب ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل).
 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُلًزٞه ٓ /ؾٔل ؽبٓل ػجل اُلزبػ ّدؼجبٕ (أُدلهً ثوَدْ اّ٧دؼخاُزْق٤ٖ٤خ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل).
 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُلًزٞهح ٍ /دٞى ٟكدٞى٤ٓ ٟقب ٤دَ (اٍ٧دزبم أَُدبػل ثوَدْ ٛدتاُؾب٫د اُؾوعخ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم).

ًِ٤خ اُؼ٬ط اُطج٤ؼ٠

 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُلًزٞه ٛ /بهم ٓؾٔل كزؾ ٠اُغٛٞو( ٟأُلهً ثوَْ أٌُ٤بٌٗ٤دباُؾ٣ٞ٤خ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل).

ًِ٤خ اُزٔو٘٣

 أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠دد٘ؼ اُددلًزٞهح ٗ /غددٖٓ ٬ددطل ٠عددبثو اَُددؾ( ٠٘٤أُددلهً ثوَددْرٔو ٘٣اُٖؾخ اُ٘لَ٤خ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل).
 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُلًزٞهح  ٍِٟٞ /ػٓ ٌ٣ٞؾٔل ؽَ٘( ٖ٤أُلهً ثوَْ رٔدو٘٣ٕؾخ أُغزٔغ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل).
 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُدلًزٞهح  /ى٘٣دت أؽٔدل ٓقزدبه (أُدلهً ثوَدْ رٔدو ٘٣اُٖدؾخاُ٘لَ٤خ ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل).

ًِ٤خ اُؾبٍجبد ٝأُؼِٓٞبد

 أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠دد٘ؼ اُددلًزٞهح ٗ /ؼٔددبد ػجددل اُٜددبك ٟػجددل اُٛٞددبة اُزددبى( ٟأُددلهًثوَْ ٗظْ أُؼِٓٞبد ثبٌُِ٤خ) اُِوت اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم َٓبػل).
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أُؼٜل اُوُ ٠ٓٞؼِ ّٞاُِ٤يه

 أُٞاكوخ ػِ٘ٓ ٠ؼ اُلًزٞه  /كوط ٓؾٔل ػجدل أُوٖدٞك اُطِجدب( ٟٝاٍ٧دزبم أَُدبػلثوَددْ رطج٤وددبد اُِ٤دديه كدد ٠اُو٤بٍددبد ٝاٌُ٤ٔ٤ددب اُٚدد٤ ٞخ ٝاُيهاػددخ ثبُٔؼٜددل) اُِوددت
اُؼُِٔٞ( ٠ظ٤لخ أٍزبم).

ّئ ٕٞاُط٬ة

ًِ٤خ اُؾوٞم

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددواه ٓغِددٌ اُلهاٍددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغَِددز ٚأُ٘ؼوددلح ثزددبه٣ـ( )ّ8102/5/06ثبُٔٞاكوددخ ػِدد ٠ا٣وددبف ه٤ددل اُطبُجددخ اٌُ٣ٞز٤ددخ /ؽٖددٓ ٚؾٔددل ػجددل
ٍؼٞكػجل اُؼي٣ي ا٧ؽٔدل ـ أُو٤دلح ثدلثِ ّٞاُودبٗ ٕٞاُؼدبّ ثٌِ٤دخ اُؾودٞم ُِؼدبّ اُغدبٓؼ٠
(ُٔ )ّ8105/8109لح ػبّ صبٕ ()ّ8102/8101ى ٝمُي ُظوٝف فبٕخ ؽبُذ كٕٝ
ؽٞٚهٛب ُٔوو اُلهاٍخ ٝاٗ٫زظبّ ثٜب ث٘ب ػِِٛ ٠ت اَُلبهح.

ًِ٤خ ٛت هٖو اُؼ٠٘٤

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددواه ٓغِددٌ اُلهاٍددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغَِددز ٚأُ٘ؼوددلح ثزددبه٣ـ( )ّ8102/5/06ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠ا٣وبف ه٤ل اُطبُجخ اُِ٤ج٤خ /أٍٔب ٓؾٔل ػجدل اُِط٤دق
اُؼطْددبٕ أُو٤ددلح ثلهعددخ أُبعَددز٤و ثٌِ٤ددخ اُطددت ُٔددلح ػددبّ أٍ ٍٝددبثن اػزجددبها ٓددٖ
()ّ8106/01/0ى ٝمُددي ُظوٝكٜددب اُٖددؾ٤خ ٝا٫عزٔبػ٤ددخ (هػب٣ددخ اُطلددَ) ٝاُظددوٝف
ا٤٘ٓ٧خ اُز ٠رٔو ثٜب كُٝخ ُ٤ج٤ب ث٘ب ػِ ٠فطبة اَُلبهح.
 ث٘دددب ػِددد ٠روو٣دددو اُِغ٘دددخ اُل٘٤دددخ اُقبٕدددخ ث٘ز٤غدددخ ٓدددبكح اُطدددت اُْدددوػٓ( ٠وؽِدددخاُجٌبُٞه )ًٞ٣ثٌِ٤خ اُطت.
هوه أُغٌِ أُٞاكوخ ػِ ٠هأ ٟاُِغ٘خ اُل٘٤خ ثؤؽو٤خ ٛئ ٫اُط٬ة كـ ٠ا٫ؽزلبظ
ثلهعز ٠أػٔبٍ اَُ٘خ ٝاُؼِٔ ٠اَُبثن ؽٖ ُْٜٞػِٜ٤ب ثبُـلٝه اٝ ٍٝ٧هٕلٛـب
ثبٙ٫بكـخ اُ ٠كهعخ آ٫زؾبٕ اُزؾو٣ـو ٟاُزـ ٠اكٝا آ٫زؾبٕ ثٜـب ثبُلٝه اُضبٗ.٠

ًِ٤خ اُٜ٘لٍخ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددواه ٓغِددٌ اُلهاٍددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغَِددز ٚأُ٘ؼوددلح ثزددبه٣ـ( )ّ8102/5/06ثبُٔٞاكوددخ ػِدد ٠ا٣وددبف ه٤ددل اُطبُددت اُِ٤جدد /٠أٗددٞه ػِدد ٠ػجددل اَُددّ٬
اُْ٤ق ٠أُو٤ل ثلهعخ اُلًزٞها ٙثٌِ٤خ اُٜ٘لٍخ ُِؼبّ اُغبٓؼُٔ )ّ8108/8100( ٠لح
ص٬صدددخ أػدددٞاّ ثدددل ا ٓدددٖ (ٗ )ّ8106/8105ظدددوا ُؼدددلّ ٓودددلهح اُطبُدددت ػِددد ٠اَُدددلو
ٍ٫زٌٔبٍ اُلهاٍخ ثَجت اُظدوٝف ا٤٘ٓ٧دخ اُزد ٠رٔدو ثٜدب كُٝدخ ُ٤ج٤دب ث٘دب ػِد ٠فطدبة
اَُلبهح.

ًِ٤خ ٛت اٍ٘٧بٕ

 أُٞاكودددخ ػِددد ٠هدددواه ٓغِدددٌ ّدددئ ٕٞاُزؼِدددٝ ْ٤اُطددد٬ة ثغَِدددز ٚأُ٘ؼودددلح ثزدددبه٣ـ( )ّ8102/5/05ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠روَٓ ْ٤ودوه ثبصُٞٞع٤دب اُلدْ ُ٤دلهً ٙدٖٔ ٓودوهاد
اُلوهخ اُضبُضدخ ٝاُواثؼدخ ثدلٓ ٫دٖ رلهَ٣د ٚثبُلوهدخ اُضبُضدخ ُٔوؽِدخ اُجٌدبُٞه ًٞ٣ثٌِ٤دخ
ٛت اٍ٘٧بٕ.
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 أُٞاكودددخ ػِددد ٠هدددواه ٓغِدددٌ ّدددئ ٕٞاُزؼِدددٝ ْ٤اُطددد٬ة ثغَِدددز ٚأُ٘ؼودددلح ثزدددبه٣ـ( )ّ8102/5/05ثبُٔٞاكوددخ ػِدد ٠روَددٓ ْ٤وددوه فددٞآ أُددٞاك ػِدد ٠اُلوهددخ اُضبٗ٤ددخ
ٝاُضبُضخ ثل ٖٓ ٫رله َٚ٣ثبُلوهخ اُضبٗ٤خ كؤُ ٜوؽِخ اُجٌبُٞه ًٞ٣ثٌِ٤خ ٛت اٍ٘٧بٕ.

ًِ٤خ ا٫هزٖبك ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددواه ٓغِددٌ اُلهاٍددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغَِددز ٚأُ٘ؼوددلح ثزددبه٣ـ( )ّ8102/5/06ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠ا٣وبف ه٤دل اُطبُدت اُلَِدط /٠٘٤كٜٔد ٠فٔد ٌ٤كٜٔد٠
ّددواة ـ أُو٤ددل ثلهعددخ اُددلًزٞها ٙثٌِ٤ددخ ا٫هزٖددبك ٝاُؼِدد ّٞاَُ٤بٍدد٤خ ُِؼددبّ اُغددبٓؼ٠
(ُٔ )ّ8108/8100لح ػبّ صبُش اػزجبها ٖٓ (ٗ )ّ8101/01/0ظوا ُظوٝف ٕدؾ٤خ
ّل٣لح ثبٙ٩بكخ ٩ؿ٬م ٓؼجو هكؼ اُجو ٟث٘ب ػِِٛ ٠ت اَُلبهح.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اػددبكح ه٤ددل ًددَ ٓددٖ اُطبُجددخ٣ /ددـبها ٓؾٔددـل ٗج٤ددـَ ٗددـٞاه ػجددل أُؾَددٖىٝاُطبُت /ػجل اثوا ْ٤ٛػجل اُؾٔ٤ل اُزِت ثجوٗبٓظ أُبعَز٤و ثوَْ اُؼِ ّٞاَُ٤بٍد٤خ
ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ ا٥صبه

 أُٞاكودددخ ػِددد ٠هدددواه ٓغِدددٌ ّدددئ ٕٞاُزؼِدددٝ ْ٤اُطددد٬ة ثغَِدددز ٚأُ٘ؼودددلح ثزدددبه٣ـ( )ّ8102/5/05ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠اٍدزؾلاس ثوٗدبٓغ ٖ٤عل٣دل ٖ٣ثٔوؽِدخ اُجٌدبُٞهًٞ٣
ثٌِ٤ددخ ا٥صدددبهٓ.غ اُزٕٞددد٤ٌُِِ ٚ٤دددخ ثزودددلٓ ْ٣وزدددوػ ٍ٫دددزؾلاس ثوٗدددبٓظ ٩كاهح أُٞاهدددغ
ٝثوٗبٓظ ٩كاهح أُزبؽق.

اكاهح اُغبٓؼخ

 ث٘ب ػِ ٠هواه ٓغٌِ ّئ ٕٞفلٓخ أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ ثغَِز ٚأُ٘ؼودلح ثزدبه٣ـ( )ّ8102/5/09ثبُٔٞاكوددخ ػِدد ٠ػٔددَ عددلا ٍٝاٌُزو٤ٗٝددخ ُٔؼوكددخ اُطدد٬ة أُؾزٔددَ
إبثز ْٜثل٤و ٖٓ ٠ٍ ًٝػلٓٚى ًٝنُي اُن٣ ُْ ٖ٣زولٓٞا ٩عوا ا٫فزجبه ٓوبثَ ٓجِدؾ
ٓوددلاه ٙع٘٤ددٖٗٝ ٚددق ػددٖ ًددَ ٛبُددت كددٓ ٠ددلح  ٫ري٣ددل ػددٖ فَٔددخ أٍ دبث٤غ ٓددٖ رددبه٣ـ
أُٞاكوخ اٌُزبث٤خ.
هوه أُغٌِ أُٞاكوخ ػِ ٠هواه ٓغٌِ ّئ ٕٞفلٓخ أُغزٔدغ ٝر٘ٔ٤دخ اُج٤ئدخ ثغَِدخ
( )ّ8102/5/09كٛ ٠نا اُْؤٕ ػِ ٠إٔ ٣زْ اُزٕٔ٘ ٖٓ َ٣ٞلٝم فلٓخ أُغزٔغ.

ًِ٤خ اُٜ٘لٍخ

ُـٞا ــؼ

 أُٞاكوخ ػِ ٫ ٠ؾخ ثوٗبٓظ ن٘ٛلٍخ ٝاكاهح ٗظْ اُوػب٣خ اُٖؾ٤خن ث٘ظبّ اَُدبػبدأُؼزٔددلح ثؼددل اعددوا اُزؼددل٬٣د اُزدد ٠أهورٜددب ُغ٘ددخ هطددبع اُزؼِدد ْ٤اُٜ٘لٍ د ٠ثددبُٔغٌِ
ا٧ػُِِ ٠غبٓؼبد ػِٜ٤ب.
 أُٞاكوخ ػِ ٠اُ ٬ؾخ اُلافِ٤خ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه ًٞ٣ث٘ظدبّ اُلٖدِ ٖ٤اُلهاٍد ٖ٤٤ثؼدلاعوا اُزؼل٬٣د اُز ٠أهورٜب ُغ٘خ هطدبع اُزؼِد ْ٤اُٜ٘لٍد ٠ثدبُٔغٌِ ا٧ػِدُِ ٠غبٓؼدبد
ػِٜ٤ب.
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ًِ٤خ ٛت اٍ٘٧بٕ

 أُٞاكودددخ ػِددد ٠هدددواه ٓغِدددٌ ّدددئ ٕٞاُزؼِدددٝ ْ٤اُطددد٬ة ثغَِدددز ٚأُ٘ؼودددلح ثزدددبه٣ـ( )ّ8102/5/05ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠اُزؼل٬٣د ثبُ ٬ؾدخ اُقبٕدخ ُِجوٗدبٓظ اُدلُِ٘ ٠ُٝودبٛ
أُؼزٔلح اُ ٬ؾخ اُلهاٍ٤خ ( )ّ8103/8102ثٌِ٤خ ٛت اٍ٘٧بٕ.

ًِ٤خ اُؾبٍجبد ٝأُؼِٓٞبد

 أُٞاكودددخ ػِددد ٠هدددواه ٓغِدددٌ ّدددئ ٕٞاُزؼِدددٝ ْ٤اُطددد٬ة ثغَِدددز ٚأُ٘ؼودددلح ثزدددبه٣ـ( )ّ8102/5/05ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠اُزؼل٬٣د اُز ٠أهورٜب ُغ٘خ اُوطبع ثبُٔغٌِ ا٧ػِد٠
ُِغبٓؼبد اُ ٬ؾخ اُغل٣لح ثٌِ٤خ اُؾبٍجبد ٝأُؼِٓٞبد.

ارلـبه٤ــبد رؼبٕٝ
ًِ٤خ ا٫هزٖبك ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددواه ٓغِددٌ اُلهاٍددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغَِددز ٚأُ٘ؼوددلح ثزددبه٣ـ( )ّ8102/5/06ثبُٔٞاكوخ ػِٓ ٠نًوح اُزلب ْٛث( ٖ٤عبٓؼخ اُوبٛوح ـ ًِ٤خ ا٫هزٖدبك
ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ) ٤ٛ(ٝئخ اُوهبثدخ ا٩كاه٣دخ ٓٝوًدي اُجؾدٞس ٝاُلهاٍدبد ا٫هزٖدبك٣خ
ٝأُبُ٤خ) ك ٠أُغب٫د ا٫هزٖبك٣خ ٝأُبُ٤خ اُؼبٓخ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددواه ٓغِددٌ اُلهاٍددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغَِددز ٚأُ٘ؼوددلح ثزددبه٣ـ( )ّ8102/5/06ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠ارلبه٤خ اُزؼب ٕٝث ٖ٤عبٓؼخ اُوبٛوح ـ ًِ٤خ ا٫هزٖدبك
ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ) (ٝعبٓؼخ ثدبه )0( ٌ٣ثدبٗزٍ ٕٞ٤دٞهث ٕٞـ كوَٗدب) ُز٘ل٤دن ثوٗدبٓظ
رؼب ٕٝػَِٓ ٠ز ٟٞأُبعَز٤و رقٖٔ اهزٖبك اُز٘ٔ٤خ ّٜٝبكح ٓيكٝعخ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددواه ٓغِددٌ اُلهاٍددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغَِددز ٚأُ٘ؼوددلح ثزددبه٣ـ( )ّ8102/5/06ثبُٔٞاكوخ ػِٓ ٠نًوح اُزلب ْٛث( ٖ٤عبٓؼخ اُوبٛوح ـ ًِ٤خ ا٫هزٖدبك
ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍد٤خ) (ٝعبٓؼدخ ثدبه 0 ٌ٣ثدبٗزٍ ٕٞ٤دٞهثٕٞى ٝا٫رلبه٤دخ (ة) اُقبٕدخ
ثبُْٜبكح أُيكٝعخ ثبَُِ٤دبٌٗ رقٖدٔ اُؼِد ّٞاَُ٤بٍد٤خ) ثٌِ٤دخ ا٫هزٖدبك ٝاُؼِدّٞ
اَُ٤بٍ٤خ.

ًِ٤خ اُٜ٘لٍخ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددواه ٓغِددٌ اُلهاٍددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغَِددز ٚأُ٘ؼوددلح ثزددبه٣ـ( )ّ8102/5/06ثبُٔٞاكودددخ ػِدددٓ ٠دددنًوح اُزلدددب ْٛثددد( ٖ٤عبٓؼدددخ اُودددبٛوح ـ ًِ٤دددخ
اُٜ٘لٍخ) ّ(ٝوًخ ٍُِ ٌ٘ٔ٤زٌُ٘ٞٞع٤ب (ُ.)ّ.ّ.

ًِ٤خ اُؾبٍجبد ٝأُؼِٓٞبد

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠هددواه ٓغِددٌ اُلهاٍددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس ثغَِددز ٚأُ٘ؼوددلح ثزددبه٣ـ( )ّ8102/5/06ثبُٔٞاكوددخ ػِدد ٠ثوٝرًٞدد ٍٞاُزؼددب ٕٝثدد( ٖ٤عبٓؼددخ اُوددبٛوح ـ ًِ٤ددخ
اُؾبٍدددجبد ٝأُؼِٓٞدددبد) ّ(ٝدددوًخ اً٧بك٤ٔ٣دددخ ُزٌُ٘ٞٞع٤دددب أُؼِٓٞدددبد ٝا٫رٖدددب٫د
( )ACICTاؽلّ ٟوًبد اً٧بك٤ٔ٣خ اُؼوث٤دخ ُِؼِدٝ ّٞاُزٌُ٘ٞٞع٤دب ٝاُ٘ودَ اُجؾدوٟ
()AASTMT
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رٌُْ َ٤غبٕ ٓٝغبٌُ

 ث٘ب ػِ ٠هواه ٓغٌِ ّئ ٕٞفلٓخ أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئدخ ثغَِدز ٚأُ٘ؼودلح ثزدبه٣ـ( )ّ8102/5/09ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠رؼبٓ ٕٝؾبكظخ اُغ٤ديح ٓدغ ًِ٤دبد (اُٜ٘لٍدخ ٝا٥صدبه
ٝاُزوث٤خ اُ٘ٞػ٤خ) ُزغل٣ل َِٓخ عبٓؼخ اُوبٛوح.
هوه أُغٌِ رٌُْ َ٤غ٘خ ك٘٤خ ثو بٍخ اٍ٧زبم اُلًزٞهٍ /ؼ٤ل ٣ؾٓ ٠٤ؾٔٞك ٙدٗ ٞب دت
ه دد ٌ٤اُغبٓؼددخ ُْددـئ ٕٞفلٓددخ أُغزٔددغ ٝر٘ٔ٤ددـخ اُج٤ئددخ ثبُزَ٘دد٤ن ٓددغ ٝىاهح ا٥صددبه
ٝػوٗ أُٞٙٞع ػُِ ٠غ٘خ أُْ٘ؤد اُغبٓؼ٤خ ُلهاٍزٝ ٚرول ْ٣روو٣و ثٔب ر٘ز ٠ٜاُٚ٤
اُلهاٍخ ٝػوٜٙب ػِ ٠أُغٌِ ك ٠عَِخ هبكٓخ.
 ث٘ب ػِ ٠هواه ٓغٌِ ّئ ٕٞفلٓخ أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئدخ ثغَِدز ٚأُ٘ؼودلح ثزدبه٣ـ( )ّ8102/5/09ثبُٔٞاكوددخ ٓددٖ ؽ٤ددش أُجددلأ ػِدد ٠روً٤ددت ًددبٓ٤واد ٓواهجددخ ٍ٫ددٌِ٤خ
ثوبػددخ ا٫ؽزلددب٫د اٌُجددوُ ٟغبٓؼددخ اُوددبٛوح ٓددغ رْددٌُ َ٤غ٘ددخ ُلهاٍددخ ٓددل ٟآٌ٫بٗ٤ددخ
ٝأُٞإددلبد اُل٘٤ددخ ٌُِددبٓ٤واد ٝكهاٍددخ ٗظددبّ اُؾو٣ددن ٗٝظددبّ أُواهجددخ ا ٤٘ٓ٧دخ ثؼددل
ٓٞاكوخ ٓغٌِ اُغبٓؼخ ػِٜ٤ب.
هوه أُغٌِ رؾ َ٣ٞأُٞٙٞع اُُ ٠غ٘خ أُْ٘آد ٩ثلا اُوأ.ٟ
 ث٘ب ػِ ٠أُنًوح أُؼوٙٝخ ثْؤٕ اْٗب ٕد٘لٝم عل٣دل ُؼد٬ط اُؼدبِٓ ٖ٤ثَٔزْدل٠هٖو اُؼ ٠٘٤اُزؼِ ٠ٔ٤اُغل٣ل رؾذ َٕٓٔ٘( ٠لٝم اُوػب٣خ اُطج٤دخ ُِؼدبِٓ ٖ٤ثبُوٖدو
اُؼ٘٤دد ٠اُزؼِٔ٤ددد ٠اُغل٣ددل) ٌ٣ٝددد ٕٞرددبثغ ٩كاهح هػب٣دددخ اُؼددبِٓٝ ٖ٤اُٖددد٘بك٣ن اُطج٤دددخ
ثغبٓؼخ اُوبٛوح.
هـوه أُغِـٌ أُٞاكوـخ ٖٓ ؽ٤ش أُجلأ ػِ ٠أُنًوح أُؼوٙٝخ ٓغ رٌُْ َ٤غ٘خ ٖٓ
اَُبكح اٍ٧برنح:ـ
أٓــــ ٖ٤ػــــــبّ اُغبٓؼــخ
كٓ /غــل ٟعٔـبٍ ػجـل اُوــبكه
أَُزْبه اُوبٗٗٞـُ ٠و ٤ـٌ اُغبٓؼـخ
ك /هعـت ٓؾٔــٞك أؽٔـل ٛبعـٖ
ك /أؽٔـل ػجـل اُؾٔ٤ـل  ٚٛاثوآ ْ٤ٛل٣و َٓزْل ٠هٖو اُؼ ٠٘٤اُزؼِ ٠ٔ٤اُغل٣ل
ٝرول ْ٣روو٣و ثٔب ر٘ز ٠ٜاُ ٚ٤اُلهاٍخ ٝػو ٚٙػِ ٠أُغٌِ ك ٠عَِخ هبكٓخ.

ًِ٤خ اُٜ٘لٍخ

َٓب َ ٓبُ٤خ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رؾل٣ددل هٍدد ّٞاُزؾددبم ثبٌُِ٤ددخ رددلكغ ٓددوح ٝاؽددلح ثؤ٤ددخ  0211ع٘٤ددٖٚٓو( ٟأُق ٝصٔبٗٔب خ عٖ٘ٓ ٚ٤و )ٟػِد ٠إٔ رودلّ اٌُِ٤دخ فدلٓبد اٌُزو٤ٗٝدخ (عٜدبى
ًٔجٞ٤رو ُٞؽٛ ٌَُ )Tablet ٠بُت ٍبػبد ٓؼزٔلح ػ٘ل اُ٫زؾبم ػِد ٠أ٣ ٫طجدن ػِد٠
اُط٬ة اُولآ.٠

ًِ٤خ اُٖ٤لُخ

 ث٘ددب ػِدد ٠اهزددواػ اٌُِ٤ددخ أُٞاكوددخ ػِدد ٠رلؼ٤ددَ ى٣ددبكح ٖٓددوٝكبد اُلٖددَ اُلهاٍدد٠ثجوٗبٓظ اَُدبػبد أُؼزٔدلح (اُٖد٤لُخ ا٤ٌ٤٘٤ًِ٩دخ) اُد05,111 ٠ع٘٤د( ٚفَٔدخ ػْدو
أُددددق ع٘٤دددد٫ ٚؿ٤ددددو) ثددددل ا ٓددددٖ اُؼددددبّ اُغددددبٓؼ)ّ8103/8102( ٠ى ٝػِدددد ٠ى٣ددددبكح
أُٖوٝكبد ثٞاهغ ٣ٍٞ٘ %01ب ثدل ا ٓدٖ اُؼدبّ اُغدبٓؼ )ّ8181/8103( ٠ػِد ٠إٔ
رطجن ٛن ٙاُي٣بكاد ػِ ٠اُط٬ة اُغلك.
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هوه أُغٌِ أُٞاكوخ ػِ ٠اهزواػ اٌُِ٤خى ٝإٔ رو ّٞاٌُِ٤بد أُقزِلخ ثزولٓ ْ٣وزوؽبد
ى٣ددبكح أُٖددوٝكبد ُِجددوآظ اُقبٕددـخ ثبٌُِ٤ددبد أُقزِلددخ اُددٓ ٠غِددٌ ّددئ ٕٞاُزؼِددْ٤
ٝاُطدد٬ة ٓٝغِددٌ اُلهاٍددبد اُؼِ٤ددـب ٝاُجؾددـٞسى ؽزدد٣ ٠زَدد٘ ٠ػوٙددٜب ػِددٓ ٠غِددٌ
اُغبٓؼخ ك ٠عَِخ هبكٓخ.

اكاهح اُغبٓؼخ

 أُٞاكوخ ػِ ٠أُنًوح أُؼوٙٝخ ثْؤٕ اػزٔدبك اعدوا اد أُ٘بهٖدبد ٝأُٔبهٍدبدٝاُؼوٞك ثٔقزِق أٗٞاػٜب ف ٍ٬اُلزوح ٖٓ ( )ّ8102/5/0ؽز)ّ8102/5/88( ٠

ًِ٤خ ا٥كاة

ّئ ٕٞأػٚب ٤ٛئخ اُزلهٌ٣

 أُٞاكوخ ػِ ٠ػلّ هؿجخ اُلًزٞه /ػجل اُٛٞبة ٓؾٔٞك ػجدل اُٛٞدبة ػِدٞة (اٍ٧دزبمأَُددبػل ثوَددْ اُِـددبد اُْددوه٤خ ٝآكاثٜددب ثبٌُِ٤ددخ) كددٞٓ ٠إددِخ اُؼٔددَ ًؤٍددزبم َٓددبػل
ٓزلوؽ اػزجبها ٖٓ ( )ّ8102/1/09ربه٣ـ اؽبُخ ٍ٤بكرُِٔ ٚؼبُ.

ًِ٤خ اُٜ٘لٍخ

 ث٘ددددب ػِدددد ٠اهزددددواػ اٌُِ٤ددددخ ثْددددؤٕ اٍددددوب ٛأُددددلح ٓددددٖ ( )ّ8105/00/05ؽزدددد٠( )ّ8102/9/00رددبه٣ـ اٍددز ّ٬اُؼٔددَ ُِٔ ٜ٘دلً /رددبٓو أؽٔددل ٛدد ٚاُقط٤ددت أُددلهً
أَُبػل ثوَْ اُو٣ب٤ٙبد ٝاُل٤ي٣وب اُٜ٘لٍ٤خ ثٌِ٤خ اُٜ٘لٍخ ٖٓ فلٓ٤ٍ ٚبكر.ٚ
هدوه أُغِددٌ ٍدؾت أُٙٞددٞع ٓدٖ عددل ٍٝا٧ػٔدبٍ أُؼددؤُ ٗٝي٣دل ٓددٖ اُلهاٍددخى
ٝاػزجبه اٍزُِ ٚٓ٬ؼَٔ هل رْ هجـَ ٓٞاكوـخ اَُِطدـخ أُقزٖدخ (ٓغِدٌ اُغبٓؼدخ) ٓدغ
اؽبُددخ أُزَددجت كدد ٠رَددِ ْ٤اُؼٔددَ ُِزؾو٤ددن ُددل ٟا٩كاهح أُوًي٣ددخ ُِْددئ ٕٞاُوبٗ٤ٗٞددخ
ثبُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُٖ٤لُخ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اُ٫زٔددبً أُوددلّ ٓددٖ اُددلًزٞهح  /كاُ٤ددب ٓؾٔددل ٓؾٔددل كاٝك (اٍ٧ددزبمأَُبػل ثوَْ اُٖ٤لُخ ا٤ٌ٤٘٤ًِ٩خ) ثٌِ٤خ اُٖ٤لُخ ٝاُن ٟرِدزٌٔ ك٤د ٚاهعدبع أهدلٓ٤زٜب
اُ.)ّ8101/1/86( ٠

ًِ٤خ اُزٔو٘٣

 ث٘ددب ػِدد ٠أُددنًوح أُولٓددخ ٓددٖ ػٔ٤ددل اٌُِ٤ددخ ثْددؤٕ اُ٫زٔددبً أُوددلّ ٓددٖ اٍ٧ددزبمحاُددلًزٞهح ٍٔ /ددـ٤وح اثوا٤ٛـددـْ اُْوهددـب( ٟٝاٍ٧ددزبم أُزلددوؽ ثوَددْ اُزٔددو ٘٣اُجددب٠٘ٛ
اُغواؽد ٠ثٌِ٤ددخ اُزٔددوٛٝ ٘٣جوددب ُددوأ ٟاٍ٧دـزبم اُلًزددـٞه أَُزْددبه اُوددبُٗ ٠ٗٞددو ٌ٤
اُغبٓؼخ كٛ ٠نا اُْؤٕ.
هوه أُغٌِ أُٞاكوخ ػِ ٠اُوأ ٟاُوبٗ ٠ٗٞػِ ٠إٔ ٣دزْ ٕدوف ثدلٍ اُغبٓؼدخ ٓٝوبثدَ
اُغٞكح اػزجـبها ٖٓ ربه٣ـ ( )ّ8102/5/6ثؤصو ٓجبّو َُِٔزوجَ كو.ٜ
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ًِ٤خ ا٥صبه

 أُٞاكوخ ػِ ٠اُ٫زٔبً أُودلّ ٓدٖ اٍ٧دزبم اُدلًزٞهٓ /ؾٔدٞك ٓوٍدٓ ٠وٍدٍٞ٣ ٠دق(اٍ٧زبم ثوَْ ا٥صبه اٍ٩د٤ٓ٬خ) ثٌِ٤دخ ا٥صدبه ثْدؤٕ اهعدبع أهلٓ٤زد ٚكدٝ ٠ظ٤لدخ أٍدزبم
ٓدٖ ( )ّ8101/00/83اُد )ّ8101/6/81( ٠رددبه٣ـ ٓغِدٌ اُغبٓؼددخ ثؼدلّ أُٞاكوددخ
ػِ ٠روه٤خ ٍ٤بكر.ٚ

أَُزْل٤بد اُغبٓؼ٤خ

 أُٞاكودددخ ػِددد ٠اُ٫زٔدددبً أُودددلّ ٓدددٖ اٍ٧دددزبمح اُلًزدددـٞهح  /ػج٤دددـو ٓؾٔدددـل ػوكدددـخاٍزْددـبهٛ( ٟددت اُٖدد٘بػبد) ثَٔزْددل٤بد عبٓؼددخ اُوددبٛوح ٝأُؼبكُددخ ُلهعددخ أٍددزبم
ثبٌُددبكه اُغددبٓؼٛ ٠جوددب ُدد٘ٔ أُددبكح (َُ )005دد٘خ (٩ )ّ0331هعددبع أهددلٓ٤زٜب ٓددٖ
( )ّ8106/08/81اُددد )ّ8109/08/83( ٠ردددبه٣ـ اٗؼودددبك ٓغِدددٌ اُغبٓؼدددخ اُزدددبُ٠
ُٔٞاكوخ ٓغٌِ أَُزْل٤بد.

اكاهح اُغبٓؼخ

اُٞؽلاد ماد اُطبثغ اُقبٓ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠أُددنًوح أُؼوٙٝددخ ثْددؤٕ اْٗددب ٝؽددلح ُِزٖدد٘٤ق اُددل ٠ُٝػِدد ٠إٔرٌ ٕٞربثؼخ ٍُ٨زبم اُلًزٞه ٗب ت ه  ٌ٤اُغبٓؼخ ُِلهاٍبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس.

 ث٘ددب ػِدد ٠هددواه ٓغِددٌ ّددئ ٕٞفلٓددخ أُغزٔددغ ٝر٘ٔ٤ددخ اُج٤ئددخ ثغَِددز ٚأُ٘ؼوددلح ثزددبه٣ـ( )ّ8102/5/09ثبُٔٞاكوخ ػِ ٠كٓدظ ٓوًدي ٟأُدئرٔواد ٝأُوًدي ا٫عزٔدبػٝ ٠ؽدلح ماد
ٛبثغ فبٓ ربثؼخ ٩كاهح اُغبٓؼخ رؾذ َٓٔ ٠عل٣ل.

أُٞاكوددددخ ػِدددد ٠هددددواه ٓغِددددٌ ّددددئ ٕٞفلٓددددخ أُغزٔددددغ ٝر٘ٔ٤ددددخ اُج٤ئددددخ ثغَِددددخ
(ٝ )ّ8102/5/09رٌُْ َ٤غ٘خ ٖٓ اَُبكح اٍ٧برنح:ـ
ٓووها
ٗب ــــت ه ٤ــــــٌ اُغبٓؼـــخ
اُلًزٞهٍ /ؼـ٤ل ٣ؾ٤ـٙ ٠ــٞ
ُْــئ ٕٞفلٓـخ أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤ــخ
اُج٤ئخ
اُلًزٞهٓ /قِٔ ٓؾٔٞك ػجل اُؾٔ٤ل ػٔ٤ـــل ًِ٤ـــخ اُزوث٤ــخ اُ٘ٞػ٤ــخ
ػٞٚا
ػٔ٤ل ًِ٤ـــخ اُزقط ٜ٤ا٩هِ٠ٔ٤
ػٞٚا
اُلًزٞه  /ػجبً ٓؾٔل اُيػلواٗ٠
ٝاُؼٔواٗ٢
ُزؾل٣ل َٓٔ ٠أُوًي اُغل٣ل ػِ ٠إٔ ٣ؼَٔ ٝكوب ُ ٦ؾخ اُؾبًٔخ ُِٔواًي.
 أُٞاكودددخ ػِددد ٠أُدددنًوح أُؼوٙٝدددخ ثْدددؤٕ أُٞاكودددخ ػِددد ٠اْٗدددب ٓوًدددي اُو٤دددبًٝاُزوددْ٣ٞى ٝاُددنٜ٣ ٟددلف اُدد ٠رؾو٤ددن ه٤ددبً هددلهاد اُطِجددخ ٜٓٝددبهارٝ ْٜارغبٛددبرْٜ
ٝه٤بً اُزؾٖ َ٤اُؼِٔ.ُْٜ ٠
ػِ ٠إٔ ٓ ٌٕٞ٣وو ٙثٔج٘ ٠أُغٌِ اُؼوث.٠

ًِ٤خ اُؼِّٞ

عـٞا ـي

 أُٞاكوخ ػِ ٠روّ٤ؼ اٍ٧زبم اُلًزٞه٤٘ٓ /و ٓؾٔل ػجل اُـ٘( ٠اٍ٧زبم أُزلوؽ ثوَدْػِْ اُ٘جبد ثبٌُِ٤خ) ُغب يح اٌُ٣ٞذ ُؼبّ ( )ّ8102كٓ ٠غبٍ اُؼِد ّٞاٍ٧بٍد٤خ (اُؼِدّٞ
اُجُٞٞ٤ع٤خ)
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اعبىاد

 أُٞاكوخ ػِ ٠اؽزَبة اُلزدوح ٓدٖ ( )ّ8106/01/0ؽزد )ّ8101/00/02( ٠اُزد٠رغبٝىٛددب اُددلًزٞه  /ػٔددو ػجددل اُؼي٣ددي ػجددل اُـل دٞه (أُددلهً أَُددبػل ثوَددْ اُوددبٕٗٞ
أُددلٗ ٠ثبٌُِ٤ددخ) ػوددت اٗزٜددب ا٩عددبىح اُلهاٍدد٤خ أُٔ٘ٞؽددخ َُدد٤بكر ٚػِدد ٠اٜٗددب اعددبىح
فبٕخ ثلٓ ٕٝورتٓ.غ اُياّ ٍد٤بكر ٚثَدـلاك ٓدب هدل ٌ٣دَٓ ٕٞدزؾويب ػِ٤دٓ ٚدٖ اُزيآدبد
ٓبُ٤خ هجَ اٌُِ٤خ ٝاُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُؼِّٞ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اؽزَددبة اُلزددوح ٓددٖ ( )ّ8101/6/0اُ٤دد ّٞاُزددبُ٥ ٠فددو ٓددل ؽزدد٠( )ّ8102/1/01اُ ّٞ٤اَُبثن ُزَِْ اُؼَٔ اُز ٠رغبٝىرٜب اَُ٤لح  /آ٣بد ٓؾٔدل أثدٞ
اُق٤و (أُدلهً أَُدبػل ثوَدْ اُو٣بٙد٤بد ثبٌُِ٤دخ) ػودت اٗزٜدب ا٩عدبىح اُلهاٍد٤خ
أُٔ٘ٞؽخ َُ٤بكرٜب ػِ ٠اٜٗب اعبىح فبٕخ ثلٓ ٕٝورت.

ًِ٤خ ٛت هٖو اُؼ٠٘٤
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اؽزَددبة اُلزددوح ٓددٖ ( )ّ8101/6/80ؽزدد )ّ8102/0/11( ٠اُزدد٠رغبٝىٛب اٍ٧زبم اُلًزٞه ٓ /ؾٔل ٓغـل ٟىًو٣ـب (اٍ٧دزبم أُزلدوؽ ثوَدْ عواؽدخ ا٧مٕ
ٝاٗ٧ق ٝاُؾ٘غوح ثبٌُِ٤خ) ػوت اٗزٜب اعبىر ٚاُقبٕدخ ثدلٓ ٕٝوردت ُٔواكودخ اُيٝعدخ
ػِ ٠اٜٗب اعبىح فبٕخ ثلٓ ٕٝورت ك ٞٙ ٠هأ ٟاٍ٧زبم اُلًزٞه أَُزْبه اُودبٗ٠ٗٞ
ُِغبٓؼخ.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اؽزَددبة اُلزددوح ٓددٖ ( )ّ8101/1/86ؽزدد )ّ8101/00/0( ٠اُزدد٠اٗوطؼزٜدددب اُطج٤جدددخ ٍ /دددٔب ٍدددٓ٬خ ٓؾٔدددل (أُؼ٤دددلح ثوَدددْ اُجبصُٞٞع٤دددب ا٤ٌ٤٘٤ًِ٩دددخ
ٝاٌُ٤ٔ٤ب ٤ددخ ثبٌُِ٤ددخ) ػِدد ٠اٜٗددب اعددبىح فبٕددخ ثددلٓ ٕٝورددت كددٙ ٠دد ٞهأ ٟاٍ٧ددزبم
اُلًزٞه أَُزْبه اُوبُِٗ ٠ٗٞغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُٜ٘لٍخ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اؽزَددبة اُلزددوح ٓددٖ ( )ّ8101/3/0اُ٤دد ّٞاُزددبُ٥ ٠فددو ٓددل ؽزدد٠( )ّ8102/9/83اُ ّٞ٤اَُدبثن ُزَدِْ اُؼٔدَ اُزد ٠رغبٝىٛدب أُٜ٘دلً  /أؽٔدل ٓؾٔدل
ػجل اُٛٞبة ػجل (أُلهً أَُبػل ثوَْ ٘ٛلٍخ اُوٝ ٟٞا٫٥د اٌُٜوث٤خ ثبٌُِ٤دخ)
ػِ ٠اٜٗب اعبىح فبٕخ ثلٓ ٕٝورت.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اؽزَددبة اُلزددوح ٓددٖ ( )ّ8102/0/1اُ٤دد ّٞاُزددبُ٥ ٠فددو ٓددل ؽزدد٠( )ّ8102/9/01اُ ّٞ٤اَُبثن ُزَِْ اُؼَٔ اُزد ٠رغبٝىٛدب أُٜ٘دلً  /أؽٔدل ه٣ٝؼد٠
ػجددل اُؼظدد ْ٤ػِ٤ددبٕ (أُددلهً أَُددبػل ثوَددْ ٘ٛلٍددخ اُزٖددٔ ْ٤أٌُ٤ددبٗٝ ٠ٌ٤اٗ٩زددبط
ثبٌُِ٤ددخ) ػوددت اٗزٜددب ا٩عددبىح اُلهاٍدد٤خ أُٔ٘ٞؽددخ َُدد٤بكر ٚػِدد ٠اٜٗددب اعددبىح فبٕددخ
ثلٓ ٕٝورت.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اؽزَددبة اُلزددوح ٓددٖ ( )ّ8102/0/10اُ٤دد ّٞاُزددبُ٥ ٠فددو ٓددل ؽزدد٠( )ّ8102/9/80اُ ّٞ٤اَُدبثن ُزَدِْ اُؼٔدَ اُزد ٠رغبٝىٛدب أُٜ٘دلً  /أؽٔدل ٓؾٔدل
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٣بٍو ُطل ٠اَُ٤ل اُْبػو (أُلهً أَُدبػل ثوَدْ اُٜ٘لٍدخ اْٗ٩دب ٤خ ثبٌُِ٤دخ) ػودت
اٗزٜب ا٩عبىح اُلهاٍ٤خ أُٔ٘ٞؽخ َُ٤بكر ٚػِ ٠اٜٗب اعبىح فبٕخ ثلٓ ٕٝورت.
 أُٞاكوخ ػِ ٠اؽزَبة اُلزوح ٖٓ ( )ّ8101/3/1اُ ّٞ٤اُزبُُ ٠زبه٣ـ أُ٘بهْخ ؽز٠( )ّ8102/9/83اُ٤دد ّٞاَُددبثن ُزَددِْ اُؼٔددَ اُزدد ٠رغبٝىٛددب أُٜ٘ددلًٍ /ددبُْ ٝع٤ددٚ
ٍبُْ (أُدلهً أَُدبػل ثوَدْ ٘ٛلٍدخ اّ٧دـبٍ اُؼبٓدخ ثبٌُِ٤دخ) ػودت اٗزٜدب ا٩عدبىح
اُلهاٍ٤خ أُٔ٘ٞؽخ َُ٤بكر ٚػِ ٠اٜٗب اعبىح فبٕخ ثلٓ ٕٝورت.
 ث٘ب ػِ ٠اهزواػ اٌُِ٤خ أُٞاكودخ ػِد ٠اؽزَدبة اُلزدوح ٓدٖ ( )ّ8101/0/08اُ٤دّٞاُزددبُ٥ ٠فددو ٓددل ؽزدد )ّ8102/8/85( ٠اُ٤دد ّٞاَُددبثن ُزَددِْ اُؼٔددَ اُزدد ٠رغبٝىٛددب
أُٜ٘ددلًٓ /ؾٔددل ػِددٓ ٠ؾٔددل أثدد ٞى٣ددل (أُؼ٤ددل ثوَددْ ٘ٛلٍددخ اُو٣بٙدد٤بد ٝاُل٤ي٣وددب
اُٜ٘لٍ٤خ ثبٌُِ٤خ) ػوت اٗزٜب ا٩عدبىح اُلهاٍد٤خ أُٔ٘ٞؽدخ َُد٤بكر ٚػِد ٠اٜٗدب اعدبىح
فبٕخ ثلٓ ٕٝورت.
هوه أُغٌِ أُٞاكوخ ػِ ٠اؽزَبة اُلزوح َُ٤بكرُٔ ٚلح ػـبّ ٝأهثؼـخ أّـٜو روو٣جـب
اػزجبها ٖٓ ( )ّ8106/01/02اُ٤ـ ّٞاُزبُُ ٠زبه٣ـ أُ٘بهْخ ٝؽز٠
( )ّ8102/8/85اُ٤ـ ّٞاَُبثـن ُزَِٔ ٚاُؼَٔ اعبىح فبٕخ ثلٓ ٕٝورت.

ًِ٤خ اُطت اُج٤طوٟ

 أُٞاكودددخ ػِددد ٠اٜٗدددب ا٩ػدددبهح ٝاؽزَدددبة اُلزدددوح ٓدددٖ ( )ّ8101/00/80ؽزددد٠( )ّ8102/5/3اُزدد ٠رغبٝى ٛدب اٍ٧ددزبم اُددلًزٞه ٓ /غددل ٟأؽٔددل اَُدد٤ل ؿ٘دد( ْ٤اٍ٧ددزبم
ثوَْ اٌُ٤ٔ٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ٤ٔ٤ًٝب اُزـن٣خ ثبٌُِ٤خ) ػِ ٠اٜٗب اعبىح فبٕخ ثلٓ ٕٝورت.

ًِ٤خ ا٫هزٖبك ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اؽزَددبة اُلزددوح ٓددٖ ( )ّ8101/3/85ؽزدد )ّ8102/9/3( ٠اُزدد٠اٗوطؼٜب اُلًزٞه ٓ /ؾٔل ٓؾٔل ػ ٬اُل ٖ٣ػجدل أُد٘ؼْ (أُدلهً ثوَدْ ا٩كاهح اُؼبٓدخ
ثبٌُِ٤خ) ػوت اٗزٜدب اعبىرد ٚاُقبٕدخ ثدلٓ ٕٝوردت ُٔواكودخ اُيٝعدخ ػِد ٠اٜٗدب اعدبىح
فبٕخ ثـلٓ ٕٝورـت كـٙ ٠ـ ٞهأ ٟاٍ٧زبم اُلًزٞه أَُزْبه اُوبُِٗ ٠ٗٞغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُؾبٍجبد ٝأُؼِٓٞبد

 أُٞاكودددددخ ػِددددد ٠اٜٗدددددب ا٩ػدددددبهح ٝاؽزَدددددبة اُلزدددددوح ٓدددددٖ ( )ّ8102/8/0ؽزددددد٠( )ّ8102/9/05اُز ٠رغبٝىرٜب اُلًزٞهح ٗ /لا ٓؾٔل ػديد (أُدلهً ثوَدْ ثؾدٞس
اُؼِٔ٤بد ٝكػْ اُوواه ثبٌُِ٤خ) ػِ ٠اٜٗب اعبىح فبٕخ ثلٓ ٕٝورت.

ٓؼٜل اُلهاٍبد ٝاُجؾٞس ا٩ؽٖب ٤خ

 أُٞاكوخ ػِ ٠رَِْ اُؼَٔ ُِلًزٞه /ػٔبك اُلٓ ٖ٣ؾٔل اُغَٔ (اٍ٧زبم أَُدبػل ثوَدْػِ ّٞاُؾبٍت ٝأُؼِٓٞدبد ثبُٔؼٜدل) اػزجدبها ٓدٖ (ٝ )ّ8102/0/09اؽزَدبة اُلزدوح
ٓدددٖ ( )ّ8101/2/80ؽزددد )ّ8102/0/01( ٠اُزددد ٠اٗوطؼٜدددب ٍددد٤بكر ٚػودددت اٗزٜدددب
اعبىر ٚاُقبٕخ ثلٓ ٕٝورت ُٔواكوخ اُيٝعخ ػِ ٠اٜٗب اعبىح فبٕخ ثلٓ ٕٝورت.
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اٜٗب فلٓخ

 ث٘ب ػِ ٠اهزواػ اٌُِ٤خ أُٞاكوخ ػِد ٠اٜٗدب ا٩عدبىح اُلهاٍد٤خ ٝاُقلٓدخ ُِلاهٍدـخ /ػُـ ٬ػجل اَُ ّ٬ػجدل اُدواىم كٜٔد( ٠أُدلهً أَُدبػل ثوَدْ اُِـدخ أُ٧بٗ٤دخ ٝآكاثٜدب
ثبٌُِ٤خ) ثبٍ٫زوبُخ اػزجبها ٓدٖ (ُ )ّ8102/9/5ظدوٝف ٕدؾ٤خ ػودت اٗزٜدب ا٩عدبىح
اُلهاٍ٤خ أُٔ٘ٞؽخ َُ٤بكرٜب.
اُوـواه ٝ :اكن أُغٌِ ػِد ٠اٜٗدب ا٩عدبىح اُلهاٍد٤خ ٝاُقلٓدخ َُد٤بكرٜب اػزجدبها ٓدٖ
ربه٣ـ اٗوطبػٜب ػٖ اُؼَٔ كٛ )ّ8101/9/0( ٠جوب ُ٘ٔ أُدبكح (ٓ )5/ 63دٖ هدبٕٗٞ
اُقلٓخ أُلٗ٤خى ٓٝطبُجزٜب ٙٝبٜٓ٘ب ثبُ٘لودبد اػزجدبها ٓدٖ ( )ّ8108/01/01ردبه٣ـ
اَُلوى ٓغ اُياّ ٍد٤بكرٜب ثَدلاك ٓدب هدل ٌ٣دَٓ ٕٞدزؾويب ػِٜ٤دب ٓدٖ اُزيآدبد ٓبُ٤دخ هجدَ
اٌُِ٤خ ٝاُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُٜ٘لٍخ

 أُٞاكوخ ػِ ٠اٜٗب ا٩عبىح اُلهاٍ٤خ ٝاُقلٓخ ُِٜٔ٘لً ٗ /لٓ ْ٣ؾٔل ٓؾٔدٞك ػوكدخ(أُدددددلهً أَُدددددبػل ثوَدددددْ ٘ٛلٍدددددخ اُوددددد ٟٞأٌُ٤بٗ٤ٌ٤دددددخ ثبٌُِ٤دددددخ) اػزجدددددبها ٓدددددٖ
( )ّ8101/3/0اُ ّٞ٤اُزبُ٥ ٠فو ٓل ُؼلّ اُؼٞكح ٓٝطبُجزٙٝ ٚبٓ٘ ٚثبُ٘لودبد اػزجدبها
ٖٓ ( )ّ8100/3/0ربه٣ـ اَُلو.
ٓددغ اُددياّ ٍدد٤بكر ٚثَددلاك ٓددب هددل ٌ٣ددَٓ ٕٞددزؾويب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزيآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٙٝ ٚبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبها ٖٓ ( )ّ8100/3/0ربه٣ـ اَُلو.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اٜٗددب ا٩عددبىح اُلهاٍدد٤خ ٝاُقلٓددخ ُِٜٔ٘ددلً  /أؽٔددل ٓؾٔددل اُْددبكؼ٠(أُؼ٤دددل ثوَدددْ ٘ٛلٍدددخ اٌُ٫زو٤ٗٝدددبد ٝا٫رٖدددب٫د اٌُٜوث٤دددخ ثبٌُِ٤دددخ) اػزجدددبها ٓدددٖ
( )ّ8101/00/5اُ٤دد ّٞاُزددبُ٥ ٠فددو ٓددل ُؼددلّ اُؼددٞكح ٓٝطبُجزددٙٝ ٚددبٓ٘ ٚثبُ٘لوددبد
اػزجبها ٖٓ ( )ّ8100/00/5ربه٣ـ اَُلو.
ٓددغ اُددياّ ٍدد٤بكر ٚثَددلاك ٓددب هددل ٌ٣ددَٓ ٕٞددزؾويب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزيآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٙٝ ٚبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبها ٖٓ ( )ّ8100/00/5ربه٣ـ اَُلو.
 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اٜٗددب ا٩عددبىح اُلهاٍدد٤خ ٝاُقلٓددخ ُِٜٔ٘ددلً  /ػددي اُددل ٖ٣ػٔددو أؽٔددل(أُؼ٤دددل ثوَدددْ ٘ٛلٍدددخ اٌُ٫زو٤ٗٝدددبد ٝا٫رٖدددب٫د اٌُٜوث٤دددخ ثبٌُِ٤دددخ) اػزجدددبها ٓدددٖ
( )ّ8101/01/0اُ٤دد ّٞاُزددبُ٥ ٠فددو ٓددل ُؼددلّ اُؼددٞكح ٓٝطبُجزددٙٝ ٚددبٓ٘ ٚثبُ٘لوددبد
اػزجبها ٖٓ ( )ّ8108/01/0ربه٣ـ اَُلو.
ٓددغ اُددياّ ٍدد٤بكر ٚثَددلاك ٓددب هددل ٌ٣ددَٓ ٕٞددزؾويب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزيآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٙٝ ٚبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبها ٖٓ ( )ّ8108/01/0ربه٣ـ اَُلو.
 أُٞاكوخ ػِ ٠اٜٗب ا٩عبىح اُلهاٍ٤خ ٝاُقلٓخ ُِٜٔ٘لً  /ؽبرْ ٓؾٔٞك ػجدل اُقدبُن(أُلهً أَُبػل ثوَْ ٘ٛلٍدخ اٌُ٫زو٤ٗٝدبد ٝا٫رٖدب٫د اٌُٜوث٤دخ ثبٌُِ٤دخ) اػزجدبها
ٓددٖ ( )ّ8101/3/0اُ٤دد ّٞاُزددبُ٥ ٠فددو ٓددل ُؼددلّ اُؼددٞكح ٓٝطبُجزددٙٝ ٚددبٓ٘ ٚثبُ٘لوددبد
اػزجبها ٖٓ ( )ّ8100/3/0ربه٣ـ اَُلو.
ٓددغ اُددياّ ٍدد٤بكر ٚثَددلاك ٓددب هددل ٌ٣ددَٓ ٕٞددزؾويب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزيآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٙٝ ٚبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبها ٖٓ ( )ّ8100/3/0ربه٣ـ اَُلو.
 أُٞاكوخ ػِ ٠اٜٗب ا٩عبىح اُلهاٍ٤خ ٝاُقلٓخ ُِٜٔ٘لً  /أؽٔل ٓؾٔدل ثق٤دذ ؽَدٖ(أُدددددلهً أَُدددددبػل ثوَدددددْ ٘ٛلٍدددددخ اُوددددد ٟٞأٌُ٤بٗ٤ٌ٤دددددخ ثبٌُِ٤دددددخ) اػزجدددددبها ٓدددددٖ
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( )ّ8101/2/01اُ٤دد ّٞاُزددبُ٥ ٠فددو ٓددل ُؼددلّ اُؼددٞكح ٓٝطبُجزددٙٝ ٚددبٓ٘ ٚثبُ٘لوددبد
اػزجبها ٖٓ ( )ّ8108/0/5ربه٣ـ اَُلو.
ي
ٓددغ اُددياّ ٍدد٤بكر ٚثَددلاك ٓددب هددل ٌ٣ددَٓ ٕٞددزؾوب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزيآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٙٝ ٚبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبها ٖٓ ( )ّ8108/0/5ربه٣ـ اَُلو.
 أُٞاكودددخ ػِددد ٠اٜٗدددب ا٩عدددبىح اُلهاٍددد٤خ ٝاُقلٓدددخ ُِٜٔ٘دددلً  /أؽٔدددل أٗدددٞه ٓؾٔدددلاٍددٔبػ( َ٤أُددلهً أَُددبػل ثوَددْ ٘ٛلٍددخ اُو٣بٙدد٤بد ٝاُل٤ي٣وددب اُٜ٘لٍدد٤خ ثبٌُِ٤ددخ)
اػزجددبها ٓدددٖ ( )ّ8101/5/0اُ٤ددد ّٞاُزددبُ٥ ٠فدددو ٓدددل ُؼددلّ رغل٣دددل اعبىرددد ٚاُلهاٍددد٤خ
ٓٝطبُجزٙٝ ٚبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبها ٖٓ ( )ّ8101/5/0ربه٣ـ اَُلو.
ٓددغ اُددياّ ٍدد٤بكر ٚثَددلاك ٓددب هددل ٌ٣ددَٓ ٕٞددزؾويب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزيآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ ٓٝطبُجزٙٝ ٚبٓ٘ ٚثبُ٘لوبد اػزجبها ٖٓ ( )ّ8101/5/0ربه٣ـ اَُلو.

أُؼٜل اُوٝ٨ُ ٠ٓٞهاّ

 أُٞاكودددخ ػِددد ٠اػزجدددبه اٍ٧دددزبم اُدددلًزٞهٓ /ؾٔدددٞك ٍددد٤ق أؽٔدددل اٍدددٔبػ( َ٤اٍ٧دددزبمأُزلددوؽ ثوَددْ عواؽددخ اٝ٧هاّ ثبُٔؼٜددل) َٓددزوٓ ٬٤ددٖ ػِٔددٝ ٚاػزجددبه فلٓزدد٘ٓ ٚز٤ٜددخ
اػزجبها ٖٓ ( )ّ8113/3/0ردبه٣ـ اٗوطبػد ٚػدٖ اُؼٔدَ ػودت اٗزٜدب اعبىرد ٚاُقبٕدخ
ثددلٓ ٕٝورددت ُٔواكوددخ اُيٝعددخى ٝمُددي ٛجوددب ُدد٘ٔ أُددبكح (ٓ )001ددٖ هددبٗ ٕٞر٘ظددْ٤
اُغبٓؼبد.
ٓددغ اُددياّ ٍدد٤بكر ٚثَددلاك ٓددب هددل ٌ٣ددَٓ ٕٞددزؾويب ػِ٤ددٓ ٚددٖ اُزيآددبد ٓبُ٤ددخ هجددَ اٌُِ٤ددخ
ٝاُغبٓؼخ.

174

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

سادس ًا
محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب

175

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايو 2018

176

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

ٓؾٚو اعزٔبع
ٓغٌِ ّئ ٕٞاُزؼِٝ ْ٤اُط٬ة
اُغَِخ ههْ ( )819ثزبه٣ـ 8102/5/05
ػوددل ٓغِددٌ ّددئ ٕٞاُزؼِددٝ ْ٤اُطدد٬ة اعزٔبػدد ٚاُواثددغ ٝاَُددجؼ ٕٞثؼددل أُددب زٖ٤
كدددد ٠رٔددددـبّ اَُبػددددـخ اُؾبك٣ددددخ ػْددددو ٕددددجبؽب ٣دددد ّٞاُض٬صددددب أُٞاكددددن 8102/5/05
ثوبػدددددـخ نأؽٔدددددل ُطلددددد ٠اَُددددد٤لن ثٔج٘ددددد ٠اكاهح اُغبٓؼدددددخى ثو بٍدددددخ اَُددددد٤ل اٍ٧دددددزبم
اُددلًزٞه٤ُٝ /ددل كددزؼ ثوًددبد ـ ٤ًٝددَ ًِ٤ددخ ا٩ػددّ٬ى ٝؽٚددٞه ًددَ ٓددٖ اَُددبكح اػٚددب
أُغٌِ.
اكززؼ اَُـ٤ل اٍ٧ـزبم اُلًزــٞه /ه ٤ـٌ أُغِــٌ ا٫عزــٔبع
ن ثَْ اُوؽٖٔ اُوؽ ْ٤ن
اٍدددز َٜاَُددد٤ل اٍ٧دددزبم اُدددلًزٞه٤ُٝ /دددل كدددزؼ ثوًدددبد ـ ٤ًٝدددَ ًِ٤دددخ ا٩ػدددّ٬
ٝه  ٌ٤أُغٌِ ا٫عزٔبع ثبُزوؽ٤ت ثبَُبكح أػٚب أُغٌِ أُٞهو.
 رٜ٘ئخ اَُبكح ا٧ػٚب ثٔ٘بٍجخ ؽِّٜ ٍٞو هٓٚبٕ أُجبهى.
 رٜ٘ئددخ اَُدد٤ل اٍ٧ددزبم اُددلًزٞه /ػجددل اُؾٔ٤ددل ٝعددل ٟأُ٘ددب ٟٝـ ثٔ٘بٍددجخ رؼ٤ددٍ ٖ٤دد٤بكرٚ
ػٔ٤لا ٌُِ٤خ اُؼِ.ّٞ
 رْ افز٤به اَُ٤لح اٍ٧زبمح اُلًزٞهح /عٜ٤بٕ ؽَٖ ؽَدٖ أُ٘٤دب ٟٝـ ٤ًٝدَ ًِ٤دخ اُؼد٬ط
اُطج٤ؼ ٠أٓ٘٤ب ُٜنح اُغَِخ.

اكاهح اُغبٓؼخ

أُٖــبكهـبد

 أُٖبكهخ ػِٓ ٠ؾٚو اعزٔبع ٓغٌِ ّئ ٕٞاُزؼِ٤ـْ ٝاُطـ٬ة اُغَِـخ ههدْ ()811ثزبه٣ـ .ّ8102/9/01

اكاهح اُغبٓؼخ

أُزبثؼـــخ

 اؽ ٜ٤أُغٌِ ػِٔب َ ثٔب رْ ٓزبثؼـخ ر٘ل٤ـن ٖٓ ٙهواهاد ٓغٌِ ّئ ٕٞاُزؼِٝ ْ٤اُطد٬ةاُغَِخ ههْ ( )811ثزبه٣ـ . ّ8102/9/01

اكاهح اُغبٓؼخ

رلٚ٣ٞبد

 أُٖبكهخ ػِ ٠هواهاد اَُـ٤ل اٍ٧زبم اُلًزٞهٗ /ب دت ه د ٌ٤اُغبٓؼدخ ُْدئ ٕٞاُزؼِدْ٤ٝاُطددد٬ة اُٖدددبكهح ثدددبُزلٓ ٘٣ٞدددٖ ٓغِدددٌ ّدددئ ٕٞاُزؼِدددٝ ْ٤اُطددد٬ة فددد ٍ٬اُلزدددوح
ٖٓ  8102/9/02ؽز8102/5/05 ٠
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رؼلُٞ َ٣ا ؼ

 ث٘ب ػِ ٠اهزواػ اٌُِ٤خ أُٞاكوخ ػِٓ ٠ب رْ ٖٓ رؼدل٬٣د ػِد ٠أُدبكح ههدْ (ٓ )02دٖاُ ٬ؾخ اُلافِ٤خ ٌُِ٤خ اُيهاػخ ٝاُز ٠رز٤ً ٖٔٚل٤خ اؽزَدبة ٗودب ٛأُودوه ٝاُزودل٣واد
اُز٣ ٠ؾَٖ ػِٜ٤ب اُطبُت ف ٍ٬كهاٍز ٚثٔوؽِخ اُجٌدبُٞه ًٞ٣كد ٠ظدَ ٗظدبّ اَُدبػبد
أُؼزٔلح ٝكوب ٓب هوهرُ ٚغ٘خ اُلهاٍبد اُيهاػ٤خ ثبُٔغٌِ ا٧ػُِِ ٠غبٓؼبد.
هددوهأُغٌِ اؽبُددخ أُٙٞددٞع اُددُ ٠غ٘ددخ هطددبع اُؼِدد ّٞاٍ٧بٍدد٤خ ٝرلدد ٘٣ٞاٍ٧ددزبم
اُدددلًزٞه /ه ددد ٌ٤أُغِدددٌ كددد ٠اػزٔدددبك روو٣دددو اُِغ٘دددخ رٔ٤ٜدددلا ُِؼدددوٗ ػِدددٓ ٠غِدددٌ
اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ ٛت اٍ٘٧بٕ

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠روو٣ددو اُِغ٘ددخ أُْددٌِخ ٓددٖ ٓغِددٌ ّددئ ٕٞاُزؼِددٝ ْ٤اُطدد٬ة ثغَِددزٚأُ٘ؼولح ثزبه٣ـ  8101/1/02ثْؤٕ ٓوزوػ اُ ٬ؾخ اُقبٕخ ثبُجوٗبٓظ اُدلُِ٘ ٠ُٝودبٛ
أُؼزٔلح ثٌِ٤خ ٛت اٍ٘٧بٕى رٔ٤ٜلا ُِؼوٗ ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُؾبٍجبد ٝأُؼِٓٞبد

 أُٞاكوخ ػِٓ ٠ب رْ ٖٓ رؼل٬٣د ػِ ٠اُ ٬ؾدخ اُغل٣دلح ثٌِ٤دخ اُؾبٍدجبد ٝأُؼِٓٞدبدٝكوب ُٔب هوهرُ ٚغ٘خ اُوطبع ثدبُٔغٌِ ا٧ػِدُِ ٠غبٓؼدبد رٔ٤ٜدلا ُِؼدوٗ ػِدٓ ٠غِدٌ
اُغبٓؼخ.

اكاهح اُغبٓؼخ

 اؽ ٜ٤أُغٌِ ػِٔدب ثٌزدبة أُغِدٌ ا٧ػِدُِ ٠غبٓؼدبد ثْدؤٕ اعدوا رؼدل َ٣ثبُ ٬ؾدخاُلافِ٤ددددددخ ٓوؽِددددددخ اُجٌددددددبُٞه ًٞ٣ث٘ظددددددبّ اَُددددددبػبد أُؼزٔددددددلح ثٌِ٤ددددددخ اُزغددددددبهح.
 اؽ ٜ٤أُغٌِ ػِٔب ثٌزبة أُغٌِ ا٧ػُِِ ٠غبٓؼبد ثْؤٕ إدلاه اُ ٬ؾدخ أُٞؽدلحُِجوآظ اُقبٕخ ثٌِ٤دخ اُؾبٍدجبد ٝاُؼِٓٞدبد (ٓوؽِدخ اُجٌدبُٞه )ًٞ٣ث٘ظدبّ اَُدبػبد
أُؼزٔلح ثٌِ٤خ اُؾبٍجبد ٝأُؼِٓٞبد.

ًِ٤خ اُؾوٞم

ّئ ٕٞاُط٬ة

 ث٘ب ػِ ٠اهزواػ اٌُِ٤خ أُٞاكوخ ػِ ٠ا٥ر:٠ .0ى٣بكح أػلاك اُط٬ة أُوج ٖ٤ُٞثوَْ اُلهاٍخ ثبُِـخ اٗ٩غِ٤ي٣خ.
 .8ى٣بكح ٓوبثدَ اُوٍد ّٞاُلهاٍد٤خ ٝاٌُزدت ثوَدْ اُلهاٍدخ اُوبٗ٤ٗٞدخ ثبُِـدخ اٗ٩غِ٤ي٣دخ
ثبٌُِ٤خ.
هددوه أُغِددٌ :اؽبُددخ أُٙٞددٞع اُدد ٠اُِغ٘ددخ أُْددٌِخ كددٛ ٠ددنا اُْددؤٕ ثغَِددخ ()865
ثزدددبه٣ـ 8101/6/01ى ُلهاٍدددخ أُٙٞدددٞع ٝرودددل ْ٣روو٣دددو ثٔدددب ر٘زٜددد ٠اُ٤دددخ اُِغ٘دددخ
ٝػو ٚٙػِ ٠أُغٌِ ك ٠عَِخ هبكٓخ.
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 ث٘ب ػِ ٠روو٣و اُِغ٘خ أٌُِْخ ٖٓ ٓغٌِ ّئ ٕٞاُزؼِٝ ْ٤اُط٬ة ثغَِدز ٚأُ٘ؼودلحثزبه٣ـ  8102/1/81ثْؤٕ ٙٝغ ٞٙاث ٜا٬ٛع اُطبُت ػِدٕ ٠دٞهح ًواٍدخ ا٩عبثدخ
اُقبٕخ ث.ٚ
هوه أُغٌِ ا٥ر:٠
 -0رٞؽ٤ل أُجِؾ أُؾَٖ ٖٓ اُط٬ة ثغٔ٤غ اٌُِ٤بد ٓوبثَ اٍزقواط ًواٍبد ا٩عبثدخ
ٓددٖ أُقدديٕ ٝرٖدد٣ٞوٛب ػِدد ٠إٔ ٌ٣دد ٕٞأُجِددؾ  511ع٘٤ددُ ٚطدد٬ة اُجددوآظ اُؼبك٣ددخ
 0111ٝعُِ٘ ٚ٤ط٬ة أُِزؾو ٖ٤ثبُجوآظ اُقبٕخ ك ٠عٔ٤غ اٌُِ٤بد ثبُغبٓؼخ.
 -8ػوٗ روو٣و اُِغ٘خ ػِ ٠أَُزْبه اُوبُِٗ ٠ٗٞغبٓؼخ رٔ٤ٜلا ُِؼوٗ ػِدٓ ٠غِدٌ
اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ ٛت اٍ٘٧بٕ

 ث٘ب ػِ ٠اهزواػ اٌُِ٤خ أُٞاكوخ ػِٓ ٠وزوػ روَٓ ْ٤ووه ٓدبكح فدٞآ أُدٞاك ػِد٠اُلوهخ اُضبٗ٤خ ٝاُضبُضخ ثل ٖٓ ٫رله َٚ٣ثبُلوهخ اُضبٗ٤خ كو ٜثبٌُِ٤خ.
هددوه :اؽبُددخ أُٙٞددٞع اُددُ ٠غ٘ددخ اُوطددبع اُطجددٝ ٠رلدد ٘٣ٞاٍ٧ددزبم اُددلًزٞه /ه ددٌ٤
أُغٌِ ك ٠اػزٔبك روو٣و اُِغ٘خ رٔ٤ٜلا ُِؼوٗ ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ.
 أُٞاكوددخ ػِ د ٠روو٣ددو اُِغ٘ددخ أُْددٌِخ ٓددٖ ٓغِددٌ ّددئ ٕٞاُزؼِددٝ ْ٤اُطدد٬ة ثغَِددزٚأُ٘ؼوددلح ثزددبه٣ـ  8102/9/01ثْددؤٕ ٓوزددوػ روَددٓ ْ٤وددوه ثبصُٞٞع٤ددب اُلددْ ُ٤ددلهً
ٙددٖٔ ٓوددوهاد اُلوهددخ اُضبُضددخ ٝاُواثؼددخ ثددلٓ ٫ددٖ رلهَ٣دد ٚثبُلوهددخ اُضبُضددخ ُٔوؽِددخ
اُجٌبُٞه ًٞ٣ثٌِ٤خ ٛت اٍ٘٧بٕ رٔ٤ٜلا ُِؼوٗ ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ

ًِ٤خ ا٥صبه

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠روو٣ددو اُِغ٘ددخ أُْددٌِخ ٓددٖ ٓغِددٌ ّددئ ٕٞاُزؼِ دٝ ْ٤اُطدد٬ة ثغَِددزٚأُ٘ؼودددددلح ثزدددددبه٣ـ  8102/9/01ثْدددددؤٕ اٍدددددزؾلاس ثوٗدددددبٓغ ٖ٤عل٣دددددل ٖ٣ثٔوؽِدددددخ
اُجٌبُٞه ًٞ٣ثٌِ٤خ ا٥صبهرٔ٤ٜلا ُِؼوٗ ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ.

رٌُْ َ٤غبٕ ٓٝغبٌُ
ًِ٤خ ا٫هزٖبك ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ

 ث٘ب ػِ ٠اهزواػ اٌُِ٤دخ أُٞاكودخ ػِدٓ ٠وزدوػ كدوٗ ؿوآدخ ػدٖ اُزدؤف٤و كدٍ ٠دلاكاُوٍدد ّٞاُلهاٍدد٤خ ثؼددل أُٞػددل أُؾددلك ٝمُددي ُْددؼت اُِـددبد ث٘ظددبّ اَُددبػبد أُؼزٔددلح
ثبٌُِ٤خ.
هوه أُغٌِ  :رٌُْ َ٤غ٘خ ٖٓ اَُبكح اٍ٧برنح:
اُدددلًزٞه /ػجدددل اُٜدددبك ٟكدددٞى ٟاُؼٙٞددد٤ًٝ ٠دددددددَ ًِ٤دددددددخ اُؾودددددددٞم
(ٓووها)
٤ًٝددددَ ًِ٤ددددخ ٛددددت هٖددددو
اُلًزٞهحٛ /بُخ ٕد٬ػ اُدلٓ ٖ٣ؾٔدل ِٛؼدذ
اُؼ٘٤دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد( ٠ػٞٚا)
اُدددددددلًزٞهح /كبٔٛـدددددددـخ أؽٔـدددددددـل ػبثـدددددددـل ٤ًٝددددددَ ًِ٤ددددددخ اُزٔددددددو٘٣

(ػٞٚا)
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اُدددددلًزٞهح /ؽ٘دددددبٕ ٓؾٔدددددل ػِددددد ٠ؽَدددددٖ ٤ًٝددددددَ ًِ٤ددددددخ ا٫هزٖددددددبك
ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ
اَُددد٤ل /اَُددد٤ل اثددددوآ ْ٤ٛؾٔدددل ٖٓددددطلٓ ٠دددل٣و ػدددبّ ا٩كاهح اُؼبٓدددخ (ػٞٚا)
ُْئ ٕٞاُزؼِٝ ْ٤اُط٬ة
ُلهاٍددخ أُٙٞددٞع ٝروددل ْ٣روو٣ددو ثٔددب ر٘زٜدد ٠اُ٤دد ٚاُِغ٘ددخ ُِؼددوٗ ػِدد ٠أُغِددٌ كدد٠
عَِخ هبكٓخ.
(ػٞٚا)
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سابع ًا
محضر اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث
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ٓؾٚو اعزٔبع
ٓغٌِ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس
اُغَِخ ههْ ( )161ثزبه٣ـ 8102/5/06

ػوددـل ٓغِددٌ اُلهاٍددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞس اعزٔبػدد ٚاُضبُددش ٝاَُددز ٖ٤ثؼددل اُض٬صٔب ددخ
كد ٠رٔدبّ اَُدبػخ اُؼبّددوح ٝاُٖ٘دق ٓدٖ ٕددجبػ ٣د ّٞا٧هثؼدب أُٞاكددن 8102/5/06
ثوبػخ نأؽٔل ُطل ٠اَُ٤لن ثو بٍخ اَُ٤ل اٍ٧زبم اُلًزٞه /ػٔو ٝأٓدٓ ٖ٤ؾٔدل ػدلُ ٠ـ
ٗب ددت ه دد ٌ٤اُغبٓؼددخ ُِلهاٍددبد اُؼِ٤ددب ٝاُجؾددٞسى ٝؽٚددٞه ًددَ ٓددٖ اَُددبكح اػٚددب
أُغٌِ.











اكززؼ اَُـ٤ل اٍ٧زبم اُلًزٞه /ه  ٌ٤أُغٌِ ا٫عزٔبع
ن ثَــْ اُوؽٔـٖ اُوؽ٤ــْ ن
اٍدز َٜاَُدد٤ل اٍ٧دزبم اُددلًزٞه /ػٔدو ٝأٓددٓ ٖ٤ؾٔدل ػددلُ ٠ـ ٗب دت ه دد ٌ٤اُغبٓؼددخ
ُِلهاٍبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس.
اُزوؽ٤ت ثبَُبكح اٍ٧برنح أػٚدب أُغِدٌ أُدٞهوى رٜ٘ئدخ اَُدبكح ا٧ػٚدب ثٔ٘بٍدجخ
ػِ ٠آ٧خ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ثبُق٤و ٝاُٝ ٖٔ٤اُجوًبد.
ؽِّٜ ٍٞو هٓٚبٕ أُؼظْ أػبكٙ
رول ْ٣اُزٜ٘ئخ ٌَُ ٖٓ اَُبكح اٍ٧برنح:
 .0اُلًزٞهح٘ٓ /بٍ ػجل اُؼبٍ ٓجبهى ـ ٤ًِ َ٤ًٝخ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ُِزوث٤خ.
 .8اُلًزٞهح /ػيح ٓؾٔل أٓ ٖ٤ػي اُؼوة ـ ٤ًِ َ٤ًٝخ ٛت اٍ٘٧بٕ.
ثٔ٘بٍجخ رؼ٤ٍ ٖ٤٤بكر ْٜأػٚب ثبُٔغٌِ.
رول ْ٣اٌُْو ٌَُ ٖٓ اَُبكح اٍ٧برنح:
 .0اُلًزٞهح /أٓبٍٗ ٠ؼ٤لح ٍ٤ل اثوا ْ٤ٛـ ٤ًِ َ٤ًٝخ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ُِزوث٤خ (ٍبثوب).
 .8اُلًزٞهح٤ْٓ /وح ٓؾٔل ػجل اُِط٤ق كٛج ٚـ ٤ًِ َ٤ًٝخ ٛت اٍ٘٧بٕ (ٍبثوب).
ػِٓ ٠ب ثنُ ٖٓ ٙٞعٜل ٓزٔ٤ي أصزب كزوح ػ٣ٞٚخ ٍ٤بكر ْٜثبُٔغٌِ.
ٙوٝهح ٓٞاكبر٘ب ثغلا ٍٝآزؾبٗبد كٝه ٓب ٞ٣فد ٍ٬اُلزدوح أُودوهح ٓدٖ اكاهح اُغبٓؼدخ
)ثبَُ٘جخ ٌُِِ٤بد اُز ُْ ٠رٞاك٘٤ب ثؼل)  ٝاُ٩زياّ ثزؼِٔ٤بد ٓغِدٌ اُغبٓؼدخ كٔ٤دب ٣قدٔ
أػٔبٍ آ٩زؾبٗبد.
ا٩ؽبٛخ ػِٔب ثجل رؾٌ ْ٤عٞا ي اُغبٓؼخ.
ا٩ؽبٛخ ػِٔب ثبٗزٜب رؾٌدَٓ ْ٤دبثوخ اُطد٬ة ُ٬ثزٌدبه ٝا٩ثدلاع ٝكدٞى ػدلك ٛ 08بُدت
ٖٓ اُغبٓؼخ ثؤثؾبس أ ٝأكٌبه ٓجزٌوح.
هوه أُغٌِ رل ٘٣ٞأ.كٗ .ب ت ه  ٌ٤اُغبٓؼدخ ُِلهاٍدبد اُؼِ٤دب ٝاُجؾدٞس فد ٍ٬كزدوح
آ٫زؾبٗبد ثبرقبم اُوواهاد اُ٬ىٓخ ُؾَٖ ٍ٤و أػٔبٍ آ٫زؾبٗبد.

اكاهح اُغبٓؼخ

أُٖبكهـــبد

 أُٖددبكهبد ػِددٓ ٠ؾٚددو اعزٔددبع ٓغِددٌ اُلهاٍددبد اُؼِ٤ددـب ٝاُجؾددٞس اُغَِددخ ههددْ( )168ثزبه٣ـ .8102/9/03
 أُٖددبكهخ ػِدد ٠هددواهاد اٍ٧ددزبم اُددلًزٞهٗ /ب ددت ه دد ٌ٤اُغبٓؼددخ ُِلهاٍددبد اُؼِ٤ددبٝاُجؾدددٞس ثددددبُزلٓ ٘٣ٞدددٖ ٓغِددددٌ اُلهاٍددددبد اُؼِ٤دددب ٝاُجؾددددٞس فددد ٍ٬اُلزددددوح ٓددددٖ
 8102/9/81ؽز8102/5/06 ٠ك ٠أُغب٫د اُزبُ٤خ:
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 .0رَغــ َ٤هٍــب َ أُــبعَز٤ـو ٝاُلًزــٞها.ٙ
 .8اُـب رَغ٤ــَ هٍــب َ أُــبعَز٤ـو ٝاُلًزــٞها.ٙ
 .1رؾل٣ل ٓٞاػ٤ل آزؾبٗبد اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ك٤ًِ ٠ـبد اُغبٓؼخ ٓٝؼبٛلٛـب.
 .9ؽدددددب٫د ٓدددددل اُو٤دددددل اٍ٫دددددزض٘ب ُٔ ٠دددددلح ػدددددبّ ٓدددددٖ فدددددبهط اُ ٬ؾدددددخ ٝكودددددب ُِوٞاػدددددل
ٝاُِٞا ؼ أُ٘ظٔخ ثبُغبٓؼخ.
 .5ؽـب٫د ٓ٘ـؼ اُزلـوؽ ُِطـ٬ة ٝا٫ػزـناه ػٜ٘ـب ٝرغل٣لٛب ٝاٜٗب ٜب.
 .6ؽددب٫د ٓددل اُو٤ددل اٍ٫ددزض٘ب ُِ ٠ؼددبّ اُضددبٗٝ ٠اُضبُددش ٝكوددب ُِوٞاػددل ٝاُِددٞا ؼ أُ٘ظٔددخ
ثبُغبٓؼخ.
 .1اػددددبكح ه٤ددددل ٝاٍددددزض٘ب ٓددددٖ ّددددوٓ ٛددددوٝه ػددددبّ ػِددددّ ٠ددددطت اُو٤ددددل ٝكوددددب ُِوٞاػددددل
ٝاُِٞا ؼ أُ٘ظٔخ ثبُغبٓؼخ.
 .2اٍ٫دددزض٘ب ٓدددٖ ّدددو ٛػدددلّ ٓدددوٝه أًضدددو ٓدددٖ فٔدددٌ ٍددد٘ٞاد ػِددد ٠ؽٖددد ٍٞاُطبُدددت
ػِدد ٠اَُدد٘خ اُزٔ٤ٜل٣ددخ ُِزَددغُ َ٤لهعددخ أُبعَددز٤و ٝاُددلًزٞهاٙى ٝمُددي ثؼددنه ٓوجددٍٞ
ٝكوب ُِوٞاػل ٝاُِٞا ؼ أُ٘ظٔخ ثبُغبٓؼخ.
 .3أُٞاكوخ ػِ ٠كوٗ ٓدـٞاك رٌٔ٤ِ٤دخ ُٔؼبكُدخ اَُد٘خ اُزٔ٤ٜل٣دخ ُِٔبعَدز٤و أ ٝاُدلًزٞهاٙ
ٓغ كوٗ هٍ ّٞرٌٔ٤ِ٤خ ٝكن هواه ٓغٌِ اُغبٓؼخ اَُبثن كٛ ٠نا اُْؤٕ.
ٓ .01دد٘ؼ اُطدد٬ة كوٕددخ اٍددزض٘ب ٤خ ُددلف ٍٞآ٫زؾددبٕ (كثِٓ/ّٞبعَددز٤و) ٝكوددب ُِوٞاػددل
ٝاُِٞا ؼ أُ٘ظٔخ ثبُغبٓؼخ.
 .00اػزٔـبك هـ٤ل اُطـ٬ة ػٖ ٍ٘ـٞاد ٍبثوـخ ثٔٞاكوـخ ٓغِـٌ ًِ٤ـخ ؽـل٣ش.
 .08اٙدددددبكخ أُْدددددوف ػِددددد ٠هٍدددددب َ أُبعَدددددز٤و ٝاُدددددلًزٞها ٙاُقبٕدددددخ ثبػلدددددب ْٜ
ٖٓ ّوٍ ٛزخ أّٜو ػِ ٠اٙبكخ أُْوف.
 .01أُدددل اٍ٫دددزض٘ب ُِ ٠ؼدددبّ اُضبُدددش ًؾدددل أهٖددد٠ى ٓدددغ ٙدددوٝهح رْدددٌُ َ٤غ٘دددخ اُؾٌدددْ
ػِ ٠اُوٍبُخ هجَ ٜٗب٣خ اُؼبّ اُضبُش ٝكوب ُِوٞاػل ٝاُِٞا ؼ أُ٘ظٔخ ثبُغبٓؼخ.
 .09أُٞاكودخ ػِددٓ ٠دد٘ؼ كوٕددخ اٍددزض٘ب ٤خ اٙدبك٤خ ٓددٖ فددبهط اُ ٬ؾددخ ُددلف ٍٞآ٫زؾددبٕ
اُٜ٘ب ُِ ٠لًزٞها.ٙ

ًِ٤خ اُٜ٘لٍخ

ارلبه٤بد رؼبٕٝ

 أُٞاكوخ ػِٓ ٠دنًوح اُزلدب ْٛثد ٖ٤عبٓؼدخ اُودبٛوح (ًِ٤دخ اُٜ٘لٍدخ) ّٝدوًخ ٍدٌ٘ٔ٤ُِزٌُ٘ٞٞع٤دددب (ُ )ّ.ّ.ثؼدددل اعدددوا اُزؼدددل٬٣د ػِٜ٤دددب رٔ٤ٜدددلا ُِؼدددوٗ ػِدددٓ ٠غِدددٌ
اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ ا٫هزٖبك ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ

 أُٞاكوخ ػِٓ ٠نًوح اُزلب ْٛث ٖ٤عبٓؼخ اُوبٛوح (ًِ٤دخ ا٫هزٖدبك ٝاُؼِد ّٞاَُ٤بٍد٤خ)ٝعبٓؼددخ ثددبه )0( ٌ٣ثددبٗزٍ ٕٞ٤ددٞهثٝ ٕٞا٫رلبه٤ددخ (ة) اُقبٕددخ ثبُْددٜبكح أُيكٝعددخ
ثبَُِ٤بٌٗ رقٖٔ اُؼِ ّٞاَُ٤بٍد٤خ ٝرزقدن ا٩عدوا اد رٔ٤ٜدلا ُِؼدوٗ ػِدٓ ٠غِدٌ
اُغبٓؼخ.
 أُٞاكوخ ػِٓ ٠نًوح اُزلب ْٛث ٖ٤عبٓؼخ اُوبٛوح (ًِ٤دخ ا٫هزٖدبك ٝاُؼِد ّٞاَُ٤بٍد٤خ)٤ٛٝئخ اُوهبثخا٩كاه٣دخ ٓٝوًدي اُجؾدٞس ٝاُلهاٍدبد ا٫هزٖدبك٣خ ٝأُبُ٤دخ كد ٠أُغدب٫د
ا٫هزٖبك٣خ ٝأُبُ٤خ اُؼبٓخ رٔ٤ٜلا ُِؼوٗ ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ.
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 أُٞاكوددخ ػِدد ٠رغل٣ددل ارلبه٤ددخ اُزؼددب ٕٝثدد ٖ٤عبٓؼددخ اُوددبٛوح (ًِ٤ددخ ا٫هزٖددبك ٝاُؼِددّٞاَُ٤بٍ٤خ) ( ٝعبٓؼخ ثبه 0 ٌ٣ثبٗزٍٞ ٕٞ٤هث ٕٞكوَٗدب) ُز٘ل٤دن ثوٗدبٓظ رؼدب ٕٝػِد٠
َٓددز ٟٞأُبعَددز٤و رقٖددٔ اهزٖددبك اُز٘ٔ٤ددخ ّٝددٜبكح ٓيكٝعددخ ٝرزقددن ا٩عددوا اد
رٔ٤ٜلا ُِؼوٗ ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُؾبٍجبد ٝأُؼِٓٞبد

 أُٞاكوخ ػِ ٠ثوٝر ًٍٞٞاُزؼب ٕٝث ٖ٤عبٓؼخ اُودبٛوح (ًِ٤دخ اُؾبٍدجبد ٝأُؼِٓٞدبد)ّٝددوًخ اً٧بك٤ٔ٣ددخ ُزٌُ٘ٞٞع٤ددب أُؼِٓٞددبد ٝا٫رٖددب٫د ( )ACICTاؽددلّ ٟددوًبد
اً٧بك٤ٔ٣خ اُؼوث٤خ ُِؼِٝ ّٞاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝاُ٘وَ اُجؾو.)AASTMT( ٟرٔ٤ٜلا ُِؼوٗ
ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ.

اكاهح اُغبٓؼخ

 أُٞاكوخ ػِ ٠ارلبه٤خ اُزؼدب ٕٝثد ٖ٤عبٓؼدخ اُودبٛوح ٝأًبك٤ٔ٣دخ كُٝدخ هٍٝد٤ب اُجٚ٤دب(ث٬٤هٍٝددد٤ب) ُ٬رٖدددب٫د َٓ٘٤دددي عٜٔٞه٣دددخ هٍٝددد٤ب اُجٚ٤دددب ٝرزقدددن ا٩عدددوا اد.
 أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠ددنًوح اُزلددب ْٛثدد ٖ٤عبٓؼددخ اُوددبٛوح اٌُ٤ُٞغ٤دد ٞكٌَٓ ٟددEL ( ٌٞ٤ )Colegio De Mexicoكددٓ ٠غددب٫د اُجؾددٞس ٝاُزؼِددٝ ْ٤ثددوآظ اُزددله٣ت ٝرزقددن
ا٫عوا اد .
 أُٞاكوخ ػِدٓ ٠دنًوح اُزلدب ْٛثد ٖ٤عبٓؼدخ اُودبٛوح ٝأُغِدٌ اُضودبك ٠اُجو٣طدبٗ ٠كد٠ٓغب٫د اُزؼِٝ ْ٤ثوآظ اُزله٣ت ٝرزقن ا٫عوا اد .

ًِ٤خ ٛت اٍ٘٧بٕ

ٜٓٔبد ػِٔ٤خ

 أُٞاكوددخ ػِددٓ ٠ددل أُٜٔددخ اُؼِٔ٤ددخ ثبَُددؼٞك٣خ ُِددلًزٞهّ /ددو٣ق ػِددٕ ٠ددبكم أؽٔددلٕددبكم ـ أُددلهً ثوَددْ اٍ٫زؼبٙددخ اُٖدد٘بػ٤خ ثبٌُِ٤ددخ ُٔددلح ػددبّ صبُددش اػزجددبها ٓددٖ
 8101/3/0ثلٓ ٕٝورت.

ًِ٤خ اُؾوٞم

كهاٍبد ػِ٤ب

 أُٞاكوددددخ ػِدددد ٠ا٣وددددبف ه٤ددددل اُطبُجددددخ اٌُ٣ٞز٤ددددخ /ؽٖددددٓ ٚؾٔددددل ػجددددل ٍددددؼٞكػجل اُؼي٣ي ا٧ؽٔل ـ أُو٤لح ثلثِ ّٞاُوبٗ ٕٞاُؼبّ ثبٌُِ٤خ ُِؼبّ اُغبٓؼ8105/8109 ٠
ُٔددلح ػدددبّ صددبٕ 8102/8101ى ٝمُدددي ُظددوٝف فبٕدددخ ؽبُددذ ك ٕٝؽٚدددٞهٛب ُٔودددو
اُلهاٍخ ٝاٗ٫زظبّ ثٜب ث٘ب ػِِٛ ٠ت اَُلبهح رٔ٤ٜلا ُِؼوٗ ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ ٛت هٖو اُؼ٠٘٤

 أُٞاكوخ ػِ ٠ا٣وبف ه٤ل اُطبُجخ اُِ٤ج٤خ /أٍٔب ٓؾٔل ػجل اُِط٤دق اُؼطْدبٕ أُو٤دلحثلهعددخ أُبعَددز٤و ثبٌُِ٤ددخ ُٔددلح ػددبّ أٍ ٍٝددبثن اػزجددبها ٓددٖ 8106/01/0ى ٝمُددي
ُظوٝكٜب اُٖؾ٤خ ٝا٫عزٔبػ٤خ (هػب٣خ اُطلدَ) ٝاُظدوٝف ا٤٘ٓ٧دخ اُزد ٠رٔدو ثٜدب كُٝدخ
ُ٤ج٤ب ث٘ب ػِ ٠فطبة اَُلبهح رٔ٤ٜلا ُِؼوٗ ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ.
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ًِ٤خ اُٜ٘لٍخ

 أُٞاكوددددخ ػِدددد ٠ا٣وددددبف ه٤ددددل اُطبُددددت اُِ٤جدددد /٠أٗددددٞه ػِدددد ٠ػجددددل اَُدددد ّ٬اُْدددد٤ق٠أُو٤ل ثلهعخ اُلًزٞها ٙثبٌُِ٤خ ُِؼدبّ اُغدبٓؼُٔ 8108/8100 ٠دلح ص٬صدخ أػدٞاّ ثدل ا
ٓددٖ ٗ 8106/8105ظددوا ُؼددلّ ٓوددلهح اُطبُددت ػِدد ٠اَُددلو ٍ٫ددزٌٔبٍ اُلهاٍددخ ثَددجت
اُظوٝف ا٤٘ٓ٧خ اُز ٠رٔو ثٜب كُٝخ ُ٤ج٤ب ث٘ب ػِ ٠فطبة اَُلبهح رٔ٤ٜلا ُِؼوٗ ػِ٠
ٓغٌِ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ ا٫هزٖبك ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ

 أُٞاكودخ ػِد ٠ا٣ودبف ه٤دل اُطبُدت اُلَِدط /٠٘٤كٜٔد ٠فٔد ٌ٤كٜٔدّ ٠دواة ـ أُو٤دلثلهعددخ اُددلًزٞها ٙثبٌُِ٤ددخ ُِؼددبّ اُغددبٓؼُٔ 8108/8100 ٠ددلح ػددبّ صبُددش اػزجددبها ٓددٖ
ٗ 8101/01/0ظوا ُظدوٝف ٕدؾ٤خ ّدل٣لح ثبٙ٩دبكخ ٩ؿد٬م ٓؼجدو هكدؼ اُجدو ٟث٘دب
ػِِٛ ٠ت اَُلبهح رٔ٤ٜلا ُِؼوٗ ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ اُؼ٬ط اُطج٤ؼ٠

 أُٞاكوددخ ػِدد ٠اػددبكح ه٤ددل اُطبُددت /ثَددبّ ؽَددٖ ػجددل اُؾٔ٤ددل أؽٔددل فِ٤لددخ ـ ثلهعددخأُبعَز٤و ثبٌُِ٤خ ُِؼدبّ اُغدبٓؼٓ 8102/8101 ٠دغ اػلدبإٓ ٙدٖ كهاٍدخ أُدٞاك اُزد٠
ٍجن كهاٍزٜب ٝاُ٘غبػ كٜ٤ب ٝاُزٔ٣ ُْ ٠و ػِٜ٤ب ٍٞ٘ 5اد.
 أُٞاكودخ ػِد ٠اػدبكح ه٤دل اُطبُدتٛ /دبٖٗٓ ٠دطل ٠أؽٔدل ػجدبً ـ ثلهعدخ أُبعَدز٤وثبٌُِ٤ددخ ُِؼددبّ اُغددبٓؼٓ 8102/8101 ٠ددغ اػلددبإٓ ٙددٖ أُددٞاك اُزددٍ ٠ددجن كهاٍددزٜب
ٝاُ٘غبػ كٜ٤ب ٝاُزٔ٣ ُْ ٠و ػِٜ٤ب ٍٞ٘ 5اد .
 أُٞاكودخ ػِد ٠اػدبكح ه٤دل اُطبُدت٤ُٝ /دل ٓٔدلٝػ أؽٔدل ؽَد ٖ٤ـ ثبُدلثِ ّٞاُزقٖٖد٠ُِؼبّ اُغبٓٓ 8102/8101 ٠غ اػلبإ ٖٓ ٙأُٞاك اُزٍ ٠دجن كهاٍدزٜب ٝاُ٘غدبػ كٜ٤دب
ٝاُزٔ٣ ُْ ٠و ػِٜ٤ب ٍٞ٘ 5اد.

ًِ٤خ اُزوث٤خ اُ٘ٞػ٤خ

ُـٞا ــؼ

 ث٘ب ػِ ٠اهزواػ اٌُِ٤خ أُٞاكوخ ػِ ٫ ٠ؾخ اُلثِٓٞخ أُ٤ٜ٘خ ُوَْ ا٩ػد ّ٬اُزوثدٟٞث٘ظبّ اَُبػبد أُؼزٔلح.
هددوه أُغِددٌ ػددوٗ أُٙٞددٞع ػِددُ ٠غ٘ددخ هطددبع اُؼِدد ّٞاَٗ٩ددبٗ٤خ ُلهاٍددزٝ ٚروددلْ٣
روو٣و ثٔب ر٘ز ٠ٜاُ ٚ٤اُلهاٍخ ٝػو ٚٙػِ ٠أُغٌِ ك ٠عَِخ هبكٓخ.

ًِ٤خ اُؼِّٞ

ثؾـــٞس

 أُٞاكوخ ػِٓ ٠نًوح ثْدؤٕ اعدوا أُْدوٝع اُجؾضد ٠ن ردٞك٤و أُ٤دب ٙكد ٠اُيهاػدخ :رؾَدد ٖ٤اكاهح أُ٤ددبح ُ٨هاٙدد ٠أُيهٝػددخ ٓددٖ فدد ٍ٬رؾِدد٬٤د اٍ٫زْددؼبه ػددٖ ثؼددل
ٍٝدد٘٤بهٛٞ٣بد رـ٤٤ددو أُ٘ددبؿ ن ثٌِ٤ددخ اُؼِدد ّٞثبّددواف اٍ٧ددزبم اُددلًزٞهٓ /ؾٔددل ٓغددلٟ
ػجل اُٛٞبة ـ اٍ٧زبم ثبٌُِ٤خ ٝثزٔ٣ٞدَ ٓدٖ أًبك٤ٔ٣دخ اُجؾدش اُؼِٔدٝ ٠كودب ُج٘دٞك اُزؼبهدل
ث ٖ٤اُطوك.ٖ٤
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َٓب َ ػبٓخ

 أُٞاكودددددخ ػِددددد ٠اػزٔدددددبك رْدددددٌٓ َ٤غِدددددٌ اكاهح أُغِدددددخ أُٖدددددو٣خ ُِزٔدددددو٘٣(ٓغٌِ اكاهح اُْ٘و اُؼِٔ )٠ثبٌُِ٤خ.

ًِ٤خ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ُِزوث٤خ

 ث٘ب ػِ ٠اهزواػ اٌُِ٤خ أُٞاكوخ ػِ ٠اٙبكخ رقٖدٔ كه٤دن (اػبهدخ ٍدٔؼ٤خ ـ اػبهدخػوِ٤خٕ -دؼٞثبد رؼِدْ ُدن ٟٝا٫ؽز٤بعدبد اُقبٕدخ ـ ٓٛٞجدخ ٝرلدٞم ُدن ٟٝا٫ؽز٤بعدبد
اُقبٕخ ـ اػبهدخ ثٖدو٣خ ـ اػبهدخ ؽوً٤دخ ـ رٞؽدل) ُقو٣غد ٠هَدْ اُزوث٤دخ اُقبٕدخ ػ٘دل
اُزَغُِ َ٤قطخ ثبُوَْ.
هددوه أُغِددٌ ػددوٗ أُٙٞددٞع ػِددُ ٠غ٘ددخ هطددبع اُؼِدد ّٞاَٗ٩ددبٗ٤خ ُلهاٍددزٝ ٚروددلْ٣
روو٣و ثٔب ر٘ز ٠ٜاُ ٚ٤اُلهاٍخ ٝػو ٚٙػِ ٠أُغٌِ ك ٠عَِخ هبكٓخ.
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ثامن ًا
محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

189

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايو 2018

190

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

ٓؾٚو اعزٔبع
ٓغٌِ ّئ ٕٞفلٓخ أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ
اُغَِخ ههْ ( )801ثزبه٣ـ 8102/5/09

ػوَ َل ٓغٌِ ّئ ٕٞفلٓدخ أُغزٔدغ ٝر٘ٔ٤دخ اُج٤ئدخ اعزٔبػد ٚاُؼبّدو ثؼدل أُدب زٖ٤
َ
كدد ٠رٔددبّ اَُددبػخ اُؼبّددوح ٝاُٖ٘دق ٓددٖ ٕددجبػ ٣دد ّٞا٫ص٘دد ٖ٤أُٞاكددن ّ8102/5/09
ثوبػددخ «أؽٔددل ُطلدد ٠اَُدد٤ل» ثٔج٘دد ٠اكاهح اُغبٓؼددخى ثو بٍددخ اَُدد٤ل اٍ٧ددزبم اُددلًزٞه/
ٍؼ٤ل ٣ؾٓ ٠٤ؾٔٞك  ٞٙـ ٗب ت ه  ٌ٤اُغبٓؼخ ُْدئ ٕٞفلٓدخ أُغزٔدغ ٝر٘ٔ٤دخ اُج٤ئدخى
ٝثؾٞٚه ًَ ٖٓ اَُبكح أػٚب أُغٌِ.
اكززؼ اَُـ٤ل اٍ٧زبم اُلًزٞه /ه  ٌ٤أُغٌِ ا٫عزٔبع
اٍز َٜاَُ٤ل اٍ٧دزبم اُدلًزٞهٍ /دؼ٤ل ٣ؾ٤دٓ ٠ؾٔدٞك ٙد ٞـ ٗب دت ه د ٌ٤اُغبٓؼدخ
ُْئ ٕٞفلٓدخ أُغزٔدغ ٝر٘ٔ٤دخ اُج٤ئدخى ٝه د ٌ٤أُغِدٌ ا٫عزٔدبع ثبُزوؽ٤دت ثبَُدبكح
اٍ٧برنح أػٚب أُغٌِ أُٞهو.
٣ زوددلّ هطددبع فلٓددخ أُغزٔددغ ٝر٘ٔ٤ددخ اُج٤ئددخ ثبُْددٌو ع ػددي ٝعددَ ػِددٗ ٠ؼٔددخ اُْددلب
ٍُ٨ددزبم اُددلًزٞهح /أكٌددبه هعددت ٓؾٔددل ٍددِٔ٤بٕ ٤ًٝددَ ًِ٤ددخ اُزٔددوُْ ٘٣ددئ ٕٞفلٓددخ
أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ.
٣ زوددلّ هطددبع فلٓددخ أُغزٔددغ ٝر٘ٔ٤ددخ اُج٤ئددخ ثبُْددٌو ع ػددي ٝعددَ ػِددٗ ٠ؼٔددخ اُْددلب
ٍُ٨ددزبم اُددلًزٞه ْٛددبّ أُٜددل٤ًٝ ١ددَ ًِ٤ددخ اُؾبٍددجبد ٝأُؼِٓٞددبد ُْددئ ٕٞفلٓددخ
أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ.
 رٜ٘ئددخ اَُدد٤ل اٍ٧ددزبم اُددلًزٞه /ػٖددبّ ػددبكٍ ػي٣ددي ٌِٓ٤دد ٚـ ٤ًٝددَ ًِ٤ددخ ٛددت اٍ٧دد٘بٕ
ثٔ٘بٍجخ رؼ٤ٍ ٖ٤٤بكر ٚػٞٚا ثبُٔغٌِ.
اُوَْ
ن أهَْ ثبع اُؼظ ْ٤إٔ أؽبكع ٓقِٖب ػِٗ ٠ظدبّ ٍٝدٓ٬خ ٝأٓدٖ اُدٝ ٖٛٞاُغبٓؼدخى ٝإٔ
أٙددغ ٖٓدددبُؼ اُددٝ ٖٛٞاُغبٓؼدددخ ٤ًِٝزددٓ / ٢ؼٜدددل ١ػِدد ٠هأً أ٣ُٞٝدددبر٢ى ٝإٔ أهػددد٠
ٖٓبُؼ اُط٬ة ٝأػٚب ٤ٛئخ اُزدلهٝ ٌ٣اُؼدبِٓ ٖ٤ثبٌُِ٤دخ  /أُؼٜدل هػب٣دخ ًبِٓدخى ٝإٔ
أهددق ٙددل اُلَددبك ثٌبكددخ عٞاٗجددٝ ٚأّددٌبُٚى ٝإٔ أٙددغ عٜددلٝ ١ػِٔددُ ٢قلٓددخ أُغزٔددغ
ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ ن.
 ػوٗ أْٗطخ ّ ٬ًٝئ ٕٞفلٓخ أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ ثبٌُِ٤بد ٝأُؼبٛل اُزبُ٤خ:
٤ًِ .0خ ا٫هزٖبك ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ.
٤ًِ .8خ ٛت هٖو اُؼ.٠٘٤
٤ًِ .1خ ا٩ػ.ّ٬
٤ًِ .9خ ا٥صبه.
ٓ .5ؼٜل اُلهاٍبد ٝاُجؾٞس ا٩ؽٖب ٤خ.
٤ًِ .6خ اُؼ٬ط اُطج٤ؼ.٠
٤ًِ .1خ اُزقط ٜ٤ا٩هِٝ ٠ٔ٤اُؼٔواٗ.٠
٤ًِ .2خ اُؾبٍجبد ٝأُؼِٓٞبد.
٤ًِ .3خ اُزٔو.٘٣
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أُٖـــبكهـــبد

 أُٖبكهخ ػِٓ ٠ؾٚو اعزٔبع ٓغٌِ ّئ ٕٞفلٓدخ أُغزٔدغ ٝر٘ٔ٤دخ اُج٤ئدخ اُغَِدخههْ ( )813ثزبه٣ـ .8102/9/06
 اؽ ٜ٤أُغٌِ ػِٔدب ثٔدب ردْ ٓزبثؼدخ ر٘ل٤دنٓ ٙدٖ هدواهاد اُغَِدخ ههدْ ( )813ثزدبه٣ـ8102/9/06
أُٙٞــٞع

ٓزبثؼخ اُز٘ل٤ن

ْٓدددوٝع اُزدددؤٓ ٖ٤ػِدددٛ ٠ددد٬ة عبٓؼدددخ رـ٤٤و اُِغ٘خ أٌُِْخ ُؼدلّ اعزٔبػٜدب ؽزد٠
اُوبٛوح ثلا٣خ ٖٓ اُؼبّ اُغبٓؼ ٢اُوبكّ .ا.ٕ٥
رٔددددذ أُٞاكوددددخ ٝعددددبه ٟاُؼددددوٗ ػِدددد٠
اُجدل كد ٢ا٩عددوا اد اُز٘ل٤ن٣دخ ْٗ٩ددب
ًِ٤ددددخ اَُددددد٤بؽخ ٝاُل٘ددددبكم – عبٓؼدددددخ أُغٌِ ا٧ػُِِ ٠غبٓؼبد ٝعدبه ٟا٩ػدلاك
ُِْوًبد ٗظوا ُٚوٝهح اٍزـ ٍ٬ا٧هٗ.
اُوبٛوح
اُجددل كدد ٢ا٩عددوا اد اُز٘ل٤ن٣ددخ ْٗ٩ددب رٔدددددذ أُٞاكودددددخ ٝعدددددبه ٟاُؼدددددوٗ ػِددددد٠
ًِ٤خ اُزوث٤خ ٝا٩كاهح اُو٣ب٤ٙخ ـ عبٓؼخ أُغٌِ ا٧ػِدُِ ٠غبٓؼدبد ٝعدبه ٟا٩ػدلاك
ُِْوًبد ٗظوا ُٚوٝهح اٍزـ ٍ٬ا٧هٗ.
اُوبٛوح
رْ ػوٗ اؽٖب ٤بد أُِزو ٠اُضبٗٝ ٠رولْ٣
ِٓزو ٠اُزْـٝ َ٤رله٣ت اُط٬ة
اُْددٌو ٌُددَ أُْددبهً ٖ٤اُوددب ٔ ٖ٤ػِددٛ ٠ددنا
أُِزو.٠
هٝاك ًِ٤دددبد ٓٝؼبٛدددل عبٓؼدددخ اُودددبٛوح اعزٔبع اُِغ٘خ اٍ٧دجٞع اُودبكّ ٣ٝدزْ رؾل٣دل
ٍل٤و عبٓؼخ اُوبٛوح.
ٍٝل٤و فلٓخ أُغزٔغ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ.
ٓددددنًوح ثْددددؤٕ هددددبٗ ٕٞؽددددٞاكي اُؼِددددّٞ
ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤دددب ٝا٫ثزٌدددبه .رؾِ٤دددَ أٝعدددٚ
اُوددٞح ٝاُٚددؼق ٝاُلددوٓ ٝاُزٜل٣ددلاد.
ٝرْددددٌُ َ٤غ٘ددددخ ثبُزؼددددبٓ ٕٝددددغ هطددددبع
اُلهاٍددددبد اُؼِ٤ددددب ٝاُجؾددددٞس كددددٛ ٢ددددنا
اُْؤٕ.

ػوٗ ٓب رْ ك ٠ا٫عزٔبع ٗٝزب غ:ٚ
 .0رْ كهاٍخ َٗقز ٖٓ ٖ٤اُوبٗٓ : ٕٞغِدٌ
اُٞىها َٗٝقخ اُغو٣لح اُؤٍ٤خ.
 .8كهاٍدددددخ رطج٤ودددددبد اُودددددبٗٝ ٕٞرلَددددد٤و
رؼو٣لبد.
 .1ػددوٗ أٛددْ ؽددب٫د ا٧ثؾددبس ٝاُْددوًبد
ك٤ًِ ًَ ٠خ.
 .9رٌِ٤دددق أ.كٓ /ؾٔدددل ػجدددل أُددد٘ؼْ ؽَدددٖ
عٞكح ـ ٤ًِ َ٤ًٝخ اُزغدبهح ثؼٔدَ ٗٔدٞمط
ُ ٬ؾخ اُز٘ل٤ن٣خ أُجل ٤خ اٍزوّبك٣خ ك٠
ٓ ٞٙزطِجبد اٌُِ٤بد.
٣ .5ؼبك ٓ٘بهْخ اُ ٬ؾخ ك ٠اعزٔبع هبكّ.
 .6أ.ك /ػٔو ٝػلُ ٠ـ ٗب دت ه د ٌ٤اُغبٓؼدخ
ُِلهاٍبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس.

ٓدددنًوح هطدددبع فلٓدددخ أُغزٔدددغ ٝر٘ٔ٤دددخ
اُج٤ئدددخ ثْدددؤٕ ٙدددوٝهح اُزدددؤٓ ٖ٤ػِددد٠
اُؼٔبُخ ـ فبٕخ اُؾوك٤خ ٝأُؼبٗٝدخ
ٓدٖ ػوٗ ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ ٌُِّ -ذ اُِغ٘خ
اُؾ٤دددبح
فدددّ ٍ٬دددوًخ ٖٓدددو
ُزؤٓ٘٤دددبد(ٖٓددددوى رْ إلاه ّٜبكاد أٓبٕ
ٝاُج٘ددددٞى ا٧هثؼددددخ اُؾٌ٤ٓٞددددخ
اِٛ٧ددد٠ى اُودددبٛوحى ا ٫زٔدددبٕ اُيهاػددد)٢
ٖٓ فّٜ” ٍ٬بكح آٓبٕ“.
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ٓطِٞة ٖٓ اٍ٧زبم اُدلًزٞه ٓ /غدل ١عٔدبٍ
أٓدد ٖ٤ػددبّ اُغبٓؼددخ ثؼدد٘ اُج٤بٗددبد ٫رٔددبّ
اُلهاٍخى ٣ٝوع ٢اُزل َٚثبٍ٫واع

هواه ٓغٌِ اُغبٓؼدخ ث٘دب ػِد ٠فطدبة عددبه ١اػددلاك اُزوو٣ددو اُٜ٘ددب  ٢ثؼددل ػددوٗ
اٍ٧ددزبم اُددلًزٞه ٝ /ى ٣دو اُزؼِدد ْ٤اُؼددبُٓ ٢وزوؽبد ًِ٤خ اُزقط ٜ٤ا٧هِٝ ٢ٔ٤اُؼٔواٗ٢
ثْددددؤٕ أُٞهددددق أُددددب  ٠كدددد ٢عبٓؼددددخ .
اُوبٛوح.

اكاهح اُغبٓؼخ

ارلبه٤بد رؼبٕٝ

 أُٞاكوخ ػِ ٠أُنًوح أُؼوٙٝخ ثْؤٕ رؼبٓ ٕٝؾبكظخ اُغ٤ديح ٓدغ ًِ٤دبد (اُٜ٘لٍدخٝاُزوث٤ددخ اُ٘ٞػ٤ددخ ٝا٥صددبه) ثْددؤٕ رغل٣ددل َٓددِخ عبٓؼددخ اُوددبٛوح رٔ٤ٜددلا ُِؼددوٗ ػِدد٠
ٓغٌِ اُغبٓؼخ.

اكاهح اُغبٓؼخ

اُٞؽلاد ماد اُطبثغ اُقبٓ

 أُٞاكودددخ ػِددد ٠أُدددنًوح أُؼوٙٝدددخ ثْدددؤٕ كٓدددظ ٓوًدددي ٟأُدددئرٔواد ٝأُوًددديا٫عزٔبػٝ ٠ؽلح ماد ٛبثغ فبٓ ربثؼخ ٩كاهح اُغبٓؼخ رؾذ َٓدٔ ٠عل٣دل ؽزد ٠رٌدٕٞ
اُقلٓخ أُولٓخ أًضو ًلب ح ٝكبػِ٤خ رٔ٤ٜلا ُِؼوٗ ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ.

اكاهح اُغبٓؼخ

رٌُْ َ٤غبٕ ٓٝغبٌُ

 ث٘ب ػِ ٠أُنًوح أُؼوٙٝخ ثْؤٕ ٙوٝهح روً٤ت ًبٓ٤واد ٓواهجدخ ٍ٫دٌِ٤خ ثوبػدخا٫ؽزلب٫د اٌُجو ٟثغبٓؼخ اُوبٛوحى ؽز ٠رٌزَٔ ٓ٘ظٓٞخ أُواهجخ ثغبٓؼخ اُوبٛوح.
هوه أُغٌِ أُٞاكوخ ٖٓ ؽ٤ش أُجلأ ٓغ رٌُْ َ٤غ٘خ ٖٓ اَُبكح اٍ٧برنح:
اُددددلًزٞه /ؽَددددبّ اُددددل ٖ٣أؽٔددددل ػجددددل اُلزددددبػ ٤ًٝدددَ ثٌِ٤دددخ اُٜ٘لٍدددخ
(ٓووها)
اُدددددلًزٞهحٛ /بُدددددخ ػل٤لدددددٓ ٠ؾٔدددددٞك ٓؾٔدددددل ٤ًٝــدددـَ ًِ٤ــدددـخ ا٥صدددبه

(ػٞٚا)

اُددددددلًزٞهْٛ /ددددددبّ ٗج٤دددددد ٚأُٜددددددلٓ ٟؾٔددددددل ٤ًٝددَ ًِ٤ددخ اُؾَددبثبد
ٝأُؼِٓٞبد
(ػٞٚا)
ٓــل٣و ا٩كاهح اُؼبٓــخ ُِْئــ ٕٞاُٜ٘لٍــخ
ػِ ٠إٔ رود ّٞاُِغ٘دخ ثلهاٍدخ ٓدل ٟآٌبٗ٤دخ ٝأُٞإدلبد اُل٘٤دخ ٌُِدبٓ٤واد ٝكهاٍدخ
ٗظبّ اُؾو٣ن ٗٝظبّ أُواهجخ ا٤٘ٓ٧خ ٝأُٞاىٗخ ثؼل ٓٞاكوخ ٓغٌِ اُغبٓؼخ ػِٜ٤ب.
(ػٞٚا)

 أُٞاكوخ ػِ ٠أُنًوحأُؼوٙٝخ ثْؤٕ  ْٙاٍ٧زبم اُلًزٞه /عٔبٍ ّؾبر ٚاٍ٧دزبمثٌِ٤دددخ اُزغبهحىٝاُدددلًزٞهح ٗ /دددٞها ػج٤دددل اٍ٧دددزبم أَُدددبػل ثٌِ٤دددخ ا٫هزٖدددبك ٝاُؼِدددّٞ
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اَُ٤بٍدد٤خى اُددُ ٠غ٘ددخ اْٗددب ًِ٤زدد ٢اُزوث٤ددخ ٝا٩كاهح اُو٣بٙدد٤خ ٝاَُدد٤بؽخ ٝاُل٘ددبكمى
ٝمُي ُجل ا٫رٖبٍ ٝاُؾٖ ٍٞػِٞٓ ٠اكوخ اُْواًخ ٓغ اُغبٓؼدبد ا٧ع٘ج٤دخ (ا٣طبُ٤دبى
ٍَ٣ٞدددواى أٌُِٔدددخ أُزؾدددلحى اُ٣٫ٞدددبد أُزؾدددلح آ٧و٤ٌ٣دددخ) ٝمُدددي ُٔؼبٗٝدددخ اُِغ٘دددخ
أٌُِْخ ٖٓ ٓغٌِ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ٝاُجؾٞس كٛ ٠نا اُْؤٕ.

اكاهح اُغبٓؼخ

روـبه٣ــو

أُٞاكوددخ ػِدد ٠اُزوو٣ددو أُوددلّ ٓددٖ ًِ٤ددخ اُزقطدد ٜ٤ا٧هِٔ٤ددٝ ٢اُؼٔواٗدد ٢ثْددؤٕ روّدد٤ل
اٍزقلآبد أُ٤ب ٙثبُْٔ٘آد ٝأَُدطؾبد اُقٚدوا ثغبٓؼدخ اُودبٛوحى ٓدغ ٙدْ روو٣دو
ًِ٤خ اُٜ٘لٍخ ػِ ٠إٔ ٣ؼوـل ا٫عزٔـبع ُ٤ؼـوٗ اُزوو٣ـو ػِـٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ.

 أُٞاكوخ ػِد ٠أُدنًوح أُؼوٙٝدخ ثْدؤٕ اهزدواػ ث٘دل ٓزبثؼدخ ر٘ل٤دن ا٧ػٔدبٍ ثٔغِدٌاُغبٓؼددخى ٝمُددي ُؾَددٖ ٓزبثؼددخ ر٘ل٤ددن هددواهاد أُغِددٌ رٔ٤ٜددلا ُِؼددوٗ ػِددٓ ٠غِددٌ
اُغبٓؼخ.

ًِ٤خ ٛت هٖو اُؼ٠٘٤

َٓب َ ػبٓخ

 ث٘ددب ػِدد ٠فطددبة أ.ك٤ًٝ .ددَ اٌُِ٤ددخ ثْددؤٕ رقٖددٌٓ ٔ٤ددبٕ ثبٌُِ٤ددخ ٣ؼددل ٓ٘لددن ُج٤ددغٓ٘زغبد رؾَٔ ّؼبه عبٓؼخ اُوبٛوح ٝاُوٖو اُؼٓ ٠٘٤ؼب ثؤٍؼبه ٓ٘بٍجخ ٝعٞكح ػبُ٤خ.
هوه أُغِدٌ أُٞاكودخ ػِد ٠اُقطدبة أُؼدو ٗٝػِد ٠إٔ ٌ٣د٘ٛ ٕٞدبى عدي ٓقٖدٔ
ُٔ٘زغبد ًِ٤خ اُيهاػخى رٔ٤ٜلا ُِؼوٗ ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ.

اكاهح اُغبٓؼخ

 ث٘ب ػِ ٠فطبة أ.كٗ .ب ت ٓل٣و ٓوًي اُؾَدبة اُؼِٔد ٠ثدبعوا افزجدبه ك٤دوٍ ًٝد٠ُِط٬ة ٓوبثَ ٓجِؾ عٜ٘٤ب ٖٗٝق ػٖ ًَ ٛبُت كٓ ٠لح  ٫ري٣ل ػٖ فَٔخ أٍدبث٤غ ٓدٖ
ربه٣ـ أُٞاكوخ اٌُزبث٤خ.
هوه أُغٌِ أُٞاكوخ ػِ ٠اُقطبة أُؼوٓ ٗٝغ اُزؤً٤ل ػِد ٠ػدلّ ٕدوف أ ٟأرؼدبة
ٖٓ اُزجوػبد ػِد ٠إٔ ٣دزْ ٕدوكٜب ٓدٖ اكاهح اُغبٓؼدخ أ ٝهطدبع فلٓدخأُغزٔغ ٝر٘ٔ٤دخ
اُج٤ئخ.
 أُٞاكوخ ػِ ٠أُنًوح أُؼوٙٝخ ثْؤٕ اهزواػ أَُبٔٛخ ثٔجِؾ فَٔد ٕٞأُدق ع٘٤دٖٚٓ ؽِٖ٤خ ِٓزود ٠اُزْدـٝ َ٤اُزدله٣ت اُضدبُٗ ٢غبٓؼدخ اُودبٛوح ُواثطدخ فو٣غد ٢عبٓؼدخ
اُوددبٛوح ٓددغ اُزٕٞدد٤خ ثب٣غددبك آُ٤ددبد ُزلؼ٤ددَ ػِٔ٤ددخ ا٩ػدد ٕ٬ػددٖ اُواثطددخ ٓٝددب ٛدد٠
أُٔ٤ياد اُز٘ٓ ٠ؾزٜب اُواثطخ ُ ٖٓ ْٜاُلافَ ٝاُقبهط.
 ث٘ب ػِ ٠أُنًوح أُؼوٙٝدخ ثْدؤٕ هٕدل ٌٓبكدؤح ٓبُ٤دخى ُز٘ل٤دن أُوزوؽدبد اُدٞاهكحٓدٖ ًِ٤ددخ اُٜ٘لٍدخ ٤ًِٝددخ اُزقطدد ٜ٤ا٧هِٔ٤دٝ ٢اُؼٔواٗدد ٢ثْددؤٕ روّد٤ل اٍددز٬ٜى أُ٤ددبٙ
ثغبٓؼخ اُوبٛوح.
هوه أُغٌِ اكهاط أُٞٙٞع  ٖٔٙأُْوٝػبد اُجؾض٤دخ ثبُلهاٍدبد اُؼِ٤دب ٝاُجؾدٞس
ُِغبٓؼددخ ٙددٖٔ اُقطددخ اُجؾض٤ددخ ُِغبٓؼددخ ٝػِدد ٠إٔ ٔ٣ددٓ ٍٞددٖ هطددبع فلٓددخ أُغزٔددغ
ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ ػِ ٠إٔ ٣ؾلكٛب ٓغٌِ اُغبٓؼخ رٔ٤ٜلا ُِؼوٗ ػِٓ ٠غٌِ اُغبٓؼخ.
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1
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2

3
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رقن القرار
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القرار

1
2016
2
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القرار
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1

2016/1/10

2
81

3

2016

تكليف
رقن القرار

التبريخ
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2018-05-05
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2018-05-15
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1

2
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قخُّ٘ سقٌ  69ىغْش 8102
رَْق عالٗس خخفش ٗعالٗس حعظؼْخثٞش ىيَ٘ظفٗ ِٞحىعخٍي ِٞرخىذٗىش
رخعٌ حىؾعذ
سثٞظ حىـَٖ٘سٝش
قشس ٍـيظ حىْ٘حد حىقخُّ٘ حٟطّ ٜقٔٗ ،قذ أفذسّخٓ؛

(حىَخدس حألٗى)ٚ

ٝنُ٘ حىلذ حألدّ ٚىقَٞش حىعالٗس حىذٗسٝش حىَغظلقش ىيَ٘ظف ِٞحىَخخهز ِٞرؤكنخً قاخُّ٘
حىخذٍااش حىَذّٞااش حىقااخدس رخىقااخُّ٘ سقااٌ  20ىغااْش  8109حىَغااظلقش اا8102/7/0 ٜ
هزقخ ً ىيَخدس (ٍ ٍْٔ )77زيغ  96ؿْٖٞخ ً ؽٖشٝخ ً.

(حىَخدس حىؼخّٞش)

حعظزااخسحً ٍااِ َٝ 8102/7/0ااْق حىعااخٍيُ٘ رخىذٗىااش ٍااِ اٞااش حىَخااخهز ِٞرؤكنااخً قااخُّ٘
حىخذٍش حىَذّٞش حىقخدس رخىقخُّ٘ سقٌ  20ىغْش  8109عالٗس خخفاش رْغازش ()%01
ٍااِ حألؿااش حألعخعاا ٜىنااو ٍااٌْٖ اا ٗ ،8102/9/71 ٜاا ٜطااخسٝت حىظعٞاا ِٞرخىْغاازش ىَااِ
ٝع ِٞرعذ ٕزح حىظخسٝت ،رلذ أدّ 96 ٚؿْٖٞخ ً ؽٖشٝخًٗ ،طعذ ٕزٓ حىعالٗس ؿاضاحً ٍاِ حألؿاش
حألعخع ٜىيعخٍوٗ ،طنٌ اى ٔٞحعظزخسح ٍِ .8102/7/0

(حىَخدس حىؼخىؼش)

حعظزخسح ٍاِ َٝ 8102/7/0اْق حىَ٘ظفاُ٘ حىَخاخهزُ٘ رؤكناخً قاخُّ٘ حىخذٍاش حىَذّٞاش
حىَؾااخس اىٞاأٗ ،حىعااخٍيُ٘ اٞااش حىَخااخهز ِٞراأ عااالٗس حعااظؼْخثٞش رفجااخص ٍخىٞااش ٍق ٘عااش
ر٘حقع ٍ( 811خثظ )ٜؿْ ٔٞؽاٖشٝخ ً ىياذسؿخص حىَخىٞاش حىشحرعاش َاخ دّٖٗاخٍ( 061ٗ ،خثاش
ٗطغاااع ِٞؿْٖٞاااخ ً ؽاااٖشٝخ ً ىياااذسؿخص حىَخىٞاااش حألٗىاااٗ ٚحىؼخّٞاااش ٗحىؼخىؼاااش ٍ( 021ٗ ،خثاااش
ٗػَاخّ )ِٞؿْٖٞاخ ً ىياذسؿخص حىَخىٞاش ٍااذٝش عاخً َاخ ٘قٖاخ ،أٗ ٍااخ ٝعاخده ماال ٍْٖاخ ٗ ،ااٜ
طخسٝت حىظع ِٞٞرخىْغزش ىَِ ٝع ِٞرعذ ٕزح حىظخسٝت.
ٗطعذ ٕزٓ حىعالٗس ؿضاحً ٍِ حألؿش حى٘ظٞف ٜأٗ حألعخع ٜىناو ٍاٌْٖ ٗطناٌ اىٞأ حعظزاخسح
ٍِ .8102/7/0

(حىَخدس حىشحرعش)

طَْق ؽشمخص حىق خع حىعخً ٗق خع حألعَاخه حىعاخً حىعاخٍي ِٞرٖاخٗ ،ملاذ أدّا ، ٚعاالٗحص
ٗصٝاااخدحص (ؽاااخٍيش حىعاااالٗحص حىذٗسٝاااش) ال طقاااو اااٍ ٜـَ٘عٖاااخ عَاااخ طَْلااأ حىلنٍ٘اااش
ىيعخٍي ِٞرٖخٗ ،طقشف ٍِ ٍ٘حصّش مو ؽشمش.

(حىَخدس حىخخٍغش)

ٝققاااذ راااخىَ٘ظفٗ ِٞحىعاااخٍي ِٞرخىذٗىاااش ااا ٜط زٞاااق أكناااخً ٕااازح حىقاااخُّ٘ حىَ٘ظفاااُ٘
ٗحىعخٍيُ٘ حىذحثَُ٘ ٗحىَئقظُ٘ رَنخ آص ؽخٍيش ٗرٗٗ حىَْخفذ حىعخٍاش ٗحىاشرو حىؼخراض
دحخااو ؿَٖ٘سٝااش ٍقااش حىعشرٞااشٗ ،ماازح حىعااخٍيُ٘ رخىذٗىااش حىااز ِٝطااْ ٌ ؽااجُ٘ طاا٘ظٞفٌٖ
ق٘حّ ِٞحٗ ى٘حثق خخفش ،رلغذ حألك٘حه.
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(حىَخدس حىغخدعش)

ال ٝـ٘ص حىـَع را ِٞحىعاالٗس حتعاظؼْخثٞش حىَْقا٘ؿ عيٖٞاخ ا ٜحىَاخدس حىؼخىؼاش ٍاِ ٕازح
حىقااخُّ٘ ٗحىضٝااخدس حىظاا ٜطظقااشس حعظزااخسحً ٍااِ أٗه ٘ٝىٞاا٘  8102اا ٜحىَعااخػ حىَغااظلق
ىيعخٍو عِ ّفغٔٗ ،رىل رَشحعخس ٍخ ٝؤط:ٜ
0ـ ارح مخُ عِ حىعخٍو أقو ٍِ حىغِ حىَقشسس الّظٖخا حىخذٍاش حعاظلق حىعاالٗس حىخخفاش
ٗ ،ارح مخّض ٕازٓ حىعاالٗس أقاو ٍاِ حىضٝاخدس ا ٜحىَعاخػ صٝاذ حىَعاخػ رَقاذحس حىفاش
رَْٖٞخ.
 8ـ ارح مخُ حىعخٍو قذ رياغ حىغاِ حىَقاشسس الطٖاخا حىخذٍاش حعاظلق حىضٝاخدس ا ٜحىَعاخػ،
ٗارح مخّض حىضٝخدس ا ٜحىَعاخػ أقاو ٍاِ حىعاالٗس أد ٙاىٞأ حىفاش رَْٖٞاخ ٍاِ حىـٖاش
حىظٝ ٜعَو رٖخ.

(حىَخدس حىغخرعش)

ٝقذس ٗصٝش حىَخىٞش حىقشحسحص حىالصٍش ىظْفٞز أكنخً ٕزح حىقخُّ٘.

(حىَخدس حىؼخٍْش)

ٝيغ ٚمو ٍخ ٝخخىف ٕزح حىقخُّ٘ أٗ ٝظعخسك ٍع أكنخٍٔ.

(حىَخدس حىظخععش)

ْٝؾش ٕزح حىقخُّ٘  ٜحىـشٝذس حىشعَٞشٝٗ ،عَو رٔ حعظزخسح ٍِ أٗه ٘ٝى ٘ٞعاْش 8102
ٝزقٌ ٕزح حىقخُّ٘ رخخطٌ حىذٗىشْٝٗ ،فز مقخُّ٘ ٍِ ق٘حّْٖٞخ.
فذس رشثخعش حىـَٖ٘سٝش  6 ٜؽ٘حه عْش ٕ 0376ـ.
حىَ٘ح ق ّٞ٘ٝ 87ش عْش .ً8102
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قشحس سثٞظ ٍـيظ حى٘صسحا
سقٌ  0006ىغْش 8102

رعذ حتهالع عي ٚحىذعظ٘س؛
ٗعي ٚقخُّ٘ ّ خً حىعخٍي ِٞرخىق خع حىعخً حىقخدس رخىقخُّ٘ سقٌ  32ىغْش 0672؛
ٗعي ٚقخُّ٘ ؽشمخص ق خع حألعَخه حىعخً حىقخدس رخىقخُّ٘ سقٌ  817ىغْش 0660؛
ٗعي ٚقخُّ٘ حىخذٍش حىَذّٞش حىقخدس رخىقخُّ٘ سقٌ  20ىغْش 8109؛
ٗعي ٚقشحس سثٞظ ٍـيظ حى٘صسحا سقاٌ  363ىغاْش  0627رؾاؤُ حألعٞاخد حىظا ٜطع او
ٖٞخ حى٘صحسحص ٍٗقخىق حىلنٍ٘ش ٗٗكذحص حىق خع حىعخً.
قــــــــشس:

(حىَخدس حألٗى)ٚ

طنُ٘ أؿخصس عٞذ حىف ش حىَزخسك حعظزاخسح ٍاِ ٝاً٘ حىغازض حىَ٘ح اق ٍ 09اِ ّٞ٘ٝا٘ ىعاخً
 8102كظااٝ ٚااً٘ حألػْاا ِٞحىَ٘ح ااق ٍ 02ااِ ّٞ٘ٝاا٘ ىعااخً ٗ 8102رىاال ىيعااخٍي ِٞااٜ
حىاا٘صحسحص ٗحىَقااخىق حىلنٍ٘ٞااش ٗحىٖٞجااخص حىعخٍااش ٗٗكااذحص حتدحسس حىَليٞااش ٗؽااشمخص
حىق خع حىعخً ٗؽشمخص ق خع حألعَخه حىعخً.

(حىَخدس حىؼخّٞش)

ْٝؾش ٕزح حىقشحس  ٜحىـشٝذس حىشعَٞش.

فذس رشثخعش ٍـيظ حى٘صسحا  88 ٜسٍنخُ عْش ٕ 0376ـ.
حىَ٘ح ق ّٞ٘ٝ 7ش عْش .ً8102
سثٞظ ٍـيظ حى٘صسحا
حىَْٖذط /ؽشٝف اعَخعٞو
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قشحس سثٞظ ٍـيظ حى٘صسحا
سقٌ  0060ىغْش 8102

رعذ حتهالع عي ٚحىذعظ٘س؛
ٗعي ٚقخُّ٘ ّ خً حىعخٍي ِٞرخىق خع حىعخً حىقخدس رخىقخُّ٘ سقٌ  32ىغْش 0672؛
ٗعي ٚقخُّ٘ ؽشمخص ق خع حألعَخه حىعخً حىقخدس رخىقخُّ٘ سقٌ  817ىغْش 0660؛
ٗعي ٚقخُّ٘ حىعَو حىقخدس رخىقخُّ٘ سقٌ  08ىغْش 8117؛
ٗعي ٚقخُّ٘ حىخذٍش حىَذّٞش حىقخدس رخىقخُّ٘ سقٌ  20ىغْش 8109؛
ٗعي ٚقشحس سثٞظ ٍـيظ حى٘صسحا سقٌ  363ىغْش  0627رؾؤُ حألعٞخد حىظ ٜطع و
ٖٞخ حى٘صحسحص ٍٗقخىق حىلنٍ٘ش ٗٗكذحص حىق خع حىعخً.
قــــــــشس:

(حىَخدس حألٗى)ٚ

ٝنُ٘  ً٘ٝحألكذ حىَ٘ح اق ٍ 0اِ ٘ٝىٞا٘ عاخً  8102أؿاخصس سعاَٞش ٍذ ٘عاش حألؿاش اٜ
حىاا٘صحسحص ٗحىَقااخىق حىلنٍ٘ٞااش ٗحىٖٞجااخص حىعااخً ٗٗكااذحص حتدحسس حىَليٞااش ٗؽااشمخص
حىق ااخع حىعااخً ٗق ااخع حألعَااخه حىعااخً ٗحىخااخؿ رااذالً ٍااِ ٝااً٘ حىغاازض حىَ٘ح ااق ٍ 71ااِ
 ّ٘ٞ٘ٝعخً ٗ 8102رىل رَْخعزش رمش ٙػ٘سس ٗ ّ٘ٞ٘ٝ 71ال طغشٕ ٛازٓ حألؿاخصس عياٚ
ؿَٞااع أعَااخه حالٍظلخّااخص اا ٜحىَااذحسط ٗحىَعخٕااذ ٗحىـخٍعااخص ٗطغااظَش ٗ قاخ ً ىيَ٘حعٞااذ
حىَقشسس.

(حىَخدس حىؼخّٞش)

ْٝؾش ٕزح حىقشحس  ٜحىـشٝذس حىشعَٞش.

فذس رشثخعش ٍـيظ حى٘صسحا  00 ٜؽ٘حه عْش ٕ 0376ـ.
حىَ٘ح ق ّٞ٘ٝ 86ش عْش .ً8102

سثٞظ ٍـيظ حى٘صسحا
حىذمظ٘سٍ /ق ف ٚمَخه ٍذر٘ىٜ
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ثــالثــ ًا
قرارات السادة الوزراء
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ٗصحسس حىظعي ٌٞحىعخىٜ
قشحس ٗصحس ٛسقٌ  8070رظخسٝت ً8102/9/00

رؾؤُ ّ خً ٗق٘حعذ قز٘ه حى الد حىلخفي ِٞعي ٚحىؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىَقشٝش
ٍٗخ ٝعخدىٖخ ٍِ حىؾٖخدحص حىعشرٞش ٗحألؿْزٞش ٗحىؾٖخدحص حىفْٞش ٗحىؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش
حألصٕشٝش عخً 8102
ٗحىَظقذٍ ِٞىظْغٞق  8102ىالىظلخ رخىـخٍعخص حىلنٍ٘ٞش حىَقشٝش حىخخمعش ىقخُّ٘
طْ  ٌٞحىـخٍعخص سقٌ  36ىغْش ٗ 0678الثلظٔ حىظْفٞزٝش
 ٜحىعخً حىـخٍع8106/8102 ٜ

ٗصٝش حىظعي ٌٞحىعخىٗ ٜحىزلغ حىعيَٗ ٜسثٞظ حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص

رعذ حتهالع عي ٚحىقخُّ٘ سقاٌ  36ىغاْش  0678ا ٜؽاؤُ طْ ا ٌٞحىـخٍعاخص ٗحىقا٘حِّٞ
حىَعذىٔ ىٔ؛
ٗعياا ٚقااشحس سثااٞظ حىـَٖ٘سٝااش سقااٌ  216ىغااْش  0676ربفااذحس حىالثلااش حىظْفٞزٝااش
ىقخُّ٘ طْ  ٌٞحىـخٍعخص ٗحىقشحسحص حىَعذىش ىٔ؛
ٗعي ٚقشحس حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص رـيغظٔ رظخسٝت ً8102/6/06؛
قـــــــشس:

(حىَخدس حألٗى)ٚ
أٗالً :رخىْغزش ىيؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىَقشٝش:

0ـ ا ٝلااذد حىَـيااظ حألعياا ٚىيـخٍعااخص أعااذحد حى ااالد حىلخفااي ِٞعياا ٚحىؾااٖخدس
حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىَقشٝش رؾاعزظٖٞخ (حألدراٗ ٜحىعيَا )ٜعاخً ٗ 8102حىَقاشس
قز٘ىٌٖ م االد ّ اخٍ ِٞٞرخىـخٍعاخص حىلنٍ٘ٞاش حىَقاشٝش ا ٜحىعاخً حىـاخٍعٜ
 8106/8102عِ هشٝق ٍنظذ طْغٞق حىقزا٘ه رخىـخٍعاخص ٗحىَعخٕاذ ٗرىال
ااا ٜاهاااخس حىغٞخعاااش حىعخٍاااش حىظااا ٜطْظٖـٖاااخ حىذٗىاااش ٗحالعظزاااخسحص ٗحىَزاااخدة
حألعخعٞش حىظ ٜحعظقش عيٖٞاخ حىَـياظ حألعيا ٚىيـخٍعاخص عْاذ طلذٝاذ حألعاذحد
حىَقشس قز٘ىٖخ ّٗ خً ٗق٘حعذ حىقز٘ه.
8ـ قزا٘ه ّغازش ( )%76عيا ٚحألمؼاش ٍاِ اؿَاخى ٜعاذد حى االد حىَقاشس قزا٘ىٌٖ
م ااااالد ّ ااااخٍ ِٞٞرخىـخٍعااااخص حىَقااااشٝش حىلنٍ٘ٞااااش اااا ٜحىعااااخً حىـااااخٍعٜ
 8106/8102عِ هشٝق ٍنظذ طْغٞق حىقز٘ه رخىـخٍعخص م الد ٍْظغازِٞ
ٗ ق اخ ً ىْ ااخً حالّظغااخد حىَ٘ؿاأ ٗرىاال رخىنيٞااخص حىظاا ٜط زااق ّ ااخً حالّظغااخد
حىَ٘ؿٔ.
7ـ ٝنُ٘ ط٘صٝع حىـ( )611هخىاذ حألٗحثاو عياٍ ٚغاظ٘ ٙحىـَٖ٘سٝاش ا ٜؽاٖخدس
حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش حىَقااشٝش عااخً  711( 8102عيااً٘  711سٝخمااٞخص
 711أدر ٗٗ )ٜقخ ً ىيظشطٞذ حىَلذد ٍِ ٗصحسس حىظشرٞش ٗحىظعيا ٌٞحعاظؼْخاحً ٍاِ
ق٘حعذ حىقز٘ه حىـغشح ٗ ٜحتقي َٜٞحىَعَ٘ه رٖاخ عْاذ طا٘صٝعٌٖ عيا ٚحىنيٞاخص
ٗحىَعخٕاااذ حىـخٍعٞاااش ٍاااِ خااااله حىظْغاااٞق حتىنظشّٗاااٍ ،ٜاااع اعفاااخثٌٖ ٍاااِ
حىَقشٗ خص حىذسحعاٞش ا ٜحىزاشحٍؾ حىعخٍاش رخىـخٍعاخص حىلنٍ٘ٞاش ٗحعاظَشحس
طَظعٌٖ رٖزٓ حىَٞضس  ٜكخىش كق٘ىٌٖ عي ٚطقذٝش ٍَظخص ّٖ ٜخٝش ماو شقاش
دسحعٞش خاله حىَشكيش حىـخٍعٞش حألٗى.ٚ
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3ـاا قزاا٘ه حى ااالد حىلخفااي ِٞعياا ٚحىؾااٖخدس حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش حىَقااشٝش ىغااخص
( شّغ )ٜعِ هشٝق ٍنظذ طْغٞق حىقز٘ه رخىـخٍعخص ٗحىَعخٕاذ رؾاعذ حىيغاش
حىفشّغٞش رزعل ميٞخص حىـخٍعخص حىَقشٝش (هزقخ ً ىيلاذ حألدّا ٚىٖازٓ حىنيٞاخص
ٗرؾشه أال ٝقو حىَـَ٘ع حىنيا ٜىاذسؿخص حىيغاخص حىؼالػاش عاِ  ٗٗ )%96قاخ ً
ىألعذحد ٗحىنيٞخص حىظٝ ٜلذدٕخ حىَـيظ حألعيا ٚىيـخٍعاخص رْاخ ًا عياٍ٘ ٚح قاش
حىـخٍعش ٗحىنيٞش حىَعْٞش.
6ـاا قزاا٘ه حى ااالد حىلخفااي ِٞعياا ٚحىؾااٖخدس حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش حىَقااشٝش ىغااخص
(أىَخّ )ٜعِ هشٝق ٍنظذ طْغٞق حىقزا٘ه رخىـخٍعاخص ٗحىَعخٕاذ رؾاعذ حىيغاش
حالىَخّٞش رزعل ميٞخص حىـخٍعخص حىَقاشٝش (هزقاخ ً ىيلاذ حألدّا ٚىٖازٓ حىنيٞاخص
ٗرؾشه أال ٝقو حىَـَ٘ع حىنيا ٜىاذسؿخص حىيغاخص حىؼالػاش عاِ  ٗٗ )%96قاخ ً
ىألعذحد ٗحىنيٞخص حىظٝ ٜلذدٕخ حىَـيظ حألعيا ٚىيـخٍعاخص رْاخ ًا عياٍ٘ ٚح قاش
حىـخٍعش ٗحىنيٞش حىَعْٞش.

ػخّٞخً :رخىْغزش ىيؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش حألصٕشٝش:

ٝغاَق رقزا٘ه حى االد حىلخفاي ِٞعياا ٚحىؾاٖخدس حىؼخّ٘ٝاش حألصٕشٝاش عااخً 8102
عِ هشٝق ٍنظذ طْغٞق حىقز٘ه رخىـخٍعخص ٗحىَعخٕذ  ٜرعل ميٞاخص حىـخٍعاخص
حىَقااشٝش حىلنٍ٘ٞااش ٗ ق اخ ً ىيؾااشٗه ٗحألعااذحد ٗحىنيٞااخص حىظااٝ ٜلااذدٕخ حىَـيااظ
حألعي ٚىيـخٍعخص رْخ ًا عيٍ٘ ٚح قش حىـخٍعش ٗحىنيٞش حىَعْٞش.

ػخىؼخً :رخىْغزش ىيؾٖخدحص حىفْٞش:

0ـ عِ هشٝق ٍنظذ طْغٞق حىقز٘ه رخىـخٍعخص ٗحىَعخٕذ:
قز٘ه حى الد حىلخفي ِٞعي ٚحىؾٖخدحص حىفْٞش عخً  ّ 8102خً حىاؼالع عاْ٘حص
(طـخس ٛـ فْخع ٜـ فْخع"ٜؽعزش طشٍ ٌٞآػخس" ـ صسحع ٜـ ٍ٘عاٞق ٚـ ٍاذحسط
ٍغخعذ ٛحىخذٍخص حىقلٞش) ٗمزح حى الد حىلخفي ِٞعي ٚدرياً٘ حىَعخٕاذ حىفْٞاش
ااا٘ حىَظ٘عااا ش (ّ اااخً حىؼخّ٘ٝاااش عاااْظخُ) ٗدرياااً٘ حىَاااذحسط حىفْٞاااش (ّ اااخً
حىخَااظ عااْ٘حص) عااخً  8102رنيٞااخص ٍٗعخٕااذ حىـخٍعااخص حىَقااشٝش حىظ ا ٜطقزااو
ٕااازٓ حىفجاااخص ٍاااِ حى اااالد ااا ٜحىعاااخً حىـاااخٍع ٗ 8106/8102 ٜقاااخ ً ىيؾاااشٗه
ٗحىن٘حرو حىظخىٞش:
ـا ااظق رااخد حىقزاا٘ه رنيٞااخص ق خعااخص (حىظـااخسس ـ حىظشرٞااش" حىنيٞااخص حىظاا ٜرٖااخ
ؽااعذ طعيااْ ٌٞاا "ٜـ حىظشرٞااش حىْ٘عٞااش ـ حىضسحعااش ـ حىغااٞخكش ٗحىفْااخد ـ
حىخذٍش حالؿظَخعٞش ـ حىْٖذعش ـ حىفُْ٘ حىظ زٞقٞش ـ حٟػاخس ـ حىفْاُ٘ حىـَٞياش
ـا حىظعيا ٌٞحىقااْخع )ٜرخىـخٍعاخص حىَقاشٝش عياا ٚأعاخط حىظ٘صٝاع حىـغشح ااٜ
ٍع ٍشحعخس حىؾشٗه حىظ ٜطْـ عيٖٞخ حىي٘حثق حىذحخيٞش ىٖزٓ حىنيٞاخص ٗحىظاٜ
ٍْٖخ أدحا حخظزخسحص حىقذسحص رْـخف ىزعل حىنيٞخص.
ـ ٝغاَق ىي االد خشٝـاٍ ٜاذحسط ٍغاخعذ ٛحىخاذٍخص حىقالٞش ّ اخً حىاؼالع
رعذ حتعذحدٝش رَـَ٘ع  %76عي ٚحألقو  ٜؽٖخدس حىاذريً٘ حىفْا ٜرخىظقاذً
رااااؤٗسحقٌٖ اىااااٍ ٚنظااااذ حىظْغااااٞق ىالىظلااااخ رخىَعخٕااااذ حىفْٞااااش ىيظَااااشٝل
رخىـخٍعااخص حىلنٍ٘ٞااش حىَقااشٝش عياا ٚأعااخط ق٘حعااذ حىظ٘صٝااع حتقيَٞااٍ ٜااع
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ٍشحعاااخس حىؾاااشٗه حىظااا ٜطاااْـ عيٖٞاااخ حىالثلاااش حىذحخيٞاااش ىيَعخٕاااذ حىفْٞاااش
ىيظَشٝل.
ـاا ٝغااَق ىي ااالد حىلخفااي ِٞعياا ٚحىؾااٖخدحص حىؼخّ٘ٝااش حىفْٞااش ّ ااخً حىااؼالع
عْ٘حص رعذ حتعذحدٝش طخققخص (فْخع ٜـ طـخس ٛـ فْخع ٜؽعزش طاشٌٍٞ
حٟػااخس ـ صسحعاا ٜـ ٍ٘عااٞق )ٚرَـَاا٘ع دسؿااخص  %71عياا ٚحألقااو ٍااِ
ٍـَ٘ع حىَ٘حد حىْ شٝش قو  ٜؽٖخدس حىذريً٘ حىفْ ٜرخىظقذً راؤٗسحقٌٖ اىاٚ
ٍنظذ طْغٞق حىقز٘ه رخىـخٍعخص ٗحىَعخٕاذ ىالىظلاخ رازعل ميٞاخص ٍٗعخٕاذ
حىـخٍعخص حىلنٍ٘ٞش حىَقشٝش.
ـ مَخ ٝغَق ىي الد حىلخفي ِٞعيا ٚدرياً٘ حىَعخٕاذ حىفْٞاش (ّ اخً حىؼخّ٘ٝاش
عااْظخُ) ٗدريااً٘ حىَااذحسط حىفْٞااش حىَظقذٍااش (ّ ااخً حىخَااظ عااْ٘حص رعااذ
حتعذحدٝش) رَـَ٘ع  %76ؤمؼش ٍِ حىَـَ٘ع حىني ٜىيذسؿخص  ٜؽاٖخدس
حىاااذريً٘ حىفْااا ٜرخىظقاااذً راااؤٗسحقٌٖ اىاااٍ ٚنظاااذ طْغاااٞق حىقزااا٘ه رخىـخٍعاااخص
ٗحىَعخٕاذ ىالىظلااخ راازعل ميٞااخص ٍٗعخٕاذ حىـخٍعااخص حىلنٍ٘ٞااش حىَقااشٝش.
ٗٝشؿااع اىااٍ ٚـيااظ ؽااجُ٘ حىَعخٕااذ حىعخىٞااش حىخخفااش ٗحتدحسس حىَشمضٝااش
ىيظعي ٌٞحىفْ ٜر٘صحسس حىظعي ٌٞحىعخى ٜمو َٞخ ٝخقأ ىيْ اش اٍ ٜاذ ٙط زٞاق
رىااال ٍاااِ عذٍااأ عْاااذ طقاااذً ٕااائالا حى اااالد ىالىظلاااخ رخىَعخٕاااذ حىعخىٞاااش
ٗحىَظ٘ع ش حىظخرعش ى٘صحسس حىظعي ٌٞحىعخى.ٜ
ـ طلذد حألعذحد حىَقشس قز٘ىٖاخ ٍاِ كَياش حىؾاٖخدحص حىفْٞاش رنيٞاخص حىـخٍعاخص
حىَقشٝش حىظ ٜطقزو ٕزٓ ٍِ حى الد رْغزش  %01قو ٍِ اؿَخى ٜحألعذحد
حىَقشس قز٘ىٖخ رٖزٓ حىنيٞخص ٍِ كَيش حىؼخّ٘ٝش حىعخٍاش حىَقاشٝش ( َٞاخ عاذح
ميٞاااخص حىظعيااا ٌٞحىقاااْخع ٜرخعظزاااخس أُ ٕااازٓ حىنيٞاااخص قخثَاااش أعخعاااخ ً عياااٚ
حىؾٖخدحص حىفْٞش ٗقيش أعذحد حىؼخّ٘ٝش حىعخٍاش حىَقاشسسٓ ىٖاخ)ٗ .رلٞاغ ٝناُ٘
ػيؼٕ ٜزٓ حىْغازش ىيؾاٖخدحص حىفْٞاش (ّ اخً حىخَاظ عاْ٘حص رعاذ حتعذحدٝاش)
ٗدريااً٘ حىَعخٕااذ حىفْٞااش (ّ ااخً حىؼخّ٘ٝااش عااْظخُ) ٗحىؼيااغ حىزااخقٝ ٜنااُ٘
ى الد حىؾٖخدحص حىفْٞش ّ خً حىؼالع عْ٘حص.
ٗٝظٌ طلذٝذ حىلاذ حألدّا ٚىيقزا٘ه ٗ قاخ ً ىألعاذحد حىَقاشس قز٘ىٖاخ ىناو جاش ٍاِ
ٕزٓ حىفجخص.
ـ عذً حىظقٞذ رخىظخقاـ حىاز ٛدسعأ حى خىاذ ا ٜحىؾاٖخدس حىفْٞاش حىقاْخعٞش
عْااذ قز٘ىاأ رنيٞااخص (حىْٖذعااش ـ حىظشرٞااش ـ حىظعياا ٌٞحىقااْخع )ٜرخىـخٍعااخص
حىَقااشٝش ٗ قااخ ً ىيؾااشٗه حىظااٝ ٜنااعٖخ حىَـيااظ حألعياا ٚىيـخٍعااخص عيااٚ
حعظزااخس أُ حى خىااذ ٝزااذح حىذسحعااش رخىفشقااش حتعذحدٝااش أٗ حألٗىااٗ .ٚرىاال عااذح
حىؾعذ حىظخىٞش:
* ؽعزش ٍعخٍو ر٘ٞى٘ؿٞش :طقزو رنيٞخص حىضسحعش.
* ؽاعزش طاشٍ ٌٞحٟػاخس :طقزاو رنيٞاخص (حٟػاخس ـ ميٞاخص حىفْاُ٘ حىظ زٞقٞاش رعاذ
حىْـااخف اا ٜحخظزااخسحص حىقااذسحص ـ ميٞااخص حىفْااُ٘ حىـَٞيااش" ْااُ٘" رعااذ
حىْـخف  ٜحخظزخسحص حىقذسحص).
ـ قز٘ه حى الد حىخَغُ٘ حألٗحثو  ٜمو ؽاٖخدس ٍاِ حىؾاٖخدحص حىفْٞاش ّ اخً
حىؼالع ٗحىخَظ عْ٘حص ٗ قخ ً ىيظشطٞذ حىَلذد ٍِ ٗصحسس حىظشرٞاش ٗحىظعياٌٞ
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رخىنيٞاخص حىـخٍعٞاش حىظا ٜطقزاو ٕازٓ حىفجاش ٍاِ حى االد حعاظؼْخا ٍاِ ق٘حعااذ
حىقز٘ه حىـغشح ٗ ٜحتقي َٜٞحىَعَ٘ه رٖخ.

8ـ عِ هشٝق حىَغخرقش حىَشمضٝش:

ـ قز٘ه حى الد حىْخؿل ٜ ِٞؿَٞع حٍظلخّخص حىَغاخرقش حىَشمضٝاش اّ ٜفاظ عاخً
أدحا حالٍظلخّاااخص ٍاااِ حىلخفاااي ِٞعيااا( ٚحىَعخٕاااذ حىفْٞاااش حىظـخسٝاااش ّٗ خثشٕاااخ،
ٗحىَعخٕااذ حىفْٞااش حىظـخسٝااش ؽااعزش حىقااخُّ٘ ّٗ خثشٕااخ) رنيٞااخص حىظـااخسس رخىفشقااش
حىؼخّٞااشٗ ،حىلقاا٘ رخىفشقااش حألٗىاا )ٚرخىـخٍعااخص حىَقااشٝش اا ٜحىعااخً حىـااخٍعٜ
 ٗ 8106/8102قخ ً ىْ ضحٍ ٜحىذسحعش (حالّظ خً ـ حتّظغخد حىَ٘ؿٔ).
ـ قز٘ه حى الد حىْخؿل ٜ ِٞؿَٞع حٍظلخّخص حىَغاخرقش حىَشمضٝاش اّ ٜفاظ عاخً
أدحا حالٍظلخّااخص ٍااِ حىلخفااي ِٞعياا( ٚحىَعخٕااذ حىفْٞااش حىقااْخعٞش ّٗ خثشٕااخ،
ٗحىَعخٕذ حىفْٞش حىقْخعٞش ّٗ خثشٕخ ٗحىَذحسط حىفْٞش حىضسحعٞاش ّ اخً حىخَاظ
عااْ٘حص) رنيٞااخص (حىْٖذعااش رخىفشقااش حتعذحدٝااش ٗ ،حىضسحعااش رخىفشقااش حىؼخّٞااش)
رخىـخٍعخص حىَقشٝش  ٜحىعخً حىـخٍع 8106/8102 ٜم الد ّ خٍ.ِٞٞ

7ـ عِ هشٝق حىَغخرقش حىَ٘كذس:

ـ قز٘ه حى الد حىْخؿل ٜ ِٞؿَٞاع حٍظلخّاخص حىَغاخرقش حىَ٘كاذس اّ ٜفاظ عاخً
أدحا حالٍظلخّااخص ٍااِ حىلخفااي ِٞعياا ٚدريااً٘ حىَااذحسط حىفْٞااش حىظـخسٝااش ّ ااخً
حىؼالع عْ٘حص رنيٞخص حىظـخسس (رخىفشقش حألٗى )ٚرخىـخٍعخص حىَقاشٝش ا ٜحىعاخً
حىـخٍع ٗ 8106/8102 ٜقخ ً ىْ خٍ ٜحىذسحعش (حالّظ خً ـ حالّظغخد حىَ٘ؿٔ).
ـ قز٘ه حى الد حىْخؿل ٜ ِٞؿَٞاع حٍظلخّاخص حىَغاخرقش حىَ٘كاذس اّ ٜفاظ عاخً
أدحا حالٍظلخّاااخص ٍاااِ حىلخفاااي ِٞعيااا ٚدرياااً٘ حىَاااذحسط حىفْٞاااش (حىضسحعٞاااش،
حىقاااْخعٞش ،حىقاااْخعٞش ؽاااعزش طاااشٍ ٌٞحٟػاااخس) ّ اااخً حىاااؼالع عاااْ٘حص رنيٞاااخص
(حىضسحعش رخىفشقش حألٗى ، ٚحىْٖذعش رخىفشقش حتعذحدٝش ،حٟػاخس رخىفشقاش حألٗىا)ٚ
رخىـخٍعخص حىَقشٝش  ٜحىعخً حىـخٍع 8106/8102 ٜم الد ّ خٍ.ِٞٞ
3ـ حعظَشحس حىعَو رق٘حعذ حىقزا٘ه حألخاش ٙحىَعَا٘ه رٖاخ عْاذ قزا٘ه ٕازٓ حىفجاخص
ٍااِ حى ااالد رخىـخٍعااخص حىَقااشٝش عاا٘حا عااِ هشٝااق ٍنظااذ طْغااٞق حىقزاا٘ه
رخىـخٍعخص ٗحىَعخٕذ أٗ عِ هشٝق حىَغخرقش (حىَشمضٝش ـ حىَ٘كذس).

سحرعخً :رخىْغزش ىيؾٖخدحص حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىعشرٞش حىَعخدىش:

ٝنااُ٘ قزاا٘ه حى ااالد حىلخفااي ِٞعياا ٚحىؾااٖخدحص حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش حىَعخدىااش ٍااِ
حىذٗه حىعشرٞش عخً ٗ 8102حىَظقذٍ ِٞىظْغٞق  8102رخىـخٍعخص حىَقشٝش اٜ
حىعخً حىـخٍع ٗ 8106/8102 ٜقخ ً ىين٘حرو حىظخىٞش:
0ـ حىظؤمٞذ عي ٚقشحسحص حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص ٗحىقشحسحص حى٘صحسٝاش حىغاخرقش
حىقخدسس ٕ ٜزح حىؾؤُ ٗحىَظنَْش أّأ ٝؾاظشه ىقزا٘ه أٗسح حى االد طقاذٌٝ
حىَغظْذ حىزٝ ٛفٞذ حتقخٍش حىؾاشعٞش ىي خىاذ ا ٜحىزياذ حىلخفاو ٍْٖاخ حى خىاذ
عي ٚحىؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش أػْخا ظشس حىذسحعش  ٜحىَذس حىظ ٜطَْق حىؾٖخدس عياٚ
أعخعااٖخ ٗرىاال ٍااِ خاااله طقااذ ٌٝاقخٍااش عيٞااش ٍ٘ػقااش ٍااِ حىَغظؾااخس حىؼقااخ ٜ
حىَقش ٛأٗ ٍِ حىغفخسس حىَقشٝش رخىذٗىش حىَخّلاش ،أٗ ؿا٘حص عافش ٍ٘مالخ ً
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رااأ طااا٘حسٝت حىاااذخ٘ه ٗحىخاااشٗؽ خااااله ظاااشس حىذسحعاااش أٗ ؽاااٖخدس طلشماااخص
ٍ٘ملخ ً رٖخ ط٘حسٝت حىذخ٘ه ٗحىخشٗؽ.
8ـ طلذد عذد حألٍخمِ حىَخققش ىي الد حىَقش ِٞٝحىلخفاي ِٞعيا ٚحىؾاٖخدحص
حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش حىَعخدىااش حىعشرٞااش ٍااِ حىااذٗه حىعشرٞااش ىيقزاا٘ه اا ٜحىـخٍع اخص
ٗحىَعخٕذ حىلنٍ٘ٞش حىَقشٝش عي ٚأعخط حىْغزش حىَشّاش ٕٗاّ( :ٜغازش عاذد
حى الد حىَظقاذٍ ِٞىيقزا٘ه ٍاِ كَياش ماو ؽاٖخدس ػخّ٘ٝشعخٍاش ٍعخدىاش عشرٞاش
اىااا ٚاؿَاااخى ٜأعاااذحد حى اااالد حىَقاااشس قزااا٘ىٌٖ م اااالد ّ اااخٍ ِٞٞرخىـخٍعاااخص
حىلنٍ٘ٞش حىَقاشٝش ٍاِ كَياش حىؾاٖخدس حىؼخّ٘ٝاش حىعخٍاش حىَقاشٝش اّ ٜفاظ
حىعخً).
ٗٝظٌ كغخرٖخ ٗ قخ ً ىَخ ٝي:ٜ
ـ ٝظٌ كغخد ّغازش عاذد حىَظقاذٍٍ ِٞاِ ؽاعزش حىعيَا ٜىناو ؽاٖخدس ػخّ٘ٝاش عخٍاش
عشرٞش عي ٚكذٓ اى ٚأعذحد حى الد حىَقشس قزا٘ىٌٖ م االد ّ اخٍٍ ِٞٞاِ كَياش
حىؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىَقشٝش حىقغٌ حىعيَاٍ . ٜؼاخه  :ارح ماخُ عاذد حى االد
حىَظقااذٍٍ ِٞااِ ؽااٖخدس ػخّ٘ٝااش عشرٞااش اا ٜؽااعزش حىعيَاا 0111 ٜهخىااذ ٗعااذد
حى االد حىَقاشس قزا٘ىٌٖ م ااالد ّ اخٍٍ ِٞٞاِ هااالد حىؼخّ٘ٝاش حىعخٍاش حىَقااشٝش
حىقغٌ حىعيَ 66111 ٜهخىذ طنُ٘ حىْغزش حىَشّش .%0.1689709
ـ ٝظٌ كغاخد ّغازش عاذد حىَظقاذٍٍ ِٞاِ ؽاعزش حألدرا ٜىناو ؽاٖخدس ػخّ٘ٝاش عخٍاش
عشرٞش عي ٚكذٓ اى ٚأعذحد حى الد حىَقشس قزا٘ىٌٖ م االد ّ اخٍٍ ِٞٞاِ كَياش
حىؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىَقشٝش حىقغٌ حألدر.ٜ
ـااا ٝناااُ٘ اؿَاااخىٍ ٜـَااا٘ع حىْغاااذ حىَشّاااش ىـَٞاااع حىؾاااٖخدحص حىؼخّ٘ٝاااش حىعخٍاااش
حىَعخدىااش حىعشرٞااش ال ٝقااو عااِ  ٗ .%6اا ٜكخىااش مااخُ اؿَااخىٍ ٜـَاا٘ع حىْغااذ
حىَشّااش ىـَٞااع حىؾااٖخدحص حىَعخدىااش حىعشرٞااش أقااو ٍااِ ٍ %6ااؼال ٝ %3ااظٌ س ااع
حىْغااازش حىَشّاااش ىناااو دٗىاااش رناااشرٖخ ااا 3/6 ٜأ )0186( ٛىٞقااازق اؿَاااخىٜ
ٍـَ٘ع حىْغذ حىَشّش ىـَٞع حىؾٖخدحص حىَعخدىش حىعشرٞش .%6
ٕٗ٘ حألٍش حىزٝ ٛغظ٘ؿذ مشٗسس طْغٞق حىؾٖخدحص حىؼخّ٘ٝش حىَعخدىش حىعشرٞاش
ٍـظَعش ٗ ٜقض ٗحكذ.
ـ ا ٝااظٌ طلذٝااذ عااذد حألٍااخمِ حىَظخكااش ىنااو ؽااٖخدس ٍااِ أّاا٘حع حىؾااٖخدحص حىؼخّ٘ٝااش
حىعخٍاااش حىعشرٞاااش حىَعخدىاااش عيااا ٚكاااذٓ ااا ٜماااو ميٞاااش أٗ ٍعٖاااذ رناااشد حىْغااازش
حىَخققااش ىنااو ؽااٖخدس اا ٜعااذد حألٍااخمِ حىَقااشس قز٘ىٖااخ ٍااِ كَيااش حىؼخّ٘ٝااش
حىعخٍش حىَقشٝش  ٜمو ميٞش أٗ ٍعٖاذ ٍاع عاذً ؿزاش مغا٘س حألٍاخمِ اىا ٚحىعاذد
حىقلٞق حألعي.ٚ
ـ ا أال ٝقااو عااذد حألٍااخمِ حىَظخكااش ىقزاا٘ه كَيااش مااو ؽااٖخدس ػخّ٘ٝااش عخٍااش ٍعخدىااش
عشرٞش عِ ٍنخُ ٗحكذ  ٜمو ميٞش أٗ ٍعٖذ.
ـ ا ٝااظٌ حىظْغااٞق راا ِٞكَيااش مااو ؽااٖخدس ػخّ٘ٝااش عخٍااش ٍعخدىااش عشرٞااش مَـَ٘عااش
ٍْفقيش كغذ حىشازخص ٗحىَـَ٘ع ٗ  ٜم٘ا عذد حألٍخمِ حىَخققش ىلَياش
مو ؽٖخدس ٍْٖخ.
7ـ  ٜكخىش طقذً عذد ٝقو عِ  011هخىذ ا ٜأ ٛؽاٖخدس ػخّ٘ٝاش عخٍاش ٍعخدىاش
عشرٞش ٝظٌ ط زٞق ق٘حعاذ كغاخد حىْغازش حىَخققاش ىناو ؽاٖخدس ـ حىَازم٘سس
أعااالٓ اا ٜرْااذ 8ـ ا ٗرؾااشه أُ ٝنااُ٘ حىلااذ حألدّاا ٚىيؾااٖخدس حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش
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حىَعخدىش حىعشرٞش ال ٝقو عِ  %61ىق خعخص حى ذ ٗهاذ حألعاْخُ ٗحىقاٞذىش
ٗحىعااالؽ حى زٞعااٗ ٜحى ااذ حىز ٞااشٗ ٛحالقظقااخد ٗحىعيااً٘ حىغٞخعااٞش ٗحتعااالً
ٗحٟػاااخس ٗال ٝقاااو عاااِ  %26ىق خعاااخص حىْٖذعاااش ٗحىلخعااازخص ٗحىَعيٍ٘اااخص
ٗحىفُْ٘ حىـَٞيش عَخسس ٗ  ٜم٘ا عذد حألٍخمِ حىَخققش ىْفظ حىؾٖخدس.

3ـ رخىْغزش ىيؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىغع٘دٝش:

(أ) حىَ٘ح قش عيٍ ٚخ ٝي:ٜ
ـ اىغخا حالعظذحد رخالخظزخس حىظلقٞي ٜعْاذ كغاخد حىَـَا٘ع حالعظزاخس ٛىيؾاٖخدس
حىؼخّ٘ٝش حىغع٘دٝش عْاذ حىقزا٘ه رَئعغاخص حىظعيا ٌٞحىـاخٍعٗ ٜحىعاخى ٜحىَقاشٝش
رذأ ٍِ حىعخً حىـخٍع.8109/8106 ٜ
ـ ا ٝااظٌ حكظغااخد حىَـَاا٘ع حالعظزااخس ٛىيؾااٖخدس حىؼخّ٘ٝااش حىغااع٘دٝش عْااذ حىقزاا٘ه
رَئعغااخص حىظعياا ٌٞحىـااخٍعٗ ٜحىعااخى ٜحىَقااشٝش رااذاحً ٍااِ عااخً 8106/8102
(طْغااٞق ٍٗ )8102ااخ رعااذٓ عياا ٚأُ طنااُ٘ ّغاازش حٍظلااخُ حىَذسعااش ،%61
ّٗغزش حٍظلخُ حىقذسحص .%61
(د) حىغَخف ىي الد حىز ِٝكقي٘ح عي ٚحىؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍاش حىغاع٘دٝش ٗىاٌ
ٝاائدٗح حٍظلخّااخص حىقااذسحص عااِ هشٝااق حىَشمااض حىاا٘هْ ٜىيقٞااخط ٗحىظقااٌ٘ٝ
رخىََينااش حىعشرٞااش حىغااع٘دٝش خاااله ٍااذس كقاا٘ىٌٖ عياا ٚحىؼخّ٘ٝااش رخىظقااذً
رااؤٗسحقٌٖ اىااٍ ٚنظااذ حىظْغااٞق رعااذ أدحثٖااٌ حخظزااخسحص حىقااذسحص عااِ هشٝااق
ّفااظ حىَشمااض ٗطلقٞااق حىْغاازش حىَ ي٘رااش ىيقااذسحص اا ٜعااخً حىظقااذً ىَنظااذ
حىظْغٞقٗ ،رلذ أققا ٚعخٍاخُ دسحعاٞخُ رعاذ عاخً كقا٘ىٌٖ عيا ٚحىؾاٖخدس
حىؼخّ٘ٝاااش ٍاااع حالكظفاااخظ راااْفظ حىؾاااٖخدس حىؼخّ٘ٝاااش حىعخٍاااش حىغاااع٘دٝش حىظاااٜ
كقي٘ح عيٖٞخ ٍِ قزو .أٍخ حى الد حىاز ِٝعازق أُ أدٗح حخظزاخسحص حىقاذسحص
خاله ٍذس كق٘ىٌٖ عي ٚحىؾاٖخدس ٗطاٌ طشؽاٞلٌٖ اىا ٚحىـخٍعاخص ٗحىَعخٕاذ
حىَقااشٝش ااال ٝلااق ىٖااٌ حىظقااذً ٍااشس أخااش ٙاىااٍ ٚنظااذ حىظْغااٞق كظاا ٚىاا٘
أعخدٗح أدحا ٕزٓ حالخظزخسحص ٍَٖخ مخّض ّظخثـٌٖ ٖٞخ.
(ؽ) حىؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىغع٘دٝش (حىْ خً حىفقي:)ٜ
ٗ قاخ ً ىَااخ ؿاخا رنظااخد حىغااٞذ أ.د /حىَغظؾاخس حىؼقااخ  ٜحىَقاش ٛرخىََينااش حىعشرٞااش
حىغاااع٘دٝش رؾاااؤُ ّغاااذ حىَعاااذه حىظشحمَااا ٜىغاااْ٘حص حىذسحعاااش رخىْغااازش ىيْ اااخً
حىفقي ٜىيظعي ٌٞحىؼخّ٘ ٛحىغع٘دٗ ٛرىل عي ٚحىْل٘ حىظخى:ٜـ
هشٝقش حكظغخد ّغذ حىَعذه حىظشحمَٜ
حىلخالص
الطالالالالالطالبالطالمالالالالالا لال الالالالال ب ل الاثنلاألبلول %69ل
الحا الال ب ل الالولالاالالثبا لال الال ط ل الاثنلال اث نل %79ل
الالنل الاثنلال ال نل %84ل
الال لال ح الالنلال اث الالنل الال لال
الع م نلالاعبد ن ل
الطالالالالالطالبالطالمالالالالالا لال الالالالال ب ل الاثنلال اث نل %8.79ل
الحا الال ب ل الالولالا الالثي لال اث الالنل الاثنلال ال نل %9679ل
بال ال الالنل ال لال ح الالنلال اثب الالنل ال ل
نلالع م نلالاعبد ن ل
ال
الطالالالالالطالبالطالمالالالالالا لال الالالالال ب ل ال ايبىلالخا سل %94ل
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الحا ال ب ل الالولالاالالثنلال ال الالنل ال ل ال ايبىلالاادسل %94ل
الالالالنل
ال ح الالالالنلال اثب الالالالنل الالالال لال
الع م نلالاعبد ن ل
الطالالالالالطالبالطالمالالالالالا لال الالالالال ب ل الالاليمليبم الالاللل ع الالالدقلالا الالالثنلال الالالبد ل
الحا ب ل ولال ايبىلال اثيل مل (الا الالثنلال اث الالنلبالي الاليلي الالقل)%79ل
الخالالالالالا سلبالاالالالالالادسل الالالالالطل الالالالال ل الالولالاالالثنلاألبلالالولبال ال الالنل الالم ل
الالالالنل ال االالالاليبىلال الالالالاثيل%69ل+ل=5.79ل
ال ح الالالالنلال اثب الالالالنل الالالال لال
8679لبمالالث سلالط الالنل الاليملاحياالالاال
الع م نلالاعبد ن ل
ال عدقللبل ا لالطالالد سلال ايبىل
األبقلبال اثيل الملالخالا سلبالاالادس ل
بي الالالالالالم لالاالالالالالالثنلال ال الالالالالالنل%84ل+ل
=5.79ل %9.79ل
الطالالالالالطالبالطالمالالالالالا لال الالالالال ب ل الالاليمليبم الالاللل ع الالالدقلالا الالالثنلال الالالبد ل
الحا الال ب ل الالولال االاليبىلال امالاللل (الا الالثنلاألبل الالولبالي الاليلي الالقل)%69ل
الالم ل
بالخالالالالا سلبالاالالالالادسل الالالالطل الالالال ل الالولالاالالثنلال اث الالنلبال ال الالنل
الالالالنل ال االالالالالالالالالالالالالالاليبىلال امالالالالالالالالالالالالالالاللل%79ل+ل
ال ح الالالالنلال اثب الالالالنل الالالال لال
 7%9679=5679ل
الع م نلالاعبد ن ل
الطالالالالالطالبالطالمالالالالالا لال الالالالال ب ل الالالالالاليمللمالالالالالالا نلال االالالالالاليبىلال الالالالالالبدل
الحا ال ب ل الالولال االيب ا لال الالاثيل (ال ايبىلاألبق)لللولال ايبىلال اثيل
حي الالولالا الالادسل الالطل الال لال ح الالنل ل الالالالالم ليبم الالالالالللال عالالالالالدقل اليالالالالالالي ل
الالالالالنلالع م الالالالالنل ال ا الالالالاليبىلال الالالالالاثيل()%69لالا الالالالالثنل
ال اثب الالالالالنل الالالال لال
ال اث الالالالالالالنل()%79لالا الالالالالالالثنلال ال الالالالالالالنل
الاعبد ن ل
( 7)%84ل
الطالالالالالطالبالطالمالالالالالا لال الالالالال ب ل بملثظاملدب ل ثدليحب قلالطالال ل
ا لمعالدلالاالثنلاألبلالولللالول
الحا ب ل ولالاثنلاألبلولمثظامل ثظاملال
ا لبالاثي لال اث نلبال ال النل الثظالالاملال الال يلم عادلالالنلال الالبادلاليالاليل
ال
مالثظ الالالالاملال الالالال يل الالالال لال ح الالالالنل د اهالالطالال يلثظالاملال ال ا للال ال
الالالالالنلالع م الالالالالنل ثدلاليحب قلللولالثظاملال يل يغ ال ل
ال اثب الالالالالنل الالالال لال
ال ع الالالالدقلم الالالالال يثاا الالالالال الالالالللالثا الالالالال
الاعبد ن ل
ال حالالالدد ل الالاليلالثظالالالاملال الالال يلب الالاليل
اليالي ل
الاثنلاألبلو %69ل
الاثنلال اث نل %79ل
الاثنلال ال ن %84ل
6ـ حعظَشحس حىعَو رق٘حعذ حىقزا٘ه حألخاش ٙحىَعَا٘ه رٖاخ عْاذ قزا٘ه ٕازٓ حىفجاخص
ٍِ حى الد رخىـخٍعخص حىلنٍ٘ٞش.
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خخٍغخً :رخىْغزش ىيؾٖخدحص حىؼخّ٘ٝش حألؿْزٞش حىَعخدىش:

ٝنُ٘ قزا٘ه حى االد حىلخفاي ِٞعيا ٚحىؾاٖخدحص حىؼخّ٘ٝاش حألؿْزٞاش حىَعخدىاش عاخً
ٗ 8102حىَظقااذٍ ِٞىظْغااٞق  8102رخىـخٍعااخص حىَقااشٝش اا ٜحىعااخً حىـااخٍعٜ
 ٗ 8106/8102قخ ً ىين٘حرو حىظخىٞش:
0ـ حىظؤمٞذ عي ٚقشحسحص حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص ٗحىقشحسحص حى٘صحسٝاش حىغاخرقش
حىقخدسس ٕ ٜزح حىؾؤُ ٗحىَظنَْش أّأ ٝؾاظشه ىقزا٘ه أٗسح حى االد طقاذٌٝ
حىَغظْذ حىزٝ ٛفٞاذ حتقخٍاش حىؾاشعٞش ىي خىاذ ٗٗىا ٜأٍاشٓ ا ٜحىزياذ حىلخفاو
ٍْٖخ حى خىذ عي ٚحىؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش أػْخا ظشس حىذسحعش ا ٜحىَاذس حىظا ٜطَاْق
حىؾاااٖخدس عيااا ٚأعخعاااٖخ ٗرىااال ٍاااِ خااااله طقاااذ ٌٝاقخٍاااش عيٞاااش ٍ٘ػقاااش ٍاااِ
حىَغظؾخس حىؼقاخ  ٜحىَقاش ٛأٗ ٍاِ حىغافخسس حىَقاشٝش رخىذٗىاش حىَخّلاش ،أٗ
ؿاا٘حص عاافش ٍ٘ماالخ ً راأ طاا٘حسٝت حىااذخ٘ه ٗحىخااشٗؽ خاااله ظااشس حىذسحعااش أٗ
ؽٖخدس طلشمخص ٍ٘ملخ ً رٖخ ط٘حسٝت حىذخ٘ه ٗحىخشٗؽ.
8ـ ٝظٌ طلذٝاذ ٗط٘صٝاع حألٍاخمِ حىَخققاش ىي االد حىَقاش ِٞٝحىلخفاي ِٞعياٚ
حىؾٖخدحص حىؼخّ٘ٝش حألؿْزٞش حىَعخدىش ىيؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍاش حىَقاشٝش عياٚ
حىْل٘ حىظخى:ٜ
(أ)لطلااذد عااذد حألٍااخمِ حىظاا ٜطخقااـ ىي ااالد حىلخفااي ِٞعياا ٚحىؾااٖخدحص
حىؼخّ٘ٝااش حألؿْزٞااش حىَعخدىااش رْغاازش ٍ %6ااِ حألعااذحد حىَقااشس قز٘ىٖااخ
ٍااِ راا ِٞكَيااش حىؾااٖخدس حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش حىَقااشٝش اا ٜمااو ميٞااش أٗ
ٍعٖذ.
(د) لط٘صٝع حألٍخمِ حىظا ٜطخقاـ ىي االد حىلخفاي ِٞعيا ٚماو ّا٘ع ٍاِ
أّاا٘حع حىؾااٖخدحص حىؼخّ٘ٝااش حألؿْزٞااش رْغاازش أعااذحد حى ااالد حىَظقااذٍِٞ
ٍِ مو ؽاٖخدس عيا ٚكاذٓ اىا ٚاؿَاخى ٜأعاذحد حى االد حىَظقاذٍٍ ِٞاِ
حىلخفي ِٞعي ٚمو حىؾٖخدحص حىؼخّ٘ٝاش حألؿْزٞاش حىَعخدىاش ٗرؾاشه أال
طضٝذ عذد حألٍخمِ حىَقشسس ىنو ؽٖخدس عي ٚكاذٓ ٍ %61اِ اؿَاخىٜ
حألعذحد حىَقشسس ىنو حىؾٖخدحص حىؼخّ٘ٝش حألؿْزٞش حىَعخدىش.
(ؽ) لأُ ٝنُ٘ ىلَياش ماو ؽاٖخدس ػخّ٘ٝاش أؿْزٞاش ٍعخدىاش ٍناخُ ٗحكاذ عياٚ
حألقو  ٜمو ميٞش أٗ ٍعٖذ.
(د)
(ٓ )

عْذ كغخد حألٍخمِ ىنو ميٞش أٗ ٍعٖاذ ٝاظٌ عاذً ؿزاش مغا٘س حألٍاخمِ
اى ٚحىعذد حىقلٞق حألعي.ٚ
لٝاااظٌ حىظْغاااٞق رااا ِٞكَياااش ماااو ؽاااٖخدس مَـَ٘عاااش ٍْفقااايش كغاااذ
حىشازخص ٗحىَـَ٘ع س  ٜمو كذٗد عذد حألٍاخمِ حىَخققاش ىلَياش
مو ّ٘ع ٍِ أّ٘حع ٕزٓ حىؾٖخدحص.

7ـ  ٜكخىش طقذً عذد ٝقو عِ  011هخىذ  ٜأ ٛؽٖخدس ػخّ٘ٝش ٍعخدىاش أؿْزٞاش
ٝظٌ ط زٞق ق٘حعاذ كغاخد حىْغازش حىَخققاش ىناو ؽاٖخدس ـ حىَازم٘سس أعاالٓ
 ٜرْذ 8ـ ٗرؾشه أُ ٝنُ٘ حىلذ حألدّ ٚىيؾاٖخدس حىؼخّ٘ٝاش حىَعخدىاش حألؿْزٞاش
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ال ٝقاااو عاااِ  %61ىق خعاااخص حى اااذ ٗهاااذ حألعاااْخُ ٗحىقاااٞذىش ٗحىعاااالؽ
حى زٞعٗ ٜحى ذ حىز ٞشٗ ٛحالقظقخد ٗحىعيً٘ حىغٞخعٞش ٗحتعاالً ٗحٟػاخس ٗال
ٝقاااو عاااِ  %26ىق خعاااخص حىْٖذعاااش ٗحىلخعااازخص ٗحىَعيٍ٘اااخص ٗحىفْاااُ٘
حىـَٞيش عَخسس ٗ  ٜم٘ا عذد حألٍخمِ حىَخققش ىْفظ حىؾٖخدس.

3ـ رخىْغزش ىيؼخّ٘ٝش حتّـيٞضٝش : GCSE& IGCSE

ط٘مٞق حىزْذ سقٌ ( ٍِ )3قشحس سثٞظ حىَـياظ حألعيا ٚىيـخٍعاخص سقاٌ ()872
رظاااخسٝت  8106/6/80رؾاااؤُ عاااذد ٍٗغاااظ٘ٝخص حىَااا٘حد حىَ ي٘راااش ااا ٜؽاااٖخدس
حىؼخّ٘ٝااش حتّـيٞضٝااش  IGCSE& GCSEىإلىظلااخ رخىـخٍعااخص حىَقااشٝش
حعظزخسح ٍِ حىعخً حىـخٍع ٜحىَخمٗ 8107/8109 ٜرىل عي ٚحىْل٘ حىظخى:ٜ
يبم ل
ال ا د لالجد د ل
ال ا د ل
رٞخُ
ّ٘ع
ل ا دل
ال د ن ل
حىنيٞخص
الجد د ل
ل
اااااااا ٜكخىااااااااش
ٍ٘ 2حد
ٍ٘ 2حد
عذد
ل
دسحعش حى خىاذ
حىَ٘حد
ل
ٍ 2ااااا٘حد اااااٜ
حىَ ي٘رش
ل
ٍغاااااااااااااااااظ٘ٙ
ٍغظ٘ٙ
O.Levelلأبل
O.Level
ل
A.S.Levelلأبل ٗكقاااااو اااااٜ
حىَ٘حد
ل
A.Levelل م جل ل ٍااااااااااخدس ٍااااااااااخ
حىؼَخّٞش
ل
قلال ايب ا ل (حىَلخعااااااااااازش
ل
 O.Level (O&A.S&A.Levػاااٌ
ل
دسط ّفاااااااااظ
) elل
ل
عذً طنشحس حىَ٘حد (ٍ )cؼالً) عيٚ
عذً طنشحس
طنشحس
ل
حىذحخيش  ٜكغخد طقاااااذٝش ّـاااااخف
حىَ٘حد
حىَ٘حد
ل
حىذحخيش  ٜحىَـَ٘ع حالعظزخسٗ ٛكقاااااااااااااااااااو
ل
ٍA.S.Level
ىيؾٖخدس
كغخد
ل
حدس حىَلخعاااازش
حىَـَ٘ع
ل
ااااٍ ٜغااااظ٘ٙ
حالعظزخسٛ
ل
مااااااَِ عااااااذد
ىيؾٖخدس
ل
حىؼَخّٞاااش ٍااا٘حد
ل
حىَ ي٘رااااااااااااااش
ل
ىالعااظفخدس ٍااِ
ل
طقاااذٝش حىْـاااخف
ل
حألعي ٚىقاخىق
ل
حى خىااااااذ ٍااااااع
ل
عاااذً حكظغاااخد
ل
ٍخدس حىَلخعزش
ل
حىظاااا ٜدسعااااٖخ
ل
 ٜىعذً طناشحس
ل
حىَااااااااااااااااااااااخدس
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ل
حىنيٞخص
حىْ شٝش

ماقيل
حىق٘حعذ ل ل
ددل
ل
ٝناااخف اىاااٚ
ال بادل حىَ ياااااااااا٘د
ال ط بمنل ىينيٞااااااااااااااخص
ٍٗغظ٘ٝخطٖخ ل حىْ شٝااااااااااااش
ٍااااخدس عيااااٚ
حألقاااااو اااااٜ
ٍغااااااااااااظ٘ٙ
 A.Lرؾااشه
دسحعش ّفظ
حىَااااخدس ااااٜ
حىَغاااااااااظ٘ٙ
ٍ O.Lاااااااااع
ٍشحعااااااااااااااخس
حىَاااااااااااااااا٘حد
حىَئٕيااااااااااااش
حىَ ي٘راااااااااش
ىنو ميٞش
طناااااااااااااشحس عاااذً طناااشحس
حىنيٞخص
حىَاااااااااااا٘حد حىَاااااااااااااااا٘حد
حىعَيٞش
(حىق خعخص حىضحثااااااااااذس حىذحخياااش اااٜ
عااااااااااااااااااِ كغاااااااااااااااخد
حى زٞش
ٗحىْٖذعٞش) حىؼَخّٞااااااااش حىَـَااااااااا٘ع
حالعظزاااااااخسٛ
حألفيٞش
ىيؾٖخدس عذح
حىَاااااااااااااااا٘حد
حىَظقذٍااااااااااش
حىَئٕيش قو
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عشٝخُ رخق ٜحىق٘حعذ
ٝنخف اى ٚحىَ ي٘د
ىينيٞااااااخص حىْ شٝااااااش
ٍااخدس عياا ٚحألقااو ااٜ
ٍغااااااااااااااااظ٘A.L ٙ
رؾااشه دسحعااش ّفااظ
حىَخدس ا ٜحىَغاظ٘ٙ
ٍ O.Lاااااع ٍشحعاااااخس
حىَااااااا٘حد حىَئٕياااااااش
حىَ ي٘رش ىنو ميٞش

عاااذً طناااشحس حىَااا٘حد
حىذحخيااش اا ٜكغااخد
حىَـَ٘ع حالعظزاخسٛ
ىيؾاٖخدس عاذح حىَا٘حد
حىَظقذٍااااش حىَئٕيااااش
قو

O.Level
ٍغااااظٍ٘ ٙاااااع
رماااش طقاااذٝشحص
حىْـااخف ىيَااخدس
 ٜحىَغاظِ٘ٞٝ
 ٜحىؾٖخدس.
ٍاااااع ٍشحعاااااخس
طااا٘ح ش حىَااا٘حد
حىَئٕيااااش ىنااااو
ميٞش
ل

ٝغااَق ىي خىااذ
رظنشحس ٍخدس أٗ
ٍاااااخدط ِٞقاااااو
ماااَِ حىَااا٘حد
حىظ ٜطاذخو اٜ
كغااااااااااااااااااااخد
حىَـَاااااااااااااا٘ع
حالعظزااخس ٛااٜ
كخىااااش سازظاااأ
اااا ٜحالىظلااااخ
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ل

حىعذد
حألققٚ
ىيَ٘حد
حىَظقذٍش
حىضحثذس
عِ حىَ٘حد
حىؼَخّٞش
حألفيٞش
ٗحىذحخيش
 ٜكغخد
حىَـَ٘ع
حالعظزخسٛ
رخق ٜحىق٘حعذ

 A.Lأٗ
A.L+
 A.S.Lأٗ
A.S.L
ٍع ٍشحعخس
حىَخدس
حىَئٕيش
حىَ ي٘رش
ىنو ميٞش
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 A.Lأٗ
A.L+ A.S.L
أٗ ٍ A.S.Lع
ٍشحعخس حىَخدس
حىَئٕيش حىَ ي٘رش
ىنو ميٞش

ربكاااذ ٙميٞاااخص
حىق خعاااااااااااااخص
حى زٞااااااااااااااش أٗ
حىْٖذعااااااااااااااٞش
ٕٗااااااٍ ٜاااااا٘حد
حىظخقااااااااااااـ
هزقخ ً ىَظ يزخص
مو ميٞش.
ٍؼاااااااخه ميٞاااااااش
حى ااااذ طلظااااخؽ
ٍاااخدس حألكٞاااخا
ااااٍ ٜغااااظ٘ٙ
O.L
رختماااخ ش اىاااٚ
ٍاااخدس حألكٞاااخا
ااااٍ ٜغااااظ٘ٙ
.A.L
ٍؼاااااااخه ميٞاااااااش
حىْٖذعااااااااااااااااش
طلظاااااخؽ ٍاااااخدس
حىشٝخمٞخص ٜ
ٍغااظ٘O.L ٙ
رختماااخ ش اىاااٚ
ٍااااااااااااااااااااااااااخدس
حىشٝخمٞخص ٜ
ٍغظ٘.A.L ٙ
ل

عشٝخُ رخق ٜحىق٘حعذ
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(أ) أكٞو حىَـيظ عيَخ ً رَ٘ح قش حىغٞذ حألعاظخر حىاذمظ٘سٗ /صٝاش حىظشرٞاش ٗحىظعياٌٞ
ٗحىظعي ٌٞحىفْ ٜعي ٚحالعظاذحد رَلاخٗالص حٍظلخّاخص حىاـ ( )SATحىظا ٜأؿشحٕاخ
حى الد حىَقش ُ٘ٝخخسؽ ؿَٖ٘سٝش ٍقش حىعشرٞش مَِ حٍظلخّخص حىذريٍ٘اش
حألٍشٝنٞش.
(د) حىظؤمٞاااذ عيااا ٚحىزْاااذ سقاااٌ ( )0رقاااشحس حىَـياااظ حألعيااا ٚىيـخٍعاااخص حىقاااخدس
رـيغظٔ رظخسٝت  8106/7/07حىزْٝ ٛـ عيٍ ٚخ ٝي:ٜ
ٝظٌ حكظغاخد ٍـَا٘ع دسؿاخص حٍظلخّاخص حىاـ ( &  )SATحىلخفاو عيٖٞاخ
حى خىااذ اا ٜحىؾااٖخدس حىؼخّ٘ٝااش حألٍشٝنٞااش حىَعخدىااش عْااذ حىقزاا٘ه رخىـخٍعااخص
حىَقشٝش ٗ قخ ً ألعي ٚحىذسؿخص حى٘حسدس رْظخثؾ حىَلاخٗالص حىظا ٜطاشد ىَ٘قاع
حىظْغاٞق حتىنظشّٗاٗ ٜحىَشعايش ر٘حعا ش حى خىاذ عيا ٚحىنا٘د حىَلاذد ٕٗاا٘
(ٗ )7377رىل ٍِ ٍ٘قع ٕٗ College boardا ٜحىٖٞجاش حىَغاج٘ىش عاِ
ٕزٓ حالٍظلخّخص رغل حىْ ش عِ حىْظخثؾ حىظ ٜطشد خالف رىل  ٜحىؾٖخدحص
حى٘سقٞااش حىظااٝ ٜظقااذً رٖااخ حى خىااذ كٞااغ أُ رعاال حىَلااخٗالص ٝااظٌ اىغخثٖااخ
ر٘حع ا ش  College boardرعااذ اعااالُ حىْظااخثؾ المظؾااخف كااخالص اااؼ
ؿَخع ٜأٗ طضٗٝش أٗ خال ٔ.
(ؽ) حألخااز رـااذحٗه دسؿاااخص حىغااخص حىـذٝاااذ مؤعااخط عْاااذ حكظغااخد حىَـَااا٘ع
حالعظزااااخس ٛى ااااالد حىؼخّ٘ٝااااش حألٍشٝنٞااااش حعظزااااخسح ٍااااِ حىعااااخً حىـااااخٍعٜ
ٝٗ 8102/8107ظٌ طل٘ٝو دسؿخص حٍظلخّاخص حىغاخص حىقاذ ٌٝاىا ٚحىاذسؿخص
حىَنخ جش ىٖخ  ٜؿذحٗه حىغخص حىـذٝذ هزقخ ً ىَاخ ٕا٘ ٗحسد رخىـاذحٗه حىَش قاش
ٍِ ٕٞجش  College boardحألٍشٝنٞش ٗرىل عيٍ ٚغج٘ىٞش حىـٖش حىَخّلاش
 College boardحألٍشٝنٞاشٗ ،رىال رظلقٞاق حىؾاشٗه حىَ ي٘راش الىظلاخ
حى اااالد حىلخفاااي ِٞعيااا ٚؽاااٖخدس حىؼخّ٘ٝاااش حألٍشٝنٞاااش ()GBA SAT
رخىـخٍعااخص ٗحىَعخٕااذ حىَقااشٝش (حىلنٍ٘ٞااش ـ حىخخفااش)ٕ ٜ ٗ(،اازٓ حىلخىااش
طنااُ٘ دسؿااخص حٍظلااخُ  SATحىـذٝااذ مؤعااخط ٗحىااذسؿخص حىَنخ جااش ىاأ ااٜ
حٍظلخُ  SATحىقذ .ٌٝعي ٚحىْل٘ حىظخى:ٜ
دسؿخص  SATحىـذٝذ ( )0161دسؿاش ٗحىَناخ ت ىأ ا ٜدسؿاخص SAT
حىقااذ )0331( ٌٝدسؿااش ٞااظٌ طل٘ٝااو حىقااذ ٌٝىيـذٝااذ رلٞااغ ٍااِ كقااو ااٜ
حىقذ ٌٝعيا )0331( ٚدسؿاش مؤّأ كقاو ( )0161دسؿاش ا ٜحىـذٝاذ ٗٝاظٌ
قغااَش ( )0161عيااٍ )0911( ٚنااشٗرخ ً اا )%91( ٜىلغااخد حىَـَاا٘ع
حالعظزخس.ٛ
(د) قز٘ه حى الد حىلخفي ِٞعي ٚؽٖخدس حىؼخّ٘ٝش حألٍشٝنٞش رخىـخٍعخص حىَقاشٝش
(كنٍ٘ٞش ـ خخفش) ع٘حا دسط حى خىاذ ػاالع فاف٘ف دسحعاٞش عيا ٚحىْ اخً
حألٍشٝن )G ,G ,G ( ٜأٗ فف ِٞدسحع )G ,G ( ِٞٞأٗ فف
دسحعاااٗ ٜحكاااذ ( ٍ )Gاااع حىظؤماااذ ٍاااِ حعاااظٞفخا حى خىاااذ ىزاااخق ٜحىؾاااشٗه
حىَ ي٘راش عْاذ حىظقاذً ىيـخٍعاخص حىَقاشٝش ٍاِ كٞاغ ( حىظغيغاو حىذسحعا ٜـ
حىَ٘حد حىَئٕيش ـ حعظَخد ؽٖخدس حىَذسعش ٍِ اكذٕٞ ٙجخص حالعظَاخد حىذٗىٞاش
حىَعظااشف رٖااخ ااٍ ٜقااش ـ حؿظٞااخص حىلااذ حألدّاا ٚحىَ ياا٘د اا ٜحٍظلخّااخص حىااـ
 ٝ( )SATزق رىل عي ٚحى الد حىلخفي ِٞعي ٚحىؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىنْذٝش).
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9ـ حعظَشحس حىعَو رق٘حعذ حىقز٘ه حألخش ٙحىَعَ٘ه رٖخ عْذ قز٘ه ٕزٓ حىفجاش ٍاِ
حى الد رخىـخٍعخص حىَقشٝش.

عخدعخً :ق٘حعذ عخٍش:

0ـ ٝظٌ اىغخا مخ ش حالعظؼْخاحص حىظ ٜعازق أُ قشسٕاخ حىَـياظ حألعيا ٚىيـخٍعاخص
رؾؤُ قز٘ه رعل حىفجاخص ٍاِ حى االد رخىـخٍعاخص حىلنٍ٘ٞاش حىَقاشٝش ٗرىال
اعالا ألكنخً حىذعظ٘س ٗحىقخُّ٘ ٗحىَلنَش حتدحسٝش.
8ـااا ٝاااظٌ طْغاااٞق ٗطشؽاااٞق حى اااالد حىلخفاااي ِٞعيااا ٚحىؾاااٖخدس حىؼخّ٘ٝاااش حىعخٍاااش
حىَقااشٝش ٗحىؾااٖخدحص حىؼخّ٘ٝااش حىَعخدىااش (حىعشرٞااش ٗحألؿْزٞااش) ٗحىؾاااٖخدحص
حىفْٞاااش ٗحألصٕشٝاااش ٗاٞشٕاااخ عاااِ هشٝاااق ٍنظاااذ طْغاااٞق حىقزااا٘ه رخىـخٍعاااخص
ٗحىَعخٕذ ىَشس ٗحكذس قوٍ .ع حىظؤمٞذ عي ٚعاذً طشؽاٞق ٍاِ عازق طشؽاٞلٔ
ىيـخٍعخص حىلنٍ٘ٞش حىَقشٝش ٗرىل طلقٞقخ ً ىَزذأ طنخ ئ حىفشؿ.
7ـاا حعظزااخس ميٞااخص (حىْٖذعااش حتىنظشّٗٞااش رَْاا٘ف ؿخٍعااش حىَْ٘ ٞااش ـ ْٕذعااش
حىزظشٗه ٗحىظعذ ِٝرخىغ٘ٝظ ؿخٍعش حىغ٘ٝظ ـ ْٕذعش حى خقش رؤع٘حُ ؿخٍعش
أع٘حُ) ٍْخظشس ىزخق ٜميٞخص حىْٖذعش رخىـخٍعاخص حىَقاشٝش حألخاش ٙىي االد
حىَغااظـذ ِٝقااو (حىَشؽاال ِٞىيفشقااش حتعذحدٝااش)ٝٗ ،ااظٌ حىقزاا٘ه رٖااخ خااخسؽ
ق٘حعااذ حىظ٘صٝااع حىـغشح ااٗ ٜحتقيَٞااٝٗ ،ٜااظٌ حىظل٘ٝااو ٍْٖااخ اىاا ٚرااخق ٜميٞااخص
حىْٖذعااش رخىـخٍعاااخص حىَقاااشٝش حألخاااش ٙأٗ حىعناااظ ٗ قاااخ ً ىق٘حعاااذ حىظل٘ٝاااو
حىَْاااخظش ىظقيٞاااو حالاظاااشحد ىي اااالد حىَغاااظـذ ِٝقاااو (حىَشؽااال ِٞىيفشقاااش
حتعذحدٝش).
3ـ حعظزخس ميٞاش (حىظخ اٞو حىعَشحّا ٜؿخٍعاش حىقاخٕشس) ميٞاش شٝاذسٝٗ ،اظٌ قز٘ىٖاخ
خااخسؽ ق٘حعااذ حىظ٘صٝااع حىـغشح ااٝٗ ،ٜااظٌ حىظل٘ٝااو ٍْٖااخ اىاا ٚرااخق ٜحىنيٞااخص
حألخش ٙرخىـخٍعخص حىلنٍ٘ٞش أٗ حىعنظ ٗ قخ ً ىق٘حعذ حىظل٘ٝو اٞش حىَْخظش.
6ـا حعظزااخس ميٞااش حى ااذ رختعااَخعٞيٞش ؿخٍعااش قْااخس حىغاا٘ٝظ ميٞااش ٍْااخظشس ىزااخقٜ
ميٞااخص حى ااذ رخىـخٍعااخص حىَقااشٝش حألخااش ٙىي ااالد حىَغااظـذ ِٝقااوٝٗ ،ااظٌ
حىقزاا٘ه رٖااخ ٗ ق اخ ً ىق٘حعااذ حىظ٘صٝااع حىـغشح ااٝٗ ٜااظٌ حىظل٘ٝااو ٍْٖااخ اىاا ٚرااخقٜ
ميٞااخص حى ااذ رخىـخٍعااخص حألخااش ٙأٗ حىعنااظ ٗ ق اخ ً ىق٘حعااذ حىظل٘ٝااو حىَْااخظش
ىي الد حىَغظـذ ِٝقو.
9ـ ٝنُ٘ حىقز٘ه رنيٞش حىزْخص ؿخٍعش ع ِٞؽَظ عي ٚحىْل٘ حىظخى:ٜ
أ) لرخىْغااازش ىؾاااعزش (رْاااخص /آدحد) حىَْاااخظشس ىنيٞاااخص (حٟدحد) رخىـخٍعاااخص
حىَقشٝش ٝنُ٘ حىقز٘ه رٖخ ٗحىظشؽٞق ىٖخ هزقخ ً ىق٘حعذ حىظ٘صٝع حىـغشح اٜ
ىنيٞخص حٟدحد.
د)لرخىْغااازش ىؾاااعزش (رْاااخص /عياااً٘) حىَْاااخظشس ىنيٞاااخص (حىعياااً٘) رخىـخٍعاااخص
حىَقشٝش ٝنُ٘ حىقز٘ه رٖخٗحىظشؽٞق ىٖخ هزقخ ً ىق٘حعاذ حىظ٘صٝاع حىـغشح اٜ
ىنيٞخص حىعيً٘.
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ص)لرخىْغااازش ىؾاااعزش (رْاااخص /طشرٞاااش ) حىَْاااخظشس ىنيٞاااخص حىظشرٞاااش رخىـخٍعاااخص
حىَقشٝش ٝنُ٘ حىقز٘ه رٖخٗحىظشؽٞق ىٖخ هزقخ ً ىق٘حعاذ حىظ٘صٝاع حىـغشح اٜ
ىنيٞخص حىظشرٞش.
7ـا رخىْغاازش ىي ااالد حىلخفااي ِٞعياا ٚحىؾااٖخدس حىؼخّ٘ٝااش ٍااِ ٍااذحسط حىَظفاا٘قِٞ
ىيعيً٘ ٗحىظنْ٘ى٘ؿٞخ رـَٖ٘سٝش ٍقش حىعشرٞش:
 )0حىَ٘ح قااش عياا ٚطخقااٞـ ّغاازش ٍشّااش ىي ااالد حىلخفااي ِٞعياا ٚحىؾااٖخدس
حىؼخّ٘ٝش حىَقشٝش  ٜحىعيً٘ ٗحىظنْ٘ى٘ؿٞخ ٍِ ٍذحسط حىَظفا٘ق ِٞىيعياً٘
ٗحىظنْ٘ى٘ؿٞااخ رـَٖ٘سٝااش ٍقااش حىعشرٞااش ىالىظلااخ رخىـخٍعااخص حىَقااشٝش
حىلنٍ٘ٞش رلٞاغ طلغاذ عيا ٚأعاخط حألعاذحد حىَقاشس قز٘ىٖاخ عاْ٘ٝخ ً ٍاِ
كَيااش حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش حىَقااشٝش اا ٜحىنيٞااخص حىعيَٞااش ٗحىْٖذعااٞش حىظااٜ
طظْخعذ ٍاع هزٞعاش دسحعاش ٕائالا حى االد خااله حىَشكياش حىؼخّ٘ٝاش ٕٗاٜ
عياا ٚعاازٞو حىلقااش ميٞااخص (حى ااذ ـ حىقااٞذىش ـ هااذ حألعااْخُ ـ حى ااذ
حىز ٞاش ٛـ حىْٖذعاش ـ حىعياً٘ ـ حىلخعازخص ٗحىَعيٍ٘اخص)ٍ ،اع ؿزاش مغاش
حىعذد اى ٚحىعاذد حىقالٞق حألعياٗ ، ٚرىال ا ٜما٘ا مظاخد حىغاٞذ حألعاظخر
حىذمظ٘س ٗصٝش حىظشرٞش ٗحىظعيٕ ٜ ٌٞزح حىؾؤُ.
ٝ )8اظٌ كغااخد حىْغاازش حىَشّااش حىَقاشسس ىخشٝـااٍ ٜااذحسط حىَظفاا٘ق ِٞىيعيااً٘
ٗحىظنْ٘ى٘ؿٞااخ رلٞااغ طلغااذ ّغاازش ىنيٞااخص ٍـَ٘عااش حىق خعااخص حىعيَٞااش
(حى ذ ـ حىقٞذىش ـ هذ حألعْخُ ـ حى ذ حىز ش ٛـ حىعياً٘) ٗطلغاذ ّغازش
أخااش ٙىَـَ٘عااش حىق خعااخص حىْٖذعااٞش ( حىْٖذعااش ـ حىعيااً٘ سٝخمااش ـ
حىلخعزخص ٗحىَعيٍ٘خص).
 0/8طلغااذ ّغاازش حىنيٞااخص حىعيَٞااش رقغااَش عااذد حى ااالد حىَظقااذٍ ِٞااٜ
حىؾٖخدس اى ٚعذد حألٍخمِ حىَظخكش  ٜحىق خعخص حىعيَٞش  ٜميٞخص (حى ذ
ـا حىقاٞذىش ـ هاذ حألعاْخُ ـ حى اذ حىز ٞاشٗ )ٛطلغاذ عيا ٚأعخعأ عاذد
حألٍخمِ حىَظخكش  ٜمو ميٞش ٍْٖخ.
 8/8طلغذ ّغزش حىنيٞخص حىْٖذعٞش رقغَش عذد حى الد حىَظقذٍٜ ِٞ
حىؾٖخدس اى ٚعذد حألٍخمِ حىَظخكش  ٜحىق خعخص حىْٖذعٞش  ٜميٞخص
(حىْٖذعش ـ عيً٘ سٝخمش ـ حىلخعزخص ٗحىَعيٍ٘خص) ٗطلغذ عي ٚأعخعٔ
عذد حألٍخمِ حىَظخكش  ٜمو ميٞش ٍْٖخ.
ٍ )7شحعخس أُ ٝظٌ حىغَخف ىخشٝـٍ ٜاذحسط حىَظفا٘ق ِٞىيعياً٘ ٗحىظنْ٘ى٘ؿٞاخ
رخىظقاااذ ٌٝااا ٜحىظْغاااٞق حتىنظشّٗاااٝٗ ٜاااظٌ طشؽاااٞلٌٖ ىنيٞاااخص حىـخٍعاااخص
حىلنٍ٘ٞش حىَقشٝش عقذ اعالُ حىَشكيش حألٗى ٚىيؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىَقاشٝش
كٞغ ٝنُ٘ حّظٖ ٚطلذٝذ حألٍخمِ حىَظخكش ىيؼخّ٘ٝش حىعخٍش.
2ـ رخىْغزش ىْ خً ٗق٘حعاذ قزا٘ه حى االد حىلخفاي ِٞعيا ٚؽاٖخدس ٍاذحسط حىْٞاو
حىؼخّ٘ٝااش حىذٗىٞااش رخىـخٍعااخص ٍٗئعغااخص حىظعياا ٌٞحىعااخى ٜحىَقااشٝش (فااذس
حىقشحس حى٘صحس ٛسقٌ  0027ىغْش  8107رظخسٝت :)8107/7/80
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أٗالً :طعشٝف رؾٖخدس حىْٞو حىؼخّ٘ٝش حىذٗىٞش

 ؽٖخدس حىْٞو حىذٗىٞاش ٕا ٜؽاٖخدس ٍقاشٝش ٍقاََش ٗ قاخ ً ىيَعاخٞٝش حىذٗىٞاش طلاض
اؽااشحف ٗكااذس ؽااٖخدس حىْٞااو حىذٗىٞااش رق اْذٗ ط اا٘ٝش حىظعيااٗ ،ٌٞرخىؾااشحمش ٍااع
ٕٞجش حالٍظلخّخص حىذٗىٞش رـخٍعش مخٍزشٝذؽ حىزش ٝخّٞش.
 طظااا٘ىٗ ٚصحسس حىظشرٞاااش ٗحىظعياااٗ ٌٞحىظعيااا ٌٞحىفْاااٍٗ ،ٜاااذٝشٝخص حىظشرٞاااش ٗحىظعياااٌٞ
حىَخظقش حعظَخد ؽٖخدس اطَخً ٍشكيش حىذسحعش حىؼخّ٘ٝش حىظ ٜطقاذسٕخ حىَاذحسط
حىظخرعش ى٘كذس ؽٖخدس حىْٞو حىذٗىٞش ،حىَذحسط حىظٝ ٜشخـ ىٖخ رزىل ٍاِ ؿٖاخص
حىظشخٞـ حىَعْٞش رَغَ :ٚؽٖخدس حىْٞو حىؼخّ٘ٝش حىذٗىٞش.
ػخّٞخً:ـ ق٘حعذ عخٍش:
طَْق ؽٖخدس حىْٞو حىؼخّ٘ٝش حىذٗىٞش ٗ ق حىَظ يزخص حٟطٞش:
 حؿظٞااخص رْـااخف حٍظلخّااخص عاازع ٍاا٘حد ملااذ حدّااٍ ٚااِ حىَاا٘حد حىَئٕيااش ىااذخ٘ه
حىـخٍعخص ٗ ،قخ ً ىـذٗه حىَ٘حد حى٘حسد رقشحس ٗصٝاش حىظشرٞاش ٗحىظعيا ٌٞحىقاخدس اٜ
ٕزح حىؾؤُ.
 حؿظٞااخص رْـااخف حٍظلااخُ ٍااخدط ٜحىظشرٞااش حىذْٞٝااش ٗحىظشرٞااش حى٘هْٞااش أٍااخً ىـااخُ
حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىَقشٝشٗ ،ال طلظغاذ ٕخطاخُ حىَخدطاخُ ماَِ حىَا٘حد حألعخعاٞش
أٗ حالخظٞخسٝش.
 حؿظٞااخص رْـااخف حٍظلااخُ ااٍ ٜااخدطٍ ِٞااِ مااَِ حىَاا٘حد حٟطٞااش :حىفااِ ٗحىظقااَ،ٌٞ
حىَ٘عٞق ،ٚحىظشرٞش حىشٝخمٞشٗ ،ال طلغذ ٕزٓ حىَ٘حد مَِ حىَ٘حد حألعخعٞش أٗ
حالخظٞخسٝش.
ٝ ظقذً حى خىذ حىلخفو عيا ٚؽاٖخدس حىْٞاو حىؼخّ٘ٝاش حىذٗىٞاش ىالىظلاخ رخىـخٍعاخص
ٗمخ ش ٍئعغاخص حىظعيا ٌٞحىعاخى ٜحىَقاشٝش رؾاشه قناخا حػْا ٚعؾاش عخٍاخ ً عياٚ
حألقااو اا ٜحىظعياا ٌٞقزااو حىـااخٍعٍْٖ ،ٜااخ ػااالع عااْ٘حص عياا ٚحألقااو اا ٜحىَشكيااش
حىؼخّ٘ٝش.
ٝ اااظٌ حكظغاااخد ماااو ٍاااِ ٍاااخدس حىيغاااش حىعشرٞاااش ٗحىيغاااش حتّـيٞضٝاااش ٗحىشٝخماااٞخص
(حىَغااظ٘ ٙحألٗه ( )Lاؿزااخس )ٛرختمااخ ش اىااٍ ٚااخدس حىيغااش حىفشّغااٞش (كااخه
حخظٞخسٕااخ) مااَِ حىَاا٘حد حىغاازع حىَ ي٘رااش ملااذ حدّاا ٚرؾااشه حعااظٞفخا حىَاا٘حد
حىَئٕيش ىيقز٘ه رنو ميٞش ٍ /عٖذ.

ػخىؼ اخً :ق٘حعااذ طلذٝااذ ّغاازش حألعااذحد حىَخققااش ى ااالد ؽااٖخدس حىْٞااو
حىؼخّ٘ٝش حىذٗىٞش:
0ـ طلاذد حألعاذحد حىَقاشسس عيا ٚأعاخط طخقاٞـ ّغازش ٍشّاش ٍغاظقيش ىي االد
حىلخفااااي ِٞعياااا ٚؽااااٖخدس حىْٞااااو حىؼخّ٘ٝااااش حىذٗىٞااااش ىالىظلااااخ رخىـخٍعااااخص
حىلنٍ٘ٞش ،عي ٚأُ طلغذ طيال حىْغازش عيا ٚأعاخط حألعاذحد حىَقاشس قز٘ىٖاخ
عااْ٘ٝخ ً ٍااِ كَيااش حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش حىَقااشٝش اا ٜمخ ااش حىنيٞااخص رخىـخٍعااخص
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حىلنٍ٘ٞش ٗحىَعخٕذ حىظخرعاش ىا٘صحسس حىظعيا ٌٞحىعاخى ٜرـَٞاع طخققاخطٖخ هزقاخ ً
ىيَ٘حد حىَئٕيش ٗحىؾشٗه حىَ ي٘رش ٍع ؿزش مغاش حىعاذد اىا ٚحىعاذد حىقالٞق
حألعي.ٚ
8ـ ٝظٌ كغخد حىْغزش حىَشّاش حىَقاشسس ىاذخ٘ه حى االد حىلخفاي ِٞعيا ٚؽاٖخدس
حىْٞو حىذٗىٞش رخىـخٍعخص ٗحىَعخٕذ حىلنٍ٘ٞش عي ٚحىْل٘ حىظخى:ٜ
(أ) حىْغاازش حىَشّااش ىي ااالد حىلخفااي ِٞعياا ٚؽااٖخدس حىْٞااو حىؼخّ٘ٝااش حىذٗىٞااش ااٜ
ٍـَ٘عش حىنيٞخص حىعيَٞش قو = عذد حى االد حىلخفاي ِٞعيا ٚؽاٖخدس حىْٞاو
حىؼخّ٘ٝااش حىذٗىٞااش حىَاائٕي ِٞىيقزاا٘ه ااٍ ٜـَ٘عااش حىنيٞااخص حىعيَٞااش ÷ عااذد
حى ااالد حىَقااشس قزاا٘ىٌٖ ااٍ ٜـَ٘عااش حىنيٞااخص حىعيَٞااش ٍااِ هااالد ؽااٖخدس
حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش  ٜحىـخٍعخص حىلنٍ٘ٞش .هزقخ ً ىيزْذ  /8خخٍغخً.
(د) حىْغزش حىَشّاش ىي االد حىلخفاي ِٞعيا ٚؽاٖخدس حىْٞاو حىؼخّ٘ٝاش حىذٗىٞاش اٜ
ٍـَ٘عااش حىنيٞااخص حىْٖذعااٞش قااو = عااذد حى ااالد حىلخفااي ِٞعياا ٚؽااٖخدس
حىْٞو حىؼخّ٘ٝش حىذٗىٞش حىَئٕي ِٞىيقز٘ه اٍ ٜـَ٘عاش حىنيٞاخص حىْٖذعاٞش ÷
عااذد حى ااالد حىَقااشس قزاا٘ىٌٖ ااٍ ٜـَ٘عااش حىنيٞااخص حىْٖذعااٞش ٍااِ هااالد
ؽٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش  ٜحىـخٍعخص حىلنٍ٘ٞش .هزقخ ً ىيزْذ  /7خخٍغخً.
(ؽ) حىْغزش حىَشّاش ىي االد حىلخفاي ِٞعيا ٚؽاٖخدس حىْٞاو حىؼخّ٘ٝاش حىذٗىٞاش اٜ
ٍـَ٘عااااش حىنيٞااااخص حىؾااااخٍيش (حىعيَٞااااش حىْٖذعااااٞش) = عااااذد حى ااااالد
حىلخفاااي ِٞعيااا ٚؽاااٖخدس حىْٞاااو حىؼخّ٘ٝاااش حىذٗىٞاااش حىَااائٕي ِٞىيقزااا٘ه اااٜ
ٍـَ٘عش حىنيٞاخص حىؾاخٍيش (حىعيَٞاش حىْٖذعاٞش) ÷ عاذد حى االد حىَقاشس
قز٘ىٌٖ  ٜؿَٞع حىنيٞخص حىظ ٜطقزو حىَـَ٘عش (حىعيَٞاش حىْٖذعاٞش) ٍاِ
هالد ؽٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش  ٜحىـخٍعخص حىلنٍ٘ٞاش .هزقاخ ً ىيزْاذ/7،8 ِٝ
خخٍغخً.
(د) حىْغاازش حىَشّااش ىي ااالد حىلخفااي ِٞعياا ٚؽااٖخدس حىْٞااو حىؼخّ٘ٝااش حىذٗىٞااش ااٜ
ٍـَ٘عش حىنيٞخص حىْ شٝش ٗحألدرٞش = عذد حى الد حىلخفاي ِٞعيا ٚؽاٖخدس
حىْٞااو حىؼخّ٘ٝااش حىذٗىٞااش حىَاائٕي ِٞىيقزاا٘ه ااٍ ٜـَ٘عااش حىنيٞااخص حىْ شٝااش
ٗحألدرٞااش ÷ عااذد حى ااالد حىَقااشس قزاا٘ىٌٖ ااٍ ٜـَ٘عااش حىنيٞااخص حىْ شٝااش
ٗحألدرٞااش اا ٜؿَٞااع حىنيٞااخص حىْ شٝااش ٗحألدرٞااش ٍااِ هااالد ؽااٖخدس حىؼخّ٘ٝااش
حىعخٍش  ٜحىـخٍعخص حىلنٍ٘ٞش .هزقخ ً ىيزْذ  /0خخٍغخً.
(ٕـ) ٝظٌ طلذٝذ عذد حألٍخمِ حىَظخكش ىي الد حىَظقذٍٍ ِٞاِ كَياش ؽاٖخدس حىْٞاو
حىؼخّ٘ٝش حىذٗىٞش  ٜمو ميٞش أٗ ٍعٖذ رناشد حىْغازش حىَخققاش ىيؾاٖخدس
 ٜعذد حألٍخمِ حىَقشس قز٘ىٖخ ٍِ كَيش حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىَقشٝش ا ٜماو
ميٞش أٗ ٍعٖذ ٍع ؿزش مغ٘س حألٍخمِ اى ٚحىعذد حىقلٞق حألعي.ٚ
عي ٚعزٞو حىَؼخه:
* ارح مخُ عذد حى الد حىلخفي ِٞعي ٚؽٖخدس حىْٞو حىؼخّ٘ٝش حىذٗىٞش ٗحىَائٕيِٞ
ىيقز٘ه  ٜميٞخص حىَـَ٘عش حىعيَٞش  81هخىزخ ً ٗماخُ ٍـَا٘ع أعاذحد حى االد
حىَقااشس قزاا٘ىٌٖ م ااالد ّ ااخٍٍ ِٞٞااِ هااالد حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش حىَقااشٝش ااٜ
ميٞخص حىَـَ٘عش حىعيَٞش  37111هخىذ طنُ٘ حىْغزش حىَشّش اٍ ٜـَ٘عاش
حى الد حىعيَٞش (.)%111396009
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* ٗعيٞاأ طنااُ٘ حألٍااخمِ حىَظخكااش ىي ااالد حىَظقااذٍٍ ِٞااِ كَيااش ؽااٖخدس حىْٞااو
حىؼخّ٘ٝااش حىذٗىٞااش اا ٜمااو ميٞااش طقزااو  611هخىااذ ٝغااخٗ×111396009 ٛ
 11302 = 611ـ ٝااظٌ ؿزشٕااخ اىااٍ ٚنااخُ ٗحكااذ اا ٜمااو ميٞااش ٍااِ ميٞااخص
حىَـَ٘عش حىعيَٞش.

سحرعخً :ؽشٗه ٗق٘حعذ قز٘ه ؽٖخدس حىْٞو حىؼخّ٘ٝش حىذٗىٞش:

ٝااظٌ قزاا٘ه حى ااالد حىلخفااي ِٞعياا ٚؽااٖخدس حىْٞااو حىؼخّ٘ٝااش حىذٗىٞااش رخىناا٘حرو
ٗحىؾشٗه حىظخىٞش:
0ـ أُ ٝنُ٘ حى خىذ ّخؿلخ ً  ٜعزع ٍ٘حد  ٜحىَغظ٘ ٙحألٗه (  )Lملذ أدّ، ٚ
ٗ اا ٜكخىااش طنااشحس حى خىااذ ىذسحعاش ّفااظ حىَااخدس ااٍ ٜغااظ٘ ٙأعياا L ( ٚأٗ
َٞ )Lنِ حكظغخد أٍَْٖ ٛخ رذالً ٍِ حىَغظ٘ ٙحألقو (  )Lىاْفظ حىَاخدس
مَِ حىَ٘حد حىَئٕيش ىيقز٘ه  ٜحىنيٞخص حىـخٍعٞش ٗحىَعخٕذ حىعيٞخ ىالعظفخدس
ٍِ حىظقاذٝش حألعيا ٚىقاخىق حى خىاذٍ ،اع رماش طقاذٝش حىَاخدس ا ٜماو ٍغاظ٘ٙ
ٝذسعٔ حى خىذ  ٜحىؾٖخدسٍ ،ع حىظؤماذ ٍاِ حعاظٞفخا حىَا٘حد حىَئٕياش ىيقزا٘ه
رنو ميٞاشٗ ،رؾاشه عاذً طناشحس أٍ ٛاخدس ا ٜحمؼاش ٍاِ ٍغاظ٘ ٙعْاذ كغاخد
حىَـَ٘ع حالعظزخس ٛاال  ٜكخىش حىنيٞاخص حىعيَٞاش ٗحىْٖذعاٞش ٗ ،قاخ ً ىَاخ ٕا٘
ٍز ٜ ِٞحىزْذ حىخخؿ رخىَ٘حد حىَئٕيش.
ٗرىااال َٞاااخ عاااذح حىَااا٘حد حىظااا ٜطاااذسط اااٍ ٜغاااظ٘ ٙأعياااٍ ٚاااِ حىَغاااظ٘ٙ
حألٗه(  )Lقااو ٗطَاااض ٍعخدىظٖاااخ ٗٗح قااض عيٖٞاااخ ٗصحسس حىظشرٞاااش ٗحىظعياااٌٞ
حىَقشٝش.
8ـ ا ٝااظٌ حكظغااخد حىَـَاا٘ع حالعظزااخس ٛىيؾااٖخدس ٗ ق اخ ً ىـااذٗه حىظقٞاا ٌٞحىشقَااٜ
ىظقذٝشحص ٍ٘حد حىؾٖخدس حى٘حسد رخىزْاذ حىخاخؿ رلغاخد حىَـَا٘ع حالعظزاخسٛ
ىيؾٖخدس (حىلذ حألدّ ٚىيْـخف طقذٝش .)E
7ـ حىَ٘حد حىَئٕيش ىيقز٘ه رنيٞخص ٍٗعخٕذ حىـخٍعخص حىَقاشٝش طْقغاٌ اىا ٚػاالع
ٍـَ٘عخص ٕٗ:ٜ
ٍاا٘حد اؿزخسٝااشٕٗ :اا ٜحىَاا٘حد حىظاا ٜطااذخو مااَِ ٍظ يزااخص حىؾااٖخدس ٗال َٝنااِ
حىلق٘ه عي ٚؽٖخدس حىْٞو حىذٗىٞش دُٗ حؿظٞخصٕخ رْـاخف ـ ٕٗاٜ
ٍ٘حد حىيغش حىعشرٞش ٗحىيغش حتّـيٞضٝش ٗحىشٝخمٞخص.
ٍاا٘حد أعخعااٞشٕٗ :اا ٜحىَاا٘حد حىَئٕيااش ىظخقااـ ٍـَ٘عااخص حىنيٞااخص حىـخٍعٞااش
ٗحىَعخٕذ حىعيٞخ حىَخظيفش.
ٍا٘حد حخظٞخسٝااشٕٗ :ا ٜؿَٞااع حىَاا٘حد حىظا ٜطااذخو مااَِ حىَا٘حد حىَئٕيااش ىااذخ٘ه
حىـخٍعااااخص ٗطَااااْق ؽااااٖخدس حىْٞااااو حىؼخّ٘ٝااااش حىذٗىٞااااش ىي ااااالد
حىَظقذٍ ِٞىيلق٘ه عيٖٞخ ٗطٌ حىَ٘ح قش عيٖٞخ ٍٗعخدىظٖخ عاخرقخ ً
ٍاااِ قزاااو ٗصحسس حىظشرٞاااش ٗحىظعياااٍ٘ٗ ٌٞح قاااش حىَـياااظ حألعياااٚ
ىيـخٍعااخصٗ ،ماازىل حىَاا٘حد حىَئٕيااش حىظااٝ ٜااظٌ حىَ٘ح قااش عيٖٞااخ
ٍٗعخدىظٖااخ الكقااخ ً ٍااِ قزااو ٗصحسس حىظشرٞااش ٗحىظعيااٗ ٌٞحىَـيااظ
حألعي ٚىيـخٍعخص.
3ـ ىيقز٘ه ا ٜرعال حىنيٞاخص َٝناِ اماخ ش ٍا٘حد أخاش ٙعْاذ كغاخد حىَـَا٘ع
حالعظزخس ٗ ٛقخ ً ىَخ ٕ٘ ٍز ٜ ِٞحىزْذ حىخخؿ رخىَ٘حد حىَئٕيش.
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خخٍغخً:ااااـ حىَاااا٘حد حىَئٕيااااش حىَ ي٘رااااش ىيقزاااا٘ه رخىنيٞااااخص ٗحىَعخٕااااذ
حىَقشٝش:

طقْف حىَ٘حد حىَئٕيش ىنيٞخص ٍٗعخٕذ حىـخٍعخص حىَقشٝش اى ٚػالع ٍـَ٘عاخص
عي ٚحىْل٘ حىظخى:ٜ
0ـ حىَـَ٘عش حألٗىٍ( ٚـَ٘عش حىنيٞخص ٗحىَعخٕذ حىْ شٝش ٗحألدرٞش):
ٕٗااٍ ٜـَ٘عااش حىَاا٘حد حىَئٕيااش ىيقزاا٘ه رنيٞااخص (حٟدحد ـ حىلقاا٘ ـ حالقظقااخد
ٗحىعيً٘ حىغٞخعٞش ـ حىظـخسس ـ حىظـخسس ٗادحسس حألعَخه ـ حتعالً ـ حٟػخس ـ حألىغاِ
ـ حىغٞخكش ٗحىفْخد ـ حىخذٍاش حالؿظَخعٞاش ـ حالقظقاخد حىَْضىا ٜـ حألقغاخً حألدرٞاش
رنيٞخص حىظشرٞش ٗحىزْخص(( آدحد)) ـ حىفُْ٘ حىـَٞيش (( ْاُ٘)) ـ حىظشرٞاش حىفْٞاش ـ
حىظشرٞش حىشٝخماٞش ـ حىظشرٞاش حىَ٘عاٞقٞش ـ حىظشرٞاش حىْ٘عٞاش ـ حىزْاخص ؿخٍعاش عاِٞ
ؽَظ((طشرٞش)) ٗحىَعخٕذ حىعخىٞش حىخخفش (( ادحسس ـ ٍلخعازش ـ عاٞخكش ٗ ْاخد
ـ ىغخص ـ ّ ٌ ٍعيٍ٘خص))) ٗحىنيٞخص ٗحىَعخٕذ حىَْخظشس.
حىَ٘حد حىَئٕيش ىٖزٓ حىَـَ٘عش ٍِ حىنيٞخص ٕ:ٜ
حىَ٘حد حتؿزخسٝش :حىيغش حىعشرٞش ٗحىيغش حتّـيٞضٝش ٗحىشٝخمٞخص.
حىَ٘حد حألعخعٞش :ال ٘ٝؿذ.
حىَ٘حد حالخظٞخسٝش :ؿَٞع حىَ٘حد حىَئٕياش ىاذخ٘ه حىـخٍعاخص ٗىٞغاض ٍاِ حىَا٘حد
حتؿزخسٝش.
8ـ حىَـَ٘عش حىؼخّٞش (حىَـَ٘عش حىعيَٞش):
ٕٗااٍ ٜـَ٘عااش حىَاا٘حد حىَئٕيااش ىيقزاا٘ه رنيٞااخص (حى ااذ ـ هااذ حألعااْخُ ـ
حىقٞذىش ـ حىظَشٝل ـ حى ذ حىز ٞش ٛـ حىعالؽ حى زٞع ٜـ حألقغخً حىعيَٞاش رنيٞاخص
حىعيااً٘ ـ حألقغااخً حىعيَٞااش رنيٞااخص حىظشرٞااش ـ حىزْااخص عيااً٘ ـ حىزْااخص طشرٞااش
((عيَ))ٜرنيٞااش حىزْااخص ؿخٍعااش عاا ِٞؽااَظ ـ ميٞاخص حىضسحعااش ـ ميٞااخص حىفْااُ٘
حىظ زٞقٞش) ٗحىنيٞخص حىَْخظشس.
حىَ٘حد حىَئٕيش ىٖزٓ حىَـَ٘عش ٍِ حىنيٞخص ٕ:ٜ
حىَ٘حد حتؿزخسٝش :حىيغش حىعشرٞش ٗحىيغش حتّـيٞضٝش ٗحىشٝخمٞخص.
حىَ٘حد حألعخعٞش :حىفٞضٝخا حىنَٞٞخا ٗحألكٞخا
حىَ٘حد حالخظٞخسٝش :ؿَٞع حىَا٘حد حىَئٕياش ىاذخ٘ه حىـخٍعاخص ٗىٞغاض ٍاِ حىَا٘حد
حتؿزخسٝش أٗ حىَ٘حد حألعخعٞش.
حىَ٘حد حتمخ ٞش ىالىظلخ رَـَ٘عش حىنيٞخص حى زٞش ( حى ذ ـ هذ حألعْخُ ـ
حىقٞذىش ـ حىعالؽ حى زٞع ٜـ حى ذ حىز ٞش ٛـ حىظَشٝل) ٗحىنيٞخص حىَْخظشس:
حىَغظٍ٘ ٜ )L ( ٙخدس حألكٞخا.
أٗ حىَغظ٘ ٙحىؼخّ ٜعي ٚحألقو ٍ ٜاخدط ِٞاكاذحَٕخ ٍاخدس حألكٞاخا ٗحألخاشٍ ٙاِ راِٞ
ٍ٘حد حىفٞضٝخا ـ حىنَٞٞخا ـ حىشٝخمٞخص).
7ـ حىَـَ٘عش حىؼخىؼش (حىَـَ٘عش حىْٖذعٞش):
ٍٕٗ ٜـَ٘عش حىَ٘حد حىَئٕيش ىيقز٘ه رنيٞخص (حىْٖذعش ـ حىلخعزخص ٗحىَعيٍ٘خص ـ
حىظخ ٞو حىعَشحّ ٜـ أقغخً حىشٝخمٞخص رنيٞخص حىعيً٘ ـ حىَعخٕذ حىعخىٞش حىخخفش
((أقغخً ْٕذعٞش ٗطنْ٘ى٘ؿٞش ـ ميٞخص حىفُْ٘ حىـَٞيش ((عَخسس)) ـ ميٞخص حىضسحعش
((ؽعزش ْٕذعش صسحعٞش)) ـ ميٞخص حىظشرٞش (قغٌ حىشٝخمٞخص) ـ حىفُْ٘ حىظ زٞقٞش) ـ
حىَـَع حىظنْ٘ى٘ؿ ٜحىَظنخٍو رخألٍٞشٝش) ٗحىنيٞخص حىَْخظشس.
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حىَ٘حد حىَئٕيش ىٖزٓ حىَـَ٘عش ٍِ حىنيٞخص ٕ:ٜ
حىَ٘حد حتؿزخسٝش :حىيغش حىعشرٞش ٗحىيغش حتّـيٞضٝش ٗحىشٝخمٞخص.
حىَ٘حد حألعخعٞش :حىفٞضٝخا ٗحىنَٞٞخا
حىَ٘حد حالخظٞخسٝش :ؿَٞع حىَ٘حد حىَئٕيش ىذخ٘ه حىـخٍعخص ٗىٞغض ٍِ حىَ٘حد
حتؿزخسٝش أٗ حىَ٘حد حألعخعٞش.
حىَ٘حد حتمخ ٞش ىالىظلخ رَـَ٘عش حىنيٞخص حىْٖذعٞش ( حىْٖذعش ـ حىلخعزخص
ٗحىَعيٍ٘خص ـ حىفُْ٘ حىـَٞيش (عَخسس) ـ حىظخ ٞو حىعَشحّ ٜرـخٍعش حىقخٕشس)
ٗحىنيٞخص حىَْخظشس:
حىَغظٍ٘ ٜ )L ( ٙخدس حىشٝخمٞخص.
أٗ حىَغظ٘ ٙحىؼخّ ٜعي ٚحألقاو اٍ ٜاخدط ِٞاكاذحَٕخ ٍاخدس حىشٝخماٞخص ٗحألخاشٍ ٙاِ
رٍ٘ ِٞحد حىفٞضٝخا ـ حىنَٞٞخا ـ حألكٞخا).
عخدعخً:ـ هشٝقش كغخد حىَـَ٘ع حالعظزخس:ٛ
ٝظٌ حكظغخد حىَـَ٘ع حالعظزخس ٛىي خىذ حىلخفو عي ٚؽٖخدس حىْٞو حىؼخّ٘ٝش حىذٗىٞاش
عيااا ٚأعاااخط ٍـَااا٘ع حىاااذسؿخص حىفعيٞاااش حىَقخرياااش ىظقاااذٝش ماااو ٍاااخدس كغاااذ حىَااا٘حد
حىَ ي٘رش ىالىظلخ رنو ميٞشٍ /عٖاذ ٍْغا٘رخ ً اىا ٚحىذسؿاش حىْٖخثٞاش ىَـَ٘عاش حىَا٘حد
حىَ ي٘رش ٗ قخ ً ىـذٗه حىظق ٌٞٞحىشقَ ٜىظقذٝشحص ٍ٘حد حىؾٖخدس حى٘حسد أدّخٓ.
0ـ ا حىنيٞااخص ٗحىَعخٕااذ حألدرٞااش ٗحىْ شٝااش :حىقغااَش عياا ٚحىَـَاا٘ع حىنياا ٜىعااذد عاازع
ٍ٘حد.
8ـ حىنيٞخص حىعيَٞش /حىْٖذعٞش :حىقغَش عي ٚحىَـَ٘ع حىني ٜىعاذد ػَاخٍّ ٜا٘حد (كاخه
دسحعش حى خىاذ ٍاخدس ٗحكاذس اٍ ٜغاظ٘ )L ٙأٗ حىقغاَش عيا ٚحىَـَا٘ع حىنياٜ
ىعذد طغع ٍ٘حد (كخه دسحعش حى خىذ ٍخدطٍ ٜ ِٞغظ٘.)L ٙ
ٝظٌ حكظغخد حىذسؿش حىفعيٞش حىظٝ ٜلقو عيٖٞخ حى خىذ اٍ ٜاخدس حىيغاش حىفشّغاٞش
(كخه حخظٞخسٕخ) ٍْغ٘رش اى ٚحىْغزش حىَج٘ٝش مَِ حىَـَ٘ع حالعظزخس.ٛ

حىظق ٌٞٞحىشقَ ٜىيظقذٝشحص  ٜؽٖخدس حىْٞو حىؼخّ٘ٝش حىذٗىٞش:

ي د لال اد ل
ل
)* A*(aل
)A(a
)B(b
) C(cل
)D(d
)E(e
)F(f

الي ملال ق ي ل
Lلال ايبى ل
Lلال ايبى ل
Lلال ايبى ل
 %544ل
 %544ل
 %544ل
 %79ل
 %7.ل
 %7.ل
 %89ل
 %88ل
 %74ل
 %.9ل
 %..ل
 %84ل
 %:9ل
 %.4ل
 %.9ل
 %94ل
 %99ل
 %:9ل
 Failل
 Failل
 Failل
ابا ل
ابا ل
ابا ل
6ـ ٝظٌ قز٘ه حى الد حىلخفي ِٞعي ٚحىؼخّ٘ٝش حىفْٞاش ىيغاٞخكش ٗحىفْاخد ّ اخً حىاؼالع
عْ٘حص عِ هشٝق ٍنظذ حىظْغٞق رَخ ٝي:ٜ
ـ رشّخٍؾ حىظعي ٌٞحىظزخى ٜرنيٞش حىغٞخكش ٗحىفْخد ؿخٍعش كي٘حُ.
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ـ حىَعخٕذ حىعخىٞش ىيغٞخكش ٗحىفْخد .
ـ حىَعخٕذ حىَظ٘ع ش ىيغٞخكش ٗحىفْخد .
01ـا حالعااظَشحس ااٍ ٜااْق دسؿااخص حىلااخ ض حىشٝخماا ٗ ٜق اخ ً ىيَعَاا٘ه راأ اا ٜحألعاا٘حً
حىغخرقشٍ .ع ٍشحعخس حىظْز ٔٞعي ٚأُ طقً٘ حى٘صحسحص حىَخظقاش ربسعاخه مؾا٘ف
أعاااَخا حى اااالد حىَغاااظلق ِٞىيلاااخ ض حىشٝخمااا ٜاىاااٗ ٚصحسس حىظشرٞاااش ٗحىظعياااٌٞ
العظَخدٕخ ٍاِ حىغاٞذ أ.دٗ /صٝاش حىظشرٞاش ٗحىظعيا ٌٞعيا ٚأُ طقاً٘ ٗصحسس حىظشرٞاش
ٗحىظعي ٌٞربسعخه ٕزٓ حىنؾ٘ف رعذ حعظَخدٕخ ىَنظذ حىظْغاٞق قزاو اعاالُ ّظٞـاش
حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىَقشٝشٗ .ال ٝـ٘ص امخ ش دسؿاخص حىلاخ ض حىشٝخما ٜا ٜكخىاش
اسعخه ٕزٓ حىنؾ٘ف رعذ حىَ٘عذ حىَلذد عخىف حىزمش.
00ـ ٝاظٌ طشطٞاذ حى االد حىَظقاذٍ ِٞىَنظاذ حىظْغاٞق ىظلذٝاذ ٍاِ ٝقزاو ٍاٌْٖ رنيٞاخص
ٍٗعخٕااذ حىـخٍعااخص ٗطلذٝااذ حىلااذ حألدّاا ٚىيقزاا٘ه رنااو ميٞااش أٗ ٍعٖااذ ىنااو ّاا٘ع
ؽٖخدس عي ٚكذٓ  ٜم٘ا ٍخ ٝي:ٜ
(أ) لأعزقٞش ٍـَ٘ع حىذسؿخص حىلخفو عي ٔٞحى الد  ٜؽٖخدحطٌٖ حىْخؿلٖٞ ِٞخ.
(د)لحىْـخف  ٜحخظزخسحص حىقذسحص حىقذسحص ىينيٞخص حىظ ٜطؾظشه رىل.
(ص)لطشاٞذ سازخص حى الد.
(ع)لحألعذحد حىَقشس قز٘ىٖخ ىنو ّ٘ع ؽٖخدس.
08ـاا ٝااظٌ حىَفخماايش راا ِٞحى ااالد حىَؾااظشم ِٞاا ٜحىلااذ حألدّاا ٚىنيٞااخص حىـخٍعااخص
حىَقااشٝش عياا ٚأعااخط حىَاا٘حد حىَشؿلااش رلٞااغ أّاأ اا ٜكخىااش حىظغااخٗ ٛااٜ
حىَـَ٘ع أٗ حىَـَ٘ع حالعظزخس ٛطناُ٘ حألعازقٞش ىألعيا ٚاٍ ٜـَا٘ع دسؿاخص
حىَاا٘حد حىَشؿلااش ىيقزاا٘ه ىنااو ميٞااش أٗ ٍعٖااذ ٗ قااخ ً ىيَعَاا٘ه راأ اا ٜحألعاا٘حً
حىغاااخرقشٗ،رىل رخىْغااازش ىناااو حىؾاااٖخدحص حىَظقذٍاااش ىَنظاااذ حىظْغاااٞق (حىؼخّ٘ٝاااش
حىعخٍاش حىَقااشٝش ـ حىؼخّ٘ٝااش حىَعخدىااش حألؿْزٞااش ٗحىعشرٞاش ـ حىؾاٖخدحص حىفْٞااش ـ
حىؼخّ٘ٝش حألصٕشٝش).
حىَ٘حد حىَشؿلش:
أـ ٝنُ٘ ٍـَ٘ع حىذسؿخص  ٜحىؼخّ٘ٝش حىعخٍاش أٗ حىَـَا٘ع حالعظزاخس ٛىياذسؿخص اٜ
حىؾااٖخدحص حىَعخدىااش ٕاا٘ أعااخط حىَفخماايش راا ِٞحى ااالد اا ٜحىقزاا٘ه ٗ ،قاخ ً ىظشطٞااذ
سازخطٌٖ ٍع ٍشحعخس حىؾشٗه حألخش ٙرنو ميٞش ٍٗعٖذ.
د ـ  ٜكخىش حىظغخٗ ٜ ٛحىَـَ٘ع أٗ حىَـَ٘ع حالعظزخس ٛطناُ٘ حألعازقٞش ىألعياٚ
ٍ ٜـَ٘ع دسؿخص حىَ٘حد حىَشؿلش ىيقز٘ه رنو ميٞش أٗ ٍعٖذ ٕٗ:ٜ
ٍظ٘عو ٍـَ٘ع دسؿخص حىيغخص حىذحخيش  ٜحىظؤٕٞو:
* اا ٜميٞااخص حٟدحد ٗحىلقاا٘ ٗدحس حىعيااً٘ ٗحٟػااخس ٗحتعااالً ٗحألىغااِ ٗحىغااٞخكش
ٗحىفْخد ٗحىفُْ٘ حىـَٞيش ( ُْ٘) ٗحىظشرٞاش حىفْٞاش ٗحىظشرٞاش حىَ٘عاٞقٞش ٗحىظشرٞاش
حىشٝخماااٞش ٗ ،ااا ٜميٞاااخص حىظـاااخسس ٗحالقظقاااخد ٗحىعياااً٘ حىغٞخعاااٞش ٗحىزْاااخص (آدحد
ٗطشرٞاااش) ٗهف٘ىاااش ٗطعيااا ٌٞأعخعااا ٜحىليقاااش حرظذحثٞاااش) ٗحىظشرٞاااش ٗميٞاااخص حىخذٍاااش
حالؿظَخعٞش ٗميٞخص حىظشرٞش حىْ٘عٞش ٗؽعزٖخ ٗسٝخك حألهفخه.
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ٍظ٘عو ٍـَ٘ع دسؿخص حىشٝخمٞخص ٗحىفٞضٝخا ٗحىنَٞٞخا حىذحخيش  ٜحىظؤٕٞو:
* اا ٜميٞااخص حىْٖذعااش ٗحىظخ ااٞو حىعَشحّااٗ ٜحىفْااُ٘ حىـَٞيااش (عَااخسس) ٗحىلخعاازخص
ٗحىَعيٍ٘خص ٗحىعيً٘ سٝخمش.
ٍظ٘عو ٍـَ٘ع دسؿخص ٍ٘حد حألكٞخا ٗحىفٞضٝخا ٗحىنَٞٞخا حىذحخيش  ٜحىظؤٕٞو:
* اا ٜميٞااخص حى ااذ ٗهااذ حألعااْخُ ٗحىقااٞذىش ٗحى ااذ حىز ٞااشٗ ٛحىعااالؽ حى زٞعااٜ
ٗحىظَشٝل ٗحىعيً٘.
07ـ ا صٝااخدس عااذد سازااخص حىظْغااٞق حىظااٝ ٜخظخسٕااخ حى خىااذ عْااذ ادخااخه سازخطاأ عيااٚ
رشّخٍؾ حىظْغٞق حتىنظشّٗ ٜاى 91 ٚسازاش راذالً ٍاِ  32سازاش ىناو حىؾاٖخدحص
حىظ ٜطظقذً ىَنظذ حىظْغٞق حعظزخسح ٍِ حىعخً حىـخٍع.8107/8109 ٜ
03ـ ٝظٌ طشؽٞق حى الد حىَظقذٍ ِٞىَنظذ حىظْغٞق رعذ حّظٖخا ٍ٘حعٞاذ حىظقاذٗ ٌٝرعاذ
اعااالُ حىلااذ حألدّاا ٚاىاا ٚحىنيٞااخص ٗحىَعخٕااذ حىظاا ٜرٖااخ أٍااخمِ ٍظزقٞااش ىيؾااٖخدس
حىلخفي ِٞعيٖٞاخ قاو ٗرؾاشه حعاظٞفخثٌٖ حىلاذ حألدّا ٚحىَ يا٘د ىٖازٓ حىنيٞاخص
ٗحىَعخٕذ.
06ـا حىظؤمٞااذ عياا ٚحى ااالد حىَقااش ِٞٝأُ حىقزاا٘ه رَنظااذ طْغااٞق حىقزاا٘ه رخىـخٍعااخص
ٗحىَعخٕااذ ٝقظقااش عياا ٚحىؾااٖخدحص حألفاايٞش ٗحىَ٘ػقااش قااو ٗال ٝقزااو أٍ ٛغااظْذ
آخش ع٘مخ ً عِ رىل.
09ـ ا كذحػااش حىَئٕااو اا ٜؿَٞااع حىؾااٖخدحص (حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش حىَقااشٝش ـ حىؼخّ٘ٝااش
حىَعخدىااش حىعشرٞااش ٗحألؿْزٞااش ـ حىؾااٖخدحص حىفْٞااش ـ حىؼخّ٘ٝااش حألصٕشٝااش) ؽااشه
أعخعاا ٜىظقااذً حى ااالد حىلخفااي ِٞعياإ ٚاازٓ حىؾااٖخدحص ىَنظااذ طْغااٞق حىقزاا٘ه
رخىـخٍعخص ٗحىَعخٕذ ،عْذ حىظقذً ىظْغاٞق حىعاخً حىـاخٍعٝ 8102/8107 ٜياضً
أُ طنُ٘ ؽاٖخدس حىؼخّ٘ٝاش حىعخٍاش حىَقاشٝش أٗ حىَعخدىاش حألؿْزٞاش أٗ حىعشرٞاش أٗ
حىؾٖخدحص حىفْٞاش أٗ حىؼخّ٘ٝاش حألصٕشٝاش قاذ حؿظخصٕاخ حى خىاذ ا ٜحىعاخً حىذسحعاٜ
ٗ 8107/8109ال ٝقزو هالد عْ٘حص عخرقش.
07ـ ٝظٌ طشؽٞق حى الد حىَقش ِٞٝىنيٞخص حىـخٍعخص حىلنٍ٘ٞش حىَقشٝش عِ هشٝاق
ٍنظذ طْغاٞق حىقزا٘ه رخىـخٍعاخص ٗحىَعخٕاذ قاو ٗال طقزاو حىـخٍعاخص حىلنٍ٘ٞاش
حىَقشٝش هالرخ ً ٍقش ِٞٝعِ هشٝقٖخ ٍزخؽشس.
02ـ رخىْغزش ىي الد حىازٝ ِٝلقايُ٘ عيا ٚصٝاخدس دسؿاخص ا ٜحٍظلخّاخص حىؾاٖخدحص
حىؼخّ٘ٝش حىلخفي ِٞعيٖٞخ:
أٗالًٝ :ظٌ ٍخخهزش حىغٞذ حألعظخر حىذمظ٘س ٗصٝش حىظشرٞاش ٗحىظعياٗ ٌٞحىظعياٌٞ
حىفْٕ ٜ ٜزح حىؾؤُ رَاخ ٝظناَِ ٍشحعاخس أُ ٝناُ٘ طقاذ ٌٝط يَاخص
حى الد ٗظٖ٘س ّظٞـش ٕزٓ حىظ يَخص ال ٝظعاذ ٙؽاٖشٍ ِٝاِ طاخسٝت
فذٗس ّظٞـش حىؾٖخدحص حىؼخّ٘ٝش حىَقشٝش.
ػخّٞخً ٜ :كخىش ٗسٗد طعذٝالص ؿذٝذس ا ٜدسؿاخص حى االد ٝاظٌ طشؽاٞلٌٖ
ٗ قاااخ ً ىَـَااا٘ع دسؿاااخطٌٖ حىـذٝاااذٍ ،اااع ٍشحعاااخس طشطٞاااذ سازاااخطٌٖ
حىَذّٗاااش رزشّاااخٍؾ حىظْغاااٞق حتىنظشّٗااا ٝٗ ،ٜزاااق رىااال رخىْغااازش
ىيؾٖخدحص حىؼخّ٘ٝش حىَعخدىش.
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ػخىؼ اخً :طقااً٘ حىنيٞااخص حىَشؽااق ىٖااخ ٕاائالا حى ااالد رخىظؤمااذ ٍااِ طلقااٞقٌٖ
ىْغذ حىلن٘س حىَقاشسس راخىي٘حثق حىذحخيٞاش ىينيٞاخص ىناَخُ كغاِ
عٞش حىعَيٞاش حىظعيَٞٞاشٗ ،اال ٝاظٌ اٝقاخف قٞاذٌٕ ىٖازح حىعاخً عيا ٚأُ
ٝظٌ قٞذٌٕ حعظزخسح ٍِ حىعخً حىـخٍع ٜحىظخى ٜم الد ٍغظـذ.ِٝ
سحرعخً :رخىْغزش ىي الد حىز ِٝطٌ طشؽٞلٌٖ ٗكقاي٘ح عيا ٚصٝاخدس دسؿاخص
ااا ٜحىؾاااٖخدس حىؼخّ٘ٝاااش ٗٝشازاااُ٘ ااا ٜحتعاااظَشحس ااا ٜميٞاااخطٌٖ
حألفيٞش حىظا ٜعازق طشؽاٞلٌٖ ىٖاخ ٞقاً٘ ٍنظاذ حىظْغاٞق رظؼزٞاض
طشؽٞلٌٖ رْخا عي ٚهيزخطٌٖ.
06ـ حىغَخف ىي الد خشٝـٍ ٜذسعش طنْ٘ى٘ؿٞخ حىَعيٍ٘خص رختعَخعٞيٞش ٍاِ
حىلخفي ِٞعي %76 ٚؤمؼش ٍِ ٍـَا٘ع دسؿاخص ؽاٖخدس حىاذريً٘ راؤدحا
حٍظلخّاخص طنَٞيٞاش اٍ ٜا٘حد (سٝخماش 0ـ سٝخماش 8ـ ٞضٝاخا) حىظا ٜطعقاذ
رنيٞاش حىعياً٘ ؿخٍعااش حىقاخٕشس اا ٜدٗس عازظَزش اّ ٜفااظ عاخً كقاا٘ىٌٖ
عي ٚؽاٖخدس حىاذريً٘ ٗىَاشس ٗحكاذس قاوٗ ،عيا ٚأُ ٝقزاو حىْاخؿلُ٘ اٜ
ؿَٞااع ٕاازٓ حالٍظلخّااخص ااّ ٜفااظ حىااذٗس رنيٞااخص حىلخعاازخص ٗحىَعيٍ٘ااخص
رخىـخٍعاااخص حىَقاااشٝش عاااِ هشٝاااق ٍنظاااذ طْغاااٞق حىقزااا٘ه رخىـخٍعاااخص
ٗحىَعخٕذ ّ ٜفظ حىعخً حىـخٍع ٜقو.
81ـ ٝقً٘ ٍنظاذ حىظْغاٞق رظغاي ٌٞما٘د ٗسقاٌ عاش ٛىناو ؿخٍعاش رلٞاغ َٝناِ
ىيـخٍعش اّضحه حىَشؽل ِٞىٖخ ٍِ هالد حىؾٖخدحص حىَخظيفاش ٗاّاضحه أٝاش
طعذٝالص عي ٚحىَشؽلّ ِٞظٞـش صٝخدس دسؿاخص أٗ طلا٘ٝالص ٗرٖازح َٝناِ
ىنااو ؿخٍعااش عاالذ مؾاا٘ف أعااَخا ٗرٞخّااخص حى ااالد حىَشؽاال ِٞىنيٞااخص
ٍٗعخٕااذ حىـخٍعااخص حىَقااشٝش ٍااِ قخعااذس رٞخّااخص حىظْغااٞق حتىنظشّٗااٜ
ٍزخؽاشس عقاذ اعااالُ ّظٞـاش حىظلا٘ٝالص حتىنظشّٗٞااش ىناو ٍشكياش حٗ رعااذ
كااذٗع أ ٛطغٞااش اا ٜحىظشؽااٞلخص رضٝااخدس حىااذسؿخصٍٗ .ااِ حىنااشٗس ٛأُ
طنُ٘ ٕزٓ حىنؾ٘ف ٍئٍْش ٍِ أ ٛعزغٍ .ع حىظؤمٞذ عي ٚأُ ٝقً٘ ٍنظاذ
حىظْغٞق رَخ ٝي:ٜـ
 0/81ـ اسعااخه مؾاا٘ف رٞخّااخص حى ااالد ( )CDحىَشؽاال ِٞىٖااخ ٍااِ
حىظْغٞق حتىنظشّٗ ٜىيـخٍعخص رعذ اعالُ ّظٞـش ماو ٍشكياش ٍاِ
ٍشحكااو حىظْغااٞق ٗحىظلاا٘ٝالص ٍااع ٍشحعااخس أّاأ اا ٜكخىااش طعااذٝو
ٕزٓ حىزٞخّاخص ٝاظٌ اسعاخه حىظعاذٝالص حىـذٝاذس قاو ٗ .ا ٜحىْٖخٝاش
ٝشعو ٍنظذ حىظْغٞق ّغخش ّٖخثٞش رنو ٍشحكو حىظْغٞق.
 8/81ـ اسعخه مؾ٘ف رٞخّخص حى الد ٗحىـ ( )CDحىخخفش رٖاٌ اىا ٚماو
ٍِ (ّخثذ سثٞظ حىـخٍعش ىؾاجُ٘ حىظعياٗ ٌٞحى االد ـ ٍاذٝش عاخً
ؽااجُ٘ حىظعيااٗ ٌٞحى ااالد رخىـخٍعااش) عياا ٚحُ ٝظ٘ىٞااخ ارااال رىاال
ىنيٞخص ٍٗعخٕذ حىـخٍعش.
80ـ ٝظٌ ظق ٍ٘قع حىظْغٞق حتىنظشّٗا ٜعيا ٚؽازنش حالّظشّاض تؿاشحا عَيٞاش
حىظل٘ٝاااو حىَْاااخظش رااا ِٞميٞاااخص حىـخٍعاااخص حىلنٍ٘ٞاااش حىَقاااشٝش ىظقيٞاااو
حالاظشحد هزقخ ً ىق٘حعذ طقيٞو حالاظشحد حىا٘حسدس ا ٜحىزْاذ طخعاعخ ً ٍاِ ٕازح
حىقشحس ٗ  ٜم٘ا حىَ٘حعٞذ حىظٝ ٜلذدٕخ ٗٝعيْٖخ ٍنظذ حىظْغٞق.
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88ـاا ٝناااُ٘ طلذٝاااذ حألعاااذحد ٗمااا٘حرو حىقزااا٘ه ٗحىظلااا٘ٝالص ىيَعخٕاااذ حىعخىٞاااش
حىخخفااش ٗحىَعخٕااذ حىفْٞااش ّ ااخً حىغااْظخُ رعااذ حىؼخّ٘ٝااش حىظخرعااش ىاا٘صحسس
حىظعياا ٌٞحىعااخىٍ ٜااِ حخظقااخؿ حىـٖااخص حىَعْٞااش راا٘صحسس حىظعياا ٌٞحىعااخىٜ
(ٍـيااظ ؽااجُ٘ حىَعخٕااذ حىعخىٞااش حىخخفااش ـ حتدحسس حىَشمضٝااش ىيظعيااٌٞ
حىفْ )ٜمو َٞخ ٝخقٔ.
87ـااا ٝناااُ٘ حىقزااا٘ه رخىَعخٕاااذ حىفْٞاااش ىيظَاااشٝل حىظخرعاااش ىنيٞاااخص حىظَاااشٝل
رخىـخٍعااخص حىلنٍ٘ٞااش حىَقااشٝش هزق اخ ً ىالثلااش حىَ٘كااذس ىيَعخٕااذ حىفْٞااش
ىيظَشٝل ٗم٘د سازش طْغٞق ٗحكذ ىيزم٘س ٗحتّخع ٗرلذ أدّٗ ٚحكذ.
83ـااا حىظؤمٞاااذ عيااا ٚاىظاااضحً حىنيٞاااخص ٗحىـخٍعاااخص رقزااا٘ه حألعاااذحد حىظاااٝ ٜقشٕاااخ
حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص ٍِ مو جخص حى الد حىزٝ ِٝظٌ طشؽاٞلٌٖ عاِ
هشٝااق ٍنظااذ حىظْغااٞق (عاا٘حا طشؽااٞق ػخّ٘ٝااش كذٝؼااش حٗ طل٘ٝااو ٍاااِ
ؿخٍعخص اٞش خخمعش ىقخُّ٘ طْ  ٌٞحىـخٍعخص ا ٜما٘ا حىَاخدس ٍ 27اِ
حىالثلش حىظْفٞزٝش ىقخُّ٘ طْ  ٌٞحىـخٍعخص) أٗ عِ هشٝاق أٍخّاش حىَـياظ
حألعياا ٚىيـخٍعااخص ىي ااالد حىْااخؿل ِٞاا ٜحٍظلخّااخص حىَغااخرقش حىَشمضٝااش
ٗحىَ٘كااذس حىظاا ٜطعقااذ راازعل حىنيٞااخص ٗطلااض اؽااشحف حٍخّااش حىَـيااظ
حألعي ٚىيـخٍعخص.

عخرعخً :ق٘حعذ حىظ٘صٝع حىـغشح :ٜ

ٝظٌ ط٘صٝع حى الد حىَظقذٍ ِٞىَنظذ طْغاٞق حىقزا٘ه رخىـخٍعاخص ٗحىَعخٕاذ عيا ٚحىنيٞاخص
ٗحىَعخٕذ حىـخٍعٞش عي ٚأعخط ٍخ ٝي:ٜ
0ـ ٝظٌ طـَٞع حىـخٍعخص (رخىْغزش ىإلدحسحص حىظعيَٞٞاش) ا ٜعاذس ٍـَ٘عاخص عيا ٚحىْلا٘
حىظخىٝٗ ٜيضً حُ ٝخظخس حى خىاذ ؿَٞاع حىنيٞاخص حىََنْاش ا ٜق اخع ٍاخ ٍاِ حىَـَ٘عاش
(أ) قزااو حىزااذا اا ٜحخظٞااخس ميٞااخص ٍااِ ٕاازح حىق ااخع ٍااِ حىَـَ٘عااش (د) مَااخ ٝيااضً أُ
ٝخظخس مو حالخظٞخسحص حىََنْش ىينيٞاخص ٍاِ حىق اخع ٍاِ حىَـَ٘عاش (د) قزاو راذا أٛ
حخظٞخس ٍِ حىق خع  ٜحىَـَ٘عش (ؽ) مَخ ٝي:ٜ
ٍـَ٘عش (أ) اؿزخسٝش ٜٕٗ :حىـخٍعاش أٗ حىـخٍعاخص حألقاشد تدحسطأ حىظعيَٞٞاش ٗ ،اٜ
رعل حىلاخالص طناُ٘ أمؼاش ٍاِ ؿخٍعاش ألُ ادحسطأ حىظعيَٞٞاش
طقع  ٜكٞض ٍظغخٗ ٛحىَغخ ش ٍِ حىـخٍعظ.ِٞ
ٍـَ٘عش (د) اؿزخسٝش :رعذ حعظنَخه حالخظٞخسحص  ٜحىَْ قش (أ) :عذس ؿخٍعاخص طقاع
قشد كٞض حتدحسس حىظعيَٞٞش ىي خىذ ٗال ٘ٝؿذ ش  ٜحخظٞخس
أٍْٖ ٛخ قزو حألخش.ٙ
ٍـَ٘عش (ؽ) :رخق ٜحىـخٍعخص حىظ ٜرٖخ ميٞاخص ىٖازح حىق اخعٝ ،غاَق ىي خىاذ رخخظٞاخس
أٍْٖ ٛااخ ٗطعظزااش ٍظغااخٗٝش ،كٞااغ حّٖااخ ؿَٞعاخ ً طزعااذ عااِ ٍلااو عاانْٔ
ٗادحسطٔ حىظعيَٞٞش.
ٗرىل ٗ قخ ً ىـذٗه حىظ٘صٝع حىـغشح  ٜىَـَ٘عخص (أ،د) حىَش قٍ( .ش ق)0
ٗرخىْغاازش ى ااالد حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش حىَقااشٝش ٗحىؾااٖخدحص حىؼخّ٘ٝااش حىفْٞااش(ّ خً حىااؼالع
ٗحىخَااظ عااْ٘حص) ااابُ حىَْ قااش حىـغشح ٞاااش (أ) اا ٜحىظ٘صٝاااع حىـغشح اإ ٜااا ٜحتدحسس
حىظعيَٞٞش حىظ ٜرٖخ ٍذسعش حى خىذ  ٜؽٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش أٗ حىفْٞش.
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ٗرخىْغزش ى الد دريٍ٘خص حىَعخٕذ حىفْٞش حىَقاشٝش(ّ خً حىؼخّ٘ٝاش عاْظخُ) ٝعظاذ رَقاش
عاانِ حى خىااذ حىَااذُٗ مااَِ حىزٞخّااخص حىاا٘حسدس ٍااِ حىَعٖااذ حىلخفااو ٍْاأ حى خىااذ عيااٚ
حىذريً٘.
ٗرخىْغاازش ىيَااذحسط حىذحخيٞااش (حىشٝخمااٞش ٗحىعغاانشٝش ٗحىَظفاا٘قٝ )ِٞعظااذ رَقااش عاانِ
حى خىذ حىَذُٗ مَِ رٞخّخص طقذٍٔ  ٜحعظَخسس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش.
ٗرخىْغزش ى الد حىؾٖخدحص حىَعخدىاش حىعشرٞاش ٗحألؿْزٞاش ٞقاً٘ حى خىاذ رظلذٝاذ حىَْ قاش
حىـغشح ٞش(أ) ( ٕ ٜحىَْ قش حىظٝ ٜشاذ حى خىذ  ٜأُ طناُ٘ ٍلاو اقخٍظأ) عْاذ طقذٍأ
ىنظخرش سازخطٔ  ٜحعظَخسس حىظْغٞق حتىنظشّٗٗ . ٜال ٝغَق رظغٞٞش عْا٘حُ حى خىاذ رعاذ
اعالُ ّظٞـش حىظْغٞق.
8ـ حعظزخس ٍلخ ظ( ٜحىقخٕشس ـ حىـٞضس) ّ خ ؿغشح ٗ ٜحكذٝٗ ،ناٌ ؿخٍعاخص (حىقاخٕشس
ـ ع ِٞؽَظ ـ كي٘حُ) مَخ ٝناٌ حىنيٞاخص حىظخرعاش ىٖازٓ حىـخٍعاخص ٗطقاع خاخسؽ ٕازح
حىْ خ حىـغشح ٗ ،ٜمزىل حىنيٞخص حىظخرعاش ىـخٍعاخص أخاشٗ ٙطقاع دحخاو ٕازح حىْ اخ
حىـغشح  .ٜعي ٚأال ٝظٌ طل٘ٝو ٍْخظش رٕ ِٞزٓ حىنيٞخص.
7ـااا ٝاااظٌ حىقزااا٘ه رنخ اااش ميٞاااخص حىـخٍعاااخص حىلنٍ٘ٞاااش حىَقاااشٝش ٗ قاااخ ً ىق٘حعاااذ حىظ٘صٝاااع
حىـغشح ٍ ٜخ عذح حىنيٞخص ٗحىَعخٕذ حىظخىٞش حىظ ٜطقزو ٗ قخ ً ىق٘حعذ حىظ٘صٝع حتقي:َٜٞ
 ميٞخص حىظشرٞش.
 ميٞخص حىظشرٞش حىْ٘عٞش.
 ميٞخص حىظَشٝل.
 حىَعخٕذ حىفْٞش ىيظَشٝل.
3ـ ٝظٌ اىغخا مخ ش حالعظؼْخاحص حىظا ٜعازق أُ قشسٕاخ حىَـياظ حألعيا ٚىيـخٍعاخص رؾاؤُ
قز٘ه رعل حىفجخص ٍِ حى الد رخىـخٍعخص حىلنٍ٘ٞاش حىَقاشٝش ٗرىال اعاالا ألكناخً
حىذعظ٘س ٗحىقخُّ٘ ٗحىَلنَش حتدحسٝش.

ػخٍْخً :ق٘حعذ حىظ٘صٝع حتقي:َٜٞ

0ـ رخىْغزش ى الد حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىَقشٝش ٗحىؾٖخدحص حىفْٞش:
حقظقخس حىقز٘ه  ٜرعل حىنيٞخص ٗحىَعخٕذ عي ٚحى الد حىلخفي ِٞعي ٚإٔ ٍِ ٛازٓ
حىؾااٖخدحص ٍااِ حىَْ قااش حىظاا ٜطقااع رٖااخ ٕاازٓ حىنيٞااخص ٗحىَعخٕااذٝٗ ،غااش ٛرىاال عيااٚ
ميٞااخص ٍؼااو (حىظشرٞااش ٗؽااعزٖخٗ ،حىظشرٞااش حىْ٘عٞااش ٗؽااعزٖخٗ ،حىظَااشٝلٗ ،حىَعخٕااذ
حىفْٞش حىقلٞش ٗحىَعخٕاذ حىفْٞاش ىيظَاشٝل) ٗحىنيٞاخص ٗحىَعخٕاذ حألخاش ٙحىظا ٜطقزاو
ٗ ق ٕزح حىْ خً.
8ـ رخىْغزش ى الد حىؾٖخدحص حىَعخدىش حىعشرٞش ٗحألؿْزٞش:
حقظقخس حىقز٘ه  ٜرعل حىنيٞخص ٗحىَعخٕذ عي ٚحى الد حىلخفي ِٞعي ٚإٔ ٍِ ٛازٓ
حىؾااٖخدحص ٍااِ حىَْ قااش حىـغشح ٞااش (أ) حىظااٝ ٜلااذدٕخ حى خىااذ (ٕاا ٜحىَْ قااش حىظااٜ
ٝشاذ حى خىاذ ا ٜأُ طناُ٘ ٍلاو اقخٍظأ) عْاذ طقذٍأ ىنظخراش سازخطأ ٗٝاظٌ ط زٞاق
حىظ٘صٝااع حتقيَٞاا ٜعياإ ٚاازٓ حىؾااٖخدحصٝٗ ،غااش ٛرىاال عياا ٚميٞااخص ٍؼااو (حىظشرٞااش
ٗؽاااعزٖخٗ ،حىظشرٞاااش حىْ٘عٞاااش ٗؽاااعزٖخٗ ،حىظَاااشٝلٗ ،حىَعخٕاااذ حىفْٞاااش حىقااالٞش
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ٗحىَعخٕااذ حىفْٞااش ىيظَااشٝل) ٗاٞشٕااخ ٍااِ حىنيٞااخص ٗحىَعخٕااذ حىظاا ٜطقزااو ٗ ااق ٕاازح
حىْ خً.
7ـ ٝظٌ اىغخا مخ ش حالعظؼْخاحص حىظا ٜعازق أُ قشسٕاخ حىَـياظ حألعيا ٚىيـخٍعاخص رؾاؤُ
قز٘ه رعل حىفجخص ٍِ حى الد رخىـخٍعخص حىلنٍ٘ٞاش حىَقاشٝش ٗرىال اعاالا ألكناخً
حىذعظ٘س ٗحىقخُّ٘ ٗحىَلنَش حتدحسٝش.
3ـ ا ٝااظٌ قزاا٘ه حى ااالد حىلخفااي ِٞعياا ٚدريااً٘ حىَعخٕااذ حىفْٞااش حىقاالٞش " ؽااعزش ْٞااخص
حىظَاااشٝل" حىظخرعاااش ىااا٘صحسس حىقااالش رنيٞاااخص حىظَاااشٝل رخىـخٍعاااخص حىلنٍ٘ٞاااش
حىَقاشٝش ٗ قاخ ً ىق٘حعااذ حىظ٘صٝااع حتقيَٞاا ٜعيا ٚأعااخط اقياا ٌٞعاانِ حى خىااذ حىَااذُٗ
رز خقااش حىااشقٌ حىقااٍ٘ٗ ٜرىاال ىقيااش عااذد ٕاازٓ حىَعخٕااذ عيااٍ ٚغااظ٘ ٙحىـَٖ٘سٝااش
(ٍ08عٖذ) مَخ حّٔ ٝظٌ حىقز٘ه رٖزٓ حىَعخٕذ ٍِ مخ ش أّلخا حىـَٖ٘سٝش.

طخععخً :ق٘حعذ طقيٞو حالاظشحد:

0ـ حىغشك حألعخع ٍِ ٜطل٘ٝو حى خىذ ،رعذ طشؽٞلٔ عاِ هشٝاق ٍنظاذ حىظْغاٞقٕ ،ا٘
طقيٞو حاظشحد حى خىذ رلٞغ ٝيظلق رنيٞش  ٜحىَْ قش حىـغشح ٞش(أ)ٗ ،ىٞظ حىغاشك
ٍااِ حىظل٘ٝااو طغٞٞااش سأ ٛحى خىااذ ٗاعااخدس طشؽااٞلٔ ااٍ٘ ٜقااع آخااشٗ ،طْقغااٌ عَيٞااش
حىظل٘ٝو اىّ٘ ٚع:ِٞ
(أ)لرخىْغاازش ى ااالد ؽااٖخدس حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش حىَقااشٝش أٗ حىؼخّ٘ٝااش حىفْٞااش ػااالع حٗ
خَااظ عااْ٘حصٝ :ااظٌ طلذٝااذ حىَْ قااش حىـغشح ٞااش (أ) اا ٜحىظ٘صٝااع حىـغشح ااٜ
رؤّٖخ حىَْ قش حىظ ٜرٖخ ٍذسعش حى خىذ  ٜؽٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش أٗ حىفْٞش.
(د) لرخىْغاازش ى ااالد حىؾااٖخدحص حىَعخدىااش حىعشرٞااش ٗحألؿْزٞااش ٗهااالد دريٍ٘ااخص
حىَعخٕااذ حىفْٞااش حىَقااشٝش (ّ ااخً حىؼخّ٘ٝااش عااْظخُ)ٝ :قااً٘ حى خىااذ رظلذٝااذ
حىَْ قش حىـغشح ٞش(أ) (ٕ ٜحىَْ قش حىظاٝ ٜشااذ حى خىاذ ا ٜأُ طناُ٘ ٍلاو
اقخٍظٔ) عْذ طقذٍٔ ىنظخرش سازخطٔ ٗٝظٌ ط زٞاق حىظ٘صٝاع حىـغشح ا ٜعيإ ٚازٓ
حىؾٖخدحصٗ .ال ٝغَق رظغٞٞش عْ٘حُ حى خىذ رعذ اعالُ ّظٞـش حىظظْغٞق.
8ـ ٝغَق رظل٘ٝو حى الد حىَغاظـذ( ِٝحىَشؽالٍ ِٞاِ ٍنظاذ حىظْغاٞق ىيعاخً حىـاخٍعٜ
 )8102/8107راا ِٞحىـخٍعااخص حىلنٍ٘ٞاااش حىَقااشٝش ىظقيٞاااو حالاظااشحد أٗ طل٘ٝاااو
ىيزشحٍؾ حىـذٝذس أٗ رغزذ حىْقو حتدحس ٛأٗ طل٘ٝو حىلاخالص حىَشماٞش هزقاخ ً ىيق٘حعاذ
حىَعَ٘ه رٖخ  ٜحىعخً حىـخٍع ٜحىَخمٗ 8107/8109 ٜرىل عي ٚحىْل٘ حىظخى:ٜ
0/8ـ ٝنُ٘ حىظل٘ٝو ىَشس ٗحكذس قو.
8/8ـ ال ٝـ٘ص حىظل٘ٝو ر ِٞحىنيٞخص حىظٝ ٜنُ٘ حىقزا٘ه رٖاخ ٗحىظشؽاٞق ىٖاخ عيا ٚأعاخط
حىقز٘ه حتقي.َٜٞ
7/8ـ ٝغَق ىي الد رخىظقذً ىيظل٘ٝو ر ِٞحىنيٞخص حىَْاخظشس ٗاٞاش حىَْاخظشس رخىـخٍعاخص
حىلنٍ٘ٞش حىَقشٝش ىظقيٞو حالاظشحد ٍِ خاله حىظْغٞق حتىنظشّٗ ٜرْغازش %01
ٍِ حألعذحد حىَقاشسس ىينيٞاش حىَ يا٘د حىظل٘ٝاو اىٖٞاخ ٗكغاذ طشطٞاذ حى خىاذ راِٞ
حى الد حىشحاز ٜ ِٞحىظل٘ٝو ٗ  ٜكخىش حىظغاخٗ ٛط زاق قخعاذس حىَا٘حد حىَشؿلاش
(حىا٘حسدس رخىزْااذ سقااٌ" ٍ " 7ااِ عخدعاخً :ق٘حعاذ عخٍااش)ٗ ،رىاال ىيؾااٖخدس حىؼخّ٘ٝااش
حىعخٍش أٗ حىفْٞش أٗ حىَعخدىش (حألؿْزٞش أٗ حىعشرٞش) ،عيا ٚأُ ٝناُ٘ حىظل٘ٝاو ىَاشس
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ٗحكذس قوْٝٗ .ظٖ ٜعَو ٍنظذ حىظْغٞق رخق٘ؿ حىظل٘ٝالص ٍاع اعاالُ ّظٞـاش
حىظل٘ٝالصٗ ،رىل هزقخ ً ىَخ ٝي:ٜ
(أ) حىظل٘ٝو اى ٜميٞش اٞش ٍْخظشس:
ـا رخىْغاازش ى ااالد حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش حىَقااشٝش ٗحىؾااٖخدحص حىؼخّ٘ٝااش حىفْٞااش (ّ ااخً حىااؼالع
ٗحىخَظ عْ٘حص) ٗحىؾٖخدحص حىَعخدىش (حىعشرٞش ٗحألؿْزٞش):
ٝغَق ىي خىذ حىز ٛطٌ طشؽٞلٔ  ٜعَيٞش حىظْغٞق ىنيٞاش ٍاخ خاخسؽ حٗ دحخاو ٍْ قظأ
حىـغشح ٞش (أ) رخىظل٘ٝو اى ٚميٞش اٞش ٍْخظشس  ٍْ ٜقظأ حىـغشح ٞاش(أ) قاو ٗرؾاشه
مشٗسس ط٘ح ش ٍخ ٝي:ٜ
* كقاا٘ه حى خىااذ عياا ٚحىلااذ حألدّاا ٚىَـَاا٘ع حىااذسؿخص حىااز ٛقزيظاأ حىنيٞااش حىَ ياا٘د
حىظل٘ٝو اىٖٞخ(حّظ خً ـ حّظغخد ٍ٘ؿٔ).
* ٗؿاا٘د ٍنااخُ خااخه رخىنيٞااش حىظااٝ ٜشاااذ حى خىااذ اا ٜحىظل٘ٝااو اىٖٞااخ مااَِ حألٍااخمِ
حىَقشسس ىنو ؽٖخدس ٍِ حىؾٖخدحص حىَعخدىش (حىعشرٞش ٗحألؿْزٞش) عي ٚكذٓ.
* حعظٞفخا حى خىذ رخق ٜق٘حعذ حىقز٘ه رخىنيٞش حىَ يا٘د حىظل٘ٝاو اىٖٞاخ ٍؼاو حىْـاخف اٜ
حخظزخسحص حىقذسحص اُ ٗؿذص ٍٗؼو حىنيٞخص حىظ ٜطقزو حىؾٖخدحص حىفْٞش.
ٍٗؼااخه ىاازىل هخىااذ قزااو رنيٞااش حىْٖذعااش ؿخٍعااش أعاا٘ٞه ٍْٗ قظاأ حىـغشح ٞااش(أ) ٕااٜ
ٍلخ اش حىغشرٞاش َٝنْأ حىظقاذً ىيظل٘ٝاو اىا ٚميٞاش اٞاش ميٞاش حىْٖذعاش (ٍؼاو حىعياً٘ ـ
حٟدحد ـ حىظـااخسس ....اىاات) اا ٜؿخٍعااش هْ ااخ كٞااغ طقااع ؿخٍعااش هْ ااخ اا ٜحىْ ااخ
حىـغشح ( ٜأ) ٗرىل هزقخ ً ىظشطٞذ حى خىذ ر ِٞحى الد حىشحاز ٜ ِٞحىظل٘ٝو.
(د) حىظل٘ٝو اى ٚميٞش ٍْخظشس:
ـ ا ٝغااَق ىي خىااذ حىااز ٛطااٌ طشؽااٞلٔ اا ٜعَيٞااش حىظْغااٞق اا ٜميٞااش ٍااخ خااخسؽ ٍْ قظاأ
حىـغشح ٞش(أ) رخىظقذً ىيظل٘ٝو اى ٚميٞش ٍْخظشس  ٍْ ٜقظٔ حىـغشح ٞش (أ) قو ٗرغال
حىْ ش عِ حىلذ حألدّ ٚىَـَ٘ع حىذسؿخص حىز ٛقزيظأ حىنيٞاش حىَ يا٘د حىظل٘ٝاو اىٖٞاخ،
ٍٗؼخه ىزىل هخىذ قزو رنيٞش حىْٖذعش ؿخٍعش أع٘ٞه ٕٗ٘ ٍِ ٍلخ اش حىغشرٞاش َٝنْأ
حىظقذً ىيظل٘ٝاو اىا ٚميٞاش حىْٖذعاش ؿخٍعاش هْ اخ كٞاغ طقاع ؿخٍعاش هْ اخ ا ٜحىْ اخ
حىـغشح ( ٜأ) ٗرىل هزقخ ً ىظشطٞذ حى خىذ ر ِٞحى الد حىشحاز ٜ ِٞحىظل٘ٝو.
ـ  ٜكخىش ٗؿ٘د أمؼش ٍِ ميٞش ٍْاخظشس ا ٜحىْ اخ حىـغشح ا( ٜأ) ٝغاَق ىي خىاذ حىازٛ
سؽق ىنيٞش ٍخ خخسؽ حىْ خ حىـغشح ( ٜأ) رخىظل٘ٝو ىينيٞش حىَْخظشس رحص حىلذ حألدّاٚ
حألقااو اا ٍْ ٜقظاأ حىـغشح ٞااش (أ) ٍٗ ،ؼااخه ىاازىل اا ٜحىقااخٕشس حىنزااش ٙخَغااش ميٞااخص
ىيْٖذعش ( حىقخٕشس ـ ع ِٞؽَظ ـ كي٘حُ ـ حىَ شٝش ـ ؽزشح) ٗحىلذ حالدّ ٚىيقزا٘ه رٖاخ
ٍااااااااؼالً اااااااا ٜحىؾااااااااٖخدس حىعشرٞااااااااش ٍااااااااِ حىن٘ٝااااااااض (722ٗ761ٗ760 ٗ768
ٗ )727دسؿاااش ٞغاااَق قاااو رخىظل٘ٝاااو حىَْاااخظش ىينيٞاااش حألقاااو ااا ٜحىلاااذ حألدّاااٚ
(727دسؿش)ٗ ،رىل هزقخ ً ىظشطٞذ حى خىذ ر ِٞحى الد حىشحاز ٜ ِٞحىظل٘ٝو.
ـ ا رخىْغاازش ىيظل٘ٝااو حىَْااخظش ىظقيٞااو حالاظااشحد اا ٜحىنيٞااخص حىظاا ٜط زااق ّ ااخٍ ٜحىقزاا٘ه
(حالّظ خً ـ حالّظغخد حىَ٘ؿٔ)ٞ :ظٌ ٍشحعخس ٍخ ٝي:ٜ
حىلخىش حألٗى ٜ :ٚكخىش طشؽٞق حى خىذ اى ٚميٞش ٍخ (حّظ خً) ٗٝشااذ ا ٜحىظل٘ٝاو اىاٜ
ميٞش ٍْخظشس ىظقيٞو حالاظشحد ٞناُ٘ حىظل٘ٝاو إ ٜازٓ حىلخىاش ٗ قاخ ً ىَاخ
ٝي:ٜ
* ارح مااخُ حى خىااذ كخفااو عيااٍ ٚـَاا٘ع دسؿااخص ٝفاا٘ أعيااٍ ٚـَاا٘ع
دسؿاااخص قزيظااأ حىنيٞاااش حىظاااٝ ٜشااااذ ااا ٜحىظل٘ٝاااو اىٖٞاااخ هزقاااخ ً ىْ اااخً
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حالّظغااخد حىَ٘ؿاأ ٞااظٌ قٞااذٓ كااخه حىَ٘ح قااش عياا ٚطل٘ٝياأ ٗ قاخ ً ىْ ااخً
(حالّظ خً).
* ارح مخُ حى خىذ كخفو عيٍ ٚـَ٘ع دسؿخص ٝغخٗ ٛأٗ أقو ٍِ أعياٚ
ٍـَ٘ع دسؿخص قزيظٔ حىنيٞش حىظٝ ٜشاذ  ٜحىظل٘ٝو اىٖٞخ هزقخ ً ىْ اخً
حالّظغااخد حىَ٘ؿاأ ٞااظٌ قٞااذٓ كااخه حىَ٘ح قااش عياا ٚطل٘ٝياأ ٗ قاخ ً ىْ ااخً
(حالّظغخد حىَ٘ؿٔ).
حىلخىااش حىؼخّٞااش :اا ٜكخىااش طشؽااٞق حى خىااذ اىاا ٚمي ٞاش ٍااخ (حّظغااخد ٍ٘ؿاأ) ٗٝشاااذ ااٜ
حىظل٘ٝااو اىاا ٚميٞااش ٍْااخظشس ىظقيٞااو حالاظااشحد ٞنااُ٘ حىظل٘ٝااو اإ ٜاازٓ
حىلخىش ٗ قخ ً ىْ اخً (حالّظغاخد حىَ٘ؿأ) قاو ٗال ٝـا٘ص قٞاذٓ ٗ قاخ ً ىْ اخً
حالّظ خً.
3/8ـ ٝظٌ حىظل٘ٝاو ىيزاشحٍؾ حىـذٝاذس رنيٞاخص حىـخٍعاخص حىَقاشٝش عاِ هشٝاق حىـخٍعاخص
ٍزخؽشس ٗ  ٜكذٗد حىلذ حألدّ ٚىيق خع.
6/8ـ ٝنُ٘ حىظل٘ٝو رغزذ حىْقو حتدحس ٛعِ هشٝق حىـخٍعاش ٍزخؽاشس ٗرؾاشه ٍ٘ح قاش
حىـخٍعش ٗحىنيٞش حىَعْٞش رخىظل٘ٝو اىٖٞخ.
9/8ـا ٝنااُ٘ حىظل٘ٝااو رغاازذ حىلااخالص حىَشمااٞش عااِ هشٝااق حىـخٍعااخص ٍزخؽااشس ط زٞقاخ ً
ىيَخدس ( ٍِ )29حىالثلش حىظْفٞزٝش ىقخُّ٘ طْ  ٌٞحىـخٍعخص.
7/8ـ ٝنُ٘ حىظل٘ٝو رعاذ رىال عاِ هشٝاق حىـخٍعاخص ٍزخؽاشس رعاذ ّٖخٝاش حىفشقاش حألٗىاٚ
ط زٞقخ ً ىيَخدس ( ٍِ )29حىالثلش حىظْفٞزٝش ىقخُّ٘ طْ  ٌٞحىـخٍعخص.

عخؽشحً :ق٘حعذ ٗؽشٗه قز٘ه حى الد حىَقش ِٞٝرٗ ٛحتعخقش حىلخفيِٞ
عي ٚحىؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىَقشٝش ٗحىؾٖخدحص حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىَعخدىش
ٍِ حىذٗه حىعشرٞش رخىـخٍعخص حىَقشٝش:

ٝققذ رخىاـ " حألؽاخخؿ رٗ ٛحتعخقاش" ٕاٌ ماو ٍاِ ٝعاخُّ٘ ٍاِ عخٕاخص ه٘ٝياش حألؿاو
رذّٞش حٗ عقيٞش أٗ رْٕٞش حٗ كغٞش ،قاذ طَاْعٌٖ ىاذ ٙحىظعخٍاو ٍاع ٍخظياف حىلا٘حؿض ٍاِ
حىَؾخسمش رق٘سس مخٍيش ٗ عخىش  ٜحىَـظَع عي ٚقذً حىَغخٗحس ٍع حٟخش.ِٝ
ٗٝظٌ قز٘ىٌٖ ٗ قخ ً ىيق٘حعذ ٗحىؾشٗه حىظخىٞش:
( )0عِ هشٝق حىـخٍعش ٍزخؽشس:
** رخىْغزش ىي الد حىَنف٘  :ِٞعشٝخُ ّفظ ؽشٗه ٗق٘حعذ حىعخً حىَخمٗ ٜرىل عيٚ
حىْل٘ حىظخى:ٜ
0ـ ا حىلقاا٘ه عياا %61 ٚعياا ٚحألقااو ٍااِ حىَـَاا٘ع حىنياا ٜاا ٜحىؾااٖخدس حىؼخّ٘ٝااش
حىعخٍش حىَقشٝش (ٍ ٍِ %61ـَ٘ع حالعظزخس ٜ ٛحىؾٖخدحص حىؼخّ٘ٝش حىَعخدىاش
حىعشرٞشٍ ،ع حألخز  ٜحالعظزاخس أّأ رخىْغازش ىيؾاٖخدس حىؼخّ٘ٝاش حىعخٍاش حىغاع٘دٝش
ٝلغذ حىَـَ٘ع حالعظزخس ٍِ ٛؽٖخدس حىَذسعش قو).
8ـا ٝنااُ٘ قزاا٘ىٌٖ اا ٜميٞااخص (حٟدحد ـ دحس حىعيااً٘ ـ حألىغااِ ـ حىلقاا٘ ـ حىخذٍااش
حالؿظَخعٞش) رخىـخٍعخص حىَقشٝش رؾشه حعظٞفخا حىَا٘حد حىَئٕياش حىَ ي٘راش ىناو
ميٞش.
7ـ ٝظقذً ٕائالا حى االد اىا ٚحىـخٍعاش حىظا ٜطقاع ا ّ ٜاخ ٍلاو اقاخٍظٌٖ ٍزخؽاشس،
عي ٚأُ طقً٘ مو ؿخٍعش رظؾنٞو ىـْاش ػالػٞاش ٍاِ أعناخا ٕٞجاش حىظاذسٝظ رنيٞاش
حى ذ رٖخ ىفلـ حى الد حىَنف٘ ٗ ِٞطقذ ٌٝطقخسٝش هزٞش  ٜؽؤٌّٖ ٗط٘صٝع ٍاِ
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طْ زااق عيٞاأ حىؾااشٗه ٍااٌْٖ عياا ٚحىنيٞااخص حىَعْٞااش ،عياا ٚأُ طعااشك حىظ يَااخص
حىظاا ٜطقااذً ٍااِ رعاال هااالد حىـخٍعااخص عياا ٚحىيـْااش حىَشمضٝااش حىظااٝ ٜؾاانيٖخ
حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص ٕ ٜزح حىؾؤُ (حىيـْش حىَشمضٝاش طناُ٘ رـخٍعاش عاِٞ
ؽَظ).
** رخىْغزش ىي الد حىَعخق :ِٞعشٝخُ ّفظ حىؾشٗه ٗق٘حعذ حىعخً حىَخمٗ ٜرىال عياٚ
حىْل٘ حىظخى:ٜ
0ـ ا حىلقاا٘ه عياا %61 ٚعياا ٚحألقااو ٍااِ حىَـَاا٘ع حىنياا ٜاا ٜحىؾااٖخدس حىؼخّ٘ٝااش
حىعخٍش حىَقشٝش (حىَـَ٘ع حالعظزخس ٜ ٛحىؼخّ٘ٝش حىَعخدىش حىعشرٞش).
8ـ ٝنُ٘ قز٘ىٌٖ  ٜميٞخص (حٟدحد ـ حىلق٘ ) رخىـخٍعخص حىَقشٝش رؾاشه حعاظٞفخا
حىَ٘حد حىَئٕيش حىَ ي٘رش ىنو ميٞش.
7ـ ٝنُ٘ قز٘ىٌٖ  ٜميٞاخص (حىظـاخسس) رخىـخٍعاخص حىَقاشٝش رؾاشه حعاظٞفخا حىَا٘حد
حىَئٕيش.
3ـ ٝظقاذً ٕائالا حى االد اىا ٚحىـخٍعاش حىظا ٜطقاع ا ّ ٜاخ ٍلاو اقاخٍظٌٖ ٍزخؽاشس،
عي ٚأُ طقً٘ مو ؿخٍعش رظؾنٞو ىـْاش ػالػٞاش ٍاِ أعناخا ٕٞجاش حىظاذسٝظ رنيٞاش
حى ذ رٖخ ىفلـ حى الد رٗ ٛحتعخقش ٗطقذ ٌٝطقخسٝش هزٞاش ا ٜؽاؤٌّٖ ٗط٘صٝاع
ٍِ طْ زق عي ٔٞحىؾشٗه ٌٍْٖ عي ٚحىنيٞخص حىَعْٞش ،عي ٚأُ طعاشك حىظ يَاخص
حىظاا ٜطقااذً ٍااِ رعاال هااالد حىـخٍعااخص عياا ٚحىيـْااش حىَشمضٝااش حىظااٝ ٜؾاانيٖخ
حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص ٕ ٜزح حىؾؤُ (حىيـْش حىَشمضٝاش طناُ٘ رـخٍعاش عاِٞ
ؽَظ).
( )8عِ هشٝق ٍنظذ طْغٞق حىقز٘ه رخىـخٍعخص ٗحىَعخٕذ هزقخ ً ىق٘حعذ حىظشؽٞق:
0ـ ٝلق ىي خىذ ر ٛحتعخقش حىظقذً اى ٚحىنيٞش حىْ شٝش حٗ حىعَيٞش حىظ ٜطظفاق ٍاع سازظأ
هخىَااخ حعااظ٘ ٍ ٚـَاا٘ع حىااذسؿخص حىَ ياا٘د اا ٜحىؾااٖخدس حىؼخّ٘ٝااش حىلخفااو عيٖٞااخ
ٗحؿظااخص حخظزااخس حىقااذسحص أٗ حخظزااخس حىَقخريااش حىؾخقااٞش حىخااخؿ رظياال حىنيٞااشٝٗ ،ااظٌ
طؾنٞو ىـْش ػالػٞش ٍِ أعنخا ٕٞجش حىظذسٝظ رخىنيٞاش حىَشؽاق ىٖاخ حى خىاذ ىظ زٞاق
حخظزخس قزا٘ه ىي٘قا٘ف عياٍ ٚاذ ٙقاذسس حى خىاذ ر ٛحتعخقاش عيا ٚحى٘ اخا رخىظضحٍاخص
حىذسحعش رخىْغزش ىينيٞش ٗ ،ا ٜكخىاش عاذً ٍ٘ح قاش حىنيٞاش عيا ٚقزا٘ه رعال حى االد
رٗ ٛحتعخقااش ٝشؽااق حى خىااذ ٍااِ قزااو ٍنظااذ حىظْغااٞق ىشازظاأ حىظخىٞااش هزقاخ ً ىظشطٞااذ
حىشازااخص حىَقااذً ٍْاأ اا ٜرشّااخٍؾ حىظْغااٞق حتىنظشّٗاا ٜخااخسؽ ميٞااخص حىق ااخع حىاازٛ
عزق أُ طٌ طشؽٞلٔ اى.ٔٞ
8ـ طؾنو ىـْش ػالػٞاش راخىَـيظ حألعيا ٚىيـخٍعاخص ىيْ اش ا ٜحىظ يَاخص حىظا ٜطقاذً ٍاِ
حى الد رٗ ٛحتعخقش حىزٝ ِٝظٌ س ل قزا٘ىٌٖ ٍاِ خااله حىنيٞاش حىَشؽال ِٞىٖاخ عاِ
هشٝااق ٍنظااذ حىظْغااٞق ٗ ،اا ٜكخىااش ٍ٘ح قااش حىيـْااش عياا ٚقزاا٘ه ط يااٌ رعاال حى ااالد
رٗ ٛحتعخقش ٝظٌ ٍخخهزش حىنيٞش حىَشؽق ىٖخ حى خىذ تػزخص قٞذٓ رٖخ.

كخد ٛعؾش  :حخظزخس حىقذسحص:

0ـ طٌ اىغخا حخظزخس حىقذسحص ىنيٞخص حىظَشٝل ٗحىغٞخكش ٗحىفْاخد ٗحىعا٘دس اىا ٚطشؽاٞق
حى ااالد اىاإ ٚاازٓ حىنيٞااخص عااِ هشٝااق ٍنظااذ حىظْغااٞق حعظزااخسح ٍااِ حىعااخً حىـااخٍعٜ
 8107/8109عياا ٚأُ طـااش ٛحىنيٞااخص رعااذ طشؽااٞق حى ااالد حخظزااخسحص حىَقخريااش
حىؾخقااٞش ٍااع حىنؾااف حى زاا ٗ ،ٜاا ٜكخىااش عااذً حؿظٞااخص حى خىااذ ىٖاازٓ حالخظزااخسحص

240

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يونيو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

(رؾااشه أُ ٝنااُ٘ س اال حى خىااذ ٍغااززخ ً ٍااِ حىنيٞااش ٗ ق اخ ً ىَعااخٞٝش قٞخعااٞش ٍلااذدس)
ٝشؽق ٍِ قزو ٍنظذ حىظْغٞق ىشازظٔ حىظخىٞش هزقخ ً ىظشطٞذ حىشازاخص حىَقاذً ٍْأ اٜ
رشّخٍؾ حىظْغٞق حالىنظشّٗ ٜخخسؽ ميٞخص ق خع حىظَشٝل حٗ حىغٞخكش ٗحىفْخد .
8ـ طقً٘ ىـْش ق خع حىظَاشٝل ٗىـْاش ق اخع حىغاٞخكش ٗحىفْاخد رظؾانٞو ىـْاش ط يَاخص
ػالػٞااش ىفلااـ حىظ يَااخص حىظاا ٜطقااذً ٍااِ رعاال حى ااالد اٞااش حىَقزاا٘ى ِٞرْظٞـااش
حخظزااخسحص حىَقخريااش حىؾخقااٞش رخىنيٞااخص حىَشؽاال ِٞىٖااخ (طغاايٌ حىظ يَااخص ىغاانشطٞش
ىـْش حىق خع رؤٍخّش حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص) ٗ ا ٜكخىاش قزا٘ه حىيـْاش حىاظ يٌ ٝاظٌ
ٍخخهزش حىنيٞش حىَعْٞش تػزخص قٞذ حى خىذ رخىنيٞش حىَشؽق ىٖخ.
7ـ ا ٝااظٌ طنااَ ِٞحىياا٘حثق حىذحخيٞااش ىٖاازٓ حىنيٞااخص رخىق٘حعااذ حىاا٘حسدس اا ٜحىزْااذ)8،0( ِٝ
عخىف ٜحىزمش.
3ـ حعظَشحس حىعَو رْ خً حخظزخسحص حىقذسحص رخىْغزش ىزخق ٜحىنيٞخص حىظ ٜطؾاظشه حىْـاخف
 ٜحخظزخسحص قذسحص حىفُْ٘ أٗ حىيٞخقش ٗ قخ ً ىيق٘حعذ حىَعَ٘ه رٖخ  ٜحىعاخً حىـاخٍعٜ
حىَخمٗ 8107/8109 ٜرىل عي ٚحىْل٘ حىظخى:ٜ

رخىْغزش ىي الد حىلخفي ِٞعي ٚحىؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىَقشٝش:

حٍظلخّاخص حىقاذسحص ٗحالخظزاخسحص حىؾخقاٞش ـ ىينيٞاخص حىظاٝ ٜؾاظشه ىيقزا٘ه رٖاخ
أدحا ٕازٓ حالخظزااخسحص ٕٗاا( ٜحىظشرٞاش حىشٝخمااٞش ـ حىظشرٞااش حىَ٘عااٞقٞش ـ حىظشرٞااش
حىفْٞش ـ حىظشرٞش حىْ٘عٞش ؽعزظ ٜطشرٞش ْٞش ٗطشرٞش ٍ٘عٞقٞش ـ حىفْاُ٘ حىظ زٞقٞاش
ـا حىظشرٞاش ؽااعزظ ٜطشرٞاش ْٞااش ٗؽاعزش طشرٞااش ٍ٘عاٞقٞش ـ حىفْااُ٘ حىـَٞياش ْااُ٘
ٗعَااخسس) ـ رعااذ حالّظٖااخا ٍااِ حٍظلخّااخص حىؼخّ٘ٝااش حىعخٍااش ٗقزااو ظٖاا٘س ّظٞـااش
حىؾٖخدس حىؼخّ٘ٝشٝٗ ،ظٌ طْ  ٌٞرىل (طلذٝذ ٍ٘عذ حالخظزخسحص ـ طلذٝذ أٍاخمِ أدحا
حالخظزخسحص) عِ هشٝق ٍنظذ طْغٞق حىقز٘ه رخىـخٍعاخص ٗحىَعخٕاذ رخىظشطٞاذ ٍاع
حىنيٞخص حىَعْٞش ٗ قخ ً ىَخ ٕ٘ ٗحسد راذىٞو حخظزاخسحص حىقاذسحص حىقاخدس عاِ ٍنظاذ
طْغٞق حىقز٘ه رخىـخٍعخص ٗحىَعخٕذ عخً ٗ 8107رؾشه كذحػش حىَئٕو.

ٗرخىْغزش ىيؾٖخدحص حىفْٞش:

ٝقااً٘ ٍنظااذ حىظْغااٞق رظلذٝااذ حىَ٘حعٞااذ ٗحألٍااخمِ حىَخققااش ألدحا حخظزااخسحص
حىقذسحص ىٌٖ رخىظشطٞذ ٍع حىنيٞخص حىَعْٞش ٗرؾشه كذحػش حىَئٕو.

ٗرخىْغزش ىيؾٖخدحص حىؼخّ٘ٝش حىَعخدىش (حىعشرٞش ٗحألؿْزٞش):

ٝقااً٘ ٍنظااذ حىظْغااٞق رظلذٝااذ حىَ٘حعٞااذ ٗحألٍااخمِ حىَخققااش ألدحا حخظزااخسحص
حىقذسحص ىٌٖ رخىظشطٞذ ٍع حىنيٞخص حىَعْٞش ٗرؾشه كذحػش حىَئٕو.
ٝ يظضً حى خىذ رؤدحا ٕزٓ حالخظزخسحص ؿغشح ٞاخ ً أ ٛأُ ٝـاش ٛحى خىاذ حالخظزاخس اٜ
حىنيٞااش حىظاا ٜطقااع اا ٜحىْ ااخ حىـغشح اا( ٜأ) ٗال ٝغااَق ىي خىااذ رااؤدحا حخظزااخسحص
حىقااذسحص رااؤ ٛميٞااش خااخسؽ ّ خقاأ حىـغشح ااٗ ،ٜرىاال ٗ قااخ ً ىـااذٗه أٍااخمِ أدحا
حٍظلخّخص حىقذسحص حىَش ق.
 طيظااضً حىنيٞااخص حىَعْٞااش رعقااذ حٍظلخّااخص حىقااذسحص أُ طقااً٘ ربدخااخه ّظااخثؾ حٍظلااخُ
حىقذسحص ٍزخؽشس ىنخ اش حى االد حىَظقاذٍ( ِٞحىْاخؿق ـ حىشحعاذ) ٍٗشحؿعاش حالعاٌ
ٍااع سقااٌ حىـياا٘ط اا ٜحتدخااخه (طفخد ٝاخ ً ىلااذٗع أخ اخا) عيااٍ٘ ٚقااع حىظْغااٞق
حتىنظشٍّٗ ٜزخؽشس ٗٝظٌ طغي ٌٞماو ميٞاش ما٘د ٗسقاٌ عاشٍ ٛاِ ٍنظاذ حىظْغاٞق.
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ٗطنااُ٘ ّظااخثؾ حٍظلااخُ حىقااذسحص عيااٍ ٚغااج٘ىٞش حىنيٞااشٗ ،رىاال قزااو رذحٝااش طقااذٌٝ
حى ااالد اا ٜحىَشكيااش حألٗىااٗ ٚقزااو رذحٝااش طقااذ ٌٝحى ااالد اا ٜحىَشكيااش حىؼخّٞااش
ىيظْغٞقٗ ،ال ٝعظذ رؤّ ٛظخثؾ أخش ٙطشد رعاذ ٕازٓ حىَ٘حعٞاذٗ ،ال ٝغاَق ىي خىاذ
حىشحعااذ اإ ٜاازٓ حالٍظلخّااخص رااؤدحا حٍظلخّااخص حىقااذسحص ٍااشس أخااش ٙعاا٘حا ااٜ
ّفظ حىنيٞش أٗ  ٜميٞش أخشٗ ،ٙال ٝعظذ رؤ ٛا خدس ٗسقٞش طَْلٖخ حىنيٞاش ىي خىاذ
رْظٞـش حٍظلخُ حىقذسحص.
 رخىْغاازش ىينيٞااخص ٗحىَعخٕااذ حىظاا ٜطقزااو رْ ااخً حىظ٘صٝااع حتقيَٞاا ٜال ٝعظااذ رْظٞـااش
حٍظلخّخص حىقذسحص اال حىظٝ ٜئدٖٝخ حى خىذ ّ ٜفظ حىنيٞش حىظا ٜطقاع ا ٜحىْ اخ
حتقي َٜٞىٔٗ ،ال طقزو أّ ٛظٞـش ٍِ أ ٛميٞش ٍْخظشس أخش.ٙ
 طشعااو مااو ميٞااش حىْظااخثؾ حى٘سقٞااش ىيقااذسحص ٍ ز٘عااش ٍااِ ٍ٘قااع ادخااخه حىقااذسحص
(ّخؿق ـ سحعذ) ٍٗعظَذس ٍِ عَٞذ حىنيٞش ٗرخخطٌ حىنيٞش حىقخثَاش عيا ٚحالٍظلاخُ
ىَنظذ حىظْغٞق رَـشد قفو حىَ٘قع.
6ـ طٞغٞشحً عي ٚهالد حىؾٖخدحص حىَخظيفش قخً ٍنظذ حىظْغاٞق رظ ا٘ٝش حىخذٍاش حىَقذٍاش
ىٖاائالا حى ااالد ٍاااِ خاااله عَااو ط زٞاااق اىنظشّٗاا ٜعياا ٚفااافلش طْغااٞق حىقزااا٘ه
رخىـخٍعخص ٗحىَعخٕذ ٍاِ خااله عَاو ط زٞاق اىنظشّٗا ٜعيا ٚفافلش طْغاٞق حىقزا٘ه
رخىـخٍعخص ٗحىَعخٕذ ٍاِ خااله ر٘حراش حىلنٍ٘اش حتىنظشّٗٞاش حىَقاشٝش ٝظاٞق ىٖائالا
حى ااالد حىظقااذً ٗكـااض ٍ٘عااذ ألدحا حخظزااخسحص حىقااذسحص حىََنْااش ىي خىااذ اا ٜماا٘ا
ق٘حعذ حىقز٘ه حىظٝ ٜقشٕخ حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص ٕ ٜزح حىؾؤُ.
عظنُ٘ عَيٞش طغـٞو حى خىذ عي ٚحىْل٘ حىظخى:ٜ
 دخ٘ه حى خىذ عيٍ٘ ٚقع حىظْغٞق حتىنظشّٗ ٍْٔٗ ٜاى ٚففلش حىظغـٞو ٗكـاض
حخظزخسحص حىقذسحص رخعظخذحً حىشقٌ حىقٍ٘ ٜحىخخؿ رخى خىذ.
 ط ٖش ىي خىذ حىزٞخّخص حىخخفش رٔ طظنَِ (حعاٌ حى خىاذ ـ سقاٌ حىـيا٘ط ـ حىاشقٌ
حىقٍ٘ ٜـ حىَلخ ش ٗحتدحسس حىظعيَٞٞش ٗحىَذسعش ـ حىؾاعزش حىظا ٜدسعاٖخ حى خىاذ
ا ٜحىؼخّ٘ٝاش حىعخٍاش (عيَٞاش ـ ْٕذعاٞش ـ أدرٞاش ) ٗمازىل راخق ٜحىؾاٖخدحص ٗٝقاً٘
حى خىذ رظؤمٞذ فلش حىزٞخّاخص حىخخفاش رأ ٍاِ عذٍأ قزاو حىاذخ٘ه اىا ٚحىقافلش
حىظخىٞش.
 ط ٖش ىي خىذ قخثَش رؤّ٘حع حخظزخسحص حىقذسحص ٗحىنيٞخص ٗأٍخمِ أدحا حتخظزخسحص
ٗحىَ٘حعٞذ حىَظخكش ىي خىذ.
ٝ قً٘ حى خىذ رخخظٞخس ّ٘ع حىقذسحص ٗحىَ٘عذ حىزْٝ ٛخعاذ حى خىاذ ٍاِ حىَ٘حعٞاذ
حىَظخكااش أٍخٍاأ ٗرعااذ حّظٖااخا حى خىااذ ٍااِ عَيٞااش حىظغااـٞو ٝقااً٘ ر زخعااش ر خقااش
حىظغـٞو ٗحىظ٘ؿٔ رعذ رىل اى ٚحىنيٞش حىَعْٞش  ٜحىَ٘عذ حىز ٛطلذد ىٔ ر٘حع ش
حىَ٘قع.
ٝ قً٘ حىغخدس حىقخثَ ِٞعيٍ ٚؾشٗع حىظْغٞق حتىنظشّٗ ٜرظضٗٝذ حىنيٞخص رؤعاَخا
حى الد حىز ِٝقخٍ٘ح رظغـٞو سازظٌٖ  ٜأدحا حخظزخسحص حىقذسحص رؾنو .ٍٜ٘ٝ
ٝ ظٌ طغـٞو ّظخثؾ حى الد حىالثق ِٞعِ هشٝق ادحسحص حىنيٞخص ٍِ خااله حىقافلش
حىَخققاااش ىناااو ميٞاااش ٍاااِ رااإ ِٞااازٓ حألعاااَخا حىَشعااايش قاااو (خااااله حىفظاااشس
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حىَخققش ىازىل) ىَْاع حىظالعاذ ٗعاذً حعاظ خعش أ ٛؽاخـ اماخ ش هاالد ىاٌ
ٝقٍ٘اا٘ح رخىظغااـٞو ار ىااِ ٝعظااذ رؤٝااش ّظااخثؾ أخااش ٙطااشد ٍااِ ادحسحص حىنيٞااخص رعااذ
حىَ٘عذ حىَلذد  ٜؽنو ّغخش ٗسقٞش.
 ٜكخىش طخيف حى خىذ عِ ٍ٘عذ حخظزخس حىقذسحص حىز ٛقخً رلـضٓ ا ٜميٞاش ٍاخ
ٝيغ ٚكـضٓ ٗٝعظزش مؤُ ىٌ ٝنِ كٞغ ٝعظزش حى خىذ اٞش سحاذ  ٜحالخظزخس.
رعااذ اعااالُ ّظااخثؾ حىنيٞااخص ٗاعااالُ حىلااذ حألدّاا ٚال ٝغااَق ربعااخدس ااظق حٍظلااخُ
حىقذسحص كٞغ طٌ طلذٝذ كذ أدّ ٚىينيٞش أٗ حىظخقـ.
ػخّ ٜعؾش :طٞغٞشحً عي ٚحى الد ٗأٗىٞخا أٍ٘سٌٕ طقاً٘ ماو ؿخٍعاش رفاظق ٍعخٍاو
حىلخعزخص رنيٞخطٖخ ىخذٍش أرْخا حىَْ قاش حىنخثْاش رٖاخ ٕازٓ حىنيٞاخص خااله ٍشحكاو
حىظْغٞق حتىنظشّٗٗ ٜرىل ىيؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش حىعخٍش حىَقاشٝش ٗحىؾاٖخدحص حىفْٞاش
ٗحىؾااٖخدحص حىؼخّ٘ٝااش حىَعخدىااش (حىعشرٞااش ٗحألؿْزٞااش) عياا ٚأُ طقااً٘ مااو ؿخٍعااش
رقشف ٍنخ اآص حىغاخدس حىعاخٍي ِٞرٖاخ ٗحىقاخثَ ِٞعيا ٚطؾاغٞو ٕازٓ حىَعخٍاو ٍاِ
خاله حىـخٍعش.
ػخىااغ عؾااشٝ :ااظٌ اىغااخا أ ٛقااشحس أٗ ؿااضا ٍااِ قااشحس ٍااِ حىقااشحسحص حى٘صحسٝااش أٗ
قشحسحص حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص حىغخرقش ٝظعخسك ٍع ٕزح حىقشحس.

(حىَخدس حىؼخّٞش)

عي ٚؿَٞع حىـٖخص حىَخظقش طْفٞز ٕزح حىقشحس ٗٝيغ ٚمو ّـ ٝخخىف رىل.

(حىَخدس حىؼخىؼش)

ْٝؾش ٕزح حىقشحس  ٜحى٘قخثع حىَقشٝش.

ٗصٝش حىظعي ٌٞحىعخىٗ ٜحىزلغ حىعيَٜ
ٗسثٞظ حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص
أ.د /خخىذ عزذ حىغفخس.
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قشحسحص
حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص
حىـيغش سقٌ ( )979رظخسٝت ً8102/9/87
( )0حىظقذٝق عيٍ ٚلناش حؿظَاخع حىَـياظ حألعيا ٚىيـخٍعاخص حىـيغاش سقاٌ
( )976رظخسٝت .8102/6/06
 حىقشحس:
حىَقخدقش عيٍ ٚلناش حؿظَاخع حىَـياظ حألعيا ٚىيـخٍعاخص حىـيغاش سقاٌ ()976
رظخسٝت .8102/6/06

(ٍْ )8خقؾش ٍ٘م٘ع حىظعخُٗ ٗحىظْغٞق رٗ ِٞصحسط ٜحىظعي ٌٞحىعاخىٗ ٜحىزلاغ
حىعيَٗٗ ٜصحسس حىقلش ٗحىغنخُ.
حعظعشك حىَـيظ حىَ٘ما٘ع ا ٜما٘ا ٍاخ عشمأ حىغاٞذ أ.د /خخىاذ عزاذ حىغفاخس
ٗصٝش حىظعي ٌٞحىعاخىٗ ٜحىزلاغ حىعيَا( ٜطْفٞازحً ىظنيٞفاخص حىغاٞذ سثاٞظ حىـَٖ٘سٝاش)
كٞااغ أمااذ عااٞخدطٔ عياا ٚكااشؿ حىاا٘صحسس عياا ٚحىظعااخُٗ ٗحىظْغااٞق رااٍ ِٞئعغااخص
حىظعياا ٌٞحىعااخىٗ ٜحىاا٘صحسحص حىَخظيفااشٗ ،عياا ٚسأعااٖخ ٗصحسطاا ٜحىظشرٞااش ٗحىظعيااٞيٌ
ٗحىظعيااا ٌٞحىفْاااٗٗ ٜصحسس حىقااالش ٗحىغااانخٍُ ،اااِ أؿاااو طااا٘ ٞش ح ناااو حىخاااذٍخص
ىيـَٖ٘س.
ٗقذ أؽخد عٞخدطٔ رْظخثؾ حالؿظَخع حىز ٛعقذ حألعز٘ع حىَخمٍ ٜع ٗصٝاشس حىقالش
ٗحىغااانخُ ،كااا٘ه أٗؿااأ حىظعاااخُٗ رااا ِٞحىااا٘صحسط ِٞعياااٍ ٚغاااظ٘ ٙحىَغظؾااافٞخص
حىـخٍعٞاااش ٍٗغظؾااافٞخص ٗصحسس حىقااالشٗ ،هاااش حىظفعٞاااو ٗط زٞقٖاااخ عيااا ٚأسك
حى٘حقعٍ٘ ،مالخ ً أُ رىال ٝاؤط ٜا ٜاهاخس كاشؿ حىا٘صحسس عيا ٚحتسطقاخا رَغاظ٘ٙ
حىخذٍش حىقلٞش حىَقذٍش ىيَ٘حهِ حىَقش.ٛ
ٗ  ٜم٘ا ٍخ عشمظٔ حىغٞذس حىذمظ٘سسٕ /خىش صحٝذ ـ ٗصٝشس حىقالش ٗحىغانخُ ٍاِ
أٗؿٔ حىظعخُٗ حىَخظفش حىظ ٜطٌ حتطفخ عيٖٞخ ر ِٞحى٘صحسطٗ ،ِٞإَٖٔخ :طفعٞاو دٗس
حىَغظؾفٞخص حىـخٍعٞش  ٜحىظاؤٍ ِٞحىقال ٜحىـذٝاذٗ ،حىقناخا عيا ٚقا٘حثٌ حّظ اخس
ٍشمااا ٚحىعَيٞاااخص طْفٞااازحً ىظ٘ؿٖٞاااخص حىقٞاااخدس حىغٞخعاااٞش رخىظْغاااٞق حىنخٍاااو راااِٞ
ٍغظؾااافٞخص ٗصحسس حىقااالش ٗحىَغظؾااافٞخص حىـخٍعٞاااش ىيقناااخا ّٖخثٞاااخ ً عيااإ ٚااازٓ
حىق٘حثٌ ٍَٖخ مخّض حىظنيفش أٗ حىَـٖ٘د حىَ ي٘ر ِٞىٖزح حألٍاش ،رختماخ ش اىا ٚسراو
حىَغظؾاافٞخص حىـخٍعٞااش ٍٗغظؾاافٞخص ٗصحسس حىقاالش رَْ ٍ٘ااش اىنظشّٗٞااش ٗحكااذس،
رلٞاااغ ٝاااظٌ ٍعش اااش حىَظاااخف ٍاااِ حىلناااخّخص ٗأعاااشس حىشعخٝاااش حىَشماااضس حىَظخكاااش
رَغظؾااافٞخص ٗصحسس حىقااالش ٗحىَغظؾااافٞخص حىـخٍعٞاااش ىيظعاااخُٗ ٍعاااخ ً ااا ٜطااا٘ ٞش
حىخذٍاااش ىيَشمااا ،ٚناااالً عاااِ حىاااشرو حىـغشح ااا ٜرااا ِٞحىَغظؾااافٞخص حىـخٍعٞاااش
ٍٗغظؾاااافٞخص ٗصحسس حىقاااالشٗ ،آىٞااااخص حىؾااااشحا حىَشمااااض ٛىألدٗٝااااش ٗحألؿٖااااضس
ٗحىَعذحص.
ٗ اا ٜماا٘ا حىَْخقؾااخص حىظاا ٜدحسص راا ِٞحىغااخدس سإعااخا حىـخٍعااخص ٍااع حىغااخدس
حى٘صسحا كٞغ عشك عذد ٍِ حىغخدس سإعخا حىـخٍعاخص ٍقظشكاخطٌٖ ىيظعاخُٗ راِٞ
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حىَغظؾااافٞخص حىـخٍعٞاااش ٗٗصحسس حىقااالش ٗخخفاااش اااٍ ٜـاااخه ّقاااـ حىظَاااشٝل،
ٗحىقنخا عيا ٚقا٘حثٌ حالّظ اخسٗ ،حىظغياذ عيا ٚماعف عاذد حألعاشس رخىَغظؾافٞخص
حىـخٍعٞش ،رختمخ ش اى ٚطقذ ٌٝحىاذعٌ حىاالصً ىيَغظؾافٞخص حىـخٍعٞاشٍ ،عاشر ِٞعاِ
طشكٞزٌٖ رٖزح حىظعخُٗ حىزْخا حىزْٖٝ ٛل رخىخذٍش حىَقذٍش ىيَشٝل حىَقش.ٛ

 حىقشحس:

قشس حىَـيظ ٍخ ٝي:ٜ
0ـ أُ ٝناُ٘ ْٕاخك طْغاٞق مخٍاو را ِٞحىَغظؾافٞخص حىـخٍعٞاش ٍٗغظؾافٞخص ٗصحسس
حىقااالش ٗمٞفٞاااش ط٘ماااٞق حتٍنخّٞاااخص حىَظخكاااش ىاااذ ٙحىَغظؾااافٞخص حىـخٍعٞاااش
ٍٗغظؾاافٞخص ٗصحسس حىقاالش ىظع اا ٌٞحتٍنخّٞااخص ىااذ ٙحى ااش  ِٞىي٘فاا٘ه اىااٚ
حىلذ حألقق ٍِ ٚحىفخثذس.
8ـ ا طؾاانٞو ىـْااش طْغااٞق عيٞااخ ٍغااج٘ىش عااِ حىظااذسٝذ حىَْٖاا ٜحىَغااظَش ألعنااخا
حىفشٝااق حى زااٗ ٜط اا٘ٝش ٍْ ٍ٘ااش طقااذ ٌٝحىخذٍااش حىقاالٞش رقاافش عخٍااش ٗماازىل
طاا٘ ٞش حىَغااظيضٍخص حى زٞااش ٗحألدٗٝااش ٗأّ ٛاا٘حقـ ىااذ ٙحىـااخّزٗ ِٞحىظْغااٞق
رؾؤُ حىلخالص حىلشؿش ٗحىلنخّخص.
7ـ طفعٞو دٗس حىَغظؾفٞخص حىـخٍعٞش  ٜحىظاؤٍ ِٞحىقال ٜحىـذٝاذٗ ،حىقناخا عياٚ
قا٘حثٌ حّظ ااخس ٍشماا ٚحىعَيٞااخص طْفٞاازحً ىظ٘ؿٖٞااخص حىقٞااخدس حىغٞخعااٞش رخىظْغااٞق
حىنخٍو رٍ ِٞغظؾفٞخص ٗصحسس حىقلش ٗحىَغظؾافٞخص حىـخٍعٞاش ىيقناخا ّٖخثٞاخ ً
عيٕ ٚزٓ حىق٘حثٌ ٍَٖخ مخّض حىظنيفش أٗ حىَـٖ٘د حىَ ي٘ر ِٞىٖزح حألٍش.
3ـ سراو حىَغظؾافٞخص حىـخٍعٞاش ٍٗغظؾافٞخص ٗصحسس حىقالش رَْ ٍ٘اش اىنظشّٗٞاش
ٗحكااذس ،رلٞااغ ٝااظٌ ٍعش ااش حىَظااخف ٍااِ حىلنااخّخص ٗأعااشس حىشعخٝااش حىَشمااضس
حىَظخكش رَغظؾفٞخص ٗصحسس حىقلش ٗحىَغظؾافٞخص حىـخٍعٞاش ىيظعاخُٗ ٍعاخ ً اٜ
طااا٘ ٞش حىخذٍاااش ىيَشمااا ،ٚناااالً عاااِ حىاااشرو حىـغشح ااا ٜرااا ِٞحىَغظؾااافٞخص
حىـخٍعٞاااش ٍٗغظؾااافٞخص ٗصحسس حىقااالشٗ ،آىٞاااخص حىؾاااشحا حىَشماااض ٛىألدٗٝاااش
ٗحألؿٖضس ٗحىَعذحص.

* حعظَخد ٍلنش حؿظَخع ٕٞجش ٍنظذ حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص حىـيغاش سقاٌ
( )67رظخسٝت .8102/6/03
 حىقشحس:
حعظَخد ٍلناش حؿظَاخع ٕٞجاش ٍنظاذ حىَـياظ حألعيا ٚىيـخٍعاخص حىـيغاش سقاٌ ()67
رظخسٝت ٗ 8102/6/03حىز ٛطنَِ حىَ٘م٘عخص حٟطٞش (ٍِ سقٌ  7اى ٚسقٌ :)86

( ) 7اقظااشحف ؿخٍعااش حىقااخٕشس رؾااؤُ امااخ ش حىَخؿغااظٞش حىَْٖاا ٜاا ٜحىشعخٝااش
حىقالٞش  Health Care Managementا ٜاهاخس حطفخقٞاش حىظعاخُٗ
حىَ٘قعش ر ِٞؿخٍعش حىقخٕشس ٗؿخٍعش عخّض شحّغٞظ رخى٘الٝخص حىَظلاذس
حألٍشٝنٞش رنيٞش حىظـخسس رخىـخٍعش.
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 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىَ٘ح قش عيٍ ٚخ ٝي:ٜ
0ـااا اماااخ ش حىَخؿغاااظٞش حىَْٖااا ٜااا ٜحىشعخٝاااش حىقااالٞش Health Care
 Managementاا ٜاهااخس حطفخقٞااش حىظعااخُٗ حىَ٘قعااش راا ِٞؿخٍعااش حىقااخٕشس
ٗؿخٍعش عخّض شحّغاٞظ رخى٘الٝاخص حىَظلاذس حألٍشٝنٞاش رنيٞاش حىظـاخسس ؿخٍعاش
حىقخٕشس ٗرىل ٗ قخ ً ىظقشٝش حىيـْش ٗحىالثلش حىَش ق ِٞحىخخفش رخىزشّخٍؾ.
8ـ افذحس حىقشحس حى٘صحس ٛحىالصً ٕ ٜزح حىؾؤُ.

( ) 3حقظااشحف ؿخٍعااش حىقااخٕشس رؾااؤُ امااخ ش حىَخؿغااظٞش حىَْٖاا ٜاا ٜحىلَخٝااش
حتؿظَخعٞااش Professional Master In social Protection
رنيٞش حىظـخسس رخىـخٍعش.
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىَ٘ح قش عيٍ ٚخ ٝي:ٜ
0ـا اماخ ش حىَخؿغاظٞش حىَْٖا ٜا ٜحىلَخٝاش حتؿظَخعٞاش Master In social
 Professional Protectionرنيٞاااش حىظـاااخسس ؿخٍعاااش حىقاااخٕشس ٗرىااال ٗ قاااخ ً
ىظقشٝش حىيـْش ٗحىالثلش حىَش ق ِٞحىخخفش رخىزشّخٍؾ.
8ـ افذحس حىقشحس حى٘صحس ٛحىالصً ٕ ٜزح حىؾؤُ.

( ) 6اقظشحف ؿخٍعش حىقاخٕشس رؾاؤُ افاذحس حىالثلاش حىذحخيٞاش حىَعذىاش ىزشّاخٍؾ
حىذسحعخص حىعيٞخ (رْ خً حىغخعخص حىَعظَاذس) ىنيٞاش حىظَاشٝل ـ رخىـخٍعاش
ٍظنَْخ ً قغَ ٜطعي ٌٞحىظَشٝل ٗطَشٝل حىَغْ.ِٞ
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىَ٘ح قش عيٍ ٚخ ٝي:ٜ
0ـ حىالثلش حىذحخيٞش حىَعذىش ىزشّخٍؾ حىذسحعخص حىعيٞاخ (رْ اخً حىغاخعخص حىَعظَاذس)
ىنيٞش حىظَشٝل ؿخٍعش حىقخٕشس رعاذ عَاو حىظعاذٝالص حىخخفاش رابدسحؽ ٍقاشسحص
قغَ ٜطعي ٌٞحىظَشٝل ٗطَشٝل حىَغْ ِٞىذسؿظ ٜحىَخؿغظٞش ٗحىذمظ٘سحٓ.
8ـ افذحس حىقشحس حى٘صحس ٛحىالصً ٕ ٜزح حىؾؤُ.

( )83ط٘فٞش حىيـْش حىعيٞخ ىيْ ش  ٜط يَخص حىغخدس أعناخا ٕٞجاش حىظاذسٝظ
ٍااِ رعااال ط٘فااٞخص حىيـاااخُ حىعيَٞااش رـيغاااظٖخ رظاااخسٝت 8102/6/2
رخىَ٘ح قااش عياا ٚطشقٞااش حىغااٞذ حىااذمظ٘س /ؽااشٝف عااٞذ أّاا٘س ـ حىَااذسط
رقغااٌ حٟػااخس حتعااالٍٞش رنيٞااش حٟػااخس ؿخٍعااش حىقااخٕشس ىذسؿااش أعااظخر
ٍغخعذ " حٟػخس حتعالٍٞش".
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 حىقشحس:
قااشس حىَـيااظ حىَ٘ح قااش عيااٍ ٚخخهزااش حىغااٞذ حألعااظخر حىااذمظ٘س /سثااٞظ ؿخٍعااش
حىقخٕشس رعشك حىَ٘م٘ع عيٍ ٚـيظ حىـخٍعاش ىظشقٞاش حىغاٞذ حىاذمظ٘س /ؽاشٝف
عٞذ أّ٘س ـ حىَذسط رقغٌ حٟػخس حتعالٍٞش رنيٞش حٟػاخس رخىـخٍعاش ىذسؿاش أعاظخر
ٍغااخعذ " حٟػااخس حتعااالٍٞش اا ٜرلااغ ربؿَااخىّ ٜقااخه ّ 71/73.3ق ااش ٗدسؿااش
ٍْخقؾاااش ٗ 01/9دسؿاااش ّؾاااخه عيَااا 81/07 ٜدسؿاااش ربؿَاااخى ٜطقٞااا/99.3 ٌٞ
 011دسؿش.

( )89حقظشحف ؿخٍعش حىقخٕشس طعذٝو ٍخدس ( )8حىزْذ ػخىؼخ ً ٍِ حىالثلاش حىذحخيٞاش
ىنيٞش حىعالؽ حى زٞع.ٜ
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىَ٘ح قش عيٍ ٚخ ٝي:ٜ
0ـ ا طعااذٝو ٍااخدس ( )8حىزْااذ ػخىؼ اخ ً ٍااِ حىالثلااش حىذحخيٞااش ىنيٞااش حىعااالؽ حى زٞعاا ٜـ
ؿخٍعش حىقخٕشسٗ ،رىل عي ٚحىْل٘ حىَز ِٞرنظخد حىـخٍعش.
8ـ افذحس حىقشحس حى٘صحس ٛحىالصً ٕ ٜزح حىؾؤُ.

(ٍ٘ )87ح قش ؿخٍعاش حىقاخٕشس عيا ٚطغٞٞاش حىَلظا٘ ٙحىعيَا ٜىياذريً٘ حىخاخؿ
رقغااٌ حىنَٞٞااخا حىعناا٘ٝش حىقااٞذىٞش (دريااً٘ طنْ٘ى٘ؿٞااخ طؾااٞذ حىخخٍااخص
حىذٗحثٞش رنيٞش حىقٞذىش ـ ؿخٍعش حىقخٕشس).
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىَ٘ح قش عيٍ ٚخ ٝي:ٜ
0ـ حىالثلش حىذسحعٞش ىذريً٘ طنْ٘ى٘ؿٞاخ طؾاٞٞذ حىخخٍاخص حىذٗحثٞاش (قغاٌ حىنَٞٞاخا
حىعن٘ٝش حىقٞذىٞش) رنيٞش حىقٞذىش ـ ؿخٍعش حىقخٕشس.
8ـ افذحس حىقشحس حى٘صحس ٛحىالصً ٕ ٜزح حىؾؤُ.

* حعظَخد ٍلنش حىَـيظ حألعي ٚىؾجُ٘ حىظعيٗ ٌٞحى الد حىـيغش سقٌ ()98
رظخسٝت .8102/6/07
 حىقشحس:
حعظَخد ٍلنش حىَـيظ حألعي ٚىؾجُ٘ حىظعياٗ ٌٞحى االد حىـيغاش سقاٌ ( )98رظاخسٝت
ٗ 8102/6/07حىز ٛطنَِ حىَ٘م٘عخص حٟطٞش (ٍِ سقٌ  71اى ٚسقٌ :)60

( )71حعظَخد حىظقذٝشحص حىَقشٝش ىيؾٖخدس حىؼخّ٘ٝش حتّـيٞضٝش عْاذ حتىظلاخ
رخىـخٍعخص حىَقشٝش ا ٜما٘ا حطفخقٞاش حىظعاخُٗ حىظا ٜطاٌ ط٘قٞعٖاخ راِٞ
ماااال ٍاااِ ٗصحسس حىظشرٞاااش ٗحىظعياااٗٗ ٌٞصحسس حىظعيااا ٌٞحىعاااخىٗ ٜحىَـياااظ
حىؼقخ  ٜحىزش ٝخّٕٞٗ ٜجخص حالخظزخسحص حىذٗىٞش.
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 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىَ٘ح قش عيٍ ٚخ ٝي:ٜـ
 حتكخهاااش رنظاااخد ٗصحسس حىظشرٞاااش ٗحىظعيااا ٌٞرخىَ٘ح قاااش عيااا ٚحعظَاااخد حىظقاااذٝشحص
حىَقاشٝش ىيؾاٖخدس حىؼخّ٘ٝاش حتّـيٞضٝاش عْااذ حتىظلاخ رخىـخٍعاخص حىَقاشٝش ااٜ
ماا٘ا حطفخقٞااش حىظعااخُٗ حىظاا ٜطااٌ ط٘قٞعٖااخ راا ِٞمااال ٍااِ ٗصحسس حىظشرٞااش ٗحىظعيااٌٞ
ٗٗصحسس حىظعي ٌٞحىعخىٗ ٜحىَـيظ حىؼقخ  ٜحىزش ٝخّٕٞٗ ٜجخص حالخظزاخسحص حىذٗىٞاش
(ٕٞAQAجاش أمغا٘ ٘سدٕ ) – Pearson Edexcel – Cambridgeاٜ
عي ٚحىْل٘ حىظخى:ٜـ
حىْ خً حىعذد ٛحىـذٝذ (New Numerical Grading System )6-0
IGCSE/GCSE
الي م ل
Numerical Grading
* Highest Grade In Egyptian
 Systemل
ل
ل
ل
ل
(أققلي د لثجاح) ل
 ارح كقااو حى خىااذ عياا ٚطقااذٝش ٍ 6ااِ أٍ ٛذسعااش ٍااِ دحخااو ؿَٖ٘سٝااش ٍقااش
حىعشرٞش أٗ خخسؿٖخ ع٘ف طلغذ عي ٚأعيا ٚطقاذٝش ّغاز ٜا ٜحىْ اخً حىَقاشٛ
ٕٗ٘ .%011
حىْ خً حألرـذAlphabetical Grading System IGCSE/GCSE ٛ
الي م ل
Alphabetical Grading
*A
A
Bل
Cل(أققلي د لثجاح) ل
AS Level/A Level
الي م ل
Alphabetical Grading
*A
Aل
Bل
Cل ل
(Dأققلي د لثجاح)
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 ٝ زق رىل حعظزخسحً ٍِ حىعخً حىـخٍع ٜحىلخى.8106/8102 ٜ

( )70مظخد حىغاٞذ أ.د /سثاٞظ ؿخٍعاش حىقاخٕشس رؾاؤُ هاشف رشّاخٍؾ (طقاٌَٞ
ٗطخ ٞو حىَذُ حىخنشحا) رنيٞش حىظخ ٞو حىعَشحّ ٜمشازش ٍغظقيش ٜ
حىظْغٞق حعظزخسح ٍِ حىقز٘ه  ٜحىعخً حىـخٍع.8106/8102 ٜ
 حىقشحس:
قاااشس حىَـياااظ عاااذً حىَ٘ح قاااش عيااا ٚهاااشف رشّاااخٍؾ (طقاااَٗ ٌٞطخ اااٞو حىَاااذُ
حىخنااشحا) رنيٞااش حىظخ ااٞو حىعَشحّاا ٜمشازااش ٍغااظقيش اا ٜحىظْغااٞق حعظزااخسح ٍااِ
حىقز٘ه  ٜحىعخً حىـاخٍع 8106/8102 ٜعيا ٚأُ ٝناُ٘ ط٘صٝاع حى االد دحخيٞاخ ً
عِ هشٝق حىنيٞش.

( )79مظاخد حىغااٞذ أ.د /عَٞااذ ميٞااش حىْٖذعااش ؿخٍعااش حىقااخٕشس رؾااؤُ حىَ٘ح قااش
عياا ٚعقااذ حٍظلااخُ حىَغااخرقش حىَشمضٝااش ٗحىَ٘كااذس رنيٞااش حىْٖذعااش ٕاازح
حىعخً .8102
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ ٍخ ٝي:ٜ
0ـاا حىَ٘ح قااش عياا ٚعقااذ حٍظلااخُ حىَغااخرقش حىَشمضٝااش ٗحىَ٘كااذس عااخً 8102
رنيٞخص حىْٖذعش رـخٍعخص ( حىقخٕشس ـ حىضقخصٝق ـ مفش حىؾٞت ـ أع٘ٞه).
8ـ ا ط٘ؿٞاأ حىؾاانش ىنيٞااش حىْٖذعااش ـ ؿخٍعااش كياا٘حُ عيااٍ ٚااخ قخٍااض راأ تّـااخف
حىَغخرقش حىَشمضٝش ٗحىَ٘كذس ٗحىَْعقذس رٖخ  ٜحىعخً حىَخم.ٜ

( ) 31مظخد حىغاٞذ أ.د /سثاٞظ ىـْاش ق اخع حىظَاشٝل رؾاخُ حىظقشٝاش حىخاخؿ
رظْفٞز ٗسػ عَو ر٘حعا ش ق اخع حىظَاشٝل ىظقاَ ّ ٌٞاخً الخظزاخسحص
حىقز٘ه ا ٜميٞاخص ٍٗعخٕاذ حىظَاشٝل ٗحىَظناَِ ط٘فاٞش حىيـْاش عياٚ
حعظخذحً ٍغَ " ٚاخظزخسحص حىقزا٘ه حىَ٘كاذس " راذالً ٍاِ " حخظزاخسحص
حىَقخريش حىؾخقٞش.
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىَ٘ح قش عيٍ ٚخ ٝي:ٜـ
 حىَ٘ح قااش عياا ٚط٘فااٞش ىـْااش ق ااخع حىظَااشٝل رخعااظخذحً ٍغااَ " ٚحخظزااخسحص
حىقز٘ه حىَ٘كذس " رذالً ٍِ " حخظزخسحص حىَقخريش حىؾخقٞش".
 ط٘كٞاذ ّ اخً اخظزااخسحص حىقزا٘ه رنيٞاخص ٍٗعخٕااذ حىظَاشٝل رخىـخٍعاخص حىلنٍ٘ٞااش
حىَقشٝش.
 افذحس حىقشحس حى٘صحس ٛحىالصً ٕ ٜزح حىؾؤُ.
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( )38مظاخد ٍنظاذ حألٍذٝغاض رخىقاخٕشس حىَظناَِ أُ ّ اخً  New SATطاٌ
ط زٞقاأ عيااٗ )SAT ( ٚىااٞظ (  )SATىاازىل ىااٌ  ٝااشأ أ ٛطغٞٞااش
عي ٚهشٝقش كغخد حىَـَ٘ع حالعظزخس ٛتٍظلخُ ( .)SAT
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ ٍخ ٝي:ٜـ
 أكٞو حىَـيظ عيَخ ً مظخد ٍنظذ حألٍذٝغض رخىقاخٕشس حىَظناَِ أُ ّ اخً New
 SATطااٌ ط زٞقاأ عيااٗ )SAT ( ٚىااٞظ (  )SATىاازىل ىااٌ  ٝااشأ أ ٛطغٞٞااش
عي ٚهشٝقش كغخد حىَـَ٘ع حالعظزخس ٛتٍظلخُ ( .)SAT
 طعذٝو قشحس حىَـيظ حألعيا ٚىيـخٍعاخص حىقاخدس رـيغاظٔ رظاخسٝت 8107/7/09
(رؾؤُ حكظغخد دسؿخص حىغخص حىـذٝذس) رلزف عزاخسس " ٗط زاق ّفاظ حىقخعاذس
رخىْغزش ىذسؿخص حىغخص ." SAT

( )37مظااخد حىغااٞذ ً /سثااٞظ ٍشمااض حىَعيٍ٘ااخص ٗدعااٌ حطخااخر حىقااشحس رَـيااظ
حىااا٘صسحا رؾاااؤُ ط ياااع حىَشماااض رظْفٞاااز خ اااش طذسٝزٞاااش ىيزاااخكؼ ِٞاااٜ
ٍؾااشٗعخص حىظخااشؽ ٗحىذسحعااخص حىعيٞااخ ٍ ،ااِ خاااله حىَؾااخسمش رظاا٘ ٞش
حىَعيٍ٘ااخص ٗدعَٖااٌ رااخىخزشحا ٗحىَظخققاا ِٞاا ٜحىَ٘ماا٘عخص رحص
حالٕظَااخً حىَؾااظشك ىالسطقااخا رقااذسحطٌٖ رَااخ ٝلقااق إٔااذحف حىذٗىااش ااٜ
اعذحد خشٝؾ ٍظَٞض قخدس عي ٚحىَْخ غش  ٜع٘ حىعَو حىعخىَ.ٜ
 حىقشحس:
قشس حىَـياظ طفا٘ٝل هٍ /لَاذ ٍ٘عا( ٚعنا٘ حىَنظاذ حىفْا ٜألٍا ِٞحىَـياظ
حألعي ٚىيـخٍعخص) ىيظ٘حفاو ٍاع ٍشماض حىَعيٍ٘اخص ٗدعاٌ اطخاخر حىقاشحس رَـياظ
حىاا٘صسحا ٗحىـخٍعااخص ىعَااو طقااخسٝش دٗسٝااش ىيعااشك عياا ٚحىَـااخىظ حىَخظقااش
ٍٗظخرعش طْفٞز حىَ٘م٘ع.

(ٍ )68قظشف حىخش ٝش حىضٍْٞش ىيعخً حىـخٍع.8106/8102 ٜ
 حىقشحس:
قااشس حىَـيااظ حىَ٘ح قااش عياا ٚحىخش ٝااش حىضٍْٞااش ىيعااخً حىـااخٍع8106/8102 ٜ
ٗرىل عي ٚحىْل٘ حىظخى:ٜ

253

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يونيو 2018

ً
5ل
6ل
7ل

ل
مل
5ل
6ل
7ل
8ل

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

حىفقو حىذسحع ٜحألٗه
الا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالم ل يال لالد ااالالنلمال الالقل
مدءلالد اان ل
 6458/7/66ل الد ااالاليلاألبقلخ االالنل
ش لأامب ال ل
ثها الالالالنلالد اا الالالالنلمال الالالالقل الخ الالالالالالالالالالالالالالال سل ل
 6457/5/7ل ل
الد اايلاألبق ل
ا يحاثالالا لال الالقلالد ااالاليل الالالالال لالاالالالالالم ل يال لام يحاثالا ل ط الالنل
6457/5/9ل أاام للحاال قل نل ل
األبق ل
لل الالولالخ الال سل
 6457/5/68ل
أجام لث فلالعام ل
ل بملالام ل6457/5/6:لحيول بملالخ سل 6457/6/.ل
ال قلالد اايلال اثي ل
الا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالم ل يال لالد ااالالنلمال الالقل
مدءلالد اان ل
 6457/6/7ل الد ااالاليلال الالاثيلاالالينل
يح الالالالالددلطم الالالالالال ش لأامب ال ل
أجام لشملالثا م ل
لي ب ملال مطي ل
ثها الالالالنلالد اا الالالالنلمال الالالالقل الخ الالالالالالالالالالالالالالال سل ل
 6457/9/74ل يال لام يحاثالا ل ط الالنل
الد اايلال اثي ل
ا يحاثالالا لال الالقلالد ااالاليل الالالالال لالاالالالالالم ل أاام للحاال قل نل ل
6457/:/5ل
ال اثي ل
لل الالولالخ الال سل
 6457/:/64ل

(ٍ )67اازمشس رؾااؤُ طلغااا ِٞمفااخاس حى خقااش رخىَزاااخّ ٜحىـخٍعٞااش رخىـخٍعاااخص
حىَقشٝش.
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ ٍخ ٝي:ٜ
0ـاا حىَ٘ح قااش عياا ٚطْفٞااز ٍؾاااشٗع طلغاا ِٞمفااخاس حى خقااش رخىَزااخّ ٜحىـخٍعٞاااش
رخىـخٍعااخص حىَقااشٝش عياا ٚأُ ٝنااُ٘ حىَـيااظ حألعياا ٚىيـخٍعااخص ٕاا٘ حىـٖااش
حىَْ٘هش رزظْفٞز حىَؾاشٗع ٗ ،أُ طقاً٘ ٗصحسس حىَخىٞاش رظغاذٝذ قَٞاش حىقاشك
حىخخؿ رخىَؾشٗع.
8ـااا طنيٞاااف حىغاااٞذ أ.د٘ٝ /عاااف سحؽاااذ (حىقاااخثٌ رؤعَاااخه أٍااا ِٞحىَـياااظ حألعياااٚ
ىيـخٍعاااخص) رَظخرعااااش ٗحعظَااااخد ٗط٘قٞاااع حىعقاااا٘د ٗحالطفخقٞااااخص ٗحتؿااااشحاحص
حىَ ي٘رش ىظْفٞز حىَؾشٗع ٗرىل عِ حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص.
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( )63رشٗط٘م٘ه طعخُٗ رٗ ِٞصحسس حٟػخس ٗحىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص.
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىَ٘ح قش عي ٚرشٗط٘م٘ه حىظعخُٗ را ِٞحىَـياظ حألعيا ٚىيـخٍعاخص
ٗٗصحسس حٟػااخسٍ ،اااع طفااا٘ٝل حىغااٞذ أ.د٘ٝ /عاااف سحؽاااذ (حىقااخثٌ رؤعَاااخه أٍاااِٞ
حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص) رظ٘قٞع حىزشٗط٘م٘ه عِ حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص.

( ) 66مظاااخد حىغاااٞذ أ.د /سثاااٞظ ؿخٍعاااش حىقاااخٕشس حىَظناااَِ حىَ٘ح قاااش عياااٚ
طخفاٞل سعاً٘ حىقٞاذ ىألؽاقخا حأل خسقااش ىيذسحعاش اٍ ٜقاش اٍ ٜـااخه
حألٗسحً طلااض سعخٝااش ٍئعغااش عشٝقااش ىٖااخ طااخسٝت ااٍ ٜـااخه حألٗسحً
(حىَعٖذ حىقٍ٘ ٜىألٗسحً ،ؿخٍعش حىقخٕشس).
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىَ٘ح قش عي ٚطخفٞل سعً٘ حىقٞذ ىألؽقخا حأل خسقاش ىيذسحعاش اٜ
ٍقااش ااٍ ٜـااخه حألٗسحً طلااض سعخٝااش ٍئعغ اش عشٝقااش ىٖااخ طااخسٝت ااٍ ٜـااخه
حألٗسحً (حىَعٖااذ حىقااٍ٘ ٜىااألٗسحً ،ؿخٍعااش حىقااخٕشس) ٗٝش ااع حألٍااش اىاا ٚحىغااٞذ
حىَْٖذط /سثٞظ ٍـيظ حى٘صسحا.

( )69مظخد حىغٞذ أ.د /سثٞظ ؿخٍعش حىقاخٕشس رؾاؤُ ٍ٘ح قاش ٍـياظ حىـخٍعاش
عي ٚطغٞش اعٌ ٍشمض ؿخٍعش حىقخٕشس ىيظعي ٌٞحىَفظ٘ف اىٍ ٚشماض ؿخٍعاش
حىقخٕشس ىيظعي ٌٞحىَذٍؾ ٗطغٞٞش ؽعخس حىَشماض رَاخ ٝظ٘ح اق ٍاع حىَغاَٚ
حىـذٝذ.
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ ٍخ ٝي:ٜ
0ـ حىَ٘ح قش عيا ٚطغٞٞاش حعاٌ ٍشماض ؿخٍعاش حىقاخٕشس ىيظعيا ٌٞحىَفظا٘ف اىاٍ ٚشماض
ؿخٍعش حىقخٕشس ىيظعي ٌٞحىَذٍؾ ٗطغٞٞش ؽعخس حىَشمض رَخ ٝظ٘ح اق ٍاع حىَغاَٚ
حىـذٝذ.
8ـ طعَ ٌٞحىقشحس عي ٚحىـخٍعخص حىلنٍ٘ٞش حىَقشٝش.

( )66حعظَااخد حىياا٘حثق حىذحخيٞااش ىنيٞااخص حى ااذ رخىـخٍعااخص حىَقااشٝش (ٍشكيااش
حىزنااخى٘س٘ٝط  )8 6ىـَٞااع ميٞااخص حى ااذ رـَٖ٘سٝااش ٍقااش حىعشرٞااش،
ٗرىل  ٜم٘ا ط ٘ٝش حىظعي ٌٞحى زٍ( ٜشكيش حىزنخى٘س٘ٝط .)8 6
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ ٍخ ٝي:ٜ
0ـا حىَ٘ح قااش عياا ٚحعظَااخد حىياا٘حثق حىذحخيٞااش ىنيٞااخص حى ااذ رخىـخٍعااخص حىَقااشٝش
(ٍشكيش حىزنخى٘س٘ٝط  )8 6ىـَٞع ميٞخص حى ذ رـَٖ٘سٝش ٍقاش حىعشرٞاش،
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ٗرىل  ٜما٘ا ط ا٘ٝش حىظعيا ٌٞحى زاٍ( ٜشكياش حىزناخى٘س٘ٝط ٗ ،)8 6رىال
عي ٚحىْل٘ حىَز ِٞرنظخد ىـْش ق خع حىذسحعخص حى زٞش.
8ـ افذحس حىقشحس حى٘صحس ٛحىالصً ٕ ٜزح حىؾؤُ.

( )91حىْ ش  ٜاقظشحف طؾنٞو ىـْش تعذحد طقشٝش عِ ٍذ ٙاٍنخّٞش حىَ٘ح قش
عياا ٚرااذا حىذسحعااش رخىنيٞااخص حىـذٝااذس رخىـخٍعااخص حىَقااشٝش اا ٜماا٘ا
ٍ٘ح قش ىـخُ ق خعخص حىظعي ٌٞحىـخٍع ٜحىَعْٞش.
 حىقشحس:
قااشس حىَـيااظ حىَ٘ح قااش عياا ٚطفاا٘ٝل حىغااٞذ أ.د٘ٝ /عااف سحؽااذ (حىقااخثٌ رؤعَااخه
أٍ ِٞحىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص) رظؾنٞو ىـْش تعاذحد طقشٝاش عاِ ٍاذ ٙاٍنخّٞاش
حىَ٘ح قااش عياا ٚرااذا حىذسحعااش رخىنيٞااخص حىـذٝااذس رخىـخٍعااخص حىَقااشٝش اا ٜماا٘ا
ٍ٘ح قش ىـاخُ ق خعاخص حىظعيا ٌٞحىـاخٍع ٜحىَعْٞاش طَٖٞاذحً ىيعاشك عيا ٚحىَـياظ
حألعي ٚىيـخٍعخص  ٜؿيغش قخدٍش.

( )99حطفخقٞش حىظعخُٗ حىظا ٜطاٌ ط٘قٞعٖاخ را ِٞماو ٍاِ ٗصحسس حىظشرٞاش ٗحىظعياٌٞ
ٗحىظعياا ٌٞحىفْااٗٗ ٜصحسس حىظعياا ٌٞحىعااخىٗ ٜحىَـيااظ حىؼقااخ  ٜحىزش ٝااخّٜ
ٕٗٞجخص حالخظزخسحص حىذٗىٞش رؾؤُ حىؾٖخدحص حىزش ٝخّٞش حىذٗىٞش.
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ ٍخ ٝي:ٜ
0ـا أكااٞو حىَـياظ عيَاخ ً رخطفخقٞاش حىظعااخُٗ حىظاا ٜطاٌ ط٘قٞعٖااخ را ِٞمااو ٍااِ ٗصحسس
حىظشرٞااش ٗحىظعيااٗ ٌٞحىظعياا ٌٞحىفْااٗٗ ٜصحسس حىظعياا ٌٞحىعااخىٗ ٜحىَـيااظ حىؼقااخ ٜ
حىزش ٝخّٕٞٗ ٜجخص حالخظزخسحص حىذٗىٞش رؾؤُ حىؾٖخدحص حىزش ٝخّٞش حىذٗىٞش.
8ـ ا ارااال ٍنظااذ طْغااٞق حىقزاا٘ه رخىـخٍعااخص ٗحىَعخٕااذ الطخااخر ٍااخ ٝيااضً اإ ٜاازح
حىؾؤُ.

( )92دسحعش ك٘ه حىظعذٝالص حىَقظشكش ىظعاذٝو ٗماع حىَقاشٗ خص حىذسحعاٞش
ى ااالد حىَشكيااش حىـخٍعٞااش حألٗىااٗ ٚهااالد حىذسحعااخص حىعيٞااخ رخىنيٞااخص
ٗحىَعخٕذ حىَقشٝش.
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ علذ حىَ٘م٘ع ٗٝئؿو ىَضٝذ ٍِ حىذسحعش.

( )77طعاااذٝو طؾااانٞو حىيـْاااش ىإلؽاااشحف عيااا ٚأعَاااخه حٍظلخّاااخص حىَغاااخرقش
ىيلخفااي ِٞعياا ٚدريااً٘ حىَعخٕااذ حىفْٞااش حىقااْخعٞش ّٗ خثشٕااخ ٗماازىل
حٍظلخّخص حىَغخرقش ىيلخفاي ِٞعيا ٚدرياً٘ حىَاذحسط حىفْٞاش حىقاْخعٞش
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ّ ااااخً حىااااؼالع عااااْ٘حص رعااااذ حتعذحدٝااااش ىالىظلااااخ رنيٞااااخص حىْٖذعااااش
رخىـخٍعخص حىلنٍ٘ٞش حىَقشٝش ىيعخً حىـخٍع.8106/8102 ٜ
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىَ٘ح قش عي ٚطؾنٞو حىيـْش حىعيٞخ ىإلؽشحف عي ٚأعَخه حٍظلخّاخص
حىَغااخرقش ىيلخفااي ِٞعياا ٚدريااً٘ حىَعخٕااذ حىفْٞااش حىقااْخعٞش ّٗ خثشٕااخ ٗماازىل
حٍظلخّااخص حىَغااخرقش ىيلخفااي ِٞعياا ٚدريااً٘ حىَااذحسط حىفْٞااش حىقااْخعٞش ّ ااخً
حىااؼالع عااْ٘حص رعااذ حتعذحدٝااش ىالىظلااخ رنيٞااخص حىْٖذعااش رخىـخٍعااخص حىلنٍ٘ٞااش
حىَقاااشٝش ىيعاااخً حىـاااخٍع 8106/8102 ٜرشثخعاااش حىغاااٞذ أ.د٘ٝ /عاااف سحؽاااذ
(حىقخثٌ رؤعَخه أٍ ِٞحىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص) ٗعن٘ٝش مو ٍِ حىغخدس:
الد جن ل
امام ل
ئ سللجثنلقطاعلالد ااا لالهثدا ن ل
أ7د/ل ح دل مدلالح دلشع ل
دل نلالهثدانلجا عنل لالش خل ل
أ7د/ل ح بدل ح دلثع نلهللا ل
دل نلالهثدانلجا عنلالمقام قل ل
أ7د/ل طءل مدلالح دل يل طا ل
دل نلالهثدانلجا عنلأا بط ل
أ7د/لج اقلأمبلم دل مدلال ح م ل
دل نلالهثدانلجا عنلال ا ل ل
أ7د/لالا دل ح دلياجلالد ل
ثا ا لإلج اءا لال اام نلبام يحاثا ل
أ7د/ل ط ول امد ل
ل
مجا عنلال ا
ثائال الد ل الملالخالد ا لاإلل ي بث النل
أ7د/للم ا مل يحيل عبض ل
بال ع نلمال ج سلاأل ولل جا عا ل
د لال ملال ب يلل اليع ملاإلل ي بثاليل
د/ل ا يلاا ثد ل
مال ج سلاأل ولل جا عا ل
الالالد للدا لش الالالئب لاليع الالال ملبالط الالالطال
أ/لش اءل ح دل مدلالح م ل
مال ج سلاأل ولل جا عا ل

( )76مظخد حىغٞذس أ.د /حىقخثٌ رؤعَخه سثٞظ ق خع حىؾجُ٘ حىؼقخ ٞش ٗحىزعؼخص
ر٘صحسس حىظعيا ٌٞحىعخىاـ ٜرؾاؤُ حىْ اش ا ٜصٝاخدس حىَقاشٗ خص حىذسحعاٞش
حىَقشسس عي ٚحى الد حى٘ح ذ ِٝحىَغظؼُْ٘ ٍِ قزاو سثخعاش حىـَٖ٘سٝاش
ٗحىَل٘ىُ٘ ٍِ حىـخٍعاخص حىعشرٞاش ٗحألؿْزٞاش اىا ٚحىـخٍعاخص حىَْاخظشس
رَقش.
 حىقشحس:
أكااٞو حىَـيااظ عيَ اخ ً رنظااخد حىغااٞذس أ.د /حىقااخثٌ رؤعَااخه سثااٞظ ق ااخع حىؾااجُ٘
حىؼقخ ٞااش ٗحىزعؼااخص راا٘صحسس حىظعياا ٌٞحىعخىااـ ٜرؾااؤُ حىْ ااش اا ٜصٝااخدس حىَقااشٗ خص
حىذسحعٞش حىَقشسس عي ٚحى الد حى٘ح ذ ِٝحىَغظؼُْ٘ ٍِ قزو سثخعاش حىـَٖ٘سٝاش
ٗحىَل٘ىااُ٘ ٍااِ حىـخٍعااخص حىعشرٞااش ٗحألؿْزٞااش اىاا ٚحىـخٍعااخص حىَْااخظشس رَقااش
عي ٚأُ طنُ٘ حىضٝخدس .%87
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(ٍ )77قظشف أععخس حىخذٍخص حىَقذٍش رخىَغظؾفٞخص حىـخٍعٞش .8102
 حىقشحس:
أكٞو حىَـيظ عيَخ ً رَقظشف أععخس حىخاذٍخص حىَقذٍاش رخىَغظؾافٞخص حىـخٍعٞاش
.8102

(ٍْ )76خقؾش ٍ٘م٘ع حألّؾ ش حى الرٞش رخىـخٍعخص حىَقشٝش.
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىظ٘فٞش ىذ ٙحىـخٍعخص رَخ ٝي:ٜ
0ـ مشٗسس حالٕظَخً رخألّؾا ش حى الرٞاش رَخظياف ٍـخالطٖاخ حىؼقخ ٞاش ٗحىشٝخماٞش
ٗحتعالُ عْٖخ ىظؾـٞع حى الد عي ٚحىَؾخسمش.
8ـا ٍؾااخسمش مخ ااش حىـخٍعااخص رَٖشؿااخُ " كنخٝااش ّقااش " حىااز ٛطْ َاأ حىاا٘صحسس
خاااله حألؿااخصس حىقااٞفٞش ،حكظفااخالً رؤعٞااخد حّظقااخسحص أمظاا٘رش ٗرىاال اا ٜؽااٖش
أمظاا٘رش حىقااخدًٍ ،ااِ خاااله ٍغااخرقخص حىفْااُ٘ ٗحىؾااعش ٗحىضؿااو ٗاٞشٕااخ ٍااِ
أى٘حُ حىؼقخ شٗ ،حىَقشس أُ طخظظٌ ٕزٓ حىَغخرقش رظْ ٍٖ ٌٞشؿاخُ مزٞاش رقخعاش
حالكظفخالص حىنزش ٙرـخٍعاش حىقاخٕشسٗ ،طنيٞاف حىغاٞذ أ.د /هاخٝع عزاذ حىي ٞاف
(ٍغظؾااخس ٗصٝااش حىظعياا ٌٞحىعااخى ٜىألّؾ ا ش حى الرٞااش) رَظخرعااش طْفٞااز رىاال ٍااع
حىـخٍعخص.

(ٍْ )21خقؾش ٍ٘م٘ع دسحعش ؽشٗه طع ِٞٞحىَعٞذ ِٝرعق٘د.
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ طنيٞف حىغٞذ أ.د /عَشٗ عذىّ( ٜخثذ ٗصٝش حىظعي ٌٞحىعاخىٗ ٜحىزلاغ
حىعيَ ٜىؾجُ٘ حىـخٍعخص) تعذحد دسحعاش إ ٜازح حىؾاؤُ طعاشك عيا ٚحىَـياظ
حألعي ٚىيـخٍعخص  ٜؿيغش قخدٍش.

(ٍْ )20خقؾااش ٍ٘ماا٘ع دسحعااش ٍقخرااو حىخااذٍخص حىظعيَٞٞااش ى ااالد حىـخٍعااخص
حىَقشٝش.
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ طنيٞف حىغٞذ أ.د /عَشٗ عذىّ( ٜخثذ ٗصٝش حىظعي ٌٞحىعاخىٗ ٜحىزلاغ
حىعيَ ٜىؾجُ٘ حىـخٍعخص) تعذحد دسحعاش إ ٜازح حىؾاؤُ طعاشك عيا ٚحىَـياظ
حألعي ٚىيـخٍعخص  ٜؿيغش قخدٍش.
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( )28دسحعش عِ حكظٞخؿخص ٍقش ٍِ حىنيٞخص ٗحألقغخً حىعيَٞش حىـذٝذس.
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ طنيٞف مو ٍِ:
حىذسؿش
حالعٌ
ثائالالالبم الال لاليع الال ملالعالالاليلبالمحالال لالع الاليللشالالئب ل
بل دلي ل
أ7د/ل
الجا عا ل
ئ سلأ اد نلالمح لالع يلبالي ثبلبج ا ل
ل
أ7د/ل ح بدل
ربعذحد دسحعش عِ حكظٞخؿخص ٍقش ٍِ حىنيٞخص ٗحألقغخً حىعيَٞش حىـذٝاذس ٍشحعاخس
الكظٞخؿخص حىغ٘ حىَليٗ ٜحىعخىَ.ٜ

( )27طلقٞو حىـخٍعخص ىشعً٘ حىَقشٗ خص حىذسحعٞش.
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىظؤمٞذ عيا ٚحىـخٍعاخص رظلقاٞو حىشعاً٘ ٗحىَقاشٗ خص حىذسحعاٞش
ٍااِ هااالد حىَشكيااش حىـخٍعٞااش حألٗىااٗ ٚحىذسحعااخص حىعيٞااخ قزااو ّٖخٝااش مااو عااخً
ؿااخٍعٍ ،ٜااع ٍشحعااخس أُ ٝنااُ٘ حىظقشٝااش حىاازٝ ٛقااذً عااِ حىزخكااغ ّقااف عااْ٘ٛ
ٗىٞظ عْ٘ٝخ ً ٗٝظنَِ ٍذ ٙعذحد حىزخكغ ىيشعاً٘ ٗحىَقاشٗ خص حىذسحعاٞش ٍاِ
عذٍٔ.

( )29مظخد ؿخٍعش حىقخٕشس رؾاؤُ اّؾاخا رشّاخٍؾ حىزناخى٘س٘ٝط إْ( ٜذعاش
ٗادحسس حىشعخٝاش حىقالٞش) رنيٞاش حىْٖذعاش ـ ؿخٍعاش حىقاخٕشسٗ ،حعظَاخد
حىالثلش حىذسحعٞش ىيزشّخٍؾ (رْ خً حىغخعخص حىَعظَذس).
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىَ٘ح قش عيٍ ٚخ ٝي:ٜ
0ـ اّؾخا رشّخٍؾ ؿذٝذ َٝاْق دسؿاش حىزناخى٘س٘ٝط إْ( ٜذعاش ٗادحسس حىشعخٝاش
حىقاالٞش) رنيٞااش حىْٖذعااش ـ ؿخٍعااش حىقااخٕشسٗ ،حعظَااخد حىالثلااش حىذسحعااٞش
ىيزشّخٍؾ (رْ خً حىغخعخص حىَعظَذس).
8ـ افذحس حىقشحس حى٘صحس ٛحىالصً ٕ ٜزح حىؾؤُ.

( ) 27افااذحس حىالثلااش حىذحخيٞااش ىنيٞااش حىْٖذعااش ـ ؿخٍعااش حىقااخٕشس (ٍشكيااش
حىزنخى٘س٘ٝط) رْ خً حىفقي ِٞحىذسحع.ِٞٞ
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىَ٘ح قش عيٍ ٚخ ٝي:ٜ
0ـااا حعظَاااخد حىالثلاااش حىذحخيٞاااش ىنيٞاااش حىْٖذعاااش
حىزنخى٘س٘ٝط) رْ خً حىفقي ِٞحىذسحع.ِٞٞ

ـ ؿخٍعاااش حىقاااخٕشس (ٍشكياااش
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8ـ افذحس حىقشحس حى٘صحس ٛحىالصً ٕ ٜزح حىؾؤُ.

( )26حقظشحف ؿخٍعش حىقاخٕشس اّؾاخا عاذد ٍاِ راشحٍؾ حىيٞغاخّظ ٗحىاذريٍ٘خص
حىَْٖٞش رْ خً حىظعي ٌٞعِ رعذ ٗحىَذٍؾ رنيٞش حٟدحد.
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ حىَ٘ح قش عيٍ ٚخ ٝي:ٜ
أٗالً :حىَ٘ح قش ىَذس عخً عيا ٚأُ ٝـاذد رعاذ طقٞا ٌٞحىظـشراش عيا ٚاّؾاخا حىزاشحٍؾ
حىَْٖٞش حىظخىٞش رنيٞش حٟدحد ـ ؿخٍعش حىقخٕشس رْ خً حىظعي ٌٞحىَذٍؾ:
 )0رشّخٍؾ حىظشؿَش حتّـيٞضٝش ىَذس ( )3عْ٘حص.
 )8رشّخٍؾ عيٌ حىْفظ ٗط زٞقخطٔ.
 )7رشّخٍؾ حىذسحعخص حىظخسٝخٞش.
 )3رشّخٍؾ ّؾش ٗحىلفظ حىشقَ.ٜ
 )6رشّخٍؾ عيٌ حالؿظَخع حىظ زٞق.ٜ
ػخّٞخً :طؤؿٞو رخق ٜحىزشحٍؾ حىَ ي٘د افذحس حىقشحس حى٘صحس ٛىٖاخ ،ىلا ِٞحالّظٖاخا
ٍِ اّظخؽ حىَقشسحص حتىنظشّٗٞش ىيزشحٍؾ حىظٝ ٜاظٌ حىَ٘ح قاش عيٖٞاخ ٗسازاش
حىنيٞش  ٜحعظنَخه رخق ٜحىزشحٍؾ.
ػخىؼخً :طق ٌٞٞحىزشحٍؾ حىَْٖٞش حىظ ٜطظٌ حىَ٘ح قش عي ٚاّؾخثٖخ عاْ٘ٝخًٗ ،حىظؤماذ ٍاِ
طلقٞقٖخ ىألٕذحف حىَْؾ٘دس ٍٗشحعخطٖخ ؿَٞع حىؾاشٗه ٗحىَ٘حفافخص حىظاٜ
ٗماااعظٖخ ىـْاااش حىظعيااا ٌٞحىَاااذٍؾ ٗ ااا ٜكخىاااش ٗؿااا٘د ٍخخىفاااخص ٝاااظٌ ٗقاااف
حىزشّخٍؾ.
سحرعخًٝ :ؾظشه عقذ ؿَٞع حالخظزاخسحص (ّقاف حىفقاو حىذسحعا /ٜحىْٖخثٞاش) دحخاو
كااشً حىـخٍعااش ىـَٞااع حى ااالد عاا٘حا دحخااو ٍقااش أٗ خخسؿٖااخٗ ،اٞااش
ٍغَ٘ف ّٖخثٞخ ً عقذ أ ٛحخظزخسحص خخسؽ كشً حىـخٍعش.
8ـ افذحس حىقشحس حى٘صحس ٛحىالصً ٕ ٜزح حىؾؤُ.

( )69قاااشحس ٍـياااظ حىااا٘صسحا رـيغاااظٔ سقاااٌ ( )081رظاااخسٝت 8102/6/07
حىَظنااَِ طعااذٝو ٍغااَ ٚميٞااخص حىعيااً٘ حى زٞااش حىظ زٞقٞااش رخىـخٍعااخص
حىَقشٝش ىظقزق ميٞخص حىعيً٘ حىقلٞش حىظ زٞقٞش.
 حىقشحس:
قشس حىَـيظ ٍخ ٝي:ٜ
0ـ ا أكااٞو حىَـيااظ عيَ اخ ً قااشحس ٍـيااظ حىاا٘صسحا رـيغااظٔ سقااٌ ( )081رظااخسٝت
 8102/6/07حىَظناااَِ طعاااذٝو ٍغاااَ ٚميٞاااخص حىعياااً٘ حى زٞاااش حىظ زٞقٞاااش
رخىـخٍعااخص حىَقااشٝش ىظقاازق ميٞااخص حىعيااً٘ حىقاالٞش حىظ زٞقٞااشٍ .ااع حىظؤمٞااذ
عي ٚعذً حىَغخط رخىَشحمض حىقخّّ٘ٞش حىَنظغزش ىي الد حىَقٞذ ِٝكخىٞخ ً رٖازٓ
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حىنيٞااخص كظااٝ ٚااظٌ طخااشؿٌٖ عيااٍ ٚغااَ ٚحىنيٞااش ٗحىالثلااش حىذسحعااٞش حىظااٜ
حىظلق٘ح رٖزٓ حىنيٞخص عي ٚأعخعٖخ.
8ـ ا ٝااظٌ اٝقااخف قزاا٘ه هااالد ؿااذد رنيٞااخص حىعيااً٘ حىقاالٞش حىظ زٞقٞااش رخىـخٍعااخص
حىَقشٝش رقفش ٍئقظاش ا ٜحىعاخً حىـاخٍع 8106/8102 ٜكظاٝ ٚاظٌ حّظٖاخا
حىيـخُ حىَخظقش ٍِ طعذٝو حىي٘حثق حىذحخيٞش ىٖزح حىنيٞخص رَخ ٝظفاق ٍاع قاشحس
حىغٞذ سثٞظ حى٘صسحا ٕ ٜزح حىؾؤُ.
7ـ ارال ٍنظذ طْغٞق حىقز٘ه رخىـخٍعخص ٗحىَعخٕذ.

حىقخثٌ رؤعَخه أٍ ِٞحىَـيظ
حألعي ٚىيـخٍعخص
أ.د٘ٝ /عف سحؽذ

ٗصٝش حىظعي ٌٞحىعخىٗ ٜحىزلغ حىعيَٜ
ٗسثٞظ حىَـيظ حألعي ٚىيـخٍعخص
أ.د /خخىذ عزذ حىغفخس.
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خامس ًا
قرارات مجلس جامعة القاهرة
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هعؼــش
هصلظ شاهعة القاُشة
الصلغة سقن ( )0011بحاسٗــخ (8102/4/83م)
ّالووحذة ظحٔ (8102/4/82م)
عقذ هصلظ شاهعة القااُشة شلغاحَ الرالراة ّالغاعع٘ي ّالواةاة بعاذ ا لا فأ جواام
الغاعة الراً٘ة هاي بعاذ الرِاش ٗاْم انذٌا٘ي الوْافاق (8102/4/83م) ّالووحاذة ظحأ
(8102/4/82م) بقاعة " أظوذ لطفٔ الغ٘ذ " بصاهعة القاُشة بشةاعة الغ٘ذ ا عحار
الذكحْس /هعوذ عرواى الخشث ـ سة٘ظ الصاهعة.
ّقذ افححط الغ٘ذ ا عحار الذكحْس /سة٘ظ الوصلظ انشحواع
ذن اعحِل الوصلظ شلغحَ بوا ٗأجٔ:
أّن :الحشظ٘ب بالغادة أعؼاء الوصلظ.
عاااجزة
ذاً٘ااا :أكااذ الغاا٘ذ ا عااحار الااذكحْس سةاا٘ظ الصاهعااة علاأ العؼااْس الوشااش
شاهعااة القاااُشة فااٖ الحشااا٘ل الااْصاسٕ الصذٗااذّ .قااذم عاا٘ادجَ الحٌِ ااة عاااجزة
الصاهعااة الاازٗي مااولِوا الحشااا٘ل الااْصاسٓ م ُّوااا :الااذكحْس /هعوااذ أظوااذ هعاا٘ؾ
ّصٗش الوال٘ةم ّالذكحْس/عض الاذٗي عواش أباْ عاح٘ث ّصٗاش الضساعاةّ .جوٌأ لِواا
الحْف٘ق فٖ سفعة مأى الْؽي.
ّ قااذم الغاا٘ذ ا عااحار الااذكحْس سةاا٘ظ الصاهعااة الشاااش ل عااحار الااذكحْس /عوااشّ
أها٘ي هعواذ عاذلٖ علأ هاا قذهاَ هاي شِاْد هرواشة خاال فحاشة جْل٘اَ هٌظاب
ًاةااب سةاا٘ظ الصاهعااة لش ا ْى الذساعااات العل٘ااا ّالععااْخم ٌُّااأ عاا٘ادجَ علاأ
جعٌَ٘٘ ًاةعا لْصٗش الحعل٘ن العالٔ ّالععد العلؤم ّجؤٌ لَ الحْف٘ق.
 ذن قاذم الغا٘ذ ا عاحار الاذكحْس سةا٘ظ الصاهعاة الشااش ل عاحار الاذكحْسِٗ /اا
هعوااذ ظغااي أبااْع٘م علاأ هااا قذهااَ خااال فحااشة جْل٘ااَ هٌظااب عو٘ااذ كل٘ااة
الحصاسةم ٌُّأ ع٘ادجَ علٔ جعٌَ٘٘ ًاةعا لْصٗش الوال٘ةم ّجؤٌ لَ الحْف٘ق.
ذالرا :كوا قاذم الغا٘ذ ا عاحار الاذكحْس سةا٘ظ الصاهعاة الحٌِ اة ل عاحار الاذكحْس /أٗواي
عااعذ ًظااش الااذٗي الوحااْلٔ الخط٘ااب لحعٌ٘٘ااَ قاةوااا بأعوااال ًاةااب سةاا٘ظ الصاهعااة
لش ْى الذساعات العل٘ا ّالععْخمّجؤٌ لَ الحْف٘ق.
سابعااا :أماااد الغاا٘ذ ا عااحار الااذكحْس سةاا٘ظ الصاهعااة بعظااْل أعاااجزة الصاهعااة علاأ
الوشكااض ا ّل باا٘ي الصاهعااات ّالوشاكااض الععر٘ااة فااٖ شااْاةض الذّلااة لِاازا العااامم
بعظااْلِا علاأ  01شاااةضة م بْاق ا  % 88.3هااي شااْاةض الذّلااةمهٌِا خوااظ
شْاةض جقذٗشٗةم ّشااةضة للحفاْ م ّشااةضج٘ي هاي شاْاةض الاشّادم ّذااخ شاْاةض
جشاااص٘ع٘ةم ّشااااةضج٘ي هاااي شاااْاةض الواااشأةّ .أكاااذ عااا٘ادجَ أى ظظاااْل أعااااجزة
الصاهعة علأ ُازٍ الصاْاةض ٗششا لأ انلحاضام بالوعااٗ٘ش الظااسهة الحاٖ أقشُاا
هصلاااظ الصاهعاااة نخح٘ااااس الوحقاااذه٘ي لحلااا الصاااْاةضم ؽعقاااا لحااااسٗخِن العلواااٖ
ّ ًصاصاجِن.
خاهغا :الحْشَ٘ بؼشّسة انًحِااء هاي عااى ًحااةس شو٘ا الال٘اات بعاذ أقظأ ًِاٗاة
ا ععْع ا ّل هي مِش ْٗلْ٘ الوقعلّ .أكاذ سةا٘ظ الصاهعاة ػاشّسة انلحاضام
بحغل٘ن ا عاجزة ّسا اإلشابة هظععة خال الوذة الوعذدة.
عادعااا :اإلظاؽااة علوااا بخطااة ا ًشااطة الطاب٘ااة خااال العطلااة الظاا٘ف٘ةم ّهااي بٌِ٘ااا
اؽا هششّع جطْٗش العقل الوظشٓ هي خاال هعغااش قاادة الوغاحقعل خاال
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الفحااشة هااي ْٗ 1ل٘ااْ ّظحاأ هٌحظ ا أتغااطظم جعااث عٌااْاى جطااْٗش العقاال
الوظشٓ "فحط هغاسات الوشاسكة ّالعٌاء ّسٗادة ا عوال".
عااابعا :اإلظاؽااة علوااا بخطااا الغاا٘ذ ا عااحار الااذكحْسّ /صٗااش الحعلاا٘ن العااالٖ ّالععااد
العلوااٖ ّالوحؼااوي «الاحااا الااذّسٓ الااْاسد هااي الغاا٘ذ اللااْاء أ.ض أهاا٘ي عااام
هصلااظ الااْصساء الوحؼااوي اإلفااادة بأًااَ فاأ ػااْء جضاٗااذ الحِذٗااذات ّالحعااذٗات
الوغاااحقعل٘ة فااأ هصاااال ا هاااي الغااا٘عشأً ّالوصحوااا الشقوااأ م ّاًطاقاااا هاااي
ا ُذا الحٔ دعث لٔ ًشاء الوصلظ ا علٔ لحأه٘ي العٌ٘ة الحعح٘ة لاجظاانت
ّالوعلْهااات « الوصلااظ ا علاأ ل هااي الغاا٘عشأً» فقااذ ّشااَ الغاا٘ذ سةاا٘ظ
الصوِْسٗة بق٘ام شو٘ الْصاسات ّالِ٘ ات ّالصِات العاْه٘اة بتجخاار هاا ٗلاضم
ًعااْ جأهٌِ٘ااا ّاكحشااا أٓ ذمااشات أهٌ٘ااة هْشااْدة بِااا لحافاأ أٓ اخحشاقااات
هغحقعل٘ة.
ذاهٌااا :اإلظاؽااة علوااا بخطااا الغاا٘ذ ا عااحار الااذكحْس /القاااةن بأعوااال ا هاا٘ي العاااام
للوصلااظ ا علاأ للصاهعااات ّالوحؼااوي الوْافقااة علاأ دهااس هشكااض العااذ هااي
الوخاؽش الع٘ ٘ة ّهشكض الذساعات ّالععْخ هال٘ا ّ داسٗا فأ هشكاض ّاظاذ جعاث
هغااؤ (هشكااض العااذ هااي الوخاااؽش ّالذساعااات ّالععااْخ الع٘ ٘ااة) كْظااذة رات
ؽاب خاص جابعة إلداسة شاهعة القاُشة.
جاععا :قذم الغ٘ذ ا عاحار الاذكحْس سةا٘ظ الصاهعاة الحٌِ اة لال٘اة الحواشٗغ لعظاْلِا
علاأ جصذٗااذ انعحواااد الونعغااٖ هااي الِ٘ ااة القْه٘ااة لؼااواى شااْدة الحعلاا٘ن
ّانعحواد.
عامااشا :اإلظاؽااة علوااا بقااشاسات ّجْطاا٘ات الوصلااظ ا علاأ للصاهعااات فاأ شلغااحَ
ا خ٘شة ْٗم (8102 ًْْ٘ٗ 81م) ّأُوِا:
 أشٌااذة العااام الصاااهعٔ (8103/8102م) علااٖ أى جعااذأ فاأ (8102/3/88م)
ّٗغااحوش الفظاال الذساعاأ ا ّل  03أعااعْعام ٌّٗحِاأ فاأ (8103/0/1م)م
ّبااااااذء اهحعاًااااااات الفظاااااال الذساعاااااأ ا ّل فاااااأ (8103/0/3م) ظحاااااأ
(8103/0/82م)م ّباااذء شااااصة ًظااا العاااام فااأ (8103/0/84م) ظحااأ
(8103/8/1م)م ّبذء الفظل الذساعٔ الراأً فأ (8103/8/3م)ّٗ .غاحوش
الفظاال الذساعاأ الرااأً  04أعااعْعام ٌّٗحِاأ فاأ (8103/3/11م)م ّبااذء
اهحعاًااااااااات الفظاااااااال الذساعاااااااأ الرااااااااأً فاااااااأ (8103/4/0م) ظحاااااااأ
(8103/4/81م)م ّجغحوش فحشة انهحعاًات ذاذاة أعااب٘ ظغاب راشّ كال
كل٘ة.
 جم٘٘ااش اعاان هشكااض شاهعااة القاااُشة للحعلاا٘ن الوفحااْض لاأ هشكااض شاهعااة القاااُشة
للحعل٘ن الوذهسم ّجعو٘ن رل علٔ باقٔ الصاهعات.
 اعحواااااد اللاااااْاةط الذاخل٘ااااة لال٘اااااات الطااااب بالصاهعاااااات الوظااااشٗة (هشظلاااااة
العاالْسْٗط  )8+3لصو٘ كل٘ات الطب بصوِْسٗة هظاش العشب٘اةم ّرلا فأ
ػْء جطْٗش الحعل٘ن الطعٔ.
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جعذٗاااذ ا عاااعْع ا ّل هاااي ماااِش عاااعحوعش الوقعااال هْعاااذا نًطاااا فعال٘اااات
ا عااعْع الرااأً لوحعااذٓ اإلعاقااةم ّالاازٓ هااي الوقااشس أى جغحؼاا٘فَ شاهعااة
الوٌْف٘ة فٔ العام الصاهعٔ.
ظادٓ عشش :اإلظاؽة علوا بأًشطة الصاهعة خال الفحشة الواػ٘ةم ّأبشصُا:
 اعحواد جْق٘ خطا ًْاٗا ه جعال الصاهعاات ا هشٗا٘اة ّعاذد هاي
الششكات الضساع٘ة الٌِذٗة إلًشاء هشكض للحو٘ض العلؤ فأ هظاش فأ
هصال الضساعة ْٗم (8102/4/1م).
 افححاااض الوشظلااة الرالرااة هااي جطااْٗش هغحشاافٔ ؽااْاس قظااش العٌ٘اأ
( )023بال٘ة ؽب قظش العٌ٘ٔ ْٗم (8102/4/08م).
 صٗااااسة ّفاااذ الصاهعاااات العشٗطاً٘اااة للصاهعاااة لععاااد فاااشص الحعااااّى
ا كادٗؤ ْٗم (8102/4/82م) ّ مادة الْفذ ّسة٘غَ بالصاهعة.
 قاهااة ظفاال فٌاأ لاااْسال ؽااا شاهعااة القاااُشة بقاعااة انظحفااانت
الاعشٓ بالصاهعة ْٗم (8102/4/82م) إلعحقعال الْفذ العشٗطأً.
ذأً عشش :اإلظاؽة علوا بالْفْد الضاةشة للصاهعة خال الفحشة الواػ٘ة ُّٔ :
 صٗاااسة ّفااذ هااي شاهعااات بااشدّ ّه٘حشااصاى ّكشًّ٘اال ّدفاا٘ظ ا هشٗا٘ااة
لوقابلة ا عحار الذكحْس /هعوذ عروااى الخشاث سةا٘ظ الصاهعاة ّالغاادة
الٌْا ْٗم (8102/4/4م).
 صٗاسة عف٘ش كاصاخغحاى لوقابلة ا عحار الاذكحْس /هعواذ عروااى الخشاث
سة٘ظ الصاهعة ْٗم (8102/4/08م).
 صٗاسة ّفذ هي شاهعة بشدّ لوقابلة الغا٘ذ ا عاحار الاذكحْس/عوشّ عاذلٖ
ًاةااب سةاا٘ظ الصاهعااة لش ا ْى الذساعااات العل٘ااا ّالععااْخ الغااابق ٗااْم
(8102/4/1م).
 صٗاسة ّفذ هي كل٘ة مٌمِآ للعلْم انشحواع٘ة بالظا٘ي لوقابلاة ا عاحار
الااذكحْس /أٗوااي الخط٘ااب ًاةااب سةاا٘ظ الصاهعااة لش ا ْى الذساعااات العل٘ااا
ّالععْخ ْٗم (8102/4/80م).
 صٗاسة ّفذ الصاهعات العشٗطاً٘ة ْٗم (8102/4/82م).
ذالد عشش :اعحواد انجفاق٘ات الحٔ جوث للصاهعة خال الفحشة الواػ٘ة ُّٔ :
 اجفاق٘ة الحعاّى با٘ي شاهعاة القااُشة ّعافاسة عاعاً٘ا بالقااُشة نعاحقذام
أعاجزة ععاى للحذسٗظ بال٘اجِا.
 اجفاق٘ااة ًشااش هصلااة كل٘ااة انقحظاااد ّالعلااْم الغ٘اعاا٘ة دّل٘ااا هاا بٌاا
الوعشفة ُّ٘ ة الٌشش الذّل٘ة ُّ٘ ة " ٗو٘شالذ" العالو٘ة نعحواد الٌشاش
الذّلٔ فٔ العلْم انشحواع٘ة.
ساب عششً :عٔ الغ٘ذ ا عحار الاذكحْس /سةا٘ظ الصاهعاة الغاادة ا عااجزة الازٗي جْفااُن
هللا خال الفحشة هي (8102/3/11م) ظحٔ (8102/4/82م) ُّـن:
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عو٘ــذ كل٘ــة الحصــاسة انعــــعق
الذكحْس /ظلؤ ععـذالفحاض العشع٘شٔ
ا عـــــــحار بال٘ــــــة اٙدا
الذكحْس  /الغ٘ذ هعوــذ الععــشآّ
سة٘ــظ قغـــن ا هــشاع الظذسٗة
الذكحْس /أظوـــذ العذٗـــــذٓ
بال٘ـــة ؽــب القظــش العٌ٘ـــٔ
ا عـــحار بال٘ـــــة الضساعــــة
الذكحْس/هٌظــْس هعوــْد سب٘ـ
ا عــحار بال٘ـــــة الٌِذعــــة.
الذكحْسٗ/عـــٖ عـــعذ الذٗــي
ا عـــــــحار بال٘ـــــة اٙدا
الذكحْس /هعوـــْد الغــــــ٘ذ
عاةل٘ي هللا جعالٔ أى ٗحموذُن بشظوحَم ّأى ٗلِن أُالِ٘ن ّرِّٗن الظعش ّالغلْاى.

داسة الصاهعة

الوظادقـات

 الوظااادقة علاأ هعؼااش اشحوااـاع هصلااـظ شاهعااـة القاُااـشة الصلغااـة سقااـن ()0018بحاسٗـخ (8102/3/83م).
 الوظااادقة علاأ قااشاسات ا عااحار الااذكحْس /سةاا٘ظ الصاهعااة الظااادسة بااالحفْٗغ هاايهصلااظ الصاهعااةخااال الفحااشة هااي (8102/3/11م) ظحاأ (8102/4/82م) فاأ الوصااانت
اٙج٘ة:

 .0هٌط الذسشات العلو٘ة بوشظلحٖ (الل٘غاًظ ّالعاالْسْٗط) ّ(الذساعات العل٘ا).
 .8جع٘٘ي أعؼاء هي الخاسز بوصاالظ الال٘ااتم ّػان أعااجزة لوصالغاِام ؽعقاـا للفقاشج٘ي
(شـ) ّ (ُـ) هـي الوـادة ( )21هي القاًْى سقـن ( )23لغٌة (0318م) بشـأى جٌرا٘ن
الصاهعات.
 .1قعــــــْل ُذاٗـــــــا ّجعشعـــــات ّشْاةـــــض.
 .2هذ الععرات ّاإلشاصات الذساع٘ة بعذ العام الشاب فٔ ػْء القْاعذ الوٌروة لزل .
ّ .3قاااااـ قاااااـ٘ذ ّقعاااااـْل أعاااااـزاس الطاااااـا بوشظلحاااااـٔ (الل٘غاًاااااـظ ّالعاالْسٗاااااـْط)
ّ(الذساعـات العل٘ا).
 .4قَعـُْل أعزاس أعؼاء ُ٘ ة الحذسٗظ الزٗي عادّا خال مِش هي جاسٗخ انًقطاع.
 .1جقشٗااش ًِاااء خذهااـة أعؼاااء ُ٘ ااة الحااذسٗظ الاازٗي لاان ٗعااْدّا خااـال عااحة أمااِش هااـي
جاسٗخ انًقطاع.
 .2ظاانت جظااع٘ط ب٘اًااات الاذسشات العلو٘ااة الحااٖ قاذ ٗعااذخ فِ٘ااا خطاأم ّجحطلااب العااشع
علـاااـٔ هصلـاااـظ الصاهعـاااـةم ّرلااا بعاااذ هشاشعحِاااا هـاااـي اإلداسة الوشكضٗاااة للشااا ْى
القاًًْ٘ة بالصاهعة.
 .3ظــانت ًــذ أعؼــاء ُ٘ ــة الحذسٗظ هي خاسز كل٘ات الصاهعة.
 .01طـذاس قـشاسات ًِـاء الخذهـة فـٔ ظاـانت اًقطاـاع أعؼااء ُ٘ اة الحاذسٗظ ّالِ٘ اة
الوعاًّاـة الوٌحاذب٘ي أّ الوعاسٗاـي أّ هاي ٗعواـل بشاال ت٘اش سعواـٔ جعاث أٓ هغاؤ
لذٓ أٗة شِة أخشٓ خاسز الصاهعة.
الوْافقة علٔ اعحوـاد اإلعفـاءات ّالخظْهـات الحـٔ ّافـق علِ٘ـا الغـ٘ذ ا عاـحار
.00
الذكحْس سة٘ظ الصاهعة علٔ شو٘ الخذهات ّالشعْم.
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جعٌ٘٘ـات

 الوْافقة علٔ جع٘٘ي الذكحْس  /عاْع ععاذ الوععاْد هعواذ عاالن فأ (ّر٘فاة أعاحار)الشاتشة (بقغن الصمشاف٘ا) بالال٘ة.
 الوْافقااة علااـٔ جع٘اا٘ي الااذكحْس  /هاانهي عاا٘ذ عرواااى الٌشااشجٔ فاأ (ّر٘فااة هااذسط)الشاتشة (بقغن الواحعات ّالْذاةق ّالوعلْهات) بالال٘ة.

كل٘ة العلْم

هعوااـذ ععااذ الوعغااي فاأ

 الوْافقااة علااـٔ جع٘اا٘ي الااذكحْسة  /م٘وااـاء ععااـذ الااـشاّ(ّر٘فة هذسط) الشاتشة (بقغن الف٘ضٗاء العْ٘ٗة) بالال٘ة.
 الوْافقة علـٔ جع٘٘ي الذكحْس  /عوش هعوذ هعوذ ظغي الوِذٓ فٔ (ّر٘فاة هاذسط)الشاتشة (بقغن الصْ٘ف٘ضٗاء) بالال٘ة.

كل٘ة ؽب قظش العٌ٘ٔ

 الوْافقااة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْسة /أهٌ٘ااة هظااطفٔ ظغااي ُااال فاأ (ّر٘فااة أعااحار)الشاتشة (بقغن الحْل٘ذ ّأهشاع الٌغاء) بالال٘ة.
 الوْافقاااة علااأ اظحغاااا الفحاااشة هاااي (8101/3/0م) ظحااأ (8102/8/4م) الحااأجصاّصُا ا عاحار الاذكحْس  /ؽااُش كاهال هعواْد ع٘غأ (ا عاحار الوحفاشأل بقغان ا رى
ّا ً ّالعٌصشة بالال٘ة) علٔ أًِا شاصة خاطة بذّى هشجب.
 الوْافقة علٔ جع٘٘ي الذكحْسةً /صْاى هعوذ هذبْلٔ ع٘اد فٔ (ّر٘فة أعحار هغاعذ)الشاتشة (بقغن ا هشاع الٌفغ٘ة) بالال٘ة.
 الوْافقاة علاأ جع٘ا٘ي الااذكحْسة  /عال٘اة عااادل ععااذ الفحااض طااالط فأ (ّر٘فااة أعااحارهغاعذ) الشاتشة (بقغن ا هشاع الٌفغ٘ة) بالال٘ة.
 الوْافقااة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْسُ /اًااـٔ عاؽااـ مااِا فاأ (ّر٘فااة أعااحار هغاااعذ)الشاتشة (بقغن الحخذٗش ّالعٌاٗة الوشكضة الصشاظ٘ة ّعاز اٙلن) بالال٘ة.
 الوْافقاة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْسة ُ /الاة لطفاأ ععااذ الوقظااْد فاٗاذ فاأ (ّر٘فااة أعااحارهغاعذ) الشاتشة (بقغن الشّهاج٘ضم ّالحأُ٘ل) بالال٘ة.
 الوْافقااة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْس /هعوااذ ظاااجن هظااطفٔ الصعلاأ فاأ (ّر٘فااة هااذسط)الشاتشة (بقغن ا معة الحشخ٘ظ٘ة) بالال٘ة.
 الوْافقة علٔ جع٘٘ي الاذكحْسة /صٌٗاب ععاذ العرا٘ن ععاذ الاشظ٘ن هعواْد الشاشٗ فأ(ّر٘فة هذسط) الشاتشة (بقغن العاذْلْش٘ا) بالال٘ة.
 الوْافقة علٔ جع٘٘ي الذكحْس /ساهٔ طاض الاذٗي ععاذ القاادس عاعذ علأ فأ (ّر٘فاةهذسط) الشاتشة (بقغن الصشاظة العاهة) بالال٘ة.
 الوْافقااة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْسة /دٌٗااا هعواااذ الحااابعٔ هغاالن فاأ (ّر٘فااة هاااذسط)الشاتشة (بقغن ا هشاع الٌفغ٘ة) بالال٘ة.
 الوْافقااة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْس /أعاااهة أظوااذ العغااٌ٘ٔ هحااْلٔ فاأ (ّر٘فااة هااذسط)الشاتشة (بقغن ششاظة ا رى ّا ً ّالعٌصشة) بالال٘ة.
 الوْافقااة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْسةًِ /اأ ععااذ العلاا٘ن سػااْاى ععااذ العلاا٘ن فاأ (ّر٘فااةهذسط) الشاتشة (بقغن العاذْلْش٘ا اإلكلٌ٘٘ا٘ة ّالا٘و٘اة٘ة) بالال٘ة.
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 الوْافقة علٔ جع٘٘ي الذكحْسة  /الشا٘واء طااض أظواذ هعواْد فأ (ّر٘فاة هاذسط)الشاتشة (بقغن ؽب ا ؽفال) بالال٘ة.

كل٘ة الحصاسة

فأ ّر٘فاة أعاحار

 الوْافقة علأ جع٘ا٘ي الاذكحْسةّ /فااء شاال هاشصّ ععاذ اللط٘االشاتشة بقغن داسة ا عوال بالال٘ة.
 الوْافقة علٔ جع٘٘ي الذكحْس /ععذ العضٗض ععذ الحاْا ععاذ العضٗاض ُامان فأ ّر٘فاةأعحار الشاتشة بقغن داسة ا عوال بالال٘ة.

كل٘ة الٌِذعة

 الوْافقة علـٔ جع٘٘ي الذكحْس  /أظوذ هعواذ ٗاعاش لطفأ الغا٘ذ فأ (ّر٘فاة هاذسط)الشاتشة (بقغن الٌِذعة اإلًشاة٘ة) بالال٘ة.
 الوْافقة علٔ جع٘٘ي الذكحْس /هعواذ أظواذ الشاعات أباْ طاالط فأ (ّر٘فاة هاذسط)الشاتشة (بقغن ٌُذعة القْٓ اٙنت الاِشب٘ة) بالال٘ة.
 الوْافقااة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْس /هعوااذ ٗغااشٓ هعوااذ هششاااى فاأ (ّر٘فااة هااذسط)الشاتشة (بقغن ٌُذعة القْٓ اٙنت الاِشب٘ة) بالال٘ة.
 الوْافقة علٔ جع٘٘ي الذكحْس /أظوذ عظام ظواد ظصاز فٔ (ّر٘فة هذسط) الشاتشة(بقغن الشٗاػ٘ات ّالف٘ضٗقا الٌِذع٘ة) بالال٘ة.
 الوْافقة علٔ جع٘٘ي الذكحْس /عالن ّشَ٘ عالن هشعٔ فٔ (ّر٘فة هاذسط) الشااتشة(بقغن ٌُذعة ا ممال العاهة) بالال٘ة.
 الوْافقة علٔ جع٘٘ي الذكحْس /ظغام هعوذ ععذ العو٘ذ ععذ الصْاد فٔ (ّر٘فاة أعاحارهغاعذ) الشاتشة (بقغن ٌُذعة ا ممال العاهة) بالال٘ة.
 الوْافقة علٔ جع٘ا٘ي الاذكحْس /هظاطفٔ أظواذ ععاذ الْاعا ت٘اد فأ (ّر٘فاة أعاحارهغاعذ) الشاتشة (بقغن ٌُذعة الشٓ ّالِ٘ذسّل٘اا) بالال٘ة.

كل٘ة الضساعة

 الوْافقااة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْس /ععااذٍ هعوااذ ععااذ اللط٘ اهغاعذ) الشاتشة (بقغن بغاج٘ي الفاكِة) بالال٘ة.
 الوْافقااة علااـٔ جع٘اا٘ي الااذكحْسة  /ماا٘واء فحعاأ ععااذ الااشظوي دٗااا فاأ (ّر٘فااةهذسط) الشاتشة (بقغن العْ٘اى ّالٌ٘واجْلْش٘ا الضساع٘ة) بالال٘ة.
 الوْافقااة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْس /مااادٓ هعوااذ ٗغااشٓ ُاماان فاأ (ّر٘فااة هااذسط)الشاتشة (بقغن انقحظاد الضساعٔ) بالال٘ة.

كل٘ة الطب الع٘طشٓ

أظوااذ فاأ (ّر٘فااة أعااحار

 الوْافقاة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْسة  /عااِ٘لة هعوااذ الصو٘ال أبااْ العااا أظوااذ فاأ (ّر٘فااةهذسط) الشاتشة (بقغن الطف٘ل٘ات) بالال٘ة.
 الوْافقااة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْسة  /بغااوة هعوااذ ععااذ الوص٘ااذ بعااْٗم فاأ (ّر٘فااةهذسط) الشاتشة (بقغن الظعة ّالشعاٗة الع٘طشٗة) بالال٘ة.
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كل٘ة ؽب ا عٌاى

 الوْافقااة علااـٔ جع٘اا٘ي الااذكحْسة  /هااشّة علاأ فااناد الشاامعٔ فاأ (ّر٘فااة هااذسط)الشاتشة (بقغن ؽب أعٌاى ا ؽفال) بالال٘ة.
 الوْافقااة علااـٔ جع٘اا٘ي الااذكحْسة  /عااواض بِاااء الااذٗي هعوااذ ظغاااً٘ي فاأ (ّر٘فااةهذسط) الشاتشة (بقغن ؽب الفن ّعاز اللرة) بالال٘ة.

كل٘ة الظ٘ذلة

 الوْافقااة علاـٔ جع٘اا٘ي الااذكحْس  /أظوااذ عاا٘ الااذٗي كاهاال ععااذ الُْااا فاأ (ّر٘فااةهذسط) الشاتشة (بقغن ا دّٗة ّالغوْم) بالال٘ة.
 الوْافقااة علااـٔ جع٘اا٘ي الااذكحْس  /أظوااذ فحعاأ هعوااذ أظوااذ فاأ (ّر٘فااة هااذسط)الشاتشة (بقغن ا دّٗة ّالغوْم) بالال٘ة.
 الوْافقة علـٔ جع٘٘ي الذكحْس  /هظطفٔ عاادل هعواذ الضُاشٓ فأ (ّر٘فاة هاذسط)الشاتشة (بقغن ا دّٗة ّالغوْم) بالال٘ة.
 الوْافقااة علااـٔ جع٘اا٘ي الااذكحْس  /هعوااذ قٌااذٗل هعوااذ العشااشٓ فاأ (ّر٘فااة هااذسط)الشاتشة (بقغن الا٘و٘اء الظ٘ذل٘ة) بالال٘ة.
 الوْافقة علٔ جع٘٘ي الذكحْسة /دال٘اا عاادل هعواذ الوِاذٓ فأ ّر٘فاة أعاحار هغااعذالشاتشة بقغن العقاق٘ش بالال٘ة.

كل٘ة انقحظاد ّالعلْم الغ٘اع٘ة

 الوْافقة علٔ جع٘٘ي الذكحْسُ /شام عل٘واى ععذ المفاس عل٘واى فٔ (ّر٘فاة هاذسط)الشاتشة (بقغن العلْم الغ٘اع٘ة) بالال٘ة.

كل٘ة الحوشٗغ

عااا بااشاُ٘ن ععااذٍ الوحااْلٔ فاأ (ّر٘فااة هااذسط)
 الوْافقااة علااـٔ جع٘اا٘ي الااذكحْسة ُ /الشاتشة (بقغن جوشٗغ العاؽٌٔ الصشاظٔ) بالال٘ة.
 الوْافقااة علااـٔ جع٘اا٘ي الااذكحْسة  /فاااجي عاااهة ععااذ العضٗااض فاأ (ّر٘فااة هااذسط)الشاتشة (بقغن داسة الحوشٗغ) بالال٘ة.
 الوْافقااة علااـٔ جع٘اا٘ي الااذكحْسة  /عااواض ظوااذٓ ععااذ العفاا٘ة شعشٗاال فاأ (ّر٘فااةهذسط) الشاتشة (بقغن جوشٗغ ا ؽفال) بالال٘ة.
 بٌاااء علاأ اقحااشاض الال٘ااة الوْافقااة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْسة /عااِام كوااال هعوااذ ععااذاللط٘ أظوذ فٔ ّر٘فة هذسط الشاتشة بقغن جواشٗغ العااؽٌٔ الصشاظأ بالال٘اة فأ
ػْء فحْٓ الوغحشاس القأًًْ للصاهعة.
قشس الوصلظ الوْافقة علٔ جع٘٘ي ع٘ادجِا فٔ ّر٘فاة هاذسط بقغان جواشٗغ العااؽٌٔ
الصشاظٔ بال٘ة الحوشٗغم بعذ الحأكذ هي جٌاصلِا عي القؼاٗا الوشفْعة هي ع٘ادجِا.

كل٘ة اإلعام

 الوْافقااة علااـٔ جع٘اا٘ي الااذكحْس  /ظغاا٘ي خل٘فااة ظغااي خل٘فااة فاأ (ّر٘فااة هااذسط)الشاتشة (بقغن اإلراعة ّالحل٘فضْٗى) بالال٘ة.
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 الوْافقااة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْسة ً٘ /ااشه٘ي ععااذ المفاااس عاال٘واى الظااابش فاأ (ّر٘فااةهذسط) الشاتشة (بقغن الظعافة) بالال٘ة.

كل٘ة الحشب٘ة للطفْلة الوعاشة

 الوْافقااة علاأ جع٘اا٘ي الااذكحْسة /أعااواء اعااواع٘ل أظوااذ ععااذ الْاظااذ فاأ (ّر٘فااةهذسط) الشاتشة (بقغن العلْم الحشبْٗة) بالال٘ة.

كل٘ة الذساعات العل٘ا للحشب٘ة

 بٌاء علٔ الوزكشة الوعشّػة بشاأى اجخاار اشاشاءات جع٘ا٘ي الغا٘ذ /ععاذ الحاْا عا٘ذع٘غااأ ْٗعااا (الواااذسط الوغااااعذ بقغااان الحعلااا٘ن العاااالٔ ّالحعلااا٘ن الوغاااحوش) بال٘اااة
الذساعات العل٘ا للحشب٘ة بْر٘فة هذسط بزات القغن.
قشس الوصلظ ظالة الوْػْع لٔ ا عحار الاذكحْس /هعحاض عا٘ذ ععاذ هللا بشعأ هغااعذ
سةا٘ظ الصاهعااة لشا ْى أعؼااء ُ٘ ااـة الحذسٗااـظ ّالعاهلاـ٘ي ّا عااحار الااذكحْس /سشااب
هعوْد أظوذ ؽااشي الوغحشاـاس القاأًًْ لاشة٘ظ الصاهعاة لذساعاحَ ّجقاذٗن جقشٗاش بواا
جٌحِٔ ال٘ة الذساعة ّعشػَ علٔ الوصلظ فٔ شلغة قادهة.

كل٘ة العلْم

جعٌ٘٘ات ت٘ش هغحْفاٍ

 عااذم الوْافقااة علاأ جشق٘ااة الااذكحْس /مااشٗالصْ٘فضٗاء بالال٘ة) لْر٘فة أعحار.

كل٘ة اٙدا

هعوااذ ظٌفاأ (ا عااحار الوغاااعذ بقغاان

جصذٗذ عاسة

 بٌاء علٔ انلحواط الوقذم هي ا عحارة الذكحْسة  /هاسٓ جشٗض ععذ الوغا٘ط (ا عاحارالوحفشأل بقغن اللماة اإلًصل٘ضٗاة ّادابِاا) بال٘اة اٙدا لحصذٗاذ عاساجِاا بالاْٗاث للعاام
الصاهعٔ الرأً عشش (8103/8102م) اعحعاسا هي (8102/3/0م) ظحأ جاحواي هاي
ًِاء شو٘ الحضاهاجِا العلو٘ة.
قاااشس الوصلاااظ الوْافقاااة علااأ جصذٗاااذ عااااسة عااا٘ادجِا للعاااام الصااااهعٔ الراااأً عشاااش
(8103/8102م) اعحعاسا هي (8102/3/0م) ظحٔ (8103/2/10م).

كل٘ة العقْ

 الوْافقة علٔ جصذٗذ عااسة الذكحاـْسة  /ساً٘اا هعواْد ععاذ العضٗاض عوااسة (الواذسطبقغن الوال٘ة العاهة بالال٘ة) للعواـل (بواحاب طااض العصا٘اى للوعاهااٍ ّانعحشااسات
القاًًْ٘ة بالغعْدٗة) للعام الصاهعٔ الراهي (8103/8102م)
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كل٘ة العلْم

 الوْافقاااة علااأ جصذٗاااذ عااااسة الذكحاااـْس  /هعغاااي هعواااـْد هعواااذ هاػااأ (ا عاااحارالوغاااعذ بقغاان الف٘ضٗاااء العْ٘ٗااة بالال٘ااة) للعوااـل (بصاهعااة الول ا عااعْد بالغااعْدٗة)
للعام الصاهعٔ الحاع (8103/8102م).

كل٘ة ؽب قظش العٌ٘ٔ

 الوْافقة علٔ جصذٗذ عاسة ا عحار الذكحـْس  /ظاصم هعوْد علٔ عطا (ا عحار بقغانالا٘و٘اااء العْ٘ٗااة الطع٘ااة ّالعْ٘لْش٘ااا الصضٗ ٘ااة بالال٘ااة) للعوااـل (بصاهعااة الول ا ععااذ
العضٗاااااض بالغاااااعْدٗة) للعاااااام الصااااااهعٔ الحاعااااا (8103/8102م) اعحعااااااسا هااااااي
(8102/2/08م) ظحٔ (8103/2/00م).
 الوْافقااة علاأ جصذٗااذ عاااسة الذكحااـْس  /هٌ٘ااش فاااٗض ظلواأ عضٗااض جااادسط (الوااذسطبقغاان الحخااذٗش ّالعٌاٗااة الوشكااضة الصشاظ٘ااة ّعاااز ا لاان بالال٘ااة) للعوااـل (بوغحشاافٔ
ظوادٓ الحخظظٔ بالغعْدٗة) للعام الصاهعٔ الراهي (8103/8102م)
 بٌاء علٔ اقحشاض الال٘ة الوْافقة علٔ جصذٗاذ عااسة ا عاحار الاذكحْس /هعواْد هعواذهعفْر قاعن (ا عحار بقغن ا هشاع العاؽٌة بالال٘ة) للعول (بصاهعاة ب٘اشّت العشب٘اة
لعٌاى) للعام الصاهعٔ الراهي (8103/8102م).
قاااشس الوصلاااظ الوْافقاااةعلٔ اإلعااااسة لغااا٘ادجَ ظااأ (8102/01/3م)ًِاٗةالغاااٌْات
العشش الوغوْض بِا.
 الوْافقااة علاأ جصذٗااذ عاااسة ا عااحار الااذكحْس /أظوااذ هعوااذ هعاأ الااذٗي العغااًْ٘ٔ(ا عااحار بقغاان ا رى ّا ًاا ّالعٌصااشة بالال٘ااة) للعواال (بوغحشاافٔ الغااام الااذّلٔ
بالاْٗث) للعام الصاهعٔ الحاع (8103/8102م).
 الوْافقة علٔ جصذٗذ عاسة ا عحارة الذكحْسة  /هٌٔ عضٗاض باشاُ٘ن باشاُ٘ن (ا عاحاربقغان العاذْلْش٘اا اإلكلٌ٘ا٘اة ّالا٘واة٘اة بالال٘اة) للعوال (بوشكاض ظاهاذ ْٗعا الع٘غاأ
لضساعة ا عؼاء ّهغحشفٔ ابي عٌ٘ا بْصاسة الظعة بالاْٗث) للعام الصااهعٔ العاماش
(8103/8102م) اعحعاسا هي (8102/2/81م) ظحٔ (8103/2/88م)
 الوْافقة علٔ جصذٗذ عاسة ا عحارة الاذكحْسة /ظٌااى خ٘اشٓ هعواذ ماشٗ (ا عاحاربقغاان ا مااعة الحشخ٘ظاا٘ة ّالحذاخل٘ااة بالال٘ااة) ّجم٘٘ااش هقااش العو ال (بوغحشاافٔ الٌااْس
الذّلٔ باإلهاسات بذن هي هنعغة ظوذ الطع٘ة بقطش) اعاحاوان للعاام الصااهعٔ العاماش
(8103/8102م) اعحعاااااااسا هااااااي (8102/3/0م) ظحاااااأ (8103/2/11م) ًِاٗااااااة
الغٌْات العشش الوغوْض بِا.
 الوْافقااة علاأ جصذٗااذ عاااسة ا عااحار الااذكحْس /عوااش هعاّٗااة عرواااى هعوااذ ا عااحار بقغاانا مااعة الحشخ٘ظاا٘ة ّالحذاخل٘ااة بالال٘ااة للعواال بوغحشاافٔ ظوااذ الطع٘ااة بقطااش للعااام الصاااهعٔ
الغاب  8103/8102اعحعاسا هي 8102/1/82ظحٔ 8103/1/81

كل٘ة الٌِذعة

 بٌاااء علاأ اقحااشاض الال٘ااة عااذم الوْافقااة علاأ جصذٗااذ عاااسة الااذكحْس /هعوااذ ظلواأهااأهْى عااْٗلن (ا عااحار الوغاااعذ بقغاان الٌِذعااة اإلًشاااة٘ة بالال٘ااة ) للعواال (بصاهعااة
الول ععذ العضٗض بالغعْدٗة) للعام الصاهعٔ العامش (8103/8102م).
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قشس الوصلظ الوْافقة علـٔ جصذٗـذ عاسة الذكحْس  /هعواذ ظلوأ هاأهْى عاْٗلن للعاام
الصاهعٔ العامش (8103/8102م).
 بٌاء علٔ اقحشاض الال٘اة عاذم الوْافقاة علأ جصذٗاذ عااسة الاذكحْس /أظواذ كواال ععاذالراُش (الوذسط بقغن الٌِذعة اإلًشاة٘ة بالال٘اة ) للعوال (بصاهعاة ؽ٘عاة بالغاعْدٗة)
للعام الصاهعٔ الراهي (8103/8102م).
قااشس الوصلااظ الوْافقااة علاأ جصذٗااذ عاااسة الااذكحْس  /أظوااذ كوااال ععااذ الراااُش للعااام
الصاهعٔ الراهي (8103/8102م).
 بٌاء علىاقحشاض الال٘ة عذم الوْافقة علٔ جصذٗذ عااسة الاذكحْس /عااهط ععاذ الاشظويطاد (الوذسط بقغن الشٗاػ٘ات ّالف٘ضٗقاا الٌِذعا٘ة بالال٘اة ) للعوال (بصاهعاة ؽ٘عاة
بالغعْدٗة) للعام الصاهعٔ الراهي (8103/8102م).
قشس الوصلظ الوْافقة علأ جصذٗاذ عااسة الاذكحْس  /عااهط ععاذ الاشظوي طااد للعاام
الصاهعٔ الراهي (8103/8102م).
 الوْافقة علٔ جصذٗذ عاسة ا عحار الذكحْس /هعوذ عا٘ذ ععاذ القاادس ٗاًْظ (ا عاحاربقغن الشٗاػ٘ات ّالف٘ضٗقا الٌِذع٘ة بالال٘ة) للعول (بصاهعة مقشاء بالغاعْدٗة) للعاام
الصاهعٔ الغاب (8103/8102م) فٔ ًطا العام العامش هي هصوْع عاساجَ.

كل٘ة الضساعة

 الوْافقااة علاأ جصذٗااذ عاااسة الااذكحْس /أكااشم بااشاُ٘ن هعوااذ عااالن الاعااابٔ (ا عااحارالوغاعذ بقغن اإلًحاز العْ٘أً بالال٘ة) للعول (بصاهعة الول ععذ العضٗاض بالغاعْدٗة)
فٔ ؽاس العام الصاهعٔ الراهي (8103/8102م).
 الوْافقااة علاأ جصذٗااذ عاااسة الااذكحْس /هعوااذ أظوااذ هعوااـذ أظوااـذ (ا عااحار الوغاااعذبقغن أهشاع الٌعات بالال٘ة) للعول (بصاهعاة الولا عاعْد بالغاعْدٗة) فأ ؽااس العاام
الصاهعٔ العامش (8103/8102م)
 -الوْافقااة علاأ جصذٗااذ عاااسة الذكحااـْس  /عواااد أظوااذ أظوااذ ماالعٔ (ا عااحار الوغاااعذ بقغاان

الا٘و٘اااء العْ٘ٗااة بالال٘ااة) للعوااـل (بصاهعااة ظاةاال بالغااعْدٗة) للعااام الصاااهعٔ الغاااب
(8103/8102م)

كل٘ة ؽب ا عٌاى

 الوْافقااة علاأ جصذٗااذ عاااسة ا عااحارة الااذكحْسة ٗ /واااى ععااذ العضٗااض أظوااذ (ا عااحاربقغاان أمااعة الفاان بالال٘ااة) للعوااـل (بصاهعااة هظااش للعلااْم ّالحاٌْلْش٘ااا بوظااش) للعااام
الصاهعٔ العامش (8103/8102م).

كل٘ة الظ٘ذلة

 الوْافقة علٔ جصذٗذ عاسة ا عاحارة الذكحاـْسة  /ظٌااى هعواذ سفعاث (ا عاحار بقغانالا٘و٘اااء العؼااْٗة الظاا٘ذل٘ة بالال٘ااة) للعوااـل (أعااحار ّّك٘اال كل٘ااة العلااْم الظاا٘ذل٘ة
لشااااا ْى الحعلااااا٘ن ّالطاااااا شاهعاااااة الوغاااااحقعل بوظاااااش) للعاااااام الصااااااهعٔ الغااااااب
(8103/8102م).
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 الو ْافقة علٔ جصذٗذ عاسة ا عحارة الذكحـْسة  /ه٘شٗام فاناد ْٗعا (ا عاحار بقغانالعقاااق٘ش بالال٘ااة) للعوااـل (أعااحارا بقغاان العقاااق٘ش بال٘ااة العلااْم الظاا٘ذل٘ة ّالظااٌاعات
الذّاة٘ة شاهعة الوغحقعل بوظش) للعام الصاهعٔ الراهي (8103/8102م)

كل٘ة انقحظاد ّالعلْم الغ٘اع٘ة

 الوْافقااة علاأ جصذٗااذ عاااسة الذكحااـْس  /عواااد الااذٗي ععااذ الغااام عاال٘واى (ا عااحارالوغاعذ بقغن اإلظظاء بالال٘ة) للعوـل (بصاهعاة الولا ععاذ العضٗاض بالغاعْدٗة) للعاام
الصاهعٔ العامش (8103/8102م)

كل٘ة العاز الطع٘عٔ

 الوْافقااة علاأ جصذٗااذ عاااسة الااذكحْس /هعوااذ هعوااذ بااشاُ٘ن علاأ عااالن (ا عااحارالوغااااعذ بقغااان العااااز الطع٘عااأ نػاااطشابات الصِااااص العؼااالٔ العشكااأ ّششاظحِاااا
بالال٘اااة) للعوااال (بصاهعاااة أم القاااشٓ بالغاااعْدٗة) فااأ ًطاااا العاااام الصااااهعٔ العاماااش
(8103/8102م)

كل٘ة اٙذاس

 الوْافقاة علاأ جصذٗااذ عاااسة ا عااحار الذكحااـْس  /ععــااـذ اللط٘ـااـ ععااذ اللط٘ا ظغاايأفٌذٓ (ا عحار بقغن جاشه٘ن اٙذااس بالال٘اة) للعواـل (بصاهعاة الولا ف٘ظال بالغاعْدٗة)
فٔ ؽاس العام الصاهعٔ العامش (8103/8102م) اعحعاسا هي (8102/2/04م) ظحأ
(8103/2/03م).
 الوْافقة علٔ جصذٗذ عاسة الذكحاـْس  /هعواذ ماشٗ ععاذٍ ظغاي (ا عاحار الوغااعذبقغاان اٙذاااس الوظااشٗة بالال٘ااة) للعوااـل (بصاهعااة بااْى بألواً٘ااا) للعااام الصاااهعٔ الراااهي
(8103/8102م).

هعِذ الععْخ ّالذساعات اإلفشٗق٘ة

 الوْافقة علٔ جصذٗذ عاسة ا عحار الذكحـْس  /طاعشٓ باشاُ٘ن علأ عااهة (ا عاحاربقغااان اللماااات بالوعِاااذ) للعواااـل (بصاهعاااة كاجغاااٌ٘ا بٌ٘ص٘شٗاااا) للعاااام الصااااهعٔ العاماااش
(8103/8102م).

الوعِذ القْهٔ لعلْم الل٘ضس

 الوْافقة علٔ جصذٗذ عااسة ا عاحار الذكحاـْس  /ؽااس هعواذ باشاُ٘ن أظواذ (ا عاحاربقغن جطع٘قات الل٘ضس الطع٘ة بالوعِذ) للعوـل (بصاهعة ؽ٘عة بالغعْدٗة) للعام الصااهعٔ
الغاب (8103/8102م).
 الوْافقة علٔ جصذٗذ عاسة الذكحـْس ِٗ /ا طاض الذٗي عاْع (ا عاحار الوغااعذبقغن جطع٘قاات الل٘اضس الٌِذعا٘ة بالوعِاـذ) للعواـل (بصاهعاـة الولا عاعْد بالغاعْدٗة)
للعام الصاهعٔ الراهي (8103/8102م) ّالعامش هي هصوْع عفشٗاجَ.
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ًـقــل

كل٘ة اٙدا (فشع الخشؽْم)

 الوْافقااة علاأ ًقاال ا عااحار الااذكحْس /عظااوث ظغاا٘ي عاا٘ذ ًظاااس (ا عااحار الوحفااشألبقغن الفلغفة) بال٘ة اٙدا (شاهعة بٌٔ عْٗ لٔ قغن الفلغفة بال٘اة اٙدا شاهعاة
القاُشة فشع الخشؽْم)

كل٘ة ؽب قظش العٌ٘ٔ

هٌط ألقا علو٘ة

 الوْافقة علـٔ هٌط الاذكحْسة /دال٘اا شو٘ال أها٘ي جاّػاشّط ا عاحار الوغااعذ بقغانالعاذْلْش٘ا اإلكلٌ٘٘ا٘ة ّالا٘و٘اة٘ة بالال٘ة اللقب العلؤ (لْر٘فة أعحار).
 الوْافقة علٔ هٌط الذكحْسة ُ /ذٗل هعوذ هعوذ العٌفٔ (الوذسط بقغن العاذْلْش٘اااإلكلٌ٘٘ا٘ة ّالا٘و٘اة٘ة بالال٘ة) اللقب العلؤ (لْر٘فة أعحار هغاعذ).
 الوْافقة علأ هاٌط الاذكحْسة ّ /عاام ععاذ الاشظوي هعواْد الضٗاات (الواذسط بقغانا معة الحشخ٘ظ٘ة بالال٘ة) اللقب العلؤ (لْر٘فة أعحار هغاعذ).
 الوْافقة علٔ هٌط الاذكحْس /ظغاام فحعأ علأ عا٘ذ (الواذسط بقغان ششاظاة القلابّالظذس بالال٘ة) اللقب العلؤ (لْر٘فة أعحار هغاعذ).

كل٘ة اإلعام

 الوْافقة علٔ هٌط الذكحْس  /أظوذ هعوذ الششبٌ٘ٔ خطاا (الواذسط بقغان العاقااتالعاهة ّاإلعاى بالال٘ة) اللقب العلؤ (لْر٘فة أعحار هغاعذ).

كل٘ة الذساعات العل٘ا للحشب٘ة

 الوْافقة علأ هاٌط الاذكحْس  /أظواذ هعواْد فخاشٓ تشٗاب باشاُ٘ن (الواذسط بقغانجاٌْلْش٘ا الحعل٘ن بالال٘ة) اللقب العلؤ (لْر٘فة أعحار هغاعذ).
 بٌاء علٔ اقحاشاض الال٘اة الوْافقاة علأ هاٌط الاذكحْسة /عاةشاة ععاذ الفحااض همااّسٓالواذسط بقغاان الحعلا٘ن العااالٔ ّالحعلاا٘ن الوغاحوش بالال٘ااة اللقلااب العلوأ لْر٘فااة أعااحار
هغاعذ فٔ ػْء عذم اًعقاد هصلظ القغن.
قشس الوصلظ الوْافقاة علأ اقحاشاض الال٘اةم ّرلا فأ ػاْء سأٓ الوغحشااس القاأًًْ
للصاهعة بعذ اجخار انششاءات الوحععة.

داسة الصاهعة

هغاةل جٌر٘و٘ة

 بٌاء علٔ خطا العق٘ذ هذٗش داسة الحشب٘ة العغااشٗة بصاهعاة القااُشة بشاأى جاذسٗظهااادة الحشب٘ااة العغاااشٗة خااال الغااٌْات الذساعاا٘ة لصو٘اا الطلعااة الذاسعاا٘ي بصاهعااة
القاُشة.
قـشس الوصلـظ سشاء الوْػْع لوضٗذ هي الذساعة.
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 الوْافقاااة علااأ قاااشاس هصلاااظ مااا ْى الحعلااا٘ن ّالطاااا بصلغاااحَ الوٌعقاااذة بحااااسٗخ(8102/4/08م) بالوْافقة علٔ القْاعاذ الوقحشظاة للحعْٗال ًّقال الق٘اذ للطاا با٘ي
الال٘ات للعام الصاهعٔ (8103/8102م).ه جعذٗل بعغ العٌْد.
 انظاؽاااة علواااا َ بقاااشاس هصلاااظ مااا ْى الحعلااا٘ن ّالطاااا بصلغاااحَ الوٌعقاااذة بحااااسٗخ(8102/4/08م) باإلظاؽااة علوااا بقْاعااذ ّ شااشاءات جٌغاا٘ق قعااْل الطااا الْافااذٗي
بالصاهعات ّالوعاُذ الوظشٗة للعام الصاهعٔ (8103/8102م)
 الوْافقااة علاأ الواازكشة الوعشّػااة بشااأى اعحواااد اشااشاءات الوٌاقظااة ّالوواسعاااتّالعقْد بوخحل أًْاعِا خال الفحشة هي (8102/3/81م) ظحٔ (8102/4/82م)
 الوْافقة علٔ الوزكشة الوعشّػة بشأى ششاءات ؽشض ّجأش٘ش الوٌافز ّالاافح٘شٗاتّالواحعات ّكافة الْظذات القابلة للحأش٘ش داخل ّخاسز العشم الصاهعٔ هي خاال داسة
الحاافااال انشحوااااعٔ ّلصٌاااة الوٌافااازم هااا جعو٘واااَ علااأ كل٘اااات الصاهعاااة ّهعاُاااذُا
ّالْظااذات رات الطاااب الخاااص ّالصِااات الحابعااة إلداسة الصاهعااةم ّالحاك٘ااذ علاأ عااذم
شْاص ها جقاْم باَ أٗاَ شِاة أخاشٓ بشاأى جاأش٘ش الوٌافازم ؽعقاا للوقاشس فأ ُازا الشاأى
ّاعحعاس كل ها ٗخال هخالفة جغحلضم الوغاءلة.
 الوْافقااة علاأ الواازكشة الوعشّػااة بشااأى جعااذٗل لااْاةط طااٌادٗق الشعاٗااة الطع٘ااةعؼاء ُ٘ اة الحاذسٗظ ّالِ٘ اة الوعاًّاة ّالعااهل٘ي ّطاٌذّ الشعاٗاة الطع٘اة ٙعاش
أعؼاء ُ٘ اة الحاذسٗظ ّالِ٘ اة الوعاًّاةم ّطاٌذّ الشعاٗاة الطع٘اة للعااهل٘ي ّلصٌاة
هحابعة جٌف٘ز هششّع اإلعااىم ّاقحاشاض جع٘ا٘ي كال هاي أ.د .علأ ععاذ الاشظوي ْٗعا
سة٘غا للصٌة هحابعة جٌف٘از هشاشّع اإلعاااى ّأ.د .هعواذ هعواْد هعواذ ْٗعا سة٘غاا
لوصلظ داسة طٌادٗق الشعاٗة الطع٘ة.
ّٗذٗي هصلظ الصاهعة أعلْ أ.دً .اةب سة٘ظ الصاهعة لش ْى خذهة الوصحو ّجٌو٘اة
الع٘ ااةم ّؽشٗقاااة الااااام ت٘اااش الاةقاااَ ّبوااا ٗحعااااسع هااا ا طاااْل ّالقْاعاااذ ّالقااا٘ن
الصاهع٘ة بتشواع هصلظ الصاهعة.
 الوْافقااة علاأ هعؼااش اشحو ااع لصٌااة اإلعاااى عااي ّراااة أعؼاااء ُ٘ ااة الحااذسٗظّهعاًِّ٘ن الوشالة بقشاس هصلاظ الصاهعاة بحااسٗخ ّ 8112/00/82الوٌعقاذة بحااسٗخ
.8102/4/01

كل٘ة الذساعات العل٘ا للحشب٘ة

 الوْافقااة علاأ قااشاس هصلااظ الذساعااات العل٘ااا ّالععااْخ بصلغااحَ الوٌعقااذة بحاااسٗخ(8102/4/81م) بالوْافقة علٔ ػافة جخظض دق٘ق ( عاقة عوع٘ة ـ عاقة عقل٘ة ـ
طعْبات جعلن لزّٓ انظح٘اشات الخاطةم هُْعة ّجفاْ لازّٓ انظح٘اشاات الخاطاة ـ
عاقاة بظاشٗة ـ عاقاة ظشك٘اة ـ جْظاذ) لخشٗصأ قغان الحشب٘اة الخاطاة عٌاذ الحغاص٘ل
للخطة بالقغن بال٘ة الذساعات العل٘ا للحشب٘ة.

كل٘ة العلْم

م ْى أعؼاء ُ٘ ة الحذسٗظ

 بٌاء علٔ الوزكشة الوعشّػاة بشاأى ظالاة الاذكحْس /أظواذ ماف٘ق هعاشّبقغن الف٘ضٗاء) بال٘ة العلْم.

(الواذسط
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قشس الوصلظ ظالة الوْػْع لٔ اللصٌة الفٌ٘ة الوشالة بقشاس هصلظ الصاهعة بحااسٗخ
(8101/01/10م) لذساعة الوْػْع بال أبعادٍ.

كل٘ة ؽب قظش العٌ٘ٔ

 بٌاء علٔ انلحواط الوقذم هي الذكحْسة  /هاسٗض ْٗع عْع هللا (ا عحار الوغاعذبقغن ا معة الحشخ٘ظ٘ة) بال٘ة الطب بشأى سشاع أقذه٘حِا فٔ ّر٘فة أعاحار هغااعذ
هي (8102/8/81م) لٔ(8101/3/81م) جاسٗخ هصلظ الصاهعة بعاذ الوْافقاة علأ
جشق٘ة ع٘ادجِا.
قااشس الوصلااظ الوْافقااة علاأ سشاااع أقذه٘ااة عاا٘ادجِا فاأ ّر٘فااـة أعااحار هغاااعذ هااي
(8102/8/81م) لٔ (8101/3/81م).

كل٘ة الظ٘ذلة

 بشأى انلحواط الوقذم هي الغ٘ذ /هعوذ جْف٘ق هعواذ ًواش (الواذسط الوغااعذ بقغانالا٘و٘اء العؼْٗة الظ٘ذل٘ة) بال٘ة الظ٘ذلة لوعْ الصضاء الوْق علٔ ع٘ادجَ.
قاااشس الوصلاااظ الوْافقاااة علااأ سأٓ الوغحشااااس القاااأًًْ بشفااا الصاااضاء الوْقااا علااأ
ع٘ادجَم ّجحخز الال٘ة اإلششاءات ًعْ جع٘٘ي ع٘ادجَ فٔ ّر٘فة هذسط بال٘ة الظ٘ذلة.

كل٘ة ؽب قظش العٌ٘ٔ

اجفاق٘ات جعاّى

 الوْافقااة علاأ قااشاس هصلااظ الذساعااات العل٘ااا ّالععااْخ بصلغااحَ الوٌعقااذة بحاااسٗخ(8102/4/81م) بالوْافقااة علاأ هاازكشة الحفاااُن باا٘ي شاهعااة القاااُشة (كل٘ااة الطااب)
ّشاهعة هظش للعلْم ّالحاٌْلْش٘ا.

كل٘ة انقحظاد ّالعلْم الغ٘اع٘ة

 الوْافقة علٔ قاشاس هصلاظ الذساعاات العل٘اا ّالععاْخ باالحفْٗغ خاال ماِش ٌٗااٗش(8102م) بالوْافقاااة علااأ جصذٗاااذ جفاق٘اااة ؽااااس الخاطاااة بعاااشاهس جعل٘و٘اااة ّبعاااْخ
ّجذسٗب ب٘ي (شاهعة القاُشة ـ كل٘اة انقحظااد ّالعلاْم الغ٘اعا٘ة) ّ(شاهعاة بااسٗظ 0
باًحْ٘ى عْسبْى فشًغا)
 الوْافقااة علاأ قااشاس هصلااظ الذساعااات العل٘ااا ّالععااْخ بصلغااحَ الوٌعقااذة بحاااسٗخ(8102/4/81م) بالوْافقة علٔ اجفاق٘ة الحعااّى با٘ي شاهعاة القااُشة (كل٘اة انقحظااد
ّالعلاااْم الغ٘اعااا٘ة هشكاااض دساعاااات ّاعحشااااسات اإلداسة العاهاااة) ّّصاسة الحخطااا٘ؾ
ّالوحابعة ّاإلطاض اإلداسٓ (هشكض العْكوة).
 الوْافقااة علاأ قااشاس هصلااظ الذساعااات العل٘ااا ّالععااْخ بصلغااحَ الوٌعقااذة بحاااسٗخ(8102/4/81م) بالوْافقة علأ هازكشة الحفااُن با٘ي شاهعاة القااُشة (كل٘اة انقحظااد
ّالعلااْم الغ٘اعاا٘ة هشكااض الععااْخ ّالذساعااات انقحظااادٗة ّالوال٘ااة) ّشاهعااة الااذّل
العشب٘ة (هصلظ الْظذة انقحظادٗة العشب٘ة) فٔ هصانت دعن انقحظاد الشقؤ.
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جعذٗل لْاةط

 الوْافقااة علاأ قااشاس هصلااظ الذساعااات العل٘ااا ّالععااْخ بصلغااحَ الوٌعقااذة بحاااسٗخ(8102/4/81م) بالوْافقااة علاأ جظااع٘ط خطااأ هااادٓ ّاسد باةعااة الذساعااات العل٘ااا
بعشًاااهس الواشغااح٘ش قغاان علاان الااٌفظ (مااععة علاان الااٌفظ الوعشفاأ) بال٘ااة اٙدا
باْدٗي هخحلف٘ي بالاةعة الذاخل٘ة للذساعات العل٘ا الوقاشس جطع٘قِاا فأ العاام الصااهعٔ
(8103/8102م).
 الوْافقااة علاأ خطااا ا عااحار الااذكحْس عو٘ااذ كل٘ااة اٙدا بشااأى الاةعااة الذاخل٘ااةلوشظلة الل٘غاًظ بٌراهٔ الفظل٘ي الذساع٘٘ي ّالغاعات الوعحوذة.

كل٘ة الضساعة

 الوْافقاااة علااأ قاااشاس هصلاااظ مااا ْى الحعلااا٘ن ّالطاااا بصلغاااحَ الوٌعقاااذة بحااااسٗخ(8102/4/08م) بالوْافقااة علاأ شااشاء جعااذٗل علاأ الوااادة سقاان ( )02هااي الاةعااة
الذاخل٘ة لال٘ة الضساعة .

كل٘ة ؽب ا عٌاى

 الوْافقااة علاأ جعااذٗل الاةعااة الوال٘ااة لعشًاااهس الضهالااة العشٗطاً٘ااة عااي الفحااشة هااي 8188/8103بالال٘ة.

كل٘ة الحشب٘ة الٌْع٘ة

 الوْافقة علٔ خطا أ.د .عو٘ذ كل٘ة الحشب٘ة الٌْع٘ة بحعاذٗل ًاض الواادة ( )4الفقاشة( )1هااي الاةعااة الذاخل٘ااة لال٘ااة الحشب٘ااة الٌْع٘ااة الحاأ جااٌض علاأ اشح٘اااص انخحعاااسات
الشخظاا٘ة الحاأ جصااشٓ بوعشفااة الال٘ااة للحأكااذ هااي طاااظ٘ة الطالااب لوواسعااة هٌِااة
الحاااذسٗظ عٌاااذ الحعاقاااَ بالال٘اااة لوعشفاااة عاااوات الشخظااا٘ة ّفااأ ظالاااة عاااذم القعاااْل
(ت٘ش نةق) ٗحن جعْٗلَ.

كل٘ة العاععات ّالوعلْهات

 الوْافقااة علاأ قااشاس هصلااظ الذساعااات العل٘ااا ّالععااْخ بصلغااحَ الوٌعقااذة بحاااسٗخ(8102/4/81م) بالوْافقااة علاأ نةعااة بشًاااهس الواشغااح٘ش الوٌِاأ فاأ العاعااعات
ّالوعلْهات جخظض الحعل٘ات الحطع٘ق٘ة لذعن القشاس بال٘ة العاععات ّالوعلْهات.

كل٘ة العقْ

هغاةل هال٘ة

 بٌاااااء علاااأ قااااشاس هصلااااظ ماااا ْى الحعلاااا٘ن ّالطااااا بصلغااااحَ الوٌعقااااذة بحاااااسٗخ(8102/4/08م) بالوْافقة علٔ صٗادة الوظاشّفات الذساعا٘ة لعشًااهس قغان الذساعاة
القاًًْ٘ة باللماة اإلًصل٘ضٗاة بال٘اة العقاْ هاي  03ألا شٌ٘اَ لأ  02ألا شٌ٘اَ فأ
العام الصااهعٔ ت٘اش مااهلة سعاْم الاحاب ّعلأ أى جعاذد سعاْم الاحاب ظغاب الحالفاة
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الفعل٘ة ه ػافة  %01هظشّفات داسٗاةم علأ أى جغاشٓ علأ الطاا الولحعقا٘ي
فٔ العام الصاهعٔ (8103/8102م).
قااااشس الوصلااااظ الوْافقااااة علاااأ قااااشاس هصلااااظ ماااا ْى الحعلاااا٘ن ّالطااااا بصلغااااة
(8102/4/08م) فاأ ُاازا الشااأى ه ا الحأك٘ااذ علاأ شو٘ ا الال٘ااات علاأ جْسٗااذ ظظااة
الصاهعة فٔ الوْاع٘ذ الوقشسةم ّ ػافة  %01هظاسٗ داسٗة جْسد للصاهعاة عااّة
علٖ ًغعحِا الوقشسة قعا.

كل٘ة الضساعة

 بٌااااء علااأ قاااشاس هصلاااظ الذساعاااات العل٘اااا ّالععاااْخ بصلغاااحَ الوٌعقاااذة بحااااسٗخ(8102/4/81م) بالوْافقة علأ صٗاادة الشعاْم الذساعا٘ة هقابال الخاذهات الحأ جقاذم
لطا الذساعات العل٘ا بال٘ة الضساعاة علأ أى ٗاحن ٗاذاعِا بعغاا جطاْٗش الذساعاات
العل٘ا بالال٘ة.
قاااشس الوصلاااظ الوْافقاااة علااأ قاااشاس هصلاااظ الذساعاااات العل٘اااا ّالععاااْخ بصلغاااة
(8102/4/81م) فٔ ُازا الشاأى ها الحأك٘اذ علأ شو٘ا الال٘اات علأ جْسٗاذ ظظاة
الصاهعة فٔ الوْاع٘ذ الوقشسة.
 بٌاااء علاأ اقحااشاض الال٘ااة الوْافقااة علاأ صٗااادة هظاااسٗ الحقااذٗن لوغااابقة الراًْٗااةالضساع٘ة لحظعط  811شٌ٘اَ (هاةحااى شٌِ٘اا ن ت٘اش) ّرلا ًر٘اش الخاذهات الحأ جقاذم
للطالب علٔ أى ٗطعق اعحعاسا هي العام الصاهعٔ .8103/8102
قااشس الوصلااظ الوْافقااة علاأ اقحااشاض الال٘ااةم ّ ػااافة  %01هظاااسٗ داسٗااة جااْسد
للصاهعة عاّة علٖ ًغعحِا الوقشسة قعا.
 بٌااااء علااأ اقحاااشاض الال٘اااة الوْافقاااة علااأ صٗاااادة الشعاااْم الذساعااا٘ة لعاااشاهس اللماااةاإلًصل٘ضٗة لحظعط  08111شٌِ٘ا ( ذٌاا عشاش ألا شٌ٘اَ ن ت٘اش) لعشًااهصٔ الضساعاة
الذّل٘ة ّالحاٌْلْش٘ا العْ٘ٗةم ّ  111شٌَ٘ (ذاذواةة شٌِ٘ا ن ت٘اش) لعشًااهس جظاٌ٘
ا تزٗاااة بالٌراااام ا ّسّبااأ للْظاااذة ا ّسّب٘اااة ّرلااا ًراااشا لضٗاااادة سعاااْم الخاااذهات
الحعل٘و٘ة.
قااشس الوصلااظ الوْافقااة علاأ اقحااشاض الال٘ااةم ّ ػااافة  %01هظاااسٗ داسٗااة جااْسد
للصاهعة عاّة علٖ ًغعحِا الوقشسة قعا.

كل٘ة داس العلْم

 بٌااااء علااأ قاااشاس هصلاااظ الذساعاااات العل٘اااا ّالععاااْخ بصلغاااحَ الوٌعقاااذة بحااااسٗخ(8102/4/81م) بالوْافقاااة علااأ عاااذاد سعاااْم دساعااا٘ة لواااي ٗشتاااب هاااي الطاااا
الشاعع٘ي فـٔ هـادة أّ هادج٘ي هقابال ظؼاْس هعاػاشاتم ّهٌاقشاة الععاْخ ّجق٘٘وِاا
قعل اخحعاسات مِش أكحْبش بوعلا  311شٌ٘اَ للطالاب الوظاشٓ ّ  111دّنس للطالاب
الْافذ بال٘ة داس العلْم.
قشس الوصلاظ الوْافقاة هاي ظ٘اد الوعاذأ علأ قاشاس هصلاظ الذساعاات العل٘اا ّالععاْخ
بصلغااة (8102/4/81م) فاأ ُاازا الشااأى علاأ أن جحعاااسع ه ا الاةعااةم ّأى ٗاااْى
الحقذم لعؼْس ُزٍ الوعاػشات اخح٘اسٗا.
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كل٘ة اإلعام

 بشاااااأى قاااااشاس هصلاااااظ مااااا ْى الحعلااااا٘ن ّالطاااااا بصلغاااااحَ الوٌعقاااااذة بحااااااسٗخ(8102/4/08م) بالوْافقة علٔ صٗادة الوظشّفات الذساع٘ة لشععة اللماة اإلًصل٘ضٗاة
بال٘اة اإلعاام هااي  08111شٌ٘اَ لأ  02111شٌ٘ااَ فأ العاام الصاااهعٔ ت٘اش ماااهلة
سعاااْم الاحاااب ّعلااأ أى جعاااذد الشعاااْم ظغاااب الحالفاااة الفعل٘اااة هااا ػاااافة %01
هظاااشّفات داسٗاااة علااأ أى جغاااشٓ علااأ الطاااا الولحعقااا٘ي فااأ العاااام الصااااهعٔ
(8103/8102م)
قااااشس الوصلااااظ الوْافقااااة علاااأ قااااشاس هصلااااظ ماااا ْى الحعلاااا٘ن ّالطااااا بصلغااااة
(8102/4/08م) فاأ ُاازا الشااأى ه ا الحأك٘ااذ علاأ شو٘ ا الال٘ااات علاأ جْسٗااذ ظظااة
الصاهعة فٔ الوْاع٘ذ الوقشسةم ّ ػافة  %01هظاسٗ داسٗة جْسد للصاهعاة عااّة
علٖ ًغعحِا الوقشسة قعا.

م ْى الطا

كل٘ة ؽب قظش العٌ٘ٔ

 الوْافقااة علاأ قااشاس هصلااظ الذساعااات العل٘ااا ّالععااْخ بصلغااحَ الوٌعقااذة بحاااسٗخ(8102/4/81م) بالوْافقة علٔ ٗقاا ق٘اذ الطالعاة ال٘وٌ٘اة /بذٗعاة ععاذ الغاام علأ
الوق٘ااذة بذسشااة الواشغااح٘ش بال٘ااة الطااب للعااام الصاااهعٔ (8101/8108م) لوااذة عااام
ذالد اعحعاسا هي (8101/01/0م) ًرشا ل ظذاخ الحٔ جوش بِا العاد ّجْق الط٘اشاى
بٌاء علٔ خطا الغفاسة.

كل٘ة الذساعات العل٘ا للحشب٘ة

 بٌاء علٔ خطا أ.د .عو٘ذ كل٘ة الذساعات العل٘ا للحشب٘ة بشأى-: .0جٌف٘ز قشاس اللصٌاة الازٓ جان عشػاَ علأ هصلاظ الال٘اة بحااسٗخ (8102/4/81م)
بحغص٘ل عذد ( )01ؽالعا ّ عادة العشع هصذدا لعذد ( )3ؽا فٔ عوٌ٘اس القغن.
ٗ .8قاااا قعاااْل الطاااا بقغااان علااان الاااٌفظ الحشبااآْ فااأ العاااام الذساعااأ القاااادم
(8103/8102م) جصٌعا لوضٗذ هي الوشاات داخل القغن.
قشس الوصلظ الوْافقة علٔ العٌذ ا ّل فقؾ ّالخاص بحغص٘ل عاذد ( )01ؽالعاا
ّ عادة العشع هصذدا لعذد ( )3ؽا فٔ عوٌ٘اس القغن ه الحأك٘ذ علأ اجعااع
انششاءات الوقشسة فٔ ُزا الشأى ّ عوال لصٌة الذساعات العل٘ا منًِا.

كل٘ة الحشب٘ة الٌْع٘ة

جشا٘ل لصاى ّهصالظ

 بٌااااء علااأ قاااشاس هصلاااظ الذساعاااات العل٘اااا ّالععاااْخ بصلغاااحَ الوٌعقاااذة بحااااسٗخ(8102/4/81م) بالوْافقة علٔ نةعة الذبلْهة الوٌِ٘ة لقغن اإلعام الحشبآْ بٌراام
الغاعات الوعحوذة بال٘ة الحشب٘ة الٌْع٘ة.
قشس الوصلظ جشا٘ل لصٌة هي الغادة ا عاجزة:ـ
الذكحْسة  /شِ٘اى ٗغـشٓ ظغ٘ي أبْ العا
عو٘ــــذ كل٘ـــــــة اإلعـــام هقشسا
كليــــــة
عميـــــد
الذكحْسة  /أهل ععذ الفحاض أظوذ عْٗـذاى
الذساعـات
كل٘ـة
عو٘ـذ
الدرا�ســات عؼْا
العليا للرتبية
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العل٘ــا للحشب٘ـة
ّك٘ل كل٘ة الحشب٘ة الٌْع٘ة
الذكحْسة  /طفاء هعوذ مْقٔ هِـــذٓ
لش ْى الحعل٘ن ّالطا
لذساعة الوْػْع ّجقذٗن جقشٗاش بواا جٌحِأ ل٘اَ الذساعاة ّعشػاَ
علٔ الوصلظ فٔ شلغة قادهة.

عؼْا

داسة الصاهعة

الْظذات رات الطاب الخاص

 بٌاااء علاأ الواازكشة الوعشّػااة بشااأى ًشاااء ّظااذة إلداسة الوشااشّعات ّالشااشاكات(ّظااااذة رات ؽاااااب خاااااص) جابعااااة إلداسة الصاهعااااةم جِااااذ لاااأ داسة العذٗااااذ هااااي
الوششّعات اإلًحاش٘ة ّالخذه٘ة ّالععر٘ة فٔ ؽاس عظشٓ.
قااشس الوصلااظ الوْافقااة علاأ ًشاااء الْظااذة علاأ أى جاااْى جابعااة هعامااشة لااشة٘ظ
الصاهعااةم ه ا ظالااة الواازكشة للوغحشاااس القااأًًْ للصاهعااة إلعااذاد نةعااة الْظااذة ذاان
عشػِا علٔ هصلظ الصاهعة.

كل٘ة ؽب قظش العٌ٘ٔ

اشـــاصات

 الوْافقة علٔ اظحغا الفحاشة هاي (8101/00/00م) ظحأ (8102/2/02م) الحأجصاّصُااا ا عااحار الااذكحْس /عااو٘ط أظوااذ ععااذ الااشظوي عاااهش (ا عااحار الوحفااشأل بقغاان
ششاظة القلب ّالظذس بالال٘ة) عقب ًحِاء شاصجَ الخاطة بذّى هشجب.

كل٘ة الٌِذعة

 الوْافقاااة علااأ اظحغاااا الفحاااشة هاااي (8102/0/3م) ظحااأ (8102/3/8م) الحااأجصاّصُا الذكحْس  /هوذّض هعوذ عاالن ععاذ الاشاص (الواذسط بقغان ٌُذعاة الحظاو٘ن
الو٘ااً٘أ ّاإلًحاز بالال٘ة) عقب اًحِاء الوِوة العلو٘ة الووٌْظاة لغا٘ادجَ علأ أًِاا
شاصة خاطة بذّى هشجب.

كل٘ة الظ٘ذلة

 الوْافقااة علاأ اظحغااا الفحااشة هااي (8101/4/02م) ظحاأ (8102/2/00م) الحاأجصاّصُاااا الاااذكحْس  /ظااااصم الغااا٘ذ الغااا٘ذ هعواااذ (الواااذسط بقغااان الو٘اشّبْ٘لْش٘اااا
ّالوٌاعااة بالال٘ااة) عقااب اًحِاااء الوِوااة العلو٘ااة الووٌْظااة لغاا٘ادجَ علاأ أًِااا شاااصة
خاطة بذّى هشجب.

الوعِذ القْهٔ ل ّسام

 الوْافقاااة علااأ اظحغاااا الفحاااشة هاااي (8102/2/0م) ظحااأ (8102/4/3م) الحااأجصاّصُااا ا عااحار الااذكحْس /ععااذ الوااٌعن هعوااْد علاأ عرواااى (ا عااحار الوحفااشأل بقغاان
بْ٘لْش٘ااا ا ّسام بالوعِااذ) جاااسٗخ ًِاٗااة اإلعاااسة اهحااذاد إلعاسجااَ لرااشّ انهحعاًااات
ّسطذ الذسشات علٔ أًِا شاصة خاطة بذّى هشجب.
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اًِاء خذهة

 الوْافقة علٔ اًِاء خذهة الذكحْس /هعواذ هعواْد هعواذ ععاذ هللا (ا عاحار الوغااعذبقغن ٌُذعة اإللاحشًّ٘ات ّانجظانت الاِشب٘ة بالال٘اة) اعحعااسا هاي (8101/3/0م)
الْ٘م الحالٔ إلًحِاء اإلعاسة.
ه ا لااضام عاا٘ادجَ بغااذاد هااا قااذ ٗاااْى هغااحعقاا عل٘ااَ هااي الحضاهااات هال٘ااة قعاال الال٘ااة
ّالصاهعة.
 الوْافقة علٔ اعحعاس الذكحْس /هعوذ عض الذٗي هِذٓ (الوذسط بقغن ٌُذعة القآّْاٙنت الاِشب٘ااة بالال٘ااة) هغااحق٘ا هااي عولااَ ّاعحعاااس خذهحااَ هٌحِ٘ااة اعحعاااسا هااي
(8101/4/0م) جاسٗخ اًقطاعَ عي العول عقب ًحِااء اإلشااصة الخاطاة باذّى هشجاب
لوشافقة الضّشةم ّرل ؽعقا لٌض الوادة ( )001هي قاًْى جٌر٘ن الصاهعات.
ه ا لااضام عاا٘ادجَ بغااذاد هااا قااذ ٗاااْى هغااحعقاا عل٘ااَ هااي الحضاهااات هال٘ااة قعاال الال٘ااة
ّالصاهعة.
 الوْافقة علٔ ًِاء اإلشاصة الذساع٘ة ّالخذهة للوٌِذط /هعوذ ظغ٘ي هعوذ ظغايععاط (الوذسط الوغاعذ بقغن ٌُذعة الحظو٘ن الو٘اااً٘أ ّاإلًحااز بالال٘اة) اعحعااسا
هااي ( )8101/3/0ال٘ااْم الحااالٔ ٙخااش هااذ لعااذم العااْدة ّهطالعحااَ ّػاااهٌَ بالٌفقااات
اعحعاسا هي (8108/3/0م) جاسٗخ الغفش.
ه ا الااضام عاا٘ادجَ بغااذاد هااا قااذ ٗاااْى هغااحعقا عل٘ااَ هااي الحضهااات هال٘ااة قعاال الال٘ااة
ّالصاهعة ّهطالعحَ ّػاهٌَ بالٌفقات اعحعاسا هي (8108/3/0م) جاسٗخ الغفش.

كل٘ة ؽب ا عٌاى

 الوْافقة علٔ اعحعاس الذكحْس /هظطفٔ هنهي هعوذ هعوذ الوظشٓ (الوذسط بقغنانعحعاػة الظٌاع٘ة بالال٘ة) هغحق٘ا هي عولاَ ّاعحعااس خذهحاَ هٌحِ٘اة اعحعااسا هاي
 8101/1/01جاسٗخ اًقطاعاَ عاي العوال عقاب اًحِااء اإلشااصة الخاطاة باذّى هشجاب
لوشافقة الضّشة ّرل جطع٘قا لٌض الوادة ( )001هي قاًْى جٌر٘ن الصاهعات.
ه ا لااضام عاا٘ادجَ بغااذاد هااا قااذ ٗاااْى هغااحعقا عل٘ااَ هااي لحضهااات هال٘ااة قعاال الال٘ااة
ّالصاهعة.

الوغحشف٘ات الصاهع٘ة

 الوْافقااة علاأ قعااْل انعااحقالة الوقذهااة هااي الااذكحْسةٗ /واااى أظوااذ عاااهٔ هعوااْدخل٘فااة صه٘اال ؽااب ا ؽفااال بالوغحشااف٘ات الصاهع٘ااة ّالوعادلااة لذسشااة هااذسط بالاااادس
الصاااهعٔ اعحعاااسا هااي (8102/8/82م) جاااسٗخ أخااش ٗااْم عواال لغاا٘ادجِا ّرل ا ؽعقااا
للقاًْى سقن ( )003لغٌة (0331م).
ا
هااا لاااضام عااا٘ادجِا بغاااذاد هاااا قاااذ ٗااااْى هغاااحعقا علِ٘اااا هاااي الحضاهاااات هال٘اااة قعااال
الوغحشف٘ات ّالصاهعة.
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سادس ًا
محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب
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هعؼش اشحواع
هصلظ م ْى الحعل٘ن ّالطا
الصلغة سقن ( )813بحاسٗخ 8102/4/08

عقااذ هصلااظ م ا ْى الحعلاا٘ن ّالط اا اشحواعااَ الخاااهظ ّالغااععْى بعااذ الواااةح٘ي
فااااأ جواااااـام الغاعاااااـة الراً٘اااااة عشاااااش رِاااااشا ٗاااااْم الراذااااااء الوْافاااااق 8102/4/08
بقاعاااااـة "أظواااااذ لطفااااأ الغااااا٘ذ" بوعٌااااأ داسة الصاهعاااااةم بشةاعاااااة الغااااا٘ذ ا عاااااحار
الذكحْس /علٔ ظاجن شعش ـ ّك٘ل كل٘ة الٌِذعةم ّظؼْس كل هي الغادة اعؼاء الوصلظ.
افححط الغـ٘ذ ا عـحار الذكحــْس /سة٘ـظ الوصلــظ انشحــواع.
" بغن هللا الشظوي الشظ٘ن "
اعاااحِل الغااا٘ذ ا عاااحار الاااذكحْس /علااأ ظااااجن شعاااش ـ ّك٘ااال كل٘اااة الٌِذعاااة
ّسة٘ظ الوصلظ انشحواع بالحشظ٘ب بالغادة أعؼاء الوصلظ الوْقش.
 جٌِ اة الغااادة ا عؼااء بوٌاعااعة ع٘اذ الفطااش الوعااس أعااادٍ هللا علأ ا هااة اإلعاااه٘ة
بالخ٘ش ّال٘وي ّالعشكات.
 جن اخح٘اس الغ٘ذة ا عاحارة الاذكحْسة /طافاء هعواذ ماْقٔ هِاذٓ ـ ّك٘ال كل٘اة الحشب٘اة
الٌْع٘ة لش ْى الحعل٘ن ّالطا أهٌ٘ا لِزة الصلغة.

داسة الصاهعة

الوظــادقـات

 الوظادقة علٔ هعؼش اشحواع هصلظ م ْى الحعل٘ـن ّالطـا الصلغـة سقان ()812بحاسٗخ 8102/3/03م.

داسة الصاهعة

الوحابعـــة

 اظ٘ؾ الوصلظ علوا بوا جن هحابعـة جٌف٘ـزٍ هي قشاسات هصلظ م ْى الحعل٘ن ّالطااالصلغة سقن ( )812بحاسٗخ 8102/3/03م

داسة الصاهعة

جفْٗؼات

 الوظادقة علٔ قشاسات الغـ٘ذ ا عحار الذكحْسً /اةاب سةا٘ظ الصاهعاة لشا ْى الحعلا٘نّالطاااا الظاااادسة باااالحفْٗغ هاااي هصلاااظ مااا ْى الحعلااا٘ن ّالطاااا خاااال الفحاااشة
هي  8102/3/04ظحٔ 8102/4/08

كل٘ة الضساعة

جعذٗل لْاةـط

 الوْافقااة علاأ جقشٗااش اللصٌااة الوشااالة هااي هصلااظ م ا ْى الحعلاا٘ن ّالطااا بصلغااحَالوٌعقذة بحاسٗخ  8102/3/03بشأى ششاء جعذٗل علٔ الوادة سقان ( )02هاي الاةعاة
الذاخل٘اة لال٘اة الضساعااة ّالحأ جحؼااوي ك٘ف٘اة اظحغااا ًقااؽ الوقااشس ّالحقاذٗشات الحاأ
ٗعظاال علِ٘ااا الطالااب خااال دساعااحَ بوشظلااة العاااالْسْٗط فاأ راال ًرااام الغاااعات
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الوعحوذة ؽعقا للوعادلة ّالصذّل الحٔ أقشجِا لصٌة قطاع الذساعات الضساع٘اة باالوصلظ
ا علٔ للصاهعات جوِ٘ذا للعشع علٔ هصلظ الصاهعة.

كل٘ة الٌِذعة

 بٌااااء علااأ اقحاااشاض الال٘اااة الوْافقاااة علااأ شاااشاء جعاااذٗات علااأ نةعاااة باااشاهسالعاالْسْٗط بٌرام الغاعات الوعحوذة بالال٘ة .
قشس الوصلظ ظالة الوْػْع لٔ لصٌة القطاع الٌِذعٔ ّجقذٗن جقشٗش بواا جٌحِأ ل٘اَ
اللصٌة ّالعشع علٔ الوصلظ فٔ شلغة قادهة.

داسة الصاهعة

 اظ٘ؾ الوصلظ علوا باحا الوصلظ ا علٔ للصاهعات بشأى طاذاس الاةعاة الوْظاذةّالوعذلة لعشًاهس دسشة العاالْسْٗط فٔ الظ٘ذلة (ط٘ذلة كلٌ٘٘ا٘اة) بٌراام الغااعات
الوعحوذة ّجطع٘قِا ابحذاء هي العام الصاهعٔ 8103/8102
 اظ٘ؾ الوصلظ علوا باحا الوصلظ ا علأ للصاهعاات بشاأى جعاذٗل الاةعاة الذاخل٘اةهشظلة العاالْسْٗط بال٘ة الحشب٘ة الٌْع٘ة .

داسة الصاهعة

هغاةل عاهة

 اظاا٘ؾ الوصلااظ علوااا بالواازكشة الوعشّػااة بشااأى قْاعااذ ّ شااشاءات جٌغاا٘ق قعااْلالطااااا الْافااااذٗي بالصاهعااااات ّالوعاُااااذ الوظااااشٗة للعااااام الصاااااهعٔ 8103/8102
جوِ٘ذالعشع علٔ هصلظ الصاهعة.
 اظاا٘ؾ الوصلااظ علوااا باحااا الوصلااظ ا علاأ للصاهعااات بشااأى الوْافقااة علاأ ًشاااءبشًاهس ٌُذعة العٌ٘ة الحعح٘ة الوذً٘ة " بال٘ة الٌِذعة "
 اظاا٘ؾ الوصلااظ علوااا باحااا الوصلااظ ا علاأ للصاهعااات بشااأى الوْافقااة علاأ ًشااءبشًاهس جخط٘ؾ ّجظو٘ن هذى خؼشاء " بال٘ة الحخط٘ؾ اإلقل٘ؤ ّالعوشأً"
 الوْافقااة علاأ الواازكشة الوعشّػااة بشااأى القْاعااذ الوقحشظااة للحعْٗاال ًّقاال الق٘ااذللطا ب٘ي الال٘ات للعام الصااهعٔ 8103/8102علأ اى جعوان علأ الغاادة الاْكاء
جوِ٘ذا للعشع علٔ هصلظ الصاهعة.

داسة الصاهعة

جم٘٘ش هغؤ

 اظاا٘ؾ الوصلااظ علو اا َ باحااا الوصلااظ ا علاأ للصاهعااات بشااأى جعااذٗل هغااؤ هقااشس(ت.ص.أل  )120داسة جغااااْٗق ّهٌحصااااات ا تزٗااااة هشظلااااة العاااااالْسْٗط بٌرااااام
الغاعات الوعحوذة بال٘ة الضساعة .

كل٘ة العقْ

هغاةل هال٘ة

 الوْافقااة علاأ جقشٗااش اللصٌااة الوشااالة هااي هصلااظ م ا ْى الحعلاا٘ن ّالطااا بصلغااحَالوٌعقااذة بحاااسٗخ  8102/3/03بشااأى الوْافقااة علاأ صٗااادة الوظااشّفات الذساعاا٘ة
لعشًاهس قغن الذساعة القاًًْ٘ة باللمة اإلًصل٘ضٗة بال٘ة العقْ هي  03أل شٌَ٘ لأ
 02أل شٌَ٘ فٔ العام الصاهعٔ ت٘ش ماهلة سعْم الاحب ّعلٔ أى جعذد سعْم الاحاب
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ظغااب الحالفااة الفعل٘ااة هاا ػااافة  %01هظااشّفات داسٗااة جغااشٓ صٗااادة الشعااْم
ّالوظشّفات علٔ الطا الولحعق٘ي فٔ العام الصاهعٔ 8103/8102جوِ٘ذا للعشع
علٔ هصلظ الصاهعة .

كل٘ة اإلعام

 الوْافقااة علاأ جقشٗااش اللصٌااة الوشااالة هااي هصلااظ م ا ْى الحعلاا٘ن ّالطااا بصلغااحَالوٌعقااذة بحاااسٗخ  8101/01/04بشااأى الوْافقااة علاأ صٗااادة الوظااشّفات الذساعاا٘ة
لشععة اللمة اإلًصل٘ضٗة بال٘ة اإلعام هي  08111شٌ٘اَ لأ  02111شٌ٘اَ فأ العاام
الصاهعٔ ت٘ش ماهلة سعاْم الاحاب ّعلأ أى جعاذد الشعاْم ظغاب الحالفاة الفعل٘اة ها
ػااافة  %01هظااشّفات داسٗااة جغااشٓ صٗااادة الشعااْم ّالوظااشّفات علاأ الطااا
الولحعق٘ي فٔ العام الصاهعٔ 8103/8102جوِ٘ذا للعشع علٔ هصلظ الصاهعة .
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سابع ًا
محضر اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث
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هعؼش اشحواع
هصلظ الذساعات العل٘ا ّالععْخ
الصلغة سقن ( )142بحاسٗخ 8102/4/81
عقاااـذ هصلاااظ الذساعاااات العل٘اااا ّالععاااْخ اشحواعاااَ الشابااا ّالغاااح٘ي بعاااذ الراذواةاااة
فاأ جوااام الغاااعة العامااشة ّالٌظاا هااي طااعاض ٗااْم ا سبعاااء الوْافااق 8102/4/81
بقاعة "أظوذ لطفٔ الغ٘ذ" بشةاعة الغ٘ذ ا عحار الذكحْس /أٗوي ععذ ًظش الذٗي الوحْلٔ
الخط٘ب ًاةب سة٘ظ الصاهعة للذساعات العل٘ا ّالععْخم ّظؼْس كال هاي الغاادة اعؼااء
الوصلظ.
افححط الغـ٘ذ ا عحار الذكحْس /سة٘ظ الوصلظ انشحواع
" بغــن هللا الشظوـي الشظ٘ــن "
اعااحِل الغاا٘ذ ا عااحار الااذكحْس /أٗوااي عااعذ ًظااش الااذٗي الوحااْلٔ الخط٘ااب ـ ًاةااب
سة٘ظ الصاهعة للذساعات العل٘ا ّالععْخ الحشظ٘ب بالغاادة ا عااجزة أعؼااء الوصلاظ
الوْقشم ّجٌِ ة الغادة ا عؼاء بوٌاععة ع٘ذ الفطش الوعاس .
 جقذٗن الشاش للغ٘ذ ا عحار الذكحْس /هعوذ عرواى الخشاث ـ سةا٘ظ الصاهعاة علأ ذقحاَ
فٔ اخح٘اس الغ٘ذ ا عحار الذكحْس /أٗوي ععذ ًظش الاذٗي الوحاْلٔ الخط٘اب ـ فأ جع٘ا٘ي
ع٘ادجَ قاةن بأعوال ًاةب سة٘ظ الصاهعة للذساعات العل٘ا ّالععْخ لع٘ي طاذّس قاشاس
سة٘ظ هصلظ الْصساء.
 جٌِ ة الغ٘ذ ا عحار الذكحْس /عوشّ أها٘ي هعواذ عاذلٔ ـ بوٌاعاعة جع٘ا٘ي عا٘ادجَ ًاةاب
ّصٗش الحعل٘ن العالٔ ّالععد العلؤ لش ْى الصاهعاتم ّجقذٗن الشااش لغا٘ادجَ علأ هاا
بزلَ هي شِذ هحو٘ض أذٌاء فحشة جاْلٔ عا٘ادجَ هٌظاب ًاةاب سةا٘ظ الصاهعاة للذساعاات
العل٘ا ّالععْخ.
 جٌِ ة الغ٘ذ ا عاحار الاذكحْسُ /شاام علأ عاالن علأ ـ ّك٘ال كل٘اة الظا٘ذلة للذساعاات
العل٘ا ّالععْخ بوٌاععة جع٘٘ي ع٘ادجَ قاةن بأعوال عو٘ذ كل٘اة الظا٘ذلةم لعا٘ي طاذّس
قشاس شوِْسٓ بحع٘٘ي عو٘ذ للال٘ة.
 جقذٗن الحٌِ ة لال هي الغادة ا عاجزة:
 .0الذكحْس /ظغ٘ي علٔ ظغ٘ي أظوذ ـ ّك٘ل كل٘ة الطب الع٘طشٓ.
 .8الااذكحْس /عط٘اااَ هعوااْد هعواااذ الطٌطاااآّ ـ ّك٘ااال هعِااذ الععاااْخ ّالذساعاااات
ا فشٗق٘ة.
بوٌاععة جع٘٘ي ع٘ادجِن أعؼاء بالوصلظ.
 جقذٗن الشاش لال هي الغادة ا عاجزة:
 .0الذكحْس /علطاى فْلٔ ظغي ـ ّك٘ل هعِذ الععْخ ّالذساعات ا فشٗق٘ة (عابقا).
 .8الذكحْسة /شاك٘ي كوال ععذ العل٘ن الصاكٔ ـ ّك٘ل كل٘ة الطب الع٘طشٓ (عابقا).
علٔ ها بزلٍْ هي شِذ هحو٘ض أذحاء فحشة عؼْٗة ع٘ادجِن بالوصلظ.
 جٌِ ااة الغااادة العاطاال٘ي علاأ شااْاةض الذّلااة الحشااص٘ع٘ة ّعااذدُن  2أعؼاااء ُ٘ ااة
جذسٗظ( 1فٔ هصال العلْم الٌِذع٘ةم ّ  0فٔ هصال العلْم) ُّن:
 .0الذكحْسة /عواض هعوذ الشافعٔ هعوذ الطٌطآّ  -هذسط بال٘ة الٌِذعة.
 .8الذكحْس /مشٗ ععذ العضٗض بشاُ٘ن بشاُ٘ن ـ أعحار هغاعذ بال٘ة العلْم.
 .1الذكحْس /ظغام هعوذ ععذ العو٘ذ ععذ الصْاد ـ هذسط بال٘ة الٌِذعة.
 .2الذكحْس /أظوذ خطا فحعٔ خطا ـ أعحار هغاعذ بال٘ة الٌِذعة.
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 جٌِ ة الغادة العاطل٘ي علٔ شْاةض الذّلة الحقذٗشٗة ّعاذدُن  3أعااجزة ( 3فأ هصاال
العلْمم ّ  2فٔ هصال العلْم الحاٌْلْش٘ة الوحقذهة) ُّن:
 .0الذكحْسُ /أً ععذ العضٗض ؽلعَ الش٘ؤ ـ أعحار بال٘ة الضساعة.
 .8الذكحْس /ج٘وْس هظطفٔ بشاُ٘ن أبْ ٌُذٓ ـ أعحار هحفشأل بال٘ة الطب.
 .1الذكحْسُ /شام شابش العٌأً ـ أعحار بال٘ة الطب.
 .2الذكحْس /أه٘ش فناد عْلاير عطَ٘ ـ أعحار بال٘ة الٌِذعة.
 .3الذكحْسة /ألفث شو٘ل أظوذ ماكش ـ أعحار بال٘ة الطب.
 .4الذكحْس /هعوذ علٔ علٔ فشز ـ أعحار بال٘ة الظ٘ذلة.
 .1الذكحْس /سأفث كاهل ّاط ـ أعحار هحفشأل بال٘ة العلْم.
 .2الذكحْس /هعوْد هعوذ هعوذ عوشّ ـ أعحار هحفشأل بال٘ة الطب.
 .3الذكحْسة /أهال هعوذ بشاُ٘ن العشآّ ـ أعحار بال٘ة الطب.
 الحٌَْٗ عي عاى ًحاةس انهحعاًات.

داسة الصاهعة

الوظادقـــات

 الوظااادقة علاأ هعؼااش اشحواااع هصلااظ الذساعااات العل٘ااـا ّالععااْخ الصلغااة سقاان( )141بحاسٗخ .8102/3/04
 الوظااادقة علاأ قااشاسات ا عااحار الااذكحْسً /اةااب سةاا٘ظ الصاهعااة للذساعااات العل٘اااّالععاااْخ بااااالحفْٗغ هاااي هصلااااظ الذساعااااات العل٘اااا ّالععااااْخ خاااال الفحااااشة هااااي
 8102/3/01ظحٔ  8102/4/81فٔ الوصانت الحال٘ة:
 .0جغصــ٘ل سعــاةل الوــاشغح٘ـش ّالذكحــْساٍ.
 .8لماء جغص٘ــل سعــاةل الوــاشغح٘ـش ّالذكحــْساٍ.
 .1جعذٗذ هْاع٘ذ اهحعاًات الذساعات العل٘ا فٔ كل٘ـات الصاهعة ّهعاُذُـا.
 .2ظاااااانت هاااااذ الق٘اااااذ انعاااااحرٌاةٔ لواااااذة عاااااام هاااااي خااااااسز الاةعاااااة ّفقاااااا للقْاعاااااذ
ّاللْاةط الوٌروة بالصاهعة.
 .3ظـانت هٌـط الحفـشأل للطـا ّانعحـزاس عٌِـا ّجصذٗذُا ّ ًِاةِا.
 .4ظااانت هااذ الق٘ااذ انعااحرٌاةٔ للعااام الرااأً ّالرالااد ّفقااا للقْاعااذ ّاللااْاةط الوٌروااة
بالصاهعة.
 .1عااااادة ق٘ااااذ ّاعااااحرٌاء هااااي مااااشؽ هااااشّس عااااام علاااأ مااااطب الق٘ااااذ ّفقااااا للقْاعااااذ
ّاللْاةط الوٌروة بالصاهعة.
 .2انعاااحرٌاء هاااي ماااشؽ عاااذم هاااشّس أكراااش هاااي خواااظ عاااٌْات علااأ ظظاااْل الطالاااب
علاأ الغااٌة الحوِ٘ذٗااة للحغااص٘ل لذسشااة الواشغااح٘ش ّالااذكحْساٍم ّرل ا بعاازس هقعااْل
ّفقا للقْاعذ ّاللْاةط الوٌروة بالصاهعة.
 .3الوْافقة علٔ فشع هاـْاد جاو٘ل٘اة لوعادلاة الغاٌة الحوِ٘ذٗاة للواشغاح٘ش أّ الاذكحْساٍ
ه فشع سعْم جاو٘ل٘ة ّفق قشاس هصلظ الصاهعة الغابق فٔ ُزا الشأى.
 .01هااٌط الطااا فشطااة اعااحرٌاة٘ة لااذخْل انهحعاااى (دبلْم/هاشغااح٘ش) ّفقااا للقْاعااذ
ّاللْاةط الوٌروة بالصاهعة.
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 .00اعحوـاد قـ٘ذ الطـا عي عٌـْات عابقـة بوْافقـة هصلـظ كل٘ـة ظـذٗد.
 .08ػاااااافة الوشاااااش علااااأ سعااااااةل الواشغاااااح٘ش ّالاااااذكحْساٍ الخاطاااااة بتعفااااااةِن
هي مشؽ عحة أمِش علٔ ػافة الوشش .
 .01الواااذ انعاااحرٌاةٔ للعاااام الرالاااد كعاااذ أقظااأم هااا ػاااشّسة جشاااا٘ل لصٌاااة العاااان
علٔ الشعالة قعل ًِاٗة العام الرالد ّفقا للقْاعذ ّاللْاةط الوٌروة بالصاهعة.
 .02الوْافقاة علاأ هااٌط فشطااة اعااحرٌاة٘ة ػااف٘ة هااي خاااسز الاةعااة لااذخْل انهحعاااى
الٌِاةٔ للذكحْساٍ.

كل٘ة العلْم

اجفاق٘ات جعاّى

 الوْافقااة علاأ هاازكشة الحفاااُن باا٘ي شاهعااة القاااُشة (كل٘ااة العلااْم) ّشاهعااة كْب٘ااَبال٘اباى فٔ هصانت الععْخ ّالحعل٘ن ّبشاهس الحذسٗب ّجحخز انششاءات .

كل٘ة ؽب قظش العٌ٘ٔ

 الوْافقة علٔ هزكشة الحفاُن ب٘ي شاهعة القاُشة (كل٘اة الطاب) ّظاهعاة هظاش للعلاْمّالحاٌْلْش٘ا(كل٘ااة الطااب) جوِ٘ااذا للعااشع علاأ هصلااظ الصاهعااة ذاان الوصلااظ ا علاأ
للصاهعات.

كل٘ة انقحظاد ّالعلْم الغ٘اع٘ة

 الوْافقة علٔ اجفاق٘ة الحعاّى ب٘ي شاهعة القاُشة (كل٘ة انقحظاد ّالعلْم الغ٘اعا٘ة ـهشكااض دساعااات ّاعحشاااسات اإلداسة العاهااة) ّّصاسة الحخطاا٘ؾ ّالوحابعااة ّاإلطاااض
اإلداسٓ (هشكض العْكوة) جوِ٘ذا للعشع علٔ هصلظ الصاهعة .
 الوْافقة علٔ هزكشة الحفاُن ب٘ي شاهعة القاُشة (كل٘اة انقحظااد ّالعلاْم الغ٘اعا٘ة ـهشكض الععْخ ّالذساعات انقحظادٗة ّالوال٘ة) ّشاهعة الذّل العشب٘ة (هصلظ الْظذة
انقحظادٗة العشب٘اة) فأ هصاانت دعان انقحظااد الشقوأ جوِ٘اذا للعاشع علأ هصلاظ
الصاهعة.

داسة الصاهعة

 الوْافقة علأ هازكشة الحفااُن با٘ي شاهعاة القااُشة ّشاهعاة أعًْغاْ٘ى الْؽٌ٘اة فأبشاهس الععْخ ّالحعل٘ن ّالحذسٗبم ّجحخز اإلششاءات.

كل٘ة ؽب قظش العٌ٘ٔ

هِوات علو٘ة

 الوْافقة علأ هاذ الوِواة العلو٘اة بونعغاة هصاذٓ ٗعقاْ بأعاْاى للاذكحْس /عااءالذٗي ععذ الِادٓ هعوْد أه٘ي الوذسط بقغن أهشاع القلب ّا ّع٘ة الذهْٗة بالال٘ة
لوذة عام ذالد اعحعاسا هي  8102/3/0بذّى هشجب.
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كل٘ة الطب الع٘طشٓ

 الوْافقااة علاأ هااذ الوِوااة العلو٘ااة بالْنٗااات الوحعااذة ا هشٗا٘ااة للااذكحْسّ /شااذٓساػأ العشاوآّ ـ ا عاحار الوغااعذ بقغان ا هاشاع العاؽٌاة ّالوعذٗاة بالال٘اة لواذة
عام ذالد اعحعاسا ُ هي  8102/2/0بذّى هشجب.

الوعِذ القْهٔ لعلْم الل٘ضس

 الوْافقة علٔ هذ الوِوة العلو٘ة بصٌْ أفشٗق٘اا للاذكحْس /أظواذ ظغاي أظواذ شلواذ ـالوذسط بقغن الق٘اعات ّالا٘و٘اء الؼْة٘ة ّالضساع٘ة بالوعِذ لوذة عام ذالد اعحعااسا
هي  8102/1/11بذّى هشجب.

كل٘ة اٙدا

جعذٗل لْاةط

 الوْافقة علٔ جظع٘ط خطأ هادٓ ّاسد باةعاة الذساعاات العل٘اا بعشًااهس الواشغاح٘شقغاان علاان الااٌفظ (مااععة علاان الااٌفظ الوعشفاأ) باااْدٗ٘ي هخحلفاا٘ي بالاةعااة الوقااشس
جطع٘قِا فٔ العام الصاهعٔ 8103/8102جوِ٘ذا للعشع علٔ هصلظ الصاهعة.

كل٘ة العقْ

دساعات عل٘ا

 الوْافقة علٔ عادة عشع هذ ق٘ذ الطالب /هعوْد أظوذ فحعٔ أظوذ ظغي ـ لوذة 1أعْام اعحعاسا هي ( 8100/4/1عاه٘ي اعاحرٌاةٔ داخال الاةعاة  1 +أعاْام بحفاْٗغ
هي أ.دً .اةب سةا٘ظ الصاهعاة للذساعاات العل٘اا ّالععاْخ  +عااه٘ي خااسز انعاحرٌاةٔ)
ّاعحواد جشا٘ل لصٌة الوٌاقشة ّالعان علأ الشعاالة بال٘اة العقاْ بٌااء علأ اعحوااد
ا1د1سة٘ظ الصاهعة لشأٓ الوغحشاس القأًًْ.

كل٘ة ؽب قظش العٌ٘ٔ

 الوْافقة علأ ٗقاا ق٘اذ الطالعاة ال٘وٌ٘اة /بذٗعاة ععاذ الغاام علأ ـ الوق٘اذة بذسشاةالواشغاااح٘ش بالال٘اااة للعاااام الصااااهعٔ  8101/8108لواااذة عاااام ذالاااد اعحعااااسا هاااي
ً 8101/01/0رشا ل ظاذاخ الحأ جواش بِاا الاعاد ّجْقا الط٘اشاى بٌااء علأ خطاا
الغفاسة  -جوِ٘ذا للعشع علٔ هصلظ الصاهعة.

كل٘ة الحصاسة

 بشأى انلحواط الوقذم هي الطالب /كشٗن هصذٓ هعوذ ـ الوق٘اذ بالفشقاة الراً٘اة دبلاْمالوعاععة ّالوشاشعة بال٘ة الحصاسة فٔ هادة هشاكل هعاعاع٘ة دّس هااْٗ ها ظحغاابِا
عٌة دساع٘ة كاهلة بوظشّفات دساع٘ة كاهلة للعام الصاهعٔ 8101/8104
قشس الوصلظ اعادة الوْػْع للال٘ة نبذاء الشأٓ.

كل٘ة الٌِذعة

 الوْافقااة علاأ فحاآْ الوغحشاااس القااأًًْ للصاهعااة بشااأى ظالااة الطالااب الغااعْدٓ/هٌظْس ظشبٔ أظوذ العاُْت ـ بذسشة الذكحْساٍ بقغان ٌُذعاة الاشٓ ّالِ٘اذسّل٘اا فأ
العام الصاهعٔ  8111/8114بال٘ة الٌِذعة علٔ أى ٗقْم هصلظ الال٘ة بحشا٘ل لصٌة
العان ّالوٌاقشة بعذ جقذٗن الوشش الشة٘غٔ جقشٗش طاظ٘ة علٔ الشعالة.

296

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يونيو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كل٘ة الضساعة

 الوْافقة علٔ صٗاادة الشعاْم الذساعا٘ة هقابال الخاذهات الحأ جقاذم لطاا الذساعااتالعل٘ا علٔ أى ٗحن ٗذاعِا بعغا جطْٗش الذساعات العل٘ا بالال٘ة جوِ٘اذا للعاشع علأ
هصلظ الصاهعة.

كل٘ة داس العلْم

 بٌاااء علاأ اقحااشاض الال٘ااة الوْافقااة علاأ هااٌط عاان العاظااد الوحااْفٔ الاااْٗحٔ /عااْادفشٗعات فشاز سّٗعٔ الغع٘ذٓ ـ دسشة الاذكحْساٍ فأ الشاشٗعة اإلعااه٘ة بالال٘اة بٌااء
علٔ خطا الغفاسة.
قشس الوصلظ ظفة الوْػْع لحعاسػَ ه القاًْى ّجقذٗن اعحزاس سعؤ للغفاسة لعذم
قاًًْ٘ة الوطلْ .
 بٌاااء علاأ اقحااشاض الال٘ااة الوْافقااة علاأ سعااْم هقاباال هقااشسات دساعاا٘ة لعؼااْسهعاػشات هشاشعة الوقشسات ّهٌاقشة الععْخ ّجق٘٘وِا قعل اخحعاسات مِش أكحْبش.
قشس الوصلظ الوْافقة علٔ عذاد سعْم دساع٘ة لوي ٗشتب هي الطاا الشاعاع٘ي فأ
هااادة أّ هااادج٘ي هقاباال ظؼااْس هعاػااشات ّهٌاقشااة الععااْخ ّجق٘٘وِااا قعاال اخح٘اااست
مااِش أكحْبشهعلا  311شٌ٘ااَ للطالااب الوظااشٓ ّ  111دّنس للطالااب الْافااذ للوقااشس
الْاظذم جوِ٘ذا للعشع علٔ هصلظ الصاهعة.

كل٘ة الظ٘ذلة

 بشااأى خطااا أ.دّ .ك٘اال كل٘ااة الظاا٘ذلة للذساعااات العل٘ااا ّالععااْخ لاعحفغاااس عاايهااً٘ااة أى ٗحقااذم الوشااش الشة٘غاأ الوعاااس داخل٘ااا لوصلااظ القغاان الوخااحض بوقحااشض
جشا٘ل لصٌة العاان علأ الشعاالة ّأى ٗااْى ػاوي لصٌاة العاان كوشاش ّرلا لااْى
اإلعاسة الذاخل٘ة ن جع٘ق الحْاطل ب٘ي الطالب ّالوشش .
قشس الوصلظ الوْافقة هاي ظ٘اد الوعاذأ علأ أى ٗقاْم الوشاش الوعااس داخل٘اا بحشاا٘ل
لصٌة العان علٔ الشعالة ّعلٔ أى جعاشع كال ظالاة علأ ظاذةم ها الحْطا٘ة بحشاا٘ل
لصٌااة هااي الغااادة ساعاااء القطاعااات الوخحلفااة بااالوصلظ علاأ هحابعااة أى ٗؼاان للصٌااة
ا عحارة الذكحْسة /أهال ْٗعا ّك٘ال كل٘اة العااز الطع٘عأ ّا عاحار الاذكحْسُ /شاام
علٔ عالن ـ ّك٘ل كل٘اة الظا٘ذلة ّالوغحشااس القاأًًْ للصاهعاة لذساعاة جقٌا٘ي الْػا
القااأًًْ للوشااشف٘ي الوعاااسٗي ّجقااذٗن جقشٗااش بوااا جٌحِاأ ل٘ااَ الذساعااة ّعشػااَ علاأ
الوصلظ فٔ شلغة قادهة.

كل٘ة العاز الطع٘عٔ

 الوْافقة علٔ عادة ق٘ذ الطالب /أظوذ ظغي هعوذ عالن ـ بذسشة الواشغح٘ش بالال٘اةللعااام الصاااهعٔ 8102/8101م ها عااحرٌاةَ هااي مااشؽ هااشّس عااام علاأ مااطب الق٘ااذ
ّ عفاةاااَ هاااي الواااْاد الحااأ عاااعق دساعاااحِا ّالٌصااااض فِ٘اااا ّالحااأ لااان ٗواااش علِ٘اااا
 3عٌْات.
 الوْافقة علٔ عادة ق٘ذ الطالعة /هٔ ساّ هعوذ ساشاط ـ بذسشاة الاذكحْساٍ بالال٘اةللعام الصاهعٔ 8102/8101م ها عاحرٌاةِا هاي ماشؽ هاشّس عاام علأ ماطب الق٘اذ
ّ عفاةِا هي الوْاد الحٔ ععق دساعحِا ّالٌصاض فِ٘ا ّالحٔ لن ٗوش علِ٘ا  3عٌْات.
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 الوْافقاااة علااأ عاااادة ق٘اااذ الطالاااب /ظغاااام العاااذسٓ ععاااذ الغاااو٘ هعواااْد بذسشاااةالواشغح٘ش بالال٘ة للعام الصاهعٔ 8102/8101م ّ عفاةَ هي  %31هي الوْاد الحأ
ععق دساعحِا ّالٌصاض فِ٘ا ّالحٔ لن ٗوش علِ٘ا  3عٌْات.

هعِذ الذساعات ّالععْخ انظظاة٘ة

 بٌاء علٔ اقحشاض الوعِذ الوْافقة علٔ عحعذاخ عذد ( )8بشًاهس أكادٗؤ خاص.قااشس الوصلااظ عااشع الوْػااْع علاأ لصٌااة قطاااع العلااْم الٌِذعاا٘ة لذساعااحَ ّجقااذٗن
جقشٗش بوا جٌحِٔ لَ٘ الذساعة ّعشػَ علٔ الوصلظ فٔ شلغة قادهة.

كل٘ة الذساعات العل٘ا للحشب٘ة

جقـاسٗـش

 الوْافقة علٔ جقشٗش اللصٌة الوشالة بقشاس هصلظ الذساعات العل٘اا ّالععاْخ بحااسٗخ 8102/3/04بتػافة جخظاض دق٘اق ( عاقاة عاوع٘ة ـ عاقاة عقل٘اة ـ طاعْبات جعلان
لزّٓ انظح٘اشات الخاطة هُْعة ّجفْ لزّٓ انظح٘اشاات الخاطاة ـ عاقاة بظاشٗة ـ
عاقة ظشك٘ة ـ جْظذ) لخشٗصٔ قغن الحشب٘ة الخاطة عٌذ الحغص٘ل للخطة بالقغن بال٘اة
الذساعات العل٘ا للحشب٘ة جوِ٘ذا للعشع علٔ هصلظ الصاهعة.

كل٘ة العاععات ّالوعلْهات

 الوْافقة علٔ جقشٗش اللصٌة الوشالة بقاشاس هصلاظ الذساعاات العل٘اا ّالععاْخ نةعاةبشًاااهس الواشغااح٘ش الوٌِاأ فاأ العاعااعات ّالوعلْهااات جخظااض الحعلاا٘ات الحطع٘ق٘ااة
لذعن القشاس بال٘ة العاععات ّالوعلْهات جوِ٘ذا للعشع علٔ هصلظ الصاهعة.

كل٘ة الحشب٘ة الٌْع٘ة

 الوْافقة علٔ جقشٗش اللصٌة الوشالة بقشاس هصلظ الذساعات العل٘اا ّالععاْخ بحااسٗخ8102/3/04بالوْافقااة علاأ نةعااة الذبلْهااة الوٌِ٘ااة لقغاان اإلعااام الحشباآْ بٌرااام
الغاعات الوعحوذة بال٘ة الحشب٘ة الٌْع٘ة جوِ٘ذا للعشع علٔ هصلظ الصاهعة.

كل٘ة الٌِذعة

بعـــْخ

 الوْافقااااة علاااأ الواااازكشة الوعشّػااااة بشااااأى شااااشاء الوشااااشّع الععراااأ " دعاااانالوششّعات الطاب٘ة بقغن ٌُذعة ؽ٘شاى ّالفؼاء ّجطْٗش الوٌاُس " بال٘ة الٌِذعة
بتمااشا ا عااحار الااذكحْس /الغاا٘ذ هعوااذ أظوااذ جاااز الااذٗي ـ عو٘ااذ الال٘ااة ّجوْٗاال هااي
مشكة بٌْٗس للط٘شاى ّفقا لعٌْد الحعاقذ ب٘ي الطشف٘ي.

كل٘ة الضساعة

 الوْافقة علٔ الوزكشة الوعشّػة بشأى ششاء الوششّع الععرٔ " ًحاز أعوذة ًااًْهملفة بوشكعات ًاًْ ظْ٘ٗة هغحخلظة هي جاشٗش الوخلفات العْ٘ٗة للحعان فٔ اًطاا
الغااواد " بال٘ااة الضساعااة بتمااشا ا عااحار الااذكحْس /هعوااذ بااشاُ٘ن دعااْقٔ ُااال ـ
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ا عحار بالال٘ة ّبحوْٗل هاي طاٌذّ العلاْم ّالحٌو٘اة الحاٌْلْش٘اة ّفقاا لعٌاْد الحعاقاذ
ب٘ي الطشف٘ي.
 الوْافقة علٔ الوزكشة الوعشّػة بشاأى شاشاء الوشاشّع الععرأ " جْطا٘ ًحاازاللعي فأ دّل الععاش الوحْعاؾ ّجعٌأ جقٌ٘اات هرلأ لحعغا٘ي الق٘واة الوؼاافة " بال٘اة
الضساعاة بتماشا ا عاحارالذكحْس /ماشٗ ععاذ المٌأ ؽلعاة عطاا هللا ـ ا عاحار بالال٘اة
ّبحوْٗل هي أكادٗو٘ة الععد العلؤ ّفقا لعٌْد الحعاقذ ب٘ي الطشف٘ي.

جم٘٘ش هغؤ
هعِذ الععْخ ّالذساعات ا فشٗق٘ة

 بٌاااء علاأ اقحااشاض الوعِااذ الوْافقااة علاأ جم٘٘ااش هغااؤ هعِااذ الععااْخ ّالذساعاااتا فشٗق٘ة لٔ كل٘ة الذساعات ا فشٗق٘ة العل٘ا.
قااشس الوصلااظ عااشع الوْػااْع علاأ لصٌااة قطاااع العلااْم اإلًغاااً٘ة لذساعااحَ ّجقااذٗن
جقشٗش بوا جٌحِٔ لَ٘ الذساعة ّعشػَ علٔ الوصلظ فٔ شلغة قادهة.

كل٘ة العاز الطع٘عٔ

م ْى اعؼاء ُ٘ ة الحذسٗظ

 بٌاااء علاأ الواازكشة الوعشّػااة بشااأى الوْافقااة علاأ جصذٗااذ اإلشاااصة الخاطااة بااذّىهشجاااب للغااا٘ذ /هعواااذ أظواااذ كواااال ماااوخ الواااذسط الوغااااعذ بقغااان العااااز الطع٘عااأ
نػطشابات الصِاص الذّسٓ الحٌفغٔ ّالوغٌ٘ي بال٘اة العااز الطع٘عأ لواذة عاام ذالاد
اعحعاااسا هااي ّ 8101/00/03رلا لصوا الوااادة العلو٘ااة علاأ ًفقحااَ الخاطااة ّبااذّى
ًفقات هي الصاهعة.
قشس الوصلظ اظالة الوْػْع لٔ اداسة العاقات الرقاف٘ة نعذاد هزكشة ّعشػِا علٔ
الوغحشاس القأًًْ للصاهعة.
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ثــامنـــ ًا
محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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هعؼش اشحواع
هصلظ م ْى خذهة الوصحو ّجٌو٘ة الع٘ ة
الصلغة سقن ( )800بحاسٗخ 8102/4/80








عقَا َذ هصلااظ ما ْى خذهااة الوصحوا ّجٌو٘ااة الع٘ ااة اشحواعااَ العااادٓ عشااش بعااذ
َ
الوااااةح٘ي فااأ جواااام الغااااعة العاماااشة ّالٌظااا هاااي طاااعاض ٗاااْم الخوااا٘ظ الوْافاااق
8102/4/80م بقاعااة «أظوااذ لطفاأ الغاا٘ذ» بوعٌاأ داسة الصاهعااةم بشةاعااة الغاا٘ذ
ا عحار الذكحْس /عع٘ذ ٗع٘ٔ هعوْد ػْ ـ ًاةب سة٘ظ الصاهعة لش ْى خذهة الوصحو
ّجٌو٘ة الع٘ ةم ّبعؼْس ك ِّل هي الغادة ا عاجزة أعؼاء الوصلظ.
افححط الغـ٘ذ ا عحار الذكحْس /سة٘ظ الوصلظ انشحواع
اعحِل الغ٘ذ ا عحار الذكحْس /عاع٘ذ ٗع٘أ هعواْد ػاْ ـ ًاةاب سةا٘ظ الصاهعاة
لش ْى خذهاة الوصحوا ّجٌو٘اة الع٘ اةم ّسةا٘ظ الوصلاظ انشحوااع بالحشظ٘اب بالغاادة
ا عاجزة أعؼاء الوصلظ الوْقش.
جٌِ ة الغادة أعؼاء الوصلظ بوٌاععة ع٘ذ الفطش الوعاس .
جفْٗغ داسة الصلغة ل عاحارة الاذكحْسة ٗ /وااى أظواذ ُشٗاذٓ ـ أها٘ي الوصلاظ فأ
جقل٘ذ شذٗذ؛ إلعٌاد هِوة داسة الصلغة للغادة الْكاء أعؼاء الوصلظم كل فأ دّسٍ
م علٔ أى ٗحْلٔ أ.د .ظغام الذٗي أظواذ ععاذ الفحااض ّك٘ال كل٘اة الٌِذعاة داسة شلغاة
ْٗلْ٘ .8102
ّاشااب العااضاء للغاا٘ذة ا عااحارة الااذكحْسة /أهااال عاال٘واى ظغااي ععااذ هللا ـ ّك٘اال هعِااذ
الععْخ ّالذساعات اإلظظاة٘ة؛ لْفاة ّالذجِاًّ .غأل هللا جعالٔ أى ٗلِن أُلِاا الظاعش
ّالغلْاى.
جٌِ ة عؼاء الحاذسٗظ بصاهعاة القااُشةم ّلخشٗصِاا؛ لرقاة سةا٘ظ الصوِْسٗاة فاِ٘نم
هحورلااة فااٖ جااْلِ٘ن هٌاطااب داسٗااة بصِاااص العاْهااةم باإلػااافة لاأ جصذٗااذ الرقااة فااٖ
أعؼاء ُ٘ ة الحذسٗظ بالصِاص اإلداسٕ العاْهٖ الغابق:
 )0جٌِ ة الغ٘ذ ا عحار الذكحْس /عض الذٗي أبْ عاح٘ث ؛ بوٌاعاعة جع٘ا٘ي عا٘ادجَ ّصٗاش
الضساعة.
 )8جٌِ ااة الغاا٘ذ ا عااحار الااذكحْس /هعوااذ أظوااذ هعاا٘ؾ ؛ بوٌاعااعة جع٘اا٘ي عاا٘ادجَ ّصٗااش
الوال٘ة.
 )1جٌِ ااة الغاا٘ذ ا عااحار الااذكحْسِٗ /ااا هعوااذ ظغااي أبااْ عاا٘م جصاااسة القاااُشة؛
بوٌاععة جع٘٘ي ع٘ادجَ ًاةب ّصٗش الوال٘ة.
 )2جٌِ اة الغاا٘ذة الاذكحْسة /تااادة هظاطفٔ لع٘ااب هغحشااس سةاا٘ظ الاْصساء؛ بوٌاعااعة
جع٘٘ي ع٘ادجِا ًاةب ّصٗش الحخط٘ؾ ّاإلطاض اإلداسٓ.
 )3جِ ٌة الغ٘ذ ا عاحار الاذكحْس /عواشّ أها٘ي عاذلٔ ًاةاب سةا٘ظ الصاهعاة للذساعاات
العل٘اااا ّالععاااْخ؛ بوٌاعاااعة جع٘ااا٘ي عااا٘ادجَ ًاةاااب ّصٗاااش الحعلااا٘ن العاااالٔ لشااا ْى
الصاهعات.
 )4جٌِ ااة الغاا٘ذ ا عااحار الااذكحْس /هعوااذ هصاُااذ ٌُذعااة القاااُشة ؛ بوٌاعااعة جع٘اا٘ي
ع٘ادجَ ًاةب ّصٗش الحشب٘ة ّالحعل٘ن.
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 )1جٌِ ة ا عحار الذكحْس /أٗوي الخط٘ب؛ للق٘ام بأعواال ًاةاب سةا٘ظ الصاهعاة لشا ْى
الذساعات العل٘ا
 عشع أًشطة ّكاء م ْى خذهة الوصحو ّجٌو٘ة الع٘ ة بالال٘ات ّالوعاُذ الحال٘ة:
 .0كل٘ة انقحظاد ّالعلْم الغ٘اع٘ة.
 .8كل٘ة الٌِذعة.
 .1كل٘ة اٙذاس.
 .2هعِذ الذساعات ّالععْخ انظظاة٘ة.
 .3الوعِذ القْهٔ لعلْم الل٘ضس.
 .4كل٘ة العاز الطع٘عٔ.
 .1كل٘ة العاععات ّالوعلْهات.
 .2كل٘ة الحوشٗغ.

داسة الصاهعة

الوظـــادقـــات

 الوظادقة علٔ هعؼش اشحواع هصلظ م ْى خذهاة الوصحوا ّجٌو٘اة الع٘ اة الصلغاةسقن ( )801بحاسٗخ .8102/3/02
 اظ٘ؾ الوصلظ علواا بواا جان هحابعاة جٌف٘ازٍ هاي قاشاسات الصلغاة سقان ( )801بحااسٗخ8102/3/02
هحابعة الحٌف٘ز
الوْػــْع
هششّع الحاأه٘ي علأ ؽاا شاهعاة
القااااُشة بذاٗاااة هاااي العاااام الصااااهعٖ
القادم.
هلحقٔ الحشم٘ل ّجذسٗب الطا
سّاد كل٘ااات ّهعاُااذ شاهعااة القاااُشة
ّعف٘ش خذهة الوصحو ّجٌو٘ة الع٘ ة.
هاازكشة بشااأى قاااًْى ظااْافض العلااْم
ّالحاٌْلْش٘ا ّانبحااس .جعل٘ال أّشاَ
القااااااااااْة ّالؼااااااااااع ّالفااااااااااشص
ّالحِذٗاذاتّ .جشاا٘ل لصٌاة بالحعاااّى
ها قطااع الذساعاات العل٘اا ّالععااْخ
فٖ ُزا الشأى.
هزكشة قطااع خذهاة الوصحوا ّجٌو٘اة
الع٘ ااة بشااأى ػااشّسة الحااأه٘ي علاأ
العوالةااـ خاطااة العشف٘ااة ّالوعاًّااة
هاااي خاااال مااااشكة هظاااش لحأهٌ٘ااااات
الع٘اااة ّالعٌااْ ا سبعااة العاْه٘ااة:
(هظاااشم ا ُلااأم القااااُشةم انةحوااااى
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لاااان جصحواااا اللصٌااااة ظحاااأ اٙى؛ لاااازام ٗااااحن
انجظاااال با عؼااااء نقحاااشاض هْعاااذ لعقاااذ
انشحواع.
جااان عاااشع الٌحااااةس ّالوخششاااات ّدساعاااة
شْاًب القْة ّالؼع ؛ لحطْٗش الولحقأ فأ
ا عْام الحال٘ة.
هطالعة اللصٌاة بعاشع الٌحااةسم ها اٗؼااض
الوعاٗ٘ش الوحععاة لاخح٘ااس؛ لٌشاشُا للصو٘ا
لحطْٗش ا داء فٔ الوشات القادهة.
جن جأش٘ل انشحواع.

ّافق سةا٘ظ الصاهعاة علأ طاذاس ماِادات
أهاااى لاافااة العاااهل٘ي بالقطاااعم ّجاان جشااا٘ل
لصٌااةم لحعذٗااذ هْعااذ جْصٗ ا الشااِادات فاأ
ظفل جاشٗن.
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الضساعٖ) هي خال ”مِادة اهاى“.
هزكشة قطااع خذهاة الوصحوا ّجٌو٘اة
الع٘ ااة بشااأى دساعااة شااذّٓ الحعااْل
الحاااااااذسٗصٖ للغااااااا٘اسات الوولْكاااااااة
لصاهعااااااة القاااااااُشة للعواااااال بالماااااااص
الطع٘عٖم بذن هي الْقْد.
قااااشاس هصلااااظ الصاهعااااة بٌاااااء علاااأ
خطا ا عحار الاذكحْسّ /صٗاش العلا٘ن
العاااالٖ بشاااأى الوْقااا الوااااةٔ فاااٖ
شاهعة القاُشة.
دهاااس هشكاااضٓ الوااانجوشات ّالوشكاااض
انشحواعٔ
جشك٘ب كاه٘شات هشاقعة نعلا٘ة

كل٘ة اٙدا

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

هطلْ هي ا عاحار الاذكحْس  /هصاذٕ شواال
أهاا٘ي عاااام الصاهعاااة بعاااغ الع٘اًاااات نجواااام
الذساعةم ّٗششٖ الحفؼل باإلعشاع.
شاسٓ عذاد الحقشٗش.
جوث الوْافقة علٔ الذهسم ها جشاا٘ل لصٌاة
لحعذٗذ هغؤ الوشكض الصذٗذ.
جوااث الوْافقااةم ها ظالااة الوْػااْع للصٌااة
الوٌشأت انشحواع٘ة.

جشا٘ل لصاى ّهصالظ

 بٌاء علٔ الوزكشة الوعشّػة بشأى هشكض الحششوة الحخظظ٘ة.قشس الوصلظ جشا٘ل لصٌة هي الغادة ا عاجزةم ُّن:
(عؼْا)
ا عحار بال٘ة اٙدا
الذكحْسة /لعٌٔ ععذ الحْا ْٗع
(عؼْا)
ا عحار بال٘ة
الذكحْسة /هِا الغع٘ذ
الذساعاااااات
كل٘اااااة
اااال
ا
ّك٘
ااااااااذٓ
ا
ُشٗ
ااااااااذ
ا
أظو
اااااااااى
الاااااااااذكحْسةٗ /وا
(عؼْا)
العل٘ا للحشب٘ة
(عؼْا)
ّك٘ل كل٘ة العقْ
الذكحْس /أعاهة ظغٌ٘ي طالط عع٘ذ
(عؼْا)
ّك٘ل كل٘ة اٙدا
الذكحْسة /سشاء أظوذ علٔ علٔ
لذساعااة الوْػااْع ّجقااذٗن جقشٗااش باان جٌحِاأ ل٘ااَ اللصٌااة ّعشػااَ علاأ الوصلااظ فاأ
شلغة قادهة.

كل٘ة اٙذاس

 بٌااااء علااأ اقحاااشاض الال٘اااة الوْافقاااة علااأ ًشااااء ّظاااذة "جٌو٘اااة ّجطاااْٗش الوْاقااااٙذشٗااة" كْظااذة رات ؽاااب خاااصم ّرل ا بعااذ انؽاااع علاأ سأٓ ا عااحار الااذكحْس/
الوغحشاس القأًًْ للصاهعة علٔ الاةعة اإلداسٗة ّالوال٘ة للْظذة.
قشسالوصلظ جشا٘ل لصٌة هي الغادة ا عاجزة:
(هقشسا)
ّك٘ل كل٘ة الٌِذعة
الذكحْس /ظغام الذٗي أظوذ ععذ الفحاض
(عؼْا)
ّك٘ل كل٘ة اٙذاس
الذكحْسةُ /الة عف٘فٔ هعوْد هعوذ
(عؼْا)
أه٘ي عام الصاهعة
الذكحْس /هصذٓ شوال ععذ القادس
لذساعااة الوْػااْع ّجقااذٗن جقشٗااش باان جٌحِاأ ل٘ااَ اللصٌااة ّعشػااَ علاأ الوصلااظ فاأ
شلغة قادهة.
 بٌاء علٔ اقحشاض الال٘ة الوْافقة علٔ ًشاء ّظذة "ظْ٘د ا ماعة الغاٌ٘٘ة" كْظاذةرات ؽاب خاص ّرل بعذ هْافقة ا عحار الذكحْس /الوغحشاس القأًًْ للصاهعاة علأ
الاةعة اإلداسٗة ّالوال٘ة للْظذة.
قشس الوصلظ جشا٘ل لصٌة هي الغادة ا عاجزة:
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(هقشسا)
ّك٘ل كل٘ة الٌِذعة
الذكحْس /ظغام الذٗي أظوذ ععذ الفحاض
(عؼْا)
ّك٘ل كل٘ة اٙذاس
الذكحْسةُ /الة عف٘فٔ هعوْد هعوذ
(عؼْا)
أه٘ي عام الصاهعة
الذكحْس /هصذٓ شوال ععذ القادس
لذساعااة الوْػااْع ّجقااذٗن جقشٗااش باان جٌحِاأ ل٘ااَ اللصٌااة ّعشػااَ علاأ الوصلااظ فاأ
شلغة قادهة.

داسة الصاهعة

 بٌاء علٔ الوزكشة الوعشّػة بشأى اعحواد هعل هلْ٘ى شٌَ٘ لقافلة ماهلة.قشسالوصلظ جشا٘ل لصٌة لذساعة انظح٘اشاات ـ بشةاعاة الغا٘ذ ا عاحار الاذكحْس /هعواذ
عرواى الخشث سة٘ظ الصاهعةم ّهعاًّاة الغا٘ذ ا عاحار الاذكحْس /عاع٘ذ ٗع٘أ هعواْد
ػْم ًاةب سةا٘ظ الصاهعاة لشا ْى خذهاة الوصحوا ّجٌو٘اة الع٘ اة هشاالة هاي الغاادة
ا عاجزة:
ّك٘ل كل٘ة ؽب قظش العٌ٘ٔ (هقشسا)
الذكحْس /خالذ ها٘ي الشفاعٔ
(عؼْا)
ّك٘ل كل٘ة الطب الع٘طشٓ
الذكحْس /هعوذ علٔ هعوذ الِادٓ
(عؼْا)
ّك٘ل كل٘ة العاز الطع٘عٔ
الذكحْسةُ /الة هعوذ عض الذٗي ظاهذ
(عؼْا)
ّك٘ل كل٘ة الحوشٗغ
الذكحْسة /أفااس سشب هعوذ ظغاى
ّك٘ااال كل٘اااة الذساعاااات العل٘اااا (عؼْا)
الذكحْسةٗ /واى أظوذ ُشٗذٓ
للحشب٘ة
(عؼْا)
ّك٘ل كل٘ة الحشب٘ة الٌْع٘ة
الذكحْس /ؽاس عو٘ش هعوذ أه٘ي
(عؼْا)
ّك٘ل كل٘ة الضساعة
الذكحْس /عاهٔ القظشٓ هل٘صٔ
(عؼْا)
ّك٘ل كل٘ة ؽب ا عٌاى
الذكحْس /عظام عادل عضٗض هل٘اَ
ّك٘اال كل٘ااة الحشب٘ااة للطفْلااة (عؼْا)
الذكحْسة  ًِٔ /هعوْد الضٗات
الوعاشة
 بٌاء علٔ الوزكشة الوعشّػة بشأى عاذاد بشًااهس الحْع٘اة للعاام الذساعأ الصااهعٔالصذٗذ (أععْع الحْع٘ة للطا الصذد)
قشسالوصلظ جشا٘ل لصٌة هي الغادة ا عاجزة:
(عؼْا)
ّك٘ل كل٘ة اٙذاس
الذكحْسةُ /الة عف٘فٔ هعوْد هعوذ
(عؼْا)
الاااااااذكحْس /ؽااااااااس عاااااااو٘ش هعواااااااذ ّك٘ل كل٘ة الحشب٘ة الٌْع٘ة
ّك٘ل الوعِذ القْهٔ ل ّسام
الذكحْس /ظاجن أظوذ ععذ الشظوي
الااااذكحْس /خالااااذ هااااا٘ي ععااااذ العراااا٘ن ّك٘ل كل٘ة ؽب قظش العٌ٘ٔ

(عؼْا)
(عؼْا)

الااااااااذكحْسةُ /الااااااااة عااااااااعذ هاااااااااآّ ّك٘ل كل٘اة الحخطا٘ؾ اإلقل٘وأ (عؼْا)
ّالعوشأً
الاااااااذكحْسُ /شاااااااام ًع٘اااااااَ الوِاااااااذٓ ّك٘اااااااال كل٘ااااااااة العاعااااااااعات (عؼْا)
ّالوعلْهات
الاااااااااااااااذكحْسةٗ /وااااااااااااااااى أظواااااااااااااااذ ّك٘اال كل٘ااة الذساعااات العل٘ااا
(عؼْا)
للحشب٘ة
(عؼْا)
ّك٘ل كل٘ة اٙدا
الذكحْسة /سشاء أظوذ علٔ علٔ
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لذساعاة الوْػاْع ّجقاذٗن جقشٗاش بان جٌحِاأ ل٘اَ اللصٌاة ّعشػاَ علأ الوصلاظ فاأ
شلغة قادهة.
 بٌاء علٔ الوزكشة الوعشّػة بشأى جطْٗش الخطة انعح٘شاج٘ص٘ة.قااشسالوصلظ الوْافقااة علاأ الواظرااات الحااٖ أبااذاُا الغااادة الااْكاءم ّجشااا٘ل لصٌااة
لظ٘اتحِا فٖ طْسجِا الٌِاة٘ةم هاًْة هي الغادة ا عاجزة:
(عؼْا)
ّك٘ل كل٘ة ؽب ا عٌاى
الذكحْس /عظــام عادل عضٗض
ّك٘ااااال كل٘اااااة الذساعاااااات العل٘اااااا
(عؼْا)
الذكحْسةٗ /وــاى أظوــذ ُــشٗذٓ
للحشب٘ـة
(عؼْا)
ّك٘ــل كل٘ــة العقــــْ
الذكحْس /أعاهة ظغٌ٘ي طـالط
(عؼْا)
ّك٘ل كل٘ة ؽب قظـش العــٌ٘ٔ
الذكحْس /خالذ ها٘ي ععذ العر٘ن
ّك٘اااال كل٘ااااة الحخطاااا٘ؾ اإلقل٘واااأ
(عؼْا)
الذكحْسةُ /الة ععذ هاــآّ
ّالعوشأً
ّك٘ل كل٘ة العاععات ّالوعلْهات (عؼْا)
الذكحْسُ /شام ًع٘ـَ الوِـذٓ
 بٌاء علٔ الوازكشة الوعشّػاة بشاأى جاْف٘ش ّعااةل ًقال للقْافال الحابعاة للصاهعاةم ّللغادة أعؼاء ُ٘ ة الحذسٗظ داخل الصاهعة .
قشس الوصلظ جْف٘ش باص  31ساكب للقْافل الخاسش٘ة الحابعة للقطااعم ّجاْف٘ش ّعا٘لة
ًقل داخل٘ة بالصاهعة لٌقل أعؼاء ُ٘ ة الحذسٗظ بالعشم الصاهعٔ.

داسة الصاهعة

هغاةل عاهة

 هخاؽعة هعافرة موال عٌ٘اء هي خال سة٘ظ الصاهعةم لع٘اى هذٓ ظاشاة الوعافراةلعٌاء هذسعة ابحذاة٘ة فٔ الوٌاؽق ا كرش اظح٘اشا.
 الوْافقة علٔ الوزكشة الوعشّػة بشأى اعحواد العغا الخحاهٔ للوحلقٔ. بٌاء علأ الوازكشة الوعشّػاة بشاأى جقااسٗش هحابعاة هاافعاة الفغااد بالال٘اات .قاشسالوصلظ دع ْة الغ٘ذ أ.دٗ .اع٘ي فنادم ّالغا٘ذة أ.د .عع٘اش هعاشّط ّالاذكحْسة /سّن
عاهٔ ـ للوشة القادهة لحعذٗذ هِام اللصٌة ّدّس الْكاء ّأعؼااء اللصااى الفشع٘اة فأ
الال٘ات.

كل٘ة اٙدا

هغاةل هال٘ة

بٌ اء علٔ خطا ا عحارة الذكحْسة /هذٗشة الواحعاة الوشكضٗاة الصذٗاذةم بشاأى جعْٗال
هعل  031أل شٌَ٘ (هاةة ّخوغْى أل شٌِ٘ا) جذع٘وا هاي قطااع خذهاة الوصحوا
للواحعااة الوشكضٗااةم ّرلاا عااي ؽشٗااق الااذف انلاحشًّاأ باعاان /طااٌذّ الخااذهات
الحعل٘و٘ة ظغا سقن ( )3/231/21200/1بالعٌ الوشكضٓ.
قااشسالوصلظ الوْافقااة علاأ دعاان الواحعااة بوعل ا  011ألا شٌ٘ااَم جظااش هااي هٌع اة
هنعغة فْسدم كعاذ أدًأ؛ لاذعن العٌ٘اة ا عاعا٘ة بالواحعاة الوشكضٗاة؛ لخذهاة ؽاا
شاهعة القاُشة فٔ جٌو٘ة هِاساجِن ّقذساجِن.
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

تاسع ًا
قرارات السيد أ .د /رئيس الجامعة
أو ًال  :شئون أعضاء هيئة التدريس والعاملين

ال يــوجـــــد
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

تاسع ًا
قرارات السيد أ .د /رئيس الجامعة
ثاني ًا  :شئون طالب الدراسات العليا
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يونيو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح اآلداب
رقن القرار

التاريخ

1159

2018/06/05

1186

2018/06/05

1187

2018/06/05

1188

2018/06/05

1189

2018/06/05

1190

2018/06/05

1191

2018/06/05

1220

2018/06/06

1347

2018/06/07

1348

2018/06/07

1350

2018/06/10

1351

2018/06/10

1356

2018/06/10

1358

2018/06/10

1361

2018/06/10

1371

2018/06/10

1372

2018/06/10

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح اآلداب
رقن القرار

التاريخ

1373

2018/06/10

رقن القرار

التاريخ

1211

2018/06/06

1212

2018/06/06

1234

2018/06/06

1235

2018/06/06

1254

2018/06/06

1256

2018/06/06

1330

2018/06/07

1331

2018/06/07

1332

2018/06/07

1396

2018/06/11

1397

2018/06/11

1398

2018/06/11

1399

2018/06/11

1405

2018/06/24

القرار

كليح الحقىق
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح العلـىم
رقن القرار

التاريخ

1243

2018/06/06

1244

2018/06/06

1245

2018/06/06

1246

2018/06/06

1247

2018/06/06

1383

2018/06/11

رقن القرار

التاريخ

1240

2018/06/06

1288

2018/06/07

1289

2018/06/07

1290

2018/06/07

رقن القرار

التاريخ

1192

2018/06/05

1193

2018/06/05

القرار

كليح الطة
القرار

كليح التجارج
القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح التجارج
رقن القرار

التاريخ

1374

2018/06/10

رقن القرار

التاريخ

1196

2018/06/06

1197

2018/06/06

1198

2018/06/06

1199

2018/06/06

1200

2018/06/06

1201

2018/06/06

1321

2018/06/07

القرار

كليح الهنذسح
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الهنذسح
رقن القرار

التاريخ

1322

2018/06/07

1323

2018/06/07

1324

2018/06/07

1325

2018/06/07

1326

2018/06/07

1327

2018/06/07

1328

2018/06/07

1363

2018/06/10

1364

2018/06/10

1365

2018/06/10

رقن القرار

التاريخ

1306

2018/06/07

القرار

كليح الزراعح
القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الزراعح
رقن القرار

التاريخ

1307

2018/06/07

1308

2018/06/07

1309

2018/06/07

1310

2018/06/07

1311

2018/06/07

1345

2018/06/07

1375

2018/06/10

1376

2018/06/10

رقن القرار

التاريخ

1182

2018/06/05

1221

2018/06/06

1222

2018/06/06

1264

2018/06/06

1385

2018/06/11

رقن القرار

التاريخ

1203

2018/06/06

القرار

كليح الطة الثيطري
القرار

كليح دار العلىم
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح دار العلىم
رقن القرار

التاريخ

1204

2018/06/06

1205

2018/06/06

1206

2018/06/06

1207

2018/06/06

1208

2018/06/06

1209

2018/06/06

1210

2018/06/06

رقن القرار

التاريخ

1226

2018/06/06

1227

2018/06/06

1228

2018/06/06

1229

2018/06/06

1230

2018/06/06

1231

2018/06/06

1257

2018/06/06

1258

2018/06/06

القرار

كليح طة الفن واالسناى
القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح طة الفن واالسناى
رقن القرار

التاريخ

1259

2018/06/06

1260

2018/06/06

1261

2018/06/06

1262

2018/06/06

1377

2018/06/10

1378

2018/06/10

1387

2018/06/11

1388

2018/06/11

رقن القرار

التاريخ

1154

2018/06/05

1241

2018/06/06

1272

2018/06/07

1279

2018/06/07

1280

2018/06/07

1281

2018/06/07

1282

2018/06/07

1283

2018/06/07

القرار

كليح الصيذلح
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الصيذلح
رقن القرار

التاريخ

1284

2018/06/07

1285

2018/06/07

1286

2018/06/07

1313

2018/06/07

1314

2018/06/07

1315

2018/06/07

1316

2018/06/07

1320

2018/06/07

1336

2018/06/07

1337

2018/06/07

1338

2018/06/07

1339

2018/06/07

1340

2018/06/07

1341

2018/06/07

1342

2018/06/07

1343

2018/06/07

1344

2018/06/07

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح االقتصاد والعلىم السياسيح
رقن القرار

التاريخ

1248

2018/06/06

1249

2018/06/06

1250

2018/06/06

1251

2018/06/06

1252

2018/06/06

1253

2018/06/06

1384

2018/06/11

رقن القرار

التاريخ

1155

2018/06/05

1156

2018/06/05

1157

2018/06/05

1158

2018/06/05

1160

2018/06/05

1236

2018/06/06

1237

2018/06/06

1239

2018/06/06

القرار

كليح العالج الطثيعً
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح العالج الطثيعً
رقن القرار

التاريخ

1395

2018/06/11

رقن القرار

التاريخ

1232

2018/06/06

1400

2018/06/11

1401

2018/06/11

1404

2018/06/11

رقن القرار

التاريخ

1292

2018/06/07

1293

2018/06/07

1294

2018/06/07

1295

2018/06/07

1296

2018/06/07

1297

2018/06/07

1298

2018/06/07

1299

2018/06/07

1300

2018/06/07

القرار

كليح التوريض
القرار

كليح االعالم
القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح االعالم
رقن القرار

التاريخ

1301

2018/06/07

1302

2018/06/07

1303

2018/06/07

1304

2018/06/07

1305

2018/06/07

1346

2018/06/07

1357

2018/06/10

1359

2018/06/10

1360

2018/06/10

1362

2018/06/10

رقن القرار

التاريخ

1216

2018/06/06

1217

2018/06/06

1218

2018/06/06

1219

2018/06/06

القرار

كليح اآلثار
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح اآلثار
القرار

رقن القرار

التاريخ

1366

2018/06/10
كليح التخطيط االقليوً والعورانً
القرار

رقن القرار

التاريخ

1179

2018/06/05

1238

2018/06/06
كليح الذراساخ العليا للترتيح

رقن القرار

التاريخ

1223

2018/06/06

1224

2018/06/06

1242

2018/06/06

1255

2018/06/06

1263

2018/06/06

1265

2018/06/06

1266

2018/06/06

1267

2018/06/06

1268

2018/06/07

1269

2018/06/07

1329

2018/06/07

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الذراساخ العليا للترتيح
القرار

رقن القرار

التاريخ

1379

2018/06/10

1380

2018/06/10

1381

2018/06/10
كليح الترتيح للطفىلح الوثكرج

رقن القرار

التاريخ

1180

2018/06/05

1181

2018/06/05

1370

2018/06/10

1389

2018/06/11

1390

2018/06/11

1391

2018/06/11

1392

2018/06/11

رقن القرار

التاريخ

1367

2018/06/10

1368

2018/06/10

القرار

كليح الترتيح النىعيح
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الحاسثاخ والوعلىهاخ
رقن القرار

التاريخ

1271

2018/06/07

القرار

هعهذ الذراساخ والثحىث االحصائيح
رقن القرار

التاريخ

1317

2018/06/07

1318

2018/06/07

1319

2018/06/07

1352

2018/06/10

رقن القرار

التاريخ

1225

2018/06/06

1402

2018/06/11

1403

2018/06/11

القرار

هعهذ األورام القىهً
القرار

هعهذ الثحىث والذراساخ االفريقيح
رقن القرار

التاريخ

1183

2018/06/05

1184

2018/06/05

1185

2018/06/05

1349

2018/06/10

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

هعهذ الثحىث والذراساخ االفريقيح
القرار

رقن القرار

التاريخ

1393

2018/06/11

1394

2018/06/11
الوعهذ القىهً لعلىم الليزر

رقن القرار

التاريخ

1215

2018/06/06

1275

2018/06/07

1276

2018/06/07

1277

2018/06/07

1278

2018/06/07

1333

2018/06/07

1334

2018/06/07

1354

2018/06/10

1355

2018/06/10

328
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إصدارات مركز المعلومات والتوثيق
 -1الن�شرة الر�سمية جلامعة القاهرة.
 - 2الن�شرة الإح�صائية الإجمالية.
 - 3دليل جوائز طالب جامعة القاهرة.
 - 4دليل قيادات جامعة القاهرة.
 - 5دليل ات�صاالت جامعة القاهرة.
 - 6دليل الطالب املتفوقني بجامعة القاهرة .
 - 7خطة التعبئة العامة جلامعة القاهرة .
 - 8دليل جامعة القاهرة (كليات  -معاهد � -إدارات).
 - 9الدليل املو�ضوعى التحليلى للوحدات ذات الطابع اخلا�ص.
 - 10دليل مبانى جامعة القاهرة.
 - 11دليل �شعارات جامعة القاهرة .
 - 12دليل �إ�صدارات جامعة القاهرة.
 - 13دليل مكتبات جامعة القاهرة.
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