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 رس ــــهـــالف
 المىضىع                                                                              الصفحت     

 
 1029 أبريلوشرة 

 
 9               أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت

 
  22                      قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:

 
  24قراراث السبدة الىزراء                                                         ثبلثب:

          
  32            قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
  49        قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:

 
     49         محضر اجتمبع مجلس شئىن التعليم والطالة سبدسبً:

 
 49           محضر اجتمبع مجلس شئىن الدراسبث العليب والبحىث ب:سببع

 
    49    محضر اجتمبع مجلس شئىن خدمت المجتمع وتىميت البيئت ثبمىب:

 
      تبسعب: قراراث السيد أ.د. رئيس الجبمعت 

   52                         والعبمليه  أوال: شئىن أعضبء هيئت التدريس          
  54                                       الدراسبث العليبطالة شئىن ثبويب:           

 
 1029 مبيىوشرة 

 
 59               أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت

 
  59                      قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:

 
 59قراراث السبدة الىزراء                                                         ثبلثب:

         
 12            قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
   54        قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:

 

 رس ــــهـــالف
 المىضىع                                                                              الصفحت     

 
 1028 أكتىبروشرة 

 
 9               أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت

 
  22                      قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:

 
  25قراراث السبدة الىزراء                                                         ثبلثب:

          
  21            قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
   49        قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:

 
     69         محضر اجتمبع مجلس شئىن التعليم والطالة سبدسبً:

 
 15           محضر اجتمبع مجلس شئىن الدراسبث العليب والبحىث بعب:سب
 

     88    محضر اجتمبع مجلس شئىن خدمت المجتمع وتىميت البيئت ثبمىب:
 

      تبسعب: قراراث السيد أ.د. رئيس الجبمعت 
   92                            والعبمليهأوال: شئىن أعضبء هيئت التدريس         

  201                                       الدراسبث العليبطالة شئىن ثبويب:           
 

 1028 وىفمبروشرة 
 

 245                أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت
 

  241                       قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:
 

 252قراراث السبدة الىزراء                                                         ثبلثب:
          
 258             قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
   215         قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:
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   221         محضر اجتمبع مجلس شئىن التعليم والطالة سبدسبً:
   

 212           محضر اجتمبع مجلس شئىن الدراسبث العليب والبحىث :سببعب
 

        222    محضر اجتمبع مجلس شئىن خدمت المجتمع وتىميت البيئت ثبمىب:
 

 تبسعب: قراراث السيد أ.د. رئيس الجبمعت :
                              224                       والعبمليهأعضبء هيئت التدريس  أوال: شئىن        

    232                                  الدراسبث العليبطالة شئىن ثبويب:                
                                      

 1029 يىويىوشرة 
 

 231                أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت
 

 231                       قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:
 

231      قراراث السبدة الىزراء                                                    ثبلثب:
           
  239                 قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
   254              قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:

 
   292         محضر اجتمبع مجلس شئىن التعليم والطالة سبدسبً:
   
 291           محضر اجتمبع مجلس شئىن الدراسبث العليب والبحىث سببعب:

 
  104    محضر اجتمبع مجلس شئىن خدمت المجتمع وتىميت البيئت ثبمىب:

 
 تبسعب: قراراث السيد أ.د. رئيس الجبمعت :

      
             122                           والعبمليهشئىن أعضبء هيئت التدريس أوال:          

                                 122                                       الدراسبث العليبطالة شئىن ثبويب:           

 رس ــــهـــالف
 المىضىع                                                                              الصفحت     

 
 1028 أكتىبروشرة 

 
 9               أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت

 
  22                      قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:

 
  25قراراث السبدة الىزراء                                                         ثبلثب:

          
  21            قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
   49        قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:

 
     69         محضر اجتمبع مجلس شئىن التعليم والطالة سبدسبً:

 
 15           محضر اجتمبع مجلس شئىن الدراسبث العليب والبحىث بعب:سب
 

     88    محضر اجتمبع مجلس شئىن خدمت المجتمع وتىميت البيئت ثبمىب:
 

      تبسعب: قراراث السيد أ.د. رئيس الجبمعت 
   92                            والعبمليهأوال: شئىن أعضبء هيئت التدريس         

  201                                       الدراسبث العليبطالة شئىن ثبويب:           
 

 1028 وىفمبروشرة 
 

 245                أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت
 

  241                       قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:
 

 252قراراث السبدة الىزراء                                                         ثبلثب:
          
 258             قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
   215         قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:
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   221         محضر اجتمبع مجلس شئىن التعليم والطالة سبدسبً:
   

 212           محضر اجتمبع مجلس شئىن الدراسبث العليب والبحىث :سببعب
 

        222    محضر اجتمبع مجلس شئىن خدمت المجتمع وتىميت البيئت ثبمىب:
 

 تبسعب: قراراث السيد أ.د. رئيس الجبمعت :
                              224                       والعبمليهأعضبء هيئت التدريس  أوال: شئىن        

    232                                  الدراسبث العليبطالة شئىن ثبويب:                
                                      

 1029 يىويىوشرة 
 

 231                أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت
 

 231                       قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:
 

231      قراراث السبدة الىزراء                                                    ثبلثب:
           
  239                 قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
   254              قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:

 
   292         محضر اجتمبع مجلس شئىن التعليم والطالة سبدسبً:
   
 291           محضر اجتمبع مجلس شئىن الدراسبث العليب والبحىث سببعب:

 
  104    محضر اجتمبع مجلس شئىن خدمت المجتمع وتىميت البيئت ثبمىب:

 
 تبسعب: قراراث السيد أ.د. رئيس الجبمعت :

      
             122                           والعبمليهشئىن أعضبء هيئت التدريس أوال:          

                                 122                                       الدراسبث العليبطالة شئىن ثبويب:           

 رس ــــهـــالف
 المىضىع                                                                              الصفحت     

 
 1028 أكتىبروشرة 

 
 9               أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت

 
  22                      قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:

 
  25قراراث السبدة الىزراء                                                         ثبلثب:

          
  21            قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
   49        قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:

 
     69         محضر اجتمبع مجلس شئىن التعليم والطالة سبدسبً:

 
 15           محضر اجتمبع مجلس شئىن الدراسبث العليب والبحىث بعب:سب
 

     88    محضر اجتمبع مجلس شئىن خدمت المجتمع وتىميت البيئت ثبمىب:
 

      تبسعب: قراراث السيد أ.د. رئيس الجبمعت 
   92                            والعبمليهأوال: شئىن أعضبء هيئت التدريس         

  201                                       الدراسبث العليبطالة شئىن ثبويب:           
 

 1028 وىفمبروشرة 
 

 245                أوال: قراراث السيد رئيس الجمهىريت
 

  241                       قراراث السيد رئيس مجلس الىزراء    ثبويب:
 

 252قراراث السبدة الىزراء                                                         ثبلثب:
          
 258             قراراث المجلس األعلى للجبمعبث رابعب:

 
   215         قراراث مجلس جبمعت القبهرة خبمسبً:

 



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أبريل  2019                         مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

8



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أبريل  2019                         مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

9

أواًل

قرارات السيد رئيس الجمهورية

ال يـــوجـــد
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ثانيًا

قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء

ال يـــوجـــد
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ثالثــــًا

قــرارات الســادة الــــوزراء



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أبريل  2019                         مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

14

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 2019لسنة  1184قرار وزاري رقم 
 26/3/2019بتاريخ 

 بشأن عقد اختبارات قدرات للقبول
 بكليات اإلعالم بالجامعات الحكومية المصرية

 للطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية
 وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة )العربية واألجنبية(

 2019/2020اعتباراً من العام الجامعي 
 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس األعلى للجامعات
ي شمأن ننيميم الجامعمات والقموانين فم 1972لسمنة  49بعد اإلطالع على القانون رقمم 

 المعدلة له؛
بإصممدار الالئحممة التنةي يممة  1975لسممنة  809وعلممى قممرار رئمميس الجمهوريممة رقممم 

 لقانون ننييم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
 ؛14/3/2019وعلى قرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 

 قــــــــرر:
 

 )المادة األولى(
 

ة على عقد اختبارات قدرات للقبول بكليات اإلعالم بالجامعات الحكومية أوالًـ الموافق
المصرية للطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من 

الشهادات الثانوية المعادلة )العربية ـ األجنبية( اعتباراً من العام الجامعي 
(2019/2020.) 
 

 :ارات القبول بكليات اإلعالم بالجامعات الحكومية المصريةآليات التنةي  الختبثانياً ـ 
 درجة. 30معلومات عامة محلية وإقليمية ودولية •
 درجة. 40معلومات ومهارات إعالمية •
 درجة. 30معلومات لغوية )إنجليزية وعربية( •

( فأكثر من درجات جميع االختبارات كشرط لنجاح %70حصول الطالب على نسبة )
 على الئق.الطالب وحصوله 

 

 

 ثالثاًـ اإللتزام بآلية التقدم التي يحددها مكتب ننسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
 

رابعاًـ بالنسبة ألماكن التقدم ألداء اختبارات القدرات يكون بكليات اإلعالم األربعة 
)القاهرة ـ جنوب الوادي ـ بني سويف ـ السويس( على مستوى الجمهورية وطبقاً 

 الجغرافي المعلن بمكتب التنسيق. لقواعد التوزيع
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 2019لسنة  1184قرار وزاري رقم 
 26/3/2019بتاريخ 

 بشأن عقد اختبارات قدرات للقبول
 بكليات اإلعالم بالجامعات الحكومية المصرية

 للطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية
 وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة )العربية واألجنبية(

 2019/2020اعتباراً من العام الجامعي 
 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس األعلى للجامعات
ي شمأن ننيميم الجامعمات والقموانين فم 1972لسمنة  49بعد اإلطالع على القانون رقمم 

 المعدلة له؛
بإصممدار الالئحممة التنةي يممة  1975لسممنة  809وعلممى قممرار رئمميس الجمهوريممة رقممم 

 لقانون ننييم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
 ؛14/3/2019وعلى قرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 

 قــــــــرر:
 

 )المادة األولى(
 

ة على عقد اختبارات قدرات للقبول بكليات اإلعالم بالجامعات الحكومية أوالًـ الموافق
المصرية للطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من 

الشهادات الثانوية المعادلة )العربية ـ األجنبية( اعتباراً من العام الجامعي 
(2019/2020.) 
 

 :ارات القبول بكليات اإلعالم بالجامعات الحكومية المصريةآليات التنةي  الختبثانياً ـ 
 درجة. 30معلومات عامة محلية وإقليمية ودولية •
 درجة. 40معلومات ومهارات إعالمية •
 درجة. 30معلومات لغوية )إنجليزية وعربية( •

( فأكثر من درجات جميع االختبارات كشرط لنجاح %70حصول الطالب على نسبة )
 على الئق.الطالب وحصوله 

 

 

 ثالثاًـ اإللتزام بآلية التقدم التي يحددها مكتب ننسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
 

رابعاًـ بالنسبة ألماكن التقدم ألداء اختبارات القدرات يكون بكليات اإلعالم األربعة 
)القاهرة ـ جنوب الوادي ـ بني سويف ـ السويس( على مستوى الجمهورية وطبقاً 

 الجغرافي المعلن بمكتب التنسيق. لقواعد التوزيع
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 )المادة الثانية(
 

 على جميع الجهات المختصة ننةي  ه ا القرار، ويلغى كل نص يخالف ذلك.
 

 )المادة الثالثة(
 

 ينشر ه ا القرار في الجريدة الرسمية.
 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي                                                            
 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                             

 أ.د/ خالد عبد الغةار                                                                      
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 )المادة الثانية(
 

 على جميع الجهات المختصة ننةي  ه ا القرار، ويلغى كل نص يخالف ذلك.
 

 )المادة الثالثة(
 

 ينشر ه ا القرار في الجريدة الرسمية.
 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي                                                            
 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                             

 أ.د/ خالد عبد الغةار                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رابعـــــًا

قرارات المجلس األعلى للجامعات
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 قرارات
 المجلس األعلى للجامعات

 م۲۳/٤/۲۰۱۹) بتاریخ ٦۸۷الجلسة رقم (
 

) التصدیق على محض�ر اجتم�اع المجل�س األعل�ى للجامع�ات الجلس�ة رق�م ۱(
 .۱٤/۳/۲۰۱۹) بتاریخ ٦۸٦(
 القرار: •

) ٦۸٦ع�ات الجلس�ة رق�م (اع المجل�س األعل�ى للجامالمصادقة على محض�ر اجتم�
 .۱٤/۳/۲۰۱۹بتاریخ 

 
توجیھ���ات الس���ید رئ���یس الجمھوری���ة ف���ي اجتماع���ھ ب���المجلس األعل���ى ) ۲(

للجامع��ات ومجل��س المراك��ز والمعاھ��د والھیئ��ات البحثی��ة ی��وم الخم��یس 
عل�ى ھ�امش المنت�دى الع�المي للتعل�یم الع�الي  ۲۰۱۹أبری�ل  ٤المواف�ق 

 والبحث العلمي.
 القرار: •

للجامع��ات، ورؤس��اء المراك��ز والتق��دیر باس��م المجل��س األعل��ى ـ�� تق��دیم الش��كر ۱
والمعاھ��د البحثی��ة للس��ید ال��رئیس عب��د الفت��اح السیس��ي رئ��یس الجمھوری��ة 
لرعای��ة س��یادتھ وتش��ریفھ للمنت��دى الع��المي للتعل��یم الع��الي والبح��ث العلم��ي 

لمعاھ�د والھیئ�ات واجتماعھ بالمجلس األعل�ى للجامع�ات ومجل�س المراك�ز وا
 البحثیة.

الرئیس في اجتماعھ ب�المجلس األعل�ى للجامع�ات  سرعة تنفیذ تكلیفات السیدـ ۲
ورؤساء المراك�ز والمعاھ�د والھیئ�ات البحثی�ة عل�ى ھ�امش فعالی�ات المنت�دى 
العالمي للتعلیم العالي والبحث العلمي بین الحاضر والمستقبل والمتضمنة م�ا 

 یلي:
ثقاف�ة ال�تعلم والمعرف�ة ف�ي إط�ار ح�ث العلم�ي ف�ي تط�ویر ـ دور الجامعات والب

 ولیة بناء المواطن والتنمیة الشاملة.مسئ
تط����ویر الجامع����ات آللی����ات موض����وعیة تمكنھ����ا م����ن اكتش����اف النواب����غ ـ���� 

والموھ��وبین وتق��دیم رعای��ة خاص��ة بھ��م واس��تثمار ھ��ؤالء النواب��غ لیكون��وا 
 قاطرة الدولة لتحقیق التقدم.

ی�ا البازغ�ة ف�ي التعل�یم، وتوظیفھ�ا ومواكبتھ�ا للتكنولوجـ استیعاب الجامع�ات 
 صالح التحاق الخریجین بسوق العمل.ل

ـ مشاركة مصر في الثورة الص�ناعیة الرابع�ة الت�ي یش�ھدھا الع�الم ف�ي مج�ال 
 العلوم والتكنولوجیا.
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 قرارات
 المجلس األعلى للجامعات

 م۲۳/٤/۲۰۱۹) بتاریخ ٦۸۷الجلسة رقم (
 

) التصدیق على محض�ر اجتم�اع المجل�س األعل�ى للجامع�ات الجلس�ة رق�م ۱(
 .۱٤/۳/۲۰۱۹) بتاریخ ٦۸٦(
 القرار: •

) ٦۸٦ع�ات الجلس�ة رق�م (اع المجل�س األعل�ى للجامالمصادقة على محض�ر اجتم�
 .۱٤/۳/۲۰۱۹بتاریخ 

 
توجیھ���ات الس���ید رئ���یس الجمھوری���ة ف���ي اجتماع���ھ ب���المجلس األعل���ى ) ۲(

للجامع��ات ومجل��س المراك��ز والمعاھ��د والھیئ��ات البحثی��ة ی��وم الخم��یس 
عل�ى ھ�امش المنت�دى الع�المي للتعل�یم الع�الي  ۲۰۱۹أبری�ل  ٤المواف�ق 

 والبحث العلمي.
 القرار: •

للجامع��ات، ورؤس��اء المراك��ز والتق��دیر باس��م المجل��س األعل��ى ـ�� تق��دیم الش��كر ۱
والمعاھ��د البحثی��ة للس��ید ال��رئیس عب��د الفت��اح السیس��ي رئ��یس الجمھوری��ة 
لرعای��ة س��یادتھ وتش��ریفھ للمنت��دى الع��المي للتعل��یم الع��الي والبح��ث العلم��ي 

لمعاھ�د والھیئ�ات واجتماعھ بالمجلس األعل�ى للجامع�ات ومجل�س المراك�ز وا
 البحثیة.

الرئیس في اجتماعھ ب�المجلس األعل�ى للجامع�ات  سرعة تنفیذ تكلیفات السیدـ ۲
ورؤساء المراك�ز والمعاھ�د والھیئ�ات البحثی�ة عل�ى ھ�امش فعالی�ات المنت�دى 
العالمي للتعلیم العالي والبحث العلمي بین الحاضر والمستقبل والمتضمنة م�ا 

 یلي:
ثقاف�ة ال�تعلم والمعرف�ة ف�ي إط�ار ح�ث العلم�ي ف�ي تط�ویر ـ دور الجامعات والب

 ولیة بناء المواطن والتنمیة الشاملة.مسئ
تط����ویر الجامع����ات آللی����ات موض����وعیة تمكنھ����ا م����ن اكتش����اف النواب����غ ـ���� 

والموھ��وبین وتق��دیم رعای��ة خاص��ة بھ��م واس��تثمار ھ��ؤالء النواب��غ لیكون��وا 
 قاطرة الدولة لتحقیق التقدم.

ی�ا البازغ�ة ف�ي التعل�یم، وتوظیفھ�ا ومواكبتھ�ا للتكنولوجـ استیعاب الجامع�ات 
 صالح التحاق الخریجین بسوق العمل.ل

ـ مشاركة مصر في الثورة الص�ناعیة الرابع�ة الت�ي یش�ھدھا الع�الم ف�ي مج�ال 
 العلوم والتكنولوجیا.
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 متابعة العملیة التعلیمیة االمتحانات بالجامعات المصریة.) ۳(
 القرار: •

 یلي: قرر المجلس ما
الق��وانین والل��وائح التنفیذی��ة المنظم��ة ـ�� التأكی��د عل��ى ض��رورة اإللت��زام بكاف��ة ۱

 للعملیة التعلیمیة واإلمتحانات والقواعد الحاكمة لمنح درجات الرأفة.
ـ التأكید على ضرورة اإللتزام الكامل بقرارات المجل�س األعل�ى للجامع�ات فیم�ا ۲

الم��دن الجامعی��ة، وم��نح  یتص��ل بتحص��یل المص��روفات الدراس��یة ومص��روفات
دراس���یة، واتب���اع الس���بل الت���ي ح���ددھا ق���انون تنظ���یم األج���ازات والعط���الت ال

الجامع��ات والئحت��ھ التنفیذی��ة ف��ي ش��أن مس��اعدة الط��الب المس��تحقین لل��دعم 
 والمساندة من خالل األسالیب والقنوات الشرعیة المحددة لذلك.

ة ش�ئون الجامع�ات، م�ن ـ التأكید على ض�رورة اتب�اع المؤسس�یة ف�ي إدارة كاف�۳
لجامع�ات تنفی�ذاً لق�انون تنظ�یم الجامع�ات، وتحقیق�اً خالل إعالء دور مجالس ا

 لمبدأ الحوكمة واإلدارة الرشیدة.
ـ�� التأكی��د عل��ى الب��دأ ف��ي أعم��ال االمتحان��ات للفص��ل الدراس��ي الث��اني وإلغ��اء ٤

 األجازات أثناء االمتحانات وأعمال الكنترول.
 
السودانیة في سین في الجامعات ب المصریین الدارمتابعة أوضاع الطال) ٤(

 ظل األوضاع التي تشھدھا دولة السودان حالیاً.
 القرار: •

وزارة الخارجی��ة والس��فارة ق��رر المجل��س التأكی��د عل��ى اس��تمرار التنس��یق م��ع 
المص��ریة ب��الخرطوم لمتابع��ة أوض��اع الط��الب المص��ریین الدارس��ین بالجامع��ات 

والتأكی�د أیض�اً عل�ى حداث التي تش�ھدھا الس�ودان. السودانیة في ظل تطورات األ
الحفاظ على مصالح ھ�ؤالء الط�الب، والمتابع�ة م�ع الس�لطات الس�ودانیة المعنی�ة 

 ألوضاع ھؤالء الطالب بكافة الجامعات السودانیة.
 
كتاب السید اللواء أ.ح/ أمین ع�ام مجل�س ال�وزراء المتض�من التكلیف�ات ) ٥(

ل���ة وری���ة بع���دم توقی���ع أجھ���زة الدوالص���ادرة ع���ن الس���ید رئ���یس الجمھ
المختلف����ة ألي بروتوك����والت أو اتفاقی����ات أو م����ذكرات تف����اھم بش����أن 
موضوعات تنمیة المن�اطق الحدودی�ة إال بع�د الحص�ول عل�ى الموافق�ات 

 الكتابیة الالزمة من األجھزة األمنیة المعنیة.
 القرار: •

ل���وزراء أح���یط المجل���س علم���اً بكت���اب الس���ید الل���واء أ.ح/ أم���ین ع���ام مجل���س ا
التكلیف�ات الص�ادرة ع�ن الس�ید رئ�یس الجمھوری�ة بع�دم توقی�ع أجھ�زة المتضمن 

الدول����ة المختلف����ة ألي بروتوك����والت أو اتفاقی����ات أو م����ذكرات تف����اھم بش����أن 
موض�وعات تنمی��ة المن�اطق الحدودی��ة إال بع�د الحص��ول عل�ى الموافق��ات الكتابی��ة 

 .الالزمة من األجھزة األمنیة المعنیة

 .۲۰۱۹/۲۰۲۰للعام الجامعي القادم ة بقة أفضل جامع) إطالق مسا٦(
 القرار: •

 قرر المجلس ما یلي:
ـ إطالق مسابقة أفضل جامعة ف�ي مج�ال التح�ول الرقم�ي للع�ام الج�امعي الق�ادم ۱

، عل�ى أن ۲۱/۹/۲۰۱۹، المقترح بدئھ یوم الس�بت المواف�ق ۲۰۱۹/۲۰۲۰
 یة.یتم تكریم الجامعات الفائزة برعایة السید رئیس الجمھور

نة في ھذا الش�أن برئاس�ة الس�ید أ.د/ ماج�د القم�ري (رئ�یس جامع�ة تشكیل لجـ ۲
 كفر الشیخ) وعضویة كل من السادة:

 الدرجة االسم
نائ���ب وزی���ر التعل���یم والع���الي والبح���ث العلم���ي  أ.د/ عمرو عدلي

 لشئون الجامعات
 رئیس جامعة اإلسكندریة أ.د/ عصام الكردي

 عة بنھاجام رئیس أ.د/ جمال حلمي السعید
 رئیس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتیة أ.د/ جمال درویش

م���دیر مرك���ز الخ���دمات اإللكترونی���ة والمعرفی���ة  أ.د/ إبراھیم فتحي معوض
 بالمجلس األعلى للجامعات

 وذلك لوضع معاییر وآلیات إجراء المسابقة المشار إلیھا بعالیة.
 
الت����دریس بكلی����ات ومعاھ����د موق���ف الھیئ����ة المعاون����ة ألعض����اء ھیئ���ة ) ۷(

الجامع��ات ال��ذین تخط��وا م��دة الخم��س س��نوات المنص��وص علیھ��ا دون 
 الحصول على الدرجة العلمیة المطلوبة.

 القرار: •
قرر المجلس أن تقوم الجامعات بموافاة أمانة المجلس األعلى للجامعات بأس�ماء 

 ومعاھ���دوبیان���ات وموق���ف الھیئ���ة المعاون���ة ألعض���اء ھیئ���ة الت���دریس بكلی���ات 
ع��ات ال��ذین تخط��وا م��دة الخم��س س��نوات المنص��وص علیھ��ا دون الحص��ول الجام

 ، وذلك في خالل أسبوع من تاریخھ.على الدرجة العلمیة المطلوبة
 

* اعتماد محضر اجتماع ھیئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلس�ة رق�م 
 .۱٤/٤/۲۰۱۹بتاریخ  ٦۷

 القرار: •
) ٦۷لجامع�ات الجلس�ة رق�م (عل�ى للل�س األاعتماد محضر اجتماع ھیئة مكت�ب المج

) وذل��ك ٥٥إل��ى رق��م  ۸(المتض��من الموض��وعات م��ن رق��م  ۱٤/٤/۲۰۱۹بت��اریخ 
 على النحو التالي:
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 متابعة العملیة التعلیمیة االمتحانات بالجامعات المصریة.) ۳(
 القرار: •

 یلي: قرر المجلس ما
الق��وانین والل��وائح التنفیذی��ة المنظم��ة ـ�� التأكی��د عل��ى ض��رورة اإللت��زام بكاف��ة ۱

 للعملیة التعلیمیة واإلمتحانات والقواعد الحاكمة لمنح درجات الرأفة.
ـ التأكید على ضرورة اإللتزام الكامل بقرارات المجل�س األعل�ى للجامع�ات فیم�ا ۲

الم��دن الجامعی��ة، وم��نح  یتص��ل بتحص��یل المص��روفات الدراس��یة ومص��روفات
دراس���یة، واتب���اع الس���بل الت���ي ح���ددھا ق���انون تنظ���یم األج���ازات والعط���الت ال

الجامع��ات والئحت��ھ التنفیذی��ة ف��ي ش��أن مس��اعدة الط��الب المس��تحقین لل��دعم 
 والمساندة من خالل األسالیب والقنوات الشرعیة المحددة لذلك.

ة ش�ئون الجامع�ات، م�ن ـ التأكید على ض�رورة اتب�اع المؤسس�یة ف�ي إدارة كاف�۳
لجامع�ات تنفی�ذاً لق�انون تنظ�یم الجامع�ات، وتحقیق�اً خالل إعالء دور مجالس ا

 لمبدأ الحوكمة واإلدارة الرشیدة.
ـ�� التأكی��د عل��ى الب��دأ ف��ي أعم��ال االمتحان��ات للفص��ل الدراس��ي الث��اني وإلغ��اء ٤

 األجازات أثناء االمتحانات وأعمال الكنترول.
 
السودانیة في سین في الجامعات ب المصریین الدارمتابعة أوضاع الطال) ٤(

 ظل األوضاع التي تشھدھا دولة السودان حالیاً.
 القرار: •

وزارة الخارجی��ة والس��فارة ق��رر المجل��س التأكی��د عل��ى اس��تمرار التنس��یق م��ع 
المص��ریة ب��الخرطوم لمتابع��ة أوض��اع الط��الب المص��ریین الدارس��ین بالجامع��ات 

والتأكی�د أیض�اً عل�ى حداث التي تش�ھدھا الس�ودان. السودانیة في ظل تطورات األ
الحفاظ على مصالح ھ�ؤالء الط�الب، والمتابع�ة م�ع الس�لطات الس�ودانیة المعنی�ة 

 ألوضاع ھؤالء الطالب بكافة الجامعات السودانیة.
 
كتاب السید اللواء أ.ح/ أمین ع�ام مجل�س ال�وزراء المتض�من التكلیف�ات ) ٥(

ل���ة وری���ة بع���دم توقی���ع أجھ���زة الدوالص���ادرة ع���ن الس���ید رئ���یس الجمھ
المختلف����ة ألي بروتوك����والت أو اتفاقی����ات أو م����ذكرات تف����اھم بش����أن 
موضوعات تنمیة المن�اطق الحدودی�ة إال بع�د الحص�ول عل�ى الموافق�ات 

 الكتابیة الالزمة من األجھزة األمنیة المعنیة.
 القرار: •

ل���وزراء أح���یط المجل���س علم���اً بكت���اب الس���ید الل���واء أ.ح/ أم���ین ع���ام مجل���س ا
التكلیف�ات الص�ادرة ع�ن الس�ید رئ�یس الجمھوری�ة بع�دم توقی�ع أجھ�زة المتضمن 

الدول����ة المختلف����ة ألي بروتوك����والت أو اتفاقی����ات أو م����ذكرات تف����اھم بش����أن 
موض�وعات تنمی��ة المن�اطق الحدودی��ة إال بع�د الحص��ول عل�ى الموافق��ات الكتابی��ة 

 .الالزمة من األجھزة األمنیة المعنیة

 .۲۰۱۹/۲۰۲۰للعام الجامعي القادم ة بقة أفضل جامع) إطالق مسا٦(
 القرار: •

 قرر المجلس ما یلي:
ـ إطالق مسابقة أفضل جامعة ف�ي مج�ال التح�ول الرقم�ي للع�ام الج�امعي الق�ادم ۱

، عل�ى أن ۲۱/۹/۲۰۱۹، المقترح بدئھ یوم الس�بت المواف�ق ۲۰۱۹/۲۰۲۰
 یة.یتم تكریم الجامعات الفائزة برعایة السید رئیس الجمھور

نة في ھذا الش�أن برئاس�ة الس�ید أ.د/ ماج�د القم�ري (رئ�یس جامع�ة تشكیل لجـ ۲
 كفر الشیخ) وعضویة كل من السادة:

 الدرجة االسم
نائ���ب وزی���ر التعل���یم والع���الي والبح���ث العلم���ي  أ.د/ عمرو عدلي

 لشئون الجامعات
 رئیس جامعة اإلسكندریة أ.د/ عصام الكردي

 عة بنھاجام رئیس أ.د/ جمال حلمي السعید
 رئیس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتیة أ.د/ جمال درویش

م���دیر مرك���ز الخ���دمات اإللكترونی���ة والمعرفی���ة  أ.د/ إبراھیم فتحي معوض
 بالمجلس األعلى للجامعات

 وذلك لوضع معاییر وآلیات إجراء المسابقة المشار إلیھا بعالیة.
 
الت����دریس بكلی����ات ومعاھ����د موق���ف الھیئ����ة المعاون����ة ألعض����اء ھیئ���ة ) ۷(

الجامع��ات ال��ذین تخط��وا م��دة الخم��س س��نوات المنص��وص علیھ��ا دون 
 الحصول على الدرجة العلمیة المطلوبة.

 القرار: •
قرر المجلس أن تقوم الجامعات بموافاة أمانة المجلس األعلى للجامعات بأس�ماء 

 ومعاھ���دوبیان���ات وموق���ف الھیئ���ة المعاون���ة ألعض���اء ھیئ���ة الت���دریس بكلی���ات 
ع��ات ال��ذین تخط��وا م��دة الخم��س س��نوات المنص��وص علیھ��ا دون الحص��ول الجام

 ، وذلك في خالل أسبوع من تاریخھ.على الدرجة العلمیة المطلوبة
 

* اعتماد محضر اجتماع ھیئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلس�ة رق�م 
 .۱٤/٤/۲۰۱۹بتاریخ  ٦۷

 القرار: •
) ٦۷لجامع�ات الجلس�ة رق�م (عل�ى للل�س األاعتماد محضر اجتماع ھیئة مكت�ب المج

) وذل��ك ٥٥إل��ى رق��م  ۸(المتض��من الموض��وعات م��ن رق��م  ۱٤/٤/۲۰۱۹بت��اریخ 
 على النحو التالي:
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اقت���راح جامع���ة الق���اھرة بش���أن اس���تحداث برن���امج الماجس���تیر ف���ي ) ۲٦(
تكنولوجیا الشبكات السحابیة بنظام الساعات المعتم�دة (برن�امج جدی�د 

واعتم�اد الئحت�ھ  ات والمعلوم�ات بالجامع�ةبمصروفات) بكلی�ة الحاس�ب
 الدراسیة.

 القرار: •
 قرر المجلس الموافقة على ما یلي:

ـ إضافة برنامج الماجستیر في تكنولوجیا الشبكات السحابیة بنظ�ام الس�اعات ۱
ـ جامع�ة المعتمدة (برنامج جدید بمصروفات) بكلیة الحاس�بات والمعلوم�ات 

 .واعتماد الئحتھ الدراسیةالقاھرة 
 ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.۲

 
الخطأ في مسمى درجة الماجس�تیر اقتراح جامعة القاھرة بشأن تعدیل ) ۲۷(

تخص��ص الغ��دد الص��ماء والس��كر والتغذی��ة اإلكلینیكی��ة والمیت��ابولیزم 
& لتصبح   Endocinology Diabetology باللغة اإلنجلیزیة من

 :Endocrinology,Diabetology, Clinical Nutrition & 
Metabolism .بكلیة الطب البشري بالجامعة 

 القرار: •

 افقة على ما یلي:قرر المجلس المو
ـ تعدیل الخطأ ف�ي مس�مى درج�ة الماجس�تیر تخص�ص الغ�دد الص�ماء والس�كر ۱

 Endocinologyوالتغذیة اإلكلینیكیة والمیتابولیزم باللغة اإلنجلیزیة من 
Diabetology   : لتص���بح &Endocrinology,Diabetology, 

Clinical Nutrition & Metabolism  بكلیة الطب البش�ري ـ جامع�ة
 القاھرة، وذلك على النحو المبین بكتاب الجامعة.

 ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.۲
 
كت��اب الس��یدة أ.د/ رئ��یس لجن��ة قط��اع التم��ریض بش��أن تع��دیل الالئح��ة ) ٤۰(

مج المكث��ف ف��ي التم��ریض لم��نح الدرج��ة الثانی��ة ف��ي الدراس��یة للبرن��ا
 علوم التمریض لخریجي الكلیات األخرى. البكالوریوس في

 القرار: •
ق��رر المجل��س إع��ادة الموض��وع للجن��ة قط��اع التم��ریض لمراجع��ة بن��د ش��روط 

 القبول.
 
كتاب السیدة أ.د/ رئ�یس لجن�ة قط�اع التم�ریض بش�أن إص�دار الالئح�ة  )٤۱(

 لمكثف في التمریض.اإلداریة للبرنامج ا
 

 القرار: •
ق��رر المجل��س الموافق��ة عل��ى اعتم��اد الالئح��ة اإلداری��ة للبرن��امج المكث��ف ف��ي 

 التمریض.
 

* اعتماد محضر اجتم�اع المجل�س األعل�ى لش�ئون التعل�یم والط�الب الجلس�ة 
 .٤/۳/۲۰۱۹ریخ بتا ٦۹رقم 

 القرار: •
 ٦۹لجلس�ة رق�م اعتماد محض�ر اجتم�اع المجل�س األعل�ى لش�ئون التعل�یم والط�الب ا

) وذلك عل�ى ٦۳إلى رقم  ٥٦(المتضمن الموضوعات من رقم  ٤/۳/۲۰۱۹بتاریخ 
 النحو التالي:

 
تقریر اللجنة المشكلة بقرار المجلس األعلى للجامع�ات برئاس�ة الس�ید ) ٥٦(

السید مبارك (رئ�یس جامع�ة المنوفی�ة) بش�أن إع�داد الج�زء أ.د/ عادل 
یة الموحدة لرعایة الطالب الواف�دین المالي من الالئحة اإلداریة والمال

 بالجامعات المصریة.
 القرار: •

 قرر المجلس ما یلي:
ـ الموافقة على م�ا ج�اء م�ن توص�یات بتقری�ر اللجن�ة المش�كلة إلع�داد الج�زء ۱

اإلداری��ة والمالی��ة الموح��دة لرعای��ة الط��الب الواف��دین الم��الي م��ن الالئح��ة 
ة ف��ي ھ��ذا الش��أن إلع��داد م��ع إرس��الھا للجن��ة المش��كل بالجامع��ات المص��ریة

مقترح النھائي لالئحة اإلداریة والمالیة الموحدة لرعایة الط�الب الواف�دین ال
 بالجامعات المصریة، على أن تعرض في الجلسة القادمة.

بالالئح��ة إل��ى الس��ید أ.د/ ع��اطف الع��وام (المستش��ار ـ�� إرس��ال الج��زء الم��الي ۲
 دراسة وإبداء الرأي.للالمالي لوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي) 

 
) كت��اب الس��ید أ.د/ رئ��یس جامع��ة حل��وان بش��أن ت��دریس مق��رر (حق��وق ٥۸(

اإلنس���ان) بالفرق���ة األول���ى ب���دالً م���ن الفرق���ة الثانی���ة بدای���ة م���ن الع���ام 
 .۲۰۱۹/۲۰۲۰الجامعي 

 قرار:ال •
المجلس الموافق�ة عل�ى ت�دریس مق�رر (حق�وق اإلنس�ان ومكافح�ة الفس�اد)  قرر

ة كلی��ات الجامع��ات الحكومی��ة المص��ریة بدای��ة م��ن الع��ام بالفرق��ة األول��ى بكاف��
 ئح الداخلیة للكلیات بما یسمح بذلك.مع تعدیل اللوا ۲۰۱۹/۲۰۲۰الجامعي 
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اقت���راح جامع���ة الق���اھرة بش���أن اس���تحداث برن���امج الماجس���تیر ف���ي ) ۲٦(
تكنولوجیا الشبكات السحابیة بنظام الساعات المعتم�دة (برن�امج جدی�د 

واعتم�اد الئحت�ھ  ات والمعلوم�ات بالجامع�ةبمصروفات) بكلی�ة الحاس�ب
 الدراسیة.

 القرار: •
 قرر المجلس الموافقة على ما یلي:

ـ إضافة برنامج الماجستیر في تكنولوجیا الشبكات السحابیة بنظ�ام الس�اعات ۱
ـ جامع�ة المعتمدة (برنامج جدید بمصروفات) بكلیة الحاس�بات والمعلوم�ات 

 .واعتماد الئحتھ الدراسیةالقاھرة 
 ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.۲

 
الخطأ في مسمى درجة الماجس�تیر اقتراح جامعة القاھرة بشأن تعدیل ) ۲۷(

تخص��ص الغ��دد الص��ماء والس��كر والتغذی��ة اإلكلینیكی��ة والمیت��ابولیزم 
& لتصبح   Endocinology Diabetology باللغة اإلنجلیزیة من

 :Endocrinology,Diabetology, Clinical Nutrition & 
Metabolism .بكلیة الطب البشري بالجامعة 

 القرار: •

 افقة على ما یلي:قرر المجلس المو
ـ تعدیل الخطأ ف�ي مس�مى درج�ة الماجس�تیر تخص�ص الغ�دد الص�ماء والس�كر ۱

 Endocinologyوالتغذیة اإلكلینیكیة والمیتابولیزم باللغة اإلنجلیزیة من 
Diabetology   : لتص���بح &Endocrinology,Diabetology, 

Clinical Nutrition & Metabolism  بكلیة الطب البش�ري ـ جامع�ة
 القاھرة، وذلك على النحو المبین بكتاب الجامعة.

 ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.۲
 
كت��اب الس��یدة أ.د/ رئ��یس لجن��ة قط��اع التم��ریض بش��أن تع��دیل الالئح��ة ) ٤۰(

مج المكث��ف ف��ي التم��ریض لم��نح الدرج��ة الثانی��ة ف��ي الدراس��یة للبرن��ا
 علوم التمریض لخریجي الكلیات األخرى. البكالوریوس في

 القرار: •
ق��رر المجل��س إع��ادة الموض��وع للجن��ة قط��اع التم��ریض لمراجع��ة بن��د ش��روط 

 القبول.
 
كتاب السیدة أ.د/ رئ�یس لجن�ة قط�اع التم�ریض بش�أن إص�دار الالئح�ة  )٤۱(

 لمكثف في التمریض.اإلداریة للبرنامج ا
 

 القرار: •
ق��رر المجل��س الموافق��ة عل��ى اعتم��اد الالئح��ة اإلداری��ة للبرن��امج المكث��ف ف��ي 

 التمریض.
 

* اعتماد محضر اجتم�اع المجل�س األعل�ى لش�ئون التعل�یم والط�الب الجلس�ة 
 .٤/۳/۲۰۱۹ریخ بتا ٦۹رقم 

 القرار: •
 ٦۹لجلس�ة رق�م اعتماد محض�ر اجتم�اع المجل�س األعل�ى لش�ئون التعل�یم والط�الب ا

) وذلك عل�ى ٦۳إلى رقم  ٥٦(المتضمن الموضوعات من رقم  ٤/۳/۲۰۱۹بتاریخ 
 النحو التالي:

 
تقریر اللجنة المشكلة بقرار المجلس األعلى للجامع�ات برئاس�ة الس�ید ) ٥٦(

السید مبارك (رئ�یس جامع�ة المنوفی�ة) بش�أن إع�داد الج�زء أ.د/ عادل 
یة الموحدة لرعایة الطالب الواف�دین المالي من الالئحة اإلداریة والمال

 بالجامعات المصریة.
 القرار: •

 قرر المجلس ما یلي:
ـ الموافقة على م�ا ج�اء م�ن توص�یات بتقری�ر اللجن�ة المش�كلة إلع�داد الج�زء ۱

اإلداری��ة والمالی��ة الموح��دة لرعای��ة الط��الب الواف��دین الم��الي م��ن الالئح��ة 
ة ف��ي ھ��ذا الش��أن إلع��داد م��ع إرس��الھا للجن��ة المش��كل بالجامع��ات المص��ریة

مقترح النھائي لالئحة اإلداریة والمالیة الموحدة لرعایة الط�الب الواف�دین ال
 بالجامعات المصریة، على أن تعرض في الجلسة القادمة.

بالالئح��ة إل��ى الس��ید أ.د/ ع��اطف الع��وام (المستش��ار ـ�� إرس��ال الج��زء الم��الي ۲
 دراسة وإبداء الرأي.للالمالي لوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي) 

 
) كت��اب الس��ید أ.د/ رئ��یس جامع��ة حل��وان بش��أن ت��دریس مق��رر (حق��وق ٥۸(

اإلنس���ان) بالفرق���ة األول���ى ب���دالً م���ن الفرق���ة الثانی���ة بدای���ة م���ن الع���ام 
 .۲۰۱۹/۲۰۲۰الجامعي 

 قرار:ال •
المجلس الموافق�ة عل�ى ت�دریس مق�رر (حق�وق اإلنس�ان ومكافح�ة الفس�اد)  قرر

ة كلی��ات الجامع��ات الحكومی��ة المص��ریة بدای��ة م��ن الع��ام بالفرق��ة األول��ى بكاف��
 ئح الداخلیة للكلیات بما یسمح بذلك.مع تعدیل اللوا ۲۰۱۹/۲۰۲۰الجامعي 

 



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أبريل  2019                         مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

24

بش���أن المقت���رح المق���دم كت���اب الس���ید أ.د/ رئ���یس لجن���ة قط���اع اآلث���ار ) ٦۲(
بتدریس مادة "التراث والحضارة المصریة" كمتطل�ب ج�امعي لجمی�ع 

 مصریة على مستوى الجمھوریة.الكلیات الحكومیة ال
 القرار: •

قرر المجلس تأجیل النظ�ر ف�ي الموض�وع لح�ین اس�تكمال الل�وائح المنظم�ة ف�ي 
 ھذا الشأن.

 
* اعتم��اد محض��ر اجتم��اع المجل��س األعل��ى لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمی��ة 

 .۱۰/٤/۲۰۱۹) بتاریخ ٤۳البیئة الجلسة رقم (
 القرار: •

لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمی��ة البیئ��ة اعتم��اد محض��ر اجتم��اع المجل��س األعل��ى 
إل�ى  ٦٤(المتضمن الموضوعات من رقم  ۱۰/٤/۲۰۱۹) بتاریخ ٤۳الجلسة رقم (

 ) ۷٥رقم 
 

* اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون الدراس�ات العلی�ا والبح�وث 
 .۱۳/۳/۲۰۱۹بتاریخ  ۳٦الجلسة رقم 

 القرار: •
لدراس�ات العلی�ا والبح�وث الجلس�ة لمجلس األعل�ى لش�ئون ااعتماد محضر اجتماع ا

) ۷۸إلى رق�م  ۷٦(المتضمن الموضوعات من رقم  ۱۳/۳/۲۰۱۹ریخ بتا ۳٦رقم 
 :وذلك على النحو التالي

 
) تقری��ر اللجن��ة المش��كلة لوض��ع قواع��د تنظ��یم مزاول��ة الس��ادة أعض��اء ۷٦(

ھیئ��ة الت��دریس للمھن��ة ف��ي مج��ال تخصص��اتھم خ��ارج أوق��ات العم��ل 
الجامع��ات رق��م ) م��ن ق��انون تنظ��یم ۱۰۰الرس��میة تنفی��ذاً للم��ادة رق��م (

، وكتاب السید أ.د/ رئیس جامع�ة الق�اھرة المتض�من ۱۹۷۲لسنة  ٤۹
 رأي السید أ.د/ المستشار القانوني للجامعة في ھذا الشأن.

 القرار: •
 قرر المجلس ما یلي:

) من قانون ۱۰٥إلى المادة  ۱۰۰ـ أن النصوص الوارده بالمواد (من المادة ۱
ش��ارحھ لنفس��ھا وكافی��ھ وتغط��ي  ۱۹۷۲لس��نة  ٤۹تنظ��یم الجامع��ات رق��م 

أوج��ھ وض��وابط مزاول��ة الس��اده أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس للمھن��ة ف��ي مج��ال 
 تخصصاتھم خارج أوقات العمل الرسمیة.

ـ�� إحال��ة الموض��وع للس��ید أ.د/ ص��بري دمحم السنوس��ي (المستش��ار الق��انوني ۲
) ۱۰٥إل�ى  ۱۰۰لوض�ع نص�وص الم�واد (م�ن للمجلس األعلى للجامع�ات) 

 للتنفیذ. ن تنظیم الجامعات سالفة الذكر في صورة آلیةمن قانو

) كتاب السید أ.د/ رئیس جامع�ة س�وھاج بش�أن طل�ب النظ�ر ف�ي معامل�ة ۷۷(
الطالب المصریین بنفس معاملة الطالب الواف�دین بع�دم تحم�ل الطال�ب 

تحدی�د المناقش�ة م�ن أیھ مص�روفات دراس�یة إض�افیة ف�ي حال�ة ت�أخیر 
 والجامعة بغض النظر عن التأخیر في سداد المصروفات.طرف الكلیة 

 القرار: •
 قرر المجلس ما یلي:

ـ�� الموافق��ة عل��ى معامل��ة الط��الب المص��ریین ب��نفس معامل��ة الط��الب الواف��دین ۱
بعدم تحمل الطال�ب أی�ة مص�روفات دراس�یة إض�افیة ف�ي حال�ة ت�أخیر تحدی�د 

ن الت�أخیر ف�ي مواعید المناقشة من ط�رف الكلی�ة والجامع�ة بغ�ض النظ�ر ع�
 سداد المصروفات.

 
 تشكیل لجنة من كل من السادة:ـ ۲

 الدرجة االسم
نائ���ب وزی���ر التعل���یم الع���الي والبح���ث  .د/ عمرو عدليأ

 العلمي لشئون الجامعات
نائب رئیس جامعة اإلس�كندریة لش�ئون  أ.د/ مختار إبراھیم یوسف خلف

 الدراسات العلیا والبحوث
نائب رئیس جامعة عین شمس لش�ئون  سنجابأ.د/ عبد الناصر بدوي 

 الدراسات العلیا والبحوث
نائب رئیس جامعة كف�ر الش�یخ لش�ئون   یونسأ.د/ حسن حسن عبد هللا

 الدراسات العلیا والبحوث
نائ���ب رئ���یس جامع���ة حل���وان لش���ئون  أ.د/ منى فؤاد عطیة

 الدراسات العلیا والبحوث
 

وذل���ك لدراس���ة تحدی���د ت���اریخ ایق���اف تحص���یل المص���روفات الدراس���یة لط���الب 
و ت�اریخ تحدی�د ھو تاریخ إعداد تقریر الصالحیة أالدراسات العلیا من حیث ھل 

لجنة المناقشة أو غیره، مع وضع آلیة واضحة لطرق وتوقیت�ات س�داد الطال�ب 
 الوافد مصروفات الدراسات العلیا بالجامعات المصریة.

 
كتاب السیدة أ.د/ القائم بعمل رئ�یس اإلدارة المركزی�ة لش�ئون الط�الب  )۷۸(

طة بموافق�ة الوافدین بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بشأن اإلحا
الس��ید أ.د/ وزی��ر التعل��یم الع��الي والبح��ث العلم��ي المتض��منة أن رئ��یس 
اإلدارة المركزی���ة لش���ئون الط���الب الواف���دین ھ���و المخ���تص بإخط���ار 

ت بالموافق��ة النھائی��ة عل��ى قب��ول الط��الب الواف��دین بمرحل��ة الجامع��ا
 الدراسات العلیا.
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بش���أن المقت���رح المق���دم كت���اب الس���ید أ.د/ رئ���یس لجن���ة قط���اع اآلث���ار ) ٦۲(
بتدریس مادة "التراث والحضارة المصریة" كمتطل�ب ج�امعي لجمی�ع 

 مصریة على مستوى الجمھوریة.الكلیات الحكومیة ال
 القرار: •

قرر المجلس تأجیل النظ�ر ف�ي الموض�وع لح�ین اس�تكمال الل�وائح المنظم�ة ف�ي 
 ھذا الشأن.

 
* اعتم��اد محض��ر اجتم��اع المجل��س األعل��ى لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمی��ة 

 .۱۰/٤/۲۰۱۹) بتاریخ ٤۳البیئة الجلسة رقم (
 القرار: •

لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمی��ة البیئ��ة اعتم��اد محض��ر اجتم��اع المجل��س األعل��ى 
إل�ى  ٦٤(المتضمن الموضوعات من رقم  ۱۰/٤/۲۰۱۹) بتاریخ ٤۳الجلسة رقم (

 ) ۷٥رقم 
 

* اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون الدراس�ات العلی�ا والبح�وث 
 .۱۳/۳/۲۰۱۹بتاریخ  ۳٦الجلسة رقم 

 القرار: •
لدراس�ات العلی�ا والبح�وث الجلس�ة لمجلس األعل�ى لش�ئون ااعتماد محضر اجتماع ا

) ۷۸إلى رق�م  ۷٦(المتضمن الموضوعات من رقم  ۱۳/۳/۲۰۱۹ریخ بتا ۳٦رقم 
 :وذلك على النحو التالي

 
) تقری��ر اللجن��ة المش��كلة لوض��ع قواع��د تنظ��یم مزاول��ة الس��ادة أعض��اء ۷٦(

ھیئ��ة الت��دریس للمھن��ة ف��ي مج��ال تخصص��اتھم خ��ارج أوق��ات العم��ل 
الجامع��ات رق��م ) م��ن ق��انون تنظ��یم ۱۰۰الرس��میة تنفی��ذاً للم��ادة رق��م (

، وكتاب السید أ.د/ رئیس جامع�ة الق�اھرة المتض�من ۱۹۷۲لسنة  ٤۹
 رأي السید أ.د/ المستشار القانوني للجامعة في ھذا الشأن.

 القرار: •
 قرر المجلس ما یلي:

) من قانون ۱۰٥إلى المادة  ۱۰۰ـ أن النصوص الوارده بالمواد (من المادة ۱
ش��ارحھ لنفس��ھا وكافی��ھ وتغط��ي  ۱۹۷۲لس��نة  ٤۹تنظ��یم الجامع��ات رق��م 

أوج��ھ وض��وابط مزاول��ة الس��اده أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس للمھن��ة ف��ي مج��ال 
 تخصصاتھم خارج أوقات العمل الرسمیة.

ـ�� إحال��ة الموض��وع للس��ید أ.د/ ص��بري دمحم السنوس��ي (المستش��ار الق��انوني ۲
) ۱۰٥إل�ى  ۱۰۰لوض�ع نص�وص الم�واد (م�ن للمجلس األعلى للجامع�ات) 

 للتنفیذ. ن تنظیم الجامعات سالفة الذكر في صورة آلیةمن قانو

) كتاب السید أ.د/ رئیس جامع�ة س�وھاج بش�أن طل�ب النظ�ر ف�ي معامل�ة ۷۷(
الطالب المصریین بنفس معاملة الطالب الواف�دین بع�دم تحم�ل الطال�ب 

تحدی�د المناقش�ة م�ن أیھ مص�روفات دراس�یة إض�افیة ف�ي حال�ة ت�أخیر 
 والجامعة بغض النظر عن التأخیر في سداد المصروفات.طرف الكلیة 

 القرار: •
 قرر المجلس ما یلي:

ـ�� الموافق��ة عل��ى معامل��ة الط��الب المص��ریین ب��نفس معامل��ة الط��الب الواف��دین ۱
بعدم تحمل الطال�ب أی�ة مص�روفات دراس�یة إض�افیة ف�ي حال�ة ت�أخیر تحدی�د 

ن الت�أخیر ف�ي مواعید المناقشة من ط�رف الكلی�ة والجامع�ة بغ�ض النظ�ر ع�
 سداد المصروفات.

 
 تشكیل لجنة من كل من السادة:ـ ۲

 الدرجة االسم
نائ���ب وزی���ر التعل���یم الع���الي والبح���ث  .د/ عمرو عدليأ

 العلمي لشئون الجامعات
نائب رئیس جامعة اإلس�كندریة لش�ئون  أ.د/ مختار إبراھیم یوسف خلف

 الدراسات العلیا والبحوث
نائب رئیس جامعة عین شمس لش�ئون  سنجابأ.د/ عبد الناصر بدوي 

 الدراسات العلیا والبحوث
نائب رئیس جامعة كف�ر الش�یخ لش�ئون   یونسأ.د/ حسن حسن عبد هللا

 الدراسات العلیا والبحوث
نائ���ب رئ���یس جامع���ة حل���وان لش���ئون  أ.د/ منى فؤاد عطیة

 الدراسات العلیا والبحوث
 

وذل���ك لدراس���ة تحدی���د ت���اریخ ایق���اف تحص���یل المص���روفات الدراس���یة لط���الب 
و ت�اریخ تحدی�د ھو تاریخ إعداد تقریر الصالحیة أالدراسات العلیا من حیث ھل 

لجنة المناقشة أو غیره، مع وضع آلیة واضحة لطرق وتوقیت�ات س�داد الطال�ب 
 الوافد مصروفات الدراسات العلیا بالجامعات المصریة.

 
كتاب السیدة أ.د/ القائم بعمل رئ�یس اإلدارة المركزی�ة لش�ئون الط�الب  )۷۸(

طة بموافق�ة الوافدین بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بشأن اإلحا
الس��ید أ.د/ وزی��ر التعل��یم الع��الي والبح��ث العلم��ي المتض��منة أن رئ��یس 
اإلدارة المركزی���ة لش���ئون الط���الب الواف���دین ھ���و المخ���تص بإخط���ار 

ت بالموافق��ة النھائی��ة عل��ى قب��ول الط��الب الواف��دین بمرحل��ة الجامع��ا
 الدراسات العلیا.
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 القرار: •
أ.د/ وزی��ر التعل��یم الع��الي والبح��ث العلم��ي  أح��یط المجل��س علم��اً بموافق��ة الس��ید         

لش�ئون الط�الب الواف�دین ب�وزارة التعل�یم المتضمنة أن رئیس اإلدارة المركزیة 
خ��تص (ب��دالً م��ن رئ��یس قط��اع الش��ئون الثقافی��ة الع��الي والبح��ث العلم��ي ھ��و الم

والبعث��ات) بإخط��ار الجامع��ات بالموافق��ة النھائی��ة عل��ى قب��ول الط��الب الواف��دین 
ف���ي إج���راء الدراس���ات العلی���ا بع���د ورود الموافق���ة األمنی���ة وب���نفس  ال���راغبین

الض��وابط واإلج��راءات الس��ابق الموافق��ة علیھ��ا، عل��ى أن تطب��ق قواع��د القب��ول 
یر التعل�یم كل عام والتي تعتمد من السید األستاذ الدكتور/ وز المنصوص علیھا

 العالي والبحث العلمي.
  

لشئون الدراس�ات العلی�ا والبح�وث * اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى 
 .۱۰/٤/۲۰۱۹بتاریخ  ۳۷الجلسة رقم 

 القرار: •
اعتماد محضر اجتماع المجلس األعل�ى لش�ئون الدراس�ات العلی�ا والبح�وث الجلس�ة 

) ۸۳إلى رق�م  ۷۹(المتضمن الموضوعات من رقم  ۱۰/٤/۲۰۱۹بتاریخ  ۳۷رقم 
 :وذلك على النحو التالي

 
دراس����ة تحدی����د ت����اریخ إیق����اف تحص����یل تقری����ر اللجن����ة المش����كلة ل )۷۹(

المصروفات الدراسیة لطالب الدراسات العلیا من حیث ھ�ل ھ�و ت�اریخ 
إعداد تقریر الصالحیة أو ت�اریخ تحدی�د لجن�ة المناقش�ة أو غی�ره، م�ع 
وض��ع آلی��ة واض��حة لط��رق وتوقیت��ات س��داد طال��ب الدراس��ات العلی��ا 

 ت الدراسیة المطلوبة.بالجامعات المصریة المصروفا
 قرار:ال •

قرر المجلس استمرار اللجنة في عملھ�ا إلع�داد تقری�ر نھ�ائي ف�ي ض�وء م�ا ت�م 
 مناقشتھ، على أن یعرض في الجلسة القادمة.

 
) كت��اب الس��یدة أ.د/ رئ��یس قط��اع الش��ئون الثقافی��ة والبعث��ات ب��وزارة ۸۱(

ب��الرأي بش��أن قی��ام التعل��یم الع��الي والبح��ث العلم��ي المتض��من اإلف��ادة 
د إنھ�اء ال�دكتوراه بالتق�دم بطل�ب م�د س�نة أو أكث�ر بعض المبعوثین بع�

 للتدریب في ضوء الالئحة المالیة للبعثات.
 القرار: •

 قرر المجلس ما یلي:
ـ�� أح��یط المجل��س علم��اً بكت��اب الس��یدة أ.د/ الق��ائم بعم��ل رئ��یس قط��اع الش��ئون ۱

م��ي أن الالئح�ة المالی��ة للبعث��ات الثقافی�ة ب��وزارة التعل�یم الع��الي والبح�ث العل
) بأن مدة إیفاد المبعوثین للحصول عل�ى درج�ة ال�دكتوراه ۹ت بالمادة (حدد

تنتھ��ي بت��اریخ المناقش��ة م��ن جان��ب البعث��ات، ویت��رك أم��ر بق��اء المبع��وث 
للخارج ما بعد المناقشة للتدریب العملي أو ألي سبب آخر لما تقرره الجھ�ة 

 ص في ھذا الشأن.الموفدة حیث أنھا جھة االختصا
لموف��دة أم��ر الموافق��ة عل��ى م��نح المبع��وث للحص��ول عل��ى ـ�� یت��رك للجامع��ة ا۲

درجة الدكتوراه فترة تدریب عملي بعد الحصول على درجة ال�دكتوراه بح�د 
 أقصى سنة واحدة.

 
* اعتم��اد محض��ر لجن��ة العالق��ات الثقافی��ة ب��المجلس األعل��ى للجامع��ات رق��م 

 .۳/۳/۲۰۱۹) بتاریخ ۱۳٤(
 القرار: •

) ۱۳٤فی��ة ب��المجلس األعل��ى للجامع��ات رق��م (ااعتم��اد محض��ر لجن��ة العالق��ات الثق
) وذلك عل�ى ۹٥إلى رقم  ۸٤(المتضمن الموضوعات من رقم  ۳/۳/۲۰۱۹بتاریخ 

 النحو التالي:
 
توصیات اجتماع السید األس�تاذ ال�دكتور وزی�ر التعل�یم الع�الي والبح�ث ) ۹٦(

األعل��ى للجامع��ات بالس��ادة رؤس��اء وأمن��اء العلم��ي ورئ��یس المجل��س 
 .۱٥،۱۳/٤/۲۰۱۹التعلیم الجامعي بتاریخ  لجان قطاعات

 القرار: •
 التوصیة لدى السادة رؤساء الجامعات بما یلي:قرر المجلس 

 ـ إنشاء كلیات للتعلیم التكنولوجي داخل الجامعات الحكومیة المصریة.۱
الدراس�یة لمرحلت�ي البك�الوریوس والدراس�ات ـ إجراء تطویر شامل للمن�اھج ۲

 ھا بسوق العمل.طالعلیا كل خمس سنوات ورب
ـ�� إدراج م��نھج تكنولوجی��ا المعلوم��ات ف��ي جمی��ع الكلی��ات بالتع��اون م��ع لجن��ة ۳

 قطاع علوم الحاسب والمعلوماتیة.
 
المس��افرین إل��ى ال��دول األجنبی��ة القواع��د والض��وابط المنظم��ة للط��الب ) ۹۷(

ض الكلی�ات وخاص�ة الكلی�ات العملی�ة وال�ذین یرغب�ون للدراسة في بع�
ھادات بنظیرتھا في جمھوری�ة مص�ر العربی�ة وفق�اً شفي معادلة ھذه ال

 للضوابط الخاصة بالمجلس األعلى للجامعات.
 القرار: •

ق���رر المجل���س تطبی���ق القواع���د والض���وابط اآلتی���ة بدای���ة م���ن الع���ام الدراس���ي 
۲۰۱۹/۲۰۲۰: 

الطب (الطب، الص�یدلة، ط�ب األس�نان، الط�ب البیط�ري، أوالً: فیما كلیات قطاع 
 مریض):تالعالج الطبیعي، ال

المص���ریة: أن یك���ون الطال���ب حاص���الً عل���ى ش���ھادة  ـ��� الثانوی���ة العام���ة۱
 الثانویة العامة الشعبة العلمیة.
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 القرار: •
أ.د/ وزی��ر التعل��یم الع��الي والبح��ث العلم��ي  أح��یط المجل��س علم��اً بموافق��ة الس��ید         

لش�ئون الط�الب الواف�دین ب�وزارة التعل�یم المتضمنة أن رئیس اإلدارة المركزیة 
خ��تص (ب��دالً م��ن رئ��یس قط��اع الش��ئون الثقافی��ة الع��الي والبح��ث العلم��ي ھ��و الم

والبعث��ات) بإخط��ار الجامع��ات بالموافق��ة النھائی��ة عل��ى قب��ول الط��الب الواف��دین 
ف���ي إج���راء الدراس���ات العلی���ا بع���د ورود الموافق���ة األمنی���ة وب���نفس  ال���راغبین

الض��وابط واإلج��راءات الس��ابق الموافق��ة علیھ��ا، عل��ى أن تطب��ق قواع��د القب��ول 
یر التعل�یم كل عام والتي تعتمد من السید األستاذ الدكتور/ وز المنصوص علیھا

 العالي والبحث العلمي.
  

لشئون الدراس�ات العلی�ا والبح�وث * اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى 
 .۱۰/٤/۲۰۱۹بتاریخ  ۳۷الجلسة رقم 

 القرار: •
اعتماد محضر اجتماع المجلس األعل�ى لش�ئون الدراس�ات العلی�ا والبح�وث الجلس�ة 

) ۸۳إلى رق�م  ۷۹(المتضمن الموضوعات من رقم  ۱۰/٤/۲۰۱۹بتاریخ  ۳۷رقم 
 :وذلك على النحو التالي

 
دراس����ة تحدی����د ت����اریخ إیق����اف تحص����یل تقری����ر اللجن����ة المش����كلة ل )۷۹(

المصروفات الدراسیة لطالب الدراسات العلیا من حیث ھ�ل ھ�و ت�اریخ 
إعداد تقریر الصالحیة أو ت�اریخ تحدی�د لجن�ة المناقش�ة أو غی�ره، م�ع 
وض��ع آلی��ة واض��حة لط��رق وتوقیت��ات س��داد طال��ب الدراس��ات العلی��ا 

 ت الدراسیة المطلوبة.بالجامعات المصریة المصروفا
 قرار:ال •

قرر المجلس استمرار اللجنة في عملھ�ا إلع�داد تقری�ر نھ�ائي ف�ي ض�وء م�ا ت�م 
 مناقشتھ، على أن یعرض في الجلسة القادمة.

 
) كت��اب الس��یدة أ.د/ رئ��یس قط��اع الش��ئون الثقافی��ة والبعث��ات ب��وزارة ۸۱(

ب��الرأي بش��أن قی��ام التعل��یم الع��الي والبح��ث العلم��ي المتض��من اإلف��ادة 
د إنھ�اء ال�دكتوراه بالتق�دم بطل�ب م�د س�نة أو أكث�ر بعض المبعوثین بع�

 للتدریب في ضوء الالئحة المالیة للبعثات.
 القرار: •

 قرر المجلس ما یلي:
ـ�� أح��یط المجل��س علم��اً بكت��اب الس��یدة أ.د/ الق��ائم بعم��ل رئ��یس قط��اع الش��ئون ۱

م��ي أن الالئح�ة المالی��ة للبعث��ات الثقافی�ة ب��وزارة التعل�یم الع��الي والبح�ث العل
) بأن مدة إیفاد المبعوثین للحصول عل�ى درج�ة ال�دكتوراه ۹ت بالمادة (حدد

تنتھ��ي بت��اریخ المناقش��ة م��ن جان��ب البعث��ات، ویت��رك أم��ر بق��اء المبع��وث 
للخارج ما بعد المناقشة للتدریب العملي أو ألي سبب آخر لما تقرره الجھ�ة 

 ص في ھذا الشأن.الموفدة حیث أنھا جھة االختصا
لموف��دة أم��ر الموافق��ة عل��ى م��نح المبع��وث للحص��ول عل��ى ـ�� یت��رك للجامع��ة ا۲

درجة الدكتوراه فترة تدریب عملي بعد الحصول على درجة ال�دكتوراه بح�د 
 أقصى سنة واحدة.

 
* اعتم��اد محض��ر لجن��ة العالق��ات الثقافی��ة ب��المجلس األعل��ى للجامع��ات رق��م 

 .۳/۳/۲۰۱۹) بتاریخ ۱۳٤(
 القرار: •

) ۱۳٤فی��ة ب��المجلس األعل��ى للجامع��ات رق��م (ااعتم��اد محض��ر لجن��ة العالق��ات الثق
) وذلك عل�ى ۹٥إلى رقم  ۸٤(المتضمن الموضوعات من رقم  ۳/۳/۲۰۱۹بتاریخ 

 النحو التالي:
 
توصیات اجتماع السید األس�تاذ ال�دكتور وزی�ر التعل�یم الع�الي والبح�ث ) ۹٦(

األعل��ى للجامع��ات بالس��ادة رؤس��اء وأمن��اء العلم��ي ورئ��یس المجل��س 
 .۱٥،۱۳/٤/۲۰۱۹التعلیم الجامعي بتاریخ  لجان قطاعات

 القرار: •
 التوصیة لدى السادة رؤساء الجامعات بما یلي:قرر المجلس 

 ـ إنشاء كلیات للتعلیم التكنولوجي داخل الجامعات الحكومیة المصریة.۱
الدراس�یة لمرحلت�ي البك�الوریوس والدراس�ات ـ إجراء تطویر شامل للمن�اھج ۲

 ھا بسوق العمل.طالعلیا كل خمس سنوات ورب
ـ�� إدراج م��نھج تكنولوجی��ا المعلوم��ات ف��ي جمی��ع الكلی��ات بالتع��اون م��ع لجن��ة ۳

 قطاع علوم الحاسب والمعلوماتیة.
 
المس��افرین إل��ى ال��دول األجنبی��ة القواع��د والض��وابط المنظم��ة للط��الب ) ۹۷(

ض الكلی�ات وخاص�ة الكلی�ات العملی�ة وال�ذین یرغب�ون للدراسة في بع�
ھادات بنظیرتھا في جمھوری�ة مص�ر العربی�ة وفق�اً شفي معادلة ھذه ال

 للضوابط الخاصة بالمجلس األعلى للجامعات.
 القرار: •

ق���رر المجل���س تطبی���ق القواع���د والض���وابط اآلتی���ة بدای���ة م���ن الع���ام الدراس���ي 
۲۰۱۹/۲۰۲۰: 

الطب (الطب، الص�یدلة، ط�ب األس�نان، الط�ب البیط�ري، أوالً: فیما كلیات قطاع 
 مریض):تالعالج الطبیعي، ال

المص���ریة: أن یك���ون الطال���ب حاص���الً عل���ى ش���ھادة  ـ��� الثانوی���ة العام���ة۱
 الثانویة العامة الشعبة العلمیة.



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أبريل  2019                         مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

28

ـ�� الش��ھادات الثانوی��ة المعادل��ة العربی��ة: أن یك��ون الطال��ب حاص��الً عل��ى ۲
 سم العلمي).شھادة الثانویة العامة (الق

مجموع��ة  ـ�� الش��ھادات الثانوی��ة المعادل��ة األجنبی��ة: ض��رورة اس��تیفاء۳
الم���واد المؤھل���ة األساس���یة وھ���ي: (اللغ���ة اإلنجلیزی���ة، الریاض���یات، 
األحی��اء، الكیمی��اء، الفیزی��اء) ھ��ذا باإلض��افة إل��ى الم��واد التكمیلی��ة، 
 وباقي الشروط المقررة لكل شھادة من ھ�ذه الش�ھادات، وفق�اً لم�ا ھ�و

 وارد بدلیل مكتب التنسیق.
الحاس�بات والمعلوم�ات، التخط�یط  ثانیاً: فیما یخص قط�اع الھندس�ة (الھندس�ة،
 العمراني، الفنون الجمیلة "عمارة"):

ـ��� الثانوی���ة العام���ة المص���ریة: أن یك���ون الطال���ب حاص���الً عل���ى ش���ھادة ۱
 الثانویة العامة الشعبة الریاضیات.

عربی��ة: أن یك��ون الطال��ب حاص��الً عل��ى ـ�� الش��ھادات الثانوی��ة المعادل��ة ال۲
 مي).لشھادة الثانویة العامة (القسم الع

ـ�� الش��ھادات الثانوی��ة المعادل��ة األجنبی��ة: ض��رورة اس��تیفاء مجموع��ة ۳
الم���واد المؤھل���ة األساس���یة وھ���ي: (اللغ���ة اإلنجلیزی���ة، الریاض���یات، 
األحی��اء، الكیمی��اء، الفیزی��اء) ھ��ذا باإلض��افة إل��ى الم��واد التكمیلی��ة، 

باقي الشروط المقررة لكل شھادة من ھ�ذه الش�ھادات، وفق�اً لم�ا ھ�و و
 دلیل مكتب التنسیق.بوارد 

ثالثاً: ضرورة استیفاء تصدیق جمیع الجھات المختصة ف�ي جمھوری�ة مص�ریة 
العربیة على صورة شھادة الثانویة العامة، التي یتم إرفاقھا مع الدعوات 

المص�ریین، ال�ذین یرغب�ون ف�ي الدراسیة، التي یتم توجیھھا إلى الط�الب 
لبعث�ات ب�وزارة التعل�یم الع�الي لالدراسة بالخارج من خالل اإلدارة العام�ة 

والبح��ث العلم��ي، عن��د اس��تالم المس��تندات الخاص��ة ب��الطالب المتق��دمین 
 للوضع تحت اإلشراف العلمي للبعثات.

د جمیع الطالب"بنین، بنات" تحت اإلش�راف العلم�ي للبعث�ات كأح�رابعاً: وضع 
الخاص��ة بمعادل��ة الش��ھادات م��ن المجل��س األعل��ى للجامع��ات، الش��روط 

بالتنس����یق م����ع وزارة  ۲۰۱۹/۲۰۲۰اً م����ن الع����ام األك����ادیمي راعتب����ا
الخارجی��ة، م��ع ع��دم تجدی��د الموافق��ة عل��ى اس��تمرار اإلش��راف العلم��ي 
لل��دارس إال بع��د تق��دیم تقری��ر موث��ق م��ن جامعت��ھ األجنبی��ة یفی��د بتقدم��ھ 

 الدراسي.
لقائم��ة الجامع��ات األوكرانی��ة، الت��ي س��یتم النظ��ر ف��ي خامس��اً: مراجع��ة الطال��ب 

ال��درجات العلمی��ة الممنوح��ة منھ��ا، م��ن خ��الل المجل��س األعل��ى  ةمعادل��
 للجامعات وھي جامعات:

V.N Karazin Kharkiv National University        ـ 
Taras Shevchenko National University of Kyivـ 
National Technical University of Ukraine "Lgor     
Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"      ـ 
Vasyl Stus Donetsk National University            ـ 
Sumy State University                                         ـ 

Bogomolets National Medical University           ـ 
 (في تخصصي الطب وطب األسنان فقط)          

، حی�ث س�یتم النظ�ر ۲۰۱۹/۲۰۲۰وذلك اعتب�اراً م�ن الع�ام األك�ادیمي 
أي  ف��ي معادل��ة الجامع��ات الم��ذكورة فق��ط ول��ن ی��تم النظ��ر ف��ي معادل��ة

شھادة تمنح من جامعات أخرى في حالة قبول الط�الب ب�دءاً م�ن الع�ام 
، أم��ا الط��الب ال��ذین س��بق قب��ولھم قب��ل ھ��ذا ۲۰۱۹/۲۰۲۰الج��امعي 

 القرار فسوف یتم النظر في معادلة شھاداتھم حالة بحالة.
 ً وإذ یؤكد المجلس حرصھ الكامل على مصلحة الطالب إال أنھ في حال�ة  :سادسا

روط االلتح��اق بالجامع��ات األجنبی��ة، الب بض��وابط وش��ع��دم إلت��زام الط��
فلن یتم معادلة شھاداتھم الحاص�لین علیھ�ا دون مس�ئولیة عل�ى وزارة 

 التعلیم العالي أو المجلس األعلى للجامعات.
 ن قرارات سابقة.مسابعاً: إلغاء كل ما یخالف ذلك 

 ھذا وجاري النظر في الشھادات التي ترد من بعض الدول األخرى.
 
كتاب الس�ید أ.د/ رئ�یس لجن�ة قط�اع الدراس�ات الطبی�ة بش�أن مش�روع ) ۹۹(

 الالئحة التنفیذیة لتنظیم العمل بقانون المستشفیات الجامعیة الجدید.
 القرار: •

 قرر المجلس الموافقة على ما یلي:
ئح��ة التنفیذی��ة لتنظ��یم العم��ل بق��انون المستش��فیات الجامعی��ة الـ�� مش��روع ال۱

 الجدید.
 اإلجراءات التشریعیة الالزمة في ھذا الشأن.ـ اتخاذ ۲
 ـ النظر في التوصیات المقدمة من لجنة قطاع الدراسات الطبیة.۳

 
) التقری��ر الس��نوي للجھ��از المرك��زي للمحاس��بات ع��ن متابع��ة وتق��ویم ۱۰۲(

المقدم��ة للم��دن الجامعی��ة التابع��ة للجامع��ات  الرعای��ةأداء خ��دمات 
 .۲۰۱۷/۲۰۱۸الحكومیة عن العام المالي 

 القرار: •
أح��یط المجل��س علم��اً التقری��ر الس��نوي للجھ��از المرك��زي للمحاس��بات ع��ن 
متابع���ة وتق���ویم أداء خ���دمات الرعای���ة المقدم���ة للم���دن الجامعی���ة التابع���ة 

 رسالھ للجامعات.إ، و۲۰۱۷/۲۰۱۸للجامعات الحكومیة عن العام المالي 
 
 ) التشكیل الجدید للجنة العلیا للتنسیق.۱۰۹(

 القرار: •
تش��كل اللجن��ة العلی��ا للتنس��یق برئاس��ة الس��ید األس��تاذ ال��دكتور/ وزی��ر أوالً: 

التعل���یم الع���الي والبح���ث العلم���ي ورئ���یس المجل���س األعل���ى للجامع���ات 
 وعضویة كل من السادة:
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ـ�� الش��ھادات الثانوی��ة المعادل��ة العربی��ة: أن یك��ون الطال��ب حاص��الً عل��ى ۲
 سم العلمي).شھادة الثانویة العامة (الق

مجموع��ة  ـ�� الش��ھادات الثانوی��ة المعادل��ة األجنبی��ة: ض��رورة اس��تیفاء۳
الم���واد المؤھل���ة األساس���یة وھ���ي: (اللغ���ة اإلنجلیزی���ة، الریاض���یات، 
األحی��اء، الكیمی��اء، الفیزی��اء) ھ��ذا باإلض��افة إل��ى الم��واد التكمیلی��ة، 
 وباقي الشروط المقررة لكل شھادة من ھ�ذه الش�ھادات، وفق�اً لم�ا ھ�و

 وارد بدلیل مكتب التنسیق.
الحاس�بات والمعلوم�ات، التخط�یط  ثانیاً: فیما یخص قط�اع الھندس�ة (الھندس�ة،
 العمراني، الفنون الجمیلة "عمارة"):

ـ��� الثانوی���ة العام���ة المص���ریة: أن یك���ون الطال���ب حاص���الً عل���ى ش���ھادة ۱
 الثانویة العامة الشعبة الریاضیات.

عربی��ة: أن یك��ون الطال��ب حاص��الً عل��ى ـ�� الش��ھادات الثانوی��ة المعادل��ة ال۲
 مي).لشھادة الثانویة العامة (القسم الع

ـ�� الش��ھادات الثانوی��ة المعادل��ة األجنبی��ة: ض��رورة اس��تیفاء مجموع��ة ۳
الم���واد المؤھل���ة األساس���یة وھ���ي: (اللغ���ة اإلنجلیزی���ة، الریاض���یات، 
األحی��اء، الكیمی��اء، الفیزی��اء) ھ��ذا باإلض��افة إل��ى الم��واد التكمیلی��ة، 

باقي الشروط المقررة لكل شھادة من ھ�ذه الش�ھادات، وفق�اً لم�ا ھ�و و
 دلیل مكتب التنسیق.بوارد 

ثالثاً: ضرورة استیفاء تصدیق جمیع الجھات المختصة ف�ي جمھوری�ة مص�ریة 
العربیة على صورة شھادة الثانویة العامة، التي یتم إرفاقھا مع الدعوات 

المص�ریین، ال�ذین یرغب�ون ف�ي الدراسیة، التي یتم توجیھھا إلى الط�الب 
لبعث�ات ب�وزارة التعل�یم الع�الي لالدراسة بالخارج من خالل اإلدارة العام�ة 

والبح��ث العلم��ي، عن��د اس��تالم المس��تندات الخاص��ة ب��الطالب المتق��دمین 
 للوضع تحت اإلشراف العلمي للبعثات.

د جمیع الطالب"بنین، بنات" تحت اإلش�راف العلم�ي للبعث�ات كأح�رابعاً: وضع 
الخاص��ة بمعادل��ة الش��ھادات م��ن المجل��س األعل��ى للجامع��ات، الش��روط 

بالتنس����یق م����ع وزارة  ۲۰۱۹/۲۰۲۰اً م����ن الع����ام األك����ادیمي راعتب����ا
الخارجی��ة، م��ع ع��دم تجدی��د الموافق��ة عل��ى اس��تمرار اإلش��راف العلم��ي 
لل��دارس إال بع��د تق��دیم تقری��ر موث��ق م��ن جامعت��ھ األجنبی��ة یفی��د بتقدم��ھ 

 الدراسي.
لقائم��ة الجامع��ات األوكرانی��ة، الت��ي س��یتم النظ��ر ف��ي خامس��اً: مراجع��ة الطال��ب 

ال��درجات العلمی��ة الممنوح��ة منھ��ا، م��ن خ��الل المجل��س األعل��ى  ةمعادل��
 للجامعات وھي جامعات:

V.N Karazin Kharkiv National University        ـ 
Taras Shevchenko National University of Kyivـ 
National Technical University of Ukraine "Lgor     
Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"      ـ 
Vasyl Stus Donetsk National University            ـ 
Sumy State University                                         ـ 

Bogomolets National Medical University           ـ 
 (في تخصصي الطب وطب األسنان فقط)          

، حی�ث س�یتم النظ�ر ۲۰۱۹/۲۰۲۰وذلك اعتب�اراً م�ن الع�ام األك�ادیمي 
أي  ف��ي معادل��ة الجامع��ات الم��ذكورة فق��ط ول��ن ی��تم النظ��ر ف��ي معادل��ة

شھادة تمنح من جامعات أخرى في حالة قبول الط�الب ب�دءاً م�ن الع�ام 
، أم��ا الط��الب ال��ذین س��بق قب��ولھم قب��ل ھ��ذا ۲۰۱۹/۲۰۲۰الج��امعي 

 القرار فسوف یتم النظر في معادلة شھاداتھم حالة بحالة.
 ً وإذ یؤكد المجلس حرصھ الكامل على مصلحة الطالب إال أنھ في حال�ة  :سادسا

روط االلتح��اق بالجامع��ات األجنبی��ة، الب بض��وابط وش��ع��دم إلت��زام الط��
فلن یتم معادلة شھاداتھم الحاص�لین علیھ�ا دون مس�ئولیة عل�ى وزارة 

 التعلیم العالي أو المجلس األعلى للجامعات.
 ن قرارات سابقة.مسابعاً: إلغاء كل ما یخالف ذلك 

 ھذا وجاري النظر في الشھادات التي ترد من بعض الدول األخرى.
 
كتاب الس�ید أ.د/ رئ�یس لجن�ة قط�اع الدراس�ات الطبی�ة بش�أن مش�روع ) ۹۹(

 الالئحة التنفیذیة لتنظیم العمل بقانون المستشفیات الجامعیة الجدید.
 القرار: •

 قرر المجلس الموافقة على ما یلي:
ئح��ة التنفیذی��ة لتنظ��یم العم��ل بق��انون المستش��فیات الجامعی��ة الـ�� مش��روع ال۱

 الجدید.
 اإلجراءات التشریعیة الالزمة في ھذا الشأن.ـ اتخاذ ۲
 ـ النظر في التوصیات المقدمة من لجنة قطاع الدراسات الطبیة.۳

 
) التقری��ر الس��نوي للجھ��از المرك��زي للمحاس��بات ع��ن متابع��ة وتق��ویم ۱۰۲(

المقدم��ة للم��دن الجامعی��ة التابع��ة للجامع��ات  الرعای��ةأداء خ��دمات 
 .۲۰۱۷/۲۰۱۸الحكومیة عن العام المالي 

 القرار: •
أح��یط المجل��س علم��اً التقری��ر الس��نوي للجھ��از المرك��زي للمحاس��بات ع��ن 
متابع���ة وتق���ویم أداء خ���دمات الرعای���ة المقدم���ة للم���دن الجامعی���ة التابع���ة 

 رسالھ للجامعات.إ، و۲۰۱۷/۲۰۱۸للجامعات الحكومیة عن العام المالي 
 
 ) التشكیل الجدید للجنة العلیا للتنسیق.۱۰۹(

 القرار: •
تش��كل اللجن��ة العلی��ا للتنس��یق برئاس��ة الس��ید األس��تاذ ال��دكتور/ وزی��ر أوالً: 

التعل���یم الع���الي والبح���ث العلم���ي ورئ���یس المجل���س األعل���ى للجامع���ات 
 وعضویة كل من السادة:
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 ـ أ.د/ رئیس جامعة القاھرة
 معة عین شمساـ أ.د/ رئیس ج

 ـ أ.د/ رئیس جامعة حلوان
 سویفـ أ.د/ رئیس جامعة بني 

 أمین المجلس األعلى للجامعاتـ أ.د/ 
 ـ أ./ رئیس قطاع التعلیم بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 ـ أ.د/ عمید كلیة الھندسة بجامعة القاھرة
 ـ أ.د/ سمیر شاھین (مدیر التنسیق اإللكتروني)

 د العزیز (األمانة الفنیة بالمجلس األعلى للجامعات)بـ أ.د/ أحمد ع
ش��یماء دمحم عب��د الحل��یم (اإلدارة العام��ة لش��ئون التعل��یم والط��الب ـ�� أ./ 

 بالمجلس األعلى للجامعات)
 ثانیاً: إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

 
 ) كت���اب الس���ید/ المستش���ار الق���انوني ل���وزیر التعل���یم الع���الي والبح���ث۱۱۱(

العلم���ي بش���أن مش���روع الق���رار المع���د بش���أن تع���دیل الم���واد أرق���ام 
م���ن الالئح���ة التنفیذی���ة لق���انون تنظ���یم  )مك���رر۱۷۰، ۱۷۰،۱٦۷(

فیما یتعلق بال�درجات العلمی�ة الت�ي  ۱۹۷۲لسنة  ٤۹الجامعات رقم 
 تمنحھا كلیات الصیدلة بالجامعات المصریة.

 القرار: •
فق بشأن تعدیل المواد أرق�ام رقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار الم

الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات رقم مكرر) من ۱۷۰، ۱۷۰،۱٦۷(
فیما یتعلق بالدرجات العلمیة التي تمنحھ�ا كلی�ات الص�یدلة  ۱۹۷۲لسنة  ٤۹

بالجامعات المص�ریة، تمھی�داً التخ�اذ اإلج�راءات التش�ریعیة الالزم�ة ف�ي ھ�ذا 
 الشأن.

 
 والبحث العلميللجامعات          وزیر التعلیم العالي  أمین المجلس األعلى

 ورئیس المجلس األعلى للجامعات                                                 
 (أ.د/ دمحم مصطفى لطیف)                     (أ.د/ خالد عبد الغفار)
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 ـ أ.د/ رئیس جامعة القاھرة
 معة عین شمساـ أ.د/ رئیس ج

 ـ أ.د/ رئیس جامعة حلوان
 سویفـ أ.د/ رئیس جامعة بني 

 أمین المجلس األعلى للجامعاتـ أ.د/ 
 ـ أ./ رئیس قطاع التعلیم بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 ـ أ.د/ عمید كلیة الھندسة بجامعة القاھرة
 ـ أ.د/ سمیر شاھین (مدیر التنسیق اإللكتروني)

 د العزیز (األمانة الفنیة بالمجلس األعلى للجامعات)بـ أ.د/ أحمد ع
ش��یماء دمحم عب��د الحل��یم (اإلدارة العام��ة لش��ئون التعل��یم والط��الب ـ�� أ./ 

 بالمجلس األعلى للجامعات)
 ثانیاً: إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

 
 ) كت���اب الس���ید/ المستش���ار الق���انوني ل���وزیر التعل���یم الع���الي والبح���ث۱۱۱(

العلم���ي بش���أن مش���روع الق���رار المع���د بش���أن تع���دیل الم���واد أرق���ام 
م���ن الالئح���ة التنفیذی���ة لق���انون تنظ���یم  )مك���رر۱۷۰، ۱۷۰،۱٦۷(

فیما یتعلق بال�درجات العلمی�ة الت�ي  ۱۹۷۲لسنة  ٤۹الجامعات رقم 
 تمنحھا كلیات الصیدلة بالجامعات المصریة.

 القرار: •
فق بشأن تعدیل المواد أرق�ام رقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار الم

الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات رقم مكرر) من ۱۷۰، ۱۷۰،۱٦۷(
فیما یتعلق بالدرجات العلمیة التي تمنحھ�ا كلی�ات الص�یدلة  ۱۹۷۲لسنة  ٤۹

بالجامعات المص�ریة، تمھی�داً التخ�اذ اإلج�راءات التش�ریعیة الالزم�ة ف�ي ھ�ذا 
 الشأن.

 
 والبحث العلميللجامعات          وزیر التعلیم العالي  أمین المجلس األعلى

 ورئیس المجلس األعلى للجامعات                                                 
 (أ.د/ دمحم مصطفى لطیف)                     (أ.د/ خالد عبد الغفار)

 
 
 
 
 
 
 
 

خامسًا

قرارات مجلس جامعة القاهرة
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 قرارات
 مجلس جامعة القاهرة

 م(20/4/2019( بتاريــخ )1182الجلسة رقم )
 .الترحيب بالسادة األساتذة أعضاء المجلـس الموقـر: أول  
واستتعرا  جوتود  بكامل تشكيله، لمناقشة هرة اجتماعامعة القاهعقد مجلس ج: ثانيا

المشتتاركة الجامعتتة والكليتتات الستتابقة وتتة التوعيتتة السياستتية والتشتتجي  علتتة 
اإليجابية وة بناء الدولة الوطنية، وبحث خطة التحتر  المستتقيلية لنشتر التوعة 

 .السياسة والجتماعة ودعم المشاركة وة صن  مستقيل مصر
لوجتتوم علتئ ر تتيس جامعتتة القتاهرة التتدكتور محمتتد لالعمتتداء الستادة  كمتا تطتتر 

ا محمتتد عثمتتاا التشتتس، بستتيب القتترارات التتتئ أعلتتف عنوتتا ختت   ح تتل ال نتتا
حماقئ، واستنكر المجلس بإجماع اآلراء الحملة الممنوجتة للوجتوم علتة ر تيس 

 .غير ميرة وغير م وومةنوا حم ت أ ا  الجامعة، مؤكد
 علة : جامعةالمجلس د أكووة هذا الطار 

والقترارات  أا الجامعة تعمل بشكل مؤسسئ، ووة إطتار القتوانيف واللتوا   -1
.والنظم المعمو  بوا

الطت   ومراعتاة وتروووم  علتة األساستئ التيستيرهتد  الجامعتة  حيث إا -2
لحظتتس عجتتز عتتدد متتف الطتت   بتتيع   وحيتتثالقتصتتادية والجتماعيتتة، 

ستعس إلتة تتووير وراسية المقتررة قانونتا ، الكليات عف سداد المصرووات الد
موارد مف التيرعات التئ وعد بوا بع  رجتا  األعمتا  والمجتمت  المتدنئ، 

الطتت   المتعثتتريف لتكاوتتل الجتمتتاعئ لستتداد الرستتوم عتتف ومتتف صتتناديق ا
.لدى الجامعة رصد كامل عف حالتوم الجتماعيةكما أا  وغير القادريف،

ة أو ـج التاصتـحتالت طت   اليرامتالستابقيف  وتئ الينتديف ما سيق شمليل  -3
.الط   الواوديف

يتة، يتعلتق قرار إع اء ط   المدا الجامعية متف مصترووات اإلقامتة والت ذ -4
 ويتتىتة وتتة إطتتار تت يتتة الجامعتتة عتتف أبنا وتتا الطتت   ،بشتور رمضتتاا وقتت 

متتف وتامتتة  علتتة األستتر المصتترييف محتتل رعايتتة والهتمتتام الكييتتر ا  تيستتير
.ةلجموورية والحكومر يس ا

اللتزام الكامل بىجندة المجلس األعلة للجامعتات  شدد مجلس الجامعة علة -5
أمتتر  تاركتتاالليستتانس واليكتتالوريو ، بشتتىا الدراستتة، ويمتتا يتتت  طتت   

الدراستتئ الثتتانئ بكليتتات  تحديتتد مواعيتتد امتحانتتات الدراستتات العليتتا لل صتتل
سة التئ تمر بوتا، وبمتا يحقتق لكل كلية ووقا لظروووا وطييعة الدرا الجامعة
.لط  مصلحة ا

دوا  وقت    جتاةة للطتإتقترر متن   يف، وقتديحيونظرا  ألعياد األختوة المست -6
متت   ،م(2019)برايتتل أ 28، 27حتتد المتتواوقيف ف يتتومة الستتيس واألالعتتاملي
يتتة وعاليتتات تراهتتا الكليتتات والجامعتتة وتتة هتتذا ممانعتتة وتتة إستتتمرار أعتتدم ال
.التوقيس

لته القتانوا بموجتب  هتاات التتة قرريلصت حلاعمتال لمجلس ذلك وقد قرر ا 
.مف قانوا تنظيم الجامعات 20( / ثانيا ـ 23المادة )

 وة هذا الشىا. بياا صح ئ صدد قرر المجلس إصدارووة هذا ال•
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 قرارات
 مجلس جامعة القاهرة

 م(20/4/2019( بتاريــخ )1182الجلسة رقم )
 .الترحيب بالسادة األساتذة أعضاء المجلـس الموقـر: أول  
واستتعرا  جوتود  بكامل تشكيله، لمناقشة هرة اجتماعامعة القاهعقد مجلس ج: ثانيا

المشتتاركة الجامعتتة والكليتتات الستتابقة وتتة التوعيتتة السياستتية والتشتتجي  علتتة 
اإليجابية وة بناء الدولة الوطنية، وبحث خطة التحتر  المستتقيلية لنشتر التوعة 

 .السياسة والجتماعة ودعم المشاركة وة صن  مستقيل مصر
لوجتتوم علتئ ر تتيس جامعتتة القتاهرة التتدكتور محمتتد لالعمتتداء الستادة  كمتا تطتتر 

ا محمتتد عثمتتاا التشتتس، بستتيب القتترارات التتتئ أعلتتف عنوتتا ختت   ح تتل ال نتتا
حماقئ، واستنكر المجلس بإجماع اآلراء الحملة الممنوجتة للوجتوم علتة ر تيس 

 .غير ميرة وغير م وومةنوا حم ت أ ا  الجامعة، مؤكد
 علة : جامعةالمجلس د أكووة هذا الطار 

والقترارات  أا الجامعة تعمل بشكل مؤسسئ، ووة إطتار القتوانيف واللتوا   -1
.والنظم المعمو  بوا

الطت   ومراعتاة وتروووم  علتة األساستئ التيستيرهتد  الجامعتة  حيث إا -2
لحظتتس عجتتز عتتدد متتف الطتت   بتتيع   وحيتتثالقتصتتادية والجتماعيتتة، 

ستعس إلتة تتووير وراسية المقتررة قانونتا ، الكليات عف سداد المصرووات الد
موارد مف التيرعات التئ وعد بوا بع  رجتا  األعمتا  والمجتمت  المتدنئ، 

الطتت   المتعثتتريف لتكاوتتل الجتمتتاعئ لستتداد الرستتوم عتتف ومتتف صتتناديق ا
.لدى الجامعة رصد كامل عف حالتوم الجتماعيةكما أا  وغير القادريف،

ة أو ـج التاصتـحتالت طت   اليرامتالستابقيف  وتئ الينتديف ما سيق شمليل  -3
.الط   الواوديف

يتة، يتعلتق قرار إع اء ط   المدا الجامعية متف مصترووات اإلقامتة والت ذ -4
 ويتتىتة وتتة إطتتار تت يتتة الجامعتتة عتتف أبنا وتتا الطتت   ،بشتور رمضتتاا وقتت 

متتف وتامتتة  علتتة األستتر المصتترييف محتتل رعايتتة والهتمتتام الكييتتر ا  تيستتير
.ةلجموورية والحكومر يس ا

اللتزام الكامل بىجندة المجلس األعلة للجامعتات  شدد مجلس الجامعة علة -5
أمتتر  تاركتتاالليستتانس واليكتتالوريو ، بشتتىا الدراستتة، ويمتتا يتتت  طتت   

الدراستتئ الثتتانئ بكليتتات  تحديتتد مواعيتتد امتحانتتات الدراستتات العليتتا لل صتتل
سة التئ تمر بوتا، وبمتا يحقتق لكل كلية ووقا لظروووا وطييعة الدرا الجامعة
.لط  مصلحة ا

دوا  وقت    جتاةة للطتإتقترر متن   يف، وقتديحيونظرا  ألعياد األختوة المست -6
متت   ،م(2019)برايتتل أ 28، 27حتتد المتتواوقيف ف يتتومة الستتيس واألالعتتاملي
يتتة وعاليتتات تراهتتا الكليتتات والجامعتتة وتتة هتتذا ممانعتتة وتتة إستتتمرار أعتتدم ال
.التوقيس

لته القتانوا بموجتب  هتاات التتة قرريلصت حلاعمتال لمجلس ذلك وقد قرر ا 
.مف قانوا تنظيم الجامعات 20( / ثانيا ـ 23المادة )

 وة هذا الشىا. بياا صح ئ صدد قرر المجلس إصدارووة هذا ال•



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أبريل  2019                         مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

34

أكد مجلس جامعة القتاهرة، أا إدارة الجامعتة لتف تتتىخر وتة أى وقتس عتف اتتتاذ : ثالثا  
بنا وا مف الط   والعامليف وأعضاء التتدريس كلمتا تيستر قرارات للتيسير عف أ

والقترارات  احترام القتوانيف واللتوا   والتنظم لوا ذلك، وطالما جاء ذلك وة إطار
 تحقيق العدالة وتكاوؤ ال رص. سا أ ئالمعمو  به، وعل

 بحث سيل دعم النشر الدولة وتحسيف تصنية الجامعة الدولة.: رابعا  
 :التالية بع  القراراتكما استعر  المجلس 

 
المصادقـات

  إدارة الجامعة
 (1181)محضتتر اجتمتتـاع مجلتتـس جامعتتـة القاهتتـرة الجلستتـة رقتتـم المصتتادقة علتتة  -

 م(.31/3/2019بتاريـخ )
 

يس الجامعتتة الصتتادرة بتتالت وي  متتف المصتتادقة علتتة قتترارات األستتتاذ التتدكتور/ ر تت -
م( وة المجتالت 20/4/2019ة )م( حت1/4/2019خ   ال ترة مف ) مجلس الجامعة

 تية: اآل
من  الدرجات العلمية بمرحلتئ )الليسانس واليكالوريو ( و)الدراسات العليا(..1
مجالستتوا، طيقتتـا  تعيتتيف أعضتتاء متتف التتتار  بمجتتالس الكليتتات، و تتم أستتاتذة ل.2

م( 1972( لستنة )49( مف القانوا رقـم )40)هـ( مـف المـادة )لل قرتيف )جـ( و
 الجامعات. بشـىا تنظيم

 قيــــــو  هدايـــــــا وتيرعـــــات وجوا ـــــز..3
متتد اليعثتتات واإلجتتاةات الدراستتية بعتتد العتتام الرابتت  وتتة  تتوء القواعتتد المنظمتتة .4

 لذلك. 
لتتتتـة )الليسانتتتـس واليكالوريتتتـو ( وقتتتـة قتتتـيد وقيتتتـو  أعتتتـذار الطتتتـ   بمرح.5

 و)الدراسـات العليا(.
 خ   شور مف تاريخ النقطاع. يس الذيف عادوار أعضاء هيئة التدرقَيـُو  أعذا.6
ختـ   ستتة أشتور  ضتاء هيئتة التتدريس التذيف لتم يعتودواتقرير إنواء خدمتـة أع.7

مـف تاريخ النقطاع.
يحتتدف ويوتتا خطتتى، وتتطلتتب حتتالت تصتتحي  بيانتتات التتدرجات العلميتتة التتتئ قتتد .8

المركزيتتة  العتتر  علـتتـة مجلـتتـس الجامعـتتـة، وذلتتك بعتتد مراجعتوتتا مـتتـف اإلدارة
للشئوا القانونية بالجامعة.

حــالت نــد  أعضــاء هيئــة التدريس مف خار  كليات الجامعة..9
اع أعضتتاء هيئتتة التتتدريس إصتتـدار قتتـرارات إنوتتـاء التدمتتـة وتتـة حتتـالت انقطتتـ.10

تحتس ة لمعاونـة المنتدبيف أو المعاريـف أو مف يعمـل بشتكل غيتر رسمتـوالويئة ا
لجامعة.أخرى خار  ا لدى أية جوة مسمةأى 

المواوقتتة علتتة اعتمتتـاد اإلع تتـاءات والتصومتتـات التتتـة واوتتـق عليوتتـا الستتـيد .11
األسـتاذ الدكتور ر يس الجامعة علة جمي  التدمات والرسوم. 

 

 مسا ل تنظيمية
 ةإدارة الجامع

  جوود الجامعة والكليتات الستابقة ااستعربشىا المعرو ة مذكرة المواوقة علة ال -
 ،اإليجابيتتة وتتة بنتتاء الدولتتة الوطنيتتةتوعيتتة السياستتية والتشتتجي  علتتة المشتتاركة وتتة ال

وبحث خطة التحتر  المستتقيلية لنشتر التوعة السياستة والجتمتاعة ودعتم المشتاركة 
 .وة صن  مستقيل مصر

بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ  التعلتتتيم والطتتت  قتتترار مجلتتتس شتتتئوا ب الحاطتتتة علمتتتا   -
خطة أمنية وطيية كاملتة للتعامتل مت  الطت    و   لما  بحاطة عباإل م(18/4/2019)

 .أثناء آداء المتحانات
 

 برامج دراسية
 كلية اآلدا 

بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ  قتتترار مجلتتتس شتتتئوا التعلتتتيم والطتتت  المواوقتتتة علتتتة  -
علة إنشتاء برنتامج الل تة الصتينية إلدارة األعمتا  بنظتام بالمواوقة م(  18/4/2019)
 .بكلية اآلدا  لة الليسانسعتمدة بمرحلساعات الما

 
 كلية الطب الييطرى

بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ  قتتترار مجلتتتس شتتتئوا التعلتتتيم والطتتت   المواوقتتتة علتتتة -
بكلية الطتب اليرنامج التاص )طب ورعاية الدواجف(  علة المواوقةم( 18/4/2019)

المشتكلة متف قيتل  ةاألساستيبعد التعدي ت التئ أوصس بوا لجنة قطاع العلوم  الييطرى
 م(17/4/2018مجلس شئوا التعليم والط   بجلسة )

 
 دارة الجامعةإ
 بجلستتتتتته المنعقتتتتتدة بتتتتتتاريخقتتتتترار مجلتتتتتس شتتتتتئوا التعلتتتتتيم والطتتتتت    بشتتتتتىا -
 :تعلق بـ الذي يم( 18/4/2019)

 لطت   الحديتة الرأوتة درجتة  شتىا وئ زيةيالتمي المعاملة نواءعلة إ المواوقة -1
 تطييتق يتتم كااتييف أنه  حيث الط   بيف المساواة وتحقيق الواحدة الجامعة

 بتيف متا مت اوتته وبنستب  عتام كتل ويجتدد كلية كل مجلس بمواوقة القرار هذا
 .، بينما كانس كليات آخرى ل تطيق الرأوة الحديةالكليات

قتتانوا تنظتتيم ل اوالطتت   احترامتت التعلتتيم ووتتة هتتذا الشتتىا قتترر مجلتتس شتتئوا -2
 حتتته التن يذيتة بشتتىا المتحانتات والنتتتا ج ومعاملتة الطتت   أا الجامعتات ول

 مف( %5) تجاوةل  حدود وئ  التتر  لدواعئ ط  لل الحدية الدرجةتكوا 
 حالتتة لت ييتتر واحتتد مقتترر علتتئ تطيتتق وأا ،المقتترر تصتتحي ل الكليتتة الدرجتتة
 أا علتئ، ستيتمير دور بتدخو  له للسماح  أو والتتر  الكامل للنجاح الطالب
 ، وذلتك ب تر  توحيتدكليتة بكتل الممتحنتيف لجنة طريق عف القرار هذا يطيق
وذلتك علتة الوجته ، ةـالجامعت ومعاهتد كليتات جمي  مستوي ئعل القواعد هذه

 المعرو .
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أكد مجلس جامعة القتاهرة، أا إدارة الجامعتة لتف تتتىخر وتة أى وقتس عتف اتتتاذ : ثالثا  
بنا وا مف الط   والعامليف وأعضاء التتدريس كلمتا تيستر قرارات للتيسير عف أ

والقترارات  احترام القتوانيف واللتوا   والتنظم لوا ذلك، وطالما جاء ذلك وة إطار
 تحقيق العدالة وتكاوؤ ال رص. سا أ ئالمعمو  به، وعل

 بحث سيل دعم النشر الدولة وتحسيف تصنية الجامعة الدولة.: رابعا  
 :التالية بع  القراراتكما استعر  المجلس 

 
المصادقـات

  إدارة الجامعة
 (1181)محضتتر اجتمتتـاع مجلتتـس جامعتتـة القاهتتـرة الجلستتـة رقتتـم المصتتادقة علتتة  -

 م(.31/3/2019بتاريـخ )
 

يس الجامعتتة الصتتادرة بتتالت وي  متتف المصتتادقة علتتة قتترارات األستتتاذ التتدكتور/ ر تت -
م( وة المجتالت 20/4/2019ة )م( حت1/4/2019خ   ال ترة مف ) مجلس الجامعة

 تية: اآل
من  الدرجات العلمية بمرحلتئ )الليسانس واليكالوريو ( و)الدراسات العليا(..1
مجالستتوا، طيقتتـا  تعيتتيف أعضتتاء متتف التتتار  بمجتتالس الكليتتات، و تتم أستتاتذة ل.2

م( 1972( لستنة )49( مف القانوا رقـم )40)هـ( مـف المـادة )لل قرتيف )جـ( و
 الجامعات. بشـىا تنظيم

 قيــــــو  هدايـــــــا وتيرعـــــات وجوا ـــــز..3
متتد اليعثتتات واإلجتتاةات الدراستتية بعتتد العتتام الرابتت  وتتة  تتوء القواعتتد المنظمتتة .4

 لذلك. 
لتتتتـة )الليسانتتتـس واليكالوريتتتـو ( وقتتتـة قتتتـيد وقيتتتـو  أعتتتـذار الطتتتـ   بمرح.5

 و)الدراسـات العليا(.
 خ   شور مف تاريخ النقطاع. يس الذيف عادوار أعضاء هيئة التدرقَيـُو  أعذا.6
ختـ   ستتة أشتور  ضتاء هيئتة التتدريس التذيف لتم يعتودواتقرير إنواء خدمتـة أع.7

مـف تاريخ النقطاع.
يحتتدف ويوتتا خطتتى، وتتطلتتب حتتالت تصتتحي  بيانتتات التتدرجات العلميتتة التتتئ قتتد .8

المركزيتتة  العتتر  علـتتـة مجلـتتـس الجامعـتتـة، وذلتتك بعتتد مراجعتوتتا مـتتـف اإلدارة
للشئوا القانونية بالجامعة.

حــالت نــد  أعضــاء هيئــة التدريس مف خار  كليات الجامعة..9
اع أعضتتاء هيئتتة التتتدريس إصتتـدار قتتـرارات إنوتتـاء التدمتتـة وتتـة حتتـالت انقطتتـ.10

تحتس ة لمعاونـة المنتدبيف أو المعاريـف أو مف يعمـل بشتكل غيتر رسمتـوالويئة ا
لجامعة.أخرى خار  ا لدى أية جوة مسمةأى 

المواوقتتة علتتة اعتمتتـاد اإلع تتـاءات والتصومتتـات التتتـة واوتتـق عليوتتـا الستتـيد .11
األسـتاذ الدكتور ر يس الجامعة علة جمي  التدمات والرسوم. 

 

 مسا ل تنظيمية
 ةإدارة الجامع

  جوود الجامعة والكليتات الستابقة ااستعربشىا المعرو ة مذكرة المواوقة علة ال -
 ،اإليجابيتتة وتتة بنتتاء الدولتتة الوطنيتتةتوعيتتة السياستتية والتشتتجي  علتتة المشتتاركة وتتة ال

وبحث خطة التحتر  المستتقيلية لنشتر التوعة السياستة والجتمتاعة ودعتم المشتاركة 
 .وة صن  مستقيل مصر

بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ  التعلتتتيم والطتتت  قتتترار مجلتتتس شتتتئوا ب الحاطتتتة علمتتتا   -
خطة أمنية وطيية كاملتة للتعامتل مت  الطت    و   لما  بحاطة عباإل م(18/4/2019)

 .أثناء آداء المتحانات
 

 برامج دراسية
 كلية اآلدا 

بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ  قتتترار مجلتتتس شتتتئوا التعلتتتيم والطتتت  المواوقتتتة علتتتة  -
علة إنشتاء برنتامج الل تة الصتينية إلدارة األعمتا  بنظتام بالمواوقة م(  18/4/2019)
 .بكلية اآلدا  لة الليسانسعتمدة بمرحلساعات الما

 
 كلية الطب الييطرى

بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ  قتتترار مجلتتتس شتتتئوا التعلتتتيم والطتتت   المواوقتتتة علتتتة -
بكلية الطتب اليرنامج التاص )طب ورعاية الدواجف(  علة المواوقةم( 18/4/2019)

المشتكلة متف قيتل  ةاألساستيبعد التعدي ت التئ أوصس بوا لجنة قطاع العلوم  الييطرى
 م(17/4/2018مجلس شئوا التعليم والط   بجلسة )

 
 دارة الجامعةإ
 بجلستتتتتته المنعقتتتتتدة بتتتتتتاريخقتتتتترار مجلتتتتتس شتتتتتئوا التعلتتتتتيم والطتتتتت    بشتتتتتىا -
 :تعلق بـ الذي يم( 18/4/2019)

 لطت   الحديتة الرأوتة درجتة  شتىا وئ زيةيالتمي المعاملة نواءعلة إ المواوقة -1
 تطييتق يتتم كااتييف أنه  حيث الط   بيف المساواة وتحقيق الواحدة الجامعة

 بتيف متا مت اوتته وبنستب  عتام كتل ويجتدد كلية كل مجلس بمواوقة القرار هذا
 .، بينما كانس كليات آخرى ل تطيق الرأوة الحديةالكليات

قتتانوا تنظتتيم ل اوالطتت   احترامتت التعلتتيم ووتتة هتتذا الشتتىا قتترر مجلتتس شتتئوا -2
 حتتته التن يذيتة بشتتىا المتحانتات والنتتتا ج ومعاملتة الطتت   أا الجامعتات ول

 مف( %5) تجاوةل  حدود وئ  التتر  لدواعئ ط  لل الحدية الدرجةتكوا 
 حالتتة لت ييتتر واحتتد مقتترر علتتئ تطيتتق وأا ،المقتترر تصتتحي ل الكليتتة الدرجتتة
 أا علتئ، ستيتمير دور بتدخو  له للسماح  أو والتتر  الكامل للنجاح الطالب
 ، وذلتك ب تر  توحيتدكليتة بكتل الممتحنتيف لجنة طريق عف القرار هذا يطيق
وذلتك علتة الوجته ، ةـالجامعت ومعاهتد كليتات جمي  مستوي ئعل القواعد هذه

 المعرو .
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ر المجلس األعلتة اقرلوذا المو وع  د استعر  مجلس الجامعة لدى مناقشتهوق
لذي قرر ويته التىكيتد علتة وا م(23/6/2018)( بتاريخ 676للجامعات بالجلسة رقم )

متف تتر  و ت   م(29/4/2004)( بتتاريخ 417قراره الستابق الصتادر بجلستة رقتم )
وتحديد قواعد الرأوة لمجلس الكليات وئ نوايتة كتل عتام دراستئ وذلتك لمعالجتة متا قتد 
يظور مف تيايف وئ درجات الط   وئ مادة أو متادتيف علتة األكثتر مت  التوصتية لتدى 

عدم التوس  وئ تطييتق قواعتد درجتات الرأوتة ح اوتا علتة مستتوى رؤساء الجامعات ب
 ا.العملية التعليمية وجودتو

ممتتا ل شتتك ويتته أا قتترار مجلتتس شتتئوا التعلتتيم والطتت   لحتتا المجلتتس أنتته و
ل  م(18/4/2019)المواوتتتق عليتتته متتتف مجلتتتس الجامعتتتة بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ 

 آن ا، وذلك لما يلئ : يتالة قرار المجلس األعلة للجامعات المعرو 
هرة لتم ي تئتس أو : أا أي مف مجلس شتئوا التعلتيم والطت   ومجلتس جامعتة القتاأول

متتف قتتانوا  21ثانيتتا/ /42يستتحب الختصتتاص األصتتيل المقتترر بموجتتب المتتادة 
 تنظيم الجامعات.

: أا قرار مجلس الجامعة كاا منيينا علتة متا قترره مجلتس شتئوا التعلتيم والتذي ثانيا
اسة واستعرا  الواق  المطيق بكليات ومعاهد الجامعتة، ورصتد ومتف ثتم تولة در

متتلة الكليات والمعاهد، حيتث وجتد بعضتوا يطيتق درجتة الرأوتة تياينا كييرا بيف 
 الحدية بنسب مت اوتة، وبعضوا اآلخر ل يطيقوا علة اإلط  .

يقتيم ومف ثم وقد قترر مجلتس شتئوا التعلتيم والطت   التصتدي لوتذا الواقت  التذي 
تمييتتزا غيتتر ميتترر بتتيف طتت   الجامعتتة الواحتتدة، وبمتتا ل يت تتق وصتتحي  القتتانوا 

 ادئ الدستورية المقررة.والمي
ولم ي عل مجلس الجامعتة ستوى استتعرا  دراستة وقترار مجلتس شتئوا الطت   
وتئ هتذا الشتىا منتويتا إلتة المواوقتة عليوتا نظترا للميتررات المعتيترة التتئ شتتيدت 

 عليوا.
الجامعتة بالمواوقتة علتة قترار مجلتس شتئوا التعلتيم والطت   قتد  إا قرار مجلس

ألعلة للجامعات وذلك لمعالجة ما قد يظور مف تيايف وتئ احترم ما قرره المجلس ا
درجتتات الطتت   وتتئ متتادة واحتتدة وقتت  ول ايتتة التتتتر  أو تجنتتب رستتو  الطالتتب، 

وتئ تطييتق وت عي  لما تضمنه مف التوصتية لتدى رؤستاء الجامعتات بعتدم التوست  
 قواعد درجات الرأوة ح اوا علة مستوى العملية التعليمية وجودتوا.

لما كاا مواوقة مجلس الجامعة علة ما انتوة إليه مجلس شتئوا التعلتيم حيث إنه 
والط   يجد ميرره وئ الحد مف توس  بع  الكليتات والمعاهتد وتئ تقريتر درجتة 

ألسا  وئ كليات ومعاهتد أخترى، الرأوة الحدية وكذا نسيتوا، وعدم تقريرها مف ا
 األعلة للجامعات.وإا ذلك ل يعدو أا يكوا تطييقا مياشرا لقرار المجلس 

: ما كاا لمجلس الجامعة أا يتصتدى مياشترة لوتذا المو توع لتول قيتام المجلتس ثالثا
المتت  بيحث ودراسة المو وع وهو مجلس شتئوا التعلتيم والطت   بصت ته 

ل مياشتترة بمجلتتس الكليتتات والمعاهتتد وتتئ كتتل متتا صتتاحب األصتتيل قانونتتا كمتصتت
 يت  العملية التعليمية.

عة القاهرة احتراموا الكامل لقانوا تنظيم الجامعات ول حتته التن يذيتة : تؤكد جامرابعا
وكتتل قتترارات جوتتات الختصتتاص وتتئ الدولتتة ومتتف بينوتتا بطييعتتة الحتتا  المجلتتس 

 األعلة للجامعات. 

 بجلستتتتتة شتتتتتئوا التعلتتتتتيم والطتتتتت  ار مجلتتتتتس المواوقتتتتتة علتتتتتة قتتتتتر القتتتتترار :  ●
 .( وة هذا الشىام18/4/2019)
 

 القتصاد والعلوم السياسيةكلية 
بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ  قتتترار مجلتتتس شتتتئوا التعلتتتيم والطتتت  المواوقتتتة علتتتة  -
التتتتئ طالتتب وحالتتتة معادلتتة المقتتررات لل أنتته وتتةعلتتة  بالمواوقتتة م(18/4/2019)

بوا متتف  تتمف عتتدد حتستتاإلتتتار  )جامعتتة أجنييتتة( يتتتم اجتاةهتتا أثنتتاء دراستتته وتتئ ا
نتوتتة متتف دراستتتوا ول تتتدخل وتتئ حستتا  معتتد  النقتتاط إالستتاعات المعتمتتدة التتتئ 

 .كلية القتصاد والعلوم السياسيةب التراكمئ
 مالية مسا ل

 إدارة الجامعة 
لة مكاوتاة النشتر العلمتة التدوتطييق ةيتادة  بشىا المعرو ة مذكرة ال المواوقة علة -

وة مج ت علمية أو الكتب المنشورة بواستطة دور النشتر العلميتة  لألبحاف المنشورة
ا مف اإلصدار األو  لعام )  %10بنسية  م(2017المحكمة بدء 

 
 كلية الزراعة

بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ قتتترار مجلتتتس شتتتئوا التعلتتتيم والطتتت    علتتتة المواوقتتتة  -
ف ـد متـرر الواحتـلم للطت   وتئ المقترو  رسوم التظبالمواوقة علة م( 18/4/2019)
 .بكلية الزراعة جنيه( 100ه( إلة )ـجني 50)

 تعديل لوا  
 إدارة الجامعة

( مف ال  حتة 8تعديل المادة )علة بشىا المواوقة  المعرو ة مذكرةال المواوقة علة -
 التن يذية لمكاوىت النشر العلمة الدولة وتعدي توا الصادرة بقرار مجلس الجامعتة وتة

 .م(28/3/2019)
( متتف 11تعتتديل المتتادة )علتتة بشتتىا المواوقتتة  المعرو تتة متتذكرةال المواوقتتة علتتة -

ال  حتتة التن يذيتتة لمكاوتتىت النشتتر العلمتتة التتدولة وتعتتدي توا الصتتادرة بقتترار مجلتتس 
 .م(28/3/2019الجامعة وة )

 
 ينةكلية طب قصر الع

ستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ بجل قتتترار مجلتتتس شتتتئوا التعلتتتيم والطتتت  المواوقتتتة علتتتة  -
 حتتة الماليتتة واإلداريتتة  ( بال4المتتادة رقتتم )تعتتديل بالمواوقتتة علتتة  م(18/4/2019)

 .بكلية الطب لليرنامج المتكامل بنظام النقاط المعتمدة
 

 كلية الحاسيات والمعلومات
بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ  قتتترار مجلتتتس شتتتئوا التعلتتتيم والطتتت   المواوقتتتة علتتتة -
بكليتتتة الحاستتتيات ل حتتتة قستتتم التتذكاء الصتتتطناعئ المواوقتتة علتتتة ب م(18/4/2019)

 .توالمعلوما
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ر المجلس األعلتة اقرلوذا المو وع  د استعر  مجلس الجامعة لدى مناقشتهوق
لذي قرر ويته التىكيتد علتة وا م(23/6/2018)( بتاريخ 676للجامعات بالجلسة رقم )

متف تتر  و ت   م(29/4/2004)( بتتاريخ 417قراره الستابق الصتادر بجلستة رقتم )
وتحديد قواعد الرأوة لمجلس الكليات وئ نوايتة كتل عتام دراستئ وذلتك لمعالجتة متا قتد 
يظور مف تيايف وئ درجات الط   وئ مادة أو متادتيف علتة األكثتر مت  التوصتية لتدى 

عدم التوس  وئ تطييتق قواعتد درجتات الرأوتة ح اوتا علتة مستتوى رؤساء الجامعات ب
 ا.العملية التعليمية وجودتو

ممتتا ل شتتك ويتته أا قتترار مجلتتس شتتئوا التعلتتيم والطتت   لحتتا المجلتتس أنتته و
ل  م(18/4/2019)المواوتتتق عليتتته متتتف مجلتتتس الجامعتتتة بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ 

 آن ا، وذلك لما يلئ : يتالة قرار المجلس األعلة للجامعات المعرو 
هرة لتم ي تئتس أو : أا أي مف مجلس شتئوا التعلتيم والطت   ومجلتس جامعتة القتاأول

متتف قتتانوا  21ثانيتتا/ /42يستتحب الختصتتاص األصتتيل المقتترر بموجتتب المتتادة 
 تنظيم الجامعات.

: أا قرار مجلس الجامعة كاا منيينا علتة متا قترره مجلتس شتئوا التعلتيم والتذي ثانيا
اسة واستعرا  الواق  المطيق بكليات ومعاهد الجامعتة، ورصتد ومتف ثتم تولة در

متتلة الكليات والمعاهد، حيتث وجتد بعضتوا يطيتق درجتة الرأوتة تياينا كييرا بيف 
 الحدية بنسب مت اوتة، وبعضوا اآلخر ل يطيقوا علة اإلط  .

يقتيم ومف ثم وقد قترر مجلتس شتئوا التعلتيم والطت   التصتدي لوتذا الواقت  التذي 
تمييتتزا غيتتر ميتترر بتتيف طتت   الجامعتتة الواحتتدة، وبمتتا ل يت تتق وصتتحي  القتتانوا 

 ادئ الدستورية المقررة.والمي
ولم ي عل مجلس الجامعتة ستوى استتعرا  دراستة وقترار مجلتس شتئوا الطت   
وتئ هتذا الشتىا منتويتا إلتة المواوقتة عليوتا نظترا للميتررات المعتيترة التتئ شتتيدت 

 عليوا.
الجامعتة بالمواوقتة علتة قترار مجلتس شتئوا التعلتيم والطت   قتد  إا قرار مجلس

ألعلة للجامعات وذلك لمعالجة ما قد يظور مف تيايف وتئ احترم ما قرره المجلس ا
درجتتات الطتت   وتتئ متتادة واحتتدة وقتت  ول ايتتة التتتتر  أو تجنتتب رستتو  الطالتتب، 

وتئ تطييتق وت عي  لما تضمنه مف التوصتية لتدى رؤستاء الجامعتات بعتدم التوست  
 قواعد درجات الرأوة ح اوا علة مستوى العملية التعليمية وجودتوا.

لما كاا مواوقة مجلس الجامعة علة ما انتوة إليه مجلس شتئوا التعلتيم حيث إنه 
والط   يجد ميرره وئ الحد مف توس  بع  الكليتات والمعاهتد وتئ تقريتر درجتة 

ألسا  وئ كليات ومعاهتد أخترى، الرأوة الحدية وكذا نسيتوا، وعدم تقريرها مف ا
 األعلة للجامعات.وإا ذلك ل يعدو أا يكوا تطييقا مياشرا لقرار المجلس 

: ما كاا لمجلس الجامعة أا يتصتدى مياشترة لوتذا المو توع لتول قيتام المجلتس ثالثا
المتت  بيحث ودراسة المو وع وهو مجلس شتئوا التعلتيم والطت   بصت ته 

ل مياشتترة بمجلتتس الكليتتات والمعاهتتد وتتئ كتتل متتا صتتاحب األصتتيل قانونتتا كمتصتت
 يت  العملية التعليمية.

عة القاهرة احتراموا الكامل لقانوا تنظيم الجامعات ول حتته التن يذيتة : تؤكد جامرابعا
وكتتل قتترارات جوتتات الختصتتاص وتتئ الدولتتة ومتتف بينوتتا بطييعتتة الحتتا  المجلتتس 

 األعلة للجامعات. 

 بجلستتتتتة شتتتتتئوا التعلتتتتتيم والطتتتتت  ار مجلتتتتتس المواوقتتتتتة علتتتتتة قتتتتتر القتتتتترار :  ●
 .( وة هذا الشىام18/4/2019)
 

 القتصاد والعلوم السياسيةكلية 
بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ  قتتترار مجلتتتس شتتتئوا التعلتتتيم والطتتت  المواوقتتتة علتتتة  -
التتتتئ طالتتب وحالتتتة معادلتتة المقتتررات لل أنتته وتتةعلتتة  بالمواوقتتة م(18/4/2019)

بوا متتف  تتمف عتتدد حتستتاإلتتتار  )جامعتتة أجنييتتة( يتتتم اجتاةهتتا أثنتتاء دراستتته وتتئ ا
نتوتتة متتف دراستتتوا ول تتتدخل وتتئ حستتا  معتتد  النقتتاط إالستتاعات المعتمتتدة التتتئ 

 .كلية القتصاد والعلوم السياسيةب التراكمئ
 مالية مسا ل

 إدارة الجامعة 
لة مكاوتاة النشتر العلمتة التدوتطييق ةيتادة  بشىا المعرو ة مذكرة ال المواوقة علة -

وة مج ت علمية أو الكتب المنشورة بواستطة دور النشتر العلميتة  لألبحاف المنشورة
ا مف اإلصدار األو  لعام )  %10بنسية  م(2017المحكمة بدء 

 
 كلية الزراعة

بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ قتتترار مجلتتتس شتتتئوا التعلتتتيم والطتتت    علتتتة المواوقتتتة  -
ف ـد متـرر الواحتـلم للطت   وتئ المقترو  رسوم التظبالمواوقة علة م( 18/4/2019)
 .بكلية الزراعة جنيه( 100ه( إلة )ـجني 50)

 تعديل لوا  
 إدارة الجامعة

( مف ال  حتة 8تعديل المادة )علة بشىا المواوقة  المعرو ة مذكرةال المواوقة علة -
 التن يذية لمكاوىت النشر العلمة الدولة وتعدي توا الصادرة بقرار مجلس الجامعتة وتة

 .م(28/3/2019)
( متتف 11تعتتديل المتتادة )علتتة بشتتىا المواوقتتة  المعرو تتة متتذكرةال المواوقتتة علتتة -

ال  حتتة التن يذيتتة لمكاوتتىت النشتتر العلمتتة التتدولة وتعتتدي توا الصتتادرة بقتترار مجلتتس 
 .م(28/3/2019الجامعة وة )

 
 ينةكلية طب قصر الع

ستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ بجل قتتترار مجلتتتس شتتتئوا التعلتتتيم والطتتت  المواوقتتتة علتتتة  -
 حتتة الماليتتة واإلداريتتة  ( بال4المتتادة رقتتم )تعتتديل بالمواوقتتة علتتة  م(18/4/2019)

 .بكلية الطب لليرنامج المتكامل بنظام النقاط المعتمدة
 

 كلية الحاسيات والمعلومات
بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاريخ  قتتترار مجلتتتس شتتتئوا التعلتتتيم والطتتت   المواوقتتتة علتتتة -
بكليتتتة الحاستتتيات ل حتتتة قستتتم التتذكاء الصتتتطناعئ المواوقتتة علتتتة ب م(18/4/2019)

 .توالمعلوما
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سادسًا

محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب
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ٍحؼز اجزَبع
 ٍجيض شئُ٘ اىزؼيٌٞ ٗاىطالة

08/4/9109( ثزبرٝخ 982اىجيظخ رقٌ )
 

 ػقددم ٍجيددض شددئُ٘ اىزؼيددٌٞ ٗاىطددالة اجزَبػددٔ اىوبىددد ٗاىوَددبُّ٘ ثؼددم اىَددب زِٞ
 08/4/9109طددجبي ٝددً٘ اى َددٞض اىَ٘افددق فددٚ رَددـبً اىظبػددـخ اىزبطددؼخ ٗاىْظدد  ٍددِ

 ثقبػددددددـخلأفَم ىطيددددددٚ اىظددددددٞمل ثَجْددددددٚ سدارح اىجبٍؼددددددخ  ثز بطددددددخ اىظددددددٞمح ا طددددددزب 
اىممز٘ر/ ٕجخ ٍظطيٚ ّ٘ي ـ ّب ت ر ٞض اىجبٍؼـخ ىشئُ٘ اىزؼيدٌٞ ٗاىطدالة  ٗفؼد٘ر مدو 

 ح أػؼبء اىَجيض.ٍِ اىظبدح ا طبرذ
 

 ـض االجزــَبعافززح اىظـٞم ا طـزب  اىممزــ٘ر/ ر ٞـض اىَجيـ
 

 ل ل بسم ميحرلا نمحرلا هللا
ّب ددت ر ددٞض اىجبٍؼددخ  –ٕجددٔ ٍظددطيٚ ّدد٘ي اطددزٖيذ اىظددٞمح ا طددزب  اىددممز٘ر/ 

ىشئُ٘ اىزؼيٌٞ ٗاىطالة ٗر ٞض اىَجيض االجزَبع ثبىززفٞت ثبىظدبدح أػؼدبء اىَجيدض 
 اىَ٘قز.
 

.رْٖئخ اىظبدح ا ػؼبء ثَْبطجخ قزة في٘ه شٖز رٍؼبُ اىَجبرك
ػيٚ رنيٞيبد أ.د. ر ٞض اىجبٍؼخ ث ظ٘ص االطزيزبء ػيٚ اىمطز٘ر. اىزأمٞم
.ٗػغ خطخ أٍْٞخ ٗؽجٞخ مبٍيخ ىيزؼبٍو ٍغ اىطالة أثْبء آداء االٍزحبّبد
 ( ٍدِ  5اىَ٘افقخ ػيٜ رفغ اىمرجدخ اىحمٝدخ ىيطدالة ىدمٗاػٜ اىز دز   فدٜ فدمٗد ) %

ت ىيْجددبي اىنبٍددو درجددخ رظددحٞح اىَقددزر  رطجددق ػيددٜ ٍقددزر ٗافددم ىزلٞٞددز فبىددخ اىطبىدد
ىيظَبي ىدٔ ثدمخ٘ه دٗر طدجزَجز  ٗػيدٜ أُ ٝطجدق ٕدذا اىقدزار ػدِ ؽزٝدق  ٗاىز ز  أٗ

ىجْددخ اىََزحْددِٞ ثنددو ميٞددخ ٗ ىددل ىز٘فٞددم ٕددذٓ اىق٘اػددم ػيددٜ ٍظددز٘ٛ جَٞددغ ميٞددبد 
اىجبٍؼخ  ٗ ىل ػَبّب  الّٖبء اىَؼبٍيخ اىزَٞشٝخ فٜ شأُ  درجدخ اىزأفدخ اىحمٝدخ ىطدالة 

ق اىَظددبٗآ ثددِٞ اىطددالة فٞددد مددبُ ٝددزٌ رطجٞددق ٕددذا اىقددزار اىجبٍؼددخ اى٘افددمح ٗرحقٞدد
ثَ٘افقددخ ٍجيددض مددو ميٞددخ ٗٝجددمد مددو ػددبً  ٗثْظددت ٍزيبٗرددٔ ٍددبثِٞ اىنيٞددبد  رَٖٞددما  

ىيؼزع ػيٚ ٍجيض اىجبٍؼخ.

 اإلفبؽخ ػيَب  ثَحؼز اجزَبع اىظبدح ٍمٝزٛ شدئُ٘ اىزؼيدٌٞ ٗاىطدالة ثنيٞدبد اىجبٍؼدخ
ّب ت ر ٞض  –طزب  اىممز٘ر/ ٕجٔ ٍظطيٚ ّ٘ي ثز بطخ اىظٞمح ا  7/2/9109ثزبرٝخ 

اىجبٍؼخ ىشئُ٘ اىزؼيٌٞ ٗاىطالة

ٗثؼم  ىل ثمأ اىَجيض اىْظزفٚ اىَ٘ػ٘ػبد اىَؼزٗػخ ػيٚ جمٗه ا ػَبه 
 ػيٚ اىْح٘ اىزبىٚ:
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ٍحؼز اجزَبع
 ٍجيض شئُ٘ اىزؼيٌٞ ٗاىطالة

08/4/9109( ثزبرٝخ 982اىجيظخ رقٌ )
 

 ػقددم ٍجيددض شددئُ٘ اىزؼيددٌٞ ٗاىطددالة اجزَبػددٔ اىوبىددد ٗاىوَددبُّ٘ ثؼددم اىَددب زِٞ
 08/4/9109طددجبي ٝددً٘ اى َددٞض اىَ٘افددق فددٚ رَددـبً اىظبػددـخ اىزبطددؼخ ٗاىْظدد  ٍددِ

 ثقبػددددددـخلأفَم ىطيددددددٚ اىظددددددٞمل ثَجْددددددٚ سدارح اىجبٍؼددددددخ  ثز بطددددددخ اىظددددددٞمح ا طددددددزب 
اىممز٘ر/ ٕجخ ٍظطيٚ ّ٘ي ـ ّب ت ر ٞض اىجبٍؼـخ ىشئُ٘ اىزؼيدٌٞ ٗاىطدالة  ٗفؼد٘ر مدو 

 ح أػؼبء اىَجيض.ٍِ اىظبدح ا طبرذ
 

 ـض االجزــَبعافززح اىظـٞم ا طـزب  اىممزــ٘ر/ ر ٞـض اىَجيـ
 

 ل ل بسم ميحرلا نمحرلا هللا
ّب ددت ر ددٞض اىجبٍؼددخ  –ٕجددٔ ٍظددطيٚ ّدد٘ي اطددزٖيذ اىظددٞمح ا طددزب  اىددممز٘ر/ 

ىشئُ٘ اىزؼيٌٞ ٗاىطالة ٗر ٞض اىَجيض االجزَبع ثبىززفٞت ثبىظدبدح أػؼدبء اىَجيدض 
 اىَ٘قز.
 

.رْٖئخ اىظبدح ا ػؼبء ثَْبطجخ قزة في٘ه شٖز رٍؼبُ اىَجبرك
ػيٚ رنيٞيبد أ.د. ر ٞض اىجبٍؼخ ث ظ٘ص االطزيزبء ػيٚ اىمطز٘ر. اىزأمٞم
.ٗػغ خطخ أٍْٞخ ٗؽجٞخ مبٍيخ ىيزؼبٍو ٍغ اىطالة أثْبء آداء االٍزحبّبد
 ( ٍدِ  5اىَ٘افقخ ػيٜ رفغ اىمرجدخ اىحمٝدخ ىيطدالة ىدمٗاػٜ اىز دز   فدٜ فدمٗد ) %

ت ىيْجددبي اىنبٍددو درجددخ رظددحٞح اىَقددزر  رطجددق ػيددٜ ٍقددزر ٗافددم ىزلٞٞددز فبىددخ اىطبىدد
ىيظَبي ىدٔ ثدمخ٘ه دٗر طدجزَجز  ٗػيدٜ أُ ٝطجدق ٕدذا اىقدزار ػدِ ؽزٝدق  ٗاىز ز  أٗ

ىجْددخ اىََزحْددِٞ ثنددو ميٞددخ ٗ ىددل ىز٘فٞددم ٕددذٓ اىق٘اػددم ػيددٜ ٍظددز٘ٛ جَٞددغ ميٞددبد 
اىجبٍؼخ  ٗ ىل ػَبّب  الّٖبء اىَؼبٍيخ اىزَٞشٝخ فٜ شأُ  درجدخ اىزأفدخ اىحمٝدخ ىطدالة 

ق اىَظددبٗآ ثددِٞ اىطددالة فٞددد مددبُ ٝددزٌ رطجٞددق ٕددذا اىقددزار اىجبٍؼددخ اى٘افددمح ٗرحقٞدد
ثَ٘افقددخ ٍجيددض مددو ميٞددخ ٗٝجددمد مددو ػددبً  ٗثْظددت ٍزيبٗرددٔ ٍددبثِٞ اىنيٞددبد  رَٖٞددما  

ىيؼزع ػيٚ ٍجيض اىجبٍؼخ.

 اإلفبؽخ ػيَب  ثَحؼز اجزَبع اىظبدح ٍمٝزٛ شدئُ٘ اىزؼيدٌٞ ٗاىطدالة ثنيٞدبد اىجبٍؼدخ
ّب ت ر ٞض  –طزب  اىممز٘ر/ ٕجٔ ٍظطيٚ ّ٘ي ثز بطخ اىظٞمح ا  7/2/9109ثزبرٝخ 

اىجبٍؼخ ىشئُ٘ اىزؼيٌٞ ٗاىطالة

ٗثؼم  ىل ثمأ اىَجيض اىْظزفٚ اىَ٘ػ٘ػبد اىَؼزٗػخ ػيٚ جمٗه ا ػَبه 
 ػيٚ اىْح٘ اىزبىٚ:
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 َظــبدقـبداى
 سدارح اىجبٍؼخ:

اىَظددبدقخ ػيددٚ ٍحؼددز اجزَددبع ٍجيددض شددئُ٘ اىزؼيٞددـٌ ٗاىطددـالة اىجيظددـخ رقددٌ  -
 .09/2/9109ًثزبرٝخ  (989)
 

اىَزبثؼخ
 سدارح اىجبٍؼخ

ٍجيددض شددئُ٘ اىزؼيددٌٞ ٗاىطددالة  أفددٞؾ اىَجيددض ػيَددب  ثَددب رددٌ رْيٞددذٓ ٍددِ قددزاراد -
 ً(09/2/9109ثزبرٝخ )( 989اىجيظخ رقٌ )

 
 ري٘ٝؼبد

 سدارح اىجبٍؼخ
اىظدبدرح  ىشدئُ٘ اىزؼيدٌٞ ٗاىطدالة ٚ قزاراد أ.د. ّب ت ر دٞض اىجبٍؼدخاىَظبدقخ ػي -          

فزددٚ  02/2/9109ٍددِ  ئُ٘ اىزؼيددٌٞ ٗاىطددالة خدداله اىيزددزحٍددِ ٍجيددض شدد ثددبىزي٘ٝغ
08/4/9109ً. 

 الةــُ٘ اىطــشئ
 سدارح اىجبٍؼخ

 
ثشددأُ ا ػددماد اىَقزددزي قج٘ىٖددب ثنيٞددبد اىجبٍؼددخ اىَؼزٗػددخ َددذمزح اىَ٘افقددخ ػيددٚ اى -

 ٍؼخ .رَٖٞما ىيؼزع ػيٚ ٍجيض اىجب9109/9191ٍٗؼبٕمٕب ىيؼبً اىجبٍؼٜ 
 
َددذمزح ثشددأُ اىزأمٞددم ػيددٚ اىجٞبّددبد اىزددٜ رددمر  ثنشدد٘  أفددٞؾ اىَجيددض ػيَددب ثبى  -

ثزاءاد اى زٝجِٞ ٗمذىل شٖبداد اىز ز  ىجَٞغ ميٞدبد اىجبٍؼدخ ٍدغ اىز٘طدٞخ ث٘ػدغ 
 .اىؼ٘اثؾ اىالسٍخ

 
( ثزدبرٝخ 684أفٞؾ اىَجيض ػيَدب ثنزدبة اىَجيدض االػيدٚ ىيجبٍؼدبد ثجيظدزٔ رقدٌ ) -

يٞددم اىَ٘افقددخ ػيددٚ أُ رنددُ٘ أػددماد اىطددالة اىَقجدد٘ىِٞ ثددبىجزاٍ  ٝاىددذٛ  09/0/9109
% ٍدِ أػدماد اىطدالة اىَظدزجمِٝ 25اىجمٝمح ثبىجبٍؼبد اىَظدزٝخ ػجدبرح ػدِ ّظدجخ 

 .اىَقج٘ىِٞ ثبىيزقخ ا ٗىٚ أٗ اىيزقخ اإلػمادٝخ ثبىنيٞبد اىزٜ ر٘جم ثٖب ٕذٓ اىجزاٍ 
 

 ميٞخ االقزظبد ٗاىؼيً٘ اىظٞبطٞخ
أّٔ فٜ فبىخ ٍؼبدىخ اىَقزراد ىطبىت ٗقدم اجزبسٕدب  ثشأُاقززاي اىنيٞخ اىَ٘افقخ ػيٚ  -

أثْددبء دراطددزٔ فددٜ اى ددبر  )جبٍؼددخ أجْجٞددخ( ٝددزٌ افزظددبثٖب ٍددِ ػددَِ ػددمد اىظددبػبد 
اىَؼزَدددمح اىزدددٜ اّزٖدددٚ ٍدددِ دراطدددزٖب ٗال ردددمخو فدددٜ فظدددبة ٍؼدددمه اىْقدددبؽ اىززامَدددٜ 

 رَٖٞما ىيؼزع ػيٚ ٍجيض اىجبٍؼخ.ثبىنيٞخ 
 

 رقبرٝز ىجبُ
 ميٞخ اٟداة

رقزٝددز اىيجْددخ اىَشددنيخ ٍددِ ٍجيددض شددئُ٘ اىزؼيددٌٞ ٗاىطددالة ثجيظددزٔ ثْددبء ػيددٚ  -
ثشددأُ اىَ٘افقددخ ػيددٚ سّشددبء ثزّددبٍ  اىيلددخ اىظددْٞٞخ  09/2/9109اىَْؼقددمح ثزددبرٝخ 

 .إلدارح ا ػَبه ثْظبً اىظبػبد اىَؼزَمح ثَزفيخ اىيٞظبّض ثنيٞخ اٟداة
اىيجْخ اىَشنيخ  ٍغ ا خذ فٜ اإلػزجدبر اىَالفظدبد  اىَ٘افقخ ػيٚ رقزٝز قزر اىَجيض

اىزٚ ٗردد ػيٚ ثْ٘د اىال حخ اىزدٜ أشدبرد سىٖٞدب ا طدزب ح اىدممز٘رح/ فْدبُ   ػيدٜ 
 .فظِ ٗمٞو ميٞخ االقزظبد ٗاىؼيً٘ اىظٞبطٞخ  رَٖٞما  ىيؼزع ػيٚ ٍجيض اىجبٍؼخ

 
 ميٞخ ؽت قظز اىؼْٜٞ

 97/2/9109خ اىَبىٞدخ اىَشدنيخ ثزدبرٝخ قزر اىَجيدض اىَ٘افقدخ ػيدٚ رقزٝدز اىيجْد -
( ىال حدددخ اىَبىٞدددخ ٗاإلدارٝدددخ ىيجزّدددبٍ  4ثشدددأُ اىَ٘افقدددخ ػيدددٚ رؼدددمٝو اىَدددبدح رقدددٌ )

اىَزنبٍددو ثْظددبً اىْقددبؽ اىَؼزَددمح ثنيٞددخ ؽددت قظددز اىؼْٞددٜ  ػيددٚ أُ رطجددق اىشٝددبدح 
 .  رَٖٞما  ىيؼزع ػيٚ ٍجيض اىجبٍؼخ9109/9191اػزجبرا  ٍِ اىؼبً اىجبٍؼٜ 

رقزٝدددز اىيجْدددخ اىَشدددنيخ ٍدددِ ٍجيدددض شدددئُ٘ اىزؼيدددٌٞ ٗاىطدددالة ثجيظدددخ ػيدددٚ  ثْدددبء -
ثشدددأُ رفدددغ قَٞدددخ اىَْددد٘   اىدددذٛ ٝدددزٌ رقمَٝدددٔ ى ىزحدددب  ثبىجزّدددبٍ   09/2/9109

 اىَزنبٍو ثْظبً اىْقبؽ اىَؼزَمح ثنيٞخ ؽت قظز اىؼْٜٞ  
   ػيددٚ رقزٝددز اىيجْددخ اىَبىٞددخ  ثؼددمً اىَ٘افقددخ ػيددٚ رفددغ قَٞددخ  قددزر اىَجيددض اىَ٘افقددخ

 .اىَْ٘  
 

 ميٞخ اىْٖمطخ
ثْدبء ػيدٚ اقزدزاي اىنيٞددخ اىَ٘افقدخ ػيدٚ رظدٌَٞ سطددزَبرح ىزقدمٌٝ ؽيدت سىنززّٗدٜ فددٜ  -

فبىدخ ؽيدت خمٍددخ أٗ سىزَدبص أٗ شدن٘ٙ ٗٝددزٌ رحظدٞو ٍجيدي )خَظددخ جْٖٞدبد ال  ٞددز( 
ٍقبثددو اإلطددزَبرح اإلىنززّٗٞددخ ػيددٚ أُ ٝددزٌ ر ظددٞض اىؼب ددم ىحظددبة طددْمٗ  اىزنبفددو 

 .اىطالة ثبىنيٞخاالجزَبػٜ ىمػٌ 
 قزر اىَجيض سفبىخ اىَ٘ػ٘ع سىٚ اىيجْخ اىَبىٞخ اىَشنيخ فٜ ٕذا اىشأُ.

ميٞخ اىشراػخ
ثْدددبء ػيدددٚ رقزٝدددز اىيجْدددخ اىَشدددنيخ ٍدددِ ٍجيدددض شدددئُ٘ اىزؼيدددٌٞ ٗاىطدددالة ثزدددبرٝخ  -

جْٞدٔ(  51ثشأُ رفغ رطدً٘ اىدزظيٌ ىيطدالة فدٜ اىَقدزر اى٘افدم ٍدِ ) 09/2/9109
 .ىشراػخجْٞٔ( ثنيٞخ ا 011سىٚ  )

جْٞدٔ(  51قزر اىَجيض اُ ٝزٌ اإلثقبء ػيٚ رطً٘ اىزظيٌ ىيطبىت فٜ اىَقزر اى٘افم )
فقؾ ٗرؼٌَ ػيٚ جَٞغ ميٞبد اىجبٍؼخ فٜ جَٞغ اىجزاٍ  رَٖٞما  ىيؼدزع ػيدٚ ٍجيدض 

 .اىجبٍؼخ
 
ثْددبء ػيددٚ اىَددذمزح ثشددأُ ٍ٘قدد  اىطددالة اى٘افددمِٝ اىددذِٝ ىددٌ ٝظددمدٗا اىَظددزٗفبد  -

اػخ.اىمراطٞخ ثنيٞخ اىشر
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 َظــبدقـبداى
 سدارح اىجبٍؼخ:

اىَظددبدقخ ػيددٚ ٍحؼددز اجزَددبع ٍجيددض شددئُ٘ اىزؼيٞددـٌ ٗاىطددـالة اىجيظددـخ رقددٌ  -
 .09/2/9109ًثزبرٝخ  (989)
 

اىَزبثؼخ
 سدارح اىجبٍؼخ

ٍجيددض شددئُ٘ اىزؼيددٌٞ ٗاىطددالة  أفددٞؾ اىَجيددض ػيَددب  ثَددب رددٌ رْيٞددذٓ ٍددِ قددزاراد -
 ً(09/2/9109ثزبرٝخ )( 989اىجيظخ رقٌ )

 
 ري٘ٝؼبد

 سدارح اىجبٍؼخ
اىظدبدرح  ىشدئُ٘ اىزؼيدٌٞ ٗاىطدالة ٚ قزاراد أ.د. ّب ت ر دٞض اىجبٍؼدخاىَظبدقخ ػي -          

فزددٚ  02/2/9109ٍددِ  ئُ٘ اىزؼيددٌٞ ٗاىطددالة خدداله اىيزددزحٍددِ ٍجيددض شدد ثددبىزي٘ٝغ
08/4/9109ً. 

 الةــُ٘ اىطــشئ
 سدارح اىجبٍؼخ

 
ثشددأُ ا ػددماد اىَقزددزي قج٘ىٖددب ثنيٞددبد اىجبٍؼددخ اىَؼزٗػددخ َددذمزح اىَ٘افقددخ ػيددٚ اى -

 ٍؼخ .رَٖٞما ىيؼزع ػيٚ ٍجيض اىجب9109/9191ٍٗؼبٕمٕب ىيؼبً اىجبٍؼٜ 
 
َددذمزح ثشددأُ اىزأمٞددم ػيددٚ اىجٞبّددبد اىزددٜ رددمر  ثنشدد٘  أفددٞؾ اىَجيددض ػيَددب ثبى  -

ثزاءاد اى زٝجِٞ ٗمذىل شٖبداد اىز ز  ىجَٞغ ميٞدبد اىجبٍؼدخ ٍدغ اىز٘طدٞخ ث٘ػدغ 
 .اىؼ٘اثؾ اىالسٍخ

 
( ثزدبرٝخ 684أفٞؾ اىَجيض ػيَدب ثنزدبة اىَجيدض االػيدٚ ىيجبٍؼدبد ثجيظدزٔ رقدٌ ) -

يٞددم اىَ٘افقددخ ػيددٚ أُ رنددُ٘ أػددماد اىطددالة اىَقجدد٘ىِٞ ثددبىجزاٍ  ٝاىددذٛ  09/0/9109
% ٍدِ أػدماد اىطدالة اىَظدزجمِٝ 25اىجمٝمح ثبىجبٍؼبد اىَظدزٝخ ػجدبرح ػدِ ّظدجخ 

 .اىَقج٘ىِٞ ثبىيزقخ ا ٗىٚ أٗ اىيزقخ اإلػمادٝخ ثبىنيٞبد اىزٜ ر٘جم ثٖب ٕذٓ اىجزاٍ 
 

 ميٞخ االقزظبد ٗاىؼيً٘ اىظٞبطٞخ
أّٔ فٜ فبىخ ٍؼبدىخ اىَقزراد ىطبىت ٗقدم اجزبسٕدب  ثشأُاقززاي اىنيٞخ اىَ٘افقخ ػيٚ  -

أثْددبء دراطددزٔ فددٜ اى ددبر  )جبٍؼددخ أجْجٞددخ( ٝددزٌ افزظددبثٖب ٍددِ ػددَِ ػددمد اىظددبػبد 
اىَؼزَدددمح اىزدددٜ اّزٖدددٚ ٍدددِ دراطدددزٖب ٗال ردددمخو فدددٜ فظدددبة ٍؼدددمه اىْقدددبؽ اىززامَدددٜ 

 رَٖٞما ىيؼزع ػيٚ ٍجيض اىجبٍؼخ.ثبىنيٞخ 
 

 رقبرٝز ىجبُ
 ميٞخ اٟداة

رقزٝددز اىيجْددخ اىَشددنيخ ٍددِ ٍجيددض شددئُ٘ اىزؼيددٌٞ ٗاىطددالة ثجيظددزٔ ثْددبء ػيددٚ  -
ثشددأُ اىَ٘افقددخ ػيددٚ سّشددبء ثزّددبٍ  اىيلددخ اىظددْٞٞخ  09/2/9109اىَْؼقددمح ثزددبرٝخ 

 .إلدارح ا ػَبه ثْظبً اىظبػبد اىَؼزَمح ثَزفيخ اىيٞظبّض ثنيٞخ اٟداة
اىيجْخ اىَشنيخ  ٍغ ا خذ فٜ اإلػزجدبر اىَالفظدبد  اىَ٘افقخ ػيٚ رقزٝز قزر اىَجيض

اىزٚ ٗردد ػيٚ ثْ٘د اىال حخ اىزدٜ أشدبرد سىٖٞدب ا طدزب ح اىدممز٘رح/ فْدبُ   ػيدٜ 
 .فظِ ٗمٞو ميٞخ االقزظبد ٗاىؼيً٘ اىظٞبطٞخ  رَٖٞما  ىيؼزع ػيٚ ٍجيض اىجبٍؼخ

 
 ميٞخ ؽت قظز اىؼْٜٞ

 97/2/9109خ اىَبىٞدخ اىَشدنيخ ثزدبرٝخ قزر اىَجيدض اىَ٘افقدخ ػيدٚ رقزٝدز اىيجْد -
( ىال حدددخ اىَبىٞدددخ ٗاإلدارٝدددخ ىيجزّدددبٍ  4ثشدددأُ اىَ٘افقدددخ ػيدددٚ رؼدددمٝو اىَدددبدح رقدددٌ )

اىَزنبٍددو ثْظددبً اىْقددبؽ اىَؼزَددمح ثنيٞددخ ؽددت قظددز اىؼْٞددٜ  ػيددٚ أُ رطجددق اىشٝددبدح 
 .  رَٖٞما  ىيؼزع ػيٚ ٍجيض اىجبٍؼخ9109/9191اػزجبرا  ٍِ اىؼبً اىجبٍؼٜ 

رقزٝدددز اىيجْدددخ اىَشدددنيخ ٍدددِ ٍجيدددض شدددئُ٘ اىزؼيدددٌٞ ٗاىطدددالة ثجيظدددخ ػيدددٚ  ثْدددبء -
ثشدددأُ رفدددغ قَٞدددخ اىَْددد٘   اىدددذٛ ٝدددزٌ رقمَٝدددٔ ى ىزحدددب  ثبىجزّدددبٍ   09/2/9109

 اىَزنبٍو ثْظبً اىْقبؽ اىَؼزَمح ثنيٞخ ؽت قظز اىؼْٜٞ  
   ػيددٚ رقزٝددز اىيجْددخ اىَبىٞددخ  ثؼددمً اىَ٘افقددخ ػيددٚ رفددغ قَٞددخ  قددزر اىَجيددض اىَ٘افقددخ

 .اىَْ٘  
 

 ميٞخ اىْٖمطخ
ثْدبء ػيدٚ اقزدزاي اىنيٞددخ اىَ٘افقدخ ػيدٚ رظدٌَٞ سطددزَبرح ىزقدمٌٝ ؽيدت سىنززّٗدٜ فددٜ  -

فبىدخ ؽيدت خمٍددخ أٗ سىزَدبص أٗ شدن٘ٙ ٗٝددزٌ رحظدٞو ٍجيدي )خَظددخ جْٖٞدبد ال  ٞددز( 
ٍقبثددو اإلطددزَبرح اإلىنززّٗٞددخ ػيددٚ أُ ٝددزٌ ر ظددٞض اىؼب ددم ىحظددبة طددْمٗ  اىزنبفددو 

 .اىطالة ثبىنيٞخاالجزَبػٜ ىمػٌ 
 قزر اىَجيض سفبىخ اىَ٘ػ٘ع سىٚ اىيجْخ اىَبىٞخ اىَشنيخ فٜ ٕذا اىشأُ.

ميٞخ اىشراػخ
ثْدددبء ػيدددٚ رقزٝدددز اىيجْدددخ اىَشدددنيخ ٍدددِ ٍجيدددض شدددئُ٘ اىزؼيدددٌٞ ٗاىطدددالة ثزدددبرٝخ  -

جْٞدٔ(  51ثشأُ رفغ رطدً٘ اىدزظيٌ ىيطدالة فدٜ اىَقدزر اى٘افدم ٍدِ ) 09/2/9109
 .ىشراػخجْٞٔ( ثنيٞخ ا 011سىٚ  )

جْٞدٔ(  51قزر اىَجيض اُ ٝزٌ اإلثقبء ػيٚ رطً٘ اىزظيٌ ىيطبىت فٜ اىَقزر اى٘افم )
فقؾ ٗرؼٌَ ػيٚ جَٞغ ميٞبد اىجبٍؼخ فٜ جَٞغ اىجزاٍ  رَٖٞما  ىيؼدزع ػيدٚ ٍجيدض 

 .اىجبٍؼخ
 
ثْددبء ػيددٚ اىَددذمزح ثشددأُ ٍ٘قدد  اىطددالة اى٘افددمِٝ اىددذِٝ ىددٌ ٝظددمدٗا اىَظددزٗفبد  -

اػخ.اىمراطٞخ ثنيٞخ اىشر
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قددزر اىَجيددض اػددبدح اىَددذمزح سىددٚ اىنيٞددخ ىَشٝددم ٍددِ اىمراطددخ ػيددٚ أُ ٝحددبؽ ٍجيددض 
 شئُ٘ اىزؼيٌٞ ٗاىطالة ثَب رٌ االريب  ػيٞٔ فٜ ٍجيض اىنيٞخ.

 
ميٞخ اىطت اىجٞطزٛ

اىَ٘افقدددخ ػيدددٚ اىجزّدددبٍ   قدددزر اىَجيدددض اىَ٘افقدددخ ػيدددٚ اقزدددزاي اىنيٞدددخ ثشدددأُ -
اىزؼدمٝالد اىزددٜ أٗطددذ ثٖدب ىجْددخ قطددبع )ؽدت ٗرػبٝددخ اىدمٗاجِ( ثبىنيٞددخ ثؼددم اى بص

اىؼيددددً٘ ا طبطددددٞخ اىَشددددنيخ ٍددددِ قجددددو ٍجيددددض شددددئُ٘ اىزؼيددددٌٞ ٗاىطددددالة ثجيظددددخ 
 .رَٖٞما ىيؼزع ػيٚ ٍجيض اىجبٍؼخ 07/4/9108

 ميٞخ ؽت ا طْبُ
ثْبء ػيٚ اقززاي اىنيٞدخ اىَ٘افقدخ ػيدٚ ؽزٝقدخ دفدغ اىَظدزٗفبد اىمراطدٞخ ػدِ مدو  -

 مٗىٜ ثبىنيٞخ.فظو دراطٜ ىطالة اىجزّبٍ  اى
 قزر اىَجيض سفبىخ اىَ٘ػ٘ع سىٚ اىيجْخ اىَبىٞخ اىَشنيخ فٜ ٕذا اىشأُ.

 
ميٞخ اإلػالً

ثْبء ػيدٚ اقزدزاي اىنيٞدخ اىَ٘افقدخ ػيدٚ اىق٘اػدم اى بطدخ ثقجد٘ه اىطدالة فدٜ شدؼجخ  -
ثبىنيٞخ. 9109/9191اىيلخ اإلّجيٞشٝخ سػزجبرا  ٍِ اىؼبً اىجبٍؼٜ 

 .ػ٘ع سىٚ اىنيٞخ ىَشٝم ٍِ اىمراطخقزر اىَجيض اػبدح اىَ٘    
 

 رؼمٝو ى٘ا ح
 

 قزظبد ٗاىؼيً٘ اىظٞبطٞخميٞخ اال
ثْددبء ػيددٚ اقزددزاي اىنيٞددخ اىَ٘افقددخ ػيددٚ ٍقزددزي رؼددمٝو اىال حددخ ثددأُ ٝددزٌ  مددز فظددو  -

اىز دز  فدٚ شدٖبدح اىز دز  )ا ٗه ـ اىودبّٚ ـ اىظدٞيٚ( ثدمه ٍدِ )ّٝ٘ٞد٘ ـ طدجزَجز. 
 ٕذا اىؼبً ثْظبً اىظبػبد اىَؼزَمح ثبىنيٞخ. ْٝبٝز( ّظزا  ىز ز  أٗه دفؼخ 

قزر اىَجيض افبىخ اىَ٘ػ٘ع سىٚ ىجْخ قطدبع اىؼيدً٘ االجزَبػٞدخ ىمراطدخ اىَ٘ػد٘ع 
 ٗرقمٌٝ رقزٝز ثَب رْزٖٜ سىٞٔ اىيجْخ ٗاىؼزع ػيٚ اىَجيض فٜ جيظخ قبدٍخ.

 
ميٞخ اىحبطجبد ٗاىَؼيٍ٘بد

 حددخ قظددٌ اىددذمبء االطددطْبػٜ اقزددزاي اىنيٞددخ اىَ٘افقددخ ػيددٚ ٍقزددزي الثْددبء ػيددٚ  -
 .ثبىنيٞخ

سفبىددخ اىَ٘ػدد٘ع سىددٚ ىجْددخ قطددبع اىؼيددً٘ اىْٖمطددٞخ ثز بطددخ االطددزب   قددزر اىَجيددض
اىممز٘ر ٕدبّٜ   جدٕ٘ز ٍدمٝز ٍزمدش جبٍؼدخ اىقدبٕزح ىؼدَبُ جد٘دح اىزؼيدٌٞ ىمراطدخ 
اىَ٘ػ٘ع ٗريد٘ٝغ ا طدزب  اىدممز٘ر ّب دت ر دٞض اىجبٍؼدخ ىشدئُ٘ اىزؼيدٌٞ ٗاىطدالة 

 رقزٝز اىيجْخ رَٖٞما  ىيؼزع ػيٚ ٍجيض اىجبٍؼخ.ثبػزَبد 
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قددزر اىَجيددض اػددبدح اىَددذمزح سىددٚ اىنيٞددخ ىَشٝددم ٍددِ اىمراطددخ ػيددٚ أُ ٝحددبؽ ٍجيددض 
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سابعًا

محضر اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث
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 محضر اجتماع
 مجلس الدراسات العلیا والبحوث

  ۲۱/٤/۲۰۱۹) بتاریخ ۳۷۲الجلسة رقم (
 

 عق��ـد مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث اجتماع��ھ الث��اني والس��بعین بع��د الثالثمائ��ة
 ۲۱/٤/۲۰۱۹األح��د المواف��ق ی��وم رة والنص��ف م��ن ص��باح ف��ى تم��ام الس��اعة العاش��

بقاع��ة "أحم��د لطف��ى الس��ید" برئاس��ة الس��ید األس��تاذ ال��دكتور/ أیم��ن س��عد نص��ر ال��دین 
نائ��ب رئ��یس الجامع��ة للدراس��ات العلی��ا والبح��وث، وحض��ور ك��ال م��ن الس��ادة  الخطی��ب

 األساتذة أعضاء المجلس.
 

 الجتماعافتتح السـید األستاذ الدكتور/ رئیس المجلس ا
 " بســم هللا الرحمـن الرحیــم "

 ـــــــــــــــــــــــ
     استھل السید األستاذ الدكتور/ أیمن سعد نصر الدین المت�ولى الخطی�ب نائ�ب رئ�یس
الجامع��ة للدراس��ات العلی��ا والبح��وث الجلس��ة بالترحی��ب بالس��ادة األس��اتذة أعض��اء 

 :ىواإلحاطة باألت ھوقد تم التنویالمجلس الموقر، 
الب��رامج الجدی��دة لمرحل��ة البك��الوریوس والدراس��ات العلیا(مراجع��ة الكتی��ب م��ن  •

 خالل الكلیات وإرسال المالحظات حتى غداً).
تشجیع العاملین للذھاب لإلس�تفتاء للتع�دیالت الدس�توریة، ب�دون عم�ل إج�ازات  •

 (ممكن نصف یوم).
الس�اعة  ۳۰/٤/۲۰۱۹الثالث�اء  ۲۰۱۷حفل النشر الدولي اإلصدار الثاني لعام  •

 الواحدة ظھراً بقاعة االحتفاالت الكبرى بالجامعة.
أبری��ل  ۲۰) المنعق��دة بت��اریخ ۱۱۸۲رات مجل��س الجامع��ة بجلس��تھ رق��م (اق��ر •

والخاص���ة بتع���دیالت بع���ض النص���وص ال���واردة ف���ي م���واد الالئح���ة  ۲۰۱۹
التنفیذی��ة لمكاف��أت النش��ر العلم��ي ال��دولي المعتم��دة بموافق��ة مجل��س الجامع��ة 

وتعدیالتھا الصادرة بموافقة مجل�س  ۳۰/۱۱/۲۰۱٦عقدة بتاریخ بجلستھ المن
 األتیة: ۲۸/۳/۲۰۱۷) المنعقدة بتاریخ ۱۱٦۰الجامعة بجلستھ رقم (

) والخاص���ة بص���رف المكاف���آت اإلض���افیة لتش���جیع الكلیات/المعاھ���د ۸م���ادة ( -۱
 واألقسام العلمیة وأعضاء ھیئة التدریس على نشر البحوث في المجالت الدولیة.

) والخاص��ة ب��اإلعالن ع��ن التق��دم لمكاف��اة النش��ر العلم��ي ال��دولي م��رة ۱۱ة (م��اد -۲
 واحدة فقط سنویا.

تطبیق الزی�ادة عل�ى قیم�ة مكاف�أة النش�ر العلم�ي ال�دولي لألبح�اث المنش�ورة ف�ي  -۳
مجالت علمیة أو الكت�ب المنش�ورة بواس�طة دور النش�ر العلمی�ة المحكم�ة والت�ي ت�م 

وال�ذي  ۲۰۱۷اإلص�دار األول لع�ام  –العلمي ال�دولي  التنویھ عنھا أثناء حفل النشر
 .۲۰۱۷% وذلك بدءاً من ۱۰بنسبة  ٥/۹/۲۰۱۷اقیم یوم األربعاء الموافق 

 :ثم شـرع المجلـس فى نظـر جـدول األعمـال على النحـو التالـى
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 محضر اجتماع
 مجلس الدراسات العلیا والبحوث
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نائ��ب رئ��یس الجامع��ة للدراس��ات العلی��ا والبح��وث، وحض��ور ك��ال م��ن الس��ادة  الخطی��ب

 األساتذة أعضاء المجلس.
 

 الجتماعافتتح السـید األستاذ الدكتور/ رئیس المجلس ا
 " بســم هللا الرحمـن الرحیــم "
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 مصادقـــات
 إدارة الجامعة

لجلس����ة  محض����ر اجتم����اع مجل����س الدراس����ات العلی����ـا والبح����وث االمص����ادقة عل����ى  -
 .۱۹/۳/۲۰۱۹) بتاریخ ۳۷۱رقم(

 
المص��ادقة عل���ى ق���رارات األس��تاذ ال���دكتور نائ���ب رئ��یس الجامع���ة للدراس���ات العلی���ا  -

والبح�����وث ب�����التفویض م�����ن مجل�����س الدراس�����ات العلی�����ا والبح�����وث خ�����الل الفت�����رة  
 فى المجاالت التالیة:.۲۱/٤/۲۰۱۹حتى۲۰/۳/۲۰۱۹من

 تسجــیل رســائل المــاجستیـر والدكتــوراه. .۱
 إلغاء تسجیــل رســائل المــاجستیـر والدكتــوراه. .۲
 تحدید مواعید امتحانات الدراسات العلیا فى كلیـات الجامعة ومعاھدھـا. .۳
 ح�����االت م�����د القی�����د االس�����تثنائى لم�����دة ع�����ام م�����ن خ�����ارج الالئح�����ة وفق�����اً للقواع�����د .٤

 واللوائح المنظمة بالجامعة.
 جدیدھا وإنھائھا.حـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنھـا وت .٥
ح��االت م��د القی��د االس��تثنائى للع��ام الث��انى والثال��ث وفق��اً للقواع��د والل��وائح المنظم��ة  .٦

 بالجامعة.
 إع����ادة قی����د واس����تثناء م����ن ش����رط م����رور ع����ام عل����ى ش����طب القی����د وفق����اً للقواع����د .۷

 واللوائح المنظمة بالجامعة.
 االس���تثناء م���ن ش���رط ع���دم م���رور أكث���ر م���ن خم���س س���نوات عل���ى حص���ول الطال���ب .۸

 ل��ى الس��نة التمھیدی��ة للتس��جیل لدرج��ة الماجس��تیر وال��دكتوراه، وذل��ك بع��ذر مقب��ولع
 وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.

 الموافقة على فرض م�ـواد تكمیلی�ة لمعادل�ة الس�نة التمھیدی�ة للماجس�تیر أو ال�دكتوراه .۹
 مع فرض رسوم تكمیلیة وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى ھذا الشأن.

الط��الب فرص��ة اس��تثنائیة ل��دخول االمتح��ان (دبلوم/ماجس��تیر) وفق��اً للقواع��د م��نح  .۱۰
 واللوائح المنظمة بالجامعة.

 اعتمـاد قـید الطـالب عن سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كلیـة حـدیث. .۱۱
 إض�����افة المش�����رف عل�����ى رس�����ائل الماجس�����تیر وال�����دكتوراه الخاص�����ة بإعف�����ائھم .۱۲

 من شرط ستة أشھر على إضافة المشرف.
 م���د االس���تثنائى للع���ام الثال���ث كح���د أقص���ى، م���ع ض���رورة تش���كیل لجن���ة الحك���مال .۱۳

 على الرسالة قبل نھایة العام الثالث وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.
الموافق��ة عل��ى م��نح فرص��ة اس��تثنائیة إض��افیة م��ن خ��ارج الالئح��ة ل��دخول االمتح��ان  .۱٤

 النھائى للدكتوراه.
 اتفاقیات تعاون

 امعةإدارة الج
الموافقة على مذكرة التفاھم ب�ین جامع�ة الق�اھرة وأكادیمی�ة العل�وم الش�رطیة بإم�ارة  -

الش��ارقة ف��ي المج��االت التعلیمی��ة والتدریبی��ة والبحثی��ة ، تمھی��داً للع��رض عل��ى مجل��س 
 .الجامعةعلى أال یتم بدء تفعیل اإلتفاقیة إال بعد إتمام اإلجراءات المطلوبة

ب��ین جامع��ة الق��اھرة وجامع��ة ش��انغھاي للدراس��ات  الموافق��ة عل��ى م��ذكرة التف��اھم -
الدولیة في مج�االت البح�وث والتعل�یم وب�رامج الت�دریب، تمھی�داً للع�رض عل�ى مجل�س 

 الجامعة، على أال یتم بدء تفعیل اإلتفاقیة إال بعد إتمام اإلجراءات المطلوبة.
 

 كلیة الحقوق
الحق��وق) ومرك��ز الق��اھرة  الموافق��ة عل��ى م��ذكرة التف��اھم ب��ین جامع��ة الق��اھرة (كلی��ة -

 اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي، تمھیداً للعرض على مجلس الجامعة.
 

 كلیة طب قصر العیني
قس��م  -الموافق��ة عل��ى م��ذكرة التف��اھم ب��ین جامع��ة الق��اھرة (كلی��ة ط��ب قص��ر العین��ي -

تمھی�داً للع�رض عل�ى  األم�راض المتوطن�ة) وقط�اع الخ�دمات الطبی�ة ب�وزارة الداخلی�ة،
 .لس الجامعةمج

 
 كلیة دار العلوم

الموافق���ة عل���ى م���ذكرة التف���اھم ب���ین جامع���ة الق���اھرة (كلی���ة دار العل���وم) وجامع���ة  -
وذل�ك تمھی�داً للع�رض  مونستر(مركز الدراس�ات والتربی�ة الدینی�ة اإلس�المیة) بألمانی�ا،

عل���ى مجل���س الجامع���ة، عل���ى أال ی���تم ب���دء تفعی���ل اإلتفاقی���ة إال بع���د إتم���ام اإلج���راءات 
 طلوبة.الم

 
 كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

الموافق���ة عل���ى بروتوك���ول التع���اون ب���ین جامع���ة الق���اھرة كلی���ة االقتص���اد والعل���وم  -
 السیاسیة ومؤسسة األھرام الصحفیة القومیة،تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة.

 
 

 

 

 كلیة اإلعالم
افة والت���دبیر م���ذكرة التف���اھم ب���ین جامع���ة الق���اھرة ومعھ���د الص���حالموافق���ة عل���ى  -

والتكنولوجیا بالمملكة المغربیة،تمھیداً للعرض على مجلس الجامعة، على أال یتم ب�دء 
 تفعیل اإلتفاقیة إال بعد إتمام اإلجراءات المطلوبة.

 
 

 

 مھمة علمیة
 

 كلیة العلوم
الموافقة عل�ى م�د المھم�ة العلمی�ة بالمملك�ة المتح�دة لل�دكتور/ دمحم ك�ارم الس�ید غن�یم  -

ب��دون  ۲۱/۲/۲۰۱۹بقس��م الفیزی��اء الحیوی��ة لم��دة ع��ام ثال��ث اعتب��اراً م��ن الم��درس 
 مرتب.

 

 كلیة طب قصر العیني
الموافقة على م�د المھم�ة العلمی�ة بالوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة لل�دكتور/ دمحم مج�دي  -

مس��عد التم��امي (الم��درس بقس��م المس��الك البولی��ة والتناس��لیة) بالكلی��ة لم��دة ع��ام ثال��ث 
 م بدون مرتب.۱/۷/۲۰۱۹ اعتباراً من
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 مصادقـــات
 إدارة الجامعة

لجلس����ة  محض����ر اجتم����اع مجل����س الدراس����ات العلی����ـا والبح����وث االمص����ادقة عل����ى  -
 .۱۹/۳/۲۰۱۹) بتاریخ ۳۷۱رقم(

 
المص��ادقة عل���ى ق���رارات األس��تاذ ال���دكتور نائ���ب رئ��یس الجامع���ة للدراس���ات العلی���ا  -

والبح�����وث ب�����التفویض م�����ن مجل�����س الدراس�����ات العلی�����ا والبح�����وث خ�����الل الفت�����رة  
 فى المجاالت التالیة:.۲۱/٤/۲۰۱۹حتى۲۰/۳/۲۰۱۹من

 تسجــیل رســائل المــاجستیـر والدكتــوراه. .۱
 إلغاء تسجیــل رســائل المــاجستیـر والدكتــوراه. .۲
 تحدید مواعید امتحانات الدراسات العلیا فى كلیـات الجامعة ومعاھدھـا. .۳
 ح�����االت م�����د القی�����د االس�����تثنائى لم�����دة ع�����ام م�����ن خ�����ارج الالئح�����ة وفق�����اً للقواع�����د .٤

 واللوائح المنظمة بالجامعة.
 جدیدھا وإنھائھا.حـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنھـا وت .٥
ح��االت م��د القی��د االس��تثنائى للع��ام الث��انى والثال��ث وفق��اً للقواع��د والل��وائح المنظم��ة  .٦

 بالجامعة.
 إع����ادة قی����د واس����تثناء م����ن ش����رط م����رور ع����ام عل����ى ش����طب القی����د وفق����اً للقواع����د .۷

 واللوائح المنظمة بالجامعة.
 االس���تثناء م���ن ش���رط ع���دم م���رور أكث���ر م���ن خم���س س���نوات عل���ى حص���ول الطال���ب .۸

 ل��ى الس��نة التمھیدی��ة للتس��جیل لدرج��ة الماجس��تیر وال��دكتوراه، وذل��ك بع��ذر مقب��ولع
 وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.

 الموافقة على فرض م�ـواد تكمیلی�ة لمعادل�ة الس�نة التمھیدی�ة للماجس�تیر أو ال�دكتوراه .۹
 مع فرض رسوم تكمیلیة وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى ھذا الشأن.

الط��الب فرص��ة اس��تثنائیة ل��دخول االمتح��ان (دبلوم/ماجس��تیر) وفق��اً للقواع��د م��نح  .۱۰
 واللوائح المنظمة بالجامعة.

 اعتمـاد قـید الطـالب عن سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كلیـة حـدیث. .۱۱
 إض�����افة المش�����رف عل�����ى رس�����ائل الماجس�����تیر وال�����دكتوراه الخاص�����ة بإعف�����ائھم .۱۲

 من شرط ستة أشھر على إضافة المشرف.
 م���د االس���تثنائى للع���ام الثال���ث كح���د أقص���ى، م���ع ض���رورة تش���كیل لجن���ة الحك���مال .۱۳

 على الرسالة قبل نھایة العام الثالث وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.
الموافق��ة عل��ى م��نح فرص��ة اس��تثنائیة إض��افیة م��ن خ��ارج الالئح��ة ل��دخول االمتح��ان  .۱٤

 النھائى للدكتوراه.
 اتفاقیات تعاون

 امعةإدارة الج
الموافقة على مذكرة التفاھم ب�ین جامع�ة الق�اھرة وأكادیمی�ة العل�وم الش�رطیة بإم�ارة  -

الش��ارقة ف��ي المج��االت التعلیمی��ة والتدریبی��ة والبحثی��ة ، تمھی��داً للع��رض عل��ى مجل��س 
 .الجامعةعلى أال یتم بدء تفعیل اإلتفاقیة إال بعد إتمام اإلجراءات المطلوبة

ب��ین جامع��ة الق��اھرة وجامع��ة ش��انغھاي للدراس��ات  الموافق��ة عل��ى م��ذكرة التف��اھم -
الدولیة في مج�االت البح�وث والتعل�یم وب�رامج الت�دریب، تمھی�داً للع�رض عل�ى مجل�س 

 الجامعة، على أال یتم بدء تفعیل اإلتفاقیة إال بعد إتمام اإلجراءات المطلوبة.
 

 كلیة الحقوق
الحق��وق) ومرك��ز الق��اھرة  الموافق��ة عل��ى م��ذكرة التف��اھم ب��ین جامع��ة الق��اھرة (كلی��ة -

 اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي، تمھیداً للعرض على مجلس الجامعة.
 

 كلیة طب قصر العیني
قس��م  -الموافق��ة عل��ى م��ذكرة التف��اھم ب��ین جامع��ة الق��اھرة (كلی��ة ط��ب قص��ر العین��ي -

تمھی�داً للع�رض عل�ى  األم�راض المتوطن�ة) وقط�اع الخ�دمات الطبی�ة ب�وزارة الداخلی�ة،
 .لس الجامعةمج

 
 كلیة دار العلوم

الموافق���ة عل���ى م���ذكرة التف���اھم ب���ین جامع���ة الق���اھرة (كلی���ة دار العل���وم) وجامع���ة  -
وذل�ك تمھی�داً للع�رض  مونستر(مركز الدراس�ات والتربی�ة الدینی�ة اإلس�المیة) بألمانی�ا،

عل���ى مجل���س الجامع���ة، عل���ى أال ی���تم ب���دء تفعی���ل اإلتفاقی���ة إال بع���د إتم���ام اإلج���راءات 
 طلوبة.الم

 
 كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

الموافق���ة عل���ى بروتوك���ول التع���اون ب���ین جامع���ة الق���اھرة كلی���ة االقتص���اد والعل���وم  -
 السیاسیة ومؤسسة األھرام الصحفیة القومیة،تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة.

 
 

 

 

 كلیة اإلعالم
افة والت���دبیر م���ذكرة التف���اھم ب���ین جامع���ة الق���اھرة ومعھ���د الص���حالموافق���ة عل���ى  -

والتكنولوجیا بالمملكة المغربیة،تمھیداً للعرض على مجلس الجامعة، على أال یتم ب�دء 
 تفعیل اإلتفاقیة إال بعد إتمام اإلجراءات المطلوبة.

 
 

 

 مھمة علمیة
 

 كلیة العلوم
الموافقة عل�ى م�د المھم�ة العلمی�ة بالمملك�ة المتح�دة لل�دكتور/ دمحم ك�ارم الس�ید غن�یم  -

ب��دون  ۲۱/۲/۲۰۱۹بقس��م الفیزی��اء الحیوی��ة لم��دة ع��ام ثال��ث اعتب��اراً م��ن الم��درس 
 مرتب.

 

 كلیة طب قصر العیني
الموافقة على م�د المھم�ة العلمی�ة بالوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة لل�دكتور/ دمحم مج�دي  -

مس��عد التم��امي (الم��درس بقس��م المس��الك البولی��ة والتناس��لیة) بالكلی��ة لم��دة ع��ام ثال��ث 
 م بدون مرتب.۱/۷/۲۰۱۹ اعتباراً من
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لموافقة على مد المھمة العلمیة وتغییر مقرھا للدكتورة/ دینا أس�امة مص�طفى لبی�ب ا -
الم�����درس بقس�����م أم�����راض القل�����ب واألوعی�����ة الدموی�����ة بالكلی�����ة لیص�����بح بجامع�����ة 

Stephenson Center  بكندا بدالً م�ن مرك�ز ال�دكتور/ مج�دي یعق�وب بأس�وان لم�دة
 .۲/۱۰/۲۰۱۹عام ثالث اعتباراً من 

 
 المعھد القومي لألورام

الموافقة على مد المھمة العلمیة وتغیی�ر مقرھ�ا لل�دكتور/ مین�ا مین�ا ج�رجس یوس�ف  -
 المدرس بقسم جراحة األورام بالمعھد لیصبح مستشفى جامعة نوریتش ببریطانیا بدالً 
من مستشفى الملكة إلیزابیث كینجزلین بالمملك�ة المتح�دة لم�دة ع�ام ثال�ث اعتب�اراً م�ن 

 م.۲/۲۰۱۹/۱٥
 

 

 شئون أعضاء ھیئة التدریس
 كلیة الھندسة

الموافق��ة عل��ى تجدی��د تعی��ین األس��تاذ ال��دكتور/ أش��رف ال��دماطي األس��تاذ بجامع���ة  -
ائیة بالكلی��ة لع���ام ) بقس��م الھندس��ة اإلنش���Adjunct Professorویس��ترن بكن��دا (ِ

 آخر،تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة .
 

 كلیة الزراعة
بن��اء عل��ى فت��وى المستش��ار الق��انوني بش��أن تس��لیم العم��ل للس��ید/ دمحم نجی��ب الھالل��ي  -

فری��د عب��د الص��مد ج��وھر الم��درس المس��اعد بقس��م اإلنت��اج الحی��واني بكلی��ة الزراع��ة، 
ق�ة رئ�یس الجامع�ة م�ن م�دة خدمت�ھ حتى ت�اریخ مواف ۲۷/٥/۲۰۱٥وإسقاط المدة من 

مع ما یترتب على ذلك من آثار، ومطالبتھ وضامنھ بالنفقات لع�دم تحقی�ق الغ�رض م�ن 
اإلجازة الدراسیة، وإب�داء ال�رأي ف�ي تحوی�ل س�یادتھ لوظیف�ة إداری�ة ف�ي ض�وء الم�ادة 

 ) من قانون تنظیم الجامعات.۱٥٦(
ار الق��انوني للجامع��ة واعتب��ار الس���ید اإلحاط��ة علم��اً بفت���وى المستش�� ق��رر المجل��س          

الم��درس المس��اعد/ دمحم نجی��ب الھالل��ي فری��د عب��د الص��مد ج��وھر طال��ب دكت��وراه ی��تم 
   تسجیل خطة بحث جدیدة لسیادتھ، وتطبق علیھ جمیع قواعد ولوائح الكلیة والجامعة.

 

 دراسات علیا
 إدارة الجامعة

 .مكافآت النشر العلمي الدوليالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن تعدیل بنود  -
 

 كلیة اآلداب
تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم اإلنس��انیة بالموافق��ة عل��ى إنش��اء برن��امج الموافق��ة عل��ى  -

الماجس��تیر المش��ترك ف��ي اللغ��ة الص��ینیة وآدابھ��ا ب��ین جامع��ة الق��اھرة (كلی��ة اآلداب) 
 تمھیداً للعرض على مجلس الجامعة.وجامعة شانغھاي "جیاوتونغ"، 

 
 

 

 ة التجارةكلی
الموافق��ة عل��ى تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم االجتماعی��ة بش��أن الموافق��ة عل��ى تع��دیل  -

ال���دكتوراه  -دكت���وراه -ماجس���تیر –المص���روفات الدراس���یة للدراس���ات العلی���ا (دبل���وم 
 )،تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة.DBAالمھنیة 

 
 

 كلیة دار العلوم
، ٤۱، ۲۲الموافق��ة عل��ى تع��دیل الم��واد ( تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم اإلنس��انیة بش��أن -

) بالئح����ة الدراس����ات العلی����ا نظ����ام الس����اعات المعتم����دة لب����رامج ٦٤، ۳۹، ۲۷، ٦٦
 الدكتوراه)،تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة. -الماجستیر –(الدبلومات 





 كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة
الموافق��ة عل��ى إنش��اء  تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم االجتماعی��ة بش��أنالموافق��ة عل��ى  -

برنامج للحصول على درجة ماجستیر أكادیمي مزدوج�ة ب�ین جامع�ة ب�رلین الح�رة ف�ي 
"الدراس���ات المس���تقبلیة" ف���ي إط���ار م���ذكرة التف���اھم المبرم���ة ب���ین الج���امعتین ف���ي 

 تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة.، ۲۰۱۸/٤/۲۷
 

 

ن الموافق��ة عل��ى إنش��اء تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم االجتماعی��ة بش��أالموافق��ة عل��ى  -
برن��امج للحص��ول عل��ى درج��ة ماجس��تیر مھن��ي مزدوج��ة ف��ي اقتص��ادیات الص��حة ب��ین 
جامع����ة الق����اھرة وجامع����ة كول����ون ف����ي إط����ار م����ذكرة تف����اھم ب����ین الج����امعتین من����ذ 

 .تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة،۲۰۱٥
 

 كلیة العالج الطبیعي
دیع أحم�د بدرج�ة الماجس�تیر بالكلی�ة الموافقة على إعادة قید الطالب�ة/ إیم�ان عب�د الب� -

م��ع إعفاؤھ��ا م��ن ش��رط م��رور ع��ام عل��ى ش��طب القی��د  ۲۰۱۸/۲۰۱۹للع��ام الج��امعي 
% م�ن الم�واد الت�ي س�بق دراس�تھا والنج�اح فیھ�ا والت�ي ل�م ٥۰وإعفاؤھا من دراس�ة 

 سنوات. ٥یمر علیھا 
 

 كلیة اآلثار
) نظ��ام ۳دیل الم��ادة (تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم اإلنس��انیة بش��أن الموافق��ة عل��ى تع�� -

) ۳الدراسة من الالئحة الداخلیة للدراس�ات العلی�ا بنظ�ام الس�اعات المعتم�دة، والم�ادة (
مواعید الدراس�ة وم�دتھا م�ن الئح�ة الب�رامج اإلض�افیة الجدی�دة للدراس�ات العلی�ا نظ�ام 

 .تمھیدا للعرض على مجلس الجامعةالساعات المعتمدة،
 

 يعمرانكلیة التخطیط اإلقلیمي وال
اقت��راح الكلی��ة الموافق��ة عل��ى إعف��اء الطالب��ة الس��وریة/ ظ��الل مص��طفى بن��اء عل��ى  -

من مق�رري  ۲۰۱۸/۲۰۱۹درعوزي المقیدة بدرجة الماجستیر بالكلیة للعام الجامعي 
 التخطیط البیئي) حیث سبق دراستھما والنجاح فیھما. -(التنمیة المستدامة

 عروض.قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال الم
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لموافقة على مد المھمة العلمیة وتغییر مقرھا للدكتورة/ دینا أس�امة مص�طفى لبی�ب ا -
الم�����درس بقس�����م أم�����راض القل�����ب واألوعی�����ة الدموی�����ة بالكلی�����ة لیص�����بح بجامع�����ة 

Stephenson Center  بكندا بدالً م�ن مرك�ز ال�دكتور/ مج�دي یعق�وب بأس�وان لم�دة
 .۲/۱۰/۲۰۱۹عام ثالث اعتباراً من 

 
 المعھد القومي لألورام

الموافقة على مد المھمة العلمیة وتغیی�ر مقرھ�ا لل�دكتور/ مین�ا مین�ا ج�رجس یوس�ف  -
 المدرس بقسم جراحة األورام بالمعھد لیصبح مستشفى جامعة نوریتش ببریطانیا بدالً 
من مستشفى الملكة إلیزابیث كینجزلین بالمملك�ة المتح�دة لم�دة ع�ام ثال�ث اعتب�اراً م�ن 

 م.۲/۲۰۱۹/۱٥
 

 

 شئون أعضاء ھیئة التدریس
 كلیة الھندسة

الموافق��ة عل��ى تجدی��د تعی��ین األس��تاذ ال��دكتور/ أش��رف ال��دماطي األس��تاذ بجامع���ة  -
ائیة بالكلی��ة لع���ام ) بقس��م الھندس��ة اإلنش���Adjunct Professorویس��ترن بكن��دا (ِ

 آخر،تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة .
 

 كلیة الزراعة
بن��اء عل��ى فت��وى المستش��ار الق��انوني بش��أن تس��لیم العم��ل للس��ید/ دمحم نجی��ب الھالل��ي  -

فری��د عب��د الص��مد ج��وھر الم��درس المس��اعد بقس��م اإلنت��اج الحی��واني بكلی��ة الزراع��ة، 
ق�ة رئ�یس الجامع�ة م�ن م�دة خدمت�ھ حتى ت�اریخ مواف ۲۷/٥/۲۰۱٥وإسقاط المدة من 

مع ما یترتب على ذلك من آثار، ومطالبتھ وضامنھ بالنفقات لع�دم تحقی�ق الغ�رض م�ن 
اإلجازة الدراسیة، وإب�داء ال�رأي ف�ي تحوی�ل س�یادتھ لوظیف�ة إداری�ة ف�ي ض�وء الم�ادة 

 ) من قانون تنظیم الجامعات.۱٥٦(
ار الق��انوني للجامع��ة واعتب��ار الس���ید اإلحاط��ة علم��اً بفت���وى المستش�� ق��رر المجل��س          

الم��درس المس��اعد/ دمحم نجی��ب الھالل��ي فری��د عب��د الص��مد ج��وھر طال��ب دكت��وراه ی��تم 
   تسجیل خطة بحث جدیدة لسیادتھ، وتطبق علیھ جمیع قواعد ولوائح الكلیة والجامعة.

 

 دراسات علیا
 إدارة الجامعة

 .مكافآت النشر العلمي الدوليالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن تعدیل بنود  -
 

 كلیة اآلداب
تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم اإلنس��انیة بالموافق��ة عل��ى إنش��اء برن��امج الموافق��ة عل��ى  -

الماجس��تیر المش��ترك ف��ي اللغ��ة الص��ینیة وآدابھ��ا ب��ین جامع��ة الق��اھرة (كلی��ة اآلداب) 
 تمھیداً للعرض على مجلس الجامعة.وجامعة شانغھاي "جیاوتونغ"، 

 
 

 

 ة التجارةكلی
الموافق��ة عل��ى تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم االجتماعی��ة بش��أن الموافق��ة عل��ى تع��دیل  -

ال���دكتوراه  -دكت���وراه -ماجس���تیر –المص���روفات الدراس���یة للدراس���ات العلی���ا (دبل���وم 
 )،تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة.DBAالمھنیة 

 
 

 كلیة دار العلوم
، ٤۱، ۲۲الموافق��ة عل��ى تع��دیل الم��واد ( تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم اإلنس��انیة بش��أن -
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 الدكتوراه)،تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة. -الماجستیر –(الدبلومات 





 كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة
الموافق��ة عل��ى إنش��اء  تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم االجتماعی��ة بش��أنالموافق��ة عل��ى  -

برنامج للحصول على درجة ماجستیر أكادیمي مزدوج�ة ب�ین جامع�ة ب�رلین الح�رة ف�ي 
"الدراس���ات المس���تقبلیة" ف���ي إط���ار م���ذكرة التف���اھم المبرم���ة ب���ین الج���امعتین ف���ي 

 تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة.، ۲۰۱۸/٤/۲۷
 

 

ن الموافق��ة عل��ى إنش��اء تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم االجتماعی��ة بش��أالموافق��ة عل��ى  -
برن��امج للحص��ول عل��ى درج��ة ماجس��تیر مھن��ي مزدوج��ة ف��ي اقتص��ادیات الص��حة ب��ین 
جامع����ة الق����اھرة وجامع����ة كول����ون ف����ي إط����ار م����ذكرة تف����اھم ب����ین الج����امعتین من����ذ 

 .تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة،۲۰۱٥
 

 كلیة العالج الطبیعي
دیع أحم�د بدرج�ة الماجس�تیر بالكلی�ة الموافقة على إعادة قید الطالب�ة/ إیم�ان عب�د الب� -

م��ع إعفاؤھ��ا م��ن ش��رط م��رور ع��ام عل��ى ش��طب القی��د  ۲۰۱۸/۲۰۱۹للع��ام الج��امعي 
% م�ن الم�واد الت�ي س�بق دراس�تھا والنج�اح فیھ�ا والت�ي ل�م ٥۰وإعفاؤھا من دراس�ة 

 سنوات. ٥یمر علیھا 
 

 كلیة اآلثار
) نظ��ام ۳دیل الم��ادة (تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم اإلنس��انیة بش��أن الموافق��ة عل��ى تع�� -

) ۳الدراسة من الالئحة الداخلیة للدراس�ات العلی�ا بنظ�ام الس�اعات المعتم�دة، والم�ادة (
مواعید الدراس�ة وم�دتھا م�ن الئح�ة الب�رامج اإلض�افیة الجدی�دة للدراس�ات العلی�ا نظ�ام 

 .تمھیدا للعرض على مجلس الجامعةالساعات المعتمدة،
 

 يعمرانكلیة التخطیط اإلقلیمي وال
اقت��راح الكلی��ة الموافق��ة عل��ى إعف��اء الطالب��ة الس��وریة/ ظ��الل مص��طفى بن��اء عل��ى  -

من مق�رري  ۲۰۱۸/۲۰۱۹درعوزي المقیدة بدرجة الماجستیر بالكلیة للعام الجامعي 
 التخطیط البیئي) حیث سبق دراستھما والنجاح فیھما. -(التنمیة المستدامة

 عروض.قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال الم
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 كلیة الدراسات العلیا للتربیة
بن���اء عل���ى الم���ذكرة بش���أن استفس���ار ك���ل م���ن أ.د. وكی���ل كلی���ة التخط���یط اإلقلیم���ي  -

والعمراني و أ.د. وكیل كلیة الدراسات العلیا للتربی�ة ع�ن موق�ف الس�ادة مع�اوني ھیئ�ة 
ة م�ن المدرسین المساعدین) والعاملین وأبناء الع�املین بالجامع� –التدریس (المعیدین 

زیادة المصروفات الدراسیة لرس�ائل الماجس�یتر وال�دكتوراه لط�الب مرحل�ة الدراس�ات 
 م.۲۷/۲/۲۰۱۹) بتاریخ ۱۱۸۰العلیا المقررة من مجلس الجامعة جلسة رقم (

قرر المجلس إعفاء الھیئة المعاونة بجامعة القاھرة من زیادة المصروفات التي أقرھ�ا 
س��بة للع��املین بالجامع��ة وأبن��اء الع��املین م، وبالن۲۷/۲/۲۰۱۹مجل��س الجامع��ة ف��ي 

وأبناء أعضاء ھیئة التدریس یطبق علیھم النسبة المق�ررة بق�رار مجل�س الجامع�ة ف�ي 
 على أن تعمم على كلیات الجامعة ومعاھدھا. ۳۰/۹/۲۰۱۸

 
 المعھد القومي لألورام

ع�دد  اقتراح المعھ�د الموافق�ة عل�ى مخاطب�ة الجامع�ة بم�دى قانونی�ة زی�ادةبناء على  -
م�رات) متتالی�ة وذل�ك م�ع ع�دم  ٤مرات التقدم لإلمتحانات اإلكلینیكیة والشفویة لم�دة (

 ) مرات متتالیة،٥احتساب الدور الذي تم فیھ اجتیاز االمتحان التحریري أي یصبح (
 

 قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال المعروض.
 

 بحــــوث
 كلیة العلوم

ن إج��راء المش��روع البحث��ي "إنش��اء الش��بكة: الش��بكة الموافق��ة عل��ى الم��ذكرة بش��أ -
الوطنیة للمعش�بات المص�ریة" بكلی�ة العل�وم بإش�راف األس�تاذ ال�دكتور/ منی�ر دمحم عب�د 
الغني أحمد األستاذ بالكلیة وبتمویل من أكادیمیة البحث العلمي،وفقا لبنود التعاق�د ب�ین 

 الطرفین.
 

 

 كلیة الھندسة
إجراء المشروع البحث�ي "الحف�اظ عل�ى الت�راث الثق�افي  مذكرة بشأنالموافقة على ال -

ف��ي مص��ر م��ن األض��رار الناجم��ة ع��ن ال��زالزل م��ن خ��الل الح��واجز الزلزالی��ة" بكلی��ة 
الھندسة بإشراف األستاذ ال�دكتور/ یوس�ف ف�وزي راش�د األس�تاذ بالكلی�ة وبتموی�ل م�ن 

 .ینوفقا لبنود التعاقد بین الطرفصندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة، 
 

 كلیة الزراعة
م��ذكرة بش��أن إج��راء المش��روع البحث��ي "تطبیق��ات متط��ورة للطاق��ة الموافق��ة عل��ى ال -

الشمس��یة ف��ي الص��وبات الزراعی��ة إلنت��اج الطاق��ة والغ��ذاء" بكلی��ة الزراع��ة بإش��راف 
األس��تاذ ال��دكتور/ رض��ا حس��انین إم��ام حس��انین األس��تاذ بالكلی��ة وبتموی��ل م��ن ص��ندوق 

 .وفقا لبنود التعاقد بین الطرفین، ولوجیةالعلوم والتنمیة التكن
 

 

 

 

مذكرة بشأن إج�راء المش�روع البحث�ي "رص�د اآللی�ات البیوكیمیائی�ة الموافقة على ال -
والجینی��ة لمقاوم��ة دودة ورق القط��ن للمبی��دات الحش��ریة" بكلی��ة الزراع��ة بإش��راف 

وی��ل م��ن األس��تاذ ال��دكتور/ معت��ز عب��د الم��نعم محم��ود مص��طفى األس��تاذ بالكلی��ة وبتم
 .وفقا لبنود التعاقد بین الطرفینصندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة، 
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 كلیة الدراسات العلیا للتربیة
بن���اء عل���ى الم���ذكرة بش���أن استفس���ار ك���ل م���ن أ.د. وكی���ل كلی���ة التخط���یط اإلقلیم���ي  -

والعمراني و أ.د. وكیل كلیة الدراسات العلیا للتربی�ة ع�ن موق�ف الس�ادة مع�اوني ھیئ�ة 
ة م�ن المدرسین المساعدین) والعاملین وأبناء الع�املین بالجامع� –التدریس (المعیدین 

زیادة المصروفات الدراسیة لرس�ائل الماجس�یتر وال�دكتوراه لط�الب مرحل�ة الدراس�ات 
 م.۲۷/۲/۲۰۱۹) بتاریخ ۱۱۸۰العلیا المقررة من مجلس الجامعة جلسة رقم (

قرر المجلس إعفاء الھیئة المعاونة بجامعة القاھرة من زیادة المصروفات التي أقرھ�ا 
س��بة للع��املین بالجامع��ة وأبن��اء الع��املین م، وبالن۲۷/۲/۲۰۱۹مجل��س الجامع��ة ف��ي 

وأبناء أعضاء ھیئة التدریس یطبق علیھم النسبة المق�ررة بق�رار مجل�س الجامع�ة ف�ي 
 على أن تعمم على كلیات الجامعة ومعاھدھا. ۳۰/۹/۲۰۱۸

 
 المعھد القومي لألورام

ع�دد  اقتراح المعھ�د الموافق�ة عل�ى مخاطب�ة الجامع�ة بم�دى قانونی�ة زی�ادةبناء على  -
م�رات) متتالی�ة وذل�ك م�ع ع�دم  ٤مرات التقدم لإلمتحانات اإلكلینیكیة والشفویة لم�دة (

 ) مرات متتالیة،٥احتساب الدور الذي تم فیھ اجتیاز االمتحان التحریري أي یصبح (
 

 قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال المعروض.
 

 بحــــوث
 كلیة العلوم

ن إج��راء المش��روع البحث��ي "إنش��اء الش��بكة: الش��بكة الموافق��ة عل��ى الم��ذكرة بش��أ -
الوطنیة للمعش�بات المص�ریة" بكلی�ة العل�وم بإش�راف األس�تاذ ال�دكتور/ منی�ر دمحم عب�د 
الغني أحمد األستاذ بالكلیة وبتمویل من أكادیمیة البحث العلمي،وفقا لبنود التعاق�د ب�ین 

 الطرفین.
 

 

 كلیة الھندسة
إجراء المشروع البحث�ي "الحف�اظ عل�ى الت�راث الثق�افي  مذكرة بشأنالموافقة على ال -
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ثامنًا

محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

اليــــــوجـــــد
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تاسعًا

قرارات السيد أ. د/ رئيس الجامعة

أواًل : شئون أعضـاء هيئــة التدريــس والعاملين

اليــــــوجـــــد
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تاسعًا

قرارات السيد أ. د/ رئيس الجامعة

ثانيًا : شئون طالب الدراسات العليا
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلداب

7322019/04/08                                                                      
                                           

7352019/04/08                                                               
                                                           

7362019/04/08                                                                 
                                                 

7372019/04/08                                                               
                                                 

7382019/04/08                                                               
                                  

7392019/04/08                                                                 
                    

7402019/04/08                                                                
                                                       

7412019/04/08                                                                        
                                 

7422019/04/08                                                                     
                                   

7432019/04/08                                                                   
            

7442019/04/08                                                                      
                            

7452019/04/08                                                                     
                                                                

7462019/04/09                                                              
                      

7472019/04/09                                                                     
                                  

7482019/04/09                                                                     
                          

7492019/04/09                                                                
                                         

7502019/04/09                                                                   
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلداب

7512019/04/09                                                                      
                

7522019/04/09                                                                     
                            

7532019/04/09                                                                     
                                    

7542019/04/09                                                                      
              

7552019/04/09                                                                 
                                                       

7562019/04/09                                                              
                      

8592019/04/17                                                                    
                                         

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحقىق

5662019/04/04                                                                   
                    

5672019/04/04                                                                   
                           

5682019/04/04                                                                   
                  

5692019/04/04                                                                      
                   

5702019/04/04                                                                   
                          

5712019/04/04                                                                 
                    

5722019/04/04                                                                      
                    

5732019/04/04                                                                     
                          

5742019/04/04                                                                   
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلداب

7512019/04/09                                                                      
                

7522019/04/09                                                                     
                            

7532019/04/09                                                                     
                                    

7542019/04/09                                                                      
              

7552019/04/09                                                                 
                                                       

7562019/04/09                                                              
                      

8592019/04/17                                                                    
                                         

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحقىق

5662019/04/04                                                                   
                    

5672019/04/04                                                                   
                           

5682019/04/04                                                                   
                  

5692019/04/04                                                                      
                   

5702019/04/04                                                                   
                          

5712019/04/04                                                                 
                    

5722019/04/04                                                                      
                    

5732019/04/04                                                                     
                          

5742019/04/04                                                                   
                          

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحقىق

5752019/04/04                                                                  
                    

5762019/04/04                                                                      
                      

5772019/04/04                                                                    
                  

5782019/04/04                                                                     
                      

5792019/04/04                                                               
              

5802019/04/04                                                                   
                    

7242019/04/08                                                             
               

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح العلـىم

8472019/04/17                                                                    
                  

8762019/04/18                                                                  
       

9022019/04/18                                                                    
            

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

6402019/04/07                                                                         
                          

6412019/04/07                                                                    
                  

6422019/04/07                                                            
       

6432019/04/07                                                                  
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

6442019/04/07                                                                  

6462019/04/07                                                                      
                          

6472019/04/07                                                                 
       

6482019/04/07                                                                    
           

6492019/04/07                                                            
      

6502019/04/07                                                              
                                    

6512019/04/07                                                                  
                          

6522019/04/07                                                                    

6532019/04/07                                                                

6542019/04/07                                                              
                                   

6552019/04/07                                                                         
       

6562019/04/08                                                                    
       

6572019/04/08                                                                

6582019/04/08                                                                    
                                    

6592019/04/08                                                             
                                            

6602019/04/08                                                                       

6612019/04/08                                                             
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

6442019/04/07                                                                  

6462019/04/07                                                                      
                          

6472019/04/07                                                                 
       

6482019/04/07                                                                    
           

6492019/04/07                                                            
      

6502019/04/07                                                              
                                    

6512019/04/07                                                                  
                          

6522019/04/07                                                                    

6532019/04/07                                                                

6542019/04/07                                                              
                                   

6552019/04/07                                                                         
       

6562019/04/08                                                                    
       

6572019/04/08                                                                

6582019/04/08                                                                    
                                    

6592019/04/08                                                             
                                            

6602019/04/08                                                                       

6612019/04/08                                                             

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

6622019/04/08                                                                   
       

6632019/04/08                                                                 

6642019/04/08                                                                

6652019/04/08                                                                    
       

6662019/04/08                                                                    

6672019/04/08                                                               

6682019/04/08                                                                 
     

6692019/04/08                                                                        
           

6702019/04/08                                                                  
                      

6712019/04/08                                                               

6722019/04/08                                                              

6732019/04/08                                                               
                      

6742019/04/08                                                           
               

6752019/04/08                                                                  

6762019/04/08                                                                

6772019/04/08                                                                
               

6782019/04/08                                                               
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

6792019/04/08                                                                   

6802019/04/08                                                                  

6812019/04/08                                                                 
     

6822019/04/08                                                           

6832019/04/08                                                                    
       

6842019/04/08                                                                 

6852019/04/08                                                             
                        

6862019/04/08                                                               
      

6872019/04/08                                                                

6882019/04/08                                                                 

6892019/04/08                                                                       

6902019/04/08                                                                
       

6912019/04/08                                                                   
       

6922019/04/08                                                                  
              

6932019/04/08                                                                 
                  

7222019/04/08                                                                 

7232019/04/08                                                               
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

6792019/04/08                                                                   

6802019/04/08                                                                  

6812019/04/08                                                                 
     

6822019/04/08                                                           

6832019/04/08                                                                    
       

6842019/04/08                                                                 

6852019/04/08                                                             
                        

6862019/04/08                                                               
      

6872019/04/08                                                                

6882019/04/08                                                                 

6892019/04/08                                                                       

6902019/04/08                                                                
       

6912019/04/08                                                                   
       

6922019/04/08                                                                  
              

6932019/04/08                                                                 
                  

7222019/04/08                                                                 

7232019/04/08                                                               
     

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

7252019/04/08                                                              

7262019/04/08                                                                        
           

7292019/04/08                                                                   
                          

7302019/04/08                                                                 
        

7312019/04/08                                                               
       

8532019/04/17                                                               

8542019/04/17                                                                  
     

8552019/04/17                                                                     
                                   

8562019/04/17                                                          

8572019/04/17                                                               

8582019/04/17                                                            
                          

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التجارج

6012019/04/04                                                                
            

6042019/04/04                                                                
           

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الهنذسح

6082019/04/04                                                          
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الهنذسح

6092019/04/04                                                                 
                 

6102019/04/04                                                                  
                       

6112019/04/04                                                               
                

6162019/04/07                                                               
                

                                                             
                                   

                                                           
                                   

6172019/04/07                                                                
             
                                                            

                
                                                                 

                       
                                                                     

                          
6192019/04/07                                                                

                  
                                                        

                               
                                                               

                  
6202019/04/07                                                              

                     
                                                         

                                                     
                                                               

                 
6212019/04/07                                                                     
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الهنذسح

6092019/04/04                                                                 
                 

6102019/04/04                                                                  
                       

6112019/04/04                                                               
                

6162019/04/07                                                               
                

                                                             
                                   

                                                           
                                   

6172019/04/07                                                                
             
                                                            

                
                                                                 

                       
                                                                     

                          
6192019/04/07                                                                

                  
                                                        

                               
                                                               

                  
6202019/04/07                                                              

                     
                                                         

                                                     
                                                               

                 
6212019/04/07                                                                     

       
                                                                  

         

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الهنذسح

6222019/04/07                                                                 
                       

                                                                
                 

                                                                 
                          

                                                                
                               

6232019/04/07                                                                 
                                   

                                                                
                       

                                                                  
                       

6242019/04/07                                                                 
        

6252019/04/07                                                          
             

6262019/04/07                                                                  
                         

                                                             
                 

                                                            
                          

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الزراعح

8362019/04/11                                                               
                              

8602019/04/17                                                                   
                  

8612019/04/17                                                                        
                 

8622019/04/17                                                                     
             

8632019/04/17                                                                    
                     

8642019/04/17                                                                   
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الزراعح

8652019/04/17                                                              
                           

8662019/04/18                                                                  
                            

8672019/04/18                                                                 
                       

8682019/04/18                                                                         
          

8692019/04/18                                                                     
                  

8702019/04/18                                                                       
                           

8712019/04/18                                                                   
                 

8722019/04/18                                                                        
                 

8732019/04/18                                                                  
                            

8742019/04/18                                                               
                                

8752019/04/18                                                                    
                                

8772019/04/18                                                                       
           

8782019/04/18                                                              
                              

8792019/04/18                                                                   
                              

8802019/04/18                                                                         
                  

8812019/04/18                                                                       
                           

8822019/04/18                                                                        
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الزراعح

8652019/04/17                                                              
                           

8662019/04/18                                                                  
                            

8672019/04/18                                                                 
                       

8682019/04/18                                                                         
          

8692019/04/18                                                                     
                  

8702019/04/18                                                                       
                           

8712019/04/18                                                                   
                 

8722019/04/18                                                                        
                 

8732019/04/18                                                                  
                            

8742019/04/18                                                               
                                

8752019/04/18                                                                    
                                

8772019/04/18                                                                       
           

8782019/04/18                                                              
                              

8792019/04/18                                                                   
                              

8802019/04/18                                                                         
                  

8812019/04/18                                                                       
                           

8822019/04/18                                                                        
                       

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الزراعح

8832019/04/18                                                                    
                         

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الطة الثيطزي

7662019/04/09                                                                     
                                                       

7672019/04/09                                                                 
                                      

7682019/04/09                                                                    
                               

7742019/04/09                                                                      
                                                

7752019/04/09                                                                      
                             

7762019/04/09                                                                      
                                                     

7772019/04/09                                                                
                           

8522019/04/17                                                                    
                           

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

7852019/04/09                                                                   
                      

7862019/04/09                                                                   
                                        

8012019/04/10                                                                    
                                                

8022019/04/10                                                                 
                                        

8032019/04/10                                                                     
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

8042019/04/10                                                              
                                       

8052019/04/10                                                               
                           

8072019/04/10                                                           
                 

8082019/04/10                                                                  
                                        

8092019/04/11                                                                   
                                            

8102019/04/11                                                               
                           

8112019/04/11                                                                 
                                       

8122019/04/11                                                            
                                   

8142019/04/11                                                                   
                                      

8152019/04/11                                                                 
                                       

8162019/04/11                                                                 
                                             

8172019/04/11                                                                
                              

8182019/04/11                                                               
                           

8192019/04/11                                                                  
                                

8202019/04/11                                                             
                              

8212019/04/11                                                                  
                         

8222019/04/11                                                                  
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

8042019/04/10                                                              
                                       

8052019/04/10                                                               
                           

8072019/04/10                                                           
                 

8082019/04/10                                                                  
                                        

8092019/04/11                                                                   
                                            

8102019/04/11                                                               
                           

8112019/04/11                                                                 
                                       

8122019/04/11                                                            
                                   

8142019/04/11                                                                   
                                      

8152019/04/11                                                                 
                                       

8162019/04/11                                                                 
                                             

8172019/04/11                                                                
                              

8182019/04/11                                                               
                           

8192019/04/11                                                                  
                                

8202019/04/11                                                             
                              

8212019/04/11                                                                  
                         

8222019/04/11                                                                  
                              

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

8232019/04/11                                                               
                                

8242019/04/11                                                               
                                             

8252019/04/11                                                                    
                                   

8262019/04/11                                                               
                                            

8332019/04/11                                                            
                 

8512019/04/17                                                                 
                            

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الصيذلح

6272019/04/07                                                                   
                   

7022019/04/08                                                                      
                             

7032019/04/08                                                                         
                     

7042019/04/08                                                                        
             

7052019/04/08                                                               
                        

7062019/04/08                                                                  
                              

7072019/04/08                                                                     
                                 

7082019/04/08                                                                        
                   

7092019/04/08                                                                    
                                  

7102019/04/08                                                                      
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الصيذلح

7112019/04/08                                                                          
             

7122019/04/08                                                                       
                        

8842019/04/18                                                                      
                         

8852019/04/18                                                                    
             

8862019/04/18                                                                     
                     

8872019/04/18                                                                      
                       

8882019/04/18                                                                   
                     

8892019/04/18                                                                    
                   

8902019/04/18                                                                       
                     

8912019/04/18                                                                     
                             

8922019/04/18                                                                   
                   

8932019/04/18                                                                   
                       

8942019/04/18                                                                   
                   

8952019/04/18                                                                   
                              

8962019/04/18                                                                        
                     

8972019/04/18                                                                     
                             

8982019/04/18                                                              
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الصيذلح

7112019/04/08                                                                          
             

7122019/04/08                                                                       
                        

8842019/04/18                                                                      
                         

8852019/04/18                                                                    
             

8862019/04/18                                                                     
                     

8872019/04/18                                                                      
                       

8882019/04/18                                                                   
                     

8892019/04/18                                                                    
                   

8902019/04/18                                                                       
                     

8912019/04/18                                                                     
                             

8922019/04/18                                                                   
                   

8932019/04/18                                                                   
                       

8942019/04/18                                                                   
                   

8952019/04/18                                                                   
                              

8962019/04/18                                                                        
                     

8972019/04/18                                                                     
                             

8982019/04/18                                                              
                                        

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الصيذلح

8992019/04/18                                                                   
             

9002019/04/18                                                                    
                              

9012019/04/18                                                                
                        

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح االقتصاد والعلىم السياسيح

7572019/04/09                                                                     
                

7582019/04/09                                                               
         

7592019/04/09                                                                
                

7602019/04/09                                                                        
         

7912019/04/09                                                               
                     

7922019/04/10                                                                      
            

7932019/04/10                                                                      
            

7942019/04/10                                                                   
                         

7952019/04/10                                                                   
                                

7962019/04/10                                                                  
            

7972019/04/10                                                                      
                

7982019/04/10                                                                   
                

7992019/04/10                                                                  
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح االقتصاد والعلىم السياسيح

8002019/04/10                                                                   
            

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

6282019/04/07                                                                    
                                                     

6292019/04/07                                                                   
                             

6302019/04/07                                                                  
                                                            

6312019/04/07                                                                      
                                                     

6322019/04/07                                                               
                             

6332019/04/07                                                               
                                     

6342019/04/07                                                                  
                                              

6352019/04/07                                                                      
                                                      

6362019/04/07                                                                      
                                                      

6372019/04/07                                                                    
                                                          

        
6942019/04/08                                                                  

                                                    

6952019/04/08                                                                  
                                                         

        
6962019/04/08                                                                    

                                              

6972019/04/08                                                                      
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح االقتصاد والعلىم السياسيح

8002019/04/10                                                                   
            

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

6282019/04/07                                                                    
                                                     

6292019/04/07                                                                   
                             

6302019/04/07                                                                  
                                                            

6312019/04/07                                                                      
                                                     

6322019/04/07                                                               
                             

6332019/04/07                                                               
                                     

6342019/04/07                                                                  
                                              

6352019/04/07                                                                      
                                                      

6362019/04/07                                                                      
                                                      

6372019/04/07                                                                    
                                                          

        
6942019/04/08                                                                  

                                                    

6952019/04/08                                                                  
                                                         

        
6962019/04/08                                                                    

                                              

6972019/04/08                                                                      
                                                                

      

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

6982019/04/08                                                                     
                                  

6992019/04/08                                                                  
                                                            

7002019/04/08                                                                      
                                                          

7012019/04/08                                                                  
                                                          

        
7272019/04/08                                                                      

                                                              
      

8372019/04/11                                                                      
                                                     

8382019/04/11                                                                  
                                              

8392019/04/11                                                                  
                                                            

8402019/04/11                                                                   
                             

8412019/04/11                                                                    
                                                     

8422019/04/11                                                               
                             

8432019/04/11                                                                    
                                                          

        
8442019/04/11                                                                      

                                                      

8452019/04/11                                                                      
                                                      

8462019/04/11                                                                       
                           

8492019/04/17                                                                     
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التوزيض

5812019/04/04                                                                 
               

5822019/04/04                                                                
                                       

5832019/04/04                                                         
                       

5842019/04/04                                                                
           

5852019/04/04                                                             
                  

5862019/04/04                                                                   
                  

8482019/04/17                                                                    
                                  

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح االعالم

7132019/04/08                                                                      
                               

7142019/04/08                                                                  
                    

7152019/04/08                                                                   
                               

7162019/04/08                                                                    
                               

7172019/04/08                                                                  
                                                               

                    
7182019/04/08                                                                 

                                                                 
            

7192019/04/08                                                              
                                      

7202019/04/08                                                                  
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التوزيض

5812019/04/04                                                                 
               

5822019/04/04                                                                
                                       

5832019/04/04                                                         
                       

5842019/04/04                                                                
           

5852019/04/04                                                             
                  

5862019/04/04                                                                   
                  

8482019/04/17                                                                    
                                  

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح االعالم

7132019/04/08                                                                      
                               

7142019/04/08                                                                  
                    

7152019/04/08                                                                   
                               

7162019/04/08                                                                    
                               

7172019/04/08                                                                  
                                                               

                    
7182019/04/08                                                                 

                                                                 
            

7192019/04/08                                                              
                                      

7202019/04/08                                                                  
                           

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح االعالم

7212019/04/08                                                             
                                      

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلثار

5902019/04/04                                                                       
                                                             

5912019/04/04                                                                     
                                                                 

5922019/04/04                                                                 
                                                                     

             
5932019/04/04                                                                

                                                                  
       

5942019/04/04                                                                     
                                                               

     
5952019/04/04                                                                   

                                                                     
             

5962019/04/04                                                                   
                          

5972019/04/04                                                                 
                                          

5982019/04/04                                                                    
                                                                 

5992019/04/04                                                                     
                          

6002019/04/04                                                                   
                          

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التخطيط االقليوً والعوزانً

5882019/04/04                                                            
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التخطيط االقليوً والعوزانً

5892019/04/04                                                                 
                                               

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ العليا للتزتيح

7812019/04/09                                                                    
                           

8272019/04/11                                                                 
                           

8292019/04/11                                                                     
                                                            

8302019/04/11                                                                
                 

8312019/04/11                                                                   
                                                                   

8342019/04/11                                                                   
                                                            

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التزتيح للطفىلح الوثكزج

7782019/04/09                                                                      
                                                  

7792019/04/09                                                                         
                                                          

       
7802019/04/09                                                                        

                                   

7892019/04/09                                                                     
                                   

7902019/04/09                                                                         
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التخطيط االقليوً والعوزانً

5892019/04/04                                                                 
                                               

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ العليا للتزتيح

7812019/04/09                                                                    
                           

8272019/04/11                                                                 
                           

8292019/04/11                                                                     
                                                            

8302019/04/11                                                                
                 

8312019/04/11                                                                   
                                                                   

8342019/04/11                                                                   
                                                            

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التزتيح للطفىلح الوثكزج

7782019/04/09                                                                      
                                                  

7792019/04/09                                                                         
                                                          

       
7802019/04/09                                                                        

                                   

7892019/04/09                                                                     
                                   

7902019/04/09                                                                         
                                   

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح التزتيح النىعيح

7882019/04/09                                                                      
                                                                    

                                                              

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحاسثاخ والذكاء اإلصطناعي

7722019/04/09                                                             
      

7832019/04/09                                                                 

7842019/04/09                                                                  

     القزارالتاريخرقن القزار

هعهذ األورام القىهً

6052019/04/04                                                               

6062019/04/04                                                               
      

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ األفزيقيح العليا

7332019/04/08                                                                    
                                              

7622019/04/09                                                                    
                                          

7632019/04/09                                                            
                                                      

7642019/04/09                                                                  
                                          

7652019/04/09                                                                   
                                    

7692019/04/09                                                                      
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ األفزيقيح العليا

7702019/04/09                                                             
                                                                   

                 
7712019/04/09                                                           

                                             

7732019/04/09                                                                  
                                    

8502019/04/17                                                                   
                                        

     القزارالتاريخرقن القزار

الوعهذ القىهً لعلىم الليزر

6382019/04/07                                                           
                

6392019/04/07                                                               
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ األفزيقيح العليا

7702019/04/09                                                             
                                                                   

                 
7712019/04/09                                                           

                                             

7732019/04/09                                                                  
                                    

8502019/04/17                                                                   
                                        

     القزارالتاريخرقن القزار

الوعهذ القىهً لعلىم الليزر

6382019/04/07                                                           
                

6392019/04/07                                                               
النشرة الرسمية لجامعة القاهرة                                             

مايـــــو   2019
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أواًل

قرارات السيد رئيس الجمهورية

ال يـــوجـــد
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ثانيًا

قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء
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 هشاس سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء
 9102ُغ٘خ  0011سهْ 

 ؽٌبّ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ثزؼذ٣َ ثؼل أ
 ُوبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد

 سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء
 ثؼذ اإلهالع ػ٠ِ اُذعزٞس؛

 ٝرؼذ٣الرٚ؛ 0299ُغ٘خ  92ٝػ٠ِ هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 
ٝػ٠ِ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوابٕٗٞ ر٘ظا٤ْ اُغبٓؼابد اُقابدسح ثواشاس سئا٤ظ اُغٜٔٞس٣اخ 

 الرٜب؛ٝرؼذ٣ 0291ُغ٘خ  112سهْ 
ثزلاا٣ٞل سئاا٤ظ ٓغِااظ  9101ُغاا٘خ  992ٝػِاا٠ هااشاس سئاا٤ظ اُغٜٔٞس٣ااخ سهااْ 

 اُٞصساء ك٢ ثؼل االخزقبفبد ؛
 ٝػ٠ِ ٓٞاكوخ أُغِظ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد؛

 ٝث٘بًء ػ٠ِ ٓب ػشمٚ ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ؛
 ٝثؼذ ٓٞاكوخ ٓغِظ اُٞصساء؛

 هـــــــــــشس:
 )أُبدح األ٠ُٝ(

ذ اُذساعبد ٝاُجؾٞس اإلؽقبئ٤خ أُنبف مٖٔ ٤ًِابد اُج٘اذ )أٝالً( ٣ؼذٍ ٓغ٠ٔ ٓؼٜ
عبٓؼخ اُوبٛشح ٝاُٞاسد ثبُٔبدح األ٠ُٝ ٖٓ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣اخ ُوابٕٗٞ ر٘ظا٤ْ اُغبٓؼابد 

 أُؾبس إ٤ُٜب ٤ُقجؼ أُغ٠ٔ ا٥ر٢:
 أٝالًـ عبٓؼخ اُوبٛشح:

 ـ ٤ًِخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ُِجؾٞس اإلؽقبئ٤خ.01
 

 )أُبدح اُضب٤ٗخ(
ـ ٓؼٜاذ اُذساعابد ٝاُجؾاٞس  09( اُاٞاسدح رؾاذ ػ٘اٞإ ٣901غزجذٍ ث٘ـ أُابدح )

اإلؽقبئ٤خ ثغبٓؼخ اُوبٛشح ٖٓ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد أُؾبس إ٤ُاٚ 
 ُزقجؼ:

 ـ ٤ًِخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ُِجؾٞس اإلؽقبئ٤خ ثغبٓؼخ اُوبٛشح09
 

ِاا٠ هِاات ٓغِااظ ٤ًِااخ اُذساعاابد ـ ٣ٔاا٘ؼ ٓغِااظ عبٓؼااخ اُواابٛشح ث٘اابًء ػ 901ٓاابدح 
 اُؼ٤ِب ُِجؾٞس اإلؽقبئ٤خ اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ٝاُذثِٞٓبد ا٥ر٤خ:

 ـ دثِّٞ اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ أؽذ اُزخققبد أُج٤٘خ ك٢ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.0
 ـ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ أؽذ اُزخققبد أُج٤٘خ ك٢ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.9
 أُج٤٘خ ك٢ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ".ـ دسعخ دًزٞس اُلِغلخ ك٢ أؽذ اُزخققبد 1
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 هشاس سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء
 9102ُغ٘خ  0011سهْ 

 ؽٌبّ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ثزؼذ٣َ ثؼل أ
 ُوبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد

 سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء
 ثؼذ اإلهالع ػ٠ِ اُذعزٞس؛

 ٝرؼذ٣الرٚ؛ 0299ُغ٘خ  92ٝػ٠ِ هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 
ٝػ٠ِ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوابٕٗٞ ر٘ظا٤ْ اُغبٓؼابد اُقابدسح ثواشاس سئا٤ظ اُغٜٔٞس٣اخ 

 الرٜب؛ٝرؼذ٣ 0291ُغ٘خ  112سهْ 
ثزلاا٣ٞل سئاا٤ظ ٓغِااظ  9101ُغاا٘خ  992ٝػِاا٠ هااشاس سئاا٤ظ اُغٜٔٞس٣ااخ سهااْ 

 اُٞصساء ك٢ ثؼل االخزقبفبد ؛
 ٝػ٠ِ ٓٞاكوخ أُغِظ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد؛

 ٝث٘بًء ػ٠ِ ٓب ػشمٚ ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ؛
 ٝثؼذ ٓٞاكوخ ٓغِظ اُٞصساء؛

 هـــــــــــشس:
 )أُبدح األ٠ُٝ(

ذ اُذساعبد ٝاُجؾٞس اإلؽقبئ٤خ أُنبف مٖٔ ٤ًِابد اُج٘اذ )أٝالً( ٣ؼذٍ ٓغ٠ٔ ٓؼٜ
عبٓؼخ اُوبٛشح ٝاُٞاسد ثبُٔبدح األ٠ُٝ ٖٓ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣اخ ُوابٕٗٞ ر٘ظا٤ْ اُغبٓؼابد 

 أُؾبس إ٤ُٜب ٤ُقجؼ أُغ٠ٔ ا٥ر٢:
 أٝالًـ عبٓؼخ اُوبٛشح:

 ـ ٤ًِخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ُِجؾٞس اإلؽقبئ٤خ.01
 

 )أُبدح اُضب٤ٗخ(
ـ ٓؼٜاذ اُذساعابد ٝاُجؾاٞس  09( اُاٞاسدح رؾاذ ػ٘اٞإ ٣901غزجذٍ ث٘ـ أُابدح )

اإلؽقبئ٤خ ثغبٓؼخ اُوبٛشح ٖٓ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد أُؾبس إ٤ُاٚ 
 ُزقجؼ:

 ـ ٤ًِخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ُِجؾٞس اإلؽقبئ٤خ ثغبٓؼخ اُوبٛشح09
 

ِاا٠ هِاات ٓغِااظ ٤ًِااخ اُذساعاابد ـ ٣ٔاا٘ؼ ٓغِااظ عبٓؼااخ اُواابٛشح ث٘اابًء ػ 901ٓاابدح 
 اُؼ٤ِب ُِجؾٞس اإلؽقبئ٤خ اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ٝاُذثِٞٓبد ا٥ر٤خ:

 ـ دثِّٞ اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ أؽذ اُزخققبد أُج٤٘خ ك٢ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.0
 ـ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ أؽذ اُزخققبد أُج٤٘خ ك٢ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.9
 أُج٤٘خ ك٢ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ".ـ دسعخ دًزٞس اُلِغلخ ك٢ أؽذ اُزخققبد 1
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 )أُبدح اُضبُضخ(
 ٣٘ؾش ٛزا اُوشاس ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ، ٣ٝؼَٔ ثٚ ٖٓ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ُزبس٣خ ٗؾشٙ.

 ٛـ.0991سٓنبٕ ع٘خ  9فذس ثشئبعخ ٓغِظ اُٞصساء ك٢ 
 ّ.9102ٓب٣ٞ ع٘خ  09أُٞاكن 

 سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء                                                           
 اُذًزٞس / ٓقطل٠ ًٔبٍ ٓذث٢ُٞ                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هشاس سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء
 9102ُغ٘خ  0091سهْ 

 ثزؼذ٣َ ثؼل أؽٌبّ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد
 

 سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء
 ٠ِ اُذعزٞس؛ثؼذ اإلهالع ػ

 ٝرؼذ٣الرٚ؛ 0299ُغ٘خ  92ٝػ٠ِ هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 
ٝػ٠ِ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوابٕٗٞ ر٘ظا٤ْ اُغبٓؼابد اُقابدسح ثواشاس سئا٤ظ اُغٜٔٞس٣اخ 

 ٝرؼذ٣الرٜب؛ 0291ُغ٘خ  112سهْ 
ثزلاا٣ٞل سئاا٤ظ ٓغِااظ  9101ُغاا٘خ  992ٝػِاا٠ هااشاس سئاا٤ظ اُغٜٔٞس٣ااخ سهااْ 

 ثؼل االخزقبفبد؛ اُٞصساء ك٢
 ٝػ٠ِ ٓٞاكوخ أُغِظ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد؛

 ٝث٘بًء ػ٠ِ ٓب ػشمٚ ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ؛
 هــــــــــشس:

 )أُبدح األ٠ُٝ(
٣غاازجذٍ ثٔغاا٠ٔ )) ٤ًِااخ س٣اابك األهلاابٍ(( أ٣٘ٔااب ٝسد ثبُٔاابدح األُٝاا٠ ٓااٖ اُالئؾااخ 

غاا٠ٔ )) ٤ًِااخ اُزشث٤ااخ ُِطلُٞااخ اُز٘ل٤ز٣ااخ ُواابٕٗٞ ر٘ظاا٤ْ اُغبٓؼاابد أُؾاابس إ٤ُٜااب ٓ
 أُجٌشح((.

 )أُبدح اُضب٤ٗخ(
ٌٓاشساً ـ ٤ًِابد  00" ( اُاٞاسدح رؾاذ ػ٘اٞإ 0ٌٓاشساً" ٣021غزجذٍ ث٘ـ أُبدح )

اُزشث٤ااخ اُ٘ٞػ٤ااخ ٝس٣اابك األهلاابٍ ٓااٖ اُالئؾااخ اُز٘ل٤ز٣ااخ ُواابٕٗٞ ر٘ظاا٤ْ اُغبٓؼاابد 
 أُؾبس إ٤ُٜب اُ٘ـ ا٥ر٢:

 ٞػ٤خ ٤ًِٝبد اُزشث٤خ ُِطلُٞخ أُجٌشح((:ٌٓشساً ـ ٤ًِبد اُزشث٤خ اُ٘ 00))
 

أٝالً ـ رٔ٘ؼ ٓغبُظ اُغبٓؼبد ث٘بًء ػ٠ِ هِت ٓغبُظ ٤ًِبد اُزشث٤اخ اُ٘ٞػ٤اخ اُزبثؼاخ 
 ُٜب اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ا٥ر٤خ:

ـ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ك٢ إؽذٟ اُؾاؼت اُذساعا٤خ ثب٤ٌُِاخ ٝكوابً 0
 ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.

 ّ اُخبفخ ٖٓ إؽذٟ اُؾؼت اُذساع٤خ ثب٤ٌُِخ ٝكوبً ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.ـ اُذث9ِٞ
ـ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ك٢ أؽاذ اُزخققابد اُؼ٤ِٔاخ ثاهغابّ ا٤ٌُِاخ 1

 ٝكوبً ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.
ـ دسعاخ دًزاٞساٙ اُلِغالخ كا٢ اُزشث٤اخ اُ٘ٞػ٤اخ كا٢ أؽاذ اُزخققابد اُزا٢ رٔ٘ؾٜاب 9

 اُؼ٤ِٔخ ثب٤ٌُِخ.األهغبّ 
 

ً ـ رٔاا٘ؼ ٓغاابُظ اُغبٓؼاابد ث٘اابًء ػِاا٠ هِاات ٓغاابُظ ٤ًِاابد اُزشث٤ااخ ُِطلُٞااخ  صب٤ٗااب
 أُجٌشح اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ا٥ر٤خ:

 ـ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ اُزشث٤خ ُِطلُٞخ أُجٌشح ٝكوبً ُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.0
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 )أُبدح اُضبُضخ(
 ٣٘ؾش ٛزا اُوشاس ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ، ٣ٝؼَٔ ثٚ ٖٓ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ُزبس٣خ ٗؾشٙ.

 ٛـ.0991سٓنبٕ ع٘خ  9فذس ثشئبعخ ٓغِظ اُٞصساء ك٢ 
 ّ.9102ٓب٣ٞ ع٘خ  09أُٞاكن 

 سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء                                                           
 اُذًزٞس / ٓقطل٠ ًٔبٍ ٓذث٢ُٞ                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هشاس سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء
 9102ُغ٘خ  0091سهْ 

 ثزؼذ٣َ ثؼل أؽٌبّ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد
 

 سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء
 ٠ِ اُذعزٞس؛ثؼذ اإلهالع ػ

 ٝرؼذ٣الرٚ؛ 0299ُغ٘خ  92ٝػ٠ِ هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 
ٝػ٠ِ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوابٕٗٞ ر٘ظا٤ْ اُغبٓؼابد اُقابدسح ثواشاس سئا٤ظ اُغٜٔٞس٣اخ 

 ٝرؼذ٣الرٜب؛ 0291ُغ٘خ  112سهْ 
ثزلاا٣ٞل سئاا٤ظ ٓغِااظ  9101ُغاا٘خ  992ٝػِاا٠ هااشاس سئاا٤ظ اُغٜٔٞس٣ااخ سهااْ 

 ثؼل االخزقبفبد؛ اُٞصساء ك٢
 ٝػ٠ِ ٓٞاكوخ أُغِظ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد؛

 ٝث٘بًء ػ٠ِ ٓب ػشمٚ ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ؛
 هــــــــــشس:

 )أُبدح األ٠ُٝ(
٣غاازجذٍ ثٔغاا٠ٔ )) ٤ًِااخ س٣اابك األهلاابٍ(( أ٣٘ٔااب ٝسد ثبُٔاابدح األُٝاا٠ ٓااٖ اُالئؾااخ 

غاا٠ٔ )) ٤ًِااخ اُزشث٤ااخ ُِطلُٞااخ اُز٘ل٤ز٣ااخ ُواابٕٗٞ ر٘ظاا٤ْ اُغبٓؼاابد أُؾاابس إ٤ُٜااب ٓ
 أُجٌشح((.

 )أُبدح اُضب٤ٗخ(
ٌٓاشساً ـ ٤ًِابد  00" ( اُاٞاسدح رؾاذ ػ٘اٞإ 0ٌٓاشساً" ٣021غزجذٍ ث٘ـ أُبدح )

اُزشث٤ااخ اُ٘ٞػ٤ااخ ٝس٣اابك األهلاابٍ ٓااٖ اُالئؾااخ اُز٘ل٤ز٣ااخ ُواابٕٗٞ ر٘ظاا٤ْ اُغبٓؼاابد 
 أُؾبس إ٤ُٜب اُ٘ـ ا٥ر٢:

 ٞػ٤خ ٤ًِٝبد اُزشث٤خ ُِطلُٞخ أُجٌشح((:ٌٓشساً ـ ٤ًِبد اُزشث٤خ اُ٘ 00))
 

أٝالً ـ رٔ٘ؼ ٓغبُظ اُغبٓؼبد ث٘بًء ػ٠ِ هِت ٓغبُظ ٤ًِبد اُزشث٤اخ اُ٘ٞػ٤اخ اُزبثؼاخ 
 ُٜب اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ا٥ر٤خ:

ـ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ك٢ إؽذٟ اُؾاؼت اُذساعا٤خ ثب٤ٌُِاخ ٝكوابً 0
 ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.

 ّ اُخبفخ ٖٓ إؽذٟ اُؾؼت اُذساع٤خ ثب٤ٌُِخ ٝكوبً ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.ـ اُذث9ِٞ
ـ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ك٢ أؽاذ اُزخققابد اُؼ٤ِٔاخ ثاهغابّ ا٤ٌُِاخ 1

 ٝكوبً ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.
ـ دسعاخ دًزاٞساٙ اُلِغالخ كا٢ اُزشث٤اخ اُ٘ٞػ٤اخ كا٢ أؽاذ اُزخققابد اُزا٢ رٔ٘ؾٜاب 9

 اُؼ٤ِٔخ ثب٤ٌُِخ.األهغبّ 
 

ً ـ رٔاا٘ؼ ٓغاابُظ اُغبٓؼاابد ث٘اابًء ػِاا٠ هِاات ٓغاابُظ ٤ًِاابد اُزشث٤ااخ ُِطلُٞااخ  صب٤ٗااب
 أُجٌشح اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ا٥ر٤خ:

 ـ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ اُزشث٤خ ُِطلُٞخ أُجٌشح ٝكوبً ُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.0
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 خ.ـ اُذثِّٞ اُخبفخ ك٢ اُزشث٤خ ُِطلُٞخ أُجٌشح ٝكوبً ُالئؾخ اُذاخ9٤ِ
 ـ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ اُزشث٤خ ُِطلُٞخ أُجٌشح ٝكوبً ُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.1
ـ دسعخ دًزٞساٙ اُلِغلخ ك٢ اُزشث٤خ ُِطلُٞخ أُجٌشح ك٢ أؽذ اُزخققبد اُز٢ 9

 رٔ٘ؾٜب األهغبّ اُؼ٤ِٔخ ثب٤ٌُِخ((.
 

 )أُبدح اُضبُضخ(
 ُزبس٣خ ٗؾشٙ.٣٘ؾش ٛزا اُوشاس ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ، ٣ٝؼَٔ ثٚ ٖٓ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ 

 
 ٛـ.0991سٓنبٕ ع٘خ  09فذس ثشئبعخ ٓغِظ اُٞصساء ك٢ 

 ّ.9102ٓب٣ٞ ع٘خ  02أُٞاكن 
 سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء                                                                         

 طل٠ ًٔبٍ ٓذث٢ُٞاُذًزٞس / ٓق                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سئبعخ ٓغِظ اُٞصساء ـ ٤ٛئخ ٓغزؾبس١ ٓغِظ اُٞصساء
 اعزذساى

هاشاس  02/1/9102ٌٓشس )أ( اُقابدس ثزابس٣خ  91ٗؾش ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ثبُؼذد 
، ٝهاذ ٝهاغ خطاا ٓابد١ كا٢ أُابدح 9102ُغا٘خ  0091سئ٤ظ ٓغِظ اُاٞصساء سهاْ 

 س أُؾبس إ٤ُٚ، ٝث٤بٗٚ ًب٥ر٢:اُضب٤ٗخ )أٝالً( ٖٓ اُوشا
 )أُبدح اُضب٤ٗخ(

أٝالً ـ رٔ٘ؼ ٓغبُظ اُغبٓؼبد ث٘بًء ػ٠ِ هِت ٓغبُظ ٤ًِبد اُزشث٤اخ اُ٘ٞػ٤اخ اُزبثؼاخ 
 ُٜب اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ا٥ر٤خ:

ـ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ك٢ إؽذٟ اُؾاؼت اُذساعا٤خ ثب٤ٌُِاخ ٝكوابً 0
 ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.

 اُذثِّٞ اُخبفخ ٖٓ إؽذٟ اُؾؼت اُذساع٤خ ثب٤ٌُِخ ٝكوبً ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ. ـ9
ـ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ك٢ أؽاذ اُزخققابد اُؼ٤ِٔاخ ثاهغابّ ا٤ٌُِاخ 1

 ٝكوبً ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.
ـ دسعاخ دًزاٞساٙ اُلِغالخ كا٢ اُزشث٤اخ اُ٘ٞػ٤اخ كا٢ أؽاذ اُزخققابد اُزا٢ رٔ٘ؾٜاب 9

 ألهغبّ اُؼ٤ِٔخ ثب٤ٌُِخ.ا
 خطا

 ٝاُقٞاة
 )أُبدح اُضب٤ٗخ(

أٝالً ـ رٔ٘ؼ ٓغبُظ اُغبٓؼبد ث٘بًء ػ٠ِ هِت ٓغبُظ ٤ًِبد اُزشث٤اخ اُ٘ٞػ٤اخ اُزبثؼاخ 
 ُٜب اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ا٥ر٤خ:

ـ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ك٢ إؽذٟ اُؾؼت اُذساعا٤خ ثب٤ٌُِاخ 0
 ٤خ.ٝكوبً ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخِ

ـ اُذثِٞٓخ اُخبفخ كا٢ إؽاذٟ اُؾاؼت اُذساعا٤خ ثب٤ٌُِاخ ٝكوابً ألؽٌابّ اُالئؾاخ 9
 اُذاخ٤ِخ.

ـ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤اخ كا٢ أؽاذ اُزخققابد اُؼ٤ِٔاخ ثاهغابّ 1
 ا٤ٌُِخ ٝكوبً ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.

 ـ اُذثِّٞ ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ فؼٞثبد اُزؼِْ ث٘ظبّ اُغبػبد أُؼزٔذح.9
خ دًزااٞساٙ اُلِغاالخ كاا٢ اُزشث٤ااخ اُ٘ٞػ٤ااخ كاا٢ أؽااذ اُزخققاابد اُزاا٢ ـاا دسعاا1

 رٔ٘ؾٜب األهغبّ اُؼ٤ِٔخ ثب٤ٌُِخ.
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 خ.ـ اُذثِّٞ اُخبفخ ك٢ اُزشث٤خ ُِطلُٞخ أُجٌشح ٝكوبً ُالئؾخ اُذاخ9٤ِ
 ـ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ اُزشث٤خ ُِطلُٞخ أُجٌشح ٝكوبً ُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.1
ـ دسعخ دًزٞساٙ اُلِغلخ ك٢ اُزشث٤خ ُِطلُٞخ أُجٌشح ك٢ أؽذ اُزخققبد اُز٢ 9

 رٔ٘ؾٜب األهغبّ اُؼ٤ِٔخ ثب٤ٌُِخ((.
 

 )أُبدح اُضبُضخ(
 ُزبس٣خ ٗؾشٙ.٣٘ؾش ٛزا اُوشاس ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ، ٣ٝؼَٔ ثٚ ٖٓ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ 

 
 ٛـ.0991سٓنبٕ ع٘خ  09فذس ثشئبعخ ٓغِظ اُٞصساء ك٢ 

 ّ.9102ٓب٣ٞ ع٘خ  02أُٞاكن 
 سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء                                                                         

 طل٠ ًٔبٍ ٓذث٢ُٞاُذًزٞس / ٓق                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سئبعخ ٓغِظ اُٞصساء ـ ٤ٛئخ ٓغزؾبس١ ٓغِظ اُٞصساء
 اعزذساى

هاشاس  02/1/9102ٌٓشس )أ( اُقابدس ثزابس٣خ  91ٗؾش ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ثبُؼذد 
، ٝهاذ ٝهاغ خطاا ٓابد١ كا٢ أُابدح 9102ُغا٘خ  0091سئ٤ظ ٓغِظ اُاٞصساء سهاْ 

 س أُؾبس إ٤ُٚ، ٝث٤بٗٚ ًب٥ر٢:اُضب٤ٗخ )أٝالً( ٖٓ اُوشا
 )أُبدح اُضب٤ٗخ(

أٝالً ـ رٔ٘ؼ ٓغبُظ اُغبٓؼبد ث٘بًء ػ٠ِ هِت ٓغبُظ ٤ًِبد اُزشث٤اخ اُ٘ٞػ٤اخ اُزبثؼاخ 
 ُٜب اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ا٥ر٤خ:

ـ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ك٢ إؽذٟ اُؾاؼت اُذساعا٤خ ثب٤ٌُِاخ ٝكوابً 0
 ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.

 اُذثِّٞ اُخبفخ ٖٓ إؽذٟ اُؾؼت اُذساع٤خ ثب٤ٌُِخ ٝكوبً ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ. ـ9
ـ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ك٢ أؽاذ اُزخققابد اُؼ٤ِٔاخ ثاهغابّ ا٤ٌُِاخ 1

 ٝكوبً ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.
ـ دسعاخ دًزاٞساٙ اُلِغالخ كا٢ اُزشث٤اخ اُ٘ٞػ٤اخ كا٢ أؽاذ اُزخققابد اُزا٢ رٔ٘ؾٜاب 9

 ألهغبّ اُؼ٤ِٔخ ثب٤ٌُِخ.ا
 خطا

 ٝاُقٞاة
 )أُبدح اُضب٤ٗخ(

أٝالً ـ رٔ٘ؼ ٓغبُظ اُغبٓؼبد ث٘بًء ػ٠ِ هِت ٓغبُظ ٤ًِبد اُزشث٤اخ اُ٘ٞػ٤اخ اُزبثؼاخ 
 ُٜب اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ا٥ر٤خ:

ـ دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ك٢ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ك٢ إؽذٟ اُؾؼت اُذساعا٤خ ثب٤ٌُِاخ 0
 ٤خ.ٝكوبً ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخِ

ـ اُذثِٞٓخ اُخبفخ كا٢ إؽاذٟ اُؾاؼت اُذساعا٤خ ثب٤ٌُِاخ ٝكوابً ألؽٌابّ اُالئؾاخ 9
 اُذاخ٤ِخ.

ـ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤اخ كا٢ أؽاذ اُزخققابد اُؼ٤ِٔاخ ثاهغابّ 1
 ا٤ٌُِخ ٝكوبً ألؽٌبّ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ.

 ـ اُذثِّٞ ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ فؼٞثبد اُزؼِْ ث٘ظبّ اُغبػبد أُؼزٔذح.9
خ دًزااٞساٙ اُلِغاالخ كاا٢ اُزشث٤ااخ اُ٘ٞػ٤ااخ كاا٢ أؽااذ اُزخققاابد اُزاا٢ ـاا دسعاا1

 رٔ٘ؾٜب األهغبّ اُؼ٤ِٔخ ثب٤ٌُِخ.
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 هشاس سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء
 9102ُغ٘خ  0911سهْ 

 
 سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء

 ثؼذ اإلهالع ػ٠ِ اُذعزٞس؛
 ؛0291ُغ٘خ  91ٝػ٠ِ هبٕٗٞ ٗظبّ اُؼب٤ِٖٓ ثبُوطبع اُؼبّ اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 
 ؛0220ُغ٘خ  911ٝػ٠ِ هبٕٗٞ ؽشًبد هطبع األػٔبٍ اُؼبّ اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 

 ؛9101ُغ٘خ  10ٝػ٠ِ هبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 
ثؾاااإ األػ٤ااابد  9101ُغااا٘خ  0021ٝػِااا٠ هاااشاس سئااا٤ظ ٓغِاااظ اُاااٞصساء سهاااْ 

اُؼبٓاخ  ٝأُ٘بعجبد اُشعا٤ٔخ اُزا٢ رؼطاَ ك٤ٜاب ٝصاساد ٝٓقابُؼ اُؾٌٞٓاخ ٝا٤ُٜئابد
 ٝٝؽذاد اإلداسح أُؾ٤ِخ؛

 هـــــــــشس:
 )أُبدح األ٠ُٝ(

 
ٓاٖ ٤ٗٞ٣اٞ ُؼابّ  9رٌٕٞ أعبصح ػ٤ذ اُلطش أُجبسى اػزجبساً ٖٓ ٣اّٞ اُضالصابء أُٞاكان 

ٝرُااي ُِؼااب٤ِٖٓ كاا٢  9102ٓااٖ ٤ٗٞ٣ااٞ ُؼاابّ  1ؽزاا٠ ٣ااّٞ اُخٔاا٤ظ أُٞاكاان  9102
اإلداسح أُؾ٤ِاخ ٝؽاشًبد  اُٞصاساد ٝأُقبُؼ اُؾ٤ٌٓٞاخ ٝا٤ُٜئابد اُؼبٓاخ ٝٝؽاذاد

 اُوطبع اُؼبّ ٝؽشًبد هطبع األػٔبٍ اُؼبّ.
 

 )أُبدح اُضب٤ٗخ(
 ٣٘ؾش ٛزا اُوشاس ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ.

 
 ٛـ0991سٓنبٕ ع٘خ  91فذس ثشئبعخ ٓغِظ اُٞصساء ك٢ 

 ّ.9102ٓب٣ٞ ع٘خ  11أُٞاكن 
 

 سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء                                                                       
 اُذًزٞس/ ٓقطل٠ ًٔبٍ ٓذث٢ُٞ
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 هشاس سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء
 9102ُغ٘خ  0911سهْ 

 
 سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء

 ثؼذ اإلهالع ػ٠ِ اُذعزٞس؛
 ؛0291ُغ٘خ  91ٝػ٠ِ هبٕٗٞ ٗظبّ اُؼب٤ِٖٓ ثبُوطبع اُؼبّ اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 
 ؛0220ُغ٘خ  911ٝػ٠ِ هبٕٗٞ ؽشًبد هطبع األػٔبٍ اُؼبّ اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 

 ؛9101ُغ٘خ  10ٝػ٠ِ هبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 
ثؾاااإ األػ٤ااابد  9101ُغااا٘خ  0021ٝػِااا٠ هاااشاس سئااا٤ظ ٓغِاااظ اُاااٞصساء سهاااْ 

اُؼبٓاخ  ٝأُ٘بعجبد اُشعا٤ٔخ اُزا٢ رؼطاَ ك٤ٜاب ٝصاساد ٝٓقابُؼ اُؾٌٞٓاخ ٝا٤ُٜئابد
 ٝٝؽذاد اإلداسح أُؾ٤ِخ؛

 هـــــــــشس:
 )أُبدح األ٠ُٝ(

 
ٓاٖ ٤ٗٞ٣اٞ ُؼابّ  9رٌٕٞ أعبصح ػ٤ذ اُلطش أُجبسى اػزجبساً ٖٓ ٣اّٞ اُضالصابء أُٞاكان 

ٝرُااي ُِؼااب٤ِٖٓ كاا٢  9102ٓااٖ ٤ٗٞ٣ااٞ ُؼاابّ  1ؽزاا٠ ٣ااّٞ اُخٔاا٤ظ أُٞاكاان  9102
اإلداسح أُؾ٤ِاخ ٝؽاشًبد  اُٞصاساد ٝأُقبُؼ اُؾ٤ٌٓٞاخ ٝا٤ُٜئابد اُؼبٓاخ ٝٝؽاذاد

 اُوطبع اُؼبّ ٝؽشًبد هطبع األػٔبٍ اُؼبّ.
 

 )أُبدح اُضب٤ٗخ(
 ٣٘ؾش ٛزا اُوشاس ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ.

 
 ٛـ0991سٓنبٕ ع٘خ  91فذس ثشئبعخ ٓغِظ اُٞصساء ك٢ 

 ّ.9102ٓب٣ٞ ع٘خ  11أُٞاكن 
 

 سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء                                                                       
 اُذًزٞس/ ٓقطل٠ ًٔبٍ ٓذث٢ُٞ

 
 
 
 
 
 
 
 

ثالثًا 

قــــرارات الســــادة الــــوزراء
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 ٝصاسح اُزخط٤و ٝأُزبثؼخ ٝاإلفالػ اإلداس١
 9102ُغ٘خ  11هشاس سهْ 

 أُٞظقثؾإ اُذ٤َُ اإلسؽبد١ ُ٘ظبّ رو٣ْٞ أداء 
 

 ٝص٣ش اُزخط٤و ٝأُزبثؼخ ٝاإلفالػ اإلداس١
 9101ُغاا٘خ  10ثؼااذ اإلهااالع ػِاا٠ هاابٕٗٞ اُخذٓااخ أُذ٤ٗااخ اُقاابدس ثبُواابٕٗٞ سهااْ 

 ٝالئؾزٚ اُز٘ل٤ز٣خ؛
 ثزؾ٤ٌَ اُؾٌٞٓخ؛ 9101ُغ٘خ  912ٝػ٠ِ هشاس سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ سهْ 

ثؾاااإ رؾذ٣اااذ  9109ُغااا٘خ  0919ٝػِااا٠ هاااشاس سئااا٤ظ ٓغِاااظ اُاااٞصساء سهاااْ 
 زقبفبد ٝص٣ش اُزخط٤و ٝأُزبثؼخ ٝاإلفالػ اإلداس١؛اخ

 ٝثؼذ أخز سأ١ اُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح؛
 هــــــــشس:

 )أُبدح األ٠ُٝ(
رنغ اُغِطخ أُخزقخ ٗظبٓابً ٓزٌابٓالً ُزوا٣ْٞ أداء أُٞظاق؛ ثٔاب ٣ٌلاَ اُذهاخ اُزبٓاخ 

 ك٢ ه٤بط أداء ٝعِٞى أُٞظق ٝفٞالً ُِٔ٘ؾ٠٘ اُطج٤ؼ٢ ُألداء.
٣ٝزْ رطج٤ن ٗظبّ رو٣ْٞ األداء ػٖ ع٘خ ٓب٤ُاخ ًبِٓاخ ػِا٠ ٓاشر٤ٖ هجاَ ٝماغ اُزوش٣اش 

 اُٜ٘بئ٢، ٝرُي ٝكوبً ُِخطٞاد اإلعشائ٤خ ا٥ر٤خ:
ـ روّٞ إداسح أُٞاسد اُجؾش٣خ خالٍ األعجٞع األخ٤ش ٖٓ ؽٜش١ أًزٞثش ٝأثش٣اَ ٓاٖ 0

ػِاا٠ ع٤ٔااغ ًااَ عاا٘خ ثزٞص٣ااغ ٗٔاابرط رواابس٣ش رواا٣ْٞ األداء أُشكوااخ ثٜاازا اُوااشاس 
روغاا٤ٔبد اُٞؽااذح، ٝػِاا٠ ٛاازٙ اُزوغاا٤ٔبد إػاابدح اُزواابس٣ش ثؼااذ اعااز٤لبئٜب كاا٢ 

 اُ٘قق اُضب٢ٗ ٖٓ ؽٜش١ ٗٞكٔجش ٝٓب٣ٞ.
ـ ٣زْ اػزٔبد روش٣ش١ ٗٞكٔجش ٝٓاب٣ٞ ٓاٖ ًاَ ٓاٖ اُاشئ٤ظ األػِا٠ ، ُٝغ٘اخ أُاٞاسد 9

اُجؾش٣خ، ٣ٝقذس اُزوش٣ش األٍٝ ثؼ٘ٞإ )روش٣ش ٓ٘زقق اُغا٘خ(، ٝاُضاب٢ٗ ثؼ٘اٞإ 
 )روش٣ش آخش اُغ٘خ(.

٣قااذس اُزوش٣اش اُغاا١ٞ٘ ُزوا٣ْٞ األداء خااالٍ ؽااٜش ٤ٗٞ٣اٞ ٓااٖ ًاَ عاا٘خ، ٣ٝؾغاات ـا 1
ٝكواابً ُٔزٞعااو ٓغٔااٞع دسعاابد أُٞظااق كاا٢ روش٣ااش١ رواا٣ْٞ األداء أُ٘قااٞؿ 
ػ٤ِٜٔب ك٢ اُج٘ذ٣ٖ اُغبثو٤ٖ، ٣ٝزْ اػزٔابدٙ ٓاٖ ًاَ ٓاٖ اُاشئ٤ظ األػِا٠، ُٝغ٘اخ 

 أُٞاسد اُجؾش٣خ.
 

 )أُبدح اُضب٤ٗخ(
٣زؾااذد اُ٘ٔااٞرط اُااز١ ٣اازْ اعزشؽاابد اُغااِطخ أُخزقااخ ثااٚ ثؾغاات ٗااٞع اُٞظاابئق، 
ٝثٔشاػبح ٤ٓؼبد إػاذاد روش٣اش روا٣ْٞ األداء، ٝرُاي اعزشؽابداً ثبُ٘ٔابرط أُشكواخ ثٜازا 

 اُوشاس، ٢ٛٝ:
 ـ ٗٔٞرط رؾذ٣ذ ٓؼب٤٣ش رو٣ْٞ األداء، ٝاُٞصٕ اُ٘غج٢ ٌَُ ٜٓ٘ب.0
 ٝرو٤٤ْ االٗغبص. ـ ٗٔٞرط رؾذ٣ذ األٛذاف ٝٓؼذالد األداء9
 ـ ٗٔٞرط عغَ األداء اُٞظ٤ل٢.1
 ـ ٗٔٞرط رو٣ْٞ اٌُلبءاد اُغ٤ًِٞخ ُؾبؿ٢ِ اُٞظبئق اُو٤بد٣خ ٝاإلؽشاك٤خ.9
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 ٝصاسح اُزخط٤و ٝأُزبثؼخ ٝاإلفالػ اإلداس١
 9102ُغ٘خ  11هشاس سهْ 

 أُٞظقثؾإ اُذ٤َُ اإلسؽبد١ ُ٘ظبّ رو٣ْٞ أداء 
 

 ٝص٣ش اُزخط٤و ٝأُزبثؼخ ٝاإلفالػ اإلداس١
 9101ُغاا٘خ  10ثؼااذ اإلهااالع ػِاا٠ هاابٕٗٞ اُخذٓااخ أُذ٤ٗااخ اُقاابدس ثبُواابٕٗٞ سهااْ 

 ٝالئؾزٚ اُز٘ل٤ز٣خ؛
 ثزؾ٤ٌَ اُؾٌٞٓخ؛ 9101ُغ٘خ  912ٝػ٠ِ هشاس سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ سهْ 

ثؾاااإ رؾذ٣اااذ  9109ُغااا٘خ  0919ٝػِااا٠ هاااشاس سئااا٤ظ ٓغِاااظ اُاااٞصساء سهاااْ 
 زقبفبد ٝص٣ش اُزخط٤و ٝأُزبثؼخ ٝاإلفالػ اإلداس١؛اخ

 ٝثؼذ أخز سأ١ اُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح؛
 هــــــــشس:

 )أُبدح األ٠ُٝ(
رنغ اُغِطخ أُخزقخ ٗظبٓابً ٓزٌابٓالً ُزوا٣ْٞ أداء أُٞظاق؛ ثٔاب ٣ٌلاَ اُذهاخ اُزبٓاخ 

 ك٢ ه٤بط أداء ٝعِٞى أُٞظق ٝفٞالً ُِٔ٘ؾ٠٘ اُطج٤ؼ٢ ُألداء.
٣ٝزْ رطج٤ن ٗظبّ رو٣ْٞ األداء ػٖ ع٘خ ٓب٤ُاخ ًبِٓاخ ػِا٠ ٓاشر٤ٖ هجاَ ٝماغ اُزوش٣اش 

 اُٜ٘بئ٢، ٝرُي ٝكوبً ُِخطٞاد اإلعشائ٤خ ا٥ر٤خ:
ـ روّٞ إداسح أُٞاسد اُجؾش٣خ خالٍ األعجٞع األخ٤ش ٖٓ ؽٜش١ أًزٞثش ٝأثش٣اَ ٓاٖ 0

ػِاا٠ ع٤ٔااغ ًااَ عاا٘خ ثزٞص٣ااغ ٗٔاابرط رواابس٣ش رواا٣ْٞ األداء أُشكوااخ ثٜاازا اُوااشاس 
روغاا٤ٔبد اُٞؽااذح، ٝػِاا٠ ٛاازٙ اُزوغاا٤ٔبد إػاابدح اُزواابس٣ش ثؼااذ اعااز٤لبئٜب كاا٢ 

 اُ٘قق اُضب٢ٗ ٖٓ ؽٜش١ ٗٞكٔجش ٝٓب٣ٞ.
ـ ٣زْ اػزٔبد روش٣ش١ ٗٞكٔجش ٝٓاب٣ٞ ٓاٖ ًاَ ٓاٖ اُاشئ٤ظ األػِا٠ ، ُٝغ٘اخ أُاٞاسد 9

اُجؾش٣خ، ٣ٝقذس اُزوش٣ش األٍٝ ثؼ٘ٞإ )روش٣ش ٓ٘زقق اُغا٘خ(، ٝاُضاب٢ٗ ثؼ٘اٞإ 
 )روش٣ش آخش اُغ٘خ(.

٣قااذس اُزوش٣اش اُغاا١ٞ٘ ُزوا٣ْٞ األداء خااالٍ ؽااٜش ٤ٗٞ٣اٞ ٓااٖ ًاَ عاا٘خ، ٣ٝؾغاات ـا 1
ٝكواابً ُٔزٞعااو ٓغٔااٞع دسعاابد أُٞظااق كاا٢ روش٣ااش١ رواا٣ْٞ األداء أُ٘قااٞؿ 
ػ٤ِٜٔب ك٢ اُج٘ذ٣ٖ اُغبثو٤ٖ، ٣ٝزْ اػزٔابدٙ ٓاٖ ًاَ ٓاٖ اُاشئ٤ظ األػِا٠، ُٝغ٘اخ 

 أُٞاسد اُجؾش٣خ.
 

 )أُبدح اُضب٤ٗخ(
٣زؾااذد اُ٘ٔااٞرط اُااز١ ٣اازْ اعزشؽاابد اُغااِطخ أُخزقااخ ثااٚ ثؾغاات ٗااٞع اُٞظاابئق، 
ٝثٔشاػبح ٤ٓؼبد إػاذاد روش٣اش روا٣ْٞ األداء، ٝرُاي اعزشؽابداً ثبُ٘ٔابرط أُشكواخ ثٜازا 

 اُوشاس، ٢ٛٝ:
 ـ ٗٔٞرط رؾذ٣ذ ٓؼب٤٣ش رو٣ْٞ األداء، ٝاُٞصٕ اُ٘غج٢ ٌَُ ٜٓ٘ب.0
 ٝرو٤٤ْ االٗغبص. ـ ٗٔٞرط رؾذ٣ذ األٛذاف ٝٓؼذالد األداء9
 ـ ٗٔٞرط عغَ األداء اُٞظ٤ل٢.1
 ـ ٗٔٞرط رو٣ْٞ اٌُلبءاد اُغ٤ًِٞخ ُؾبؿ٢ِ اُٞظبئق اُو٤بد٣خ ٝاإلؽشاك٤خ.9
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 ـ ٗٔٞرط رو٣ْٞ اٌُلبءاد اُغ٤ًِٞخ ُؾبؿ٢ِ اُٞظبئق اُزخقق٤خ.1
 اُٞظبئق اُل٤٘خ ٝاٌُزبث٤خ.ـ ٗٔٞرط رو٣ْٞ اٌُلبءاد اُغ٤ًِٞخ ُؾبؿ٢ِ 1
 ٌلبءاد اُغ٤ًِٞخ ُؾبؿ٢ِ اُٞظبئق اُؾشك٤خ ٝاُخذٓبد أُؼبٝٗخ.ـ ٗٔٞرط رو٣ْٞ ا9ُ
 ـ ٗٔٞرط إعٔب٢ُ دسعبد رو٣ْٞ أداء أُٞظق )ُغ٤ٔغ أُغٔٞػبد اُٞظ٤ل٤خ(.1
 ـ ٗٔٞرط رظِْ ؽبؿ٢ِ اُٞظبئق اُو٤بد٣خ ٝاإلؽشاك٤خ ٖٓ روش٣ش رو٣ْٞ األداء.2

 ٣ش رو٣ْٞ األداء.ـ ٗٔٞرط رظِْ ؿ٤ش ؽبؿ٢ِ اُٞظبئق اُو٤بد٣خ ٝاإلؽشاك٤خ ٖٓ روش01
٣ٌٕٝٞ اُزو٣ْٞ هجوبً ُٜازٙ اُ٘ٔابرط إٌُزش٤ٗٝابً، أٝ ٝسه٤ابً، ػِا٠ إٔ رواّٞ ًبكاخ ٝؽاذاد 
اُغٜبص اإلداس١ ُِذُٝخ ثزطج٤ن أُ٘ظٞٓخ اإلٌُزش٤ٗٝخ ُزوا٣ْٞ أداء أُاٞظل٤ٖ ثٜاب ٓاٖ 

 خالٍ اُشثو ثبُٔ٘ظٞٓخ اإلٌُزش٤ٗٝخ إلداسح أُٞاسد اُجؾش٣خ.
 

 )أُبدح اُضبُضخ(
ُغِطخ أُخزقاخ ٗٔاٞرط روا٣ْٞ أداء أُٞظاق ثبُٞؽاذح اُاز١ ٣شكاغ إ٤ُٜاب ٓاٖ رؼزٔذ ا

إداسح أُٞاسد اُجؾاش٣خ، ٣ٝزؼا٤ٖ إٔ ٣ؾأَ ٛازا اُ٘ٔاٞرط األٝصإ اُ٘غاج٤خ ٌُاَ ٓؼ٤ابس 
ٖٓ أُؼب٤٣ش اُٞاسدح ثٚ اُز٢ ٣زْ رؾذ٣ذٛب ثٔب ٣ز٘بعت ٓغ هج٤ؼخ ٗؾابه اُٞؽاذح، ٝكا٢ 

 ثٜزا اُوشاس. ( أُشكن0اُؾذٝد أُج٤٘خ ثبُ٘ٔٞرط سهْ )
ٝال ٣غٞص رؼذ٣َ ٗٔٞرط رو٣ْٞ أداء أُٞظق إال ثؼذ ٓشٝس صالس ع٘ٞاد ػ٠ِ األهَ أٝ 

 ٓٞاكوخ اُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح.
ٗا٢ ُِٞؽاذح، ٣ٝؼِٖ ٗٔٞرط روا٣ْٞ األداء ٝرؼذ٣ِاٚ كاٞس اػزٔابدٙ ػِا٠ أُٞهاغ اإلٌُزشٝ

 ٝثِٞؽخ اإلػالٗبد ثٚ.
 (اُشاثؼخ)أُبدح 

ء أُٞظاق ثحؽاذٟ أُشاراات اُزب٤ُاخ ثؾغات اُاذسعبد اُٜ٘بئ٤اخ اُؾبفااَ ٣ازْ روا٣ْٞ أدا
 ػ٤ِٜب ك٢ ٓؼب٤٣ش اُزو٣ْٞ أُؼزٔذح:

( دسعااخ )أداء ٣لااٞم اُزٞهؼاابد، ٝٓضاابٍ ٝهااذٝح 011( دسعااخ إُاا٠ )21ٓٔزاابص: ٓااٖ )
 ٣ؾززٟ ثٜب، ٣ٝغْٜ ثؾٌَ ٓز٤ٔض ك٢ رؾو٤ن أٛذاف اُٞؽذح(.

٣اٚ ًلابءاد إداس٣اخ ٝك٤٘اخ را د١ ( دسعاخ )ُذ21( دسعخ إ٠ُ أهَ ٖٓ )11ًقء: ٖٓ )
 إ٠ُ رؾو٤ن ًبكخ اُ٘زبئظ أُغزٜذكخ(.

( دسعااخ )٣ؾزاابط ؽااذاً أدٗاا٠ ٓااٖ 11( دسعااخ إُاا٠ أهااَ ٓااٖ )11كااٞم أُزٞعااو: ٓااٖ )
 اُزٞع٤ٚ، ٣ٝؾون ٓؼظْ اُز٤ٌِلبد أُطِٞثخ(.

( دسعااخ )٣اا د١ األػٔاابٍ ثؾااٌَ ؿ٤ااش 11( دسعااخ إُاا٠ أهااَ ٓااٖ )11ٓزٞعااو: ٓااٖ )
 رؾو٤ن األٛذاف ٝإٗغبص اُز٤ٌِلبد(.ٓزغن ُٝٚ دٝس ثغ٤و ك٢ 

( دسعخ )٣ د١ أهَ ثٌض٤ش ٖٓ أُغازٜذف، ٝهاذ ٣ٌإٞ عاججبً كا٢ 11مؼ٤ق: أهَ ٖٓ )
 إػبهخ اُؼَٔ(.

 (اُخبٓغخ)أُبدح 
رِزضّ إداسح أُٞاسد اُجؾش٣خ ثبُٞؽاذح، خاالٍ ؽاٜش أثش٣اَ ٓاٖ ًاَ عا٘خ، ثاإ رؼاشك 

داء ٝروااا٣ْٞ اإلٗغااابص ػِااا٠ اُاااشئ٤ظ أُجبؽاااش ٗٔاااٞرط رؾذ٣اااذ األٛاااذاف ٝٓؼاااذالد األ
 "( ٝرُي ُزؾذ٣ذ أٛذاف األداء ٝٓ٘غضاد اُؼَٔ ُٔشؤٝع٤ٚ.9)اُ٘ٔٞرط سهْ "

٣ٝواااّٞ اُاااشئ٤ظ أُجبؽاااش ثاااذػٞح ًبكاااخ ٓشؤٝعااا٤ٚ ُٞماااغ أٛاااذاف ٝٓؼاااذالد األداء 
أُطِٞة رؾو٤وٜب ْٜٓ٘ خاالٍ اُغا٘خ اُزب٤ُاخ ٓوغأخ ػِا٠ كزاشر٤ٖ ثٔاب ٣غأؼ ثحػاذاد 

 روش٣ش١ ٓ٘زقق اُغ٘خ، ٝآخش اُغ٘خ.
٣ِٝزااضّ اُااشئ٤ظ أُجبؽااش ثٜ٘ب٣ااخ ؽااٜش ٓااب٣ٞ ٓااٖ ًااَ عاا٘خ ثحسعاابٍ ٗغااخخ ٓااٖ ٛاازٙ 

 األٛذاف ٝٓؼذالد األداء إ٠ُ إداسح أُٞاسد اُجؾش٣خ.
 

 (اُغبدعخ)أُبدح 
رِزااضّ إداسح أُااٞاسد اُجؾااش٣خ ثبُٞؽااذح خااالٍ أؽااٜش عااجزٔجش، ٝد٣غاأجش، ٝٓاابسط، 

أُجبؽااش؛ ٤ُوااّٞ  ٤ٗٞ٣ٝااٞ ثؼااشك عااغَ األداء اُااٞظ٤ل٢ ٌُااَ ٓٞظااق ػِاا٠ اُااشئ٤ظ
ثزغااغ٤َ أُالؽظاابد اُزاا٢ رؼٌااظ اإل٣غبث٤اابد ٝاُغااِج٤بد اُخبفااخ ثادائااٚ ٝكواابً ُٜٔاابّ 
ٝظ٤لزٚ، ٝأُخبُلبد اُزا٢ ٣ٌإٞ هاذ اسرٌجٜاب، ٝٓاب راْ ارخابرٙ ثؾااٜٗب ٓاٖ إعاشاءاد، 

 ( أُشكن ثٜزا اُوشاس.1ٝرُي ٝكوبً ُِ٘ٔٞرط سهْ )
واابس٣ش رواا٣ْٞ األداء، ٣ٌٝاإٞ ٣ٝغاازؼ٤ٖ اُااشئ٤ظ أُجبؽااش ثٜاازا اُغااغَ ػ٘ااذ إػااذاد ر

أعبعبً ك٢ اُجذ ك٢ اُزظِٔبد اُز٢ ٣واذٜٓب أُٞظلإٞ كا٢ ٗزابئظ روابس٣ش روا٣ْٞ األداء 
اُخبفخ ثْٜ، ٝػ٠ِ اُاشئ٤ظ أُجبؽاش إٔ ٣خطاش أُٞظاق أٝالً ثااٍٝ ثٔاب ٣ خاز ػ٤ِاٚ 
ٖٓ إٛٔبٍ أٝ روق٤ش أٝ أٝعٚ مؼق ٤ُؼَٔ ػ٠ِ إصاُخ أعجبة رُي، ٝػ٤ِاٚ كا٢ عاج٤َ 

ٓوبثالد رو٣ْٞ أداء ٓاغ ٓشؤٝعا٤ٚ، ثٜاذف أُ٘بهؾاخ ٝرجابدٍ اُاشأ١ ؽاٍٞ رُي إعشاء 
ٗواابه اُنااؼق كاا٢ أدائٜااْ، ٝٝمااغ اُؾِااٍٞ ٝاُٞعاابئَ ُؼالعٜااب، ٝرااذػ٤ْ ٗواابه اُوااٞح 
ُذ٣ْٜ ُالعزلبدح ٜٓ٘ب ثؾٌَ أًضش ٝرؾغ٤ٖ األداء ٓغازوجالً، ٝرٞماغ ٛازٙ اإلخطابساد 

 ثغغَ األداء اُٞظ٤ل٢.
 (اُغبثؼخ)أُبدح 

داسح أُااٞاسد اُجؾااش٣خ ثبُٞؽااذح إػااالٕ أُٞظااق ثزوش٣ااش رواا٣ْٞ أدائااٚ ٣زؼاا٤ٖ ػِاا٠ إ
اػزٔااابدٙ ٓاااٖ اُغاااِطخ اُٜ٘ااابئ٢ خاااالٍ خٔغاااخ ػؾاااش ٣ٞٓااابً ػِااا٠ األًضاااش ٓاااٖ رااابس٣خ 

أُخزقخ، ُٝٚ إٔ ٣زظِْ ٖٓ ٛزا اُزوش٣ش خالٍ خٔغاخ ػؾاش ٣ٞٓابً ٓاٖ رابس٣خ إػالٗاٚ 
 ثٚ.

 (اُضبٓ٘خ)أُبدح 
ٔخزقاخ، ُغ٘اخ ُِزظِٔابد رزٌإٞ ٓاٖ صالصاخ رؾٌَ ك٢ ًَ ٝؽذح، ثوشاس ٓاٖ اُغاِطخ اُ

 ٖٓ ؽبؿ٢ِ اُٞظبئق اُو٤بد٣خ، ٝػنٞ رخزبسٙ اُِغ٘خ اُ٘وبث٤خ ثبُٞؽذح إٕ ٝعذد.
ذ كاا٢ رظِااْ أُٞظااق ٓااٖ ؿ٤ااش ؽاابؿ٢ِ اُٞظاابئق اُو٤بد٣ااخ جاارخاازـ ٛاازٙ اُِغ٘ااخ ثبُ

ٝٝظاابئق اإلداسح اإلؽااشاك٤خ، ٓااٖ روش٣ااش رواا٣ْٞ أدائااٚ، خااالٍ عااز٤ٖ ٣ٞٓاابً ٓااٖ راابس٣خ 
 روذ٣ٔٚ.

٣ٝوااذّ ؽاابؿِٞ اُٞظاابئق اُو٤بد٣ااخ ٝٝظاابئق اإلداسح اإلؽااشاك٤خ رظِٜٔااْ إُاا٠ اُغااِطخ 
ذ كاا٢ اُاازظِْ جااأُخزقااخ ٓجبؽااشح، ٝػِاا٠ اُغااِطخ أُخزقااخ إٔ رقااذس هشاسٛااب ثبُ

 أُوذّ إ٤ُٜب خالٍ عز٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ روذ٣ٔٚ.
ث٠٘ ٣ٝغت ػ٠ِ إداسح أُٞاسد اُجؾش٣خ إػالٕ أُٞظق ث٘ز٤غخ رظِٔٚ ٝاألعجبة اُز٢ 

ػ٤ِٜب، ٣ٌٕٝٞ هشاس اُغِطخ أُخزقخ اٝ اُِغ٘خ ٜٗبئ٤بً، ٝرُي ٓغ ػذّ اإلخاالٍ ثؾواٚ 



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايــو  2019                      مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

99

 ـ ٗٔٞرط رو٣ْٞ اٌُلبءاد اُغ٤ًِٞخ ُؾبؿ٢ِ اُٞظبئق اُزخقق٤خ.1
 اُٞظبئق اُل٤٘خ ٝاٌُزبث٤خ.ـ ٗٔٞرط رو٣ْٞ اٌُلبءاد اُغ٤ًِٞخ ُؾبؿ٢ِ 1
 ٌلبءاد اُغ٤ًِٞخ ُؾبؿ٢ِ اُٞظبئق اُؾشك٤خ ٝاُخذٓبد أُؼبٝٗخ.ـ ٗٔٞرط رو٣ْٞ ا9ُ
 ـ ٗٔٞرط إعٔب٢ُ دسعبد رو٣ْٞ أداء أُٞظق )ُغ٤ٔغ أُغٔٞػبد اُٞظ٤ل٤خ(.1
 ـ ٗٔٞرط رظِْ ؽبؿ٢ِ اُٞظبئق اُو٤بد٣خ ٝاإلؽشاك٤خ ٖٓ روش٣ش رو٣ْٞ األداء.2

 ٣ش رو٣ْٞ األداء.ـ ٗٔٞرط رظِْ ؿ٤ش ؽبؿ٢ِ اُٞظبئق اُو٤بد٣خ ٝاإلؽشاك٤خ ٖٓ روش01
٣ٌٕٝٞ اُزو٣ْٞ هجوبً ُٜازٙ اُ٘ٔابرط إٌُزش٤ٗٝابً، أٝ ٝسه٤ابً، ػِا٠ إٔ رواّٞ ًبكاخ ٝؽاذاد 
اُغٜبص اإلداس١ ُِذُٝخ ثزطج٤ن أُ٘ظٞٓخ اإلٌُزش٤ٗٝخ ُزوا٣ْٞ أداء أُاٞظل٤ٖ ثٜاب ٓاٖ 

 خالٍ اُشثو ثبُٔ٘ظٞٓخ اإلٌُزش٤ٗٝخ إلداسح أُٞاسد اُجؾش٣خ.
 

 )أُبدح اُضبُضخ(
ُغِطخ أُخزقاخ ٗٔاٞرط روا٣ْٞ أداء أُٞظاق ثبُٞؽاذح اُاز١ ٣شكاغ إ٤ُٜاب ٓاٖ رؼزٔذ ا

إداسح أُٞاسد اُجؾاش٣خ، ٣ٝزؼا٤ٖ إٔ ٣ؾأَ ٛازا اُ٘ٔاٞرط األٝصإ اُ٘غاج٤خ ٌُاَ ٓؼ٤ابس 
ٖٓ أُؼب٤٣ش اُٞاسدح ثٚ اُز٢ ٣زْ رؾذ٣ذٛب ثٔب ٣ز٘بعت ٓغ هج٤ؼخ ٗؾابه اُٞؽاذح، ٝكا٢ 

 ثٜزا اُوشاس. ( أُشكن0اُؾذٝد أُج٤٘خ ثبُ٘ٔٞرط سهْ )
ٝال ٣غٞص رؼذ٣َ ٗٔٞرط رو٣ْٞ أداء أُٞظق إال ثؼذ ٓشٝس صالس ع٘ٞاد ػ٠ِ األهَ أٝ 

 ٓٞاكوخ اُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح.
ٗا٢ ُِٞؽاذح، ٣ٝؼِٖ ٗٔٞرط روا٣ْٞ األداء ٝرؼذ٣ِاٚ كاٞس اػزٔابدٙ ػِا٠ أُٞهاغ اإلٌُزشٝ

 ٝثِٞؽخ اإلػالٗبد ثٚ.
 (اُشاثؼخ)أُبدح 

ء أُٞظاق ثحؽاذٟ أُشاراات اُزب٤ُاخ ثؾغات اُاذسعبد اُٜ٘بئ٤اخ اُؾبفااَ ٣ازْ روا٣ْٞ أدا
 ػ٤ِٜب ك٢ ٓؼب٤٣ش اُزو٣ْٞ أُؼزٔذح:

( دسعااخ )أداء ٣لااٞم اُزٞهؼاابد، ٝٓضاابٍ ٝهااذٝح 011( دسعااخ إُاا٠ )21ٓٔزاابص: ٓااٖ )
 ٣ؾززٟ ثٜب، ٣ٝغْٜ ثؾٌَ ٓز٤ٔض ك٢ رؾو٤ن أٛذاف اُٞؽذح(.

٣اٚ ًلابءاد إداس٣اخ ٝك٤٘اخ را د١ ( دسعاخ )ُذ21( دسعخ إ٠ُ أهَ ٖٓ )11ًقء: ٖٓ )
 إ٠ُ رؾو٤ن ًبكخ اُ٘زبئظ أُغزٜذكخ(.

( دسعااخ )٣ؾزاابط ؽااذاً أدٗاا٠ ٓااٖ 11( دسعااخ إُاا٠ أهااَ ٓااٖ )11كااٞم أُزٞعااو: ٓااٖ )
 اُزٞع٤ٚ، ٣ٝؾون ٓؼظْ اُز٤ٌِلبد أُطِٞثخ(.

( دسعااخ )٣اا د١ األػٔاابٍ ثؾااٌَ ؿ٤ااش 11( دسعااخ إُاا٠ أهااَ ٓااٖ )11ٓزٞعااو: ٓااٖ )
 رؾو٤ن األٛذاف ٝإٗغبص اُز٤ٌِلبد(.ٓزغن ُٝٚ دٝس ثغ٤و ك٢ 

( دسعخ )٣ د١ أهَ ثٌض٤ش ٖٓ أُغازٜذف، ٝهاذ ٣ٌإٞ عاججبً كا٢ 11مؼ٤ق: أهَ ٖٓ )
 إػبهخ اُؼَٔ(.

 (اُخبٓغخ)أُبدح 
رِزضّ إداسح أُٞاسد اُجؾش٣خ ثبُٞؽاذح، خاالٍ ؽاٜش أثش٣اَ ٓاٖ ًاَ عا٘خ، ثاإ رؼاشك 

داء ٝروااا٣ْٞ اإلٗغااابص ػِااا٠ اُاااشئ٤ظ أُجبؽاااش ٗٔاااٞرط رؾذ٣اااذ األٛاااذاف ٝٓؼاااذالد األ
 "( ٝرُي ُزؾذ٣ذ أٛذاف األداء ٝٓ٘غضاد اُؼَٔ ُٔشؤٝع٤ٚ.9)اُ٘ٔٞرط سهْ "

٣ٝواااّٞ اُاااشئ٤ظ أُجبؽاااش ثاااذػٞح ًبكاااخ ٓشؤٝعااا٤ٚ ُٞماااغ أٛاااذاف ٝٓؼاااذالد األداء 
أُطِٞة رؾو٤وٜب ْٜٓ٘ خاالٍ اُغا٘خ اُزب٤ُاخ ٓوغأخ ػِا٠ كزاشر٤ٖ ثٔاب ٣غأؼ ثحػاذاد 

 روش٣ش١ ٓ٘زقق اُغ٘خ، ٝآخش اُغ٘خ.
٣ِٝزااضّ اُااشئ٤ظ أُجبؽااش ثٜ٘ب٣ااخ ؽااٜش ٓااب٣ٞ ٓااٖ ًااَ عاا٘خ ثحسعاابٍ ٗغااخخ ٓااٖ ٛاازٙ 

 األٛذاف ٝٓؼذالد األداء إ٠ُ إداسح أُٞاسد اُجؾش٣خ.
 

 (اُغبدعخ)أُبدح 
رِزااضّ إداسح أُااٞاسد اُجؾااش٣خ ثبُٞؽااذح خااالٍ أؽااٜش عااجزٔجش، ٝد٣غاأجش، ٝٓاابسط، 

أُجبؽااش؛ ٤ُوااّٞ  ٤ٗٞ٣ٝااٞ ثؼااشك عااغَ األداء اُااٞظ٤ل٢ ٌُااَ ٓٞظااق ػِاا٠ اُااشئ٤ظ
ثزغااغ٤َ أُالؽظاابد اُزاا٢ رؼٌااظ اإل٣غبث٤اابد ٝاُغااِج٤بد اُخبفااخ ثادائااٚ ٝكواابً ُٜٔاابّ 
ٝظ٤لزٚ، ٝأُخبُلبد اُزا٢ ٣ٌإٞ هاذ اسرٌجٜاب، ٝٓاب راْ ارخابرٙ ثؾااٜٗب ٓاٖ إعاشاءاد، 

 ( أُشكن ثٜزا اُوشاس.1ٝرُي ٝكوبً ُِ٘ٔٞرط سهْ )
واابس٣ش رواا٣ْٞ األداء، ٣ٌٝاإٞ ٣ٝغاازؼ٤ٖ اُااشئ٤ظ أُجبؽااش ثٜاازا اُغااغَ ػ٘ااذ إػااذاد ر

أعبعبً ك٢ اُجذ ك٢ اُزظِٔبد اُز٢ ٣واذٜٓب أُٞظلإٞ كا٢ ٗزابئظ روابس٣ش روا٣ْٞ األداء 
اُخبفخ ثْٜ، ٝػ٠ِ اُاشئ٤ظ أُجبؽاش إٔ ٣خطاش أُٞظاق أٝالً ثااٍٝ ثٔاب ٣ خاز ػ٤ِاٚ 
ٖٓ إٛٔبٍ أٝ روق٤ش أٝ أٝعٚ مؼق ٤ُؼَٔ ػ٠ِ إصاُخ أعجبة رُي، ٝػ٤ِاٚ كا٢ عاج٤َ 

ٓوبثالد رو٣ْٞ أداء ٓاغ ٓشؤٝعا٤ٚ، ثٜاذف أُ٘بهؾاخ ٝرجابدٍ اُاشأ١ ؽاٍٞ رُي إعشاء 
ٗواابه اُنااؼق كاا٢ أدائٜااْ، ٝٝمااغ اُؾِااٍٞ ٝاُٞعاابئَ ُؼالعٜااب، ٝرااذػ٤ْ ٗواابه اُوااٞح 
ُذ٣ْٜ ُالعزلبدح ٜٓ٘ب ثؾٌَ أًضش ٝرؾغ٤ٖ األداء ٓغازوجالً، ٝرٞماغ ٛازٙ اإلخطابساد 

 ثغغَ األداء اُٞظ٤ل٢.
 (اُغبثؼخ)أُبدح 

داسح أُااٞاسد اُجؾااش٣خ ثبُٞؽااذح إػااالٕ أُٞظااق ثزوش٣ااش رواا٣ْٞ أدائااٚ ٣زؼاا٤ٖ ػِاا٠ إ
اػزٔااابدٙ ٓاااٖ اُغاااِطخ اُٜ٘ااابئ٢ خاااالٍ خٔغاااخ ػؾاااش ٣ٞٓااابً ػِااا٠ األًضاااش ٓاااٖ رااابس٣خ 

أُخزقخ، ُٝٚ إٔ ٣زظِْ ٖٓ ٛزا اُزوش٣ش خالٍ خٔغاخ ػؾاش ٣ٞٓابً ٓاٖ رابس٣خ إػالٗاٚ 
 ثٚ.

 (اُضبٓ٘خ)أُبدح 
ٔخزقاخ، ُغ٘اخ ُِزظِٔابد رزٌإٞ ٓاٖ صالصاخ رؾٌَ ك٢ ًَ ٝؽذح، ثوشاس ٓاٖ اُغاِطخ اُ

 ٖٓ ؽبؿ٢ِ اُٞظبئق اُو٤بد٣خ، ٝػنٞ رخزبسٙ اُِغ٘خ اُ٘وبث٤خ ثبُٞؽذح إٕ ٝعذد.
ذ كاا٢ رظِااْ أُٞظااق ٓااٖ ؿ٤ااش ؽاابؿ٢ِ اُٞظاابئق اُو٤بد٣ااخ جاارخاازـ ٛاازٙ اُِغ٘ااخ ثبُ

ٝٝظاابئق اإلداسح اإلؽااشاك٤خ، ٓااٖ روش٣ااش رواا٣ْٞ أدائااٚ، خااالٍ عااز٤ٖ ٣ٞٓاابً ٓااٖ راابس٣خ 
 روذ٣ٔٚ.

٣ٝوااذّ ؽاابؿِٞ اُٞظاابئق اُو٤بد٣ااخ ٝٝظاابئق اإلداسح اإلؽااشاك٤خ رظِٜٔااْ إُاا٠ اُغااِطخ 
ذ كاا٢ اُاازظِْ جااأُخزقااخ ٓجبؽااشح، ٝػِاا٠ اُغااِطخ أُخزقااخ إٔ رقااذس هشاسٛااب ثبُ

 أُوذّ إ٤ُٜب خالٍ عز٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ روذ٣ٔٚ.
ث٠٘ ٣ٝغت ػ٠ِ إداسح أُٞاسد اُجؾش٣خ إػالٕ أُٞظق ث٘ز٤غخ رظِٔٚ ٝاألعجبة اُز٢ 

ػ٤ِٜب، ٣ٌٕٝٞ هشاس اُغِطخ أُخزقخ اٝ اُِغ٘خ ٜٗبئ٤بً، ٝرُي ٓغ ػذّ اإلخاالٍ ثؾواٚ 
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ك٢ اُزوبم٢، ٝال ٣ؼزجش روش٣ش رو٣ْٞ األداء ٜٗبئ٤بً إال ثؼاذ اٗونابء ٤ٓؼابد اُازظِْ ٓ٘اٚ، 
 أٝ اُجذ ك٤ٚ، ٓغ رٞه٤غ أُٞظق أُزظِْ ػ٤ِٚ.

 
 (اُزبعؼخ)أُبدح 

كوبً ُإلعشاءاد أُزجؼخ ك٢ ًَ ٝؽذح، ٝ ٣11/1/9102وّٞ أداء أُٞظق ؽز٠ 
اإلداس١ ُِذُٝخ اإلػذاد ٝاُزغ٤ٜض ٝر٤ٜئخ اُج٤ئخ اإلداس٣خ ٝػ٠ِ ًبكخ ٝؽذاد اُغٜبص 

 ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤خ أُالئٔخ ُزطج٤ن ٛزا اُوشاس.
 

 (اُؼبؽشح)أُبدح 
 .٣0/9/9102٘ؾش ٛزا اُوشاس ك٢ اُٞهبئغ أُقش٣خ، ٣ٝؼَٔ ثٚ اػزجبساً ٖٓ 

 
 .9/1/9102فذس ك٢ 

 
 ٝص٣شح اُزخط٤و ٝأُزبثؼخ ٝاإلفالػ اإلداس١                                     

 أ.د/ ٛبُخ اُغؼ٤ذ                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٝصاسح أُب٤ُخ
 9102ُغ٘خ  109هشاس سهْ 

 9101ُغ٘خ  912ثزؼذ٣َ ثؼل أؽٌبّ اُوشاس سهْ 
 ٕ رؾق٤َ أُغزؾوبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُنش٣ج٤خ ثؾا

 ٖٓ خالٍ ٓ٘ظٞٓخ اُذكغ ٝاُزؾق٤َ اإلٌُزش٢ٗٝ
 

 ٝص٣ش أُب٤ُخ
 ثؾإ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ُِذُٝخ؛ 0291ُغ٘خ  11ثؼذ االهالع ػ٠ِ اُوبٕٗٞ سهْ 

 ثؾإ أُؾبعجخ اُؾ٤ٌٓٞخ؛ 0210ُغ٘خ  099ٝػ٠ِ اُوبٕٗٞ سهْ 
٤ْ اعاازخذاّ ٝعاابئَ اُااذكغ ؿ٤ااش ثؾااإ ر٘ظاا 9102ُغاا٘خ  01ٝػِاا٠ اُواابٕٗٞ سهااْ 

 اُ٘وذ١؛
ثحٗؾاابء أُغِااظ اُواا٢ٓٞ  9109ُغاا٘خ  12ٝػِاا٠ هااشاس سئاا٤ظ اُغٜٔٞس٣ااخ سهااْ 

 ُِٔذكٞػبد؛
 ؛9109ُغ٘خ  091ٝػ٠ِ هشاس سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء سهْ 

ثؾاااإ رؾقااا٤َ أُغااازؾوبد  9101ُغااا٘خ  912ٝػِااا٠ هاااشاس ٝص٣اااش أُب٤ُاااخ سهاااْ 
غ ٝاُزؾق٤َ اإلٌُزش٢ٗٝ أُؼاذٍ ثابُوشاس اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُنش٣ج٤خ ٖٓ خالٍ ٓ٘ظٞٓخ اُذك

 ؛9101ُغ٘خ  911سهْ 
ثؾااإ اعاازض٘بء ثؼاال اُغٜاابد  9102ُغاا٘خ  111ٝػِاا٠ هااشاس ٝص٣ااش أُب٤ُااخ سهااْ 

 ؛9101ُغ٘خ  912ٝأُغزؾوبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٖٓ رطج٤ن هشاس ٝص٣ش أُب٤ُخ سهْ 
 

 هـــــــــــشس:
 )أُبدح األ٠ُٝ(

 912األ٠ُٝ ٖٓ هشاس ٝص٣ش أُب٤ُخ سهْ ٣غزجذٍ ث٘ـ اُلوشح اُشاثؼخ ٖٓ أُبدح 
 أُؾبس إ٤ُٚ اُ٘ـ ا٥ر٢: 9101ُغ٘خ 

ٝكاا٢ ؽاابٍ ػااذّ االُزااضاّ ثغااذاد أُغاازؾوبد اُؾ٤ٌٓٞااخ أُؾاابس إ٤ُٜااب ٝكواابً ألؽٌاابّ 
اُلوااشر٤ٖ األُٝاا٠ ٝاُضب٤ٗااخ ٓااٖ ٛاازٙ أُاابدح ٣ِزااضّ أُااذ٣ٖ ثٜاازٙ أُغاازؾوبد ثااذءاً ٓااٖ 

ِااؾ اُٞاعاات عااذادٙ، ثؾااذ أهقاا٠ %( ٓااٖ ه٤ٔااخ أُج1ثغااذاد ٗغااجخ ) 01/1/9102
أالف ع٤٘ٚ، ٝرُي ًٔقشٝكبد إداس٣خ ُزـط٤خ اُزٌب٤ُق اُز٢ رزؾِٜٔاب اُذُٝاخ 9ٓوذاسٙ 

ٗز٤غااخ اخز٤اابس أُِزااضّ ثاااداء رِااي أُغاازؾوبد عااذادٛب ثـ٤ااش إؽااذٟ ٝعاابئَ اُااذكغ 
 اإلٌُزش٢ٗٝ.

 )أُبدح اُضب٤ٗخ(
 ُزب٢ُ ُزبس٣خ ٗؾشٙ.٣٘ؾش ٛزا اُوشاس ك٢ اُٞهبئغ أُقش٣خ، ٣ٝؼَٔ ثٚ ٖٓ ا٤ُّٞ ا

 .9/1/9102فذس ك٢ 
 ٝص٣ش أُب٤ُخ                                                                            
 دمحم ٓؼ٤ود/                                                                           
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ك٢ اُزوبم٢، ٝال ٣ؼزجش روش٣ش رو٣ْٞ األداء ٜٗبئ٤بً إال ثؼاذ اٗونابء ٤ٓؼابد اُازظِْ ٓ٘اٚ، 
 أٝ اُجذ ك٤ٚ، ٓغ رٞه٤غ أُٞظق أُزظِْ ػ٤ِٚ.

 
 (اُزبعؼخ)أُبدح 

كوبً ُإلعشاءاد أُزجؼخ ك٢ ًَ ٝؽذح، ٝ ٣11/1/9102وّٞ أداء أُٞظق ؽز٠ 
اإلداس١ ُِذُٝخ اإلػذاد ٝاُزغ٤ٜض ٝر٤ٜئخ اُج٤ئخ اإلداس٣خ ٝػ٠ِ ًبكخ ٝؽذاد اُغٜبص 

 ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤خ أُالئٔخ ُزطج٤ن ٛزا اُوشاس.
 

 (اُؼبؽشح)أُبدح 
 .٣0/9/9102٘ؾش ٛزا اُوشاس ك٢ اُٞهبئغ أُقش٣خ، ٣ٝؼَٔ ثٚ اػزجبساً ٖٓ 

 
 .9/1/9102فذس ك٢ 

 
 ٝص٣شح اُزخط٤و ٝأُزبثؼخ ٝاإلفالػ اإلداس١                                     

 أ.د/ ٛبُخ اُغؼ٤ذ                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٝصاسح أُب٤ُخ
 9102ُغ٘خ  109هشاس سهْ 

 9101ُغ٘خ  912ثزؼذ٣َ ثؼل أؽٌبّ اُوشاس سهْ 
 ٕ رؾق٤َ أُغزؾوبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُنش٣ج٤خ ثؾا

 ٖٓ خالٍ ٓ٘ظٞٓخ اُذكغ ٝاُزؾق٤َ اإلٌُزش٢ٗٝ
 

 ٝص٣ش أُب٤ُخ
 ثؾإ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ُِذُٝخ؛ 0291ُغ٘خ  11ثؼذ االهالع ػ٠ِ اُوبٕٗٞ سهْ 

 ثؾإ أُؾبعجخ اُؾ٤ٌٓٞخ؛ 0210ُغ٘خ  099ٝػ٠ِ اُوبٕٗٞ سهْ 
٤ْ اعاازخذاّ ٝعاابئَ اُااذكغ ؿ٤ااش ثؾااإ ر٘ظاا 9102ُغاا٘خ  01ٝػِاا٠ اُواابٕٗٞ سهااْ 

 اُ٘وذ١؛
ثحٗؾاابء أُغِااظ اُواا٢ٓٞ  9109ُغاا٘خ  12ٝػِاا٠ هااشاس سئاا٤ظ اُغٜٔٞس٣ااخ سهااْ 

 ُِٔذكٞػبد؛
 ؛9109ُغ٘خ  091ٝػ٠ِ هشاس سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء سهْ 

ثؾاااإ رؾقااا٤َ أُغااازؾوبد  9101ُغااا٘خ  912ٝػِااا٠ هاااشاس ٝص٣اااش أُب٤ُاااخ سهاااْ 
غ ٝاُزؾق٤َ اإلٌُزش٢ٗٝ أُؼاذٍ ثابُوشاس اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُنش٣ج٤خ ٖٓ خالٍ ٓ٘ظٞٓخ اُذك

 ؛9101ُغ٘خ  911سهْ 
ثؾااإ اعاازض٘بء ثؼاال اُغٜاابد  9102ُغاا٘خ  111ٝػِاا٠ هااشاس ٝص٣ااش أُب٤ُااخ سهااْ 

 ؛9101ُغ٘خ  912ٝأُغزؾوبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٖٓ رطج٤ن هشاس ٝص٣ش أُب٤ُخ سهْ 
 

 هـــــــــــشس:
 )أُبدح األ٠ُٝ(

 912األ٠ُٝ ٖٓ هشاس ٝص٣ش أُب٤ُخ سهْ ٣غزجذٍ ث٘ـ اُلوشح اُشاثؼخ ٖٓ أُبدح 
 أُؾبس إ٤ُٚ اُ٘ـ ا٥ر٢: 9101ُغ٘خ 

ٝكاا٢ ؽاابٍ ػااذّ االُزااضاّ ثغااذاد أُغاازؾوبد اُؾ٤ٌٓٞااخ أُؾاابس إ٤ُٜااب ٝكواابً ألؽٌاابّ 
اُلوااشر٤ٖ األُٝاا٠ ٝاُضب٤ٗااخ ٓااٖ ٛاازٙ أُاابدح ٣ِزااضّ أُااذ٣ٖ ثٜاازٙ أُغاازؾوبد ثااذءاً ٓااٖ 

ِااؾ اُٞاعاات عااذادٙ، ثؾااذ أهقاا٠ %( ٓااٖ ه٤ٔااخ أُج1ثغااذاد ٗغااجخ ) 01/1/9102
أالف ع٤٘ٚ، ٝرُي ًٔقشٝكبد إداس٣خ ُزـط٤خ اُزٌب٤ُق اُز٢ رزؾِٜٔاب اُذُٝاخ 9ٓوذاسٙ 

ٗز٤غااخ اخز٤اابس أُِزااضّ ثاااداء رِااي أُغاازؾوبد عااذادٛب ثـ٤ااش إؽااذٟ ٝعاابئَ اُااذكغ 
 اإلٌُزش٢ٗٝ.

 )أُبدح اُضب٤ٗخ(
 ُزب٢ُ ُزبس٣خ ٗؾشٙ.٣٘ؾش ٛزا اُوشاس ك٢ اُٞهبئغ أُقش٣خ، ٣ٝؼَٔ ثٚ ٖٓ ا٤ُّٞ ا

 .9/1/9102فذس ك٢ 
 ٝص٣ش أُب٤ُخ                                                                            
 دمحم ٓؼ٤ود/                                                                           
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 اُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح
 9102ُغ٘خ  99هشاس سهْ 

 ثؾإ اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ
 

 سئ٤ظ اُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح
 ثؼذ االهالع ػ٠ِ اُذعزٞس؛

 ؛0211ُغ٘خ  10ٝػ٠ِ هبٕٗٞ ا٤ُٜئبد اُؼبٓخ اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 
 001ٝػ٠ِ هابٕٗٞ إٗؾابء اُغٜابص أُشًاض١ ُِز٘ظا٤ْ ٝاإلداسح اُقابدس ثبُوابٕٗٞ سهاْ 

 ؛0219ُغ٘خ 
 ؛0292ُغ٘خ  91ٝػ٠ِ هبٕٗٞ ٗظبّ اإلداسح أُؾ٤ِخ اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 
ٝالئؾزاااٚ  9101ُغااا٘خ  10ٝػِااا٠ هااابٕٗٞ اُخذٓاااخ أُذ٤ٗاااخ اُقااابدس ثبُوااابٕٗٞ سهاااْ 

 اُز٘ل٤ز٣خ؛
ثحٗؾاابء ٓااذ٣ش٣بد ؽاائٕٞ  0299ُغاا٘خ  219ٝػِاا٠ هااشاس سئاا٤ظ اُغٜٔٞس٣ااخ سهااْ 

 اُؼب٤ِٖٓ ثبُٔؾبكظبد؛
اُز٘ظا٤ْ ثحػابدح ر٘ظا٤ْ ٝؽاذاد  0299ُغا٘خ  11 ٝػ٠ِ هشاس سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ سهاْ

 ٝاإلداسح ثبألعٜضح أُخزِلخ؛
ثبعاازؾذاس ثؼاال  9101ُغاا٘خ  0091ٝػِاا٠ هااشاس سئاا٤ظ ٓغِااظ اُااٞصساء سهااْ 

 اُزوغ٤ٔبد اُز٘ظ٤ٔ٤خ ك٢ ٝؽذاد اُغٜبص اإلداس١ ُِذُٝخ؛
 هـــــــــــشس:

 )أُبدح األ٠ُٝ(
ح ٓؾ٤ِاااخ أٝ ٤ٛئاااخ ػبٓاااخ، رزخاااز ًاااَ ٝصاسح أٝ ٓقاااِؾخ أٝ عٜااابص ؽٌااا٢ٓٞ أٝ ٝؽاااذ

اإلعشاءاد اُالصٓخ ُزط٣ٞش أٝ اعزؾذاس روغ٤ْ ر٘ظ٢ٔ٤ ُِٔاٞاسد اُجؾاش٣خ كا٢ ٤ٌِٜٛاب 
اُز٘ظ٤ٔاا٢، ٣زجااغ اُغااِطخ أُخزقااخ أٝ ٓااٖ رلٞمااٚ ٓااٖ اُ٘بؽ٤ااخ اإلداس٣ااخ ٝأُب٤ُااخ، 

 ٝاُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُل٤٘خ.
 

 )أُبدح اُضب٤ٗخ(
إُا٠ ٝماغ ع٤بعابد ُِٔاٞاسد اُجؾاش٣خ ثٔاب ظ٢ٔ٤ ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ ٣ٜذف اُزوغ٤ْ اُز٘

٣زلن ٓغ اعزشار٤غ٤خ اُٞؽذح، ٝسكغ ٓؼذالد األداء ثٜب، ٝاُزاًاذ ٓاٖ رطج٤ان أُؼاب٤٣ش 
أُٞمٞػ٤خ اُز٢ رنٖٔ عاٞدح ث٤ئاخ اُؼٔاَ ًٝلابءح أُاٞسد اُجؾاش١ ٝٓغازٟٞ ػابٍ 

 ٖٓ اُضوبكخ أُ عغ٤خ اإل٣غبث٤خ.
 

 (اُضبُضخ)أُبدح 
 ُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ ثب٥ر٣:٢خزـ ا

ٝمااغ اعاازشار٤غ٤بد ٝع٤بعاابد أُااٞاسد اُجؾااش٣خ ثبُٞؽااذح كاا٢ مااٞء اعاازشار٤غ٤بد 
 ٝع٤بعبد اُذُٝخ.

إػااذاد ٝر٘ل٤ااز ًبكااخ أٗؾااطخ أُااٞاسد اُجؾااش٣خ، ٝأخقااٜب رؾااذ٣ش ا٤ٌُٜااَ اُز٘ظ٤ٔاا٢، 
 ٝرٞفااا٤ق ٝرو٤ااا٤ْ اُٞظااابئق، ٝرخطااا٤و أُاااٞاسد اُجؾاااش٣خ ٝاُزٞظ٤اااق، ٝرخطااا٤و

أُغااابساد اُٞظ٤ل٤اااخ ٝاُزشه٤ااابد، ٝخطاااو اُزؼبهااات اُاااٞظ٤ل٢، ٝاُزاااذس٣ت ٝاُز٤ٔ٘اااخ، 
ٝٗظاْ ٓؼِٞٓابد أُاٞاسد اُجؾاش٣خ، ٝرخط٤و ٝإداسح األداء، ٝاالعازؾوبهبد ٝأُضا٣اب، 
 ٝسػب٣خ أُٞظل٤ٖ ٝمٔبٕ رٌبك  اُلشؿ ٝؿ٤شٛب.

 رؾذ٣ااذ ٓؼااب٤٣ش رو٤اا٤ْ األداء ٝٓ ؽااشاد اُو٤اابط ٝرُااي ػِاا٠ ٓغاازٟٞ ع٤ٔااغ اُٞظاابئق
 ثبُٞؽذح ٝٝمغ اُ٘ظبّ اُالصّ ُٔزبثؼزٜب.

رق٤ْٔ ٝر٘ل٤ز اُغ٤بعبد ٝاُ٘ظْ ٝاُجشآظ اُالصٓاخ إلػاذاد اٌُاٞادس ٝأُؾبكظاخ ػِا٠ 
أُٞاٛاات اُزاا٢ رزٔزاااغ ثبٌُلاابءاد ٝاُغااا٤ًِٞبد أُطِٞثااخ ُزؾو٤ااان ؿب٣اابد ٝأٛاااذاف 

ٛاب اُٞؽذح، ٝاُزؼبٕٝ ٓغ اإلداساد األخشٟ ثٜب العزوطبة اٌُلابءاد ٝر٤ٔ٘زٜاب ٝرؾل٤ض
 ٝاُؾلبظ ػ٤ِٜب.

ه٤اابدح ثااشآظ ٝػ٤ِٔاابد اُز٤ٔااض أُ عغاا٢ ٝاُااٞظ٤ل٢ ثبُٞؽااذح، ٝٗؾااش صوبكااخ اُغااٞدح 
ٝاُز٤ٔاااض، ٝرؾاااغ٤غ ًبكاااخ أُجااابدساد اُزااا٢ ٓاااٖ ؽااااٜٗب رؾغااا٤ٖ األداء أُ عغااا٢ 

 ٝاُٞظ٤ل٢ ٝدػْ االثزٌبس ٝاإلثذاع.
أُاٞاسد  ٝاُوشاساد ٝاُنٞاثو اُز٢ رخـاُزاًذ ٖٓ االُزضاّ ثزطج٤ن ًبكخ اإلعشاءاد 

 اُجؾش٣خ ٝكوبً ُِوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ أُ٘ظٔخ ُٜب ٝٓجبدئ أُغبٝاح ٝرٌبك  اُلشؿ.
ارخبر ًبكخ اإلعشاءاد اُنبٓ٘خ ُزؼض٣اض ٓؾابسًخ أُاٞسد اُجؾاش١ ثبُٞؽاذح كا٢ اُو٤ابّ 

 ثٞظبئلٜب، ٝاإلكبدح ٖٓ ًبكخ اُطبهبد اُجؾش٣خ ٝؽغٖ رٞظ٤لٜب.
ُٔاٞاسد اُجؾاش٣خ ٓاٖ سػب٣اخ إداس٣اخ ٝمغ اُغ٤بعبد أُزؼِوخ ثزواذ٣ْ ع٤ٔاغ خاذٓبد ا

ٝػ٤ِٔااخ ٝفااؾ٤خ ٝاعزٔبػ٤ااخ ٝصوبك٤ااخ ٝس٣بماا٤خ ٝؿ٤شٛااب، ٝاإلؽااشاف ػِاا٠ ر٘ل٤اازٛب 
 ُٔغبػذح أُٞسد اُجؾش١ ك٢ أداء ٜٓبٓٚ ٝرؾو٤ن اُشمبء اُٞظ٤ل٢.

ٓٞاًجاااخ اُزطاااٞس كااا٢ ٗظاااْ أُاااٞاسد اُجؾاااش٣خ د٤ُٝااابً، ٝاُؼٔاااَ ػِااا٠ رؼٔااا٤ْ أؽاااذس 
 أُٔبسعبد ثبُٞؽذح.

 ثؼخ()أُبدح اُشا
٣زٌٕٞ اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ ٖٓ أسثؼخ روغ٤ٔبد ر٘ظ٤ٔ٤خ كشػ٤خ ٣زؾاذد 
ٓغاازٞاٛب اُز٘ظ٤ٔاا٢ ٝكواابً ٤ٌُِٜااَ اُز٘ظ٤ٔاا٢ ُِٞؽااذح ٝػااذد ٓٞظل٤ٜااب ٝاخزقبفاابرٜب 
 ٝؿ٤شٛب ٖٓ أُؼب٤٣ش اُز٢ ٣ؾذدٛب اُغٜبص، ٝٛزٙ اُزوغ٤ٔبد اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُلشػ٤خ ٢ٛ:

  عغ٢اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِزط٣ٞش أُ
 اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ إلداسح ٝر٤ٔ٘خ أُٞاٛت
 اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُالعزؾوبهبد ٝأُضا٣ب

 اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُؼ٤ِٔبد أُٞاسد اُجؾش٣خ
 

 (اُخبٓغخ)أُبدح 
 ٣خزـ اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ اُخبؿ ثبُزط٣ٞش أُ عغ٢ ثٔب ٣ار٢:
ش ث٤ئاخ ػٔاَ ٓؾلاضح ارجبع أُؼب٤٣ش اُخبفخ ثحػذاد ا٤ُٜبًَ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ثٔب ٣نٖٔ راٞك٤

 ٣ٝغبْٛ ك٢ سكغ ًلبءح األداء ٝاُز٤ٔض أُ عغ٢ ٝاُلشد١.
كااا٢ رواااذ٣ْ أُوزشؽااابد اُالصٓاااخ ُزطااا٣ٞش ا٤ٌُٜاااَ اُز٘ظ٤ٔااا٢ ُِٞؽاااذح، ٝإثاااذاء اُاااشأ١ 

ٓؾشٝػبد إػبدح ا٤ٌُِٜخ أٝ ٓوزشؽبد رؼذ٣َ ا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِٞؽاذح ٓاٖ اعازؾذاس 
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 اُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح
 9102ُغ٘خ  99هشاس سهْ 

 ثؾإ اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ
 

 سئ٤ظ اُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح
 ثؼذ االهالع ػ٠ِ اُذعزٞس؛

 ؛0211ُغ٘خ  10ٝػ٠ِ هبٕٗٞ ا٤ُٜئبد اُؼبٓخ اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 
 001ٝػ٠ِ هابٕٗٞ إٗؾابء اُغٜابص أُشًاض١ ُِز٘ظا٤ْ ٝاإلداسح اُقابدس ثبُوابٕٗٞ سهاْ 

 ؛0219ُغ٘خ 
 ؛0292ُغ٘خ  91ٝػ٠ِ هبٕٗٞ ٗظبّ اإلداسح أُؾ٤ِخ اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 
ٝالئؾزاااٚ  9101ُغااا٘خ  10ٝػِااا٠ هااابٕٗٞ اُخذٓاااخ أُذ٤ٗاااخ اُقااابدس ثبُوااابٕٗٞ سهاااْ 

 اُز٘ل٤ز٣خ؛
ثحٗؾاابء ٓااذ٣ش٣بد ؽاائٕٞ  0299ُغاا٘خ  219ٝػِاا٠ هااشاس سئاا٤ظ اُغٜٔٞس٣ااخ سهااْ 

 اُؼب٤ِٖٓ ثبُٔؾبكظبد؛
اُز٘ظا٤ْ ثحػابدح ر٘ظا٤ْ ٝؽاذاد  0299ُغا٘خ  11 ٝػ٠ِ هشاس سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ سهاْ

 ٝاإلداسح ثبألعٜضح أُخزِلخ؛
ثبعاازؾذاس ثؼاال  9101ُغاا٘خ  0091ٝػِاا٠ هااشاس سئاا٤ظ ٓغِااظ اُااٞصساء سهااْ 

 اُزوغ٤ٔبد اُز٘ظ٤ٔ٤خ ك٢ ٝؽذاد اُغٜبص اإلداس١ ُِذُٝخ؛
 هـــــــــــشس:

 )أُبدح األ٠ُٝ(
ح ٓؾ٤ِاااخ أٝ ٤ٛئاااخ ػبٓاااخ، رزخاااز ًاااَ ٝصاسح أٝ ٓقاااِؾخ أٝ عٜااابص ؽٌااا٢ٓٞ أٝ ٝؽاااذ

اإلعشاءاد اُالصٓخ ُزط٣ٞش أٝ اعزؾذاس روغ٤ْ ر٘ظ٢ٔ٤ ُِٔاٞاسد اُجؾاش٣خ كا٢ ٤ٌِٜٛاب 
اُز٘ظ٤ٔاا٢، ٣زجااغ اُغااِطخ أُخزقااخ أٝ ٓااٖ رلٞمااٚ ٓااٖ اُ٘بؽ٤ااخ اإلداس٣ااخ ٝأُب٤ُااخ، 

 ٝاُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُل٤٘خ.
 

 )أُبدح اُضب٤ٗخ(
إُا٠ ٝماغ ع٤بعابد ُِٔاٞاسد اُجؾاش٣خ ثٔاب ظ٢ٔ٤ ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ ٣ٜذف اُزوغ٤ْ اُز٘

٣زلن ٓغ اعزشار٤غ٤خ اُٞؽذح، ٝسكغ ٓؼذالد األداء ثٜب، ٝاُزاًاذ ٓاٖ رطج٤ان أُؼاب٤٣ش 
أُٞمٞػ٤خ اُز٢ رنٖٔ عاٞدح ث٤ئاخ اُؼٔاَ ًٝلابءح أُاٞسد اُجؾاش١ ٝٓغازٟٞ ػابٍ 

 ٖٓ اُضوبكخ أُ عغ٤خ اإل٣غبث٤خ.
 

 (اُضبُضخ)أُبدح 
 ُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ ثب٥ر٣:٢خزـ ا

ٝمااغ اعاازشار٤غ٤بد ٝع٤بعاابد أُااٞاسد اُجؾااش٣خ ثبُٞؽااذح كاا٢ مااٞء اعاازشار٤غ٤بد 
 ٝع٤بعبد اُذُٝخ.

إػااذاد ٝر٘ل٤ااز ًبكااخ أٗؾااطخ أُااٞاسد اُجؾااش٣خ، ٝأخقااٜب رؾااذ٣ش ا٤ٌُٜااَ اُز٘ظ٤ٔاا٢، 
 ٝرٞفااا٤ق ٝرو٤ااا٤ْ اُٞظااابئق، ٝرخطااا٤و أُاااٞاسد اُجؾاااش٣خ ٝاُزٞظ٤اااق، ٝرخطااا٤و

أُغااابساد اُٞظ٤ل٤اااخ ٝاُزشه٤ااابد، ٝخطاااو اُزؼبهااات اُاااٞظ٤ل٢، ٝاُزاااذس٣ت ٝاُز٤ٔ٘اااخ، 
ٝٗظاْ ٓؼِٞٓابد أُاٞاسد اُجؾاش٣خ، ٝرخط٤و ٝإداسح األداء، ٝاالعازؾوبهبد ٝأُضا٣اب، 
 ٝسػب٣خ أُٞظل٤ٖ ٝمٔبٕ رٌبك  اُلشؿ ٝؿ٤شٛب.

 رؾذ٣ااذ ٓؼااب٤٣ش رو٤اا٤ْ األداء ٝٓ ؽااشاد اُو٤اابط ٝرُااي ػِاا٠ ٓغاازٟٞ ع٤ٔااغ اُٞظاابئق
 ثبُٞؽذح ٝٝمغ اُ٘ظبّ اُالصّ ُٔزبثؼزٜب.

رق٤ْٔ ٝر٘ل٤ز اُغ٤بعبد ٝاُ٘ظْ ٝاُجشآظ اُالصٓاخ إلػاذاد اٌُاٞادس ٝأُؾبكظاخ ػِا٠ 
أُٞاٛاات اُزاا٢ رزٔزاااغ ثبٌُلاابءاد ٝاُغااا٤ًِٞبد أُطِٞثااخ ُزؾو٤ااان ؿب٣اابد ٝأٛاااذاف 

ٛاب اُٞؽذح، ٝاُزؼبٕٝ ٓغ اإلداساد األخشٟ ثٜب العزوطبة اٌُلابءاد ٝر٤ٔ٘زٜاب ٝرؾل٤ض
 ٝاُؾلبظ ػ٤ِٜب.

ه٤اابدح ثااشآظ ٝػ٤ِٔاابد اُز٤ٔااض أُ عغاا٢ ٝاُااٞظ٤ل٢ ثبُٞؽااذح، ٝٗؾااش صوبكااخ اُغااٞدح 
ٝاُز٤ٔاااض، ٝرؾاااغ٤غ ًبكاااخ أُجااابدساد اُزااا٢ ٓاااٖ ؽااااٜٗب رؾغااا٤ٖ األداء أُ عغااا٢ 

 ٝاُٞظ٤ل٢ ٝدػْ االثزٌبس ٝاإلثذاع.
أُاٞاسد  ٝاُوشاساد ٝاُنٞاثو اُز٢ رخـاُزاًذ ٖٓ االُزضاّ ثزطج٤ن ًبكخ اإلعشاءاد 

 اُجؾش٣خ ٝكوبً ُِوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ أُ٘ظٔخ ُٜب ٝٓجبدئ أُغبٝاح ٝرٌبك  اُلشؿ.
ارخبر ًبكخ اإلعشاءاد اُنبٓ٘خ ُزؼض٣اض ٓؾابسًخ أُاٞسد اُجؾاش١ ثبُٞؽاذح كا٢ اُو٤ابّ 

 ثٞظبئلٜب، ٝاإلكبدح ٖٓ ًبكخ اُطبهبد اُجؾش٣خ ٝؽغٖ رٞظ٤لٜب.
ُٔاٞاسد اُجؾاش٣خ ٓاٖ سػب٣اخ إداس٣اخ ٝمغ اُغ٤بعبد أُزؼِوخ ثزواذ٣ْ ع٤ٔاغ خاذٓبد ا

ٝػ٤ِٔااخ ٝفااؾ٤خ ٝاعزٔبػ٤ااخ ٝصوبك٤ااخ ٝس٣بماا٤خ ٝؿ٤شٛااب، ٝاإلؽااشاف ػِاا٠ ر٘ل٤اازٛب 
 ُٔغبػذح أُٞسد اُجؾش١ ك٢ أداء ٜٓبٓٚ ٝرؾو٤ن اُشمبء اُٞظ٤ل٢.

ٓٞاًجاااخ اُزطاااٞس كااا٢ ٗظاااْ أُاااٞاسد اُجؾاااش٣خ د٤ُٝااابً، ٝاُؼٔاااَ ػِااا٠ رؼٔااا٤ْ أؽاااذس 
 أُٔبسعبد ثبُٞؽذح.

 ثؼخ()أُبدح اُشا
٣زٌٕٞ اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ ٖٓ أسثؼخ روغ٤ٔبد ر٘ظ٤ٔ٤خ كشػ٤خ ٣زؾاذد 
ٓغاازٞاٛب اُز٘ظ٤ٔاا٢ ٝكواابً ٤ٌُِٜااَ اُز٘ظ٤ٔاا٢ ُِٞؽااذح ٝػااذد ٓٞظل٤ٜااب ٝاخزقبفاابرٜب 
 ٝؿ٤شٛب ٖٓ أُؼب٤٣ش اُز٢ ٣ؾذدٛب اُغٜبص، ٝٛزٙ اُزوغ٤ٔبد اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُلشػ٤خ ٢ٛ:

  عغ٢اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِزط٣ٞش أُ
 اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ إلداسح ٝر٤ٔ٘خ أُٞاٛت
 اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُالعزؾوبهبد ٝأُضا٣ب

 اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُؼ٤ِٔبد أُٞاسد اُجؾش٣خ
 

 (اُخبٓغخ)أُبدح 
 ٣خزـ اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ اُخبؿ ثبُزط٣ٞش أُ عغ٢ ثٔب ٣ار٢:
ش ث٤ئاخ ػٔاَ ٓؾلاضح ارجبع أُؼب٤٣ش اُخبفخ ثحػذاد ا٤ُٜبًَ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ثٔب ٣نٖٔ راٞك٤

 ٣ٝغبْٛ ك٢ سكغ ًلبءح األداء ٝاُز٤ٔض أُ عغ٢ ٝاُلشد١.
كااا٢ رواااذ٣ْ أُوزشؽااابد اُالصٓاااخ ُزطااا٣ٞش ا٤ٌُٜاااَ اُز٘ظ٤ٔااا٢ ُِٞؽاااذح، ٝإثاااذاء اُاااشأ١ 

ٓؾشٝػبد إػبدح ا٤ٌُِٜخ أٝ ٓوزشؽبد رؼذ٣َ ا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِٞؽاذح ٓاٖ اعازؾذاس 
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أٝ كقاَ روغا٤ْ ر٘ظ٤ٔا٢ ٝؿ٤شٛاب ثٔاب أٝ رؼذ٣َ ٓغ٠ٔ أٝ ٗوَ رجؼ٤خ أٝ دٓظ أٝ إُـابء 
 ٣غْٜ ك٢ اُزط٣ٞش اُؼبّ ُِٞؽذح.

إػذاد عذٍٝ اُٞظابئق األكوا٢ ٝكوابً ُزٞص٣اغ اُزوغا٤ٔبد اُز٘ظ٤ٔ٤اخ ثب٤ٌُٜاَ اُز٘ظ٤ٔا٢ 
ُِٞؽذح، ٝعذٍٝ اُٞظابئق اُشأعا٢ ٝكوابً ُزقا٤٘ق أُغٔٞػابد اُٞظ٤ل٤اخ ٝاُ٘ٞػ٤اخ، 

 ٝرُي ثبُزؼبٕٝ ٓغ اإلداساد أُؼ٤٘خ.
اُٞفق اُٞظ٤ل٢ ٌُبكخ ٝظبئق اُٞؽذح، ٝرٞص٤وٜاب، ٝٓشاعؼزٜاب ثقالخ إػذاد ثطبهبد 

دٝس٣اااخ ُِزاًاااذ ٓاااٖ فاااؾخ ًبكاااخ ٓؾز٣ٞبرٜاااب ٝرٞاكوٜاااب ٓاااغ ًبكاااخ األٗؾاااطخ ٝاُااا٘ظْ 
ٝاإلعشاءاد راد اُنِخ ثٜاب، ٝسكاغ روابس٣ش ثؾااٜٗب إُا٠ اُغاِطخ أُخزقاخ ًاَ صاالس 

 ع٘ٞاد ػ٠ِ األًضش.
اُٞظ٤ل٤ااخ أُ٘بعااجخ ثبُز٘غاا٤ن ٓااغ  رؾ٤ِااَ ٝرو٤اا٤ْ اُٞظاابئق ُٞمااؼٜب كاا٢ أُغااز٣ٞبد
 اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ اُخبؿ ثبالعزؾوبهبد ٝأُضا٣ب.

إعااشاء اُذساعاابد اُخبفااخ ثحػاابدح ٛ٘ذعااخ اُؼ٤ِٔاابد ٝاإلعااشاءاد داخااَ اُٞؽااذح ثٔااب 
ثٜااب ثٔااب ٣ؾواان اإلسرواابء ثٌلاابءح األداء اُ٘ٔاابرط اُخبفااخ ٣ناأٖ رجغاا٤طٜب ٝإػااذاد 
 ٝاالهزقبد ك٢ اُزٌب٤ُق.

اُخبفااخ ثؼ٤ِٔاخ اُزغاا٤ٌٖ اإلداس١ ُِٔاٞظل٤ٖ ٝر٘ظاا٤ْ أٓابًٖ اُؼٔااَ  إعاشاء اُذساعابد
 ثٔوش أٝ ٓوبس اُٞؽذح.

ٝمغ ٝرؾذ٣ش ع٤بعخ اُزٞافَ أُ عغا٢ اُاذاخ٢ِ ٝر٘ل٤ازٛب ثٔاب ٣نأٖ ث٤ئاخ ػٔاَ 
 داػٔخ رغٞدٛب ه٤ْ االٗنجبه ٝاالؽزشاّ أُزجبدٍ ٝاُزؼِْ أُغزٔش ٝرٌبك  اُلشؿ.

ػِا٠ ٓغازٟٞ اُٞؽاذح ـ ثبُزؼابٕٝ ٓاغ اإلداساد  رخطا٤و ٝر٘ل٤از ثاشآظ اُزو٤ا٤ْ اُازار٢
األخشٟ ثٜاب ـ ٝإػاذاد ٝر٘ل٤از دساعابد ه٤ابط سمابء اُلئابد أُؼ٤٘اخ ٝرطا٣ٞش ٗٔابرط 
ٝآ٤ُبد ه٤بط ٓغزٟٞ سمبء أُزؼب٤ِٖٓ ؽٍٞ عٞدح اُخذٓبد ٝاُجاشآظ أُوذٓاخ ٓاٖ 

ؼبِٓاخ اُٞؽذح، ٝإػذاد دساعبد أُوبسٗخ أُؼ٤بس٣خ ٓغ اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ أُز٤ٔضح اُ
 ك٢ راد أُغبٍ، ٝرؾذ٣ذ ٗوبه اُوٞح ٝاُنؼق ٝٓغبالد اُزؾغ٤ٖ.

ٓزبثؼااخ أُغاازغذاد كاا٢ ٓغاابٍ اُزؾااش٣ؼبد ٝاُغ٤بعاابد أُ٘ظٔااخ ُِٔااٞاسد اُجؾااش٣خ 
 ٝإػذاد اُزوبس٣ش ٝروذ٣ْ أُوزشؽبد ثؾاٜٗب، ٝسكؼٜب ُِٔخزق٤ٖ.

زِلااخ، أُؾاابسًخ كاا٢ رؾااذ٣ش اعاازشار٤غ٤خ أُااٞاسد اُجؾااش٣خ ُٔٞاًجااخ اُزطااٞساد أُخ
 ًٝزُي أُؾبسًخ ك٢ رط٣ٞش ع٤بعبد أُٞاسد اُجؾش٣خ ثبُٞؽذح.

 
 )أُبدح اُغبدعخ(

 ٣خزـ اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ اُخبؿ ثحداسح ٝر٤ٔ٘خ أُٞاٛت ثٔب ٣ار٢:
 رؾذ٣ش هٞاػذ ث٤بٗبد ٓزٌبِٓخ ٝٓ ٓ٘خ ػٖ ع٤ٔغ أُٞظل٤ٖ ثبُٞؽذح.

 ً ، ٝإػاذاد اُذساعابد ؽغبة أُوشس اُٞظ٤ل٢ ٌُبكخ اُٞظبئق ثبُٞؽذح ٝٓشاعؼزٚ دٝس٣ب
اُخبفخ ث٤ٌَٜ رٞص٣غ أُٞظل٤ٖ ػِا٠ اُزوغا٤ٔبد اُز٘ظ٤ٔ٤اخ ثٜاذف االعازخذاّ األًلاا 
ُِطبهااابد اُجؾاااش٣خ أُزبؽاااخ ثبُٞؽاااذح ٝرؾو٤ااان اُزاااٞاصٕ ثااا٤ٖ ؽغاااْ اُؼٔاااَ ٝأػاااذاد 
أُٞظل٤ٖ، ٝاهزشاػ خطو إػبدح رٞص٣غ أُاٞظل٤ٖ ُغاذ اُؼغاض ٝاُزؼبٓاَ ٓاغ اُلابئل 

 ثؾغت األؽٞاٍ.

ؽز٤بعابد أُغازوج٤ِخ ٓاٖ أُاٞاسد اُجؾاش٣خ ًٔابً ٝٗٞػابً، ٝإعاشاء دساعابد رخط٤و اال
ػاتء اُؼٔاَ ٝأُواشساد اُٞظ٤ل٤ااخ، ٝأُؾابسًخ كا٢ ٝمااغ خطاو اعازوطبة ٝاخز٤اابس 

 أكنَ اُؼ٘بفش اُجؾش٣خ، ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ أُٞاسد اُجؾش٣خ أُزبؽخ ثبُٞؽذح.
 

اُزؼبهات اُاٞظ٤ل٢ ثٔاب إػذاد خطو أُغبساد اُٞظ٤ل٤خ أُغزوج٤ِخ، ٝخطاو اإلؽاالٍ ٝ
٣نٖٔ رالك٢ ؽذٝس ػغض أٝ كبئل ك٢ أُٞاسد اُجؾش٣خ ًٝزا مٔبٕ خِن فق صابٕ 

 ٖٓ اٌُلبءاد اُٞاػذح ُِو٤بدح.
رط٣ٞش ٝرؾذ٣ش ٓقلٞكخ اُغاذاساد اُؼبٓاخ ٝاُل٤٘اخ ٝاُو٤بد٣اخ ُِٞؽاذح، ٝٝماغ ٗظابّ 

 ُو٤بط رِي اُغذاساد.
أُقاذس ُاذ٤َُ االعزشؽابد١ رط٣ٞش اعزضٔبساد ه٤بط األداء ك٢ ماٞء اُزٞع٤ٜابد ٝا

كا٢ ٛازا اُؾاإ، ٝرخطا٤و ٝإداسح األداء اُاٞظ٤ل٢ ٝاُغٔابػ٢، ٝرطج٤ان ٓؼاب٤٣ش رو٤اا٤ْ 
ٝٓ ؽشاد ه٤بط األداء اُاٞظ٤ل٢ ػِا٠ ٓغازٟٞ ع٤ٔاغ اُٞظابئق ثبُٞؽاذح ثٔاب ٣ؾوان 
خطااخ األداء أُغاازٜذكخ، ٓااغ رااٞك٤ش عااجَ اُااذػْ ٝأُؾااٞسح ُِٔااذ٣ش٣ٖ ك٤ٔااب ٣زؼِاان 

 األداء اُلشد١ ٝاُغٔبػ٢. ثزٞع٤ٚ ٝٓزبثؼخ ٝرو٤٤ْ
اُؾلبظ ػ٠ِ اعزضٔبساد رو٤٤ْ أداء أُاٞظل٤ٖ عاٞاء ثقاٞسح سه٤ٔاخ أٝ ٝسه٤اخ هاٞاٍ 

 اُؾ٤بح اُٞظ٤ل٤خ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ أُِلبد اُٞظ٤ل٤خ ُغ٤ٔغ ٓٞظل٢ اُٞؽذح.
رق٤ْٔ آ٤ُبد اعزٌؾبف أُٞاٛت ٝاٌُلبءاد، ٝرؾغ٤غ اُؼ٘بفاش اُجؾاش٣خ راد األداء 

زاًذ ٖٓ أُؾبكظخ ػ٠ِ اعزٔشاس ر٤ٔضٛب ٝرؼض٣اض هاذسرٜب ػِا٠ أُز٤ٔض، ٝرؾل٤ضٛب ٝاُ
 اإلثذاع ٝاالثزٌبس، ٝٝمغ اُخطو اُالصٓخ ُزُي.

اهزاااشاػ ٗاااٞاؽ٢ اُزطااا٣ٞش ٝاُزؾل٤اااض ٝاإلصبثاااخ اُزااا٢ هاااذ رزٌؾاااق ٗز٤غاااخ رو٤ااا٤ْ أداء 
 أُٞظل٤ٖ ثبُٞؽذح.

 ٝمااغ ٗظااْ ه٤اابط كغااٞاد األداء ٝٓغااججبرٜب عااٞاء ٓؼشك٤ااخ أٝ ٜٓبس٣ااخ أٝ إداس٣ااخ أٝ
هب٤ٗٞٗااخ أٝ ٓب٤ُااخ ٝؿ٤شٛااب، ٝرخطاا٤و ٝرؾذ٣ااذ االؽز٤بعاابد اُزذس٣ج٤ااخ ٝإػااذاد اُجااشآظ 

 اُزذس٣ج٤خ اُز٢ رغبْٛ ك٢ اعزذآخ اُزط٣ٞش ٝاألداء أُز٤ٔض ُِٔٞسد اُجؾش١.
إ٠ُ أٛاذاف رق٤ْٔ اعزشار٤غ٤خ اُزذس٣ت ٝاُز٤ٔ٘خ ُِٞؽذح ثطش٣وخ رؾبس٤ًخ ٝرشعٔزٜب 

ٝاد أُطِٞثاااخ ُِز٘ل٤اااز العااا٤ٔب ٓؾاااشٝع ٝخطاااو عااا٣ٞ٘خ، ٓاااغ راااا٤ٖٓ أُاااٞاسد ٝاألد
 ٓٞاصٗخ اُزذس٣ت اُغ٣ٞ٘خ.

اهزااشاػ ٝرقاا٤ْٔ أُجاابدساد اُزذس٣ج٤ااخ ٝاُز٣ٞٔ٘ااخ أُخزِلااخ ُِٔااٞظل٤ٖ ٝاُزاا٢ رـطاا٢ 
ًبكااخ أٗااٞاع اُزااذس٣ت، ثٔااب رزناأ٘ٚ ٓااٖ اُجااشآظ اُزذس٣ج٤ااخ أُزؼِوااخ اثزااذاًء ثز٤ٔ٘ااخ 

ذٓزْٜ ُجِاٞؽ اُغاٖ اُوب٤ٗٞٗاخ ٜٓبساد أُٞظل٤ٖ اُغاذد ٝاٗزٜابًء ثٔؼبٝٗاخ أُ٘ز٤ٜاخ خا
ُإلؽبُخ ُِٔؼبػ ُِزخط٤و ُؾ٤برْٜ ثؼذ اُزوبػذ ٝٓب ث٤ٜ٘ٔب ٖٓ ؽ٤بح ٝظ٤ل٤خ ٝرُاي كا٢ 

 مٞء االعزشار٤غ٤خ اُٞه٤٘خ ُِزذس٣ت ٝاؽز٤بعبد أُٞظل٤ٖ ثبُٞؽذح.
االرقاابٍ ٝاُز٘غاا٤ن ٓااغ ٓشاًااض اُزااذس٣ت أُخزِلااخ داخ٤ِاابً ٝخبسع٤اابً ُز٘ل٤ااز اُجااشآظ 

ٍ اُخجااشاد ٝاُجؾااٞس ٝاإلؽقاابءاد ٝاُذساعاابد أُزؼِوااخ ثٔغاابالد اُزذس٣ج٤ااخ، ٝرجاابد
 .اُزذس٣ت أُخزِلخ

أُؾبسًخ كا٢ ٝماغ خطاخ أُا٘ؼ ٝاُجؼضابد ٓاغ ٓشاػابح رٌابك  اُلاشؿ ٝاُؼذاُاخ ثا٤ٖ 
 أُٞظل٤ٖ.
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أٝ كقاَ روغا٤ْ ر٘ظ٤ٔا٢ ٝؿ٤شٛاب ثٔاب أٝ رؼذ٣َ ٓغ٠ٔ أٝ ٗوَ رجؼ٤خ أٝ دٓظ أٝ إُـابء 
 ٣غْٜ ك٢ اُزط٣ٞش اُؼبّ ُِٞؽذح.

إػذاد عذٍٝ اُٞظابئق األكوا٢ ٝكوابً ُزٞص٣اغ اُزوغا٤ٔبد اُز٘ظ٤ٔ٤اخ ثب٤ٌُٜاَ اُز٘ظ٤ٔا٢ 
ُِٞؽذح، ٝعذٍٝ اُٞظابئق اُشأعا٢ ٝكوابً ُزقا٤٘ق أُغٔٞػابد اُٞظ٤ل٤اخ ٝاُ٘ٞػ٤اخ، 

 ٝرُي ثبُزؼبٕٝ ٓغ اإلداساد أُؼ٤٘خ.
اُٞفق اُٞظ٤ل٢ ٌُبكخ ٝظبئق اُٞؽذح، ٝرٞص٤وٜاب، ٝٓشاعؼزٜاب ثقالخ إػذاد ثطبهبد 

دٝس٣اااخ ُِزاًاااذ ٓاااٖ فاااؾخ ًبكاااخ ٓؾز٣ٞبرٜاااب ٝرٞاكوٜاااب ٓاااغ ًبكاااخ األٗؾاااطخ ٝاُااا٘ظْ 
ٝاإلعشاءاد راد اُنِخ ثٜاب، ٝسكاغ روابس٣ش ثؾااٜٗب إُا٠ اُغاِطخ أُخزقاخ ًاَ صاالس 

 ع٘ٞاد ػ٠ِ األًضش.
اُٞظ٤ل٤ااخ أُ٘بعااجخ ثبُز٘غاا٤ن ٓااغ  رؾ٤ِااَ ٝرو٤اا٤ْ اُٞظاابئق ُٞمااؼٜب كاا٢ أُغااز٣ٞبد
 اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ اُخبؿ ثبالعزؾوبهبد ٝأُضا٣ب.

إعااشاء اُذساعاابد اُخبفااخ ثحػاابدح ٛ٘ذعااخ اُؼ٤ِٔاابد ٝاإلعااشاءاد داخااَ اُٞؽااذح ثٔااب 
ثٜااب ثٔااب ٣ؾواان اإلسرواابء ثٌلاابءح األداء اُ٘ٔاابرط اُخبفااخ ٣ناأٖ رجغاا٤طٜب ٝإػااذاد 
 ٝاالهزقبد ك٢ اُزٌب٤ُق.

اُخبفااخ ثؼ٤ِٔاخ اُزغاا٤ٌٖ اإلداس١ ُِٔاٞظل٤ٖ ٝر٘ظاا٤ْ أٓابًٖ اُؼٔااَ  إعاشاء اُذساعابد
 ثٔوش أٝ ٓوبس اُٞؽذح.

ٝمغ ٝرؾذ٣ش ع٤بعخ اُزٞافَ أُ عغا٢ اُاذاخ٢ِ ٝر٘ل٤ازٛب ثٔاب ٣نأٖ ث٤ئاخ ػٔاَ 
 داػٔخ رغٞدٛب ه٤ْ االٗنجبه ٝاالؽزشاّ أُزجبدٍ ٝاُزؼِْ أُغزٔش ٝرٌبك  اُلشؿ.

ػِا٠ ٓغازٟٞ اُٞؽاذح ـ ثبُزؼابٕٝ ٓاغ اإلداساد  رخطا٤و ٝر٘ل٤از ثاشآظ اُزو٤ا٤ْ اُازار٢
األخشٟ ثٜاب ـ ٝإػاذاد ٝر٘ل٤از دساعابد ه٤ابط سمابء اُلئابد أُؼ٤٘اخ ٝرطا٣ٞش ٗٔابرط 
ٝآ٤ُبد ه٤بط ٓغزٟٞ سمبء أُزؼب٤ِٖٓ ؽٍٞ عٞدح اُخذٓبد ٝاُجاشآظ أُوذٓاخ ٓاٖ 

ؼبِٓاخ اُٞؽذح، ٝإػذاد دساعبد أُوبسٗخ أُؼ٤بس٣خ ٓغ اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ أُز٤ٔضح اُ
 ك٢ راد أُغبٍ، ٝرؾذ٣ذ ٗوبه اُوٞح ٝاُنؼق ٝٓغبالد اُزؾغ٤ٖ.

ٓزبثؼااخ أُغاازغذاد كاا٢ ٓغاابٍ اُزؾااش٣ؼبد ٝاُغ٤بعاابد أُ٘ظٔااخ ُِٔااٞاسد اُجؾااش٣خ 
 ٝإػذاد اُزوبس٣ش ٝروذ٣ْ أُوزشؽبد ثؾاٜٗب، ٝسكؼٜب ُِٔخزق٤ٖ.

زِلااخ، أُؾاابسًخ كاا٢ رؾااذ٣ش اعاازشار٤غ٤خ أُااٞاسد اُجؾااش٣خ ُٔٞاًجااخ اُزطااٞساد أُخ
 ًٝزُي أُؾبسًخ ك٢ رط٣ٞش ع٤بعبد أُٞاسد اُجؾش٣خ ثبُٞؽذح.

 
 )أُبدح اُغبدعخ(

 ٣خزـ اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ اُخبؿ ثحداسح ٝر٤ٔ٘خ أُٞاٛت ثٔب ٣ار٢:
 رؾذ٣ش هٞاػذ ث٤بٗبد ٓزٌبِٓخ ٝٓ ٓ٘خ ػٖ ع٤ٔغ أُٞظل٤ٖ ثبُٞؽذح.

 ً ، ٝإػاذاد اُذساعابد ؽغبة أُوشس اُٞظ٤ل٢ ٌُبكخ اُٞظبئق ثبُٞؽذح ٝٓشاعؼزٚ دٝس٣ب
اُخبفخ ث٤ٌَٜ رٞص٣غ أُٞظل٤ٖ ػِا٠ اُزوغا٤ٔبد اُز٘ظ٤ٔ٤اخ ثٜاذف االعازخذاّ األًلاا 
ُِطبهااابد اُجؾاااش٣خ أُزبؽاااخ ثبُٞؽاااذح ٝرؾو٤ااان اُزاااٞاصٕ ثااا٤ٖ ؽغاااْ اُؼٔاااَ ٝأػاااذاد 
أُٞظل٤ٖ، ٝاهزشاػ خطو إػبدح رٞص٣غ أُاٞظل٤ٖ ُغاذ اُؼغاض ٝاُزؼبٓاَ ٓاغ اُلابئل 

 ثؾغت األؽٞاٍ.

ؽز٤بعابد أُغازوج٤ِخ ٓاٖ أُاٞاسد اُجؾاش٣خ ًٔابً ٝٗٞػابً، ٝإعاشاء دساعابد رخط٤و اال
ػاتء اُؼٔاَ ٝأُواشساد اُٞظ٤ل٤ااخ، ٝأُؾابسًخ كا٢ ٝمااغ خطاو اعازوطبة ٝاخز٤اابس 

 أكنَ اُؼ٘بفش اُجؾش٣خ، ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ أُٞاسد اُجؾش٣خ أُزبؽخ ثبُٞؽذح.
 

اُزؼبهات اُاٞظ٤ل٢ ثٔاب إػذاد خطو أُغبساد اُٞظ٤ل٤خ أُغزوج٤ِخ، ٝخطاو اإلؽاالٍ ٝ
٣نٖٔ رالك٢ ؽذٝس ػغض أٝ كبئل ك٢ أُٞاسد اُجؾش٣خ ًٝزا مٔبٕ خِن فق صابٕ 

 ٖٓ اٌُلبءاد اُٞاػذح ُِو٤بدح.
رط٣ٞش ٝرؾذ٣ش ٓقلٞكخ اُغاذاساد اُؼبٓاخ ٝاُل٤٘اخ ٝاُو٤بد٣اخ ُِٞؽاذح، ٝٝماغ ٗظابّ 

 ُو٤بط رِي اُغذاساد.
أُقاذس ُاذ٤َُ االعزشؽابد١ رط٣ٞش اعزضٔبساد ه٤بط األداء ك٢ ماٞء اُزٞع٤ٜابد ٝا

كا٢ ٛازا اُؾاإ، ٝرخطا٤و ٝإداسح األداء اُاٞظ٤ل٢ ٝاُغٔابػ٢، ٝرطج٤ان ٓؼاب٤٣ش رو٤اا٤ْ 
ٝٓ ؽشاد ه٤بط األداء اُاٞظ٤ل٢ ػِا٠ ٓغازٟٞ ع٤ٔاغ اُٞظابئق ثبُٞؽاذح ثٔاب ٣ؾوان 
خطااخ األداء أُغاازٜذكخ، ٓااغ رااٞك٤ش عااجَ اُااذػْ ٝأُؾااٞسح ُِٔااذ٣ش٣ٖ ك٤ٔااب ٣زؼِاان 

 األداء اُلشد١ ٝاُغٔبػ٢. ثزٞع٤ٚ ٝٓزبثؼخ ٝرو٤٤ْ
اُؾلبظ ػ٠ِ اعزضٔبساد رو٤٤ْ أداء أُاٞظل٤ٖ عاٞاء ثقاٞسح سه٤ٔاخ أٝ ٝسه٤اخ هاٞاٍ 

 اُؾ٤بح اُٞظ٤ل٤خ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ أُِلبد اُٞظ٤ل٤خ ُغ٤ٔغ ٓٞظل٢ اُٞؽذح.
رق٤ْٔ آ٤ُبد اعزٌؾبف أُٞاٛت ٝاٌُلبءاد، ٝرؾغ٤غ اُؼ٘بفاش اُجؾاش٣خ راد األداء 

زاًذ ٖٓ أُؾبكظخ ػ٠ِ اعزٔشاس ر٤ٔضٛب ٝرؼض٣اض هاذسرٜب ػِا٠ أُز٤ٔض، ٝرؾل٤ضٛب ٝاُ
 اإلثذاع ٝاالثزٌبس، ٝٝمغ اُخطو اُالصٓخ ُزُي.

اهزاااشاػ ٗاااٞاؽ٢ اُزطااا٣ٞش ٝاُزؾل٤اااض ٝاإلصبثاااخ اُزااا٢ هاااذ رزٌؾاااق ٗز٤غاااخ رو٤ااا٤ْ أداء 
 أُٞظل٤ٖ ثبُٞؽذح.

 ٝمااغ ٗظااْ ه٤اابط كغااٞاد األداء ٝٓغااججبرٜب عااٞاء ٓؼشك٤ااخ أٝ ٜٓبس٣ااخ أٝ إداس٣ااخ أٝ
هب٤ٗٞٗااخ أٝ ٓب٤ُااخ ٝؿ٤شٛااب، ٝرخطاا٤و ٝرؾذ٣ااذ االؽز٤بعاابد اُزذس٣ج٤ااخ ٝإػااذاد اُجااشآظ 

 اُزذس٣ج٤خ اُز٢ رغبْٛ ك٢ اعزذآخ اُزط٣ٞش ٝاألداء أُز٤ٔض ُِٔٞسد اُجؾش١.
إ٠ُ أٛاذاف رق٤ْٔ اعزشار٤غ٤خ اُزذس٣ت ٝاُز٤ٔ٘خ ُِٞؽذح ثطش٣وخ رؾبس٤ًخ ٝرشعٔزٜب 

ٝاد أُطِٞثاااخ ُِز٘ل٤اااز العااا٤ٔب ٓؾاااشٝع ٝخطاااو عااا٣ٞ٘خ، ٓاااغ راااا٤ٖٓ أُاااٞاسد ٝاألد
 ٓٞاصٗخ اُزذس٣ت اُغ٣ٞ٘خ.

اهزااشاػ ٝرقاا٤ْٔ أُجاابدساد اُزذس٣ج٤ااخ ٝاُز٣ٞٔ٘ااخ أُخزِلااخ ُِٔااٞظل٤ٖ ٝاُزاا٢ رـطاا٢ 
ًبكااخ أٗااٞاع اُزااذس٣ت، ثٔااب رزناأ٘ٚ ٓااٖ اُجااشآظ اُزذس٣ج٤ااخ أُزؼِوااخ اثزااذاًء ثز٤ٔ٘ااخ 

ذٓزْٜ ُجِاٞؽ اُغاٖ اُوب٤ٗٞٗاخ ٜٓبساد أُٞظل٤ٖ اُغاذد ٝاٗزٜابًء ثٔؼبٝٗاخ أُ٘ز٤ٜاخ خا
ُإلؽبُخ ُِٔؼبػ ُِزخط٤و ُؾ٤برْٜ ثؼذ اُزوبػذ ٝٓب ث٤ٜ٘ٔب ٖٓ ؽ٤بح ٝظ٤ل٤خ ٝرُاي كا٢ 

 مٞء االعزشار٤غ٤خ اُٞه٤٘خ ُِزذس٣ت ٝاؽز٤بعبد أُٞظل٤ٖ ثبُٞؽذح.
االرقاابٍ ٝاُز٘غاا٤ن ٓااغ ٓشاًااض اُزااذس٣ت أُخزِلااخ داخ٤ِاابً ٝخبسع٤اابً ُز٘ل٤ااز اُجااشآظ 

ٍ اُخجااشاد ٝاُجؾااٞس ٝاإلؽقاابءاد ٝاُذساعاابد أُزؼِوااخ ثٔغاابالد اُزذس٣ج٤ااخ، ٝرجاابد
 .اُزذس٣ت أُخزِلخ

أُؾبسًخ كا٢ ٝماغ خطاخ أُا٘ؼ ٝاُجؼضابد ٓاغ ٓشاػابح رٌابك  اُلاشؿ ٝاُؼذاُاخ ثا٤ٖ 
 أُٞظل٤ٖ.
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اإلػااالٕ ػااٖ اُجااشآظ اُزذس٣ج٤ااخ أُخزِلااخ، ٝٗؾااش اُااٞػ٢ اُزااذس٣ج٢ ثاا٤ٖ أُااٞظل٤ٖ 
غ اإلٌُزشٝٗا٢ ُِٞؽاذح أٝ اإلػالٗابد اُذاخ٤ِاخ أٝ ثٌبكخ اُطاشم عاٞاء ٓاٖ خاالٍ أُٞها

 اُ٘ؾشاد أٝ اُزؼ٤ٔٔبد أٝ ؿ٤شٛب مٔبٗبً ُزٌبك  اُلشؿ.
ه٤بط أصش اُزذس٣ت ٝٓزبثؼخ أػٔبٍ أُزذسث٤ٖ ثؼذ ػٞدرْٜ إ٠ُ اُؼَٔ ٖٓ خالٍ روابس٣ش 
سؤعبئْٜ أُجبؽش٣ٖ ػٖ ٓذٟ االعزلبدح ٖٓ اُزذس٣ت ك٢ رط٣ٞش اُؼَٔ ٝاُزاد، ٝثٔاب 

 رط٣ٞش اُجشآظ ٝرؾو٤ن أػ٠ِ ػبئذ ٖٓ االعزضٔبس ك٢ اُزذس٣ت. ٣غبػذ ػ٠ِ
ث٘ااابء ٝرؾاااذ٣ش هٞاػاااذ ث٤بٗااابد أُزاااذسث٤ٖ ٝأُاااذسث٤ٖ ٝأُاااٞاد اُزذس٣ج٤اااخ ٝاُخطاااو 

 اُزذس٣ج٤خ.
أُؾبسًخ ك٢ اعزـالٍ كبئل أُٞاسد اُجؾش٣خ ٓاٖ خاالٍ اُزاذس٣ت اُزؾا٢ِ٣ٞ ُغاذ أ١ 

 اُٞظبئق األخشٟ. ػغض ك٢
 (اُغبثؼخ)أُبدح 

 اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ اُخبؿ ثبالعزؾوبهبد ٝأُضا٣ب ثٔب ٣:٢ِ٣خزـ 
إػذاد اُذساعبد اُخبفخ ثبألعٞس ٌُبكاخ أُاٞظل٤ٖ داخاَ اُٞؽاذح ٝرواذ٣ْ أُوزشؽابد 

 اُخبفخ ثزُي.
إػااذاد اُذساعاابد اُخبفااخ ثبُٔضا٣ااب ثاٗٞاػٜااب أُخزِلااخ عااٞاء أُب٤ُااخ أٝ اُؼ٤٘٤ااخ أٝ 

٤ؾاا٤خ أٝ اُزشك٤ٜ٤ااخ اُضوبك٤ااخ أٝ اُش٣بماا٤خ، اُزا٤٘٤ٓااخ أٝ اُؼ٤ِٔااخ أٝ االعزٔبػ٤ااخ أُؼ
 ٝاهزشاػ اُالصّ ٜٓ٘ب ُزؾغ٤ٖ األداء.

ر٘ل٤ز اإلعشاءاد اُالصٓاخ ُقاشف ٓغازؾوبد أُاٞظل٤ٖ ٝإٓغابى عاغالرٜب ٝٓشاعؼاخ 
 ًؾٞكٜب.

 ر٘ل٤ز هشاساد ػالٝاد اُزشه٤خ أُغزؾوخ ُِٔٞظل٤ٖ ثبُٞؽذح.
ذد ـ هجوابً ُإلعاشاءاد أُب٤ُاخ إػاذاد ٝر٘ل٤از اُؼاالٝح اُذٝس٣اخ ـ ٝاالعازض٘بئ٤خ إٕ ٝعا

 أُؼزٔذح.
ٝارخاابر رؾذ٣ااذ أُغاازؾو٤ٖ ُِؼااالٝح اُزؾااغ٤ؼ٤خ ٝكواابً ُزشؽاا٤ؾبد أُخزقاا٤ٖ ثاازُي، 

 اإلعشاءاد أُب٤ُخ اُالصٓخ ُِز٘ل٤ز.
 اُزؼبٕٝ ٓغ اإلداسح أُخزقخ ثبُذكغ ٝاُزؾق٤َ اإلٌُزٞس٢ٗ.

 رِو٢ اُؾٌب١ٝ ٝاالعزلغبساد ثؾإ ؽشًخ ٓغزؾوبد أُٞظل٤ٖ.
 ل٤ز اإلعشاءاد أُزؼِوخ ثبُ٘ظْ اُزا٤٘٤ٓخ اُخبفخ ثبُٔٞظل٤ٖ ثبُٞؽذح.ر٘

 إعشاء اُزغ٣ٞخ اُنش٣ج٤خ ٌُبكخ أُٞظل٤ٖ ثبُٞؽذح.
 إٜٗبء إعشاءاد رغ٣ٞخ أُؼبؽبد.

رؾش٣اش اعاازٔبساد االعاازوطبػبد أُخزِلااخ ُِٔاٞظل٤ٖ ثبُٞؽااذح ٝإسعاابُٜب إُاا٠ عٜاابد 
 االخزقبؿ.

 ُقبدسح ػٖ اُغِطخ أُخزقخ أٝ ٖٓ رلٞمٚ.ر٘ل٤ز هشاساد اُغضاءاد ٝاُؾشٓبٕ ا
اعاااازخشاط ث٤بٗاااابد ٓلااااشداد أُشراااات ؽاااابٍ هِاااات أُٞظااااق رُااااي أٝ اُغٜاااابد راد 

 االخزقبؿ.
 )أُبدح اُضبٓ٘خ(

٣خاااازـ اُزوغاااا٤ْ اُز٘ظ٤ٔاااا٢ اُخاااابؿ ثؼ٤ِٔاااابد أُااااٞاسد اُجؾااااش٣خ ثبُؼذ٣ااااذ ٓااااٖ 
 االخزقبفبد أٜٛٔب:

ٖ ٝكوابً ُِواٞا٤ٖٗ ٝاُِاٞائؼ رطج٤ن اُ٘ظْ ٝاُوٞاػذ اُخبفخ ثؾائٕٞ ٝأٝمابع أُاٞظل٤
 أُؼٍٔٞ ثٜب.

إٓغاابى ٝاُؾلاابظ ػِاا٠ عااغالد ٝٓغااز٘ذاد أُااٞظل٤ٖ إٌُزش٤ٗٝاابً أٝ ٝسه٤اابً ٝرؾااذ٣ضٜب 
 ٝٓزبثؼزٜب.

 ارخبر إعشاءاد اُزٞظق ثبُزؼبٕٝ ٝاُز٘غ٤ن ٓغ إداسح ٝر٤ٔ٘خ أُٞاٛت.
ٝٗواَ  اُخبفخ ثبُؾ٤بح اُٞظ٤ل٤خ ُِٔٞظل٤ٖ ٖٓ ٗذة ، ٝإػابسح،ارخبر ًبكخ اإلعشاءاد 

، ٝإعااابصاد، ٝإٜٗااابء اُخذٓاااخ، ٝأُؼااابػ أُجٌاااش، ٝرُاااي هجوااابً ُِواااٞا٤ٖٗ ٝاُِاااٞائؼ 
 ٝاُوشاساد ٝاٌُزت اُذٝس٣خ ٝاإلعشاءاد أُ٘ظٔخ ُزُي.

 ارخبر ًبكخ اإلعشاءاد اُالصٓخ ُِزشه٤خ ُِٞظبئق األػ٠ِ.
اُزؼااابٕٝ ٓاااغ اُزوغااا٤ْ اُز٘ظ٤ٔااا٢ إلداسح ٝر٤ٔ٘اااخ أُٞاٛااات كااا٢ ٗؾاااش أدُاااخ إسؽااابد٣خ 

 ٤خ ٝرٞػ٣ٞخ ؽٍٞ ًبكخ ػ٤ِٔبد أُٞاسد اُجؾش٣خ.ٝرؼش٣ل
 ٓزبثؼخ اُؾنٞس ٝاالٗقشاف ٝاألعبصاد ٝأُآٞس٣بد ٤ٓٞ٣بً ٝأٝهبد اُؼَٔ اُشع٢ٔ.

 اعزخشاط اعزٔبساد ث٤بٕ اُؾبُخ ألفؾبة اُؾإ أٝ ُِغٜبد راد االخزقبؿ.
ن رؾذ٣ش ٝٓزبثؼخ ٗظْ ٓؼِٞٓبد أُٞاسد اُجؾش٣خ دٝس٣بً ثٔاب ٣خاذّ ٓغازخذ٤ٜٓب ٣ٝؾوا

 اُ٘لغ ٝاالعزلبدح ُغ٤ٔغ إداساد أُٞاسد اُجؾش٣خ.
أُؾاابسًخ كاا٢ اهزااشاػ ٝر٘ل٤ااز ع٤بعاابد اُ٘ااذة ٝاإلػاابسح ٝٓاا٘ؼ األعاابصاد اُخبفااخ 

 ثبُٞؽذح.
ك٢ رط٣ٞش ٝرؾذ٣ش ٗظبّ ٓؼِٞٓبد أُٞاسد اُجؾش٣خ ثبُز٘غ٤ن ٓغ اُوابئ٤ٖٔ أُؾبسًخ 

ٔا٢ أٝ أُغائ٤ُٖٞ ػاٖ ػ٠ِ اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ اُخبؿ ث٘ظْ أُؼِٞٓبد ٝاُزؾٍٞ اُشه
٤ٌٓ٘اخ ٗظاْ اُؼٔاَ اُذاخ٤ِاخ، ٤ٌُٔ٘اخ ًبكاخ ػ٤ِٔابد ٝإعاشاءاد أُاٞاسد اُجؾاش٣خ، ثٔاب 
٤٣غااش رٞؽ٤ااذ ٝرجغاا٤و عاا٤ش اُؼٔااَ ٣ٝزاا٤ؼ ٝعااٞد ث٤٘ااخ رؾز٤ااخ ُزٌُ٘ٞٞع٤ااب أُؼِٞٓاابد 

 ُغ٤ٔغ إداساد أُٞاسد اُجؾش٣خ.
ٝػبد دساعخ ع٤ٔغ أُٞمٞػبد اُخبفخ ثؾائٕٞ ٝسػب٣اخ أُاٞظل٤ٖ، ٝإػاذاد ٓؾاش

اُوشاساد اُخبفخ ثٜب، ثبإلمبكخ إُا٠ إثاذاء أُوزشؽابد ٝاُزٞفا٤بد اُزا٢ ٓاٖ ؽااٜٗب 
 رط٣ٞش اُ٘ظْ اُٞظ٤ل٤خ.

 )أُبدح اُزبعؼخ(
رذٓظ أٗؾطخ ٝاخزقبفبد اُزوغ٤ٔبد اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُؾب٤ُاخ اُخبفاخ ثابُز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح، 

 زوغاا٤ًْٝاازُي ؽاائٕٞ اُؼااب٤ِٖٓ أٝ ؽاائٕٞ األكااشاد ٝٓااب ٣ٔبصِٜااب ماأٖ اخزقبفاابد اُ
 اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ ٝكوبً ُالخزقبفبد أُ٘قٞؿ ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُوشاس.

 
 (اُؼبؽشح)أُبدح 

رزوااذّ ًااَ ٝؽااذح إُاا٠ اُغٜاابص أُشًااض١ ُِز٘ظاا٤ْ ٝاإلداسح ثٔوزااشػ اعاازؾذاس اُزوغاا٤ْ 
اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ أٝ رؼذ٣ِٚ ثؾغت األؽٞاٍ، ٓٞمؾبً ثٚ ٓوشسارٚ اُٞظ٤ل٤خ، 

 د أُٞظل٤ٖ أُوزشػ ُِؼَٔ ثٚ.ًٔب رؾذد ػذ
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اإلػااالٕ ػااٖ اُجااشآظ اُزذس٣ج٤ااخ أُخزِلااخ، ٝٗؾااش اُااٞػ٢ اُزااذس٣ج٢ ثاا٤ٖ أُااٞظل٤ٖ 
غ اإلٌُزشٝٗا٢ ُِٞؽاذح أٝ اإلػالٗابد اُذاخ٤ِاخ أٝ ثٌبكخ اُطاشم عاٞاء ٓاٖ خاالٍ أُٞها

 اُ٘ؾشاد أٝ اُزؼ٤ٔٔبد أٝ ؿ٤شٛب مٔبٗبً ُزٌبك  اُلشؿ.
ه٤بط أصش اُزذس٣ت ٝٓزبثؼخ أػٔبٍ أُزذسث٤ٖ ثؼذ ػٞدرْٜ إ٠ُ اُؼَٔ ٖٓ خالٍ روابس٣ش 
سؤعبئْٜ أُجبؽش٣ٖ ػٖ ٓذٟ االعزلبدح ٖٓ اُزذس٣ت ك٢ رط٣ٞش اُؼَٔ ٝاُزاد، ٝثٔاب 

 رط٣ٞش اُجشآظ ٝرؾو٤ن أػ٠ِ ػبئذ ٖٓ االعزضٔبس ك٢ اُزذس٣ت. ٣غبػذ ػ٠ِ
ث٘ااابء ٝرؾاااذ٣ش هٞاػاااذ ث٤بٗااابد أُزاااذسث٤ٖ ٝأُاااذسث٤ٖ ٝأُاااٞاد اُزذس٣ج٤اااخ ٝاُخطاااو 

 اُزذس٣ج٤خ.
أُؾبسًخ ك٢ اعزـالٍ كبئل أُٞاسد اُجؾش٣خ ٓاٖ خاالٍ اُزاذس٣ت اُزؾا٢ِ٣ٞ ُغاذ أ١ 

 اُٞظبئق األخشٟ. ػغض ك٢
 (اُغبثؼخ)أُبدح 

 اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ اُخبؿ ثبالعزؾوبهبد ٝأُضا٣ب ثٔب ٣:٢ِ٣خزـ 
إػذاد اُذساعبد اُخبفخ ثبألعٞس ٌُبكاخ أُاٞظل٤ٖ داخاَ اُٞؽاذح ٝرواذ٣ْ أُوزشؽابد 

 اُخبفخ ثزُي.
إػااذاد اُذساعاابد اُخبفااخ ثبُٔضا٣ااب ثاٗٞاػٜااب أُخزِلااخ عااٞاء أُب٤ُااخ أٝ اُؼ٤٘٤ااخ أٝ 

٤ؾاا٤خ أٝ اُزشك٤ٜ٤ااخ اُضوبك٤ااخ أٝ اُش٣بماا٤خ، اُزا٤٘٤ٓااخ أٝ اُؼ٤ِٔااخ أٝ االعزٔبػ٤ااخ أُؼ
 ٝاهزشاػ اُالصّ ٜٓ٘ب ُزؾغ٤ٖ األداء.

ر٘ل٤ز اإلعشاءاد اُالصٓاخ ُقاشف ٓغازؾوبد أُاٞظل٤ٖ ٝإٓغابى عاغالرٜب ٝٓشاعؼاخ 
 ًؾٞكٜب.

 ر٘ل٤ز هشاساد ػالٝاد اُزشه٤خ أُغزؾوخ ُِٔٞظل٤ٖ ثبُٞؽذح.
ذد ـ هجوابً ُإلعاشاءاد أُب٤ُاخ إػاذاد ٝر٘ل٤از اُؼاالٝح اُذٝس٣اخ ـ ٝاالعازض٘بئ٤خ إٕ ٝعا

 أُؼزٔذح.
ٝارخاابر رؾذ٣ااذ أُغاازؾو٤ٖ ُِؼااالٝح اُزؾااغ٤ؼ٤خ ٝكواابً ُزشؽاا٤ؾبد أُخزقاا٤ٖ ثاازُي، 

 اإلعشاءاد أُب٤ُخ اُالصٓخ ُِز٘ل٤ز.
 اُزؼبٕٝ ٓغ اإلداسح أُخزقخ ثبُذكغ ٝاُزؾق٤َ اإلٌُزٞس٢ٗ.

 رِو٢ اُؾٌب١ٝ ٝاالعزلغبساد ثؾإ ؽشًخ ٓغزؾوبد أُٞظل٤ٖ.
 ل٤ز اإلعشاءاد أُزؼِوخ ثبُ٘ظْ اُزا٤٘٤ٓخ اُخبفخ ثبُٔٞظل٤ٖ ثبُٞؽذح.ر٘

 إعشاء اُزغ٣ٞخ اُنش٣ج٤خ ٌُبكخ أُٞظل٤ٖ ثبُٞؽذح.
 إٜٗبء إعشاءاد رغ٣ٞخ أُؼبؽبد.

رؾش٣اش اعاازٔبساد االعاازوطبػبد أُخزِلااخ ُِٔاٞظل٤ٖ ثبُٞؽااذح ٝإسعاابُٜب إُاا٠ عٜاابد 
 االخزقبؿ.

 ُقبدسح ػٖ اُغِطخ أُخزقخ أٝ ٖٓ رلٞمٚ.ر٘ل٤ز هشاساد اُغضاءاد ٝاُؾشٓبٕ ا
اعاااازخشاط ث٤بٗاااابد ٓلااااشداد أُشراااات ؽاااابٍ هِاااات أُٞظااااق رُااااي أٝ اُغٜاااابد راد 

 االخزقبؿ.
 )أُبدح اُضبٓ٘خ(

٣خاااازـ اُزوغاااا٤ْ اُز٘ظ٤ٔاااا٢ اُخاااابؿ ثؼ٤ِٔاااابد أُااااٞاسد اُجؾااااش٣خ ثبُؼذ٣ااااذ ٓااااٖ 
 االخزقبفبد أٜٛٔب:

ٖ ٝكوابً ُِواٞا٤ٖٗ ٝاُِاٞائؼ رطج٤ن اُ٘ظْ ٝاُوٞاػذ اُخبفخ ثؾائٕٞ ٝأٝمابع أُاٞظل٤
 أُؼٍٔٞ ثٜب.

إٓغاابى ٝاُؾلاابظ ػِاا٠ عااغالد ٝٓغااز٘ذاد أُااٞظل٤ٖ إٌُزش٤ٗٝاابً أٝ ٝسه٤اابً ٝرؾااذ٣ضٜب 
 ٝٓزبثؼزٜب.

 ارخبر إعشاءاد اُزٞظق ثبُزؼبٕٝ ٝاُز٘غ٤ن ٓغ إداسح ٝر٤ٔ٘خ أُٞاٛت.
ٝٗواَ  اُخبفخ ثبُؾ٤بح اُٞظ٤ل٤خ ُِٔٞظل٤ٖ ٖٓ ٗذة ، ٝإػابسح،ارخبر ًبكخ اإلعشاءاد 

، ٝإعااابصاد، ٝإٜٗااابء اُخذٓاااخ، ٝأُؼااابػ أُجٌاااش، ٝرُاااي هجوااابً ُِواااٞا٤ٖٗ ٝاُِاااٞائؼ 
 ٝاُوشاساد ٝاٌُزت اُذٝس٣خ ٝاإلعشاءاد أُ٘ظٔخ ُزُي.

 ارخبر ًبكخ اإلعشاءاد اُالصٓخ ُِزشه٤خ ُِٞظبئق األػ٠ِ.
اُزؼااابٕٝ ٓاااغ اُزوغااا٤ْ اُز٘ظ٤ٔااا٢ إلداسح ٝر٤ٔ٘اااخ أُٞاٛااات كااا٢ ٗؾاااش أدُاااخ إسؽااابد٣خ 

 ٤خ ٝرٞػ٣ٞخ ؽٍٞ ًبكخ ػ٤ِٔبد أُٞاسد اُجؾش٣خ.ٝرؼش٣ل
 ٓزبثؼخ اُؾنٞس ٝاالٗقشاف ٝاألعبصاد ٝأُآٞس٣بد ٤ٓٞ٣بً ٝأٝهبد اُؼَٔ اُشع٢ٔ.

 اعزخشاط اعزٔبساد ث٤بٕ اُؾبُخ ألفؾبة اُؾإ أٝ ُِغٜبد راد االخزقبؿ.
ن رؾذ٣ش ٝٓزبثؼخ ٗظْ ٓؼِٞٓبد أُٞاسد اُجؾش٣خ دٝس٣بً ثٔاب ٣خاذّ ٓغازخذ٤ٜٓب ٣ٝؾوا

 اُ٘لغ ٝاالعزلبدح ُغ٤ٔغ إداساد أُٞاسد اُجؾش٣خ.
أُؾاابسًخ كاا٢ اهزااشاػ ٝر٘ل٤ااز ع٤بعاابد اُ٘ااذة ٝاإلػاابسح ٝٓاا٘ؼ األعاابصاد اُخبفااخ 

 ثبُٞؽذح.
ك٢ رط٣ٞش ٝرؾذ٣ش ٗظبّ ٓؼِٞٓبد أُٞاسد اُجؾش٣خ ثبُز٘غ٤ن ٓغ اُوابئ٤ٖٔ أُؾبسًخ 

ٔا٢ أٝ أُغائ٤ُٖٞ ػاٖ ػ٠ِ اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ اُخبؿ ث٘ظْ أُؼِٞٓبد ٝاُزؾٍٞ اُشه
٤ٌٓ٘اخ ٗظاْ اُؼٔاَ اُذاخ٤ِاخ، ٤ٌُٔ٘اخ ًبكاخ ػ٤ِٔابد ٝإعاشاءاد أُاٞاسد اُجؾاش٣خ، ثٔاب 
٤٣غااش رٞؽ٤ااذ ٝرجغاا٤و عاا٤ش اُؼٔااَ ٣ٝزاا٤ؼ ٝعااٞد ث٤٘ااخ رؾز٤ااخ ُزٌُ٘ٞٞع٤ااب أُؼِٞٓاابد 

 ُغ٤ٔغ إداساد أُٞاسد اُجؾش٣خ.
ٝػبد دساعخ ع٤ٔغ أُٞمٞػبد اُخبفخ ثؾائٕٞ ٝسػب٣اخ أُاٞظل٤ٖ، ٝإػاذاد ٓؾاش

اُوشاساد اُخبفخ ثٜب، ثبإلمبكخ إُا٠ إثاذاء أُوزشؽابد ٝاُزٞفا٤بد اُزا٢ ٓاٖ ؽااٜٗب 
 رط٣ٞش اُ٘ظْ اُٞظ٤ل٤خ.

 )أُبدح اُزبعؼخ(
رذٓظ أٗؾطخ ٝاخزقبفبد اُزوغ٤ٔبد اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُؾب٤ُاخ اُخبفاخ ثابُز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح، 

 زوغاا٤ًْٝاازُي ؽاائٕٞ اُؼااب٤ِٖٓ أٝ ؽاائٕٞ األكااشاد ٝٓااب ٣ٔبصِٜااب ماأٖ اخزقبفاابد اُ
 اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ ٝكوبً ُالخزقبفبد أُ٘قٞؿ ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُوشاس.

 
 (اُؼبؽشح)أُبدح 

رزوااذّ ًااَ ٝؽااذح إُاا٠ اُغٜاابص أُشًااض١ ُِز٘ظاا٤ْ ٝاإلداسح ثٔوزااشػ اعاازؾذاس اُزوغاا٤ْ 
اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ أٝ رؼذ٣ِٚ ثؾغت األؽٞاٍ، ٓٞمؾبً ثٚ ٓوشسارٚ اُٞظ٤ل٤خ، 

 د أُٞظل٤ٖ أُوزشػ ُِؼَٔ ثٚ.ًٔب رؾذد ػذ
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 (اُؾبد٣خ ػؾشح)أُبدح 
٣ؾااازشه كااا٤ٖٔ ٣ؾاااـَ إؽاااذٟ ٝظااابئق اُزوغااا٤ْ اُز٘ظ٤ٔااا٢ ُِٔاااٞاسد اُجؾاااش٣خ اعز٤ااابص 
االخزجااابساد ٝاُجاااشآظ اُزذس٣ج٤اااخ اُزااا٢ ٣ؾاااذدٛب اُغٜااابص أُشًاااض١ ُِز٘ظااا٤ْ ٝاإلداسح 

 ث٘غبػ.
 (اُضب٤ٗخ ػؾشح)أُبدح 
داسح اُااذػْ ٝاُزٞع٤ااٚ اُل٘اا٢ ُِزوغاا٤ْ اُز٘ظ٤ٔاا٢ ٣زاا٠ُٞ اُغٜاابص أُشًااض١ ُِز٘ظاا٤ْ ٝاإل

ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ، ًٝزُي اُزلز٤ؼ ػ٠ِ أػٔابٍ ٛازا اُزوغا٤ْ ٝرواذ٣ْ اُزوابس٣ش اُالصٓاخ 
ك٢ ٛزا اُؾإ، ًٔب ٣زا٠ُٞ اػزٔابد ٓشاًاض راذس٣ت أُاٞظل٤ٖ ثبُٞؽاذح ٝر٘ظا٤ْ ثاشآظ 

 رذس٣ج٤خ ٓزخققخ ك٢ ٓغبٍ أُٞاسد اُجؾش٣خ.
 

 (اُضبُضخ ػؾشح)أُبدح 
٣جبؽش اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٤ٔا٢ ُِٔاٞاسد اُجؾاش٣خ اخزقبفابرٚ ثٔشاػابح اُزؼابٕٝ اُل٘ا٢ ٓاغ 

 اُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح ٝرُي ٝكوبً ُٔب ٣ار٢:
 

ر٘ل٤ااز رٞع٤ٜاابد اُغٜاابص ك٤ٔااب ٣زؼِاان ثخطااو اإلفااالػ اإلداس١ ٝاُخطااخ االعاازشار٤غ٤خ 
 ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ.

ز٘ظ٤ٔاا٢ ُِٔااٞاسد اُجؾااش٣خ هجواابً ُٔااب ٣وااشٙ إػااذاد ثااشآظ رذس٣ج٤ااخ ُٔااٞظل٢ اُزوغاا٤ْ اُ
 اُغٜبص أٝ ٝكوبً ُشؤ٣خ اُغِطخ أُخزقخ ثبُٞؽذح.

رض٣ٝاااذ اُغٜااابص ثٌبكاااخ اُج٤بٗااابد ٝأُغاااز٘ذاد أُزؼِواااخ ثاػٔااابٍ أُاااٞاسد اُجؾاااش٣خ، 
 ٝرغ٤َٜ ٜٓٔخ أػنبئٚ.

رؾذ٣ش أُِلبد اُٞظ٤ل٤خ ٌُبكخ أُٞظل٤ٖ ثبُٞؽاذح كاٞس ؽاذٝس أ١ رؼاذ٣َ ٣طاشأ ػِا٠ 
 أٝ ٓشاًضْٛ اُوب٤ٗٞٗخ.ْ ث٤بٗبرٜ

اُااشثو اإلٌُزشٝٗاا٢ ٓااغ اُغٜاابص ك٤ٔااب ٣زؼِاان ثب٤ُٜبًااَ اُز٘ظ٤ٔ٤ااخ، ٝعااذاٍٝ اُٞظاابئق، 
ٝثطبهااابد اُٞفاااق اُاااٞظ٤ل٢، ٝهِجااابد اُزؾاااـ٤َ ٝٗظاااْ راااذس٣ت أُاااٞاسد اُجؾاااش٣خ 

 ٝؿ٤شٛب.
رجبدٍ اُ٘ؾشاد ٝأُؼِٞٓبد ٝاُجؾٞس ٝاُزؾاش٣ؼبد اُزا٢ رؼٔاَ ػِا٠ رٞؽ٤اذ أُلاب٤ْٛ 

ؼٔااَ اإلداس١ ٝاُخذٓااخ أُذ٤ٗاااخ، ٝٓ٘بهؾااخ أُغاابئَ ٝاُونااب٣ب اُزااا٢ كاا٢ ٓغاابالد اُ
 رٞاعٜٜب رِي اُٞؽذاد ك٢ ػِٜٔب ٝأُغبٛٔخ ك٢ ؽِٜب.

 
 (اُشاثؼخ ػؾشح)أُبدح 

رِزضّ اُغِطخ أُخزقخ ثٌبكاخ اُٞؽاذاد ثٔخبهجاخ اُغٜابص ُز٘ل٤از ُزطا٣ٞش ٝاعازؾذاس 
وشاس، ٝرُي خالٍ صالصاخ أؽاٜش ٝرلؼ٤َ اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ ٝكوبً ُٜزا اُ

 ػ٠ِ األًضش ٖٓ ربس٣خ اُؼَٔ ثٚ.
 

 (اُخبٓغخ ػؾشح)أُبدح 
 ٣ِـ٠ ًَ ؽٌْ ٣خبُق أؽٌبّ ٛزا اُوشاس.

 

 (اُغبدعخ ػؾشح)أُبدح 
 

٣٘ؾش ٛزا اُوشاس ك٢ اُٞهبئغ أُقش٣خ، ٣ٝؼَٔ ثٚ اػزجبساً ٖٓ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ُزبس٣خ 
 ٗؾشٙ.

 سئ٤ظ اُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح                                                      
 أ.د/ فبُؼ ػجذ اُشؽٖٔ                                                                 
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 (اُؾبد٣خ ػؾشح)أُبدح 
٣ؾااازشه كااا٤ٖٔ ٣ؾاااـَ إؽاااذٟ ٝظااابئق اُزوغااا٤ْ اُز٘ظ٤ٔااا٢ ُِٔاااٞاسد اُجؾاااش٣خ اعز٤ااابص 
االخزجااابساد ٝاُجاااشآظ اُزذس٣ج٤اااخ اُزااا٢ ٣ؾاااذدٛب اُغٜااابص أُشًاااض١ ُِز٘ظااا٤ْ ٝاإلداسح 

 ث٘غبػ.
 (اُضب٤ٗخ ػؾشح)أُبدح 
داسح اُااذػْ ٝاُزٞع٤ااٚ اُل٘اا٢ ُِزوغاا٤ْ اُز٘ظ٤ٔاا٢ ٣زاا٠ُٞ اُغٜاابص أُشًااض١ ُِز٘ظاا٤ْ ٝاإل

ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ، ًٝزُي اُزلز٤ؼ ػ٠ِ أػٔابٍ ٛازا اُزوغا٤ْ ٝرواذ٣ْ اُزوابس٣ش اُالصٓاخ 
ك٢ ٛزا اُؾإ، ًٔب ٣زا٠ُٞ اػزٔابد ٓشاًاض راذس٣ت أُاٞظل٤ٖ ثبُٞؽاذح ٝر٘ظا٤ْ ثاشآظ 

 رذس٣ج٤خ ٓزخققخ ك٢ ٓغبٍ أُٞاسد اُجؾش٣خ.
 

 (اُضبُضخ ػؾشح)أُبدح 
٣جبؽش اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٤ٔا٢ ُِٔاٞاسد اُجؾاش٣خ اخزقبفابرٚ ثٔشاػابح اُزؼابٕٝ اُل٘ا٢ ٓاغ 

 اُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح ٝرُي ٝكوبً ُٔب ٣ار٢:
 

ر٘ل٤ااز رٞع٤ٜاابد اُغٜاابص ك٤ٔااب ٣زؼِاان ثخطااو اإلفااالػ اإلداس١ ٝاُخطااخ االعاازشار٤غ٤خ 
 ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ.

ز٘ظ٤ٔاا٢ ُِٔااٞاسد اُجؾااش٣خ هجواابً ُٔااب ٣وااشٙ إػااذاد ثااشآظ رذس٣ج٤ااخ ُٔااٞظل٢ اُزوغاا٤ْ اُ
 اُغٜبص أٝ ٝكوبً ُشؤ٣خ اُغِطخ أُخزقخ ثبُٞؽذح.

رض٣ٝاااذ اُغٜااابص ثٌبكاااخ اُج٤بٗااابد ٝأُغاااز٘ذاد أُزؼِواااخ ثاػٔااابٍ أُاااٞاسد اُجؾاااش٣خ، 
 ٝرغ٤َٜ ٜٓٔخ أػنبئٚ.

رؾذ٣ش أُِلبد اُٞظ٤ل٤خ ٌُبكخ أُٞظل٤ٖ ثبُٞؽاذح كاٞس ؽاذٝس أ١ رؼاذ٣َ ٣طاشأ ػِا٠ 
 أٝ ٓشاًضْٛ اُوب٤ٗٞٗخ.ْ ث٤بٗبرٜ

اُااشثو اإلٌُزشٝٗاا٢ ٓااغ اُغٜاابص ك٤ٔااب ٣زؼِاان ثب٤ُٜبًااَ اُز٘ظ٤ٔ٤ااخ، ٝعااذاٍٝ اُٞظاابئق، 
ٝثطبهااابد اُٞفاااق اُاااٞظ٤ل٢، ٝهِجااابد اُزؾاااـ٤َ ٝٗظاااْ راااذس٣ت أُاااٞاسد اُجؾاااش٣خ 

 ٝؿ٤شٛب.
رجبدٍ اُ٘ؾشاد ٝأُؼِٞٓبد ٝاُجؾٞس ٝاُزؾاش٣ؼبد اُزا٢ رؼٔاَ ػِا٠ رٞؽ٤اذ أُلاب٤ْٛ 

ؼٔااَ اإلداس١ ٝاُخذٓااخ أُذ٤ٗاااخ، ٝٓ٘بهؾااخ أُغاابئَ ٝاُونااب٣ب اُزااا٢ كاا٢ ٓغاابالد اُ
 رٞاعٜٜب رِي اُٞؽذاد ك٢ ػِٜٔب ٝأُغبٛٔخ ك٢ ؽِٜب.

 
 (اُشاثؼخ ػؾشح)أُبدح 

رِزضّ اُغِطخ أُخزقخ ثٌبكاخ اُٞؽاذاد ثٔخبهجاخ اُغٜابص ُز٘ل٤از ُزطا٣ٞش ٝاعازؾذاس 
وشاس، ٝرُي خالٍ صالصاخ أؽاٜش ٝرلؼ٤َ اُزوغ٤ْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِٔٞاسد اُجؾش٣خ ٝكوبً ُٜزا اُ

 ػ٠ِ األًضش ٖٓ ربس٣خ اُؼَٔ ثٚ.
 

 (اُخبٓغخ ػؾشح)أُبدح 
 ٣ِـ٠ ًَ ؽٌْ ٣خبُق أؽٌبّ ٛزا اُوشاس.

 

 (اُغبدعخ ػؾشح)أُبدح 
 

٣٘ؾش ٛزا اُوشاس ك٢ اُٞهبئغ أُقش٣خ، ٣ٝؼَٔ ثٚ اػزجبساً ٖٓ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ُزبس٣خ 
 ٗؾشٙ.

 سئ٤ظ اُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ ٝاإلداسح                                                      
 أ.د/ فبُؼ ػجذ اُشؽٖٔ                                                                 
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 لشحسحص
 حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص

 92/5/9102( رظخس٠خ 666حٌـٍغش سلُ )
 
( حٌظصذ٠ك عٍٝ ِلعرش حؿظّرخا حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص حٌـٍغرش سلرُ 0)

 .92/4/9102( رظخس٠خ 666)
حٌمشحس

( 666حٌّصخدلش عٍٝ ِلعش حؿظّرخا حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص حٌـٍغرش سلرُ )
 ( عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:26ظٛا سلُ )، ِع طص٠ٛذ رخ92/4/9102ٌّٛرظخس٠خ 

 ( ِٓ حٌزٕذ )أٚالً( ١ٌصزق عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:2طعذ٠ً حٌزٕذ سلُ )
حٌشررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّعخدٌررش حألؿٕز١ررش: ظررشٚسس حعررظ١فخو ِـّٛعررش حٌّررٛحد  -2

حٌّئٍ٘ررش حألعخعرر١ش ٚ٘ررٟ : )حٌٍؽررش ح،ٔـ١ٍض٠ررش، حٌش٠خظرر١خص، حألك١ررخو، حٌى١ّ١ررخو، 
ً حٌطخٌررذ لزررً كصررٌٛٗ عٍررٝ دسؿررش حٌزىررخٌٛس٠ٛط حٌف١ض٠ررخو(، ٚـررٟ كخٌررش طل٠ٛرر

٠شحعٝ ظرشٚسس حعرظ١فخثٗ حٌّرٛحد حٌظى١ٍ١ّرش ٚررخلٟ حٌشرشٚغ حٌّمرشسس ٌىرً  رٙخدس 
 ِٓ ٘زٖ حٌشٙخدحص ٚـمخً ٌّخ ٘ٛ ٚحسد رذ١ًٌ ِىظذ حٌظٕغ١ك.

 ( ِٓ حٌزٕذ )ػخ١ٔخً( ١ٌصزق عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:2طعذ٠ً حٌزٕذ سـُ )
ألؿٕز١ررش: ظررشٚسس حعررظ١فخو ِـّٛعررش حٌّررٛحد حٌشررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّعخدٌررش ح -2

حٌّئٍ٘ررش حألعخعرر١ش ٚ٘ررٟ: )حٌٍؽررش ح،ٔـ١ٍض٠ررش، حٌش٠خظرر١خص، حٌى١ّ١ررخو، حٌف١ض٠ررخو(، 
ٚـٟ كخٌش طل٠ًٛ حٌطخٌذ لزً كصٌٛٗ عٍٝ دسؿرش حٌزىرخٌٛس٠ٛط ٠شحعرٝ ظرشٚسس 
حعظ١فخثٗ حٌّٛحد حٌظى١ٍ١ّش ٚرخلٟ حٌششٚغ حٌّمشسس ٌىً  ٙخدس ِرٓ ٘رزٖ حٌشرٙخدحص 

 خ ٘ٛ ٚحسد رذ١ًٌ ِىظذ حٌظٕغ١ك.ٚـمخً ٌّ
 
( حكظفخ١ٌش ع١ذ حٌعٍُ حٌظٟ عظٕظّٙخ ٚصحسس حٌظعٍر١ُ حٌعرخٌٟ ٚحٌزلرغ حٌعٍّرٟ 9)

 .9102خالي  ٙش أؼغطظ 
حٌمشحس

أكرر١ػ حٌّـٍررظ عٍّررخً رخكظفخ١ٌررش ع١ررذ حٌعٍررُ حٌظررٟ عررظٕظّٙخ ٚصحسس حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ 
فظرررخف رظشرررش٠ؿ حٌغررر١ذ حٌرررشث١ظ عزرررذ حٌ 9102أؼغرررطظ  06ٚحٌزلرررغ حٌعٍّرررٟ 

حٌغ١غٟ سث١ظ حٌـّٙٛس٠ش، ٚرٌه ٌظىش٠ُ حٌعٍّرخو حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ ؿرٛحثض حٌذٌٚرش 
 حٌّخظٍفش ِٓ حٌـخِعخص ٚحٌّشحوض حٌزلؼ١ش.

 
 ( طٛع١ش حٌشأٞ حٌعخَ رخٌّششٚعخص ٚحٌمعخ٠خ حٌـخِع١ش حٌّظ١ّضس.2)

حٌمشحس
حٌظٛل١ش ٌذٜ حٌغخدس سإعرخو حٌـخِعرخص رظش ر١ق عرذد ِرٓ حٌشخصر١خص حٌـخِع١رش 

ِٓ وخـش حٌظخصصخص حٌع١ٍّش؛ ٌإلعظفخدس ِٓ خزشحطُٙ ـرٟ طٛع١رش حٌرشأٞ  حٌّظ١ّضس
حٌعررخَ رخٌّشررشٚعخص ٚحٌمعررخ٠خ حٌم١ِٛررش ٚحٔـررخصحص حٌذٌٚررش ـررٟ ِخظٍررؿ حٌّـررخالص، 

 رخ،ظخـش اٌٝ دٚس ِصش ح،ل١ٍّٟ ٚحٌذٌٟٚ.
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 لشحسحص
 حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص

 92/5/9102( رظخس٠خ 666حٌـٍغش سلُ )
 
( حٌظصذ٠ك عٍٝ ِلعرش حؿظّرخا حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص حٌـٍغرش سلرُ 0)

 .92/4/9102( رظخس٠خ 666)
حٌمشحس

( 666حٌّصخدلش عٍٝ ِلعش حؿظّرخا حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص حٌـٍغرش سلرُ )
 ( عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:26ظٛا سلُ )، ِع طص٠ٛذ رخ92/4/9102ٌّٛرظخس٠خ 

 ( ِٓ حٌزٕذ )أٚالً( ١ٌصزق عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:2طعذ٠ً حٌزٕذ سلُ )
حٌشررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّعخدٌررش حألؿٕز١ررش: ظررشٚسس حعررظ١فخو ِـّٛعررش حٌّررٛحد  -2

حٌّئٍ٘ررش حألعخعرر١ش ٚ٘ررٟ : )حٌٍؽررش ح،ٔـ١ٍض٠ررش، حٌش٠خظرر١خص، حألك١ررخو، حٌى١ّ١ررخو، 
ً حٌطخٌررذ لزررً كصررٌٛٗ عٍررٝ دسؿررش حٌزىررخٌٛس٠ٛط حٌف١ض٠ررخو(، ٚـررٟ كخٌررش طل٠ٛرر

٠شحعٝ ظرشٚسس حعرظ١فخثٗ حٌّرٛحد حٌظى١ٍ١ّرش ٚررخلٟ حٌشرشٚغ حٌّمرشسس ٌىرً  رٙخدس 
 ِٓ ٘زٖ حٌشٙخدحص ٚـمخً ٌّخ ٘ٛ ٚحسد رذ١ًٌ ِىظذ حٌظٕغ١ك.

 ( ِٓ حٌزٕذ )ػخ١ٔخً( ١ٌصزق عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:2طعذ٠ً حٌزٕذ سـُ )
ألؿٕز١ررش: ظررشٚسس حعررظ١فخو ِـّٛعررش حٌّررٛحد حٌشررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّعخدٌررش ح -2

حٌّئٍ٘ررش حألعخعرر١ش ٚ٘ررٟ: )حٌٍؽررش ح،ٔـ١ٍض٠ررش، حٌش٠خظرر١خص، حٌى١ّ١ررخو، حٌف١ض٠ررخو(، 
ٚـٟ كخٌش طل٠ًٛ حٌطخٌذ لزً كصٌٛٗ عٍٝ دسؿرش حٌزىرخٌٛس٠ٛط ٠شحعرٝ ظرشٚسس 
حعظ١فخثٗ حٌّٛحد حٌظى١ٍ١ّش ٚرخلٟ حٌششٚغ حٌّمشسس ٌىً  ٙخدس ِرٓ ٘رزٖ حٌشرٙخدحص 

 خ ٘ٛ ٚحسد رذ١ًٌ ِىظذ حٌظٕغ١ك.ٚـمخً ٌّ
 
( حكظفخ١ٌش ع١ذ حٌعٍُ حٌظٟ عظٕظّٙخ ٚصحسس حٌظعٍر١ُ حٌعرخٌٟ ٚحٌزلرغ حٌعٍّرٟ 9)

 .9102خالي  ٙش أؼغطظ 
حٌمشحس

أكرر١ػ حٌّـٍررظ عٍّررخً رخكظفخ١ٌررش ع١ررذ حٌعٍررُ حٌظررٟ عررظٕظّٙخ ٚصحسس حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ 
فظرررخف رظشرررش٠ؿ حٌغررر١ذ حٌرررشث١ظ عزرررذ حٌ 9102أؼغرررطظ  06ٚحٌزلرررغ حٌعٍّرررٟ 

حٌغ١غٟ سث١ظ حٌـّٙٛس٠ش، ٚرٌه ٌظىش٠ُ حٌعٍّرخو حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ ؿرٛحثض حٌذٌٚرش 
 حٌّخظٍفش ِٓ حٌـخِعخص ٚحٌّشحوض حٌزلؼ١ش.

 
 ( طٛع١ش حٌشأٞ حٌعخَ رخٌّششٚعخص ٚحٌمعخ٠خ حٌـخِع١ش حٌّظ١ّضس.2)

حٌمشحس
حٌظٛل١ش ٌذٜ حٌغخدس سإعرخو حٌـخِعرخص رظش ر١ق عرذد ِرٓ حٌشخصر١خص حٌـخِع١رش 

ِٓ وخـش حٌظخصصخص حٌع١ٍّش؛ ٌإلعظفخدس ِٓ خزشحطُٙ ـرٟ طٛع١رش حٌرشأٞ  حٌّظ١ّضس
حٌعررخَ رخٌّشررشٚعخص ٚحٌمعررخ٠خ حٌم١ِٛررش ٚحٔـررخصحص حٌذٌٚررش ـررٟ ِخظٍررؿ حٌّـررخالص، 

 رخ،ظخـش اٌٝ دٚس ِصش ح،ل١ٍّٟ ٚحٌذٌٟٚ.
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 ( طلذ٠غ حٌصفلش حٌشع١ّش ٌٍـخِعخص عٍٝ  زىش ح،ٔظشٔض.4)
حٌمشحس

 ٌغخدس سإعخو حٌـخِعخص رّخ ٠ٍٟ:لشس حٌّـٍظ حٌظٛل١ش ٌذٜ ح
ظشٚسس طلذ٠غ حٌصفلخص حٌشع١ّش ٌٍـخِعرخص عٍرٝ  رزىش حالٔظشٔرض، ٚحٌظفخعرً  -

ِررع حٌّررٛحغ١ٕٓ رررخٌشد عٍررٝ  ررىٛحُ٘ ِٚمظشكررخطُٙ، ـعررالً عررٓ حٌظغرر٠ٛك ٌٍـٙررٛد 
 حٌـخِع١ش ٚحٌّششٚعخص حٌظع١ّ١ٍش حٌظٟ طظُ دحخً حٌـخِعخص.

ِٛحلررع حٌظٛحلررً حالؿظّررخعٟ،  عررشعش حٌررشد عٍررٝ حٌشررخثعخص حٌظررٟ طٕظشررش عٍررٝ -
ٚحٌظفخعررً ٚحٌظٛحلررً حٌـ١ررذ ِررع ٚعررخثً ح،عررالَ ٌظٛظرر١ق حٌلمررخثك ٌٍررشأٞ حٌعررخَ 

 رخٌغشعش حٌّطٍٛرش.
 
( حالٔظٙخو ِٓ اعرالْ ٔظرخثؾ ٔٙخ٠رش حٌعرخَ حٌذسحعرٟ ٚاعرذحد خطرػ حألٔشرطش 5)

 حٌطالر١ش خالي حألؿخصس حٌص١ف١ش.
حٌمشحس

 ـخِعخص رّخ ٠ٍٟ:لشس حٌّـٍظ حٌظؤو١ذ ٌذٜ حٌغخدس سإعخو حٌ
عشعش حالٔظٙخو ِٓ اعالْ ٔظخثؾ ٔٙخ٠ش حٌعخَ حٌذسحعٟ، ٚحٔعرزخغ وخـرش ِغرجٌٟٛ  -

 حٌـخِعخص، كظٝ اطّخَ اعالْ ٔظخثؾ حالِظلخٔخص.
عررشعش اعررذحد خطررػ حألٔشررطش حٌطالر١ررش ٚحٌش٠خظرر١ش خررالي حألؿررخصس حٌصرر١ف١ش،  -

ٍِش ٌىخـررش ٚحعررظؽالي ـظررشس حألؿررخصس حٌصرر١ف١ش ـررٟ اؿررشحو ع١ٍّررخص حٌصرر١خٔش حٌشررخ
ِشحـرك حٌـخِعرخص، ٚحعررظىّخي حٌز١ٕرش حٌظىٌٕٛٛؿ١ررش؛ ٌٍّشرخسوش ـررٟ ِغرخرمش أـعررً 

 ؿخِعش ـٟ حٌظلٛي حٌشلّٟ.
 
( وظررخد حٌغرر١ذ حٌٍررٛحو أ.ف/ أِرر١ٓ عررخَ ِـٍررظ حٌررٛصسحو حٌّظعررّٓ كصررٛي 6)

ِصش ِّؼٍرش ـرٟ ح١ٌٙجرش حٌم١ِٛرش ٌعرّخْ ؿرٛدس حٌظعٍر١ُ عٍرٝ حالعظرشحؾ 
١ٍُ حٌطزٟ ٌّرذس عشرش عرٕٛحص كظرٝ عرخَ حٌذٌٟٚ ِٓ حالطلخد حٌعخٌّٟ ٌٍظع

9192. 
حٌمشحس
أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رىظخد حٌغ١ذ حٌٍٛحو أ.ف/ أ١ِٓ عخَ ِـٍظ حٌٛصسحو حٌّظعّٓ        

كصررٛي ِصررش ِّؼٍررش ـررٟ ح١ٌٙجررش حٌم١ِٛررش ٌعررّخْ ؿررٛدس حٌظعٍرر١ُ عٍررٝ حالعظررشحؾ 
 .9192حٌذٌٟٚ ِٓ حالطلخد حٌعخٌّٟ ٌٍظع١ٍُ حٌطزٟ ٌّذس عشش عٕٛحص كظٝ عخَ 

 
* حعظّخد ِلعش حؿظّخا ١٘جش ِىظذ حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص حٌـٍغرش سلرُ 

 .91/5/9102( رظخس٠خ 66)
حٌمشحس

( 66حعظّخد ِلعرش حؿظّرخا ١٘جرش ِىظرذ حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص حٌـٍغرش سلرُ )
( ٚرٌه عٍرٝ 61اٌٝ سلُ  6)حٌّظعّٓ حٌّٛظٛعخص ِٓ سلُ  91/5/9102رظخس٠خ 

 حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
 

( حلظررشحف ؿخِعررش حٌمررخ٘شس طصرر٠ٛذ حٌخطررؤ حٌّررخدٞ رظخصرر  طىٌٕٛٛؿ١ررخ 6)
حٌظع١ٍُ ٌألغفخي )حٌفشلرش حٌؼخ١ٔرش درٍرَٛ خرخل( حٌرٛحسد رخٌالثلرش حٌذحخ١ٍرش 

 ٌى١ٍش حٌظشر١ش ٌٍطفٌٛش حٌّزىشس ٚرٌه ٚـمخً ٌىظخد حٌـخِعش.
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:
١رخ حٌظعٍر١ُ ٌألغفرخي )حٌفشلرش حٌؼخ١ٔرش طص٠ٛذ حٌخطرؤ حٌّرخدٞ رظخصر  طىٌٕٛٛؿ -0

درٍَٛ خرخل( حٌرٛحسد رخٌالثلرش حٌذحخ١ٍرش ٌى١ٍرش حٌظشر١رش ٌٍطفٌٛرش حٌّزىرشس   ؿخِعرش 
 حٌمخ٘شس ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌّز١ٓ رىظخد حٌـخِعش.

 الذحس حٌمشحس حٌٛصحسٞ حٌالصَ ـٟ ٘زح حٌشؤْ. -9
 
ظّررذس رمغررُ حلظررشحف ؿخِعررش حٌمررخ٘شس أشررخو رشٔررخِؾ رٕظررخَ حٌغررخعخص حٌّع (6)

حٌٍؽررش حألٌّخ١ٔررش ٚهدحرٙررخ طلررض ِغررّٝ: )حٌظشؿّررش حٌظخصصرر١ش ـررٟ حٌٍؽررش 
حألٌّخ١ٔرش( رى١ٍررش ح٢دحد رخٌـخِعررش ٚحعظّررخد حٌالثلررش حٌذسحعرر١ش حٌّمظشكررش 

.ٌٗ 
حٌمشحس

 لشس حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:
أشرخو رشٔررخِؾ رٕظرخَ حٌغررخعخص حٌّعظّرذس رمغررُ حٌٍؽرش حألٌّخ١ٔررش ٚهدحرٙرخ طلررض  -0

شؿّش حٌظخصص١ش ـٟ حٌٍؽش حألٌّخ١ٔرش( رى١ٍرش ح٢دحد   ؿخِعرش حٌمرخ٘شس ِغّٝ: )حٌظ
 ٚحعظّخد حٌالثلش حٌذسحع١ش ٌٗ.

 الذحس حٌمشحس حٌٛصحسٞ حٌالصَ ـٟ ٘زح حٌشؤْ. -9
 
حلظشحف ؿخِعش حٌمخ٘شس طصل١ق حٌخطؤ حٌّخدٞ رالثلش حٌغرخعخص حٌّعظّرذس ( 2)

حٌّىظزرررخص حٌـذ٠رررذس ٌٍّمرررشسحص حالخظ١خس٠رررش رزشٔرررخِؾ حٌّخؿغرررظ١ش لغرررُ 
 ٚحٌٛػخثك ٚحٌّعٍِٛخص ) عزش حٌٛػخثك( رى١ٍش ح٢دحد رخٌـخِعش.

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

طصل١ق حٌخطؤ حٌّخدٞ حٌٛحسد رخٌّمشسحص حالخظ١خس٠ش رزشٔخِؾ حٌّخؿغرظ١ش لغرُ  -0
حٌّىظزرخص ٚحٌٛػرخثك ٚحٌّعٍِٛرخص ) رعزش حٌٛػرخثك( رى١ٍرش ح٢دحد   ؿخِعرش حٌمرخ٘شس 

 ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌّز١ٓ رىظخد حٌـخِعش.حٌغخعخص حٌّعظّذس  رٕظخَ
 الذحس حٌمشحس حٌٛصحسٞ حٌالصَ ـٟ ٘زح حٌشؤْ. -9
 

( حلظررشحف ؿخِعررش حٌمررخ٘شس حعررظلذحع درٍررَٛ ـررٟ ٔظررخَ حٌلخعررزخص رى١ٍررش 01)
 حٌلخعزخص ٚحٌّعٍِٛخص رخٌـخِعش ٚحعظّخد الثلظش حٌذسحع١ش.

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:
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 ( طلذ٠غ حٌصفلش حٌشع١ّش ٌٍـخِعخص عٍٝ  زىش ح،ٔظشٔض.4)
حٌمشحس

 ٌغخدس سإعخو حٌـخِعخص رّخ ٠ٍٟ:لشس حٌّـٍظ حٌظٛل١ش ٌذٜ ح
ظشٚسس طلذ٠غ حٌصفلخص حٌشع١ّش ٌٍـخِعرخص عٍرٝ  رزىش حالٔظشٔرض، ٚحٌظفخعرً  -

ِررع حٌّررٛحغ١ٕٓ رررخٌشد عٍررٝ  ررىٛحُ٘ ِٚمظشكررخطُٙ، ـعررالً عررٓ حٌظغرر٠ٛك ٌٍـٙررٛد 
 حٌـخِع١ش ٚحٌّششٚعخص حٌظع١ّ١ٍش حٌظٟ طظُ دحخً حٌـخِعخص.

ِٛحلررع حٌظٛحلررً حالؿظّررخعٟ،  عررشعش حٌررشد عٍررٝ حٌشررخثعخص حٌظررٟ طٕظشررش عٍررٝ -
ٚحٌظفخعررً ٚحٌظٛحلررً حٌـ١ررذ ِررع ٚعررخثً ح،عررالَ ٌظٛظرر١ق حٌلمررخثك ٌٍررشأٞ حٌعررخَ 

 رخٌغشعش حٌّطٍٛرش.
 
( حالٔظٙخو ِٓ اعرالْ ٔظرخثؾ ٔٙخ٠رش حٌعرخَ حٌذسحعرٟ ٚاعرذحد خطرػ حألٔشرطش 5)

 حٌطالر١ش خالي حألؿخصس حٌص١ف١ش.
حٌمشحس

 ـخِعخص رّخ ٠ٍٟ:لشس حٌّـٍظ حٌظؤو١ذ ٌذٜ حٌغخدس سإعخو حٌ
عشعش حالٔظٙخو ِٓ اعالْ ٔظخثؾ ٔٙخ٠ش حٌعخَ حٌذسحعٟ، ٚحٔعرزخغ وخـرش ِغرجٌٟٛ  -

 حٌـخِعخص، كظٝ اطّخَ اعالْ ٔظخثؾ حالِظلخٔخص.
عررشعش اعررذحد خطررػ حألٔشررطش حٌطالر١ررش ٚحٌش٠خظرر١ش خررالي حألؿررخصس حٌصرر١ف١ش،  -

ٍِش ٌىخـررش ٚحعررظؽالي ـظررشس حألؿررخصس حٌصرر١ف١ش ـررٟ اؿررشحو ع١ٍّررخص حٌصرر١خٔش حٌشررخ
ِشحـرك حٌـخِعرخص، ٚحعررظىّخي حٌز١ٕرش حٌظىٌٕٛٛؿ١ررش؛ ٌٍّشرخسوش ـررٟ ِغرخرمش أـعررً 

 ؿخِعش ـٟ حٌظلٛي حٌشلّٟ.
 
( وظررخد حٌغرر١ذ حٌٍررٛحو أ.ف/ أِرر١ٓ عررخَ ِـٍررظ حٌررٛصسحو حٌّظعررّٓ كصررٛي 6)

ِصش ِّؼٍرش ـرٟ ح١ٌٙجرش حٌم١ِٛرش ٌعرّخْ ؿرٛدس حٌظعٍر١ُ عٍرٝ حالعظرشحؾ 
١ٍُ حٌطزٟ ٌّرذس عشرش عرٕٛحص كظرٝ عرخَ حٌذٌٟٚ ِٓ حالطلخد حٌعخٌّٟ ٌٍظع

9192. 
حٌمشحس
أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رىظخد حٌغ١ذ حٌٍٛحو أ.ف/ أ١ِٓ عخَ ِـٍظ حٌٛصسحو حٌّظعّٓ        

كصررٛي ِصررش ِّؼٍررش ـررٟ ح١ٌٙجررش حٌم١ِٛررش ٌعررّخْ ؿررٛدس حٌظعٍرر١ُ عٍررٝ حالعظررشحؾ 
 .9192حٌذٌٟٚ ِٓ حالطلخد حٌعخٌّٟ ٌٍظع١ٍُ حٌطزٟ ٌّذس عشش عٕٛحص كظٝ عخَ 

 
* حعظّخد ِلعش حؿظّخا ١٘جش ِىظذ حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص حٌـٍغرش سلرُ 

 .91/5/9102( رظخس٠خ 66)
حٌمشحس

( 66حعظّخد ِلعرش حؿظّرخا ١٘جرش ِىظرذ حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص حٌـٍغرش سلرُ )
( ٚرٌه عٍرٝ 61اٌٝ سلُ  6)حٌّظعّٓ حٌّٛظٛعخص ِٓ سلُ  91/5/9102رظخس٠خ 

 حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
 

( حلظررشحف ؿخِعررش حٌمررخ٘شس طصرر٠ٛذ حٌخطررؤ حٌّررخدٞ رظخصرر  طىٌٕٛٛؿ١ررخ 6)
حٌظع١ٍُ ٌألغفخي )حٌفشلرش حٌؼخ١ٔرش درٍرَٛ خرخل( حٌرٛحسد رخٌالثلرش حٌذحخ١ٍرش 

 ٌى١ٍش حٌظشر١ش ٌٍطفٌٛش حٌّزىشس ٚرٌه ٚـمخً ٌىظخد حٌـخِعش.
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:
١رخ حٌظعٍر١ُ ٌألغفرخي )حٌفشلرش حٌؼخ١ٔرش طص٠ٛذ حٌخطرؤ حٌّرخدٞ رظخصر  طىٌٕٛٛؿ -0

درٍَٛ خرخل( حٌرٛحسد رخٌالثلرش حٌذحخ١ٍرش ٌى١ٍرش حٌظشر١رش ٌٍطفٌٛرش حٌّزىرشس   ؿخِعرش 
 حٌمخ٘شس ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌّز١ٓ رىظخد حٌـخِعش.

 الذحس حٌمشحس حٌٛصحسٞ حٌالصَ ـٟ ٘زح حٌشؤْ. -9
 
ظّررذس رمغررُ حلظررشحف ؿخِعررش حٌمررخ٘شس أشررخو رشٔررخِؾ رٕظررخَ حٌغررخعخص حٌّع (6)

حٌٍؽررش حألٌّخ١ٔررش ٚهدحرٙررخ طلررض ِغررّٝ: )حٌظشؿّررش حٌظخصصرر١ش ـررٟ حٌٍؽررش 
حألٌّخ١ٔرش( رى١ٍررش ح٢دحد رخٌـخِعررش ٚحعظّررخد حٌالثلررش حٌذسحعرر١ش حٌّمظشكررش 

.ٌٗ 
حٌمشحس

 لشس حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:
أشرخو رشٔررخِؾ رٕظرخَ حٌغررخعخص حٌّعظّرذس رمغررُ حٌٍؽرش حألٌّخ١ٔررش ٚهدحرٙرخ طلررض  -0

شؿّش حٌظخصص١ش ـٟ حٌٍؽش حألٌّخ١ٔرش( رى١ٍرش ح٢دحد   ؿخِعرش حٌمرخ٘شس ِغّٝ: )حٌظ
 ٚحعظّخد حٌالثلش حٌذسحع١ش ٌٗ.

 الذحس حٌمشحس حٌٛصحسٞ حٌالصَ ـٟ ٘زح حٌشؤْ. -9
 
حلظشحف ؿخِعش حٌمخ٘شس طصل١ق حٌخطؤ حٌّخدٞ رالثلش حٌغرخعخص حٌّعظّرذس ( 2)

حٌّىظزرررخص حٌـذ٠رررذس ٌٍّمرررشسحص حالخظ١خس٠رررش رزشٔرررخِؾ حٌّخؿغرررظ١ش لغرررُ 
 ٚحٌٛػخثك ٚحٌّعٍِٛخص ) عزش حٌٛػخثك( رى١ٍش ح٢دحد رخٌـخِعش.

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

طصل١ق حٌخطؤ حٌّخدٞ حٌٛحسد رخٌّمشسحص حالخظ١خس٠ش رزشٔخِؾ حٌّخؿغرظ١ش لغرُ  -0
حٌّىظزرخص ٚحٌٛػرخثك ٚحٌّعٍِٛرخص ) رعزش حٌٛػرخثك( رى١ٍرش ح٢دحد   ؿخِعرش حٌمرخ٘شس 

 ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌّز١ٓ رىظخد حٌـخِعش.حٌغخعخص حٌّعظّذس  رٕظخَ
 الذحس حٌمشحس حٌٛصحسٞ حٌالصَ ـٟ ٘زح حٌشؤْ. -9
 

( حلظررشحف ؿخِعررش حٌمررخ٘شس حعررظلذحع درٍررَٛ ـررٟ ٔظررخَ حٌلخعررزخص رى١ٍررش 01)
 حٌلخعزخص ٚحٌّعٍِٛخص رخٌـخِعش ٚحعظّخد الثلظش حٌذسحع١ش.

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:
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حعرررظلذحع درٍرررَٛ ـرررٟ ٔظرررُ حٌلخعرررزخص )رشٔرررخِؾ ؿذ٠رررذ رّصرررشٚـخص رٕظرررخَ  -0
حٌغخعخص حٌّعظّذس( رخٌالثلش حٌذحخ١ٍش ٌّشكٍش حٌذسحعرخص حٌع١ٍرخ رى١ٍرش حٌلخعرزخص 

 ٚحٌّعٍِٛخص   ؿخِعش حٌمخ٘شس ٚحعظّخد الثلظٗ حٌذسحع١ش.
 الذحس حٌمشحس حٌٛصحسٞ حٌالصَ ـٟ ٘زح حٌشؤْ. -9

 
شس رشؤْ طؽ١١ش ِغّٝ دسؿرش ِخؿغرظ١ش حٌعٍرَٛ ـرٟ ( حلظشحف ؿخِعش حٌمخ41٘)

)ٕ٘ذعررش حٌمررٜٛ ٚح٢الص حٌىٙشر١ررش( اٌررٝ دسؿررش ِخؿغررظ١ش حٌعٍررَٛ ـررٟ 
)ٕ٘ذعررش حٌمررٜٛ حٌىٙشر١ررش(، ٚدسؿررش دوظررٛسحٖ حٌفٍغررفش ـررٟ )ٕ٘ذعررش 
حٌمررٜٛ ٚح٢الص حٌىٙشر١ررش( اٌررٝ دسؿررش دوظررٛسحٖ حٌفٍغررفش ـررٟ )ٕ٘ذعررش 

حٌٕٙذعش )ِشكٍرش حٌذسحعرخص حٌمٜٛ حٌىٙشر١ش(، رخٌالثلش حٌذحخ١ٍش ٌى١ٍش 
 حٌع١ٍخ( رٕظخَ حٌغخعخص حٌّعظّذس رخٌـخِعش.

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

طؽ١١ش ِغّٝ دسؿش ِخؿغظ١ش حٌعٍَٛ ـرٟ )ٕ٘ذعرش حٌمرٜٛ ٚح٢الص حٌىٙشر١رش(  -0
اٌررٝ دسؿررش ِخؿغررظ١ش حٌعٍررَٛ ـررٟ )ٕ٘ذعررش حٌمررٜٛ حٌىٙشر١ررش(، ٚدسؿررش دوظررٛسحٖ 

ٌمٜٛ ٚح٢الص حٌىٙشر١ش( اٌٝ دسؿرش دوظرٛسحٖ حٌفٍغرفش ـرٟ حٌفٍغفش ـٟ )ٕ٘ذعش ح
  ؿخِعرش حٌمرخ٘شس )ٕ٘ذعش حٌمرٜٛ حٌىٙشر١رش(، رخٌالثلرش حٌذحخ١ٍرش ٌى١ٍرش حٌٕٙذعرش 

حٌع١ٍررخ( رٕظررخَ حٌغررخعخص حٌّعظّررذس ٚرٌرره عٍررٝ حٌٕلررٛ حٌّزرر١ٓ  )ِشكٍررش حٌذسحعررخص
 رىظخد حٌـخِعش.

 الذحس حٌمشحس حٌٛصحسٞ حٌالصَ ـٟ ٘زح حٌشؤْ. -9
 

عشض طٛل١ش حٌٍـٕرش حٌع١ٍرخ ٌٍٕظرش ـرٟ طظٍّرخص حٌغرخدس أععرخو ١٘جرش ( 46)
حٌظررررذس٠ظ ِررررٓ رعررررط طٛلرررر١خص حٌٍـررررخْ حٌع١ٍّررررش رـٍغررررظٙخ رظررررخس٠خ 

حكّررذ رخٌّٛحـمررش عٍررٝ طشل١ررش حٌغرر١ذ حٌررذوظٛس / ِررئِٓ  04/5/9102
رمغُ حٌف١ض٠خو رى١ٍرش حٌعٍرَٛ ؿخِعرش حٌمرخ٘شس ٌذسؿرش حٌّذسط  –عشحرٟ 

 أعظخر ِغخعذ حٌف١ض٠خو " ـ١ض٠خو ا عخع١ش ر١ج١ش " .
حٌمشحس

لررشس حٌّـٍررظ حٌّٛحـمررش عٍررٝ ِخخغزررش حٌغرر١ذ حألعررظخر حٌررذوظٛس / سثرر١ظ ؿخِعررش 
ِرئِٓ  ١رش حٌغر١ذ حٌرذوظٛس /حٌـخِعرش ٌظشل حٌمخ٘شس ٌعشض حٌّٛظٛا عٍٝ ِـٍظ

حٌّررذسط رمغررُ حٌف١ض٠ررخو رى١ٍررش حٌعٍررَٛ ؿخِعررش حٌمررخ٘شس ٌذسؿررش  –حكّررذ عشحرررٟ 
ٚرٌره ٌلصرٌٛٗ عٍرٝ طمرذ٠ش ١ض٠خو " ـ١ض٠رخو ا رعخع١ش ر١ج١رش " أعظخر ِغخعذ حٌف

 61.94/61ؿ١ذ ؿرذح ـرٟ رلرغ ٚطمرذ٠ش ِمزرٛي ـرٟ عرظش أرلرخع ربؿّرخٌٟ ٔمرخغ 
ربؿّرررخٌٟ طم١ررر١ُ  02/91ٚدسؿرررش ٔشرررخغ عٍّرررٟ  5/01ٔمطرررش ٚدسؿرررش ِٕخلشرررش 

 دسؿش . 64194/011
 

 

عظّخد ِلعش حؿظّرخا حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌشرجْٛ حٌظعٍر١ُ ٚحٌطرالد حٌـٍغرش * ح
 .4/5/9102رظخس٠خ  (61)سلُ 

حٌمشحس
 حعظّخد ِلعرش حؿظّرخا حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌشرجْٛ حٌظعٍر١ُ ٚحٌطرالد حٌـٍغرش سلرُ

( 65اٌٝ سلرُ  60)حٌّظعّٓ حٌّٛظٛعخص ِٓ سلُ  4/5/9102رظخس٠خ  (61)
 ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:

 9102/9191خش ِٓ د١ًٌ  جْٛ حٌظع١ٍُ ٚحٌطالد ٌٍعرخَ حٌـرخِعٟ ( ٔغ65)
ِررٓ اعررذحد ادحسس  ررجْٛ حٌظعٍرر١ُ ٚحٌطررالد ٚحٌررزٞ عرر١ظُ ٚظررعٗ عٍررٝ 

 حٌّٛلع ح،ٌىظشٟٚٔ ٌٍّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.
حٌمشحس

حٌّـٍررظ حٌّٛحـمررش عٍررٝ ٚظررع حٌررذ١ًٌ حٌّعررذ ِررٓ لزررً ادحسس  ررجْٛ حٌظعٍرر١ُ لررشس 
ٌٍـخِعرررخص   ٚحٌرررزٞ ٠لظرررٛٞ عٍرررٝ أررررشص  ٚحٌطرررالد رؤِخٔرررش حٌّـٍرررظ حألعٍرررٝ

حٌّٛظٛعخص حٌظرٟ طٙرُ حٌطرالد رخٌـخِعرخص حٌلى١ِٛرش حٌّصرش٠ش ٌٍعرخَ حٌـرخِعٟ 
  عٍٝ حٌّٛلرع ح،ٌىظشٚٔرٟ ٌٍّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص عٍرٝ أْ  9102/9191

٠ررظُ طلررذ٠غ ٘ررزح حٌررذ١ًٌ  ررٙش٠خً ٚـمررخً ٌمررشحسحص حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص حٌظررٟ 
ررؤٚي ٚكظرٝ ٠رظّىٓ حٌطرالد ِرٓ حالغرالا عٍرٝ أكرذع  طصذس ـٟ ٘زح حٌشؤْ أٚالً 

حٌمشحسحص رخ،ظخـش اٌٝ ِخ ٠غظـذ ِرٓ ِٛظرٛعخص خخلرش ررخٌطالد. ِرع طٛؿ١رٗ 
 حٌشىش ٌإلدحسس.

 
* حعظّررخد ِلعررش حؿظّررخا حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌشررجْٛ خذِررش حٌّـظّررع ٚط١ّٕررش 

 .2/5/9102( رظخس٠خ 44حٌز١جش حٌـٍغش سلُ )
:حٌمشحس

ّـٍرظ حألعٍرٝ ٌشرجْٛ خذِرش حٌّـظّرع ٚط١ّٕرش حٌز١جرش حعظّخد ِلعش حؿظّرخا حٌ
 66)حٌّظعرّٓ حٌّٛظرٛعخص ِرٓ سلرُ  2/5/9102( رظرخس٠خ 44حٌـٍغش سلُ )

 ( ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:66اٌٝ سلُ 
 
ٚسد وظذ ؿخِعرخص )رٕٙرخ  ( ِظخرعش طٕف١ز حٌـخِعخص رشؤْ حٌمٛحـً حٌطز١ش:66)

حٌّٕصٛسس   ح١ٌّٕرخ     عٛ٘خؽ   ؿٕٛد حٌٛحدٞ   رٛسعع١ذ    حٌّٕٛـ١ش   
 ع١ٓ  ّظ(.

حٌمشحس
 حٌّـٍظ ِخ ٠ٍٟ:لشس 

 أٚالً: أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رّخ ٠ٍٟ:
* وظررذ حٌغرر١ذ أ.د/ سثرر١ظ ؿخِعررش رٕٙررخ حٌّظعررّٓ حٌز١ررخْ حٌّمررذَ عررٓ اؿّررخٌٟ 

 0/0/9102حٌمٛحـرً )رشرش٠ش   ر١طش٠رش   طّرش٠ط   ِظىخٍِرش( ـرٟ حٌفظرشس ِرٓ 
حٌظررٟ  21/4/9102ٚ 6/4/9102ٚطمش٠ررش لررخـٍظٟ ٠ررِٟٛ  20/2/9102كظررٝ 

 لطخا خذِش حٌّـظّع ٚط١ّٕش حٌز١جش رخٌـخِعش.لخَ رٙخ 
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حعرررظلذحع درٍرررَٛ ـرررٟ ٔظرررُ حٌلخعرررزخص )رشٔرررخِؾ ؿذ٠رررذ رّصرررشٚـخص رٕظرررخَ  -0
حٌغخعخص حٌّعظّذس( رخٌالثلش حٌذحخ١ٍش ٌّشكٍش حٌذسحعرخص حٌع١ٍرخ رى١ٍرش حٌلخعرزخص 

 ٚحٌّعٍِٛخص   ؿخِعش حٌمخ٘شس ٚحعظّخد الثلظٗ حٌذسحع١ش.
 الذحس حٌمشحس حٌٛصحسٞ حٌالصَ ـٟ ٘زح حٌشؤْ. -9

 
شس رشؤْ طؽ١١ش ِغّٝ دسؿرش ِخؿغرظ١ش حٌعٍرَٛ ـرٟ ( حلظشحف ؿخِعش حٌمخ41٘)

)ٕ٘ذعررش حٌمررٜٛ ٚح٢الص حٌىٙشر١ررش( اٌررٝ دسؿررش ِخؿغررظ١ش حٌعٍررَٛ ـررٟ 
)ٕ٘ذعررش حٌمررٜٛ حٌىٙشر١ررش(، ٚدسؿررش دوظررٛسحٖ حٌفٍغررفش ـررٟ )ٕ٘ذعررش 
حٌمررٜٛ ٚح٢الص حٌىٙشر١ررش( اٌررٝ دسؿررش دوظررٛسحٖ حٌفٍغررفش ـررٟ )ٕ٘ذعررش 

حٌٕٙذعش )ِشكٍرش حٌذسحعرخص حٌمٜٛ حٌىٙشر١ش(، رخٌالثلش حٌذحخ١ٍش ٌى١ٍش 
 حٌع١ٍخ( رٕظخَ حٌغخعخص حٌّعظّذس رخٌـخِعش.

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

طؽ١١ش ِغّٝ دسؿش ِخؿغظ١ش حٌعٍَٛ ـرٟ )ٕ٘ذعرش حٌمرٜٛ ٚح٢الص حٌىٙشر١رش(  -0
اٌررٝ دسؿررش ِخؿغررظ١ش حٌعٍررَٛ ـررٟ )ٕ٘ذعررش حٌمررٜٛ حٌىٙشر١ررش(، ٚدسؿررش دوظررٛسحٖ 

ٌمٜٛ ٚح٢الص حٌىٙشر١ش( اٌٝ دسؿرش دوظرٛسحٖ حٌفٍغرفش ـرٟ حٌفٍغفش ـٟ )ٕ٘ذعش ح
  ؿخِعرش حٌمرخ٘شس )ٕ٘ذعش حٌمرٜٛ حٌىٙشر١رش(، رخٌالثلرش حٌذحخ١ٍرش ٌى١ٍرش حٌٕٙذعرش 

حٌع١ٍررخ( رٕظررخَ حٌغررخعخص حٌّعظّررذس ٚرٌرره عٍررٝ حٌٕلررٛ حٌّزرر١ٓ  )ِشكٍررش حٌذسحعررخص
 رىظخد حٌـخِعش.

 الذحس حٌمشحس حٌٛصحسٞ حٌالصَ ـٟ ٘زح حٌشؤْ. -9
 

عشض طٛل١ش حٌٍـٕرش حٌع١ٍرخ ٌٍٕظرش ـرٟ طظٍّرخص حٌغرخدس أععرخو ١٘جرش ( 46)
حٌظررررذس٠ظ ِررررٓ رعررررط طٛلرررر١خص حٌٍـررررخْ حٌع١ٍّررررش رـٍغررررظٙخ رظررررخس٠خ 

حكّررذ رخٌّٛحـمررش عٍررٝ طشل١ررش حٌغرر١ذ حٌررذوظٛس / ِررئِٓ  04/5/9102
رمغُ حٌف١ض٠خو رى١ٍرش حٌعٍرَٛ ؿخِعرش حٌمرخ٘شس ٌذسؿرش حٌّذسط  –عشحرٟ 

 أعظخر ِغخعذ حٌف١ض٠خو " ـ١ض٠خو ا عخع١ش ر١ج١ش " .
حٌمشحس

لررشس حٌّـٍررظ حٌّٛحـمررش عٍررٝ ِخخغزررش حٌغرر١ذ حألعررظخر حٌررذوظٛس / سثرر١ظ ؿخِعررش 
ِرئِٓ  ١رش حٌغر١ذ حٌرذوظٛس /حٌـخِعرش ٌظشل حٌمخ٘شس ٌعشض حٌّٛظٛا عٍٝ ِـٍظ

حٌّررذسط رمغررُ حٌف١ض٠ررخو رى١ٍررش حٌعٍررَٛ ؿخِعررش حٌمررخ٘شس ٌذسؿررش  –حكّررذ عشحرررٟ 
ٚرٌره ٌلصرٌٛٗ عٍرٝ طمرذ٠ش ١ض٠خو " ـ١ض٠رخو ا رعخع١ش ر١ج١رش " أعظخر ِغخعذ حٌف

 61.94/61ؿ١ذ ؿرذح ـرٟ رلرغ ٚطمرذ٠ش ِمزرٛي ـرٟ عرظش أرلرخع ربؿّرخٌٟ ٔمرخغ 
ربؿّرررخٌٟ طم١ررر١ُ  02/91ٚدسؿرررش ٔشرررخغ عٍّرررٟ  5/01ٔمطرررش ٚدسؿرررش ِٕخلشرررش 

 دسؿش . 64194/011
 

 

عظّخد ِلعش حؿظّرخا حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌشرجْٛ حٌظعٍر١ُ ٚحٌطرالد حٌـٍغرش * ح
 .4/5/9102رظخس٠خ  (61)سلُ 

حٌمشحس
 حعظّخد ِلعرش حؿظّرخا حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌشرجْٛ حٌظعٍر١ُ ٚحٌطرالد حٌـٍغرش سلرُ

( 65اٌٝ سلرُ  60)حٌّظعّٓ حٌّٛظٛعخص ِٓ سلُ  4/5/9102رظخس٠خ  (61)
 ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:

 9102/9191خش ِٓ د١ًٌ  جْٛ حٌظع١ٍُ ٚحٌطالد ٌٍعرخَ حٌـرخِعٟ ( ٔغ65)
ِررٓ اعررذحد ادحسس  ررجْٛ حٌظعٍرر١ُ ٚحٌطررالد ٚحٌررزٞ عرر١ظُ ٚظررعٗ عٍررٝ 

 حٌّٛلع ح،ٌىظشٟٚٔ ٌٍّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.
حٌمشحس

حٌّـٍررظ حٌّٛحـمررش عٍررٝ ٚظررع حٌررذ١ًٌ حٌّعررذ ِررٓ لزررً ادحسس  ررجْٛ حٌظعٍرر١ُ لررشس 
ٌٍـخِعرررخص   ٚحٌرررزٞ ٠لظرررٛٞ عٍرررٝ أررررشص  ٚحٌطرررالد رؤِخٔرررش حٌّـٍرررظ حألعٍرررٝ

حٌّٛظٛعخص حٌظرٟ طٙرُ حٌطرالد رخٌـخِعرخص حٌلى١ِٛرش حٌّصرش٠ش ٌٍعرخَ حٌـرخِعٟ 
  عٍٝ حٌّٛلرع ح،ٌىظشٚٔرٟ ٌٍّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص عٍرٝ أْ  9102/9191

٠ررظُ طلررذ٠غ ٘ررزح حٌررذ١ًٌ  ررٙش٠خً ٚـمررخً ٌمررشحسحص حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص حٌظررٟ 
ررؤٚي ٚكظرٝ ٠رظّىٓ حٌطرالد ِرٓ حالغرالا عٍرٝ أكرذع  طصذس ـٟ ٘زح حٌشؤْ أٚالً 

حٌمشحسحص رخ،ظخـش اٌٝ ِخ ٠غظـذ ِرٓ ِٛظرٛعخص خخلرش ررخٌطالد. ِرع طٛؿ١رٗ 
 حٌشىش ٌإلدحسس.

 
* حعظّررخد ِلعررش حؿظّررخا حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌشررجْٛ خذِررش حٌّـظّررع ٚط١ّٕررش 

 .2/5/9102( رظخس٠خ 44حٌز١جش حٌـٍغش سلُ )
:حٌمشحس

ّـٍرظ حألعٍرٝ ٌشرجْٛ خذِرش حٌّـظّرع ٚط١ّٕرش حٌز١جرش حعظّخد ِلعش حؿظّرخا حٌ
 66)حٌّظعرّٓ حٌّٛظرٛعخص ِرٓ سلرُ  2/5/9102( رظرخس٠خ 44حٌـٍغش سلُ )

 ( ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:66اٌٝ سلُ 
 
ٚسد وظذ ؿخِعرخص )رٕٙرخ  ( ِظخرعش طٕف١ز حٌـخِعخص رشؤْ حٌمٛحـً حٌطز١ش:66)

حٌّٕصٛسس   ح١ٌّٕرخ     عٛ٘خؽ   ؿٕٛد حٌٛحدٞ   رٛسعع١ذ    حٌّٕٛـ١ش   
 ع١ٓ  ّظ(.

حٌمشحس
 حٌّـٍظ ِخ ٠ٍٟ:لشس 

 أٚالً: أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رّخ ٠ٍٟ:
* وظررذ حٌغرر١ذ أ.د/ سثرر١ظ ؿخِعررش رٕٙررخ حٌّظعررّٓ حٌز١ررخْ حٌّمررذَ عررٓ اؿّررخٌٟ 

 0/0/9102حٌمٛحـرً )رشرش٠ش   ر١طش٠رش   طّرش٠ط   ِظىخٍِرش( ـرٟ حٌفظرشس ِرٓ 
حٌظررٟ  21/4/9102ٚ 6/4/9102ٚطمش٠ررش لررخـٍظٟ ٠ررِٟٛ  20/2/9102كظررٝ 

 لطخا خذِش حٌّـظّع ٚط١ّٕش حٌز١جش رخٌـخِعش.لخَ رٙخ 
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* وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ؿخِعش عرٛ٘خؽ حٌّظعرّٓ طمش٠رش عرٓ حٌمٛحـرً حٌطز١رش 
حٌظررٟ لررخَ رٙررخ لطررخا خذِررش حٌّـظّررع ٚط١ّٕررش حٌز١جررش رخٌـخِعررش عررٓ  ررٙش ِررخسط 

9102. 
ٌشرجْٛ خذِرش حٌّـظّرع  * وظخد حٌغر١ذ أ.د/ ٔخثرذ سثر١ظ ؿخِعرش ؿٕرٛد حٌرٛحدٞ

ٚط١ّٕش حٌز١جش رشؤْ حٌظمش٠ش حٌخخل رخٌمٛحـً حٌطز١ش حٌظٟ لرخَ رٙرخ حٌمطرخا خرالي 
 .9102 ٙش ِخسط 

* وظخد حٌغ١ذس أ.د/ ٔخثذ سث١ظ ؿخِعش رٛسعع١ذ حٌّظعّٓ طمرخس٠ش عرٓ حٌمٛحـرً 
حٌطز١ش حٌّظىخٍِش حٌخخلش رمطرخا خذِرش حٌّـظّرع ٚط١ّٕرش حٌز١جرش رخٌـخِعرش خرالي 

 .9102ط  ٙش ِخس
* وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ؿخِعش حٌّٕٛـ١ش حٌّظعّٓ طمش٠ش عٓ أـرخصحص ح،دحسس 

)ادحسس حٌمٛحـررً حٌّظىخٍِررش( عررٓ  ررٙش ـزشح٠ررش حٌعخِررش ٌشررجْٛ خذِررش حٌّـظّررع 
9102. 

* وظرررخد حٌغررر١ذ أ.د/ ٔخثرررذ سثررر١ظ ؿخِعرررش حٌّٕصرررٛسس ٌشرررجْٛ خذِرررش حٌّـظّرررع 
لررخَ رٙررخ حٌمطررخا عررٓ  ررٙش  ٚط١ّٕررش حٌز١جررش حٌّظعررّٓ طمش٠ررش عررٓ حٌمٛحـررً حٌظررٟ

 .9102ِخسط 
* وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ ٔخثررذ سثرر١ظ ؿخِعررش ح١ٌّٕررخ ٌشررجْٛ خذِررش حٌّـظّررع ٚط١ّٕررش 
حٌز١جش رشؤْ حٌظمش٠ش حٌخخل رخٌمٛحـً حٌطز١ش حٌظٟ لخَ رٙخ حٌمطخا خالي حألعزٛا 

 .9102حٌز١جٟ حٌخخِظ ِٓ أرش٠ً 
ش حٌّـظّررع * وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ ٔخثررذ سثرر١ظ ؿخِعررش عرر١ٓ  ررّظ ٌشررجْٛ خذِرر

ٚط١ّٕش حٌز١جش رشؤْ حٌظمش٠ش حٌخخل رخٌمٛحـً حٌطز١ش حٌظٟ لرخَ رٙرخ حٌمطرخا خرالي 
 .9102 ٙش أرش٠ً 

ػخ١ٔررخً: حٌظؤو١ررذ عٍررٝ رررخلٟ حٌـخِعررخص رّٛحـررخس أِخٔررش حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص 
رظمررخ٠ش عّررخ لخِررض رررٗ رشررؤْ حٌمٛحـررً حٌطز١ررش ط١ّٙررذحً ،عررذحد طمش٠ررش  ررخًِ ٠شـررع 

 ٌٍـٙخص حٌّع١ٕش.
ػخٌؼخً: حٌظؤو١ذ عٍٝ حٌـخِعخص ربعذحد طمش٠ش سرع عٕٛٞ عرٓ حٌمٛحـرً حٌطز١رش حٌظرٟ 
لخِض رٙخ خالي حٌفظشس، ِع حٌظؤو١رذ عٍرٝ حالٌظرضحَ رـرذٚي طٛص٠رع حٌمٛحـرً حٌطز١رش 

ٚحٌظررٟ لررذس رٙررخ لررشحس حٌّلررذدس ٌىررً ؿخِعررش ٌظؽط١ررش وخـررش ِٕررخغك حٌـّٙٛس٠ررش 
 .02/0/9102حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص رظخس٠خ 

 
( ِظخرعش طٕف١ز حٌـخِعخص رشرؤْ ِلرٛ حأل١ِرش: ٚسد وظرذ ؿخِعرخص )رٕٙرخ   66)

 عٛ٘خؽ   ح١ٌّٕخ   ؿٕٛد حٌٛحدٞ   ع١ٓ  ّظ(.
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ ِخ ٠ٍٟ:
 أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رّخ ٠ٍٟ:أٚالً: 

* وظررخرٟ حٌغررر١ذ أ.د/ سثررر١ظ ؿخِعرررش رٕٙررخ حٌّظعرررّٓ حٌظمش٠رررش حٌّمرررذَ عرررٓ دٚس 
ٚطعٍر١ُ حٌىزرخس ـرٟ ِلخـظرش حٌم١ٍٛر١رش ِٚرخ حأل١ِرش  حٌـخِعش ـٟ حٌظصرذٞ ٌّشرىٍش

 لخِض رٗ و١ٍش حٌظشر١ش ـٟ ٘زح حٌشؤْ.
* وظرررخد حٌغررر١ذ أ.د/ سثررر١ظ ؿخِعرررش عرررٛ٘خؽ حٌّظعرررّٓ طمش٠رررش عّرررخ لخِرررض ررررٗ 

 حٌـخِعش رشؤْ ِلٛ حأل١ِش ٚطع١ٍُ حٌىزخس.

* وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ ٔخثررذ سثرر١ظ ؿخِعررش ح١ٌّٕررخ ٌشررجْٛ خذِررش حٌّـظّررع ٚط١ّٕررش 
 ٌّظعّٓ حٌظمش٠ش حٌخخل رّششٚا ِلٛ حأل١ِش ٚطع١ٍُ حٌىزخس رخٌـخِعش.حٌز١جش ح

* وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ سثرر١ظ ؿخِعررش ؿٕررٛد حٌررٛحدٞ حٌّظعررّٓ حٌظمش٠ررش حٌخررخل 
 رّششٚا ِلٛ حأل١ِش ٚطع١ٍُ حٌىزخس رخٌـخِعش.

* وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ ٔخثررذ سثرر١ظ ؿخِعررش عرر١ٓ  ررّظ ٌشررجْٛ خذِررش حٌّـظّررع 
٠ررش حٌخررخل رّشررشٚا ِلررٛ حأل١ِررش ٚطعٍرر١ُ حٌىزررخس ٚط١ّٕررش حٌز١جررش حٌّظعررّٓ حٌظمش

 رخٌـخِعش.
ػخ١ٔررخً: حٌظؤو١ررذ عٍررٝ رررخلٟ حٌـخِعررخص رّٛحـررخس أِخٔررش حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص 
رظمخ٠ش عّرخ لخِرض ررٗ رشرؤْ ِشرشٚا ِلرٛ حأل١ِرش ٚطعٍر١ُ حٌىزرخس ط١ّٙرذحً ،عرذحد 

 طمش٠ش  خًِ ٠شـع ٌٍـٙخص حٌّع١ٕش.
ذحد طمش٠ش سرع عٕٛٞ عٓ ِششٚا ِلرٛ حأل١ِرش ػخٌؼخً: حٌظؤو١ذ عٍٝ حٌـخِعخص ربع

 ٚطع١ٍُ حٌىزخس خالي حٌفظشس.
 
 ( ِظخرعش طٕف١ز حٌـخِعخص رشؤْ ِىخـلش ح،س٘خد ٚحٌظطشؾ حٌفىشٞ.66)

حٌمشحس
أكرر١ػ حٌّـٍررظ عٍّررخً رّررخ عشظررٗ حٌغرر١ذ أ.د/ لررالف ٘خ ررُ )أعررظخر حٌظخطرر١ػ 

خـلررش ح،س٘ررخد ٚحٌظ١ّٕررش   ؿخِعررش حٌف١ررَٛ( عّررخ طررُ رشررؤْ طٕف١ررز اعررظشحط١ـ١ش ِى
ٚحٌظطشؾ حٌفىشٞ رخٌـخِعخص، ِع حٌظٛل١ش ٌذٜ حٌـخِعخص رغشعش ِٛحـخس أِخٔرش 

رّش ررل١ٙخ ٌلعررٛس حٌررذٚسس حٌظذس٠ز١ررش حٌّعررذس ٌٙررزح حٌؽررشض ٚحٌّضِررع حٌّـٍررظ 
 رّمش أِخٔش حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص. 91/5/9102عمذ٘خ ٠َٛ 

 
ٚسد وظررذ  ( ِظخرعررش طٕف١ررز حٌـخِعررخص رشررؤْ ِزررخدسس "لررٕخ٠ع١ش ِصررش":62)

ؿخِعخص )ع١ٓ  ّظ   أع١ٛغ   حٌّٕصٛسس   حٌّٕٛـ١ش   ِطشٚف   رٕٙخ 
   ؿٕٛد حٌٛحدٞ   رٛسعع١ذ(.  حٌضلخص٠ك   عٛ٘خؽ 

حعظعشض حٌّـٍظ حٌّٛظٛا ـٟ ظٛو لشحسٖ حٌصخدس رـٍغظٗ رظخس٠خ 
رشرؤْ حٌظى١ٍرؿ حٌشثخعرٟ رخصرٛل ِزرخدسس "لرٕخ٠ع١ش  02/0/9102

شرخسوش ـرٟ حٌّزرخدسس ِرٓ خرالي ِصش" ٚحٌّظعّٓ ل١رخَ حٌـخِعرخص رخٌّ
طٛـ١ش رشحِؾ حٌظذس٠ذ ٚحٌظؤ١٘رً حٌرالصَ ،عرذحد حٌىرٛحدس حٌف١ٕرش ٌّٛحوزرش 
حكظ١خؿخص عٛق حٌعًّ ِٓ حٌعّخٌش حٌّذسرش ِٕٚلُٙ  ٙخدس ِعظّذس ِٓ 
حٌـخِعخص، ٚوزٌه اعرذحد خطرش طٕف١ز٠رش ٌىرً ؿخِعرش رّل١طٙرخ ح،ل١ٍّرٟ 

ٚطٛل١ظرخص حٌظٕف١رز خدسس ٚطلذ٠ذ ه١ٌخص حٌظٛحلً ِع حٌّغظف١ذ٠ٓ ِٓ حٌّزر
ٚأعرررّخو حٌخزرررشحو حٌّشرررخسو١ٓ ٚؿرررذحٚي حٌزرررشحِؾ حٌظذس٠ز١رررش ٚطٛػ١رررك 

 حٌزشٔخِؾ حٌظٕف١زٞ ٌىً ؿخِعش. 
حٌمشحس 

 ِخ ٠ٍٟ:لشس حٌّـٍظ 
 أٚالً: أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رّخ ٠ٍٟ:
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* وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ؿخِعش عرٛ٘خؽ حٌّظعرّٓ طمش٠رش عرٓ حٌمٛحـرً حٌطز١رش 
حٌظررٟ لررخَ رٙررخ لطررخا خذِررش حٌّـظّررع ٚط١ّٕررش حٌز١جررش رخٌـخِعررش عررٓ  ررٙش ِررخسط 

9102. 
ٌشرجْٛ خذِرش حٌّـظّرع  * وظخد حٌغر١ذ أ.د/ ٔخثرذ سثر١ظ ؿخِعرش ؿٕرٛد حٌرٛحدٞ

ٚط١ّٕش حٌز١جش رشؤْ حٌظمش٠ش حٌخخل رخٌمٛحـً حٌطز١ش حٌظٟ لرخَ رٙرخ حٌمطرخا خرالي 
 .9102 ٙش ِخسط 

* وظخد حٌغ١ذس أ.د/ ٔخثذ سث١ظ ؿخِعش رٛسعع١ذ حٌّظعّٓ طمرخس٠ش عرٓ حٌمٛحـرً 
حٌطز١ش حٌّظىخٍِش حٌخخلش رمطرخا خذِرش حٌّـظّرع ٚط١ّٕرش حٌز١جرش رخٌـخِعرش خرالي 

 .9102ط  ٙش ِخس
* وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ؿخِعش حٌّٕٛـ١ش حٌّظعّٓ طمش٠ش عٓ أـرخصحص ح،دحسس 

)ادحسس حٌمٛحـررً حٌّظىخٍِررش( عررٓ  ررٙش ـزشح٠ررش حٌعخِررش ٌشررجْٛ خذِررش حٌّـظّررع 
9102. 

* وظرررخد حٌغررر١ذ أ.د/ ٔخثرررذ سثررر١ظ ؿخِعرررش حٌّٕصرررٛسس ٌشرررجْٛ خذِرررش حٌّـظّرررع 
لررخَ رٙررخ حٌمطررخا عررٓ  ررٙش  ٚط١ّٕررش حٌز١جررش حٌّظعررّٓ طمش٠ررش عررٓ حٌمٛحـررً حٌظررٟ

 .9102ِخسط 
* وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ ٔخثررذ سثرر١ظ ؿخِعررش ح١ٌّٕررخ ٌشررجْٛ خذِررش حٌّـظّررع ٚط١ّٕررش 
حٌز١جش رشؤْ حٌظمش٠ش حٌخخل رخٌمٛحـً حٌطز١ش حٌظٟ لخَ رٙخ حٌمطخا خالي حألعزٛا 

 .9102حٌز١جٟ حٌخخِظ ِٓ أرش٠ً 
ش حٌّـظّررع * وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ ٔخثررذ سثرر١ظ ؿخِعررش عرر١ٓ  ررّظ ٌشررجْٛ خذِرر

ٚط١ّٕش حٌز١جش رشؤْ حٌظمش٠ش حٌخخل رخٌمٛحـً حٌطز١ش حٌظٟ لرخَ رٙرخ حٌمطرخا خرالي 
 .9102 ٙش أرش٠ً 

ػخ١ٔررخً: حٌظؤو١ررذ عٍررٝ رررخلٟ حٌـخِعررخص رّٛحـررخس أِخٔررش حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص 
رظمررخ٠ش عّررخ لخِررض رررٗ رشررؤْ حٌمٛحـررً حٌطز١ررش ط١ّٙررذحً ،عررذحد طمش٠ررش  ررخًِ ٠شـررع 

 ٌٍـٙخص حٌّع١ٕش.
ػخٌؼخً: حٌظؤو١ذ عٍٝ حٌـخِعخص ربعذحد طمش٠ش سرع عٕٛٞ عرٓ حٌمٛحـرً حٌطز١رش حٌظرٟ 
لخِض رٙخ خالي حٌفظشس، ِع حٌظؤو١رذ عٍرٝ حالٌظرضحَ رـرذٚي طٛص٠رع حٌمٛحـرً حٌطز١رش 

ٚحٌظررٟ لررذس رٙررخ لررشحس حٌّلررذدس ٌىررً ؿخِعررش ٌظؽط١ررش وخـررش ِٕررخغك حٌـّٙٛس٠ررش 
 .02/0/9102حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص رظخس٠خ 

 
( ِظخرعش طٕف١ز حٌـخِعخص رشرؤْ ِلرٛ حأل١ِرش: ٚسد وظرذ ؿخِعرخص )رٕٙرخ   66)

 عٛ٘خؽ   ح١ٌّٕخ   ؿٕٛد حٌٛحدٞ   ع١ٓ  ّظ(.
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ ِخ ٠ٍٟ:
 أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رّخ ٠ٍٟ:أٚالً: 

* وظررخرٟ حٌغررر١ذ أ.د/ سثررر١ظ ؿخِعرررش رٕٙررخ حٌّظعرررّٓ حٌظمش٠رررش حٌّمرررذَ عرررٓ دٚس 
ٚطعٍر١ُ حٌىزرخس ـرٟ ِلخـظرش حٌم١ٍٛر١رش ِٚرخ حأل١ِرش  حٌـخِعش ـٟ حٌظصرذٞ ٌّشرىٍش

 لخِض رٗ و١ٍش حٌظشر١ش ـٟ ٘زح حٌشؤْ.
* وظرررخد حٌغررر١ذ أ.د/ سثررر١ظ ؿخِعرررش عرررٛ٘خؽ حٌّظعرررّٓ طمش٠رررش عّرررخ لخِرررض ررررٗ 

 حٌـخِعش رشؤْ ِلٛ حأل١ِش ٚطع١ٍُ حٌىزخس.

* وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ ٔخثررذ سثرر١ظ ؿخِعررش ح١ٌّٕررخ ٌشررجْٛ خذِررش حٌّـظّررع ٚط١ّٕررش 
 ٌّظعّٓ حٌظمش٠ش حٌخخل رّششٚا ِلٛ حأل١ِش ٚطع١ٍُ حٌىزخس رخٌـخِعش.حٌز١جش ح

* وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ سثرر١ظ ؿخِعررش ؿٕررٛد حٌررٛحدٞ حٌّظعررّٓ حٌظمش٠ررش حٌخررخل 
 رّششٚا ِلٛ حأل١ِش ٚطع١ٍُ حٌىزخس رخٌـخِعش.

* وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ ٔخثررذ سثرر١ظ ؿخِعررش عرر١ٓ  ررّظ ٌشررجْٛ خذِررش حٌّـظّررع 
٠ررش حٌخررخل رّشررشٚا ِلررٛ حأل١ِررش ٚطعٍرر١ُ حٌىزررخس ٚط١ّٕررش حٌز١جررش حٌّظعررّٓ حٌظمش

 رخٌـخِعش.
ػخ١ٔررخً: حٌظؤو١ررذ عٍررٝ رررخلٟ حٌـخِعررخص رّٛحـررخس أِخٔررش حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص 
رظمخ٠ش عّرخ لخِرض ررٗ رشرؤْ ِشرشٚا ِلرٛ حأل١ِرش ٚطعٍر١ُ حٌىزرخس ط١ّٙرذحً ،عرذحد 

 طمش٠ش  خًِ ٠شـع ٌٍـٙخص حٌّع١ٕش.
ذحد طمش٠ش سرع عٕٛٞ عٓ ِششٚا ِلرٛ حأل١ِرش ػخٌؼخً: حٌظؤو١ذ عٍٝ حٌـخِعخص ربع

 ٚطع١ٍُ حٌىزخس خالي حٌفظشس.
 
 ( ِظخرعش طٕف١ز حٌـخِعخص رشؤْ ِىخـلش ح،س٘خد ٚحٌظطشؾ حٌفىشٞ.66)

حٌمشحس
أكرر١ػ حٌّـٍررظ عٍّررخً رّررخ عشظررٗ حٌغرر١ذ أ.د/ لررالف ٘خ ررُ )أعررظخر حٌظخطرر١ػ 

خـلررش ح،س٘ررخد ٚحٌظ١ّٕررش   ؿخِعررش حٌف١ررَٛ( عّررخ طررُ رشررؤْ طٕف١ررز اعررظشحط١ـ١ش ِى
ٚحٌظطشؾ حٌفىشٞ رخٌـخِعخص، ِع حٌظٛل١ش ٌذٜ حٌـخِعخص رغشعش ِٛحـخس أِخٔرش 

رّش ررل١ٙخ ٌلعررٛس حٌررذٚسس حٌظذس٠ز١ررش حٌّعررذس ٌٙررزح حٌؽررشض ٚحٌّضِررع حٌّـٍررظ 
 رّمش أِخٔش حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص. 91/5/9102عمذ٘خ ٠َٛ 

 
ٚسد وظررذ  ( ِظخرعررش طٕف١ررز حٌـخِعررخص رشررؤْ ِزررخدسس "لررٕخ٠ع١ش ِصررش":62)

ؿخِعخص )ع١ٓ  ّظ   أع١ٛغ   حٌّٕصٛسس   حٌّٕٛـ١ش   ِطشٚف   رٕٙخ 
   ؿٕٛد حٌٛحدٞ   رٛسعع١ذ(.  حٌضلخص٠ك   عٛ٘خؽ 

حعظعشض حٌّـٍظ حٌّٛظٛا ـٟ ظٛو لشحسٖ حٌصخدس رـٍغظٗ رظخس٠خ 
رشرؤْ حٌظى١ٍرؿ حٌشثخعرٟ رخصرٛل ِزرخدسس "لرٕخ٠ع١ش  02/0/9102

شرخسوش ـرٟ حٌّزرخدسس ِرٓ خرالي ِصش" ٚحٌّظعّٓ ل١رخَ حٌـخِعرخص رخٌّ
طٛـ١ش رشحِؾ حٌظذس٠ذ ٚحٌظؤ١٘رً حٌرالصَ ،عرذحد حٌىرٛحدس حٌف١ٕرش ٌّٛحوزرش 
حكظ١خؿخص عٛق حٌعًّ ِٓ حٌعّخٌش حٌّذسرش ِٕٚلُٙ  ٙخدس ِعظّذس ِٓ 
حٌـخِعخص، ٚوزٌه اعرذحد خطرش طٕف١ز٠رش ٌىرً ؿخِعرش رّل١طٙرخ ح،ل١ٍّرٟ 

ٚطٛل١ظرخص حٌظٕف١رز خدسس ٚطلذ٠ذ ه١ٌخص حٌظٛحلً ِع حٌّغظف١ذ٠ٓ ِٓ حٌّزر
ٚأعرررّخو حٌخزرررشحو حٌّشرررخسو١ٓ ٚؿرررذحٚي حٌزرررشحِؾ حٌظذس٠ز١رررش ٚطٛػ١رررك 

 حٌزشٔخِؾ حٌظٕف١زٞ ٌىً ؿخِعش. 
حٌمشحس 

 ِخ ٠ٍٟ:لشس حٌّـٍظ 
 أٚالً: أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رّخ ٠ٍٟ:
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* وظرخد حٌغر١ذ أ.د/ سثرر١ظ ؿخِعرش عرر١ٓ  رّظ حٌّظعررّٓ طمش٠رش عّررخ لخِرض رررٗ 
 ٠ع١ش ِصش".حٌـخِعش رشؤْ ِزخدسس "لٕخ

* وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ؿخِعش أع١ٛغ حٌّظعّٓ طمش٠ش عّخ لخِض رٗ حٌـخِعرش 
 رشؤْ ِزخدسس "لٕخ٠ع١ش ِصش".

* وظرررخد حٌغررر١ذ أ.د/ ٔخثرررذ سثررر١ظ ؿخِعرررش حٌّٕصرررٛسس ٌشرررجْٛ خذِرررش حٌّـظّرررع 
ٚط١ّٕش حٌز١جش حٌّظعّٓ طمش٠رش عّرخ لخِرض ررٗ حٌمطرخا رشرؤْ ِزرخدسس "لرٕخ٠ع١ش 

 ِصش".
أ.د/ ٔخثذ سث١ظ ؿخِعش حٌّٕٛـ١ش ٌشرجْٛ خذِرش حٌّـظّرع ٚط١ّٕرش * وظخد حٌغ١ذ 

 حٌز١جش حٌّظعّٓ طمش٠ش عّخ لخِض رٗ حٌمطخا رشؤْ ِزخدسس "لٕخ٠ع١ش ِصش".
* وظخد حٌغ١ذ أ.د/ حٌمخثُ رؤعّخي سث١ظ ؿخِعش ِطشٚف ٌشرجْٛ خذِرش حٌّـظّرع 

١ش ٚط١ّٕش حٌز١جش حٌّظعّٓ طمش٠رش عّرخ لخِرض ررٗ حٌمطرخا رشرؤْ ِزرخدسس "لرٕخ٠ع
 ِصش".

* وظخرٟ حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ؿخِعش رٕٙخ حٌّظعرّٓ طمش٠رش عّرخ لخِرض ررٗ حٌـخِعرش 
 رشؤْ ِزخدسس "لٕخ٠ع١ش ِصش".

* وظرررخد حٌغررر١ذ أ.د/ سثررر١ظ ؿخِعرررش عرررٛ٘خؽ حٌّظعرررّٓ طمش٠رررش عّرررخ لخِرررض ررررٗ 
 حٌـخِعش رشؤْ ِزخدسس "لٕخ٠ع١ش ِصش".

رشرؤْ ِزرخدسس  * وظخد ؿخِعش حٌضلخص٠ك حٌّظعّٓ طمش٠ش عّرخ لخِرض ررٗ حٌـخِعرش
 "لٕخ٠ع١ش ِصش".

* وظررخد ؿخِعررش ؿٕررٛد حٌررٛحدٞ حٌّظعررّٓ طمش٠ررش عّررخ لخِررض رررٗ حٌـخِعررش رشررؤْ 
 ِزخدسس "لٕخ٠ع١ش ِصش".

* وظخد حٌغ١ذس أ.د/ ٔخثذ سث١ظ ؿخِعش رٛسعع١ذ ٌشجْٛ خذِش حٌّـظّع ٚط١ّٕش 
 حٌز١جش حٌّظعّٓ طمش٠ش عّخ لخِض رٗ حٌمطخا رشؤْ ِزخدسس "لٕخ٠ع١ش ِصش".

 ً : حٌظؤو١ررذ عٍررٝ رررخلٟ حٌـخِعررخص رّٛحـررخس أِخٔررش حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص ػخ١ٔررخ
رظمخ٠ش عّخ لخِض رٗ رشؤْ ِزخدسس حٌغ١ذ سثر١ظ حٌـّٙٛس٠رش "لرٕخ٠ع١ش ِصرش" 

 ط١ّٙذحً ،عذحد طمش٠ش  خًِ ٠شـع ٌٍـٙخص حٌّع١ٕش.
ػخٌؼخً: حٌظؤو١ذ عٍٝ حٌـخِعخص ربعذحد طمش٠ش سرع عٕٛٞ عٓ ِزرخدسس حٌغر١ذ سثر١ظ 

 س٠ش "لٕخ٠ع١ش ِصش" حٌظٟ لخِض رٙخ خالي حٌفظشس.حٌـّٙٛ
 
ِظخرعش طٕف١ز حٌـخِعخص رشؤْ و١ف١ش ِٛحؿٙش طعخغٟ ٚادِخْ حٌّخرذسحص  (61)

رخٌـخِعخص: ٚسد وظذ ؿخِعرخص )رٕرٟ عر٠ٛؿ   حٌّٕصرٛسس   حٌّٕٛـ١رش   
 ِذ٠ٕش حٌغخدحص   رٛسعع١ذ   رٕٙخ(.

ـٍغظٗ حعظعشض حٌّـٍظ حٌّٛظٛا ـٟ ظٛو لشحسٖ حٌغخرك حٌصخدس ر
رشؤْ و١ف١ش ِٛحؿٙش حٌـخِعخص ٌظعرخغٟ ٚادِرخْ  04/2/9102رظخس٠خ 

 حٌّخذسحص رخٌـخِعخص حٌّصش٠ش.
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ ِخ ٠ٍٟ:
 أٚالً: أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رّخ ٠ٍٟ:

* وظخد ؿخِعش رٕٟ ع٠ٛؿ حٌّظعّٓ ِششٚا حٌـخِعش ٌّٛحؿٙش طعخغٟ ٚادِرخْ 
 حٌّخذسحص.

حٌّٕصٛسس حٌّظعّٓ طمش٠ش عّخ طُ أـرخصٖ ـرٟ * وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ؿخِعش 
 كظٝ ح١ٌَٛ رلٍّش ال ٌٍّخذسحص رخٌـخِعش. 95/2/9102حٌفظشس ِٓ 

* وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ سثرر١ظ ؿخِعررش حٌّٕٛـ١ررش حٌّظعررّٓ عررشض ٔشررخغ حٌـخِعررش 
خرررررالي حٌعرررررخَ حٌـرررررخِعٟ ٌّىخـلرررررش ح،دِرررررخْ ٚطعرررررخغٟ حٌّخرررررذسحص ٚح،٠رررررذص 

9106/9102. 
ِعررررش ِذ٠ٕررررش حٌغررررخدحص حٌّظعررررّٓ ح،ؿررررشحوحص * وظررررخد حٌغرررر١ذ أ.د/ سثرررر١ظ ؿخ

ٚحٌظـ١ٙضحص ٌٍظعخْٚ حٌّشظشن ر١ٓ حٌـخِعش ٚلرٕذٚق ِىخـلرش ٚعرالؽ ح،دِرخْ 
 .9106/9102ٚحٌظعخغٟ حٌظخرع ٌّـٍظ حٌٛصسحو خالي حٌعخَ حٌـخِعٟ 

* وظخد حٌغ١ذس أ.د/ ٔخثذ سث١ظ ؿخِعش رٛسعع١ذ ٌشجْٛ خذِش حٌّـظّع ٚط١ّٕش 
ع ٌٕرررذٚحص لرررٕذٚق ِىخـلرررش ٚعرررالؽ ح،دِرررخْ حٌز١جرررش حٌّظعرررّٓ طمش٠رررش ِـّررر

ٚحٌظعررخغٟ حٌظررخرع ٌّـٍررظ حٌررٛصسحو رخٌمررخ٘شس ٚحٌظررٟ طّررض رخٌـخِعررش خررالي حٌعررخَ 
 .9106/9102حٌـخِعٟ 

* وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ؿخِعش رٕٙخ حٌّظعّٓ طمش٠ش عٓ ِزخدسس "ؿخِعش رٕٙخ 
 رال ادِخْ" حٌظٟ لخِض رٙخ و١ٍش حٌطذ.

ٌـخِعررخص رّٛحـررخس أِخٔررش حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص ػخ١ٔررخً: حٌظؤو١ررذ عٍررٝ رررخلٟ ح
رظمخ٠ش عّخ لخِض رٗ رشؤْ و١ف١ش ِٛحؿٙش حٌـخِعرخص ٌظعرخغٟ ٚادِرخْ حٌّخرذسحص 

 رخٌـخِعخص حٌّصش٠ش ط١ّٙذحً ،عذحد طمش٠ش  خًِ ٠شـع ٌٍـٙخص حٌّع١ٕش.
ػخٌؼخً: حٌظؤو١ذ عٍٝ حٌـخِعخص ربعذحد طمش٠ش سرع عٕٛٞ عّخ لخِض رٗ رشؤْ و١ف١ش 

 ؿٙش حٌـخِعخص ٌظعخغٟ ٚادِخْ حٌّخذسحص خالي حٌفظشس.ِٛح
 
 ِظخرعش حٌـخِعخص رشؤْ ٚكذس سلذ حٌّشىالص حٌّـظّع١ش.( 60)

حٌمشحس
رغررشعش ِٛحـررخس أِخٔررش حٌّـٍررظ حألعٍررٝ لررشس حٌّـٍررظ حٌظؤو١ررذ عٍررٝ حٌـخِعررخص 

ٌٍـخِعخص رمشحس ِـٍظ حٌـخِعش ربٔشخو ٚكذس سلذ حٌّشرىالص حٌّـظّع١رش رٙرخ، 
 ً ٌعشض حٌّٛظٛا عٍٝ حٌّـٍظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص العظّرخد أشرخو  ٚرٌه ط١ّٙذح

 ٘زٖ حٌٛكذحص ٚحعظّخد حٌالثلش حٌّٛكذس ح،دحس٠ش ٚحٌّخ١ٌش ٌٙخ.
 

* حعظّخد ِلعش حؿظّخا حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌشجْٛ حٌذسحعرخص حٌع١ٍرخ ٚحٌزلرٛع 
 .06/5/9102رظخس٠خ  26حٌـٍغش سلُ 

حٌمشحس
ْٛ حٌذسحعرخص حٌع١ٍرخ ٚحٌزلرٛع حٌـٍغرش حعظّخد ِلعش حؿظّخا حٌّـٍظ حألعٍرٝ ٌشرج

( 66اٌٝ سلرُ  66)حٌّظعّٓ حٌّٛظٛعخص ِٓ سلُ  02/2/9102رظخس٠خ  26سلُ 
 ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
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* وظرخد حٌغر١ذ أ.د/ سثرر١ظ ؿخِعرش عرر١ٓ  رّظ حٌّظعررّٓ طمش٠رش عّررخ لخِرض رررٗ 
 ٠ع١ش ِصش".حٌـخِعش رشؤْ ِزخدسس "لٕخ

* وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ؿخِعش أع١ٛغ حٌّظعّٓ طمش٠ش عّخ لخِض رٗ حٌـخِعرش 
 رشؤْ ِزخدسس "لٕخ٠ع١ش ِصش".

* وظرررخد حٌغررر١ذ أ.د/ ٔخثرررذ سثررر١ظ ؿخِعرررش حٌّٕصرررٛسس ٌشرررجْٛ خذِرررش حٌّـظّرررع 
ٚط١ّٕش حٌز١جش حٌّظعّٓ طمش٠رش عّرخ لخِرض ررٗ حٌمطرخا رشرؤْ ِزرخدسس "لرٕخ٠ع١ش 

 ِصش".
أ.د/ ٔخثذ سث١ظ ؿخِعش حٌّٕٛـ١ش ٌشرجْٛ خذِرش حٌّـظّرع ٚط١ّٕرش * وظخد حٌغ١ذ 

 حٌز١جش حٌّظعّٓ طمش٠ش عّخ لخِض رٗ حٌمطخا رشؤْ ِزخدسس "لٕخ٠ع١ش ِصش".
* وظخد حٌغ١ذ أ.د/ حٌمخثُ رؤعّخي سث١ظ ؿخِعش ِطشٚف ٌشرجْٛ خذِرش حٌّـظّرع 

١ش ٚط١ّٕش حٌز١جش حٌّظعّٓ طمش٠رش عّرخ لخِرض ررٗ حٌمطرخا رشرؤْ ِزرخدسس "لرٕخ٠ع
 ِصش".

* وظخرٟ حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ؿخِعش رٕٙخ حٌّظعرّٓ طمش٠رش عّرخ لخِرض ررٗ حٌـخِعرش 
 رشؤْ ِزخدسس "لٕخ٠ع١ش ِصش".

* وظرررخد حٌغررر١ذ أ.د/ سثررر١ظ ؿخِعرررش عرررٛ٘خؽ حٌّظعرررّٓ طمش٠رررش عّرررخ لخِرررض ررررٗ 
 حٌـخِعش رشؤْ ِزخدسس "لٕخ٠ع١ش ِصش".

رشرؤْ ِزرخدسس  * وظخد ؿخِعش حٌضلخص٠ك حٌّظعّٓ طمش٠ش عّرخ لخِرض ررٗ حٌـخِعرش
 "لٕخ٠ع١ش ِصش".

* وظررخد ؿخِعررش ؿٕررٛد حٌررٛحدٞ حٌّظعررّٓ طمش٠ررش عّررخ لخِررض رررٗ حٌـخِعررش رشررؤْ 
 ِزخدسس "لٕخ٠ع١ش ِصش".

* وظخد حٌغ١ذس أ.د/ ٔخثذ سث١ظ ؿخِعش رٛسعع١ذ ٌشجْٛ خذِش حٌّـظّع ٚط١ّٕش 
 حٌز١جش حٌّظعّٓ طمش٠ش عّخ لخِض رٗ حٌمطخا رشؤْ ِزخدسس "لٕخ٠ع١ش ِصش".

 ً : حٌظؤو١ررذ عٍررٝ رررخلٟ حٌـخِعررخص رّٛحـررخس أِخٔررش حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص ػخ١ٔررخ
رظمخ٠ش عّخ لخِض رٗ رشؤْ ِزخدسس حٌغ١ذ سثر١ظ حٌـّٙٛس٠رش "لرٕخ٠ع١ش ِصرش" 

 ط١ّٙذحً ،عذحد طمش٠ش  خًِ ٠شـع ٌٍـٙخص حٌّع١ٕش.
ػخٌؼخً: حٌظؤو١ذ عٍٝ حٌـخِعخص ربعذحد طمش٠ش سرع عٕٛٞ عٓ ِزرخدسس حٌغر١ذ سثر١ظ 

 س٠ش "لٕخ٠ع١ش ِصش" حٌظٟ لخِض رٙخ خالي حٌفظشس.حٌـّٙٛ
 
ِظخرعش طٕف١ز حٌـخِعخص رشؤْ و١ف١ش ِٛحؿٙش طعخغٟ ٚادِخْ حٌّخرذسحص  (61)

رخٌـخِعخص: ٚسد وظذ ؿخِعرخص )رٕرٟ عر٠ٛؿ   حٌّٕصرٛسس   حٌّٕٛـ١رش   
 ِذ٠ٕش حٌغخدحص   رٛسعع١ذ   رٕٙخ(.

ـٍغظٗ حعظعشض حٌّـٍظ حٌّٛظٛا ـٟ ظٛو لشحسٖ حٌغخرك حٌصخدس ر
رشؤْ و١ف١ش ِٛحؿٙش حٌـخِعخص ٌظعرخغٟ ٚادِرخْ  04/2/9102رظخس٠خ 

 حٌّخذسحص رخٌـخِعخص حٌّصش٠ش.
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ ِخ ٠ٍٟ:
 أٚالً: أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رّخ ٠ٍٟ:

* وظخد ؿخِعش رٕٟ ع٠ٛؿ حٌّظعّٓ ِششٚا حٌـخِعش ٌّٛحؿٙش طعخغٟ ٚادِرخْ 
 حٌّخذسحص.

حٌّٕصٛسس حٌّظعّٓ طمش٠ش عّخ طُ أـرخصٖ ـرٟ * وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ؿخِعش 
 كظٝ ح١ٌَٛ رلٍّش ال ٌٍّخذسحص رخٌـخِعش. 95/2/9102حٌفظشس ِٓ 

* وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ سثرر١ظ ؿخِعررش حٌّٕٛـ١ررش حٌّظعررّٓ عررشض ٔشررخغ حٌـخِعررش 
خرررررالي حٌعرررررخَ حٌـرررررخِعٟ ٌّىخـلرررررش ح،دِرررررخْ ٚطعرررررخغٟ حٌّخرررررذسحص ٚح،٠رررررذص 

9106/9102. 
ِعررررش ِذ٠ٕررررش حٌغررررخدحص حٌّظعررررّٓ ح،ؿررررشحوحص * وظررررخد حٌغرررر١ذ أ.د/ سثرررر١ظ ؿخ

ٚحٌظـ١ٙضحص ٌٍظعخْٚ حٌّشظشن ر١ٓ حٌـخِعش ٚلرٕذٚق ِىخـلرش ٚعرالؽ ح،دِرخْ 
 .9106/9102ٚحٌظعخغٟ حٌظخرع ٌّـٍظ حٌٛصسحو خالي حٌعخَ حٌـخِعٟ 

* وظخد حٌغ١ذس أ.د/ ٔخثذ سث١ظ ؿخِعش رٛسعع١ذ ٌشجْٛ خذِش حٌّـظّع ٚط١ّٕش 
ع ٌٕرررذٚحص لرررٕذٚق ِىخـلرررش ٚعرررالؽ ح،دِرررخْ حٌز١جرررش حٌّظعرررّٓ طمش٠رررش ِـّررر

ٚحٌظعررخغٟ حٌظررخرع ٌّـٍررظ حٌررٛصسحو رخٌمررخ٘شس ٚحٌظررٟ طّررض رخٌـخِعررش خررالي حٌعررخَ 
 .9106/9102حٌـخِعٟ 

* وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ؿخِعش رٕٙخ حٌّظعّٓ طمش٠ش عٓ ِزخدسس "ؿخِعش رٕٙخ 
 رال ادِخْ" حٌظٟ لخِض رٙخ و١ٍش حٌطذ.

ٌـخِعررخص رّٛحـررخس أِخٔررش حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص ػخ١ٔررخً: حٌظؤو١ررذ عٍررٝ رررخلٟ ح
رظمخ٠ش عّخ لخِض رٗ رشؤْ و١ف١ش ِٛحؿٙش حٌـخِعرخص ٌظعرخغٟ ٚادِرخْ حٌّخرذسحص 

 رخٌـخِعخص حٌّصش٠ش ط١ّٙذحً ،عذحد طمش٠ش  خًِ ٠شـع ٌٍـٙخص حٌّع١ٕش.
ػخٌؼخً: حٌظؤو١ذ عٍٝ حٌـخِعخص ربعذحد طمش٠ش سرع عٕٛٞ عّخ لخِض رٗ رشؤْ و١ف١ش 

 ؿٙش حٌـخِعخص ٌظعخغٟ ٚادِخْ حٌّخذسحص خالي حٌفظشس.ِٛح
 
 ِظخرعش حٌـخِعخص رشؤْ ٚكذس سلذ حٌّشىالص حٌّـظّع١ش.( 60)

حٌمشحس
رغررشعش ِٛحـررخس أِخٔررش حٌّـٍررظ حألعٍررٝ لررشس حٌّـٍررظ حٌظؤو١ررذ عٍررٝ حٌـخِعررخص 

ٌٍـخِعخص رمشحس ِـٍظ حٌـخِعش ربٔشخو ٚكذس سلذ حٌّشرىالص حٌّـظّع١رش رٙرخ، 
 ً ٌعشض حٌّٛظٛا عٍٝ حٌّـٍظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص العظّرخد أشرخو  ٚرٌه ط١ّٙذح

 ٘زٖ حٌٛكذحص ٚحعظّخد حٌالثلش حٌّٛكذس ح،دحس٠ش ٚحٌّخ١ٌش ٌٙخ.
 

* حعظّخد ِلعش حؿظّخا حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌشجْٛ حٌذسحعرخص حٌع١ٍرخ ٚحٌزلرٛع 
 .06/5/9102رظخس٠خ  26حٌـٍغش سلُ 

حٌمشحس
ْٛ حٌذسحعرخص حٌع١ٍرخ ٚحٌزلرٛع حٌـٍغرش حعظّخد ِلعش حؿظّخا حٌّـٍظ حألعٍرٝ ٌشرج

( 66اٌٝ سلرُ  66)حٌّظعّٓ حٌّٛظٛعخص ِٓ سلُ  02/2/9102رظخس٠خ  26سلُ 
 ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
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( ِظخرعررررش حٌٍـٕررررش حٌّشررررىٍش ٌذسحعررررش طلذ٠ررررذ طررررخس٠خ ا٠مررررخؾ طلصرررر١ً 66)
حٌّصررشٚـخص ٌطررالد حٌذسحعررخص حٌع١ٍررخ ِررٓ ك١ررغ ٘ررً ٘ررٛ طررخس٠خ اعررذحد 

ش أٚ طخس٠خ طلذ٠رذ ٌـٕرش حٌّٕخلشرش أٚ ؼ١رشٖ، ِرع ٚظرع طمش٠ش حٌصالك١
ه١ٌش ٚحظلش ٌطشق ٚطٛل١ظخص عذحد غالد حٌذسحعرخص حٌع١ٍرخ رخٌـخِعرخص 

 حٌّصش٠ش حٌّصشٚـخص حٌذسحع١ش حٌّطٍٛرش.
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ ِخ ٠ٍٟ:
 أٚالً: حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

١ٍررش ٚادحسس ال ٠ررظُ حعظّررخد طشررى١ً ٌـٕررش حٌلىررُ عٍررٝ حٌشعررخٌش ِررٓ ِـٍررظ حٌى -0
حٌـخِعش اال رعذ ل١خَ حٌطخٌذ رغذحد ؿ١ّع حٌّصشٚـخص حٌذسحع١ش كظٝ هخرش ـصرً 

 دسحعٟ ِغظلك حٌذـع ع١ٍٗ.
ـررٟ كخٌررش طغررذ٠ذ حٌشعررَٛ ٚحٌّصررشٚـخص حٌّغررظلمش ٚحعظّررخد طشررى١ً ٌـٕررش  -9

حٌلىرررُ ِرررٓ ِـٍرررظ حٌى١ٍرررش ٚادحسس حٌـخِعرررش ال ٠لّرررً حٌطخٌرررذ ررررؤٞ ِصرررشٚـخص 
ٌشعررخٌش رٕـررخف ٚطرُ حعظّررخد ِـٍغرٟ حٌمغررُ ٚحٌى١ٍررش اظرخـ١ش ارح حؿظررخص ِٕخلشرش ح

 حعظّخد ادحسس حٌـخِعش ٌٍـٕش حٌلىُ. ٙٛس ِٓ طخس٠خ  6ٌظمخس٠ش حٌلىُ خالي 
أ ٙش حٌّشرخس ا١ٌٙرخ رعخ١ٌرش ٚطرُ طشرى١ً ٌـٕرش ؿذ٠رذس  6ـٟ كخٌش طـخٚص ِذس  -2

٠ٍضَ حٌطخٌذ رذـع حٌشعَٛ ٚحٌّصرشٚـخص عرٓ حٌفصرٛي حٌذسحعر١ش حٌظرٟ طزرذأ ِرٓ 
 طشى١ً أٚي ٌـٕش كىُ عٍٝ حٌشعخٌش.حعظّخد 
طغررشٞ حٌعررٛحرػ حٌّررزوٛسس رعخ١ٌررش ـررٟ حٌزٕررذ أٚالً عٍررٝ حٌررذسؿخص حٌع١ٍّررش ػخ١ٔررخً: 

حٌظررٟ ٠ررظُ ِٕلٙررخ رخٌّٕخلشررش أِررخ ـررٟ حٌلررخالص حألخررشٜ حٌظررٟ ٠عمزٙررخ حِظلررخْ ـررال 
 ٠غشٞ ع١ٍٙخ ٘زح حألِش.

 
ٍر١ُ حٌعرخٌٟ ( حٌظمش٠ش حٌّمذَ ِٓ حٌغ١ذ أ.د/ عّشٚ عذٌٟ )ٔخثرذ ٚص٠رش حٌظع62)

ٚحٌزلررغ حٌعٍّررٟ ٌشررجْٛ حٌـخِعررخص( رشررؤْ ِررخ ٚسد رىظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ 
ؿخِعررش ح،عررىٕذس٠ش ٌشررجْٛ حٌذسحعررخص حٌع١ٍررخ ٚحٌزلررٛع ٔخثررذ سثرر١ظ 

حٌّظعّٓ حٌٕظش ـٟ ِذٜ حٌظعخًِ ِع  شوش دحطخـٍٛ رشؤْ غٍذ حٌظلمك 
ِررٓ لررلش حٌشررٙخدحص حٌصررخدسس ِررٓ حٌـخِعررش ٚرٌرره ٌخش٠ـررٟ حٌـخِعررش 

 خسؽ.حٌعخ١ٍِٓ رخٌخ
حٌمشحس

َ حٌّٛحـمش عٍٝ حٌظعخِرً ِرع ٚعرطخو ٌطٍرذ حٌظلمرك ِرٓ لرلش لشس حٌّـٍظ عذ
حٌشٙخدحص حٌصخدسس ِٓ حٌـخِعخص حٌّصش٠ش ٚعٍٝ حٌـٙش حٌظٟ طش٠رذ حٌظلمرك ِرٓ 

 للش حٌشٙخدس ِخخغزش حٌـخِعخص ِزخ شس.
 
( وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ ٔخثررذ سثرر١ظ ؿخِعررش ح،عررىٕذس٠ش ٌشررجْٛ حٌذسحعررخص 61)

( ِٓ لشحس سث١ظ 06/0ٛع رشؤْ حٌٕظش ـٟ طعذ٠ً حٌّخدس )حٌع١ٍخ ٚحٌزل
رظٕظر١ُ  0252ٌغرٕش  009حٌـّٙٛس٠ش حٌعشر١ش حٌّظلذس رخٌمخْٔٛ سلرُ 

ٚحٌزٞ ٠ّٕع حٌّع١ذ٠ٓ ِٓ  جْٛ حٌزعؼخص ٚحألؿخصحص حٌذسحع١ش ٚحٌّٕق، 

حٌلصٛي عٍٝ أؿخصس دسحع١ش ٌٍلصٛي عٍٝ حٌّخؿغظ١ش اال رعذ أمعخو 
ف حٌظعررذ٠ً ٌغررٕش ٚحكررذس ـمررػ عٍررٝ طع١رر١ٓ عررٕظ١ٓ عٍررٝ طع١١ٕررٗ، ٠ٚمظررش

حٌّع١ررذ ١ٌظغررٕٝ ٌررٗ حٌلصررٛي عٍررٝ أؿررخصس دسحعرر١ش ٚ٘ررٟ ِررذس وخـ١ررش 
 ٌظلص١ٍٗ ِزخدة حٌزلغ حٌعٍّٟ.

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

( ِرررٓ لرررشحس سثررر١ظ حٌـّٙٛس٠رررش حٌعشر١رررش 06/0حٌظٛلررر١ش رظعرررذ٠ً حٌّرررخدس ) -0
ظٕظرر١ُ  ررجْٛ حٌزعؼررخص ٚحألؿررخصحص ر 0252ٌغررٕش  009حٌّظلررذس رخٌمررخْٔٛ سلررُ 

حٌذسحعرر١ش ٚحٌّررٕق، ٚحٌررزٞ ٠ّٕررع حٌّع١ررذ٠ٓ ِررٓ حٌلصررٛي عٍررٝ أؿررخصس دسحعرر١ش 
عخو عرٕظ١ٓ عٍرٝ طع١١ٕرٗ، ٚ٘رٟ ِرذس وخـ١رش ٌٍلصٛي عٍٝ حٌّخؿغظ١ش اال رعذ أم

 ٌظلص١ٍٗ ِزخدة حٌزلغ حٌعٍّٟ.
ٟٔ اكخٌش حٌّٛظٛا اٌٝ حٌغ١ذ حٌّغظشرخس/   حٌّٕشرخٚٞ )حٌّغظشرخس حٌمرخٔٛ -9

 ٌٛص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ( الطخخر ح،ؿشحوحص حٌالصِش ـٟ ٘زح حٌشؤْ.
 
( سؼزش ِئعغش ِصش حٌخ١ش ـٟ طمذ٠ُ حٌذعُ ٌٍطالد حألـخسلش حٌلخل١ٍٓ 64)

 عٍٝ ِٕق دسحع١ش ِٓ حٌـخِعخص حٌلى١ِٛش حٌّصش٠ش.
حٌمشحس

جْٛ حٌطرالد لشس حٌّـٍظ حٌظٛل١ش ٌذٜ حٌـخِعخص رّٛحـخس ح،دحسس حٌّشوض٠ش ٌشر
حٌٛحـذ٠ٓ رٛصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلرغ حٌعٍّرٟ رز١خٔرخص حٌّرٕق حٌّمذِرش ٌٍطرالد 

 حألـخسلش، ِع حٌعًّ عٍٝ ص٠خدس ٘زٖ حٌّٕق.
 
( وظرخد حٌغر١ذس د/ حٌمررخثُ رعّرً سثر١ظ ح،دحسس حٌّشوض٠ررش ٌشرجْٛ حٌطررالد 65)

ذ حٌٛحـذ٠ٓ رٛصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ رشرؤْ ح،كخغرش رمٛحعر
حٌمزررررررٛي ٌٍطررررررالد حٌٛحـررررررذ٠ٓ )ِشكٍررررررش حٌذسحعررررررخص حٌع١ٍررررررخ( ٌٍعررررررخَ 

ظرررّٓ ِزرررخدسس " ادسط ـرررٟ ِصرررش" حٌظرررٟ أغٍمظٙرررخ  9102/9191
 ٚصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ.

حٌمشحس
أكررر١ػ حٌّـٍرررظ عٍّرررخً رمٛحعرررذ ٚاؿرررشحوحص لزرررٛي حٌطرررالد حٌٛحـرررذ٠ٓ )ِشكٍرررش 

، ٚورزٌه 9102/9191ٟ حٌذسحعرخص حٌع١ٍرخ( رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش ٌٍعرخَ حٌـرخِع
ح،عررالْ عررٓ حٌظمررذَ ٌٍذسحعررش ـررٟ حٌـخِعررخص ٚحٌّعخ٘ررذ حٌّصررش٠ش، ٚحٌظررٟ ٚحـررك 

حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ ٚحٌزلرررغ حٌعٍّرررٟ ظرررّٓ ع١ٍٙرررخ حٌغررر١ذ حألعرررظخر حٌرررذوظٛس ٚص٠رررش 
 ِزخدسس"ادسط ـٟ ِصش" حٌظٟ أغٍمظٙخ ٚصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ.
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( ِظخرعررررش حٌٍـٕررررش حٌّشررررىٍش ٌذسحعررررش طلذ٠ررررذ طررررخس٠خ ا٠مررررخؾ طلصرررر١ً 66)
حٌّصررشٚـخص ٌطررالد حٌذسحعررخص حٌع١ٍررخ ِررٓ ك١ررغ ٘ررً ٘ررٛ طررخس٠خ اعررذحد 

ش أٚ طخس٠خ طلذ٠رذ ٌـٕرش حٌّٕخلشرش أٚ ؼ١رشٖ، ِرع ٚظرع طمش٠ش حٌصالك١
ه١ٌش ٚحظلش ٌطشق ٚطٛل١ظخص عذحد غالد حٌذسحعرخص حٌع١ٍرخ رخٌـخِعرخص 

 حٌّصش٠ش حٌّصشٚـخص حٌذسحع١ش حٌّطٍٛرش.
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ ِخ ٠ٍٟ:
 أٚالً: حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

١ٍررش ٚادحسس ال ٠ررظُ حعظّررخد طشررى١ً ٌـٕررش حٌلىررُ عٍررٝ حٌشعررخٌش ِررٓ ِـٍررظ حٌى -0
حٌـخِعش اال رعذ ل١خَ حٌطخٌذ رغذحد ؿ١ّع حٌّصشٚـخص حٌذسحع١ش كظٝ هخرش ـصرً 

 دسحعٟ ِغظلك حٌذـع ع١ٍٗ.
ـررٟ كخٌررش طغررذ٠ذ حٌشعررَٛ ٚحٌّصررشٚـخص حٌّغررظلمش ٚحعظّررخد طشررى١ً ٌـٕررش  -9

حٌلىرررُ ِرررٓ ِـٍرررظ حٌى١ٍرررش ٚادحسس حٌـخِعرررش ال ٠لّرررً حٌطخٌرررذ ررررؤٞ ِصرررشٚـخص 
ٌشعررخٌش رٕـررخف ٚطرُ حعظّررخد ِـٍغرٟ حٌمغررُ ٚحٌى١ٍررش اظرخـ١ش ارح حؿظررخص ِٕخلشرش ح

 حعظّخد ادحسس حٌـخِعش ٌٍـٕش حٌلىُ. ٙٛس ِٓ طخس٠خ  6ٌظمخس٠ش حٌلىُ خالي 
أ ٙش حٌّشرخس ا١ٌٙرخ رعخ١ٌرش ٚطرُ طشرى١ً ٌـٕرش ؿذ٠رذس  6ـٟ كخٌش طـخٚص ِذس  -2

٠ٍضَ حٌطخٌذ رذـع حٌشعَٛ ٚحٌّصرشٚـخص عرٓ حٌفصرٛي حٌذسحعر١ش حٌظرٟ طزرذأ ِرٓ 
 طشى١ً أٚي ٌـٕش كىُ عٍٝ حٌشعخٌش.حعظّخد 
طغررشٞ حٌعررٛحرػ حٌّررزوٛسس رعخ١ٌررش ـررٟ حٌزٕررذ أٚالً عٍررٝ حٌررذسؿخص حٌع١ٍّررش ػخ١ٔررخً: 

حٌظررٟ ٠ررظُ ِٕلٙررخ رخٌّٕخلشررش أِررخ ـررٟ حٌلررخالص حألخررشٜ حٌظررٟ ٠عمزٙررخ حِظلررخْ ـررال 
 ٠غشٞ ع١ٍٙخ ٘زح حألِش.

 
ٍر١ُ حٌعرخٌٟ ( حٌظمش٠ش حٌّمذَ ِٓ حٌغ١ذ أ.د/ عّشٚ عذٌٟ )ٔخثرذ ٚص٠رش حٌظع62)

ٚحٌزلررغ حٌعٍّررٟ ٌشررجْٛ حٌـخِعررخص( رشررؤْ ِررخ ٚسد رىظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ 
ؿخِعررش ح،عررىٕذس٠ش ٌشررجْٛ حٌذسحعررخص حٌع١ٍررخ ٚحٌزلررٛع ٔخثررذ سثرر١ظ 

حٌّظعّٓ حٌٕظش ـٟ ِذٜ حٌظعخًِ ِع  شوش دحطخـٍٛ رشؤْ غٍذ حٌظلمك 
ِررٓ لررلش حٌشررٙخدحص حٌصررخدسس ِررٓ حٌـخِعررش ٚرٌرره ٌخش٠ـررٟ حٌـخِعررش 

 خسؽ.حٌعخ١ٍِٓ رخٌخ
حٌمشحس

َ حٌّٛحـمش عٍٝ حٌظعخِرً ِرع ٚعرطخو ٌطٍرذ حٌظلمرك ِرٓ لرلش لشس حٌّـٍظ عذ
حٌشٙخدحص حٌصخدسس ِٓ حٌـخِعخص حٌّصش٠ش ٚعٍٝ حٌـٙش حٌظٟ طش٠رذ حٌظلمرك ِرٓ 

 للش حٌشٙخدس ِخخغزش حٌـخِعخص ِزخ شس.
 
( وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ ٔخثررذ سثرر١ظ ؿخِعررش ح،عررىٕذس٠ش ٌشررجْٛ حٌذسحعررخص 61)

( ِٓ لشحس سث١ظ 06/0ٛع رشؤْ حٌٕظش ـٟ طعذ٠ً حٌّخدس )حٌع١ٍخ ٚحٌزل
رظٕظر١ُ  0252ٌغرٕش  009حٌـّٙٛس٠ش حٌعشر١ش حٌّظلذس رخٌمخْٔٛ سلرُ 

ٚحٌزٞ ٠ّٕع حٌّع١ذ٠ٓ ِٓ  جْٛ حٌزعؼخص ٚحألؿخصحص حٌذسحع١ش ٚحٌّٕق، 

حٌلصٛي عٍٝ أؿخصس دسحع١ش ٌٍلصٛي عٍٝ حٌّخؿغظ١ش اال رعذ أمعخو 
ف حٌظعررذ٠ً ٌغررٕش ٚحكررذس ـمررػ عٍررٝ طع١رر١ٓ عررٕظ١ٓ عٍررٝ طع١١ٕررٗ، ٠ٚمظررش

حٌّع١ررذ ١ٌظغررٕٝ ٌررٗ حٌلصررٛي عٍررٝ أؿررخصس دسحعرر١ش ٚ٘ررٟ ِررذس وخـ١ررش 
 ٌظلص١ٍٗ ِزخدة حٌزلغ حٌعٍّٟ.

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

( ِرررٓ لرررشحس سثررر١ظ حٌـّٙٛس٠رررش حٌعشر١رررش 06/0حٌظٛلررر١ش رظعرررذ٠ً حٌّرررخدس ) -0
ظٕظرر١ُ  ررجْٛ حٌزعؼررخص ٚحألؿررخصحص ر 0252ٌغررٕش  009حٌّظلررذس رخٌمررخْٔٛ سلررُ 

حٌذسحعرر١ش ٚحٌّررٕق، ٚحٌررزٞ ٠ّٕررع حٌّع١ررذ٠ٓ ِررٓ حٌلصررٛي عٍررٝ أؿررخصس دسحعرر١ش 
عخو عرٕظ١ٓ عٍرٝ طع١١ٕرٗ، ٚ٘رٟ ِرذس وخـ١رش ٌٍلصٛي عٍٝ حٌّخؿغظ١ش اال رعذ أم

 ٌظلص١ٍٗ ِزخدة حٌزلغ حٌعٍّٟ.
ٟٔ اكخٌش حٌّٛظٛا اٌٝ حٌغ١ذ حٌّغظشرخس/   حٌّٕشرخٚٞ )حٌّغظشرخس حٌمرخٔٛ -9

 ٌٛص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ( الطخخر ح،ؿشحوحص حٌالصِش ـٟ ٘زح حٌشؤْ.
 
( سؼزش ِئعغش ِصش حٌخ١ش ـٟ طمذ٠ُ حٌذعُ ٌٍطالد حألـخسلش حٌلخل١ٍٓ 64)

 عٍٝ ِٕق دسحع١ش ِٓ حٌـخِعخص حٌلى١ِٛش حٌّصش٠ش.
حٌمشحس

جْٛ حٌطرالد لشس حٌّـٍظ حٌظٛل١ش ٌذٜ حٌـخِعخص رّٛحـخس ح،دحسس حٌّشوض٠ش ٌشر
حٌٛحـذ٠ٓ رٛصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلرغ حٌعٍّرٟ رز١خٔرخص حٌّرٕق حٌّمذِرش ٌٍطرالد 

 حألـخسلش، ِع حٌعًّ عٍٝ ص٠خدس ٘زٖ حٌّٕق.
 
( وظرخد حٌغر١ذس د/ حٌمررخثُ رعّرً سثر١ظ ح،دحسس حٌّشوض٠ررش ٌشرجْٛ حٌطررالد 65)

ذ حٌٛحـذ٠ٓ رٛصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ رشرؤْ ح،كخغرش رمٛحعر
حٌمزررررررٛي ٌٍطررررررالد حٌٛحـررررررذ٠ٓ )ِشكٍررررررش حٌذسحعررررررخص حٌع١ٍررررررخ( ٌٍعررررررخَ 

ظرررّٓ ِزرررخدسس " ادسط ـرررٟ ِصرررش" حٌظرررٟ أغٍمظٙرررخ  9102/9191
 ٚصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ.

حٌمشحس
أكررر١ػ حٌّـٍرررظ عٍّرررخً رمٛحعرررذ ٚاؿرررشحوحص لزرررٛي حٌطرررالد حٌٛحـرررذ٠ٓ )ِشكٍرررش 

، ٚورزٌه 9102/9191ٟ حٌذسحعرخص حٌع١ٍرخ( رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش ٌٍعرخَ حٌـرخِع
ح،عررالْ عررٓ حٌظمررذَ ٌٍذسحعررش ـررٟ حٌـخِعررخص ٚحٌّعخ٘ررذ حٌّصررش٠ش، ٚحٌظررٟ ٚحـررك 

حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ ٚحٌزلرررغ حٌعٍّرررٟ ظرررّٓ ع١ٍٙرررخ حٌغررر١ذ حألعرررظخر حٌرررذوظٛس ٚص٠رررش 
 ِزخدسس"ادسط ـٟ ِصش" حٌظٟ أغٍمظٙخ ٚصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ.
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سثر١ظ ح،دحسس حٌّشوض٠ررش ٌشرجْٛ حٌطررالد  ( وظرخد حٌغر١ذس د/ حٌمررخثُ رعّر66ً)
حٌٛحـذ٠ٓ رٛصحسس حٌظع١ٍُ حٌعرخٌٟ ٚحٌزلرغ حٌعٍّرٟ رشرؤْ ِالكظرش طىرشحس 
رعررط حٌّشررخوً ِررٓ ِعظررُ حٌـخِعررخص ٚحٌظررٟ طررئػش عٍررٝ ِررٕق حٌطخٌررذ 

 حٌٛحـذ حٌذسؿش حٌع١ٍّش )ِشكٍش حٌذسحعخص حٌع١ٍخ(.
حٌمشحس

ص ٌشررجْٛ حٌذسحعررخص حٌّـٍررظ حٌظؤو١ررذ ٌررذٜ حٌغررخدس ٔررٛحد سإعررخو حٌـخِعررخلررشس 
 حٌع١ٍخ ٚحٌزلٛع رّخ ٠ٍٟ:

طٛؿ١ٗ ادحسحص حٌٛحـذ٠ٓ رخٌـخِعخص رخٌظؤوذ ِٓ حعظ١فخو أٚسحق حٌطخٌذ حٌٛحـرذ  -0
وخٍِش )ِشكٍش حٌذسحعخص حٌع١ٍخ( ٚأٔٗ لذ لخَ رخٌظغرـ١ً عٍرٝ حٌّٛلرع ح،ٌىظشٚٔرٟ 

 عٍّٟ.ٌإلدحسس حٌعخِش ٌشجْٛ حٌطالد حٌٛحـذ٠ٓ رٛصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌ
حٌظٕغ١ك ِزخ شس ِع ح،دحسس حٌعخِش ٌشجْٛ حٌطالد حٌٛحـرذ٠ٓ ررٛصحسس حٌظعٍر١ُ  -9

 حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ عٕذ لزٛي حٌطالد حٌٛحـذ٠ٓ.
ـررٟ  أْ ٠ررظُ اسعررخي حألٚسحق ٚطلش٠ررش حالعررظّخسس حٌخخلررش رررخٌطالد حٌٛحـررذ٠ٓ -2

 ٔفظ عخَ لزٌُٛٙ.
 

حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص سلررُ * حعظّررخد ِلعررش ٌـٕررش حٌعاللررخص حٌؼمخـ١ررش رررخٌّـٍظ 
 .0/4/9102( رظخس٠خ 025)
حٌمشحس

( 024حعظّررخد ِلعررش ٌـٕررش حٌعاللررخص حٌؼمخـ١ررش رررخٌّـٍظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص سلررُ )
( ٚرٌرره 010اٌررٝ سلررُ  66)حٌّظعررّٓ حٌّٛظررٛعخص ِررٓ سلررُ  0/4/9102رظررخس٠خ 

 عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
 
ش١ٔٚررش ( حعظّررخد ِلعررش حؿظّررخا ِـٍررظ ادحسس ِشوررض حٌخررذِخص ح،ٌىظ019)

ٚحٌّعشـ١رررررررش ررررررررخٌّـٍظ حألعٍرررررررٝ ٌٍـخِعرررررررخص حٌّٕعمرررررررذ رظرررررررخس٠خ 
05/5/9102. 

حٌمشحس
لررررشس حٌّـٍررررظ حعظّررررخد ِلعررررش حؿظّررررخا ِـٍررررظ ادحسس ِشوررررض حٌخررررذِخص 
ح،ٌىظش١ٔٚرررررش ٚحٌّعشـ١رررررش ررررررخٌّـٍظ حألعٍرررررٝ ٌٍـخِعرررررخص حٌّٕعمرررررذ رظرررررخس٠خ 

 ٚحٌّظعّٓ طعذ٠الص رالثلش حٌّشوض. 05/5/9102
 
ِررذ٠ش ِىظررذ حٌغرر١ذ سثرر١ظ حٌـّٙٛس٠ررش رشررؤْ ( وظررخد حٌغرر١ذ حٌٍررٛحو/ 012)

حٌظى١ٍفخص حٌصخدسس عٓ حؿظّخا حٌغر١ذ سثر١ظ حٌـّٙٛس٠رش ِرع حٌغر١ذ 
ٚص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعرخٌٟ ٚحٌغر١ذس ٚص٠رش حٌصرلش ٚحٌغرىخْ ٠رَٛ حٌخّر١ظ 

 ٚحٌظٟ طعّٕض ح٢طٟ: 9/5/9102حٌّٛحـك 
* ل١رررخَ ٚصحسطرررٟ )حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ ٚحٌصرررلش( رذسحعرررش ادسحؽ  رررشغ 

رخٌظعخلررذ ِررع أكررذ حٌّغظشررف١خص حٌظخرعررش ش غررذ ؿذ٠ررذس ،ٔشررخو أٞ و١ٍرر

ٌٛصحسس حٌصلش ٌظذس٠ذ حٌطٍزرش أػٕرخو ـظرشس حٌظرذس٠ظ وشرشغ أعخعرٟ 
 ٌٍّٛحـمش عٍٝ أشخو حٌى١ٍش.

* دسحعررش حطخررخر ح،ؿررشحوحص حٌالصِررش ٌظىررْٛ  ررٙخدس ِضحٌٚررش ِٕٙررش 
حٌطذ حٌظٟ ٠ظُ ِٕلٙخ ٌٍطالد  ٙخدس د١ٌٚش ِعظّذس ـٟ أٞ ِىخْ ـرٟ 

 حٌعخٌُ.
ل١ررخَ ٚصحسس حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ رخٌظٕغرر١ك ِررع ٚصحسس حٌصررلش رذسحعررش * 

ِعخعفش  ٙخدحص حٌذسحعخص حٌع١ٍخ ـٟ ِـخي حٌطذ عٍٝ ِذحس حٌرؼالع 
 عٕٛحص حٌمخدِش.

حٌمشحس
أكررر١ػ حٌّـٍرررظ عٍّرررخً رىظرررخد حٌغررر١ذ حٌٍرررٛحو/ ِرررذ٠ش ِىظرررذ حٌغررر١ذ سثررر١ظ             

ذ سثر١ظ حٌـّٙٛس٠رش حٌـّٙٛس٠ش رشؤْ حٌظى١ٍفرخص حٌصرخدسس عرٓ حؿظّرخا حٌغر١
ِع حٌغ١ذ ٚص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌغ١ذس ٚص٠رش حٌصرلش ٚحٌغرىخْ ٠رَٛ حٌخّر١ظ 

 ٚحٌظٟ طعّٕض ح٢طٟ: 9/5/9102حٌّٛحـك 
* ل١ررخَ ٚصحسطررٟ )حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ ٚحٌصررلش( رذسحعررش ادسحؽ  ررشغ ،ٔشررخو أٞ 
و١ٍش غذ ؿذ٠ذس رخٌظعخلذ ِع أكذ حٌّغظشف١خص حٌظخرعش ٌٛصحسس حٌصرلش ٌظرذس٠ذ 

 طٍزش أػٕخو ـظشس حٌظذس٠ظ وششغ أعخعٟ ٌٍّٛحـمش عٍٝ أشخو حٌى١ٍش.حٌ
* ل١رخَ ٚصحسس حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ رخٌظٕغرر١ك ِررع ٚصحسس حٌصررلش رذسحعررش ِعررخعفش 

  ٙخدحص حٌذسحعخص حٌع١ٍخ ـٟ ِـخي حٌطذ عٍٝ ِذحس حٌؼالع عٕٛحص حٌمخدِش.
 
 وظررخد حٌغرر١ذ حٌٍررٛحو/ ِررذ٠ش ِىظررذ حٌغرر١ذ سثرر١ظ حٌـّٙٛس٠ررش رشررؤْ( 014)

حٌظى١ٍفخص حٌصخدسس عٓ حؿظّخا حٌغر١ذ سثر١ظ حٌـّٙٛس٠رش ِرع حٌغر١ذ 
ٚص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعرخٌٟ ٚحٌغر١ذس ٚص٠رش حٌصرلش ٚحٌغرىخْ ٠رَٛ حٌخّر١ظ 

ٚحٌظرررٟ طعرررّٕض ل١رررخَ ٚصحسس حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ  9/5/9102حٌّٛحـرررك 
ىظش١ٔٚخً رخعظخذحَ حٌلخعذ رذسحعش طع١ُّ طـشرش اؿشحو حالخظزخسحص اٌ

" عٍرررٝ ؿ١ّرررع حٌى١ٍرررخص ٌطٍزرررش و١ٍرررخص حٌطرررذحٌّطزمرررش كخ١ٌرررخً ح٢ٌٟ"
 ٚحٌـخِعخص.

حٌمشحس
حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ حٌزذو ـرٟ ططز١رك طـشررش حالخظزرخسحص ح،ٌىظش١ٔٚرش  لشس

حٌّٛكررذس عٍررٝ حٌمطررخا حٌصررلٟ )حألعررٕخْ   حٌصرر١ذٌش   حٌظّررش٠ط   حٌعررالؽ 
َ، ِرع طٛؿ١رٗ 9102حٌطز١عٟ( خالي حألعزٛا حٌؼخٟٔ ٚحٌؼخٌغ ِٓ  رٙش ١ٌٛ٠رٛ

عّررذحو و١ٍررخص حٌمطخعررخص حٌّررزوٛسس ٚحٌغررخدس حٌّررذ٠ش١٠ٓ حٌظٕف١ررز١٠ٓ حٌغررخدس 
ٌٍّعٍِٛخص رخٌـخِعخص ٌٍظٕغ١ك ٚحٌظعخْٚ ِع حٌٍـٕش حٌٛصحس٠ش حٌّشرىٍش ٌظٕف١رز 
٘ررزٖ حالخظزررخسحص، ٚرٌرره رخٌظٛحلررً ِررع وررً ِررٓ حٌغرر١ذ أ.د/ كغررخَ عزررذ حٌؽفررخس 

(، )أِرر١ٓ ِغررخعذ حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص ٌشررجْٛ حٌّغظشررف١خص حٌـخِع١ررش
ٚحٌغررر١ذ أ.د/ اررررشح١ُ٘ ـظلرررٟ ِعرررٛض )ِرررذ٠ش ِشورررض حٌخرررذِخص ح،ٌىظش١ٔٚرررش 

 ٚحٌّعشـ١ش رؤِخٔش حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص(.
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سثر١ظ ح،دحسس حٌّشوض٠ررش ٌشرجْٛ حٌطررالد  ( وظرخد حٌغر١ذس د/ حٌمررخثُ رعّر66ً)
حٌٛحـذ٠ٓ رٛصحسس حٌظع١ٍُ حٌعرخٌٟ ٚحٌزلرغ حٌعٍّرٟ رشرؤْ ِالكظرش طىرشحس 
رعررط حٌّشررخوً ِررٓ ِعظررُ حٌـخِعررخص ٚحٌظررٟ طررئػش عٍررٝ ِررٕق حٌطخٌررذ 

 حٌٛحـذ حٌذسؿش حٌع١ٍّش )ِشكٍش حٌذسحعخص حٌع١ٍخ(.
حٌمشحس

ص ٌشررجْٛ حٌذسحعررخص حٌّـٍررظ حٌظؤو١ررذ ٌررذٜ حٌغررخدس ٔررٛحد سإعررخو حٌـخِعررخلررشس 
 حٌع١ٍخ ٚحٌزلٛع رّخ ٠ٍٟ:

طٛؿ١ٗ ادحسحص حٌٛحـذ٠ٓ رخٌـخِعخص رخٌظؤوذ ِٓ حعظ١فخو أٚسحق حٌطخٌذ حٌٛحـرذ  -0
وخٍِش )ِشكٍش حٌذسحعخص حٌع١ٍخ( ٚأٔٗ لذ لخَ رخٌظغرـ١ً عٍرٝ حٌّٛلرع ح،ٌىظشٚٔرٟ 

 عٍّٟ.ٌإلدحسس حٌعخِش ٌشجْٛ حٌطالد حٌٛحـذ٠ٓ رٛصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌ
حٌظٕغ١ك ِزخ شس ِع ح،دحسس حٌعخِش ٌشجْٛ حٌطالد حٌٛحـرذ٠ٓ ررٛصحسس حٌظعٍر١ُ  -9

 حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ عٕذ لزٛي حٌطالد حٌٛحـذ٠ٓ.
ـررٟ  أْ ٠ررظُ اسعررخي حألٚسحق ٚطلش٠ررش حالعررظّخسس حٌخخلررش رررخٌطالد حٌٛحـررذ٠ٓ -2

 ٔفظ عخَ لزٌُٛٙ.
 

حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص سلررُ * حعظّررخد ِلعررش ٌـٕررش حٌعاللررخص حٌؼمخـ١ررش رررخٌّـٍظ 
 .0/4/9102( رظخس٠خ 025)
حٌمشحس

( 024حعظّررخد ِلعررش ٌـٕررش حٌعاللررخص حٌؼمخـ١ررش رررخٌّـٍظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص سلررُ )
( ٚرٌرره 010اٌررٝ سلررُ  66)حٌّظعررّٓ حٌّٛظررٛعخص ِررٓ سلررُ  0/4/9102رظررخس٠خ 

 عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
 
ش١ٔٚررش ( حعظّررخد ِلعررش حؿظّررخا ِـٍررظ ادحسس ِشوررض حٌخررذِخص ح،ٌىظ019)

ٚحٌّعشـ١رررررررش ررررررررخٌّـٍظ حألعٍرررررررٝ ٌٍـخِعرررررررخص حٌّٕعمرررررررذ رظرررررررخس٠خ 
05/5/9102. 

حٌمشحس
لررررشس حٌّـٍررررظ حعظّررررخد ِلعررررش حؿظّررررخا ِـٍررررظ ادحسس ِشوررررض حٌخررررذِخص 
ح،ٌىظش١ٔٚرررررش ٚحٌّعشـ١رررررش ررررررخٌّـٍظ حألعٍرررررٝ ٌٍـخِعرررررخص حٌّٕعمرررررذ رظرررررخس٠خ 

 ٚحٌّظعّٓ طعذ٠الص رالثلش حٌّشوض. 05/5/9102
 
ِررذ٠ش ِىظررذ حٌغرر١ذ سثرر١ظ حٌـّٙٛس٠ررش رشررؤْ ( وظررخد حٌغرر١ذ حٌٍررٛحو/ 012)

حٌظى١ٍفخص حٌصخدسس عٓ حؿظّخا حٌغر١ذ سثر١ظ حٌـّٙٛس٠رش ِرع حٌغر١ذ 
ٚص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعرخٌٟ ٚحٌغر١ذس ٚص٠رش حٌصرلش ٚحٌغرىخْ ٠رَٛ حٌخّر١ظ 

 ٚحٌظٟ طعّٕض ح٢طٟ: 9/5/9102حٌّٛحـك 
* ل١رررخَ ٚصحسطرررٟ )حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ ٚحٌصرررلش( رذسحعرررش ادسحؽ  رررشغ 

رخٌظعخلررذ ِررع أكررذ حٌّغظشررف١خص حٌظخرعررش ش غررذ ؿذ٠ررذس ،ٔشررخو أٞ و١ٍرر

ٌٛصحسس حٌصلش ٌظذس٠ذ حٌطٍزرش أػٕرخو ـظرشس حٌظرذس٠ظ وشرشغ أعخعرٟ 
 ٌٍّٛحـمش عٍٝ أشخو حٌى١ٍش.

* دسحعررش حطخررخر ح،ؿررشحوحص حٌالصِررش ٌظىررْٛ  ررٙخدس ِضحٌٚررش ِٕٙررش 
حٌطذ حٌظٟ ٠ظُ ِٕلٙخ ٌٍطالد  ٙخدس د١ٌٚش ِعظّذس ـٟ أٞ ِىخْ ـرٟ 

 حٌعخٌُ.
ل١ررخَ ٚصحسس حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ رخٌظٕغرر١ك ِررع ٚصحسس حٌصررلش رذسحعررش * 

ِعخعفش  ٙخدحص حٌذسحعخص حٌع١ٍخ ـٟ ِـخي حٌطذ عٍٝ ِذحس حٌرؼالع 
 عٕٛحص حٌمخدِش.

حٌمشحس
أكررر١ػ حٌّـٍرررظ عٍّرررخً رىظرررخد حٌغررر١ذ حٌٍرررٛحو/ ِرررذ٠ش ِىظرررذ حٌغررر١ذ سثررر١ظ             

ذ سثر١ظ حٌـّٙٛس٠رش حٌـّٙٛس٠ش رشؤْ حٌظى١ٍفرخص حٌصرخدسس عرٓ حؿظّرخا حٌغر١
ِع حٌغ١ذ ٚص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌغ١ذس ٚص٠رش حٌصرلش ٚحٌغرىخْ ٠رَٛ حٌخّر١ظ 

 ٚحٌظٟ طعّٕض ح٢طٟ: 9/5/9102حٌّٛحـك 
* ل١ررخَ ٚصحسطررٟ )حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ ٚحٌصررلش( رذسحعررش ادسحؽ  ررشغ ،ٔشررخو أٞ 
و١ٍش غذ ؿذ٠ذس رخٌظعخلذ ِع أكذ حٌّغظشف١خص حٌظخرعش ٌٛصحسس حٌصرلش ٌظرذس٠ذ 

 طٍزش أػٕخو ـظشس حٌظذس٠ظ وششغ أعخعٟ ٌٍّٛحـمش عٍٝ أشخو حٌى١ٍش.حٌ
* ل١رخَ ٚصحسس حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ رخٌظٕغرر١ك ِررع ٚصحسس حٌصررلش رذسحعررش ِعررخعفش 

  ٙخدحص حٌذسحعخص حٌع١ٍخ ـٟ ِـخي حٌطذ عٍٝ ِذحس حٌؼالع عٕٛحص حٌمخدِش.
 
 وظررخد حٌغرر١ذ حٌٍررٛحو/ ِررذ٠ش ِىظررذ حٌغرر١ذ سثرر١ظ حٌـّٙٛس٠ررش رشررؤْ( 014)

حٌظى١ٍفخص حٌصخدسس عٓ حؿظّخا حٌغر١ذ سثر١ظ حٌـّٙٛس٠رش ِرع حٌغر١ذ 
ٚص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعرخٌٟ ٚحٌغر١ذس ٚص٠رش حٌصرلش ٚحٌغرىخْ ٠رَٛ حٌخّر١ظ 

ٚحٌظرررٟ طعرررّٕض ل١رررخَ ٚصحسس حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ  9/5/9102حٌّٛحـرررك 
ىظش١ٔٚخً رخعظخذحَ حٌلخعذ رذسحعش طع١ُّ طـشرش اؿشحو حالخظزخسحص اٌ

" عٍرررٝ ؿ١ّرررع حٌى١ٍرررخص ٌطٍزرررش و١ٍرررخص حٌطرررذحٌّطزمرررش كخ١ٌرررخً ح٢ٌٟ"
 ٚحٌـخِعخص.

حٌمشحس
حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ حٌزذو ـرٟ ططز١رك طـشررش حالخظزرخسحص ح،ٌىظش١ٔٚرش  لشس

حٌّٛكررذس عٍررٝ حٌمطررخا حٌصررلٟ )حألعررٕخْ   حٌصرر١ذٌش   حٌظّررش٠ط   حٌعررالؽ 
َ، ِرع طٛؿ١رٗ 9102حٌطز١عٟ( خالي حألعزٛا حٌؼخٟٔ ٚحٌؼخٌغ ِٓ  رٙش ١ٌٛ٠رٛ

عّررذحو و١ٍررخص حٌمطخعررخص حٌّررزوٛسس ٚحٌغررخدس حٌّررذ٠ش١٠ٓ حٌظٕف١ررز١٠ٓ حٌغررخدس 
ٌٍّعٍِٛخص رخٌـخِعخص ٌٍظٕغ١ك ٚحٌظعخْٚ ِع حٌٍـٕش حٌٛصحس٠ش حٌّشرىٍش ٌظٕف١رز 
٘ررزٖ حالخظزررخسحص، ٚرٌرره رخٌظٛحلررً ِررع وررً ِررٓ حٌغرر١ذ أ.د/ كغررخَ عزررذ حٌؽفررخس 

(، )أِرر١ٓ ِغررخعذ حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص ٌشررجْٛ حٌّغظشررف١خص حٌـخِع١ررش
ٚحٌغررر١ذ أ.د/ اررررشح١ُ٘ ـظلرررٟ ِعرررٛض )ِرررذ٠ش ِشورررض حٌخرررذِخص ح،ٌىظش١ٔٚرررش 

 ٚحٌّعشـ١ش رؤِخٔش حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص(.
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ِىظررذ حٌغرر١ذ سثرر١ظ حٌـّٙٛس٠ررش رشررؤْ  ( وظررخد حٌغرر١ذ حٌٍررٛحو/ ِررذ٠ش015)
حٌظى١ٍفخص حٌصخدسس عٓ حؿظّخا حٌغر١ذ سثر١ظ حٌـّٙٛس٠رش ِرع حٌغر١ذ 

٠رش حٌصرلش ٚحٌغرىخْ ٠رَٛ حٌخّر١ظ ٚص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعرخٌٟ ٚحٌغر١ذس ٚص
ٚحٌظٟ طعّٕض أشرخو لرٕذٚق ٌرذعُ حٌٕرخرؽ١ٓ  9/5/9102حٌّٛحـك 

 ٚح١ٌّّض٠ٓ دحخً حٌـخِعخص.
 
( وظخد حٌغر١ذ حألعرظخر/ حٌمرخثُ رعّرً سثر١ظ لطرخا ِىظرذ ٚص٠رش حٌظعٍر١ُ 016)

 01حٌعررررخٌٟ ٚحٌزلررررغ حٌعٍّررررٟ حٌّظعررررّٓ غٍررررذ طخصرررر١  ِزٍررررػ )
عر١ش حٌّمرشسس عٍرٝ غرالد ؿ١ٕٙخص( ِٓ حٌشعرَٛ ٚحٌّصرشٚـخص حٌذسح

حٌـخِعرررخص ٌصرررخٌق لرررٕذٚق سعخ٠رررش حٌّزظىرررش٠ٓ ٚحٌٕٛحررررػ حٌّٕشرررؤ 
 .9102ٌغٕش  0رخٌمخْٔٛ سلُ 

حٌمشحس
لررررشس حٌّـٍررررظ اكخٌررررش حٌّٛظررررٛا اٌررررٝ حٌغرررر١ذ حٌّغظشررررخس/   حٌّٕشررررخٚٞ 

ش حٌظعٍر١ُ حٌعرخٌٟ ٚحٌزلرغ حٌعٍّرٟ( ٌذسحعرش ٚاعرذحد )حٌّغظشخس حٌمخٟٔٛٔ ٌرٛص٠
 صِش ـٟ ٘زح حٌشؤْ.حٌٕٛحكٟ حٌظشش٠ع١ش حٌال

 
وظخد حٌغر١ذ حألعرظخر/ حٌمرخثُ رعّرً سثر١ظ لطرخا ِىظرذ ٚص٠رش حٌظعٍر١ُ ( 016)

حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّرٟ رشرؤْ حؿظّرخا حٌغر١ذ سثر١ظ حٌـّٙٛس٠رش ِرع 
ٚحٌرررزٞ طعرررّٓ  9/5/9102حٌغررر١ذ ٚص٠رررش حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ رظرررخس٠خ 

طٛؿ١ٙخص حٌغ١ذ سث١ظ حٌـّٙٛس٠ش رض٠خدس ـخع١ٍش دٚس حٌـخِعخص ـرٟ 
 ذِش حٌّـظّع خالي ـظشس حٌص١ؿ.خ

حٌمشحس
أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رخؿظّخا حٌغ١ذ سث١ظ حٌـّٙٛس٠ش ِع حٌغ١ذ ٚص٠ش حٌظع١ٍُ 

ٚحٌزٞ طعّٓ طٛؿ١ٙخص حٌغ١ذ سث١ظ حٌـّٙٛس٠ش  9/5/9102حٌعخٌٟ رظخس٠خ 
 رض٠خدس ـخع١ٍش دٚس حٌـخِعخص ـٟ خذِش حٌّـظّع خالي ـظشس حٌص١ؿ.

ش ِٛحـخس حٌٛصحسس رعشض طمذ٠ّٟ كرٛي خطرش ِع حٌظؤو١ذ عٍٝ حٌـخِعخص رغشع
 حٌـخِعش ـٟ طٕف١ز أٔشطش خذِش حٌّـظّع خالي ـظشس حٌص١ؿ.

 
١خلررش حٌزذ١ٔررش طمش٠ررش حٌٍـٕررش حٌّشررىٍش ٌظمررذ٠ُ حٌّررخدس حٌع١ٍّررش ٌّمررشس حٌٍ( 012)

ٚحٌّظعّٓ ِمظشف ِّخسعش حٌش٠خظرش ِرٓ  ٚحٌصلش وّظطٍذ ؿخِعٟ 
رلررشَ حٌـخِعررخص خررالي أشررخو كررذحثك أٚ ِـّعررخص س٠خظرر١ش خخسؿ١ررش 

حٌّصررش٠ش، ٚرٌرره ـررٟ ظررٛو حٌظٛؿ١ٙررخص حٌشثخعرر١ش رظعض٠ررض ِٕظِٛررش 
رٕررخو ح،ٔغررخْ ٚط١ّٕررش ِغررظٜٛ ح١ٌٍخلررش حٌزذ١ٔررش ٌٍطررالد ٚحٌطخٌزررخص 

 ٌٍّلخـظش عٍٝ حٌصلش حٌعخِش.
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

عٍرٝ ( حٌّٛحـمش عٍٝ حٌّمظشف حٌّمذَ ِرٓ حٌٍـٕرش حٌّشرىٍش ِرٓ حٌّـٍرظ حأل0)
ٌٍـخِعرررخص "رشرررؤْ ِمرررشس ح١ٌٍخلرررش حٌزذ١ٔرررش ٚحٌصرررلش" ٚحٌّظعرررّٓ ِّخسعرررش 
حٌش٠خظرررش ِرررٓ خرررالي أشرررخو كرررذحثك أٚ ِـّعرررخص س٠خظررر١ش خخسؿ١رررش رلرررشَ 

ـرٟ ظرٛو حٌظٛؿ١ٙرخص حٌشثخعر١ش رظعض٠رض ِٕظِٛرش  حٌـخِعخص حٌّصش٠ش، ٚرٌره
رٕررخو ح،ٔغررخْ ٚط١ّٕررش ِغررظٜٛ ح١ٌٍخلررش حٌزذ١ٔررش ٌٍطررالد ٚحٌطخٌزررخص ٌٍّلخـظررش 

 حٌصلش حٌعخِش، ِع حٌظع١ُّ عٍٝ حٌـخِعخص.عٍٝ 
( طى١ٍررؿ حٌغرر١ذ أ.د/ غررخ٠ع عزررذ حٌٍط١ررؿ )ِغظشررخس ٚص٠ررش حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ 9)

ٚحٌزلرررغ حٌعٍّرررٟ ٌألٔشرررطش حٌطالر١رررش( رخٌظٕغررر١ك رررر١ٓ حٌٍـٕرررش حٌّشرررىٍش ِرررٓ 
حٌّـٍظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص "رشرؤْ ِمرشس ح١ٌٍخلرش حٌزذ١ٔرش ٚحٌصرلش" ِرٓ ورً 

شٞ "سثرر١ظ ؿخِعررش وفررش حٌشرر١خ"   أ.د/ عزررذ ِررٓ حٌغررخدس )أ.د/ ِخؿررذ حٌمّرر
حٌٛ٘خد عضص "سث١ظ ؿخِعش ع١ٓ  ّظ"   أ.د/ ِخؿذ ٔـرُ "سثر١ظ ؿخِعرش 
كٍٛحْ"( ٚحٌٍـٕش حٌم١ِٛش ١ٌٍخلش حٌزذ١ٔش ٚرٌره ،عرذحد ٚطمرذ٠ُ حٌّرخدس حٌع١ٍّرش 

 ٌّمشس ح١ٌٍخلش حٌزذ١ٔش ٚحٌصلش وّظطٍذ ؿخِعش.
 
ٛكرررذس ٚحٌالثلرررش حٌّخ١ٌرررش ( حٌٕظرررش ـرررٟ حعظّرررخد حٌالثلرررش حألعخعررر١ش ح001ٌّ)

ٚح،دحس٠ش حٌّٛكذس ٌٛكرذس سلرذ ٚدسحعرش حٌّشرىالص حٌّـظّع١رش ـرٟ 
ظرررررٛو سأٞ حٌغررررر١ذ أ.د/ حٌّغظشرررررخس حٌمرررررخٟٔٛٔ ٌٍّـٍرررررظ حألعٍرررررٝ 
ٌٍـخِعررخص، ٚرٌرره ظررّٓ طى١ٍفررخص حٌغرر١ذ سثرر١ظ حٌـّٙٛس٠ررش ربٔشررخو 
ٚكذس خخلش طخرعش ٌمطخا خذِش حٌّـظّع ٚط١ّٕرش حٌز١جرش رىرً ؿخِعرش 

حألعخعر١ش ؿّرع حٌّشرىالص حٌظرٟ طعرخٟٔ ِٕٙرخ ِّٙظٙرخ كى١ِٛش طىْٛ 
 حٌّلخـظش حٌّظٛحؿذس رٕطخلٙخ حٌـخِعش.

حٌمشحس
لررشس حٌّـٍررظ حٌّٛحـمررش عٍررٝ حعظّررخد حٌالثلررش حألعخعرر١ش حٌّٛكررذس ٚحٌالثلررش 
حٌّخ١ٌرررش ٚح،دحس٠رررش حٌّٛكرررذس ٌٛكرررذس سلرررذ ٚدسحعرررش حٌّشرررىالص حٌّـظّع١رررش 

ّٓ طى١ٍفرخص حٌغر١ذ سثر١ظ رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛش حٌّصش٠ش )ِشـرك(، ٚرٌره ظر
حٌـّٙٛس٠ش ربٔشخو ٚكذس خخلش طخرعرش ٌمطرخا خذِرش حٌّـظّرع ٚط١ّٕرش حٌز١جرش 
رىً ؿخِعش كى١ِٛش طىْٛ ِّٙظٙخ حألعخع١ش ؿّع حٌّشىالص حٌظٟ طعخٟٔ ِٕٙرخ 

 حٌّلخـظش حٌّظٛحؿذس رٕطخلٙخ حٌـخِعش.
 ِع حٌظؤو١ذ عٍرٝ حٌـخِعرخص رغرشعش ِٛحـرخس أِخٔرش حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص

رمشحسحص ِـخٌغٙخ ربٔشخو حٌٛكذس حٌّشخس ا١ٌٙرخ رعخ١ٌرش ط١ّٙرذحً العظّخد٘رخ ِرٓ 
 حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.

 
( وظرررخد حٌغررر١ذس أ.د/ ٚص٠رررشس حٌظخطررر١ػ ٚحٌّظخرعرررش ٚح،لرررالف ح،دحسٞ 009)

رشررؤْ عررشض ؿررخثضس ِصررش ٌٍظ١ّررض حٌلىررِٟٛ ِٚغررخرمش حٌظطز١مررخص 
 حٌلى١ِٛش ٌطالد حٌـخِعخص.

حٌمشحس
 ـٍظ ِخ ٠ٍٟ:لشس حٌّ
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ِىظررذ حٌغرر١ذ سثرر١ظ حٌـّٙٛس٠ررش رشررؤْ  ( وظررخد حٌغرر١ذ حٌٍررٛحو/ ِررذ٠ش015)
حٌظى١ٍفخص حٌصخدسس عٓ حؿظّخا حٌغر١ذ سثر١ظ حٌـّٙٛس٠رش ِرع حٌغر١ذ 

٠رش حٌصرلش ٚحٌغرىخْ ٠رَٛ حٌخّر١ظ ٚص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعرخٌٟ ٚحٌغر١ذس ٚص
ٚحٌظٟ طعّٕض أشرخو لرٕذٚق ٌرذعُ حٌٕرخرؽ١ٓ  9/5/9102حٌّٛحـك 

 ٚح١ٌّّض٠ٓ دحخً حٌـخِعخص.
 
( وظخد حٌغر١ذ حألعرظخر/ حٌمرخثُ رعّرً سثر١ظ لطرخا ِىظرذ ٚص٠رش حٌظعٍر١ُ 016)

 01حٌعررررخٌٟ ٚحٌزلررررغ حٌعٍّررررٟ حٌّظعررررّٓ غٍررررذ طخصرررر١  ِزٍررررػ )
عر١ش حٌّمرشسس عٍرٝ غرالد ؿ١ٕٙخص( ِٓ حٌشعرَٛ ٚحٌّصرشٚـخص حٌذسح

حٌـخِعرررخص ٌصرررخٌق لرررٕذٚق سعخ٠رررش حٌّزظىرررش٠ٓ ٚحٌٕٛحررررػ حٌّٕشرررؤ 
 .9102ٌغٕش  0رخٌمخْٔٛ سلُ 

حٌمشحس
لررررشس حٌّـٍررررظ اكخٌررررش حٌّٛظررررٛا اٌررررٝ حٌغرررر١ذ حٌّغظشررررخس/   حٌّٕشررررخٚٞ 

ش حٌظعٍر١ُ حٌعرخٌٟ ٚحٌزلرغ حٌعٍّرٟ( ٌذسحعرش ٚاعرذحد )حٌّغظشخس حٌمخٟٔٛٔ ٌرٛص٠
 صِش ـٟ ٘زح حٌشؤْ.حٌٕٛحكٟ حٌظشش٠ع١ش حٌال

 
وظخد حٌغر١ذ حألعرظخر/ حٌمرخثُ رعّرً سثر١ظ لطرخا ِىظرذ ٚص٠رش حٌظعٍر١ُ ( 016)

حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّرٟ رشرؤْ حؿظّرخا حٌغر١ذ سثر١ظ حٌـّٙٛس٠رش ِرع 
ٚحٌرررزٞ طعرررّٓ  9/5/9102حٌغررر١ذ ٚص٠رررش حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ رظرررخس٠خ 

طٛؿ١ٙخص حٌغ١ذ سث١ظ حٌـّٙٛس٠ش رض٠خدس ـخع١ٍش دٚس حٌـخِعخص ـرٟ 
 ذِش حٌّـظّع خالي ـظشس حٌص١ؿ.خ

حٌمشحس
أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رخؿظّخا حٌغ١ذ سث١ظ حٌـّٙٛس٠ش ِع حٌغ١ذ ٚص٠ش حٌظع١ٍُ 

ٚحٌزٞ طعّٓ طٛؿ١ٙخص حٌغ١ذ سث١ظ حٌـّٙٛس٠ش  9/5/9102حٌعخٌٟ رظخس٠خ 
 رض٠خدس ـخع١ٍش دٚس حٌـخِعخص ـٟ خذِش حٌّـظّع خالي ـظشس حٌص١ؿ.

ش ِٛحـخس حٌٛصحسس رعشض طمذ٠ّٟ كرٛي خطرش ِع حٌظؤو١ذ عٍٝ حٌـخِعخص رغشع
 حٌـخِعش ـٟ طٕف١ز أٔشطش خذِش حٌّـظّع خالي ـظشس حٌص١ؿ.

 
١خلررش حٌزذ١ٔررش طمش٠ررش حٌٍـٕررش حٌّشررىٍش ٌظمررذ٠ُ حٌّررخدس حٌع١ٍّررش ٌّمررشس حٌٍ( 012)

ٚحٌّظعّٓ ِمظشف ِّخسعش حٌش٠خظرش ِرٓ  ٚحٌصلش وّظطٍذ ؿخِعٟ 
رلررشَ حٌـخِعررخص خررالي أشررخو كررذحثك أٚ ِـّعررخص س٠خظرر١ش خخسؿ١ررش 

حٌّصررش٠ش، ٚرٌرره ـررٟ ظررٛو حٌظٛؿ١ٙررخص حٌشثخعرر١ش رظعض٠ررض ِٕظِٛررش 
رٕررخو ح،ٔغررخْ ٚط١ّٕررش ِغررظٜٛ ح١ٌٍخلررش حٌزذ١ٔررش ٌٍطررالد ٚحٌطخٌزررخص 

 ٌٍّلخـظش عٍٝ حٌصلش حٌعخِش.
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

عٍرٝ ( حٌّٛحـمش عٍٝ حٌّمظشف حٌّمذَ ِرٓ حٌٍـٕرش حٌّشرىٍش ِرٓ حٌّـٍرظ حأل0)
ٌٍـخِعرررخص "رشرررؤْ ِمرررشس ح١ٌٍخلرررش حٌزذ١ٔرررش ٚحٌصرررلش" ٚحٌّظعرررّٓ ِّخسعرررش 
حٌش٠خظرررش ِرررٓ خرررالي أشرررخو كرررذحثك أٚ ِـّعرررخص س٠خظررر١ش خخسؿ١رررش رلرررشَ 

ـرٟ ظرٛو حٌظٛؿ١ٙرخص حٌشثخعر١ش رظعض٠رض ِٕظِٛرش  حٌـخِعخص حٌّصش٠ش، ٚرٌره
رٕررخو ح،ٔغررخْ ٚط١ّٕررش ِغررظٜٛ ح١ٌٍخلررش حٌزذ١ٔررش ٌٍطررالد ٚحٌطخٌزررخص ٌٍّلخـظررش 

 حٌصلش حٌعخِش، ِع حٌظع١ُّ عٍٝ حٌـخِعخص.عٍٝ 
( طى١ٍررؿ حٌغرر١ذ أ.د/ غررخ٠ع عزررذ حٌٍط١ررؿ )ِغظشررخس ٚص٠ررش حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ 9)

ٚحٌزلرررغ حٌعٍّرررٟ ٌألٔشرررطش حٌطالر١رررش( رخٌظٕغررر١ك رررر١ٓ حٌٍـٕرررش حٌّشرررىٍش ِرررٓ 
حٌّـٍظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص "رشرؤْ ِمرشس ح١ٌٍخلرش حٌزذ١ٔرش ٚحٌصرلش" ِرٓ ورً 

شٞ "سثرر١ظ ؿخِعررش وفررش حٌشرر١خ"   أ.د/ عزررذ ِررٓ حٌغررخدس )أ.د/ ِخؿررذ حٌمّرر
حٌٛ٘خد عضص "سث١ظ ؿخِعش ع١ٓ  ّظ"   أ.د/ ِخؿذ ٔـرُ "سثر١ظ ؿخِعرش 
كٍٛحْ"( ٚحٌٍـٕش حٌم١ِٛش ١ٌٍخلش حٌزذ١ٔش ٚرٌره ،عرذحد ٚطمرذ٠ُ حٌّرخدس حٌع١ٍّرش 

 ٌّمشس ح١ٌٍخلش حٌزذ١ٔش ٚحٌصلش وّظطٍذ ؿخِعش.
 
ٛكرررذس ٚحٌالثلرررش حٌّخ١ٌرررش ( حٌٕظرررش ـرررٟ حعظّرررخد حٌالثلرررش حألعخعررر١ش ح001ٌّ)

ٚح،دحس٠ش حٌّٛكذس ٌٛكرذس سلرذ ٚدسحعرش حٌّشرىالص حٌّـظّع١رش ـرٟ 
ظرررررٛو سأٞ حٌغررررر١ذ أ.د/ حٌّغظشرررررخس حٌمرررررخٟٔٛٔ ٌٍّـٍرررررظ حألعٍرررررٝ 
ٌٍـخِعررخص، ٚرٌرره ظررّٓ طى١ٍفررخص حٌغرر١ذ سثرر١ظ حٌـّٙٛس٠ررش ربٔشررخو 
ٚكذس خخلش طخرعش ٌمطخا خذِش حٌّـظّع ٚط١ّٕرش حٌز١جرش رىرً ؿخِعرش 

حألعخعر١ش ؿّرع حٌّشرىالص حٌظرٟ طعرخٟٔ ِٕٙرخ ِّٙظٙرخ كى١ِٛش طىْٛ 
 حٌّلخـظش حٌّظٛحؿذس رٕطخلٙخ حٌـخِعش.

حٌمشحس
لررشس حٌّـٍررظ حٌّٛحـمررش عٍررٝ حعظّررخد حٌالثلررش حألعخعرر١ش حٌّٛكررذس ٚحٌالثلررش 
حٌّخ١ٌرررش ٚح،دحس٠رررش حٌّٛكرررذس ٌٛكرررذس سلرررذ ٚدسحعرررش حٌّشرررىالص حٌّـظّع١رررش 

ّٓ طى١ٍفرخص حٌغر١ذ سثر١ظ رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛش حٌّصش٠ش )ِشـرك(، ٚرٌره ظر
حٌـّٙٛس٠ش ربٔشخو ٚكذس خخلش طخرعرش ٌمطرخا خذِرش حٌّـظّرع ٚط١ّٕرش حٌز١جرش 
رىً ؿخِعش كى١ِٛش طىْٛ ِّٙظٙخ حألعخع١ش ؿّع حٌّشىالص حٌظٟ طعخٟٔ ِٕٙرخ 

 حٌّلخـظش حٌّظٛحؿذس رٕطخلٙخ حٌـخِعش.
 ِع حٌظؤو١ذ عٍرٝ حٌـخِعرخص رغرشعش ِٛحـرخس أِخٔرش حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص

رمشحسحص ِـخٌغٙخ ربٔشخو حٌٛكذس حٌّشخس ا١ٌٙرخ رعخ١ٌرش ط١ّٙرذحً العظّخد٘رخ ِرٓ 
 حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.

 
( وظرررخد حٌغررر١ذس أ.د/ ٚص٠رررشس حٌظخطررر١ػ ٚحٌّظخرعرررش ٚح،لرررالف ح،دحسٞ 009)

رشررؤْ عررشض ؿررخثضس ِصررش ٌٍظ١ّررض حٌلىررِٟٛ ِٚغررخرمش حٌظطز١مررخص 
 حٌلى١ِٛش ٌطالد حٌـخِعخص.

حٌمشحس
 ـٍظ ِخ ٠ٍٟ:لشس حٌّ
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أكررر١ػ حٌّـٍرررظ عٍّرررخً رىظرررخد حٌغررر١ذس أ.د/ ٚص٠رررشس حٌظخطررر١ػ ٚحٌّظخرعرررش  -0
ٚح،لررالف ح،دحسٞ رشررؤْ عررشض ؿررخثضس ِصررش ٌٍظ١ّررض حٌلىررِٟٛ ِٚغررخرمش 
حٌظطز١مررررخص حٌلى١ِٛررررش ٌطررررالد حٌـخِعررررخص، ٚوررررزٌه حٌعررررشض حٌررررزٞ لذِظررررٗ 
ٞ( حٌّٕٙذعش/ ؼرخدس ٌز١رذ )ٔخثرذ ٚص٠رش حٌظخطر١ػ ٚحٌّظخرعرش ٚح،لرالف ح،دحس

ٚحٌغ١ذس ؼخدس عصخَ "ِٕغك رشٚطٛوٛي حٌظ١ّض حٌلىِٟٛ رخٌظعرخْٚ ِرع دٌٚرش 
ح،ِخسحص" )رشؤْ ِغخرمش حٌظطز١مرخص حٌلى١ِٛرش ٌطرالد حٌـخِعرخص(، ٚحٌغر١ذ/ 
  عررخِٟ "حٌّشررشؾ عٍررٝ ؿررخثضس حٌظ١ّررض حٌلىررِٟٛ" )رشررؤْ ؿررخثضس حٌظ١ّررض 

لررالف حٌلىررِٟٛ، حٌظررٟ ٘ررٟ رّؼخرررش أدحس ِررٓ حألدٚحص حٌظررٟ طغررظخذَ ـررٟ ح،
 ح،دحسٞ ـٟ حٌذٌٚش(.

حٌغرررر١ذ أ.د/ ارررررشح١ُ٘ ـظلررررٟ ِعررررٛض )ِررررذ٠ش ِشوررررض حٌخررررذِخص طى١ٍررررؿ  -9
ح،ٌىظش١ٔٚررش ٚحٌّعشـ١ررش رررخٌّـٍظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص( رخٌظٕغرر١ك ِررع حٌغرر١ذس/ 
ؼخدس عصخَ )ِٕغك رشٚطٛوٛي حٌظ١ّض حٌلىِٟٛ رخٌظعخْٚ ِرع دٌٚرش ح،ِرخسحص 

دي عزررذ حٌؽفررخس )حٌّغظشررخس ـررٟ ٘ررزح حٌشررؤْ، ِررع حٌظٕغرر١ك ِررع حٌغرر١ذ أ.د/ عررخ
ح،عالِٟ ٌٛص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ( ٌإلعالْ عٓ حٌّغرخرمش رشرىً 
 سعّٟ ِٓ خالي حٌّٛحلع ح،ٌىظش١ٔٚرش ٌرٛصحسس حٌظعٍر١ُ حٌعرخٌٟ ٚحٌزلرغ حٌعٍّرٟ

 ٚحٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.
حٌظٛلرر١ش ٌررذٜ حٌغررخدس سإعررخو حٌـخِعررخص رررذعُ حٌّٛظررٛا حٌّشررخس ا١ٌررٗ  -2

 ْ عٕٗ دحخً حٌـخِعخص ٚحٌّٛحلع ح،ٌىظش١ٔٚش ٌٙخ.ٚح،عال
 
وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ٌـٕش لطخا حٌذسحعخص حٌص١ذ١ٌش رشؤْ ِمظرشف ( 002)

اعررخدس طٕظرر١ُ ٚطلررذ٠غ حٌزررشحِؾ حٌذسحعرر١ش حٌّئٍ٘ررش ٌّضحٌٚررش ِٕٙررش 
 حٌص١ذٌش رّخ ٠ظفك ِع حٌـذحسحص حٌلذ٠ؼش ٌٍّٕٙش.

حٌمشحس
ش لطررخا حٌذسحعررخص حٌصرر١ذ١ٌش رشررؤْ لرشس حٌّـٍررظ حٌّٛحـمررش عٍررٝ ِمظررشف ٌـٕر

ِمظررشف اعررخدس طٕظرر١ُ ٚطلررذ٠غ حٌزررشحِؾ حٌذسحعرر١ش حٌّئٍ٘ررش ٌّضحٌٚررش ِٕٙررش 
حٌص١ذٌش رّخ ٠ظفرك ِرع حٌـرذحسحص حٌلذ٠ؼرش ٌٍّٕٙرش، ِرع ل١رخَ حٌـخِعرخص رظمرذ٠ُ 

ظطٍزرخص ِحٌذعُ حٌىخًِ ٌى١ٍخص حٌص١ذٌش ٌغشعش طؽ١١ش حٌّٕخ٘ؾ حٌذسحع١ش ٚـرك 
ٖ حٌى١ٍررخص، عٍررٝ أْ ٠زررذأ حٌعّررً رٙررخ حعظزررخسحً ِررٓ حٌٕظررخَ حٌذسحعررٟ حٌـذ٠ررذ رٙررز

 .9102/9191حٌعخَ حٌـخِعٟ 
 
وظخد حٌغ١ذ/ سث١ظ حالطلرخد حٌّصرشٞ ٌٍظرؤ١ِٓ رشرؤْ اعرذحد ِشرشٚا ( 006)

عمررذ حٌظررؤ١ِٓ عٍررٝ ؿ١ّررع غررالد حٌـخِعررخص ٚحٌّعخ٘ررذ ِررٓ حٌلررٛحدع 
 حٌشخص١ش.

حٌمشحس
شٞ ٌٍظررؤ١ِٓ رشررؤْ حٌغرر١ذ/ سثرر١ظ حالطلررخد حٌّصررأكرر١ػ حٌّـٍررظ عٍّررخً رىظررخد 

اعررذحد ِشرررشٚا عمرررذ حٌظررؤ١ِٓ عٍرررٝ ؿ١ّرررع غررالد حٌـخِعرررخص ٚحٌّعخ٘رررذ ِرررٓ 
 حٌلٛحدع حٌشخص١ش، ٚحألِش ِظشٚن ٌىً ؿخِعش.

 

وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ٌـٕش لطخا حٌظع١ٍُ حٌظىٌٕٛٛؿٟ رشؤْ ِٛحـمرش  (006)
حٌٍـٕش عٍٝ اؿشحو حِظلرخْ حٌمرذسحص حٌخرخل ررخٌطالد حٌرشحؼز١ٓ ـرٟ 

 حٌـخِعخص حٌظىٌٕٛٛؿ١ش.ح،ٔعّخَ اٌٝ 
حٌمشحس

لرررشس حٌّـٍرررظ حٌّٛحـمرررش عٍرررٝ اؿرررشحو حِظلرررخْ حٌمرررذسحص حٌخرررخل ررررخٌطالد 
حٌررررشحؼز١ٓ ـررررٟ ح،ٔعررررّخَ اٌررررٝ حٌـخِعررررخص حٌظىٌٕٛٛؿ١ررررش، عٍررررٝ أْ ٠ىررررْٛ 

 حالخظزخسِىْٛ ِٓ ػالػش أؿضحو عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
 %41   ؿضو حٌٍؽش ح،ٔـ١ٍض٠ش                                         -0
 %  61ؿضو ِٙخسحص حٌلخعذ ح٢ٌٟ                                    -9
 %21ؿضو طؤ١ٍٟ٘                                                       -2

 % ِٓ اؿّخٌٟ حٌذسؿخص.61ٚطىْٛ ٔغزش حٌٕـخف ِٓ 
 
وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ سثرر١ظ ٌـٕررش لطررخا عٍررَٛ حٌلخعررذ ٚحٌّعٍِٛخط١ررش  (006)

ِٛحـمش حٌٍـٕش عٍٝ اؿشحو حخظزخسحص لذسحص ٌٍطالد حٌّظمذ١ِٓ رشؤْ 
ٌررذخٛي و١ٍررخص حٌلخعررزخص ٚحٌّعٍِٛررخص، ٚو١ٍررخص حٌلخعررزخص ٚحٌررزوخو 
ح،لررطٕخعٟ، ٚو١ٍررخص حٌلخعررزخص ٚعٍررَٛ حٌز١خٔررخص، ٚو١ٍررخص حٌررزوخو 

 ح،لطٕخعٟ.
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ طؤؿ١ً حٌّٛظٛا ٌّض٠ذ ِٓ حٌذسحعش.
 
 خ ٌٍـخْ حٌع١ٍّش.طشى١ً حٌٍـٕش حٌع١ٍ (002)

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

طعررذ٠ً ِغررّٝ "حٌٍـٕررش حٌع١ٍررخ ٌٍٕظررش ـررٟ طظٍّررخص حٌغررخدس أععررخو ١٘جررش  -0
حٌظررذس٠ظ حٌّظمررذ١ِٓ ٌٍظشل١ررش ٌٍٛألررخثؿ حألعٍررٝ ِررٓ رعررط لررشحسحص حٌٍـررخْ 

 حٌع١ٍّش" اٌٝ "حٌٍـٕش حٌع١ٍخ ٌٍـخْ حٌع١ٍّش".
١ُ ـٛصٞ عزرذ حٌٙرخدٞ حٌـضح٠شٌرٟ   حألعرظخر سـع حعُ حٌغ١ذس أ.د/ أ١ِّش ٔع -9

رى١ٍررش حٌصرر١ذٌش ؿخِعررش حٌمررخ٘شس   ِررٓ ععرر٠ٛش حٌٍـٕررش حٌع١ٍّررش ٌٍصرر١ذال١ٔخص 
ٚطع١ررر١ٓ حٌغررر١ذ أ.د/   أكّرررذ ِلرررٟ حٌرررذ٠ٓ   حٌٕزرررشحٚٞ   حألعرررظخر رى١ٍرررش 

 حٌص١ذٌش ؿخِعش حٌمخ٘شس   أ١ِٕخً ٌٍـٕش حٌع١ٍّش ٌٍص١ذال١ٔخص رذالً ِٓ ع١خدطٙخ.
عررُ حٌغرر١ذ أ.د/ أكّررذ عزررذ   صح٠ررذ   حألعررظخر رى١ٍررش ح٢دحد ؿخِعررش سـررع ح -2

 حٌمخ٘شس   ِٓ عع٠ٛش حٌٍـٕش حٌظخصص١ش ٌمطخا حٌذسحعخص حألدر١ش.
سـع حعُ حٌغ١ذ أ.د/   عزذ حٌلرخسع   عزرذ حٌرشكّٓ   حألعرظخر رخٌّعٙرذ  -4

طرخا حٌمِٟٛ ٌعٍَٛ ح١ٌٍضس ؿخِعش حٌمخ٘شس   ِٓ عع٠ٛش حٌٍـٕرش حٌظخصصر١ش ٌم
 حٌعٍَٛ حألعخع١ش ٚحٌذسحعخص حٌضسحع١ش.

طشىً حٌٍـٕش حٌع١ٍخ ٌٍـخْ حٌع١ٍّش رشثخعرش حٌغر١ذ أ.د/   ِصرطفٝ ٌط١رؿ  -5
    حألعظخر رخٌّعٙذ حٌمِٟٛ ٌألٚسحَ ؿخِعش حٌمخ٘شس ٚأ١ِٓ حٌّـٍرظ حألعٍرٝ 
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أكررر١ػ حٌّـٍرررظ عٍّرررخً رىظرررخد حٌغررر١ذس أ.د/ ٚص٠رررشس حٌظخطررر١ػ ٚحٌّظخرعرررش  -0
ٚح،لررالف ح،دحسٞ رشررؤْ عررشض ؿررخثضس ِصررش ٌٍظ١ّررض حٌلىررِٟٛ ِٚغررخرمش 
حٌظطز١مررررخص حٌلى١ِٛررررش ٌطررررالد حٌـخِعررررخص، ٚوررررزٌه حٌعررررشض حٌررررزٞ لذِظررررٗ 
ٞ( حٌّٕٙذعش/ ؼرخدس ٌز١رذ )ٔخثرذ ٚص٠رش حٌظخطر١ػ ٚحٌّظخرعرش ٚح،لرالف ح،دحس

ٚحٌغ١ذس ؼخدس عصخَ "ِٕغك رشٚطٛوٛي حٌظ١ّض حٌلىِٟٛ رخٌظعرخْٚ ِرع دٌٚرش 
ح،ِخسحص" )رشؤْ ِغخرمش حٌظطز١مرخص حٌلى١ِٛرش ٌطرالد حٌـخِعرخص(، ٚحٌغر١ذ/ 
  عررخِٟ "حٌّشررشؾ عٍررٝ ؿررخثضس حٌظ١ّررض حٌلىررِٟٛ" )رشررؤْ ؿررخثضس حٌظ١ّررض 

لررالف حٌلىررِٟٛ، حٌظررٟ ٘ررٟ رّؼخرررش أدحس ِررٓ حألدٚحص حٌظررٟ طغررظخذَ ـررٟ ح،
 ح،دحسٞ ـٟ حٌذٌٚش(.

حٌغرررر١ذ أ.د/ ارررررشح١ُ٘ ـظلررررٟ ِعررررٛض )ِررررذ٠ش ِشوررررض حٌخررررذِخص طى١ٍررررؿ  -9
ح،ٌىظش١ٔٚررش ٚحٌّعشـ١ررش رررخٌّـٍظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص( رخٌظٕغرر١ك ِررع حٌغرر١ذس/ 
ؼخدس عصخَ )ِٕغك رشٚطٛوٛي حٌظ١ّض حٌلىِٟٛ رخٌظعخْٚ ِرع دٌٚرش ح،ِرخسحص 

دي عزررذ حٌؽفررخس )حٌّغظشررخس ـررٟ ٘ررزح حٌشررؤْ، ِررع حٌظٕغرر١ك ِررع حٌغرر١ذ أ.د/ عررخ
ح،عالِٟ ٌٛص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ( ٌإلعالْ عٓ حٌّغرخرمش رشرىً 
 سعّٟ ِٓ خالي حٌّٛحلع ح،ٌىظش١ٔٚرش ٌرٛصحسس حٌظعٍر١ُ حٌعرخٌٟ ٚحٌزلرغ حٌعٍّرٟ

 ٚحٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.
حٌظٛلرر١ش ٌررذٜ حٌغررخدس سإعررخو حٌـخِعررخص رررذعُ حٌّٛظررٛا حٌّشررخس ا١ٌررٗ  -2

 ْ عٕٗ دحخً حٌـخِعخص ٚحٌّٛحلع ح،ٌىظش١ٔٚش ٌٙخ.ٚح،عال
 
وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ٌـٕش لطخا حٌذسحعخص حٌص١ذ١ٌش رشؤْ ِمظرشف ( 002)

اعررخدس طٕظرر١ُ ٚطلررذ٠غ حٌزررشحِؾ حٌذسحعرر١ش حٌّئٍ٘ررش ٌّضحٌٚررش ِٕٙررش 
 حٌص١ذٌش رّخ ٠ظفك ِع حٌـذحسحص حٌلذ٠ؼش ٌٍّٕٙش.

حٌمشحس
ش لطررخا حٌذسحعررخص حٌصرر١ذ١ٌش رشررؤْ لرشس حٌّـٍررظ حٌّٛحـمررش عٍررٝ ِمظررشف ٌـٕر

ِمظررشف اعررخدس طٕظرر١ُ ٚطلررذ٠غ حٌزررشحِؾ حٌذسحعرر١ش حٌّئٍ٘ررش ٌّضحٌٚررش ِٕٙررش 
حٌص١ذٌش رّخ ٠ظفرك ِرع حٌـرذحسحص حٌلذ٠ؼرش ٌٍّٕٙرش، ِرع ل١رخَ حٌـخِعرخص رظمرذ٠ُ 

ظطٍزرخص ِحٌذعُ حٌىخًِ ٌى١ٍخص حٌص١ذٌش ٌغشعش طؽ١١ش حٌّٕخ٘ؾ حٌذسحع١ش ٚـرك 
ٖ حٌى١ٍررخص، عٍررٝ أْ ٠زررذأ حٌعّررً رٙررخ حعظزررخسحً ِررٓ حٌٕظررخَ حٌذسحعررٟ حٌـذ٠ررذ رٙررز

 .9102/9191حٌعخَ حٌـخِعٟ 
 
وظخد حٌغ١ذ/ سث١ظ حالطلرخد حٌّصرشٞ ٌٍظرؤ١ِٓ رشرؤْ اعرذحد ِشرشٚا ( 006)

عمررذ حٌظررؤ١ِٓ عٍررٝ ؿ١ّررع غررالد حٌـخِعررخص ٚحٌّعخ٘ررذ ِررٓ حٌلررٛحدع 
 حٌشخص١ش.

حٌمشحس
شٞ ٌٍظررؤ١ِٓ رشررؤْ حٌغرر١ذ/ سثرر١ظ حالطلررخد حٌّصررأكرر١ػ حٌّـٍررظ عٍّررخً رىظررخد 

اعررذحد ِشرررشٚا عمرررذ حٌظررؤ١ِٓ عٍرررٝ ؿ١ّرررع غررالد حٌـخِعرررخص ٚحٌّعخ٘رررذ ِرررٓ 
 حٌلٛحدع حٌشخص١ش، ٚحألِش ِظشٚن ٌىً ؿخِعش.

 

وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ٌـٕش لطخا حٌظع١ٍُ حٌظىٌٕٛٛؿٟ رشؤْ ِٛحـمرش  (006)
حٌٍـٕش عٍٝ اؿشحو حِظلرخْ حٌمرذسحص حٌخرخل ررخٌطالد حٌرشحؼز١ٓ ـرٟ 

 حٌـخِعخص حٌظىٌٕٛٛؿ١ش.ح،ٔعّخَ اٌٝ 
حٌمشحس

لرررشس حٌّـٍرررظ حٌّٛحـمرررش عٍرررٝ اؿرررشحو حِظلرررخْ حٌمرررذسحص حٌخرررخل ررررخٌطالد 
حٌررررشحؼز١ٓ ـررررٟ ح،ٔعررررّخَ اٌررررٝ حٌـخِعررررخص حٌظىٌٕٛٛؿ١ررررش، عٍررررٝ أْ ٠ىررررْٛ 

 حالخظزخسِىْٛ ِٓ ػالػش أؿضحو عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
 %41   ؿضو حٌٍؽش ح،ٔـ١ٍض٠ش                                         -0
 %  61ؿضو ِٙخسحص حٌلخعذ ح٢ٌٟ                                    -9
 %21ؿضو طؤ١ٍٟ٘                                                       -2

 % ِٓ اؿّخٌٟ حٌذسؿخص.61ٚطىْٛ ٔغزش حٌٕـخف ِٓ 
 
وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ سثرر١ظ ٌـٕررش لطررخا عٍررَٛ حٌلخعررذ ٚحٌّعٍِٛخط١ررش  (006)

ِٛحـمش حٌٍـٕش عٍٝ اؿشحو حخظزخسحص لذسحص ٌٍطالد حٌّظمذ١ِٓ رشؤْ 
ٌررذخٛي و١ٍررخص حٌلخعررزخص ٚحٌّعٍِٛررخص، ٚو١ٍررخص حٌلخعررزخص ٚحٌررزوخو 
ح،لررطٕخعٟ، ٚو١ٍررخص حٌلخعررزخص ٚعٍررَٛ حٌز١خٔررخص، ٚو١ٍررخص حٌررزوخو 

 ح،لطٕخعٟ.
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ طؤؿ١ً حٌّٛظٛا ٌّض٠ذ ِٓ حٌذسحعش.
 
 خ ٌٍـخْ حٌع١ٍّش.طشى١ً حٌٍـٕش حٌع١ٍ (002)

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

طعررذ٠ً ِغررّٝ "حٌٍـٕررش حٌع١ٍررخ ٌٍٕظررش ـررٟ طظٍّررخص حٌغررخدس أععررخو ١٘جررش  -0
حٌظررذس٠ظ حٌّظمررذ١ِٓ ٌٍظشل١ررش ٌٍٛألررخثؿ حألعٍررٝ ِررٓ رعررط لررشحسحص حٌٍـررخْ 

 حٌع١ٍّش" اٌٝ "حٌٍـٕش حٌع١ٍخ ٌٍـخْ حٌع١ٍّش".
١ُ ـٛصٞ عزرذ حٌٙرخدٞ حٌـضح٠شٌرٟ   حألعرظخر سـع حعُ حٌغ١ذس أ.د/ أ١ِّش ٔع -9

رى١ٍررش حٌصرر١ذٌش ؿخِعررش حٌمررخ٘شس   ِررٓ ععرر٠ٛش حٌٍـٕررش حٌع١ٍّررش ٌٍصرر١ذال١ٔخص 
ٚطع١ررر١ٓ حٌغررر١ذ أ.د/   أكّرررذ ِلرررٟ حٌرررذ٠ٓ   حٌٕزرررشحٚٞ   حألعرررظخر رى١ٍرررش 

 حٌص١ذٌش ؿخِعش حٌمخ٘شس   أ١ِٕخً ٌٍـٕش حٌع١ٍّش ٌٍص١ذال١ٔخص رذالً ِٓ ع١خدطٙخ.
عررُ حٌغرر١ذ أ.د/ أكّررذ عزررذ   صح٠ررذ   حألعررظخر رى١ٍررش ح٢دحد ؿخِعررش سـررع ح -2

 حٌمخ٘شس   ِٓ عع٠ٛش حٌٍـٕش حٌظخصص١ش ٌمطخا حٌذسحعخص حألدر١ش.
سـع حعُ حٌغ١ذ أ.د/   عزذ حٌلرخسع   عزرذ حٌرشكّٓ   حألعرظخر رخٌّعٙرذ  -4

طرخا حٌمِٟٛ ٌعٍَٛ ح١ٌٍضس ؿخِعش حٌمخ٘شس   ِٓ عع٠ٛش حٌٍـٕرش حٌظخصصر١ش ٌم
 حٌعٍَٛ حألعخع١ش ٚحٌذسحعخص حٌضسحع١ش.

طشىً حٌٍـٕش حٌع١ٍخ ٌٍـخْ حٌع١ٍّش رشثخعرش حٌغر١ذ أ.د/   ِصرطفٝ ٌط١رؿ  -5
    حألعظخر رخٌّعٙذ حٌمِٟٛ ٌألٚسحَ ؿخِعش حٌمخ٘شس ٚأ١ِٓ حٌّـٍرظ حألعٍرٝ 
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ٌٍـخِعررخص، ٚأِخٔررش حٌغرر١ذ أ.د/ أكّررذ عزررذ   صح٠ررذ   حألعررظخر رى١ٍررش ح٢دحد 
 ش حٌمخ٘شس ٚعع٠ٛش والً ِٓ حٌغخدس:ؿخِع

 أ.د/   عزذ حٌل١ّذ  ع١شس      حألعظخر رى١ٍش حٌٕٙذعش ؿخِعش ع١ٓ  ّظ.
 أ.د/ ٔز١ً أكّذ كٍّٟ                حألعظخر رى١ٍش حٌلمٛق ؿخِعش حٌضلخص٠ك.

 أ.د/ ِلّٛد سأـض عزذ حٌفع١ً    حألعظخر رى١ٍش حٌطذ ؿخِعش أع١ٛغ.
 حألعظخر رى١ٍش حٌضسحعش ؿخِعش ع١ٓ  ّظ.ٌعزخط     أ.د/ ـٛصٞ ِشعٟ أرٛ ح

 أ.د/   عزذ حٌلخسع       حألعظخر رخٌّعٙذ حٌمِٟٛ ٌعٍَٛ ح١ٌٍضس ؿخِعش  
 حٌمخ٘شس.                                        

 أ.د/ ٔـالو أٔٛس ِصطفٝ          حألعظخر رى١ٍش حاللظصخد ٚحٌعٍَٛ حٌغ١خع١ش    
 ؿخِعش حٌمخ٘شس.                                         

 أ.د/ ٘خٌٗ عٍٟ كٍّٟ               حألعظخر رى١ٍش حٌطذ ؿخِعش حٌمخ٘شس ٚأ١ِٓ 
 ِغخعذ حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.                                        

 أ.د/ أ١ِّش ٔع١ُ ـٛصٞ             حألعظخر رى١ٍش حٌص١ذٌش ؿخِعش حٌمخ٘شس.
 
( وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ سثرر١ظ ٌـٕررش لطررخا حٌظعٍرر١ُ حٌظىٌٕٛررٛؿٟ حٌّظعررّٓ 091)

ِٛحـمررش حٌٍـٕررش عٍررٝ أشررخو و١ٍررش حٌذسحعررخص حٌع١ٍررخ ٌٍٕررخٔٛطىٌٕٛٛؿٟ 
 .رـخِعش حٌمخ٘شس ٚحعظّخد حٌالثلش حٌذحخ١ٍش ٌٙخ

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

 ؿخِعش حٌمخ٘شس. أشخو و١ٍش حٌذسحعخص حٌع١ٍخ ٌٍٕخٔٛطىٌٕٛٛؿٟ   -0
 حطخخر ح،ؿشحوحص حٌظشش٠ع١ش حٌالصِش ـٟ ٘زح حٌشؤْ. -9
حعظّخد حٌالثلش حٌذحخ١ٍش ٌٍى١ٍش حٌّشخس ا١ٌٙخ، عٍٝ أال طزذأ حٌذسحعش اال رعرذ  -2

لررذٚس لررشحس سثرر١ظ ِـٍررظ حٌررٛصسحو رخ،ٔشررخو ػررُ ص٠ررخسس حٌٍـٕررش حٌّع١ٕرررش 
زشرش٠ش حٌالصِرش ٌزرذو ٌٍٛلٛؾ عٍٝ ِذٜ حعظ١فخو حٌى١ٍش ح،ِىخٔخص حٌّخد٠رش ٚحٌ

 حٌذسحعش.
 
ِمظشف لٛحعذ لزٛي حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش  (096)

حٌّصش٠ش ِٚخ ٠عخدٌٙخ )ِٓ حٌشٙخدحص حٌعشر١ش ٚحألؿٕز١ش( ٚحٌشٙخدحص 
ٚحٌّظمرذ١ِٓ ٌظٕغر١ك  9102حٌف١ٕش ٚحٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حألص٘ش٠ش عخَ 

حٌّصرش٠ش )حٌخخظرعش ٌمرخْٔٛ ٌالٌظلخق رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛرش  9102
ٚالثلظٗ حٌظٕف١ز٠رش( ـرٟ حٌعرخَ  0269ٌغٕش  42طٕظ١ُ حٌـخِعخص سلُ 

 .9102/9191حٌـخِعٟ 
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:
 أٚالً: رخٌٕغزش ٌٍشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش:

  ٠لذد حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص أعرذحد حٌطرالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ حٌشرٙخدس 0
ٚحٌّمرشس  9102ٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش رشرعزظ١ٙخ )حألدررٟ ٚحٌعٍّرٟ( عرخَ ح

لزررٌُٛٙ وطررالد ٔظررخ١١ِٓ رخٌـخِعررخص حٌلى١ِٛررش حٌّصررش٠ش ـررٟ حٌعررخَ حٌـررخِعٟ 

ٚحٌّمرررشس لزرررٌُٛٙ وطرررالد ٔظرررخ١١ِٓ رخٌـخِعرررخص حٌلى١ِٛرررش  9102/9191
عٓ غش٠ك ِىظذ طٕغر١ك حٌمزرٛي  9102/9191حٌّصش٠ش ـٟ حٌعخَ حٌـخِعٟ 

عررخص ٚحٌّعخ٘ررذ ٚرٌرره ـررٟ اغررخس حٌغ١خعررش حٌعخِررش حٌظررٟ طٕظٙـٙررخ حٌذٌٚررش رخٌـخِ
ٚحالعظزرررخسحص ٚحٌّزرررخدة حألعخعررر١ش حٌظرررٟ حعرررظمش ع١ٍٙرررخ حٌّـٍرررظ حألعٍرررٝ 

 ٌٍـخِعخص عٕذ طلذ٠ذ حألعذحد حٌّمشس لزٌٛٙخ ٚٔظخَ ٚلٛحعذ حٌمزٛي.
%( عٍٝ حألوؼش ِٓ اؿّخٌٟ عذد حٌطرالد حٌّمرشس لزرٌُٛٙ 25  لزٛي ٔغزش )9

ظررررخ١١ِٓ رخٌـخِعررررخص حٌّصررررش٠ش حٌلى١ِٛررررش ـررررٟ حٌعررررخَ حٌـررررخِعٟ وطررررالد ٔ
عٓ غش٠ك ِىظذ طٕغ١ك حٌمزٛي رخٌـخِعخص وطرالد ِٕظغرز١ٓ  9102/9191

ٚـمررخً ٌٕظررخَ حالٔظغررخد حٌّٛؿررٗ ٚرٌرره رخٌى١ٍررخص حٌظررٟ ططزررك ٔظررخَ حالٔظغررخد 
 حٌّٛؿٗ.

( غخٌررذ حألٚحثررً عٍررٝ ِغررظٜٛ حٌـّٙٛس٠ررش ـررٟ 0511 رر ٠ىررْٛ طٛص٠ررع حٌرر )2
 511عٍرررررَٛ    511) ٠ٛ9102رررررش حٌعخِرررررش حٌّصرررررش٠ش عرررررخَ  رررررٙخدس حٌؼخٔ
أدرٟ( ٚٚـمخً ٌٍظشط١رذ حٌّلرذد ِرٓ ٚصحسس حٌظشر١رش ٚحٌظعٍر١ُ  511س٠خظ١خص   

حعظؼٕخوحً ِٓ لٛحعذ حٌمزرٛي حٌـؽشحـرٟ ٚح،ل١ٍّرٟ حٌّعّرٛي رٙرخ عٕرذ طرٛص٠عُٙ 
عٍٝ حٌى١ٍخص ٚحٌّعخ٘ذ حٌـخِع١ش ِٓ خالي حٌظٕغر١ك ح،ٌىظشٚٔرٟ، ِرع اعفرخثُٙ 

صررررشٚـخص حٌذسحعرررر١ش ـررررٟ حٌزررررشحِؾ حٌعخِررررش رخٌـخِعررررخص حٌلى١ِٛررررش ِررررٓ حٌّ
ٚحعررظّشحس طّررظعُٙ رٙررزٖ ح١ٌّررضس ـررٟ كخٌررش كصررٌُٛٙ عٍررٝ طمررذ٠ش ِّظررخص ـررٟ 

 ٔٙخ٠ش وً ـشلش دسحع١ش خالي حٌّشكٍش حٌـخِع١ش حألٌٚٝ.
 رر لزررٛي حٌطررالد حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش حٌّصررش٠ش ٌؽررخص 4

ك حٌمزرٛي رخٌـخِعرخص ٚحٌّعخ٘رذ رشرعذ حٌٍؽرش )ـشٔغٟ( عٓ غش٠ك ِىظذ طٕغ١
حٌفشٔغ١ش رزعط و١ٍخص حٌـخِعخص حٌّصرش٠ش )غزمرخً ٌٍلرذ حألدٔرٝ ٌٙرزٖ حٌى١ٍرخص 

%( ٚٚـمرخً 65ٚرششغ أال ٠مرً حٌّـّرٛا حٌىٍرٟ ٌرذسؿخص حٌٍؽرخص حٌؼالػرش عرٓ 
ٌألعذحد ٚحٌى١ٍخص حٌظٟ ٠لذد٘خ حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص رٕرخًو عٍرٝ ِٛحـمرش 

 ش حٌّع١ٕش.حٌـخِعش ٚحٌى١ٍ
 رر لزررٛي حٌطررالد حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش حٌّصررش٠ش ٌؽررخص 5

)أٌّخٟٔ( عٓ غش٠ك ِىظرذ طٕغر١ك حٌمزرٛي رخٌـخِعرخص ٚحٌّعخ٘رذ رشرعذ حٌٍؽرش 
ح،ٌّخ١ٔش رزعط و١ٍرخص حٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش )غزمرخً ٌٍلرذ حألدٔرٝ ٌٙرزٖ حٌى١ٍرخص 

%( ٚٚـمرخً 65الػرش عرٓ ٚرششغ أال ٠مرً حٌّـّرٛا حٌىٍرٟ ٌرذسؿخص حٌٍؽرخص حٌؼ
ٌألعذحد ٚحٌى١ٍخص حٌظٟ ٠لذد٘خ حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص رٕرخًو عٍرٝ ِٛحـمرش 

 حٌـخِعش ٚحٌى١ٍش حٌّع١ٕش.
 ػخ١ٔخً: رخٌٕغزش ٌٍشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حألص٘ش٠ش:

 ٠9102غّق رمزٛي حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حألص٘ش٠رش عرخَ 
خص ٚحٌّعخ٘ررذ ـرررٟ رعررط و١ٍرررخص عررٓ غش٠رررك ِىظررذ طٕغررر١ك حٌمزررٛي رخٌـخِعررر

حٌـخِعخص حٌّصش٠ش حٌلى١ِٛش ٚـمخً ٌٍششٚغ ٚحألعرذحد ٚحٌى١ٍرخص حٌظرٟ ٠لرذد٘خ 
 حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص رٕخًو عٍٝ ِٛحـمش حٌـخِعش ٚحٌى١ٍش حٌّع١ٕش.

 ػخٌؼخً: رخٌٕغزش ٌٍشٙخدحص حٌف١ٕش:
   عٓ غش٠ك ِىظذ طٕغ١ك حٌمزٛي رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ:0

ٔظررخَ حٌررؼالع  9102خلرر١ٍٓ عٍررٝ حٌشررٙخدحص حٌف١ٕررش عررخَ لزررٛي حٌطررالد حٌل
عٕٛحص )طـخسٞ   لٕخعٟ   لٕخعٟ" عزش طش١ُِ هػخس"   صسحعٟ   ِٛعر١مٝ 
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ٌٍـخِعررخص، ٚأِخٔررش حٌغرر١ذ أ.د/ أكّررذ عزررذ   صح٠ررذ   حألعررظخر رى١ٍررش ح٢دحد 
 ش حٌمخ٘شس ٚعع٠ٛش والً ِٓ حٌغخدس:ؿخِع

 أ.د/   عزذ حٌل١ّذ  ع١شس      حألعظخر رى١ٍش حٌٕٙذعش ؿخِعش ع١ٓ  ّظ.
 أ.د/ ٔز١ً أكّذ كٍّٟ                حألعظخر رى١ٍش حٌلمٛق ؿخِعش حٌضلخص٠ك.

 أ.د/ ِلّٛد سأـض عزذ حٌفع١ً    حألعظخر رى١ٍش حٌطذ ؿخِعش أع١ٛغ.
 حألعظخر رى١ٍش حٌضسحعش ؿخِعش ع١ٓ  ّظ.ٌعزخط     أ.د/ ـٛصٞ ِشعٟ أرٛ ح

 أ.د/   عزذ حٌلخسع       حألعظخر رخٌّعٙذ حٌمِٟٛ ٌعٍَٛ ح١ٌٍضس ؿخِعش  
 حٌمخ٘شس.                                        

 أ.د/ ٔـالو أٔٛس ِصطفٝ          حألعظخر رى١ٍش حاللظصخد ٚحٌعٍَٛ حٌغ١خع١ش    
 ؿخِعش حٌمخ٘شس.                                         

 أ.د/ ٘خٌٗ عٍٟ كٍّٟ               حألعظخر رى١ٍش حٌطذ ؿخِعش حٌمخ٘شس ٚأ١ِٓ 
 ِغخعذ حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.                                        

 أ.د/ أ١ِّش ٔع١ُ ـٛصٞ             حألعظخر رى١ٍش حٌص١ذٌش ؿخِعش حٌمخ٘شس.
 
( وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ سثرر١ظ ٌـٕررش لطررخا حٌظعٍرر١ُ حٌظىٌٕٛررٛؿٟ حٌّظعررّٓ 091)

ِٛحـمررش حٌٍـٕررش عٍررٝ أشررخو و١ٍررش حٌذسحعررخص حٌع١ٍررخ ٌٍٕررخٔٛطىٌٕٛٛؿٟ 
 .رـخِعش حٌمخ٘شس ٚحعظّخد حٌالثلش حٌذحخ١ٍش ٌٙخ

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

 ؿخِعش حٌمخ٘شس. أشخو و١ٍش حٌذسحعخص حٌع١ٍخ ٌٍٕخٔٛطىٌٕٛٛؿٟ   -0
 حطخخر ح،ؿشحوحص حٌظشش٠ع١ش حٌالصِش ـٟ ٘زح حٌشؤْ. -9
حعظّخد حٌالثلش حٌذحخ١ٍش ٌٍى١ٍش حٌّشخس ا١ٌٙخ، عٍٝ أال طزذأ حٌذسحعش اال رعرذ  -2

لررذٚس لررشحس سثرر١ظ ِـٍررظ حٌررٛصسحو رخ،ٔشررخو ػررُ ص٠ررخسس حٌٍـٕررش حٌّع١ٕرررش 
زشرش٠ش حٌالصِرش ٌزرذو ٌٍٛلٛؾ عٍٝ ِذٜ حعظ١فخو حٌى١ٍش ح،ِىخٔخص حٌّخد٠رش ٚحٌ

 حٌذسحعش.
 
ِمظشف لٛحعذ لزٛي حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش  (096)

حٌّصش٠ش ِٚخ ٠عخدٌٙخ )ِٓ حٌشٙخدحص حٌعشر١ش ٚحألؿٕز١ش( ٚحٌشٙخدحص 
ٚحٌّظمرذ١ِٓ ٌظٕغر١ك  9102حٌف١ٕش ٚحٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حألص٘ش٠ش عخَ 

حٌّصرش٠ش )حٌخخظرعش ٌمرخْٔٛ ٌالٌظلخق رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛرش  9102
ٚالثلظٗ حٌظٕف١ز٠رش( ـرٟ حٌعرخَ  0269ٌغٕش  42طٕظ١ُ حٌـخِعخص سلُ 

 .9102/9191حٌـخِعٟ 
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:
 أٚالً: رخٌٕغزش ٌٍشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش:

  ٠لذد حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص أعرذحد حٌطرالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ حٌشرٙخدس 0
ٚحٌّمرشس  9102ٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش رشرعزظ١ٙخ )حألدررٟ ٚحٌعٍّرٟ( عرخَ ح

لزررٌُٛٙ وطررالد ٔظررخ١١ِٓ رخٌـخِعررخص حٌلى١ِٛررش حٌّصررش٠ش ـررٟ حٌعررخَ حٌـررخِعٟ 

ٚحٌّمرررشس لزرررٌُٛٙ وطرررالد ٔظرررخ١١ِٓ رخٌـخِعرررخص حٌلى١ِٛرررش  9102/9191
عٓ غش٠ك ِىظذ طٕغر١ك حٌمزرٛي  9102/9191حٌّصش٠ش ـٟ حٌعخَ حٌـخِعٟ 

عررخص ٚحٌّعخ٘ررذ ٚرٌرره ـررٟ اغررخس حٌغ١خعررش حٌعخِررش حٌظررٟ طٕظٙـٙررخ حٌذٌٚررش رخٌـخِ
ٚحالعظزرررخسحص ٚحٌّزرررخدة حألعخعررر١ش حٌظرررٟ حعرررظمش ع١ٍٙرررخ حٌّـٍرررظ حألعٍرررٝ 

 ٌٍـخِعخص عٕذ طلذ٠ذ حألعذحد حٌّمشس لزٌٛٙخ ٚٔظخَ ٚلٛحعذ حٌمزٛي.
%( عٍٝ حألوؼش ِٓ اؿّخٌٟ عذد حٌطرالد حٌّمرشس لزرٌُٛٙ 25  لزٛي ٔغزش )9

ظررررخ١١ِٓ رخٌـخِعررررخص حٌّصررررش٠ش حٌلى١ِٛررررش ـررررٟ حٌعررررخَ حٌـررررخِعٟ وطررررالد ٔ
عٓ غش٠ك ِىظذ طٕغ١ك حٌمزٛي رخٌـخِعخص وطرالد ِٕظغرز١ٓ  9102/9191

ٚـمررخً ٌٕظررخَ حالٔظغررخد حٌّٛؿررٗ ٚرٌرره رخٌى١ٍررخص حٌظررٟ ططزررك ٔظررخَ حالٔظغررخد 
 حٌّٛؿٗ.

( غخٌررذ حألٚحثررً عٍررٝ ِغررظٜٛ حٌـّٙٛس٠ررش ـررٟ 0511 رر ٠ىررْٛ طٛص٠ررع حٌرر )2
 511عٍرررررَٛ    511) ٠ٛ9102رررررش حٌعخِرررررش حٌّصرررررش٠ش عرررررخَ  رررررٙخدس حٌؼخٔ
أدرٟ( ٚٚـمخً ٌٍظشط١رذ حٌّلرذد ِرٓ ٚصحسس حٌظشر١رش ٚحٌظعٍر١ُ  511س٠خظ١خص   

حعظؼٕخوحً ِٓ لٛحعذ حٌمزرٛي حٌـؽشحـرٟ ٚح،ل١ٍّرٟ حٌّعّرٛي رٙرخ عٕرذ طرٛص٠عُٙ 
عٍٝ حٌى١ٍخص ٚحٌّعخ٘ذ حٌـخِع١ش ِٓ خالي حٌظٕغر١ك ح،ٌىظشٚٔرٟ، ِرع اعفرخثُٙ 

صررررشٚـخص حٌذسحعرررر١ش ـررررٟ حٌزررررشحِؾ حٌعخِررررش رخٌـخِعررررخص حٌلى١ِٛررررش ِررررٓ حٌّ
ٚحعررظّشحس طّررظعُٙ رٙررزٖ ح١ٌّررضس ـررٟ كخٌررش كصررٌُٛٙ عٍررٝ طمررذ٠ش ِّظررخص ـررٟ 

 ٔٙخ٠ش وً ـشلش دسحع١ش خالي حٌّشكٍش حٌـخِع١ش حألٌٚٝ.
 رر لزررٛي حٌطررالد حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش حٌّصررش٠ش ٌؽررخص 4

ك حٌمزرٛي رخٌـخِعرخص ٚحٌّعخ٘رذ رشرعذ حٌٍؽرش )ـشٔغٟ( عٓ غش٠ك ِىظذ طٕغ١
حٌفشٔغ١ش رزعط و١ٍخص حٌـخِعخص حٌّصرش٠ش )غزمرخً ٌٍلرذ حألدٔرٝ ٌٙرزٖ حٌى١ٍرخص 

%( ٚٚـمرخً 65ٚرششغ أال ٠مرً حٌّـّرٛا حٌىٍرٟ ٌرذسؿخص حٌٍؽرخص حٌؼالػرش عرٓ 
ٌألعذحد ٚحٌى١ٍخص حٌظٟ ٠لذد٘خ حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص رٕرخًو عٍرٝ ِٛحـمرش 

 ش حٌّع١ٕش.حٌـخِعش ٚحٌى١ٍ
 رر لزررٛي حٌطررالد حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش حٌّصررش٠ش ٌؽررخص 5

)أٌّخٟٔ( عٓ غش٠ك ِىظرذ طٕغر١ك حٌمزرٛي رخٌـخِعرخص ٚحٌّعخ٘رذ رشرعذ حٌٍؽرش 
ح،ٌّخ١ٔش رزعط و١ٍرخص حٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش )غزمرخً ٌٍلرذ حألدٔرٝ ٌٙرزٖ حٌى١ٍرخص 

%( ٚٚـمرخً 65الػرش عرٓ ٚرششغ أال ٠مرً حٌّـّرٛا حٌىٍرٟ ٌرذسؿخص حٌٍؽرخص حٌؼ
ٌألعذحد ٚحٌى١ٍخص حٌظٟ ٠لذد٘خ حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص رٕرخًو عٍرٝ ِٛحـمرش 

 حٌـخِعش ٚحٌى١ٍش حٌّع١ٕش.
 ػخ١ٔخً: رخٌٕغزش ٌٍشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حألص٘ش٠ش:

 ٠9102غّق رمزٛي حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حألص٘ش٠رش عرخَ 
خص ٚحٌّعخ٘ررذ ـرررٟ رعررط و١ٍرررخص عررٓ غش٠رررك ِىظررذ طٕغررر١ك حٌمزررٛي رخٌـخِعررر

حٌـخِعخص حٌّصش٠ش حٌلى١ِٛش ٚـمخً ٌٍششٚغ ٚحألعرذحد ٚحٌى١ٍرخص حٌظرٟ ٠لرذد٘خ 
 حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص رٕخًو عٍٝ ِٛحـمش حٌـخِعش ٚحٌى١ٍش حٌّع١ٕش.

 ػخٌؼخً: رخٌٕغزش ٌٍشٙخدحص حٌف١ٕش:
   عٓ غش٠ك ِىظذ طٕغ١ك حٌمزٛي رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ:0

ٔظررخَ حٌررؼالع  9102خلرر١ٍٓ عٍررٝ حٌشررٙخدحص حٌف١ٕررش عررخَ لزررٛي حٌطررالد حٌل
عٕٛحص )طـخسٞ   لٕخعٟ   لٕخعٟ" عزش طش١ُِ هػخس"   صسحعٟ   ِٛعر١مٝ 
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  ِذحسط ِغرخعذٞ حٌخرذِخص حٌصرل١ش( ٚورزح حٌطرالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ درٍرَٛ 
حٌّعخ٘ذ حٌف١ٕرش ـرٛق حٌّظٛعرطش )ٔظرخَ حٌؼخ٠ٛٔرش   عرٕظخْ( ٚدرٍرَٛ حٌّرذحسط 

رى١ٍرررخص ِٚعخ٘رررذ حٌـخِعرررخص  9102ظ عرررٕٛحص( عرررخَ حٌف١ٕرررش )ٔظرررخَ حٌخّررر
حٌّصررررش٠ش حٌظررررٟ طمزررررً ٘ررررزٖ حٌفجررررخص ِررررٓ حٌطررررالد ـررررٟ حٌعررررخَ حٌـررررخِعٟ 

 ٚـمخً ٌٍششٚغ ٚحٌعٛحرػ حٌظخ١ٌش: 9102/9191
  ـظق رخد حٌمزٛي رى١ٍخص لطخعخص )حٌظـخسس   حٌظشر١ش" حٌى١ٍخص حٌظٟ رٙخ  رعذ 

كش ٚحٌفٕررخدق   حٌخذِررش طعٍرر١ُ ـٕررٟ"   حٌظشر١ررش حٌٕٛع١ررش   حٌضسحعررش   حٌغرر١خ
حالؿظّخع١ش   حٌٕٙذعرش   حٌفٕرْٛ حٌظطز١م١رش   ح٢ػرخس   حٌفٕرْٛ حٌـ١ٍّرش   حٌظعٍر١ُ 
حٌصٕخعٟ( رخٌـخِعخص حٌّصرش٠ش عٍرٝ أعرخط حٌظٛص٠رع حٌـؽشحـرٟ ِرع ِشحعرخس 
حٌشررشٚغ حٌظررٟ طررٕ  ع١ٍٙررخ حٌٍررٛحثق حٌذحخ١ٍررش ٌٙررزٖ حٌى١ٍررخص ٚحٌظررٟ ِٕٙررخ أدحو 

 حٌى١ٍخص.حخظزخسحص حٌمذسحص رٕـخف ٌزعط 
  ٠غّق ٌٍطالد خش٠ـٟ ِذحسط ِغخعذٞ حٌخذِخص حٌصل١ش ٔظخَ حٌؼالع رعرذ 

% عٍرررٝ حأللرررً ـرررٟ  رررٙخدس حٌرررذرٍَٛ حٌفٕرررٟ رخٌظمرررذَ 65ح،عذحد٠ررش رّـّرررٛا 
رؤٚسحلُٙ اٌٝ ِىظذ حٌظٕغ١ك ٌالٌظلرخق رخٌّعخ٘رذ حٌف١ٕرش ٌٍظّرش٠ط رخٌـخِعرخص 

ِشحعخس حٌشرشٚغ حٌلى١ِٛش حٌّصش٠ش عٍٝ أعخط لٛحعذ حٌظٛص٠ع ح،ل١ٍّٟ ِع 
 حٌظٟ طٕ  ع١ٍٙخ حٌالثلش حٌذحخ١ٍش ٌٍّعخ٘ذ حٌف١ٕش ٌٍظّش٠ط.

 رر ٠غررّق ٌٍطررالد حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ حٌشررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔررش حٌف١ٕررش ٔظررخَ حٌررؼالع 
عٕٛحص رعذ ح،عذحد٠ش طخصصرخص )لرٕخعٟ   طـرخسٞ   لرٕخعٟ  رعزش طرش١ُِ 

% عٍرٝ حأللرً ِرٓ ِـّرٛا 61ح٢ػخس   صسحعٟ   ِٛع١مٝ( رّـّٛا دسؿخص 
حٌّررٛحد حٌٕظش٠ررش ـمررػ ـررٟ  ررٙخدس حٌررذرٍَٛ حٌفٕررٟ رخٌظمررذَ رررؤٚسحلُٙ اٌررٝ ِىظررذ 
طٕغ١ك حٌمزٛي رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ ٌالٌظلخق رزعط و١ٍخص ِٚعخ٘رذ حٌـخِعرخص 

 حٌلى١ِٛش حٌّصش٠ش.
  وّخ ٠غّق ٌٍطالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ درٍرَٛ حٌّعخ٘رذ حٌف١ٕرش )ٔظرخَ حٌؼخ٠ٛٔرش   

مذِرررش )ٔظرررخَ حٌخّرررظ عرررٕٛحص رعرررذ عرررٕظخْ( ٚدرٍرررَٛ حٌّرررذحسط حٌف١ٕرررش حٌّظ
% ـرؤوؼش ِرٓ حٌّـّرٛا حٌىٍرٟ ٌٍرذسؿخص ـرٟ  رٙخدس 65ح،عذحد٠ش( رّـّٛا 

حٌذرٍَٛ حٌفٕٟ رخٌظمذَ رؤٚسحلُٙ اٌٝ ِىظذ طٕغ١ك حٌمزٛي رخٌـخِعرخص ٚحٌّعخ٘رذ 
ٌالٌظلخق ررزعط و١ٍرخص ِٚعخ٘رذ حٌـخِعرخص حٌلى١ِٛرش حٌّصرش٠ش. ٠ٚشؿرع اٌرٝ 

ش ٚح،دحسس حٌّشوض٠رررش ٌٍظعٍررر١ُ حٌفٕرررٟ ِـٍرررظ  رررجْٛ حٌّعخ٘رررذ حٌعخ١ٌرررش حٌخخلررر
رٛصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ وً ـ١ّخ ٠خصٗ ٌٍٕظرش ـرٟ ِرذٜ ططز١رك رٌره ِرٓ عذِرٗ 
عٕرررذ طمرررذَ ٘رررئالو حٌطرررالد ٌالٌظلرررخق رخٌّعخ٘رررذ حٌعخ١ٌرررش ٚحٌّظٛعرررطش حٌظخرعرررش 

 ٌٛصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ.
ص   طلذد حألعرذحد حٌّمرشس لزٌٛٙرخ ِرٓ كٍّرش حٌشرٙخدحص حٌف١ٕرش رى١ٍرخص حٌـخِعرخ

% ـمرػ ِرٓ اؿّرخٌٟ حألعرذحد 01حٌّصش٠ش حٌظٟ طمزً ٘زٖ ِٓ حٌطرالد رٕغرزش 
حٌّمشس لزٌٛٙرخ رٙرزٖ حٌى١ٍرخص ِرٓ كٍّرش حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش )ـ١ّرخ عرذح 
و١ٍخص حٌظع١ٍُ حٌصٕخعٟ رخعظزخس أْ ٘زٖ حٌى١ٍخص لخثّش أعخعرخً عٍرٝ حٌشرٙخدحص 

رل١ررغ ٠ىررْٛ ػٍؼررٟ ٘ررزٖ حٌف١ٕررش ٚلٍررش أعررذحد حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش حٌّمررشسسٖ ٌٙررخ(. ٚ
حٌٕغرررزش ٌٍشرررٙخدحص حٌف١ٕرررش )ٔظرررخَ حٌخّرررظ عرررٕٛحص رعرررذ ح،عذحد٠رررش( ٚدرٍرررَٛ 
حٌّعخ٘رررذ حٌف١ٕرررش )ٔظرررخَ حٌؼخ٠ٛٔرررش   عرررٕظخْ( ٚحٌؼٍرررغ حٌزرررخلٟ ٠ىرررْٛ ٌطرررالد 

 حٌشٙخدحص حٌف١ٕش ٔظخَ حٌؼالع عٕٛحص.

٠ٚظُ طلذ٠ذ حٌلذ حألدٔٝ ٌٍمزٛي ٚـمخً ٌألعذحد حٌّمشس لزٌٛٙخ ٌىً ـجرش ِرٓ ٘رزٖ  
 ٌفجخص.ح

  عرذَ حٌظم١رذ رخٌظخصر  حٌرزٞ دسعرٗ حٌطخٌرذ ـرٟ حٌشرٙخدس حٌف١ٕرش حٌصرٕخع١ش 
عٕررذ لزٌٛررٗ رى١ٍررخص )حٌٕٙذعررش   حٌظشر١ررش   حٌظعٍرر١ُ حٌصررٕخعٟ( رخٌـخِعررخص 
حٌّصش٠ش ٚـمخً ٌٍششٚغ حٌظٟ ٠ععٙخ حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص عٍرٝ حعظزرخس 

رٌرره عررذح حٌشررعذ أْ حٌطخٌررذ ٠زررذح حٌذسحعررش رخٌفشلررش ح،عذحد٠ررش أٚ حألٌٚررٝ. ٚ
 حٌظخ١ٌش:

 *  عزش ِعخًِ ر١ٌٛٛؿ١ش: طمزً رى١ٍخص حٌضسحعش.
*  ررعزش طررش١ُِ ح٢ػررخس: طمزررً رى١ٍررخص )ح٢ػررخس   و١ٍررخص حٌفٕررْٛ حٌظطز١م١ررش رعررذ 
حٌٕـخف ـٟ حخظزخسحص حٌمرذسحص   و١ٍرخص حٌفٕرْٛ حٌـ١ٍّرش" ـٕرْٛ" رعرذ حٌٕـرخف 

 ـٟ حخظزخسحص حٌمذسحص(.
ـرٟ ورً  رٙخدس ِرٓ حٌشرٙخدحص حٌف١ٕرش ٔظرخَ    لزٛي حٌطالد حٌخّغرْٛ حألٚحثرً

حٌررؼالع ٚحٌخّررظ عررٕٛحص ٚـمررخً ٌٍظشط١ررذ حٌّلررذد ِررٓ ٚصحسس حٌظشر١ررش ٚحٌظعٍرر١ُ 
رخٌى١ٍخص حٌـخِع١ش حٌظٟ طمزً ٘زٖ حٌفجش ِٓ حٌطالد حعظؼٕخو ِٓ لٛحعرذ حٌمزرٛي 

 حٌـؽشحـٟ ٚح،ل١ٍّٟ حٌّعّٛي رٙخ.
   عٓ غش٠ك حٌّغخرمش حٌّشوض٠ش:9

ؿل١ٓ ـرٟ ؿ١ّرع حِظلخٔرخص حٌّغرخرمش حٌّشوض٠رش ـرٟ ٔفرظ   لزٛي حٌطرالد حٌٕرخ
عخَ أدحو حالِظلخٔخص ِٓ حٌلخل١ٍٓ عٍٝ )حٌّعخ٘ذ حٌف١ٕش حٌظـخس٠ش ٚٔظخثش٘رخ، 
ٚحٌّعخ٘ذ حٌف١ٕش حٌظـخس٠رش  رعزش حٌمرخْٔٛ ٚٔظخثش٘رخ( رى١ٍرخص حٌظـرخسس رخٌفشلرش 
 حٌؼخ١ٔررش، ٚحٌلمررٛق رخٌفشلررش حألٌٚررٝ( رخٌـخِعررخص حٌّصررش٠ش ـررٟ حٌعررخَ حٌـررخِعٟ

 ٚـمخً ٌٕظضحِٟ حٌذسحعش )حالٔظظخَ   ح،ٔظغخد حٌّٛؿٗ(. 9102/9191
  لزٛي حٌطرالد حٌٕرخؿل١ٓ ـرٟ ؿ١ّرع حِظلخٔرخص حٌّغرخرمش حٌّشوض٠رش ـرٟ ٔفرظ 
عررررخَ أدحو حالِظلخٔررررخص ِررررٓ حٌلخلرررر١ٍٓ عٍررررٝ )حٌّعخ٘ررررذ حٌف١ٕررررش حٌصررررٕخع١ش 

ش ٚٔظخثش٘خ، ٚحٌّعخ٘ذ حٌف١ٕش حٌصرٕخع١ش ٚٔظخثش٘رخ ٚحٌّرذحسط حٌف١ٕرش حٌضسحع١ر
ٔظرررخَ حٌخّرررظ عرررٕٛحص( رى١ٍرررخص )حٌٕٙذعرررش رخٌفشلرررش ح،عذحد٠رررش ، ٚحٌضسحعرررش 

 9102/9191رخٌفشلرررش حٌؼخ١ٔرررش( رخٌـخِعرررخص حٌّصرررش٠ش ـرررٟ حٌعرررخَ حٌـرررخِعٟ 
 وطالد ٔظخ١١ِٓ.

   عٓ غش٠ك حٌّغخرمش حٌّٛكذس:2
  لزٛي حٌطالد حٌٕخؿل١ٓ ـٟ ؿ١ّع حِظلخٔخص حٌّغخرمش حٌّٛكذس ـٟ ٔفظ عخَ 

ٓ حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ درٍرَٛ  حٌّرذحسط حٌف١ٕرش حٌظـخس٠رش ٔظرخَ أدحو حالِظلخٔخص ِر
حٌررؼالع عررٕٛحص رى١ٍررخص حٌظـررخسس )رخٌفشلررش حألٌٚررٝ( رخٌـخِعررخص حٌّصررش٠ش ـررٟ 

ٚـمررخً ٌٕظررخِٟ حٌذسحعرش )حالٔظظررخَ   حالٔظغررخد  9102/9191حٌعرخَ حٌـررخِعٟ 
 حٌّٛؿٗ(.

عخَ   لزٛي حٌطالد حٌٕخؿل١ٓ ـٟ ؿ١ّع حِظلخٔخص حٌّغخرمش حٌّٛكذس ـٟ ٔفظ 
أدحو حالِظلخٔرررخص ِرررٓ حٌلخلررر١ٍٓ عٍرررٝ درٍرررَٛ حٌّرررذحسط حٌف١ٕرررش )حٌضسحع١رررش، 
حٌصرررٕخع١ش، حٌصرررٕخع١ش  رررعزش طرررش١ُِ ح٢ػرررخس( ٔظرررخَ حٌرررؼالع عرررٕٛحص رى١ٍرررخص 
)حٌضسحعرررش رخٌفشلرررش حألٌٚرررٝ ، حٌٕٙذعرررش رخٌفشلرررش ح،عذحد٠رررش، ح٢ػرررخس رخٌفشلرررش 

د وطرررال 9102/9191حألٌٚرررٝ( رخٌـخِعرررخص حٌّصرررش٠ش ـرررٟ حٌعرررخَ حٌـرررخِعٟ 
 ٔظخ١١ِٓ.
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  ِذحسط ِغرخعذٞ حٌخرذِخص حٌصرل١ش( ٚورزح حٌطرالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ درٍرَٛ 
حٌّعخ٘ذ حٌف١ٕرش ـرٛق حٌّظٛعرطش )ٔظرخَ حٌؼخ٠ٛٔرش   عرٕظخْ( ٚدرٍرَٛ حٌّرذحسط 

رى١ٍرررخص ِٚعخ٘رررذ حٌـخِعرررخص  9102ظ عرررٕٛحص( عرررخَ حٌف١ٕرررش )ٔظرررخَ حٌخّررر
حٌّصررررش٠ش حٌظررررٟ طمزررررً ٘ررررزٖ حٌفجررررخص ِررررٓ حٌطررررالد ـررررٟ حٌعررررخَ حٌـررررخِعٟ 

 ٚـمخً ٌٍششٚغ ٚحٌعٛحرػ حٌظخ١ٌش: 9102/9191
  ـظق رخد حٌمزٛي رى١ٍخص لطخعخص )حٌظـخسس   حٌظشر١ش" حٌى١ٍخص حٌظٟ رٙخ  رعذ 

كش ٚحٌفٕررخدق   حٌخذِررش طعٍرر١ُ ـٕررٟ"   حٌظشر١ررش حٌٕٛع١ررش   حٌضسحعررش   حٌغرر١خ
حالؿظّخع١ش   حٌٕٙذعرش   حٌفٕرْٛ حٌظطز١م١رش   ح٢ػرخس   حٌفٕرْٛ حٌـ١ٍّرش   حٌظعٍر١ُ 
حٌصٕخعٟ( رخٌـخِعخص حٌّصرش٠ش عٍرٝ أعرخط حٌظٛص٠رع حٌـؽشحـرٟ ِرع ِشحعرخس 
حٌشررشٚغ حٌظررٟ طررٕ  ع١ٍٙررخ حٌٍررٛحثق حٌذحخ١ٍررش ٌٙررزٖ حٌى١ٍررخص ٚحٌظررٟ ِٕٙررخ أدحو 

 حٌى١ٍخص.حخظزخسحص حٌمذسحص رٕـخف ٌزعط 
  ٠غّق ٌٍطالد خش٠ـٟ ِذحسط ِغخعذٞ حٌخذِخص حٌصل١ش ٔظخَ حٌؼالع رعرذ 

% عٍرررٝ حأللرررً ـرررٟ  رررٙخدس حٌرررذرٍَٛ حٌفٕرررٟ رخٌظمرررذَ 65ح،عذحد٠ررش رّـّرررٛا 
رؤٚسحلُٙ اٌٝ ِىظذ حٌظٕغ١ك ٌالٌظلرخق رخٌّعخ٘رذ حٌف١ٕرش ٌٍظّرش٠ط رخٌـخِعرخص 

ِشحعخس حٌشرشٚغ حٌلى١ِٛش حٌّصش٠ش عٍٝ أعخط لٛحعذ حٌظٛص٠ع ح،ل١ٍّٟ ِع 
 حٌظٟ طٕ  ع١ٍٙخ حٌالثلش حٌذحخ١ٍش ٌٍّعخ٘ذ حٌف١ٕش ٌٍظّش٠ط.

 رر ٠غررّق ٌٍطررالد حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ حٌشررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔررش حٌف١ٕررش ٔظررخَ حٌررؼالع 
عٕٛحص رعذ ح،عذحد٠ش طخصصرخص )لرٕخعٟ   طـرخسٞ   لرٕخعٟ  رعزش طرش١ُِ 

% عٍرٝ حأللرً ِرٓ ِـّرٛا 61ح٢ػخس   صسحعٟ   ِٛع١مٝ( رّـّٛا دسؿخص 
حٌّررٛحد حٌٕظش٠ررش ـمررػ ـررٟ  ررٙخدس حٌررذرٍَٛ حٌفٕررٟ رخٌظمررذَ رررؤٚسحلُٙ اٌررٝ ِىظررذ 
طٕغ١ك حٌمزٛي رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ ٌالٌظلخق رزعط و١ٍخص ِٚعخ٘رذ حٌـخِعرخص 

 حٌلى١ِٛش حٌّصش٠ش.
  وّخ ٠غّق ٌٍطالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ درٍرَٛ حٌّعخ٘رذ حٌف١ٕرش )ٔظرخَ حٌؼخ٠ٛٔرش   

مذِرررش )ٔظرررخَ حٌخّرررظ عرررٕٛحص رعرررذ عرررٕظخْ( ٚدرٍرررَٛ حٌّرررذحسط حٌف١ٕرررش حٌّظ
% ـرؤوؼش ِرٓ حٌّـّرٛا حٌىٍرٟ ٌٍرذسؿخص ـرٟ  رٙخدس 65ح،عذحد٠ش( رّـّٛا 

حٌذرٍَٛ حٌفٕٟ رخٌظمذَ رؤٚسحلُٙ اٌٝ ِىظذ طٕغ١ك حٌمزٛي رخٌـخِعرخص ٚحٌّعخ٘رذ 
ٌالٌظلخق ررزعط و١ٍرخص ِٚعخ٘رذ حٌـخِعرخص حٌلى١ِٛرش حٌّصرش٠ش. ٠ٚشؿرع اٌرٝ 

ش ٚح،دحسس حٌّشوض٠رررش ٌٍظعٍررر١ُ حٌفٕرررٟ ِـٍرررظ  رررجْٛ حٌّعخ٘رررذ حٌعخ١ٌرررش حٌخخلررر
رٛصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ وً ـ١ّخ ٠خصٗ ٌٍٕظرش ـرٟ ِرذٜ ططز١رك رٌره ِرٓ عذِرٗ 
عٕرررذ طمرررذَ ٘رررئالو حٌطرررالد ٌالٌظلرررخق رخٌّعخ٘رررذ حٌعخ١ٌرررش ٚحٌّظٛعرررطش حٌظخرعرررش 

 ٌٛصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ.
ص   طلذد حألعرذحد حٌّمرشس لزٌٛٙرخ ِرٓ كٍّرش حٌشرٙخدحص حٌف١ٕرش رى١ٍرخص حٌـخِعرخ

% ـمرػ ِرٓ اؿّرخٌٟ حألعرذحد 01حٌّصش٠ش حٌظٟ طمزً ٘زٖ ِٓ حٌطرالد رٕغرزش 
حٌّمشس لزٌٛٙرخ رٙرزٖ حٌى١ٍرخص ِرٓ كٍّرش حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش )ـ١ّرخ عرذح 
و١ٍخص حٌظع١ٍُ حٌصٕخعٟ رخعظزخس أْ ٘زٖ حٌى١ٍخص لخثّش أعخعرخً عٍرٝ حٌشرٙخدحص 

رل١ررغ ٠ىررْٛ ػٍؼررٟ ٘ررزٖ حٌف١ٕررش ٚلٍررش أعررذحد حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش حٌّمررشسسٖ ٌٙررخ(. ٚ
حٌٕغرررزش ٌٍشرررٙخدحص حٌف١ٕرررش )ٔظرررخَ حٌخّرررظ عرررٕٛحص رعرررذ ح،عذحد٠رررش( ٚدرٍرررَٛ 
حٌّعخ٘رررذ حٌف١ٕرررش )ٔظرررخَ حٌؼخ٠ٛٔرررش   عرررٕظخْ( ٚحٌؼٍرررغ حٌزرررخلٟ ٠ىرررْٛ ٌطرررالد 

 حٌشٙخدحص حٌف١ٕش ٔظخَ حٌؼالع عٕٛحص.

٠ٚظُ طلذ٠ذ حٌلذ حألدٔٝ ٌٍمزٛي ٚـمخً ٌألعذحد حٌّمشس لزٌٛٙخ ٌىً ـجرش ِرٓ ٘رزٖ  
 ٌفجخص.ح

  عرذَ حٌظم١رذ رخٌظخصر  حٌرزٞ دسعرٗ حٌطخٌرذ ـرٟ حٌشرٙخدس حٌف١ٕرش حٌصرٕخع١ش 
عٕررذ لزٌٛررٗ رى١ٍررخص )حٌٕٙذعررش   حٌظشر١ررش   حٌظعٍرر١ُ حٌصررٕخعٟ( رخٌـخِعررخص 
حٌّصش٠ش ٚـمخً ٌٍششٚغ حٌظٟ ٠ععٙخ حٌّـٍرظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص عٍرٝ حعظزرخس 

رٌرره عررذح حٌشررعذ أْ حٌطخٌررذ ٠زررذح حٌذسحعررش رخٌفشلررش ح،عذحد٠ررش أٚ حألٌٚررٝ. ٚ
 حٌظخ١ٌش:

 *  عزش ِعخًِ ر١ٌٛٛؿ١ش: طمزً رى١ٍخص حٌضسحعش.
*  ررعزش طررش١ُِ ح٢ػررخس: طمزررً رى١ٍررخص )ح٢ػررخس   و١ٍررخص حٌفٕررْٛ حٌظطز١م١ررش رعررذ 
حٌٕـخف ـٟ حخظزخسحص حٌمرذسحص   و١ٍرخص حٌفٕرْٛ حٌـ١ٍّرش" ـٕرْٛ" رعرذ حٌٕـرخف 

 ـٟ حخظزخسحص حٌمذسحص(.
ـرٟ ورً  رٙخدس ِرٓ حٌشرٙخدحص حٌف١ٕرش ٔظرخَ    لزٛي حٌطالد حٌخّغرْٛ حألٚحثرً

حٌررؼالع ٚحٌخّررظ عررٕٛحص ٚـمررخً ٌٍظشط١ررذ حٌّلررذد ِررٓ ٚصحسس حٌظشر١ررش ٚحٌظعٍرر١ُ 
رخٌى١ٍخص حٌـخِع١ش حٌظٟ طمزً ٘زٖ حٌفجش ِٓ حٌطالد حعظؼٕخو ِٓ لٛحعرذ حٌمزرٛي 

 حٌـؽشحـٟ ٚح،ل١ٍّٟ حٌّعّٛي رٙخ.
   عٓ غش٠ك حٌّغخرمش حٌّشوض٠ش:9

ؿل١ٓ ـرٟ ؿ١ّرع حِظلخٔرخص حٌّغرخرمش حٌّشوض٠رش ـرٟ ٔفرظ   لزٛي حٌطرالد حٌٕرخ
عخَ أدحو حالِظلخٔخص ِٓ حٌلخل١ٍٓ عٍٝ )حٌّعخ٘ذ حٌف١ٕش حٌظـخس٠ش ٚٔظخثش٘رخ، 
ٚحٌّعخ٘ذ حٌف١ٕش حٌظـخس٠رش  رعزش حٌمرخْٔٛ ٚٔظخثش٘رخ( رى١ٍرخص حٌظـرخسس رخٌفشلرش 
 حٌؼخ١ٔررش، ٚحٌلمررٛق رخٌفشلررش حألٌٚررٝ( رخٌـخِعررخص حٌّصررش٠ش ـررٟ حٌعررخَ حٌـررخِعٟ

 ٚـمخً ٌٕظضحِٟ حٌذسحعش )حالٔظظخَ   ح،ٔظغخد حٌّٛؿٗ(. 9102/9191
  لزٛي حٌطرالد حٌٕرخؿل١ٓ ـرٟ ؿ١ّرع حِظلخٔرخص حٌّغرخرمش حٌّشوض٠رش ـرٟ ٔفرظ 
عررررخَ أدحو حالِظلخٔررررخص ِررررٓ حٌلخلرررر١ٍٓ عٍررررٝ )حٌّعخ٘ررررذ حٌف١ٕررررش حٌصررررٕخع١ش 

ش ٚٔظخثش٘خ، ٚحٌّعخ٘ذ حٌف١ٕش حٌصرٕخع١ش ٚٔظخثش٘رخ ٚحٌّرذحسط حٌف١ٕرش حٌضسحع١ر
ٔظرررخَ حٌخّرررظ عرررٕٛحص( رى١ٍرررخص )حٌٕٙذعرررش رخٌفشلرررش ح،عذحد٠رررش ، ٚحٌضسحعرررش 

 9102/9191رخٌفشلرررش حٌؼخ١ٔرررش( رخٌـخِعرررخص حٌّصرررش٠ش ـرررٟ حٌعرررخَ حٌـرررخِعٟ 
 وطالد ٔظخ١١ِٓ.

   عٓ غش٠ك حٌّغخرمش حٌّٛكذس:2
  لزٛي حٌطالد حٌٕخؿل١ٓ ـٟ ؿ١ّع حِظلخٔخص حٌّغخرمش حٌّٛكذس ـٟ ٔفظ عخَ 

ٓ حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ درٍرَٛ  حٌّرذحسط حٌف١ٕرش حٌظـخس٠رش ٔظرخَ أدحو حالِظلخٔخص ِر
حٌررؼالع عررٕٛحص رى١ٍررخص حٌظـررخسس )رخٌفشلررش حألٌٚررٝ( رخٌـخِعررخص حٌّصررش٠ش ـررٟ 

ٚـمررخً ٌٕظررخِٟ حٌذسحعرش )حالٔظظررخَ   حالٔظغررخد  9102/9191حٌعرخَ حٌـررخِعٟ 
 حٌّٛؿٗ(.

عخَ   لزٛي حٌطالد حٌٕخؿل١ٓ ـٟ ؿ١ّع حِظلخٔخص حٌّغخرمش حٌّٛكذس ـٟ ٔفظ 
أدحو حالِظلخٔرررخص ِرررٓ حٌلخلررر١ٍٓ عٍرررٝ درٍرررَٛ حٌّرررذحسط حٌف١ٕرررش )حٌضسحع١رررش، 
حٌصرررٕخع١ش، حٌصرررٕخع١ش  رررعزش طرررش١ُِ ح٢ػرررخس( ٔظرررخَ حٌرررؼالع عرررٕٛحص رى١ٍرررخص 
)حٌضسحعرررش رخٌفشلرررش حألٌٚرررٝ ، حٌٕٙذعرررش رخٌفشلرررش ح،عذحد٠رررش، ح٢ػرررخس رخٌفشلرررش 

د وطرررال 9102/9191حألٌٚرررٝ( رخٌـخِعرررخص حٌّصرررش٠ش ـرررٟ حٌعرررخَ حٌـرررخِعٟ 
 ٔظخ١١ِٓ.
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  حعظّشحس حٌعًّ رمٛحعذ حٌمزٛي حألخشٜ حٌّعّٛي رٙخ عٕذ لزٛي ٘زٖ حٌفجرخص 4
ِررٓ حٌطررالد رخٌـخِعررخص حٌّصررش٠ش عررٛحو عررٓ غش٠ررك ِىظررذ طٕغرر١ك حٌمزررٛي 

 رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ أٚ عٓ غش٠ك حٌّغخرمش )حٌّشوض٠ش   حٌّٛكذس(.
 ٌش:سحرعخً: رخٌٕغزش ٌٍشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌعشر١ش حٌّعخد

٠ىْٛ لزرٛي حٌطرالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ حٌشرٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌّعخدٌرش ِرٓ 
رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش  9102ٚحٌّظمذ١ِٓ ٌظٕغر١ك  9102حٌذٚي حٌعشر١ش عخَ 
 ٚـمخً ٌٍعٛحرػ حٌظخ١ٌش: 91062/9191ـٟ حٌعخَ حٌـخِعٟ 

 رر حٌظؤو١ررذ عٍررٝ لررشحسحص حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص ٚحٌمررشحسحص حٌٛصحس٠ررش 0
ش حٌصخدسس ـٟ ٘زح حٌشؤْ ٚحٌّظعّٕش أٔٗ ٠شظشغ ٌمزٛي أٚسحق حٌطرالد حٌغخرم

طمررذ٠ُ حٌّغررظٕذ حٌررزٞ ٠ف١ررذ ح،لخِررش حٌشررشع١ش ٌٍطخٌررذ ـررٟ حٌزٍررذ حٌلخلررً ِٕٙررخ 
حٌطخٌررذ عٍررٝ حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش أػٕررخو ـظررشس حٌذسحعررش ـررٟ حٌّررذس حٌظررٟ طّررٕق 

ٌّغظشخس حٌشٙخدس عٍٝ أعخعٙخ ٚرٌه ِٓ خالي طمذ٠ُ الخِش ـع١ٍش ِٛػمش ِٓ ح
حٌؼمخـٟ حٌّصشٞ أٚ ِرٓ حٌغرفخسس حٌّصرش٠ش رخٌذٌٚرش حٌّخٔلرش، أٚ ؿرٛحص عرفش 
ِٛظلخً رٗ طٛحس٠خ حٌذخٛي ٚحٌخشٚؽ خالي ـظشس حٌذسحعش أٚ  ٙخدس طلشورخص 

 ِٛظلخً رٙخ طٛحس٠خ حٌذخٛي ٚحٌخشٚؽ.
 ررر طلرررذد عرررذد حألِرررخوٓ حٌّخصصرررش ٌٍطرررالد حٌّصرررش١٠ٓ حٌلخلررر١ٍٓ عٍرررٝ 9

حٌّعخدٌررش حٌعشر١ررش ِررٓ حٌررذٚي حٌعشر١ررش ٌٍمزررٛي ـررٟ حٌشررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش 
حٌـخِعررخص ٚحٌّعخ٘ررذ حٌلى١ِٛررش حٌّصررش٠ش عٍررٝ أعررخط حٌٕغررزش حٌّشٔررش ٚ٘ررٟ: 
)ٔغررزش عررذد حٌطررالد حٌّظمررذ١ِٓ ٌٍمزررٛي ِررٓ كٍّررش وررً  ررٙخدس ػخ٠ٛٔشعخِررش 
ِعخدٌررش عشر١ررش اٌررٝ اؿّررخٌٟ أعررذحد حٌطررالد حٌّمررشس لزررٌُٛٙ وطررالد ٔظررخ١١ِٓ 

صش٠ش ِرٓ كٍّرش حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛش حٌّ
 ـٟ ٔفظ حٌعخَ(.

 ٠ٚظُ كغخرٙخ ٚـمخً ٌّخ ٠ٍٟ:
  ٠ظُ كغخد ٔغزش عذد حٌّظمذ١ِٓ ِٓ  عزش حٌعٍّٟ ٌىً  رٙخدس ػخ٠ٛٔرش عخِرش 
عشر١ش عٍٝ كذٖ اٌٝ أعذحد حٌطالد حٌّمشس لزٌُٛٙ وطالد ٔظخ١١ِٓ ِرٓ كٍّرش 

غُ حٌعٍّٟ . ِؼخي : ارح وخْ عذد حٌطرالد حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش حٌم
غخٌرذ ٚعرذد  0111حٌّظمذ١ِٓ ِرٓ  رٙخدس ػخ٠ٛٔرش عشر١رش ـرٟ  رعزش حٌعٍّرٟ 

حٌطالد حٌّمشس لزٌُٛٙ وطالد ٔظرخ١١ِٓ ِرٓ غرالد حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش 
 %.0.1596206غخٌذ طىْٛ حٌٕغزش حٌّشٔش  25111حٌمغُ حٌعٍّٟ 

عزش حألدررٟ ٌىرً  رٙخدس ػخ٠ٛٔرش عخِرش   ٠ظُ كغخد ٔغزش عذد حٌّظمذ١ِٓ ِٓ  
عشر١ش عٍٝ كذٖ اٌٝ أعذحد حٌطالد حٌّمشس لزٌُٛٙ وطالد ٔظخ١١ِٓ ِرٓ كٍّرش 

 حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش حٌمغُ حألدرٟ.
 

 رر ٠ىررْٛ اؿّررخٌٟ ِـّررٛا حٌٕغررذ حٌّشٔررش ٌـ١ّررع حٌشررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش 
ؿّررخٌٟ ِـّررٛا حٌٕغررذ %. ٚـررٟ كخٌررش وررخْ ا5حٌّعخدٌررش حٌعشر١ررش ال ٠مررً عررٓ 

% ٠رظُ سـرع 4% ِرؼال 5حٌّشٔش ٌـ١ّع حٌشٙخدحص حٌّعخدٌرش حٌعشر١رش ألرً ِرٓ 
( ١ٌصرررزق اؿّرررخٌٟ 0.95أٞ ) 5/4حٌٕغرررزش حٌّشٔرررش ٌىرررً دٌٚرررش رعرررشرٙخ ـرررٟ 

 %.5ِـّٛا حٌٕغذ حٌّشٔش ٌـ١ّع حٌشٙخدحص حٌّعخدٌش حٌعشر١ش 

خدٌررش ٚ٘ررٛ حألِررش حٌررزٞ ٠غررظٛؿذ ظررشٚسس طٕغرر١ك حٌشررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّع  
 حٌعشر١ش ِـظّعش ـٟ ٚلض ٚحكذ.

  ٠ظُ طلذ٠ذ عرذد حألِرخوٓ حٌّظخكرش ٌىرً  رٙخدس ِرٓ أٔرٛحا حٌشرٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔرش 
حٌعخِررش حٌعشر١ررش حٌّعخدٌررش عٍررٝ كررذٖ ـررٟ وررً و١ٍررش أٚ ِعٙررذ رعررشد حٌٕغررزش 
حٌّخصصرش ٌىررً  ررٙخدس ـرٟ عررذد حألِررخوٓ حٌّمررشس لزٌٛٙرخ ِررٓ كٍّررش حٌؼخ٠ٛٔررش 

ٚ ِعٙذ ِع عذَ ؿزش وغرٛس حألِرخوٓ اٌرٝ حٌعرذد حٌعخِش حٌّصش٠ش ـٟ وً و١ٍش أ
 حٌصل١ق حألعٍٝ.

  أال ٠مً عذد حألِرخوٓ حٌّظخكرش ٌمزرٛي كٍّرش ورً  رٙخدس ػخ٠ٛٔرش عخِرش ِعخدٌرش 
 عشر١ش عٓ ِىخْ ٚحكذ ـٟ وً و١ٍش أٚ ِعٙذ.

  ٠ظُ حٌظٕغ١ك رر١ٓ كٍّرش ورً  رٙخدس ػخ٠ٛٔرش عخِرش ِعخدٌرش عشر١رش وّـّٛعرش 
ٚـررٟ ظررٛو عررذد حألِررخوٓ حٌّخصصررش  ِٕفصررٍش كغررذ حٌشؼزررخص ٚحٌّـّررٛا

 ٌلٍّش وً  ٙخدس ِٕٙخ.
غخٌررذ ـررٟ أٞ  ررٙخدس ػخ٠ٛٔررش عخِررش  011 رر ـررٟ كخٌررش طمررذَ عررذد ٠مررً عررٓ 2

ِعخدٌررش عشر١ررش ٠ررظُ ططز١ررك لٛحعررذ كغررخد حٌٕغررزش حٌّخصصررش ٌىررً  ررٙخدس   
 ر ٚرشرشغ أْ ٠ىرْٛ حٌلرذ حألدٔرٝ ٌٍشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش 9حٌّزوٛسس أعالٖ ـرٟ رٕرذ 

% ٌمطخعررخص حٌطررذ ٚغررذ حألعررٕخْ 21ٌعشر١ررش ال ٠مررً عررٓ حٌعخِررش حٌّعخدٌررش ح
ٚحٌصرر١ذٌش ٚحٌعررالؽ حٌطز١عررٟ ٚحٌطررذ حٌز١طررشٞ ٚحاللظصررخد ٚحٌعٍررَٛ حٌغ١خعرر١ش 

% ٌمطخعررررخص حٌٕٙذعررررش ٚحٌلخعررررزخص 65ٚح،عررررالَ ٚح٢ػررررخس ٚال ٠مررررً عررررٓ 
ٚحٌّعٍِٛررخص ٚحٌفٕررْٛ حٌـ١ٍّررش عّررخسس ٚـررٟ ظررٛو عررذد حألِررخوٓ حٌّخصصررش 

 ٌٕفظ حٌشٙخدس.
 :ٌٍشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌغعٛد٠ش  رخٌٕغزش 4

 )أ( حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:
 ررر اٌؽرررخو حالعظرررذحد رخالخظزرررخس حٌظلصررر١ٍٟ عٕرررذ كغرررخد حٌّـّرررٛا حالعظزرررخسٞ 
ٌٍشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌغعٛد٠ش عٕذ حٌمزرٛي رّئعغرخص حٌظعٍر١ُ حٌـرخِعٟ ٚحٌعرخٌٟ 

 .9105/9106حٌّصش٠ش رذأ ِٓ حٌعخَ حٌـخِعٟ 
ظزرخسٞ ٌٍشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌغرعٛد٠ش عٕرذ حٌمزرٛي   ٠ظُ حكظغرخد حٌّـّرٛا حالع

 9106/9102رّئعغخص حٌظع١ٍُ حٌـخِعٟ ٚحٌعخٌٟ حٌّصرش٠ش ررذوحً ِرٓ عرخَ 
%، 51( ِٚررخ رعررذٖ عٍررٝ أْ طىررْٛ ٔغررزش حِظلررخْ حٌّذسعررش 9106)طٕغرر١ك 

 %.51ٚٔغزش حِظلخْ حٌمذسحص 
ش )د( حٌغّخف ٌٍطالد حٌز٠ٓ كصرٍٛح عٍرٝ حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌغرعٛد٠

ٌٚرُ ٠رئدٚح حِظلخٔرخص حٌمرذسحص عررٓ غش٠رك حٌّشورض حٌرٛغٕٟ ٌٍم١رخط ٚحٌظمرر٠ُٛ 
رخٌٍّّىرررش حٌعشر١رررش حٌغرررعٛد٠ش خرررالي ِرررذس كصرررٌُٛٙ عٍرررٝ حٌؼخ٠ٛٔرررش رخٌظمرررذَ 
رؤٚسحلُٙ اٌٝ ِىظذ حٌظٕغ١ك رعذ أدحثُٙ حخظزرخسحص حٌمرذسحص عرٓ غش٠رك ٔفرظ 

ظٕغر١ك، حٌّشوض ٚطلم١ك حٌٕغرزش حٌّطٍٛررش ٌٍمرذسحص ـرٟ عرخَ حٌظمرذَ ٌّىظرذ حٌ
ٚرلذ ألصٝ عخِخْ دسحعر١خْ رعرذ عرخَ كصرٌُٛٙ عٍرٝ حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش ِرع 
حالكظفخأل ررٕفظ حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌغرعٛد٠ش حٌظرٟ كصرٍٛح ع١ٍٙرخ ِرٓ 
لزً. أِخ حٌطالد حٌز٠ٓ عرزك أْ أدٚح حخظزرخسحص حٌمرذسحص خرالي ِرذس كصرٌُٛٙ 

ش ـرال ٠لرك ٌٙرُ عٍٝ حٌشٙخدس ٚطُ طش ١لُٙ اٌٝ حٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘رذ حٌّصرش٠
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  حعظّشحس حٌعًّ رمٛحعذ حٌمزٛي حألخشٜ حٌّعّٛي رٙخ عٕذ لزٛي ٘زٖ حٌفجرخص 4
ِررٓ حٌطررالد رخٌـخِعررخص حٌّصررش٠ش عررٛحو عررٓ غش٠ررك ِىظررذ طٕغرر١ك حٌمزررٛي 

 رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ أٚ عٓ غش٠ك حٌّغخرمش )حٌّشوض٠ش   حٌّٛكذس(.
 ٌش:سحرعخً: رخٌٕغزش ٌٍشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌعشر١ش حٌّعخد

٠ىْٛ لزرٛي حٌطرالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ حٌشرٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌّعخدٌرش ِرٓ 
رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش  9102ٚحٌّظمذ١ِٓ ٌظٕغر١ك  9102حٌذٚي حٌعشر١ش عخَ 
 ٚـمخً ٌٍعٛحرػ حٌظخ١ٌش: 91062/9191ـٟ حٌعخَ حٌـخِعٟ 

 رر حٌظؤو١ررذ عٍررٝ لررشحسحص حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص ٚحٌمررشحسحص حٌٛصحس٠ررش 0
ش حٌصخدسس ـٟ ٘زح حٌشؤْ ٚحٌّظعّٕش أٔٗ ٠شظشغ ٌمزٛي أٚسحق حٌطرالد حٌغخرم

طمررذ٠ُ حٌّغررظٕذ حٌررزٞ ٠ف١ررذ ح،لخِررش حٌشررشع١ش ٌٍطخٌررذ ـررٟ حٌزٍررذ حٌلخلررً ِٕٙررخ 
حٌطخٌررذ عٍررٝ حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش أػٕررخو ـظررشس حٌذسحعررش ـررٟ حٌّررذس حٌظررٟ طّررٕق 

ٌّغظشخس حٌشٙخدس عٍٝ أعخعٙخ ٚرٌه ِٓ خالي طمذ٠ُ الخِش ـع١ٍش ِٛػمش ِٓ ح
حٌؼمخـٟ حٌّصشٞ أٚ ِرٓ حٌغرفخسس حٌّصرش٠ش رخٌذٌٚرش حٌّخٔلرش، أٚ ؿرٛحص عرفش 
ِٛظلخً رٗ طٛحس٠خ حٌذخٛي ٚحٌخشٚؽ خالي ـظشس حٌذسحعش أٚ  ٙخدس طلشورخص 

 ِٛظلخً رٙخ طٛحس٠خ حٌذخٛي ٚحٌخشٚؽ.
 ررر طلرررذد عرررذد حألِرررخوٓ حٌّخصصرررش ٌٍطرررالد حٌّصرررش١٠ٓ حٌلخلررر١ٍٓ عٍرررٝ 9

حٌّعخدٌررش حٌعشر١ررش ِررٓ حٌررذٚي حٌعشر١ررش ٌٍمزررٛي ـررٟ حٌشررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش 
حٌـخِعررخص ٚحٌّعخ٘ررذ حٌلى١ِٛررش حٌّصررش٠ش عٍررٝ أعررخط حٌٕغررزش حٌّشٔررش ٚ٘ررٟ: 
)ٔغررزش عررذد حٌطررالد حٌّظمررذ١ِٓ ٌٍمزررٛي ِررٓ كٍّررش وررً  ررٙخدس ػخ٠ٛٔشعخِررش 
ِعخدٌررش عشر١ررش اٌررٝ اؿّررخٌٟ أعررذحد حٌطررالد حٌّمررشس لزررٌُٛٙ وطررالد ٔظررخ١١ِٓ 

صش٠ش ِرٓ كٍّرش حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛش حٌّ
 ـٟ ٔفظ حٌعخَ(.

 ٠ٚظُ كغخرٙخ ٚـمخً ٌّخ ٠ٍٟ:
  ٠ظُ كغخد ٔغزش عذد حٌّظمذ١ِٓ ِٓ  عزش حٌعٍّٟ ٌىً  رٙخدس ػخ٠ٛٔرش عخِرش 
عشر١ش عٍٝ كذٖ اٌٝ أعذحد حٌطالد حٌّمشس لزٌُٛٙ وطالد ٔظخ١١ِٓ ِرٓ كٍّرش 

غُ حٌعٍّٟ . ِؼخي : ارح وخْ عذد حٌطرالد حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش حٌم
غخٌرذ ٚعرذد  0111حٌّظمذ١ِٓ ِرٓ  رٙخدس ػخ٠ٛٔرش عشر١رش ـرٟ  رعزش حٌعٍّرٟ 

حٌطالد حٌّمشس لزٌُٛٙ وطالد ٔظرخ١١ِٓ ِرٓ غرالد حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش 
 %.0.1596206غخٌذ طىْٛ حٌٕغزش حٌّشٔش  25111حٌمغُ حٌعٍّٟ 

عزش حألدررٟ ٌىرً  رٙخدس ػخ٠ٛٔرش عخِرش   ٠ظُ كغخد ٔغزش عذد حٌّظمذ١ِٓ ِٓ  
عشر١ش عٍٝ كذٖ اٌٝ أعذحد حٌطالد حٌّمشس لزٌُٛٙ وطالد ٔظخ١١ِٓ ِرٓ كٍّرش 

 حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش حٌمغُ حألدرٟ.
 

 رر ٠ىررْٛ اؿّررخٌٟ ِـّررٛا حٌٕغررذ حٌّشٔررش ٌـ١ّررع حٌشررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش 
ؿّررخٌٟ ِـّررٛا حٌٕغررذ %. ٚـررٟ كخٌررش وررخْ ا5حٌّعخدٌررش حٌعشر١ررش ال ٠مررً عررٓ 

% ٠رظُ سـرع 4% ِرؼال 5حٌّشٔش ٌـ١ّع حٌشٙخدحص حٌّعخدٌرش حٌعشر١رش ألرً ِرٓ 
( ١ٌصرررزق اؿّرررخٌٟ 0.95أٞ ) 5/4حٌٕغرررزش حٌّشٔرررش ٌىرررً دٌٚرررش رعرررشرٙخ ـرررٟ 

 %.5ِـّٛا حٌٕغذ حٌّشٔش ٌـ١ّع حٌشٙخدحص حٌّعخدٌش حٌعشر١ش 

خدٌررش ٚ٘ررٛ حألِررش حٌررزٞ ٠غررظٛؿذ ظررشٚسس طٕغرر١ك حٌشررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّع  
 حٌعشر١ش ِـظّعش ـٟ ٚلض ٚحكذ.

  ٠ظُ طلذ٠ذ عرذد حألِرخوٓ حٌّظخكرش ٌىرً  رٙخدس ِرٓ أٔرٛحا حٌشرٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔرش 
حٌعخِررش حٌعشر١ررش حٌّعخدٌررش عٍررٝ كررذٖ ـررٟ وررً و١ٍررش أٚ ِعٙررذ رعررشد حٌٕغررزش 
حٌّخصصرش ٌىررً  ررٙخدس ـرٟ عررذد حألِررخوٓ حٌّمررشس لزٌٛٙرخ ِررٓ كٍّررش حٌؼخ٠ٛٔررش 

ٚ ِعٙذ ِع عذَ ؿزش وغرٛس حألِرخوٓ اٌرٝ حٌعرذد حٌعخِش حٌّصش٠ش ـٟ وً و١ٍش أ
 حٌصل١ق حألعٍٝ.

  أال ٠مً عذد حألِرخوٓ حٌّظخكرش ٌمزرٛي كٍّرش ورً  رٙخدس ػخ٠ٛٔرش عخِرش ِعخدٌرش 
 عشر١ش عٓ ِىخْ ٚحكذ ـٟ وً و١ٍش أٚ ِعٙذ.

  ٠ظُ حٌظٕغ١ك رر١ٓ كٍّرش ورً  رٙخدس ػخ٠ٛٔرش عخِرش ِعخدٌرش عشر١رش وّـّٛعرش 
ٚـررٟ ظررٛو عررذد حألِررخوٓ حٌّخصصررش  ِٕفصررٍش كغررذ حٌشؼزررخص ٚحٌّـّررٛا

 ٌلٍّش وً  ٙخدس ِٕٙخ.
غخٌررذ ـررٟ أٞ  ررٙخدس ػخ٠ٛٔررش عخِررش  011 رر ـررٟ كخٌررش طمررذَ عررذد ٠مررً عررٓ 2

ِعخدٌررش عشر١ررش ٠ررظُ ططز١ررك لٛحعررذ كغررخد حٌٕغررزش حٌّخصصررش ٌىررً  ررٙخدس   
 ر ٚرشرشغ أْ ٠ىرْٛ حٌلرذ حألدٔرٝ ٌٍشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش 9حٌّزوٛسس أعالٖ ـرٟ رٕرذ 

% ٌمطخعررخص حٌطررذ ٚغررذ حألعررٕخْ 21ٌعشر١ررش ال ٠مررً عررٓ حٌعخِررش حٌّعخدٌررش ح
ٚحٌصرر١ذٌش ٚحٌعررالؽ حٌطز١عررٟ ٚحٌطررذ حٌز١طررشٞ ٚحاللظصررخد ٚحٌعٍررَٛ حٌغ١خعرر١ش 

% ٌمطخعررررخص حٌٕٙذعررررش ٚحٌلخعررررزخص 65ٚح،عررررالَ ٚح٢ػررررخس ٚال ٠مررررً عررررٓ 
ٚحٌّعٍِٛررخص ٚحٌفٕررْٛ حٌـ١ٍّررش عّررخسس ٚـررٟ ظررٛو عررذد حألِررخوٓ حٌّخصصررش 

 ٌٕفظ حٌشٙخدس.
 :ٌٍشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌغعٛد٠ش  رخٌٕغزش 4

 )أ( حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:
 ررر اٌؽرررخو حالعظرررذحد رخالخظزرررخس حٌظلصررر١ٍٟ عٕرررذ كغرررخد حٌّـّرررٛا حالعظزرررخسٞ 
ٌٍشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌغعٛد٠ش عٕذ حٌمزرٛي رّئعغرخص حٌظعٍر١ُ حٌـرخِعٟ ٚحٌعرخٌٟ 

 .9105/9106حٌّصش٠ش رذأ ِٓ حٌعخَ حٌـخِعٟ 
ظزرخسٞ ٌٍشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌغرعٛد٠ش عٕرذ حٌمزرٛي   ٠ظُ حكظغرخد حٌّـّرٛا حالع

 9106/9102رّئعغخص حٌظع١ٍُ حٌـخِعٟ ٚحٌعخٌٟ حٌّصرش٠ش ررذوحً ِرٓ عرخَ 
%، 51( ِٚررخ رعررذٖ عٍررٝ أْ طىررْٛ ٔغررزش حِظلررخْ حٌّذسعررش 9106)طٕغرر١ك 

 %.51ٚٔغزش حِظلخْ حٌمذسحص 
ش )د( حٌغّخف ٌٍطالد حٌز٠ٓ كصرٍٛح عٍرٝ حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌغرعٛد٠

ٌٚرُ ٠رئدٚح حِظلخٔرخص حٌمرذسحص عررٓ غش٠رك حٌّشورض حٌرٛغٕٟ ٌٍم١رخط ٚحٌظمرر٠ُٛ 
رخٌٍّّىرررش حٌعشر١رررش حٌغرررعٛد٠ش خرررالي ِرررذس كصرررٌُٛٙ عٍرررٝ حٌؼخ٠ٛٔرررش رخٌظمرررذَ 
رؤٚسحلُٙ اٌٝ ِىظذ حٌظٕغ١ك رعذ أدحثُٙ حخظزرخسحص حٌمرذسحص عرٓ غش٠رك ٔفرظ 

ظٕغر١ك، حٌّشوض ٚطلم١ك حٌٕغرزش حٌّطٍٛررش ٌٍمرذسحص ـرٟ عرخَ حٌظمرذَ ٌّىظرذ حٌ
ٚرلذ ألصٝ عخِخْ دسحعر١خْ رعرذ عرخَ كصرٌُٛٙ عٍرٝ حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش ِرع 
حالكظفخأل ررٕفظ حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌغرعٛد٠ش حٌظرٟ كصرٍٛح ع١ٍٙرخ ِرٓ 
لزً. أِخ حٌطالد حٌز٠ٓ عرزك أْ أدٚح حخظزرخسحص حٌمرذسحص خرالي ِرذس كصرٌُٛٙ 

ش ـرال ٠لرك ٌٙرُ عٍٝ حٌشٙخدس ٚطُ طش ١لُٙ اٌٝ حٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘رذ حٌّصرش٠
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حٌظمذَ ِشس أخرشٜ اٌرٝ ِىظرذ حٌظٕغر١ك كظرٝ ٌرٛ أعرخدٚح أدحو ٘رزٖ حالخظزرخسحص 
 ِّٙخ وخٔض ٔظخثـُٙ ـ١ٙخ.

 )ؽ( حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌغعٛد٠ش )حٌٕظخَ حٌفصٍٟ(:
ٚـمخً ٌّخ ؿخو رىظخد حٌغ١ذ أ.د/ حٌّغظشخس حٌؼمخـٟ حٌّصرشٞ رخٌٍّّىرش حٌعشر١رش 

حٌظشحوّررٟ ٌغررٕٛحص حٌذسحعررش رخٌٕغررزش ٌٍٕظررخَ حٌغررعٛد٠ش رشررؤْ ٔغررذ حٌّعررذي 
 حٌفصٍٟ ٌٍظع١ٍُ حٌؼخٔٛٞ حٌغعٛدٞ ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ: 

 غش٠مش حكظغخد ٔغذ حٌّعذي حٌظشحوّٟ حٌلخالص
 

حٌطالد ٚحٌطخٌزخص حٌّصش٠ْٛ 
حٌلخلٍْٛ عٍٝ حٌغٕٛحص حٌؼالع 
ِٓ حٌّشكٍش حٌؼخ١ٔش ِٓ حٌٍّّىش 

 حٌعشر١ش حٌغعٛد٠ش

 %95حٌغٕش حألٌٚٝ 
 %25غٕش حٌؼخ١ٔش حٌ

 %41حٌغٕش حٌؼخٌؼش 

حٌطالد ٚحٌطخٌزخص حٌّصش٠ْٛ 
حٌلخلٍْٛ عٍٝ حٌغٕظ١ٓ حٌؼخ١ٔش 

ٚحٌؼخٌؼش ِٓ حٌّشكٍش حٌؼخ٠ٛٔش ِٓ 
 حٌٍّّىش حٌعشر١ش حٌغعٛد٠ش

 %46.5حٌغٕش حٌؼخ١ٔش 
 %59.5حٌغٕش حٌؼخٌؼش 

حٌطالد ٚحٌطخٌزخص حٌّصش٠ْٛ 
حٌلخلٍْٛ عٍٝ حٌغٕش حٌؼخٌؼش ِٓ 

٠ٛٔش ِٓ حٌٍّّىش حٌّشكٍش حٌؼخ
 حٌعشر١ش حٌغعٛد٠ش

 %51حٌّغظٜٛ حٌخخِظ 
 %51حٌّغظٜٛ حٌغخدط 

 
حٌطررررررالد ٚحٌطخٌزررررررخص حٌّصررررررش٠ْٛ 
حٌلخلٍْٛ عٍٝ حٌّغظٜٛ حٌؼخٟٔ ػرُ 
حٌخررررررخِظ ٚحٌغررررررخدط ـمررررررػ ِررررررٓ 
حٌّشكٍرررررش حٌؼخ٠ٛٔرررررش ِرررررٓ حٌٍّّىرررررش 

 حٌعشر١ش حٌغعٛد٠ش

٠ظُ طٛص٠ع ِعذي حٌغٕش حٌّفمٛدس )حٌغٕش 
عٍٝ حٌغٕش  %(25حٌؼخ١ٔش ٚحٌظٟ طّؼً 

حألٌٚٝ ٚحٌؼخٌؼش ـ١صزق حٌّغظٜٛ حٌؼخٟٔ 
ٚرٕفظ  49.5= %06.5   95

حٌطش٠مش ٠ظُ حكظغخد حٌّعذي ٌٛ وخْ 
حٌطخٌذ دسط حٌّغظٜٛ حألٚي ٚحٌؼخٟٔ 
ػُ حٌخخِظ ٚحٌغخدط، ٚطصزق حٌغٕش 

 %56.5= 06.5%   41حٌؼخٌؼش 
حٌطالد ٚحٌطخٌزخص حٌّصش٠ْٛ 

حٌلخلٍْٛ عٍٝ حٌّغظٜٛ حٌشحرع 
ٚحٌغخدط ـمػ ِٓ  ٚحٌخخِظ

حٌّشكٍش حٌؼخ٠ٛٔش ِٓ حٌٍّّىش 
 حٌعشر١ش حٌغعٛد٠ش

٠ظُ طٛص٠ع ِعذي حٌغٕش حٌّفمٛدس )حٌغٕش 
%( عٍٝ حٌغٕش 95حألٌٚٝ ٚحٌظٟ طّؼً 

حٌؼخ١ٔش ٚحٌؼخٌؼش ـ١صزق حٌّغظٜٛ حٌشحرع 
25   %09.5=59.5.% 

حٌطررررررالد ٚحٌطخٌزررررررخص حٌّصررررررش٠ْٛ 
حٌلخلررٍْٛ عٍررٝ حٌّغررظ٠ٛخص حٌؼررخٟٔ 

مرررػ ِرررٓ حٌّشكٍرررش كظرررٝ حٌغرررخدط ـ
حٌؼخ٠ٛٔرررررش ِرررررٓ حٌٍّّىرررررش حٌعشر١رررررش 

 حٌغعٛد٠ش

٠ظُ اظخـش حٌّغظٜٛ حٌّفمٛد )حٌّغرظٜٛ 
حألٚي( اٌررررٝ حٌّغررررظٜٛ حٌؼررررخٟٔ ١ٌصررررزق 
طٛص٠ع حٌّعذي وخٌظخٌٟ: حٌّغرظٜٛ حٌؼرخٟٔ 

%( حٌغررٕش 25%( حٌغررٕش حٌؼخ١ٔررش )95)
 %(.41حٌؼخٌؼش )

 

 غش٠مش حكظغخد ٔغذ حٌّعذي حٌظشحوّٟ حٌلخالص
 

حٌطررررررالد ٚحٌطخٌزررررررخص حٌّصررررررش٠ْٛ 
ٕظرخَ حٌلخلٍْٛ عٍٝ حٌغٕش حألٌٚٝ ر

حٌّمشسحص ٚحٌغٕظ١ٓ حٌؼخ١ٔرش ٚحٌؼخٌؼرش 
رخٌٕظرررررخَ حٌفصرررررٍٟ ِرررررٓ حٌّشكٍرررررش 
حٌؼخ٠ٛٔرررررش ِرررررٓ حٌٍّّىرررررش حٌعشر١رررررش 

 حٌغعٛد٠ش

٠مَٛ ٔظرخَ دٚس عٕرذ طل٠ٛرً حٌطخٌرذ ِرٓ 
ٔظررخَ حٌّمررشسحص رعررذ حٌغررٕش حألٌٚررٝ اٌررٝ 
حٌٕظرررخَ حٌفصرررٍٟ رّعخدٌرررش حٌّرررٛحد حٌظرررٟ 
دسعررٙخ حٌطخٌررذ ـررٟ ٔظررخَ حٌّمررشسحص ٌررزح 

حٌٕظرخَ حٌفصرٍٟ ٠ظؽ١رش عٕذ حٌظل٠ٛرً اٌرٝ 
حٌّعذي رّخ ٠ظٕخعرذ ِرع حٌٕغرذ حٌّلرذدس 

 ـٟ حٌٕظخَ حٌفصٍٟ ٟٚ٘ وخٌظخٌٟ:
 %95حٌغٕش حألٌٚٝ

 %25حٌغٕش حٌؼخ١ٔش 
 %41حٌغٕش حٌؼخٌؼش

  حعظّشحس حٌعًّ رمٛحعذ حٌمزٛي حألخشٜ حٌّعّٛي رٙخ عٕذ لزٛي ٘زٖ حٌفجرخص 5
 ِٓ حٌطالد رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛش.

 ٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حألؿٕز١ش حٌّعخدٌش:خخِغخً: رخٌٕغزش ٌٍش
٠ىْٛ لزٛي حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ حٌشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حألؿٕز١رش حٌّعخدٌرش عرخَ 

رخٌـخِعخص حٌّصرش٠ش ـرٟ حٌعرخَ حٌـرخِعٟ  9102ٚحٌّظمذ١ِٓ ٌظٕغ١ك  9102
 ٚـمخً ٌٍعٛحرػ حٌظخ١ٌش: 9102/9191

ٌٛصحس٠ررش  رر حٌظؤو١ررذ عٍررٝ لررشحسحص حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص ٚحٌمررشحسحص ح0
حٌغخرمش حٌصخدسس ـٟ ٘زح حٌشؤْ ٚحٌّظعّٕش أٔٗ ٠شظشغ ٌمزٛي أٚسحق حٌطرالد 
طمررذ٠ُ حٌّغررظٕذ حٌررزٞ ٠ف١ررذ ح،لخِررش حٌشررشع١ش ٌٍطخٌررذ ٌٚٚررٟ أِررشٖ ـررٟ حٌزٍررذ 
حٌلخلً ِٕٙرخ حٌطخٌرذ عٍرٝ حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش أػٕرخو ـظرشس حٌذسحعرش ـرٟ حٌّرذس 

ُ الخِش ـع١ٍش ِٛػمش ِٓ حٌظٟ طّٕق حٌشٙخدس عٍٝ أعخعٙخ ٚرٌه ِٓ خالي طمذ٠
حٌّغظشررخس حٌؼمررخـٟ حٌّصررشٞ أٚ ِررٓ حٌغررفخسس حٌّصررش٠ش رخٌذٌٚررش حٌّخٔلررش، أٚ 
ؿررٛحص عررفش ِٛظررلخً رررٗ طررٛحس٠خ حٌررذخٛي ٚحٌخررشٚؽ خررالي ـظررشس حٌذسحعررش أٚ 

  ٙخدس طلشوخص ِٛظلخً رٙخ طٛحس٠خ حٌذخٛي ٚحٌخشٚؽ.
١ٓ عٍرٝ   ٠ظُ طلذ٠ذ ٚطٛص٠ع حألِخوٓ حٌّخصصش ٌٍطالد حٌّصش١٠ٓ حٌلخلر9ٍ

حٌشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حألؿٕز١ش حٌّعخدٌش ٌٍشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش عٍرٝ 
 حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:

طلذد عذد حألِخوٓ حٌظٟ طخص  ٌٍطالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ حٌشرٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔرش 
% ِررٓ حألعررذحد حٌّمررشس لزٌٛٙررخ ِررٓ ررر١ٓ كٍّررش 5حألؿٕز١ررش حٌّعخدٌررش رٕغررزش 

 وً و١ٍش أٚ ِعٙذ. حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش ـٟ
طٛص٠ررع حألِررخوٓ حٌظررٟ طخصرر  ٌٍطررالد حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ وررً ٔررٛا ِررٓ أٔررٛحا 
حٌشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔرش حألؿٕز١رش رٕغرزش أعرذحد حٌطرالد حٌّظمرذ١ِٓ ِرٓ ورً  رٙخدس 
عٍررٝ كررذٖ اٌررٝ اؿّررخٌٟ أعررذحد حٌطررالد حٌّظمررذ١ِٓ ِررٓ حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ وررً 

ذ عرذد حألِرخوٓ حٌّمرشسس حٌشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حألؿٕز١رش حٌّعخدٌرش ٚرشرشغ أال طض٠ر
% ِررٓ اؿّررخٌٟ حألعررذحد حٌّمررشسس ٌىررً حٌشررٙخدحص 51ٌىررً  ررٙخدس عٍررٝ كررذٖ 

حٌؼخ٠ٛٔش حألؿٕز١ش حٌّعخدٌش.
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 غش٠مش حكظغخد ٔغذ حٌّعذي حٌظشحوّٟ حٌلخالص
 

حٌطررررررالد ٚحٌطخٌزررررررخص حٌّصررررررش٠ْٛ 
ٕظرخَ حٌلخلٍْٛ عٍٝ حٌغٕش حألٌٚٝ ر

حٌّمشسحص ٚحٌغٕظ١ٓ حٌؼخ١ٔرش ٚحٌؼخٌؼرش 
رخٌٕظرررررخَ حٌفصرررررٍٟ ِرررررٓ حٌّشكٍرررررش 
حٌؼخ٠ٛٔرررررش ِرررررٓ حٌٍّّىرررررش حٌعشر١رررررش 

 حٌغعٛد٠ش

٠مَٛ ٔظرخَ دٚس عٕرذ طل٠ٛرً حٌطخٌرذ ِرٓ 
ٔظررخَ حٌّمررشسحص رعررذ حٌغررٕش حألٌٚررٝ اٌررٝ 
حٌٕظرررخَ حٌفصرررٍٟ رّعخدٌرررش حٌّرررٛحد حٌظرررٟ 
دسعررٙخ حٌطخٌررذ ـررٟ ٔظررخَ حٌّمررشسحص ٌررزح 

حٌٕظرخَ حٌفصرٍٟ ٠ظؽ١رش عٕذ حٌظل٠ٛرً اٌرٝ 
حٌّعذي رّخ ٠ظٕخعرذ ِرع حٌٕغرذ حٌّلرذدس 

 ـٟ حٌٕظخَ حٌفصٍٟ ٟٚ٘ وخٌظخٌٟ:
 %95حٌغٕش حألٌٚٝ

 %25حٌغٕش حٌؼخ١ٔش 
 %41حٌغٕش حٌؼخٌؼش

  حعظّشحس حٌعًّ رمٛحعذ حٌمزٛي حألخشٜ حٌّعّٛي رٙخ عٕذ لزٛي ٘زٖ حٌفجرخص 5
 ِٓ حٌطالد رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛش.

 ٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حألؿٕز١ش حٌّعخدٌش:خخِغخً: رخٌٕغزش ٌٍش
٠ىْٛ لزٛي حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ حٌشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حألؿٕز١رش حٌّعخدٌرش عرخَ 

رخٌـخِعخص حٌّصرش٠ش ـرٟ حٌعرخَ حٌـرخِعٟ  9102ٚحٌّظمذ١ِٓ ٌظٕغ١ك  9102
 ٚـمخً ٌٍعٛحرػ حٌظخ١ٌش: 9102/9191

ٌٛصحس٠ررش  رر حٌظؤو١ررذ عٍررٝ لررشحسحص حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص ٚحٌمررشحسحص ح0
حٌغخرمش حٌصخدسس ـٟ ٘زح حٌشؤْ ٚحٌّظعّٕش أٔٗ ٠شظشغ ٌمزٛي أٚسحق حٌطرالد 
طمررذ٠ُ حٌّغررظٕذ حٌررزٞ ٠ف١ررذ ح،لخِررش حٌشررشع١ش ٌٍطخٌررذ ٌٚٚررٟ أِررشٖ ـررٟ حٌزٍررذ 
حٌلخلً ِٕٙرخ حٌطخٌرذ عٍرٝ حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش أػٕرخو ـظرشس حٌذسحعرش ـرٟ حٌّرذس 

ُ الخِش ـع١ٍش ِٛػمش ِٓ حٌظٟ طّٕق حٌشٙخدس عٍٝ أعخعٙخ ٚرٌه ِٓ خالي طمذ٠
حٌّغظشررخس حٌؼمررخـٟ حٌّصررشٞ أٚ ِررٓ حٌغررفخسس حٌّصررش٠ش رخٌذٌٚررش حٌّخٔلررش، أٚ 
ؿررٛحص عررفش ِٛظررلخً رررٗ طررٛحس٠خ حٌررذخٛي ٚحٌخررشٚؽ خررالي ـظررشس حٌذسحعررش أٚ 

  ٙخدس طلشوخص ِٛظلخً رٙخ طٛحس٠خ حٌذخٛي ٚحٌخشٚؽ.
١ٓ عٍرٝ   ٠ظُ طلذ٠ذ ٚطٛص٠ع حألِخوٓ حٌّخصصش ٌٍطالد حٌّصش١٠ٓ حٌلخلر9ٍ

حٌشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حألؿٕز١ش حٌّعخدٌش ٌٍشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش عٍرٝ 
 حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:

طلذد عذد حألِخوٓ حٌظٟ طخص  ٌٍطالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ حٌشرٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔرش 
% ِررٓ حألعررذحد حٌّمررشس لزٌٛٙررخ ِررٓ ررر١ٓ كٍّررش 5حألؿٕز١ررش حٌّعخدٌررش رٕغررزش 

 وً و١ٍش أٚ ِعٙذ. حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش ـٟ
طٛص٠ررع حألِررخوٓ حٌظررٟ طخصرر  ٌٍطررالد حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ وررً ٔررٛا ِررٓ أٔررٛحا 
حٌشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔرش حألؿٕز١رش رٕغرزش أعرذحد حٌطرالد حٌّظمرذ١ِٓ ِرٓ ورً  رٙخدس 
عٍررٝ كررذٖ اٌررٝ اؿّررخٌٟ أعررذحد حٌطررالد حٌّظمررذ١ِٓ ِررٓ حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ وررً 

ذ عرذد حألِرخوٓ حٌّمرشسس حٌشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حألؿٕز١رش حٌّعخدٌرش ٚرشرشغ أال طض٠ر
% ِررٓ اؿّررخٌٟ حألعررذحد حٌّمررشسس ٌىررً حٌشررٙخدحص 51ٌىررً  ررٙخدس عٍررٝ كررذٖ 

حٌؼخ٠ٛٔش حألؿٕز١ش حٌّعخدٌش.
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أْ ٠ىْٛ ٌلٍّش وً  ٙخدس ػخ٠ٛٔش أؿٕز١رش ِعخدٌرش ِىرخْ ٚحكرذ عٍرٝ حأللرً ـرٟ 
وً و١ٍش أٚ ِعٙذ.

ٝ حٌعرذد عٕذ كغخد حألِخوٓ ٌىً و١ٍش أٚ ِعٙذ ٠ظُ عذَ ؿزش وغٛس حألِرخوٓ اٌر
حٌصل١ق حألعٍٝ.

٠ررظُ حٌظٕغررر١ك رررر١ٓ كٍّرررش ورررً  رررٙخدس وّـّٛعرررش ِٕفصرررٍش كغرررذ حٌشؼزرررخص 
ٚحٌّـّٛا سـٟ وً كذٚد عذد حألِخوٓ حٌّخصصش ٌلٍّش ورً ٔرٛا ِرٓ أٔرٛحا 

 ٘زٖ حٌشٙخدحص.
غخٌررذ ـررٟ أٞ  ررٙخدس ػخ٠ٛٔررش ِعخدٌررش  011 رر ـررٟ كخٌررش طمررذَ عررذد ٠مررً عررٓ 2

ّخصصرش ٌىرً  رٙخدس   حٌّرزوٛسس أؿٕز١ش ٠ظُ ططز١رك لٛحعرذ كغرخد حٌٕغرزش حٌ
 رر ٚرشررشغ أْ ٠ىررْٛ حٌلررذ حألدٔررٝ ٌٍشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّعخدٌررش 9أعررالٖ ـررٟ رٕررذ 

% ٌمطخعخص حٌطذ ٚغذ حألعٕخْ ٚحٌصر١ذٌش ٚحٌعرالؽ 21حألؿٕز١ش ال ٠مً عٓ 
حٌطز١عٟ ٚحٌطذ حٌز١طشٞ ٚحاللظصخد ٚحٌعٍرَٛ حٌغ١خعر١ش ٚح،عرالَ ٚح٢ػرخس ٚال 

ٚحٌلخعزخص ٚحٌّعٍِٛخص ٚحٌفْٕٛ حٌـ١ٍّرش  % ٌمطخعخص حٌٕٙذعش٠65مً عٓ 
 عّخسس ٚـٟ ظٛو عذد حألِخوٓ حٌّخصصش ٌٕفظ حٌشٙخدس.

 
 : GCSE& IGCSE  رخٌٕغزش ٌٍؼخ٠ٛٔش ح،ٔـ١ٍض٠ش 4

( ِررٓ لررشحس سثرر١ظ حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص سلررُ 4طٛظرر١ق حٌزٕررذ سلررُ )
رشررؤْ عررذد ِٚغررظ٠ٛخص حٌّررٛحد حٌّطٍٛرررش ـررٟ  90/2/9105( رظررخس٠خ 926)

ٌإلٌظلررخق رخٌـخِعررخص  IGCSE& GCSEس حٌؼخ٠ٛٔررش ح،ٔـ١ٍض٠ررش ررٙخد
ٚرٌرره عٍررٝ  9106/9106حٌّصررش٠ش حعظزررخسح ِررٓ حٌعررخَ حٌـررخِعٟ حٌّخظررٟ 

 حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
ٔٛا 

 حٌمخعذس حٌـذ٠ذس حٌمخعذس حٌمذ٠ّش ر١خْ حٌى١ٍخص

 
 
 
 
 
 

 
 
 
حٌى١ٍرررررررررررررخص 

 حٌٕظش٠ش
 
 
 

عرررررررررررررذد 
حٌّررررررررٛحد 
 حٌّطٍٛرش

 ِٛحد 6 ِٛحد 6

ِغررررظٜٛ 
حٌّررررررررٛحد 

 ٌؼّخ١ٔشح

O.LevelO.Level  ٚأA.S.Level 
ِرض٠ؾ ِررٓ وررً  A.Levelأٚ 

حٌّغرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررظ٠ٛخص 
((O&A.S&A.Level 

طىرررررررررشحس 
 حٌّٛحد

عررررذَ طىررررشحس حٌّررررٛحد 
حٌذحخٍررررش ـررررٟ كغررررخد 
حٌّـّرررٛا حالعظزرررخسٞ 

 ٌٍشٙخدس

عرررذَ طىرررشحس حٌّرررٛحد حٌذحخٍرررش 
ـرررررررٟ كغرررررررخد حٌّـّرررررررٛا 

 حالعظزخسٞ ٌٍشٙخدس

 عش٠خْ رخلٟ حٌمٛحعذ رخلٟ حٌمٛحعذ

 عذد حٌّٛحد                    
 حٌّطٍٛرش           
 ِٚغظ٠ٛخطٙخ      

 
٠عررخؾ اٌررٝ حٌّطٍررٛد 
ٌٍى١ٍرخص حٌٕظش٠ررش ِررخدس 
عٍٝ حأللً ـٟ ِغظٜٛ 

 
٠عخؾ اٌٝ حٌّطٍٛد ٌٍى١ٍخص 
 حٌٕظش٠ش ِخدس عٍرٝ حأللرً ـرٟ

رششغ دسحعرش  A.Lِغظٜٛ 

A.L  رشررررشغ دسحعررررش
ٔفررررررظ حٌّررررررخدس ـررررررٟ 

ِررررع  O.Lحٌّغررررظٜٛ 
ِشحعررررررررررخس حٌّررررررررررٛحد 
حٌّئٍ٘ش حٌّطٍٛرش ٌىً 

 و١ٍش

ٔفرررظ حٌّرررخدس ـرررٟ حٌّغرررظٜٛ 
O.L  ِررررع ِشحعررررخس حٌّررررٛحد

 حٌّئٍ٘ش حٌّطٍٛرش ٌىً و١ٍش

حٌى١ٍرررررررررخص   
    حٌع١ٍّش 

     
 )حٌمطخعخص 

 حٌطز١ش        
    

 ٚحٌٕٙذع١ش(

 
طىشحس حٌّٛحد حٌضحثرذس 
 عٓ حٌؼّخ١ٔش حألل١ٍش

 
عررررذَ طىررررشحس حٌّررررٛحد 
حٌذحخٍررررش ـررررٟ كغررررخد 
حٌّـّرررٛا حالعظزرررخسٞ 

خدس عرررذح حٌّرررٛحد ٌٍشرررٙ
 حٌّظمذِش حٌّئٍ٘ش ـمػ

 
عرررذَ طىرررشحس حٌّرررٛحد حٌذحخٍرررش 
ـرررررررٟ كغرررررررخد حٌّـّرررررررٛا 
حالعظزرررررخسٞ ٌٍشرررررٙخدس عرررررذح 
 حٌّٛحد حٌّظمذِش حٌّئٍ٘ش ـمػ

  
حٌعذد حأللصٝ ٌٍّٛحد 
حٌّظمذِش حٌضحثذس عٓ 
حٌّررررررررٛحد حٌؼّخ١ٔررررررررش 
حأللرررر١ٍش ٚحٌذحخٍرررررش 
ـٟ كغخد حٌّـّٛا 

 حالعظزخسٞ

9A.Lأ ٚ
0A.L+9

A.S.L  ٚأ
4A.S.L 

ِع ِشحعخس 
حٌّخدس 

حٌّئٍ٘ش 
حٌّطٍٛرش 
 ٌىً و١ٍش

9A.L   ٚأ
0A.L+9A.S.

L  ٚ4أA.S.L 
ِع ِشحعخس حٌّخدس 
حٌّئٍ٘رررررررررررررررررررررررش 
حٌّطٍٛرررررررش ٌىررررررً 

 و١ٍش

ررررررررررررررررررررخلٟ 
 حٌمٛحعذ

 رخلٟ حٌمٛحعذعش٠خْ 

   رخٌٕغزش ٌٍؼخ٠ٛٔش حألِش٠ى١ش 5
أكررر١ػ حٌّـٍرررظ عٍّرررخً رّٛحـمرررش حٌغررر١ذ حألعرررظخر حٌرررذوظٛس/ ٚص٠رررش حٌظشر١رررش )أ( 

( حٌظرٟ ١ٍSATُ ٚحٌظع١ٍُ حٌفٕٟ عٍرٝ حالعظرذحد رّلرخٚالص حِظلخٔرخص حٌر  )ٚحٌظع
أؿشح٘خ حٌطالد حٌّصرش٠ْٛ خرخسؽ ؿّٙٛس٠رش ِصرش حٌعشر١رش ظرّٓ حِظلخٔرخص 

 حٌذرٍِٛش حألِش٠ى١ش.
( رمررشحس حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص حٌصررخدس 0)د( حٌظؤو١ررذ عٍررٝ حٌزٕررذ سلررُ )

 حٌزٞ ٠ٕ  عٍٝ ِخ ٠ٍٟ: 02/6/9105رـٍغظٗ رظخس٠خ 
( حٌلخلررً ع١ٍٙررخ ٠SAT0&9ررظُ حكظغررخد ِـّررٛا دسؿررخص حِظلخٔررخص حٌرر  )

حٌطخٌررذ ـررٟ حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش حألِش٠ى١ررش حٌّعخدٌررش عٕررذ حٌمزررٛي رخٌـخِعررخص 
حٌّصرش٠ش ٚـمرخً ألعٍرٝ حٌرذسؿخص حٌررٛحسدس رٕظرخثؾ حٌّلرخٚالص حٌظرٟ طرشد ٌّٛلررع 
 حٌظٕغرر١ك ح،ٌىظشٚٔررٟ ٚحٌّشعررٍش رٛحعررطش حٌطخٌررذ عٍررٝ حٌىررٛد حٌّلررذد ٚ٘ررٛ

ٚ٘ررٟ ح١ٌٙجررش حٌّغررجٌٛش عررٓ  College board( ٚرٌرره ِررٓ ِٛلررع 6426)
٘زٖ حالِظلخٔخص رؽط حٌٕظش عٓ حٌٕظخثؾ حٌظرٟ طرشد خرالؾ رٌره ـرٟ حٌشرٙخدحص 
حٌٛسل١ش حٌظٟ ٠ظمذَ رٙخ حٌطخٌذ ك١غ أْ رعط حٌّلخٚالص ٠ظُ اٌؽخثٙخ رٛحعرطش 

College board  ٚرعررذ اعررالْ حٌٕظررخثؾ الوظشررخؾ كررخالص ؼرر  ؿّررخعٟ أ
 طض٠ٚش أٚ خالـٗ.

)ؽ( حألخررز رـررذحٚي دسؿررخص حٌغررخص حٌـذ٠ررذ وؤعررخط عٕررذ حكظغررخد حٌّـّررٛا 
حالعظزرررررخسٞ ٌطرررررالد حٌؼخ٠ٛٔرررررش حألِش٠ى١رررررش حعظزرررررخسح ِرررررٓ حٌعرررررخَ حٌـرررررخِعٟ 
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A.L  رشررررشغ دسحعررررش
ٔفررررررظ حٌّررررررخدس ـررررررٟ 

ِررررع  O.Lحٌّغررررظٜٛ 
ِشحعررررررررررخس حٌّررررررررررٛحد 
حٌّئٍ٘ش حٌّطٍٛرش ٌىً 

 و١ٍش

ٔفرررظ حٌّرررخدس ـرررٟ حٌّغرررظٜٛ 
O.L  ِررررع ِشحعررررخس حٌّررررٛحد

 حٌّئٍ٘ش حٌّطٍٛرش ٌىً و١ٍش

حٌى١ٍرررررررررخص   
    حٌع١ٍّش 

     
 )حٌمطخعخص 

 حٌطز١ش        
    

 ٚحٌٕٙذع١ش(

 
طىشحس حٌّٛحد حٌضحثرذس 
 عٓ حٌؼّخ١ٔش حألل١ٍش

 
عررررذَ طىررررشحس حٌّررررٛحد 
حٌذحخٍررررش ـررررٟ كغررررخد 
حٌّـّرررٛا حالعظزرررخسٞ 

خدس عرررذح حٌّرررٛحد ٌٍشرررٙ
 حٌّظمذِش حٌّئٍ٘ش ـمػ

 
عرررذَ طىرررشحس حٌّرررٛحد حٌذحخٍرررش 
ـرررررررٟ كغرررررررخد حٌّـّرررررررٛا 
حالعظزرررررخسٞ ٌٍشرررررٙخدس عرررررذح 
 حٌّٛحد حٌّظمذِش حٌّئٍ٘ش ـمػ

  
حٌعذد حأللصٝ ٌٍّٛحد 
حٌّظمذِش حٌضحثذس عٓ 
حٌّررررررررٛحد حٌؼّخ١ٔررررررررش 
حأللرررر١ٍش ٚحٌذحخٍرررررش 
ـٟ كغخد حٌّـّٛا 

 حالعظزخسٞ

9A.Lأ ٚ
0A.L+9

A.S.L  ٚأ
4A.S.L 

ِع ِشحعخس 
حٌّخدس 

حٌّئٍ٘ش 
حٌّطٍٛرش 
 ٌىً و١ٍش

9A.L   ٚأ
0A.L+9A.S.

L  ٚ4أA.S.L 
ِع ِشحعخس حٌّخدس 
حٌّئٍ٘رررررررررررررررررررررررش 
حٌّطٍٛرررررررش ٌىررررررً 

 و١ٍش

ررررررررررررررررررررخلٟ 
 حٌمٛحعذ

 رخلٟ حٌمٛحعذعش٠خْ 

   رخٌٕغزش ٌٍؼخ٠ٛٔش حألِش٠ى١ش 5
أكررر١ػ حٌّـٍرررظ عٍّرررخً رّٛحـمرررش حٌغررر١ذ حألعرررظخر حٌرررذوظٛس/ ٚص٠رررش حٌظشر١رررش )أ( 

( حٌظرٟ ١ٍSATُ ٚحٌظع١ٍُ حٌفٕٟ عٍرٝ حالعظرذحد رّلرخٚالص حِظلخٔرخص حٌر  )ٚحٌظع
أؿشح٘خ حٌطالد حٌّصرش٠ْٛ خرخسؽ ؿّٙٛس٠رش ِصرش حٌعشر١رش ظرّٓ حِظلخٔرخص 

 حٌذرٍِٛش حألِش٠ى١ش.
( رمررشحس حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص حٌصررخدس 0)د( حٌظؤو١ررذ عٍررٝ حٌزٕررذ سلررُ )

 حٌزٞ ٠ٕ  عٍٝ ِخ ٠ٍٟ: 02/6/9105رـٍغظٗ رظخس٠خ 
( حٌلخلررً ع١ٍٙررخ ٠SAT0&9ررظُ حكظغررخد ِـّررٛا دسؿررخص حِظلخٔررخص حٌرر  )

حٌطخٌررذ ـررٟ حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش حألِش٠ى١ررش حٌّعخدٌررش عٕررذ حٌمزررٛي رخٌـخِعررخص 
حٌّصرش٠ش ٚـمرخً ألعٍرٝ حٌرذسؿخص حٌررٛحسدس رٕظرخثؾ حٌّلرخٚالص حٌظرٟ طرشد ٌّٛلررع 
 حٌظٕغرر١ك ح،ٌىظشٚٔررٟ ٚحٌّشعررٍش رٛحعررطش حٌطخٌررذ عٍررٝ حٌىررٛد حٌّلررذد ٚ٘ررٛ

ٚ٘ررٟ ح١ٌٙجررش حٌّغررجٌٛش عررٓ  College board( ٚرٌرره ِررٓ ِٛلررع 6426)
٘زٖ حالِظلخٔخص رؽط حٌٕظش عٓ حٌٕظخثؾ حٌظرٟ طرشد خرالؾ رٌره ـرٟ حٌشرٙخدحص 
حٌٛسل١ش حٌظٟ ٠ظمذَ رٙخ حٌطخٌذ ك١غ أْ رعط حٌّلخٚالص ٠ظُ اٌؽخثٙخ رٛحعرطش 

College board  ٚرعررذ اعررالْ حٌٕظررخثؾ الوظشررخؾ كررخالص ؼرر  ؿّررخعٟ أ
 طض٠ٚش أٚ خالـٗ.

)ؽ( حألخررز رـررذحٚي دسؿررخص حٌغررخص حٌـذ٠ررذ وؤعررخط عٕررذ حكظغررخد حٌّـّررٛا 
حالعظزرررررخسٞ ٌطرررررالد حٌؼخ٠ٛٔرررررش حألِش٠ى١رررررش حعظزرررررخسح ِرررررٓ حٌعرررررخَ حٌـرررررخِعٟ 
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٠ٚررظُ طل٠ٛررً دسؿررخص حِظلخٔررخص حٌغررخص حٌمررذ٠ُ اٌررٝ حٌررذسؿخص  9106/9106
ـٟ ؿرذحٚي حٌغرخص حٌـذ٠رذ غزمرخً ٌّرخ ٘رٛ ٚحسد رخٌـرذحٚي حٌّشـمرش حٌّىخـجش ٌٙخ 

حألِش٠ى١ش ٚرٌره عٍرٝ ِغرج١ٌٛش حٌـٙرش حٌّخٔلرش  College boardِٓ ١٘جش 
College board  حألِش٠ى١ررش، ٚرٌرره رظلم١ررك حٌشررشٚغ حٌّطٍٛرررش الٌظلررخق

( SAT   GBAحٌطررررالد حٌلخلرررر١ٍٓ عٍررررٝ  ررررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررررش حألِش٠ى١ررررش )
حٌّصش٠ش )حٌلى١ِٛش   حٌخخلش(،)ٚـٟ ٘زٖ حٌلخٌش طىرْٛ  رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ

حٌـذ٠ررذ وؤعررخط ٚحٌررذسؿخص حٌّىخـجررش ٌررٗ ـررٟ حِظلررخْ  SATدسؿررخص حِظلررخْ 
SAT :ٌٟحٌمذ٠ُ. عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخ 

 SAT0( دسؿررش ٚحٌّىررخـت ٌررٗ ـررٟ دسؿررخص 0151حٌـذ٠ررذ ) SAT0دسؿررخص 
حٌمرذ٠ُ ( دسؿش ـ١ظُ طل٠ًٛ حٌمذ٠ُ ٌٍـذ٠ذ رل١غ ِرٓ كصرً ـرٟ 0441حٌمذ٠ُ )
( دسؿررش ـررٟ حٌـذ٠ررذ ٠ٚررظُ لغررّش 0151( دسؿررش وؤٔررٗ كصررً )0441عٍررٝ )

%( ٌلغررررررخد حٌّـّررررررٛا 61( ِعررررررشٚرخً ـررررررٟ )0611( عٍررررررٝ )0151)
 حالعظزخسٞ.

)د( لزرررٛي حٌطرررالد حٌلخلررر١ٍٓ عٍرررٝ  رررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرررش حألِش٠ى١رررش رخٌـخِعرررخص 
حٌّصش٠ش )كى١ِٛش   خخلش( عٛحو دسط حٌطخٌذ ػالع لفٛؾ دسحع١ش عٍرٝ 

( G00,G09( أٚ لرف١ٓ دسحعر١١ٓ )G01,G00,G09حألِش٠ىرٟ ) حٌٕظخَ 
( ِع حٌظؤوذ ِٓ حعظ١فخو حٌطخٌذ ٌزخلٟ حٌششٚغ G09أٚ لؿ دسحعٟ ٚحكذ ) 

حٌّطٍٛرررش عٕررذ حٌظمررذَ ٌٍـخِعررخص حٌّصررش٠ش ِررٓ ك١ررغ ) حٌظغٍغررً حٌذسحعررٟ   
حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش   حعظّخد  ٙخدس حٌّذسعش ِرٓ اكرذٜ ١٘جرخص حالعظّرخد حٌذ١ٌٚرش 

رٙررخ ـررٟ ِصررش   حؿظ١ررخص حٌلررذ حألدٔررٝ حٌّطٍررٛد ـررٟ حِظلخٔررخص حٌرر  حٌّعظررشؾ 
SAT.)٠طزك رٌه عٍٝ حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌىٕذ٠ش( ) 

  حعظّشحس حٌعًّ رمٛحعذ حٌمزٛي حألخشٜ حٌّعّٛي رٙرخ عٕرذ لزرٛي ٘رزٖ حٌفجرش 6
 ِٓ حٌطالد رخٌـخِعخص حٌّصش٠ش.

 
 ٍِلٛألش ٘خِش:

عٍررٝ حٌشررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّعخدٌررش )حٌعشر١ررش    ٌٍطررالد حٌلخلرر١ٍٓرخٌٕغررزش 
حألؿٕز١ش( ٠شرظشغ لزرٛي أٚسحلٙرُ طمرذ٠ُ حٌّغرظٕذ حٌرزٞ ٠ف١رذ ح،لخِرش حٌشرشع١ش 
حٌٕظخ١ِش حٌفع١ٍش ٌٍطخٌرذ ٌٚٚرٟ أِرشٖ ـرٟ حٌذٌٚرش حٌلخلرً ِٕٙرخ حٌطخٌرذ عٍرٝ 
حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّعخدٌررش غررٛي ِررذس حٌذسحعررش حٌظررٟ طّررٕق حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش 

عٍرررٝ أعخعرررٙخ )٠ٚظلرررذد طرررخس٠خ ررررذو حٌذسحعرررش ٚحٔظٙخثٙرررخ ٚحٔظٙرررخو  حٌّعخدٌرررش
حٌّصرشٞ ِرٓ حٌذٌٚرش  حالِظلخٔخص رىظخد ِٛػك ِٓ وً ِرٓ حٌّغظشرخس حٌؼمرخـٟ

حٌّخٔلش ٌٍشٙخدس أٚ حٌّغظشخس حٌؼمخـٟ ٌٍذٌٚش حٌّخٔلش ٌٍشٙخدس ـٟ ؿّٙٛس٠رش 
ِصررش حٌعشر١رررش( ٚرٌررره رظمرررذ٠ُ الخِرررش ـع١ٍرررش ِٛػمرررش ِرررٓ حٌّغظشرررخس حٌؼمرررخـٟ 

ّصشٞ أٚ ِٓ حٌغفخسس حٌّصش٠ش رخٌذٌٚش حٌّخٔلش ٚؿرٛحص عرفش ِٛظرلخً ررٗ حٌ
طررٛحس٠خ ٚؿٙررش حٌررذخٛي ٚحٌخررشٚؽ ٚ ررٙخدس طلشوررخص ِٛظررلخً رٙررخ طررٛحس٠خ 
ٚؿٙرش حٌرذخٛي ٚحٌخرشٚؽ. ٚرٌره طٕف١رزحً ٌٍلىرُ حٌمعرخثٟ حٌصرخدس ِرٓ ِـٍررظ 
حٌذٌٚرررش ـرررٟ ٘رررزح حٌشرررؤْ ٚرٌررره حعظزرررخسحً ِرررٓ حٌمزرررٛي ـرررٟ حٌعرررخَ حٌـرررخِعٟ 

 (.9191)طٕغ١ك  9191/9190
 

 عخدعخً: لٛحعذ عخِش:
اٌؽخو وخـش حالعظؼٕخوحص حٌظٟ عزك أْ لشس٘خ حٌّـٍرظ حألعٍرٝ  حٌظؤو١ذ عٍٝ  0

ٌٍـخِعرررخص رشرررؤْ لزرررٛي رعرررط حٌفجرررخص ِرررٓ حٌطرررالد رخٌـخِعرررخص حٌلى١ِٛرررش 
 حٌّصش٠ش ٚرٌه اعالو ألكىخَ حٌذعظٛس ٚحٌمخْٔٛ ٚحٌّلىّش ح،دحس٠ش.

لرر١ٍٓ عٍررٝ حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش  رر ٠ررظُ طٕغرر١ك ٚطش رر١ق حٌطررالد حٌلخ9
حٌّصرررش٠ش ٚحٌشرررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔرررش حٌّعخدٌرررش )حٌعشر١رررش ٚحألؿٕز١رررش( ٚحٌشرررٙخدحص 
حٌف١ٕرررش ٚحألص٘ش٠رررش ٚؼ١ش٘رررخ عرررٓ غش٠رررك ِىظرررذ طٕغررر١ك حٌمزرررٛي رخٌـخِعرررخص 
ٚحٌّعخ٘ذ ٌّشس ٚحكذس ـمػ. ِع حٌظؤو١رذ عٍرٝ عرذَ طش ر١ق ِرٓ عرزك طش ر١لٗ 

 م١مخً ٌّزذأ طىخـئ حٌفشل.ٌٍـخِعخص حٌلى١ِٛش حٌّصش٠ش ٚرٌه طل
 رر حعظزررخس و١ٍررخص )حٌٕٙذعررش ح،ٌىظش١ٔٚررش رّٕررٛؾ ؿخِعررش حٌّٕٛـ١ررش   ٕ٘ذعررش 2

حٌزظشٚي ٚحٌظعذ٠ٓ رخٌغ٠ٛظ ؿخِعش حٌغ٠ٛظ   ٕ٘ذعش حٌطخلش رؤعٛحْ ؿخِعرش 
أعٛحْ( ِٕخألشس ٌزخلٟ و١ٍخص حٌٕٙذعرش رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش حألخرشٜ ٌٍطرالد 

عذحد٠ررش(، ٠ٚررظُ حٌمزررٛي رٙررخ خررخسؽ حٌّغررظـذ٠ٓ ـمررػ )حٌّش ررل١ٓ ٌٍفشلررش ح،
لٛحعررذ حٌظٛص٠ررع حٌـؽشحـررٟ ٚح،ل١ٍّررٟ، ٠ٚررظُ حٌظل٠ٛررً ِٕٙررخ اٌررٝ رررخلٟ و١ٍررخص 
حٌٕٙذعرررش رخٌـخِعرررخص حٌّصرررش٠ش حألخرررشٜ أٚ حٌعىرررظ ٚـمرررخً ٌمٛحعرررذ حٌظل٠ٛرررً 
حٌّٕرررخألش ٌظم١ٍرررً حالؼظرررشحد ٌٍطرررالد حٌّغرررظـذ٠ٓ ـمرررػ )حٌّش رررل١ٓ ٌٍفشلرررش 

 ح،عذحد٠ش(.
١ػ حٌعّشحٟٔ ؿخِعش حٌمخ٘شس( و١ٍش ـش٠ذس، ٠ٚرظُ لزٌٛٙرخ   حعظزخس و١ٍش )حٌظخط4

خررخسؽ لٛحعررذ حٌظٛص٠ررع حٌـؽشحـررٟ، ٠ٚررظُ حٌظل٠ٛررً ِٕٙررخ اٌررٝ رررخلٟ حٌى١ٍررخص 
 حألخشٜ رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛش أٚ حٌعىظ ٚـمخً ٌمٛحعذ حٌظل٠ًٛ ؼ١ش حٌّٕخألش.

  حعظزخس و١ٍش حٌطذ رخ،عّخع١ٍ١ش ؿخِعش لٕخس حٌغر٠ٛظ و١ٍرش ِٕرخألشس ٌزرخلٟ 5
خص حٌطررذ رخٌـخِعررخص حٌّصررش٠ش حألخررشٜ ٌٍطررالد حٌّغررظـذ٠ٓ ـمررػ، ٠ٚررظُ و١ٍرر

حٌمزررٛي رٙررخ ٚـمررخً ٌمٛحعررذ حٌظٛص٠ررع حٌـؽشحـررٟ ٠ٚررظُ حٌظل٠ٛررً ِٕٙررخ اٌررٝ رررخلٟ 
و١ٍررخص حٌطررذ رخٌـخِعررخص حألخررشٜ أٚ حٌعىررظ ٚـمررخً ٌمٛحعررذ حٌظل٠ٛررً حٌّٕررخألش 

 ٌٍطالد حٌّغظـذ٠ٓ ـمػ.
 ظ عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:  ٠ىْٛ حٌمزٛي رى١ٍش حٌزٕخص ؿخِعش ع١ٓ  6ّ

رخٌٕغزش ٌشعزش )رٕخص/ هدحد( حٌّٕخألشس ٌى١ٍرخص )ح٢دحد( رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش 
٠ىررْٛ حٌمزررٛي رٙررخ ٚحٌظش رر١ق ٌٙررخ غزمررخً ٌمٛحعررذ حٌظٛص٠ررع حٌـؽشحـررٟ ٌى١ٍررخص 

ح٢دحد.
رخٌٕغزش ٌشعزش )رٕخص/ عٍَٛ( حٌّٕخألشس ٌى١ٍخص )حٌعٍرَٛ( رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش 

ق ٌٙخ غزمخً ٌمٛحعذ حٌظٛص٠ع حٌـؽشحـٟ ٌى١ٍخص حٌعٍَٛ.٠ىْٛ حٌمزٛي رٙخٚحٌظش ١
رخٌٕغزش ٌشعزش )رٕخص/ طشر١ش ( حٌّٕخألشس ٌى١ٍخص حٌظشر١رش رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش 
٠ىرررْٛ حٌمزرررٛي رٙخٚحٌظش ررر١ق ٌٙرررخ غزمرررخً ٌمٛحعرررذ حٌظٛص٠رررع حٌـؽشحـرررٟ ٌى١ٍرررخص 

حٌظشر١ش.
ظفرٛل١ٓ   رخٌٕغزش ٌٍطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش ِرٓ ِرذحسط ح6ٌّ

 ٌٍعٍَٛ ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ رـّٙٛس٠ش ِصش حٌعشر١ش:
( حٌّٛحـمررش عٍررٝ طخصرر١  ٔغررزش ِشٔررش ٌٍطررالد حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ حٌشررٙخدس 0

حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّصررش٠ش ـررٟ حٌعٍررَٛ ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١ررخ ِررٓ ِررذحسط حٌّظفررٛل١ٓ ٌٍعٍررَٛ 
ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١رررخ رـّٙٛس٠رررش ِصرررش حٌعشر١رررش ٌالٌظلرررخق رخٌـخِعرررخص حٌّصرررش٠ش 
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٠ٚررظُ طل٠ٛررً دسؿررخص حِظلخٔررخص حٌغررخص حٌمررذ٠ُ اٌررٝ حٌررذسؿخص  9106/9106
ـٟ ؿرذحٚي حٌغرخص حٌـذ٠رذ غزمرخً ٌّرخ ٘رٛ ٚحسد رخٌـرذحٚي حٌّشـمرش حٌّىخـجش ٌٙخ 

حألِش٠ى١ش ٚرٌره عٍرٝ ِغرج١ٌٛش حٌـٙرش حٌّخٔلرش  College boardِٓ ١٘جش 
College board  حألِش٠ى١ررش، ٚرٌرره رظلم١ررك حٌشررشٚغ حٌّطٍٛرررش الٌظلررخق

( SAT   GBAحٌطررررالد حٌلخلرررر١ٍٓ عٍررررٝ  ررررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررررش حألِش٠ى١ررررش )
حٌّصش٠ش )حٌلى١ِٛش   حٌخخلش(،)ٚـٟ ٘زٖ حٌلخٌش طىرْٛ  رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ

حٌـذ٠ررذ وؤعررخط ٚحٌررذسؿخص حٌّىخـجررش ٌررٗ ـررٟ حِظلررخْ  SATدسؿررخص حِظلررخْ 
SAT :ٌٟحٌمذ٠ُ. عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخ 

 SAT0( دسؿررش ٚحٌّىررخـت ٌررٗ ـررٟ دسؿررخص 0151حٌـذ٠ررذ ) SAT0دسؿررخص 
حٌمرذ٠ُ ( دسؿش ـ١ظُ طل٠ًٛ حٌمذ٠ُ ٌٍـذ٠ذ رل١غ ِرٓ كصرً ـرٟ 0441حٌمذ٠ُ )
( دسؿررش ـررٟ حٌـذ٠ررذ ٠ٚررظُ لغررّش 0151( دسؿررش وؤٔررٗ كصررً )0441عٍررٝ )

%( ٌلغررررررخد حٌّـّررررررٛا 61( ِعررررررشٚرخً ـررررررٟ )0611( عٍررررررٝ )0151)
 حالعظزخسٞ.

)د( لزرررٛي حٌطرررالد حٌلخلررر١ٍٓ عٍرررٝ  رررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرررش حألِش٠ى١رررش رخٌـخِعرررخص 
حٌّصش٠ش )كى١ِٛش   خخلش( عٛحو دسط حٌطخٌذ ػالع لفٛؾ دسحع١ش عٍرٝ 

( G00,G09( أٚ لرف١ٓ دسحعر١١ٓ )G01,G00,G09حألِش٠ىرٟ ) حٌٕظخَ 
( ِع حٌظؤوذ ِٓ حعظ١فخو حٌطخٌذ ٌزخلٟ حٌششٚغ G09أٚ لؿ دسحعٟ ٚحكذ ) 

حٌّطٍٛرررش عٕررذ حٌظمررذَ ٌٍـخِعررخص حٌّصررش٠ش ِررٓ ك١ررغ ) حٌظغٍغررً حٌذسحعررٟ   
حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش   حعظّخد  ٙخدس حٌّذسعش ِرٓ اكرذٜ ١٘جرخص حالعظّرخد حٌذ١ٌٚرش 

رٙررخ ـررٟ ِصررش   حؿظ١ررخص حٌلررذ حألدٔررٝ حٌّطٍررٛد ـررٟ حِظلخٔررخص حٌرر  حٌّعظررشؾ 
SAT.)٠طزك رٌه عٍٝ حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌىٕذ٠ش( ) 

  حعظّشحس حٌعًّ رمٛحعذ حٌمزٛي حألخشٜ حٌّعّٛي رٙرخ عٕرذ لزرٛي ٘رزٖ حٌفجرش 6
 ِٓ حٌطالد رخٌـخِعخص حٌّصش٠ش.

 
 ٍِلٛألش ٘خِش:

عٍررٝ حٌشررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّعخدٌررش )حٌعشر١ررش    ٌٍطررالد حٌلخلرر١ٍٓرخٌٕغررزش 
حألؿٕز١ش( ٠شرظشغ لزرٛي أٚسحلٙرُ طمرذ٠ُ حٌّغرظٕذ حٌرزٞ ٠ف١رذ ح،لخِرش حٌشرشع١ش 
حٌٕظخ١ِش حٌفع١ٍش ٌٍطخٌرذ ٌٚٚرٟ أِرشٖ ـرٟ حٌذٌٚرش حٌلخلرً ِٕٙرخ حٌطخٌرذ عٍرٝ 
حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّعخدٌررش غررٛي ِررذس حٌذسحعررش حٌظررٟ طّررٕق حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش 

عٍرررٝ أعخعرررٙخ )٠ٚظلرررذد طرررخس٠خ ررررذو حٌذسحعرررش ٚحٔظٙخثٙرررخ ٚحٔظٙرررخو  حٌّعخدٌرررش
حٌّصرشٞ ِرٓ حٌذٌٚرش  حالِظلخٔخص رىظخد ِٛػك ِٓ وً ِرٓ حٌّغظشرخس حٌؼمرخـٟ

حٌّخٔلش ٌٍشٙخدس أٚ حٌّغظشخس حٌؼمخـٟ ٌٍذٌٚش حٌّخٔلش ٌٍشٙخدس ـٟ ؿّٙٛس٠رش 
ِصررش حٌعشر١رررش( ٚرٌررره رظمرررذ٠ُ الخِرررش ـع١ٍرررش ِٛػمرررش ِرررٓ حٌّغظشرررخس حٌؼمرررخـٟ 

ّصشٞ أٚ ِٓ حٌغفخسس حٌّصش٠ش رخٌذٌٚش حٌّخٔلش ٚؿرٛحص عرفش ِٛظرلخً ررٗ حٌ
طررٛحس٠خ ٚؿٙررش حٌررذخٛي ٚحٌخررشٚؽ ٚ ررٙخدس طلشوررخص ِٛظررلخً رٙررخ طررٛحس٠خ 
ٚؿٙرش حٌرذخٛي ٚحٌخرشٚؽ. ٚرٌره طٕف١رزحً ٌٍلىرُ حٌمعرخثٟ حٌصرخدس ِرٓ ِـٍررظ 
حٌذٌٚرررش ـرررٟ ٘رررزح حٌشرررؤْ ٚرٌررره حعظزرررخسحً ِرررٓ حٌمزرررٛي ـرررٟ حٌعرررخَ حٌـرررخِعٟ 

 (.9191)طٕغ١ك  9191/9190
 

 عخدعخً: لٛحعذ عخِش:
اٌؽخو وخـش حالعظؼٕخوحص حٌظٟ عزك أْ لشس٘خ حٌّـٍرظ حألعٍرٝ  حٌظؤو١ذ عٍٝ  0

ٌٍـخِعرررخص رشرررؤْ لزرررٛي رعرررط حٌفجرررخص ِرررٓ حٌطرررالد رخٌـخِعرررخص حٌلى١ِٛرررش 
 حٌّصش٠ش ٚرٌه اعالو ألكىخَ حٌذعظٛس ٚحٌمخْٔٛ ٚحٌّلىّش ح،دحس٠ش.

لرر١ٍٓ عٍررٝ حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش  رر ٠ررظُ طٕغرر١ك ٚطش رر١ق حٌطررالد حٌلخ9
حٌّصرررش٠ش ٚحٌشرررٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔرررش حٌّعخدٌرررش )حٌعشر١رررش ٚحألؿٕز١رررش( ٚحٌشرررٙخدحص 
حٌف١ٕرررش ٚحألص٘ش٠رررش ٚؼ١ش٘رررخ عرررٓ غش٠رررك ِىظرررذ طٕغررر١ك حٌمزرررٛي رخٌـخِعرررخص 
ٚحٌّعخ٘ذ ٌّشس ٚحكذس ـمػ. ِع حٌظؤو١رذ عٍرٝ عرذَ طش ر١ق ِرٓ عرزك طش ر١لٗ 

 م١مخً ٌّزذأ طىخـئ حٌفشل.ٌٍـخِعخص حٌلى١ِٛش حٌّصش٠ش ٚرٌه طل
 رر حعظزررخس و١ٍررخص )حٌٕٙذعررش ح،ٌىظش١ٔٚررش رّٕررٛؾ ؿخِعررش حٌّٕٛـ١ررش   ٕ٘ذعررش 2

حٌزظشٚي ٚحٌظعذ٠ٓ رخٌغ٠ٛظ ؿخِعش حٌغ٠ٛظ   ٕ٘ذعش حٌطخلش رؤعٛحْ ؿخِعرش 
أعٛحْ( ِٕخألشس ٌزخلٟ و١ٍخص حٌٕٙذعرش رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش حألخرشٜ ٌٍطرالد 

عذحد٠ررش(، ٠ٚررظُ حٌمزررٛي رٙررخ خررخسؽ حٌّغررظـذ٠ٓ ـمررػ )حٌّش ررل١ٓ ٌٍفشلررش ح،
لٛحعررذ حٌظٛص٠ررع حٌـؽشحـررٟ ٚح،ل١ٍّررٟ، ٠ٚررظُ حٌظل٠ٛررً ِٕٙررخ اٌررٝ رررخلٟ و١ٍررخص 
حٌٕٙذعرررش رخٌـخِعرررخص حٌّصرررش٠ش حألخرررشٜ أٚ حٌعىرررظ ٚـمرررخً ٌمٛحعرررذ حٌظل٠ٛرررً 
حٌّٕرررخألش ٌظم١ٍرررً حالؼظرررشحد ٌٍطرررالد حٌّغرررظـذ٠ٓ ـمرررػ )حٌّش رررل١ٓ ٌٍفشلرررش 

 ح،عذحد٠ش(.
١ػ حٌعّشحٟٔ ؿخِعش حٌمخ٘شس( و١ٍش ـش٠ذس، ٠ٚرظُ لزٌٛٙرخ   حعظزخس و١ٍش )حٌظخط4

خررخسؽ لٛحعررذ حٌظٛص٠ررع حٌـؽشحـررٟ، ٠ٚررظُ حٌظل٠ٛررً ِٕٙررخ اٌررٝ رررخلٟ حٌى١ٍررخص 
 حألخشٜ رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛش أٚ حٌعىظ ٚـمخً ٌمٛحعذ حٌظل٠ًٛ ؼ١ش حٌّٕخألش.

  حعظزخس و١ٍش حٌطذ رخ،عّخع١ٍ١ش ؿخِعش لٕخس حٌغر٠ٛظ و١ٍرش ِٕرخألشس ٌزرخلٟ 5
خص حٌطررذ رخٌـخِعررخص حٌّصررش٠ش حألخررشٜ ٌٍطررالد حٌّغررظـذ٠ٓ ـمررػ، ٠ٚررظُ و١ٍرر

حٌمزررٛي رٙررخ ٚـمررخً ٌمٛحعررذ حٌظٛص٠ررع حٌـؽشحـررٟ ٠ٚررظُ حٌظل٠ٛررً ِٕٙررخ اٌررٝ رررخلٟ 
و١ٍررخص حٌطررذ رخٌـخِعررخص حألخررشٜ أٚ حٌعىررظ ٚـمررخً ٌمٛحعررذ حٌظل٠ٛررً حٌّٕررخألش 

 ٌٍطالد حٌّغظـذ٠ٓ ـمػ.
 ظ عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:  ٠ىْٛ حٌمزٛي رى١ٍش حٌزٕخص ؿخِعش ع١ٓ  6ّ

رخٌٕغزش ٌشعزش )رٕخص/ هدحد( حٌّٕخألشس ٌى١ٍرخص )ح٢دحد( رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش 
٠ىررْٛ حٌمزررٛي رٙررخ ٚحٌظش رر١ق ٌٙررخ غزمررخً ٌمٛحعررذ حٌظٛص٠ررع حٌـؽشحـررٟ ٌى١ٍررخص 

ح٢دحد.
رخٌٕغزش ٌشعزش )رٕخص/ عٍَٛ( حٌّٕخألشس ٌى١ٍخص )حٌعٍرَٛ( رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش 

ق ٌٙخ غزمخً ٌمٛحعذ حٌظٛص٠ع حٌـؽشحـٟ ٌى١ٍخص حٌعٍَٛ.٠ىْٛ حٌمزٛي رٙخٚحٌظش ١
رخٌٕغزش ٌشعزش )رٕخص/ طشر١ش ( حٌّٕخألشس ٌى١ٍخص حٌظشر١رش رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش 
٠ىرررْٛ حٌمزرررٛي رٙخٚحٌظش ررر١ق ٌٙرررخ غزمرررخً ٌمٛحعرررذ حٌظٛص٠رررع حٌـؽشحـرررٟ ٌى١ٍرررخص 

حٌظشر١ش.
ظفرٛل١ٓ   رخٌٕغزش ٌٍطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش ِرٓ ِرذحسط ح6ٌّ

 ٌٍعٍَٛ ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ رـّٙٛس٠ش ِصش حٌعشر١ش:
( حٌّٛحـمررش عٍررٝ طخصرر١  ٔغررزش ِشٔررش ٌٍطررالد حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ حٌشررٙخدس 0

حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّصررش٠ش ـررٟ حٌعٍررَٛ ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١ررخ ِررٓ ِررذحسط حٌّظفررٛل١ٓ ٌٍعٍررَٛ 
ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١رررخ رـّٙٛس٠رررش ِصرررش حٌعشر١رررش ٌالٌظلرررخق رخٌـخِعرررخص حٌّصرررش٠ش 
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ٍٝ أعخط حألعذحد حٌّمرشس لزٌٛٙرخ عر٠ٕٛخً ِرٓ كٍّرش حٌلى١ِٛش رل١غ طلغذ ع
حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش حٌّصررش٠ش ـررٟ حٌى١ٍررخص حٌع١ٍّررش ٚحٌٕٙذعرر١ش حٌظررٟ طظٕخعررذ ِررع 
غز١عش دسحعش ٘ئالو حٌطالد خالي حٌّشكٍش حٌؼخ٠ٛٔش ٟٚ٘ عٍٝ عرز١ً حٌلصرش 
و١ٍخص )حٌطذ   حٌص١ذٌش   غذ حألعٕخْ   حٌطرذ حٌز١طرشٞ   حٌٕٙذعرش   حٌعٍرَٛ   

خص ٚحٌّعٍِٛررخص(، ِررع ؿزررش وغررش حٌعررذد اٌررٝ حٌعررذد حٌصررل١ق حألعٍررٝ ، حٌلخعررز
ٚرٌه ـٟ ظٛو وظخد حٌغر١ذ حألعرظخر حٌرذوظٛس ٚص٠رش حٌظشر١رش ٚحٌظعٍر١ُ ـرٟ ٘رزح 

 حٌشؤْ.
( ٠ررظُ كغررخد حٌٕغررزش حٌّشٔررش حٌّمررشسس ٌخش٠ـررٟ ِررذحسط حٌّظفررٛل١ٓ ٌٍعٍررَٛ 9

)حٌطذ    ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ رل١غ طلغذ ٔغزش ٌى١ٍخص ِـّٛعش حٌمطخعخص حٌع١ٍّش
حٌصرر١ذٌش   غررذ حألعررٕخْ   حٌطررذ حٌزطررشٞ   حٌعٍررَٛ( ٚطلغررذ ٔغررزش أخررشٜ 
ٌّـّٛعررش حٌمطخعررخص حٌٕٙذعرر١ش ) حٌٕٙذعررش   حٌعٍررَٛ س٠خظررش   حٌلخعررزخص 

 ٚحٌّعٍِٛخص(.
طلغرررذ ٔغرررزش حٌى١ٍرررخص حٌع١ٍّرررش رمغرررّش عرررذد حٌطرررالد حٌّظمرررذ١ِٓ ـرررٟ  9/0

ـرٟ و١ٍرخص )حٌطرذ    حٌشٙخدس اٌٝ عذد حألِخوٓ حٌّظخكش ـرٟ حٌمطخعرخص حٌع١ٍّرش
حٌص١ذٌش   غذ حألعٕخْ   حٌطذ حٌز١طشٞ( ٚطلغذ عٍٝ أعخعرٗ عرذد حألِرخوٓ 

 حٌّظخكش ـٟ وً و١ٍش ِٕٙخ.
طلغررذ ٔغررزش حٌى١ٍررخص حٌٕٙذعرر١ش رمغررّش عررذد حٌطررالد حٌّظمررذ١ِٓ ـررٟ  9/9

حٌشرررٙخدس اٌرررٝ عرررذد حألِرررخوٓ حٌّظخكرررش ـرررٟ حٌمطخعرررخص حٌٕٙذعررر١ش ـرررٟ و١ٍرررخص 
ٌلخعرزخص ٚحٌّعٍِٛرخص( ٚطلغرذ عٍرٝ أعخعررٗ )حٌٕٙذعرش   عٍرَٛ س٠خظرش   ح

 عذد حألِخوٓ حٌّظخكش ـٟ وً و١ٍش ِٕٙخ.
( ِشحعخس أْ ٠ظُ حٌغّخف ٌخش٠ـٟ ِرذحسط حٌّظفرٛل١ٓ ٌٍعٍرَٛ ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١رخ 2

رخٌظمذ٠ُ ـٟ حٌظٕغ١ك ح،ٌىظشٟٚٔ ٠ٚظُ طش ر١لُٙ ٌى١ٍرخص حٌـخِعرخص حٌلى١ِٛرش 
ش حٌّصرش٠ش ك١رغ ٠ىرْٛ حٌّصش٠ش عمذ اعالْ حٌّشكٍش حألٌٚرٝ ٌٍؼخ٠ٛٔرش حٌعخِر

 حٔظٙٝ طلذ٠ذ حألِخوٓ حٌّظخكش ٌٍؼخ٠ٛٔش حٌعخِش.
 
  رخٌٕغزش ٌٕظخَ ٚلٛحعذ لزٛي حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ  ٙخدس ِرذحسط ح١ٌٕرً 6

حٌؼخ٠ٛٔش حٌذ١ٌٚش رخٌـخِعخص ِٚئعغخص حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ حٌّصش٠ش )لذس حٌمرشحس 
 (:90/2/9106رظخس٠خ  9106ٌغٕش  0062حٌٛصحسٞ سلُ 

 
 ش٠ؿ رشٙخدس ح١ًٌٕ حٌؼخ٠ٛٔش حٌذ١ٌٚش أٚالً: طع

 ٙخدس ح١ًٌٕ حٌذ١ٌٚش ٟ٘  ٙخدس ِصش٠ش ِصّّش ٚـمخً ٌٍّعرخ١٠ش حٌذ١ٌٚرش طلرض 
ا شحؾ ٚكذس  ٙخدس ح١ًٌٕ حٌذ١ٌٚرش رصرٕذٚق ططر٠ٛش حٌظعٍر١ُ، ٚرخٌشرشحوش ِرع 

 ١٘جش حالِظلخٔخص حٌذ١ٌٚش رـخِعش وخِزش٠ذؽ حٌزش٠طخ١ٔش.
١ُ حٌفٕررٟ، ِٚررذ٠ش٠خص حٌظشر١ررش ٚحٌظعٍرر١ُ طظررٌٛٝ ٚصحسس حٌظشر١ررش ٚحٌظعٍرر١ُ ٚحٌظعٍرر

حٌّخظصرررش حعظّرررخد  رررٙخدس اطّرررخَ ِشكٍرررش حٌذسحعرررش حٌؼخ٠ٛٔرررش حٌظرررٟ طصرررذس٘خ 
حٌّررذحسط حٌظخرعررش ٌٛكررذس  ررٙخدس ح١ٌٕررً حٌذ١ٌٚررش، حٌّررذحسط حٌظررٟ ٠ررشخ  ٌٙررخ 

 رزٌه ِٓ ؿٙخص حٌظشخ١  حٌّع١ٕش رّغّٝ:  ٙخدس ح١ًٌٕ حٌؼخ٠ٛٔش حٌذ١ٌٚش.
 
 

 ػخ١ٔخً:  لٛحعذ عخِش:
 ٙخدس ح١ًٌٕ حٌؼخ٠ٛٔش حٌذ١ٌٚش ٚـك حٌّظطٍزخص ح٢ط١ش:طّٕق  

حؿظ١ررخص رٕـررخف حِظلخٔررخص عررزع ِررٛحد ولررذ حدٔررٝ ِررٓ حٌّررٛحد حٌّئٍ٘ررش ٌررذخٛي 
حٌـخِعخص، ٚـمخً ٌـرذٚي حٌّرٛحد حٌرٛحسد رمرشحس ٚص٠رش حٌظشر١رش ٚحٌظعٍر١ُ حٌصرخدس 

ـٟ ٘زح حٌشؤْ.
ش أِررخَ ٌـررخْ حؿظ١ررخص رٕـررخف حِظلررخْ ِررخدطٟ حٌظشر١ررش حٌذ١ٕ٠ررش ٚحٌظشر١ررش حٌٛغ١ٕرر

حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش، ٚال طلظغذ ٘خطخْ حٌّخدطخْ ظّٓ حٌّٛحد حألعخع١ش 
 أٚ حالخظ١خس٠ش.

حؿظ١خص رٕـخف حِظلخْ ـٟ ِرخدط١ٓ ِرٓ ظرّٓ حٌّرٛحد ح٢ط١رش: حٌفرٓ ٚحٌظصر١ُّ، 
حٌّٛع١مٝ، حٌظشر١ش حٌش٠خظ١ش، ٚال طلغذ ٘زٖ حٌّٛحد ظّٓ حٌّٛحد حألعخعر١ش 

 أٚ حالخظ١خس٠ش.
خٌذ حٌلخلً عٍٝ  ٙخدس ح١ًٌٕ حٌؼخ٠ٛٔش حٌذ١ٌٚش ٌالٌظلخق رخٌـخِعرخص ٠ظمذَ حٌط

ٚوخـش ِئعغخص حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ حٌّصش٠ش رششغ لعخو حػٕرٝ عشرش عخِرخً عٍرٝ 
حأللً ـرٟ حٌظعٍر١ُ لزرً حٌـرخِعٟ، ِٕٙرخ ػرالع عرٕٛحص عٍرٝ حأللرً ـرٟ حٌّشكٍرش 

 حٌؼخ٠ٛٔش.
٠ررش ٚحٌش٠خظرر١خص ٠ررظُ حكظغررخد وررً ِررٓ ِررخدس حٌٍؽررش حٌعشر١ررش ٚحٌٍؽررش ح،ٔـ١ٍض

( )اؿزررخسٞ( رخ،ظررخـش اٌررٝ ِررخدس حٌٍؽررش حٌفشٔغرر١ش )كررخي L0)حٌّغررظٜٛ حألٚي 
حخظ١خس٘ررخ( ظررّٓ حٌّررٛحد حٌغررزع حٌّطٍٛرررش ولررذ حدٔررٝ رشررشغ حعررظ١فخو حٌّررٛحد 

 حٌّئٍ٘ش ٌٍمزٛي رىً و١ٍش / ِعٙذ.
ػخٌؼررخً: لٛحعررذ طلذ٠ررذ ٔغررزش حألعررذحد حٌّخصصررش ٌطررالد  ررٙخدس ح١ٌٕررً حٌؼخ٠ٛٔررش 

 حٌذ١ٌٚش:
طلذد حألعذحد حٌّمشسس عٍٝ أعخط طخص١  ٔغرزش ِشٔرش ِغرظمٍش ٌٍطرالد   0

حٌلخل١ٍٓ عٍٝ  ٙخدس ح١ًٌٕ حٌؼخ٠ٛٔش حٌذ١ٌٚش ٌالٌظلخق رخٌـخِعرخص حٌلى١ِٛرش، 
عٍرٝ أْ طلغرذ طٍرره حٌٕغرزش عٍرٝ أعررخط حألعرذحد حٌّمرشس لزٌٛٙررخ عر٠ٕٛخً ِررٓ 

١ِرررش كٍّرررش حٌؼخ٠ٛٔرررش حٌعخِرررش حٌّصرررش٠ش ـرررٟ وخـرررش حٌى١ٍرررخص رخٌـخِعرررخص حٌلىٛ
ٚحٌّعخ٘ررذ حٌظخرعررش ٌررٛصحسس حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ رـ١ّررع طخصصررخطٙخ غزمررخً ٌٍّررٛحد 

 حٌّئٍ٘ش ٚحٌششٚغ حٌّطٍٛرش ِع ؿزش وغش حٌعذد اٌٝ حٌعذد حٌصل١ق حألعٍٝ.
٠ظُ كغخد حٌٕغزش حٌّشٔش حٌّمشسس ٌذخٛي حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍرٝ  رٙخدس   9 

 حٌظخٌٟ: ح١ًٌٕ حٌذ١ٌٚش رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ حٌلى١ِٛش عٍٝ حٌٕلٛ
)أ( حٌٕغزش حٌّشٔش ٌٍطالد حٌلخل١ٍٓ عٍرٝ  رٙخدس ح١ٌٕرً حٌؼخ٠ٛٔرش حٌذ١ٌٚرش ـرٟ 
ِـّٛعش حٌى١ٍخص حٌع١ٍّرش ـمرػ = عرذد حٌطرالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ  رٙخدس ح١ٌٕرً 

عررذد ÷ حٌؼخ٠ٛٔررش حٌذ١ٌٚررش حٌّررئ١ٍ٘ٓ ٌٍمزررٛي ـررٟ ِـّٛعررش حٌى١ٍررخص حٌع١ٍّررش 
ِررٓ غررالد  ررٙخدس حٌطررالد حٌّمررشس لزررٌُٛٙ ـررٟ ِـّٛعررش حٌى١ٍررخص حٌع١ٍّررش 

 / خخِغخً.9حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش ـٟ حٌـخِعخص حٌلى١ِٛش. غزمخً ٌٍزٕذ 
)د( حٌٕغزش حٌّشٔش ٌٍطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ  ٙخدس ح١ًٌٕ حٌؼخ٠ٛٔرش حٌذ١ٌٚرش ـرٟ 
ِـّٛعش حٌى١ٍخص حٌٕٙذع١ش ـمػ = عذد حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍرٝ  رٙخدس ح١ٌٕرً 

عررذد ÷ ى١ٍررخص حٌٕٙذعرر١ش حٌؼخ٠ٛٔررش حٌذ١ٌٚررش حٌّررئ١ٍ٘ٓ ٌٍمزررٛي ـررٟ ِـّٛعررش حٌ
حٌطررالد حٌّمررشس لزررٌُٛٙ ـررٟ ِـّٛعررش حٌى١ٍررخص حٌٕٙذعرر١ش ِررٓ غررالد  ررٙخدس 

 / خخِغخً.2حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش ـٟ حٌـخِعخص حٌلى١ِٛش. غزمخً ٌٍزٕذ 
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 ػخ١ٔخً:  لٛحعذ عخِش:
 ٙخدس ح١ًٌٕ حٌؼخ٠ٛٔش حٌذ١ٌٚش ٚـك حٌّظطٍزخص ح٢ط١ش:طّٕق  

حؿظ١ررخص رٕـررخف حِظلخٔررخص عررزع ِررٛحد ولررذ حدٔررٝ ِررٓ حٌّررٛحد حٌّئٍ٘ررش ٌررذخٛي 
حٌـخِعخص، ٚـمخً ٌـرذٚي حٌّرٛحد حٌرٛحسد رمرشحس ٚص٠رش حٌظشر١رش ٚحٌظعٍر١ُ حٌصرخدس 

ـٟ ٘زح حٌشؤْ.
ش أِررخَ ٌـررخْ حؿظ١ررخص رٕـررخف حِظلررخْ ِررخدطٟ حٌظشر١ررش حٌذ١ٕ٠ررش ٚحٌظشر١ررش حٌٛغ١ٕرر

حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش، ٚال طلظغذ ٘خطخْ حٌّخدطخْ ظّٓ حٌّٛحد حألعخع١ش 
 أٚ حالخظ١خس٠ش.

حؿظ١خص رٕـخف حِظلخْ ـٟ ِرخدط١ٓ ِرٓ ظرّٓ حٌّرٛحد ح٢ط١رش: حٌفرٓ ٚحٌظصر١ُّ، 
حٌّٛع١مٝ، حٌظشر١ش حٌش٠خظ١ش، ٚال طلغذ ٘زٖ حٌّٛحد ظّٓ حٌّٛحد حألعخعر١ش 

 أٚ حالخظ١خس٠ش.
خٌذ حٌلخلً عٍٝ  ٙخدس ح١ًٌٕ حٌؼخ٠ٛٔش حٌذ١ٌٚش ٌالٌظلخق رخٌـخِعرخص ٠ظمذَ حٌط

ٚوخـش ِئعغخص حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ حٌّصش٠ش رششغ لعخو حػٕرٝ عشرش عخِرخً عٍرٝ 
حأللً ـرٟ حٌظعٍر١ُ لزرً حٌـرخِعٟ، ِٕٙرخ ػرالع عرٕٛحص عٍرٝ حأللرً ـرٟ حٌّشكٍرش 

 حٌؼخ٠ٛٔش.
٠ررش ٚحٌش٠خظرر١خص ٠ررظُ حكظغررخد وررً ِررٓ ِررخدس حٌٍؽررش حٌعشر١ررش ٚحٌٍؽررش ح،ٔـ١ٍض

( )اؿزررخسٞ( رخ،ظررخـش اٌررٝ ِررخدس حٌٍؽررش حٌفشٔغرر١ش )كررخي L0)حٌّغررظٜٛ حألٚي 
حخظ١خس٘ررخ( ظررّٓ حٌّررٛحد حٌغررزع حٌّطٍٛرررش ولررذ حدٔررٝ رشررشغ حعررظ١فخو حٌّررٛحد 

 حٌّئٍ٘ش ٌٍمزٛي رىً و١ٍش / ِعٙذ.
ػخٌؼررخً: لٛحعررذ طلذ٠ررذ ٔغررزش حألعررذحد حٌّخصصررش ٌطررالد  ررٙخدس ح١ٌٕررً حٌؼخ٠ٛٔررش 

 حٌذ١ٌٚش:
طلذد حألعذحد حٌّمشسس عٍٝ أعخط طخص١  ٔغرزش ِشٔرش ِغرظمٍش ٌٍطرالد   0

حٌلخل١ٍٓ عٍٝ  ٙخدس ح١ًٌٕ حٌؼخ٠ٛٔش حٌذ١ٌٚش ٌالٌظلخق رخٌـخِعرخص حٌلى١ِٛرش، 
عٍرٝ أْ طلغرذ طٍرره حٌٕغرزش عٍرٝ أعررخط حألعرذحد حٌّمرشس لزٌٛٙررخ عر٠ٕٛخً ِررٓ 

١ِرررش كٍّرررش حٌؼخ٠ٛٔرررش حٌعخِرررش حٌّصرررش٠ش ـرررٟ وخـرررش حٌى١ٍرررخص رخٌـخِعرررخص حٌلىٛ
ٚحٌّعخ٘ررذ حٌظخرعررش ٌررٛصحسس حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ رـ١ّررع طخصصررخطٙخ غزمررخً ٌٍّررٛحد 

 حٌّئٍ٘ش ٚحٌششٚغ حٌّطٍٛرش ِع ؿزش وغش حٌعذد اٌٝ حٌعذد حٌصل١ق حألعٍٝ.
٠ظُ كغخد حٌٕغزش حٌّشٔش حٌّمشسس ٌذخٛي حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍرٝ  رٙخدس   9 

 حٌظخٌٟ: ح١ًٌٕ حٌذ١ٌٚش رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ حٌلى١ِٛش عٍٝ حٌٕلٛ
)أ( حٌٕغزش حٌّشٔش ٌٍطالد حٌلخل١ٍٓ عٍرٝ  رٙخدس ح١ٌٕرً حٌؼخ٠ٛٔرش حٌذ١ٌٚرش ـرٟ 
ِـّٛعش حٌى١ٍخص حٌع١ٍّرش ـمرػ = عرذد حٌطرالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ  رٙخدس ح١ٌٕرً 

عررذد ÷ حٌؼخ٠ٛٔررش حٌذ١ٌٚررش حٌّررئ١ٍ٘ٓ ٌٍمزررٛي ـررٟ ِـّٛعررش حٌى١ٍررخص حٌع١ٍّررش 
ِررٓ غررالد  ررٙخدس حٌطررالد حٌّمررشس لزررٌُٛٙ ـررٟ ِـّٛعررش حٌى١ٍررخص حٌع١ٍّررش 

 / خخِغخً.9حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش ـٟ حٌـخِعخص حٌلى١ِٛش. غزمخً ٌٍزٕذ 
)د( حٌٕغزش حٌّشٔش ٌٍطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ  ٙخدس ح١ًٌٕ حٌؼخ٠ٛٔرش حٌذ١ٌٚرش ـرٟ 
ِـّٛعش حٌى١ٍخص حٌٕٙذع١ش ـمػ = عذد حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍرٝ  رٙخدس ح١ٌٕرً 

عررذد ÷ ى١ٍررخص حٌٕٙذعرر١ش حٌؼخ٠ٛٔررش حٌذ١ٌٚررش حٌّررئ١ٍ٘ٓ ٌٍمزررٛي ـررٟ ِـّٛعررش حٌ
حٌطررالد حٌّمررشس لزررٌُٛٙ ـررٟ ِـّٛعررش حٌى١ٍررخص حٌٕٙذعرر١ش ِررٓ غررالد  ررٙخدس 

 / خخِغخً.2حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش ـٟ حٌـخِعخص حٌلى١ِٛش. غزمخً ٌٍزٕذ 
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)ؽ( حٌٕغزش حٌّشٔش ٌٍطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ  ٙخدس ح١ًٌٕ حٌؼخ٠ٛٔرش حٌذ١ٌٚرش ـرٟ 
( = عرذد حٌطرالد حٌلخلر١ٍٓ ِـّٛعش حٌى١ٍخص حٌشرخٍِش )حٌع١ٍّرش   حٌٕٙذعر١ش

عٍررٝ  ررٙخدس ح١ٌٕررً حٌؼخ٠ٛٔررش حٌذ١ٌٚررش حٌّررئ١ٍ٘ٓ ٌٍمزررٛي ـررٟ ِـّٛعررش حٌى١ٍررخص 
عررذد حٌطررالد حٌّمررشس لزررٌُٛٙ ـررٟ ؿ١ّررع ÷ حٌشررخٍِش )حٌع١ٍّررش   حٌٕٙذعرر١ش( 

حٌى١ٍرررخص حٌظرررٟ طمزرررً حٌّـّٛعرررش )حٌع١ٍّرررش   حٌٕٙذعررر١ش( ِرررٓ غرررالد  رررٙخدس 
 / خخِغخً.2،9زمخً ٌٍزٕذ٠ٓ حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش ـٟ حٌـخِعخص حٌلى١ِٛش. غ

حٌٕغزش حٌّشٔش ٌٍطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ  رٙخدس ح١ٌٕرً حٌؼخ٠ٛٔرش حٌذ١ٌٚرش ـرٟ )د( 
ِـّٛعررش حٌى١ٍررخص حٌٕظش٠ررش ٚحألدر١ررش = عررذد حٌطررالد حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ  ررٙخدس 
ح١ٌٕرررً حٌؼخ٠ٛٔرررش حٌذ١ٌٚرررش حٌّرررئ١ٍ٘ٓ ٌٍمزرررٛي ـرررٟ ِـّٛعرررش حٌى١ٍرررخص حٌٕظش٠رررش 

ٌُٛٙ ـرررٟ ِـّٛعرررش حٌى١ٍرررخص حٌٕظش٠رررش عرررذد حٌطرررالد حٌّمرررشس لزررر÷ ٚحألدر١رررش 
ٚحألدر١ش ـٟ ؿ١ّع حٌى١ٍخص حٌٕظش٠ش ٚحألدر١ش ِٓ غالد  ٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِرش 

 / خخِغخً.0. غزمخً ٌٍزٕذ ـٟ حٌـخِعخص حٌلى١ِٛش
٠ررظُ طلذ٠ررذ عررذد حألِررخوٓ حٌّظخكررش ٌٍطررالد حٌّظمررذ١ِٓ ِررٓ كٍّررش  ررٙخدس )٘رر ( 

حٌٕغررزش حٌّخصصررش  درعررشح١ٌٕررً حٌؼخ٠ٛٔررش حٌذ١ٌٚررش ـررٟ وررً و١ٍررش أٚ ِعٙررذ 
ٌٍشٙخدس ـٟ عذد حألِخوٓ حٌّمشس لزٌٛٙخ ِرٓ كٍّرش حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش 

 .ـٟ وً و١ٍش أٚ ِعٙذ ِع ؿزش وغٛس حألِخوٓ اٌٝ حٌعذد حٌصل١ق حألعٍٝ
 ـعٍٝ عز١ً حٌّؼخي:

ارح ورررخْ عرررذد حٌطرررالد حٌلخلررر١ٍٓ عٍرررٝ  رررٙخدس ح١ٌٕرررً حٌؼخ٠ٛٔرررش حٌذ١ٌٚرررش * 
غخٌزررخً ٚوررخْ ِـّررٛا  ١91ررخص حٌّـّٛعررش حٌع١ٍّررش ٚحٌّررئ١ٍ٘ٓ ٌٍمزررٛي ـررٟ وٍ

أعررذحد حٌطررالد حٌّمررشس لزررٌُٛٙ وطررالد ٔظررخ١١ِٓ ِررٓ غررالد حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش 
غخٌرذ طىرْٛ حٌٕغرزش حٌّشٔرش  42111حٌّصش٠ش ـٟ و١ٍخص حٌّـّٛعش حٌع١ٍّش 

 %(.111465006ـٟ ِـّٛعش حٌطالد حٌع١ٍّش )
ِررٓ كٍّررش  ررٙخدس ح١ٌٕررً ٚع١ٍررٗ طىررْٛ حألِررخوٓ حٌّظخكررش ٌٍطررالد حٌّظمررذ١ِٓ * 

× 111465006غخٌررذ ٠غررخٚٞ  211حٌؼخ٠ٛٔررش حٌذ١ٌٚررش ـررٟ وررً و١ٍررش طمزررً 
  ٠ررظُ ؿزش٘ررخ اٌررٝ ِىررخْ ٚحكررذ ـررٟ وررً و١ٍررش ِررٓ و١ٍررخص  11406=  211

 حٌّـّٛعش حٌع١ٍّش.
 سحرعخً:  شٚغ ٚلٛحعذ لزٛي  ٙخدس ح١ًٌٕ حٌؼخ٠ٛٔش حٌذ١ٌٚش:

٠ٛررش حٌذ١ٌٚررش رخٌعررٛحرػ ٠ررظُ لزررٛي حٌطررالد حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ  ررٙخدس ح١ٌٕررً حٌؼخٔ
 ٚحٌششٚغ حٌظخ١ٌش:

( ولررذ L0 رر أْ ٠ىررْٛ حٌطخٌررذ ٔخؿلررخً ـررٟ عررزع ِررٛحد ـررٟ حٌّغررظٜٛ حألٚي )0
 L9أدٔٝ ، ٚـٟ كخٌش طىشحس حٌطخٌذ ٌذسحعش ٔفظ حٌّخدس ـرٟ ِغرظٜٛ أعٍرٝ )

( ٌررٕفظ L0( ـرر١ّىٓ حكظغررخد أٞ ِّٕٙررخ رررذالً ِررٓ حٌّغررظٜٛ حأللررً )L2أٚ 
مزررٛي ـررٟ حٌى١ٍررخص حٌـخِع١ررش ٚحٌّعخ٘ررذ حٌع١ٍررخ حٌّررخدس ظررّٓ حٌّررٛحد حٌّئٍ٘ررش ٌٍ

ٌالعظفخدس ِٓ حٌظمرذ٠ش حألعٍرٝ ٌصرخٌق حٌطخٌرذ، ِرع رورش طمرذ٠ش حٌّرخدس ـرٟ ورً 
ِغظٜٛ ٠ذسعٗ حٌطخٌذ ـٟ حٌشٙخدس، ِع حٌظؤورذ ِرٓ حعرظ١فخو حٌّرٛحد حٌّئٍ٘رش 
ٌٍمزررٛي رىررً و١ٍررش، ٚرشررشغ عررذَ طىررشحس أٞ ِررخدس ـررٟ حوؼررش ِررٓ ِغررظٜٛ عٕررذ 

زخسٞ اال ـٟ كخٌش حٌى١ٍخص حٌع١ٍّش ٚحٌٕٙذع١ش، ٚـمخً ٌّخ كغخد حٌّـّٛا حالعظ
 ٘ٛ ِز١ٓ ـٟ حٌزٕذ حٌخخل رخٌّٛحد حٌّئٍ٘ش.

ٚرٌرره ـ١ّررخ عررذح حٌّررٛحد حٌظررٟ طررذسط ـررٟ ِغررظٜٛ أعٍررٝ ِررٓ حٌّغررظٜٛ     
( ـمرررػ ٚطّرررض ِعخدٌظٙرررخ ٚٚحـمرررض ع١ٍٙرررخ ٚصحسس حٌظشر١رررش ٚحٌظعٍررر١ُ L0حألٚي)

 حٌّصش٠ش.
سٞ ٌٍشررٙخدس ٚـمررخً ٌـررذٚي حٌظم١رر١ُ حٌشلّررٟ  رر ٠ررظُ حكظغررخد حٌّـّررٛا حالعظزررخ9

ٌظمذ٠شحص ِرٛحد حٌشرٙخدس حٌرٛحسد رخٌزٕرذ حٌخرخل رلغرخد حٌّـّرٛا حالعظزرخسٞ 
 (.Eٌٍشٙخدس )حٌلذ حألدٔٝ ٌٍٕـخف طمذ٠ش 

حٌّررٛحد حٌّئٍ٘ررش ٌٍمزررٛي رى١ٍررخص ِٚعخ٘ررذ حٌـخِعررخص حٌّصررش٠ش طٕمغررُ اٌررٝ  رر 2
 ػالع ِـّٛعخص ٟٚ٘:

طررذخً ظررّٓ ِظطٍزررخص حٌشررٙخدس ٚال ٠ّىررٓ ِررٛحد اؿزخس٠ررش: ٚ٘ررٟ حٌّررٛحد حٌظررٟ 
حٌلصٛي عٍٝ  ٙخدس ح١ًٌٕ حٌذ١ٌٚرش دْٚ حؿظ١خص٘رخ رٕـرخف   ٚ٘رٟ ِرٛحد حٌٍؽرش 

 حٌعشر١ش ٚحٌٍؽش ح،ٔـ١ٍض٠ش ٚحٌش٠خظ١خص.
ِٛحد أعخع١ش: ٟٚ٘ حٌّٛحد حٌّئٍ٘رش ٌظخصر  ِـّٛعرخص حٌى١ٍرخص حٌـخِع١رش 

 ٚحٌّعخ٘ذ حٌع١ٍخ حٌّخظٍفش.
حد حٌظٟ طرذخً ظرّٓ حٌّرٛحد حٌّئٍ٘رش ٌرذخٛي ِٛحد حخظ١خس٠ش: ٟٚ٘ ؿ١ّع حٌّٛ

حٌـخِعخص ٚطّٕق  رٙخدس ح١ٌٕرً حٌؼخ٠ٛٔرش حٌذ١ٌٚرش ٌٍطرالد حٌّظمرذ١ِٓ ٌٍلصرٛي 
ع١ٍٙخ ٚطُ حٌّٛحـمش ع١ٍٙرخ ِٚعخدٌظٙرخ عرخرمخً ِرٓ لزرً ٚصحسس حٌظشر١رش ٚحٌظعٍر١ُ 
ِٚٛحـمرررش حٌّـٍرررظ حألعٍرررٝ ٌٍـخِعرررخص، ٚورررزٌه حٌّرررٛحد حٌّئٍ٘رررش حٌظرررٟ ٠رررظُ 

ِعخدٌظٙرخ الكمرخً ِرٓ لزرً ٚصحسس حٌظشر١رش ٚحٌظعٍر١ُ ٚحٌّـٍرظ حٌّٛحـمرش ع١ٍٙرخ ٚ
 حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.

  ٌٍمزٛي ـٟ رعط حٌى١ٍخص ٠ّىٓ اظخـش ِٛحد أخرشٜ عٕرذ كغرخد حٌّـّرٛا 4
 حالعظزخسٞ ٚـمخً ٌّخ ٘ٛ ِز١ٓ ـٟ حٌزٕذ حٌخخل رخٌّٛحد حٌّئٍ٘ش.

 ش٠ش:خخِغخً:  حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش حٌّطٍٛرش ٌٍمزٛي رخٌى١ٍخص ٚحٌّعخ٘ذ حٌّص
طصرررٕؿ حٌّرررٛحد حٌّئٍ٘رررش ٌى١ٍرررخص ِٚعخ٘رررذ حٌـخِعرررخص حٌّصرررش٠ش اٌرررٝ ػرررالع 

 ِـّٛعخص عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
   حٌّـّٛعش حألٌٚٝ )ِـّٛعش حٌى١ٍخص ٚحٌّعخ٘ذ حٌٕظش٠ش ٚحألدر١ش(:0

ٚ٘ررٟ ِـّٛعررش حٌّررٛحد حٌّئٍ٘ررش ٌٍمزررٛي رى١ٍرررخص )ح٢دحد   حٌلمررٛق       
ٌظـرخسس ٚادحسس حألعّرخي   ح،عرالَ   حاللظصرخد ٚحٌعٍرَٛ حٌغ١خعر١ش   حٌظـرخسس   ح

ح٢ػخس   حألٌغٓ   حٌغ١خكش ٚحٌفٕخدق   حٌخذِش حالؿظّخع١ش   حاللظصخد حٌّٕضٌرٟ   
حأللغخَ حألدر١ش رى١ٍخص حٌظشر١ش ٚحٌزٕخص)) هدحد((   حٌفْٕٛ حٌـ١ٍّش )) ـٕرْٛ(( 

١رش     حٌظشر١رش حٌف١ٕرش   حٌظشر١رش حٌش٠خظر١ش   حٌظشر١رش حٌّٛعر١م١ش   حٌظشر١رش حٌٕٛع
حٌزٕررخص ؿخِعررش عرر١ٓ  ررّظ))طشر١ش(( ٚحٌّعخ٘ررذ حٌعخ١ٌررش حٌخخلررش )) ادحسس   
ِلخعررزش   عرر١خكش ٚـٕررخدق   ٌؽررخص   ٔظررُ ِعٍِٛررخص((( ٚحٌى١ٍررخص ٚحٌّعخ٘ررذ 

 حٌّٕخألشس.
 حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش ٌٙزٖ حٌّـّٛعش ِٓ حٌى١ٍخص ٟ٘:

 حٌّٛحد ح،ؿزخس٠ش: حٌٍؽش حٌعشر١ش ٚحٌٍؽش ح،ٔـ١ٍض٠ش ٚحٌش٠خظ١خص.
 حألعخع١ش: ال ٠ٛؿذ. حٌّٛحد

حٌّٛحد حالخظ١خس٠ش: ؿ١ّع حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش ٌذخٛي حٌـخِعخص ١ٌٚغض ِٓ حٌّرٛحد 
 ح،ؿزخس٠ش.

   حٌّـّٛعش حٌؼخ١ٔش )حٌّـّٛعش حٌع١ٍّش(:9
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ٚرٌرره ـ١ّررخ عررذح حٌّررٛحد حٌظررٟ طررذسط ـررٟ ِغررظٜٛ أعٍررٝ ِررٓ حٌّغررظٜٛ     
( ـمرررػ ٚطّرررض ِعخدٌظٙرررخ ٚٚحـمرررض ع١ٍٙرررخ ٚصحسس حٌظشر١رررش ٚحٌظعٍررر١ُ L0حألٚي)

 حٌّصش٠ش.
سٞ ٌٍشررٙخدس ٚـمررخً ٌـررذٚي حٌظم١رر١ُ حٌشلّررٟ  رر ٠ررظُ حكظغررخد حٌّـّررٛا حالعظزررخ9

ٌظمذ٠شحص ِرٛحد حٌشرٙخدس حٌرٛحسد رخٌزٕرذ حٌخرخل رلغرخد حٌّـّرٛا حالعظزرخسٞ 
 (.Eٌٍشٙخدس )حٌلذ حألدٔٝ ٌٍٕـخف طمذ٠ش 

حٌّررٛحد حٌّئٍ٘ررش ٌٍمزررٛي رى١ٍررخص ِٚعخ٘ررذ حٌـخِعررخص حٌّصررش٠ش طٕمغررُ اٌررٝ  رر 2
 ػالع ِـّٛعخص ٟٚ٘:

طررذخً ظررّٓ ِظطٍزررخص حٌشررٙخدس ٚال ٠ّىررٓ ِررٛحد اؿزخس٠ررش: ٚ٘ررٟ حٌّررٛحد حٌظررٟ 
حٌلصٛي عٍٝ  ٙخدس ح١ًٌٕ حٌذ١ٌٚرش دْٚ حؿظ١خص٘رخ رٕـرخف   ٚ٘رٟ ِرٛحد حٌٍؽرش 

 حٌعشر١ش ٚحٌٍؽش ح،ٔـ١ٍض٠ش ٚحٌش٠خظ١خص.
ِٛحد أعخع١ش: ٟٚ٘ حٌّٛحد حٌّئٍ٘رش ٌظخصر  ِـّٛعرخص حٌى١ٍرخص حٌـخِع١رش 

 ٚحٌّعخ٘ذ حٌع١ٍخ حٌّخظٍفش.
حد حٌظٟ طرذخً ظرّٓ حٌّرٛحد حٌّئٍ٘رش ٌرذخٛي ِٛحد حخظ١خس٠ش: ٟٚ٘ ؿ١ّع حٌّٛ

حٌـخِعخص ٚطّٕق  رٙخدس ح١ٌٕرً حٌؼخ٠ٛٔرش حٌذ١ٌٚرش ٌٍطرالد حٌّظمرذ١ِٓ ٌٍلصرٛي 
ع١ٍٙخ ٚطُ حٌّٛحـمش ع١ٍٙرخ ِٚعخدٌظٙرخ عرخرمخً ِرٓ لزرً ٚصحسس حٌظشر١رش ٚحٌظعٍر١ُ 
ِٚٛحـمرررش حٌّـٍرررظ حألعٍرررٝ ٌٍـخِعرررخص، ٚورررزٌه حٌّرررٛحد حٌّئٍ٘رررش حٌظرررٟ ٠رررظُ 

ِعخدٌظٙرخ الكمرخً ِرٓ لزرً ٚصحسس حٌظشر١رش ٚحٌظعٍر١ُ ٚحٌّـٍرظ حٌّٛحـمرش ع١ٍٙرخ ٚ
 حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.

  ٌٍمزٛي ـٟ رعط حٌى١ٍخص ٠ّىٓ اظخـش ِٛحد أخرشٜ عٕرذ كغرخد حٌّـّرٛا 4
 حالعظزخسٞ ٚـمخً ٌّخ ٘ٛ ِز١ٓ ـٟ حٌزٕذ حٌخخل رخٌّٛحد حٌّئٍ٘ش.

 ش٠ش:خخِغخً:  حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش حٌّطٍٛرش ٌٍمزٛي رخٌى١ٍخص ٚحٌّعخ٘ذ حٌّص
طصرررٕؿ حٌّرررٛحد حٌّئٍ٘رررش ٌى١ٍرررخص ِٚعخ٘رررذ حٌـخِعرررخص حٌّصرررش٠ش اٌرررٝ ػرررالع 

 ِـّٛعخص عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
   حٌّـّٛعش حألٌٚٝ )ِـّٛعش حٌى١ٍخص ٚحٌّعخ٘ذ حٌٕظش٠ش ٚحألدر١ش(:0

ٚ٘ررٟ ِـّٛعررش حٌّررٛحد حٌّئٍ٘ررش ٌٍمزررٛي رى١ٍرررخص )ح٢دحد   حٌلمررٛق       
ٌظـرخسس ٚادحسس حألعّرخي   ح،عرالَ   حاللظصرخد ٚحٌعٍرَٛ حٌغ١خعر١ش   حٌظـرخسس   ح

ح٢ػخس   حألٌغٓ   حٌغ١خكش ٚحٌفٕخدق   حٌخذِش حالؿظّخع١ش   حاللظصخد حٌّٕضٌرٟ   
حأللغخَ حألدر١ش رى١ٍخص حٌظشر١ش ٚحٌزٕخص)) هدحد((   حٌفْٕٛ حٌـ١ٍّش )) ـٕرْٛ(( 

١رش     حٌظشر١رش حٌف١ٕرش   حٌظشر١رش حٌش٠خظر١ش   حٌظشر١رش حٌّٛعر١م١ش   حٌظشر١رش حٌٕٛع
حٌزٕررخص ؿخِعررش عرر١ٓ  ررّظ))طشر١ش(( ٚحٌّعخ٘ررذ حٌعخ١ٌررش حٌخخلررش )) ادحسس   
ِلخعررزش   عرر١خكش ٚـٕررخدق   ٌؽررخص   ٔظررُ ِعٍِٛررخص((( ٚحٌى١ٍررخص ٚحٌّعخ٘ررذ 

 حٌّٕخألشس.
 حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش ٌٙزٖ حٌّـّٛعش ِٓ حٌى١ٍخص ٟ٘:

 حٌّٛحد ح،ؿزخس٠ش: حٌٍؽش حٌعشر١ش ٚحٌٍؽش ح،ٔـ١ٍض٠ش ٚحٌش٠خظ١خص.
 حألعخع١ش: ال ٠ٛؿذ. حٌّٛحد

حٌّٛحد حالخظ١خس٠ش: ؿ١ّع حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش ٌذخٛي حٌـخِعخص ١ٌٚغض ِٓ حٌّرٛحد 
 ح،ؿزخس٠ش.

   حٌّـّٛعش حٌؼخ١ٔش )حٌّـّٛعش حٌع١ٍّش(:9
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ٚ٘رٟ ِـّٛعررش حٌّررٛحد حٌّئٍ٘ررش ٌٍمزرٛي رى١ٍررخص )حٌطررذ   غررذ حألعررٕخْ       
  حأللغرخَ حٌع١ٍّرش حٌصر١ذٌش   حٌظّرش٠ط   حٌطرذ حٌز١طرشٞ   حٌعرالؽ حٌطز١عرٟ 

رى١ٍخص حٌعٍَٛ    حأللغخَ حٌع١ٍّش رى١ٍخص حٌظشر١ش   حٌزٕخص عٍرَٛ   حٌزٕرخص طشر١رش 
))عٍّٟ((رى١ٍش حٌزٕخص ؿخِعرش عر١ٓ  رّظ   و١ٍرخص حٌضسحعرش   و١ٍرخص حٌفٕرْٛ 

 حٌظطز١م١ش( ٚحٌى١ٍخص حٌّٕخألشس.
 حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش ٌٙزٖ حٌّـّٛعش ِٓ حٌى١ٍخص ٟ٘:

 ؽش حٌعشر١ش ٚحٌٍؽش ح،ٔـ١ٍض٠ش ٚحٌش٠خظ١خص.حٌّٛحد ح،ؿزخس٠ش: حٌٍ
 حٌّٛحد حألعخع١ش: حٌف١ض٠خو حٌى١ّ١خو ٚحألك١خو

حٌّٛحد حالخظ١خس٠ش: ؿ١ّع حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش ٌذخٛي حٌـخِعخص ١ٌٚغض ِٓ حٌّرٛحد 
 ح،ؿزخس٠ش أٚ حٌّٛحد حألعخع١ش. 

حٌّٛحد ح،ظخـ١ش ٌالٌظلخق رّـّٛعش حٌى١ٍخص حٌطز١رش ) حٌطرذ   غرذ حألعرٕخْ   
 حٌص١ذٌش   حٌعالؽ حٌطز١عٟ   حٌطذ حٌز١طشٞ   حٌظّش٠ط( ٚحٌى١ٍخص حٌّٕخألشس:

 ( ـٟ ِخدس حألك١خو.L2حٌّغظٜٛ )
أٚ حٌّغظٜٛ حٌؼخٟٔ عٍٝ حأللً ـٟ ِخدط١ٓ اكذحّ٘خ ِخدس حألك١خو ٚحألخشٜ ِٓ 

 ر١ٓ ِٛحد حٌف١ض٠خو   حٌى١ّ١خو   حٌش٠خظ١خص(.
   حٌّـّٛعش حٌؼخٌؼش )حٌّـّٛعش حٌٕٙذع١ش(:2

ٟ ِـّٛعرررش حٌّرررٛحد حٌّئٍ٘رررش ٌٍمزرررٛي رى١ٍرررخص )حٌٕٙذعرررش   حٌلخعرررزخص ٚ٘ررر
ٚحٌّعٍِٛخص   حٌظخط١ػ حٌعّشحٟٔ   ألغخَ حٌش٠خظ١خص رى١ٍرخص حٌعٍرَٛ   حٌّعخ٘رذ 
حٌعخ١ٌررش حٌخخلررش ))ألغررخَ ٕ٘ذعرر١ش ٚطىٌٕٛٛؿ١ررش   و١ٍررخص حٌفٕررْٛ حٌـ١ٍّررش 

ش )لغرُ ))عّخسس((   و١ٍخص حٌضسحعش )) عزش ٕ٘ذعش صسحع١ش((   و١ٍخص حٌظشر١ر
حٌش٠خظ١خص(   حٌفٕرْٛ حٌظطز١م١رش(   حٌّـّرع حٌظىٌٕٛرٛؿٟ حٌّظىخِرً رخأل١ِش٠رش( 

 ٚحٌى١ٍخص حٌّٕخألشس.
 حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش ٌٙزٖ حٌّـّٛعش ِٓ حٌى١ٍخص ٟ٘:

 حٌّٛحد ح،ؿزخس٠ش: حٌٍؽش حٌعشر١ش ٚحٌٍؽش ح،ٔـ١ٍض٠ش ٚحٌش٠خظ١خص.
 حٌّٛحد حألعخع١ش: حٌف١ض٠خو ٚحٌى١ّ١خو 

ش: ؿ١ّع حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش ٌذخٛي حٌـخِعخص ١ٌٚغض ِٓ حٌّرٛحد حٌّٛحد حالخظ١خس٠
 ح،ؿزخس٠ش أٚ حٌّٛحد حألعخع١ش. 

حٌّرررٛحد ح،ظرررخـ١ش ٌالٌظلرررخق رّـّٛعرررش حٌى١ٍرررخص حٌٕٙذعررر١ش ) حٌٕٙذعرررش   
حٌلخعررزخص ٚحٌّعٍِٛررخص   حٌفٕررْٛ حٌـ١ٍّررش )عّررخسس(   حٌظخطرر١ػ حٌعّشحٔررٟ  

 رـخِعش حٌمخ٘شس( ٚحٌى١ٍخص حٌّٕخألشس:
 ( ـٟ ِخدس حٌش٠خظ١خص.L2حٌّغظٜٛ )

أٚ حٌّغظٜٛ حٌؼخٟٔ عٍٝ حأللً ـٟ ِخدط١ٓ اكذحّ٘خ ِخدس حٌش٠خظ١خص ٚحألخرشٜ 
 ِٓ ر١ٓ ِٛحد حٌف١ض٠خو   حٌى١ّ١خو   حألك١خو(.

 عخدعخً:  غش٠مش كغخد حٌّـّٛا حالعظزخسٞ:
٠ظُ حكظغخد حٌّـّٛا حالعظزخسٞ ٌٍطخٌذ حٌلخلً عٍٝ  رٙخدس ح١ٌٕرً حٌؼخ٠ٛٔرش 

عخط ِـّٛا حٌذسؿخص حٌفع١ٍش حٌّمخرٍش ٌظمذ٠ش ورً ِرخدس كغرذ حٌذ١ٌٚش عٍٝ أ
حٌّررٛحد حٌّطٍٛرررش ٌالٌظلررخق رىررً و١ٍررش/ ِعٙررذ ِٕغررٛرخً اٌررٝ حٌذسؿررش حٌٕٙخث١ررش 
ٌّـّٛعرررش حٌّرررٛحد حٌّطٍٛررررش ٚـمرررخً ٌـرررذٚي حٌظم١ررر١ُ حٌشلّرررٟ ٌظمرررذ٠شحص ِرررٛحد 

 حٌشٙخدس حٌٛحسد أدٔخٖ.

ٝ حٌّـّرٛا حٌىٍرٟ ٌعررذد  ر حٌى١ٍرخص ٚحٌّعخ٘رذ حألدر١ررش ٚحٌٕظش٠رش: حٌمغرّش عٍرر0
 عزع ِٛحد.

  حٌى١ٍخص حٌع١ٍّش/ حٌٕٙذع١ش: حٌمغّش عٍٝ حٌّـّٛا حٌىٍٟ ٌعذد ػّخٟٔ ِرٛحد 9
( أٚ حٌمغّش عٍٝ حٌّـّرٛا L2)كخي دسحعش حٌطخٌذ ِخدس ٚحكذس ـٟ ِغظٜٛ 

 (.L9حٌىٍٟ ٌعذد طغع ِٛحد )كخي دسحعش حٌطخٌذ ِخدط١ٓ ـٟ ِغظٜٛ 
٠لصررً ع١ٍٙررخ حٌطخٌررذ ـررٟ ِررخدس حٌٍؽررش ٠ررظُ حكظغررخد حٌذسؿررش حٌفع١ٍررش حٌظررٟ 

حٌفشٔغرر١ش )كررخي حخظ١خس٘ررخ( ِٕغررٛرش اٌررٝ حٌٕغررزش حٌّج٠ٛررش ظررّٓ حٌّـّررٛا 
 حالعظزخسٞ.

 حٌظم١١ُ حٌشلّٟ ٌٍظمذ٠شحص ـٟ  ٙخدس ح١ًٌٕ حٌؼخ٠ٛٔش حٌذ١ٌٚش:
 طمذ٠ش حٌّخدس    حٌظم١١ُ حٌشلّٟ

 L2 
 حٌّغظٜٛ

L9 
 حٌّغظٜٛ

L0 
 حٌّغظٜٛ

011% 011% 011% A*(a*) 
26% 26% 25% A(a)
21% 66% 65% B(b)
61% 66% 65% C(c) 
65% 61% 65% D(d)
65% 55% 51% E(e)

Fail 
 سعٛد

Fail 
 سعٛد

Fail 
 سعٛد

F(f)

  ٠ظُ لزٛي حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍرٝ حٌؼخ٠ٛٔرش حٌف١ٕرش ٌٍغر١خكش ٚحٌفٕرخدق ٔظرخَ 2
 حٌؼالع عٕٛحص عٓ غش٠ك ِىظذ حٌظٕغ١ك رّخ ٠ٍٟ:

 ُ حٌظزخٌٟ رى١ٍش حٌغ١خكش ٚحٌفٕخدق ؿخِعش كٍٛحْ.  رشٔخِؾ حٌظع١ٍ       
   حٌّعخ٘ذ حٌعخ١ٌش ٌٍغ١خكش ٚحٌفٕخدق.       
   حٌّعخ٘ذ حٌّظٛعطش ٌٍغ١خكش ٚحٌفٕخدق.       

 رر حالعررظّشحس ـررٟ ِررٕق دسؿررخص حٌلررخـض حٌش٠خظررٟ ٚـمررخً ٌٍّعّررٛي رررٗ ـررٟ 01
صرررش حألعررٛحَ حٌغرررخرمش. ِررع ِشحعرررخس حٌظٕز١ررٗ عٍرررٝ أْ طمررَٛ حٌرررٛصحسحص حٌّخظ

ربسعررخي وشرررٛؾ أعرررّخو حٌطرررالد حٌّغرررظلم١ٓ ٌٍلرررخـض حٌش٠خظرررٟ اٌرررٝ ٚصحسس 
حٌظشر١ررش ٚحٌظعٍرر١ُ العظّخد٘ررخ ِررٓ حٌغرر١ذ أ.د/ ٚص٠ررش حٌظشر١ررش ٚحٌظعٍرر١ُ عٍررٝ أْ 
طمررَٛ ٚصحسس حٌظشر١ررش ٚحٌظعٍرر١ُ ربسعررخي ٘ررزٖ حٌىشررٛؾ رعررذ حعظّخد٘ررخ ٌّىظررذ 

اظرررخـش حٌظٕغررر١ك لزرررً اعرررالْ ٔظ١ـرررش حٌؼخ٠ٛٔرررش حٌعخِرررش حٌّصرررش٠ش. ٚال ٠ـرررٛص 
دسؿخص حٌلخـض حٌش٠خظٟ ـٟ كخٌرش اسعرخي ٘رزٖ حٌىشرٛؾ رعرذ حٌّٛعرذ حٌّلرذد 

 عخٌؿ حٌزوش.
 رر ٠ررظُ طشط١ررذ حٌطررالد حٌّظمررذ١ِٓ ٌّىظررذ حٌظٕغرر١ك ٌظلذ٠ررذ ِررٓ ٠مزررً ِررُٕٙ 00

رى١ٍخص ِٚعخ٘ذ حٌـخِعخص ٚطلذ٠ذ حٌلذ حألدٔٝ ٌٍمزرٛي رىرً و١ٍرش أٚ ِعٙرذ ٌىرً 
 ٔٛا  ٙخدس عٍٝ كذٖ ـٟ ظٛو ِخ ٠ٍٟ:

ِـّٛا حٌذسؿخص حٌلخلً ع١ٍرٗ حٌطرالد ـرٟ  رٙخدحطُٙ حٌٕرخؿل١ٓ  أعزم١ش-
 ـ١ٙخ.

ٌٍى١ٍخص حٌظٟ طشظشغ رٌه.حٌٕـخف ـٟ حخظزخسحص حٌمذسحص -



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايــو  2019                      مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

147

ٝ حٌّـّرٛا حٌىٍرٟ ٌعررذد  ر حٌى١ٍرخص ٚحٌّعخ٘رذ حألدر١ررش ٚحٌٕظش٠رش: حٌمغرّش عٍرر0
 عزع ِٛحد.

  حٌى١ٍخص حٌع١ٍّش/ حٌٕٙذع١ش: حٌمغّش عٍٝ حٌّـّٛا حٌىٍٟ ٌعذد ػّخٟٔ ِرٛحد 9
( أٚ حٌمغّش عٍٝ حٌّـّرٛا L2)كخي دسحعش حٌطخٌذ ِخدس ٚحكذس ـٟ ِغظٜٛ 

 (.L9حٌىٍٟ ٌعذد طغع ِٛحد )كخي دسحعش حٌطخٌذ ِخدط١ٓ ـٟ ِغظٜٛ 
٠لصررً ع١ٍٙررخ حٌطخٌررذ ـررٟ ِررخدس حٌٍؽررش ٠ررظُ حكظغررخد حٌذسؿررش حٌفع١ٍررش حٌظررٟ 

حٌفشٔغرر١ش )كررخي حخظ١خس٘ررخ( ِٕغررٛرش اٌررٝ حٌٕغررزش حٌّج٠ٛررش ظررّٓ حٌّـّررٛا 
 حالعظزخسٞ.

 حٌظم١١ُ حٌشلّٟ ٌٍظمذ٠شحص ـٟ  ٙخدس ح١ًٌٕ حٌؼخ٠ٛٔش حٌذ١ٌٚش:
 طمذ٠ش حٌّخدس    حٌظم١١ُ حٌشلّٟ

 L2 
 حٌّغظٜٛ

L9 
 حٌّغظٜٛ

L0 
 حٌّغظٜٛ

011% 011% 011% A*(a*) 
26% 26% 25% A(a)
21% 66% 65% B(b)
61% 66% 65% C(c) 
65% 61% 65% D(d)
65% 55% 51% E(e)

Fail 
 سعٛد

Fail 
 سعٛد

Fail 
 سعٛد

F(f)

  ٠ظُ لزٛي حٌطالد حٌلخل١ٍٓ عٍرٝ حٌؼخ٠ٛٔرش حٌف١ٕرش ٌٍغر١خكش ٚحٌفٕرخدق ٔظرخَ 2
 حٌؼالع عٕٛحص عٓ غش٠ك ِىظذ حٌظٕغ١ك رّخ ٠ٍٟ:

 ُ حٌظزخٌٟ رى١ٍش حٌغ١خكش ٚحٌفٕخدق ؿخِعش كٍٛحْ.  رشٔخِؾ حٌظع١ٍ       
   حٌّعخ٘ذ حٌعخ١ٌش ٌٍغ١خكش ٚحٌفٕخدق.       
   حٌّعخ٘ذ حٌّظٛعطش ٌٍغ١خكش ٚحٌفٕخدق.       

 رر حالعررظّشحس ـررٟ ِررٕق دسؿررخص حٌلررخـض حٌش٠خظررٟ ٚـمررخً ٌٍّعّررٛي رررٗ ـررٟ 01
صرررش حألعررٛحَ حٌغرررخرمش. ِررع ِشحعرررخس حٌظٕز١ررٗ عٍرررٝ أْ طمررَٛ حٌرررٛصحسحص حٌّخظ

ربسعررخي وشرررٛؾ أعرررّخو حٌطرررالد حٌّغرررظلم١ٓ ٌٍلرررخـض حٌش٠خظرررٟ اٌرررٝ ٚصحسس 
حٌظشر١ررش ٚحٌظعٍرر١ُ العظّخد٘ررخ ِررٓ حٌغرر١ذ أ.د/ ٚص٠ررش حٌظشر١ررش ٚحٌظعٍرر١ُ عٍررٝ أْ 
طمررَٛ ٚصحسس حٌظشر١ررش ٚحٌظعٍرر١ُ ربسعررخي ٘ررزٖ حٌىشررٛؾ رعررذ حعظّخد٘ررخ ٌّىظررذ 

اظرررخـش حٌظٕغررر١ك لزرررً اعرررالْ ٔظ١ـرررش حٌؼخ٠ٛٔرررش حٌعخِرررش حٌّصرررش٠ش. ٚال ٠ـرررٛص 
دسؿخص حٌلخـض حٌش٠خظٟ ـٟ كخٌرش اسعرخي ٘رزٖ حٌىشرٛؾ رعرذ حٌّٛعرذ حٌّلرذد 

 عخٌؿ حٌزوش.
 رر ٠ررظُ طشط١ررذ حٌطررالد حٌّظمررذ١ِٓ ٌّىظررذ حٌظٕغرر١ك ٌظلذ٠ررذ ِررٓ ٠مزررً ِررُٕٙ 00

رى١ٍخص ِٚعخ٘ذ حٌـخِعخص ٚطلذ٠ذ حٌلذ حألدٔٝ ٌٍمزرٛي رىرً و١ٍرش أٚ ِعٙرذ ٌىرً 
 ٔٛا  ٙخدس عٍٝ كذٖ ـٟ ظٛو ِخ ٠ٍٟ:

ِـّٛا حٌذسؿخص حٌلخلً ع١ٍرٗ حٌطرالد ـرٟ  رٙخدحطُٙ حٌٕرخؿل١ٓ  أعزم١ش-
 ـ١ٙخ.

ٌٍى١ٍخص حٌظٟ طشظشغ رٌه.حٌٕـخف ـٟ حخظزخسحص حٌمذسحص -
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طشؼ١ذ سؼزخص حٌطالد.-
حألعذحد حٌّمشس لزٌٛٙخ ٌىً ٔٛا  ٙخدس.-

  ٠ظُ حٌّفخظٍش ر١ٓ حٌطالد حٌّشظشو١ٓ ـٟ حٌلرذ حألدٔرٝ ٌى١ٍرخص حٌـخِعرخص 09
ٝ أعررخط حٌّررٛحد حٌّشؿلررش رل١ررغ أٔررٗ ـررٟ كخٌررش حٌظغررخٚٞ ـررٟ حٌّصررش٠ش عٍرر

حٌّـّٛا أٚ حٌّـّٛا حالعظزخسٞ طىْٛ حألعزم١ش ٌألعٍٝ ـٟ ِـّرٛا دسؿرخص 
حٌّررٛحد حٌّشؿلررش ٌٍمزررٛي ٌىررً و١ٍررش أٚ ِعٙررذ ٚـمررخً ٌٍّعّررٛي رررٗ ـررٟ حألعررٛحَ 
حٌغررخرمش،ٚرٌه رخٌٕغررزش ٌىررً حٌشررٙخدحص حٌّظمذِررش ٌّىظررذ حٌظٕغرر١ك )حٌؼخ٠ٛٔررش 

حٌّصرش٠ش   حٌؼخ٠ٛٔرش حٌّعخدٌرش حألؿٕز١رش ٚحٌعشر١رش   حٌشرٙخدحص حٌف١ٕرش   حٌعخِرش 
 حٌؼخ٠ٛٔش حألص٘ش٠ش(.

 
 حٌّٛحد حٌّشؿلش:

أررر  ٠ىرررْٛ ِـّرررٛا حٌرررذسؿخص ـرررٟ حٌؼخ٠ٛٔرررش حٌعخِرررش أٚ حٌّـّرررٛا حالعظزرررخسٞ 
ٌٍررذسؿخص ـررٟ حٌشررٙخدحص حٌّعخدٌرررش ٘ررٛ أعررخط حٌّفخظرررٍش ررر١ٓ حٌطررالد ـرررٟ 

 ِشحعخس حٌششٚغ حألخشٜ رىً و١ٍش ِٚعٙذ. حٌمزٛي، ٚـمخً ٌظشط١ذ سؼزخطُٙ ِع
د   ـٟ كخٌش حٌظغخٚٞ ـٟ حٌّـّٛا أٚ حٌّـّرٛا حالعظزرخسٞ طىرْٛ حألعرزم١ش 

 ٌألعٍٝ ـٟ ِـّٛا دسؿخص حٌّٛحد حٌّشؿلش ٌٍمزٛي رىً و١ٍش أٚ ِعٙذ ٟٚ٘:
 ِظٛعػ ِـّٛا دسؿخص حٌٍؽخص حٌذحخٍش ـٟ حٌظؤ١ً٘:
ػررررخس ٚح،عررررالَ ٚحألٌغررررٓ * ـررررٟ و١ٍررررخص ح٢دحد ٚحٌلمررررٛق ٚدحس حٌعٍررررَٛ ٚح٢

ٚحٌغررر١خكش ٚحٌفٕرررخدق ٚحٌفٕرررْٛ حٌـ١ٍّرررش )ـٕرررْٛ( ٚحٌظشر١رررش حٌف١ٕرررش ٚحٌظشر١رررش 
حٌّٛعررر١م١ش ٚحٌظشر١رررش حٌش٠خظررر١ش، ٚـرررٟ و١ٍرررخص حٌظـرررخسس ٚحاللظصرررخد ٚحٌعٍرررَٛ 
حٌغ١خعر١ش ٚحٌزٕررخص )هدحد ٚطشر١ررش( ٚغفٌٛررش ٚطعٍرر١ُ أعخعررٟ حٌلٍمررش حرظذحث١ررش( 

و١ٍرررخص حٌظشر١رررش حٌٕٛع١رررش ٚ رررعزٙخ ٚحٌظشر١رررش ٚو١ٍرررخص حٌخذِرررش حالؿظّخع١رررش ٚ
 ٚس٠خض حألغفخي.

 ِظٛعػ ِـّٛا دسؿخص حٌش٠خظ١خص ٚحٌف١ض٠خو ٚحٌى١ّ١خو حٌذحخٍش ـٟ حٌظؤ١ً٘:
* ـرررٟ و١ٍرررخص حٌٕٙذعرررش ٚحٌظخطررر١ػ حٌعّشحٔرررٟ ٚحٌفٕرررْٛ حٌـ١ٍّرررش )عّرررخسس( 

 ٚحٌلخعزخص ٚحٌّعٍِٛخص ٚحٌعٍَٛ س٠خظش.
١ررخو حٌذحخٍررش ـررٟ ِظٛعررػ ِـّررٛا دسؿررخص ِررٛحد حألك١ررخو ٚحٌف١ض٠ررخو ٚحٌى١ّ

 حٌظؤ١ً٘:
* ـرررٟ و١ٍرررخص حٌطرررذ ٚغرررذ حألعرررٕخْ ٚحٌصررر١ذٌش ٚحٌطرررذ حٌز١طرررشٞ ٚحٌعرررالؽ 

 حٌطز١عٟ ٚحٌظّش٠ط ٚحٌعٍَٛ.
 ر ص٠رخدس عرذد سؼزرخص حٌظٕغر١ك حٌظرٟ ٠خظخس٘رخ حٌطخٌرذ عٕرذ ادخرخي سؼزخطررٗ 02

سؼزررش ٌىررً  46سؼزررش رررذالً ِررٓ  61عٍررٝ رشٔررخِؾ حٌظٕغرر١ك ح،ٌىظشٚٔررٟ اٌررٝ 
ٌّىظررررذ حٌظٕغرررر١ك حعظزررررخسح ِررررٓ حٌعررررخَ حٌـررررخِعٟ  حٌشررررٙخدحص حٌظررررٟ طظمررررذَ

9106/9106.
 رر ٠ررظُ طش رر١ق حٌطررالد حٌّظمررذ١ِٓ ٌّىظررذ حٌظٕغرر١ك رعررذ حٔظٙررخو ِٛحع١ررذ 04

حٌظمذ٠ُ ٚرعذ اعالْ حٌلذ حألدٔٝ اٌٝ حٌى١ٍخص ٚحٌّعخ٘ذ حٌظٟ رٙرخ أِرخوٓ ِظزم١رش 
ٌٍشٙخدس حٌلخل١ٍٓ ع١ٍٙخ ـمػ ٚرششغ حعظ١فخثُٙ حٌلذ حألدٔرٝ حٌّطٍرٛد ٌٙرزٖ 

 حٌى١ٍخص ٚحٌّعخ٘ذ.

 ررر حٌظؤو١رررذ عٍرررٝ حٌطرررالد حٌّصرررش١٠ٓ أْ حٌمزرررٛي رّىظرررذ طٕغررر١ك حٌمزرررٛي 05
رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ ٠مظصش عٍٝ حٌشٙخدحص حأللر١ٍش ٚحٌّٛػمرش ـمرػ ٚال ٠مزرً 

 أٞ ِغظٕذ هخش عٛظخً عٓ رٌه.
  كذحػش حٌّئً٘ ـٟ ؿ١ّع حٌشٙخدحص )حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش   حٌؼخ٠ٛٔرش 06

شر١ررش ٚحألؿٕز١ررش   حٌشررٙخدحص حٌف١ٕررش   حٌؼخ٠ٛٔررش حألص٘ش٠ررش(  ررشغ حٌّعخدٌررش حٌع
أعخعٟ ٌظمذَ حٌطرالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ ٘رزٖ حٌشرٙخدحص ٌّىظرذ طٕغر١ك حٌمزرٛي 

٠ٍضَ  9106/9106رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ، ـعٕذ حٌظمذَ ٌظٕغ١ك حٌعخَ حٌـخِعٟ 
ر١رش أٚ أْ طىْٛ  ٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش أٚ حٌّعخدٌرش حألؿٕز١رش أٚ حٌعش

حٌشٙخدحص حٌف١ٕش أٚ حٌؼخ٠ٛٔش حألص٘ش٠ش لذ حؿظخص٘خ حٌطخٌرذ ـرٟ حٌعرخَ حٌذسحعرٟ 
 ٚال ٠مزً غالد عٕٛحص عخرمش. 9106/9106

  ٠ظُ طش ١ق حٌطالد حٌّصش١٠ٓ ٌى١ٍخص حٌـخِعخص حٌلى١ِٛش حٌّصش٠ش عٓ 06
غش٠ررك ِىظررذ طٕغرر١ك حٌمزررٛي رخٌـخِعررخص ٚحٌّعخ٘ررذ ـمررػ ٚال طمزررً حٌـخِعررخص 

 ٌّصش٠ش غالرخً ِصش١٠ٓ عٓ غش٠مٙخ ِزخ شس.حٌلى١ِٛش ح
 رر رخٌٕغررزش ٌٍطررالد حٌررز٠ٓ ٠لصررٍْٛ عٍررٝ ص٠ررخدس دسؿررخص ـررٟ حِظلخٔررخص 06

 حٌشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حٌلخل١ٍٓ ع١ٍٙخ:
أٚالً: ٠ظُ ِخخغزش حٌغ١ذ حألعظخر حٌذوظٛس ٚص٠ش حٌظشر١ش ٚحٌظع١ٍُ ٚحٌظع١ٍُ حٌفٕٟ 

ٍّرخص حٌطرالد ٚألٙرٛس ـٟ ٘زح حٌشؤْ رّخ ٠ظعرّٓ ِشحعرخس أْ ٠ىرْٛ طمرذ٠ُ طظ
ٔظ١ـرش ٘ررزٖ حٌظظٍّرخص ال ٠ظعررذٜ  ررٙش٠ٓ ِرٓ طررخس٠خ لرذٚس ٔظ١ـررش حٌشررٙخدحص 

 حٌؼخ٠ٛٔش حٌّصش٠ش.
ػخ١ٔخً: ـٟ كخٌش ٚسٚد طعذ٠الص ؿذ٠ذس ـٟ دسؿرخص حٌطرالد ٠رظُ طش ر١لُٙ ٚـمرخً 
ٌّـّررٛا دسؿررخطُٙ حٌـذ٠ررذ، ِررع ِشحعررخس طشط١ررذ سؼزررخطُٙ حٌّذٚٔررش رزشٔررخِؾ 

 رٌه رخٌٕغزش ٌٍشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حٌّعخدٌش. حٌظٕغ١ك ح،ٌىظشٟٚٔ، ٠ٚطزك
ػخٌؼخً: طمرَٛ حٌى١ٍرخص حٌّش رق ٌٙرخ ٘رئالو حٌطرالد رخٌظؤورذ ِرٓ طلمر١مُٙ ٌٕغرذ 
حٌلعررٛس حٌّمررشسس رررخٌٍٛحثق حٌذحخ١ٍررش ٌٍى١ٍررخص ٌعررّخْ كغررٓ عرر١ش حٌع١ٍّررش 
حٌظع١ّ١ٍرش، ٚاال ٠ررظُ ا٠مررخؾ ل١ررذُ٘ ٌٙررزح حٌعررخَ عٍررٝ أْ ٠ررظُ ل١ررذُ٘ حعظزررخسح ِررٓ 

 ٟ حٌظخٌٟ وطالد ِغظـذ٠ٓ.حٌعخَ حٌـخِع
سحرعخً: رخٌٕغزش ٌٍطالد حٌز٠ٓ طرُ طش ر١لُٙ ٚكصرٍٛح عٍرٝ ص٠رخدس دسؿرخص ـرٟ 
حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش ٠ٚشؼزررْٛ ـررٟ ح،عررظّشحس ـررٟ و١ٍررخطُٙ حأللرر١ٍش حٌظررٟ عررزك 

 طش ١لُٙ ٌٙخ ـ١مَٛ ِىظذ حٌظٕغ١ك رظؼز١ض طش ١لُٙ رٕخو عٍٝ غٍزخطُٙ.
ؿ١خ حٌّعٍِٛخص رخ،عّخع١ٍ١ش ِٓ   حٌغّخف ٌٍطالد خش٠ـٟ ِذسعش طى02ٌٕٛٛ

% ـررؤوؼش ِررٓ ِـّررٛا دسؿررخص  ررٙخدس حٌررذرٍَٛ رررؤدحو 65حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ 
  ـ١ض٠رخو( حٌظرٟ طعمرذ رى١ٍرش  9  س٠خظرش 0حِظلخٔخص طى١ٍ١ّش ـٟ ِرٛحد )س٠خظرش

حٌعٍَٛ ؿخِعش حٌمخ٘شس ـٟ دٚس عزظّزش ـرٟ ٔفرظ عرخَ كصرٌُٛٙ عٍرٝ  رٙخدس 
حٌٕرررخؿلْٛ ـرررٟ ؿ١ّرررع ٘رررزٖ  حٌرررذرٍَٛ ٌّٚرررشس ٚحكرررذس ـمرررػ، ٚعٍرررٝ أْ ٠مزرررً

حالِظلخٔرررخص ـرررٟ ٔفرررظ حٌرررذٚس رى١ٍرررخص حٌلخعرررزخص ٚحٌّعٍِٛرررخص رخٌـخِعرررخص 
حٌّصش٠ش عٓ غش٠ك ِىظذ طٕغ١ك حٌمزٛي رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ ـٟ ٔفظ حٌعخَ 

 حٌـخِعٟ ـمػ.
  ٠مَٛ ِىظذ حٌظٕغر١ك رظغر١ٍُ ورٛد ٚسلرُ عرشٞ ٌىرً ؿخِعرش رل١رغ ٠ّىرٓ 91

د حٌشررٙخدحص حٌّخظٍفررش ٚأررضحي أ٠ررش ٌٍـخِعررش أررضحي حٌّش ررل١ٓ ٌٙررخ ِررٓ غررال
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 ررر حٌظؤو١رررذ عٍرررٝ حٌطرررالد حٌّصرررش١٠ٓ أْ حٌمزرررٛي رّىظرررذ طٕغررر١ك حٌمزرررٛي 05
رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ ٠مظصش عٍٝ حٌشٙخدحص حأللر١ٍش ٚحٌّٛػمرش ـمرػ ٚال ٠مزرً 

 أٞ ِغظٕذ هخش عٛظخً عٓ رٌه.
  كذحػش حٌّئً٘ ـٟ ؿ١ّع حٌشٙخدحص )حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش   حٌؼخ٠ٛٔرش 06

شر١ررش ٚحألؿٕز١ررش   حٌشررٙخدحص حٌف١ٕررش   حٌؼخ٠ٛٔررش حألص٘ش٠ررش(  ررشغ حٌّعخدٌررش حٌع
أعخعٟ ٌظمذَ حٌطرالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ ٘رزٖ حٌشرٙخدحص ٌّىظرذ طٕغر١ك حٌمزرٛي 

٠ٍضَ  9106/9106رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ، ـعٕذ حٌظمذَ ٌظٕغ١ك حٌعخَ حٌـخِعٟ 
ر١رش أٚ أْ طىْٛ  ٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش أٚ حٌّعخدٌرش حألؿٕز١رش أٚ حٌعش

حٌشٙخدحص حٌف١ٕش أٚ حٌؼخ٠ٛٔش حألص٘ش٠ش لذ حؿظخص٘خ حٌطخٌرذ ـرٟ حٌعرخَ حٌذسحعرٟ 
 ٚال ٠مزً غالد عٕٛحص عخرمش. 9106/9106

  ٠ظُ طش ١ق حٌطالد حٌّصش١٠ٓ ٌى١ٍخص حٌـخِعخص حٌلى١ِٛش حٌّصش٠ش عٓ 06
غش٠ررك ِىظررذ طٕغرر١ك حٌمزررٛي رخٌـخِعررخص ٚحٌّعخ٘ررذ ـمررػ ٚال طمزررً حٌـخِعررخص 

 ٌّصش٠ش غالرخً ِصش١٠ٓ عٓ غش٠مٙخ ِزخ شس.حٌلى١ِٛش ح
 رر رخٌٕغررزش ٌٍطررالد حٌررز٠ٓ ٠لصررٍْٛ عٍررٝ ص٠ررخدس دسؿررخص ـررٟ حِظلخٔررخص 06

 حٌشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حٌلخل١ٍٓ ع١ٍٙخ:
أٚالً: ٠ظُ ِخخغزش حٌغ١ذ حألعظخر حٌذوظٛس ٚص٠ش حٌظشر١ش ٚحٌظع١ٍُ ٚحٌظع١ٍُ حٌفٕٟ 

ٍّرخص حٌطرالد ٚألٙرٛس ـٟ ٘زح حٌشؤْ رّخ ٠ظعرّٓ ِشحعرخس أْ ٠ىرْٛ طمرذ٠ُ طظ
ٔظ١ـرش ٘ررزٖ حٌظظٍّرخص ال ٠ظعررذٜ  ررٙش٠ٓ ِرٓ طررخس٠خ لرذٚس ٔظ١ـررش حٌشررٙخدحص 

 حٌؼخ٠ٛٔش حٌّصش٠ش.
ػخ١ٔخً: ـٟ كخٌش ٚسٚد طعذ٠الص ؿذ٠ذس ـٟ دسؿرخص حٌطرالد ٠رظُ طش ر١لُٙ ٚـمرخً 
ٌّـّررٛا دسؿررخطُٙ حٌـذ٠ررذ، ِررع ِشحعررخس طشط١ررذ سؼزررخطُٙ حٌّذٚٔررش رزشٔررخِؾ 

 رٌه رخٌٕغزش ٌٍشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حٌّعخدٌش. حٌظٕغ١ك ح،ٌىظشٟٚٔ، ٠ٚطزك
ػخٌؼخً: طمرَٛ حٌى١ٍرخص حٌّش رق ٌٙرخ ٘رئالو حٌطرالد رخٌظؤورذ ِرٓ طلمر١مُٙ ٌٕغرذ 
حٌلعررٛس حٌّمررشسس رررخٌٍٛحثق حٌذحخ١ٍررش ٌٍى١ٍررخص ٌعررّخْ كغررٓ عرر١ش حٌع١ٍّررش 
حٌظع١ّ١ٍرش، ٚاال ٠ررظُ ا٠مررخؾ ل١ررذُ٘ ٌٙررزح حٌعررخَ عٍررٝ أْ ٠ررظُ ل١ررذُ٘ حعظزررخسح ِررٓ 

 ٟ حٌظخٌٟ وطالد ِغظـذ٠ٓ.حٌعخَ حٌـخِع
سحرعخً: رخٌٕغزش ٌٍطالد حٌز٠ٓ طرُ طش ر١لُٙ ٚكصرٍٛح عٍرٝ ص٠رخدس دسؿرخص ـرٟ 
حٌشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش ٠ٚشؼزررْٛ ـررٟ ح،عررظّشحس ـررٟ و١ٍررخطُٙ حأللرر١ٍش حٌظررٟ عررزك 

 طش ١لُٙ ٌٙخ ـ١مَٛ ِىظذ حٌظٕغ١ك رظؼز١ض طش ١لُٙ رٕخو عٍٝ غٍزخطُٙ.
ؿ١خ حٌّعٍِٛخص رخ،عّخع١ٍ١ش ِٓ   حٌغّخف ٌٍطالد خش٠ـٟ ِذسعش طى02ٌٕٛٛ

% ـررؤوؼش ِررٓ ِـّررٛا دسؿررخص  ررٙخدس حٌررذرٍَٛ رررؤدحو 65حٌلخلرر١ٍٓ عٍررٝ 
  ـ١ض٠رخو( حٌظرٟ طعمرذ رى١ٍرش  9  س٠خظرش 0حِظلخٔخص طى١ٍ١ّش ـٟ ِرٛحد )س٠خظرش

حٌعٍَٛ ؿخِعش حٌمخ٘شس ـٟ دٚس عزظّزش ـرٟ ٔفرظ عرخَ كصرٌُٛٙ عٍرٝ  رٙخدس 
حٌٕرررخؿلْٛ ـرررٟ ؿ١ّرررع ٘رررزٖ  حٌرررذرٍَٛ ٌّٚرررشس ٚحكرررذس ـمرررػ، ٚعٍرررٝ أْ ٠مزرررً

حالِظلخٔرررخص ـرررٟ ٔفرررظ حٌرررذٚس رى١ٍرررخص حٌلخعرررزخص ٚحٌّعٍِٛرررخص رخٌـخِعرررخص 
حٌّصش٠ش عٓ غش٠ك ِىظذ طٕغ١ك حٌمزٛي رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ ـٟ ٔفظ حٌعخَ 

 حٌـخِعٟ ـمػ.
  ٠مَٛ ِىظذ حٌظٕغر١ك رظغر١ٍُ ورٛد ٚسلرُ عرشٞ ٌىرً ؿخِعرش رل١رغ ٠ّىرٓ 91

د حٌشررٙخدحص حٌّخظٍفررش ٚأررضحي أ٠ررش ٌٍـخِعررش أررضحي حٌّش ررل١ٓ ٌٙررخ ِررٓ غررال
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طعذ٠الص عٍٝ حٌّش ل١ٓ ٔظ١ـش ص٠رخدس دسؿرخص أٚ طلر٠ٛالص ٚرٙرزح ٠ّىرٓ ٌىرً 
ؿخِعررش عررلذ وشررٛؾ أعررّخو ٚر١خٔررخص حٌطررالد حٌّش ررل١ٓ ٌى١ٍررخص ِٚعخ٘ررذ 
حٌـخِعررخص حٌّصررش٠ش ِررٓ لخعررذس ر١خٔررخص حٌظٕغرر١ك ح،ٌىظشٚٔررٟ ِزخ ررشس عمررذ 

ِشكٍرش حٚ رعرذ كرذٚع أٞ طؽ١رش ـرٟ  اعالْ ٔظ١ـش حٌظل٠ٛالص ح،ٌىظش١ٔٚرش ٌىرً
حٌظش ١لخص رض٠خدس حٌذسؿخص. ِٚٓ حٌعشٚسٞ أْ طىْٛ ٘رزٖ حٌىشرٛؾ ِئِٕرش 

 ِٓ أٞ عزغ. ِع حٌظؤو١ذ عٍٝ أْ ٠مَٛ ِىظذ حٌظٕغ١ك رّخ ٠ٍٟ: 
( حٌّش رل١ٓ ٌٙرخ ِرٓ حٌظٕغر١ك CD  اسعرخي وشرٛؾ ر١خٔرخص حٌطرالد ) 91/0

ِررٓ ِشحكررً حٌظٕغرر١ك ح،ٌىظشٚٔررٟ ٌٍـخِعررخص رعررذ اعررالْ ٔظ١ـررش وررً ِشكٍررش 
ٚحٌظلررر٠ٛالص ِرررع ِشحعرررخس أٔرررٗ ـرررٟ كخٌرررش طعرررذ٠ً ٘رررزٖ حٌز١خٔرررخص ٠رررظُ اسعرررخي 
حٌظعذ٠الص حٌـذ٠ذس ـمػ. ٚـٟ حٌٕٙخ٠ش ٠شعً ِىظذ حٌظٕغ١ك ٔغخش ٔٙخث١رش رىرً 

 ِشحكً حٌظٕغ١ك.
( حٌخخلرش رٙرُ اٌرٝ ورً ِرٓ CD  اسعخي وشٛؾ ر١خٔخص حٌطالد ٚحٌر  ) 91/9

١ُ ٚحٌطررالد   ِررذ٠ش عررخَ  ررجْٛ حٌظعٍرر١ُ )ٔخثررذ سثرر١ظ حٌـخِعررش ٌشررجْٛ حٌظعٍرر
 ٚحٌطالد رخٌـخِعش( عٍٝ حْ ٠ظ١ٌٛخ ارالغ رٌه ٌى١ٍخص ِٚعخ٘ذ حٌـخِعش.

  ٠ظُ ـظق ِٛلع حٌظٕغ١ك ح،ٌىظشٟٚٔ عٍرٝ  رزىش حالٔظشٔرض ،ؿرشحو ع١ٍّرش 90
حٌظل٠ًٛ حٌّٕخألش رر١ٓ و١ٍرخص حٌـخِعرخص حٌلى١ِٛرش حٌّصرش٠ش ٌظم١ٍرً حالؼظرشحد 

ؼظررشحد حٌررٛحسدس ـررٟ حٌزٕررذ طخعررعخً ِررٓ ٘ررزح حٌمررشحس ٚـررٟ غزمررخً ٌمٛحعررذ طم١ٍررً حال
 ظٛو حٌّٛحع١ذ حٌظٟ ٠لذد٘خ ٠ٚعٍٕٙخ ِىظذ حٌظٕغ١ك.

 رر ٠ىررْٛ طلذ٠ررذ حألعررذحد ٚظررٛحرػ حٌمزررٛي ٚحٌظلرر٠ٛالص ٌٍّعخ٘ررذ حٌعخ١ٌررش 99
حٌخخلررش ٚحٌّعخ٘ررذ حٌف١ٕررش ٔظررخَ حٌغررٕظخْ رعررذ حٌؼخ٠ٛٔررش حٌظخرعررش ٌررٛصحسس حٌظعٍرر١ُ 

حٌّع١ٕش ررٛصحسس حٌظعٍر١ُ حٌعرخٌٟ )ِـٍرظ  رجْٛ حٌعخٌٟ ِٓ حخظصخل حٌـٙخص 
 حٌّعخ٘ذ حٌعخ١ٌش حٌخخلش   ح،دحسس حٌّشوض٠ش ٌٍظع١ٍُ حٌفٕٟ( وً ـ١ّخ ٠خصٗ.

 ررر ٠ىرررْٛ حٌمزرررٛي رخٌّعخ٘رررذ حٌف١ٕرررش ٌٍظّرررش٠ط حٌظخرعرررش ٌى١ٍرررخص حٌظّرررش٠ط 92
رخٌـخِعررررخص حٌلى١ِٛررررش حٌّصررررش٠ش غزمررررخً ٌالثلررررش حٌّٛكررررذس ٌٍّعخ٘ررررذ حٌف١ٕررررش 

 طٕغ١ك ٚحكذ ٌٍزوٛس ٚح،ٔخع ٚرلذ أدٔٝ ٚحكذ.ٌٍظّش٠ط ٚوٛد سؼزش 
 رر حٌظؤو١رررذ عٍررٝ اٌظرررضحَ حٌى١ٍررخص ٚحٌـخِعرررخص رمزررٛي حألعرررذحد حٌظررٟ ٠مش٘رررخ 94

حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص ِررٓ وررً ـجررخص حٌطررالد حٌررز٠ٓ ٠ررظُ طش رر١لُٙ عررٓ 
غش٠ك ِىظرذ حٌظٕغر١ك )عرٛحو طش ر١ق ػخ٠ٛٔرش كذ٠ؼرش حٚ طل٠ٛرً ِرٓ ؿخِعرخص 

ِررٓ حٌالثلررش  66ٌـخِعررخص ـررٟ ظررٛو حٌّررخدس ؼ١ررش خخظررعش ٌمررخْٔٛ طٕظرر١ُ ح
حٌظٕف١ز٠ررش ٌمررخْٔٛ طٕظرر١ُ حٌـخِعررخص( أٚ عررٓ غش٠ررك أِخٔررش حٌّـٍررظ حألعٍررٝ 
ٌٍـخِعخص ٌٍطالد حٌٕخؿل١ٓ ـٟ حِظلخٔخص حٌّغخرمش حٌّشوض٠ش ٚحٌّٛكرذس حٌظرٟ 

 طعمذ رزعط حٌى١ٍخص ٚطلض ا شحؾ حِخٔش حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.
 

 ـٟ:عخرعخً: لٛحعذ حٌظٛص٠ع حٌـؽشح
٠ظُ طٛص٠ع حٌطالد حٌّظمذ١ِٓ ٌّىظذ طٕغ١ك حٌمزٛي رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘رذ عٍرٝ 

 حٌى١ٍخص ٚحٌّعخ٘ذ حٌـخِع١ش عٍٝ أعخط ِخ ٠ٍٟ:
 ر ٠رظُ طـ١ّرع حٌـخِعرخص )رخٌٕغرزش ٌرإلدحسحص حٌظع١ّ١ٍرش( ـرٟ عرذس ِـّٛعرخص 0

عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ ٠ٍٚضَ حْ ٠خظخس حٌطخٌذ ؿ١ّع حٌى١ٍخص حٌّّىٕش ـٟ لطخا ِرخ 
حٌّـّٛعش )أ( لزً حٌزذو ـٟ حخظ١خس و١ٍخص ِٓ ٘زح حٌمطخا ِٓ حٌّـّٛعرش ِٓ 

)د( وّررخ ٠ٍررضَ أْ ٠خظررخس وررً حالخظ١ررخسحص حٌّّىٕررش ٌٍى١ٍررخص ِررٓ حٌمطررخا ِررٓ 
 حٌّـّٛعش )د( لزً رذو أٞ حخظ١خس ِٓ حٌمطخا ـٟ حٌّـّٛعش )ؽ( وّخ ٠ٍٟ:

حٌظع١ّ١ٍش، ِـّٛعش )أ( اؿزخس٠ش: ٟٚ٘ حٌـخِعش أٚ حٌـخِعخص حأللشد ،دحسطٗ  
ٚـٟ رعط حٌلخالص طىْٛ أوؼش ِٓ ؿخِعش ألْ ادحسطرٗ حٌظع١ّ١ٍرش طمرع ـرٟ ك١رض 

 ِظغخٚٞ حٌّغخـش ِٓ حٌـخِعظ١ٓ.
ِـّٛعررش )د( اؿزخس٠ررش: رعررذ حعررظىّخي حالخظ١ررخسحص ـررٟ حٌّٕطمررش )أ(: عررذس 
ؿخِعخص طمع لشد ك١ض ح،دحسس حٌظع١ّ١ٍش ٌٍطخٌذ ٚال ٠ٛؿذ ـشق ـٟ حخظ١خس أٞ 

 ِٕٙخ لزً حألخشٜ.
ِـّٛعش )ؽ(: رخلٟ حٌـخِعخص حٌظرٟ رٙرخ و١ٍرخص ٌٙرزح حٌمطرخا، ٠غرّق ٌٍطخٌرذ 
رخخظ١ررخس أٞ ِٕٙررخ ٚطعظزررش ِظغررخ٠ٚش، ك١ررغ حٔٙررخ ؿ١ّعررخً طزعررذ عررٓ ِلررً عررىٕٗ 

 ٚادحسطٗ حٌظع١ّ١ٍش.
 (0ٚرٌه ٚـمخً ٌـذٚي حٌظٛص٠ع حٌـؽشحـٟ ٌّـّٛعخص )أ،د( حٌّشـك. )ِشـك

حٌشرٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔرش حٌف١ٕرش)ٔظخَ ٚرخٌٕغزش ٌطرالد حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش ٚ
حٌؼالع ٚحٌخّظ عٕٛحص( ـبْ حٌّٕطمرش حٌـؽشحـ١رش )أ( ـرٟ حٌظٛص٠رع حٌـؽشحـرٟ 
ٟ٘ ح،دحسس حٌظع١ّ١ٍش حٌظٟ رٙخ ِذسعش حٌطخٌرذ ـرٟ  رٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش أٚ 

 حٌف١ٕش.
ٚرخٌٕغزش ٌطرالد درٍِٛرخص حٌّعخ٘رذ حٌف١ٕرش حٌّصرش٠ش)ٔظخَ حٌؼخ٠ٛٔرش  عرٕظخْ( 

ٓ حٌطخٌذ حٌّذْٚ ظرّٓ حٌز١خٔرخص حٌرٛحسدس ِرٓ حٌّعٙرذ حٌلخلرً ٠عظذ رّمش عى
 ِٕٗ حٌطخٌذ عٍٝ حٌذرٍَٛ.

ٚرخٌٕغزش ٌٍّذحسط حٌذحخ١ٍرش )حٌش٠خظر١ش ٚحٌعغرىش٠ش ٚحٌّظفرٛل١ٓ( ٠عظرذ رّمرش 
 عىٓ حٌطخٌذ حٌّذْٚ ظّٓ ر١خٔخص طمذِٗ ـٟ حعظّخسس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش.

ز١رش ـ١مرَٛ حٌطخٌرذ رظلذ٠رذ ٚرخٌٕغزش ٌطالد حٌشٙخدحص حٌّعخدٌش حٌعشر١ش ٚحألؿٕ
حٌّٕطمش حٌـؽشحـ١ش)أ( ) ٟ٘ حٌّٕطمرش حٌظرٟ ٠شؼرذ حٌطخٌرذ ـرٟ أْ طىرْٛ ِلرً 
الخِظررٗ( عٕررذ طمذِررٗ ٌىظخرررش سؼزخطررٗ ـررٟ حعررظّخسس حٌظٕغرر١ك ح،ٌىظشٚٔررٟ . ٚال 

 ٠غّق رظؽ١١ش عٕٛحْ حٌطخٌذ رعذ اعالْ ٔظ١ـش حٌظٕغ١ك.
ٚحكذ، ٠ٚعُ ؿخِعرخص    حعظزخس ِلخـظظٟ )حٌمخ٘شس   حٌـ١ضس( ٔطخق ؿؽشحـ9ٟ

)حٌمرخ٘شس   عر١ٓ  رّظ   كٍرٛحْ( وّرخ ٠عرُ حٌى١ٍرخص حٌظخرعرش ٌٙرزٖ حٌـخِعرخص 
ٚطمع خرخسؽ ٘رزح حٌٕطرخق حٌـؽشحـرٟ، ٚورزٌه حٌى١ٍرخص حٌظخرعرش ٌـخِعرخص أخرشٜ 
ٚطمررع دحخررً ٘ررزح حٌٕطررخق حٌـؽشحـررٟ. عٍررٝ أال ٠ررظُ طل٠ٛررً ِٕررخألش ررر١ٓ ٘ررزٖ 

 حٌى١ٍخص.
ص حٌلى١ِٛررش حٌّصررش٠ش ٚـمررخً ٌمٛحعررذ  رر ٠ررظُ حٌمزررٛي رىخـررش و١ٍررخص حٌـخِعررخ2

حٌظٛص٠ع حٌـؽشحـرٟ ِرخ عرذح حٌى١ٍرخص ٚحٌّعخ٘رذ حٌظخ١ٌرش حٌظرٟ طمزرً ٚـمرخً ٌمٛحعرذ 
 حٌظٛص٠ع ح،ل١ٍّٟ:

 و١ٍخص حٌظشر١ش.
و١ٍخص حٌظشر١ش حٌٕٛع١ش.

و١ٍخص حٌظّش٠ط.
حٌّعخ٘ذ حٌف١ٕش ٌٍظّش٠ط.
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)د( وّررخ ٠ٍررضَ أْ ٠خظررخس وررً حالخظ١ررخسحص حٌّّىٕررش ٌٍى١ٍررخص ِررٓ حٌمطررخا ِررٓ 
 حٌّـّٛعش )د( لزً رذو أٞ حخظ١خس ِٓ حٌمطخا ـٟ حٌّـّٛعش )ؽ( وّخ ٠ٍٟ:

حٌظع١ّ١ٍش، ِـّٛعش )أ( اؿزخس٠ش: ٟٚ٘ حٌـخِعش أٚ حٌـخِعخص حأللشد ،دحسطٗ  
ٚـٟ رعط حٌلخالص طىْٛ أوؼش ِٓ ؿخِعش ألْ ادحسطرٗ حٌظع١ّ١ٍرش طمرع ـرٟ ك١رض 

 ِظغخٚٞ حٌّغخـش ِٓ حٌـخِعظ١ٓ.
ِـّٛعررش )د( اؿزخس٠ررش: رعررذ حعررظىّخي حالخظ١ررخسحص ـررٟ حٌّٕطمررش )أ(: عررذس 
ؿخِعخص طمع لشد ك١ض ح،دحسس حٌظع١ّ١ٍش ٌٍطخٌذ ٚال ٠ٛؿذ ـشق ـٟ حخظ١خس أٞ 

 ِٕٙخ لزً حألخشٜ.
ِـّٛعش )ؽ(: رخلٟ حٌـخِعخص حٌظرٟ رٙرخ و١ٍرخص ٌٙرزح حٌمطرخا، ٠غرّق ٌٍطخٌرذ 
رخخظ١ررخس أٞ ِٕٙررخ ٚطعظزررش ِظغررخ٠ٚش، ك١ررغ حٔٙررخ ؿ١ّعررخً طزعررذ عررٓ ِلررً عررىٕٗ 

 ٚادحسطٗ حٌظع١ّ١ٍش.
 (0ٚرٌه ٚـمخً ٌـذٚي حٌظٛص٠ع حٌـؽشحـٟ ٌّـّٛعخص )أ،د( حٌّشـك. )ِشـك

حٌشرٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔرش حٌف١ٕرش)ٔظخَ ٚرخٌٕغزش ٌطرالد حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش ٚ
حٌؼالع ٚحٌخّظ عٕٛحص( ـبْ حٌّٕطمرش حٌـؽشحـ١رش )أ( ـرٟ حٌظٛص٠رع حٌـؽشحـرٟ 
ٟ٘ ح،دحسس حٌظع١ّ١ٍش حٌظٟ رٙخ ِذسعش حٌطخٌرذ ـرٟ  رٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش أٚ 

 حٌف١ٕش.
ٚرخٌٕغزش ٌطرالد درٍِٛرخص حٌّعخ٘رذ حٌف١ٕرش حٌّصرش٠ش)ٔظخَ حٌؼخ٠ٛٔرش  عرٕظخْ( 

ٓ حٌطخٌذ حٌّذْٚ ظرّٓ حٌز١خٔرخص حٌرٛحسدس ِرٓ حٌّعٙرذ حٌلخلرً ٠عظذ رّمش عى
 ِٕٗ حٌطخٌذ عٍٝ حٌذرٍَٛ.

ٚرخٌٕغزش ٌٍّذحسط حٌذحخ١ٍرش )حٌش٠خظر١ش ٚحٌعغرىش٠ش ٚحٌّظفرٛل١ٓ( ٠عظرذ رّمرش 
 عىٓ حٌطخٌذ حٌّذْٚ ظّٓ ر١خٔخص طمذِٗ ـٟ حعظّخسس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش.

ز١رش ـ١مرَٛ حٌطخٌرذ رظلذ٠رذ ٚرخٌٕغزش ٌطالد حٌشٙخدحص حٌّعخدٌش حٌعشر١ش ٚحألؿٕ
حٌّٕطمش حٌـؽشحـ١ش)أ( ) ٟ٘ حٌّٕطمرش حٌظرٟ ٠شؼرذ حٌطخٌرذ ـرٟ أْ طىرْٛ ِلرً 
الخِظررٗ( عٕررذ طمذِررٗ ٌىظخرررش سؼزخطررٗ ـررٟ حعررظّخسس حٌظٕغرر١ك ح،ٌىظشٚٔررٟ . ٚال 

 ٠غّق رظؽ١١ش عٕٛحْ حٌطخٌذ رعذ اعالْ ٔظ١ـش حٌظٕغ١ك.
ٚحكذ، ٠ٚعُ ؿخِعرخص    حعظزخس ِلخـظظٟ )حٌمخ٘شس   حٌـ١ضس( ٔطخق ؿؽشحـ9ٟ

)حٌمرخ٘شس   عر١ٓ  رّظ   كٍرٛحْ( وّرخ ٠عرُ حٌى١ٍرخص حٌظخرعرش ٌٙرزٖ حٌـخِعرخص 
ٚطمع خرخسؽ ٘رزح حٌٕطرخق حٌـؽشحـرٟ، ٚورزٌه حٌى١ٍرخص حٌظخرعرش ٌـخِعرخص أخرشٜ 
ٚطمررع دحخررً ٘ررزح حٌٕطررخق حٌـؽشحـررٟ. عٍررٝ أال ٠ررظُ طل٠ٛررً ِٕررخألش ررر١ٓ ٘ررزٖ 

 حٌى١ٍخص.
ص حٌلى١ِٛررش حٌّصررش٠ش ٚـمررخً ٌمٛحعررذ  رر ٠ررظُ حٌمزررٛي رىخـررش و١ٍررخص حٌـخِعررخ2

حٌظٛص٠ع حٌـؽشحـرٟ ِرخ عرذح حٌى١ٍرخص ٚحٌّعخ٘رذ حٌظخ١ٌرش حٌظرٟ طمزرً ٚـمرخً ٌمٛحعرذ 
 حٌظٛص٠ع ح،ل١ٍّٟ:

 و١ٍخص حٌظشر١ش.
و١ٍخص حٌظشر١ش حٌٕٛع١ش.

و١ٍخص حٌظّش٠ط.
حٌّعخ٘ذ حٌف١ٕش ٌٍظّش٠ط.
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عٍرررٝ  ررر ٠رررظُ اٌؽرررخو وخـرررش حالعرررظؼٕخوحص حٌظرررٟ عرررزك أْ لشس٘رررخ حٌّـٍرررظ حأل4
ٌٍـخِعرررخص رشرررؤْ لزرررٛي رعرررط حٌفجرررخص ِرررٓ حٌطرررالد رخٌـخِعرررخص حٌلى١ِٛرررش 

 حٌّصش٠ش ٚرٌه اعالو ألكىخَ حٌذعظٛس ٚحٌمخْٔٛ ٚحٌّلىّش ح،دحس٠ش.

 ػخِٕخً: لٛحعذ حٌظٛص٠ع ح،ل١ٍّٟ:
 :  رخٌٕغزش ٌطالد حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش ٚحٌشٙخدحص حٌف١ٕش0

٘رذ عٍرٝ حٌطرالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ حلظصخس حٌمزٛي ـٟ رعط حٌى١ٍرخص ٚحٌّعخ    
أٞ ِررٓ ٘ررزٖ حٌشررٙخدحص ِررٓ حٌّٕطمررش حٌظررٟ طمررع رٙررخ ٘ررزٖ حٌى١ٍررخص ٚحٌّعخ٘ررذ، 
٠ٚغشٞ رٌه عٍٝ و١ٍخص ِؼرً )حٌظشر١رش ٚ رعزٙخ، ٚحٌظشر١رش حٌٕٛع١رش ٚ رعزٙخ، 
ٚحٌظّش٠ط، ٚحٌّعخ٘رذ حٌف١ٕرش حٌصرل١ش ٚحٌّعخ٘رذ حٌف١ٕرش ٌٍظّرش٠ط( ٚحٌى١ٍرخص 

 زح حٌٕظخَ.ٚحٌّعخ٘ذ حألخشٜ حٌظٟ طمزً ٚـك ٘
   رخٌٕغزش ٌطالد حٌشٙخدحص حٌّعخدٌش حٌعشر١ش ٚحألؿٕز١ش:9

حلظصخس حٌمزٛي ـٟ رعط حٌى١ٍرخص ٚحٌّعخ٘رذ عٍرٝ حٌطرالد حٌلخلر١ٍٓ عٍرٝ     
أٞ ِٓ ٘زٖ حٌشٙخدحص ِٓ حٌّٕطمرش حٌـؽشحـ١رش )أ( حٌظرٟ ٠لرذد٘خ حٌطخٌرذ )٘رٟ 

ٌىظخرررش حٌّٕطمررش حٌظررٟ ٠شؼررذ حٌطخٌررذ ـررٟ أْ طىررْٛ ِلررً الخِظررٗ( عٕررذ طمذِررٗ 
سؼزخطٗ ٠ٚظُ ططز١ك حٌظٛص٠ع ح،ل١ٍّٟ عٍٝ ٘زٖ حٌشٙخدحص، ٠ٚغشٞ رٌه عٍرٝ 
و١ٍرررخص ِؼرررً )حٌظشر١رررش ٚ رررعزٙخ، ٚحٌظشر١رررش حٌٕٛع١رررش ٚ رررعزٙخ، ٚحٌظّرررش٠ط، 
ٚحٌّعخ٘ررذ حٌف١ٕررش حٌصررل١ش ٚحٌّعخ٘ررذ حٌف١ٕررش ٌٍظّررش٠ط( ٚؼ١ش٘ررخ ِررٓ حٌى١ٍررخص 

 ٚحٌّعخ٘ذ حٌظٟ طمزً ٚـك ٘زح حٌٕظخَ.
رخٌٕغزش ٌى١ٍش حٌظّش٠ط : طش ١ق غرالد ِلخـظرش  رّخي عر١ٕخو اٌرٝ و١ٍرش  -2

 حٌظّش٠ط ؿخِعش رٛسعع١ذ .
العرررظؼٕخوحص حٌظرررٟ عرررزك أْ لشس٘رررخ حٌّـٍرررظ حألعٍرررٝ  ررر ٠رررظُ اٌؽرررخو وخـرررش ح4

ٌٍـخِعرررخص رشرررؤْ لزرررٛي رعرررط حٌفجرررخص ِرررٓ حٌطرررالد رخٌـخِعرررخص حٌلى١ِٛرررش 
 حٌّصش٠ش ٚرٌه اعالو ألكىخَ حٌذعظٛس ٚحٌمخْٔٛ ٚحٌّلىّش ح،دحس٠ش.

 
 لٛحعذ طم١ًٍ حالؼظشحد: طخععخً:

 رر حٌؽررشض حألعخعررٟ ِررٓ طل٠ٛررً حٌطخٌررذ، رعررذ طش رر١لٗ عررٓ غش٠ررك ِىظررذ 0
حٌظٕغررر١ك، ٘رررٛ طم١ٍرررً حؼظرررشحد حٌطخٌرررذ رل١رررغ ٠ٍظلرررك رى١ٍرررش ـرررٟ حٌّٕطمرررش 
حٌـؽشحـ١رررش)أ(، ٌٚررر١ظ حٌؽرررشض ِرررٓ حٌظل٠ٛرررً طؽ١١رررش سأٞ حٌطخٌرررذ ٚاعرررخدس 

 طش ١لٗ ـٟ ِٛلع هخش، ٚطٕمغُ ع١ٍّش حٌظل٠ًٛ اٌٝ ٔٛع١ٓ:
ٕغزش ٌطالد  رٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش حٌعخِرش حٌّصرش٠ش أٚ حٌؼخ٠ٛٔرش حٌف١ٕرش ػرالع حٚ رخٌ

خّظ عٕٛحص: ٠ظُ طلذ٠ذ حٌّٕطمش حٌـؽشحـ١ش )أ( ـٟ حٌظٛص٠ع حٌـؽشحـرٟ رؤٔٙرخ 
 حٌّٕطمش حٌظٟ رٙخ ِذسعش حٌطخٌذ ـٟ  ٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش أٚ حٌف١ٕش.

د درٍِٛرررخص رخٌٕغرررزش ٌطرررالد حٌشرررٙخدحص حٌّعخدٌرررش حٌعشر١رررش ٚحألؿٕز١رررش ٚغرررال
حٌّعخ٘ررذ حٌف١ٕررش حٌّصررش٠ش )ٔظررخَ حٌؼخ٠ٛٔررش   عررٕظخْ(: ٠مررَٛ حٌطخٌررذ رظلذ٠ررذ 
حٌّٕطمش حٌـؽشحـ١ش)أ( )٘رٟ حٌّٕطمرش حٌظرٟ ٠شؼرذ حٌطخٌرذ ـرٟ أْ طىرْٛ ِلرً 
الخِظٗ( عٕذ طمذِٗ ٌىظخررش سؼزخطرٗ ٠ٚرظُ ططز١رك حٌظٛص٠رع حٌـؽشحـرٟ عٍرٝ ٘رزٖ 

الْ ٔظ١ـش حٌظظٕغ١ك.حٌشٙخدحص. ٚال ٠غّق رظؽ١١ش عٕٛحْ حٌطخٌذ رعذ اع

  ٠غّق رظل٠ًٛ حٌطالد حٌّغرظـذ٠ٓ )حٌّش رل١ٓ ِرٓ ِىظرذ حٌظٕغر١ك ٌٍعرخَ 9
( ررررر١ٓ حٌـخِعررررخص حٌلى١ِٛررررش حٌّصررررش٠ش ٌظم١ٍررررً 9102/9191حٌـررررخِعٟ 

حالؼظرررشحد أٚ طل٠ٛرررً ٌٍزرررشحِؾ حٌـذ٠رررذس أٚ رغرررزذ حٌٕمرررً ح،دحسٞ أٚ طل٠ٛرررً 
حٌـررخِعٟ حٌّخظررٟ حٌلررخالص حٌّشظرر١ش غزمررخً ٌٍمٛحعررذ حٌّعّررٛي رٙررخ ـررٟ حٌعررخَ 

ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ: 9106/9102
   ٠ىْٛ حٌظل٠ًٛ ٌّشس ٚحكذس ـمػ.9/0
 رر ال ٠ـررٛص حٌظل٠ٛررً ررر١ٓ حٌى١ٍررخص حٌظررٟ ٠ىررْٛ حٌمزررٛي رٙررخ ٚحٌظش رر١ق ٌٙررخ 9/9

 عٍٝ أعخط حٌمزٛي ح،ل١ٍّٟ.
  ٠غّق ٌٍطالد رخٌظمرذَ ٌٍظل٠ٛرً رر١ٓ حٌى١ٍرخص حٌّٕرخألشس ٚؼ١رش حٌّٕرخألشس 9/2

ى١ِٛررررش حٌّصررررش٠ش ٌظم١ٍررررً حالؼظررررشحد ِررررٓ خررررالي حٌظٕغرررر١ك رخٌـخِعررررخص حٌل
% ِٓ حألعذحد حٌّمشسس ٌٍى١ٍش حٌّطٍٛد حٌظل٠ٛرً ا١ٌٙرخ 01ح،ٌىظشٟٚٔ رٕغزش 

ٚكغذ طشط١ذ حٌطخٌذ ر١ٓ حٌطالد حٌشحؼز١ٓ ـٟ حٌظل٠ًٛ ٚـٟ كخٌش حٌظغرخٚٞ 
" ِرٓ عخدعرخً: لٛحعرذ  6ططزك لخعذس حٌّٛحد حٌّشؿلش )حٌٛحسدس رخٌزٕذ سلرُ" 

ٚرٌرره ٌٍشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش أٚ حٌف١ٕررش أٚ حٌّعخدٌررش )حألؿٕز١ررش أٚ عخِررش(، 
حٌعشر١ررش(، عٍررٝ أْ ٠ىررْٛ حٌظل٠ٛررً ٌّررشس ٚحكررذس ـمررػ. ٠ٕٚظٙررٟ عّررً ِىظررذ 
حٌظٕغ١ك رخصٛل حٌظل٠ٛالص ِرع اعرالْ ٔظ١ـرش حٌظلر٠ٛالص، ٚرٌره غزمرخً ٌّرخ 

:ٍٟ٠ 
 )أ( حٌظل٠ًٛ اٌٟ و١ٍش ؼ١ش ِٕخألشس:

عخِش حٌّصرش٠ش ٚحٌشرٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔرش حٌف١ٕرش )ٔظرخَ   رخٌٕغزش ٌطالد حٌؼخ٠ٛٔش حٌ
 حٌؼالع ٚحٌخّظ عٕٛحص( ٚحٌشٙخدحص حٌّعخدٌش )حٌعشر١ش ٚحألؿٕز١ش(:

٠غّق ٌٍطخٌذ حٌزٞ طُ طش ١لٗ ـٟ ع١ٍّش حٌظٕغ١ك ٌى١ٍش ِخ خخسؽ حٚ دحخرً   
ِٕطمظررررٗ حٌـؽشحـ١ررررش )أ( رخٌظل٠ٛررررً اٌررررٝ و١ٍررررش ؼ١ررررش ِٕررررخألشس ـررررٟ ِٕطمظررررٗ 

 ظشٚسس طٛحـش ِخ ٠ٍٟ: حٌـؽشحـ١ش)أ( ـمػ ٚرششغ
* كصررٛي حٌطخٌررذ عٍررٝ حٌلررذ حألدٔررٝ ٌّـّررٛا حٌررذسؿخص حٌررزٞ لزٍظررٗ حٌى١ٍررش 

 حٌّطٍٛد حٌظل٠ًٛ ا١ٌٙخ)حٔظظخَ   حٔظغخد ِٛؿٗ(.
* ٚؿررٛد ِىررخْ خررخي رخٌى١ٍررش حٌظررٟ ٠شؼررذ حٌطخٌررذ ـررٟ حٌظل٠ٛررً ا١ٌٙررخ ظررّٓ 

( عٍرٝ حألِخوٓ حٌّمشسس ٌىً  ٙخدس ِٓ حٌشٙخدحص حٌّعخدٌش )حٌعشر١ش ٚحألؿٕز١ش
 كذٖ.

* حعظ١فخو حٌطخٌرذ ررخلٟ لٛحعرذ حٌمزرٛي رخٌى١ٍرش حٌّطٍرٛد حٌظل٠ٛرً ا١ٌٙرخ ِؼرً 
حٌٕـخف ـٟ حخظزخسحص حٌمذسحص اْ ٚؿرذص ِٚؼرً حٌى١ٍرخص حٌظرٟ طمزرً حٌشرٙخدحص 

 حٌف١ٕش.
ِٚؼخي ٌزٌه غخٌذ لزً رى١ٍش حٌٕٙذعش ؿخِعش أعر١ٛغ ِٕٚطمظرٗ حٌـؽشحـ١رش)أ(   

ٍظل٠ًٛ اٌٝ و١ٍش ؼ١ش و١ٍرش حٌٕٙذعرش )ِؼرً ٟ٘ ِلخـظش حٌؽشر١ش ٠ّىٕٗ حٌظمذَ ٌ
حٌعٍَٛ   ح٢دحد   حٌظـخسس ....اٌخ( ـٟ ؿخِعش غٕطخ ك١غ طمع ؿخِعش غٕطرخ ـرٟ 
حٌٕطرخق حٌـؽشحـرٟ )أ( ٚرٌره غزمرخً ٌظشط١رذ حٌطخٌرذ رر١ٓ حٌطرالد حٌرشحؼز١ٓ ـرٟ 

 حٌظل٠ًٛ.
 د( حٌظل٠ًٛ اٌٝ و١ٍش ِٕخألشس:)

ٕغرر١ك ـررٟ و١ٍررش ِررخ خررخسؽ  رر ٠غررّق ٌٍطخٌررذ حٌررزٞ طررُ طش رر١لٗ ـررٟ ع١ٍّررش حٌظ
ِٕطمظٗ حٌـؽشحـ١ش)أ( رخٌظمذَ ٌٍظل٠ًٛ اٌٝ و١ٍش ِٕخألشس ـٟ ِٕطمظٗ حٌـؽشحـ١رش 
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  ٠غّق رظل٠ًٛ حٌطالد حٌّغرظـذ٠ٓ )حٌّش رل١ٓ ِرٓ ِىظرذ حٌظٕغر١ك ٌٍعرخَ 9
( ررررر١ٓ حٌـخِعررررخص حٌلى١ِٛررررش حٌّصررررش٠ش ٌظم١ٍررررً 9102/9191حٌـررررخِعٟ 

حالؼظرررشحد أٚ طل٠ٛرررً ٌٍزرررشحِؾ حٌـذ٠رررذس أٚ رغرررزذ حٌٕمرررً ح،دحسٞ أٚ طل٠ٛرررً 
حٌـررخِعٟ حٌّخظررٟ حٌلررخالص حٌّشظرر١ش غزمررخً ٌٍمٛحعررذ حٌّعّررٛي رٙررخ ـررٟ حٌعررخَ 

ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ: 9106/9102
   ٠ىْٛ حٌظل٠ًٛ ٌّشس ٚحكذس ـمػ.9/0
 رر ال ٠ـررٛص حٌظل٠ٛررً ررر١ٓ حٌى١ٍررخص حٌظررٟ ٠ىررْٛ حٌمزررٛي رٙررخ ٚحٌظش رر١ق ٌٙررخ 9/9

 عٍٝ أعخط حٌمزٛي ح،ل١ٍّٟ.
  ٠غّق ٌٍطالد رخٌظمرذَ ٌٍظل٠ٛرً رر١ٓ حٌى١ٍرخص حٌّٕرخألشس ٚؼ١رش حٌّٕرخألشس 9/2

ى١ِٛررررش حٌّصررررش٠ش ٌظم١ٍررررً حالؼظررررشحد ِررررٓ خررررالي حٌظٕغرررر١ك رخٌـخِعررررخص حٌل
% ِٓ حألعذحد حٌّمشسس ٌٍى١ٍش حٌّطٍٛد حٌظل٠ٛرً ا١ٌٙرخ 01ح،ٌىظشٟٚٔ رٕغزش 

ٚكغذ طشط١ذ حٌطخٌذ ر١ٓ حٌطالد حٌشحؼز١ٓ ـٟ حٌظل٠ًٛ ٚـٟ كخٌش حٌظغرخٚٞ 
" ِرٓ عخدعرخً: لٛحعرذ  6ططزك لخعذس حٌّٛحد حٌّشؿلش )حٌٛحسدس رخٌزٕذ سلرُ" 

ٚرٌرره ٌٍشررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش أٚ حٌف١ٕررش أٚ حٌّعخدٌررش )حألؿٕز١ررش أٚ عخِررش(، 
حٌعشر١ررش(، عٍررٝ أْ ٠ىررْٛ حٌظل٠ٛررً ٌّررشس ٚحكررذس ـمررػ. ٠ٕٚظٙررٟ عّررً ِىظررذ 
حٌظٕغ١ك رخصٛل حٌظل٠ٛالص ِرع اعرالْ ٔظ١ـرش حٌظلر٠ٛالص، ٚرٌره غزمرخً ٌّرخ 

:ٍٟ٠ 
 )أ( حٌظل٠ًٛ اٌٟ و١ٍش ؼ١ش ِٕخألشس:

عخِش حٌّصرش٠ش ٚحٌشرٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔرش حٌف١ٕرش )ٔظرخَ   رخٌٕغزش ٌطالد حٌؼخ٠ٛٔش حٌ
 حٌؼالع ٚحٌخّظ عٕٛحص( ٚحٌشٙخدحص حٌّعخدٌش )حٌعشر١ش ٚحألؿٕز١ش(:

٠غّق ٌٍطخٌذ حٌزٞ طُ طش ١لٗ ـٟ ع١ٍّش حٌظٕغ١ك ٌى١ٍش ِخ خخسؽ حٚ دحخرً   
ِٕطمظررررٗ حٌـؽشحـ١ررررش )أ( رخٌظل٠ٛررررً اٌررررٝ و١ٍررررش ؼ١ررررش ِٕررررخألشس ـررررٟ ِٕطمظررررٗ 

 ظشٚسس طٛحـش ِخ ٠ٍٟ: حٌـؽشحـ١ش)أ( ـمػ ٚرششغ
* كصررٛي حٌطخٌررذ عٍررٝ حٌلررذ حألدٔررٝ ٌّـّررٛا حٌررذسؿخص حٌررزٞ لزٍظررٗ حٌى١ٍررش 

 حٌّطٍٛد حٌظل٠ًٛ ا١ٌٙخ)حٔظظخَ   حٔظغخد ِٛؿٗ(.
* ٚؿررٛد ِىررخْ خررخي رخٌى١ٍررش حٌظررٟ ٠شؼررذ حٌطخٌررذ ـررٟ حٌظل٠ٛررً ا١ٌٙررخ ظررّٓ 

( عٍرٝ حألِخوٓ حٌّمشسس ٌىً  ٙخدس ِٓ حٌشٙخدحص حٌّعخدٌش )حٌعشر١ش ٚحألؿٕز١ش
 كذٖ.

* حعظ١فخو حٌطخٌرذ ررخلٟ لٛحعرذ حٌمزرٛي رخٌى١ٍرش حٌّطٍرٛد حٌظل٠ٛرً ا١ٌٙرخ ِؼرً 
حٌٕـخف ـٟ حخظزخسحص حٌمذسحص اْ ٚؿرذص ِٚؼرً حٌى١ٍرخص حٌظرٟ طمزرً حٌشرٙخدحص 

 حٌف١ٕش.
ِٚؼخي ٌزٌه غخٌذ لزً رى١ٍش حٌٕٙذعش ؿخِعش أعر١ٛغ ِٕٚطمظرٗ حٌـؽشحـ١رش)أ(   

ٍظل٠ًٛ اٌٝ و١ٍش ؼ١ش و١ٍرش حٌٕٙذعرش )ِؼرً ٟ٘ ِلخـظش حٌؽشر١ش ٠ّىٕٗ حٌظمذَ ٌ
حٌعٍَٛ   ح٢دحد   حٌظـخسس ....اٌخ( ـٟ ؿخِعش غٕطخ ك١غ طمع ؿخِعش غٕطرخ ـرٟ 
حٌٕطرخق حٌـؽشحـرٟ )أ( ٚرٌره غزمرخً ٌظشط١رذ حٌطخٌرذ رر١ٓ حٌطرالد حٌرشحؼز١ٓ ـرٟ 

 حٌظل٠ًٛ.
 د( حٌظل٠ًٛ اٌٝ و١ٍش ِٕخألشس:)

ٕغرر١ك ـررٟ و١ٍررش ِررخ خررخسؽ  رر ٠غررّق ٌٍطخٌررذ حٌررزٞ طررُ طش رر١لٗ ـررٟ ع١ٍّررش حٌظ
ِٕطمظٗ حٌـؽشحـ١ش)أ( رخٌظمذَ ٌٍظل٠ًٛ اٌٝ و١ٍش ِٕخألشس ـٟ ِٕطمظٗ حٌـؽشحـ١رش 
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)أ( ـمػ ٚرؽط حٌٕظش عٓ حٌلذ حألدٔرٝ ٌّـّرٛا حٌرذسؿخص حٌرزٞ لزٍظرٗ حٌى١ٍرش 
حٌّطٍٛد حٌظل٠ًٛ ا١ٌٙخ، ِٚؼخي ٌزٌه غخٌذ لزً رى١ٍش حٌٕٙذعش ؿخِعرش أعر١ٛغ 

حٌظمررذَ ٌٍظل٠ٛررً اٌررٝ و١ٍررش حٌٕٙذعررش ؿخِعررش  ٚ٘ررٛ ِررٓ ِلخـظررش حٌؽشر١ررش ٠ّىٕررٗ
غٕطررخ ك١ررغ طمررع ؿخِعررش غٕطررخ ـررٟ حٌٕطررخق حٌـؽشحـررٟ )أ( ٚرٌرره غزمررخً ٌظشط١ررذ 

 حٌطخٌذ ر١ٓ حٌطالد حٌشحؼز١ٓ ـٟ حٌظل٠ًٛ.
 رر ـررٟ كخٌررش ٚؿررٛد أوؼررش ِررٓ و١ٍررش ِٕررخألشس ـررٟ حٌٕطررخق حٌـؽشحـررٟ )أ( ٠غررّق 

رخٌظل٠ٛررً ٌٍى١ٍررش ٌٍطخٌررذ حٌررزٞ س ررق ٌى١ٍررش ِررخ خررخسؽ حٌٕطررخق حٌـؽشحـررٟ )أ( 
حٌّٕخألشس رحص حٌلذ حألدٔٝ حأللً ـٟ ِٕطمظرٗ حٌـؽشحـ١رش )أ( ، ِٚؼرخي ٌرزٌه ـرٟ 
حٌمرخ٘شس حٌىزرشٜ خّغرش و١ٍرخص ٌٍٕٙذعرش ) حٌمرخ٘شس   عر١ٓ  رّظ   كٍرٛحْ   
حٌّطش٠ررش    ررزشح( ٚحٌلررذ حالدٔررٝ ٌٍمزررٛي رٙررخ ِررؼالً ـررٟ حٌشررٙخدس حٌعشر١ررش ِررٓ 

( دسؿش ـ١غرّق ـمرػ 266ٚ                220ٚ221ٚ266ٚ 229حٌى٠ٛض )
دسؿررش(، ٚرٌرره غزمررخً 266رخٌظل٠ٛررً حٌّٕررخألش ٌٍى١ٍررش حأللررً ـررٟ حٌلررذ حألدٔررٝ )
 ٌظشط١ذ حٌطخٌذ ر١ٓ حٌطالد حٌشحؼز١ٓ ـٟ حٌظل٠ًٛ.

  رخٌٕغزش ٌٍظل٠ٛرً حٌّٕرخألش ٌظم١ٍرً حالؼظرشحد ـرٟ حٌى١ٍرخص حٌظرٟ ططزرك ٔظرخِٟ 
 خ ٠ٍٟ:حٌمزٛي )حالٔظظخَ   حالٔظغخد حٌّٛؿٗ(: ـ١ظُ ِشحعخس ِ

: ـرٟ كخٌرش طش ر١ق حٌطخٌرذ اٌرٝ و١ٍرش ِرخ )حٔظظرخَ( ٠ٚشؼرذ ـرٟ حٌلخٌش حألٌٚرٝ
حٌظل٠ًٛ اٌرٟ و١ٍرش ِٕرخألشس ٌظم١ٍرً حالؼظرشحد ـ١ىرْٛ حٌظل٠ٛرً ـرٟ ٘رزٖ حٌلخٌرش 

 ٚـمخً ٌّخ ٠ٍٟ:
* ارح وررخْ حٌطخٌررذ كخلررً عٍررٝ ِـّررٛا دسؿررخص ٠فررٛق أعٍررٝ                   

ـررٟ حٌظل٠ٛررً ا١ٌٙررخ غزمررخً ٌٕظررخَ  ِـّررٛا دسؿررخص لزٍظررٗ حٌى١ٍررش حٌظررٟ ٠شؼررذ
 حالٔظغخد حٌّٛؿٗ ـ١ظُ ل١ذٖ كخي حٌّٛحـمش عٍٝ طل٠ٍٛٗ ٚـمخً ٌٕظخَ )حالٔظظخَ(.

* ارح وخْ حٌطخٌذ كخلً عٍٝ ِـّٛا دسؿخص ٠غخٚٞ أٚ ألرً                    
ِٓ أعٍٝ ِـّرٛا دسؿرخص لزٍظرٗ حٌى١ٍرش حٌظرٟ ٠شؼرذ ـرٟ حٌظل٠ٛرً ا١ٌٙرخ غزمرخً 

ٌّٛؿررٗ ـ١ررظُ ل١ررذٖ كررخي حٌّٛحـمررش عٍررٝ طل٠ٍٛررٗ ٚـمررخً ٌٕظررخَ ٌٕظررخَ حالٔظغررخد ح
 )حالٔظغخد حٌّٛؿٗ(.

: ـٟ كخٌش طش ١ق حٌطخٌذ اٌٝ و١ٍش ِخ )حٔظغخد ِٛؿرٗ( ٠ٚشؼرذ حٌلخٌش حٌؼخ١ٔش
ـٟ حٌظل٠ًٛ اٌٝ و١ٍش ِٕخألشس ٌظم١ًٍ حالؼظشحد ـ١ىْٛ حٌظل٠ًٛ ـٟ ٘زٖ حٌلخٌرش 

 ذٖ ٚـمخً ٌٕظخَ حالٔظظخَ.ٚـمخً ٌٕظخَ )حالٔظغخد حٌّٛؿٗ( ـمػ ٚال ٠ـٛص ل١
  ٠رظُ حٌظل٠ٛرً ٌٍزرشحِؾ حٌـذ٠رذس رى١ٍرخص حٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش عرٓ غش٠رك 9/4

 حٌـخِعخص ِزخ شس ٚـٟ كذٚد حٌلذ حألدٔٝ ٌٍمطخا.
 ررر ٠ىرررْٛ حٌظل٠ٛرررً رغرررزذ حٌٕمرررً ح،دحسٞ عرررٓ غش٠رررك حٌـخِعرررش ِزخ رررشس 9/5

 ٚرششغ ِٛحـمش حٌـخِعش ٚحٌى١ٍش حٌّع١ٕش رخٌظل٠ًٛ ا١ٌٙخ.
ْ حٌظل٠ًٛ رغزذ حٌلخالص حٌّشظر١ش عرٓ غش٠رك حٌـخِعرخص ِزخ رشس   ٠ى9/6ٛ

 ( ِٓ حٌالثلش حٌظٕف١ز٠ش ٌمخْٔٛ طٕظ١ُ حٌـخِعخص.66ططز١مخً ٌٍّخدس )
  ٠ىْٛ حٌظل٠ًٛ رعذ رٌه عٓ غش٠ك حٌـخِعخص ِزخ شس رعرذ ٔٙخ٠رش حٌفشلرش 9/6

 ( ِٓ حٌالثلش حٌظٕف١ز٠ش ٌمخْٔٛ طٕظ١ُ حٌـخِعخص.66حألٌٚٝ ططز١مخً ٌٍّخدس )
 

عخ ررشحً: لٛحعررذ ٚ ررشٚغ  لزررٛي حٌطررالد حٌّصررش١٠ٓ رٚٞ ح،عخلررش 
حٌلخلررر١ٍٓ عٍرررٝ حٌشرررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرررش حٌعخِرررش حٌّصرررش٠ش ٚحٌشرررٙخدحص 

 حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّعخدٌش ِٓ حٌذٚي حٌعشر١ش رخٌـخِعخص حٌّصش٠ش:
٠مصذ رخٌ  " حأل خخل رٚٞ ح،عخلش" ُ٘ وً ِٓ ٠عخْٔٛ ِرٓ عخ٘رخص غ٠ٍٛرش 

أٚ ر١ٕ٘ش حٚ كغ١ش، لذ طّٕعُٙ ٌذٜ حٌظعخًِ ِع ِخظٍرؿ حألؿً رذ١ٔش حٚ عم١ٍش 
حٌلٛحؿض ِٓ حٌّشخسوش رصٛسس وخٍِش ٚـعخٌش ـٟ حٌّـظّع عٍٝ لذَ حٌّغرخٚحس 

 ِع ح٢خش٠ٓ.
 ٠ٚظُ لزٌُٛٙ ٚـمخً ٌٍمٛحعذ ٚحٌششٚغ حٌظخ١ٌش:

 ( عٓ غش٠ك حٌـخِعش ِزخ شس:0)
حٌّخظرٟ رخٌٕغزش ٌٍطالد حٌّىفٛـ١ٓ: عش٠خْ ٔفرظ  رشٚغ ٚلٛحعرذ حٌعرخَ ** 

 ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
% عٍررٝ حأللررً ِررٓ حٌّـّررٛا حٌىٍررٟ ـررٟ حٌشررٙخدس 51 رر حٌلصررٛي عٍررٝ 0 

% ِررٓ ِـّررٛا حالعظزررخسٞ ـررٟ حٌشررٙخدحص 51حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش حٌّصررش٠ش )
حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّعخدٌرررش حٌعشر١ررش، ِرررع حألخررز ـرررٟ حالعظزررخس أٔرررٗ رخٌٕغررزش ٌٍشرررٙخدس 

عظزرخسٞ ِرٓ  رٙخدس حٌّذسعرش حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌغرعٛد٠ش ٠لغرذ حٌّـّرٛا حال
 ـمػ(.

  ٠ىْٛ لزٌُٛٙ ـٟ و١ٍخص )ح٢دحد   دحس حٌعٍَٛ   حألٌغٓ   حٌلمرٛق   حٌخذِرش 9 
حالؿظّخع١ش( رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش رشرشغ حعرظ١فخو حٌّرٛحد حٌّئٍ٘رش حٌّطٍٛررش 

 ٌىً و١ٍش.
 رر ٠ظمررذَ ٘ررئالو حٌطررالد اٌررٝ حٌـخِعررش حٌظررٟ طمررع ـررٟ ٔطررخق ِلررً الررخِظُٙ 2 

أْ طمررَٛ وررً ؿخِعررش رظشررى١ً ٌـٕررش ػالػ١ررش ِررٓ أععررخو ١٘جررش ِزخ ررشس، عٍررٝ 
حٌظذس٠ظ رى١ٍش حٌطذ رٙخ ٌفل  حٌطالد حٌّىفٛـ١ٓ ٚطمرذ٠ُ طمرخس٠ش غز١رش ـرٟ 
 ؤُٔٙ ٚطٛص٠ع ِٓ طٕطزك ع١ٍٗ حٌششٚغ ُِٕٙ عٍٝ حٌى١ٍخص حٌّع١ٕش، عٍرٝ أْ 
طعشض حٌظظٍّخص حٌظٟ طمذَ ِٓ رعط غالد حٌـخِعخص عٍرٝ حٌٍـٕرش حٌّشوض٠رش 

ىٍٙخ حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص ـررٟ ٘ررزح حٌشررؤْ )حٌٍـٕررش حٌّشوض٠ررش حٌظررٟ ٠شرر
 طىْٛ رـخِعش ع١ٓ  ّظ(.

** رخٌٕغزش ٌٍطالد حٌّعخل١ٓ: عش٠خْ ٔفرظ حٌشرشٚغ ٚلٛحعرذ حٌعرخَ حٌّخظرٟ 
 ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:

% عٍٝ حأللً ِٓ حٌّـّٛا حٌىٍٟ ـٟ حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش 51  حٌلصٛي عٍٝ 0
 حالعظزخسٞ ـٟ حٌؼخ٠ٛٔش حٌّعخدٌش حٌعشر١ش(. حٌعخِش حٌّصش٠ش )حٌّـّٛا

  ٠ىرْٛ لزرٌُٛٙ ـرٟ و١ٍرخص )ح٢دحد   حٌلمرٛق( رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش رشرشغ 9
 حعظ١فخو حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش حٌّطٍٛرش ٌىً و١ٍش.

  ٠ىرْٛ لزرٌُٛٙ ـرٟ و١ٍرخص )حٌظـرخسس( رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش رشرشغ حعرظ١فخو 2
 حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش.

حٌـخِعررش حٌظررٟ طمررع ـررٟ ٔطررخق ِلررً الررخِظُٙ  رر ٠ظمررذَ ٘ررئالو حٌطررالد اٌررٝ 4
ِزخ ررشس، عٍررٝ أْ طمررَٛ وررً ؿخِعررش رظشررى١ً ٌـٕررش ػالػ١ررش ِررٓ أععررخو ١٘جررش 
حٌظذس٠ظ رى١ٍش حٌطذ رٙرخ ٌفلر  حٌطرالد رٚٞ ح،عخلرش ٚطمرذ٠ُ طمرخس٠ش غز١رش 
ـررٟ  ررؤُٔٙ ٚطٛص٠ررع ِررٓ طٕطزررك ع١ٍررٗ حٌشررشٚغ ِررُٕٙ عٍررٝ حٌى١ٍررخص حٌّع١ٕررش، 

ذَ ِرٓ رعرط غرالد حٌـخِعرخص عٍرٝ حٌٍـٕرش عٍٝ أْ طعشض حٌظظٍّخص حٌظٟ طم
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عخ ررشحً: لٛحعررذ ٚ ررشٚغ  لزررٛي حٌطررالد حٌّصررش١٠ٓ رٚٞ ح،عخلررش 
حٌلخلررر١ٍٓ عٍرررٝ حٌشرررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرررش حٌعخِرررش حٌّصرررش٠ش ٚحٌشرررٙخدحص 

 حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّعخدٌش ِٓ حٌذٚي حٌعشر١ش رخٌـخِعخص حٌّصش٠ش:
٠مصذ رخٌ  " حأل خخل رٚٞ ح،عخلش" ُ٘ وً ِٓ ٠عخْٔٛ ِرٓ عخ٘رخص غ٠ٍٛرش 

أٚ ر١ٕ٘ش حٚ كغ١ش، لذ طّٕعُٙ ٌذٜ حٌظعخًِ ِع ِخظٍرؿ حألؿً رذ١ٔش حٚ عم١ٍش 
حٌلٛحؿض ِٓ حٌّشخسوش رصٛسس وخٍِش ٚـعخٌش ـٟ حٌّـظّع عٍٝ لذَ حٌّغرخٚحس 

 ِع ح٢خش٠ٓ.
 ٠ٚظُ لزٌُٛٙ ٚـمخً ٌٍمٛحعذ ٚحٌششٚغ حٌظخ١ٌش:

 ( عٓ غش٠ك حٌـخِعش ِزخ شس:0)
حٌّخظرٟ رخٌٕغزش ٌٍطالد حٌّىفٛـ١ٓ: عش٠خْ ٔفرظ  رشٚغ ٚلٛحعرذ حٌعرخَ ** 

 ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
% عٍررٝ حأللررً ِررٓ حٌّـّررٛا حٌىٍررٟ ـررٟ حٌشررٙخدس 51 رر حٌلصررٛي عٍررٝ 0 

% ِررٓ ِـّررٛا حالعظزررخسٞ ـررٟ حٌشررٙخدحص 51حٌؼخ٠ٛٔررش حٌعخِررش حٌّصررش٠ش )
حٌؼخ٠ٛٔررش حٌّعخدٌرررش حٌعشر١ررش، ِرررع حألخررز ـرررٟ حالعظزررخس أٔرررٗ رخٌٕغررزش ٌٍشرررٙخدس 

عظزرخسٞ ِرٓ  رٙخدس حٌّذسعرش حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌغرعٛد٠ش ٠لغرذ حٌّـّرٛا حال
 ـمػ(.

  ٠ىْٛ لزٌُٛٙ ـٟ و١ٍخص )ح٢دحد   دحس حٌعٍَٛ   حألٌغٓ   حٌلمرٛق   حٌخذِرش 9 
حالؿظّخع١ش( رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش رشرشغ حعرظ١فخو حٌّرٛحد حٌّئٍ٘رش حٌّطٍٛررش 

 ٌىً و١ٍش.
 رر ٠ظمررذَ ٘ررئالو حٌطررالد اٌررٝ حٌـخِعررش حٌظررٟ طمررع ـررٟ ٔطررخق ِلررً الررخِظُٙ 2 

أْ طمررَٛ وررً ؿخِعررش رظشررى١ً ٌـٕررش ػالػ١ررش ِررٓ أععررخو ١٘جررش ِزخ ررشس، عٍررٝ 
حٌظذس٠ظ رى١ٍش حٌطذ رٙخ ٌفل  حٌطالد حٌّىفٛـ١ٓ ٚطمرذ٠ُ طمرخس٠ش غز١رش ـرٟ 
 ؤُٔٙ ٚطٛص٠ع ِٓ طٕطزك ع١ٍٗ حٌششٚغ ُِٕٙ عٍٝ حٌى١ٍخص حٌّع١ٕش، عٍرٝ أْ 
طعشض حٌظظٍّخص حٌظٟ طمذَ ِٓ رعط غالد حٌـخِعخص عٍرٝ حٌٍـٕرش حٌّشوض٠رش 

ىٍٙخ حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص ـررٟ ٘ررزح حٌشررؤْ )حٌٍـٕررش حٌّشوض٠ررش حٌظررٟ ٠شرر
 طىْٛ رـخِعش ع١ٓ  ّظ(.

** رخٌٕغزش ٌٍطالد حٌّعخل١ٓ: عش٠خْ ٔفرظ حٌشرشٚغ ٚلٛحعرذ حٌعرخَ حٌّخظرٟ 
 ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:

% عٍٝ حأللً ِٓ حٌّـّٛا حٌىٍٟ ـٟ حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش 51  حٌلصٛي عٍٝ 0
 حالعظزخسٞ ـٟ حٌؼخ٠ٛٔش حٌّعخدٌش حٌعشر١ش(. حٌعخِش حٌّصش٠ش )حٌّـّٛا

  ٠ىرْٛ لزرٌُٛٙ ـرٟ و١ٍرخص )ح٢دحد   حٌلمرٛق( رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش رشرشغ 9
 حعظ١فخو حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش حٌّطٍٛرش ٌىً و١ٍش.

  ٠ىرْٛ لزرٌُٛٙ ـرٟ و١ٍرخص )حٌظـرخسس( رخٌـخِعرخص حٌّصرش٠ش رشرشغ حعرظ١فخو 2
 حٌّٛحد حٌّئٍ٘ش.

حٌـخِعررش حٌظررٟ طمررع ـررٟ ٔطررخق ِلررً الررخِظُٙ  رر ٠ظمررذَ ٘ررئالو حٌطررالد اٌررٝ 4
ِزخ ررشس، عٍررٝ أْ طمررَٛ وررً ؿخِعررش رظشررى١ً ٌـٕررش ػالػ١ررش ِررٓ أععررخو ١٘جررش 
حٌظذس٠ظ رى١ٍش حٌطذ رٙرخ ٌفلر  حٌطرالد رٚٞ ح،عخلرش ٚطمرذ٠ُ طمرخس٠ش غز١رش 
ـررٟ  ررؤُٔٙ ٚطٛص٠ررع ِررٓ طٕطزررك ع١ٍررٗ حٌشررشٚغ ِررُٕٙ عٍررٝ حٌى١ٍررخص حٌّع١ٕررش، 

ذَ ِرٓ رعرط غرالد حٌـخِعرخص عٍرٝ حٌٍـٕرش عٍٝ أْ طعشض حٌظظٍّخص حٌظٟ طم
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حٌّشوض٠ررش حٌظررٟ ٠شررىٍٙخ حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص ـررٟ ٘ررزح حٌشررؤْ )حٌٍـٕررش 
 حٌّشوض٠ش طىْٛ رـخِعش ع١ٓ  ّظ(.

( عررٓ غش٠ررك ِىظررذ طٕغرر١ك حٌمزررٛي رخٌـخِعررخص ٚحٌّعخ٘ررذ غزمررخً ٌمٛحعررذ 9)
 حٌظش ١ق:

حٌع١ٍّرش حٌظرٟ طظفرك   ٠لك ٌٍطخٌذ رٞ ح،عخلش حٌظمذَ اٌٝ حٌى١ٍرش حٌٕظش٠رش حٚ 0
ِع سؼزظٗ غخٌّرخ حعرظٛـٝ ِـّرٛا حٌرذسؿخص حٌّطٍرٛد ـرٟ حٌشرٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرش 
حٌلخلً ع١ٍٙخ ٚحؿظخص حخظزخس حٌمذسحص أٚ حخظزخس حٌّمخرٍرش حٌشخصر١ش حٌخرخل 
رظٍرره حٌى١ٍررش، ٠ٚررظُ طشررى١ً ٌـٕررش ػالػ١ررش ِررٓ أععررخو ١٘جررش حٌظررذس٠ظ رخٌى١ٍررش 

لٛؾ عٍٝ ِذٜ لذسس حٌطخٌذ رٞ حٌّش ق ٌٙخ حٌطخٌذ ٌظطز١ك حخظزخس لزٛي ٌٍٛ
ح،عخلررش عٍررٝ حٌٛـررخو رخٌظضحِررخص حٌذسحعررش رخٌٕغررزش ٌٍى١ٍررش، ٚـررٟ كخٌررش عررذَ  
ِٛحـمش حٌى١ٍش عٍٝ لزٛي رعط حٌطالد رٚٞ ح،عخلرش ٠ش رق حٌطخٌرذ ِرٓ لزرً 
ِىظذ حٌظٕغ١ك ٌشؼزظٗ حٌظخ١ٌش غزمخً ٌظشط١رذ حٌشؼزرخص حٌّمرذَ ِٕرٗ ـرٟ رشٔرخِؾ 

 خص حٌمطخا حٌزٞ عزك أْ طُ طش ١لٗ ا١ٌٗ.حٌظٕغ١ك ح،ٌىظشٟٚٔ خخسؽ و١ٍ
  طشىً ٌـٕش ػالػ١رش ررخٌّـٍظ حألعٍرٝ ٌٍـخِعرخص ٌٍٕظرش ـرٟ حٌظظٍّرخص حٌظرٟ 9

طمررذَ ِررٓ حٌطررالد رٚٞ ح،عخلررش حٌررز٠ٓ ٠ررظُ سـررط لزررٌُٛٙ ِررٓ خررالي حٌى١ٍررش 
حٌّش رل١ٓ ٌٙررخ عرٓ غش٠ررك ِىظررذ حٌظٕغر١ك، ٚـررٟ كخٌررش ِٛحـمرش حٌٍـٕررش عٍررٝ 

،عخلررش ٠ررظُ ِخخغزررش حٌى١ٍررش حٌّش ررق ٌٙررخ لزررٛي طظٍررُ رعررط حٌطررالد رٚٞ ح
 حٌطخٌذ ،ػزخص ل١ذٖ رٙخ.

 
 عشش : حخظزخس حٌمذسحص: كخدٞ

  طرُ اٌؽرخو حخظزرخس حٌمرذسحص ٌى١ٍرخص حٌظّرش٠ط ٚحٌغر١خكش ٚحٌفٕرخدق ٚحٌعرٛدس 0
ٝ أْ عٍىرر عررٓ غش٠ررك ِىظررذ حٌظٕغرر١كاٌررٝ طش رر١ق حٌطررالد اٌررٝ ٘ررزٖ حٌى١ٍررخص 

حٌى١ٍخص رعذ طش ١ق حٌطالد حخظزرخسحص حٌّمخرٍرش حٌشخصر١ش ِرع حٌىشرؿ طـشٞ 
حٌطزررٟ، ٚـررٟ كخٌررش عررذَ حؿظ١ررخص حٌطخٌررذ ٌٙررزٖ حالخظزررخسحص )رشررشغ أْ ٠ىررْٛ 
سـط حٌطخٌذ ِغززخً ِٓ حٌى١ٍش ٚـمخً ٌّعخ١٠ش ل١خعر١ش ِلرذدس( ٠ش رق ِرٓ لزرً 

شٔرخِؾ ِىظذ حٌظٕغ١ك ٌشؼزظٗ حٌظخ١ٌش غزمخً ٌظشط١رذ حٌشؼزرخص حٌّمرذَ ِٕرٗ ـرٟ ر
 حٌظٕغ١ك حالٌىظشٟٚٔ خخسؽ و١ٍخص لطخا حٌظّش٠ط حٚ حٌغ١خكش ٚحٌفٕخدق.

  طمَٛ ٌـٕش لطخا حٌظّش٠ط ٌٚـٕش لطرخا حٌغر١خكش ٚحٌفٕرخدق رظشرى١ً ٌـٕرش 9
طظٍّخص ػالػ١ش ٌفل  حٌظظٍّخص حٌظٟ طمذَ ِٓ رعط حٌطرالد ؼ١رش حٌّمزر١ٌٛٓ 

)طغٍُ حٌظظٍّرخص  رٕظ١ـش حخظزخسحص حٌّمخرٍش حٌشخص١ش رخٌى١ٍخص حٌّش ل١ٓ ٌٙخ
ٌغررىشط١ش ٌـٕررش حٌمطررخا رؤِخٔررش حٌّـٍررظ حألعٍررٝ ٌٍـخِعررخص( ٚـررٟ كخٌررش لزررٛي 
حٌٍـٕش حٌظظٍُ ٠ظُ ِخخغزش حٌى١ٍش حٌّع١ٕرش ،ػزرخص ل١رذ حٌطخٌرذ رخٌى١ٍرش حٌّش رق 

 ٌٙخ.
شحس حٌعّررً رٕظررخَ حخظزررخسحص حٌمررذسحص رخٌٕغررزش ٌزررخلٟ حٌى١ٍررخص حٌظررٟ  رر حعررظ2ّ

طشظشغ حٌٕـخف ـٟ حخظزخسحص لذسحص حٌفْٕٛ أٚ ح١ٌٍخلش ٚـمرخً ٌٍمٛحعرذ حٌّعّرٛي 
 ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ: ٘زح حٌشؤْرٙخ ـٟ 

 
 
 

 رخٌٕغزش ٌٍطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش:
لخٔخص حٌمررذسحص ٚحالخظزررخسحص حٌشخصرر١ش   ٌٍى١ٍررخص حٌظررٟ حِظطىررْٛ ِٛحع١ررذ

حٌظشر١رش حٌش٠خظر١ش    -حالعرالَ  ٠شظشغ ٌٍمزٛي رٙخ أدحو ٘زٖ حالخظزخسحص ٟٚ٘ )
حٌظشر١ررش حٌّٛعرر١م١ش   حٌظشر١ررش حٌف١ٕررش   حٌظشر١ررش حٌٕٛع١ررش  ررعزظٟ طشر١ررش ـ١ٕررش 
ٚطشر١ررش ِٛعرر١م١ش   حٌفٕررْٛ حٌظطز١م١ررش   حٌظشر١ررش  ررعزظٟ طشر١ررش ـ١ٕررش ٚ ررعزش 

١م١ش   حٌفْٕٛ حٌـ١ٍّش ـْٕٛ ٚعّخسس(   رعذ حالٔظٙخو ِرٓ حِظلخٔرخص طشر١ش ِٛع
حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش ٚلزً ألٙٛس ٔظ١ـش حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش، ٠ٚظُ طٕظر١ُ رٌره )طلذ٠رذ 
ِٛعذ حالخظزخسحص   طلذ٠ذ أِرخوٓ أدحو حالخظزرخسحص( عرٓ غش٠رك ِىظرذ طٕغر١ك 

مرخً ٌّرخ ٘رٛ ٚحسد حٌمزٛي رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ رخٌظشط١ذ ِرع حٌى١ٍرخص حٌّع١ٕرش ٚـ
ررررذ١ًٌ حخظزرررخسحص حٌمرررذسحص حٌصرررخدس عرررٓ ِىظرررذ طٕغررر١ك حٌمزرررٛي رخٌـخِعرررخص 

 ٚرششغ كذحػش حٌّئً٘. 9102ٚحٌّعخ٘ذ عخَ 

 ٚرخٌٕغزش ٌٍشٙخدحص حٌف١ٕش:
٠مَٛ ِىظرذ حٌظٕغر١ك رظلذ٠رذ حٌّٛحع١رذ ٚحألِرخوٓ حٌّخصصرش ألدحو حخظزرخسحص 

 ػش حٌّئً٘.حٌمذسحص ٌُٙ رخٌظشط١ذ ِع حٌى١ٍخص حٌّع١ٕش ٚرششغ كذح

 ٚرخٌٕغزش ٌٍشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حٌّعخدٌش )حٌعشر١ش ٚحألؿٕز١ش(:
٠مَٛ ِىظرذ حٌظٕغر١ك رظلذ٠رذ حٌّٛحع١رذ ٚحألِرخوٓ حٌّخصصرش ألدحو حخظزرخسحص 

 حٌمذسحص ٌُٙ رخٌظشط١ذ ِع حٌى١ٍخص حٌّع١ٕش ٚرششغ كذحػش حٌّئً٘.

الخظزرخس ٠ٍظضَ حٌطخٌرذ ررؤدحو ٘رزٖ حالخظزرخسحص ؿؽشحـ١رخً أٞ أْ ٠ـرشٞ حٌطخٌرذ ح
ـرررٟ حٌى١ٍرررش حٌظرررٟ طمرررع ـرررٟ حٌٕطرررخق حٌـؽشحـرررٟ )أ( ٚال ٠غرررّق ٌٍطخٌرررذ ررررؤدحو 
حخظزخسحص حٌمذسحص رؤٞ و١ٍش خخسؽ ٔطخلٗ حٌـؽشحـٟ، ٚرٌه ٚـمخً ٌـذٚي أِخوٓ 

 أدحو حِظلخٔخص حٌمذسحص حٌّشـك.
طٍظضَ حٌى١ٍخص حٌّع١ٕش رعمذ حِظلخٔخص حٌمذسحص أْ طمرَٛ ربدخرخي ٔظرخثؾ حِظلرخْ 

شس ٌىخـش حٌطالد حٌّظمذ١ِٓ )حٌٕخؿق   حٌشحعذ( ِٚشحؿعش حالعرُ حٌمذسحص ِزخ 
ِرع سلررُ حٌـٍررٛط ـررٟ ح،دخررخي )طفخد٠رخً ٌلررذٚع أخطررخو( عٍررٝ ِٛلررع حٌظٕغرر١ك 
ح،ٌىظشٟٚٔ ِزخ شس ٠ٚظُ طغ١ٍُ وً و١ٍش وٛد ٚسلُ عشٞ ِٓ ِىظرذ حٌظٕغر١ك. 
 ٚطىْٛ ٔظخثؾ حِظلخْ حٌمرذسحص عٍرٝ ِغرج١ٌٛش حٌى١ٍرش، ٚرٌره لزرً رذح٠رش طمرذ٠ُ

حٌطررالد ـررٟ حٌّشكٍررش حألٌٚررٝ ٚلزررً رذح٠ررش طمررذ٠ُ حٌطررالد ـررٟ حٌّشكٍررش حٌؼخ١ٔررش 
ٌٍظٕغرر١ك، ٚال ٠عظررذ رررؤٞ ٔظررخثؾ أخررشٜ طررشد رعررذ ٘ررزٖ حٌّٛحع١ررذ، ٚال ٠غررّق 
ٌٍطخٌررذ حٌشحعررذ ـررٟ ٘ررزٖ حالِظلخٔررخص رررؤدحو حِظلخٔررخص حٌمررذسحص ِررشس أخررشٜ 

ش طّٕلٙرخ عٛحو ـٟ ٔفظ حٌى١ٍش أٚ ـٟ و١ٍش أخشٜ، ٚال ٠عظرذ ررؤٞ اـرخدس ٚسل١ر
حٌى١ٍش ٌٍطخٌذ رٕظ١ـش حِظلخْ حٌمذسحص.

رخٌٕغزش ٌٍى١ٍخص ٚحٌّعخ٘ذ حٌظرٟ طمزرً رٕظرخَ حٌظٛص٠رع ح،ل١ٍّرٟ ال ٠عظرذ رٕظ١ـرش 
حِظلخٔررخص حٌمررذسحص اال حٌظررٟ ٠ئد٠ٙررخ حٌطخٌررذ ـررٟ ٔفررظ حٌى١ٍررش حٌظررٟ طمررع ـررٟ 

حٌٕطخق ح،ل١ٍّٟ ٌٗ، ٚال طمزً أٞ ٔظ١ـش ِٓ أٞ و١ٍش ِٕخألشس أخشٜ.
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 رخٌٕغزش ٌٍطالد حٌلخل١ٍٓ عٍٝ حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش حٌّصش٠ش:
لخٔخص حٌمررذسحص ٚحالخظزررخسحص حٌشخصرر١ش   ٌٍى١ٍررخص حٌظررٟ حِظطىررْٛ ِٛحع١ررذ

حٌظشر١رش حٌش٠خظر١ش    -حالعرالَ  ٠شظشغ ٌٍمزٛي رٙخ أدحو ٘زٖ حالخظزخسحص ٟٚ٘ )
حٌظشر١ررش حٌّٛعرر١م١ش   حٌظشر١ررش حٌف١ٕررش   حٌظشر١ررش حٌٕٛع١ررش  ررعزظٟ طشر١ررش ـ١ٕررش 
ٚطشر١ررش ِٛعرر١م١ش   حٌفٕررْٛ حٌظطز١م١ررش   حٌظشر١ررش  ررعزظٟ طشر١ررش ـ١ٕررش ٚ ررعزش 

١م١ش   حٌفْٕٛ حٌـ١ٍّش ـْٕٛ ٚعّخسس(   رعذ حالٔظٙخو ِرٓ حِظلخٔرخص طشر١ش ِٛع
حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش ٚلزً ألٙٛس ٔظ١ـش حٌشٙخدس حٌؼخ٠ٛٔش، ٠ٚظُ طٕظر١ُ رٌره )طلذ٠رذ 
ِٛعذ حالخظزخسحص   طلذ٠ذ أِرخوٓ أدحو حالخظزرخسحص( عرٓ غش٠رك ِىظرذ طٕغر١ك 

مرخً ٌّرخ ٘رٛ ٚحسد حٌمزٛي رخٌـخِعخص ٚحٌّعخ٘ذ رخٌظشط١ذ ِرع حٌى١ٍرخص حٌّع١ٕرش ٚـ
ررررذ١ًٌ حخظزرررخسحص حٌمرررذسحص حٌصرررخدس عرررٓ ِىظرررذ طٕغررر١ك حٌمزرررٛي رخٌـخِعرررخص 

 ٚرششغ كذحػش حٌّئً٘. 9102ٚحٌّعخ٘ذ عخَ 

 ٚرخٌٕغزش ٌٍشٙخدحص حٌف١ٕش:
٠مَٛ ِىظرذ حٌظٕغر١ك رظلذ٠رذ حٌّٛحع١رذ ٚحألِرخوٓ حٌّخصصرش ألدحو حخظزرخسحص 

 ػش حٌّئً٘.حٌمذسحص ٌُٙ رخٌظشط١ذ ِع حٌى١ٍخص حٌّع١ٕش ٚرششغ كذح

 ٚرخٌٕغزش ٌٍشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حٌّعخدٌش )حٌعشر١ش ٚحألؿٕز١ش(:
٠مَٛ ِىظرذ حٌظٕغر١ك رظلذ٠رذ حٌّٛحع١رذ ٚحألِرخوٓ حٌّخصصرش ألدحو حخظزرخسحص 

 حٌمذسحص ٌُٙ رخٌظشط١ذ ِع حٌى١ٍخص حٌّع١ٕش ٚرششغ كذحػش حٌّئً٘.

الخظزرخس ٠ٍظضَ حٌطخٌرذ ررؤدحو ٘رزٖ حالخظزرخسحص ؿؽشحـ١رخً أٞ أْ ٠ـرشٞ حٌطخٌرذ ح
ـرررٟ حٌى١ٍرررش حٌظرررٟ طمرررع ـرررٟ حٌٕطرررخق حٌـؽشحـرررٟ )أ( ٚال ٠غرررّق ٌٍطخٌرررذ ررررؤدحو 
حخظزخسحص حٌمذسحص رؤٞ و١ٍش خخسؽ ٔطخلٗ حٌـؽشحـٟ، ٚرٌه ٚـمخً ٌـذٚي أِخوٓ 

 أدحو حِظلخٔخص حٌمذسحص حٌّشـك.
طٍظضَ حٌى١ٍخص حٌّع١ٕش رعمذ حِظلخٔخص حٌمذسحص أْ طمرَٛ ربدخرخي ٔظرخثؾ حِظلرخْ 

شس ٌىخـش حٌطالد حٌّظمذ١ِٓ )حٌٕخؿق   حٌشحعذ( ِٚشحؿعش حالعرُ حٌمذسحص ِزخ 
ِرع سلررُ حٌـٍررٛط ـررٟ ح،دخررخي )طفخد٠رخً ٌلررذٚع أخطررخو( عٍررٝ ِٛلررع حٌظٕغرر١ك 
ح،ٌىظشٟٚٔ ِزخ شس ٠ٚظُ طغ١ٍُ وً و١ٍش وٛد ٚسلُ عشٞ ِٓ ِىظرذ حٌظٕغر١ك. 
 ٚطىْٛ ٔظخثؾ حِظلخْ حٌمرذسحص عٍرٝ ِغرج١ٌٛش حٌى١ٍرش، ٚرٌره لزرً رذح٠رش طمرذ٠ُ

حٌطررالد ـررٟ حٌّشكٍررش حألٌٚررٝ ٚلزررً رذح٠ررش طمررذ٠ُ حٌطررالد ـررٟ حٌّشكٍررش حٌؼخ١ٔررش 
ٌٍظٕغرر١ك، ٚال ٠عظررذ رررؤٞ ٔظررخثؾ أخررشٜ طررشد رعررذ ٘ررزٖ حٌّٛحع١ررذ، ٚال ٠غررّق 
ٌٍطخٌررذ حٌشحعررذ ـررٟ ٘ررزٖ حالِظلخٔررخص رررؤدحو حِظلخٔررخص حٌمررذسحص ِررشس أخررشٜ 

ش طّٕلٙرخ عٛحو ـٟ ٔفظ حٌى١ٍش أٚ ـٟ و١ٍش أخشٜ، ٚال ٠عظرذ ررؤٞ اـرخدس ٚسل١ر
حٌى١ٍش ٌٍطخٌذ رٕظ١ـش حِظلخْ حٌمذسحص.

رخٌٕغزش ٌٍى١ٍخص ٚحٌّعخ٘ذ حٌظرٟ طمزرً رٕظرخَ حٌظٛص٠رع ح،ل١ٍّرٟ ال ٠عظرذ رٕظ١ـرش 
حِظلخٔررخص حٌمررذسحص اال حٌظررٟ ٠ئد٠ٙررخ حٌطخٌررذ ـررٟ ٔفررظ حٌى١ٍررش حٌظررٟ طمررع ـررٟ 

حٌٕطخق ح،ل١ٍّٟ ٌٗ، ٚال طمزً أٞ ٔظ١ـش ِٓ أٞ و١ٍش ِٕخألشس أخشٜ.
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١ٍش حٌٕظرخثؾ حٌٛسل١رش ٌٍمرذسحص ِطزٛعرش ِرٓ ِٛلرع ادخرخي حٌمرذسحص طشعً وً و
)ٔررخؿق   سحعررذ( ِٚعظّررذس ِررٓ ع١ّررذ حٌى١ٍررش ٚرخررخطُ حٌى١ٍررش حٌمخثّررش عٍررٝ 

 حالِظلخْ ٌّىظذ حٌظٕغ١ك رّـشد لفً حٌّٛلع.
طٛك١ذ حخظزرخسحص حٌمرذسحص ـرٟ ؿ١ّرع و١ٍرخص ورً لطرخا ٚحالٌظرضحَ رخٌـرذٚي  -4

حٌضِٕٟ حٌّلذد ِٓ حٌظٕغ١ك حالٌىظشٟٚٔ .
  ط١غ١شحً عٍٝ غالد حٌشٙخدحص حٌّخظٍفش لخَ ِىظذ حٌظٕغ١ك رظط٠ٛش حٌخذِرش 5

الي عًّ ططز١ك اٌىظشٟٚٔ عٍرٝ لرفلش طٕغر١ك حٌّمذِش ٌٙئالو حٌطالد ِٓ خ
حٌمزررٛي رخٌـخِعررخص ٚحٌّعخ٘ررذ ِررٓ خررالي عّررً ططز١ررك اٌىظشٚٔررٟ عٍررٝ لررفلش 
طٕغرر١ك حٌمزررٛي رخٌـخِعررخص ٚحٌّعخ٘ررذ ِررٓ خررالي رٛحرررش حٌلىِٛررش ح،ٌىظش١ٔٚررش 
حٌّصش٠ش ٠ظ١ق ٌٙئالو حٌطرالد حٌظمرذَ ٚكـرض ِٛعرذ ألدحو حخظزرخسحص حٌمرذسحص 

ٛحعرررذ حٌمزرررٛي حٌظرررٟ ٠مش٘رررخ حٌّـٍرررظ حألعٍرررٝ حٌّّىٕرررش ٌٍطخٌرررذ ـرررٟ ظرررٛو ل
ٌٍـخِعخص ـٟ ٘زح حٌشؤْ.

 عظىْٛ ع١ٍّش طغـ١ً حٌطخٌذ عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
دخررٛي حٌطخٌررذ عٍررٝ ِٛلررع حٌظٕغرر١ك ح،ٌىظشٚٔررٟ ِٕٚررٗ اٌررٝ لررفلش حٌظغررـ١ً 

 ٚكـض حخظزخسحص حٌمذسحص رخعظخذحَ حٌشلُ حٌمِٟٛ حٌخخل رخٌطخٌذ.
ظعرّٓ )حعرُ حٌطخٌرذ   سلرُ حٌـٍرٛط   طظٙرش ٌٍطخٌرذ حٌز١خٔرخص حٌخخلرش ررٗ ط

حٌشلُ حٌمِٟٛ   حٌّلخـظش ٚح،دحسس حٌظع١ّ١ٍش ٚحٌّذسعش   حٌشعزش حٌظرٟ دسعرٙخ 
حٌطخٌذ ـٟ حٌؼخ٠ٛٔش حٌعخِش )ع١ٍّش   ٕ٘ذع١ش   أدر١ش ( ٚوزٌه ررخلٟ حٌشرٙخدحص 
٠ٚمَٛ حٌطخٌذ رظؤو١ذ للش حٌز١خٔرخص حٌخخلرش ررٗ ِرٓ عذِرٗ لزرً حٌرذخٛي اٌرٝ 

.حٌصفلش حٌظخ١ٌش
طظٙرررش ٌٍطخٌرررذ لخثّرررش ررررؤٔٛحا حخظزرررخسحص حٌمرررذسحص ٚحٌى١ٍرررخص ٚأِرررخوٓ أدحو 

ح،خظزخسحص ٚحٌّٛحع١ذ حٌّظخكش ٌٍطخٌذ.
٠مرررَٛ حٌطخٌرررذ رخخظ١رررخس ٔرررٛا حٌمرررذسحص ٚحٌّٛعرررذ حٌرررزٞ ٠ٕخعرررذ حٌطخٌرررذ ِرررٓ 
حٌّٛحع١ررذ حٌّظخكررش أِخِررٗ ٚرعررذ حٔظٙررخو حٌطخٌررذ ِررٓ ع١ٍّررش حٌظغررـ١ً ٠مررَٛ 

رعذ رٌه اٌٝ حٌى١ٍش حٌّع١ٕش ـٟ حٌّٛعذ حٌرزٞ رطزخعش رطخلش حٌظغـ١ً ٚحٌظٛؿٗ 
طلذد ٌٗ رٛحعطش حٌّٛلع.

٠مررَٛ حٌغررخدس حٌمررخث١ّٓ عٍررٝ ِشررشٚا حٌظٕغرر١ك ح،ٌىظشٚٔررٟ رظض٠ٚررذ حٌى١ٍررخص 
رؤعررّخو حٌطررالد حٌررز٠ٓ لررخِٛح رظغررـ١ً سؼزررظُٙ ـررٟ أدحو حخظزررخسحص حٌمررذسحص 

رشىً ٠ِٟٛ.
١ٍررخص ِررٓ خررالي ٠ررظُ طغررـ١ً ٔظررخثؾ حٌطررالد حٌالثمرر١ٓ عررٓ غش٠ررك ادحسحص حٌى

حٌصررفلش حٌّخصصررش ٌىررً و١ٍررش ِررٓ ررر١ٓ ٘ررزٖ حألعررّخو حٌّشعررٍش ـمررػ )خررالي 
حٌفظرشس حٌّخصصرش ٌرزٌه( ٌّٕرع حٌظالعررذ ٚعرذَ حعرظطخعش أٞ  رخ  اظررخـش 
غررالد ٌررُ ٠مِٛررٛح رخٌظغررـ١ً ار ٌررٓ ٠عظررذ رؤ٠ررش ٔظررخثؾ أخررشٜ طررشد ِررٓ ادحسحص 

حٌى١ٍخص رعذ حٌّٛعذ حٌّلذد ـٟ  ىً ٔغخش ٚسل١ش.
حٌطخٌذ عٓ ِٛعذ حخظزخس حٌمذسحص حٌزٞ لرخَ رلـرضٖ ـرٟ و١ٍرش  ـٟ كخٌش طخٍؿ

ِررخ ٠ٍؽررٝ كـررضٖ ٠ٚعظزررش وررؤْ ٌررُ ٠ىررٓ ك١ررغ ٠عظزررش حٌطخٌررذ ؼ١ررش سحؼررذ ـررٟ 
حالخظزخس.

رعذ اعالْ ٔظخثؾ حٌى١ٍرخص ٚاعرالْ حٌلرذ حألدٔرٝ ال ٠غرّق ربعرخدس ـرظق حِظلرخْ 
حٌمذسحص ك١غ طُ طلذ٠ذ كذ أدٔٝ ٌٍى١ٍش أٚ حٌظخص .

عٍررٝ حٌطررالد ٚأ١ٌٚررخو أِررٛسُ٘ طمررَٛ وررً ؿخِعررش رفررظق  : ط١غرر١شحً ػررخٟٔ عشررش
ِعخًِ حٌلخعزخص رى١ٍخطٙخ ٌخذِش أرٕخو حٌّٕطمش حٌىخثٕش رٙخ ٘زٖ حٌى١ٍرخص خرالي 
ِشحكرررً حٌظٕغررر١ك ح،ٌىظشٚٔرررٟ ٚرٌررره ٌٍشرررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرررش حٌعخِرررش حٌّصرررش٠ش 
ٚحٌشٙخدحص حٌف١ٕش ٚحٌشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حٌّعخدٌش )حٌعشر١رش ٚحألؿٕز١رش( عٍرٝ أْ 

َٛ وً ؿخِعش رصشؾ ِىخـآص حٌغرخدس حٌعرخ١ٍِٓ رٙرخ ٚحٌمرخث١ّٓ عٍرٝ طشرؽ١ً طم
 ٘زٖ حٌّعخًِ ِٓ خالي حٌـخِعش.

: ٠ظُ اٌؽخو أٞ لرشحس أٚ ؿرضو ِرٓ لرشحس ِرٓ حٌمرشحسحص حٌٛصحس٠رش أٚ ػخٌغ عشش
 لشحسحص حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص حٌغخرمش ٠ظعخسض ِع ٘زح حٌمشحس.

 
شحؾ عٍٝ أعّخي حِظلخٔرخص حٌّغرخرمش طعذ٠ً طشى١ً حٌٍـٕش حٌع١ٍخ ٌإل ( 092)

ٌٍلخلرر١ٍٓ عٍررٝ درٍررَٛ حٌّعخ٘ررذ حٌف١ٕررش لررٕخع١ش ٚٔظخثش٘ررخ ٚوررزٌه 
حِظلخٔخص حٌّغخرمش ٌٍلخل١ٍٓ عٍٝ درٍَٛ حٌّذحسط حٌف١ٕش حٌصرٕخع١ش 
ٔظرررخَ حٌرررؼالع عرررٕٛحص رعرررذ ح،عذحد٠رررش ٌالٌظلرررخق رى١ٍرررخص حٌٕٙذعرررش 

 .9102/9191رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛش حٌّصش٠ش ٌٍعخَ حٌـخِعٟ 
حٌمشحس

ـٍظ طشى١ً حٌٍـٕش حٌع١ٍخ ٌإل رشحؾ عٍرٝ أعّرخي حِظلخٔرخص حٌّغرخرمش لشس حٌّ
ٌٍلخل١ٍٓ عٍٝ درٍرَٛ حٌّعخ٘رذ حٌف١ٕرش حٌصرٕخع١ش ٚٔظخثش٘رخ ٚورزٌه حِظلخٔرخص 
حٌّغررخرمش ٌٍلخلرر١ٍٓ عٍررٝ درٍررَٛ حٌّررذحسط حٌف١ٕررش حٌصررٕخع١ش ٔظررخَ حٌررؼالع 

عرررخص حٌلى١ِٛرررش عرررٕٛحص رعرررذ ح،عذحد٠رررش ٌالٌظلرررخق رى١ٍرررخص حٌٕٙذعرررش رخٌـخِ
رشثخعررش حٌغرر١ذ أ.د/   ِصرررطفٝ  9102/9191حٌّصررش٠ش ٌٍعررخَ حٌـررخِعٟ 

 ٌط١ؿ )أ١ِٓ حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص( ٚعع٠ٛش وً ِٓ حٌغخدس:
 أ.د/   عزذ حٌل١ّذ  ع١شس          سث١ظ ٌـٕش لطخا حٌذسحعخص حٌٕٙذع١ش.

 ؿخِعش وفش حٌش١خ.أ.د/ ِلّٛد   ٔعّش               ع١ّذ و١ٍش حٌٕٙذعش 
 أ.د/ عالو عزذ حٌل١ّذ عٍٟ عطخ       ع١ّذ و١ٍش حٌٕٙذعش ؿخِعش حٌضلخص٠ك.

 أ.د/ ٔٛرٟ   كغٓ عزذ حٌشك١ُ    ع١ّذ و١ٍش حٌٕٙذعش ؿخِعش أع١ٛغ.
 أ.د/ حٌغ١ذ طخؽ حٌذ٠ٓ                     ع١ّذ و١ٍش حٌٕٙذعش ؿخِعش حٌمخ٘شس.

   ِذ٠ش ِشوض حٌخذِخص ح،ٌىظش١ٔٚش                                  أ.د/ ارشح١ُ٘ ـظلٟ ِعٛض          
 ٚحٌّعشـ١ش رخٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.                                              

 د/ سحِٟ اعىٕذس                          ِذ٠ش حٌّشوض حٌمِٟٛ ٌٍظعٍُ ح،ٌىظشٟٚٔ 
 رخٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.                                              

 د/ خخٌذ ـئحد                               ِذ٠ش ٚكذس ٔظُ حٌّعٍِٛخص رخٌّـٍظ 
 حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.                                              

 أ/  ١ّخو   عزذ حٌل١ٍُ             ِذ٠ش ادحسس  جْٛ حٌظع١ٍُ ٚحٌطالد 
 رخٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.                                              

 
وظرررخد حٌغررر١ذ أ.د/ ِغظشرررخس ٚص٠رررش حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ ٚحٌزلرررغ حٌعٍّرررٟ ( 021)

ٌألٔشطش حٌطالر١ش رشرؤْ اغرالق ِغرخرمش أـعرً ؿخِعرش ـرٟ حألٔشرطش 
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عٍررٝ حٌطررالد ٚأ١ٌٚررخو أِررٛسُ٘ طمررَٛ وررً ؿخِعررش رفررظق  : ط١غرر١شحً ػررخٟٔ عشررش
ِعخًِ حٌلخعزخص رى١ٍخطٙخ ٌخذِش أرٕخو حٌّٕطمش حٌىخثٕش رٙخ ٘زٖ حٌى١ٍرخص خرالي 
ِشحكرررً حٌظٕغررر١ك ح،ٌىظشٚٔرررٟ ٚرٌررره ٌٍشرررٙخدس حٌؼخ٠ٛٔرررش حٌعخِرررش حٌّصرررش٠ش 
ٚحٌشٙخدحص حٌف١ٕش ٚحٌشٙخدحص حٌؼخ٠ٛٔش حٌّعخدٌش )حٌعشر١رش ٚحألؿٕز١رش( عٍرٝ أْ 

َٛ وً ؿخِعش رصشؾ ِىخـآص حٌغرخدس حٌعرخ١ٍِٓ رٙرخ ٚحٌمرخث١ّٓ عٍرٝ طشرؽ١ً طم
 ٘زٖ حٌّعخًِ ِٓ خالي حٌـخِعش.

: ٠ظُ اٌؽخو أٞ لرشحس أٚ ؿرضو ِرٓ لرشحس ِرٓ حٌمرشحسحص حٌٛصحس٠رش أٚ ػخٌغ عشش
 لشحسحص حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص حٌغخرمش ٠ظعخسض ِع ٘زح حٌمشحس.

 
شحؾ عٍٝ أعّخي حِظلخٔرخص حٌّغرخرمش طعذ٠ً طشى١ً حٌٍـٕش حٌع١ٍخ ٌإل ( 092)

ٌٍلخلرر١ٍٓ عٍررٝ درٍررَٛ حٌّعخ٘ررذ حٌف١ٕررش لررٕخع١ش ٚٔظخثش٘ررخ ٚوررزٌه 
حِظلخٔخص حٌّغخرمش ٌٍلخل١ٍٓ عٍٝ درٍَٛ حٌّذحسط حٌف١ٕش حٌصرٕخع١ش 
ٔظرررخَ حٌرررؼالع عرررٕٛحص رعرررذ ح،عذحد٠رررش ٌالٌظلرررخق رى١ٍرررخص حٌٕٙذعرررش 

 .9102/9191رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛش حٌّصش٠ش ٌٍعخَ حٌـخِعٟ 
حٌمشحس

ـٍظ طشى١ً حٌٍـٕش حٌع١ٍخ ٌإل رشحؾ عٍرٝ أعّرخي حِظلخٔرخص حٌّغرخرمش لشس حٌّ
ٌٍلخل١ٍٓ عٍٝ درٍرَٛ حٌّعخ٘رذ حٌف١ٕرش حٌصرٕخع١ش ٚٔظخثش٘رخ ٚورزٌه حِظلخٔرخص 
حٌّغررخرمش ٌٍلخلرر١ٍٓ عٍررٝ درٍررَٛ حٌّررذحسط حٌف١ٕررش حٌصررٕخع١ش ٔظررخَ حٌررؼالع 

عرررخص حٌلى١ِٛرررش عرررٕٛحص رعرررذ ح،عذحد٠رررش ٌالٌظلرررخق رى١ٍرررخص حٌٕٙذعرررش رخٌـخِ
رشثخعررش حٌغرر١ذ أ.د/   ِصرررطفٝ  9102/9191حٌّصررش٠ش ٌٍعررخَ حٌـررخِعٟ 

 ٌط١ؿ )أ١ِٓ حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص( ٚعع٠ٛش وً ِٓ حٌغخدس:
 أ.د/   عزذ حٌل١ّذ  ع١شس          سث١ظ ٌـٕش لطخا حٌذسحعخص حٌٕٙذع١ش.

 ؿخِعش وفش حٌش١خ.أ.د/ ِلّٛد   ٔعّش               ع١ّذ و١ٍش حٌٕٙذعش 
 أ.د/ عالو عزذ حٌل١ّذ عٍٟ عطخ       ع١ّذ و١ٍش حٌٕٙذعش ؿخِعش حٌضلخص٠ك.

 أ.د/ ٔٛرٟ   كغٓ عزذ حٌشك١ُ    ع١ّذ و١ٍش حٌٕٙذعش ؿخِعش أع١ٛغ.
 أ.د/ حٌغ١ذ طخؽ حٌذ٠ٓ                     ع١ّذ و١ٍش حٌٕٙذعش ؿخِعش حٌمخ٘شس.

   ِذ٠ش ِشوض حٌخذِخص ح،ٌىظش١ٔٚش                                  أ.د/ ارشح١ُ٘ ـظلٟ ِعٛض          
 ٚحٌّعشـ١ش رخٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.                                              

 د/ سحِٟ اعىٕذس                          ِذ٠ش حٌّشوض حٌمِٟٛ ٌٍظعٍُ ح،ٌىظشٟٚٔ 
 رخٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.                                              

 د/ خخٌذ ـئحد                               ِذ٠ش ٚكذس ٔظُ حٌّعٍِٛخص رخٌّـٍظ 
 حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.                                              

 أ/  ١ّخو   عزذ حٌل١ٍُ             ِذ٠ش ادحسس  جْٛ حٌظع١ٍُ ٚحٌطالد 
 رخٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص.                                              

 
وظرررخد حٌغررر١ذ أ.د/ ِغظشرررخس ٚص٠رررش حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ ٚحٌزلرررغ حٌعٍّرررٟ ( 021)

ٌألٔشطش حٌطالر١ش رشرؤْ اغرالق ِغرخرمش أـعرً ؿخِعرش ـرٟ حألٔشرطش 
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حٌطالر١رررش خرررالي حؿظّرررخا حٌغررر١ذ أ.د/ ٚص٠رررش حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ ٚحٌزلرررغ 
 و ٚٔٛحد ح،طلخدحص حٌطالر١ش رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛش.حٌعٍّٟ رشإعخ

حٌمشحس
رىظررخد حٌغرر١ذ  92/5/9102أكرر١ػ حٌّـٍررظ عٍّررخً رـٍغررظٗ حٌّٕعمررذس رظررخس٠خ 

أ.د/ ِغظشررخس ٚص٠ررش حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ ٚحٌزلررغ حٌعٍّررٟ ٌألٔشررطش حٌطالر١ررش رشررؤْ 
اغالق ِغخرمش أـعً ؿخِعرش ـرٟ حألٔشرطش حٌطالر١رش خرالي حؿظّرخا حٌغر١ذ أ.د/ 

حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ ٚحٌزلررغ حٌعٍّررٟ رشإعررخو ٚٔررٛحد ح،طلررخدحص حٌطالر١ررش  ٚص٠ررش
 رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛش.

 
( وظرررخد حٌغررر١ذ أ.د/ ِغظشرررخس ٚص٠رررش حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ ٚحٌزلرررغ حٌعٍّرررٟ 020)

ِررٓ حٌالثلررش  229ٌألٔشررطش حٌطالر١ررش حٌّظعررّٓ غٍررذ طعررذ٠ً حٌّررخدس 
غررٕش ٌ 9592حٌظٕف١ز٠ررش حٌّعذٌررش رمررشحس سثرر١ظ ِـٍررظ حٌررٛصسحو سلررُ 

ٚحٌظررٟ طخررظ  رّـررخالص عررمٛغ أٚ عررلذ حٌؼمررش أٚ حٔظٙررخو  9106
ٚحٌررزٞ طّررض ِٕخلشررظٗ خررالي حؿظّررخا حٌغرر١ذ أ.د/ ٚص٠رررش حٌععرر٠ٛش، 

حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ ٚحٌزلررغ حٌعٍّررٟ رشإعررخو ٚٔررٛحد سإعررخو ح،طلررخدحص 
 حٌطالر١ش رخٌـخِعخص حٌلى١ِٛش.

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ طشى١ً ٌـٕش ِٓ وً ِٓ حٌغخدس:

   سث١ظ ؿخِعش عٛ٘خؽ.              ٠ض عزذ حٌّٕعُ   أ.د/ أكّذ عض
   سث١ظ ؿخِعش رٕٟ ع٠ٛؿ.                  أ.د/ ِٕصٛس كغٓ          

   سث١ظ ؿخِعش لٕخس حٌغ٠ٛظ.ّٟ                      أ.د/ غخسق سح ذ سك
   حٌّغظشخس حٌمخٟٔٛٔ ٌٛص٠ش       حٌّٕشخٚٞ              حٌّغظشخس/  

 حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ.                                                     
 أ.د/ غخ٠ع عزذ حٌٍط١ؿ                         ِغظشخس ٚص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ 

 ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ ٌألٔشطش حٌطالر١ش.                                                    
 د طمش٠ش ٠عشض ـٟ حٌـٍغش حٌمخدِش.ٚرٌه ٌذسحعش حٌّٛظٛا ٚاعذح

 
وظرررخد حٌغررر١ذ أ.د/ ِغظشرررخس ٚص٠رررش حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ ٚحٌزلرررغ حٌعٍّرررٟ  (029)

ٌألٔشطش حٌطالر١ش رشؤْ طفع١ً رعط أكىخَ حٌالثلش حٌظٕف١ز٠ش ٌمرخْٔٛ 
ٚحٌخخلررررش رخ،طلررررخدحص  0269ٌغررررٕش  42طٕظرررر١ُ حٌـخِعررررخص سلررررُ 

 حٌطالر١ش.
حٌمشحس

أ.د/ ِغظشرخس ٚص٠رش حٌظعٍر١ُ حٌعرخٌٟ ٚحٌزلرغ  أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رىظخد حٌغر١ذ
حٌعٍّٟ ٌألٔشطش حٌطالر١ش رشؤْ طفع١ً رعرط أكىرخَ حٌالثلرش حٌظٕف١ز٠رش ٌمرخْٔٛ 

 ٚحٌخخلش رخ،طلخدحص حٌطالر١ش. 0269ٌغٕش  42طٕظ١ُ حٌـخِعخص سلُ 
 
 

وظرررخد حٌغررر١ذ أ.د/ ِغظشرررخس ٚص٠رررش حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ ٚحٌزلرررغ حٌعٍّرررٟ  (022)
 ر١ش رشؤْ حٌٕظش ـ١ّخ ٠ٍٟ:ٌألٔشطش حٌطال

  طلذ٠ذ ل١ّش حٌض٠خدس حٌّّىٕش عٍٝ حٌشعَٛ حٌّلصٍش ٌصخٌق لٕذٚق 
 حٌظ٠ًّٛ حألٍٟ٘ رذالً ِٓ خّغش ؿ١ٕٙخص.

 رر طلذ٠ررذ أٚ طشررى١ً ٌـٕررش ِظخصصررش ٌظلذ٠ررذ ل١ّررش حٌررذعُ حٌّطٍررٛد 
 ٌظٕف١ز ِمظشكخص حٌٍـٕش حٌم١ِٛش ١ٌٍخلش حٌزذ١ٔش.

عٍٝ ؿ١ّع حٌـخِعخص حٌلى١ِٛش   حٌّٛحـمش عٍٝ طع١ُّ ِششٚا ِٛدس 
 .9102/9191ِع رذح٠ش حٌعخَ 

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

  طلذ٠ذ ل١ّش حٌض٠خدس حٌّّىٕش عٍٝ حٌشعَٛ حٌّلصٍش ٌصخٌق لٕذٚق حٌظ٠ًّٛ 
 .رذالً ِٓ خّغش ؿ١ٕٙخصؿ١ٕٗ(  91ٌظىْٛ )حألٍٟ٘ 

ٍر١ُ حٌعرخٌٟ ٚحٌزلرغ   طى١ٍؿ حٌغ١ذأ.د/ غخ٠ع عزذ حٌٍط١ؿ )ِغظشرخس ٚص٠رش حٌظع
شىٍش ِٓ حٌّـٍظ حألعٍرٝ حٌعٍّٟ ٌألٔشطش حٌطالر١ش( رخٌظٕغ١ك ر١ٓ حٌٍـٕش حٌّ

ٌٍـخِعخص"رشررؤْ ِمررشس ح١ٌٍخلررش حٌزذ١ٔررش ٚحٌصررلش" ٚحٌٍـٕررش حٌم١ِٛررش ١ٌٍخلررش 
حٌزذ١ٔررش ٚرٌرره ،عررذحد ٚطمررذ٠ُ حٌّررخدس حٌع١ٍّررش ٌّمررشس ح١ٌٍخلررش حٌزذ١ٔررش ٚحٌصررلش 

 وّظطٍذ ؿخِعش.
س عٍررٝ ؿ١ّررع حٌـخِعررخص حٌلى١ِٛررش ِررع رذح٠ررش حٌعررخَ  رر طعّرر١ُ ِشررشٚا ِررٛد

9102/9191. 
 
( حٌٕظررش ـررٟ وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ ٔخثررذ سثرر١ظ ؿخِعررش حٌمررخ٘شس ٌشررجْٛ 024)

حٌذسحعخص حٌع١ٍخ ٚحٌزلٛع حٌّظعّٓ ِٛحـمش ِـٍظ حٌـخِعرش رظرخس٠خ 
ِٓ ك١غ حٌّزذأ عٍٝ اعفخو حٌطخٌزش/ ِٟ طرخْ عرٛ )ِرٓ  5/5/9102

ٍم١ذ رّشكٍش حٌّخؿغرظ١ش رى١ٍرش حٌطرذ ِرٓ دٌٚش ١ِخّٔخس( ٚحٌّش لش ٌ
دـع حٌشعَٛ حٌذسحع١ش رششغ ِٛحـمرش حٌغر١ذ أ.د/ ٚص٠رشحٌظع١ٍُ حٌعرخٌٟ 

 عٍٝ ٘زح حٌشؤْ.
حٌمشحس

لررشس حٌّـٍررظ عررذَ حٌّٛحـمررش عٍررٝ اعفررخو حٌطخٌزررش/ ِررٟ طررخْ عررٛ )ِررٓ دٌٚررش 
رـخِعرش حٌمررخ٘شس ١ِخّٔرخس( ٚحٌّش رلش ٌٍم١ررذ رّشكٍرش حٌّخؿغرظ١ش رى١ٍررش حٌطرذ 

 .حٌشعَٛ حٌذسحع١شِٓ دـع 
 
حٌّزوشس حٌّعشٚظش رشؤْ دسحعش عذَ حٌظضحَ أععخو ح١ٌٙجش حٌّعخٚٔش  (026)

١ٌٙجرش حٌظرذس٠ظ ـرٟ حٌلصرٛي عٍرٝ حٌرذسؿخص حٌع١ٍّرش ـرٟ حٌظٛل١ظرخص 
حٌّمشسس لخٔٛٔخً عٍٝ ِغظٜٛ حٌـخِعخص حٌّصرش٠ش ٚحٌّعخ٘رذ حٌزلؼ١رش، 

١ٌخص ٚغٍذ طشى١ً ٌـٕش أععخو حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص ٌذسحعش ه
طٛـ١ك أٚظخا ِعخٟٚٔ أععخو ١٘جش حٌظذس٠ظ/ حٌزلٛع حٌّظـرخٚص٠ٓ 
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وظرررخد حٌغررر١ذ أ.د/ ِغظشرررخس ٚص٠رررش حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ ٚحٌزلرررغ حٌعٍّرررٟ  (022)
 ر١ش رشؤْ حٌٕظش ـ١ّخ ٠ٍٟ:ٌألٔشطش حٌطال

  طلذ٠ذ ل١ّش حٌض٠خدس حٌّّىٕش عٍٝ حٌشعَٛ حٌّلصٍش ٌصخٌق لٕذٚق 
 حٌظ٠ًّٛ حألٍٟ٘ رذالً ِٓ خّغش ؿ١ٕٙخص.

 رر طلذ٠ررذ أٚ طشررى١ً ٌـٕررش ِظخصصررش ٌظلذ٠ررذ ل١ّررش حٌررذعُ حٌّطٍررٛد 
 ٌظٕف١ز ِمظشكخص حٌٍـٕش حٌم١ِٛش ١ٌٍخلش حٌزذ١ٔش.

عٍٝ ؿ١ّع حٌـخِعخص حٌلى١ِٛش   حٌّٛحـمش عٍٝ طع١ُّ ِششٚا ِٛدس 
 .9102/9191ِع رذح٠ش حٌعخَ 

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:

  طلذ٠ذ ل١ّش حٌض٠خدس حٌّّىٕش عٍٝ حٌشعَٛ حٌّلصٍش ٌصخٌق لٕذٚق حٌظ٠ًّٛ 
 .رذالً ِٓ خّغش ؿ١ٕٙخصؿ١ٕٗ(  91ٌظىْٛ )حألٍٟ٘ 

ٍر١ُ حٌعرخٌٟ ٚحٌزلرغ   طى١ٍؿ حٌغ١ذأ.د/ غخ٠ع عزذ حٌٍط١ؿ )ِغظشرخس ٚص٠رش حٌظع
شىٍش ِٓ حٌّـٍظ حألعٍرٝ حٌعٍّٟ ٌألٔشطش حٌطالر١ش( رخٌظٕغ١ك ر١ٓ حٌٍـٕش حٌّ

ٌٍـخِعخص"رشررؤْ ِمررشس ح١ٌٍخلررش حٌزذ١ٔررش ٚحٌصررلش" ٚحٌٍـٕررش حٌم١ِٛررش ١ٌٍخلررش 
حٌزذ١ٔررش ٚرٌرره ،عررذحد ٚطمررذ٠ُ حٌّررخدس حٌع١ٍّررش ٌّمررشس ح١ٌٍخلررش حٌزذ١ٔررش ٚحٌصررلش 

 وّظطٍذ ؿخِعش.
س عٍررٝ ؿ١ّررع حٌـخِعررخص حٌلى١ِٛررش ِررع رذح٠ررش حٌعررخَ  رر طعّرر١ُ ِشررشٚا ِررٛد

9102/9191. 
 
( حٌٕظررش ـررٟ وظررخد حٌغرر١ذ أ.د/ ٔخثررذ سثرر١ظ ؿخِعررش حٌمررخ٘شس ٌشررجْٛ 024)

حٌذسحعخص حٌع١ٍخ ٚحٌزلٛع حٌّظعّٓ ِٛحـمش ِـٍظ حٌـخِعرش رظرخس٠خ 
ِٓ ك١غ حٌّزذأ عٍٝ اعفخو حٌطخٌزش/ ِٟ طرخْ عرٛ )ِرٓ  5/5/9102

ٍم١ذ رّشكٍش حٌّخؿغرظ١ش رى١ٍرش حٌطرذ ِرٓ دٌٚش ١ِخّٔخس( ٚحٌّش لش ٌ
دـع حٌشعَٛ حٌذسحع١ش رششغ ِٛحـمرش حٌغر١ذ أ.د/ ٚص٠رشحٌظع١ٍُ حٌعرخٌٟ 

 عٍٝ ٘زح حٌشؤْ.
حٌمشحس

لررشس حٌّـٍررظ عررذَ حٌّٛحـمررش عٍررٝ اعفررخو حٌطخٌزررش/ ِررٟ طررخْ عررٛ )ِررٓ دٌٚررش 
رـخِعرش حٌمررخ٘شس ١ِخّٔرخس( ٚحٌّش رلش ٌٍم١ررذ رّشكٍرش حٌّخؿغرظ١ش رى١ٍررش حٌطرذ 

 .حٌشعَٛ حٌذسحع١شِٓ دـع 
 
حٌّزوشس حٌّعشٚظش رشؤْ دسحعش عذَ حٌظضحَ أععخو ح١ٌٙجش حٌّعخٚٔش  (026)

١ٌٙجرش حٌظرذس٠ظ ـرٟ حٌلصرٛي عٍرٝ حٌرذسؿخص حٌع١ٍّرش ـرٟ حٌظٛل١ظرخص 
حٌّمشسس لخٔٛٔخً عٍٝ ِغظٜٛ حٌـخِعخص حٌّصرش٠ش ٚحٌّعخ٘رذ حٌزلؼ١رش، 

١ٌخص ٚغٍذ طشى١ً ٌـٕش أععخو حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص ٌذسحعش ه
طٛـ١ك أٚظخا ِعخٟٚٔ أععخو ١٘جش حٌظذس٠ظ/ حٌزلٛع حٌّظـرخٚص٠ٓ 
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حٌّذد حٌّمشسس لخٔٛٔخً ٌٍلصٛي عٍٝ حٌرذسؿخص حٌع١ٍّرش ـرٟ حٌظٛل١ظرخص 
 حٌّمشسس.

حٌمشحس
 لشس حٌّـٍظ طشى١ً ٌـٕش رشثخعش وً ِٓ حٌغخدس:

أ.د/ عّرررشٚ عرررذٌٟ )ٔخثرررذ ٚص٠رررش حٌظعٍررر١ُ حٌعرررخٌٟ ٚحٌزلرررغ حٌعٍّرررٟ ٌشرررجْٛ  -
ِرررع طفررر٠ٛط عررر١خدطٗ ـرررٟ حخظ١رررخس أععرررخو ٌٍـٕرررش ِّؼٍررر١ٓ عرررٓ حٌـخِعرررخص( 

 حٌـخِعخص حٌلى١ِٛش ـ١ّخ ٠خ  حٌـخِعخص.
أ.د/ ٠خعش سـعض )ٔخثذ ٚص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلرغ حٌعٍّرٟ ٌشرجْٛ حٌزلرغ  -

حٌعٍّٟ( ِع طف٠ٛط عر١خدطٗ ـرٟ حخظ١رخس أععرخو ٌٍـٕرش ِّؼٍر١ٓ عرٓ حٌّعخ٘رذ 
 ظ حٌّشحوض ٚحٌّعخ٘ذ حٌزلؼ١ش.ٚحٌّشحوض حٌزلؼ١ش حٌلى١ِٛش ـ١ّخ ٠خ  ِـٍ

ٌٍٚـٕش أْ طغظع١ٓ رّٓ طشحٖ ِرٓ رٚٞ حٌخزرشس ٚحٌّظخصصر١ٓ ٌّعخٚٔظٙرخ ـرٟ 
 حٌّٙخَ حٌّغٕذس ا١ٌٙخ.
 طظٌٛٝ حٌٍـٕش ِخ ٠ٍٟ:

عررٕش( ٌظٛـ١ررك أٚظررخا أععررخو ح١ٌٙجررش حٌّعخٚٔررش  9-0ٚظررع ِررذس ِٕخعررزش ) -
ٌّرذد ١ٌٙجش حٌظذس٠ظ / حٌزلٛع حٌّظـخٚص٠ٓ ِذد ألً ِٓ خّرظ عرٕٛحص عرٓ ح

 حٌمخ١ٔٛٔش حٌّمشسس ٌٕٙٛ سعخثٍُٙ حٌع١ٍّش خالٌٙخ.
اعررذحد طمش٠ررش رٕظررخثؾ أعّخٌٙررخ ٚطٛلرر١خطٙخ ٚه١ٌررخص طٕف١ررز٘خ خررالي  ررٙش ِررٓ  -

طخس٠خررٗ ٠عشظررٗ ٚص٠ررش حٌظعٍرر١ُ حٌعررخٌٟ ٚحٌزلررغ حٌعٍّررٟ عٍررٝ سثرر١ظ ِـٍررظ 
 حٌٛصسحو الطخخر ِخ ٠ٍضَ رشؤٔٗ.

 
ٌشجْٛ حٌؼمخـ١ش ٚحٌزعؼرخص وظخد حٌغ١ذس أ.د/ حٌمخثُ رعًّ سث١ظ لطخا ح (026)

رٛصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ رشؤْ ِمظشف طعذ٠ً ِغرظلمخص 
أععررخو حٌزعؼررخص حٌّصررش٠ش ٚحٌظررٟ طررُ حٌظطررشق ا١ٌٙررخ خررالي حؿظّررخا 

 .4/4/9102حٌٍـٕش حٌع١ٍخ ٌٍزعؼخص ٠َٛ 
حٌمشحس

 لشس حٌّـٍظ حٌّٛحـمش عٍٝ ِخ ٠ٍٟ:
 %.01ش ص٠خدس حٌّخصصخص حٌّخ١ٌش ٌٍّزعٛػ١ٓ رٕغز -0
 حطخخر حٌالصَ ٔلٛ رذو ح،ؿشحوحص حٌخخلش رمخْٔٛ حٌزعؼخص حٌـذ٠ذ. -9

 
وظخد حٌغ١ذس حٌذوظٛسس/ حٌمخثُ رعّرً سثر١ظ ح،دحسس حٌّشوض٠رش ٌشرجْٛ  (022)

حٌطالد حٌٛحـذ٠ٓ رٛصحسس حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّرٟ رشرؤْ حٌٕظرش 
 ش.ـٟ ص٠خدس أعذحد حٌطالد حٌٛحـذ٠ٓ رى١ٍخص حٌـخِعخص حٌّصش٠

حٌمشحس
لررشس حٌّـٍررظ حٌّٛحـمررش عٍررٝ أْ طىررْٛ ٔغررزش أعررذحد لزررٛي حٌطررالد حٌٛحـررذ٠ٓ 

% ِررٓ اؿّررخٌٟ حٌطررالد حٌّمزرر١ٌٛٓ ِررٓ أرٕررخو ؿّٙٛس٠ررش ِصررش حٌعشر١ررش 95
حٌطرذ   غرذ حألعرٕخْ   حٌصر١ذٌش   حٌعرالؽ حٌطز١عرٟ   حٌٕٙذعرش   ٚرٌه رى١ٍخص )

١خعرر١ش( رـخِعررخص حٌلخعررزخص ٚحٌّعٍِٛررخص   ح،عررالَ   حاللظصررخد ٚحٌعٍررَٛ حٌغ
 ؿّٙٛس٠ش ِصش حٌعشر١ش.

 
( وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ٌـٕش لطخا حٌذسحعرخص حٌطز١رش رشرؤْ ِشرشٚا 040)

 لخْٔٛ طٕظ١ُ حٌزلٛع حٌطز١ش.
حٌمشحس

 أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رّششٚا لخْٔٛ طٕظ١ُ حٌزلٛع حٌطز١ش.
 

 
 ٚص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ    ّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص        أ١ِٓ حٌ

 ٚسث١ظ حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص                                                 
 )أ.د/   ِصطفٝ ٌط١ؿ(                     )أ.د/ خخٌذ عزذ حٌؽفخس(
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١خعرر١ش( رـخِعررخص حٌلخعررزخص ٚحٌّعٍِٛررخص   ح،عررالَ   حاللظصررخد ٚحٌعٍررَٛ حٌغ
 ؿّٙٛس٠ش ِصش حٌعشر١ش.

 
( وظخد حٌغ١ذ أ.د/ سث١ظ ٌـٕش لطخا حٌذسحعرخص حٌطز١رش رشرؤْ ِشرشٚا 040)

 لخْٔٛ طٕظ١ُ حٌزلٛع حٌطز١ش.
حٌمشحس

 أك١ػ حٌّـٍظ عٍّخً رّششٚا لخْٔٛ طٕظ١ُ حٌزلٛع حٌطز١ش.
 

 
 ٚص٠ش حٌظع١ٍُ حٌعخٌٟ ٚحٌزلغ حٌعٍّٟ    ّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص        أ١ِٓ حٌ

 ٚسث١ظ حٌّـٍظ حألعٍٝ ٌٍـخِعخص                                                 
 )أ.د/   ِصطفٝ ٌط١ؿ(                     )أ.د/ خخٌذ عزذ حٌؽفخس(
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خامسًا

قرارات مجلس جامعة القاهرة
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 لراراد
 ِغٍش عبِعخ اٌمب٘رح

 َ(5/5/9102( ثزبر٠ــخ )0011اٌغٍضخ رلُ )
 

بذ : اٌزرؽ١ببت ثبٌضبببألح اذصبببراح ألقبببس اٌّغٍببـش اٌّٛلببـرد ٚألببرة اٌضبب١  اذصببزأٚل  
اٌبب وزٛر رسبب١ش اٌغبِعببخ لببٓ رمبب ٠رٖ ِغبب ألا ذلقبببس ِغٍببش اٌغبِعببخ اٌّببٛلر 
ٚصبببعبألرٗ ٌّبببب ارنببباٖٚ ِبببٓ ِٛلبببؿ ِغبببرؾ ـبببٟ اٌغٍضبببخ اٌضببببثمخ فببب  اٌؾٍّبببخ 
اإللال١ِخ اٌّؽرفخ اٌزٟ ٘ ـذ ١ًٌٍٕ ِٓ اٌغبِعخ ٚرس١ضٙب، ٚأظٙرد أْ ِغٍبش 

ٟ لب ِب اٌغبِعخ لٍٝ لٍت رعً ٚاؽ د ٚأْ ِب ؽب س ٌبٓ ٠ضٕبٟ اٌغبِعبخ لبٓ اٌّقب
ـٟ رؾم١ك رإ٠زٙبب اٌز٠ٕٛر٠بخ، ٚالٔزمببي ثبٌغبِعبخ ٌزؾبجؼ اؽب ٜ عبِعببد اٌغ١بً 

 اٌضبٌش اٌّرِٛلخ، ٚرؾم١ك خطزٙب الصزرار١غ١خ ثّع لد ؼ١ر ِضجٛلخد
ٚاٌزٕٙئببخ ثؤل١بببأل عببُ إٌضبب١ُ،  اذخببٛح اٌّضبب١ؾ١١ٓ ثع١بب  اٌم١بِببخ اٌّغ١بب ،رٕٙئببخ : صب١ٔببب

هللا لٍبٝ اذِبخ الصبال١ِخ ِٚؾبر  ٚاٌزٕٙئخ ثؾٍٛي عبٙر رِقببْ اٌّجببرن ألببألح
 ثبٌن١ر ٚا١ٌّٓ ٚاٌجروبدد

َ(د 9101رٕٙئخ أصبراح ٚألقبس ١٘ئبخ اٌزب ر٠ش اٌفببسز٠ٓ ثغبٛاسز اٌ ٌٚبخ ٌعببَ ): صبٌضب
ٚرؤو١  أْ اٌغبِعخ وبٔذ ـٟ ؽ ارح اٌغبِعبد اٌّؾر٠خ ـ١ّب ٠زعٍك ثع أل اٌغٛاسز 

اٌغبِعبخ ٘بٝ اذٌٚبٝ ـبٝ اٌزٟ ؽؾً ل١ٍٙب أصبرارٙب ٌٍعبَ اٌضببٟٔ لٍبٝ اٌزبٛاٌٟد ٚ
 ؽؾ  عٛاسز اٌعبَ اٌؾبٌٝ ٚاٌعبَ اٌّبفٝد

: أعبأل ِغٍش اٌغبِعخ ثٕغبػ اٌعببَ اٌ راصبٝ، ٚؽغبُ اٌزطب٠ٛر اٌىج١بر اٌباٜ ؽب س راثعب
ـٝ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ، ٚاٌع أل اٌىج١ر ٌٍجراِظ اٌغ ٠ ح، ٚرط٠ٛر اٌٍبٛاسؼ اٌ راصب١خد 

١ع اٌ راصبببخ ثٙبببب ِٕٙبببب ٚأوببب  ِرالببببح لببببْٔٛ رٕعببب١ُ اٌغبِعببببد ـبببٝ لببب أل أصببببث
اٌّؾبفراد ٚالِزؾبٔبد، ٚوبٔذ عبِعخ اٌمب٘رح وعبألرٙب ّٔٛذعبب ٠مزب ٜ ثبٗ ٌىبً 
اٌغبِعبببد اٌّؾببر٠خ اٌغم١مببـخ ـ١ّببـب رزنبباٖ ِببـٓ لببـراراد ِٚجببـبألرادد ٌٚعببـً أ٘ببُ 
٘اٖ اٌّجببألراد ٚاٌمبراراد اٌزبٟ رزغبٗ اٌغبِعببد اٌّؾر٠بـخ اذخبـرٜ اٌبـٝ رج١ٕٙبب 

و١ٍبخ اٌؾبصبجبد ٚاٌباوبس اإلؽبطٕبلٟ، ِٚمبرر اٌزفى١بر  ٚاٌج س ـٟ رفع١ٍٙب ِضبّٝ
إٌمبب ٞ، ٚالفبببس اٌطببالة اٌببا٠ٓ ٌببُ ٠ضبب ألٚا اٌّؾببرٚـبد اٌ راصبب١خ ٚؼ١ر٘ببب ِضببً 

% ٌّبببألح 5الفبببس ِؾببرٚـبد عببٙر رِقبببْ ٌٍّبب ْ اٌغبِع١ببخ، ٚاٌرـببع اٌؾبب ٞ 
 ٚاؽ ح ٌٛ رٛلؿ ل١ٍٙب رنرط اٌطبٌت ـٟ اٌجىبٌٛر٠ٛس أٚ ا١ٌٍضبٔشد

اٌزرر١جبببد ٚالصببزع األاد اٌنبؽببخ اٌبب وزٛر رسبب١ش اٌغبِعببخ لٍببٝ  : أوبب  اذصببزبذخبِضببب
ثج س اِزؾبٔبد اٌفؾً اٌ راصٟ اٌضبٟٔ، ٚالٌززاَ ثىبـبخ اٌقبٛاثل اٌعبِبخ اٌزبٟ 

 صجك أْ أرصٍٙب ٌٍى١ٍبد ٚاٌّعب٘  ِٓ لجً ٟٚ٘: 
 الخز١بر ِٓ اؽ ٜ ؽٛررٟ آ١ٌببد كجبع الِزؾبٔببد اٌزبٟ لرر٘بب ِغٍبش

اٌغبِعخ:
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 لراراد
 ِغٍش عبِعخ اٌمب٘رح

 َ(5/5/9102( ثزبر٠ــخ )0011اٌغٍضخ رلُ )
 

بذ : اٌزرؽ١ببت ثبٌضبببألح اذصبببراح ألقبببس اٌّغٍببـش اٌّٛلببـرد ٚألببرة اٌضبب١  اذصببزأٚل  
اٌبب وزٛر رسبب١ش اٌغبِعببخ لببٓ رمبب ٠رٖ ِغبب ألا ذلقبببس ِغٍببش اٌغبِعببخ اٌّببٛلر 
ٚصبببعبألرٗ ٌّبببب ارنببباٖٚ ِبببٓ ِٛلبببؿ ِغبببرؾ ـبببٟ اٌغٍضبببخ اٌضببببثمخ فببب  اٌؾٍّبببخ 
اإللال١ِخ اٌّؽرفخ اٌزٟ ٘ ـذ ١ًٌٍٕ ِٓ اٌغبِعخ ٚرس١ضٙب، ٚأظٙرد أْ ِغٍبش 

ٟ لب ِب اٌغبِعخ لٍٝ لٍت رعً ٚاؽ د ٚأْ ِب ؽب س ٌبٓ ٠ضٕبٟ اٌغبِعبخ لبٓ اٌّقب
ـٟ رؾم١ك رإ٠زٙبب اٌز٠ٕٛر٠بخ، ٚالٔزمببي ثبٌغبِعبخ ٌزؾبجؼ اؽب ٜ عبِعببد اٌغ١بً 

 اٌضبٌش اٌّرِٛلخ، ٚرؾم١ك خطزٙب الصزرار١غ١خ ثّع لد ؼ١ر ِضجٛلخد
ٚاٌزٕٙئببخ ثؤل١بببأل عببُ إٌضبب١ُ،  اذخببٛح اٌّضبب١ؾ١١ٓ ثع١بب  اٌم١بِببخ اٌّغ١بب ،رٕٙئببخ : صب١ٔببب

هللا لٍبٝ اذِبخ الصبال١ِخ ِٚؾبر  ٚاٌزٕٙئخ ثؾٍٛي عبٙر رِقببْ اٌّجببرن ألببألح
 ثبٌن١ر ٚا١ٌّٓ ٚاٌجروبدد

َ(د 9101رٕٙئخ أصبراح ٚألقبس ١٘ئبخ اٌزب ر٠ش اٌفببسز٠ٓ ثغبٛاسز اٌ ٌٚبخ ٌعببَ ): صبٌضب
ٚرؤو١  أْ اٌغبِعخ وبٔذ ـٟ ؽ ارح اٌغبِعبد اٌّؾر٠خ ـ١ّب ٠زعٍك ثع أل اٌغٛاسز 

اٌغبِعبخ ٘بٝ اذٌٚبٝ ـبٝ اٌزٟ ؽؾً ل١ٍٙب أصبرارٙب ٌٍعبَ اٌضببٟٔ لٍبٝ اٌزبٛاٌٟد ٚ
 ؽؾ  عٛاسز اٌعبَ اٌؾبٌٝ ٚاٌعبَ اٌّبفٝد

: أعبأل ِغٍش اٌغبِعخ ثٕغبػ اٌعببَ اٌ راصبٝ، ٚؽغبُ اٌزطب٠ٛر اٌىج١بر اٌباٜ ؽب س راثعب
ـٝ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ، ٚاٌع أل اٌىج١ر ٌٍجراِظ اٌغ ٠ ح، ٚرط٠ٛر اٌٍبٛاسؼ اٌ راصب١خد 

١ع اٌ راصبببخ ثٙبببب ِٕٙبببب ٚأوببب  ِرالببببح لببببْٔٛ رٕعببب١ُ اٌغبِعببببد ـبببٝ لببب أل أصببببث
اٌّؾبفراد ٚالِزؾبٔبد، ٚوبٔذ عبِعخ اٌمب٘رح وعبألرٙب ّٔٛذعبب ٠مزب ٜ ثبٗ ٌىبً 
اٌغبِعبببد اٌّؾببر٠خ اٌغم١مببـخ ـ١ّببـب رزنبباٖ ِببـٓ لببـراراد ِٚجببـبألرادد ٌٚعببـً أ٘ببُ 
٘اٖ اٌّجببألراد ٚاٌمبراراد اٌزبٟ رزغبٗ اٌغبِعببد اٌّؾر٠بـخ اذخبـرٜ اٌبـٝ رج١ٕٙبب 

و١ٍبخ اٌؾبصبجبد ٚاٌباوبس اإلؽبطٕبلٟ، ِٚمبرر اٌزفى١بر  ٚاٌج س ـٟ رفع١ٍٙب ِضبّٝ
إٌمبب ٞ، ٚالفبببس اٌطببالة اٌببا٠ٓ ٌببُ ٠ضبب ألٚا اٌّؾببرٚـبد اٌ راصبب١خ ٚؼ١ر٘ببب ِضببً 

% ٌّبببألح 5الفبببس ِؾببرٚـبد عببٙر رِقبببْ ٌٍّبب ْ اٌغبِع١ببخ، ٚاٌرـببع اٌؾبب ٞ 
 ٚاؽ ح ٌٛ رٛلؿ ل١ٍٙب رنرط اٌطبٌت ـٟ اٌجىبٌٛر٠ٛس أٚ ا١ٌٍضبٔشد

اٌزرر١جبببد ٚالصببزع األاد اٌنبؽببخ اٌبب وزٛر رسبب١ش اٌغبِعببخ لٍببٝ  : أوبب  اذصببزبذخبِضببب
ثج س اِزؾبٔبد اٌفؾً اٌ راصٟ اٌضبٟٔ، ٚالٌززاَ ثىبـبخ اٌقبٛاثل اٌعبِبخ اٌزبٟ 

 صجك أْ أرصٍٙب ٌٍى١ٍبد ٚاٌّعب٘  ِٓ لجً ٟٚ٘: 
 الخز١بر ِٓ اؽ ٜ ؽٛررٟ آ١ٌببد كجبع الِزؾبٔببد اٌزبٟ لرر٘بب ِغٍبش

اٌغبِعخ:
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٠مبَٛ وببً أصبزبذ أٚ اٌّعٙببٛأل ٌبٗ ثٛفببع الِزؾبببْ اٌؾبٛرح اذٌٚببٝ: -
ثزؾب٠ٛرٖ ٚرعر٠فبٗ ٚاٌزٛل١بع ل١ٍبٗ ثؾ١بش ٠ىبْٛ اذِبر ِبٓ ِجزبب أٖ 
اٌٝ ِٕزٙبٖ ِضئ١ٌٛخ ٚافبع الِزؾببْ أِببَ اٌى١ٍبخ ٚاٌغبِعبخ، لٍبٝ 
أْ ٠مَٛ ثطجبلخ اِزؾبٔٗ ثع أل إٌضخ اٌّطٍٛثخ ـمل ِع الرارٖ ثبؤْ 

أؽ ا  ؼ١رٖ ٌُ ٠طٍع لٍٝ الِزؾبْد
ح اٌضب١ٔخ: رغىً ٌغٕخ كجبلخ ٌىً صٕخ لٍبٝ ؽب ٖ ثىبً و١ٍبخ، اٌؾٛر-

لٍٝ أْ رمَٛ ثطجبلخ الِزؾبْ ـٟ ٔفبش ا١ٌبَٛ ٚرعر٠فبٗ ٚاٌزٛل١بع 
ل١ٍٗ ٚرؤ١ِٕٗ، ِع رٛل١ع اٌٍغٕخ اٌزٟ لبِذ ثبٌطجبلخد

 َٚلٍببٝ اٌى١ٍببخ أٚ اٌّعٙبب  اخز١بببر اٌؾببٛرح اٌزببٟ رٕبصببجٗ لٍببٝ أْ ٠ٍزببز
عببنؼ لبٓ صببر٠خ الِزؾبببْ ثٛفبع ا١ٌ٢بببد اٌزبٟ رؾبب أل ِضببئ١ٌٛخ وبً 

لجً ٚثع  كجبلزٗد
 فرٚرح الٔزٙببس ِبٓ عب اٚي الِزؾبٔببد لجبً ثب س الِزؾبٔببد ثعغبرح

أ٠بَ لٍٝ اذلًد 
ل ٠ؾزفع ٚافع الِزؾبٔبد ثؤ٠خ ٔضنخ ِٓ الِزؾبْ ثع  اٌطجعد
٠زُ ٚفع ع١ّع اذؽٛي ثع  اٌطجع ألاخً ِعرٚؾ خبػ ـٟ اٌنز٠ٕخد
صٍخ اٌّّٙالد ٠ٚغت ـرِٙبد٠ؾعر اٌمبس أ٠خ ٔضخ ربٌفخ ـ ٟ
 ٠غت ِضؼ أ٠خ ٔضبخ اٌىزر١ٔٚبخ ِبٓ الِزؾببْ ثعب  اٌطجبلبخ ِبٓ ذاوبرح

دد اٌخ(د C.Dآٌخ اٌزؾ٠ٛر أٚ ٚصبسً إٌمً )ـالعخ أٚ 
 ٠ؾعر وزبثخ الِزؾبٔبد لٍٝ أعٙزح ِزؾٍخ ثبإلٔزرٔذ، ٚلب َ ارصببٌٙب

أٚ ر اٌٚٙب ثؤٞ عىً لٓ كر٠ك ٚصبسً اٌزٛاؽً الٌىزر١ٔٚخد
 ثبصٛرأل ِضزٛـٝ عٛأت اٌزؤ١ِٓ ِٓ )ؽرٚؾ ٚأرلببَ ٚرِبٛ. دد ٚفع

اٌخ( ٌٍفب٠ً اٌّىزٛة ثٗ الِزؾبْد
 ٠غت أْ ٠ؾرر اٌّّزؾٓ أؽً الِزؾبْ ثٕفضٗ أٚ ثٛاصطخ أؽ  ألقببس

١٘ئببخ اٌزبب ر٠ش اٌّغبببرو١ٓ ـببٟ ٚفببع الِزؾبببْ ِببع رؾ ٠بب  ٚاصببٕبأل 
ِضئ١ٌٛخ ذٌهد

اٌ راصببخ ثؤٔببٗ ؼ١ببر اٌزٕج١ببٗ لٍببٝ اٌطببالة خببالي اذصبببث١ع اذخ١ببـرح ِبب ٓ
ِضبببّٛػ ٔٙبس١بببب ثٛعبببٛأل اٌز١ٍفبببْٛ اٌّؾّبببٛي أٚ صبببّبلخ اذذْ أٚ أ٠بببخ 
ٚص١ٍخ ارؾببي ِبع اٌطبٌبت ألاخبً ٌغببْ الِزؾبٔببد، ٚأْ ِغبرأل ألخبٛي 

اٌطبٌت ثبٌز١ٍفْٛ ٠عزجر عرٚلب  ـٟ ؼظد
  اٌزؤو١بب  لٍببٝ اٌضبببألح اٌّالؽعبب١ٓ ثعبب َ اصببزعّبي اٌّؾّببٛي أصٕبببس لمبب

بٌمٛالبب  اٌعبِببخ إٌّعّببخ ذلّبببي الِزؾبٔبببد الِزؾبٔببد ِببع الٌزببزاَ ث
ٚأْ اإلخببالي ثٙببب ٠عببرؿ اٌّنبببٌؿ ٌٍّضبببسٌخ اٌمب١ٔٛٔببخ كجمببب ٌمبببْٔٛ 

رٕع١ُ اٌغبِعبدد
  رغى١ً ٌغٕخ لب١ٔٛٔخ ٌٍطبٛارة ِٚزبثعبخ الِزؾبٔببد ثرسبصبخ أدألد ل١ّب

اٌى١ٍببخ ٚلقبب٠ٛخ وببً ِببٓ: أدألد ٚو١ببً اٌى١ٍببخ ٌغببئْٛ اٌزعٍبب١ُ ٚاٌطببالة 
ٕٝ أٚ ِّضً لٕبٗ ثؾ١بش ٠ىبْٛ ِبٓ صبٍطزٙب اٌزعبِبً ٚرس١ش اٌمضُ اٌّع

ِع اٌّغبوً اٌطبرسخ أصٕببس لمب  الِزؾببْ ٚاٌزبٟ رزطٍبت صبرلخ ارنببذ 
اٌمرارد

 ٠ىببْٛ ٌٍغٕببخ صببٍطخ اٌؽبببس أٚ رعبب ٠ً أٞ صببئاي ٠ببؤرٟ ـببٟ الِزؾبببْ ٚل
٠ٍزببزَ ثبٌمٛالبب  اٌّمببررح ـببٟ ِٛاؽببفبد اٌٛرلببخ الِزؾب١ٔببخ، ٚرٛ.٠ببع 

اٌ رعبد ِرح أخرٜد
لٍٝ اِزؾبْ اٌطالة ـ١ّب ألرصٖٛ ِٓ لجً رٛلؿ اٌ راصخ ثٛلبذ اٌزؤو١  

وبؾد
فرٚرح رفع١ً ألٚر ٌغٕخ اٌّّزؾ١ٕٓ ٚـك لبْٔٛ رٕع١ُ اٌغبِعبدد
 ـببٟ ؽبٌببخ لبب َ الٌزببزاَ ثبٌمٛالبب  اٌضبببثمخ أٚ لبب َ الٌزببزاَ ثّٛاؽببفبد

اٌٛرلخ الِزؾب١ٔخ ٠عرؿ اذِر لٍٝ ٌغٕخ اٌّّزؾ١ٕٓ لرنبذ ِب رراٖد
 أصببزبذ اٌّبببألح أٚ ِببٓ ٠ٕببٛة لٕببٗ ـببٟ ٔفببش اٌزنؾببؼ  فببرٚرح رٛاعبب

ٚلذ الِزؾبْ ِٕا ث ا٠زٗ ٚؽزٝ ٔٙب٠زٗد
 اٌزؤو١بب  لٍببٝ اٌضبببألح اٌّّزؾٕبب١ٓ ثّرالبببح أْ رىببْٛ اذصببئٍخ اٌّطٍببٛة

اإلعبثخ لٕٙب ِزٕبصجخ ِع .ِٓ الِزؾبْد  
 أْ ٠ىببْٛ الِزؾبببْ ٍِززِببب ثّٛاؽببفبد اٌٛرلببخ الِزؾب١ٔببخ ِببٓ ؽ١ببش

اٌزٟ ألر٘ب ِغٍش اٌغبِعخد اٌغىً ٚاٌّقّْٛ، ٚ
 اٌزؤو١بب  لٍببٝ لبب َ صببفر اٌضبببألح ألقبببس ١٘ئببخ اٌزبب ر٠ش أصٕبببس ـزببرح

الِزؾبٔبد ال ثّٛاـمخ اذصزبذ اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخد
 ِرالبح اٌطالة ِٓ ذٜٚ الؽز١بعبد اٌنبؽبخ ٚرمب ٠ُ وبـبخ اٌز١ضب١راد

ٌُٙ ٚـمب  ٌّب ؽ ألرٗ اٌغبِعخ ِٓ لٛال د
 ِجً اٌضببألح رإصببس اٌٍغببْ ثغبىً ٘ببألة ٚثؾضبُ األارح الِزؾبٔبد ِٓ ل

ـٟ فٛس اٌمٛال  ٚاٌزمب١ٌ  اٌغبِع١خ ٚرٛـ١ر اٌٙ ٚس ٌٍطالةد
 اٌززاَ اٌى١ٍبد ثببلالْ إٌزببسظ ـبٟ ِٛلب  ؼب٠زبٗ أصبجٛل١ٓ ِبٓ أزٙببس

 الِزؾبٔبدد
اصزعرؿ اٌّغٍش أٔٗ ـٝ ؽببي ربٛـ١ر الزّببألاد ِب١ٌبخ )صبٛاس ِبٓ اٌّٛا.ٔبخ : صبألصب 

نبؽبببخ ثبٌغبِعبببخ ٚاٌى١ٍببببد ٚؼ١ر٘بببب( ٠بببزُ ِبببٕؼ اٌعبببب١ٍِٓ أٚ اٌؾبببٕبأل٠ك اٌ
ٚألقبببس ١٘ئببخ اٌزبب ر٠ش ٚا١ٌٙئببخ اٌّعبٚٔببخ ثبٌغبِعببخ ثمببرار ِببٓ اذصببزبذ 
اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخ ِىبـؤح ِب١ٌخ صجعّبسخ ع١ٕٗ ذلقببس ١٘ئبخ اٌزب ر٠ش 

ٚ صزّبسخ ع١ٕٗ ٌٍعب١ٍِٓد
بِعبببد ـببٟ عٍضببزٗ اإلؽبكببخ لٍّببب  ثمببراراد ٚرٛؽبب١بد اٌّغٍببش اذلٍببٝ ٌٍغ: صبببثعب

:، ٚأّ٘ٙب01اذخ١رح، ٠َٛ 
 ٝاصزؾ اس األارح ثبٌغبِعبد ٌرلب٠خ ٚاوزغبؾ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚإٌٛاثػ ـٟ عبز

اٌّغبببلد صببٛاس اٌع١ٍّببخ أٚ اٌجؾض١ببـخ أٚ اٌف١ٕببـخ أٚ اٌر٠بف١ببـخ أٚ اٌضمبـ١ببخ 
 ٚؼ١ر٘بد

 رط٠ٛر إٌّب٘ظ اٌ راص١خ وً خّش صٕٛاد ٚرثطٙب ثضٛق اٌعًّد 
ٌّعٍِٛبببد ـببٟ ع١ّببع اٌى١ٍبببد ثبٌزعبببْٚ ِببع ٌغٕببخ لطببب  األراط رىٌٕٛٛع١ببب ا

 لٍَٛ اٌؾبصت ٚاٌّعٍِٛبر١خد 
 ٟال٘زّبَ ثبٌزٛصع ـٟ أغبس و١ٍبد اٌزع١ٍُ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚاٌاوبس الؽطٕبل

 ثبٌغبِعبد اٌؾى١ِٛخد
رٕع١ُ ِضبثمخ أـقً عبِعخ ـٟ اٌزؾٛي اٌرلّٟ ٌٍعبَ اٌ راصٟ اٌمبألَد 
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٠مبَٛ وببً أصبزبذ أٚ اٌّعٙببٛأل ٌبٗ ثٛفببع الِزؾبببْ اٌؾبٛرح اذٌٚببٝ: -
ثزؾب٠ٛرٖ ٚرعر٠فبٗ ٚاٌزٛل١بع ل١ٍبٗ ثؾ١بش ٠ىبْٛ اذِبر ِبٓ ِجزبب أٖ 
اٌٝ ِٕزٙبٖ ِضئ١ٌٛخ ٚافبع الِزؾببْ أِببَ اٌى١ٍبخ ٚاٌغبِعبخ، لٍبٝ 
أْ ٠مَٛ ثطجبلخ اِزؾبٔٗ ثع أل إٌضخ اٌّطٍٛثخ ـمل ِع الرارٖ ثبؤْ 

أؽ ا  ؼ١رٖ ٌُ ٠طٍع لٍٝ الِزؾبْد
ح اٌضب١ٔخ: رغىً ٌغٕخ كجبلخ ٌىً صٕخ لٍبٝ ؽب ٖ ثىبً و١ٍبخ، اٌؾٛر-

لٍٝ أْ رمَٛ ثطجبلخ الِزؾبْ ـٟ ٔفبش ا١ٌبَٛ ٚرعر٠فبٗ ٚاٌزٛل١بع 
ل١ٍٗ ٚرؤ١ِٕٗ، ِع رٛل١ع اٌٍغٕخ اٌزٟ لبِذ ثبٌطجبلخد

 َٚلٍببٝ اٌى١ٍببخ أٚ اٌّعٙبب  اخز١بببر اٌؾببٛرح اٌزببٟ رٕبصببجٗ لٍببٝ أْ ٠ٍزببز
عببنؼ لبٓ صببر٠خ الِزؾبببْ ثٛفبع ا١ٌ٢بببد اٌزبٟ رؾبب أل ِضببئ١ٌٛخ وبً 

لجً ٚثع  كجبلزٗد
 فرٚرح الٔزٙببس ِبٓ عب اٚي الِزؾبٔببد لجبً ثب س الِزؾبٔببد ثعغبرح

أ٠بَ لٍٝ اذلًد 
ل ٠ؾزفع ٚافع الِزؾبٔبد ثؤ٠خ ٔضنخ ِٓ الِزؾبْ ثع  اٌطجعد
٠زُ ٚفع ع١ّع اذؽٛي ثع  اٌطجع ألاخً ِعرٚؾ خبػ ـٟ اٌنز٠ٕخد
صٍخ اٌّّٙالد ٠ٚغت ـرِٙبد٠ؾعر اٌمبس أ٠خ ٔضخ ربٌفخ ـ ٟ
 ٠غت ِضؼ أ٠خ ٔضبخ اٌىزر١ٔٚبخ ِبٓ الِزؾببْ ثعب  اٌطجبلبخ ِبٓ ذاوبرح

دد اٌخ(د C.Dآٌخ اٌزؾ٠ٛر أٚ ٚصبسً إٌمً )ـالعخ أٚ 
 ٠ؾعر وزبثخ الِزؾبٔبد لٍٝ أعٙزح ِزؾٍخ ثبإلٔزرٔذ، ٚلب َ ارصببٌٙب

أٚ ر اٌٚٙب ثؤٞ عىً لٓ كر٠ك ٚصبسً اٌزٛاؽً الٌىزر١ٔٚخد
 ثبصٛرأل ِضزٛـٝ عٛأت اٌزؤ١ِٓ ِٓ )ؽرٚؾ ٚأرلببَ ٚرِبٛ. دد ٚفع

اٌخ( ٌٍفب٠ً اٌّىزٛة ثٗ الِزؾبْد
 ٠غت أْ ٠ؾرر اٌّّزؾٓ أؽً الِزؾبْ ثٕفضٗ أٚ ثٛاصطخ أؽ  ألقببس

١٘ئببخ اٌزبب ر٠ش اٌّغبببرو١ٓ ـببٟ ٚفببع الِزؾبببْ ِببع رؾ ٠بب  ٚاصببٕبأل 
ِضئ١ٌٛخ ذٌهد

اٌ راصببخ ثؤٔببٗ ؼ١ببر اٌزٕج١ببٗ لٍببٝ اٌطببالة خببالي اذصبببث١ع اذخ١ببـرح ِبب ٓ
ِضبببّٛػ ٔٙبس١بببب ثٛعبببٛأل اٌز١ٍفبببْٛ اٌّؾّبببٛي أٚ صبببّبلخ اذذْ أٚ أ٠بببخ 
ٚص١ٍخ ارؾببي ِبع اٌطبٌبت ألاخبً ٌغببْ الِزؾبٔببد، ٚأْ ِغبرأل ألخبٛي 

اٌطبٌت ثبٌز١ٍفْٛ ٠عزجر عرٚلب  ـٟ ؼظد
  اٌزؤو١بب  لٍببٝ اٌضبببألح اٌّالؽعبب١ٓ ثعبب َ اصببزعّبي اٌّؾّببٛي أصٕبببس لمبب

بٌمٛالبب  اٌعبِببخ إٌّعّببخ ذلّبببي الِزؾبٔبببد الِزؾبٔببد ِببع الٌزببزاَ ث
ٚأْ اإلخببالي ثٙببب ٠عببرؿ اٌّنبببٌؿ ٌٍّضبببسٌخ اٌمب١ٔٛٔببخ كجمببب ٌمبببْٔٛ 

رٕع١ُ اٌغبِعبدد
  رغى١ً ٌغٕخ لب١ٔٛٔخ ٌٍطبٛارة ِٚزبثعبخ الِزؾبٔببد ثرسبصبخ أدألد ل١ّب

اٌى١ٍببخ ٚلقبب٠ٛخ وببً ِببٓ: أدألد ٚو١ببً اٌى١ٍببخ ٌغببئْٛ اٌزعٍبب١ُ ٚاٌطببالة 
ٕٝ أٚ ِّضً لٕبٗ ثؾ١بش ٠ىبْٛ ِبٓ صبٍطزٙب اٌزعبِبً ٚرس١ش اٌمضُ اٌّع

ِع اٌّغبوً اٌطبرسخ أصٕببس لمب  الِزؾببْ ٚاٌزبٟ رزطٍبت صبرلخ ارنببذ 
اٌمرارد

 ٠ىببْٛ ٌٍغٕببخ صببٍطخ اٌؽبببس أٚ رعبب ٠ً أٞ صببئاي ٠ببؤرٟ ـببٟ الِزؾبببْ ٚل
٠ٍزببزَ ثبٌمٛالبب  اٌّمببررح ـببٟ ِٛاؽببفبد اٌٛرلببخ الِزؾب١ٔببخ، ٚرٛ.٠ببع 

اٌ رعبد ِرح أخرٜد
لٍٝ اِزؾبْ اٌطالة ـ١ّب ألرصٖٛ ِٓ لجً رٛلؿ اٌ راصخ ثٛلبذ اٌزؤو١  

وبؾد
فرٚرح رفع١ً ألٚر ٌغٕخ اٌّّزؾ١ٕٓ ٚـك لبْٔٛ رٕع١ُ اٌغبِعبدد
 ـببٟ ؽبٌببخ لبب َ الٌزببزاَ ثبٌمٛالبب  اٌضبببثمخ أٚ لبب َ الٌزببزاَ ثّٛاؽببفبد

اٌٛرلخ الِزؾب١ٔخ ٠عرؿ اذِر لٍٝ ٌغٕخ اٌّّزؾ١ٕٓ لرنبذ ِب رراٖد
 أصببزبذ اٌّبببألح أٚ ِببٓ ٠ٕببٛة لٕببٗ ـببٟ ٔفببش اٌزنؾببؼ  فببرٚرح رٛاعبب

ٚلذ الِزؾبْ ِٕا ث ا٠زٗ ٚؽزٝ ٔٙب٠زٗد
 اٌزؤو١بب  لٍببٝ اٌضبببألح اٌّّزؾٕبب١ٓ ثّرالبببح أْ رىببْٛ اذصببئٍخ اٌّطٍببٛة

اإلعبثخ لٕٙب ِزٕبصجخ ِع .ِٓ الِزؾبْد  
 أْ ٠ىببْٛ الِزؾبببْ ٍِززِببب ثّٛاؽببفبد اٌٛرلببخ الِزؾب١ٔببخ ِببٓ ؽ١ببش

اٌزٟ ألر٘ب ِغٍش اٌغبِعخد اٌغىً ٚاٌّقّْٛ، ٚ
 اٌزؤو١بب  لٍببٝ لبب َ صببفر اٌضبببألح ألقبببس ١٘ئببخ اٌزبب ر٠ش أصٕبببس ـزببرح

الِزؾبٔبد ال ثّٛاـمخ اذصزبذ اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخد
 ِرالبح اٌطالة ِٓ ذٜٚ الؽز١بعبد اٌنبؽبخ ٚرمب ٠ُ وبـبخ اٌز١ضب١راد

ٌُٙ ٚـمب  ٌّب ؽ ألرٗ اٌغبِعخ ِٓ لٛال د
 ِجً اٌضببألح رإصببس اٌٍغببْ ثغبىً ٘ببألة ٚثؾضبُ األارح الِزؾبٔبد ِٓ ل

ـٟ فٛس اٌمٛال  ٚاٌزمب١ٌ  اٌغبِع١خ ٚرٛـ١ر اٌٙ ٚس ٌٍطالةد
 اٌززاَ اٌى١ٍبد ثببلالْ إٌزببسظ ـبٟ ِٛلب  ؼب٠زبٗ أصبجٛل١ٓ ِبٓ أزٙببس

 الِزؾبٔبدد
اصزعرؿ اٌّغٍش أٔٗ ـٝ ؽببي ربٛـ١ر الزّببألاد ِب١ٌبخ )صبٛاس ِبٓ اٌّٛا.ٔبخ : صبألصب 

نبؽبببخ ثبٌغبِعبببخ ٚاٌى١ٍببببد ٚؼ١ر٘بببب( ٠بببزُ ِبببٕؼ اٌعبببب١ٍِٓ أٚ اٌؾبببٕبأل٠ك اٌ
ٚألقبببس ١٘ئببخ اٌزبب ر٠ش ٚا١ٌٙئببخ اٌّعبٚٔببخ ثبٌغبِعببخ ثمببرار ِببٓ اذصببزبذ 
اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخ ِىبـؤح ِب١ٌخ صجعّبسخ ع١ٕٗ ذلقببس ١٘ئبخ اٌزب ر٠ش 

ٚ صزّبسخ ع١ٕٗ ٌٍعب١ٍِٓد
بِعبببد ـببٟ عٍضببزٗ اإلؽبكببخ لٍّببب  ثمببراراد ٚرٛؽبب١بد اٌّغٍببش اذلٍببٝ ٌٍغ: صبببثعب

:، ٚأّ٘ٙب01اذخ١رح، ٠َٛ 
 ٝاصزؾ اس األارح ثبٌغبِعبد ٌرلب٠خ ٚاوزغبؾ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚإٌٛاثػ ـٟ عبز

اٌّغبببلد صببٛاس اٌع١ٍّببخ أٚ اٌجؾض١ببـخ أٚ اٌف١ٕببـخ أٚ اٌر٠بف١ببـخ أٚ اٌضمبـ١ببخ 
 ٚؼ١ر٘بد

 رط٠ٛر إٌّب٘ظ اٌ راص١خ وً خّش صٕٛاد ٚرثطٙب ثضٛق اٌعًّد 
ٌّعٍِٛبببد ـببٟ ع١ّببع اٌى١ٍبببد ثبٌزعبببْٚ ِببع ٌغٕببخ لطببب  األراط رىٌٕٛٛع١ببب ا

 لٍَٛ اٌؾبصت ٚاٌّعٍِٛبر١خد 
 ٟال٘زّبَ ثبٌزٛصع ـٟ أغبس و١ٍبد اٌزع١ٍُ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚاٌاوبس الؽطٕبل

 ثبٌغبِعبد اٌؾى١ِٛخد
رٕع١ُ ِضبثمخ أـقً عبِعخ ـٟ اٌزؾٛي اٌرلّٟ ٌٍعبَ اٌ راصٟ اٌمبألَد 
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 ٟثب س اٌعببَ اٌ راصبٟ اٌمببألَ ؽبٛي ر٠ببألح لم  ِٕز ٜ ٌٍغبِعبد اٌّؾر٠خ ـ
 اذلّبي، ثؾقٛر وبـخ ِّضٍٟ اٌغٙبد اٌّع١ٕخ ـٟ اٌ ٌٚخد

:اإلؽبكخ لٍّب  ثؤٔغطخ اٌغبِعخ خالي اٌفزرح اٌّبف١خ، ٚأثر.٘ب :صبِٕب
 ٝـبٛ. كبالة لضبُ اٌٍؽببخ اٌؾب١ٕ١خ ثى١ٍبخ ا٢ألاة ثبٌغبِعببخ، ٌٍعببَ اٌضببٟٔ لٍبب

ِضببثمخ وبؤس اٌضبف١ر اٌؾب١ٕٟ إلٌمببس اٌزٛاٌٟ، ثبٌّراوز اٌضالصخ اذٌٚٝ ـبٟ 
اٌمؾخ ثبٌٍؽخ اٌؾ١ٕ١خ، ٚاٌزٟ ٔعّٙب اٌّروبز اٌضمببـٟ اٌؾب١ٕٟ ثّؾبر لٍبٝ 

 ِضزٜٛ ألضبَ اٌٍؽخ اٌؾ١ٕ١خ ثبٌغبِعبد اٌّؾر٠خد
 ٚاٌبباٜ 7ـببٛ. عبِعببخ اٌمببب٘رح ثبب ر  اٌز١ّببز ـببٝ خزبببَ ِٙرعبببْ  اثبب ا  

اٌغ١بزح  اـززؾٗ ٚ.٠ر اٌغجبة ٚاٌر٠بفخ ٚرس١ش اٌغبِعخ ٚثؾقبٛر ِؾببـع
ٚل أل ِٓ رإٚصبس اٌغبِعبد ٚاٌغنؾ١بد اٌعبِخ ٚؽؾ د اٌغبِعبخ خبالي 
اٌّٙرعبْ ثغٛاسز اٌّروز الٚي، ٚاصزالَ اذصزبذ اٌب وزٛر رسب١ش اٌغبِعبخ 

 اٌ ر د
 ٞؽٍمببخ ٔمبعبب١خ ـببٟ اكبببر ِغببرٚ  عبِعببخ اٌمببب٘رح ٌزطبب٠ٛر اٌعمببً اٌّؾببر

ثبٚٞ، ثمبلبخ ٌّٕبلغخ وزبة  صر اٌّعج   اٌغزس اٌضبٟٔ اٌّفىر صرٚد اٌنر
َ(، ثّغببروخ اذصبزبذ اٌب وزٛر رسب١ش 1/1/9102)أؽّ  ٌطفٟ اٌض١  ٠بَٛ 

 اٌغبِعخ ٚاذصزبذ/ أؽّ  رـعذد 
 ، اؽزفب١ٌببخ ٠ببَٛ اٌّنطببٛك اٌعرثببٟ رؾببذ عببعبر  اٌّنطٛكبببد اٌّٙغببرح

ثؾقــٛر اذصــزبذ اٌ وزـبـٛر رس١ــبـش اٌغبِعــبـخ ٚاٌ وزـبـٛر صعبـٛأل ٘بـالي 
ٌىضببٛ، ٚاٌبب وزٛر ـ١ؾببً اٌؾف١بببْ ِبب ٠ر ِعٙبب  اٌؾرثببـٟ اٌّ ٠ببـر اٌعبببَ ٌأ

، ٚذٌببه ثبٌّىزجببخ ، ٚاذصببزبذ اٌبب وزٛر رسبب١ش اٌغبِعببخاٌّنطٛكبببد اٌعرث١ببخ
 َ(د1/1/9102)اٌّروز٠خ اٌغ ٠ ح ثبٌغبِعخ ٠َٛ 

 ،ِٟغببببروخ اٌغبِعبببخ ثبٌّٕزببب ٜ اٌعببببٌّٟ ٌٍزعٍببب١ُ اٌعببببٌٟ ٚاٌجؾبببش اٌعٍّببب
َ( ثؾقببٛر 6/1/9102،  1)ثبٌعبؽببّخ اإلألار٠ببخ اٌغ ٠بب ح ـببٟ اٌفزببرح ِببٓ 
 رس١ش اٌغبِعخ ٚاٌعّ اس ٚاٌٛوالس ٚاٌطالةد

 ،اؽزفب١ٌبببخ و١ٍبببخ اٌ راصببببد اٌع١ٍبببب ٌٍزرث١بببخ ثبٌغبِعبببخ ث١بببَٛ ا١ٌزببب١ُ ثبٌى١ٍبببخ
ٚاـززبببػ لبب أل ِببٓ اٌزغ ٠بب اد ٚاٌزؾبب ٠ضبد ثبببٌّجٕٟ اٌمبب ٠ُ ٌٍى١ٍببخ ثؾقببٛر 

َ(د 1/1/9102اذصزبذ اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخ ٠َٛ )
سب١ش اٌغبِعبخ ٚاٌعّب اس لبلبخ الؽزفببلد اٌىجبرٜ اـززبػ اذصزبذ اٌ وزٛر ر

ثبٌغبِعبخ ثعب  ألّبببي اٌزطب٠ٛر اٌغبببًِ ٌٍّضبرػ ٚأٔعّببخ اٌؾبٛد ٚاٌقببٛس 
 َ(د01/1/9102)اٌؾ ٠ضخ ٚرـع وفبسح إٌّغآد، ٠َٛ 

 ٟاٌؾفببً اٌفٕببٟ ٌٍّطرثببخ ٠بصبب١ّٓ لٍببٟ ـببٟ اكبببر اٌّٛصببُ اٌضمبببـٟ ٚاٌفٕبب
د اٌىجببرٜ ثبٌغبِعببخ ، ثمبلببخ الؽزفبببل َ(9101/9102)ٌٍغبِعببخ ٌٍعبببَ 

ٚاذصبببـزبذ  ثؾقبببٛر اٌببب وزٛرح ؼببببألح ٚاٌبببٟ ٚ.٠بببرح اٌزقببببِٓ العزّببببلٟ
 َ(د01/1/9102)٠َٛ  اٌ وزـٛر رس١ش اٌغبِعخ

 اكببالق ِجبببألرح  اـر٠م١ببب ثزببزىٍُ لرثببٟ  ثرلب٠ببخ ِئصضببخ اذ٘ببراَ، ثٙبب ؾ
ٚاذصببـزبذ اـر٠مببٟ اٌٍؽببخ اٌعرث١ببخ، ثى١ٍببخ ألار اٌعٍببَٛ ثؾقببٛر 0111رعٍبب١ُ 

 َ(د05/1/9102)٠َٛ  ش اٌغبِعخاٌ وزـٛر رس١

 91ٍِزمببٝ اٌزٛظ١ببؿ اٌضببٕٛٞ ٌى١ٍببخ اٌؾبب١ ٌخ ثغبِعببخ اٌمببب٘رح ثّغبببروخ 
عببروخ ِببٓ عببروبد اذأل٠ٚببخ اٌّؾ١ٍببخ ٚاٌعب١ٌّببخ ٚاٌىض١ببر ِببٓ اٌؾبب١ ١ٌبد 

 اثر٠ًد 06-05ٚاٌّراوز اٌجؾض١خ، ثبٌى١ٍخ ٠ِٟٛ 
ٛاْ: اٌّئرّر اٌعٍّٟ اٌب ٌٟٚ اٌضبٕٛٞ اٌعغبر٠ٓ ٌى١ٍبخ اٌعبالط اٌطج١عبٟ ثعٕب

 اٌعببالط اٌطج١عببٟ ِببٓ اإللبلببخ اٌببٝ اٌؾ١بببح ، ٌبب ِظ ِزؾبب ٞ اإللبلببخ ـببٟ 
 اٌؾ١بح، ثبٌى١ٍخد

 َؽفً ـٕٟ ٌٍفٕبْ دمحم ؽّبلٟ ـٟ اكبر اٌّٛصُ اٌضمبـٟ ٚاٌفٕٟ ٌٍغبِعخ ٌٍعبب
 دَ(07/1/9102)، ثبٌؾرَ اٌغبِعٟ ٠َٛ  َ(9101/9102)

 لالَ ثؾقبٛر ٌى١ٍخ اإللالَ ؽٛي ؽٕبلخ اإل 95اٌّئرّر اٌعٍّٟ اٌ ٌٟٚ اٌـ
َ(د01/9102، 07) ، ٠ِٟٛٚاذصـزبذ اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخ 

 اٌّئرّر اٌضٕٛٞ ٌى١ٍبخ كبت لؾبر اٌع١ٕبٟ ثعٕبٛاْ  رغبى١ً ِضبزمجً اٌطبت
 ، ثؾقبٛر اٌب وزٛر خبٌب  9111)اٌّّبرصخ ٚا١ٌّٕٙبخ( ٔؾبٛ رإ٠بخ ِؾبر 

ٚاذصبزبذ اٌب وزٛر رسب١ش  لج  اٌؽفببر ٚ.٠بر اٌزعٍب١ُ اٌعببٌٟ ٚاٌجؾبش اٌعٍّبٟ
 َ(د90/1/9102)، ثبٌى١ٍخ ٠َٛ بِعخاٌغ

 ِببٓ اٌى١ٍببخ،  02اؽزفب١ٌببخ و١ٍببخ اٌؾبصببجبد ٚاٌّعٍِٛبببد ثزنببر٠ظ اٌ ـعببخ اٌببـ
ثمبلببخ الؽزفبببلد اٌىجببرٜ ثؾقببٛر اذصببزبذ اٌبب وزٛر رسبب١ش اٌغبِعببخ ٠ببَٛ 

 َ(د90/1/9102)
 اٌّئرّر اٌب ٌٟٚ  ِؾبر ٚاٌز١ّٕبخ اٌّضبز اِخ ـبٟ اـر٠م١ببدد اٌبرإٜ ٚآ١ٌببد

 ، ثبٌّىزجببخ اٌّروز٠ببخ 9161عٕبب ح الرؾبببأل الـر٠مببٟ اٌزفع١ببً ـببٟ فببٛس أ
 91-99اٌغ ٠ ح ثؾقٛر اذصزبذ اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخ خالي اٌفزبرح ِبٓ 

 اثر٠ًد
 ؽفببً خر٠غببٟ و١ٍببخ اٌؾبب١ ٌخ، ثمبلببخ الؽزفبببلد اٌىجببرٜ ثؾقببٛر اذصببزبذ

 َ(د91/1/9102)اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخ ٠َٛ 
د اٌىجببرٜ ثؾقببٛر اذصببزبذ ؽفببً خر٠غببٟ و١ٍببخ اٌعٍببَٛ، ثمبلببخ الؽزفبببل

 َ(د91/1/9102)اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخ ٠َٛ 
 الؽزفب١ٌببخ إٌؾببؿ صبب٠ٕٛخ ٌٍٕغببر اٌبب ٌٟٚ، ٌزىببر٠ُ ألقبببس ١٘ئببخ اٌزبب ر٠ش

ٚاٌجبببؽض١ٓ إٌّغببٛرح ثؾببٛصُٙ أل١ٌٚ ببب ـببٟ اٌّغببالد اٌع١ٍّببخ اٌ ١ٌٚببخ، ثمبلببخ 
 َ(د11/1/9102)الؽزفبلد اٌىجرٜ ثبٌغبِعخ ٠َٛ 

ٛر رس١ش اٌغبِعخ ٌؾقٛر اٌّئرّر اٌّمبَ ثبلصبىٕ ر٠خ أللٛح اذصزبذ اٌ وز
 َ(د  11/1/9102ٌع١  اٌعّبي ثرلب٠خ رس١ش اٌغّٙٛر٠خ ٠َٛ )

 
 اإلؽبكخ لٍّب  ثبٌٛـٛأل اٌزاسرح ٌٍغبِعخ خالي اٌفزرح اٌّبف١خ ٚ٘ٝ : :ربصعب

 /٠برح ٚـ  ِبٓ عبِعبخ ١٘رٚعب١ّب ثب١ٌبثببْ ٚذٌبه ٌّمبثٍبخ اذصبزبذ اٌب وزٛر.
َ(د7/1/9102)َٛ ٠رس١ش اٌغبِعخ 

  اٌغبِعبببد اذِر٠ى١ببخ ٚذٌببه ٌّمبثٍببخ اذصببزبذ اٌبب وزٛر/ رسبب١ش .٠بببرح ٚـبب
 َ(د01/1/9102اٌغبِعخ ٠َٛ )
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 ٟثب س اٌعببَ اٌ راصبٟ اٌمببألَ ؽبٛي ر٠ببألح لم  ِٕز ٜ ٌٍغبِعبد اٌّؾر٠خ ـ
 اذلّبي، ثؾقٛر وبـخ ِّضٍٟ اٌغٙبد اٌّع١ٕخ ـٟ اٌ ٌٚخد

:اإلؽبكخ لٍّب  ثؤٔغطخ اٌغبِعخ خالي اٌفزرح اٌّبف١خ، ٚأثر.٘ب :صبِٕب
 ٝـبٛ. كبالة لضبُ اٌٍؽببخ اٌؾب١ٕ١خ ثى١ٍبخ ا٢ألاة ثبٌغبِعببخ، ٌٍعببَ اٌضببٟٔ لٍبب

ِضببثمخ وبؤس اٌضبف١ر اٌؾب١ٕٟ إلٌمببس اٌزٛاٌٟ، ثبٌّراوز اٌضالصخ اذٌٚٝ ـبٟ 
اٌمؾخ ثبٌٍؽخ اٌؾ١ٕ١خ، ٚاٌزٟ ٔعّٙب اٌّروبز اٌضمببـٟ اٌؾب١ٕٟ ثّؾبر لٍبٝ 

 ِضزٜٛ ألضبَ اٌٍؽخ اٌؾ١ٕ١خ ثبٌغبِعبد اٌّؾر٠خد
 ٚاٌبباٜ 7ـببٛ. عبِعببخ اٌمببب٘رح ثبب ر  اٌز١ّببز ـببٝ خزبببَ ِٙرعبببْ  اثبب ا  

اٌغ١بزح  اـززؾٗ ٚ.٠ر اٌغجبة ٚاٌر٠بفخ ٚرس١ش اٌغبِعخ ٚثؾقبٛر ِؾببـع
ٚل أل ِٓ رإٚصبس اٌغبِعبد ٚاٌغنؾ١بد اٌعبِخ ٚؽؾ د اٌغبِعبخ خبالي 
اٌّٙرعبْ ثغٛاسز اٌّروز الٚي، ٚاصزالَ اذصزبذ اٌب وزٛر رسب١ش اٌغبِعبخ 

 اٌ ر د
 ٞؽٍمببخ ٔمبعبب١خ ـببٟ اكبببر ِغببرٚ  عبِعببخ اٌمببب٘رح ٌزطبب٠ٛر اٌعمببً اٌّؾببر

ثبٚٞ، ثمبلبخ ٌّٕبلغخ وزبة  صر اٌّعج   اٌغزس اٌضبٟٔ اٌّفىر صرٚد اٌنر
َ(، ثّغببروخ اذصبزبذ اٌب وزٛر رسب١ش 1/1/9102)أؽّ  ٌطفٟ اٌض١  ٠بَٛ 

 اٌغبِعخ ٚاذصزبذ/ أؽّ  رـعذد 
 ، اؽزفب١ٌببخ ٠ببَٛ اٌّنطببٛك اٌعرثببٟ رؾببذ عببعبر  اٌّنطٛكبببد اٌّٙغببرح

ثؾقــٛر اذصــزبذ اٌ وزـبـٛر رس١ــبـش اٌغبِعــبـخ ٚاٌ وزـبـٛر صعبـٛأل ٘بـالي 
ٌىضببٛ، ٚاٌبب وزٛر ـ١ؾببً اٌؾف١بببْ ِبب ٠ر ِعٙبب  اٌؾرثببـٟ اٌّ ٠ببـر اٌعبببَ ٌأ

، ٚذٌببه ثبٌّىزجببخ ، ٚاذصببزبذ اٌبب وزٛر رسبب١ش اٌغبِعببخاٌّنطٛكبببد اٌعرث١ببخ
 َ(د1/1/9102)اٌّروز٠خ اٌغ ٠ ح ثبٌغبِعخ ٠َٛ 

 ،ِٟغببببروخ اٌغبِعبببخ ثبٌّٕزببب ٜ اٌعببببٌّٟ ٌٍزعٍببب١ُ اٌعببببٌٟ ٚاٌجؾبببش اٌعٍّببب
َ( ثؾقببٛر 6/1/9102،  1)ثبٌعبؽببّخ اإلألار٠ببخ اٌغ ٠بب ح ـببٟ اٌفزببرح ِببٓ 
 رس١ش اٌغبِعخ ٚاٌعّ اس ٚاٌٛوالس ٚاٌطالةد

 ،اؽزفب١ٌبببخ و١ٍبببخ اٌ راصببببد اٌع١ٍبببب ٌٍزرث١بببخ ثبٌغبِعبببخ ث١بببَٛ ا١ٌزببب١ُ ثبٌى١ٍبببخ
ٚاـززبببػ لبب أل ِببٓ اٌزغ ٠بب اد ٚاٌزؾبب ٠ضبد ثبببٌّجٕٟ اٌمبب ٠ُ ٌٍى١ٍببخ ثؾقببٛر 

َ(د 1/1/9102اذصزبذ اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخ ٠َٛ )
سب١ش اٌغبِعبخ ٚاٌعّب اس لبلبخ الؽزفببلد اٌىجبرٜ اـززبػ اذصزبذ اٌ وزٛر ر

ثبٌغبِعبخ ثعب  ألّبببي اٌزطب٠ٛر اٌغبببًِ ٌٍّضبرػ ٚأٔعّببخ اٌؾبٛد ٚاٌقببٛس 
 َ(د01/1/9102)اٌؾ ٠ضخ ٚرـع وفبسح إٌّغآد، ٠َٛ 

 ٟاٌؾفببً اٌفٕببٟ ٌٍّطرثببخ ٠بصبب١ّٓ لٍببٟ ـببٟ اكبببر اٌّٛصببُ اٌضمبببـٟ ٚاٌفٕبب
د اٌىجببرٜ ثبٌغبِعببخ ، ثمبلببخ الؽزفبببل َ(9101/9102)ٌٍغبِعببخ ٌٍعبببَ 

ٚاذصبببـزبذ  ثؾقبببٛر اٌببب وزٛرح ؼببببألح ٚاٌبببٟ ٚ.٠بببرح اٌزقببببِٓ العزّببببلٟ
 َ(د01/1/9102)٠َٛ  اٌ وزـٛر رس١ش اٌغبِعخ

 اكببالق ِجبببألرح  اـر٠م١ببب ثزببزىٍُ لرثببٟ  ثرلب٠ببخ ِئصضببخ اذ٘ببراَ، ثٙبب ؾ
ٚاذصببـزبذ اـر٠مببٟ اٌٍؽببخ اٌعرث١ببخ، ثى١ٍببخ ألار اٌعٍببَٛ ثؾقببٛر 0111رعٍبب١ُ 

 َ(د05/1/9102)٠َٛ  ش اٌغبِعخاٌ وزـٛر رس١

 91ٍِزمببٝ اٌزٛظ١ببؿ اٌضببٕٛٞ ٌى١ٍببخ اٌؾبب١ ٌخ ثغبِعببخ اٌمببب٘رح ثّغبببروخ 
عببروخ ِببٓ عببروبد اذأل٠ٚببخ اٌّؾ١ٍببخ ٚاٌعب١ٌّببخ ٚاٌىض١ببر ِببٓ اٌؾبب١ ١ٌبد 

 اثر٠ًد 06-05ٚاٌّراوز اٌجؾض١خ، ثبٌى١ٍخ ٠ِٟٛ 
ٛاْ: اٌّئرّر اٌعٍّٟ اٌب ٌٟٚ اٌضبٕٛٞ اٌعغبر٠ٓ ٌى١ٍبخ اٌعبالط اٌطج١عبٟ ثعٕب

 اٌعببالط اٌطج١عببٟ ِببٓ اإللبلببخ اٌببٝ اٌؾ١بببح ، ٌبب ِظ ِزؾبب ٞ اإللبلببخ ـببٟ 
 اٌؾ١بح، ثبٌى١ٍخد

 َؽفً ـٕٟ ٌٍفٕبْ دمحم ؽّبلٟ ـٟ اكبر اٌّٛصُ اٌضمبـٟ ٚاٌفٕٟ ٌٍغبِعخ ٌٍعبب
 دَ(07/1/9102)، ثبٌؾرَ اٌغبِعٟ ٠َٛ  َ(9101/9102)

 لالَ ثؾقبٛر ٌى١ٍخ اإللالَ ؽٛي ؽٕبلخ اإل 95اٌّئرّر اٌعٍّٟ اٌ ٌٟٚ اٌـ
َ(د01/9102، 07) ، ٠ِٟٛٚاذصـزبذ اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخ 

 اٌّئرّر اٌضٕٛٞ ٌى١ٍبخ كبت لؾبر اٌع١ٕبٟ ثعٕبٛاْ  رغبى١ً ِضبزمجً اٌطبت
 ، ثؾقبٛر اٌب وزٛر خبٌب  9111)اٌّّبرصخ ٚا١ٌّٕٙبخ( ٔؾبٛ رإ٠بخ ِؾبر 

ٚاذصبزبذ اٌب وزٛر رسب١ش  لج  اٌؽفببر ٚ.٠بر اٌزعٍب١ُ اٌعببٌٟ ٚاٌجؾبش اٌعٍّبٟ
 َ(د90/1/9102)، ثبٌى١ٍخ ٠َٛ بِعخاٌغ

 ِببٓ اٌى١ٍببخ،  02اؽزفب١ٌببخ و١ٍببخ اٌؾبصببجبد ٚاٌّعٍِٛبببد ثزنببر٠ظ اٌ ـعببخ اٌببـ
ثمبلببخ الؽزفبببلد اٌىجببرٜ ثؾقببٛر اذصببزبذ اٌبب وزٛر رسبب١ش اٌغبِعببخ ٠ببَٛ 

 َ(د90/1/9102)
 اٌّئرّر اٌب ٌٟٚ  ِؾبر ٚاٌز١ّٕبخ اٌّضبز اِخ ـبٟ اـر٠م١ببدد اٌبرإٜ ٚآ١ٌببد

 ، ثبٌّىزجببخ اٌّروز٠ببخ 9161عٕبب ح الرؾبببأل الـر٠مببٟ اٌزفع١ببً ـببٟ فببٛس أ
 91-99اٌغ ٠ ح ثؾقٛر اذصزبذ اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخ خالي اٌفزبرح ِبٓ 

 اثر٠ًد
 ؽفببً خر٠غببٟ و١ٍببخ اٌؾبب١ ٌخ، ثمبلببخ الؽزفبببلد اٌىجببرٜ ثؾقببٛر اذصببزبذ

 َ(د91/1/9102)اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخ ٠َٛ 
د اٌىجببرٜ ثؾقببٛر اذصببزبذ ؽفببً خر٠غببٟ و١ٍببخ اٌعٍببَٛ، ثمبلببخ الؽزفبببل

 َ(د91/1/9102)اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخ ٠َٛ 
 الؽزفب١ٌببخ إٌؾببؿ صبب٠ٕٛخ ٌٍٕغببر اٌبب ٌٟٚ، ٌزىببر٠ُ ألقبببس ١٘ئببخ اٌزبب ر٠ش

ٚاٌجبببؽض١ٓ إٌّغببٛرح ثؾببٛصُٙ أل١ٌٚ ببب ـببٟ اٌّغببالد اٌع١ٍّببخ اٌ ١ٌٚببخ، ثمبلببخ 
 َ(د11/1/9102)الؽزفبلد اٌىجرٜ ثبٌغبِعخ ٠َٛ 

ٛر رس١ش اٌغبِعخ ٌؾقٛر اٌّئرّر اٌّمبَ ثبلصبىٕ ر٠خ أللٛح اذصزبذ اٌ وز
 َ(د  11/1/9102ٌع١  اٌعّبي ثرلب٠خ رس١ش اٌغّٙٛر٠خ ٠َٛ )

 
 اإلؽبكخ لٍّب  ثبٌٛـٛأل اٌزاسرح ٌٍغبِعخ خالي اٌفزرح اٌّبف١خ ٚ٘ٝ : :ربصعب

 /٠برح ٚـ  ِبٓ عبِعبخ ١٘رٚعب١ّب ثب١ٌبثببْ ٚذٌبه ٌّمبثٍبخ اذصبزبذ اٌب وزٛر.
َ(د7/1/9102)َٛ ٠رس١ش اٌغبِعخ 

  اٌغبِعبببد اذِر٠ى١ببخ ٚذٌببه ٌّمبثٍببخ اذصببزبذ اٌبب وزٛر/ رسبب١ش .٠بببرح ٚـبب
 َ(د01/1/9102اٌغبِعخ ٠َٛ )
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 ٓ٠برح ٔبسبت ٚ.٠بر اٌزرالبخ اٌؾب١ٕٟ ٚذٌبه ٌّمبثٍبخ اذصبزبذ اٌب وزٛر/ أ٠ّب.
اٌنط١بببت ٔبسبببت رسببب١ش اٌغبِعبببخ ٌغبببئْٛ اٌ راصببببد اٌع١ٍبببب ٚاٌجؾبببٛس ٠بببَٛ 

 َ(د99/1/9102)
وبأل٠ّٟ ِٓ اٌغبِعخ اإلصال١ِخ اٌ ١ٌٚخ ـٟ ِب١ٌز٠ب ٚذٌه ٌّمبثٍخ .٠برح ٚـ  أ

اذصببزبذ اٌبب وزٛر/ أ٠ّببٓ اٌنط١ببت ٔبسببت رسبب١ش اٌغبِعببخ ٌغببئْٛ اٌ راصبببد 
 َ(د91/1/9102اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس ٠َٛ )

 ٠ببببرح ِّضبببً رؾببب١ٕؿ اٌزبببب٠ّز.THE   ٌغبِعبببخ اٌمبببب٘رح، ٚالؽبكبببخ لٍّبببب
 ثٕزبسظ العزّب د

ٚاٌجرٚرٛوببٛلد اٌزببٝ رّببذ ٌٍغبِعببخ خببالي اٌفزببرح اٌّبفبب١خ  الزّبببأل الرفبل١بببد :لبعببرا
:ٝ٘ٚ 

ثبٌؾب١ٌٍٓ راصببد اٌ ١ٌٚبخ  ٚعبِعبخ عبٕؽٙبٞ ارفبل١خ ث١ٓ عبِعبخ اٌمبب٘رح ،
٠بَٛ  ـٟ ِغبلد اٌجؾٛس ٚاٌزع١ٍُ ٚثراِظ اٌزب ر٠ت ذاد ال٘زّببَ اٌّغبزرن

َ(د2/1/9102)
  ٚا١ٌٙئبببد ثرٚرٛوببٛي رعبببْٚ ثبب١ٓ و١ٍببخ اٌزرالببخ ِٚغٍببش اٌّراوببز ٚاٌّعب٘بب

اٌجؾض١ببخ اٌزبببثع ٌببٛ.ارح اٌزعٍبب١ُ اٌعبببٌٟ ٚاٌجؾببش اٌعٍّببٟ، ـببٟ ِغبببي اٌزبب ر٠ت 
ٚر١ّٕخ ل راد عجبة اٌجبؽض١ٓ، ٌم١بَ ِروز اٌزطب٠ٛر إٌّٙبٟ ثبٌى١ٍبخ ثزب ر٠ت 
اٌجبببؽض١ٓ ِٚضبببل ٠ُٙ ثبٌّعب٘بب  ٚاٌّراوببز اٌجؾض١ببخ اٌّؾببر٠خ، ثٙبب ؾ رـببع 

صببزرار١غ١خ اٌم١ِٛببخ وفبببسرُٙ اٌجؾض١ببخ ٚ.٠بببألح ِعبب لد اٌغببٛألح ـببٟ اكبببر ال
َ(د9111ٌٍعٍَٛ ٚالثزىبر )

 ثرٚرٛوببٛي رعبببْٚ ِببع أوبأل١ّ٠ببخ ٔبؽببر اٌعضببىر٠خ ٌزؤ١٘ببً اٌىببٛاألر ـببٟ ِغبببي
 َ(د01/1/9102)اٌ راصبد الصزرار١غ١خ ٚاذِٓ اٌمِٟٛ، ثبذوبأل١ّ٠خ ٠َٛ 

 
  اٌّؾبأللـبد

   األارح اٌغبِعخ
 (0019غٍضببـخ رلببـُ )ِؾقببر اعزّببـب  ِغٍببـش عبِعببـخ اٌمب٘ببـرح اٌاٌّؾبببأللخ لٍببٝ  -

 ( ١ٌؾجؼ :1ثع  رؾ٠ٛـت اٌمرار  رلُ ) َ(د91/1/9102ثزبر٠ـخ )
% 01 لبببرر اٌّغٍبببش اٌّٛاـمبببخ لٍبببٝ اٌّببباورح اٌّعرٚفبببخ لٍبببٝ أْ رىبببْٛ اٌز٠ببببألح 

 َ( د9102% الزجبرا  ِٓ لبَ )95َ( ٚ 9107/9101اٌعب١ِٓ )
 

بألرح ثببٌزف٠ٛـ لـراراد اٌضب١  اذصبزبذ اٌب وزٛر رسب١ش اٌغبِعبخ اٌؾباٌّؾبأللخ لٍٝ  -
 َ(د5/5/9102ؽزٝ ) َ(90/1/9102ِـٓ ِغٍـش اٌغبِعخ خالي اٌفزرح ِٓ )

 ـٝ اٌّغبلد ا٢ر١خ: 
ِٕؼ اٌ رعبد اٌع١ٍّخ ثّرؽٍزٟ )ا١ٌٍضبٔش ٚاٌجىبٌٛر٠ٛس( ٚ)اٌ راصبد اٌع١ٍب(دد0
رع١بب١ٓ ألقبببس ِببٓ اٌنبببرط ثّغبببٌش اٌى١ٍبببد، ٚفببُ أصبببراح ٌّغبٌضببٙب، كجمببـب  د9

َ( 0279( ٌضبٕخ )12( ِٓ اٌمبْٔٛ رلـُ )11ِـٓ اٌّـبألح )ٌٍفمرر١ٓ )عـ( ٚ)٘ـ( 
 ثغـؤْ رٕع١ُ اٌغبِعبدد

 لجــــــٛي ٘ ا٠ـــــــب ٚرجرلـــــبد ٚعٛاســـــزدد1

ِبب  اٌجعضبببد ٚاإلعببب.اد اٌ راصبب١خ ثعبب  اٌعبببَ اٌراثببع ـببٝ فببٛس اٌمٛالبب  إٌّعّببخ د1
 ٌاٌهد 

ىبٌٛر٠بببـٛس( ٚلبببـؿ لبببـ١  ٚلجبببـٛي ألبببـاار اٌطبببـالة ثّرؽٍزبببـٝ )ا١ٌٍضبٔبببـش ٚاٌجد5
 ٚ)اٌ راصـبد اٌع١ٍب(د

 لَجـُٛي ألاار ألقبس ١٘ئخ اٌز ر٠ش اٌا٠ٓ لبألٚا خالي عٙر ِٓ ربر٠خ الٔمطب دد6
رمر٠ر أٙبس خ ِبـخ ألقببس ١٘ئبخ اٌزب ر٠ش اٌبا٠ٓ ٌبُ ٠عبٛألٚا خبـالي صبزخ أعبٙر د7

ِـٓ ربر٠خ الٔمطب د
ت ؽبببلد رؾببؾ١ؼ ث١بٔبببد اٌبب رعبد اٌع١ٍّببخ اٌزببٟ لبب  ٠ؾبب س ـ١ٙببب خطببؤ، ٚرزطٍببد1

اٌعببرؿ لٍـببـٝ ِغٍـببـش اٌغبِعـببـخ، ٚذٌببه ثعبب  ِراععزٙببب ِـببـٓ اإلألارح اٌّروز٠ببخ 
ٌٍغئْٛ اٌمب١ٔٛٔخ ثبٌغبِعخد

ؽــبلد ٔــ ة ألقــبس ١٘ئــخ اٌز ر٠ش ِٓ خبرط و١ٍبد اٌغبِعخدد2
اؽببـ ار لببـراراد أٙببـبس اٌن ِببـخ ـببـٝ ؽببـبلد أمطببـب  ألقبببس ١٘ئببخ اٌزبب ر٠ش د01

ٚ اٌّعبر٠ـٓ أٚ ِٓ ٠عّـً ثغبىً ؼ١بر رصّبـٝ رؾبذ ٚا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔـخ إٌّز ث١ٓ أ
أٜ ِضّٝ ٌ ٜ أ٠خ عٙخ أخرٜ خبرط اٌغبِعخد

اٌّٛاـمببخ لٍببٝ الزّببـبأل اإللفببـبساد ٚاٌنؾِٛببـبد اٌزببـٝ ٚاـببـك ل١ٍٙببـب اٌضببـ١  د00
اذصـزبذ اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخ لٍٝ ع١ّع اٌن ِبد ٚاٌرصَٛد 

 
اٌغبِعببخ، ٚإٌّعمبب  ثزبببر٠خ  ِؾقببر اعزّببب  ا١ٌٙئببخ اٌف١ٕببخ ٌّغٍببش اٌّؾبببأللخ لٍببٝ  -
 َ(5/5/9102َ( ٚاٌّّز  ؽزٝ )90/1/9102)

 
 ِضبسً رٕع١ّ١خ

 و١ٍخ اٌزرالخ
اٌّٛاـمببخ لٍببٝ اكببالق اصببُ صببّٛ اٌغبب١خ اٌبب وزٛر/ صببٍطبْ ثببٓ دمحم اٌمبصببّٟ ؽبببوُ  -

ِغّبع اٌّعبِبً  اٌغبرلخ ٚلقٛ اٌّغٍش اذلٍٝ لرؾبأل اإلِبراد اٌعرث١خ اٌّزؾ ح لٍٝ
 اٌجؾض١خد

خ لٍببٝ اكببالق اصببُ اٌّرؽببَٛ اذصببزبذ اٌبب وزٛر/ دمحم ؽببجرٞ لجبب  اٌببرإٚؾ اٌّٛاـمبب -
 دثبٌى١ٍخ صبثمب  لٍٝ ِجٕٝ اٌؾغبسظاذصزبذ اٌّزفرغ 

 و١ٍخ اٌ راصبد اٌع١ٍب ٌٍزرث١خ 
( ٚعجببٗ اـطبببر أصببر 111ثغببؤْ رببٛـ١ر لبب أل ) اٌّعرٚفببخ  ّبباورحاٌّٛاـمببخ لٍببٝ اٌ -

ٚرجببر  اذصببزبذ اٌبب وزٛر رسبب١ش ، د١ببخٓ ثى١ٍببخ اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٌٍزرثاذ٠زبببَ ٚاٌعببب١ٍِ
 اٌغبِعخ ثغراس ِالثش ٌأ٠زبَد

 
 األارح اٌغبِعخ

اعبزران عبِعبخ اٌمبب٘رح ثّعببرؿ اٌزعٍب١ُ اٌّٛاـمخ لٍٝ اٌّباورح اٌّعرٚفبخ  ثغبؤْ  -
اٌعبٌٝ ث١ٕغ١ر٠ب ـٝ ٚل٠بد )أثٛعب ـ وبٔٛ ـ ٚوبألٚٔب( ثبٌزٕض١ك ِع ِئصضخ أخجببر ا١ٌبَٛ 

َ( ِبع صب األ رصبَٛ ١9102بخ ٠ٛٔ 05ـ  00ي اٌفزبرح ِبٓ )ٚٚ.ارح اٌزعٍب١ُ اٌعببٌٝ خبال
 .اإلعزران
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 ٓ٠برح ٔبسبت ٚ.٠بر اٌزرالبخ اٌؾب١ٕٟ ٚذٌبه ٌّمبثٍبخ اذصبزبذ اٌب وزٛر/ أ٠ّب.
اٌنط١بببت ٔبسبببت رسببب١ش اٌغبِعبببخ ٌغبببئْٛ اٌ راصببببد اٌع١ٍبببب ٚاٌجؾبببٛس ٠بببَٛ 

 َ(د99/1/9102)
وبأل٠ّٟ ِٓ اٌغبِعخ اإلصال١ِخ اٌ ١ٌٚخ ـٟ ِب١ٌز٠ب ٚذٌه ٌّمبثٍخ .٠برح ٚـ  أ

اذصببزبذ اٌبب وزٛر/ أ٠ّببٓ اٌنط١ببت ٔبسببت رسبب١ش اٌغبِعببخ ٌغببئْٛ اٌ راصبببد 
 َ(د91/1/9102اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس ٠َٛ )

 ٠ببببرح ِّضبببً رؾببب١ٕؿ اٌزبببب٠ّز.THE   ٌغبِعبببخ اٌمبببب٘رح، ٚالؽبكبببخ لٍّبببب
 ثٕزبسظ العزّب د

ٚاٌجرٚرٛوببٛلد اٌزببٝ رّببذ ٌٍغبِعببخ خببالي اٌفزببرح اٌّبفبب١خ  الزّبببأل الرفبل١بببد :لبعببرا
:ٝ٘ٚ 

ثبٌؾب١ٌٍٓ راصببد اٌ ١ٌٚبخ  ٚعبِعبخ عبٕؽٙبٞ ارفبل١خ ث١ٓ عبِعبخ اٌمبب٘رح ،
٠بَٛ  ـٟ ِغبلد اٌجؾٛس ٚاٌزع١ٍُ ٚثراِظ اٌزب ر٠ت ذاد ال٘زّببَ اٌّغبزرن

َ(د2/1/9102)
  ٚا١ٌٙئبببد ثرٚرٛوببٛي رعبببْٚ ثبب١ٓ و١ٍببخ اٌزرالببخ ِٚغٍببش اٌّراوببز ٚاٌّعب٘بب

اٌجؾض١ببخ اٌزبببثع ٌببٛ.ارح اٌزعٍبب١ُ اٌعبببٌٟ ٚاٌجؾببش اٌعٍّببٟ، ـببٟ ِغبببي اٌزبب ر٠ت 
ٚر١ّٕخ ل راد عجبة اٌجبؽض١ٓ، ٌم١بَ ِروز اٌزطب٠ٛر إٌّٙبٟ ثبٌى١ٍبخ ثزب ر٠ت 
اٌجبببؽض١ٓ ِٚضبببل ٠ُٙ ثبٌّعب٘بب  ٚاٌّراوببز اٌجؾض١ببخ اٌّؾببر٠خ، ثٙبب ؾ رـببع 

صببزرار١غ١خ اٌم١ِٛببخ وفبببسرُٙ اٌجؾض١ببخ ٚ.٠بببألح ِعبب لد اٌغببٛألح ـببٟ اكبببر ال
َ(د9111ٌٍعٍَٛ ٚالثزىبر )

 ثرٚرٛوببٛي رعبببْٚ ِببع أوبأل١ّ٠ببخ ٔبؽببر اٌعضببىر٠خ ٌزؤ١٘ببً اٌىببٛاألر ـببٟ ِغبببي
 َ(د01/1/9102)اٌ راصبد الصزرار١غ١خ ٚاذِٓ اٌمِٟٛ، ثبذوبأل١ّ٠خ ٠َٛ 

 
  اٌّؾبأللـبد

   األارح اٌغبِعخ
 (0019غٍضببـخ رلببـُ )ِؾقببر اعزّببـب  ِغٍببـش عبِعببـخ اٌمب٘ببـرح اٌاٌّؾبببأللخ لٍببٝ  -

 ( ١ٌؾجؼ :1ثع  رؾ٠ٛـت اٌمرار  رلُ ) َ(د91/1/9102ثزبر٠ـخ )
% 01 لبببرر اٌّغٍبببش اٌّٛاـمبببخ لٍبببٝ اٌّببباورح اٌّعرٚفبببخ لٍبببٝ أْ رىبببْٛ اٌز٠ببببألح 

 َ( د9102% الزجبرا  ِٓ لبَ )95َ( ٚ 9107/9101اٌعب١ِٓ )
 

بألرح ثببٌزف٠ٛـ لـراراد اٌضب١  اذصبزبذ اٌب وزٛر رسب١ش اٌغبِعبخ اٌؾباٌّؾبأللخ لٍٝ  -
 َ(د5/5/9102ؽزٝ ) َ(90/1/9102ِـٓ ِغٍـش اٌغبِعخ خالي اٌفزرح ِٓ )

 ـٝ اٌّغبلد ا٢ر١خ: 
ِٕؼ اٌ رعبد اٌع١ٍّخ ثّرؽٍزٟ )ا١ٌٍضبٔش ٚاٌجىبٌٛر٠ٛس( ٚ)اٌ راصبد اٌع١ٍب(دد0
رع١بب١ٓ ألقبببس ِببٓ اٌنبببرط ثّغبببٌش اٌى١ٍبببد، ٚفببُ أصبببراح ٌّغبٌضببٙب، كجمببـب  د9

َ( 0279( ٌضبٕخ )12( ِٓ اٌمبْٔٛ رلـُ )11ِـٓ اٌّـبألح )ٌٍفمرر١ٓ )عـ( ٚ)٘ـ( 
 ثغـؤْ رٕع١ُ اٌغبِعبدد

 لجــــــٛي ٘ ا٠ـــــــب ٚرجرلـــــبد ٚعٛاســـــزدد1

ِبب  اٌجعضبببد ٚاإلعببب.اد اٌ راصبب١خ ثعبب  اٌعبببَ اٌراثببع ـببٝ فببٛس اٌمٛالبب  إٌّعّببخ د1
 ٌاٌهد 

ىبٌٛر٠بببـٛس( ٚلبببـؿ لبببـ١  ٚلجبببـٛي ألبببـاار اٌطبببـالة ثّرؽٍزبببـٝ )ا١ٌٍضبٔبببـش ٚاٌجد5
 ٚ)اٌ راصـبد اٌع١ٍب(د

 لَجـُٛي ألاار ألقبس ١٘ئخ اٌز ر٠ش اٌا٠ٓ لبألٚا خالي عٙر ِٓ ربر٠خ الٔمطب دد6
رمر٠ر أٙبس خ ِبـخ ألقببس ١٘ئبخ اٌزب ر٠ش اٌبا٠ٓ ٌبُ ٠عبٛألٚا خبـالي صبزخ أعبٙر د7

ِـٓ ربر٠خ الٔمطب د
ت ؽبببلد رؾببؾ١ؼ ث١بٔبببد اٌبب رعبد اٌع١ٍّببخ اٌزببٟ لبب  ٠ؾبب س ـ١ٙببب خطببؤ، ٚرزطٍببد1

اٌعببرؿ لٍـببـٝ ِغٍـببـش اٌغبِعـببـخ، ٚذٌببه ثعبب  ِراععزٙببب ِـببـٓ اإلألارح اٌّروز٠ببخ 
ٌٍغئْٛ اٌمب١ٔٛٔخ ثبٌغبِعخد

ؽــبلد ٔــ ة ألقــبس ١٘ئــخ اٌز ر٠ش ِٓ خبرط و١ٍبد اٌغبِعخدد2
اؽببـ ار لببـراراد أٙببـبس اٌن ِببـخ ـببـٝ ؽببـبلد أمطببـب  ألقبببس ١٘ئببخ اٌزبب ر٠ش د01

ٚ اٌّعبر٠ـٓ أٚ ِٓ ٠عّـً ثغبىً ؼ١بر رصّبـٝ رؾبذ ٚا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔـخ إٌّز ث١ٓ أ
أٜ ِضّٝ ٌ ٜ أ٠خ عٙخ أخرٜ خبرط اٌغبِعخد

اٌّٛاـمببخ لٍببٝ الزّببـبأل اإللفببـبساد ٚاٌنؾِٛببـبد اٌزببـٝ ٚاـببـك ل١ٍٙببـب اٌضببـ١  د00
اذصـزبذ اٌ وزٛر رس١ش اٌغبِعخ لٍٝ ع١ّع اٌن ِبد ٚاٌرصَٛد 

 
اٌغبِعببخ، ٚإٌّعمبب  ثزبببر٠خ  ِؾقببر اعزّببب  ا١ٌٙئببخ اٌف١ٕببخ ٌّغٍببش اٌّؾبببأللخ لٍببٝ  -
 َ(5/5/9102َ( ٚاٌّّز  ؽزٝ )90/1/9102)

 
 ِضبسً رٕع١ّ١خ

 و١ٍخ اٌزرالخ
اٌّٛاـمببخ لٍببٝ اكببالق اصببُ صببّٛ اٌغبب١خ اٌبب وزٛر/ صببٍطبْ ثببٓ دمحم اٌمبصببّٟ ؽبببوُ  -

ِغّبع اٌّعبِبً  اٌغبرلخ ٚلقٛ اٌّغٍش اذلٍٝ لرؾبأل اإلِبراد اٌعرث١خ اٌّزؾ ح لٍٝ
 اٌجؾض١خد

خ لٍببٝ اكببالق اصببُ اٌّرؽببَٛ اذصببزبذ اٌبب وزٛر/ دمحم ؽببجرٞ لجبب  اٌببرإٚؾ اٌّٛاـمبب -
 دثبٌى١ٍخ صبثمب  لٍٝ ِجٕٝ اٌؾغبسظاذصزبذ اٌّزفرغ 

 و١ٍخ اٌ راصبد اٌع١ٍب ٌٍزرث١خ 
( ٚعجببٗ اـطبببر أصببر 111ثغببؤْ رببٛـ١ر لبب أل ) اٌّعرٚفببخ  ّبباورحاٌّٛاـمببخ لٍببٝ اٌ -

ٚرجببر  اذصببزبذ اٌبب وزٛر رسبب١ش ، د١ببخٓ ثى١ٍببخ اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٌٍزرثاذ٠زبببَ ٚاٌعببب١ٍِ
 اٌغبِعخ ثغراس ِالثش ٌأ٠زبَد

 
 األارح اٌغبِعخ

اعبزران عبِعبخ اٌمبب٘رح ثّعببرؿ اٌزعٍب١ُ اٌّٛاـمخ لٍٝ اٌّباورح اٌّعرٚفبخ  ثغبؤْ  -
اٌعبٌٝ ث١ٕغ١ر٠ب ـٝ ٚل٠بد )أثٛعب ـ وبٔٛ ـ ٚوبألٚٔب( ثبٌزٕض١ك ِع ِئصضخ أخجببر ا١ٌبَٛ 

َ( ِبع صب األ رصبَٛ ١9102بخ ٠ٛٔ 05ـ  00ي اٌفزبرح ِبٓ )ٚٚ.ارح اٌزعٍب١ُ اٌعببٌٝ خبال
 .اإلعزران



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايــو  2019                      مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

174

اٌّٛاـمخ لٍٝ اربؽخ اإلعبزران ـبٝ اٌّىزجبخ اٌّٛاـمخ لٍٝ اٌّاورح اٌّعرٚفخ  ثغؤْ   -
اٌّروز٠خ اٌنبؽخ ثبٌغبِعبخ ٌٍضببألح لقببح ِؾىّبخ اٌبٕمـ اٌّؾبر٠خ ٚألقببس اٌّىزبت 

ان اٌّؾب أل ٌٍضببألح أصببراح عبزراٌفٕٝ ١ٔٚبثخ اٌبٕمـ ٚاألارح اٌزفزب١ظ اٌمقببسٝ ثبااد اإل
 داٌغبِعخ

لبببببرار ِغٍبببببش عبببببئْٛ اٌزعٍببببب١ُ ٚاٌطبببببالة ثغٍضبببببزٗ إٌّعمببببب ح ثزببببببر٠خ  ثغبببببؤْ -
َ( ثبٌّٛاـمخ لٍبٝ اذلب األ اٌّمزبرػ لجٌٛٙبب ثى١ٍببد اٌغبِعبخ ِٚعب٘ب ٘ب 01/1/9102)

 َ(د9102/9191ٌٍعبَ اٌغبِعٟ )
ٌغبٙبألاد اٌ ١ٌٚبخ(، ، ِبع ِقببلفخ اذرلببَ سدَ )امبرار اٌاٌّٛاـمبخ لٍبٝ  لرر اٌّغٍش

 ٚالّبي لبْٔٛ رٕع١ُ اٌغبِعبد ـٟ اٌزؾ٠ًٛ ث١ٓ اٌى١ٍبد إٌّبظرحد
 
لببرار ِغٍببش عببئْٛ خ ِببخ اٌّغزّببع ٚر١ّٕببخ اٌج١ئببخ ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح اٌّٛاـمبخ لٍببٝ  -

َ( ثبٌّٛاـمببخ لٍببٝ اٌمبـٍببخ اٌغبببٍِخ ٌغبِعببخ اٌمببب٘رح ٌّبب ٠ٕزٟ 01/1/9102ثزبببر٠خ )
َ(، لٍببٝ أْ رزقببّٓ 9102ر ِببٓ عببٙر أثر٠ببً )ؽال٠ببت ٚعببالر١ٓ خببالي اٌضٍببش اذخ١بب
 د٠ٕز١ٓ ثّٕبصجخ عٙر رِقبْ اٌّجبرناٌمبـٍخ ِعٛٔبد ؼااس١خ ذ٘بٌٟ اٌّ 

 
ٚاٌبباٜ ٠ببٕؼ لٍببٝ  THEاٌّٛاـمببخ لٍببٝ اٌعببرؿ اٌّمبب َ ِببٓ اٌّؾببٕؿ اإلٔغ١ٍز٠ببخ  -

THEإٌغببر ـببٝ اٌٍّببؿ اٌجرٚٔببزٜ ٌّبب ح اصٕببٟ لغببر عببٙرا  ٚالعببزران ـببٝ ثٛاثببخ 
Data+ َدٌّ ح لب 

ثغببؤْ الزّبببأل إٌّبلؾبببد ٚاٌّّبرصبببد ٚاٌعمببٛأل  اٌّعرٚفببخ ّبباورحاٌّٛاـمببخ لٍببٝ اٌ -
 َ(91/1/9102َ( ؽزٝ )92/1/9102) ثّنزٍؿ أٔٛالٙب خالي اٌفزرح ِٓ

 
ثغؤْ اٌعم  اٌّجرَ ث١ٓ )عبِعبخ اٌمبب٘رح( ٚ)ٚو١بً  اٌّعرٚفخ  ّاورحاٌّٛاـمخ لٍٝ اٌ -

 دعبد اٌعرؿاٌفٕبْ دمحم ؽّبلٝ إلؽ١بس ؽفً اٌطالة( ٚرؤع١ر عب
 
ثغببؤْ رؼجببخ اٌغبِعببخ ـببٝ البب األ ؽٍّببخ الال١ِببخ  اٌّعرٚفببخ ّبباورحاٌ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ -

، ٌؾغبب  ٚاٌز٠ّٛببً اٌببال.َ ٌفببر  عبِعببخ اٌمببب٘رح اٌ ١ٌٚببخ ثّ ٠ٕببخ اٌضبببألس ِببٓ أوزببٛثر
 ٚاٌّٛاـمخ لٍٝ اٌزعبل د

 
اإلؽبكببخ لٍّببب  ثنطبببة اٌّغٍببش اذلٍببٝ ٌٍغبِعبببد ثغببؤْ و١ٍببخ إٌبببٔٛرىٌٕٛٛعٝ ٚرأل  -
 لصز١فبس اٌى١ٍخ وبـخ اٌّزطٍجبددٌٍغٕخ اٌع١ٍّخ اٌّغىٍخ ِٓ عبِعخ اٌمب٘رح ا

اٌّٛاـمخ لٍٝ لرار اٌٍغٕخ اٌع١ٍّخ اٌّغىٍخ ِٓ عبِعبخ اٌمبب٘رح ـبٝ ٘باا ٚلرر اٌّغٍش 
اٌغببببؤْ، ِٚنبكجببببخ اٌّغٍببببش اذلٍببببٝ ٌٍغبِعببببـبد إلؽببببـ ار لـببببـرار ثبٔغبببببس و١ٍـــببببـخ 

 إٌبٔٛرىٌٕٛٛعٝ ٌٍ راصبد اٌع١ٍبد
 
ثغبببؤْ اٌؾؾبببٛي لٍبببٝ عبببٙبألح ارمببببْ اٌٍؽبببخ  اٌّعرٚفبببخ  ّببباورحٛاـمبببخ لٍبببٝ اٌاٌّ -

ٚل٠غبٛ. ِبٓ  Toeflأٚ ال١ِ صبذ ـمبل  Atefاإلٔغ١ٍز٠خ ِٓ ِروز اٌٍؽببد ٚاٌزرعّبخ 
عٙٗ أخرٜ، ٚـٝ ؽبٌبخ ال١ِ صبذ ٠ٍبزَ ِرالببح اللزّببأل ِبٓ ِروبز اٌٍؽببد ٚاٌزرعّبخ 

ٖ أٚ رغى١ً ٌغٕبخ اٌؾىبُ ؽضبت ٠ٚىْٛ ذٌه عرك ٌٍزضغ١ً ٌ رعخ اٌّبعضز١ر / اٌ وزٛرا
 د١ٍخ ٌٍزضغ١ً أٚ رغى١ً ٌغٕخ اٌؾىُاعزراك وً و

 
  ـٝ ٚظ١فخ أصزبذ رع١١ٕبد ِضزٛـــبح

 
 ِالؽعبدلضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 

  اٌزبر٠خ ألد رعت صالِخ دمحم اثرا١ُ٘ لّراْ ا٢ألاة
اللزؾبأل ٚاٌعٍَٛ 

  اٌعٍَٛ اٌض١بص١خ ألد ل١ٍبس ؽض١ٓ ؽجرٜ صرا٠ب اٌض١بص١خ

 اٌغ١ٌٛٛع١ب ألد ِؾطفٝ ِٕؾٛر اِبَ دمحم ؽّبأل عٍَٛاٌ

اٌّٛاـمخ لٍٝ رٕف١ا 
 ؽىُ اٌّؾىّخ

ثزبر٠خ 
96/0/9102 

  اٌف١ز٠بس ألد دمحم أؽّ  ـئاأل لٍٝ ثبعب اٌعٍَٛ

عراؽخ اذذْ ٚاذٔؿ  ألد أؽّ  ؽض١ٓ لج  اٌغٛاأل لج  اٌجبلٝ كت لؾر اٌع١ٕٝ
  ٚاٌؾٕغرح

عراؽخ اذذْ ٚاذٔؿ  ألد ٘غبَ أؽّ  ـزؾٝ اٌض١  كت لؾر اٌع١ٕٝ
  ٚاٌؾٕغرح

  اٌفبرِبوٌٛٛع١ب ألد ِٙب دمحم ؽبثر خ١ًٍ ل١بأل كت لؾر اٌع١ٕٝ

  اٌغراؽخ اٌعبِخ ألد ؽض١ٓ أصبِخ ؽضٓ لٍٛاْ كت لؾر اٌع١ٕٝ

  اٌرِٚبر١زَ ٚاٌزؤ١ً٘ ألد ٚـبس عبثر أؽّ  ٔٛثٝ كت لؾر اٌع١ٕٝ

َ ٚاٌطت لالط اذٚرا ألد ع١ٙبْ أؽّ  ٠ٛٔش لٍٝ رافٝ كت لؾر اٌع١ٕٝ
  إٌٜٛٚ

  أِراؿ اٌمٍت ألد ور٠ُ صع١  ِؾطفٝ لج  اٌّغ١  كت لؾر اٌع١ٕٝ

  اذِراؿ اٌّزٛكٕخ ألد ٠بص١ّٓ صع  اثرا١ُ٘ ٠ٛصؿ كت لؾر اٌع١ٕٝ

اٌزن ٠ر ٚاٌعٕب٠خ اٌّروزح  ألد ٘غبَ ؽضٕٝ لج  اٌٛ٘بة لج  اٌعبي كت لؾر اٌع١ٕٝ
  اٌغراؽ١خ ٚلالط اذٌُ

اٌؾ١ ل١ٔبد ٚاٌؾ١ ٌخ  اٌ ٠ٓ أؽّ  ؽض١ٓ ألد صٍٜٛ دمحم ؽالػ اٌؾ١ ٌخ
  اٌؾٕبل١خ

اٌؾ١ ل١ٔبد ٚاٌؾ١ ٌخ  ألد صبٌٝ لبألي لج  اٌؾ١ٍُ ِؾطفٝ اٌؾ١ ٌخ
  اٌؾٕبل١خ

  ٕ٘ صخ اذعؽبي اٌعبِخ ألد ِٕبي لج  اٌضالَ دمحم صبٌُ إٌٙ صخ

  إٌٙ صخ اٌزرال١خ ألد دمحم ص١  لّراْ ؽٕفٝ اٌزرالخ

  إٌٙ صخ اٌزرال١خ ئاأل دمحمألد دمحم صبِر ِؾضٓ ـ اٌزرالخ

  اٌجبصٌٛٛع١ب ألد ٔغالس لج  اٌرؽ١ُ اٌمٕبسٝ ِؾطفٝ  اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
 /اٌّعٙ داٌمــرار :  اٌّٛاـمـخ لٍـــٝ الــزراػ اٌى١ٍــخ●  



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايــو  2019                      مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

175

اٌّٛاـمخ لٍٝ اربؽخ اإلعبزران ـبٝ اٌّىزجبخ اٌّٛاـمخ لٍٝ اٌّاورح اٌّعرٚفخ  ثغؤْ   -
اٌّروز٠خ اٌنبؽخ ثبٌغبِعبخ ٌٍضببألح لقببح ِؾىّبخ اٌبٕمـ اٌّؾبر٠خ ٚألقببس اٌّىزبت 

ان اٌّؾب أل ٌٍضببألح أصببراح عبزراٌفٕٝ ١ٔٚبثخ اٌبٕمـ ٚاألارح اٌزفزب١ظ اٌمقببسٝ ثبااد اإل
 داٌغبِعخ

لبببببرار ِغٍبببببش عبببببئْٛ اٌزعٍببببب١ُ ٚاٌطبببببالة ثغٍضبببببزٗ إٌّعمببببب ح ثزببببببر٠خ  ثغبببببؤْ -
َ( ثبٌّٛاـمخ لٍبٝ اذلب األ اٌّمزبرػ لجٌٛٙبب ثى١ٍببد اٌغبِعبخ ِٚعب٘ب ٘ب 01/1/9102)

 َ(د9102/9191ٌٍعبَ اٌغبِعٟ )
ٌغبٙبألاد اٌ ١ٌٚبخ(، ، ِبع ِقببلفخ اذرلببَ سدَ )امبرار اٌاٌّٛاـمبخ لٍبٝ  لرر اٌّغٍش

 ٚالّبي لبْٔٛ رٕع١ُ اٌغبِعبد ـٟ اٌزؾ٠ًٛ ث١ٓ اٌى١ٍبد إٌّبظرحد
 
لببرار ِغٍببش عببئْٛ خ ِببخ اٌّغزّببع ٚر١ّٕببخ اٌج١ئببخ ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح اٌّٛاـمبخ لٍببٝ  -

َ( ثبٌّٛاـمببخ لٍببٝ اٌمبـٍببخ اٌغبببٍِخ ٌغبِعببخ اٌمببب٘رح ٌّبب ٠ٕزٟ 01/1/9102ثزبببر٠خ )
َ(، لٍببٝ أْ رزقببّٓ 9102ر ِببٓ عببٙر أثر٠ببً )ؽال٠ببت ٚعببالر١ٓ خببالي اٌضٍببش اذخ١بب
 د٠ٕز١ٓ ثّٕبصجخ عٙر رِقبْ اٌّجبرناٌمبـٍخ ِعٛٔبد ؼااس١خ ذ٘بٌٟ اٌّ 

 
ٚاٌبباٜ ٠ببٕؼ لٍببٝ  THEاٌّٛاـمببخ لٍببٝ اٌعببرؿ اٌّمبب َ ِببٓ اٌّؾببٕؿ اإلٔغ١ٍز٠ببخ  -

THEإٌغببر ـببٝ اٌٍّببؿ اٌجرٚٔببزٜ ٌّبب ح اصٕببٟ لغببر عببٙرا  ٚالعببزران ـببٝ ثٛاثببخ 
Data+ َدٌّ ح لب 

ثغببؤْ الزّبببأل إٌّبلؾبببد ٚاٌّّبرصبببد ٚاٌعمببٛأل  اٌّعرٚفببخ ّبباورحاٌّٛاـمببخ لٍببٝ اٌ -
 َ(91/1/9102َ( ؽزٝ )92/1/9102) ثّنزٍؿ أٔٛالٙب خالي اٌفزرح ِٓ

 
ثغؤْ اٌعم  اٌّجرَ ث١ٓ )عبِعبخ اٌمبب٘رح( ٚ)ٚو١بً  اٌّعرٚفخ  ّاورحاٌّٛاـمخ لٍٝ اٌ -

 دعبد اٌعرؿاٌفٕبْ دمحم ؽّبلٝ إلؽ١بس ؽفً اٌطالة( ٚرؤع١ر عب
 
ثغببؤْ رؼجببخ اٌغبِعببخ ـببٝ البب األ ؽٍّببخ الال١ِببخ  اٌّعرٚفببخ ّبباورحاٌ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ -

، ٌؾغبب  ٚاٌز٠ّٛببً اٌببال.َ ٌفببر  عبِعببخ اٌمببب٘رح اٌ ١ٌٚببخ ثّ ٠ٕببخ اٌضبببألس ِببٓ أوزببٛثر
 ٚاٌّٛاـمخ لٍٝ اٌزعبل د

 
اإلؽبكببخ لٍّببب  ثنطبببة اٌّغٍببش اذلٍببٝ ٌٍغبِعبببد ثغببؤْ و١ٍببخ إٌبببٔٛرىٌٕٛٛعٝ ٚرأل  -
 لصز١فبس اٌى١ٍخ وبـخ اٌّزطٍجبددٌٍغٕخ اٌع١ٍّخ اٌّغىٍخ ِٓ عبِعخ اٌمب٘رح ا

اٌّٛاـمخ لٍٝ لرار اٌٍغٕخ اٌع١ٍّخ اٌّغىٍخ ِٓ عبِعبخ اٌمبب٘رح ـبٝ ٘باا ٚلرر اٌّغٍش 
اٌغببببؤْ، ِٚنبكجببببخ اٌّغٍببببش اذلٍببببٝ ٌٍغبِعببببـبد إلؽببببـ ار لـببببـرار ثبٔغبببببس و١ٍـــببببـخ 

 إٌبٔٛرىٌٕٛٛعٝ ٌٍ راصبد اٌع١ٍبد
 
ثغبببؤْ اٌؾؾبببٛي لٍبببٝ عبببٙبألح ارمببببْ اٌٍؽبببخ  اٌّعرٚفبببخ  ّببباورحٛاـمبببخ لٍبببٝ اٌاٌّ -

ٚل٠غبٛ. ِبٓ  Toeflأٚ ال١ِ صبذ ـمبل  Atefاإلٔغ١ٍز٠خ ِٓ ِروز اٌٍؽببد ٚاٌزرعّبخ 
عٙٗ أخرٜ، ٚـٝ ؽبٌبخ ال١ِ صبذ ٠ٍبزَ ِرالببح اللزّببأل ِبٓ ِروبز اٌٍؽببد ٚاٌزرعّبخ 

ٖ أٚ رغى١ً ٌغٕبخ اٌؾىبُ ؽضبت ٠ٚىْٛ ذٌه عرك ٌٍزضغ١ً ٌ رعخ اٌّبعضز١ر / اٌ وزٛرا
 د١ٍخ ٌٍزضغ١ً أٚ رغى١ً ٌغٕخ اٌؾىُاعزراك وً و

 
  ـٝ ٚظ١فخ أصزبذ رع١١ٕبد ِضزٛـــبح

 
 ِالؽعبدلضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 

  اٌزبر٠خ ألد رعت صالِخ دمحم اثرا١ُ٘ لّراْ ا٢ألاة
اللزؾبأل ٚاٌعٍَٛ 

  اٌعٍَٛ اٌض١بص١خ ألد ل١ٍبس ؽض١ٓ ؽجرٜ صرا٠ب اٌض١بص١خ

 اٌغ١ٌٛٛع١ب ألد ِؾطفٝ ِٕؾٛر اِبَ دمحم ؽّبأل عٍَٛاٌ

اٌّٛاـمخ لٍٝ رٕف١ا 
 ؽىُ اٌّؾىّخ

ثزبر٠خ 
96/0/9102 

  اٌف١ز٠بس ألد دمحم أؽّ  ـئاأل لٍٝ ثبعب اٌعٍَٛ

عراؽخ اذذْ ٚاذٔؿ  ألد أؽّ  ؽض١ٓ لج  اٌغٛاأل لج  اٌجبلٝ كت لؾر اٌع١ٕٝ
  ٚاٌؾٕغرح

عراؽخ اذذْ ٚاذٔؿ  ألد ٘غبَ أؽّ  ـزؾٝ اٌض١  كت لؾر اٌع١ٕٝ
  ٚاٌؾٕغرح

  اٌفبرِبوٌٛٛع١ب ألد ِٙب دمحم ؽبثر خ١ًٍ ل١بأل كت لؾر اٌع١ٕٝ

  اٌغراؽخ اٌعبِخ ألد ؽض١ٓ أصبِخ ؽضٓ لٍٛاْ كت لؾر اٌع١ٕٝ

  اٌرِٚبر١زَ ٚاٌزؤ١ً٘ ألد ٚـبس عبثر أؽّ  ٔٛثٝ كت لؾر اٌع١ٕٝ

َ ٚاٌطت لالط اذٚرا ألد ع١ٙبْ أؽّ  ٠ٛٔش لٍٝ رافٝ كت لؾر اٌع١ٕٝ
  إٌٜٛٚ

  أِراؿ اٌمٍت ألد ور٠ُ صع١  ِؾطفٝ لج  اٌّغ١  كت لؾر اٌع١ٕٝ

  اذِراؿ اٌّزٛكٕخ ألد ٠بص١ّٓ صع  اثرا١ُ٘ ٠ٛصؿ كت لؾر اٌع١ٕٝ

اٌزن ٠ر ٚاٌعٕب٠خ اٌّروزح  ألد ٘غبَ ؽضٕٝ لج  اٌٛ٘بة لج  اٌعبي كت لؾر اٌع١ٕٝ
  اٌغراؽ١خ ٚلالط اذٌُ

اٌؾ١ ل١ٔبد ٚاٌؾ١ ٌخ  اٌ ٠ٓ أؽّ  ؽض١ٓ ألد صٍٜٛ دمحم ؽالػ اٌؾ١ ٌخ
  اٌؾٕبل١خ

اٌؾ١ ل١ٔبد ٚاٌؾ١ ٌخ  ألد صبٌٝ لبألي لج  اٌؾ١ٍُ ِؾطفٝ اٌؾ١ ٌخ
  اٌؾٕبل١خ

  ٕ٘ صخ اذعؽبي اٌعبِخ ألد ِٕبي لج  اٌضالَ دمحم صبٌُ إٌٙ صخ

  إٌٙ صخ اٌزرال١خ ألد دمحم ص١  لّراْ ؽٕفٝ اٌزرالخ

  إٌٙ صخ اٌزرال١خ ئاأل دمحمألد دمحم صبِر ِؾضٓ ـ اٌزرالخ

  اٌجبصٌٛٛع١ب ألد ٔغالس لج  اٌرؽ١ُ اٌمٕبسٝ ِؾطفٝ  اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
 /اٌّعٙ داٌمــرار :  اٌّٛاـمـخ لٍـــٝ الــزراػ اٌى١ٍــخ●  
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 ـٝ ٚظ١فخ أصزبذ ِضبل  رع١١ٕبد ِضزٛـــبح
 

لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
 ١خ ٚآألاثٙباٌٍؽخ اٌفرٔض ألد ٔغالس دمحم ـرؼٍٝ أؽّ  ا٢ألاة

اللزؾبأل ٚاٌعٍَٛ 
 اٌض١بص١خ

 اللزؾبأل ألد رعب رِقبْ دمحم دمحم

 لٍُ اٌؾ١ٛاْ ألد لبكؿ لج  إٌّعُ لٍٝ دمحم اٌعٍَٛ
 لٍُ اٌؾ١ٛاْ ألد ِٕٝ ـزؾٝ ـً ؽٕب اٌعٍَٛ
 لٍُ اٌؾ١ٛاْ ألد أِبٔٝ أؽّ  ص١  لٍٝ اٌعٍَٛ
 اٌى١ّ١بس ألد ع١ّبس دمحم ِؾّٛأل لٍٝ اٌعٍَٛ
 اٌى١ّ١بس ص١ّر دمحم ِ ٟٔ ألد ع١ّبس اٌعٍَٛ

 اذِراؿ اٌؾ ر٠خ ألد ا٠ّبْ وّبي اثرا١ُ٘  ؽضٓ كت لؾر اٌع١ٕٝ

 ألد ٚألاأل دمحم ثضبَ ـبسك دمحم ٘بعُ كت لؾر اٌع١ٕٝ
لالط اذٚراَ ٚاٌطت 

 إٌٜٛٚ
 أِراؿ اٌمٍت ألد ِرٚح ص١  لج ٖ ِؾطفٝ ِغعً كت لؾر اٌع١ٕٝ
 اٌٙضزٌٛٛع١ب دمحمألد ِرٖٚ دمحم ٠ضرٜ لج  اٌمبألر  كت لؾر اٌع١ٕٝ
 كت اذكفبي ألد ١ٔف١ٓ دمحم صالِخ لج  اٌعز٠ز كت لؾر اٌع١ٕٝ

 ألد أًِ اثرا١ُ٘ أؽّ  ِنٍٛق اٌؾ١ ٌخ
اٌؾ١ ل١ٔبد ٚاٌؾ١ ٌخ 

 اٌؾٕبل١خ
 ا٢صبر اٌّؾر٠خ ألد أؽّ  دمحم ِىبٜٚ لٛألح ا٢صبر

 عراؽخ اذٚراَ ألد ا٠ٙبة صع  ؽض١ٓ أؽّ  اٌمِٛٝ ٌأٚراَ

 اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
د أصّبس دمحم لج  اٌضالَ ص١ٍّبْ أل

 ؽّٛألح
 كت أٚراَ اذكفبي

 اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
ألد ر٠ٙبَ لج  اٌعز٠ز لج  اٌؽٕٝ 

 خقر
 كت أٚراَ اذكفبي

 ألد ِب٠ضخ وبًِ اثرا١ُ٘ ٔعّبْ اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
اإلؽؾبس اٌطجٝ 
 ٚٚثبس١بد اٌضركبْ

اٌمِٟٛ ٌعٍَٛ 
 ا١ٌٍزر

 ١زر اٌطج١خرطج١مبد اٌٍ ألد ِٟ لج  اٌرإٚؾ لضّبْ أؽّ 

رّر٠ـ اٌجبكٕٝ  ألد ١ٌٍبْ اصؾك اصىٕ ر ٔبرٚ. اٌزّر٠ـ
 اٌغراؽٝ

 /اٌّعٙ داٌمــرار :  اٌّٛاـمـخ لٍـــٝ الــزراػ اٌى١ٍــخ●  

 ــٝ ٚظ١فـخ ِ رس  رع١١ٕبد ِضزٛـــبح
 

لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
اللزؾبأل 
ٚاٌعٍَٛ 
 اٌض١بص١خ

 الؽؾبس ألد رٔب ٔج١ً ؽالػ اٌ ٠ٓ لج  اٌعز٠ز

 اٌّؾبصجخ ألد رٚؽ١خ ؽضٓ دمحم لج  اٌفزبػ ٌزغبرحا
 األارح اذلّبي ألد ورَ لج  هللا دمحم لج  اٌؾ١ّ  اٌزغبرح
 األارح اذلّبي ألد صبرح أصبِخ لج  اٌرؽّٓ دمحم أألَ اٌزغبرح
 اٌغ١ٛـ١ز٠بس ألد آ٠ٗ دمحم ـزؾٝ دمحم ألؽرٚط اٌعٍَٛ

ألد ِؾّٛأل ؽبِ  ِؾّٛأل دمحم لٍٝ أثٛ  اٌعٍَٛ
 ف١بداٌر٠ب ِٛصٝ

كت لؾر 
عراؽخ اٌّضبٌه  ألد أؽّ  لبؽُ اصّبل١ً دمحم   اٌع١ٕٝ

 اٌج١ٌٛخ
كت لؾر 

عراؽخ اٌّضبٌه  ألد أؽّ  دمحم لج  اٌّغ١  دمحم رِبػ  اٌع١ٕٝ
 اٌج١ٌٛخ

كت لؾر 
 ألد لّرٚ أؽّ  ِؾّٛأل لج  اٌمبألر  اٌع١ٕٝ

اٌزن ٠ر ٚاٌعٕب٠خ 
اٌّروزح اٌغراؽ١خ 

 ٚلالط اذٌُ

كت لؾر 
 ؽالػ اٌ ٠ٓ ِؾّٛأل خقر  ألد أؽّ  اٌع١ٕٝ

اٌزن ٠ر ٚاٌعٕب٠خ 
اٌّروزح اٌغراؽ١خ 

 ٚلالط اذٌُ

كت لؾر 
 ألد صبرح أؽّ  لج  هللا دمحم خطبة  اٌع١ٕٝ

اٌزن ٠ر ٚاٌعٕب٠خ 
اٌّروزح اٌغراؽ١خ 

 ٚلالط اذٌُ

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

ألد لج  اٌنبٌك ِؾّٛأل صبِٝ لج  
 اٌنبٌك ععجبْ 

اٌزن ٠ر ٚاٌعٕب٠خ 
اٌّروزح اٌغراؽ١خ 

 لالط اذٌُٚ
كت لؾر 

 اٌع١ٕٝ
ألد أؽّ  لج  إٌّعُ دمحم ورألٜ لج  

 اذِراؿ اٌّزٛكٕخ اٌؾ١ّ 

كت لؾر 
 اذِراؿ اٌّزٛكٕخ ألد دمحم دمحم ثضبَ ـبسك ٘بعُ اٌع١ٕٝ

كت لؾر 
 ألد أؽّ  اٌض١  كٗ اٌض١  اٌٙبثل  اٌع١ٕٝ

 
 اذِراؿ اٌّزٛكٕخ
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 ـٝ ٚظ١فخ أصزبذ ِضبل  رع١١ٕبد ِضزٛـــبح
 

لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
 ١خ ٚآألاثٙباٌٍؽخ اٌفرٔض ألد ٔغالس دمحم ـرؼٍٝ أؽّ  ا٢ألاة

اللزؾبأل ٚاٌعٍَٛ 
 اٌض١بص١خ

 اللزؾبأل ألد رعب رِقبْ دمحم دمحم

 لٍُ اٌؾ١ٛاْ ألد لبكؿ لج  إٌّعُ لٍٝ دمحم اٌعٍَٛ
 لٍُ اٌؾ١ٛاْ ألد ِٕٝ ـزؾٝ ـً ؽٕب اٌعٍَٛ
 لٍُ اٌؾ١ٛاْ ألد أِبٔٝ أؽّ  ص١  لٍٝ اٌعٍَٛ
 اٌى١ّ١بس ألد ع١ّبس دمحم ِؾّٛأل لٍٝ اٌعٍَٛ
 اٌى١ّ١بس ص١ّر دمحم ِ ٟٔ ألد ع١ّبس اٌعٍَٛ

 اذِراؿ اٌؾ ر٠خ ألد ا٠ّبْ وّبي اثرا١ُ٘  ؽضٓ كت لؾر اٌع١ٕٝ

 ألد ٚألاأل دمحم ثضبَ ـبسك دمحم ٘بعُ كت لؾر اٌع١ٕٝ
لالط اذٚراَ ٚاٌطت 

 إٌٜٛٚ
 أِراؿ اٌمٍت ألد ِرٚح ص١  لج ٖ ِؾطفٝ ِغعً كت لؾر اٌع١ٕٝ
 اٌٙضزٌٛٛع١ب دمحمألد ِرٖٚ دمحم ٠ضرٜ لج  اٌمبألر  كت لؾر اٌع١ٕٝ
 كت اذكفبي ألد ١ٔف١ٓ دمحم صالِخ لج  اٌعز٠ز كت لؾر اٌع١ٕٝ

 ألد أًِ اثرا١ُ٘ أؽّ  ِنٍٛق اٌؾ١ ٌخ
اٌؾ١ ل١ٔبد ٚاٌؾ١ ٌخ 

 اٌؾٕبل١خ
 ا٢صبر اٌّؾر٠خ ألد أؽّ  دمحم ِىبٜٚ لٛألح ا٢صبر

 عراؽخ اذٚراَ ألد ا٠ٙبة صع  ؽض١ٓ أؽّ  اٌمِٛٝ ٌأٚراَ

 اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
د أصّبس دمحم لج  اٌضالَ ص١ٍّبْ أل

 ؽّٛألح
 كت أٚراَ اذكفبي

 اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
ألد ر٠ٙبَ لج  اٌعز٠ز لج  اٌؽٕٝ 

 خقر
 كت أٚراَ اذكفبي

 ألد ِب٠ضخ وبًِ اثرا١ُ٘ ٔعّبْ اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
اإلؽؾبس اٌطجٝ 
 ٚٚثبس١بد اٌضركبْ

اٌمِٟٛ ٌعٍَٛ 
 ا١ٌٍزر

 ١زر اٌطج١خرطج١مبد اٌٍ ألد ِٟ لج  اٌرإٚؾ لضّبْ أؽّ 

رّر٠ـ اٌجبكٕٝ  ألد ١ٌٍبْ اصؾك اصىٕ ر ٔبرٚ. اٌزّر٠ـ
 اٌغراؽٝ

 /اٌّعٙ داٌمــرار :  اٌّٛاـمـخ لٍـــٝ الــزراػ اٌى١ٍــخ●  

 ــٝ ٚظ١فـخ ِ رس  رع١١ٕبد ِضزٛـــبح
 

لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
اللزؾبأل 
ٚاٌعٍَٛ 
 اٌض١بص١خ

 الؽؾبس ألد رٔب ٔج١ً ؽالػ اٌ ٠ٓ لج  اٌعز٠ز

 اٌّؾبصجخ ألد رٚؽ١خ ؽضٓ دمحم لج  اٌفزبػ ٌزغبرحا
 األارح اذلّبي ألد ورَ لج  هللا دمحم لج  اٌؾ١ّ  اٌزغبرح
 األارح اذلّبي ألد صبرح أصبِخ لج  اٌرؽّٓ دمحم أألَ اٌزغبرح
 اٌغ١ٛـ١ز٠بس ألد آ٠ٗ دمحم ـزؾٝ دمحم ألؽرٚط اٌعٍَٛ

ألد ِؾّٛأل ؽبِ  ِؾّٛأل دمحم لٍٝ أثٛ  اٌعٍَٛ
 ف١بداٌر٠ب ِٛصٝ

كت لؾر 
عراؽخ اٌّضبٌه  ألد أؽّ  لبؽُ اصّبل١ً دمحم   اٌع١ٕٝ

 اٌج١ٌٛخ
كت لؾر 

عراؽخ اٌّضبٌه  ألد أؽّ  دمحم لج  اٌّغ١  دمحم رِبػ  اٌع١ٕٝ
 اٌج١ٌٛخ

كت لؾر 
 ألد لّرٚ أؽّ  ِؾّٛأل لج  اٌمبألر  اٌع١ٕٝ

اٌزن ٠ر ٚاٌعٕب٠خ 
اٌّروزح اٌغراؽ١خ 

 ٚلالط اذٌُ

كت لؾر 
 ؽالػ اٌ ٠ٓ ِؾّٛأل خقر  ألد أؽّ  اٌع١ٕٝ

اٌزن ٠ر ٚاٌعٕب٠خ 
اٌّروزح اٌغراؽ١خ 

 ٚلالط اذٌُ

كت لؾر 
 ألد صبرح أؽّ  لج  هللا دمحم خطبة  اٌع١ٕٝ

اٌزن ٠ر ٚاٌعٕب٠خ 
اٌّروزح اٌغراؽ١خ 

 ٚلالط اذٌُ

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

ألد لج  اٌنبٌك ِؾّٛأل صبِٝ لج  
 اٌنبٌك ععجبْ 

اٌزن ٠ر ٚاٌعٕب٠خ 
اٌّروزح اٌغراؽ١خ 

 لالط اذٌُٚ
كت لؾر 

 اٌع١ٕٝ
ألد أؽّ  لج  إٌّعُ دمحم ورألٜ لج  

 اذِراؿ اٌّزٛكٕخ اٌؾ١ّ 

كت لؾر 
 اذِراؿ اٌّزٛكٕخ ألد دمحم دمحم ثضبَ ـبسك ٘بعُ اٌع١ٕٝ

كت لؾر 
 ألد أؽّ  اٌض١  كٗ اٌض١  اٌٙبثل  اٌع١ٕٝ

 
 اذِراؿ اٌّزٛكٕخ
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لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
كت لؾر 

 اذِراؿ اٌّزٛكٕخ ؿ عف١ك وبًِألد ١ِرا لبك اٌع١ٕٝ

كت لؾر 
ا١ٌّىرٚث١ٌٛٛع١ب  ألد ٕ٘بس ـزؾٝ لٍٝ لج  اٌعبكٝ  اٌع١ٕٝ

 اٌطج١خ ٚإٌّبلخ
كت لؾر 

ا١ٌّىرٚث١ٌٛٛع١ب  ألد اصراس لبألي لٍٝ لٍٝ ؽغب.ٜ  اٌع١ٕٝ
 اٌطج١خ ٚإٌّبلخ

كت لؾر 
ا١ٌّىرٚث١ٌٛٛع١ب  ألد ر٠ٙبَ دمحم رأـذ ؽبِ  دمحم  اٌع١ٕٝ

 خاٌطج١خ ٚإٌّبل
كت لؾر 

 كت اٌع١ٓ ٚعراؽزٙب ألد لب١ٌخ دمحم دمحم ٔٛر اٌ ٠ٓ  اٌع١ٕٝ

كت لؾر 
 كت اٌع١ٓ ٚعراؽزٙب ألد أصّبس ِؾّٛأل لج  اٌؽٕٝ عع١ت اٌع١ٕٝ

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

ألد صبرح ِب٘ر لج  اٌفزبػ لج  اٌعز٠ز 
 كت اٌع١ٓ ٚعراؽزٙب اٌٛرالٝ 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 ت اٌع١ٓ ٚعراؽزٙبك ألد أللــبس أؽّــ  لجـ  اٌرؽّٓ كٍجٗ 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 كت اٌع١ٓ ٚعراؽزٙب ألد دمحم عبثر أؽّ  دمحم ل١ضٝ 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 كت اذكفبي ألد ِٕٝ أؽّ  أؽّ  اٌضع١  صّبؽخ 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 كت اذكفبي ألد عرٚق ِعزز ص١  لج  هللا 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

ألد رفٜٛ أؽّ  لج  اٌؾ١ّ  اٌض١  
 عّب 

 كت اذكفبي

ر كت لؾ
 اٌع١ٕٝ

 ألد أل٠بٔب ٔبعٝ عرس ِضعٛأل 
اٌجبصٌٛٛع١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ 

 ٚاٌى١ّ١بس١خ

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 ألد ٕ٘  ؽبِ  لج  اٌٍط١ؿ ر١ُّ
اٌجبصٌٛٛع١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ 

 ٚاٌى١ّ١بس١خ
 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 كت اذصرح ألد ا٠ّبْ اصّبل١ً دمحم رصالْ 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 كت اذصرح ألد صّر ؽضٓ دمحم ِؾطفٝ ـبرس

لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
كت لؾر 

 اٌع١ٕٝ
 اٌزغر٠ؼ ألد ِٝ دمحم أؽّ  إٌؾٍخ 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 اٌزغر٠ؼ ألد ؼبألح ٔبألٜ ل٠ٛش أؽّ  

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 اٌغراؽخ اٌعبِخ ألد دمحم ؽّ ٜ دمحم خطبة

كت لؾر 
اٌز١ٌٛ  ٚأِراؿ  ألد ألا١ٌب لبألي أؽّ  لج  اٌؽٕٝ  اٌع١ٕٝ

 إٌضبس
كت لؾر 

 اذِراؿ اٌجبكٕخ بس لٍٝ أؽّ  لٍٝ ألد ألل اٌع١ٕٝ

كت لؾر 
اذِراؿ اٌجبكٕخ  ألد ا٠ّبْ ؽضٓ دمحم اٌزِرأٝ  اٌع١ٕٝ

 اٌنبؽخ
 اٌن١ٍخ ٚاذٔضغخ ألد ٔٙٝ لٍٝ اٌض١  ٠ضٓ كٗ اٌطت اٌج١طرٞ
كت لؾر 

 أِراؿ اٌمٍت ألد دمحم ؽضٕٝ أؽّ  لٛؿ اٌع١ٕٝ

كت لؾر 
عراؽخ اٌّخ  ألد دمحم أ١ِٓ دمحم رع ٜ اٌع١ٕٝ

 ؾبةٚاذل
كت لؾر 

 اٌجبصٌٛٛع١ب ألد صبرح دمحم أثٛ ـٕ ٚر دمحم اٌع١ٕٝ

كت لؾر 
كت ٚعراؽخ أِراؿ  ألد دمحم عىر دمحم عىر اٌع١ٕٝ

 اٌاوٛرح ٚاٌزٕبصً
كت لؾر 

 اٌغراؽخ اٌعبِخ ألد ِؾّٛأل لٍٝ دمحم لج  اٌّؾضٓ  اٌع١ٕٝ

أععخ اٌفُ ٚاٌٛعٗ  ألد أللبس أؽّ  ـئاأل أؽّ  ؽبِ  كت اذصٕبْ
 ٚاٌفى١ٓ

ألد لج  اٌرؽّٓ ٠ضرٜ لٍٝ عّبي  ؾ١ ٌخاٌ
 اٌؾ١ ٌخ اإلو١ٕ١ٍى١خ اٌ ٠ٓ ـٛألح

 ألد لّرٚ دمحم ِرصٝ دمحم إٌٙ صخ
 

 اذعؽبي اٌعبِخ
 

اٌجالؼخ ٚإٌم  اذألثٝ  ألد أؽّ  رعت ؽغب.ٜ لج  اٌّغ١  ألار اٌعٍَٛ
 ٚاذألة اٌّمبرْ

 اٌفٍضفخ اإلصال١ِخ ألد دمحم دمحم لّر ألٔظ ألار اٌعٍَٛ
اٌزنط١ل 

رأٝ اٌعّ
 ٚالل١ٍّٝ

اٌزنط١ل اٌج١ئٝ ٚاٌج١ٕٗ  ألد ٚصبَ ِؾطفٝ اِبَ دمحم
 اذصبص١خ
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لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
كت لؾر 

 اذِراؿ اٌّزٛكٕخ ؿ عف١ك وبًِألد ١ِرا لبك اٌع١ٕٝ

كت لؾر 
ا١ٌّىرٚث١ٌٛٛع١ب  ألد ٕ٘بس ـزؾٝ لٍٝ لج  اٌعبكٝ  اٌع١ٕٝ

 اٌطج١خ ٚإٌّبلخ
كت لؾر 

ا١ٌّىرٚث١ٌٛٛع١ب  ألد اصراس لبألي لٍٝ لٍٝ ؽغب.ٜ  اٌع١ٕٝ
 اٌطج١خ ٚإٌّبلخ

كت لؾر 
ا١ٌّىرٚث١ٌٛٛع١ب  ألد ر٠ٙبَ دمحم رأـذ ؽبِ  دمحم  اٌع١ٕٝ

 خاٌطج١خ ٚإٌّبل
كت لؾر 

 كت اٌع١ٓ ٚعراؽزٙب ألد لب١ٌخ دمحم دمحم ٔٛر اٌ ٠ٓ  اٌع١ٕٝ

كت لؾر 
 كت اٌع١ٓ ٚعراؽزٙب ألد أصّبس ِؾّٛأل لج  اٌؽٕٝ عع١ت اٌع١ٕٝ

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

ألد صبرح ِب٘ر لج  اٌفزبػ لج  اٌعز٠ز 
 كت اٌع١ٓ ٚعراؽزٙب اٌٛرالٝ 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 ت اٌع١ٓ ٚعراؽزٙبك ألد أللــبس أؽّــ  لجـ  اٌرؽّٓ كٍجٗ 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 كت اٌع١ٓ ٚعراؽزٙب ألد دمحم عبثر أؽّ  دمحم ل١ضٝ 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 كت اذكفبي ألد ِٕٝ أؽّ  أؽّ  اٌضع١  صّبؽخ 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 كت اذكفبي ألد عرٚق ِعزز ص١  لج  هللا 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

ألد رفٜٛ أؽّ  لج  اٌؾ١ّ  اٌض١  
 عّب 

 كت اذكفبي

ر كت لؾ
 اٌع١ٕٝ

 ألد أل٠بٔب ٔبعٝ عرس ِضعٛأل 
اٌجبصٌٛٛع١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ 

 ٚاٌى١ّ١بس١خ

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 ألد ٕ٘  ؽبِ  لج  اٌٍط١ؿ ر١ُّ
اٌجبصٌٛٛع١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ 

 ٚاٌى١ّ١بس١خ
 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 كت اذصرح ألد ا٠ّبْ اصّبل١ً دمحم رصالْ 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 كت اذصرح ألد صّر ؽضٓ دمحم ِؾطفٝ ـبرس

لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
كت لؾر 

 اٌع١ٕٝ
 اٌزغر٠ؼ ألد ِٝ دمحم أؽّ  إٌؾٍخ 

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 اٌزغر٠ؼ ألد ؼبألح ٔبألٜ ل٠ٛش أؽّ  

كت لؾر 
 اٌع١ٕٝ

 اٌغراؽخ اٌعبِخ ألد دمحم ؽّ ٜ دمحم خطبة

كت لؾر 
اٌز١ٌٛ  ٚأِراؿ  ألد ألا١ٌب لبألي أؽّ  لج  اٌؽٕٝ  اٌع١ٕٝ

 إٌضبس
كت لؾر 

 اذِراؿ اٌجبكٕخ بس لٍٝ أؽّ  لٍٝ ألد ألل اٌع١ٕٝ

كت لؾر 
اذِراؿ اٌجبكٕخ  ألد ا٠ّبْ ؽضٓ دمحم اٌزِرأٝ  اٌع١ٕٝ

 اٌنبؽخ
 اٌن١ٍخ ٚاذٔضغخ ألد ٔٙٝ لٍٝ اٌض١  ٠ضٓ كٗ اٌطت اٌج١طرٞ
كت لؾر 

 أِراؿ اٌمٍت ألد دمحم ؽضٕٝ أؽّ  لٛؿ اٌع١ٕٝ

كت لؾر 
عراؽخ اٌّخ  ألد دمحم أ١ِٓ دمحم رع ٜ اٌع١ٕٝ

 ؾبةٚاذل
كت لؾر 

 اٌجبصٌٛٛع١ب ألد صبرح دمحم أثٛ ـٕ ٚر دمحم اٌع١ٕٝ

كت لؾر 
كت ٚعراؽخ أِراؿ  ألد دمحم عىر دمحم عىر اٌع١ٕٝ

 اٌاوٛرح ٚاٌزٕبصً
كت لؾر 

 اٌغراؽخ اٌعبِخ ألد ِؾّٛأل لٍٝ دمحم لج  اٌّؾضٓ  اٌع١ٕٝ

أععخ اٌفُ ٚاٌٛعٗ  ألد أللبس أؽّ  ـئاأل أؽّ  ؽبِ  كت اذصٕبْ
 ٚاٌفى١ٓ

ألد لج  اٌرؽّٓ ٠ضرٜ لٍٝ عّبي  ؾ١ ٌخاٌ
 اٌؾ١ ٌخ اإلو١ٕ١ٍى١خ اٌ ٠ٓ ـٛألح

 ألد لّرٚ دمحم ِرصٝ دمحم إٌٙ صخ
 

 اذعؽبي اٌعبِخ
 

اٌجالؼخ ٚإٌم  اذألثٝ  ألد أؽّ  رعت ؽغب.ٜ لج  اٌّغ١  ألار اٌعٍَٛ
 ٚاذألة اٌّمبرْ

 اٌفٍضفخ اإلصال١ِخ ألد دمحم دمحم لّر ألٔظ ألار اٌعٍَٛ
اٌزنط١ل 

رأٝ اٌعّ
 ٚالل١ٍّٝ

اٌزنط١ل اٌج١ئٝ ٚاٌج١ٕٗ  ألد ٚصبَ ِؾطفٝ اِبَ دمحم
 اذصبص١خ
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لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 

ألد ٔغٜٛ ِؾّٛأل لز اٌ ٠ٓ لج   اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
 كت أٚراَ اذكفبي اٌرؽّٓ

 عراؽخ اذٚراَ ألد دمحم اثرا١ُ٘ اثرا١ُ٘ ـ١ُٙ اٌمِٛٝ ٌأٚراَ

١ُ لج  ألد ٠بصر أٔٛر لج  اٌعع اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
 اٌٛ٘بة

اذععخ اٌعالع١خ 
 ٚاٌطت إٌٜٛٚ

 ألد لج١ر لج  رثٗ دمحم ص١  أؽّ  اٌعالط اٌطج١عٝ

اٌعالط اٌطج١عٝ 
لفطراثبد اٌغٙب. 
اٌعؾجٝ اٌعقٍٝ 

 ٚعراؽزٙب

 ألد أل٠ٕب ص١  لج  هللا لج  اٌعع١ُ اٌعالط اٌطج١عٝ

اٌعالط اٌطج١عٝ 
لفطراثبد اٌغٙب. 
اٌعقٍٝ ٚاٌؾروٝ 

 ٚعراؽزٙب
 

 /اٌّعٙ دــرار :  اٌّٛاـمـخ لٍـــٝ الــزراػ اٌى١ٍــخاٌم●  
 

 رع١١ٓ ــٝ ٚظ١فـخ ِ رس لٓ كر٠ك اإللالْ
 

لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
اٌؾبصجبد 
لٍَٛ اٌؾبصجبد  ألد أؽّ  اٌض١  ِرصٝ لج  هللا ٚاٌّعٍِٛبد

 اذصبص١خ 
اٌؾبصجبد 
 لٍَٛ اٌؾبصت  ألد أٔش لج  اٌعز٠ز لج  اٌرؽّٓ ٚاٌّعٍِٛبد

 
مـببـرار : اٌّٛاـمببخ لٍببٝ الزببراػ اٌى١ٍببخ ِببع اٌببزاَ صبب١بألرٗ ثبببألاس ٚاعز١ببب. ِضببـزٜٛ اٌ●  

اٌز٠ٛفـً اٌّمرر ـبٝ اٌٍؽبخ اإلٔغ١ٍز٠بخ ٚذٌبه خبالي صبزخ أعبٙر ِبٓ رببر٠خ ٘باٖ اٌغٍضبخ 
ٚاخطببببرٖ وزبثبببخ ثببباٌه ٚوببباٌه اٌزاِبببٗ ثؾقبببٛر ألٚراد ر١ّٕبببخ لببب راد ألقببببس ١٘ئبببخ 

 داٌز ر٠ش اٌّطٍٛثخ
 رغ ٠  رع١١ــٓ

 ٕ صخو١ٍخ اٌٙ 
لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
َ( ثبٌّٛاـمببـخ لٍببٝ رغ ٠بب  رع١بب١ٓ اذصببزبذ اٌبب وزٛر/ أعببرؾ اٌبب ِبكٝ 90/1/9102)

ٕ صبخ اإلٔغببس١خ ( ثمضبُ اAdjunct Professorٌٙاذصبزبذ ثغبِعبخ ٠ٚضبزرْ ثىٕب ا )
 ع١ٍُ اٌعبٌٟدثغرك ِٛاـمخ ٚ.ارح اٌز ثبٌى١ٍخ ٌعبَ آخر

 
 
 
 

 ل َ اٌّٛاـمخ لٍٝ اٌزع١١ٓ ثمرار اٌٍغٕخ اٌع١ٍّخ    
 

ِالؽعبداٌٛظ١فخالصُو١ٍخ/ ِعٙ 

 لببب َ ِٛاـمبببخ اٌٍغٕبببخ اٌع١ٍّبببخ أصزبذ  أدألد دمحم أؽّ  لٍٝ ٠ؾ١ٝ إٌٙ صخ
 ِٚغٍضٟ اٌمضُ ٚاٌى١ٍخد

اصزغبرٜ   ألد ربِر ِؾّٛأل ـئاأل اصّبل١ً اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
 ِضبل 

 خ اٌٍغٕبببخ اٌع١ٍّبببخلببب َ ِٛاـمببب
 ِٚغٍضٟ اٌمضُ ٚاٌّعٙ د

أصزبذ  ألد ١ٔف١ٓ ِؾّٛأل لج  اٌؾ١ّ  ؽّ ٜ اٌزرث١خ إٌٛل١خ
 ِضبل 

 لببب َ ِٛاـمبببخ اٌٍغٕبببخ اٌع١ٍّبببخ
 ِٚغٍضٟ اٌمضُ ٚاٌى١ٍخد

أصزبذ  ألد أِبٔٝ أؽّ  لج  رثٗ ؽضٓ اٌزّر٠ـ
 ِضبل 

 لببب َ ِٛاـمبببخ اٌٍغٕبببخ اٌع١ٍّبببخ
 ِٚغٍضٟ اٌمضُ ٚاٌى١ٍخد

 
 /اٌّعٙ د:  اٌّٛاـمـخ لٍـــٝ الــزراػ اٌى١ٍــخاٌمــرار ●  
                           

 رغ ٠  رعـبلـ  
 

ل١ّخ اٌّىبـؤحالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
 ع١ٕٗ( عٙر٠ب  0511) ألد عبثر دمحم دمحم لج  اٌضالَ ؽغبط اٌعٍَٛ
 رعبل  عرـٝ )ث ْٚ ِىبـؤح( ألد لجـ  اٌمـبألر ِزٌٛـٝ ؼبٌٝ اٌزرالخ

١ب اٌ راصبد اٌعٍ
 رعبل  عرـٝ )ث ْٚ ِىبـؤح( ألد رعبس ِؾّٛأل أثٛ لالَ ٌٍزرث١خ

 
 داٌمــرار :  اٌّٛاـمـخ لٍـــــٝ الـــزراػ اٌى١ٍـــخ●  

 

 رغ ٠  البراد
 

اٌغٙخ اٌّعبر اٌٛظ١فخالصـــُو١ٍخ
 رأٜ اٌى١ٍخرأٜ اٌمضُ ا١ٌٙب

أدألد دمحم ٘غبَ دمحم  إٌٙ صخ
 رـ١ك 

أصزبذ 
 ِزفرغ

عبِعخ اٌضٍطبْ 
ثٛس ثضٍطٕخ لب

 لّبْ

 ٚاـك 
5/1/9102 

 ل َ اٌّٛاـمخ 
09/1/9102 

 
 داٌمــرار :  اٌّٛاـمخ لٍٝ رغ ٠  البرح ص١بألرٗ ٌٍعبَ اٌضبثع ٚـٝ اكبر اٌعبَ اٌزبصع●  

 

ألد اٌض١  لج  اٌفزبػ  إٌٙ صخ
 عجبٔخ 

أصزبذ 
ِضبل  
 ِزفرغ

عبِعخ اٌٍّه 
لج  اٌعز٠ز 
 ثبٌضعٛأل٠خ

 ٚاـك 
91/9/9102 

 ل َ اٌّٛاـمخ 
09/1/9102 
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لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 

ألد ٔغٜٛ ِؾّٛأل لز اٌ ٠ٓ لج   اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
 كت أٚراَ اذكفبي اٌرؽّٓ

 عراؽخ اذٚراَ ألد دمحم اثرا١ُ٘ اثرا١ُ٘ ـ١ُٙ اٌمِٛٝ ٌأٚراَ

١ُ لج  ألد ٠بصر أٔٛر لج  اٌعع اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
 اٌٛ٘بة

اذععخ اٌعالع١خ 
 ٚاٌطت إٌٜٛٚ

 ألد لج١ر لج  رثٗ دمحم ص١  أؽّ  اٌعالط اٌطج١عٝ

اٌعالط اٌطج١عٝ 
لفطراثبد اٌغٙب. 
اٌعؾجٝ اٌعقٍٝ 

 ٚعراؽزٙب

 ألد أل٠ٕب ص١  لج  هللا لج  اٌعع١ُ اٌعالط اٌطج١عٝ

اٌعالط اٌطج١عٝ 
لفطراثبد اٌغٙب. 
اٌعقٍٝ ٚاٌؾروٝ 

 ٚعراؽزٙب
 

 /اٌّعٙ دــرار :  اٌّٛاـمـخ لٍـــٝ الــزراػ اٌى١ٍــخاٌم●  
 

 رع١١ٓ ــٝ ٚظ١فـخ ِ رس لٓ كر٠ك اإللالْ
 

لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
اٌؾبصجبد 
لٍَٛ اٌؾبصجبد  ألد أؽّ  اٌض١  ِرصٝ لج  هللا ٚاٌّعٍِٛبد

 اذصبص١خ 
اٌؾبصجبد 
 لٍَٛ اٌؾبصت  ألد أٔش لج  اٌعز٠ز لج  اٌرؽّٓ ٚاٌّعٍِٛبد

 
مـببـرار : اٌّٛاـمببخ لٍببٝ الزببراػ اٌى١ٍببخ ِببع اٌببزاَ صبب١بألرٗ ثبببألاس ٚاعز١ببب. ِضببـزٜٛ اٌ●  

اٌز٠ٛفـً اٌّمرر ـبٝ اٌٍؽبخ اإلٔغ١ٍز٠بخ ٚذٌبه خبالي صبزخ أعبٙر ِبٓ رببر٠خ ٘باٖ اٌغٍضبخ 
ٚاخطببببرٖ وزبثبببخ ثببباٌه ٚوببباٌه اٌزاِبببٗ ثؾقبببٛر ألٚراد ر١ّٕبببخ لببب راد ألقببببس ١٘ئبببخ 

 داٌز ر٠ش اٌّطٍٛثخ
 رغ ٠  رع١١ــٓ

 ٕ صخو١ٍخ اٌٙ 
لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
َ( ثبٌّٛاـمببـخ لٍببٝ رغ ٠بب  رع١بب١ٓ اذصببزبذ اٌبب وزٛر/ أعببرؾ اٌبب ِبكٝ 90/1/9102)

ٕ صبخ اإلٔغببس١خ ( ثمضبُ اAdjunct Professorٌٙاذصبزبذ ثغبِعبخ ٠ٚضبزرْ ثىٕب ا )
 ع١ٍُ اٌعبٌٟدثغرك ِٛاـمخ ٚ.ارح اٌز ثبٌى١ٍخ ٌعبَ آخر

 
 
 
 

 ل َ اٌّٛاـمخ لٍٝ اٌزع١١ٓ ثمرار اٌٍغٕخ اٌع١ٍّخ    
 

ِالؽعبداٌٛظ١فخالصُو١ٍخ/ ِعٙ 

 لببب َ ِٛاـمبببخ اٌٍغٕبببخ اٌع١ٍّبببخ أصزبذ  أدألد دمحم أؽّ  لٍٝ ٠ؾ١ٝ إٌٙ صخ
 ِٚغٍضٟ اٌمضُ ٚاٌى١ٍخد

اصزغبرٜ   ألد ربِر ِؾّٛأل ـئاأل اصّبل١ً اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
 ِضبل 

 خ اٌٍغٕبببخ اٌع١ٍّبببخلببب َ ِٛاـمببب
 ِٚغٍضٟ اٌمضُ ٚاٌّعٙ د

أصزبذ  ألد ١ٔف١ٓ ِؾّٛأل لج  اٌؾ١ّ  ؽّ ٜ اٌزرث١خ إٌٛل١خ
 ِضبل 

 لببب َ ِٛاـمبببخ اٌٍغٕبببخ اٌع١ٍّبببخ
 ِٚغٍضٟ اٌمضُ ٚاٌى١ٍخد

أصزبذ  ألد أِبٔٝ أؽّ  لج  رثٗ ؽضٓ اٌزّر٠ـ
 ِضبل 

 لببب َ ِٛاـمبببخ اٌٍغٕبببخ اٌع١ٍّبببخ
 ِٚغٍضٟ اٌمضُ ٚاٌى١ٍخد

 
 /اٌّعٙ د:  اٌّٛاـمـخ لٍـــٝ الــزراػ اٌى١ٍــخاٌمــرار ●  
                           

 رغ ٠  رعـبلـ  
 

ل١ّخ اٌّىبـؤحالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
 ع١ٕٗ( عٙر٠ب  0511) ألد عبثر دمحم دمحم لج  اٌضالَ ؽغبط اٌعٍَٛ
 رعبل  عرـٝ )ث ْٚ ِىبـؤح( ألد لجـ  اٌمـبألر ِزٌٛـٝ ؼبٌٝ اٌزرالخ

١ب اٌ راصبد اٌعٍ
 رعبل  عرـٝ )ث ْٚ ِىبـؤح( ألد رعبس ِؾّٛأل أثٛ لالَ ٌٍزرث١خ

 
 داٌمــرار :  اٌّٛاـمـخ لٍـــــٝ الـــزراػ اٌى١ٍـــخ●  

 

 رغ ٠  البراد
 

اٌغٙخ اٌّعبر اٌٛظ١فخالصـــُو١ٍخ
 رأٜ اٌى١ٍخرأٜ اٌمضُ ا١ٌٙب

أدألد دمحم ٘غبَ دمحم  إٌٙ صخ
 رـ١ك 

أصزبذ 
 ِزفرغ

عبِعخ اٌضٍطبْ 
ثٛس ثضٍطٕخ لب

 لّبْ

 ٚاـك 
5/1/9102 

 ل َ اٌّٛاـمخ 
09/1/9102 

 
 داٌمــرار :  اٌّٛاـمخ لٍٝ رغ ٠  البرح ص١بألرٗ ٌٍعبَ اٌضبثع ٚـٝ اكبر اٌعبَ اٌزبصع●  

 

ألد اٌض١  لج  اٌفزبػ  إٌٙ صخ
 عجبٔخ 

أصزبذ 
ِضبل  
 ِزفرغ

عبِعخ اٌٍّه 
لج  اٌعز٠ز 
 ثبٌضعٛأل٠خ

 ٚاـك 
91/9/9102 

 ل َ اٌّٛاـمخ 
09/1/9102 
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اٌّٛاـمخ لٍٝ رغ ٠  البرح ص١بألرٗ ٌٍعبَ اٌغبِعٝ اٌضبثع  اٌمــرار :●  
 دَ(9101/9102)

 
 

اٌغٙخ اٌّعبر اٌٛظ١فخالصـــُو١ٍخ
 رأٜ اٌى١ٍخرأٜ اٌمضُ ا١ٌٙب

د ِبع  ِؾّٛأل أدأل إٌٙ صخ
 أصزبذ   ؽبِ 

اٌجٕه اٌ ٌٚٝ 
ثٛاعٕطٓ 
 ثؤِر٠ىب

 ٚاـك 
0/1/9102 

 ل َ اٌّٛاـمخ 
06/1/9102 

 
اٌضبٌش لغر ِع  ـٝ اكبر اٌعبَاٌّٛاـمخ لٍٝ رغ ٠  البرح ص١بألرٗ اٌمــرار :    ●

ِنبكجخ ٚ.ارح اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟد
 

  ًــــمـٔ
 بد اٌع١ٍب ٌٍزرث١خو١ٍخ اٌ راص

لبب َ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ ٔمببً اٌبب وزٛر/ دمحم ؽببالػ اٌبب ٠ٓ صبببٌُ اٌّبب رس ثمضببُ إٌّببب٘ظ  -
صّبل١ٍخ عبِعخ لٕبح اٌض٠ٛش اٌٝ ِضً ٚظ١فزبٗ ثى١ٍبخ ٚكرق اٌز ر٠ش ثى١ٍخ اٌزرث١خ ثبإل

 دبد اٌع١ٍب ٌٍزرث١خ عبِعخ اٌمب٘رحاٌ راص
 

  ٌٛظ١فخ أصزبذ ِٕؼ ٌمت لٍّٝ
 

لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
 اٌنقر  ألد أؽّ  لٍٝ ؼر٠ت لٍٝ اٌزرالخ
 

 اٌمــرار :  اٌّٛاـمـخ لٍـــــٝ الـــزراػ اٌى١ٍـــخد  ●
 

 بذ ِضبل ٌٛظ١فـخ أصز ِٕؼ ٌمت لٍّٝ
 

لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
عراؽخ اٌّخ  ألد ا٠ٙبة لج  اٌؾ١ٍُ لج  اٌضالَ  كت لؾر اٌع١ٕٝ

 ٚاذلؾبة

عراؽخ اٌّخ  ألد ٘غبَ لبكؿ لج  اٌمبألر  كت لؾر اٌع١ٕٝ
 ٚاذلؾبة

 اٌغراؽخ اٌعبِخ ألد راِٗ أؽّ  لٍٝ أؽّ  اثرا١ُ٘  كت لؾر اٌع١ٕٝ
 اٌغراؽخ اٌعبِخ ١ُ ألد ثبور ِؾطفٝ ِؾطفٝ ؼٕ كت لؾر اٌع١ٕٝ
 أِراؿ اٌمٍت ألد دمحم ؽضٓ اٌض١  دمحم ألاٚأل  كت لؾر اٌع١ٕٝ
 اٌطف١ٍ١بد ألد ٔٙبي أؽّ  ؽٕفٝ ِؾّٛأل أؽّ   كت لؾر اٌع١ٕٝ

لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 

ألد خبٌ  لّرٚ ؽالػ اٌ ٠ٓ لج   كت اذصٕبْ
 عراؽخ اٌفُ ٚاٌزن ٠ر اٌؾى١ُ 

اٌؾ١ّ   ألد آِبي لج  اٌنبٌك دمحم لج  اٌزرالخ
 ثضبر١ٓ اٌز٠ٕخ ١٘ىً 

 اٌطف١ٍ١بد ألد ِرٖٚ دمحم لط١خ ؽضٓ ر.ق  اٌطت اٌج١طرٜ
 رع١ٍُ اٌزّر٠ـ ألد أِبٔٝ صالِخ أ٠ٛة لج  هللا  اٌزّر٠ـ

رّر٠ـ اٌؾؾخ  ألد ٔضر٠ٓ لبألي ٚأل٠ع لط١خ  اٌزّر٠ـ
 إٌفض١خ

 
 اٌمــرار :  اٌّٛاـمـخ لٍـــــٝ الـــزراػ اٌى١ٍـــخد  ●

 
 ٛظ١فخ اصزغبرٜ ٌ ِٕؼ ٌمت لٍّٝ

 
اٌمضُاٌٛظ١فخالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
 كت اذٚراَ اصزغبرٜ  ألد رأـذ دمحم لج  اٌفزبػ  اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
 ِضزغف١ـبد 
 اٌعالط اٌطج١عٝ اصزغبرٜ  ألد صـ١  لجـ  إٌّعـُ كٕطبٜٚ عبِعخ اٌمب٘رح

 
 اصزغبرٜداٌمرار : لرر اٌّغٍش اٌّٛاـمخ لٍٝ ِٕؼ ص١بألرٗ اٌٍمت اٌعٍّٝ ٌٛظ١فخ  ●

 
 ٌــٛاســـؼ

 و١ٍخ إٌٙ صخ
د اٌّعزّب ح ٚاصبزؾ اس ثبراِظ اٌّٛاـمخ لٍٝ رع ٠ً اٌالسؾبخ اٌ اخ١ٍبخ ٌجبراِظ اٌضببلب -

 دع ٠ ح
 

 و١ٍخ ألار اٌعٍَٛ
لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
( 61، 12، 97، 66 ،10، 99َ( ثبٌّٛاـمببببـخ لٍببببٝ رعبببب ٠ً اٌّببببٛاأل )90/1/9102)

 -١راٌّبعضببز –ثالسؾببخ اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٔعبببَ اٌضبببلبد اٌّعزّبب ح ٌجببراِظ )اٌبب ثٍِٛبد 
 داٌ وزٛراٖ( ثى١ٍخ ألار اٌعٍَٛ

 
 
 ِعٙ  اٌ راصبد ٚاٌجؾٛس اإلؽؾبس١خ 
اٌّٛاـمخ لٍٝ اٌزع ٠الد اٌّطٍٛثخ ِٓ ٌغٕخ لطب  اٌعٍَٛ اذصبص١خ ٚاٌنبؽخ ثبفببـخ  -

ألرعببخ اٌّبعضببز١ر ـببٝ اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ـببٝ لٍببَٛ اٌج١بٔبببد،  وببً ِببٓ ثرٔبِغٝ:ببـ ألثٍببَٛ
                                             دلٍَٛ اٌج١بٔبد
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اٌّٛاـمخ لٍٝ رغ ٠  البرح ص١بألرٗ ٌٍعبَ اٌغبِعٝ اٌضبثع  اٌمــرار :●  
 دَ(9101/9102)

 
 

اٌغٙخ اٌّعبر اٌٛظ١فخالصـــُو١ٍخ
 رأٜ اٌى١ٍخرأٜ اٌمضُ ا١ٌٙب

د ِبع  ِؾّٛأل أدأل إٌٙ صخ
 أصزبذ   ؽبِ 

اٌجٕه اٌ ٌٚٝ 
ثٛاعٕطٓ 
 ثؤِر٠ىب

 ٚاـك 
0/1/9102 

 ل َ اٌّٛاـمخ 
06/1/9102 

 
اٌضبٌش لغر ِع  ـٝ اكبر اٌعبَاٌّٛاـمخ لٍٝ رغ ٠  البرح ص١بألرٗ اٌمــرار :    ●

ِنبكجخ ٚ.ارح اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟد
 

  ًــــمـٔ
 بد اٌع١ٍب ٌٍزرث١خو١ٍخ اٌ راص

لبب َ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ ٔمببً اٌبب وزٛر/ دمحم ؽببالػ اٌبب ٠ٓ صبببٌُ اٌّبب رس ثمضببُ إٌّببب٘ظ  -
صّبل١ٍخ عبِعخ لٕبح اٌض٠ٛش اٌٝ ِضً ٚظ١فزبٗ ثى١ٍبخ ٚكرق اٌز ر٠ش ثى١ٍخ اٌزرث١خ ثبإل

 دبد اٌع١ٍب ٌٍزرث١خ عبِعخ اٌمب٘رحاٌ راص
 

  ٌٛظ١فخ أصزبذ ِٕؼ ٌمت لٍّٝ
 

لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
 اٌنقر  ألد أؽّ  لٍٝ ؼر٠ت لٍٝ اٌزرالخ
 

 اٌمــرار :  اٌّٛاـمـخ لٍـــــٝ الـــزراػ اٌى١ٍـــخد  ●
 

 بذ ِضبل ٌٛظ١فـخ أصز ِٕؼ ٌمت لٍّٝ
 

لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
عراؽخ اٌّخ  ألد ا٠ٙبة لج  اٌؾ١ٍُ لج  اٌضالَ  كت لؾر اٌع١ٕٝ

 ٚاذلؾبة

عراؽخ اٌّخ  ألد ٘غبَ لبكؿ لج  اٌمبألر  كت لؾر اٌع١ٕٝ
 ٚاذلؾبة

 اٌغراؽخ اٌعبِخ ألد راِٗ أؽّ  لٍٝ أؽّ  اثرا١ُ٘  كت لؾر اٌع١ٕٝ
 اٌغراؽخ اٌعبِخ ١ُ ألد ثبور ِؾطفٝ ِؾطفٝ ؼٕ كت لؾر اٌع١ٕٝ
 أِراؿ اٌمٍت ألد دمحم ؽضٓ اٌض١  دمحم ألاٚأل  كت لؾر اٌع١ٕٝ
 اٌطف١ٍ١بد ألد ٔٙبي أؽّ  ؽٕفٝ ِؾّٛأل أؽّ   كت لؾر اٌع١ٕٝ

لضُالصُو١ٍخ/ ِعٙ 

ألد خبٌ  لّرٚ ؽالػ اٌ ٠ٓ لج   كت اذصٕبْ
 عراؽخ اٌفُ ٚاٌزن ٠ر اٌؾى١ُ 

اٌؾ١ّ   ألد آِبي لج  اٌنبٌك دمحم لج  اٌزرالخ
 ثضبر١ٓ اٌز٠ٕخ ١٘ىً 

 اٌطف١ٍ١بد ألد ِرٖٚ دمحم لط١خ ؽضٓ ر.ق  اٌطت اٌج١طرٜ
 رع١ٍُ اٌزّر٠ـ ألد أِبٔٝ صالِخ أ٠ٛة لج  هللا  اٌزّر٠ـ

رّر٠ـ اٌؾؾخ  ألد ٔضر٠ٓ لبألي ٚأل٠ع لط١خ  اٌزّر٠ـ
 إٌفض١خ

 
 اٌمــرار :  اٌّٛاـمـخ لٍـــــٝ الـــزراػ اٌى١ٍـــخد  ●

 
 ٛظ١فخ اصزغبرٜ ٌ ِٕؼ ٌمت لٍّٝ

 
اٌمضُاٌٛظ١فخالصُو١ٍخ/ ِعٙ 
 كت اذٚراَ اصزغبرٜ  ألد رأـذ دمحم لج  اٌفزبػ  اٌمِٛٝ ٌأٚراَ
 ِضزغف١ـبد 
 اٌعالط اٌطج١عٝ اصزغبرٜ  ألد صـ١  لجـ  إٌّعـُ كٕطبٜٚ عبِعخ اٌمب٘رح

 
 اصزغبرٜداٌمرار : لرر اٌّغٍش اٌّٛاـمخ لٍٝ ِٕؼ ص١بألرٗ اٌٍمت اٌعٍّٝ ٌٛظ١فخ  ●

 
 ٌــٛاســـؼ

 و١ٍخ إٌٙ صخ
د اٌّعزّب ح ٚاصبزؾ اس ثبراِظ اٌّٛاـمخ لٍٝ رع ٠ً اٌالسؾبخ اٌ اخ١ٍبخ ٌجبراِظ اٌضببلب -

 دع ٠ ح
 

 و١ٍخ ألار اٌعٍَٛ
لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
( 61، 12، 97، 66 ،10، 99َ( ثبٌّٛاـمببببـخ لٍببببٝ رعبببب ٠ً اٌّببببٛاأل )90/1/9102)

 -١راٌّبعضببز –ثالسؾببخ اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٔعبببَ اٌضبببلبد اٌّعزّبب ح ٌجببراِظ )اٌبب ثٍِٛبد 
 داٌ وزٛراٖ( ثى١ٍخ ألار اٌعٍَٛ

 
 
 ِعٙ  اٌ راصبد ٚاٌجؾٛس اإلؽؾبس١خ 
اٌّٛاـمخ لٍٝ اٌزع ٠الد اٌّطٍٛثخ ِٓ ٌغٕخ لطب  اٌعٍَٛ اذصبص١خ ٚاٌنبؽخ ثبفببـخ  -

ألرعببخ اٌّبعضببز١ر ـببٝ اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ـببٝ لٍببَٛ اٌج١بٔبببد،  وببً ِببٓ ثرٔبِغٝ:ببـ ألثٍببَٛ
                                             دلٍَٛ اٌج١بٔبد
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 و١ٍخ اٌزّر٠ـ
ـزٜٛ اٌّضزغبر اٌمبٔٛٔٝ ثغؤْ اٌالسؾخ اذصبص١خ ٌّروز ر١ّٕخ لب راد اٌّٛاـمخ لٍٝ  -

 (د1ٚاؽ  ثبٌّبألح ) ع  صٜٛ ِالؽعخاٌطالة ثى١ٍخ اٌزّر٠ـ اٌاٜ اـبأل ثؤٔٗ ل٠ٛ
 
 و١ٍخ ا٢صبر 
لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
ٔعببببَ اٌ راصبببخ( ِبببٓ اٌالسؾبببخ  1َ( ثبٌّٛاـمبببـخ لٍبببٝ رعببب ٠ً اٌّببببألح )90/1/9102)

ِٛال١بب  اٌ راصببخ  1اٌ اخ١ٍببخ ٌٍ راصبببد اٌع١ٍببب ثٕعبببَ اٌضبببلبد اٌّعزّبب ح، ٚاٌّبببألح )
 ِٓ لسؾخ اٌجراِظ اإلفبـ١خ اٌغ ٠ ح ٌٍ راصبد اٌع١ٍب ٔعببَ اٌضببلبد اٌّعزّب ح ِٚ رٙب(

 .ثى١ٍخ ا٢صبر
 

 و١ٍخ اٌزرث١خ إٌٛل١خ
اٌّٛاـمخ لٍٝ اٌزع ٠الد اٌزٝ ألررٙب ٌغٕخ لطب  اٌزرث١بخ إٌٛل١بخ ٚاللزؾببأل إٌّزٌبٝ  -

عٍبَٛ )لضبُ اٌثبٌّغٍش اذلٍبٝ ٌٍغبِعببد ٌٍب ثٍَٛ اٌعببَ ـبٝ اٌعٍبَٛ اٌزرث٠ٛبخ ٚإٌفضب١خ 
 داٌزرث٠ٛخ ٚإٌفض١خ( ثبٌى١ٍخ

رمر٠ر اٌٍغٕخ اٌّغىٍخ ثمرار ِغٍش اٌغبِعبخ ثغٍضبزٗ إٌّعمب ح ثزببر٠خ  اٌّٛاـمخ لٍٝ -
َ( ثبٌّٛاـمخ لٍٝ لسؾخ اٌ ثٍِٛخ ا١ٌّٕٙخ ٌمضُ اإللالَ اٌزرثبٜٛ ثٕعببَ 95/6/9101)

 داٌّعزّ ح ثى١ٍخ اٌزرث١خ إٌٛل١خ اٌضبلبد
                          

  ارفبل١بد رعبْٚ
 

و١ٍخ/ 
 اٌّطٍــــٛةِعٙ 

ِالؽعــــبد
األارح 
 اٌغبِعخ

( ِبباوراد رفبببُ٘ ٚارفبل١بببد رعبببْٚ  7لبب أل)
 ث١ٓ )عبِعخ اٌمب٘ـرح( ٚ)عٙبد خبرع١خ(د

ٚاـببببك ِغٍببببش اٌ راصبببببد اٌع١ٍببببب 
 ٚاٌجؾببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببٛس

 َ(د9107خالي لبَ )
 
 ّبي اإلعراساد اٌّطٍٛثخ، ثغرك اصزىخاٌمــرار : اٌّٛاـمـخ لٍٝ اٌّاورح اٌّعـرٚف● 
 

و١ٍخ/ ِعٙ 
 

ِالؽعــــبد اٌّطٍــــٛة

ِببباورح اٌزفببببُ٘ ثببب١ٓ )عبِعبببخ اٌمبببب٘رح(  األارح اٌغبِعخ
 ٚ)عبِعخ عبٔؽٙبٞ ٌٍ راصبد اٌ ١ٌٚخ(د

ٚاـببك ِغٍببش اٌ راصبببد 
اٌع١ٍبببب ٚاٌجؾبببٛس ثزببببر٠خ 

 َ(د 90/1/9102)

 األارح اٌغبِعخ

 
ِببباورح اٌزفببببُ٘ ثببب١ٓ )عبِعبببخ اٌمبببب٘رح( 

١بببببخ اٌعٍبببببَٛ اٌغبببببرك١خ ثبِببببببرح ٚ)أوبأل٠ّ
 اٌغبرلخ(د

ٚاـببك ِغٍببش اٌ راصبببد 
اٌع١ٍبببب ٚاٌجؾبببٛس ثزببببر٠خ 

 َ(د 90/1/9102)

ِالؽعــــبداٌّطٍــــٛةو١ٍخ/ ِعٙ 

 اٌؾمٛق
ِبباورح اٌزفبببُ٘ ثبب١ٓ )عبِعببـخ اٌمب٘ببـرح ـ 
و١ٍبخ اٌؾمبٛق( ٚ)ِروبز اٌمبب٘رح اإلل١ٍّببٟ 

 ٌٍزؾى١ُ اٌزغبرٞ اٌ ٌٟٚ(د

ٚاـببك ِغٍببش اٌ راصبببد 
اٌع١ٍبببب ٚاٌجؾبببٛس ثزببببر٠خ 

 َ(د 90/1/9102)

 ت لؾر اٌع١ٕٝك

ِاورح اٌزفببُ٘ ثب١ٓ )عبِعبخ اٌمبب٘رح و١ٍبخ 
لضبببببُ اذِبببببراؿ  -كبببببت لؾبببببر اٌع١ٕبببببٟ

اٌّزٛكٕببببخ( ٚ)لطببببب  اٌنبببب ِبد اٌطج١ببببخ 
 ثٛ.ارح اٌ اخ١ٍخ(د

ٚاـببك ِغٍببش اٌ راصبببد 
اٌع١ٍبببب ٚاٌجؾبببٛس ثزببببر٠خ 

 َ(د 90/1/9102)

 ألار اٌعٍَٛ

ِاورح اٌزفبُ٘ ث١ٓ )عبِعخ اٌمب٘رح ـ و١ٍبخ 
ِٛٔضببببزر ِروببببز ألار اٌعٍببببَٛ( ٚ)عبِعببببخ 

اٌ راصبببببد ٚاٌزرث١ببببخ اٌ ١ٕ٠ببببخ اإلصببببال١ِخ 
 ثؤٌّب١ٔب(د

ٚاـببك ِغٍببش اٌ راصبببد 
اٌع١ٍبببب ٚاٌجؾبببٛس ثزببببر٠خ 

 َ(د 90/1/9102)

 اإللالَ
ِببباورح اٌزفببببُ٘ ثببب١ٓ )عبِعبببخ اٌمبببب٘رح( 
ٚ)ِعٙب  اٌؾببؾبـخ ٚاٌزبب ث١ر ٚاٌزىٌٕٛٛع١ببب 

 ثبٌٍّّىخ اٌّؽرث١خ(د

ٚاـببك ِغٍببش اٌ راصبببد 
اٌع١ٍبببب ٚاٌجؾبببٛس ثزببببر٠خ 

 َ(د 90/1/9102)
 

، ثغرك اصزىّبي اإلعراساد خاٌمــرار : اٌّٛاـمـخ لٍـٝ اٌّاوــرح اٌّعـرٚف●  
 داٌّطٍٛثخ

 

 خـِضبسً ِب١ٌ
 و١ٍخ ا٢ألاة

 جراِظ اٌضبلبد اٌّعزّ ح ثبٌى١ٍخداٌّٛاـمخ لٍٝ األخبي ثعـ اٌزع ٠الد اٌّب١ٌخ ٌ -
 

 و١ٍخ اٌزغبرح 
لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
َ( ثبٌّٛاـمـخ لٍٝ رع ٠ً اٌّؾرٚـبد اٌ راص١خ ٌٍ راصبد اٌع١ٍب )ألثٍَٛ 90/1/9102)
 د( ثى١ٍخ اٌزغبرحDBAاٌ وزٛراٖ ا١ٌّٕٙخ  -ألوزٛراٖ -ِبعضز١ر –
 

 األارح اٌغبِعخ 
َ( 10/1/9102رمر٠ر اٌٍغٕخ اٌّغىٍخ ثمرار ِغٍش اٌغبِعخ ثزبر٠خ )اٌّٛاـمخ لٍٝ  -

ٌزعٍب١ُ %( وّىبـؤح ٌٍعب١ٍِٓ ثبإلألارح اٌعبِخ ٌغئْٛ ا0ثبٌّٛاـمخ لٍٝ رنؾ١ؼ ٔضجخ )
%( اٌّنؾؾببٗ ِببٓ 5د7ٚاٌغٙبببد اٌّعبٚٔببخ ٌٙببب ثبٌغبِعببخ ٚذٌببه خؾببّب  ِببٓ ٔضببجخ )

اإل٠ببراألاد اٌّؾؾببٍٗ ِببٓ اٌطببالة اٌٛاـبب ٠ٓ ٌؾببرؾ ثعببـ اٌّىبـببؤد ٌٍمبببس١ّٓ لٍببٝ ِببب 
 دثّرؽٍخ اٌجىبٌٛر٠ٛس أٚ ا١ٌٍضبٔش ٠نؼ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ

 
ِؾقبببر اعزّبببب  اٌٍغٕبببخ اٌّغبببىٍخ ثمبببرار ِغٍبببش اٌغبِعبببخ إٌّعمببب ح ثزببببر٠خ ثغبببؤْ  -
٠زعٍك ثببٌفرق ثب١ٓ َ( ٌ راصخ اٌّىبـؤح اٌّب١ٌخ ٌأصبراح اٌّزفرؼ١ٓ ـ١ّب 10/1/9102)

 داٌّررت ٚاٌّعبط
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 و١ٍخ اٌزّر٠ـ
ـزٜٛ اٌّضزغبر اٌمبٔٛٔٝ ثغؤْ اٌالسؾخ اذصبص١خ ٌّروز ر١ّٕخ لب راد اٌّٛاـمخ لٍٝ  -

 (د1ٚاؽ  ثبٌّبألح ) ع  صٜٛ ِالؽعخاٌطالة ثى١ٍخ اٌزّر٠ـ اٌاٜ اـبأل ثؤٔٗ ل٠ٛ
 
 و١ٍخ ا٢صبر 
لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
ٔعببببَ اٌ راصبببخ( ِبببٓ اٌالسؾبببخ  1َ( ثبٌّٛاـمبببـخ لٍبببٝ رعببب ٠ً اٌّببببألح )90/1/9102)

ِٛال١بب  اٌ راصببخ  1اٌ اخ١ٍببخ ٌٍ راصبببد اٌع١ٍببب ثٕعبببَ اٌضبببلبد اٌّعزّبب ح، ٚاٌّبببألح )
 ِٓ لسؾخ اٌجراِظ اإلفبـ١خ اٌغ ٠ ح ٌٍ راصبد اٌع١ٍب ٔعببَ اٌضببلبد اٌّعزّب ح ِٚ رٙب(

 .ثى١ٍخ ا٢صبر
 

 و١ٍخ اٌزرث١خ إٌٛل١خ
اٌّٛاـمخ لٍٝ اٌزع ٠الد اٌزٝ ألررٙب ٌغٕخ لطب  اٌزرث١بخ إٌٛل١بخ ٚاللزؾببأل إٌّزٌبٝ  -

عٍبَٛ )لضبُ اٌثبٌّغٍش اذلٍبٝ ٌٍغبِعببد ٌٍب ثٍَٛ اٌعببَ ـبٝ اٌعٍبَٛ اٌزرث٠ٛبخ ٚإٌفضب١خ 
 داٌزرث٠ٛخ ٚإٌفض١خ( ثبٌى١ٍخ

رمر٠ر اٌٍغٕخ اٌّغىٍخ ثمرار ِغٍش اٌغبِعبخ ثغٍضبزٗ إٌّعمب ح ثزببر٠خ  اٌّٛاـمخ لٍٝ -
َ( ثبٌّٛاـمخ لٍٝ لسؾخ اٌ ثٍِٛخ ا١ٌّٕٙخ ٌمضُ اإللالَ اٌزرثبٜٛ ثٕعببَ 95/6/9101)

 داٌّعزّ ح ثى١ٍخ اٌزرث١خ إٌٛل١خ اٌضبلبد
                          

  ارفبل١بد رعبْٚ
 

و١ٍخ/ 
 اٌّطٍــــٛةِعٙ 

ِالؽعــــبد
األارح 
 اٌغبِعخ

( ِبباوراد رفبببُ٘ ٚارفبل١بببد رعبببْٚ  7لبب أل)
 ث١ٓ )عبِعخ اٌمب٘ـرح( ٚ)عٙبد خبرع١خ(د

ٚاـببببك ِغٍببببش اٌ راصبببببد اٌع١ٍببببب 
 ٚاٌجؾببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببٛس

 َ(د9107خالي لبَ )
 
 ّبي اإلعراساد اٌّطٍٛثخ، ثغرك اصزىخاٌمــرار : اٌّٛاـمـخ لٍٝ اٌّاورح اٌّعـرٚف● 
 

و١ٍخ/ ِعٙ 
 

ِالؽعــــبد اٌّطٍــــٛة

ِببباورح اٌزفببببُ٘ ثببب١ٓ )عبِعبببخ اٌمبببب٘رح(  األارح اٌغبِعخ
 ٚ)عبِعخ عبٔؽٙبٞ ٌٍ راصبد اٌ ١ٌٚخ(د

ٚاـببك ِغٍببش اٌ راصبببد 
اٌع١ٍبببب ٚاٌجؾبببٛس ثزببببر٠خ 

 َ(د 90/1/9102)

 األارح اٌغبِعخ

 
ِببباورح اٌزفببببُ٘ ثببب١ٓ )عبِعبببخ اٌمبببب٘رح( 

١بببببخ اٌعٍبببببَٛ اٌغبببببرك١خ ثبِببببببرح ٚ)أوبأل٠ّ
 اٌغبرلخ(د

ٚاـببك ِغٍببش اٌ راصبببد 
اٌع١ٍبببب ٚاٌجؾبببٛس ثزببببر٠خ 

 َ(د 90/1/9102)

ِالؽعــــبداٌّطٍــــٛةو١ٍخ/ ِعٙ 

 اٌؾمٛق
ِبباورح اٌزفبببُ٘ ثبب١ٓ )عبِعببـخ اٌمب٘ببـرح ـ 
و١ٍبخ اٌؾمبٛق( ٚ)ِروبز اٌمبب٘رح اإلل١ٍّببٟ 

 ٌٍزؾى١ُ اٌزغبرٞ اٌ ٌٟٚ(د

ٚاـببك ِغٍببش اٌ راصبببد 
اٌع١ٍبببب ٚاٌجؾبببٛس ثزببببر٠خ 

 َ(د 90/1/9102)

 ت لؾر اٌع١ٕٝك

ِاورح اٌزفببُ٘ ثب١ٓ )عبِعبخ اٌمبب٘رح و١ٍبخ 
لضبببببُ اذِبببببراؿ  -كبببببت لؾبببببر اٌع١ٕبببببٟ

اٌّزٛكٕببببخ( ٚ)لطببببب  اٌنبببب ِبد اٌطج١ببببخ 
 ثٛ.ارح اٌ اخ١ٍخ(د

ٚاـببك ِغٍببش اٌ راصبببد 
اٌع١ٍبببب ٚاٌجؾبببٛس ثزببببر٠خ 

 َ(د 90/1/9102)

 ألار اٌعٍَٛ

ِاورح اٌزفبُ٘ ث١ٓ )عبِعخ اٌمب٘رح ـ و١ٍبخ 
ِٛٔضببببزر ِروببببز ألار اٌعٍببببَٛ( ٚ)عبِعببببخ 

اٌ راصبببببد ٚاٌزرث١ببببخ اٌ ١ٕ٠ببببخ اإلصببببال١ِخ 
 ثؤٌّب١ٔب(د

ٚاـببك ِغٍببش اٌ راصبببد 
اٌع١ٍبببب ٚاٌجؾبببٛس ثزببببر٠خ 

 َ(د 90/1/9102)

 اإللالَ
ِببباورح اٌزفببببُ٘ ثببب١ٓ )عبِعبببخ اٌمبببب٘رح( 
ٚ)ِعٙب  اٌؾببؾبـخ ٚاٌزبب ث١ر ٚاٌزىٌٕٛٛع١ببب 

 ثبٌٍّّىخ اٌّؽرث١خ(د

ٚاـببك ِغٍببش اٌ راصبببد 
اٌع١ٍبببب ٚاٌجؾبببٛس ثزببببر٠خ 

 َ(د 90/1/9102)
 

، ثغرك اصزىّبي اإلعراساد خاٌمــرار : اٌّٛاـمـخ لٍـٝ اٌّاوــرح اٌّعـرٚف●  
 داٌّطٍٛثخ

 

 خـِضبسً ِب١ٌ
 و١ٍخ ا٢ألاة

 جراِظ اٌضبلبد اٌّعزّ ح ثبٌى١ٍخداٌّٛاـمخ لٍٝ األخبي ثعـ اٌزع ٠الد اٌّب١ٌخ ٌ -
 

 و١ٍخ اٌزغبرح 
لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
َ( ثبٌّٛاـمـخ لٍٝ رع ٠ً اٌّؾرٚـبد اٌ راص١خ ٌٍ راصبد اٌع١ٍب )ألثٍَٛ 90/1/9102)
 د( ثى١ٍخ اٌزغبرحDBAاٌ وزٛراٖ ا١ٌّٕٙخ  -ألوزٛراٖ -ِبعضز١ر –
 

 األارح اٌغبِعخ 
َ( 10/1/9102رمر٠ر اٌٍغٕخ اٌّغىٍخ ثمرار ِغٍش اٌغبِعخ ثزبر٠خ )اٌّٛاـمخ لٍٝ  -

ٌزعٍب١ُ %( وّىبـؤح ٌٍعب١ٍِٓ ثبإلألارح اٌعبِخ ٌغئْٛ ا0ثبٌّٛاـمخ لٍٝ رنؾ١ؼ ٔضجخ )
%( اٌّنؾؾببٗ ِببٓ 5د7ٚاٌغٙبببد اٌّعبٚٔببخ ٌٙببب ثبٌغبِعببخ ٚذٌببه خؾببّب  ِببٓ ٔضببجخ )

اإل٠ببراألاد اٌّؾؾببٍٗ ِببٓ اٌطببالة اٌٛاـبب ٠ٓ ٌؾببرؾ ثعببـ اٌّىبـببؤد ٌٍمبببس١ّٓ لٍببٝ ِببب 
 دثّرؽٍخ اٌجىبٌٛر٠ٛس أٚ ا١ٌٍضبٔش ٠نؼ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ

 
ِؾقبببر اعزّبببب  اٌٍغٕبببخ اٌّغبببىٍخ ثمبببرار ِغٍبببش اٌغبِعبببخ إٌّعمببب ح ثزببببر٠خ ثغبببؤْ  -
٠زعٍك ثببٌفرق ثب١ٓ َ( ٌ راصخ اٌّىبـؤح اٌّب١ٌخ ٌأصبراح اٌّزفرؼ١ٓ ـ١ّب 10/1/9102)

 داٌّررت ٚاٌّعبط
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ٛر/ دمحم ِؾّببٛأل دمحم ٠ٛصببؿ رسبب١ش ِغٍببش لببرر اٌّغٍببش رٛع١ببٗ اٌغببىر ٌأصببزبذ اٌبب وز
األارح ؽٕبأل٠ك اٌرلب٠خ اٌطج١خ ثبٌغبِعبخ ِبع رـبع اٌزٛؽب١خ ٌٍّغٍبش اذلٍبٝ ٌٍغبِعببد 

 ٚلرؿ اٌّٛفٛ  لٍٝ ٌغٕخ اٌفزٜٛ ٚاٌزغر٠ع ثّغٍش اٌ ٌٚخد
 
لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
ً اٌّجٍببػ اٌّزبببػ ٌٍغببراس ِببٓ ثٕبب  اذعٙببزح َ( ثبٌّٛاـمببـخ لٍببٝ رعبب 01/01/9101٠)

ب  ل ؼ١بر( ع١ٕٙب  )ـمل أرثعبـْٛ أٌبـؿ ع١ٕٙبـ 111د11اٌؾؽ١رح ٚاٌّضزٍزِبد اٌّع١ٍّخ 
 دع١ٕٙب 05111ث ل  ِٓ 

 
 ر  اٌنركَٛـ
ثغبؤْ رعب ٠ً لبرار ِىبـبؤح ألقببس ٌغٕبخ اٌز١ضب١ر  اٌّعرٚفبخ  ّاورحاٌّٛاـمخ لٍٝ اٌ -

ٕببس % ِبٓ اٌّرربت اٌغببًِ ث95% ِٓ اٌّررت اٌغبًِ اٌبٝ 011ثفر  اٌنركَٛ ِٓ 
 دلٍٝ رؼجخ رس١ش ٚألقبس اٌٍغٕخ

 

  راِظ ألراص١خث
 و١ٍخ ا٢ألاة

لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
َ( ثبٌّٛاـمبببـخ لٍبببٝ أغببببس ثرٔببببِظ اٌّبعضبببز١ر اٌّغبببزرن ـبببٟ اٌٍؽبببخ 90/1/9102)

اٌؾبب١ٕ١خ ٚآألاثٙببب ثبب١ٓ عبِعببخ اٌمببب٘رح )و١ٍببخ ا٢ألاة( ٚعبِعببخ عبببٔؽٙبٞ  ع١بببٚرٛٔػ  
 درس١ش اٌغبِعخ أصٕبس .٠بررٗ ٌٍؾ١ٓوزٛر ثى١ٍخ ا٢ألاة ٚاٌاٞ ٚلعٗ اذصزبذ اٌ 

 
 و١ٍخ اللزؾبأل ٚاٌعٍَٛ اٌض١بص١خ 
لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
َ( ثبٌّٛاـمـخ لٍٝ أغبس ثرٔبِظ ٌٍؾؾٛي لٍٝ ألرعخ ِبعضبز١ر ِٕٙبٟ 90/1/9102)

ِزألٚعخ ـٟ الزؾبأل٠بد اٌؾؾخ ثب١ٓ عبِعبخ اٌمبب٘رح ٚعبِعبخ وٌٛبْٛ ـبٟ اكببر ِباورح 
 دثى١ٍخ اللزؾبأل ٚاٌعٍَٛ اٌض١بص١خَ( 9105اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌغبِعز١ٓ ِٕا )

لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
َ( ثبٌّٛاـمبببـخ لٍبببٝ أغببببس ثرٔببببِظ ٌٍؾؾبببٛي لٍبببٝ ألرعبببخ ِبعضبببز١ر 90/1/9102)

أوببببأل٠ّٟ ِزألٚعبببخ ثببب١ٓ عبِعبببخ اٌمبببب٘رح ٚعبِعبببخ ثبببر١ٌٓ اٌؾبببرح ـبببٟ  اٌ راصببببد 
َ( 97/1/9101ّضببزمج١ٍخ  ـببٟ اكبببر ِبباورح اٌزفبببُ٘ اٌّجرِببخ ثبب١ٓ اٌغبببِعز١ٓ ـببٟ )اٌ
 ى١ٍخ اللزؾبأل ٚاٌعٍَٛ اٌض١بص١خدث
 

 رغى١ً ٌغبْ ِٚغبٌش
 األارح اٌغبِعخ 
مببخ لٍببٝ ؽببرؾ ثبب ي اٌغبِعببخ ٚؽبببـز ثغببؤْ اٌّٛاـ اٌّعرٚفببخ  ّبباورحثٕبببس لٍببٝ اٌ -

اٌغببٛألح ٌٍضبببألح ألقبببس ١٘ئببخ اٌزبب ر٠ش اٌّٛـبب ٠ٓ ٚاٌّجعببٛص١ٓ ـببٝ ِّٙبببد ل١ٍّببخ ِببٓ 

ي  اذعببٛر ٚاٌزع٠ٛقبببد اللزّبببأل اٌّبب رط ثّٛا.ٔببخ لضببُ رعٍبب١ُ اٌمببب٘رح ثبٌجبببة اذٚ
 ٌٍعب١ٍِٓ 

: صبراحلرر اٌّغٍش رغى١ً ٌغٕخ ِٓ اٌضبألح اذ 
رس١ش ِغٍش األارح ؽٕبأل٠ك  اٌ وزٛر/ ِؾّـ  ِؾّــٛأل دمحم ٠ٛصؿ

اٌرلب٠خ اٌطج١خ ثبٌغبِعـخ
ِمررا   

اٌ وزٛر/ دمحم ؽضٓ دمحم لج  اٌعع١ُ 
لبســُ ثؤلّبي ل١ّ  و١ٍــخ 

اٌزغـــبرح
لقٛا  

ِضزغـبر لبٔٛٔـٝ ٌرس١ـش  اٌ وزٛر/ رعت ِؾّٛأل أؽّـ  كبعـٓ
 اٌغبِعــخ

لقٛا  

اصخ اٌّٛفٛ  ـٝ فٛس عرك رٛاـر اٌّجبٌػ ِٓ الزّبأل اٌّٛا.ٔخ ٚرم ٠ُ رمر٠ر ثّبب  ٌ ر
 رٕزٙٝ ا١ٌٗ اٌ راصخ ٚلرفٗ لٍٝ اٌّغٍش ـٝ عٍضخ لبألِخد

 
ـزببٜٛ اذصببزبذ اٌبب وزٛر اٌّضزغبببر اٌمبببٔٛٔٝ ٌٍغبِعببـخ ثغببؤْ اٌزٛؽبب١ؿ ثٕبببس لٍببٝ  -

د١فـٝ ٌٍضـبألح ٔـٛاة رس١ش اٌغبِعخاٌٛظ
 لرر اٌّغٍش رغى١ً ٌغٕخ ِٓ اٌضبألح اذصبراح :

ٔبسببت رسبب١ش اٌغبِعببخ ٌغببئْٛ اٌ وزٛرح/ ٘جٗ ِؾطـفٝ وّـبي لٍٝ ٔٛػ
ِمررا   اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

ٔبســـببـت رس١ــببـش اٌغبِعـــببـخ اٌ وزٛر/  صعـ١  ٠ؾ١ـٝ ِؾّـٛأل فـٛ
ٌغـبببببـئْٛ خ ِبببببخ اٌّغزّبببببع 

ٚر١ّٕـخ اٌج١ئخ 
ا  لقٛ 

ٔبسببببببببت رسبببببببب١ش اٌغبِعببببببببخ اٌ وزٛر/ أ٠ّٓ صع  ٔؾر اٌ ٠ٓ اٌّزٌٛٝ 
ٌٍ راصبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

لقٛا  

ل١ّـبببببـ  و١ٍــبببببـخ اٌ راصببببببد اٌ وزٛر/ ِؾّـ  لٍـٝ ِؾّــ  ٔٛــً
اإلـر٠م١خ اٌع١ٍب

لقٛا  

ِضزغببببـبر لبٔٛٔببببـٝ ٌرس١ببببـش  اٌ وزٛر/ رعت ِؾّٛأل أؽّـ  كبعـٓ
 اٌغبِعــخ

لقٛا  

 اٌّٛفٛ  ر١ّٙ ا  ٌعرفٗ لٍٝ اٌّغٍش اذلٍٝ ٌٍغبِعبددٌؾ١بؼخ 
 

 عئْٛ اٌطالة
 و١ٍخ كت لؾر اٌع١ٕٝ

خطبة اذصزبذ اٌب وزٛر أِب١ٓ اٌّغٍبش اذلٍبٝ ٌٍغبِعببد ثغبؤْ كٍبت اٌطج١جبخ/ ثغؤْ  -
ِٝ ربْ صبٛ ِبٓ ألٌٚبخ ١ِبّٔببر ٚاٌّرعبؾخ ٌٍم١ب  ثّرؽٍبخ اٌّبعضبز١ر ثى١ٍبخ كبت لؾبر 

 دَ اٌ راص١خاٌع١ٕٝ ٚاٌزٝ رٍزّش ـ١خ الفبسٙب ِٓ ألـع اٌرصٛ
لــرر اٌّغٍـش أٔٗ ل ِبٔع ِٓ ؽ١ش اٌّج أ ثغرك ِٛاـمخ اٌضب١  اذصبزبذ اٌب وزٛر ٚ.٠بر 

 داٌزع١ٍُ اٌعبٌٝ لٍٝ ٘اا اٌغؤْ
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ٛر/ دمحم ِؾّببٛأل دمحم ٠ٛصببؿ رسبب١ش ِغٍببش لببرر اٌّغٍببش رٛع١ببٗ اٌغببىر ٌأصببزبذ اٌبب وز
األارح ؽٕبأل٠ك اٌرلب٠خ اٌطج١خ ثبٌغبِعبخ ِبع رـبع اٌزٛؽب١خ ٌٍّغٍبش اذلٍبٝ ٌٍغبِعببد 

 ٚلرؿ اٌّٛفٛ  لٍٝ ٌغٕخ اٌفزٜٛ ٚاٌزغر٠ع ثّغٍش اٌ ٌٚخد
 
لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
ً اٌّجٍببػ اٌّزبببػ ٌٍغببراس ِببٓ ثٕبب  اذعٙببزح َ( ثبٌّٛاـمببـخ لٍببٝ رعبب 01/01/9101٠)

ب  ل ؼ١بر( ع١ٕٙب  )ـمل أرثعبـْٛ أٌبـؿ ع١ٕٙبـ 111د11اٌؾؽ١رح ٚاٌّضزٍزِبد اٌّع١ٍّخ 
 دع١ٕٙب 05111ث ل  ِٓ 

 
 ر  اٌنركَٛـ
ثغبؤْ رعب ٠ً لبرار ِىبـبؤح ألقببس ٌغٕبخ اٌز١ضب١ر  اٌّعرٚفبخ  ّاورحاٌّٛاـمخ لٍٝ اٌ -

ٕببس % ِبٓ اٌّرربت اٌغببًِ ث95% ِٓ اٌّررت اٌغبًِ اٌبٝ 011ثفر  اٌنركَٛ ِٓ 
 دلٍٝ رؼجخ رس١ش ٚألقبس اٌٍغٕخ

 

  راِظ ألراص١خث
 و١ٍخ ا٢ألاة

لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
َ( ثبٌّٛاـمبببـخ لٍبببٝ أغببببس ثرٔببببِظ اٌّبعضبببز١ر اٌّغبببزرن ـبببٟ اٌٍؽبببخ 90/1/9102)

اٌؾبب١ٕ١خ ٚآألاثٙببب ثبب١ٓ عبِعببخ اٌمببب٘رح )و١ٍببخ ا٢ألاة( ٚعبِعببخ عبببٔؽٙبٞ  ع١بببٚرٛٔػ  
 درس١ش اٌغبِعخ أصٕبس .٠بررٗ ٌٍؾ١ٓوزٛر ثى١ٍخ ا٢ألاة ٚاٌاٞ ٚلعٗ اذصزبذ اٌ 

 
 و١ٍخ اللزؾبأل ٚاٌعٍَٛ اٌض١بص١خ 
لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
َ( ثبٌّٛاـمـخ لٍٝ أغبس ثرٔبِظ ٌٍؾؾٛي لٍٝ ألرعخ ِبعضبز١ر ِٕٙبٟ 90/1/9102)

ِزألٚعخ ـٟ الزؾبأل٠بد اٌؾؾخ ثب١ٓ عبِعبخ اٌمبب٘رح ٚعبِعبخ وٌٛبْٛ ـبٟ اكببر ِباورح 
 دثى١ٍخ اللزؾبأل ٚاٌعٍَٛ اٌض١بص١خَ( 9105اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌغبِعز١ٓ ِٕا )

لببرار ِغٍببش اٌ راصبببد اٌع١ٍببب ٚاٌجؾببٛس ثغٍضببزٗ إٌّعمبب ح ثزبببر٠خ اٌّٛاـمببخ لٍببٝ  -
َ( ثبٌّٛاـمبببـخ لٍبببٝ أغببببس ثرٔببببِظ ٌٍؾؾبببٛي لٍبببٝ ألرعبببخ ِبعضبببز١ر 90/1/9102)

أوببببأل٠ّٟ ِزألٚعبببخ ثببب١ٓ عبِعبببخ اٌمبببب٘رح ٚعبِعبببخ ثبببر١ٌٓ اٌؾبببرح ـبببٟ  اٌ راصببببد 
َ( 97/1/9101ّضببزمج١ٍخ  ـببٟ اكبببر ِبباورح اٌزفبببُ٘ اٌّجرِببخ ثبب١ٓ اٌغبببِعز١ٓ ـببٟ )اٌ
 ى١ٍخ اللزؾبأل ٚاٌعٍَٛ اٌض١بص١خدث
 

 رغى١ً ٌغبْ ِٚغبٌش
 األارح اٌغبِعخ 
مببخ لٍببٝ ؽببرؾ ثبب ي اٌغبِعببخ ٚؽبببـز ثغببؤْ اٌّٛاـ اٌّعرٚفببخ  ّبباورحثٕبببس لٍببٝ اٌ -

اٌغببٛألح ٌٍضبببألح ألقبببس ١٘ئببخ اٌزبب ر٠ش اٌّٛـبب ٠ٓ ٚاٌّجعببٛص١ٓ ـببٝ ِّٙبببد ل١ٍّببخ ِببٓ 

ي  اذعببٛر ٚاٌزع٠ٛقبببد اللزّبببأل اٌّبب رط ثّٛا.ٔببخ لضببُ رعٍبب١ُ اٌمببب٘رح ثبٌجبببة اذٚ
 ٌٍعب١ٍِٓ 

: صبراحلرر اٌّغٍش رغى١ً ٌغٕخ ِٓ اٌضبألح اذ 
رس١ش ِغٍش األارح ؽٕبأل٠ك  اٌ وزٛر/ ِؾّـ  ِؾّــٛأل دمحم ٠ٛصؿ

اٌرلب٠خ اٌطج١خ ثبٌغبِعـخ
ِمررا   

اٌ وزٛر/ دمحم ؽضٓ دمحم لج  اٌعع١ُ 
لبســُ ثؤلّبي ل١ّ  و١ٍــخ 

اٌزغـــبرح
لقٛا  

ِضزغـبر لبٔٛٔـٝ ٌرس١ـش  اٌ وزٛر/ رعت ِؾّٛأل أؽّـ  كبعـٓ
 اٌغبِعــخ

لقٛا  

اصخ اٌّٛفٛ  ـٝ فٛس عرك رٛاـر اٌّجبٌػ ِٓ الزّبأل اٌّٛا.ٔخ ٚرم ٠ُ رمر٠ر ثّبب  ٌ ر
 رٕزٙٝ ا١ٌٗ اٌ راصخ ٚلرفٗ لٍٝ اٌّغٍش ـٝ عٍضخ لبألِخد

 
ـزببٜٛ اذصببزبذ اٌبب وزٛر اٌّضزغبببر اٌمبببٔٛٔٝ ٌٍغبِعببـخ ثغببؤْ اٌزٛؽبب١ؿ ثٕبببس لٍببٝ  -

د١فـٝ ٌٍضـبألح ٔـٛاة رس١ش اٌغبِعخاٌٛظ
 لرر اٌّغٍش رغى١ً ٌغٕخ ِٓ اٌضبألح اذصبراح :

ٔبسببت رسبب١ش اٌغبِعببخ ٌغببئْٛ اٌ وزٛرح/ ٘جٗ ِؾطـفٝ وّـبي لٍٝ ٔٛػ
ِمررا   اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

ٔبســـببـت رس١ــببـش اٌغبِعـــببـخ اٌ وزٛر/  صعـ١  ٠ؾ١ـٝ ِؾّـٛأل فـٛ
ٌغـبببببـئْٛ خ ِبببببخ اٌّغزّبببببع 

ٚر١ّٕـخ اٌج١ئخ 
ا  لقٛ 

ٔبسببببببببت رسبببببببب١ش اٌغبِعببببببببخ اٌ وزٛر/ أ٠ّٓ صع  ٔؾر اٌ ٠ٓ اٌّزٌٛٝ 
ٌٍ راصبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

لقٛا  

ل١ّـبببببـ  و١ٍــبببببـخ اٌ راصببببببد اٌ وزٛر/ ِؾّـ  لٍـٝ ِؾّــ  ٔٛــً
اإلـر٠م١خ اٌع١ٍب

لقٛا  

ِضزغببببـبر لبٔٛٔببببـٝ ٌرس١ببببـش  اٌ وزٛر/ رعت ِؾّٛأل أؽّـ  كبعـٓ
 اٌغبِعــخ

لقٛا  

 اٌّٛفٛ  ر١ّٙ ا  ٌعرفٗ لٍٝ اٌّغٍش اذلٍٝ ٌٍغبِعبددٌؾ١بؼخ 
 

 عئْٛ اٌطالة
 و١ٍخ كت لؾر اٌع١ٕٝ

خطبة اذصزبذ اٌب وزٛر أِب١ٓ اٌّغٍبش اذلٍبٝ ٌٍغبِعببد ثغبؤْ كٍبت اٌطج١جبخ/ ثغؤْ  -
ِٝ ربْ صبٛ ِبٓ ألٌٚبخ ١ِبّٔببر ٚاٌّرعبؾخ ٌٍم١ب  ثّرؽٍبخ اٌّبعضبز١ر ثى١ٍبخ كبت لؾبر 

 دَ اٌ راص١خاٌع١ٕٝ ٚاٌزٝ رٍزّش ـ١خ الفبسٙب ِٓ ألـع اٌرصٛ
لــرر اٌّغٍـش أٔٗ ل ِبٔع ِٓ ؽ١ش اٌّج أ ثغرك ِٛاـمخ اٌضب١  اذصبزبذ اٌب وزٛر ٚ.٠بر 

 داٌزع١ٍُ اٌعبٌٝ لٍٝ ٘اا اٌغؤْ
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 زـــٛاسـع
 

 و١ٍخ اللزؾبأل ٚاٌعٍَٛ اٌض١بص١خ
زبذح اٌب وزٛرح/ ٕ٘ببس خ١بر اٌب ٠ٓ اٌّٛاـمخ لٍٝ رؤص١ش اٌىرصٟ اٌجؾضبٟ اٌعٍّبٟ ٌأصب -

ٌإللزؾبأل اٌىٍٟ )ٚأل٠عخ ل١ّزٙب ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِؾرٞ ٌِّٛخ ِٓ أصبررٙب( ٌزىبر٠ُ أصبّبس 
اذلببالَ ِببٓ أصبببراح ٚخر٠غببٟ اٌى١ٍببخ، ٚر٠ّٛببً اذٔغببطخ اٌجؾض١ببخ ـببٟ ِغبببلد ل١ٍّببخ 

 د١ً ٌغٕخ  رٕض١ك ٚلًّ لسؾخ ِفؾٍخِزنؾؾخ، ٚرغى
  ثّجٍػ ٚلب رٖ رثبع ١ٍِبْٛ ع١ٕبٗ ٠ؾبرؾ 0262اٌّٛاـمخ لٍٝ أغبس  عبسزح ألـعخ  -

اٌف١ٕببخ لبسبب ٘ب لٍببٝ اٌطببالة اذٚاسببً اٌّز١ّببز٠ٓ ـببٟ اذٔغببطخ اٌر٠بفبب١خ ٚاٌضمبـ١ببخ ٚ
 دٚاٌطالة اٌّزعضر٠ٓ ِبأل٠ب  

 ِؾٛ عزاس
 

 ِالؽعبداٌغزاساٌٛظ١فخالصـــُو١ٍخ
اٌ راصبد 
اٌع١ٍبببببببببببب 
 ٌٍزرث١خ

لمٛثبببببببببببببخ  أصزبذ د صٛصٓ اثرا١ُ٘ أثٛ اٌعال أدأل
 اٌزٕج١خ

ِٛاـمببببببببخ ِغٍضببببببببٝ 
 اٌمضُ ٚاٌى١ٍخ

 
 داػ اٌى١ٍـــخاٌّٛاـمـخ لٍـــــٝ الـــزر  اٌمــرار :  ●

 
 اؽبٌخ ٌٍّعبط اٌّجىر

 
 ِالؽعبد رأٜ اٌى١ٍخرأٜ اٌمضُاٌٛظ١فخالصـــُو١ٍخ

كببببببت 
لؾببببر 
 اٌع١ٕٝ

أدألد كبببببرق دمحم 
ِٛاـمبببخ ـبببٝ  أصزبذ اثرا١ُ٘ لطت

9/1/9102 
ِٛاـمبببببببخ ـبببببببٝ 

02/1/9102 

الزجبببببببببببببرا  ِببببببببببببٓ 
(9/1/9102 )َ

ٚذٌبببببه ثٕببببببس لٍبببببٝ 
اٌطٍبببت اٌّمببب َ ِببببٓ 
ص١بألرٗ كجمب  ٌمٛالب  

 71اٌز١ض١ر ثبٌّبألح )
(  ِبببببببٓ لببببببببْٔٛ 9/

اٌن ِببخ اٌّ ١ٔببخ رلببُ 
( ٌضببببببببببببببببببببببٕخ 10)
(9106)َ 

 
اٌزٛؽ١ـخ ثبؽبٌـخ اٌّٛفـٛ  ٌأصـزبذ اٌ وزـٛر اٌّضزغبر اٌمبٔٛٔٝ   اٌمــرار :  ●

 دٌٍغبِعخ
 

 
 

 اؽزضبة ـزرح رغـبٚ.  
 

ِالؽعبداٌٛظ١فخالصـــُو١ٍخ/ ِعٙ 
اللزؾبأل ٚاٌعٍَٛ 

 0/01/9101الزجبرا  ِٓ  ِ رس دمحم ِؾّٛأل ؽّ  ِؾّٛألألد  اٌض١بص١خ
 د91/9/9102ؽزٝ  

 0/00/9101الزجبرا  ِٓ  أصزبذ كبرق دمحم ؽٍّٝ اٌض١ أدألد  كت لؾر اٌع١ٕٝ
 د07/9/9102ؽزٝ  

 0/0/9102الزجببببرا  ِبببٓ  ِ رس أؽّ  دمحم لج  اٌٛ٘بةألد  إٌٙ صخ
 د97/1/9102ؽزٝ  

ِ رس  ؼٕٝدمحم اصّبل١ً أؽّ  ِرَدَد  إٌٙ صخ
 ِضبل 

 0/01/9101الزجبرا  ِٓ 
ا١ٌَٛ اٌزبٌٝ ٢خر ِ  ؽزٝ  

ا١ٌبببببببببببببببَٛ  91/9/9102
 اٌضبثك ٌزضٍُ اٌعًّد

 
 .اٌّٛاـمـخ لٍـــــٝ الـــزراػ اٌى١ٍـــخ  اٌمــرار :  ●

 
 

ِالؽعبداٌٛظ١فخالصـــُو١ٍخ/ ِعٙ 

 05/09/9101الزجبرا  ِٓ  ِع١ ح أ١ِٕخ أصبِخ دمحم عٛلٝ َد  اٌعٍَٛ
 د1/9/9102ؽزٝ  

اللزؾبأل 
ٚاٌعٍَٛ 
 اٌض١بص١خ

ِ رس  ٔٛر٘بْ أصبِخ ععجبْ َدَد 
 ِضبل 

الزجببببببببببببببببببرا  ِبببببببببببببببببٓ -0
ا١ٌبببببببَٛ  92/00/9101

اٌزبببٌٝ ٌزبببر٠خ إٌّبلغببخ 
 91/0/9102ؽزبببببببببببببٝ 

عببٙر٠ٓ اصببزع األ ٌٍعببٛألح 
ثّررتد

الزجببببببببببببببببببرا  ِبببببببببببببببببٓ -9
ؽزبببببببببببببٝ  92/0/9102
ا١ٌبببببببببببَٛ  00/1/9102

زضٍُ اٌعًّ لٍٝ اٌضبثك ٌ
أٙب اعبب.ح خبؽبخ ثب ْٚ 

 ِررت
 

 داٌّٛاـمـخ لٍـــــٝ الـــزراػ اٌى١ٍـــخ  اٌمــرار :  ●
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 و١ٍخ اللزؾبأل ٚاٌعٍَٛ اٌض١بص١خ
زبذح اٌب وزٛرح/ ٕ٘ببس خ١بر اٌب ٠ٓ اٌّٛاـمخ لٍٝ رؤص١ش اٌىرصٟ اٌجؾضبٟ اٌعٍّبٟ ٌأصب -

ٌإللزؾبأل اٌىٍٟ )ٚأل٠عخ ل١ّزٙب ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِؾرٞ ٌِّٛخ ِٓ أصبررٙب( ٌزىبر٠ُ أصبّبس 
اذلببالَ ِببٓ أصبببراح ٚخر٠غببٟ اٌى١ٍببخ، ٚر٠ّٛببً اذٔغببطخ اٌجؾض١ببخ ـببٟ ِغبببلد ل١ٍّببخ 

 د١ً ٌغٕخ  رٕض١ك ٚلًّ لسؾخ ِفؾٍخِزنؾؾخ، ٚرغى
  ثّجٍػ ٚلب رٖ رثبع ١ٍِبْٛ ع١ٕبٗ ٠ؾبرؾ 0262اٌّٛاـمخ لٍٝ أغبس  عبسزح ألـعخ  -

اٌف١ٕببخ لبسبب ٘ب لٍببٝ اٌطببالة اذٚاسببً اٌّز١ّببز٠ٓ ـببٟ اذٔغببطخ اٌر٠بفبب١خ ٚاٌضمبـ١ببخ ٚ
 دٚاٌطالة اٌّزعضر٠ٓ ِبأل٠ب  

 ِؾٛ عزاس
 

 ِالؽعبداٌغزاساٌٛظ١فخالصـــُو١ٍخ
اٌ راصبد 
اٌع١ٍبببببببببببب 
 ٌٍزرث١خ

لمٛثبببببببببببببخ  أصزبذ د صٛصٓ اثرا١ُ٘ أثٛ اٌعال أدأل
 اٌزٕج١خ

ِٛاـمببببببببخ ِغٍضببببببببٝ 
 اٌمضُ ٚاٌى١ٍخ

 
 داػ اٌى١ٍـــخاٌّٛاـمـخ لٍـــــٝ الـــزر  اٌمــرار :  ●

 
 اؽبٌخ ٌٍّعبط اٌّجىر

 
 ِالؽعبد رأٜ اٌى١ٍخرأٜ اٌمضُاٌٛظ١فخالصـــُو١ٍخ

كببببببت 
لؾببببر 
 اٌع١ٕٝ

أدألد كبببببرق دمحم 
ِٛاـمبببخ ـبببٝ  أصزبذ اثرا١ُ٘ لطت

9/1/9102 
ِٛاـمبببببببخ ـبببببببٝ 

02/1/9102 

الزجبببببببببببببرا  ِببببببببببببٓ 
(9/1/9102 )َ

ٚذٌبببببه ثٕببببببس لٍبببببٝ 
اٌطٍبببت اٌّمببب َ ِببببٓ 
ص١بألرٗ كجمب  ٌمٛالب  

 71اٌز١ض١ر ثبٌّبألح )
(  ِبببببببٓ لببببببببْٔٛ 9/

اٌن ِببخ اٌّ ١ٔببخ رلببُ 
( ٌضببببببببببببببببببببببٕخ 10)
(9106)َ 

 
اٌزٛؽ١ـخ ثبؽبٌـخ اٌّٛفـٛ  ٌأصـزبذ اٌ وزـٛر اٌّضزغبر اٌمبٔٛٔٝ   اٌمــرار :  ●

 دٌٍغبِعخ
 

 
 

 اؽزضبة ـزرح رغـبٚ.  
 

ِالؽعبداٌٛظ١فخالصـــُو١ٍخ/ ِعٙ 
اللزؾبأل ٚاٌعٍَٛ 

 0/01/9101الزجبرا  ِٓ  ِ رس دمحم ِؾّٛأل ؽّ  ِؾّٛألألد  اٌض١بص١خ
 د91/9/9102ؽزٝ  

 0/00/9101الزجبرا  ِٓ  أصزبذ كبرق دمحم ؽٍّٝ اٌض١ أدألد  كت لؾر اٌع١ٕٝ
 د07/9/9102ؽزٝ  

 0/0/9102الزجببببرا  ِبببٓ  ِ رس أؽّ  دمحم لج  اٌٛ٘بةألد  إٌٙ صخ
 د97/1/9102ؽزٝ  

ِ رس  ؼٕٝدمحم اصّبل١ً أؽّ  ِرَدَد  إٌٙ صخ
 ِضبل 

 0/01/9101الزجبرا  ِٓ 
ا١ٌَٛ اٌزبٌٝ ٢خر ِ  ؽزٝ  

ا١ٌبببببببببببببببَٛ  91/9/9102
 اٌضبثك ٌزضٍُ اٌعًّد

 
 .اٌّٛاـمـخ لٍـــــٝ الـــزراػ اٌى١ٍـــخ  اٌمــرار :  ●

 
 

ِالؽعبداٌٛظ١فخالصـــُو١ٍخ/ ِعٙ 

 05/09/9101الزجبرا  ِٓ  ِع١ ح أ١ِٕخ أصبِخ دمحم عٛلٝ َد  اٌعٍَٛ
 د1/9/9102ؽزٝ  

اللزؾبأل 
ٚاٌعٍَٛ 
 اٌض١بص١خ

ِ رس  ٔٛر٘بْ أصبِخ ععجبْ َدَد 
 ِضبل 

الزجببببببببببببببببببرا  ِبببببببببببببببببٓ -0
ا١ٌبببببببَٛ  92/00/9101

اٌزبببٌٝ ٌزبببر٠خ إٌّبلغببخ 
 91/0/9102ؽزبببببببببببببٝ 

عببٙر٠ٓ اصببزع األ ٌٍعببٛألح 
ثّررتد

الزجببببببببببببببببببرا  ِبببببببببببببببببٓ -9
ؽزبببببببببببببٝ  92/0/9102
ا١ٌبببببببببببَٛ  00/1/9102

زضٍُ اٌعًّ لٍٝ اٌضبثك ٌ
أٙب اعبب.ح خبؽبخ ثب ْٚ 

 ِررت
 

 داٌّٛاـمـخ لٍـــــٝ الـــزراػ اٌى١ٍـــخ  اٌمــرار :  ●
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 أٙبس خ ِخ ٚاصزمبلد
 

ِالؽعبداٌٛظ١فخالصـــُو١ٍخ/ ِعٙ 

ِ رس  َدَد رض١ُٕ دمحم لج  هللا  ا٢ألاة
 ِضبل  

أٙبس خ ِخ لزجبرا  ِٓ 
ٌٝ َ( ا١ٌَٛ اٌزب0/2/9107)

ٌزبر٠خ ٔٙب٠خ أخر ِ  ِٚطبٌجزٙب 
ٚفبِٕٙب ثبٌٕفمبد الزجبرا  ِٓ 

 َ( ربر٠خ اٌضفرد 0/2/9101)

كت لؾر 
 ِ رس  ألد ع١زبر صبِٝ لٍٝ ؽض١ٕٓ اٌع١ٕٝ

اصزمبٌخ الزجبرا  ِٓ 
َ( لمت أزٙبس 0/1/9102)

اعب.رٙب اٌنبؽخ ٌّراـمخ اٌزٚط 
 ٌعرٚؾ خبؽخد 

أصزبذ  ألد ؽغـبط ؽـالػ .٠ــٓ  اٌزرالخ
 ِضبل  

أٙبس خ ِخ ٚاصزمبٌخ الزجبرا  
َ( ربر٠خ 01/6/9101ِٓ )

أمطبلٗ لٓ اٌعًّ لمت أزٙبس 
اٌّّٙخ اٌع١ٍّخ ثىٕ ا ٚذٌه 

( ِٓ 007رطج١مب  ٌٕؼ اٌّبألح )
 لبْٔٛ رٕع١ُ اٌغبِعبدد 

ِ رس  َدَد أؽّ  أصّبل١ً ص١   اٌزرالخ
 ِضبل  

أٙبس اعب.ح ألراص١خ ٚخ ِخ 
َ( 0/01/9106ِٓ )الزجبرا  

ا١ٌَٛ اٌزبٌٝ ٢خر ِ  ٌع َ اٌعٛألح 
ِٚطبٌجزٗ ٚفبِٕٗ ثبٌٕفمبد 

َ( 5/01/9100الزجبرا  ِٓ )
 ربر٠خ اٌضفرد 

اٌؾبصجبد 
 ِع١    د لّر ِؾطفٝ ِؾٝ اٌ ٠ٓ  ٚاٌّعٍِٛبد

أٙبس خ ِخ الزجبرا  ِٓ 
َ( ا١ٌَٛ اٌزبٌٝ 0/5/9101)

لٔزٙبس أخر ِ  ِٚطبٌجزٗ 
بٌٕفمبد الزجبرا  ِٓ ٚفبِٕٗ ث

َ( ربر٠خ اٌضفرد 01/1/9101)

 

 ِ رس  ألد دمحم خبٌ  دمحم اصّبل١ً َاٌعٍٛ

َ( 0/01/9101الزجبببببرا  ِببببٓ )
ربر٠خ أمطبلبخ لبٓ اٌعّبً لمبت 
أزٙببببس اعب.ربببٗ اٌنبؽبببخ ثببب ْٚ 
ِررببببت ٌرلب٠ببببخ اذصببببرح ٚذٌببببه 

( ِبببٓ 07رطج١مبببب  ٌبببٕؼ اٌّببببألح )
 لبْٔٛ رٕع١ُ اٌغبِعبدد 

 
ثض األ ِب ل   اٌّٛاـمخ لٍـٝ الــزراػ اٌى١ٍـخ ، ِـع اٌــزاَ ص١بألرٗ/ص١بألرٙب اٌمـرار :  ●

 ٠ىْٛ ِضزؾمـب  ل١ٍٗ/ل١ٍٙب ِٓ اٌززاِبد ِب١ٌخ لجً اٌى١ٍخ ٚاٌغبِعخد

 قرارات
 مجلس جامعة القاھرة

 م)۲٦/٥/۲۰۱۹) بتاریــخ (۱۱۸٤الجلسة رقم (
والتھنئ��ة بمناس��بة ش��ھر : الترحی��ب بالس��ادة األس��اتذة أعض��اء المجل��ـس الموق��ـر، أوالً 

المب��ارك، ورح��ب س��یادتھ باألس��تاذ  عی��د الفط��رحل��ول رمض��ان المب��ارك وق��رب 
 بق.الدكتور/ فتحى فكرى وزیر القوى العاملة والھجرة السا

 
وبی���ان أن  اإلحاط���ة علم���اً بس���یر أعم���ال امتحان���ات الفص���ل الدراس���ي الث���اني، ثانیً���ا:

االمتحان��ات كان��ت ھادئ��ة ومس��تقرة ف��ي جمی��ع الكلی��ات بع��د اتخ��اذ االج���راءات 
والتدابیر الالزم�ة الت�ي أس�ھمت ف�ي انض�باط االمتحان�ات وتیس�یرھا دون ح�دوث 

 ن�ات الفص�ل الدراس�ي الث�انيامتحاع�الن نت�ائج إ ض�رورة والتأكید على معوقات.
 .  ، وبحد أقصى أسبوعینبأول بعد انتھائھا أوالً 

 
 ً تق�دم الجامع�ة تقدیم التھنئة للمجلس الموقر وأعضاء ھیئة الت�دریس والع�املین ب :ثالثا

أل�ف  ۳۰م) بع�د فح�ص ۲۰۱۹الھولندي للجامع�ات لع�ام ( Leiden في تصنیف
ة للتص�نیف، وت�م إدراج جامع�ة جامعة على مستوى الع�الم طبق�ا للمع�اییر الدولی�

، حی��ث نش��رت الق��اھرة األول��ى عل��ى مس��توى الجامع��ات المص��ریة واإلفریقی��ة
بحث���اً بالمش���اركة م���ع الجامع���ات  ٥۷٤۹ ابحثً���ا دولیً���ا، منھ��� ۷٤۰٦الجامع���ة 

بحثاً متمیًزا داخ�ل أفض�ل  ۱۹٤بحثًا بالمشاركة مع الصناعة، و ۲۱۷العالمیة، و
 في ھذا التصنیف. عالمیًا ۳٤۱لمركز مجالت علمیة دولیة، محتلة ا ۱۰

 
 ً أن الجامع�ة حریص�ة عل�ى تق�دیم ال�دعم ال�دكتور دمحم عثم�ان الخش�ت  أكد األستاذ :رابعا

الكام��ل للبح��ث العلم��ي، وزی��ادة النش��ر ال��دولي، وتحس��ین مرك��ز الجامع��ة ف��ي 
التصنیفات العالمیة، مش�یرا إل�ى رؤی�ة الجامع�ة فیم�ا یتعل�ق باس�تثمار األبح�اث 

التي یقوم بھا أعضاء ھیئة التدریس في معالج�ة القض�ایا ذات الم�ردود  العلمیة
عل��ى التنمی��ة واالقتص��اد ال��وطني، الفت��ا إل��ى قی��ام الجامع��ة بتموی��ل ع��دد م��ن 
المش���روعات البحثی���ة التطبیقی���ة ف���ي مج���االت المی���اه، والطاق���ة، والزراع���ة، 

رئ�یس ولتحقی�ق ھ�ذا الھ�دف أعل�ن  والغذاء، والعشوائیات، والص�حة وغیرھ�ا.
ع��ن زی�ادة مكاف��آت النش�ر ال��دولي ألعض�اء ھیئ��ة الت�دریس المنش��ورة الجامع�ة 

% بع�د ض�بط المع�اییر ۱۰۰بحوثھم ف�ي المج�الت وال�دوریات العالمی�ة بنس�بة 
بند زیادة تمویل  سیادتھ عن الخاصة بالنشر الدولي للبحوث العلمیة، كما أعلن

مص�ر بحاج�ة للبح�ث مؤك�داً أن  مث�ل موازن�ة الدول�ة، %۱۰۰بنسبة  أبحاث ۳
ویساھم في التنمیة المستدامة، إل�ى  یحقق النفع للمجتمع وأبنائھ،العلمي الذي 

 جانب تحسین ترتیب الجامعة داخل التصنیفات الدولیة المعتمدة.
أن ما تم اتخ�اذه م�ن إج�راءات ف�ي البح�ث العلم�ي والنش�ر  سیادتھوأوضح  •

إیمان�ا م�ن الجامع�ة  ، م�ن قب�ل اتخ�ذتھا ت�م الدولي یعد أكبر حزمة إجراءات
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 قرارات
 مجلس جامعة القاھرة

 م)۲٦/٥/۲۰۱۹) بتاریــخ (۱۱۸٤الجلسة رقم (
والتھنئ��ة بمناس��بة ش��ھر : الترحی��ب بالس��ادة األس��اتذة أعض��اء المجل��ـس الموق��ـر، أوالً 

المب��ارك، ورح��ب س��یادتھ باألس��تاذ  عی��د الفط��رحل��ول رمض��ان المب��ارك وق��رب 
 بق.الدكتور/ فتحى فكرى وزیر القوى العاملة والھجرة السا

 
وبی���ان أن  اإلحاط���ة علم���اً بس���یر أعم���ال امتحان���ات الفص���ل الدراس���ي الث���اني، ثانیً���ا:

االمتحان��ات كان��ت ھادئ��ة ومس��تقرة ف��ي جمی��ع الكلی��ات بع��د اتخ��اذ االج���راءات 
والتدابیر الالزم�ة الت�ي أس�ھمت ف�ي انض�باط االمتحان�ات وتیس�یرھا دون ح�دوث 

 ن�ات الفص�ل الدراس�ي الث�انيامتحاع�الن نت�ائج إ ض�رورة والتأكید على معوقات.
 .  ، وبحد أقصى أسبوعینبأول بعد انتھائھا أوالً 

 
 ً تق�دم الجامع�ة تقدیم التھنئة للمجلس الموقر وأعضاء ھیئة الت�دریس والع�املین ب :ثالثا

أل�ف  ۳۰م) بع�د فح�ص ۲۰۱۹الھولندي للجامع�ات لع�ام ( Leiden في تصنیف
ة للتص�نیف، وت�م إدراج جامع�ة جامعة على مستوى الع�الم طبق�ا للمع�اییر الدولی�

، حی��ث نش��رت الق��اھرة األول��ى عل��ى مس��توى الجامع��ات المص��ریة واإلفریقی��ة
بحث���اً بالمش���اركة م���ع الجامع���ات  ٥۷٤۹ ابحثً���ا دولیً���ا، منھ��� ۷٤۰٦الجامع���ة 

بحثاً متمیًزا داخ�ل أفض�ل  ۱۹٤بحثًا بالمشاركة مع الصناعة، و ۲۱۷العالمیة، و
 في ھذا التصنیف. عالمیًا ۳٤۱لمركز مجالت علمیة دولیة، محتلة ا ۱۰

 
 ً أن الجامع�ة حریص�ة عل�ى تق�دیم ال�دعم ال�دكتور دمحم عثم�ان الخش�ت  أكد األستاذ :رابعا

الكام��ل للبح��ث العلم��ي، وزی��ادة النش��ر ال��دولي، وتحس��ین مرك��ز الجامع��ة ف��ي 
التصنیفات العالمیة، مش�یرا إل�ى رؤی�ة الجامع�ة فیم�ا یتعل�ق باس�تثمار األبح�اث 

التي یقوم بھا أعضاء ھیئة التدریس في معالج�ة القض�ایا ذات الم�ردود  العلمیة
عل��ى التنمی��ة واالقتص��اد ال��وطني، الفت��ا إل��ى قی��ام الجامع��ة بتموی��ل ع��دد م��ن 
المش���روعات البحثی���ة التطبیقی���ة ف���ي مج���االت المی���اه، والطاق���ة، والزراع���ة، 

رئ�یس ولتحقی�ق ھ�ذا الھ�دف أعل�ن  والغذاء، والعشوائیات، والص�حة وغیرھ�ا.
ع��ن زی�ادة مكاف��آت النش�ر ال��دولي ألعض�اء ھیئ��ة الت�دریس المنش��ورة الجامع�ة 

% بع�د ض�بط المع�اییر ۱۰۰بحوثھم ف�ي المج�الت وال�دوریات العالمی�ة بنس�بة 
بند زیادة تمویل  سیادتھ عن الخاصة بالنشر الدولي للبحوث العلمیة، كما أعلن

مص�ر بحاج�ة للبح�ث مؤك�داً أن  مث�ل موازن�ة الدول�ة، %۱۰۰بنسبة  أبحاث ۳
ویساھم في التنمیة المستدامة، إل�ى  یحقق النفع للمجتمع وأبنائھ،العلمي الذي 

 جانب تحسین ترتیب الجامعة داخل التصنیفات الدولیة المعتمدة.
أن ما تم اتخ�اذه م�ن إج�راءات ف�ي البح�ث العلم�ي والنش�ر  سیادتھوأوضح  •

إیمان�ا م�ن الجامع�ة  ، م�ن قب�ل اتخ�ذتھا ت�م الدولي یعد أكبر حزمة إجراءات
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البح�وث العلمی�ة ف�ي دع�م خط�ط الدول�ة  في توظی�ف نت�ائج بدورھا الوطني
 .التنمویة والنھوض باالقتصاد الوطني

إن إدارة الجامع�ة تق�دم ال�دعم الم�ادي للكلی�ات لنش�ر بح�وثھم وأكد س�یادتھ  •
ف��ي المج��الت الدولی��ة، مش��یراً إل��ى ض��رورة إنش��اء منص��ة للنش��ر ال��دولي 

مس����اعدة الكلی����ات، وبخاص����ة كلی����ات العل����وم اإلنس����انیة  یك����ون دورھ����ا
واالجتماعی��ة لنش��ر بح��وث أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس باللغ��ة اإلنجلیزی��ة ف��ي 
المج��الت وال��دوریات العالمی��ة، إل��ى جان��ب المس��اعدة ف��ي ترجم��ة األبح��اث 
المستحقة للنش�ر ال�دولي م�ن اللغ�ة العربی�ة إل�ى اللغ�ة اإلنجلیزی�ة، والعم�ل 

ت العلمی�ة بكلی�ات الجامع�ة إل�ى مج�الت دولی�ة، مش�یًرا علي تحوی�ل المج�ال
إل��ى أن الع��دد األول م��ن مجل��ة جامع��ة الق��اھرة الدولی��ة للعل��وم اإلنس��انیة 

 جاري طباعتھ.
 وفى ھذا الصدد قرر المجلس تشكیل لجنة من السادة األساتذة:ـ

ال���دكتور/  أیم���ن س���عد نص���ر ال���دین 
 المتولى الخطیب

 . نائـ����ـب رئیـــ����ـس الجامعـــ����ـة
 للدراســـات العلیـــا والبحــوث

 مقرراً 

عمی��د كلی��ة الحاس��بات وال��ذكاء  الدكتورة/ إیمــان علــي ثـروت 
 االصطناعي

 عضواً 

 عضواً  عمیـــــــد كلیـــــة اآلداب الدكتور/ أحمـــد الشربینـى السید 
 عضواً  عمیــد كلیـــة الطــب البیطـري الدكتور/ خالد فاروق دمحم العامرى

 عضواً  عمیـــد كلیــــة دار العلـــوم الدكتور/ عبد الراضى دمحم 
ق����ائم بأعم����ال عمی����ـد كلیـــ����ـة  الدكتور/ جمعھ دمحم محمود 

 اآلثـار
 عضواً 

الس�����ید المھن�����دس/ أحمـ�����ـد محم�����ـد 
 یوسف تركى

ق�����ائم بأعم�����ال أمـ�����ـین عـ�����ـام 
 الجامعـة

 عضواً 

نفیذی��ة لمنص��ة النش��ر ال��دولى وللجن��ة االس��تعانة بم��ن ت��راه لدراس��ة الخط��ة الت
لمساعدة كلی�ات العل�وم االنس�انیة واالجتماعی�ة، وزی�ادة مكاف�آت النش�ر ال�دولى 
مع ضبط المعاییر، واقتراح سبل تقدیم المساعدة للكلی�ات لتحوی�ل مجالتھ�ا إل�ى 
مجالت دولیة، وتقدیم تقریر بما تنتھى الی�ھ الدراس�ة خ�الل ش�ھر مش�تمال عل�ى 

 الى، وعرضھ على المجلس فى جلسة قادمة.الھیكل اإلدارى والم
االھتمام بموضوع التصنیف ال�دولي ، ، إلى ضرورة الجامعةرئیس  أشارو •

عم��ل تص��نیف داخل��ي بالجامع��ة للكلی��ات واألقس��ام یق��وم عل��ى حزم��ة م��ن و
المع���اییر المش���تركة ب���ین أھ���م التص���نیفات الدولی���ة، كالس���معة األكادیمی���ة 

 فس��ة الداخلی��ة ب��ین الكلی��ات واألقس��اموالحوكم�ة، بم��ا ی��ؤدي إل��ى دع��م المنا
 .على أن یكون ذلك أحد مھام اللجنة

ن الجامع�ة كی�ان واح�د ولھ�ا ھ�دف واح�د، وھ�و النھ�وض كما أكد س�یادتھ أ •
والسعي إلیج�اد حال�ة م�ن االس�تقرار  ،بشكل عام والكلیات بشكل خاص بھا

ال��دائم داخ��ل أرج��اء الجامع��ة، وھ��و م��ا نجح��ت الجامع��ة ف��ي تحقیق��ھ بش��كل 
مواص��لة ال��دعم لعم��داء الكلی��ات للنھ��وض بكلی��اتھم،  أھمی��ةبی��ر، مؤك��ًدا ك

ومش�دًدا عل��ى ع��دم تھ��اون الجامع��ة ف�ي إنج��از العدال��ة تج��اه أي تقص��یر أو 
 خطأ.

 ً البیئی��ة  عل��ى إنش��اء وح��دة لرص��د ودراس��ة المش��كالتالمجل��س كم��ا واف��ق : خامس��ا
 واالجتماعیة.

 على أن تتكون الوحدة من السادة األساتذة:ـ

 دكتور/  عبـاس دمحم عبــاس ال
عمیـ���ـد كلی���ة التخط���یط اإلقلیم���ى 

 والعمراني
 عمیـــــــــد كلیـــــة اآلداب الدكتور/ أحمـــد الشربینـى السید 

 الدكتور/ طـارق فھمى عبد العـزیز 
عمی����ـد المعھ����ـد الق����ومي لعلـ����ـوم 

 اللیـزر
ال�����دكتور/ عب�����د الراض�����ى دمحم عب�����د 

 المحسن رضوان
 یــــــة دار العلـــومعمیـــد كل

 عمیـــد كلیــــــة العلـــــوم الدكتور/ عبــد الحمیـد المنــاوى
 
 

 ً التھنئ�ة لمجل�س الجامع�ة عل�ى موافق�ة المجل�س األعل�ى  جامع�ةالوقدم رئ�یس : سادسا
نشاء كلیة الدراسات العلیا للن�انو تكنول�وجي بالجامع�ة والت�ي إللجامعات على 

كنول���وجي ف���ي مص���ر، مؤك���ًدا ت���وافر كاف���ة اإلمكان���ات تع���د أول كلی���ة للن���انو ت
ة ـدء الدراس�ـة، لب�ـوالمقومات الالزمة إلنشائھا من بنیة تحتیة وك�وادر بشری�

 .م)۲۰۱۹/۲۰۲۰( لــي المقبـام الجامعـا العــبھ
 

 ً س��واء ، م)۲۰۱۹(ة الطالبی��ة خ��الل العطل��ة الص��یفیة ـة األنشط��ـة بخط��ـاإلحاط��: س��ابعا
للجامع��ة، أو عل��ى مس��توى ك��ل كلی��ة ، أو األنش��طة عل��ى المس��توى المرك��زي 

   من ھذه األنشطة ما یلي:والفردیة للطالب، 
فتح المالعب الریاضیة أمام الطالب في الفت�رة الص�یفیة لمزاول�ة األنش�طة  •

   .الریاضیة المختلفة والتدریب
 .إقامة معسكرات شاطئیة بمرسى مطروح على أفواج للطلبة والطالبات •
تنمی���ة مھ���ارات الط���الب ف���ي الح���رف والمش���روعات تنظ���یم ورش عم���ل ل •

الصغیرة، بجانب معسكر "قادة المستقبل" في نس�ختھ الثالث�ة وال�ذي یق�ام 
فتح مس�ارات المش�اركة  :صیف ھذا العام، بعنوان "تطویر العقل المصري

 والبناء وریادة األعمال".
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البح�وث العلمی�ة ف�ي دع�م خط�ط الدول�ة  في توظی�ف نت�ائج بدورھا الوطني
 .التنمویة والنھوض باالقتصاد الوطني

إن إدارة الجامع�ة تق�دم ال�دعم الم�ادي للكلی�ات لنش�ر بح�وثھم وأكد س�یادتھ  •
ف��ي المج��الت الدولی��ة، مش��یراً إل��ى ض��رورة إنش��اء منص��ة للنش��ر ال��دولي 

مس����اعدة الكلی����ات، وبخاص����ة كلی����ات العل����وم اإلنس����انیة  یك����ون دورھ����ا
واالجتماعی��ة لنش��ر بح��وث أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس باللغ��ة اإلنجلیزی��ة ف��ي 
المج��الت وال��دوریات العالمی��ة، إل��ى جان��ب المس��اعدة ف��ي ترجم��ة األبح��اث 
المستحقة للنش�ر ال�دولي م�ن اللغ�ة العربی�ة إل�ى اللغ�ة اإلنجلیزی�ة، والعم�ل 

ت العلمی�ة بكلی�ات الجامع�ة إل�ى مج�الت دولی�ة، مش�یًرا علي تحوی�ل المج�ال
إل��ى أن الع��دد األول م��ن مجل��ة جامع��ة الق��اھرة الدولی��ة للعل��وم اإلنس��انیة 

 جاري طباعتھ.
 وفى ھذا الصدد قرر المجلس تشكیل لجنة من السادة األساتذة:ـ

ال���دكتور/  أیم���ن س���عد نص���ر ال���دین 
 المتولى الخطیب

 . نائـ����ـب رئیـــ����ـس الجامعـــ����ـة
 للدراســـات العلیـــا والبحــوث

 مقرراً 

عمی��د كلی��ة الحاس��بات وال��ذكاء  الدكتورة/ إیمــان علــي ثـروت 
 االصطناعي

 عضواً 

 عضواً  عمیـــــــد كلیـــــة اآلداب الدكتور/ أحمـــد الشربینـى السید 
 عضواً  عمیــد كلیـــة الطــب البیطـري الدكتور/ خالد فاروق دمحم العامرى

 عضواً  عمیـــد كلیــــة دار العلـــوم الدكتور/ عبد الراضى دمحم 
ق����ائم بأعم����ال عمی����ـد كلیـــ����ـة  الدكتور/ جمعھ دمحم محمود 

 اآلثـار
 عضواً 

الس�����ید المھن�����دس/ أحمـ�����ـد محم�����ـد 
 یوسف تركى

ق�����ائم بأعم�����ال أمـ�����ـین عـ�����ـام 
 الجامعـة

 عضواً 

نفیذی��ة لمنص��ة النش��ر ال��دولى وللجن��ة االس��تعانة بم��ن ت��راه لدراس��ة الخط��ة الت
لمساعدة كلی�ات العل�وم االنس�انیة واالجتماعی�ة، وزی�ادة مكاف�آت النش�ر ال�دولى 
مع ضبط المعاییر، واقتراح سبل تقدیم المساعدة للكلی�ات لتحوی�ل مجالتھ�ا إل�ى 
مجالت دولیة، وتقدیم تقریر بما تنتھى الی�ھ الدراس�ة خ�الل ش�ھر مش�تمال عل�ى 

 الى، وعرضھ على المجلس فى جلسة قادمة.الھیكل اإلدارى والم
االھتمام بموضوع التصنیف ال�دولي ، ، إلى ضرورة الجامعةرئیس  أشارو •

عم��ل تص��نیف داخل��ي بالجامع��ة للكلی��ات واألقس��ام یق��وم عل��ى حزم��ة م��ن و
المع���اییر المش���تركة ب���ین أھ���م التص���نیفات الدولی���ة، كالس���معة األكادیمی���ة 

 فس��ة الداخلی��ة ب��ین الكلی��ات واألقس��اموالحوكم�ة، بم��ا ی��ؤدي إل��ى دع��م المنا
 .على أن یكون ذلك أحد مھام اللجنة

ن الجامع�ة كی�ان واح�د ولھ�ا ھ�دف واح�د، وھ�و النھ�وض كما أكد س�یادتھ أ •
والسعي إلیج�اد حال�ة م�ن االس�تقرار  ،بشكل عام والكلیات بشكل خاص بھا

ال��دائم داخ��ل أرج��اء الجامع��ة، وھ��و م��ا نجح��ت الجامع��ة ف��ي تحقیق��ھ بش��كل 
مواص��لة ال��دعم لعم��داء الكلی��ات للنھ��وض بكلی��اتھم،  أھمی��ةبی��ر، مؤك��ًدا ك

ومش�دًدا عل��ى ع��دم تھ��اون الجامع��ة ف�ي إنج��از العدال��ة تج��اه أي تقص��یر أو 
 خطأ.

 ً البیئی��ة  عل��ى إنش��اء وح��دة لرص��د ودراس��ة المش��كالتالمجل��س كم��ا واف��ق : خامس��ا
 واالجتماعیة.

 على أن تتكون الوحدة من السادة األساتذة:ـ

 دكتور/  عبـاس دمحم عبــاس ال
عمیـ���ـد كلی���ة التخط���یط اإلقلیم���ى 

 والعمراني
 عمیـــــــــد كلیـــــة اآلداب الدكتور/ أحمـــد الشربینـى السید 

 الدكتور/ طـارق فھمى عبد العـزیز 
عمی����ـد المعھ����ـد الق����ومي لعلـ����ـوم 

 اللیـزر
ال�����دكتور/ عب�����د الراض�����ى دمحم عب�����د 

 المحسن رضوان
 یــــــة دار العلـــومعمیـــد كل

 عمیـــد كلیــــــة العلـــــوم الدكتور/ عبــد الحمیـد المنــاوى
 
 

 ً التھنئ�ة لمجل�س الجامع�ة عل�ى موافق�ة المجل�س األعل�ى  جامع�ةالوقدم رئ�یس : سادسا
نشاء كلیة الدراسات العلیا للن�انو تكنول�وجي بالجامع�ة والت�ي إللجامعات على 

كنول���وجي ف���ي مص���ر، مؤك���ًدا ت���وافر كاف���ة اإلمكان���ات تع���د أول كلی���ة للن���انو ت
ة ـدء الدراس�ـة، لب�ـوالمقومات الالزمة إلنشائھا من بنیة تحتیة وك�وادر بشری�

 .م)۲۰۱۹/۲۰۲۰( لــي المقبـام الجامعـا العــبھ
 

 ً س��واء ، م)۲۰۱۹(ة الطالبی��ة خ��الل العطل��ة الص��یفیة ـة األنشط��ـة بخط��ـاإلحاط��: س��ابعا
للجامع��ة، أو عل��ى مس��توى ك��ل كلی��ة ، أو األنش��طة عل��ى المس��توى المرك��زي 

   من ھذه األنشطة ما یلي:والفردیة للطالب، 
فتح المالعب الریاضیة أمام الطالب في الفت�رة الص�یفیة لمزاول�ة األنش�طة  •

   .الریاضیة المختلفة والتدریب
 .إقامة معسكرات شاطئیة بمرسى مطروح على أفواج للطلبة والطالبات •
تنمی���ة مھ���ارات الط���الب ف���ي الح���رف والمش���روعات تنظ���یم ورش عم���ل ل •

الصغیرة، بجانب معسكر "قادة المستقبل" في نس�ختھ الثالث�ة وال�ذي یق�ام 
فتح مس�ارات المش�اركة  :صیف ھذا العام، بعنوان "تطویر العقل المصري

 والبناء وریادة األعمال".
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زة ج�االدكتور دمحم عثم�ان الخش�ت، ض�رورة اس�تغالل فت�رة اإلاألستاذ وأكد  •
جراء عملیات الصیانة الش�املة لمراف�ق الجامع�ة، والمعام�ل، إالصیفیة في 

 والمدرجات، والمدن الجامعیة.
 

 ً  اإلحاطة علماً بأنشطة الجامعة خالل الفترة الماضیة، وأبرزھا:: ثامنا
االنتھ��اء م��ن أول مش��روع بحث��ي ح��ول االس��تخدام األمث��ل للمی��اه الجوفی��ة  •

خدام المی�اه الجوفی�ة للتنمی�ة المس�تقبلیة اس�ت بواحتي س�یوة والج�ارة بھ�دف
 بالواحتین.

 ۱اختتام فعالیات القافلة الشاملة لمدینتي حالیب وشالتین، خالل الفترة م�ن  •
م��ایو، بتوزی��ع ف��وانیس رمض��ان وس��لع غذائی��ة عل��ى األھ��الي بمناس��بة  ۳ –

ف��ى كاف��ة  م��ریض ۱۰۰۰ش��ھر رمض��ان المب��ارك، والكش��ف الطب��ي عل��ى 
رف العالج الالزم لكل حالة بالمجان، وعمل ندوات التخصصات الطبیة، وص

توعی��ة لص��حة الم��رأة والطف��ل، والكش��ف المبك��ر ع��ن س��رطان الث��دى، إل��ى 
جانب زیادة المزارع الحیوانی�ة بالم�دینتین، وإج�راء الكش�ف البیط�رى عل�ى 

 األكثر احتیاجاً. ىفي إطار دعم المحافظات والقر ناقة وخروف ۳۰۰
 Safety" ة الھندس��ة بالجامع��ة بج��ائزة األم��انف��وز الفری��ق الطالب��ي بكلی�� •

Award"   الُمقامة في  م)۲۰۱۹(في مسابقة "ماراثون شل البیئي" لعام
 مایو. ۲أبریل إلى  ۲۹كوااللمبور عاصمة مالیزیا خالل الفترة من 

 ۹۰۰۱د ش���������ھادة األی���������زو ـ���������ـتجدی ـ���������ـىة علـ���������ـول الجامعـ���������ـحص •
   (RUSSIAN REGISTER MIDDLE EAST) م)۲۰۱٥(
 .م)۸/٥/۲۰۱۹(لجامعة، یوم ل

إلى أھمیة تفعیل دور الجامعة في خدم�ة  االنتباه ولفت رئیس جامعة القاھرة •
المجتم��ع م��ن خ��الل تنظ��یم القواف��ل والخ��دمات الطبی��ة ف��ي المن��اطق األكث��ر 

 احتیاًجا.
 أكتوبر. ٦إطالق الحملة الدعائیة للفرع الدولي للجامعة بمدینة  •
لمالب�س لطالب��ات الم�دن الجامعی�ة، بمدین��ة تنظ�یم المع�رض الخی��ري الث�اني ل •

 .م)۲۰/٥/۲۰۱۹(رعایة الطالبات یوم 
فط�ار إمشاركة األستاذ الدكتور رئ�یس الجامع�ة لط�الب الم�دن الجامعی�ة ف�ى  •

 .م)۱٤/٥/۲۰۱۹(رمضان یوم 
د الغف��ار ل���رئیس ـ���ـد عبـزی��ارة وزی���ر التعل��یم الع���الى األس��تاذ ال���دكتور خال�� •

 .م)۲٦/٥/۲۰۱۹(تحانـات الجامعــة یوم الجامعة لمتابعة سیر أعمال ام
 

 ً اإلحاط��ة علم��اً بق��رارات وتوص��یات المجل��س األعل��ى للجامع��ات ف��ي جلس��تھ : تاس��عا
 :، وأھمھام)۲۰۱۹ مایو ۲۳(األخیرة، یوم 

الموافق���ة عل���ى انش���اء كلی���ة الدراس���ات العلی���ا للن���انو تكنول���وجي بجامع���ة  •
 القاھرة.

ب��ات العص�ر والث��ورة الص��ناعیة تط�ویر منظوم��ة التعل��یم الع�الي وفقً��ا لمتطل •
الرابع�����ة والتكنولوجی�����ا البازغ�����ة، وس�����رعة دم�����ج تخصص�����ات ال�����ذكاء 

االصطناعي وعلوم البیانات بمناھج التعلیم بالجامعات المص�ریة، وتط�ویر 
المن��اھج الدراس��یة بم��ا یالئ��م احتیاج��ات العص��ر، وأھمی��ة االرتق��اء بالبح��ث 

 .دامة في مصرالعلمي؛ لیكون داعًما للتنمیة الشاملة والمست
أھمیة عقد دورات تدریبیة للب�احثین لتع�ریفھم ببن�ود ق�انون ح�وافز العل�وم  •

، م)۲۰۱۸(لس����نة  ۲۳والتكنولوجی����ا واالبتك����ار الص����ادر بالق����انون رق����م 
وكیفیة االستفادة منھ ف�ي إنش�اء ش�ركات وأودی�ة العل�وم وتعظ�یم الن�واحي 

 .البحثیة
ب�ي؛ اس�تعداًدا لعق�د االمتح�ان قدیم الدعم الكامل لعم�داء كلی�ات القط�اع الطت •

 .المقرر لھ شھر یولیو القادمواإللكتروني الموحد لطالب ھذه الكلیات، 
تقدیم الدعم الكامل لكلیات الصیدلة لس�رعة تغیی�ر المن�اھج الدراس�یة وف�ق  •

 .متطلبات النظام الدراسي الجدید بھذه الكلیات
خصص��ات رش��یح ع��دد م��ن الشخص��یات الجامعی��ة المتمی��زة م��ن كاف��ة التت •

الع��ام بالمش��روعات  ال��رأيتوعی��ة  ف��يالعلمی��ة؛ لالس��تفادة م��ن خب��راتھم 
 .والقضایا القومیة، باإلضافة إلى دور مصر اإلقلیمي والدولي

س�رعة ال�رد ، ونترن�تحدیث الصفحات الرسمیة للجامع�ات عل�ى ش�بكة اإلت •
 .االجتماعيتنتشر على مواقع التواصل  يعلى الشائعات الت

مجموع�ة لحص�ر المش�روعات البحثی�ة الت�ى انتھ�ت  وقرر المجل�س تكلی�ف •
 بالفعل على أن تتم طباعتھا لالستفادة منھا.

 
اإلحاط��ة علم��اً بزی��ارة وف��د ج��ائزة مص��ر للتمی��ز الحك��ومي ب��وزارة التخط��یط : عاش��راً 

 .٥/٥/۲۰۱۹داري، یوم والمتابعة واإلصالح اإل
 

 تعاون:البروتوكوالت واتفاقیات : حادى عشر
 الجامعة وجامعة شنغھاي للدراسات الدولیة. مذكرة تفاھم بین •
م���ذكرة تف���اھم ب���ین الجامع���ة وأكادیمی���ة العل���وم الش���رطیة بإم���ارة  •

 الشارقة. 
م��ذكرة تف��اھم ب��ین كلی��ة الحق��وق بالجامع��ة ومرك��ز الق��اھرة اإلقلیم��ي  •

 للتحكیم التجاري والدولي. 
م��ذكرة تف��اھم ب��ین كلی��ة ط��ب قص��ر العین��ي وقط��اع الخ��دمات الطبی��ة  •

 الداخلیة في مجال األمراض المتوطنة. بوزارة 
مذكرة تفاھم بین كلیة دار العلوم ومرك�ز الدراس�ات والتربی�ة الدینی�ة  •

 اإلسالمیة بجامعة مونستر بألمانیا. 
ع�����الم ومعھ�����د الص�����حافة والت�����دبیر م�����ذكرة تف�����اھم ب�����ین كلی�����ة اإل •

 والتكنولوجیا بالمملكة المغربیة.
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زة ج�االدكتور دمحم عثم�ان الخش�ت، ض�رورة اس�تغالل فت�رة اإلاألستاذ وأكد  •
جراء عملیات الصیانة الش�املة لمراف�ق الجامع�ة، والمعام�ل، إالصیفیة في 

 والمدرجات، والمدن الجامعیة.
 

 ً  اإلحاطة علماً بأنشطة الجامعة خالل الفترة الماضیة، وأبرزھا:: ثامنا
االنتھ��اء م��ن أول مش��روع بحث��ي ح��ول االس��تخدام األمث��ل للمی��اه الجوفی��ة  •

خدام المی�اه الجوفی�ة للتنمی�ة المس�تقبلیة اس�ت بواحتي س�یوة والج�ارة بھ�دف
 بالواحتین.

 ۱اختتام فعالیات القافلة الشاملة لمدینتي حالیب وشالتین، خالل الفترة م�ن  •
م��ایو، بتوزی��ع ف��وانیس رمض��ان وس��لع غذائی��ة عل��ى األھ��الي بمناس��بة  ۳ –

ف��ى كاف��ة  م��ریض ۱۰۰۰ش��ھر رمض��ان المب��ارك، والكش��ف الطب��ي عل��ى 
رف العالج الالزم لكل حالة بالمجان، وعمل ندوات التخصصات الطبیة، وص

توعی��ة لص��حة الم��رأة والطف��ل، والكش��ف المبك��ر ع��ن س��رطان الث��دى، إل��ى 
جانب زیادة المزارع الحیوانی�ة بالم�دینتین، وإج�راء الكش�ف البیط�رى عل�ى 

 األكثر احتیاجاً. ىفي إطار دعم المحافظات والقر ناقة وخروف ۳۰۰
 Safety" ة الھندس��ة بالجامع��ة بج��ائزة األم��انف��وز الفری��ق الطالب��ي بكلی�� •

Award"   الُمقامة في  م)۲۰۱۹(في مسابقة "ماراثون شل البیئي" لعام
 مایو. ۲أبریل إلى  ۲۹كوااللمبور عاصمة مالیزیا خالل الفترة من 

 ۹۰۰۱د ش���������ھادة األی���������زو ـ���������ـتجدی ـ���������ـىة علـ���������ـول الجامعـ���������ـحص •
   (RUSSIAN REGISTER MIDDLE EAST) م)۲۰۱٥(
 .م)۸/٥/۲۰۱۹(لجامعة، یوم ل

إلى أھمیة تفعیل دور الجامعة في خدم�ة  االنتباه ولفت رئیس جامعة القاھرة •
المجتم��ع م��ن خ��الل تنظ��یم القواف��ل والخ��دمات الطبی��ة ف��ي المن��اطق األكث��ر 

 احتیاًجا.
 أكتوبر. ٦إطالق الحملة الدعائیة للفرع الدولي للجامعة بمدینة  •
لمالب�س لطالب��ات الم�دن الجامعی�ة، بمدین��ة تنظ�یم المع�رض الخی��ري الث�اني ل •

 .م)۲۰/٥/۲۰۱۹(رعایة الطالبات یوم 
فط�ار إمشاركة األستاذ الدكتور رئ�یس الجامع�ة لط�الب الم�دن الجامعی�ة ف�ى  •

 .م)۱٤/٥/۲۰۱۹(رمضان یوم 
د الغف��ار ل���رئیس ـ���ـد عبـزی��ارة وزی���ر التعل��یم الع���الى األس��تاذ ال���دكتور خال�� •

 .م)۲٦/٥/۲۰۱۹(تحانـات الجامعــة یوم الجامعة لمتابعة سیر أعمال ام
 

 ً اإلحاط��ة علم��اً بق��رارات وتوص��یات المجل��س األعل��ى للجامع��ات ف��ي جلس��تھ : تاس��عا
 :، وأھمھام)۲۰۱۹ مایو ۲۳(األخیرة، یوم 

الموافق���ة عل���ى انش���اء كلی���ة الدراس���ات العلی���ا للن���انو تكنول���وجي بجامع���ة  •
 القاھرة.

ب��ات العص�ر والث��ورة الص��ناعیة تط�ویر منظوم��ة التعل��یم الع�الي وفقً��ا لمتطل •
الرابع�����ة والتكنولوجی�����ا البازغ�����ة، وس�����رعة دم�����ج تخصص�����ات ال�����ذكاء 

االصطناعي وعلوم البیانات بمناھج التعلیم بالجامعات المص�ریة، وتط�ویر 
المن��اھج الدراس��یة بم��ا یالئ��م احتیاج��ات العص��ر، وأھمی��ة االرتق��اء بالبح��ث 

 .دامة في مصرالعلمي؛ لیكون داعًما للتنمیة الشاملة والمست
أھمیة عقد دورات تدریبیة للب�احثین لتع�ریفھم ببن�ود ق�انون ح�وافز العل�وم  •

، م)۲۰۱۸(لس����نة  ۲۳والتكنولوجی����ا واالبتك����ار الص����ادر بالق����انون رق����م 
وكیفیة االستفادة منھ ف�ي إنش�اء ش�ركات وأودی�ة العل�وم وتعظ�یم الن�واحي 

 .البحثیة
ب�ي؛ اس�تعداًدا لعق�د االمتح�ان قدیم الدعم الكامل لعم�داء كلی�ات القط�اع الطت •

 .المقرر لھ شھر یولیو القادمواإللكتروني الموحد لطالب ھذه الكلیات، 
تقدیم الدعم الكامل لكلیات الصیدلة لس�رعة تغیی�ر المن�اھج الدراس�یة وف�ق  •

 .متطلبات النظام الدراسي الجدید بھذه الكلیات
خصص��ات رش��یح ع��دد م��ن الشخص��یات الجامعی��ة المتمی��زة م��ن كاف��ة التت •

الع��ام بالمش��روعات  ال��رأيتوعی��ة  ف��يالعلمی��ة؛ لالس��تفادة م��ن خب��راتھم 
 .والقضایا القومیة، باإلضافة إلى دور مصر اإلقلیمي والدولي

س�رعة ال�رد ، ونترن�تحدیث الصفحات الرسمیة للجامع�ات عل�ى ش�بكة اإلت •
 .االجتماعيتنتشر على مواقع التواصل  يعلى الشائعات الت

مجموع�ة لحص�ر المش�روعات البحثی�ة الت�ى انتھ�ت  وقرر المجل�س تكلی�ف •
 بالفعل على أن تتم طباعتھا لالستفادة منھا.

 
اإلحاط��ة علم��اً بزی��ارة وف��د ج��ائزة مص��ر للتمی��ز الحك��ومي ب��وزارة التخط��یط : عاش��راً 

 .٥/٥/۲۰۱۹داري، یوم والمتابعة واإلصالح اإل
 

 تعاون:البروتوكوالت واتفاقیات : حادى عشر
 الجامعة وجامعة شنغھاي للدراسات الدولیة. مذكرة تفاھم بین •
م���ذكرة تف���اھم ب���ین الجامع���ة وأكادیمی���ة العل���وم الش���رطیة بإم���ارة  •

 الشارقة. 
م��ذكرة تف��اھم ب��ین كلی��ة الحق��وق بالجامع��ة ومرك��ز الق��اھرة اإلقلیم��ي  •

 للتحكیم التجاري والدولي. 
م��ذكرة تف��اھم ب��ین كلی��ة ط��ب قص��ر العین��ي وقط��اع الخ��دمات الطبی��ة  •

 الداخلیة في مجال األمراض المتوطنة. بوزارة 
مذكرة تفاھم بین كلیة دار العلوم ومرك�ز الدراس�ات والتربی�ة الدینی�ة  •

 اإلسالمیة بجامعة مونستر بألمانیا. 
ع�����الم ومعھ�����د الص�����حافة والت�����دبیر م�����ذكرة تف�����اھم ب�����ین كلی�����ة اإل •

 والتكنولوجیا بالمملكة المغربیة.
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 المصادقـات
  إدارة الجامعة

 )۱۱۸۳محض��ر اجتم��ـاع مجل��ـس جامع��ـة القاھ��ـرة الجلس��ـة رق��ـم ( عل��ىالمص��ادقة  -
 م).٥/٥/۲۰۱۹بتاریـخ (

قـرارات الس�ید األس�تاذ ال�دكتور رئ�یس الجامع�ة الص�ادرة ب�التفویض المصادقة على  -
 م).۲٦/٥/۲۰۱۹حتى ( م)٦/٥/۲۰۱۹مـن مجلـس الجامعة خالل الفترة من (

 فى المجاالت اآلتیة:
 ة بمرحلتي (اللیسانس والبكالوریوس) و(الدراسات العلیا).منح الدرجات العلمی .۱
تعی��ین أعض��اء م��ن الخ��ارج بمج��الس الكلی��ات، وض��م أس��اتذة لمجالس��ھا، طبق��ـاً  .۲

م) ۱۹۷۲) لس�نة (٤۹) من القانون رقـم (٤۰للفقرتین (جـ) و(ھـ) مـن المـادة (
 بشـأن تنظیم الجامعات.

 ــــز.قبــــــول ھدایـــــــا وتبرعـــــات وجوائـ .۳
م��د البعث��ات واإلج��ازات الدراس��یة بع��د الع��ام الراب��ع ف��ى ض��وء القواع��د المنظم��ة  .٤

 لذلك. 
وق���ـف ق���ـید وقب���ـول أع���ـذار الط���ـالب بمرحلت���ـى (اللیسان���ـس والبكالوری���ـوس)  .٥

 و(الدراسـات العلیا).
 قَبـُول أعذار أعضاء ھیئة التدریس الذین عادوا خالل شھر من تاریخ االنقطاع. .٦
خدم�ـة أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس ال�ذین ل�م یع�ودوا خ�ـالل س�تة أش�ھر  تقریر إنھاء .۷

 مـن تاریخ االنقطاع.
ح��االت تص��حیح بیان��ات ال��درجات العلمی��ة الت��ي ق��د یح��دث فیھ��ا خط��أ، وتتطل��ب  .۸

الع��رض علـ��ـى مجلـ��ـس الجامعـ��ـة، وذل��ك بع��د مراجعتھ��ا مـ��ـن اإلدارة المركزی��ة 
 للشئون القانونیة بالجامعة.

 ــاء ھیئــة التدریس من خارج كلیات الجامعة.حــاالت نــدب أعض .۹
إص��ـدار ق��ـرارات إنھ��ـاء الخدم��ـة ف��ـى ح��ـاالت انقط��ـاع أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس  .۱۰

والھیئة المعاونـة المنتدبین أو المعاریـن أو من یعمـل بش�كل غی�ر رسم�ـى تح�ت 
 أى مسمى لدى أیة جھة أخرى خارج الجامعة.

لخصوم��ـات الت��ـى واف��ـق علیھ��ـا الس��ـید الموافق��ة عل��ى اعتم��ـاد اإلعف��ـاءات وا .۱۱
 األسـتاذ الدكتور رئیس الجامعة على جمیع الخدمات والرسوم. 

 
  إدارة الجامعة

محض��ر اجتم��اع الھیئ��ة الفنی��ة لمجل��س الجامع��ة، والمنعق��د بت��اریخ  المص��ادقة عل��ى -
 .م)۲٦/٥/۲۰۱۹م) والممتد حتى (۲۰۱۹/٥/۲۱(

 
 مسائل تنظیمیة

  إدارة الجامعة
فت��وى المستش��ار الق��انون للجامع��ة بالموافق��ة عل��ى ع��رض تقری��ر لجن��ة  عل��ىبن��اء  -

الض��بطیة القض��ائیة ب��وزارة التعل��یم الع��الى بش��أن المنش��أة المس��ماه "س��نتر س��كیلز" 

للت��دریب والحاس��ب وال��ذى یق��وم بمزاول��ة نش��اط الت��دریس بنظ��ام ال��دورات (ال��دروس 
 .جامعة القاھرةالخصوصیة) لطالب الجامعات وبخاصة طلبة كلیة التجارة 

قرر المجلس التذكیر بأن إعطاء الدروس الخصوصیة عقوبتھا العزل من العمل عل�ى 
) من قانون تنظیم الجامعات والتذكیر بحكم المادتین ۱۱۰( النحو الذي قررتھ المادة 

 ) من ذات القانون.۱۱۰،۱۰۳(
 
ت والعق�ود بش�أن اعتم�اد المناقص�ات والممارس�ا المعروض�ة م�ذكرةالموافقة  على ال -

 م)۲۳/٥/۲۰۱۹م) وحتى (۲٥/٤/۲۰۱۹(بمختلف أنواعھا وخالل الفترة من 
 

 تعیینات فى وظیفة أستاذ
 كلیةالزراعة

فتوى المستش�ار الق�انونى للجامع�ة بالموافق�ة عل�ى  تعی�ین ال�دكتور/ أحم�د بناء على  -
ة راع��ى لوظیف��ة أس��تاذ بكلی��ش��وقى أحم��د إب��راھیم األس��تاذ المس��اعد بقس��م النب��ات الز

 .الزراعة
الموافق��ة عل��ى تعی��ین ال��دكتور/ أحم��د ش��وقى أحم��د إب��راھیم ف��ى وظیف��ة ق��رر المجل��س 

 أستاذ الشاغرة بقسم النبات الزراعى بكلیة الزراعة.
  

 قسم االسم كلیة/ معھد
 الباثولوجیا د. ھبة هللا دمحم شعبان رمضان القومى لألورام

 
 .الكلیـــة القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح  ●
 

 قسم االسم كلیة/ معھد

التولی���������د وأم���������راض  د. منى دمحم شعبان محروس أحمد طب قصر العینى
 النساء

التولی���������د وأم���������راض  د. ھدى دمحم عبد العال طلبھ طب قصر العینى
 النساء

التولی���������د وأم���������راض  د. أحمد دمحم مصطفى الحلوجى طب قصر العینى
 النساء

 جراحة القلب والصدر دمحم جابرد. أشرف فوزى  طب قصر العینى

ھندس����������ة التص����������میم  د. ھشام أحمد محمود حجازي الھندسة
 المیكانیكي واالنتاج

 اإلنتاج الحیواني د. أحمد عثمان عباس عثمان الزراعة

 اإلنتاج الحیواني د. جمال دمحم كامل عثمان محیسن الزراعة

الحش����رات االقتص����ادیة  د. سحر یاسین عبد العزیز الزراعة
 والمبیدات
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 المصادقـات
  إدارة الجامعة

 )۱۱۸۳محض��ر اجتم��ـاع مجل��ـس جامع��ـة القاھ��ـرة الجلس��ـة رق��ـم ( عل��ىالمص��ادقة  -
 م).٥/٥/۲۰۱۹بتاریـخ (

قـرارات الس�ید األس�تاذ ال�دكتور رئ�یس الجامع�ة الص�ادرة ب�التفویض المصادقة على  -
 م).۲٦/٥/۲۰۱۹حتى ( م)٦/٥/۲۰۱۹مـن مجلـس الجامعة خالل الفترة من (

 فى المجاالت اآلتیة:
 ة بمرحلتي (اللیسانس والبكالوریوس) و(الدراسات العلیا).منح الدرجات العلمی .۱
تعی��ین أعض��اء م��ن الخ��ارج بمج��الس الكلی��ات، وض��م أس��اتذة لمجالس��ھا، طبق��ـاً  .۲

م) ۱۹۷۲) لس�نة (٤۹) من القانون رقـم (٤۰للفقرتین (جـ) و(ھـ) مـن المـادة (
 بشـأن تنظیم الجامعات.

 ــــز.قبــــــول ھدایـــــــا وتبرعـــــات وجوائـ .۳
م��د البعث��ات واإلج��ازات الدراس��یة بع��د الع��ام الراب��ع ف��ى ض��وء القواع��د المنظم��ة  .٤

 لذلك. 
وق���ـف ق���ـید وقب���ـول أع���ـذار الط���ـالب بمرحلت���ـى (اللیسان���ـس والبكالوری���ـوس)  .٥

 و(الدراسـات العلیا).
 قَبـُول أعذار أعضاء ھیئة التدریس الذین عادوا خالل شھر من تاریخ االنقطاع. .٦
خدم�ـة أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس ال�ذین ل�م یع�ودوا خ�ـالل س�تة أش�ھر  تقریر إنھاء .۷

 مـن تاریخ االنقطاع.
ح��االت تص��حیح بیان��ات ال��درجات العلمی��ة الت��ي ق��د یح��دث فیھ��ا خط��أ، وتتطل��ب  .۸

الع��رض علـ��ـى مجلـ��ـس الجامعـ��ـة، وذل��ك بع��د مراجعتھ��ا مـ��ـن اإلدارة المركزی��ة 
 للشئون القانونیة بالجامعة.

 ــاء ھیئــة التدریس من خارج كلیات الجامعة.حــاالت نــدب أعض .۹
إص��ـدار ق��ـرارات إنھ��ـاء الخدم��ـة ف��ـى ح��ـاالت انقط��ـاع أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس  .۱۰

والھیئة المعاونـة المنتدبین أو المعاریـن أو من یعمـل بش�كل غی�ر رسم�ـى تح�ت 
 أى مسمى لدى أیة جھة أخرى خارج الجامعة.

لخصوم��ـات الت��ـى واف��ـق علیھ��ـا الس��ـید الموافق��ة عل��ى اعتم��ـاد اإلعف��ـاءات وا .۱۱
 األسـتاذ الدكتور رئیس الجامعة على جمیع الخدمات والرسوم. 

 
  إدارة الجامعة

محض��ر اجتم��اع الھیئ��ة الفنی��ة لمجل��س الجامع��ة، والمنعق��د بت��اریخ  المص��ادقة عل��ى -
 .م)۲٦/٥/۲۰۱۹م) والممتد حتى (۲۰۱۹/٥/۲۱(

 
 مسائل تنظیمیة

  إدارة الجامعة
فت��وى المستش��ار الق��انون للجامع��ة بالموافق��ة عل��ى ع��رض تقری��ر لجن��ة  عل��ىبن��اء  -

الض��بطیة القض��ائیة ب��وزارة التعل��یم الع��الى بش��أن المنش��أة المس��ماه "س��نتر س��كیلز" 

للت��دریب والحاس��ب وال��ذى یق��وم بمزاول��ة نش��اط الت��دریس بنظ��ام ال��دورات (ال��دروس 
 .جامعة القاھرةالخصوصیة) لطالب الجامعات وبخاصة طلبة كلیة التجارة 

قرر المجلس التذكیر بأن إعطاء الدروس الخصوصیة عقوبتھا العزل من العمل عل�ى 
) من قانون تنظیم الجامعات والتذكیر بحكم المادتین ۱۱۰( النحو الذي قررتھ المادة 

 ) من ذات القانون.۱۱۰،۱۰۳(
 
ت والعق�ود بش�أن اعتم�اد المناقص�ات والممارس�ا المعروض�ة م�ذكرةالموافقة  على ال -

 م)۲۳/٥/۲۰۱۹م) وحتى (۲٥/٤/۲۰۱۹(بمختلف أنواعھا وخالل الفترة من 
 

 تعیینات فى وظیفة أستاذ
 كلیةالزراعة

فتوى المستش�ار الق�انونى للجامع�ة بالموافق�ة عل�ى  تعی�ین ال�دكتور/ أحم�د بناء على  -
ة راع��ى لوظیف��ة أس��تاذ بكلی��ش��وقى أحم��د إب��راھیم األس��تاذ المس��اعد بقس��م النب��ات الز

 .الزراعة
الموافق��ة عل��ى تعی��ین ال��دكتور/ أحم��د ش��وقى أحم��د إب��راھیم ف��ى وظیف��ة ق��رر المجل��س 

 أستاذ الشاغرة بقسم النبات الزراعى بكلیة الزراعة.
  

 قسم االسم كلیة/ معھد
 الباثولوجیا د. ھبة هللا دمحم شعبان رمضان القومى لألورام

 
 .الكلیـــة القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح  ●
 

 قسم االسم كلیة/ معھد

التولی���������د وأم���������راض  د. منى دمحم شعبان محروس أحمد طب قصر العینى
 النساء

التولی���������د وأم���������راض  د. ھدى دمحم عبد العال طلبھ طب قصر العینى
 النساء

التولی���������د وأم���������راض  د. أحمد دمحم مصطفى الحلوجى طب قصر العینى
 النساء

 جراحة القلب والصدر دمحم جابرد. أشرف فوزى  طب قصر العینى

ھندس����������ة التص����������میم  د. ھشام أحمد محمود حجازي الھندسة
 المیكانیكي واالنتاج

 اإلنتاج الحیواني د. أحمد عثمان عباس عثمان الزراعة

 اإلنتاج الحیواني د. جمال دمحم كامل عثمان محیسن الزراعة

الحش����رات االقتص����ادیة  د. سحر یاسین عبد العزیز الزراعة
 والمبیدات
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 قسم االسم كلیة/ معھد

 الصحافة د. ھناء فاروق صالح  عبد الدایم اإلعالم

 جراحة األورام د. أحمد عبد السید عباس عبد السید القومى لألورام

الع��الج الطبیع��ى للعل��وم  د. طارق عبد الرحمن على عمار العالج الطبیعى
 األساسیة

 .ــتراح الكلیـــةالقــرار :  الموافقـة علـــــى اقـ  ●
 

 عیینات فى وظیفة أستاذ مساعدت
 

 قسم االسم كلیة/ معھد
 الفیزیاء الحیویة د. نھى على دمحم صالح العلوم

 األمراض الباطنة د. خالد مرزوق صادق  اسطس طب قصر العینى
 األمراض الباطنة د. أحمد یمانى سید على طب قصر العینى

 طب قصر العینى
د. مرفت عصام الدین إبراھیم س�عد 

 بحیرى
 األمراض الباطنة

 د. ھبھ محمود سید فرج طب قصر العینى
جراح����ة األذن واألن����ف 

 والحنجرة

 طب قصر العینى
د. عائش�����ة ف�����وزى عب�����د الھ�����ادى 

 إبرھیم
جراح����ة األذن واألن����ف 

 والحنجرة
 طب األطفال د. دمحم دمحم إسماعیل القنیشى طب قصر العینى

 لعینىطب قصر ا
د. دالی���ا ص���الح ال���دین أحم���د عب���د 

 العزیز
 طب األطفال

 األمراض الجلدیة د. فانیسا سوزان جالل على حافظ طب قصر العینى

 طب قصر العینى
د. من���ى محس���ن عب���د الس���الم عب���د 

 اللطیف
الباثولوجی��ا اإلكلینیكی��ة 

 والكیمیائیة 
 أھیلالروماتیزم والت د. میرفت محمود مصطفى عیسى طب قصر العینى

 د. یاسر عصام عبد الغفار العناني الزراعة
الحش����رات االقتص����ادیة 

 والمبیدات
 طب األورام د. یحیى محمود إسماعیل دمحم القومى لألورام

 د. محمود أحمد دمحم كامل القومى لألورام
التخ�������دیر واإلنع�������اش 

 وعالج األلم
 .القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الكلیـــة  ●

 یینات فـى وظیفـة مدرستع
 

 قسم االسم كلیة/ معھد
 المحاسبة د. دمحم أحمد أبو بكر أحمد التجارة

 االستعاضة الصناعیة  د. نسمة دمحم عواد سالمة طب األسنان
 العالج التحفظى  د. عمرو عبد العزیز على على سعد طب األسنان

ج���ھ جراح���ة الف���م والو د. محمود حنفى محمود السید طب األسنان
 والفكین

د. عب��د الحمی��د دمحم ف��ؤاد عب��د الحمی��د  القومى لألورام
 طب األورام أبو العال

 الكیمیاء د. سلوى مجدى أحمد على الدالى العلوم
 الكیمیاء د. ضحى سمیر دمحم عقبى العلوم

ط��������ب قص��������ر 
 األمراض الباطنة د. محمود سید زیدان عبد العال العینى

ط��������ب قص��������ر 
 األمراض الباطنة فایز متى واصف د. شیرى الیشع العینى

ط��������ب قص��������ر 
 األمراض الباطنة د. رشا صبح دمحم فرج العینى

ط��������ب قص��������ر 
 األمراض النفسیة د. نھال مصطفى أحمد عطیة العینى

ط��������ب قص��������ر 
ع���الج األورام والط���ب  د. أحمد حامد رشاد دمحم مسلم العینى

 النووى
ط��������ب قص��������ر 

 لحرجةطب الحاالت ا د. دعاء عاطف مبارز عمر العینى

ط��������ب قص��������ر 
 العینى

د. حس����ین ش����ریف دمحم حم����دى عب����د 
 المقصود

جراح���ة األذن واألن���ف 
 والحنجرة

ط��������ب قص��������ر 
 الصحة العامة د. دمحم مصطفى عبد الرازق دمحم العینى

ط��������ب قص��������ر 
 جراحة المسالك د. دمحم عبد الواحد فتحى عزیزى العینى

د. ولی���د عب���د الوھ���اب مرزوق���ى عب���د  الصیدلة
 الصیدلیةالكیمیاء  الوھاب

 الھندسة األنشائیة د. محمود دمحم فتح هللا عیسى الھندسة

ھندس������������ة الق������������وى  د. توفیق سید توفیق أحمد بدوى الھندسة
 المیكانیكیة

 
 .القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الكلیـــة  ●
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 قسم االسم كلیة/ معھد

 الصحافة د. ھناء فاروق صالح  عبد الدایم اإلعالم

 جراحة األورام د. أحمد عبد السید عباس عبد السید القومى لألورام

الع��الج الطبیع��ى للعل��وم  د. طارق عبد الرحمن على عمار العالج الطبیعى
 األساسیة

 .ــتراح الكلیـــةالقــرار :  الموافقـة علـــــى اقـ  ●
 

 عیینات فى وظیفة أستاذ مساعدت
 

 قسم االسم كلیة/ معھد
 الفیزیاء الحیویة د. نھى على دمحم صالح العلوم

 األمراض الباطنة د. خالد مرزوق صادق  اسطس طب قصر العینى
 األمراض الباطنة د. أحمد یمانى سید على طب قصر العینى

 طب قصر العینى
د. مرفت عصام الدین إبراھیم س�عد 

 بحیرى
 األمراض الباطنة

 د. ھبھ محمود سید فرج طب قصر العینى
جراح����ة األذن واألن����ف 

 والحنجرة

 طب قصر العینى
د. عائش�����ة ف�����وزى عب�����د الھ�����ادى 

 إبرھیم
جراح����ة األذن واألن����ف 

 والحنجرة
 طب األطفال د. دمحم دمحم إسماعیل القنیشى طب قصر العینى

 لعینىطب قصر ا
د. دالی���ا ص���الح ال���دین أحم���د عب���د 

 العزیز
 طب األطفال

 األمراض الجلدیة د. فانیسا سوزان جالل على حافظ طب قصر العینى

 طب قصر العینى
د. من���ى محس���ن عب���د الس���الم عب���د 

 اللطیف
الباثولوجی��ا اإلكلینیكی��ة 

 والكیمیائیة 
 أھیلالروماتیزم والت د. میرفت محمود مصطفى عیسى طب قصر العینى

 د. یاسر عصام عبد الغفار العناني الزراعة
الحش����رات االقتص����ادیة 

 والمبیدات
 طب األورام د. یحیى محمود إسماعیل دمحم القومى لألورام

 د. محمود أحمد دمحم كامل القومى لألورام
التخ�������دیر واإلنع�������اش 

 وعالج األلم
 .القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الكلیـــة  ●

 یینات فـى وظیفـة مدرستع
 

 قسم االسم كلیة/ معھد
 المحاسبة د. دمحم أحمد أبو بكر أحمد التجارة

 االستعاضة الصناعیة  د. نسمة دمحم عواد سالمة طب األسنان
 العالج التحفظى  د. عمرو عبد العزیز على على سعد طب األسنان

ج���ھ جراح���ة الف���م والو د. محمود حنفى محمود السید طب األسنان
 والفكین

د. عب��د الحمی��د دمحم ف��ؤاد عب��د الحمی��د  القومى لألورام
 طب األورام أبو العال

 الكیمیاء د. سلوى مجدى أحمد على الدالى العلوم
 الكیمیاء د. ضحى سمیر دمحم عقبى العلوم

ط��������ب قص��������ر 
 األمراض الباطنة د. محمود سید زیدان عبد العال العینى

ط��������ب قص��������ر 
 األمراض الباطنة فایز متى واصف د. شیرى الیشع العینى

ط��������ب قص��������ر 
 األمراض الباطنة د. رشا صبح دمحم فرج العینى

ط��������ب قص��������ر 
 األمراض النفسیة د. نھال مصطفى أحمد عطیة العینى

ط��������ب قص��������ر 
ع���الج األورام والط���ب  د. أحمد حامد رشاد دمحم مسلم العینى

 النووى
ط��������ب قص��������ر 

 لحرجةطب الحاالت ا د. دعاء عاطف مبارز عمر العینى

ط��������ب قص��������ر 
 العینى

د. حس����ین ش����ریف دمحم حم����دى عب����د 
 المقصود

جراح���ة األذن واألن���ف 
 والحنجرة

ط��������ب قص��������ر 
 الصحة العامة د. دمحم مصطفى عبد الرازق دمحم العینى

ط��������ب قص��������ر 
 جراحة المسالك د. دمحم عبد الواحد فتحى عزیزى العینى

د. ولی���د عب���د الوھ���اب مرزوق���ى عب���د  الصیدلة
 الصیدلیةالكیمیاء  الوھاب

 الھندسة األنشائیة د. محمود دمحم فتح هللا عیسى الھندسة

ھندس������������ة الق������������وى  د. توفیق سید توفیق أحمد بدوى الھندسة
 المیكانیكیة

 
 .القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الكلیـــة  ●
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 قسم االسم كلیة/ معھد

 د. دمحم عالء الدین محرم حسن الھندسة
نی����ات ھندس����ة االلكترو

 واالتصاالت الكھربیة
 

 الباثولوجیا د. میرھان عصام على رشوان الطب البیطرى

التولی���������د والتناس���������ل  د. الشیماء أحمد عبد النبى على الطب البیطرى
 والتلقیح االصطناعى

األم��������راض الباطن��������ة  د. إیمان شوقى رمضان محمود الطب البیطرى
 والمعدیة

 سطفانوسد. بیتر عزمى نصحى  ا الطب البیطرى
الس����������موم والط����������ب 
الش���رعى واإلج���راءات 

 البیطریة

 دار العلوم
 

 د. حموده سعید مصرى عبد الحمید
 

 الدراسات األدبیة

د. عب���د ال���رحمن عب���د الحمی���د أحم���د  دار العلوم
 الفلسفة االسالمیة یوسف

التخط������������������یط 
العمران�����������������ى 

 واإلقلیمى
 التصمیم العمرانى د. كریمان أحمد شوقى عبد الحفیظ

 الباثولوجیا د. صافى  حسنى أحمد تعیلب ى لألورامالقوم
الدراس���������������ات 

 الموارد الطبیعیة د. عبد الرحمن سید أحمد محمود اإلفریقیة العلیا

 
 التربیة النوعیة

 
 د. نیفین فتحى سعید الھوارى

 
 

 تربیة الموسیقیة
 

 
 .القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الكلیـــة  ●

 
  تجدید تعـاقـد

 
 قیمة المكافأة االســم كلیة/ معھد

ً ۲۰۰۰( د. نادر دمحم عبد اللطیف دھبھ العلوم  ) شھریا
 

 القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الكلیـــة.  ●
 

 تجدید إعارات
 

الجھة المعار  الوظیفة االســـم كلیة
 رأى الكلیة رأى القسم إلیھا

 . رجـب موسـى د الھندسة
أس����������تاذ 
 مس������اعد

 متفرغ

بش�������������������������ركة 
كیوانترناشیومال 
كومس��������������اتنس 
ض�������من فری�������ق 
المس��اعدة الفنی��ة 
كخبی����ر ب����وزارة 
النق������������������������������ل 
واإلتص�������������االت 

 بسلطنة عمان

ع���������������������دم 
 الموافقة

۱/٤/۲۰۱۹ 

 عدم الموافقة 
۱٦/٤/۲۰۱۹ 

 
 .الموافقة على تجدید إعارة سیادتھالقــرار :  قرر المجلس عدم   ●

 
 لـــقـن

 كلیة الدراسات العلیا للتربیة
ع�دم الموافق��ة عل�ى نق��ل ال�دكتور/ ھ��انى س�لیمان داود الم��درس بقس�م التعل��یم الع��الى  -

 م المناھج وطرق التدریس بالكلیة.والتعلیم المستمر إلى قس
 

 لوظیفة أستاذ  منح لقب علمى
 

 قسم االسم كلیة/ معھد
الباثولوجی�������ا اإلكلینیكی�������ة  د. إیمان رشدى دمحم رضوان طب قصر العینى

 والكیمیائیة 
 الخضر د. دمحم دمحم زكى الموجى الزراعة

 ترمیم اآلثار د. سید دمحم سید دمحم حمیدة اآلثار
الدراس���������ات العلی���������ا 

 المناھج وطرق التدریس د. أمانى دمحم سعد الدین الموجى للتربیة
 .القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الكلیـــة  ●

 
 لوظیفـة أستاذ مساعد منح لقب علمى

 
 قسم االسم لیة/ معھدك

 طب العین وجراحتھا د. أمان فیصل عبد الحلیم إسماعیل  طب قصر العینى
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 قسم االسم كلیة/ معھد

 د. دمحم عالء الدین محرم حسن الھندسة
نی����ات ھندس����ة االلكترو

 واالتصاالت الكھربیة
 

 الباثولوجیا د. میرھان عصام على رشوان الطب البیطرى

التولی���������د والتناس���������ل  د. الشیماء أحمد عبد النبى على الطب البیطرى
 والتلقیح االصطناعى

األم��������راض الباطن��������ة  د. إیمان شوقى رمضان محمود الطب البیطرى
 والمعدیة

 سطفانوسد. بیتر عزمى نصحى  ا الطب البیطرى
الس����������موم والط����������ب 
الش���رعى واإلج���راءات 

 البیطریة

 دار العلوم
 

 د. حموده سعید مصرى عبد الحمید
 

 الدراسات األدبیة

د. عب���د ال���رحمن عب���د الحمی���د أحم���د  دار العلوم
 الفلسفة االسالمیة یوسف

التخط������������������یط 
العمران�����������������ى 

 واإلقلیمى
 التصمیم العمرانى د. كریمان أحمد شوقى عبد الحفیظ

 الباثولوجیا د. صافى  حسنى أحمد تعیلب ى لألورامالقوم
الدراس���������������ات 

 الموارد الطبیعیة د. عبد الرحمن سید أحمد محمود اإلفریقیة العلیا

 
 التربیة النوعیة

 
 د. نیفین فتحى سعید الھوارى

 
 

 تربیة الموسیقیة
 

 
 .القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الكلیـــة  ●

 
  تجدید تعـاقـد

 
 قیمة المكافأة االســم كلیة/ معھد

ً ۲۰۰۰( د. نادر دمحم عبد اللطیف دھبھ العلوم  ) شھریا
 

 القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الكلیـــة.  ●
 

 تجدید إعارات
 

الجھة المعار  الوظیفة االســـم كلیة
 رأى الكلیة رأى القسم إلیھا

 . رجـب موسـى د الھندسة
أس����������تاذ 
 مس������اعد

 متفرغ

بش�������������������������ركة 
كیوانترناشیومال 
كومس��������������اتنس 
ض�������من فری�������ق 
المس��اعدة الفنی��ة 
كخبی����ر ب����وزارة 
النق������������������������������ل 
واإلتص�������������االت 

 بسلطنة عمان

ع���������������������دم 
 الموافقة

۱/٤/۲۰۱۹ 

 عدم الموافقة 
۱٦/٤/۲۰۱۹ 

 
 .الموافقة على تجدید إعارة سیادتھالقــرار :  قرر المجلس عدم   ●

 
 لـــقـن

 كلیة الدراسات العلیا للتربیة
ع�دم الموافق��ة عل�ى نق��ل ال�دكتور/ ھ��انى س�لیمان داود الم��درس بقس�م التعل��یم الع��الى  -

 م المناھج وطرق التدریس بالكلیة.والتعلیم المستمر إلى قس
 

 لوظیفة أستاذ  منح لقب علمى
 

 قسم االسم كلیة/ معھد
الباثولوجی�������ا اإلكلینیكی�������ة  د. إیمان رشدى دمحم رضوان طب قصر العینى

 والكیمیائیة 
 الخضر د. دمحم دمحم زكى الموجى الزراعة

 ترمیم اآلثار د. سید دمحم سید دمحم حمیدة اآلثار
الدراس���������ات العلی���������ا 

 المناھج وطرق التدریس د. أمانى دمحم سعد الدین الموجى للتربیة
 .القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الكلیـــة  ●

 
 لوظیفـة أستاذ مساعد منح لقب علمى

 
 قسم االسم لیة/ معھدك

 طب العین وجراحتھا د. أمان فیصل عبد الحلیم إسماعیل  طب قصر العینى
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 قسم االسم كلیة/ معھد
 الطفیلیات د. منى مصطفى محى حسن خاطر  طب قصر العینى
 جراحة المخ واألعصاب د. أشرف أحمد طھ الظریف  طب قصر العینى

 قتصاد الزراعىاال د. یحیى حامد أمین األسرج  الزراعة
 األمراض الباطنة د. سلیمان دمحم سلیمان حسن  الطب البیطرى

 د. منى جبر عبد النبى حسین  اآلثار
اآلث������������ار الیونانی������������ة 

 والرومانیة

 د. مارى كمال نصیف تكال   العالج الطبیعى
الع��الج الطبیع���ى للعل���وم 

 األساسیة
 

 .لیـــةالقــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الك  ●
 

 كلیة طب قصر العینى 
ق��رار مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث بجلس��تھ المنعق��دة بت��اریخ  الموافق��ة عل��ى -
م) بالموافقـة على منح األستاذ الدكتور/ جورج م�وریس یاس�ا ت�ادرس ۲۰۱۹/٥/۱۹(

 Adjunctأس���تاذ الط���ب النفس���ى الوص���لى لكب���ار الس���ن بجامع���ة أس���تون لق���ب (
Professorض النفسیة بالكلیة.) بقسم األمرا 

ق��رار مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث بجلس��تھ المنعق��دة بت��اریخ الموافق��ة عل��ى  -
م) بالموافق��ـة عل��ى م��نح األس��تاذ ال��دكتور/ ویل��یم ویل��ش أس��تاذ جراح��ة ۲۰۱۹/٥/۱۹(

س��م ) بقAdjunct Professorالم��خ واألعص��اب بجامع��ة بنس��لفانیا بأمریك��ا لق��ب (
 یة.جراحة المخ واألعصاب بالكل

 
 مسائل مالیة

 كلیة الحقوق
الموافقة على زیادة مقابل ساعات التدریس بمرحلتى اللیسانس والماجستیر بمعھ�د   -

ق��انون األعم��ال الدولی��ة بالكلی��ة، وزی��ادة المص��روفات الدراس��یة لط��الب الماجس���تیر 
 .م)۲۰۱۹/۲۰۲۰من العام الجامعى ( اعتباراً 

 
 إدارة الجامعة

بشأن صرف مكافأة للسادة المحقق�ین بالجامع�ة بكلی�ة  روضة المع مذكرةبناء على ال -
% من أساس المرتب لكل محقق شھریاً وللسید األستاذ ال�دكتور ۲۰۰الحقوق بقیمة  

د تس�تلزمھ التحقیق�ات م�ن رئیس الجامعة أن یضیف لما سبق م�ا ی�راه ف�ى ض�وء م�ا ق�
 .جھد ووقت

 لمحققین على النحو التالي:قرر المجلس الموافقة على صرف مكافأة شھریة للسادة ا
 

 جنیھ لألستاذ. ۲٥۰۰ -
 جنیھ لألستاذ المساعد. ۲۰۰۰ -
 جنیھ للمدرس. ۱٥۰۰ -

شرط انجاز تحقیق واحد على األقل ولألستاذ الدكتور رئیس الجامعة تقدیر ما یراه في 
 ضوء ما قد تستلزمھ التحقیقات من جھد ووقت.

%) م�ن ۱حدی�د نس�بة س�نویة (بشأن الحصول عل�ى ت المعروضة  مذكرةبناء على ال -
إجم��الى إی��رادات الوح��دات ذات الط��ابع الخ��اص وتحویلھ��ا لص��الح ص��ندوق الرعای��ة 

 .للمساھمة فى تكالیف عالج األعضاءالطبیة 
الموافقــة علـــى المذكـــ�ـرة المعروض�ة، م�ع معامل�ة أس�ر أعض�اء ھیئ�ة قرر المجلس 

 التدریس مثل أسر العاملین.
 حـــوائـل

 سنانكلیة طب األ
ق��رار مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث بجلس��تھ المنعق��دة بت��اریخ الموافق��ة عل��ى  -
م) بالموافق���ـة عل���ى إج���راء التع���دیالت عل���ى بع���ض الم���واد بالالئح���ة ۲۰۱۹/٥/۱۹(

 زراعة األسنان بكلیة طب األسنان.الخاصة ببرنامج ماجستیر 
 

 تعدیل مسمى
 

 كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة
ق��رار مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث بجلس��تھ المنعق��دة بت��اریخ ل��ى الموافق��ة ع -
م) بالموافقـة على تغییر مسمى بعض المقررات الدراس�یة ف�ي برن�امج ۲۰۱۹/٥/۱۹(

الماجستیر األكادیمي في القانون واإلقتصاد والتي یدرسھا طالب البرن�امج ف�ي الفص�ل 
 قتصاد والعلوم السیاسیة.الالدراسي الثالث بجامعة ھامبورج بألمانیا بكلیة ا

 
 اتفاقیات تعاون

 
 مالحظــــات المطلــــوب كلیة/ معھد

االقتص���اد والعل���وم 
 السیاسیة

مذكرة التف�اھم ب�ین جامع�ة الق�اھرة ـ كلی�ة 
االقتص��اد والعل��وم السیاس��یة) و(مؤسس��ة 

 األھرام الصحفیة القومیة).

واف���ق مجل���س الدراس���ات 
العلی���ا والبح���وث بت���اریخ 

 .م)۲۰۱۹/٤/۲۱(

 طب قصر العینى
مذكرة التفاھم بین (جامعة الق�اھرة ـ كلی�ة 

قس�����م األم�����راض  -ط�����ب قص�����ر العین�����ى
 المتوطنة) و(وزارة الصحة).

واف���ق مجل���س الدراس���ات 
العلی���ا والبح���وث بت���اریخ 

 م).۲۰۱۹/٥/۱۹(
 

، بشرط استكمال اإلجراءات ةالقــرار : الموافقـة علـى المذكــرة المعـروض  ●
 .المطلوبة



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايــو  2019                      مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

203

 قسم االسم كلیة/ معھد
 الطفیلیات د. منى مصطفى محى حسن خاطر  طب قصر العینى
 جراحة المخ واألعصاب د. أشرف أحمد طھ الظریف  طب قصر العینى

 قتصاد الزراعىاال د. یحیى حامد أمین األسرج  الزراعة
 األمراض الباطنة د. سلیمان دمحم سلیمان حسن  الطب البیطرى

 د. منى جبر عبد النبى حسین  اآلثار
اآلث������������ار الیونانی������������ة 

 والرومانیة

 د. مارى كمال نصیف تكال   العالج الطبیعى
الع��الج الطبیع���ى للعل���وم 

 األساسیة
 

 .لیـــةالقــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الك  ●
 

 كلیة طب قصر العینى 
ق��رار مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث بجلس��تھ المنعق��دة بت��اریخ  الموافق��ة عل��ى -
م) بالموافقـة على منح األستاذ الدكتور/ جورج م�وریس یاس�ا ت�ادرس ۲۰۱۹/٥/۱۹(

 Adjunctأس���تاذ الط���ب النفس���ى الوص���لى لكب���ار الس���ن بجامع���ة أس���تون لق���ب (
Professorض النفسیة بالكلیة.) بقسم األمرا 

ق��رار مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث بجلس��تھ المنعق��دة بت��اریخ الموافق��ة عل��ى  -
م) بالموافق��ـة عل��ى م��نح األس��تاذ ال��دكتور/ ویل��یم ویل��ش أس��تاذ جراح��ة ۲۰۱۹/٥/۱۹(

س��م ) بقAdjunct Professorالم��خ واألعص��اب بجامع��ة بنس��لفانیا بأمریك��ا لق��ب (
 یة.جراحة المخ واألعصاب بالكل

 
 مسائل مالیة

 كلیة الحقوق
الموافقة على زیادة مقابل ساعات التدریس بمرحلتى اللیسانس والماجستیر بمعھ�د   -

ق��انون األعم��ال الدولی��ة بالكلی��ة، وزی��ادة المص��روفات الدراس��یة لط��الب الماجس���تیر 
 .م)۲۰۱۹/۲۰۲۰من العام الجامعى ( اعتباراً 

 
 إدارة الجامعة

بشأن صرف مكافأة للسادة المحقق�ین بالجامع�ة بكلی�ة  روضة المع مذكرةبناء على ال -
% من أساس المرتب لكل محقق شھریاً وللسید األستاذ ال�دكتور ۲۰۰الحقوق بقیمة  

د تس�تلزمھ التحقیق�ات م�ن رئیس الجامعة أن یضیف لما سبق م�ا ی�راه ف�ى ض�وء م�ا ق�
 .جھد ووقت

 لمحققین على النحو التالي:قرر المجلس الموافقة على صرف مكافأة شھریة للسادة ا
 

 جنیھ لألستاذ. ۲٥۰۰ -
 جنیھ لألستاذ المساعد. ۲۰۰۰ -
 جنیھ للمدرس. ۱٥۰۰ -

شرط انجاز تحقیق واحد على األقل ولألستاذ الدكتور رئیس الجامعة تقدیر ما یراه في 
 ضوء ما قد تستلزمھ التحقیقات من جھد ووقت.

%) م�ن ۱حدی�د نس�بة س�نویة (بشأن الحصول عل�ى ت المعروضة  مذكرةبناء على ال -
إجم��الى إی��رادات الوح��دات ذات الط��ابع الخ��اص وتحویلھ��ا لص��الح ص��ندوق الرعای��ة 

 .للمساھمة فى تكالیف عالج األعضاءالطبیة 
الموافقــة علـــى المذكـــ�ـرة المعروض�ة، م�ع معامل�ة أس�ر أعض�اء ھیئ�ة قرر المجلس 

 التدریس مثل أسر العاملین.
 حـــوائـل

 سنانكلیة طب األ
ق��رار مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث بجلس��تھ المنعق��دة بت��اریخ الموافق��ة عل��ى  -
م) بالموافق���ـة عل���ى إج���راء التع���دیالت عل���ى بع���ض الم���واد بالالئح���ة ۲۰۱۹/٥/۱۹(

 زراعة األسنان بكلیة طب األسنان.الخاصة ببرنامج ماجستیر 
 

 تعدیل مسمى
 

 كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة
ق��رار مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث بجلس��تھ المنعق��دة بت��اریخ ل��ى الموافق��ة ع -
م) بالموافقـة على تغییر مسمى بعض المقررات الدراس�یة ف�ي برن�امج ۲۰۱۹/٥/۱۹(

الماجستیر األكادیمي في القانون واإلقتصاد والتي یدرسھا طالب البرن�امج ف�ي الفص�ل 
 قتصاد والعلوم السیاسیة.الالدراسي الثالث بجامعة ھامبورج بألمانیا بكلیة ا

 
 اتفاقیات تعاون

 
 مالحظــــات المطلــــوب كلیة/ معھد

االقتص���اد والعل���وم 
 السیاسیة

مذكرة التف�اھم ب�ین جامع�ة الق�اھرة ـ كلی�ة 
االقتص��اد والعل��وم السیاس��یة) و(مؤسس��ة 

 األھرام الصحفیة القومیة).

واف���ق مجل���س الدراس���ات 
العلی���ا والبح���وث بت���اریخ 

 .م)۲۰۱۹/٤/۲۱(

 طب قصر العینى
مذكرة التفاھم بین (جامعة الق�اھرة ـ كلی�ة 

قس�����م األم�����راض  -ط�����ب قص�����ر العین�����ى
 المتوطنة) و(وزارة الصحة).

واف���ق مجل���س الدراس���ات 
العلی���ا والبح���وث بت���اریخ 

 م).۲۰۱۹/٥/۱۹(
 

، بشرط استكمال اإلجراءات ةالقــرار : الموافقـة علـى المذكــرة المعـروض  ●
 .المطلوبة



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايــو  2019                      مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

204

 مالحظــــات المطلــــوب معھدكلیة/ 

التخط�����������������یط 
اإلقلیم������������������ى 

 والعمرانى

بروتوكول التعاون المش�ترك ب�ین (جامع�ة 
مرك�����ز استش�����ارات البح�����وث  -الق�����اھرة

والدراس����ات العمرانی����ة بكلی����ة التخط����یط 
 اإلقلیمى والعمرانى) 
 و( محافظة دمیاط).

وافق مجلس الدراسات العلی�ا 
والبح����������������وث بت����������������اریخ 

 م).۲۰۱۹/٥/۱۹(

 
القــرار :  الموافقـة علـــى البروتوكـول المعروض، بشرط استكمال اإلجراءات   ●

 .المطلوبة
 

 مالحظــــات المطلــــوب كلیة/ معھد

إدارة 
 الجامعة

) م��ذكرة تف��اھم واتفاقی��ة ب��ین ۱٦ع��دد(
 (جامعة القاھـرة) و(جھات أجنبیة).

واف�����ق مجل�����س الدراس�����ات العلی�����ا 
والبح������������وث خ������������الل أع������������وام 

 م).۲۰۱۷/۲۰۱۸/۲۰۱٦/۲۰۱٥(

ط����ب قص����ر 
 العینى

م��ذكرة التف��اھم ب��ین (جامع��ة الق��اھرة ـ 
كلی����ة ط����ب قص����ر العین����ى) و(جامع����ة 

)Catania .(بإیطالیا 

واف�����ق مجل�����س الدراس�����ات العلی�����ا 
والبح������������������������وث بت������������������������اریخ 

 م). ۱/۲۰۱۷/۱٥(

 الزراعة
مذكرة التف�اھم ب�ین (جامع�ـة القاھ�ـرة ـ 
كلیة الزراع�ة) و(جامع�ة فوجی�ا للعل�وم 

 ).بإیطالیا

واف�����ق مجل�����س الدراس�����ات العلی�����ا 
والبح��وث مفوض��اً خ��الل الفت��رة م��ن 

م) حتى نھای�ة ش�ھر ۲۰/۷/۲۰۱٦(
 م). ۲۰۱٦أغسطس (

 
، بشرط استكمال اإلجراءات ةالقــرار : الموافقـة علـى المذكــرات المعـروض  ●

 .المطلوبة
 

 شئون الطالب
 كلیة الھندسة

الب بجلس���تھ المنعق���دة بت���اریخ ق���رار مجل���س ش���ئون التعل���یم والط���الموافق���ة عل���ى  -
م) بالموافق���ة عل���ى ب���دء أعم���ال التس���جیل المبك���ر لب���رامج الس���اعات ۲۰۱۹/٥/۲۰(

المعتم���دة بكلی���ة الھندس���ة للط���الب ال���راغبین ف���ي اإللتح���اق ب���البرامج للع���ام الج���امعي 
 .جنیھ) ۳٦۰۰م) على أن یسدد الطالب رسوم االلتحاق (۲۰۱۹/۲۰۲۰(
 

 یةكلیة االقتصاد والعلوم السیاس
ق���رار مجل���س ش���ئون التعل���یم والط���الب بجلس���تھ المنعق���دة بت���اریخ  الموافق���ة عل���ى  -
م) بالموافق���ة عل���ى ذك���ر فص���ل التخ���رج ف���ى ص���یاغة ش���ھادة التخ���رج ۲۰۱۹/٥/۲۰(

المعتمدة (األول ـ الثانى الصیفى) ب�دالً م�ن (یونی�و ـ س�بتمبر ـ ین�ایر) لط�الب الس�اعات 
وأن یطب��ق الق��رار عل��ى كلی��ة االقتص��اد ،  یةالمعتم��دة بكلی��ة االقتص��اد والعل��وم السیاس��

 والعلوم السیاسیة فقط.
 

 كلیة التربیة النوعیة
ق����رار مجل����س ش����ئون التعل����یم والط����الب بجلس����تھ المنعق����دة بت����اریخ بن����اء عل����ى  -
م) بش��أن ع��دم الموافق��ة عل��ى تع��دیل الق��یم المادی��ة الس��تخراج ش��ھادة ۲۰۱۹/٥/۲۰(

لی�ة التربی�ة النوعی�ة عل�ى موق�ع التحص�یل التخرج أو شھادات التقدیرات للخ�ریجین بك
م) ۳۱/٥/۲۰۱۸اإللكترون��ي، والتأكی��د عل��ى ق��رار مجل��س الجامع��ة الس��ابق بت��اریخ (

جنی�ھ بم�ا فیھ�ا  ۱۰۰جنی�ھ وش�ھادة التق�دیر  ۷٥بشأن رسم استخراج شھادة التخ�رج 
التنفیذی�ة ) م�ن الالئح�ة ٦٥قیمة طابع الجامع�ة فئ�ة خمس�ة جنیھ�ات المق�ررة بالم�ادة (

 .انون تنظیم الجامعاتلق
 ) في ذات الجلسة.۷قرر المجلس ضم الموضوع إلى اللجنة المشكلة بالموضوع رقم (

 
 تشكیل لجان ومجالس

 كلیة الھندسة
ق����رار مجل����س ش����ئون التعل����یم والط����الب بجلس����تھ المنعق����دة بت����اریخ بن����اء عل����ى  -
ل�ة طل�ب م) بالموافقة على تصمیم إستمارة تقدیم طلب إلكتروني في حا۲۰۱۹/٥/۲۰(

خدمة أو إلتماس أو شكوى ویتم تحصیل مبلغ (خمسة جنیھات مقابل االستمارة) عل�ى 
أن ی���تم تخص���یص العائ���د لحس���اب ص���ندوق التكاف���ل االجتم���اعى ل���دعم الط���الب بكلی���ة 

 .میمھ على كلیات الجامعة ومعاھدھاالھندسة مع تع
 قرر المجلس تشكیل لجنة من السادة األساتذة:

 ــ���ـى كم���ـال عل���ى ن���ـوحأ.د/ ھبـــ���ـھ مصطـفــ
 

 نائـــب رئیــــس الجامعـــة 
 لشـــئون التعلیــــم والطــالب

 عمیـد كلیــة طب قصــر العینـى أ.د/ ھالــــة صــالح الدیـن محمــد طلعت
م�����دیر ع�����ام اإلدارة العام�����ة لش�����ئون  السید/ السید ابراھیم دمحم مصطفــــى

 التعلیم والطالب
ر في رفع الخدمات ولیست الرسوم على أن تكون الزی�ادة ف�ي لدراسة الموضوع والنظ

 % مع تفویض األستاذ الدكتور/ رئیس الجامعة في اتخاذ القرار.۲٥حدود 
 

 احتساب فترة تجـاوز
 

 مالحظات الوظیفة االســـم كلیة/ معھد

 ۱/۷/۲۰۱۷اعتب����اراً م����ن  أستاذ أشرف وفا دمحم حسند.  الحقوق
 .۲۸/۸/۲۰۱۷حتى  
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 مالحظــــات المطلــــوب معھدكلیة/ 

التخط�����������������یط 
اإلقلیم������������������ى 

 والعمرانى

بروتوكول التعاون المش�ترك ب�ین (جامع�ة 
مرك�����ز استش�����ارات البح�����وث  -الق�����اھرة

والدراس����ات العمرانی����ة بكلی����ة التخط����یط 
 اإلقلیمى والعمرانى) 
 و( محافظة دمیاط).

وافق مجلس الدراسات العلی�ا 
والبح����������������وث بت����������������اریخ 

 م).۲۰۱۹/٥/۱۹(

 
القــرار :  الموافقـة علـــى البروتوكـول المعروض، بشرط استكمال اإلجراءات   ●

 .المطلوبة
 

 مالحظــــات المطلــــوب كلیة/ معھد

إدارة 
 الجامعة

) م��ذكرة تف��اھم واتفاقی��ة ب��ین ۱٦ع��دد(
 (جامعة القاھـرة) و(جھات أجنبیة).

واف�����ق مجل�����س الدراس�����ات العلی�����ا 
والبح������������وث خ������������الل أع������������وام 

 م).۲۰۱۷/۲۰۱۸/۲۰۱٦/۲۰۱٥(

ط����ب قص����ر 
 العینى

م��ذكرة التف��اھم ب��ین (جامع��ة الق��اھرة ـ 
كلی����ة ط����ب قص����ر العین����ى) و(جامع����ة 

)Catania .(بإیطالیا 

واف�����ق مجل�����س الدراس�����ات العلی�����ا 
والبح������������������������وث بت������������������������اریخ 

 م). ۱/۲۰۱۷/۱٥(

 الزراعة
مذكرة التف�اھم ب�ین (جامع�ـة القاھ�ـرة ـ 
كلیة الزراع�ة) و(جامع�ة فوجی�ا للعل�وم 

 ).بإیطالیا

واف�����ق مجل�����س الدراس�����ات العلی�����ا 
والبح��وث مفوض��اً خ��الل الفت��رة م��ن 

م) حتى نھای�ة ش�ھر ۲۰/۷/۲۰۱٦(
 م). ۲۰۱٦أغسطس (

 
، بشرط استكمال اإلجراءات ةالقــرار : الموافقـة علـى المذكــرات المعـروض  ●

 .المطلوبة
 

 شئون الطالب
 كلیة الھندسة

الب بجلس���تھ المنعق���دة بت���اریخ ق���رار مجل���س ش���ئون التعل���یم والط���الموافق���ة عل���ى  -
م) بالموافق���ة عل���ى ب���دء أعم���ال التس���جیل المبك���ر لب���رامج الس���اعات ۲۰۱۹/٥/۲۰(

المعتم���دة بكلی���ة الھندس���ة للط���الب ال���راغبین ف���ي اإللتح���اق ب���البرامج للع���ام الج���امعي 
 .جنیھ) ۳٦۰۰م) على أن یسدد الطالب رسوم االلتحاق (۲۰۱۹/۲۰۲۰(
 

 یةكلیة االقتصاد والعلوم السیاس
ق���رار مجل���س ش���ئون التعل���یم والط���الب بجلس���تھ المنعق���دة بت���اریخ  الموافق���ة عل���ى  -
م) بالموافق���ة عل���ى ذك���ر فص���ل التخ���رج ف���ى ص���یاغة ش���ھادة التخ���رج ۲۰۱۹/٥/۲۰(

المعتمدة (األول ـ الثانى الصیفى) ب�دالً م�ن (یونی�و ـ س�بتمبر ـ ین�ایر) لط�الب الس�اعات 
وأن یطب��ق الق��رار عل��ى كلی��ة االقتص��اد ،  یةالمعتم��دة بكلی��ة االقتص��اد والعل��وم السیاس��

 والعلوم السیاسیة فقط.
 

 كلیة التربیة النوعیة
ق����رار مجل����س ش����ئون التعل����یم والط����الب بجلس����تھ المنعق����دة بت����اریخ بن����اء عل����ى  -
م) بش��أن ع��دم الموافق��ة عل��ى تع��دیل الق��یم المادی��ة الس��تخراج ش��ھادة ۲۰۱۹/٥/۲۰(

لی�ة التربی�ة النوعی�ة عل�ى موق�ع التحص�یل التخرج أو شھادات التقدیرات للخ�ریجین بك
م) ۳۱/٥/۲۰۱۸اإللكترون��ي، والتأكی��د عل��ى ق��رار مجل��س الجامع��ة الس��ابق بت��اریخ (

جنی�ھ بم�ا فیھ�ا  ۱۰۰جنی�ھ وش�ھادة التق�دیر  ۷٥بشأن رسم استخراج شھادة التخ�رج 
التنفیذی�ة ) م�ن الالئح�ة ٦٥قیمة طابع الجامع�ة فئ�ة خمس�ة جنیھ�ات المق�ررة بالم�ادة (

 .انون تنظیم الجامعاتلق
 ) في ذات الجلسة.۷قرر المجلس ضم الموضوع إلى اللجنة المشكلة بالموضوع رقم (

 
 تشكیل لجان ومجالس

 كلیة الھندسة
ق����رار مجل����س ش����ئون التعل����یم والط����الب بجلس����تھ المنعق����دة بت����اریخ بن����اء عل����ى  -
ل�ة طل�ب م) بالموافقة على تصمیم إستمارة تقدیم طلب إلكتروني في حا۲۰۱۹/٥/۲۰(

خدمة أو إلتماس أو شكوى ویتم تحصیل مبلغ (خمسة جنیھات مقابل االستمارة) عل�ى 
أن ی���تم تخص���یص العائ���د لحس���اب ص���ندوق التكاف���ل االجتم���اعى ل���دعم الط���الب بكلی���ة 

 .میمھ على كلیات الجامعة ومعاھدھاالھندسة مع تع
 قرر المجلس تشكیل لجنة من السادة األساتذة:

 ــ���ـى كم���ـال عل���ى ن���ـوحأ.د/ ھبـــ���ـھ مصطـفــ
 

 نائـــب رئیــــس الجامعـــة 
 لشـــئون التعلیــــم والطــالب

 عمیـد كلیــة طب قصــر العینـى أ.د/ ھالــــة صــالح الدیـن محمــد طلعت
م�����دیر ع�����ام اإلدارة العام�����ة لش�����ئون  السید/ السید ابراھیم دمحم مصطفــــى

 التعلیم والطالب
ر في رفع الخدمات ولیست الرسوم على أن تكون الزی�ادة ف�ي لدراسة الموضوع والنظ

 % مع تفویض األستاذ الدكتور/ رئیس الجامعة في اتخاذ القرار.۲٥حدود 
 

 احتساب فترة تجـاوز
 

 مالحظات الوظیفة االســـم كلیة/ معھد

 ۱/۷/۲۰۱۷اعتب����اراً م����ن  أستاذ أشرف وفا دمحم حسند.  الحقوق
 .۲۸/۸/۲۰۱۷حتى  
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 ۱/۱/۲۰۱۹اعتب����اراً م����ن  أستاذ خالد عبد العظیم إبراھیمد.  لعینىطب قصر ا
 .۱۳/۳/۲۰۱۹حتى  

 
 القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الكلیـــة  ●

 
 مالحظات الوظیفة االســـم كلیة/ معھد

 معید درھام عبد الفتاح إبراھیمع.  العلوم
 ۲۸/۹/۲۰۱۸اعتب����اراً م����ن 

الی�����وم ۲۳/۲/۲۰۱۹حت�����ى  
 بق لتسلم العمل.السا

 
القـ��ـرار :  ق��رر المجل��س الموافق��ة عل��ى احتس��اب فت��رة التج��اوز لس��یادتھ اعتبـ��ـاراً   ●

م) الی��وم الس��ابق الس��تالمھ العم��ل إج��ازة ۲۳/۲/۲۰۱۹م) ح��ـتى (۲۸/۹/۲۰۱۸م��ـن (
 .خاصة بدون مرتب مع خصم ما صرف لھ ورد قیمة المساھمة المالیة

 
 حظاتمال الوظیفة االســـم كلیة/ معھد

ط������ب قص������ر 
 ۱/۱۰/۲۰۱۸اعتب����اراً م����ن  مدرس دمحم عادل مصطفىد.  العینى

 .۲۳/۱۲/۲۰۱۹حتى  

 ۱/۱/۲۰۱۹اعتب������اراً م������ن  أستاذ لبنى عباس شافعىد.  طب األسنان
 .۱۳/٤/۲۰۱۹حتى  

البح�����������������وث 
والدراس���������ات 

 اإلحصائیة
أس��������������تاذ  نادیة وجیة طلعتد. 

 مساعد
 ۱/۱۲/۲۰۱۸اعتب����اراً م����ن 

 .۱۲/۲/۲۰۱۹حتى  

لق������������������ومى ا
أس��������������تاذ  دالیا بالل دمحمد.  لألورام

 مساعد
 ۲٥/۱/۲۰۱۹اعتب����اراً م����ن 

 .۳/٤/۲۰۱۹حتى  
 

 .القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الكلیـــة  ●
 

 زاءـــو جـمح
 

 رةكلیة التربیة للطفولة المبك
 الموافقة عل�ى مح�و الج�زاء (الل�وم) الموق�ع عل�ى ال�دكتورة / س�ماح عب�د الفت�اح دمحم -

ى لوظیف�ة مرزوق (المدرس بقسم العلوم التربویة بالكلیة) ومنح س�یادتھا اللق�ب العلم�
 .أستاذ مساعد بذات القسم

 
 كلیة الدراسات العلیا للتربیة 

الموافق��ة عل��ى مح��و الج��زاء (التنبی��ھ) الموق��ع عل��ى ال��دكتورة/ من��ال منص��ور عل��ى  -
 شادى بالكلیة)رقسم علم النفس اإلالحمالوى (المدرس ب

 إنھاء خدمة
 

 مالحظات الوظیفة االســـم كلیة/ معھد

ط����ب قص����ر 
 مدرس د. مـــراد روؤف ســـالم العینى

م) ۱/۱۲/۲۰۱٥اعتب����اراً م����ن (
عق���ب إعارت���ھ وانقطاع���ة ع���ن 
العمل وذلك تطبیق�اً ل�نص للم�ادة 

م��������ن ق��������انون تنظ��������یم  ۱۱۷
 الجامعات. 

 
زام سیادتھ بسداد ما قد یكون القـرار : الموافقة علـى اقــتراح الكلیـة، مـع إلــ  ●

 مستحقـاً علیھ من إلتزامات مالیة قبل الكلیة والجامعة.
 

 مالحظات الوظیفة االســـم كلیة/ معھد

ط�������ب قص�������ر 
 العینى

أحم��د عب��د ال��رحیم دمحم د. 
 مدرس  أبو دمحم

إنھ������اء خدم������ة اعتب������اراً م������ن 
م) عق����ب انتھ����اء ۱/۸/۲۰۱۸(

المھم������ة العلمی������ة الممنوح������ة 
 لسیادتھ. 

المھن����دس/ أحم����د عم����ر  ندسةالھ
 دسوقى على

م�������������������درس 
 مساعد 

إنھ��������اء اإلج��������ازة الدراس��������یة 
والخدم����������ة اعتب����������اراً م����������ن 

م) الی�����وم الت�����الى ۱/۱/۲۰۱۸(
آلخ������ر م������د لع������دم ومطالبت������ھ 
وض��امنھ بالنفق��ات اعتب��اراً م��ن 

 م) تاریخ السفر. ۱/۱/۲۰۱۲(
 

سداد ما قد یكون القـرار : الموافقة علـى اقــتراح الكلیـة، مـع إلــزام سیادتھ ب  ●
 مستحقـاً علیھ من إلتزامات مالیة قبل الكلیة والجامعة.

 
 استقالة 

 كلیة دار العلوم
فتوى المستشار القانونى للجامعة بالموافقة على قب�ول االس�تقالة المقدم�ة بناء على  -

م��ن ال��دكتور/ أش��رف دمحم عل��ى عب��ده (األس��تاذ المس��اعد بقس��م عل��م اللغ��ة والدراس��ات 
 .الشرقیة) بكلیة دار العلومامیة والس

الموافق��ة عل��ى قب��ول اس��تقالة س��یادتھ م��ع إلزام��ھ بس��داد م��ا ق��د یك��ون ق��رر المجل��س 
 مستحق�ا علیھ من التزامات مالیة قبل الكلیة والجامعة.
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 ۱/۱/۲۰۱۹اعتب����اراً م����ن  أستاذ خالد عبد العظیم إبراھیمد.  لعینىطب قصر ا
 .۱۳/۳/۲۰۱۹حتى  

 
 القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الكلیـــة  ●

 
 مالحظات الوظیفة االســـم كلیة/ معھد

 معید درھام عبد الفتاح إبراھیمع.  العلوم
 ۲۸/۹/۲۰۱۸اعتب����اراً م����ن 

الی�����وم ۲۳/۲/۲۰۱۹حت�����ى  
 بق لتسلم العمل.السا

 
القـ��ـرار :  ق��رر المجل��س الموافق��ة عل��ى احتس��اب فت��رة التج��اوز لس��یادتھ اعتبـ��ـاراً   ●

م) الی��وم الس��ابق الس��تالمھ العم��ل إج��ازة ۲۳/۲/۲۰۱۹م) ح��ـتى (۲۸/۹/۲۰۱۸م��ـن (
 .خاصة بدون مرتب مع خصم ما صرف لھ ورد قیمة المساھمة المالیة

 
 حظاتمال الوظیفة االســـم كلیة/ معھد

ط������ب قص������ر 
 ۱/۱۰/۲۰۱۸اعتب����اراً م����ن  مدرس دمحم عادل مصطفىد.  العینى

 .۲۳/۱۲/۲۰۱۹حتى  

 ۱/۱/۲۰۱۹اعتب������اراً م������ن  أستاذ لبنى عباس شافعىد.  طب األسنان
 .۱۳/٤/۲۰۱۹حتى  

البح�����������������وث 
والدراس���������ات 

 اإلحصائیة
أس��������������تاذ  نادیة وجیة طلعتد. 

 مساعد
 ۱/۱۲/۲۰۱۸اعتب����اراً م����ن 

 .۱۲/۲/۲۰۱۹حتى  

لق������������������ومى ا
أس��������������تاذ  دالیا بالل دمحمد.  لألورام

 مساعد
 ۲٥/۱/۲۰۱۹اعتب����اراً م����ن 

 .۳/٤/۲۰۱۹حتى  
 

 .القــرار :  الموافقـة علـــــى اقـــتراح الكلیـــة  ●
 

 زاءـــو جـمح
 

 رةكلیة التربیة للطفولة المبك
 الموافقة عل�ى مح�و الج�زاء (الل�وم) الموق�ع عل�ى ال�دكتورة / س�ماح عب�د الفت�اح دمحم -

ى لوظیف�ة مرزوق (المدرس بقسم العلوم التربویة بالكلیة) ومنح س�یادتھا اللق�ب العلم�
 .أستاذ مساعد بذات القسم

 
 كلیة الدراسات العلیا للتربیة 

الموافق��ة عل��ى مح��و الج��زاء (التنبی��ھ) الموق��ع عل��ى ال��دكتورة/ من��ال منص��ور عل��ى  -
 شادى بالكلیة)رقسم علم النفس اإلالحمالوى (المدرس ب

 إنھاء خدمة
 

 مالحظات الوظیفة االســـم كلیة/ معھد

ط����ب قص����ر 
 مدرس د. مـــراد روؤف ســـالم العینى

م) ۱/۱۲/۲۰۱٥اعتب����اراً م����ن (
عق���ب إعارت���ھ وانقطاع���ة ع���ن 
العمل وذلك تطبیق�اً ل�نص للم�ادة 

م��������ن ق��������انون تنظ��������یم  ۱۱۷
 الجامعات. 

 
زام سیادتھ بسداد ما قد یكون القـرار : الموافقة علـى اقــتراح الكلیـة، مـع إلــ  ●

 مستحقـاً علیھ من إلتزامات مالیة قبل الكلیة والجامعة.
 

 مالحظات الوظیفة االســـم كلیة/ معھد

ط�������ب قص�������ر 
 العینى

أحم��د عب��د ال��رحیم دمحم د. 
 مدرس  أبو دمحم

إنھ������اء خدم������ة اعتب������اراً م������ن 
م) عق����ب انتھ����اء ۱/۸/۲۰۱۸(

المھم������ة العلمی������ة الممنوح������ة 
 لسیادتھ. 

المھن����دس/ أحم����د عم����ر  ندسةالھ
 دسوقى على

م�������������������درس 
 مساعد 

إنھ��������اء اإلج��������ازة الدراس��������یة 
والخدم����������ة اعتب����������اراً م����������ن 

م) الی�����وم الت�����الى ۱/۱/۲۰۱۸(
آلخ������ر م������د لع������دم ومطالبت������ھ 
وض��امنھ بالنفق��ات اعتب��اراً م��ن 

 م) تاریخ السفر. ۱/۱/۲۰۱۲(
 

سداد ما قد یكون القـرار : الموافقة علـى اقــتراح الكلیـة، مـع إلــزام سیادتھ ب  ●
 مستحقـاً علیھ من إلتزامات مالیة قبل الكلیة والجامعة.

 
 استقالة 

 كلیة دار العلوم
فتوى المستشار القانونى للجامعة بالموافقة على قب�ول االس�تقالة المقدم�ة بناء على  -

م��ن ال��دكتور/ أش��رف دمحم عل��ى عب��ده (األس��تاذ المس��اعد بقس��م عل��م اللغ��ة والدراس��ات 
 .الشرقیة) بكلیة دار العلومامیة والس

الموافق��ة عل��ى قب��ول اس��تقالة س��یادتھ م��ع إلزام��ھ بس��داد م��ا ق��د یك��ون ق��رر المجل��س 
 مستحق�ا علیھ من التزامات مالیة قبل الكلیة والجامعة.
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سادسًا

محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب
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محعش اجزمبع
 مجلظ شئُن الزعلٕم َالطالة

10/4/1029( ثزبسٔخ 183الجلغخ سقم )
 

 عقددذ مجلددظ شددئُن الزعلددٕم َالطددالة اجزمبعددً الشاثددد َالامددبوُن ثعددذ المددب زٕه
 10/4/1029المُافددددقفددددّ رمددددعبة الغبعددددعخ العبشددددشح مدددده  ددددجب  ٔددددُة ا ثىددددٕه 

 ثقبعددددعخد لمذ لطلددددّ الغددددٕذد ثمجىددددّ رداسح الجبمعددددخا ثش بعددددخ الغددددٕذح ا عددددزبر
ع وب ت س ٕظ الجبمععخ لشئُن الزعلٕم َالطالةا َلعُس  ٌجخ مصطلّ وُ الذكزُس/ 

ح  ععبء المجلظ.كل مه الغبدح ا عبرز
 

 افززح الغعٕذ ا ععزبر الذكزععُس/ س ٕعظ المجلععظ ا جزععمبع
 

 د ﷽����د 
 

وب ددت س ددٕظ الجبمعددخ  –ٌجددً مصددطلّ وددُ  اعددزٍلذ الغددٕذح ا عددزبر الددذكزُس/ 
لشدددئُن الزعلدددٕم َالطدددالة َس دددٕظ المجلدددظ ا جزمدددبع ثبلزشلٕدددت ثبلغدددبدح  ععدددبء 

 .المجلظ المُقش

  رشكٕل لجىخ مه الغبدح ا عبرزح:
عمبن مذٔش مشكض جبمعخ القبٌشح ل د. ٌعبوعّ محعمعذ جٌُعش

 مقشسا  جُدح الزعلٕم

 د.َلٕذ فزح هللا ثشكبد
 

 ععُا   ةخ اإلعالة لشئُن الزعلٕم َالطالَكٕل كلٕ

 الخشٔجٓد.سظب عجذ الٌُبة 
 

ا  طىبعٓ َكٕل كلٕخ الحبعجبد َالزكبء 
 لشئُن الزعلٕم َالطالة

 ععُا  

 د.عجذ الٍبدْ فُصْ مخزبس 
 

ٕم َكٕل كلٕخ الحقُق لشئُن الزعل
 َالطالة

 ععُا  

 د.شٕشٔه محٓ الذٔه ٌَجً 
 

خ الٍىذعخ لشئُن الزعلٕم َكٕل كلٕ
 َالطالة

 ععُا  

صش العٕىٓ لشئُن الزعلٕم َكٕل كلٕخ غت ق د. بفٕىبص  ال  الذٔه عٕذ 
 َالطالة

 ععُا  

َكٕل كلٕخ العالج الطجٕعٓ لشئُن الزعلٕم  د.وٕلٕه عجذ اللطٕف 
 ةَالطال

 ععُا  

 د.فبغمخ عمٕش علٓ غلجً
 

خ الضساعخ لشئُن الزعلٕم َكٕل كلٕ
 َالطالة

 ععُا  

 د.عدددددددبغف عدددددددذلٓ فٍمدددددددٓ 
 

 ٕددددذ كلٕددددخ الزشثٕددددخ للطلُلددددخ المجكددددشحعم
 

 ععُا  

 الغٕذ/ الغٕذ رثشإٌم دمحم 
 

مذٔش عبة اإلداسح العبمخ لشئُن الزعلٕم 
 َالطالة

 ععُا  
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محعش اجزمبع
 مجلظ شئُن الزعلٕم َالطالة

10/4/1029( ثزبسٔخ 183الجلغخ سقم )
 

 عقددذ مجلددظ شددئُن الزعلددٕم َالطددالة اجزمبعددً الشاثددد َالامددبوُن ثعددذ المددب زٕه
 10/4/1029المُافددددقفددددّ رمددددعبة الغبعددددعخ العبشددددشح مدددده  ددددجب  ٔددددُة ا ثىددددٕه 

 ثقبعددددعخد لمذ لطلددددّ الغددددٕذد ثمجىددددّ رداسح الجبمعددددخا ثش بعددددخ الغددددٕذح ا عددددزبر
ع وب ت س ٕظ الجبمععخ لشئُن الزعلٕم َالطالةا َلعُس  ٌجخ مصطلّ وُ الذكزُس/ 

ح  ععبء المجلظ.كل مه الغبدح ا عبرز
 

 افززح الغعٕذ ا ععزبر الذكزععُس/ س ٕعظ المجلععظ ا جزععمبع
 

 د ﷽����د 
 

وب ددت س ددٕظ الجبمعددخ  –ٌجددً مصددطلّ وددُ  اعددزٍلذ الغددٕذح ا عددزبر الددذكزُس/ 
لشدددئُن الزعلدددٕم َالطدددالة َس دددٕظ المجلدددظ ا جزمدددبع ثبلزشلٕدددت ثبلغدددبدح  ععدددبء 

 .المجلظ المُقش

  رشكٕل لجىخ مه الغبدح ا عبرزح:
عمبن مذٔش مشكض جبمعخ القبٌشح ل د. ٌعبوعّ محعمعذ جٌُعش

 مقشسا  جُدح الزعلٕم

 د.َلٕذ فزح هللا ثشكبد
 

 ععُا   ةخ اإلعالة لشئُن الزعلٕم َالطالَكٕل كلٕ

 الخشٔجٓد.سظب عجذ الٌُبة 
 

ا  طىبعٓ َكٕل كلٕخ الحبعجبد َالزكبء 
 لشئُن الزعلٕم َالطالة

 ععُا  

 د.عجذ الٍبدْ فُصْ مخزبس 
 

ٕم َكٕل كلٕخ الحقُق لشئُن الزعل
 َالطالة

 ععُا  

 د.شٕشٔه محٓ الذٔه ٌَجً 
 

خ الٍىذعخ لشئُن الزعلٕم َكٕل كلٕ
 َالطالة

 ععُا  

صش العٕىٓ لشئُن الزعلٕم َكٕل كلٕخ غت ق د. بفٕىبص  ال  الذٔه عٕذ 
 َالطالة

 ععُا  

َكٕل كلٕخ العالج الطجٕعٓ لشئُن الزعلٕم  د.وٕلٕه عجذ اللطٕف 
 ةَالطال

 ععُا  

 د.فبغمخ عمٕش علٓ غلجً
 

خ الضساعخ لشئُن الزعلٕم َكٕل كلٕ
 َالطالة

 ععُا  

 د.عدددددددبغف عدددددددذلٓ فٍمدددددددٓ 
 

 ٕددددذ كلٕددددخ الزشثٕددددخ للطلُلددددخ المجكددددشحعم
 

 ععُا  

 الغٕذ/ الغٕذ رثشإٌم دمحم 
 

مذٔش عبة اإلداسح العبمخ لشئُن الزعلٕم 
 َالطالة

 ععُا  
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اإلداسٔددخ لزحُٔددل مقددشس الزلكٕددش الىقددذْ رلددّ مقددشس رعددب  َرلددل لذساعددخ اإلجددشاءاد 
 دسجزً للمجمُع.

 اإللبغخ علمب  ثمحعش اجزمبع الغبدح مذٔشْ شدئُن الزعلدٕم َالطدالة ثكلٕدبد الجبمعدخ
وب ددت  –ثش بعددخ الغددٕذح ا عددزبر الددذكزُس/ ٌجددً مصددطلّ وددُ   25/4/1029ثزددبسٔخ 

. س ٕظ الجبمعخ لشئُن الزعلٕم َالطالة

ل ثددذ  المجلددظ الى شفددّ المُظددُعبد المعشَظددخ علددّ جددذَ  ا عمددب  علددّ َثعددذ رلدد
 الىحُ الزبلّ:

المصعبدقععبد
 رداسح الجبمعخ

 (182المصبدقخ علّ محعش اجزمبع مجلظ شئُن الزعلٕعم َالطعالة الجلغعخ سقدم ) -
( لٕصجح:25ة ثعذ رجشاء رصُٔت علّ القشاس سقم )28/3/1029ثزبسٔخ 

بد ششَغ القجُ  فٓ شعجخ اللغخ اإلوجلٕضٔخ ثكلٕخ اإلعالة علدّ الىحدُ المُافقخ علّ اعزم
:الزبلٓ

 جىًٕ خال  سعُة رمزحبن اللغخ. 400ٔغحت الطبلت ملف الزقذٔم مقبثل سعُة  -
ٔددد دْ رمزحدددبن  ددداللٕخ اللغدددخ اإلوجلٕضٔدددخ فدددٓ مشكدددض اللغدددبد َالزشجمدددخ ثجبمعدددخ  -

 القبٌشح.
حدبن مقبثلدخ شدلُٔخ  مدبة لجىدخ مده  عدبرزح ثعذ اجزٕدبص اإلمزحدبن ثىجدب  ٔد دْ رمز -

الكلٕخ.
ٔزم رشرٕت الىبجحٕه رىبصلٕب  لقجُ  العذد المحذد. -
رىطجق الششَغ علدّ كدل مده الطدالة المقجدُلٕه فدٓ الكلٕدخ عجدش مكزدت الزىغدٕق  َ  -

الطالة المحُلٕه رلّ الكلٕخ رىلٕزا  لقشاساد المجلدظ ا علدّ للجبمعدبد )الحدذ ا دودٓ 
 .رمٍٕذا  للعشض علّ مجلظ الجبمعخ للقطبع( دا

 المزبثعخ
 رداسح الجبمعخ

قددشاساد مجلددظ شددئُن الزعلددٕم َالطددالة  ي مدده رىلٕددعز برممدد لددٕػ المجلددظ علمددب ث -
 .ة(28/3/1029ثزبسٔخ )182الجلغخ سقم )

 
 خ الزمشٔطععكلٕ
  لٕػ المجلظ علمدب ثبلمدزكشح ثشدمن مدب َسد مده المجلدظ ا علدّ للجبمعدبد ثشدمن -

.اعزمبد الال حخ اإلداسٔخ المُلذح للجشوبمج المكاف ثكلٕخ الزمشٔط

 
 

 بدععرلُٔع
  رداسح الجبمعخ:

المصبدقخ علّ قشاساد الغعٕذ ا عزبر الذكزُس/ وب دت س دٕظ الجبمعدخ لشدئُن الزعلدٕم  -
ثددبلزلُٔط مدده مجلددظ شددئُن الزعلددٕم َالطددالة خددال  اللزددشح مدده لصددبدسح َالطددالة ا

.ة(10/4/1029ة( لزّ )29/3/1029)
 

 رشكٕل لجبن َمجبلظ
 

 رداسح الجبمعخ
ثشمن قشاس المجلظ ا علّ للجبمعدبد ثجلغدزً ثزدبسٔخ خ المعشَظثىبء علّ المزكشح  -

ة ثبلزُ ٕخ ثمب ٔلٓ:12/3/1029
 . روشبء كلٕبد للزعلٕم الزكىُلُجٓ داخل الجبمعبد الحكُمٕخ المصشٔخ.2
لجكددبلُسَُٔط َالذساعددبد . رجددشاء رطددُٔش شددبمل للمىددبٌج الذساعددٕخ لمشللزددٓ ا1

 العلٕب كل خمظ عىُاد.
. ردساج مىٍج ركىُلُجٕب المعلُمبد فدٓ جمٕدد الكلٕدبد ثبلزعدبَن مدد لجىدخ قطدبع 2

 علُة الحبعت المعلُمبرٕخ. 
 :قشس المجلظ  ن ٔحب  المُظُع رلّ لجىخ قطبع العلُة الٍىذعٕخ مد ظم 

 
 ٕخ الحقُق لشئُن الزعلٕم َالطالةَكٕل كل د.عجذ الٍبدْ فُصْ مخزبس العُظٓ

 د.شٕشٔه محٓ الذٔه ٌَجً 
 

 َكٕددل كلٕددخ الٍىذعددخ لشددئُن الزعلددٕم َالطددالة
 

 د.عدددددددبغف عدددددددذلٓ فٍمدددددددٓ صخدددددددبسْ
 

 عمٕددددددذ كلٕددددددخ الزشثٕدددددددخ للطلُلددددددخ المجكدددددددشح
 

رلّ اللجىخ َرلل لذساعخ المُظُعا َرقذٔم رقشٔش ثمب رىزٍّ الٕدخ الجىدخ َالعدشض علدّ  
 جلغخ قبدمخ.المجلظ فّ 

 
 كلٕخ ا قزصبد َالعلُة الغٕبعٕخ

اقزددشا  الكلٕددخ المُافقددخ علددّ رعددذٔالد الال حددخ الذاخلٕددخ ثى ددبة الغددبعبد ثىددبء علددّ  -
 .المعزمذح ثبلكلٕخ 

قشس المجلظ  ن ٔحدب  المُظدُع رلدّ لجىدخ قطدبع العلدُة ا جزمبعٕدخ مدد ظدم الغدٕذ/ 
لعبمخ لشئُن الزعلٕم َالطالة رلّ اللجىخ الغٕذ رثشإٌم دمحم مصطلّ مذٔش عبة اإلداسح ا

لذساعخ المُظُعا َرقذٔم رقشٔدش ثمدب رىزٍدّ رلٕدً اللجىدخ َالعدشض علدّ المجلدظ فدّ 
 جلغخ قبدمخ.
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اإلداسٔددخ لزحُٔددل مقددشس الزلكٕددش الىقددذْ رلددّ مقددشس رعددب  َرلددل لذساعددخ اإلجددشاءاد 
 دسجزً للمجمُع.

 اإللبغخ علمب  ثمحعش اجزمبع الغبدح مذٔشْ شدئُن الزعلدٕم َالطدالة ثكلٕدبد الجبمعدخ
وب ددت  –ثش بعددخ الغددٕذح ا عددزبر الددذكزُس/ ٌجددً مصددطلّ وددُ   25/4/1029ثزددبسٔخ 

. س ٕظ الجبمعخ لشئُن الزعلٕم َالطالة

ل ثددذ  المجلددظ الى شفددّ المُظددُعبد المعشَظددخ علددّ جددذَ  ا عمددب  علددّ َثعددذ رلدد
 الىحُ الزبلّ:

المصعبدقععبد
 رداسح الجبمعخ

 (182المصبدقخ علّ محعش اجزمبع مجلظ شئُن الزعلٕعم َالطعالة الجلغعخ سقدم ) -
( لٕصجح:25ة ثعذ رجشاء رصُٔت علّ القشاس سقم )28/3/1029ثزبسٔخ 

بد ششَغ القجُ  فٓ شعجخ اللغخ اإلوجلٕضٔخ ثكلٕخ اإلعالة علدّ الىحدُ المُافقخ علّ اعزم
:الزبلٓ

 جىًٕ خال  سعُة رمزحبن اللغخ. 400ٔغحت الطبلت ملف الزقذٔم مقبثل سعُة  -
ٔددد دْ رمزحدددبن  ددداللٕخ اللغدددخ اإلوجلٕضٔدددخ فدددٓ مشكدددض اللغدددبد َالزشجمدددخ ثجبمعدددخ  -

 القبٌشح.
حدبن مقبثلدخ شدلُٔخ  مدبة لجىدخ مده  عدبرزح ثعذ اجزٕدبص اإلمزحدبن ثىجدب  ٔد دْ رمز -

الكلٕخ.
ٔزم رشرٕت الىبجحٕه رىبصلٕب  لقجُ  العذد المحذد. -
رىطجق الششَغ علدّ كدل مده الطدالة المقجدُلٕه فدٓ الكلٕدخ عجدش مكزدت الزىغدٕق  َ  -

الطالة المحُلٕه رلّ الكلٕخ رىلٕزا  لقشاساد المجلدظ ا علدّ للجبمعدبد )الحدذ ا دودٓ 
 .رمٍٕذا  للعشض علّ مجلظ الجبمعخ للقطبع( دا

 المزبثعخ
 رداسح الجبمعخ

قددشاساد مجلددظ شددئُن الزعلددٕم َالطددالة  ي مدده رىلٕددعز برممدد لددٕػ المجلددظ علمددب ث -
 .ة(28/3/1029ثزبسٔخ )182الجلغخ سقم )

 
 خ الزمشٔطععكلٕ
  لٕػ المجلظ علمدب ثبلمدزكشح ثشدمن مدب َسد مده المجلدظ ا علدّ للجبمعدبد ثشدمن -

.اعزمبد الال حخ اإلداسٔخ المُلذح للجشوبمج المكاف ثكلٕخ الزمشٔط

 
 

 بدععرلُٔع
  رداسح الجبمعخ:

المصبدقخ علّ قشاساد الغعٕذ ا عزبر الذكزُس/ وب دت س دٕظ الجبمعدخ لشدئُن الزعلدٕم  -
ثددبلزلُٔط مدده مجلددظ شددئُن الزعلددٕم َالطددالة خددال  اللزددشح مدده لصددبدسح َالطددالة ا

.ة(10/4/1029ة( لزّ )29/3/1029)
 

 رشكٕل لجبن َمجبلظ
 

 رداسح الجبمعخ
ثشمن قشاس المجلظ ا علّ للجبمعدبد ثجلغدزً ثزدبسٔخ خ المعشَظثىبء علّ المزكشح  -

ة ثبلزُ ٕخ ثمب ٔلٓ:12/3/1029
 . روشبء كلٕبد للزعلٕم الزكىُلُجٓ داخل الجبمعبد الحكُمٕخ المصشٔخ.2
لجكددبلُسَُٔط َالذساعددبد . رجددشاء رطددُٔش شددبمل للمىددبٌج الذساعددٕخ لمشللزددٓ ا1

 العلٕب كل خمظ عىُاد.
. ردساج مىٍج ركىُلُجٕب المعلُمبد فدٓ جمٕدد الكلٕدبد ثبلزعدبَن مدد لجىدخ قطدبع 2

 علُة الحبعت المعلُمبرٕخ. 
 :قشس المجلظ  ن ٔحب  المُظُع رلّ لجىخ قطبع العلُة الٍىذعٕخ مد ظم 

 
 ٕخ الحقُق لشئُن الزعلٕم َالطالةَكٕل كل د.عجذ الٍبدْ فُصْ مخزبس العُظٓ

 د.شٕشٔه محٓ الذٔه ٌَجً 
 

 َكٕددل كلٕددخ الٍىذعددخ لشددئُن الزعلددٕم َالطددالة
 

 د.عدددددددبغف عدددددددذلٓ فٍمدددددددٓ صخدددددددبسْ
 

 عمٕددددددذ كلٕددددددخ الزشثٕدددددددخ للطلُلددددددخ المجكدددددددشح
 

رلّ اللجىخ َرلل لذساعخ المُظُعا َرقذٔم رقشٔش ثمب رىزٍّ الٕدخ الجىدخ َالعدشض علدّ  
 جلغخ قبدمخ.المجلظ فّ 

 
 كلٕخ ا قزصبد َالعلُة الغٕبعٕخ

اقزددشا  الكلٕددخ المُافقددخ علددّ رعددذٔالد الال حددخ الذاخلٕددخ ثى ددبة الغددبعبد ثىددبء علددّ  -
 .المعزمذح ثبلكلٕخ 

قشس المجلظ  ن ٔحدب  المُظدُع رلدّ لجىدخ قطدبع العلدُة ا جزمبعٕدخ مدد ظدم الغدٕذ/ 
لعبمخ لشئُن الزعلٕم َالطالة رلّ اللجىخ الغٕذ رثشإٌم دمحم مصطلّ مذٔش عبة اإلداسح ا

لذساعخ المُظُعا َرقذٔم رقشٔدش ثمدب رىزٍدّ رلٕدً اللجىدخ َالعدشض علدّ المجلدظ فدّ 
 جلغخ قبدمخ.
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 مبلٕخشئُن 
كلٕخ الٍىذعخ

ثىبء علدّ اقزدشا  الكلٕدخ المُافقدخ علدّ مقزدش  ثدذء  عمدب  الزغدجٕل المجكدش لجدشامج  -
لطددالة الددشا جٕه فددٓ اإللزحددبق ثددبلجشامج للعددبة الجددبمعٓ الغددبعبد المعزمددذح ثبلكلٕددخ ل

 جىًٕ( 2500علّ  ن ٔغذد الطبلت سعُة ا لزحبق ) 1029/1010
علّ اقزدشا  الكلٕدخ علدّ  ن ٔعلدم الطبلدت ثىغدجخ الخصدم المُافقخ اللجىخ المبلٕخ  قشسد

للعددشض فددٓ لبلددخ اعددزشداد المجلددس لعددذة اعددزٕلب ً الحددذ ا دوددّ للقجددُ  ثبلكلٕددخا رمٍٕددذا  
 علّ مجلظ الجبمعخ.

 
كلٕخ غت ا عىبن

قشس المجلظ المُافقخ علّ رقشٔش اللجىخ المشكلخ مه مجلظ شئُن الزعلٕم َالطدالة  -
ثشمن غشٔقدخ دفدد المصدشَفبد الذساعدٕخ عده  28/3/1029ثجلغزً المىعقذح ثزبسٔخ 

 كل فصل دساعٓ لطالة الجشوبمج الذَلٓ ثكلٕخ غت ا عىبن.

زددشا  الكلٕددخ المُافقددخ علددّ رعددذٔل الال حددخ المبلٕددخ للجشوددبمج الددذَلٓ ثىددبء علددّ اق  -
المزكبمل ثبلكلٕخ. 

 .ٌزا الشمنّ قشس المجلظ  ن ٔحب  المُظُع رلّ اللجىخ المبلٕخ المشكلخ ف
 

كلٕخ ا قزصبد َالعلُة الغٕبعٕخ
ل مقزدش  سفدد سعدُة الزغدجٕ ثشدمن اقزدشا  الكلٕدخ قشس المجلظ عذة المُافقخ علدّ  -

جىٕدً  400فشوغدٓ( مده ) -للطالة الجذد المزقذمٕه لإللزحبق ثشعت اللغبد )روجلٕدضْ
 . 1029/1010جىٕددددددددددً( رعزجددددددددددبسا  مدددددددددده العددددددددددبة الجددددددددددبمعٓ  2000رلددددددددددّ 

 
كلٕخ الزشثٕخ الىُعٕخ

ثىبء علّ اقزشا  الكلٕخ المُافقخ علّ مقزش  رعدذٔل القدٕم المبدٔدخ  عدزخشاج شدٍبدح  -
د للخدددشٔجٕه الخب دددخ ثبلكلٕدددخ علدددّ مُقدددد الزحصدددٕل الزخدددشج  َ شدددٍبداد الزقدددذٔشا

 .اإللكزشَوٓ
عددذة المُافقددخ علددّ اقزددشا  الكلٕددخ ثىددبء علددّ قددشاس اللجىددخ المبلٕددخ ثعددذة قددشس المجلددظ 

 المُافقخ.
 شئُن غالة

 
 

 كلٕخ ا قزصبد َالعلُة الغٕبعٕخ
مىعقدذح رقشٔش اللجىخ المشكلخ مه مجلظ شئُن الزعلٕم َالطالة ثجلغدزً الثىبء علّ  -

ثشددمن المُافقددخ علدّ مقزددش  كلٕددخ ا قزصدبد َالعلددُة الغٕبعددٕخ  23/4/1029ثزدبسٔخ 
الصددٕلٓ( لطددالة  -الاددبوٓ  –ثددزكش فصددل الزخددشج فددٓ  ددٕب خ شددٍبدح الزخددشج )ا َ  

الغبعبد المعزمذح.

المُافقددخ علددّ ادَاس الزخددشج كبلزددبلّ )ٔىبٔددعشا مبٔددعُا اللصددل الصددٕلٓ( قددشس المجلددظ 
 علّ مجلظ الجبمعخ.رمٍٕذا  للعشض 

 
كلٕخ الٍىذعخ

قددشس المجلددظ المُافقددخ علددّ رقشٔددش اللجىددخ المشددكلخ مدده مجلددظ شددئُن الزعلددٕم  -
ثشددمن رصدمٕم رعدزمبسح رقدذٔم غلددت  28/3/1029َالطدالة ثجلغدزً المىعقدذح ثزدبسٔخ 

رلكزشَوددٓ فددٓ لبلددخ غلددت خذمددخ  َ رلزمددبط  َ شددكُِ ثكلٕددخ الٍىذعددخا علددّ  ن ٔعمددم 
 علّ جمٕد الكلٕبدا رمٍٕذا  للعشض علّ مجلظ الجبمعخ.

 
 كلٕخ الزشثٕخ الىُعٕخ

ثشددمن رعددبدح رُصٔددد دسجددبد  عمددب  الغددىخ لطددالة  المعشَظددخ  مددزكشحثىددبء علددّ ال -
.ٕخ اللىٕخ ثكلٕخ الزشثٕخ الىُعٕخاللشقخ ا َلّ الجبقٕٕه لإلعبدح ثقغم الزشث

ٔحب  المُظُع رلّ الغٕذ ا عزبر الذكزُس/ عجذ الٍبدْ فُصْ مخزدبس قشس المجلظ  ن 
ٓ َكٕدددل كلٕدددخ الحقدددُق لشدددئُن الزعلدددٕم َالطدددالة للذساعدددخ َرثدددذاء الدددش ْ العُظددد
 ................القبوُوٓ.

 شئُن عبمخ
 رداسح الجبمعخ

ثشددمن مزطلجددبد وجددب  مشدبسكخ الجبمعددخ فددٓ الددذَسح  المعشَظدخ  ثىدبء علددّ المددزكشح -
 1029ُٔوٕدُ  15 -10الابوٕخ لغلغلخ معبسض العلٕم ثذَلخ وٕجٕشٔب خال  اللزدشح مده 

زْ رزُلٓ رى ٕمٍب م عغخ  خجبس الُٕة.َال
قدددشس المجلدددظ رخطدددبس الغدددبدح َكدددالء الكلٕدددبد إلعدددزٕلبء مزطلجدددبد وجدددب  المشدددبسكخ 
الجبمعٕخ فٓ الذَسح الابوٕخ مه خال  الىقدبغ المحدذدح رلصدٕال  ثخطدبة ا عدزبر الدذكزُس 

 وب ت س ٕظ الجبمعخ لشئُن الزعلٕم َالطالة.
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 مبلٕخشئُن 
كلٕخ الٍىذعخ

ثىبء علدّ اقزدشا  الكلٕدخ المُافقدخ علدّ مقزدش  ثدذء  عمدب  الزغدجٕل المجكدش لجدشامج  -
لطددالة الددشا جٕه فددٓ اإللزحددبق ثددبلجشامج للعددبة الجددبمعٓ الغددبعبد المعزمددذح ثبلكلٕددخ ل

 جىًٕ( 2500علّ  ن ٔغذد الطبلت سعُة ا لزحبق ) 1029/1010
علّ اقزدشا  الكلٕدخ علدّ  ن ٔعلدم الطبلدت ثىغدجخ الخصدم المُافقخ اللجىخ المبلٕخ  قشسد

للعددشض فددٓ لبلددخ اعددزشداد المجلددس لعددذة اعددزٕلب ً الحددذ ا دوددّ للقجددُ  ثبلكلٕددخا رمٍٕددذا  
 علّ مجلظ الجبمعخ.

 
كلٕخ غت ا عىبن

قشس المجلظ المُافقخ علّ رقشٔش اللجىخ المشكلخ مه مجلظ شئُن الزعلٕم َالطدالة  -
ثشمن غشٔقدخ دفدد المصدشَفبد الذساعدٕخ عده  28/3/1029ثجلغزً المىعقذح ثزبسٔخ 

 كل فصل دساعٓ لطالة الجشوبمج الذَلٓ ثكلٕخ غت ا عىبن.

زددشا  الكلٕددخ المُافقددخ علددّ رعددذٔل الال حددخ المبلٕددخ للجشوددبمج الددذَلٓ ثىددبء علددّ اق  -
المزكبمل ثبلكلٕخ. 

 .ٌزا الشمنّ قشس المجلظ  ن ٔحب  المُظُع رلّ اللجىخ المبلٕخ المشكلخ ف
 

كلٕخ ا قزصبد َالعلُة الغٕبعٕخ
ل مقزدش  سفدد سعدُة الزغدجٕ ثشدمن اقزدشا  الكلٕدخ قشس المجلظ عذة المُافقخ علدّ  -

جىٕدً  400فشوغدٓ( مده ) -للطالة الجذد المزقذمٕه لإللزحبق ثشعت اللغبد )روجلٕدضْ
 . 1029/1010جىٕددددددددددً( رعزجددددددددددبسا  مدددددددددده العددددددددددبة الجددددددددددبمعٓ  2000رلددددددددددّ 

 
كلٕخ الزشثٕخ الىُعٕخ

ثىبء علّ اقزشا  الكلٕخ المُافقخ علّ مقزش  رعدذٔل القدٕم المبدٔدخ  عدزخشاج شدٍبدح  -
د للخدددشٔجٕه الخب دددخ ثبلكلٕدددخ علدددّ مُقدددد الزحصدددٕل الزخدددشج  َ شدددٍبداد الزقدددذٔشا

 .اإللكزشَوٓ
عددذة المُافقددخ علددّ اقزددشا  الكلٕددخ ثىددبء علددّ قددشاس اللجىددخ المبلٕددخ ثعددذة قددشس المجلددظ 

 المُافقخ.
 شئُن غالة

 
 

 كلٕخ ا قزصبد َالعلُة الغٕبعٕخ
مىعقدذح رقشٔش اللجىخ المشكلخ مه مجلظ شئُن الزعلٕم َالطالة ثجلغدزً الثىبء علّ  -

ثشددمن المُافقددخ علدّ مقزددش  كلٕددخ ا قزصدبد َالعلددُة الغٕبعددٕخ  23/4/1029ثزدبسٔخ 
الصددٕلٓ( لطددالة  -الاددبوٓ  –ثددزكش فصددل الزخددشج فددٓ  ددٕب خ شددٍبدح الزخددشج )ا َ  

الغبعبد المعزمذح.

المُافقددخ علددّ ادَاس الزخددشج كبلزددبلّ )ٔىبٔددعشا مبٔددعُا اللصددل الصددٕلٓ( قددشس المجلددظ 
 علّ مجلظ الجبمعخ.رمٍٕذا  للعشض 

 
كلٕخ الٍىذعخ

قددشس المجلددظ المُافقددخ علددّ رقشٔددش اللجىددخ المشددكلخ مدده مجلددظ شددئُن الزعلددٕم  -
ثشددمن رصدمٕم رعدزمبسح رقدذٔم غلددت  28/3/1029َالطدالة ثجلغدزً المىعقدذح ثزدبسٔخ 

رلكزشَوددٓ فددٓ لبلددخ غلددت خذمددخ  َ رلزمددبط  َ شددكُِ ثكلٕددخ الٍىذعددخا علددّ  ن ٔعمددم 
 علّ جمٕد الكلٕبدا رمٍٕذا  للعشض علّ مجلظ الجبمعخ.

 
 كلٕخ الزشثٕخ الىُعٕخ

ثشددمن رعددبدح رُصٔددد دسجددبد  عمددب  الغددىخ لطددالة  المعشَظددخ  مددزكشحثىددبء علددّ ال -
.ٕخ اللىٕخ ثكلٕخ الزشثٕخ الىُعٕخاللشقخ ا َلّ الجبقٕٕه لإلعبدح ثقغم الزشث

ٔحب  المُظُع رلّ الغٕذ ا عزبر الذكزُس/ عجذ الٍبدْ فُصْ مخزدبس قشس المجلظ  ن 
ٓ َكٕدددل كلٕدددخ الحقدددُق لشدددئُن الزعلدددٕم َالطدددالة للذساعدددخ َرثدددذاء الدددش ْ العُظددد
 ................القبوُوٓ.

 شئُن عبمخ
 رداسح الجبمعخ

ثشددمن مزطلجددبد وجددب  مشدبسكخ الجبمعددخ فددٓ الددذَسح  المعشَظدخ  ثىدبء علددّ المددزكشح -
 1029ُٔوٕدُ  15 -10الابوٕخ لغلغلخ معبسض العلٕم ثذَلخ وٕجٕشٔب خال  اللزدشح مده 

زْ رزُلٓ رى ٕمٍب م عغخ  خجبس الُٕة.َال
قدددشس المجلدددظ رخطدددبس الغدددبدح َكدددالء الكلٕدددبد إلعدددزٕلبء مزطلجدددبد وجدددب  المشدددبسكخ 
الجبمعٕخ فٓ الذَسح الابوٕخ مه خال  الىقدبغ المحدذدح رلصدٕال  ثخطدبة ا عدزبر الدذكزُس 

 وب ت س ٕظ الجبمعخ لشئُن الزعلٕم َالطالة.
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سابعًا

محضر اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث
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 محضر اجتماع
 مجلس الدراسات العلیا والبحوث

 ۱۹/٥/۲۰۱۹) بتاریخ ۳۷۳الجلسة رقم (
 

 عق��ـد مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث اجتماع��ھ الثال��ث والس��بعین بع��د الثالثمائ��ة
 ۱۹/٥/۲۰۱۹األح���د المواف���ق ی���وم ن ص���باح ف���ى تم���ام الس���اعة الحادی���ة عش���ر م���

بقاع��ة "أحم��د لطف��ى الس��ید" برئاس��ة الس��ید األس��تاذ ال��دكتور/ أیم��ن س��عد نص��ر ال��دین 
نائ��ب رئ��یس الجامع��ة للدراس��ات العلی��ا والبح��وث، وحض��ور ك��ال م��ن الس��ادة  الخطی��ب
 ة أعضاء المجلس.األساتذ

 
 افتتح السـید األستاذ الدكتور/ رئیس المجلس االجتماع

 ســم هللا الرحمـن الرحیــم "" ب
 

اس�تھل الس�ید األس�تاذ ال�دكتور/ أیم�ن س�عد نص�ر ال�دین المت�ولى الخطی�ب نائ�ب رئ�یس 
الجامع���ة للدراس���ات العلی���ا والبح���وث الجلس���ة بالترحی���ب بالس���ادة األس���اتذة أعض���اء 
المجلس الموقر والتھنئة بمناسبة شھر رمض�ان المعظ�م أع�اده هللا عل�ى األم�ة ب�الخیر 

 والبركات، وقد تم التنویھ واإلحاطة باآلتى: والیمن
الخط��اب المرس��ل م��ن األس��تاذ ال��دكتور نائ��ب رئ��یس الجامع��ة للدراس��ات العلی��ا  -۱

والبحوث للسادة وكالء الكلیات/المعاھد بشأن مشاركة الجامع�ة ف�ي سلس�لة مع�ارض 
م�ع التنبی�ھ بض�رورة  ۲۰۱۹یونی�و  ۲٦إلى  ۲۰التعلیم بدولة نیجیریا في الفترة من 

االتص��ال مباش��رة باألس��تاذ ال��دكتور/ أحم��د عب��ده عل��ي الش��ریف وكی��ل كلی��ة العل��وم 
لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمی��ة البیئ��ة وال��ذي ت��م تكلیف��ھ م��ن قب��ل مع��الي    األس��تاذ 

 الدكتور رئیس الجامعة كمنسق للمعرض.
 

والمعتم��دة م��ن  ۲۰/٤/۲۰۱٥ق��رار مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث بت��اریخ  -۲
بإعتب�ار النش�ر العلم�ي ف�ي مجل�ة  ۲۹/٤/۲۰۱۹تور رئ�یس الجامع�ة ف�ي األستاذ الدك

 تابعة لتصنیف سكوبس نشراً دولیاً لمعاییر منح الرسائل العلمیة.
 

 ثم شـرع المجلـس فى نظـر جـدول األعمـال على النحـو التالـى:
 

 مصادقـــات
 إدارة الجامعة

البح��وث الجلس��ة رق��م المص��ادقة عل��ى محض��ر اجتم��اع مجل��س الدراس��ات العلی��ـا و -
 .۲۱/٤/۲۰۱۹بتاریخ  )۳۷۲(
المص��ادقة عل���ى ق���رارات األس���تاذ ال���دكتور نائ��ب رئ���یس الجامع���ة للدراس���ات العلی���ا  -

بالتفویض م�ن مجل�س الدراس�ات العلی�ا والبح�وث خ�الل الفت�رة م�ن الصادرة والبحوث 
 ، في المجاالت التالیة :۱۹/٥/۲۰۱۹حتى  ۲۰۱۹/٤/۲۲



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايــو  2019                      مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

219

 محضر اجتماع
 مجلس الدراسات العلیا والبحوث

 ۱۹/٥/۲۰۱۹) بتاریخ ۳۷۳الجلسة رقم (
 

 عق��ـد مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث اجتماع��ھ الثال��ث والس��بعین بع��د الثالثمائ��ة
 ۱۹/٥/۲۰۱۹األح���د المواف���ق ی���وم ن ص���باح ف���ى تم���ام الس���اعة الحادی���ة عش���ر م���

بقاع��ة "أحم��د لطف��ى الس��ید" برئاس��ة الس��ید األس��تاذ ال��دكتور/ أیم��ن س��عد نص��ر ال��دین 
نائ��ب رئ��یس الجامع��ة للدراس��ات العلی��ا والبح��وث، وحض��ور ك��ال م��ن الس��ادة  الخطی��ب
 ة أعضاء المجلس.األساتذ

 
 افتتح السـید األستاذ الدكتور/ رئیس المجلس االجتماع

 ســم هللا الرحمـن الرحیــم "" ب
 

اس�تھل الس�ید األس�تاذ ال�دكتور/ أیم�ن س�عد نص�ر ال�دین المت�ولى الخطی�ب نائ�ب رئ�یس 
الجامع���ة للدراس���ات العلی���ا والبح���وث الجلس���ة بالترحی���ب بالس���ادة األس���اتذة أعض���اء 
المجلس الموقر والتھنئة بمناسبة شھر رمض�ان المعظ�م أع�اده هللا عل�ى األم�ة ب�الخیر 

 والبركات، وقد تم التنویھ واإلحاطة باآلتى: والیمن
الخط��اب المرس��ل م��ن األس��تاذ ال��دكتور نائ��ب رئ��یس الجامع��ة للدراس��ات العلی��ا  -۱

والبحوث للسادة وكالء الكلیات/المعاھد بشأن مشاركة الجامع�ة ف�ي سلس�لة مع�ارض 
م�ع التنبی�ھ بض�رورة  ۲۰۱۹یونی�و  ۲٦إلى  ۲۰التعلیم بدولة نیجیریا في الفترة من 

االتص��ال مباش��رة باألس��تاذ ال��دكتور/ أحم��د عب��ده عل��ي الش��ریف وكی��ل كلی��ة العل��وم 
لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمی��ة البیئ��ة وال��ذي ت��م تكلیف��ھ م��ن قب��ل مع��الي    األس��تاذ 

 الدكتور رئیس الجامعة كمنسق للمعرض.
 

والمعتم��دة م��ن  ۲۰/٤/۲۰۱٥ق��رار مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث بت��اریخ  -۲
بإعتب�ار النش�ر العلم�ي ف�ي مجل�ة  ۲۹/٤/۲۰۱۹تور رئ�یس الجامع�ة ف�ي األستاذ الدك

 تابعة لتصنیف سكوبس نشراً دولیاً لمعاییر منح الرسائل العلمیة.
 

 ثم شـرع المجلـس فى نظـر جـدول األعمـال على النحـو التالـى:
 

 مصادقـــات
 إدارة الجامعة

البح��وث الجلس��ة رق��م المص��ادقة عل��ى محض��ر اجتم��اع مجل��س الدراس��ات العلی��ـا و -
 .۲۱/٤/۲۰۱۹بتاریخ  )۳۷۲(
المص��ادقة عل���ى ق���رارات األس���تاذ ال���دكتور نائ��ب رئ���یس الجامع���ة للدراس���ات العلی���ا  -

بالتفویض م�ن مجل�س الدراس�ات العلی�ا والبح�وث خ�الل الفت�رة م�ن الصادرة والبحوث 
 ، في المجاالت التالیة :۱۹/٥/۲۰۱۹حتى  ۲۰۱۹/٤/۲۲
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 اجستیـر والدكتــوراه.تسجــیل رســائل المــ -
 إلغاء تسجیــل رســائل المــاجستیـر والدكتــوراه. -
 تحدید مواعید امتحانات الدراسات العلیا فى كلیـات الجامعة ومعاھدھـا. -
 ح����االت م����د القی����د االس����تثنائى لم����دة ع����ام م����ن خ����ارج الالئح����ة وفق����اً للقواع����د -
 واللوائح المنظمة بالجامعة.   
 ـرغ للطـالب واالعتـذار عنھـا وتجدیدھا وإنھائھا.حـاالت منـح التف -
     ح��االت م��د القی��د االس��تثنائى للع��ام الث��انى والثال��ث وفق��اً للقواع��د والل��وائح المنظم��ة -

     بالجامعة.
 إع���ادة قی���د واس���تثناء م���ن ش���رط م���رور ع���ام عل���ى ش���طب القی���د وفق���اً للقواع���د -

 واللوائح المنظمة بالجامعة.
 ع��دم م��رور أكث���ر م��ن خم��س س���نوات عل��ى حص��ول الطال���باالس��تثناء م��ن ش���رط  -

 عل��ى الس��نة التمھیدی��ة للتس��جیل لدرج��ة الماجس��تیر وال��دكتوراه، وذل��ك بع��ذر مقب��ول
 وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.

 الموافقة على فرض مـواد تكمیلیة لمعادلة السنة التمھیدیة للماجس�تیر أو ال�دكتوراه -
  -فق قرار مجلس الجامعة السابق فى ھذا الشأن.مع فرض رسوم تكمیلیة و

م��نح الط��الب فرص��ة اس��تثنائیة ل��دخول االمتح��ان (دبلوم/ماجس��تیر) وفق��اً للقواع��د  -
 واللوائح المنظمة بالجامعة.

 اعتمـاد قـید الطـالب عن سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كلیـة حـدیث. -
 الخاص�����ة بإعف�����ائھم إض�����افة المش�����رف عل�����ى رس�����ائل الماجس�����تیر وال�����دكتوراه -

 من شرط ستة أشھر على إضافة المشرف.
 الم���د االس���تثنائى للع���ام الثال���ث كح���د أقص���ى، م���ع ض���رورة تش���كیل لجن���ة الحك���م -

 على الرسالة قبل نھایة العام الثالث وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.
ة ل��دخول االمتح��ان الموافق��ة عل��ى م��نح فرص��ة اس��تثنائیة إض��افیة م��ن خ��ارج الالئح�� -

 النھائى للدكتوراه.
 منح ألقــاب علمیـة

 
 كلیة طب قصر العینى

قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلیة بشأن منح األستاذ الدكتور/ ویلیم ویلش  -
 Adjunctأستاذ جراحة المخ واألعصاب بجامعة بنسلفانیا بأمریكا لقب (

Professorلیة، تمھیدا للعرض على مجلس ) بقسم جراحة المخ واألعصاب بالك
 .الجامعة

 
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلیة بشأن منح األستاذ الدكتور/ جورج  -

موریس یاسا تادرس أستاذ الطب النفسى الوصلى لكبار السن بجامعة أستون لقب 

)Adjunct Professor بقسم األمراض النفسیة بالكلیة ، تمھیدا للعرض على (
 عة.مجلس الجام

 مھمــة علمیــة
 كلیة اآلداب

قرر المجلس الموافقة على مد المھمة العلمیة بالیابان لل�دكتورة/ أم�ل رفع�ت یوس�ف  -
 ۱/۱/۲۰۲۰حت�ى  ۱/٤/۲۰۱۹المدرس بقسم اللغة الیابانیة وآدابھ�ا بالكلی�ة ب�دء م�ن 

حت���ى  ۲/۱/۲۰۲۰اس���تكماالً للع���ام الث���انى بمرت���ب یص���رف بال���داخل، والفت���رة م���ن 
 فى نطاق العام الثالث بدون مرتب. ۳۱/۳/۲۰۲۰

 

 كلیة الھندسة
قرر المجلس الموافقة على مد المھمة العلمیة بكندا للدكتور/ أحمد عالء الدین عطیھ  -

بدون  ۱/٦/۲۰۱۹المدرس بقسم الھندسة اإلنشائیة بالكلیة لمدة عام ثالث اعتباراً من 
 مرتب.

 
 كلیة الصیدلة

لمھمة العلمیة بأمریكا للدكتورة / صفاء عب�د الس�الم الموافقة على مد ا قرر المجلس -
عز الدین (المدرس بقسم المیكربیولوجیا والمناعة) بالكلیة لمدة عام ثالث اعتباراً من 

 بدون مرتب. ۱/۷/۲۰۱۹
 شئون الدراسات العلیا

 كلیة طب األسنان
إج�راء  قرر المجلس الموافقة على تقری�ر لجن�ة قط�اع العل�وم الطبی�ة بالموافق�ة عل�ى -

بعض التعدیالت على بعض البنود الخاصة ببرنامج ماجستیر زراع�ة األس�نان، تمھی�دا 
 للعرض على مجلس الجامعة .

 

 كلیة اإلقتصاد والعلوم السیاسیة
تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم االجتماعی��ة بالموافق��ة عل��ى ق��رر المجل��س الموافق��ة عل��ى  -

لماجس�تیر األك�ادیمي ف�ي الق�انون تغییر مسمى بعض المقررات الدراسیة ف�ي برن�امج ا
واإلقتصاد والتي یدرسھا طالب البرنامج في الفصل الدراسي الثالث بجامعة ھ�امبورج 

 بألمانیا،تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة.
 

 كلیة الدراسات العلیا للتربیة
قرر المجلس الموافق�ة عل�ى إقت�راح الكلی�ة بش�أن إعف�اء الطال�ب/ ھ�انى ودی�ع غب�ور  -

م�ن  ۲۰۱۸/۲۰۱۹بالدبلوم الخاصة قسم أصول التربیة بالكلی�ة للع�ام الج�امعى  المقید
دراس��ة وامتح��ان مق��رر "دراس��ات متقدم��ة ف��ى عل��م االجتم��اع" حی��ث س��بق دراس��تھ 

 مع إلزام سیادتھ بإجتیاز مقرر آخر بدیل.، والنجاح فیھ
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 اجستیـر والدكتــوراه.تسجــیل رســائل المــ -
 إلغاء تسجیــل رســائل المــاجستیـر والدكتــوراه. -
 تحدید مواعید امتحانات الدراسات العلیا فى كلیـات الجامعة ومعاھدھـا. -
 ح����االت م����د القی����د االس����تثنائى لم����دة ع����ام م����ن خ����ارج الالئح����ة وفق����اً للقواع����د -
 واللوائح المنظمة بالجامعة.   
 ـرغ للطـالب واالعتـذار عنھـا وتجدیدھا وإنھائھا.حـاالت منـح التف -
     ح��االت م��د القی��د االس��تثنائى للع��ام الث��انى والثال��ث وفق��اً للقواع��د والل��وائح المنظم��ة -

     بالجامعة.
 إع���ادة قی���د واس���تثناء م���ن ش���رط م���رور ع���ام عل���ى ش���طب القی���د وفق���اً للقواع���د -

 واللوائح المنظمة بالجامعة.
 ع��دم م��رور أكث���ر م��ن خم��س س���نوات عل��ى حص��ول الطال���باالس��تثناء م��ن ش���رط  -

 عل��ى الس��نة التمھیدی��ة للتس��جیل لدرج��ة الماجس��تیر وال��دكتوراه، وذل��ك بع��ذر مقب��ول
 وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.

 الموافقة على فرض مـواد تكمیلیة لمعادلة السنة التمھیدیة للماجس�تیر أو ال�دكتوراه -
  -فق قرار مجلس الجامعة السابق فى ھذا الشأن.مع فرض رسوم تكمیلیة و

م��نح الط��الب فرص��ة اس��تثنائیة ل��دخول االمتح��ان (دبلوم/ماجس��تیر) وفق��اً للقواع��د  -
 واللوائح المنظمة بالجامعة.

 اعتمـاد قـید الطـالب عن سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كلیـة حـدیث. -
 الخاص�����ة بإعف�����ائھم إض�����افة المش�����رف عل�����ى رس�����ائل الماجس�����تیر وال�����دكتوراه -

 من شرط ستة أشھر على إضافة المشرف.
 الم���د االس���تثنائى للع���ام الثال���ث كح���د أقص���ى، م���ع ض���رورة تش���كیل لجن���ة الحك���م -

 على الرسالة قبل نھایة العام الثالث وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.
ة ل��دخول االمتح��ان الموافق��ة عل��ى م��نح فرص��ة اس��تثنائیة إض��افیة م��ن خ��ارج الالئح�� -

 النھائى للدكتوراه.
 منح ألقــاب علمیـة

 
 كلیة طب قصر العینى

قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلیة بشأن منح األستاذ الدكتور/ ویلیم ویلش  -
 Adjunctأستاذ جراحة المخ واألعصاب بجامعة بنسلفانیا بأمریكا لقب (

Professorلیة، تمھیدا للعرض على مجلس ) بقسم جراحة المخ واألعصاب بالك
 .الجامعة

 
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلیة بشأن منح األستاذ الدكتور/ جورج  -

موریس یاسا تادرس أستاذ الطب النفسى الوصلى لكبار السن بجامعة أستون لقب 

)Adjunct Professor بقسم األمراض النفسیة بالكلیة ، تمھیدا للعرض على (
 عة.مجلس الجام

 مھمــة علمیــة
 كلیة اآلداب

قرر المجلس الموافقة على مد المھمة العلمیة بالیابان لل�دكتورة/ أم�ل رفع�ت یوس�ف  -
 ۱/۱/۲۰۲۰حت�ى  ۱/٤/۲۰۱۹المدرس بقسم اللغة الیابانیة وآدابھ�ا بالكلی�ة ب�دء م�ن 

حت���ى  ۲/۱/۲۰۲۰اس���تكماالً للع���ام الث���انى بمرت���ب یص���رف بال���داخل، والفت���رة م���ن 
 فى نطاق العام الثالث بدون مرتب. ۳۱/۳/۲۰۲۰

 

 كلیة الھندسة
قرر المجلس الموافقة على مد المھمة العلمیة بكندا للدكتور/ أحمد عالء الدین عطیھ  -

بدون  ۱/٦/۲۰۱۹المدرس بقسم الھندسة اإلنشائیة بالكلیة لمدة عام ثالث اعتباراً من 
 مرتب.

 
 كلیة الصیدلة

لمھمة العلمیة بأمریكا للدكتورة / صفاء عب�د الس�الم الموافقة على مد ا قرر المجلس -
عز الدین (المدرس بقسم المیكربیولوجیا والمناعة) بالكلیة لمدة عام ثالث اعتباراً من 

 بدون مرتب. ۱/۷/۲۰۱۹
 شئون الدراسات العلیا

 كلیة طب األسنان
إج�راء  قرر المجلس الموافقة على تقری�ر لجن�ة قط�اع العل�وم الطبی�ة بالموافق�ة عل�ى -

بعض التعدیالت على بعض البنود الخاصة ببرنامج ماجستیر زراع�ة األس�نان، تمھی�دا 
 للعرض على مجلس الجامعة .

 

 كلیة اإلقتصاد والعلوم السیاسیة
تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم االجتماعی��ة بالموافق��ة عل��ى ق��رر المجل��س الموافق��ة عل��ى  -

لماجس�تیر األك�ادیمي ف�ي الق�انون تغییر مسمى بعض المقررات الدراسیة ف�ي برن�امج ا
واإلقتصاد والتي یدرسھا طالب البرنامج في الفصل الدراسي الثالث بجامعة ھ�امبورج 

 بألمانیا،تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة.
 

 كلیة الدراسات العلیا للتربیة
قرر المجلس الموافق�ة عل�ى إقت�راح الكلی�ة بش�أن إعف�اء الطال�ب/ ھ�انى ودی�ع غب�ور  -

م�ن  ۲۰۱۸/۲۰۱۹بالدبلوم الخاصة قسم أصول التربیة بالكلی�ة للع�ام الج�امعى  المقید
دراس��ة وامتح��ان مق��رر "دراس��ات متقدم��ة ف��ى عل��م االجتم��اع" حی��ث س��بق دراس��تھ 

 مع إلزام سیادتھ بإجتیاز مقرر آخر بدیل.، والنجاح فیھ
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 وثــبحــــ
 كلیة الھندسة

حث��ي "خالی��ا التحلی��ة المیكروبی��ة ق��رر المجل��س الموافق��ة عل��ى إج��راء المش��روع الب -
تقنیة مبتكرة لمعالج�ة می�اه الص�رف الص�حى وتحلی�ة المی�اه وإنت�اج الطاق�ة" بإش�راف 
األستاذ الدكتور/ عبد السالم أحمد العواد األستاذ بالكلیة، وبتمویل من ص�ندوق العل�وم 

 والتنمیة التكنولوجیة ، وفقا لبنود التعاقد بین الطرفین.
 

 اتفاقیات تعاون
 كلیة طب قصر العیني

ق��رر المجل��س الموافق��ة عل��ى م��ذكرة التف��اھم ب��ین جامع��ة الق��اھرة (كلی��ة ط��ب قص��ر  -
العیني قسم األم�راض المتوطن�ة) ووزارة الص�حة بك�ل قطاعاتھ�ا ف�ي مج�االت البح�وث 

تمھیداً للعرض على مجلس الجامعة على أال ی�تم ب�دء تفعی�ل  والتعلیم وبرامج التدریب،
 .د إتمام االجراءات المطلوبةاالتفاقیة إال بع

 
 كلیة التخطیط اإلقلیمي والعمراني

قرر المجلس الموافقة على بروتوكول التعاون المشترك ب�ین جامع�ة الق�اھرة (مرك�ز  -
استش���ارات البح���وث والدراس���ات العمرانی���ة بكلی���ة التخط���یط اإلقلیم���ي والعمران���ي) 

،تمھی��داً للع��رض عل��ى ومحافظ��ة دمی��اط ف��ي مج��االت البح��وث والدراس��ات العمرانیة
 مجلس الجامعة على أال یتم بدء  تفعیل االتفاقیة إال بعد إتمام االجراءات المطلوبة.
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 وثــبحــــ
 كلیة الھندسة
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 كلیة طب قصر العیني
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 كلیة التخطیط اإلقلیمي والعمراني
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،تمھی��داً للع��رض عل��ى ومحافظ��ة دمی��اط ف��ي مج��االت البح��وث والدراس��ات العمرانیة
 مجلس الجامعة على أال یتم بدء  تفعیل االتفاقیة إال بعد إتمام االجراءات المطلوبة.

 
 

 

ثامنًا

محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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مؾضز اعزمبع
 مغلس شئُن خدمخ المغزمغ َرىمٕخ الجٕئخ

 12/5/1029( ثزبرٔخ 122الغلسخ رقم )
 

فّ  َػقََد مغلس شئُن خدمخ المغزمغ َرىمٕخ الجٕئخ اعزمبػً الضبمه ػشز ثؼد المبئزٕه
ا 12/5/1029الؼبشاازح َالى،اان  مااه وااجبػ ٔااُا الضفصااب  المُافااق رماابا الساابػخ 

ثمجىااّ ئرارح الغبمؼااخ  ثزئبسااخ الساإد ادساازب  الاادكزُر/ « أؽمااد لى ااّ الساإد»ثقبػااخ 
سؼٕد ٔؾّٕ مؾمُر ضُ ـ وبئت رئٕس الغبمؼخ لشائُن خدماخ المغزماغ َرىمٕاخ الجٕئاخ  

 .َثؾضُر كل ِّ مه السبرح ادسبرذح أػضب  المغلس

 السـٕد ادسزب  الدكزُر/ رئٕس المغلس االعزمبع افززؼ 
 َسبر ػلّ الىؾُ الزبلٓ:

 
 اساازٍل الساإد ادساازب  الاادكزُر/ سااؼٕد ٔؾٕااّ مؾمااُر ضااُ   وبئاات رئاإس الغبمؼااخ

لشئُن خدمخ المغزمغ َرىمٕخ الجٕئخ  َرئٕس المغلس االعزمابع ثبلززؽٕات ثبلسابرح 
 ادسبرذح أػضب  المغلس المُقز.

ػضاب  ثمىبساجخ ؽلاُر شاٍز رمضابن العازٔم أػابري مأ ػلاّ ادماخ رٍىئخ السابرح اد
 اإلسفمٕخ ثبلخٕز.

 ٔزقدا قىبع خدمخ المغزمغ ثغبمؼاخ القابٌزح  َالسابرح َكاف  كلٕابد َمؼبٌاد عبمؼاخ
القبٌزح لشئُن خدمخ المغزماغ َرىمٕاخ الجٕئاخ ثخابلع الؼاشا  ل سازب  الادكزُر/   

الؼلُا السٕبسٕخ لُفبح قزٔت لً. سبلمبن طبٔغ َكٕل كلٕخ االقز،بر َ
 َْق ااخ اؽزاازاا ل ساازب  الاادكزُر/   ػلاآ   الٍاابرْ َكٕاال كلٕااخ الىاات الجٕىااز

للخدمبد  الخٕزٔخ المقدمخ للغبمؼخ.
 ًرٍىئخ ادسزب  الدكزُر/ شزٔن ررَٔش م،ى ّ اللجبن َكٕل كلٕخ اإلػفا؛ لؾ،اُل

ػلّ عبئشح شُقٓ ال ىغزْ الزشغٕؼٕخ.
ئظ أوشاىخ القبفلاخ الشابملخ لمادٔىزٓ ؽفٔات َشافرٕه  ََعاً سإبررً رم ػاز  وزاب

الشعز لعل أػضب  القبفلخ َللقبئمٕه ػلٍٕب  َاخزع سٕبررً الشعز لعل مه:

 َسٔاااااااااازح الجؾااااااااااش الؼلماااااااااآ ادسااااااااااجق الااااااااااااادكزُرح/ وبرٔاااااااااااااخ سخااااااااااااابرْ

 َكٕـــااااااـل كلٕـــااااااـخ طااااااـت ق،ااااااـز الؼـااااااـٕىّ الااااادكزُر/ ٌشااااابا   ػجاااااد الٌُااااابة 

 مااااااااادٔز ػااااااااابا المشااااااااازَػبد الجٕئٕاااااااااخ   أؽماااااااااااد ػلاااااااااااـّ   السااااااااااإد/

 رم ر ُٔض ئرارح الغلسخ ل سزب  الدكزُر/ طبرق ػجد مأ الىٕت أؽماد َكٕال المؼٍاد
.12/5/1029( ثزبرٔخ 122القُمٓ لؼلُا اللٕشر  لمٍمخ ئرارح الغلسخ رقم )

ؼبٌد الزبلٕخ:ػز  أوشىخ َكف  شئُن خدمخ المغزمغ َرىمٕخ الجٕئخ ثبلعلٕبد َالم 
كلٕخ الىت الجٕىزْ..2
كلٕخ الؼفط الىجٕؼٓ .1
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مؾضز اعزمبع
 مغلس شئُن خدمخ المغزمغ َرىمٕخ الجٕئخ

 12/5/1029( ثزبرٔخ 122الغلسخ رقم )
 

فّ  َػقََد مغلس شئُن خدمخ المغزمغ َرىمٕخ الجٕئخ اعزمبػً الضبمه ػشز ثؼد المبئزٕه
ا 12/5/1029الؼبشاازح َالى،اان  مااه وااجبػ ٔااُا الضفصااب  المُافااق رماابا الساابػخ 
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 السـٕد ادسزب  الدكزُر/ رئٕس المغلس االعزمبع افززؼ 
 َسبر ػلّ الىؾُ الزبلٓ:
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 ادسبرذح أػضب  المغلس المُقز.

ػضاب  ثمىبساجخ ؽلاُر شاٍز رمضابن العازٔم أػابري مأ ػلاّ ادماخ رٍىئخ السابرح اد
 اإلسفمٕخ ثبلخٕز.

 ٔزقدا قىبع خدمخ المغزمغ ثغبمؼاخ القابٌزح  َالسابرح َكاف  كلٕابد َمؼبٌاد عبمؼاخ
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 َْق ااخ اؽزاازاا ل ساازب  الاادكزُر/   ػلاآ   الٍاابرْ َكٕاال كلٕااخ الىاات الجٕىااز

للخدمبد  الخٕزٔخ المقدمخ للغبمؼخ.
 ًرٍىئخ ادسزب  الدكزُر/ شزٔن ررَٔش م،ى ّ اللجبن َكٕل كلٕخ اإلػفا؛ لؾ،اُل
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كلٕخ الزمزٔض..3
كلٕخ اٖصبر..4
كلٕخ طت ق،ز الؼٕىٓ..5
كلٕخ اإلػفا..6
كلٕخ الدراسبد الؼلٕب للجؾُس االؽ،بئٕخ..7
كلٕخ الؾبسجبد َالذكب  االوىىبػٓ..2
المؼٍد القُمٓ ل َراا..9

كلٕخ الززثٕخ للى ُلخ المجعزح. .20
ؼلُا اللٕشر.المؼٍد القُمٓ ل.22
كلٕخ الزغبرح..21
كلٕخ الٍىدسخ..23
كلٕخ الزخىٕظ اإلقلٕمٓ َالؼمزاوٓ..24

ثؼد  لك اوزقل المغلس ئلّ الىظز فّ عادَر ادػمابر المؼازَ  ػلاّ الُعاً 
 الزبلّ:

 مسبئل رىظٕمٕخ
 
بلزُوٕن الُظٕ ٓ لُكٕل العلٕخ لشئُن خدمخ المغزماغ َرىمٕاخ أؽٕظ المغلس ػلمب ث -

وبئت رئٕس الغبمؼخ لشئُن خدمخ المغزمغ َرىمٕخ الجٕئخ: الجٕئخ  رؾذ ئشزاف
اإلشزاف ػلّ الخىظ َالجزامظ الزٓ ردخل فٓ اخز،بوبد مغلس شئُن خدماخ -

المغزمغ َرىمٕخ الجٕئخ.
اإلشزاف ػلاّ الخىاظ الزشايٕلٕخ الخبواخ ثزىمٕاخ الماُارر الذارٕاخ ماه الم،ابرر -

دٌداف المؾدرح للغبمؼخ. المخزل خ َالزٓ رؼعس مدِ ئمعبوٕخ رؾقٕق الزؤٔخ َا
اإلشزاف ػلّ رى ٕذ ثزامظ الزدرٔت الزٓ رخدا القىبع . -
اإلشاازاف ػلااّ ئرارح شاائُن الُؽااداد  اد الىاابثغ الخاابخ الزاآ رقاادا خاادمبرٍب -

ليٕااز الىاافة  مااب ػاادا المسزشاا ٕبد الغبمؼٕااخ  َالؼماال ػلااّ رىمٕزٍااب َئوشااب  
مغ َالمشٔد مه المُارر الذارٕخ.المشٔد مىٍب ثمب ٔؾقق الزفؽم ثٕه العلٕخ َالمغز

اسزضمبر اإلمعبوٕبد َالخجزاد الؼلمٕخ َاإلرارٔخ َالزعىُلُعٕخ المزُافزح ثبلعلٕاخ -
فٓ رىمٕخ المُارر الذارٕخ للعلٕخ.

اإلشاازاف ػلااّ رىظاإم ال ؼلٕاابد الؼبمااخ الزاآ رساازٍدف خدمااخ المغزمااغ َرىمٕااخ -
الجٕئخ َالمىبسجبد القُمٕخ. 

فخ َؽداد ادسمبد َالعاُارس َالسافمخ ال،اؾخ المٍىٕاخ اإلشزاف َالمزبثؼخ لعب-
ثبلعلٕخ َالدفبع المدوٓ.

اإلشاازاف ػلااّ القُافاال الزىمُٔااخ الشاابملخ َأوشااىخ مؾااُ ادمٕااخ َالمشاازَػبد -
الجٕئٕخ.

مزبثؼخ رى ٕذ قزاراد وبئت رئٕس الغبمؼخ لشئُن خدمخ المغزمغ َرىمٕاخ الجٕئاخ  -
س الغبمؼااخ  َمغلااس العلٕااخ فاآ َقاازاراد المغلااس ادػلااّ للغبمؼاابد  َمغلاا

مغبر شئُن خدمخ المغزمغ َرىمٕخ الجٕئخ َالمُارر الذارٕخ.
ئػاادار القاازاراد الزاآ ٔ،اادرٌب وبئاات رئاإس الغبمؼااخ لشاائُن خدمااخ المغزمااغ -

َرىمٕخ الجٕئخ.
مزبثؼاخ ادػمابر اإلرارٔاخ الخبواخ ثبلقىاابع َمغبلساً  َقاد رام ئؽبلاخ المُضااُع -

رح الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلمآ إلرخاب  اإلعازا اد ئلّ المسزشبر القبوُوٓ لُسا
الزشزٔؼٕخ الفسمخ فٓ ٌذا الشأن.

ٕالشعز للمغلس ادػلّ للغبمؼبد َلزئٕس عبمؼخ القبٌزح ػلّ رجىٕاً ً مغ رُع
َرػمً ٌذا الُون الُظٕ ّ.

 
 الم،ــبرقــبد

ئرارح الغبمؼخ
 مؾضز اعزمبع مغلس شئُن خدماخ المغزماغ َرىمٕاخ الجٕئاخ الغلساخالم،برقخ ػلّ  -

 .22/3/1029( ثزبرٔخ 127رقم )

( ثزااااابرٔخ 127غلساااااخ رقااااام )مزبثؼاااااخ رى ٕاااااذ قااااازاراد القااااازر المغلاااااس رأعٕااااال  -
 لغلسخ قبرمخ .22/3/1029

 رشعٕل لغبن َمغبلس
ئرارح الغبمؼخ

ُن خدماخ المغزماغ َرىمٕاخ مقدمخ مه وبئات رئإس الغبمؼاخ لشائالمذكزح ثىب  ػلّ ال -
الجٕئخ ثشأن مادِ مسابٌمخ قىابع خدماخ المغزماغ لزؾسإه رزرٕات عبمؼاخ القابٌزح فاّ 

 QSَفقاااب مإشااازاد الزقٕااإم  QSالز،اااىٕ بد الؼبلمٕاااخ َػلاااّ االخاااع ر،اااىٕن 
Ranking System Indicators..

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

 
ثزئبسااخ الساإد ادساازب  الاادكزُر/ سااؼٕد ٔؾٕااّ قاازر المغلااس رشااعٕل لغىااخ ثزئبسااخ 

كال ِّ ماه َ مؾمُر ضُ ـ وبئت رئٕس الغبمؼخ لشائُن خدماخ المغزماغ َرىمٕاخ الجٕئاخ
 السبرح ادسبرذح:
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كلٕخ الزمزٔض..3
كلٕخ اٖصبر..4
كلٕخ طت ق،ز الؼٕىٓ..5
كلٕخ اإلػفا..6
كلٕخ الدراسبد الؼلٕب للجؾُس االؽ،بئٕخ..7
كلٕخ الؾبسجبد َالذكب  االوىىبػٓ..2
المؼٍد القُمٓ ل َراا..9

كلٕخ الززثٕخ للى ُلخ المجعزح. .20
ؼلُا اللٕشر.المؼٍد القُمٓ ل.22
كلٕخ الزغبرح..21
كلٕخ الٍىدسخ..23
كلٕخ الزخىٕظ اإلقلٕمٓ َالؼمزاوٓ..24

ثؼد  لك اوزقل المغلس ئلّ الىظز فّ عادَر ادػمابر المؼازَ  ػلاّ الُعاً 
 الزبلّ:

 مسبئل رىظٕمٕخ
 
بلزُوٕن الُظٕ ٓ لُكٕل العلٕخ لشئُن خدمخ المغزماغ َرىمٕاخ أؽٕظ المغلس ػلمب ث -

وبئت رئٕس الغبمؼخ لشئُن خدمخ المغزمغ َرىمٕخ الجٕئخ: الجٕئخ  رؾذ ئشزاف
اإلشزاف ػلّ الخىظ َالجزامظ الزٓ ردخل فٓ اخز،بوبد مغلس شئُن خدماخ -

المغزمغ َرىمٕخ الجٕئخ.
اإلشزاف ػلاّ الخىاظ الزشايٕلٕخ الخبواخ ثزىمٕاخ الماُارر الذارٕاخ ماه الم،ابرر -

دٌداف المؾدرح للغبمؼخ. المخزل خ َالزٓ رؼعس مدِ ئمعبوٕخ رؾقٕق الزؤٔخ َا
اإلشزاف ػلّ رى ٕذ ثزامظ الزدرٔت الزٓ رخدا القىبع . -
اإلشاازاف ػلااّ ئرارح شاائُن الُؽااداد  اد الىاابثغ الخاابخ الزاآ رقاادا خاادمبرٍب -

ليٕااز الىاافة  مااب ػاادا المسزشاا ٕبد الغبمؼٕااخ  َالؼماال ػلااّ رىمٕزٍااب َئوشااب  
مغ َالمشٔد مه المُارر الذارٕخ.المشٔد مىٍب ثمب ٔؾقق الزفؽم ثٕه العلٕخ َالمغز

اسزضمبر اإلمعبوٕبد َالخجزاد الؼلمٕخ َاإلرارٔخ َالزعىُلُعٕخ المزُافزح ثبلعلٕاخ -
فٓ رىمٕخ المُارر الذارٕخ للعلٕخ.

اإلشاازاف ػلااّ رىظاإم ال ؼلٕاابد الؼبمااخ الزاآ رساازٍدف خدمااخ المغزمااغ َرىمٕااخ -
الجٕئخ َالمىبسجبد القُمٕخ. 

فخ َؽداد ادسمبد َالعاُارس َالسافمخ ال،اؾخ المٍىٕاخ اإلشزاف َالمزبثؼخ لعب-
ثبلعلٕخ َالدفبع المدوٓ.

اإلشاازاف ػلااّ القُافاال الزىمُٔااخ الشاابملخ َأوشااىخ مؾااُ ادمٕااخ َالمشاازَػبد -
الجٕئٕخ.

مزبثؼخ رى ٕذ قزاراد وبئت رئٕس الغبمؼخ لشئُن خدمخ المغزمغ َرىمٕاخ الجٕئاخ  -
س الغبمؼااخ  َمغلااس العلٕااخ فاآ َقاازاراد المغلااس ادػلااّ للغبمؼاابد  َمغلاا

مغبر شئُن خدمخ المغزمغ َرىمٕخ الجٕئخ َالمُارر الذارٕخ.
ئػاادار القاازاراد الزاآ ٔ،اادرٌب وبئاات رئاإس الغبمؼااخ لشاائُن خدمااخ المغزمااغ -

َرىمٕخ الجٕئخ.
مزبثؼاخ ادػمابر اإلرارٔاخ الخبواخ ثبلقىاابع َمغبلساً  َقاد رام ئؽبلاخ المُضااُع -

رح الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلمآ إلرخاب  اإلعازا اد ئلّ المسزشبر القبوُوٓ لُسا
الزشزٔؼٕخ الفسمخ فٓ ٌذا الشأن.

ٕالشعز للمغلس ادػلّ للغبمؼبد َلزئٕس عبمؼخ القبٌزح ػلّ رجىٕاً ً مغ رُع
َرػمً ٌذا الُون الُظٕ ّ.

 
 الم،ــبرقــبد

ئرارح الغبمؼخ
 مؾضز اعزمبع مغلس شئُن خدماخ المغزماغ َرىمٕاخ الجٕئاخ الغلساخالم،برقخ ػلّ  -

 .22/3/1029( ثزبرٔخ 127رقم )

( ثزااااابرٔخ 127غلساااااخ رقااااام )مزبثؼاااااخ رى ٕاااااذ قااااازاراد القااااازر المغلاااااس رأعٕااااال  -
 لغلسخ قبرمخ .22/3/1029

 رشعٕل لغبن َمغبلس
ئرارح الغبمؼخ

ُن خدماخ المغزماغ َرىمٕاخ مقدمخ مه وبئات رئإس الغبمؼاخ لشائالمذكزح ثىب  ػلّ ال -
الجٕئخ ثشأن مادِ مسابٌمخ قىابع خدماخ المغزماغ لزؾسإه رزرٕات عبمؼاخ القابٌزح فاّ 

 QSَفقاااب مإشااازاد الزقٕااإم  QSالز،اااىٕ بد الؼبلمٕاااخ َػلاااّ االخاااع ر،اااىٕن 
Ranking System Indicators..

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

 
ثزئبسااخ الساإد ادساازب  الاادكزُر/ سااؼٕد ٔؾٕااّ قاازر المغلااس رشااعٕل لغىااخ ثزئبسااخ 

كال ِّ ماه َ مؾمُر ضُ ـ وبئت رئٕس الغبمؼخ لشائُن خدماخ المغزماغ َرىمٕاخ الجٕئاخ
 السبرح ادسبرذح:
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 َكٕااااااال كلٕاااااااخ الدراسااااااابد الؼلٕاااااااب للززثٕاااااااخ الدكزُرح/ئٔمــااااـبن أؽمااااـد ٌـــااااـزٔدِ

 َكٕــــاااااااااااااااـل كلٕــاااااااااااااااـخ الٍىـــــــاااااااااااااااـدسخ الدكزُر/ؽسبا الدٔه أؽمد 

 َكٕاااااـل المؼٍـاااااـد القاااااـُمّ لؼلــاااااـُا اللاااااـٕشر الدكزُر/ طـبرق ػجد مأ الىــــٕت أؽمـد
 
 َكٕــل كلٕــخ االقز،ـبر َالؼلـُا السٕبسٕخ الاااادكزُر/ مؾمــااااـد ســـااااـبلمبن طــااااـبٔغ

 ٕــــااااااااااااااااـخ الؼلــــــااااااااااااااااـُا َكٕــــااااااااااااااااـل كل الاادكزُر/ أؽمااد ػجاادي ػلااّ الشاازٔن

 َكٕـــاااااااااـل كلٕــــاااااااااـخ الؼـــاااااااااـفط الىجٕؼااااااااآ الجؾزاَِ الدكزُر/   وجٕل السٕد

لدراساخ المُضاُع َرقاادٔم رقزٔاز ثماب رىزٍااّ ئلٕاً اللغىاخ َالؼااز  ػلاّ المغلاس فااّ 
 علسخ قبرمخ.

 شئُن مبلٕخ
ئرارح الغبمؼخ

ن كشاُف الجىاك الاُاررح لل،اىدَق خىابة رئإس قىابع الزمُٔال ثشاأاإلؽبطخ ػلمب ث -
 299.410.97ا َ لاك ثازر مجلا  30/6/1022ا ؽزاّ 2/7/1027خفر ال ززح مه 

 مغ الزُاول مغ َسارح المبلٕخ. عىًٕ لؾسبة وىدَق خدمخ المغزمغ َرىمٕخ الجٕئخ
 

كلٕخ الشراػخ
% ماه وابفٓ 30رؼادٔل معبفاأح ار  ثشأن اقززاػ العلٕخ قزر المغلس المُافقخ ػلّ  -

رمٍٕادا للؼاز  ػلاّ  الزثؼ للاُر  اإلوزبعٕاخ ثادالن ماه المعبفاأح ماه قٕماخ المشاززٔبد
 .مغلس الغبمؼخ

 
 كلٕخ طت ق،ز الؼٕىٓ

سٔبرح أساؼبر الخادمبد المقدماخ ماه  ثشأن اقززاػ العلٕخ قزر المغلس المُافقخ ػلّ  -
% 15 –% 10َؽاادح رشااخٕع أماازا  الؼٕااُن َػفعٍااب ثاابللٕشر ثىسااجخ رزاازاَػ 

 رمٍٕدا للؼز  ػلّ مغلس الغبمؼخ . ر الؾبلٕخل سؼب
 

  اد طبثغ خبخ َمزاكش َؽداد
كلٕخ الؾقُق

خىبة ادسزب  الادكزُر/ ػمٕاد كلٕاخ الؾقاُق ثشاأن رماظ قزر المغلس المُافقخ ػلّ  -
مزكاااش المؼااابمفد القبوُوٕاااخ للزغااابرح الداخلٕاااخ َالدَلٕاااخ َمزكاااش الليااابد َالززعماااخ 

رمٍٕاادا للؼااز  ػلااّ  ش الجؾااُس َاالسزشاابراد القبوُوٕااخ َالزاادرٔتالقبوُوٕااخ ئلااّ مزكاا
 مغلس الغبمؼخ .

 
كلٕخ طت ق،ز الؼٕىٓ

ئليااب  َؽاادح مؼبلغااخ المخل اابد  ثشااأناقزاازاػ العلٕااخ قاازر المغلااس المُافقااخ ػلااّ  -
الخىٕزح كُؽدح  اد طبثغ خبخ  َضامٍب لمسزشا ٕبد عبمؼاخ القابٌزح لز،اجؼ َؽادح 

 ح.عبمؼخ القبٌزخدمٕخ ربثؼخ لمسزش ٕبد 
 
اقززاػ كلٕاخ الىات للمُافقاخ ػلاّ ئوشاب  ػٕابرح الؼافط ثبلمُسإقّ ثؼٕابرح ثىب  ػلّ  -

طت ادط بر ثبلمزكش ثزعل خ قدرٌب صفصُن عىٍٕب للغلسخ  َثبلزىسإق ماغ كلٕاخ الززثٕاخ 
 .عبمؼخ القبٌزح –الىُػٕخ 

اد الفسماخ إلوشاب  المُافقخ ػلاّ اقزازاػ العلٕاخ ماغ ئرخاب  كبفاخ اإلعازا قزر المغلس 
ػٕبرح المُسٕقّ مغ الزُوٕخ ثاوشب  َؽدح ممبصلخ فٓ كلٕخ طت ادسىبن ثبلزىسإق ماغ 

 خ.كلٕخ الززثٕخ الىُػٕ
 
كلٕخ اٖصبر 
المُافقااخ ػلااّ الفئؾااخ الداخلٕااخ ثشااأن اقزاازاػ العلٕااخ قاازر المغلااس المُافقااخ ػلااّ  -

َؽاادح  اد طاابثغ  -خ ثبلعلٕااخاإلرارٔااخ َالمبلٕااخ لُؽاادح رىمٕااخ َرىاأُز المُاقااغ ادصزٔاا
 .خبخ

 مسبئل ػبمخ

ئرارح الغبمؼخ
قزر المغلس المُافقخ ػلّ ومُ ط شٍبرح الزقادٔز المقادا ماه قىابع خدماخ المغزماغ  -

 .سبرذح المشبركٕه فٓ خدمخ المغزمغَرىمٕخ الجٕئخ للسبرح اد
 

 كلٕخ اٖراة
شااأن مشاازَع الكزشاابف خىاابة ادساازب ح الاادكزُرح َكٕاال كلٕااخ اٖراة ثثىااب  ػلااّ  -

 .َرػبٔخ المٌُُثٕه َالىبثيٕه َالُاػدٔه ثبإلثداع مه طفة عبمؼخ القبٌزح
المُافقخ مه ؽٕش المجدأ مغ ئؽبلخ المُضاُع لازئٕس الغبمؼاخ إلرخاب  ماب  قزر المغلس

ٔاازاي مىبساااجب  ماااغ رعلٕااان كلٕاااخ اٖراة ثاػاادار مقزااازػ كبمااال ثبدٌاااداف َالمخزعااابد 
 َادطزاف المسز ٕدح
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 َكٕااااااال كلٕاااااااخ الدراسااااااابد الؼلٕاااااااب للززثٕاااااااخ الدكزُرح/ئٔمــااااـبن أؽمااااـد ٌـــااااـزٔدِ

 َكٕــــاااااااااااااااـل كلٕــاااااااااااااااـخ الٍىـــــــاااااااااااااااـدسخ الدكزُر/ؽسبا الدٔه أؽمد 

 َكٕاااااـل المؼٍـاااااـد القاااااـُمّ لؼلــاااااـُا اللاااااـٕشر الدكزُر/ طـبرق ػجد مأ الىــــٕت أؽمـد
 
 َكٕــل كلٕــخ االقز،ـبر َالؼلـُا السٕبسٕخ الاااادكزُر/ مؾمــااااـد ســـااااـبلمبن طــااااـبٔغ

 ٕــــااااااااااااااااـخ الؼلــــــااااااااااااااااـُا َكٕــــااااااااااااااااـل كل الاادكزُر/ أؽمااد ػجاادي ػلااّ الشاازٔن

 َكٕـــاااااااااـل كلٕــــاااااااااـخ الؼـــاااااااااـفط الىجٕؼااااااااآ الجؾزاَِ الدكزُر/   وجٕل السٕد

لدراساخ المُضاُع َرقاادٔم رقزٔاز ثماب رىزٍااّ ئلٕاً اللغىاخ َالؼااز  ػلاّ المغلاس فااّ 
 علسخ قبرمخ.

 شئُن مبلٕخ
ئرارح الغبمؼخ

ن كشاُف الجىاك الاُاررح لل،اىدَق خىابة رئإس قىابع الزمُٔال ثشاأاإلؽبطخ ػلمب ث -
 299.410.97ا َ لاك ثازر مجلا  30/6/1022ا ؽزاّ 2/7/1027خفر ال ززح مه 

 مغ الزُاول مغ َسارح المبلٕخ. عىًٕ لؾسبة وىدَق خدمخ المغزمغ َرىمٕخ الجٕئخ
 

كلٕخ الشراػخ
% ماه وابفٓ 30رؼادٔل معبفاأح ار  ثشأن اقززاػ العلٕخ قزر المغلس المُافقخ ػلّ  -

رمٍٕادا للؼاز  ػلاّ  الزثؼ للاُر  اإلوزبعٕاخ ثادالن ماه المعبفاأح ماه قٕماخ المشاززٔبد
 .مغلس الغبمؼخ

 
 كلٕخ طت ق،ز الؼٕىٓ

سٔبرح أساؼبر الخادمبد المقدماخ ماه  ثشأن اقززاػ العلٕخ قزر المغلس المُافقخ ػلّ  -
% 15 –% 10َؽاادح رشااخٕع أماازا  الؼٕااُن َػفعٍااب ثاابللٕشر ثىسااجخ رزاازاَػ 

 رمٍٕدا للؼز  ػلّ مغلس الغبمؼخ . ر الؾبلٕخل سؼب
 

  اد طبثغ خبخ َمزاكش َؽداد
كلٕخ الؾقُق

خىبة ادسزب  الادكزُر/ ػمٕاد كلٕاخ الؾقاُق ثشاأن رماظ قزر المغلس المُافقخ ػلّ  -
مزكاااش المؼااابمفد القبوُوٕاااخ للزغااابرح الداخلٕاااخ َالدَلٕاااخ َمزكاااش الليااابد َالززعماااخ 

رمٍٕاادا للؼااز  ػلااّ  ش الجؾااُس َاالسزشاابراد القبوُوٕااخ َالزاادرٔتالقبوُوٕااخ ئلااّ مزكاا
 مغلس الغبمؼخ .

 
كلٕخ طت ق،ز الؼٕىٓ

ئليااب  َؽاادح مؼبلغااخ المخل اابد  ثشااأناقزاازاػ العلٕااخ قاازر المغلااس المُافقااخ ػلااّ  -
الخىٕزح كُؽدح  اد طبثغ خبخ  َضامٍب لمسزشا ٕبد عبمؼاخ القابٌزح لز،اجؼ َؽادح 

 ح.عبمؼخ القبٌزخدمٕخ ربثؼخ لمسزش ٕبد 
 
اقززاػ كلٕاخ الىات للمُافقاخ ػلاّ ئوشاب  ػٕابرح الؼافط ثبلمُسإقّ ثؼٕابرح ثىب  ػلّ  -

طت ادط بر ثبلمزكش ثزعل خ قدرٌب صفصُن عىٍٕب للغلسخ  َثبلزىسإق ماغ كلٕاخ الززثٕاخ 
 .عبمؼخ القبٌزح –الىُػٕخ 

اد الفسماخ إلوشاب  المُافقخ ػلاّ اقزازاػ العلٕاخ ماغ ئرخاب  كبفاخ اإلعازا قزر المغلس 
ػٕبرح المُسٕقّ مغ الزُوٕخ ثاوشب  َؽدح ممبصلخ فٓ كلٕخ طت ادسىبن ثبلزىسإق ماغ 

 خ.كلٕخ الززثٕخ الىُػٕ
 
كلٕخ اٖصبر 
المُافقااخ ػلااّ الفئؾااخ الداخلٕااخ ثشااأن اقزاازاػ العلٕااخ قاازر المغلااس المُافقااخ ػلااّ  -

َؽاادح  اد طاابثغ  -خ ثبلعلٕااخاإلرارٔااخ َالمبلٕااخ لُؽاادح رىمٕااخ َرىاأُز المُاقااغ ادصزٔاا
 .خبخ

 مسبئل ػبمخ

ئرارح الغبمؼخ
قزر المغلس المُافقخ ػلّ ومُ ط شٍبرح الزقادٔز المقادا ماه قىابع خدماخ المغزماغ  -

 .سبرذح المشبركٕه فٓ خدمخ المغزمغَرىمٕخ الجٕئخ للسبرح اد
 

 كلٕخ اٖراة
شااأن مشاازَع الكزشاابف خىاابة ادساازب ح الاادكزُرح َكٕاال كلٕااخ اٖراة ثثىااب  ػلااّ  -

 .َرػبٔخ المٌُُثٕه َالىبثيٕه َالُاػدٔه ثبإلثداع مه طفة عبمؼخ القبٌزح
المُافقخ مه ؽٕش المجدأ مغ ئؽبلخ المُضاُع لازئٕس الغبمؼاخ إلرخاب  ماب  قزر المغلس

ٔاازاي مىبساااجب  ماااغ رعلٕااان كلٕاااخ اٖراة ثاػاادار مقزااازػ كبمااال ثبدٌاااداف َالمخزعااابد 
 َادطزاف المسز ٕدح
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تاسعًا

قرارات السيد أ. د/ رئيس الجامعة

أواًل : شئون أعضاء هيئة التدريس والعاملين
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القرارالتبريخرقن القرار

تجديد قيبم ببعوبل

5242019/05/09     1                                                   
                                                      

                                                             
                201 /3/2 

     2                                     
                  

5252019/05/09     1                                                   - 
                                                         

                                                       
                                               201 /12/2  

     2                                     
                    

القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

5102019/05/08     1                                                     
                                               -       

                                                         
     2                                                    

5122019/05/08     1                                                    
                                                         

                                                     
                    

     2                                                 

5132019/05/08     1                                                     
                                            -               

                                                   
     2                                     
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القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

5152019/05/08     1                                                     
                                  -                          

                                
     2                                                 

5162019/05/08     1                                                  
                                                     - 
                                                        

                                 
     2                                                 

5192019/05/08     1                                                
                                                       

                                                     
                                        201 / /1 

     2                                     
                      

5232019/05/09     1                                              -  
                                                   -       

                                                            
      
     2                                     

                  

5282019/05/09     1                                                
                                                           
                                                           

                   
     2                                                  



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مايــو  2019                      مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

235

القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

5152019/05/08     1                                                     
                                  -                          

                                
     2                                                 

5162019/05/08     1                                                  
                                                     - 
                                                        

                                 
     2                                                 

5192019/05/08     1                                                
                                                       

                                                     
                                        201 / /1 

     2                                     
                      

5232019/05/09     1                                              -  
                                                   -       

                                                            
      
     2                                     

                  

5282019/05/09     1                                                
                                                           
                                                           

                   
     2                                                  

القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

5352019/05/12     1                                                      
                                                  -      

                        
     2                                                     

           
     3                                                    

     

5362019/05/12     1                                                   
                                                 

        -                                             
     2                                                      

           
     3                                                    

     

5372019/05/12     1                                                       
                                                      -       

                       
     2                                                      

           
     3                                                    

     

5382019/05/12     1                                                
                                                             

             -                   2021/1/31            
                                      2021/ /31       

              2021/2020 
     2                                                     

           
     3                                                    
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القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

5392019/05/12     1                                                       
                                               -       

                                       
     2                                                     

           
     3                                                    

     

5402019/05/12     1                                                    
                                                         

            -                                             
     2                                                     

           
     3                                                    

     

5662019/05/20     1                                                    
                                             -       

                                      
     2                                                      

           
     3                                                    

     

القرارالتبريخرقن القرار

تجديد تعييي

5172019/05/08     1                                                    
               -                          -               

                                                              
           

     2                                     
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القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

5392019/05/12     1                                                       
                                               -       

                                       
     2                                                     

           
     3                                                    

     

5402019/05/12     1                                                    
                                                         

            -                                             
     2                                                     

           
     3                                                    

     

5662019/05/20     1                                                    
                                             -       

                                      
     2                                                      

           
     3                                                    

     

القرارالتبريخرقن القرار

تجديد تعييي

5172019/05/08     1                                                    
               -                          -               

                                                              
           

     2                                     
                      

القرارالتبريخرقن القرار

تجديد تعييي

5272019/05/09     1                                                     
                                                 -       

                                                       
                                      201 /4/1 

     2                                                   

القرارالتبريخرقن القرار

قيبم ببعوبل

5112019/05/08     1                                                  
                                                           
                                                          

                  
     2                                                 

5142019/05/08     1                                               - 
                                                       

                                                   
     2                                                 

5182019/05/08     1                                                
                                                       
                                                           

                       
     2                                                 

5262019/05/09     1                                                    
                                                       

        -                                                    
                                                     

201 /2/14 
     2                                                 
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تاسعًا

قرارات السيد أ. د/ رئيس الجامعة

ثانيًا : شئون طالب الدراسات العليا
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلداب

11142019/05/16                                                               
                                                 

11152019/05/16                                                                
                                               

11162019/05/16                                                                     
                             

11172019/05/16                                                                 
                             

11182019/05/16                                                                    
                                      

11192019/05/16                                                                    
                            

11202019/05/16                                                                       
                           

11212019/05/16                                                                  
              

11222019/05/16                                                                  
                   

11232019/05/16                                                                      
              

11242019/05/16                                                                  
                                                   

11252019/05/16                                                                     
            

11262019/05/16                                                                     
                                       

11272019/05/16                                                                    
                               

11282019/05/16                                                                  
                   

11292019/05/16                                                                        
                             

11302019/05/16                                                              
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلداب

11312019/05/16                                                                 
                                                   

11322019/05/16                                                                   
                                                   

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحقىق

10532019/05/15                                                                      
                                                                    

     
10542019/05/15                                                                  

                           

10552019/05/15                                                                   
                    

10562019/05/15                                                                    
                    

10572019/05/15                                                                 
                               

10582019/05/15                                                                     
                    

10592019/05/15                                                                     
                                 

10602019/05/15                                                                        
                    

10612019/05/15                                                                   
                           

10622019/05/15                                                               
                         

10632019/05/15                                                                   
                   

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح العلـىم

9932019/05/15                                                                 
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلداب

11312019/05/16                                                                 
                                                   

11322019/05/16                                                                   
                                                   

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحقىق

10532019/05/15                                                                      
                                                                    

     
10542019/05/15                                                                  

                           

10552019/05/15                                                                   
                    

10562019/05/15                                                                    
                    

10572019/05/15                                                                 
                               

10582019/05/15                                                                     
                    

10592019/05/15                                                                     
                                 

10602019/05/15                                                                        
                    

10612019/05/15                                                                   
                           

10622019/05/15                                                               
                         

10632019/05/15                                                                   
                   

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح العلـىم

9932019/05/15                                                                 
                          

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح العلـىم

9942019/05/15                                                                     
                     

9952019/05/15                                                                      
                        

10642019/05/15                                                                  
            

10652019/05/15                                                                
                 

10662019/05/15                                                               
                

10672019/05/15                                                               
                 

10682019/05/10                                                                
                      

10692019/05/15                                                                   
           

10702019/05/15                                                                   
       

10712019/05/15                                                                   
       

10722019/05/15                                                                  
                       

10732019/05/15                                                                
             

10742019/05/15                                                              
               

10752019/05/15                                                                 
           

11432019/05/19                                                                  
                                

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

10042019/05/15                                                               
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

10052019/05/15                                                                 

10062019/05/15                                                                 
                  

10072019/05/15                                                            

10092019/05/15                                                                        
           

10102019/05/15                                                           

10112019/05/15                                                                    

10122019/05/15                                                                 
                  

10142019/05/15                                                               

10152019/05/15                                                             
                      

10162019/05/15                                                                 

10172019/05/15                                                                
              

10182019/05/15                                                                       
               

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التجارج

10422019/05/15                                                        

10432019/05/15                                                                   

10442019/05/15                                                                 
        

10452019/05/15                                                             
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الطة

10052019/05/15                                                                 

10062019/05/15                                                                 
                  

10072019/05/15                                                            

10092019/05/15                                                                        
           

10102019/05/15                                                           

10112019/05/15                                                                    

10122019/05/15                                                                 
                  

10142019/05/15                                                               

10152019/05/15                                                             
                      

10162019/05/15                                                                 

10172019/05/15                                                                
              

10182019/05/15                                                                       
               

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التجارج

10422019/05/15                                                        

10432019/05/15                                                                   

10442019/05/15                                                                 
        

10452019/05/15                                                             
      

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التجارج

10462019/05/15                                                                 

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الهنذسح

9782019/05/14                                                                
                      

9792019/05/14                                                                
                 

                                                              
                    

                                                                
                   

10192019/05/15                                                               
                                 

                                                          
                  

                                                               
       

10202019/05/15                                                                
         

10222019/05/15                                                                 
                 

                                                            
                 

                                                                       
             

10232019/05/15                                                                 
                 

                                                                  
        

                                                                  
        

10242019/05/15                                                                 
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الهنذسح

10252019/05/15                                                               
                

                                                                  
                         

                                                               
                    

                                                                 
        

10262019/05/15                                                               
                 

                                                              
                                 

                                                                
                 

                                                                  
                       

10272019/05/15                                                                   
       

                                                                  
         

                                                                 
        

10282019/05/15                                                                
       

                                                              
                 

                                                            
                                 

10292019/05/15                                                           
                       

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الزراعح

10952019/05/15                                                                     
                              

10962019/05/15                                                                   
                  

10972019/05/15                                                                     
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الهنذسح

10252019/05/15                                                               
                

                                                                  
                         

                                                               
                    

                                                                 
        

10262019/05/15                                                               
                 

                                                              
                                 

                                                                
                 

                                                                  
                       

10272019/05/15                                                                   
       

                                                                  
         

                                                                 
        

10282019/05/15                                                                
       

                                                              
                 

                                                            
                                 

10292019/05/15                                                           
                       

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الزراعح

10952019/05/15                                                                     
                              

10962019/05/15                                                                   
                  

10972019/05/15                                                                     
                 

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الزراعح

10982019/05/15                                                                    
                  

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الطة الثيطزي

10992019/05/15                                                                
                           

11002019/05/15                                                              
                                                     

11012019/05/15                                                                    
                             

11022019/05/15                                                                    
                

11032019/05/15                                                                 
                                     

11042019/05/15                                                                   
                             

11332019/05/16                                                                    
                              

11342019/05/16                                                                     
                           

11352019/05/16                                                                       
                              

11362019/05/16                                                                       
                              

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح دار العلىم

9572019/05/14                                                                   
                   

9582019/05/14                                                           
                           

9592019/05/14                                                                
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح دار العلىم

9602019/05/14                                                                 
                   

9612019/05/14                                                                    
                           

9622019/05/14                                                              
                           

9632019/05/14                                                                
                   

9642019/05/14                                                                      
                   

9652019/05/14                                                                   
                                       

9662019/05/14                                                               
                          

9672019/05/14                                                                    
                           

9682019/05/14                                                                
                                  

9692019/05/14                                                                  
                           

9702019/05/14                                                                  
             

9712019/05/14                                                            
                     

9722019/05/14                                                               
                     

9732019/05/14                                                            
                     

9742019/05/14                                                                   
                     

9752019/05/14                                                               
                     

9762019/05/14                                                               
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح دار العلىم

9602019/05/14                                                                 
                   

9612019/05/14                                                                    
                           

9622019/05/14                                                              
                           

9632019/05/14                                                                
                   

9642019/05/14                                                                      
                   

9652019/05/14                                                                   
                                       

9662019/05/14                                                               
                          

9672019/05/14                                                                    
                           

9682019/05/14                                                                
                                  

9692019/05/14                                                                  
                           

9702019/05/14                                                                  
             

9712019/05/14                                                            
                     

9722019/05/14                                                               
                     

9732019/05/14                                                            
                     

9742019/05/14                                                                   
                     

9752019/05/14                                                               
                     

9762019/05/14                                                               
                     

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح دار العلىم

9772019/05/14                                                                      
            

11512019/05/26                                                                
             

11522019/05/26                                                               
                     

11532019/05/26                                                               
                              

11542019/05/26                                                                    
                              

11552019/05/26                                                         
                            

11562019/05/26                                                                    
                              

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح طة االسناى

11052019/05/15                                                                
                                 

11062019/05/15                                                                   
                            

11072019/05/15                                                                 
                                       

11082019/05/15                                                                  
                                            

11092019/05/15                                                                 
                                       

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح االقتصاد والعلىم السياسيح

11102019/05/15                                                                      
             

11112019/05/15                                                                   
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

10822019/05/15                                                                
                                                                

      
10832019/05/15                                                                

                                  

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التوزيض

10472019/05/15                                                                
               

10482019/05/15                                                                
                

10492019/05/15                                                               
                  

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح االعالم

9812019/05/15                                                                   
                          

9822019/05/15                                                                      
                         

9832019/05/15                                                                     
                          

9842019/05/15                                                                      
                          

9852019/05/15                                                              
                           

9862019/05/15                                                                    
                       

9872019/05/15                                                            
                                         

9882019/05/15                                                                 
                                  

9892019/05/15                                                               
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     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح العالج الطثيعً

10822019/05/15                                                                
                                                                

      
10832019/05/15                                                                

                                  

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التوزيض

10472019/05/15                                                                
               

10482019/05/15                                                                
                

10492019/05/15                                                               
                  

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح االعالم

9812019/05/15                                                                   
                          

9822019/05/15                                                                      
                         

9832019/05/15                                                                     
                          

9842019/05/15                                                                      
                          

9852019/05/15                                                              
                           

9862019/05/15                                                                    
                       

9872019/05/15                                                            
                                         

9882019/05/15                                                                 
                                  

9892019/05/15                                                               
                    

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح االعالم

9902019/05/15                                                                     
                       

9912019/05/15                                                                   
                   

9922019/05/15                                                                    
              

10002019/05/15                                                                     
                                     

10012019/05/15                                                               
                                                                     

                       

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح اآلثار

10362019/05/15                                                                     
                                                                

       
10372019/05/15                                                                  

                                                                 
           

10382019/05/15                                                                   
                                                                 

     
10392019/05/15                                                                       

                  

10402019/05/15                                                                 
                                                                

       

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التخطيط االقليوً والعوزانً

10502019/05/15                                                           
                                 

10512019/05/15                                                             
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ العليا للتزتيح

10872019/05/15                                                               
                                        

10882019/05/15                                                                        
                         

10892019/05/15                                                                    
                                 

10902019/05/15                                                                  
                                 

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التزتيح للطفىلح الوثكزج

11372019/05/16                                                                      
                                   

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح التزتيح النىعيح

11122019/05/15                                                                   
                                                               
                                                              

          

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحاسثاخ والذكاء اإلصطناعي

10912019/05/15                                                               
           

10922019/05/15                                                              
         

10932019/05/15                                                               
         

10942019/05/15                                                             
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ العليا للتزتيح

10872019/05/15                                                               
                                        

10882019/05/15                                                                        
                         

10892019/05/15                                                                    
                                 

10902019/05/15                                                                  
                                 

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح التزتيح للطفىلح الوثكزج

11372019/05/16                                                                      
                                   

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح التزتيح النىعيح

11122019/05/15                                                                   
                                                               
                                                              

          

     القزارالتاريخرقن القزار

 كليح الحاسثاخ والذكاء اإلصطناعي

10912019/05/15                                                               
           

10922019/05/15                                                              
         

10932019/05/15                                                               
         

10942019/05/15                                                             

     القزارالتاريخرقن القزار

هعهذ الذراساخ والثحىث االحصائيح

9962019/05/15                                                                  

9972019/05/15                                                         
        

9982019/05/15                                                                  
      

10792019/05/15                                                                

     القزارالتاريخرقن القزار

هعهذ األورام القىهً

10212019/05/15                                                                   

10302019/05/15                                                                      
                                    

10312019/05/15                                                                  
                 

10322019/05/15                                                                    
       

10332019/05/15                                                                   
                                     

10342019/05/15                                                               
      

10352019/05/15                                                                  
                                          

     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ األفزيقيح العليا

11382019/05/16                                                             
                                  

11392019/05/16                                                                 
                                       

11402019/05/16                                                                  
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ األفزيقيح العليا

11412019/05/16                                                                      
                                            

     القزارالتاريخرقن القزار

الوعهذ القىهً لعلىم الليزر

10032019/05/15                                                                   
             

10802019/05/15                                                                 
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     القزارالتاريخرقن القزار

كليح الذراساخ األفزيقيح العليا

11412019/05/16                                                                      
                                            

     القزارالتاريخرقن القزار

الوعهذ القىهً لعلىم الليزر

10032019/05/15                                                                   
             

10802019/05/15                                                                 
        

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

يونيــو   2019
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أواًل

قرارات السيد رئيس الجمهورية
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 1029ىطْخ  47قبُّ٘ رقٌ 
 ثشؤُ زٝبدح اىَعبشبد

 ثبضٌ اىشعت
 رئٞص اىجَٖ٘رٝخ

 قرر ٍجيص اىْ٘اة اىقبُّ٘ اٟرٜ ّظٔ، ٗقد أطدرّبٓ:
 )اىَبدح األٗىٚ(

 
اىَعبشابد اىَطازذقخ قجاو ٕالا اىزابرٝ   2/4/1029%( اعزجابراً ٍاِ 21رساد ثْطجخ )

 اىق٘اِّٞ اٟرٞخ: ٗاىَقررح ثؤدنبً
 ثشؤُ ٍْخ ٍعبشبد ٍٗنبفآد اضزثْبئٞخ. 2997ىطْخ  42اىقبُّ٘ رقٌ  -2
 .2941ىطْخ  49قبُّ٘ اىزؤٍِٞ االجزَبعٜ اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ  -1
قبُّ٘ اىزؤٍِٞ االجزَبعٜ عيٚ أطذبة األعَبه ٍِٗ فٜ دنَٖاٌ اىظابدر ثبىقابُّ٘  -3

 .2949ىطْخ  201رقٌ 
زَابعٜ ىيعاابٍيِٞ اىَظارِٝٞ فااٜ اىلابرر اىظاابدر ثبىقابُّ٘ رقااٌ قابُّ٘ اىزااؤٍِٞ االج -7

 .2941ىطْخ  10
ثزعاادٝو ثعااك أدناابً قاابُّ٘ اىزااؤٍِٞ االجزَاابعٜ  2910ىطااْخ  93اىقاابُّ٘ رقااٌ  -1

 .2941ىطْخ  49اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ 
 2910ىطاْخ  221قبُّ٘ ّظبً اىزؤٍِٞ االجزَابعٜ اىشابٍو اىظابدر ثبىقابُّ٘ رقاٌ  -9

 ٕلٓ اىسٝبدح األدنبً اٟرٞخ: ٗرطرٛ فٜ شؤُ
ٝقظااد ثبىَعاابظ اىاالٛ رذطاات عيااٚ أضبضاأ اىسٝاابدح ٍجَاا٘  اىَعاابظ اىَطاازذق )أ( 

 .30/9/1029ىظبدت اىَعبظ ٍٗب أضٞف إىٞٔ ٍِ زٝبداد دزٚ 
)ة( ٝقظااد ثبىَعاابظ اىاالٛ رذطاات عيااٚ أضبضاأ اىسٝاابدح ثبىْطااجخ ىيَعاابٍيِٞ ثقاابُّ٘ 

ٍجَ٘  اىَعابظ اىَطازذق  2941ىطْخ  49اىزؤٍِٞ االجزَبعٜ اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ 
ىظبدت اىَعبظ عِ مو ٍِ األجرِٝ األضبضٜ ٗاىَزغٞر ٍٗب أضٞف إىَٖٞب ٍِ زٝبداد 

 .30/9/1029دزٚ 
( جْٖٞابً شاٖرٝبً، أٗ ٍاب 210)جـ( ررثط اىسٝبدح اىَطزذقخ ىظبدت اىَعبظ ثذد أدّاٚ )

ٔ أَٖٝب أمجار، ( ج900ْٞٝنَو ٍجَ٘  اىَطزذق ىٔ ٍِ ٍعبظ ٗإعبّبد ٗزٝبداد إىٚ )
ٗال رسٝد قَٞخ اىسٝبدح فٜ اىَعبظ عِ ّطجخ اىسٝبدح ٍْط٘ثخ إىٚ ٍجَ٘  اىذد األقظاٚ 

 .30/9/1029ألجرٛ االشزراك األضبضٜ ٗاىَزغٞر اىشٖرٛ فٜ 
ٍنارراً( ٍاِ قابُّ٘  203ال رعزجر إعبّخ اىعجس اىنيٜ اىَْظ٘ص عيٖٞب فٜ اىَبدح ))د( 

جاسااً ٍاِ اىَعابظ اىالٛ  2941ىطاْخ  49رقاٌ اىزؤٍِٞ االجزَابعٜ اىظابدر ثبىقابُّ٘ 
 رذطت عيٚ أضبضٔ اىسٝبدح.

)ٕـ( ال رطرٛ ٕلٓ اىسٝبدح عيٚ ٍعبظ اىعجس اىجسئٜ اإلطبثٜ اىلٛ ىاٌ ٝا د إىاٚ إّٖابا 
 اىلدٍخ.

 .2/4/1029)ٗ( ر٘ز  اىسٝبدح ثِٞ اىَطزذقِٞ ثْطجخ ٍب ٝظرف ىٌٖ ٍِ ٍعبظ فٜ 
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 1029ىطْخ  47قبُّ٘ رقٌ 
 ثشؤُ زٝبدح اىَعبشبد

 ثبضٌ اىشعت
 رئٞص اىجَٖ٘رٝخ

 قرر ٍجيص اىْ٘اة اىقبُّ٘ اٟرٜ ّظٔ، ٗقد أطدرّبٓ:
 )اىَبدح األٗىٚ(

 
اىَعبشابد اىَطازذقخ قجاو ٕالا اىزابرٝ   2/4/1029%( اعزجابراً ٍاِ 21رساد ثْطجخ )

 اىق٘اِّٞ اٟرٞخ: ٗاىَقررح ثؤدنبً
 ثشؤُ ٍْخ ٍعبشبد ٍٗنبفآد اضزثْبئٞخ. 2997ىطْخ  42اىقبُّ٘ رقٌ  -2
 .2941ىطْخ  49قبُّ٘ اىزؤٍِٞ االجزَبعٜ اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ  -1
قبُّ٘ اىزؤٍِٞ االجزَبعٜ عيٚ أطذبة األعَبه ٍِٗ فٜ دنَٖاٌ اىظابدر ثبىقابُّ٘  -3

 .2949ىطْخ  201رقٌ 
زَابعٜ ىيعاابٍيِٞ اىَظارِٝٞ فااٜ اىلابرر اىظاابدر ثبىقابُّ٘ رقااٌ قابُّ٘ اىزااؤٍِٞ االج -7

 .2941ىطْخ  10
ثزعاادٝو ثعااك أدناابً قاابُّ٘ اىزااؤٍِٞ االجزَاابعٜ  2910ىطااْخ  93اىقاابُّ٘ رقااٌ  -1

 .2941ىطْخ  49اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ 
 2910ىطاْخ  221قبُّ٘ ّظبً اىزؤٍِٞ االجزَابعٜ اىشابٍو اىظابدر ثبىقابُّ٘ رقاٌ  -9

 ٕلٓ اىسٝبدح األدنبً اٟرٞخ: ٗرطرٛ فٜ شؤُ
ٝقظااد ثبىَعاابظ اىاالٛ رذطاات عيااٚ أضبضاأ اىسٝاابدح ٍجَاا٘  اىَعاابظ اىَطاازذق )أ( 

 .30/9/1029ىظبدت اىَعبظ ٍٗب أضٞف إىٞٔ ٍِ زٝبداد دزٚ 
)ة( ٝقظااد ثبىَعاابظ اىاالٛ رذطاات عيااٚ أضبضاأ اىسٝاابدح ثبىْطااجخ ىيَعاابٍيِٞ ثقاابُّ٘ 

ٍجَ٘  اىَعابظ اىَطازذق  2941ىطْخ  49اىزؤٍِٞ االجزَبعٜ اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ 
ىظبدت اىَعبظ عِ مو ٍِ األجرِٝ األضبضٜ ٗاىَزغٞر ٍٗب أضٞف إىَٖٞب ٍِ زٝبداد 

 .30/9/1029دزٚ 
( جْٖٞابً شاٖرٝبً، أٗ ٍاب 210)جـ( ررثط اىسٝبدح اىَطزذقخ ىظبدت اىَعبظ ثذد أدّاٚ )

ٔ أَٖٝب أمجار، ( ج900ْٞٝنَو ٍجَ٘  اىَطزذق ىٔ ٍِ ٍعبظ ٗإعبّبد ٗزٝبداد إىٚ )
ٗال رسٝد قَٞخ اىسٝبدح فٜ اىَعبظ عِ ّطجخ اىسٝبدح ٍْط٘ثخ إىٚ ٍجَ٘  اىذد األقظاٚ 

 .30/9/1029ألجرٛ االشزراك األضبضٜ ٗاىَزغٞر اىشٖرٛ فٜ 
ٍنارراً( ٍاِ قابُّ٘  203ال رعزجر إعبّخ اىعجس اىنيٜ اىَْظ٘ص عيٖٞب فٜ اىَبدح ))د( 

جاسااً ٍاِ اىَعابظ اىالٛ  2941ىطاْخ  49رقاٌ اىزؤٍِٞ االجزَابعٜ اىظابدر ثبىقابُّ٘ 
 رذطت عيٚ أضبضٔ اىسٝبدح.

)ٕـ( ال رطرٛ ٕلٓ اىسٝبدح عيٚ ٍعبظ اىعجس اىجسئٜ اإلطبثٜ اىلٛ ىاٌ ٝا د إىاٚ إّٖابا 
 اىلدٍخ.

 .2/4/1029)ٗ( ر٘ز  اىسٝبدح ثِٞ اىَطزذقِٞ ثْطجخ ٍب ٝظرف ىٌٖ ٍِ ٍعبظ فٜ 
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 (اىثبّٞخ)اىَبدح 
 

ظ اىَ ٍِ عيٞأ أٗ طابدت اىَعابظ اىَطازذق ٗفقابً ىقا٘اِّٞ ٝنُ٘ اىذدٙ األدّٚ ىَعب
( 900اىزؤٍِٞ االجزَابعٜ ٗاىَطازذق اعزجابراً ٍاِ رابرٝ  اىعَاو ثٖالا اىقابُّ٘ ث٘اقا  )

 جْٞٔ شبٍيخ مبفخ اىسٝبداد ٗاإلعبّبد.
 

 (اىثبىثخ)اىَبدح 
 

ٗاىثبّٞاخ رزذَو اىلساّخ اىعبٍخ األعجبا اىَبىٞخ اىَزررجخ عيٚ رْفٞل أدنبً اىَابدح األٗىاٚ 
ٍِ ٕلا اىقبُّ٘، ٗٝظادر اىا٘زٝر اىَلازض ثبىزؤٍْٞابد قاراراً ثبىق٘اعاد اىَْفالح ألدنابً 

 ٕلٓ اىَ٘اد.
 (اىراثعخ)اىَبدح 

 
 .2/4/1029ْٝشر ٕلا اىقبُّ٘ فٜ اىجرٝدح اىرضَٞخ، ٗٝعَو ثٔ اعزجبراً ٍِ 

 .ٝجظٌ ٕلا اىقبُّ٘ ثلبرٌ اىدٗىخ، ْٗٝفل مقبُّ٘ ٍِ ق٘اّْٖٞب
 

 ٕـ.2770ش٘اه ضْخ  11ٖ٘رٝخ فٜ طدر ثرئبضخ اىجَ
 ً.1029ّٝ٘ٞخ ضْخ 19اىَ٘افق 

 رئٞص اىجَٖ٘رٝخ
 عجد اىفزبح اىطٞطٜ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1029ىطْخ  49قبُّ٘ رقٌ 
 ثزقرٝر دد أدّٚ ىيعالٗح اىدٗرٝخ

 ىيَلبطجِٞ ثقبُّ٘ اىلدٍخ اىَدّٞخ اىظبدر ثبىقبُّ٘
 اىَلبطجِٞ  ٍْٗخ عالٗح خبطخ ىغٞر 1029ىطْخ  12رقٌ 

 ثقبُّ٘ اىلدٍخ اىَدّٞخ ٗرقرٝر فئخ ٍبىٞخ ٍقط٘عخ ىيعبٍيِٞ ثبىدٗىخ
 ٗثزقرٝر ٍْذخ خبطخ ىيعبٍيِٞ ثشرمبد اىقطب  اىعبً

 ٗقطب  األعَبه اىعبً
 ثبضٌ اىشعت

 رئٞص اىجَٖ٘رٝخ
 قرر ٍجيص اىْ٘اة اىقبُّ٘ اٟرٜ ّظٔ، ٗقد أطدرّبٓ:

 (األٗىٚ)اىَبدح 
ىعالٗح اىدٗرٝخ اىَطزذقخ ىيَ٘ظفِٞ اىَلبطجِٞ ثؤدنبً قابُّ٘ اىذد األدّٚ ىقَٞخ اٝنُ٘ 

 2/4/1029اىَطاازذقخ فااٜ  1029ىطااْخ  12اىلدٍااخ اىَدّٞااخ اىظاابدر ثبىقاابُّ٘ رقااٌ 
 جْٖٞبً شٖرٝبً. 41( ٍْٔ ٍجيغ 34طجقبً ىيَبدح )

 
 (اىثبّٞخ)اىَبدح 

بُّ٘ َٝااْخ اىعاابٍيُ٘ ثبىدٗىااخ ٍااِ اٞاار اىَلاابطجِٞ ثؤدناابً قاا 2/4/1029اعزجاابراً ٍااِ 
%( ٍاِ األجاار األضبضااٜ ىنااو 20اىلدٍاخ اىَدّٞااخ اىَشاابر إىٞأ عااالٗح خبطااخ ثْطااجخ )

ثذاد أٗ فٜ ربرٝ  اىزعِٞٞ ثبىْطجخ ىَِ ٝعاِٞ ثعاد ٕالا اىزابرٝ   30/9/1029ٌٍْٖ فٜ 
( جْٖٞبً شٖرٝبً، ٗرعد ٕلٓ اىعالٗح جسااً ٍِ األجار األضبضاٜ ىيعبٍاو، ٗر اٌ 41أدّٚ )

 .2/4/1029إىٞٔ اعزجبراً ٍِ 
 (اىثبىثخ)اىَبدح 

َٝاْخ اىَ٘ظفاُ٘ اىَلابطجُ٘ ثؤدنابً قابُّ٘ اىلدٍاخ اىَدّٞاخ  2/4/1029اعزجبراً ٍاِ 
اىَشبر إىٞٔ، ٗاىعبٍيُ٘ اٞر اىَلبطجِٞ ثٔ دبفساً شٖرٝبً ثفئخ ٍبىٞخ ٍقط٘عاخ ٍقادارٕب 

 جْٖٞبً، ٗٝطزفٞد ٍِ  ٕلا اىذبفس ٍِ ٝعِٞ ٌٍْٖ ثعد ٕلا اىزبرٝ . 210
 

 (اىراثعخ)اىَبدح 
ظد ثبىَ٘ظفِٞ ٗاىعبٍيِٞ ثبىدٗىخ فاٜ رطجٞاق أدنابً اىَا٘اد األٗىاٚ ٗاىثبّٞاخ ٗاىثبىثاخ ٝق

ٍااِ ٕاالا اىقاابُّ٘ اىَ٘ظفااُ٘ ٗاىعاابٍيُ٘ اىاادائَُ٘ ٗاىَ قزااُ٘ ثَنبفااآد شاابٍيخ، ٗ ٗٗ 
اىَْبطاات اىعبٍااخ ٗاىاارثط اىثبثااذ داخااو جَٖ٘رٝااخ ٍظاار اىعرثٞااخ، ٗاىعاابٍيُ٘ ثبىدٗىااخ 

ٗ ى٘ائخ خبطخ، اىلِٝ ردرر اعزَبدارٌٖ ثبىَ٘ازّخ ق٘اِّٞ أاىلِٝ رْظٌ شئُ٘ ر٘ظٞفٌٖ 
 اىعبٍخ ىيدٗىخ، ٗملا اىعبٍيُ٘ ثبىٖٞئبد اىعبٍخ االقزظبدٝخ.

 
 (اىلبٍطخ)اىَبدح 

رَااْخ شاارمبد اىقطااب  اىعاابً ٗشاارمبد قطااب  األعَاابه اىعاابً  2/4/1029اعزجاابراً ٍااِ 
ِٞ ّطااجخ اىعاابٍيِٞ ثٖااب ٍْذااخ رظاارف شااٖرٝبً ٍااِ ٍ٘ازّبرٖااب اىلبطااخ رعاابده اىفاابر  ثاا

اىعااالٗح اىطااْ٘ٝخ اىدٗرٝااخ اىَقااررح ىٖااٌ ّٗطااجخ اىعااالٗح اىلبطااخ اىَقااررح ىيعاابٍيِٞ 
ثبىدٗىااخ ٍااِ اٞاار اىَلاابطجِٞ ثؤدناابً قاابُّ٘ اىلدٍااخ اىَدّٞااخ اىَشاابر إىٞاأ ٗفقاابً ىااْض 

 اىَبدح اىثبّٞخ ٍِ ٕلا اىقبُّ٘ مذد أقظٚ.
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 (اىثبّٞخ)اىَبدح 
 

ظ اىَ ٍِ عيٞأ أٗ طابدت اىَعابظ اىَطازذق ٗفقابً ىقا٘اِّٞ ٝنُ٘ اىذدٙ األدّٚ ىَعب
( 900اىزؤٍِٞ االجزَابعٜ ٗاىَطازذق اعزجابراً ٍاِ رابرٝ  اىعَاو ثٖالا اىقابُّ٘ ث٘اقا  )

 جْٞٔ شبٍيخ مبفخ اىسٝبداد ٗاإلعبّبد.
 

 (اىثبىثخ)اىَبدح 
 

ٗاىثبّٞاخ رزذَو اىلساّخ اىعبٍخ األعجبا اىَبىٞخ اىَزررجخ عيٚ رْفٞل أدنبً اىَابدح األٗىاٚ 
ٍِ ٕلا اىقبُّ٘، ٗٝظادر اىا٘زٝر اىَلازض ثبىزؤٍْٞابد قاراراً ثبىق٘اعاد اىَْفالح ألدنابً 

 ٕلٓ اىَ٘اد.
 (اىراثعخ)اىَبدح 

 
 .2/4/1029ْٝشر ٕلا اىقبُّ٘ فٜ اىجرٝدح اىرضَٞخ، ٗٝعَو ثٔ اعزجبراً ٍِ 

 .ٝجظٌ ٕلا اىقبُّ٘ ثلبرٌ اىدٗىخ، ْٗٝفل مقبُّ٘ ٍِ ق٘اّْٖٞب
 

 ٕـ.2770ش٘اه ضْخ  11ٖ٘رٝخ فٜ طدر ثرئبضخ اىجَ
 ً.1029ّٝ٘ٞخ ضْخ 19اىَ٘افق 

 رئٞص اىجَٖ٘رٝخ
 عجد اىفزبح اىطٞطٜ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1029ىطْخ  49قبُّ٘ رقٌ 
 ثزقرٝر دد أدّٚ ىيعالٗح اىدٗرٝخ

 ىيَلبطجِٞ ثقبُّ٘ اىلدٍخ اىَدّٞخ اىظبدر ثبىقبُّ٘
 اىَلبطجِٞ  ٍْٗخ عالٗح خبطخ ىغٞر 1029ىطْخ  12رقٌ 

 ثقبُّ٘ اىلدٍخ اىَدّٞخ ٗرقرٝر فئخ ٍبىٞخ ٍقط٘عخ ىيعبٍيِٞ ثبىدٗىخ
 ٗثزقرٝر ٍْذخ خبطخ ىيعبٍيِٞ ثشرمبد اىقطب  اىعبً

 ٗقطب  األعَبه اىعبً
 ثبضٌ اىشعت

 رئٞص اىجَٖ٘رٝخ
 قرر ٍجيص اىْ٘اة اىقبُّ٘ اٟرٜ ّظٔ، ٗقد أطدرّبٓ:

 (األٗىٚ)اىَبدح 
ىعالٗح اىدٗرٝخ اىَطزذقخ ىيَ٘ظفِٞ اىَلبطجِٞ ثؤدنبً قابُّ٘ اىذد األدّٚ ىقَٞخ اٝنُ٘ 

 2/4/1029اىَطاازذقخ فااٜ  1029ىطااْخ  12اىلدٍااخ اىَدّٞااخ اىظاابدر ثبىقاابُّ٘ رقااٌ 
 جْٖٞبً شٖرٝبً. 41( ٍْٔ ٍجيغ 34طجقبً ىيَبدح )

 
 (اىثبّٞخ)اىَبدح 

بُّ٘ َٝااْخ اىعاابٍيُ٘ ثبىدٗىااخ ٍااِ اٞاار اىَلاابطجِٞ ثؤدناابً قاا 2/4/1029اعزجاابراً ٍااِ 
%( ٍاِ األجاار األضبضااٜ ىنااو 20اىلدٍاخ اىَدّٞااخ اىَشاابر إىٞأ عااالٗح خبطااخ ثْطااجخ )

ثذاد أٗ فٜ ربرٝ  اىزعِٞٞ ثبىْطجخ ىَِ ٝعاِٞ ثعاد ٕالا اىزابرٝ   30/9/1029ٌٍْٖ فٜ 
( جْٖٞبً شٖرٝبً، ٗرعد ٕلٓ اىعالٗح جسااً ٍِ األجار األضبضاٜ ىيعبٍاو، ٗر اٌ 41أدّٚ )

 .2/4/1029إىٞٔ اعزجبراً ٍِ 
 (اىثبىثخ)اىَبدح 

َٝاْخ اىَ٘ظفاُ٘ اىَلابطجُ٘ ثؤدنابً قابُّ٘ اىلدٍاخ اىَدّٞاخ  2/4/1029اعزجبراً ٍاِ 
اىَشبر إىٞٔ، ٗاىعبٍيُ٘ اٞر اىَلبطجِٞ ثٔ دبفساً شٖرٝبً ثفئخ ٍبىٞخ ٍقط٘عاخ ٍقادارٕب 

 جْٖٞبً، ٗٝطزفٞد ٍِ  ٕلا اىذبفس ٍِ ٝعِٞ ٌٍْٖ ثعد ٕلا اىزبرٝ . 210
 

 (اىراثعخ)اىَبدح 
ظد ثبىَ٘ظفِٞ ٗاىعبٍيِٞ ثبىدٗىخ فاٜ رطجٞاق أدنابً اىَا٘اد األٗىاٚ ٗاىثبّٞاخ ٗاىثبىثاخ ٝق

ٍااِ ٕاالا اىقاابُّ٘ اىَ٘ظفااُ٘ ٗاىعاابٍيُ٘ اىاادائَُ٘ ٗاىَ قزااُ٘ ثَنبفااآد شاابٍيخ، ٗ ٗٗ 
اىَْبطاات اىعبٍااخ ٗاىاارثط اىثبثااذ داخااو جَٖ٘رٝااخ ٍظاار اىعرثٞااخ، ٗاىعاابٍيُ٘ ثبىدٗىااخ 

ٗ ى٘ائخ خبطخ، اىلِٝ ردرر اعزَبدارٌٖ ثبىَ٘ازّخ ق٘اِّٞ أاىلِٝ رْظٌ شئُ٘ ر٘ظٞفٌٖ 
 اىعبٍخ ىيدٗىخ، ٗملا اىعبٍيُ٘ ثبىٖٞئبد اىعبٍخ االقزظبدٝخ.

 
 (اىلبٍطخ)اىَبدح 

رَااْخ شاارمبد اىقطااب  اىعاابً ٗشاارمبد قطااب  األعَاابه اىعاابً  2/4/1029اعزجاابراً ٍااِ 
ِٞ ّطااجخ اىعاابٍيِٞ ثٖااب ٍْذااخ رظاارف شااٖرٝبً ٍااِ ٍ٘ازّبرٖااب اىلبطااخ رعاابده اىفاابر  ثاا

اىعااالٗح اىطااْ٘ٝخ اىدٗرٝااخ اىَقااررح ىٖااٌ ّٗطااجخ اىعااالٗح اىلبطااخ اىَقااررح ىيعاابٍيِٞ 
ثبىدٗىااخ ٍااِ اٞاار اىَلاابطجِٞ ثؤدناابً قاابُّ٘ اىلدٍااخ اىَدّٞااخ اىَشاابر إىٞاأ ٗفقاابً ىااْض 

 اىَبدح اىثبّٞخ ٍِ ٕلا اىقبُّ٘ مذد أقظٚ.
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ح اىطااْ٘ٝخ ٗرطاارٛ فااٜ شااؤُ ٕاالٓ اىَْذااخ  اد اىق٘اعااد اىَقااررح عْااد دطاابة اىعااالٗ
 اىدٗرٝخ.

 (اىطبدضخ)اىَبدح 
ال ٝجاا٘ز اىجَاا  ثااِٞ اىعااالٗح اىَْظاا٘ص عيٖٞااب فااٜ اىَاابدح اىثبّٞااخ ٍااِ ٕاالا اىقاابُّ٘ 

فاٜ اىَعابظ اىَطازذق ىيعبٍاو عاِ  1029رزقرر اعزجبراً ٍِ أٗه ٝ٘ىٞ٘ ٗاىسٝبدح اىزٜ 
 ّفطٔ، ٗ ىل ثَراعبح ٍب ٝؤرٜ:

ّزٖاابا اىلدٍااخ اضاازذق اىعااالٗح إ ا مبّااذ ضااِ اىعبٍااو أقااو ٍااِ اىطااِ اىَقااررح ال -2
اىلبطخ، فإ ا مبّذ ٕلٓ اىعالٗح أقو ٍِ اىسٝبدح فٜ اىَعبظ زٝد اىَعبظ ثَقادار اىفار  

 ثَْٖٞب.
إ ا مبُ اىعبٍو قد ثيغ اىطِ اىَقررح الّزٖابا اىلدٍاخ اضازذق اىسٝابدح فاٜ اىَعابظ،  -1

ٍاِ اىجٖاخ اىزاٜ  فإ ا مبّذ اىسٝبدح فٜ اىَعبظ أقو ٍِ اىعاالٗح أدٛ إىٞأ اىفار  ثَْٖٞاب
 ٝعَو ثٖب.

 )اىَبدح اىطبثعخ(
 ٝظدر ٗزٝر اىَبىٞخ اىقراراد اىالزٍخ ىزْفٞل أدنبً ٕلا اىقبُّ٘.

 
 (اىثبٍْخ)اىَبدح 

 1029ْٝشر ٕلا اىقبُّ٘ فٜ اىجرٝدح اىرضَٞخ، ٗٝعَو ثٔ اعزجبراً ٍِ أٗه ٝ٘ىٞ٘ ضاْخ 
 ٝجظٌ ٕلا اىقبُّ٘ ثلبرٌ اىدٗىخ، ْٗٝفل مقبُّ٘ ٍِ ق٘اّْٖٞب.

 
 ٕـ. 2770ش٘اه ضْخ  11در ثرئبضخ اىجَٖ٘رٝخ فٜ ط

 ً.1029ّٝ٘ٞخ ضْخ  19اىَ٘افق 
 رئٞص اىجَٖ٘رٝخ
 عجد اىفزبح اىطٞطٜ
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ح اىطااْ٘ٝخ ٗرطاارٛ فااٜ شااؤُ ٕاالٓ اىَْذااخ  اد اىق٘اعااد اىَقااررح عْااد دطاابة اىعااالٗ
 اىدٗرٝخ.

 (اىطبدضخ)اىَبدح 
ال ٝجاا٘ز اىجَاا  ثااِٞ اىعااالٗح اىَْظاا٘ص عيٖٞااب فااٜ اىَاابدح اىثبّٞااخ ٍااِ ٕاالا اىقاابُّ٘ 

فاٜ اىَعابظ اىَطازذق ىيعبٍاو عاِ  1029رزقرر اعزجبراً ٍِ أٗه ٝ٘ىٞ٘ ٗاىسٝبدح اىزٜ 
 ّفطٔ، ٗ ىل ثَراعبح ٍب ٝؤرٜ:

ّزٖاابا اىلدٍااخ اضاازذق اىعااالٗح إ ا مبّااذ ضااِ اىعبٍااو أقااو ٍااِ اىطااِ اىَقااررح ال -2
اىلبطخ، فإ ا مبّذ ٕلٓ اىعالٗح أقو ٍِ اىسٝبدح فٜ اىَعبظ زٝد اىَعبظ ثَقادار اىفار  

 ثَْٖٞب.
إ ا مبُ اىعبٍو قد ثيغ اىطِ اىَقررح الّزٖابا اىلدٍاخ اضازذق اىسٝابدح فاٜ اىَعابظ،  -1

ٍاِ اىجٖاخ اىزاٜ  فإ ا مبّذ اىسٝبدح فٜ اىَعبظ أقو ٍِ اىعاالٗح أدٛ إىٞأ اىفار  ثَْٖٞاب
 ٝعَو ثٖب.

 )اىَبدح اىطبثعخ(
 ٝظدر ٗزٝر اىَبىٞخ اىقراراد اىالزٍخ ىزْفٞل أدنبً ٕلا اىقبُّ٘.

 
 (اىثبٍْخ)اىَبدح 

 1029ْٝشر ٕلا اىقبُّ٘ فٜ اىجرٝدح اىرضَٞخ، ٗٝعَو ثٔ اعزجبراً ٍِ أٗه ٝ٘ىٞ٘ ضاْخ 
 ٝجظٌ ٕلا اىقبُّ٘ ثلبرٌ اىدٗىخ، ْٗٝفل مقبُّ٘ ٍِ ق٘اّْٖٞب.

 
 ٕـ. 2770ش٘اه ضْخ  11در ثرئبضخ اىجَٖ٘رٝخ فٜ ط

 ً.1029ّٝ٘ٞخ ضْخ  19اىَ٘افق 
 رئٞص اىجَٖ٘رٝخ
 عجد اىفزبح اىطٞطٜ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثانيًا

قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يونيـو  2019                      مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

264

 قرار ٍجيص اى٘زراا
 1029ىطْخ  13رقٌ 

 ٍجيص اى٘زراا
 ثعد اإلطال  عيٚ اىدضز٘ر؛

 ثٞخ؛ثْظبً اىْق٘د فٜ جَٖ٘رٝخ ٍظر اىعر 2913ىطْخ  97ٗعيٚ اىقبُّ٘ رقٌ 
 ٗثعد ٍ٘افقخ ٍجيص اى٘زراا؛

 قـــــرر:
 )اىَبدح األٗىٚ(

 
ى٘زٝر اىَبىٞاخ إطادار اىعَاالد اىزلمبرٝاخ اىزابىٜ ثٞبّٖاب ثَْبضاجخ االدزفابه ثَارٗر ٍبئاخ 

، دطاات اىَْااب ر اىَرفقااخ إّشاابا ميٞااخ اىذقاا٘  ـ جبٍعااخ اىقاابٕرحٗخَطااِٞ عبٍاابً عيااٚ 
 ٗثبىفئبد ٗاألعداد ٗاىَ٘اطفبد اٟرٞخ:

 :يخ  ٕجٞخ فئخ اى٘ادد جْٞٔأٗالً ـ عَ
 اىزرمٞت اىنَٞٞبئٜ

 )ثَبَّبئخ ٗخَطخ ٗضجعُ٘ فٜ األىف(  ٕت. 0, 141
 )خَطخ ٗعشرُٗ فٜ األىف( ف خ. 0, 011
 )ٍبئخ فٜ األىف( ّذبضبً. 0, 20

)أثْاابُ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض ىنو عْظر.

 أرثعخ ٗعشرُٗ( ٍييَٞزراً.ٌٍ )17اىقطر: 
 جٌ )ثَبّٞخ( جراٍبد. 1اى٘زُ: 

)أثْاابُ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض.
 )ٍبئخ ٗأرثعُ٘ قطعخ(. 270اىعدد: 

 
 :ثبّٞبً ـ عَيخ  ٕجٞخ فئخ اىلَطخ جْٖٞبد

 اىزرمٞت اىنَٞٞبئٜ:
 األىف(  ٕت. )ثَبَّبئخ ٗخَطخ ٗضجعُ٘ فٜ 0, 141
 )خَطخ ٗعشرُٗ فٜ األىف( ف خ. 0, 011
 )ٍبئخ فٜ األىف( ّذبضبً. 0, 20

)أثْاابُ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض ىنو عْظر.

 ٌٍ )ثالثخ ٗثالثُ٘( ٍييَٞزراً. 33اىقطر: 
 جٌ )ضزخ ٗعشرُٗ( جراٍبً. 19اى٘زُ: 

)أثْاابُ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح 
 اىْقض.
 )ٍبئخ ٗأثْبُ ٗثالثُ٘ قطعخ(. 231اىعدد: 
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 قرار ٍجيص اى٘زراا
 1029ىطْخ  13رقٌ 

 ٍجيص اى٘زراا
 ثعد اإلطال  عيٚ اىدضز٘ر؛

 ثٞخ؛ثْظبً اىْق٘د فٜ جَٖ٘رٝخ ٍظر اىعر 2913ىطْخ  97ٗعيٚ اىقبُّ٘ رقٌ 
 ٗثعد ٍ٘افقخ ٍجيص اى٘زراا؛

 قـــــرر:
 )اىَبدح األٗىٚ(

 
ى٘زٝر اىَبىٞاخ إطادار اىعَاالد اىزلمبرٝاخ اىزابىٜ ثٞبّٖاب ثَْبضاجخ االدزفابه ثَارٗر ٍبئاخ 

، دطاات اىَْااب ر اىَرفقااخ إّشاابا ميٞااخ اىذقاا٘  ـ جبٍعااخ اىقاابٕرحٗخَطااِٞ عبٍاابً عيااٚ 
 ٗثبىفئبد ٗاألعداد ٗاىَ٘اطفبد اٟرٞخ:

 :يخ  ٕجٞخ فئخ اى٘ادد جْٞٔأٗالً ـ عَ
 اىزرمٞت اىنَٞٞبئٜ

 )ثَبَّبئخ ٗخَطخ ٗضجعُ٘ فٜ األىف(  ٕت. 0, 141
 )خَطخ ٗعشرُٗ فٜ األىف( ف خ. 0, 011
 )ٍبئخ فٜ األىف( ّذبضبً. 0, 20

)أثْاابُ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض ىنو عْظر.

 أرثعخ ٗعشرُٗ( ٍييَٞزراً.ٌٍ )17اىقطر: 
 جٌ )ثَبّٞخ( جراٍبد. 1اى٘زُ: 

)أثْاابُ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض.
 )ٍبئخ ٗأرثعُ٘ قطعخ(. 270اىعدد: 

 
 :ثبّٞبً ـ عَيخ  ٕجٞخ فئخ اىلَطخ جْٖٞبد

 اىزرمٞت اىنَٞٞبئٜ:
 األىف(  ٕت. )ثَبَّبئخ ٗخَطخ ٗضجعُ٘ فٜ 0, 141
 )خَطخ ٗعشرُٗ فٜ األىف( ف خ. 0, 011
 )ٍبئخ فٜ األىف( ّذبضبً. 0, 20

)أثْاابُ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض ىنو عْظر.

 ٌٍ )ثالثخ ٗثالثُ٘( ٍييَٞزراً. 33اىقطر: 
 جٌ )ضزخ ٗعشرُٗ( جراٍبً. 19اى٘زُ: 

)أثْاابُ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح 
 اىْقض.
 )ٍبئخ ٗأثْبُ ٗثالثُ٘ قطعخ(. 231اىعدد: 
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 ثبىثبً ـ عَيخ ف ٞخ فئخ اى٘ادد جْٞٔ:
 اىزرمٞت اىنَٞٞبئٜ:

 )ضجعَبئخ ٗعشرُٗ فٜ األىف( ف خ. 0, 410
 )ٍبئزبُ ٗثَبُّ٘ فٜ األىف( ّذبش. 0, 110

)خَطاخ فااٜ األىاف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٜ ررمٞات اىنَٞٞاابئٜ ٗاىفار  اىَطااَ٘ح ثأ فاا
 اىْقض ىنو عْظر.

 ٌٍ )خَطخ ٗثالثُ٘( ٍييَٞزراً. 31اىقطر: 
 جٌ )خَطخ عشر( جراٍبً. 21اى٘زُ: 

)ثَبّٞااخ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض.
 ٗثَبُّ٘ قطعخ(.)أىف ٗثَبَّبئخ ٗثَبّٞخ  2111اىعدد: 
 عَيخ ف ٞخ فئخ اىلَطخ جْٖٞبد:راثعبً ـ 

 اىزرمٞت اىنَٞٞبئٜ:
 )ضجعَبئخ ٗعشرُٗ فٜ األىف( ف خ. 0, 410
 )ٍبئزبُ ٗثَبُّ٘ فٜ األىف( ّذبش. 0, 110

)خَطاخ فااٜ األىاف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفار  اىَطااَ٘ح ثأ فااٜ ررمٞات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض ىنو عْظر.

 ٗثالثُ٘( ٍييَٞزراً.ٌٍ )ضجعخ  34اىقطر: 
 جٌ )ضجعخ عشر ّٗظف( جراٍبً. 24.1اى٘زُ: 

)ثَبّٞااخ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض.
 )أىف ٗثَبَّبئخ ٗضجعخ ٗثَبُّ٘ قطعخ(. 2114اىعدد: 

 خبٍطبً ـ عَيخ ف ٞخ فئخ اىعشرح جْٖٞبد:
 اىزرمٞت اىنَٞٞبئٜ:

 َبئخ ٗعشرُٗ فٜ األىف( ف خ.)ضجع 0, 410
 )ٍبئزبُ ٗثَبُّ٘ فٜ األىف( ّذبش. 0, 110

)خَطاخ فااٜ األىاف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفار  اىَطااَ٘ح ثأ فااٜ ررمٞات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض ىنو عْظر.

 ٌٍ )ضجعخ ٗثالثُ٘( ٍييَٞزراً. 34اىقطر: 
 جٌ )عشرُٗ( جراٍبً.10اى٘زُ: 

)ثَبّٞااخ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٜ ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئ
 اىْقض.
 )أىف ٗثَبَّبئخ ٗضزخ ٗضجعُ٘ قطعخ(. 2149اىعدد: 

 ضبدضبً ـ عَيخ ف ٞخ فئخ اىلَطُ٘ جْٖٞبً:
 اىزرمٞت اىنَٞٞبئٜ:

 )ضجعَبئخ ٗعشرُٗ فٜ األىف( ف خ. 0, 410
 )ٍبئزبُ ٗثَبُّ٘ فٜ األىف( ّذبش. 0, 110

)خَطاخ فااٜ األىاف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001نَٞٞاابئٜ ٗاىفار  اىَطااَ٘ح ثأ فااٜ ررمٞات اى
 اىْقض ىنو عْظر.

 ٌٍ )ضجعخ ٗثالثُ٘( ٍييَٞزراً. 34اىقطر: 
 جٌ )خَطخ ٗعشرُٗ( جراٍبً.11اى٘زُ: 

)ثَبّٞااخ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض.
 (.)أىف ٗثَبَّبئخ ٗضزخ ٗضجعُ٘ قطعخ 2149اىعدد: 

 ضبثعبً ـ عَيخ ف ٞخ فئخ اىَبئخ جْٖٞبً:
 اىزرمٞت اىنَٞٞبئٜ:

 )ضجعَبئخ ٗعشرُٗ فٜ األىف( ف خ. 0, 410
 )ٍبئزبُ ٗثَبُّ٘ فٜ األىف( ّذبش. 0, 110

)خَطاخ فااٜ األىاف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفار  اىَطااَ٘ح ثأ فااٜ ررمٞات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض ىنو عْظر.

 َٞزراً.ٌٍ )ضجعخ ٗثالثُ٘( ٍيي 34اىقطر: 
 جٌ )ثالثُ٘( جراٍبً.30اى٘زُ: 

)ثَبّٞااخ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض.
 )أىف ٗثَبَّبئخ ٗضجعخ ٗرطعُ٘ قطعخ(. 2194اىعدد: 

 
 )اىَبدح اىثبّٞخ(

 
جَٖ٘رٝاخ ٍظار اىعرثٞاخ ىيقطعاخ اى٘ادادح ٍاِ اىعَاالد اىَشابر  داخاواىجٞا  ٝذدد ضعر 

 إىٖٞب فٜ اىَبدح األٗىٚ ٍِ ٕلا اىقرار عيٚ اىْذ٘ اٟرٜ:
 ( جْٖٞبً.9930قطعخ  ٕجٞخ فئخ اى٘ادد جْٞٔ ) -2
 ( جْٖٞبً.10940قطعخ  ٕجٞخ فئخ اىلَطخ جْٖٞبد ) -1
 ( جْٖٞبً.190قطعخ ف ٞخ فئخ اى٘ادد جْٞٔ ) -3
 ( جْٖٞبً.330قطعخ ف ٞخ فئخ اىلَطخ جْٖٞبد ) -7
 ( جْٖٞبً.341رح جْٖٞبد )قطعخ ف ٞخ فئخ اىعش -1
 ( جْٞٔ.100قطعخ ف ٞخ فئخ اىلَطُ٘ جْٞٔ ) -9
 ( جْٖٞبً.191قطعخ ف ٞخ فئخ اىَبئخ جْٞٔ ) -4
 

 )اىَبدح اىثبىثخ(
 ْٝشر ٕلا اىقرار فٜ اىجرٝدح اىرضَٞخ، ٗٝعَو ثٔ ٍِ اىًٞ٘ اىزبىٜ ىزبرٝ  ّشرٓ.

 
 

 ٕـ.2770ش٘اه ضْخ  13طدر ثرئبضخ ٍجيص اى٘زراا فٜ 
 ً.1029ّٝ٘ٞٔ ضْخ  14اىَ٘افق 

 رئٞص ٍجيص اى٘زراا                                                                          
 اىدمز٘ر/ ٍظطفٚ مَبه ٍدث٘ىٜ
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 ثبىثبً ـ عَيخ ف ٞخ فئخ اى٘ادد جْٞٔ:
 اىزرمٞت اىنَٞٞبئٜ:

 )ضجعَبئخ ٗعشرُٗ فٜ األىف( ف خ. 0, 410
 )ٍبئزبُ ٗثَبُّ٘ فٜ األىف( ّذبش. 0, 110

)خَطاخ فااٜ األىاف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٜ ررمٞات اىنَٞٞاابئٜ ٗاىفار  اىَطااَ٘ح ثأ فاا
 اىْقض ىنو عْظر.

 ٌٍ )خَطخ ٗثالثُ٘( ٍييَٞزراً. 31اىقطر: 
 جٌ )خَطخ عشر( جراٍبً. 21اى٘زُ: 

)ثَبّٞااخ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض.
 ٗثَبُّ٘ قطعخ(.)أىف ٗثَبَّبئخ ٗثَبّٞخ  2111اىعدد: 
 عَيخ ف ٞخ فئخ اىلَطخ جْٖٞبد:راثعبً ـ 

 اىزرمٞت اىنَٞٞبئٜ:
 )ضجعَبئخ ٗعشرُٗ فٜ األىف( ف خ. 0, 410
 )ٍبئزبُ ٗثَبُّ٘ فٜ األىف( ّذبش. 0, 110

)خَطاخ فااٜ األىاف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفار  اىَطااَ٘ح ثأ فااٜ ررمٞات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض ىنو عْظر.

 ٗثالثُ٘( ٍييَٞزراً.ٌٍ )ضجعخ  34اىقطر: 
 جٌ )ضجعخ عشر ّٗظف( جراٍبً. 24.1اى٘زُ: 

)ثَبّٞااخ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض.
 )أىف ٗثَبَّبئخ ٗضجعخ ٗثَبُّ٘ قطعخ(. 2114اىعدد: 

 خبٍطبً ـ عَيخ ف ٞخ فئخ اىعشرح جْٖٞبد:
 اىزرمٞت اىنَٞٞبئٜ:

 َبئخ ٗعشرُٗ فٜ األىف( ف خ.)ضجع 0, 410
 )ٍبئزبُ ٗثَبُّ٘ فٜ األىف( ّذبش. 0, 110

)خَطاخ فااٜ األىاف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفار  اىَطااَ٘ح ثأ فااٜ ررمٞات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض ىنو عْظر.

 ٌٍ )ضجعخ ٗثالثُ٘( ٍييَٞزراً. 34اىقطر: 
 جٌ )عشرُٗ( جراٍبً.10اى٘زُ: 

)ثَبّٞااخ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٜ ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئ
 اىْقض.
 )أىف ٗثَبَّبئخ ٗضزخ ٗضجعُ٘ قطعخ(. 2149اىعدد: 

 ضبدضبً ـ عَيخ ف ٞخ فئخ اىلَطُ٘ جْٖٞبً:
 اىزرمٞت اىنَٞٞبئٜ:

 )ضجعَبئخ ٗعشرُٗ فٜ األىف( ف خ. 0, 410
 )ٍبئزبُ ٗثَبُّ٘ فٜ األىف( ّذبش. 0, 110

)خَطاخ فااٜ األىاف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001نَٞٞاابئٜ ٗاىفار  اىَطااَ٘ح ثأ فااٜ ررمٞات اى
 اىْقض ىنو عْظر.

 ٌٍ )ضجعخ ٗثالثُ٘( ٍييَٞزراً. 34اىقطر: 
 جٌ )خَطخ ٗعشرُٗ( جراٍبً.11اى٘زُ: 

)ثَبّٞااخ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض.
 (.)أىف ٗثَبَّبئخ ٗضزخ ٗضجعُ٘ قطعخ 2149اىعدد: 

 ضبثعبً ـ عَيخ ف ٞخ فئخ اىَبئخ جْٖٞبً:
 اىزرمٞت اىنَٞٞبئٜ:

 )ضجعَبئخ ٗعشرُٗ فٜ األىف( ف خ. 0, 410
 )ٍبئزبُ ٗثَبُّ٘ فٜ األىف( ّذبش. 0, 110

)خَطاخ فااٜ األىاف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفار  اىَطااَ٘ح ثأ فااٜ ررمٞات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض ىنو عْظر.

 َٞزراً.ٌٍ )ضجعخ ٗثالثُ٘( ٍيي 34اىقطر: 
 جٌ )ثالثُ٘( جراٍبً.30اى٘زُ: 

)ثَبّٞااخ فااٜ األىااف( ثبىسٝاابدح أٗ  0, 001ٗاىفاار  اىَطااَ٘ح ثاأ فااٜ ررمٞاات اىنَٞٞاابئٜ 
 اىْقض.
 )أىف ٗثَبَّبئخ ٗضجعخ ٗرطعُ٘ قطعخ(. 2194اىعدد: 

 
 )اىَبدح اىثبّٞخ(

 
جَٖ٘رٝاخ ٍظار اىعرثٞاخ ىيقطعاخ اى٘ادادح ٍاِ اىعَاالد اىَشابر  داخاواىجٞا  ٝذدد ضعر 

 إىٖٞب فٜ اىَبدح األٗىٚ ٍِ ٕلا اىقرار عيٚ اىْذ٘ اٟرٜ:
 ( جْٖٞبً.9930قطعخ  ٕجٞخ فئخ اى٘ادد جْٞٔ ) -2
 ( جْٖٞبً.10940قطعخ  ٕجٞخ فئخ اىلَطخ جْٖٞبد ) -1
 ( جْٖٞبً.190قطعخ ف ٞخ فئخ اى٘ادد جْٞٔ ) -3
 ( جْٖٞبً.330قطعخ ف ٞخ فئخ اىلَطخ جْٖٞبد ) -7
 ( جْٖٞبً.341رح جْٖٞبد )قطعخ ف ٞخ فئخ اىعش -1
 ( جْٞٔ.100قطعخ ف ٞخ فئخ اىلَطُ٘ جْٞٔ ) -9
 ( جْٖٞبً.191قطعخ ف ٞخ فئخ اىَبئخ جْٞٔ ) -4
 

 )اىَبدح اىثبىثخ(
 ْٝشر ٕلا اىقرار فٜ اىجرٝدح اىرضَٞخ، ٗٝعَو ثٔ ٍِ اىًٞ٘ اىزبىٜ ىزبرٝ  ّشرٓ.

 
 

 ٕـ.2770ش٘اه ضْخ  13طدر ثرئبضخ ٍجيص اى٘زراا فٜ 
 ً.1029ّٝ٘ٞٔ ضْخ  14اىَ٘افق 

 رئٞص ٍجيص اى٘زراا                                                                          
 اىدمز٘ر/ ٍظطفٚ مَبه ٍدث٘ىٜ
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 قرار رئٞص ٍجيص اى٘زراا
  1029ىطْخ  2771رقٌ 

 ثزعدٝو ثعك أدنبً اىالئذخ اىزْفٞلٝخ 
 ىقبُّ٘ رْظٌٞ اىجبٍعبد

 رئٞص ٍجيص اى٘زراا
 ثعد اإلطال  عيٚ اىدضز٘ر؛

 ٗرعدٝالرٔ؛ 2941ىطْخ  79ٗعيٚ قبُّ٘ رْظٌٞ اىجبٍعبد اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ 
بد اىظبدرح ثقرار رئٞص اىجَٖ٘رٝاخ رقاٌ ٗعيٚ اىالئذخ اىزْفٞلٝخ ىقبُّ٘ رْظٌٞ اىجبٍع

 ٗرعدٝالرٖب؛ 2941ىطْخ  109
ثزفااا٘ٝك رئاااٞص ٍجياااص  1021ىطاااْخ  149ٗعياااٚ قااارار رئاااٞص اىجَٖ٘رٝاااخ رقاااٌ 

 اى٘زراا فٜ ثعك االخزظبطبد؛
 ٗعيٚ ٍ٘افقخ اىَجيص األعيٚ ىيجبٍعبد؛

 ٗثْبًا عيٚ ٍب عرضٔ ٗزٝر اىزعيٌٞ اىعبىٜ ٗاىجذث اىعيَٜ؛
 اى٘زراا؛ٗثعد ٍ٘افقخ ٍجيص 

 قــــــرر:
 )اىَبدح األٗىٚ(

 
ٝعااده ٍطااَٚ ميٞااخ اىذبضااجبد ٗاىَعيٍ٘اابد اىَ اابفخ ضااَِ ميٞاابد اىجْااد )أٗالً( جبٍعااخ 

( ٍااِ اىالئذااخ اىزْفٞلٝااخ ىقاابُّ٘ رْظااٌٞ اىجبٍعاابد اىَشاابر 2اىقاابٕرح ٗاىاا٘اردح ثبىَاابدح )
 إىٖٞب ىٞظجخ اىَطَٚ اٟرٜ:

 أٗالًـ جبٍعخ اىقبٕرح:
 ىلمبا اإلططْبعٜ.ميٞخ اىذبضجبد ٗا -11
 

 (اىثبّٞخ)اىَبدح 
 

( رذااذ عْاا٘اُ )ميٞاابد اىذبضااجبد 209(( )ٍناارراً 171ر اابف ٍاابدح جدٝاادح ثاارقٌ ))
ٗاىلمبا اإلططْبعٜ( إىٚ اىالئذخ اىزْفٞلٝخ ىقبُّ٘ رْظٌٞ اىجبٍعبد اىَشبر إىٖٞب ّظاٖب 

 اٟرٜ:
 ميٞبد اىذبضجبد ٗاىلمبا اإلططْبعٜ

ٍجبىص اىجبٍعبد ثْبًا عيٚ طيت ٍجبىص ميٞابد ( ـ رَْخ 209(( )ٍنرراً 171ٍبدح ))
 اىذبضجبد ٗاىلمبا اإلططْبعٜ اىزبثعخ ىٖب اىدرجبد اىعيَٞخ ٗاىدثيٍ٘بد اٟرٞخ:

درجخ اىجنبى٘رٝ٘ش فٜ اىذبضجبد ٗاىلمبا اإلططْبعٜ فٜ أدد ٍجابالد اىزلظاض  -2
 اىَجْٞخ فٜ اىالئذخ اىداخيٞخ.

طاطْبعٜ فاٜ أداد ٍجابالد اىزلظاض درجخ اىَبجطازٞر فاٜ اىذبضاجبد ٗاىالمبا اإل -1
 اىَجْٞخ فٜ اىالئذخ اىداخيٞخ.

 درجخ دمز٘رآ اىفيطفخ فٜ اىذبضجبد ٗاىلمبا اإلططْبعٜ. -3
 
 

 (اىثبىثخ)اىَبدح 
 ْٝشر ٕلا اىقرار فٜ اىجرٝدح اىرضَٞخ، ٗٝعَو ثٔ ٍِ اىًٞ٘ اىزبىٜ ىزبرٝ  ّشرٓ.

 
 ٕـ 2770ش٘اه ضْخ  23طدر ثرئبضخ ٍجيص اى٘زراا فٜ 

 ً.1029ّٝ٘ٞٔ ضْخ  24ىَ٘افق ا
 

 رئٞص ٍجيص اى٘زراا                                                                           
 

 اىدمز٘ر/ ٍظطفٚ مَبه ٍدث٘ىٜ
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 قرار رئٞص ٍجيص اى٘زراا
  1029ىطْخ  2771رقٌ 

 ثزعدٝو ثعك أدنبً اىالئذخ اىزْفٞلٝخ 
 ىقبُّ٘ رْظٌٞ اىجبٍعبد

 رئٞص ٍجيص اى٘زراا
 ثعد اإلطال  عيٚ اىدضز٘ر؛

 ٗرعدٝالرٔ؛ 2941ىطْخ  79ٗعيٚ قبُّ٘ رْظٌٞ اىجبٍعبد اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ 
بد اىظبدرح ثقرار رئٞص اىجَٖ٘رٝاخ رقاٌ ٗعيٚ اىالئذخ اىزْفٞلٝخ ىقبُّ٘ رْظٌٞ اىجبٍع

 ٗرعدٝالرٖب؛ 2941ىطْخ  109
ثزفااا٘ٝك رئاااٞص ٍجياااص  1021ىطاااْخ  149ٗعياااٚ قااارار رئاااٞص اىجَٖ٘رٝاااخ رقاااٌ 

 اى٘زراا فٜ ثعك االخزظبطبد؛
 ٗعيٚ ٍ٘افقخ اىَجيص األعيٚ ىيجبٍعبد؛

 ٗثْبًا عيٚ ٍب عرضٔ ٗزٝر اىزعيٌٞ اىعبىٜ ٗاىجذث اىعيَٜ؛
 اى٘زراا؛ٗثعد ٍ٘افقخ ٍجيص 

 قــــــرر:
 )اىَبدح األٗىٚ(

 
ٝعااده ٍطااَٚ ميٞااخ اىذبضااجبد ٗاىَعيٍ٘اابد اىَ اابفخ ضااَِ ميٞاابد اىجْااد )أٗالً( جبٍعااخ 

( ٍااِ اىالئذااخ اىزْفٞلٝااخ ىقاابُّ٘ رْظااٌٞ اىجبٍعاابد اىَشاابر 2اىقاابٕرح ٗاىاا٘اردح ثبىَاابدح )
 إىٖٞب ىٞظجخ اىَطَٚ اٟرٜ:

 أٗالًـ جبٍعخ اىقبٕرح:
 ىلمبا اإلططْبعٜ.ميٞخ اىذبضجبد ٗا -11
 

 (اىثبّٞخ)اىَبدح 
 

( رذااذ عْاا٘اُ )ميٞاابد اىذبضااجبد 209(( )ٍناارراً 171ر اابف ٍاابدح جدٝاادح ثاارقٌ ))
ٗاىلمبا اإلططْبعٜ( إىٚ اىالئذخ اىزْفٞلٝخ ىقبُّ٘ رْظٌٞ اىجبٍعبد اىَشبر إىٖٞب ّظاٖب 

 اٟرٜ:
 ميٞبد اىذبضجبد ٗاىلمبا اإلططْبعٜ

ٍجبىص اىجبٍعبد ثْبًا عيٚ طيت ٍجبىص ميٞابد ( ـ رَْخ 209(( )ٍنرراً 171ٍبدح ))
 اىذبضجبد ٗاىلمبا اإلططْبعٜ اىزبثعخ ىٖب اىدرجبد اىعيَٞخ ٗاىدثيٍ٘بد اٟرٞخ:

درجخ اىجنبى٘رٝ٘ش فٜ اىذبضجبد ٗاىلمبا اإلططْبعٜ فٜ أدد ٍجابالد اىزلظاض  -2
 اىَجْٞخ فٜ اىالئذخ اىداخيٞخ.

طاطْبعٜ فاٜ أداد ٍجابالد اىزلظاض درجخ اىَبجطازٞر فاٜ اىذبضاجبد ٗاىالمبا اإل -1
 اىَجْٞخ فٜ اىالئذخ اىداخيٞخ.

 درجخ دمز٘رآ اىفيطفخ فٜ اىذبضجبد ٗاىلمبا اإلططْبعٜ. -3
 
 

 (اىثبىثخ)اىَبدح 
 ْٝشر ٕلا اىقرار فٜ اىجرٝدح اىرضَٞخ، ٗٝعَو ثٔ ٍِ اىًٞ٘ اىزبىٜ ىزبرٝ  ّشرٓ.

 
 ٕـ 2770ش٘اه ضْخ  23طدر ثرئبضخ ٍجيص اى٘زراا فٜ 

 ً.1029ّٝ٘ٞٔ ضْخ  24ىَ٘افق ا
 

 رئٞص ٍجيص اى٘زراا                                                                           
 

 اىدمز٘ر/ ٍظطفٚ مَبه ٍدث٘ىٜ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يونيـو  2019                      مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

270

 قرار رئٞص ٍجيص اى٘زراا
  9102ىطْخ  2711رقٌ 

 رئٞص ٍجيص اى٘زراا
 ثعد اإلطال  عيٚ اىدضز٘ر؛
 ؛2941ىطْخ  71ثبىقطب  اىعبً اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ  ٗعيٚ قبُّ٘ ّظبً اىعبٍيِٞ

 ؛2992ىطْخ  103ٗعيٚ قبُّ٘ شرمبد قطب  األعَبه اىعبً اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ 
 ؛1003ىطْخ  21ٗعيٚ قبُّ٘ اىعَو اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ 

 ؛1029ىطْخ  12ٗعيٚ قبُّ٘ اىلدٍخ اىَدّٞخ اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ 
ثشااااؤُ األعٞاااابد  1021ىطااااْخ  2293اا رقااااٌ ٗعيااااٚ قاااارار رئااااٞص ٍجيااااص اىاااا٘زر

ٗاىٖٞئابد اىعبٍاخ اىزاٜ رعطاو فٖٞاب اىا٘زاراد ٍٗظابىخ اىذنٍ٘اخ ٗاىَْبضاجبد اىرضاَٞخ 
 ٗٗدداد اإلدارح اىَذيٞخ؛

 قــــــــرر:
 )اىَبدح األٗىٚ(

 
أجبزح رضاَٞخ ٍدف٘عاخ األجار فاٜ  1029عبً  ٍِّٝ٘ٞ٘  30ٝنُ٘ ًٝ٘ األدد اىَ٘افق 

ٍ٘ٞااخ ٗاىٖٞئاابد اىعاابً ٗٗدااداد اإلدارح اىَذيٞااخ ٗشاارمبد اىاا٘زاراد ٗاىَظاابىخ اىذن
ٍااِ  30اىقطااب  اىعاابً ٗقطااب  األعَاابه اىعاابً ٗاىلاابص ثاادالً ٍااِ ٝااً٘ اىطااجذ اىَ٘افااق 

ّٝ٘ٞ٘ ٗال رطرٛ ٕالٓ األجابزح عياٚ  30ٗ ىل ثَْبضجخ  مرٙ ث٘رح  1021ّٝ٘ٞ٘ عبً 
قاابً ىيَ٘اعٞااد جَٞاا  أعَاابه االٍزذبّاابد فااٜ اىَاادارش ٗاىَعبٕااد ٗاىجبٍعاابد ٗرطاازَر ٗف

 اىَقررح.
 )اىَبدح اىثبّٞخ(

 
 ْٝشر ٕلا اىقرار فٜ اىجرٝدح اىرضَٞخ.

 
 

 ٕـ. 2770ش٘اه ضْخ  13طدر ثرئبضخ ٍجيص اى٘زراا فٜ 
 ً.1029ّٝ٘ٞخ ضْخ  14اىَ٘افق 

 
 رئٞص ٍجيص اى٘زراا                                                            

 
 اىدمز٘ر/ ٍظطفٚ مَبه ٍدث٘ىٜ
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 قرار رئٞص ٍجيص اى٘زراا
  9102ىطْخ  2711رقٌ 

 رئٞص ٍجيص اى٘زراا
 ثعد اإلطال  عيٚ اىدضز٘ر؛
 ؛2941ىطْخ  71ثبىقطب  اىعبً اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ  ٗعيٚ قبُّ٘ ّظبً اىعبٍيِٞ

 ؛2992ىطْخ  103ٗعيٚ قبُّ٘ شرمبد قطب  األعَبه اىعبً اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ 
 ؛1003ىطْخ  21ٗعيٚ قبُّ٘ اىعَو اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ 

 ؛1029ىطْخ  12ٗعيٚ قبُّ٘ اىلدٍخ اىَدّٞخ اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ 
ثشااااؤُ األعٞاااابد  1021ىطااااْخ  2293اا رقااااٌ ٗعيااااٚ قاااارار رئااااٞص ٍجيااااص اىاااا٘زر

ٗاىٖٞئابد اىعبٍاخ اىزاٜ رعطاو فٖٞاب اىا٘زاراد ٍٗظابىخ اىذنٍ٘اخ ٗاىَْبضاجبد اىرضاَٞخ 
 ٗٗدداد اإلدارح اىَذيٞخ؛

 قــــــــرر:
 )اىَبدح األٗىٚ(

 
أجبزح رضاَٞخ ٍدف٘عاخ األجار فاٜ  1029عبً  ٍِّٝ٘ٞ٘  30ٝنُ٘ ًٝ٘ األدد اىَ٘افق 

ٍ٘ٞااخ ٗاىٖٞئاابد اىعاابً ٗٗدااداد اإلدارح اىَذيٞااخ ٗشاارمبد اىاا٘زاراد ٗاىَظاابىخ اىذن
ٍااِ  30اىقطااب  اىعاابً ٗقطااب  األعَاابه اىعاابً ٗاىلاابص ثاادالً ٍااِ ٝااً٘ اىطااجذ اىَ٘افااق 

ّٝ٘ٞ٘ ٗال رطرٛ ٕالٓ األجابزح عياٚ  30ٗ ىل ثَْبضجخ  مرٙ ث٘رح  1021ّٝ٘ٞ٘ عبً 
قاابً ىيَ٘اعٞااد جَٞاا  أعَاابه االٍزذبّاابد فااٜ اىَاادارش ٗاىَعبٕااد ٗاىجبٍعاابد ٗرطاازَر ٗف

 اىَقررح.
 )اىَبدح اىثبّٞخ(

 
 ْٝشر ٕلا اىقرار فٜ اىجرٝدح اىرضَٞخ.

 
 

 ٕـ. 2770ش٘اه ضْخ  13طدر ثرئبضخ ٍجيص اى٘زراا فٜ 
 ً.1029ّٝ٘ٞخ ضْخ  14اىَ٘افق 

 
 رئٞص ٍجيص اى٘زراا                                                            

 
 اىدمز٘ر/ ٍظطفٚ مَبه ٍدث٘ىٜ

 
 
 
 
 
 
 

ثالثًا 

قــــرارات الســــادة الــــوزراء
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 اىجٖبز اىَرمسٛ ىيزْظٌٞ ٗاإلدارح 
 1029ىطْخ  91قرار رقٌ 

 ٘ظفِٞثشؤُ رطنِٞ ٗررقٞخ اىَ
 اىَلبطجِٞ ثؤدنبً قبُّ٘ اىلدٍخ اىَدّٞخ

 
 رئٞص اىجٖبز اىَرمسٛ ىيزْظٌٞ ٗاإلدارح

 ؛2993ىطْخ  92ثعد اإلطال  عيٚ قبُّ٘ اىٖٞئبد اىعبٍخ اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ 
ىطااْخ  221ٗعيااٚ قاابُّ٘ اىجٖاابز اىَرمااسٛ ىيزْظااٌٞ ٗاإلدارح اىظاابدر ثبىقاابُّ٘ رقااٌ 

 ؛2997
 ؛2949ىطْخ  73ىَذيٞخ اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ ٗعيٚ قبُّ٘ ّظبً اإلدارح ا

ٗالئذزااأ  1029ىطاااْخ  12ٗعياااٚ قااابُّ٘ اىلدٍاااخ اىَدّٞاااخ اىظااابدر ثبىقااابُّ٘ رقاااٌ 
 اىزْفٞلٝخ؛

ٗعيٚ قرار ٍعابٝٞر ر٘طاٞف ٗرقٞاٌٞ اى٘ظابئف اىظابدر ثقارار رئاٞص اىجٖابز اىَرماسٛ 
 ؛1029ىطْخ  31ىيزْظٌٞ ٗاإلدارح رقٌ 

 ؛3/7/1029اىَْعقدح فٜ  ٗثعد ٍ٘افقخ ٍجيص اى٘زراا ثجيطزٔ
 قـــــرر:

 )اىَبدح األٗىٚ(
 

ٝطرٛ ٕلا اىقرار عيٚ اىَ٘ظفِٞ ثبى٘زاراد ٗاىَظابىخ ٗاألجٖاسح اىذنٍ٘ٞاخ ٗٗداداد 
 12اإلدارح اىَذيٞااخ اىلبضااعِٞ ألدناابً قاابُّ٘ اىلدٍااخ اىَدّٞااخ اىظاابدر ثبىقاابُّ٘ رقااٌ 

ىااالٛ ٝعاااد قااابُّ٘ ، ٗاىعااابٍيِٞ ثبىٖٞئااابد اىعبٍاااخ اىلدٍٞاااخ ٗاالقزظااابدٝخ ا1029ىطاااْخ 
 اىلدٍخ اىَدّٞخ اىَشبر إىٞٔ اىشرٝعخ اىعبٍخ ىٌٖ.

 
 (اىثبّٞخ)اىَبدح 

 
 1/22/1029اىَطااز٘ٙ اىاا٘ظٞفٜ ىنااو ٍ٘ظااف ٗأقدٍٞزاأ فٞاأ طجقاابً ىي٘ضاا  فااٜ ٝذاادد 

اضزْبداً إىٚ اىَبدح اىراثعخ ٍِ قبُّ٘ اىلدٍخ اىَدّٞخ اىَشبر إىٞٔ ٗٗفقابً ىيجاداٗه أرقابً 
دزفبظاأ ثبألقدٍٞااخ فااٜ اىَطااز٘ٙ اىاا٘ظٞفٜ ثعااد اىزطاانِٞ، ( اىَرافقااخ ىاأ، ٍاا  ا3،1،2)

 ٗرق  اىَطئ٘ىٞخ مبٍيخ عيٚ عبرق اىَطئ٘ىِٞ ثبى٘ددح.
 

 (اىثبىثخ)اىَبدح 
 

ٍادداً ال رقاو  30/9/1029ٝرقٚ اىَ٘ظفُ٘ اىلِٝ أرَ٘ا فٜ ٍطز٘ٝبرٌٖ اى٘ظٞفٞخ دزٚ 
يٕ٘اب ٗفقابً عِ اىَدد اىجْٞٞخ اىَذددح قرِٝ مو ٍطز٘ٙ ٗظٞفٜ إىاٚ اىَطاز٘ٝبد اىزاٜ رع

، ٍاا  ادزفاابظٌٖ ثبألقدٍٞااخ ثبىَطااز٘ٙ 2/4/1029ىيجاادٗه اىزاابىٜ ٗ ىاال اعزجاابراً ٍااِ 
 اى٘ظٞفٜ ثعد اىزرقٞخ، عيٚ أال رزعدٙ ررقٞخ اىَ٘ظف ٍطز٘ٙ ٗظٞفٜ ٗادد.
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 اىجٖبز اىَرمسٛ ىيزْظٌٞ ٗاإلدارح 
 1029ىطْخ  91قرار رقٌ 

 ٘ظفِٞثشؤُ رطنِٞ ٗررقٞخ اىَ
 اىَلبطجِٞ ثؤدنبً قبُّ٘ اىلدٍخ اىَدّٞخ

 
 رئٞص اىجٖبز اىَرمسٛ ىيزْظٌٞ ٗاإلدارح

 ؛2993ىطْخ  92ثعد اإلطال  عيٚ قبُّ٘ اىٖٞئبد اىعبٍخ اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ 
ىطااْخ  221ٗعيااٚ قاابُّ٘ اىجٖاابز اىَرمااسٛ ىيزْظااٌٞ ٗاإلدارح اىظاابدر ثبىقاابُّ٘ رقااٌ 

 ؛2997
 ؛2949ىطْخ  73ىَذيٞخ اىظبدر ثبىقبُّ٘ رقٌ ٗعيٚ قبُّ٘ ّظبً اإلدارح ا

ٗالئذزااأ  1029ىطاااْخ  12ٗعياااٚ قااابُّ٘ اىلدٍاااخ اىَدّٞاااخ اىظااابدر ثبىقااابُّ٘ رقاااٌ 
 اىزْفٞلٝخ؛

ٗعيٚ قرار ٍعابٝٞر ر٘طاٞف ٗرقٞاٌٞ اى٘ظابئف اىظابدر ثقارار رئاٞص اىجٖابز اىَرماسٛ 
 ؛1029ىطْخ  31ىيزْظٌٞ ٗاإلدارح رقٌ 

 ؛3/7/1029اىَْعقدح فٜ  ٗثعد ٍ٘افقخ ٍجيص اى٘زراا ثجيطزٔ
 قـــــرر:

 )اىَبدح األٗىٚ(
 

ٝطرٛ ٕلا اىقرار عيٚ اىَ٘ظفِٞ ثبى٘زاراد ٗاىَظابىخ ٗاألجٖاسح اىذنٍ٘ٞاخ ٗٗداداد 
 12اإلدارح اىَذيٞااخ اىلبضااعِٞ ألدناابً قاابُّ٘ اىلدٍااخ اىَدّٞااخ اىظاابدر ثبىقاابُّ٘ رقااٌ 

ىااالٛ ٝعاااد قااابُّ٘ ، ٗاىعااابٍيِٞ ثبىٖٞئااابد اىعبٍاااخ اىلدٍٞاااخ ٗاالقزظااابدٝخ ا1029ىطاااْخ 
 اىلدٍخ اىَدّٞخ اىَشبر إىٞٔ اىشرٝعخ اىعبٍخ ىٌٖ.

 
 (اىثبّٞخ)اىَبدح 

 
 1/22/1029اىَطااز٘ٙ اىاا٘ظٞفٜ ىنااو ٍ٘ظااف ٗأقدٍٞزاأ فٞاأ طجقاابً ىي٘ضاا  فااٜ ٝذاادد 

اضزْبداً إىٚ اىَبدح اىراثعخ ٍِ قبُّ٘ اىلدٍخ اىَدّٞخ اىَشبر إىٞٔ ٗٗفقابً ىيجاداٗه أرقابً 
دزفبظاأ ثبألقدٍٞااخ فااٜ اىَطااز٘ٙ اىاا٘ظٞفٜ ثعااد اىزطاانِٞ، ( اىَرافقااخ ىاأ، ٍاا  ا3،1،2)

 ٗرق  اىَطئ٘ىٞخ مبٍيخ عيٚ عبرق اىَطئ٘ىِٞ ثبى٘ددح.
 

 (اىثبىثخ)اىَبدح 
 

ٍادداً ال رقاو  30/9/1029ٝرقٚ اىَ٘ظفُ٘ اىلِٝ أرَ٘ا فٜ ٍطز٘ٝبرٌٖ اى٘ظٞفٞخ دزٚ 
يٕ٘اب ٗفقابً عِ اىَدد اىجْٞٞخ اىَذددح قرِٝ مو ٍطز٘ٙ ٗظٞفٜ إىاٚ اىَطاز٘ٝبد اىزاٜ رع

، ٍاا  ادزفاابظٌٖ ثبألقدٍٞااخ ثبىَطااز٘ٙ 2/4/1029ىيجاادٗه اىزاابىٜ ٗ ىاال اعزجاابراً ٍااِ 
 اى٘ظٞفٜ ثعد اىزرقٞخ، عيٚ أال رزعدٙ ررقٞخ اىَ٘ظف ٍطز٘ٙ ٗظٞفٜ ٗادد.
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اىَطز٘ٙ 
 اى٘ظٞفٜ

 اىَدد اىجْٞٞخ اىالزٍخ ىيزرقٞخ إىٚ اىَطز٘ٙ األعيٚ
 

ٍجَ٘عخ 
اى٘ظبئف 
 اىزلظظٞخ

ٍجَ٘عخ 
اى٘ظبئف 

 اىنزبثٞخ ٗاىفْٞخ

ٍجَ٘عخ اى٘ظبف اىذرفٞخ 
 ٗاىلدٍخ اىَعبّٗخ

اىلدٍخ  اىذرفٞخ
 اىَعبّٗخ

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ األٗه )أ(
 ـــــــــ ـــــــــ ضْ٘اد3 ضْخ األٗه )ة(
 ـــــــــ ـــــــــ ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 اىثبّٜ )أ(
 ـــــــــ ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 اىثبّٜ )ة(
 ـــــــــ ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 اىثبىث )ا(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 اىثبىث )ة(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 اىثبىث )ر(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ـــــــــ اىراث  )أ(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ـــــــــ اىراث  )ة(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ـــــــــ ـــــــــ اىلبٍص )أ(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ـــــــــ ـــــــــ اىلبٍص )ة(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ـــــــــ ـــــــــ اىطبدش )أ(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ـــــــــ ـــــــــ اىطبدش )ة(

 
 )اىَبدح اىراثعخ(

شباي٘ا اى٘ظبئف اىنزبثٞخ ٗاىفْٞخ ثبىدرجخ اىلبٍطخ اىَعْٞاُ٘ قجاو اىعَاو ثؤدنابً ٝرقٚ 
ٗاىَطز٘فُ٘ ٍدح ثْٞٞخ ال رقو عاِ خَاص ضاْ٘اد دزاٚ  1029ىطْخ  12اىقبُّ٘ رقٌ 

 إىٚ اىَطز٘ٙ اى٘ظٞفٜ اىراث  )ة(. 30/9/1029
 

 )اىَبدح اىلبٍطخ(
، األجار اىاا٘ظٞفٜ اىَقارر ىي٘ظٞفاخ اىَرقااٚ 2/4/1029ٝطازذق اىَ٘ظاف اعزجاابراً ٍاِ 

جار اىا٘ظٞفٜ %( ٍِ ٕلا األ1إىٖٞب، أٗ أجرٓ اىطبثق ٍ بفبً إىٞٔ عالٗح ررقٞخ ثْطجخ )
 أَٖٝب أمجر.

 )اىَبدح اىطبدضخ(
اىزرقٞبد طجقبً ألدنبً ٕلا اىقرار ٗقزٞخ، ٗرزٌ ثبىْطجخ ىَاِ را٘افرد فاٌٖٞ اىشارٗط ٗىاٌ 

ٗفقاابً ألدناابً قاابُّ٘ اىلدٍااخ  30/9/1029ٍاابّ  ٍااِ ٍ٘اّاا  اىزرقٞااخ فااٜ ٝزاا٘افر فااٌٖٞ 
٘افرد اىشارٗط ثعاد اىَدّٞخ ٗالئذزٔ اىزْفٞلٝخ اىَشبر إىَٖٞب دزٚ ٗى٘ زاه اىَابّ  أٗ را

 ٕلا اىزبرٝ .
 )اىَبدح اىطبثعخ(

رنُ٘ اىزرقٞخ ٗفقبً ألدنبً ٕلا اىقرار ثبضزلداً اى٘ظبئف اىََ٘ىاخ ٗاىشابارح ثبضازَبرح 
ٍ٘ازّخ ٗظبئف اى٘ددح عِ طرٝاق إعابدح اىز٘زٝا  ٗاىزَ٘ٝاو اىالارٜ، ثذطات األدا٘اه، 

اىَرقٚ إىٖٞب خظاَبً ٗفٜ دبىخ عدً ر٘افر ٗظبئف ٍَ٘ىخ ٗشبارح ٝزٌ رَ٘ٝو اى٘ظبئف 
عيااٚ االدزٞاابطٜ اىعاابً ثَ٘ازّااخ اىجاابة األٗه ٗفقاابً ىيزؤشااٞراد اىعبٍااخ ىيَ٘ازّااخ اىعبٍااخ 

ىيدٗىخ، عيٚ أُ ٝ٘ضخ عادد اىَطازفٞدِٝ فاٜ ماو ٍطاز٘ٙ ٗظٞفاٜ ٍٗجَ٘عاخ ٗظٞفٞاخ 
ّٗ٘عٞخ، ٗٝرضو ٍقزرح اى٘ددح فٜ ٕلا اىشؤُ إىاٚ اىجٖابز اىَرماسٛ ىيزْظاٌٞ ٗاإلدارح 

 إلعَبه شئّ٘ٔ.
 )اىَبدح اىثبٍْخ(

اىَزررجاخ عياٚ رْفٞال ٕالا اىقارار رز٘ىٚ ماو ٗدادح ارلاب  اىاالزً ّذا٘ اىلظاٌ ثبىزنابىٞف 
خظااَبً عيااٚ االعزَاابداد اىَدرجااخ ثبىجااابة األٗه ثَ٘ازّزٖااب ٗفقاابً ىيزؤشااٞراد اىعبٍاااخ 
ىيَ٘ازّاااخ اىعبٍاااخ ىيدٗىاااخ ٗىيزؤشاااٞراد اىعبٍاااخ ىيٖٞئااابد االقزظااابدٝخ ىيطاااْخ اىَبىٞاااخ 

ٜ دبىاااخ عااادً مفبٝزٖاااب ٝااازٌ اىرجااا٘  إىاااٚ ٗزارح اىَبىٞاااخ إلعَااابه ، ٗفااا1029/1010
 شئّٖ٘ب.

 )اىَبدح اىزبضعخ(
ىيق٘اعد اىطبثقخ رذذ ٍطئ٘ىٞزٖب فٜ ضا٘ا رظدر اىطيطخ اىَلزظخ قرار اىزرقٞخ طجقبً 
 ٍب ٕ٘ ثبثذ ىدٖٝب ثَيفبد خدٍخ اىَ٘ظفِٞ.

 
 )اىَبدح اىعبشرح(
 ق٘اعد اىزْفٞلٝخ ىٖلا اىقرار.ٝظدر رئٞص اىجٖبز اىَرمسٛ ىيزْظٌٞ ٗاإلدارح اى

 
 )اىَبدح اىذبدٝخ عشرح(

 ْٝشر ٕلا اىقرار فٜ اى٘قبئ  اىَظرٝخ، ٗٝعَو ثٔ ٍِ اىًٞ٘ اىزبىٜ ىزبرٝ  ّشرٓ.
 
 

 رئٞص اىجٖبز اىَرمسٛ ىيزْظٌٞ ٗاإلدارح
 أ.د/ طبىخ عجد اىردَِ أدَد                                                              
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اىَطز٘ٙ 
 اى٘ظٞفٜ

 اىَدد اىجْٞٞخ اىالزٍخ ىيزرقٞخ إىٚ اىَطز٘ٙ األعيٚ
 

ٍجَ٘عخ 
اى٘ظبئف 
 اىزلظظٞخ

ٍجَ٘عخ 
اى٘ظبئف 

 اىنزبثٞخ ٗاىفْٞخ

ٍجَ٘عخ اى٘ظبف اىذرفٞخ 
 ٗاىلدٍخ اىَعبّٗخ

اىلدٍخ  اىذرفٞخ
 اىَعبّٗخ

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ األٗه )أ(
 ـــــــــ ـــــــــ ضْ٘اد3 ضْخ األٗه )ة(
 ـــــــــ ـــــــــ ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 اىثبّٜ )أ(
 ـــــــــ ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 اىثبّٜ )ة(
 ـــــــــ ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 اىثبىث )ا(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 اىثبىث )ة(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 اىثبىث )ر(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ـــــــــ اىراث  )أ(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ـــــــــ اىراث  )ة(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ـــــــــ ـــــــــ اىلبٍص )أ(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ـــــــــ ـــــــــ اىلبٍص )ة(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ـــــــــ ـــــــــ اىطبدش )أ(
 ضْ٘اد3 ضْ٘اد3 ـــــــــ ـــــــــ اىطبدش )ة(

 
 )اىَبدح اىراثعخ(

شباي٘ا اى٘ظبئف اىنزبثٞخ ٗاىفْٞخ ثبىدرجخ اىلبٍطخ اىَعْٞاُ٘ قجاو اىعَاو ثؤدنابً ٝرقٚ 
ٗاىَطز٘فُ٘ ٍدح ثْٞٞخ ال رقو عاِ خَاص ضاْ٘اد دزاٚ  1029ىطْخ  12اىقبُّ٘ رقٌ 

 إىٚ اىَطز٘ٙ اى٘ظٞفٜ اىراث  )ة(. 30/9/1029
 

 )اىَبدح اىلبٍطخ(
، األجار اىاا٘ظٞفٜ اىَقارر ىي٘ظٞفاخ اىَرقااٚ 2/4/1029ٝطازذق اىَ٘ظاف اعزجاابراً ٍاِ 

جار اىا٘ظٞفٜ %( ٍِ ٕلا األ1إىٖٞب، أٗ أجرٓ اىطبثق ٍ بفبً إىٞٔ عالٗح ررقٞخ ثْطجخ )
 أَٖٝب أمجر.

 )اىَبدح اىطبدضخ(
اىزرقٞبد طجقبً ألدنبً ٕلا اىقرار ٗقزٞخ، ٗرزٌ ثبىْطجخ ىَاِ را٘افرد فاٌٖٞ اىشارٗط ٗىاٌ 

ٗفقاابً ألدناابً قاابُّ٘ اىلدٍااخ  30/9/1029ٍاابّ  ٍااِ ٍ٘اّاا  اىزرقٞااخ فااٜ ٝزاا٘افر فااٌٖٞ 
٘افرد اىشارٗط ثعاد اىَدّٞخ ٗالئذزٔ اىزْفٞلٝخ اىَشبر إىَٖٞب دزٚ ٗى٘ زاه اىَابّ  أٗ را

 ٕلا اىزبرٝ .
 )اىَبدح اىطبثعخ(

رنُ٘ اىزرقٞخ ٗفقبً ألدنبً ٕلا اىقرار ثبضزلداً اى٘ظبئف اىََ٘ىاخ ٗاىشابارح ثبضازَبرح 
ٍ٘ازّخ ٗظبئف اى٘ددح عِ طرٝاق إعابدح اىز٘زٝا  ٗاىزَ٘ٝاو اىالارٜ، ثذطات األدا٘اه، 

اىَرقٚ إىٖٞب خظاَبً ٗفٜ دبىخ عدً ر٘افر ٗظبئف ٍَ٘ىخ ٗشبارح ٝزٌ رَ٘ٝو اى٘ظبئف 
عيااٚ االدزٞاابطٜ اىعاابً ثَ٘ازّااخ اىجاابة األٗه ٗفقاابً ىيزؤشااٞراد اىعبٍااخ ىيَ٘ازّااخ اىعبٍااخ 

ىيدٗىخ، عيٚ أُ ٝ٘ضخ عادد اىَطازفٞدِٝ فاٜ ماو ٍطاز٘ٙ ٗظٞفاٜ ٍٗجَ٘عاخ ٗظٞفٞاخ 
ّٗ٘عٞخ، ٗٝرضو ٍقزرح اى٘ددح فٜ ٕلا اىشؤُ إىاٚ اىجٖابز اىَرماسٛ ىيزْظاٌٞ ٗاإلدارح 

 إلعَبه شئّ٘ٔ.
 )اىَبدح اىثبٍْخ(

اىَزررجاخ عياٚ رْفٞال ٕالا اىقارار رز٘ىٚ ماو ٗدادح ارلاب  اىاالزً ّذا٘ اىلظاٌ ثبىزنابىٞف 
خظااَبً عيااٚ االعزَاابداد اىَدرجااخ ثبىجااابة األٗه ثَ٘ازّزٖااب ٗفقاابً ىيزؤشااٞراد اىعبٍاااخ 
ىيَ٘ازّاااخ اىعبٍاااخ ىيدٗىاااخ ٗىيزؤشاااٞراد اىعبٍاااخ ىيٖٞئااابد االقزظااابدٝخ ىيطاااْخ اىَبىٞاااخ 

ٜ دبىاااخ عااادً مفبٝزٖاااب ٝااازٌ اىرجااا٘  إىاااٚ ٗزارح اىَبىٞاااخ إلعَااابه ، ٗفااا1029/1010
 شئّٖ٘ب.

 )اىَبدح اىزبضعخ(
ىيق٘اعد اىطبثقخ رذذ ٍطئ٘ىٞزٖب فٜ ضا٘ا رظدر اىطيطخ اىَلزظخ قرار اىزرقٞخ طجقبً 
 ٍب ٕ٘ ثبثذ ىدٖٝب ثَيفبد خدٍخ اىَ٘ظفِٞ.

 
 )اىَبدح اىعبشرح(
 ق٘اعد اىزْفٞلٝخ ىٖلا اىقرار.ٝظدر رئٞص اىجٖبز اىَرمسٛ ىيزْظٌٞ ٗاإلدارح اى

 
 )اىَبدح اىذبدٝخ عشرح(

 ْٝشر ٕلا اىقرار فٜ اى٘قبئ  اىَظرٝخ، ٗٝعَو ثٔ ٍِ اىًٞ٘ اىزبىٜ ىزبرٝ  ّشرٓ.
 
 

 رئٞص اىجٖبز اىَرمسٛ ىيزْظٌٞ ٗاإلدارح
 أ.د/ طبىخ عجد اىردَِ أدَد                                                              
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رابعـــًا

قرارات المجلس األعلى للجامعات
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 قرارات
 المجلس األعلى للجامعات

 م۲۲/٦/۲۰۱۹) بتاریخ ۹٦۸الجلسة رقم (
 

) التصدیق على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقم ۱(
 .۲۳/٥/۲۰۱۹) بتاریخ ٦۸۸(
 القرار: •

) ٦۸۸اع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقم (المصادقة على محضر اجتم
 .۲۳/٥/۲۰۱۹بتاریخ 

 
) تطویر القطاع الصحى والتعلیم الطبى فى مصر على كافة المستویات ۲(

 بالتعاون مع وزارة الصحة .
 القرار: •

ً بما عرضھ السید األستاذ الدكتور/ وزیر التعلیم العالى ـ ۱ أحیط المجلس علما
جلس األعلى للجامعات المتضمن نتائج االجتماع والبحث العلمى ورئیس الم

الذى عقد مع السید رئیس الوزراء بشأن تطویر القطاع الصحى والتعلیم 
مع وزارة الصحة بھدف عاون ى فى مصر على كافة المستویات بالتالطب

تطویر منظومة التعلیم االطبى والتدریب والدراسات العلیا , وتطویر 
ناقش االجتماع كافة عناصر المنظومة وكیفیة  المستشفیات الجامعیة , حیث

تطویرھا خالل الفترة القادمة , وتناول االجتماع مع السید رئیس الوزراء 
كلیات الطب البشرى على مستوى الجامعات الحكومیة  إجراءات إنشاء

والخاصة على السواء , والتعاون مع وزراء الصحة لتدریب طالب كلیات 
یة التابعة لوزرارة الصحة , لتوفیر كوادر من الطب بالمستشفیات الحكوم

األطباء المؤھلین للعمل داخل منظومة الصحة , والتعاون مع وزارة الصحة 
فى تطویر األداء بالمستشفیات الحكومیة , وتنفیذ بروتوكول التعاون الذى 
تم توقیعھ مع وزارة الصحة لتیسیر إجراءات التسجیل للدراسات العلیا 

لصحة خالل الفترة القادمة , لتنمیة قدراتھم وخبراتھم فى وزارة األطباء 
  تقدیم الخدمات الطبیة للمواطنین .

 
 .تطویر العشوائیات بكافة محافظات الجمھوریة  )۳(

 القرار: •
التوصیة لدى السادة رؤساء الجامعات بضرورة اھتمام كافة  قرر المجلس

بكافة محافظات  ئیاتاتطویر العشو في الجامعات بالمساھمة االیجابیة
الجمھوریة , وكذلك االھتمام بكافة أنواع األنشطة الطالبیة ومشاركة الطالب فى 

 المعسكرات الصیفیة خالل فترة األجازة .
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 قرارات
 المجلس األعلى للجامعات

 م۲۲/٦/۲۰۱۹) بتاریخ ۹٦۸الجلسة رقم (
 

) التصدیق على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقم ۱(
 .۲۳/٥/۲۰۱۹) بتاریخ ٦۸۸(
 القرار: •

) ٦۸۸اع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقم (المصادقة على محضر اجتم
 .۲۳/٥/۲۰۱۹بتاریخ 

 
) تطویر القطاع الصحى والتعلیم الطبى فى مصر على كافة المستویات ۲(

 بالتعاون مع وزارة الصحة .
 القرار: •

ً بما عرضھ السید األستاذ الدكتور/ وزیر التعلیم العالى ـ ۱ أحیط المجلس علما
جلس األعلى للجامعات المتضمن نتائج االجتماع والبحث العلمى ورئیس الم

الذى عقد مع السید رئیس الوزراء بشأن تطویر القطاع الصحى والتعلیم 
مع وزارة الصحة بھدف عاون ى فى مصر على كافة المستویات بالتالطب

تطویر منظومة التعلیم االطبى والتدریب والدراسات العلیا , وتطویر 
ناقش االجتماع كافة عناصر المنظومة وكیفیة  المستشفیات الجامعیة , حیث

تطویرھا خالل الفترة القادمة , وتناول االجتماع مع السید رئیس الوزراء 
كلیات الطب البشرى على مستوى الجامعات الحكومیة  إجراءات إنشاء

والخاصة على السواء , والتعاون مع وزراء الصحة لتدریب طالب كلیات 
یة التابعة لوزرارة الصحة , لتوفیر كوادر من الطب بالمستشفیات الحكوم

األطباء المؤھلین للعمل داخل منظومة الصحة , والتعاون مع وزارة الصحة 
فى تطویر األداء بالمستشفیات الحكومیة , وتنفیذ بروتوكول التعاون الذى 
تم توقیعھ مع وزارة الصحة لتیسیر إجراءات التسجیل للدراسات العلیا 

لصحة خالل الفترة القادمة , لتنمیة قدراتھم وخبراتھم فى وزارة األطباء 
  تقدیم الخدمات الطبیة للمواطنین .

 
 .تطویر العشوائیات بكافة محافظات الجمھوریة  )۳(

 القرار: •
التوصیة لدى السادة رؤساء الجامعات بضرورة اھتمام كافة  قرر المجلس

بكافة محافظات  ئیاتاتطویر العشو في الجامعات بالمساھمة االیجابیة
الجمھوریة , وكذلك االھتمام بكافة أنواع األنشطة الطالبیة ومشاركة الطالب فى 

 المعسكرات الصیفیة خالل فترة األجازة .
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اعتماد محضر اجتماع ھیئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلسة  -
 .۱۸/٦/۲۰۱۹) بتاریخ ٦۹(

 القرار:
) بتاریخ ٦۹ألعلى للجامعات الجلسة (اعتماد محضر اجتماع ھیئة مكتب المجلس ا

) وذلك على النحو ۲۲إلى رقم  ٤(المتضمن الموضوعات من رقم  ۲۰۱۹/ ٦/۱۸
 التالى :

 
اقتراح جامعة القاھرة إجراء تعدیل بالالئحة الدراسیة الموحدة للبرامج ) ٥(

الجدیدة ( مرحلة البكالوریوس ) بنظام الساعات المعتمدة بكلیة الھندسة 
تحداث برامج فى تخصصات الھندسة المیكانیكیة ( ھندسة الطاقة وذلك باس

ھندسة  –الھندسة الصناعیة واإلدارة  -المیكاترونیكس –المستدامة 
برامج الھندسة المیكانیكیة (تخصیص ھندسة التصنیع والمواد ), وتعدیل 

 التصمیم المیكانیكى ).
 القرار : -

 قرر المجلس الموافقة على مایلى :
لدراسة ببرامج درجة البكالوریوس فى الھندسة المیكانیكیة ( ھندسة الطاقة بدء ا -۱

) والمواد المستدیمة , المیكاترونیكس , الھندسة الصناعیة واألدارة , ھندسة التصنیع
 جامعة القاھرة . –بكلیة الھندسة 

م اعتماد الالئحة الدراسیة الموحدة للبرامج الجدیدة (مرحلة البكالوریوس ) بنظا -۲
 جامعة القاھرة فى ضوء توصیة لجنة القطاع . –الساعات المعتمدة لكلیة الھندسة 

 إصدار القرار الوزارى الالزم فى ھذا الشأن. -۳
 
اقتراح جامعة القاھرة بشأن البرامج الممیزة بمرحلة الدراسات العلیا ) ۱۹(

 بكلیة دار العلوم بالجامعة وھى :
 طات العربیة .أوأل: دبلوم تحقیق التراث والمخطو

 ثانیا: دبلوم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا .
 ثالثا: دبلوم إعداد المأذون الشرعى.

 القرار:
 قرر المجلس الموافقة على مایلى :

 أوأل: الالئحة الخاصة بكل من :
 .دبلوم تحقیق التراث والمخطوطات العربیة -       
 .بھا دبلوم اللغة العربیة لغیر الناطقین -       

 وانھا صالحة للتطبیق والعمل بھا , على أن  الئحة دبلوم إعداد المأذون الشرعى-   
 (تشریعات الزواج واجراءاتھ)یكون اسم الدبلوم ھو :      

مذكرة بشأن تعدیل االئحة الدراسیة للبرنامج المكثف فى التمریض  )۲۲(
ریجى الكلیات لمنح الدرجة الثانیة فى البكالوریوس فى علوم التمریض لخ

 األخرى.
 القرار:

 قرر المجلس الموافقة على مایلى : 
تع��دیل الالئح��ة الدراس��یة للبرن��امج المكث��ف ف��ى التم��ریض لم��نح الدرج��ة الثانی��ة ف��ى  -

البكالوریوس فى علوم التم�ریض لخریج�ى الكلی�ات األخ�رى وذل�ك عل�ى النح�و المب�ین 
 بكتاب لجنة قطاع التمریض.

 ى الالزم فى ھذا الشأن .إصدار القرار الوزار -۲
 
اعتماد محضر اجتماع المجلس األعل�ى لش�ئون الدراس�ات العلی�ا والبح�وث  -

 .۱۹/٦/۲۰۱۹) بتاریخ ۳۹الجلسة رقم (
 :القرار

اعتم��اد محض��ر اجتم��اع المجل��س األعل��ى لش��ئون الدرس��ات العلی��ا والبح��وث الجلس��ة 
)  ۲٦رق��م  إل��ى ۲۳( المتض��من الموض��وعات م��ن رق��م  ۱۹/٦/۲۰۱۹) بت��اریخ ۳۹(

 وذلك على النحو التالى :
 
تقریر اللجنة المشكلة برئاسة السید أ.د/ نائب رئیس جامعة  )۲۳(

لشئون الدراسات العلیا والبحوث بشأن اإلشراف المصرى اإلسكندریة 
المشترك على الدراسات العلیا بالجامعات العربیة واألجنبیة واشتراك 

 ارات الدراسیة.والمقر الطالب المقید بھذا النظام فى البرامج
 القرار:

ً بتقریر اللجنة المشكلة لدراسة مقترح جامعة االسكندریة بشأن  أحیط المجلس علما
اإلشراف المصرى المشترك على الدراسات العلیا بالجامعات العربیة واألجنبیة 

 ارات الدراسیة.واشتراك الطالب المقید بھذا النظام فى البرامج والمقر
 
ى مقترح قواعد ونظام عمل اللجان العلمیة لفحص االنتاج النظر ف) ۲٤( 

العلمي للمتقدمین لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدین (الدورة 
 ) وذلك للعرض على المجتمع الجامعى. ۲۰۲۲ -۲۰۱۹الثالثة عشرة 

 القرار:
 قرر المجلس إحالة مقترح قواعد ونظام عمل اللجان العلمیة لفحص اإلنتاج العلمى

لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدین (الدورة الثالثة عشرة للمتقدمین 
, من خالل السادة نواب  ) وذلك للعرض على المجتمع الجامعى ۲۰۲۲ -۲۰۱۹

رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العلیا والبحوث ،وموافاة أمانة المجلس األعلى 
 ى األكثر من تاریخھ.للجامعات بمقترحاتھا فى ھذا الشأن خالل شھر عل
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اعتماد محضر اجتماع ھیئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلسة  -
 .۱۸/٦/۲۰۱۹) بتاریخ ٦۹(

 القرار:
) بتاریخ ٦۹ألعلى للجامعات الجلسة (اعتماد محضر اجتماع ھیئة مكتب المجلس ا

) وذلك على النحو ۲۲إلى رقم  ٤(المتضمن الموضوعات من رقم  ۲۰۱۹/ ٦/۱۸
 التالى :

 
اقتراح جامعة القاھرة إجراء تعدیل بالالئحة الدراسیة الموحدة للبرامج ) ٥(

الجدیدة ( مرحلة البكالوریوس ) بنظام الساعات المعتمدة بكلیة الھندسة 
تحداث برامج فى تخصصات الھندسة المیكانیكیة ( ھندسة الطاقة وذلك باس

ھندسة  –الھندسة الصناعیة واإلدارة  -المیكاترونیكس –المستدامة 
برامج الھندسة المیكانیكیة (تخصیص ھندسة التصنیع والمواد ), وتعدیل 

 التصمیم المیكانیكى ).
 القرار : -

 قرر المجلس الموافقة على مایلى :
لدراسة ببرامج درجة البكالوریوس فى الھندسة المیكانیكیة ( ھندسة الطاقة بدء ا -۱

) والمواد المستدیمة , المیكاترونیكس , الھندسة الصناعیة واألدارة , ھندسة التصنیع
 جامعة القاھرة . –بكلیة الھندسة 

م اعتماد الالئحة الدراسیة الموحدة للبرامج الجدیدة (مرحلة البكالوریوس ) بنظا -۲
 جامعة القاھرة فى ضوء توصیة لجنة القطاع . –الساعات المعتمدة لكلیة الھندسة 

 إصدار القرار الوزارى الالزم فى ھذا الشأن. -۳
 
اقتراح جامعة القاھرة بشأن البرامج الممیزة بمرحلة الدراسات العلیا ) ۱۹(

 بكلیة دار العلوم بالجامعة وھى :
 طات العربیة .أوأل: دبلوم تحقیق التراث والمخطو

 ثانیا: دبلوم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا .
 ثالثا: دبلوم إعداد المأذون الشرعى.

 القرار:
 قرر المجلس الموافقة على مایلى :

 أوأل: الالئحة الخاصة بكل من :
 .دبلوم تحقیق التراث والمخطوطات العربیة -       
 .بھا دبلوم اللغة العربیة لغیر الناطقین -       

 وانھا صالحة للتطبیق والعمل بھا , على أن  الئحة دبلوم إعداد المأذون الشرعى-   
 (تشریعات الزواج واجراءاتھ)یكون اسم الدبلوم ھو :      

مذكرة بشأن تعدیل االئحة الدراسیة للبرنامج المكثف فى التمریض  )۲۲(
ریجى الكلیات لمنح الدرجة الثانیة فى البكالوریوس فى علوم التمریض لخ

 األخرى.
 القرار:

 قرر المجلس الموافقة على مایلى : 
تع��دیل الالئح��ة الدراس��یة للبرن��امج المكث��ف ف��ى التم��ریض لم��نح الدرج��ة الثانی��ة ف��ى  -

البكالوریوس فى علوم التم�ریض لخریج�ى الكلی�ات األخ�رى وذل�ك عل�ى النح�و المب�ین 
 بكتاب لجنة قطاع التمریض.

 ى الالزم فى ھذا الشأن .إصدار القرار الوزار -۲
 
اعتماد محضر اجتماع المجلس األعل�ى لش�ئون الدراس�ات العلی�ا والبح�وث  -

 .۱۹/٦/۲۰۱۹) بتاریخ ۳۹الجلسة رقم (
 :القرار

اعتم��اد محض��ر اجتم��اع المجل��س األعل��ى لش��ئون الدرس��ات العلی��ا والبح��وث الجلس��ة 
)  ۲٦رق��م  إل��ى ۲۳( المتض��من الموض��وعات م��ن رق��م  ۱۹/٦/۲۰۱۹) بت��اریخ ۳۹(

 وذلك على النحو التالى :
 
تقریر اللجنة المشكلة برئاسة السید أ.د/ نائب رئیس جامعة  )۲۳(

لشئون الدراسات العلیا والبحوث بشأن اإلشراف المصرى اإلسكندریة 
المشترك على الدراسات العلیا بالجامعات العربیة واألجنبیة واشتراك 

 ارات الدراسیة.والمقر الطالب المقید بھذا النظام فى البرامج
 القرار:

ً بتقریر اللجنة المشكلة لدراسة مقترح جامعة االسكندریة بشأن  أحیط المجلس علما
اإلشراف المصرى المشترك على الدراسات العلیا بالجامعات العربیة واألجنبیة 

 ارات الدراسیة.واشتراك الطالب المقید بھذا النظام فى البرامج والمقر
 
ى مقترح قواعد ونظام عمل اللجان العلمیة لفحص االنتاج النظر ف) ۲٤( 

العلمي للمتقدمین لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدین (الدورة 
 ) وذلك للعرض على المجتمع الجامعى. ۲۰۲۲ -۲۰۱۹الثالثة عشرة 

 القرار:
 قرر المجلس إحالة مقترح قواعد ونظام عمل اللجان العلمیة لفحص اإلنتاج العلمى

لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدین (الدورة الثالثة عشرة للمتقدمین 
, من خالل السادة نواب  ) وذلك للعرض على المجتمع الجامعى ۲۰۲۲ -۲۰۱۹

رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العلیا والبحوث ،وموافاة أمانة المجلس األعلى 
 ى األكثر من تاریخھ.للجامعات بمقترحاتھا فى ھذا الشأن خالل شھر عل
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) كتاب السیدأ.د/ رئیس جامعة السویس بشأن تصویب توصیف مقرر ۲٥(
 على النحو الموضح بكتاب الجامعة . (FAC۲۰۱)ناقشات مبحث و
 القرار:

 قرر المجلس تشكیل لحنة من كل من السادة:
لیا نائب رئیس جامعة اإلسكندریة لشئون الدراساالع  مختار إبراھیم یوسف خلفأ.د/ -

 والبحوث
 نائب رئیس جامعة حلوان لشئون الدراساالعلیا والبحوث           أ.د/ منى فؤاد عطیھ -
 نائب رئیس جامعة القاھرة لشئون الدراساالعلیا والبحوث           أ.د/ ایمن الخطیب -
خدمة المجتمع وتنمیة نائب رئیس جامعة السویس لشئون      الدسوقى إبراھیم أ.د/ -

 البیئة
 .وذلك لدراسة الموضوع وإعداد تقریر یعرض فى الجلسة القادمة

 
اعتماد محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافیة بالمجلس األعلى للجامعات  -

 . ٥/٥/۲۰۱۹) بتاریخ ۱۳٦رقم (
 القرار:

) ۱۳٦اعتماد محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافیة بالمجلس األعلى للجامعات رقم (
) وذلك على النحو ۳٥إلى رقم  ۲۷المتضمن الموضوع من ( ٥/٥/۲۰۱۹بتاریخ 
 التالى :

 
     ) عرض السید أ.د/ نائب رئیس مجلس إدارة االتحاد الریاضي المصرى ۳۸(

نفی��ذه عل��ى للجامع��ات بش��أن مقت��رح المش��روع الق��ومى لل��دراجات والمزم��ع ت
 .مستوى الجامعات المصریة

 القرار:
 ً ل�س إدارة االتح�اد الریاض�ي أ.د/ نائب رئ�یس مج بما عرضھ السید أحیط المجلس علما

للجامع��ات بش��أن مقت��رح المش��روع الق��ومى لل��دراجات والمزم��ع تنفی��ذه عل��ى  المص��رى
كبیرة عل�ى المس�توى الص�حي  , وأن المشروع یمثل أھمیةمستوى الجامعات المصریھ

 .مع التعمیم على الجامعات  ویرفع من كفاءة الطالب بشكل عام يوالریاض
 
وم�ن ف�ى س�بیلھم  ۹۳لس�نة  ۱۱٥موقف المخاطبین بالقانون ناقشة م) ۳۹(

 ین علیھ من أعضاء المھن الطبیة والعاملین بالمستشفیات الجامعیة.یللتع
 القرار:

إحال��ة الموض��وع ال��ى الس��ید المستش��ار / دمحم المنش��اوى (المستش��ار الق��انونى ل��وزیر 
مومی��ة للفت��وى والتش��ریع التعل��یم الع��الي والبح��ث العلم��ي) لعرض��ھ عل��ى الجمعی��ة الع

 بمجلس الدولة لإلفادة بالرأي فى ھذا الشأن .
 
 

كت����اب الس����یدة ال����دكتور/ وزی����ر الص����حة والس����كان بش����أن مش����روع ) ٤۰(
بروتوك���ول تع���اون ب���ین وزارة الص���حة والس���كان والجامع���ات بش���أن س���داد 
المصروفات الدراسیة لألطباء البش�ریین المرش�حین م�ن قب�ل وزارة الص�حة 

 لمقبولین بالدراسات العلیا بالجامعات . والسكان وا
 القرار:

 قرر المجلس الموافقة على مایلى : 
مش��روع بروتوك��ول التع��اون ب��ین وزارة الص��حة والس��كات والجامع��ات الحكومی��ة  -۱

طب�اء البش�ریین م�ن قب�ل وزارة الص�حة والس�كان والمقب�ولین المصریة بشأن سداد لأل
 بالدراسات العلیا بالجامعات .

أكی��د عل��ى مض��اعفة أع��داد أطب��اء وزارة الص��حة والمرش��حین م��ن قب��ل وزارة الت-۲
الصحة والسكان للتسجیل للدراسات العلیا بالجامع�ات الحوكومی�ة المص�ریة ف�ى ض�وء 
الطاق��ة االس��تیعابیة لك��ل كلی��ة , لتنمی��ة ق��دراتھم وخب��راتھم ف��ى تق��دیم الخ��دمات الطبی��ة 

 للمواطنین.
 تشكیل لجنة من كل من السادة :-۳
 أ.د/ خالد حسن عبد البارى                   رئیس جامعة الزقازیق -
 أ.د/ عبد الوھاب عزت                         رئیس جامعة عین شمس-
 رئیس جامعة بنى سویف    أ.د/ منصور حسن -
 رئیس جامعة أسیوط   أ.د/ طارق عبدهللا الجمال -
 رةرئیس جامعة المنصو   أ.د/أشرف عبد الباسط -
                                              أمین مساعد المجلس األعلى للجامعات لشئون          أ.د/ حسام عبد الغفار  -

 المستشفیات الجامعیة
إعداد دراس�ة ع�ن التخصص�ات المتاح�ة للدراس�ات العلی�ا بكلی�ات الط�ب البش�رى وذلك 

ص�ص , والتنس�یق م�ع وزارة الص�حة بالجامعات المصریة والطاق�ة االس�تعابیة لك�ل تخ
والس��كان لتحدی��د أع��داد المرش��حین والتخصص��ات المطلوب��ة بم��ا یتناس��ب م��ع الطاق��ة 
االستعابیة لكل كلیة بالجامعات الحكومیة المصریة , ودراسة مدى إمكانیة م�نح كلی�ات 

 الطب بالجامعات المصریة درجة الماجستیر المھني ألطباء وزارة الصحة.
 
ید أ.د/ نقی��ب األطب��اء بش��أن م��اورد ع��ن المتح��دث الرس��مي ) كت��اب الس��٤۱(

ق�رارات لتقل�یص العج�ز المتزای�د لمجلس الوزراء بعزم الحكومة عل�ى اتخ�اذ 
بأع��داد األطب��اء الع��املین بالقط��اع الحك��ومى , ومنھ��ا مقت��رح زی��ادة أع��داد 
المقب��ولین بكلی��ات الط��ب , م��ع التوس��ع ف��ي إنش��اء كلی��ات ط��ب خاص��ة یك��ون 

 بالمستشفیات الحكومیة . تدریب طالبھا
 القرار:

لس��ید المستش��ار الق��انونى ل��وزیر التعل��یم الع��الى ق��رر المجل��س إحال��ة الموض��وع إل��ى ا
 والبحث العلمى ) إلعداد رد.
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) كتاب السیدأ.د/ رئیس جامعة السویس بشأن تصویب توصیف مقرر ۲٥(
 على النحو الموضح بكتاب الجامعة . (FAC۲۰۱)ناقشات مبحث و
 القرار:

 قرر المجلس تشكیل لحنة من كل من السادة:
لیا نائب رئیس جامعة اإلسكندریة لشئون الدراساالع  مختار إبراھیم یوسف خلفأ.د/ -

 والبحوث
 نائب رئیس جامعة حلوان لشئون الدراساالعلیا والبحوث           أ.د/ منى فؤاد عطیھ -
 نائب رئیس جامعة القاھرة لشئون الدراساالعلیا والبحوث           أ.د/ ایمن الخطیب -
خدمة المجتمع وتنمیة نائب رئیس جامعة السویس لشئون      الدسوقى إبراھیم أ.د/ -

 البیئة
 .وذلك لدراسة الموضوع وإعداد تقریر یعرض فى الجلسة القادمة

 
اعتماد محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافیة بالمجلس األعلى للجامعات  -

 . ٥/٥/۲۰۱۹) بتاریخ ۱۳٦رقم (
 القرار:

) ۱۳٦اعتماد محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافیة بالمجلس األعلى للجامعات رقم (
) وذلك على النحو ۳٥إلى رقم  ۲۷المتضمن الموضوع من ( ٥/٥/۲۰۱۹بتاریخ 
 التالى :

 
     ) عرض السید أ.د/ نائب رئیس مجلس إدارة االتحاد الریاضي المصرى ۳۸(

نفی��ذه عل��ى للجامع��ات بش��أن مقت��رح المش��روع الق��ومى لل��دراجات والمزم��ع ت
 .مستوى الجامعات المصریة

 القرار:
 ً ل�س إدارة االتح�اد الریاض�ي أ.د/ نائب رئ�یس مج بما عرضھ السید أحیط المجلس علما

للجامع��ات بش��أن مقت��رح المش��روع الق��ومى لل��دراجات والمزم��ع تنفی��ذه عل��ى  المص��رى
كبیرة عل�ى المس�توى الص�حي  , وأن المشروع یمثل أھمیةمستوى الجامعات المصریھ

 .مع التعمیم على الجامعات  ویرفع من كفاءة الطالب بشكل عام يوالریاض
 
وم�ن ف�ى س�بیلھم  ۹۳لس�نة  ۱۱٥موقف المخاطبین بالقانون ناقشة م) ۳۹(

 ین علیھ من أعضاء المھن الطبیة والعاملین بالمستشفیات الجامعیة.یللتع
 القرار:

إحال��ة الموض��وع ال��ى الس��ید المستش��ار / دمحم المنش��اوى (المستش��ار الق��انونى ل��وزیر 
مومی��ة للفت��وى والتش��ریع التعل��یم الع��الي والبح��ث العلم��ي) لعرض��ھ عل��ى الجمعی��ة الع

 بمجلس الدولة لإلفادة بالرأي فى ھذا الشأن .
 
 

كت����اب الس����یدة ال����دكتور/ وزی����ر الص����حة والس����كان بش����أن مش����روع ) ٤۰(
بروتوك���ول تع���اون ب���ین وزارة الص���حة والس���كان والجامع���ات بش���أن س���داد 
المصروفات الدراسیة لألطباء البش�ریین المرش�حین م�ن قب�ل وزارة الص�حة 

 لمقبولین بالدراسات العلیا بالجامعات . والسكان وا
 القرار:

 قرر المجلس الموافقة على مایلى : 
مش��روع بروتوك��ول التع��اون ب��ین وزارة الص��حة والس��كات والجامع��ات الحكومی��ة  -۱

طب�اء البش�ریین م�ن قب�ل وزارة الص�حة والس�كان والمقب�ولین المصریة بشأن سداد لأل
 بالدراسات العلیا بالجامعات .

أكی��د عل��ى مض��اعفة أع��داد أطب��اء وزارة الص��حة والمرش��حین م��ن قب��ل وزارة الت-۲
الصحة والسكان للتسجیل للدراسات العلیا بالجامع�ات الحوكومی�ة المص�ریة ف�ى ض�وء 
الطاق��ة االس��تیعابیة لك��ل كلی��ة , لتنمی��ة ق��دراتھم وخب��راتھم ف��ى تق��دیم الخ��دمات الطبی��ة 

 للمواطنین.
 تشكیل لجنة من كل من السادة :-۳
 أ.د/ خالد حسن عبد البارى                   رئیس جامعة الزقازیق -
 أ.د/ عبد الوھاب عزت                         رئیس جامعة عین شمس-
 رئیس جامعة بنى سویف    أ.د/ منصور حسن -
 رئیس جامعة أسیوط   أ.د/ طارق عبدهللا الجمال -
 رةرئیس جامعة المنصو   أ.د/أشرف عبد الباسط -
                                              أمین مساعد المجلس األعلى للجامعات لشئون          أ.د/ حسام عبد الغفار  -

 المستشفیات الجامعیة
إعداد دراس�ة ع�ن التخصص�ات المتاح�ة للدراس�ات العلی�ا بكلی�ات الط�ب البش�رى وذلك 

ص�ص , والتنس�یق م�ع وزارة الص�حة بالجامعات المصریة والطاق�ة االس�تعابیة لك�ل تخ
والس��كان لتحدی��د أع��داد المرش��حین والتخصص��ات المطلوب��ة بم��ا یتناس��ب م��ع الطاق��ة 
االستعابیة لكل كلیة بالجامعات الحكومیة المصریة , ودراسة مدى إمكانیة م�نح كلی�ات 

 الطب بالجامعات المصریة درجة الماجستیر المھني ألطباء وزارة الصحة.
 
ید أ.د/ نقی��ب األطب��اء بش��أن م��اورد ع��ن المتح��دث الرس��مي ) كت��اب الس��٤۱(

ق�رارات لتقل�یص العج�ز المتزای�د لمجلس الوزراء بعزم الحكومة عل�ى اتخ�اذ 
بأع��داد األطب��اء الع��املین بالقط��اع الحك��ومى , ومنھ��ا مقت��رح زی��ادة أع��داد 
المقب��ولین بكلی��ات الط��ب , م��ع التوس��ع ف��ي إنش��اء كلی��ات ط��ب خاص��ة یك��ون 

 بالمستشفیات الحكومیة . تدریب طالبھا
 القرار:

لس��ید المستش��ار الق��انونى ل��وزیر التعل��یم الع��الى ق��رر المجل��س إحال��ة الموض��وع إل��ى ا
 والبحث العلمى ) إلعداد رد.
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) كتاب السید المستشار الق�انونى ل�وزیر التعل�یم الع�الى والبح�ث العلم�ى ٤۲(
الدراس�یة  بشأن تخصیص مبلغ (عشرة جنیھات) من الرس�وم والمص�روفات

المبتك��رین والنواب��غ  ط��الب الجامع��ات لص��الح ص��ندوق رعای��ةالمق��ررة عل��ى 
 .۲۰۱۹لسنة  ۱المنشأ بالقانون رقم 

 القرار:
 :قرر المجلس الموافقة على مایلى 

مش��روع الق��انون بخص��وص طل��ب تخص��یص مبل��غ (عش��رة جنیھ��ات) م��ن الرس��وم  -۱
الح ص���ندوق رعای���ة والمص���روفات الدراس���یة المق���ررة عل���ى ط���الب الجامع���ات لص���

 المتضمن مایلى: ۲۰۱۹لسنة  ۱المبتكرین والنوابغ المنشأ بالقانون رقم 
 لمادة األولىا

المبتك��رین  مك��رر) إل��ى ق��انون إنش��اء ص��ندوق رعای��ة٤تض��اف م��ادة جدی��دة ب��رقم (
 نصھا اآلتى: ۲۰۱۹) لسنة ۱والنوابع رقم (

 )  ٤مادة (مكرر
ك��رین والنواب��غ م��ن الط��الب المقی��دین دع��م وتموی��ل ورعای��ة الب��احثین والمبت ألغ��راض

وتحقیق��ا  ۱۹۷۲لس��نة  ٤۹امع��ات رق��م بالجامع��ات الخاض��عة ألحك��ام ق��انون تنظ��یم الج
ھداف الصندوق فى تمویل مشروعاتھم البحثی�ة وإیج�اد آلی�ات جدی�دة للتموی�ل یلت�زم أل

س�نویاً مقاب�ل  عشرة جنیھات ۱۰كل طالب من طالب ھذه الجامعات بأداء رسم مقداره 
دمات الت��ى یق��دمھا الص��ندوق لھ��والء الط��الب وم��ا یقدم��ھ م��ن خ��دمات لرف��ع كف��اءة الخ��

 التعلیم الجامعى یضاف على الرسوم والمصروفات الدراسیة المقررة علیھم .
ً  وتلت��زم الجامع��ات بتحص��یل للقواع��د المحاس��بیة  ھ��ذا الرس��م وتوری��ده للص��ندوق وفق��ا

 .۲۰۱۹/۲۰۲۰المتبعة وذلك اعتباراً من العام الجامعى 
 المادة الثانیة                                            

 ) من القانون المشار إلیھ نصھ اآلتى :٥یضاف بند جدید لنص المادة (
 ) مكرر من ھذا القانون.٤حصیلة الرسم المنصوص علیھ فى المادة ( -۹

 المادة الثالثة                                          
 القانون فى الجریدة الرسمیة ویعمل بھ اعتباراً من الیوم التالى لتاریخ نشره ینشر ھذا 

 
 اتخاذ اإلجراءات التشریعیة الالزمة فى ھذا الشأن .-۲
 
 ) متابع��ة اللجن��ة المش��كلة لدراس��ة آلی��ات توفی��ق أوض��اع أعض��اء الھیئ��ة ٤۳(

القانونی��ة المق��ررة لھ��م  لھیئ��ة الت��دریس / البح��وث المتج��اوزین الم��ددالمعاون��ة 
 للحصول على الدرجات العلمیة .

 القرار:
 قرر المجلس إحالة الموضوع إلى كل من السادة:

 المستشار القانونى للمجلس األعلى للجامعات   أ.د/ صبرى دمحم السنوسى          -
البحث المستشار القانونى لوزیر التعلیم العالى و  المستشار / دمحم المنشاوى         -

                        العلمي
 للدراسة وإبداء األى القانونى تمھیداً إلعادة عرضھ في الجلسة القادمھ.

لوض��ع مع��اییر وآلی��ات إج��راء مس��ابقة أفض��ل  ) متابع��ة اللجن��ة المش��كلة٤٤(
 . ۲۰۱۹/۲۰۲۰جامعة فى التحول الرقمى للعام الجامعي القادم 

 القرار:
رئ�یس جامع�ة كف�ر الش�یخ  –ري أحیط المجلس علماً بما عرضھ الس�یدأ.د / ماج�د القم�

لوض��ع مع��اییر  ب��ھ  ماقام��ت اللجن��ةبش��أن  –ورئ��یس اللجن��ة المش��كلة ف��ى ھ��ذا الش��أن 
أفض���ل جامع���ة ف���ى التح���ول الرقم���ى للع���ام الج���امعي الق���ادم  وآلی���ات إج���راء مس���ابقة

التكنولوجی���ة بالجامع���ات , وأنظم���ة  وش���ملت ھ���ذه المع���اییر البنی���ة – ۲۰۱۹/۲۰۲۰
وال��نظم اإللكترونی��ة المعم��ول بھ��ا وفعالی��ة العملی��ة التعلیمی��ة ,  الحمای��ة اإللكترونی��ة ,

وخدمات ألغراض البح�ث العلم�ى بالجامع�ات ودور ھ�ذه اآللی�ات ف�ى تحوی�ل الجامع�ات 
المصریة إلى جامعات ذكیة خالل الفترة القادمة . مع تقدیم التقریر النھائى فى الجلسة 

 القادمة.
 
 . ۲۰۱۹/۲۰۲۰الجامعى  ) مقترح الخریطة الزمنیھ للعام٤٦( 

 القرار:
على النحو  ۲۰۱۹/۲۰۲۰قرر المجلس الموافقة على الخریطة الزمنیة للعام الجامعى

 التالى:
 الفصل الدراسى األول

 
 بدء الدراسة

     
 ۲۱/۹/۲۰۱۹السبت    

 
فترة الدراسة بالفصل 

خمسة  الدراسي األول
 عشر أسبوعاً 

نھایھ الدراسة بالفصل 
 الدراسي االول

  ۲/۱/۲۰۲۰الخمیس 
فترة االمتحانات ثالثة 
امتحانات الفصل الدراسي  اسابیع حسب كل كلیة

 األول
 ٤/۱/۲۰۲۰  من السبت
 ۲۰۲۰/ ۲۳/۱ إلى الخمیس

 
 أجازة نصف العام

 ٦/۲/۲۰۲۰حتى یوم الخمیس  ۲٥/۱/۲۰۲۰من یوم السبت              
 الفصل الدراسي الثانى

  ۸/۲/۲۰۲۰السبت  بدء الدراسة
فترة الدراسة بالفصل 
الدراسي الثاني ستة 

 ً  عشر اسبوعا

 تقویم القبطيلتحدد طبقاً ل أجازة شم النسیم

نھایة الدراسة 
بالفصل الدراسي 

 الثانى

  ۲۹/٥/۲۰۲۰الخمیس 
وفقاً لطبیعة الدراسة     

 واالمتحانات بكل كلیة
امتحانات الفصل 
 الدراسي الثاني

خالل شھري مایو ویونیو 
۲۰۲۰ 
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  رئیس لجنة قطاع الدراسات اإلعالمیة بشأن اإلطار ) كتاب السید أ.د/ ٤۷(
  الخاصة بقطاع  الدراسات العلیا ) –المرجعى لمرحلتى (البكالوریوس  
 الدراسات اإلعالمیة . 

أح�یط المجل��س علم�اً بكت��اب الس��ید أ.د/ رئ�یس لجن��ة قط��اع الدراس�ات اإلعالمی��ة بش��أن 
الدراسات العلیا )الخاص�ة بقط�اع الدراس�ات  –لبكالوریوس المرجعى لمرحلتى (اراإلطا

 اإلعالمیة .
 
) كت��اب الس��ید أ.د/ نائ��ب وزی��ر التعل��یم الع��الى والبح��ث العلم��ى لش��ئون ٤۸(

التصنیف  الجامعات بشأن خروج جامعة " دونتسك الوطنیة " بأوكرانیا من
قائم�ة  ودخول جامعة لفیف بولیتكنیك الوطنیة بدال منھا ض�من  Q.Sالدولى 

 وكرانیة المصنفة .ألالجامعات ا
 القرار:

الوطنی��ة بأوكرنی��ا م��ن قائم��ة  ق��رر المجل��س الموافق��ة عل��ى رف��ع جامع��ة "دونتس��ك 
المصنفة التى سیتم النظر فى معادلة الدرجات العلمیة الممنوح�ة  األوكرانیة الجامعات 

 Q.S ل�دولىمنھا , من خالل المجلس االعلى للجامعات وذلك لخروجھ من التص�نیف ا
ودخول جامعة لفی�ف بولیتكنی�ك الوطنی�ة ب�دال منھ�ا ض�من قائم�ة الجامع�ات األوكرانی�ة 
المص��نفة . تك��ون قائم��ة الجامع��ات األوكرانی��ة المص��نفة الت��ى س��یتم النظ��ر ف��ى معادل��ة 
ال��درجات العلمیم��ة الممنوح��ة منھ��ا م��ن خ��الل المجل��س األعل��ى للجامع��ات عل��ى النح��و 

 التالى:
- V.N Karazin Naitional University 
- Taras Shevchenko Naitional University of Kyiv 
- Naitional  Technical University if Ukaine "Lgor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.  
- Naitional  Technical University " Kharkiv Polytecgnic 

Institute" 
- Lviv polytechnic Naitional University logoliviv 

Polytechnic Naitional University More.  
- Sumy State University. 
- Bogomoletes Naitional Medical University.              

 
  ) كت��اب الس��یدأ.د/رئیس لجن��ة قط��اع الدراس��ات الھندس��یة بش��أن عق��د ٥٥(

اختب���ار قی���اس ق���درات الط���الب المس���تجدین بكلی���ات الھندس���ة بالجامع���ات 
 الحكومیة والخاصة واألھلیة والمعاھد العالیة الھندسیة .المصریة 

 القرار :
 قرر المجلس إحالة الموضوع إلى الجامعات للدراسة.

 

مناقشة أعمال القبول والتنسیق بالجامع�ات الحكومی�ة المص�ریة للع�ام  )٥۹(
 .۲۰۱۹/۲۰۲۰الجامعى 

 القرار 
 -قرر المجلس الموافقة على مایلى :

داد الكام��ل لمكت���ب التنس���یق عل��ى كاف���ة المس���تویات , التأكی��د عل���ى االس���تع -۱
مع�ات الت�ى تس�اعد الط�الب ال�راغبین ف�ى واستعداد المكات�ب والمعام�ل بالجا

التنس���یق بم���ا یس���اعدھم عل���ى التنس���یق وتس���جیل رغ���ابتھم م���ن ال���داخل 
 الجامعات.

التأكید على وجود متخصصین لمساعدة الط�الب متح�دى االعاق�ة ال�راغبین  -۲
خ��الل معام��ل الجامع��ات , وأم��اكن تخص��ص لھ��م بمكت��ب ف��ى التنس��یق م��ن 

 التنسیق .
الب���ت ف���ى أعم���ال القب���ول والتنس���یق  تف���ویض اللجن���ة العلی���ا للتنس���یق ف���ى -۳

  ۲۰۱۹/۲۰۲۰بالجامعات الحكومیة المصریة للعام الجامعى 
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 Q.S ل�دولىمنھا , من خالل المجلس االعلى للجامعات وذلك لخروجھ من التص�نیف ا
ودخول جامعة لفی�ف بولیتكنی�ك الوطنی�ة ب�دال منھ�ا ض�من قائم�ة الجامع�ات األوكرانی�ة 
المص��نفة . تك��ون قائم��ة الجامع��ات األوكرانی��ة المص��نفة الت��ى س��یتم النظ��ر ف��ى معادل��ة 
ال��درجات العلمیم��ة الممنوح��ة منھ��ا م��ن خ��الل المجل��س األعل��ى للجامع��ات عل��ى النح��و 

 التالى:
- V.N Karazin Naitional University 
- Taras Shevchenko Naitional University of Kyiv 
- Naitional  Technical University if Ukaine "Lgor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.  
- Naitional  Technical University " Kharkiv Polytecgnic 

Institute" 
- Lviv polytechnic Naitional University logoliviv 

Polytechnic Naitional University More.  
- Sumy State University. 
- Bogomoletes Naitional Medical University.              

 
  ) كت��اب الس��یدأ.د/رئیس لجن��ة قط��اع الدراس��ات الھندس��یة بش��أن عق��د ٥٥(

اختب���ار قی���اس ق���درات الط���الب المس���تجدین بكلی���ات الھندس���ة بالجامع���ات 
 الحكومیة والخاصة واألھلیة والمعاھد العالیة الھندسیة .المصریة 

 القرار :
 قرر المجلس إحالة الموضوع إلى الجامعات للدراسة.

 

مناقشة أعمال القبول والتنسیق بالجامع�ات الحكومی�ة المص�ریة للع�ام  )٥۹(
 .۲۰۱۹/۲۰۲۰الجامعى 

 القرار 
 -قرر المجلس الموافقة على مایلى :

داد الكام��ل لمكت���ب التنس���یق عل��ى كاف���ة المس���تویات , التأكی��د عل���ى االس���تع -۱
مع�ات الت�ى تس�اعد الط�الب ال�راغبین ف�ى واستعداد المكات�ب والمعام�ل بالجا

التنس���یق بم���ا یس���اعدھم عل���ى التنس���یق وتس���جیل رغ���ابتھم م���ن ال���داخل 
 الجامعات.

التأكید على وجود متخصصین لمساعدة الط�الب متح�دى االعاق�ة ال�راغبین  -۲
خ��الل معام��ل الجامع��ات , وأم��اكن تخص��ص لھ��م بمكت��ب ف��ى التنس��یق م��ن 

 التنسیق .
الب���ت ف���ى أعم���ال القب���ول والتنس���یق  تف���ویض اللجن���ة العلی���ا للتنس���یق ف���ى -۳

  ۲۰۱۹/۲۰۲۰بالجامعات الحكومیة المصریة للعام الجامعى 
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خامســًا

قرارات مجلس جامعة القاهرة

الجلسة رقم )1185( بتاريخ 2019/6/27 
والممتدة حتى 2019/8/8

) تم نشر هذه الجلسة فى نشرة 2019/8(
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سادسًا

محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب
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محؼز اجزمبع
 الزعليم َالطالةمجلض شئُن 
 25/4/1029( ثزبريخ 531الجلظخ رقم )

 
 عقد مجلض شئُن الزعلييم َالطيالة اجزمبعيً السيبمض َالوميبوُن ثعيد الميب زيه

 25/4/1029ثييبل المُافييق فييت رمييابس الظبعيياخ الحبديييخ عشييز مييه طييجب  يييُس الوال
 ثقبعيييياخد لمد لطلييييت الظيييييدد ثمجىييييت ردارح الجبمعييييخا ثز بطييييخ الظيييييدح ا طييييزب 

ا وب ت ر يض الجبمعاخ لشئُن الزعليم َالطالةا َلؼُر  ٌجخ مظطلت وُ الدكزُر/ 
 كل مه الظبدح ا طبرذح  عؼبل المجلض.

 بعاالجزاام المجلااض افززح الظايد ا طازب  الدكزااُر/ ر ياض
 

 د د بسم ميحرلا نمحرلا هللا
وب ييت ر يييض الجبمعييخ  –ٌجييً مظييطلت وييُ  اطييزٍلذ الظيييدح ا طييزب  الييدكزُر/ 

لشئُن الزعليم َالطالة َر يض المجلض االجزمبع ثبلززليت ثبلظيبدح  عؼيبل المجليض 
َالزٍىئيخ ثعييد اللطيز المجيبرا  عيبدي   عليت ا ميخ ابطيالميخ ثيبليمه َالسييز المُقزا 
 زكبد.َالج

 الزٍىئييخ لتطييزب  الييدكزُر/ ٌييبو  د جييٌُز مييديز مزكييش جبمعييخ القييبٌزح لؼييمبن جييُدح
الزعليييم لشييلب ً َالعييُدح مييه الُعةييخ الظييحيخ الزيي  مييز ثٍييبا ميي  دَاس الظييحخ العبفيييخ 
لظيبدرً َوحه جميعبً وظزليد مه خجزارً َعطيبهي الةجييز للجبمعيخ َثلؼيل رثىيب  عطيبي 

ةييُن معىييب فيي  ٌييذي الجلظييخ َمزمىيييبً للجمييي  الظييحخ الشييلبل ٌَييُ لييزيض علييت  ن ي
َالعبفيخ.

:كمب  لقت ا طزب  الدكزُر/ ٌبو  د جٌُز كلمخ
د شييةزكم علييت الةلمييبد الطيجييخا َ شييةز كييل الييشمالل لمييه طيي،  عىيي  َمييه لييم يظيي، ا 
َ شييةز لؼييزارةم جميعييبً ََجييً الشييةز لتطييزب ح الييدكزُرح/ ٌجييخ مظييطلت وييُ  وب ييت 

شئُن الزعليم َالطالة عليت المجٍيُد اليذا قبميذ ثيً معي ا َالحقيقيخ ر يض الجبمعخ ل
 َ  مزح ف  ليبر  لم  عزف  عجز عه مب ثداخل  َالحمد هلل  و  معةم.

َلؼز االجزمبع ا طزب  الدكزُر/ عبؽف شبكز رثزاٌيم طعيد عميد كليخ ؽت ا طىبن
ش السيييدمبد كميييب لؼيييز االجزميييبع ا طيييزب  اليييدكزُر/ ٌييييوم طيييلُد لمشحميييديز مزكييي

َالمييديز الزىليييذا للمعلُمييبد لزقييديم عييزع مقزييز  للسييدمبد  االلةززَويييخ َالمعزفيييخ
السبطخ ثبلطالة المظزجديه ثجبمعخ القبٌزحا َعزع المشيةالد الزي  ريم رطيدٌب في  

ا َالمقززليييبد الزييي  َػيييعذ لزليييبدا ٌيييذي المشيييبكل 1025/1029العيييبس ا كيييبديم  
َللٍب.

يزم لجت الىزيجخ ييز لطالة السدمخ العظةزيخ.ثبلىظجخ  عمب  االمزحبوبد ال 
 الزشاس الةليبد م  مديزا شئُن الزعليم َالطالة ثعميل لظيز للطيالة المزعويزيه اليذيه

لم يظددَا المظزَفبد َيظزحقُن م  عدس لجت الىزيجخ.
 ابلبؽخ علمبً ثمحؼز اجزمبع الظبدح مديزا شيئُن الزعلييم َالطيالة ثةلييبد الجبمعيخ

وب ييت  –ثز بطييخ الظيييدح ا طييزب  الييدكزُر/ ٌجييً مظييطلت وييُ   24/3/1029ثزييبريخ
.ر يض الجبمعخ لشئُن الزعليم َالطالة
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محؼز اجزمبع
 الزعليم َالطالةمجلض شئُن 
 25/4/1029( ثزبريخ 531الجلظخ رقم )

 
 عقد مجلض شئُن الزعلييم َالطيالة اجزمبعيً السيبمض َالوميبوُن ثعيد الميب زيه

 25/4/1029ثييبل المُافييق فييت رمييابس الظبعيياخ الحبديييخ عشييز مييه طييجب  يييُس الوال
 ثقبعيييياخد لمد لطلييييت الظيييييدد ثمجىييييت ردارح الجبمعييييخا ثز بطييييخ الظيييييدح ا طييييزب 

ا وب ت ر يض الجبمعاخ لشئُن الزعليم َالطالةا َلؼُر  ٌجخ مظطلت وُ الدكزُر/ 
 كل مه الظبدح ا طبرذح  عؼبل المجلض.

 بعاالجزاام المجلااض افززح الظايد ا طازب  الدكزااُر/ ر ياض
 

 د د بسم ميحرلا نمحرلا هللا
وب ييت ر يييض الجبمعييخ  –ٌجييً مظييطلت وييُ  اطييزٍلذ الظيييدح ا طييزب  الييدكزُر/ 

لشئُن الزعليم َالطالة َر يض المجلض االجزمبع ثبلززليت ثبلظيبدح  عؼيبل المجليض 
َالزٍىئيخ ثعييد اللطيز المجيبرا  عيبدي   عليت ا ميخ ابطيالميخ ثيبليمه َالسييز المُقزا 
 زكبد.َالج

 الزٍىئييخ لتطييزب  الييدكزُر/ ٌييبو  د جييٌُز مييديز مزكييش جبمعييخ القييبٌزح لؼييمبن جييُدح
الزعليييم لشييلب ً َالعييُدح مييه الُعةييخ الظييحيخ الزيي  مييز ثٍييبا ميي  دَاس الظييحخ العبفيييخ 
لظيبدرً َوحه جميعبً وظزليد مه خجزارً َعطيبهي الةجييز للجبمعيخ َثلؼيل رثىيب  عطيبي 

ةييُن معىييب فيي  ٌييذي الجلظييخ َمزمىيييبً للجمييي  الظييحخ الشييلبل ٌَييُ لييزيض علييت  ن ي
َالعبفيخ.

:كمب  لقت ا طزب  الدكزُر/ ٌبو  د جٌُز كلمخ
د شييةزكم علييت الةلمييبد الطيجييخا َ شييةز كييل الييشمالل لمييه طيي،  عىيي  َمييه لييم يظيي، ا 
َ شييةز لؼييزارةم جميعييبً ََجييً الشييةز لتطييزب ح الييدكزُرح/ ٌجييخ مظييطلت وييُ  وب ييت 

شئُن الزعليم َالطالة عليت المجٍيُد اليذا قبميذ ثيً معي ا َالحقيقيخ ر يض الجبمعخ ل
 َ  مزح ف  ليبر  لم  عزف  عجز عه مب ثداخل  َالحمد هلل  و  معةم.

َلؼز االجزمبع ا طزب  الدكزُر/ عبؽف شبكز رثزاٌيم طعيد عميد كليخ ؽت ا طىبن
ش السيييدمبد كميييب لؼيييز االجزميييبع ا طيييزب  اليييدكزُر/ ٌييييوم طيييلُد لمشحميييديز مزكييي

َالمييديز الزىليييذا للمعلُمييبد لزقييديم عييزع مقزييز  للسييدمبد  االلةززَويييخ َالمعزفيييخ
السبطخ ثبلطالة المظزجديه ثجبمعخ القبٌزحا َعزع المشيةالد الزي  ريم رطيدٌب في  

ا َالمقززليييبد الزييي  َػيييعذ لزليييبدا ٌيييذي المشيييبكل 1025/1029العيييبس ا كيييبديم  
َللٍب.

يزم لجت الىزيجخ ييز لطالة السدمخ العظةزيخ.ثبلىظجخ  عمب  االمزحبوبد ال 
 الزشاس الةليبد م  مديزا شئُن الزعليم َالطالة ثعميل لظيز للطيالة المزعويزيه اليذيه

لم يظددَا المظزَفبد َيظزحقُن م  عدس لجت الىزيجخ.
 ابلبؽخ علمبً ثمحؼز اجزمبع الظبدح مديزا شيئُن الزعلييم َالطيالة ثةلييبد الجبمعيخ

وب ييت  –ثز بطييخ الظيييدح ا طييزب  الييدكزُر/ ٌجييً مظييطلت وييُ   24/3/1029ثزييبريخ
.ر يض الجبمعخ لشئُن الزعليم َالطالة
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 رلغييبل  جييبسح يييُس الظييجذ للظييبدح العييبمليه ثشييئُن الطييالة ثبلةليييبد اعزجييبرا مييه ثدايييخ
 عمب  الزىظيق.

َثعييد  لييأ ثييد  المجلييض الىمييز فييت المُػييُعبد المعزَػييخ علييت جييدَ  
 الىحُ الزبلت: ا عمب  علت

 مظااابدقاابد
 ردارح الجبمعخ 

المظييبدقخ علييت محؼييز اجزمييبع مجلييض شييئُن الزعليييام َالطيياالة الجلظيياخ رقييم  -
 .س10/3/1029ثزبريخ  (152)
 
بدرح ااايم َالطالة الظللشئُن الزع المظبدقخ علت قزاراد  .د. وب ت ر يض الجبمعخ -

لزت  12/3/1029مه  زحاااخال  اللزُن الزعليم َالطالة ااامه مجلض شئ ثبلزلُيغ
 .م25/4/9102

 المزااابثعااخ
 ردارح الجبمعخ 

 ليؾ المجلض علمبً ثمب رم رىليذي مه قزاراد مجلض شئُن الزعليم َالطالة الجلظيخ  -
  .س(10/3/1029( ثزبريخ )152رقم )

  
 حاال لُا اارعدي

  كليخ اآلداة
( ثزيبريخ 2521لقيزار اليُسارا رقيم )ميذكزح ثشي،ن طيدَر ا ليؾ المجليض علميب ثبل -

 .ثش،ن رجزال رعديل ثبلال حخ الداخليخ لةليخ اآلداة )مزللخ الليظبوض( 10/3/1029
 

كليخ ؽت ا طىبن
ثشي،ن ميب َرد ميه المجليض ا عليت المعزَػيخ ميذكزح قزر المجلض المُافقخ علت ال -

ليييدَل  َالملحقيييخ للجبمعيييبد ثبلمُافقيييخ عليييت الال حيييخ الدراطييييخ السبطيييخ ثبلجزويييبم  ا
 ثبلال حخ الداخلييخ لةلييخ ؽيت ا طيىبن ميه قجيل اللجىيخ اللزعييخ في  طيُررٍب الىٍب ييخا

 .  رمٍيدا للعزع علت مجلض الجبمعخ

قزر المجلض المُافقخ علت اقززا  الةليخ ثش،ن رغييز اطم الجزوبم  الدَل  ثبلةليخ  -
( ا رمٍيدا للعزع علت DIIPليظجح الجزوبم  المزةبمل الدَل  ثبلىقبؽ المعزمدح )

 .مجلض الجبمعخ
 خااُن مبلياااشئ

كليخ الزجبرح
علت رحظيل مقبثيل ميبدا للزظيجيل في  المقيزراد ثيدَن قزر المجلض عدس المُافقخ  -

 .طبعبد معزمدح الز  رىض عليٍب ال حخ الجةبلُريُص ثبلةليخ
 

كليخ الشراعخ
اقززا  الةليخ المُافقخ علت رلعيل ثزوبم  الغبثبد ثبللغخ االوجليشيخ ثىبل علت  -

علت  ن رةُن  1029/1010اعزجبراً مه اللظل الدراط  ا َ  للعبس الجبمع  
جىيً )خمظخ عشز  لف جىيً مظزا فقؾ  23000الزطُس الدراطيخ للعبس الجبمع  

ال ييز(. 
المشيةلخ لٍيذا الشي،نا َرليُيغ  .د.  رلبلخ المُػُع رلت اللجىيخ المبلييخ قزر المجلض

ٌجخ مظطلت كمب  علت وُ  وب ت ر يض الجبمعخ لشئُن الزعلييم َالطيالة في  اعزميبد 
 الزقزيز َالعزع علت مجلض الجبمعخ. 

 
اقزييزا  الةليييخ المُافقييخ علييت سيييبدح رطييُس الزظييجيل لللظييل الدراطيي  ثىييبل علييت  -

الظيل  ثبلةليخ. 
ت اللجىيخ المبلييخ المشيةلخ لٍيذا الشي،نا َرليُيغ  .د. رلبلخ المُػُع رل قزر المجلض

ٌجخ مظطلت كمب  علت وُ  وب ت ر يض الجبمعخ لشئُن الزعلييم َالطيالة في  اعزميبد 
 الزقزيز َالعزع علت مجلض الجبمعخ.

 
كليخ ؽت ا طىبن

ثش،ن رعبدح عزع مقزيز  كلييخ ؽيت ا طيىبن لطزيقيخ دفي   المعزَػخ  مذكزحثىبل علت ال -
   .يخ عه كل فظل دراط  لطالة الجزوبم  الدَل  ثةليخ ؽت ا طىبنالمظزَفبد الدراط

 .رلبلخ المُػُع رلت اللجىخ المبليخ المشةلخ ف  ٌذا الش،ن قزر المجلض
 
ثىييبل علييت اقزييزا  الةليييخ المُافقييخ علييت سيييبدح مظييزَفبد الجزوييبم  الييدَل  للعييبس  -

جىيييً(  )خمظييخ َطييزُن  لييف 43000( للطبلييت المظييزا 1029/1010الجييبمع  )
 )اثىت عشز  لف دَالر( ثبلةليخ.  21000َللطبلت الُافد 

 قزر المجلض رلبلخ المُػُع رلت اللجىخ المبليخ المشةلخ لٍذا الش،ن. 
 

كليخ االقزظبد َالعلُس الظيبطيخ
ثمجلغ َقدري رث   2949اقززا  الةليخ المُافقخ علت روشبل جب شح دفعخ ثىبل علت  -

علت الطالة ا َا ل المزميشيه ف  ا وشطخ الزيبػيخ مليُن جىيً يظزف عب دٌب 
 َالوقبفيخ َاللىيخ َالطالة المزعوزيه ثبلةليخ.

 .3/3/1029( ثزبريخ 2251البؽخ المجلض علمبً ثقزار مجلض الجبمعخ رقم ) طيزم
 

كليخ الزسطيؾ االقليم  َالعمزاو 
المعزمدح للدراطخ  ثىبل علت اقززا  الةليخ المُافقخ علت رلعيل ثزوبم  الظبعبد -

جىيً  10000ثبللغخ االوجليشيخ )رسطيؾ َرظميم المدن السؼزال( ثمظزَفبد 
 % مظبريف رداريخ( ثبلةليخ.20)ثالثُن  لف جىيً( ثبالػبفخ رلت )وظجخ 
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 رلغييبل  جييبسح يييُس الظييجذ للظييبدح العييبمليه ثشييئُن الطييالة ثبلةليييبد اعزجييبرا مييه ثدايييخ
 عمب  الزىظيق.

َثعييد  لييأ ثييد  المجلييض الىمييز فييت المُػييُعبد المعزَػييخ علييت جييدَ  
 الىحُ الزبلت: ا عمب  علت

 مظااابدقاابد
 ردارح الجبمعخ 

المظييبدقخ علييت محؼييز اجزمييبع مجلييض شييئُن الزعليييام َالطيياالة الجلظيياخ رقييم  -
 .س10/3/1029ثزبريخ  (152)
 
بدرح ااايم َالطالة الظللشئُن الزع المظبدقخ علت قزاراد  .د. وب ت ر يض الجبمعخ -

لزت  12/3/1029مه  زحاااخال  اللزُن الزعليم َالطالة ااامه مجلض شئ ثبلزلُيغ
 .م25/4/9102

 المزااابثعااخ
 ردارح الجبمعخ 

 ليؾ المجلض علمبً ثمب رم رىليذي مه قزاراد مجلض شئُن الزعليم َالطالة الجلظيخ  -
  .س(10/3/1029( ثزبريخ )152رقم )

  
 حاال لُا اارعدي

  كليخ اآلداة
( ثزيبريخ 2521لقيزار اليُسارا رقيم )ميذكزح ثشي،ن طيدَر ا ليؾ المجليض علميب ثبل -

 .ثش،ن رجزال رعديل ثبلال حخ الداخليخ لةليخ اآلداة )مزللخ الليظبوض( 10/3/1029
 

كليخ ؽت ا طىبن
ثشي،ن ميب َرد ميه المجليض ا عليت المعزَػيخ ميذكزح قزر المجلض المُافقخ علت ال -

ليييدَل  َالملحقيييخ للجبمعيييبد ثبلمُافقيييخ عليييت الال حيييخ الدراطييييخ السبطيييخ ثبلجزويييبم  ا
 ثبلال حخ الداخلييخ لةلييخ ؽيت ا طيىبن ميه قجيل اللجىيخ اللزعييخ في  طيُررٍب الىٍب ييخا

 .  رمٍيدا للعزع علت مجلض الجبمعخ

قزر المجلض المُافقخ علت اقززا  الةليخ ثش،ن رغييز اطم الجزوبم  الدَل  ثبلةليخ  -
( ا رمٍيدا للعزع علت DIIPليظجح الجزوبم  المزةبمل الدَل  ثبلىقبؽ المعزمدح )

 .مجلض الجبمعخ
 خااُن مبلياااشئ

كليخ الزجبرح
علت رحظيل مقبثيل ميبدا للزظيجيل في  المقيزراد ثيدَن قزر المجلض عدس المُافقخ  -

 .طبعبد معزمدح الز  رىض عليٍب ال حخ الجةبلُريُص ثبلةليخ
 

كليخ الشراعخ
اقززا  الةليخ المُافقخ علت رلعيل ثزوبم  الغبثبد ثبللغخ االوجليشيخ ثىبل علت  -

علت  ن رةُن  1029/1010اعزجبراً مه اللظل الدراط  ا َ  للعبس الجبمع  
جىيً )خمظخ عشز  لف جىيً مظزا فقؾ  23000الزطُس الدراطيخ للعبس الجبمع  

ال ييز(. 
المشيةلخ لٍيذا الشي،نا َرليُيغ  .د.  رلبلخ المُػُع رلت اللجىيخ المبلييخ قزر المجلض

ٌجخ مظطلت كمب  علت وُ  وب ت ر يض الجبمعخ لشئُن الزعلييم َالطيالة في  اعزميبد 
 الزقزيز َالعزع علت مجلض الجبمعخ. 

 
اقزييزا  الةليييخ المُافقييخ علييت سيييبدح رطييُس الزظييجيل لللظييل الدراطيي  ثىييبل علييت  -

الظيل  ثبلةليخ. 
ت اللجىيخ المبلييخ المشيةلخ لٍيذا الشي،نا َرليُيغ  .د. رلبلخ المُػُع رل قزر المجلض

ٌجخ مظطلت كمب  علت وُ  وب ت ر يض الجبمعخ لشئُن الزعلييم َالطيالة في  اعزميبد 
 الزقزيز َالعزع علت مجلض الجبمعخ.

 
كليخ ؽت ا طىبن

ثش،ن رعبدح عزع مقزيز  كلييخ ؽيت ا طيىبن لطزيقيخ دفي   المعزَػخ  مذكزحثىبل علت ال -
   .يخ عه كل فظل دراط  لطالة الجزوبم  الدَل  ثةليخ ؽت ا طىبنالمظزَفبد الدراط

 .رلبلخ المُػُع رلت اللجىخ المبليخ المشةلخ ف  ٌذا الش،ن قزر المجلض
 
ثىييبل علييت اقزييزا  الةليييخ المُافقييخ علييت سيييبدح مظييزَفبد الجزوييبم  الييدَل  للعييبس  -

جىيييً(  )خمظييخ َطييزُن  لييف 43000( للطبلييت المظييزا 1029/1010الجييبمع  )
 )اثىت عشز  لف دَالر( ثبلةليخ.  21000َللطبلت الُافد 

 قزر المجلض رلبلخ المُػُع رلت اللجىخ المبليخ المشةلخ لٍذا الش،ن. 
 

كليخ االقزظبد َالعلُس الظيبطيخ
ثمجلغ َقدري رث   2949اقززا  الةليخ المُافقخ علت روشبل جب شح دفعخ ثىبل علت  -

علت الطالة ا َا ل المزميشيه ف  ا وشطخ الزيبػيخ مليُن جىيً يظزف عب دٌب 
 َالوقبفيخ َاللىيخ َالطالة المزعوزيه ثبلةليخ.

 .3/3/1029( ثزبريخ 2251البؽخ المجلض علمبً ثقزار مجلض الجبمعخ رقم ) طيزم
 

كليخ الزسطيؾ االقليم  َالعمزاو 
المعزمدح للدراطخ  ثىبل علت اقززا  الةليخ المُافقخ علت رلعيل ثزوبم  الظبعبد -

جىيً  10000ثبللغخ االوجليشيخ )رسطيؾ َرظميم المدن السؼزال( ثمظزَفبد 
 % مظبريف رداريخ( ثبلةليخ.20)ثالثُن  لف جىيً( ثبالػبفخ رلت )وظجخ 
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رلبلخ المُػيُع رليت اللجىيخ المبلييخ المشيةلخ لٍيذا الشي،نا َرليُيغ  .د.  قزرالمجلض
يض الجبمعخ لشئُن الزعلييم َالطيالة في  اعزميبد ٌجخ مظطلت كمب  علت وُ  وب ت ر 

 الزقزيز َالعزع علت مجلض الجبمعخ. 
 

 ردارح الجبمعخ
%( ميييه 1ثشييي،ن رحظيييل اشيييززاكبً طيييىُيبً قيييدري )المعزَػيييخ ثىييبل عليييت الميييذكزح  -

 الزطُس َالمظزَفبد الدراطيخ مه الطالة لظبلح لظبة االرحبداد الطالثيخ.
المبلييخ المشيةلخ لٍيذا الشي،نا َرليُيغ  .د.  قزر المجلض رلبلخ المُػُع رلت اللجىيخ

ٌجخ مظطلت كمب  علت وُ  وب ت ر يض الجبمعخ لشئُن الزعلييم َالطيالة في  اعزميبد 
 الزقزيز َالعزع علت مجلض الجبمعخ. 

 

ثشييي،ن خطيييبة ابدارح المزكشييييخ للشيييئُن الطجييييخ  المعزَػيييخ ميييذكزحثىيييبل عليييت ال -
لعيبس الدراطي  الُاليد عليت  ن َالسبص ثمقزز  سيبدح قيمخ رطيم السدميخ الطجييخ في  ا

جىيييًا  مييب ؽييالة الجييزام  السبطييخ َثييزام   10اوزظييبة(  -يةييُن لطييالة )ومييبم  
 230% ميه رطيُس الجزويبم  َثحيد  دويت 0.3الظبعبد المعزمدح رةُن وظجخ السظيم 

جىيً. 
رلبلخ المُػُع رلت اللجىيخ المبلييخ المشيةلخ لٍيذا الشي،نا َرليُيغ  .د.  قزر المجلض
كمب  علت وُ  وب ت ر يض الجبمعخ لشئُن الزعلييم َالطيالة في  اعزميبد  ٌجخ مظطلت

 الزقزيز َالعزع علت مجلض الجبمعخ. 
 

 الةاااُن الطااشئ
كليخ الٍىدطخ

اقززا  الةليخ المُافقخ علت قُاعد الزحُيل ثيه ومبم  الدراطيخ ثبللظيليه ثىبل علت  -
 .الدراطييه َالظبعبد المعزمدح ثبلةليخ

 ض طحت المُػُع مه جدَ  ا عمب .قزر المجل
 

كليخ الززثيخ الىُعيخ
ثش،ن الز ا القبوُو  لتطزب  الدكزُر َكيل المعزَػخ  ليؾ المجلض علمب ثبلمذكزح  -

كليخ الحقُق لشيئُن الزعلييم َالطيالة في  رعيبدح رُسيي  درجيبد  عميب  الظيىخ لطيالة 
 .زثيخ الىُعيخاللزقخ ا َلت الجبقييه لإلعبدح ثقظم الززثيخ اللىيخ ثةليخ الز

 
 

ردارح الجبمعخ
قزر المجلض المُافقخ علت المذكزح المعزَػخ ثش،ن القُاعد المقززلخ للزحُيل  -

(ا رمٍيدا للعزع علت 1029/1010َوقل القيد للطالة ثيه الةليبد للعبس الجبمع  )
مجلض الجبمعخ.
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رلبلخ المُػيُع رليت اللجىيخ المبلييخ المشيةلخ لٍيذا الشي،نا َرليُيغ  .د.  قزرالمجلض
يض الجبمعخ لشئُن الزعلييم َالطيالة في  اعزميبد ٌجخ مظطلت كمب  علت وُ  وب ت ر 

 الزقزيز َالعزع علت مجلض الجبمعخ. 
 

 ردارح الجبمعخ
%( ميييه 1ثشييي،ن رحظيييل اشيييززاكبً طيييىُيبً قيييدري )المعزَػيييخ ثىييبل عليييت الميييذكزح  -

 الزطُس َالمظزَفبد الدراطيخ مه الطالة لظبلح لظبة االرحبداد الطالثيخ.
المبلييخ المشيةلخ لٍيذا الشي،نا َرليُيغ  .د.  قزر المجلض رلبلخ المُػُع رلت اللجىيخ

ٌجخ مظطلت كمب  علت وُ  وب ت ر يض الجبمعخ لشئُن الزعلييم َالطيالة في  اعزميبد 
 الزقزيز َالعزع علت مجلض الجبمعخ. 

 

ثشييي،ن خطيييبة ابدارح المزكشييييخ للشيييئُن الطجييييخ  المعزَػيييخ ميييذكزحثىيييبل عليييت ال -
لعيبس الدراطي  الُاليد عليت  ن َالسبص ثمقزز  سيبدح قيمخ رطيم السدميخ الطجييخ في  ا

جىيييًا  مييب ؽييالة الجييزام  السبطييخ َثييزام   10اوزظييبة(  -يةييُن لطييالة )ومييبم  
 230% ميه رطيُس الجزويبم  َثحيد  دويت 0.3الظبعبد المعزمدح رةُن وظجخ السظيم 

جىيً. 
رلبلخ المُػُع رلت اللجىيخ المبلييخ المشيةلخ لٍيذا الشي،نا َرليُيغ  .د.  قزر المجلض
كمب  علت وُ  وب ت ر يض الجبمعخ لشئُن الزعلييم َالطيالة في  اعزميبد  ٌجخ مظطلت

 الزقزيز َالعزع علت مجلض الجبمعخ. 
 

 الةاااُن الطااشئ
كليخ الٍىدطخ

اقززا  الةليخ المُافقخ علت قُاعد الزحُيل ثيه ومبم  الدراطيخ ثبللظيليه ثىبل علت  -
 .الدراطييه َالظبعبد المعزمدح ثبلةليخ

 ض طحت المُػُع مه جدَ  ا عمب .قزر المجل
 

كليخ الززثيخ الىُعيخ
ثش،ن الز ا القبوُو  لتطزب  الدكزُر َكيل المعزَػخ  ليؾ المجلض علمب ثبلمذكزح  -

كليخ الحقُق لشيئُن الزعلييم َالطيالة في  رعيبدح رُسيي  درجيبد  عميب  الظيىخ لطيالة 
 .زثيخ الىُعيخاللزقخ ا َلت الجبقييه لإلعبدح ثقظم الززثيخ اللىيخ ثةليخ الز

 
 

ردارح الجبمعخ
قزر المجلض المُافقخ علت المذكزح المعزَػخ ثش،ن القُاعد المقززلخ للزحُيل  -

(ا رمٍيدا للعزع علت 1029/1010َوقل القيد للطالة ثيه الةليبد للعبس الجبمع  )
مجلض الجبمعخ.

سابعًا

محضر اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث
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 محضر اجتماع
 مجلس الدراسات العلیا والبحوث

 ۱٦/٦/۲۰۱۹) بتاریخ۳۷٤الجلسة رقم (
 

 عق��ـد مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث اجتماع��ھ الراب��ع والس��بعین بع��د الثالثمائ��ة
 ۱٦/٦/۲۰۱۹م��ن ص��باح ی��وم األح��د المواف��ق ف��ى تم��ام الس��اعة العاش��رة والنص��ف 

 نــــأیمن سعد نصر الدیاعة "أحمد لطفى السید" برئاسة السید األستاذ الدكتور/ ـــبق
ات العلی��ا والبح���وث، وحض���ور ك���ال م���ن ــ���ـس الجامع���ة للدراســ���ـب رئیـ���ـنائ الخطی��ب

 ة أعضاء المجلس.األساتذ ادةــــالس
 المجلس االجتماعافتتح السـید األستاذ الدكتور/ رئیس 

 " " بســم هللا الرحمـن الرحیــم
 ـــــــــــــــــــــــ

استھل الس�ید األس�تاذ ال�دكتور/ أیم�ن س�عد نص�ر ال�دین المت�ولي الخطی�ب نائ�ب رئ�یس 
الجامع���ة للدراس���ات العلی���ا والبح���وث الجلس���ة بالترحی���ب بالس���ادة األس���اتذة أعض���اء 

ك أع�اده هللا عل�ى األم�ة اإلس�المیة ب�الیمن المجلس الموقر والتھنئة بعی�د الفط�ر المب�ار
والخیر والبركات. وق�د ت�م التنوی�ھ واإلحاط�ة بالموض�وعات الت�ي واف�ق علیھ�ا مجل�س 

 وھي كالتالي: ۲٦/۰٥/۲۰۱۹المنعقدة بتاریخ  ۱۱۸٤الجامعة بجلستھ رقم 
م��ع إحك��ام  ۲۰۱۹% ب��دءا م��ن ع��ام ۱۰۰زی��ادة مكاف��آت النش��ر ال��دولي بنس��بة  •

 مع معاییر التصنیف المختلفة.الضوابط لتتوافق 
دعم الجامعة لألبحاث العلمیة من الموارد الذاتیة بقیمة مساویة للقیمة التي تمولھ�ا  •

 خدمات أبحاث. ۳الدولة سنویا ممثلة في بند 
 كما تم التنویھ واإلحاطة بالموضوعات األتیة:   
الت��ي تص��در م��ن مرك��ز جامع��ة ATEFLألی��ة التحق��ق م��ن ص��حة ش��ھادات اختب��ار  •

تص��در م��ن  الق��اھرة للغ��ات األجنبی��ة والترجم��ة التخصص��یة وش��ھادة التویف��ل الت��ي
تص��در م��ن المرك��ز الثق��افي البریط��اني وذل��ك م��ن  االمیدیس��ت وش��ھادة ایل��تس الت��ي
عبر اإلیمیل للسادة عمداء الكلیات من مدیر مرك�ز  خالل تقریر أسبوعي یتم إرسالھ

موض��حا ب��ھ األس��ماء  pdfفاللغ��ات األجنبی��ة والترجم��ة التخصص��یة بالجامع��ة كمل��
والدرجات لكل م�ن ت�م اختب�ارھم أو مراجع�ة ومعادل�ة ش�ھاداتھم م�ع تكلی�ف م�دیري 
إدارات الدراس���ات العلی���ا بالكلی���ات بص���فتھم مس���ؤولین مس���ؤولیة كامل���ة بمراجع���ة 

تش�كیل لج�ان  الملف المرسل من المركز قبل التوقیع النھائي عل�ى أوراق التس�جیل/
 السید ا.د/ عمید الكلیة.الحكم وقبل اعتمادھا من 

اللقاء المزمع مع مجموعة دار النشر العالمیة "الس�یفیر" بع�د اإلنتھ�اء م�ن جلس�ة  •
مجل��س الدراس��ات بت��اریخ الی��وم لمعرف��ة كیفی��ة االس��تفادة م��ن خ��دماتھا ف��ي توجی��ھ 

 .۲۰۳۰البحث العلمي مع األولویات وبما یتوافق مع خطة الدولة 
الحارث دمحم األستاذ المتفرغ بالمعھد القومي لعل�وم  خطاب األستاذ الدكتور/ دمحم عبد •

اللیزر والذي یوصي فیھ بعدم طلب موافقة مجالس االقس�ام أو الكلیات/المعاھ�د ف�ي 
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 محضر اجتماع
 مجلس الدراسات العلیا والبحوث

 ۱٦/٦/۲۰۱۹) بتاریخ۳۷٤الجلسة رقم (
 

 عق��ـد مجل��س الدراس��ات العلی��ا والبح��وث اجتماع��ھ الراب��ع والس��بعین بع��د الثالثمائ��ة
 ۱٦/٦/۲۰۱۹م��ن ص��باح ی��وم األح��د المواف��ق ف��ى تم��ام الس��اعة العاش��رة والنص��ف 

 نــــأیمن سعد نصر الدیاعة "أحمد لطفى السید" برئاسة السید األستاذ الدكتور/ ـــبق
ات العلی��ا والبح���وث، وحض���ور ك���ال م���ن ــ���ـس الجامع���ة للدراســ���ـب رئیـ���ـنائ الخطی��ب

 ة أعضاء المجلس.األساتذ ادةــــالس
 المجلس االجتماعافتتح السـید األستاذ الدكتور/ رئیس 

 " " بســم هللا الرحمـن الرحیــم
 ـــــــــــــــــــــــ

استھل الس�ید األس�تاذ ال�دكتور/ أیم�ن س�عد نص�ر ال�دین المت�ولي الخطی�ب نائ�ب رئ�یس 
الجامع���ة للدراس���ات العلی���ا والبح���وث الجلس���ة بالترحی���ب بالس���ادة األس���اتذة أعض���اء 

ك أع�اده هللا عل�ى األم�ة اإلس�المیة ب�الیمن المجلس الموقر والتھنئة بعی�د الفط�ر المب�ار
والخیر والبركات. وق�د ت�م التنوی�ھ واإلحاط�ة بالموض�وعات الت�ي واف�ق علیھ�ا مجل�س 

 وھي كالتالي: ۲٦/۰٥/۲۰۱۹المنعقدة بتاریخ  ۱۱۸٤الجامعة بجلستھ رقم 
م��ع إحك��ام  ۲۰۱۹% ب��دءا م��ن ع��ام ۱۰۰زی��ادة مكاف��آت النش��ر ال��دولي بنس��بة  •

 مع معاییر التصنیف المختلفة.الضوابط لتتوافق 
دعم الجامعة لألبحاث العلمیة من الموارد الذاتیة بقیمة مساویة للقیمة التي تمولھ�ا  •

 خدمات أبحاث. ۳الدولة سنویا ممثلة في بند 
 كما تم التنویھ واإلحاطة بالموضوعات األتیة:   
الت��ي تص��در م��ن مرك��ز جامع��ة ATEFLألی��ة التحق��ق م��ن ص��حة ش��ھادات اختب��ار  •

تص��در م��ن  الق��اھرة للغ��ات األجنبی��ة والترجم��ة التخصص��یة وش��ھادة التویف��ل الت��ي
تص��در م��ن المرك��ز الثق��افي البریط��اني وذل��ك م��ن  االمیدیس��ت وش��ھادة ایل��تس الت��ي
عبر اإلیمیل للسادة عمداء الكلیات من مدیر مرك�ز  خالل تقریر أسبوعي یتم إرسالھ

موض��حا ب��ھ األس��ماء  pdfفاللغ��ات األجنبی��ة والترجم��ة التخصص��یة بالجامع��ة كمل��
والدرجات لكل م�ن ت�م اختب�ارھم أو مراجع�ة ومعادل�ة ش�ھاداتھم م�ع تكلی�ف م�دیري 
إدارات الدراس���ات العلی���ا بالكلی���ات بص���فتھم مس���ؤولین مس���ؤولیة كامل���ة بمراجع���ة 

تش�كیل لج�ان  الملف المرسل من المركز قبل التوقیع النھائي عل�ى أوراق التس�جیل/
 السید ا.د/ عمید الكلیة.الحكم وقبل اعتمادھا من 

اللقاء المزمع مع مجموعة دار النشر العالمیة "الس�یفیر" بع�د اإلنتھ�اء م�ن جلس�ة  •
مجل��س الدراس��ات بت��اریخ الی��وم لمعرف��ة كیفی��ة االس��تفادة م��ن خ��دماتھا ف��ي توجی��ھ 

 .۲۰۳۰البحث العلمي مع األولویات وبما یتوافق مع خطة الدولة 
الحارث دمحم األستاذ المتفرغ بالمعھد القومي لعل�وم  خطاب األستاذ الدكتور/ دمحم عبد •

اللیزر والذي یوصي فیھ بعدم طلب موافقة مجالس االقس�ام أو الكلیات/المعاھ�د ف�ي 
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مرحلة تقدم أعضاء ھیئة التدریس للحصول على تموی�ل مش�روعات بحثی�ة ، حی�ث 
 Letter of Endorsementأن المطل��وب یك��ون فق��ط عب��ارة ع��ن خط��اب دع��م 

 من المسئول عن الجھة المنتسب لھا المتقدم مع خاتمھا الرسمي.موقع 
 ثم شـرع المجلـس فى نظـر جـدول األعمـال على النحـو التالـى:

 
 ادقـــاتــمص

 

 إدارة الجامعة
المص��ادقة عل��ى محض��ر اجتم��اع مجل��س الدراس��ات العلی��ـا والبح��وث الجلس��ة رق��م  -
 .۱۹/٥/۲۰۱۹بتاریخ  )۳۷۳(
العلی�ا والبح�وث للدراس�ات  ات الس�ید أ.د. نائ�ب رئ�یس الجامع�ةرالمصادقة على ق�را -

م����ن  اس����ات العلی����ا والبح����وث خ����الل الفت����رةم����ن مجل����س الدر الص����ادرة ب����التفویض
 فى المجاالت التالیة: ۱٦/٦/۲۰۱۹حتى  ۲۰۱۹/٥/۲۰

 تسجــیل رســائل المــاجستیـر والدكتــوراه. .۱
 .إلغاء تسجیــل رســائل المــاجستیـر والدكتــوراه .۲
 تحدید مواعید امتحانات الدراسات العلیا فى كلیـات الجامعة ومعاھدھـا. .۳
 ح�����االت م�����د القی�����د االس�����تثنائى لم�����دة ع�����ام م�����ن خ�����ارج الالئح�����ة وفق�����اً للقواع�����د .٤

 واللوائح المنظمة بالجامعة.
 حـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنھـا وتجدیدھا وإنھائھا. .٥
الث��انى والثال��ث وفق��اً للقواع��د والل��وائح المنظم��ة  ح��االت م��د القی��د االس��تثنائى للع��ام .٦

 بالجامعة.
 إع����ادة قی����د واس����تثناء م����ن ش����رط م����رور ع����ام عل����ى ش����طب القی����د وفق����اً للقواع����د .۷

 واللوائح المنظمة بالجامعة.
 االس���تثناء م���ن ش���رط ع���دم م���رور أكث���ر م���ن خم���س س���نوات عل���ى حص���ول الطال���ب .۸

 توراه، وذل��ك بع��ذر مقب��ولعل��ى الس��نة التمھیدی��ة للتس��جیل لدرج��ة الماجس��تیر وال��دك
 وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.

 الموافقة على فرض م�ـواد تكمیلی�ة لمعادل�ة الس�نة التمھیدی�ة للماجس�تیر أو ال�دكتوراه .۹
 مع فرض رسوم تكمیلیة وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى ھذا الشأن.

تیر) وفق��اً للقواع��د م��نح الط��الب فرص��ة اس��تثنائیة ل��دخول االمتح��ان (دبلوم/ماجس�� .۱۰
 واللوائح المنظمة بالجامعة.

 اعتمـاد قـید الطـالب عن سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كلیـة حـدیث. .۱۱
 إض�����افة المش�����رف عل�����ى رس�����ائل الماجس�����تیر وال�����دكتوراه الخاص�����ة بإعف�����ائھم .۱۲

 من شرط ستة أشھر على إضافة المشرف.
 كیل لجن��ة الحك��مالم��د االس��تثنائى للع��ام الثال��ث كح��د أقص��ى، م��ع ض��رورة تش�� .۱۳

 على الرسالة قبل نھایة العام الثالث وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.

الموافق��ة عل��ى م��نح فرص��ة اس��تثنائیة إض��افیة م��ن خ��ارج الالئح��ة ل��دخول االمتح��ان  .۱٤
 النھائى للدكتوراه.

 اتفاقیــات تعـــاون
 إدارة الجامعة

جامع�ة الق�اھرة (مرك�ز جامع�ة الق�اھرة  الموافقة على مذكرة التف�اھم األك�ادیمي ب�ین -
تمھیداً للع�رض  للغة والثقافة العربیة) وجامعة دونغ للغات والتجارة األجنبیة بالصین،

عل��ى مجل��س الجامع��ة، عل��ى أال ی��تم ب��دء  تفعی��ل االتفاقی��ة إال بع��د إتم��ام االج��راءات 
 المطلوبة.

 
بروتوكول التعاون بین جامعة القاھرة، ووزارة الص�حة  قرر المجلس الموافقة على  -

والس��كان ف��ي مج��االت البح��ث والتط��ویر وتكنولوجی��ا المعلوم��ات وال��ربط اإللكترون��ي 
والرقابة وتأكید الجودة،تمھیداً للعرض على مجلس الجامعة، عل�ى أال ی�تم ب�دء  تفعی�ل 

 االتفاقیة إال بعد إتمام االجراءات المطلوبة.
 
بخطاب المجلس األعلى للجامعات بشأن مذكرة التفاھـم بیـن  س علماأحیط المجل -

جامعة القاھرة ووزارة التعلیم العالى اللیبیة بأن لجنة العالقات الثقافیة بالمجلس 
أوصت أن وزارة التعلیم العالى والبحث العلمى ھى الوحیدة المنوط بھا إبرام أى 

،مع تعمیمھ على كلیات الجامعة اتفاقیات تعاون مع مثیالتھا في الدول األخرى
 ومعاھدھا.

 
 كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

بش�أن ع�دم الموافق�ة عل�ى اتفاقی�ة التع�اون أحیط المجلس علما بالخط�اب المع�روض  -
 بین جامعة القاھرة وجامعة القدیس یوسف ببیروت ـ لبنان.

 
ة (كلی��ة االقتص��اد ق��رر المجل��س الموافق��ة عل��ى اتفاقی��ة التع��اون ب��ین جامع��ة الق��اھر -

الشعبة الفرنسیة) ومعھد الدراسات السیاسیة بجرونوبل بفرنسا،  –والعلوم السیاسیة 
تمھیداً للعرض عل�ى مجل�س الجامع�ة، عل�ى أال ی�تم ب�دء  تفعی�ل االتفاقی�ة إال بع�د إتم�ام 

 االجراءات المطلوبة.
 علمیـــــةمھمــة 

 كلیة اآلداب
التقریر المقدم من الدكتورة/ دعاء أحمد سامي  بشأن المعروضة  مذكرةبناء على ال -

سید خلیل األستاذ المساعد بقسم اللغة األسبانیة وآدابھا بكلیة اآلداب عقب المھمة 
 العلمیة بأسبانیا.

قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم اإلنسانیة، مع تف�ویض األس�تاذ 
 .مجلس الجامعة الدكتور نائب رئیس الجامعة في عرض الموضوع على
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مرحلة تقدم أعضاء ھیئة التدریس للحصول على تموی�ل مش�روعات بحثی�ة ، حی�ث 
 Letter of Endorsementأن المطل��وب یك��ون فق��ط عب��ارة ع��ن خط��اب دع��م 

 من المسئول عن الجھة المنتسب لھا المتقدم مع خاتمھا الرسمي.موقع 
 ثم شـرع المجلـس فى نظـر جـدول األعمـال على النحـو التالـى:

 
 ادقـــاتــمص

 

 إدارة الجامعة
المص��ادقة عل��ى محض��ر اجتم��اع مجل��س الدراس��ات العلی��ـا والبح��وث الجلس��ة رق��م  -
 .۱۹/٥/۲۰۱۹بتاریخ  )۳۷۳(
العلی�ا والبح�وث للدراس�ات  ات الس�ید أ.د. نائ�ب رئ�یس الجامع�ةرالمصادقة على ق�را -

م����ن  اس����ات العلی����ا والبح����وث خ����الل الفت����رةم����ن مجل����س الدر الص����ادرة ب����التفویض
 فى المجاالت التالیة: ۱٦/٦/۲۰۱۹حتى  ۲۰۱۹/٥/۲۰

 تسجــیل رســائل المــاجستیـر والدكتــوراه. .۱
 .إلغاء تسجیــل رســائل المــاجستیـر والدكتــوراه .۲
 تحدید مواعید امتحانات الدراسات العلیا فى كلیـات الجامعة ومعاھدھـا. .۳
 ح�����االت م�����د القی�����د االس�����تثنائى لم�����دة ع�����ام م�����ن خ�����ارج الالئح�����ة وفق�����اً للقواع�����د .٤

 واللوائح المنظمة بالجامعة.
 حـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنھـا وتجدیدھا وإنھائھا. .٥
الث��انى والثال��ث وفق��اً للقواع��د والل��وائح المنظم��ة  ح��االت م��د القی��د االس��تثنائى للع��ام .٦

 بالجامعة.
 إع����ادة قی����د واس����تثناء م����ن ش����رط م����رور ع����ام عل����ى ش����طب القی����د وفق����اً للقواع����د .۷

 واللوائح المنظمة بالجامعة.
 االس���تثناء م���ن ش���رط ع���دم م���رور أكث���ر م���ن خم���س س���نوات عل���ى حص���ول الطال���ب .۸

 توراه، وذل��ك بع��ذر مقب��ولعل��ى الس��نة التمھیدی��ة للتس��جیل لدرج��ة الماجس��تیر وال��دك
 وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.

 الموافقة على فرض م�ـواد تكمیلی�ة لمعادل�ة الس�نة التمھیدی�ة للماجس�تیر أو ال�دكتوراه .۹
 مع فرض رسوم تكمیلیة وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى ھذا الشأن.

تیر) وفق��اً للقواع��د م��نح الط��الب فرص��ة اس��تثنائیة ل��دخول االمتح��ان (دبلوم/ماجس�� .۱۰
 واللوائح المنظمة بالجامعة.

 اعتمـاد قـید الطـالب عن سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كلیـة حـدیث. .۱۱
 إض�����افة المش�����رف عل�����ى رس�����ائل الماجس�����تیر وال�����دكتوراه الخاص�����ة بإعف�����ائھم .۱۲

 من شرط ستة أشھر على إضافة المشرف.
 كیل لجن��ة الحك��مالم��د االس��تثنائى للع��ام الثال��ث كح��د أقص��ى، م��ع ض��رورة تش�� .۱۳

 على الرسالة قبل نھایة العام الثالث وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.

الموافق��ة عل��ى م��نح فرص��ة اس��تثنائیة إض��افیة م��ن خ��ارج الالئح��ة ل��دخول االمتح��ان  .۱٤
 النھائى للدكتوراه.

 اتفاقیــات تعـــاون
 إدارة الجامعة

جامع�ة الق�اھرة (مرك�ز جامع�ة الق�اھرة  الموافقة على مذكرة التف�اھم األك�ادیمي ب�ین -
تمھیداً للع�رض  للغة والثقافة العربیة) وجامعة دونغ للغات والتجارة األجنبیة بالصین،

عل��ى مجل��س الجامع��ة، عل��ى أال ی��تم ب��دء  تفعی��ل االتفاقی��ة إال بع��د إتم��ام االج��راءات 
 المطلوبة.

 
بروتوكول التعاون بین جامعة القاھرة، ووزارة الص�حة  قرر المجلس الموافقة على  -

والس��كان ف��ي مج��االت البح��ث والتط��ویر وتكنولوجی��ا المعلوم��ات وال��ربط اإللكترون��ي 
والرقابة وتأكید الجودة،تمھیداً للعرض على مجلس الجامعة، عل�ى أال ی�تم ب�دء  تفعی�ل 

 االتفاقیة إال بعد إتمام االجراءات المطلوبة.
 
بخطاب المجلس األعلى للجامعات بشأن مذكرة التفاھـم بیـن  س علماأحیط المجل -

جامعة القاھرة ووزارة التعلیم العالى اللیبیة بأن لجنة العالقات الثقافیة بالمجلس 
أوصت أن وزارة التعلیم العالى والبحث العلمى ھى الوحیدة المنوط بھا إبرام أى 

،مع تعمیمھ على كلیات الجامعة اتفاقیات تعاون مع مثیالتھا في الدول األخرى
 ومعاھدھا.

 
 كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

بش�أن ع�دم الموافق�ة عل�ى اتفاقی�ة التع�اون أحیط المجلس علما بالخط�اب المع�روض  -
 بین جامعة القاھرة وجامعة القدیس یوسف ببیروت ـ لبنان.

 
ة (كلی��ة االقتص��اد ق��رر المجل��س الموافق��ة عل��ى اتفاقی��ة التع��اون ب��ین جامع��ة الق��اھر -

الشعبة الفرنسیة) ومعھد الدراسات السیاسیة بجرونوبل بفرنسا،  –والعلوم السیاسیة 
تمھیداً للعرض عل�ى مجل�س الجامع�ة، عل�ى أال ی�تم ب�دء  تفعی�ل االتفاقی�ة إال بع�د إتم�ام 

 االجراءات المطلوبة.
 علمیـــــةمھمــة 

 كلیة اآلداب
التقریر المقدم من الدكتورة/ دعاء أحمد سامي  بشأن المعروضة  مذكرةبناء على ال -

سید خلیل األستاذ المساعد بقسم اللغة األسبانیة وآدابھا بكلیة اآلداب عقب المھمة 
 العلمیة بأسبانیا.

قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم اإلنسانیة، مع تف�ویض األس�تاذ 
 .مجلس الجامعة الدكتور نائب رئیس الجامعة في عرض الموضوع على
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 كلیة طب قصر العیني
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلیة بشأن مد المھمة العلمیة بإیرلن�دا لل�دكتور/  -

حسن دمحم حسن سید أحمد المدرس بقسم التخدیر والعنای�ة المرك�زة الجراحی�ة وع�الج 
الً للع��ام إس��تكما ۲۳/۲/۲۰۲۰حت��ى  ۹/۷/۲۰۱۹األل��م بالكلی��ة لم��دة ع��ام اعتب��اراً م��ن 

ف�ي  ۸/۷/۲۰۲۰حت�ى  ۲٤/۲/۲۰۱۹الثاني بمرتب یص�رف م�ن ال�داخل، والفت�رة م�ن 
 نطاق العام الثالث بدون مرتب.

 

 كلیة طب األسنان
مد المھمة العلمیة بالوالیات المتحدة  بشأناقتراح الكلیة قرر المجلس الموافقة على  -

بقسم جراحة الفم والوجھ األمریكیة للدكتورة/ ریم حمدي دمحم حسام الدین (المدرس 
 ۱٦/۱۰/۲۰۱۹حتى  ۱٦/٦/۲۰۱۹والفكین) بالكلیة لمدة أربعة أشھر اعتباراً من 

 في نطاق العالم الثالث بدون مرتب.
 

 كلیة العالج الطبیعي
مد المھمة العلمیة بالوالیات  بشأناقتراح الكلیة  قرر المجلس الموافقة على -

عبد الفتاح عبد المجید المدرس بقسم العالج  المتحدة األمریكیة للدكتور/ دمحم أحمد
 بدون مرتب. ۱/۱۱/۲۰۱۹الطبیعي للعظام بالكلیة لمدة عام ثالث اعتباراً من 

 
 اـــات علیــدراس

 كلیة طب قصر العیني
الموافق��ة عل��ى نق��ل قی��د الطالب��ة/ آی��ات ش��حاتھ إس��ماعیل (م��درس مس��اعد) المقی��دة  -

إل�ى  ۲۰۱۸ة) بجامع�ة أس�یوط دور م�ارس بدرجة الدكتوراه (تخصص الجراح�ة العام�
 درج�ة ال�دكتوراه ب�نفس التخص�ص وال�دور بكلی�ة ط�ب قص�ر العین�ي جامع�ة الق�اھرة،

 تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة.
 
الموافقة على ایقاف قید الطالب العراقي/ محمود نزار مصطفى خلی�ل المقی�د بدرج�ة  -

ة ع����ام ث����ان اعتب����اراً م����ن لم����د ۲۰۱٥/۲۰۱٦ال����دكتوراه بالكلی����ة للع����ام الج����امعي 
 تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة  ،، وذلك لظروف الحرب في البالد۱/۱۰/۲۰۱۸
 

 كلیة الھندسة
       الموافق�ة عل�ى ایق�اف قی�د الطالب�ة اللیبی�ة/ ھنی�ده دمحم المك�ي بناء على اقت�راح الكلی�ة  -

 ۲۰۱۳/۲۰۱٤السالم الناكوع المقی�دة بدرج�ة الماجس�تیر بالكلی�ة للع�ام الج�امعي عبد 
، وذل��ك بس��بب الظ��روف األمنی��ة الراھن��ة ف��ي ۱/۱۰/۲۰۱٦لم��دة ع��امین اعتب��اراً م��ن 

 لیبیا.
 

قرر المجلس إحالة الموضوع إل�ى المستش�ار الق�انوني للجامع�ة، م�ع تف�ویض األس�تاذ 
 الدكتور نائب رئیس الجامعة في عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

 

 كلیةاالقتصاد والعلوم السیاسیة
المجل��س الموافق��ة عل��ى تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم االجتماعی��ة بالموافق��ة عل��ى ق��رر  -

زیادة رسوم التقدم لاللتحاق ببرامج الدراسات العلیا بكلیة االقتصاد والعل�وم السیاس�یة 
جنی�ھ (ال تُ�رد ف�ي حال�ة ع�دم قب�ول الطالب)،تمھی�دا للع�رض  ٤۰۰جنیھ إل�ى  ۲٥۰من 

 على مجلس الجامعة.
 

 ألفریقیة العلیاا كلیة الدراسات
بناء على المذكرة بشأن الالئحة الداخلیة الجدیدة لكلیة الدراسات األفریقیة العلیا  -

 ).۲۰۱۹لعام (
قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم اإلنسانیة، مع تف�ویض األس�تاذ 

 الدكتور نائب رئیس الجامعة في عرض الموضوع على مجلس الجامعة.
 

 ــوثـــبحــ
 ارة الجامعةإد
قرر المجلس الموافقة على المذكرة بشان إجراء المشروع البحثي "تصنیع نم�وذج  -

أول��ى لمكث��ف ف��ائق الس��عة ذو كف��اءة عالی��ة واقتص��ادي بإس��تخدام جس��یمات الجرافی��ت 
النانومتری��ة" بجامع��ة الق��اھرة بإش��راف األس��تاذ ال��دكتور/ دمحم فك��ري إب��راھیم األس��تاذ 

بجامع��ة الق��اھرة، وبتموی��ل م��ن ص��ندوق العل��وم  –الن��انو ب��المركز المص��ري لتقنی��ة 
 والتنمیة التكنولوجیة،وفقا لبنود التعاقد بین الطرفین.
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 كلیة طب قصر العیني
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلیة بشأن مد المھمة العلمیة بإیرلن�دا لل�دكتور/  -

حسن دمحم حسن سید أحمد المدرس بقسم التخدیر والعنای�ة المرك�زة الجراحی�ة وع�الج 
الً للع��ام إس��تكما ۲۳/۲/۲۰۲۰حت��ى  ۹/۷/۲۰۱۹األل��م بالكلی��ة لم��دة ع��ام اعتب��اراً م��ن 

ف�ي  ۸/۷/۲۰۲۰حت�ى  ۲٤/۲/۲۰۱۹الثاني بمرتب یص�رف م�ن ال�داخل، والفت�رة م�ن 
 نطاق العام الثالث بدون مرتب.

 

 كلیة طب األسنان
مد المھمة العلمیة بالوالیات المتحدة  بشأناقتراح الكلیة قرر المجلس الموافقة على  -

بقسم جراحة الفم والوجھ األمریكیة للدكتورة/ ریم حمدي دمحم حسام الدین (المدرس 
 ۱٦/۱۰/۲۰۱۹حتى  ۱٦/٦/۲۰۱۹والفكین) بالكلیة لمدة أربعة أشھر اعتباراً من 

 في نطاق العالم الثالث بدون مرتب.
 

 كلیة العالج الطبیعي
مد المھمة العلمیة بالوالیات  بشأناقتراح الكلیة  قرر المجلس الموافقة على -

عبد الفتاح عبد المجید المدرس بقسم العالج  المتحدة األمریكیة للدكتور/ دمحم أحمد
 بدون مرتب. ۱/۱۱/۲۰۱۹الطبیعي للعظام بالكلیة لمدة عام ثالث اعتباراً من 

 
 اـــات علیــدراس

 كلیة طب قصر العیني
الموافق��ة عل��ى نق��ل قی��د الطالب��ة/ آی��ات ش��حاتھ إس��ماعیل (م��درس مس��اعد) المقی��دة  -

إل�ى  ۲۰۱۸ة) بجامع�ة أس�یوط دور م�ارس بدرجة الدكتوراه (تخصص الجراح�ة العام�
 درج�ة ال�دكتوراه ب�نفس التخص�ص وال�دور بكلی�ة ط�ب قص�ر العین�ي جامع�ة الق�اھرة،

 تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة.
 
الموافقة على ایقاف قید الطالب العراقي/ محمود نزار مصطفى خلی�ل المقی�د بدرج�ة  -

ة ع����ام ث����ان اعتب����اراً م����ن لم����د ۲۰۱٥/۲۰۱٦ال����دكتوراه بالكلی����ة للع����ام الج����امعي 
 تمھیدا للعرض على مجلس الجامعة  ،، وذلك لظروف الحرب في البالد۱/۱۰/۲۰۱۸
 

 كلیة الھندسة
       الموافق�ة عل�ى ایق�اف قی�د الطالب�ة اللیبی�ة/ ھنی�ده دمحم المك�ي بناء على اقت�راح الكلی�ة  -

 ۲۰۱۳/۲۰۱٤السالم الناكوع المقی�دة بدرج�ة الماجس�تیر بالكلی�ة للع�ام الج�امعي عبد 
، وذل��ك بس��بب الظ��روف األمنی��ة الراھن��ة ف��ي ۱/۱۰/۲۰۱٦لم��دة ع��امین اعتب��اراً م��ن 

 لیبیا.
 

قرر المجلس إحالة الموضوع إل�ى المستش�ار الق�انوني للجامع�ة، م�ع تف�ویض األس�تاذ 
 الدكتور نائب رئیس الجامعة في عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

 

 كلیةاالقتصاد والعلوم السیاسیة
المجل��س الموافق��ة عل��ى تقری��ر لجن��ة قط��اع العل��وم االجتماعی��ة بالموافق��ة عل��ى ق��رر  -

زیادة رسوم التقدم لاللتحاق ببرامج الدراسات العلیا بكلیة االقتصاد والعل�وم السیاس�یة 
جنی�ھ (ال تُ�رد ف�ي حال�ة ع�دم قب�ول الطالب)،تمھی�دا للع�رض  ٤۰۰جنیھ إل�ى  ۲٥۰من 

 على مجلس الجامعة.
 

 ألفریقیة العلیاا كلیة الدراسات
بناء على المذكرة بشأن الالئحة الداخلیة الجدیدة لكلیة الدراسات األفریقیة العلیا  -

 ).۲۰۱۹لعام (
قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم اإلنسانیة، مع تف�ویض األس�تاذ 

 الدكتور نائب رئیس الجامعة في عرض الموضوع على مجلس الجامعة.
 

 ــوثـــبحــ
 ارة الجامعةإد
قرر المجلس الموافقة على المذكرة بشان إجراء المشروع البحثي "تصنیع نم�وذج  -

أول��ى لمكث��ف ف��ائق الس��عة ذو كف��اءة عالی��ة واقتص��ادي بإس��تخدام جس��یمات الجرافی��ت 
النانومتری��ة" بجامع��ة الق��اھرة بإش��راف األس��تاذ ال��دكتور/ دمحم فك��ري إب��راھیم األس��تاذ 

بجامع��ة الق��اھرة، وبتموی��ل م��ن ص��ندوق العل��وم  –الن��انو ب��المركز المص��ري لتقنی��ة 
 والتنمیة التكنولوجیة،وفقا لبنود التعاقد بین الطرفین.
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ثامنًا

محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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هحضز اجزوبع
 هجلض شئْى خدهخ الوجزوغ ّرٌو٘خ الج٘ئخ

 41/6/1029( ثزبرٗخ 912الجلظخ رقن )

 َػقََد هجلض شئْى خدهخ الوجزوعغ ّرٌو٘عخ الج٘ئعخ اجزوبػعَ الزبطعغ ػشعز ثؼعد الوعب ز٘ي
م 14/6/1029الؼبشعزح ّالٌفع م هعي حعجبم ٗعْم ا ثٌع٘ي الوْافعق فٔ روبم الظعبػخ 

ثوجٌععٔ ارارح الجبهؼععخم ثز بطععخ الظعع٘د ادطععزب  الععدكزْر/ « أحوععد لى ععٔ الظعع٘د»ثقبػععخ 
طؼ٘د ٗح٘ٔ هحوْر ضْ ـ ًب ت ر ٘ض الجبهؼخ لشعئْى خدهعخ الوجزوعغ ّرٌو٘عخ الج٘ئعخم 

 .ّثحضْر كل ِّ هي الظبرح ادطبرذح أػضبء الوجلض
 

 لظـ٘د ادطزب  الدكزْر/ ر ٘ض الوجلض ا جزوبعمافززح ا
 ّطبر ػلٔ الٌحْ الزبلٖ:

 
 اطزِل الظ٘د ادطزب  الدكزْر/ طؼ٘د ٗح٘ٔ هحوْر ضْم  ًب ت ر ٘ض الجبهؼخ

لشئْى خدهخ الوجزوغ ّرٌو٘خ الج٘ئخم ّر ٘ض الوجلض ا جزوبع ثبلززح٘ت ثبلظبرح 
ادطبرذح أػضبء الوجلض الوْقز.

شئْى خدهخ الوجزوغ ّرٌو٘خ الج٘ئخ ثبلكل٘بد ّالوؼبُد الزبل٘خ: ػزض أًشىخ ّكالء
كل٘خ الزوزٗض..2
كل٘خ الٌِدطخ..1
كل٘خ الىت الج٘ىزٕ..3
كل٘خ طت قفز الؼٌٖ٘..4
كل٘خ الحبطجبد ّالذكبء ا حىٌبػٖ..5
كل٘خ اٙراة..6

ثؼد  لك اًزقل الوجلض الٔ الٌظز فٔ جعدّ  ادػوعب  الوؼعزّض ػلعٔ الْجعَ 
 الزبلٔ:

 ٘و٘خهظب ل رٌظ
 ارارح الجبهؼخ

 الوفبرقخ ػلٔ هحضز اجزوبع هجلض شئْى خدهعخ الوجزوعغ ّرٌو٘عخ الج٘ئعخ الجلظعخ -
 .12/5/1029( ثزبرٗخ 122رقن )

ثشعنى الال حعخ الزٌ ٘ذٗعخ لقعبًْى الؼلعْم ّالزكٌْلْج٘عب  الوؼزّضعخ ثٌبء ػلٔ الوذكزح -
 ......................................................................ّا ثزكبر.

قعزر الوجلععض رفععغ الال حععخ لععز ٘ض الجبهؼععخ  ر ععب  هععب ٗععزاٍ هٌبطععجبم ّلزحدٗععد الوْقععغ 
 .( شِْر6الوٌبطت ػلوبً ثنى الودح الوزبحخ )

هذكزح ًب ت ر ٘ض الجبهؼخ ثشنى احز بل٘خ رْسٗعغ شعِبراد الزقعدٗز للظعبرح ثٌبء ػلٔ  -
 .شبرك٘ي ثبلقْافلأػضبء ُ٘ئخ الزدرٗض ّالؼبهل٘ي ّالىالة الو

 قزر الوجلض رؼدٗل الشِبراد ّاخزاجِب ّرجو٘غ أطوبء الوكزه٘ي ّالزْسٗغ فٖ ضْء الؼدر
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هحضز اجزوبع
 هجلض شئْى خدهخ الوجزوغ ّرٌو٘خ الج٘ئخ

 41/6/1029( ثزبرٗخ 912الجلظخ رقن )

 َػقََد هجلض شئْى خدهخ الوجزوعغ ّرٌو٘عخ الج٘ئعخ اجزوبػعَ الزبطعغ ػشعز ثؼعد الوعب ز٘ي
م 14/6/1029الؼبشعزح ّالٌفع م هعي حعجبم ٗعْم ا ثٌع٘ي الوْافعق فٔ روبم الظعبػخ 

ثوجٌععٔ ارارح الجبهؼععخم ثز بطععخ الظعع٘د ادطععزب  الععدكزْر/ « أحوععد لى ععٔ الظعع٘د»ثقبػععخ 
طؼ٘د ٗح٘ٔ هحوْر ضْ ـ ًب ت ر ٘ض الجبهؼخ لشعئْى خدهعخ الوجزوعغ ّرٌو٘عخ الج٘ئعخم 

 .ّثحضْر كل ِّ هي الظبرح ادطبرذح أػضبء الوجلض
 

 لظـ٘د ادطزب  الدكزْر/ ر ٘ض الوجلض ا جزوبعمافززح ا
 ّطبر ػلٔ الٌحْ الزبلٖ:

 
 اطزِل الظ٘د ادطزب  الدكزْر/ طؼ٘د ٗح٘ٔ هحوْر ضْم  ًب ت ر ٘ض الجبهؼخ

لشئْى خدهخ الوجزوغ ّرٌو٘خ الج٘ئخم ّر ٘ض الوجلض ا جزوبع ثبلززح٘ت ثبلظبرح 
ادطبرذح أػضبء الوجلض الوْقز.

شئْى خدهخ الوجزوغ ّرٌو٘خ الج٘ئخ ثبلكل٘بد ّالوؼبُد الزبل٘خ: ػزض أًشىخ ّكالء
كل٘خ الزوزٗض..2
كل٘خ الٌِدطخ..1
كل٘خ الىت الج٘ىزٕ..3
كل٘خ طت قفز الؼٌٖ٘..4
كل٘خ الحبطجبد ّالذكبء ا حىٌبػٖ..5
كل٘خ اٙراة..6

ثؼد  لك اًزقل الوجلض الٔ الٌظز فٔ جعدّ  ادػوعب  الوؼعزّض ػلعٔ الْجعَ 
 الزبلٔ:

 ٘و٘خهظب ل رٌظ
 ارارح الجبهؼخ

 الوفبرقخ ػلٔ هحضز اجزوبع هجلض شئْى خدهعخ الوجزوعغ ّرٌو٘عخ الج٘ئعخ الجلظعخ -
 .12/5/1029( ثزبرٗخ 122رقن )

ثشعنى الال حعخ الزٌ ٘ذٗعخ لقعبًْى الؼلعْم ّالزكٌْلْج٘عب  الوؼزّضعخ ثٌبء ػلٔ الوذكزح -
 ......................................................................ّا ثزكبر.

قعزر الوجلععض رفععغ الال حععخ لععز ٘ض الجبهؼععخ  ر ععب  هععب ٗععزاٍ هٌبطععجبم ّلزحدٗععد الوْقععغ 
 .( شِْر6الوٌبطت ػلوبً ثنى الودح الوزبحخ )

هذكزح ًب ت ر ٘ض الجبهؼخ ثشنى احز بل٘خ رْسٗعغ شعِبراد الزقعدٗز للظعبرح ثٌبء ػلٔ  -
 .شبرك٘ي ثبلقْافلأػضبء ُ٘ئخ الزدرٗض ّالؼبهل٘ي ّالىالة الو

 قزر الوجلض رؼدٗل الشِبراد ّاخزاجِب ّرجو٘غ أطوبء الوكزه٘ي ّالزْسٗغ فٖ ضْء الؼدر
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ثٌبء ػلٔ الجزٗد اإللكززًّٖ الْارر هي ادطزب ح/ ػال كبهل ً٘بثخ ػعي ادطعزب ح/ ًِعٔ  -
الوكبّٕ الودٗز اإلقل٘وٖ لوٌىقخ الشزق ادّطظم ّشوب  افزٗق٘عب ثشعنى اػعدار الزقزٗعز 

 .30/6/1029لوىلْة فٖ ًِبٗخ هٌحخ هؤطظخ فْرر فٖ ا
هدٗز ػعبم اإلرارح الؼبهعخ لشعئْى  الظ٘دح/ ً ٘ظخ طــ٘د ػلــٔ أثْ الؼٌ٘يقزر الوجلض ركل٘  

.30/6/1029الْحداد  اد الىبثغ ال ـبص ثإػدار الزقبرٗز الٌِب ٘خ الزٖ رقدم فٖ 
 

 الوزــبثؼخ
 ارارح الجبهؼخ

( ثزعععععبرٗخ 122رٌ ٘عععععذ قعععععزاراد الجلظعععععخ رقعععععن ) هزبثؼعععععخ قعععععزر الوجلعععععض رنج٘عععععل -
 . لجلظخ قبرهخ12/5/1029
 

 رشك٘ل لجبى ّهجبلض 
 ارارح الجبهؼخ

بإلػدار للقبفلخ الشبهلخ لودٌٗخ الؼزٗش ّفقب ل ىخ القْافعل الوؼزوعدح هعي ف٘وب ٗزؼلق ث -
 .الوجلض ادػلٔ للجبهؼبد

 ٘خ الٌِدطخ.قزر الوجلض رشك٘ل اللجٌخ الظبثقخ للقْافل ثبإلضبفخ الٔ كل
 
وععذكزح ثشععبى هقزععزم أطععوبء الظععبرح الععْكالء لشٗععبرح الععْسراء لزكععزٗوِن ثٌععبء ػلععٔ ال -

 ّرظل٘ن الدرّع
 :قزر الوجلض رشك٘ل ّفْر هي الظبرح ادطبرذح لزقدٗن الدرّع

 
 ثبً٘عععبً: أ.ر.ُبلعععخ حلوعععٖ الظعععؼ٘د ٗعععًْض 

       

 
ىعععع٘ظ ّالوزبثؼععععخ ّا حععععالم ّسٗععععز الز 

 ا رارٕ

 ّسٗز الشراػخ ّاطزفالم ادراضٖ .ر. ػش الدٗي ػوز أثْ طز٘ذأأّ  :
 

 ْــــد ٗح٘ٔ ضــــْر/ طؼ٘ـــالدكز
 

شئْى خدهخ الوجزوغ ًب ت ر ٘ض الجبهؼخ ل
 ّرٌو٘خالج٘ئخ 

 الدكزْرح/اٗوــعععـبى أحوعععـد ُـــعععـزٗدٓ
 

ّك٘عععععل كل٘عععععخ الدراطعععععبد الؼل٘عععععب للززث٘عععععخ)أه٘ي 
 الوجلض(

 ّك٘ـــــل كل٘ـخ الحبطـــجبد ّالذكبء ا حىٌبػٖ الدكزْر/ ُشبم ًج٘ـَ الوِـدٓ 
الٌِــــــــدطخ ّك٘ـــــل كل٘ـــخالدكزْر/حظبم الدٗي أحود 

 ّك٘ـــــل كل٘ـــخ الىت الج٘ىزٓ الدكزْر/ دمحم ػلٔ دمحم الِبرٓ
 ّك٘ــــل كل٘ــــخ طـت قفـز الؼــٌ٘ٔ الدكزْر/ ُشبم دمحم ػجد الُْبة 
 ّك٘ــــل كل٘ـــــخ الـــشراػـــــخ الدكزْر/ حظي ث٘ـْهٔ غـــزٗت

 الععععدكزْر/ طععععؼ٘د ٗح٘ععععٔ هحوععععْر ضععععْ
 

ًب ت ر ٘ض الجبهؼعخ لشعئْى خدهعخ الوجزوعغ 
 ّرٌو٘خ الج٘ئخ 

 ّك٘ــــل كل٘ـــــخ الزجـــــــبرح الدكزْر / دمحم ػجد الوٌؼن جْرح حـشٗي

 
 

 ثبلثععععبً: أ.ر. ػبحععععن ػجععععد الحو٘ععععد الجععععشار
 

ًب ت ّسٗعز ا طعكبى للزٌو٘عخ الؼوزاً٘عخ 
 ّر عععع٘ض الؼبهععععخ للز ىعععع٘ظ الؼوزاًععععٖ

 

 

 .ر. ػوععععزّ أهعععع٘ي دمحم ػععععدلٖراثؼععععبً: أ
 

ز الزؼلعععع٘ن الؼععععبلٖ لشععععئْى ًب ععععت ّسٗعععع
 الجبهؼبد

 
 خبهظعععععععععععععععععععععععبً: أ.ر. دمحم لى٘ععععععععععععععععععععععع 

 

 
 أهععععع٘ي الوجلعععععض ادػلعععععٔ للجبهؼعععععبد

 

ــــــدطخّك٘ـــــل كل٘ـــخ الٌِــالدكزْر/حظبم الدٗي أحود ػجد ال زبم
 ّك٘ــل كل٘ــخ ا قزفـبر ّالؼلـْم الظ٘بط٘خ الدكزْر/ هحوـــد طــــبلوبى طـــبٗغ
 ّك٘ـــــل كل٘ـــــخ الزوزٗـــــض الدكزْرح/أفكبر رجت دمحم حظبى
 ّك٘ــــل كل٘ــــخ طـت قفـز الؼــٌ٘ٔ الدكزْر/ ُشبم دمحم ػجد الُْبة 
 ثنػوب  أه٘ي ػبم الجبهؼخقب ن  الظ٘د الوٌِدص/ أحود دمحم رزكٖ

 الععععدكزْر/ طععععؼ٘د ٗح٘ععععٔ هحوععععْر ضععععْ
 

ئْى خدهعخ الوجزوعغ ًب ت ر ٘ض الجبهؼعخ لشع
 ّرٌو٘خ الج٘ئخ 

 خ الز ىــ٘ظ اإلقل٘ؤ ّالؼوزأً ّك٘ـل كل٘ــ كزْرح/ُبلـــخ طؼـد دمحم هكـبّٓالد
 ٘ــــل كل٘ـــــخ الزجـــــــبرحّك ْر / دمحم ػجد الوٌؼن جْرح حـشٗيالدكز

ّك٘ـــــل كل٘ـــخ الٌِــــــــدطخالدكزْر/حظبم الدٗي أحود ػجد ال زبم
 قب ن ثنػوب  أه٘ي ػبم الجبهؼخ الظ٘د الوٌِدص/ أحود دمحم رزكٖ

 الععععدكزْر/ طععععؼ٘د ٗح٘ععععٔ هحوععععْر ضععععْ
 

ًب ت ر ٘ض الجبهؼخ لشئْى خدهخ الوجزوغ 
 ج٘ئخ ّرٌو٘خ ال

 ٘ـــخ الززث٘ـخ للى ـْلخ الوجكزحّك٘ــل كل ـبددكزْرح/ًِٔ هحوـْر هحوـد الـشٗلا
بد الؼل٘عععب للززث٘عععخ)أه٘ي ّك٘عععل كل٘عععخ الدراطععع ــزٗدٓـد ُـوـبى أحوالدكزْرح/اٗ

 الوجلض(
خ الحبطــعععععععـجبد ّالعععععععذكبء ّك٘ــــعععععععـل كل٘عععععععـ الدكزْر/ ُشبم ًج٘ـَ الوِـدٓ هحوــد

 ا حىٌبػٖ
 ٘ــــل كل٘ـــــخ الزجـــــــبرحّك ْر / دمحم ػجد الوٌؼن جْرح حـشٗيالدكز

الٌِــــــــدطخّك٘ـــــل كل٘ـــخ الدكزْر/حظبم الدٗي أحود ػجد ال زبم
 ـــل كل٘ــــخ طـت قفـز الؼــٌّ٘ٔك٘ـ ْر/ ُشبم دمحم ػجد الُْبة الدكز

 ّك٘ــــل كل٘ـــــخ الـــشراػـــــخ تالدكزْر/ حظي ث٘ـْهٔ ػلـٔ غـــزٗ

ئْى خدهعخ الوجزوعغ خ لشعًب ت ر ٘ض الجبهؼع الدكزْر/ طؼ٘د ٗح٘ٔ هحوْر ضْ
 ّرٌو٘خ الج٘ئخ 

 الدكزْرح/اٗوــععععععـبى أحوععععععـد ُـــععععععـزٗدٓ
 

بد الؼل٘عععب للززث٘عععخ)أه٘ي ّك٘عععل كل٘عععخ الدراطععع
 الوجلض(

 ٘ــــل كل٘ـــــخ الزجـــــــبرحّك الدكزْر / دمحم ػجد الوٌؼن جْرح حـشٗي
 الععدكزْر/ ُشععبم ًج٘ععـَ الوِععـدٓ هحوـععـد

 
ّالعععععععذكبء خ الحبطــعععععععـجبد ّك٘ــــعععععععـل كل٘عععععععـ

 ا حىٌبػٖ



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يونيـو  2019                      مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

309

ثٌبء ػلٔ الجزٗد اإللكززًّٖ الْارر هي ادطزب ح/ ػال كبهل ً٘بثخ ػعي ادطعزب ح/ ًِعٔ  -
الوكبّٕ الودٗز اإلقل٘وٖ لوٌىقخ الشزق ادّطظم ّشوب  افزٗق٘عب ثشعنى اػعدار الزقزٗعز 

 .30/6/1029لوىلْة فٖ ًِبٗخ هٌحخ هؤطظخ فْرر فٖ ا
هدٗز ػعبم اإلرارح الؼبهعخ لشعئْى  الظ٘دح/ ً ٘ظخ طــ٘د ػلــٔ أثْ الؼٌ٘يقزر الوجلض ركل٘  

.30/6/1029الْحداد  اد الىبثغ ال ـبص ثإػدار الزقبرٗز الٌِب ٘خ الزٖ رقدم فٖ 
 

 الوزــبثؼخ
 ارارح الجبهؼخ

( ثزعععععبرٗخ 122رٌ ٘عععععذ قعععععزاراد الجلظعععععخ رقعععععن ) هزبثؼعععععخ قعععععزر الوجلعععععض رنج٘عععععل -
 . لجلظخ قبرهخ12/5/1029
 

 رشك٘ل لجبى ّهجبلض 
 ارارح الجبهؼخ

بإلػدار للقبفلخ الشبهلخ لودٌٗخ الؼزٗش ّفقب ل ىخ القْافعل الوؼزوعدح هعي ف٘وب ٗزؼلق ث -
 .الوجلض ادػلٔ للجبهؼبد

 ٘خ الٌِدطخ.قزر الوجلض رشك٘ل اللجٌخ الظبثقخ للقْافل ثبإلضبفخ الٔ كل
 
وععذكزح ثشععبى هقزععزم أطععوبء الظععبرح الععْكالء لشٗععبرح الععْسراء لزكععزٗوِن ثٌععبء ػلععٔ ال -

 ّرظل٘ن الدرّع
 :قزر الوجلض رشك٘ل ّفْر هي الظبرح ادطبرذح لزقدٗن الدرّع

 
 ثبً٘عععبً: أ.ر.ُبلعععخ حلوعععٖ الظعععؼ٘د ٗعععًْض 

       

 
ىعععع٘ظ ّالوزبثؼععععخ ّا حععععالم ّسٗععععز الز 

 ا رارٕ

 ّسٗز الشراػخ ّاطزفالم ادراضٖ .ر. ػش الدٗي ػوز أثْ طز٘ذأأّ  :
 

 ْــــد ٗح٘ٔ ضــــْر/ طؼ٘ـــالدكز
 

شئْى خدهخ الوجزوغ ًب ت ر ٘ض الجبهؼخ ل
 ّرٌو٘خالج٘ئخ 

 الدكزْرح/اٗوــعععـبى أحوعععـد ُـــعععـزٗدٓ
 

ّك٘عععععل كل٘عععععخ الدراطعععععبد الؼل٘عععععب للززث٘عععععخ)أه٘ي 
 الوجلض(

 ّك٘ـــــل كل٘ـخ الحبطـــجبد ّالذكبء ا حىٌبػٖ الدكزْر/ ُشبم ًج٘ـَ الوِـدٓ 
الٌِــــــــدطخ ّك٘ـــــل كل٘ـــخالدكزْر/حظبم الدٗي أحود 

 ّك٘ـــــل كل٘ـــخ الىت الج٘ىزٓ الدكزْر/ دمحم ػلٔ دمحم الِبرٓ
 ّك٘ــــل كل٘ــــخ طـت قفـز الؼــٌ٘ٔ الدكزْر/ ُشبم دمحم ػجد الُْبة 
 ّك٘ــــل كل٘ـــــخ الـــشراػـــــخ الدكزْر/ حظي ث٘ـْهٔ غـــزٗت

 الععععدكزْر/ طععععؼ٘د ٗح٘ععععٔ هحوععععْر ضععععْ
 

ًب ت ر ٘ض الجبهؼعخ لشعئْى خدهعخ الوجزوعغ 
 ّرٌو٘خ الج٘ئخ 

 ّك٘ــــل كل٘ـــــخ الزجـــــــبرح الدكزْر / دمحم ػجد الوٌؼن جْرح حـشٗي

 
 

 ثبلثععععبً: أ.ر. ػبحععععن ػجععععد الحو٘ععععد الجععععشار
 

ًب ت ّسٗعز ا طعكبى للزٌو٘عخ الؼوزاً٘عخ 
 ّر عععع٘ض الؼبهععععخ للز ىعععع٘ظ الؼوزاًععععٖ

 

 

 .ر. ػوععععزّ أهعععع٘ي دمحم ػععععدلٖراثؼععععبً: أ
 

ز الزؼلعععع٘ن الؼععععبلٖ لشععععئْى ًب ععععت ّسٗعععع
 الجبهؼبد

 
 خبهظعععععععععععععععععععععععبً: أ.ر. دمحم لى٘ععععععععععععععععععععععع 

 

 
 أهععععع٘ي الوجلعععععض ادػلعععععٔ للجبهؼعععععبد

 

ــــــدطخّك٘ـــــل كل٘ـــخ الٌِــالدكزْر/حظبم الدٗي أحود ػجد ال زبم
 ّك٘ــل كل٘ــخ ا قزفـبر ّالؼلـْم الظ٘بط٘خ الدكزْر/ هحوـــد طــــبلوبى طـــبٗغ
 ّك٘ـــــل كل٘ـــــخ الزوزٗـــــض الدكزْرح/أفكبر رجت دمحم حظبى
 ّك٘ــــل كل٘ــــخ طـت قفـز الؼــٌ٘ٔ الدكزْر/ ُشبم دمحم ػجد الُْبة 
 ثنػوب  أه٘ي ػبم الجبهؼخقب ن  الظ٘د الوٌِدص/ أحود دمحم رزكٖ

 الععععدكزْر/ طععععؼ٘د ٗح٘ععععٔ هحوععععْر ضععععْ
 

ئْى خدهعخ الوجزوعغ ًب ت ر ٘ض الجبهؼعخ لشع
 ّرٌو٘خ الج٘ئخ 

 خ الز ىــ٘ظ اإلقل٘ؤ ّالؼوزأً ّك٘ـل كل٘ــ كزْرح/ُبلـــخ طؼـد دمحم هكـبّٓالد
 ٘ــــل كل٘ـــــخ الزجـــــــبرحّك ْر / دمحم ػجد الوٌؼن جْرح حـشٗيالدكز

ّك٘ـــــل كل٘ـــخ الٌِــــــــدطخالدكزْر/حظبم الدٗي أحود ػجد ال زبم
 قب ن ثنػوب  أه٘ي ػبم الجبهؼخ الظ٘د الوٌِدص/ أحود دمحم رزكٖ

 الععععدكزْر/ طععععؼ٘د ٗح٘ععععٔ هحوععععْر ضععععْ
 

ًب ت ر ٘ض الجبهؼخ لشئْى خدهخ الوجزوغ 
 ج٘ئخ ّرٌو٘خ ال

 ٘ـــخ الززث٘ـخ للى ـْلخ الوجكزحّك٘ــل كل ـبددكزْرح/ًِٔ هحوـْر هحوـد الـشٗلا
بد الؼل٘عععب للززث٘عععخ)أه٘ي ّك٘عععل كل٘عععخ الدراطععع ــزٗدٓـد ُـوـبى أحوالدكزْرح/اٗ

 الوجلض(
خ الحبطــعععععععـجبد ّالعععععععذكبء ّك٘ــــعععععععـل كل٘عععععععـ الدكزْر/ ُشبم ًج٘ـَ الوِـدٓ هحوــد

 ا حىٌبػٖ
 ٘ــــل كل٘ـــــخ الزجـــــــبرحّك ْر / دمحم ػجد الوٌؼن جْرح حـشٗيالدكز

الٌِــــــــدطخّك٘ـــــل كل٘ـــخ الدكزْر/حظبم الدٗي أحود ػجد ال زبم
 ـــل كل٘ــــخ طـت قفـز الؼــٌّ٘ٔك٘ـ ْر/ ُشبم دمحم ػجد الُْبة الدكز

 ّك٘ــــل كل٘ـــــخ الـــشراػـــــخ تالدكزْر/ حظي ث٘ـْهٔ ػلـٔ غـــزٗ

ئْى خدهعخ الوجزوعغ خ لشعًب ت ر ٘ض الجبهؼع الدكزْر/ طؼ٘د ٗح٘ٔ هحوْر ضْ
 ّرٌو٘خ الج٘ئخ 

 الدكزْرح/اٗوــععععععـبى أحوععععععـد ُـــععععععـزٗدٓ
 

بد الؼل٘عععب للززث٘عععخ)أه٘ي ّك٘عععل كل٘عععخ الدراطععع
 الوجلض(

 ٘ــــل كل٘ـــــخ الزجـــــــبرحّك الدكزْر / دمحم ػجد الوٌؼن جْرح حـشٗي
 الععدكزْر/ ُشععبم ًج٘ععـَ الوِععـدٓ هحوـععـد

 
ّالعععععععذكبء خ الحبطــعععععععـجبد ّك٘ــــعععععععـل كل٘عععععععـ

 ا حىٌبػٖ
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 ثبهٌععععععععععععععععععبً: أ.ر. رععععععععععععععععععبهز ػفععععععععععععععععععبم
 

ّسٗعععز الفعععحخ ّالفعععحخ لشعععئْى  ًب عععت
 الدّاء

 الوؼِد القْهٖ لألّرام
ثشععنى الوْافقععخ ػلععٔ رحدٗععد ٗععْم ػلوععٖ فععٖ كل٘ععبد جبهؼععخ القععبُزح الو زل ععخ إللقععبء  -

 .الوحبضزاد
م ّرشعك٘ل لجٌعخ هعي الظعبرح ادطعبرذح لدراطعخ الوْضعْعم أزر الوجلض الوْافقخ هي ح٘ث الوجدق

 :ًزِذ الَ٘ اللجٌخّرقدٗن رقزٗز لوب ا

 ل كل٘ـــــخ طــــت ادطٌــــبىّك٘ الدكزْر/ ػفبم ػبر  ػشٗش هل٘كَ
 ـــل كل٘ــــخ طـت قفـز الؼــٌّ٘ٔك٘ـ الدكزْر/ ُشبم دمحم الظبكذ

 ّك٘ل الوؼِـــــد القْهــــٔ لألّرام الدكزْر/ طبرق خ٘زٓ هحوْر
 ػبم الجبهؼخقب ن ثنػوب  أه٘ي  الظ٘د الوٌِدص/ أحود دمحم رزكٖ
 ًب ت ّسٗز الوبل٘خ طبرطبً: أ.ر. اِٗبة أثْ ػ٘ش

 الععععدكزْر/ طععععؼ٘د ٗح٘ععععٔ هحوععععْر ضععععْ
 

ئْى خدهعخ الوجزوعغ ًب ت ر ٘ض الجبهؼعخ لشع
 ّرٌو٘خ الج٘ئخ 

 ٘ــــل كل٘ـــــخ الزجـــــــبرحّك ْر / دمحم ػجد الوٌؼن جْرح حـشٗيالدكز
 الععدكزْر/ ُشععبم ًج٘ععـَ الوِععـدٓ هحوـععـد

 
خ الحبطــعععععععـجبد ّالعععععععذكبء ــعععععععـل كل٘عععععععـّك٘ــ

 ا حىٌبػٖ
ّك٘ـــــل كل٘ـــخ الٌِــــــــدطخالدكزْر/حظبم الدٗي أحود ػجد ال زبم

 ـــل كل٘ــــخ طـت قفـز الؼــٌّ٘ٔك٘ـ الدكزْر/ ُشبم دمحم الظبكذ
 قب ن ثنػوب  أه٘ي ػبم الجبهؼخ الظ٘د الوٌِدص/ أحود دمحم رزكٖ

 دـــبُــــد هجـــبثؼبً: أ.ر. هحوــــط
 

ًب ت ّسٗز الززث٘عخ ّالزؼلع٘ن لشعئْى الزؼلع٘ن 
 ال ٌعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٖ

 الععععدكزْر/ طععععؼ٘د ٗح٘ععععٔ هحوععععْر ضععععْ 
 

ئْى خدهعخ الوجزوعغ ًب ت ر ٘ض الجبهؼعخ لشع
 ّرٌو٘خ الج٘ئخ 

 خ الز ىــ٘ظ اإلقل٘ؤ ّالؼوزأً ّك٘ـل كل٘ــ كزْرح/ُبلـــخ طؼـد دمحم هكـبّٓالد
 ــععععععـزٗدٓالدكزْرح/اٗوــععععععـبى أحوععععععـد ُـ

 
ّك٘عععل كل٘عععخ الدراطعععبد الؼل٘عععب للززث٘عععخ)أه٘ي 

 الوجلض(
ّك٘ـــــل كل٘ـــخ الٌِــــــــدطخالدكزْر/حظبم الدٗي أحود ػجد ال زبم

 الععععدكزْر/ طععععؼ٘د ٗح٘ععععٔ هحوععععْر ضععععْ
 

 ًب ت ر ٘ض الجبهؼعخ لشعئْى خدهعخ الوجزوعغ
 ّرٌو٘خ الج٘ئخ 

 ٘ـــــل كل٘ـــخ الفــــــــ٘دلخّك الدكزْر/ هٌ٘ب اثزاُ٘ن رــــبررص ػ٘ـبر
 ّك٘ـــــل كل٘ـــخ الىت الج٘ىزٓ الدكزْر/ دمحم ػلٔ دمحم الِبرٓ

 كل٘ـــــخ طــــت ادطٌــــبى ّك٘ل الدكزْر/ ػفبم ػبر  ػشٗش هل٘كَ
  العععععدكزْر/ ُشعععععبم دمحم ػجعععععد الُْعععععبة

 
 ّك٘ـــععععععـل كل٘ـــععععععـخ طععععععـت قفععععععـز الؼـععععععـٌ٘ٔ

 

 
 الدكزْرح/اٗوــععععععـبى أحوععععععـد ُـــععععععـزٗدٓ

 
بد الؼل٘عععب للززث٘عععخ)أه٘ي ّك٘عععل كل٘عععخ الدراطععع

 الوجلض(
 ك٘ـــــل كل٘ـــــخ الزوزٗـــــضّ الدكزْرح/أفكبر رجت دمحم حظبى

 ـــل كل٘ــــخ طـت قفـز الؼــٌّ٘ٔك٘ـ ْر/ ُشبم دمحم ػجد الُْبة الظبكذالدكز
 رق خ٘عععععععزٓ هحوعععععععْرالعععععععدكزْر/ طعععععععب

 
 ّك٘عععععععل الوؼِــــعععععععـد القْهـــعععععععـٔ لعععععععألّرام

 
 حــل لْا ــرؼدٗ

 كل٘خ الشراػخ
اقزععزام الكل٘ععخ الوْافقععخ ػلععٔ رؼععدٗل اللععْا ح الوبل٘ععخ ّاإلرارٗععخ ال بحععخ ثٌععبء ػلععٔ  -

 .ثجؼض الْحداد ثبلكل٘خ
 ح قعععزر الوجلعععض احبلعععخ الوْضعععْع العععٔ قىعععبع خدهعععخ الوجزوعععغ ّرٌو٘عععخ الج٘ئعععخ لدراطعععخ اللعععْا

 ّاػزوبرُب.
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 ثبهٌععععععععععععععععععبً: أ.ر. رععععععععععععععععععبهز ػفععععععععععععععععععبم
 

ّسٗعععز الفعععحخ ّالفعععحخ لشعععئْى  ًب عععت
 الدّاء

 الوؼِد القْهٖ لألّرام
ثشععنى الوْافقععخ ػلععٔ رحدٗععد ٗععْم ػلوععٖ فععٖ كل٘ععبد جبهؼععخ القععبُزح الو زل ععخ إللقععبء  -

 .الوحبضزاد
م ّرشعك٘ل لجٌعخ هعي الظعبرح ادطعبرذح لدراطعخ الوْضعْعم أزر الوجلض الوْافقخ هي ح٘ث الوجدق

 :ًزِذ الَ٘ اللجٌخّرقدٗن رقزٗز لوب ا

 ل كل٘ـــــخ طــــت ادطٌــــبىّك٘ الدكزْر/ ػفبم ػبر  ػشٗش هل٘كَ
 ـــل كل٘ــــخ طـت قفـز الؼــٌّ٘ٔك٘ـ الدكزْر/ ُشبم دمحم الظبكذ

 ّك٘ل الوؼِـــــد القْهــــٔ لألّرام الدكزْر/ طبرق خ٘زٓ هحوْر
 ػبم الجبهؼخقب ن ثنػوب  أه٘ي  الظ٘د الوٌِدص/ أحود دمحم رزكٖ
 ًب ت ّسٗز الوبل٘خ طبرطبً: أ.ر. اِٗبة أثْ ػ٘ش

 الععععدكزْر/ طععععؼ٘د ٗح٘ععععٔ هحوععععْر ضععععْ
 

ئْى خدهعخ الوجزوعغ ًب ت ر ٘ض الجبهؼعخ لشع
 ّرٌو٘خ الج٘ئخ 

 ٘ــــل كل٘ـــــخ الزجـــــــبرحّك ْر / دمحم ػجد الوٌؼن جْرح حـشٗيالدكز
 الععدكزْر/ ُشععبم ًج٘ععـَ الوِععـدٓ هحوـععـد

 
خ الحبطــعععععععـجبد ّالعععععععذكبء ــعععععععـل كل٘عععععععـّك٘ــ

 ا حىٌبػٖ
ّك٘ـــــل كل٘ـــخ الٌِــــــــدطخالدكزْر/حظبم الدٗي أحود ػجد ال زبم

 ـــل كل٘ــــخ طـت قفـز الؼــٌّ٘ٔك٘ـ الدكزْر/ ُشبم دمحم الظبكذ
 قب ن ثنػوب  أه٘ي ػبم الجبهؼخ الظ٘د الوٌِدص/ أحود دمحم رزكٖ

 دـــبُــــد هجـــبثؼبً: أ.ر. هحوــــط
 

ًب ت ّسٗز الززث٘عخ ّالزؼلع٘ن لشعئْى الزؼلع٘ن 
 ال ٌعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٖ

 الععععدكزْر/ طععععؼ٘د ٗح٘ععععٔ هحوععععْر ضععععْ 
 

ئْى خدهعخ الوجزوعغ ًب ت ر ٘ض الجبهؼعخ لشع
 ّرٌو٘خ الج٘ئخ 

 خ الز ىــ٘ظ اإلقل٘ؤ ّالؼوزأً ّك٘ـل كل٘ــ كزْرح/ُبلـــخ طؼـد دمحم هكـبّٓالد
 ــععععععـزٗدٓالدكزْرح/اٗوــععععععـبى أحوععععععـد ُـ

 
ّك٘عععل كل٘عععخ الدراطعععبد الؼل٘عععب للززث٘عععخ)أه٘ي 

 الوجلض(
ّك٘ـــــل كل٘ـــخ الٌِــــــــدطخالدكزْر/حظبم الدٗي أحود ػجد ال زبم

 الععععدكزْر/ طععععؼ٘د ٗح٘ععععٔ هحوععععْر ضععععْ
 

 ًب ت ر ٘ض الجبهؼعخ لشعئْى خدهعخ الوجزوعغ
 ّرٌو٘خ الج٘ئخ 

 ٘ـــــل كل٘ـــخ الفــــــــ٘دلخّك الدكزْر/ هٌ٘ب اثزاُ٘ن رــــبررص ػ٘ـبر
 ّك٘ـــــل كل٘ـــخ الىت الج٘ىزٓ الدكزْر/ دمحم ػلٔ دمحم الِبرٓ

 كل٘ـــــخ طــــت ادطٌــــبى ّك٘ل الدكزْر/ ػفبم ػبر  ػشٗش هل٘كَ
  العععععدكزْر/ ُشعععععبم دمحم ػجعععععد الُْعععععبة

 
 ّك٘ـــععععععـل كل٘ـــععععععـخ طععععععـت قفععععععـز الؼـععععععـٌ٘ٔ

 

 
 الدكزْرح/اٗوــععععععـبى أحوععععععـد ُـــععععععـزٗدٓ

 
بد الؼل٘عععب للززث٘عععخ)أه٘ي ّك٘عععل كل٘عععخ الدراطععع

 الوجلض(
 ك٘ـــــل كل٘ـــــخ الزوزٗـــــضّ الدكزْرح/أفكبر رجت دمحم حظبى

 ـــل كل٘ــــخ طـت قفـز الؼــٌّ٘ٔك٘ـ ْر/ ُشبم دمحم ػجد الُْبة الظبكذالدكز
 رق خ٘عععععععزٓ هحوعععععععْرالعععععععدكزْر/ طعععععععب

 
 ّك٘عععععععل الوؼِــــعععععععـد القْهـــعععععععـٔ لعععععععألّرام

 
 حــل لْا ــرؼدٗ

 كل٘خ الشراػخ
اقزععزام الكل٘ععخ الوْافقععخ ػلععٔ رؼععدٗل اللععْا ح الوبل٘ععخ ّاإلرارٗععخ ال بحععخ ثٌععبء ػلععٔ  -

 .ثجؼض الْحداد ثبلكل٘خ
 ح قعععزر الوجلعععض احبلعععخ الوْضعععْع العععٔ قىعععبع خدهعععخ الوجزوعععغ ّرٌو٘عععخ الج٘ئعععخ لدراطعععخ اللعععْا

 ّاػزوبرُب.
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تاسعًا

قرارات السيد أ. د/ رئيس الجامعة

أواًل : شئون أعضاء هيئة التدريس والعاملين
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القرارالتبريخرقن القرار

تعييي

8332019/06/27     1                                               
                                                         

          -                         201 / /1     
2020/ /31                                      

     2                                                     
           

     3                                                    
     

القرارالتبريخرقن القرار

قيبم ببعوبل

6582019/06/12     1                                                     
                                                      

                                                          
                                              1      

201                   
     2                                                      

               
 

7882019/06/17     1                                              - 
                                                      
                                                       

     2                                                    
                 

7982019/06/23     1                                                   
                                                              
                                                           

     2                                                    
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تاسعًا

قرارات السيد أ. د/ رئيس الجامعة

ثانيًا : شئون طالب الدراسات العليا
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليح اآلداب

12982019/06/27                                                                 
                                           

12992019/06/27                                                                    
                          

13002019/06/27                                                                     
                             

13012019/06/27                                                                       
              

13022019/06/27                                                                      
                                         

13032019/06/27                                                                      
                  

13042019/06/27                                                                      
                                                  

13052019/06/27                                                               
                                                

13062019/06/27                                                                        
                             

13072019/06/27                                                              
       

13082019/06/27                                                                     
                

13092019/06/27                                                                 
                                   

13102019/06/27                                                                 
                                                                  

                         
13112019/06/27                                                                       

                            

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح العلـىم

11872019/06/24                                                                       
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليح العلـىم

11882019/06/24                                                                 
           

11892019/06/24                                                                    
      

11902019/06/24                                                                       
           

11912019/06/24                                                                 
                    

11922019/06/24                                                                      
           

11932019/06/24                                                                   
           

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الطة

11942019/06/24                                                                       

11952019/06/24                                                                   
               

11962019/06/24                                                                         

11972019/06/24                                                                
        

11982019/06/24                                                                      
                                    

11992019/06/24                                                                    
             

12002019/06/24                                                                
        

12012019/06/24                                                               

12022019/06/24                                                                   
                           

12032019/06/24                                                                  
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليح العلـىم

11882019/06/24                                                                 
           

11892019/06/24                                                                    
      

11902019/06/24                                                                       
           

11912019/06/24                                                                 
                    

11922019/06/24                                                                      
           

11932019/06/24                                                                   
           

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الطة

11942019/06/24                                                                       

11952019/06/24                                                                   
               

11962019/06/24                                                                         

11972019/06/24                                                                
        

11982019/06/24                                                                      
                                    

11992019/06/24                                                                    
             

12002019/06/24                                                                
        

12012019/06/24                                                               

12022019/06/24                                                                   
                           

12032019/06/24                                                                  

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الطة

12042019/06/24                                                                   

12052019/06/24                                                                  
              

12062019/06/24                                                               
                     

12072019/06/24                                                               

12082019/06/24                                                                   
                           

12092019/06/24                                                                 

12102019/06/24                                                           

12112019/06/24                                                               

12122019/06/24                                                              
         

12132019/06/24                                                                       

12142019/06/24                                                                 
        

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الزراعح

12192019/06/25                                                                   
                         

12202019/06/25                                                                    
                 

12212019/06/25                                                                      
                  

12222019/06/25                                                                     
          

12232019/06/25                                                                     
                            



النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يونيـو  2019                      مركز المعلومات والتوثيق - جامعة القاهرة

322

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الزراعح

12242019/06/25                                                                      
                        

12252019/06/25                                                                     
                         

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح طة االسناى

13332019/06/27                                                                  
                                        

16252019/06/29                                                                 
                                      

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الصيدلح

12642019/06/26                                                                      
              

12652019/06/26                                                                 
                         

12662019/06/26                                                                 
                         

12672019/06/26                                                                
                               

12682019/06/26                                                                        
                                

12692019/06/26                                                                      
                       

12702019/06/26                                                                       
                         

12712019/06/26                                                                
                                         

12722019/06/26                                                                    
             

12732019/06/26                                                                       
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الزراعح

12242019/06/25                                                                      
                        

12252019/06/25                                                                     
                         

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح طة االسناى

13332019/06/27                                                                  
                                        

16252019/06/29                                                                 
                                      

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الصيدلح

12642019/06/26                                                                      
              

12652019/06/26                                                                 
                         

12662019/06/26                                                                 
                         

12672019/06/26                                                                
                               

12682019/06/26                                                                        
                                

12692019/06/26                                                                      
                       

12702019/06/26                                                                       
                         

12712019/06/26                                                                
                                         

12722019/06/26                                                                    
             

12732019/06/26                                                                       
                       

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الصيدلح

12742019/06/26                                                                      
              

12752019/06/26                                                                     
                              

12762019/06/26                                                                    
                                  

12772019/06/26                                                                         
              

12782019/06/26                                                                     
                   

12792019/06/26                                                                      
                     

12802019/06/26                                                                     
                   

12812019/06/26                                                                  
                              

12822019/06/26                                                                 
                              

12832019/06/26                                                                
                        

12842019/06/26                                                                       
                     

12852019/06/26                                                                  
                        

12862019/06/26                                                                        
                         

12872019/06/26                                                                        
                        

12882019/06/26                                                                  
                        

12892019/06/27                                                                
                        

12902019/06/27                                                                      
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح العالج الطثيعى

12322019/06/25                                                               
                                     

12332019/06/25                                                                       
                                                         

12342019/06/25                                                                   
                                                          

        
12352019/06/26                                                                  

                                                    

12362019/06/26                                                                        
                                       

12372019/06/26                                                                   
                                              

12382019/06/26                                                                
                                              

12392019/06/26                                                                    
                                                      

12402019/06/26                                                                  
                                                            

12412019/06/26                                                                   
                                                            

12422019/06/26                                                                     
                                                            

12432019/06/26                                                                   
                                                            

12442019/06/26                                                                  
                                                         

12452019/06/26                                                                      
                                              

12462019/06/26                                                               
                                                            

        
12472019/06/26                                                                    

                                                            

12482019/06/26                                                                       
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     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح العالج الطثيعى

12322019/06/25                                                               
                                     

12332019/06/25                                                                       
                                                         

12342019/06/25                                                                   
                                                          

        
12352019/06/26                                                                  

                                                    

12362019/06/26                                                                        
                                       

12372019/06/26                                                                   
                                              

12382019/06/26                                                                
                                              

12392019/06/26                                                                    
                                                      

12402019/06/26                                                                  
                                                            

12412019/06/26                                                                   
                                                            

12422019/06/26                                                                     
                                                            

12432019/06/26                                                                   
                                                            

12442019/06/26                                                                  
                                                         

12452019/06/26                                                                      
                                              

12462019/06/26                                                               
                                                            

        
12472019/06/26                                                                    

                                                            

12482019/06/26                                                                       
                                                      

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح العالج الطثيعى

12492019/06/26                                                                
                                                           

                   
12502019/06/26                                                                     

                                                      

12512019/06/26                                                                      
                                            

12522019/06/26                                                                
                                                            

        
12532019/06/26                                                             

                                                             
        

12542019/06/26                                                                   
                                                    

12552019/06/26                                                               
                                                             

        
12562019/06/26                                                                      

                                              

12572019/06/26                                                                       
                                                           

12582019/06/26                                                                        
                                                           

12592019/06/26                                                                  
                                  

12602019/06/26                                                                
                                                         

        
12612019/06/26                                                                   

                                                                
      

12622019/06/26                                                                        
                                                              

      
12632019/06/26                                                                       
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليح االعالم

12152019/06/24                                                                       
                      

12162019/06/25                                                                       
                            

12172019/06/25                                                               
                                      

12182019/06/25                                                              
                                                

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الدراساخ العليا للترتيح

12912019/06/27                                                                     
                                                               

12922019/06/27                                                                      
                                            

12932019/06/27                                                                        
                                            

12942019/06/27                                                                     
            

12952019/06/27                                                                      
                            

12962019/06/27                                                                  
                         

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الترتيح للطفىلح الوثكرج

13152019/06/27                                                                      
                                           

13162019/06/27                                                                      
                                     

13172019/06/27                                                                       
                                   

13182019/06/27                                                                         
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليح االعالم

12152019/06/24                                                                       
                      

12162019/06/25                                                                       
                            

12172019/06/25                                                               
                                      

12182019/06/25                                                              
                                                

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الدراساخ العليا للترتيح

12912019/06/27                                                                     
                                                               

12922019/06/27                                                                      
                                            

12932019/06/27                                                                        
                                            

12942019/06/27                                                                     
            

12952019/06/27                                                                      
                            

12962019/06/27                                                                  
                         

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الترتيح للطفىلح الوثكرج

13152019/06/27                                                                      
                                           

13162019/06/27                                                                      
                                     

13172019/06/27                                                                       
                                   

13182019/06/27                                                                         
                                           

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الترتيح للطفىلح الوثكرج

13192019/06/27                                                                       
                                   

13202019/06/27                                                                       
                                            

13212019/06/27                                                                       
                                      

13222019/06/27                                                                     
                                           

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الترتيح النىعيح

13122019/06/27                                                                       
                                                                       

                             
13132019/06/27                                                                 

                                                                   
                                                             

13142019/06/27                                                                      
                                                     

     القرارالتاريخرقن القرار

هعهد الدراساخ والثحىث االحصائيح

12302019/06/25                                                               
        

12312019/06/25                                                                 
      

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الدراساخ األفريقيح العليا

13232019/06/27                                                                      
                                                               

                                                                   
        

13242019/06/27                                                                       
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الدراساخ األفريقيح العليا

13252019/06/27                                                                    
                                    

13262019/06/27                                                                 
                                      

13272019/06/27                                                                   
                                          

13282019/06/27                                                                 
                                          

13292019/06/27                                                             
                                                

13302019/06/27                                                                
                                    

13312019/06/27                                                                
                                            

13322019/06/27                                                                       
                                                     

     القرارالتاريخرقن القرار

الوعهد القىهى لعلىم الليزر

12262019/06/25                                                                 
               

12272019/06/25                                                                   
                    

12282019/06/25                                                           
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     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الدراساخ األفريقيح العليا

13252019/06/27                                                                    
                                    

13262019/06/27                                                                 
                                      

13272019/06/27                                                                   
                                          

13282019/06/27                                                                 
                                          

13292019/06/27                                                             
                                                

13302019/06/27                                                                
                                    

13312019/06/27                                                                
                                            

13322019/06/27                                                                       
                                                     

     القرارالتاريخرقن القرار

الوعهد القىهى لعلىم الليزر

12262019/06/25                                                                 
               

12272019/06/25                                                                   
                    

12282019/06/25                                                           
                     

إصدارات مركز المعلومات والتوثيق

1- الن�سرة الر�سمية جلامعة القاهرة.

2 - الن�سرة الإح�سائية الإجمالية.

3 - دليل جوائز طالب جامعة القاهرة.

4 - دليل قيادات جامعة القاهرة.

5 - دليل ات�سالت جامعة القاهرة.

6 - دليل الطالب املتفوقني بجامعة القاهرة .

7 - خطة التعبئة العامة جلامعة القاهرة .

8 - دليل جامعة القاهرة )كليات - معاهد - اإدارات(.

9 - الدليل املو�سوعى التحليلى للوحدات ذات الطابع اخلا�ص.

10 - دليل مبانى جامعة القاهرة.

11 - دليل �سعارات جامعة القاهرة .

12 - دليل اإ�سدارات جامعة القاهرة.

13 - دليل مكتبات جامعة القاهرة. 
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