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 نويج أ.د. ػيٖد اهنوٖج

 سبيؼج ضوّاً –أتٌبئٓ ّتٌبخٓ طالة نوٖج اهخديج االسخيبػٖج 
ٜػٜج ٍٙ ِؾ ِػَؾ ٕذت تٍـثُ تٍدرتشٙ تٍضدٜد أّ إْٔةٌُ ضِٜـًث "تٍِشرضد ٌُِْ ٗتٍِشرِر"، نإٔاًل 

حضد ضِٜـًث  ْٗـِلِٗرعحًث حٌُ ضِٜـًث نٙ ٕذت تٍظرط تٍـَِٙ تٍذ٘ ْضرم ضِٜـًث حثإلْرِثء ٍٔ، 
حْٙ، ٗحثٍضٖل ُِْٗٗسثحرخ حٔ عرٙ ْظل إٍٙ درضد تإلحدتؽ ٗتإلضثدخ تٍرٙ ْٜضدٕث تٍٗػّ، نحثٍـَُ ْحْٙ 

 .ْٖدُ ُْٖٗدُ
ؿَٙ تٍعغٗر ضرٖثد ٗتٍضد ٗتٍعرط تٍدتةُ عو ِظر ؿَْٜث تإل: أحْثةٙ ٗحْثرٙ تٍػالج ٗتٍػثٍحثذ

 ٌثند تألْضػد تٍرٙ رْهذ حٌُ ٌٍُٗ.نٙ  ـثٍدٗتشرٜـثج تٍدرٗس، ٗتٍِضثرٌد تالٜضثحٜد تٍه
ِضرد تٍعظٗل ؿَٙ تٍضٖثدتذ ٌٍّٗ أحْثةٙ ٗحْثرٙ تٍػالج ٗتٍػثٍحثذ: إّ حْثء تٍِضرِؾ ال ٜعرثش إٍٙ 

 ٜعرثش ِْث إٍٙ تٍـَُ ٗتٍخحرخ ٗتٍرخظط.
أِث ؿّ تٍضٗدخ ٗتإلريثّ نأعج أّ أػَـٌُ نِٜث أْضزْثٓ ٗأضرٌٌُ نٙ ٌثند تٍخػٙ ؿَٙ ٕذت تٍػرٜو 
عرٙ ْظل حٌُ ٌٍُٗ إٍٙ تالؿرِثد، نيد رخػْٜث حعِد تهلل ٗرٗنٜئ ِرتعل ؿدٜدخ نٙ ٕذت تٍِضثل، 

ِرتعل أخر٘ ٍّ ررُ إال حٌُ نٌَّٜ ضـثرْث نٙ تٍِرعَد تٍيثدِد "ٜدًت حٜد .. ْحْٙ تٍلد" ٜٗرحيٙ خػٗتذ ٗ
 ٗت ؿّ تٍـِل ٗتٍرعثٗر ِؾ أشثرذرٌُ نٙ ٌل ِضثالذ تٍِـرند.ظنأٜدْٜث ِِردخ ٌٍُ ضِٜـًث نال رريثؿ

ُ أحْثةٙ ٗحْثرٙ تٍػالج ٗتٍػثٍحثذ: ٗػٌُْ حعثضد إٍٙ ىثدخ رحْٙ ٗضـج ٜـِر، ٗػٌُْ ْٜرؼر ٌِْ
تٌٍسٜر، ْٜرؼر ضعّ تٍُِٖ ٗرضِٜر تٍشٗتؿد، ْٜرؼر ٌُِْ ِضثحٖد تٍهشثد ٗتإلنشثد أِْٜث ٌثّ، ْٜرؼر 

 ٌُِْ تٍـِل حضد ٗحضرم ٗتىردتر، ْٜرؼر رِشٌٌُ حثٍيُٜ تٍشثِٜد ٗتٍِحثدا تٍٗػْٜد.
ْٜث ِِدٗدخ ٌَٜٗرٌُ دتةًِث رضضؾ تٍػثٍج تٍِرهٗو ٗتٍَِرزُ حثٍيُٜ ٗتٍريثٍٜد تٍضثِـٜد تٍرتىٜد ٕٗذٓ أٜثد

إٌٍُٜ، ٗأحٗتحْث ِهرٗعد أِثٌُِ، نأْرُ ْظم تٍعثغر ٌٗل تٍِشريحل، نِثرشٗت ْضثػٌُ حئٍرزتُ ٗعٌْد، 
 ، ٗال رأخذٗت تألِٗر حضػػ تٍهٌر، نئْٔ ٜؤد٘ إٍٙ تٍهرّ تٍِؼَِد.ٗظرتعدٗىٍٗٗت رأٌُٜ حئٍرزتُ 

 
 ديخى هيضر شّاػد فخٖج 

 يسٖةضفظ اهلل ّطٌٌب اهؼزٖز يً نل شر، إٌَ شيٖغ ّ
 
 

 ػيٖد اهنوٖج،
 ٖشرْ شؼتبً ػتداهضيٖدأ.د. 

 

 



 

 ٌتذث خبرٖخٖج ػً اهنوٖج:أّاًل: 

ىحل  9191ظرط ؿثل حدء ِْذ ؿثُ  ،رـرحر ٌَٜد تٍخدِد تإلضرِثؿٜد ضثِـد عَٗتّ
ٌِـٖد ؿثل ٍَخدِد تإلضرِثؿٜد سُ رعٗل حـد ذًٍ إٍٙ ٌَٜد  ْضأخ ضثِـد عَٗتّ

 .ٗذًٍ ِؾ إْضثء ضثِـد عَٗتّ ،9191تٍخدِد تإلضرِثؿٜد ضثِـد عَٗتّ ِْذ 

ٗرغُ تٌٍَٜد ْخحد ِرِٜزخ ِّ أؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس ٍٖث إشٖثِرٖث نٙ ٌثند تٍِضثالذ 
أىشثُ ٍَخدِد تإلضرِثؿٜد نٙ ٌثند تٍدٗل  ثءتٍرِْٜٗد، ٗىد أشِٖذ تٌٍَٜد نٙ إْض

ٌِث  -تٌٍٜٗذ -تإلِثرتذ –تٍحعرّٜ  –ر ىػ –تٍـرحٜد ِسل تٍشـٗدٜد تٍِّٜ 
نٙ إضرتء تٍـدٜد ِّ تٍدرتشثذ ٗتٍحعٗز ٍِٗتضٖد تٌٍسٜر ِّ تٍيغثٜث، تٍرٛ  أضررٌذ

ِّ تٍدرضثذ تٍـَِٜد ِسل تٍحٌثٍٗرٜٗس ٗدحَُٗ  درُٖ تٍِضرِؾ ٗرِْظ تٌٍَٜد تٍـدٜ
 .تٍخدِد تإلضرِثؿٜد ٗتٍِثضشرٜر ٗدٌرٗرتٓ تٍهَشهد نٙ تٍخدِد تإلضرِثؿٜد

ٗىد أد٘ ذًٍ إٍٙ  ،ٗرشثؿد تٌٍَٜد أحْثةٖث ِّ خالل ردرٜحُٖ نٙ ٌثند تٍِؤششثذ 
رـَُٜ تٍخدِد تإلضرِثؿٜد ؿَٙ تٍِشرٜٗثذ تٍـرحٜد  ٙإعرالل تٌٍَٜد ٌِثْد ِرِٗىد ن

ٕذت ٗرـيد تٌٍَٜد تٍِؤرِر تٍشْٗ٘ تٍدٍٗٙ ٍٖث  ،ٗتألنرٜيٜد ٗتٍدٍٜٗد ٗرِٜز خرٜضٕٗث
ألحعثز تٍـَِٜد تٍِيدِد ِّ أؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس نٙ ِثرس ِّ ٌل ؿثُ رْثىص نٜٔ ت

ثذ تٍـرحٜد ٗتألنرٜيٜد حثٌٍَٜد ٜٗعغرٓ ىٜثدتذ تٍضثِـد ِْٗدٗحّٗ ؿّ تٍضثِـ
، ٌِث رـيد تٌٍَٜد تٍِؤرِر تٍشْٗ٘ ٍَردرٜج تٍِٜدتْٙ نٙ ْٗنِحر ِّ ٌل ؿثُ ٗتألضْحٜد

ِٜدتْٙ حثٌٍَٜد رْثىص نٜٔ ضٗدٓ تٍردرٜج تٍِٜدتْٙ ٜٗعغرٓ ٌل تٍِٖرِّٜ حثٍردرٜج تٍ
 ٗتٍِضرنّٜ تالٌثدِّٜٜٜ ٗتٍِؤششّٜ .

  



 ذبًٌٖب : رؤٖج ّرشبهج اهنوٖج ّأُدافِب االشخراخٖسٖج :

  رؤٖج اهنوٖج:

 "" ْعٗ أخظثةٙ إضرِثؿٙ ِرِٜز ؿًَِٜث ِٖٗثرًٜث ْٜثنس ِعَٜث ٗدٍٜٗث نٙ شٗو تٍـِل
 رشبهج اهنوٖج:

إؿدتد أخظثةٙ إضرِثؿٙ ٜشرػٜؾ تٍِْثنشد نٛ "رـِل ٌَٜد تٍخدِد تالضرِثؿٜد حضثِـد عَٗتّ ؿَٙ  
شٗو تٍـِل ِعَٜث ٗدٍٜٗث؛ ٗىثدر ؿَٙ إعدتز تٍرلٜٜر تإلٜضثحٙ نٙ تٍِضرِؾ؛ ٗريُٗ حئضرتء تٍحعٗز 
تٍرٙ رٖرُ حدرتشد تٍشًَٗ تالْشثْٙ ٗتٍحٜةد تالضرِثؿٜد ٍٗغؾ تٍخػػ تٍِْثشحد ٍَردخل تٍِْٖٙ 

ٗتٍْٖٗع حثٍِضرِؾ. ٌِث رـِل ؿَٙ رِْٜد ِضرِـٖث  ٗرٗؼٜهٖث نٙ حرتِص رـَُٜ تٍخدِد تالضرِثؿٜد
 تٍدتخَٛ ٗتٍِضرِؾ تٍِعَٙ تٍِعٜػ حٖث؛ ٗتٍِشثِٕد نٙ عل تٍِضٌالذ تٍيِٜٗد"

 األهداف االستراتيجية:

 _ الغايه االستراتيجيه االولي: تحقيق التميز في تعليم وتعلم الخدمه االجتماعيه.

 االىذاف االستزاتيجيو:

  للمناىج ًتكنٌلٌجيا التعليم ًالتعلمتطٌيز دًرٍ  -1

 تطثيق نظم تقٌيم الطالب. -2

 تطٌيز منظٌمح االرشاد االكاديمَ ًالذعم الطالتَ . -3

 طزح تزامج ًمقزراخ تجذب الطالب ًتناسة احتياجاخ العمل.-4

 _ الغايه االستراتيجيه الثانيه: تحقيق التميز في البحث العلمي واالبتكار بالكليه.

  االستزتيجيو:األىذاف 

 إنشاء قاعذج تياناخ لألتحاث ، ًأصحاب المصلحح ، ًالشزكاء لشيادج فزص التسٌيق ًالتمٌيل . -1

 تكٌين مجمٌعاخ تحثيو في مجاالخ التميش.  -2

 ًضع الياخ لتشجيع ًسياده عذد الناشزين تالمجلو العلميو المحكمو دًليا.-3

  يز في الشراكة المجتمعية للكلية بالمجتمع المحلي._ الغايه االستراتيجيه الثالثه : تحقيق التم

  األىذاف االستزاتيجيو:

 خذمح قضايا المجتمع ًإحتياجاخ أصحاب المصلحو تالمجتمع. -1

 سيادج حجم الخذماخ اليادفح المقذمح للمجتمع . -2

 تعشيش مشاركح مؤسساخ المجتمع فَ العمليح التعليميح ًالثحثيح. -3

 مع الخزيجين ًاالصذقاء ًالشزكاء .التٌاصل المستمز  -4

 المساىمح فَ تناء قذراخ المجتمع المحلَ . -5

 
 
 
 



 ذبهذب: اهِٖنل اهخٌظٖيٕ هونوٖج :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكتب عمٌد 

 الكلٌة

وحدة شكاوي 

 الطالب

الكلٌة وكٌل 

لشئون 

التعلٌم 

 والطالب

وكٌل الكلٌة 

لشئون 

الدراسات 

العلٌا 

 والبحوث

وكٌل الكلٌة 

لشئون خدمة 

المجتم  

 وتنمٌة البٌئة

 عمٌد الكلٌة

األاسام 

 العلمٌة

إدارة 

شئون 

 الطالب 

 وحدة ضمان الجودة 

 وحدة التدرٌب المٌدانً 

وحدة التقوٌم 

واإلمتحانات )مرحلة 

 البكالورٌوم (

وحدة تنمٌة 

الموارد 

والمشروعات 

 البٌئٌة 

 مشروعات البٌئة 

تسوٌق البحوث 

 والمؤتمرات  

وحدة األزمات 

 والكوارث

اسم خدمة 

 الفرد

 وحدات ذات طاب  خاص

مركز العالج اإلجتماعً 

مركز إعداد القادة 

 والبحوث 

وحدة تكنولوجٌا 

 المعلومات 

 وحدة  مجلة الكلٌة

التقوٌم وحدة 

واإلمتحانات 

)مرحلة الدراسات 

 العلٌا(

 مجلم الكلٌة

اسم 

مجاالت 

الخدمة 

 اإلجتماعٌة

مكتب 

 الوكٌل

إدارة 

 المكتبة

إدارة 

رعاٌة 

 الشباب

مدٌر 

عام 

 الكلٌة 

إدارة 

الشون 

 اإلدارٌة 

 إدارة إدارة الشئون الطبٌة 

 التغذٌة 

إدارة العالاات 

 الثقا ٌة

إدارة الدراسات 

 العلٌا

 وحدة متبعة الخرٌجٌن 

وحدة البحوث 

والمؤتمرات ))مؤتمر 

 الكلٌة ((

اسم خدمة 

 الجماعة 

اسم 

التخطٌط 

 اإلجتماعً

اسم 

تن ٌم 

 المجتم 

مكتب 

 الوكٌل

مكتب 

 الوكٌل

إدارة 

الشون 

 امالٌة 

إدارة 

 التورٌدات 



 يٖج تبهنوٖجواألكشبى اهؼراتؼب: 
 :كشى خديج اهفرد (0

 إخخضبضَ اهيلرراح ّاهتضّدّٖدخل فٕ 

 :اهخبضج تيب ٖوٕ

 ػوٕ يشخّٔ اهتنبهّرّٖس: .أ 
ؿَِٜثذ  –أشثشٜثذ تٍِِثرشد نٛ خدِد تٍهرد  –ِدخل تٍِِثرشد تٍـثِد نٛ تٍخدِد تالضرِثؿٜد 

ِٖثرتذ ٗرػحٜيثذ نٛ خدِد  –ِْثذش ْٗؼرٜثذ نٛ ِِثرشد خدِد تٍهرد  –تٍِِثرشد نٛ خدِد تٍهرد 
 –ِضرٗؽ حعسٛ ٍَرخرش تٍِررحػ حخدِد تٍهرد  –تٍهرد حثٍَلد تإلْضَٜزٜد ْظٗط نٛ خدِد  –تٍهرد 

 ردرٜج ِٜدتْٛ.

 ػوٕ يشخّٔ اهدراشبح اهؼوٖب: .ة 
تالضرِثؿٜد نٛ ِضثل  ريُٜٗ تٍحرتِص –ىغثٜث نٛ خدِد تٍهرد  – E تٍرخظط نٛ خدِد تٍهرد أشس

ـَُٜ تٍخدِد ر –تٍخدِد تالضرِثؿٜد تٍدٍٜٗد  –حعز ِريدُ نٛ ِضثل تٍرخظط  –تٍرخظط 
 ردرٜج ِٜدتْٛ. –تالضرِثؿٜد 

تٍردخل تٍِْٖٙ ِؾ تٍِغرحّٜ ْهشًٜث  –= تالشرٜد تٍيغثةٜد  -أشس تٍخدِد تالضرِثؿٜد تالٌٌَْٜٜٜد 
 ٗؿيًَٜث 

 :كشى خديج اهسيبػج (9
 :ّٖدخل فٕ إخخضبضَ اهيلرراح ّاهتضّد اهخبضج تيب ٖوٕ

 :ػوٕ يشخّٔ اهتنبهّرّٖس . أ
ؿَِٜثذ تٍِِثرشد نٛ  –أشثشٜثذ تٍِِثرشد نٛ خدِد تٍضِثؿد  –تالضرِثؿٜد تإلرظثل نٛ تٍخدِد 

ِٖثرتذ ٗرػحٜيثذ نٛ خدِد تٍضِثؿد  -ِْثذش ْٗؼرٜثذ نٛ ِِثرشد خدِد تٍضِثؿد –خدِد تٍضِثؿد 
 –ِضرٗؽ حعسٛ ٍَرخرش ِررحػ حخدِد تٍضِثؿد  –ْظٗط نٛ خدِد تٍضِثؿد حثٍَلد تإلْضَٜزٜد  –

 ردرٜج ِٜدتْٛ.

 

 

 



 :يشخّٔ اهدراشبح اهؼوٖبػوٕ  . ة
ريُٜٗ تٍحرتِص تالضرِثؿٜد نٛ  –ىغثٜث نٛ خدِد تٍضِثؿد  –Eتٍرخظط نٛ خدِد تٍضِثؿد  أشس

رـَُٜ تٍخدِد  –تٍخدِد تالضرِثؿٜد تٍدٍٜٗد  –حعز ِريدُ نٛ ِضثل تٍرخظط  –ِضثل تٍرخظط 
 .ردرٜج ِٜدتْٛ –تالضرِثؿٜد 

تٍردخل تٍِْٖٙ نٙ ِضثل تٍرخظط  –رعَٜل عثالذ تٍِِثرشد تٍِْٖٜٔ  –رٗضٜٖثذ تٍِِثرشد تٍِْٖٜد 
 تالرظثل ٗتٍرهثؿل تٍضِثؿٙ . –حرْثِص ِؤششثذ تٍـِل ِؾ تٍضِثؿثذ 

 :كشى خٌظٖى اهيسخيغ . ح
 :ّٖدخل فٕ إخخضبضَ اهيلراراح ّاهتضّد اهخبضج تيب ٖوٕ

 ػوٕ يشخّٔ اهتنبهّرّٖس: . أ
ؿَِٜثذ تٍِِثرشد نٛ رْؼُٜ  –تٍِِثرشد نٛ رْؼُٜ تٍِضرِؾ أشثشٜثذ  –ِيدِد نٛ تٍرؿثٜد تالضرِثؿٜد 

 –ِٖثرتذ ٗرػحٜيثذ نٛ رْؼُٜ تٍِضرِؾ  -ِْثذش ْٗؼرٜثذ نٛ ِِثرشد رْؼُٜ تٍِضرِؾ –تٍِضرِؾ 
 –ِضرٗؽ حعسٛ ٍَرخرش تٍِررحػ حرْؼُٜ تٍِضرِؾ  –ْظٗط نٛ رْؼُٜ تٍِضرِؾ حثٍَلد تإلْضَٜزٜد 

 ردرٜج ِٜدتْٛ.

 اهؼوٖب:ػوٕ يشخّٔ اهدراشبح  . ة
ريُٜٗ تٍحرتِص تالضرِثؿٜد نٛ ِضثل  –ىغثٜث نٛ رْؼُٜ تٍِضرِؾ  –ضـحد تٍرخظط نٛ رْؼُٜ تٍِضرِؾ 

رـَُٜ تٍخدِد  –تٍخدِد تالضرِثؿٜد تٍدٍٜٗد  –حعز ِريدُ نٛ ِضثل تٍرخظط  –تٍرخظط 
 ردرٜج ِٜدتْٛ. –تالضرِثؿٜد 

رْؼُٜ تٍِضرِؾ  –الظالط تالضرِثؿٙ رْؼُٜ تٍِضرِؾ ٗىغثٜث ت –حْثء ىدرتذ تٍِْؼِثذ تالضرِثؿٜد 
 .ِْٗؼِثذ تٍِضرِؾ تٍِعَٙ 

 كشى اهخخطٖط االسخيبػٕ: . ح
 :ّٖدخل فٕ إخخضبضَ اهيلراراح ّاهتضّد اهخبضج تيب ٖوٕ

 ػوٕ يشخّٔ اهتنبهّرّٖس: . أ
تٍشٜثشد  –رِْٜد إضرِثؿٜد  –تٍرخػٜػ تالضرِثؿٛ  –درتشثذ شٌثْٜد ٗحٜةٜد نٛ تٍخدِد تالضرِثؿٜد 

ْظٗط نٛ  –إدترخ تٍِؤششثذ تالضرِثؿٜد  –ِْثٕص تٍحعز نٛ تٍخدِد تالضرِثؿٜد  –تالضرِثؿٜد 
 –ِضرٗؽ حعسٛ ٍَرخرش تٍِررحػ حثٍرخػٜػ تالضرِثؿٛ  –تٍرخػٜػ تالضرِثؿٛ حثٍَلد تإلْضَٜزٜد 

 .ردرٜج ِٜدتْٛ



 ػوٓ يشخّٔ اهدراشبح اهؼوٖب: . ة
ريُٜٗ تٍحرتِص  -تالضرِثؿٛىغثٜث نٛ تٍرخػٜػ  –Eتٍرخظط نٛ تٍرخػٜػ تالضرِثؿٛ  تشس

حعز ِريدُ نٛ ِضثل  –إشررترٜضٜثذ تٍشٜثشد تالضرِثؿٜد  –تالضرِثؿٜد نٛ ِضثل تٍرخظط 
ٜعَل خػػ  ردرٜج ِٜدتْٛ –ٍخدِد تالضرِثؿٜد رـَُٜ ت –تٍخدِد تالضرِثؿٜد تٍدٍٜٗد  –تٍرخظط 

ثذ ِشريحَٜد نٙ حعٗز ترضثٕ –تٍشٜثشد تالضرِثؿٜد ٗرخػٜػ ْٗؿٜد تٍعٜثخ  –تٍرِْٜد تالضرِثؿٜد 
 تٍرخظٜط .

 :كشى يسبالح اهخديج االسخيبػٖج . ح
 -:ّٖدخل فٕ إخخضبضَ اهيلراراح ّاهتضّد اهخبضج تيب ٖوٕ

 :ػوٓ يشخّٔ اهتنبهّرّٖس . أ
تٍخدِد تالضرِثؿٜد  –تٍخدِد تالضرِثؿٜد نٛ ِضثل تألشرخ ٗتٍػهٍٗد  –ِيدِد نٛ تٍخدِد تالضرِثؿٜد 

تٍخدِد  –تٍخدِد تالضرِثؿٜد نٛ تٍِضثل تٍرـَِٜٛ ٗرؿثٜد تٍضحثج  –تٍحٜةد نٛ تٍِضثل تٍـِثٍٛ ٗعِثٜد 
 –تٍخدِد تالضرِثؿٜد نٛ ِضثل تٍدنثؽ تالضرِثؿٛ  –تالضرِثؿٜد نٛ تٍِضثل تٍػحٛ ٗرؿثٜد تٍِـثىّٜ 
ْظٗط نٛ ِضثالذ تٍخدِد تالضرِثؿٜد حثٍَلد  –تٍخدِد تالضرِثؿٜد نٛ ِضثل رؿثٜد تٍِشّْٜ 

 .ردرٜج ِٜدتْٛ –رٗؽ حعسٛ ٍَرخرش تٍِررحػ حِضثالذ تٍخدِد تالضرِثؿٜد ِض –تإلْضَٜزٜد 

 :ػوٕ يشخّٔ اهدراشبح اهؼوٖب . ة
ىغثٜث نٛ  –Eتٍرخظط نٛ ِضثالذ تٍخدِد تالضرِثؿٜد  تشس –ِضثالذ تٍخدِد تالضرِثؿٜد 

 تٍعدٜسدتإلرضثٕثذ  –ريُٜٗ تٍحرتِص تالضرِثؿٜد نٛ ِضثالذ تٍرخظط  –ِضثالذ تٍخدِد تالضرِثؿٜد 

رـَُٜ  –تٍخدِد تالضرِثؿٜد تٍدٍٜٗد  –حعز ِريدُ نٛ ِضثل تٍرخظط  –نٛ تٍخدِد تالضرِثؿٜد 
تشررترٜضٜثذ تٍردخل  –رػٜٗر تٍِْؼِثذ تالضرِثؿٜد تدترخ  ردرٜج ِٜدتْٛ –تٍخدِد تالضرِثؿٜد 

 تٍرخظظٙ .تٍِِثرشد تٍِريدِد نٙ ِضثل  –تٍِْٖٙ 

هيرضوج اهتنبهّرّٖس فلد ّافق يسوس اهنوٖج تسوشخَ ركى ايب ػً اهالئضج اهداخوٖج اهسدٖدٍ  -
ػوٓ اهتدء تبهؼيل تيشرّع اهالئضج اهداخوٖج اهسدٖدٍ هيرضوج  9/9/9109( تخبرٖخ 569)

ِٗٗتدٕث : تٍهرىد تالٍٗٙ ) تٍهظل تالٗل ( ؿَُ  9191-9109اهتنبهّرّٖس هوؼبى اهسبيؼج 
تٍضرٜـد تالشالِٜد ٗىغثٜث تالشرٓ  –ؽ ِيدِد نٙ ؿَُ تالضرِث –تٍْهس ٗتٍخدِد تالضرِثؿٜد 

تٍِدخل تٍٙ تٍشًَٗ تالْشثْٙ ٗتٍحٜةد  –تٍِدخل تٍٙ تٍرؿثٜد ٗتٍخدِد تالضرِثؿٜد  –ٗتٍِضرِؾ 
تالرظثل ٗتٍرهثؿل تٍضِثؿٙ ، تِث ) تٍهظل تٍسثْٙ ( تٍَلد تٍـرحٜد ٗنّ تٍرشضٜل نٙ  –تالضرِثؿٜد 

عيٗو تالْشثّ  –ُ شٜثشٜد ٗىغثٜث تٍِضرِؾ ؿَٗ –تالىرظثد تالضرِثؿٙ  –تٍخدِد تالضرِثؿٜد 



ٍلد  –ؿَُ تٍْهس تالضرِثؿٙ  –ِدخل تٍِِثرشد تٍـثِد نٙ تٍخدِد تالضرِثؿٜد  –ٌِٗثنعد تٍهشثد 
 زٜثرتذ ِٜدتْٜد . –تْضَٜزٜد 

 :اهدرسبح اهؼويٖج اهخٓ خيٌضِب اهنوٖج: خبيشًب

  درضد تٍحٌثٍٗرٜٗس نٙ تٍخدِد تإلضرِثؿٜد. (9
 ) ْٕٗثً دحَِٗثذ ِرْٗؿد نٙ ِضثالذ تخر٘ (دحَُٗ تٍدرتشثذ تٍـَٜث نٙ ِضثالذ تٍخدِد تإلضرِثؿٜد  (2
 –خدِد تٍِثؿد  –درضد تٍِثضشرٜر نٙ تٍخدِد تإلضرِثؿٜد نٙ تٍرخظظثذ تٍرثٍٜد )خدِدتٍهرد  (9

 ِضثالذ تٍخدِد تإلضرِثؿٜد ( –تإلضرِثؿٛ تٍرخػٜػ – رْؼُٜ تٍِضرِؾ
 –ِثؿد ضخدِد تٍ –تٍهرد  )خدِد :كٙ تٍخدِد تإلضرِثؿٜد رخظظثذدرضد دٌرٗرتٓ تٍهَشهد  (4

 ِضثالذ تٍخدِد تإلضرِثؿٜد(. –تإلضرِثؿٛ تٍرخػٜػ – رْؼُٜ تٍِضرِؾ
 :درضد تٍحٌثٍٗرٜٗس نٙ تٍخدِد تإلضرِثؿٜد )ْؼثُ تٍرـَُٜ تٍِهرٗط( نٛ تٍرخظظثذ تٍرثٍٜد (1
 .تٍرخػٜػ ٗتٍرِْٜد .أ 
 تٍخدِد تإلضرِثؿٜد ٗرؿثٜد تٍضحثج. .ج 
 تإلْعرتم ٗتٍدنثؽ تإلضرِثؿٛ. .ش 
 رْؼُٜ ٗرِْٜد تٍِْثػو تٍـضٗتةٜد ٗتٍِضرِـثذ تٍِعَٜد. .د 
 .ٗ٘ تإلعرٜثضثذ تٍخثظدذرؿثٜد تألشر ٗ .ٓ 

 خّضٖف ترٌبيز تنبهّرّٖس اهخديج االسخيبػٖج تبهنوٖج:: شبدشب

 : أشبشٖج يؼوّيبح  (0

 تٍخدِد تالضرِثؿٜد: تٍحرْثِص تشُ .أ 

 أعثدٚ : تٍحرْثِص ػحٜـد .ج 

 : ضِٜؾ أىشثُ تٌٍَٜدتٍحرْثِص ؿّ تٍِشةٗل تٍيشُ .ش 
 9/6/2292 :تٍحرْثِص ىرتر إ رثرٜخ .د 
 أ.د/ ْٜهّٜ ظثحر ؿحدتٍعٌُٜ  ِْشو تٍحرْثِص .ٓ 

 : يخخضضج يؼوّيبح  (9

 : هوترٌبيز اهؼبيج األُداف (9

 



 ٖخضيً ترٌبيز خؼوٖى اهخديج االسخيبػٖج ػوٓ يشخّْ اهتنبهّرّٖس خضلٖق األُداف اهخبهٖج: 

رزٜٗد تٍػالج حثٍِـثرم تألشثشٜد ٗتٍْؼرٜثذ تٍـَِٜد ٍَـَُٗ تإلْشثْٜد ٗتالضرِثؿٜد ذتذ تٍظَد  9/9
 حثٍخدِد تالضرِثؿٜد، ٌٜٗهٜد تالشرهثدخ ِْٖث. 

رزٜٗد تٍػثٍج حثٍِـثرم تألشثشٜد ٍَخدِد تالضرِثؿٜد ْٗؼرٜثذ ِْٗثذش تٍِِثرشد تٍِْٖٜد ٌٜٗهٜد  9/2
 تالشرهثدخ ِْٖث. 

 نٛ تٍـِل تٍِْٖٛ. دٜسدتٍريْٜثذ تٍعٛ رٌٍْٗٗضٜث تٍِـَِٗثذ ٗتٍػالج ن تذرِْٜد ِٖثر 9/9

 رِْٜد تٍرزتُ تٍػالج حأخالىٜثذ ٗىُٜ تٍِِثرشد تٍِْٖٜد نٛ ِِثرشرُٖ.  9/4

 إؿدتد تٍػثٍج إلضرتء تٍحعٗز تٍـَِٜد.  9/1

شثو تٍرـثِل نٛ ؿَِٜثذ رعَٜل تٍيغثٜث ٗتٍِضٌالذ تالضرِثؿٜد ٌٍثند تْ رِْٜد ِٖثرتذ تٍػالج 9/6
 نٛ تٍخدِد تالضرِثؿٜد نٛ إػثر تٍشٜثشثذ تالضرِثؿٜد ٗتٍِرلٜرتذ تٍـثٍِٜد. 

إٌشثج تٍػالج تٍِٖثرتذ ٗتألشثٍٜج تٍعدٜسد تٍِررحػد حئدترخ ِؤششثذ تٍرؿثٜد تالضرِثؿٜد  9/9
  ٗتٍخدِثذ تإلْشثْٜد.

ٍرـثِل نٛ تٍخدِد إٌشثج تٍػالج تٍِٖثرتذ تٍالزِد ٍَِِثرشد تٍِْٖٜد ِؾ ٌثند أْشثو ت 9/8
 تالضرِثؿٜد نٛ ِضثالذ تٍِِثرشد تٍِرْٗؿد ٗتحرٌثر تٍعَٗل تٍِْثشحد ٍٖث ٗريُٜٜ ؿثةد تٍِِثرشد.

 : اهترٌبيز يً اهيشخِدفج اهخؼوٖيٖج اهيخرسبح (9

 اهيؼرفج ّاهفِى:-0

تٌِبٖج اهترٌبيز اهخؼوٖيٕ هتنبهّرّٖس اهخديج االسخيبػٖج ٖنًّ اهطبهة كد انخشة اهيؼبرف  
 ػوٓ فِى اٗخٕ: ّاهلدرث

تٍْؼرٜثذ تٍـَِٜد نٛ ِضثل تٍـَُٗ تإلْشثْٜد تالضرِثؿٜد تٍرٛ رهشر تٍشًَٗ تإلْشثْٛ ٍألنرتد  -9-9
 ٗتألشر ٗؿالىرٔ حثٍحٜةد تالضرِثؿٜد.



تٍْؼرٜثذ تٍـَِٜد نٛ ِضثل تٍـَُٗ تإلْشثْٜد تالضرِثؿٜد تٍرٛ رهشر تٍشًَٗ تإلْشثْٛ  -9-2
 ٍَضِثؿثذ ٗؿالىرٔ حثٍحٜةد تالضرِثؿٜد.

تٍْؼرٜثذ تٍـَِٜد نٛ ِضثل تٍـَُٗ تإلْشثْٜد تالضرِثؿٜد تٍرٛ رهشر شًَٗ تٍِضرِـثذ  -9-9
 .ٗتٍِْؼِثذ ٗؿالىرٖث حثٍحٜةد تالضرِثؿٜد

 .رثرٜخ تٍخدِد تالضرِثؿٜد ِعًَٜث -9-4

  .رثرٜخ تٍخدِد تالضرِثؿٜد ؿثًٍِٜث -9-1

 .ٗتألشرتألشس تٍـثٍِٜد تٍرٛ ريُٗ ؿَٜٖث ْؼرٜثذ ِْٗثذش تٍِِثرشد تٍِْٖٜد ِؾ تألنرتد  -9-6

  .تألشس تٍـثٍِٜد تٍرٛ ريُٗ ؿَٜٖث ْؼرٜثذ ِْٗثذش تٍِِثرشد تٍِْٖٜد ِؾ تٍضِثؿثذ -9-9

 .تألشس تٍـثٍِٜد تٍرٛ ريُٗ ؿَٜٖث ْؼرٜثذ ِْٗثذش تٍِِثرشد تٍِْٖٜد ِؾ تٍِضرِـثذ ٗتٍِْؼِثذ -9-8

 خظثةط ِٜثدّٜ ِٗضثالذ ِِثرشد تٍخدِد تالضرِثؿٜد ٗنيًث ألْضػرٖث. -9-1
 رشد تٍخدِد تالضرِثؿٜد ٗنيًث ألْشثو تٍـِالء.خظثةط ِٜثدّٜ ِٗضثالذ ِِث -9-92

 ػحٜـد تٍـْثظر ٗتٍِضٌالذ نٛ تٍِضرِؾ تٍِظرٚ ؿَٙ تٍِشرّٜٜٗ تألظلر ٗتألٗشػ. -9-99

 ػحٜـد تٍيغثٜث ٗتٍِضٌالذ نٛ تٍِضرِؾ تٍِظرٚ ؿَٙ تٍِشرٗ٘ تألٌحر. -9-92

 تٍرضرٜـثذ تالضرِثؿٜد ٗتٍيٗتّْٜ تٍِررحػد حِِثرشد تٍِْٖد ِعًَٜث. -9-99
 ِثؿٜد ٗتٍيٗتّْٜ تٍِررحػد حِِثرشد تٍِْٖد ؿثًٍِٜث.تٍرضرٜـثذ تالضر -9-94
 .تٍشٜثشد تالضرِثؿٜد ٍَدٍٗد ٗىغثٜث تٍرِْٜد ٗعيٗو تإلْشثّ -9-91
 .تٍِحثدا ٗتألشس تٍرٛ ريُٗ ؿَٜٖث ِِثرشد تٍخدِد تالضرِثؿٜد نٛ تٍِضرِؾ -9-96
 تٍخظثةط تالٌٍٜٗٗضٜد ٍَِضرِـثذ تٍرٛ ٜـِل حٖث تألخظثةّٜٗ تالضرِثؿّٜٗ. -9-99
 .َِٛ نٛ ِضثل تٍرخظطخظثةط تٍحعز تٍـ -9-98
 رظِِٜثرٔ تٍحعز تٍـَِٛ ٗؿَِٜثرٔ تألشثشٜد نٛ ِضثالذ تٍِِثرشد. -9-91
 .أْشثو تٍِِثرشد تٍِْٖٜد ٗتٍـالىد تٍرحثدٍٜد نِٜث حْٜٖث -9-22
 ْؼُ ٗأشثٍٜج إدترخ ِؤششثذ تٍرؿثٜد تالضرِثؿٜد -9-29
 رػحٜيثذ تٍْؼُ ٗتألشثٍٜج تإلدترٜد نٛ ِؤششثذ تٍرؿثٜد تالضرِثؿٜد. -9-22
 اهذٌُٖج:اهيِبراح -9

 تٌِبٖج اهدراشج فٕ ُذا اهترٌبيز يً اهيخّكغ أً ٖنخشة اهطبهة اهيِبراح اهذٌُٖج اهخبهٖج: 

 ٜعَل تٍِضٌالذ تالضرِثؿٜد ٍألنرتد ٗتألشر ٗتٍضِثؿثذ. -2-9
 ٜعَل تٍِضٌالذ تالضرِثؿٜد ٗىغثٜث تٍِضرِؾ ِٗؤششثرٔ.  -2-2



 .ٜعَل شٜثشد تٍرؿثٜد تالضرِثؿٜد نٛ تٍِضرِؾ -2-9

رِثؿٜد ٍألنرتد ٗتألشر ٗتٍضِثؿثذ نٛ غٗء تٍْؼرٜثذ تٍـَِٜد نٛ تالض ذٜهشر تٍِضٌال -2-4
 ِضثل تٍـَُٗ تإلْشثْٜد ٗتالضرِثؿٜد.

ٜهشر تٍِضٌالذ ٗتٍيغثٜث تٍِررحػد حثٍِضرِؾ نٛ غٗء تٍْؼرٜثذ تٍـَِٜد نٛ ِضثل تٍـَُٗ  -2-1
 .تإلْشثْٜد ٗتالضرِثؿٜد

تٍِضٌالذ ٗتٍيغثٜث  ٜررحػ حثألحـثد تالضرِثؿٜد ٗتٍْهشٜد ٗتالىرظثدٜد ٗتٍشٜثشٜد نٛ -2-6
 .تٍِررحػد حثألنرتد ٗتألشر تٍرٛ ررـثِل ِـٖث تٍخدِد تالضرِثؿٜد

ٜررحػ حّٜ تألحـثد تالضرِثؿٜد ٗتٍْهشٜد ٗتالىرظثدٜد ٗتٍشٜثشٜد نٛ تٍِضٌالذ ٗتٍيغثٜث  -2-9
 تٍِررحػد حثٍضِثؿثذ تٍرٛ ررـثِل ِـٖث تٍخدِد تالضرِثؿٜد.

ٗتألشر نٛ إػثر تٍِـػٜثذ تٍـَِٜد ٗتٍرػحٜيٜد تٍرٛ ٜرٗىؾ ْرثةص تٍرـثِل ِؾ ِضٌالذ تألنرتد  -2-8
 ريُٗ ؿَٜٖث تٍِِثرشد تٍِْٖٜد نٛ تٍخدِد تالضرِثؿٜد.

ٜرٗىؾ ْرثةص تٍرـثِل ِؾ ِضٌالذ تٍضثِـثذ ٗتٍِضرِـثذ نٛ إػثر تٍِـػٜثذ تٍـَِٜد  -2-1
 ٗتٍرػحٜيٜد تٍرٛ ريُٗ ؿَٜٖث تٍِِثرشد تٍِْٖٜد نٛ تٍخدِد تالضرِثؿٜد.

 .ِضٌالذ تألنرتد ٗتألشررتذ تٍِعَٜد ٗتٍرٛ رررحػ حعدٗز ّ تٍِرلٜٜعدد تٍـالىثذ حٜ  -2-92
ِضٌالذ تٍضِثؿثذ ذ تٍِعَٜد ٗتٍرٛ رررحػ حعدٗز حّٜ تٍِرلٜرت ٜعدد تٍـالىثذ  -2-99

 .ٗتٍِضرِـثذ
 .ٜعدد تعرٜثضثذ تألنرتد ٗتألشر ٜٗررحٖث عشج أٍٜٗٗثرٖث  -2-92
 .ٜعدد تعرٜثضثذ تٍضِثؿثذ ٗتٍِضرِـثذ ٜٗررحٖث عشج أٍٜٗٗثرٖث  -2-99
 .ٜخرثر أْشج تٍعَٗل ٍِضٌالذ أْشثو تألنرتد ٗتألشر حّٜ تٍـدٜد ِّ تٍحدتةل  -2-94
 ٍِضرِـثذ حّٜ تٍـدٜد ِّ تٍحدتةل ٜخرثر أْشج تٍعَٗل ٍِضٌالذ أْشثو تٍضِثؿثذ ٗت  -2-91
 اهيِبراح اهيٌِٖج: -3

 تٌِبٖج اهدراشج فٕ ُذا اهترٌبيز يً اهيخّكغ أً ٖنخشة اهطبهة اهيِبراح اهيٌِٖج اهخبهٖج: 

 ؿالىثذ ِْٖٜد ْثضعد ِؾ تٍـِالء ؿَٙ تٍِشرٗ٘ تألظلر ٗتألٗشػ.ٜحْٙ  -9-9
 ٜحْٙ ؿالىثذ ِْٖٜد ْثضعد ِؾ تٍـِالء ؿَٙ تٍِشرٗ٘ تألٌحر)تٍِضرِـثذ ٗتٍِْؼِثذ(. -9-2
 ٜضر٘ تٍِيثحالذ ٗتٍضَشثذ تٍِْٖٜد ِؾ تألْشثو ؿَٙ تٍِشرّٜٜٗ تألظلر ٗتألٗشػ -9-9
 ٌحر.ْٜؼُ تالضرِثؿثذ ٗتٍْدٗتذ ِؾ تألْشثو ؿَٙ تٍِشرٗ٘ تأل -9-4
 ٜشرخدُ أشثٍٜج ىٜثس عثضثذ ِٗضٌالذ تٍـِالء ؿَٙ ٌثند تألْشثو  -9-1



 ٜررج عثضثذ ِٗضٌالذ أْشثو تٍـِالء ٗنيث ألٍٜٗٗثرٖث ؿَٙ أشس ؿَِٜد.  -9-6
 .ٜظُِ خػػ تٍردخل تٍِْٖٛ ِؾ أْشثو تٍـِالء ؿَٙ ِشرٗ٘ تألنرتد ٗتألشر -9-9
 .تٍظلٜرخ ٜظُِ خػػ تٍردخل تٍِْٖٛ ِؾ أْشثو تٍـِالء ؿَٙ تٍِشرٗ٘ تٍضِثؿثذ -9-8
 ٜظُِ خػػ تٍردخل تٍِْٖٛ ِؾ أْشثو تٍـِالء ؿَٙ ِشرٗ٘ تٍِضرِـثذ ٗتٍِْؼِثذ. -9-1
 ٜيُٜ ؿثةد تٍِِثرشد تٍِْٖٜد ِؾ أْشثو تٍـِالء ِؾ تألنرتد ٗتألشر. -9-92
 .ٜيُٜ ؿثةد تٍِِثرشد تٍِْٖٜد ِؾ أْشثو تٍـِالء ِؾ تٍضِثؿثذ تٍظلٜرخ -9-99
 ضرِـثذ ٗتٍِْؼِثذ.ٜيُٜ ؿثةد تٍِِثرشد تٍِْٖٜد ِؾ أْشثو تٍـِالء تٍِ -9-92
 ٜٗؼم تٍرضرٜـثذ ٗتٍيٗتّْٜ ٍَعظٗل ؿَٙ عيٗو أْشثو تٍـِالء تٍرٛ ٜرـثِل ِـٖث -9-99
  ٜشـٙ إٍٙ رلٜٜر تٍرضرٜـثذ ٗتٍيٗتّْٜ تٍرٛ رـٗو رعيٜو ِظثٍظ تٍـِالء ٗرػٜٗرٕث. -9-94
 ٜضر٘ تٍحعٗز تٍرػحٜيٜد نٙ ِضثل تٍرخظط. -9-91
 ٜظُِ أدٗتذ تٍحعز تٍِررحػد حِضثل تٍرخظط. -9-96
 تٍِْٖٜد تٍرٛ ررْثشج ِؾ ػحٜـد ٌل ْشو ٗعثضثرٔ ِٗضٌالرٔ ٜػحو تألدٗتر -9-99
 ِٜثرس أدٗتر تٍِْٖد حثٍرْشٜو ِؾ أؿغثء نرٜو تٍـِل تٍِرْٗؿد تٍرٙ ٜـِل ِـٖث.  -9-98
 .ْٜهذ حرتِص تٍردخل تٍِْٖٛ ؿَٙ ٌثند ِشرٜٗثذ تٍِِثرشد -9-91
 ْٜؼُ تٍِـشٌرتذ ٗتٍحرتِص تٍررنٜٖٜد تٍرٛ رشرٖدم رِْٜد ِٖثرتذ تٍـِالء. -9-22
 حثٍيُٜ ٗتٍِحثدا تٍِْٖٜد ِؾ ٌثند أْشثو تٍِِثرشد.َٜرزُ  -9-29
 َٜرزُ حثٍيُٜ ٗتألخالىٜثذ تٍِضرِـٜد ِؾ ٌثند أْشثو تٍِِثرشد -9-22
ٌٜرج تٍرشضٜالذ ٗتٍريثرٜر تٍِْٖٜد حٌثند أْٗتؿٖث ؿَٙ تٍِشرّٜٜٗ تألظلر ٗتألٗشػ حثٌٍهثءخ  -9-29

 تٍِػَٗحد.
 رٗ٘ تألٌحر حثٌٍهثءخ تٍِػَٗحد.ٌٜرج تٍرشضٜالذ ٗتٍريثرٜر تٍِْٖٜد حٌثند أْٗتؿٖث ؿَٙ تٍِش -9-24
 ٜضثرً نٛ رخػٜػ تٍِضرٗؿثذ ٗتٍحرتِص ؿَٙ ِشرٗ٘ تٍِضرِـثذ تٍِعَٜد أٗ تٍيِٜٗد. -9-21
 ٜضثرً نٛ رْهٜذ تٍِضرٗؿثذ ٗتٍحرتِص ؿَٙ ِشرٗ٘ تٍِضرِـثذ تٍِعَٜد أٗ تٍيِٜٗد. -9-26
 .نٛ حرتِص تٍردخل تٍِْٖٛتٍِضرِؾ  تٍِؤششد تٍِٗترد تٍِرثعد نٛ ٜٗؼم -9-29
 .ضدٜدخ ٜشرهٜد ِْٖث نٛ حرتِص ٗؿَِٜثذ تٍِشثؿدخ ؿَٙ ٌثند تٍِشرٜٗثذٜظل إٍٙ ِٗترد  -9-28
 اهيِبراح اهؼبيج ّاهيٌلّهج: -4

 تٌِبٖج اهدراشج فٕ ُذا اهترٌبيز يً اهيخّكغ أً ٖنخشة اهطبهة اهيِبراح اهؼبيج اهخبهٖج: 

 ٜشرخدُ ِٖثرتذ تالرظثل تٍَهؼٜد ٗكٜر تٍَهؼٜد ِؾ أْشثو تٍرـثِل. -4-9



 ْثضعد ِؾ أْشثو تٍرـثِل. ٌّٜٗ ؿالىثذ تضرِثؿٜد -4-2
 ٜدٜر تٍعٗترتذ تٍرٛ ٜضثرً نٜٖث حػرٜيد ِْثشحد. -4-9
 ٜغؾ ضدٗل زِْٛ ٍألْضػد تٍِْٖٜد ٗريُٜٜ ِث رُ إْضثزٓ. -4-4
 َٜرزُ حثٍِٗتؿٜد ٗتٍرٗىٜرثذ تٍزِْٛ نٛ ؿَِٔ تٍِْٖٛ. -4-1
ُ تٍسيثنٜد ٜشرخدُ تٍَلد حٌهثءخ حِث ٜرْثشج ضِٜؾ تٍْثس ؿَٙ تخرالم ْٗؿٜثرُٖ ِٗشرٜٗثرٖ -4-6

 .ضرِثؿٜد ٗتٍدْٜٜدٗتال
 ٜشرخدُ تٍَلد حػرٜيد ِْثشحد نٛ ؿَِٜثذ تٍرشضٜل. -4-9
ٜشرخدُ تألشثٍٜج تٍرٌٍْٗٗضٜد نٛ ؿَِٜثذ تٍرشضٜل ٗتالرظثل ٜٗرحثدل تٍِـَِٗثذ حّٜ  -4-8

 .ذِخرَم تٍِْؼِث
ٜشرخدُ تألشثٍٜج تٍرٌٍْٗٗضٜد نٛ تٍرِْٜد تٍِْٖٜد ٗتالػالؽ ؿَٙ تٍعدٜز نٛ تٍِـرند  -4-1

 .ٗتٍرػحٜو
 .تإلعظثء نٛ رعدٜد أٍٜٗٗثذ تعرٜثضثذ ِٗضٌالذ تٍـِالءٜشرخدُ  -4-92
 .ثٜشرخدُ تإلعظثء نٛ رعَٜل ْرثةص تٍحعٗز تٍرٛ ٜيُٗ حئضرتةٖ -4-99
 ٜيُٗ حثألْضػد تٍرٛ رـرِد ؿَٙ تٍرـَُ تٍذترٛ ٗتٍرـَُ تٍعر.  -4-92

 يّاضفبح خرٖز اهخديج االسخيبػٖج:: شبتؼب

 ٖسة أً ٖنًّ خرٖز اهخديج االسخيبػٖج كبدرًا ػوٓ: 

 رشثٍد تٍخدِد تالضرِثؿٜد، ٗىدررٖث ؿَٙ إعدتز تٍرلٜٜرتذ تٍِركٗحد نٛ تٍِضرِؾ. نُٖ (9
تالشرهثدخ ِّ تٍِـثرم ٗتٍْؼرٜثذ تٍـَِٜد ٍَـَُٗ تإلْشثْٜد تٍِررحػد حثٍخدِد تالضرِثؿٜد ِْٗثذش  (2

 ْٗؼرٜثذ تٍِِثرشد نٛ نُٖ تٍشًَٗ تإلْشثّ ٗحٜةرٔ ٗتٍردخل تٍِْٖٛ ِـٖث. 
ٍرعدٜد عثضثذ تألنرتد ٗتألشرخ ٗتٍضِثؿثذ ٗتٍِْؼِثذ ٗتٍِضرِـثذ  إضرتء تٍحعٗز تٍِٜدتْٜد (9

 تٍِعَٜد ِٗضٌالرٖث ٗتشرعدتز حرتِص ضدٜدخ ٍَرـثِل ِـٖث. 
 رٗؼٜم ِٖثرتذ ِِثرشد ِْٖد تٍخدِد تالضرِثؿٜد ٗنيث ٍِشرٜٗثذ تٍـِل تٍِْٖٛ. (4
تٍِِثرشد  تٍردخل حهـثٍٜد ِؾ ِضٌالذ أْشثو تٍِضرِؾ ؿَٙ تخرالم ِشرٜٗثرٖث ٗنٛ ِضثالذ (1

 تٍِرْٗؿد. 
 تٍِْٖٜد أْضػرٔشرخدتُ رٌٍْٗٗضٜث تٍِـَِٗثذ ٗريْٜثذ تالرظثل نٛ خػٗتذ ٗإضرتءتذ ت (6
 إدترخ ِؤششثذ تٍرؿثٜد تالضرِثؿٜد ٗتٍخدِثذ تإلْشثْٜد.  (9



ٗرْهٜذ ٗريُٜٜ حرتِص تٍردخل تٍِْٖٛ ِٗضرٗؿثذ تٍرؿثٜد تالضرِثؿٜد  تٍِضثرٌد نٛ رخػٜػ (8
 ضرِؾ.ٗتٍرِْٜد تإلْشثْٜد نٛ تٍِ

تالٍرزتُ حثٍِٜسثو تألخالىٛ ٍِْٖد تٍخدِد تالضرِثؿٜد نٛ تٍرـثِل ِؾ أْشثو تٍِضرِؾ ؿَٙ تخرالم  (1
 ِشرٜٗثرٖث. 

 .تٍرـَُ تٍذترٛ ٗتٍرـَُ تٍِشرِر ٌٍل ضدٜد نٛ تٍِْٖد (92
تٍِضثرٌد تٍهـثٍد ِؾ تٍرخظظثذ تألخر٘ نٛ إػثر تٍـِل تٍهرٜيٛ ٍرعيٜو إٔدتم ِؤششثذ  (99

 ٗرعشّٜ ْٗؿٜد خدِثرٖث.تٍرؿثٜد تالضرِثؿٜد 

  :تبهنوٖجشئًّ اهخؼوٖى ّاهطالة : ذبيٌب
أخذ  ٜٗعدد تٍِضَس تألؿَٙ ٍَضثِـثذ نٙ ْٖثٜد ٌل ؿثُ ضثِـٛ حْثء ؿَٙ إىررتط ِضثٍس تٍضثِـثذ 

رأ٘ ِضثٍس تٌٍَٜثذ تٍِخرَهد ؿدد تٍػالج ِّ أحْثء ضِٖٗرٜد ِظر تٍـرحٜد تٍذّٜ ٜيحَّٗ نٙ ٌل 
ٍـثِد أٗ ؿَٙ تٍضٖثدتذ ثٍرثٍٛ ِّ حّٜ تٍعثظَّٜ ؿَٛ ضٖثدخ تٍسثْٜٗد تِـٖد أٗ ٌَٜد نٙ تٍـثُ تٍضثِـٜ

 تٍِـثدٍد.

 :كتّل كٖد اهطالة (0
 سثْٜٗد ؿثِد.حِٗتنيد ٌِرج تٍرشٜو حثٍْشحد ٍَػالج تٍِظرّٜٜ  .أ 
 .ٗتندّٜ حثٍْشحد ٍَػالج كٜر تٍِظرِّٜٜٗتنيد تإلدترخ تٍـثِد ٍَ .ج 

 ٖشخرط هلٖد اهطالة فٓ اهسبيؼج هوضضّل ػوٕ درسج اهتنبهّرّٖس: (9
أّ ٌّٜٗ عثظال ؿَٛ ضٖثدخ تٍسثْٜٗد تٍـثِد ٌّٜٗٗ تٍيحٗل حرررٜج درضثذ تٍْضثط ٗنيث ٍِث ٜيررٓ  .أ 

 ِضثٍس تٍضثِـثذ ِٗضثٍس تٌٍَٜثذ.تٍِضَس تألؿَٛ ٍَضثِـثذ حـد أخذ رأ٘ 
تٌٍضم تٍػحٛ خَٗٓ ِّ تألِرتع تٍِـدٜد ٗظالعٜرٔ ٍَدرتشد تٍرٛ ٜريدُ ٍٖث ٗنيث ٍَيٗتؿد  ٜحّٜأّ  .ج 

 .تٍرٛ ٜغـٖث تٍِضَس تألؿَٛ ٍَضثِـثذ
 إسراءاح كٖد اهطالة: (3

تألّ حـد أّ ىثُ ٌِرج رْشٜو تٍيحٗل حررضٜعً ٌٍََٜد ْيدُ ًٍ تٍرْٖةد ْٗرِْٙ ًٍ عٜثخ ضثِـٜد شـٜدخ، 
 ٗأّ رعيو رهٗىث عرٛ ررخرش. 

ٜٗضج ؿًَٜ عثٍٜث أّ ريُٗ حئشرٌِثل إضرتءتذ تٍيٜد عرٛ رٌرشج تٍعيٗو تٍرٛ ررررج ؿَٛ ذًٍ ٍٗذًٍ 
 إلضرتءتذ تٍرثٍٜد:نرٗضٔ إٍٙ ىشُ ضةّٗ تٍػالج حثٌٍَٜد عرٛ رشرٌِل ت



 رشدٜد رشُٗ تإلخرحثر تٍضخظٛ الْٔ ضرػ إضرٜثز تٍيحٗل حثٌٍَٜد. .أ 
 إضرٜثز تٌٍضم تٍػحٛ. .ج 
 ٗ تٍِظرٗنثذ حثٍهٜزترشدٜد تٍرشُٗ تٍِيررخ أ .ش 
 رأضٜل تٍرضْٜد. .د 

 اهطبهة اهّافد: (4
 :إذا نٌح يً اهطالة اهّافدًٖ فؼوٖم أً خؤدٔ نل يب ٖؤدَٖ اهطبهة اهيضرٔ تبإلضبفج إهٓ

 ىٜد ٜؤدٚ ِرخ ٗتعدخ نيػ ؿْد تإلٍرعثو.رشُ  .أ 
 ِظرٗنثذ شْٜٗد رؤدٚ نٙ حدتٜد ٌل ؿثُ درتشٛ. .ج 
تٍػثٍج تٍٗتند ٍٔ عو تٍريدُ ٍإلِرعثْثذ ِّ تٍخثرش حشدتد تٍِظرٗنثذ تٍدرتشٜد تٍشْٜٗد تٍِيررخ  .ش 

 ؿَٙ تٍػثٍج تٍٗتند.
 إػبدث اهلٖد: (5

ؿثدخ ىٜدً ؿَٙ أّ ٜظدر ذًٍ ىرتر ٜضٗز ًٍ إذت رُ إرشثل تٍَِم ًٍ ؿَٛ ؿْٗتًْ أّ رريدُ حػَج إل
ِّ ِضَس تٌٍَٜد ٜٗـرع ؿَٛ ِضَس ضةّٗ تٍػالج حثٍضثِـد ٍَِٗتنيد ؿَٙ إؿثدخ ىٜد نٙ غٗء 

 تٍِشرْدتذ تٍِيدِد.

 يدث اهدراشج تبهنوٖج: (6
شْٗتذ ضثِـٜد ٗرٌّٗ تٍدرتشد  ِدخ تٍدرتشد ٍْٜل درضد تٍحٌثٍٗرٜٗس نٛ تٍخدِد تالضرِثؿٜد أرحؾ 

ثّ ْٖثةٙ عإِر ثٗررٌّٗ تٍدرتشد ِّ سِثْٜد نظٗل درتشٜد ٜـيحٖ تٍهظَّٜ تٍدرتشّٜٜأشثس ْؼثُ  ؿَٛ
ٗرـَّ تٍْرٜضد نٙ ْٖثٜد ٌل نظل درتشٛ، ٌّٜٗٗ ىٜد تٍػالج ٍَعظٗل ؿَٛ درضد تٍحٌثٍٗرٜٗس نٙ 

 .تٍخدِد تإلضرِثؿٜد ػحيث ٍِث ررغِْٔ تٍألةعد تٍرْهٜذٜد ٍيثّْٗ رْؼُٜ تٍضثِـثذ

 :اهٌخٖسج تبهنوٖجدرسبح اهٌسبش ّإػالً  (7
ْؼثُ رٗزٜؾ تٍدرضثذ ؿَٛ ٌل تإلِرعثّ تٍرعرٜر٘ ٗرٗظٜم تٍِيرر تٍِـرِد ٜعدد ِضَس تٌٍَٜد 

ٗتٍضهٗ٘ ٗأؿِثل تٍهظل تٍدرتشٛ حعٜز ال ريل تٍدرضد تٍِخظظد ٍإلِرعثّ تٍرعرٜر٘ تٍْٖثةٙ ؿّ 
 .ٜٔٗـرحر تٍػثٍج كثةحث ؿّ إِرعثّ تٍِيرر تٍذ٘ ٍُ ِٜرعّ نٜ ،درضد ٍَِيررتذ 92

 



 ٖلدر ٌسبش اهطبهة فٕ اهيلرراح ّفٕ اهخلدٖر اهؼبى تأضد اهخلدٖراح اٗخٖج:ّ

 % نأٌسر ِّ ِضِٗؽ تٍدرضثذ.12: ييخـــبز

 % ِّ ِضِٗؽ تٍدرضثذ.12% إٍٛ أىل ِّ 82: ِّ سٖد سـدا

 % ِّ ِضِٗؽ تٍدرضثذ.82% إٍٛ أىل ِّ 61: ِّ سٖـــد

 تٍدرضثذ.% ِّ ِضِٗؽ 61% إٍٛ أىل ِّ 12: ِّ يلتــّل
 -أيب رشّة اهطبهة فٖلدر تأضد اهخلدٖرًٖ اٗخًٖٖ:

 % ِّ ِضِٗؽ تٍدرضثذ.12% إٍٛ أىل ِّ 91: ِّ ضؼٖــف

 % ِّ ِضِٗؽ تٍدرضثذ91: أىل ِّ ضؼٖف سدًا

 :نٖفٖج ضشبة اهخلدٖر اهؼبى (8
 ٖخى ضشبة اهخلدٖر اهؼبى هوطالة اهٌبسضًٖ فٓ ٌِبٖج اهؼبى اهدراشٕ: 

 .ؿَٜٖث تٍػثٍج نٙ ؿدد ٗعدتذ ٌل ِيرررغرج تٍدرضد تٍعثظل  .أ 
تٍٗعدتذ( ؿَٙ ِضِٗؽ تٍٗعدتذ ٍَِيررتذ تٍدرتشٜد ٌّٜٗٗ  × ٜيشُ عثظل ضِؾ ) تٍدرضثذ .ج 

 .خثرش تٍيشِد ٕٗ تٍْشحد تٍِةٜٗد ٍْضثط تٍػالج
تٍِرضظ ٍريدٜرتذ تٍِيررتذ تٍدرتشٜد  ٜعشج تٍريدٜر تٍـثُ ٍَحٌثٍٗرٜٗس ؿَٛ أشثس تٍِرٗشػ .ش 

 .نٛ تٍشْٗتذ تألرحـدتٍرٙ درشٖث تٍػثٍج 
ْٜيل تٍػثٍج ِّ تٍهرىد تٍدرتشٜد تٍِيٜد حٖث تٍٛ تٍهرىد تٍدرتشٜد تألؿَٙ إذت ْضظ نٛ ضِٜؾ  .د 

ٗال رعرشج ِثدخ  ،تٍِيررتذ أٗ ٌثّ رتشحًث نِٜث ال ٜزٜد ؿّ ِيررّٜ ِّ نرىرٔ أٗ ِّ نرو أدْٛ
د تٍحٌثٍٗرٜٗس إال حـد تٍزٜثرتذ تٍِٜدتْٜد غِّ ٕذٓ تٍِيررتذ ؿَٛ أّ ال ٜعظل تٍػثٍج ؿَٛ درض

ٜٗؤدٚ تٍػثٍج تإلِرعثّ نِٜث رخَم نٜٔ ِّ ِيررتذ ِؾ ػالج تٍهرىد تٍرٛ ردرس حٖث  ،تٍْضثط نٜٖث
ٌِث ٜـيد نٛ ضٖر ْٗنِحر ِّ ٌل ؿثُ  ،ٕذٓ تٍِيررتذ ٜٗـرحر ْضثعٔ نٛ ٕذٓ تٍِيررتذ حريدٜر ِيحٗل

 .إِرعثّ ٍػَحد تٍهرىد تٍْٖثةٜد نِٜث ال ٜزٜد ؿّ ِيررّٜ
 :دخّل اإليخضبًفرص  (9

يً اهالئضج اهخٌفٖذٖج  81تلبء اهطبهة تفركخَ يضددا تضد أكضٕ يً اهشٌّاح طتلب هٌص اهيبدث 
 هلبًٌّ خٌظٖى اهسبيؼبح ّاهخٕ خضدد ػدد ّشٌّاح ّيراح دخّل اهطبهة اإليخضبً نبألخٕ:



 ِررثّ نيػ. اهفركج األّهٕ: .أ 
 سالز ِرتذ ) ِررثّ + ِرخ ٜؤد٘ نٜٖث تٍػثٍج تإلِرعثّ ِّ تٍخثرش( :اهفركج اهذبٌٖج .ج 
خِس ِرتذ )ِررثّ + سالز ِرتذ ٜؤد٘ نٜٖث تٍػثٍج تإلِرعثّ ِّ  :اهفركج اهذبهذج .ش 

 تٍخثرش(
خِس ِرتذ )ِررثّ + سالز ِرتذ ٜؤد٘ نٜٖث تٍػثٍج تإلِرعثّ ِّ  اهفركج اهراتؼج: .د 

 تٍخثرش(
ٖج فٓ اكل يً ٌضف اهيلرراح تبهفركج اهذبهذج فٓ اإليخضبً يً ّفٕ ضبهج رشّة طبهة اهفركج اهٌِبئ

 اهخبرر رخص هَ اإليخضبً فِٖب ضخٕ ٖخى ٌسبضَ.

 شثؿرثّ نيػ .ِدخ تإلِرعثّ تٍرعرٜرٚ أل٘ ِيرر ِّ تٍِيررتذ ٗ

  :اهخضّٖل ٌّلل كٖد اهطالة شرّط (01
ال ٌّٜٗ تٍرعٜٗل إال حّٜ تٌٍَٜثذ تٍرٛ رْثؼر حـغٖث تٍحـع ِّ عٜز ِدخ تٍدرتشد، تٍِيررتذ  

تٍدرتشٜد، تٍدرضثذ تٍـَِٜد تٍرٛ رِْعٖث تٌٍَٜد ْٕٗثً رعٜٗال أخر٘ رٌّٗ حّٜ تٌٍَٜثذ كٜر 
 تٍِرْثؼرخ.

تٍضثِـثذ ٗتٍرٛ ( ِّ تٍالةعد تٍرْهٜذٜدٍيثّْٗ رْؼُٜ 68/9ٗتألشثس نٛ ْيل ىٜد تٍػثٍج ْط تٍِثدخ )
ريغٙ حثألرٛ: " ْيل ىٜد تٍػالج ِّ ٌَٜد إٍٙ ٌَٜد أخر٘ كٜر ِْثؼرخ نٙ ذتذ تٍضثِـد أٗ نٙ ضثِـد 
أخر٘ حيرتر ِّ ِضَس تٌٍَٜرّٜ ٗذًٍ حضرػ أّ ٌّٜٗ شْد عظٍٗٔ ؿَٙ شْد تٍسثْٜٗد تٍـثِد ِشرٗنٜث 

َٜد نٙ رًَ تٍشْد) تٍعثظل ؿَٙ ٍَضرٗػ تٍِؤَٕد ٍَيحٗل حثٌٍَٜد ٗعثظال ؿَٛ تٍِضِٗؽ تٍذ٘ ىحَرٔ تٌٍ
 ضٖثدخ تٍسثْٜٗد تٍـثِد نٜٖث(

تٍضرٗػ تٍرٛ ٜغـٖث تٍِضَس تألؿَٛ ٍَضثِـثذ ٗٗررُ إضرتءتذ ْيل ٗىٜد تٍػالج ٗنيث ٍَغٗتحػ 
 ( ِّ تٍالةعد تٍرْهٜذٜد ٍيثّْٗ رْؼُٜ تٍضثِـثذ ٌثٍرثٍٛ:86ٗػحيث ٍِث ٗرد حثٍِثدخ )

 ً هوفركج االّهٕ.تبهٌشتج هلّاػد خضّٖل اهطالة اهيشخسدٖ .أ 

 :ضدر كرار اهيسوس األػوٓ هوسبيؼبح ٖفٖد األخٕ 99/7/9117تخبرٖخ 

  ٍٙأّ ٌّٜٗ رعٜٗل تٍػالج تٍِرضعّٜ ٍَيحٗل حثٍضثِـثذ أٗ تٍرتكحّٜ نٙ ْيل ىٜدُٕ ِّ ٌَٜد إ
أخر٘ كٜر ِرْثؼرخ ؿّ ػرٜو تٍرْشٜو تإلٌٍررْٗٛ ِؾ تٍرأٌٜد ؿَٙ أْٔ ٍّ ٜرُ ىحٗل رعٜٗل أٗ ْيل 

ؿّ  2291/2222ىٜد ٕؤالء تٍػالج ؿّ ػرٜو تٌٍَٜثذ أٗ تٍضثِـثذ، ٗرِذ تٍرعٜٗالذ ٍَـثُ 



تٍرْشٜو تإلٌٍررْٗٛ أٗال سُ شِظ ٍَػالج حثٍريدُ حئٍرِثشثذ ٗرىٜد حٖدم ريَٜل تإلكررتج ِيثحل  ػرٜو
ضْٜٔ(، ٗرُ رضٌٜل ٍضْد إلشرالُ تإلٍرِثشثذ ِٗرتضـرٖث ٗإخػثر ٌِرج تٍرْشٜو 912دنؾ رشُ )

 حثألشِثء تٍرٛ إؿرِدٕث ضِٜـث ٗرُ إخػثر تٌٍَٜثذ حٖث.
ًٖ اهنوٖبح اهيخٌبظرث فٓ اهشٌّاح اهدراشٖج األػوٓ يً تبهٌشتج هوضّاتط اهخبضج تبهخضّٖل ت .ة 

 اهفركج األّهٓ:

ضدر كرار اهيسوس االػوٓ هوسبيؼبح ّاهخبص تضّاتط اهخضّٖل تًٖ اهنوٖبح  3/01/9115تخبرٖخ 
 اهيخٌبظرث نبهخبهٓ:

 .أّ ٌّٜٗ تٍرعٜٗل حّٜ تٌٍَٜثذ تٍِرْثؼرخ حثٍضثِـثذ ِرٌزٜث ؿَٙ ِشرٗ٘ ٌل ضثِـد 
  ٌّٜٗ ّتٍػثٍج ْثضعث ِْٗيٗال إٍٙ نرىد أؿَٙ نٙ تٌٍَٜد تٍِعٗل ِْٖث.أ 
 ػالج تٍِيٜدّٜ حثٍهرىد تٍِػَٗج تٍرعٜٗل ِْٖث.% ِّ ؿدد ت22ٍْشحد تٍِعٍّٜٗ ؿّ  أال رزٜد 
 .أّ رٌّٗ تألٍٜٗٗد ٍَرعٜٗل ِّ حّٜ تٍِريدِّٜ ٍَػالج تٍعثظَّٜ ؿَٙ تؿَٙ تٍِضثِٜؾ 
 ٌٍَٜثذ تٍِرْثؼرخ حـد ِغٙ ضٖر ِّ حدء تٍدرتشد.ال ٜضٗز ىحٗل ػَحثذ رعٜٗل تٍػالج حّٜ ت 
 .ال ٜضٗز نرع أ٘ ِيثحل ِثد٘ ؿَٙ تٍػالج تٍرتكحّٜ نٙ تٍرعٜٗل حّٜ تٌٍَٜثذ تٍِرْثؼرخ 
 .ٜ٘عو ٍَػثٍج إشرخرتش حٜثّ عثٍد ِّ تٌٍَٜد تٍِيٜد حٖث ٍريدِٜٔ إٍٙ أ٘ ضٖد أخر 
  ظرث تبهفركج االّهٓ :تبهٌشتج هوضّاتط اهخبضج تبهخضّٖل تًٖ اهنوٖبح غٖر اهيخٌب -ش
  ٌَٜد ىحٗل تٍػالج تٍِهظٍّٜٗ ِّ ٌَٜثذ تخر٘ كٜر تٍِرْثؼرٓ شٗتء ِّ ضثِـد عَٗتّ تٗ تٍرنغذ

 91/99/2291( حرثرٜخ  112ر٘ ٗذًٍ نٙ ِضَس تٌٍَٜد رىُ )  ضثِـثذ تخ
 تبهٌشتج هوضّاتط اهخبضج تلتّل اهطالة اهيلٖدًٖ تفرق اػوٓ يً االّهٓ تنوٖبح يٌبظرٍ : -د

نرو ؿدُ رعٜٗل تٍػثٍج تٍِعِل حأٌسر ِّ ِثدرّٜ ِّ ِٗتد تٍهرو تالدْٙ ، ٗؿدُ ىحٗل رعٜٗالذ 
تؿَٙ ِّ ٌَٜد تٍخدِد تالضرِثؿٜد ضثِـد تٍهُٜٗ الخرالم الةعد تٌٍَٜد حضٌل ٌحٜر ؿّ الةعد ٌَٜد 

 .تٍخدِد تالضرِثؿٜد حثٍضثِـد 
 إٖلبف اهلٖد ّاألػذار اهيرضٖج:-ٍ

 ّكف اهلٖد:

 تٍػالج ٍَيحٗل حثٌٍَٜد ٗإرِثُ إضرتءتذ ىٜدُٕ حثٍهرىد تألٍٗٙ نئّ ؿَُٜٖ ِرثحـد تٍدرتشد ـد ررضٜظ ح
ٗتإلِرعثّ خالل شْٗتذ تٍدرتشد تٍِيررخ ٍَعظٗل ؿَٙ درضد تٍحٌثٍٗرٜٗس ػحيث ٍْط تٍِثدخ رىُ 

رع ( ِّ تٍالةعد تٍرْهٜذٜد ٍيثّْٗ رْؼُٜ تٍضثِـثذ، إال أّ ْٕثً حـع تٍؼرٗم تٍيٖرٜد تٍرٛ ٜرـ61)



ٍٖث تٍػثٍج خالل شْٗتذ درتشثرُٖ رعٗل حُْٜٖ ٗحّٜ ِرثحـد تٍدرتشد حثٌٍَٜد ٗتإلْرؼثُ نٜٖث ِِث ٜضـل 
إشرِرترُٕ نٙ تٍدرتشد أِرت ِرـذرت حل ِٗشرعٜال نٙ ؼل ٗضٗد تٍؼرٗم ٗتٍرٙ ىد رشرِر ٍِدخ 

 رررتٗط حّٜ ؿثُ درتشٛ ٌثِل ٗأٌسر ِّ ؿثُ
 ( ُتٍالةعد تٍرْه61ريغٙ تٍِثدخ رى ِّ ) ُٜذٜد ٍيثّْٗ رْؼُٜ تٍضثِـثذ حهيررٜٖث تألٍٗٙ ٗتٍسثْٜد حئٍزت

تٍػالج حِرثحـد تٍدرتشد حٌَٜثرُٖ ٗكال نشٜرُ عرِثُْٖ ِّ عغٗر إِرعثْثذ ْٖثٜد تٍـثُ نٙ تٍِيررتذ 
 تٍرٛ ال ٌّٜٗ عغٗرُٕ نٜٖث ِرغٜث ٜٗـدّٗ رتشحّٗ نٜٖث.

 خالل نررخ رـرغُٖ ٍرًَ  ٗؿَٙ ذًٍ ٌثّ الحد ِّ ٗضٗد ىٗتؿد ِْؼِد رعدد ِٗتىم ٕؤالء
تٍؼرٗم تٍيٖرٜد تٍرٛ ال ٌَِّٜٗ عٜثٍٖث شحٜال حِث ٜعيو ٍُٖ تإلعرهثؼ حِٗتىهُٖ تٍدرتشٜد ٌِث ٕٛ 

 ٍٗعّٜ زٗتل ٕذٓ تٍؼرٗم ٗرٌُِْٖ ِّ ِرثحـد تٍدرتشد.

 ّػوٕ ذهم فئٌَ:                        

  رعشج ِّ شْٗتذ ِٗرتذ تٍرشٗج تٍرٙ نررخ ىٜد إٜيثم تٍيٜد ِِٖث تِردذ أل٘ ؿدد ِّ تٍشْٗتذ ال
 ال ٜعو ٍَػثٍج رضثٗزٕث حهرىرٔ.

  ْٔأّ تٍػثٍج خالل نررخ إٜيثم ىٜدٓ ال ٜػثٍج حشدتد أٜد رشُٗ ىٜد أٗ ِظرٗرنثذ درتشٜد عٜز أ
 ال ٜـد ِيٜدت.

  ٜضٗز ٍِضَس تٌٍَٜد أّ ٜٗىم ىٜد تٍػثٍج ٍِدخ شْرّٜ درتشٜرّٜ ِررثٍٜرّٜ أٗ ِرهرىرّٜ خالل شْٗتذ
تشد حثٌٍَٜد كذت ريدُ تٍػثٍج حـذر ِيحٗل ِْٜـٔ ِّ تإلْرؼثُ نٙ تٍدرتشد ٗنٙ عثٍد تٍغرٗرخ تٍدر

ِّ تٍالةعد تٍرْهٜذٜد ٍيثّْٗ رْؼُٜ  61ٜضٗز ٍِضَس تٍضثِـد زٜثدخ ِدخ ٗىم تٍيٜد ٗذًٍ ػحيث ٍَِثدخ 
 تٍضثِـثذ.

 ِٗرنيث حٔ  ٜضج أّ ٌّٜٗ ػَج ٗىم ىٜد ِظعٗحث حضرط ٗتنٙ ٍَشحج تٍذ٘ ٜشرْد إٍٜٔ تٍػَج
 تألٗرتو تٍرشِٜد تٍرٙ سحرذ ضدٜرٔ ٗال ٜـرد حأٜد أٗرتو أٗ ِشرْدتذ ظثدرخ ؿّ ضٖثذ كٜر رشِٜد.

  ٌٛل ؿثُ ٗال ٜـرد حأ٘ أٗرتو  99/92ٜرـّٜ ريدُٜ ػَج ٗىم تٍيٜد نٙ حدتٜد تالُ تٍدرتشٛ عر ِّ
 أٗ ِشرْدتذ ريدُ حـد تٍِٗؿد تٍِعدد.

 :تشتتِباهضبالح اهخٓ ٖينً إٖلبف كٖد اهطبهة 

 .تٍػالج تٍِرعهؼ ؿَُٜٖ شٜثشٜث 
 .تٍػالج تٍِرغٙ حأِرتع ْهشٜد ٗؿظحٜد ِزِْد 
 .رأدٜد ِدخ تٍرضْٜد تإلٍزتِٜد نٙ عثٍد حَٗف تٍػثٍج شّ تٍرضْٜد أسْثء تٍدرتشد 
 .عثالذ أخر٘: تالؿذتر تٍيٖرٜد 



 

 

 :اإلػخذار ػً ػدى دخّل اإليخضبً

 :تالؿذتر تٍِرغٜد 
 تٍِرغٜد ِّ إخرظثط تٍَضْد تٍػحٜد حثإلدترخ تٍػحٜد حثٍضثِـد.ٌّٜٗ تٍْؼر نٙ تألؿذتر  -
ٜيدُ ػَج تإلؿرذتر ؿّ ؿدُ دخٗل تإلِرعثّ ىحل حدء تإلِرخثّ أٗ أسْثءٓ أٗ خالل ِّٜٜٗ ؿَٙ  -

تالٌسر ِّ رثرٜخ إْرٖثةٔ، ٗال َٜرهذ إٍٙ أ٘ ػَج ٜيدُ حـد ٕذت تٍرثرٜخ، ٜٗيدُ تٍػَج حئشُ ؿِٜد تٌٍَٜد 
ػَج إٍٙ ضةّٗ تٍػالج أٗ ٜرشل حثٌٍَٜد حثٍحرٜد تٍِشضل ِظعٗج حـَُ تٍٗظٗل ٜٗٗدؽ إِث حثٍٜد ح

 ٗال َٜرهذ إٍٙ أ٘ ػَج ٜيدُ حٖذّٜ تٍػرٜيرّٜ.
 ريُٗ إدترخ ضةّٗ تٍػالج حثٌٍَٜد نٗر ٗظٗل تٍػَج حئخػثر تٍػثٍج حثٍريدُ ٍإلدترخ تٍػحٜد. -
ةّٗ تٍػَحد ٍٗضثّ تٍْؼثُ ٜضج تٍحذ نٙ تألؿذتر تٍِرغٜد ٗٗغؾ تٍريرٜر تٍػحٛ ؿْٖث ٗإخػثر ض -

 ٗتٍِرتىحد ٗتإلِرعثّ حثٌٍَٜثذ حثشرؽ ٗىذ ٌِِّ ىحل إؿالّ ْرثةص تإلِرعثّ حٗىذ ٌثنٛ.
إذت ٌثّ تٍِرع أسْثء تإلِرعثّ ٜرُ رٗىٜؾ تٌٍضم تٍػحٛ ؿَٙ تٍػثٍج ٌٗرثحد تٍريرٜر تٍػحٛ نٗرت  -

 ٍَعْد تٍػحٜد. حِـرند تٍػحٜج تٍِـّٜ حَضْد تإلِرعثّ ؿَٙ أّ ٜـرِد حـد ذًٍ ِّ رةٜس
إذت ٌثّ ِرع تٍػثٍج ال ٌِْٜٔ ِّ تٍعغٗر إٍٙ تإلدترخ تٍػحٜد نـَٜٔ أّ َٜضأ إٍٙ أىرج ِشرضهٛ  -

 عٌِٗٛ حضٖد إىثِرٔ ٗؿَٜٔ تإلىثِد حثٍِشرضهٛ ٗأّ ٜخػر تٌٍَٜد حذًٍ.
 ال ٜضٗز رٌرتر تإلؿرذتر ؿّ ؿدُ دخٗل تإلِرعثّ نٙ تٍدٗر تٍٗتعد إال ٍؼرٗم ػثرةٔ. -
 ٍعثّ إِرخثّ خثظد حثٍِرٜع إال حِير تٌٍَٜد، ال ٜضٗز رضٌٜل -
 ٜخرط ؿِٜد تٌٍَٜد حثٍْؼر نٙ تٍرؼَِثذ تٍِيدِد ِّ ىرترتذ تٍَضْد تٍػحٜد. -
ال ٜضٗز أّ ٜزٜد ؿدد تألؿذتر تٍِرغٜد ؿّ ؿدُ دخٗل تإلِرعثّ ؿّ ِررّٜ خالل شْٗتذ تٍدرتشد  -

 ٜع ؿّ ِضَس تٍضثِـد.رغثم إٍٜٖث ِرخ سثٍسد حيرتر ِضَس ضةّٗ تٍرـَُٜ ٗتٍػالج حثٍرهٗ
 :تالؿذتر تإلضرِثؿٜد 



ِرعثّ حـذر إضرِثؿٛ ضرخث ٍٖذت تٍـذر ِظعٗحث ٜضج ؿَٙ تٍػثٍج أّ ٜرنو حػَج ؿدُ دخٗل تإل -
حٌثند تالٗرتو تٍرشِٜد تٍدتٍد ؿَٙ عيٜيد تٍـذر تٍِيدُ حٔ، ٗال ٜـرد نٙ ذًٍ حأ٘ أٗرتو أٗ ِشرْدتذ 

 ظثدرخ ؿّ ضٖثذ كٜر رشِٜد.
( ِّ تٍحْد )أ( تٍخثط حثألؿذتر 2,4.92تإلضرِثؿٜد تألعٌثُ تٍٗتردٓ نٙ تٍحْٗد) رشرٚ ؿَٙ تألؿذتر -

 تٍِرغٜد.

 
 :سدّل خطج اهدراشج هطالة يرضوج اهتنبهّرّٖس: خبشؼب

 اهضفضج اركبى اهسداّل اهفركج اهدراشٖج ى

 99-1 2-9 تٍهرىد تألٍٗٛ 9
 91-92 4-9 تٍهرىد تٍسثْٜد 2
 99-96 6-1 تٍهرىد تٍسثٍسد 9
 91-98 8-9 تٍهرىد تٍرتحـد 4

 )الفرقة األولي( (1جدول رقم )
 ) الالئحة القدمية ( الفصل الدراسي األول

 اهيلرراح اهدراشٖج
ػدد اهشبػبح 

زيً  هدرسبحا أشتّػٖب
اإليخضبً 
ايخضبً ٌِبٖج  أػيبل اهفضل ػيوٕ ٌظرٔ تبهشبػبح

اهٌِبٖج  اهٌِبٖج اهؼظيٕ اهفضل
 اهضغرٔ

 2 12 922 92 92  4 االسخيبػٖجيلديج فٕ اهرػبٖج 
 2 12 922 92 92  4 شرٖؼج اشاليٖج

 2 12 922 92 92  4 ػوى اإلسخيبع اهؼبى
 2 12 922 92 92  4 إكخضبد إسخيبػٕ
 2 12 922 92 92  4 ػوى ٌفس ػبى

 2 12 922 92 92  4 إضضبء إسخيبػٕ ّضفٕ *
ٌضّص فٕ اهخديج االسخيبػٖج 

 2 21 12 91 91  2 تبهوغج اإلٌسوٖزٖج



 اهيلرراح اهدراشٖج
ػدد اهشبػبح 

زيً  هدرسبحا أشتّػٖب
اإليخضبً 
 أػيبل اهفضل ػيوٕ ٌظرٔ تبهشبػبح

ايخضبً ٌِبٖج 
 اهٌِبٖج اهؼظيٕ اهفضل

اهٌِبٖج 
 اهضغرٔ

 - 21 12 21 21 2  زٖبراح يٖداٌٖج **
  921 612   2 26 اهيسيّع

  ٍِٗٗضَس تٌٍَٜد أّ ٜعدد تٍيثةُ حردرٜس ٕذٓ تٍِثدخ ِّ حّٜ أؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس ِّ تٌٍَٜد أٗاًل أ
تإلشرـثْد حأؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس ِّ ٌَٜثذ أخرٚ دتخل تٍضثِـد ٗأّ ٌّٜٗ تٍِْٖص ِررحػًث حثٍخدِد 

 تالضرِثؿٜد.
 ( زٜثرخ ِٜدتْٜد ٍَِؤششثذ تالضرِثؿٜد نٛ تٍهظل تٍدرتشٛ ٜٗـد 2ررغِّ تٍزٜثرتذ تٍِٜدتْٜد )

ٗرُ إخرٜثر تٍػالج ضهًٜٗث نٛ ْٖثٜد تٍـثُ  ،ريرٜر ؿّ ٌل زٜثرخ ْٜٗثىص ِْثىضد ِْٖٜد ِرخظظد
 تٍدرتشٛ ٗرـرحر ِثدخ رشٗج ْٗضثط ٗال رغثم تٍدرضد ٍَِضِٗؽ تٌٍَٛ.

 سى االول ) الالئحة الجديده ( الفصل الدرا
 اهشبػبح اهفركج االّهٓ ) فضل اّل(

 9 ػوى اهٌفس ّاهخديج االسخيبػٖج
 9 يلديج فٓ ػوى االسخيبع

 9 اهشرٖؼج االشاليٖج ّكضبٖب االشرٍ ّاهيسخيغ
 4 اهيدخل اهٓ اهرػبٖج ّاهخديج االسخيبػٖج
 4 اهيدخل اهٓ اهشوّم االٌشبٌٓ ّاهتٖئج االسخيبػٖج

 4 االخضبل ّاهخفبػل اهسيبػٓ
 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ

ــــــــــــــــــــــ
 ـ

 08 اهيسيّع اهنوٓ هشبػبح اهفضل اهدراشج 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 )الفرقة األولي( (2جدول رقم )
 القدمية ( ) الالئحةالفصل الدراسي الثاين

 
 اهيلرراح اهدراشٖج

ػدد اهشبػبح 
 أشتّػٖب

 
 اهدرسبح

زيً اإليخضبً 
 تبهشبػبح

أػيبل  ػيوٕ ٌظرٔ
 اهفضل

ايخضبً ٌِبٖج 
 اهفضل

اهٌِبٖج 
 اهؼظيٕ

اهٌِبٖج 
 اهضغرٔ

 2 12 922 92 92  4 يلديج فٕ اهخديج االسخيبػٖج
 اإلخضبل فٕ اهخديــــج

 االسخيبػٖج
4  92 92 922 12 2 

درشبح شنبٌٖج ّتٖئٖج فٕ اهخديج 
 االسخيبػٖج

4  92 92 922 12 2 

 2 12 922 92 92  4 أٌذررّتّهّسٖب إسخيبػٖج
 2 12 922 92 92  4 ػوى إسخيبع شٖبشٕ
 2 12 922 92 92  4 ضضج اهيسخيغ *

ٌضّص فٕ اهخديج االسخيبػٖج 
 تبهوغج اإلٌسوٖزٖج

2  91 91 12 21 2 

 2 12 922 92 92 2 9 ضبشة آهٕ ٌّظى يؼوّيبح
 - 21 12 21 21 2 - زٖبراح يٖداٌٖج **

  991 912   4 29 اهيسيّع

  ٍِٗٗضَس تٌٍَٜد أّ ٜعدد تٍيثةُ حردرٜس ٕذٓ تٍِثدخ ِّ حّٜ أؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس ِّ تٌٍَٜد أٗاًل أ
حثٍخدِد تإلشرـثْد حأؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس ِّ ٌَٜثذ أخرٚ دتخل تٍضثِـد ٗأّ ٌّٜٗ تٍِْٖص ِررحػًث 

 تالضرِثؿٜد.



 ( زٜثرخ ِٜدتْٜد ٍَِؤششثذ تالضرِثؿٜد نٛ تٍهظل تٍدرتشٛ ٜٗـد 2ررغِّ تٍزٜثرتذ تٍِٜدتْٜد )
رُ إخرٜثر تٍػالج ضهًٜٗث نٛ ْٖثٜد تٍـثُ ٜٗ ،ريرٜر ؿّ ٌل زٜثرخ ْٜٗثىص ِْثىضد ِْٖٜد ِرخظظد

 تٍدرتشٛ ٗرـرحر ِثدخ رشٗج ْٗضثط ٗال رغثم تٍدرضد ٍَِضِٗؽ تٌٍَٛ.
 
 
 
 
 

 اهفضل اهدراشٓ اهذبٌٓ : ) اهالئضج اهسدٖدٍ (
 اهشبػبح اهفركج االّهٓ ) فضل ذبٌٓ (

 9 اهوغج اهؼرتٖج ّفً اهخشسٖل فٓ اهخديج االسخيبػٖج
 9 االكخضبد االسخيبػٓ

 9 ػوّى شٖبشٖج ّكضبٖب اهيسخيغ
 9 ضلّق االٌشبً ّينبفضج اهفشبد

 4 يدخل اهييبرشج اهؼبيج فٓ اهخديج االسخيبػٖج
 9 ػوى اهٌفس االسخيبػٓ

 9 هغج اٌسوٖزٖج
 9 زٖبراح يٖداٌٖج

 08 اهيسيّع اهنوٓ هشبػبح اهفضل اهدراشج 
 

 )الفرقة الثانية( (3جدول رقم )
 الفصل الدراسي األول:

 
 اهيلرراح اهدراشٖج

ػدد اهشبػبح 
زيً  اهدرسبح أشتّػٖب

اإليخضبً 
ٌِبٖج ايخضبً  أػيبل اهفضل ػيوٕ ٌظرٔ تبهشبػبح

 اهفضل
اهٌِبٖج  اهٌِبٖج اهؼظيٕ

 اهضغرٔ

 يدخل اهييبرشج اهؼبيــج فٕ
 2 12 922 92 92  4 اهخديج االسخيبػٖج.



 
 اهيلرراح اهدراشٖج

ػدد اهشبػبح 
زيً  اهدرسبح أشتّػٖب

اإليخضبً 
ٌِبٖج ايخضبً  أػيبل اهفضل ػيوٕ ٌظرٔ تبهشبػبح

اهٌِبٖج  اهٌِبٖج اهؼظيٕ اهفضل
 اهضغرٔ

اهخديج االسخيبػٖج فٕ يسبل 
 2 12 922 92 92  4 االشرث ّاهطفّهج.

اهخديج االسخيبػٖج فٕ اهيسبل 
 2 12 922 92 92  4 اهؼيبهٕ ّضيبٖج اهتٖئج

اهخديج ٌضّص فٕ يسبالح 
 2 21 12 21 91  2 االسخيبػٖج تبهوغج اإلٌسوٖزٖج

 2 12 922 92 92  4 ضضـــج ٌفشٖــج
 2 12 922 92 92  4 سخيبع رٖفٕ ّضضرٔا

 2 21 12 21 91 2 9 ضبشة آهٕ ٌّظى يؼوّيبح

 12 922   6 - اهخدرٖة ػوٓ اهيِبراح
ــــــ

 ـــ
  922 622   8 29 اهيسيّع

  ٜٗـرحر  ،أعد تٍِيررتذ تٍدرتشٜد ٗال رغثم درضرٔ ٍَِضِٗؽ تٌٍَٛ تٍِٖثرتذؿَٙ ِٜسل تٍردرٜج
 ،ِيرر ِشرِر ػٗتل تٍـثُ ٜٗرٌز تٍردرٜج تٍِٜدتْٛ ؿَٛ رِْٜد ِٖثرتذ تٍػثٍج ِسل إضرتء تٍِيثحالذ

ٜٗـرحر تٍردرٜج تٍِٜدتْٛ ِثدخ رشٗج ْٗضثط  ،خثرش تٍِؤششثذ تٗ دتخَٖث ،تٍيٜثُ حثٍحعز تالضرِثؿٛ
 ٍَِضِٗؽ. ٗال رغثم

 ٍِضَس تٌٍَٜد حْثء ؿَٛ إىررتط ىشُ ِضثالذ تٍخدِد تالضرِثؿٜد تٍِٗتنيد ؿَٛ إشرعدتز  :َِعٗؼد
ِضثالذ ضدٜدخ ٍَخدِد تالضرِثؿٜد حدال ِّ تٍِضثالذ تٍِْظٗط ؿَٜٖث حثٍالةعد ٗنيًث إلعرٜثضثذ 

 تٍِضرِؾ ِٗرػَحثذ تٍـَِٜد تٍرـَِٜٜد.
 )الفرقة الثانية(( 4جدول رقم )

 الدراسي الثاين:الفصل 

 
 اهيلرراح اهدراشٖج

ػدد اهشبػبح 
 اهدرسبح أشتّػٖب

زيً اإليخضبً 
 تبهشبػبح

 ػيوٕ ٌظرٔ
أػيبل 
 اهفضل

ايخضبً ٌِبٖج 
 اهفضل

اهٌِبٖج 
 اهؼظيٕ

اهٌِبٖج 
 اهضغرٔ



أشبشٖبح اهييبرشج فٕ خديج 
 اهفرد

4  92 92 922 12 2 

اشبشٖبح اهييبرشج فٕ خديج 
 اهسيبػج

4  92 92 922 12 2 

اشبشٖبح اهييبرشج فٕ خٌظٖى 
 اهيسخيغ

4  92 92 922 12 2 

اهخديج االسخيبػٖج فٕ اهيسبل 
 اهخؼوٖيٕ ّرػبٖج اهشتبة

4  92 92 922 12 2 

اهخديج االسخيبػٖج فٕ اهيسبل 
 اهطتٕ ّرػبٖج اهيؼبكًٖ

4  92 92 922 12 2 

 2 12 922 92 92  4 خشرٖؼبح إسخيبػٖج *
  12 922 12 12 6  خدرٖة يٖدإٌ **

  992 612   6 24 اهيسيّع

  * ٍِٗضَس تٌٍَٜد أّ ٜعدد تٍيثةُ حردرٜس ٕذٓ تٍِثدخ ِّ حّٜ أؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس ِّ تٌٍَٜد أٗاًل
أٗ تإلشرـثْد حأؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس ِّ ٌَٜثذ أخرٚ دتخل تٍضثِـد ٗأّ ٌّٜٗ تٍِْٖص ِررحػًث 

 حثٍخدِد تالضرِثؿٜد.
  ** أعد تٍِيررتذ تٍدرتشٜد ٗال رغثم درضرٔ ٍَِضِٗؽ تٌٍَٛ تٍِٖثرتذؿَٛ ِٜسل تٍردرٜج، 

ٜٗـرحر ِيرر ِشرِر ػٗتل تٍـثُ ٜٗـيد أخرحثر ضهٗٚ ٍػالج تٍردرٜج تٍِٜدتْٛ نٛ ْٖثٜد تٍـثُ 
ػثٍحًث ( ٗررٌّٗ ٍضْد تالخرحثر ِّ ِضرم تٍردرٜج ِّ  21تٍدرتشٛ ِّ خالل ِضِٗؿثذ ) ٌل ِْٖث 

 ثء ٕٜةد تٍردرٜس.ىحل تٌٍَٜد ٗؿغّٜٗ ِّ تؿغ
 

 )الفرقة الثالثة( (5جدول رقم )
 الفصل الدراسي األول:

 

 اهيلرراح اهدراشٖج

ػدد اهشبػبح 
 أشتّػٖب

 

االيخضبً زيً  اهدرسبح
 اهشبػبح؈ة

ايخضبً ٌِبٖج  أػيبل اهفضل ػيوٕ ٌظرٔ
 اهفضل

اهٌِبٖج 
 اهؼظيٕ

اهٌِبٖج 
 اهضغرٔ

 2 12 922 92 92  4 ػيوٖبح اهييبرشج فٕ خديج اهسيبػج
اهخديج االسخيبػٖج فٕ يسبل اهدفبع 

 2 12 922 92 92  4 االسخيبػٕ

 2 12 922 92 92  4 خٌيٖج إسخيبػٖج



 2 12 922 92 92  4 اهخخطٖط االسخيبػٕ
ٌضّص فٕ خديج اهسيبػج تبهوغج 

 اإلٌسوٖزٖج
2  91 91 12 21 2 

ٌضّص فٕ خديج اهفرد تبهوغج 
 2 21 12 91 91  2 اإلٌسوٖزٖج

 2 12 922 92 92  4 إضضبء إسخيبػٕ خضوٖوٕ
      92  خدرٖة يٖدإٌ *

  922 622   92 24 اهيسيّع

  ٍِٗٗضَس تٌٍَٜد أّ ٜعدد تٍيثةُ حردرٜس ٕذٓ تٍِثدخ ِّ حّٜ أؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس ِّ تٌٍَٜد أٗاًل أ
ِررحػًث حثٍخدِد تإلشرـثْد حأؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس ِّ ٌَٜثذ أخرٚ دتخل تٍضثِـد ٗأّ ٌّٜٗ تٍِْٖص 

 تالضرِثؿٜد.
  * ٜرغِّ تٍردرٜج تٍِٜدتْٛ ردرٜج تٍػالج نٛ تٍِؤششثذ تٍردرٜحٜد تٍِررحػد حِضثالذ تٍخدِد

تالضرِثؿٜد حثإلغثند ٍَردرٜج ؿَٛ تٍِضرٗؿثذ ٗتٍحرتِص تٍردرٜحٜد ٜٗـد تٍردرٜج ِيرر ِشرِر ػٗتل 
 تٍدرتشٛ تٍسثْٛ.تٍـثُ ٗال رغثم درضرٔ ٍَِضِٗؽ تٌٍَٛ نٛ ْٖثٜد تٍهظل 

 )الفرقة الثالثة( (6جدول رقم )
 الفصل الدراسي الثاين:

 

 اهيلرراح اهدراشٖج

ػدد اهشبػبح 
 اهدرسبح أشتّػٖب

زيً اإليخضبً 
 تبهشبػبح

أػيبل  ػيوٕ ٌظرٔ
 اهفضل

ايخضبً ٌِبٖج 
 اهفضل

اهٌِبٖج 
 اهؼظيٕ

اهٌِبٖج 
 اهضغرٔ

يٌبُز اهتضد فٕ اهخديج 
 االسخيبػٖج

4  92 92 922 12 2 

 2 12 922 92 92  4 ػيوٖبح اهييبرشج فٕ خديج اهفرد
ػيوٖبح اهييبرشج فٕ خٌظٖى 

 2 12 922 92 92  4 اهيسخيغ

اهخديج االسخيبػٖج فٕ يسبل 
 رػبٖج اهيشًٌٖ

4  92 92 922 12 2 

ٌضّص يخخضضـــج فٕ 
اهخخطٖط االسخيبػٕ فٕ 
اهخديـــج االسخيبػٖج 
 تبهوغـــج اإلٌسوٖزٖــج

2  91 91 12 21 2 

 922 222 942  62 92  خدرٖة يٖدإٌ *



  221 412   92 98 اهيسيّع

  * ٜـيد إخرحثر ضهٗٚ ٍػالج تٍردرٜج تٍِٜدتْٛ نٛ ْٖثٜد تٍـثُ تٍدرتشٛ ِّ خالل ريشُٜ تٍػالج
ػثٍحًث( ٗررٌّٗ ٍضْد تالخرحثر ِّ ِضرم تٍردرٜج ِّ ىحل تٌٍَٜد ٗؿغّٜٗ  21ٍِضِٗؿثذ ) ٌل ِْٖث 

 أؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس ٜٗضٗز عغٗر ِضرم ِّ ىحل تٍِؤششد.ِّ 
  ال رغُ درضد تٍردرٜج تٍٛ تٍِضِٗؽ تٌٍَٛ ٗال ْٜريل تٍػثٍج تٍٛ تٍهرىد تٍرتحـد إال إذت ٌثّ ْثضعًث

 نٛ تٍردرٜج نٛ تٍهرىد تٍسثٍسد.
 
 
 
 

 )الفرقة الرابعة( (7جدول رقم )
 الفصل الدراسي األول:

 اهيلرراح اهدراشٖج
اهشبػبح ػدد 

زيً  اهدرسبح أشتّػٖب
اإليخضبً 
 تبهشبػبح

ايخضبً ٌِبٖج  أػيبل اهفضل ػيوٕ ٌظرٔ
اهٌِبٖج  اهٌِبٖج اهؼظيٕ اهفضل

 اهضغرٔ

ٌيبذر ٌّظرٖبح فٕ ييبرشج 
 2 12 922 92 92  4 خديج اهفرد

ٌيبذر ٌّظرٖبح فٕ ييبرشج 
 2 12 922 92 92  4 خديج اهسيبػج

ٌيبذر ٌّظرٖبح فٕ خٌظٖى 
 2 12 922 92 92  4 اهيسخيغ

 2 12 922 92 92  2 إدارث اهيؤششبح االسخيبػٖج
      2 2 يشرّع تضد هوخخرر

ٌضّص فٕ خٌظٖى اهيسخيغ فٕ 
 2 21 12 91 91  2 اهخديج االسخيبػٖج

      92  خدرٖة يٖدإٌ *
  221 412   94 22 اهيسيّع



 ( ٛػثٍحًث 21ٜيشُ تٍػالج تٍٛ ِضِٗؿثذ حعد أىظ ) ٍَِضِٗؿد رخرط ٌل ِْٖث حدرتشد ِٜدتْٜد
 ،ٍِٗغٗؽ ِررحػ حِضثالذ تٍخدِد تالضرِثؿٜد ٗذًٍ رػحٜيًث ٍِث شحو درتشرٔ نٛ ِيرر ِْثٕص تٍحعز

ٗريدُ تٍِضِٗؿد ِضرٗؿًث حعسًٜث ٍَرخرش  ،ٜٗـرحر تٍِضرٗؽ تٍحعز ٍَرخرش ِيرر ِشرِر ػٗتل تٍـثُ
 تإلِرعثّ تٍضهٗٚ ٍَػالج نٛ ْٖثٜد تٍـثُ.ٜٗرغِّ ضثْج ْؼرٚ ٗآخر رػحٜيٛ ٜرُ ؿَٛ أشثشٔ 

  * ٜرغِّ تٍردرٜج تٍِٜدتْٛ ىٜثُ تٍػثٍج حثٍردرٜج نٛ ِضثالذ كٜر تٍرٛ ردرج نٜٖث نٛ تٍهرىد
 تٍسثٍسد ٜٗـرحر تٍردرٜج تٍِٜدتْٛ ِيرر ِشرِر ػٗتل تٍـثُ ٗال رغثم درضرٔ ٍَِضِٗؽ تٌٍَٛ

  ّـثُ.شثؿد ػٗتل تٍ 922ال ريل شثؿثذ تٍردرٜج تٍِٜدتْٛ ؿ 
 
 
 
 

 )الفرقة الرابعة( (8جدول رقم )
 الفصل الدراسي الثاين:

 اهيلرراح اهدراشٖج
ػدد اهشبػبح 

زيً  اهدرسبح أشتّػٖب
اإليخضبً 
ايخضبً ٌِبٖج  أػيبل اهفضل ػيوٕ ٌظرٔ تبهشبػبح

 اهفضل
اهٌِبٖج  اهٌِبٖج اهؼظيٕ

 اهضغرٔ

يِبراح ّخطتٖلبح فٕ خديج 
 2 12 922 92 92  4 اهفرد

يِبراح ّخطتٖلبح فٕ خديج 
 2 12 922 92 92  4 اهسيبػج

يِبراح ّخطتٖلبح فٕ خٌظٖى 
 2 12 922 92 92  4 اهيسخيغ

 2 12 922 92 92  4 اهشٖبشج االسخيبػٖج
  12 922 12 12 2  يشرّع تضذٕ هوخخرر *

  922 222 942 62 92  خدرٖة يٖدإٌ *
  222 422   94 96 اهيسيّع



  ضهٗٚ نٛ تٍِضرٗؽ تٍحعز ٍَرخرش نٛ ْٖثٜد تٍـثُ تٍدرتشٛ ٗرغُ أؿِثل تٍشْد تٍٛ * ٜـيد إخرحثر
درضد تإلخرحثر تٍضهٗٚ ٜٗضرٚ تإلخرحثر حٗتشػد ٍضْد ٌِْٗد ِِّ ىثُ حردرٜس تٍِضرٗؽ تٍحعسٛ 

 ٍَرخرش ٗؿغٗ ٜخرثرٓ تٍيشُ تٍِخرط ٗال رغثم درضثرٔ ٍَِضِٗؽ تٌٍَٛ
 * ٍِٜدتْٛ نٛ ْٖثٜد تٍـثُ تٍدرتشٛ ِّ خالل ريشُٜ تٍػالج ٜـيد إخرحثر ضهٗٚ ٍػالج تٍردرٜج ت

ػثٍحًث( ٗررٌّٗ ٍضْد تإلخرحثر ِّ ِضرم تٍردرٜج ِّ ىحل تٌٍَٜد ٗؿغّٜٗ  21ٍِضِٗؿثذ ) ٌل ِْٖث 
 ِّ تؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس.

 ( تٍخثظد حِـشٌر تٍهرىد تٍسثٍسد ِّ درضثذ تٍردرٜج تٍِٜدتْٛ ٍَهرىد تٍرتحـد 12رعشج )درضد. 
 ُثذ ِضرٗؽ تٍرخرش ٗتٍردرٜج تٍِٜدتْٛ إٍٛ تٍِضِٗؽ تٌٍَٛ ٍَدرضثذ.درض ال رغ 
 
 
 

 :اهخديبح اهطالتٖج: ػبشرا
تدفغ اهيضرّفبح اهدراشٖج  ٖلّى اهطبهة :ّإشخخرار اهنبرٌَٖ دفغ اهيضرّفبح اهدراشٖج  -0

 :اهدفغ االهنخرٌّٓ نبالخٓ تطرٖلج 
) فرع اهسبيؼج ( الشخخرار  اهخّسَ إهٓ اهتٌم االُوٓ اهيضـــــــــــرْ -            

 نبرد ) يسبًٌب ( اهفٖزا
 اٖداع اهيضرّفبح + رشّى اهخضضٖل تبهفٖزا  -            
 اهدخّل ػتر اهيّكغ االهنخرٌّٓ ) راتط نّد اهدفغ( -            

1)               .helwan.edu.eg/khedmcod9http://app( 
  ٖظِر نّد اهدفغ ّاالشى ّاهركى  -ٌخخبر أشى اهنوٖج +نخبتج اشى اهطبهة / اهطبهتَ   -            

 اهلّيٓ )ترسبء ضفظ اهنّد هالُيٖج (                  
 ٖخى اهخّسَ اهٓ شئًّ اهطالة تبهفٖزا) يشئّل اهفركج (            -

 ّادرار ضّرٍ شخضٖج ٖلّى اهطبهة تبهدخّل ػوٓ اهيّكغ اهخبهٓ  -ّتبهٌشتج الشخخرار اهنبرٌٖج :
.helwan.edu.eg/khdcard9http://app 

 إسراءاح خأسٖل اهخسٌٖد -9

http://app2.helwan.edu.eg/khedmcod
http://app2.helwan.edu.eg/khdcard
http://app2.helwan.edu.eg/khdcard


تٍضخظٜد ٜٗرُ رشَُٜ تٍحػثىد ضْد ِّ ِرٌز تٍضرػد تٍِشرخرش ِْٔ حػثىرٔ  6ٜعغر تٍػثٍج حػثىد 
 رىد دِلد إلرِثُ إضرتءتذ تٍرأضٜل.إٍٙ ىشُ ضةّٗ تٍػالج + ٗ

ِّٗ أضًَ ؿزٜز٘ تٍػثٍج أْضب ٌِرج تإلرظثل تٍـشٌرٚ ِٗيرٓ ؿّٜ عَٗتّ ٗؿًَٜ أّ رـرم  
 تألرٛ:

 ٜد.ؿثِث ؿْد ررضٜعٔ ٌٍََٜد ؿَٜٔ تٍريدُ ٍضةّٗ تٍػالج ححػثىد تٍخدِد تٍـشٌر 91تٍػثٍج تٍذ٘ حَق  .أ 
 شْد ؿْد إٍرعثىٔ حثٌٍَٜد نال ٜضٗز ىٜدٓ إال حـد تإلؿهثء أٗ تٍرضْٜد. 22إذت حَق تٍػثٍج  .ج 
إال إذت ٌثّ ِيٜدت حثٍهرىٔ تٍْٖثةٜد نئْٔ ٜشِظ ٍٔ  ،ؿثِث ٜٗىم ىٜدٓ ؿّ تٍدرتشد 28تٍػثٍج إذت حَق  .ش 

 حثٍريدُ ٍإلِرعثّ ؿَٙ أّ ٜشَُ ْهشٔ ٍِْػيد تٍرضْٜد تٍرثحؾ ٍٖث نٗرت.
تٍػثٍج رعرهؼ ٍٔ تٌٍَٜد حٌِثْٔ عرٛ ْٜرٖٛ ِّ تٍرضْٜد ٗؿَٙ تٍػثٍج ريدُٜ إخػثر حذًٍ إذت ضْد  .د 

 .ٌٍََٜد
2)  
3)  
 إشخخرار شِبداح اهلٖد:-3 (4
حئعغثر كذّ تٍدنؾ ِّ ضةّٗ تٍػالج سُ ٜشدد حثٍخزْٜد ٜٗريدُ تٍػثٍج حئٜظثالذ ٜيُٗ تٍػثٍج  

 إلشرخرتش ضٖثدخ تٍيٜد. + دِلد حٗتعد ضْٜٔ إٍٙ ِشةٗل تٍهرىد تٍخزْٜد + ػثحؾ تٍضثِـد

 خديبح اهرػبٖج اهطتٖج  -4 (5
ريدُ تٍضثِـد تٍخدِد تٍػحٜد ٍَػالج تٍذّٜ ْٜرِّٗ تٍٜٖث ؿّ ػرٜو تالدترخ تٍـثِد ٍَضةّٗ تٍػحٜد  .أ 

 حثٍِدْٜٔ تٍضثِـٜد . 9ِٗيرٕث ِحْٙ 
 حثٍِدّ تٍضثِـٜد . 91ٗريدُ تٍخدِد تٍػحٜد ؿّ ػرٜو تػحثء نٙ ضِٜؾ تٍرخظظثذ نٙ ِحْٙ  .ج 
 حثٍِدّ تٍضثِـٜد . 9ٜٗضد ؿٜثدخ ٍالشْثّ حِحْٙ ٌِث  .ش 
 حثٍِدّ تٍضثِـٜد . 92تِث عثالذ تٍػٗتر٘ء نرعٗل تٍٙ ؿٜثدخ ِحْٙ  .د 
تٍٙ ضثْج تٍعثالذ تٍرٙ رشردؿٙ ردخل ضرتعٙ تٗ نعٗظثذ خثظد رعٗل تٍٙ ِشرضهٜثذ  .ٓ 

 ضثِـٜد تٗ عٌِٜٗد ِرـثىد ِـٖث ِّ ىحل تٍضثِـد .
 -اهطتٖج :نٖفٖج االشخفبدث يً اهخديج 



ؿزٜز٘ تٍػثٍج ؿَٙ تٍرٗضٔ تٍٙ ِير تٍٗعدخ تٍـالضٜد حثٌٍَٜد ٗريدُ ِثٜسحذ ىٜدً حثٌٍَٜد ) ٌثرْٜٔ 
 ضٖثدخ ىٜد ( ٍالشرهثدخ ِّ تٍخدِد تٍػحٜد . –ٗظل تٍِظثرٜم  –تٍدرتشد 

 :اهخرتٖج اهؼشنرٖج -5 (6
تٍـشٌرٜد ِّ خالل دٗرخ ردرٜحد تٍِظرّٜٜ تٍذٌٗر ٗتٍِيٜدّٜ حثٌٍَٜد رأٜد تٍخدِد ؿَٙ ضِٜؾ تٍػالج  

 نٙ أضثزخ ْظم تٍـثُ أٗ تألضثزخ تٍظٜهٜد ٍِدخ خِشد ؿضر ِٜٗث.

ٜرتؿٛ ؿدُ ِْظ تٍػثٍج تٍحٌثٍٗرٜٗس إال حـد إضرٜثزٓ تٍدٗرخ تٍردرٜحٜد تٍِيررخ حْضثط ٗرؤد٘ ِرخ ٗ
 ٗتعدخ نٙ أ٘ نرىد درتشٜد.

 :إشخرام اهشنج اهضدٖد-6 (7
  ٗنيًث ٍَِرتعل تٍرثٍٜد: درتشٜدنٙ أ٘ نرىٔ رؤد٘ ِرٓ ٗتعدٓ 

 ظٗرخ ضخظٜد ٍَػثٍج. 2إعغثر إشرِثرخ ِّ ٕٜةد تٍشٌد تٍعدٜد + ؿدد .أ 
 .رِأل تإلشرِثرخ حٗتشػد ِٗؼم تٍهرىد حئدترخ ضةّٗ تٍػالج .ج 
 رـرِد تإلشرِثرخ حـد شدتد تٍرشُٗ. .ش 

 :ينبفأح اهخفّق -7 (8
تٍضثِـد حضرػ رٗتنر ضرٗػ رِْظ ٌِثنأذ تٍرهٗو ٍضِٜؾ تٍػالج تٍِرهٗىّٜ تٍِيٜدّٜ حِخرَم تٌٍَٜثذ 

 .( ِّ تٍالةعد تٍرْهٜذٜد ٍيثّْٗ رْؼُٜ تٍضثِـثذ292إشرعيثىٖث ٗنيث ٍَِثدخ رىُ )

 شرّط إشخضلبق يٌص اهخفّق:-8  (9
تٍعثظَّٗ ؿَٙ ضٖثدخ تٍسثْٜٗد حثٍْشحد ٍَػالج تٍِشرضدّٜ حثٍهرىد تألٍٗٛ ْٕثً نةرثّ ِّ تٍػالج  

 اهٌضّ اهخبهٕ: تٍـثِد تٍِظرٜد ٜرُ ِْعٖث ٌِثنأخ تٍرهٗو ؿَٙ

ِْٜظ تٍذّٜ ال ٜرضثٗز رررٜحُٖ نٙ إِرعثّ تٍػالج تألٗتةل ؿَٙ ِشرٗ٘ تٍضِٖٗرٜد : اهفئج األّهٕ .أ 
ُِْٖ شْٜٗث ) ضْٜٔ( ٌٍل  922تٍدرتشد تٍسثْٜٗد تٍـثِد تٍسالسّٜ نٙ ضـحد تٍـَُٗ أٗ تٍرٜثغٜثذ ِيدترٕث)

 حظرم تٍْؼر ؿّ ِضِٗؽ تٍدرضثذ تٍعثظَّٜ ؿَٜٖث ػثٍِث أْٔ ِّ تألٗتةل(
% ؿَٙ تألىل نٙ إِرعثّ 82تٍػالج تٍعثظَّٗ ؿَٙ ؿَٙ ِضِٗؽ درضثذ ٜـثدل  :اهفئج اهذبٌٖج .ج 

 ( ضْٜٔ.84ضٖثدخ تٍسثْٜٗد تٍـثِد رِْظ ٌِثنأخ ىدرٕث)



ٗتٍِْيٍّٜٗ إٍٙ تٍهرو تألؿَٙ ِّ تٍهرىد تألٍٗٙ ٜٗضد حثٍْشحد ٍَػالج تٍْثضعّٜ نٙ إِرعثْثذ تٍْيل 
 :نيب ٖوٓ نةرثّ ِشرعو ٌل ِْٖث ٌِثنأخ تٍرهٗو نٙ تٍشْد تٍرثٍٜد ٍْضثعُٖ

 هفركجا ييخبز سٖد سدا
 اهخلدٖر   

 األّهٕ ضْٜٔ 922 ضْٜٔ 84
 اهذبٌٖج ضْٜٔ 922 ضْٜٔ 84
 اهذبهذج ض922ْٜٔ ضْٜٔ 84

ؿَٙ تٍشْد تٍدرتشٜد تٍرثٍٜد ٍَشْد تٍرٛ ٜعظل نٜٖث تٍػثٍج ؿَٙ تٍريدٜر ٌّٜٗ ِْظ تٌٍِثنأخ ِيظٗرت ٗ
 ٗنيث ٍَرهظٜل تٍشثحو.نر ضرػٖث تشثٍم تٍذٌر ٗرضدد تٌٍِثنثخ ٌَِث رٗ

حثٍْشحد ٌٍََٜثذ تٍرٛ ٜـيد نٜٖث تِرعثْثذ ْيل شْٜٗث ٜشرِر ِْظ تٌٍِثنثخ تٍِضثر إٍٜٖث ِّ خالل ٗ
 تٍْيل. تٍِرعَد تٍدرتشٜد تٍرٙ رَٙ إِرعثْثذ

ٌّٜٗ ظرم تٌٍِثنثخ تٍِضثر إٍٜٖث ؿَٙ أىشثػ خالل تٍـثُ تٍدرتشٛ ٗرظرم تٌٍِثنأذ دنـد ٗتعدخ ٗ
 إٍٙ ٗرسد تٍػثٍج إذت رٗنٛ حـد إشرعيثىٖث.

 اإلسراءاح اهيختؼج هيراسؼج رضد درسبح اهطالة تؼد إػالً اهٌخٖسج:-9
ٍٙ ضةّٗ تٍػالج ؿَٛ ِْٗذش ػَج ِٜٗث ِّ ؼٖٗر تٍْرٜضد إ 91ٜيُٗ تٍػثٍج حريدُٜ إٍرِثشٔ خالل  .أ 

 .رظد تٍدرضثذ تٍِـد ِّ ىحل إدترخ تٌٍَٜد ٍٖذت تٍلرع حئشُ تٍشٜد تألشرثذ تٍدٌرٗر ؿِٜد تٌٍَٜد
 ٜرُ ؿرع ٕذٓ تٍػَحثذ ؿَٙ أ.د/ ؿِٜد تٌٍَٜد إلرخثذ ِث َٜزُ ِّ إضرتءتذ. .ج 
ؿْٔ )أ.د ٌٜٗل تٌٍَٜد ٜيُٗ تالشرثذ تٍدٌرٗر ؿِٜد تٌٍَٜد ) رةٜس ؿثُ تإلِرعثْثذ ( أٗ ِّ ْٜٗج  .ش 

 ٍضةّٗ تٍرـَُٜ ٗتٍػالج ( حئعثٍد ٕذٓ تٍػَحثذ إٍٙ تٍشثدخ رؤشثء تٌٍْررٗالذ تٍِخرظد ٍَِـثْٜد.
ٗنعط ٌرتشثذ  نٙ تٍػَحثذ تٍِيدِدٜيُٗ تٍشثدخ رؤشثء ٗأؿغثء تٌٍْررٗالذ تٍِخرظد حثٍْؼر  .د 

زتء تٍهرؿٜد ٍإلضثحد ؿَٙ تء تٍٗتردٓ حٖث ٗظعد تالضظعد رظعٜظ ضِٜؾ تألضزضثحد ٗتٍرأٌٜد ِّ تإل
إلضثحد تألشةَد حضزةٜثرٖث ٗرظدٕث نٙ تٌٍِثّ تٍِخرط ٍَٗرىد )تٍلالم( تٍشؤتل ٗتٍِضِٗؽ تٌٍَٛ 

 ٗتٍرأٌد ِّ ظعد رٗىٜؾ تألشثرذخ تٍِظععّٜ ٗتٍرأٌد ِّ ِػثحيد ٗضِؾ درضثذ تٍضهٗ٘ ٗتٍـَِٛ.



إٍٜٔ ) حثٍضزء تٍِخظط  ٜيُٗ أ.د/ رةٜس تٌٍْررٗل حَِب ػَحثذ ِرتضـد رظد تٍدرضثذ تٍِيدِد .ٓ 
 .سُ رٗىٜؾ رةٜس تٌٍْررٗل ؿَٛ ٕذت تٍػَجٍْرٜضد تٍِرتضـد( ٍحٜثّ ِػثحيد تٍْرٜضد ِّ ؿدِٔ 

 .ُٜٗ 62ٜرُ إنثدخ تٍػثٍج حْرٜضد تإلٍرِثس خالل إشحٗؿّٜ ِّ ريدُٜ ػَج تإلٍرِثس ٗىحل  .ٗ 
 :ٗنٛ عَد ٗضٗد عثالذ .ز 
  تٍْرٜضد تٍِـَْد ٌِث ٕٛ ِدْٗد حثٌٍضٗم : ٜٗىؾ أ.د/ رةٜس تٌٍْررٗل تٍِخرط حظعد يطبتلج

 .تٍِخرظد ِؾ تٌٍضٗم تٍِـَْد ٍَػالج حيشُ ضةّٗ تٍػالج
  ٜرُ تٍـرع ؿَٛ أ.د/ ٌٜٗل تٌٍَٜد ٍضةّٗ تٍرـَُٜ ٗتٍػالج سُ ؿَٙ أ.د/ ؿِٜد تٌٍَٜد  :غٖر يخطبتلج

 ثس.خػثر تٍػثٍج حْرٜضد تإلٍرِإٗحـد تٍِٗتنيد ٜرُ رظعٜظ تٍْرٜضد نٙ تٌٍضٗم تٍِـَْد ٗ
ٕٗٙ ْؼثُ ٜيُٗ حٔ تؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس ٍرـرٜم تٍػالج حأْؼِد ٗشٜثشثذ  اهرٖبدٍ اهؼويٖج -01

ٗتْضػد تٌٍَٜد حٖدم ِرثحـد تٍػالج ِٗشثؿدرُٖ ٍَرلَج ؿَٙ تٍِضثٌل تٍرٙ ٜٗتضْٖٖٗث ، ٗذًٍ ِّ 
تٍرتةد تٍـَِٙ ٕٗٗ ؿغٗ ِّ تؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس ٌّٜٗٗ ِشةٗل ؿّ ترضثد ِضِٗؿد ِّ خالل 

تٍػالج ٗتٌرضثم تٍػالج تٍِرـسرّٜ درتشًٜث ٗرضضٜؾ تٍػَحد تٍِرهٗىّٜ ِؾ رشضٜل ذًٍ نٙ ِعغر 
 تضرِثؽ تٍرٜثدٓ تٍـَِٜد ِدؿُ حظٗر ٍرهثؿَٔ ِؾ تٍػالج .

: عٜز ٜعدد ؿغٗ ٕٜةد تٍردرٜس تٍشثؿثذ تٌٍِرحٜد ٌٍل ِثدٓ ٜدرشٖث خالل  اهشبػبح اهينختٖج -00
ؿًٜث ٌٍل ِثدٓ حِث ٜرْثشج ِؾ تٗىثذ تٍػالج سُ ٜـَّ ؿغٗ ٕٜةد تٍهظل تٍدرتشٙ حٗتىؾ شثؿرّٜ تشحٗ

تٍردرٜس ؿّ ِٗتؿٜد تٍشثؿثذ تٌٍِرحٜد ِؾ تٍرٗتضد نٙ ٌِرحد خالل تٍشثؿثذ تٌٍِرحٜٔ حٖدم ِيثحَٔ 
 تٍػالج ِٗشثؿدرُٖ ْٗظعُٖ ٗترضثدُٕ درتشًٜث .

ٌِث  2298/2291ـثُ تٍضثِـٙ : رـيد ضِٜؾ تِرعثْثذ تٌٍَٜد تٌٍٜررًْٜٗث ِْذ تٍ ٌظبى االيخضبٌبح -09
 ٜرُ تٍرظعٜظ حأضٖزٓ تٍرظعٜظ تالٌٍٜررْٗٙ حثٌٍَٜد .

  تبهنوٖج : رػبٖج اهشتبةٔ ػشرضبد: 

رـرحر رؿثٜد تٍضحثج حثٌٍَٜد ِّ إُٔ تألىشثُ تٍرٙ ررٌّٗ ِْٖث تٌٍَٜد ٗتٍرٛ ٜشرػٜؾ تٌٍثٍج ِّ خالٍٖث 
تألْضػد تٍِٗضٗدخ ؿَٙ ِشرٗ٘ تٍضثِـد ِِثرشد ٌثند تألْضػد تٍِٗضٗدخ دتخل تٌٍَٜد ٗأٜغث ٌثند 

 ٗذًٍ ِّ خالل إْغِثُ تٍػثٍج ٍرؿثٜد تٍضحثج ْٕٗثً ؿدد ِّ تٍخدِثذ تٍرٛ ٜيدِٖث رؿثٜد تٍضحثج
ٗتٍخثغؾ ٍإلضرتم ِّ ىحل رؿثٜد تٍػالج حثٌٍَٜد ٍٗذًٍ  ِّٗ إُٔ رًَ تٍخدِثذ تٍْضثػ تٍػالحٛ



ْٕٗثً ؿدد ِّ أٗضٔ تٍْضثػ تٍرٛ ِّ تٌٍِِّ أّ ٜشرػٜؾ تٍػالج رِْٜد ِٗتٕحُٖ ٗىدرترُٖ تإلحدتؿٜد 
 ٜضثرً نٜٖث تٍػالج:

 .االٌشطج اهيخخوفج .أ 
 ٙتٍْضثػ تٍرٜثغ 
 .تٍْضثػ تإلضرِثؿٛ ٗتٍرعالذ 
 .ْٛتٍْضثػ تٍه 
 .ٛتٍْضثػ تٍسيثن 
 ِد تٍـثِد.ٍخدْضثػ تٍضٗتٍد ٗت 
 ر تٍػالحٜدشْضثػ تأل. 
 ٍْضثػ تٍـَِٙ ٗتٍرٌٍْٗٗضٙت 

 ّاهخؼوى ّييبرشج األٌشطج اهطالتٖجاهخشِٖالح اهيخبضج هوخؼوٖى  .ة 

ثؿٜد ًٌِْٜ تإلشرهثدخ ِّ ٌل رًَ تٍخدِثذ ًٌْٗ ِْرشحث إٍٙ ٌَٜد تٍخدِد ؿزٜز٘ ػثٍج تٍخدِد تإلضرِ
  :تإلضرِثؿٜد

 
 :اهخديبح اهخٕ ٖلديِب رػبٖج اهشتبة

 .خدِثذ تٍرؿثٜد تإلضرِثؿٜد 
 ظْدٗو تٍرٌثنل تإلضرِثؿٛ ٜٗرغِّ: -9
 خدِثذ ظْدٗو تٍرٌثنل تإلضرِثؿٛ عٜز ٜرُ ِشثؿدخ تٍػالج نٙ تٍعثالذ تألرٜد:حٖث ريدُ تٌٍَٜد ٍػال 
 رشدٜد ضزء ِّ تٍِظرٗنثذ تٍدرتشٜد ٍَػثٍج. -
 ٍَػالج تٍلٜر ىثدرّٜ ٗتٍِرغٙ حأِرتع ِزِْد. ظرم إؿثْثذ ضٖرٜد -
 دؿُ تٌٍرثج تٍضثِـٛ ٍَػالج تٍلٜر ىثدرّٜ) ٌرج تٍرٌثنل( -
 تٍػثٍج تٍِرٗنٛ.ِظثرٜم ضْثزخ ؿّ ظرم  -
 تٍْؼثرتذ تٍػحٜد ٗتألضٖزخ تٍرـٜٗغٜد. -
 نٖف خشخفٖد يً خديبح اهخنبفل اإلسخيبػٕ: -أ



نٌّ أِْٜث نٛ ؿرغً ٍؼرٗنً تٍضخظٜد عٜز رٗضد ِّ ٕٗ أعو  ؿزٜزٚ تٍػثٍج ْعّ نٙ خدِرً 
 .ًِْ إذت ٍُ رذٌر تٍعيٜيد حأِثْد

 رـَُٜ ٗتٍػالج حػَج ٜٗغظ ؼرٗنً تٍـثةَٜد.تٍريدُ إٍٙ ؿِٜد تٌٍَٜد أٗ ٌٜٗل تٌٍَٜد ٍضةّٗ تٍ -9
 ريدُٜ حـع تٍِشرْدتذ تٍدتٍد ؿَٙ أعيٜرً ٍَِشثؿدخ. -2
 اهيشخٌداح اهداهج ػوٓ إشخضلبق اهخديج: -

 * ِهردتذ ِررج تٍٗتٍد إذت ٌثّ ِٗؼهث ٗتٍحػثىد تٍـثةَٜد ٍإلػالؽ ؿَٛ ؿدد أنرتد تألشرخ.
تٍِـثص ٌٗذًٍ تٍحػثىد تٍـثةَٜد ٍإلػالؽ ؿَٛ ؿدد أنرتد * حٜثّ ِـثص تألشرخ إذت ٌثّ تٍٗتٍد ؿَٛ 

 تألشرخ.
* حعز إضرِثؿٛ عدٜز إذت ٌثّ دتخل تألشرخ ٍٜس ِّ ِررج ضٖر٘ أٗ ِـثص سثحذ ٜٗغثم حٜثّ 

 تٍعٜثزخ تٍزرتؿٜد نٛ عثٍد ؿِل تٍٗتٍد ِزترؿث.
د تٍرٛ ٌِّٜ أّ ٜرُ ؿرع ذًٍ ؿَٛ ٍضْد ظْدٗو تٍرٌثنل حثٌٍَٜد إلىرترت أعيٜرً ٗرعدٚ تٍخدِ -9

 رشرهٜد ِْٖث.
 
 
 :خديبح اهخغذٖج -9
ٍَػالج ٕٗٛ ؿحثرخ ؿّ ٗضحد كذتةٜد حرشُٗ رِزٜد ِّ خالل إشرخرتش  ريدُ تٍضثِـد خدِد كذتةٜد 

حـد دنؾ رشُٗ تٍشْد تٍدرتشٜد ٜٗرُ عضز تٍٗضحد تٍلذتةٜد أشحٗؿٜث ِّ خالل ِْهذ  ٌثرْٜد تٍرلذٜد
 ٍرٗزٜؾ حثٌٍَٜد.

 :ٕاإلشنبً اهسبيؼ -3
ٕٗٛ إعدٚ تٍخدِثذ تٍرٛ ريدِٖث تٍضثِـد ٍػالحٖث تٍِلررحّٜ عٜز ررٗتنر ٍُٖ تٍِشٌّ ٗتٍِـٜضد  

 تٍِالةِد ألْٖث ِحْٜد ؿَٛ أعدز تالشثٍٜج تٍْٖدشٜد ِٗزٗد حٌل ٗشثةل تٍِـٜضد ٗتٍرتعد.
 ِّٗ ضرٗػ تإلٍرعثو حثٍِدّ تٍضثِـٜد:

 ؿَٜٔ رٗىٜؾ ؿيٗحد. أّ ٌّٜٗ تٍػثٍج ِيٜدت ِْٗرؼِث نٛ تٍدرتشد ٍُٗ ٜشحو -
 أّ ٌّٜٗ ِشددت ٍَرشُٗ نٙ تٍـثُ تٍعثٍٛ ٗأال ٌّٜٗ ؿَٜٔ ِشرعيثذ أخرٚ. -



 أّ ٌّٜٗ خثٍٜث ِّ تألِرتع تٍِـدٜد. -
ريحل ػَحثذ تٍػالج تٍشْٗتذ تٍْٖثةٜد سُ تٍرثٍٜد ٍٖث رْثزٍٜث ِؾ ِرتؿثخ حـد تٍِٗػّ ٗظلر تٍشّ  -

 ٗتٍريدٜر تٍـثُ.
 حثٍِدّ تٍضثِـٜد نـًَٜ تٍريدُ ٍإلدترخ تٍِدْٜد تٍضثِـٜد إلشرٜهثء تإلشرِثرتذ.ٗإذت أردذ أّ رَرعو  -
 شّق اهيالتس اهخٖرٔ: -4
ريدُ تٌٍَٜد خدِثذ خثظد حثٍػالج تٍذّٜ ٍدُٜٖ شٗء نٙ تٍعثٍد تإلضرِثؿٜد ٗذًٍ ِّ خالل تٍرٗضٔ  

 .إٍٙ تٍعضرخ تٍخثظد حشٗو تٍِالحس تٍخٜرٚ تٍِٗضٗد نٙ تٍدٗر تٍرتحؾ حثٌٍَٜد
 خديبح اهرػبٖج اهطتٖج: -ذبٌٖب:

( 9ريدُ تٍضثِـد ٍَػالج تٍذّٜ ْٜرِّٗ ٍٖث ِّ خالل تإلدترخ تٍـثِد ٍضةّٗ تٍػحٜد ِٗيرٕث ؿِثرخ) 
 .حثٍِدّ تٍضثِـٜد

( 4( حثٍِدّ تٍضثِـٜد ٍَػالج ِٗحْٛ )1حِْٛ ) ٗريدُ تٍخدِثذ تٍػحٜد ؿّ ػرٜو أػحثء ِرخظظّٜ
 ٍَػثٍحثذ.

تٍرٛ رشردؿٛ رؿثٜد خثظد نريدُ ٍٖث رًَ تٍرؿثٜد ؿّ ػرٜو ِشرضهٙ ضثِـد ٕذت إٍٙ ضثْج تٍعثالذ 
 عَٗتّ.

 نٖفٖج اإلشخفبدث يً خوم اهخديج اهطتٖج:
ؿزٜز٘ تٍػثٍج ؿًَٜ تٍرٗضٔ إٍٙ ِير تٍٗعدٓ تٍػحٜد حثٌٍَٜد ٗإشرخرتش تٍحػثىد تٍػحٜد تٍخثظد حً  -

 ٗتٍضثِـد.ٗذًٍ ٍَعظٗل ؿَٛ تٍخدِثذ تٍػحٜد تٍرٛ ريدِٖث تٌٍَٜد 
 سثٍسث: تٍخدِثذ تٍـثِد حثٌٍَٜد ٗتٍٗعدتذ تٍخثظد:

 ضٌدّق اهشنبّٔ ّاهيلخرضبح -أ
نٙ ذًٍ تٍلرند  ٗتٍذ٘ ِّ خالٍٔ ٜشرػٜؾ تٍػالج ريدُٜ ٌل ِثٍدُٜٖ ِّ ضٌثٗ٘ أٗ ِيررعثذ 

تٍِٗضٗدخ حثٍدٗر تألٗل حثٌٍَٜد أٗ ِّ خالل تإلشرـثْد حِٗىؾ تٍٗعدخ ؿَٙ تٍهٜس حًٗ ٗذًٍ ٜٗضد 
 .ٜو ِرٌثِل ٍَرد ؿَٙ تٍضٌثٗ٘ ٗتٍِيررعثذ حػرٜيد أٌسر عٜٜٗد ْٗضثػ ٗنثؿَٜدنر
 :ينختج اهنوٖج -ة



ًٌِْٜ أٜٖث تٍػثٍج تإلشرهثدخ ِّ تٍخدِثذ تٍرٛ ريدِٖث ٌِرحد تٌٍَٜد ٗذًٍ حـد إشرخرتش ٌثرْٜٔ تٌٍَٜد 
 تٍذٚ ٜسحذ رشضًَٜ حٖث ٗرشدٜدً ٍَِظرٗنثذ تٍرٛ رضِل رشُ تٌٍِرحد.

ٌذًٍ دٗتةر تٍِـثرم ٗىٗتِٜس ؿثِد ِٗرخظظد ٍَٗػثٍج  .د تٌٍَٜد تٌٍرج تٍِرخظظدٗريدُ ٌِرح 
 .تٍعو نٙ تإلػالؽ دتخل تٌٍِرحد

 اهخزٌٖج: -ر
كٜىر تالٌٍررْٜٗد ِسل ضٖثدتذ ٕٗٙ تٌٍِثّ تٍذ٘ رشرػٜؾ ِّ خالٍٔ دنؾ ٌثند تٍِظرٗنثذ تٍدرتشٜد  

إشرٌِثل  تٍػٗتحؾ تٍضثِـٜد تٗ ػٗتحؾأٗ تٍعظٗل ؿَٛ تٍرخرش ٍَخرضّٜ ، ػالج تٍدرتشثذ تٍـَٜث 
 تألٗرتو.

 :يرنز اهؼالر اإلسخيبػٕ -د
ٕٗٗ ِّ تٍِرتٌز تٍِرخظظد نٙ عل تٍِضٌال ذ ٜٗغُ نرٜو ؿِل ِرِٜز ِٗرٗتضد ػٗتل تٜثُ  

 .تالشحٗؽ ًٌِْٜٗ تإلشرهثدخ ِّ خدِثذ ذًٍ تٍِرٌز ِّ خالل تٍرٗضٔ تٍٜٔ نٙ تٍدٗر تألٗل حثٌٍَٜد
 :ثيرنز إػداد اهلبد -ٍ

ٜـرحر ِرٌز إؿدتد تٍيثدخ ِّ تٍِرتٌز تٍٖثِد تٍِٗضٗدخ حثٌٍَٜد عٜز أْٔ ٜيدُ تٍـدٜد ِّ تٍدٗرتذ 
 ٗتٍخدِثذ تٍرٛ ٜعرثضٖث تٍػالج ِسل تٍرِْٜد تٍحضرٜد ٗتٍَلد ٗتٍرٛ ٜعرثضٖث ٌل ػثٍج ٍشٗو تٍـِل

تٍِزتٜث تٍرٛ ٜيدِٖث ٌِّٜٗ ؿزٜز٘ تٍػثٍج تٍرٗضٔ ٍإلشرهثدخ ِّ ٕذت تٍِرٌز ٗتٍرـرم ؿَٙ تٍـدٜد ِّ 
 ِّ خالل تٍِرٌز تٌٍثةّ حثٍدٗر تألرغٙ حثٌٍَٜد.

 االٌشطج اهخبضج تبهطالة اهيخفّكًٖ تبهنوٖج :
ُ 2299/2294تٍحدء نٛ رهـٜل خػد رؿثٜد تٍػالج تٍِرهٗىّٜ نٛ تٌٍَٜد ِّ حدتٜد تٍـثُ تٍضثِـٛ  رُ-أ

 ْٕٗثً حـع تالْضػد تٍعثٍٜد تٍِحْٜد ؿَٛ تٍْعٗ تٍرثٍٛ:
 تالم ضْٜٔ ِظرٚ( 9ةزخ ؿَِٜد حأشُ أ.د/ تعشثّ ِرشٛ تٍـثحد )ؿثةد ضٖثدتذ تشرسِثر حيِٜد ضث -9
تالم ضْٜٔ  9ضثةزخ ؿَِٜد حأشُ أ.د/ تعشثّ تعِد تٍيٗظٛ )ؿثةد ضٖثدتذ تشرسِثر حيِٜد  -2

 ِظرٚ(
 تٍم ضْٜٔ ِظرٚ(21ضثةزخ ؿَِٜد حأشُ أ.د/ ِْٛ ِعِٗد ؿٜٗس )ؿثةد ضٖثدتذ تشرسِثر حيِٜد  -9



تالم 92ضثةزخ ؿَِٜد حأشُ أ.د/ ِظػهٛ ؿحد تٍـؼُٜ تٍهرِثٗٚ )ؿثةد ضٖثدتذ تشرسِثر حيِٜد  -4
 ضْٜٔ ِظرٚ(

 ٗذًٍ ٍَخِشد تالٗتةل ِّ خرٜضٛ تٌٍَٜد حثٍرشثٗٚ حُْٜٖ .
ٗغؾ خػد ٍعهل رٌرُٜ تٍػالج تٍِرهٗىّٜ درتشٜث ٗنٛ تالْضػد تٍػالحٜد ٜيثُ نٛ ْٖثٜد ٌل ؿثُ -ج

 درتشٛ.
 :اإلخضبداح اهطالتٖجذبهذب: 

 :ٌتذٍ ػً اإلخضبد اهطالتٕ -0
ترعثد تٍػالج ٕٗ رْؼُٜ ػالحٛ ٜيٗد تٍْضثػ تٍػالحٛ حثٌٍَٜد ٕٗٗ تٍيْثخ تٍضرؿٜد تٍرٛ ِٜثرس تٍػالج 

 تٍسيثنٜد تٍهْٜد تٍرٜثغٜد ٗتألشر تٍػالحٜد ٗتٍضٗتٍد ٗتٍخدِد تٍـثِد. .ِّ خالٍٔ أْضػرُٖ تإلضرِثؿٜد
 ٖرخنز ػوٕ شلًٖ: نٌرٜث ٕٗٗ رْؼُٜ ْٜرٖص خػث 

ٜـرِد ؿَٛ عضد تٍػثىثذ تٍػالحٜد ٍَعهثؼ ؿَٙ تٌٍِثشج تٍٗػْٜد ٗتٍِضثرٌد نٙ ظْؾ  شٖبشٕ :االّل
 تٍيرتر ٗتٍعرٜثذ نٙ إحدتء تألرتء.

تٍهردٜد حثٍِظَعد تٍـثِد ٍَٗػّ ٜـِد إٍٙ رأٌٜد تٍضـٗر ٍدٚ تٍػالج حئررحثػ تٍِظَعد  ٌلبتٕ :اهخبٌٕ
 ٌٗتد تٍضثحٔ ٗتٍرٛ ررِرؾ حثٍعرٌد ٗتٍهثؿَٜد.ٗتٍـِل إٍٙ إؿدتد تٍ

 أُداف اإلخضبداح اهطالتٖج: -
 خشؼٕ اإلخضبداح اهطالتٖج إهٓ خضلٖق األخٕ:

 رِْٜد تٍيُٜ تٍرٗعٜد ٗتألخالىٜد ٗتٍٗؿٛ تٍٗػْٛ ٍَػالج. -9
 حز تٍرٗط تٍضثِـٜد تٍشَِٜد حّٜ تٍػالج ٗررشٜخ تٍرٗتحػ نِٜث حُْٜٖ. -2
 ٍَػالج ٗسيل ىدرترُٖ ٗرضضٜـُٖ.تٌرضثم تٍِٗتٕج  -9
 ْضر ٗرْؼُٜ تألْضػد تٍػالحٜد ٗرٌّٜٗ تالشر ٗدؿُ تألْضػد. -4
 رْؼُٜ تإلشرهثدخ ِّ ػثىثذ تٍػالج نٛ خدِد تٍِضرِؾ. -1
 نٖفٖج خضلٖق خوم األُداف: -

 * ٖؼيل يسوس إخضبد اهطالة ػوٕ خضلٖق أُداف اإلخضبد يً خالل اهوسبً اهخبهٖج:
 .ػالحٜدتٍ رٍضْد تالش -9



 .ٍضْد تٍْضثػ تٍرٜثغٙ -2
 ثنٙ.يٍضْد تٍْضثػ تٍس -9
 ٍضْد تٍْضثػ تإلضرِثؿٛ. -4
 تٍضٗتٍد ٗتٍخدِد تٍـثِد ٗتٍرعالذ.ٍضْد ْضثػ  -1
 .ٍضْد تٍْضثػ تٍهْٛ -6
 ٍضْد تٍْضثػ تٍـَِٙ. -9

 :إخخضبضبح نل هسٌج
 :خخخص هسٌج األشر تيب ٖوٕ -أ
 رضضٜؾ رٌّٜٗ تألشر ٗدؿُ رٌْٜٖٗث. -9
 حّٜ ْضثػ تألر تٍِخرَهد.تٍرْشٜو  -2

 :)ة( خخخص هسٌج اهٌشبط ااهرٖبضٕ تيب ٖوٕ
 حز تٍرٗط تٍرٜثغٜد حّٜ تٍػالج ٗرضضٜؾ تٍِٗتٕج. -9
 رْؼُٜ تٍْضثػ تٍرتٜغٛ حثٌٍَٜد حِث نٙ ذًٍ رٌّٜٗ تٍهرو تٍرٜثغٜد ٗإىثِد تٍِحثرٜثذ ٗتٍِشثحيثذ. -2
 :خخخص هسٌج اهٌشبط اهذلبفٕ تيب ٖوٕ -ر
ٍْضثػ تٍسيثنٛ تٍرٛ رؤدٚ إٍٙ رـرٜم تٍػثٍج حخظثةط تٍِضرِؾ ٗإعرٜثضثذ رْؼُٜ أٗضٔ ت -9

 رػٜٗرٓ.
 تٍـِل ؿَٛ رِْٜد تٍػثىثذ تألدحٜد ٗتٍسيثنٜد. -2
 خخص هسٌج اهٌشبط اهفٌٕ تيب ٖوٕ:خ -د
رِْٜد تٍْضثػ تٍهْٛ ٍَػالج ٗتٍـِل ِؾ ِث ٜرهو ِؾ أكرتغٔ تٍشثِٜد نٙ إرثعد تٍهرظد إلحرتز  -9

 تٍِشرٗ٘ تْرثضُٖ تٍهْٛ.ِٗتٕحُٖ ٗرنؾ 
 .رضضٜؾ تألْضػد تٍهْٜد ٍَػالج ٗرِْٜد ٕٗتٜثرُٖ -2
 :تيب ٖوٕ خخخص هسٌج اهسّاهج ّاهخديج اهؼبيج -ٍ
 رْؼُٜ أٗضٔ تٍعرٌد تٌٍضهٜد ٗتإلرضثدٜد ؿَٙ تشس شَِٜد ٗنيث ٍِحثدةٖث. -9
 رِْٜد تٍِضرِؾ. رْهٜذ حرتِص خدِد تٍحٜةد تٍرٛ ٜيرٕث ِضَس تٌٍَٜد ٗتألىشثُ حِث ٜشثُٕ نٙ -2



 خخخص هسٌج اهٌشبط اإلسخيبػٕ ّاهرضالح تيب ٖوٕ: -ّ
تٍـِل ؿَٛ رِْٜد تٍرٗتحػ تٍلضرِثؿٜد حّٜ تٍػالج ٗحّٜ أؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس ٗتٍـثَِّٜ ٗإضثؿد  -9

 رٗط تٍرـثّٗ ٗتإلخثء ٗحز تٍرٗط تٍضثِـٜد حٌل تٍٗشثةل.
نٛ تٍرـرم تٍررٜٗعٜد تٍرٛ رشثؿد تٍػالج رْؼُٜ تٍرعالذ ٗتٍِـشٌرتذ تإلضرِثؿٜد ٗتٍسثىهٜد ٗ -2

 ؿَٛ ِظثٍظ تٍٗػّ.
 تيب ٖوٕ: اهؼويٕ ّاهخنٌّهّسٕخخخص هسٌج اهٌشبط  -ز
 تٍـِل ؿَٛ رِْٜد تٌٍَِثذ تٍـَِٜد ٍَػالج. -9
 رؿثٜد تٍػالج تٍِرهٗىّٜ ؿَِٜث.-2
 رـَُٜ تٍػالج عرم ِخرَهد ؿّ ػرٜو تٍدٗرتذ تٍردرٜحٜد تٍِخرَهد.-9
 ٗتٍرٌٍْٗٗضٛ حثٌرضثم ِٖثرتذ تٍػالج تٍـَِٜد.زٜثدخ تٍٗؿٛ تٍـَِٛ -4
 اهنٖفٖج اهخٕ ٖخى تِب خشنٖل هسٌج يً اهوسبً اهشبتلج: 
رضٌل تٍَضثّ تٍشثحيد شْٜٗث حرٜثدخ رتةد ِّ أؿغثء ٕٜةد تٍردرٜس ٜظدر رـْٜٜٔ ىرتر ِّ ؿِٜد  - 

ػالج نرىرِٖث تٍدرتشٜد ؿّ ػرٜو  تٌٍَٜد ٗؿغٜٗد ػثٍحّٜ ؿّ ٌل نرىد درتشٜد ْٜرخحٖث شْٜٗث
 تإلىررتؽ تٍشرٚ.

 .ْٜٗرخج تٍػالج أؿغثء ٌل ٍضْد ِّ حُْٜٖ أِْٜث ٗأِْٜث ِشثؿدت ٍٖث -
 .ٜٗعع إضرِثؿثذ تٍَضثّ ِِسل تٍضٖثز تٍهْٛ ٍرؿثٜد تٍضحثج حثٌٍَٜد -

 :* إخخضبضبح يسوس إخضبد طالة اهنوٖج
 تٍِيدِد ِّ تٍَضثّ.رشُ شٜثشد إرعثد ػالج تٌٍَٜد نٛ غٗء تٍحرتِص  -9
 .إؿرِثد حرتِص ؿِل تٍَضثّ ِضَس تإلرعدت تٍِخرَهد ِٗرثحـد رْهٜذٕث -2
 رٗزٜؾ تإلؿرِثدتذ تٍِثٍٜد ؿَٛ تٍَضثّ ٗٗغؾ تٍِٗتزْد تٍشْٜٗد ٍَِضَس ٍٗضثْٔ. -9
 إؿرِثد تٍعشثحثذ تٍخرثِٜد ٍإلرعثد. -4
 رْشٜو تٍـِل حّٜ ٍضثّ ِضَس إرعثد تٌٍَٜد تٍِخرَهد. -1
 .ِل ؿَٛ رٗسٜو تٍـالىثذ ِؾ تإلرعثدتذ تٍػالحٜد تألخرٚ حٌَٜثذ تٍضثِـدتٍـ -6
 إْرخثج أِّٜ ٗأِّٜ ِشثؿد ٍِضَس تإلرعثد ِّ حّٜ أؿغثةٔ. -9



 :* خشنٖل يسوس إخضبد طالة اهنوٖج
 :ٜضٌل شْٜٗث حرٜثدخ ؿِٜد تٌٍَٜد أٗ ِّ ْٜٗحٔ حثإلغثند إٍٙ 
 .تٍردرٜسرٗتد ٍضثّ ِضَس تإلرعثد ِّ أؿغثء ٕٜةد  -
أِْثء ٗأِْثء ِشثؿدٚ ٍضثّ ِضَس تإلرعثد ِّ تٍػالج ) ْٜٗرعج ِّ حُْٜٖ أِّٜ ٗأِّٜ ِشثؿد (  -

 .ٜٗعغر تإلضرِثؿثذ رةٜس ضٖثز رؿثٜد تٍضحثج حثٌٍَٜد
 :نٖف خنًّ ػضّ فٓ إخضبد اهطالة

ؿزٜز٘ تٍػثٍج ٜضج أّ رـرم أٗال أًْ ِّ تٍيٜثدتذ تٍػالحٜد ِّ خالل شححً أّ رٌّٗ ؿغٗت  
 حثالرٛ ٕٗذت ٜرػَج ِث َٜٛ: 

 .أّ رٌّٗ ِظرٚ تٍضْشٜد -9
 .ؿدُ رٗىٜؾ تٜد ؿيٗحثذ ؿَٜٔ -2
 أّ رٌّٗ ِششدت ٍرشُٗ تٌٍَٜد. -9
 .ؿدُ رشٗحً نٙ تٍشْٗتذ تٍدرتشٜد -4
 .ٍألْضػد تٍػالحٜدتٍِِثرشد تٍضثدخ ٗتٍهـثٍد  -1
 .ؿدُ تإلخالل حأْؼِد تٌٍَٜد -6

 تبألخٕ: إذا اٌطتلح ػوٖم ُذٍ اهشرّط ػوٖم
 تإلشرِثرخ تٍخثظد حثٍررضٜظ.تٍريدُ إٍٙ ىشُ رؿثٜد تٍضحثج ٗػَج  -9
 .6×4ظٗرخ نٗرٗكرتنٜد َِْٗد ِيثس  9ريدُٜ ؿدد  -2
 .رعدٜد تٍَضْد تٍرٛ رٗد تٍِضثرٌد نٜٖث -9

 تٍضحثج حئشريحثًٍ ٗرشٖٜل ٌثند تإلضرتءتذ عرٛ ُٜٗ تإلْرخثج. شٗم ٜيُٗ ىشُ رؿثٜد
 .عٜز أّ تألْضػد ٍضِٜؾ ػالج تٌٍَٜد ؿدُ ْضثعً نٙ تإلْرخثحثذ ال ٜـْٛ ؿدُ ِِثرشرً ٍَْضثػ -
ؼٖٗر ْرٜضد تإلْرخثحثذ رظحظ ؿغٗت نٙ تٍَضْد تٍِرضظ إٍٜٖث رِٖٜدت ٍدخًٍٗ تٍِرعَد تٍسثْٜد حـد  -

ّ أِْٜث ٍَضْد أٗ أِْٜث إلرعثد تٍػالج حثٌٍَٜد أٗ أِْٜث ٍَضْد ؿَٙ ِشرٗ٘ ِّ تٍرظـٜد ٗرحِث رٌٗ
 تٍضثِـد أٗ أِْٜث ٍإلرعثد تٍػالحٙ حثٍضثِـد.

 


