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 ه المعيديه ببلتكليفيتعي -1

 مىاد القاوىن:

، ٔنشساد يغهس انغبيؼخ ثغهستزّ ثزتبسٚ    3311نسُخ  93يٍ انهبٌَٕ  311، 311، 311انًٕاد 

31/3/1001. 

 :الشروط

 .ٌ يؾًٕد انسٛشح ؽسٍ انسًؼخأٌ ٚكٕ -3

انؾصٕل ػهٗ رهذٚش ػتبو عٛتذ عتذال ػهتٗ اسنتم فتٕال قتٗ انزهتذٚش انؼتبو قتٗ انذسعتخ انغبيؼٛتخ              -1

 .اسٔنٗ أٔ قٗ يبدح انزخصص أٔ يب ٚهٕو يهبيٓب

 .يٕاقهخ اإلداسح انؼبيخ نالفزطالع ٔانًؼهٕيبد ثٕصاسح انزؼهٛى انؼبنٗ -1

 قىاعد المفاضلة:

 .قٗ انزهذٚش انؼبوٚكضم اسػهٗ  -3

 .ػُذ انزسبٖٔ قٗ انزهذٚش انؼبو ٚكضم اسػهٗ قٗ يغًٕع انذسعبد -1

 .ػُذ انزسبٖٔ ٚكضم اسػهٗ رهذٚشال قٗ يبدح انزخصص -1

 .ػُذ انزسبٖٔ ٚكضم اسػهٗ قٗ دسعبد يبدح انزخصص -9

 :المستىدات المطلىبة

 .أصم شٓبدح انجكبنٕسٕٚط -3

 .نذسافخأصم شٓبدح ثزهذٚشاد فُٕاد ا -1

 .أصم انًٕنف يٍ انزغُٛذ ثبنُسجخ نهزكٕس -1

 .أصم يٕاقهخ اإلداسح انؼبيخ نإلفزطالع ٔانًؼهٕيبد ثٕصاسح انزؼهٛى انؼبنٗ -9

 .صٕس شخصٛخ 6أصم شٓبدح انًٛالد ٔػذد  -1

 .صٕسح يٍ َزٛغخ أٔائم خشٚغٗ انكهٛخ نهؼبيٍٛ اسخٛشٍٚ -6



 

  

 

 

 :اإلجراءات المطلىبة

  ٔرششٛؼ أقضم انخشٚغٍٛ يٍ آخش دقؼزٍٛ طجهبل نهخطخ انضالصٛخ انًؼزًذح يتٍ  رهٕو انكهٛخ ثإخزٛبس

 .يغهس انغبيؼخ ٔثؼذ إفزجؼبد يٍ فجم ركهٛكّ يٍ نجم

 أخز سأ٘ يغهس انهسى. 

 طهت يغهس انكهٛخ. 

  نٛتتبو انكهٛتتخ ثزؾشٚتتش إفتتزًبساد إفتتزطالع سأٖ اإلداسح انؼبيتتخ نإلفتتزطالع ٔانًؼهٕيتتبد ثتتٕصاسح

ثإسفتتتبنٓب إلداسح انغبيؼتتخ انزتتتٗ رهتتٕو ثتتتذٔسْب ثًخبطجتتخ اإلداسح انؼبيتتتخ     انزؼهتتٛى انؼتتتبنٗ ٔرهتتٕو  

 .نإلفزطالع ٔانًؼهٕيبد ثٕصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ

 نٛبو انكهٛخ ثإػذاد يزكشح نهؼشض ػهٗ انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ. 

 يٕاقهخ انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ. 

 إفزصذاس نشاس انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ. 

 ٛخ انزُكٛزٖإفزصذاس نشاس انكه. 

 



 

  

 

 

 لعانه المعيديه ببإليتعي -2

 مىاد القاوىن:

، ٔنتتتشساد يغهتتتس 3311نستتتُخ 93يتتتٍ انهتتتبٌَٕ سنتتتى  393، 316، 311، 311، 313انًتتتٕاد 

 13/3/1002، 31/3/1001انغبيؼخ ثغهسزّٛ ثزبسٚ  

 :الشروط

 .أٌ ٚكٌٕ يؾًٕد انسٛشح ؽسٍ انسًؼخ -3

 .نم قٗ انزهذٚش انؼبو قٗ انذسعخ انغبيؼٛخ اسٔنٗانؾصٕل ػهٗ رهذٚش ػبو عٛذ عذال ػهٗ اس -1

انؾصٕل ػهٗ رهذٚش عٛذ ػهٗ اسنم قٗ يبدح انزخصص أٔ يب ٚهتٕو يهبيٓتب ٔإرا نتى ٕٚعتذ يتٍ        -1

ثتتٍٛ انًزهتتذيٍٛ نإلػتتالٌ يتتٍ ْتتٕ ؽبصتتم ػهتتٗ رهذٚشعٛتتذ عتتذال قتتٗ انزهتتذٚش انؼتتبو قتتٗ انذسعتتخ     

عٛتذ ػهتٗ اسنتم قتٗ ْتزا انزهتذٚش ٔث تش          انغبيؼٛخ اسٔنٗ قٛغٕص انزؼٍٛٛ يٍ انؾبصهٍٛ ػهٗ 

 .أٌ ال ٚهم انزهذٚش قٗ يبدح انزخصص أٔ يب ٚهٕو يهبيٓب ػٍ عٛذ عذال

 .يٕاقهخ  اإلداسح انؼبيخ نإلفزطالع ٔانًؼهٕيبد ثٕصاسح انزؼهٛى انؼبنٗ -9

 .أال ٚضٚذ انسٍ ػهٗ صالصٍٛ ػبيبل قٗ ربسٚ  اإلػالٌ ٔػهٗ أٌ ٚزضًٍ اإلػالٌ رنك -1

 لمفاضلة:قىاعد ا

 .ٚكضم اسػهٗ قٗ انزهذٚش انؼبو -3

ػُذ انزسبٔ٘ قٗ انزهذٚش انؼبو ٚكضتم اسػهتٗ قتٗ يغًتٕع انتذسعبد ػهتٗ أٌ ٚشاػتٗ أَتّ قتٗ           -1

ؽبنخ ٔعٕد يزهذيٍٛ َظبو نجم انزشاكًٗ ٔيزهذيٍٛ ثُظبو انزشاكًتٙ قزتزى انًكبةتهخ ثٛتُٓى ػهتٗ      

ٔقهتبل نُظبيتّ انهتبََٕٗ ٔرؾستت      أفبط انُسجخ انًئٕٚخ نألػهٗ قٙ يغًتٕع دسعتبد كتم ختشٚظ    

 انُسجخ انًئٕٚخ كبنزبنٙ:

انخشٚغٌٕ قٗ ظم انُظبو نجم انزشاكًٗ رؾست ػهٗ أفبط يغًٕع دسعتبد انستُخ انُٓبئٛتخ     -أ

 .قهط

انخشٚغٌٕ قٗ ظم انُظبو انزشاكًٗ رؾست ػهٗ أفبط يغًٕع دسعتبد فتُٕاد انذسافتخ     -ة

 .انغبيؼٛخ

 .قٗ يبدح انزخصصػُذ انزسبٖٔ ٚكضم اسػهٗ رهذٚشال  -1

 .ػُذ انزسبٖٔ ٚكضم اسػهٗ قٗ دسعبد يبدح انزخصص -9



 

  

 

 

 .ػُذ انزسبٖٔ ٚكضم انؾبصم ػهٗ دسعخ ػهًٛخ أػهٗ ثُكس انهٕاػذ انسبثهخ -1

 .ػُذ انزسبٖٔ ٚكضم اسؽذس رخشعبل ٔاسصغش فُبل صى خشٚغٕا عبيؼخ انًُصٕسح -6

 :المستىدات المطلىبة

 .نهٛسبَسأصم شٓبدح انجكبنٕسٕٚط / ا -3

 .أصم شٓبدح ثزهذٚشاد فُٕاد انذسافخ -1

 .أصم يٕاقهخ عٓخ انؼًم قٗ ؽبنخ إرا كبٌ انًزهذو ٚؼًم ثإؽذٖ انغٓبد انؾكٕيٛخ -1

 .أصم انًٕنف يٍ انزغُٛذ ثبنُسجخ نهزكٕس -9

 .أصم يٕاقهخ عٓخ اسيٍ ثٕصاسح انزؼهٛى انؼبنٗ -1

 .صٕس شخصٛخ 6أصم شٓبدح انًٛالد ٔػذد  -6

 :ءات المطلىبةاإلجرا

      اإلػالٌ ػٍ شغم انٕظٛكخ خالل شٓشٖ يبسط ٔفجزًجش ثُبل ػهتٗ اؽزٛبعتبد يغتبنس اسنستبو

ٔيٕاقهتتخ يغهتتس انكهٛتتخ ٔيٕاقهتتخ يغهتتس انغبيؼتتخ قتتٗ ؽبنتتخ رضتتًٍٛ اإلػتتالٌ شتتشٔ  يؼُٛتتخ أٔ   

 .اإلػالٌ قٗ غٛش انًٕاػٛذ انشفًٛخ

 ٌانزهذو نإلػال. 

 ن شٔ  ٔنٕاػذ انًكبةهخ قؾص ٔرشرٛت ٔاخزٛبس أقضم انًزهذيٍٛ طجهبل. 

 أخز سأ٘ يغهس انهسى. 

 طهت يغهس انكهٛخ. 

       نٛتبو انكهٛتخ ثزؾشٚتتش إفتزًبساد إفتتزطالع سأٖ اإلداسح انؼبيتخ نالفتتزطالع ٔانًؼهٕيتبد ثتتٕصاسح

 .انزؼهٛى انؼبنٙ ٔرهٕو ثإسفبنٓب نهغبيؼخ انزٙ رهٕو ثذٔسْب ثًخبطجخ إداسح اسيٍ ثبنٕصاسح

 هؼشض ػهٗ انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخرهٕو انكهٛخ ثإػذاد يزكشح ن. 

 يٕاقهخ انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ. 

 إفزصذاس نشاس انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ. 

 ٖإفزصذاس نشاس انكهٛخ انزُكٛز. 



 

  

 

 

 ةالمعيديه ببلكلي المدزسيه المسبلعديه مه بيه هيتعي -3

 مىاد القاوىن:

، ٔنتشساد يغهتس انغبيؼتخ    3311نستُخ   93يٍ انهبٌَٕ  393، 390، 313، 311، 311انًٕاد 

 .13/1/1006ثغهسزّ ثزبسٚ  

 :الشروط

 .أٌ ٚكٌٕ يؾًٕد انسٛشح ؽسٍ انسًؼخ -3

انؾصٕل ػهٗ دسعخ انًبعسزٛش أٔ ػهٗ دثهٕيزٍٛ يٍ دثهٕيبد انذسافبد انؼهٛب يتهْهٍٛ نههٛتذ    -1

 .نهؾصٕل ػهٗ دسعخ انذكزٕساِ أٔ ػهٗ يب ٚؼبدل دسعخ انًبعسزٛش أٔ دثهٕيزٍٛ

 .كٌٕ يهزضيب قٗ ػًهّ ٔيسهكّ يُز رؼُّٛٛ يؼٛذال ثٕاعجبرّ  ٔيؾسُبل أدائٓب  أٌ ٚ -1

 .ثشايظ يٍ ثشايظ رًُٛخ نذساد أػضبل ْٛئخ رذسٚس 6إعزٛبص ػذد  -9

 :المستىدات المطلىبة

 .أصم شٓبدح انًبعسزٛش أٔ يب ٚؼبدنٓب -3

 .ٚسثشايظ يٍ ثشايظ رًُٛخ نذساد أػضبل ْٛئخ رذس 6إقبدح ثإعزٛبص ػذد  -1

 :اإلجراءات المطلىبة

 ٍٛٛرهذٚى طهت انزؼ. 

 أخز سأ٘  يغهس انهسى. 

 طهت يغهس انكهٛخ. 

 إػذاد يزكشح نهؼشض ػهٗ انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ. 

 يٕاقهخ انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ. 

 إفزصذاس نشاس انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ. 

 ٖإفزصذاس نشاس انكهٛخ انزُكٛز. 



 

  

 

 

 لعانببإل سبلعديهالمدزسيه المه يتعي -4

 مىاد القاوىن:

، ٔنتتشساد يغهتتس  3311نستتُخ  93يتتٍ انهتتبٌَٕ   393، 390، 313، 311، 311، 313انًتتٕاد 

 .13/1/1006، 31/3/1001انغبيؼخ ثغهسزّٛ ثزبسٚ  

 :الشروط

 .أٌ ٚكٌٕ يؾًٕد انسٛشح ؽسٍ انسًؼخ -3

 .د انؼهٛبانؾصٕل ػهٗ دسعخ انًبعسزٛش أٔ ػهٗ دثهٕيزٍٛ يٍ دثهٕيبد انذسافب -1

 س.ايظ رًُٛخ نذساد أػضبل ْٛئخ رذسٚثشايظ يٍ ثش 6إعزٛبص ػذد  -1

 .ػبيبل قٗ ربسٚ  اإلػالٌ 11أال ٚضٚذ انسٍ ػهٗ  -9

 .أال ٚهم انزهذٚش قٗ انذسعخ انغبيؼٛخ اسٔنٗ ػٍ عٛذ -1

 قىاعد المفاضلة:

 .ٚكضم اسػهٗ رهذٚشال قٗ دسعخ انًبعسزٛش أٔ يب ٚؼبدنٓب -3

 .بٖٔ ٚكضم اسػهٗ رهذٚشال قٗ انذسعخ انغبيؼٛخ اسٔنٗػُذ انزس -1

 .ػُذ انزسبٖٔ ٚكضم اسصغش فُبل -1

 :المستىدات المطلىبة

 .أصم شٓبدح انجكبنٕسٕٚط / انهٛسبَس -3

 .أصم شٓبدح ثزهذٚشاد فُٕاد انذسافخ -1

 .أصم شٓبدح انًبعسزٛش -1

 .َسخخ يٍ سفبنخ انًبعسزٛش 1ػذد  -9

 .زغُٛذ نهزكٕسأصم انًٕنف يٍ ان -1

 .ثشايظ 6إقبدح يٍ يشكض رطٕٚش اسدال انغبيؼٗ ثإعزٛبص ػذد  -6

 .يٕاقهخ عٓخ انؼًم قٗ ؽبنخ إرا كبٌ انًزهذو ٚؼًم ثإؽذٖ انغٓبد انؾكٕيٛخ  -1

 .صٕس شخصٛخ 6أصم شٓبدح انًٛالد ٔػذد  -2

 .رضكٛخ يٍ انً شف ػهٗ سفبنخ انًبعسزٛش -3

 



 

  

 

 

 :اإلجراءات المطلىبة

  شتغم انٕظٛكتخ ختالل شتٓشٖ يتبسط ٔفتجزًجش ثُتبل ػهتٗ اؽزٛبعتبد يغهتس انهستى            اإلػالٌ ػت ٍ

ٔيٕاقهخ يغهس انكهٛخ ٔيغهس انغبيؼخ قٙ ؽبنخ رضًٍٛ اإلػالٌ ششٔ  يؼُٛتخ أٔ اإلػتالٌ قتٗ    

 .غٛش يٕاػٛذ اإلػالٌ انشفًٛخ

 ٌانزهذو نإلػال. 

 ٌقؾص ٔرشرٛت ٔاخزٛبس أقضم انًزهذيٍٛ نإلػال. 

 أخز سأٖ يغهس انهسى. 

 ت يغهس انكهٛخ طه. 

  رهتتٕو انكهٛتتخ ثزؾشٚتتش إفتتزًبساد إفتتزطالع سأٖ اإلداسح انؼبيتتخ نإلفتتزطالع ٔانًؼهٕيتتبد ثتتٕصاسح

انزؼهٛى انؼبنٗ ٔإسفتبنٓب إلداسح انغبيؼتخ انزتٗ رهتٕو ثتذٔسْب ثًخبطجتخ اإلداسح انؼبيتخ نإلفتزطالع         

 .ٔانًؼهٕيبد ثٕصاسح انزؼهٛى انؼبنٗ

 ٗانسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ  رهٕو انكهٛخ ثإػذاد يزكشح نهؼشض ػه. 

 يٕاقهخ انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ. 

 إفزصذاس نشاس انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ. 

 ٖإفزصذاس نشاس انكهٛخ انزُكٛز. 



 

  

 

 

 ةببلكلي المدزسيه المسبلعديه ه مه بيهالمدزسي هيتعي -5

 مىاد القاوىن:

يتتٍ انالئؾتتخ    13، 11، ٔانًتتٕاد  3311نستتُخ   93يتتٍ انهتتبٌَٕ    16، 62، 61، 66، 61انًتتٕاد  

 .16/9/1003، 13/1/1006انزُكٛزٚخ، ٔنشساد يغهس انغبيؼخ ثغهسزّٛ ثزبسٚ  

 :الشروط

انؾصٕل ػهٗ دسعخ انذكزٕساح أٔ يب ٚؼبدنٓب يتٍ انغبيؼتبد انًصتشٚخ قتٗ يتبدح رهْهتّ ن تغم         -3

ْٛئتخ ػهًٛتخ أٔ   انٕظٛكخ أٔ انؾصٕل ػهٗ دسعخ انذكزٕساح أٔ يب ٚؼبدنٓب يٍ عبيؼخ أختشٖ أٔ  

يؼٓتتذ ػهًتتٙ يؼزتتشف ثتتّ قتتٙ يصتتش أٔ ثبنختتبسط ٚؼزجشْتتب انًغهتتس اسػهتتٗ نهغبيؼتتبد يؼبدنتتخ  

 .نزنك

أٌ ٚكتتٌٕ نتتذ يضتتذ فتتذ فتتُٕاد ػهتتٗ اسنتتم ػهتتٗ ؽصتتٕنّ ػهتتٗ دسعتتخ انجكتتبنٕسٕٚط أٔ         -1

 .انهٛسبَس

زؼهتتم أٌ ٚكتتٌٕ يهزضيتتبل قتتٗ ػًهتتّ ٔيستتهكّ يُتتز رؼُٛٛتتّ يؼٛتتذال أٔ يذسفتتبل يستتبػذا ٔرنتتك قًٛتتب ٚ     -1

 .ثصذٔس نشاساد عضالاد رأدٚجٛخ ةذ انًششؼ ٔرشقم صٕس يٍ رهك انهشاساد ل

 .إعزٛبص دٔسح إػذاد انًؼهى انغبيؼٗ -9

 .( ثشايظ رًُٛخ نذساد أػضبل ْٛئخ انزذسٚس 6إعزٛبص ػذد ) -1

 .إٚذاع َسخخ يٍ سفبنخ انذكزٕساِ ثبنًكزجخ انًشكضٚخ ثبنغبيؼخ  -6

 :المستىدات المطلىبة

 .ح انذكزٕساحشٓبد -3

شٓبدح يؼبدنخ دسعخ انذكزٕساح يتٍ انًغهتس اسػهتٗ نهغبيؼتبد قتٗ ؽبنتخ انؾصتٕل ػهٛٓتب يتٍ           -1

 .انخبسط

 .شٓبدح اعزٛبص دٔسح إػذاد انًؼهى انغبيؼٗ -1

 .ثشايظ( 6إقبدح يٍ يشكض رطٕٚش اسدال انغبيؼٗ ثبعزٛبص ثشايظ انزطٕٚش انًطهٕثخ ) -9

 .نذكزٕساِ ثبنًكزجخ انًشكضٚخ ثبنغبيؼخإقبدح ثإٚذاع َسخخ يٍ سفبنخ ا -1

رهشٚش انهغُخ انضالصٛخ انً كهخ يٍ يغهس انهسى نكؾص سفبنخ انذكزٕساح، ٔقٗ ؽبنخ ػذو ٔعٕد  -6

صالصتتخ أفتتبرزح أٔ أفتتبرزح يستتبػذٍٚ ثبنهستتى قٛكتتٌٕ ر تتكٛم انهغُتتخ ثًٕاقهتتخ انستتهطخ انًخزصتتخ        



 

  

 

 

 .ثبنغبيؼخ ) سئٛس انغبيؼخ أٔ يٍ ٚكٕةّ (

 :مطلىبةاإلجراءات ال

 انزهذو ثطهت نًغهس انهسى نهزؼٍٛٛ ثٕظٛكخ يذسط. 

        ٚزٕنٗ يغهس انهسى قؾص سفبنخ انذكزٕساح ٔكزبثخ رهشٚتش ػتٍ يتذٖ صتالؽٛزٓب نهزؼٛتٍٛ ثبنهستى

ٔقٗ ؽبنخ ػذو رٕاقش رنك ر كم نغُخ ثهشاس يٍ سئٛس انغبيؼخ ثؼذ أخز سأٖ يغهس انكهٛتخ يتٍ   

 بػذٍٚ قٗ انغبيؼخ أٔ يٍ انًزخصصٍٛ يٍ غٛشْىصالصخ أػضبل يٍ اسفبرزح أٔ اسفبرزح انًس

 يٕاقهخ يغهس انهسى ػهٗ رهشٚش انهغُخ. 

 ٍٛٛأخز سأ٘  يغهس انهسى ػهٗ انزؼ. 

 ٍٛٛأخز سأ٘ يغهس انكهٛخ ػهٗ انزؼ. 

         نٛبو انكهٛخ ) إداسح شئٌٕ أػضبل ْٛئخ انزتذسٚس ثبنكهٛتخ ( ثإػتذاد يتزكشح نهؼتشض ػهتٗ يغهتس

  يٕاقهخ يغهسٙ انهسى ٔانكهٛخ ػهتٗ انزؼٛتٍٛ ٔيجُٛتب ثٓتب يتذٖ      انغبيؼخ نهزؼٍٛٛ يٕةؾب ثٓب ربسٚ

 .انزضاو انؼضٕ قٙ ػًهّ ٔيسهكخ انٕظٛكٙ ٔانغضالاد انزٙ نذ ركٌٕ نذ ٔنؼذ ػهّٛ

 ٍٛٛيٕاقهخ يغهس انغبيؼخ ػهٗ انزؼ. 

 ٍٛٛصذٔس نشاس يٍ انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ ثبنزؼ. 

 ٍٛٛنٛبو انكهٛخ ثإفزصذاس انهشاس انزُكٛزٖ ثبنزؼ. 

 ٖإفزصذاس نشاس انكهٛخ انزُكٛز. 



 

  

 

 

 ه ببإللعانلمدزسيا هيتعي -6

 مىاد القاوىن:

، 13، 11، 11، ٔانًتٕاد  3311نستُّ   93يٍ انهتبٌَٕ   12، 11، 16، 62، 61، 66، 61انًٕاد 

 .13/1/1006، 31/3/1001يٍ انالئؾخ انزُكٛزٚخ، ٔنشساد يغهس انغبيؼخ ثغهسزّٛ ثزبسٚ   60

 :الشروط

 .أال ٚضٚذ انسٍ ػهٗ أسثؼٍٛ ػبيبل قٗ ربسٚ  اإلػالٌ -3

 .أال ٚهم انزهذٚش انؼبو قٗ انذسعخ انغبيؼٛخ اسٔنٗ ػٍ عٛذ -1

انؾصٕل ػهٗ دسعخ انذكزٕساح أٔ يب ٚؼبدنٓتب يتٍ انغبيؼتبد انًصتشٚخ قتٗ يتبدح رهْهتّ ن تغم           -1

أٔ ْٛئتتخ ػهًٛتتخ  انٕظٛكتتخ أٔ انؾصتتٕل ػهتتٗ دسعتتخ انتتذكزٕساح أٔ يتتب ٚؼبدنٓتتب يتتٍ عبيؼتتخ أختتشٖ

 .يؼزشف ثٓب قٗ يصش أٔ ثبنخبسط ٚؼزجشْب انًغهس اسػهٗ نهغبيؼبد يؼبدنخ نزنك

أٌ ٚكتتٌٕ نتتذ يضتتذ فتتذ فتتُٕاد ػهتتٗ اسنتتم ػهتتٗ ؽصتتٕنّ ػهتتٗ دسعتتخ انجكتتبنٕسٕٚط أٔ           -9

 .انهٛسبَس

 .إعزٛبص دٔسح إػذاد انًؼهى انغبيؼٗ -1

 .سٚس ( ثشايظ رًُٛخ نذساد أػضبل ْٛئخ انزذ6إعزٛبص ػذد ) -6

شغم ٔظٛكخ  3311نسُّ  93ال ٚغٕص نؼضٕ ْٛئخ رذسٚس ثإؽذٖ انغبيؼبد انخبةؼخ نههبٌَٕ  -1

 .( 23شبغشح يؼهٍ ػُٓب يًبصهخ نٕظٛكزّ قٗ عبيؼخ أخشٖ إال ػٍ طشٚم انُهم طجهب نهًبدح )

 قىاعد المفاضلة:

 .ٚكضم اسػهٗ رهذٚشال قٗ دسعخ انذكزٕساح إٌ ٔعذ -3

 .سصغش فُبلػُذ انزسبٔ٘ ٚكضم ا -1

 .ػُذ انزسبٔ٘ ٚكضم اسؽذس قٗ انؾصٕل ػهٗ دسعخ انذكزٕساح -1

 .ػُذ انزسبٖٔ ٚكضم يٍ نّ أثؾبس ػهًٛخ يُ ٕسح قٗ يغبل انزخصص -9

 :المستىدات المطلىبة

 .شٓبدح انذكزٕساح -3

شٓبدح يؼبدنخ دسعخ انذكزٕساح يٍ انًغهس اسػهٗ نهغبيؼبد قٗ ؽبنتخ انؾصتٕل ػهتٗ انذسعتخ      -1

 .انخبسط  يٍ



 

  

 

 

 .شٓبدح إعزٛبص دٔسح إػذاد انًؼهى انغبيؼٗ  -1

 .ثشايظ ( 6إقبدح يٍ يشكض رطٕٚش اسدال انغبيؼٗ ثإعزٛبص ثشايظ انزطٕٚش انًطهٕثخ )  -9

 .إقبدح ثإٚذاع سفبنخ انذكزٕساِ ثبنًكزجخ انًشكضٚخ ثبنغبيؼخ -1

خ انتذكزٕساح ٔقتٗ ؽبنتخ ػتذو     رهشٚش انهغُخ انضالصٛخ انً كهخ يٍ يغهس انهسى ث تأٌ قؾتص سفتبن    -6

ٔعٕد صالصخ أفبرزح أٔ أفبرزح يسبػذٍٚ ثبنهسى قٛكٌٕ ر كٛم انهغُتخ ثًٕاقهتخ سئتٛس انغبيؼتخ أٔ     

 .يٍ ٚكٕةّ

 .شٓبدح انجكبنٕسٕٚط أٔ انهٛسبَس -1

 .ثٛبٌ ثزهذٚشاد فُٕاد انذسافخ  -2

 .شٓبدح انًبعسزٛش ) قٗ ؽبنخ انؾصٕل ػهٛٓب ( -3

 .ساحَس  يٍ سفبنخ انذكزٕ -30

 .انًٕنف يٍ انزغُٛذ نهزكٕس -33

 .يٕاقهخ اإلداسح انؼبيخ نالفزطالع ٔانًؼهٕيبد ثٕصاسح انزؼهٛى انؼبنٗ -31

 .يٕاقهخ عٓخ انؼًم قٗ ؽبنخ إرا كبٌ انًزهذو نإلػالٌ ٚؼًم ثإؽذٖ انغٓبد انؾكٕيٛخ -31

 .( صٕس شخصٛخ6أصم شٓبدح انًٛالد ٔػذد ) -39

 :اإلجراءات المطلىبة

  غهتتس انهستتى قؾتتص أٔسال انًزهتتذيٍٛ نإلػتتالٌ قتٗ ؽبنتتخ ٔعتتٕد صالصتتخ أفتتبرزح أٔ أفتتبرزح  ٚزتٕنٗ ي

يسبػذٍٚ يٍ انزخصص انًؼهٍ ػُّ ثبنهستى ٔقتٗ ؽبنتخ ػتذو رتٕاقش رنتك ر تكم نغُتخ ثهتشاس يتٍ           

 .سئٛس انغبيؼخ ثؼذ أخز سأٖ انكهٛخ

 سدح ثهتتبٌَٕ ٚزتتٕنٗ يغهتتس انهستتى رشرٛتتت انًزهتتذيٍٛ ٔرششتتٛؼ اسقضتتم طجهتتبل ن تتشٔ  انزؼٛتتٍٛ انتتٕا

 .رُظٛى انغبيؼبد ٔنٕاػذ انًكبةهخ انزٗ أنشْب يغهس انغبيؼخ

   ٍر تتكم نغُتتخ ثهتتشاس يتتٍ سئتتٛس انغبيؼتتخ ثُتتبل ػهتتٗ إنزتتشاػ يغهتتس انكهٛتتخ يتتٍ صالصتتخ أػضتتبل يتت

اسفبرزح انؾبنٍٛٛ أٔ انسبثهٍٛ ثبنغبيؼبد ركهف انًششؼ ثإػذاد ػتذد يؾتذٔد يتٍ انتذسٔط ختالل      

إنهبئٓب أيبو انهغُخ ٔيٍ ٚذػٗ يتٍ أػضتبل يغهتس انكهٛتخ ٔيغهتس      يذح ال رهم ػٍ أفجٕع ٔٚهٕو ث

 .انهسى انًخزص ٔرهذو انهغُخ رهشٚشال ػٍ يذٖ ككبلح انًششؼ نهزذسٚس

 ٍٛٛأخز سأ٘  يغهس انهسى ػهٗ انزؼ. 

 ) أخز سأ٘  يغهس انكهٛخ ) طهت يغهس انكهٛخ. 



 

  

 

 

 ع ٔانًؼهٕيتتبد ثتتٕصاسح رهتتٕو انكهٛتتخ ثزؾشٚتتش إفتتزًبساد إفتتزطالع سأٖ اإلداسح انؼبيتتخ نالفتتزطال

 .انزؼهٛى انؼبنٙ  ٔرهٕو ثإسفبنٓب نهغبيؼخ انزٗ رهٕو ثذٔسْب ثًخبطجزٓب

         رهٕو انكهٛخ ثإػذاد يزكشح نهؼشض ػهتٗ يغهتس انغبيؼتخ نهزؼٛتٍٛ يستزٕقبح نهًستزُذاد انًٕةتؾخ

 .يٍ نجم ثبإلةبقخ إنٗ ك ف ثأفًبل ٔثٛبَبد كبقخ انًزهذيٍٛ نإلػالٌ

 ٗانزؼٍٛٛ يٕاقهخ يغهس انغبيؼخ ػه. 

 ٍٛٛإفزصذاس نشاس انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ انزُكٛزٖ نهشاس يغهس انغبيؼخ ثبنزؼ. 

 نٛبو انكهٛخ ثإفزصذاس انهشاس انزُكٛز٘ نهشاسٖ يغهس انغبيؼخ ٔانسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ. 



 

  

 

 

 جبمعةببلالمدزسيه  ه مه بيهاألسبترة المسبلعدي هيتعي -7

 مىاد القاوىن:

، ٔانًتٕاد  3311نستُخ   93(يتٍ انهتبٌَٕ   13،انًتبدح ) 3311نستُخ   93انهبٌَٕ  أٔالل يٍ 63انًبدح 

 .13/1/1006يٍ انالئؾخ انزُكٛزٚخ، ٔنشساد يغهس انغبيؼخ ثغهسزّ ثزبسٚ   19، 11، 13

 :الشروط

أٌ ٚكٌٕ نذ شغم ٔظٛكخ يذسط يذح خًس فُٕاد ػهٗ اسنم قٗ إؽذٖ انغبيؼبد انخبةتؼخ   -3

 .ٔ يؼٓذ ػهًٗ يٍ طجهزٓبأ 3311نسُخ  93نههبٌَٕ سنى

أٌ ٚكتتٌٕ نتتذ نتتبو قتتٗ يبدرتتّ ْٔتتٕ يتتذسط ثتتإعشال ثؾتتٕس يجزكتتشح َٔ تتشْب أٔ ثتتإعشال أػًتتبل   -1

 .إَ بئٛخ يًزبصح

 .أٌ ٚكٌٕ يهزضيب  قٗ يسهكّ ٔػًهّ يُز رؼُّٛٛ يذسفبل -1

 .( ثشايظ رًُٛخ نذساد أػضبل ْٛئخ رذسٚس6إعزٛبص ػذد ) -9

 .ٚخ ثبنغبيؼخإٚذاع اسثؾبس ثبنًكزجخ انًشكض -1

قٗ ؽبنخ ػذو أْهٛخ انًزهذو نهٕظٛكخ قال ٚغٕص نّ يؼبٔدح انزهذو إال ثؼتذ يضتٗ فتُّ يتٍ رهشٚتش       -6

 .ػذو أْهٛزّ ٔث ش  إةبقخ إَزبط ػهًٗ عذٚذ

 :المستىدات المطلىبة

 .رهشٚش انهغُخ انؼهًٛخ انذائًخ ث أٌ قؾص اإلَزبط انؼهًٗ -3

 .( ثشايظ 6ثإعزٛبص ػذد ) إقبدح يٍ يشكض رطٕٚش اسدال انغبيؼٗ -1

 .إقبدح ثإٚذاع َسخخيٍ اسثؾبس قٙ انًكزجخ انًشكضٚخ ثبنغبيؼخ -1

 :اإلجراءات المطلىبة

     انزهذو ثطهت نهسٛذ أ.د/ ػًٛذ انكهٛخ إلسفبل اإلَزبط انؼهًٗ نهغُخ انؼهًٛخ انذائًخ  ـ ػُتذ افتزٛكبل

بل انًذد انًهتشسح ثضالصتخ أشتٓش    ششٔ  انًذد انًُصٕص ػهٛٓب ٔٚغٕص إفزضُبل انزهذو نجم إفزكً

 .ػهٗ اسكضش

             ٚؾٛم ػًٛذ انكهٛخ اإلَزتبط انؼهًتٗ إنتٗ يهتشس انهغُتخ انؼهًٛتخ انذائًتخ ٔركتٌٕ اإلؽبنتخ قتٗ ختالل

أفجٕع ػهٗ اسكضش يٍ رتبسٚ  انزهتذو ٔال ٚغتٕص نهًزهتذو ثؼتذ إسفتبل اسثؾتبس انخبصتخ ثإَزبعتّ          

 .حانؼهًٗ أٌ ٚهٕو ثسؾت ثؼضٓب ٔ انزهذو ثأثؾبس عذٚذ



 

  

 

 

        ػشض رهشٚش انهغُخ انؼهًٛخ ثؼذ ٔسٔدِ ػهٗ يغهتس انهستى انًختزص سختز سأ٘ يغهتس انهستى

 .ػهٗ انزؼٍٛٛ

    ٍٛػشض رهشٚش انهغُخ انؼهًٛخ ثؼذ رنك ػهٗ يغهس انكهٛخ  سخز سأ٘ يغهس انكهٛخ ػهتٗ انزؼٛت

 .) طهت انزؼٍٛٛ (

  ٛأٔ يتتُؼ انههتتت إػتتذاد يتتزكشح نهؼتتشض ػهتتٗ يغهتتس انغبيؼتتخ نهُظتتش قتتٗ انًٕاقهتتخ ػهتتٗ انزؼٛتت ٍ

 .انؼهًٗ قٗ ؽبنخ ػذو ٔعٕد دسعخ شبغشح

 ٖإفزصذاس نشاس انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ انزُكٛز. 

 ٖإفزصذاس نشاس انكهٛخ انزُكٛز. 



 

  

 

 

 ه ببإللعانياألسبترة المسبلعد هيتعي -8

 مىاد القاوىن:

، ٔنشساد يغهتس  3311نسُخ 93يٍ انهبٌَٕ  11يٍ انالئؾخ انزُكٛزٚخ ،  60صبَٛب ٔانًبدح  63انًبدح 

 .13/1/1006انغبيؼخ ثغهسزّ ثزبسٚ  

 :الشروط

 أٌ ٚكٌٕ نذ يضذ خًس فُٕاد ػهٗ اسنم ػهٗ انؾصٕل ػهٗ دسعخ انذكزٕساح أٔ يب ٚؼبدنٓب -3

أٌ ٚكتتٌٕ نتتذ يضتتذ صالصتتخ ػ تتش ػبيتتبل ػهتتٗ اسنتتم ػهتتٗ ؽصتتٕنّ ػهتتٗ دسعتتخ انجكتتبنٕسٕٚط /      -1

 .انٛسبَس

ٗ انتذكزٕساح أٔ يتب ٚؼبدنٓتب ثتإعشال ثؾتٕس يجزكتشح َٔ تشْب أٔ        أٌ ٚكٌٕ نذ نبو يُز انؾصٕل ػهت  -1

 .إعشال أػًبل إَ بئٛخ يًزبصح قٗ انًبدح انًزؼههخ ثبنٕظٛكخ

 .( ثشايظ رًُٛخ نذساد أػضبل ْٛئخ انزذسٚس6إعزٛبص ػذد ) -9

 .أٌ ٚكٌٕ نذّٚ انككبلح انًزطهجخ نهزذسٚس -1

 :المستىدات المطلىبة

 .هٛسبَسشٓبدح انجكبنٕسٕٚط أٔ ان -3

 .شٓبدح انذكزٕساح -1

 .شٓبدح يؼبدنخ يٍ انًغهس اسػهٗ نهغبيؼبد قٗ ؽبنخ انؾصٕل ػهٗ انذسعخ يٍ انخبسط  -1

 .أصم رهشٚش انهغُخ انؼهًٛخ انذائًخ -9

 .( ثشايظ6إقبدح يٍ يشكض رطٕٚش اسدال انغبيؼٗ ثإعزٛبص ػذد ) -1

 .إقبدح ثإٚذاع اسثؾبس ثبنًكزجخ انًشكضٚخ ثبنغبيؼخ -6

 .يٕاقهخ اإلداسح انؼبيخ نألفزطالع ٔانًؼهٕيبد ثٕصاسح انزؼهٛى انؼبنٗ -1

 .رؾذٚذ انًٕنف يٍ انزغُٛذ نهزكٕس -2

 .يٕاقهخ عٓخ انؼًم قٗ ؽبنخ إرا كبٌ انًزهذو نإلػالٌ ٚؼًم ثإؽذٖ انغٓبد انؾكٕيٛخ  -3

 .( صٕس شخصٛخ6أصم شٓبدح انًٛالد ٔػذد ) -30

 :اإلجراءات المطلىبة

    اإلػتتالٌ ػتتٍ شتتغم انٕظٛكتتخ ) قتتٗ شتتٓشٖ إثشٚتتم ٔأكزتتٕثش ( ثُتتبل ػهتتٗ إؽزٛبعتتبد يغهتتس انهستتى



 

  

 

 

ٔيٕاقهخ يغهس انكهٛخ ػهٗ رنك ٔيٕاقهخ يغهس انغبيؼخ قٗ ؽبنخ رضًٍٛ اإلػالٌ ششٔطبل يؼُٛتخ  

 .أٔ اإلػالٌ قٗ غٛش يٕاػٛذ اإلػالٌ انشفًٛخ

  فبثهبل (انزهذو نإلػالٌ ) يشاػبح إفزٛكبل انًذد انًُصٕص ػهٛٓب. 

  رزٕنٗ انهغُخ انؼهًٛخ انذائًخ قؾص اإلَزبط انؼهًٗ نهًزهذيٍٛ ٔرهذو رهشٚشا ػٍ اإلَزبط انؼهًٗ نكم

 .يزهذو ٔرشرٛجٓى ثؾست اسقضهٛخ قٗ انككبلح انؼهًٛخ

   ٍر تتكٛم نغُتتخ ثهتتشاس يتتٍ سئتتٛس انغبيؼتتخ ثُتتبل ػهتتٗ إنزتتشاػ يغهتتس انكهٛتتخ يتتٍ صالصتتخ أػضتتبل يتت

ثهٍٛ ثبنغبيؼبد ركهتف انًششتؼ ثإػتذاد ػتذد يؾتذٔد يتٍ انتذسٔط ختالل         اسفبرزح انؾبنٍٛٛ أٔ انسب

يذح ال رهم ػٍ أفجٕع ٚهتٕو ثإنهبئٓتب أيتبو انهغُتخ ٔيتٍ ٚتذػٗ يتٍ أػضتبل يغهتس انكهٛتخ ٔيغهتس            

 .انهسى انًخزص نهٕنٕف ػٍ يذٖ ككبلرّ نهزذسٚس

 ٍٛٛأخز سأ٘  يغهس انهسى ػهٗ انزؼ. 

 نزؼٍٛٛ(أخز سأ٘ يغهس انكهٛخ ػهٗ انزؼٍٛٛ ) طهت ا. 

     رهتتٕو انكهٛتتخ ثزؾشٚتتش إفتتزًبساد إفتتزطالع سأٖ اإلداسح انؼبيتتخ نالفتتزطالع ٔانًؼهٕيتتبد ثتتٕصاسح

انزؼهتتٛى انؼتتبنٙ ٔرهتتٕو ثإسفتتبنٓب نهغبيؼتتخ انزتتٗ رهتتٕو ثتتذٔسْب ثًخبطجتتخ اإلداسح انؼبيتتخ نإلفتتزطالع   

 .ٔانًؼهٕيبد ثٕصاسح انزؼهٛى انؼبنٗ

 غبيؼخ نهزؼٍٛٛ يسزٕقبح نهًسزُذاد انًٕةؾخ يٍ رهٕو انكهٛخ ثإػذاد يزكشح نهؼشض ػهٗ يغهس ان

 .نجم ثبإلةبقخ إنٗ ك ف ثأفًبل ٔثٛبَبد كبقخ انًزهذيٍٛ نإلػالٌ

 ٍٛٛيٕاقهخ يغهس انغبيؼخ ػهٗ انزؼ. 

 إفزصذاس نشاس انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ انزُكٛز٘ نهشاس يغهس انغبيؼخ. 

  يؼخ ٔانسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخنٛبو انكهٛخ ثبفزصذاس انهشاس انزُكٛز٘ نهشاس٘ يغهس انغب. 



 

  

 

 

 ه ببلجبمعةياألسبترة مه بيه األسبترة المسبلعد هيتعي -9

 مىاد القاوىن:

، ٔنتتتشساد يغهتتتس انغبيؼتتتخ ثغهستتتزّ ثزتتتبسٚ  3311نستتتُخ  93يتتتٍ انهتتتبٌَٕ  13أٔال، 10انًتتتبدح 

13/1/1006. 

 :الشروط

3-          ٗ اسنتم قتٗ إؽتذٖ انغبيؼتبد      أٌ ٚكٌٕ نتذ شتغم ٔظٛكتخ أفتزبر يستبػذ يتذح خًتس فتُٕاد ػهت

 .انخبةؼخ نٓزا انهبٌَٕ أٔ يؼٓذ ػهًٙ يٍ طجهزٓب

أٌ ٚكٌٕ نذ نبو قٗ يبدرّ ْٕٔ أفزبر يسبػذ ثإعشال ثؾٕس يجزكشح َٔ تشْب أٔ ثتإعشال أػًتبل     -1

 .يًزبصح رهْهّ ن غم دسعخ أفزبر

انزتذسٚس   أٌ ٚكٌٕ يهزتضو قتٗ ػًهتّ ٔيستهكّ يُتز رؼُٛتّ أفتزبر يستبػذ ثٕاعجتبد أػضتبل ْٛئتخ            -1

 .ٔيؾسُب أدائّ

 ٚذخم قٗ اإلػزجبس: -9

 .يغًٕع إَزبعّ انؼهًٗ يُز انؾصٕل ػهٗ انذكزٕساِ -

 .يب أششف ػهّٛ يٍ سفبئم يبعسزٛش ٔدكزٕساِ رًذ إعبصرٓب -

 .َ بطّ انؼهًٗ ٔاإلعزًبػٗ -

 .أػًبنّ اإلَ بئٛخ انجبسصح قٗ انكهٛخ / انًؼٓذ  -

 .أػضبل ْٛئخ انزذسٚسدٔساد نزًُٛخ نذساد  6إعزٛبص ػذد  -1

 .إٚذاع َسخخ يٍ اسثؾبس ثبنًكزجخ انًشكضٚخ ثبنغبيؼخ -6

 :المستىدات المطلىبة

 .رهشٚش انهغُخ انؼهًٛخ ث أٌ قؾص اإلَزبط انؼهًٗ -3

 .( ثشايظ6إقبدح يٍ يشكض رطٕٚش اسدال انغبيؼٗ ثإعزٛبص ػذد ) -1

 .نغبيؼخإقبدح ثإٚذاع َسخخ يٍ اسثؾبس ثبنًكزجخ انًشكضٚخ ثب -1



 

  

 

 

 :اإلجراءات المطلىبة

              انزهتذو ثطهتت نهزؼٛتٍٛ ػُتذ افتزٛكبل شتشٔ  انًتذد انًُصتٕص ػهٛٓتب ٔٚغتٕص افتزضُبل انزهتذو نجتتم

 .افزكًبل انًذد انًهشسح ثضالس  أشٓش ػهٗ اسنم

    ٚؾٛم ػًٛذ انكهٛخ طهت شغم انٕظٛكخ إنٗ يهشس انهغُخ انؼهًٛخ انذائًخ ٔركٌٕ اإلؽبنخ قتٗ ختالل

كضش يٍ ربسٚ  انزهذو ٔٚشقم ثبنطهت ػُذ إؽبنزّ اإلَزبط انؼهًٗ ٔانزهبسٚش انؼهًٛخ أفجٕع ػهٗ اس

انخبصتتخ ثبنٕظتتبئف ٔال ٚغتتٕص نهًزهتتذو ثؼتتذ إسفتتبل اسثؾتتبس انخبصتتخ ثإَزبعتتّ انؼهًتتٗ أٌ ٚهتتٕو   

 .ثسؾت ثؼضٓب أٔ انزهذو ثأثؾبس عذٚذح

      أ٘ انًغهتس ػهتٗ   ػشض رهشٚش انهغُخ انؼهًٛخ ثؼذ ٔسٔدِ ػهتٗ يغهتس انهستى انًختزص سختز س

 .انزؼٍٛٛ

 ٛطهتت  خ سخز سأ٘ انًغهس ػهٗ انزؼٍٛٛ )ػشض رهشٚش انهغُخ انؼهًٛخ ثؼذ رنك ػهٗ يغهس انكه

 .انزؼٍٛٛ (

    إػذاد يزكشح نهؼشض ػهٗ يغهس انغبيؼخ نهًٕاقهخ ػهٗ انزؼٍٛٛ أٔ يُؼ انههت انؼهًٗ قتٗ ؽبنتخ

 .ػذو ٔعٕد دسعخ شبغشح

 يٕاقهخ يغهس انغبيؼخ. 

 نسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ انزُكٛزٖإفزصذاس نشاس ا. 

 ٖإفزصذاس نشاس انكهٛخ انزُكٛز. 



 

  

 

 

 األسبترة ببإللعان هيتعي -11

 مىاد القاوىن:

، ٔنتتتشساد يغهتتتس انغبيؼتتتخ ثغهستتتزّ ثزتتتبسٚ       3311نستتتُخ   93صبَٛتتتبل يتتتٍ انهتتتبٌَٕ     10انًتتتبدح  

13/1/1006. 

 :الشروط

انؾصتتٕل ػهتتٗ دسعتتخ انتتذكزٕساح أٔ يتتب  أٌ ٚكتتٌٕ نتتذ يضتتذ ػ تتش فتتُٕاد ػهتتٗ اسنتتم ػهتتٗ    -3

 .ٚؼبدنٓب

أٌ ٚكٌٕ نذ يضذ صًبَٗ ػ ش ػبيتبل ػهتٗ اسنتم ػهتٗ انؾصتٕل ػهتٗ دسعتخ انجكتبنٕسٕٚط /          -1

 .انٛسبَس

أٌ ٚكٌٕ انًزهذو نذ نبو ختالل انستُٕاد انخًتس انستبثهخ ػهتٗ رهذيتّ نهزؼٛتٍٛ قتٗ ٔظٛكتخ أفتزبر            -1

 .َ بئٛخ يًزبصح قٗ رخصص انٕظٛكخثإعشال ثؾٕس يجزكشح َٔ شْب أٔ إعشال أػًبل إ

أٌ ٚكتتٌٕ يزتتٕاقش ػهتتٗ انككتتبلح انزذسٚستتٛخ ٔٚتتذخم قتتٗ االػزجتتبس يغًتتٕع اإلَزتتبط انؼهًتتٗ يُتتز      -9

 .انؾصٕل ػهٗ انذكزٕساِ أٔ يب ٚؼبدنٓب

 .( ثشايظ رًُٛخ نذساد أػضبل ْٛئخ انزذسٚس6إعزٛبص ػذد ) -1

 .خإٚذاع َسخخ يٍ اسثؾبس ثبنًكزجخ انًشكضٚخ ثبنغبيؼ -6

 :المستىدات المطلىبة

 .شٓبدح انجكبنٕسٕٚط أٔ انهٛسبَس -3

 .شٓبدح انذكزٕساح -1

 .شٓبدح يؼبدنخ يٍ انًغهس اسػهٗ نهغبيؼبد قٗ ؽبنخ انؾصٕل ػهٗ انذسعخ يٍ انخبسط -1

 .أصم رهشٚش انهغُخ انؼهًٛخ انذائًخ -9

 .( ثشايظ6إقبدح يٍ يشكض رطٕٚش اسدال انغبيؼٗ ثإعزٛبص ػذد ) -1

 .إقبدح ثإٚذاع َسخخ يٍ اسثؾبس ثبنًكزجخ انًشكضٚخ ثبنغبيؼخ -6

 .يٕاقهخ اإلداسح انؼبيخ نإلفزطالع ٔانًؼهٕيبد ثٕصاسح انزؼهٛى انؼبنٗ -1

 .انًٕنف يٍ انزغُٛذ نهزكٕس -2

 .يٕاقهخ عٓخ انؼًم قٗ ؽبنخ إرا كبٌ انًزهذو نإلػالٌ ٚؼًم ثإؽذٖ انغٓبد انؾكٕيٛخ  -3



 

  

 

 

 .( صٕس شخصٛخ6الد ٔػذد )أصم شٓبدح انًٛ -30

 :اإلجراءات المطلىبة

       اإلػالٌ ػٍ شغم انٕظٛكخ ) خالل شٓشٖ إثشٚم ٔأكزٕثش ( ثُتبل ػهتٗ اؽزٛبعتبد يغهتس انهستى

ٔيٕاقهخ يغهس انكهٛتخ ػهتٗ رنتك ٔيٕاقهتخ يغهتس انغبيؼتخ قتٗ ؽبنتخ رضتًٍٛ اإلػتالٌ شتشٔطبل            

 .يؼُٛخ أٔ اإلػالٌ قٗ غٛش يٕاػٛذ اإلػالٌ انشفًٛخ

 و نإلػالٌ ) يشاػبح إفزٛكبل انًذد انًُصٕص ػهٛٓب فبثهبل (انزهذ. 

        ٗرزٕنٗ انهغُخ انؼهًٛخ انذائًخ قؾص اإلَزبط انؼهًٗ نهًزهتذيٍٛ ٔرهتذٚى رهشٚتش ػتٍ اإلَزتبط انؼهًت

 .نكم يزهذو ٔرشرٛجٓى ثؾست اسقضهٛخ قٗ انككبلح انؼهًٛخ

 انكهٛخ يتٍ صالصتخ أػضتبل يتٍ      ٚزى ر كٛم نغُخ ثهشاس يٍ سئٛس انغبيؼخ ثُبل ػهٗ انزشاػ يغهس

اسفبرزح انؾبنٍٛٛ أٔ انسبثهٍٛ ثبنغبيؼبد ركهف انًششؼ ثإػذاد ػذد يؾتذٔد يتٍ انتذسٔط ختالل     

يذح ال رهم ػٍ أفجٕع ٚهٕو ثإنهبئٓب أيبو انهغُخ ٔيتٍ ٚتذػٗ يتٍ أػضتبل يغهتس انكهٛتخ ٔيغهتس        

 .انهسى انًخزص نهٕنٕف ػهٗ ككبلرّ نهزذسٚس

 نزؼٍٛٛأخز سأ٘ يغهس انهسى ػهٗ ا. 

 )ٍٛٛأخز سأ٘ يغهس انكهٛخ ػهٗ انزؼٍٛٛ )طهت انزؼ. 

      رهتتٕو انكهٛتتخ ثزؾشٚتتش افتتزًبسح إفتتزطالع سأٖ اإلداسح انؼبيتتخ نإلفتتزطالع ٔانًؼهٕيتتبد ثتتٕصاسح

انزؼهٛى انؼبنٙ ٔرهٕو ثإسفبنٓب نهغبيؼتخ انزتٗ رهتٕو ثتذٔسْب ثًخبطجتخ  اإلداسح انؼبيتخ نإلفتزطالع        

 .نٗٔانًؼهٕيبد ثٕصاسح انزؼهٛى انؼب

       رهٕو انكهٛخ ثإػذاد يزكشح نهؼشض ػهٗ يغهس انغبيؼتخ نهزؼٛتٍٛ يستزٕقبح نهًستزُذاد انًٕةتؾخ

 .يٍ نجم ثبإلةبقخ إنٗ ك ف ثأفًبل ٔثٛبَبد كبقخ انًزهذيٍٛ نإلػالٌ

 ٍٛٛيٕاقهخ يغهس انغبيؼخ ػهٗ انزؼ. 

 إفزصذاس نشاس انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ انزُكٛز٘ نهشاس يغهس انغبيؼخ. 

 هٛخ ثإفزصذاس انهشاس انزُكٛزٖ نهشاساٖ يغهس انغبيؼخ ٔانسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخنٛبو انك. 



 

  

 

 

 األسبترة غيس المتفسغيه هيتعي -11

 

 مىاد القاوىن:

، ٔنتشساد يغهتس انغبيؼتخ ثغهستزّ ثزتبسٚ       1002نستُخ   336ٔانًؼذنخ ثبنهبٌَٕ سنتى   311انًبدح 

12/6/1003. 

 :الشروط

 .ٍٚ ثهغٕا فٍ انسجؼٍٛاسفبرزح انًزكشغٍٛ انز -3

 .انؼهًبل انًزًٛضٍٚ يٍ خبسط انغبيؼخ -1

 :اإلجراءات

 .سأٖ يغهس انهسى انًخزص -3

 .سأ٘ يغهس انكهٛخ -1

 .يٕاقهخ يغهس انغبيؼخ -1

 .صذٔس نشاس انزؼٍٛٛ يٍ انسٛذ أ.د/ سئٛس انغبيؼخ -9

 .صذٔس نشاس رُكٛزٖ يٍ انكهٛخ -1

 :الضىابظ العامة

ظتتبئف اسفتتبرزح غٛتتش انًزكتتشغٍٛ ثبنغبيؼتتخ عٕاصٚتتبل قتتٗ عًٛتتغ انؾتتبالد ٔقهتتبل  ٚكتتٌٕ انزؼٛتتٍٛ ثٕ -3

 نؾبعخ انؼًم ثبنكهٛخ .

أال ٚكتتٌٕ نتتذ ٔنتتغ ػهتتٗ انًششتتؼ نهزؼٛتتٍٛ عتتضالاد رأدٚجٛتتخ أٔ عُبئٛتتخ رًتتس ان تتشف ٔاسيبَتتخ     -1

 انؼهًٛخ خالل قزشح ػًهّ ثبنغبيؼخ .

دح يتتٍ خجتتشح انًششتتؼ قتتٗ يغتتبالد  ٚكتتٌٕ انزششتتٛؼ نهزؼٛتتٍٛ قتتٗ ْتتزِ انٕظتتبئف ثهصتتذ اإلفتتزكب  -1

 انزذسٚس ٔانزذسٚت ٔانجؾش انؼهًٗ ٔانذسافبد انؼهٛب ٔخذيخ انًغزًغ .

ال ٚغٕص رؼٍٛ يٍ فجم إَٓبل ختذيزٓى يتٍ أػضتبل ْٛئتخ انزتذسٚس ثستجت انكصتم أٔ اإلَهطتبع          -9

 .ػٍ انؼًم أٔ رهذٚى اإلفزهبنخ سفجبة غٛش يٕةٕػٛخ ال رشاػٗ انصبنؼ انؼبو نهغبيؼخ 



 

  

 

 

 بظ تعييه شاغلى وظائف األساتذة بالجامعة بىظائف األساتذة غير المتفرغيه:ضىا

% يتٍ يتذح خذيزتّ ثبنغبيؼتخ كؼضتٕ      10أٌ ٚكٌٕ اسفزبر انًزكشؽ نذ أيضٗ َسجخ ال رهم ػٍ  -3

ثٓٛئتتخ انزتتذسٚس ٔال ٚزغتتبٔص يغًتتٕع  أعبصارتتّ انخبصتتخ انزتتٗ فتتجم نتتّ انؾصتتٕل ػهٛٓتتب يتتٍ      

 .انغبيؼخ خًسخ ػ ش ػبيبل 

ذو يغهستتٗ انهستتى ٔانكهٛتتخ نًغهتتس انغبيؼتتخ يجتتشساد انزششتتٛؼ ن تتغم ٔظٛكتتخ اسفتتزبر غٛتتش    ٚهتت -1

 .انًزكشؽ

ضووىابظ التعيوويه بىظووائف األسوواتذة غيوور المتفوورغيه مووه بوويه األسوواتذة المسوواعد ه والمد سوويه   

 المتفرغيه بالجامعة والعلماء المتميز ه مه خا جها:

 ثبإلةبقخ إنٗ انضٕاثط انسبثهخ ٚ زش  :

 .ٚكٌٕ انًششؼ نهزؼٍٛٛ يزًٛضال قٗ يغبل رخصصّ أٌ -3

ٚهتتذو يغهستتٗ انهستتى ٔانكهٛتتخ نًغهتتس انغبيؼتتخ يجتتشساد انزششتتٛؼ ٔانًغتتبالد انزتتٙ فتتًٛكٍ           -1

 .االفزكبدح ثخجشارّ قٛٓب

 المعاملة المالية:

انًكبقتت ِ انًبنٛتتخ انًستتزؾهخ نًتتٍ فٛ تتغم ٔظٛكتتخ اسفتتزبر غٛتتش انًزكتتشؽ يتتٍ اسفتتبرزح انًستتبػذٍٚ       

 .ٍٛ ثبنغبيؼخ ٔانؼهًبل انًزًٛضٍٚٔانًذسف

ًُٚؼ اسفبرزح غٛش انًزكشغٍٛ يٍ شبغهٗ ٔظتبئف اسفتبرزح انًستبػذٍٚ ٔانًذسفتٍٛ ثبنغبيؼتخ       -3

% يٍ انكشل ثتٍٛ انًشرتت يضتبقبل إنٛتّ انشٔارتت ٔانجتذالد اسختشٖ        30يكبق ِ إعًبنٛخ نًٛزٓب 

 .انًهشسح ٔثٍٛ انًؼبش

هًتتبل انًزًٛتتضٍٚ يتتٍ ختتبسط انغبيؼتتخ يكبقتت ِ شتتٓشٚخ     ًٚتتُؼ اسفتتبرزح غٛتتش انًزكتتشغٍٛ يتتٍ انؼ    -1

 .ٚهزشؽٓب يغهس انكهٛخ ٔٚهشسْب يغهس انغبيؼخ

 

 مدة التعييه:

 .نًذح أسثؼخ فُٕاد نبثهخ نهزغذٚذ

 



 

  

 

 

 حقىق األساتذة الغير متفرغيه:

 انؾم قٗ انؾصٕل ػهٗ أّٚ يكبق ِ أخشٖ ػٍ أػًبل إةبقٛخ رٕكم إنٛٓى داخم انغبيؼخ -3

 .نًكبق ِ انًهشسح ٔانًؼبشانغًغ ثٍٛ ا -1

 .انغًغ ثٍٛ اسفبرزح ٔثٍٛ أٖ ػًم آخش أٔ ٔظٛكخ ػبيخ خبسط انغبيؼخ -1

إفتتزًشاس أفتتبرزح انغبيؼتتخ انغٛتتش يزكتتشغٍٛ قتتٗ انزًزتتغ ثًضاٚتتب انشػبٚتتخ انصتتؾٛخ ٔاإلعزًبػٛتتخ      -9

 .انًهشسح سػضبل ْٛئخ انزذسٚس ثزاد انغبيؼخ

غٛتش انًزكتشغٍٛ ػُتذ انؼًتم ثٓتزا انهتبٌَٕ ٔٚستزكًهٌٕ        رسشٖ أؽكبو ْزا انهبٌَٕ ػهٗ اسفبرزح  -1

 .فُٕاد (9انًذح انًُصٕص ػهٛٓب انكهشح اسٔنٗ )



 

  

 

 

 تقييم كفبءة األداء أللعضبء الهيئة المعبووة -12

 عينو االستبيبٌ

 ببنقسى انعهًى أعضبء ىيئت انتذريس 

 يعـــــبيير انتقـــييى

 ييىيستٌي انتق

 يقبٌل
 (1) 

 جيذ
 (2) 

 جيذ  جذًا
(3) 

 يًتبز
(4) 

 انذرجت
انٌزٌ 
 اننسبى

 أًال : انًيبراث انسهٌكيت ًانًيبو اإلداريت ًانقيبديت ًأعًبل انتقييى

باااءام  اا  ٔبهاان بااً  ااه بػةاا م خ  ٔةٕااث       المٕاا   -1
 َػمهٕث.

8.4 

 7.6 فٓ خحضٕر َ د بؼث ال  َش الؼمهٕث. االلدسا  -2

فٓ بػم ل المسم األخرْ الدٓ ٔبهان   المش  كث -3
 بٍ .

5.7 

 6.9 ص ػهٓ المٕ   بابح زً الخ طث برس لدً.حرال -4

 8 ل وُن خىظٕم الط  ؼ ج.خطةٕك ص ػهٓ حرال -5

فآ الا َ اج الد  ٔةٕاث الدآ خىظمٍا        المش  كث -6
 البهٕث بَ الط  ؼث.

5.2 

مراج الؼهمٕث ءاخل َخ  ش فٓ المؤخ المش  كث -7
 البهٕث.

4.6 

 4.1 فٓ المشرَػ ج الةحسٕث إن َض . المش  كث -8

 6.5 طٕةث  غ ز الئً َ ؤس ئً.الً ؼاللال -9

 5.6 دظرف بهٕ لث.َال مظٍر لب االٌدم   -11

 6.2 الم  ت ػهٓ اسدخ ا  خبىُلُضٕ  المؼهُ  ج. -11

 4.9 خحسٕىٍ . ػهّ لالؼمسٔث ضٕ ت ًَ االوطهٕلغ -12

 5.2 فّ بًٔ  خ لف ج تمط زاال -13

 4.9 اإللدسا  فّ الؼمل َاإلومط ع ألِ بسة ب  -14

 5.3 فٓ األوشطث الطالبٕث. المش  كث -15

 5.2 فٓ بوشطث خ  ث المطدمغ. المش  كث -16

 5.7 بىدرَل.فٓ بػم ل اال دح و ج َال المش  كث -17

 100      انذرجبث إجًبنى

 اننسبت انًئٌيت اإلجًبنى انعبو

  



 

  

 

 

 تقييم كفبءة األداء أللعضبء هيئة التدزيس -13

 عينو االستبيبٌ

 رؤسبء يجبنس األقسبو انعهًيت رئيس يجهس انقسى انعهًى

  ببنقسى أعضبء ىيئت انتذريس

 ـــييىيعـــــبيير انتق

 يستٌي انتقييى

 يقبٌل
 (1) 

 جيذ
 (2) 

 جيذ جذًا
(3) 

 يًتبز
(4) 

 انذرجت
انٌزٌ 
 اننسبى

الدفاااااااارؽ لهمٕاااااااا   بئلماااااااا م الااااااااا  َش     -1
َالمح ضراج َالدما  ٔه لطاالب  رةهاث    

 الةب لُ ُٔش َطالب ال  اس ج الؼهٕ 

3.8 

 3.3 اإلشراف ػهّ المؼ  ل َالُ ش -2

فٓ خطُٔر  بدةث المسام الؼهمآ    المس ٌمث -3
/ بدةاااااث البهٕاااااث َخسَٔااااا ٌم بااااا لمراضغ    

 َخطُٔرٌ  َخح ٔسٍ 

3.1 

فااآ خطااأُر الةىٕاااث األس سااإث   المسااا ٌمث -4
 لهمؼ  ل َالُ ش ب لمسم

3.5 

إػ اء  هن لهممر اج ال  اسٕث )خُطٕن  -5
الممر  / خمرٔر الممر  /خمرٔار الةروا  ص    

همؼ ٕٔر المرضؼٕث َل ئماث با لمراضغ   طةمً  ل
 الؼهمٕث

3.7 

فٓ  شرَػ ج الدخرش لطالب  المش  كث -6
  رةهث الةب لُ ُٔش

4.0 

فآ الدا  ٔا المٕا اوٓ لهطاالب      المش  كث -7
 فٓ  ط ل الدخظض

3.7 

الم  ت ػهّ ءػم االخظ ل َبىا م ػاللا ج    -8
 ضٕ ت  غ الطالب

3.3 

ٓ  ػ ٔااث الطااالب اضدم ػٕااً   فاا المساا ٌمث -9
 َزم فًٕ  َ ٔ ضًٕ 

3.1 

ص ػهاّ خفؼٕال  ما بالج الطاالب     حرال -11
َخهاااك ةاااُا  ءائااام  ؼٍااام  اااه خاااالل     

 الس ػ ج المبدةٕث

3.5 

35 

المهام البحثية

حرص ػهّ إضرام الةحُذ َال  اس ج ال -1
 المةدبرت

3.3 

شاااراف الؼهمااآ ػهاااّ  فااآ اإل المسااا ٌمث -2
  س ئل ال كدُ اي َالم ضسدٕر

3.1 



 

  

 

 

فٓ المش  ٔغ الةحسٕاث الدطةٕمٕاث    المش  كث -3
 ذاج الظهث بمط ع اإلود ش

2.5 

فاآ فؼ لٕاا ج الىاا َاج ََ ش    المشاا  كث -4
 الؼمل َالمح ضراج الؼ  ث

2.5 

فٓ المؤخمراج الؼهمٕث المحهٕاث   المش  كث -5
 َال َلٕث

3.1 

 2.2 فٓ الدحضٕر لهمؤخمراج المس ٌمث -6

فااااآ  باااااع المسااااام الؼهمااااآ   المسااااا ٌمث -7
 ب لمؤسس ج الؼهمٕث  حهًٕ  َءَلًٕ 

2.5 

فاااآ إػااا اء الخطااااع الةحسٕااااث   المسااا ٌمث  -8
 لهمسم/ البهٕث

2.9 

فااآ إوشااا م المؼ  ااال الةحسٕاااث    المسااا ٌمث -9
 َالمركسٔث ب لمسم / البهٕث

2.9 

25 

المشاركة المجتمعية

فٓ خما ٔم الخا   ج َالمشا  كث     المس ٌمث -1
فٓ المشرَػ ج الخ  ٕث الدٓ خفٓ بح ضث 

 المطدمغ َخىمٕدً
3.6 

فاآ خماا ٔم االسدشاا  اج الفىٕااث    المساا ٌمث -2
َالٍى سٕث طةمً  لهُائح َالمُاوٕه المؼمُل 

 بٍ 
3.4 

ث الهطااا ن خااا  ش فااآ ػضااأُ المشااا  كث -3
َاإلود ضٕاث   الط  ؼث )المؤسس ج الؼهمٕث /

 الطمؼٕ ج  /
3.0 

خم ٔم خمرٔر سىُْ ػه وش طً َ س ٌمدً  -4
 3.0 فٓ خطُٔر خ  ث المطدمغ

13 

بف ػهٕااااث فاااآ  طهاااا  المساااام   المشاااا  كث -1
 الؼهمٓ /  طه  البهٕث

1.7 

فاآ ػضاأُث الهطاا ن المىةسمااث     مشاا  كثال -2
 ػه  طه  البهٕث

1.7 

فٓ ػضُٔث المط ل  الط  ؼٕث  المش  كث -3
 طها  شانُن    / ) طه  ال  اسا ج الؼهٕا   

 طهاا  شاانُن خ  ااث   / الدؼهاإم َالطااالب 
 المطدمغ 

2.0 

فاآ ػضاأُث لطاا ن المط ػاا ج   المشاا  كث -4
 الىُػٕث

1.6 

لط ن االخح ء ػهاّ  فٓ بوشطث َ المش  كث -5
 / الط  ؼث  سدُِ البهٕث

1.5 



 

  

 

 

فاآ فؼ لٕاا ج المااؤخمر الؼهماآ    المشاا  كث -6
 لهمسم َالبهٕث

1.5 

المى لظاا ج َلطاا ن الةااح    ّفاا المشاا  كث -7
 َفحض األضٍست َالمؼ اج

1.7 

َ فآ وشاا     المشا  كث  -8 الُةاا اج المراكاس 
 ذاج الط بغ الخ ص

1.3 

13 

المشاركة المجتمعية

المش  كث فٓ َضغ الخطث اإلسادراخٕطٕث   -1
 البهٕث / لهمسم

1.9 

 1.2 فٓ خحمٕك  س لث البهٕث المس ٌمث -2

فاآ خطاأُر الهااُائح ال  اساإث    المشاا  كث -3
ب لمساام الؼهماآ َإػاا اء الةاارا ص ال  اساإث  

 َخةىٓ المؼ ٕٔر المرضؼٕث

2.5 

ص ػهاااّ الدحااا ٔر َالدطااأُر فااآ حااارال -4
  ط ل الدخظض

2.8 

ٔساا ٌم فاآ خؼسٔااس المشاا  كث المطدمؼٕااث     -5
 َٔم   خطع َبرا ص  ُزمث

1.9 

حاارص ػهااّ ءػاام االخظاا الج َخهةٕااث     ال -6
 اةدٕ ض ج المسدفٕ ٔه

1.8 

حرص ػهّ إػ اء الخرٔطٕه بم  ٔادالئم  ال -7
 َاةدٕ ض ج سُق الؼمل

1.9 

14 

100 

 إسهبمبت لعضى الهيئة األكبديميةومىذج  -14

 



 

  

 

 

 انًستفيذًٌ /انًشبركٌٌ  انيذف

 بػض م ٌٕنث الد  ٔ    ةظر إسٍ   ج ػضُ الٍٕنث األك ءٔمٕث
 نَن المس ػ ُالم  س
 نَالمؼٕ 

 
 ..............  المسم الؼهمّ:    .  ...................... الُظٕفث:      ..................  :مــــاالس

 المحمُل: ..................      .............. الىُع)ذكر/اوسّ :      .................... :خ  ٔخ المٕالء
 

 تبريخ انحصٌل عهى انذرجت –انجبيعت  انتخصص تانذرج

1- 
2- 
3- 
4-  

 
 

 

 
 :االبحبث انعهًيت -2

 انفترة انسينيت لبانًج عذد انبحٌث ننشريكبٌ ا

 الج ػهمٕث  حهٕث ط
 الج ػهمٕث ءَلٕث ط

  ؤخمراج  حهٕث
  ؤخمراج ءَلٕث

   

 

 انًجبل عذدان اننٌع

  م الج ػهمٕث -1
 كدا -2

  

 

 انتبريخ / ئس عبنًيتجٌا تبريخان /ذًنت انجٌائس تبريخان / انجبيعتجٌائس اسى انجبئسة

 الدفُق الؼهمّ
 الدشطٕؼٕث
 الدم ٔرٔث

 خرِب

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

 يب تى انجبزه انفترة انسينيت عذدان نٌع انرسبنت



 

  

 

 

   ضسدٕر
 ءكدُ اي

   

 

 انقيًت انفترة انًجبل عذد انًشرًعبث يصذر انتًٌيم

 خمُٔل  ه الط  ؼث 
 طى َق الةحُذ -1
 الظى َق المركسِ -2

 ّخمُٔل  حه 

 ضٍ ج ةبُ ٕث  

 الةحر الؼهمّ بك ءٔمٕث 

 ّخمُٔل خ  ض 

 )لةحُذ ػهمٕث  شدركث    

 

    

 

 انفترة انسينيت انًجبل

  ح ضر/  دح ذ

 َ لث ػمل

 ػضُ لطىث خحضٕرٔث

  مر 

ةضُ  َ ى لشث

  

 برايجعذد ان انفترة انسينيت انًجبل اننٌع

  ٕ اوّ /خ  ٔا الطالب)ءاخهّ -1
خ  ٔا المسدفٕ ٔه )ءاخل  -2

                     الط  ؼث
 )خ  ش الط  ؼث 

   

 
 



 

  

 

 

 انفترة انسينيت انًجبل اننٌع

 لط ن ػهّ  سدُِ البهٕث 

 ط ل  المسم /البهٕث  

 لط ن ػهّ  سدُِ الط  ؼث 

 ط ل  وُػٕث ب لط  ؼث  

 ط ن ػهّ المسدُِ المُ ّل 

 شرك ج ٌَٕن ج َ ؤسس ج -1
 اك ءٔمٕث الةحر الؼهمّ -2

 المؼ ٌ  الؼهمٕث َالةحسٕث -3

 ّلط ن ػهّ المسدُِ الؼ لم 

  

 

 انًجبل / انبرنبيج عذد انذًراث اسى انذًرة

 خىمٕث ل  اج بػض م ٌٕنث الد  ٔ  -1
 الطُءت َاالػدم ء -2

 الدخظض -3

  

 

 االسيبيبث نٌع اننشبط االسى

 الخطث االسدراخٕطٕث َ س لث البهٕث 

 المش  كث المطدمؼٕث َخىمٕث الةٕنث 

 الف ػهٕث الدؼهٕمٕث خحسٕه 

 خىمٕث المُا ء 

  

 
 

 انفترة انسينيت انًجبل االسى

 وشطث الخ  ٕثاأل 

 وشطث السم فٕثاأل 

 هدمّ َ ىد ٔ ج  

 ؼ  ع  

 ِبخر 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مت حبمد اهلل

 جامعت المنصىرة  –حقىق الطبع والنشر محفىظت لكليت الهندست 


