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 نمىة الشٗد األستاذ الدنتٕز
 همٗـةالعىٗـد 

 
 

، چٰززك ٴاڀززد   ذٽيززىخ حٸؽٙززانج حٸٽٕززهدح حٸٱكدٽززح تٝات٥څززا حٸىنح٤زز    
حٸىنح٤ح ټٱڇټًا أٌاٌيا ټزٿ ټٱڇټزاخ حٸكچٸزح. چذ٥زك حٸىنح٤زح ؼاٸيزا أؼزك        

ڄڇ  حألڀّٝح حٸهئيٍيح ٬  حالٰرٕاق حٸٱڇټ  حٸٽٕهڊ، چٰٝا٢ حٸىنح٤ح
حٸٽٍئڇٶ حألچٶ ٤ٿ ذؽٱيٯ حألټٿ حٸ٩محئ ، چذڇ٬يه حٸ٥كدزك ټزٿ حٸفاټزاخ    
حٸالوټزززح ٸ٥زززكق ټزززٿ حٸٕزززځا٤اخ حٸڅاټزززح . چحٸٹؽزززاٮ تهٴزززة حٸؽٙزززانج    

ٰرٕاقڈ حٸٽرٍزان٢ درٝٹزة ذٝزڇده چذڇظيزڃ     چحٸځٽڇ حإل حٸ٥ٹٽ چحٸرٝڇن 
ظرٽا٤ډ چحإل چحٸٽ٥ه٬  حٸ٥ٱٹ حٸعڅڇق ڀؽڇ ذؽٱيٯ أڄكح٪ ذر٥ٹٯ تاٸځٽڇ 

حٸر٭ٵيزه چلٸزٳ ٸرٹثيزح حٸٽرٝٹثزاخ حٸؽاٸيزح       ٬  حٸ٥ٹٽ ٌٹڇب چټٽانٌح حأل
ټ٥اٸعزح ټزا دڇحظزڃ حٸٽعرٽز٣ ټزٿ       ٬ز  چحٸٽٍرٱثٹيح ٸٹٽعرٽ٣ ، چحٸٽٍزاڄٽح  

ټّززٵالخ چحٸ٥ٽززٷ ٤ٹززډ ؼٹڅززا ، چذثځززډ حأل٬ٵززان چحالترٵززانحخ ٸٽڇحٴثززح     
حٸرٝززڇنحخ حٸ٥ٹٽيززح حٸٽرالؼٱززح. چحٸززمدٿ دٽٹٵززڇپ حٸٽ٥ه٬ززح ڄززٻ حٸززمدٿ دٽٵززځڅٻ أپ درٝٹ٥ززڇح ئٸززډ          

 حٰرٕاقدح ٰڇدح چذؽٍيٿ ڀڇ٤يح چټٍرڇڈ حٸؽياج ٸٽعرٽ٥اذڅٻ. ڀعاوحخئ

ټعزاٶ   ٬ز  ذ٥ك ٴٹيح حٸىنح٤ح أؼك ٔهچغ ظاټ٥ح حٸٽځٕڇنج چچحؼكج ټٿ حٸٽإٌٍاخ حٸ٥ٹٽيزح حٸهحئزكج   
. چ٬زډ ئٜزان ٌز٥يڅا حٸزكلچب ٸٹثؽزس ٤زٿ حٸرٽيزى تزيٿ ڀ١يهحذڅزا ټزٿ           حٸ٥ٹٽ حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا چحٸثؽس 

نأخ  حٸ٥ٹٽزز ټعززاٶ حٸر٥ٹززيٻ چحٸثؽززس  ٬زز چحٌززرعاتح ٸٹٽر٩يززهحخ حٸ٥اٸٽيززح حٸٵٹيززاخ حٸٽؽٹيززح چحٸكچٸيززح ، 
ذ٥ك ٌزٽڃ ټزٿ حٸٍزٽاخ حٸالوټزح      چحٸر ئقحنج حٸٵٹيح ٘هچنج حالڄرٽاٺ ترٝڇده تهحټط حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا 

 ټعرٽ٣ د٥ٍډ ئٸډ ذؽٱيٯ ڀڅٙح ٤ٹٽيح چأٴاقدٽيح چشٱا٬يح. ألڊ

ٸٹٝزالب ټزٿ    چحٸ٥ٹٽز   حٸ٭ٵزهڊ تاٸٽٍزرڇڈ   ؼيس دڅك٪ ٰٝا٢ حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا تاٸٵٹيح ئٸډ حالنذٱزال 
ـالٶ ذٝڇده تهحټعڃ حٸر٥ٹيٽيح تٽا در٭زٯ چؼاظزح حٸٽعرٽز٣ ٸرؽٱيزٯ أڄكح٬زڃ چٜٽڇؼاذزڃ حٸٽٍزرٱثٹيح.        

 -ټهحؼزٷ حٸكنحٌزاخ حٸ٥ٹيزا حٸٽفرٹ٭زح سټاظٍزريه       ٬ز  چټٿ ڄځا ذزٻ ذٝثيزٯ ڀ١زاٺ حٸٍزا٤اخ حٸٽ٥رٽزكج      
ٌزڇٮ حٸ٥ٽزٷ    ٬ز  ه ٸٹفزهدعيٿ ٸٹزكـڇٶ   قٴرڇنحڂ( ذٽّزيا ټز٣ حٸزځ١ٻ حٸ٥اٸٽيزح چلٸزٳ ٸ٭زرػ ټعزاٶ حٴثز        

ټٍٹؽيٿ تأ٤ٹډ حٸٽڅانحخ حٸرٱځيح، چذځٽيح ٰكنحخ ٜالب حٸكنحٌزاخ حٸ٥ٹيزا ټزٿ ـزالٶ ذّزعي٣ شٱا٬زح       
حٸثؽززس چنتززٛ نٌززائٷ حٸٽاظٍززريه چحٸززكٴرڇنحڂ تٽّززٵالخ حٸىنح٤ززح چٰٙززادا حٸٽعرٽزز٣ تٽززا درززڇحلٺ     

 ٬  حٸٽعاالخ حٸىنح٤يح. حٸ٥اٸٽ چحٸرٱكٺ حٸ٥ٹٽ  

حٸؽٕڇٶ ٤ٹډ ټ٥ٹڇټاخ ِاټٹح ٤ٿ ٸڇحئػ چتهحټط  ٬ كٸيٷ ٴٽهظ٣ ٸالٌر٥اڀح تڃ ذٻ ئ٤كحق ڄمح حٸ
 حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا چحٸٱڇحڀيٿ حٸٽځ١ٽح ٸٹ٥ٽٷ چِهچٚ حٸٱيك چحٸرٍعيٷ چ٨يهڄا ټٿ حإلظهحلحخ.

ڄمح حٸ٥ٽٷ چذ١٥يٻ ذٹٳ  چئڀعاوق٤ٻ  ٬ چأذٱكٺ تأٌٽډ آداخ حٸّٵه چحٸرٱكده ٸٵٷ ټٿ ٌاڄٻ 
، چ٬ٯ حهلل حٸعٽي٣ ٸٽا ٬يڃ  ٬ڃ حٸٽځّڇقج چحٸ٭ائكج حٸٽهظڇج ټٿ ئ٤كحقڂحٸفكټح، آټٹيٿ أپ دؽٱٯ أڄكح

  حٸفيه چحٸٽځ٭٥ح.

 عىٗد الهمٗة                                                                        

 ٖاسس خمتاز صاحل اذتدٖدى /أ.د                                                 
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 لشٗد األستاذ الدنتٕزنمىة ا
 ٔنٗن الهمٗة لشئُٕ الدزاسات العمٗا ٔالبرٕث

 

الب حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا تاٸٵٹيح ٸيٵڇپ ټهِكًح ٸڅٻ  دٍهڀډ أپ أٰكٺ ڄمح حٸكٸيٷ ٝٸ
، چڄڇ درٙٽٿ ټ٥ٹڇټاخ ٤ٿ ڀ١اٺ حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا سٌا٤اخ ټ٥رٽكج( أٍٰاټًا 

 چتهحټعًا چأڀًّٝح چٸڇحئؽًا.

٤ڇڀڃ أپ ڀ٣ٙ ڄمح حٸكٸيٷ تيٿ أدكدٵٻ، ئڀٝالًٰا ټٿ ٌر٥ٝځا ترڇ٬يٯ حهلل چحٸٱك 
التيح چنٌاٸح حٸٵٹيح حٸڅاق٬ح ٸال ٝٹثاخ حنذٱال تاٸفكټاخ حٝٸ ڀٍعاټًا ټ٣ ټر

 ټ٥اديه حٸعڇقج.

اي نٰډ حألټٻ چ٤ٽاق أټځڅا  حٸر٥ٹيٻ چحٸثؽس حٸ٥ٹٽډ ڄٽا ٰاٜهج حٸرٱكٺ چٌأ
اخ حٸ٥ٹيا چحٸثؽڇز  ٝٹٯ دڅك٪ ٰٝا٢ حٸكنٌح تاٸٵٹيح ټٿ حٸٱڇټډ. چټٿ ڄمح حٸٽځ

يح ټرٽيىج، چټځاؾ أٴاقدٽډ  ټّع٣ ئٸډ ذأڄيٷ أ٤ٙال حٸڅيئح حٸٽ٥اچڀح چٜالب ـالٶ تهحټط قنٌح
اخ حٸ٥ٹيا چٴمٸٳ حٸٝالب حٸڇح٬كدٿ ټٿ ټفرٹ٫ حٸثٹكحپ چحٸٵڇحقن حٸثّهدح حٸرډ ذ٥ٽٷ ٬ډ حٸٽعاٶ  حٸكنٌح

چحألٴاقدٽډ ټٿ ـالٶ حٸىنح٤ډ تٽ٥اچڀح ڀفثح ټٿ أ٤ٙال ڄيئح حٸركندً ٬ډ حٸٵٹيح ٬ډ حٸٽعاٶ حٸثؽصډ 
حٸكٴرڇنحڂ( ٬ډ حٸٽعاالخ حٸىنح٤يح  –حٸٽاظٍريه حٸثؽصډ  –ټځػ حٸكنظاخ حٸ٥ٹٽيح سحٸٽاظٍريه حٸٽڅځډ 
ٰٹيٽډ. ٝٹثڅا ٌڇٮ حٸ٥ٽٷ حٸٽؽٹډ چحإل  حٸرډ در

ڄرٽاټًا تاٸ٩ًا ترىچدك حٸٝالب تاٸٽ٭اڄيٻ حٸځ١هدح چحٸٽ٥ان٪ چحٸٽڅانحخ حٸٽڅځيح چحٸمڄځيح حچذڇٸډ حٸٵٹيح 
الب ٬ډ حٸثؽس چحٸځٱچحٸ٥اټح  چحٸرؽٹيٷ چحإلتكح٢ ذؽٱيٱًا ٸهؤدح چنٌاٸح حٸٵٹيح ٬ډ  كچذځٽيح ٰكنحخ حٝٸ

اخ حٸ٥ٹيا چال ذىحٶ، حال نذٱال چحٸرٽيى. چٸٱك ٜڇنخ حٸٵٹيح ټٿ تهحټعڅا حٸكنحٌيح ٸٽهؼٹح حٸكنٌح
٤ٹډ چأقـٹد ٤ٹيڅا تهحټعًا ظكدكج ټرٽيىج تڅك٪ تځال ٴڇحقن تّهدح ټثك٤ح ٤اٸيح حٸرأڄيٷ چٰاقنج 

حٸىنح٤ډ حٸٽؽٹډ چحإلٰٹيٽډ چټڇحٴثح حٸرڇحٔٷ ټ٣ حٸرٝڇن حٸ٥ٹٽډ حٸٍهد٣ ٸإلٌڅاٺ ٬ډ ـكټح حٸٽعرٽ٣ 
ٝٹثاخ حٸٽرعكقج ٸٍڇٮ حٸ٥ٽٷ ٬ډ ټٕه چحٸٽځٝٱح حٸ٥هتيح.  حٸٽر

چدثمٶ ٰٝا٢ حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا چحٸثؽڇز ظڅڇقًح ټفٹٕح ٸك٤ٻ حٸٝالب چأ٤ٙال ڄيئح حٸركندً ترٝڇده 
ٍٰاٺ حٸ٥ٹٽيح چئڀّال ټ٥اټٷ ټهٴىدح ټرٝڇنج ٸرّعي٣ حٸثؽس حٸ٥ٹٽډ چـأح حٸٽ٥اټٷ حٸثؽصيح ٬ډ حأل

حٸثؽڇز حٸرٝثيٱيح حٸرډ ذٍاڄٻ ٬ډ ؼٷ حٸٽّٵالخ حٸىنح٤يح حٸٱائٽح تاإل٘ا٬ح ئٸډ ذٱكدٻ حٸفكټاخ حٸثؽصيح 
هٴاخ حٸىنح٤يح.چحال ؽاب حّٸ  ٌرّانحخ حٸ٥ٹٽيح ٸٹٽعرٽ٣ حٸىنح٤ډ ټٿ حٸثاؼصيٿ چحٸٽىحن٤يٿ چٔأ

دٵڇپ ڄمح حٸكٸيٷ ٤ڇڀًا ألتځائځا حٸٝالب، چأٌأٶ حهلل حٸ٥ٹډ حٸٱكده أپ د٥يځځا ٤ٹډ ذأقدح نٌاٸرځا چأذٽځډ أپ 
نذٱال چحٸه٥٬ح ٸٹځڅڇٖ تاٸثؽس حٸ٥ٹٽډ ٬ډ ِرډ ٤ٹډ ـيه چظڃ، ٴٽا أذٽځډ ٸٵٹيرځا حٸٽىدك ټٿ حال
 حٸٽعاالخ حٸىنح٤يح ٸفكټح ټٕه چحٸٽځٝٱح حٸ٥هتيح.

الب تٽ ية ذٽځياذډ ألتځائډ حٝٸ  ،ٍرٱثٷ ټىقڄه چنحئ٣ ،،ټ٣ ٜأ

      ٔنٗن الهمٗة لمدزاسات العمٗا ٔالبرٕث                                                 

                                           
 ٖاسس حمىد ٌٕز الدَٖ شباٌْ /أ.د        
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 ةـــالززاع نمٗـــة

 ةــة الهمٗــزؤٖ

الونصىرة أى تصبح واحذة هي أفضل هؤسساث التعلين تسعى كليت السراعت جاهعت 

العالى التعليويت والبحثيت والخذهيت إقليويا فى إدارة وتنويت الوىارد الطبيعيت والبشريت 

 .لوىاجهت تحذياث التنويت الوستذاهت

 ةــالة الهمٗــزس

كليت السراعت جاهعت الونصىرة هؤسست تعليويت بحثيت خذهيت تعول وفق هعايير 

دة القىهيت فى تقذين براهج إلعذاد كىادر زراعيت هتويسة قادرة على االستجابت الجى

الحتياجاث سىق العول وهتطلباث تنويت الوجتوع فى إطار شراكت هجتوعيت فعالت باستخذام 

 .تقنياث هعاصرة

ةــداف الهمٗــأِ

رهذف كهيخ انضساعخ عبيعخ انًُظىسح ئنً رحميك يغًىعخ يٍ انغبيابد واألهاذاف   

 :  إلسزشاريغيخا
 

             ذڇ٬يه تځيح ذؽريزح ټاقدزح تاٸٵٹيزح ٰزاقنج ٤ٹز  ذزڇ٬يه تيئزح ٥٬اٸزح چظمحتزح ذٍزڅٷ حٸر٥ٹزيٻ
 .چحٸثؽس أل٤ٙال ڄيئح حٸركندً چټ٥اچڀيڅٻ چحٸٝالب

        ذڅيئززح تيئززح ظاټ٥يززح ټالئٽززح ٸځعززاغ حٸٝاٸززة چ ذٝززڇده حألڀّززٝح حٸٝالتيززح چـززكټاخ
 .حٸه٤ادح حالظرٽا٤يح حٸر  ذٱكټڅا حٸٵٹيح ٸٹٝالب

   ذٝڇده حٸٱكنحخ حإلقحندح چحٸرځ١يٽيح ٸٵٹيح حٸىنح٤ح ظاټ٥ح حٸٽځٕڇنج چذٝڇدهڄا تٽزا
 .در٭ٯ ټ٣ نؤدرڅا چنٌاٸرڅا چ٨اداذڅا حإلٌرهحذيعيح

        وداقج ټڇحنق حٸرٽڇدٷ حٸمحذډ تٽا دؽٱٯ حٸرزڇحوپ ٬ز  ټڇحوڀزح حٸٵٹيزح چحال٤رٽزاق حٸٵاټزٷ
 .٤ٹډ حٸمحخ ٬  ذٽڇدٷ أڀّٝح حٸٵٹيح

  حٸٽٍاڄٽح ٬  حٸرځٽيح حٸهد٭يح چـكټح حٸٽعرٽز٣ چحٸثيئزح چذ٭٥يزٷ    وداقج ٰكنج حٸٵٹيح ٤ٹډ
قچن حٸڇؼزززكحخ لحخ حٸٝزززات٣ حٸفزززاْ چذٍزززڇدٯ ـزززكټاخ حٸٵٹيزززح حٸر٥ٹيٽيزززح چحٸثؽصيزززح    

 .چحٸرٝثيٱيح چحالٌرّاندح

 ذٝڇده حٸثؽس حٸ٥ٹٽ  چحٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا. 

 ذٱڇدح حٸ٥الٰح تيٿ حٸٵٹيـح چـهدعيڅا. 
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    ثززهحټط حألٴاقدٽيززح ټززٿ ـززالٶ ذٝثيززٯ   ٸحٸؽٕززڇٶ ٤ٹزز  حال٤رٽززاق چذؽٱيززٯ ظززڇقج ح 
 .ټ٥اديه حال٤رٽاق چ٘ثٛ حٸعڇقج

     ذځٽيززح حٸٽززڇحنق حٸثّززهدح ٸٹٵٹيززح ټززٿ ـززالٶ ذززكندة حٸٱيززاقحخ حألٴاقدٽيززح چحإلقحندززح
 .چأ٤ٙال ڄيئح حٸركندً چټ٥اچڀيڅٻ چحإلقحنديٿ چحٸ٥اټٹيٿ

 يٱيح وداقج ټ٥كالخ ڀٱٷ چحٌرفكحٺ حٸرٵځڇٸڇظيا حٸځاذعح ټٿ حٸثؽڇز حألٌاٌيح چحٸرٝث
أل٤ٙال ڄيئح حٸركندً چټ٥اچڀيڅٻ چٜالب حٸكنحٌزاخ حٸ٥ٹيزا تاٸٵٹيزح ٸزك٤ٻ حٸرځٽيزح      

 .حالٰرٕاقدح، چحٸرٕكڊ ٸٹٱٙادا حٸر  ذڇحظڃ ٌٵاپ حٸٽؽا١٬ح
 

قٗــي الهمٗــة

ذإټٿ ٴٹيح حٸىنح٤ح ظاټ٥ح حٸٽځٕڇنج چذ٥ٍډ ئٸډ حؼرهحٺ چذأٔيٷ ٰيٻ حٸ٥ٽٷ 

 حٺ حٸر٥كقدح چلٸٳ ټٿ ـالٶ:حٸعٽا٤  چذ٥ىدى نچغ حالڀرٽال چحٸڇالل چحؼره

 حٸرٽيى حالٴاقدٽډ. 

 حألټاڀح چحٸّ٭ا٬يح چحٸرٵاټٷ حٸٽإٌٍډ. 

 حالؼرهحٺ ٬ډ حٸر٥اټٷ ټ٣ حٸىټالل. 

 حٸؽ٭اٞ ٤ٹډ ؼٱڇٮ حآلـهدٿ. 

 حٸّهحٴح چحٸر٥اچپ. 

 حٸ٥ٽٷ تهچغ حٸ٭هدٯ. 

 حٸٽثاقنج چحإلتكح٢. 

 حٸؽهدح حألٴاقدٽيح چحٸثؽصيح حٸٽٍئڇٸح. 

 ؽيىحٸ٥كحٸح چحٸٽٍاچحج چ٤كٺ حٸر. 

 حٸٽٍئڇٸيح ٬ډ حألقحل چټرات٥ح حٸځرائط. 

 ٌشأة الهمٗة ٔالدزاسات العمٗا

( تعٽ٣ ذثه٤اخ حألڄاٸډ، چ٬ډ ٤اٺ 1951تكأخ ٬ٵهج ئڀّال ظاټ٥ح حٸٽځٕڇنج ٤اٺ س

( ذٻ ئٔكحن حٸٱهحن 1972( ذٻ ح٬رراغ ٴٹيح حٸٝة ٴ٭ه٢ ٸعاټ٥ح حٸٱاڄهج، چ٬ډ أٴرڇته س1962س

هٮ حٸكٸرا تاٸٽځٕڇنج، شٻ ٤كٸد حٸرٍٽيح ئٸډ ظاټ٥ح ( تاڀّال ظاټ٥ح 49ِحٸعٽڅڇنڈ نٰٻ س

( ٸرٕثػ ٌاقي ظاټ٥اخ حٸعٽڅڇندح ټٿ ؼيس 1973( ٸٍځح س45حٸٽځٕڇنج تاٸٱاڀڇپ نٰٻ س

 ( ٴٹيح چټ٥څك.22حٸځّأج، چذٙٻ حٸعاټ٥ح ؼاٸًيأ س
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چٴٹيح حٸىنح٤ح ڄډ ئؼكڈ ٴٹياخ ظاټ٥ح حٸٽځٕڇنج تٽؽا١٬ح حٸكٰڅٹيح چذٽرك ـكټاذڅا 

(، چتكأخ 1974( ٸٍځح س542نٰٻ س عٽڅڇنڈ، چأڀّأخ حٸٵٹيح تاٸٱهحن حٸئٸډ ټؽا١٬ح قټياٚ

( ټٵاپ حٸٽ٥څك حٸ٥اٸډ حٸرٵځڇٸڇظډ 73/1974حٸكنحٌح تڅا ح٤رثاًنح ټٿ حٸ٥اٺ حٸعاټ٥ډ س

( ، چتكأخ حٸكنحٌح 65/1966تاٸٽځٕڇنج حٸمڈ تكأخ حٸكنحٌح تڃ حتركحًل ټٿ حٸ٥اٺ حٸكنحٌډ س

 (.1975تاٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا تاٸٵٹيح ٤اٺ س

األقشاً العمىٗة بالهمٗة

فٕٕاخ ا ٤ٹٽيا ذؽرڇڈ ٴا٬ح حٸرًٍٰٽ (19سدڇظك تٵٹيح حٸىنح٤ح ظاټ٥ح حٸٽځٕڇنج 

 :٬ډ حٸٽعاٶ حٸىنح٤ډ ٴٽا دٹډ

 .كچحظٿحٸئڀراض ٍٰٻ  -2 .ئڀراض حٸؽيڇحپٍٰٻ  -1

 .حٸٵيٽيال حٸىنح٤يحٍٰٻ  -4 .حألنح٘ډٍٰٻ  -3

 ٭ډ.حٸهد ٽعرٽ٣حإلنِاق حٸىنح٤ډ چحٸٍٰٻ  -6 .حالٰرٕاق حٸىنح٤ډٍٰٻ  -5

 .اپــحألٸثٍٰٻ  -8 .حٸٕځا٤اخ حٸ٩محئيحٍٰٻ  -7

 .أټهحٖ حٸځثاخٍٰٻ  -12 .حٸځثاخ حٸىنح٤ډٍٰٻ  -9

 .حٸٽؽأيٷٍٰٻ  -12 .حٸٽيٵهچتيڇٸڇظيا حٸىنح٤يحٍٰٻ  -11

 ٍٰٻ حٸ٭اٴڅــح. -14 .حٸفٙه چحٸىدځحٍٰٻ  -13

 .حٸؽّهحخ حالٰرٕاقدحٍٰٻ  -16 .حٸٽثيكحخٍٰٻ  -15

 .حٸىنح٤يح حٸڅځكٌحٍٰٻ   -18 .حٸؽيڇحپ حٸىنح٤ډٍٰٻ  -17

  .حــشحٸڇنحٍٰٻ  -19

الدزجات العمىٗة التى متٍرّا الهمٗة

 : ظاټ٥ح حٸٽځٕڇنج حٸكنظاخ حٸ٥ٹٽيح حآلذيح -ٴٹيح حٸىنح٤ح ذٽځػ  
 

 .قنظح حٸثٵاٸڇندڇي ٬  حٸ٥ٹڇٺ حٸىنح٤يح (1

 .قنظح حٸٽاظٍريه ٬ډ ٤ٹڇٺ حٸثمچن (2

 .قنظح حٸٽاظٍريه ٬ډ حٸ٥ٹڇٺ حٸىنح٤يح (3

 .قنظح قٴرڇنحڂ حٸ٭ٹٍ٭ح ٬ډ حٸ٥ٹڇٺ حٸىنح٤يح (4
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 ٔالعالقات الجكافٗة الدزاسات العمٗا ٔالبرٕث قطاع
 

اعـالكطالتعسٖف ب

 .دّه٪ ٤ٹډ حٸٱٝا٢ چٴيٷ حٸٵٹيح ٸّئڇپ حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا چحٸثؽڇز چحٸ٥الٰاخ حٸصٱا٬يح 

 :درٵڇپ حٸٱٝا٢ ټٿ ـٽٍح أٍٰاٺ ئقحندح ٴاٸراٸډ 

 .حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا   .حٸثؽـڇز   .حٸ٥الٰاخ حٸصٱا٬يح 

 ح.ــحٸٽعٹـ   ح.ـرثـحٸٽٵ 

اعـداف الكطـأِ

 تاٸٵٹيح ئٸډ ذؽٱيٯ ټا دٹډ: ٰٝا٢ حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا چحٸثؽڇز چحٸ٥الٰاخ حٸصٱا٬يحدڅك٪ 

  ئ٤كحق حٸٵڇحقن حٸ٥ٹٽيح حٸٱاقنج ٤ٹډ ئظهحل حٸثؽڇز حٸ٥ٹٽيح ٬ډ حٸٽعاالخ حٸىنح٤يح

 حٸٽفرٹ٭ح.

  حٸٽاظٍريه چحٸكٴرڇنحڂ.چ اخ حٸكتٹڇٺٸٹؽٕڇٶ ٤ٹډ قنظحٸثؽصيح ٵڇحقن حٸئ٤كحق 

  ٔٱٷ ټڅانحخ ٜٹثح حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا ٸٽڇحٴثح ټرٝٹثاخ حٸ٥ٕه تكنحٌح حٸٹ٩اخ حألظځثيح

 چوداقج ټڅانحخ حٸر٥اټٷ ټ٣ حٸؽاٌة حآلٸډ.

  حٸ٥ٹٽيح تاٸر٥اچپ ټ٣ ظڅاخ ټؽٹيح أچ أظځثيح. حٸثؽڇزذٍڅيٷ ئظهحل 

  نتٛ أ٤ٙال ڄيئح حٸركندً تاٸكچٶ چحٸٽإٌٍاخ حٸفانظيح تانٌاٸڅٻ ٸٹفانض ٸالؼرٵاٲ

 كحني حٸ٥ٹٽيح حٸٽفرٹ٭ح.تاٸٽ

  ټڇح٬اج حٸٍاقج أ٤ٙال ڄيئح حٸركندً تاٸٽإذٽهحخ چحٸځكچحخ حٸ٥ٹٽيح حٸٽفرٹ٭ح ٸٹٽّانٴح ٬يڅا

 تاألتؽاز أچ حٸؽٙڇن أچ ئ٤كحق حألچنحٮ حٸ٥ٹٽيح.

  ٤ٱك تهحټط چتهچذڇٴڇالخ حٸر٥اچپ ټ٣ حٸكچٶ چحٸعڅاخ حألظځثيح ټٿ أظٷ ذثاقٶ أ٤ٙال

 ٽّرهٴح چذثاقٶ حٸٝالب چحٸىدانحخ.ڄيئح حٸركندً چئظهحل حٸثؽڇز حٸ
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بالهمٗة أٌشطة ٔوّاً قطاع الدزاسات العمٗا ٔالبرٕث ٔالعالقات الجكافٗة

 الدراساث العلياقسن أنشطت وههام  

 .ذځ١يٻ ٰثڇٶ ٜالب حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا تاٸٵٹيح ټځم حٸرٱكٺ ٸٹٱيك ؼرډ حٸٽځػ 

  تڅٻ.ټرات٥ح حٸٝالب قنحًٌيا چحٌري٭ال حٸرٱانده حٸكچندح حٸفأح 

  حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا ٤ٹډ ِثٵح حإلڀرهڀد تاٸعاټ٥ح.ٜالب ٴا٬ح تياڀاخ ئقحنج 

  ظٽي٣ حإلؼٕالحخ چحٸرٱانده حٸٽهذثٝح تاٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا.ئظهحل 

  چذڇٰي٥اخ حٸٝالب.ٸعاپ ذڇود٣ چئ٤كحق ظكحچٶ اٺ حالټرؽاڀاخ ټٿ تٽڅحٸٱياٺ 

 حألـهڈ چټعٹً  ټرات٥ح حٸٽڇ٘ڇ٤اخ حٸرډ ذهق ٸٹٱٍٻ ټٿ حألٍٰاٺ حٸ٥ٹٽيح چحٸٹعاپ

 حٸٵٹيح چذځ٭يم ټا ظال تڅا.
 

 قسن البحــىثأنشطت وههام  

 .ټرات٥ح ذځ٭يم حٸٽّهچ٤اخ حٸثؽصيح حٸرډ ذٽڇٶ ټٿ ٔځكچٮ حٸثؽڇز 

  ذؽكدك أ٤كحق حٸثؽڇز حٸٽٽڇٸح ټٿ حٸعاټ٥ح چحٸٽڇح٬ٱح ٤ٹډ ټڇ٘ڇ٤اذڅا حٸرډ ذفكٺ

 حٸثيئح حٸٽؽيٝح چلحخ ټهقچق حٰرٕاقڈ.

 كحق حٸرٱهده حٸځڅائډ ٸڅا چټرات٥رڅا ؼرډ حڀرڅائڅا چ٤ٽٷ ح٤رٽاق چټرات٥ح حٸثؽڇز چئ٤

 حٸؽٍاب حٸفراټډ ٸڅا.

  ئ٤الٺ حألٍٰاٺ حٸ٥ٹٽيح تاٸعڇحئى حٸٽفرٹ٭ح ٤ٹډ ټٍرڇڈ حٸعاټ٥ح ټصٷ ظائىج أؼٍٿ

نٌاٸح ټاظٍريه چقٴرڇنحڂ چظائىج حٸعاټ٥ح حٸرّعي٥يح چظائىج حٸر٭ڇٮ حٸ٥ٹٽډ چظائىج 

 حٸعاټ٥ح حٸرٱكدهدح.

 ٥ٹٽيح تاٸعڇحئى حٸٽفرٹ٭ح ٤ٹډ ټٍرڇڈ حٸكچٸح چـانض ټٕه چذّهدػ ئ٤الٺ حألٍٰاٺ حٸ

 ټٿ ذهحڂ حألٍٰاٺ حٸ٥ٹٽيح چحٸٵٹيح ټإڄال ٸمٸٳ.

  حإلِهح٪ چحٸرٍعيٷ ٸكچنحخ حٸٹ٩ح حإلڀعٹيىدح ٸٝالب حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا ٸٹٽٍرڇداخ

 حٸرٽڅيكدح حٸصالشح.

 هٴىڈ أتؽاز.( ټ3حٌرٱثاٶ حٸفٝٛ حٸثؽصيح ٸألٍٰاٺ حٸ٥ٹٽيح ٸٹٕه٪ ٤ٹيڅا ټٿ تځك س 

  حإل٤الپ ٤ٿ حٸ٭هٮ حٸثؽصيح حٸفأح ٸألٍٰاٺ حٸ٥ٹٽيح تاٸٵٹيح إلٔكحنڄا ٤ٹډ ِثٵح

 حإلڀرهڀد تاٸعاټ٥ح.

  قچٸيح( چحٸعڇحئى  –ٰڇټيح  –٤ٽٷ حإلؼٕائياخ حٸٽفرٹ٭ح ٸٹٽّاند٣ حٸثؽصيح سقحـٹيح

 حٸٽفرٹ٭ح چحٸفٝٛ حٸثؽصيح.
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 قسن العالقاث الثقافيتأنشطت وههام  

 ٸ٥ٹٽيح تاٸځكچحخ چحٸٽإذٽهحخ حٸكحـٹيح چحٸفانظيح ٸٹٽّانٴح ٬يڅا ئ٤الٺ حألٍٰاٺ ح
 چذهِيػ حٸٽّانٴيٿ ٬يڅا چحٸٽڇح٬ٱح ٤ٹيڅٻ.

  ئ٤الٺ حألٍٰاٺ حٸ٥ٹٽيح تاٸٽڅٽاخ حٸ٥ٹٽيح حٸفانظيح چحـريان چذهِيػ حأل٤ٙال
 حٸٽځاٌثيٿ ٸڅمڂ حٸٽڅٽاخ حٸ٥ٹٽيح.

 ٍا٤كدٿ چحٸٽ٥يكدٿ تأٍٰاٺ ئ٤الپ چڀّه حٸث٥صاخ حٸكحـٹيح چحٸفانظيح تيٿ حٸٽكنٌيٿ حٸٽ
 حٸٵٹيح چټرات٥ح چذهِيػ حٸٽځاٌة ٬يڅٻ ٸڅمڂ حٸث٥صاخ چحٸٽڇح٬ٱح ٤ٹډ ٌ٭هڄٻ.

  ټځاّٰح تهچذڇٴڇالخ حٸر٥اچپ حٸ٥ٹٽډ تيٿ ظٽڅڇندح ټٕه حٸ٥هتيح چحٸكچٶ حألـهڈ
 چحذفال حٸٽڇح٬ٱاخ حٸالوټح ٤ٹيڅا چذ٭٥يٹڅا تاألٍٰاٺ حٸ٥ٹٽيح.

 ٜ هدٯ ئ٤الٺ حألٍٰاٺ حٸ٥ٹٽيح تثځڇقڄا ٸالٌر٭اقج ئ٤كحق ټمٴهحخ حٸر٭اڄٻ چذ٭٥يٹڅا ٤ٿ
 ټځڅا.

 .حٌرٱكحٺ حألٌاذمج حألظاڀة چټرات٥ح أچنحٮ حٌرك٤ائڅٻ ٸؽيٿ چٔڇٸڅٻ 

  ټرات٥ح حٸٽث٥ڇشيٿ ٤ٹډ حٸث٥صاخ چحإلِهح٪ حٸٽّرهٲ ٸؽيٿ ٤ڇقذڅٻ ألنٖ حٸڇٜٿ
 چٴمٸٳ حٸٽهِؽيٿ ٤ٹډ حٸٽڅٽاخ حٸ٥ٹٽيح.

 

 الوجلـت العلويـت:أنشطت وههام  

 ٍعيٷ حٸثؽڇز حٸٽٝٹڇب ڀّهڄا تاٸٽعٹح.ذٕځي٫ چذ 

 .ئنٌاٶ حٸثؽڇز ٸٹٍاقج حٸٽؽٵٽيٿ چحٌرٱثاٶ ڀريعح حٸرؽٵيٻ 

  ټهحظ٥ح حٸثؽڇز چ٘ثٛ ذځٍيٯ حٸثؽڇز ذث٥ًا ٸٹٽڇحٔ٭اخ حٸٽر٭ٯ ٤ٹيڅا ٸٹٽعٹح
 چئنٌاٸڅا ٸٽٝث٥ح حٸعاټ٥ح.

  ذؽٕيٷ ذٵاٸي٫ ڀّه ٴٷ تؽس شٻ ذڇندكڄا ٬ډ ؼٍاب حٸٽعٹح تاٸثځٳ حألڄٹډ ٬ه٢
 .حٸعاټ٥ح

  ڀّه حألتؽاز حٸ٥ٹٽيح حٸٽٱكټح ټٿ حٸثاؼصيٿ ټٿ قحـٷ حٸٵٹيح چـانظڅا ټٿ قحـٷ
چـانض ټٕه ٸٵٷ ټٿ ٜٹثح حٸٽاظٍريه چحٸكٴرڇنحڂ چحٸٍاقج حٸؽأٹيٿ ٤ٹډ حٸكٴرڇنحڂ 

 ٸٹرهٰيح ٸكنظح أٌرال ټٍا٤ك أچ أٌرال.

 .ئقـاٶ ٴا٬ح تياڀاخ حألتؽاز ٴاټٹح ٤ٹډ ِثٵح حٸٽ٥ٹڇټاخ تاٸعاټ٥ح 

 ڀٍفح ټٿ ٴٷ تؽس ٸٹځاِه. 22ډ ٔڇنج ټعٹكحخ چئ٤كحق چذٍٹيٻ ٤كق ٜث٣ حٸثؽڇز ٬ 

 .ذڇود٣ حٸٽعٹكحخ ٤ٹډ حألٍٰاٺ حٸ٥ٹٽيح ٜثًٱا ٸ٥كق أ٤ٙال ڄيئح حٸركندً ٬ډ ٴٷ ٍٰٻ 

  ئنٌاٶ ڀٍؿ ټٿ حٸٽعٹح ٸٹٽٵرثح ٸرٵڇپ ټراؼح ٸٹٍاقج حٸثاؼصيٿ حٸٽٍعٹح ٸكنظح
 حٸٽاظٍريه چحٸكٴرڇنحڂ.
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 الوكتبــــت:أنشطت وههام  

 حٸٽٵرثح تاٸؽكدس ټٿ حٸٵرة چحٸكچنداخ حٸ٥هتيح چحألظځثيح ٬ډ حٸٽعاالخ حٸ٥ٹٽيح  ئټكحق

 چحٸصٱا٬يح حٸفأح تاٸٵٹيح چ٨يهڄا.

 .ذڇ٬يه حٸٽځاؾ حٸٽځاٌة إلٜال٢ حٸٝالب قحـٷ حٸٽٵرثح 

 .ذٍعيٷ حالٌر٥انحخ حٸكحـٹيح چحٸفانظيح 

 .ذٕځي٫ چ٬څهٌح حٸٵرة چحٸكچنداخ چحٸهٌائٷ حٸ٥ٹٽيح ٬ډ حٸٽٵرثح 

 تياڀاخ حٸٽڇحق حٸٽٝثڇ٤ح چ٨يه حٸٽٝثڇ٤ح ٤ٹډ ِثٵح حٸعاټ٥ح. ذٍعيٷ 

بالهمٗة كطاع الدزاسات العمٗا ٔالبرٕث ٔالعالقات الجكافٗةاهلٗهن اإلدازى ل

 الدراساث العلياقسن الهيكل اإلداري ل 

 نئيً ٍٰٻ حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا. -1

حض حٸرٱانده هـاخ چحٌرفـاٶ حٸثياڀـه٪ ٤ٹډ ئقــځډ چحٸٽ٥ٹڇټاذډ چحٸٽّـئڇٶ حٸرٱـحٸٽٍ -2

 چحإلؼٕائياخ.

 ټٍئڇٶ حٸرٍعيٷ ٸٹكتٹڇٺ چحٸٽاظٍريه چحٸكٴرڇنحڂ. -3

 ػ حٸكنظاخ حٸ٥ٹٽيح چٸعځح حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا ِڅهًدا.هحلحخ ټځټٍئڇٶ ئظهحل ت -4

 ټٍئڇٶ حٸّڅاقحخ چحٸٽٍرځكحخ حٸفأح تاٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا. -5

 ټٍـئڇٶ ټڅـاٺ حالټرؽاڀـاخ. -6

 ټهحظـ٣ حٌـرٽانحخ حٸرٍـعيٷ. -7

 چحٌرفهحض تياڀاخ حٸٝالب ٤ٹډ ِثٵح حإلڀرهڀد. ټٍئڇٸڇح ئقـاٶ -8
 

 قسن البحــىثالهيكل اإلداري ل 

 نئيً ٍٰٻ حٸثؽڇز. -1

 ټٍئڇٶ چټهحظ٣ حٸثؽڇز. -2

 حٸٽٍرځكحخ حٸفأح تاٸثؽڇز. حٴاذثڇ -3
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 قسن العالقاث الثقافيتالهيكل اإلداري ل 

 نئيً ٍٰٻ حٸ٥الٰاخ حٸصٱا٬يح. -1

 چنحخ حٸركندثيح چچنَ حٸ٥ٽٷ.ټٍئڇٶ حٸرهِيػ ٸٹٽإذٽهحخ حٸكحـٹيح چحٸځكچحخ چحٸك -2

ـٹيح -3 ِيػ ٸٹٽإذٽهحخ حٸفانظيح چحٸٽڅٽاخ حٸ٥ٹٽيح چحٸث٥صاخ حٸكح ٍئڇٶ حٸره چحٸفانظيح چحإلِهح٪  ټ

ٖ حٸڇٜٿ. ّرهٲ چټرات٥رڅٻ ؼرډ حٸ٥ڇقج ألن  حٸٽ

چحالذؽاقحخ حٸكچٸيح چحٸر٥اچپ حٸكچٸډ چحألٌاذمج ټٍئڇٶ ټمٴهحخ حٸر٭اڄٻ چحٸثهحټط حٸرځ٭يمدح  -4

  حٸثاؼصيٿ حٸٽٕهديٿ چحٸ٥هب.حٸىحئهدٿ چذكندة 
 

 لوجلـت العلويـتالهيكل اإلداري ل 

 ح.ـــه حٸٽعٹـــټكد -1

 ټٍعٷ حألتؽاز حٸ٥ٹٽيح. -2

 ټهحظ٣ حألتؽاز حٸ٥ٹٽيح ت٥ك حٸرځٍيٯ. -3

 ټځٍٱڇح حألتؽاز حٸ٥ٹٽيح ٤ٹډ حٸؽاٌة حآلٸډ. -4

 ټٍئڇٶ حٸّئڇپ حٸٽاٸيح ٸٹٽعٹح سـانظډ ټٿ حالٌرؽٱاٰاخ(. -5

 چحٌرالٺ أ٤كحق حٸٽعٹح ټځڅا. ټٍئڇٶ ذٍٹيٻ حألتؽاز ٸٹٽٝث٥ح -6
 

 لوكتبــــتالهيكل اإلداري ل 

 ح.ـــه حٸٽٵرثـــټكد -1

ح ٸٹٽڇحق حٸٽٝثڇ٤ح حٸ٥هتيح ټٿ ٴرة چقچنداخ چنٌائٷ ـځي٫ چحٸ٭څهٌـئڇٶ حٸرٕـټٍ -2

 ٤ٹٽيح.

ئڇٶ حٸرٕځي٫ چحٸ٭څهٌح ٸٹٽڇحق حٸٽٝثڇ٤ح حألظځثيح ټٿ ٴرة چقچنداخ چنٌائٷ ـټٍ -3

 ٤ٹٽيح.

 ٸٹٽڇحق ٨يه حٸٽٝثڇ٤ح.ټٍئڇٶ حٸرٕځي٫ چحٸ٭څهٌح  -4

 ټٍئڇٶ حالٌر٥انج حٸفانظيح. -5

 ټٍئڇٶ حالٌر٥انج حٸكحـٹيح. -6

 ټٍئڇٶ حإلقـاٶ ٤ٹډ ِثٵح حإلڀرهڀد. -7

 ټٍئڇٶ حٸٽهحظ٥ح ٤ٹډ ِثٵح حإلڀرهڀد. -8
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 لدزجة املاجشتري بساوخ الدزاسات العمٗا بالهمٗة

 املاجشتريدزجة لختصصات التشحٗن 

ڇٺ حٸىنح٤يح ٬ډ أؼك حٸرفٕٕاخ ټڇو٤ح ٤ٹډ دٽٵٿ حٸرٍعيٷ ٸكنظح حٸٽاظٍريه ٬ډ حٸ٥ٹ
 حألٍٰاٺ ٴٽا دٹډ:

 

 .(ئڀراض حٸؽيڇحپسٍٰٻ حألٌٽاٲ ئڀراض  -2 .(حٸؽيڇحپ سٍٰٻ ئڀراض حٸؽيڇحپڀراض ئ -1

 .٤ٹڇٺ حألنح٘ډ -4 .ئڀراض قچحظٿ -3

 .حالٰرٕاق حٸىنح٤ډ -6 .حٸٵيٽيال حٸىنح٤يح -5

 .سٍٰٻ حإلنِاق چحالظرٽا٢( حٸهد٭ډ حإلظرٽا٢ -8 .سٍٰٻ حإلنِاق چحالظرٽا٢( حإلنِاق حٸىنح٤ډ -7

 .اپــحألٸث -12 .حٸٕځا٤اخ حٸ٩محئيح -9

 .أټهحٖ حٸځثاخ -12 .حٸځثاخ حٸىنح٤ډ -11

 .ٷــحٸٽؽأي -14 .حٸٽيٵهچتيڇٸڇظيا حٸىنح٤يح -13

 .(حٸفٙه چحٸىدځحسٍٰٻ  حٸىدځح -16 .(حٸفٙه چحٸىدځحسٍٰٻ حٸفٙه  -15

 .كحخــحٸٽثي -18 .حــحٸ٭اٴڅ -17

 .حٸؽيڇحپ حٸىنح٤ډ -22 .حٸؽّهحخ حالٰرٕاقدح -19

 .حــحٸڇنحش -22 .حٸڅځكٌح حٸىنح٤يح -21

 ملاجشتريدزجة ال الرباوخ الٍٕعٗة

حٸثهحټط حٸځڇ٤يح حٸعكدكج ٬ډ أؼك تاٸٵٹيح دٽٵٿ حٸرٍعيٷ ٸكنظح ټاظٍريه حٸ٥ٹڇٺ حٸىنح٤يح 
 حآلذيح:
 

  ډ.ــــيه ټڅځــــټاظٍر -1
 .ECTSتځ١اٺ حٸٍا٤اخ حألچنچتيح حٸٽ٥رٽكج  مچنـحٸث ٺ٤ٹڇ ريهـټاظٍ -2

 لمىاجشتري عَ العاً ادتاوعىاملكسزة السسًٕ الدزاسٗة 

 :ظځيڃ ټٕهڈ (1265س حٸٝالب حٸٽٕهديٿ. 

  :ټثٹ٧ ، چظځيڃ ئٌرهٸيځډ( 3222س حٸهٌڇٺ حٸٽٝٹڇتح ٬ډ حٸ٥اٺ حألچٶحٸٝالب حٸڇح٬ـكدٿ
 .ذاٶ ظځيڃ ئٌرهٸيځډ ٸٵٷ ٤اٺ (1522س
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 ملاجشتريدزجة ال ٕه ٔالتشحٗنشسٔط الكب
 

 ټا دٹډ دّرهٚ ٬ډ ٰيك حٸٝاٸة ٸكنظح حٸٽاظٍريه ٬ډ حٸ٥ٹڇٺ حٸىنح٤يح: 

حٸثٵاٸڇندڇي ٬ډ حٸ٥ٹڇٺ حٸىنح٤يح ترٱكده ٤اٺ ظيك ٤ٹډ ح أپ دٵڇپ ؼأال ٤ٹډ قنظ -

ټٿ  حٸرفٕٓ حٸٽرٱكٺ ٸٹرٍعيٷ ٬يڃظيك ظكح ٬ډ ټرڇٌٛ ټٱهنحخ ذٱكده چ، حألٰٷ 

ټ٥څك ٤ٹٽډ ټ٥ره٪ تڃ ٬ډ ټ٥اقٸح ٸڅا ټٿ  حأچ ٤ٹډ قنظؼكڈ حٸعاټ٥اخ حٸٽٕهدح ئ

 حٸعاټ٥ح.

 ٜثٱا ٸٽا دؽكقڂ ټعٹً حٸٵٹيح. دڇټيٿ أٌثڇ٤يًا ٤ٹډ حألٰٷ، أچ ٌحذ٭ه٦ حٸٝاٸة ٸٹكنح -

ٸډ ٍٰٻ ئٸٹكنحٌاخ حٸ٥ٹيا حٸمڈ دؽڇٸڅا  حأپ درٱكٺ حٸٝاٸة تاٌرٽانج حٸٱيك ٸڇٴيٷ حٸٵٹي -

 ټعٹً حٸٵٹيح تاٸثد ٬ډ ٜٹة حٸٱيك تځاًل تكحل حٸهأڈ چدٱڇٺإلحٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا چحٸثؽڇز 

 ذاندؿ ټڇح٬ٱح ټعٹً حٸٵٹيح ٤ٹيڃ.٤ٹډ حٰرهحغ ټعٹً حٸٱٍٻ چد٥رٽك 
 

 لدزجة املاجشتري حٗنـمبات التشوتطـ
 

 .)ِڅاقج حٸثٵاٸڇندڇي ټڇشٱح سحٸّڅاقج حٸٽإٰرح 

 .)ِڅاقج ذٱكدهحخ حألنت٣ ٌځڇحخ ټڇشٱح سٌځڇحخ حٸكنحٌح حٸٽفرٹ٭ح 

 ٔالقـڅاقج حٸٽيـِٷ ـأ . 

 حٸهٰٻ حٸٱڇټډس ٔڇنج حٸثٝاٰح حٸّفٕيح). 

  ِڅاقج حٸٽ٥اټٹح حٸ٥ٍٵهدح.أٔٷ 

 ٔڇن ِفٕيح.  (4سكق ــ٤ 

  ال د٥ٽٷ ذٱكٺ ِڅاقج ئقحندح ټڇح٬ٱح ظڅح حٸ٥ٽٷ سټ٣ لٴه حٸر٭ه٦ حٸٽٝٹڇب( ، چ٬ډ ؼاٸح أڀڃ

 تمٸٳ.

 تالٌريٳ قچٌيڃ (٤4كق س. 
 

 بدزجة املاجشتري استىازة االلترام

  چحٸڇح٬كدٿٸٹٝالب حٸٽٕهديٿ ٬ډ حٸ٥ٹڇٺ حٸىنح٤يح ٽاظٍريه حٸظح ٸكنحٌرٽانج حالٸرؽاٮ  ،

 .تاٸكٸيٷ (1سنٰٻ ټه٬ٱح تٽٹؽٯ 
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  ټا دٹډ:دّرهٚ ٤ٹډ حٸٝاٸة ٸځيٷ قنظح حٸٽاظٍريه ٬ډ حٸ٥ٹڇٺ حٸىنح٤يح 

 چحٸثؽس ٸٽكج ال ذٱٷ ٤ٿ ٤اټيٿ ټيالقديٿ. ححٸكنحٌ حٸٝاٸة أپ درات٣ -

حٸٽٝٹڇتح ٤ٹډ أپ ال دٱٷ ذٱكدهڂ حٸرهحٴٽډ  دعراو حٸٝاٸة ظٽي٣ حٸٍا٤اخ حٸٽ٥رٽكجپ أ -

 ٤ٿ ظيك ظيكًح. 

أپ دٱڇٺ حٸٝاٸة تځّه تؽس چحؼك ٤ٹډ حألٰٷ سدٍرفهض ټٿ حٸهٌاٸح( تٽعٹح ٤ٹٽيح  -

 ټؽٵٽح.

 قنظح. 422ذؽٱيٯ حٸٽٍرڇڈ حٸٽٝٹڇب ٬ډ حٸٹ٩ح حإلڀعٹيىدح سحٸرڇد٭ٷ( تٽ٥كٶ  -

  .(ICDL)ئظرياو ئټرعاپ نـٕح ٰياقج حٸؽاٌة حآلٸډ  -

ذٱه  تځرائط تؽڇشڃ ٬ډ نٌاٸح ححٸٽٝٹڇتح ٬ډ حٸٽٱهنحخ حٸكنحٌي ڃت٥ك ڀعاؼ أپ درٱكٺ -

  ٔالؼيرڅا ٸعځح حإلِهح٪ چذٱثٹڅا ٸعځح حٸٽځاّٰح چحٸؽٵٻ ت٥ك ټځاّٰرڃ ٬يڅا.

  ٤ٹډ حألٰٷ ټٿ ټٱهنحخ  ٌا٤ح ټ٥رٽكج (33سدٱڇٺ حٸٝاٸة تكنحٌح ټٱهنحخ قنحٌيح تڇح٣ٰ

٤ٹډ حألٰٷ ټٿ  (%25سدفٕٓ  ټؽكقڂ ٬ډ ٬ه٢ حٸرفٕٓ چحٸٽڇحق حٸٽهذثٝح ٤ٹډ أپ

ً ـتيٿ ڄمڂ حٸڇؼكحخ ٸٹٽڇحق حٸٽهذثٝح ت٭ه٢ حٸرفٕٓ ټٿ ـانض حٸٱٍٻ دؽكقڄا ټعٹ

چلٸٳ تاإل٘ا٬ح ئٸډ  ٤ٹډ حٰرهحغ حٸٽّه٪ چټڇح٬ٱح ټعٹً حٸٱٍٻ حٸٽفرٓ. ح تځاًلـحٸٵٹي

 ( ٌا٤ح ټ٥رٽكج. 26ٌا٤اخ حٸٽٱهنحخ حٸ٥اټح حإلظثاندح تڇح٣ٰ س

 دّرهٚ أپ ه ټعاٶ ذفٕٕڃ ٬ډ قنظح حٸثٵاٸڇندڇي حلح ٴاپ ذٍعيٷ حٸٝاٸة ٬ډ ٨ي

دٍرڇ٬ډ حٸٝاٸة ټٱهنحخ قنحٌيح ټٿ ټهؼٹح حٸثٵاٸڇندڇي ٬ډ ټعاٶ ذفٕٓ حٸٽاظٍريه 

ٌا٤ح ټ٥رٽكج ، ٤ٹډ أپ ال دٱٷ ټرڇٌٛ ذٱكدهحذڃ ٬ډ ڄمڂ حٸٽڇحق ٤ٿ  18تٽا ال دٱٷ ٤ٿ 

 سظيك ظكًح(. 
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 لدنتٕزآدزجة ال بالهمٗة ابساوخ الدزاسات العمٗ
 

 صصات التشحٗن بدزجة الدنتٕزآخت

٬ډ حٸ٥ٹڇٺ حٸىنح٤يح ٬ډ أؼك حٸرفٕٕاخ ټڇو٤ح  قٴرڇنحڂ حٸ٭ٹٍ٭حدٽٵٿ حٸرٍعيٷ ٸكنظح 

 ٤ٹډ حألٍٰاٺ ٴٽا دٹډ:

 .(ئڀراض حٸؽيڇحپسٍٰٻ حألٌٽاٲ ئڀراض  -2 .(حٸؽيڇحپ سٍٰٻ ئڀراض حٸؽيڇحپڀراض ئ -1

 .٤ٹڇٺ حألنح٘ډ -4 .ئڀراض قچحظٿ -3

 .حالٰرٕاق حٸىنح٤ډ -6 .ححٸٵيٽيال حٸىنح٤ي -5

 .سٍٰٻ حإلنِاق چحالظرٽا٢( حٸهد٭ډ حإلظرٽا٢ -8 .سٍٰٻ حإلنِاق چحالظرٽا٢( حإلنِاق حٸىنح٤ډ -7

 .اپــحألٸث -12 .حٸٕځا٤اخ حٸ٩محئيح -9

 .أټهحٖ حٸځثاخ -12 .حٸځثاخ حٸىنح٤ډ -11

 .ٷــحٸٽؽأي -14 .حٸٽيٵهچتيڇٸڇظيا حٸىنح٤يح -13

 .(حٸفٙه چحٸىدځحسٍٰٻ  حٸىدځح -16 .(ٙه چحٸىدځححٸفسٍٰٻ حٸفٙه  -15

 .كحخــحٸٽثي -18 .حــحٸ٭اٴڅ -17

 .حٸؽيڇحپ حٸىنح٤ډ -22 .حٸؽّهحخ حالٰرٕاقدح -19

 .حــحٸڇنحش -22 حٸڅځكٌح حٸىنح٤يح. -21

 

 الرباوخ الٍٕعٗة لدزجة لدنتٕزآ

تالئؽح حٸٍا٤اخ دٽٵٿ حٸرٍعيٷ ٸكنظح قٴرڇنحڂ حٸ٭ٹٍ٭ح ٬ډ حٸ٥ٹڇٺ حٸىنح٤يح تاٸٵٹيح 
 حٸٽ٥رٽكج.

 لمدنتٕزآ عَ العاً ادتاوعىاملكسزة السسًٕ الدزاسٗة 

 :ظځيڃ ټٕهڈ (1365س حٸٝالب حٸٽٕهديٿ. 

  :حأل٤ڇحٺ ظځيڃ ئٌرهٸيځډ چ( 4222س حٸهٌڇٺ حٸٽٝٹڇتح ٬ډ حٸ٥اٺ حألچٶحٸٝالب حٸڇح٬ـكدٿ

 .ظځيڃ ئٌرهٸيځډ ٸٵٷ ٤اٺ (2522سحٸراٸيح ټثٹ٧ 
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 رجخ اندكتوراهدن شروط انقجول وانتسجيم

  ټا دٹډ:دّرهٚ ٬ډ ٰيك حٸٝاٸة ٸكنظح قٴرڇنحج حٸ٭ٹٍ٭ح ٬ډ حٸ٥ٹڇٺ حٸىنح٤يح 

٬ډ حٸ٥ٹڇٺ حٸىنح٤يح ټٿ  حٸثؽصډ ؼأال ٤ٹډ قنظح حٸٽاظٍريهحٸٽرٱكٺ أپ دٵڇپ  -

أچ ٤ٹډ قنظح ټ٥اقٸح ٸڅا ټٿ ټ٥څك ٤ٹٽډ آـه ټ٥ره٪ تڃ  ؼكڈ حٸعاټ٥اخ حٸٽٕهدحئ

 .حٸٽعٹً حأل٤ٹډ ٸٹعاټ٥اخ ټٿ

 (.حظيك ظًكسٸكنظح حٸٽاظٍريه ٤ٿ  حٱٷ ذٱكدهڂ حٸ٥اٺ ٬ډ حٸٽٱهنحخ حٸكنحٌيال دأ -

 ٜثٱا ٸٽا دؽكقڂ ټعٹً حٸٵٹيح. دڇټيٿ أٌثڇ٤يًا ٤ٹډ حألٰٷ، أچ ذ٭ه٦ حٸٝاٸة ٸٹكنحٌح -

ٸډ حٸٱٍٻ ئٸٹكنحٌاخ حٸ٥ٹيا حٸمڈ دؽڇٸڅا  حأپ درٱكٺ حٸٝاٸة تاٌرٽانج حٸٱيك ٸڇٴيٷ حٸٵٹي -

٤ٹډ حٰرهحغ ټعٹً حٸٱٍٻ  تاٸثد ٬ډ ٜٹة حٸٱيك تځاًل حتكحل حٸهأڈ چدٱڇٺ ټعٹً حٸٵٹيإل

 ذاندؿ ټڇح٬ٱح ټعٹً حٸٵٹيح ٤ٹيڃ.چد٥رٽك ذاندؿ حٸٱيك ټٿ 
 

 وتطـمبات التشـحٗن لدزجة الدنتٕزآ

 .)ِڅاقج حٸثٵاٸڇندڇي ټڇشٱح سحٸّڅاقج حٸٽإٰرح 

 .)ِڅاقج ذٱكدهحخ حألنت٣ ٌځڇحخ ټڇشٱح سٌځڇحخ حٸكنحٌح حٸٽفرٹ٭ح 

 حٸّڅاقج حٸٽإٰرح(.ِڅاقج حٸٽاظٍريه س 

 ِالق.ــڅاقج حٸٽيــ 

 .ٔڇنج حٸثٝاٰح حٸّفٕيح 

 .ِڅاقج حٸٽ٥اټٹح حٸ٥ٍٵهدح 

  ٔڇن ِفٕيح. ٤4كق 

  ټڇح٬ٱح ظڅح حٸ٥ٽٷ سټ٣ لٴه حٸر٭ه٦ حٸٽٝٹڇب(، چ٬ډ ؼاٸح أڀڃ ال د٥ٽٷ ذٱكٺ ِڅاقج

 ئقحندح تمٸٳ.

 4 تالٌريٳ قچٌيڃ. 

 .ذه٬ٯ ِڅاقج ذٱكدهحخ حٸٽاظٍريه 
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 جة الدنتٕزآستىازة االلترام بدزإ

 ح٤يح ٸٹٝالب حٸٽٕهديٿ چحٸڇح٬كدٿ نحٌرٽانج حالٸرؽاٮ ٸكنظح حٸكٴرڇنحڂ ٬ډ حٸ٥ٹڇٺ حٸى

 .تاٸكٸيٷ (1سنٰٻ ټه٬ٱح تاٸٽٹؽٯ 

 

 حٸ٭ٹٍ٭ح ٬ډ حٸ٥ٹڇٺ حٸىنح٤يح: حڂدّرهٚ ٬ډ حٸٝاٸة ٸځيٷ قنظڃ قٴرڇن 
 

ده ح ٤ٹډ حألٰٷ ٬ډ حٸرٱكپ دؽٕٷ ٤ٹډ ټٍرڇڈ ظيك ظًكأحٸكنحٌح چ حٸٝاٸة أپ درات٣ -

 ح.حٸ٥اٺ ٸٹٽٱهنحخ حٸكنحٌيڃ حٸٽٝٹڇت

أپ دٱڇٺ حٸٝاٸة تځّه تؽس چحؼك ٤ٹډ حألٰٷ سدٍرفهض ټٿ حٸهٌاٸح( تٽعٹح ٤ٹٽيح  -

 ټؽٵٽح.

 قنظح. 452ذؽٱيٯ حٸٽٍرڇڈ حٸٽٝٹڇب ٬ډ حٸٹ٩ح حإلڀعٹيىدح سحٸرڇد٭ٷ( تٽ٥كٶ  -

 .(ICDL)ئظرياو ئټرعاپ نـٕح ٰياقج حٸؽاٌة حآلٸډ  -

الـرثان  ئټرؽاڀًا ذأڄيٹيًا ححٸٽٝٹڇت ححٸٽٱهنحخ حٸكنحٌي ٬ډ ڃأپ دإقڈ حٸٝاٸة ت٥ك ڀعاؼ -

 . ح٬ډ ټعاٶ ذفٕٕڃ چټٱكنذڃ ٤ٹډ ټ٥اٸعح حٸٽّاٴٷ حٸ٥ٹٽي حٰكنذڃ حٸ٥ٹٽي

ح ذٱه ٔالؼيرڅا نٌاٸ ٬ډ تځرائط تؽڇشڃ -٬ډ حإلټرؽاپ حٸرأڄيٹډ  ڃٱكٺ ت٥ك ڀعاؼرأپ د -

 ت٥ك ټځاّٰرڃ ٬يڅا.حٸؽٵٻ  حٸٽځاّٰح ذٱثٹڅا ٸعځڃٸعځح حإلِهح٪ چ

 ٤ٹډ حألٰٷ ټٿ ټٱهنحخ  ٌا٤ح ټ٥رٽكج (42سٱڇٺ حٸٝاٸة تكنحٌح ټٱهنحخ قنحٌيح تڇح٣ٰ د

٤ٹډ حألٰٷ ټٿ  (%25سټؽكقڂ ٬ډ ٬ه٢ حٸرفٕٓ چحٸٽڇحق حٸٽهذثٝح ٤ٹډ أپ دفٕٓ 

ً ـتيٿ ڄمڂ حٸڇؼكحخ ٸٹٽڇحق حٸٽهذثٝح ت٭ه٢ حٸرفٕٓ ټٿ ـانض حٸٱٍٻ دؽكقڄا ټعٹ

چلٸٳ تاإل٘ا٬ح ئٸډ  ٹً حٸٱٍٻ حٸٽفرٓ.٤ٹډ حٰرهحغ حٸٽّه٪ چټڇح٬ٱح ټع ح تځاًلـحٸٵٹي

 ( ٌا٤ح ټ٥رٽكج. 28ٌا٤اخ حٸٽٱهنحخ حٸ٥اټح حإلظثاندح تڇح٣ٰ س

  دّرهٚ أپ دٍرڇ٬ډ  حٸٽاظٍريهحلح ٴاپ ذٍعيٷ حٸٝاٸة ٬ډ ٨يه ټعاٶ ذفٕٕڃ ٬ډ قنظح

حٸٝاٸة ټٱهنحخ قنحٌيح ټٿ ټهؼٹرډ حٸثٵاٸڇندڇي چحٸٽاظٍريه ٬ډ ټعاٶ ذفٕٓ 

ٌا٤ح ټ٥رٽكج ، ٤ٹډ أپ ال دٱٷ ټرڇٌٛ ذٱكدهحذڃ ٬ډ ڄمڂ  21حٸٽاظٍريه تٽا ال دٱٷ ٤ٿ 

 حٸٽڇحق ٤ٿ سظيك ظكًح(.
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 إٌتاد اذتٕٗاُ وكسزات

 

 املكسزات الدزاسٗة بالدزاسات العمٗا
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 وكسزات إٌتاد دٔاجَ
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 وكسزات إٌتاد األمساك
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وكسزات عمًٕ األزاضى
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 وكسزات الهٗىٗاء الززاعٗة
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الززاعى قتصادوكسزات اإل
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 السٖفى اجملتىعاإلزشاد الززاعى ٔوكسزات 

 

 اإلزشاد الززاعى -أٔال
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 اإلزشاد الززاعى ٔاجملتىع السٖفىوكسزات تابع 

 

 السٖفى اجملتىع -ثاًٌٗا
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 وكسزات الصٍاعات الغرائٗة
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 وكسزات األلباُ
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 وكسزات الٍبات الززاعى
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 وكسزات أوساض الٍبات
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 ا الززاعٗةوكسزات املٗهسٔبٕٗلٕجٗ
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 ٔالزٍٖة وكسزات ارتضس

 ارتضـــس: -أٔال
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 ٔالزٍٖة وكسزات ارتضستابع 
 

 :الزٍٖة -ثاًٌٗا
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 وكسزات الفانّة
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 وكسزات احملاصٗن
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 وكسزات املبٗدات
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 وكسزات اذتشسات االقتصادٖة
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 وكسزات اذتٕٗاُ الززاعى
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 )واجشتري( الززاعٗة اهلٍدسةوكسزات 
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 وكسزات اهلٍدسة الززاعٗة )دنتٕزآ(
 



 2016/2017 لدرادات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةلقطاع ارذادى الدليل اال
 

 

43 

 

وكسزات الٕزاثة
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 املاجشتري ٔالدنتٕزآ تىلدزج أذهاً وشرتنة
 

 

 مىاجشتري ٔالدنتٕزآعاوة لقٕاعد 

 ٸڇٴيٷ  ٸٱيكحچذٱكٺ ٜٹثاخ  ٬ډ أچٶ ٴٷ ٬ٕٷ قنحٌډ ، درٻ ذٍعيٷ ٜٹثاخ حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا

ِڅه ، چـالٶ  ـالٶ ِڅه دڇٸيڇ ٸٹ٭ٕٷ حٸكنحٌډ حألچٶيا چحٸثؽڇز حٸٵٹيح ٸٹكنحٌاخ حٸ٥ٹ

ٰرهحغ ئ٤ٹډ  چدؽكق ټعٹً حٸٵٹيح تځاًل ټٿ ٴٷ ٤اٺ. ڀڇ٬ٽثه ٸٹ٭ٕٷ حٸكنحٌډ حٸصاڀډ

 .دٽٵٿ ذٍعيٹڅٻ ٌځڇدًا دٿحٸم الب٤كق حٸٝح ټعاٸً حالٍٰاٺ حٸٽفرٕ

  حٸٽڇظڇق  –اٸة ٸٹٽّه٪ تاٸځٍثح ٸٹٝ قنظح حٸٱهحتحٸرؽكدك ڀٽڇلض درٻ ټٷل ٤ځك حٸرٍعيٷ

 .چئن٬اٰڃ تاٌرٽانج حٸرٍعيٷ - (2تاٸٽٹؽٯ نٰٻ س

 چدعڇو أپ  حٌاذمڂ حٸٽٍا٤كدٿ تاٸٵٹيٌاذمڂ أچ حألدٵڇپ ٸٵٷ ٜاٸة ټّه٪ ټثاِه ټٿ حأل

أچ ټٿ ٬ډ ټٍرڇحڄٻ حٸ٥ٹٽډ ټٿ  حٸٽٍا٤كدٿ ج أچ حألٌاذمجٌاذمؼك حألأِهح٪ دّانٲ ٬ډ حإل

 ترفٕٕڃ.  حظىحل حٸٽهذثٝتفثهذڃ ٬ډ حٌرٵٽاٶ حأل حٸالٌر٥اڀ ـانض حٸٵٹيح

  حٸرډ ٌثٯ ذؽكدكڄا ٤ځك ٰيك  حإلـرياندح حٸكنحٌيح ظهحل حٌرثكحٶ ٬ډ حٸٽٱهنحخئدعڇو

ت٥كق إٰٔاڂ ټٱهندٿ چال دعڇو ئظهحل ؼم٪  چٸٻ دٽرؽٿ ٬يڅا ت٥ك حٸٝاٸة ٸٹكنحٌاخ حٸ٥ٹيا

 ، تّهٚ ټڇح٬ٱح حٸٽّه٪ حٸهئيٍډ چټعٹٍډ حٸٱٍٻ چحٸٵٹيح.

  ٰثٷ تكأ ٴٷ ٬ٕٷ  تٽٍا٤كج حٸٽّه٪ حألٴاقدٽډ حخ حٸكنحٌيحٸٽٱهنح تاـرياندٱڇٺ حٸٝاٸة

ٽٱهنحخ ٸٹ دىدك ٤كق حٸٍا٤اخ حٸٽ٥رٽكجال أچدهح٤ډ ٬ډ لٸٳ  تأٌثڇ٤يٿ ٤ٹډ حألٰٷ قنحٌډ

ذ٣ٍ ٌا٤اخ ټ٥رٽكج تفال٪ حٸڇحؼك ٤ٿ  حٸكنحٌډ حٸٝاٸة ٬ډ حٸ٭ٕٷ دٍعٹڅاحٸرډ 

 حٸٽٱهنحخ حٸ٥اټح.
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 تٕزآالدن اإلشساف عمى زسائن املاجشتري ٔقٕاعد 

 دٵڇپ حإلِهح٪ ٤ٹډ نٌائٷ حٸٽاظٍريه چحٸكٴرڇنحڂ ٸٵٷ ټٿ حألٌاذمج چحألٌاذمج حٸٽٍا٤كدٿ 

چدٵڇپ ٤كق أ٤ٙال ٸعځح حإلِهح٪ ٤ٙڇحپ ٤ٹډ حألٰٷ چشالشح ٤ٹډ حألٴصه تاٸځٍثح ٸٹعاپ 

ٴٽا دعڇو أپ د٥اچپ ٬ډ حالِهح٪ أؼك حٸٽكنٌيٿ  ٜالب قنظرډ حٸٽاظٍريه چحٸكٴرڇنحڂ.

ح حٸٽاظٍريه چشالش حٰٷ ٬ډ ؼاٸڃ ٬ډ چ٠ي٭ح ټكني ٌځڃ ٤ٹډ حألريتّهٚ أپ ذٵڇپ حٰكټ

  ٰٷ ٬ډ ؼاٸح حٸكٴرڇنحڂ.ٌځڇحخ ٤ٹډ حأل

  ِهح٪٬ډ أڈ ٸعځح ټٿ ٸعاپ حإلٸٽكنٌيٿ أپ دّرهٲ ټ٥ًا ئشځاپ ټٿ ح دعڇوال. 

 

 لإلشساف عمى املاجشتري ٔالدنتٕزآ الكإٌٌى الٍصاب

 ڇ حٸراٸډ:دٵڇپ ڀٕاب حإلِهح٪ ٤ٹډ حٸٝالب حٸٽٍعٹيٿ ٤ٹډ حٸځؽ

  ٤ّهدٿ ال دعڇو ٸ٥ٙڇ ڄيئح حٸركندً أپ دّه٪ أچ دّرهٲ ٬ډ حإلِهح٪ ٤ٹډ أٴصه ټٿ

 .٬ډ آپ چحؼك ٸحنٌا

  أڈ ٤ٙڇ ټٿ أ٤ٙال ٸعځح حإلِهح٪ ٸٹفانض أچ ئد٭اقڂ ٬ډ ټڅٽح ٤ٹٽيح ٬ډ ؼاٸح ئ٤انج

٤ٹيڃ أپ درٱكٺ ٰثٷ ٌ٭هڂ ترٱهده چح٪ ٤ٿ ټكڈ حٸرٱكٺ حٸمڈ چٔٷ ئٸيڃ حٸٝاٸة ٬ډ ئڀعاو 

حٸثؽس چئ٤كحق حٸهٌاٸح ؼرډ ذؽر٭ٟ ٸڃ حٸٵٹيح تعٽي٣ ؼٱڇٰڃ حٸ٥ٹٽيح چحألقتيح چحٸٽاقدح ـٝح 

 چ٬ٱًا ٸٽا ٰكټڃ ٬ډ ڄمڂ حٸ٭رهج.
 

 حتدٖد املشسف أٔ املشسفني

دڇح٬ٯ ټعٹً حٸٱٍٻ ٤ٹډ حٸٽّه٪ أچ ڄيئح حإلِهح٪ چدّرهٚ أپ دٵڇپ ٬ډ ټعاٶ 

 حٸرفٕٓ ٸٽڇ٘ڇ٢ حٸهٌاٸح أچ أٰهب ذفٕٓ.
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 تعدٖن دتٍة اإلشساف

  ٪دعڇو ئ٘ا٬ح أچ ئٌرثكحٶ ټّه٪ ٤ٹډ حٸهٌاٸح ئلح ٴاپ ٤كق حٸٽّه٬يٿ تٹعځح حإلِهح

دٍٽػ تمٸٳ ، ٤ٹډ أپ ذٵڇپ حإل٘ا٬ح أچ حإلٌرثكحٶ ٰثٷ حٸٽځاّٰح تٍرح أِڅه ٤ٹډ حألٰٷ 

  .٬ډ ټهؼٹح حٸٽاظٍريه چٰثٷ ئظهحل حإلټرؽاپ حٸرأڄيٹډ ٬ډ ټهؼٹح حٸكٴرڇنحڂ

 يٍډ ټٙډ ٤ٹډ ئِهح٬ڃ أٴصه ټٿ ٤اٺ ټيالقڈ ئلح ٴاڀد حإل٘ا٬ح تٍثة چ٬اج ټّه٪ نئ

أچ ئ٤رمحنڂ ټ٣ ـٹڇ ٸعځح حإلِهح٪ ټٿ أٌرال ذرٻ حإل٘ا٬ح قچپ حٸرٱيك تّهچٚ حٸٽكج 

 حٸٽمٴڇنج ٌاتٱًا.
 

 تعدٖن عٍٕاُ السسالة

، د٥رثه حٸرٍعيٷ ذٍعيال ظكدًكح ټٿ  ٬ډ ؼاٸح ذ٥كدٷ ټڇ٘ڇ٢ حٸهٌاٸح ذ٥كدال ظڇڄهدا

 أڈ يڃ٥كدٷ ٨يه حٸعڇڄهڈ ٬ال درهذة ٤ٹ، أټا حٸرٸر٥كدٷ ذاندؿ ټڇح٬ٱح ټعٹً حٸٵٹيح ٤ٹډ ح

 آشان ټٿ ؼيس ذاندؿ حٸرٍعيٷ.
 

 دـــاف الكٗـــإٖك

دعڇو ٸٽعٹً حٸٵٹيح تځال ٤ٹډ ذڇٔيح ټعٹً حٸٱٍٻ حٸٽفرٓ أپ دڇ٫ٰ ٰيك حٸٝاٸة أچ 

 ذٍعيٹڃ ٸٽكج ٌځريٿ قنحٌيريٿ ټرراٸيريٿ أچ ټر٭هٰريٿ ـالٶ ٌځڇحخ حٸكنحٌح ٬ډ حٸٵٹيح ئلح ذٱكٺ

 ت٥من ټٱثڇٶ دٽځ٥ڃ ټٿ حالڀر١اٺ ٬ډ حٸكنحٌح.

 دـــالكٗإلغـــاء 

در٥يٿ ٤ٹډ حٸٝاٸة حٸهح٨ة ٬ډ ئٸ٩ال ٰيكڂ ت٥من حٸرٱكٺ تٝٹثڃ ټثهنًح ئٸډ ټعٹً حٸٱٍٻ 

حٸٽفرٓ ټٿ ـالٶ حٸٽّه٪ حٸهئيٍډ حٸٽثاِه ٸٹٝاٸة ، چال درٻ ئٸ٩ال حٸٱيك ت٥من ئال ت٥ك 

 عٹً حٸٱٍٻ ٬ډ ڄمح حٸّأپ.ټڇح٬ٱح ټعٹً حٸٵٹيح ٤ٹډ ټا ظال ترٱهده ټ
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 دتٍة اذتهي عمى السسالة

    ذٱززكٺ ٸعځززح حإلِززهح٪ ٤ٹززډ حٸهٌززاٸح ت٥ززك حالڀرڅززال ټززٿ ئ٤ززكحقڄا ذٱهدززهح ئٸززډ

ټعٹززً حٸٱٍززٻ حٸ٥ٹٽزز  حٸٽفززرٓ ٤ززٿ ٔززالؼيح حٸهٌززاٸح ، ټّزز٭ڇ٤ا تززاٰرهحغ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ذّٵيٷ ٸعځح حٸٽځاّٰح چحٸؽٵٻ ذٽڅيكح ٸٹ٥هٖ ٤ٹډ ټعٹً حٸٵٹيح .                           

     ال دعززڇو ذّززٵيٷ ٸعځززح حٸٽځاّٰززح چحٸؽٵززٻ ٸكنظززح حٸززكٴرڇنحڂ ئال ت٥ززك ح٤رٽززاق

حٸعاټ٥ح ٸځريعح حظرياو حٸٝاٸة ٸالټرؽاپ حٸرأڄيٹ  حٸّزاټٷ ، ټز٣ ټهح٤زاج أپ    

درٱكٺ حٸٝاٸة ٸٽځاّٰح حٸهٌزاٸح ٰثزٷ ټزهچن ٤زاٺ ټزيالقڊ ٴاټزٷ ٤ٹزډ حألٴصزه         

ټززٿ ذززاندؿ ئ٤رٽززاق ڀريعززح حالټرؽززاپ حٸرززأڄيٹ  چئال د٥ززاق حټرؽاڀززڃ حٸرززأڄيٹ        

 حٸّاټٷ ټهج أـهڈ .   

   ؽٵززٻ ٤ٹززډ حٸهٌززاٸح ت٥ززك أـززم نأڈ   دّززٵٷ ټعٹززً حٸٵٹيززح ٸعځززح حٸٽځاّٰززح چحٸ

ټعٹً حٸٱٍٻ حٸٽفرٓ تځاًل ٤ٹډ حٰرهحغ ٸعځزح حإلِزهح٪ ، چ٬زډ ؼاٸزح ذ٥زكق      

 حٸٽّه٬يٿ دعڇو أپ دّرهٴڇح ٬ډ حٸٹعځح ٤ٹډ أپ دٵڇپ ٸڅٻ ٔڇخ چحؼك . 

       ٬ډ ؼاٸح ئ٘ا٬ح أڈ ټّه٪ ظكدك ال ذّزٵٷ ٸعځزح حٸٽځاّٰزح چحٸؽٵزٻ أچ ٸعځزح

 ټٿ ذاندؿ ح٤رٽاق حإل٘ا٬ح .حالټرؽاپ حٸرأڄيٹ  ٰثٷ ټٙ  شالشح أِڅه 

 ٔاملٍاقشة اذتهيعتىاد دتٍة إ

  ت٥ك حالڀرڅال ټٿ ذّٵيٷ ٸعځح حٸ٭ؽٓ چحٸٽځاّٰح، چؼرډ درٻ ح٤رٽاق ٸعځح حٸؽٵٻ ٤ٹډ

حٸهٌاٸح ټٿ حٸٍيك أ.ق/ ڀائة نئيً حٸعاټ٥ح ٸٹكنحٌاخ حٸ٥ٹيا چحٸثؽڇز ذٱڇٺ حٸٵٹيح تانٌاٶ 

 : حٸٽه٬ٱاخ حآلذيح

 ٤ٹډ ذّٵيٷ ٸعځح حٸؽٵٻ ٤ٹډ حٸهٌاٸح. ټمٴهج حٸٵٹيح تٽڇح٬ٱح ټعٹٍڃ -

 .تاإل٘ا٬ح ٸځٍفح ټٿ حٸثؽس حٸٽڇح٬ٱح ٤ٹډ ٰثڇٶ ڀّه تؽس ټٿ حٸهٌاٸح -

ڀٍفح ټعٹكج تٵ٥ة ؼٹىچڀډ ټٿ حٸهٌاٸح ټڇ٥ٰح ټٿ حٸٍاقج حٸٽّه٬يٿ چنئيً  -

 حٸٱٍٻ چچٴيٷ حٸٵٹيح ٸٹكنحٌاخ حٸ٥ٹيا چحٸثؽڇز.

 .ICDLإلـرثان ټٍرڇداخ حٸٝاٸة  تاتعرياوئ٬اقج  -

ٸٹٽاظٍريه  422، چڄډ قنظح  TOEFLحٸرڇد٭ٷ تاظرياو حٸٝاٸة الـرثان ئ٬اقج  -

 .ٸٹكٴرڇنحڂ 452چ 
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( 4، چحٸٽه٬ٯ تاٸٽٹؽٯ نٰٻ س٤ٿ تياڀاخ حٸهٌاٸح چحٸڅك٪ ټځڅائٰهحن ټٿ حٸٝاٸة  -

 ".ئٰهحن ٜاٸة ٤ٿ تياڀاخ حٸهٌاٸح چحٸڅك٪ ټځڅا"ڀٽڇلض ٬ډ 

 ندؿ ح٤رٽاق حٸٍيك أ.ق/ ڀائة ال ذځاُٰ حٸهٌاٸح ئال ت٥ك ټهچن أٌثڇ٤يٿ ٤ٹډ حألٰٷ ټٿ ذا

 .نئيً حٸعاټ٥ح ٸٹكنحٌاخ حٸ٥ٹيا چحٸثؽڇز ٤ٹډ ذّٵيٷ حٸٹعځح

 .ذٵڇپ حٸٽځاّٰح ٤ٹځًيا چټ٥ٹٿ ٤ځڅا تاٸٱٍٻ چحٸٵٹيح 

 

 زسائن املاجشتري ٔالدنتٕزآٔتكدٖي إعداد 

 

 شروط اإلعداد والتقدين 

  حٸٽځٕڇنج دهح٤ډ ٬ډ ئ٤كحق چذٱكدٻ نٌائٷ حٸكٴرڇنحڂ چحٸٽاظٍريه تٵٹياخ ظاټ٥ح

 حٸٱڇح٤ك حٸڇحنقج ٬ډ ڄمڂ حٸالئؽح.

  دٵڇپ ٜاٸة حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا ڄڇ حٸٽٍئڇٶ ٤ٿ حٸرٱيك تٱڇح٤ك ئ٤كحق چذٱكدٻ حٸهٌاٸح

 حٸڇحنقج تڅمڂ حٸالئؽح ٜث٥ًا ٸرڇظيڅاخ حٸٽّه٪ حٸهئيٍډ.

  دٹرىٺ ٜاٸة حٸكنحٌاخ حٸ٥ٹيا ٤ځك ذّٵيٷ ٸعځح حٸؽٵٻ چحٸٽځاّٰح ٤ٹډ حٸهٌاٸح ترٱكدٻ

 حٸهٌائٷ ٤ٹډ حٸځؽڇ حٸراٸډ:٤كق ټٿ ڀٍؿ 

ڀٍفح ٸٹكنحٌاخ حٸ٥ٹيا تاٸعاټ٥ح ټعٹكج ذعٹيًكح ټثكئًيا ټ٥رٽكج ټٿ نئيً حٸٱٍٻ  -

چچٴيٷ حٸٵٹيح ٸٹكنحٌاخ حٸ٥ٹيا چحٸثؽڇز چ٤ٽيك حٸٵٹيح ټه٬ًٱا تٽمٴهج ذّٵيٷ ٸعځح 

 حٸؽٵٻ چحٸٽځاّٰح.

ٸٽځاّٰح ٤كق ټٿ حٸځٍؿ ت٥كق حٸٍاقج أ٤ٙال ٸعځح حٸؽٵٻ چحٸٽځاّٰح چت٥ك حڀرڅال ح -

چټځػ حٸكنظح حٸ٥ٹٽيح دٱكٺ حٸٝاٸة حٸځٍؿ حٸٽځٱؽح ټعٹكج ٜثًٱا ٸٱهحن ټعٹً 

 حٸعاټ٥ح ٤ٹډ حٸځؽڇ حٸراٸډ:
 

 ڀٍفريٿ سټعٹكذيٿ( ٸإلدكح٢ تٽٵرثح حٸهٌائٷ حٸ٥ٹٽيح تاٸٵٹيح. -1

 ڀٍفح سټعٹكج( ٸٹٽٵرثح حٸٽهٴىدح تاٸعاټ٥ح. -2

 ڀٍفح سټعٹكج( ٸٽٵرثح حإلٌٵځكندح. -3

 ح حٸٽهٴىدح.ٸٹٽٵرث C.Dحٌٝڇحڀح ٸيىن  -4
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   ًٕا تاٸٹ٩ح حٸ٥هتيح چآـًهح تاؼكڈ ٤ٹډ حٸثاؼس أپ ده٬ٯ تٵٷ ټٿ ڄمڂ حٸځٍؿ ټٹف

 حٸٹ٩اخ حألظځثيح.

  ًٕا چحؼًكح ٸٹهٌاٸح تاٸٹ٩ح حٸ٥هتيح ٸٹ٥هٖ ٤ٹډ ٤ٹډ حٸثاؼس أپ دٱكٺ ٸٹٵٹيح ټٹف

 أ٤ٙال ټعٹً حٸعاټ٥ح ٤ځك ڀ١ه ټڇ٘ڇ٢ ټځػ حٸكنظح حٸ٥ٹٽيح.

 طباعت الرسالت 

 ٌاٸح تاٸؽاٌة حآلٸډ ٤ٹډ ٜات٥ح ٸيىن تؽهچ٪ ٴثيهج ٤ٹډ دعة أپ ذٵرة حٸه

( ـٛ 12( أټا تاٸځٍثح ٸٹ٩ح حإلڀعٹيىدح ٬رٵرة ستثځٛ 12حٸڇظڅيٿ تاٸفٛ حٸځٍؿ ستځٛ 

Times  ٌُٻ  3.5 ټا٤كح حٸعاڀة حألدٍه درهٲ ٌٻ ټٿ ٴٷ ظاڀة 2,5چدرهٲ ڄاټ

ياپ ټٿ چذهٰيٻ حٸٕ٭ؽاخ ٬ډ چٌٛ حٸٕ٭ؽح ټٿ أٌ٭ٷ چال دعڇو أپ درٻ ذ٥كدٷ أڈ ت

حٸثياڀاخ حٸڇحنقج تڅا ٌڇحل تاٸٵّٛ أچ تاٸٵراتح تاٸيك چد٥رثه حٸثاؼس ټٍئڇال ټٍئڇٸيح 

 ٴاټٹح ٤ٿ أدح أـٝال ټٝث٥يح أچ ٸ٩ڇدح ٬ډ حٸهٌاٸح حٸٽٱكټح.

  ظٻ تؽٵٻ حٸٵڇحنذه 82دعة أپ ذٝث٣ حٸهٌاٸح ٤ٹډ چنٮ أتيٗ ڀا٣ٔ A4  ټٱاي

 ٌٻ(. 22/28س

 شكل الرسالت 

 ح ذعٹيًكح تٵ٥ة ظٹك تځډ ٨اټٯ چظٍٻ حٸ٩ال٪ ټّٽ٣ تځډ دعة أپ دٵڇپ ذعٹيك حٸهٌاٸ

٨اټٷ ٸهٌائٷ حٸكٴرڇنحڂ چتٵ٥ة ظٹك أـٙه ٨اټٯ چظٍٻ حٸ٩ال٪ ټّٽ٣ أـٙه 

٨اټٯ ٸهٌائٷ حٸٽاظٍريه، چدعڇو ٸٵٷ ٴٹيح ئ٤كحق ٨ال٪ چنٮ ټٕٱڇٶ ټٿ 

حٸثځكحٴڇخ ذٵرة ٤ٹيڃ تياڀاخ ٔ٭ؽح حٸ٥ځڇحپ چد٩ٹ٫ ٬ڇٮ حٸرعٹيك چدؽكق ٸٵٷ ٴٹيح 

 ټٍرٱٷ ٴٹٽا أټٵٿ لٸٳ.ٸڇپ چنٮ 

  چحٸٝاٸة  اٸهٌاٸححٸفأح تثياڀاخ حٸدٵرة تاٸٹڇپ حٸمڄثډ ٤ٹډ ٴ٥ة حٸهٌاٸح حٸعٹك

 .(5، ٴٽا ٬ډ حٸٽٹؽٯ نٰٻ سچحإلِهح٪

  درٻ ٤ٽٷ ٔ٭ؽح ت٥ځڇحپ حٸهٌاٸح تاٸٹ٩ح حٸ٥هتيح ٬ډ أچٶ ٔ٭ؽح ټٿ دٽيٿ حٸهٌاٸح

 .(5ٹؽٯ نٰٻ س، ٴٽا ٬ډ حٸٽچأـهڈ تاٸٹ٩ح حإلڀعٹيىدح ٬ډ أچٶ ٔ٭ؽح ټٿ حٸيٍان

  دٹيڅا 5نٰٻ سُذفٕٓ ٔ٭ؽح ٸٹٽّه٬يٿ چټٍا٤كدڅٻ چ٬ًٱا ٸٹځٽڇلض تاٸٽٹؽٯ ،)

چلٸٳ تاٸٹ٩ح  .(5ٹځٽڇلض تاٸٽٹؽٯ سٸأل٤ٙال ٸعځح حٸؽٵٻ چحٸٽځاّٰح چ٬ًٱا چأـهڈ 
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حٸ٥هتيح ت٥ك ٔ٭ؽح حٸ٥ځڇحپ تاٸٹ٩ح حٸ٥هتيح ټٿ دٽيٿ حٸهٌاٸح، چأـهڈ تاٸٹ٩ح 

 ح حإلڀعٹيىدح ټٿ دٍان حٸهٌاٸح.حإلڀعٹيىدح ت٥ك ٔ٭ؽح حٸ٥ځڇحپ تاٸٹ٩

  ُذ٥ك ٰائٽح ٸٹٽؽرڇداخ چدثيٿ ٬يڅا ٬ٕڇٶ حٸهٌاٸح چټڇ٘ڇ٤اذڅا چأنٰاٺ حٸٕ٭ؽاخ

حٸٽٱاتٹح ٸڅا، ٴٽا ُذ٥ك ٰائٽح ٸألِٵاٶ چٰائٽح ٸٹعكحچٶ ٤ځك حالٰرٙال دثيٿ ٬ډ حألچٸډ 

 نٰٻ حٸّٵٷ چحٸٕ٭ؽح حٸٽٱاتٹح ٸڃ، چ٬ډ حٸصاڀيح نٰٻ ٸٹعكچٶ چحٸٕ٭ؽح حٸٽٱاتٹح.

 چحٸّٵه ذٹډ ٔ٭ؽح حٸٽّه٬يٿ چټٍا٤كدڅٻك ٔ٭ؽح ٸٹرٽڅيك ُذ٥. 

  ذهذية حٸٽٕاقن چحٸٽهحظ٣ حٸ٥ٹٽيح ٬ډ ٰائٽح ذهذيًثا أتعكًدا تؽٍة ٤ځڇحپ حٸٵراب أچ

حٌٻ حٸٽإٸ٫ چ٬ډ ؼاٸح حٸثؽڇز حٸٽهظ٥يح ٬يٽٵٿ أپ ذهذة ذهذيًثا أتعكًدا أچ ذهٰٻ 

 حٸٽهظ٥يح ٤ځڇحپ حٸثؽس. ذهذيًثأ ټٍٹٍال ټٿ تكحدرڅا ؼرډ ڀڅادرڅا. چدٵرة ٬ډ حٸثؽڇز

  ًٕا درٙٽٿ أڄٻ حٸځرائط حٸرډ ذڇٔٷ ئألدڅا حٸثاؼس دعة أپ ذرٙٽٿ حٸهٌاٸح ټٹف

چحٸرڇٔياخ حٸرډ دٱرهؼڅا ٤ٹډ أپ دٵڇپ لٸٳ تاٸٹ٩ح حٸ٥هتيح أچ تاؼكڈ حٸٹ٩اخ 

 حألظځثيح ٜثًٱا ٸٹڇحئػ حٸكحـٹيح ٸٹٵٹياخ.

 تـــح الدرجـــهن 

 هٖ ٤ٹډ ټعٹً حٸعاټ٥ح چتياڀڅا ٴٽا دٹډ:ذرڇٸډ حٸٵٹيح ئنٌاٶ ټٍرځكحخ حٸٽځػ ٸٹ٥

 .ټمٴهج حٸٵٹيح تاٰرهحغ ټځػ حٸكنظح 

  ٓأٔٷ حٸرٱانده حٸ٭هقدح ٸٹعځح حٸؽٵٻ، چٴمٸٳ أٔٷ حٸرٱهده حٸعٽا٤ډ ٸٹعځح حٸ٭ؽ

 چحٸٽځاّٰح ټڇ٥ٰح ټٿ أ٤ٙال حٸٹعځح.

 ڀٍفح ټٿ حٸهٌاٸح ټڇ٥ٰح ټٿ حٸٽّه٬يٿ چٸعځح حٸ٭ؽٓ چحٸٽځاّٰح ٤1كق س )

 سحٸ٩ال٪ أـٙه حٸٹڇپ ٸٹٽاظٍريه چتځډ ٸٹكٴرڇنحڂ(.ټ٥رٽكج ټٿ حٸٵٹيح 

 ټٹفٓ چحٍ٪ تاٸٹ٩ح حإلڀعٹيىدح ټ٥رٽكج ټٿ حٸٽّه٬يٿ.٤2كق س ) 

 ٬ډ ؼكچق ٔ٭ؽح ( ټفٹٓ ټڇظى ټ٥رٽك ټٿ حٸٽّه٬يٿ ٤ٹډ حٸهٌاٸح ٤2كق س

 سٸٹځّه حٸ٥ٹٽډ( تاٸٹ٩ح حٸ٥هتيح.

 ټٹفٓ ټڇظى چټ٥رٽك ټٿ حٸٽّه٬يٿ ٤ٹډ حٸهٌاٸح ٬ډ ؼكچق ٔ٭ؽح ٤2كق س )

 سٸٹځّه حٸ٥ٹٽډ( تاٸٹ٩ح حإلڀعٹيىدح.

 ٤2كق س )Disk  أچC.D  ټٿ حٸهٌاٸح چلٸٳ ٸؽ٭١څا تاٸٽٵرثح حٸٍٽ٥يح تاٸعاټ٥ح

 چذٍعيٹڅا ٤ٹډ ِثٵح حإلڀرهڀد.
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 ڀٍفح ټٿ حٸهٌاٸح ټڇ٥ٰح ټٿ حٸٽّه٬يٿ چٸعځح حٸ٭ؽٓ چحٸٽځاّٰح ٤2كق س )

 ټ٥رٽكج ټٿ حٸٵٹيح ئٸډ حٸٽٵرثح حٸٽهٴىدح تاٸعاټ٥ح.

 تت والشهادة األصليتالشهادة الوؤق 

ذٍٹٻ  ت٥ك ٔكچن ٰهحن ټځػ حٸكنظح تٽڇح٬ٱح ټعٹً حٸعاټ٥ح درٻ حٌرفهحض ِڅاقج ټإٰرح

ٸٹّڅاقذيٿ، چذٍٹٻ حٸّڅاقج حألٔٹيح ٤ٱة چنچقڄا ټٿ  جٌٻ حٸٽٱهنچٸٹٝاٸة ټٱاتٷ ٌكحق حٸه

 چذؽكق حٸهٌڇٺ ٴٽا دٹډ: ئقحنج حٸعاټ٥ح.

 نٌڇٺ حٸٝڇحت٣ حٸر٥ٹيٽيح. ا( ظځيًڅ25سحٸڇحؼكج ح رٸٹٽإٰٸٹّڅاقج تاٸځٍثح  -

 ( ظځيًڅا.55تاٸځٍثح ٸٹّڅاقج حألٔٹيح حٸڇحؼكج ٸٹكتٹڇٺ س -

 ( ظځيًڅا.75تاٸځٍثح ٸٹّڅاقج حألٔٹيح حٸڇحؼكج ٸٹٽاظٍريه س -

 ( ظځيًڅا.122تاٸځٍثح ٸٹّڅاقج حألٔٹيح حٸڇحؼكج ٸٹكٴرڇنحڂ س -



2016/2017 لدرادات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةلقطاع ارذادى الدليل اال  

 

 

52 

 
 والذل الدلٗن

 

 

 

 

 

 (:7ل )ــــومر

 بجست ر ىي انلهوو انرراييخاستًبرح االنتحبق ندرجخ امل

 نهطالة املصريني وانواىديٍ



 2016/2017 لدرادات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةلقطاع ارذادى الدليل اال
 

 

53 

 

 انذساسبد انعهيب –كهيخ انضساعخ 

 رةــمذك
 للعرض رلى الديد األدتاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة

 بذأن التدجيل لدرجة )الماجدتير / الدكتوراه(
 ……………………………………فى العلوم الزرارية تخصص: 

 ) مصــرى / وافــد (
 ………………………………… خ:ــانىظيف ……………………………………… بنت:ــطى اناسـ

 ………………………………… يخ:ــانغُس ……………………………………… ربسيخ وعهخ انًيالد:
 ………………………………… ىٌ:ـى انزهيفسل ……………………………………… ـبنت:عُـىاٌ انط

 ………………………………… ربسيخ انظذوس: …………………....……… سلى )انجطبلخ / عىاص انسفش(:
 

 انذساسيخ انحبطم عهيهب:انًإهالد 
 انزبسيخ انزمذيش غبيعخان كهيخان انذسعخ وانزخظض

     
     

 

  عُىاٌ انشسبنخ ثبنهغخ انعشثيخ:
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  عُىاٌ انشسبنخ ثبنهغخ األعُجيخ:
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 انًمشساد انذساسيخ وعذد انسبعبد انًمشسح نكم يبدح:
 عذد انىحذاد بدحــــنًا و عذدانىحذاد بدحــــانً و

1   12    
2   11   
3   12   
4   13   
5   14   
6   15   
7   16   
8   17   
9   18   

 

 ذول انضيًُ نًشاحم ئعشاء انجحش:انخطخ انًمزشحخ وانغ
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 رىليع انطبنت

 انًطهىثخ ويذي رىافشهب:اإليكبَيبد 
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 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 نزطجيك انعًهً نذساسخ انًمزشحخ:يذي ئيكبَيخ ا

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 نغُخ اإلششاف:

 انزىليع انىظيفخ ىــاالس
 عذد انشسبئم انزً يششف عهيهب

 دكزىساِ يبعسزيش

     

     

     

     

     

 

 أ.د/ سئيس انمسىرىليع  22 /      /    يىافمخ يغهس انمسى عهً انزسغيم:
 وكيم انكهيخ/ أ.درىليع  22 /      /     فمخ نغُخ انذساسبد انعهيب عهً انزسغيم:يىا

 عًيذ انكهيخ/ أ.درىليع  22 /      /     يىافمخ يغهس انكهيخ عهً انزسغيم:
 

 سأي ئداسح انذساسبد انعهيب:
ح حالټه ټ٥هچٖ ٤ٹډ ٌياقذٵٻ ٸٹر٭ٙٷ تاٸٽڇح٬ٱح ٤ٹډ ذٍعيٷ حٸٝاٸة حٸٽمٴڇن ٸٹكنظح حٸ٥ٹٽي 

 ڃ.حٸٽّان حٸيڅا تځال ٤ٹډ ټڇح٬ٱح ټعٹً حٸٱٍٻ چحٸٵٹيح ٤ٹډ حٸځؽڇ حٸٽّان ئٸي

 
 َبئت سئيس انغبيعخ   انًذيش انعبو   يذيش اإلداسح   انًخزض 

 
 / أ.د     
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 (:2ومرــــل )

 منوذج درجخ انقراثخ

 املطهوة ىي حبنخ انتسجيم أو تلديم جلنخ اإلشراف
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 د انعهيبانذساسب - كهيخ انضساعخ

 

 وذج ــــــنم
 درجة القرابة والندب 

 "الخاص بتعديل لجنة اإلذراف"
 

 ...................................... ت:ـاسى انطبن  ............................................. :انكهيــخ
 .................................... :انذسعخ انعهًيخ  ............................................. :انزخظض

 
ڈ حنذثاٚ تيٿ أ٤ٙال حٸٹعځح أچ تيٿ أال دڇظك  ڃنچ٤ډ ٤ځك ذّٵيٷ ٸعځح حإلِهح٪ أڀ 

أؼكڄٻ چحٸٝاٸة ٰهحتح أچ ڀٍة ؼرډ حٸكنظح حٸهحت٥ح چلٸٳ ٜثٱا ٸٱهحن ټعٹً حٸعاټ٥ح تراندؿ 

24/4/1989. 

 
 أعضبء انهغُخ:

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 يعزًــذ ،،،
 ذ انكهيخعًي سئيس انمسى انًششف انشئيسً

   

 …………………… أ.ق/ …………………… أ.ق/ …………………… أ.ق/
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 (:3يهحــــق )

 لهيـباندراسـبد انيـٍ طـبنت  سنوىانتقريـر ان
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 (:4يهحــــق )

 اننًبذج املطهوثخ نتشكيم جلنخ احلكى واملنبقشخ

 .انشسبنخ وانهذف يُهبًَىرط ئلشاس طبنت عٍ ثيبَبد أوال: 

 .انخبص ثزشكيم نغُخ انًُبلشخ وانحكى دسعخ انمشاثخ وانُست ًَىرطصبًَيب: 

 .رمشيش طالحيخ سسبنخ نهًُبلشخصبنًضب: 
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 انذساسبد انعهيب - كهيخ انضساعخ

 وذجــــــنم
 إقرار طالب رن بيانات الردالة والهدف منها

 )ماجدتير / دكتوراه(
 ……………………………………………………كهيــخ:  

 ………………………………………………………………………………………………اسى انجبحش:  
 

 ………………………………………( 2 ………………………………………( 1نغُخ اإلششاف:  
 3 )……………………………………… 4 )……………………………………… 

 

 :نغُخ انًُبلشخ وانحكى
 1 )…………………………………………………………………………………… 
 2 )…………………………………………………………………………………… 
 3 )…………………………………………………………………………………… 
 4 )…………………………………………………………………………………… 

 

 عُىاٌ انشسبنخ:

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 :أسطش( 12)فيًب ال يضيذ عٍ  نهذف يٍ انشسبنخا

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 رىليع انطبنت
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 انذساسبد انعهيب - كهيخ انضساعخ

 

 وذج ــــــنم
 درجة القرابة والندب 

 المناقذة والحكمالخاص بتذكيل لجنة 
 

 ...................................... ت:ـاسى انطبن  ............................................. :انكهيــخ
 .................................... :انذسعخ انعهًيخ  ............................................. :انزخظض

 
ڈ حنذثاٚ تيٿ أ٤ٙال حٸٹعځح أچ أظك ال دڇ ڃأڀ حٸٽځاّٰح چحٸؽٵٻنچ٤ډ ٤ځك ذّٵيٷ ٸعځح  

تيٿ أؼكڄٻ چحٸٝاٸة ٰهحتح أچ ڀٍة ؼرډ حٸكنظح حٸهحت٥ح چلٸٳ ٜثٱا ٸٱهحن ټعٹً حٸعاټ٥ح 

 .24/4/1989تراندؿ 

 
 أعضبء انهغُخ:

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 يعزًــذ ،،،

 عًيذ انكهيخ سئيس انمسى انًششف انشئيسً

   

 …………………… أ.د/ …………………… أ.د/ …………………… أ.د/
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 انذساسبد انعهيب - نضساعخكهيخ ا

 

 تقرير صالحية ردالة للمناقذة

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

 عُىاٌ انشسبنخ ثبنهغخ انعشثيخ:

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  عُىاٌ انشسبنخ ثبنهغخ األعُجيخ:

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 انزىلـيع انىظــيفخ اسـى انًششف و

1    

2    

3    

4    

 عًيذ انكهيخ
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 (:5يهحــــق )

 رسبئم املبجست ر واندكتوراهداد ــإي

 .ثيبَبد كعت انشسبنخ انغهذ يكزىثخ ثبنهىٌ انزهجًأوال: 

 .ًيب: طفحخ انعُىاٌ ثبنهغخ انعشثيخصبَ

 .صبنًضب: طفحخ انعُىاٌ ثبنهغخ اإلَغهيضيخ

 .ساثًعب: طفحخ انسبدح انًششفيٍ ويسبعذيهى ثبنهغخ انعشثيخ

 .خبيًسب: طفحخ انسبدح انًششفيٍ ويسبعذيهى ثبنهغخ اإلَغهيضيخ

 سبدًسب: طفحخ نغُخ انًُبلشخ وانحكى ثبنهغخ انعشثيخ.

 .نًُبلشخ وانحكى ثبنهغخ اإلَغهيضيخسبثًعب: طفحخ نغُخ ا

 صبيًُب: طفحخ ئلشاس انجبحش ثحذاصخ انًىضىع ثبنهغخ انعشثيخ.

 طفحخ ئلشاس انجبحش ثحذاصخ انًىضىع ثبنهغخ اإلَغهيضيخ. سعًب:بر
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 :ثبنهغخ انعشثيخ واإلَغهيضيخ ثيبَبد كعت انشسبنخ انغهذ يكزىثخ ثبنهىٌ انزهجًأوال: 

 

 

 

 عبيعخ انًُظىسح

 انضساعخكهيخ 

 [ اسى انمسىلسى ] 

 

 

 [ عُىاٌ انشسبنخ] 

 

 

 [ يبعسزيش/دكزىساِسسبنخ ] 

 

 ئعـذاد

 [ اسى انطبنت] 

 

 ئششاف

 [ أسًبء انًششفيٍ] 

 

 

 

 [ انسُخ انًيالديخ] 

 

 

Mansoura University 

Faculty of Agriculture 

Department of 

[ Dept. name ] 

 

 

[ Title of Thesis ] 

 

 

[ M.Sc. / Ph.D. ] 

 

 

 

[ Student name ] 

 

 

 

[ Year ] 
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 : طفحخ انعُىاٌ ثبنهغخ انعشثيخ:صبًَيب

 

 

 
 عبيعخ انًُظىسح

 كهيخ انضساعخ
 [ اسى انمسى لسى ]

 
 

 [ عُىاٌ انشسبنخ ]
 
 

 سسبنخ يمذيخ يٍ
 [ اسى انطبنت ]
 [ يإهم انطبنت ]

 
 [فخ دكزىساِ انفهس انًبعسزيش/ كغضء يٍ يزطهجبد انحظىل عهً دسعخ ]

 ( اسى انمسى )فً انعهىو انضساعخ 

 
 
 

 ئششاف
 [ طجًمب نأللذييخ ثبلً انًششفيٍ يشرجيٍبنًششف انشئيسً صى ثذًء ث أسًبء انًششفيٍ ]

 
 
 
 

 [ انسُخ انًيالديخ ]

 



2014/2015 لدرادات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةلقطاع ارذادى الدليل اال  

 

 

66 

 :اإلَغهيضيخ: طفحخ انعُىاٌ ثبنهغخ صبنًضب

 

 

 
Mansoura University 

Faculty of Agriculture 
Department of [ Dept. name ] 

 

 

 

[ Title of Thesis ] 
 

 
By 

[ Student name ] 

[ Student Qualifications ] 

 

Thesis 

Submitted in Partial Fulfillment 

of the Requirements for the Degree of 

[ Master of Science / Doctor of Philosophy ] 

in Agricultural Science ( Department name ) 
 

 

 
Supervisors 

[ Supervisors names ] 

 

 

 
[ Year ] 
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 ثبنهغخ انعشثيخ:انسبدح انًششفيٍ ويسبعذيهى : طفحخ ساثًعب

 

 

 
Mansoura University 
Faculty of Agriculture 

Department of [ Dept. name ] 
 

 نغُخ اإلششاف
 

 عُىاٌ انشسبنخ:

 ] عُىاٌ انشسبنخ ثبنهغخ انعشثيخ [

 
 اسى انجبحش:

 اسى انجبحش ثبنهغخ انعشثيخ [ ]
 ] يبعسزيش / دكزىساِ انفهسفخ [ فً انعهىو انضساعيخ ) اسى انمسى ( انذسعــخ:

 
 نغُخ اإلششاف:

 انزىلـيع انىظــيفخ االســى و

1    

2    

3    

4    

 

 22/    /         ربسيخ انًُبلشخ:

 
 نكهيخعًيذ ا وكيم انكهيخ نهذساسبد انعهيب سئيس يغهس انمسى

   

  …………………… أ.د/ …………………… أ.د/ …………………… أ.د/
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 :اإلَغهيضيخثبنهغخ انسبدح انًششفيٍ ويسبعذيهى : طفحخ خبيًسب

 

 

 
Mansoura University 
Faculty of Agriculture 

Department of [ Dept. name ] 
 

SUPERVISION SHEET 
 

Title of Thesis: 

[ Title of Thesis ] 

 
The Researcher: 

[ Student name ] 
 

Thesis Supervised by: 

No. Name Position Signature 

1    

2    

3    

4    

 

Discussion date:      /   / 20 

 
Head of the Dept. Vice Dean of Higher Studies Dean 

   

Prof. Dr. 

………………………… 

Prof. Dr. 

………………………… 

Prof. Dr. 

…………………………  
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 : طفحخ نغُخ انًُبلشخ وانحكى ثبنهغخ انعشثيخ:سبدًسب

 

 

 
 عبيعخ انًُظىسح

 كهيخ انضساعخ
 لسى ] اسى انمسى [

 

 وانحكى انًُبلشخنغُخ 
 

 ] عُىاٌ انشسبنخ ثبنهغخ انعشثيخ [ عُىاٌ انشسبنخ:

 
 ] اسى انجبحش ثبنهغخ انعشثيخ [ اسى انجبحش:

 
 نغُخ اإلششاف:

 انىظــيفخ االســى و

1   

2   

3   

4   

 
 نغُخ انًُبلشخ وانحكى:

 انزىلـيع انىظــيفخ االســى و

1    

2    

3    

4    

 

 22/    /         ربسيخ انًُبلشخ:
 عًيذ انكهيخ وكيم انكهيخ نهذساسبد انعهيب سئيس يغهس انمسى

   

 …………………… أ.د/ …………………… أ.د/ …………………… أ.د/
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 :اإلَغهيضيخثبنهغخ ُخ انًُبلشخ وانحكى نغ: طفحخ سبثًعب

 

 

 
Mansoura University 
Faculty of Agriculture 

Department of [ Dept. name ] 
 

APPROVAL SHEET 

 

Title of Thesis: 

[ Title of Thesis ] 

 
The Researcher: 

[ Student name ] 
 

Thesis Supervised by: 

No. Name Position 

1   

2   

3   

4   

 
Thesis Approved By: 

No. Name Position Signature 

1    

2    

3    

4    

 

Discussion date:      /   / 20 

 
Head of the Dept. Vice Dean of Higher Studies Dean 

   

Prof. Dr. 

………………………… 

Prof. Dr. 

………………………… 

Prof. Dr. 

…………………………  
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 ــالتاملساسـلالتصاه ٔ

 
 
 

  (252)  2222122  --   2222322 :كهيخ انضساعخ رهيفىٌ

 (252) 2222556   --   2222253 :كهيخ انضساعخ فبكس

  /http://agrfac.mans.edu.eg اإلَزشَذ:كهيخ انضساعخ عهً يىلع 
 

 

 :بإدازة الهمٗة االتصاه
 خـــانكهي ذـــعًي **

 فبكس رهيفىٌ انجشيذ االنكزشوًَ

ymelhadidi56@yahoo.com (050) 2202253 (050) 2202253 
 

 

 وانجحىس وكيم انكهيخ نشئىٌ انذساسبد انعهيب **

 فبكس رهيفىٌ انجشيذ االنكزشوًَ

ns.edu.egagrhedvd@ma  (050) 2202556 (050) 2202556 
 

 

 لسى انذساسبد انعهيب **

 فبكس رهيفىٌ انجشيذ االنكزشوًَ

agrhsdept@mans.edu.eg 2223252 (050) 2202556 
 

 

 انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة وكيم **

 فبكس رهيفىٌ انجشيذ االنكزشوًَ

adhabdelus@yahoo.com (050) 2202135 (050) 2202556 
 

 

 انكهيخ نشئىٌ خذيخ انًغزًع ورًُيخ انجيئخ وكيم **

 فبكس رهيفىٌ انجشيذ االنكزشوًَ

khalil2003@mans.edu.eg 2223252(050)  2223252 
 

 

 انكهيــخ أييـــٍ **

 فبكس رهيفىٌ انجشيذ االنكزشوًَ

-  2222122(050)  (050) 2202556  
 
 

 

mailto:agrhedvd@mans.edu.eg
mailto:agrhedvd@mans.edu.eg
mailto:agrhsdept@mans.edu.eg
mailto:agrhsdept@mans.edu.eg
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 إعــداد الدلٗــن
 

 

 
 

 إشــــساف
 

 

 

 ياسر خمتار صاحل احلديدىأ.د/ 

 يًيــد انكهيــخ
 

 ياسر حممد نور الدين شبانهأ.د/ 

 ندراسبد انلهيب وانجحوثنشئوٌ اوكيم انكهيخ 
 

 
 

 وساجعـــــة

 

 ياسر حممد نور الدين شبانهأ.د/ 

 نلهيب وانجحوثوكيم انكهيخ نشئوٌ اندراسبد ا

 

 

 قاً بإعداد الدلٗن
 

 أمحد سيف الدين سليمان/ د

 سئيس لسى انذساسبد انعهيب


