
 (معبنجخهب  وآنٍبث انفسبد  مكبمه:انخعهٍم وساهت)انجهست األونى 

 انكىٌج  جبمعت انبدر مدٌر عبدانهطٍف. د  :   انجهست رئٍس

   إبراهٍم معصىمت.د.أ: مقرر انجهست 

 :- محبور انجهست 

  انفغبد في لجىل انطالة ورغشيت االخجبساد ، وانزالػت ثبنُزبئح 

  انفغبد في يشزشيبد لطبع انزؼهيى 

  انفغبد في إداسح انًىاسد انجششيخ في لطبع انزؼهيى 

 وغيشهبرمىيخ الدسوط يظبهش أخشي نهفغبد في لطبع انزؼهيى يثم ثيغ انجحىس و  
 

 وانثمبفخ وانؼهى نهزشثيخ انًزحذح االيى  يُظًخ -ثىيضوٌ  يىسييم/  رىصيبد انغيذح UNISCO   

  ًاٌؼًّ ػٍٝ ٔشش ثمبفخ إٌضا٘خ في لـبع اٌزؼٍيُ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّدزّغ وى 

  ٓاٌؼًّ ػٍٝ رشديغ اٌّزخظظبد اٌجٕيخ اٌزي رضيذ ِٓ ِغبزبد اٌزفبػً ثيٓ اإلداساد اٌزؼٍيّيخ ٚاٌّؼٍّي

 . ٚاٌؼب٘ذ اٌجسثيخ 

  رـؼيُ اٌّمشساد اٌذساعيخ ثّؼٍِٛبد ِٚؼبسف رفيذ في اوزغبة إٌضا٘خ وغٍٛن ٚاردبٖ ِّٚبسعخ 

  رفؼيً دٚس األخٙضح اٌشلبثيخ ػٍٝ األِٛس اٌّبٌيخ ٚوزٌه آٌيخ اٌثٛاة ٚاٌؼمبة ٌؼجؾ اٌغٍٛن اٌشخظي

 . ٌّٓ يسيذ ػٓ اٌغٍٛن اٌمٛيُ 

  رظّيُ ثشاِح رذسيجيخ ٌٍّؼٍّيٓ ٚاٌـالة ٌزٛػيزُٙ ٌميُ إٌضا٘خ ٚأّ٘يخ االٌزضاَ ثٙب ٚثّزـٍجبرٙب ٚآثبس٘ب . 

  رؤعيظ شجىخ رٛاطً ثيٓ وً اٌمبئّيٓ ػٍٝ اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ رغزٙذف ٔشش ثمبفخ إٌضا٘خ ، ِشفٛػخ

 . ثّٕبرج لذٚح في ٘زا اٌّدبي 

  رسميك اٌدٛدح في اٌزؼٍيُ يّىٓ أْ يسمك إٌضا٘خ اٌّشخٛح . 

 

 انششق نًُطمخ ًانغزثًبس ثشَبيح نذي انفغبد نًكبفحخ سئيظ يغزشبس عبفشاٌ، أونغب رىصيبد انغيذح 

  ًانمزصبديخ وانزؼبوٌ انزًُيخ نًُظًخ انزبثغ إفشيميب وشًبل األوعط

  ٚػغ اعزشاريديخ ٌٍزذسيت ػٍٝ ِىبفسخ اٌفغبد ِٓ خالي إداسح رؼذ ٌٙزا اٌغشع . 

  رشىيً ٘يئخ ِغزمٍخ رىْٛ ِغئٌٛخ ػٓ اٌزذسيت ، ٚالزشاذ اٌزششيؼبد إٌّظّخ ٌؼًّ ٘زٖ اٌٙيئخ . 

  يدت أْ يىْٛ اٌزذسيت خضءًا ِٓ اعزشاريديخ ِزىبٍِخ ٚشفبفخ . 

  ٜػشٚسح االعزثّبس في ِدبي اٌزذسيت ، ٚثخبطخ االعزثّبس ؿٛيً اٌّذ . 

  ٚػغ آٌيخ ٌّخبسثخ اٌفغبد ٚرسميك اٌشفبفيخ ثيٓ اٌؼبٍِيٓ في اٌّؤعغبد اٌزؼٍيّيخ . 

  ٚػغ أؿش لبٔٛٔيخ ٌزٛفيش اٌزذسيت ػٍٝ ِىبفسخ اٌفغبد . 

  االعزفبدح ِٓ اٌجشاِح اٌذٌٚيخ في ِدبي ِىبفسخ اٌفغبد . 

  ِٓ إػذاد وٛادس ٌٍزذسيت ػٍٝ اٌمٛاػذ ٚاٌزٕظيّبد اٌذاخٍيخ ٌٍذٌٚخ ٚرضٚيذُ٘ ثآاٌيبد ٌٍزـجيك ، ٚاٌزسمك

 . اٌؼمٛثبد اٌشادػخ 

  ُرظّيُ ثشاِح رذسيجيخ ٌدّبػبد ِغزٙذفخ ٌزسميك أػٍٝ ِؼذي ِٓ اٌشفبفيخ في ِدبي اٌزؼٍي. 

  

 

 

 

 



 

 

 انذوني انجُك انزؼهيى اخزصبصيي كجيش -  دويذاس أحًذ. رىصيبد  د 

  ْٛٔٚػغ لٛأيٓ اٌشفبفيخ ٚعيبدح اٌمب . 

  ْٛٔسلبثخ اٌّدزّغ اٌّذٔٝ ػٍٝ اٌّؤعغبد اٌزؼٍيّيخ رسذ زّبيخ اٌمب . 

  اإلػالَ اٌّغزمً ٚاٌشفبف . 

  ُرسميك اٌدٛدح في ِدبي اٌزؼٍي.  

  رسفيض اٌّدزّغ ٚٔشش لظض إٌدبذ . 

  اػزجبس اٌّؤعغخ أعبط ٌزؼضيض إٌضا٘خ ٚاٌشفبفيخ . 

 

 انؼمذ يشكض انزؼهيى، نمطبع انحىكًخ ػٍ ويغئىنخ انششيذ انحكى فشيك يُغك- خضشي  يبعًيٍ. رىصيبد د 

 يصش االخزًبػي،

  ٚػغ آٌيبد ٌميبد اٌسىُ اٌششيذ 

  ُػشٚسح رٕظيُ زٛاساد ِدزّؼيخ زٛي اٌسىُ اٌششيذ في ِدبي اٌزؼٍي 

  ُرفؼيً اٌمٛأيٓ اٌّزؼٍمخ ثبٌسىُ اٌششيذ في ِدبي اٌزؼٍي 

  ُسفغ اٌٛػي اٌّدزّؼي زٛي اٌسىُ اٌششيذ في ِدبي اٌزؼٍي 

  ٚػغ ػٛاثؾ ٌٍٛلٛف ػٍٝ اآلثبس اٌّزٛلؼخ ٌٍسىُ اٌششيذ 
 

  (حبنت  كدراست األكبدٌمً  االعخمبد:انخعهٍم وساهت)انجهست انثبوٍت  

- وانمبنٍت  اإلدارٌت نهشئىن مسبعد وكٍم- انعصٍمً  غبنب/  انسٍد:  انجهست رئٍس

 انعبنً انخعهٍم وزارة

   شرٌفت انىصر اهلل / انسٍدة : مقرر انجهست 

 :- محبور انجهست 
  يذسكبد اإلصالذ في لطبع انزؼهيى

  انًؼبييش انذونيخ نالػزًبد

  رمييى انًؤعغبد انزؼهيًيخ  وعجم رمىيًهبآنيبد 

 كئطبس أشًم نإلصالذاندىدح في انجيئخ انزؼهيًيخ  
 

 انؼبنًيخ انكىيزيخ انمبَىٌ كهيخ سئيظ- انًمبطغ  يحًذ.د.رىصيبد أ 

 ٗاخؼبع اٌزؼٍيُ ٌٍسىِٛخ ٚإٌظُ ٚاالخشاءاد اٌزي رؼّٕظ الِخ اداءٖ ِٚزبٔخ ِخشخبر. 

  ثٕبء اٌثمخ اٌّدزّؼيخ اٌٝ خٛاس اٌثمخ اٌؼٍّيخ في اٌّؤعغخ اٌزؼٍيّيخ. 

 اٌخؼٛع ٌشلبثخ اٌدٛدح ٚفمب ٌّؼبييش ِؤعغيخ ػبٌّيخ ثبثزخ ِٚغزمشح. 

 ِؼبييش اٌدٛدح رىشط لغُ اٌزؼٍيُ اٌّزالصِخ ِغ إٌضا٘خ 

 اػزّبد عيبعبد اٌشفبفيخ في اٌّؤعغبد اٌزؼٍيّيخ. 

 

 األسدٌ انفغبد، يكبفحخ هيئخ ػضى- انمضبح  فيبض. رىصيبد د 

 رٛاصْ ػذد اٌـالة في اٌدبِؼبد ِغ اٌـبلخ االعزيؼبثيخ ٌىً خبِؼخ. 

  االػزّبد يدت اْ يىْٛ ثبٌدبِؼبد اٌسىِٛيخ ٚاٌخبطخ . 

  االفظبذ ػٓ ٚخٛد ِظٍسخ . 

 ٔشش اٌمشاساد ٚاػـبء اٌسك ثبٌـؼٓ فيٙب 

 اٌزؼبْٚ ِغ اٌدبِؼبد االخٕجيخ ٚاالعزفبدح ِٓ ثشاِدٙب. 

 

 



 
 

 انؼبني انزؼهيى وصاسح - يغبػذ  وكيم- انفالذ  ييغشح. رىصيبد د 

 ٔضا٘خ اٌزؼٍيُ رسزبج اٌٝ لشاس زبصَ ٚلٛح. 

 اغالق اٌدبِؼبد اٌزي ال رسبفظ ػٍٝ خٛدح ِخشخبرٙب ٚعّؼزٙب االوبديّيخ 

 زدت ِٛالغ االٔزشٔذ ٌٍدبِؼبد اٌّٛ٘يخ ٚغيش اٌّؼزّذح 
 

 انخبصخ انًذاسط أصحبة ارحبد سئيظ- انغشيش  ػًش/  رىصيبد انغيذ 

 فزر دسٚط رمٛيخ في اٌّذاسط 

 ِزبثؼخ اٌٚيبء االِٛس الثٕبءُ٘ ِٚزبثؼخ ٚػؼُٙ اٌذساعي 

 ٍُاٌّزبثؼخ اٌذائّخ ِغ اٌّذسعخ ِٚؼشفخ ٔمبؽ ػؼف اٌـبٌت ِٚب يٕظر ثٗ اٌّؼ 
 

 

  (وانمهبراث   انمىبهج:انىساهت حعهٍم)انجهست انثبنثت    

 انخربٍت  وزارة وكٍم- انىحٍد  مرٌم انسٍدة:  انجهست رئٍس

   سهمى انعٍسى  / انسٍدة : مقرر انجهست 

 :- محبور انجهست 

  انُضاهخ ضًٍ انًمشساد في خًيغ انًشاحم انذساعيخ ليى ويًبسعبدإدساج 

  نُضاهخ ويكبفحخ انفغبديخّصصخ نزؼهيى ايمشساد 

 يٍ رؼهيى انُضاهخنًؼهًيٍ وانؼبيهيٍرًكيٍ اثشايح رذسيجيخ ل  

  ورشخًخ يىاد يمبسَخيزخصصخ ثزؼهيى انُضاهخ إػذاد يىاد 
 

 انذونيخ انشفبفيخ يُظًخ -  حغٍ أسوي/  رىصيبد االعزبرح 
 

  ِسبسثخ اٌفغبد في اٌزؼٍيُ يجذأ ثجؼغ االخشاءاد اٌجغيـخ اٌفؼبٌخ. 

 غشط ليُ إٌضا٘خ ٚرسًّ اٌّغئٌٛيخ. 

 اػذاد ِٕب٘ح ٚرٕظيُ أشـخ خبسج اٌذسٚط اٌّذسعيخ ٚ٘ٛ أِش أعبعي في ِىبفسخ اٌفغبد. 

 يدت ػٍٝ اٌّغئٌٛيٓ في اػٍٝ اٌّغزٛيبد اٌزسٍي ثبػٍٝ اٌّؼبييش االخالليخ. 

 ْػشٚسح ٔشش اٌٛػي ثّىبفسخ اٌفغبد ٚوزٌه ِجبدئ ٚليُ زمٛق االٔغب 

 ًّرؼشيف اٌـالة ثبٔزٙبوبد زمٛق االٔغبْ لجً خشٚخُٙ ٌٍؼ. 

 أّ٘يخ ِشالجخ اٌّؤعغبد اٌزؼٍيّيخ خبطخ ٚاْ وٍفخ اٌفغبد في ٘زا اٌّدبي ٘بئٍخ. 

 ٚػغ آٌيبد ٌزؼضيض اٌّغبءٌخ. 

  ٓٚػغ ِذٚٔخ لٛاػذ عٍٛن ٌٍّذاسط ٚاٌّؼٍّي . 

  ؟ ( رىػيخ –رذسيت  )يكبفحخ انفغبد ربهيم يدت اْ يىْٛ دٚس اٌّؼٍُ األٌٚٛيخ في  
 

  انًغشثيخ انًًهكخ- انششىح  يٍ نهىلبيخ انًشكضيخ انهيئخ-  انجصشي أييٍ / رىصيبد انغيذ 

 رؼضيض ليُ إٌضا٘خ في إٌّب٘ح ٚاٌزؼٍيُ ٚثشاِح اٌزشثيخ. 

 رشديغ االثذاع ثؼمذ ِجبسيبد ِخزٍفخ ثيٓ اٌّذاسط ٌزؼضيض إٌضا٘خ 

 أدبص دساعخ رسٍيٍخ زٛي ظب٘شح اٌفغبد في اٌزؼٍيُ ِٓ اخً ٚػغ اعزشاريديخ ٌٍمؼبء ػٍٝ اٌفغبد. 

 اٌزبوذ ػٍٝ االلزٕبع اٌفؼٍي ٌٍميُ ثؼيذا ػٓ اٌزٍميٓ فبٌميُ اٌّفشٚػخ ال رزغُ ثبالعزّشاس. 

 رؼضيض اٌميُ ثبٌمذٚح ِٓ خالي اػظبء إٌّٛرج ززٝ يزششة اٌفشد ثبٌميُ االيدبثيخ. 

 ٍُاٌزٕٛيغ في اعزخذاَ اٌـشق ٚاالعزشاريديبد ٌٍزؼٍيُ ٚاٌزؼ 

 ُاال٘زّبَ ثميبط ِذٜ اوزغبة اٌّؼٍُ ٌٍمي 

  اٌشٌّٛيخ في إٌّبٌٚخ ثبػزجبس اٌزشثيخ ػٍٝ اٌميُ رزدبٚص أعٛاس اٌفظً اٌذساعي . 

 

 



 

 انخبصخ اندبيؼبد يدهظ- انًغبػذ  انؼبو األييٍ- انكُذسي  يشاد ونيذ. رىصيبد د 
 

  اٌزشثيخ  )رؼٍيُ إٌضا٘خ ال يخزض ثزذسيغٗ ِٕٙح ٚازذ فمؾ ثً يٛصع ػٍٝ ػذد ِٓ اٌّمشساد اٌذساعيخ

  ( أٔشـخ طفيخ ٚال طفيخ وبٌىشبفخ ٚاٌدٛاٌخ – اٌٍغخ اٌؼشثيخ – اٌذساعبد االخزّبػيخ –االعالِيخ 

 ًرؼضيض ليُ إٌضا٘خ ٚاالِبٔخ ٚاٌّٛاؿٕخ في اٌزؼبًِ اٌيِٛي ٚاالرغبق ثيٓ اٌمٛي ٚاٌفؼ. 

 اٌزشويض ػٍٝ اززشاَ زمٛق االٔغبْ ٚاٌؼذي ٚاالِبٔخ اٌفىشيخ. 

 االٌزضاَ ثبٌّجبدئ اٌمبٔٛٔيخ اٌّزؼٍمخ ثّىبفسخ اٌفغبد ٚاززشاَ ازىبَ اٌمؼبء. 

 ٓاٌزذسيت ػٍٝ سطذ االخـبء ٚاٌميبَ ثبٌّغبءٌخ ٚاٌّسبعجخ ٚفمب ٌٍمٛأي. 

 االثذاع في االٔشـخ ٚزغٓ اٌزؼبًِ ثيٓ اٌّؼٍُ ٚاٌـبٌت ِغ ثٕبء اٌثمخ ثيّٕٙب. 
 

 (انشبببٍت   انثقبفت:انىساهت حعهٍم )انجهست انرابعت    

بجبمعت  رئٍس قسم أصىل انخربٍت بكهٍت انخربٍت -  عٍسى االوصبري. د:  انجهست رئٍس

  انكىٌج

 مىبل انكىدري / انسٍدة : مقرر انجهست 

 :- محبور انجهست 

 خبسج انًُبهح انطالثيخانُشبطبد  

 صيفيخ الَذيخ األ

  انًشاكض انشجبثيخ وانًدزًؼيخ

 طالثيخ نهُضاهخ ال/انشجبثيخسواثط ال
 

 انكىيزيخ انًؼهًيٍ خًؼيخ سئيظ- انؼزيجي  يزؼت/  رىصيبد انغيذ 

 اٌؼًّ ػٍٝ رفؼيً االٔشـخ اٌـالثيخ داخً اٌّذاسط. 

  ( اٌّؼٍّيٓ ٚ خّيغ اٌّؼٕييٓ –اٌٚيبء األِٛس  )الثذ اْ رىْٛ اٌّؼبييش اٌٛؿٕيخ ِؼٍٕخ ِٚؼشٚفخ ٌٍدّيغ.   

 اػـبء اٌّؼٍُ فشص ٌزسميك اٌميُ ٌٍٛطٛي ٌّب ٔغزـيغ ثٗ ِٓ رٛخيٗ اٌـالة ٌٍـشيك اٌظسير. 

 اٌؼًّ ػٍٝ رمٍيً إٌّب٘ح اٌذساعيخ ٚإٌظش ثٙزا اٌّٛػٛع ٌّب ٌٗ ِٓ آثبس ػٍٝ اٌـٍجخ. 
 

 نفشع  انزُفيزي وانشئيظ انذونيخ انشفبفيخ إداسح يدهظ ػضى- يىسافدىف  عيشخيح/  رىصيبد انغيذ

  نيزىاَيب

  ٓاٌسث ػٍٝ اٌؼًّ اٌزـٛػي خبطخ في اٌفزشح اٌظيفيخ ٚفزشح اٌؼـً ٌالعزفبدح ٚاٌزؼٍيُ اٌشبًِ ػ

 .ِىبفسخ اٌفغبد ٚخّيغ االِٛس اٌّزؼٍمخ ثٙزا اٌدبٔت

 رشىيً شجىخ زٛي اٌؼبٌُ ٌزٍمي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌخجشاد في خّيغ اٌذٚي ٌالعزفبدح ِٕٙب. 

 رؼشيف اٌشجبة ػٍٝ أدٚاد رىٌٕٛٛخيب اٌّؼٍِٛبد ٚويفيخ اعزغالٌٙب. 
 

 انكىيذ نطهجخ انىطُي االرحبد- انزُفيزيخ  انهيئخ سئيظ- انغًيط  أحًذ/  رىصيبد انغيذ 

 اٌؼًّ ػٍٝ اشٙبس لبْٔٛ االرسبد اٌٛؿٕي ٌـٍجخ اٌىٛيذ ِٓ لجً ِدٍظ اٌٛصساء 

 رفؼيً دٚس اٌشلبثخ داخً اٌّؤعغبد اٌـالثيخ 

 اٌجؼذ ػٓ إٌضػبد اٌفئٛيخ ٚاٌـبئفيخ ٚاٌمجٍيخ داخً اٌّؤعغبد اٌزؼٍيّيخ 

 غشط ليُ إٌضا٘خ ثيٓ اٌشجبة في اٌّؤعغبد اٌزؼٍيّيخ ِٓ خالي االٔشـخ اٌّمذِخ في ٘زٖ اٌّؤعغبد 
 

  انشجبة نشؤوٌ انذونخ وصاسح-  يغزشبس -  انًطىع خبعى /رىصيبد انغيذ 

 اال٘زّبَ ثبٌشجبة ثظٛسح اوجش داخً اٌّؤعغبد اٌزؼٍيّيخ 

  ْاٌؼًّ ػٍٝ زً اٌّشىالد ِٓ خالي رؼبفش اٌدٙٛد ثظٛسح فؼٍيخ ٚرؼبْٚ ثؼيذًا ػٓ األِٛس اٌزمٍيذيخ ٚاٌٍدب. 


