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 جبيعخ كفز انشيخ
 كهيخ انذكبء االصطُبعي

  دنيم انطبنت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
 إعذاد

 د/حمًىد يس مشس انذيٍ

 انًشؽف االكبظًٍَيعؼس ثبنكهُخ و

 د/ عبيذح َصز
 يعؼس ثبنكهُخ

 
 حتذ اشزاف

 ضب صبحلأ.د/ ر
 ؼئُش اندبيؼخ نطعيخ انًدزًغَبئت 

ورًُُخ انجُئخ وانًشؽف ػهٍ كهُخ انػكبء 

 االططُبػٍ
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 ىــــرقذي
  

إصدار دلول الطالب إصدار دلول الطالب إىل إىل     كلوة الذكاء االصطناعي جبامعة كفر الشوخكلوة الذكاء االصطناعي جبامعة كفر الشوخ  تسعىتسعى

  اخلطوات اليت جيب أن يتبعها عندد التااهد   اخلطوات اليت جيب أن يتبعها عندد التااهد     الطالب وإرذاده إىلالطالب وإرذاده إىل  لتوعوةلتوعوةوذلك وذلك 

حتى حصدول  علدى   حتى حصدول  علدى   ، ، وهوده وهوده   كلوةكلوةللللكل ما خيص  منذ ترذوا  كل ما خيص  منذ ترذوا  ، ذاماًل ، ذاماًل   بالكلوةبالكلوة

كما يتضمن بوان خبطة الدرادة خالل السنوات الدراددوة  كما يتضمن بوان خبطة الدرادة خالل السنوات الدراددوة    درجة البكالوريوس.درجة البكالوريوس.

  بنظام الساعات ادلعتمدة.بنظام الساعات ادلعتمدة.األربع وكذلك عدد الساعات النظرية والعملوة األربع وكذلك عدد الساعات النظرية والعملوة 

  

والبوئدة  والبوئدة    للكلوةللكلوةآملني أن يوفقنا اهلل إىل ما فو  اخلري دائما لصاحل الطالب وآملني أن يوفقنا اهلل إىل ما فو  اخلري دائما لصاحل الطالب و

  ..ةةاحملوطة ومصرنا احلبوباحملوطة ومصرنا احلبوب
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  اجلامعةاجلامعة/ رئيس / رئيس الدكتور الدكتور كلمة السيد األستاذ كلمة السيد األستاذ 

    

  بسم ميحرلا نمحرلا هللابسم ميحرلا نمحرلا هللا

ىىأبنائيىوبناتيىالطالبىوالطالباتأبنائيىوبناتيىالطالبىوالطالبات
ىى

كل عام وأنتم  ريت.    اساةتبد  تلع م اتام م لامةتد مالذتل وم تهللا  أحعته   ةتب ان  كل عام وأنتم  ريت.    اساةتبد  تلع م اتام م لامةتد مالذتل وم تهللا  أحعته   ةتب ان  
  وانج اً  ك  مجراًا  وانج اً  ك  مجراًا  مهفقاً مهفقاً حامةراً حامةراً وتااىل أن ذكهن عاماً وتااىل أن ذكهن عاماً 

  

يف  لمذتد يف  لمذتد   ،،  كلرتد م تهللاكاع م نتعساعد عاماتد كلتي م  تر كلرتد م تهللاكاع م نتعساعد عاماتد كلتي م  تر يف  يف    يت أاحب  كت  مجراتاً يت أاحب  كت  مجراتاً أ سائد و ساأ سائد و سا
ألهنتتتا ألهنتتتا   اب كلرتتتداب كلرتتتدمالةتتتملاحل م قنتتتهن متتتل مساوتتتل م التتت  وم ايفتتتد مالةتتتملاحل م قنتتتهن متتتل مساوتتتل م التتت  وم ايفتتتد ومحعتتتهك   ىل ومحعتتتهك   ىل   ،،  م اتتتام م لامةتتتدم اتتتام م لامةتتتد

فيصتتد م لامةتتد ماامارتتد ك لقتتد ملةتتد وفاا تتد يف  ستتاع مكنتترمك     أمتتامك  منتتاحا فيصتتد م لامةتتد ماامارتتد ك لقتتد ملةتتد وفاا تتد يف  ستتاع مكنتترمك     أمتتامك  منتتاحا تاعتترك  تاعتترك  
أجالع مل جامااتسا م ايذقد ومتل م اتاحل أجالع مل جامااتسا م ايذقد ومتل م اتاحل   أعضاع ورئد م ملاذسأعضاع ورئد م ملاذسكث.ل مل كث.ل مل م ال  وم ايفد ممهفيل و م ال  وم ايفد ممهفيل و 

م لاةني م ااعلذل وم ارلذل م هللاذل ووبهم علةل  وجملهحمهت  خلتلممك  مجراتا، وجلتاد  حما  م لاةني م ااعلذل وم ارلذل م هللاذل ووبهم علةل  وجملهحمهت  خلتلممك  مجراتا، وجلتاد  حما  
كللتا كللتا متووحل ححتلا مألجلتول م الةرتد  متووحل ححتلا مألجلتول م الةرتد    وملاجات وماامتلوملاجات وماامتل  ،،  خللممك خللممك افرع افرع على أعلى مامهن على أعلى مامهن 

  الةرد ابإلضافد  ىل أن عد أخين )اايضرد وثقافرد ومجمةاعردالةرد ابإلضافد  ىل أن عد أخين )اايضرد وثقافرد ومجمةاعردمل مجل تقلمي أفضل مخللمات م مل مجل تقلمي أفضل مخللمات م 
تماتل هم يف تلتا م يحلتد تماتل هم يف تلتا م يحلتد كةا محعهك  أ سائد مألعتومع  ىل أن كةا محعهك  أ سائد مألعتومع  ىل أن   فاهنلهم مسلا  قلا مةمعاعمك  فاهنلهم مسلا  قلا مةمعاعمك  ( ( 

وكمبت  وم ثقتد حةتاتهللاتك  م تهللاذل جالتهم متل أنلاتل  وكمبت  وم ثقتد حةتاتهللاتك  م تهللاذل جالتهم متل أنلاتل     االح مإلميان وم ثقد ، مإلميان ابهلل واةتل  االح مإلميان وم ثقد ، مإلميان ابهلل واةتل 
      جللك  وعيقك   م ققهم  ني آماهلاجللك  وعيقك   م ققهم  ني آماهلافهطسك  ذسمظي فهطسك  ذسمظي ، ،   مساامت تضدع  ك  م عيذقمساامت تضدع  ك  م عيذق

  

ىىمعىتمنواتيىلكمىبالتوفوقىوبمستقبلىباهرىبإذنىالله.معىتمنواتيىلكمىبالتوفوقىوبمستقبلىباهرىبإذنىالله.
ىىنهىنعمىالمولىىونعمىالنصور.نهىنعمىالمولىىونعمىالنصور.إإ

  حةهقدحةهقدعبل م يمدق عبل م يمدق أ ح  أ ح  
  ماامادماامادائرس ائرس 
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نائب رئيس اجلامعة خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة نائب رئيس اجلامعة خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة   كلمة السيد األستاذ الدكتوركلمة السيد األستاذ الدكتور

  اء االصطناعي.اء االصطناعي.واملشرف علي كلية الذكواملشرف علي كلية الذك

  

كهُخ انػكبء  يغ ئشؽالخ ػبو ظؼاصٍ خعَع َطُت نٍ أٌ ارمعو نكى اثُبئٍ وثُبرٍ طهجخ وطبنجبد

كأول ظفؼخ رضزمجههب انكهُخ، وَضؼعٍَ وَشؽفٍُ  ثأطعق انزهبٍَ واطُت األيُُبد االططُبػٍ

خبيؼخ كفؽ انشُص" ،  -انػكبء االططُبػٍ "كهُخفٍ هػا انظؽذ انؼهًٍ  خًُؼب   أٌ أؼزت ثكى

. 2030نزسمُك األهعاف االصزؽارُدُخ نؽؤَخ يظؽ  َطاللخ انًضزمجهُخانػٌ َؼزجؽ ثًثبثخ اإل

اإلَشبء نزطجُك كم يب هى خعَع  وانػٌ َأيم أٌ َضزًؽ فُه غنك انؼًم انعؤوة واندبظ يُػ

ُعَخ يٍ انىصبئم انزؼهًُُخ ويزًُز فٍ يدبل انػكبء اإلططُبػٍ، ورجٍُ اًَبطب  غُؽ رمه

نزطؽَح كىاظؼ يإههخ ويزًُزح لبظؼح ػهً انًُبفضخ يسهُب والهًُُب وفك أزعس انًهبؼاد انزٍ 

 َزطهُهب صىق انؼًم.

وئظاؼح اندبيؼخ ال رزىاٍَ ػٍ رمعَى انعػى انكبيم نزىفُؽ انًُبش انؼهًٍ انًالئى نهطالة وغنك 

زطىؼح رىاكت يزطهجبد انؼظؽ انسعَش، يٍ ضالل اإلػزًبظػهً أصش ويُبهح خبيؼُخ ي

وكىاظؼ ػهًُخ يإههخ لبظؼح ػهً رىطُم انًؼؽفخ ثشكم صهُى نزسمُك طًىزكى وازاليكى 

ورىفُؽ كبفخ اإليكبَُبد انًبظَخ وانجشؽَخ غُؽ انًضجىلخ نزضبػعكى ػهٍ يىاكجخ انزطىؼ 

 ضزطعو ثؽايح رسبكٍ انزكُىنىخٍ واصزطعاو انزمُُبد انزكُىنىخُخ وانزطجُمبد انسعَثخ انزٍ ر
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انػكبء انجشؽٌ انطجُؼٍ نالَضبٌ ورزًُز فٍ انضؼخ انزطزَُُخ وانػاكؽح انضطًخ وانعلخ 

 انًزُبهُخ فٍ رُفُػ انًهبو .

وأظػىكى أثُبئٍ انطهجخ وانطبنجبد أٌ ردزهعوا فٍ رسظُم انًؼؽفخ يٍ ضالل زضىؼ 

األخهزح انسعَثخ انًزىفؽح ظاضم انًسبضؽاد وانزطجُمبد انؼًهُخ ثبنكهُخ واصزطعاو انجؽايح و

انكهُخ ، وانًشبؼكخ فٍ كبفخ األَشطخ انطالثُخ انؽَبضُخ واالخزًبػُخ وانثمبفُخ وانفُُُخ انزٍ 

رضهى فٍ طمم يىاهجكى ولعؼاركى نجُبء شطظُزكى انًزكبيهخ . وأٌ ردؼهىا يظؽ ظائًب  َُظت 

ضالل انًثبثؽح وانضؼٍ انعائى أػُُكى، ردزهعوٌ ورجعػىٌ و رضؼىٌ ظائًب  نؽفؼخ شأَهب  يٍ 

 نطهت انؼهى وانًؼؽفخ واإلطالع ػهٍ كم يب هى خعَع فٍ هػا انًدبل انهبو .

وأضُؽا ارًًُ نكى كم انزىفُك وانضعاظ فٍ زُبركى اندبيؼُخ وانًضزمجهُخ. زفظكى هللا اثُبئٍ 

 انطالة نًظؽ وزفظ يظؽ ػبنُخ صجبلخ شبيطخ فٍ شزٍ انًدبالد.

 ًخ هللا وثؽكبرهوانضالو ػهُكى وؼز

 أ.ظ. / ؼضب طبنر

  



 

 
6 

  

  
  أوالا أوالا 
  

  كهيخكهيخَشأح انَشأح ان
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  انكهيخَشأح 
  

  20192019/ / 88//44بتدديائ  بتدديائ    20192019( يددد   ( يددد   871871أصدد ا سيدددئ  امددئ  لوزدد  سيدد راس   دداسا ا دد   أصدد ا سيدددئ  امددئ  لوزدد  سيدد راس   دداسا ا دد     

  ..بإ شي  كزئ  سيذكي  سالصط يعى  ويلع  كفا سيشئ بإ شي  كزئ  سيذكي  سالصط يعى  ويلع  كفا سيشئ 

    20202020//20192019بييفا   سأل يى في سيعي  سيويلعي بييفا   سأل يى في سيعي  سيويلعي   بييكزئ بييكزئ ب أت سي اسد  ب أت سي اسد..  

  عن طائق لكتب ت دئق سيقب ل بييويلعيت.عن طائق لكتب ت دئق سيقب ل بييويلعيت.  بييكزئ بييكزئ ت   ب ل سيطالب ت   ب ل سيطالب ئئ  

    أابع د  ست  اسدئ  ئل ح لدن ئوتيرادي ب ودير  اود  سيبكديي ائ   أابع د  ست  اسدئ  ئل ح لدن ئوتيرادي ب ودير  اود  سيبكديي ائ     بييكزئ بييكزئ ل ة سي اسد  ل ة سي اسد

  عز   سيذكي  سالصط يعي  ئعتل  لن سيدئ  سالدتيذ سي كت ا امئ  سيويلع .عز   سيذكي  سالصط يعي  ئعتل  لن سيدئ  سالدتيذ سي كت ا امئ  سيويلع .في في 
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 (Vision) انكهيخرؤيخ 
مصععلككفععيج مىععلكلالكاخععلىكداعع كتععمككاتملعع ككفعيكن عيكالصععطتسعى كليةععلككاعع ل  ك

وت ويععععتكمتسسعععع  ككاتواععععلكز امىلفععععلكاتى يعععع ككانمععععوككال تصعععع ت كوت سععععلنك ةعععع  ك
ككامصليلن.

ك
ك
ك
  

 (Mission) انكهيخرسبنخ 
فيككابن  كوكا ا ظكعي ككالبتك لككاق ئمكعي كككاتوالتعمكجيوتك (1

كاتللل ككا ل  ككالصطن عيكوكانموكوكإلنت جةلكفيكمصلكمنكخاللك
 عي كجيوتككات ولكايتىيمككاىملقكوكاتىيمككآلاي.

تعمك ط عككاصن علكو ط عككألعم لكفيكمصلكز اكوكتلككازخليلك (2
 اتليمكمي لك ككا ل  ككالصطن عي.

تعمك ط عككالبتك لكفيكمصلكفيكمج لككا ل  ككالصطن عيك (3
ومس عت ككاخلل  ككان خئلكعي ككانموكاتصزحكخلل  كمصليلك

ك كع امة .  تل كعي ككاتمل
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 انكهيخأهذاف 
 تحقيق ما يلى: االصطناعيتهدؾ جامعة كفرالشيخ من إنشاء كلية الذكاء 

لطبػددبد انعونددخ انًطزهفددخ ػهددً ركُىنىخُددب انددػكبء  فددٍئػددعاظ ورأهُددم انكددىاظؼ انجشددؽَخ  (1

 .االططُبػٍ

 .االططُبػٍرطىَؽ ثؽايح أكبظًَُخ ثبندبيؼخ يؽرجطخ ثؼهىو رمُُبد انػكبء  (2

 .االططُبػٍد انزًُز فٍ أثسبس انػكبء رؼزَز يدبال (3

 .االططُبػٍرشدُغ وظػى انجسش انؼهًٍ فٍ يدبالد انػكبء  (4

 .االططُبػٍيدبل انػكبء  فٍَشؽ انىػٍ انؼهًٍ ثزمُُبد االثسبس  (5

 .االططُبػٍشؽاكبد اصزؽارُدُخ يغ انًؼبهع واندبيؼبد انؼبنًُخ فٍ يدبل انػكبء  ثُبء (6

 .االططُبػٍٍُ يٍ ضالل يطؽخبد أثسبس انػكبء انُهىع ثباللزظبظ انًؼؽفٍ انىط (7

اصددزثًبؼ أزددعس رمُُددبد وأظواد انددػكبء االطددطُبػٍ ورطجُمهددب فددٍ شددزً يُددبظٍَ انؼًددم  (8

 .ثكفبءح ؼفُؼخ انًضزىي

اصزثًبؼ كم انطبلبد ػهً انُسى األيثم، واصزغالل انًدىاؼظ واإليكبَدبد انجشدؽَخ وانًبظَدخ  (9

 انًزىافؽح ثطؽَمخ ضاللخ.

رضدددزطعو  انزدددٍؼاد وانًضدددبػعاد انؼهًُدددخ وانفُُدددخ نههُئدددبد واندهدددبد رمدددعَى االصزشدددب (10

 ركُىنىخُب انػكبء االططُبػٍ ورهزى ثظُبػخ وارطبغ انمؽاؼ وظػًه. 

 فددٍانًدزًددغ ثهددعف اصددزطعاو ركُىنىخُددب انددػكبء االطددطُبػٍ  فددٍَشددؽ انددىػٍ ورؼًُمدده  (11

 لطبػبد ويإصضبد انعونخ انًطزهفخ، وؼفغ كفبءح اصزطعايهب. 

ًإرًؽاد وػمع االخزًبػبد انؼهًُخ ثهعف االؼرمبء ثبنًضدزىٌ انزؼهًُدٍ ورؼًُدك رُظُى ان (12

 انًفهىو انؼهًٍ ثٍُ انكىاظؼ انًزطظظخ. 
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 انقيى 
رؼزًع كهُخ انػكبء االططُبػٍ فٍ ثُبء ضطزهب انعؼاصُخ، وطُبغخ أهعافهب ػهً خًهخ يٍ 

 انمُى انضبيُخ ويُهب:

 رأكُع اززؽاو اإلَضبٌ. (1

 ىظح.اإلرمبٌ واند (2

 انؼًم ثؽوذ انفؽَك. (3

 األطبنخ وانًؼبطؽح. (4

 انؼعانخ وانُزاهخ. (5

 انسؽَخ انفكؽَخ  (6

 رشدُغ انزؼهى انزؼبوٍَ وانؼًم ضًٍ انفؽَك. (7

 رشدُغ يهبؼاد انؼًم انُعوٌ ورًُُزه. (8

 رًُُخ يهبؼاد انزفكُؽ )االثزكبؼٌ انُمعٌ( ورؼزَز يهبؼاد زم انًشكالد. (9

 يم ثٍُ انؼهىو.رسمُك انزكب (10

 رُظُى انىلذ وئظاؼره.  (11

 ؼثظ انزؼهى ثبنسُبح انؼًهُخ. (12

 رسمُك يفهىو انزؼهى انًًزغ. (13

 رسمُك رؼعظ األَشطخ وانفؼبنُبد. (14

   انًجبظؼح وانزعؼَت ػهً االضزؽاع واالثزكبؼ. (15
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 رىجذ ارثعخ اقسبو رذريسيخ ثبنكهيخ 
  سيتييئ : سيتييئ :   تض  كزئ  سيذكي  سالصط يعي سأل دي تض  كزئ  سيذكي  سالصط يعي سأل دي 

  MMaacchhiinnee  lleeaarrnniinnggبالودد  سةيدد   سدددتاويل سيلعز لدديت بالودد  سةيدد   سدددتاويل سيلعز لدديت   ((11

aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  rreettrriieevvaall          

  TThhee  RRoobboottiiccss  aannddسيا ب تدددديت  سةالت سيذكئدددد    سيا ب تدددديت  سةالت سيذكئدددد      ((22

IInntteelllliiggeenntt  MMaacchhiinneess  

  EEmmbbeeddddeedd  NNeettwwoorrkkتك  ي وئي أ ظلد  سيشدبكيت سيل لود  تك  ي وئي أ ظلد  سيشدبكيت سيل لود    ((33

SSyysstteemmss  TTeecchhnnoollooggyy  

  DDaattaa  SScciieenncceeعز   سيبئي يت  عز   سيبئي يت    ((44

د ف ئدت  سالددتعي   بدبعل سيلقدااست فدي سيائيضدئيت سيالرلد  يولئدع د ف ئدت  سالددتعي   بدبعل سيلقدااست فدي سيائيضدئيت سيالرلد  يولئدع 

لودديالت سيلعز ليتئدد  لددن بعددل أ دددي  كزئدديت سيعزدد    سي   ددد  لودديالت سيلعز ليتئدد  لددن بعددل أ دددي  كزئدديت سيعزدد    سي   ددد  

بييويلعددد . بيفضددديف  ايدددى أديددددئيت سيبالوددد   ألدددين سيكلبئددد تا بييويلعددد . بيفضددديف  ايدددى أديددددئيت سيبالوددد   ألدددين سيكلبئددد تا 

 أ ظلدددد  سيتشددددائل  شددددبكيت سيكلبئدددد تا لددددن كزئدددد  سي يدددددبيت  أ ظلدددد  سيتشددددائل  شددددبكيت سيكلبئدددد تا لددددن كزئدددد  سي يدددددبيت 

   سيلعز ليت بييويلع . سيلعز ليت بييويلع .
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  انعهًيخانعهًيخانذرجبد انذرجبد 
تلددد ح ويلعددد  كفاسيشدددئ  ب دددي  عزدددى ت صدددئ  لوزددد  كزئددد  سيدددذكي  تلددد ح ويلعددد  كفاسيشدددئ  ب دددي  عزدددى ت صدددئ  لوزددد  كزئددد  سيدددذكي  

  عز   سيذكي  سالصط يعي.عز   سيذكي  سالصط يعي.  فيفي  سالصط يعي  او  سيبكيي ائ  سالصط يعي  او  سيبكيي ائ  

  

  

  شزوط انقجىل ثبنكهيخ شزوط انقجىل ثبنكهيخ 

تقبل كزئد  سيدذكي  سالصدط يعي سيطدالب سي يصدزئن عزدى سي ي  ئد  سيعيلد  تقبل كزئد  سيدذكي  سالصدط يعي سيطدالب سي يصدزئن عزدى سي ي  ئد  سيعيلد  

لدددن  دددالل سيق سعددد  سيل ظلددد  يت ددددئق سيقبددد ل لدددن  دددالل سيق سعددد  سيل ظلددد  يت ددددئق سيقبددد ل سيشدددعب  سيعزلئددد  سيشدددعب  سيعزلئددد  

ويلعدديت سيلصددائ   سيتددي ئضددع ي سيلوزدد  سألعزددى يزويلعدديت ويلعدديت سيلصددائ   سيتددي ئضددع ي سيلوزدد  سألعزددى يزويلعدديت بييبيي

 ئطبق ي لكتب ت دئق سيقب ل بييويلعديت عزدى سيطدالب سي يصدزئن  ئطبق ي لكتب ت دئق سيقب ل بييويلعديت عزدى سيطدالب سي يصدزئن 

  عزى سي ي  ئ  سيعيل   سيش ي ست سيلعي ي  ي ي.عزى سي ي  ئ  سيعيل   سيش ي ست سيلعي ي  ي ي.
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    َظبو انذراسخَظبو انذراسخ  
 تكدد ن  تكدد ن   سيلعتلدد ة سيلعتلدد ة تعتلدد  سي اسددد  بييكزئدد  عزددى  ظددي  سيددديعيت تعتلدد  سي اسددد  بييكزئدد  عزددى  ظددي  سيددديعيت   ((11

 اسدددئ  يت  ئدد   قددل سيلقدداا  اسدددئ  يت  ئدد   قددل سيلقدداا سيددديع  سيلعتلدد ة اددي   دد ة  ئددي  سيددديع  سيلعتلدد ة اددي   دد ة  ئددي  

سي اسدددي  تكدد ن ل يضدداة رل  ددي ددديع   س دد ة  الددي أن تكدد ن سي اسدددي  تكدد ن ل يضدداة رل  ددي ددديع   س دد ة  الددي أن تكدد ن 

  ديعتين أ   الث أ  أابع ديعيت تليائن أ  ت ائبيت علزئ . ديعتين أ   الث أ  أابع ديعيت تليائن أ  ت ائبيت علزئ . 

ئتطزدددددب سي صددددد ل عزدددددى  اوددددد  سيبكددددديي ائ   فدددددي أ  لدددددن ئتطزدددددب سي صددددد ل عزدددددى  اوددددد  سيبكددددديي ائ   فدددددي أ  لدددددن   ((22

( لن اذه سيالم   أن ( لن اذه سيالم   أن 33سيت صصيت سيل ص ص عزئ ي في سيلي ة  سيت صصيت سيل ص ص عزئ ي في سيلي ة  

لعتل ة  ذيك عزدى لد    لي ئد  لعتل ة  ذيك عزدى لد    لي ئد    ديع ديع   144144ئوتير سيطييب ب وير ئوتير سيطييب ب وير 

فص ل  اسدئ  عزى سأل ل  لقدل  ايي أابع  لددت ئيت  اسددئ . فص ل  اسدئ  عزى سأل ل  لقدل  ايي أابع  لددت ئيت  اسددئ . 

 يي  ا تئيا سيطييب يت صص فاعى بيفضيف  ايدى سيت صدص  يي  ا تئيا سيطييب يت صص فاعى بيفضيف  ايدى سيت صدص   فيفي

ديع  لعتل ة اضيفئ  ديع  لعتل ة اضيفئ    1515سيامئدي  ئك ن عزئ  أن ئوتير ب وير سيامئدي  ئك ن عزئ  أن ئوتير ب وير 

  لن لتطزبيت سيت صص سيفاعي.لن لتطزبيت سيت صص سيفاعي.

  نغخ انزذريسنغخ انزذريس
صط يعي بييزاتئن سيعابئ   سف وزئرئد   فقدي صط يعي بييزاتئن سيعابئ   سف وزئرئد   فقدي كزئ  سيذكي  سالكزئ  سيذكي  سال  فيفيسي اسد  سي اسد  

  يلتطزبيت كل لقاا  اسدي.يلتطزبيت كل لقاا  اسدي.
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  وانزخزجوانزخزج  يىاعيذ انذراسخيىاعيذ انذراسخ  
  ::سيتيييسيتيييتقد  سيد   سي اسدئ  ايى فصزئن  اسدئئن عزى سي    تقد  سيد   سي اسدئ  ايى فصزئن  اسدئئن عزى سي    

    أددب عي   ئبد أ أددب عي   ئبد أ   1515سيفصل سي اسددي سأل ل  فصدل سي ائدف( ل تد  سيفصل سي اسددي سأل ل  فصدل سي ائدف( ل تد

  لئعي  ئ   ه لوز  سيويلع .لئعي  ئ   ه لوز  سيويلع .  فيفي

   فيفيأدب عي   ئب أ أدب عي   ئب أ   1515صل سيابئع( ل ت  صل سيابئع( ل ت   ف ف  سي ي يسي ي ي  سي اسديسي اسديسيفصل سيفصل  

  لئعي  ئ   ه لوز  سيويلع .لئعي  ئ   ه لوز  سيويلع .

طبقي  يطبئع  سي اسدد  بييكزئد  ل تد  طبقي  يطبئع  سي اسدد  بييكزئد  ل تد    صئفيصئفي ئو ر أن ئك ن ا يك فصل  ئو ر أن ئك ن ا يك فصل 

لئعي  ئ   ه لوز  سيويلع    ئعقب كل فصل لئعي  ئ   ه لوز  سيويلع    ئعقب كل فصل   فيفيأديبئع  ئب أ أديبئع  ئب أ   88

  . . أدب عئنأدب عئنسي  يمئ   ل ت ي سي  يمئ   ل ت ي   ساللت ي يتساللت ي يت اسدي فتاة  اسدي فتاة 

 اسددي  بييتدييي فدإن أ  سا سيت داج  اسددي  بييتدييي فدإن أ  سا سيت داج   ئك ن سيت اج في   يئد  كدل فصدلئك ن سيت اج في   يئد  كدل فصدل

  دتك ن اي:دتك ن اي:

  .)سيت اج في   يئ  سيفصل سي اسدي سأل ل    ا ئ يئا(.سيت اج في   يئ  سيفصل سي اسدي سأل ل    ا ئ يئا  

  .) سيت اج في   يئ  سيفصل سي اسدي سي ي ي    ا ئ  ئ (.سيت اج في   يئ  سيفصل سي اسدي سي ي ي    ا ئ  ئ  

  .)سيت اج في   يئ  سيفصل سيصئفي    ا دبتلبا(.سيت اج في   يئ  سيفصل سيصئفي    ا دبتلبا  
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  انزسجيم واحلذف واإلضبفخانزسجيم واحلذف واإلضبفخ
    لدع ب سئد  لدع ب سئد    تياايتياايئ ئ   سيتيسيتيئق   سيطييب بتدوئل سيلقااست سي اسدئ  ئق   سيطييب بتدوئل سيلقااست سي اسدئ

 لد ذج  لد ذج   سيل  دع سفيكتا  دي يزكزئد  أ سيل  دع سفيكتا  دي يزكزئد  أ    دالل دالللدن لدن كل فصل  اسددي كل فصل  اسددي 

ت د  اي ا ساة ت د  اي ا ساة   سيتديسيتديسأل  ديت سأل  ديت   فديفديطزب سيتدوئل سيذ  ت فاه سيكزئ  طزب سيتدوئل سيذ  ت فاه سيكزئ  

  سيكزئ   بل ب   س تظي  سي اسد . سيكزئ   بل ب   س تظي  سي اسد . 

     يعد   سيطدالب سيلطزد ب تددوزئ   يعد   سيطدالب سيلطزد ب تددوزئ     سأل  دىسأل  دىئ    لوز  سيكزئ  سي   ئ    لوز  سيكزئ  سي

  سيلقاا. سيلقاا.   لقاا  سيشا ط سيتي ئلكن لع ي فتح اذسلقاا  سيشا ط سيتي ئلكن لع ي فتح اذس  فيفي

  دديعيت يدديعيت ي  عد  عد    ئصدلئصدل  لقااستلقااست  فيفي  ئدولئدول  أنأن  سيل تظ سيل تظ   يزطييبيزطييب  ئو رئو ر  

  لعتلد ةلعتلد ة  دديع دديع   1212    أ صدىأ صدى  ك د ك د   لعتلد ةلعتلد ة  ديع ديع   2121  ايىايى  سيلعتل ةسيلعتل ة

  ي د ي د   ئددلحئددلح  فدالفدال  سيلال ظد سيلال ظد    ئد  ئد   اد اد   سيدذئنسيدذئن  ألدي سيطدالبألدي سيطدالب  ..أ  دىأ  دى  ك د ك د 

  ..لعتل ةلعتل ة  ديع ديع   1515    لنلن  ألك األك ا  بييتدوئلبييتدوئل

  ذف أ  ذف أ  ئودد ر يزطييددب بعدد  اكلدديل اودداس ست سيتدددوئل أن ئقدد   ب ددئودد ر يزطييددب بعدد  اكلدديل اودداس ست سيتدددوئل أن ئقدد   ب دد

اضدديف  لقددااس  أ  أك ددا  ذيددك  ددالل فتدداة ت دد  اي سيكزئدد  يز ددذف اضدديف  لقددااس  أ  أك ددا  ذيددك  ددالل فتدداة ت دد  اي سيكزئدد  يز ددذف 

 سفضيف    ئت  ذيك بييت دئق لع سيلاش  سألكي ئلي يزطييب  لن  سفضيف    ئت  ذيك بييت دئق لع سيلاش  سألكي ئلي يزطييب  لن 

   الل  ل ذج ل    ت فاه سيكزئ .  الل  ل ذج ل    ت فاه سيكزئ . 

   فدددديفدددديئدددددلح يزطييددددب ب اسددددد  سيلقددددااست سيل تزفدددد   سيتدددددوئل ئدددددلح يزطييددددب ب اسددددد  سيلقددددااست سيل تزفدددد   سيتدددددوئل  

بد  بد  ب دي  عزدى  ئيلد  بي تئديا سيلقدااست سيلطز ب دي  عزدى  ئيلد  بي تئديا سيلقدااست سيلطز   سألعزىسألعزىسيلدت ئيت سيلدت ئيت 
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لقدداا لقدداا   فدديفددي.  ال ئددت  تدددوئل سيطييددب .  ال ئددت  تدددوئل سيطييددب سألعزددىسألعزددىكلتطزبدديت يزلقددااست كلتطزبدديت يزلقددااست 

لتطزبيت .  ئو ر ب ي   عزدى ل سفقد  لوزد  لتطزبيت .  ئو ر ب ي   عزدى ل سفقد  لوزد    فيفيأعزي اال اذس  وح أعزي اال اذس  وح 

سيقد  سيلع ي سيتودي ر عدن ادذس سيشداط اذس كدين  د  ددبق يزطييدب سيقد  سيلع ي سيتودي ر عدن ادذس سيشداط اذس كدين  د  ددبق يزطييدب 

سيتدوئل في لتطزب سيلقاا  يد  ئوتديره أ  أن ئكد ن لددوال فدي سيتدوئل في لتطزب سيلقاا  يد  ئوتديره أ  أن ئكد ن لددوال فدي 

  سي  ت.سي  ت.سيلقاا  لتطزب  سيديبق في  ف  سيلقاا  لتطزب  سيديبق في  ف  

  االَسحبة يٍ ادلقزراالَسحبة يٍ ادلقزر
   س تيااي أن ئ دد ب لدن س تيااي أن ئ دد ب لدن   سيتيسيتيئو ر يزطييب بع  تدوئل سيلقااست ئو ر يزطييب بع  تدوئل سيلقااست

لقاا أ  أك ا  الل فتاة ل   ة تعز  ي ا ساة سيكزئد  ب ئدث ال ئقدل لقاا أ  أك ا  الل فتاة ل   ة تعز  ي ا ساة سيكزئد  ب ئدث ال ئقدل 

  فدديفددييزتدددوئل يزتدددوئل   سأل  ددىسأل  ددىعدد   سيددديعيت سيلدددوز  يزطييددب عددن سي دد  عدد   سيددديعيت سيلدددوز  يزطييددب عددن سي دد  

ديعيت لعتل ة(  فى ادذه سي ييد  ال ديعيت لعتل ة(  فى ادذه سي ييد  ال   1212سيفصل سي اسدي سي س    سيفصل سي اسدي سي س    

س دد ب ل  دي  ئ تددب يد  س دد ب ل  دي  ئ تددب يد    سيتديسيتديسيلقدااست سيلقدااست   فيفيسيطييب اسدبي  سيطييب اسدبي    ئع ئع 

  تق ئا "ل د ب" فقط. تق ئا "ل د ب" فقط. 

   اذس س ددد ب سيطييددب لددن لقدداا أ  أك ددا بعدد  سيفتدداة سيل دد  ة يددذيك اذس س ددد ب سيطييددب لددن لقدداا أ  أك ددا بعدد  سيفتدداة سيل دد  ة يددذيك

  ن عذا   ا  ئقبز  لوز  سيكزئ  ئ تدب يد  تقد ئا "اسددب"   ن عذا   ا  ئقبز  لوز  سيكزئ  ئ تدب يد  تقد ئا "اسددب" 

س د ب ل  ي. ألي اذس تق    بل ساللت ين بش ا س د ب ل  ي. ألي اذس تق    بل ساللت ين بش ا   سيتيسيتيسيلقااست سيلقااست   فيفي

ا   ددا  ئقبزدد  لوزدد  سيكزئدد  فئ تدددب يدد  تقدد ئا ا   ددا  ئقبزدد  لوزدد  سيكزئدد  فئ تدددب يدد  تقدد ئا عزددى سأل ددل بعددذعزددى سأل ددل بعددذ

  "ل د ب". "ل د ب". 
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  احلقىق وانىاججبد نهطبنتاحلقىق وانىاججبد نهطبنت
  واججبد انطبنتواججبد انطبنت  حقىق انطبنتحقىق انطبنت

ل يدددددب  يزتعزددددئ  ل يدددددب  يزتعزددددئ  ييت ئمدددد  سيبئمدددد  ست ئمدددد  سيبئمدددد  س  --11

    .. سيتعز  سيتعز 

  سي ص ل عزي سيو س ل سي اسدئ سي ص ل عزي سيو س ل سي اسدئ   --22

س يلدد  سيل يضدداست فددي ل سعدد اي س يلدد  سيل يضدداست فددي ل سعدد اي   --44

  سيلقااه.سيلقااه.

  سالدتفديا  سيل ي ش  سيعزلئ .سالدتفديا  سيل ي ش  سيعزلئ .  --66

عزدددي ددددائ  سيلعز لددديت عزدددي ددددائ  سيلعز لددديت سي فددديظ سي فددديظ --77

  سيش صئ   سالكي ئلئ  يزطييب.سيش صئ   سالكي ئلئ  يزطييب.

 ص ل ذ   سال تئيويت سي يصد   ص ل ذ   سال تئيويت سي يصد    --88

عزدددي سيتدددد ئالت سيتدددي تلكددد    لدددن عزدددي سيتدددد ئالت سيتدددي تلكددد    لدددن 

  سيت صئل سيعزلي.سيت صئل سيعزلي.

  سيللك دد سيللك دد قدد ئ  سياعيئدد  سيصدد ئ  قدد ئ  سياعيئدد  سيصدد ئ  تت  --99

  سيطبئ  سيتيبع  يزويلع سيطبئ  سيتيبع  يزويلع   سيلاسفقسيلاسفقفي في 

فدددي ة لدددن االعي ددد   سياعيئددد  فدددي ة لدددن االعي ددد   سياعيئددد  االاال--1010

    سيويلعددددسيويلعدددد   ل ي ل يسالوتليعئدددد  سيتددددي تقددددسالوتليعئدددد  سيتددددي تقدددد

زددد سمح  سيتعزئلددديت سيل ظلددد  زددد سمح  سيتعزئلددديت سيل ظلددد   فدددق سي فدددق سي

  يذيكيذيك

سيتاشدددددددح ي ضددددددد ا سيددددددد  است سيتاشدددددددح ي ضددددددد ا سيددددددد  است --1010

 سيبدددددددداسلب سيت ائبئدددددددد  سيطالبئدددددددد   سيبدددددددداسلب سيت ائبئدددددددد  سيطالبئدددددددد  

 سيلشياك  في سال شدط  سي قيفئد  بلدي  سيلشياك  في سال شدط  سي قيفئد  بلدي 

  ال ئتعيال لع سي سوبيت سالكي لئ .ال ئتعيال لع سي سوبيت سالكي لئ .

سيتظز  لن س   اسا صي ا في  دق سيتظز  لن س   اسا صي ا في  دق --55

  سيطييب  فق   سع  سيتظز   سواس ست سيطييب  فق   سع  سيتظز   سواس ست 

سالطددددددالل عزددددددي سال ظلدددددد  سالطددددددالل عزددددددي سال ظلدددددد    --11

سيويلعئددد  سيويلعئددد   سيزددد سمح  سيقددداساست  سيزددد سمح  سيقددداساست 

   سالترس  ب ي سالترس  ب ي

علدددددل ولئدددددع سالوددددداس ست علدددددل ولئدددددع سالوددددداس ست   --22

سالكي ئلئدددددد  سيلطز بدددددد   فددددددق سالكي ئلئدددددد  سيلطز بدددددد   فددددددق 

  سيل سعئ  سيلقاه لن سيويلع سيل سعئ  سيلقاه لن سيويلع 

سال تظدددددددي  فدددددددي سي اسدددددددد  سال تظدددددددي  فدددددددي سي اسدددددددد    --33

 س تاس  سيق سع  سيلتعزق  بددئا  س تاس  سيق سع  سيلتعزق  بددئا 

سيل يضاست  ع   سيتائب ع  دي سيل يضاست  ع   سيتائب ع  دي 

سالبعدددذا لقبددد ل  فقدددي يال ظلددد  سالبعدددذا لقبددد ل  فقدددي يال ظلددد  

   سيز سمح سيويلعئ  سيز سمح سيويلعئ 

سيت زدددددي بياللي ددددد  سيعزلئددددد  سيت زدددددي بياللي ددددد  سيعزلئددددد    --44

  يق سع يق سع  سيترس  س سيترس  س

  تو ب سيل ييفيت سالكي لئ تو ب سيل ييفيت سالكي لئ   --55

لاسعددددية أ سب سالفددددي ة لددددن لاسعددددية أ سب سالفددددي ة لددددن   --66

سيل يضددداست  سيل يفظددد  عزدددي سيل يضددداست  سيل يفظددد  عزدددي 

    ت ي  ت ي

لتيبع  سالعال يت سالكي ئلئد  لتيبع  سالعال يت سالكي ئلئد    --77

في ل  ع سيويلعد   فدي ي  ديت في ل  ع سيويلعد   فدي ي  ديت 

سالعال دددددديت سيادددددددلئ   س ددددددل سالعال دددددديت سيادددددددلئ   س ددددددل 

  سيويلع سيويلع 

س تددداس  س ظلددد  سال تبدددياست س تددداس  س ظلددد  سال تبدددياست   --88

 عدد   سيادد  س  سيلددديع ه فددي  عدد   سيادد  س  سيلددديع ه فددي 

 ساتكيب  بي  ص اه لن سيص اساتكيب  بي  ص اه لن سيص ا
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  ادلىاظجخ وانغيبةادلىاظجخ وانغيبة

    كزئدد  سيددذكي  سالصددط يعي  ظيلئدد   ال ئودد ر فئ ددي كزئدد  سيددذكي  سالصددط يعي  ظيلئدد   ال ئودد ر فئ ددي   فدديفدديسي اسددد  سي اسددد

سال تديب  ت ضع علزئ  لتيبع   ض ا سيطدالب يشدا ط  يد سمح سال تديب  ت ضع علزئ  لتيبع   ض ا سيطدالب يشدا ط  يد سمح 

  ت   اي ا ساة سيكزئ . ت   اي ا ساة سيكزئ . 

   ئتطزددب   دد ل سيطييددب ساللت ددين سي  دديمي ت قئددق  دددب   ضدد ا ال ئتطزددب   دد ل سيطييددب ساللت ددين سي  دديمي ت قئددق  دددب   ضدد ا ال

  ييفدفد% لن سيل يضاست  سيتليائن سيعلزئد   سي ظائد  % لن سيل يضاست  سيتليائن سيعلزئد   سي ظائد  7575تقل عن تقل عن 

( ( 2323كل لقاا فئلي عد س تلديائن سيلعيلدل سيلفت  د   س ظدا سيلدي ة كل لقاا فئلي عد س تلديائن سيلعيلدل سيلفت  د   س ظدا سيلدي ة 

  ––فال ئشاط ب ي  دب   ض ا.  اذس توي رت  دب  غئيب سيطييدب فال ئشاط ب ي  دب   ض ا.  اذس توي رت  دب  غئيب سيطييدب 

% ئكددد ن يلوزددد  % ئكددد ن يلوزددد  2525أ ددد  سيلقدددااست أ ددد  سيلقدددااست   فددديفدددي  ––  ن عدددذا لقبددد ل   ن عدددذا لقبددد ل 

سيكزئ   الي د  لدن   د ل ساللت دين سي  ديمي بعد  ا دذساه.  ئعطدي سيكزئ   الي د  لدن   د ل ساللت دين سي  ديمي بعد  ا دذساه.  ئعطدي 

زلقداا. ألدي اذس تقد   زلقداا. ألدي اذس تقد   يي  سي  ديميسي  ديمي  سال تبدياسال تبديا اود   اود    فديفدي او  "صفا"  او  "صفا" 

  فيفيسيطييب بعذا ئقبز  لوز  سيكزئ  ئ تدب ي  تق ئا "ل د ب" سيطييب بعذا ئقبز  لوز  سيكزئ  ئ تدب ي  تق ئا "ل د ب" 

  سيلقاا سيذ      ع   سيعذا. سيلقاا سيذ      ع   سيعذا. 

   ن عدذا   ن عدذا   ––سيطييب سيذ  ئتائب عن ساللت ين سي  يمي ألى لقاا سيطييب سيذ  ئتائب عن ساللت ين سي  يمي ألى لقاا  

ذيددك ساللت ددين  ت تدددب يدد  ذيددك ساللت ددين  ت تدددب يدد    فدديفدديئعطددي  اودد  "صددفا" ئعطددي  اودد  "صددفا"   ––لقبدد ل لقبدد ل 

   صل عزئ ي.  صل عزئ ي.   سيتيسيتي اويت سألعليل سيفصزئ   اويت سألعليل سيفصزئ  
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  سيطييب بعذا   ا  ئقبز  لوز  سيكزئ  عن عد    ضد ا    سيطييب بعذا   ا  ئقبز  لوز  سيكزئ  عن عد    ضد ا اذس تقاذس تق   

ساللت ددين سي  دديمي أل  لقدداا  ددالل ئدد لئن لددن اودداس  ساللت ددين ساللت ددين سي  دديمي أل  لقدداا  ددالل ئدد لئن لددن اودداس  ساللت ددين 

ادذس سيلقداا بشداط أن ئكد ن ادذس سيلقداا بشداط أن ئكد ن   فيفيئ تدب ي  تق ئا "غئا لكتلل" ئ تدب ي  تق ئا "غئا لكتلل" 

% عزى سأل ل لن  اويت سألعلديل سيفصدزئ    اال % عزى سأل ل لن  اويت سألعلديل سيفصدزئ    اال 6060 يصال  عزى  يصال  عزى 

  يمئ . يمئ . ئك ن    ت   الي   لن    ل ساللت ي يت سي  ئك ن    ت   الي   لن    ل ساللت ي يت سي  

   "فى اذه سي يي  ئتير يزطييب سي يصل عزى تقد ئا "غئدا لكتلدل"  فى اذه سي يي  ئتير يزطييب سي يصل عزى تقد ئا "غئدا لكتلدل 

سيفصدل سيتدييي أ   فدى سيل عد  سيفصدل سيتدييي أ   فدى سيل عد    فديفديفاص  أ س  ساللت ين سي  ديمي فاص  أ س  ساللت ين سي  ديمي 

سيددذ  ئ دد  ه لوزدد  سيكزئدد .  ت تدددب سي اودد  سي  يمئدد  يزطييددب سيددذ  ئ دد  ه لوزدد  سيكزئدد .  ت تدددب سي اودد  سي  يمئدد  يزطييددب 

ساللت دين سي  ديمي اضديف  ساللت دين سي  ديمي اضديف    فديفديعزى أدي  سي او  سي يصل عزئ دي عزى أدي  سي او  سي يصل عزئ دي 

  سألعليل سيفصزئ . سألعليل سيفصزئ .   فيفيئ ي ئ ي ايى سي او  سيديبق سي ص ل عزايى سي او  سيديبق سي ص ل عز

  االَقطبع عٍ انذراسخ االَقطبع عٍ انذراسخ 
   فصدل  اسددي فصدل  اسددي   فيفيئعتبا سيطييب ل قطعي  عن سي اسد  اذس ي  ئدول ئعتبا سيطييب ل قطعي  عن سي اسد  اذس ي  ئدول

أ  س دددد ب لدددن ولئدددع لقدددااست سيفصدددل سي اسددددي بددد  ن عدددذا أ  س دددد ب لدددن ولئدددع لقدددااست سيفصدددل سي اسددددي بددد  ن عدددذا 

  لقب ل.لقب ل.

    فصددزئن فصددزئن   ––بعددذا لقبدد ل بعددذا لقبدد ل   ––ئودد ر يزطييددب سال قطدديل عددن سي اسددد  ئودد ر يزطييددب سال قطدديل عددن سي اسددد

ئفصددل لددن ئفصددل لددن لتتددييئئن أ   ال دد  فصدد ل غئددا لتتييئدد  ب دد  أ صددي.  لتتددييئئن أ   ال دد  فصدد ل غئددا لتتييئدد  ب دد  أ صددي.  
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سيكزئ  اذس س قطع عن سي اسد  يفتاة أط ل   ن عذا ئقبز  لوزد  سيكزئ  اذس س قطع عن سي اسد  يفتاة أط ل   ن عذا ئقبز  لوزد  

  سيكزئ   ئ سفق عزئ  لوز  سيويلع . سيكزئ   ئ سفق عزئ  لوز  سيويلع . 

   ئو ر يزطييب أن ئتق   بطزب فئقيف سيقئ  بييكزئ   ددب سيشدا ط ئو ر يزطييب أن ئتق   بطزب فئقيف سيقئ  بييكزئ   ددب سيشدا ط

  ..تضع ي سيويلع تضع ي سيويلع   سيتيسيتي سيض سبط  سيض سبط 

  َظبو االيزحبَبد َظبو االيزحبَبد 
ي  دد  ي  دد   اودد   تدد رل عزددى س اودد   تدد رل عزددى س  100100سي اودد  سيعظلددى يكددل لقدداا اددي سي اودد  سيعظلددى يكددل لقدداا اددي       ..  أأ

  سيتييي:سيتييي:

  6060  .او  فلت ين   يئ  سيفصل سي اسدي. او  فلت ين   يئ  سيفصل سي اسدي   

  2020  .او  فلت ين ل تصف سيفصل سي اسدي. او  فلت ين ل تصف سيفصل سي اسدي   

  1010   او  يزتطبئقيت سيعلزئ  او  يزتطبئقيت سيعلزئ   

  1010   او  يإل تبياست سيشف ئ  او  يإل تبياست سيشف ئ   

ئ    لوز  سيويلع  ل سعئ  سلت ي ديت ل تصدف سيفصدل سي اسددي  ئ    لوز  سيويلع  ل سعئ  سلت ي ديت ل تصدف سيفصدل سي اسددي    ..بب

ت ت ب  دب  د   ساللت ي يت سي  يمئ   ئدت   اعال  دي يزطدالب  بدل ساللت دين ساللت ي يت سي  يمئ   ئدت   اعال  دي يزطدالب  بدل ساللت دين

  ل يدب. ل يدب. 

ألدددي بيي ددددب  يزلقدددااست سي قيفئددد   سيعزددد   سف ددددي ئ   لتطزبددديت ألدددي بيي ددددب  يزلقدددااست سي قيفئددد   سيعزددد   سف ددددي ئ   لتطزبددديت   ..وددد  وددد  

سيويلعد   فئدت  اضديف   اودديت سف تبدياست سيعلزئد   سيشدف ئ  ايددى سيويلعد   فئدت  اضديف   اودديت سف تبدياست سيعلزئد   سيشدف ئ  ايددى 

   او . او .  8080الت ين   يئ  سيفصل سي اسدي يتصبح الت ين   يئ  سيفصل سي اسدي يتصبح 
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رلن سلت ين   يئد  سيفصدل أل  لقداا  اسددي ئكد ن دديعتئن عزدى رلن سلت ين   يئد  سيفصدل أل  لقداا  اسددي ئكد ن دديعتئن عزدى   ..    

  سألك ا.  سألك ا.  

فصدل فصدل   أ أ   فديفدياذس  صدل لع يد  سيتاسكلدي اذس  صدل لع يد  سيتاسكلدي   ––أكي ئلئدي  أكي ئلئدي    ––ئ ذا سيطييب ئ ذا سيطييب   ..ه ه 

  فديفديفإذس ي  ئدتطع افدع لع يد  سيتاسكلدي فإذس ي  ئدتطع افدع لع يد  سيتاسكلدي   2.02.0ايى أ ل لن ايى أ ل لن    اسدي اسدي

سيفصزئن سيتييئئن ئ و  ي  ا ذسا  ين.  ئود ر يلوزد  سيكزئد  لد ح سيفصزئن سيتييئئن ئ و  ي  ا ذسا  ين.  ئود ر يلوزد  سيكزئد  لد ح 

سيطييب فاص  سدت  يمئ   أ ئاة يافع لع يد  سيتاسكلدي.  ئ تددب سيطييب فاص  سدت  يمئ   أ ئاة يافع لع يد  سيتاسكلدي.  ئ تددب 

  (. (. 1414سيلع ل سيتاسكلي طبقي  يزلي ة ا    سيلع ل سيتاسكلي طبقي  يزلي ة ا    

  َظبو انزقييى َظبو انزقييى 
   تتبع سيكزئ   ظي  سيديعيت سيلعتل ة  سيذ  ئعتل  عزدى أن سي  د ة تتبع سيكزئ   ظي  سيديعيت سيلعتل ة  سيذ  ئعتل  عزدى أن سي  د ة

سألديدددئ  اددي سيلقدداا سي اسدددي  يددئ  سيددد   سي اسدددئ   ئكدد ن سألديدددئ  اددي سيلقدداا سي اسدددي  يددئ  سيددد   سي اسدددئ   ئكدد ن 

كل لقاا ب ظي  سي قيط  سيذ  كل لقاا ب ظي  سي قيط  سيذ    فيفي ظي  سيتقئئ  عزى أدي  سيتق ئا  ظي  سيتقئئ  عزى أدي  سيتق ئا 

  ئ    طبقي  يزو  ل سيتييي: ئ    طبقي  يزو  ل سيتييي: 
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سي ددددددددب  سيلم ئددددددد  سي ددددددددب  سيلم ئددددددد  

  يل او يل او 
سيتقدددددددددددددددددددد ئا سيتقدددددددددددددددددددد ئا    قيط قيطسيسي  سيتق ئاسيتق ئا

  سي صفيسي صفي

  AA  44++  فأك افأك ا  %%  9900

ا ددل لددن ا ددل لددن   --  %%  8855  للتيرللتير

9900  %%  
AA  33..77  

س ددددل لددددن س ددددل لددددن --  8800%%

8855%%  
++BB  33..33  

  وئ  و سوئ  و س
س ددددل لددددن س ددددل لددددن --  7755%%

8800%%  
BB  33  

س ددددل لددددن س ددددل لددددن --  7700%%

7755%%  
++CC  22..77  

  وئ وئ 
س ددددل لددددن س ددددل لددددن --  6655%%

7700%%  
CC  22..44  

س ددددل لددددن س ددددل لددددن --  6600%%

6655%%  
++DD  22  

  لقب للقب ل
س ددددل لددددن س ددددل لددددن --  5500%%

6600%%  
DD  11..77  

  اسدباسدب  صفاصفا  FF  %%5500س ل لن س ل لن 

  1.71.7سيلقدداا اذس  صددل عزددى لت دددط سيلقدداا اذس  صددل عزددى لت دددط   فدديفدديبددا سيطييددب  يو ددي بددا سيطييددب  يو ددي  ئعت ئعت  

فإ د  ئودب فإ د  ئودب DD    عزى سأل ل.  في  يي   ص ل سيطييب عزدى تقد ئا  عزى سأل ل.  في  يي   ص ل سيطييب عزدى تقد ئا  

 اال دئت   ضع   اال دئت   ضع    2.02.0عزئ  سي ص ل عزى لع ل تاسكلي أك ا لن عزئ  سي ص ل عزى لع ل تاسكلي أك ا لن 

(  ئكدد ن لعاضدددي  (  ئكدد ن لعاضدددي  1717ت ددت سيلال ظدد  سألكي ئلئددد   س ظددا سيلدددي ة ت ددت سيلال ظدد  سألكي ئلئددد   س ظددا سيلدددي ة 

  يزفصل لن سيكزئ .يزفصل لن سيكزئ .

  



 

 
24 

   ديب سيلع ل سيتاسكلي ديب سيلع ل سيتاسكلي  ..أأ  

  عزى سي    سيتييي: عزى سي    سيتييي:   GGPPAAئت   ديب سيلع ل سيتاسكلي يزطييب ئت   ديب سيلع ل سيتاسكلي يزطييب           

     فدديفدديئدت  ضدداب  ئلد  تقدد ئا كددل لقداا  اسدددي  سي قديط سيل ضدد   ئدت  ضدداب  ئلد  تقدد ئا كددل لقداا  اسدددي  سي قديط سيل ضدد  

ع   سيديعيت سيلعتل ة ي ذس سيلقداا ي  صدل ع   سيديعيت سيلعتل ة ي ذس سيلقداا ي  صدل   فيفيسيو  ل سيديبق( سيو  ل سيديبق( 

  عزى ع   سي قيط سي يص  بكل لقاا  اسدي. عزى ع   سي قيط سي يص  بكل لقاا  اسدي. 

    ب. ب. دول فئ ي سيطييدول فئ ي سيطيي  سيتيسيتيئت  ولع  قيط كل سيلقااست سي اسدئ  ئت  ولع  قيط كل سيلقااست سي اسدئ  

   ئت   دل  لول ل سي قيط عزى اولييي سيديعيت سيلددوز  يزطييدب ئت   دل  لول ل سي قيط عزى اولييي سيديعيت سيلددوز  يزطييدب

  ي  صل عزى سيلع ل سيتاسكلي كلي ئزي: ي  صل عزى سيلع ل سيتاسكلي كلي ئزي: 

  

سيلعدددددددددد ل سيتاسكلددددددددددي سيلعدددددددددد ل سيتاسكلددددددددددي 

  GGPPAA))==    

  لول ل سي قيطلول ل سي قيط

اولدددددددددييي سيدددددددددديعيت اولدددددددددييي سيدددددددددديعيت 

  سيلدوز سيلدوز 

   ديب سيتق ئا سيعي  ديب سيتق ئا سيعي   ..بب  

ئددت   ددديب سيتقدد ئا سيعددي  يزطييددب ب ددي  عزددى سيلعدد ل سيتاسكلددي طبقددي  ئددت   ددديب سيتقدد ئا سيعددي  يزطييددب ب ددي  عزددى سيلعدد ل سيتاسكلددي طبقددي  

  يزو  ل سيتييي:يزو  ل سيتييي:
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سيتقددددددددددددددددددددد ئا سيتقددددددددددددددددددددد ئا   سيتق ئاسيتق ئا  سيلع ل سيتاسكليسيلع ل سيتاسكلي

  سي صفيسي صفي

44..00  AA++  للتيرللتير  

  AA  لنلن    77..33ايى أ ل لن ايى أ ل لن   00..44

BB  لنلن    33..33ايى أ ل لن ايى أ ل لن   77..33
++

  وئ  و س  وئ  و س    

  BB  لنلن    00..33ايى أ ل لن ايى أ ل لن   33..33

CC  لنلن    77..22ايى أ ل لن ايى أ ل لن   00..33
++

  وئ وئ   

  CC  لنلن    33..22ايى أ ل لن ايى أ ل لن   77..22

DD  لنلن    00..22ايى أ ل لن ايى أ ل لن   33..22
++

  لقب للقب ل  

  DD  لنلن    77..11ايى أ ل لن ايى أ ل لن   00..22

  ضعئفضعئف  FF  أ ل لنأ ل لن  77..11

ئلدد ح سيطييددب لاتبدد  سيشدداف فددي  ييدد  سوتئدديره يولئددع سي  دد ست ئلدد ح سيطييددب لاتبدد  سيشدداف فددي  ييدد  سوتئدديره يولئددع سي  دد ست   ..جج  

بشداط أال بشداط أال   3.03.0سي اسدئ  سيتدي  ادد ي بلعد ل تاسكلدي الئقدل عدن سي اسدئ  سيتدي  ادد ي بلعد ل تاسكلدي الئقدل عدن 

ترئ  فتاة سي اسدد  عدن أابدع دد  ست أكي ئلئد   أن ال ئكد ن  د  ترئ  فتاة سي اسدد  عدن أابدع دد  ست أكي ئلئد   أن ال ئكد ن  د  

  ادب في أ  لقاا.ادب في أ  لقاا.

لعددد ل لعددد ل ئعتبدددا سيطييدددب  يو دددي  فدددي سيتقددد ئا سيعدددي  اذس  صدددل عزدددى ئعتبدددا سيطييدددب  يو دددي  فدددي سيتقددد ئا سيعدددي  اذس  صدددل عزدددى   ..    

  عزى سأل ل.عزى سأل ل.  2.02.0تاسكلي تاسكلي 
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  انزسىة واإلعبدح انزسىة واإلعبدح 
لقداا فعزئد  اعدي ة  اسددت   ساللت دين فئد  لقداا فعزئد  اعدي ة  اسددت   ساللت دين فئد    فديفدياذس ادب سيطييدب اذس ادب سيطييدب   ..  أأ

سيلقاا بعد  اعدي ة  اسددت  ت تددب يد  سيلقاا بعد  اعدي ة  اسددت  ت تددب يد    فيفيلاة أ ا . فإذس  وح لاة أ ا . فإذس  وح 

 صل عزئ ي  ئ دب لع ي  سيتاسكلي عزى  صل عزئ ي  ئ دب لع ي  سيتاسكلي عزى   سيتيسيتيسي اويت سيفعزئ  سي اويت سيفعزئ  

  اذس سألدي . اذس سألدي . 

فإ دد  ئودد ر يدد  فإ دد  ئودد ر يدد    2.02.0يددب أ ددل لددن يددب أ ددل لددن اذ كددين سيلعدد ل سيتاسكلددي يزطياذ كددين سيلعدد ل سيتاسكلددي يزطي  ..  بب

سفعددي ة فئلددي الئرئدد  عددن أابعدد  لقددااست  دد   وددح فئ ددي بتقدد ئا سفعددي ة فئلددي الئرئدد  عددن أابعدد  لقددااست  دد   وددح فئ ددي بتقدد ئا 

كلدي   ت تددب يد  كلدي   ت تددب يد  سس"لقب ل لشا ط"  ذيك يت دئن لع يد  سيتا"لقب ل لشا ط"  ذيك يت دئن لع يد  سيتا

 صل عزئ ي في  يي   وي د  بتقد ئا أعزدى  صل عزئ ي في  يي   وي د  بتقد ئا أعزدى   سيتيسيتيسي اويت سيفعزئ  سي اويت سيفعزئ  

   ئ دب لع ي  سيتاسكلي عزى اذس سألدي . ئ دب لع ي  سيتاسكلي عزى اذس سألدي .

  انسجم األكبدمييانسجم األكبدميي
   اددد  بئدددين ئ ضدددح ددددئا سيطييدددب سي اسددددي  : اددد  بئدددين ئ ضدددح ددددئا سيطييدددب سي اسددددي  ئليئليسألكدددي سألكدددي سيددددول سيددددول :

 ئشددلل سيلقددااست سيتددي ئ اددد ي فددى كددل فصددل  اسدددي بال راددي  ئشددلل سيلقددااست سيتددي ئ اددد ي فددى كددل فصددل  اسدددي بال راددي 

 أا يل ي  ع      ست ي سيلقااة  سيتقد ئاست سيتدي  صدل عزئ دي   أا يل ي  ع      ست ي سيلقااة  سيتقد ئاست سيتدي  صدل عزئ دي  

  سيفصدزيسيفصدزي ال ر   ئ  تزك سيتق ئاست  كلدي ئ ضدح سيددول سيلعد ل  ال ر   ئ  تزك سيتق ئاست  كلدي ئ ضدح سيددول سيلعد ل 

ااست ااست  سيلع ل سيتاسكلدي  بئدين سيتقد ئا سيعدي   بيفضديف  ايدى سيلقد سيلع ل سيتاسكلدي  بئدين سيتقد ئا سيعدي   بيفضديف  ايدى سيلقد

  سيتي أعفى ل  ي سيطييب سيل  ل لن كزئ  ويلعئ  أ اى.سيتي أعفى ل  ي سيطييب سيل  ل لن كزئ  ويلعئ  أ اى.
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   تقدد ئا "غئددا لكتلددل": تقدد ئا باصدد  سيدد اويت لر تددي  يكددل لقدداا تقدد ئا "غئددا لكتلددل": تقدد ئا باصدد  سيدد اويت لر تددي  يكددل لقدداا

ئتعذا عزى سيطييب ادتكليل لتطزبيتد  فدي سيل عد  سيل د     ذيدك ئتعذا عزى سيطييب ادتكليل لتطزبيتد  فدي سيل عد  سيل د     ذيدك 

بدييالر بدييالر   سألكدي ئليسألكدي ئليسيدول سيدول   فيفيبع  ل سفق  لوز  سيقد   ئالر ي  بع  ل سفق  لوز  سيقد   ئالر ي  

  IICC.).)  

  ر تدي  يكدل لقداا تقتضدى طبئعدد  ر تدي  يكدل لقداا تقتضدى طبئعدد  تقد ئا "لددتلا": تقد ئا ئاصد  لتقد ئا "لددتلا": تقد ئا ئاصد  ل

 اسدددت  أك ددا لددن فصددل  اسدددي فدددتكليي    ئالددر يدد  بددييالر  اسدددت  أك ددا لددن فصددل  اسدددي فدددتكليي    ئالددر يدد  بددييالر 

  IIPP.).)  

    لز  ظ :  ضد ا سيطييدب ل يضداست لقداا لدي كلددتلع ئددتزر  لز  ظ :  ضد ا سيطييدب ل يضداست لقداا لدي كلددتلع ئددتزر

ل سفق  لوز  سيقد   أن ئك ن سيطييدب لقئد س  بييكزئد   ئالدر يد  ل سفق  لوز  سيقد   أن ئك ن سيطييدب لقئد س  بييكزئد   ئالدر يد  

  (. (. AAUUبييالر  بييالر  

    لن سيكزئ   لن سيكزئ (  ضع سيطييب ت ت سيلال ظ  سألكي ئلئ   فصز(  ضع سيطييب ت ت سيلال ظ  سألكي ئلئ   فصز1717لي ة  لي ة  

   عدد س سيفصددل سي اسدددي عدد س سيفصددل سي اسدددي   --أ  فصددل  اسددديأ  فصددل  اسدددي  فدديفددياذس  صددل سيطييددب اذس  صددل سيطييددب

( فإ   ( فإ   2.002.00    سيذى ئزي ايت ي   بييكزئ  عزى لع ل تاسكلي أ ل لنسيذى ئزي ايت ي   بييكزئ  عزى لع ل تاسكلي أ ل لن

ئ ضددع ت ددت سيلال ظدد  سألكي ئلئدد   ددالل سيفصددل سي اسدددي سيددذى ئ ضددع ت ددت سيلال ظدد  سألكي ئلئدد   ددالل سيفصددل سي اسدددي سيددذى 

  ئزئ .ئزئ .

   ئك ن عزى سيطييب سيل ض ل ت ت سيلال ظ  سألكي ئلئد  أن ئافدع ئك ن عزى سيطييب سيل ض ل ت ت سيلال ظ  سألكي ئلئد  أن ئافدع

لد ة أ صدياي  ال د  لد ة أ صدياي  ال د    فديفديعزى سأل ل  ذيدك عزى سأل ل  ذيدك   2.02.0لع ي  سيتاسكلي ايى لع ي  سيتاسكلي ايى 
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فصددد ل  اسددددئ  لتتييئددد    ئاددددل ايئددد  ا دددذسا يتدددذكئاه بييفصدددل فصددد ل  اسددددئ  لتتييئددد    ئاددددل ايئددد  ا دددذسا يتدددذكئاه بييفصدددل 

سي اسدددي سأل ئددا اذس أكلددل فصددزئن  اسدددئئن   ن سي صدد ل ايددى سي اسدددي سأل ئددا اذس أكلددل فصددزئن  اسدددئئن   ن سي صدد ل ايددى 

  سيلع ل سيلطز ب.سيلع ل سيلطز ب.

   ال ئدلح يزطييب سيل ض ل ت دت سيلال ظد  سألكي ئلئد  بييتددوئل ال ئدلح يزطييب سيل ض ل ت دت سيلال ظد  سألكي ئلئد  بييتددوئل

  بيددت  ي بيددت  ي  اسددي   اسددي  ( دديع  لعتلد ة  دالل سيفصدل سي( دديع  لعتلد ة  دالل سيفصدل سي1212ألك ا لن  ألك ا لن  

فصل سيت اج فئدلح يزطييب بيفضيف  ايى لي تق   بتدوئل لقاا فصل سيت اج فئدلح يزطييب بيفضيف  ايى لي تق   بتدوئل لقاا 

   س   بع   ديعيت  ان كين ذيك كيفئي  يت او . س   بع   ديعيت  ان كين ذيك كيفئي  يت او .

  . ال ت طبق اذه سيلي ة عزى سيفصل سي اسدي سيصئفي ان  و .ال ت طبق اذه سيلي ة عزى سيفصل سي اسدي سيصئفي ان  و  

   سيفصددل لددن سيكزئدد    يمئددي  ئددت   فددق لددي ئقددااه سيلوزدد  سألعزددى سيفصددل لددن سيكزئدد    يمئددي  ئددت   فددق لددي ئقددااه سيلوزدد  سألعزددى

  يزويلعيت.يزويلعيت.

  اإلَذار اإلَذار 
    سيلقداا ايدى سيلقداا ايدى   فديفدي يي   ص ل  دب  غئيب   يي   ص ل  دب  غئيب    فيفييزطييب يزطييب ئ و  ا ذساس  ئ و  ا ذساس

% % 2525% عن طائق كش ف تعزن بييكزئ    اذس تعد ت سي ددب  % عن طائق كش ف تعزن بييكزئ    اذس تعد ت سي ددب  2020

فإ دد  ئت ددذ  دداسا ب الددين سيطييددب لددن   دد ل سفلت ددين  ئ دددب فإ دد  ئت ددذ  دداسا ب الددين سيطييددب لددن   دد ل سفلت ددين  ئ دددب 

   صفا(. صفا(.  00..00سيلقاا لع ل سيلقاا لع ل   فيفييزطييب يزطييب 
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  رأديت انطالةرأديت انطالة

 َظبو رأديت انطالة 

عليها قانون تنظيم الجامعات والئحته  يطبق على الطالب كافة القواعد التي نص -أ
التنفيذية والتعديالت التي تطرأ عليهما بشؤن تؤديب الطالب والتي تنص على المواد 

  :التاليه

يعتبر مخالفة تؤديبية كل إخالل بالقوانين :(   )من قانون تنظيم الجامعات 124مادة 

 - :واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى األخص

 .ة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعيةاألعمال المخل -1

تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو اإلمتناع المدبر عن حضور الدروس  -2

 .والمحاضرات واألعمال الجامعية األخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها

كل فعل يتنافى مع الشرؾ والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل  -3

 .الجامعة أو خارجها

إخالل بنظام األمتحانات أو الهدوء الالزم له وكل ؼش فى إمتحان أو شروع كل  -4

 .فيه

 .كل إتالؾ للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها -5

كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو اإلشتراك فيها بدون ترخيص سابق من  -6

 .السلطات الجامعية المختصة

رائد حائط أو صور بالكليات وجمع توقيعات بدون توزيع النشرات أو إصدار ج -7

 .ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة

اإلعتصام داخل المبانى الجامعية أو اإلشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام  -8

 .أو اآلداب

 
يلؽى قيد الطالب إذا إرتكب مخالفة تخل باآلداب أو تخالؾ أنظمة الكلية أو  -ب

 .ق فى حقه الئحة تؤديب الطالب بما يتفق مع قانون تنظيم الجامعاتالجامعة أو طب

 حبالد انغش

 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 125تخضع حاالت الؽش لنص المادة  -أ

كل طالب يرتكب ؼشا فى إمتحان أو شروعا    :(من قانون تنظيم الجامعات125مادة 
يد أو من ينوب عنه فى لجنة اإلمتحان ويحرم فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العم

من دخول اإلمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد هذا اإلمتحان 
ويحال إلى مجلس التؤديب. أما فى األحوال األخرى فيبطل اإلمتحان بقرار من مجلس 

نت قد منحت التؤديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطالن الدرجة العلمية إذا كا

 .للطالب قبل كشؾ الؽش
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 انعقىثبد انزأديجيخ

من الالئحة التنفيذية  126يخضع الطالب للعقوبات التؤديبية طبقا لنص المادة  -أ

 .لقانون تنظيم الجامعات

  :العقوبات التؤديبية هى   :()من قانون تنظيم الجامعات 126مادة 

 التنبيه شفاهة أو كتابة. .1

 اإلنذار. .2
 عض الخدمات الطالبية.الحرمان من ب .3
 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا. .4
 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرا. .5
 الحرمان من اإلمتحان فى مقرر أو أكثر. .6
وقؾ قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراة لمدة ال تجاوز شهرين أو  .7

 لمدة فصل دراسى.
 رر أو أكثر.إلؽاء إمتحان الطالب فى مق .8
 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصال دراسيا. .9

 الحرمان من اإلمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر. .10
 حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراة مدة فصل دراسى أو أكثر. .11
 الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى. .12
الجامعات األخرى ويترتب  الفصل النهائى من الجامعة ويبلػ قرار الفصل إلى .13

عليه عدم صالحية الطالب للقيد أو التقدم إلى اإلمتحانات فى جامعات 
 جمهورية مصر العربية.

ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التؤديبية داخل الكلية ويجب إبالغ  -ب

 .القرارات إلى ولى أمر الطالب
ديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملؾ وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التؤ -ج

 .الطالب

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثالث  -د

 .سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار
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 كهيخ نهطالة اخلذيبد انزي رقذيهب ان
 

نًمؽؼاد انًشبؼكخ انكبيهخ فٍ رضدُم انطالة ثدًُغ انًضزىَبد فٍ ا -1

انعؼاصُخ انزٍ َطزبؼوَهب وغنك ضالل انفظهٍُ انعؼاصٍُُ يٍ كم ػبو أكبظًٍَ 

 زُش رطجك انكهُخ َظبو انضبػبد انًؼزًعح.

االيزسبَبد انضبثمخ انطبطخ ثدًُغ انفؽق انعؼاصُخ، اندعاول انعؼاصُخ وَشؽ  -2

وأزعاس وكػنك يىاػُع االيزسبَبد انؼًهُخ وانُظؽَخ، ثبالضبفخ ئنً أَخ أضجبؼ أ

 رهى انطالة و أػضبء هُئخ انزعؼَش ػهً يىلغ انكهُخ.

انًىخىظح  شجكخ االَزؽَذانطبطخ ثبنطالة ػهٍ انسبصجبد ضجظ أخهزح  -3

ثبنكهُخ وغنك نكٍ َضزطُغ كم طبنت ػًم زضبة انكزؽوٍَ ضبص ثه ػهٍ خبيؼخ 

ًَكُخ يٍ ػًم ثؽَع انكزؽوٍَ ضبص ثه وَكىٌ نعَه زضبة نهعضىل  كفؽ انشُص

 ٍ شجكخ االَزؽَذ.ػه

 ثبنكهُخ. َشؽ خًُغ األضجبؼ انهبيخ ػهً شبشخ انؼؽع انًؽئٍ وانًىخىظ -4

 ركؽَى انطالة انًزفىلٍُ ػهًُب و فٍ خًُغ االَشطخ وطؽف يكبفئبد نهى. -5

رىفُؽ انًُبش انؼهًٍ وانزكُىنىخٍ وانجُئخ انؼهًُخ انزٍ رضزطعو طؽق رعؼَش  -6

 رفبػهُخ غُهؽ رمهُعَخ.

انًؼبيم واالخهزح نهطالة نهمُبو ثؼًم يشبؼَغ انزطؽج وانًهبو رىفُؽ  -7

 انعؼاصُخ انًكهفىٌ ثهب.

رطظُض صبػبد يكزجُخ يٍ اػضبء هُئخ انزعؼَش وانهُئخ انًؼبوَخ  -8

 نالصزًبع نًشبكم واصزفضبؼاد انطالة ػهٍ يعاؼ انؼبو انعؼاصٍ.

ٍ انمُبو رطظُض صبػبد اَشطخ طالثُخ وؼَبظح ػهًُخ نزشدُغ انطالة ف -9

 ثبالَشطخ انؼهًُخ وانؽَبضُخ.
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  ثبَيبا ثبَيبا 
  أعضبء هيئخ انزذريس واذليكمأعضبء هيئخ انزذريس واذليكم

    كهيخكهيخاإلداري نهاإلداري نه
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 هيئة التدريسأعضبء 
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 أعضبء هيئة التدريس املعبونة 
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  ثبنثبا ثبنثبا 
  

    اخلطخ انذراســــــيخاخلطخ انذراســــــيخ
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 اخلطخ انذراسيخ نهفزقخ األوىل 
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 اخلطخ انذراسيخ نهفزقخ انثبَيخ 
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 اخلطخ انذراسيخ نهفزقخ انثبنثخ
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 اخلطخ انذراسيخ نهفزقخ انزاثعخ
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  راثعبا راثعبا 
  طالثيخطالثيخاألَشطخ اناألَشطخ ان

  االجزًبعيخاالجزًبعيخ  وادلُحوادلُح
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 االحتبداد انطالثيخ 
ىىتهدفىاالتحاداتىالطالبوةىإلىىتحقوقىماىوأتيى:ىتهدفىاالتحاداتىالطالبوةىإلىىتحقوقىماىوأتيى:ى

ت  ععلك  ..11 ت  ععلكتنمةعلككاقععةمككالو ةعلكوكألخال ةععلكوكاعوعيككاععوطنيكوكاقعوميكايطععال كوك  تنمةعلككاقععةمككالو ةعلكوكألخال ةععلكوكاعوعيككاععوطنيكوكاقعوميكايطععال كوك 
كككاالصلكايمكايتىبللككامسئولكعنكألكئيم.كاالصلكايمكايتىبللككامسئولكعنكألكئيم.

نككاسع ت كنككاسع ت كبلنككاطال كوتوثلقككالوكزطكبلعنيمكويعلبلنككاطال كوتوثلقككالوكزطكبلعنيمكويعلككلوحككإلخ  كوكاصتك للوحككإلخ  كوكاصتك لبثكبثك  ..22
  أعض  كىلئلككاتتليس.أعض  كىلئلككاتتليس.

  ككتخ فكموكى ككاطال كو تلكتيمكوصقيي كوتخجةىي .ككتخ فكموكى ككاطال كو تلكتيمكوصقيي كوتخجةىي .  ..33

  نخلكوتخجةعكتكوينككألسلككاطالبةل.نخلكوتخجةعكتكوينككألسلككاطالبةل.  ..44

  نخلكوتنظةمككألنخطلككالي ضةلكوكالجتم عةلكوكاكخاةلكوكاانةلكوكاثق فةل.نخلكوتنظةمككألنخطلككالي ضةلكوكالجتم عةلكوكاكخاةلكوكاانةلكوكاثق فةل.  ..55

تنظععةمككالسععتا ت كمععنكط  عع  ككاطععال كفععيكختمععلككامجتمعععكزمعع كةىععوتكعيعع كتنظععةمككالسععتا ت كمععنكط  عع  ككاطععال كفععيكختمععلككامجتمعععكزمعع كةىععوتكعيعع ك  ..66
  كاوطنكز اخلل.كاوطنكز اخلل.

  

  ن االتحاد لجا
ىىمنىاللجانىالتالوة:منىاللجانىالتالوة:ىىالكلوةالكلوةوتكونىىاتحادىطالبىوتكونىىاتحادىطالبى

كككاطالبةل.كاطالبةل.كك.كاجنلككألسعل.كاجنلككألسعل11
كككككككككككككك...ككايجنلككاثق فةل.ككايجنلككاثق فةل22
كككك...ككايجنلككاانةل.ككايجنلككاانةل33
كككك...كككايجنلككالي ضةل.كككايجنلككالي ضةل44
كك.كاجنلككاجوكالكوكاختم  ككاى مل..كاجنلككاجوكالكوكاختم  ككاى مل.55
كك.كاجنلككانخ طككالجتم عيكوكال ال .ك.كاجنلككانخ طككالجتم عيكوكال ال .ك66
كك.كاجنلككاز ثككاىيم كوكاتكنواوج ..كاجنلككاز ثككاىيم كوكاتكنواوج .77
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 الكليةاتحاد طالب مجلس 

المسككددونىللرسككومىىالمسككددونىللرسككومىىىىالكلوككةالكلوككةمككنىطككالبىىمككنىطككالبىىسككنووا ىسككنووا ىوشكككلىاتحككادىالطككالبىىىوشكككلىاتحككادىالطككالبىىى
  كالتالي:كالتالي:ىىالدراسوةالدراسوة

ككأوكمنكلنلزوك.أوكمنكلنلزوك.كككاكيةلكاكيةل:ككأ.تكعملتك:ككأ.تكعملتكككلكئتككالت  تلكئتككالت  ت.ك.ك11
وكايلئععلكوكايلئععلككك:كلكئععتكاكععنكاجنعلكمععنككاسعع ت كأعضع  كىلئععلككاتععتليس:كلكئععتكاكععنكاجنعلكمععنككاسعع ت كأعضع  كىلئععلككاتععتليسلوكتككايجع نلوكتككايجع ن.ك.ك22

كك..كامى ونلكامى ونل
ككس عتكمنككاطال كاكنكاجنل.س عتكمنككاطال كاكنكاجنل.:ككنتخ  كأملنك،كوأملنكم:ككنتخ  كأملنك،كوأملنكمأمن  ككايج نأمن  ككايج ن.ك.ك33
  .ك.كز اكيةلز اكيةللئةسككاجي  ككاانيكالع ةلككاطال كلئةسككاجي  ككاانيكالع ةلككاطال ك:ك:كأملنكصنتوقككامجيسأملنكصنتوقككامجيس.ك.ك44
  

  لنتخ ككامجيسكأملنً كوأملنً كمس عتًككمنكبلنكأعض ئوكمنككاطال .لنتخ ككامجيسكأملنً كوأملنً كمس عتًككمنكبلنكأعض ئوكمنككاطال .
  

  

  ::الكليةالكليةيختص مجلس اتحاد طالب يختص مجلس اتحاد طالب 

  ككفيكضو ككابلكمجككامقتملكمنككايج ن.فيكضو ككابلكمجككامقتملكمنككايج ن.كككاكيةلكاكيةللسمكسة سلككت  تكطال كلسمكسة سلككت  تكطال ك
  عمنكاج نكمجيسككالت  تككامختيالكومت زىلكتنال ى .عمنكاج نكمجيسككالت  تككامختيالكومت زىلكتنال ى .كككعتم تكبلكمجكعتم تكبلكمج  

  تو يعككالعتم تك ككام اةلكعي ككايجع نكووضععككاموك نعلككاسعنوةلكايمجيعسكتو يعككالعتم تك ككام اةلكعي ككايجع نكووضععككاموك نعلككاسعنوةلكايمجيعسك
  وكايج ن.وكايج ن.

  .كعتم تكبلكمجكعمنكاج نكمجيسككالت  ت.كعتم تكبلكمجكعمنكاج نكمجيسككالت  ت  

  .تنسلقككاىمنكبلنكاج نكمجيسككالت  تككامختيال.تنسلقككاىمنكبلنكاج نكمجيسككالت  تككامختيال  
  

 اإلجراءات المتبعة لتنفيذ النشاط  

م ععتتكفةععوكم ععتتكفةععوكككز اكيةععلز اكيةععلعععنككانخعع طكبععرتكل كلع ةععلككاطععال كعععنككانخعع طكبععرتكل كلع ةععلككاطععال كةقععتمكطيعع كايمسععئولكةقععتمكطيعع كايمسععئولك  --11
ككنوعةعععلككانخععع طكوكامل كنةعععلككامقتل عععلكوتععع ليىكوملععع نككاتنالععع كزىعععتكموكفقعععلنوعةعععلككانخععع طكوكامل كنةعععلككامقتل عععلكوتععع ليىكوملععع نككاتنالععع كزىعععتكموكفقعععل

ت.كلكئتككايجنلك)كأوككاسلتكت.كلكئتككألسل ك(كثمكأ.تكلكئتككالت  تكثمكلتمكت.كلكئتككايجنلك)كأوككاسلتكت.كلكئتككألسل ك(كثمكأ.تكلكئتككالت  تكثمكلتمككاسلتككاسلتك
  ..كاكيةلكاكيةلكالعتم تكمنككاسلتكأ.تكعملتككالعتم تكمنككاسلتكأ.تكعملتك
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خلكفككاك منكعي كتنالع كىع كككانخع طكخلكفككاك منكعي كتنالع كىع كككانخع طكاالاالكككاكيةلكاكيةللتمكت تلتكمخلفلنكمنك بنكلتمكت تلتكمخلفلنكمنك بنك  --22
كك،كوةقتمكتقليلكزىتكتنال ككانخ ط.،كوةقتمكتقليلكزىتكتنال ككانخ ط.

لعععتمككإلععععالنكعيععع ككاطعععال ككاعععلك بلنكفعععيككالخعععتلكككفعععيككألنخعععطلككاانةعععلكلعععتمككإلععععالنكعيععع ككاطعععال ككاعععلك بلنكفعععيككالخعععتلكككفعععيككألنخعععطلككاانةعععلك  --33
   اال ك....ككاى(. اال ك....ككاى(.كك––فنكتخللييكفنكتخللييككك––مى لضكمى لضككك––)مسل ةلك)مسل ةلك

  لتمكتنال ككانخ ط.لتمكتنال ككانخ ط.  --44
  

 جلبٌ االحتبد 
 ( لجنة األسر الطالبية 1)

  

ككتختصكزم كليي:تختصكزم كليي:
ككوتعمكنخ طي .وتعمكنخ طي .ككز اكيةلز اكيةلعكتكوينككألسلكعكتكوينككألسلكتخجةتخجةكك--
  ..ز اكيةلز اكيةلكاتنسلقكبلنكنخ طككألسلككامختيالككاتنسلقكبلنكنخ طككألسلككامختيالككك--

ةستملكةستملكككز اكيةلز اكيةللتمككإلعالنكعنكتخللنككألسلككاطالبةلكمنككالومككألولكايتلكسلكلتمككإلعالنكعنكتخللنككألسلككاطالبةلكمنككالومككألولكايتلكسلك
مععنكلععنكععع مكتلكسععيكةخععتلطكأنكةلععونككاط اعع كمنتظمععً كمععنكلععنكععع مكتلكسععيكةخععتلطكأنكةلععونككاط اعع كمنتظمععً ككك1212//3131كاتسععجلنكك تعع ككاتسععجلنكك تعع ك

لعععتك لعععتكز اتلكسعععلكومسعععتتًككايلسعععومككاتلكسعععةل.كوتق  كألسعععل كفعععيك  اعععلكككتمععع لككانصععع  ككألسعععل كفعععيك  اعععلكككتمععع لككانصععع  كز اتلكسعععلكومسعععتتًككايلسعععومككاتلكسعععةل.كوتق 
(كخمسعونكجنليعً كفعيك سع  ك(كخمسعونكجنليعً كفعيك سع  ك5050(كط ازً كوستكتكمبيع ك)(كط ازً كوستكتكمبيع ك)5050كاق نونيكاألسل كوىوك)كاق نونيكاألسل كوىوك)

كككالت  ت.كالت  ت.
  الموافقات المطلوبة:الموافقات المطلوبة:

ككلكئتكاجنلككألسللكئتكاجنلككألسلكك--22ككككلكئتككألسل كلكئتككألسل ككك--11

كككاكيةلكاكيةلعملتكعملتككك--44ككككلكئتككالت  تلكئتككالت  تكك--33
  
  

كك ط طوتم لسككألسل كنخ طي كزىتكتخللنكمجيسككإلتكل كوتقتةمكخطوككانخوتم لسككألسل كنخ طي كزىتكتخللنكمجيسككإلتكل كوتقتةمكخطوككانخ
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 (  اللجنة الثقافية2)

ككوتختصكزم كليي:وتختصكزم كليي:
تنظةمكأوجوككانخع طككاثقع فيكوكاىمعنكعيع كتنمةعلككايوكةع  كوكاميع لك ككتنظةمكأوجوككانخع طككاثقع فيكوكاىمعنكعيع كتنمةعلككايوكةع  كوكاميع لك كككك--

كككألتبةلكايطال .كألتبةلكايطال .
كككاىمنكعي كتنمةلككاط    ككألتبةلكوكاثق فةلكايطال .كاىمنكعي كتنمةلككاط    ككألتبةلكوكاثق فةلكايطال .كك--
كك  تنظععةمككانععتوك كوكام  ضععلك ككاثق فةععلكفععيككاموضععوع  ككاتععيكتلعععتنظععةمككانععتوك كوكام  ضععلك ككاثق فةععلكفععيككاموضععوع  ككاتععيكتلعععكك--

ككايطال .ايطال .كامستوىككاثق فيكوكاالل ككامستوىككاثق فيكوكاالل ك
  

    (  اللجنة الفنية3)

ككوتختصكزم كليي:وتختصكزم كليي:
  

تنمةععلككاموكىعع ككاانةععلككامختياععلكايطععال كوكاللتاعع عكزمسععتوكى كوك   مععلكتنمةععلككاموكىعع ككاانةععلككامختياععلكايطععال كوكاللتاعع عكزمسععتوكى كوك   مععلككك--
كككا اال ككاانةلكوكامى لضككاتيكتبل كنخ طككاطال .كا اال ككاانةلكوكامى لضككاتيكتبل كنخ طككاطال .

تكعععوينكفعععلقككاتمثلعععنكوكاانعععونككاخعععىبةلكوكاونععع  كوكاموسعععةق كوكاانعععونككتكعععوينكفعععلقككاتمثلعععنكوكاانعععونككاخعععىبةلكوكاونععع  كوكاموسعععةق كوكاانعععونكككك--
بلك ككاثق فلكك بلك ككاثق فلكككاتخلليةلكوكاتصويلكوك  ككامصليلكوكام  فظلكعيلي .امصليلكوكام  فظلكعيلي .كاتخلليةلكوكاتصويلكوك 

كا اعال ككا اعال كوكوكتخجةعككألنخطلكوكايوكة  كايطعال كوتعميع كوك   معلككانعتوك كتخجةعككألنخطلكوكايوكة  كايطعال كوتعميع كوك   معلككانعتوك ككك--
ككوكامى لضككاتيكتبل ككانخ طككاانيكايطال .وكامى لضككاتيكتبل ككانخ طككاانيكايطال .

  

  (  اللجنة الرياضية4)
  

ككوتختصكزم كليي:وتختصكزم كليي:
  بثككالوحككالي ضةلكبعلنككاطعال كوتخعجةعككاموكىع ككالي ضعةلكوكاىمعنكبثككالوحككالي ضةلكبعلنككاطعال كوتخعجةعككاموكىع ككالي ضعةلكوكاىمعنك

ككعي كتنملتي .عي كتنملتي .
  وتكعععوينككااعععلقككالي ضعععةلكوك   معععلكوتكعععوينككااعععلقككالي ضعععةلكوك   معععلكككز اكيةعععلز اكيةعععلي ضعععيكي ضعععيكتنظعععةمككانخععع طككالكتنظعععةمككانخععع طككالك

كككالي ضةل.كالي ضةل.كك    كامز لي  كوكامس زق  كوكا اال كوكاميلج نكامز لي  كوكامس زق  كوكا اال كوكاميلج ن
  .كالختلكككفيكتول ككامى ىتككاىية كوكايق  ك ككاوتةلككاخ لجةل.كالختلكككفيكتول ككامى ىتككاىية كوكايق  ك ككاوتةلككاخ لجةل  

  . تسجلنككامتاو لنكفيككألنخطلككالي ضةلك س ككألاى  ككاتيكلجلتوني .تسجلنككامتاو لنكفيككألنخطلككالي ضةلك س ككألاى  ككاتيكلجلتوني  

  .كالختلكككفيككاتولك ككاتنخةطةل.كالختلكككفيككاتولك ككاتنخةطةل  
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   لكلي ضةلكاكنكمختلك. لكلي ضةلكاكنكمختلك.دعتكتكزط دعتكتكزط   

  ملتكاة  كولتوسكايزطوال .ملتكاة  كولتوسكايزطوال .ككوومنحكخي تك كتقتللكمنحكخي تك كتقتللك  
  

  

  (  لجنة الجوالة والخدمة العامة5)
  

ككوتختصكزم كليي:وتختصكزم كليي:
ككتنظةمكأوجوكنخ طككا لللككاكخاةلكوكإللخ تكعي ككألسسككاىيمةل.تنظةمكأوجوكنخ طككا لللككاكخاةلكوكإللخ تكعي ككألسسككاىيمةل.  --
تنالععع كبعععلكمجكختمعععلككابلئعععلكوكالخعععتلكككفعععيكمخعععلوع  ككاختمعععلككاى معععلكككتنالععع كبعععلكمجكختمعععلككابلئعععلكوكالخعععتلكككفعععيكمخعععلوع  ككاختمعععلككاى معععلككك  --

كك كك تة ج  ككاوطن. كك تة ج  ككاوطن.كاقومةلككاتيكتتطيبيكاقومةلككاتيكتتطيبي
تنظعععةمكمىسعععللك كتتليبةعععلكايجوكاعععلكوكالخعععتلكككفعععيككاعععتولك ككاكخعععاةلكككتنظعععةمكمىسعععللك كتتليبةعععلكايجوكاعععلكوكالخعععتلكككفعععيككاعععتولك ككاكخعععاةلككك  --

  كاتكخيةلكوكاخ لجةلكاتكخيةلكوكاخ لجةل

  كاخطوك :كاخطوك :

ككةىينككامخلفكعنكتكوينككاىخلل .ةىينككامخلفكعنكتكوينككاىخلل .  --
  دعتكتكمىسللكاالختة ل.دعتكتكمىسللكاالختة ل.  --

   ضولكمىسللكتتليبي. ضولكمىسللكتتليبي.  --

  كختة لككاىخلل .كختة لككاىخلل .  --

  تسجلنككاىخلل .تسجلنككاىخلل .  --

  

  

  

  

كك
كك
  



 

 
49 

  

 (  اللجنة االجتماعية والرحالت6)

ككزم كليي:زم كليي:وتختصكوتختصك
كاىمععنكعيعع كتنمةععلككاععلوكزطككالجتم عةععلكبععلنككاطععال كويععلنككاقعع ئملنكككككاىمععنكعيعع كتنمةععلككاععلوكزطككالجتم عةععلكبععلنككاطععال كويععلنككاقعع ئملنكككك  --

خ علكلوحككاتى ونكوكإلخ  كبلنيم. خ علكلوحككاتى ونكوكإلخ  كبلنيم.ز اتتليسكوكاى ميلنكوك  ككز اتتليسكوكاى ميلنكوك 
تنظعععةمككاعععل ال كوكامىسعععللك ككالجتم عةعععلكوكاثق فةعععلكوكاتلوة ةعععلككاتعععيككككتنظعععةمككاعععل ال كوكامىسعععللك ككالجتم عةعععلكوكاثق فةعععلكوكاتلوة ةعععلككاتعععيكككك  --

ككتس عتككاطال كعي ككاتىلفكعي كمى امككاوطن.تس عتككاطال كعي ككاتىلفكعي كمى امككاوطن.
  تنظةمك مال ككاتبلعكز اتم.تنظةمك مال ككاتبلعكز اتم.  --

كك

ككخطوك ككاقة مكبل يلخطوك ككاقة مكبل يل
ككةىيععععنككامخععععلفككامخععععتصكببلنعععع مجككاععععل ال ككاعععع  كتععععمكلفىععععوكايسعععععلتةىيععععنككامخععععلفككامخععععتصكببلنعععع مجككاععععل ال ككاعععع  كتععععمكلفىععععوكايسعععععلت  --

ككأ.تككاىملت.أ.تككاىملت.
  ةىينككامخلفكزىتك اككعنك م نكومل نكلنكل يوكعي ك ته.ةىينككامخلفكزىتك اككعنك م نكومل نكلنكل يوكعي ك ته.  --

  لتقتمككاط ا كومىوككازط  لككاج مىةلكايمخلفكوةستتكلسومككالختلكك.لتقتمككاط ا كومىوككازط  لككاج مىةلكايمخلفكوةستتكلسومككالختلكك.  --

كالجتم عككالجتم عكككة صنككاط ا كعي كدةص لككالختلكككفيككال يلكوة تتكفةوكمل نة صنككاط ا كعي كدةص لككالختلكككفيككال يلكوة تتكفةوكمل ن  --
  وموعتككات لك.وموعتككات لك.

  (كط ا كويي مك(كط ا كويي مك2525(كمختللً كوعتتكمخلفكاكنك)(كمختللً كوعتتكمخلفكاكنك)5050كال يلكالكت يتكعنك)كال يلكالكت يتكعنك)  --

  وجوتكمخلفوككجتم عةلكفيك  الكوجوتكط از  .وجوتكمخلفوككجتم عةلكفيك  الكوجوتكط از  .كككككككك
  

  الموافقات المطلوبة:الموافقات المطلوبة:

ككلكئتككالت  تلكئتككالت  تكك--22ككككككلكئتككايجنلككالجتم عةلكلكئتككايجنلككالجتم عةلككك--11
كككككككاكيةلكاكيةلعملتكعملتككك--44ككككككككككككككككككت تلتكمخلفلنكعي ككال يلت تلتكمخلفلنكعي ككال يلكك--33
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 (  لجنة البحث العلمي  والتكنولوجي7)

ككوتختصكزم كليي:وتختصكزم كليي:كك
ككتخجةعكويثكلوحككاز ثككاىيميكاتىككاطال .تخجةعكويثكلوحككاز ثككاىيميكاتىككاطال .  ..11
  تنمةلكمي لك ككالبتك لكوكإلبتكعككاىيمي.تنمةلكمي لك ككالبتك لكوكإلبتكعككاىيمي.  ..22

  تنظةمككامى لضككاىيمةلكوكامتتملك ككاىيمةل.تنظةمككامى لضككاىيمةلكوكامتتملك ككاىيمةل.  ..33

 تنظةمككال ال ككاىيمةلكوكالستكخ فةل.تنظةمككال ال ككاىيمةلكوكالستكخ فةل. .4
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  سبدسبا سبدسبا 
    كهيخكهيخاذليكم ادلبدي نهاذليكم ادلبدي نه

  ((أرشيف انصىرأرشيف انصىر))
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ثيبٌ 
ثبدلذرج

 اد وانقبعبد وادلعبيم انذراسيخ
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