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 زؤية قطاع الدزاسات العلًا
  

إٔ تقبح داَع١ طٓطا َ٪عغ١ ع١ًُٝ َتُٝظ٠ ؾ٢ كتًـ فا٫ت ايبشح ايعًُٞ قارص٠      

ع٢ً إْتاز ٚتبارٍ املعضؾ١ اي٬ط١َ يتكزّ ايعًّٛ ٚصؾع َغت٣ٛ صؾا١ٖٝ اجملتُع َٚكاب١ً 

 َٞ ي٬قتقار املب٢ٓ ع٢ً املعضؾ١ .ات٘ ؾ٢ ظٌ ايتٛد٘ ايكٛسُٛط

 

 وعلى ذلك زسالة الكطاع

 
تٛؾري إدٝاٍ َٔ ايباسجني املتُٝظٜٔ امل٪ًٖني يًتعاٌَ َع َؾه٬ت ٚقناٜا اجملتُع َٔ   

خ٬ٍ إْتاز عٛخ سات ع٬ق١ بايٛاقع ايع٢ًُ يتكزِٜ اؿًٍٛ املج٢ً ملؾه٬ت٘ ٚتكزِٜ أؾهاص 

 . ٚصق٢ فا٫ت املعضؾ١ املدتًؿ١ َبتهض٠ تغاِٖ ؾ٢ تطٜٛض 
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 السيد األستاذ الدكتور / حمنود أمحد ذكي 
 ص٥ٝػ اؾاَع١
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 كلنة
 السيد األستاذ الدكتور / حمنود أمحد ذكي 

 ص٥ٝػ اؾاَع١
 

 

ٚتعظٜدظ َهاْتٗدا بايتقدٓٝؿات    تغعٞ إٔ تهٕٛ داَع١ طٓطا صا٥دز٠   ايبشدح ايعًُدٞ     

 ١ٝ  , ٚاعزار دٌٝ َٔ ايباسجني  ايعامل

ٚخزَد١   2030ايٓابػني تغاِٖ أعاثِٗ املتُٝظ٠   رعِ خط١ ايت١ُٝٓ املغتزا١َ ملقض 

  0ا٫ٖزاف ايٛط١ٝٓ ٚسٌ  َؾه٬ت اجملتُع 

يشيو مت اعزار اعرتاتٝذ١ٝ َتها١ًَ يتطٜٛض َٓظَٛد١ ايبشدح ايعًُدٞ باؾاَعد١ ,      -

ِ ٜٜٚكّٛ قطاع ايزصاعات ايعًٝدا ٚايبشدٛخ بدزٚص َتُٝدظ   رعدِ ايبداسجني ٚتكدز       

اـزَات ايع١ًُٝ ٚايبشجٝد١ ٚايتعًُٝد١  دِ ٚٚمدع ايٝدات يتشؿٝدظِٖ عًدٞ ايٓؾدض         

ايزٚيٞ ٫عاثِٗ   نربٟ اجمل٬ت ايزٚي١ٝ , ٚتٛدٝ٘ ايبشح ايعًُٞ راخدٌ اؾاَعد١   

ايٞ َدزاصؼ عجٝد١ تكدّٛ بدايرتنٝظ عًدٞ املؾدانٌ اجملتُعٝد١ ٚا٫ػاٖدات ايكَٛٝد١          

٠ َٓٗدا  راخدٌ اؾاَعد١ ٚا٫عدتؿار   ٚٚمع ايٝات يتطبٝل ايبشٛخ اييت متد  بايؿعدٌ   

ٚايعٌُ عًٞ ت١ُٝٓ َٗاصات ايباسجني ٚعكدز ؽدضانات عًُٝد١ َدع ندربٟ اؾاَعدات       

ايعضب١ٝ ٚا٫دٓب١ٝ ٫دضا٤ ا٫عاخ ايع١ًُٝ املؾرتن١ ٚتبارٍ ايط٬ب ٚاعنا٤ ١٦ٖٝ 

  0ايتزصٜػ 

 

٘ ؼكٝدل صعداي١ اؾاَعد١    عًٞ صأؼ  أٚيٜٛاتٜنع حيضل قطاع ايزصاعات ايعًٝا إ  -

نُ٪عغ١ تع١ًُٝٝ عجٝد١   ْؾدض ايعًدِ ٚاملعضؾد١ ٚاؿؿداظ عًدٞ املدٛصٚخ ايؿهدضٟ         

 0اؾاَع١ عاملٝا  صٟ ٚايقعٛر مبها١ْاٚاؿن
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 السيد األستاذ الدكتور /كنال حمند عطية عكاشة

 ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ

 ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ
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 كلنة

 الدكتور /كنال حمند عطية عكاشةالسيد األستاذ 

 ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ

 ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 
 أبنائي طالب الدراسات العليا

 نٌ عاّ ٚأْتِ غري مبٓاعب١ بز٤ ايعاّ اؾاَعٞ اؾزٜز      

إٔ ايبشح ايعًُٞ ٜعترب َٔ أِٖ أصنإ ايتعًِٝ  اؾاَعٞ سٝح أْ٘ ٫ تهدٕٛ ٖٓداى داَعد١ إس    

 ٖتُاّ ايشٟ ٜغتشل .ايبشح ايعًُٞ أٚ مل تعط٘ ا٢ٖ٫ أًُٖ  

 

إٔ ٜغددريٚا غطد٢ قٜٛدد١ مددٛ ا٫ٖتُدداّ  ايعًٝددا ٚعًد٢ سيددو , ؾٝذددب عًدد٢ طد٬ب ايزصاعددات      

بايبشٛخ ايع١ًُٝ , نُا إٔ رٚص اؾاَع١ ٖٓا ٖٛ تٛؾري املٓاذ ايعًُٞ يًبشح َٚدا ٜغدتًظّ سيدو    

 عزات ٚأدٗظ٠ ٚنتب َٚضادع ٚغريٖا .َٔ َ

 

نُا إٔ اؾاَعد١ تعُدٌ ظدز مدٛ تطدٜٛض ايزصاعدات ايعًٝدا سٝدح إٔ ايزصاعدات ايعًٝدا ٖد٢                

 ع١ًٝ ايزٚي١ يًتعًِٝ َز٣ اؿٝا٠ .ٚ

 

 َٚٔ أِٖ اعرتاتٝذٝات تطٜٛض ايزصاعات ايعًٝا َا٢ًٜ :

 إماؾ١ سكٝك١ٝ يًُعضؾ١ ٚاملٗاص٠ .إٔ تهٕٛ ايزصاعات ايعًٝا  -

 . ٚاٱقًُٝٞ ٚايعاملٞا٫ْؿتاح ايه٢ً ع٢ً ايتعًِٝ ايٛطين   -
ٜٚبعددز نددٌ ايبعددز عددٔ اؿؿدد   ايٞ ٜغددتطٝع ا٫عددتٓباال ٚا٫عددتكضا٤ خًددل طايددب َجدد -

 .ٚايتًكني 
ٚمددع اينددٛابر ٱدددضا٤ ايبشددٛخ املٝزاْٝدد١ ٚايعًُٝدد١ ٚاملعًُٝدد١ عًدد٢ إٔ ٜكتقددض رٚص     -

 اتش٠ ٖٓا ع٢ً املضاقب١ ٚاٱصؽار .ا٭ع
كٝدز  بعٝز عدٔ ايتع  ٕ ايزصاعات ايعًٝا ـًل دٛ ٛت١ُٝٓ َٗاصات اٱراص٠ ايكا١ُ٥ ع٢ً ؽ٦ -

 اٱراص٣ ٚاملؾانٌ املهتب١ٝ .
ٚأخريا ؾتش١ٝ يًط٬ب ٚعاَا ععٝزا ْٚادشا , ٚأصدٛ إٔ ٜهٕٛ ٖدشا ايدزيٌٝ املبغدر     -

     . ٚع١ًٝ إصؽار سكٝك١ٝ  ِ

                                                         
 ٚنٌ عاّ ٚاْتِ غري 
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  السيدة االستاذة / مين حمند السيد عبد الرمحن
 َزٜض عاّ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ
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 كلنة 

  السيدة االستاذة / مين حمند السيد عبد الرمحن
 َزٜض عاّ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

َٚٔ إ ؼغني دٛر٠ بضاَر ايزصاعات ايعًٝا تأتٞ عًٞ صأؼ أٚيٜٛات داَع١ طٓطا  

 –بكطاع ايزصاعات ايعًٝدا مبضاسًد١ املدتًؿد١ ) ربًدّٛ       ٛيٞ اؾاَع١ اٖتُاَا بايػًاأدٌ ٖشا ت

رنتٛصاٙ ( سيت تهٕٛ يدزٜٗا ايكدزص٠ عًدٞ َٛادٗد١ ؼدزٜات ايتعًدِٝ َٚدٔ ٖدشا          –َادغتري 

املٓطًل تتؾضف داَع١ طٓطا باعتكباٍ ط٬ب ايزصاعات ايعًٝا ٚايٛاؾزٜٔ َٔ مجٝدع امدا٤   

 0ضبٞ ايٛطٔ  ايع

 

ا٫راص٠ ايعا١َ يًزصاعدات ايعًٝدا ظاَعد١ طٓطدا إ تكدزّ ايدزيٌٝ ا٫عرتؽدارٟ        ٜغعز  

يط٬ب ايزصاعات ايعًٝدا سٝدح ودزٕٚ ؾٝد٘ ندٌ ايتغدا٫٩ت عدٔ ايًدٛا٥ح املٓظُد١ يًزصاعدات           

يت َدٓح ايزصدد١   سد يتغذٌٝ بايزصاعات ايعًٝا ٚا٫ٚصام املطًٛبد١ يًتكدزِٜ   اايعًٝا ٚخطٛات 

  0ايع١ًُٝ 

 

ر/ ْا٥دب  0أر/ ص٥ٝػ اؾاَع١ ٚعٝار٠ 0أ ٠ ض عٝارهؽأ ٕضؾين أٜؾْٞ ٚزٚختاَا ٜغع 

عًٞ َا قزَٛٙ َٔ أددٌ طد٬ب ايزصاعدات ايعًٝدا ٚايٛاؾدزٜٔ      يًزصاعات ايعًٝا ص٥ٝػ اؾاَع١ 

  0تكا٤ باؾاَع١ صيٲ
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 َكز١َ

  

ايع١ًُٝ ٚسيو َٔ ايزصاعات ايعًٝا ٢ٖ ا٭عاؼ يتدطٝر ٚتكزّ ايعٌُ ؾ٢ ايبشٛخ 

خ٬ٍ ايزصاعات املتدقق١ ؾ٢ مجٝع اجملا٫ت ايع١ًُٝ , ٚإٔ تطٜٛض ايزصاعات ايعًٝا 

ٚا٫صتكا٤ بٗا ٜعترب َٔ أِٖ صنا٥ظ اـطر ايت١ُٜٛٓ يًزٍٚ املتكز١َ أٚ ايت٢ ؾ٢ عبًٝٗا إىل 

ايُٓٛ ٚايتكزّ. ٚإسا أسغٔ اعتجُاص ايزصاعات ايعًٝا ؾغتهٕٛ ٢ٖ ق٠ٛ ايزؾع اؿكٝك١ٝ 

 ت١ُٝٓ اجملتُع بهٌ دٛاْب٘.ي

٢ٖ رصاع١ تبزأ َٔ سٝح اْتٗ  ايزصاع١ اؾاَع١ٝ ا٭ٚىل  َؿّٗٛ ايزصاعات ايعًٝا:

أٚ ايبهايٛصٜٛؼ ( ؾ٢ٗ عًٛ ع٢ً املغت٣ٛ املعضؾ٢ َٔ املٗاص٠ ٚتتذاٚطٙ ملعضؾ١ -)ايًٝغاْػ

 ايعًّٛ اؿزٜج١ َٚٛانب١ ايتكزّ ايع٢ًُ ٚايتهٓٛيٛدٝا ايعامل١ٝ.

ايزصدات ايع١ًُٝ ) َادغتري  - ايزبًَٛات ايعًٝا )َٔ املٓظٛص ايع٢ًُ(: أقغاّ ايزصاعات

 رنتٛصاٙ( –

٢ٖ رصاع١ تتٓاٍٚ َكضصات سات طبٝع١ تطبٝك١ٝ أٚ أنارمي١ٝ َٚز٠  ايزبًَٛات:: أ٫ٚ 

 ايزصاع١ بٗا ع١ٓ ٚاسز٠ ع٢ً ا٭قٌ.

 رنتٛصاٙ( –ايزصدات ايع١ًُٝ ) َادغتري : ثاْٝا 

 املادغتري 

تؾتٌُ ع٢ً َكضصات رصاع١ٝ سات َغت٣ٛ عاٍ ٚتزصٜبا ع٢ً ٚعا٥ٌ ايبشح ٢ٖ رصاع١ 

ٚاعتكضا٤ ايٓتا٥ر ٚتٓتٗٞ بأرا٤ صعاي١ تكبًٗا ؾ١ٓ ا٫َتشإ , أٚ اؿقٍٛ ع٢ً ربًَٛني َٔ 

ربًَٛات ايزصاعات ايعًٝا ٜهٕٛ أسزُٖا ؾ٢ ايكإْٛ ايعاّ أٚ ايكإْٛ اـال )ن١ًٝ اؿكٛم( 

 ل بعز َٓاقؾ١ ايضعاي١.أٚ باَتشإ ؾ٢ ايتدقك ايزقٝ
ايطايب  حٚؾ٢ بعض ايهًٝات تكزّ ايضعاي١ تٛط١٦ ٭را٤ ا٫َتشإ يًرتقٞ ٫ٚ ميٓ

 ايزصد١ إ٫ بعز أرا٤ ا٫َتشاْات ايٓٗا١ٝ٥ بٓذاح.

ٜٚغتج٢ٓ َٔ سيو املادغتري اييت تغبكٗا  –إٔ تكٌ َز٠ ايزصاع١ عٔ عٓتني  ط٫ٚ وٛ

رصاعات متٗٝز١ٜ أٚ ٜغبكٗا رصاعات ربًَٛات َع١ٓٝ . ٚسيو طبكا ٭سهاّ ايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ 

 يًهًٝات.

 الدكتىزاه

تكّٛ أعاعا ع٢ً ايبشٛخ املبتهض٠ ٫ٚ تكٌ َز٠ ايزصاع١ بٗا عٔ عٓتني تٓت٢ٗ بتكزِٜ 

نُا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى رصاعات متٗٝز١ٜ عابك١ ع٢ً ايتغذٌٝ يزصد١  –ي١ صعاي١ َكبٛ

ايزنتٛصاٙ ٚسيو طبكا ٭سهاّ ايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ يًهًٝات . ٚؾ٢ بعض ايهًٝات َجٌ ن١ًٝ 

يطايب اٙ ايت٢ ٫ متٓح إ٫ بعز ادتٝاط اايطب تكزّ ايضعاي١ تٛط١٦ يًشقٍٛ ع٢ً ايزنتٛص

 . احاَتشاْا ْظضٜا ٚعًُٝا ٚؽؿٗٝا بٓذ

ٚنشيو  "ايغٓتني  "٫ٚتزخٌ َز٠ ايزصاعات ايتُٗٝز١ٜ أٚ ايتأ١ًٖٝٝ مُٔ املز٠ املكضص٠ 

 ؾرت٠ ا٫َتشاْات ايت٢ ت٢ً َٓاقؾ١ ايضعاي١.
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 كلًات جامعة طيطا
 

( ن١ًٝ ٚمتٓح ٖشٙ ايهًٝات رصديت املادغتري ٚايزنتٛصاٙ  13تنِ داَع١ طٓطا ) 

ٚربًّٛ ايزصاعات ايعًٝا   ايتدققات املدتًؿ١ ٚؾُٝا ًٜٞ بٝإ بهًٝات اؾاَع١ 

 ٚايتدققات اييت متٓح ؾٝٗا ايزصدات ايع١ًُٝ .

  

 ن١ًٝ ايطب  -1

 

 صاٙتٛرصديت املادغتري ٚايزن
 اٯَضاض ايباط١ٓ ايعاَ٘ ) ٜٛدز ربًّٛ (   

 ا٭َضاض ايعقب١ٝ ٚايطب ايٓؿغ٢ ) ٜٛدز ربًّٛ (  
 أَضاض ايكًب ٚا٭ٚع١ٝ ايز١َٜٛ ) ٜٛدز ربًّٛ ( 
 ا٭َضاض ايقزص١ٜ ٚايتزصٕ ) ٜٛدز ربًّٛ ( 
 طب املٓاطل اؿاص٠ ٚفشتٗا ) ٜٛدز ربًّٛ ( 

 طب ا٭طؿاٍ ) ٜٛدز ربًّٛ ( 
 ٚايتٓاع١ًٝ   ) ٜٛدز ربًّٛ ( ا٭َضاض اؾًز١ٜ 

 ايطب ايطبٝع٢ ٚايضَٚاتٝظّ ٚايتأٌٖٝ ) ٜٛدز ربًّٛ ( 

 ٜٛدز ربًّٛ ( )_ايتدزٜض ٚايعٓا١ٜ املضنظ٠ اؾضاس١ٝ 
 ات (ٝا٭سٕ ٚا٭ْـ ٚاؿٓذض٠ ) مسع

 دضاس١ املغايو ايبٛي١ٝ ٚايتٓاع١ًٝ ) ٜٛدز ربًّٛ (
 دضاس١ ايعظاّ ) ٜٛدز ربًّٛ ( 

 ٓغا٤ ) ٜٛدز ربًّٛ (ايتٛيٝز ٚأَضاض اي
 طب ٚدضاس١ ايعني ) ٜٛدز ربًّٛ (

 اؾضاس١ ايعا١َ ) ٜٛدز ربًّٛ (
 ايباثٛؾٝا اٱنًٝٓٝه١ٝ ٚايهُٝا١ٝ٥ 

 ا٭ؽع١ ايتؾدٝق١ٝ ٚايتقٜٛض ايطب٢ ) ٜٛدز ربًّٛ (
 ع٬ز اٯٚصاّ ٚايطب اي٣ٚٛٓ ) ٜٛدز ربًّٛ ( 

 دضاس١ املخ ٚا٭عقاب ) ٜٛدز ربًّٛ ( 
 ٚايقزصدضاس١ ايكًب 

 ايطب ايؾضع٢ ٚايغُّٛ اٱنًٝٓٝه١ٝ ) ٜٛدز ربًّٛ (
 ايقش١ ايعا١َ ٚطب اجملتُع ) ٜٛدز ربًّٛ (
 ايعًّٛ ايطب١ٝ ا٭عاع١ٝ ؾ٢ ا غتٛيٛدٝا 

 ايعًّٛ ايطب١ٝ ا٭عاع١ٝ ؾ٢ ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ ايطب١ٝ
 ايعًّٛ ايطب١ٝ ا٭عاع١ٝ ؾ٢ املٝهضٚبٝٛؾٝا ايطب١ٝ ) ٜٛدز ربًّٛ (

 ايطب١ٝ ا٭عاع١ٝ ؾ٢ ايباثٛيٛداايعًّٛ 
 ايعًّٛ ايطب١ٝ ا٭عاع١ٝ ؾ٢ ايؿاصَانٛيٛدٝا ايطب١ٝ

 طب ايطٛاص٨ ٚاٱفابات 
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 ن١ًٝ ايقٝزي١ -2
 

 ربًّٛ ايتشًٌٝ ايهُٝٝا٢٥ اؿ٣ٛٝ

 ربًّٛ ايقٝزي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ

 ربًّٛ ايضقاب١ ايزٚا١ٝ٥

 ربًّٛ ؼًٌٝ ا٭غش١ٜ

 ربًّٛ ايهُٝٝا٤ ايطب١ٝ ايتطبٝك١ٝ

 املٝهضٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١ربًّٛ 

 ربًّٛ املٝهضٚبٛيٛدٝا ايقٝزي١ٝ

 ربًّٛ ايتهٓٛيٛدٝا ايقٝزي١ٝ

 ربًّٛ فٝزي١ٝ املغتؾؿٝات

 ربًّٛ ايتهًٓٛدٝا ايقٝزي١ٝ

 ربًّٛ َغتشنضات ايتذٌُٝ

 ربًّٛ طب ا٭عؾب

 ربًّٛ ايضقاب١ ع٢ً ايغُّٛ ٚايتًٛخ

 ربًّٛ عًِ ا٭ر١ٜٚ ايتطبٝك١
 ربًّٛ املعاٜضات ا٭سقا١ٝ٥

 رصد١ املادغتري

 رصد١ َادغتري ايقٝزي١ ) نُٝٝا٤ س١ٜٛٝ (

 رصد١ َادغتري ايقٝزي١ )فٝزي١ إنًٝٓٝه١ٝ (

 رصد١ َادغتري ايقٝزي١ ) نُٝٝا٤ ؼ١ًًٝٝ فٝزي١ٝ

 رصد١ َادغتري ايقٝزي١ نُٝٝا٤ فٝزي١ٝ

 رصد١ َادغتري ايقٝزي١ ) َٝهضٚبٝٛيٛدٝا فٝزي١ٝ(

 فٝزي١ٝ (رصد١ َادغتري ايقٝزي١ ) تهٓٛيٛدٝا 

 رصد١ َادغتري ايقٝزي١ )فٝزي١ٝ س١ٜٛٝ (

 رصد١ َادغتري ايقٝزي١ ) عكاقري (

 رصد١ َادغتري ايقٝزي١ ) ا٭ر١ٜٚ ٚايغُّٛ (

 رصد١ ايزنتٛصاٙ

 رصد١ رنتٛص ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايقٝزي١ ) نُٝٝا٤ س١ٜٛٝ(

 رصد١ رنتٛص ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايقٝزي١ )فٝزي١ إنًٝٓٝه١ٝ (

 ي١ ) نُٝٝا٤ ؼ١ًًٝٝ فٝزي١ٝرصد١ رنتٛص ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايقٝز

 رصد١ رنتٛص ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايقٝزي١ نُٝٝا٤ فٝزي١ٝ

 رصد١ رنتٛص ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايقٝزي١ ) َٝهضٚبٝٛيٛدٝا فٝزي١ٝ(

 رصد١ رنتٛص ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايقٝزي١ ) تهٓٛيٛدٝا فٝزي١ٝ (

 رصد١ رنتٛص ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايقٝزي١ )فٝزي١ٝ س١ٜٛٝ (

 عكاقري (رصد١ رنتٛص ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايقٝزي١ ) 

 رصد١ رنتٛص ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايقٝزي١ ) ا٭ر١ٜٚ ٚايغُّٛ (
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 ن١ًٝ طب اٯعٓإ   -3

 

 رنتٛصاٙ ( ؾ٢ ايتدققات اٯت١ٝ : –َادغتري  –متٓح ن١ًٝ طب ا٭عٓإ ) ربًّٛ 

 Dental Diplomaربًّٛ طب ايؿِ ٚا٭عٓإ 

 ز ايؿضٚع اٱنًٝٓٝه١ٝ اٯت١ٝ :سؾ٢ أ -

  Prosthetic Dentistryا٫عتعام١   طب ا٭عٓإ ربًّٛ  -1

 ,Oral Surgery and icoal anaesthesia ايتدزٜضدضاس١ ايؿِ ربًّٛ  -2

 Prosthetic Dentistry طب أعٓإ ا٭طؿاٍربًّٛ  -3

  Oralطب ايؿِ ٚأَضاض ايًج١ ٚطضم ايتؾدٝك با٭ؽع١ربًّٛ  -4

MedicinrPeriodontologj and Oral Diagnosis &Radiologj  

 Restorative Dentistry ايع٬ز ايتشؿظٞ يٮعٓإ -5

  Fixed Prosthodonticsا٫عتعام١ ايغ١ٝٓ املٓبجك١  -6

  Endodonticع٬ز اؾشٚص -7
 

 رصد١ َادغتري ؾ٢ طب ايؿِ ٚا٭عٓإ

 ز ايؿضٚع اٱنًٝٓٝه١ٝ اٯت١ٝ :سؾ٢ أ -

  Prosthetic Dentistryا٫عتعام١   طب ا٭عٓإ  -1

 , Oral &Maxillofacial Surgeryدضاس١ ايؿِ ٚايٛد٘ ٚايؿو ٚايتذٌُٝ  -2

 Prosthetic Dentistry طب أعٓإ ا٭طؿاٍ -3

  Dental Public Healthطب ا٭عٓإ ايٛقا٥ٞ ٚايقش١ ايعا١َ يٮعٓإ  -4

  Oralطب ايؿِ ٚأَضاض ايًج١ ٚطضم ايتؾدٝك با٭ؽع١ -5

MedicinrPeriodontologj and Oral Diagnosis &Radiologj  

 Restorative Dentistry ايع٬ز ايتشؿظٞ يٮعٓإ -6

  Fixed Prosthodonticsا٫عتعام١ ايغ١ٝٓ املٓبجك١  -7

  Endodonticع٬ز اؾشٚص -8

 Orthodontics  تكِٜٛ ا٭عٓإ -9
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    ؾ٢ ايعًّٛ ا٭عاع١ٝ ؾ٢ طب ا٭عٓإ َادغتري رصد١ 
 ؾ٢ أسز ايؿضٚع ا٭نارمي١ٝ اٯت١ٝ :

 Oral Biologyرصد١ َادغتري ؾ٢ بٝٛيٛدٝا ايؿِ  -1

  Oral Pathologyايؿِأَضاض  -2

  Dental Bio materialاملٛار اؿ١ٜٛٝ ؾ٢ طب ا٭عٓإ -3

  

 ٛص ؾ٢ طب ٚدضاس١ ايؿِ ٚا٭عٓإ رصد١ رنت

 -ؾ٢ أسز ايؿضٚع اٱنًٝٓٝه١ٝ اٯت١ٝ :

  Prosthetic Dentistryا٫عتعام١   طب ا٭عٓإ  -1

 , Oral &Maxillofacial Surgeryدضاس١ ايؿِ ٚايٛد٘ ٚايؿو ٚايتذٌُٝ  -2

 Prosthetic Dentistry طب أعٓإ ا٭طؿاٍ -3

  Dental Public Healthطب ا٭عٓإ ايٛقا٥ٞ ٚايقش١ ايعا١َ يٮعٓإ  -4

  Oralطب ايؿِ ٚأَضاض ايًج١ ٚطضم ايتؾدٝك با٭ؽع١ -5

MedicinrPeriodontologj and Oral Diagnosis &Radiologj  

 Restorative Dentistry ايع٬ز ايتشؿظٞ يٮعٓإ -6

  Fixed Prosthodonticsا٫عتعام١ ايغ١ٝٓ املٓبجك١  -7

  Endodonticع٬ز اؾشٚص -8

 Orthodontics  تكِٜٛ ا٭عٓإ -9

    ّٛ ا٭عاع١ٝ ؾ٢ طب ايؿِ ٚا٭عٓإرصد١ رنتٛصاٙ ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايعً
 ؾ٢ أسز ايؿضٚع ا٭نارمي١ٝ اٯت١ٝ :

 Oral Biologyرصد١ َادغتري ؾ٢ بٝٛيٛدٝا ايؿِ  -4

 Oral Pathologyأَضاض ايؿِ -5

 Dental Bio materialاملٛار اؿ١ٜٛٝ ؾ٢ طب ا٭عٓإ -6

 ن١ًٝ ا ٓزع١ -4

 

 ايزنتٛصاٙ  –املادغتري رصديت 

 ا ٓزع١ املعُاص١ٜ

 ٖٓزع١ ايك٣ٛ ٚاٯ٫ت ايهٗضب١ٝ 
 ٖٓزع١ اؿاعبات ٚايتشهِ اٯيٞ

 ٖٓزع١ اٱيهرتْٚٝات ٚاٱتقا٫ت ايهٗضب١ٝ
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 ٖٓزع١ ايك٣ٛ املٝهاْٝهٞ
 ٚايتقُِٝ املٝهاْٝه٢ٖٓزع١ اٱْتاز 

 ٖٓزع١ ايض٣ ٚا ٝزصٚيٝها 
 ٖٓزع١ ا٭ؽػاٍ ايعا١َ 

 ٖٓزع١ اٱْؾا٤ات
 ٖٓزع١ ايؿٝظٜكا ٚايضٜامٝات ا ٓزع١ٝ

 ايزبًَٛات :

 (AREقغِ ا ٓزع١ املعُاص١ٜ )  -1
 أ٫ًٚ : ايزبًَٛات امل١ٝٓٗ ؾ٢ ا ٓزع١ املعُاص١ٜ ؽقك :

 اٱْؾا٤ املعُاص٣ ٚتهٓٛيٛدٝا ايبٓا٤ -1
 إراص٠ املؾضٚعات ٚرصاعات اؾز٣ٚ ا٫قتقار١ٜ  -2

 ثاْٝا : ربًّٛ ايزصاعات ايعًٝا ؾ٢ ا ٓزع١ املعُاص١ٜ ؽقك :

 ايتقُِٝ املعُاص٣ -1
 تهٓٛيٛدٝا ايبٓا٤ -2
 ايعُاص٠ املغتزا١َ -3
 إراص٠ املؾضٚعات ٚرصاعات اؾز٣ٚ ا٫قتقار١ٜ -4

  (CSEقغِ ٖٓزع١ اٱْؾا٤ات ) -2

 اٱْؾا٤ات ؽقك : أ٫ًٚ : ايزبًَٛات امل١ٝٓٗ ؾ٢ ٖٓزع١

 املٓؾآت اـضعا١ْٝ  -1
 ٖٓزع١ ا٭عاعات -2
 مبر دٛر٠ املٛار ٚاملٓؾآت -3
 إراص٠ َؾضٚعات ايتؾٝٝز  -4
 إف٬ح ٚتزعِٝ ٚتضَِٝ املٓؾآت -5
 املٓؾآت املعز١ْٝ -6

 ثاًْٝا: ربًَٛات ايزصاعات ايعًٝا ؾ٢ ٖٓزع١ اٱْؾا٤ات ؽقك :

 املٓؾآت اـضعا١ْٝ  -1
 ٖٓزع١ ا٭عاعات -2
 ٚاملٓؾآتمبر دٛر٠ املٛار  -3
 إراص٠ َؾضٚعات ايتؾٝٝز  -4
 إف٬ح ٚتزعِٝ ٚتضَِٝ املٓؾآت -5
 املٓؾآت املعز١ْٝ -6
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 (CIHقغِ ٖٓزع١ ايض٣ ٚا ٝزصٚيٝها ) -3

 أ٫ًٚ : ايزبًَٛات امل١ٝٓٗ ؾ٢ ٖٓزع١ ايض٣ ٚا ٝزصٚيٝها ؽقك :

 ايكٝاعات ا ٝزصٚيٝه١ٝ ٚا ٝزصٚيٛد١ٝ  -1
 إراص٠ املٛاصر املا١ٝ٥ -2

 ايعًٝا ؾ٢ ٖٓزع١ ايض٣ ٚا ٝزصٚيٝها ؽقك :ثاًْٝا : ربًّٛ ايزصاعات 

 إراص٠ املٛاصر املا١ٝ٥ -1
 املٓؾآت املا١ٝ٥ -2
 ا ٝزصٚيٛدٝا ايب١ٝ٦ٝ  -3

 (CPWقغِ ٖٓزع١ ا٭ؽػاٍ ايعا١َ ) -4

 أ٫ًٚ ايزبًَٛات امل١ٝٓٗ ؾ٢ ٖٓزع١ ا٭ؽػاٍ ايعا١َ ؽقك

 ثاًْٝا : ربًَٛات ايزصاعات ايعًٝا ؾ٢ ٖٓزع١ ا٭ؽػاٍ ايعا١َ ؽقك :

 (CCEع١ اؿاعبات ٚايتشهِ اٯىل )قغِ ٖٓز -5

 أ٫ًٚ: ايزبًَٛات امل١ٝٓٗ ؾ٢ ٖٓزع١ اؿاعبات ٚايتشهِ اٯىل ؽقك :

 ايتشهِ اٯىل -1
 ايربفٝات ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات -2
 ْظِ اؿاعبات -3
 ؽبهات اؿاعب -4

 ثاًْٝا : ربًَٛات ايزصاعات ايعًٝا ؾ٢ ٖٓزع١ اؿاعبات ٚايتشهِ اٯىل ؽقك :

 ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛاتؽبهات اؿاعب  -1
 ْظِ ايتشهِ اٯىل  -2
 ْظِ ٖٓزع١ ايضٚبٛتات -3
 ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ ْٚظِ اـرب٠ -4
 ايٓظِ املٛطع١ ؾ٢ اؿاعبات ٚايتشهِ -5
 ٖٓزع١ ايربفٝات -6

 (EPMقغِ ٖٓزع١ ايك٣ٛ ٚاٯ٫ت ايهٗضب١ٝ ) -6

 أ٫ًٚ ايزبًَٛات امل١ٝٓٗ ؾ٢ ٖٓزع١ ايك٣ٛ ٚاٯ٫ت ايهٗضب١ٝ ؽقك:

 ١ْظِ ايك٣ٛ ايهٗضبٝ -1
 اٯ٫ت ايهٗضب١ٝ -2
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 ثاًْٝا : ربًَٛات ايزصاعات ايعًٝا ؾ٢ ٖٓزع١ ايك٣ٛ ٚاٯ٫ت ايهٗضب١ٝ ؽقك :

 ٖٓزع١ اٯ٫ت ايهٗضب١ٝ -1
 ٖٓزع١ اؾٗز ايعاىل -2
 إيهرتْٚٝات ايك٣ٛ -3
 احملطات ٚايؾبهات ايهٗضب١ٝ -4
 ٚقا١ٜ ايٓظِ ايهٗضب١ٝ -5
 ايطاق١ اؾزٜز٠ ٚاملتذزر٠ -6

 

 (EECايهٗضب١ٝ )قغِ ٖٓزع١ اٱيهرتْٚٝات ٚا٫تقا٫ت  -7

 أ٫ًٚ : ايزبًَٛات امل١ٝٓٗ ؾ٢ ٖٓزع١ اٱيهرتْٚٝات ٚا٫تقا٫ت ايهٗضب١ٝ ؽقك :

 أدٗظ٠ ا٫تقا٫ت -1
 ا٭دٗظ٠ اٱيهرت١ْٝٚ -2

ثاًْٝا : ربًَٛات ايزصاعات ايعًٝا ؾ٢ ٖٓزع١ اٱيهرتْٚٝات ٚا٫تقا٫ت ايهٗضب١ٝ 

 ؽقك :

 ؽبهات ا٫تقاٍ -1
 ا٭دٗظ٠ اٱيهرت١ْٝٚ ايطب١ٝ -2
 ايزقٝك١ ٚا ٛا٥ٝات املٛدات -3

 (MPDقغِ ٖٓزع١ ا٫ْتاز ٚايتقُِٝ املٝهاْٝه٢ ) -8

 : ايزبًَٛات امل١ٝٓٗ ؾ٢ ٖٓزع١ اٱْتاز ٚايتقُِٝ املٝهاْٝه٢ ؽقك : أ٫ًٚ

 ٖٓزع١ املٛار -1
 دٛر٠ ا٫ْتاز -2

ثاًْٝا : ربًَٛات ايزصاعات ايعًٝا ؾ٢ ٖٓزع١ اٱْتاز ٚايتقُِٝ املٝهاْٝه٢ 

 ؽقك :

 ٚايتآنٌٖٓزع١ ا٫ْتاز  -1
 تهٓٛيٛدٝا ايًشاّ -2
 ايتقُِٝ املٝهاْٝه٢ -3

 (MEPقغِ ٖٓزع١ ايك٣ٛ املٝهاْٝه١ٝ ) -9

 ايزبًَٛات امل١ٝٓٗ ؾ٢ ٖٓزع١ ايك٣ٛ املٝهاْٝه١ٝ ؽقك ::أ٫ًٚ 

 ايتربٜز ٚتهٝٝـ ا ٛا٤ -1
 قطات ٚأْظ١ُ ايطاق١ اؿضاص١ٜ -2
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 ثاًْٝا : ربًَٛات ايزصاعات ايعًٝا ؾ٢ ٖٓزع١ ايك٣ٛ املٝهاْٝه١ٝ ؽقك :

 ٖٓزع١ ايتربٜز ٚتهٝٝـ ا ٛا٤ -1
 قضنات ا٫سرتام -2
 قطات ايطاق١ اؿضاص١ٜ -3
 ْظِ ايطاق١ اؾزٜز٠ ٚاملتذزر٠ -4
 ٖٓزع١ ايضٚبٛتات ٚا٭متت١ -5
 

 ن١ًٝ ايعًّٛ   -5

 

 ايزبًَٛات 

ربًّٛ اؾٝٛيٛدٝا   -ربًّٛ ايهُٝٝا٤ ايتطبٝك١ٝ       -ربًّٛ ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ       

 ايتطبٝك١ٝ

 ربًّٛ اؿؾضات ايتطبٝك١ٝ  -ربًّٛ املٝهضبٝٛيٛدٝا           -ربًّٛ اؾٝٛؾٝظٜا٤             
ربًّٛ ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ   -ربًّٛ ايتشايٌٝ ايبٝٛيٛد١ٝ     -ربًّٛ اؿؾضات ايطب١ٝ        

 ايتش١ًًٝٝ ) عاعات َعتُز٠ (
 ربًّٛ امل٢ٓٗ ؾ٢ املٝهضٚبٝٛيٛد٢  ) عاعات َعتُز٠ ( 

 غتري املاد

 رصد١ املادغتري ؾ٢ ايعًّٛ  ( 

 اٱسقا٤ (  –ايضٜام١ ايتطبٝك١ٝ  –قغِ ايضٜامٝات ) ايضٜام١ ايبشج١ 
 قغِ ايطبٝع١ / ايؿٝظٜا٤ ) ٫ ٜٛدز بٗا ؽعب (

ايهُٝٝا٤ ايعن١ٜٛ ٚايعن١ٜٛ  –قغِ ايهُٝٝا٤ ) ايهُٝٝا٤ ايطبٝع١ٝ ٚغري ايعن١ٜٛ 

 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ ( –ايطبٝع١ٝ 

 اؾٝٛؾٝظٜا٤ ايتطبٝك١ٝ (  –اؿؿضٜات ٚايطبكات  –قغِ اؾٝٛيٛدا ) املعارٕ ٚايندٛص 

 ايٛصاث١(  –املٝهضٚبٝٛيٛدٝا  –ايطشايب  –ؾغٝٛيٛدٝا ايٓبات  –قغِ ايٓبات ) ايب١٦ٝ 

 –تؾضٜح َكاصٕ  –ؾغٝٛيٛدٝا  –ايب١٦ٝ  –قغِ عًِ اؿٝٛإ ) اؿٝٛإ ايتذضٜب٢ 

 ( اؿؾضات

 ايزنتٛصاٙ
 ؾ٢ ايعًّٛ ( ْؿػ ؽقك املادغتري  ١رنتٛص ايؿًغؿ ) رصد١
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 ن١ًٝ ايتُضٜض -6
 

 رنتٛصا٠ -َادغتري  -ربًّٛ  

 قغِ إراص٠ ايتُضٜض 
 قغِ متضٜض ايباط٢ٓ ٚاؾضاس٢  

 قغِ متضٜض ا٭طؿاٍ  
 متضٜض أَضاض ايٓغا٤ ٚايتٛيٝز

 متضٜض فش١ اجملتُع 
 متضٜض ايقش١ ايٓؿغ١ٝ ٚايعك١ًٝ

 ض املغٓني ٜمتض
 

 ايظصاع١ن١ًٝ  -7
 

 رنتٛصاٙ –َادغتري  –ربًّٛ 
 قغِ ا٭صامٞ ٚاملٝاٙ  

 ( اجملتُع ايضٜؿٞ –اٱصؽار ايظصاعٞ  –يظصاعٞ قغِ ا٫قتقار ايظصاعٞ )ا٫قتقار ا

 ايظٖٛص ْٚباتات ايظ١ٜٓ ( –ايؿانٗ٘  –قغِ ايبغاتني ) اـنض 

 ايغُه٢ (اٱْتاز  –إْتاز ايزٚادٔ  –قغِ اٱْتاز اؿٝٛا٢ْ ) اٱْتاز اؿٝٛا٢ْ 

 ا٭يبإ ( –قغِ عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا ا٭غش١ٜ ) ايقٓاعات ايػشا١ٝ٥ 
 قغِ املٝه١ٓ ايظصاع١ٝ   -قغِ احملافٌٝ        -قغِ عًّٛ ايٛصاث١       

 املٝهضٚبٝٛيٛدٝا ايظصاع١ٝ (  –أَضاض ايٓبات  –قغِ ايٓبات ايظصاع٢ ) ايٓبات ايظصاع٢ 

 اؿٝٛإ ايظصاع٢ ( –نُٝٝا٤ املبٝزات  – قغِ ٚقا١ٜ ايٓبات ) اؿؾضات ا٭قتقار١ٜ
 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ -8
 

 ايزبًَٛات 
 ايزبًّٛ اـاف١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽقك :

 ١ٝ ايؿقٌ ايزصاع٢ ا٭ٍٚ ٚايجا٢ْ ؽقك أفٍٛ ايرتب -1

 ؽقك املٓاٖر ٚطضم ايتزصٜػ ايؿقٌ ايزصاع٢ ا٭ٍٚ ٚايجا٢ْ  -2
 ؽقك ) ايقش١ ايٓؿغ١ٝ ( ايؿقٌ ايزصاع٢ ا٭ٍٚ ٚايجا٢ْ -3
 عًِ ايٓؿػ ايرتب٣ٛ ايؿقٌ ايزصاع٢ ا٭ٍٚ ٚايجا٢ْؽقك  -4
 ؽقك ايرتب١ٝ املكاص١ْ ٚاٱراص٠ ايتع١ًُٝٝ ايؿقٌ ايزصاع٢ ا٭ٍٚ ٚايجا٢ْ -5
 ؽقك صٜاض ا٭طؿاٍ ايؿقٌ ايزصاع٢ ا٭ٍٚ ٚايجا٢ْ  -6

يػ١  –يػ١ إلًٝظ١ٜ  –ؽقك إعزار َعًِ ؾ٢ اٯراب ؽقك ) يع١ عضب١ٝ  -7

 ؾضْغ١ٝ(
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 اّ ايٛاسزايزبًّٛ ايعاّ ْظاّ ايع
 ايزبًّٛ امل١ٝٓٗ ؾ٢ ايرتب١ٝ

 ايزبًّٛ امل١ٝٓٗ ؾ٢ ايرتب١ٝ ايتدطٝر ايرتب٣ٛ ٚاقتقارٜات ايتعًِٝ -1
 ايزبًّٛ امل١ٝٓٗ ؾ٢ ايرتب١ٝ مُإ اؾٛر٠ ٚاٱعتُار   -2
 ايزبًّٛ امل١ٝٓٗ ؾ٢ ايرتب١ٝ ايٛايز١ٜ -3
 ايزبًّٛ امل١ٝٓٗ ؾ٢ ايرتب١ٝ تعًِ ايهباص ٚمٛ ا٭١َٝ -4
 ايزبًّٛ امل١ٝٓٗ ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽطٝر املٓاٖر ٚبضاَر ايتعًِٝ   -5
 ؾ٢ ايرتب١ٝ تزصٜػ َار٠ أنارمي١ٝ ايزبًّٛ امل١ٝٓٗ  -6
ايددزبًّٛ املٗٓٝدد١ ؾدد٢ يرتبٝدد١ تددزصٜػ َددار٠ أنارميٝدد١ صٜامددٝات / عًددّٛ بايًػدد١          -7

 اٱلًٝظ١ٜ
 ايزبًِ امل١ٝٓٗ ؾ٢ ايرتب١ٝ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ   -8
 ايتكِٜٛ ايقؿ٢ ْٚظِ ا٫َتشإ  ايزبًّٛ امل١ٝٓٗ ؾ٢ ايرتب١ٝ  -9
 ايزبًّٛ امل١ٝٓٗ ؾ٢ ايرتب١ٝ ايرتب١ٝ اـاف١   -10
 ايزبًّٛ امل١ٝٓٗ ؾ٢ ايرتب١ٝ ا٭صؽارايٓؿغ٢ -11
 هٛيٛدٝا ايبؾض١ٜٝايزبًّٛ امل١ٝٓٗ ؾ٢ ايرتب١ٝ ع -12
 فعٛبات ايتعًِ اايزبًّٛ امل١ٝٓٗ ؾ٢ يرتب١ٝ عٝهٛيٛدٝ -13

 رصد١ املادغتري
 ؽقك ) أفٍٛ ايرتب١ٝ (قغِ رصد١ املادغتري ؾ٢ ايرتب١ٝ 

 قغِ رصد١ املادغتري ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽقك ) املٓاٖر ٚطضم ايتزصٜػ ( 
 قغِ رصد١ املادغتري ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽقك ) ايقش١ ايٓؿغ١ٝ (

 قغِ رصد١ املادغتري ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽقك ) عًِ ايٓؿػ ايرتب٣ٛ (
 ايتع١ًُٝٝ (قغِ رصد١ املادغتري ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽقك ) ايرتب١ٝ املكاص١ْ ٚاٱراص٠ 

 قغِ رصد١ املادغتري ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽقك ) صٜاض أطؿاٍ (

 –) يػ١ عضب١ٝ  إعزار املعًِ ؾ٢ اٯراب ؽقكقغِ رصد١ املادغتري ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽقك )

 يػ١ ؾضْغ١ٝ (  –يػ١ إلًٝظ١ٜ 
 رصد١ ايزنتٛصاٙ 

 رصد١ رنتٛصاٙ ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽقك  ) فٍٛ تضب١ٝ (

 ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽقك  ) املٓاٖر ٚطضم ايتزصٜػ (رصد١ رنتٛصاٙ ايؿًغؿ
 رصد١ رنتٛصاٙ ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽقك  ) ايقش١ ايٓؿغ١ٝ (

 رصد١ رنتٛصاٙ ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽقك  ) عًِ ايٓؿػ ايرتب٣ٛ (
 رصد١ رنتٛصاٙ ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽقك  ) ايرتب١ٝ املكاص١ْ ٚاٱراص٠ ايتع١ًُٝٝ (

 ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽقك  ) صٜاض أطؿاٍ (رصد١ رنتٛصاٙ 
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رصد١ رنتٛصاٙ ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ؽقك  )إعزار املعًِ ؾ٢ اٯراب ؽقك    ) يػ١ 

 يػ١ ؾضْغ١ٝ (  –يػ١ إلًٝظ١ٜ  –عضب١ٝ 
 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ -9
 

رصديت املادغتري ٚرنتٛصاٙ ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ٚ ايزبًّٛ اـاف١ ايزصاعات ايعًٝا

 ايٓٛع١ٝ ؾ٢ : 

 ٝك١ٝ  ايرتب١ٝ املٛع
 ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ 
 ا٫قتقار املٓظيٞ

 تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ   
 اٱع٬ّ ايرتبٟٛ 

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿغ١ٝ 
 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ -01
 

 أقغاّ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ
 ايتزصٜب ايضٜام٢ ٚميٓح -1

  (ْؾاال  صٜام٢ كتاص )ايزبًّٛ ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ؾ٢ ايتزصٜب ايضٜام٢ ؾ٢ 
  (ْؾاال  صٜام٢ كتاص )رصد١ املادغتري ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ؾ٢ ايتزصٜب ايضٜام٢ ؾ٢ 

ْؾاال  صٜام٢  )رصد١ رنتٛصاٙ ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ؾ٢ ايتزصٜب ايضٜام٢ ؾ٢ 

  (كتاص

 املٓٗر ٚطضم تزصٜػ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ٚميٓح  -2
 رصد١ املادغتري ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ؾ٢ طضم تزصٜػ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ 

 رصد١ رنتٛصاٙ ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ؾ٢ طضم تزصٜػ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ

 اٱراص٠ ايضٜام١ٝ ٚميٓح -3

 ايزبًّٛ ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ؾ٢ إراص٠ امل٪عغات ايضٜام١ٝ
 رصد١ املادغتري ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ؾ٢ اٱراص٠ ايضٜام١ٝ 

 رصد١ رنتٛصاٙ ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ؾ٢ اٱراص٠ ايضٜام١ٝ

 عًِ ايٓؿػ ايضٜام٢ ٚميٓح  -4

 ايضٜام١ٝ ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ايضٜام٢  رصد١ املادغتري ؾ٢ ايرتب١ٝ
 م٢ ضٜارصد١ رنتٛصاٙ ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ؾ٢ عًِ ايٓؿػ اي

 ايرتٜٚح ايضٜام٢ ٚميٓح -5

 ايزبًّٛ ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ؾ٢ ايرتٜٚح امل٪عغات ايضٜام١ٝ

 رصد١ املادغتري ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ؾ٢ ايرتٜٚح ايضٜام٢ 
 رصد١ رنتٛصاٙ ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ؾ٢ ايرتٜٚح ايضٜام٢ 
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 عًّٛ ايقش١ ايضٜام١ٝ ٚميٓح -6

 ؾ٢ اٱفابات ايضٜام١ٝايزبًّٛ ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ 
 رصد١ املادغتري ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ؾ٢ املٛار ايقش١ٝ 

 رصد١ رنتٛصاٙ ايؿًغؿ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ؾ٢ عًّٛ ايقش١ ايضٜام١ٝ 
 

 ن١ًٝ ايتذاص٠ -11

 

 رنتٛصاٙ –َادغتري  –ربًّٛ 
 احملاعب١ اـاف١ (  –املضادع١  –قغِ احملاعب١ ٚاملضادع١ )احملاعب١ املاي١ٝ  

 ْظاّ املعًَٛات احملاعب١ (  –احملاعب١ اٱراص١ٜ  –قغِ ايتهايٝـ ) ايتهايٝـ 

 –يبؾض١ٜ إراص٠ املٛاصر ا –إراص٠ َاي١ٝ  –إراص٠ إْتاز  –قغِ إراص٠ ا٭عُاٍ) إراص٠ ا٭عُاٍ 
 ْظِ َعًٛاَات إراص١ٜ ( 

 ا٭قتقار ايتطبٝك٢ (  –قغِ اٱقتقار ) اٱقتقار ايتش٢ًًٝ 
 ١ قغِ املاي١ٝ ايعاَ

 قغِ اٱسقا٤ ٚايضٜام١ ٚايتأَني 
 

 ن١ًٝ اٯراب -12

 ايزبًَٛات ايتدقق١ٝ

 قغِ اٱدتُاع -1

 ربًّٛ ايزصاعات ايغها١ْٝ  -ربًّٛ ايت١ُٝٓ اٱدتُاع١ٝ              
 قغِ عًِ ايٓؿػ : -2

 ربًّٛ عًِ ايٓؿػ امل٢ٓٗ ٚايتٓظ٢ُٝ  -ربًّٛ اٱصؽار ٚعًِ ايٓؿػ اٱنٝٓٝه٢   
 ًّٛ ؾ٢ ا٭خقا٥ٞ ايٓؿغٞ املزصع٢ رب

 قغِ اؾػضاؾٝا : -3
 ايزبًّٛ ؾ٢ املغاس١ اؿزٜج١ ٚاـضا٥ر 

 قغِ ايؿًغؿ١ -4
 ربًّٛ سٛاص اؿناصات   -ربًّٛ ايؿًغؿ١ ايغٝاع١ٝ        

 قغِ اٯثاص -5
 ربًّٛ اٯثاصاٱع١َٝ٬ -ربًّٛ اٯثاص ايْٝٛا١ْٝ ٚايضَٚا١ْٝ      -ربًّٛ اٯثا٤ املقض١ٜ  

 ايًػ١ اٱلًٝظ١ٜقغِ  -6
 ربًّٛ ايرتمج١ 

 

 املادغتريرصد١ 
 قغِ ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚآرابٗا :  -1

 ؽقك ايزصاعات اٱع١َٝ٬  -ؽقك يػ١      -ؽقك ا٭رب ٚايٓكز      
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 قغِ ايًػ١ اٱلًٝظ١ٜ ٚآرابٗا  -2
 قغِ ايًػ١ ايؿضْغ١ٝ ٚآرابٗا  -3
 قغِ ايتاصٜخ  -4

 صَٚا٢ْ ( -ْٜٛا٢ْ  -ايتاصٜخ ايكزِٜ ) َقض٣ 
 ايتاصٜخ اٱع٢َ٬ -ايتاصٜخ اؿزٜح  - ايتاصٜخ ايٛعٝر

 ايتاصٜخ ايْٝٛا٢ْ ٚايضَٚا٢ْ 
 قغِ اؾػضاؾٝا -5
 قغِ ايؿًغؿ١ -6
 قغِ اٱدتُاع -7
 قغِ عًِ ايٓؿػ -8
 قغِ ايٛثا٥ل ٚاملهتبات  -9
 ؽعب١ ٚثا٥ل -ب١ عًِ املهتبات ؽع
 اٯثاصقغِ  -10

 ؽعب١ اٯثاص اٱع١َٝ٬  -اٯثاص ايْٝٛا١ْٝ ٚايضَٚا١ْٝ  ؽعب١  -ؽعب١ اٯثاص َقض١ٜ  

 ايزنتٛصاٙرصد١ 

 قغِ ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚآرابٗا : 

 ؽقك ايزصاعات اٱع١َٝ٬  -ؽقك يػ١      -ؽقك ا٭رب ٚايٓكز      

 قغِ ايًػ١ اٱلًٝظ١ٜ ٚآرابٗا  -1
 قغِ ايًػ١ ايؿضْغ١ٝ ٚآرابٗا  -2
 قغِ ايتاصٜخ  -3

 ايتاصٜخ ايكزِٜ ) َقض٣ أ٠ ْٜٛا٢ْ صَٚا٢ْ (
 ايتاصٜخ اٱع٢َ٬   -ايتاصٜخ اؿزٜح         -ايٛعٝر        ايتاصٜخ 

 ايتاصٜخ ايْٝٛا٢ْ ٚايضَٚا٢ْ 
 قغِ اؾػضاؾٝا -4
 قغِ ايؿًغؿ١ -5
 قغِ اٱدتُاع -6
 قغِ عًِ ايٓؿػ -7
 قغِ ايٛثا٥ل ٚاملهتبات  -8

 ؽعب١ ٚثا٥ل     -ؽعب١ عًِ املهتبات                  
 قغِ اٯثاص -9

 ؽعب١ اٯثاص اٱع١َٝ٬  -١ اٯثاص ايْٝٛا١ْٝ ٚايضَٚا١ْٝ ؽعب -ؽعب١ اٯثاص َقض١ٜ 
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 ن١ًٝ اؿكٛم -13
 

 ربًّٛ ايزصاعات ايعًٝا ؾ٢ أسز ايؿضٚع اٯت١ٝ :
 ايكإْٛ اـال 
 ايكإْٛ ايعاّ 

 ايؾضٜع١ اٱع١َٝ٬ 
 ايعًّٛ اؾٓا١ٝ٥
 ايعًّٛ اٱراص١ٜ 
 ايكإْٛ ايزٚىل 

 ايعًّٛ ا٭قتقار١ٜ ٚاملاي١ٝ
 ايعًّٛ ايكنا١ٝ٥ 
  ايتذاص٠ ايزٚي١ٝ
 ايكإْٛ املز٢ْ 

 رصد١ املادغتري ؾ٢ اؿكٛم 

 رصد١ ايزنتٛصاٙ ؾ٢ اؿكٛم
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 الربامخ  املَيًة اخلاصة بكلًات اجلامعة

 

 ن١ًٝ ايطب

 قغِ ايتٛيٝز ٚإَضاض–بضْاَر ايزبًّٛ املٗين   )طب اؾٓني ( 

املغتؾؿٝات ( قغِ املٝهضٚبٝٛيٛدٝا ايطب١ٝ بضْاَر ايزبًّٛ املٗين   )َهاؾش١ عزٟٚ 

 ٚاملٓاع١

 

 ن١ًٝ ايقٝزي١

 Pharm D Professional Programايربْاَر املٗين يزنتٛص ايقٝزي١ 

 ايزبًّٛ املٗين ؾ٢ ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ ٚايتشًٌٝ ا٫نًٝٓٝه٢

 ايزبًّٛ املٗين ؾ٢ ايٝكظ١ ايزٚا١ٝ٥

 ربًّٛ ايتػش١ٜ   ايضعا١ٜ ايقش١ٝ

 

 ن١ًٝ ايعًّٛ

 ربًّٛ ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ ايتش١ًًٝٝ

 ايزبًّٛ املٗين   املٝهضٚبٝٛيٛدٞ

 ٚاٯرابزٜٔ بضْاَر ب٢ٓٝ بني ن١ًٝ ايعًّٛ بضْاَر املادغتري املٗين ؾ٢ عًّٛ املغاس١ ٚايتع

 ن١ًٝ ايتذاص٠

 يػ١ ( - إراص٠ اٱعُاٍ )عضبٞ   ايزبًّٛ املٗين

 يػ١ ( - ايزبًّٛ املٗين   احملاعب١ )عضبٞ

 يػ١ ( -إراص٠ اٱعُاٍ )عضبٞ   املادغتري املٗين 

 يػ١ ( - املادغتري املٗين   احملاعب١ )عضبٞ

 يػ١ ( -ايزنتٛصاٙ امل١ٝٓٗ   إراص٠ ا٭عُاٍ )عضبٞ 

 يػ١ ( -ايزنتٛصاٙ امل١ٝٓٗ   احملاعب١ )عضبٞ 

 

  ٚداصٟ اعتشزاخ مثا١ْٝ بضاَر دزٜز٠       
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 والكًد بالدزاسات العلًاقىاعد وإجساءات الكبىل 
 

 بصأٌ تيظًه اجلامعات 0861لسية  38الكاىىٌ 

 ( 174َار٠: )        .ٜهٕٛ ايكٝز يًزصاعات ايعًٝا ؾد٢ املٛاعٝدز احملدزر٠ ؾد٢ ايًدٛا٥ح ايزاخًٝد١

ٜٚدتِ ايكٝددز بعددز أخددش صأ٣ فددايػ ا٭قغداّ املدتقدد١ مبٛاؾكدد١ فًددػ ايهًٝدد١ أٚ املعٗددز   

 ٚاعتُار ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ.

 ( 175َار٠ : )( 36َع َضاعا٠ سهِ املار٠  ٌ املادغدتري ٚايدزنتٛصاٙ    ( ٜهٕٛ تغدذٌٝ صعدا٥

ٚإيػا٤ ايتغذٌٝ مبٛاؾك١ فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بٓا٤ ع٢ً طًب فًدػ ايهًٝد١   

 أٚ املعٗز بعز أخش صأ٣ فًػ ايكغِ املدتك.

   اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات 

 ( 64َار٠: )  بعز اعتٝؿا٤ أٚصاق٘ ٚأرا٤ ايضعّٛ املكضص٠ ٜٚعدز   –ٜتِ قٝز ايطايب بايه١ًٝ

 ؾ٢ ايه١ًٝ ًَـ يهٌ طايب حيت٣ٛ ع٢ً مجٝع ا٭ٚصام املتعًك١ بايطايب , ٚع٢ً ا٭خك:

 .ا٭ٚصام املكز١َ ٱدضا٤ ايكٝز 

        بٝددإ أسددٛاٍ ايطايددب ايزصاعددد١ٝ ٚتٛاصيٗددا ) ايكٝددز ٚا٫َتشاْددات ْٚتا٥ذٗدددا

 ٚتكزٜضاتٗا(.

 .ً٘ٝبٝإ ايعكٛبات ايتأرٜب١ٝ املٛقع١ ع 

 .أٚد٘ ايٓؾاال ايضٜامٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايعغهضٟ يًطايب 

    ٜ٘ٚعز عذٌ خال بهٌ طايب ٜزٕٚ ب٘ بٝإ َا تنُٓ٘ ًَؿ٘ ؾن٬ عٔ تداصٜخ ؽضدد

َددٔ اؾاَعدد١ ٚعددبب٘ ٚعًُدد٘ بعددز ايتدددضز , ٜٚهددٕٛ ٖددشا ايغددذٌ َددٔ ْغدددتني ؼؿدد   

 َع١.إسزاُٖا ؾ٢ ايه١ًٝ ٚا٭خض٣ ؾ٢ اؾا

 ( 93َار٠: )     تبني ايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ يًهًٝات َٛاعٝز ايكٝز يًزصاعات ايعًٝدا مبدا ٜٓاعدب

 ظضٚف ايزصاع١ ؾ٢ نٌ ن١ًٝ.

 ( 94َار٠: )    ٚ٫ وٛط يطايب ايزصاعات ايعًٝا إٔ ٜكٝز امس٘ ؾ٢ رصاع١ أنجض َدٔ ربًدّٛ أ

يبشدٛخ بٓدا٤   رصد١ داَع١ٝ عًٝا ؾ٢ ٚق  ٚاسز إ٫ مبٛاؾك١ فًدػ ايزصاعدات ايعًٝدا ٚا   

 ع٢ً اقرتاح فًػ ايه١ًٝ ٚبعز أخش صأ٣ فايػ ا٭قغاّ املدتق١.
 

 : ا٭ٚصام املطًٛب١ يًكٝز بايزصاعات ايعًٝا

( رصاعات عًٝا ٜٚتكزّ 1ٜتكزّ طايب ا٫يتشام يزصاع١ ايزبًّٛ بطًب٘ ع٢ً ا٫عتُاص٠ صقِ )

( رصاعات عًٝا ٜٚضؾل 2)طايب ا٫يتشام املادغتري أٚ ايزنتٛصاٙ بطًب٘ ع٢ً ا٫عتُاص٠ صقِ 

 بطًب٘ ا٭ٚصام اٯت١ٝ:
 امل٪ٌٖ اؾاَعٞ : .1
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  ) ؽٗار٠ ايًٝغاْػ أٚ ايبهايٛصٜٛؼ َضؾكا بٗا ايتكزٜض ايٓٗا٢٥ ) ايرتان٢ُ

 مجٝع عٓٛات ايزصاع١ نٌ ع٢ً سزٙ.

  ؽٗارات ايزبًَٛات أٚ املادغتري 

 ؽٗار٠ امل٬ٝر أٚ َغتدضز صمس٢ َٓٗا. .2

يًطايب بايزصاع١ َبٝٓا بٗا َهإ عًُ٘ َٛاؾك١ د١ٗ ايعٌُ ع٢ً ايرتخٝك  .3

 باينبر .

إقضاص َٔ ايطايب أْ٘ غري َكٝز يزصاع١ أ٣ ربًّٛ أٚ أ٣ رصد١ داَع١ٝ أخض٣ عٛا٤  .4

 َٔ ْؿػ ايه١ًٝ أٚ ؾ٢ ن١ًٝ آخض٣ َٔ داَعات مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ.

 إقضاص آخض بأْ٘ مل ٜغبل ي٘ ا٫يتشام بزصاع١ ايزصد١ اؾاَع١ٝ املتكزّ إيٝٗا. ؾإسا .5

نإ قز عبل ي٘ سيو ؾٝٛمح عبب ا٫ْكطاع عٔ ايزصاع١ قبٌ اؿقٍٛ ع٢ً 

 ايزصد١ .
ؽٗار٠ مبز٠ اـرب٠ اي٬ط١َ ي٬يتشام بايزبًّٛ بايهًٝات اييت تؾرتال سيو طبكا  .6

 ٭سهاّ ايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ يًهًٝات .
 فٛص ؾٛتٛغضاؾ١ٝ سزٜج١ . 6عزر  .7
 . اٱْرتْ  املطًٛب١عزار ايضعّٛ ايزصاع١ٝ ٚصعّٛ رٚصات اؿاعب اٯيٞ ٚ .8

 أَا بايٓغب١ يٮطبا٤ ؾعًِٝٗ ايتكزّ باٯتٞ :

 ؽٗار٠ تجب  قنا٤ ؾرت٠ ا٫َتٝاط يًط٬ب املقضٜني . .9

ؽٗار٠ بكنا٤ ؾرت٠ ايتزصٜب ملز٠ ع١ٓ نا١ًَ ؾ٢ ؾضع ايتدقك ايشٟ ٜضغب ايطايب  .10

 ؾ٢ اؿقٍٛ ع٢ً ايزبًّٛ َٓ٘ َٔ إسز٣ املغتؾؿٝات ايعا١َ أٚ املضانظ ايع٬د١ٝ .
ًٜٚظّ يٮطبا٤ ايشٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ بٛطاص٠ ايقش١ بتكزِٜ ؽٗار٠ َٔ ْكاب١ ا٭طبا٤  .11

 بأْ٘ ٫ ٜعًُٕٛ بٛطاص٠ ايقش١ ٚإقضاص بايتؿضؽ أٚ َٛاؾك١ دٗات ايعٌُ ا٭خض٣ .
بايٓغب١ ينباال ايكٛات املغًش١ ؾعًِٝٗ إسناص َٛاؾك١ ١٦ٖٝ ايتٓظِٝ ٚاٱراص٠  .12

 ٚسيو سغب ا٭سٛاٍ.)ؾضع ايتزصٜب( أٚ ايكٝارات ايتابعني  ا 
 بايٓغب١ ينباال ايؾضط١ عًِٝٗ إسناص َٛاؾك١ ٚطاص٠ ايزاخ١ًٝ)إراص٠ ايبعجات( .13
 ٜهٕٛ سنٛص طايب ايزصاعات ايعًٝا طبكا يًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ يًه١ًٝ  .14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ط٬ب ايتعًِٝ املؿتٛح 
 

عًٞ َا  30/9/2020سيت ٚاملُتز٠  29/9/2020ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   

يٛمع قبٍٛ خضوٞ ايتعًِٝ املؿتٛح 27/9/2020اْتٗ  إيٝ٘ ايًذ١ٓ املؾه١ً بتاصٜخ 

بزبًَٛات ايزصاعات ايعًٝا ٚاملادغتري ٚايزنتٛصاٙ بهًٝات اؿكٛم ٚايتذاص٠ ٚاٯراب 

  -ٚاييت اْتٗ  إيٞ ايتٛفٝات اٯت١ٝ :
 

 ن١ًٝ ا٫راب –أ٫ٚ:
عًٞ تكزٜض دٝز عًٞ ا٭قٌ ٚإ ٜطًب ايكٝز ٜؾرتال إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساف٬  -1

 .أسز ايزبًَٛات ايٛاصر٠ ب٥٬ش١ ايزصاعات ايعًٝا بايه١ًٝ ب
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إٔ وتاط املكاب١ً ايؾدق١ٝ اييت تٓعكز مبعضؾ١ ا٭قغاّ ايع١ًُٝ املدتق١ بعز عزار  -2

 .  م٤ٛ ايكٛاعز املاي١ٝ املتبع١ . دٓٝ٘( يزخٍٛ املكاب١ً 500ٚقزصٙ )ايضعِ املكضص 
َٛار رصاع١ٝ  4عٌُ َكاف١ يًط٬ب ايشٜٔ ؽضدٛا َٔ ايه١ًٝ عز أققٞ ٜتِ  -3

ٞ صعاي١ املادغتري ٜتعني إٔ وتاطٖا ايطايب قبٌ تؾهٌٝ ؾ١ٓ املٓاقؾ١ ٚاؿهِ عً

 .املكز١َ َٓ٘ 
ٜتِ عٌُ َكاف١ يط٬ب املتكزَني َٔ خضوٞ اؾاَعات املقض١ٜ ا٫خضٟ ٚؾل  -7

 .ت٘ باؾاَع١ اييت ؽضز َٓٗا صاعاحملتٟٛ ايعًُٞ ايشٟ عبل يهٌ طايب ر
 ن١ًٝ ايتذاص٠  -ثاْٝا :
عات زبًَٛات ايزصابٜتِ قٝز خضوٞ ايتعًِٝ املؿتٛح نٌ سغب ؽقق٘  -1

  .ايعًٝا امل١ٝٓٗ ٚا٭نارمي١ٝ 
ٜتِ قٝز خضوٞ ايتعًِٝ املؿتٛح بزصديت املادغتري ٚايزنتٛصاٙ امل١ٝٓٗ  -2

ٞ ايتعًِٝ املؿتٛح بؾعب١ اٱراص٠ َٔ مجٝع ايتدققات ٜٚؾرتال يكٝز خضو

باملادغتري ٚايزنتٛصاٙ امل١ٝٓٗ بؾعب١ احملاعب١ إ ٜهٕٛ َٔ خضوٞ ؽعب١ 

 .احملاعب١ مبضس١ً ايبهايٛصٜٛؼ 
 ن١ًٝ اؿكٛم   -ثايجا :
عًٞ ا٭قٌ   َضس١ً  (دٝز )ٜؾرتال إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساف٬ عًٞ تكزٜض  -1

ايعًٝا أٚ   رصد١ ات    أسز ربًَٛات ايزصاع (دٝز )ايًٝغاْػ أٚ عًٞ تكزٜض 

 .املادغتري

  .١َ نؾضال يكٝزٙ مبضس١ً ايزنتٛصاٙ إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساف٬ عًٞ ايجا١ْٜٛ ايعا -2
 

ايتٛف١ٝ بإٔ ٜهٕٛ  :َا ًٜٞ 12/4/1998اعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  قضص فًػ ايزص

َٔ مُٔ ؽضٚال قٝز ايطايب بايزصاعات ايعًٝا ابتزا٤ً عزارٙ يًضعّٛ املكضص٠ ٚسيو ٚؾكا 

 .16/12/1981فًػ ايزصاعات بتاصٜخ  يكضاص

 1/1/1990تعًُٝات بتاصٜخ  20/21100اص٠ ايعا١َ يًتذٓٝز صقِ ٚصر نتاب اٱر

 ٜؿٝز ا٭ت٢ :

يغ١ٓ  127َٔ ايكإْٛ  38,  8املكٝزٕٚ بايزصاعات ايعًٝا ٫ ينعٕٛ يتطبٝل أسهاّ املار٠ 

ايتذٓٝزٟ سٝح ٫ وٛط ٚيشيو ؾٗ٪٤٫ ايزاصعٕٛ غري َطايبني بتشزٜز َٛقؿِٗ  1980

 ٌٝ ػٓٝزٙ بغبب ايزصاعات ايعًٝا .تأد

 

 قضاصات ٚقٛاعز تٓظِٝ ايكبٍٛ ٚايكٝز

قبٍٛ  10/1/1990قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ املٓعكز٠  ؾ٢ 

ؽٗارات ايتدضز امل٪قت١ ٚفٛص املغتٓزات ايت٢ تكزّ َٔ طايب ايزصاعات ايعًٝا بؾضال إٔ 

ٜتكزّ بٗشٙ املغتٓزات يًُٛظـ املدتك بايه١ًٝ يه٢ ٜتِ اط٬ع٘ عًٝٗا ٚايتٛقٝع ع٢ً 

 .فٛص املغتٓز مبا ٜؿٝز أْ٘ ٜطابل ا٭فٌ

٢ً تكٓني ف٬س١ٝ املٛاؾك١ ع 26/2/1992قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   

ايتغذٌٝ يًطايب ؾ٢ املادغتري به١ًٝ اٯراب طٓطا بؾضال أ٫ ٜهٕٛ قز َن٢ ع٢ً سقٛي٘ 

يًغ١ٓ ايتُٗٝز١ٜ يًُادغتري أنجض َٔ مخػ عٓٛات ؾ٢ ايزصد١ بعز لاس٘ ؾ٢ ايغ١ٓ 

َع  92/93ايتُٗٝز١ٜ يًُادغتري ٜٚعُِ ع٢ً باق٢ نًٝات اؾاَع١ اعتباصا َٔ ايعاّ اؾاَعٞ 
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تغذٌٝ بعز ايزصاعات أ٣ ايؿرت٠ ايب١ٝٓٝ املكضص٠ يً)أسهاّ ايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ يًهًٝات َضاعا٠ 

 (ايتُٗٝز١ٜ 

ايتُغو مبا عبل إٔ قضصٙ  20/5/1998قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   

بعزّ دٛاط ايتغذٌٝ يزصد١ املادغتري  26/2/1992فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   

ن٢ أنجض َٔ مخػ عٓٛات ع٢ً ايزصاعات ايتُٗٝز١ٜ ٚع٢ً إٔ بهًٝات اؾاَع١ بعز َ

تعضض نٌ ساي١ ع٢ً سز٠ مبربصات َكبٛي١ ع٢ً فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ باؾاَع١ 

 يًٓظض ؾ٢ ايتذاٚط عٔ ٖشا ايؾضال َٔ عزَ٘ ؾ٢ م٤ٛ املربصات ايٛاصر٠ َٔ ايهًٝات.

بتؾهٌٝ ؾ١ٓ يؿشك إٔ ٜكّٛ اجملًػ  8/9/1999قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ؾ٢ 

 اؿاي١ املعضٚم١.

إعار٠ قٝز ايط٬ب املغتٓؿشٜٔ يغٓٛات  21/2/1993قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ ؾ٢ 

ايضعٛب بايزصاعات ايعًٝا ٚايشٜٔ ٜتكزَٕٛ بطًبات ي٬يتشام يًشقٍٛ ع٢ً ْؿػ ايزصد١ 

ايغابك١ قٝزِٖ بٗا ٚسيو بعز َضٚص عاّ َٔ ايؿقٌ ٜٚطبل سيو ع٢ً نًٝات اؾاَع١ 

  املدتًؿ١

ايعًٝا ع٢ً قضاص فًػ ايزصاعات  7/6/1994ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ ؾ٢ 

 21/2/1993بإعار٠ ايٓظض ؾ٢ قضاص فًػ اؾاَع١ ايقارص ؾ٢  27/4/1994ٚايبشٛخ   

يٝطبل ع٢ً ايط٬ب املؿقٛيني َٔ ايزصاعات ايعًٝا ٫عتٓؿاس عٓٛات ايضعٛب ع٢ً ايط٬ب 

 َٔ اـاصز ؾكر .

عزّ املٛاؾك١ ع٢ً  16/3/1998قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢ 

طايب غري َكٝز بايزصعات ايعًٝا أ١ٜ إؾار٠ بأسكٝت٘ بايكٝز بايزصاعات ايعًٝا إعطا٤ أ٣ 

ٜٚكتقض ايتعاٌَ َع اؾٗات ايع١ًُٝ ظُٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ ٚبٓا٤ ع٢ً طًب صمس٢ َٔ 

 ٖشٙ اؾٗات ٜٚطبل ع٢ً مجٝع نًٝات اؾاَع١.

ع٢ً اعتدضاز  17/5/1999ٚاؾل فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢ 

ٝاْات قٝز يًط٬ب املكٝزٜٔ بايزصعات ايعًٝا َٛد٘ إىل دٗات أدٓب١ٝ أٚ ق١ًٝ إعُا٫ ب

 َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات بايتشؿظات اٯت١ٝ : 65يٓك املار٠ 

 تنُني بٝإ ايكٝز َا ٜؿٝز عزّ اؿقٍٛ ع٢ً ايزصد١ ايع١ًُٝ. .1

 . فزٚص بٝإ ايكٝزإثبات َز٠ اؿقٍٛ َٔ تاصٜخ ايكٝز ست٢ تاصٜخ  .2

 اعتُار بٝإ ايكٝز َٔ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص /عُٝز ايه١ًٝ أٚ َٔ حيٌ قً٘. .3

 إٔ ٜهٕٛ ظٗض بٝإ ايكٝز َهتٛبا بايهضبٕٛ. .4

املٛاؾك١ ع٢ً ايكٛاعز اٯت١ٝ يكبٍٛ  25/5/1994قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ ؾ٢ 

 ع١ ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :ايط٬ب بايكٝز بايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بعز اؾتتاح ايزصا

 أ٫ ٜهٕٛ قز َن٢ ع٢ً بز٤ ايزصاع١ أنجض َٔ ؽٗضٜٔ . .1

أ٫ ٜرتتب ع٢ً قبٍٛ ايطايب عزّ اعتٝؿا٤ ْغب١ اؿنٛص َٔ ْغب١ اؿز ا٭ر٢ْ  .2

 املكضص٠ يًغُاح بزخٍٛ ا٫َتشإ .

 ايب َٔ ايتكزّ ؾ٢ املٛعز احملزر إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أسز ا٭عباب اٯت١ٝ ايت٢ متٓع ايط .3

 خري ظٗٛص ْتٝذ١ ا٫َتشإ.تأ 

 . سا٫ت ايهٛاصخ ايت٢ متٓع ايطايب َٔ ايتكزّ ؾ٢ املٛعز احملزر 
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 . إٔ ٜهٕٛ ايطايب ؾ٢ ١َُٗ ق١َٝٛ متٓع٘ َٔ ايتكزّ ؾ٢ املٛعز احملزر 

   سا٫ت ايٛؾا٠ ٭سز ا٭فٍٛ أٚ ايؿضٚع َٔ ايزصد١ ا٭ٚىل أٚ ايجا١ْٝ 

 سا٫ت ايٛمع 

بًٗا فًػ ايه١ًٝ طبكا يهٌ ساي١ ع٢ً سز٠ ٚطبكا ا٭عشاص ا٭خض٣ ايت٢ ٜكزصٖا ٜٚك .4

يظضٚؾٗا ٚؾ٢ مجٝع ا٭سٛاٍ ٜتِ قبٍٛ ايعشص بٓا٤ ع٢ً َغتٓزات صمس١ٝ ٜتكزّ بٗا 

ايطايب ع٢ً إٔ تغض٣ تًو ايكٛاعز ؾكر ع٢ً ايهًٝات ايت٢ ٫ ٜٛدز ؾ٢ يٛا٥شٗا 

 ايزاخ١ًٝ َٛاعٝز ايكٝز .

 31/3/2018ٚاملُتز٠ إىل  29/3/2018ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

ع٢ً اعتجٓا٤ ايؾعب راخٌ  20/3/2018بٓا٤ ع٢ً قضاص فًػ ايزصاعات يعًٝا ؾ٢ 

ط٬ب(  10ايهًٝات يًزصدات ا٭نارمي١ٝ ٚيٝغ  امل١ٝٓٗ أٚ ايرباَر اـاف١ َٔ ؽضال قبٍٛ )

أقٌ َٔ ط٬ب( َادغتري ع٢ً ا٭قٌ يًكٝز بايزصاعات ايعًٝا إسا نإ املتكزَني  5ربًّٛ ٚ )

مخػ ط٬ب رٕٚ ايتكٝز بعزر سغب املتكزَني َع تطبٝل قضاصات فًػ اؾاَع١ 

٥٫ٚش١ ايه١ًٝ ؾُٝا يك اٱْتزبات ٚايعب٧ اٱؽضا  يًغار٠ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚأ٫ ٜتِ 

٢ سيو اْتزابات ؼٌُٝ اؾاَع١ أٚ ايكغِ أ٣ طٜار٠ ؾ٢ ايب١ٝٓ ا٭عاع١ٝ رٕٚ إٔ تغتزع٢ ؾ

 .َٔ خاصز اؾاَع١ 
  ؼٌٜٛ قٝز ا٭طبا٤ :

املٛاؾك١ ع٢ً ؼٌٜٛ  15/7/1990قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ؾ٢ 

قٝز َٔ ٜضغب َٔ ا٭طبا٤ املكٝزٜٔ يزصد١ املادغتري  ؾ٢ ايتدققات املدتًؿ١ به١ًٝ 

ايطب إىل ايزبًّٛ ؾ٢ ْؿػ ايتدقك ٜٚعترب طًب ايتشٌٜٛ تٓاطٍ عٔ ايتغذٌٝ 

يًُادغتري, ٚتكّٛ إراص٠ ايزصاعات ايعًٝا بتغذًٝ٘ ؾ٢ أٍٚ رٚص ٫سل يًزبًّٛ بعز َٛاؾك١ 

ع١ٝٓ ٚتكزمي٘ املغتٓزات املطًٛب١ ع٢ً إٔ ؽطض اؾ١ٗ املٛؾز٠ يًطايب قبٌ ا٭قغاّ امل

 ايتشٌٜٛ بٛق  ناف عٔ إٔ تعترب ايتغذٌٝ تغذ٬ٝ دزٜزًا .
َٛاؾا٠ اٱراص٠  15/9/2015ص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢ قض

عٝتِ قبٛ ِ بهٌ ن١ًٝ , ايعا١َ يًزصاعات ايعًٝا با٭عزار املبز١ٝ٥ ٚاملكرتس١ يًط٬ب ايشٜٔ 

 ٚسيو ؾ٢ م٤ٛ قضاصات فًػ اؾاَع١.
  30/6/2020 ٚاملُتز٠ سيت29/6/2020قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   

 . ايتأنٝز عًٞ مجٝع نًٝات اؾاَع١ بإ ٜهٕٛ ايكٝز ايهرتْٚٝا 
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 ىظاو الدزاسة

  بعض تٓظِ ايزصاع١   ربًَٛات ايزصاعات ايعًٝا عًٞ أعاؼ ايٓظاّ ايؿقًٞ  -1

عٝح تٛطع املكضصات ايزصاع١ٝ   نٌ عاّ ايهًٝات اييت يٛا٥شٗا تٓك عًٞ سيو 

( أعبٛعا عًٞ ا٫قٌ ؽا١ًَ 15داَعٞ عًٞ ؾقًني رصاعٝني َز٠ نٌ َُٓٗا )

  0ا٫َتشاْات ايٓٗا١ٝ٥ يهٌ ؾقٌ 
( 8املٛاؾك١ عًٞ ؾتح ؾقٌ رصاعٞ فٝؿٞ َهجـ َزت٘ ) ظٛط جملايػ ايهًٝات -2

 0أعابٝع ؽا١ًَ ا٫َتشاْات ايٓٗا١ٝ٥ 
ٚؾكا أٚ ايتعًِٝ ٖادني  بعز  وٛط تزصٜػ املٓاٖر ايهرتْٚٝا بٓظاّ ايتعًِٝ عٔ -3

 0طبٝع١ ايزصاع١ بايهًٝات ي٬َهاْات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚ
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دكتىزاه( –)ماجستري االعلًتسحًل الدزجات العلنًة   
 

ايًػ١ ايعضب١ٝ ٢ٖ يػ١ ايتعًِٝ ؾ٢  (َٔ قإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات :168َار٠ )

اؾاَعات اـامع١  شا ايكإْٛ , ٚسيو َامل ٜكضص فًػ اؾاَع١ ؾ٢ أسٛاٍ خاف١ 

اعتعُاٍ يػ١ أخض٣ . ٜٚهٕٛ أرا٤ ا٫َتشإ بايًػ١ ايت٢ ٜزصؼ بٗا املكضص , ٚجملًػ ايه١ًٝ ؾ٢ 

ايكغِ أٚ  أسٛاٍ خاف١ إٔ ٜضخك يًطايب ؾ٢ اٱداب١ بًػ١ أخض٣ بعز أخش صأ٣ فًػ

ا٭قغاّ املدتق١ . ٚتهتب صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ بايًػ١ ايت٢ حيزرٖا فًػ ايه١ًٝ 

بعز أخش صأ٣ فًػ ايكغِ املدتك , ٚؾ٢ مجٝع ا٭سٛاٍ وب إٔ تهٕٛ ايضعا٥ٌ َؾؿٛع١ 

 مبٛدظ ٚاف بايًػ١ ايعضب١ٝ ٚأخض بًػ١ أدٓب١ٝ .

زصاع١ يٌٓٝ رصد١ املادغتري تؾٌُ اي : ( َٔ قإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات177َار٠ )

َكضصات رصاع١ٝ عاي١ٝ ٚتزصٜبات ع٢ً صعا٥ٌ ايبشح ٚاعتكضا٤ ايٓتا٥ر ٜٓت٢ٗ بإعزار 

٫ٚ وٛط إٔ  –صعاي١ تكبًٗا ؾ١ٓ اؿهِ , ٜٚؾرتال ٱداطتٗا إٔ تهٕٛ ع٬ُ سا ق١ُٝ ع١ًُٝ 

 تكٌ املز٠ اي٬ط١َ يٌٓٝ ٖشٙ ايزصد١ عٔ عٓتني .

تكّٛ ايزنتٛصاٙ أعاعا ع٢ً ايبشح  ؾاَعات :( َٔ قإْٛ تٓظِٝ ا178َار٠ )

املبتهض ملز٠ ٫ تكٌ عٔ عٓتني تٓت٢ٗ بتكزِٜ صعاي١ تكبًٗا ؾ١ٓ اؿهِ , ٚوٛط إٔ ٜهًـ 

ايطايب ببعض ايزصاعات املتكزَ٘ طبكا ملا ؼزرٙ ايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ ٜٚؾرتال ٱداط٠ صعاي١ 

ؿا٤ت٘ ايؾدق١ٝ ؾ٢ عٛث٘ ايزنتٛصاٙ إٔ تهٕٛ ع٬ُ سا ق١ُٝ ع١ًُٝ ٜؾٗز يًطايب به

 ٚرصاعات٘ ٚميجٌ إماؾ١ ع١ًُٝ دزٜز٠.

ؼزر ايًٛا٥ح  ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات :97َار٠ )

ايزاخ١ًٝ يًهًٝات إدضا٤ات ايتغذٌٝ يزصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ٚاملز٠ ايت٢ ٜغكر 

٠ أخض٣ حيزرٖا بٓا٤ ع٢ً تكضٜض بعزٖا إ٫ إسا صأ٣ فًػ ايه١ًٝ اٱبكا٤ ع٢ً ايتغذٌٝ ملز

 املؾضف.

املٛاؾك١ عًد٢  اؽداس نًٝدات     30/4/2017قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

قدضٟ ٚسيدو   اؾاَع١ اٱددضا٤ات اي٬طَد١ يتعظٜدظ ا٫عدتؿار٠ َدٔ اعدتدزاّ بٓدو املعضؾد١ امل        

ايدزنتٛصاٙ (   – ٚإيدظاّ مجٝدع طد٬ب ايزصاعدات ايعًٝدا ) املادغدتري      يط٬ب ايزصاعات ايعًٝدا .  

أٚ َهتب١ ايه١ًٝ بإٔ ايضعاي١ غدري َغدذ١ً ٚمل     ( IT)ِٜ إؾار٠ َٔ ٚسز٠ ايبٛاب١ ايضقُٞبتكز

 اْا يعزّ تهضاص َٛمٛعات ايضعا٥ٌ .ٜغبل َٓاقؾاتٗا ٚإداطتٗا , ٚسيو مُ

املٛاؾكدد١ عًدد٢ قبددٍٛ   27/2/2017قددضاص فًددػ اؾاَعدد١ ظًغددت٘ املٓعكددز٠ ؾدد٢    

املتكزَني َٔ ا ١٦ٝ املعا١ْٚ بهًٝات اؾاَعد١ يًكٝدز بدرباَر ايزصاعدات ايعًٝدا بايهًٝد١ رٕٚ       

ايتكٝز بؾضال ايعزر يًُتكزَني , ٚسيو اعتجٓا٤ا َٔ قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكدز٠  

( 10َع٢ عدٔ ) أ٫ ٜكٌ عزر ايط٬ب املكرتح قبٛ ِ ؾد٢ ايعداّ اؾدا    )ٚاملتنُٔ  26/4/2014ؾ٢ 

 هٌ ؽعب١ َٔ ؽعب ا٭قغاّ ايع١ًُٝ .( ط٬ب يًُادغتري ٚسيو ي5ط٬ب بايٓغب١ يًزبًّٛ ٚ )

عًددٞ  17/7/2018ٚاؾددل فًددػ  ايزصاعددات ايعًٝددا ٚايبشددٛخ ظًغددت٘ املٓعكددز٠     

مضٚص٠ ايتأنٝز عًدٞ ايهًٝدات بدإ َٛمدٛع ايبشدح   ايتغدذ٬ٝت اؾزٜدز٠ ٜهدٕٛ َهتدٛب          

لًٝظٜد١ ٜٚغدُح يًهًٝدات باعدتدزاّ يػدات أخدضٟ سغدب اؿادد١         بايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايًػد١ ا٫ 
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ٚسيو بعز ظٗٛص َؾانٌ   ايهًٝات اييت ٜٛدز بٗا تغذٌٝ ؾكر بايًػ١ ايعضبٝد١ عٓدز طًدب    

 .ار٠ َعتُز٠ بايًػ١ ا٫لًٝظ١ٜ اـضٜر ؽٗ

عًددٞ  17/7/2018ٚاؾددل فًددػ  ايزصاعددات ايعًٝددا ٚايبشددٛخ ظًغددت٘ املٓعكددز٠     

مددضٚص٠ ايتأنٝددز عًددٞ ايهًٝددات عًددٞ تطبٝددل قددضاص فًددػ ايزصاعددات ايعًٝددا ٚايبشددٛخ         

بؾإٔ عضض ايربٚتٛن٫ٛت اييت ٜؾضف عًٝٗدا أعندا٤ ٦ٖٝد١ ايتدزصٜػ َدٔ نًٝد١        19/2/2018

طب طٓطا بهًٝات خداصز نًٝد١ ايطدب راخدٌ داَعد١ طٓطدا عًدٞ ؾٓد١ أخ٬قٝدات ايبشدح           

 ١ٜ به١ًٝ ايطب ايعًُٞ عٓز ٚدٛر َضمٞ اٚ عٝٓات بؾض

املٛاؾكد١   16/10/2018ٚاؾل فًػ  ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ املٓعكز٠   

عًٞ إثٓا٤ ٚتؿعٌٝ ايربٜز ا٫يهرتْٚٞ ايضمسٞ ٚاـال باؾاَعد١ ٚتغدذٌٝ طايدب ايزصاعدات     

بٛسدز٠ تطدٜٛض   (   MIS)  ايهًٝدات أٚ  (  IT )رنتٛصاٙ ( بٛسز٠  –َادغتري  –ايعًٝا )ربًّٛ 

ايٓظِ   اجملُع ايطيب ٜٚهٕٛ مُٔ املغتٓزات املضع١ً جملًػ ايزصاعات ايعًٝا إثٓا٤ تغدذٌٝ  

ايطايب يًُادغتري اٚ ايزنتٛصاٙ ٚعٓز ايكٝز ايٓٗا٥ٞ يًدزبًَٛات ٜغدذٌ ايطد٬ب أمسدا٥ِٗ       

 .ا٫ٌَٝ ٚعٓز إيػا٤ قٝز ايطايب املغذٌ َٔ اـاصز أٚ إخ٤٬ طضؾ٘ ًٜػٞ ا٫ٌَٝ 

 خ ايتغذٌٝ يزصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ تاصٜ

املٛاؾك١ ع٢ً قضاص فًػ ايزصاعات  28/4/2010قضص فًػ اؾاَع١   

ٚايش٣ ٚاؾل ع٢ً اعتباص تاصٜخ ايتغذٌٝ يضعا٥ٌ املادغتري  15/4/2010ايعًٝا ٚايبشٛخ   

أٚ ايزنتٛصاٙ ٖٛ تاصٜخ َٛاؾك١ فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ع٢ً ايتغذٌٝ , ٚأٚف٢ 

اجملًػ ايهًٝات املع١ٝٓ بإدضا٤ ايتعز٬ٜت اي٬ط١َ بًٛا٥شٗا ايزاخ١ًٝ مبا ٜتؿل َع ٖشا 

 ايكضاص.

 

 اٙايتغذٌٝ يزصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛص

ع٢ً قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  10/5/2011ٚاؾل فًػ اؾاَع١   

ٚايش٣ قضص )ٜعترب ايطايب َكٝزًا يزصد١ املادغتري أٚ ايزنتٛصاٙ َٔ تاصٜخ  18/4/2011  

َٛاؾك١ فًػ ايه١ًٝ ع٢ً قٝزٙ يًزصد١ َتنًُٓا سيو رصاعت٘ يًغ١ٓ ايتُٗٝز١ٜ ٚايؿرت٠ 

ٝزا ٚست٢ تغذًٝ٘ ٚأثٓا٤ ؾرت٠ ايتغذٌٝ ٚست٢ تؾهٌٝ ؾ١ٓ ايب١ٝٓٝ ايت٢ ٜظٌ ؾٝٗا َك

اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ َٚٔ ثِ ؾع٢ً ايطايب عزار املقضٚؾات ٚاملغاُٖات املاي١ٝ خ٬ٍ ؾرت٠ قٝزٙ 

 نا١ًَ ٜٚٓؿش ٖشا ايكضاص َٔ تاصي٘(.

ع٢ً قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  31/5/2011ٚاؾل فًػ اؾاَع١   

ٕ إيظاّ ا٭قغاّ ايع١ًُٝ بهًٝات اؾاَع١ بنضٚص٠ تغذٌٝ املعٝزٜٔ بؾأ 25/5/2011  

يزصد١ املادغتري خ٬ٍ عت١ أؽٗض ع٢ً ا٭نجض َٔ ادتٝاطِٖ ايزصاع١ ايتُٗٝز١ٜ , 

ٚاملزصعني املغاعزٜٔ يزصد١ ايزنتٛصاٙ خ٬ٍ ع١ٓ ع٢ً ا٭نجض َٔ تاصٜخ تعِٝٝٓٗ بشات 

تكاصٜض رٚص١ٜ ٚعضمٗا ع٢ً فايػ ا٭قغاّ ايٛظٝؿ١ ٚع٢ً إٔ تكّٛ ا٭قغاّ ايع١ًُٝ بهتاب١ 

 متٗٝزًا يعضمٗا ع٢ً فًػ ايه١ًٝ ٫ؽاس ايكضاص املٓاعب ؾ٢ اؿا٫ت املدايؿ١.

عًٞ َٛاؾك١ فًػ  28/11/2018ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   

ٌٝ عًٞ اٱدضا٤ات اـاف١ بتغذ  19/11/2018ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ املٓعكز٠   

 ايط٬ب عًٞ إ٫ ٜتِ ايتؾهٌٝ ا٫ بعز ادتٝاطِٖ املٛار احملًُني بٗا بٓذاح 
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 الػاء الكًد والتسحًل 

ًٜػٞ ايتغذٌٝ اسا ثبد  عدزّ دزٜد١ ايطايدب   اؿقدٍٛ عًدٞ ايضعداي١ ايعًُٝد١   اؿدا٫ت          

  -ا٫ت١ٝ :

اسا اْكن  املز٠ اي٬ط١َ يًشقٍٛ عًٞ ايزصدد١ ) ا٫فد١ًٝ ٚا٫مداؾ١ٝ ( ٚمل ٜٛاؾدل      -1

ع تكزِٜ تكضٜض َؿقٌ عدٔ سايد١ ايطايدب ٜكدضٙ فًدػ ايكغدِ       َاملؾضف عًٞ املز 

ر/ 0ٜٚعتُدز َدٔ ايغدٝز ا   0ٚؾ١ٓ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايه١ًٝ ٚفًدػ ايهًٝد١   

   ٦ًْ0ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

اسا ثب  َٔ خ٬ٍ ايتكاصٜض ايغ١ٜٛٓ اـاف١ بأرا٤ ايطايب عزّ دزٜتد٘   ايزصاعد١    -2

ٚفًدػ ايهًٝد١ ٚ    بٓا٤ عًٞ اقرتاح املؾضف َٚٛاؾك١ فًػ ايكغِ ايعًُٞ املدتك 

  0ساي١ ا٫خت٬ف بني املؾضؾني ٜضدع يتكضٜض املؾضف ايض٥ٝغٞ 

يًُؾضف اسا َندٞ عًدٞ ا٫ؽدضاف     اي١ٝ بٓا٤ عًٞ صغب١ ايطايب َع سؿ  اؿكٛم امل -3

 0 0ع١ٓ ؾانجض

ضعداي١  ياْكطاع ايطايب عٔ ايه١ًٝ ٚعزّ َتابع١ ايزصاعد١ اٚ َكابًد١ املؾدضف عًدٞ ا     -4

 صغِ عبل اْشاصٙ بشيو 

اسا ثب  ا٫ْتشاٍ اٚ اخٌ ايطايب با٫َا١ْ ايعًُٝد١   اعدزار ايضعداي١ أٚ اخدٌ باملجدٌ       -5

  0ٚايتكايٝز اؾاَع١ٝ ٚسغٔ ايغري ٚايغًٛى 

   0 0 ساي١ غٝاب طايب املادغتري أٚ ايزنتٛصاٙ عٔ املٓاقؾ١ بزٕٚ اٟ عشص   -6

 ادضا٤ ات إيػا٤ ايكٝز ٚايتغذٌٝ

 :قبٌ ا٫يػا٤ وب عًٞ اراص٠ ايزصاعات ايعًٝا بايه١ًٝ اتباع ا٫دضا٤ات ايتاي١ٝ 

عًددٞ إ ٜهددٕٛ بددني نددٌ اْددشاص اْددشاص ايطايددب بج٬ثدد١ اْددشاصات بعًددِ ايٛفددٍٛ عًددٞ   -1

ٚا٫ْشاص َز٠ ٫ تكٌ عٔ أعبٛعني أٚ اْشاصٙ بايربٜز ا٫يهرتْٚدٞ عًدٞ إٔ ٜهدٕٛ بدني     

نٌ بضٜز ٚايربٜدز ا٫خدض َدز٠ ٫ تكدٌ عدٔ أعدبٛعني باعدتجٓا٤ سداييت اْتد٤٘ املدز٠           

 ا٫ف١ًٝ يًشقٍٛ عًٞ ايزصد١ 

َٛاؾك١ اجملايػ املدتق١ عًٞ ايػا٤ تغدذٌٝ ايضعداي١ ايعًُٝد١ عًدٞ إٔ ٜقدزص ْا٥دب        -2

  0ايض٥ٝػ قضاصا بايػا٤ تغذٌٝ ايضعاي١ ايع١ًُٝ 
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 اعكاال ايتغذٌٝ  

ؼدددزر ايًدددٛا٥ح ايزاخًٝددد١ يًهًٝدددات اددددضا٤ات ايتغدددذٌٝ يدددزصديت املادغدددتري   -1

ٚايزنتٛصاٙ ٚاملز٠ اييت ٜغكر ايتغذٌٝ بعزٖا ا٫ اسا صأٟ فًدػ ايهًٝد١ ا٫بكدا٤    

  0عًٞ ايتغذٌٝ ملز٠ اخضٟ حيزرٖا بٓا٤ عًٞ تكضٜض املؾضف 

ٜغكر ايتغذٌٝ بعز َضٚص املز٠ ا٫ف١ًٝ رٕٚ اؿقدٍٛ عًدٞ ايزصدد١ رٕٚ َدز      -2

ٚاعتُارٙ َٔ ايغدٝز   ايتغذٌٝ بكضاص َٔ فًػ ايه١ًٝ بٓا٤ عًٞ تكضٜض املؾضف

  0 ر/ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ 0ا

 يعزّ عزار ايضعّٛ ايزصاع١ٝ إيػا٤ ايكٝز ٚايتغذٌٝ

 

املٛاؾك١ ع٢ً قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا  29/10/2008قضص فًػ اؾاَع١   

بايػا٤ قٝز ٚتغذٌٝ ط٬ب ايزصاعات ايعًٝا ايشٜٔ مل  21/10/2008ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢ 

ٜكَٛٛا بغزار املقضٚؾات ٚايضعّٛ ايزصاع١ٝ بعز َضٚص عت١ ؽٗٛص َٔ بزا١ٜ ايعاّ اؾاَع٢ 

 بعزإْشاصِٖ ث٬خ َضات .

ع٢ً تؿٜٛض  16/3/2010ٚاؾل فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢ 

ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ؾ٢ ؽإٔ ايػا٤ تغذٌٝ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ْا٥ب ص٥

ايط٬ب بزصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ بغبب عزّ عزار ايضعّٛ ايزصاع١ٝ ٚٚؾكا يًكٛاعز 

 املعٍُٛ بٗا .
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 قىاعد اإلشساف

 

ٜعني  ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات :98َار٠ )

اقرتاح فًػ ايكغِ املدتك أعتاسا ٜؾضف ع٢ً ؼنري ايضعاي١ , فًػ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً 

ٚيًُذًػ إٔ ٜعٗز باٱؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ أسز ا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ. ٚوٛط إٔ ٜتعزر 

املؾضؾٕٛ َٔ بني أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ أٚ َٔ غريِٖ , ٚؾ٢ ٖشٙ اؿاي١ حيٛط يًُزصعني 

خاصز اؾاَع١ وٛط مبٛاؾك١ فًػ   ا٫ؽرتاى ؾ٢ اٱؽضاف ٚؾ٢ ساي١ قٝاّ ايطايب ببشح

 ايه١ًٝ إٔ ٜؾرتى ؾ٢ اٱؽضاف أسز املتدققني ؾ٢ اؾ١ٗ ايت٢ ػض٣ ؾٝٗا ايبشح.

وٛط إٔ  ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات :99َار٠ )

ٜٓؿضر باٱؽضاف ع٢ً صعاي١ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ص٩عا٤ اؾاَعات ْٚٛابِٗ إسا نإ 

اؾاَع١ ايت٢ ٜعًُٕٛ بٗا , ؾإسا نإ ايتغذٌٝ ؾ٢ داَع١ أخض٣ داط  ِ ايتغذٌٝ ؾ٢ 

ٚ٭َني اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات ا٫ؽرتاى ؾ٢ اٱؽضاف ٜٚغتُض إؽضاؾِٗ أٚ َؾاصنتِٗ ؾ٢ 

 اٱؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ ايت٢ عذً  ؼ  إؽضاؾِٗ قبٌ ؽػًِٗ َٓافبِٗ .

ؾ٢ ساي١  َعات :( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾا100َار٠ )

إعاص٠ املؾضف ع٢ً ايضعاي١ إىل د١ٗ خاصز اؾاَع١ ٜكزّ إىل فًػ ايه١ًٝ تكضٜضًا عٔ املز٣ 

ايش٣ ٚفٌ إيٝ٘ ايطايب ؾ٢ إعزار ايض عاي١ , ٚؾ٢ م٤ٛ سيو ٜعني اجملًػ َٔ حيٌ قً٘ أٚ 

 َٔ ٜٓنِ إيٝ٘ ؾ٢ اٱؽضاف.

ٜكزّ  اؾاَعات :( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ 102َار٠ )

املؾضف ع٢ً ايضعاي١ ؾ٢ ْٗا١ٜ نٌ عاّ داَع٢ تكضٜضًا إىل فًػ ايكغِ عٔ َز٣ تكزّ 

ايطايب ؾ٢ عٛث٘ ٜٚعضض ٖشا ايتكضٜض ع٢ً فًػ ايه١ًٝ. ٚجملًػ ايزصاعات ايعًٝا 

 ٚايبشٛخ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح فًػ ايه١ًٝ إيػا٤ قٝز ايطايب ع٢ً م٤ٛ ٖشٙ ايتكاصٜض.

ع٢ً تعزٌٜ  16/8/2011عات ايعًٝا ٚايبشٛخ   ٚاؾل فًػ ايزصا

 5/9/2006بكضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢  (سار٣ عؾض) ايؿكض٠

٫ٜتِ تغذٌٝ املعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ ايعاًَني ظاَع١  )يتقبح ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل 

َٛاؾك١ فًػ طٓطا ؾ٢ داَعات أخض٣ يًشقٍٛ ع٢ً املادغتري ٚايزنتٛصاٙ إ٫ بعز 

ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ باؾاَعات بٓا٤ ع٢ً اقرتاح فًػ ايكغِ َٚٛاؾك١ فًػ ايه١ًٝ 

 .(ٚع٢ً إٔ تتنُٔ ؾ١ٓ اٱؽضاف ممج٬ عٔ ايكغِ ٚايه١ًٝ 

يتأنٝز ع٢ً تغذٌٝ املزصعني املغاعزٜٔ با 27/4/2015قضاص فًػ اؾاَع١ ؾ٢ 

زٚص قضاص ايتعٝني , ٚايهًٝات ايت٢ بٗا رصاع١ يزصد١ ايزنتٛصاٙ ؾ٢ ايزٚص ايتاىل َباؽض٠ يق

َٚٛاؾا٠ اٱراص٠ ايعا١َ َٔ ادتٝاط ايزصاع١ ايتُٗٝز١ٜ  متٗٝز١ٜ , ٜتِ ايتغذٌٝ ؾٛص اٱْتٗا٤

يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بأمسا٤ املزصعني املغاعزٜٔ ايشٜٔ َض عًِٝٗ أنجض َٔ ؾقٌ 

 .ٌٝ رصاع٢ رٕٚ ايتغذٌٝ يزصد١ ايزنتٛصاٙ ٚأعباب عزّ ايتغذ

املٛاؾك١ ع٢ً إٔ  29/2/2016قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

ٜكزّ نٌ َٔ عنٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ ٚطايب ايزصاعات ايعًٝا إقضاصات بعزّ ٚدٛر أ٣ َؾاصن١ 
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َاي١ٝ أٚ عٌُ ايطايب ؾ٢ َضانظ خاف١ بعنٛ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايش٣ ٜؾضف ع٢ً صعايت٘ أٚ 

 صعايت٘ .إ اَتشاْات٘ أٚ َٓاقؾت١ ٜؾاصى ؾ٢ ؾ

ٜٚعُِ ايكضاص ع٢ً مجٝع نًٝات اؾاَع١ عٛا٤ املغذًني سايٝا أٚ ايتغذ٬ٝت اؾزٜز٠ 

ٚؾ٢ ساي١ ٚدٛر تعاصض ٜكزّ  ٝا اٱدضا٤ات بايٓغب١ يٲقضاصات .ٚأؽاس إراص٠ ايزصاعات ايعً

 بايٓغب١ يًتغذ٬ٝت ايكارَ٘ .عنٛ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ اعتشاص عٔ اٱؽضاف 

 ٥ٝغ٢ ع٢ً صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ َٚٗاَ٘قٛاعز اختٝاص املؾضف ايض

 

حيزرٙ فًػ ايكغِ َٔ بني أقزّ ا٭عاتش٠ أٚ ا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ َٔ ايكغِ املؾضؾني 

  ع٢ً ايبشح .

ؾإسا ؽاصى ؾ٢ اٱؽضاف أسز ا٭عاتش٠ أٚ ا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ َٔ قغِ آخض ٜهٕٛ املؾضف 

ايكغِ ا٭ٍٚ )ايش٣ ٜٓت٢ُ إيٝ٘ ايباسح( بقضف ايض٥ٝغٞ ٖٛ ا٭عتاس أٚ ا٭عتاس املغاعز َٔ 

 ايٓظض عٔ رصد١ أقزَٝت٘ َكاص١ْ با٭عتاس َٔ ايكغِ ا٭خض .

  ٚإسا مل ٜهٔ َٔ بني ؾ١ٓ اٱؽضاف أعتاسا أٚ أعتاسا َغاعزا َٔ ايكغِ ايش٣ ٜٓت٢ُ

إيٝ٘ ايباسح ) ايطايب ( ٜهٕٛ املؾضف ايض٥ٝغ٢ ٖٛ أقزّ ا٭عاتش٠ أٚ ا٭عاتش٠ 

 ٭قضب إىل ؽقك ايباسح َٔ ْؿػ ايه١ًٝ أٚ اؾاَع١ .املغاعزٜٔ ا

  ٕتٓغٝل عٌُ ؾ١ٓ اٱؽضاف ) ساي١ تعزر املؾضؾني ( أثٓا٤ إدضا٤ات ايبشح , ٚمُا

عزّ تعاصض ايتٛدٝٗات ٚامل٬سظات ايت٢ تكزّ يًباسح عٔ عًُ٘, ٚميهٔ 

م يًُؾضف ايض٥ٝغٞ رع٠ٛ ؾ١ٓ اٱؽضاف ملٓاقؾ١ قناٜا خ٬ؾ١ٝ ٚايتٛفٌ إىل اتؿا

بؾأْٗا , ست٢ تتٛسز ايض٣٩ ايت٢ تغتٗزف تٛدٝ٘ ايباسح َٚغاعزت٘ ع٢ً إلاط 

رصاعات٘ ٚؾ٢ ساي١ عزّ ايٛفٍٛ إىل اتؿام حياٍ املٛمٛع جملًػ ايكغِ ٫ؽاس 

 قضاصٙ.

  َتابع١ ايباسح ٚصفز رٚص٣ ملكزاص َا ألظٙ َٔ تكزّ ؾ٢ عج٘ , ٚايتٛافٌ َع

ٜٚهٕٛ َغ٫ًٛ٦ عٔ إلاط   ص١ٜ يًباسح تكاصٜض املتابع١ ايزٚؾ١ٓ اٱؽضاف بؾإٔ 

 ٖشٙ ايتكاصٜض  باٱتؿام َع املؾضؾني اٯخضٜٔ.

  ايتٛافٌ َع فًػ ايكغِ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؾإٔ طًب

 تٛدٝ٘ إْشاص يًباسح ساي١ تكقريٙ ؾ٢ إلاط ايبشح.

  امل٪عغات أٚ ايت٢ ٜتِ تٛدٝٗٗا إىل "املهاتبات"َغ٦ٛي١ٝ ايتٛقٝع ع٢ً املضاع٬ت 

أٚ تطبٝل  –َج٬  –اؾٗات ايت٢ تتعًل مبغاعز٠ ايباسح ؾ٢ ػُٝع املار٠ ايع١ًُٝ 

 ػضب١ َعٝٓ٘ , ٚسيو قبٌ تٛقٝع ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا أٚ عُٝز ايه١ًٝ.

  َغ٦ٛي١ٝ َتابع١ سنٛص ايباسح سًكات ) ايغُٝٓاص ( ايشٟ ٜعكزٙ ايكغِ املدتك

هًٝات اييت تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ , بايٓغب١ يً ٜٚكزّ تكضٜضًا عٔ سيو عٓز

 تٓك يٛا٥شٗا ع٢ً سيو .
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  ايضر ع٢ً أ١ٜ اعتؿغاصات ؽك ايبشح أٚ ايباسح َٔ قبٌ اؾٗات اٱراص١ٜ

 )اؾاَع١ َج٬( .

 عٔ ػُٝع تكاصٜض ايق٬س١ٝ ايؿضر١ٜ َٔ أعنا٤ ؾ١ٓ اٱؽضاف متٗٝزًا  املغ٦ٛي١ٝ

 . يتؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١

  ٜكزّ إىل فًػ ايكغِ بعز ايتؾاٚص َع أعنا٤ ؾ١ٓ اٱؽضاف َكرتح تؾهٌٝ ؾ١ٓ

 اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ ع٢ً ايبشح .

ؾ٢  ٚمت ايتأنٝز عًٝ٘ ظًغت٘ 17/2/2010قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ؾ٢ 

عٓزَا ٜهٕٛ املؾضف ايض٥ٝغٞ أقزّ أعنا٤ ١٦ٖٝ اٱؽضاف ٜهٕٛ ٖٛ ايعنٛ ايشٟ  20/11/2012

 اٱؽضاف ؾ٢ ؾ١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ ٚحيل ي٘ اختٝاص عنٛ آخض َٔ ؾ١ٓ اٱؽضافميجٌ 

  ٜغٓز إيٝ٘ َتابع١ إدضا٤ ايباسح ي٬ًُسظات أٚ ايتعز٬ٜت اييت تكرتسٗا ؾ١ٓ

اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ ٜٚكزّ تكضٜضًا عٔ سيو نُغتٓز مُٔ إدضا٤ات املٓح ايت٢ تكّٛ 

 بٗا إراص٠ ايزصاعات ايعًٝا.

ا٫يتظاّ بايتدققات  22/1/2013ات ايعًٝا ٚايبشٛخ   قضص فًػ ايزصاع

ايٛاصر٠ بايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ عٓز اؽاس إدضا٤ات ايتغذٌٝ ٚاملٓح يزصدات املادغتري 

 ٚايزنتٛصاٙ .

مضٚص٠ قٝاّ نًٝات  15/9/2009قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   

٢ً ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ اؾاَع١ بتشزٜز املؾضف ايض٥ٝغ٢ عٓز تؾهٌٝ ؾإ اٱؽضاف ع

يزصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ٚع٢ً إٔ ٜهٕٛ املؾضف ايض٥ٝغ٢ َٔ راخٌ اؾاَع١ , ٚإٔ 

ٜهٕٛ ؽقق٘ ؾ٢ أسز ايتدققات بايكغِ ايع٢ًُ املدتك َع إَها١ْٝ اختٝاص املؾضف 

ايض٥ٝغ٢ َٔ بني ايغار٠ ا٭عاتش٠ أٚ ا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ املؾاصنني ؾ٢ ؾ١ٓ اٱؽضاف َٔ 

 اؾاَع١ ؾ٢ سا٫ت اينضٚص٠ ٚمبربصات تعضض ع٢ً فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ. خاصز

املٛاؾك١ ع٢ً َا  30/9/2015قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

ٚايت٢  31/8/2015اْتٗ  إيٝ٘ ايًذ١ٓ املؾه١ً بكضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

  -تري ٚايزنتٛصاٙ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :ٚاؾك  ع٢ً قٛاعز اٱؽضاف ع٢ً صعا٥ٌ املادغ
 

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ 98َغ٦ٛي١ٝ فًغ٢ ايكغِ ٚايه١ًٝ طبكا يٓك املار٠ ) -1

تٓظِٝ اؾاَعات بتٛطٜع ا٭عبا٤ اٱؽضاؾ١ٝ ع٢ً أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بايكغِ مبا 

  -حيكل ايعزاي١ بني ا٭عنا٤ طبكا يٰتٞ :

 

يتعٝني  ١يًتدققات املزصد١ باـط١ اـُٝغٜٝتِ تٛطٜع املعٝزٜٔ طبكا  .أ 

املعٝزٜٔ رٚصٜا ع٢ً ايغار٠ ا٭عاتش٠ طبكا يرتتٝب ا٫قز١َٝ ؾ٢ ٖشا ايتدقك , 

ا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ طبكا ايغار٠ ٚؾ٢ ساي١ عزّ ٚدٛر أعاتش٠ ٜتِ ايتٛطٜع ع٢ً 

يرتتٝب ا٭قز١َٝ رٚصٜا ثِ تغتهٌُ باق٢ ؾ١ٓ اٱؽضاف عز أقق٢ ث٬ث١ ؾ٢ 
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دغتري َٔ بني ا٭عاتش٠ ٚا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ ٚاملزصعني , َع عزّ اؽرتاى أنجض املا

 َٔ َزصؼ ؾ٢ ؾ١ٓ اٱؽضاف 

ٜتِ تٛطٜع املزصعني املغاعزٜٔ ع٢ً ايغار٠ ا٭عاتش٠ بايكغِ ثِ تغتهٌُ ؾ١ٓ  .ب 

اٱؽضاف َٔ ا٭عاتش٠ أٚ ا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ ٚاملزصعني , َع عزّ اؽرتاى أنجض َٔ 

 ١0 اٱؽضاف ٚعز أقق٢ أصبع١ َزصؼ ؾ٢ ؾٓ

ٜتِ تٛطٜع ط٬ب املادغتري ٚايزنتٛصاٙ )َٔ غري املعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ  .ز 

باؾاَع١( ع٢ً ايغار٠ ا٭عاتش٠ أٚ ا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ ؾ٢ فاٍ ايتدقك بطضٜك١ 

رٚص١ٜ طبكا يٮقز١َٝ راخٌ ايتدقك ثِ تغتهٌُ ؾ١ٓ اٱؽضاف َٔ ايغار٠ 

ا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ ٚاملزصعني َع عزّ اؽرتاى أنجض َٔ َزصؼ ؾ٢ ا٭عاتش٠ أٚ 

ؾ١ٓ اٱؽضاف ٚؾ٢ ساي١ عزّ ٚدٛر أعاتش٠ َتدققني بايكغِ ٜتِ ايتٛطٜع ع٢ً 

 ايغار٠ ا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ رٚصٜا طبكا يرتتٝب ا٭قز١َٝ .

َغ٦ٛي١ٝ املؾضف ع٢ً ايضعاي١ ؾ٢ َتابع١ اؿاي١ ايزصاع١ٝ يًط٬ب َٔ اـاصز أٚ  -2

َٔ ايزاخٌ ) املعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ ( ٚايتٓغٝل َع إراص٠ ايه١ًٝ ٱٜكاف 

قٝز )املعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ( اؿافًني ع٢ً إداطات  ملضاؾك١ ايظٚز أٚ 

 أٚ يضعا١ٜ ا٭عض٠ إٜكاؾا دربٜا .يضعا١ٜ ايطؿٌ 

بٌ اٱعاص٠ , وٛط َؾاصن١ املؾضف املعاص , ايش٣ قن٢ عاّ ع٢ً ا٭قٌ ؾ٢ اٱؽضاف ق -3

ؾ٢ ؾإ املٓاقؾ١ ٚاؿهِ َؾاصن١ َع املؾضف ايض٥ٝغ٢ ) بقٛت ٚاسز ( ٚسيو إسا 

% َٔ املز٠ ايؿع١ًٝ ايت٢ 50أمت ؾ٢ إؽضاؾ٘ ايؿع٢ً ع٢ً ايضعاي١ َز٠ ٫ تكٌ عٔ 

قناٖا ايطايب ؾ٢ إعزار صعايت٘ َٔ تاصٜخ ايتغذٌٝ ست٢ تكزِٜ تكضٜض 

ضف املعاص ٚايش٣ قن٢ عاّ ناٌَ ؾ٢ ايق٬س١ٝ ٚؾ٢ مجٝع ا٭سٛاٍ حيتؿ  املؾ

اٱؽضاف قبٌ إعاصت٘ عك٘ ؾ٢ ٚمع أمس٘ ع٢ً ايضعاي١ ٚنشيو سنض أمس٘ ؾ٢ 

 0ا٭عاخ املغتٓبط١ َٔ ايضعاي١ 

تزصز أمسا٤ املعاصٜٔ ٚأعنا٤ املُٗات ايع١ًُٝ بعز تغًُِٗ ايعٌُ باؾاَع١ ٚنشيو  -4

زَٝتِٗ ؾ٢ ايزٚص٠ َٔ ٜتِ تضقٝتِٗ يزصد١ أعتاس أٚ أعتاس َغاعز ؾ٢ َهإ أق

 يًزٚص٠ ايت٢ تغًُٛا ؾٝٗا ايعٌُ . ايتاي١ٝ

ٜتِ تهًٝـ إراص٠ ؽ٦ٕٛ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بايهًٝات مبتابع١ قضاصات صعا١ٜ ايطؿٌ  -5

َٚضاؾك١ ايظٚز ٚصعا١ٜ ا٭عض٠ يًُعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ بايتٓغٝل َع 

عًٝا بايهًٝات ٫ؽاس اٱراص٠ ايعا١َ يًع٬قات ايع١ًُٝ باؾاَع١ ٚإراصات ايزصاعات اي

 ت٢ حيقًٕٛ ؾٝٗا ع٢ً إداطات خاف١ .املز٠ ايعٔ إدضا٤ات إٜكاف قٝزِٖ دربٜا 
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ٚؾ٢ مجٝع ا٭سٛاٍ وب َضاعا٠ ؼكٝل ايتٛطٜع ايعارٍ ؾ٢ اٱؽضاف بني ايغار٠  -

 َزصؼ( . – أعتاس َغاعز –أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ؾ٢ نٌ رصد١ ) أعتاس 

ا٫عتباص يز٣ فايػ ا٭قغاّ ٚؾإ ايزصاعات ع٢ً إٔ ت٪خش ٖشٙ ايكٛاعز ؾ٢  -

ٚفايػ ايهًٝات , ٚؾ٢ ساي١ اـضٚز عٔ تًو ايكٛاعز ٫بز َٔ تكزِٜ َربصات 

 فًػ ايزصاعات ايعًٝا باؾاَع١ . تؿق١ًٝٝ يهٌ ساي١ ٜكبًٗا

 تؾهٌٝ ؾ١ٓ اٱؽضاف

 

ِٗ ( َؾضؾني مبا ؾ3ٝعزّ طٜار٠ أعنا٤ ؾ١ٓ اٱؽضاف ع٢ً صعاي١ املادغتري عٔ )

املزصؼ ٚاملؾضؾني َٔ خاصز اؾاَع١ , نُا ٫ ٜظٜز عزر أعنا٤ ؾ١ٓ اٱؽضاف ع٢ً صعاي١ 

( َؾضؾني مبا ؾِٝٗ املزصعني ٚاملؾضؾني َٔ خاصز اؾاَع١ , ٚممجٌ ايكٓا٠ 4ايزنتٛصاٙ عٔ )

ٚبهٕٛ املؾضؾٕٛ ا٭داْب ) بقٛت ٚاسز( أنجض َٔ َؾضف أدٓيب ايع١ًُٝ ؾ٢ ساي١ ٚدٛر 

( أعنا٤ ؾ٢ ساي١ ٚدٛر أنجض َٔ 5نا٤ ؾ١ٓ اٱؽضاف يًزنتٛصاٙ إىل )ٚميهٔ طٜار٠ أع

 َؾضف أدٓيب ٫ٚ تتشٌُ ايه١ًٝ أٚ اؾاَع١ أ٣ ْؿكات إماؾ١ٝ عٔ اؽرتاى املؾضف ا٭دٓيب.

بإٔ ٜؾاصى ؾ٢ اٱؽضاف ع٢ً صعا٥ٌ  27/5/2008قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ ؾ٢ 

املادغتري ٚايزنتٛصاٙ )أعتاس أٚ أعتاس َغاعز َٔ ايكغِ( ٚؾ٢ ساي١ عزّ ٚدٛر )أعتاس أٚ 

َٔ قغِ أقضب إىل ايتدقك بايه١ًٝ أعتاس َغاعز( بايكغِ ٜؾاصى )أعتاس أٚ أعتاس َغاعز 

١ أٚ ايهًٝٚع٢ً إٔ ٜؾاصى ؾ٢ ٖشٙ اؿاي١ أعتاس أٚ أعتاس َغاعز بايتدقك َٔ خاصز 

 .اؾاَع١ 

 

 قٛاعز اؽرتاى املزصعني ؾ٢ اٱؽضاف

ع٢ً َا أٚف٢ ب٘ فًػ  31/10/2010ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

 نايتاىل:  15/4/2010ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ املٓعكز٠ بتاصٜخ 

وٛط اؽرتاى املزصؼ ؾ٢ ؾإ اٱؽضاف ع٢ً صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ َع  أ٫ٚ :

 ًُٝٗا .أعتاس أٚ أعتاس َغاعز أٚ َع ن

٢ صعاي١ ٫ وٛط اؽرتاى أنجض َٔ َزصؼ ٚاسز ؾ٢ ؾ١ٓ اٱؽضاف عٛا٤ عً ثاْٝا :

 املادغتري أٚ ايزنتٛصاٙ .
املٛاؾك١ ع٢ً َربصات ٫ؽرتاى  18/1/2011قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   

 املزصعني ؾ٢ اـط١ ايتزصٜغ١ٝ يٝهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :

 .َعا١ْٚ ا٭عاتش٠ ٚا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ ؾ٢ تزصٜػ اؾظ٤ ايع٢ًُ 

  ٜغُح يًُزصؼ بتزصٜػ َار٠ ؾ٢ ؽقق٘ ؾ٢ ساي١ عزّ ٚدٛر أعتاس أٚ أعتاس

ِ ٖشا ايكضاص ع٢ً َغاعز ؾ٢ ٖشا ايتدقك , ٚتعشص ا٫ْتزاب َٔ اـاصز ٜٚعُ

 باق٢ ايهًٝات .



42 

 

  ٫ وٛط اؽرتاى أنجض َٔ َزصؼ بًذ١ٓ اٱؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ )قضاص فًػ

 (31/10/2010اؾاَع١ ؾ٢ 

  ٫ ٜؾرتال اْكنا٤ َز٠ َع١ٓٝ َٔ تاصٜخ تعٝني املزصؼ ملؾاصنت٘ ؾ٢ اٱؽضاف ع٢ً

 ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ.

بإٔ وٛط  ٠8/4/2012  ست٢ املُتز 4/4ًػ اؾاَع١ ظًغات٘   قضاص ف

اؽرتاى )املزصؼ( ؾ٢ اٱؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ َع )أعتاس أٚ أعتاس َغاعز( َٚع 

( َٚؾاصن١ َزصؼ املار٠ بايتزصٜػ 31/10/2010نًُٝٗا )قضاص فًػ اؾاَع١ ؾ٢ 

 . تزصٜػ َقػض( -)تضب١ٝ ع٢ًُ
٢ َؾاصن١ َزصؼ املٛاؾك١ عً 21/5/2013قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   

طضم تزصٜػ  - تزصٜػ َقػض -ضس١ً ايزصاعات ايعًٝا )تضب١ٝ عًُٞ املار٠ بايتزصٜػ مب

َٔ اي٥٬ش١  276,  275( به١ًٝ ايرتب١ٝ ؾ٢ م٤ٛ ْك املار٠ ٌ تع١ًُٝٝ عًُٞٚعا٥ -عًُٞ 

ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات , ٚسيو ٫عتهُاٍ ايٓقاب املكضص ٭عنا٤ ١٦ٖٝ 

 با٭قغاّ املع١ٝٓ.ايتزصٜػ 
 

 ا٭ثض ايعًُٞ املرتتب ع٢ً ٚقـ أسز املؾضؾني عٔ ايعٌُ

 

َتن١ُٓ أْ٘ إسا  25/3/2013ٚصرت ؾت٣ٛ ايغٝز املغتؾاص ايكا٢ْْٛ يًذاَع١ ؾ٢          

قاّ َاْع حيٍٛ بني سنٛص أسز املؾضؾني ع٢ً صعاي١ املادغتري أٚ ايزنتٛصاٙ ؾ٢ ساي١ 

تكضٜضًا يق٬س١ٝ ايضعاي١ يًعضض ع٢ً ؾ١ٓ اؿهِ ؾإْ٘ تعزرِٖ , ٚقزّ املؾضف اٯخض 

ٜهتؿ٢ بشيو ايتكضٜض ع٢ً إٔ تتنُٔ تؾهٌٝ ايًذ١ٓ املؾضف ايش٣ مل ٜكِ بؾأْ٘ َاْع 

 حيٍٛ رٕٚ سنٛصٙ.

 

 ا٭عتاس املتؿضؽ ايشٟ بًؼ عٔ اْتٗا٤ اـز١َ ٖٚٛ ٜؾػٌ ٚظٝؿ١ َزصؼ

 

يٮعتاس املتؿضؽ ايش٣ بًؼ  أْ٘ ٫ وٛط اْت٢ٗ صأ٣ املغتؾاص ايكاْْٛٞ يًذاَع١ إىل

عٔ اْتٗا٤ اـز١َ ٖٚٛ ٜؾػٌ ٚظٝؿ١ َزصؼ إٔ ٜٓؿضر باٱؽضاف ع٢ً صعا٥ٌ املادغتري 

ٚايزنتٛصاٙ سيو إٔ َٓش٘ يكب أعتاس َتؿضؽ يٝػ تضقٝ٘ إمنا ٖٛ فضر قض تغ١ُٝ َٚٔ 

ثِ ٜغتقشب ٚفؿ٘ ايش٣ نإ عًٝ٘ عٓز إسايت٘ يًُعاـ َٔ سٝح ا٭قز١َٝ ٚناؾ١ 

 ١ُٝ ٚاٱراص١ٜ ٚاملاي١ٝ ؾُٝا عزا تٛىل املٓافب اٱراص١ٜ.سكٛق٘ ايعً

 

 املؾضف املعاص

 

ْزب ( ٜضاع٢  –راخ١ًٝ  –عٓز إعاص٠ عنٛ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ خاصز اؾاَع١ ) خاصد١ٝ 

ِٝ اؾاَعات ٚقضاص فًػ ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظ100تطبٝل ْك املار٠ )

 اؾاَع١ .
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 ع٢ً َا٢ًٜ : 27/10/2018ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ؾ٢ 

ؾ٢ ساي١ عزّ َضٚص ْقـ َز٠ اؿز ا٭ر٢ْ يًتغذٌٝ ع٢ً اٱؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ  -1

يًُؾضف املعاص ٜتِ صؾع عٝارت٘ َٔ اٱؽضاف ع٢ً صعا٥ٌ ايط٬ب َع تكزِٜ تكضٜض 

 . ع٢ً َا ٚفٌ إيٝ٘ ايطايب بٓا٤ ع٢ً سيو عني فًػ ايه١ًٝ َٔ حيٌ قً٘

أَا ؾ٢ ساي١ إٔ ٜظٌ املؾضف املعاص اعاص٠ راخ١ًٝ إىل د١ٗ خاصز اؾاَع١ ؾ٢ اٱؽضاف  -2

ع٢ً ايضعا٥ٌ ) ْقـ املز٠ أٚ أنجض ( ٜتعني عًٝ٘ تكزِٜ تكضٜض عٔ املز٣ ايش٣ ٚفٌ 

إيٝ٘ ايطايب ؾ٢ إعزار ايضعاي١ جملًػ ايه١ًٝ ٚؾ٢ م٤ٛ سيو ٜظٌ ؾ٢ اٱؽضاف ع٢ً أ٫ 

ٜز َؾضف ص٥ٝغ٢ آخض َٔ أعنا٤ ايًذ١ٓ أٚ َٔ ٜهٕٛ َؾضؾا ص٥ٝغٝا ٜٚتِ ؼز

 . ٜٓنِ 

املٛاؾك١  16/11/2019قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ املٓعكز٠ 

ايتكضٜض املكزّ َٔ ايًذ١ٓ املؾه١ً َٔ قبٌ فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٢عً

باملؾضف  بؾإ ؼزٜز ْقـ َز٠ اؿز ا٫رْٞ اـاف١ 12/4/2019ظًغت٘ املٓعكز٠   

املعاص   يًشقٍٛ عًٞ رصديت املادغتري اٚ ايزنتٛصاٙ ٚقز صأت ايًذ١ٓ إٕ اؿز ا٫رْٞ 

يًتغذٌٝ عًٞ صعاي١ املادغتري ٖٛ ع١ٓ َٔ تاصٜخ َٛاؾك١ فًػ ايزصاعات ايعًٝا أٟ إ 

ْقـ املز٠ ٖٞ عت١ أؽٗض َٔ تاصٜخ  تغذٌٝ ْكط١ ايبشح ٚعٓتني يًزنتٛصاٙ  أٟ إ 

 .ْٞ ٖٞ ع١ٓ َٔ تاصٜخ تغذٌٝ ْكط١ ايبشح  ْقـ َز٠ اؿز ا٫ر

 اؿقٍٛ ع٢ً أداط٠ بزٕٚ َضتب ملضاؾك١ ايظٚد١ ايت٢ تعٌُ باـاصز تأخش سهِ ا٫عاص٠ 
 

ع٢ً قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا  26/2/2014ٚاؾل فًػ اؾاَع١    

بٓا٤ ع٢ً صأ٣ املغتؾاص ايكا٢ْْٛ يًذاَع١ ٚاملتنُٔ إٔ سقٍٛ  18/2/2014ٚايبشٛخ   

عنٛ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ع٢ً أداط٠ بزٕٚ َضتب ملضاؾك١ ايظٚد١ ايت٢ تزصؼ أٚ تعٌُ 

باـاصز ٜأخش سهِ اٱعاص٠ ؾ٢ املٛمٛع املعضٚض , ٚبايتاىل تغض٣ عًٝ٘ َا ٜغض٣ ع٢ً 

تأخش سهِ اٱعاص٠ إىل ايزاخٌ املعاص يًداصز , أَا َٔ تأخش أداط٠ يضعا١ٜ ايطؿٌ ؾإْٗا 

ٚتغضٟ عًٝٗا َا ٜغضٟ ع٢ً َٔ ٜعاص راخٌ ايب٬ر  إ٫ إسا مسح  ا بايغؿض يًداصز ؾتهٕٛ ؾ٢ 

سهِ املعاص يًداصز ٚتغض٣ عًٝ٘ أسهاَ٘ , ٚسيو ؾُٝا ٜتعًل باٱؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ. 

اؾاَعات  َٔ قإْٛ تٓظِٝ 84٭سهاّ اٱعاصات )َار٠  "إعاص٠"ٚينع ايٓزب نٌ ايٛق  

 (1972يغ١ٓ  49صقِ 
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 ملؾضف املتٛؾ٢ا
 

املٛاؾك١ ع٢ً قضاص فًػ ايزصاعات  30/3/2011قضص فًػ اؾاَع١   

اقرتاح تعزٌٜ قضاص فًػ ايزصاعات  ع٢ًبؾإٔ املٛاؾك١  15/3/2011ايعًٝا ٚايبشٛخ   

ٚاملُتز٠ ست٢  19/9ٚاملعتُز َٔ فًػ اؾاَع١    5/9/2006ايعًٝا ٚايبشٛخ   

)ايؿكض٠ اـاف١ باعتُضاص اعِ املؾضف املتٛؾ٢ ع٢ً ايضعا٥ٌ ( يتقبح  28/9/2006

ز نُاًٜٞ : ؾ٢ ساي١ ٚؾا٠ املؾضف ٜغتُض امس٘ ؾ٢ ؾ١ٓ اٱؽضاف إسا اْكن  ْقـ َز٠ اؿ

ا٭ر٢ْ املكضص٠  يًشقٍٛ ع٢ً ايزصد١ ايع١ًُٝ , ٚؾ٢ ٖشٙ اؿاي١ حيتؿ  املؾضف املتٛؾ٢ 

بهاؾ١ سكٛق٘ , ٜٚتِ صؾع اعِ املؾضف ؾ٢ ساي١ ٚؾات٘ قبٌ اْكنا٤ ْقـ َز٠ اؿز ا٭ر٢ْ 

يًشقٍٛ ع٢ً ايزصد١ ايع١ًُٝ , ٚجملًػ ايه١ًٝ ؾ٢ ساي١ ايٛؾا٠ ٚبٓا٤ ع٢ً اقرتاح فًػ 

ٜنٝـ أسز املؾضؾني ع٢ً ايضعاي١ ٚؾ٢ ٖشٙ اؿاي١ ٫ حيتغب املؾضف ايكغِ املدتك إٔ 

 املتٛؾ٢ مُٔ اؿز ا٭قق٢ ٭عزار ايغار٠ املؾضؾني ٚسيو ؾ٢ ساي١ اعتُضاص  امس٘ .

 ْقاب اٱؽضاف املكضص

 

 ْقاب اٱؽضاف به١ًٝ ايطب

ع٢ً طٜار٠ ْقاب اٱؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ  11/7/2011ٚاؾل فًػ اؾاَع١   

( صعاي١ 30) َادغتري ٚرنتٛصاٙ ( يًغار٠ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ به١ًٝ ايطب إىل )ايع١ًُٝ 

( صعا٥ٌ يًُعٝزٜٔ ٚاملزصعني 5( صعاي١ َٔ اـاصز باٱماؾ١ إىل )25يهٌ عنٛ بٛاقع )

املغاعزٜٔ بايه١ًٝ ٚسيو ست٢ ٜتغ٢ٓ اعتٝعاب ا٭عزار املتظاٜز٠ ٚسضفا ع٢ً َغتكبٌ 

إخطاص نًٝات اؾاَع١ بايتظاّ ايغار٠ أعنا٤ ١٦ٖٝ  ايط٬ب . ٚأنز اجملًػ ع٢ً مضٚص٠

 ايتزصٜػ بٛادباتِٗ بكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات .

 

 ْقاب اٱؽضاف بكغِ )ٖٓزع١ اؿاعبات ٚايتشهِ اٯيٞ به١ًٝ ا ٓزع١(

ع٢ً طٜار٠ اؿز ا٭قق٢ يٓقاب اٱؽضاف ع٢ً  30/10/2013ٚاؾل فًػ اؾاَع١   

١ ا ٓزع١ يًغار٠ ا٭عاتش٠ ٚا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ بايكغِ صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ بهًٝ

َٔ املعٝزٜٔ ٚاملزصعني  5طايب )عؾضٕٚ طايب َٔ اـاصز +  20طايب بز٫ً َٔ  25إىل 

املغاعزٜٔ( ْظضًا يًٓكك ايؾزٜز ؾ٢ عزر ا٭عاتش٠ ٚا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ بكغِ ٖٓزع١ 

 اؿاعب ٚايتشهِ اٯىل .

 ىصاب اإلشساف لكلًة اآلداب

 30/3/2017ٚاملُتز٠ ست٢  2017/ 26/3قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

املٛاؾك١ ع٢ً طٜار٠ ْقاب اٱؽضاف املكضص يًغار٠ ا٭عاتش٠ ٚا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ بؾعب١ 

( صعاي١ ٚسيو ٚؾكا يًٛاصر َٔ ن١ًٝ اٯراب ٚطبكا يًُشنض٠ املعضٚم١ 25ايتاصٜخ ايكزِٜ إىل )

دزر ؾ٢ سات ايؾعب١ ؿني ا٫ْتٗا٤ َٔ إْٗا٤ ايط٬ب املغذًني قبٍٛ ط٬ب  ٚع٢ً أ٫

 0ٜٚغتج٢ٓ َٔ ٖشا ايكضاص املعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ 
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 31/3/2018ٚاملُتز٠ ست٢  29/3ٚاؾل  فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

ع٢ً  20/3/2018 عًٞ قضاص  فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢

 128اٱؽضاف يًُزصعني َع تطبٝل قٛاعز اٱؽضاف بكضاص فًػ اؾاَع١ صقِ  صؾع ْقاب

َع دٛاط ا٫عتجٓا٤ سغب ساي١ نٌ ن١ًٝ بعز تكزِٜ َشنض٠ ايعضض  30/9/2015بتاصٜخ 

ع٢ً فًػ ايزصاعات ايعًٝا مبربصات ٚايعٌُ ع٢ً تطبٝل قضاص فًػ اؾاَع١ ؾ٢ 

 ؾُٝع أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ . 30/9/2015
ـال بٓقاب اٱؽضاف ا28/11/2018ًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ قضاص ف

( يٮعاتش٠ املغاعزٜٔ 30( صعاي١ يٮعاتش٠ ٚ )40ن١ًٝ اؿكٛم صؾع ْقاب اٱؽضاف إىل )

به١ًٝ اؿكٛم َع استغاب ا ١٦ٝ املعا١ْٚ مُٔ ٖشا ايٓقاب ٚتطبٝل قضاص فًػ اؾاَع١ 

 يٛاؾزٜٔ غقٛل ا 29/10/2015ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

َتابع١  ع٢ً 15/9/2015قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢ 

 ايتكاصٜض ايزٚص١ٜ يط٬ب املادغتري ٚايزنتٛصاٙ )تكضٜض نٌ عت١ أؽٗض َغتٛؾ٢ ا٭صنإ(.
 

 قٛاعز ٚإدضا٤ات تعزٌٜ َٛمٛع ايبشح ٚؾإ اٱؽضاف 
 

ايب١ٝٓٝ املكضص٠ ملٓاقؾ١ ع٢ً ؽؿٝض ايؿرت٠  31/1/2012ٚاؾل فًػ اؾاَع١   

ايضعاي١ ايع١ًُٝ ؾ٢ ساي١ تعزٌٜ عٓٛإ ايضعاي١ )غري دٖٛض٣( أٚ اعتشاص َؾضف غري 

ص٥ٝغٞ يتهٕٛ أعبٛعني ع٢ً ا٭قٌ أَا ؾ٢ ساي١ إماؾ١ َؾضف أٚ تػٝري املؾضف ايض٥ٝغ٢ 

تٛص تهٕٛ املز٠ عز أر٢ْ ث٬ث١ ؽٗٛص ع٢ً ا٭قٌ ٚسيو َٔ تاصٜخ َٛاؾك١ ايغٝز ا٭عتاس ايزن

 ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ .

املٛاؾك١  15/1/2019ؾ٢  قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ املٓعكز٠

ر/ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ملز٠ ايب١ٝٓٝ بني َٛاؾك١ ايغٝز أ.بايتأنٝز ع٢ً إٔ تهٕٛ ا

آخض مُٔ ؾ١ٓ اٱؽضاف ايعًٝا ٚايبشٛخ ع٢ً تػٝري املؾضف ايض٥ٝغٞ مبؾضف ص٥ٝغٞ 

 ١ عؾض٠ َٜٛا .َٚٓاقؾ١ ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ مخغ
 

 َربصات إماؾ١ َؾضف َٔ خاصز اؾاَع١ 
 

ع٢ً َربصات إماؾ١ َؾضف َٔ خاصز اؾاَع١  31/7/2012ٚاؾل فًػ اؾاَع١   

 :  ٚسيو ؾ٢ ا٭سٛاٍ

o  قٝاّ ايباسح ببشح خاصد٢ )وٛط إٔ ٜؾرتى ؾ٢ اٱؽضاف أسز املتدققني ؾ٢

( َٔ قإْٛ تٓظِٝ 98اؾ١ٗ ايت٢ وض٣ ؾٝٗا ايطايب ايبشح ٚؾكا يًُار٠ )

 اؾاَعات.
o  قٝاّ ايطايب ببشح ؾ٢ ايعًّٛ املتزاخ١ً )ايب١ٝٓٝ( ٫ٚ ٜٛدز أسز املتدققني

بايه١ًٝ ؾإْ٘ وٛط إٔ ٜؾرتى ؾ٢ اٱؽضاف أسز املتدققني َٔ خاصز ايه١ًٝ أٚ 

 اؾاَع١ .
o غري َٛدٛر باؾاَع١ وٛط إ ٜؾرتى    قٝاّ ايطايب ببشح ؾ٢  فاٍ ؽقك

اٱؽضاف اسز املتدققني َٔ خاصز اؾاَع١ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ املؾضف ايض٥ٝغ٢ ع٢ً 

 ايضعاي١ ٜٚهٕٛ َغ٦ٍٛ عٔ سيو أَاّ اؾاَع١.
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o  عزّ تٛاؾض بعض ا٫َهاْات ايبشج١ٝ )َجٌ ايعٝٓات ٚايتكٓٝات ٚا٭دٗظ٠( اي٬ط١َ

عتعا١ْ بأسز املؾضؾني َٔ خاصز ٫دضا٤ بعض َٔ خط١ ايبشح ؾأْ٘ وٛط ا٫

 اؾاَع١ ٚسيو يتٛؾري تًو اٱَهاْات.
o  نٕٛ ايطايب ٜعٌُ نباسح أٚ أخقا٥ٞ ظ١ٗ عج١ٝ أٚ َ٪عغ١ أٚ ١٦ٖٝ ٜهٕٛ ـط١

 ٚتطٜٛض خز١َ أ - عح ايطايب َضرٚر ع٢ً أْؾط١ تًو اؾ١ٗ )َجٌ سٌ َؾه١ً

فٓاع١( وٛط إٔ ٜؾرتى ؾ٢ اٱؽضاف أسز ايعاًَني بتًو اؾ١ٗ ؽضال إٔ ٜهٕٛ 

 ساف٬ ع٢ً رصد١ ايزنتٛصاٙ ٚمياصؼ ايبشح ايعًُٞ .
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 إيكاف الكًد

 

وب ع٢ً  : ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات69َار٠ )

ايطايب َتابع١ ايزصٚؼ ٚاٱؽرتاى ؾ٢ ايتُضٜٓات ايع١ًُٝ أٚ قاعات ايبشح ٚؾكا ٭سهاّ 

اي٥٬ش١ ايزاخ١ًٝ.ٚجملًػ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً طًب فايػ ا٭قغاّ املدتق١ طبكا ٭سهاّ 

اي٥٬ش١ ايزاخ١ًٝ إٔ حيضّ ايطايب َٔ ايتكزّ إىل ا٫َتشإ نً٘ أٚ بعن٘ إسا صأ٣ إٔ َٛاظبت٘ 

َضم١ٝ ٚؾ٢ ٖشٙ اؿاي١ ٜعترب ايطايب صاعبا ؾ٢ املكضصات ايت٢ سضّ َٔ ايتكزّ غري 

ي٬َتشإ ؾٝٗا ٚوٛط جملًػ ايه١ًٝ إٔ ٜٛقـ قٝز ايطايب ملز٠ عٓتني رصاعتني َتتايٝني أٚ 

َتؿضقتني خ٬ٍ ع٢ٓ ايزصاع١ ؾ٢ ايه١ًٝ إسا تكزّ بعشص َكبٍٛ ميٓع٘ َٔ ا٫ْتظاّ ؾ٢ 

 وٛط جملًػ اؾاَع١ طٜار٠ َز٠ ٚقـ ايكٝز.ايزصاع١ ٚؾ٢ ساي١ اينضٚص٠ 

تؿٜٛض ؾك١ ع٢ً املٛا 31/1/2017قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

ر/ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ؾ٢ املٛاؾك١ ع٢ً إٜكاف ايكٝز ايغٝز أ.

املٓاعب  ايٛق ٚا٭عشاص املضم١ٝ ملز٠ عاّ ثايح ؾأنجض ٚسيو ؿغني عري ايعٌُ ٚإلاطٙ   

يتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ ( َٔ اي٥٬ش١ ا69َع ا٫ ٜتعاصض  َع ْك املار٠ ) ٚتٛؾريا يًٓؿكات ٚاؾٗز

 تٓظِٝ اؾاَعات .

 

 سا٫ت إٜكاف ايكٝز
 

عزّ استغاب َز٠ ا٭داط٠ اـاف١ ملضاؾك١ ايظٚد١ مُٔ املز٠ اي٬ط١َ يًشقٍٛ ع٢ً 

ايؿت٣ٛ ٚايتؾضٜع مبذًػ ايزٚي١ إىل رصد١ ايزنتٛصاٙ: اْتٗ  اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يكغ٢ُ 

عزّ استغاب َز٠ اٱداط٠ اـاف١ ملضاؾك١ ايظٚد١ مُٔ املز٠ اي٬ط١َ يًشقٍٛ ع٢ً رصد١ 

( َٔ قإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات ٚايت٢ تٓك ع٢ً : ) ٜٓكٌ 156ايزنتٛصاٙ )طبكا يٓك املار٠ )

َا ٜعار ا خ٬ٍ املزصؼ املغاعز اىل ٚظٝؿ١ أخض٣ إسا مل حيقٌ ع٢ً رصد١ ايزنتٛصاٙ أٚ 

 مخػ عٓٛات ع٢ً ا٭نجض َٓش تعٝٝٓ٘ َزصعا َغاعزا.

ع٢ً َا اْتٗد٢ إيٝد٘ صأ٣ ايغدٝز املغتؾداص      29/10/2014ٚاؾل  فًػ اؾاَع١ ؾ٢ 

ايكددا٢ْْٛ باؾاَعدد١ ٚاملعتُددز َددٔ ايغددٝز ا٭عددتاس ايددزنتٛص/ ص٥ددٝػ اؾاَعدد١ ؾدد٢  

 بؾإٔ سا٫ت إٜكاف ايكٝز ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل: 14/9/2014

ا٭عباب املاْعد١ َدٔ ا٫ْتظداّ ؾد٢ ايزصاعد١ ٚتؾدتٌُ عًد٢ )سدا٫ت ايهدٛاصخ ايتد٢ متٓدع             .1

سدا٫ت ايٛؾدا٠   -سدا٫ت اٱٜؿدار ؾد٢ َُٗدات قَٛٝد١       –ايطايب َٔ اٱْتظاّ ؾد٢ ايزصاعد١   

 –٭سز ا٭فٍٛ أٚ ايؿضٚع َٔ ايزصد١ اٯٚىل ٚايت٢ ٜرتتب عًٝٗدا عدزّ إْتظداّ ايزصاعد١     
 ًػ ايه١ًٝ(سا٫ت اينضٚص٠ ايت٢ ٜكزصٖا ف

 صعا١ٜ ايطؿٌ   .2

 سا٫ت ايتذٓٝز أٚ ا٫عتزعا٤ يًدز١َ ايعغهض١ٜ .3
 ايغؿض يًداصز ملضاؾك١ ايظٚز .4
 سا٫ت املضض ايطٌٜٛ .5
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ؾدد٢ سايدد١ َٛاؾكدد١ فًددػ ايهًٝدد١, عًدد٢ إٜكدداف ايكٝددز رٕٚ ؼزٜددز َددز٠ قددزر٠ ٚدددب   .6

استغاب َز٠ اٱٜكاف سهُا بعاّ رصاعٞ ٚاسز رٚمندا سادد١ إىل إعدار٠ عدضض املٛمدٛع      

)أَا ايغؿض يًدداصز ؾإْد٘ ٜتعداصض َدع ٚددٛب      ع٢ً فًػ ايه١ًٝ يتشزٜز َز٠ اٱٜكاف 

طايدب, ٚايغدذٔ ٚايدتشؿ  تٓؿٝدشا ؿهدِ      ا٫عتُضاص ؾ٢ ايزصاع١ ٖٚٛ أَض ٜدتِ بدإصار٠ اي  

ْٗا٢٥ ؾإٕ ؾعٌ املغذٕٛ أٚ املدتشؿ  عًٝد٘ ندإ ٖدٛ ايغدبب ؾد٢ سيدو , ٚبايتداىل ٫ ٜعتدز          

بايغؿض يًداصز يًعٌُ , ٚايغذٔ ٚايتشؿ  نغبب ٱٜكاف ايكٝدز ٚسيدو ٚؾكدا ملدا أؾدار بد٘       

 ايغٝز املغتؾاص ايكا٢ْْٛ يًذاَع١(
 إٜكاف ايكٝز اؾربٟ

 

املٛاؾك١ ع٢ً إٔ  20/7/2004ت ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢ قضص فًػ ايزصاعا

تكّٛ ايهًٝات باؽاس إدضا٤ات إٜكاف ايكٝز يًُعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ املغذًني يزصد١ 

املادغتري ٚايزنتٛصاٙ إٜكاؾا دربٜا خ٬ٍ املز٠ ايظ١َٝٓ ايت٢ حيقًٕٛ ؾٝٗا ع٢ً أداطات 

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ 99ار٠ )خاف١ بزٕٚ َضتب ٚسيو رٕٚ اٱخ٬ٍ بٓك امل

 . 27/2/2001, 30/5/1990تٓظِٝ اؾاَعات ٚقضاصت فًػ اؾاَع١ ايغابك١ ؾ٢ 

املٛاؾك١ ع٢ً قضاص فًػ  24/11/1998قضص فًػ اؾاَع١ عًغت٘ ؾ٢ 

باعتُار قضاص ايًذ١ٓ املؾه١ً ببشح  14/11/1998ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢ 

 املؾانٌ املتعًك١ مبزر اٱعكاال ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل: 

َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات ؾ٢ ؽإٔ أعشاص  69/3إعُاٍ ْك املار٠ -1

ٚقـ ايكٝز ملز٠ عٓتني َتتايٝتني أٚ َتؿضقتني ٚدٛاط َزٖا بكضاص َٔ فًػ اؾاَع١ 

 ا٭سٛاٍ ايتاي١ٝ:ملزر أخض٣ ؾ٢ 

 ا٭عباب املاْع١ َٔ ا٫ْتظاّ ؾ٢ ايزصاع١. -

 ايٛمع. -
 ايتذٓٝز. -
 ايغؿض يًداصز. -

 ( اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات ؾ٢ ؽإٔ دٛاط 97تطبٝل ْك املار٠ َٔ )

 اٱبكا٤ ع٢ً ايتغذٌٝ ملز٠ أخض٣ حيزرٖا فًػ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً تكضٜض املؾضف.

ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٚقـ قٝز ايط٬ب  17/11/2011ٚاملُتز٠ ست٢  16/11ٚاؾل اجملًػ   

عٓٛات بٓا٤ ع٢ً َٛاؾك١ فًػ ايزصاعات ايعًٝا  5املغذًني يًضعا٥ٌ ايع١ًُٝ عز أقق٢ 

 23/10/2011ٚايبشٛخ   

 َا٢ًٜ : 1/11/2016قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت١ املٓعكز٠ ؾ٢

ٱٜكاف اؾرب٣ يًُعٝزبٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ تضاع٢ قٛاعز ٚإدضا٤ات إٜكاف ايكٝز ٚا

اؿافًني ع٢ً إداطات خاف١ يضعا١ٜ ايطؿٌ أٚ َضاؾك١ ايظٚز ٚمضٚص٠ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى 

تٓغٝل بني إراص٠ ؽ٦ٕٛ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بايه١ًٝ ٚايع٬قات ايع١ًُٝ باؾاَع١ 

نشيو أمسا٤ يًشقٍٛ ع٢ً قضاصات اٱداطات اـاف١ يًُعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ ٚ

 ايغار٠ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ املعاصٜٔ خاصز اؾاَع١ أٚ املٓتزبني خاصدٗا .
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 إٜكاف ايكٝز يًُكٝزٜٔ ٚاملغذًني بزصدت٢ املادغتري  ٚايزنتٛصاٙ

 

عزّ دٛاط طٜار٠ َز٠ ٚقـ ايكٝز يًطايب  31/8/2010قضاص فًػ اؾاَع١   فزص 

زا املعٝزٜٔ عٓٛات ؾُٝا ع 5ايضعاي١ عٔ  املكٝز مبضس١ً ايزصاعات ايعًٝا ٚمل ٜتِ تغذٌٝ

 .ٚاملزصعني املغاعزٜٔ 

  ٕٛأَا بايٓغب١ يًط٬ب املغذًني يًضعا٥ٌ ايع١ًُٝ بزصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ته

َز٠ ٚقـ ايكٝز بزٕٚ سز أقق٢ ؾ٢ ساي١ اينضٚص٠ ٚع٢ً إٔ تهٕٛ إعار٠ ايكٝز يًطايب 

ؾُٝا عزا ٚقـ ايكٝز بغبب  املٛقٛف قٝزٙ أنجض َٔ عٓتني مبجاب١ تغذٌٝ دزٜز

 َضاؾك١ ايظٚز باـاصز .

ع٢ً َاْت٢ٗ ايٝ٘ فًػ ايزصاعات ايعًٝا  30/4/2014ٚاؾل فًػ اؾاَع١   

, ٚسيو عشف  31/8/2010بؾإٔ تعزٌٜ قضاص فًػ اؾاَع١     22/4/2014ٚايبشٛخ   

عٓتني مبجاب١ تغذٌٝ  إٔ ٜهٕٛ إعار٠ قٝز ايطايب املٛقٛف قٝزٙ أنجض َٔ"ايعباص٠ ايتاي١ٝ : 

ٚا٫نتؿا٤ مبا قضصٙ فًػ "دزٜز ؾُٝا عزا ٚقـ ايكٝز بغبب َضاؾك١ ايظٚز باـاصز

بؾإٔ ؼزٜز َز٠ اؿز  17/11/2011ٚاملُتز٠ ست٢ 16/11,  31/8/2010ؾ٢ ٘ اؾاَع١ ظًغت

 ا٭قق٢ ٱٜكاف قٝز ايط٬ب املكٝزٜٔ ٚاملغذًني بزصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ
 

 ايطايب املٛقٛف قٝزٙ يضعّٛ املغا١ُٖ اؾاَع١ٝ نا١ًَعزار 

 

ع٢ً قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  31/3/2013ٚاؾل فًػ اؾاَع١   

ع٢ً إٔ ٜغزر ايطايب املكٝز أٚ املغذٌ بزبًّٛ ايزصاعات ايعًٝا أٚ املادغتري أٚ  19/3/2013  

ٜتكزّ ؾٝ٘ بطًب ٱٜكاف قٝزٙ ايزنتٛصاٙ , صعّٛ املغا١ُٖ نا١ًَ عٜٓٛا عٔ نٌ عاّ 

دٓٝ٘( ع٢ً إٔ ٜضؾل فٛص٠  1000ايزنتٛصاٙ  –دٓٝ٘  500املادغتري  –دٓٝ٘  300)ايزبًّٛ 

ٜتِ ايتشقٌٝ َٔ ايط٬ب  َٔ ا٫ٜقاٍ ايزاٍ ع٢ً سيو عٓز اؽاس إدضا٤ إٜكاف ايكٝز ٫ٚ

ٓؿٝش١ٜ ( َٔ اي٥٬ش١ ايت271ايػري َكضص  ِ عزار ٖشٙ املغاُٖات ؾ٢ م٤ٛ ْك املار٠ )

يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات أَا ايهًٝات ايت٢ تعٌُ يٛا٥شٗا بٓظاّ ايغاعات املعتُز٠ ؾٝتِ 

 ( دٓٝ٘ عٔ نٌ اٜكاف قٝز يهٌ ؾقٌ رصاع500.٢ؼقٌٝ َبًؼ )

 إٜكاف تغذٌٝ عنٛ ايبعج١ اـاصد١ٝ يًشقٍٛ ع٢ً ايزصد١ ايع١ًُٝ

بإٔ ٜغُح يًُضؽح ع٢ً بعج١  ٚصر اقرتاح يًغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ايٛطٜض

خاصد١ٝ ؾ٢ ساي١ تعجض رصاعت٘ ؾ٢ اـاصز ٭عباب خاصد١ عٔ إصارت٘ ايعٛر٠ يتغذًٝ٘ 

ا٭ف٢ً ؾ٢ داَعت٘ املقض١ٜ طاملا مل ميض عت١ أؽٗض ع٢ً إيػا٤ ايتغذٌٝ, ٚؾ٢ م٤ٛ سيو مت 

٢ املكرتح كاطب١ اؾاَعات املقض١ٜ ٱبزا٤ ايضأ٣ ؾ٢ ٖشا املكرتح ٚقز اتؿك  نٌ ايضرٚر عً

ايغابل. ٚقز طًب  بعض اؾاَعات إعار٠ ايٓظض ؾ٢ طًب إيػا٤ ايتغذٌٝ يٝقبح ٚقـ 

ايتغذٌٝ سضفا ع٢ً َغتكبٌ ايزاصعني ٚتٝغريا  ِ ؾ٢ ساي١ تعضمِٗ يظضٚف ؼٍٛ 

رٕٚ اعتُضاصِٖ ؾ٢ ايزصاع١ ٚعٛرتِٗ يًٛطٔ.ٚبعضض ا٭َض ع٢ً ايًذ١ٓ ايتٓؿٝش١ٜ 

املٛاؾك١ ع٢ً ٖشا املكرتح يٝقبح ٚقـ ايتغذٌٝ  11/7/2010يًبعجات قضصت بايتؿٜٛض ؾ٢ 

 ٚيٝػ إيػا٤ ايتغذٌٝ.
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 مد فرتات التسحًل

 قٛاعز َز ؾرتات ايتغذٌٝ 

  

ؼزر ايًٛا٥ح  : ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات97َار٠ )

ايزاخ١ًٝ يًهًٝات إدضا٤ات ايتغذٌٝ يزصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ٚاملز٠ ايت٢ ٜغكر 

بعزٖا إ٫ إسا صأ٣ فًػ ايه١ًٝ اٱبكا٤ ع٢ً ايتغذٌٝ ملز٠ أخض٣ حيزرٖا بٓا٤ ع٢ً تكضٜض 

 املؾضف .

تكرتح بعض ايهًٝات تؾهٌٝ ؾإ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ ع٢ً ايضعا٥ٌ بٓا٤ ع٢ً تٛف١ٝ 

املؾضؾني بايضغِ َٔ اْتٗا٤ املز٠ ايكا١ْْٝٛ احملزر٠ بايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ يًهًٝات يًتغذٌٝ 

 .  ز٠ ايتغذٌٝرٕٚ َز مل

املٛاؾك١ ع٢ً  : 1988/ 23/11ع٢ً سيو قضص فًػ ايزصاعات ايعٝا ٚايبشٛخ   ٚ

تؿٜٛض ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص / ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ع٢ً َز 

ؾرتات ايتغذٌٝ ؾ٢ َجٌ ٖشٙ اؿا٫ت متٗٝزًا ٫عتُار عٝارت٘ تؾهٌٝ ؾإ َٓاقؾ١ اؿهِ 

 . ع٢ً ايضعا٥ٌ
ع٢ً  17/1/2017قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

ر/ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ؾ٢ املٛاؾك١ ع٢ً َز تؿٜٛض ايغٝز أ.

 ؾرت٠ ايكٝز ملز٠ عاّ ثا٢ْ ؾأنجض يط٬ب رصد١ ايزنتٛصاٙ به١ًٝ ايطب
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 تصكًل جلاٌ احلكه

 

 اؿهِ قٛاعز تؾهٌٝ ؾإ
 

: ٜكزّ املؾضف أٚ  (َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات103َار٠ )

املؾضؾٕٛ ع٢ً ايضعاي١ بعز ا٫ْتٗا٤ َٔ إعزارٖا تكضٜضا إىل فًػ ايكغِ املدتك عٔ َز٣ 

ف٬سٝتٗا يًعضض ع٢ً ؾ١ٓ اؿهِ َؾؿٛعا باقرتاح تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ متٗٝزا يًعضض 

ايطايب إٔ ٜكزّ إىل ايه١ًٝ عزرا َٔ ايٓغخ ؼزرٙ ايًٛا٥ح ع٢ً فًػ ايه١ًٝ, ٚع٢ً 

 . ايزاخ١ًٝ

: ٜؾهٌ فًػ ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات 104َار٠ )

ايه١ًٝ ؾ١ٓ اؿهِ ع٢ً ايضعاي١ َٔ ث٬ث١ أعنا٤ أسزِٖ املؾضف ع٢ً ايضعاي١ ٚعنٜٛٔ 

باؾاَعات, ٜٚهٕٛ ص٥ٝػ ايًذ١ٓ أقزّ آخضٜٔ َٔ بني ا٭عاتش٠ ٚا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ 

ا٭عاتش٠, ٚؾ٢ ساي١ تعزر املؾضؾني وٛط إٔ ٜؾرتنٛا ؾ٢ ايًذ١ٓ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ  ِ فٛت 

ٚاسز ,ٚوٛط إٔ ٜهٕٛ ايعنٛإ أٚ أسزُٖا َٔ ا٭عاتش٠ ايغابكني أٚ ممٔ ؾ٢ َغتٛاِٖ 

ه١ًٝ بايٓغب١ ايع٢ًُ َٔ ا٭خقا٥ٝني ٚسيو بؾضال إٔ ٜهٕٛ أسزُٖا ع٢ً ا٭قٌ َٔ خاصز اي

ايزنتٛصاٙ ٜٚتِ اعتُار تؾهٌٝ  يضعا٥ٌ املادغتري َٚٔ خاصز اؾاَع١ بايٓغب١ يضعا٥ٌ

 ؾ١ٓ اؿهِ َٔ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ.

ٜتِ َٓاقؾ١  ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات :105َار٠ )

ؾ١ٓ اؿهِ تكضٜضا عًُٝا َؿق٬ عٔ ايضعاي١  ايضعا٥ٌ ع١ْٝ٬ ٜٚكزّ نٌ عنٛ َٔ أعنا٤

ٚتكزّ ايًذ١ٓ تكضٜضا عًُٝا عٔ ايضعاي١ ْٚتٝذ١ املٓاقؾ١ ٚتعضض مجٝعٗا ع٢ً ؾ١ٓ 

ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايه١ًٝ ؾُذًػ ايه١ًٝ متٗٝزا يعضمٗا ع٢ً فًػ اؾاَع١, 

 ٥ح ايزاخ١ًٝ.ٚوٛط أ٫ ػض٣ املٓاقؾ١ ؾ٢ بعض ايهًٝات ٚؾكا ملا تٓك عًٝ٘ ايًٛا

: ؼزر تكزٜضات ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات 106َار٠ )

نٌ َٔ رصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ٚؾكا ٭سهاّ ايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ ٚجملًػ اؾاَع١ بٓا٤ 

ع٢ً اقرتاح ؾ١ٓ اؿهِ إٔ ٜكضص تبارٍ ايضعاي١ َع اؾاَعات ا٭دٓب١ٝ إسا ناْ  دزٜض٠ 

 يًذ١ٓ اؿهِ إٔ تٛف٢ بٓؾض ايضعاي١ ع٢ً ْؿك١ اؾاَع١ .بشيو نُا إٔ 

جملًػ ايه١ًٝ  (َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات :107َار٠ )

بٓا٤ ع٢ً اقرتاح ؾ١ٓ اؿهِ ع٢ً ايضعاي١ إٔ ٜضخك يًطايب ايش٣ مل تكضص أًٖٝت٘ يزصد١ 

أٚد٘ ايٓكك أٚ تكزِٜ صعاي١  املادغتري أٚ ايزنتٛصاٙ ؾ٢ إعار٠ تكزِٜ صعايت٘ بعز اعتهُاٍ

 أخض٣.

  اٯت٢ : 30/3/2008قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

) عزّ دٛاط اؽرتاى ا٭قاصب ؾ٢ ؾإ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ ٚؾإ اٱؽضاف ع٢ً  -

ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ املكز١َ يٌٓٝ رصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ َع َضاعا٠ سيو 

 . َغتكب٬ ظُٝع نًٝات اؾاَع١ (
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( 102ؼزٜز املٓاقؾ١ يًضعاي١ ايع١ًُٝ ٜهٕٛ بٓا٤ً ع٢ً تكاصٜض ٚتٓظُ٘ املٛار َٔ ) -

( ٚنشيو َا ٚصر بؾأْٗا َٔ ْقٛل باي٥٬ش١ ايزاخ١ًٝ يًه١ًٝ ٚقضاصات 107ست٢ )

 . فًػ اؾاَع١ ٚفًػ ايزصاعات ايعًٝا ٫ٚ وٛط اٱماؾ١ إيٝٗا

 اؾاَعات ٥٫ٚشت٘ ايتٓؿٝش١ٜ .ظِٝ ٚسيو ؾ٢ م٤ٛ ايكٛاعز ايت٢ ْظُٗا قإْٛ تٓ -
املٛاؾك١ ع٢ً إٔ ٜكزّ نٌ  : 29/2/2016قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

َٔ عنٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ ٚطايب ايزصاعات ايعًٝا إقضاصات بعزّ ٚدٛر أ٣ َؾاصن١ َاي١ٝ أٚ 

عٌُ ايطايب ؾ٢ َضانظ خاف١ بعنٛ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايش٣ ٜؾضف ع٢ً صعايت٘ أٚ ٜؾاصى 

ؾإ اَتشاْات٘ أٚ َٓاقؾ١ صعايت٘ ٜٚعُِ ايكضاص ع٢ً مجٝع نًٝات اؾاَع١ عٛا٤ ؾ٢ 

ٝا اٱدضا٤ات بايٓغب١ املغذًني سايٝا أٚ ايتغذ٬ٝت اؾزٜز٠ ٚأؽاس إراص٠ ايزصاعات ايعً

 .يٲقضاصات 

ؽضاف بايٓغب١ ٚؾ٢ ساي١ ٚدٛر تعاصض ٜكزّ عنٛ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ اعتشاص عٔ اٱ

 . يًتغذ٬ٝت ايكار١َ

ٚاملُتز٠ سيت  29/9/2019ٚاؾل  فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   

عًٞ إ٫ ٜعضض تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ يًط٬ب عًٞ ايكغِ ا٫ بعز  30/9/2019

اْتٗا٤ املز٠ ايكا١ْْٝٛ ٖٚٞ ع١ٓ يًُادغتري ٚعٓتني يًزنتٛصاٙ ؾُٝع ايهًٝات ٚسيو َٔ 

  . تغذٌٝتاصٜخ َٛاؾك١ فًػ ايزصاعات ايعًٝا عًٞ اي
 ف٬س١ٝ تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ َٚزتٗا

 

قضاص ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص / ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ 

 : 6/6/2001ؾ٢  145صقِ 

اعتُضاص ف٬س١ٝ تؾهٌٝ ؾإ اؿهِ يزصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ  ملز٠  : َار٠ أٚىل

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ.أصبع ؽٗٛص َٔ تاصٜخ اعتُار ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ 

ٜتِ إعار٠ تؾهٌٝ ؾإ اؿهِ بعز َضٚص أصبع١ ؽٗٛص مبٛاؾك١ عُٝز ايه١ًٝ   َار٠ ثا١ْٝ :

 إسا مل ٜهٔ ٖٓاى تػٝري ؾ٢ ٖشٙ ايًذإ.

 ٜتِ ايعضض ع٢ً فًػ ايه١ًٝ إسا نإ ٖٓاى تػري ؾ٢ ٖشٙ ايًذإ.  :َار٠ ثايج١ 

 اٯت٢ : 19/3/1988ؾ٢ قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ 

تؾهٌ ؾإ َٓاقؾ١ صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ بكضاص َٔ فًػ ايه١ًٝ ع٢ً  -

 َغت٣ٛ ا٫عاتش٠ ٚا٫عاتش٠ املغاعزٜٔ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح فًػ ايكغِ املدتك.

إٔ ٜهٕٛ تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ ع٢ً صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ بض٥اع١  -

 أقزّ ا٭عاتش٠ .

عٓز ا٫ْتٗا٤ َٔ ايضعاي١ تٛاؾ٢ اؾاَع١ باقرتاح فًػ ايه١ًٝ بتؾهٌٝ ؾ١ٓ  -

املٓاقؾ١ َضؾكا بٗا ايضعاي١ نا١ًَ َٚطبٛع١ ٚفٛص٠ َٔ تكاصٜض املؾضؾني 

يق٬س١ٝ ايضعاي١ يًُٓاقؾ١ ثِ تعار يًه١ًٝ بعز اعتُار تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ 
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١ يًزصاعات ايعًٝا / ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَعٓاقؾ١ َٔ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛصٚامل

ٚايبشٛخ ع٢ً إٔ ًٜتظّ ايطايب بتقٜٛب ا٭خطا٤ ايت٢ قز تبزٜٗا ؾ١ٓ اؿهِ ع٢ً 

 ضعاي١ قبٌ إٜزاعٗا باملهتب١ .اي
 اٯت٢ : 20/10/1998قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا   

ٜرتى يهٌ ن١ًٝ تٓظِٝ ايضعاي١ ٚؼزٜز ؽهًٗا مبا ٜتٓاعب َع ظضٚف نٌ صعاي١  أ٫ٚ :

 ٚنٌ ن١ًٝ.

 .ٜضؾل َع نٌ صعاي١ أعطٛا١ْ َزف١ مبشتٜٛات ايضعاي١ اْٝا:ث

 إٔ تهٕٛ َٓاقؾ١ ايضعاي١ ع١ْٝ٬. ثايجا :

 

 ايضأ٣ ايكا٢ْْٛ ؾ٢ تؾهٌٝ ؾإ اؿهِ

 

أٚف٢ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص / املغتؾاص ايكا٢ْْٛ باؾاَع١ بايٓغب١ يهٝؿ١ٝ 

يًهًٝات بإٔ فًػ ايكغِ تؾهٌٝ ؾإ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ ٚاؿهِ ع٢ً ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ 

يتك ؾكر مبذضر اقرتاح يًُؾضؾني ع٢ً ايضعا٥ٌ ٚتؾهٌٝ ؾإ اؿهِ عًٝٗا أَا ؾُٝا 

ٜتعًل بتغذٌٝ صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ٚتعٝني ؾإ اؿهِ ع٢ً ٖشٙ ايضعا٥ٌ ٚإيػا٤ 

٠ ايتغذٌٝ ؾٝهٕٛ سيو بكضاص ٜقزص َٔ فًػ ايه١ًٝ املدتك, ٚؾكا ملا سٖب  إيٝ٘ املار

 .1972يغ١ٓ  49َٔ قإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات صقِ  41/31

قضص  23/12/1992بعضض املٛمٛع ع٢ً فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   

املٛاؾك١ ع٢ً صأ٣ ايغٝز ا٭عتاس املغتؾاص ايكا٢ْْٛ باؾاَع١ ٚاـال بإٔ فًػ ايكغِ 

عًٝٗا أَا ؾُٝا  يتك مبذضر اقرتاح تعٝني املؾضؾني ع٢ً ايضعا٥ٌ ٚتؾهٌٝ ؾإ اؿهِ

ٜتعًل بتغذٌٝ صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ٚتعٝني ؾإ اؿهِ ع٢ً ٖشٙ ايضعا٥ٌ ٚإيػا٤ 

 41/31ايتغذٌٝ ؾٝهٕٛ سيو بكضاص ٜقزص َٔ فًػ ايه١ًٝ املدتك ٚؾكا ملا سٖب  إيٝ٘ املار٠ 

 . 1972يغ١ٓ  49َٔ قإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات صقِ 

اعتباص إٔ اٱؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ  22/2/1994قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ ؾ٢ 

ايع١ًُٝ ٚعن١ٜٛ ؾإ املٓاقؾ١ ٚاؿهِ نًٗا تعترب َٔ أعُاٍ ا٫َتشاْات يشيو تكضص 

عضٜإ ايكٛاعز املٓظ١ُ ٭عُاٍ ا٫َتشاْات ع٢ً ا٫ؽرتاى ؾ٢ اٱؽضاف ٚاملٓاقؾ١ يًضعا٥ٌ 

 ايع١ًُٝ .
 َؾاصن١ ا٭خقا٥ٞ ؾ٢ ؾإ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١

بٓا٤ ع٢ً َاراص ؾ٢ اجملًػ  20/10/2003اعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   قضص فًػ ايزص

َٔ َٓاقؾات ٚمتؾٝا َع عٝاع١ ايزٚي١ ي٬صتكا٤ باملغت٣ٛ ايع٢ًُ يًزصاع١ ايعًٝا ٚإعُا٫ 

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات املٛاؾك١ ع٢ً ايؾضٚال 104يٓك املار٠ )

ا٥ٝني ؾ٢ ؾإ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ ايٛادب تٛاؾضٖا عٓز اختٝاص أسز ا٭خق

 ايتاىل:

إٔ ٜهٕٛ ا٭خقا٥ٞ املضؽح نعنٛ ؾ٢ ؾإ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ عٔ صعا٥ٌ املادغتري  -

ٚايزنتٛصاٙ ساف٬ ع٢ً رصد١ ايزنتٛصاٙ َٚن٢ ع٢ً سقٛي٘ عًٝٗا مخػ عٓٛات 

 ع٢ً ا٭قٌ.
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إىل ٚظٝؿ١ أعتاس أٚ إٔ تهٕٛ يزٜ٘ خرب٠ ناؾ١ٝ ؾ٢ فاٍ َٛمٛع ايضعاي١ تضق٢  -

 أعتاس َغاعز.

( يٮخقا٢٥ املؾرتى ؾ٢ ؾإ اؿهِ 207َٛاؾا٠ اؾاَع١ بايغري٠ ايشات١ٝ ) -

 ٚاملٓاقؾ١.

 31/3/2019ٚاملُتز٠ ست٢  30/3قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

ٚاؾل اجملًػ ع٢ً ايتأنٝز ع٢ً قضاص  اـاصدٞ ٚتكزِٜ ايغري٠ ايشات١ٝ اـال باحملهِ

يًؾضٚال ايٛادب تٛاؾضٖا عٓز اختٝاص  20/10/2003ػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ؾ٢ فً

 أسز ا٭خقا٥ٝني ؾ٢ ؾإ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :

إٔ ٜهٕٛ ا٭خقا٢٥ املضؽح نعنٛ ؾ٢ ؾإ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ عٔ صعا٥ٌ املادغتري  -

ي٘ مخػ عٓٛات ع٢ً ٚايزنتٛصاٙ ساف٬ ع٢ً رصد١ ايزنتٛصاٙ َٚن٢ ع٢ً سقٛ

 ٌ .ا٭ق

أعتاس  إٔ تهٕٛ يز١ٜ خربٙ ناؾ١ ؾ٢ فاٍ َٛمٛع ايضعاي١ تضق٢ إىل ٚظٝؿ١ أعتاس أٚ -

 َغاعز .

 املؾرتى ؾ٢ ؾإ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ .يٰخقا٢٥  CV_َٛاؾا٠ اؾاَع١ بايغري٠ ايشات١ٝ  -
 ٚايهًٝات .ز َٛاؾك١ فايػ ا٭قغاّ َع عضض نٌ ساي١ عايتٗا ع٢ً فًػ اؾاَع١ بع
 31/3/2018ٚاملُتز٠ سيت  29/3/2018ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   

عًٞ إ ٜتِ أَنا٤ ناؾ١ ايضعا٥ٌ َكز١َ  20/3/2018عًٞ َٛاؾك١ فًػ ايزصاعات ايعًٝا   

( َٔ  1-5-1-4يًذاَع١ َٔ ا٭عتاس ايزنتٛص/ ص٥ٝػ ؾ١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ تطبٝكا يًُارتني ) 

عًٞ ايتكضٜض اؾاَعٞ ٚإ تهٕٛ َغ٦ٛي١ٝ ٚ يتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعاتاي٥٬ش١ ا

ص٥ٝػ ؾ١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ إدضا٤ ايتعز٬ٜت املطًٛب١ َٔ ايطايب ؼ  إؽضاف املؾضف 

 ايض٥ٝغٞ
 

 َؾاصن١ ايعنٛ اـاصدٞ   ؾإ املٓاقؾ١

 : 21/7/2020ظًغت٘ املٓعكز٠    ضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخق

بؾإٔ ؼزٜز  20/12/2010إيػا٤ قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ املٓعكز٠   

أعتاس َغاعز (   ؾإ املٓاقؾ١ ٚاؿهِ    –عزر َضات َؾاصن١ ايعنٛ اـاصدٞ ) أعتاس 

ر/ امحز عبز ايؿتاح عٝار ٚنٌٝ ٚسيو طبكا ملا دا٤ غطاب ايغٝز ا.ايعاّ اؾاَعٞ ايٛاسز 

ْا٥ب  -١ ر/  نُاٍ قُز عط١ٝ عهاؽاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايٞ ايغٝز ا.اٯراب  يًزصن١ًٝ 

 ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات .

املٛاؾك١ ع٢ً أْ٘   ساي١  4/4/2000قضصت ايًذ١ٓ ايتٓؿٝش١ٜ يًبعجات   

إدضا٤ تعزٌٜ دٖٛض٣   َٛمٛع ايضعاي١ بايٓغب١ يعنٛ بعج١ اٱؽضاف املؾرتى ٜتِ 

 خ ايتغذٌٝ ٜٚطبل ٖشا نُبزأ عاّ. اٱبكا٤ ع٢ً تاصٜ
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تطبٝل ْك  24/11/1998ٚقضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘   

 ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات.97املار٠ )

ٚاملُتز٠ سيت  26/2/2020قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   

كز١َ َٔ بعض ط٬ب ايزصاعات يًغٝز املٛاؾك١ عًٞ ا٫يتُاعات امل َا ًٜٞ : 29/2/2020

ا٭عتاس ايزنتٛص/ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؾإ اعتجٓا٥ِٗ َٔ 

 29/2/2010يؾضال )مخغ١ عؾض َٜٛا ( ٚإيػا٤ قضاص فًػ اؾاَع١ ايغابل فزٚصٙ   

ايع١ًُٝ َٔ بأعبٛعني نشز ارْٞ نؿرت٠ ب١ٝٓٝ ملٓاقؾ١ ايضعاي١  مضٚص٠ ا٫يتظاّ)ٚاملتنُٔ 

ر/ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بتؾهٌٝ ؾ١ٓ تاصٜخ اعتُار ايغٝز ا.

ر/ ْا٥ب عاي١ ايع١ًُٝ ؾٛص اعتُار ايغٝز ا.اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ يٝقبح إ ٜٓاقؿ ايطايب ايض

 ايكضاص عًٞ مجٝع نًٝات اؾاَع١ . ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٜٚعُِ سيو

عًٞ  : املٛاؾك١ 29/4/2020فًػ اؾاَع١  ظًغت٘ ايطاص١٥ املٓعكز٠   قضص 

ْػ  نْٛؿضا ٛإٕ تتِ َٓاقؾ١ صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ا٫يهرتْٚٞ عٔ طضٜل ايؿٝزٜ

يني ايتكٓني َع اؽاس ناؾ١ اٱدضا٤ات اي٬ط١َ ٱمتاّ املٓاقؾ١ بطضٜك١ املغ٦ٛعنٛص اسز 

أٚ عنٛص ايطايب ٚؾ١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ ٚممج٬ َٔ ايكغِ   أمٝل اؿزٚر ٚإ . ع١ًُٝ 

تعُِٝ ايكضاص عًٞ مجٝع نًٝات اؾاَع١ ٚإيظاَٗا بتٓؿٝش ْظضا يظضٚف ا٫عتجٓا١ٝ٥  ٜتِ

اييت متض بٗا ايب٬ر بغبب اْتؾاص ؾريؼ نضْٚا املغتذز  ٚاٱدضا٤ات ا٫سرتاط١ٜ اييت تكّٛ 

  ٣ .َٚٚٓع ايعز ؼٛاد١ٗ ايؿريٚبٗا ايزٚي١ اؾاَع١ مل

ٚاؾل  َا ًٜٞ : 19/5/2020ظًغت٘ ايطاص١٥ املٓعكز٠    قضص فًػ اؾاَع١

  19/5/2020اجملًػ عًٞ قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ املٓعكز٠   

ٚاملتنُٔ عزّ اْعكار ايغُٝٓاصات قبٌ تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١   ا٭ٚقات اؿاي١ٝ 

 . ض بٗا ايب٬ر َٔ ٚبا٤ ؾريؼ نضْٚاْظضا يظضٚف اييت مت

 إصعاٍ ايضعا٥ٌ يًُشهُني

 

املٛاؾك١ ع٢ً َا دا٤ باملشنض٠  22/1/2003قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   

 املعضٚم١ َٔ اٱراص٠ ايعا١َ يًزصاعات ايعًٝا :

املُتشٓني إ٫ بعز اعتُار ايتأنٝز ع٢ً عزّ إصعاٍ صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ يًغار٠ 

ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ يتؾهٌٝ ؾإ اؿهِ 

 ع٢ً ايضعا٥ٌ.

ايتأنٝز ع٢ً كاطب١ ايغار٠ احملهُني غطابات َٛقع١ َٔ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص/ 

عُٝز ايه١ًٝ َتن١ُٓ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ أٚ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص 

تاصٜخ اعتُار ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ 

 .يًتؾهٌٝ َٚضؾكا بٗا ْغد١ َٔ صعاي١ ايطايب متٗٝزا يتشزٜز َٛعز املٓاقؾ١ 
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 قسازات االقتباس
 

 : 31/1/2019ٚاملُتز٠ ايٞ  23/1/2019قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   
املٛاؾك١ عًٞ ايتكضٜض املكزّ َٔ أعنا٤ ايًذ١ٓ املؾه١ً َٔ قبٌ فًػ ايزصاعات يزصاع١ 

رنتٛصاٙ ( َع  –ايكٛاعز ٚايًٛا٥ح ملٛمٛع ؾشك ا٫قتباؼ بضعا٥ٌ ايع١ًُٝ ) َادغتري 

% ٚتطبٝل ايكضاص خ٬ٍ عت١ 25تعزٌٜ ايٓغب١ ايٛاصر٠ بايتكضٜض ايٞ ْغب١ ٫ تتعزٟ 

 . 1/8/2019ضاص اعتباصا َٔ اؽٗضعًٞ إ ٜتِ تطبٝل ايك

املكرتح املكزّ  املٛاؾك١ عًٞ : 29/4/2020املٓعكز٠   قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ 

ر/ امحز قُز صؾع  َزٜض ٚسز٠ املهتب١ ايضق١ُٝ ؾُٝا يك ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ .َٔ ا

رنتٛصاٙ ( سٝح َٔ املُهٔ تكزِٜ صعاي١ ؽتًـ عٔ صعاي١ اييت ٜتِ ؾشقٗا –)َادغتري 

ر/ ٚنٌٝ ايه١ًٝ 0َٛقع عًٝٗا َٔ ا CDرتح عٝارت٘ إ تهٕٛ ايضعاي١ عًٞ اعطٛا١ْ ٚاق

ر/ املؾضف ايض٥ٝغٞ ٚبعز 0ر/ ص٥ٝػ ايكغِ ٚايغٝز ا0يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚايغٝز ا

ر/ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ .ا ا عٔ طضٜل ا٫ٌَٝ ايٞ ايغٝز اايؿشك ٜتِ إصع

 .دٛر ت٬عب ؾٝٗا إثٓا٤ تكزميٗا يؿشك ا٫قتباؼ يتشكل َٓٗا َٚٔ عزّ ٚ
ٚاملُتز٠ سيت  26/2/2020قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   

عًٞ اي٥٬ش١ املٓظ١ُ يؿشك إ٫ قتباؼ ايعًُٞ يضعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ  29/2/2020

  -ظاَع١ طٓطا ٖٚٞ نايتايٞ :
 ايبٓز ا٫ٍٚ 

ر/ .ؾ١ ٚسيو بتٛدٝ٘ خطاب إيٞ ايغٝز ااؿهِ ٚاملٓاقتكزّ ايضعاي١ قبٌ تؾهٌٝ ؾ١ٓ 

َزٜض ٚسز٠ املهتب١ ايضق١ُٝ باؾاَع١ يتأخش إدضا٤ات ؾشك ا٫قتباؼ ايعًُٞ) 

PLAGIARISM ع ٜتِ اعتدضاد٘ َٔ ٚسز٠ ( بعز عزار ايضعّٛ املكض٠ مبٛدب إسٕ رؾ

 .ايتطٜٛض 

 ايبٓز ايجاْٞ
ر/ َزٜض َؾضٚع املهتب١ ايضق١ُٝ 0بعز إعزار تكضٜض ا٫قتباؼ يضعاي١ ٜكّٛ ايغٝز ا

ر/ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًزصاعات 0بإصعاٍ ْغد١ ايٝهرت١ْٝٚ َٔ ايتكضٜض إيٞ ايربٜز ايضمسٞ يًغٝز ا

 ايعًٝا 
 ايبٓز ايجايح

ر/ ٚنٌٝ ايه١ًٝ بإصعاٍ .% ٜكّٛ ايغٝز ا 25اي١ٝ اقٌ َٔ إسا ناْ  ْغب١ ا٫قتباؼ اٱمج

َاْع َٔ تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ عًٞ ايضعاي١ سطاب إيٞ ايكغِ املدتك بايضعاي١  بأْ٘ ٫ 

 .املشنٛص٠ 
 ايبٓز ايضابع  

ٜتِ عضض ايتكاصٜض ايتؿق١ًٝٝ ايٛاصر٠ َٔ  25إسا ػاٚطت ْغب٘ ا٫قتباؼ اٱمجاي١ٝ 

 ر/ َزٜض ٚسز٠ املهتب١ ايضق١ُٝ عًٞ ؾ١ٓ 0ا

  -تؾهٌ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا       )ص٥ٝغا(  .1
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 ص٥ٝػ ايكغِ املعين  .2
 املؾضف ايض٥ٝغٞ عًٞ ايضعاي١ أٚ َٔ ٜتٛب عٓ٘ يًشنٛص  .3
 عنٛ يتاصٙ ايٛنٌٝ َٔ املتدققني َٔ راخٌ أٚ خاصز ايه١ًٝ  .4

 ٚسيو يًٓظض ؾُٝا ًٜٞ : 

 َٗاّ ايًذ١ٓ :

  .%   فًيب ايضعاي١ أّ ٫ 255عٔ  ؾشك ايتكضٜض ٚايٓظض ؾٝغُا اسا نإ ايٓغب١ ايظا٥ز
 :  باؽاس أسز ايكضاصات اٯت١ٝتكّٛ ايًذ١ٓ 

 إداط٠ ايضعاي١ عايتٗا بزٕٚ تعزٌٜ  -أ
اقرتاح تعز٬ٜت عًٞ ايضعاي١ ٚإعار٠ ؾشك ا٫قتباؼ   ايضعاي١ َض٠ أخضٟ ٚعضمٗا  -ب

  .إتباع ْؿػ اـطٛال املشنٛص٠ عابكاعًٞ ايٛنٌٝ ٚ
ظّ بؾإ عضض ر/  عُٝز ايه١ًٝ ٫ؽاس َا 0ًٜايتٛف١ٝ بإساي١ املٛمٛع إيٞ ايغٝز ا -ز

 . ت أري١ ايغضق١ ايع١ًُٝ ايٛامش١ املٛمٛع عًٞ ايؾ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ ٚسيو   ساي١ ثبٛ
 ايبٓز اـاَػ :

 صعّٛ ايؿشك  

 250أ٫ٚ : تهٕٛ صعّٛ ؾشك ايضعا٥ٌ املكز١َ َٔ ا ١٦ٝ املعا١ْٚ ظاَع١ طٓطا    بٛاقع 

دٓٝ٘ يضعاي١ ايزنتٛصاٙ بقضف ايٓظض عٔ عزر فؿشات  350دٓٝ٘ يضعاي١ املادغتري ٚ

 ايضعاي١ 

ثاْٝا : تهٕٛ صعّٛ ؾشك ايضعا٥ٌ املكز١َ َٔ خاصز ا ١٦ٝ املعا١ْٚ ظاَع١ طٓطا ٚؾكا 

 يًذزٍٚ ايتايٞ 
 

 عدد الصفرات و

 وافديً مصسيً

 دكتىزاه ماجستري دكتىزاه ماجستري

 511 311 241 141 صفرة أو أقل  041 0

 611 411 311 211 صفرة  141صفرة ذيت  041أكثس مً  1

 711 511 411 311 صفرة 241صفرة ذيت  141أكثس مً  2

 0111 711 511 411 صفرة 241أكثس مً  3

 

  ايؿشك تطبل ْؿػ ايضعّٛ ايغابك١ثايجا : عٓز إعار٠ 
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 ميح الدزجة
 

 تاصٜخ َٓح ايزصد١

 

ٜتشزر تاصٜخ َٓح ايزصد١ ايع١ًُٝ بتاصٜخ اعتُار فًػ ايه١ًٝ يٓتٝذ١ ا٫َتشإ 

َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ  73اـال بٗشٙ ايزصد١ )ؾكض٠ أخري٠ َٔ املار٠ 

 اؾاَعات(.

 

 املادغتري ٚايزنتٛصاٙايكٛاعز املٓظ١ُ ملٓح رصدت٢ 
 

َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات   107إىل  103تٓؿٝشا يًُٛار َٔ 

ؼزٜز اـطٛات ٚاٱدضا٤ات ايٛادب اؽاسٖا ملٓح  29/12/2010قضص فًػ اؾاَع١   

 رنتٛصاٙ( ناٯت٢ : –ايزصد١ ايع١ًُٝ )َادغتري 

o ايكغِ املدتك عٔ َز٣ ف٬س١ٝ  تكضٜضًا إىل فًػ املؾضؾٕٛ  أٚ ٜكزّ املؾضف

 ايضعاي١ يًُٓاقؾ١ َٚتنُٓا اقرتاح بتؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ.
o  ٜعضض اقرتاح فًػ ايكغِ بؾإٔ تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ع٢ً ؾ١ٓ ايزصاعات ايعًٝا

 ٚايبشٛخ بايه١ًٝ. 
o  ٜعضض اقرتاح ؾ١ٓ ايزصاعات ايعًٝا بؾإٔ تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ع٢ً فًػ ايه١ًٝ

 ضاص املٓاعب.يًٓظض ؾ٢ اؽاس ايك
o  إخطاص اٱراص٠ ايعا١َ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ باؾاَع١ مبٛاؾك١ فًػ ايه١ًٝ

ع٢ً تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ٫ؽاس إدضا٤ات اعتُار ايتؾهٌٝ َٔ ايغٝز ا٭عتاس 

 ايزنتٛص ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ.
o ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا إخطاص ايه١ًٝ باعتُار ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ْا٥ب ص٥

ٚايبشٛخ يتؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ يًبز٤ ؾ٢ اؽاس اٱدضا٤ات اي٬ط١َ ٭خطاص ايغار٠ 

أعنا٤ ؾ١ٓ اؿهِ ٚؾكا يًتؾهٌٝ املعتُز ٚإصعاٍ ْغخ ايضعا٥ٌ يًغار٠ احملهُني 

 ا املكضص٠ ملٓاقؾ١ ايضعاي١ بعزٖاخ٬ٍ َز٠ اـُغ١ عؾض َٜٛ
o  ٜٚكزّ نٌ عنٛ َٔ أعنا٤ ؾ١ٓ اؿهِ تكضٜضا تتِ َٓاقؾ١ ايضعا٥ٌ ع١ْٝ٬

عًُٝا َؿق٬ عٔ ايضعاي١ ٚتكزّ ايًذ١ٓ تكضٜضا عًُٝا عٔ ايضعاي١ ْٚتٝذ١ 

املٓاقؾ١ ٚتعضض مجٝعٗا ع٢ً ؾ١ٓ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايه١ًٝ ؾُذًػ 

ايه١ًٝ متٗٝزا يعضمٗا ع٢ً فًػ اؾاَع١, ٚوٛط أ٫ ػض٣ املٓاقؾ١ ؾ٢ بعض 

 كا ملا تٓك عًٝ٘ ايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ.ايهًٝات ٚؾ
o  جملػ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح ؾ١ٓ اؿهِ ع٢ً ايضعاي١ إٔ ٜضخك يًطايب ايش٣ مل

تكضص أًٖٝت٘ يزصد١ املادغتري أٚ ايزنتٛصاٙ ؾ٢ إعار٠ تكزِٜ صعايت٘ بعز اعتهُاٍ 

 أٚد٘ ايٓكك أٚ تكزِٜ صعاي١ اخض٣.
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o  ِإٔ ٜكضص تبارٍ ايضعاي١ َع اؾاَعات جملًػ اؾاَع١ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح ؾ١ٓ اؿه

ا٭دٓب١ٝ إسا ناْ  دزٜض٠ بشيو نُا إٔ يًذ١ٓ اؿهِ إٔ تٛف٢ بٓؾض ايضعاي١ ع٢ً 

 ْؿك١ اؾاَع١.
o  ٙميٓح فًػ اؾاَع١ بٓا٤ عًٞ اقرتاح َايػ ايهًٝات رصديت املادغتري ٚايزنتٛصا

 0اؾاَع١ ٚؾل اينٛابر ٚايؾضٚال املٓقٛل عًٝٗا   ايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ يهًٝات 
o  ًٜٜٞؾرتال ملٓح ايزصد١ ايع١ًُٝ َا: 
 تكزِٜ ايطايب ؽٗار٠ أعاعٝات ايتشٍٛ ايضقُٞ  - أ
أؾار٠ بادضا٤ ايتقٜٛب املطًٛب ٚايشٟ أقضت٘ ؾ١ٓ اؿهِ ٚاملٓكؾ١ ٚاؿهِ ٚبتٛقٝع  - ب

 َٔ ايًذ١ٓ أٚ املؾضف   ساي١ تؿٜٛن٘ َٔ ؾ١ٓ املٓاقؾ١ ٚاؿهِ 
 يًذ١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقؾ٢ايتكضٜض اؾاَعٞ ٚايتكاصٜض ايؿضر١ٜ  - ت
زاع ْغد١ ايهرت١ْٝٚ َٔ ايضعاي١ اجملاط٠ باملهتب١ املضنظ١ٜ عٔ طضٜل َٛقع ٚسز٠ ٜا - خ

 املهتب١ ايضق١ُٝ 

 ( Pdf )   ٚ,wordْغد١ فًز٠ ملهتب١ ايه١ًٝ با٫ماؾ١ ايٞ (1تكزِٜ عزر ) - ز

وب إ تتنُٔ ٖشٙ ايٓغخ ًَدقا بايًػ١ ايعضب١ٝ ٚاخض باسزٟ ايًػات ا٫دٓب١ٝ  - ح

 قعا َٔ املؾضف ايض٥ٝغٞ َٛ
  0ادتٝاط ايطايب يًُكضصات ايته١ًُٝٝ اسا ٚدزت  - ذ

 

عًٞ َٛاؾك١ فًػ  29/3/2019ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   

عًٞ املشنض٠ املعضٚم١ َٔ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص/  19/3/2019ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   

عُٝز ن١ًٝ اؿكٛم بؾإٔ املٛاؾك١ عًٞ اعتُار ايؾٗارات املرتمج١ بايًػ١ ايؿضْغ١ٝ ٚاييت 

ػ١ ٜتِ اعتدضادٗا َٔ ايه١ًٝ ْظضا ٫تؿاقٗا َع املقطًشات ايكا١ْْٝٛ املعتُز٠ بايً

 .ايؿضْغ١ٝ 
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 ىصس البرث

 

املٛاؾك١ ع٢ً اٱيتظاّ بتطبٝل قضاص فًػ  30/3/2011قضص فًػ اؾاَع١   

ٚايش٣ ٜٓك ع٢ً ْؾض عح بأسز اجمل٬ت احمله١ُ قبٌ تؾهٌٝ ؾ١ٓ  31/10/2011اؾاَع١   

-املٓاقؾ١ ٚاؿهِ ع٢ً صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ببعض نًٝات اؾاَع١ ٢ٖٚ )ايعًّٛ

اؿكٛم( ع٢ً إٔ -ب١ٝايرت-ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ"ايزنتٛصاٙ ؾكر"ايتُضٜض -ايقٝزي١-ايظصاع١

ٜطبل ٖشا ايكضاص ع٢ً ايط٬ب ايشٜٔ عٝغذًٕٛ صعايت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ بز٤ًا َٔ ؽٗض 

 .2011إبضٌٜ 

 َا ًٜٞ : 30/1/2013ٚاملُتز٠ اىل  29/1/2013قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ بتاصٜخ 
يش٣ ٜٓك ٚا 30/3/2011: أنز اجملًػ ع٢ً مضٚص٠ ا٫يتظاّ بكضاص فًػ اؾاَع١   أ٫ٚ

ع٢ً ْؾض عح بأسز اجمل٬ت احمله١ُ قبٌ تؾهٌٝ ؾ١ٓ املٓاقؾ١ ٚاؿهِ ع٢ً صعا٥ٌ 

املادغتري ٚايزنتٛصاٙ بهًٝات اؾاَع١ , ٚسيو ع٢ً ايط٬ب ايشٜٔ مت تغذًِٝٗ يًزصاعات 

 2011ايعًٝا بعز ابضٌٜ 

اجمل٬ت تًتظّ مجٝع نًٝات اؾاَع١ بنضٚص٠ ْؾض عح ٚاسز ع٢ً ا٭قٌ بأسز  ثاْٝا:

احمله١ُ قبٌ تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ع٢ً صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ, ع٢ً إٔ ٜطبل سيو 

 ع٢ً ايط٬ب ايشٜٔ عٝتِ قٝزِٖ بايزصاعات ايعًٝا بعز تعزٌٜ ايًٛا٥ح.

تكّٛ نًٝات اؾاَع١ بتعزٌٜ يٛا٥شٗا ايزاخ١ًٝ مبا ٜغُح بشيو ع٢ً إٔ تعضض  ثايجا :

 ايكارّ. تًو ايتعز٬ٜت ع٢ً فًػ اؾاَع١
ٚاؾل اجملًػ ع٢ً   :َا٢ًٜ  30/4/2016قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

اقؾ١ صعا٥ٌ إٔ ٜهٕٛ ْؾض ا٭عاخ بأسز امل٪متضات أٚ اجمل٬ت ايع١ًُٝ احمله١ُ نؾضال ملٓ

 اجملغتري ٚايزنتٛصاٙ .
  27/10/2018قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

ايكضاص ع٢ً  ٜعُِٓح بزصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ًُإٔ ٜهٕٛ ْؾض ا٭عاخ ؽضال ي

 مجٝع نًٝات اؾاَع١ 
ات ايت٢ ناْ  ٫ْطبل ٜعٌُ بٗشا ايكضاص َٔ تاصٜخ َٛاؾك١ فًػ اؾاَع١ ع٢ً ايهًٝ

 ٖشا ايكضاص 
ٚاملُتز٠ سيت  26/8/2019قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١  –ر/ عُار ايغٝز عتُإ 0عًٞ املشنض٠ املكز١َ َٔ ايغٝز ا 31/8/2019

يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ  ٚص٥ٝػ ؾ١ٓ تقٓٝـ ٚاملتن١ُٓ املٛاؾك١  عًٞ إ 

ٜهٕٛ ْؾض ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ بايهاٌَ عًٞ َٛقع اؾاَع١ بعز قٝاّ ايطايب مب٤ًٞ ا٫عتُاص٠ 

 ايزصد١املضؾك١ ٚتعترب ؽضطا ملٓح 

  31/10/2019ٚاملُتز٠ سيت  26/10/2019قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠    -

عًٞ مضٚص٠ ْؾض عح ايزنتٛصاٙ ؾظ٤ َٔ صعايت٘   اسزٟ ايزٚصٜات ايزٚي١ٝ 

ٚتطبٝل ايكضاص عًٞ  Web of Science" Or Scopuo  "احمله١ُ ٚسيو   أٟ َٔ

 مجٝع ايتغذ٬ٝت اييت تضر بعز فًػ اؾاَع١ ٚاعطا٤ ؾرت٠ اْتكاي١ٝ  َزتٗا ع١ٓ

 ايرتب١ٝ ايتُضٜض(  –ايتذاص٠  –ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ  –اٯراب  –يًهًٝات ) اؿكٛم 
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 دوزات اللػة
 

املٛاؾكدد١ عًدد٢ تعددزٌٜ قددضاص فًددػ اؾاَعدد١         3/3/2011قددضص فًددػ اؾاَعدد١      -

بؾددإٔ ايكٛاعددز ٚاٱدددضا٤ات اـافدد١ بؾددٗار٠ إتكددإ ايًػدد١ ا٭دٓبٝدد١ تددأ٬ٖٝ        28/4/2010

 يًتغذٌٝ يزصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ يتقبح ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :

ٜهٕٛ اؿقٍٛ ع٢ً ؽٗار٠ إتكإ ايًػ١ ؽضطا ملٓاقؾ١ صعا٥ٌ املادغدتري ٚايدزنتٛصاٙ ٚيدٝػ     -

 ؽضطا يًتغذٌٝ.

 اـٝاصات ايتاي١ٝ:ٜكقز بؾٗار٠ إتكإ ايًػ١ أسز 

  ٌإْرتْاؽٓاٍ تٜٛؿ(INSTITUTION TOFFL) . اٱميٝزاٜغ َٔ 

  ؽٗار٠ أًٜتػ(IELTS) .املضنظ ايجكاؾ٢ ايربٜطا٢ْ َٔ 

 .ؽٗار٠ إتكإ ايًػ١ َٔ َضنظ ايًػات ٚايتعًِٝ املغتُض املعتُز َٔ اؾاَع١ 
   ٔاعدتدزاَٗا  ؽٗار٠ إتكإ ايًػ١ ٚايت٢ عبل ايتكزّ بٗا يزصد١ املادغتري ٚاييت ميهد

 يزصد١ ايزنتٛصاٙ ؾ٢ ساي١ اؿقٍٛ ع٢ً املعزٍ املطًٛب يزصد١ ايزنتٛصاٙ.

    ايددزنتٛصاٙ(  –املعددزٍ ايًػدد٣ٛ املطًددٛب ملٓاقؾدد١ ايضعددا٥ٌ ايعًُٝدد١ )املادغددتري

 نايتاىل :

 –يًُادغتري  4يًزنتٛاصٙ( أٚ ؽٗار٠ إًٜتػ ) 500يًُادغتري  ,  450ؽٗار٠ ايتٜٛؿٌ ) أ٫ٚ :

ايتُدضٜض   –ا ٓزع١ ايعًدّٛ   –ايقٝزي١  –طب ا٭عٓإ  –و يهًٝات ايطب يًزنتٛصاٙ(ٚسي 5

 أقغاّ ٚؽعب ايًػات بهًٝات اٯراب ٚاؿكٛم ٚايتذاص٠ ٚايرتب١ٝ(. –

يًُادغتري  4يًزنتٛاصٙ( أٚ ؽٗار٠ إًٜتػ ) 450 –يًُادغتري   400ؽٗار٠ ايتٜٛؿٌ ) ثاْٝا :

ايرتبٝد١ ايٓٛعٝد١    –ايرتبٝد١   –ايظصاع١  –اؿكٛم  –يًزنتٛصاٙ(ٚسيو يهًٝات ايتذاص٠  4.5 –

 اٯراب(  –ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ  –

ٛصاٙ ستدد٢ ٜطبددل ٖددشا ايكددضاص عًدد٢ ايطدد٬ب ايددشٜٔ مل ٜغددذًٛا صعدداي١ املادغددتري أٚ ايددزنت    

18/9/2010 

 َضنظ ايًػات ٚايتعًِٝ املغتُض داَع١ طٓطا
 

مت أْؾا٤ َضنظ ايًػات ٚايتعًِٝ املغتُض ظاَع١ طٓطا بكضاص ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص / 

ٚسيدو بعدز َٛاؾكد١     24/6/2010بتاصٜخ  154ٚطٜض ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايزٚي١ يًبشح ايع٢ًُ صقِ 

برتٜداذ   635غٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ص٥ٝػ اؾاَع١ صقِ ٚقضاص اي 28/4/2010فًػ اؾاَع١   

6/5/2010. 

رنتددٛصاٙ   –ٚؼكٝكددا يضغبدد١ ايعزٜددز َددٔ طدد٬ب ايزصاعددات ايعًٝددا  َادغددتري       

بندضٚص٠ سقدٍٛ    28/4/2010ٚيًُغاعز٠ ؾ٢ تٓؿٝش قضاص فًدػ اؾاَعد١ ظًغدت٘ بتداصٜخ     

 International TOEFLأٚ Academic IELTSٖد٪٤٫ عًدد٢ ؽدٗار٠ ايًػدد١ اٱلًٝظٜد١ ايزٚيٝدد١   
نأسددز َتطًبددات ايتغددذٌٝ يًشقددٍٛ عًدد٢ رصددديت املادغددتري أٚ ايددزنتٛصاٙ بددز٤ا َددٔ ايعدداّ  

 ٚسيو طبكا يزصدات اٱدار٠ ايتاي١ٝ : 2011/ 2010اؾاَعٞ 

 Academic LELTS (4.5 for M.Sc.) and (5.0 for Ph.D) 
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 International TOEFL (400 for  M.S.C) and (450 for Ph.D) 
َضنظ ايًػات ٚؾ٢ إطاص اٱتؿاق١ٝ املٛقع١ بني اؾاَع١ ٚاجملًػ ايجكا  ايربٜطداْٞ   ٜغعز

British Council  إٔ ٜعًددٔ عددٔ عكددز رٚصات تزصٜبٝدد١ يٲعددزار ٭را٤ إختٝدداص اؿقددٍٛ عًدد٢

ٚندشا أرا٤ اٱختبداص بداملضنظ ؼد  إؽدضاف      Academic IELTSؽٗار٠ ايًػ١ اٱلًٝظٜد١ ايزٚيد١   

 ا٢ْ.اجملًػ ايجكاؾ٢ ايربٜط
ٜٛؾض املضنظ رٚصات أخض٣ ؾ٢ كتًـ َغتٜٛات ايًػ١ اٱلًٝظ١ٜ . ٚملظٜز َٔ املعًَٛدات  

ٜضددددددددددددددددد٢ طٜدددددددددددددددداص٠ َٛقددددددددددددددددع املضنددددددددددددددددظ عًدددددددددددددددد٢ املٛقددددددددددددددددع :     

language/index.html-http://ww.tanta.edu.eg/eg/ar/Special%20Units/gsc 

 يٲعتع٬ّ ٚاؿذظ : َضنظ ايًػات ٚايتعًِٝ املغتُض 

 0100535805  - 0403411388َب٢ٓ ن١ًٝ اٯراب ايكزمي١ طٓطا ـ املزاصع  : 
 

ه١ًٝ اؿقٍٛ ع٢ً رٚص٠ ايًػ١ َٔ َضنظ ايًػات ٚايتعًِٝ املغتُض يط٬ب ايزبًّٛ ب

 ايطب
 

ع٢ً ايتظاّ ط٬ب ايزبًّٛ به١ًٝ ايطب  30/9/2013ٚاؾل فًػ اؾاَع١   

باؿقٍٛ ع٢ً رٚص٠ ايًػ١ اٱلًٝظ١ٜ َٔ َضنظ ايًػات ٚايتعًِٝ املغتُض أٚ َضنظ ايزصاعات 

 ايزٚي١ٝ ٚايتعًِٝ عٔ بعز ٚؾكا يًُغت٣ٛ ايش٣ حيزرٙ.

 ايًػ١قضاص ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ بؾإٔ اعرترار صعّٛ  رٚص٠ 

ٜؿٛض ايغار٠ عُزا٤ ايهًٝات بايرتخٝك بإعار٠ فضف ق١ُٝ َقضٚؾات رٚصات  ( :1َار٠ )

ايًػ١ اٱلًٝظ١ٜ يًُعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ ملضانظ رٚصات ايًػ١ اٱلًٝظ١ٜ املعتُز٠ 

 َٔ اؾاَع١ ٚسيو سغب ايتعًُٝات ٚايكٛاعز املعٍُٛ بٗا 

 ٔ تاصي٘.ٜعٌُ بٗشا ايكضاص اعتباصا َ ( :2َار٠ )

ع٢ً ايغار٠ عُزا٤ ايهًٝات ٚع٢ً مجٝع دٗات ا٫ختقال تٓؿٝش ٖشا ايكضاص  ( :3َار٠ )

 نٌ ؾُٝا يق٘ اعتباصا َٔ تاصي٘.

ع٢ً َادا٤ بكضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا  3/3/2011ٚاؾل فًػ اؾاَع١   

ٓزع١ ؾ٢ بؾإٔ أسك١ٝ املعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ به١ًٝ ا  22/2/2011ٚايبشٛخ   

اعرترار صعِ اَتشإ ؽٗار٠ اتكإ ايًػ١ ا٭دٓب١ٝ املطًٛب١ ٚؾكا يكضاص فًػ اؾاَع١ ؾ٢ 

ٖشا ايؾإٔ بؾضال لاح ايطايب ؾٝٗا ٚملض٠ ٚاسز٠ ؾ٢ نٌ رصد١ ٚع٢ً إٔ تتشٌُ ايه١ًٝ 

تهًؿ١ صعِ ا٫َتشإ املطًٛب اعرترارٙ يًُعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ ٚع٢ً إٔ ٜطبل ٖشا 

 ٢ً باق٢ نًٝات اؾاَع١.ايكضاص ع

املٛاؾكد١ عًدٞ    َداًٜٞ  :  29/4/2020قضص فًدػ اؾاَعد١ ظًغدت٘ املٓعكدز٠       

رنتددٛصاٙ (   –َادغددتري  –عكددز رٚصات اؿاعددب ا٫يددٞ ا٫ْرتْدد  ٚايًػدد١ ا٫لًٝظٜدد١ )ربًددّٛ  

Online ًٜٞ نُا:  

يًدددزبًَٛات:  عُدددٌ رٚصات اؿاعدددب اٯيدددٞ ٚا٫ْرتْددد  ٚايًػددد١ ا٫لًٝظٜددد١ تدددزصٜب  

 ٚاَتشاْات  

 يًُادغتري ٚايزنتٛصاٙ :  ا٫َتشاْات 

 رٚصات ت١ُٝٓ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ       

http://ww.tanta.edu.eg/eg/ar/Special%20Units/gsc-language/index.html
http://ww.tanta.edu.eg/eg/ar/Special%20Units/gsc-language/index.html
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 شَادة اساسًات الترىل السقنٌدوزات 

 

ؽٗار٠ )بؾإٔ تؿعٌٝ  18/7/2019ٚصر قضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات  بتاصٜخ 

 عًٞ ط٬ب ايزصاعات ايعًٝا باؾاَعات املقض١ٜ ( أعاعٝات ايتشٍٛ ايضقُٞ 
عًدٞ طد٬ب    (ؽدٗار٠ أعاعدٝات ايتشدٍٛ ايضقُدٞ      )قضص اجملًػ املٛاؾك١ عًدٞ  تؿعٝدٌ   

  عات املقض١ٜ  عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ:ايزصاعات ايعًٝا باؾاَ

ؽٗار٠ َٔ ؽٗارات ؽضطا أعاعٝا ملٓح أٟ  اعتباص ؽٗار٠ أعاعٝات ايتشٍٛ ايضقُٞ -

 باؾاَعات املقض١ٜ  ط٬ب ايزصاعات ايعًٝا

ٜعؿٞ ط٬ب نًٝات اؿاعبات ٚاملعًَٛات ٚط٬ب قغِ ٖٓزع١ اؿاعب بهًٝات ا ٓزع١  -

ٚأقغاّ اؿاعب بهًٝات ايعًّٛ ٚأقغاّ اعزار َعًُٞ اؿاعب َٔ ؽضال اؿقٍٛ عًٞ 

  0ؽٗار٠ أعاعٝات ايتشٍٛ ايضقُٞ 

ٚوٛط يط٬ب باقٞ أقغاّ نًٝات ا ٓزع١ ٚا٫قغاّ ٚايهًٝات غري ايٛاصر٠ بايبٓز ايغابل  -

  0ادتٝاط ا٫ختباص َباؽض٠ يًشقٍٛ عًٞ ؽٗار٠ رٕٚ سنٛص ايتزصٜب 

( مثامنا١٥ ٚأصبعٕٛ 840املٛاؾك١ عًٞ ايتهًؿ١ املكرتس١ يًؾٗار٠ عًٞ إ تهٕٛ بأمجايٞ ) -

, ٜٚتِ تٛطٜع املبايؼ احملق١ً عٝح ٜهٕٛ َبًؼ ( عبع١ بضاَر تزصٜب١ٝ 7دٓٝٗا يعزر )

( َا١٥ ٚاصبعٕٛ دٓٝٗا يًٛسز٠ املضنظ١ٜ 140( عبعُا١٥ دٓٝ٘ يًذاَع١ َٚبًؼ )700)

يًتزصٜب باجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات ٜتِ اٜزاعٗا عغاب َؾضٚع املهتبات ايضق١ُٝ 

( 700) بايبٓو املضنظٟ املقضٟ مبعضؾ١ اؾاَع١ َٚبًؼ 3/80108/450/9سغاب صقِ 

  0عبعُا١٥ دٓٝ٘ يًذاَع١

( بعز لاس٘   عزر ايرباَر FDTCٜتِ َٓح ايطايب ؽٗار٠ أعاعٝات يتشٍٛ ايضقُٞ )  -

( بضاَر 5( بضاَر عًٞ إ ٜهٕٛ عزر )7امل٪١ًٖ يًشقٍٛ عًٞ ايؾٗار٠ بأمجايٞ )

  0 ( بضْاَر اختٝاص2ٟادباص١ٜ ٚعزر )

%  َٔ امجايٞ ايزصدات 70ب١ ٜعترب ايطايب ْادشا   ايربْاَر اسا سقٌ عًٞ ْغ -

  0املدقق١ يًربْاَر 

تهٕٛ َز٠ ف٬س١ٝ ايؾٗار٠ مخػ عٓٛات َٔ تاصٜخ سقٍٛ ايطايب عًٝٗا ٜٚتِ  -

  0ػزٜزٖا باختباص ٚؽٗار٠ دزٜزتني 
ٚ  ساي١ صعٛب ايطايب , ٜتِ اعار٠ ايتزصٜب ٚادتٝاط ا٫ختباص ٜٚتشٌُ ايطايب صعّٛ  -

  0ص بعؾضٜٔ دٓٝٗا اعار٠ ا٫ختباص يًربْاَر ٚاييت تكز
صر تكضٜض ايًذ١ٓ املؾه١ً بكضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات ظًغت٘ ايطاص١٥ بتاصٜخ ٚ

بؾإٔ َتابع١ تٓؿٝش قضاصات اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات ؾُٝا ٜتعًل باـطر  31/12/2020

 2020/2021املغتكب١ًٝ يٓظاّ ايزصاع١ ٚا٫َتشاْات بايؿقٌ ايزصاعٞ ا٫ٍٚ يًعاّ اؾاَعٞ 

  -اجملًػ املٛاؾك١ عًٞ َا ًٜٞ : قضص
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ٚغريٖا َٔ  Arbia   MIKL املكزّ َٔ ؽضن١ MICIT, بضْاَر  ICDLايػا٤ ؽٗارات  -1

ايؾٗارت املٓاظض٠   فاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يط٬ب ايزصاعات ايعًٝا ٚاعنا٤ 

 ١٦ٖٝFDTC ايتزصٜػ َٚعاِْٚٝٗ ٚاس٬ٍ قًٗا ؽٗار٠ اعاعٝات ايتشٍٛ ايضقُٞ
 اعتباصا َٔ تاصي٘ 

َتطًب َٓح أٟ ؽٗار٠ َٔ ايزصاعات   FDTCايتشٍٛ ايضقُٞاعتباص ؽٗار٠ اعاعٝات  -2

ايعًٝا باؾاَعات املقض١ٜ ٚنشيو مُٔ رٚصات ايرتقٞ يًغار٠ أعنا٤ ١٦ٖٝ 

  ٖشا  24/8/2019,  18/7/2019ايتزصٜػ ) طبكا يكضاصات اجملًػ ايقارص بتاصٜخ 

  0ايؾإٔ اعتباصا َٔ تاصي٘ 

تعزٌٜ ايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ يهًٝات َٚعاٖز اؾاَعات املقض١ٜ مبا ٜغُح بتطبٝل  -3

ؽٗار٠ اعاعٝات ايتشٍٛ ايضقُٞ عًٞ ايؿ٦ات املغتٗزؾ١ َٓٗا طبكا اقضاصات اجملًػ 

 ا٭ع٢ً يًذاَعات   ٖشا ايؾإٔ 
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 دوزة إعداد املعله اجلامعى 
 

املٛاؾك١ ع٢ً بز٤ تٓؿٝش رٚصات اعزار املعًِ  28/8/1991قضص فًػ اؾاَع١ ؾ٢ 

 اؾاَع٢ َٔ املعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ يهًٝات اؾاَع١.

ع٢ً املعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ  ( َٔ قإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات150تٓك املار٠ )

 تًك٢ أفٍٛ ايتزصٜػ ٚايتزصٜب ٚؾل ايٓظاّ املكضص.

اؾاَعات ع٢ً إٔ ٜتًك٢ كإْٛ تٓظِٝ ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ ي59تٓك املار٠ )

ٜب ايعا١َ ٚاـاف١ ؾ٢ ؽهٌ ٚاملعٝزٜٔ تزصٜبا ع٢ً أفٍٛ ايتزصاملزصعني املغاعزٜٔ 

َكضصات أٚ ْزٚات أٚ رصٚؼ ع١ًُٝ ٚؾكا يظضٚف نٌ ن١ًٝ ٚطبكا يًكٛاعز ايت٢ ٜنعٗا 

 فًػ اؾاَع١.

وٛط  ٫ ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات59تٓك املار٠ )

 .٢ رٚص٠ إعزار املعًِ اؾاَع٢ ايتعٝني ؾ٢ ٚظٝؿ١ َزصؼ باؾاَع١ بزٕٚ اؿقٍٛ عً

وٛط اٱؽرتاى ؾ٢ ٖشٙ  26/2/1992قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   

ايزٚصات يط٬ب خاصز اؾاَع١ إسا تٛؾض  ِ َهإ بعز اعتهُاٍ ايزٚص٠ َٔ املعٝزٜٔ 

  ايطايب بغزار تهًؿ١ ايزٚص٠ . ّٛٚاملزصعني املغاعزٜٔ ع٢ً إٔ ٜك

ع٢ً ايتٛف١ٝ بايتظاّ ايغار٠  26/2/1992ٚاؾل فًػ ايزصاعات ايعٝا ٚايبشٛخ ؾ٢ 

أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ايشٜٔ ٜكَٕٛٛ بايتزصٜػ ؾ٢ رٚص٠ إعزار املعًِ اؾاَع٢ باملٓاٖر 

شٙ ايت٢ أقضٖا فًػ اؾاَع١ ٚعزّ اـضٚز ع٢ً قت٣ٛ املٓاٖر ايع١ًُٝ املكضص٠ بٗ

 ايزٚصات.

املٛاؾك١ ع٢ً عكز رٚص٠  20/10/1998قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   

 إعزار املعًِ اؾاَع٢ يًُزصعني املغاعزٜٔ ٚاملعٝزٜٔ ؽٗضٜا.

ع٢ً فضف َهاؾآت رٚصات اعزار املعًِ اؾاَع٢  26/1/2014ٚاؾل فًػ اؾاَع١   

 نُا ٢ًٜ:

 100دٓٝ٘ يًغاع١ يٮعتاس,  120احملامضٜٔ يتقبح:طٜار٠ َهاؾآت ايتزصٜػ يًغار٠  أوال:

 دٓٝ٘ يًغاع١ يًُزصؼ. 80دٓٝ٘ يًغاع١ يٮعتاس املغاعز, 

دٓٝدد٘( يهددٌ ؾددضر عددٔ نددٌ رٚص٠ يًغددار٠ ايكددا٥ُني   120تقددضف َهاؾددأ٠ بٛاقددع ) ثاهيااا:

 بتٓؿٝش ايزٚص٠ نُا٢ًٜ:

 ( َٔ ايعاًَني بإراص٠ تزصٜب املعٝزٜٔ.3عزر )

 اص٠ ايزصاعات ايعًٝا بايه١ًٝ.( َٔ ايعاًَني بإر4عزر )

 دٓٝ٘ عٔ نٌ رٚص٠. 120ٚتقضف  ِ َهاؾأ٠ بٛاقع 
دٓٝدد٘( يًؿددضر عددٔ نددٌ رٚص٠ يًؿٓددٝني ٚعُدداٍ اـددزَات    100تقددضف َهاؾددأ٠ بٛاقددع ) ثالثااا:

 املعا١ْٚ نُا ٢ًٜ :

 ( عُاٍ َعاْٚٝني.3(ؾٓٝني ٚعزر )3عزر )

 ٔ املؾداصنني ؾد٢ أعُداٍ ايدزٚصات      إماؾ١ اعِ ايغٝز َزٜض عاّ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ مدُ

 .26/1/2014بإراص٠ اؾاَع١ ٚتقضف َهاؾأت٘ ٚؾكا يًُعٍُٛ ب٘ بكضاص فًػ اؾاَع١ ؾ٢ 
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ٚاؾل اجملًػ عًٞ قضاص  َا ًٜٞ : 29/4/2020قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   

١ عًٞ ٚاملتنُٔ املٛاؾك 17/3/2020فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ املٓعكز٠   

سقٍٛ ايغار٠ املعٝزٜٔ بهًٝات اؾاَع١ قبٌ بز٤ َٗاَِٗ نُعٝزٜٔ عًٞ رٚصتٞ )ايعضض 

ايهتاب١ ايع١ًُٝ ( سيت ٜتٓاعب َع َعطٝات ايعقض ٚايتطٛص ا ا٥ٌ   ايعًّٛ   -ايؿعاٍ 

املدتًؿ١ عًٞ إ ؼغب مُٔ ايزٚصات اـاف١ برتقٝت٘ َٔ َعٝز إيٞ َزصؼ َغاعز ٚسيو 

 َٔ َضنظ ت١ُٝٓ قزصات أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايكٝارات . طبكا ـطاب ايٛاصر 
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 الكىاعد واإلجساءات اخلاصة بالطالب الىافديً
 

 

 قٛاعز قبٍٛ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ باؾاَعات املقض١ٜ  َضس١ً ايزصاعات ايعًٝا 

 ا٭عًد٢ عًٞ قضاص  اجملًػ  29/4/2020ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   

 قضص َا ًٜٞ : 21/3/2020يًذاَعات ظًغت٘ املٓعكز٠   

املٛاؾك١ عًٞ ؾتح باب ايكٝز يًط٬ب ايٛاؾزٜٔ ي٬يتشام باؾاَعات املقض١ٜ طٛاٍ ايعداّ  

ٚسيددو بعدز أخددش    ملعٓٝد١ , َدع َضاعددا٠ قٝدز طايددب   أٍٚ ؾضفد١ قٝددز َتاسد١ بايهًٝدد١ ا    

ايطد٬ب ايٛاؾدزٜٔ بدٛطاص٠ ايتعًدِٝ     املٛاؾكات املطًٛب١ َٔ خ٬ٍ اٱراص٠ املضنظ١ٜ يؾد٦ٕٛ  

 ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ .

ايتأنٝز يزٟ اؾاَعات مبٛاؾك١ اٱراص٠ املضنظٜد١ يؾد٦ٕٛ ايطد٬ب ايٛاؾدزٜٔ بدٛطاص٠ ايتعًدِٝ       

ايعًُددٞ بكاعددز٠ بٝاْددات عددٔ ا٭َددانٔ املتاسدد١ يًتغددذٌٝ يًزصاعددات ايعًٝددا     ايعددايٞ ٚايبشددح

 تِ إع٬ّ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ بٗا .بهًٝاتٗا َٚٛاعٝز ايكٝز ٚبز٤ ايزصاع١ سيت ٜ

 19/10/2019  مدد٤ٛ قددضاص اجملًددػ ا٫عًددٞ يًذاَعددات ظًغددت٘ املٓعكددز٠ بتدداصٜخ     

ٜتِ ايكبٍٛ ٚايتشٌٜٛ يط٬ب ايزصاعات ايعًٝا َضنظٜا عٔ طضٜل ا٫راص٠  باملٛاؾك١ عًٞ إ

عدايٞ املقدضٟ    املضنظ١ٜ يًٛاؾزٜٔ بدٛطاص٠ ايتعًدِٝ ايعدايٞ , ٚ  اطداص َبدارص٠ ٚطاص٠ ايتعًدِٝ اي      

ٚاط٬م َٓق١ قبٍٛ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ باؾاَعات ٚاملعاٖز املقض١ٜ يًعداّ  “ ارصؼ   َقض “ 

ؾكز ٚاؾل ايغدٝز ا٫عدتاس ايدزنتٛص ايدٛطٜض عًدٞ قٛاعدز قبدٍٛ ايطد٬ب          2021/2022اؾاَعٞ 

 ايٛاؾزٜٔ ايضاغبني   ايزصاع١ مبضس١ً ايزصاعات يعًٝا ٚسيو عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :

 ايكبٍٛ : 

شكني اؾددزر ٚايطدد٬ب ايددشٜٔ عددبل عًددٞ قبددٛ ِ أنجددض َددٔ تبايٓغددب١ يًطدد٬ب املًدد 

 عاَني :

in-https://admission.study-ارصؼ   َقدض    َٓقد١ ٜتكزّ ايطايب  خ٬ٍ  - 1 

egypt.gov.eg       ٫عتهُاٍ ايبٝاْات اـاف١ ب٘ , ٜٚكّٛ بتشُٝدٌ فدٛص٠ ددٛاط ايغدؿض- 

 املغددتٓزاتَددع َضاعددا٠ تددزٜٚٔ ا٫عددِ نددا٬َ عٝددح ٜهددٕٛ َطابكددا ؾددٛاط ايغددؿض ٚبكٝدد١     

 املطًٛب١ .

يددزصدات ايددزبًّٛ ,  20/5/2021ارصؼ   َقددض اعتبدداصا َددٔ  َٓقدد١ايتكددزِٜ َددٔ خدد٬ٍ  -2

 .املادغتري , ايزنتٛصاٙ 

دٓٝد٘ َقدضٟ ؾكدر ٫ غدري َكابدٌ خزَد١ ايتكدزِٜ عدٔ ندٌ           2000ايب بغزار ٜكّٛ ايط -3

  .رصد١ ع١ًُٝ

 .ارصؼ   َقض  َٓق١خ٬ٍ  عرب ايتكز٫ِٜ ٜتِ قبٍٛ أٟ  طايب باؾاَعات رٕٚ  -4

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/
https://admission.study-in-egypt.gov.eg/
https://admission.study-in-egypt.gov.eg/
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ٚايٛثا٥ل نا١ًَ اىل ا٫راص٠ املضنظ١ٜ يكبدٍٛ   تاملغتٓزا بأفٍٜٛتكزّ ايطايب بعز ايرتؽٝح  -5

ايط٬ب ايٛاؾدزٜٔ َباؽدض٠ خد٬ٍ املٛاعٝدز املؾداص ايٝٗدا اٚ اصعدا ا عدرب ايربٜدز ايغدضٜع عًدٞ            

 -ـ ر/ابضاِٖٝ اٚ ايٓذدا سدٞ ايغدؿاصات     7“ عٓٛإ ا٫راص٠ املضنظ١ٜ يؾ٦ٕٛ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ 

 “ايكاٖض٠  -َز١ٜٓ ْقض 

َعات َدٔ ا٫راص٠ ًَدـ ايطايدب عدرب ايربٜدز ايغدضٜع  عًدٞ إ        ٚبٓا٤ عًٞ سيو تتًكٞ اؾا

 ايتاي١ٝ : املغتٓزاتٜؾتٌُ املًـ عًٞ 

 .أفٌ أخض َ٪ٌٖ رصاعٞ  

َ٪ٖدٌ  رصاعدٞ َدٔ اجملًدػ ا٫عًد٢ يًذاَعدات َعتُدز٠ )           ٭خدض أفٌ ؽٗار٠ َعاريد١   

 .ساي١ سقٛي٘ عًٞ امل٪ٌٖ َٔ خاصز َقض ( 

 .  ساي١ ايزؾع ايٝزٟٚ  اٱيهرتْٚٞأفٌ اٜقاٍ ايغزار ـز١َ ايتكزِٜ عرب املٛقع  

 .فٛص٠ دٛاط ايغؿض  

أفٌ خطاب َٔ ايغدؿاص٠   سايد١ تضؽدٝح ايطايدب عًدٞ َٓشد٘ أٚ ٚددٛر دٗد١ متٜٛدٌ           

 يًزصاع١ . 

   ايتشٌٜٛ ) ْكٌ ايكٝز (

 ايطايب ايشٟ عبل قبٛي٘ َٓش أنجض َٔ عاَني : -أ 

َدٔ نًٝد١ ايدٞ      2020/2021ؼٜٛدٌ ايطايدب ايٛاؾدز ايغدابل قبٛيد٘   ايعداّ       وٛط  0* 

 اخضٟ بؾضال َٛاؾك١ ايه١ًٝ احملٍٛ ايٝٗا

      َ  ايدٞ نًٝد١   ني* وٛط ؼٌٜٛ ايطايب ايٛاؾز ايشٟ َنٞ عًدٞ قبٛيد٘  أنجدض َدٔ عدا

عًٞ إ ٜهدٕٛ َغدتُض بايزصاعد١ ٜٚهدٕٛ ايتشٜٛدٌ      اخضٟ بؾضال َٛاؾك١ ايه١ًٝ احملٍٛ ايٝٗا 

 ٜل ا٫راص٠ باينٛابر ا٫ت١ٝ يًشايتني : عٔ طض

 إٔ ٜهٕٛ ايتشٌٜٛ َض٠ ٚاسز٠ خ٬ٍ َز٠ ايزصاع١ ) يًزصد١ ايع١ًُٝ ايٛاسز٠ ( -1 

ٜتكزّ ايطايب بطًب ايضغب١   ايتشٌٜٛ يض٥ٝػ ا٫راص٠ املضنظ١ٜ يؾ٦ٕٛ  -2 

 ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ 

 .اسناص خطاب ٜؿٝز عشب ًَؿ٘ َٔ اؾاَع١ أٚ ايه١ًٝ احملٍٛ َٓٗا  -3 

اسناص خطاب َٔ ايه١ًٝ أٚ اؾاَع١ احملٍٛ ايٝٗا َٛمح ؾٝ٘ َٛقـ ايكبٍٛ  -4

 0املبز٥ٞ يًطايب

غري ق١ُٝ خز١َ ايتشٌٜٛ ؾُٝا عزا ط٬ب  دٓٝ٘ َقضٟ ؾكر ٫ 1500عزار  -5

  0املٓح 

 -عرب املٛقع ا٫يهرتْٚٞ :ايطايب ايشٟ عبل إ مت قبٛي٘  -ب

عًٞ ايطايب إ ٜتكزّ بطًب٘ ايهرتْٚٝا َٔ خ٬ٍ سغاب٘ ٜٚكّٛ بغزار 

صعِ اـز١َ َغبكا قبٌ املٛاؾك١ عًٞ ايتشٌٜٛ ٫ٚ وٛط اعرترار املبًؼ   ساي٘ 

  0صؾض ايطًب 
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 َقضٚؾات ايزصاع١ يػري املقضٜني )ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ( 

ٚٚاؾل عًٞ قضاص ص٥ٝػ فًػ ايٛطصا٤  10/3/2016 خبتاصٜ 645ادتُاع اجملًػ ا٫ع٢ً صقِ 

 بتعزٌٜ بعض اسهاّ    2016يغ١ٓ  27ٚقضاص ص٥ٝػ فًػ ايٛطص٠ صقِ  2016يغ١ٓ  338صقِ 

1- ............... 

 .......... -أ -2

  -رنتٛصاٙ (: -َادغتري –بايٓغب١ يط٬ب َضس١ً ايزصاعات ايعًٝا )ربًّٛ -ب

 ر٫ٚص أَضٜهٞ  1500َض٠ َكزاصٙ  ٍيٮٚصعِ قٝز  -1

 -َقضٚؾات رصاع١ٝ َكزاصٖا نا٫تٞ : -2
 ر٫ٚص أَضٜهٞ يهًٝات ايطب ايبؾضٟ ٚطب ا٫عٓإ  6000
 ر٫ٚص أَضٜهٞ يهًٝات ا ٓزع١ ٚاؿاعبات ٚايقٝزي١ ٚايع٬ز ايطبٝعٞ 5500
 ر٫ٚص أَضٜهٞ يهًٝات ايطب ايبٝطضٟ ٚايظصاع١ ٚايعًّٛ ٚايتُضٜض  5000
  ا٭خض٣ٚاملعاٖز  ر٫ٚص أَضٜهٞ يًهًٝات 4500

دٓٝ٘ َقضٟ صعِ رٚص٠ ايتشٍٛ ايضقُٞ )ربًّٛ د َادغتري د  840ٜغزر ايطايب َبًؼ 

 رنتٛصاٙ(

+ اـز١َ  ايهاصْٝ٘( دٓٝ٘ َقضٟ , صعِ 300ٜغزر ايطايب بهًٝت٘ صعِ املظضٚف )

دٓٝ٘ َقضٟ 65( دٓٝ٘. َقضٟ , 200( دٓٝ٘ ٚصعِ اـزَات ايطب١ٝ )50اٱيهرت١ْٝٚ )

  ا٫ؼارصعِ 

 ا٭ع٢ً اـاف١ مبقضٚؾات ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ : اجملًػ قضاصات 

  ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ ايزاصعني ع٢ً َٓح َكزَ٘ َٔ اؾاَعات اؿه١َٝٛ املقض١ٜ ٫

 َكابٌ َار٣ َِٓٗ  أٟٜتِ ؼقٌٝ 

  ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ ايزاصعني ع٢ً َٓح َٔ رٚيتِٗ : ٜؾرتال  مضٚص٠ تكزِٜ ايغؿاص٠

 َا ٜؿٝز ايتظاَٗا بنُإ عزار َقضٚؾات بايكاٖض٠املع١ٝٓ 

 ايؾدق١ٝ : ٫ ٜتِ إدضا٤ اثبات ايكٝز أٚ   ْؿكتِٗ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ ايزاصعني ع٢ً

تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١ إٯ بعز عزار ناؾ١ ايضعّٛ ٚاملقضٚؾات ايزصاع١ٝ 

 املطًٛب١ .

  باؾاَعات % املكضص٠ ايت٢ ؼقٌ َٔ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ ) املكٝز30ٜؼقٌٝ ْغب١ ٔ

ٜكّٛ ايطايب ايٛاؾز بغزارٙ ٚؽقٝك  ايط٬ب١ٝ مُٔ َا ي٬ؼاراتاملقض١ٜ ( 

َا عزرٙ رٕٚ اماؾ١ أ٣ أعبا٤ إماؾ١ٝ عًٝ٘ , ٚع٢ً  إمجايٖٞشٙ ايٓغب١ َٔ 

 يزٜٗا بطضٜكتٗا املعتار٠ . املتبكٞاؾاَع١ إٔ تعٝز تٛطٜع املبًؼ 

ٚاؾل  31/12/2018ُتز٠ إىل ٚامل 30/12قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢

 مبضسًيتبغزار املقضٚؾات ايزصاع١ٝ  ٚاملقضٟاجملًػ ع٢ً إٔ ٜكّٛ ايطايب ايٛاؾز 
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 اطامل( بك١ُٝ عت١ أؽٗض َٔ ايعاّ ٚيٝػ ايعاّ نً٘  ايزنتٛص٠ – املادغتريايزصاعات ايعًٝا ) 

أقٌ َٔ عت١ أؽٗض ٚؾ٢ ساي١ أنجض َٔ عت١ ؽٗٛص ٜزؾع ايعاّ نً٘ ٜٚعُِ ع٢ً مجٝع ايهًٝات 

 .  2019/202ايكارّ  ايزصاعٜٞٚطبل َٔ ايعاّ 

ٚاؾل  : 5/2/2000بتاصٜخ  106نتاب ايٛطاص٠ )اٱراص٠ ايعا١َ يًٛاؾزٜٔ( صقِ 

عزّ َطايب١ ايطايب ع٢ً  31/1/2000بتاصٜخ  ايعايٞايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ٚطٜض ايتعًِٝ 

بأٟ ايٛاؾز ع٢ً غري َٓش١ مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ ايش٣ ٜغزر ايضعّٛ بايع١ًُ ا٭دٓب١ٝ 

 – ١ايهاصٜٓٝصعّٛ ايتشٍٛ ايضقُٞ ٚصعِ اـزَات ايطب١ٝ ٚصعِ  باعتجٓا٤صعّٛ إماؾ١ٝ )

 صعِ املظضٚف(.

ايٛاؾز بزؾع ٫بز إٔ ًٜتظّ ايطايب  : 9/4/1991نتاب اٱراص٠ ايعا١َ يًٛاؾزٜٔ ؾ٢ 

صعّٛ ايكٝز ٚاملقضٚؾات عٓز قٝزٙ يًغ١ٓ ايتُٗٝز١ٜ ع٢ً إٔ ٜغزر املقضٚؾات ايزصاع١ٝ 

ؾ٢ ساي١ قٝاَ٘ بتغذٌٝ صعاي١ املادغتري ٚؾ٢ ساي١ صعٛب١ ؾ٢ ايغ١ٓ ايتُٗٝز١ٜ ٜتِ رؾع 

 املقضٚؾات ايزصاع١ٝ رٕٚ صعّٛ ايكٝز ؾ٢ ايعاّ ايش٣ ٜعٝز قٝزٙ ؾٝ٘.

صأٟ ايغٝز عًٞ  31/3/2020املٓعكز٠    ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ -

املغتؾاص ايكاْْٛٞ يٛطٜض ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ بؾإٔ ايضأٟ ايكاْْٛٞ سٝاٍ َا 

غقٛل تطٜٛض َٓظ١َٛ  16/1/2020قضصٙ اجملًػ ا٫عًٞ يًذاَعات ظًغت٘ املٓعكز٠   

ُٔ ؽؿٝض ايكبٍٛ يًط٬ب ايٛاؾزٜٔ يظٜار٠ دشب ايط٬ب يًزصاع١   َقض ٚاملتن

% َٔ ايضعّٛ 20املقضٚؾات ايزصاع١ٝ يًط٬ب ايٛاؾزٜٔ ظاَعات ايٛد٘ ايبشضٟ بٓغب١ 

 ٚاملقضٚؾات ايزصاع١ٝ ايٛاصر٠ بكضاص فًػ ايٛطصا٤ 

 بزا١ٜ ايغزار يًضعّٛ ايغ١ٜٛٓ :

ؼزٜز املز٠ اييت ٜعتز بٗا   تغزٜز  5/2/2992قزر الوجلس االػلً للجاهؼاخ تتارٌخ 

  -ٚؾات ايزصاع١ يًط٬ب ايٛاؾزٜٔ  املٛاؾك١ عًٞ َاًٜٞ :صعّٛ ايكٝز َٚقض

 أ٫ٚ : ط٬ب ايزبًّٛ 

ؼزر ْٗا١ٜ ايعاّ اؾاَعٞ بٓٗا١ٜ اَتشإ ايزٚص ايجاْٞ اييت بٗا رٚص ثاْٞ , ٚيٛنإ قز    

 َنٞ عًٞ قٝز ايطايب أنجض َٔ عاّ ٬َٝرٟ .

 ط٬ب املادغتري ٚايزنتٛصاٙ -ثاْٝا:

ٜزؾع ايطايب املقضٚؾات عٔ نٌ عاّ َٔ تاصٜخ فًػ ايه١ًٝ عًٞ ايتغذٌٝ سيت  -1

 عٚاٜزا املٓاقؾ١تاصٜخ َٛاؾك١ فًػ ايه١ًٝ عًٞ تكضٜض ايق٬س١ٝ ٚتؾهٌٝ ؾ١ٓ 

ْغخ ايضعاي١ بايه١ًٝ , ا٫ اسا طًب ادضا٤ تعزٌٜ عًٞ صعاي١ ؾٝغتُض ايطايب   رؾع 

 ايضعّٛ
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 30/9/ ست٢ 1/10إٔ ٜهٕٛ تاصٜخ  31/3/2013قضص فًػ داَع١ طٓطا    -2

ايش٣ ع٢ً أعاع٘ تغزر ايضعّٛ  اؾاَعَٞٔ نٌ عاّ ٖٛ تاصٜخ بزا١ٜ ْٚٗا١ٜ ايعاّ 

 املادغتري ٚايزنتٛصاٙ. بزصديتايزصاع١ٝ ايغ١ٜٛٓ املكضص٠ يًُكٝزٜٔ ٚاملغذًني 

باعتُضاص ايط٬ب  26/1/2015قضص فًػ داَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ بتاصٜخ  -3

املقضٜٔ ٚايٛاؾزٜٔ املكزٜٔ بزصديت املادغتري ٚايزنتٛصاٙ بايهًٝات اييت ٫ ٜٓتٗٞ 

طب ا٫عٓإ(  –ؾٝٗا اداط٠ ايضعاي١ َٚٓح ايزصدات ايع١ًُٝ باملٓاقؾ١ ) ايطب 

)ايتُضٜض رنتٛصاٙ ؾكر( بٌ ٜتطًب ملٓح ايزصد١ رخٍٛ اَتشاْات اخضٟ بغزار 

املكضص٠ طاملا ناْ  ٖشٙ ا٫َتشاْات خ٬ٍ أعٛاّ داَع١ٝ ايضعّٛ ايزصاع١ٝ ايغ١ٜٛٓ 

 دزٜز٠ عًٞ إ ٜطبل ايكضاص عًٞ ايط٬ب املتكزَني يًكٝز 

 

 املعار٫ت : 

باملٛاؾك١ ع٢ً اعتباص  4/5/1974فزص قضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات بتاصٜخ 

اؾاَع١ٝ ا٭ٚىل ايت٢ ايزصد١ اؾاَع١ٝ ا٭ٚىل ايت٢ متٓشٗا اؾاَعات ايعضب١ٝ َعاري١ يًزصد١ 

متٓشٗا اؾاَعات املقض١ٜ ؾ٢ ايتدققات املٓاظض٠ , ٚوٛط عٓز قٝز ايطايب يًزصاعات 

ايعًٝا إٔ تؿضض ايه١ًٝ املع١ٝٓ املكضصات ايته١ًُٝٝ ايت٢ تضاٖا ٫ط١َ يًكٝز ؾ٢ نٌ ؽقك. 

يشٟ ٚا 12/12/1996ٚؾ٢ م٤ٛ ٖشا ايكضاص ٚصر خطاب اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات امل٪صذ ؾ٢ 

ٜؿٝز إٔ ؼزٜز ايتدقك املٓاظض ٖٛ َٔ اختقال ايه١ًٝ املضار ايتغذٌٝ بٗا طبكا 

يًُكضصات ايت٢ رصعٗا ايطايب َٚكاصْتٗا باملكضصات ايت٢ تزصؼ ؾ٢ ْؿػ ايتدقك 

 باؾاَعات املقض١ٜ.

أؾار نتاب  بؾإٔ املٛار ايته١ًُٝٝ : 17/1/1996ؾ٢  74نتاب ايٛطاص٠ صقِ 

ٚاملقضٚؾات ايزصاع١ٝ يًط٬ب ايٛاؾزٜٔ املتكزَني يًكٝز  ايٛطاص٠ إٔ عزار ايضعّٛ

بايزصاعات ايعًٝا ٜٚؿضض عًِٝٗ َٛار ته١ًُٝٝ ٚتتِ رصاع١ ٖشٙ املٛار ؾ٢ ع١ٓ َغتكب١ً 

باٯت٢ : أْ٘ باعتط٬ع صأ٣ اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات أؾار بإٔ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص أَني 

قضٚؾات ايزصاع١ٝ ٚصعِ ايكٝز نطايب رصاعات اجملًػ ٚاؾل ع٢ً إٔ ٜكّٛ ايطايب بغزار امل

عًٝا ٚبعز ادتٝاطٙ املٛار ايته١ًُٝٝ ٜكّٛ بغزار املقضٚؾات ايغ١ٜٛٓ رٕٚ صعِ َقضٚؾات 

ايكٝز )أ٣ ًٜتظّ بغزار صعِ َقضٚؾات ايكٝز َض٠ ٚاسز٠ باٱماؾ١ إىل املقضٚؾات 

 ايغ١ٜٛٓ(,
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 19/10/2019خ قضاص اجملًػ ا٫عًٞ يًذاَعات ظًغت٘ املٓعكز٠ بتاصٜ

 تأدٌٝ قٝز ايطايب    

وٛط تأدٌٝ قٝز ايطايب ايٛاؾز بايزصاعات ايعًٝا يًعاّ ايتايٞ يًرتؽٝح َضتني 

رصاعٝني َتتايٝتني أٚ َتؿضقتني  )طبكا ي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات ( 

٬ب بعز اعتٝؿا٤ َٛاؾك١ ايه١ًٝ ٜٚتكزّ بطًب ايٞ ص٥ٝػ ا٫راص٠ املضنظ١ٜ يؾ٦ٕٛ ايط

  .ؾٝ٘ تأدٌٝ قٝزٙ ٜٚتِ عٔ طضٜل ا٫راص٠ ٜطًبايٛاؾزٜٔ 

 ًًتالٌسثح للطالة الذي سثق اى تن قثىلَ ػثز الوىقغ االلكتزو  : 

ْٚٝا َٔ خ٬ٍ سغاب٘ ٜٚكّٛ بغزار صعِ هرتعًٞ ايطايب إ ٜتكزّ بطًب٘ اي

  0اـز١َ َغبكا قبٌ املٛاؾك١ عًٞ ايتأدٌٝ ٫ٚ وٛط اعرترار املبًؼ   ساي٘ صؾض ايطًب 

ايتأنٝز   18/10/2018يًذاَعات ظًغت٘ املٓعكز٠ بتاصٜخ  ا٭ع٢ًقضص اجملًػ 

 ًٜٞ :  ٞ َاايشٟ ٜٓك عً 15/9/2018يًذاَعات ايقارص بتاصٜخ  ا٭ع٢ًعًٞ قضاص اجملًػ 

 19/8/2017يًذاَعات ايقارص ظًغت٘ بتاصٜخ  ا٭ع٢ًايتأنٝز عًٞ قضاص اجملًػ 

مت ؾضم٘ عًٞ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ  عزّ ؼقٌٝ أٟ صعّٛ اماؾ١ غ٬ف َا -ًٜٞ : املتنُٔ َا

َضاعا٠ عزّ ؼٌُ  –َٔ َقضٚؾات ؽا١ًَ يهاؾ١ اـزَات ايتع١ًُٝٝ اي٬ط١َ يًزصاع١ 

 ب٫ عباايطايب ايٛاؾز أ١ٜ َقضٚؾات رصاع١ٝ اماؾ١ٝ   ساي١ تأخري ؼزٜز َٛعز املٓاقؾ١ 

   عزار املقضٚؾات . ايتأخضتضدع يًه١ًٝ ٚاؾاَع١ بػض ايٓظض عٔ 

 ًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات قضاصات اجمل 
اـال بكبٍٛ ايط٬ب املقضٜني  10/11/2012قضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات ؾ٢ 

 ٚايٛاؾزٜٔ اؿافًني ع٢ً تكزٜض َكبٍٛ بايتغذٌٝ يًزصاعات ايعًٝا

قبٍٛ ايط٬ب املقضٜني ٚايٛاؾزٜٔ اؿافًني ع٢ً تكزٜض ) َكبٍٛ ( بايتغذٌٝ 

املدتًؿ١ بؾضال رصاع١ بعض املٛار ايت٢ ٜكرتسٗا  يًزصاعات ايعًٝا ؾ٢ ايهًٝات اؾاَع١ٝ

ايكغِ ايع٢ًُ ٜٚعتُزٖا فًػ ايه١ًٝ ٜٚكضٖا فًػ اؾاَع١ , ع٢ً إٔ ٜتِ إدضا٤ تٓغٝل 

 يًهًٝات . ا٫عتٝعاب١ٝبني ايط٬ب املتكزَني ٚمبا ٜتؿل َع ايطاق١  راخًٞ

١ مبا ٜغُح أؽاس اٱدضا٤ات اي٬ط١َ يتعزٌٜ ايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ يًهًٝات اؾاَعٝ

 بشيو

 22/9/2016 ( بتاصٜخ  635ظًغت٘ صقِ )قضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات 

اعتُز ٚأنز عًٞ تٛف١ٝ ؾ١ٓ قطاع ايزصاعات ايكا١ْْٝٛ ٚاـاف١ بنضٚص٠ 

ا٫يتظاّ بؾضال سقٍٛ املتكزّ يًزصاعات ايعًٝا عًٞ تكزٜض دٝز عًٞ ا٫قٌ   

 . َضس١ً ايًٝغاْػ
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بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً ايغُاح  21/4/2018يًذاَعات ؾ٢ قضاص اجملًػ ا٭ع٢ً 

ايزنتٛصاٙ ( بتغذٌٝ صعا٥ًِٗ ٚاعتُار تاصٜخ  –يًط٬ب ايٛاؾزٜٔ مبضس١ً ) املادغتري 

 ايتغذٌٝ رٕٚ ايٓظض يٛصٚر املٛاؾك١ ا٭١َٝٓ .

ايزنتٛصاٙ (  –املٛاؾك١ ع٢ً ايغُاح يًط٬ب ايٛاؾزٜٔ مبضس١ً ) املادغتري -أ

عتُار تاصٜخ ايتغذٌٝ رٕٚ ايٓظض يٛصٚر املٛاؾك١ ا٭١َٝٓ ْظضا بتغذٌٝ صعا٥ًِٗ ٚا

ت ًٜتظّ ؾٝٗا يتكٓٝارصاع١ٝ قزر٠ ا ببعجاتيتأخضٖا ٚخاف١ إٔ ايباسجني َضتبطٕٛ 

ايباسح باؿقٍٛ ع٢ً ايزصد١ املٛؾز َٔ أدًٗا , ع٢ً أ٫ ميٓح ايزصد١ ايع١ًُٝ ) املادغتري 

 .١ ا٭١َٝٓ ايزنتٛصاٙ ( إ٫ بعز اؿقٍٛ ع٢ً املٛاؾك –

ايضعّٛ ايزصاع١ٝ ساٍ عزّ اؿقٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ ا٭١َٝٓ يًزاصؼ  اعرترارعزّ -ب

 .ايٛاؾز 

 ع٢ً نتاب١ إقضاص َٔ ايطايب ايٛاؾز بشيو . ايتأنٝز -ز

 قٛاعز ايضعّٛ ايت٢ ٜغزرٖا ايطايب ايغٛرا٢ْ

 ( فُٛع صعّٛ ايكٝز ٚاملقضٚؾات ايزصاع١ٝ املكضص٠ ع٢ً 10عزار ْغب١ َٔ )%

 ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ.

  اؾاَعَٞٔ ايعاّ  اعتباصاٜغض٣ ٖشا ايتجبٝ  ع٢ً ايط٬ب املضؽشٕٛ اؾزر 

2002/2003  

  اعتُضاص َعا١ًَ ايط٬ب ايشٜٔ عبل َعاًَتِٗ ؾ٢ ا٭عٛاّ ايغابك١ َعا١ًَ ايط٬ب

 .املقضٜني

 قٛاعز ايضعّٛ ايت٢ ٜغزرٖا ايطايب ايؿًغط٢ٓٝ

ٜتِ ؼقٌٝ  2007/2008 اؾاَعٞايط٬ب ايكزا٢َ املكٝزٜٔ بايزصاعات ايعًٝا قبٌ ايعاّ 

 2007/2008 اؾاَعٞ%َٔ ايضعّٛ ٚاملقضٚؾات اؾاَع١ٝ ابتزا٤ َٔ ايعاّ 50ْغب١ 

%َٔ ايضعّٛ ٚاملقضٚؾات اؾاَع١ٝ بايٓغب١ يًط٬ب ايؿًغطٝٓٝني 50ؼقٌٝ ْغب١ 

 ٌ ؾًغطني.َٔ راخ اؾاَعٞاؿافًني ع٢ً امل٪ٌٖ 

ؼقٌٝ ايضعّٛ ٚاملقضٚؾات اؾاَع١ٝ نا١ًَ بايٓغب١ يًط٬ب ايؿًغطٝٓٝني اؿافًني 

 َٔ َقض. اؾاَعَٞٔ خاصز ؾًغطني ٚاؿافًني ع٢ً امل٪ٌٖ  اؾاَعٞع٢ً امل٪ٌٖ 
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 ْغب اؿنٛص

  

ٚاؾل ع٢ً قضاص  : 03/7/2333والووتذج حتى  25/7قزار هجلس الجاهؼح  فى 

طبكا ملا اْت٢ٗ إيٝ٘ صأ٣ ايًذ١ٓ املؾه١ً ؾ٢  21/6/200ايعًٝا ٚايبشٛخ   فًػ ايزصاعات 

 ؼزٜز ْغب١ اؿنٛص يًط٬ب ايٛاؾزٜٔ بايزصاعات ايعًٝا ٢ٖٚ :

ط٬ب ايزبًَٛات ٚايغٓٛات ايتُٗٝز١ٜ يًُادغتري ٚايزنتٛصاٙ ٚناؾ١ ايط٬ب املكٝزٜٔ  أ٫ٚ :

بٓغب١ اؿنٛص ٚاٱقا١َ املكضص٠ ايٛاصر٠ بايًٛا٥ح  ا٫يتظاّيزصاع١ املكضصات ايزصاع١ٝ : ٜتِ 

مبز٠ ايتؿضؽ املطًٛب١ نٓغب١ سنٛص إٕ ٚدزت ؾ٢ ٖشٙ ايًٛا٥ح  ٚا٫يتظاّايزاخ١ًٝ يًهًٝات 

بٓغب١ سنٛص  ا٫يتظاّ,أَا ايهًٝات ايت٢ خً  يٛا٥شٗا َٔ ْغب١ اؿنٛص أٚ اٱقا١َ ؾٝتِ 

 شا املكضصات.% ع٢ً ا٭قٌ َٔ َز٠ ايزصاع١ املكضص٠ يزصاع١ 65ٖ

بٓغب١ اؿنٛص ٚاٱقا١َ  ا٫يتظاّ ِٚايزنتٛصاٙ: ٜتاملادغتري  يزصديتايط٬ب املغذًني  ثاًٍا :

مبز٠ ايتؿضؽ املطًٛب١ نٓغب١ سنٛص إٕ ٚدزت ؾ٢  ٚا٫يتظاّاملكضص٠ بايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ يًهًٝات 

ؾٝهٕٛ سنٛص ٖ٪٤٫  ١ٚاٱقاَايًٛا٥ح ٚايهًٝات أَا ايهًٝات ايت٢ خً  يٛا٥شٗا َٔ ْغب١ اؿنٛص 

ايط٬ب طبكا يتٛدٝٗات ايغار٠ املؾضؾني ٚعزّ ايتكزّ بتكاصٜض ايق٬س١ٝ يًط٬ب ايٛاؾزٜٔ إ٫ 

بعز اعتٝؿا٤ ٖ٪٤٫ ايط٬ب َتطًبات ايضعاي١ ٚعنٛص ْغب١ َضم١ٝ طبكا يطبٝع١ نٌ عح. 

ّّع٢ً إٔ  % 25ب أ٫ تكٌ عٔ و ٚاييتاملؾضف مبتابع١ ا٭قغاّ املع١ٝٓ َٔ تٛاؾض ٖشٙ ايٓغب١  ٜكٛ

% َٔ َز٠ اؿز ا٭ر٢ْ 50َٔ اؿز ا٭ر٢ْ يًشقٍٛ ع٢ً ايزصد١ ايع١ًُٝ بايهًٝات ايٓظض١ٜ , 

 يًشقٍٛ ع٢ً ايزصد١ ايع١ًُٝ بايهًٝات ايع١ًُٝ.

 .املقضٟإعؿا٤ ايطايب ايٛاؾز املكٝز ع٢ً َٓش١ َٔ عزار ايضعّٛ َٚعاًَت٘ َعا١ًَ 

  

 ايؿشك ايطب٢

ايكارَني يًزصاع١ باؾاَعات املقض١ٜ مبعاٌَ ٚطاص٠ ايقش١  ا٭داْبؾشك 

ٚايغهإ َع تهًٝؿِٗ بتكزِٜ ؽٗار٠ تؿٝز خًِٖٛ َٔ َضض اٱٜزط ٚسيو قبٌ َٓشِٗ 

 ؽٗارات ايكٝز ايزصاع٢ بٗا.

  

 قٛاعز عا١َ

ٜغض٣ ع٢ً ايطايب ايٛاؾز ناؾ١ ايكٛاعز ٚايكضاصات ٚأسهاّ ايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ َٚٛار 

يهٌ ن١ًٝ  املقضٟقإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات ٥٫ٚشت٘ ايتٓؿٝش١ٜ ؽأْ٘ ؾ٢ سيو ؽإٔ ايطايب 

 ع٢ً سز٠.

املطًٛب ملٓاقؾ١ ايضعا٥ٌ  ايًػٟٜٛغض٣ ع٢ً ايطايب ايٛاؾز ْؿػ قٛاعز املغت٣ٛ 

 أخطضت ب٘ ناؾ١ ايهًٝات. ٚاييتصاٙ  رنتٛ-ايع١ًُٝ  َادغتري
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ٜغزر ايطايب ايٛاؾز ايضعّٛ اـاف١ بزٚصات اؿاعب اٯىل ٚاٱْرتْ  ٚاملكضص٠ ع٢ً 

رنتٛصاٙ  ٚنشا أَانٔ تٛطٜع اؿقٍٛ عًٝٗا ٚايت٢ ؼزر -َادغتري-ط٬ب  ايزبًّٛ

 مبعضؾ١ اؾاَع١.

ع٢ً يًذاَعات ٜغض٣ ع٢ً ايطايب ايٛاؾز ناؾ١ ايكضاصات ايقارص٠ َٔ اجملًػ ا٭

ٚفًػ اؾاَع١ ٚفًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚايت٢ تٓظِ أعُاٍ ايكٝز ٚايزصاع١ 

 ٚأعُاٍ ا٫َتشاْات ٚإع٬ٕ ايٓتا٥ر ٚايتظًُات َٚٓح ايزصدات ايع١ًُٝ.

 

 ْقاب اٱؽضاف يًٛاؾزٜٔ

  

املٛاؾك١ ع٢ً تعزٌٜ  29/2/2322قزر هجلس الجاهؼح تجلستَ الوٌؼقذج فى 

) إؽضاف ٚاؾزٜٔ ( َٔ ايٓقاب املكضص يٮعاتش٠ ٚا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ يهًٝات  %80ْغب١ ايد 

% ) إؽضاف ٚاؾزٜٔ ( َٔ ايٓقاب املكضص يٲؽضاف 40) اٯراب ٚايرتب١ٝ  ٚاؿكٛم (ْٚغب١ ايد 

  -يٮعاتش٠ ٚا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ بباق٢ نًٝات اؾاَع١ يتهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :

% َٔ عزر ايضعا٥ٌ ايت٢ ٜؾضف ٬80ب ايٛاؾزٜٔ تهٕٛ ْغب١ اٱؽضاف ع٢ً ايط

عًٝٗا ا٭عتاس أٚ ا٭عتاس املغاعز إؽضاؾا ؾعًٝا ع٢ً ايط٬ب املقضٜني بايٓغب١ يهًٝات 

 اٯراب . –اؿكٛم  –ايرتب١ٝ

% َٔ عزر ايضعا٥ٌ ايت٢ ٜؾضف 40ٚتهٕٛ ْغب١ اٱؽضاف ع٢ً ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ 

 يباقٞا ؾعًٝا ع٢ً ايط٬ب املقضٜني بايٓغب١ إؽضاؾ عًٝٗا ا٭عتاس أٚ ا٭عتاس املغاعز

 ايهًٝات .

 

 19/10/2019يًذاَعات ظًغت٘ املٓعكز٠ بتاصٜخ  ا٭ع٢ًقضاص اجملًػ 

 اعار٠ ايرتؽٝح / 1

,  2020/ 2019وٛط اعدار٠ تضؽدٝح ايطايدب ايٛاؾدز ايغدابل قبٛيد٘   ايعداَني املامدٝني )         -1

( ٚمل ٜغتهٌُ ادضا٤ات قٝدزٙ بايزصاعد١   ْؿدػ ايهًٝد١ ٚاؾاَعد١ ايغدابل        2020/2021

قبٛي٘ بٗا ٜٚتكزّ ايطايب بطًب يض٥ٝػ ا٫راص٠ املضنظ١ٜ يؾ٦ٕٛ ايطد٬ب ايٛاؾدزٜٔ َدع    

  0٘ عٔ طضٜل ا٫راص٠ بٝإ ساي١ رصاع١ٝ ٜٚتِ قبٛي

 ايطايب ايشٟ عبل إ مت قبٛي٘ عرب املٛقع ا٫يهرتْٚٞ :  -2

عًددٞ ايطايددب إ ٜتكددزّ بطًبدد٘ ايهرتْٚٝددا َددٔ خدد٬ٍ سغدداب٘ ٜٚكددّٛ بغددزار صعددِ   -

اـز١َ َغبكا قبٌ املٛاؾك١ عًٞ اعدار٠ تضؽدٝش٘ ٫ٚ ودٛط اعدرترار املبًدؼ   سايد٘       

  0صؾض ايطًب 
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 املغتٓزات املطًٛب١ :

 خطاب َٔ اؾاَع١ اٚ ايه١ًٝ ٜؿٝز إ ايطايب مل ٜغتهٌُ ادضا٤ات قٝزٙ .إسناص  -

ٜتكددزّ ايطايددب بطًددب ٱعددار٠ ايرتؽددٝح يددض٥ٝػ اٱراص٠ املضنظٜدد١ يؾدد٦ٕٛ ايطدد٬ب    -

 ايٛاؾزٜٔ .

دٓٝ٘ َقضٟ ؾكر ٫ غري قُٝ٘ خزَ٘ إعار٠ ايرتؽٝح ؾُٝا عدزا طد٬ب    1500عزار  -

 املٓح .

 ايزبًّٛ ايجاْٞ : /2

ايط٬ب اؿافًني عًٞ ربًّٛ ايزصاعدات ايعًٝدا َدٔ اؾاَعدات املقدض١ٜ َزتد٘ عدٓ٘        

ٚاسزٙ ٜٚضغبٕٛ   ا٫يتشام يًزصاع١   ايعاّ ايتايٞ ؿقٛ ِ عًدٞ ايدزبًّٛ ا٫ٍٚ ٜغدتهٌُ    

بؾدضال إ ٜهدٕٛ ايطايدب َغدتُض      (ايدزبًَٛتني مبٛاؾكد٘ ٚاسدزٙ     )ايزصاع١ بٓؿػ املٛاؾك١ 

بايزصاع١   ْؿػ اؾاَع١ )ٜٓطبل ٖشا ايبٓز عًٞ ايط٬ب ايٛاؾدزٜٔ املًدتشكني باؾاَعدات    

 ّ .2022ّ / 2021قبٌ ايعاّ اؿايٞ 

اَا اسا صغب ايطايب   رصاع١ ايزبًّٛ ايجاْٞ   داَعد٘ اخدضٟ ٜعتدرب سيدو ؼد٬ٜٛ       

 .ٜٚٓطبل عًٝ٘ ؽضٚال ايتشٌٜٛ املشنٛص٠ اع٬ٙ 

 تعزٌٜ ايزصد١ : /3

وٛط تعزٌٜ ايزصد١ ايع١ًُٝ طبكا ملٛاؾك٘ ايه١ًٝ بٓا٤ا عًٞ َربصات عًُٝ٘ تكزَٗا 

 اؾاَع١ ٜٚتِ سيو عٔ طضٜل اٱراص٠ عًٞ إ تضعٌ ايه١ًٝ خطاب ٜؿٝز سيو .

قٛاعز عاَ٘ يًذاَعات يتٝغري ايزصاع١ عًٞ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ مبضسً٘  /4

 ايزصاعات ايعًٝا :

ط٬ب ايٛاؾزٜٔ بزخٍٛ احملامضات ٚا٫َتشاْات ؿني ٚفٍٛ َٛاؾك٘ ايغُاح يً

 ا٫َٔ.

تطبٝل ْظاّ ايؿقٌ ايزصاعٞ   عزار املقضٚؾات ايزصاع١ٝ يًزاصعني ايٛاؾزٜٔ َٔ 

كتًـ اؾٓغٝات يًزصاعات ايعًٝا باؾاَعات املقض١ٜ ٚ نشا تطبٝل سيو عًٞ ايط٬ب 

ٍ ايؿقٌ ايزصاعٞ ا٫ٍٚ َٔ ايعاّ ايزصاعٞ ايٛاؾزٜٔ ايزاصعني ٚايشٜٔ اْٗٛ رصاعتِٗ خ٬

رنتٛصاٙ ( ٚبشيو ٜتِ قاعبتِٗ عًٞ  –َادغتري  –َٚٓشٛ ايزصدات ايع١ًُٝ ) ربًّٛ 

املقاصٜـ ايزصاع١ٝ عٔ ايٓقـ ا٫ٍٚ ؾكر ٫ٚ ٜتِ ؼًُِٝٗ بهاٌَ املقاصٜـ ايزصاع١ٝ عٔ 

 ايعاّ اؾاَعٞ نا٬َ )طبكا يكضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات ( .

ظّ اؾاَعات مبٛاؾا٠ اٱراص٠ بأٚصام ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ ايشٜٔ مت ايتشاقِٗ تًت

ّ رٕٚ تغذٌٝ عًٞ املٛقع ا٫يهرتْٚٞ ايضمسٞ  2022ّ / 2021باؾاَع١ قبٌ ايعاّ اؿايٞ 

اؽاس ا٫دضا٤ات اي٬ط١َ  ٜتج٢ٓيًتكزّ بايٛطاص٠ ٚرٕٚ اعتط٬ع ايضاٟ َٔ قبٌ اٱراص٠ سيت 
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ٚقبٛ ِ عًٞ ا٫ ٜتِ قبٍٛ اٟ َٔ ايط٬ب رٕٚ ا٫يتظاّ ببٓز يتكٓني ٚمع ايط٬ب 

 ّ .2022ّ/2021( َٔ قٛاعز ايكبٍٛ بزأ َٔ ايعاّ اؾاَعٞ  5صقِ) 

تكّٛ اؾاَعات مبداطب٘ اٱراص٠ عٔ اٟ ط٬ب ٜتِ اعتكزاَِٗ عًٞ سغاب بضاَر 

ٍ املؾاصٜع اٚ اتؿاقٝات سٛض ايٌٓٝ اٚ َؾاصٜع ا٫ؼار ا٫ٚصٚبٞ اٚ َٓش٘ ادٓبٝ٘ َٔ خ٬

املؾرتن١ اٚ نٛصعات تزصٜبٝ٘   َضانظ ايًػ١ ايعضب١ٝ باؾاَعات اٚ اٟ تزصٜبات ققريٙ املز٠ 

عًٞ إ تضعٌ اؾاَع١ يٲراص٠ فٛصٙ َٔ ا٫تؿاق١ٝ املرب١َ اٚ اتؿاقٝات ايتبارٍ َع 

اؾاَعات ا٭دٓب١ٝ ٚخ٬ف سيو باٱماؾ١ ايٞ مجٝع اٚصام ايط٬ب ايزصاع١ٝ ٚاثبات 

 نُا ٖٛ َتبع   ايكبٍٛ باؾاَعات . ايتكزِٜ

مت  َٛاؾك٘ ايغٝز ا٫عتاس ايزنتٛص ايٛطٜض عًٞ ايػا٤ ؽضال اسناص خطاب 

ايرتؽٝح َٔ ايٛطاص٠ يزصاع١ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ عًٞ ْؿكتِٗ اـاف١ مبضسً٘ ايزصاعات ايعًٝا 

 باؾاَعات املقض١ٜ .

عتشاص عٔ اٟ طًبات ٜتِ مت  َٛاؾك٘ ايغٝز ا٫عتاس ايزنتٛص ايٛطٜض عًٞ ايضر با٫

عؿا٤ اٚ ايتدؿٝض َٔ املقضٚؾات ايزصاع١ٝ املكضص٠ عًٞ ايطًب١ ايٛاؾزٜٔ ي٬تكزميٗا 

 يًزصاعات ايعًٝا نْٛٗا َضسً٘ تهًُٝٝ٘ .

بتاصٜخ  35تًتظّ اؾاَعات ٚؾكا يكضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات ظًغت٘ صقِ 

ٔ بغُٝٝٓاصات ا٫قغاّ ٚتغذٌٝ ّ  بؿتح قٓٛات خاف٘ يتغذٌٝ ايط٬ب ايٛاؾز19/1/2019ٜ

اـطر ٚتؾهٌٝ َٚٓاقؾ٘ مبذايػ ا٫قغاّ ايع١ًُٝ ٚنشيو ادضا٤ات ايكبٍٛ بارصاٙ 

 ايزصاعات ايعًٝا بايهًٝات ٚاؾاَعات .

عزار ايطايب قُٝ٘ ايضعّٛ ايزصاع١ٝ يهٌ ربًَٛ٘ عًٞ سزٙ ٚ  ساي٘ اعتهُاٍ 

٭خض ربًَٛ٘ دظ٤ا َٔ ايضعّٛ  ايطايب ايتغذٌٝ يزصد٘ املادغتري ؼغب ايضعّٛ املغزر٠

 املكضص٠ يزصد٘ املادغتري)طبكا يكضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات(.

عزّ قبٍٛ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ عًٞ َٓح باؾاَعات املقض١ٜ ا٫ َٔ خ٬ٍ اٱراص٠ 

املضنظ١ٜ يؾ٦ٕٛ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ بٛطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ بعز ايعضض عًٞ ايغٝز ا٫عتاس 

عًِٝ ايعايٞ سٝح اْٗا اؾ١ٗ  املٓٛط١ بشيو )طبكا يكضاص اجملًػ ا٭ع٢ً ايزنتٛص ٚطٜض ايت

 يًذاَعات (.

ٚصٚر  سيتقبٍٛ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ باؾاَعات املقض١ٜ ملضس١ً ايزصاعات ايعًٝا 

 )طبكا يكضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات (  0املٛاؾك١ ا١َٓ٫ بعز ؽٗض َٔ قبٛ ِ 

عّٛ ايزصاع١ٝ بعز ؽٗض َٔ تاصٜخ ايتشاقِٗ ايغُاح يًط٬ب ايٛاؾزٜٔ بغزار ايض

ر املٛاؾك١ ا٭١َٝٓ  تضباؾاَعات املقض١ٜ ٫ٚ تكّٛ اؾاَع١ بضر ٖشٙ املقضٚؾات اسا مل 

 )طبكا يكضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات (.

ٜتِ سذب ْتٝذ١ َٔ مل تضر ؽأْ٘ املٛاؾك١ ا٭١َٝٓ )طبكا يكضاص اجملًػ ا٭ع٢ً 

 يًذاَعات (.
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ايتٛقٝع عًٞ اقضاص ٜؿٝز بإ اؾاَع١ يٝػ يزٜٗا اٟ َغ٦ٛيٝ٘ ٜكّٛ ايطايب ب

 بكبٛي٘ بؾهٌ ْٗا٥ٞ ا٫ بعز ٚصٚر املٛاؾك١ ا٭١َٝٓ )طبكا يكضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات (.

٫ ٜتِ اعتُار تؾهٌٝ ؾٓ٘ اؿهِ عًٞ ايضعاي١ َٔ قبٌ ايه١ًٝ ٚاراصٙ اؾاَع١ ا٫ 

يزصاع١ٝ سيت اخض ؾقٌ رصاعٞ َغتشل ايزؾع بعز قٝاّ ايطايب بغزار مجٝع املقضٚؾات ا

 عًٝ٘ )طبكا يكضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات (.

  ساي٘ عزار ايضعّٛ ٚاملقضٚؾات ٚاعتُار تؾهٌٝ ؾٓ٘ اؿهِ َٔ فًػ ايه١ًٝ 

ايطايب بأٟ َقضٚؾات اماؾٝ٘ اسا ادتاط َٓاقؾ٘ ايضعاي١ بٓذاح  ٜتشٌُٚاراصٙ اؾاَع١ ٫ 

اؽٗض َٔ تاصٜخ اعتُار اراصٙ  6ٚايه١ًٝ بتكاصٜض اؿهِ خ٬ٍ ٚمت اعتُار فًغٞ ايكغِ 

اؾاَع١ يًذٓ٘ اؿهِ , ٚ  ساي٘ ػاٚط َزٙ ايغت٘ اؽٗض املؾاص ايٝٗا ٚمت تؾهٌٝ ؾٓ٘ 

دزٜزٙ ًٜظّ ايطايب بزؾع ايضعّٛ ٚاملقضٚؾات عٔ ايؿقٍٛ ايزصاع١ٝ اييت تبزأ َٔ اعتُار 

 ضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات (.تؾهٌٝ اٍٚ ؾٓ٘ سهِ عًٞ ايضعاي١  )طبكا يك

عزّ ؼقٌٝ اٟ صعّٛ اماؾٝ٘ غ٬ف َا مت ؾضم٘ عًٞ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ َٔ 

َقضٚؾات ؽاًَ٘ يهاؾ٘ اـزَات ايتع١ًُٝٝ اي٬ط١َ يًزصاع١ )طبكا يكضاص اجملًػ ا٭ع٢ً 

 يًذاَعات (.

َضاعاٙ عزّ ؼٌُٝ ايطايب ايٛاؾز اٟ َقضٚؾات اماؾٝ٘   ساي٘ تأخري َٛعز 

املٓاقؾ١ ٫ عباب تضدع ايٞ ايه١ًٝ  ٚاؾاَع١ بػض ايٓظض   ايتأخري   عزار املقضٚؾات 

 )طبكا يكضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات (.

  ساي٘ سقٍٛ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ عًٞ َٓح رصاع١ٝ ٫ ٜتِ ؼقٌٝ اٟ صعّٛ اٚ 

 َقضٚؾات َٔ ايط٬ب ايٛاؾزٜٔ )طبكا يكضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات (.

إ ٜتِ ايكبٍٛ ٚايتشٌٜٛ يط٬ب ايزصاعات ايعًٝا َضنظٜا عٔ طضٜل  عًٞ

ارصؼ   َقض  ) َٓق١اٱراص٠ املضنظ١ٜ يًٛاؾزٜٔ بٛطاصٙ ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ خ٬ٍ 

( http://admission.study-in-egypt.gov.eg 

, ٚنشيو  املٛقض٠ٚاييت ٜتِ قبٍٛ ايط٬ب َٔ خ٬ ا بايتعإٚ َع داَعتهِ 

 . املع١ٍٝٓ ايطايب عًٞ املٛاؾكات َٔ اؾٗات اَهاْٝ٘ سقٛ
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 اتاالمتراى

 َٚٛاعٝزٙ  ا٫َتشإ ْظاّ 

ب إ ٜ٪رٟ ايط٬ب ا٫َتشإ   ْٗا١ٜ ايغ١ٓ اٚ   ْٗا١ٜ نٌ ؾقٌ رصاعٞ ٚؾكا و -1

 ١هًٝات اؾاَعايٛا٥ح ايزاخ١ًٝ ييًػ١ اييت ؼزر ٖا ي٬ي١ٝ ٚا
١ نٌ ؾقٌ رصاعٞ َع اعتُارٖا َٔ اٜايٓٗ  حيزر فًػ ايه١ًٝ َٛاعٝز ا٫َتشاْات  -2

 ر/ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ 0ايغٝز ا
وٛط عكز ا٫َتشاْات ايهرتْٚٝا َيت تٛاؾضت يًه١ًٝ ا٫َهاْات ايتهٓٛيٛد١ٝ اييت  -1

 متهٓٗا َٔ سيو 

 

 ايكٛاعز ٚاٱدضا٤ات اـاف١ با٫َتشاْات ٚايهٓرتٍٚ
 

ٱعزار ايٓتا٥ر َٔ بني أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ باؾاَع١ ٚؾ٢ ٜؾهٌ عُٝز ايه١ًٝ ؾاْا 

ايهًٝات ايت٢ ٫ ٜتٛؾض ؾٝٗا ايعزر ايهاؾ٢ َٔ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚوٛط ا٫عتعا١ْ 

باملزصعني املغاعزٜٔ ؾ٢ ٖشٙ ايًذإ ٚايعاًَني بكطاع ايزصاعات ايعًٝا بإراص٠ اؾاَع١ , 

عٔ عنٜٛتٗا إسا نإ قضٜبا ست٢ ايزصد١ ٚوب ع٢ً عنٛ ؾ١ٓ إعزار ايٓتا٥ر إٔ ٜتٓش٢ 

ايضابع١ ٭سز ايط٬ب ايشٜٔ ٜزخًٕٛ ؾ٢ اختقال ايًذ١ٓ. َع َضاعا٠ اٱيتظاّ باملعز٫ت 

 اٯت١ٝ :

  ٌطايب بايهًٝات ٚا٭قغاّ ايع١ًُٝ. 75عنٛ يه 

  ٌطايب بايهًٝات ٚا٭قغاّ ايٓظض١ٜ. 150عنٛ يه 

 

 ص٥ٝػ ؾ١ٓ ا٫َتشإ 

 

ؾ١ٓ ا٫َتشإ يهٌ رٚص َٔ بني ا٭عاتش٠ بايه١ًٝ أٚ اؾاَع١, ٜؾرتال إٔ ٜهٕٛ ص٥ٝػ 

ٚؾ٢ ساي١ عزّ تٛؾض ا٭عاتش٠ ؾُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ بني ا٭عاتش٠ املغاعزٜٔ.ٚيتك باملٗاّ 

 ايتاي١ٝ :
تطبٝل ايتعًُٝات اي٬ط١َ ؿغٔ عري ا٫َتشإ َٚٓع أ٣ غؿ أٚ ؽضٚع ؾٝ٘ أٚ  .1

 إخ٬ٍ بايٓظاّ.

املضاقبني ٚامل٬سظني قبٌ بز٤ ا٫َتشإ بٓقـ عاع١ ع٢ً ايتشكل َٔ تٛادز  .2

ا٭قٌ ٚتٛادزِٖ طٛاٍ َز٠ ا٫َتشإ , ٚاعتُار نؾٛف اؿنٛص اـاف١ بِٗ , 

ٚإب٬ؽ عُٝز ايه١ًٝ عٔ تػٝبِٗ أٚ تأخضِٖ أٚ َػارصتِٗ ايًذإ قبٌ اْتٗا٤ 

 أعُا ِ.

إ َٔ بني اعتهُاٍ أٚ تػٝري أٜا َٔ امل٬سظني سغبُا تكتنٝ٘ ساد١ ا٫َتش .3

ا٫ستٝاط٢ ٚنشا عزّ ايغُاح ٭٣ َٔ امل٬سظني مبػارص٠ ايًذ١ٓ إ٫ بعز تعٝني َٔ 

 حيٌ قً٘ َٔ بني ا٫ستٝاط٢.

رقٝك١ ؾكر  15ايغُاح يًط٬ب املتأخضٜٔ عٔ َٛعز بز٤ ا٫َتشإ ؾ٢ سزٚر  .4

 بزخٍٛ ا٫َتشإ َٚا طار عٔ سيو ؾٝعضض أَضٙ ؾٛصا ع٢ً ص٥ٝػ عاّ ا٫َتشإ.
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ٜـ أٚصام ا٭ع١ً٦ َٔ ؾ١ٓ ايهٓرتٍٚ قبٌ بز٤ املٛعز احملزر ي٬َتشإ تغًِ َظاص .5

 بٛق  ناف بعز ايتأنز َٔ َطابك١ بٝاْاتٗا ع٢ً دزٍٚ ا٫َتشإ.

تغًِ َظاصٜـ نضاعات اٱداب١ َٔ ؾإ ايهٓرتٍٚ أٚ ؾإ اٱعزار املٓبجك١ َٓٗا  .6

كل َٔ َطابك١ قبٌ بز٤ املٛعز احملزر ي٬َتشإ بٓقـ عاع١ ع٢ً ا٭قٌ بعز ايتش

 بٝاْاتٗا ع٢ً ايط٬ب ايشٜٔ عٛف ٜ٪رٕٚ ا٫َتشإ.

َضادع١ إعزار نضاعات اٱداب١ ٚتضتٝبٗا عكب ْٗا١ٜ ا٫َتشإ متٗٝزا يتغًُٝٗا إىل  .7

 ؾ١ٓ ايهٓرتٍٚ املدتق١.

ايغُاح يًط٬ب عٓز ا٫قتنا٤ بايتٛد٘ إىل رٚص٠ املٝاٙ راخٌ أٚ بايكضب َٔ ايًذ١ٓ  .8

ستٝاطٝني ٚبعز ايتأنز َٔ إٔ ايط٬ب ٫حيٌُ أ١ٜ أرا٠ بضؾك١ أسز امل٬سظني ا٫

 يًػؿ ٚبعز ايتأنز َٔ خًٛ رٚص٠ املٝاٙ َٔ سيو.

إخضاز َٔ ٜنبر َتًبغًا بايػؿ أٚ َٔ ٜؾضع ؾٝ٘ أٚ املدٌ بايٓظاّ عٔ ققز  .9

بإققا٥٘ عٔ َكعزٙ ٚايتشؿ  عًٝ٘ راخٌ ايًذ١ٓ ع٢ً أ٫ ٜتِ إخضاد٘ ْٗا٥ٝا َٔ 

ك١ عُٝز ايه١ًٝ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ ؾ٢ سيو تطبٝكا ؿهِ املار٠ ؾ١ٓ ا٫َتشإ إ٫ مبٛاؾ

َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات ٚسيو بعز ؼضٜض تكضٜض عٔ  125

ايٛاقع١ َٛقع َٔ امل٬س  ٚاملضاقب ٜٚعتُز َٔ ص٥ٝػ ايًذ١ٓ ٜٚهٕٛ إخضاز 

ات ايطايب ؾ٢ ٖشٙ اؿاي١ بضؾك١ َضاقب ؾٓت٘ ٜٚهٕٛ َع٘ ايتكضٜض ٚاملغتٓز

املنبٛط١ ٜٚعضض ع٢ً عُٝز ايه١ًٝ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ ؾ٢ اؿاٍ ٫ؽاس َاًٜظّ ؾ٢ ٖشا 

 ايؾإٔ.

 اعتُار قٛا٥ِ اؿنٛص ٚايػٝاب بعز ايتأنز َٔ فش١ بٝاْاتٗا. .10

 

 مٛابر ا٫َتشاْات ايؾؿ١ٝٗ
 

املٛاؾك١ ع٢ً مٛابر  30/9/2014اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ بتاصٜخ  فًػ قضاص

  -ا٫َتشاْات ايؾؿ١ٝٗ يط٬ب ايزصاعات ايعًٝا ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :

اٱيتظاّ عنٛص ايغار٠ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ املؾهًني ؾ٢ ؾإ ا٫َتشاْات  -1

ايؾؿ١ٝٗ يًزصاعات ايعًٝا ٚاملعتُز َٔ فًػ ايه١ًٝ ٚاؾاَع١ ع٢ً إٔ تهٕٛ ٖشٙ 

 ؾإ ث٬ث١ٝ 

ز احملزر يَٰتشاْات ايؾؿ١ٝٗ , ٚؾ٢ ساي١ تعزٌٜ املٛعز ٜتِ ايعضض اٱيتظاّ باملٛع -2

ؾاَع١ يًزصاعات ر/ ْا٥ب ص٥ٝػ ا0ع٢ً فًػ ايكغِ ٚايه١ًٝ , ٚاعتُار ايغٝز أ

 ايعًٝا ٚايبشٛخ 

 تعكز ا٫َتشاْات ايؾؿ١ٝٗ ؾ٢ املكضص ايٛاسز َض٠ ٚاسز٠ ٫ٚ وٛط إعار٠ اَتشإ -3

 .ايطايب َض٠ أخض٣ ؾ٢ ْؿػ املكضص 
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٫تعكز ا٫َتشاْات ايؾؿ١ٝٗ إ٫ بإنتُاٍ سنٛص مجٝع أعنا٤ ايًذ١ٓ ٚإسا تعشص  -4

ر/ ص٥ٝػ ايكغِ بتهًٝـ .يًذ١ٓ ٭عباب قٗض١ٜ ٜكّٛ ايغٝز أسنٛص أسز أعنا٤ ا

 ممتشٔ بزٌٜ َع إخطاص ايه١ًٝ ٚاؾاَع١ بايبزٌٜ 

 عض١ٜ أعُاٍ ؾ١ٓ اٱَتشإ
 

إعزار ايٓتا٥ر ٚإساط١ أعُا ا تتدش ناؾ١ ا٫ستٝاطات اي٬ط١َ يتأَني َكض ؾإ 

بايغض١ٜ ايتا١َ ٚا٭َٔ ايهاٌَ, ٚبٛد٘ خال ميٓع رخٍٛ ايط٬ب أٚ أ٣ ؽدك غري كتك 

 إىل َكاص ؾإ إعزار ايٓتا٥ر نُا ميٓع تٛادز ايط٬ب ظٛاصٖا.
 

 تٛطٜع أعُاٍ ؾ١ٓ ا٫َتشإ
 

نض ٜعز نٌ ص٥ٝػ ؾ١ٓ إعزار نؾٛؾا بتٛطٜع ايعٌُ ع٢ً أعنا٤ ايًذ١ٓ ؾ٢ ق

٢َٜٛ َٔ فٛصتني ٜٚكّٛ نٌ عنٛ بايتٛقٝع ع٢ً َاٜكّٛ ب٘ َٔ أعُاٍ ٚتضؾع ْغد١ َٔ 

 ٖشا احملنض إىل ص٥ٝػ عاّ ا٫َتشاْات أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘.
 

 ايضدٛع إىل ايٓتا٥ر ايغابك١
 

تكّٛ ؾإ إعزار ايٓتا٥ر قبٌ بز٤ ا٫َتشإ بايضدٛع إىل ْتا٥ر ا٫َتشاْات 

 -ايغابك١ ٫عتٝؿا٤ َاٜأت٢:

فز رصدات ايطايب ؾ٢ املٛار ايت٢ عبل لاس٘ ؾٝٗا ٜٚضاع٢ إٔ تهتب رصدات املٛار ص-0

 ايت٢ عبل ايٓذاح ؾٝٗا بًٕٛ ممٝظ.

تهتب رصد١ ايط٬ب ؾ٢ املٛار ايت٢ عبل لاس٘ ؾٝٗا َؿق١ً متاَا ٚفُٛع رصدات -2

 املار٠ ٚتكزٜضٖا.

 

 إعزار نضاعات اٱداب١ يًتقشٝح
 

بإعزار نضاعات اٱداب١ يًتقشٝح مبا ٜهؿٌ عضٜت٘ ٚرق١ تكّٛ ؾإ إعزار ايٓتا٥ر 

 أعُاٍ ؾ١ٓ ايهٓرتٍٚ ٚؾكا يٓظاّ ايًقل ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل:

  ث٢ٓ ٚيقل اؾظ٤ املعز يهتاب١ اعِ ٚصقِ دًٛؼ ايطايب ٚتٛقٝع امل٬س  ع٢ً غ٬ف

نضاعات اٱداب١ ظٛاط اعِ ايطايب , أٚ ْظع ايته  اـال بشيو بعز ٚمع ايضقِ 

 عًٝ٘ ٚع٢ً ايهضاع١.ايغض٣ 

 .َضادع١ نضاعات اٱداب١ يًتشكل َٔ عزّ ايغٗٛ عٔ يقل أ١ٜ نضاع١ 

  ايتشكل َٔ إٔ نتاب١ ايطايب إمس٘ ٚصقِ دًٛع٘ ؾ٢ املهإ املعز يشيو مل ٜرتى ْتٝذ١

 مػر ايهتاب١ أثضا ميهٔ ايتعضف عًٝ٘ ٚإ٫ ٚدب طُػ ٖشا ا٭ثض.

 ٭عزار ايت٢ ؼتٜٛٗا ٚايكغِ تٛمع نضاعات اٱداب١ ؾ٢ َظاصٜـ ٜزٕٚ عًٝٗا ا

ٚايؾعب١ ٚنشا ًٜظّ تٛمٝح ايٓٗا١ٜ ايعظ٢ُ ايت٢ ٜتِ ايتقشٝح َٓٗا ٚأمسا٤ ؾ١ٓ 

 املقششني.
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  ػُع أعزار ايهضاعات ايت٢ ؼتٜٛٗا املظاصٜـ ٚػض٣ َطابك١ فُٛعٗا ع٢ً ايعزر

 ايه٢ً يهضاعات اٱداب١ طبكا يهؾٛف اؿقض.

 دتق١ أٚ إىل ص٥ٝػ فًػ ايكغِ ؾ٢ ساي١ َاإسا تغًِ املظاصٜـ إىل ؾإ ايتقشٝح امل

 نإ املقششٕٛ َٔ املٓتزبني ٚسيو بعز ايتٛقٝع ع٢ً َامت تغًُ٘ ٚتاصٜخ ا٫عت٬ّ.

  ؾ٢ ساي١ انتؾاف نضاع١ إداب١ بٗا أ٣ ع١َ٬ ممٝظ٠ قز ٜؾو ؾ٢ أْٗا َتعُز٠ يهؾـ

٫ؽاس  ١ٜٖٛ فاسبٗا ٜكّٛ ص٥ٝػ ايهٓرتٍٚ بإخطاص ص٥ٝػ ؾ١ٓ تقشٝح املار٠ بشيو

اٱدضا٤ات اـاف١ بتقشٝح تًو ايهضاع١ عٔ طضٜل ؾ١ٓ خاف١ ٜؾهًٗا عٝارت٘ 

 ع٢ً إٔ ٜتِ تقشٝح ٖشٙ ايهضاع١ مبكض ؾ١ٓ ايهٓرتٍٚ املدتك.

 

 ؾإ املقششني

 

 

ٜؾهٌ فًػ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاسات فايػ ا٭قغاّ ؾاْا يتقشٝح ا٫َتشاْات 

 ايعٌُ بني أعنا٥ٗا ا٭عػ اٯت١ٝ:ع٢ً إٔ ٜضاع٢ ؾ٢ تؾهًٝٗا ٚتٛطٜع 

  إٔ ٜؾرتى ؾ٢ تقشٝح نٌ نضاع١ إداب١ َقششإ ع٢ً ا٭قٌ عٝح ٫ ٜهْٛا طٚدني

أٚ أقاصب َٔ ايزصدتني ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ ٫ٚ وٛط بأ٣ ساٍ َٔ ا٫سٛاٍ إٔ ٜٓؿضر 

 َقشح ٚاسز بتقشٝح ايهضاع١ بأنًُٗا.

 داب١ ْؿػ املقشح ٚبكًِ أمحض.إٔ ٜكّٛ بتقشٝح ايغ٪اٍ ايٛاسز ؾ٢ مجٝع أٚصام اٱ 

 .ع٢ً املقشح ايتٓش٢ عٔ ايتقشٝح إسا نإ قضٜبا ٭سز ايط٬ب ست٢ ايزصد١ ايضابع١ 

  ٜتٛىل أعتاس املار٠ أٚ ص٥ٝػ فًػ ايكغِ املدتك َتابع١ تزاٍٚ أٚصام اٱداب١ بني

املؾرتنني ؾ٢ ع١ًُٝ ايتقشٝح ٚايعٌُ ع٢ً إلاطٖا خ٬ٍ َز٠ ٫تتذاٚط ث٬ث١ أعابٝع 

 َٔ تاصٜخ عكز ا٫َتشإ.

  ع٢ً نٌ َٔ ٜكّٛ بايتقشٝح إٔ ٜٛقع ع٢ً ايزصد١ ايت٢ ٚمعٗا ٜٚكّٛ املقشح ا٭خري

ظُع ايزصدات ايت٢ سقٌ عًٝٗا ايطايب ٚنتابتٗا باؿضٚف ٚايتٛقٝع ع٢ً سيو 

ٚحيتؿ  ص٥ٝػ ايكغِ أٚ أعتاس املار٠ بُٓٛسز تٛقٝع نٌ َقشح يًضدٛع إيٝ٘ ٚق  

 ايًظّٚ.

  املقشح بتزٜٚٔ ايزصد١ ٚنتاب١ ايزصد١ باؿضٚف ٫ٚوٛط بأ٣ ساٍ َٔ تٓت٢ٗ ١َُٗ

ا٭سٛاٍ بعز سيو تعزٌٜ ايزصد١ ايت٢ مت تكزٜضٖا ٚنتابتٗا ع٢ً غ٬ف نضاع١ 

اٱداب١ َع َضاعا٠ عزّ ٚدٛر أ٣ نؾر أٚ تقًٝح ؾ٢ ايزصدات ٚايزصدات املهتٛب١ 

 باؿضٚف إ٫ ؾ٢ ساي١ إٔ ٜهٕٛ سيو َقشٛبا بتٛقٝع ٚامح.
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 إعزار نضاعات اٱداب١ يًضفز
ٜكّٛ اعنا٤ ؾ١ٓ ايهٓرتٍٚ بإعزار نضاعات اٱداب١ يًضفز بعز إعارتٗا يًهٓرتٍٚ َٔ 

 ايتقشٝح ٚسيو ٚؾكا ملا ٢ًٜ :

  وض٣ سقض أعزار نضاعات اٱداب١ َٚطابكتٗا با٭عزار املٛمش١ ع٢ً بطاقات

 تغًِٝ ايهضاعات إىل املقششني.

  اٱداب١ َٔ ايزاخٌ يًتشكل َٔ تقشٝح ناؾ١ ا٭ع١ً٦ ٜتِ َضادع١ نضاعات

بأدظا٥ٗا املدتًؿ١ ؾإسا تبني ٚدٛر إداب١ غري َقشش١ ٜطًب َٔ املقشح اؿنٛص 

إىل َكض ؾ١ٓ ايهٓرتٍٚ ٫عتهُاٍ ايتقشٝح َع اؿؿاظ متاَا ع٢ً عض١ٜ نضاع١ 

 اٱداب١ , ٜٚتشتِ إٔ ٜتِ سيو ؾ٢ ٚدٛر ص٥ٝػ ايهٓرتٍٚ املدتك.

 ايزصد١ املز١ْٚ يهٌ ع٪اٍ راخٌ نضاع١ اٱداب١ ٚخاصدٗا يًتشكل  ٜتِ َضادع١

َٔ تطابكٗا ؾإسا تبني ٚدٛر اخت٬ف بُٝٓٗا طًب َٔ املقشح اؿنٛص إىل َكض 

ؾ١ٓ ايهٓرتٍٚ يتشزٜز ايزصد١ املغتشك١ يًطايب ٜٚتِ سيو ؾ٢ ٚدٛر ص٥ٝػ 

 ؾ١ٓ ايهٓرتٍٚ املدتك.

  ايطايب ؾإسا نإ ٖٓاى خطأ َار٣ ٜتِ َضادع١ فُٛع ايزصدات ايت٢ سقٌ عًٝٗا

ؾ٢ ع١ًُٝ اؾُع تكّٛ ؾ١ٓ ايهٓرتٍٚ بتقشٝش٘ رٕٚ ايضدٛع إىل املقشح َع 

تٛمٝح إٔ ايتقشٝح قز مت مبعضؾ١ ؾ١ٓ ايهٓرتٍٚ ٜٚٛقع َٔ قاّ بع١ًُٝ تقشٝح 

 اـطأ ٜٚتِ تقٜٛب ايتقشٝح بًٕٛ كايـ يًٕٛ ايش٣ مت ب٘ تقشٝح ايغ٪اٍ.

  ا٫َتشاْات ايع١ًُٝ أٚ ا٫َتشاْات ايؿق١ًٝ أٚ ايؾؿ١ٜٛ ٜتِ تغًِٝ نضاعات إداب١

َٔ ا٭قغاّ إىل ؾإ إعزار ايٓتا٥ر بايهٓرتٍٚ قبٌ ؾض عض١ٜ ايهضاعات ايٓظض١ٜ 

ٚتهٕٛ ايهؾٛف َعتُز٠ َٔ ص٥ٝػ فًػ ايكغِ املدتك , ٫ٚوٛط بأ٣ ساٍ َٔ 

هضاعات ا٭سٛاٍ إرخاٍ أ٣ تعزٌٜ ع٢ً رصدات ا٫َتشاْات ايع١ًُٝ بعز تغًِٝ اي

اـاف١ با٫َتشاْات ايع١ًُٝ ٚنشا نؾٛف ا٫َتشاْات ايؾؿ١ٜٛ إىل ؾإ إعزار 

ايٓتا٥ر ٚوب ع٢ً ص٥ٝػ ايهٓرتٍٚ صؾض اعت٬ّ أ٣ نؾـ َتنُٔ خا١ْ ؾاصغ١ أٚ 

 ؽضط١ أٚ تعزٌٜ غري َعتُز بزٕٚ تٛقٝع أَاَ٘.

  ٜتعني ع٢ً ص٥ٝػ ايكغِ املدتك اٱيتظاّ بإع٬ٕ رصدات ا٫عُاٍ ايؿق١ًٝ

ًط٬ب قبٌ تغًُٝٗا إىل ايهٓرتٍٚ املدتك ٚقبٌ َٛعز بز٤ ا٫َتشاْات ايتشضٜض١ٜ ي

 يهٌ َار٠.

 

 ايضفز ؾ٢ نؾٛف صفز املار٠

 

ٚسيو بعز صفز Mark Listsتكّٛ ؾ١ٓ إعزار ايٓتٝذ١ بإعزار نؾٛف صفز املٛار 

ايٓظض٣ رصدات ا٭عُاٍ ايؿق١ًٝ ٚرصدات ا٫َتشإ ايع٢ًُ إٕ ٚدزت ثِ رصدات ا٫َتشإ 

َع تٛمٝح سا٫ت ايػٝاب بعشص ٚبزٕٚ عشص ؾ٢ ٖشٙ ايهؾٛف )ٜتِ صفز رصدات ا٫َتشإ 

 اؿاىل بايًٕٛ ا٭طصم(.
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تعز نؾٛف صفز املٛار ٖشٙ ري٬ٝ ٖاَا ٫ ٜكٌ أ١ُٖٝ عٔ نضاعات اٱداب١ ٚنؾٛف 

 ايهٓرتٍٚ ٚحيتؿ  بٗشٙ ايهؾٛف دٓبا إىل دٓب َع نؾٛف ايهٓرتٍٚ.

 يتظاّ بعزر َٔ اينٛابر ٚا٭عػ عٓز أعُاٍ املضادع١ َٔ أُٖٗا:ع٢ً ؾإ املضادع١ اٱ

 خطر ا٫َتشإ ايٛاصر٠ بايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ يًهًٝات. -
 قٛاعز ايضؾع املعتُز٠ َٔ فًػ اؾاَع١. -
 نؾٛف أصقاّ دًٛؼ ط٬ب املعتُز٠ َٔ إراص٠ ايه١ًٝ. -
 ْتا٥ر ا٫َتشاْات ايغابك١ )ايعاّ ايغابل(. -

 ضادع١ َا٢ًٜ :ٜضاع٢ إٔ تؾٌُ عٓافض امل

َضادع١ أمسا٤ ايط٬ب ايٛاصر٠ بهؾٛف ايهٓرتٍٚ با٭مسا٤ ايٛاصر٠ بهؾٛف  .أ 

 أصقاّ اؾًٛؼ املعتُز٠ َٔ دٗات ا٫ختقال بايه١ًٝ.

َضادع١ أمسا٤ املكضصات ايزصاع١ٝ يهٌ ربًّٛ ٚؽقك ٚايٓٗاٜات ايعظ٢ُ يهٌ  .ب 

 َكضص.

ٚايتكزٜض َضادع١ مجٝع رصدات نٌ طايب يًتأنز َٔ فش١ فُٛع ايزصدات  .ز 

 ايعاّ.

َضادع١ بٝاْات ْٚٗاٜات ايتكزٜض يزصدات املٛار املدتًؿ١ َع ايتأنز َٔ إٔ  .ر 

َٛار )ايضعٛب أٚ ايػٝاب أٚ اؿضَإ أٚ اٱيػا٤( قز ٚمع  بزاخٌ را٥ض٠ 

 محضا٤.

 َضادع١ تطبٝل قٛاعز ٚقضاصات ايضؾع املكضص٠ .ٙ 

َضادع١ تطبٝل قٛاعز تؾهٌ ؾ١ٓ ؾضع١ٝ َٔ س٣ٚ ايهؿا٠٤ ٚاملٗاص٠ املتُٝظ٠ ؾ٢ فاٍ 

ايضؾع َٔ ايعاًَني باٱراص٠ ايعا١َ باؾاَع١ ٱعار٠ َضادع١ تطبٝل قٛاعز ايضؾع َض٠ 

أخض٣ بإعتباص إٔ تطبٝل ٖشٙ ايكٛاعز ٜعز َٔ أِٖ ٚأرم أعُاٍ املضادع١ ٚي٘ تأثري َباؽض 

ا٤ َٔ ع٢ً ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ يًط٬ب .. ع٢ً إٔ ٜضاع٢ تؿعٌٝ أعُاٍ تًو ايًذ١ٓ عكب ا٫ْتٗ

 َضادع١ ْتا٥ر ايهٓرتٍٚ املدتًؿ١ َباؽض٠.

ميتٓع ع٢ً ص٥ٝػ ٚأعنا٤ ؾإ َضادع١ اَتشاْات ايهًٝات اَتٓاعا باتا ٚؼ  أ٣ 

ظضف تعزٌٜ ْتا٥ر أٚ رصدات أٚ تكزٜضات ٭٣ طايب بٓتا٥ر ايهٓرتٍٚ ؽٝ  أٚ اٱع٬ٕ 

 بأْؿغِٗ ٚإٔ ٜتِ أ٣ تقٜٛب ؾ٢ سٝٓ٘ مبعضؾ١ ؾ١ٓ ايهٓرتٍٚ املدتق١.

ٜتٛىل ايغٝز َزٜض عاّ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ عنٛ ؾ١ٓ اٱؽضاف املباؽض َغ٦ٛي١ٝ 

َتابع١ أرا٤ ايًذإ ٚايتظاّ أعنا٥ٗا َٚعز٫ت ايعٌُ ٚاٱلاط َٚٛاؾا٠ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص 

 ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ مبا ٜؿٝز سيو َٔ عزَ٘.
ؾإ املضادع١ ايعإًَٛ بإراص٠ اؾاَع١ أٚ ايهًٝات ايشٜٔ  ٜتٓش٢ عٔ ا٫ؽرتاى ؾ٢ أعُاٍ

 ِ أقاصب ست٢ ايزصد١ ايضابع١ بايٓغب أٚ املقاٖض٠ ٚسيو بايٓغب١ يًزبًَٛات املٛدٛر بٗا 

 ٖ٪٤٫ ا٭قاصب.
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 مٛابر سؿ  ايهٓرتٍٚ ؽٝ 

 

مضٚص٠ تؾهٌٝ ؾإ دضر يعٗز٠ ايغار٠ ايٛن٤٬ عٓز أْتٗا٤ ؾرت٠ عًُِٗ ٚتغًُٝٗا  -1

 0َٔ ٜتٛىل ايعٌُ خًؿا  ِ إىل 

مضٚص٠ إعٓار َغ٦ٛي١ٝ سؿ  املغتٓزات ا ا١َ املتزاٚي١ بني ايغار٠ ايٛن٤٬  -2

 0ٚايغهضتاص١ٜ أٚ ايعاًَني ؼ  إؽضاؾِٗ 

عزّ تضى نؾٛف نٓرتٍٚ ؽٝ  ايزصاعات ايعًٝا ؼ  تقضف ايػري صغِ نْٛٗا َٔ  -3

تتنُٓ٘ َٔ بٝاْات ؾ٢ فُِٝ اختقال ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ملا 

 0غا١ٜ ا٭١ُٖٝ ٚخطٛص٠ ايعبح بٗا َٔ قبٌ ايػري 

مضٚص٠ إٔ تتِ قامض اؾضر ايت٢ ػض٣ بػضض تهٗني ا٭ٚصام ايت٢ َن٢ عًٝٗا  -4

 0َٔ مخػ عٓٛات ؾأنجض باؾز١ٜ سٝح تتِ ع٢ً ايٛصم رٕٚ َضادع١ أٚ تزقٝل 

استُا٫ت  ٚدٛب ػًٝز نؾٛف نٓرتٍٚ ؽٝ  ايزصاعات ايعًٝا بٗزف اؿز َٔ -5

 تهٗٝٓٗا بطضٜل اـطأ مُٔ نضاعات اٱداب١ أثٓا٤ تهٗٝٓٗا 
 

ضصٜٔ َٔ ْتا٥ر ناملتايكٛاعز املٓظ١ُ ي٬يتُاعات املكز١َ َٔ ايط٬ب 

 اَتشاْاتِٗ
 

وٛط يًطايب ايتكزّ بايتُاؼ يًغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا  .1

َٔ َٛار ا٫َتشإ خ٬ٍ ؾرت٠ ٫  ٚايبشٛخ يًتأنز َٔ صفز رصدات٘ ؾ٢ أ٣ عزر

 تتذاٚط اعبٛعني َٔ تاصٜخ إع٬ٕ ايٓتٝذ١ ٚسيو ْظري َكابٌ َاىل عٔ نٌ َار٠.

ؼاٍ ايتُاعات ايط٬ب يًغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ص٥ٝػ ايهٓرتٍٚ املدتك يًتأنز َٔ  .2

فش١ صفز رصدات ايطايب بهضاع١ اٱداب١ ٚنؾٛف ايضفز املدتًؿ١ ٚسيو 

ار٣ ؾ٢ ايضفز أٚ ٚدٛر أدظا٤ إداب١ مل ٜتِ تقشٝشٗا ٫ستُاٍ ٚدٛر خطأ َ

ؾتغتزع٢ ؾ١ٓ املقششني ٫عتهُاٍ تقشٝح تًو ايٛصق١ عضٜا مبكض ؾ١ٓ 

 ايهٓرتٍٚ ٚعنٛص ص٥ٝػ ؾ١ٓ ايهٓرتٍٚ املدتك.

تكّٛ إراص٠ ايزصاعات ايعًٝا بايه١ًٝ بإخطاص ايطايب بٓتٝذ١ ا٫يتُاؼ غطاب  .3

ايب َٔ ْتٝذ١ اَتشاْ٘ ؾ٢ َكضص أٚ أنجض صمس٢ ٚؾ٢ ساي١ ثبٛت فش١ تظًِ ايط

تتدش اٱدضا٤ات اي٬ط١َ َع صر املكابٌ املاىل ايغابل ؼقًٝ٘ ٚؾ٢ نٌ ا٭سٛاٍ 

 ٫وٛط يًطايب اٱط٬ع ع٢ً ٚصق١ إدابت٘.

ؾ٢ ساي١ ٚدٛر تعزٌٜ ؾ٢ ْتٝذ١ ايطايب ٜتِ إدضا٤ ٖشا ايتعزٌٜ بعز فزٚص قضاص  .4

 ظُٝع ْغخ ْتا٥ر ا٫َتشاْات.َٔ فًػ ايه١ًٝ باملٛاؾك١ ع٢ً إدضا٥٘ 

دٛاط قبٍٛ تظًُات ايط٬ب بؾإٔ َضادع١ صفز رصداتِٗ ؾ٢ املكضصات ايت٢ أرٚا  .5

اَتشاْٗا بايؿقٌ ايزصاع٢ ا٭ٍٚ عكب إع٬ٕ ْتٝذ١ اَتشاْات ٖشا ايؿقٌ َباؽض٠ 
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رٕٚ اْتظاص إع٬ٕ ْتا٥ر اَتشاْات ْٗا١ٜ ايعاّ ٚسيو بٓا٤ ع٢ً صغب١ ايط٬ب 

 بعز عزار املكابٌ املاىل املكضص.ٚتؿنًِٝٗ ايؾدق٢ 

٫ٜتِ بأ٣ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ إعار٠ تقشٝح أ٣ نضاع١ إداب١ إ٫ ؾ٢ ساي١ طًب  .6

 قه١ُ ايكنا٤ اٱراص٣ املدتق١ سيو بٓا٤ ع٢ً رع٣ٛ قنا١ٝ٥.
 

 قٛاعز ا٫عتشاص عٔ عزّ رخٍٛ ا٫َتشإ
 

 :َا٢ًٜ  5/2/1989قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ؾ٢ 
ايشٜٔ ٜضغبٕٛ ؾ٢ ا٫عتشاص عٔ عزّ رخٍٛ ا٫َتشإ إٔ ٜتكزَٛا بطًب  ع٢ً ايط٬ب

يًغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص/عُٝز ايه١ًٝ قبٌ بز٤ ا٫َتشاْات بٛق  ناف أٚ أثٓا٤ ا٫َتشاْات أٚ 

بعزٖا بأعبٛع ع٢ً ا٭نجض َ٪ٜزا باملغتٓزات ايزاي١ ع٢ً ؽًؿِٗ عٔ أرا٤ ا٫َتشاْات ؾإٕ 

قغِ ؽ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا بايه١ًٝ إٔ ٜكّٛ بعضض ايطايب  نإ ايػٝاب بغبب املضض ؾع٢ً

ع٢ً ايًذ١ٓ ايطب١ٝ املدتق١ باؾاَع١ يتكضٜض اعتُار ايعشص َٔ عزَ٘ ٚبعز املٛاؾك١ عًٝ٘ 

َٔ فًػ ايه١ًٝ ٜضعٌ ايعشص املعتُز َٔ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ يٲراص٠ ايعا١َ يًزصاعات ايعًٝا 

عتاس ايزنتٛص /ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ ٚايبشٛخ باؾاَع١ ٫عتُارٙ َٔ ايغٝز ا٭

ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ثِ بعز سيو تكّٛ اٱراص٠ ايعا١َ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ 

 يط٬ب ؾ٢ ايٓتا٥ر قبٌ إع٬ْٗا . باؾاَع١ بإصعاي٘ يًه١ًٝ املدتق١ يًتأؽري قضٜٔ اعِ ا

ٛع ٚؾ٢ ساي١ ٫ وٛط قبٍٛ أعشاص َضم١ٝ بعز ْٗا١ٜ َٛاعٝز ا٫َتشاْات بأعب

 اينضٚص٠ ايكق٣ٛ وٛط جملًػ ايزصاعات ايعًٝا قبٍٛ ا٭عشاص ايت٢ تجب  دزٜتٗا .

إسا أفٝب أ٣ طايب أثٓا٤ تأر١ٜ ا٫َتشإ ايتشضٜض٣ ؾ٢ إسز٣ املكضصات مبضض َؿاد٤٢ 

مل ميهٓ٘ َٔ ته١ًُ ا٫َتشإ ؾُٝهٔ قبٍٛ اعتشاصٙ عٔ أرا٤ ا٫َتشإ ؾ٢ سيو املكضص إسا أقض 

 ١ٓ َضم٘ ٚاعتُز ايتكضٜض َٔ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ املدتق١ باؾاَع١ .طبٝب ايًذ

ع٢ً ايط٬ب ايشٜٔ ٜتكزَٕٛ بؾٗارات َضم١ٝ َٔ خاصز اؾُٗٛص١ٜ يتٛادزٙ بإسز٣ 

ايزٍٚ بعٝزًا عٔ أصض ايٛطٔ ؾإٕ ٖشٙ ايؾٗارات ٫ٜعتز بٗا إ٫ إسا ناْ  َغتدضد١ َٔ 

َٔ ٚطاص٠ اـاصد١ٝ  شٙ ايزٚي١  إسز٣ املغتؾؿٝات اؿه١َٝٛ املعرتف بٗا ٖٓاى َٚٛثك١

 َٚقزم عًٝٗا َٔ ايكٓق١ًٝ املقض١ٜ بتًو ايزٚي١ . ٚاملُتز٠ ايٞ 

٫ وٛط قبٍٛ ا٭عشاص ايت٢ تكزّ َٔ ايط٬ب بغبب ساد١ عًُِٗ إيِٝٗ أثٓا٤ 

 ا٫َتشاْات إ٫ ؾ٢ ساي١ اينضٚص٠ ايكق٣ٛ.

املغًش١ قبٌ  ايط٬ب ايشٜٔ ٜغتزعٕٛ يًدز١َ ايعغهض١ٜ أٚ ا٫ستٝاط٢ بايكٛات

ٕ غٝاب٘ بعشص َكبٍٛ إسا تكزّ مبا ٜؿٝز سيو ٚنُبزأ عاّ ؾأْ٘ إا٫َتشإ بأعبٛع أٚ أثٓا٥٘ ؾ

إسا ؽًـ ايطايب عٔ رخٍٛ اَتشإ بعشص قٗض٣ ٜكبً٘ فًػ ايه١ًٝ ؾ٬ حيغب غٝاب٘ 

صعٛبا بؾضال أ٫ ٜظٜز ايتدًـ عٔ ؾضفتني /َتتايٝتني أٚ َتؿضقتني خ٬ٍ ع٢ٓ ايزصاع١ 

٢ ساي١ اينضٚص٠ بكضاص فًػ اؾاَع١ َٓح /ايطايب ؾضف١ ثايج١ ٜٚهٕٛ جملايػ ٚوٛط ؾ

ايهًٝات اؿل ؾ٢ اؽاس قضاصات قبٍٛ ا٭عشاص عٔ أرا٤ ا٫َتشإ ملز٠ عٓتني ع٢ً ا٭نجض 

ٚجملًػ اؾاَع١ إٔ ٜهٕٛ ي٘ اؿل ؾ٢ قبٍٛ ايعشص إسا نإ ايجايح ٚا٭خري ٚسيو اعتٓارا 

٠ َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات ٚايت٢ تٓك ( ؾكض٠ أخري80يٓك املار٠ )

ع٢ً : )ٚإسا ؽًـ ايطايب عٔ رخٍٛ ا٫َتشإ بعشص قٗض٣ ٜكبً٘ فًػ ايه١ًٝ ؾ٬ حيغب 

غٝاب٘ صعٛبا بؾضال أ٫ ٜظٜز ايتدًـ عٔ ؾضفتٝني َتتايٝتني أٚ َتؿضقتني خ٬ٍ ع٢ٓ 

ٔ فًػ اؾاَع١ َٓح ؾضف١ ثايج١ ايزصاع١ بايه١ًٝ , ٚوٛط ؾ٢ ساي١ اينضٚص٠ بكضاص َ

 يًطايب(
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املٛاؾك١ ع٢ً عزّ استغاب  16/9/2003قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ؾ٢ 

ا٫عتشاصات املكبٛي١ عٔ رخٍٛ اَتشاْات ايزصاعات ايعًٝا َٔ عزر أرٚاص ا٫َتشاْات املكضصٙ 

 –)ربًّٛ  املغُٛح بٗا ٚع٢ً إٔ ٜهٕٛ اؿز ا٭قق٢ عشصٜٔ ؾكر بهٌ َضس١ً رصاع١ٝ

رنتٛصاٙ( عٛا٤ ناْ  أعشاص َضم١ٝ أٚ أ٣ أعشاص أخض٣ َكبٛي١ طبكا يتكزٜض  –َادغتري 

فًػ ايه١ًٝ املدتك ٚؾ٢ ساي١ إفاب١ ايطايب مبضض َظَٔ ٜتعز٣ ايعزر املغُٛح ب٘ َٔ 

ا٭عشاص ؾعًٝ٘ ايتكزّ بطًب اٜكاف ايكٝز طبكا يًكٛاعز املعٍُٛ بٗا ٚع٢ً إٔ ٜتِ سيو رٕٚ 

 ٚصر بايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ يًهًٝات. إخ٬ٍ مبا
عزّ عكز أ٣  15/9/2015قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢ 

 اَتشاْات خاصز ايه١ًٝ أٚ اؾاَع١ .

 

 ْغب١ اؿنٛص
 

أْ٘ تٓظُٝا يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚسغٔ عري  : 11/1/1994قضص فًػ اؾاَع١   

ايهًٝات ايت٢ خً  يٛا٥شٗا َٔ ؼزٜز ْغب١ ايزصاع١ ؾ٢ َضس١ً ايزبًَٛات ٚاملادغتري ؾ٢ 

اؿنٛص يًُشامضات يًط٬ب ؾ٢ ايزبًَٛات ٚاملادغتري قضص اجملًػ اعتُضاص ايعٌُ بكضاص 

عضَإ ايط٬ب َٔ رخٍٛ ا٫َتشإ إسا  23/11/1998فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   

ٝز ايتٓؿٝش ايؿٛص٣  شا % ع٢ً إٔ تٛاؾ٢ إراص٠ اؾاَع١ َا ٜؿ65ناْ  ْغب١ اؿنٛص أقٌ َٔ 

 ايكضاص.

بٓز )ب(  ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات290تٓك املار٠ )

 ؾكض٠ ثا١ْٝ ع٢ً :

) ٜؾرتال ؾ٢ مجٝع ا٭سٛاٍ إٔ ٜهٕٛ اؿز ا٭ر٢ْ يعزر ايط٬ب ؾ٢ نٌ َٔ دًغات  

 ُا أقٌ ( ا٫َتشاْات ايؾؿ١ٜٛ ٚايتطبٝك١ٝ مخغ١ ط٬ب أٚ عزر املغذًني ي٬َتشإ أٜٗ

 قٛاعز ايضؾع

 

تطبٝل قٛاعز ايضؾع يٓقـ ايزصد١ اؿغاب٢  31/5/1995قضص فًػ اؾاَع١  

 مبعضؾ١ إراص٠ ايه١ًٝ ٚإٔ ٜعُِ ع٢ً نًٝات اؾاَع١ .

 َا ٢ًٜ : 21/6/1995قضص فًػ ايزصاعات ؾ٢ 

 املٛاؾك١ ع٢ً درب ايٓقـ رصد١ ؾ٢ أ٣ َار٠ َٔ املٛار. .1

تػٝري ساي١ ايطايب ٚأَا ايطايب ايش٣ ٫  درب ْقـ ايزصد١ مبا ٜ٪ر٣ إىل .2

 تتػري سايت٘ ٫ ٜغتؿٝز َٔ درب ْقـ ايزصد١.

 َع٢ٓ تػٝري ساي١ ايطايب َٔ صاعب إىل ْاسر
 

  صؾع ايتكزٜض ؾ٢ املار٠ ايٛاسز٠ أٚ أ٣ عزر َٔ املٛار أٚ ؾ٢ ايتكزٜض ايعاّ مما ٜ٪ر٣ إىل

 تػٝري تكزٜض ايطايب

  دربٖا ؾ٢ اجملُٛع ايه٢ً إ٫ إسا أر٣ إىل تػٝري ايتكزٜض ٫ ؼغب أْقاف ايزصدات ايت٢ مت

 ايعاّ
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  ايضأ٣ ايكا٢ْْٛ يتٓؿٝش َا  11/3/2009اعتُز ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ص٥ٝػ اؾاَع١ ؾ٢

ٚصر َٔ بٓٛر ٚإخطاص إراصات ايهًٝات ٚاملعاٖز ايتابع١ يًذاَع١ ملضاعا٠ إعُاٍ قٛاعز 

 ايغًط١ املدتق١.ايضؾع املؾاص ايٝٗا قبٌ عضض ايٓتا٥ر ع٢ً 

 

 اٱعؿا٤ َٔ رصاع١ ٚاَتشإ املكضصات ايزصاع١ٝ
 

وٛط إٔ ٜعؿ٢ ايطايب ؾ٢ َضس١ً  ( َٔ قإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات :171َار٠ )

ايزصاعات ايعًٝا َٔ سنٛص بعض َكضصات ايزصاع١ َٚٔ اَتشاْٗا إسا ثب  أْ٘ سنض 

١ أٚ َعٗز ع٢ًُ َعرتف َكضصات مماث١ً ٚأر٣ بٓذاح ا٫َتشاْات املكضص٠ ؾ٢ ن١ًٝ داَعٝ

بُٗا َٔ اؾاَع١ ٚبؾضال إٔ تهٕٛ َز٠ ايزصاع١ اي٬ط١َ يًشقٍٛ ع٢ً ايزصد١ ايع١ًُٝ 

ٜٚهٕٛ اٱعؿا٤ بكضاص َٔ ص٥ٝػ  177,178أنجض َٔ ع١ٓ ٚسيو رٕٚ إخ٬ٍ عهِ املارتني 

اؾاَع١ بعز َٛاؾك١ فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح فًػ ايه١ًٝ أٚ 

عٗز املدتك بعز أخش صأ٣ فًػ ايكغِ أٚ فايػ ا٭قغاّ املدتق١ ٚسيو رٕٚ اٱخ٬ٍ امل

 ( َٔ قإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات.36عهِ املار٠ )

تعضض قضاصات فًػ ؽ٦ٕٛ ايتعًِٝ  ( َٔ قإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات :36َار٠ )

ت١ُٝٓ ٚايط٬ب ٚقضاصات فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚقضاصات فًػ خز١َ اجملتُع ٚ

ايب١٦ٝ ؾ٢ املغا٥ٌ املتعًك١ بايتدطٝر ٚايتٓغٝل ٚايتٓظِٝ ٚاملتابع١ ع٢ً فًػ اؾاَع١ 

يٝكضص َاٜضاٙ ؾ٢ ؽأْٗا. ٚتهٕٛ قضاصات اجملايػ ايج٬خ ؾ٢ املغا٥ٌ ايتٓؿٝش١ٜ ْاؾش٠ بعز 

 اعتُارٖا َٔ ص٥ٝػ اؾاَع١, ٚي٘ عٓز ا٫قتنا٤ عضمٗا ع٢ً فًػ اؾاَع١.

ققض إعؿا٤ ط٬ب ايزصاعات  19/3/2002عًٝا ٚايبشٛخ   قضص فًػ ايزصاعات اي

ايعًٝا َٔ بعض املٛار ايغابل رصاعتٗا ؾ٢ ساي١ إٔ تهٕٛ ٖشٙ املٛار َٓت١ٝٗ باؿقٍٛ ع٢ً 

 رصد١ ع١ًُٝ أٚ ربًّٛ ؾ٢ ايزصاعات ايعًٝا.
 

 املكاف١

 

عًٞ َٛاؾك١ فًػ  28/2/2018ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   

عًٞ إٕ تهٕٛ املكاف١ بني   19/2/2018ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ املٓعكز٠   ايزصاعات 

املكضصات   ايع١ًُٝ بط٬ب ايزصاعات ايعًٝا   احملٛيني َٔ داَعات اخضٟ أٚ نًٝات َٓاظض٠ 

  راخٌ اؾاَع١ ٖٞ َٔ فُِٝ اختقال ايه١ًٝ ٚايكغِ ايشٟ ٜتِ ب٘ ايتغذٌٝ طبكا 

 .شا   سيو ٚعًٞ َغ٦ٛي١ٝ ايه١ًٝ ٜأتٞ بكضاص ٚاميًٛا٥ح ايه١ًٝ ٚاقغاَٗا عًٞ إ 
 

 مٛابر عا١َ 
 

 15/9/2015ًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢ قضاص فًػ ايزصاعات ايع

 عزّ اؽرتاى ايغار٠ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ املعاصٜٔ ؾ٢ ا٫َتشاْات بهاؾ١ أْٛاعٗا. -1
 عزّ عكز أ٣ اَتشاْات خاصز ايه١ًٝ أٚ اؾاَع١. -2
يط٬ب املادغتري ٚايزنتٛصاٙ )تكضٜض نٌ عت١ أؽٗض  َتابع١ ايتكاصٜض ايزٚص١ٜ -3

 َغتٛؾ٢ ا٭صنإ(.
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َتابع١ عزار ايضعّٛ ايزصاع١ٝ بايهًٝات َٚٛاؾا٠ اٱراص٠ ايعا١َ يًشغابات اـاف١  -4

 باؾاَع١ بايضعّٛ ايت٢ مت عزارٖا.
 

 إع٬ٕ ايٓتا٥ر

 
بايٓغب١ يهٌ تعًٔ أمسا٤ ايط٬ب ايٓادشني ؾ٢ ا٫َتشاْات َضتب١ باؿضٚف ا ذا١ٝ٥ 

 تكزٜض.

ميٓح ايٓادشٕٛ ؾ٢ ا٫َتشاْات ايٓٗا١ٝ٥ ؽٗار٠ ايزصد١ ايع١ًُٝ أٚ ايزبًّٛ َبٝٓا بٗا 

ايتكزٜض ايش٣ ْايٛٙ ٚسيو بعز تأر١ٜ َا عًِٝٗ َٔ صعّٛ َكضص٠ ٜٚتِ تٛقٝع  ايؾٗار٠ َٔ 

عُٝز ايه١ًٝ ٚص٥ٝػ اؾاَع١ ٜٚقزص مبٓح ايزصدات ايع١ًُٝ ٚايزبًَٛات قضاص َٔ ص٥ٝػ 

ؾاَع١ بعز َٛاؾك١ فًػ اؾاَع١ , ٚإىل سني سقٍٛ ايطايب ع٢ً ايؾٗار٠ املشنٛص٠  ا

وٛط إٔ حيقٌ ع٢ً ؽٗار٠ َ٪قت١ ٜٛقعٗا ايغٝز أ.ر/ عُٝز ايه١ًٝ َٛمشا بٗا ايزصد١ 

 ايع١ًُٝ  أٚ ايزبًّٛ ايشٟ سقٌ عًٝ٘ ٚايتكزٜض ايشٟ ْاي٘ ؾٝ٘.

١ ع٢ً إخطاص نًٝات اؾاَع١ املٛاؾك 30/11/1993قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا   

بعزّ إع٬ٕ ْتا٥ر اَتشاْات ايزصاعات ايعًٝا بعز َضادعتٗا َٔ اٱراص٠ ايعا١َ يًزصاعات 

 ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚاعتُارٖا َٔ اؾاَع١.
 



91 

 

 قىاعد زسىو الكًد والسسىو الدزاسًة
 

 بزا١ٜ عزار ايضعّٛ ايزصاع١ٝ ايغ١ٜٛٓ

 

نُا ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظًغت٘  19/3/2013ٚاؾل فًػ ايزصاعات ايعًٝا ظًغت٘ ؾ٢ 

َٔ نٌ عاّ ٖٛ تاصٜخ بزا١ٜ ْٚٗا١ٜ ايعاّ  30/9ٚست٢  1/10ع٢ً إٔ ٜهٕٛ  31/3/2013ؾ٢ 

اؾاَعٞ ايشٟ ٜغزر ع٢ً أعاع٘ ايط٬ب املقضٜني ٚايٛاؾزٜٔ املكٝزٜٔ ٚاملغذًني بزصديت 

 كضص٠.املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ايضعّٛ ٚاملقضٚؾات ايزصاع١ٝ ايغ١ٜٛٓ امل

 

اعرترار املعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ صعّٛ املغاُٖات املاي١ٝ ؾ٢ ساي١ تغذًِٝٗ 

 ظاَعات اخض٣ :

 

املٛاؾك١ ع٢ً قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا  29/7/2009قضص فًػ اؾاَع١   

ٚايش٣ قضص: قٝاّ نًٝات اؾاَع١ بغزار املغاُٖات املطًٛب١ َٔ  22/7/2009ٚايبشٛخ ؾ٢ 

ٚاملزصعني املغاعزٜٔ باؾاَع١ ٚاملغذًني يزصدت٢ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ املعٝزٜٔ 

باؾاَعات املقض١ٜ ا٭خض٣ ايت٢ تكضصٖا اؾاَعات ع٢ً ايط٬ب نؾضال يًتغذٌٝ ٚنشا 

 0أسكٝتِٗ ؾ٢ اعرترار تًو املبايؼ إسا قاَٛا بغزارٖا بايؿعٌ. 

ٜ٪ر٣  َعات( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾا271تٓك املار٠ )

 ايط٬ب ايضعّٛ اٯت١ٝ عٜٓٛا ٚؽقك سق١ًٝ نٌ صعِ يًدزَات ايت٢ ٜ٪ر٣ عٓٗا :

 أ٫ٚ : صعّٛ املهتب١

 50 .قضؽا يطايب ايًٝغاْػ ٚايبهايٛصٜٛؼ 

 مخغ١ ٚعبعٕٛ دٓٝٗا يطايب ايزصاعات ايعًٝا 

  قضؽا. 150صعِ ا٫ؼار 

 .صعِ اـزَات ايطب١ٝ مخغ١ دٓٝٗات 

  قضؽا 25صعِ ايتأَني مز اؿٛارخ 

  قضؽا. 50صعِ فٓزٚم َغاعز٠ ايط٬ب 

ت٪ر٣ ٖشٙ ايضعّٛ رؾع١ ٚاسز٠ قبٌ بز٤ ايزصاع١ بايٓغب١ يطايب رصد١ ايًٝغاْػ أٚ 

ايبهايٛصٜٛؼ أٚ طايب ايزصاعات ايعًٝا.نُا ت٪ر٣ ايضعّٛ عٜٓٛا بايٓغب١ يًطايب املكٝز 

املزصعٕٛ املغاعزٕٚ ٚعا٥ض يًشقٍٛ ع٢ً رصد١ املادغتري أٚ ايزنتٛصاٙ. ٜٚعؿ٢ املعٝزٕٚ 

ايكا٥ُني بايتزصٜػ باؾاَعات ٚايهًٝات ٚاملعاٖز ايعًٝا ايتابع١  يٛاطص٠ ايتعًِٝ ايعاىل 

ٚط٬ب َٓح ايتؿضؽ يًزصاعات ايعًٝا باؾاَعات َٔ أرا٤ ٖشٙ ايضعّٛ َع ا٫عتؿار٠ َٔ ٖشٙ 

 اـزَات.
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 ثاْٝا : صعّٛ املدتربات ٚتأَني ا٭رٚات

هًٝات ايع١ًُٝ ٚأقغاّ ايهًٝات ايٓظض١ٜ ايت٢ ػض٣ ؾٝٗا رصاعات َع١ًُٝ ٜ٪ر٣ ايطايب ؾ٢ اي

ع٠ٚ٬ ع٢ً َاتكزّ صمسا يًُدتربات َكزاصٙ ث٬ث١ دٓٝٗات عٓز أٍٚ قٝز ٜٚ٪ر٣ طايب 

رنتٛصاٙ( صمسا َكزاصٙ مخغ١ ٚعبعٕٛ دٓٝٗا عٜٓٛا  -َادغتري  -ايزصعات ايعًٝا )ربًّٛ 

غني اـزَات ايتع١ًُٝٝ ٜٚعؿ٢ َٔ أرا٤ ع٢ً إٔ ؽقك سق١ًٝ ٖشا ايضعِ يقٓزٚم ؼ

ٖشا ايضعِ املعٝزٕٚ ٚاملزصعٕٛ املغاعزٕٚ ٚعا٥ض ايكا٥ُني بايتزصٜػ. ٚؾ٢ مجٝع ا٭سٛاٍ 

 وب إٔ حيقٌ ايطايب ع٢ً بضا٠٤ س١َ َٔ ايه١ًٝ املدتق١ عٓز اْتٗا٤ رصاعت٘ أٚ اْكطاع٘.

 ثايجا: صعِ رخٍٛ ا٫َتشإ

  رنتٛصاٙ( ٚمخغٕٛ دٓٝٗا عٔ نٌ -َادغتري-)ربًّٛدٓٝٗإ يط٬ب ايزصاعات ايعًٝا

 . ع١ٓ ت٢ً املز٠ املٓقٛل عًٝٗا ؾ٢ ايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ يًهًٝات

املٛاؾك١ ع٢ً تطبٝل تٛف١ٝ  16/12/1996قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   

اجملًػ ا٭ع٢ً يًزصاعات ايعًٝا باجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات ع٢ً ايط٬ب املقضٜني ٚسيو بإٔ 

ٜغزر ايطايب املقضٚؾات ايزصاع١ٝ عٔ نٌ عاّ داَع٢ َٔ تاصٜخ َٛاؾك١ فًػ ايه١ًٝ 

ع٢ً ايتغذٌٝ ٚست٢ تاصٜخ َٛاؾك١ فًػ ايه١ًٝ ع٢ً تكضٜض ايق٬س١ٝ ٚتؾهٌٝ ؾ١ٓ 

املٓاقؾ١ ٚإٜزاع ْغخ ايضعاي١ بايه١ًٝ إ٫ إسا طًب إدضا٤ تعزٌٜ ع٢ً ايضعاي١ ؾٝغتُض 

 ايطايب ؾ٢ رؾع املقضٚؾات.

ٚاؾل  31/12/2018ٚاملُتز٠ إىل  30/12فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢  قضاص

اجملًػ ع٢ً إٔ ٜكّٛ ايطايب ايٛاؾز ٚاملقضٟ بغزار املقضٚؾات ايزصاع١ٝ مبضسًيت 

ايزنتٛصاٙ ( بك١ُٝ عت١ أؽٗض َٔ ايعاّ ٚيٝػ ايعاّ نً٘ طاملا  –ايزصاعات ايعًٝا)املادغتري 

أقٌ َٔ عت١ أؽٗض ٚؾ٢ ساي١ أنجض َٔ عت١ ؽٗٛص ٜزؾع ايعاّ نً٘ ٜٚعُِ ع٢ً مجٝع نًٝات 

 . 2018/2019ايعاّ ايزصاعٞ ايكارّ َٔ اؾاَع١ ٜٚطبل 

َع إعؿا٤ املعٝزٜٔ ٚاملزصعني  "رنتٛصاٙ   –َادغتري  –ربًّٛ  "إٔ تغزر املبايؼ عٜٓٛا 

ٚايٓٛاب ٚا٭طبا٤ بهًٝت٢ ايطب ٚطب  –املغاعزٜٔ َٚزصع٢ ايًػات بهًٝات اؾاَع١ 

غتؾؿٝات ٚاملضانظ ٚايقٝاري١ به١ًٝ ايقٝزي١ ٚامل –ا٭عٓإ ٚاملغتؾؿٝات اؾاَع١ٝ بطٓطا 

اؾاَع١ٝ بطٓطا ٚط٬ب املٓح ايزصاع١ٝ َٔ املغاُٖات ٚأٜنا إعؿا٤ ايعاًَني باؾاَع١ َٔ 

, ٚنشا  30/5/2018ٖشٙ املغاُٖات طبكا يكضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚفًػ اؾاَع١ ؾ٢ 

تُز٠ % َٔ صعّٛ ايغاعات ايبشج١ٝ ) ايغاعات املع25إعؿا٤ ايعاًَني ظاَع١ طٓطا َٔ ْغب١ 

ًٝا ٚفًػ اؾاَع١ ؾ٢ ( بايهًٝات ايت٢ بٗا عاعات َعتُز٠ طبكا يكضاص فًػ ايزصاعات ايع

30/9/2018 . 
 

  إعؿا٤ َزصعٞ املار٠ َٔ عزار ايضعّٛ :
 

إعؿا٤ َزصع٢ املٛار بهًٝات  20/12/1995أٚف٢ فًػ ايزصاعات ظًغت٘ ؾ٢ 

يتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اي٥٬ش١ أَ  271اؾاَع١ َٔ ايضعّٛ املكضص٠ ايٛاصر٠ باملار٠ 

 ..اؾاَعات
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 : 26/2/1997قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢ 

  عزّ املٛاؾك١ ع٢ً اعرترار ايط٬ب ايغابل قٝزِٖ بايزصاعات ايعًٝا يًُقضٚؾات

اـاف١ بِٗ طاملا أِْٗ قاَٛا بغشب ًَؿاتِٗ بٓا٤ ع٢ً صغبتِٗ ٚمتؾٝا َع ايؿت٣ٛ 

ايغزار ٚيٝػ  خٗاط املضنظ٣ يًُشاعبات ٚايت٢ تكن٢ باعتُار تاصٜايٛاصر٠ َٔ اؾ

 تاصٜخ ايتقزٜل ع٢ً قبٍٛ ايط٬ب.

  أسك١ٝ ايط٬ب ؾ٢ اعرترار املقضٚؾات ٚايضعّٛ ايزصاع١ٝ ؾ٢ ساي١ صؾض اؾاَع١

 يكبٍٛ قٝزِٖ.

  ع٢ً ايهًٝات أخش ايتعٗزات اي٬ط١َ ع٢ً ايط٬ب املتكزَني يًكٝز بايزصاعات ايعًٝا

دٛاط اعرترار املقضٚؾات ٚايضعّٛ ايزصاع١ٝ ؾ٢ ساي١ عشب ًَؿاتِٗ بٓا٤  بعزّ

 ع٢ً صغبتِٗ.
املٛاؾك١  19/5/2002ٚاملُتز٠ إىل  11/5/2002قضص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات    

ع٢ً إعؿا٤ ايباسجني ٚايباسجني املغاعزٜٔ ايتابعني يًُضانظ ٚاملعاٖز ايبشج١ٝ ايتابع١ 

املكابٌ املار٣ املكضص يًتغذٌٝ بايزصاعات ايعًٝا َٚعاًَتِٗ ْؿػ يٛطاص٠ ايبشح ايع٢ًُ َٔ 

 َعا١ًَ املعٝزٜٔ باؾاَعات املقض١ٜ.

ٚاؾل اجملًػ ع٢ً اؾزٍٚ  31/12/2015قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

ايظَين املكرتح ٫عرترار َكابٌ اـزَات ايبشج١ٝ ٚاملع١ًُٝ يط٬ب بضْاَر ايزبًّٛ 

 ادغتري به١ًٝ ايقٝزي١ ؾ٢ ساي١ عشب ًَؿاتِٗ ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل : ايتدقق٢ ٚامل

% َٓٗا ؾ٢ ساي١ اْغشاب  25ٜغرتر َكابٌ اـزَات ايبشج١ٝ ٚاملع١ًُٝ بعز خقِ  -1

 ايطايب خ٬ٍ ا٭صبع أعابٝع ا٭ٚىل َٔ بزا١ٜ ايزصاع١ 

ب % َٓٗا ؾ٢ ساي١ اْغشا50ٜغرتر َكابٌ اـزَات ايبشج١ٝ ٚاملع١ًُٝ بعز خقِ  -2

 0ايطايب بعز أصبع أعابٝع َٔ بزا١ٜ ايزصاع١ ٚست٢ َٓتقـ ايؿقٌ ايزصاع٢ 

 ٫0 عرتر َكابٌ اـزَات ايبشج١ٝ ٚاملع١ًُٝ بعز َٓتقـ ايؿقٌ ايزصاع٢  -3
دٓٝ٘ ) مخغُا١٥  500ٜغرتر نا٬َ َكابٌ اـزَات ايبشج١ٝ ٚاملع١ًُٝ بعز خقِ َبًؼ  -4

 ًَؿ١ قبٌ بزا٠ ايزصاع١ .ايب بغشب دٓٝٗا ( نُقضٚؾات إراص١ٜ إسا تكزّ ايط
ع٢ً إٔ ٜطبل ٖشا ايكضاص ع٢ً نٌ نًٝات اؾاَع١ اعتباصا َٔ ايعاّ ايزصاع٢ ايكارّ 

2016/2017 
أ٣ ايغٝز ا٭عتاس املغتؾاص ايكاْْٛٞ يًذاَع١   اعرترار املعٝزٜٔ يًُقضٚؾات ص

 -ايزصاع١ٝ ايت٢ مت عزارٖا قبٌ تعِٝٝٓٗ َعٝزٜٔ
 

عزّ دٛاط صر ايضعّٛ ايت٢  13/5/2013ايكاْْٛٞ يًذاَع١ ؾ٢ صأ٣ ايغٝز ا٭عتاس املغتؾاص 

عزرٖا املعٝزٕٚ قبٌ تعِٝٝٓٗ اعتٓارًا إىل اٱعؿا٤ املكضص  ِ سٝح إٔ ايعرب٠ بقؿ١ ايطايب 

 ٚق  عزار ايضعِ , َع إعؿا٥ِٗ َٔ ايضعّٛ اعتباصًا َٔ ايغٓٛات ايتاي١ٝ يتعِٝٝٓٗ َعٝزٜٔ.
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 املكضص٠ ع٢ً ايط٬ب املقضٜنيايضعّٛ ٚاملقضٚؾات ٚاملغاُٖات 
 

  ايضعّٛ ايزصاع١ٝ

 

 دكتىراٍ هاجستٍز دتلىم أوال : الكلٍاخ الٌظزٌح 

 75 75 75 رسن هكتثح

 2.5 2.5 2.5 رسن االتحاد

 5 5 5 رسن الخذهاخ الطثٍح

 3.25 3.25 3.25 رسن تأهٍي ضذ الحىادث

 3.5 3.5 3.5 رسن صٌذوق هساػذج الطالب

 3.2 3.2 3.2 رسن دخىل االهتحاى 

 52.25 25.25 52.25 الوجوىع

ٌضاف رسن هختثزاخ وتأهٍي أدواخ 

للكلٍاخ الؼلوٍح وأقسام الكلٍاخ 

 الٌظزٌح التى ٌىجذ تها دراسح هؼولٍح 

75 75 75 

 259.25 259.25 259.25 الوجوىع

 

 تغزر ايضعّٛ ايزصاع١ٝ عٜٓٛا

رنتٛصاٙ( قزصٙ –َادغتري–ايعًٝا )ربًّٛ صعِ رخٍٛ ا٫َتشإ يط٬ب ايزصاعات

دٓٝ٘ عٔ نٌ ع١ٓ ت٢ً املز٠ املٓقٛل عًٝٗا ؾ٢ ايًٛا٥ح ايزاخ١ًٝ  50دٓٝ٘, ٜٚقبح 2

 يًهًٝات.

 ْ٘ٝد100٘ٝٓ  صعِ ايهاص 

  د75٘ٝٓ صعِ اـزَات ايطب١ٝ 
 صعِ املغاُٖ٘

 ( ًّٛد400٘ٝٓايزب ) (اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات100( داَع١,  )300 ) 

 (د600٘ٝٓاملادغتري ) (اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات100( داَع١,)500 ) 

 ( ٙد1200٘ٝٓايزنتٛصا ) (اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات200( داَع١,)1000 ) 
 

 –اؿكٛم  -ايطب–ا ٓزع١–نًٝات تكبٌ بٓظاّ ايغاعات املعتُز٠ )ايقٝزي١  -

 (  -طب أعٓإ  –ايتذاص٠  –ايتُضٜض 
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( دٓٝ٘ يهٌ عاع١ َعتُز٠ 100اْٗا ٜتِ ؼقٌٝ َبًؼ )باٱماؾ١ إىل ايضعّٛ ايغابل بٝ

ا ٓزع١ ع٢ً إٔ ٜتِ ايتٛطٜع ؿق١ًٝ اٱٜضارات ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ٜتِ  -بهًٝيت ايقٝزي١

% ؿغاب فٓزٚم ايبشٛخ باؾاَع١ ع٢ً إٔ 65% ؿغاب ايه١ًٝ ٜٚتِ تٛطٜع 35سذظ 

ؾاَع١ , ٚايضعا١ٜ ايقش١ٝ تتشٌُ اؾاَع١ اؿقك اـاف١ بٛطاص٠ املاي١ٝ ٚت١ُٝٓ َٛاصر ا

 ٭عنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ.

 –طٜار٠ صعّٛ املغاُٖات )ربًّٛ  26/2/2015قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘   
دٓٝ٘. ع٢ً إٔ تطبل ٖشٙ ايظٜار٠ اعتباصا َٔ ايعاّ  500رنتٛصاٙ( مببًؼ  -َادغتري 

 2014/2015اؾاَع٢ 

ٚاؾل  16/11/2019  قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ املٓعكز٠ 

اجملًػ عًٞ املشنض٠ املعضٚم١ َٔ إراص٠ ايعا١َ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؾإ تعُِٝ صأٟ 

ر/ ص٥ٝػ اؾاَع١ بتاصٜخ 0ايغٝز املغتؾاص ايكاْْٛٞ يًذاَع١ ٚاملعتُز َٔ ايغٝز ا

طًب١ إٔ طٜار٠ ق١ُٝ املغاُٖات املاي١ٝ املكضص٠ عًٞ  "عًٞ مجٝع ايهًٝات ٖٚٛ :  7/10/2019

ٜتِ تطبٝكٗا  26/2/2015ايزصاعات ايعًٝا مبٛدب قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   

عٛا٤ نإ ايطايب َكٝزا قبٌ سيو اٚ ٜتِ قٝزٙ قٝزا دزٜزا  2015/2016عًٞ ايعاّ اؾاَعٞ 

بز٤ا َٔ ايعاّ ايزصاعٞ  –ٚيشا  ؾإ ايظٜارات تغضٟ عًٞ ط٬ب ن١ًٝ ايعًّٛ ايزصاعات ايعًٝا 

عٛا٤ نأْ٘ َغذًني ؾعًٝا أٚ ٜتِ تغذًِٝٗ تغذ٬ٝ دزٜزا ٜٚعُِ عًٞ مجٝع  2015/2016

 ايهًٝات 

 

 Pharm D Professi onal Program     ايربْاَر امل٢ٓٗ يزنتٛص ايقٝزي١
( دٓٝ٘ يهٌ عاع١ َعتُز٠ َكابٌ اـزَات ايبشج١ٝ ٚايتزصٜب 300ٜتِ ؼقٌٝ َبًؼ )

يزنتٛص ايقٝزي١ ع٢ً إٔ ٜتِ تٛطٜع سق١ًٝ اٱٜضار اٱنًٝٓٝه٢ َٔ ط٬ب ايربْاَر امل٢ٓٗ 

% ؿغاب فٓزٚم ايبشٛخ 65% ؿغاب ايه١ًٝ ٜٚتِ تٛطٜع 35ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :ٜتِ سذظ 

باؾاَع١ ع٢ً إٔ تتشٌُ اؾاَع١ اؿقك اـاف١ بٛطاص٠ املاي١ٝ ٚت١ُٝٓ َٛاصر اؾاَع١ , 

 ٚايضعا١ٜ ايقش١ٝ ٭عنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ.
 

 غاُٖات املاي١ٝ ايغ١ٜٛٓ يط٬ب ايزصاعات ايعًٝاطٜار٠ صعّٛ امل
 ن١ًٝ طب ا٭عٓإ

ع٢ً قنض ادتُاع فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ ؾ٢  24/11/2013فارم فًػ اؾاَع١   

يتقبح ع٢ً  30/10/2013بتعزٌٜ ايؿكض٠ ا٭خري٠ َٔ قضاص فًػ اؾاَع١    30/10/2013

ايٓشٛ ايتاىل : )ٚع٢ً إٔ ٜطبل ع٢ً ايط٬ب املتكزَني يًكٝز بايزبًَٛات ٚاملادغتري اعتباصا 

, أَا ط٬ب ايزنتٛصاٙ ؾٝطبل عًِٝٗ ايكضاص َٔ تاصٜخ فزٚصٙ  2014/2015َٔ ايعاّ اؾاَع٢ 

( ٚسيو بؾإٔ طٜار٠ املغاُٖات املاي١ٝ يًضعّٛ ايزصاع١ٝ ايغ١ٜٛٓ ٢ٖٚ 30/10/2013ؾ٢ 

 نايتاىل: 

 ًّٛدٓٝ٘ 3000            ايزب 

 دٓٝ٘ 5000 املادغتري 

 ٙدٓٝ٘  7000 ايزنتٛصا 
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   ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ
ع٢ً طٜار٠ صعّٛ املغاُٖات املاي١ٝ ايغ١ٜٛٓ يط٬ب  26/1/2014ٚاؾل فًػ اؾاَع١   

 ايزصاعات ايعًٝا به١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ يتهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل : 

 1000  َٔ دٓٝ٘  400دٓٝ٘ يط٬ب ايزبًّٛ بز٫ 

 2000  َٔ دٓٝ٘  600دٓٝ٘ يط٬ب املادغتري بز٫ 

 2000 دٓٝ٘  1200ز٫ َٔ دٓٝ٘ يط٬ب ايزنتٛصاٙ ب 

دٓٝ٘( ؾكر أيـ دٓٝ٘  1000ع٢ً ؼقٌٝ َبًؼ ) 30/9/2014ٚاؾل فًػ اؾاَع١   

 0َغا١ُٖ   ا٫ختباصات ايتأ١ًٖٝٝ رنتٛصاٙ 

 

 ن١ًٝ ايتُضٜض
ع٢ً طٜار٠ صعّٛ املغاُٖات املاي١ٝ ايغ١ٜٛٓ يط٬ب  27/3/2014ٚاؾل فًػ اؾاَع١   

رنتٛصاٙ ( به١ًٝ ايتُضٜض ع٢ً إٔ ٜبزأ عضٜاْٗا اعتباصا  -َادغتري -ايزصاعات ايعًٝا ) ربًّٛ

 ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :  2014/2015َٔ ايعاّ اؾاَع٢ 

 ًّٛدٓ 700 - 400َٔ            َغا١ُٖ ايزب ٘ٝ 

 دٓٝ٘  1000 - 600َٔ  َغا١ُٖ املادغتري 

 ٙدٓٝ٘       1500 - 1200َٔ  َغا١ُٖ ايزنتٛصا 

 

 ن١ًٝ ايتذاص٠

ع٢ً طٜار٠ ايضعّٛ ٚاملقضٚؾات ايزصاع١ٝ   30/6/2014ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظًغت٘   

 ٚاملغاُٖات يط٬ب ايزصاعات ايعًٝا  يتهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل : 

                ًّٛدٓٝ٘ 300دٓٝ٘ بز٫ َٔ  600  ايزب 

              دٓٝ٘  500دٓٝ٘ بز٫ َٔ  900املادغتري 

               ٙدٓٝ٘  1000دٓٝ٘ بز٫ َٔ   1500ايزنتٛصا 

  2014/2015ع٢ً إٔ تطبل ٖشٙ ايظٜار٠ اعتباصا َٔ ايعاّ اؾاَع٢ 

 

 ن١ًٝ ايعًّٛ

 -َادغتري  –ُٖات )ربًّٛ طٜار٠ صعّٛ املغا 26/2/2015قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘   

 2014/2015دٓٝ٘. ع٢ً إٔ تطبل ٖشٙ ايظٜار٠ اعتباصا َٔ ايعاّ اؾاَع٢  500رنتٛصاٙ( مببًؼ 

 

 اٱعؿا٤ َٔ صعّٛ املغا١ُٖ

 

ع٢ً قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا  28/2/2012ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ ؾ٢ 

ب املغاُٖات املاي١ٝ ايت٢ ٜغزرٖا ط٬بتطبٝل قٛاعز اٱعؿا٤ َٔ   21/2/2012ٚايبشٛخ   

ايزصاعات ايعًٝا بهًٝات اؾاَع١ ع٢ً ايؿ٦ات املغتجٓاٙ ؾكر َٔ ايضعّٛ ايزصاع١ٝ طبكا 

َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات ع٢ً إٔ ٜبزأ ايعٌُ بشيو  271يٓك املار٠ 

 1/4/2012ا َٔ ع٢ً ايط٬ب اؾزر ايشٜٔ عٛف ٜتِ قٝزِٖ بايزصاعات ايعًٝا اعتباص
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 صعّٛ َٛار ايضعٛب
 

 100عًٞ طٜار٠ ؼقٌٝ َكابٌ َاىل َٔ ) 2017/ 22/6قضص فًػ اؾاَع١   

دٓٝ٘ ( عٔ نٌ َكضص ٜضعب ؾٝ٘ ايطايب أٚ ٜتػٝب عٓ٘ ٜٚعٝز ؾٝ٘ 200دٓٝ٘( ايٞ )

رنتٛصاٙ( ٜٚظرار املكابٌ املاىل َٔ –َادغتري  –ا٫َتشإ مبضس١ً ايزصاعات ايعًٝا )ربًّٛ 

دٓٝ٘( يًطايب ايٛاؾز بزٕٚ ٚتطبٝل سيبو عًٞ ناؾ١ نًٝغات اؾاَع١ بزٕٚ 400إىل  200)

 سز اققٞ ٚع٢ً إٔ ٜتِ تٛطٜع سق١ًٝ تًو املبايؼ ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :

 خقِ سق١ إٜضارات ايزٚي١ أ٫ٚ 

 :اقتغاّ املبًؼ املتبكٞ بني اؾاَع١ ٚايه١ًٝ ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل 

 20 ٚاملؾضؾني عًٝٗا بايه١ًٝ% ٱراص٠ ايزصاعات ايعًٝا 

 15.َهاؾأ٠ يكطاع ايزصاعات ايعًٝا باؾاَع١ ٚاملؾضؾني عًٝٗا % 

 20يتطٜٛض ايزصاعات ايعًٝا بايه١ًٝ% 

 30.رعِ َهاؾآت اٱؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ َٚٓاقؾتٗا % 

 15.يتطٜٛض قطاع ايزصاعات ايعًٝا باؾاَع١ % 

نتٛص ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ٜتِ ايقضف بٓا٤ ع٢ً َٛاؾك١ ايغٝز ا٭عتاس ايز

ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص عُٝز ايه١ًٝ نٌ ؾ٢ اختقاف٘ ٜٚعتُز ايقضف 

 َٔ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ص٥ٝػ اؾاَع١ ٚتعُِٝ سيو ع٢ً مجٝع نًٝات اؾاَع١

املٛاؾك١ ع٢ً تعزٌٜ فؿ١ ايكا٥ُني باٱؽضاف  24/11/2013قضص فًػ اؾاَع١   

اَع١ يتتهٕٛ َٔ : ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ص٥ٝػ اؾاَع١ , ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ْا٥ب باؾ

ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ , ايغٝز َزٜض عاّ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ 

 باؾاَع١.

ع٢ً تعزٌٜ فؿ١ ايكا٥ُني باٱؽضاف بايهًٝات يتتهٕٛ َٔ : ايغٝز  ٚاؾل اجملًػ

عُٝز ايه١ًٝ , ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا  ا٭عتاس ايزنتٛص

 ٚايبشٛخ , ايغٝز /أَني ايه١ًٝ

 

  مٛابر عا١َ
 

َتابع١ عزار ايضعّٛ  15/9/2015ًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢ قضاص فًػ ايزصاعات ايع

ايت٢ مت ايزصاع١ٝ بايهًٝات َٚٛاؾا٠ اٱراص٠ ايعا١َ يًشغابات اـاف١ باؾاَع١ بايضعّٛ 

 .عزارٖا
 

 صعّٛ ق١ُٝ املظضٚف
 

 

املٛاؾك١ ع٢ً طٜار٠ َكابٌ املاىل يٮيتشام  30/7/2018قضص فًػ اؾاَع١   

دٓٝ٘ ( يكطاع ايطب٢ ٢ٖٚ   )  150دٓٝ٘ ( بز٫ َٔ ) 300بايزصاعات ايعًٝا يًُظضٚف إىل )
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نًٝات اؾاَع١ ٚإٔ ( يباق٢ 150دٓٝ٘ ( بز٫ َٔ ) 200طب ا٭عٓإ ( ٚ ) –ايقٝزي١  –ايطب 

 ٜهٕٛ ايتٛطٜع ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :

تٛصٜز إمجاىل املبايؼ احملق١ً َٔ ايهًٝات إىل سغاب ايبشٛخ بإراص٠ ايٛسزات اـاف١  أوال :

 باؾاَع١ ٚؽقٝك سغاب َغتكٌ ي٘.

ٜتِ تٛطٜع املبايؼ بعز خقِ ق١ُٝ املطبٛعات ع٢ً إٔ ٜتِ طبعٗا مبطابع اؾاَع١  ثاهيا :

ؿقك املكضص٠ يٛطاص٠ املاي١ٝ ٚعزار عذظ َعا٢ْٚ باسح ٜٚتِ تٛطٜع باق٢ بعز خقِ ا

 املبايؼ احملق١ً ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :

 70 َهتبات ....اخل(. –َعاٌَ  –% يتطٜٛض ايزصاعات ايعًٝا )أدٗظ٠ ٚآ٫ت 

 15 َهاؾآت يًكا٥ُني بايعٌُ بإراصات ايزصاعات ايعًٝا بايهًٝات ٚاملؾضؾني عًٝٗا %

 ٌ ن١ًٝ.طبكا يضفٝز ن

 15 َهاؾأ٠ املؾضؾني ٚايكا٥ُني باملضادع١ ٚايتٓؿٝش باٱراص٠ ايعا١َ يًزصاعات ايعًٝا%

 باؾاَع١ ٚاملؾضؾني عًٝٗا ٚاؾٗات املعا١ْٚ  ا َٔ املبايؼ احملق١ً َٔ ايهًٝات.

ٜتِ ايقضف ٜٓا٤ ع٢ً اقرتاح نٌ َٔ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص عُٝز ايه١ًٝ املع١ٝٓ  ثالثا :

يغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ نٌ ؾ٢ ٚاقرتاح ا

اختقاف٘ ٚاعتُار ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ص٥ٝػ اؾاَع١ ٚإٔ ٜطبل سيو اعتباصا َٔ 

1/1/2008. 

إىل  100ٜتِ صؾع ق١ُٝ املظضٚف بتًو ايهًٝات َٔ ) 2014/2015بز٤ا َٔ ايعاّ اؾاَعٞ 

يقضف َغتشكات ايغار٠ ايكا٥ُني  "اـُغٕٛ دٓٝ٘  "دٓٝ٘ ( ٚؽقك ْغب١ ايظٜار٠  150

  .باصات ايؾدق١ٝ يًط٬ب املتكزَني ع٢ً ايعٌُ بًذإ إعزار تٓظِٝ ا٫خت
ٚاملُتز٠ سيت  28/7/2020  قضص  فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠  

 300بظٜار٠ ق١ُٝ  املظضٚف إىل ) 30/7/2018فًػ اؾاَع١   تعُِٝ قضاص  29/7/2020

 ,دٓٝ٘ ( عًٞ ناؾ١ نًٝات اؾاَع١ ٚسيو طبكا ملٓا ٖٛ َتبع   نٌ اؾاَعات 
 

 صعّٛ إخ٤٬ ايطضف 
 

 دٓٝ٘ ٱخ٤٬ 100ؼقٌٝ َبًؼ  26/1/2014قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘   

 رنتٛصاٙ(-َادغتري-ايطضف َٔ ط٬ب ايزصاعات ايعًٝا )ربًّٛ

 صعّٛ ايتظًُات

 

املٛاؾك١ ع٢ً تٛطٜع املبايؼ احملق١ً َٔ  27/10/2009قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ ؾ٢ 

ط٬ب ربًَٛات ايزصاعات ايعًٝا بهًٝات اؾاَع١ عٔ ايتظًُات َٔ ْتا٥ذِٗ ٚايت٢ عبل إٔ 

 ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل : 24/6/2009قضصٖا فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ ؾ٢ 

 خقِ سق١ إٜضارات ايزٚي١ أ٫ٚ
 اقتغاّ املبًؼ املتبكٞ َٓافؿ١ بني اؾاَع١ ٚايه١ًٝ

 ٜتِ تٛطٜع املبايؼ املغتشك١ يًه١ًٝ نايتاىل:
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% َهاؾأ٠ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص عُٝز ايه١ًٝ ٚايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ٚنٌٝ 01 -

 خ.ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛ
%َهاؾآت أعُاٍ ايهٓرتٍٚ ٚإع٬ٕ ايٓتا٥ر ع٢ً ؽبه١ اٱْرتْ  ٚايعاًَني 55 -

 بايزصاعات ايعًٝا.
 % يتطٜٛض ايزصاعات ايعًٝا بايه١ًٝ.25 -

ٜٚتِ تٛطٜع املبايؼ املغتشك١ يًذاَع١ يًغار٠ املؾضؾني ٚايعاًَني بكطاع ايزصاعات 

ايعًٝا بإراص٠ اؾاَع١ ٜٚتِ  % تطٜٛض ايزصاعات25ايعًٝا باؾاَع١ ٚسيو بعز ػٓٝب ْغب١ 

فضف املهاؾآت بٓا٤ ع٢ً َٛاؾك١ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات 

ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص عُٝز ايه١ًٝ ن٬ ؾ٢ اختقاف٘ ٜٚعتُز ايقضف 

 َٔ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ص٥ٝػ اؾاَع١.

 

 صعّٛ س٣ٚ ا٫ستٝادات اـال
 

  َا ٢ًٜ : 30/10/2016فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ قضص 

 ايضعّٛ ايزصاع١ٝ املكضص٠ نا١ًَ . ٜغزر س٣ٚ ا٫ستٝادات اـاف١ -1

 عؿ٢ َٔ َقضٚؾات ايغاع١ املعتُز٠ .بايٓغب١ يًهًٝات ايت٢ بٗا عاعات َعتُز٠ ٜ -2

 عاعات َعتُز٠ ٜعؿ٢ َٔ املغاُٖات .بايٓغب١ يًهًٝات ايت٢ يٝػ بٗا  -3

ب ص٥ٝػ ر/ ْا٥ر/ عُزا٤ ايهًٝات يضؾعٗا يًغٝز أ.0بايطًبات يًغار٠ أ ٜتِ ايتكزّ -4

 اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا .

ر/ عُٝز ن١ًٝ ايطب 0ٜتِ عضض ايطًبات املكز١َ ع٢ً ؾ١ٓ ٜؾهًٗا ايغٝز أ -5

 ز َٔ ٜغتشل َِٓٗ اٱعؿا٤ املكضص .يتشزٜ

 ٌ بٗا َٔ تاصٜخ فزٚص ٖشٙ ايكضاص .ٜتِ ايعُ -6
 

 

 اٖز اـاف١صعّٛ اؾاَعات ٚاملع
 

تعزٌٜ  ايبٓز أ٫ٚ َٔ قضاص   31/8/2016قضص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

َضادع١ مٛابر قبٍٛ ط٬ب  "ٚاـال بدد  29/6/2016فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠ ؾ٢ 

اؾاَعات اـاف١ ٚايضعّٛ املكرتس١ يكٝزِٖ ٚتغذًِٝٗ بايزصاعات ايعًٝا ظاَع١ طٓطا 

  -يٝهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :

 

ايط٬ب خضو٢ اؾاَعات ٚاملعاٖز اـاف١ ٚايت٢ يٝػ بٝٓٗا ٚبني اؾاَع١ اتؿام  أوال :

ُٖات املاي١ٝ املكضص٠ ٚسيو بايٓغب١ ثكاؾ٢ أٚ بضٚتٛنٍٛ تعإٚ ٜغزرٚا مخغ١ أَجاٍ املغا

 0يًهًٝات ايت٢ ٫تعٌُ بٓظاّ ايغاعات املعتُز٠ َع بكا٤ نٌ املقضٚؾات رٕٚ سيو نُا ٢ٖ 

ط٬ب اؾاَعات اـاف١ املتكزَني يه١ًٝ ايقٝزي١ ٜغزرٚا مخغُا١٥ دٓٝٗا يهٌ  :ثاهيا 

عاع١ َعتُز٠ ٚسيو بايٓغب١ يًزبًّٛ ٚرصد١ املادغتري أَا بايٓغب١ يط٬ب ايزنتٛصاٙ 
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ٜغزرٚا مخغ١ أَجاٍ ايضعّٛ املاي١ٝ املكضص٠ عٓز ايتغذٌٝ يزصد١ ايزنتٛصاٙ ٚعٓز املٓاقؾ١ 

 سيو نُا ٢ٖ  َع بكا٤ نٌ املقضٚؾات رٕٚ 

 

ط٬ب اؾاَعات اـاف١ املتكزَني يه١ًٝ ا ٓزع١ ٜغزرٚا مخغُا١٥ دٓٝٗا يهٌ  ثايجا :

عاع١ َعتُز٠ يًزبًّٛ , ٚعتُا١٥ دٓٝ٘ يهٌ عاع١ َعتُز٠  يًُادغتري ,  ٚعبعُا١٥ دٓٝ٘ 

 ا٤ نٌ املقضٚؾات رٕٚ سيو نُا ٢ٖ .يهٌ عاع١ َعتُز٠ يًزنتٛصاٙ  َع بك

 31/1/2019ٚاملُتز٠ ايٞ  23/1/2019ًغت٘ املٓعكز٠   ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظ
عًٞ تٛسٝز ٚتعزٌٜ املكابٌ املايٞ يًؾٗارات امل٪قت١ )امل٪١َٓ؟( ٚا٭ف١ًٝ )ايهضت١ْٝٛ( 

ملضسًيت ايبهايٛصٜٛؼ ٚايًٝغاْػ ٚايزصاعات ايعًٝا نُا ٖٛ َٛمح باملشنض٠ املعضٚم١ 

  2018/2019ٚعًٞ إ ٜطبل ٖشا ايتعزٌٜ َٔ ايعاّ اؾاَعٞ 
 28/2/2019ٚاملُتز٠ سيت  23/2/2019ٚاؾل فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   

  31/1/2019ٚاملُتز٠ ايٞ  23/1/2019عًٞ تعزٌٜ قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ املٓعكز٠   

ٚاملتنُٔ تٛسٝز ٚتعزٌٜ املكابٌ املايٞ يًؾٗارات امل٪قت١ )امل٪١َٓ؟( ٚا٭ف١ًٝ )ايهضت١ْٝٛ( 

ٛصٜٛؼ ٚايًٝغاْػ ٚايزصاعات ايعًٝا بهًٝات اؾاَع١ ٚاملعٗز ايؿين ملضسًيت ايبهاي

ٚسيو طبكات ملا ٖٛ  1/2/2019يًتُضٜض عًٞ ائ ٜتِ تطبٝل ٖشا ايتعزٌٜ اعتباصات َٔ 

 ملشنض٠ املعضٚم١ ٖٚٛ نايتايٞ :َٛمح تؿق٬ٝ با
 نايتايٞ :أ٫ٚ : صعِ ايؾٗار٠ امل٪قت١ ) امل٪١َٓ( ملضس١ً ايبهايٛصٜٛؼ ٚايًٝغاْػ 

ؽٗارات يهٌ 4

خضٜر يًرباَر 

 Eايعار١ٜ ع/

ؽٗارات يهٌ 4

خضٜر يًرباَر 

 Eاـاف١ ع/

ايؾٗارات ايظا٥ز٠ 

عٔ ايعزر 

يًرباَر ايعار١ٜ 

 Eع/

ايؾٗارات ايظا٥ز٠ 

عٔ 

ايعزريًرباَر 

 Eاـاف١ع/

 –تكزٜضات 
 اؾارات

 Eع/

 املكرتح اؿايٞ املكرتح اؿايٞ املكرتح اؿايٞ املكرتح اؿايٞ املكرتح اؿايٞ

160 200 160 200 60 75 60 100 50 75 

ثاْٝا : صعِ ايؾٗار٠ امل٪قت١ ) امل٪١َٓ( يًرباَر ايعار١ٜ ملضس١ً ايزصاعات ايعًٝا  

 نايتايٞ :
ؽٗار٠ ربًّٛ  2

 Eع/

ؽٗار٠ 2

 Eَادغتري ع/

ايؾٗار٠ 2

 Eرنتٛصاٙ  ع/

ايؾٗارات ايظا٥ز٠ 

عٔ ايعزر 

يًرباَر اـاف١ 

 Eع/

 –بٝإ لاح 
 ٚاؾار٠

 Eع/

150 200 250 100 200 

ا : صعِ ايؾٗار٠ امل٪قت١ ) امل٪١َٓ( يًرباَر اـاف١ ملضس١ً ايزصاعات ايعًٝا  ثايج

 نايتايٞ :
ؽٗار٠ ربًّٛ  2

   Eع/

ؽٗار٠ 2

   Eَادغتري ع/

ايؾٗار٠ 2

   Eرنتٛصاٙ  ع/

ايؾٗارات ايظا٥ز٠ 

عٔ ايعزر 

يًرباَر اـاف١ 

   Eع/

 –بٝإ لاح 
 ٚاؾار٠ 

   Eع/

200 250 300 200 200 
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عًٞ إٕ ٜتِ تٛطٜع املكابٌ املايٞ يًؾٗارات امل٪١َٓ ٚايظا٥ز٠ ٚايتكزٜضات صابعا : 

 ٚاٱؾارات ٚبٝإ ايٓذاح ايغابل اٱؽاص٠ اتًُٝٗا نُا ًٜٞ :
 دٓٝٗات عٔ نٌ ؽٗار٠ ٚطباعتٗا ٚتٛطع نايتايٞ :5

 دٓٝ٘ ق١ُٝ ؽضا٤ منٛسز ايؾٗار٠           يٛسز٠ تطٜٛض ايٓظِ باؾاَع١  3.50
 دٓٝ٘ تهًؿ١ ايطباع١ يًؾٗار٠                 يٛسز٠ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات بايه١ًٝ    1.50
% َٔ باقٞ املكابٌ املايٞ يًؾٗار٠ ٜغزر يٲراص٠ ايعا١َ يًشغابات اـاف١ بإراص٠ اؾاَع١ 50

 -: ٜٚٛطع نايتايٞ
 َضس١ً ايبهايٛصٜٛؼ ٚايًٝغاْػ :

 % ؽقك يزعِ سغاب فٓزٚم املٓتز٣ ايط٬بٞ باؾاَع١ 01
 % ؽقك يزعِ سغاب فٓزٚم ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ  يط٬ب باؾاَع25١
 % ؽقك يزعِ سغاب فٓزٚم ايع٬ز ايط٬بٞ باؾاَع١ 60

 َضس١ً ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  :
 ٛخ باؾاَع١ % ؽقك يزعِ سغاب فٓزٚم ايبش50
% ايباق١ٝ َٔ املكابٌ املايٞ ٜغزر يٲراص٠ ايعا١َ يًشغابات اـاف١ بإراص٠ اؾاَع١ ؿغاب 50

  -اـز١َ ايتع١ًُٝٝ ٜٚٛطع نايتايٞ :0فٓزٚم 
% ؿغاب رعِ ٚسز٠ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات بايه١ًٝ يتشزٜح ايب١ٝٓ ا٭عاع١ٝ ٚأعُاٍ 15

 0ايقٝا١ْ 
 0باؾاَع١ يتشزٜح ايب١ٝٓ ا٭عاع١ٝ ٚأعُاٍ ايقٝا١ْ  % ؿغاب ٚسز٠ ٚتطٜٛض ايٓظ15ِ
% ؿغاب فضف َهاؾأ٠ اٱؽضاف ٚايعإًَٛ بإراص٠ ؽ٦ٕٛ ايط٬ب ٚايزصاعات ايعًٝات 30

 0َٚعاِْٚٝٗ بايه١ًٝ 
% ؿغاب فضف َهاؾأ٠ اٱؽضاف ايعاّ ٚاٱؽضاف إراصتٞ اـضوني ملضسًيت ايبهايٛصٜٛؼ 20

  اِْٖٚٛ ٱراص٠ اؾاَع١ .يعًٝا َٚعٚايًٝغاْػ ٚايزصاعات ا
 ضاف ٚايعإًَٛ بٛسز٠ تطٜٛض ايٓظِ .% ؿغاب فضف َهاؾأ٠ اٱؽ10
  ٓزٚم اـز١َ ايتع١ًُٝٝ باؾاَع١ .% ؿغاب ف10

ٍٚ عضب١ٝ أٚ ادٓب١ٝ أٚ اؾضٜك١ٝ ٜهٕٛ ٛا٤ َٔ ربايٓغب١ يًط٬ب ايٛاؾزٜٔ ع خاَغا :

دٓٝ٘  400ٚايًٝغاْػ بامجايٞ( ؽٗارات يهٌ خضٜر ملضس١ً ايبهايٛصٜٛؼ 4ق١ُٝ عزر )

دٓٝ٘  يًؾٗار٠ ايٛاسز٠ ٚأٟ ؽٗار٠ طا٥ز٠ عٔ ٖشا ايعزر تهٕٛ بٛاقع  100َقضٟ بٛاقع 

( دٓٝ٘ أَا بايٓغب١ ملضس١ً ايزصاعات ايعًٝات ٜهٕٛ 200(دٓٝ٘ ٚاٱؾار٠ ٚايتكزٜضات ) 150)

يؾٗار٠ ايظا٥ز٠ ( دٓٝ٘ ٚا300( دٓٝ٘ ٚايزنتٛصاٙ )250( يًزبًّٛ  ٚاملادغتري بٛاقع )2يعزر )

( 250ايٛاسز٠ ٚاٱؾارات ٚبٝإ ايٓذاح ) ( دٓٝ٘ يًؾٗار150٠عٔ ٖشا ايعزر تهٕٛ بٛاقع )

 بكا يًٓغب ايغابل اٱؽاص٠ بعاي١ٝ .دٓٝ٘ عًٞ إ تٛطع ط
يًرباَر ايعار١ٜ طبكا يًبٝإ املضؾل صقِ   بايٓغب١ يًؾٗار٠ ا٭ف١ًٝ)ايهضت١ْٝٛ( عارعا :

(1 ) 
ب ايٛطاؾزٜٔ عٛا٤ َٔ رٍٚ عضب١ٝ أٚ ادٓب١ٝ اٚ اؾضٜك١ٝ تهٕٛ بايٓغب١ يًط٬ : عابعا

 ( 2ق١ُٝ ايؾٗار٠ ا٫ف١ًٝ طبكا يًبٝإ املضؾل صقِ )
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أَا بايٓغب١ يًرباَر اـاف١ تهٕٛ ق١ُٝ ايؾٗار٠ ا٭ف١ًٝ طبكا يًبٝإ املضؾل صقِ  : ثآَا 

(3 ) 
ق١ُٝ صعّٛ ايؾٗارات تكّٛ إراص٠ اؿغابات ٚايٛسزات اؿغاب١ٝ بايهًٝات بغزار  تاععا :

ايزصاعات ايعًٝا بايهاٌَ عغاب  –امل٪قت١ )امل٪١َٓ( ملضسًيت ايبهايٛصٜٛؼ ٚايًٝغاْػ 

ٚسذز٠ تطٜٛض ايٓظِ( باٱراص٠ ايعا١َ يًشغابات اـاف١  –)فٓزٚم اـز١َ ايتع١ًُٝٝ 

بإراص٠ اؾاَع١ بزٕٚ خقِ ايٓغب ايغٝار١ٜ عًٞ إ تكَٛو إراص٠ اؿغابات اـاف١ 

ًػ اؾاَع١ املؾاص إيٝ٘ ع١ غك ٖشٙ ايٓغب ٚاتٛطع املدققات املؾاص إيٝٗا بكضاص فباؾاَ

 .بعاي١ٝ 
تكّٛ ٚسز٠ تطٜٛض ايٓظِ بأدضا٤ ع١ًُٝ ايؾضا٤ اـاف١ بُٓاسز ايؾٗارات امل٪١َٓ نُا ٖٛ 

َتبع َع اٱراص٠ ايعا١َ يًُؾرتٜات ٚاملداطٕ ٚسيو بايتٓغٝل َع ايؾضنات املتدقق١   ٖشا 

اؾاَع١ ايغابل اٱؽاص٠  ٚإعزار َشنضات ايقضف طبكا يًٓغاب ايٛاصر٠ بكضاص فًػاجملاٍ 

 .بعاي١ٝ 
 0اؽٗض )ْقـ عٟٓٛ ( ٚسغب صفٝز نٌ قطاع عًٞ سز٠ 6ٜٚتِ ايقضف نٌ 

ميٓع َٓعا باتا إماؾ١ أٟ َقضٚؾات إماؾ١ٝ عًٞ مجٝع ايؾٗارات َٔ قبٌ ايهًٝات  عاؽضا :

َٔ قبٌ خظ١ٜٓ ايه١ًٝ  سغابات يهٌ ْٛع عًٞ سز٠ ح0ع33عًٞ إٕ ٜتِ ايتشقٌٝ باٱٜقاٍ 

  0َٔ إخ٤٬ طضف اـضٜر 
ؾُٝا فزص ؾٝ٘ قضاص فًػ  1/2/2019ٜطبل ٖشا ايكضاص اعتباصا َٔ  اؿارٟ عؾض :

ٜٚطبل  31/1/2019ٚاملُتز٠ سيت  23/1/2019بتاصٜخ  110اؾاَع١ ايغابل املٛمٛع صقِ 

  . ًػ اؾاَع١ اؿايٞ ؾُٝا ٖٛ َغتذزبتاصٜخ ف
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 املعادالت
 

 َعاري١ ؽٗار٠ ايه١ًٝ ايؿ١ٝٓ ايعغهض١ٜ

 

 8/5/1999( بتاصٜخ 87فزص قضاص ص٥ٝػ اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات صقِ )
باملٛاؾك١ ع٢ً اعتُضاص قضاص اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات مبعاري١ رصدات ايبهايٛصٜٛؼ 

ايعغهض١ٜ بٓظريتٗا املُٓٛس١ َٔ ٚاملادغتري ٚايزنتٛصاٙ ايت٢ متٓشٗا ايه١ًٝ ايؿ١ٝٓ 

ٚبؾضال  2004اؾاَعات املقض١ٜ َٔ نًٝات ا ٓزع١ ؾ٢ ايتدققات املٓاظض٠ ست٢ عاّ 

اعتٝؿا٤ َتطًبات ايكبٍٛ ٚايكٝز بهٌ رصد١ َع عزّ إرخاٍ أ١ٜ تعز٬ٜت ؾ٢ خط١ 

ايزصاع١ أٚ ا٫َتشإ أٚ ؾ٢ َٓح ايزصد١ ع٢ً إٔ ٜتِ تؾهٌٝ ؾ١ٓ َؾرتن١ َٔ ؾ١ٓ 

ا ٓزع٢ باجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات ٚايه١ًٝ ايؿ١ٝٓ ايعغهض١ٜ ملضادع١ املكضصات ايكطاع 

ٚتكزِٜ تكضٜضٖا إىل ؾ١ٓ املعار٫ت  2004ٚايرباَر ايزصاع١ٝ يًه١ًٝ ايؿ١ٝٓ ايعغهض١ٜ عاّ 

 ؾ٢ ٖشا ايؾإٔ.

 

 َعاري١ ايؾٗارات ايت٢ متٓشٗا داَع١ ا٭طٖض
 

ايزنتٛص ٚطٜض ايتعًِٝ ايعاىل ٚص٥ٝػ ضم  َشنض٠ ؾ٢ ٖشا ايؾإٔ ع٢ً ا٭عتاس ع

ع٢ً اعتباص ايزصدات ايع١ًُٝ ايت٢  29/6/1968اجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات ؾٛاؾل عٝارت٘ ؾ٢ 

 49متٓشٗا داَع١ ا٭طٖض َعاري١ ملجًٝتٗا ٚايت٢ متٓشٗا اؾاَعات اـامع١ يًكإْٛ صقِ 

 بؾإٔ تٓظِٝ اؾاَعات. 1972يغ١ٓ 
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 سسالةمىاصفات طباعة ال
 

 أٖزاف قٛاعز طباع١ ٚإخضاز ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ:
 

  مُإ عٗٛي١ ايكضا٠٤ ٚاٱط٬ع يًباسجني 

  مُإ إتباع ايكٛاعز ايع١ًُٝ ؾ٢ َٓٗذ١ٝ تٓظِٝ ايضعّٛ ٚا٭ؽهاٍ ٚاملضادع

 ٚاملكزَات ٚايٓتا٥ر.

  إَها١ْٝ تقٜٛض ايضعا٥ٌ ٚسؿظٗا إيهرتْٚٝا بؾهٌ ٫ٜ٪ثض ع٢ً قتٛاٖا ٚإعار٠

 إخضادٗا .

 .مُإ دٛر٠ ايطباع١ ٚايتذًٝز 

 .تكًٌٝ املغاسات ايتدظ١ٜٝٓ ٚتهًؿ١ ايطباع١ ٚايتذًٝز 

  إْؾا٤ ١ٜٖٛ منط١ٝ يًضعا٥ٌ ايع١ًُٝ ؾ٢ داَع١ طٓطا ٚتغٌٗٝ تبار ا َع اؾاَعات

 ا٭خض٣.
 

 
 

 ايكٛاعز ايعا١َ يًطباع١ ٚاٱخضاز
 

يًهتاب١ ؾ٢ ايقؿش١ عِ  20تطبع ايضعاي١ ع٢ً فؿشات ايكطع ايعار٣ يًهتاب بطٍٛ 

عِ )ميني عضب٢ ,  3.5عِ, ٜٚهٕٛ ا اَؿ ا٭بٝض ؾ٢ د١ٗ ايهعب قبٌ ايتذًٝز 14ٚعضض 

دضاّ بايًٝظص يًٓغد١ ايٛصق١ٝ ٚتكزّ ع٢ً اعطٛا١ْ  80ٜٚغاص إلًٝظ٣( ع٢ً ٚصم أبٝض 

 يًٓغد١ اٱيهرت١ْٝٚ.
اٜٚٔ ٚعٓ 13ٚايعٓاٜٚٔ اؾاْب١ٝ سذِ )أعٛر(  12تطبع ْقٛل ايضعاي١ غر سذِ 

 )اعٛر( 15ا٭بٛاب ٚايؿقٍٛ 

 Arabicيًضعا٥ٌ بايًػ١ اٱلًٝظ١ٜ, ٚخرTimes New Romanٜغتدزّ خر

Transparent .)يًضعا٥ٌ بايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايطباع١ ع٢ً ْاسٝيت ايٛصق١ )ٚد٘ ٚظٗض 

 ٜهتب عٓٛإ ايؿقٌ ؾ٢ ٚصم َغتك١ً

 ٜتِ تضتٝب ايضعاي١ ناٯت٢ :
 ايرتٜٚغ١ ٚاملكز١َ -
 يزصاعات ايغابك١َؾه١ً ايبشح ٚا -
 ايؿقٌ ٚا٭بٛاب -
 املضادع  -
 امل٬سل -
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يٕٛ اعٛر يضعا٥ٌ املادغتري  (Hard Cover)ٜتِ ػًٝز ايضعاي١ بػ٬ف فًب ًَؿٛف 

 ٚب٢ٓ يضعا٥ٌ ايزنتٛصاٙ َٚهتٛب ع٢ً ايػ٬ف بايًٕٛ ايشٖب٢ َا٢ًٜ:

 14إعِ اؾاَع١ ٚايه١ًٝ ٚايكغِ ايع٢ًُ أع٢ً ايُٝني غر سذِ  -
 ايضعاي١ يًشقٍٛ عًٝٗاايزصد١ املكز١َ  -
 إعِ ايباسح,أمسا٤ املؾضؾني. -
ٜهتب ع٢ً ايهعب : إعِ ايه١ًٝ ٚإعِ ايباسح باختقاص ٚعٓٛإ ايضعاي١ ٚع١ٓ  -

 تكزميٗا .
 وب إٔ ٜتِ إخضاز ايضعاي١ ؾ٢ ؽهًٗا ايٓٗا٢٥ بايرتتٝب ايتاىل : -
ي١ ؼت٣ٛ ايقؿش١ ا٭ٚىل ع٢ً إعِ اؾاَع١ ٚايه١ًٝ ٚايكغِ ايع٢ًُ ٚعٓٛإ ايضعا -

ٚاعِ ايباسح ٚايزصد١ ايع١ًُٝ املتكزّ  ا ٚاعِ ٚاملؾضف أٚ املؾضؾني ٚع١ٓ 

 تكزِٜ ايضعاي١. 
 (Abstract)ايقؿش١ ايجا١ْٝ ًَدك ايضعاي١  -

 ايقؿش١ ايجايج١ ا٫عت٬ٍٗ ٚاٱٖزا٤ ٚايؾهض -
 ايقؿش١ ايضابع١ )قا١ُ٥ قتٜٛات ايبشح( -
 قا١ُ٥ ا٭ؽهاٍ -
 قا١ُ٥ اؾزاٍٚ -
أٚ أبٛاب طبكا يًُٓٗر ايع٢ًُ يقك ا٭ٍٚ يطبٝع١ تكغِ ايضعاي١ إىل ؾقٍٛ  -

املؾه١ً ٚأٖزاف ايبشح ٚايزصاعات ايغابك١ ٚاملٓٗذ١ٝ املغتدز١َ ؾ٢ ايزصاع١ , 

 ٚيقك ا٭خري يًٓتا٥ر ٚايتٛفٝات ٜٚبزأ ايرتقِٝ َٔ ايؿقٌ ا٭ٍٚ.
عِ ٜٚتهٕٛ صقِ ايؾهٌ َٔ  1ٜتِ تضقِٝ ٚتغ١ُٝ ا٭ؽهاٍ أعؿٌ ايؾهٌ مبغاؾ١  -

( أ٣ 206ٚصقِ ايؾهٌ راخٌ ايؿقٌ بُٝٓٗا ؽضط٘ , َج٬ ؽهٌ صقِ ) صقِ ايؿقٌ

ايؾهٌ ايغارؼ ؾ٢ ايؿقٌ ايجا٢ْ ,أَا اؾزاٍٚ ؾٝتِ تغُٝتٗا ٚتضقُٝٗا أع٢ً 

 عِ ٜٚتبع ؾ٢ تضقُٝٗا ٚتغُٝتٗا ْؿػ املٓٗر ايغابل. 1اؾزٚاٍ َكزاص 
 تضقِ ايقؿشات ؾ٢ ايٛعر أع٢ً ايقؿش١. -
ق٢ ث٬خ َغتٜٛات ؾكر مبع٢ٓ اعتدزاّ ايعٓٛإ تضقِ ايعٓاٜٚٔ اؾاْب١ٝ عز أق -

ؾكر ٚأ٣ عٓاٜٚٔ ؾضع١ٝ راخ١ًٝ ٜغتدزّ  ا تضقِٝ  1/1/1ثِ  1/1ثِ  1ايؿضع٢ 

 باؿضٚف ٫ٜٚغتدزّ ؾ٢ املغت٣ٛ ا٭ٍٚ يًرتقِٝ أقٛاؼ.
ؾ٢ ساي١ ايضعّٛ ٚا٭ؽهاٍ ٚاـضا٥ر ٚايقٛص ايت٢ تغتػضم فؿشات نبري٠ اؿذِ  -

ٝ٘ ط٢ ٖشٙ ايقؿشات ست٢ تت٤٬ّ َع سذِ ؾٝذب ٚمعٗا ؾ٢ ًَشل ٜتِ ؾ

 ايضعاي١.

املٛاؾك١ قضص  31/7/2006ٚاملُتز٠ ست٢  25/7   ٚبايعضض ع٢ً فًػ اؾاَع١

بؾإٔ قٛاعز َٚٛافؿات صعاي١  18/7/2006ع٢ً قضاص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   

 املادغتري ٚايزنتٛصاٙ بهًٝات اؾاَع١ ايٛاصر٠ باملشنض٠ املعضٚم١.
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 اليظاو التأديبى

 
ع٢ً أْٗٝعترب  ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات124تٓك املار٠ )

 كايؿ١ تأرٜب١ٝ نٌ إخ٬ٍ بايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايتكايٝز اؾاَع١ٝ ٚع٢ً ا٭خك:

 ا٫عُاٍ املد١ً بٓظاّ ايه١ًٝ أٚ املٓؾأ٠ اؾاَع١ٝ. -
ملزبض عٔ سنٛص ايزصٚؼ تعطٌٝ ايزصاع١ أٚ ايتشضٜض عًٝ٘ اٚ ا٫َتٓاع ا -

 ٚاحملامضات ٚا٭عُاٍ اؾاَع١ٝ ا٭خض٣ ايت٢ تكن٢ ايًٛا٥ر باملٛاظب١ عًٝٗا.
نٌ ؾعٌ ٜتٓاؾ٢ َع ايؾضف ٚايهضا١َ أٚ كٌ عغٔ عري ٚعًٛى راخٌ اؾاَع١  -

 ٚخاصدٗا.
 نٌ إخ٬ٍ بٓظِ ا٫َتشإ أٚ ا ز٤ٚ اي٬طّ ي٘ ٚنٌ غؿ ؾ٢ اَتشإ أٚ ؽضٚع ؾٝ٘. -
 يًُٓؾأت ٚا٭دٗظ٠ أٚ املٛار أٚ ايهتب اؾاَع١ٝ أٚ تبزٜزٖا.نٌ إت٬ف  -
نٌ تٓظِٝ يًذُعٝات راخٌ اؾاَع١ أٚ ا٫ؽرتاى ؾٝٗا بزٕٚ تضخٝك عابل َٔ  -

 ايغًطات اؾاَع١ٝ املدتق١.
تٛطٜع ايٓؾضات أٚ إفزاص دضا٥ز سا٥ر بأ١ٜ فٛص٠ بايهًٝات أٚ مجع تٛقٝعات  -

 دتق١.بزٕٚ تضخٝك عابل َٔ ايغًطات اؾاَع١ٝ امل
ا٫عتقاّ راخٌ املبا٢ْ اؾاَع١ٝ أٚ ا٫ؽرتاى ؾ٢ َظاٖضات كايؿ١ يًٓظاّ ايعاّ  -

 ٚاٯراب.

ع٢ً  : ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات َٔ سات اي٥٬ش١ 125تٓك املار٠ 

نٌ طايب ٜضتهب غؾًا   اَتشإ أٚ ؽضٚعًا ؾٝ٘ ٜٚنبر   ساي١ تًبػ يضد٘ ايعُٝز  إٔ

١ٓ ا٫َتشإ ٚحيضّ َٔ رخٍٛ ا٫َتشإ ؾٝباقٞ املٛار ٜٚعترب أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ َٔ ؾ

  .ايطايب صاعبًا   مجٝع َٛار ٖشا ا٫َتشإ ٚحياٍ إي٣ُذًػ ايتأرٜب
أَا   ا٭سٛاٍ ا٭خض٣ ؾٝبطٌ ا٫َتشإ بكضاص َٔ فًػ ايتأرٜب أٚفًػ ايه١ًٝ 

  .ايهؾـ عٔ ايػؿٜٚرتتب عًٝ٘ بط٬ٕ ايزصد١ ايع١ًُٝ إسا ناْ  قز َٓش  يًطايبكبٌ 
ايعكٛبات  :َٔ سات اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات  126َار٠ 

 ايتأرٜب١ٝ ٖٞ

  .ايتٓبٝ٘ ؽؿا١ٖ أٚ نتاب١ .1

  .اٱْشاص .2

 اؿضَإ َٔ بعض اـزَات ايط٬ب١ٝ .3

  .اؿضَإ َٔ سنٛص رصٚؼ أسز املكضصات ملز٠ ٫ ػاٚط ؽٗضًا .4

 ايؿقٌ َٔ ايه١ًٝ ملز٠ ٫ ػاٚط ؽٗضًا .5
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  .اؿضَإ َٔ ا٫َتشإ   َكضص أٚ أنجض .6

ٚقـ قٝز ايطايب يزصد١ املادغتري أٚ ايزنتٛصاٙ ملز٠ ٫ ػاٚط ؽٗضٜٔ أٚ ملز٠  .7

  .ؾقٌ رصاعٞ

  .إيػا٤ اَتشإ ايطايب   َكضص أٚ أنجض .8

  .ايؿقٌ َٔ ايه١ًٝ ملز٠ ٫ ػاٚط ؾق٬ً رصاعًٝا .9

  .اؿضَإ َٔ ا٫َتشإ   ؾقٌ رصاعٞ ٚاسز أٚ أنجض .10

  .َإ ايطايب َٔ ايكٝز يًُادغتري أٚ ايزنتٛصاٙ َز٠ ؾقٌ رصاعٞ أٚ أنجضسض .11

  .ايؿقٌ َٔ ايه١ًٝ ملز٠ تظٜز ع٢ً ؾقٌ رصاعٞ .12

ايؿقٌ ايٓٗا٥ٞ َٔ اؾاَع١ ٜٚبًؼ قضاص ايؿقٌ إىل اؾاَعاتا٭خض٣ ٜٚرتتب  .13

داَعات  عًٝ٘ عزّ ف٬س١ٝ ايطايب يًكٝز أٚ ايتكزّ إىل ا٫َتشاْات  

  .ايعضب١ٝمجٗٛص١ٜ َقض 
جملًػ اؾاَع١ إٔ ٜعٝز ايٓظض   ايكضاص ايقارص بايؿقٌ ايٓٗا٥ٞ بعز َنٞ ث٬خ 

عٓٛات ع٢ً ا٭قٌ َٔ تاصٜخ فزٚص ايكضاص ٫ٚ وٛط ايطعٔ ع٢ً ايكضاص ايقارص َٔ فًػ 

تأرٜب ايط٬ب إ٫ بطضٜل ا٫عت٦ٓاف ايش٣ ٜكزّ َٔ ايطايب إىل ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص 

ٍ مخغ١ عؾض َٜٛا َٔ تاصٜخ إب٬غ٘ بايكضاص ٜٚعضض ايكضاص بعز سيو ص٥ٝػ اؾاَع١ خ٬

ع٢ً فًػ ايتأرٜب ا٭ع٢ً باؾاَع١ بض٥اع١ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ 

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ 129يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ طبكا يٓك املار٠ )

 تٓظِٝ اؾاَعات.
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 مكافأة مياقصة السسائل للعاملني مً غري أعضاء ًٍئة التدزيس
 

رنتٛصاٙ( يًعاًَني َٔ غري أعنا٤ ١٦ٖٝ -َهاؾأ٠ ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ )َادغتري

 ايتزصٜػ: 
 

َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ  293ٓك ايؿكض٠ ا٭خري٠ َٔ املار٠ ت

َٓح املغاعزٕٚ ٚايعُاٍ ايؿٕٓٝٛ با٭قغاّ اييت تتِ بٗا ايضعا٥ٌ ٚنشيو  :اؾاَعات ع٢ً

ايعإًَٛ بإراصات ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚاٱٜؿار ٚاملهتب١ َهاؾأ٠ قزصٖا َا١٥ دٓٝ٘ 

يضعا٥ٌ املادغتري َٚا٥تإ دٓٝ٘ يضعا٥ٌ ايزنتٛصاٙ, ٚع٢ً إٔ تٛطع سق١ًٝ ٖشٙ املبايؼ 

ت٢ ٜنعٗا فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ باؾاَع١ ع٢ً أ٫ ع٢ً ايعاًَني ٚؾكا يًكٛاعز اي

 تظٜز املهاؾأ٠ ايت٢ متٓح يًؿضر ع٢ً ث٬مثا١٥ دٓٝ٘ عٜٓٛا.

 

 قضاصات فًػ ايزصاعات ايعًٝا ملهاؾأ٠ ايضعا٥ٌ 
 

املٛاؾك١ ع٢ً  20/2/1998قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢ 

ٚمع ايكٛاعز املٓظ١ُ يقضف َهاؾأ٠ ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ )املادغتري ٚايزنتٛصاٙ( يًغار٠ 

ايعاًَني َٔ غري أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بتٛطٜع املبايؼ املدقق١  شٙ املهاؾآت طبكا 

 ايتاىل:% يًذاَع١  ٚتٛطع ع٢ً ايٓشٛ 25% َٔ املبًؼ يًه١ًٝ, 75يًكٛاعز ايتاي١ٝ: ؽقٝك 

 ت ايع١ًُٝايهًٝا

% َٔ املبايؼ املدقق١ يًه١ًٝ يًُغاعزٜٔ ٚايعُاٍ ايؿٕٓٝٛ با٭قغاّ ايع١ًُٝ ايت٢ 11 .1

تتِ بٗا ايضعا٥ٌ ع٢ً إٔ ٜٛطع املبًؼ سغب عزر ايضعا٥ٌ ايت٢ ميٓشٗا ايكغِ خ٬ٍ 

 ؾرت٠ اعتشكام املهاؾأ٠.

 ايه١ًٝ.% يًعاًَني بإراصات ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚاٱٜؿار ٚاملٓح ٚاملهتب١ ب35 .2

% يًذٗات اٱراص١ٜ املعا١ْٚ يًزصاعات ايعًٝا ٚاٱٜؿار ٚاملٓح ٚاملهتب١ ٜتِ تٛطٜع 15 .3

املبايؼ املدقق١ بٓا٤ ع٢ً نؾٛف ٜتِ اعتُارٖا َٔ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص ٚنٌٝ 

 ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ.
 ايهًٝات ايٓظض١ٜ

 ايعًٝا.%َٔ املبًؼ املدقك يًه١ًٝ يًعاًَني بايزصاعات 01 .1

 % يٲٜؿار ٚاملٓح.25 .2

 % يًُهتب١.25 .3

% يٮقغاّ ايع١ًُٝ ايت٢ تتِ بٗا ايضعا٥ٌ ٚاملٓاقؾات ايع١ًُٝ ع٢ً إٔ ٜٛطع املبًؼ 20 .4

 سغب عزر ايضعا٥ٌ ايت٢ ميٓشٗا ايكغِ خ٬ٍ ؾرت٠ اعتشكام املهاؾآت.

إٔ ٜتِ تٛطٜع ايعًٝا ٚاٱٜؿار ٚاملٓح ٚاملهتب١ ع٢ً  ت% يًذٗات اٱراص١ٜ املعا١ْٚ يًزاصعا10 .5

 ٖشٙ املبايؼ بٓا٤ ع٢ً نؾٛف ٜتِ اعتُارٖا َٔ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ.

تعزٌٜ ايكضاص  15/6/1999قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ ؾ٢ 

 –بؾإٔ ايكٛاعز املٓظ١ُ يقضف َهاؾأ٠ ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ )َادغتري 20/8/1999ايقارص ؾ٢ 
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َٔ اي٥٬ش١  293ٔ غري أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ أعُا٫ يٓك املار٠ رنتٛصاٙ( يًعاًَني َ

ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تظِٝ اؾاَعات ٚسيو بتشٌٜٛ ايٓغب املدقق١ يًذٗات اٱراص١ٜ 

املعا١ْٚ إىل ْغب١ ايزصاعات ايعًٝا ع٢ً إٔ تكّٛ ايزصاعات ايعًٝا بتشزٜز ايغار٠ املتعاْٚني 

بايهؾٛف اـاف١ بايزصاعات ايعًٝا ٚسيو ع٢ً  َعٗا ٱلاط ٖشٙ ايضعا٥ٌ ٚإماؾ١ أمسا٥ِٗ

 ايٓشٛ ايتاىل :

ٚدًغ١  20/8/1998قضص فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًغت٘ بتاصٜخ 

% َٔ إمجاىل املبًؼ املغتشل يًعاًَني بإراص٠ اؾاَع١ 25قٛاعز تٛطٜع ْغب١  15/6/1999

 ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :

 40 ايعًٝا ٚاؾٗات املعا١ْٚ يًزصاعات ايعًٝا.% َٔ املبايؼ املدقق١ يًزصاعات 

 35.يٲراص٠ ايعا١َ يًع٬قات ايجكاؾ١ٝ % 

 15اٱراص٠ ايعا١َ يًُهتبات % 

 10.َهتب ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ % 

ٜٚتِ تٛطٜع ٖشٙ املبايؼ بٓا٤ ع٢ً نؾٛف ٜتِ اعتُارٖا َٔ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص 

 اعات ايعًٝا ٚايبشٛخ , يًعاًَني بإراصات اؾاَع١.ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزص

 

 َهاؾأ٠ اٱراصٜني ؾ٢ ا٫َتشاْات ايؾؿ١ٝٗ
 

باملٛاؾك١ ع٢ً تؾهٌٝ  30/12/2002فًػ اؾاَع١ ظًغت٘ ؾ٢  قضاص  فزص 

ؾ١ٓ إراص١ٜ َٔ ايعاًَني بايه١ًٝ ٚاؾاَع١ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ بايه١ًٝ يًُعا١ْٚ ؾ٢ 

دًغ١ َع عزّ فضف أ٣  20إعزار ٚتٓظِٝ أعُاٍ ا٫َتشاْات بٛاقع عنٛ ٚاسز يهٌ 

ّٜٛ عٔ نٌ رٚص َٔ أرٚاص  20دًغات  ِ ٜٚتِ فضف َهاؾأ٠ ؽا١ًَ يًذ١ٓ املعا١ْٚ بٛاقع 

شإ ع٢ً إٔ ٜقزص بِٗ قضاص َٔ ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص عُٝز ايه١ًٝ املدتك ٜٚكتقض ا٫َت

فضف َهاؾأ٠ ا٫َتشاْات ايتطبٝك١ٝ ٚايؾؿ١ٜٛ ع٢ً ايهًٝات ايت٢ تٓك يٛا٥شٗا ايزاخ١ًٝ 

 ع٢ً عكزٖا. 

باملٛاؾك١ ع٢ً صؾع أمسا٤  31/12/2013ٚفزص قضاص فًػ اؾاَع١ ظًغت٘   

 املؾاصن١ ؾ٢ أعُاٍ ا٫َتشاْات ايؾؿ١ٝٗ. املزصعني املغاعزٜٔ َٔ

 

 فضف بزٍ اْتكاٍ املعاصٜٔ إعاص٠ راخ١ًٝ 
 

ع٢ً ايضأ٣  10/9/2000ٚاؾل ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص / ص٥ٝػ اؾاَع١ ؾ٢ 

ايكا٢ْْٛ اـال بأسك١ٝ ايغار٠ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ به١ًٝ طب ا٭عٓإ املعاصٜٔ إعاص٠ 

ات املقض١ٜ اـاف١ ؾ٢ فضف ْؿكات اْتكا ِ َٔ راخ١ًٝ بزٕٚ َضتب يًتزصٜػ باؾاَع

 -َادغتري  –قٌ اقاَتِٗ إىل َكض اؾ١ٗ املٓتزبني إيٝٗا ٭عُاٍ ا٫َتشاْات بٗا )ربًّٛ 

رنتٛصاٙ( طبكا يًكٛاعز املعٍُٛ بٗا بعز اعتُار ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص عُٝز ايه١ًٝ 

٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ َٔ اي٬ 296ي٬عتُاصات املعز٠ يشيو ٚع٬ُ يٓك املار٠ 

 .1972يغ١ٓ  49اؾاَعات صقِ 
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 مناذد 

 
 جامعة طيطا

     كلًة

 

 ذلضس ضبط واقعة غض

 

 

أْ٘ ؾ٢ ّٜٛ             املٛاؾل      /     /            ٚؾ٢ ايغاع١  أ٣ بعز َدضٚص   رقٝكد١ َدٔ بزاٜد١     

متندددددددددددددبر   به١ًٝ  ا٫َتشإ ٚمبعضؾتٓا مٔ ٬َس  ايًذ١ٓ صقِ

ايطايب ٚصقِ دًٛع٘ راخٌ ؾ١ٓ ا٫َتشإ َٚعد٘ أرا٤ غدؿ عبداص٠ عدٔ   أثٓدا٤ أرا٤ اَتشدإ       

      َار٠

 (     مبر ا٭ر٠ ؾ٢ )   ( ٚنإ ايطايب ٚقتٗا ) 

ٜٚعضض املٛمٛع ع٢ً ا٭عتاس ايزنتٛص /ص٥ٝػ ايهدٓرتٍٚ ٚا٭عدتاس ايدزنتٛص /عُٝدز ايهًٝد١      

 ٫ؽاس اي٬طّ قاْْٛا.

 َضاقب ايًذ١ٓ    ٚقز ٚقع ع٢ً قنض اينبر ايغٝز / 

 

 ذلسز واقعة الضبط

 

 اٱعِ:

 ايٛظٝؿ١:

 ايتٛقٝع:                                  
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 جامعة طيطا

 كلًة

 تكسيس سيىى

 ايزنتٛصاٙ –عٔ ايتكزّ ايزصاع٢ يطايب رصاعات عًٝااملغذٌ يزصد١ : املادغتري 

 إىل:           ايؿرت٠  َٔ :     

 

 بًاىات متأل مبعسفة إدازة الدزاسات العلًا بالكلًة 

         إعِ ايطايب : 

   تاصٜخ ايتغذٌٝ : )َٛاؾك١ فًػ ايزصاعات ايعًٝا باؾاَع١(

  

      تاصٜخ املز ايغابل:

 

َكزاص َاألضٙ 

ايباسح ست٢ ا٭ٕ 

ؾ٢ عج٘ )تكضٜض 

 ٚفؿ٢ ٚن٢ُ(

َكزاص َاتبك٢ 

يًباسح ٱلاطٙ 

 صعايت٘

َز٣ تكزّ أٚ تعجض 

ايباسح خ٬ٍ ايعاّ 

ايزصاع٢ املام٢ 

 ٚاعباب سيو

ايتاصٜخ املتٛقع 

 ٱلاط ايبشح

 ْتٝذ١ ساي١ ايطايب

 ٜغتُض ؾ٢ عج٘ -أ    

)                   ( 

حيضّ َٔ ا٫عتُضاص ؾ٢ -ب    

 رصاعت٘ ًٜٚػ٢ تغذًٝ٘

)                ( 

 

ايباسح عٛا٤ بايٓغب١ يهتاب١ اٱطاص ايٓظض٣ أٚ أرٚات تكضٜض ٚفؿ٢ ٚن٢ُ عُا ألظٙ 

 ايزصاع١ مجع ايبٝاْات ٚؼًًٝٗا , نتاب١ ؾقٍٛ ايضعاي١ .. اخل.

 

 تىقًع السادة املصسفني 9

0.  

0.  

3.  

0.  

 يعتند

 وكًل الكلًة لصئىٌ الدزاسات العلًا والبرىث 
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 منىذد تكسيس الصالذًة
 

 

     اؾٓغ١ٝ    يًطايب  ايضعاي١ : 

      ايتدقك :    ايكغِ ايع٢ًُ : 

 تاصٜخ َٛاؾك١ ايه١ًٝ ع٢ً ايكٝز:     /    /      .تاصٜخ َٛاؾك١ اؾاَع١ ع٢ً ايكٝز    /      /

 /      / :  " فًػ ايزصاعات"تاصٜخ املٛاؾك١ ع٢ً ايتغذٌٝ 

       عٓٛإ ايضعاي١ : )بايًػ١ ايعضب١ٝ(: 

  

       ١(: عٓٛإ ايضعاي١ : )بايًػ١ اٱلًٝظٜ

  

 ايتكضٜض : ايضعاي١ فاؿ١ يًُٓاقؾ١

 ؾ١ٓ اٱؽضاف:

 إلاساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام م

0  

0  

3  

0  

1  

لجان إلاشراف املشترك : يمكن زيادة لجنة إلاشراف إلى خمسة أعضاء لرسائل الذكحوراه ورلك فى حالة وجود أكثر 

 فيكوهوا بصوت واحذ مقترح لجنة الحكم واملناقشة:من مشرف أجنبى 

 الجامعة الكلية الوظيفة إلاسم م

0     

0     

3     

0     

1     

 رئيس لجنة املناقشة والحكم:

 الاسم:

  ألاسحار الذكحور رئيس القسم :     ألاسحار الذكحور املشرف الرئيس ى:  

  

     ألاسحار الذكحور وكيل الكلية للذراسات العليا والبحوث : 

 

 يعحمذ                                                                             

 ألاسحار الذكحور عميذ الكلية                                                             
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 جامعة طيطا

  كلًة

 الدزاسات العلًاإدازة 
 

 مركسة

 يًعضض ع٢ً ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص /ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 بؾإٔ تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقؾ١

   اؾٓغ١ٝ     يًطايب          يضعاي١ : 

    ايتدقك    ايكغِ ايع٢ًُ : 

 َٛاؾك١ اؾاَع١ ع٢ً ايكٝز    /      /تاصٜخ  تاصٜخ َٛاؾك١ ايه١ًٝ ع٢ً ايكٝز:     /    /     

  /    /       :"فًػ ايزصاعات"تاصٜخ املٛاؾك١ ع٢ً ايتغذٌٝ 

   عزر عٓٛات املز ايغابك١ :  تاصٜخ اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ:     /    /      

        عٓٛإ ايضعاي١ : )بايًػ١ ايعضب١ٝ(: 

 تؾهٌٝ ؾ١ٓ اٱؽضاف:

 إلاسااااااااااااااااااااااااااااااااااااام م
0  
0  
3  
0  
1  

 جشكيل لجنة الحكم واملناقشة:

 الجامعة الكلية الوظيفة إلاسم م
0     
0     
3     
0     
1     

ثاريخ اقتراح مجلس القسم للخشكيل    /      /      ثاريخ العرض على لجنة الذراسات العليا للخشكيل:   /     /     

 تاصٜخ َٛاؾك١ فًػ ايه١ًٝ ع٢ً ايتؾهٌٝ    /      /      

     ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ           إراص٠ ايزصاعات ايعًٝا بايه١ًٝ

 عُٝز ايه١ًٝ

 

 اٱراص٠ ايعا١َ  يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 اٱراص٠ املدتق١  

 ٜعتُز املزٜض ايعاّ                    َزٜض اٱراص٠    املدتك             

  

 ا٭عتاس ايزنتٛص ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١                                                    

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ 
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 طيطاجامعة 

 كلًة

 إدازة الدزاسات العلًا
 

 استنازة  قًد دبلىو

 
 صقِ اٱٜقاٍ ٚتاصي٘

 َغذٌ ايه١ًٝ

 تقضف ٖشٙ ا٫عتُاص٠ فاْا

 رصاعات عًٝا 1اعتُاص٠ صقِ 

 ٜضؾل بٗشا ايطًب ا٭ٚصام املٛمش١ خًؿ٘

 

     به١ًٝ     طًب قٝز يزبًّٛ

   رٜاْت٘  دٓغٝت٘    اعِ ايطايب ٚيكب٘

       /    /          قٌ امل٬ٝر  تاصٜخ امل٬ٝر:  

         قٌ اٱقا١َ: 

         عٓٛإ ايطايب: 

       ٚظٝؿت٘ اؿاي١ٝ َٚهإ عًُ٘ )إسا نإ َٛظؿا( 

       ايزصدات ايع١ًُٝ ٚامل٪٬ٖت ايع١ًُٝ

      ٚتٛاصيٗا ٚتكزٜضٙ ؾٝٗا ٚاؾٗات اؿافٌ َٓٗا عًٝٗا

        َار٠ ايتدقك ٚتكزٜضٙ ؾٝٗا

       ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص عُٝز ايه١ًٝ: 

       أصدٛ ايتؿنٌ باؽاس اي٬طّ مٛ قٝز٣ يزبًّٛ 

ٚأتعٗز با٫ْتظاّ ؾ٢ ايزصاع١ اْتظاَا نا٬َ نُا أتعٗز باتباع قٛاْني اؾاَع١ ٚيٛا٥شٗا ْٚظُٗا بهٌ 

 رق١ .

 

 ٚتؿنًٛا بكبٍٛ ٚاؾض ا٫سرتاّ

 تٛقٝع ايطايب

 طٓطا ؾ٢   /       /
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 معة طيطاجا

 كلًة

 إدازة الدزاسات العلًا

 ( للدكتىزاه واملاجستري1استنازة )

 قٝز ربًّٛ

 صقِ اٱٜقاٍ ٚتاصي٘

 َغذٌ ايه١ًٝ

 تقضف ٖشٙ ا٫عتُاص٠ فاْا

      به١ًٝ    طًب قٝز يزصد١

تاصٜخ امل٬ٝر:    /    /      رٜاْت٘  دٓغٝت٘    اعِ ايطايب ٚيكب٘

    قٌ امل٬ٝر      

         اٱقا١َقٌ 

         عٓٛإ ايطايب 

       ٚظٝؿت٘ اؿاي١ٝ َٚهإ عًُ٘ )إسا نإ َٛظؿا( 

       ايزصدات ايع١ًُٝ ٚامل٪٬ٖت ايع١ًُٝ  

      ٚتٛاصيٗا ٚتكزٜضٙ ؾٝٗا ٚاؾٗات اؿافٌ َٓٗا عًٝٗا

        َار٠ ايتدقك ٚتكزٜضٙ ؾٝٗا 

   ايغٝز ا٭عتاس ايزنتٛص عُٝز ايه١ًٝ

    ؾ٢ قغِ   ايتؿنٌ باؽاس اي٬طّ مٛ قٝز٣ يزصد١  أصدٛ

ٚأتعٗز با٫ْتظاّ ؾ٢ ايزصاع١ أٚايبشح  شٙ ايزصد١ اْتظاَا نا٬َ نُا أتعٗز باتباع قٛاْني اؾاَع١ 

 ٚيٛا٥شٗا ْٚظُٗا بهٌ رق١ .

 ٚتؿنًٛا بكبٍٛ ٚاؾض ا٫سرتاّ

 تٛقٝع ايطايب

 طٓطا ؾ٢   /       /

 ايعًٝا باؾاَع١إىل َضاقب١ ايزصاعات 

 ثِ ٚاؾل فًػ ايه١ًٝ ظًغت٘ املٓعكز٠    /       /   ٚاؾل فًػ ايكغِ ظًغت٘ 

         ع٢ً قٝز ايطايب

    ؼ  إؽضاف :ايغٝز/    يزصد١ 

     ايغٝز /

     ايغٝز/

          ؾ٢ َٛمٛع 

        عٓٛإ ايضعاي١ : )بايًػ١ ايعضب١ٝ(: 

       عٓٛإ ايضعاي١ : )بايًػ١ اٱلًٝظ١ٜ(: 

        ع٢ً إٔ وض٣ ايطايب ايبشح ؾ٢ : 

 

 ٚتؿنًٛا بكبٍٛ ٚاؾض ا٫سرتاّ

 عُٝز ايه١ًٝ      َغذٌ ايزصاعات ايعًٝا 

 .تشنض اؾ١ٗ أٚ املعٌُ ايش٣ عٝكّٛ ؾٝ٘ ايطايب بإدضا٤ ايبشح تشنض ٚظٝؿ١ املؾضف ٚؽقق٘ ايزقٝل
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 جامعة طيطا

 اإلدازة العامة للدزاسات العلًا والبرىث

 

. 

 

 مركسة

 يًعضض ع٢ً فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 
      بؾإٔ تعزٌٜ ؾ١ٓ اٱؽضاف ع٢ً صعاي١ ايطايب / 

 داَع١ طٓطا    به١ًٝ   ٚاملكٝز يزصد١

 عبل إٔ ٚاؾل فًػ ايه١ًٝ      /   /   ٚاؾاَع١ ؾ٢   /   /    ع٢ً تغذٌٝ

 داَع١ طٓطا  به١ًٝ   يزصد١      ايطايب

  ٚسيو ؾ٢ َٛمٛع

 

  ؼ  إؽضاف ايغار٠ :

       ا٭عتاس ايزنتٛص  (1

       ا٭عتاس ايزنتٛص  (2

      ا٭عتاس ايزنتٛص  (3

       ا٭عتاس ايزنتٛص  (4
امل٪صذ ؾ٢   /    /     ع٢ً تعزٌٜ   بهتابٗا صقِ /    ٚقز أؾارت ن١ًٝ 

 املشنٛص عٝح تقبح ؾ١ٓ اٱؽضاف بعز ايتعزٌٜ ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :ؾ١ٓ اٱؽضاف ع٢ً صعاي١ ايطايب 

      ا٭عتاس ايزنتٛص  (1

      ا٭عتاس ايزنتٛص  (2

      ا٭عتاس ايزنتٛص  (3

       ا٭عتاس ايزنتٛص  (4

 

 لرلك فاألمس معسوض على دللس الدزاسات العلًا والبرىث

 بسجاء التكسو باليظس فى املىافكة
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 جامعة طيطا

 العامة للدزاسات العلًا والبرىثاإلدازة 

 
 

 تكسيس جلية احلكه

 

      ع٢ً ايضعاي١ املكز١َ َٔ ايطايب / 

          يًشقٍٛ ع٢ً رصد١

 بؾإٔ تؾهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ع٢ً ايضعاي١ املكز١َ َٔ بٓا٤ ع٢ً قضاص فًػ ايه١ًٝ      /   /    

        ايطايب/  

           يًشقٍٛ ع٢ً رصد١

 َٚٛمٛعٗا:

 

 َٔ ايغار٠ :

       ا٭عتاس ايزنتٛص  (1

      ا٭عتاس ايزنتٛص  (2

      ا٭عتاس ايزنتٛص  (3

      ا٭عتاس ايزنتٛص  (4

 

املٛاؾل /   /    مبب٢ٓ ايه١ًٝ ملٓاقؾ١   ّٜٛ    ٚقز ادتُع  ايًذ١ٓ ؾ٢ ايغاع١ 

 ايطايب ؾ٢ صعايت٘.

 ايؿضر١ٜ املضؾك١ تض٣ ايًذ١ٓ إٔ :ٚؾ٢ م٤ٛ ؾشك ايضعاي١ املكزَ٘ َٔ ايطايب نُا ٖٛ َٛمح بايتكاصٜض 

 

 

 

 ٚقز ْاقؾ  ايًذ١ٓ ايطايب ٚاتنح إٔ :

 

 

 

 ٚسيو تٛمح ايًذ١ٓ

 

 

 

 أعنا٤ ايًذ١ٓ

)          (  )          (  )          (  )          ( 
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 وشازة التعلًه العاىل

 اإلدازة العاو للىافديً

 
 

 استنازة بًاىات

 

ؾ٢ ا٫يتشام بايزصاعات ايعًٝا ؾ٢ داَعات حيضصٖا ايطايب ايٛاؾز ايش٣ ٜضغب 

 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

 

 

 تاصٜخ امل٬ٝر  /    /  دٓغٝت٘     إعِ ايطايب/

      ْٛع دٛاط ايغؿض ايش٣ حيًُ٘ ٚصقُ٘ ٚتاصي٘ ٚدٗت٘: 

       ( راخٌ اؾُٗٛص١ٜ : 1قٌ اٱقا١َ 

        ( خاصز اؾُٗٛص١ٜ :2

         ْٛع اٱقا١َ: 

   دٓغ١ٝ ا٭ّ :  دٓغ١ٝ ا٭ب :  ٱدتُاع١ٝ: )َتظٚز أٚ أعظب(:اؿاي١ ا

      دٓغ١ٝ ايظٚز أٚ ايظٚد١ إسا نإ ايطايب َتظٚدا: 

 

 َٛقـ ايطايب َٔ ْاس١ٝ املٛصر املاىل يًزصاع١ ؾ٢ م٤ٛ اٯت٢ :

    د١ٗ ايتٌُٜٛ     َضؽح ملٓش١ رصاع١ٝ 

       َبعٛخ َٔ قبٌ سهَٛت٘ َٚز٠ ايبعج١: 

        ايزصاع١ ع٢ً ْؿكت٘ اـاف١ : 

       امل٪ٌٖ ايزصاع٢ ٚتاصٜخ اؿقٍٛ عًٝ٘: 

      اؾاَع١ أٚ ايه١ًٝ أٚ املعٗز ايش٣ سقٌ َٓ٘ ع٢ً امل٪ٌٖ : 

        ايتكزٜض ايعاّ ؾ٢ امل٪ٌٖ: 

        ايه١ًٝ املضار ا٫يتشام بٗا: 

    تٛصاٙ( ٚايتدقك: رن –َادغتري  –ايزصد١ املضار اؿقٍٛ عًٝٗا : )ربًّٛ 

 

 تٛقٝع ايطايب

 

 

        صأ٣ ايه١ًٝ ؾ٢ قبٛي٘ َعتُزا: 

       صأ٣ اؾاَع١ ؾ٢ قبٛي٘ َعتُزا باـامت: 
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 جامعة طيطا

 اإلدازة العامة للدزاسات العلًا والبرىث

 
 

 مركسة

 يًعضض ع٢ً فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؾإٔ إٜكاف قٝز

 

         ايطايب /  

 داَع١ طٓطا  به١ًٝ   يزصد١ ٚاملكٝز

 ع٢ً         ٚفًػ اؾاَع١     /      /        عبل إٔ ٚاؾل فًػ ايه١ًٝ      /      /    

 داَع١ طٓطا  به١ًٝ   يزصد١   قٝز ايطايب 

امل٪صذ ؾ٢   /    /     بؾدددإٔ َٛاؾك١فددددددًػ ايه١ًٝ      بهتابٗا صقِ /   ٚقز أؾارت ن١ًٝ 

 اعتباصًا َٔ   /    /       ٚست٢     /    /        ع٢ً إٜكاف ايطايب املشنٛص ملز٠   /    / 

 278( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات ٚاملعزي١ بايكضاص ايٛطاص٣ صقِ /69ٚتٓك املار٠ )

ؿضقتني خ٬ٍ ع٢ً: ٚوٛط جملًػ ايًه١ٝ إٔ ٜٛقـ قٝز ايطايب ملز٠ عٓتني َتتايٝتني أٚ َت 1981يغ١ٓ 

 عٓني ايزصاع١ ٚؾ٢ ساي١ اينضٚص٠ وٛط جملًػ اؾاَع١ طٜار٠ َز٣ ٚقـ ايكٝز 

باملٛاؾك١ ع٢ً ايتؿٜٛض ؾ٢ اختقافات٘ ؾ٢ إٜكاف ايكٝز  25/7/1985ٚقز قضص فًػ اؾاَع١   

َٔ يًط٬ب ٚقبٍٛ أعشاصِٖ عٔ أرا٤ ا٫َتشاْات جملًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ طبكا يًؿكض٠ ا٭خري٠ 

 ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓكٝش١ٜ يكإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات.69املار٠ )

 

 يشيو

 ؾا٭َض َعضٚض ع٢ً فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 بضدا٤ ايتهضّ بايٓظض ؾ٢ املٛاؾك١                            
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 جامعة طيطا

 اإلدازة العامة للدزاسات العلًا والبرىث

 
 

 إقــــــــــــــــساز

 

املٛقعني أرْاٙ ) أعنا٤ ؾ١ٓ املٓاقؾ١ ٚاؿهِ ( ع٢ً صعاي١ املادغتري / ايزنتٛصاٙ, املكز١َ َٔ ْكض مٔ 

 بكغِ     ايطايب /

بأْ٘ ٫ تٛدز ف١ً قضاب١ بٝٓٓا مٔ أعنا٤ ايًذ١ٓ أٚ بني أسز َٓا َع ايطايب ست٢ ايزصد١ ايضابع١, 

  0ٖٚشا إقضاص َٓا بشيو 

 

 أعنا٤ ؾ١ٓ املٓاقؾ١ ٚاؿهِ 

 

 ايتٛقٝع          ِا٫ع

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 

 

 


