التقرير السنوي  - 5102 / 5102إلدارة شئون التعليم والطالة  -كلية الصيدلة  -جبمعة املنصورة

ؾٓ ١غ ٕٛ٦ايتعً ٚ ِٝايطالب
بس٥اض ١األضتاذ ايدنتٛز  /دالٍ ط٘ َعتٛم

ٚعض ١ٜٛنٌ َٔ ايطاد: ٠
ا.د /عبد اؾٛاد سًُ ٞعبد اؾٛاد
أ.د/فتح اهلل فتح اهلل بـــالٍ
ا.د /أَاٍ قُد عبد ٙاؾٝـا ز
د / .غاد ٠صدٜل بطتإ
د / .لال ٤ابساٖ ِٝعبد ايعصٜص
د /.قُد ٜٛضف ابساِٖٝ
د /.فاطُ٘ قُد عبد ايسمحٔ ايرب
د / .قُد عبد ايٖٛاب امحد املسض٢

ٚن ٌٝايهً ١ٝيػ ٕٛ٦ايتعً ٚ ِٝايطالب
أضتاذ َتفسغ بكطِ ايصٝدالْٝات
أضتاذ َتفسغ بكطِ ايهُٝٝا ٤ايتشً١ًٝٝ
أضتاذ َتفسغ بكطِ ايهُٝٝا ٤اؿ١ٜٛٝ
اضتاذ َطاعد بكطِ االدٚ ١ٜٚايطُّٛ
اضتاذ َطاعد بكطِ ايهُٝٝا ٤ايدٚا١ٝ٥
أضتاذ َطاعد بكطِ املٝهسٚبٛٝيٛدٚ ٢املٓاع١
أضتاذ َطاعد بكطِ ايعكاقري
َدزع بكطِ ايهُٝٝا ٤ايعض ١ٜٛايصٝدي١ٝ

أٚال  :ايسضــــاي١

تًتصّ ؾٓ ١غ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب بايتطٜٛس املطتُس يًرباَر ٚاملٓاٖر ايدزاضٚ ١ٝتكد ِٜايدعِ يًطالب ٚايتٛضع يف
اـدَات ٚاألْػط ١ايطالب ١ٝيالزتكا ٤مبطت ٣ٛايطايب إىل تٛقعات املطتفٝدٚ ٜٔيهطب ثك ١اجملتُع

ثاْٝا  :األٖداف اإلضرتاتٝذ١ٝ
.1
.2
.3
.4
.5

ايتشدٜح املطتُس يًرباَر ٚاملٓاٖر ايدزاض ١ٝيتٛانب اسدخ ايتطٛزات يف ايعً ّٛايصٝدي.١ٝ
ْػس ثكاف ١اؾٛد ٠يف ايتعًٚ ِٝايتعًِ بني ايطالب .
ايتعظ ِٝاملطتُس يًدعِ ايطالب ٞيألْػطٚ ١اـدَات ايطالب. ١ٝ
ايتٛضع املطتُس يف اضتدداّ املكسزات ٚاالَتشاْات االيهرت. ١ْٝٚ
عكد دٚزات تدزٜبَ ١ٝطتُس ٠مبا ٜتالَ ّ٤ع استٝادات ضٛم ايعٌُ .

ثايجا  :األْػط ( ١آيٝات ايعٌُ )
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

َسادع ١ايرباَر ٚاملٓاٖر ايدزاض ١ٝبصفَ ١طتُس ٠يتتٛافل َع املعاٜري األنادمي.١ٝ
تطٜٛس طسم تك ِٜٛايطالب ٚاالضتعاْ ١باالَتشاْات االيهرت ١ْٝٚمبا حيكل األٖداف ايتعً ١ُٝٝاملطتٗدف.١
اضتبٝاْات دٚز ١ٜيًطالب ٚاملطتفٝد ٜٔيتك ِٜٛايعًُ ١ٝايتعًَ ٚ ١ُٝٝػـازن ١ايطـالب يف إدـسا ٤االضـتبٝاْات اـاصـ١
بايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝنريو يف ؼًًٗٝا .
تطٜٛس ٚتفع ٌٝبساَر ايسٜادٚ ٠اإلزغاد األنادمي. ٞ
ايتشدٜح املطتُس يدي ٌٝايطايب يٝػتٌُ عً ٢نٌ األْػطٚ ١اـدَات ايطالب ١ٝملعسف ١ناف ١سكٛق٘
تكدَ ِٜهافآت َاي ١ٝيًطالب املتُٝص ٜٔعًُٝا ٚنريو املتُٝص ٜٔيف األْػط ١ايطالب ١ٝاملدتًف١
ٚدٛد خط٘ ثالث ١ٝيتعٝني املعٝد ٜٔطبكا الستٝادات األقطاّ ٚأعداد ايطالب يف نٌ عاّ .
ٚدٛد تٛصٝف َعتُد يًتدزٜب ايصٝفٚ ٞإصداز ديَ ٌٝعتُد يًتدزٜب ايصٝف. ٞ
ٚدٛد ديَ ٌٝعتُد يًُٝجام األخالق ٞيًطايب ملعسفٚ ١ادبات٘ .
درب ٚزعا ١ٜايطالب ايٛافد. ٜٔ
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ٚثٝك١
ضٝاضات ايهً ١ٝيدعِ ايطالب املتفٛقني

تعسٜف ايطايب املتُٝص :
أٚال  :ايتُٝص ايعًُ: ٞ

 ٖٛٚايطايب اؿاصٌ عً ٢تكدٜس اَتٝاش ٜٚه َٔ ٕٛايعػس ٠األٚا ٌ٥عً ٢ايدفع١

ثاْٝا  :ايتُٝص يف األْػط ١ايطالب: ١ٝ

ٖ ٛايطايب اؿاصٌ عً ٢دا٥ص ٠أ ٚاسد املسانص ايجالث ١األٚىل عًَ ٢طت ٣ٛاؾُٗٛز ١ٜأٚ
اؾاَع ١يف إسد ٣األْػط ١ايطالبٚ ١ٝعً ٢إٔ ٜهَٓ ٕٛتظِ يف ايدزاض١

تطتددّ ايهًٚ ١ٝضاَ ٌ٥تٓٛع ١يدعِ ٚؼفٝص ايطالب املتفٛقني َٗٓٚا ايـدعِ املـايٚ ٞايسعاٜـ١
ايعًُٚ ١ٝاؾٛا٥ص ٚغٗادات تكدٜس ٚايتدزٜب َٗٓٚا :
-

إعالٕ أمسا ٤ايطالب املتفٛقني عً ٢ايػاغ ١االيهرتٚ ١ْٝٚيٛسات ايػسف .
تهس ِٜأٚا ٌ٥ايفسم ايدزاضٚ ١ٝأٚا ٌ٥األْػط ١ايسٜاضٚ ١ٝايفٓ ١ٝيف سفٌ ختاّ األْػط ١ضٜٓٛا .
تهس ِٜطالب ايبهايٛزٜٛع األٚاٚ ٌ٥أٚا ٌ٥نٌ ايفسم ايدزاض ١ٝيف سفٌ اـسجيني
َٓح ايطالب ايعػس ٠األٚا ٌ٥يف نٌ ايفسم ايدزاض ١ٝغٗادات اضتجُاز ق. ُ٘ٝ
صسف َهافآت َاي ١ٝيًطالب املتُٝص ٜٔيف املؤمتس ايعًُ ٞايطٓ ٟٛبايهً ١ٝيطالب نًٝات ايصٝدي ١املػازن١
إعطآَ ٤ح عج ١ٝيًطالب يًُػازن ١يف املػازٜع ايبشج ١ٝمبسنص ايبشٛخ ايطب. ) Merc ( ١ٝ
َٓح عدد َٔ ايطالب املتفٛقني بايفسقتني ايجاْٚ ١ٝايجايج ١ايفسصـ ١ألدا ٤دـصَ ٤ـٔ ايتـدزٜب ايصـٝفٞ
باملعاٌَ ايبشج ١ٝبايهً ١ٝيًُػازن ١يف املػازٜع ايبشج. ١ٝ
عٌُ دٚزات تدزب ٘ٝملعسف ١استٝادات ضٛم ايعٌُ َجٌ ٚ Drug marketingغريٖا عٔ طسٜل ممجًـٞ
غسنات األدٚ ١ٜٚتدزٜب عدد َٔ ايطالب باملصاْع َجٌ فازنَٓٝ , ٛا فازّ ; ضٝذُا .
َكرتح تهس ِٜاألقطاّ ايعًُ ١ٝألٚا ٌ٥ايطالب يف املٛاد ايدزاض ١ٝخالٍ املؤمتس ايعًُ ٞاــا باألقطـاّ
ايعًُ ١ٝضٜٓٛا.
ٚن ٌٝايهً١ٝ
َدٜس ايٛسد٠
يػ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب

د /.إميإ زاض ٢ايبٓداز٣

ٜعتُد,,

أ.د /.دالٍ ط٘ َعتٛم
عُٝد ايهً١ٝ

أ.دْ /.اٖد قُٛد عبدايعصٜص ايعٓاْٞ
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ٚثٝك١
ضٝاضات ايهً ١ٝيدعِ ايطالب املتعجسٜٔ
تعسٜف ايطايب املتعجس :
 ٖٛٚايطايب َتهسز ايسضٛب ( فسص٘ َٔ اـازز )
تطتددّ ايهًٚ ١ٝضاَ ٌ٥تٓٛع ١يدعِ ايطالب املتعجسَٗٓ ٜٔا
 .1االتصاٍ عٔ طسٜل غ ٕٛ٦ايطالب بايطًب ١املتعجسٚ ٜٔاالدتُا َعِٗ ملعسف ١أضباب ايتعجس
 .2كاطب ١ايطاد ٠زؤضا ٤األقطاّ املعٓٝني يالدتُا َع ٚايطًب ١يبشح ضبٌ عالز أضباب ايتعجس ضٛا٤
ايعاَ ١أ ٚاـاصٚ ١تكدَ ِٜكرتسات ايتشطني .
 .3االتفام َع زؤضا ٤األقطاّ يعٌُ قاضسات يًطًب ١املتعجس ٜٔقبٌ َٛعد االَتشاْات .
 .4إعالّ ايطالب مبهإ َٝٚعاد احملاضسات ٚتطذ ٌٝاألمسا. ٤
ٚ .5ضع خط ١يهٌ قطِ يتاليف أضباب ايتعجس يف ايدفعات ايكادَ. ١
ٚ .6ضع خط ١يالدتُاعات ايدٚزَ ١ٜع ايطالب املتعجس ٜٔطٛاٍ ايطٓٛات ملتابعتِٗ .
َدٜس ايٛسد٠

ٚن ٌٝايهً١ٝ
يػ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب

د /.إميإ زاض ٢ايبٓداز٣

أ.د /.دالٍ ط٘ َعتٛم

ٜعتُد,,

عُٝد ايهً١ٝ

أ.دْ /.اٖد قُٛد عبدايعصٜص ايعٓاْٞ
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خطٚ ١آيٝات درب ٚزعا ١ٜايطالب ايٛافد ٜٔيًدزاض ١بايهً: ١ٝ
تٗدف ايهً ١ٝإي ٞاضتكطاب طالب َٔ ناف ١ايد ٍٚياليتشام بربْافٗا ايتعً ُٞٝاملتُٝص ٚ ,ؽطط ايهًٝـ١
يًٛص ٍٛإي ٞإٕ ٜه ٕٛأعداد ايطالب ايٛافد ٜٔميجٌ  َٔ %10ايطالب املصس ٜٔبايربْـاَر خـالٍ اـُـظ ضـٓٛات
ايكادَٚ ١ذيو عٔ طسٜل :
 .1االتصاٍ بايطفازات املدتًفٚ ١املًشكات ايجكاف ١ٝاملٛدٛد ٠يف مجٗٛزَ ١ٜصس ايعسب. ١ٝ
 .2إزضاٍ َطٜٛات عٔ ايرباَر املتاسـ ١بهًٝـ ١ايصـٝدي - ١داَعـ ١املٓصـٛز ٠إيـ ٞضـفازات ايـد ٍٚاملدتًفـ١
ظُٗٛزَ ١ٜصس ايعسب.١ٝ
 .3دع ٠ٛعُدا ٤بعض ايهًٝات َٔ خازز َصس إي ٞشٜاز ٠ايهً١ٝ
 .4االغرتاى يف األْػط ١املدتًف ١اييت تكُٗٝا اؾاَع ١يًطالب َجٌ  :اي ّٛٝايتعسٜف ّٜٛٚ ٞايػعٛب .
 .5اختٝاز أبسش ايػدصٝات بايهً ١ٝيٝهَ ٕٛسغدا أنادميٝا يًطالب ايٛافد. ٜٔ
 .6د ٍٚسٛض ايٌٓٝ

4

التقرير السنوي  - 5102 / 5102إلدارة شئون التعليم والطالة  -كلية الصيدلة  -جبمعة املنصورة

أِٖ االلاشات اييت متت يف قطا غ ٕٛ٦ايتعً ٚ ِٝايطالب
ايعاّ اؾاَع2016 / 2015 ٞ
أٚال  :بايٓطب ١ملطتًصَات ايعًُ ١ٝايتعً ٚ ١ُٝٝايسعا ١ٜايطالب١ٝ
-1
-2
-3
-4
-5
-6

عٌُ ددآَ ٍٚظُ ١الَتشاْات أعُاٍ ايطٓ ٚ ١االَتشاْات ايعًُ ١ٝؾُٝع ايفـسم ايدزاضـ ١ٝبايتٓطـٝل َـع األقطـاّ
ايعًُ.١ٝ
فتح سٛاز َع ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚن ٌٝايهً ١ٝيػ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطـالب ايطـالب اؾـدد سـ ٍٛضـٓٛات ايدزاضـ١
ٚاملٛاد ٚطبٝعتٗا ايعًُٚ ١ٝايتعسف بهٌ دٛاْب اؿٝا ٠اؾاَع١ٝ
تٛشٜع نتاب دي ٌٝايطايب املطتذد . 2016/2015
تٓظ ِٝأعُاٍ اْتدابات اؼادات ايطالب
كاطب ١األقطاّ يتٛشٜع ايهتب اجملاْ ١ٝيًطالب ايغري قادز ٜٔبٓا ٤عً ٢أعاخ ادتُاع. ١ٝ
اإلعداد يصسف إعاْات َاي ١ٝيًطالب ايغري قادز َٔ ٜٔصٓدٚم ايتهافٌ االدتُاع.ٞ

ثاْٝا ايبٓ ١ٝايتشت:١ٝ

 -1املدزدات:
 االضتعاْ ١مبدزز األضتاذ ايدنتٛز  /قُد سافظ بهً ١ٝايطب يًتغًب عًَ ٢ػهً ١اعداد ايطالب . مت عٌُ صٝاَْ ١عظِ أدٗص ٠ايهُبٛٝتس املٛدٛد ٠باملدزدات. مت عٌُ صٝاْْ ١ظاّ ايفٝد ٜٛنْٛفسْظ مبدزدات َبٓ( ٢ز). - 2املعاٌَ:
 َتابع ١عٌُ ايصٝاْ ١ايدٚزٚ ١ٜاملطتُس ٠يًُعاٌَ َٔ غاش ٚصسف ٚنٗسباَٚ ٤عدات ايتأَني ٚاإلطفاٚ ٤صٝديٝاتيإلضعافات األٚي. . ١ٝ
 -3أعُاٍ ايهٓرتٚالت :
ايعٌُ عً ٢صٝاْ ١األدٗص ٠اـاص ١بايهٓرتٚالت َٚتابعتاٖا ٚسذس ٠ايتصشٝح َٚالُ٥تٗا الضتكباٍ ايطاد ٠أعضا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ .

ثايجا ْتا٥ر ايطالب:
-

َتابعْ ١ظاّ بٔ اهلٝجِ يػ ٕٛ٦ايطالب بٓظاّ ايطاعات املعتُد ٠تٓفٝر ايال٥ش ١اؾدٜد ٠بٓظاّ ايطاعات املعتُد٠
مت تفع ٌٝدٚز ؾٓ ١املُتشٓني ملسادعْ ١تا٥ر ايطالب قبٌ ايعسض عً ٢فًظ ايهً.١ٝ
فتح باب االيتُاضات ٚايتظًُات إلعاد ٠زصد دزدات ايطالب بعد ظٗٛز ايٓتا٥ر ٚفشصٗا بهٌ دقٚ ١سٝد ٠داخٌ
ايهٓرتٚالت املدتصٚ ١إظٗاز ايٓتا٥ر ٚإعالْٗا يًُتظًِ .

زابعا  :تٓفٝر ايال٥ش١

 ايداخً ١ٝيهً ١ٝايصٝدي – ١داَع ١املٓصٛزَ ( ٠سسً ١ايبهايٛزٜٛع ) ْظاّ ايفصًني ايدزاضٝني . 2011 ايداخً ١ٝيهً ١ٝايصٝدي – ١داَع ١املٓصٛزَ ( ٠سسً ١ايبهايٛزٜٛع ) ْظاّ ايطاعات املعتُد ٠بايكسازايٛشاز ٟزقِ (  ) 5402بتازٜذ . 2012 / 12 / 12
 ايداخً ١ٝيهً ١ٝايصٝدي – ١داَع ١املٓصٛزَ ( ٠سسً ١ايبهايٛزٜٛع ) ْظاّ ايطاعات املعتُد ( ٠صٝدي١إنًٝٓٝه١ٝ

5

التقرير السنوي  - 5102 / 5102إلدارة شئون التعليم والطالة  -كلية الصيدلة  -جبمعة املنصورة

إداز ٠غ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب
أٚال  :بٝإ بأعداد ايطالب املكبٛيني ٚاملطذًني باملطت ٣ٛاأل ٍٚخالٍ ايعاّ اؾاَع2016 / 2015 ٞ

(ال٥ش ) 2012 ١بٓظاّ ايطاعات املعتُد٠

اؿاي١

أ
ب
ز

د

بٝإ املكبٛيني
ثاْ ١ٜٛعاَ ١عًّٛ
غٗادات َعاديَ ١صس١ٜ
ٚافــــدٜٔ
ق ٍٛإىل ايهً١ٝ
ق َٔ ٍٛايهً١ٝ
ايباق ٕٛيإلعاد٠

ايعدد
1010
41
11
8
-64

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦

اؿد األدْ ٢يًكبٍٛ

اإلمجايٞ

% 97.31

399

1134

ثاْٝا  :بٝإ بأعداد ايطالب املكٝد ٜٔبايهً ١ٝخالٍ ايعاّ اؾاَع2016 / 2015 ٞ
(ال٥ش ) 2012 ١بٓظاّ ايطاعات املعتُد ( ٚ ٠ال٥شْ ) 2011 ١ظاّ ايفصًني ايدزاضٝني ) :
املطت ٣ٛاملطت٣ٛ
ايجاْ ٞايجايح

ايبٝــإ

ايٓـٛ
اؾٓط١ٝ

ساي ١ايكٝد
ال٥ش ١دزاض١ٝ

ثاْ١ٝ

ثايج١

زابع١

اجملُٛ

ذنس

311

218

85

348

307

1269

أْج٢

820

674

64

999

920

3477

َصس

1109

882

140

1224 1333

4688

ٚافد

22

10

9

14

3

58

َطتذد

1077

892

77

1175 1271

4492

باق٢

54

--

55

61

28

198

َٔ اـازز

--

--

17

15

24

56

ال٥ش2012 ١

6

ال٥ش2011 ١

امجاىل

4746
4746
4768
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قاَت غ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب باألعُاٍ اإلداز ١ٜاآلت: ١ٝ

أٚال  :قٝد ايطالب اؾدد

 .1اضتالّ ًَفات ايطالب اؾدد َٔ ايطالب َ َٔٚساقب ١غ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب باؾاَع. ١
 .2تطذ ٌٝايطالب اؾدد عًْ ٢ظاّ غ ٕٛ٦ايطالب بٓظاّ ايطاعات املعتُد. ٠
 .3اضتالّ ٚتطًًَ ِٝفات ايطالب ايكداَ َٔ ٢ايفسم األقٌ إىل األعًَٚ ٢سادعتٗا .
 .4تطًًَ ِٝفات طالب ايفسق ١ايٓٗا ١ٝ٥إىل إداز ٠اـسجيني يتصسٜف غ. ِْٗٛ٦
 .5فسش املًفات يًطالب املطتذدٚ ٜٔؼسٜس اضتُاز ٠ايهػف ايطيب
 .6ؼدٜد املٛقف ايتذٓٝدٚ ٣ايكٝد بطذٌ ايتذٓٝد يًطالب بايفسم املدتًف١
 .7ؼسٜس أذ ٕٚايدفع يطداد ايسضٚ ّٛتأَني املعاٌَ
 .8ؼسٜس اضتُاز ٠اإلقاَ ١باملدٕ اؾاَع١ٝ
 .9عٌُ ضذالت ايكٝد ؾُٝع ايطالب بايفسم املدتًفَ ١تضُٓ ١مجٝع ايبٝاْات اـاص ١بايطالب
 .10إعداد اؾد ٍٚايصَين يًعاّ اؾاَع ٞقتٜٛا عً ٢ايفص ٍٛايدزاض ١ٝفصٌ أ - ٍٚفصٌ ثإ ٚ -اعتُادٚ ٙاإلعالٕ عٓـ٘
يطالب ايهً ١ٝقبٌ ايفصٌ ايدزاض ٞبٛقت ناف.
 .11إعداد اؾدا ٍٚؾُٝع ايفسم ايدزاض١ٝ
 .12اإلعداد يالَتشاْات ٚاضتدساز أزقاّ اؾًٛع
 .13سصس ايطالب املتفٛقني ف ٢ايجاْ ١ٜٛايعاَٚ ١املطتشكني ملهافأ ٠ايتفٛم
 .14اضتكباٍ قٝد ايطالب ايٛافدٚ ٜٔإدسا ٤قٝدِٖ ٚضداد زضَِٗٛ
ْ .15كٌ ايطالب بعد ظٗٛز ايٓتا٥ر إىل ايفسم األعً٢
َ .16تابع ١تٓفٝر قسازات فًظ ايهًٚ ١ٝاؾاَعٚ ١اجملًظ األعً ٢يًذاَعات فُٝا خيص طالب ايهً١ٝ
 .17اعتُاد اضتُازات االضتعاز َٔ ٠املهتب١
 .18إخال ٤طسف ايطالب احملٛيني َٔ ايهًٚ ٚ ١ٝطالب ايفسق ١ايٓٗا ( ١ٝ٥اـسجيني )
 .19اعتُاد اضتُازات َعَ ٘ٓٝجٌ ( اضتدساز بطاق ١غدص ١ٝـ دٛاش ضفس ـ غٗادات قٝد ـ اضتُازات تسغٝح اؼاد ايطالب -
بٝإ تكدٜسات ضٓٛات ايدزاض ١ـ غٗادات سطٔ ضري ٚضًٛى .................اخل)

ثاْٝا  :ؼكٝل ايػدص١ٝ

 .1بعد اضتهُاٍ إدسا٤ات ايكٝد مت عٌُ بطاقات إثبات غدص١ٝ
 .2ػدٜد بطاق ١ؼكٝل ايػدص ١ٝيف نٌ عاّ دزاض ٞبعد ضداد ايسض ّٛايدزاضٚ ١ٝجيٛش إعطا ٤ايطايب بطاق ١أخس ٣عٓد
فكدٖا أ ٚتًفٗا .
 .3اضتدساز بطاق ١ؼكٝل غدص ١ٝيالَتشاْات ايػفًٜٗ ١ٝصّ ايطايب ٚاملُتشٔ بايتٛقٝع فٗٝا .

ثايجا  :غٗاد ٠ايكٝد أ ٚبٝإ األسٛاٍ
ٜتِ تكد ِٜطًب إىل غباى ايفسق ١املكٝد بٗا ايطايب بػ ٕٛ٦ايطالب الضتدساز غٗاد ٠ايكٝد قددا ف ٘ٝاؾٗ ١ايطايب١
يػٗاد ٠ايكٝد أ ٚبٝإ اؿايٚ ١ضببٗا ٚضداد ايسض ّٛاملطتشك ١عً ٢ذيو .

زابعا َ :هافآت ايتفٛم :
قاَت إداز ٠غ ٕٛ٦ايطالب باآلت: ٞ

.1
.2
.3
.4

إعداد نػٛف باملطتشكني ملهافآت املتفٛقني يف ايجاْ ١ٜٛايعاَ. ١
إزضاٍ ايهػٛف إىل قطِ اؿطابات الؽاذ إدسا٤ات ايصسف َايٝا.
تٛش املهافآت يًطالب عٔ طسٜل (ايػ ٕٛ٦املاي ) ١ٝخص ١ٜٓايهً. ١ٝ
تهسز اـطٛات ايطابكَ ١ع ايطًب ١اؿاصًني عً ٢تكدٜس دٝد ددا أ ٚاَتٝاش فَ ٢ساسٌ ايٓكٌ املدتًف. ١
7
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خاَطا  :ؼٜٛالت ايطالب
قاَت إداز ٠غ ٕٛ٦ايطالب مبتابع ١اآلتٞ
 .1سصس ٚػُٝع طًبات ايتش ٌٜٛاملكدَ ١يف املد ٠احملدد ٠يًتش ٌٜٛملهتب ايتشٜٛالت املسنص ٟعٔ طسٜل َٓدٚب ايهً. ١ٝ
 .2تطبٝل قٛاعد ايتش ٌٜٛايصادز َٔ ٠فًظ ايهً ١ٝعً ٢ناف ١ايطًبات املكدَٚ ١تصٓف إىل َكبٛيني َٚسفٛضني .
 .3عسض نػٛف ايتشٜٛالت ايطابل تصٓٝفٗا عً ٢ؾٓ ١غ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب الؽاذ ايتٛص ١ٝاملٓاضب. ١
 .4ايعسض بعد ذيو عً ٢فًظ ايهً ١ٝالعتُاد تٛص ١ٝؾٓ ١غ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب ثِ ايسفع إىل إداز ٠اؾاَع ١يًتصدٜل
عًٗٝا .
 .5إخطاز ايهً ١ٝاحملَٗٓ ٍٛا ايطالب مبٛافك ١ايهًٚ ١ٝطًب ًَفاتِٗ .
 .6أخطاز ايهً ١ٝاحمل ٍٛإيٗٝا ايطالب ٚتسضٌ إيًَ ِٗٝفاتِٗ بعد َٛافاتٓا باملٛافك ١عً ٢قب ٍٛؼ. ًِٜٗٛ
 .7إمتاّ إدسا٤ات قٝد ايطالب احملٛيني إىل ايهً َٔ ١ٝايهًٝات املتٓاظسٚ ٠ايغري َتٓاظس ٠نُا ضبل بايٓطب ١يًطالب اؾدد
ٚؼدد َٛقفِٗ ايتذٓٝد٣

ضادضا  :ساالت ػٓٝد١ٜ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

قاَت إداز ٠غ ٕٛ٦ايطالب بتٓفٝر َٚتابع. ١
َتابع ١اؿاالت ايتذٓٝد ١ٜيًطالب َٔ خالٍ ضذٌ ايتذٓٝد اـا بهٌ فسق. ١
َتابع ١تٛازٜذ َٝالد ايطالب ٚتٛازٜذ ايػٗادات ٚاإلعفا ٤املؤقت. ١
إْراز ايطالب عٓد شٚاٍ ضبب تأدٚ ٌٝاإلعفا ٤اـا بِٗ .
إعداد قساز ايفصٌ يف ساي ١عدّ ؼدٜد املٛقف َٔ ايتذٓٝد زغِ اإلْراز يًطالب اير ٜٔػاٚشٚا ايطٔ ايكأَْ ْٞٛ
أصٌ ٚثالخ صٛز ثِ خيطس َهتب االتصاٍ ايعطهس ٟباألصٌ ٚؼفظ صٛز ٠مبًف ايطايب ٚصٛز ٠بايكطِ يًتفتٝؼ
ايطٓٚ ٟٛصٛز ٠يًطايب.
تطٗ ٌٝعٌُ ؾٓ ١ايتفتٝؼ ايعطهس ٟيًتفتٝؼ عً ٢ضذالت ايتذٓٝد بايكطِ .
إخطاز ايهٓرتٚالت بأمسا ٤ايطالب املفصٛيني ػٓٝدٜا .

ضابعا  :إدسا٤ات ٚقف ايكٝد ٚاالعتراز عٔ دخ ٍٛاالَتشإ .
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

قاَت إداز ٠غ ٕٛ٦ايطالب بتٓفٝر َٚتابع. ١

ايطالب املتشفظ ٚاملطذْٛني ٚاحملبٛضني مبتابعتِٗ ٚتطَٗ ٌٝأَٛزٜات ذ ِٜٗٚباؿص ٍٛعً ٢اؾدا ٍٚاالَتشاْٚ ١ٝعٌُ
ؾإ اَتشاْ ٘ٝهلِ داخٌ قبطِٗ ٚإزضاٍ االَتشاْات ٚاملُتشٓني إىل أَانٔ استذاشِٖ أ ٚقبطِٗ ٚتٓفٝر نٌ تعًُٝات
إداز ٠اؾاَع ١يف ٖرا ايػإٔ .
ايطالب املسض ٢بأَساض ْفطٚ ١ٝعصبَ ١ٝصَٓٚ ١ايعسض عً ٢ايًذإ املدتصٚ ١اعتُاد ذيو َٔ ؾإ غ ٕٛ٦ايتعًِٝ
ٚايطالب ٚفًظ ايهًٚ ١ٝفًظ غ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب العتُادٖا قاْْٛا طبكا يًٛا٥ح .
ايتذٓٝد ٚ :قف ايكٝد بايٓطب ١يًُذٓد ٜٔست ٢اْتٗاَ ٤د ٙايتذٓٝد عً ٢إٔ ٜكدّ طًب ٚقف ايكٝد يف َٛعد غاٜت٘ 31
دٜطُرب َٔ نٌ عاّ َصشٛبا باملطتٓدات .
اؿاالت األخس : ٣زعا ١ٜايطفٌ ـ زعا ١ٜايٛايد ٜٔـ َسافك ١ايصٚز ايرٜ ٟعٌُ يف اـازز ـ ٚقف ايكٝد يًطفس
باـازز.
اضتالّ طًب ٚقف ايكٝد ف ٢بدا ١ٜايعاّ ايدزاضٚ ٞنشد أقص َٔ /12/31 ٢نٌ عاّ .
ٚاعتُاد ذيو َٔ ؾإ غ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب ٚفًظ ايهًٚ ١ٝفًظ غ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب العتُادٖا قاْْٛا طبكا
يًٛا٥ح .
إخطاز ايهٓرتٚالت بكساز فًظ ايهً ١ٝباملٛافك ١عً ٢قبٚ ٍٛقف ايكٝد َٚتابع ١ذيو .
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ثآَا  :األعراز املسض١ٝ

 .1قاَت إداز ٠غ ٕٛ٦ايطالب بايهً ١ٝفٛز ٚص ٍٛايطًب باالعتراز عٔ عدّ دخ ٍٛاالَتشإ قبٌ بد ٤االَتشإ أ ٚأثٓا ٙ٤أٚ
خالٍ َٜٛني عً ٢األنجس َٔ تازٜذ اْتٗا ,,٘٥بإخطاز ايطايب بايتكدّ يإلداز ٠ايطب ١ٝبريو .
 .2جيب ايبت يف األعراز املسضٚٚ ١ٝضع ايتكسٜس ايطيب ٚإخطاز غ ٕٛ٦ايطالب اييت تك ّٛبدٚزٖا بإخطاز ؾإ ايٓظاّ
ٚاملساقبٚ ١االَتشإ بايهً ١ٝبأضس ٚقت ممهٔ ٚقبٌ إعالٕ ْتا٥ر االَتشإ بٛقت ناف
 .3إخطاز ايهٓرتٚالت بكساز فًظ ايهً ١ٝباملٛافك ١عً ٢قب ٍٛاألعراز َٚتابع ١ذيو .

تاضعا  :اؿسَإ َٔ دخ ٍٛاالَتشاْات
ٚتٓفٝرا يًُاد ٠زقِ ( َٔ )7ايال٥ش ١ايداخً ١ٝيًهً ١ٝقاَت إداز ٠غ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب بايهً ١ٝباؽاذ اإلدسا٤ات اآلت: ١ٝ
 .1إزضاٍ خطابات يًطاد ٠زؤضا ٤األقطاّ ايعًَُ ١ٝع ْٗا ١ٜايفصٌ ايدزاض ٞاأل ٍٚبطًب اإلفاد ٠عٔ ايطالب اير ٜٔأٚغهٛا
عً ٢ػاٚش ْطب ١ايغٝاب طبكا يٓص ايال٥ش. ١
 .2إزضاٍ خطابات يًطاد ٠أٚيٝا ٤األَٛز اير ٜٔأٚغهٛا عً ٢ػاٚش ْطب ١ايغٝاب يتشرزِٖ َٔ تعسضِٗ يًشسَإ َٔ االَتشإ
ٚتٓفٝر قسازات فًظ غ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب فٖ ٢را ايػإٔ .
 .3إزضاٍ خطابات يًطاد ٠زؤضا ٤األقطاّ ايعًَُ ١ٝع ْٗا ١ٜايفصٌ ايدزاض ٞايجاْ ٞبطًب اإلفاد ٠عٔ ايطالب اير ٜٔػاٚشٚا
ْطب ١ايغٝاب ٚطًب سسَاِْٗ .
 .4دزاض ١ساالت ايطالب ايٛازد َٔ ٠األقطاّ ايعًُٚ ١ٝتكدَ ِٜرنس ٠بريو َتضُٓ ١األعراز االدتُاع ١ٝأ ٚاملسض١ٝ
ٚايعسض عً ٢ؾٓ ١غ٦ؤٕ ايتعًٚ ِٝايطالب .
 .5إعداد َرنس ٠يًعسض عً ٢فًظ ايهً ١ٝباملٛافك ١عً ٢طًب فايظ األقطاّ ايعًُ ١ٝعسَإ ايطالب َٔ ايتكدّ اىل
االَتشإ إذا ناْت َٛاظبتِٗ د ٕٚايٓطب. ١
 .6إخطاز ايطاد ٠زؤضا ٤ايهٓرتٚالت بكساز فًظ ايهً ١ٝعسَإ ايطالب َٔ دخ ٍٛاالَتشاْات َٚتابع ١ذيو .
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

االَتشـــاْـــات

مت عٌُ قٛا ( ِ٥املازى يطت ) ؾُٝع ايفسم طبكا يًُٛاد املدتًفٚ ١تٛشٜعٗا عً ٢األقطاّ طبكا يٓظاّ ايفصًني
ايدزاضٝني األٚ ٍٚايجاْٚ ٞاَتشإ ايتدًفات يف ايفصًني ايدزاضٝني األٚ ٍٚايجاْ. ٞ
مت عٌُ نػٛف تٛقٝع طايب ( اؿضٛز ٚاالْصساف ) يالَتشإ ؾُٝع ايفسم طبكا يٓظاّ ايفصًني ٚاَتشإ ايتدًفات
ٚتٛشٜعٗا عً ٢ايهٓرتٚالت املدتًف ١يًفصًني ايدزاضٝني األٚ ٍٚايجاْ. ٞ
إعداد ددا ٍٚاالَتشاْات يًفصًني األٚ ٍٚايجاْٚ ٞنرا اَتشإ ايتدًفات ٚإعالِْٗ قبٌ االَتشاْات بٛقت ناف .
مت عٌُ أزقاّ اؾًٛع اجملُع ١يًفسم املدتًفٚ ١نرا ايًٛسات اإلزغاد ١ٜملكاز االَتشاْات ٚايعٌُ َٔ خالٍ ؾٓ ١اإلعداد
ٚايتٓظ ِٝالَتشاْات ايفصًني ايدزاضٝني ٚاَتشإ ايتدًفات .
إزضاٍ اـطابات اـاص ١بايطالب احملسَٚني َٔ تأد ١ٜاَتشاْات ٚنرا األعراز عٔ ايفصٌ ايدزاض ٞايجاْ. ٞ
إعداد ٚػٗٝص َكاز االَتشاْات يًفصًني ايدزاضٝني ٚنرا الَتشاْات ايتدًفات .
إزضاٍ خطابات االْتدابات يًطاد ٠أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٔ خازز ايهً ١ٝيًكٝاّ بتدزٜظ بعض املٛاد بايهًٚ , ١ٝنرا
إزضاٍ خطابات االْتدابات ايداخًٚ ١ٝاـازد ١ٝيًطاد ٠أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يالَتشاْات ايػفٗ. ١ٝ
اضتالّ االيتُاضات املكدَ َٔ ١ايطالب ملسادعْ ١تا٥ذِٗ إلزضاهلا يًطاد ٠األضاتر ٠زؤضا ٤ايهٓرتٚالت ٚذيو عٔ ايفصًني
األٚ ٍٚايجاْٞ
املػازن ١ف ٢زصد دزدات ايفصٌ ايدزاض ٞاألٚ ٍٚدزدات ٚتكدٜسات ايفصٌ ايدزاض ٞايجاْ ٞبايهٓرتٚالت املدتًف١
متٗٝدا َٚسادع ١مجٝع ساالت ايفسقَ ١ع ايهٓرتٚالت يظٗٛز ايٓتٝذ ١ناًَ ١عً ٢غبه ١تكٓ ١ٝاالتصاالت ٚاملعًَٛات
عٌُ إخال ٤طسف يطالب ايبهايٛزٜٛع اير ٜٔأد ٚاالَتشإ بٓذاح .
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ايتدزٜـــب ايصٝفٞ
 .1اعتُاد ايتدزٜب ايصٝف ٞيًعاّ اؾاَع َٔ 2015 /2014 ٞفًظ ايهًٚ ١ٝؼدٜد ايطالب اير ٜٔمل
جيتاشٚا ايتدزٜب عٔ ايعاّ ايطابل َٔ( ايفسق ١ايجاْ ١ٝـ ايجايج ١ـ ايسابع ) ١متٗٝدا إلعاد ٠تدزٜبِٗ
ٖرا ايعاّ 2016 / 2015
 .2إعداد اضتُازات ايتدزٜب ايصٝف ٞيًعاّ اؾاَع 2016 / 2015 ٞيًفسقتني ايجاْٚ ١ٝايجايجٚ ١نريو طالب
ايفسق ١ايسابع ١اير ٜٔمل جيتاشٚا ٚمل ٜؤدٚا ايتدزٜب عٔ ايعاّ املاضٚ ٞتطًُٗٝا ٚإعاد ٠اضتالَٗا بعد
اعتُادٖا َٔ أَانٔ ايتدزٜب طبكا يسغبات ايطالب .
 .3تٛشٜع ايطالب طبكا الَانٔ تدزٜبِٗ عً ٢ايطاد ٠أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بايهً ١ٝيإلغساف عً ٢ايتدزٜب
طبكا يسغبات ضٝادتِٗ ٚتطً ُِٗٝاضتُازات ايتدزٜب ٜٚك ّٛعً ٢ايتدزٜب مجٝع ايطاد ٠أعضا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ ايكاُ٥ني عً ٢زأع ايعٌُ خالٍ فرت ٠ايتدزٜب .
ٜ .4ك ّٛأعضا ٤إداز ٠غ ٕٛ٦ايطالب باملتابع ١املطتُس ٠يًطالب ٚأعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ إلْٗا ٤أعُاٍ
ايتدزٜب خالٍ َد ٠ايتدزٜب احملددٚ ٠زصد ذيو َٚسادعت٘ ٚزصد ٙمتٗٝدا العتُاد َٔ ٙفًظ ايهً. ١ٝ
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غ ٕٛ٦اـسجيني
















ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعد إداز ٠غ ٕٛ٦اـسجيني َٔ اإلدازات اؿ ١ٜٛٝبايهً ١ٝسٝح تطتكبٌ إداز ٠اـسجيني َٜٝٛـا خسجيـ ٞايهًٝـَ ١ـٔ
األعٛاّ ايطابكـــــٚ ١ايساغبني يف اؿص ٍٛعً ٢غٗادات َؤقت ١أ ٚغٗـــادات تكـدٜسات بايطـٓٛات اـُـظ ايـيت
دزضٗا اـسٜر بايهً ١ٝبايًغتني ايعسبٚ ١ٝاإللًٝص ١ٜسطب املطًٛب ٚنريو ايػٗادات األصً ١ٝاييت ٜتِ اعتُادٖا َٔ
ايطٝد ٠األضتاذ ايدنتٛز  /عُٝد ايهًٚ ١ٝايطٝد األضتاذ ايدنتٛز  /زٝ٥ظ اؾاَع ١بعد َسادعتٗا بهٌ دق٘ .
ٜٚك ّٛايكطِ مبسادع٘ ايػٗادات املؤقت ١عٓد اضتدسادٗا ٚقبٌ تطًُٗٝا يًدسٜر ٚتصٜٛب األخطا ٤إٕ ٚددت يف نٌ
َسسً٘ َٔ َساسٌ إعداد ايػٗادات ٚإزضاهلا إىل إداز ٠اـسجيني باؾاَع ١يًتٛثٝل.
ٜتِ بايتٓطٝل ٚايتعاَ ٕٚع قطِ غ ٕٛ٦ايطالب اضـتكباٍ َٚسادعــــ ١نـٌ بٝاْـات طـالب ايفسقـ ١ايسابعـ ١متٗٝـدا
يًتدسز ٜٚ ..تِ َسادع٘ أضِ ايطايب ناَالٚ ,نريو قٌ  ٚتازٜذ املٝالد َٔ ٚاقع غٗادات املـٝـالد االصـًٚ ٘ٝنـريو
بٝاْات بطاق ١ايسقِ ايك َٞٛيسصدٖا َٚسادعتٗا عً ٢بٝاْات غبه٘ َعًَٛات اؾاَعٚ ١عددِٖ  1040طايب ٚطايب. ١
تك ّٛإداز ٠اـسجيني بتٛشٜع طًب دخ ٍٛاَتشإ ايطٓ ١ايٓٗا ١ٝ٥عً ٢طالب ايفسق ١ايسابعٚ ١ذيو يتشدٜح ايبٝاْـات
املد َٔ ١ْٚقبٌ عً ٢غبه ١املعًَٛات متٗٝدا يتدسدِٗ ٚتعد ٌٜايتصٜٛبات إٕ ٚددت.
تك ّٛإداز ٠اـسجيني مبسادعًَ ١فات طالب ايفسق ١ايسابع ( ١اضِ ايطايب ,قٌ املـٝالد ,تـازٜذ املـٝالد َـٔ ٚاقـع
غٗادات املٝالد ) نريو إضاف ١عٓٛإ اإلقاَ ,١زقـِ ايبطاقـٚ ١تـازٜذ اإلصـداز  ٚزقـِ ايتًٝفـ ٕٛإٕ ٚدـد ٚاؿايـ١
االدتُاع ١ٝيًطايبات متٗٝدا يًتدسز ٚعددِٖ  1230طايب ٚطايب.١
نُا تك ّٛإداز ٠اـسجيني بعٌُ إخال ٤طسف يهٌ خسٜر سدٜح َٔ َتعًكات ايهًٚ ١ٝنٌ أقطاّ ايهً ١ٝايـيت دزع بٗـا
اـسٜر ٚنريو َهتب٘ ايهًٚ ١ٝايرتب ١ٝايعطهس ١ٜبهً ١ٝايطٝاسٚ ١ايفٓادم ٚبعـد ايتأنـد َـٔ إخال٥ـ٘ تكـ ّٛاإلداز٠
بتطً ُ٘ٝأٚزاق٘ ٚتػٌُ -:غٗاد ٠املٝالد –اضتُاز ٠ايٓذاح يف ايجاْ ١ٜٛايعاَ – ١غٗاد ٠تأدٜـ ١اـدَـ ١ايعطـهس ١ٜأٚ
اإلعفاَٗٓ ٤ا إٕ ٚددت ٚذيو بعد ايتٛقٝع عًٗٝا باالضتالّ َٔ اـسٜر ٚتطًِ أٚزام اـسجيني َٔ ٚاقـــع ًَفـاتِٗ
بعد اضتالَٗا َٔ قطِ غ ٕٛ٦ايطالب ٚذيو بعد اعتُاد ايٓتٝذ َٔ ١فًظ ايهًٚ ١ٝفًظ اؾاَعـٚ ١نـريو إعـداد
ٚتطً ِٝنٌ خسٜر مخظ غٗادات َؤقت ١فٛز اعتُاد ْتا٥ر ايطٓ ١ايٓٗا. ١ٝ٥
تك ّٛإداز ٠غ ٕٛ٦اـسجيني باالتصاٍ باإلداز ٠ايعاَـ ١يػـ ٕٛ٦ايطــالب ٚاــسجيني بعـد إعـالٕ ايٓتٝذـٚ ١نـريو
ايتٓطٝل ٚاالتصاٍ بٓكاب ١ايصٝاديٚ - ١شاز ٠ايصشٚ ١إَدادِٖ بايهػٛف ايالشَْٚ 0 ١تا٥ر اـسجيني متٗٝدا يتطـذٌٝ
اـسجيني يد ٣اؾٗات ايسمسٚ ١ٝإعداد ايبٝاْات ٚاإلسصاٝ٥ات .
ٜك ّٛايكطِ بإَداد غبه ١املعًَٛات بهٌ َا ؼتاد٘ يتصُ ٚ ِٝإْػا ٤بسْاَر غ ٕٛ٦ايطـالب ٚاـسجيني  ٚإبداَ ٤اٜساٙ
َٓاضبا يتػغ ٌٝايربْاَر سطب يٛا٥ح ايهً ١ٝيًُٛاد ايدزاض ١ٝيطالب ايهً.١ٝ
تفع ٌٝبسْاَر غ ٕٛ٦ايطالب  ٚاـسجيني  ٚاضتدساز ايٓتا٥ر َـٔ غبه ١املعًَٛات املٛسد ٠يًذاَع ١مت سايٝا تفعٌٝ
بسْاَر غ ٕٛ٦اـسجيني َٓفصال عٔ بسْاَر غ ٕٛ٦ايطالب ٜٚتِ ؼدٜح بٝاْات اـسجيني باضتُساز ٜٚتِ ايدخٍٛ
عً ٘ٝبسقِ اـسٜر املد ٕٚأضفٌ ايػٗادات  َٔٚخالي٘ ٜتِ ايتٛاصٌ بني اـسجيني بعضِٗ ببعض .
تك ّٛإداز ٠اـسجيني بايسد عً ٢اضتفطازات اهل٦ٝات األدٓب ١ٝغص ٛايدزد ١املُٓٛس ١بهً ١ٝايصٝديٚ ١نريو
ايطفازات املعٓ ١ٝغص ٛايتأند َٔ صش ١بٝاْات ايدزد ١اؿاصٌ عًٗٝا اـسٜر ٚنٌ ايػٗادات املطتدسدَٔ ١
ايهًٚ ١ٝذيو عٔ طسٜل ايتعاٌَ عً ٢غبه ١االْرتْت .
تك ّٛإداز ٠اـسجيني بطبع ايػٗادات عً ٢ايُٓٛذز املؤَٔ ؾاَع ١املٓصٛز ٠بعد ضداد زضِ ايػٗاد ٠غص ١ٜٓايهً١ٝ
ٚتطذ ٌٝإٜصاٍ ايطداد يف ايطذٌ املعد بريو ٚعدد ايػٗادات املطتدسد. ١
تك ّٛإداز ٠اـسجيني بعد اعتُاد ايػٗادات ٚختُٗا بإزضاهلا إىل إداز ٠غ ٕٛ٦اـسجيني باؾاَعٚ ١ذيو ملسادعتٗا
ٚتٛثٝكٗا عً ٢ايُٓٛذز املعد يريو َٛضشا أْٛا ٚأزقاّ ٚعدد ايػٗادات املسضًَ ١ع َٓدٚب ايهً ١ٝقبٌ تطًُٗٝا إىل
اـسٜر .
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تكــ ّٛإداز ٠اـسجيني بعٌُ ايكــــساز ايٛشازٚ ٟبسا ٠٤اـسجيني َٚسادعتٗا ٚاعتُادٖا َٔ نٌ َٔ أ.دٚ /ن ٌٝايهًٝـ١
يػ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب ٚعُٝد ايهً ١ٝثِ عسضٗا عً ٢أ0د /ز٥ـٝظ اؾاَعـ ١عـٔ طسٜـل إداز ٠اــسجيني العتُادٖـا
ٚاضتدساز ايػٗادات ايدا.١ُ٥
تك ّٛإداز ٠اـسجيني مبتابع ١اـسجيني بعد ايتدسز ٚإزضاٍ بٝاْاتِٗ إىل إداز ٠ايتهًٝف بايكاٖس.٠
تك ّٛإداز ٠اـسجيني بإَداد قطِ اإلسصا ٤بايهًٚ ١ٝاؾاَع ١ظُٝع ايبٝاْات اـاص ١باـسجيني .
تك ّٛإداز ٠اـسجيني باالغرتاى يف إعداد سفٌ اـسجيني ٚاالغرتاى يف ؾٓ ١إعداد ايٓتا٥ر ايرتانُ. ١ٝ

بسْاَر ايصٝدي ١اإلنًٝٓٝه١ٝ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زضاي ١ايربْاَر:
ٜطــع ٢بسْــاَر ايصــٝدي ١اإلنًٝٓٝهٝــ ١إىل ايتُٝــص يف ايتعًــٚ ِٝايبشــح ايعًُــ ٞيف ايصــٝدي١
اإلنًٝٓٝهٜٚ ١ٝطاِٖ اجيابٝا يف ايسعا ١ٜايصش ١ٝعً ٢املطت ٣ٛايكٚ َٞٛايدٚي ٞبتدسٜر صـٝديٜ ٞعُـٌ
نعض ٛفعاٍ يف ايفسٜل ايطيب.
 أٖداف ايربْاَر :
 .1تطبٝل ايٓظِ اؿدٜج ١يف ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚاالٖتُاّ بايتعً ِٝايراتٚ ٞااليهرت.ْٞٚ
 .2ايبشح ايعًُ ٞيف ايعً ّٛايصٝديٚ ١ٝاملُازض ١املٗٓ.١ٝ
 .3خدَ ١اجملتُع بتكد ِٜاـدَ ١ايصش ١ٝاملتُٝص.٠
 .4ايتطبٝل االبتهاز ٣يًتكٓ ١ٝاؿدٜج ١يتعظ ِٝاألثس ايعالد َٔ ٞادٌ خدَ ١املسٜض.
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َا مت إلاش ٙيف نً ١ٝايصٝدي – ١داَع ١املٓصٛز٠
ايفرت 2013/8/1 َٔ ٠ست2015/7/26 ٢
قطا غ ٕٛ٦ايطالب :
 .1عٌُ ْظاّ  Video Conferenceفَ ٢دزدات املبٓ( ٢ز).
 .2مت تطبٝل ْظاّ ال٥ش ١ايطاعات املعتُد ٠مبكسزات ددٜد ٠طبكاً الستٝادات ضٛم ايعٌُ.
 .3مت عٌُ ايعدٜد َٔ املػسٚعات ايطالب.١ٝ
 .4مت افتتاح ايصٝدي ١ٝايتعً.١ُٝٝ
 .5مت إْػاَ ٤سنص املعًَٛات ايدٚا.)DJC( ١ٝ٥
 .6مت تصٜٚد َسنص ايتهٓٛيٛدٝا ٚاملعًَٛات بعدد  30دٗاش نُبٛٝتس.
 .7مت غسا ٤ايعدٜد َٔ . Visulizer
 .8تٛفري ايعدٜد َٔ املكاعد يًطالب يف ضاس ١ايهً.١ٝ
 .9مت ػٗٝص ايبدزٚ ّٚإَداد ٙباملساٚح يٝصبح َعداً يالَتشاْات.
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لوحة شرف الكلية

أٚا ٌ٥املطت ٣ٛاأل ٍٚيًعاّ اؾاَع2015 / 2014 ٞ
ايتكدٜس
املهاف٧

اجملُٛ
ايرتانُ٢

ايٓطب١

املعدٍ
ايرتانُ٢

1

ضش ٢قُد فدس ٣عجُإ داغس

3.96

+A

ممتاش

500|467

%93.4

3.96

2

زٚإ ابساٖ ِٝعبداؿُٝد عً٢
قُٛد

3.93

+A

ممتاش

600|570

%95

3.93

3.91
3.9

+A
+A

ممتاش
ممتاش

600|556
600|544

%92.67
%90.67

3.91
3.9

3.88

+A

ممتاش

600|554

%92.33

3.88

 6تطٓ ِٝخايد قُٛد َساد
زْا امئ فتش ٢عبداؿُٝد
7
ايطٝد

3.86

+A

ممتاش

600|564

%94

3.86

3.86

+A

ممتاش

600|555

%92.5

3.86

8
 9امئ امحد ايطعٝد امحد ايكٓا٣ٚ
َ 10ريْا قُد امحد َعٝط

3.84
3.84
3.84

+A
+A
+A

ممتاش
ممتاش
ممتاش

600|549
600|546
600|544

%91.5
%91
%90.67

3.84
3.84
3.84

ّ

املعدٍ ايتكدٜس
ايرتانُ ٢ايعاّ

اضِ ايطايب

3
 4شٜٓب قُد ضالَ٘ عٛض

ْسَني امحد ضعد سطاّ ايدٜٔ

5

آ ٜ٘عبدايعصٜص فازٚم
عبدايعصٜص ابٚٛزدٙ

غُٝا ٤ابساٖ ِٝابساٖ ِٝايدضٛق٢

أٚا ٌ٥املطت ٣ٛايجاْ ٞيًعاّ اؾاَع2015 / 2014 ٞ
ّ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االضـــــــــــِ
ٚال ٤زا٥د دٓد٣
ََ ٢ادد امحد ناٌَ ضٝف
ْد ٜٔقُد ايطعٝد عبد ايباقٞ
َ ٢عادٍ عبد ايعصٜص اَني
ْاد ٜٔقُد امحد ايغباغ٢
ضٝا ٤قُد فدس ٣عجُإ قُد داغس
َٓاز َٓري ٜطس ٣قُد سطٔ عطهس
َٓاٍ فه ٘ٝقُٛد ابٛايعال
ضً ٣ٛزضا قُد ابٛايعال املتٛىل
اَاٍ مجاٍ ايد ٜٔعبداملٓعِ ايطعٝد

املعدٍ ايتكدٜس
ايرتانُ ٢ايعاّ

3.99
3.99
3.98
3.96
3.96
3.95
3.94
3.94
3.94
3.94

+A
+A
+A
+A
+A
+A
+A
+A
+A
+A
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ايتكدٜس
املهاف٧

اجملُٛ
ايرتانُ٢

ايتكدٜس
املهاف٧

ايٓطب١

ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش

1900|1833
1900|1819
1900|1790
1900|1804
1900|1792
1800|1670
1900|1795
1900|1781
1900|1777
1900|1759

ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش

%96.47
%95.74
%94.21
%94.95
%94.32
%92.78
%94.47
%93.74
%93.53
%92.58
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أٚا ٌ٥ايفسق ١ايجاْ ١ٝيًعاّ اؾاَع2015 / 2014 ٞ
ّ

االضـــــــــــِ

اجملُٛ

ايٓطب ١امل% ١ٜٛ٦

ايتكدٜـس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

فاطُ ١عبد اهلل عبد اؿُٝد قُد
َازٜٓا زؤٚف فسْطٝظ دسدظ
زٜٗاّ ٚسٝد ايطٝد امحد
عُس فد ٟأَني قُٛد ايدَريٟ
غسٚم قُد امحد ايطٝد ابٛاـري
اميإ ٜطس ٣ايطٝد قُد سٓٝؼ
ميٓ ٢ضًُٝإ قُد ضًُٝإ طًب٘

1423
1417
1404
1400
1395
1392
1389
1388
1385
1381

94.78
94.47
93.6
93.33
93
92.8
92.6
92.53
92.33
92.07

ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش

ضاز ٙعال ٤عبدايعصٜص قفٛظ ايٓذاز

امحد سطٔ ايطٝد عٝد َدنٛز
غُٝاَ ٤صطف ٢قُد عبداؿًِٝ

أٚا ٌ٥ايفسق ١ايجايج ١يًعاّ اؾاَع2015 / 2014 ٞ
ّ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

االضـــــــــــِ
امحد قُد عٛض قُد غطا
فاطُ ١قُد أَني َٗين
ٚضاّ امحد قُد إبساِٖٝ
أَري ٙقُٛد َصطف ٢عجُإ ضًُٝإ
إميإ زضا بدٜس عبد املٓعِ
قُد ْب ٌٝامحد إبساٖ ِٝداٚد
ْري ٙإمساعَٓ ٌٝصٛز قُد
َٓ ٢ايطٝد فتش ٞمحد ٟايػسنطٞ
أَ ُ٘ٝدزغاّ ضامل دزغاّ
ساَد ٖٝٚب ساَد ايطٝد ايػافعٞ
شٜٓب قُٛد أْٛز قُد ٖالٍ

15

اجملُٛ

ايٓطب ١امل% ١ٜٛ٦

ايتكدٜـس

1714
1696
1689
1688
1688
1687
1686
1683
1682
1682
1682

95.22
94.22
93.83
93.78
93.78
93.72
93.67
93.5
93.44
93.44
93.44

ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش
ممتاش

