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   َٓٗذ١ٝ إعساز ايسضاغ١  -أ 

ع٢ً ا٭غًٛب ايهُٞ ٚ ايٛقـؿٞ ايؿـاٌَ يًكـسض٠ امل٪غػـ١ٝ ٚايؿاعًٝـ١ ايتعًُٝٝـ١ يهًٝـ١         ٖصٙ ايسضاغ١تطنعت املٓٗذ١ٝ املتبع١ يف إعساز  

اشل٦ٝـ١ ايكَٛٝـ١ يهـُإ دـٛز٠ ايتعًـِٝ       ايـ  اعـستٗا   ايكٝسي١ داَع١ املٓكٛض٠ ، ٚاٱدطا٤ات ايٛادب إتباعٗا ، ٚايهٛابط ايٛادب ا٫يتـعاّ بٗـا  

ٚايتعًِ. َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ اؾتًُت َٓٗذ١ٝ إعساز ٖصا ايتكطٜط ع٢ً عـس٠   سضٜؼ٠ ؾطم ايتٚاٱعتُاز ،  ٚنصيو يًتشػني ٚايتععٜع املػتُطإ  ؾٛز

ٔ ٚايعـاًَني  َطاسٌ َتعاقب١ َٚتها١ًَ متجًت يف أٖساؾٗا ، ٚايكطاعات املػتٗسؾ١ ،  ٖٚٝهًٗا ، ٚأْٛاع ٚططم مجع ايبٝاْات ، ٚاغتط٬ع أضا٤ املػتؿٝسٜ

 ٚاملطادع١ ٚايتسقٝل. بايه١ًٝ

 ايػٟٓٛ ايصاتٞ: أٖساف ايتكطٜط (1)

ٚمت ػسٜـس ٖـصا    29/6/2011ٚدسٜط بايصنط إٔ ن١ًٝ ايكٝسي١ قس سكًت عًٞ ا٫عتُاز بتـاضٜذ   ايهًٝ٘ نع ٚإىل ؼًٌٝ  ٖصٙ ايسضاغ١ػع٢ ت

املػـتُطإ يف  ٚيهٓٓا ْ٪َٔ بايتشػني ٚايتععٜـع  ،  11/2016/ 30 -28بتاضٜذ : َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  بٓا٤ ع٢ً ظٜاض٠ا٫عتُاز 

 0امل٪غػ١ٝ ٚايؿاع١ًٝ ايتع١ًُٝ نٌ َٔ ايكسض٠

 ايكطاعات املػتٗسؾ١: (2)

 .ؾ١ٓ املطادع١ ايساخ١ًٝ بايه١ًٝ 

 ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ بايه١ًٝ 

 ا٭ططاف اجملتُع١ٝ شات ايع٬ق١ ٚاملٗت١ُ بكهاٜا تطٜٛط ايتعًِٝ يف ايه١ًٝ 

 ٚاملع١ٝٓ بايتكِٜٛ ٚا٫عتُاز.ايًذإ املتدكك١ ايتابع١ ي١٦ًٝٗ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتع ًِٝ 

 :ايسضاغ١ ايصات١ٝتكُِٝ ٖٝهٌ  (3)

 :ع٢ً  اؾتًُتع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٜػاعس ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖساف املدطط١ شلا ، ٚيصا ؾكس  ٖصٙ ايسضاغ٘مت تكُِٝ ٖٝهٌ 

 ايبٝاْات ا٭ٚي١ٝ 3/1

 ايتكِٝٝ امل٪غػ٢ 3/2

 أْٛاع ٚططم مجع ايبٝاْات: (4)

 َٔ ايبٝاْات ُٖا ايبٝاْات ايٛثا٥ك١ٝ ٚايبٝاْات املٝسا١ْٝ. تطًب إعساز ٖصا ايتكطٜط ْٛعني

 ايبٝاْات ايٛثا٥ك١ٝ:  4/1

دل اؾتًُت ايبٝاْات ايٛثا٥ك١ٝ ع٢ً كتًـ ايبٝاْات املتاس١ ٚاملٓؿٛض٠ أٚ غرل املٓؿٛض٠ ٚتتعًل بع١ًُٝ نُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚأبعازٖا. ٚتتً

 ًٞ:املكازض ايط٥ٝػ١ٝ شلصا ايٓٛع َٔ ايبٝاْات ؾُٝا ٜ

 .ٌُايكطاضات ايكازض٠ بؿإٔ إْؿا٤ ن١ًٝ ايكٝسي١ داَع١ املٓكٛض٠ ٚايًٛا٥ح ٚايكٛاْني املٓع١ُ يًع 

 .تكاضٜط املطادعات  ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ 

 .قٛاعس ايبٝاْات املدتًؿ١ بايه١ًٝ 

  

 أوالً : مقدمة
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 ايبٝاْات املٝسا١ْٝ: 4/2

  امل٪ؾطات ٚايعٓاقـط ٚاـكـا٥ل ايتابعـ١ يهـٌ َعٝـاض َـٔ       ايعكـ ايصٖين : مت اغتدساّ ٖصٙ ايططٜك١ بؿهٌ َهجـ ٚبػطض ت١ُٝٓ

َعاٜرل ايتكِٜٛ ٚا٫عتُاز ، إناؾ١ إىل ت١ُٝٓ املكاٜٝؼ ٚا٭ٚظإ ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ ، ٚإعساز قٛا٥ِ املتطًبات. ٚقس ؾـاضى يف عًُٝـات   

 ٚأْؿط١ ايعكـ ايصٖين فُٛع١ ايكٝازات ا٭نازمي١ٝ ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.

 سٝح مت اغتدساّ ٖصٙ ايططٜك١ بػطض ت١ُٝٓ َعٜس َٔ اـكـا٥ل املطًـٛب قٝاغـٗا يتشكٝـل َتطًبـات َعـاٜرل       املكاب٬ت اؾُاع١ٝ :

َٚ٪ؾطات ٚعٓاقط ايتكِٜٛ ٚا٫عتُاز مل٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ. ٚقس مت إدـطا٤ ايتعـس٬ٜت ٚاٱنـاؾات املٓاغـب١ ملـا غـبل تكـُُٝٝ٘        

ت فُٛعات َتٓٛع١ َٔ ايكٝازات ا٭نازمي١ٝ ٚايط٬ب ٚغرلِٖ َـٔ ا٭طـطاف   ٚتُٓٝت٘ َٔ ٖصٙ اـكا٥ل. ٚقس ؾاضى يف ٖصٙ املكاب٬

 اجملتُع١ٝ شٟٚ ا٫ٖتُاّ ٚايع٬ق١ بكهاٜا تطٜٛط ايتعًِٝ ؾ٢ ايه١ًٝ.

      ايعٜاضات ايطزل١ٝ: سٝح  مت اغتدساّ ٖصٙ ايططٜك١ َٔ خ٬ٍ تٛدٝ٘ ايسع٠ٛ ايطزل١ٝ يبعض املـطادعني ايٓعـطا٤ ٚأؾـطاز اجملتُـع

١ املعاٜرل ٚامل٪ؾطات  ٚايعٓاقط ٚاـكا٥ل اي  مت تُٓٝتٗـا بػـطض اغـتدساَٗا يف عًُٝـ١ ايتكـِٜٛ ٚقـس مت بايؿعـٌ        املسْٞ ملطادع

ا٫غتؿاز٠ َٔ ايتكاضٜط املكس١َ َٔ ٖ٪٤٫ اـدلا٤ يف إدطا٤ ايتعس٬ٜت ٚاٱناؾات املٓاغب١ نُا اغتكبًت ايهًٝـ١ ظٜـاضات َتعـسز٠ َـٔ     

 َطنع نُإ اؾٛز٠ ظاَع١ املٓكٛض٠.

 .ٞظٜاضات َٝسا١ْٝ ؾٗات ٦ٖٝٚات زاخ١ًٝ شات ع٬ق١ ظٛز٠ ٚاعتُاز َ٪غػات ايتعًِٝ ايعاي 

 

 اغتط٬ع ضأٟ املػتؿٝسٜٔ ايٓٗا٥ٝني ٚا٭قػاّ ايع١ًُٝ: (5)

ٔ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ إعساز املػٛز٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًسضاغ١ ايصات١ٝ تكّٛ ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ بعطنٗا ع٢ً فايؼ ا٭قػاّ ٚامل                بػـطض   ػـتؿٝسٜ

 اؿكٍٛ ع٢ً اْطباعاتِٗ ٚآضا٥ِٗ مٛ ٖصا ايتكطٜط. ٚايعٌُ ع٢ً تٓؿٝص تًو املكذلسات.

 

 املطادع١ ٚايتسقٝل: (6)

ايٓٗا٥ٝـ١ نـطٚض٠ إدـطا٤ عًُٝـات املطادعـ١ ٚايتـسقٝل ؾُٝـع قتٜٛاتٗـايف َطاسًـٗا           ٗايف قٛضت ٖصٙ ايسضاغ١ تطًب إعساز ٚإخطاز                

ت ع١ًُٝ املطادع١ ٚايتسقٝل أنجط َـٔ َـط٠ ، ٚؾـاضى ؾٝٗـا عـس٠ أطـطاف َـٔ بٝٓٗـا ايؿطٜـل املػـ٦ٍٛ عـٔ ٖـصا             املدتًؿ١. ٚيكس مت

 ايتكطٜطٚنصيو ؾ١ٓ املطادع١ ايساخ١ًٝ بايه١ًٝ.
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 :ؾطٜل ايتكطٜط  -ب 

 ٚايتطٜٛط إزاض٠ اؾٛز٠ٚ   ايتدطٝط ا٫غذلاتٝذٞ 

 املعٝاض ض٥ٝؼ ايؿطٜل
 ز/ ي٢ًٝ عبس ايطمحٔ أبٛ ظٜس

 ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ َسٜط
 ايتدطٝط اٱغذلاتٝذٞ 1

 ايتطٜٛطٚ إزاض٠ اؾٛز٠ 3

 أعها٤ ايؿطٜل
 ٚايتطٜٛط املػتُط  ْعاّ إزاض٠ اؾٛز٠ -3 ايتدطٝط ا٫غذلاتٝذٞ   -1

 ا.ز/ ي٢ًٝ عبس ايطمحٔ ابٛظٜس  أ.ز/ قُٛز بهط ايعؿُاٟٚ      

 / َط٠ٚ ق٬ح  ايسٜٔ ايسٖإ     ز أ.ّ  ا.ز/ ي٢ًٝ عبس ايطمحٔ ابٛظٜس

  أبٛ ٖاؾِابطاِٖٝ ز / أضٖإ أ.ّ  ز/ قُس ايػٝس ؾانطأ.ّ 

 ز/ َطِٜ  عاطـ غايٞ     ز/ قُس اغعس املٛايف     

 ز/ ٢ْٗ َٓكٛض سػٔ عبس ايطمحٔ  ز/ ٢َٓ ؾاضٚم ايٓكٝطٞ
 ز/ قُس اغعس املٛايف      / أَرلٙ قػٔ َطاٚع عبحز

 ز/ ٢َٓ ؾاضٚم ايٓكٝطٞ ّ.ّ/ غًُٞ َػعس ايعطاقٞ      
 ز/ ضساب قدلٟ عبس ايطمحٔ قُس ايػٝس٠/ َين عبس ايععٜع      

 ٢ْٗ قُس  قاحل ز/ ايػٝس / قُس أمحس املكًشٞ       
 م/ ٖب٘ زلرل ق٬ح ا٭ع٢ُ ايطايب  / أَني اؼاز ايط٬ب        

 
 ايكٝاز٠ ٚاؿٛن١ُ

 
 املعٝاض  ض٥ٝؼ ايؿطٜل 

 أ.ز/ ْاٖس قُٛز ايعٓاْٞ 
 )عُٝس ايه١ًٝ(

 ايكٝاز٠ ٚاؿٛن١ُ 2

 املٛاضز  املاي١ٝ ٚاملاز١ٜ 6

 
 أعها٤ ايؿطٜل

 ايكٝاز٠ ٚاؿٛن١ُ ٚ املٛاضز املاي١ٝ ٚ املاز١ٜ  -2
 املاز١ٜاملٛاضز املاي١ٝ ٚ   - 6 اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ 3-2 املكساق١ٝ ٚا٫خ٬قٝات 2-2 ايكٝاز٠ ٚاؿٛن١ُ 2-1

 / أَرلٙ قػٔ َطاٚعز أ.ز/ إسػإ ؾشات١ أبٛ ايسٖب       أ.ز/ أمحس ؾ٪از سًِٝ أ.ز/ سػٔ قُس سػٔ ايكباؽ

 م/ تك٢ أؾطف عبس ايطمحٔ ز/ قُس أبٛ بهط أبٛ ايعٓنيأ.ّ  أ.ز/ ضَهإ سػٔ ابطاِٖٝ أ.ز/ ؾٛظٜ٘ أمحس إبطاِٖٝ سبٝب

 م/ أفس ايػٝس أمحس غامل ز/ ْاز١ٜ قدلٟ ايػٝس      أ.ّ  ز/ ْؿ٣ٛ قُس عبس ايؿتاح أبٛ ايػعس        أ.ّ  أ.ز/ ممسٚح قُس ايؿؿتاٟٚ
  قُس امحس قُس املكًش٢ايػٝس /  ز/ ٢َٓ ايػٝس ؾتش٢ ؾتح اهلل ّ.ّ/ َطٚٙ غعس قُس غطٜ٘ ز/ َادس٠ عبس ايععٜع غٝسأمحسّ أ

 ايػٝس/  ضنا ضٜاض ْكط ز / قُس َٓكٛض أمحس غامل / أمحس ايػعٝس ايدلَاٟٚ       ّ.ّ ز/ قُس ٜٛغـ إبطاِٖٝ قُس أ.ّ 
 ايػٝس / أمحس قُس عبس ايعاطٞ م/ قاغٔ قُس ؾ٪از  ز/ ؾرلٜٔ قُٛز ؾع٬ٕ      أ.ّ 

 ايػٝس/ قُس املٓػٞ   ز/ دطَني ْعرل غ٬َ٘
    ّ.ّ/ غًٛإ قُٛز سػب

    م/ ملٝا٤ أغاَ٘ ٜٛغـ بطٖاّ 
    قُس امحس قُس املكًش٢ايػٝس / 
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 اؾٗاظ اٱزاضٟ ٚ املؿاضن١ اجملتُع١ٝ  ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 املعٝاض  ض٥ٝؼ ايؿطٜل 
 أ.ز/ َين دٛز٠ ظغًٍٛ

 )ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ(
 اؾٗاظ اٱزاضٟ  5

 املؿاضن١ اجملتُع١ٝ  ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ 12

 
 أعها٤ ايؿطٜل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املعاٜرل ا٭نازمي١ٝ ٚايدلاَر ايتع١ًُٝٝ  ٚ ايتسضٜؼ  ٚايتعًِ ٚايط٬ب ٚاـطهٕٛ
 

 املعٝاض  ض٥ٝؼ ايؿطٜل 

 سامت عبس ايطمحٔ غاملأ.ز/ 
 )ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ  ايتعًِٝ ٚايط٬ب(

 املعاٜرل ا٭نازمي١ٝ ٚايدلاَر ايتع١ًُٝٝ 7

 ايتسضٜؼ  ٚايتعًِ 8

 ايط٬ب ٚاـطهٕٛ 9

 
 أعها٤ ايؿطٜل

 

 املؿاضن١ اجملتُع١ٝ -12 اؾٗاظ ا٫زاضٟ  -5
 أ.ز/ سػني إبطاِٖٝ ايكباؽ ز/ قُس قُس ايػهطٟأ.ّ 

 ز/ أٌَ أمحس محس٣ عطٛٙ  ز/ ٤٫ٚ قُٛز عازٍ اؿػٝين  
 ز/ ْؿ٣ٛ قُس عبس ايؿتاح أبٛ ايػعسأّ  ّ.ّ/ زلط زلرل تٛؾٝل

 ز/ عبس ايععٜع أمحس اؾٌُ  َسٜط عاّ ايه١ًٝ ايػٝس / 

 ا٭ْػ١ / إٜٓاؽ عبس اؿُٝس 
  

 ايط٬ب ٚاـطهٕٛ-9 ايتسضٜؼ ٚايتعًِ -8 املعاٜرل ا٭نازمي١ٝ ٚايدلاَر ايتع١ًُٝٝ-7

 ز/ عبرل قُس عبس ايععٜع ز/ أٌَ عبساؿُٝس د٬ي١ ز / غاز٠ غاَح ساؾغ سػٔأّ 

 ز/ قُس عبس ايٖٛاب املطغٞ ز/ إميإ غعٝس عبساـايل  أ.ّ  ز / أَاْٞ ق٬ح َكطؿٞ   

 ز/ َٓاض مجاٍ عبس اؿُٝس ز/ ضاْٝا ضَهإ عبسايععٜع   ز / َاضٜعا  ؾ٪از ؾطح

 ز/ زلاح أبٛ ايعباؽ قُس / غٗا يطؿ٢ ايسَطاٟٚ ايؿاعطز. ّ.ّ/ ضؾا أمحس ؾباْ٘

 ز/ َط٠ٚ ايػباعٞ ابٛ ايًٌٝ م/ أ٤٫ قُس ابٛ ايعٓني عبسايهطِٜ م/ قُس اَرل قدلٟ َٛغٞ

 ّ.ّ / َٗا ٖؿاّ ؾعطاٟٚ        م/ قُٛز ع٢ً قُٛز ع٢ً ايؿاٍ م/ ٖسٜط ابٛايعع

 ّ.ّ/ َرلٖإ أمحس  ْعُٞ  م/ ميين أؾطف
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 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚ ايبشح ايعًُٞ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ا٭خط٣ ٚ ايسضاغات ايعًٝا
 

 
 
 
 
 
 

 
 أعها٤ ايؿطٜل

 
 

 ايسضاغات ايعًٝا-11 ايبشح ايعًُٞ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ا٭خط٣ -10 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ  - 4

 ز/ خايس بؿرل ؾعبإأّ  ز/  ضؾا قُس بط٠ٚ  أّ  ز/ ل٤٬ ابطاِٖٝ عبس ايععٜعأّ 

 ز/ ٖاْٞ ابطاِٖٝ قُس ايكٓاٟٚ  ز/ غاز٠ قسٜل بػتإ  أ. ز/ اميإ غ١َ٬ عبس اؿُٝس

 ز/ ٢َٓ ايػٝس ؾتشٞ  ز/ زٜٓا عٝس ايػٝس ضظم ز/ قُس عبس ايٖٛاب أمحس

 ز/ أمحس عبس ايععٜعؾعبإ ز/ ضاْٝا َكطؿٞ مجع١  ايػؿاض محٛز٠ز/ قُس عبس 

 ز / امحس مجاٍ عبس اؿُٝس ٝسع/ اشلاّ عبس املٓعِ ايػز م/ قُس أَرل قدلٟ َٛغ٢ 

 م/ إميإ قُس عبس اجملٝس قُس  م/ قُس اؿػ٢ٓٝ ضدب امحس ايعس٣ٚ
 م/ غاضٙ عبس اؿُٝس عبس ايكازض  
   
 

  

 املعٝاض  ض٥ٝؼ ايؿطٜل 

 عٝس أ.ز/ َٓاٍ قُس
 )ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ (

 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ  4

 ايبشح ايعًُٞ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ا٭خط٣ 10

 ايسضاغات ايعًٝا 11
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  ن١ًٝ ايكٝسي١ ه١ًٝاغِ اي
 نًٝـ١ ه١ًْٝٛع اي

 داَع١ املٓكٛض٠ اغِ اؾاَع١
 سه١َٝٛ ْٛع اؾاَع١

قاؾع١ ايسق١ًٝٗ َس١ٜٓ  املٛقع اؾػطاؾ٢
 املٓكٛض٠

 1973 تاضٜذ ايتأغٝؼ
 مخؼ غٓٛات َس٠ ايسضاغ١
 اٱلًٝع١ٜ يػ١ ايسضاغ١

 
 

 

 

 

 ايكٝاز٠ ا٭نازمي١ٝ يًه١ًٝ .1

 الدرجت العلميت االسم القيادة

 أغتاش أ.ز/ ْاٖس قُٛز ايعٓاْٞ عُٝس ايه١ًٝ 

 أغتاش سامت عبس ايطمحٔ غامل أ.ز/ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب

 أغتاش أ.ز/ ٢َٓ دٛز٠ ظغًٍٛ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 أغتاش أ.ز/َٓاٍ قُس عٝس ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ

 َػاعس  أغتاش  اميإ غعٝس عبس اـايل / ّ أ.ز بطْاَر ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ  َٓػل 

 َسضؽ  ز/ ي٢ًٝ عبس ايطمحٔ أبٛ ظٜس َسٜط ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠

 

  

 البياناث الوصفيت عن الكليتثانياً: 
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 أعساز ايط٬ب ٚتٛظٜعِٗ -2
 ملطس١ً اؾاَع١ٝ ا٭ٚىلا 1 -2

  2017/  2016،     2016/  2015ايعسز اٱمجاىل يًط٬ب ٚتٛظٜعِٗ ع٢ً ايؿطم املدتًؿ١ يًعاَني اؾاَعٝني 

 بهايٛضٜٛؽ ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ
 إمجاىل ايط٬ب ايطابع١ ايجايج١ ايجا١ْٝ ا٭ٚىل اٱعساز١ٜ ايؿطق١

2016/2017 - - 25 217 1299 1541 
2015/2016 - - 159 1347 1226 2732 

بٓعاّ بهايٛضٜٛؽ ايكٝسي١ٝ 

 ايػاعات املعتُس٠

 إمجاىل ايط٬ب اـاَؼ ايطابع ايجايح ايجاْٞ ا٭ٍٚ املػت٣ٛ
2016/2017 1072 1116 1056 890 - 4134 
2015/2016 1168 1132 893 - - 3193 

بهايٛضٜٛؽ ايكٝسي١ٝ 

 )قٝسي١ إنًٝٓٝه١ٝ(

 إمجاىل ايط٬ب اـاَؼ ايطابع ايجايح ايجاْٞ ا٭ٍٚ املػت٣ٛ
2016/2017 241 332 266 217 235 1291 
2015/2016 258 288 228 246 145 1165 

 6966 1534 1324 1347 1448 1313 2016/2017 اجملُٛع
2015/2016 1426 1420 1280 1593 1371 7090 

 6966 2016/2017 اٱمجايٞ
2015/2016 7090 
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  2017/  2016َطس١ً ايسضاغات ايعًٝا ايعاّ اؾاَعٞ  2-2
 

  2017/  2016ز ايط٬ب املكٝسٜٔ ٚاملػذًني بايسضاغات ايعًٝا يف ايعاّ ايسضاغٞ   بٝإ بأعسا

 

 ايسضد١ ايع١ًُٝ
 

 ايتدككات ايؿطع١ٝ يهٌ زضد١
 اٱمجاىل اجملُٛع َػذٌ َكٝس / ايكػِ  اغِ ايسضد١

 
 
 

 ايسنتٛضاٙ

 4 4 - ايكٝس٫ْٝات

58 

 8 7 1 ايعكاقرل
 3 3 - ايسٚا١ٝ٥ ايهُٝٝا٤ 

 9 9 - ا٫ز١ٜٚ ٚايػُّٛ 
 8 8 - ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ

 13 13 - ٚاملٓاع١  املٝهطٚبٝٛيٛد٢
 6 6 - ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ايكٝسي١ٝ

 7 7 - ايكٝسي١ٝ  ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ

 
 
 
 
 

 املادػترل
 
 
 

 22 16 6 ايكٝس٫ْٝات

215 

 25 16 9 ايعكاقرل
 23 23 - ايسٚا١ٝ٥ ايهُٝٝا٤ 

 36 23 13 ا٫ز١ٜٚ ٚايػُّٛ 
 34 24 10 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ

 29 21 8 ٚاملٓاع١  املٝهطٚبٝٛيٛد٢
 25 22 3 ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ايكٝسي١ٝ

 21 20 1 ايكٝسي١ٝ  ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ

 ايسبًّٛ

 150 - 150 ايكٝس٫ْٝات

262 

 2 - 2 ايعكاقرل
 - - - ايسٚا١ٝ٥ ايهُٝٝا٤ 

 17 - 17 ا٫ز١ٜٚ ٚايػُّٛ 
 59 - 59 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ

 25 - 25 ٚاملٓاع١  املٝهطٚبٝٛيٛد٢
 - - - ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ايكٝسي١ٝ

 9 - 9 ايكٝسي١ٝ  ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ
 Pharm D   163 - 163 163زضد١ زنتٛض ايكٝسي١ يف ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ  َادػترل ٢َٓٗ

 33 33 10 23 املٓاع١ ٚايطب ايتذسزٟ
 731 232 499 اٱمجاىل
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 2016/2017تٛظٜع ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ با٭قػاّ ايع١ًُٝ يًعاّ اؾاَعٞ -2-3

 ايكػِ ايع٢ًُ

 أعساز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 إمجاىل
 ١٦ٖٝ َعا١ْٚ َسضؽ أغتاش َػاعس أغتاش

 عاٌَ َتؿطؽ عاٌَ َتؿطؽ عاٌَ َتؿطؽ
َسضؽ 

 َػاعس
 َعٝس

 33 7 6 9 - 4 1 - 6 ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ايكٝسي١ٝ

 38 6 5 9 - 6 2 3 7 ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايكٝسي١ٝ

 45 21 4 7 - 4 1 3 5 ايكٝس٫ْٝات

 54 8 6 13 1 5 1 5 15 ايعكاقرل

 26 8 6 6 - 2 - 2 2 اؿ١ٜٛٝ اٱنًٝٓٝه١ايهُٝٝا٤ 

 34 9 4 10 - 7 - 2 2 املٝهطٚبٝٛيٛدٞ ٚاملٓاع١

 41 7 6 16 - 7 - 2 3 ا٭ز١ٜٚ  ٚايػُّٛ

 40 10 6 6 - 4 - 6 8 ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥

 1 - - 1 - - - - - املُاضغ١ ايكٝسي١ٝ

 76 43 77 1 39 5 23 48 اٱمجايٞ سػب ايتؿطؽ
312 

 119 78 44 71 اٱمجايٞ سػب ايسضد١

 312 إمجايٞ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  َٚعاِْٚٝٗ بايه١ًٝ

 

  2017/  2016ايتٛظٜع اٱمجاىل يًػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايه١ًٝ سػب ايٓٛع يعاّ   -2-4
 

   اجملُٛع اؾٓؼ ايسضد١
    أْج٢ شنط

    71 24 47 أغتاش )مجٝع ايؿ٦ات(

    44 23 21 أغتاش َػاعس

    78 47 31 َسضؽ

    43 29 14 َسضؽ َػاعس

    76 63 13 َعٝس

    312 186 126 اٱمجايٞ
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  2017/  2016ايتٛظٜع اٱمجاىل يًػاز٠ ايعاًَني بايه١ًٝ يعاّ   2-5

 

 َ٪قتني َجبتني
 أَني  عاّ امجاىل

ؾ١ٝٓ  َهتب١ٝ ؽكك١ٝ اجملُٛع عُاٍ ؾ١ٝٓ َهتب١ٝ ؽكك١ٝ ايه١ًٝ
 اجملُٛع عُاٍ ١َٝٓٗٚ

املٛدٛزٜٔ ع٢ً 
 ضأؽ ايعٌُ

1 75 46 81 53 256 - 1 - - 1 257 

 34 - - - - - 34 1 3 1 29 0 ا٭داظات اـاق١

 291 1 - - 1 - 290 54 84 47 104 1 اٱمجاىل
 

   2017/  2016املُٗات ايع١ًُٝ ٚايبعجات ٚا٭داظات ايسضاغ١ٝ يعاّ -2-6

 اٱمجايٞ ايعسز ْٛع ايبعج١ ّ

 16 املُٗات ايع١ًُٝ  1

44 

 3 )اؾطاف َؿذلى(ايبعجات ايساخ١ًٝ  2

 5 ايبعجات اـاضد١ٝ  3

 7 بعج١ اٱؾطاف املؿذلى 4

 13 ا٭داظ٠ ايسضاغ١ٝ  5

 

  2017/  216املٛاضز ايبؿط١ٜ إىل ايط٬ب يعاّ  عسز ْػب 2-7

 ايط٬ب 
 أعها٤ ١٦ٖٝ

ايتسضٜؼ   

 َعاْٚٞ أعها٤

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 أعها٤ ١٦ٖٝ

 َٚعاِْٚٝٗ ايتسضٜؼ
 ايعُاٍ ايؿٓني اٱزاضٜني

 129:  1 83:    1 46:    1 22:    1 59:    1 36:    1 6966 ايط٬ب

 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 

193 1    :1.6 1  :0.6 1   :1.3 1  :2.3 1    :3.6 

َعاْٚٞ أعها٤ ١٦ٖٝ 

 ايتسضٜؼ

 

119 1    :0.4  1  :0.8 1    :1.4 1    :2.2 

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 َٚعاِْٚٝٗ

 

312 1    :2 1   :3.7 1  :5.8 

 اٱزاضٜني

 

152 1  :1.8 1   :2.8 

 ايؿٓني

 
84 1  :1.6 

 54  ايعُاٍ
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  2017/  2016ايكا٥ُني بايعٌُ ) املٛدٛزٕٚ ع٢ً ضأؽ ايعٌُ ( إىل ايط٬ب يعاّ  عسز ْػب١ 2-8

 ايط٬ب 
 أعها٤ ١٦ٖٝ

ايتسضٜؼ   

 َعاْٚٞ أعها٤

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 أعها٤ ١٦ٖٝ

 َٚعاِْٚٝٗ ايتسضٜؼ
ُاٍايع ايؿٓني اٱزاضٜني  

 131.4:  1 86:    1 57.1:   1 32.4:    1 81:     1 54:    1 6966 ايط٬ب

 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 

129 1    :1.5 1    :0.6  1   :1.05 1    :1.6 1    :2.43 

َعاْٚٞ أعها٤ ١٦ٖٝ 
 ايتسضٜؼ

 

86 1    :0.4 1    :0.7 1   :1.06 1    :1.6 

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 
 َٚعاِْٚٝٗ

 

215 1  :1.76 1  :2.65 1  :4.06 

 اٱزاضٜني

 

122 1    :1.5 1   :2.3 

 ايؿٓني

 
81 1    :1.5 

 53  ايعُاٍ

 
 بهايٛضٜٛؽ ايكٝسي١ ٚبهايٛضٜٛؽ ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ ٢ط٬ب بطْافعسز  امجاىل إىل)ع٢ً ضأؽ ايعٌُ(  ايبؿط١ٜ ايكا٥ُني بايعٌُاملٛاضز عسز ْػب  -

 ايط٬ب 
 أعها٤ ١٦ٖٝ

ايتسضٜؼ   

 َعاْٚٞ أعها٤

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 أعها٤ ١٦ٖٝ

 َٚعاِْٚٝٗ ايتسضٜؼ
 ايعُاٍ ايؿٓني اٱزاضٜني

 107.07:  1 70.06: 1 46.5:   1 26.4:  1 66:   1 44:    1 5675 ايط٬ب

 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 

129 1    :1.5 1    :0.6  1   :1.05 1    :1.6 1    :2.43 

َعاْٚٞ أعها٤ ١٦ٖٝ 
 ايتسضٜؼ

 

86 1    :0.4 1    :0.7 1   :1.06 1    :1.6 

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 
 َٚعاِْٚٝٗ

 

215 1  :1.76 1  :2.65 1  :4.06 

 اٱزاضٜني

 

122 1    :1.5 1    :2.3 

 ايؿٓني

 
81 1    :1.5 

 53  ايعُاٍ
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  ايكٝسي١ ٚبهايٛضٜٛؽ ايعًّٛ ايكٝسي١ٝبهايٛضٜٛؽ  ٢ط٬ب بطْافامجاىل عسز املٛاضز ايبؿط١ٜ إىل عسز  ْػب - 

 أعها٤ ١٦ٖٝ ايط٬ب 
ايتسضٜؼ   

 َعاْٚٞ أعها٤
 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 أعها٤ ١٦ٖٝ
 َٚعاِْٚٝٗ ايتسضٜؼ

 ايعُاٍ ايؿٓني اٱزاضٜني

 105:    1 68:    1 45:    1 18:   1 48:   1 29:  1 5675 ايط٬ب

 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 

193 1    :1.7  1    :0.6 1    :1.5 1    :2 1    :3.5 

َعاْٚٞ أعها٤ ١٦ٖٝ 
 ايتسضٜؼ

 

119 1    :0.4 1    :1 1    :1.4 1    :2.2 

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 
 َٚعاِْٚٝٗ

 

312 1    :2.5 1   :3.7 1   :5.8  

 اٱزاضٜني

 

125 1    :1.5 1   :2.3 

 ايؿٓني
 

84 1   :1.6  

 54  ايعُاٍ
 

 

 ط٬ب بطْاَر ايكٝسي١ اٱنٝٓٝه١ٝ عسز ايكا٥ُني بايعٌُ إىل عسز ْػب١  - 

 أعها٤ ١٦ٖٝ ايط٬ب 
ايتسضٜؼ   

أعها٤َعاْٚٞ   
 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 أعها٤ ١٦ٖٝ
 َٚعاِْٚٝٗ ايتسضٜؼ

 ايعُاٍ ايؿٓني اٱزاضٜني

 24:  1 16:  1 11:  1 6:    1 15:    1 10:    1 1291 ايط٬ب

 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 

129 1    :1.5 1    :0.6  1   :1.05 1    :1.6 1    :2.40 

َعاْٚٞ أعها٤ ١٦ٖٝ 
 ايتسضٜؼ

 

86 1    :0.4 1   : 0.7 1   :1.06 1    :1.6 

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 
 َٚعاِْٚٝٗ

 

215 1  :1.76 1  :2.65 1  :4.06 

 اٱزاضٜني

 

122 1    :1.5 1   :2.3 

 ايؿٓني

 
81 1    :1.5 

 53  ايعُاٍ
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 :ه١ًٝايدلاَر ايتع١ًُٝٝ اي  تكسَٗا اي

 أ٫ًٚ : املطس١ً اؾاَع١ٝ ا٭ٚىل :

 (2013/2014)مت ايتطبٝل إبتسا٤ َٔ عاّ  بهايٛضٜٛؽ ايكٝسي١ٝ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠بطْاَر  -

 (2011بطْاَر بهايٛضٜٛؽ ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ ) ٥٫ش١  -

 نًٝٓٝه١ٝا٫كٝسي١ ايبطْاَر  -

 ( ث٬ث3١ايعسز اٱمجاىل يًدلاَر ايتع١ًُٝٝ اي  تكسَٗا ايه١ًٝ:  )

 ( ث٬ث3١عسز ايدلاَر املطبك١ بايؿعٌ :  )

 

 خ٬ٍ اـُؼ غٓٛات ا٭خرل٠:َٔ املطس١ً اؾاَع١ٝ ا٫ٚىل أعساز ْٚػب اـطهني 

 ايعاّ
 أعساز ايط٬ب

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًٓذاح
 اـطهني املتكسَني

2016  /2017 1299 1204 92.68% 

2015/2016 1347 1249 92.7% 

2014/2015 296 253 85.5% 

2013/2014 1103 936 84.9% 

2012/2013 1061 984 92.27% 

 % 90.60 4626 5106 إمجاىل اـطهني
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ٚسسٜجا اغتشسثت ايه١ًٝ بطْاَر زنتٛض   تكسّ ايه١ًٝ بطاَر يسبًَٛات ايسضاغات ايعًٝا ٚيًُادػترل ٚايسنتٛضاٙ  ثاًْٝا : َطس١ً ايسضاغات ايعًٝا : 

 PharmD) ) ٘ايكٝسي

 ثايجًا: ايسبًّٛ ثاًْٝا: َادػترل ؾ٢ ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ  أ٫ًٚ: زنتٛض ايؿًػؿ١ ؾ٢ ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ 
 ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ .1 ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ايكٝسي١ٝ ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ايكٝسي١ٝ

 ايتهٓٛيٛدٝا ايكٝسي١ٝ  .2 ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايكٝسي١ٝ ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايكٝسي١ٝ

 َػتشهطات ايتذٌُٝ  .3 ايكٝس٫ْٝات  ايكٝس٫ْٝات 

 ايتسا٣ٚ با٭عؿاب .4 ايعكاقرل ايعكاقرل

 ايػُّٛ ٚايتشًٌٝ ايهُٝٝا٥ٞ ايؿطعٞ .5 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ اٱنًٝٓٝه١ٝ ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ اٱنًٝٓٝه١ٝ

 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١ .6 املٝهطٚبٝٛيٛدٞ ٚاملٓاع١ املٝهطٚبٝٛيٛدٞ ٚاملٓاع١

 نُٝا٤ ايكٓاعات ايكٝسي١ٝ  .7 ا٭ز١ٜٚ ٚايػُّٛ  ا٭ز١ٜٚ ٚايػُّٛ 

 ايتكُِٝ ايهُٝٝا٥ٞ يٮز١ٜٚ .8 ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥  ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥ 

 ضقاب١ اؾٛز٠ ٚايتشًٌٝ ايسٚا٥ٞ .9 ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ

 .ايهُٝا٤ اؿ10١ٜٛٝ  

 )بايًػ١ ايؿطْػ١ٝ(بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ املٓاع١ ٚايطب ايتذسزٟ  ضابعًا :املادػترل املٗين
 املٓاع١ ٚايطب ايتذسزٟ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ )بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ (

 ٖٚٞ زضد١ ١َٝٓٗ (Pharm D)زنتٛض ايكٝسي١ يف ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ  خاَػًا: زنتٛض ايكٝسي١
 

 بطْاَر  31(  1+2+9+9+10ايعسز اٱمجايٞ يًدلاَر ايتع١ًُٝٝ اي  تكسَٗا ايه١ًٝ : )
 

 بطْاَر 31بايؿعٌ:  عسز ايدلاَر املطبك١ 
 

  2017/    2016 يًسضدات ايع١ًُٝ َكاض١ْ بايعسز اٱمجاىل بايسضاغات ايعًٝا يعاّ  ٚاملكٝسٜٔ املػذًني بْػعسز ٚ

عسز ايط٬ب  

 املكٝسٜٔ

ط٬ب 

 ايسبًَٛات

ط٬ب 

 املادػترل

ط٬ب 

 ايسنتٛضا٠

ط٬ب زنتٛض ايكٝسي١ ؾ٢ 
ايكٝسي١ ا٫نًٝٓه١ٝ   

Pharm D 

املٓاع١ 
ٚايطب 
 ايتذسزٟ

 22.15: 1 4.5:    1 12.6: 1 3.4:    1 2.8:    1 731 عسز ايط٬ب املكٝسٜٔ

 7.94:  1 1.60:    1 4.52:   1 1.22:  1 262  ط٬ب ايسبًَٛات

 6.51:  1 1.32:    1 3.7:   1 215   ط٬ب املادػترل

 1.76:   1 0.36:   1 58    ط٬ب ايسنتٛضا٠

زنتٛض ايكٝسي١ ؾ٢ ايكٝسي١ 
 Pharm Dا٫نًٝٓه١ٝ 

    163 1  :4.94 

 33      املٓاع١ ٚايطب ايتذسزٟ
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 خ٬ٍ اـُؼ غٓٛات ا٭خرل٠: ٢ ايسضاغات ايعًٝاخطهايٓادشني َٔ  أعساز ْٚػب 

 ايعاّ
 أعساز ايط٬ب

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًٓذاح
 اـطهني كٝسٜٔامل

2016  /2017 731 178 24.35 % 

2015/2016 574 116 20.2 % 

2014/2015 490 131 26.7 % 

2013/2014 398 115 28.9 % 

2012/2013 389 133 34.5 % 

    إمجاىل اـطهني

 

 ( اثٓا2ٕ)عسز ايٛسسات شات ايطابع اـام: 

 أزلا٤ ايٛسسات شات ايطابع اـام ٚاـسَات اي  تكسَٗا ايه١ًٝ:  

 ٚسس٠ ؼًٌٝ ا٭ز١ٜٚ ٚاملػتشهطات ايكٝسي١ٝ  -

 َطنع زضاغات ا٭ز١ٜٚ ٚاملػتشهطات ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝ ٚايبٝطط١ٜ -

 

 ٚغا٥ٌ اٱتكاٍ بايه١ًٝ:

 اؿطّ اؾاَعٞ ـ ن١ًٝ ايكٝسي١ ؾاضع اؾُٗٛض١ٜ ـ  ايعٓٛإ ايدلٜس٣: قاؾع١ ايسق١ًٝٗ ـ املٓكٛض٠ ـ  -

 http://www.mans.edu.eg/facpharاملٛقع اٱيهذل٢ْٚ:             - -

 phardean@mans.edu.eg(:  E-Mailايعٓٛإ اٱيهذل٢ْٚ )  -

 2200236/050 تًٝؿٕٛ :   - -

 2200242/050ؾانؼ :   -
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 ايتدطٝط اٱغذلاتٝذٞ : 1َعٝاض 
 

١ٝ ضغاي١ ٚ ض١ٜ٩ ٚانش١ َٚع١ًٓ ، ؾاضى يف ٚنعٗا ا٭ططاف املع١ٝٓ ، ٚ تعدل عٔ زٚضٖا ايتعًُٝٞ ٚ ايبشجٞ ٚ اجملتُعٞ ، ٚ شلا خط١ اغذلاتٝذ ه١ًٝيً

 ٚاقع١ٝ ٚ قاب١ً يًتٓؿٝص تتهُٔ أٖساؾا قسز٠ ، ٚتتػل َع اغذلاتٝذ١ٝ اؾاَع١ .

 ايتكِٝٝ ايصاتٞ :

 غرل َػتٛف دع٥ٝا َػتٛف َػتٛف َ٪ؾـــــــط ايتكٝــٝـــِ
َعتُستإ َٚعًٓتإ ، ٚؾاضى يف ٚنعُٗا ا٭ططاف  ه١ًٝضغاي١ ٚض١ٜ٩ اي -1

    املع١ٝٓ . 

ٚانش١ ، ٚ تعهؼ زٚضٖا ايتعًُٝٞ ٚ ايبشجٞ ٚ َػ٦ٛيٝتٗا  ه١ًٝضغاي١ اي -2
اجملتُع١ٝ مبا ٜتؿل َع ايتٛقعات اجملتُع١ٝ َٔ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ، ٚ 

 تػِٗ ايطغاي١ يف ؼكٝل ضغاي١ اؾاَع١ .
  

 

هت١ًُ ايعٓاقط ، ٚ تتػل َع َٚ َعتُس٠ ه١ًٝط١ ا٫غذلاتٝذ١ٝ يًاـ -3
    اغذلاتٝذ١ٝ اؾاَع١ .

ايتشًٌٝ ايب٦ٝٞ سلٌ ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ ٚؾاضى ؾٝ٘ ا٭ططاف  -4
املع١ٝٓ ، ٚتعسزت ايٛغا٥ٌ املػتدس١َ يف إدطا٥٘ مبا ٜهُٔ ١َ٤٬َ ايٛغ١ًٝ 

 ملٛنٛع ايتشًٌٝ ٚايؿ١٦ املػتٗسؾ١ .
  

 

َع١ًٓ ٚٚانش١ ايكٝاغ١ ، َٚب١ٝٓ عًٞ  ه١ًٝا٭ٖساف ا٫غذلاتٝذ١ٝ يً -5
، ٚقاب١ً يًكٝاؽ ٚايتشكل  ه١ًٝايتشًٌٝ ايب٦ٝٞ ، ٚتػِٗ يف ؼكٝل ضغاي١ اي

 يف املسٟ ايعَين يًدط١ .
  

 

اـطط ايتٓؿٝص١ٜ تتهُٔ ا٭ْؿط١ اي  ؼكل ا٭ٖساف ا٫غذلاتٝذ١ٝ ،  -6
َػ٦ٛي١ٝ ٚتعهؼ أٚيٜٛات تٓؿٝص ا٭ْؿط١ ٚتػًػًٗا املٓطكٞ ، ٚقسز بٗا 

 ايتٓؿٝص ، ٚ اؾسٍٚ ايعَين ، ٚايتهًؿ١ املاي١ٝ ، َٚ٪ؾطات ا٭زا٤ .
  

 

تكاضٜطزٚض١ٜ ملتابع١ ٚتكِٜٛ َسٟ تكسّ اـطط ايتٓؿٝص١ٜ ٚؾكا  ه١ًٝيً -7
   يًذسٍٚ ايعَين  ٚؼكل َػتٜٛات ا٭زا٤ املػتٗسؾ١ .
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 ايتدطٝط اٱغذلاتٝذٞ -1 
 

اٱغذلاتٝذٞ ايكا٥ِ ع٢ً ايتشًٌٝ ايسقٝل يًٛنع ايكا٥ِ ٚؼسٜس ايؿذ٠ٛ بٝٓ٘ ٚبني ايط١ٜ٩ املٓؿٛز٠ َٚٔ تٓتٗر ايه١ًٝ ايتدطٝط  

 ثِ تكّٛ بكٝاغ١ ضغايتٗا ٚؼسٜس أٖساؾٗا اٱغذلاتٝذ١ٝ ٚتتُجٌ املُاضغات ايتطبٝك١ٝ يًه١ًٝ يف فاٍ ايتدطٝط ا٫غذلاتٝذٞ يف اٯتٞ :

 

 ايط١ٜ٩ ٚايطغاي١ : 1/1

 تٓل ع٢ً   (1-1)َطؾل  28/5/2016بتاضٜذ  576َعتُس٠ َٔ فًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ ضقِ قسث١ ٚ غاي١ يًه١ًٝ ض١ٜ٩ ٚض 

 .ايطٜاز٠ ٚايتُٝع يف ايتعًِٝ ٚايبشح ايع٢ًُ ٚخس١َ اجملتُع، قًٝا ٚزٚيًٝا، يف ناؾ١ اجملا٫ت ايكٝس١ْٝ٫ ض١ٜ٩ ايهــ١ًٝ :

باٱضتكا٤ ٚايتطٜٛط املػتُط يدلافٗا ايسضاغ١ٝ ٚايبشح ايع٢ًُ ٚخس١َ اجملتُع ، تًتعّ ن١ًٝ ايكٝسي١ داَع١ املٓكٛض٠ ضغاي١ ايه١ًٝ :  

يتدطٜر قٝازي١ َتُٝعٜٔ يتًب١ٝ استٝادات غٛم ايعٌُ، ٚإعساز باسجني ع٢ً َػت٣ٛ تٓاؾػ٢ زٚيٞ، يف إطاض املعاٜرل 

 .ا٭نازمي١ٝ ٚايكِٝ اجملتُع١ٝ

 

  َساخٌ َباْٞ يٛسات ؾ٢  ١ بايٛغا٥ٌ املدتًؿ١ ناملطٜٛات، ٚزيٌٝ ايطايب ٚزاخٌ ٚخاضز ايهًٝاحملسث١  ْؿط ايط١ٜ٩ ٚايطغاي١ مت

ٚمت اٱع٬ٕ ع٢ً َٛقع ايه١ًٝ ا٫يهذل٢ْٚ ايه١ًٝ ٚأَاّ املسضدات ٚبساخًٗا ٚيٛس١ ا٫ع٬ْات ايط٥ٝػ١ٝ ٚؾبه١ املعًَٛات ) اٱْذلْت( 

 (2-1)َطؾل  ٚؾاؾات ايعطض ٚزاخٌ ا٭قػاّ  ايع١ًُٝ ٚاملب٢ٓ اٱزاض٣ 

 

 ضغاي١ ايه١ًٝ ٚزٚضٖا ايتعًُٝٞ ٚايبشج٢ ٚاجملتُع1/2٢

  (3 -1)َطؾل َٚػ٦ٛيٝتٗا اجملتُع١ٝ مبا ٜػِٗ ؾ٢ ؼكٝل ض١ٜ٩ ٚضغاي١ اؾاَع٘ ٚايبشج٢  تعهؼ زٚضٖا ايتعًُٝٞ ٚ ضغاي١ ايه١ًٝ ٚانش١. 

  غٓٛات نشس أقك٢ ملٛانب١ ايتطٛضات يتشكٝل ضغاي١ ايه١ًٝ ، تٓتٟٛ ايه١ًٝ َطادع١ ٚؼسٜح ايط١ٜ٩ ٚايطغاي١ بؿهٌ زٚضٟ نٌ مخؼ

 احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ ٱعساز قٝازي١ أنؿا٤ ٚا٫ضتكا٤ بايبشٛخ ايع١ًُٝ.

 

 اـط١ اٱغذلاتٝذ١ٝ  1/3

 2016/2017َع١ًٓ ٚقاب١ً يًتٓؿٝص يف سسٚز َٛاضزٖا املتاس١ خ٬ٍ ايؿذل٠ َٔ عاّ  ( 4 -1)َطؾل خط١ اغذلاتٝذ١ٝ مخػ١ٝ َعتُس٠ ه١ًٝ يً

 2020/2021ست٢ عاّ  

  تطتبط اـط١ اٱغذلاتٝذ١ٝ يًه١ًٝ َع اـط١  اٱغذلاتٝذ١ٝ يًذاَع١ بكٛض٠ دٝس٠  َٔ خ٬ٍ ايتٛاؾل يف ايطغاي١ ٚا٭ٖساف ٚطبٝع١

ا٭ْؿط١ ايبشج١ٝ ٚاجملتُع١ٝ ٚتكّٛ ن٬ُٖا عًٞ قاٚض أغاغ١ٝ َؿذلن١  ٖٚٞ ايتعًِٝ ٚايتعًِ  ٚايبشح ايعًُٞ ٚخس١َ اجملتُع ٚضؾع نؿا٠٤ 

 ٤ ٚنُإ اؾٛز٠.ا٭زا
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اغتدساّ ٚغا٥ٌ بايتشًٌٝ ايهُٞ ٚايهٝؿٞ ٚايص٣ سلٌ  (يًهSWOT١ًًٝتشًٌٝ ايب٦ٝٞ  )طبكا يا٫غذلاتٝذ١ٝ يًه١ًٝ اـط١  ٚقس مت قٝاغ١ 1/4

  قٛا٥ِ ا٫غتككا٤ات ٚايؿشل ايٛثا٥كٞ ٚاملكاب٬ت ٚامل٬سعات يًتعطف عًٞ ْكاط ايك٠ٛ ٚايهعـ ٚايؿطم ٚايتٗسٜسات ، َجٌ اغتدساَّتعسز٠ 

 ( 5 -1)َطؾل . 21/9/2016ِ َطادع١ اـط١ ا٫غذلاتٝذ١ٝ يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ با٫قػاّ ايع١ًُٝ ٚاعتُازٖا َٔ فًؼ ايه١ًٝ بتاضٜذ ث. 

  ( 6 -1)َطؾل نُا مت ٚنع اـط١ ايتٓؿٝص١ٜ يتكُِٝ اـط١ ا٫غذلاتٝذ١ٝ. 

 

 ا٭ٖساف اٱغذلاتٝذ١ٝ :  1/5

  ٚتػِٗ ؾ٢  ٚٚنعٗا ايتٓاؾػٞ ٚايتشسٜات اؿاي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ ه١ًَٝب١ٝٓ ع٢ً ايتشًٌٝ ايب٦ٝٞ يً يًه١ًٝ أٖساف َع١ًٓ ٚٚانش١ ايكٝاغ١

 . ؾ٢ املس٣ ايع٢َٓ يًدط١ ؼكٝل ضغاي١ ايه١ًٝ ٚقاب١ً يًكٝاؽ ٚايتشكل 

 يف ايػاٜات ايٓٗا١ٝ٥  ٚمتجًت : 

 ايتطٜٛط املػتُط يًدلاَر ايسضاغ١ٝ ٚاملػت٣ٛ املٗين يًدطهني. -1

 اٱضتكا٤ بايبشح ايعًُٞ -2

 تٛغٝع املؿاضن١ اجملتُع١ٝ ٚتععِٝ املطزٚز َٓٗا. -3

 ا٭نازميٞ ٚاٱزاضٟ.اٱيتعاّ ظٛز٠ ا٭زا٤  -4

 ًفايؼ ا٭قػاّ ٚؾإ ممج١ً ؾ٢ أططاف  َٔ زاخٌ ٚخاضز ايه١ًٝ  ه١ًٝٚقس ؾاضى يف قٝاغ١ ايػاٜات ايٓٗا١ٝ٥ ٚا٭ٖساف ا٫غذلاتٝذ١ٝ ي

 ايط٬ب ٚايسضاغات ايعًٝا ٚؾ٦ٕٛ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚ املعٓٝني َٔ ممجًٞ ْكاب١  ايكٝازي١ . ايتعًِٝ ٚ ؾ٦ٕٛ

 َع ا٭ططاف املدتًؿ١ زاخٌ  ه١ًٝٚنٛح ا٭ٖساف ا٫غذلاتٝذ١ٝ مت عطض َٚٓاقؿ١ ايػاٜات ايٓٗا١ٝ٥ ٚا٭ٖساف ا٫غذلاتٝذ١ٝ ئًَ  سنيًتا

ٚخاضز ايه١ًٝ ٚتتُجٌ ٖصٙ ا٭ططاف يف قٝازات انازمي١ٝ ) ايعُٝس ٚايٛن٤٬ ٚض٩غا٤ أقػاّ ـ َسٜطٟ اٱزاضات ( ٚنصيو ممجًني عٔ 

ٜٔ ٚاملسضغني ١٦ٖٝٚ ايتسضٜؼ املعا١ْٚ ـ اؼاز ايط٬ب ( ٚأعها٤ َٔ اجملتُع املسْٞ ٚقس مت اعتُاز ايػاٜات ا٭غاتص٠ ٚ ا٭غاتص٠ املػاعس

 (1  -1)َطؾل  28/5/2016( بتاضٜذ  576يف فًؼ ايه١ًٝ ضقِ ) ه١ًٝايٓٗا١ٝ٥ ٚا٭ٖساف ا٫غذلاتٝذ١ٝ يً

 ًؾبه١ املعًَٛات  ( 2 -1)َطؾل بايٛغا٥ٌ املدتًؿ١  نسيٌٝ ايطايب   ه١ًٝنُا مت ْؿط ٖصٙ ايػاٜات ايٓٗا١ٝ٥ ٚا٭ٖساف اٱغذلاتٝذ١ٝ ي ٚ

 .ٚزاخٌ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚاٱزاض١ٜ املطبٛعات اـاق١ بايه١ًٝ ٚا٫يهذل١ْٝٚ ) َٛقع ايه١ًٝ ايطزلٞ( 

 

 : ه١ًٝايط١ ايتٓؿٝص١ٜ يتطبٝل إغذلاتٝذ١ٝ اـ 1/6

 يًدط١ اٱغذلاتٝذ١ٝ ٚانش١ ٚزقٝك١، تػع٢ ايه١ًٝ يتطٜٛطٖا طبكًا ملعاٜرل اشل١٦ٝ  ( 7 -1تٛدس يًه١ًٝ خطط تٓؿٝص١ٜ غ١ٜٛٓ )َطؾل

. ٚتتهُٔ ناؾ١ ا٭ْؿط١ اي  ؼكل ه١ًٝايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚاٱعتُاز. ٚتػطٞ اـط١ ايػاٜات ٚا٭ٖساف اٱغذلاتٝذ١ٝ يً

 .كًا يٮٚيٜٛات ٚتػًػًٗا املٓطك٢ طب اٱغذلاتٝذ١ٝ نُا تتهُٔ آيٝات تٓؿٝص ٖصٙ ا٭ْؿط١ ه١ًٝأٖساف اي

  ٌزا٤ ـ اؾسٍٚ ايعَين ـ َ٪ؾطات اٯ َػ٦ٛي١ٝ ايتٓؿٝصـ  ٖسف ا٫ْؿط١ ايت٢ ؼكل ا٭ٖساف ا٫غذلاتٝذ١ٝ نُا ؼسز بٛنٛح يه

 ـ املٝعا١ْٝ املطًٛب١ يهٌ ْؿاطتابع١ امل َػ٦ٍٛٚايتكِٝٝ ـ 

  عًٞ َػت٣ٛ عاٍ َٔ امل١ٝٓٗ يتكِٝٝ ٚتطٜٛط عًُٝات ايتٓؿٝص. ٚقس مت تطمج١  ٖصٙ اـطط ي٬زا٤  تٛدس باـط١ َ٪ؾطات قسز٠

ايتٓؿٝص١ٜ إيٞ َٛاظ١ْ َاي١ٝ تكسٜط١ٜ قسز٠ املعامل،  ٚشات اقتكاز١ٜ عاي١ٝ ،  سٝح مت ؼسٜس تهًؿ١ نٌ إدطا٤ ع٢ً سسٙ  ٚقس ؾاضى 

 ه١ًٝ ٚخاضدٗا. يف ٚنع اـطط ٚتٓؿٝصٖا ا٭ططاف املع١ٝٓ املدتًؿ١ َٔ زاخٌ اي
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  ايتكاضٜط ايسٚض١ٜ : 1/7

 ٚايت٢ تتُجٌ  نُإ ايتطبٝل ٚاملتابع١ ٚايتشسٜح يًدطط ايتٓؿٝص١ٜتكاضٜط زٚض١ٜ ملتابع١ ٚتكِٜٛ َس٣ تكسّ آيٝات  ه١ًٜٝٛدس يس٣ اي

 :ؾ٢ 

ٚشيو َٔ خ٬ٍ اضغاٍ كاطبات اىل ايػاز٠ َػ٦ٛىل ايتٓؿٝص عٔ نٌ ْؿاط تٓؿٝص اـط١ ايتٓؿٝص١ٜ يٚسس٠ نُإ اؾٛز٠  َتابع١ .1

 (8 -1)َطؾل باـط١ ايتٓؿٝص١ٜ 

 تٛدٝ٘ تكاضٜط إلاظ ا٭ْؿط١ إىل ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ ٱقذلاح ايتشسٜح املطًٛب باـط١ ٚضؾع٘ يًعُٝس. .2

دتًؿ١ مبعس٫ت الاظ ا٭ْؿط١ َٚعٛقات ايتٓؿٝص ايٛاضز٠ باـط١ ايتٓؿٝص١ٜ َٔ دٗات ايتٓؿٝص املٚ  ىل ايعُٝسإ ايتكاضٜط ضؾع .3

 َٚكذلسات ايتكشٝح ٚ ايتشسٜح يهُإ تٓؿٝص اـط٘ ع٢ً ايٛد٘ ا٫َجٌ.

ٚاملعٛقات ٚاملػتذسات َٚكذلح ايتٓؿٝص١ٜ تكطٜطغٟٓٛ إىل فًؼ ايه١ًٝ عٔ َس٣ ايتكسّ يف اـط١ ضؾع ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠  .4

 (8 -1)َطؾل با٫دطا٤ت ايتكشٝش١ٝ املٓاغب١  

  ايػُات ايتٓاؾػ١ٝ يًه١ًٝ  

 -ؾُٝا ٢ًٜ بعض ايػُات املُٝع٠ يًه١ًٝ: -1
 

  َٔ املٛقع اؾػطاؾ٢ املتُٝع يًه١ًٝ ؾ٢ قًب داَع١ املٓكٛض٠ سٝح ايعسٜس َٔ املطنع ايطب١ٝ املتدكك١ مما ٜػتٛعب عسزا
 اـطهني يًعٌُ نُٔ ايؿطٜل ايطب٢ 

  تؿاعً٘ ـس١َ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ملا ٜكسَ٘ َٔ قانا٠ ملؿانٌ ايكٓاع١ ٚدٛز َعٌُ ايتهٓٛيٛدٝا ايكٝسي١ٝ بايه١ًٝ داض٣
 ايسٚا١ٝ٥ يًط٬ب.

 .ٚدٛز قٝسي١ٝ تع١ًُٝٝ إؾذلان١ٝ ؽسّ  ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ عٔ ططٜل احملانا٠ ـس١َ ايتسضٜب املٝسا٢ْ يًط٬ب 
 ١ ايتع١ًُٝٝ ٚنُإ تطٜٛطٖا.٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ واؾغ ع٢ً دٛز٠ غرل ايعًُٝ ِٝٝ شات٢ ٚزٚض٣ٚدٛز ْعاّ تك 
 .ٜٔإغتكباٍ ايط٬ب َٔ مجٝع أما٤ اؾُٗٛض١ٜ ٚنصيو ايط٬ب ايٛاؾس 
  ٚدٛز نب١ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؿاقًني ع٢ً دٛا٥ع زٚي١ٝ ٚق١ًٝ ٚنصيو بطا٤ات اخذلاع َؿطٚعات ممٛي١ َٔ دٗات

 كتًؿ١.
 يتُٝع ٚإؾطانِٗ ؾ٢ ا٭ْؿط١ امل١ٝٓٗ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاٱدتُاع١ٝ.إْتكا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚعاِْٚٝٗ َٔ ش٣ٚ اـدلات ٚا 
  ؼع٢ ايه١ًٝ بٛدٛز قٝازات شات خدلات ط١ًٜٛ ؾ٢ فاٍ ايعٌُ ا٭نازمي٢ ٚايكٝاز٣ زاخٌ ٚخاضز مجٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ قازض٠

 ع٢ً ايتطٜٛط ٚايتشسٜح.
  تشكٝل دٛز٠ ايتعًِٝ.يتكػِٝ ايط٬ب ٭عساز قػرل٠ يهٌ ؾطق١ ؾ٢ ايه١ًٝ 
 . ا٫يتعاّ بدلْاَر تجكٝؿ٢ ٚشيو َٔ خ٬ٍ احملانطات  ايجكاؾ١ٝ ؾ٢ مجٝع اجملا٫ت 
 اتاس١ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ يتطٜٛط ٚؼػني أزا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚعاِْٚٝٗ بؿهٌ َػتُط 
 .ايتعإٚ املؿذلى يًُؿاضٜع ايبشج١ٝ بني ايه١ًٝ ٚاملطانع ايع١ًُٝ املدتًؿ١ 
 ٠ ش٣ٚ اـدل٠ ايؿا٥ك١ ؾ٢ تسضٜؼ بعض املكطضات زقٝك١ ايتدكل.إْتساب عسز نبرل َٔ ا٭غاتص 

 
  -اـكا٥ل ايتٓاؾػ١ٝ ايتاي١ٝ:بنُا تتُٝع  -2

 
 ( ٚدٛز بطْاَر ْٛع٢ ممٝع ؾ٢ َطس١ً ايسضاغات ايعًٝا Pharm D ىسّ ؾ٢ فاٍ ايؿطٜل ايطب٢ ). 
  ٌُٚدٛز ٥٫ش١ ملطس١ً ايسضاغات ايعًٝا بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ ٚتتٓاغب َع استٝادات غٛم ايع. 
 ٚدٛز اتؿاقٝات تعإٚ َع َ٪غػات تع١ًُٝٝ ٚخس١َٝ ق١ًٝ ٚزٚي١ٝ. 
 ٚدٛز بطاَر يًتبازٍ ايط٬ب٢ َع اؾاَعات ا٭دٓب١ٝ.  
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  ٌٚايًكاح بعس تػذٌٝ بطا٠٤ اخذلاع َكٌ يع٬ز اؿػاغ١ٝ يس٣ ٚدٛز اتؿاقٝات تعإٚ بني ٚسس٠ ؼايٌٝ ا٭ز١ٜٚ ١٦ٖٝٚ املك
 .ا٫طؿاٍ

 ٚدٛز اتؿاقٝات َع داَعات أدٓب١ٝ ؾ٢ فاٍ ايتسضٜب ا٫نًٝٓٝه٢ يط٬ب بطْاَر ايكٝسي١ ا٫نًٝٓٝه١ٝ.  
 ٚدٛز َ٪متط ع٢ًُ غ٣ٛٓ يًط٬ب يتطٜٛط املٗاضات ايبشج١ٝ يس٣ ايط٬ب.  
  أٚد٘ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ٚاحمل١ًٝ ٚدٛز َهتب يًع٬قات ايسٚي١ٝ ملٓاقؿ١. 
 ٜٔٚدٛز َهتب يًٛاؾسٜٔ يتٛؾرل بطاَر ٚخسَات يًٛاؾسٜٔ ٚآيٝات ؾصب ايٛاؾس.  

  عكس ًَتك٢ تٛظٝؿ٢ بكؿ١ زٚض١ٜ غٜٓٛا يتٛؾرل ايؿطم يتسضٜب ايط٬ب بؿطنات ا٭ز١ٜٚ ٚتٛؾرل ؾطم تٛظٝـ بتًو ايؿطنات
 بعس ايتدطز

  بكؿ١ َػتُط٠ يتأٌٖ ايط٬ب يػٛم ايعٌُعكس زٚضات تسضٜب١ٝ 

 ٚدٛز َهتب ملتابع١ا٫بتهاضات ٚاملؿاضٜع ايط٬ب١ٝ 

 ٚدٛز َهتب ايتٛدٝ٘ ٚايسعِ ايط٬ب٢ يتٛؾرل ايسعِ املاىل ٚاملع٣ٛٓ يًط٬ب املتعجطٜٔ ٚش٣ٚ ا٫ستٝادات اـاق١ 

 قطف سٛاؾع تؿذٝع١ٝ يًُتُٝعٜٔ َٔ ا٫زاضٜني طبكَا يهؿا٠٤ ا٭زا٤ 

 شات طابع خام ( ٚدٛز) ٚسس٠ 

 ٚدٛز ٚسس٠ ؼًٌٝ ا٭ز١ٜٚ ٚاملػتشهطات ايكٝسي١ٝ ؽسّ ؾ٢ ؼًٌٝ ا٭ز١ٜٚ ٚاملػتشهطات املٛدٛز٠ باملػتؿؿٝات اؾاَع١ٝ 

  ٚدٛز بطاَر ْٛع١ٝ تػِٗ ؾ٢ ظٜاز٠ املٛاز ايصات١ٝ بايه١ًٝ يػس عذع املٛاظ١ْ ايعا١َ َٔ ايسٚي١ 

  داض٣ تؿعًٝ٘ –ٚدٛز َطنع يًُعًَٛات ايسٚا١ٝ٥ 

  قطف َهاؾأ٠ َاي١ٝ يًعؿط٠ ا٭ٚا٥ٌ َٔ نٌ َػت٣ٛ تكسٜطًا يتُٝعِٖ ايع٢ًُ 

 .ٚدٛز ايكط١ٜ ا٫ٚيُٝب١ٝ باؾاَع١ ملُاضغ١ ناؾ١ ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ 
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 : ايكٝاز٠ ٚاؿٛن١ُ 2َعٝاض 
 

بايٓعا١ٖ ٚاملكساق١ٝ ٚايؿؿاؾ١ٝ  ه١ًٝقٝازات َ٪١ًٖ ، ٜتِ اختٝاضٖا ٚت١ُٝٓ قسضاتٗا ٚتكِٝٝ أزا٥ٗا ٚؾكا ملعاٜرلَٛنٛع١ٝ ، ٚتًتعّ اي ه١ًٝيً

ٖٝهٌ تٓعُٝٞ ٥٬ِٜ سذِ ْٚٛع أْؿطتٗا ، مبا ٜهُٔ ؼكٝل ضغايتٗا ٚأٖساؾٗا ، ٚشلا  ه١ًٝٚا٭خ٬قٝات امل١ٝٓٗ اْط٬قا َٔ قِٝ دٖٛط١ٜ ، ٚيً

 ـ َٛثل يهٌ ايٛظا٥ـ ، وسز بٛنٛح املػ٦ٛيٝات ٚا٫ختكاقات .تٛقٝ

 
 ايتكِٝٝ ايصاتٞ :

 
 غرل َػتٛف َػتٛف دع٥ٝا َػتٛف َ٪ؾـــــــط ايتكٝــٝـــِ

ايكٝازات ا٭نازمي١ٝ ٚ اٱزاض١ٜ كتاض٠ ٚؾكا ملعاٜرل َٛنٛع١ٝ َٚع١ًٓ ٚآيٝات  -1
    شات ؾؿاؾ١ٝ ؼكل تهاؾ٪ ايؿطم ٚتساٍٚ ايػًط١ . 

ايكٝازات اؿاي١ٝ ٚاحملت١ًُ ٜتِ ت١ُٝٓ قسضاتٗا ٚايعٌُ عًٞ تهٜٛٔ نٛازض  -2
    دسٜس٠ َٔ ايكٝازات .

َعاٜرلتكِٝٝ أزا٤ ايكٝازات َٛنٛع١ٝ ، ٚتؿاضى ا٭ططاف املع١ٝٓ يف ع١ًُٝ -3
    .ايتكِٝٝ ، ٚتػتدسّ ايٓتا٥ر يتشػني ا٭زا٤ امل٪غػ٢

    . ه١ًٝآيٝات ؾاع١ً يًتعاٌَ َع َؿه٬ت اي ه١ًٝٱزاض٠ اي -4

قِٝ دٖٛط١ٜ َع١ًٓ َٚتاس١ يًُعٓٝني ، ٚآيٝات ؾاع١ً يهُإ  ه١ًٝيً -5
ايتُٝٝعٚتطبٝل ا٭خ٬قٝات امل١ٝٓٗ بني  ايؿؿاؾ١ٝ ٚاملُاضغات ايعازي١ ٚعسّ

 . ه١ًٝأؾطاز اي
  

 

 ه١ًٝؾا١ًَ ٚتػطٞ غا٥طأْؿطتٗا ، ٚتهُٔ اي ه١ًٝاملعًَٛات املع١ًٓ عٔ اي -6
    َٚكساقٝتٗا ٚؼسٜجٗا .

ْٚؿاطٗا ، ٜٚتهُٔ  ه١ًٝاشلٝهٌ ايتُٓٝٞ َعتُس َٚعًٔ ٥٬َِٚ ؿذِ اي -7
    اٱزاضات ا٭غاغ١ٝ اي٬ظ١َ يتشكٝل ضغايتٗا ٚأٖساؾٗا.

 ٚوسز املػ٦ٛيٝات ٚا٫ختكاقات ٚؾكا  ايتٛقٝـ ايٛظٝؿٞ َعتُس َٚعًٔ ، -8
يًٗٝهٌ ايتٓعُٝٞ ، ٚوكل ايتهاؾ٪ بني ايػًطات  ٚاملػ٦ٛيٝات ، ٜٚػتدسّ يف 

 سا٫ت ايتعٝني ٚايٓكٌ ٚا٫ْتساب يًٛظا٥ـ املدتًؿ١ .
  

 

 
  



 

   
 

 

 2016/2017عٔ ايعاّ اؾاَعٞ ايتكطٜط ايػ٣ٛٓ ايصات٢                                    - 23 -    ن١ًٝ ايكٝسي١ ـ داَع١ املٓكٛض٠

 

 

 ايكٝاز٠ ٚاؿٛن١ُ -2
 2/1  اختٝاض ايكٝازات ا٫نازمي١ٝ ٚ ا٫زاض١ٜ 

 اختٝاض ايكٝازات ا٭نازمي١ٝ

 24/9/2012بتاضٜذ  493ه١ًٝ ضقِ ايفًؼ  ٚ مت إعتُازٙ يف َعاٜرل ٚؾطٚط ٱختٝاض ايكٝازات ا٭نازمي١ٝ َكذلح تبٓت ايه١ًٝ  

 .ا٭ْؿط١ ٚاملػاُٖات ايؿعاي١ ٚاملٗاضات اي  متٝع عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚ قس إؾتٌُ ع٢ً (1-2)َطؾل 

  ٙٚقس أضغًت ٖصٙ املعاٜرل بعس اعتُازٖا َٔ فًؼ ايه١ًٝ اىل ازاض٠ اؾاَع١ ٱعتُازٖا ٚمت إضغاٍ ْؿطات إىل ا٭قػاّ ايع١ًُٝ بٗص

 هذلْٚٞ يًه١ًٝ.عٔ ٖصٙ املعاٜرل عًٞ املٛقع ا٫ياملعاٜرل نصيو مت ا٫ع٬ٕ 

  َسٜط ٚسس٠ ؼًٌٝ ا٭ز١ٜٚ  – َسٜط املعٌُ املطنعٟ - َسٜط ٚسسٙ نُإ اؾٛزٙ) ٜتِ اختٝاض ايكٝازات ايساخًٝ٘ يف ايه١ًٝ

ٜتِ أختٝاض َسٜط ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ ٚؾكا  .......اخل( ٚؾكا شلص٠ املعاٜرل - َسٜط ٚسس٠ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ -ٚاملػتشهطات ايكٝسي١ٝ 

 . 21/9/2015ملعاٜرل َعتُس٠ َٔ فًؼ ايه١ًٝ بتاضٜذ 

 ُٝض٩غا٤ ا٫قػاّ ايع١ًُٝ( ؾأقبح ا٫ختٝاض با٫ْتداب طبكا ملا دا٤ بكطاض اجملًؼ ا٫ع٢ً  ٚ سأَا بايٓػب١ يًكٝازات ا٫نازمي١ٝ )ايع

ٚتتِ ع١ًُٝ ا٫ْتداب َٔ خ٬ٍ ؾ١ٓ َٓتدب١ َٔ أعها٤  (2-2)َطؾل  26/7/2012( املٓعكس٠ بتاضٜذ 575يًذاَعات ؾ٢ دًػت٘ ضقِ )

ايكإْٛ اؾسٜس، ٜتِ اختٝاض عُٝس ايه١ًٝ بٛاغط١ ؾ١ٓ َؿه١ً َٔ . يف ايٛقت اؿايٞ ٚطبكًا يتعس٬ٜت (3-2)َطؾل ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

اثٓني َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايه١ًٝ ٜتِ اْتدابُٗا يف فًؼ ايه١ًٝ، ٜٚتِ تعٝني باقٞ أعها٤ ايًذ١ٓ )ث٬ث١ أعها٤( مبعطؾ١ 

بٓا٤ ع٢ً ايهؿا٠٤ ايكٝاز١ٜ  ايعاًَني ٜٚتِ اختٝاض ايعُٝس َٔ بني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  (4-2)َطؾل  ايػٝس أ.ز/ ض٥ٝؼ اؾاَع١

 ٚا٫زاض١ٜ ٚايع١ًُٝ 

 َعاٜرل إختٝاض ايعُٝس

  ايهؿا٠٤ ايكٝاز١ٜ ٚايكسض٠ ع٢ً ٚنع ض١ٜ٩ يتطٜٛط ايه١ًٝ 

  ايهؿا٠٤ ا٫زاض١ٜ ٚتؿٌُ خدلات إزاض١ٜ خاق١ ؾُٝا ٜتعًل بايكسض٠ ع٢ً املؿان١ً بني ا٭ٚيٜٛات ٚاؽاش ايكطاضات املٓاغب١ ؾ٢ ظٌ ظطٚف

١ ٚبططٜك١ إغتؿاض١ٜ ٚمجاع١ٝ ٚايكسض٠ عب٢ إغتكطاب ايهؿا٤ات املت٠ُٛٝ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاحملاؾع١ ع٢ً بكا٤ٖا قعب

ٚايهؿا٠٤ ايع١ًُٝ ٚايت٢ تؿتٌُ إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ غذٌ ع٢ًُ َتُٝع ؾُٝا ٜتعًل با٭عاخ ايع١ًُٝ ٚاملؿاضن١ ؾ٢ امل٪متطات ٚاملؿاضن١ ؾ٢ 

 ايًذإ.

 زاض١ٜاختٝاض ايكٝازات اٱ

 ( 24/9/2012بتاضٜذ  493)فًؼ ايهًٝ٘ ضقِ  (5-2) َطؾل عًٞ املٛقع ايطزل٢ يًهًٝ٘ ٫ختٝاض ايكٝازات اٱزاض١ٜ ١َٚعًٓ تٛدس َعاٜرل َعتُس٠

 ادطا٤ات تساٍٚ ايػًط١ يف املٓاقب ا٫زاض١ٜ 

ايٛن٤٬ ٚض٩غا٤ ا٫قػاّ ٚ شيو طبكا يكإْٛ  ،يهٌ َٔ ايػاز٠ عُٝس ايه١ًٝ تؼسز َس٠ ايكٝازات ا٫نازمي١ٝ بايه١ًٝ مبس٠ ث٬خ غٓٛا

ٚ يف ساي١ عسّ تٛادس ايعُٝس ٜكّٛ أقسّ ايٛن٤٬ بتػٝرل اعُاٍ ايه١ًٝ  تٓعِٝ اؾاَعات مبا ٜهُٔ تساٍٚ ايػًط١ يف املٓاقب ايكٝاز١ٜ.

يعُٝس بايكٝاّ بعٌُ ايعُٝس ؿني يهُإ سػٔ غرل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚ ا٫زاض١ٜ أٚ ٜكّٛ ض٥ٝؼ اؾاَع١ بتؿٜٛض أسس املطؾشني ملٓكب ا

 يف ساي١ عسّ تٛادس ض٥ٝؼ ايكػِ ٜتِ تؿٜٛض اقسّ ا٫غاتص٠ اٚ ا٫غاتص٠ املػاعسٜٔ يتػٝرل اعُاٍ ايكػِ. ٚقسٚض ايكطاض اؾُٗٛض٣. 

ّٛ اقسّ ايعاًَني اَا بايٓػب٘ يًكٝازات ا٫زاض١ٜ ٚ تؿٌُ اَني ايه١ًٝ ٚ َسٜطٚ ا٫زاضات ٚ ايٛسسات ؾؿٞ ساي١ غٝاب املسٜط املدتل ٜك

 بايكػِ املدتل بتػٝرل اعُاٍ ؾ٦ٕٛ ايكػِ.
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 2/2 ت١ُٝٓ قسضات ٚ َٗاضات ايكٝازات بايه١ًٝ 

 ايكٝازات ا٫نازمي١ٝ 

 َطنع تطٜٛط ا٭زا٤ اؾاَع٢، تٛؾط ايه١ًٝ خط١ يًتسضٜب ٚت١ُٝٓ املٗاضات اٱزاض١ٜ يًكٝازات ا٭نازمي١ٝ بايتعإٚ َع َطنع نُإ اؾٛز٠ ،

بٛسس٠ نُإ اؾٛز٠  عكط ا٫ستٝادات ٚتكُِٝ ايدلاَر  ب ايعًُٞ ٚن١ًٝ اؿاغبات ٚاملعًَٛات باؾاَع١. ٚتكّٛ ؾ١ٓ ايتسضٜبَطنع اؿػا

َهإ ٚظَإ ، املسضبنيؼسز  ايؿ١٦ املػتٗسؾ١ يًتسضٜب ٚ، ايتسضٜب١ٝ اي  تؿٞ بتًو ا٫ستٝادات ٚتعًٓٗا ٚتهع آيٝات تٓؿٝص أٖساف ايدلاَر

عسز َٔ ايكٝازات ٚامل٪ًٖني شلا ع٢ً ناؾ١  خط١ ايتسضٜب ٚقس اغتؿاز َٔ (.6-2)َطؾل َتابع١ ٚتكِٜٛ يتًو ايدلاَر ٚ آي١ٝ  ايتسضٜب

 (7-2)َطؾل املػتٜٛات 

 َٚٓٗا: يتٓؿٝص ٖصٙ اـط١عس٠ آيٝات ايه١ًٝ اتبعت  يصيويتٓؿٝص خط١ تسضٜب ايكٝازات ا٭نازمي١ٝ هٛازض املتدكك١ تاز ايه١ًٝ اىل ايؼ 

 بعض اـدلا٤ ٚاملٗتُني بؿ٦ٕٛ ايتسضٜب يًتعإٚ َع ايه١ًٝ يف ٖصا اجملاٍ.اغتكطاب  .1

 ٚؾكا ي٬ستٝادات َٚطاعا٠ شيو يف َٗاّ تسضٜب١ٝ دسٜس٠. ١ يًدط١سٚضٜاي ٚ املطادع١َٔ ايتػص١ٜ ايطادع١ يًُتسضبني،  اٱغتؿاز٠  .2

بعض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايه١ًٝ ع٢ً زٚضات تسضٜب١ٝ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚا٫عتُاز َٚؿطٚع ت١ُٝٓ  ٍٛسك .3

َٚطنع نُإ اؾٛز٠ باؾاَع١، ٜٚٛدس سكط شلصٙ ايتسضٜبات ٚبٝإ ٚضقٞ عكط ٖصٙ  FLDPقسضات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

ٚازاض٠  اـاق١ بػٝازتِٗ ٚاملٛدٛز٠ يس٣ قػِ ؾ٦ٕٛ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايه١ًٝ  ايسٚضات بكاعس٠ ايبٝاْات ايتسضٜب١ٝ ٚباملًؿات

ٚقػِ املًؿات باؾاَع١، ٜٚٛدس كطط تسضٜيب ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ َٔ خ٬ٍ املؿطٚعات غايؿ١ ايصنط ايع٬قات ايجكاؾ١ٝ بايه١ًٝ 

 تعتُس عًٝ٘ ايه١ًٝ باعتباضٖا ٚسس٠ َٔ ٚسسات اؾاَع١.

ؾرل املدككات املاي١ٝ ايٰظ١َ يتسضٜب ايكٝازات ا٫نازمي١ٝ ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايعاًَني َٔ خ٬ٍ املٛاضز ايصات١ٝ تكّٛ ايه١ًٝ بتٛ .4

 يًه١ًٝ .

  َهتب ضعا١ٜ  ايط٬ب ايٛاؾسٜٔ ٚ شيو يف اطاض خًل قٝازات ٚ  ع٬قات ايسٚي١ٝايَهتب َسٜط  بعض املٛاقع ايكٝاز١ٜ َجٌ  اخاغتشسمت

  كٌ اـدلات ا٭نازمي١ٝ ٚ ا٫زاض١ٜ يًكٝازات ايؿاب١.ْهُإ يؾطاف ايكٝازات اؿاي١ٝ إ١ً ٚ َسضب١ ؼت نازمي١ٝ دسٜس٠ َ٪ٖأ

 َجٌ أ.ز/ قُٛز بهط خاضدٝني  تعٌُ يس٣ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚا٫عتُاز نددلا٤ َٚطادعني يس٣ ايه١ًٝ قٝازات  ٚدٛز

 -ٚنصيو أ.ز/ ْاٖس ايعٓاْٞ  ٚض٥ٝؼ فًؼ قػِ ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥ غابكًا ٚعُٝس ايه١ًٝ غابكًاايعؿُاٟٚ ا٭غتاش بكػِ ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥ 

 عُٝس ايه١ًٝ اؿايٞ.
 ايكٝازات ا٫زاض١ٜ      

 َٔ أزا٥ِٗ ٚتكِٝٝ ٚايعاًَني اٱزاض١ٜ َٗاضات ايكٝازات بت١ُٝٓ ٜتعًل َا امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ يف اٱزاضٟ يًذٗاظ ٚاملُٝع٠ امل١ُٗ ايػُات بني َٔ 

ٚتتُجٌ ْٛع١ٝ املٗاضات  .خط١ ايتسضٜب ٚايدلاَر املٓؿص٠ ؾعًًٝا (8-2)َطؾل يًتكِٝٝ  َٚع١ًٓ َعاٜرلَٛنٛع١ٝ ع٢ً ايتسضٜب ٚا٫عتُاز خ٬ٍ

 .املػتٗسؾ١ يًدلاَر ايتسضٜب١ٝ املٓؿص٠  يف  َٗاضات إزاض١ٜ / َٗاضات غًٛن١ٝ / َٗاضات ؾ١ٝٓ َتدكك١
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 2/3 تكِٝٝ أزا٤ ايكٝازات 

    ايكٝازات ا٫نازمي١ٝ
   ؼطم ايه١ًٝ عًٞ قٝاؽ ايطنا ايٛظٝؿٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ خ٬ٍ مناشز اغتط٬ع ضأٟ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ

ؾاَع١ ٚ نصيو ٜتِ ايتكِٝٝ َٔ خ٬ٍ ايكؿش١ اٱيهذل١ْٝٚ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ْعاّ ايؿاضابٞ يهُإ اؾٛز٠ ٚاٱعتُاز ع٢ً َٛقع ا

 (9-2)َطؾل 

  ٚؼطم ايه١ًٝ عًٞ ا٫غتؿاز٠ مما دا٤ بتشًٌٝ ْتا٥ر ا٫غتككا٤ ٚعًٞ غبٌٝ املجاٍ عدل أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ عسّ إساطتِٗ عًًُا

ْٗا بكطاضات فًؼ ايه١ًٝ ٚايًذإ املدتًؿ١  ؾتِ إؽاش قطاض مبذًؼ ايه١ًٝ بتعُِٝ قطاضت اجملًؼ عًٞ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ. ٜٚتِ إع٬

 .بكٛض٠ إغت٬ٗى ؾ٢ بسا١ٜ إدتُاع فًؼ ايكػِ ايع٢ًُ شلِ َٔ خ٬ٍ ض٥ٝؼ فًؼ ايكػِ ايعًُٞ املدتل

 ايكٝازات ا٫زاض١ٜ

 ّايٓتا٥ر ٚتٓاقـ اـاق١ بصيو، ايبٝاْات بتشًٌٝ ٚتٗتِ اٱزاض١ٜ، يًكٝازات ايٛظٝؿٞ ايطنا٤ يكٝاؽ املٓاغب١ ايٛغا٥ٌ ايه١ًٝ تػتدس 

 ؿٞ.اغتبٝاْات ايطنا ايٛظٝ (10-2)َطؾل  ايٛظٝؿ٢ ايطنا يعٜاز٠ املٓاغب١ ٚاٱدطا٤ات ايكطاضات اؽاش إىل ٚتػع٢ َعِٗ،

  َٔ تٗتِ ايه١ًٝ بكٝاؽ َػت٣ٛ ايطنا ايٛظٝؿٞ يًكٝازات اٱزاض١ٜ ٚايعاًَني يف ايه١ًٝ بتطبٝل قٛا٥ِ اغتككا٤ زٚض١ٜ ٚتػتؿٝس ايه١ًٝ

عٜاز٠ َػت٣ٛ ايطنا ايٛظٝؿٞ َجٌ )ظٜاز٠ َهاؾآت تطٜٛط اٱدطا٤ات اٱزاض١ٜ يف قٛا٥ِ اغتككا٤ ايطنا ٭عها٥ٗا يف اؽاش ايكطاضات ي

 ايتعٝني ٚايذلقٝات،  تٛؾرل ا٫ستٝادات املاز١ٜ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ زاخٌ ايه١ًٝ(.

 َٜٗعاٜرل دٛز٠ ٜتِ ضبط اؿٛاؾع ٚ املهاؾآت املكس١َ يًعاًَني بايه١ًٝ مبػتٜٛات ا٭زا٤، ؾٗٓاى سٛاؾع َاز١ٜ َٚهاؾآت يًصٜٔ تتٛاؾط يس ِ

ٜتِ قطف املهاؾآت ٚاؿٛاؾع يًعاًَني ٚؾكًا ٭عبا٤ ايعٌُ أٚ غاعات ايعٌُ ايعا٥س٠ ٚنصيو ٜتِ قطف بسٍ عس٣ٚ ؾٗطٟ يبعض سٝح  ا٭زا٤

 َٚعًٔ عًٞ املٛقع ايطزلٞ يًهًٝ٘. (11-2)َطؾل  ايعاًَني سػب طبٝع١ ايعٌُ

 2/4 ه١ًٝآيٝات ايتعاٌَ َع َؿه٬ت اي  

 َجٌ تكػِٝ ايط٬ب َع َؿه٬ت ايتعًِٝ ايت٢ تٛادٗٗا ٚؾل آيٝات قسز٠  ؾٗٓاى آيٝات يًتػًب ع٢ً ايهجاؾ١ ايعسٜس يًط٬ب  ه١ًٝتتعاٌَ اي

املػتٜٛات ٚنصيو تكػِٝ ايط٬ب إىل ؾ٢ بعض   Video Conferenceؾ٢ ايسضٚؽ ايٓعط١ٜ إىل فُٛعات ٚإغتدساّ ْعاّ 

يط٬ب ي٬يتشام بايدلاَر ايٓٛع١ٝ عٔ ططٜل تكسِٜ خسَات ممٝع٠ شل٪٤٫ ايط٬ب فُٛعات ؾ٢ ايسضٚؽ ايع١ًُٝ ٚٚنع آيٝات ؾصب ا

 ٚا٫ٖتُاّ ظٛز٠ املعاٌَ ٚايكاعات ايسضاغ١ٝ 

 َعتُس٠ ع٢ً املٛاضز ايصات١ٝ بايه١ًٝ  (12-2)َطؾل ملاي١ٝ َٓص بسا١ٜ ايعاّ ايسضاغ٢ خط١ غ١ٜٛٓ ملٛاد١ٗ ا٭ظَات ٚايطٛاض٨ ا ه١ًٝاي تهع

 ٚشيو يًتػًب ع٢ً ْكل املٝعا١ْٝ ْعطًا يعطٚف ايب٬ز ا٫قتكاز١ٜ 

 ِٗٚبايٓػب١ يًعذع ؾ٢ أعساز ايعاًَني َٔ ش٣ٚ اـدل٠ ٜتِ ا٫غتعا١ْ بِٗ ؾ٢ أقػاّ أخط٣ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ا٭عُاٍ املهًؿ١ بٗا ٜٚتِ َٓش 

 َهاؾآت ْعرل اؾٗس ا٫ناؾ٢ .
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 2/5  املكساق١ٝ ٚا٭خ٬قٝات 

 ني يًه١ًٝ قُٝا دٖٛط١ٜ ٚ آيٝات ؾاع١ً يهُإ ايؿؿاؾ١ٝ ٚ املُاضغات ايعازي١ ٚ عسّ ايتُٝٝع نُا تكّٛ ايه١ًٝ بتطبٝل ا٭خ٬قٝات امل١ٝٓٗ ب

أعها٤ ١٦ٖٝ تسضٜؼ، عاًَني ٚ ؼطم ايه١ًٝ ع٢ً إع٬ٕ قُٝٗا اؾٖٛط١ٜ ٚ تتٝح ايتعطٜـ با٭خ٬قٝات امل١ٝٓٗ يٮططاف املع١ٝٓ َٔ  أؾطازٖا.

تهُٔ املُاضغات ا٭خ٬ق١ٝ يًٛظٝؿ١ عًٞ اي  ت  (13-2)َطؾل  ا٭زي١ اـاق١ بآزاب ٚ أخ٬م امل١ٓٗ ٚثٝك١ ايكِٝ اؾٖٛط١ٜ ٚ ط٬ب عٔ ططٜل

 تؿٌُ:ٚٛم اٯخطٜٔ ....إخل.   ناؾ١ املػتٜٛات َجٌ ا٫يتعاّ بأخ٬قٝات امل١ٓٗ، أَا١ْ ايتعاٌَ َع ايع٤٬َ، ايط٩غا٤ ٚ املط٩ٚغني، اسذلاّ سك

ؾاضى يف ٚ ٚ ٖٛ َٝجاقًا أخ٬قًٝا َٛثكًا َٚعتُسًا َٚعًًٓا يف قٛض٠ زيٌٝ ًٜتعّ ب٘ مجٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  زيٌٝ آزاب ٚ أخ٬م امل١ٓٗ: .1

 ممجًني عٔ مجٝع أؾطاز ايه١ًٝ ٘ٚنع

ًهازض ايعاّ(: ٚ ٖٛ َٝجاقًا أخ٬قًٝا َٛثكًا يايٛظٝؿ١ -٬م امل١ٓٗ)زيٌٝ آزاب ٚ أخ زيٌٝ املٝجام ا٭خ٬قٞ يٲزاضٜني ٚ ايعاًَني بايه١ًٝ .2

 َٚعتُسًا ٜؿٌُ اٱزاضٜني ٚ ايعاًَني بايه١ًٝ. 

ٚ ٜؿٌُ ٖصا ايسيٌٝ ع٢ً قٛضٟ ا٭خ٬م ٚ ٚادبات ايطايب نُا ٜتهُٔ احملعٛضات ٚ َا ٜذلتب عًٝٗا َٔ زيٌٝ املٝجام ا٭خ٬قٞ يًطايب:  .3

 عكٛبات تأزٜب١ٝ.

  خ٬ٍ ايتشكٝكات اي   َعٗا ايتعاٌَ ٜتِ املُاضغات ايػرل قشٝش١يف ساي١ ٚ تطاقب إزاض٠ ايه١ًٝ تطبٝل ٖصٙ املُاضغات ا٭خ٬ق١ٝ ايٛظٝؿ١ٝ َٔ

 (14-2)َطؾل . ابتٛقٝع ايعكٛبات ٚاؾعا٤ات امل١ُ٥٬ شل اٱزاض٠ ػطٜٗا ايؿ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ ٚ تكّٛ

  ِخ٬ٍ ايهٛابط ايتاي١ٝ:آيٝات تؿعٌٝ ا٭خ٬قٝات امل١ٝٓٗ تت َٔ 

 اشل١٦ٝ ، تٛدس إدطا٤ات قسز٠ َٚع١ًٓ يهُإ ايعساي١ ٚعسّ ايتُٝٝع بني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ :نٛابط نُإ ايعساي١ ٚعسّ ايتُٝٝع

 ايط٬ب ٚ ايعاًَني يف ن٤ٛ تطبٝل ايًٛا٥ح املاي١ٝ يًذاَع١ ٥٫ٚش١ املهاؾآت ٚايتسضٜؼ. املعا١ْٚ،

 (15-2)َطؾل  :ع٢ً ايعساي١ ٚعسّ ايتُٝٝع بني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚعاَِْٚٝٗٚٔ املُاضغات ايساي١  -

 .املػاٚا٠ يف تٛظٜع ا٭عبا٤ ايتسضٜػ١ٝ ٚا٭عُاٍ بني ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايكػِ ايٛاسس طبكا يٮقس١َٝ 

  ؾٛز٠ ٚ شيو باعتُـاز دـساٍٚ ايػـاعات املهتبٝـ١     أٜاّ أغبٛعٝا بايه١ًٝ تطبٝكا ملعاٜرل ا 4ايتعاّ ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايتٛادس

 اـاق١ بِٗ َٔ فايؼ ا٭قػاّ ٚعُٝس ايه١ًٝ بايتؿٜٛض عٔ فًؼ ايه١ًٝ.

  ِْٗٝٚتٛظٜع اٱؾطاف عًٞ ايتسضٜب ايكٝؿٞ اـام بايط٬ب بايتػاٟٚ بني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚعا 

 ني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  زاخـٌ ايكػـِ ايٛاسـس طبكـا يًكٛاعـس املٓعُـ١       ايعساي١ يف تٛظٜع اٱؾطاف ع٢ً ضغا٥ٌ املادػترل ٚايسنتٛضاٙ ب

 . 17/7/2011املعتُس٠ َٔ فًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ بتاضٜذ 

 ،ٚايبشح ايعًُٞ ٚ ايهتب ع٢ً ا٭قػاّ ايع١ًُٝ سػب عسز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهٌ قػِ. تٛظٜع َٝعا١ْٝ امل٪متطات 

 (16-2)َطؾل ايعاًَني بايه١ًٝ:ُٝٝع بني َٚٔ املُاضغات ايساي١ ع٢ً ايعساي١ ٚعسّ ايت -

 تطبٝل ؾطٚط ايذلق١ٝ. املػاٚا٠ ؾ٢ تٛظٜع ا٭عبا٤ ٚا٭عُاٍ بني ايعاًَني بايه١ًٝ ٚ 

 نٌ ؾطز. هؿا٠٤ أزا٤ س املعٍُٛ بٗا يف ايه١ًٝ ٚطبكا يتٛظٜع املهاؾآت ٚاؿٛاؾع يف ن٤ٛ ايكٛاع 

  ٚ ِٗٚنع قٓازٜل يًؿها٣ٚ ٚاملكذلسات باملب٢ٓ ٚ  طًباتِٗ َٔ خ٬ٍ ايًذ١ٓ املاي١ٝ ٚاٱزاض١ٜعكس يكا٤ات زٚضٜ٘ بايعاًَني ملٓاقؿ١ َكذلسات

 اٱزاضٟ بايه١ًٝ.

 (17-2 )َطؾلَٚٔ املُاضغات ايساي١ ع٢ً ايعساي١ ٚعسّ ايتُٝٝع بني ايط٬ب:  -
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  ٙٚقـس مت   ايكٛاعس َع١ًٓ ٚمتـاضؽ بؿـؿاؾ١ٝ  تطبٝل قٛاعس املػاٚا٠ بني ايط٬ب يف ؾطم ايتعًِ ٚمماضغ١ ا٭ْؿط١ ٚايتكِٜٛ ٚ مجٝع ٖص

 .28/5/2016( بتاضٜذ 576إعتُاز أغايٝب تكِٜٛ ايط٬ب ؾ٢ فًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ ضقِ )

   ّْعا( ٚنع َعاٜرل ٚانش١ تهُٔ اؿٝاز١ٜ ٚ ايؿؿاؾ١ٝ يتكِٝٝ ايط٬ب أثٓا٤ ا٫َتشاْات ايؿؿ١ٝٗRubrick )   ٢ٖٚ َعتُس٠ َٔ فًـؼ

  22/3/2016تاضٜذ (  ب573ايه١ًٝ ظًػت٘ ضقِ )

 ِٗٗبؿـها٣ٚ َٚكذلسـات    ١خاق ازٜلٚنع قٓٚ  عكس يكا٤ات زٚض١ٜ َع ايط٬ب ٚ تٛؾرل اٱضؾاز ا٭نازميٞ شلِ يتصيٌٝ ايعكبات اي  تٛاد

 ايط٬ب يف أَانٔ باضظ٠ بايه١ًٝ )أَاّ املسضدات(. 

  تهُٔ ايؿؿاؾ١ٝ ٚ عسّ ايتُٝٝع.اّ ْكاط ( ) ْعٚدٛز َعاٜرل ؼسزٖا ٥٫ش١ ايسضاغات ايعًٝا يكبٍٛ ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا 

  كبـٍٛ  ا٫نًٝٓٝه١  ٚعكس اَتشإ يػ١ يًط٬ب ايٛاؾـسٜٔ ٚنـصيو قٛاعـس ي    كبٍٛ ايط٬ب ي٬يتشام بدلْاَر ايكٝسي١يٚدٛز َعاٜرل ٚانش١

 .ايط٬ب احملٛيني ؾ٢ املػت٣ٛ ايجا٢ْ ٚايجايح 

 َطؾل  اٱدطا٤ات ايت٢ تهُٔ عسّ تعاضض املكاحل يٮططاف املدتًؿ١ سٝح:ٜٛدس بايه١ًٝ ايعسٜس َٔ  :نٛابط نُإ عسّ تعاضض املكاحل(

2-18) 

  ا٭قػاّ ايع١ًُٝ، ٚايتعاضض بني اٱزاضات املتؿـاب١ٗ   َكطضات بايه١ًٝ َجٌ ايتعاضض بني ؼٌ ايه١ًٝ املكاحل املتعاضن١ املدتًؿ١ ؾٛض ٚقٛعٗا

 زاخٌ ايه١ًٝ. 

  َِٝٝٓاقؿـ١ ضغـاي١   ٚ  أٚ باٱؾـطاف  ايط٬ب بؿطق١ ٜٛدس بٗا أسس أقاضب٘ ست٢ ايسضد١ ايطابع٫١ تػُح ايه١ًٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بتك

 ع١ًُٝ ٭سس أقاضب٘،  ٚشيو تطبٝكًا يًكٛاْني ٚا٭عطاف اؾاَع١ٝ.

  َع أسس ايط٬ب.ست٢ ايسضد١ ايطابع١ ٫ تػُح ايه١ًٝ يًعاًَني بٗا بايكٝاّ بأعُاٍ ٬َسع١ يف ساي١ ٚدٛز ق١ً قطاب١ 

 ١  بايه١ًٝ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠  سٝح مت سٌ َععِ املؿانٌ اي  قس تٓؿأ َٔ يدلْاَر بهايٛضٜٛؽ ايعًّٛ ايكٝسي١ دسٜس٠ ٚنعت ٥٫ش

 . 12/12/2012أٟ تعاضض بني اختكاقات ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚ بسأ تؿعًٝٗا بعس قسٚض ايكطاض ايٛظاضٟ بتاضٜذ 

 اعات املػُٛح بتػذًٝٗا طبكا يـ  اع٬ٕ ايط٬ب َٔ خ٬ٍ َهتب ؾ٦ٕٛ ايط٬ب بعسز ايػػGPA    ايكاحل عًٝ٘ ايطايب ،  ٚشيو ملػـاعس٠

   (19-2)َطؾل  ايط٬ب املتعجطٜٔ يًعٌُ ع٢ً ؼػني ْتا٥ذِٗ .

 (20 -2)َطؾل تًتعّ ايه١ًٝ بٓؿط ثكاؾ١ سكٛم املًه١ٝ ايؿهط١ٜ ٚايٓؿط سٝح قاَت بـ:  :نٛابط محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايؿهط١ٜ ٚايٓؿط 

  إىل محا١ٜ اٱبساع ايؿهطٟ ظُٝـع أؾـهاي٘، ضعاٜـ١ سكـٛم املًهٝـ١ ايؿهطٜـ١        تٗسفتؿهٌٝ ؾ١ٓ ؿُا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايؿهط١ٜ ٚايٓؿط

 (.21/7/2010يًُ٪يؿني ٚايٓاؾطٜٔ )َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ بتاضٜذ 

    اعتُـاز فًـؼ     2002يػـ١ٓ   82إْٛ ضقـِ  قـ  -إقساض زيٌٝ سكٛم املًه١ٝ ايؿهط١ٜ ٚايٓؿط َػتدًل َٔ قإْٛ محا١ٜ املًه١ٝ ايؿهطٜـ١(

ٚ تكّٛ ايه١ًٝ بتٛظٜع ْػد١ َٔ ٖصا ايسيٌٝ ع٢ً ايػاز٠ أعها٤ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜؼ يًتعطٜــ بهـٛابط سكـٛم       (19/9/2010ايه١ًٝ بتاضٜذ 

 املًه١ٝ ايؿهط١ٜ ٚ ايٓؿط

 ًُٞعكس ْسٚات عٔ سكٛم املًه١ٝ ايؿهط١ٜ ٚ ايٓؿط بايتعإٚ َع أنازمي١ٝ ايبشح ايع 

 اّ بطْاَر َٓع ا٫ْتشاٍ ايع٢ًُ غتدسإplagiarism  يًُشاؾع١ ع٢ً املًه١ٝ ايؿهط١ٜ يًُ٪يؿات ايع١ًُٝ ٚايٓؿط ايع٢ًُ 

 ( ٚاي  بسٚضٖا أقسضت ٥٫ش١ َٛثك١ خاقـ١ بٗـا ملتابعـ١    2009/ 15/9ؾ١ٓ ٭خ٬قٝات ايبشح ايعًُٞ )َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ بتاضٜذ  ٚدٛز

 ا٭عاخ ايع١ًُٝ زاخٌ ايه١ًٝ
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 تدساّ ايدلاَر اؾاٖع٠ غرل املطخك١ ع٢ً أدٗع٠ اؿاغب اٯىل بايه١ًٝ ٚ قكطٖا ع٢ً ايٓػذ ا٭ق١ًٝ يًدلاَر اي  ٜتِ تٛؾرلٖـا  سعط اغ

 قٛاعس ْػذ املكٓؿات املٓكٛم عًٝٗا يف اي٥٬ش١ ايساخ١ًٝ يًُهتبات  ٚ تطبٝلَٔ خ٬ٍ َطنع ايتك١ٝٓ باؾاَع١

  (21 -١ٝ2 ملعاؾ١ بعض املُاضغات غرل ايعازي١ َٚٓٗا: )َطؾل يف ايهً إدطا٤ات/قطاضات تكشٝش١ٜٝتِ اؽاش 

          إعاز٠ َطادع١ أٚضام ايط٬ب املتكسَني بإيتُاغات َٔ ْتا٥ر بعض املٛاز عٔ ططٜـل أيٝـ١ ايتعًُـات ٚ ٜـتِ تعـسٌٜ بعـض ايٓتـا٥ر طبكـًا

 بعس َٛاؾك١  ؾ١ٓ ؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب ثِ فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً ٖصٙ ايتعس٬ٜت. ٱيتُاغات 

    ّإعاز٠ تٛظٜع دسٍٚ احملانطات بني ا٭غاتص٠ عٓس ؾه٣ٛ أسسِٖ أٚ ؾه٣ٛ ايط٬ب سٝح ٜتِ ططح َكذلح يًذسٍٚ ايسضاغٞ عًـ٢ ا٭قػـا

 املدتًؿ١ قبٌ اعتُاز ايٓػد١ ايٓٗا١ٝ٥.

 اؿٛاؾع ٚاملهاؾآت ٚ ازي١ ؾٛض انتؿاؾٗا َجٌ تٛظٜع ا٭عبا٤ ايتسضٜػ١ٝٚنع خط١ يتكشٝح املػاضات غرل ايع 

   ٙتؿعٌٝ ايكطاضات ايتكشٝش١ٝ اي  تتدصٖا ايه١ًٝ يًُػاضات غرل ايعازي١ ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايتػص١ٜ ايطادع١ ايٛاضز٠ َٔ املػتؿٝسٜٔ َٔ ٖص

 ايكطاضات.

 خ٬ٍ ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ اي  تكّٛ (22 -2 اغتكباٍ ايتعًُات )َطؾل تتبع ايه١ًٝ آي١ٝ ؿكط ٚ سٌ ايؿها٣ٚ ٚ :ايتعًُات ٚايؿها٣ٚ َٔ 

بؿتح قٓازٜل ايؿهاٟٚ ٚاملكذلسات بكؿ١ زٚض١ٜ ٚا٫ط٬ع ع٢ً تًو ايؿها٣ٚ ٚاملكذلسات. ٜتِ اؽاش ايكطاضات اي٬ظ١َ ؿٌ ايؿه٣ٛ عٔ 

ططٜل تٛدٝٗٗا يًذ١ٗ املع١ٝٓ بايؿه٣ٛ ثِ ٜتِ إخطاض ا٭ؾطاز بٓتٝذ١ ايؿه٣ٛ أٚ املكذلح. تعطض بعض ايؿها٣ٚ املتهطض٠ ع٢ً ايًذإ 

 ه١ًٝ أٚ ؾ١ٓ اؿهُا٤ بايه١ًٝ ملٓاقؿتٗا ٚعح أغباب سسٚثٗا ٚآيٝات ايتػًب عًٝٗا.املدتك١، فًؼ اي

 

 2/6 ه١ًٝاملعًَٛات املع١ًٓ عٔ اي : 

  َكساقٝتٗا  ٚؼسٜجٗا  ) َٛقع  ايه١ًٝ ا٫يهذل٢ْٚ( ه١ًٝؾا١ًَ ٚتػط٢ غا٥ط أْؿطتٗا ٚتهُٔ اي ه١ًَٝعًَٛات اي 

 

 2/7 ُٞٝاشلٝهٌ ايتٓع 

٥٬ِٜٚ  (23 -2)َطؾل  ه١ًٝؾُٝع ايعاًَني باي اداَع١ املٓكٛض٠ بإٔ شلا ٖٝه٬ تٓعُٝا َعتُسا َٔ فًؼ ايه١ًٝ َٚعًٓتتُٝع ن١ًٝ ايكٝسي١  -

  (اجملتُع١ٝ –اٱزاض١ٜ  -ايبشج١ٝ  -ايع١ًُٝ )ْٚٛع أْؿطتٗا املدتًؿ١  ه١ًٖٝصا اشلٝهٌ سذِ اي

 ه١ًٝا٭غاغ١ٝ اي  تهُٔ ؼكٝل ضغاي١ ايه١ًٝ ٚأٖساؾٗا يتًب١ٝ استٝادات ايٜٚهِ اشلٝهٌ عسز َٔ ايهٝاْات َٔ اٱزاضات ٚا٭قػاّ ٚايًذإ  -

 َٚٛانب١ ايتػرل ٚايتطٜٛط.

 -ٚيكس مت اغتشساخ أقػاّ ٚؾإ دسٜس٠ تٗسف إىل تًب١ٝ استٝادات ايتطٜٛط ٚايتػرل ٚتػاِٖ يف ؼكٝل ضغاي١ ٚأٖساف ايه١ًٝ َجٌ:  -

 : ( 24 -2)َطؾل  28/5/2016بتاضٜذ  ( 576ايه١ًٝ ظًػت٘  ضقِ )إعتُازٙ َٔ فًؼ مت   َهتب ايع٬قات ايسٚي١ٝ 

 ٜٞٚتبع َهتب ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٪ٕٚ ايتعًِٝ ٚايط٬ب. تٛؾط ايه١ًٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ شٟٚ اـدل٠ َهتب ايسعِ ٚايتٛدٝ٘ ايط٬ب :

ٜٚكَٕٛٛ بعٌُ تكِٝٝ يًط٬ب ايصٜٔ . ٚنصيو بعض ايعاًَني بازاض٠ ضعا١ٜ ايط٬ب  ملػاعس٠ ايط٬ب يف أٚقات ا٭ظَات ايؿدك١ٝ

ؼسٜس اـسَات اي  َٔ ؾأْٗا َػاعستِٗ بؿهٌ أؾهٌ. ٚتؿٌُ ٖصٙ اـسَات: ايع٬ز ايٓؿػٞ،  ِوتادٕٛ إىل اٱضؾاز َٚٔ ث

ٚقس مت  ، ايتسخٌ يف سا٫ت ايطٛاض٨ ٚبطاَر ايكش١ ٚتععٜعٖا اضات ا٭نازمي١ٝ، فُٛعات ايسعِا٫غتؿاض٠ ايٓؿػ١ٝ، تكِٝٝ املٗ

 .( 25 -2) َطؾل  21/9/2016(  بتاضٜذ 585إعتُازٙ َٔ فًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ ضقِ )
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  ٜٔأٖساف  املهتب ٚنع آيٝات ؾصب 21/8/2016بتاضٜذ (  583ظًػت٘ ضقِ  )  : ٚمت إعتُازٙ َٔ فًؼ ايه١ًٝ َهتب ايٛاؾس َٔٚ

 (26 -2َطؾل )ايط٬ب ايٛاؾسٜٔ ٚتكسِٜ ناؾ١ اـسَات شلِ  

 ٍٜٚكّٛ ايكػِ بعٌُ َكذلح يًذساٍٚ ايسضاغ١ٝ يًؿطم املدتًؿ١ ٚعٌُ َكذلح ؾساٍٚ ا٫َتشاْات املدتًؿ١ ٚعطنٗا ع٢ً  :قػِ اؾسا

نُا ٜتِ ايتٓػٝل َع ايهًٝات يتعٜٚس ايطًب١ ٚعطنٗا ع٢ً ايط٬ب قبٌ إعتُازٖا ٚأخص َكذلساتِٗ، ؾ١ٓ ؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب 

 (.27 -2طؾل ) َ باؾساٍٚ ايسضاغ١ٝ يف نٌ ؾكٌ زضاغٞ.

 ٜكسّ املهتب َٔ خ٬ٍ اعها٤ٙ املػاعس٠ ٜٚتبع َهتب ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع ٚي٘ ض١ٜ٩ ٚضغاي١ َٚٗاّ  : َهتب ايتٛدٝ٘ املٗين

يًؿطز يهٞ ُٜٓٛ يف ا٫ػاٙ ايصٟ هعً٘ قازضًا إٔ وكل ايػعاز٠ ٚايطنا يصات٘ ٚايطؾا١ٖٝ ٚايطخا٤ جملتُع٘ ؾٗٛ ميٗس ايططٜل أَاّ 

طايب ي٬يتشام بػٛم ايعٌُ َٔ خ٬ٍ َػاعست٘ ع٢ً اختٝاض اجملا٫ت ا٭نجط قطبًا َٔ ؽكك٘ ايسضاغٞ، ٚنٝـ ميهٓ٘ إدطا٤ َكاب١ً اي

 -2) َطؾل   21/9/2016( بتاضٜذ 585ٚقس مت إعتُازٙ َٔ فًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ ضقِ ) (V.Cْادش١ يًٛظٝؿ١، ٚنتاب١ غرلت٘ ايصات١ٝ )

28) 

  ٚقس مت إغتشساث٘ بكسٚض ايكطاض ايٛظاض٣ اـام بتطبٝل ٥٫ش١ ايبهايٛضٜٛؽ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠   :ايكٝسي١ٝقػِ املُاضغ١

 (29 -2) َطؾل  ٜٚٛدس يًكػِ ض١ٜ٩ ٚضغاي١ ٚأٖساف إغذلاتٝذ١ٝ ٚانش١

) َطؾل  25/9/2016( بتاضٜذ 586ض١ٜ٩ ٚضغاي١ ٚأٖساف اغذلاتٝذ١ٝ ٚانش١ ٚمت اعتُازٙ َٔ فًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ ضقِ ) كػِ يًٜكّٛ ٚ

2-  30) 

بت١٦ٝٗ املٓار املٓاغب ملُاضغ١ ايتسضٜب اٱنًٝٓٝهٞ خ٬ٍ َػرل٠ ايطايب ا٭نازمي١ٝ ست٢ ٜهٕٛ اـطٜر عهًٛا ؾعا٫ً يف ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ٜكّٛ ايكػِ 

يًُطن٢ باعتباضٙ أسس أِٖ أعها٤ ايؿطٜل ايطيب ٚايصٟ ٜتُتع مبشكٍٛ عًُٞ ٚاؾط ٚخدل٠ ع١ًُٝ ؾُٝا ٜتعًل با٭ز١ٜٚ ٚاغتدساَاتٗا  املكس١َ

( 586ٚيًدلْاَر ض١ٜ٩ ٚضغاي١ ٚاٖساف اغذلاتٝذ١ٝ َعتُس٠ َٔ فًؼ ايه١ًٝ ضقِ ).ايكشٝش١. ٚنصيو يف ٚنع اـط١ ايع٬د١ٝ املٓاغب١ يهٌ َطٜض

 (31-2) َطؾل   25/9/2016بتاضٜذ : 

  بطْاَر زنتٛض ايكٝسي١ إزاض٠D Pharm 

 (   32  -2) َطؾل  25/9/2016( بتاضٜذ 586ًدلْاَر ض١ٜ٩ ٚضغاي١ ٚأٖساف اغذلاتٝذ١ٝ َعتُس٠ َٔ فًؼ ايه١ًٝ  ضقِ ) ي 

 

 2/8 ٞايتٛقٝـ ايٛظٝؿ 

باخت٬ف أْٛاعٗا سٝح مت ؼسٜس املػ٪ٚيٝات  ه١ًٝقاَت ن١ًٝ ايكٝسي١ داَع١ املٓكٛض٠ بإعساز تٛقٝـ ٚظٝؿٞ ؾُٝع ٚظا٥ـ اي

عٓس اعساز ايتٛقٝـ ايٛظٝؿٞ إٔ ٜهٕٛ َطاعٝا  ه١ًٝ. ٚقس سطقت اي( 33  -2)َطؾل ٚا٫ختكاقات بسق١ عاي١ٝ ٚؾكا يًٗٝهٌ ايتٓعُٝٞ 

بٓؿط ايتٛقٝـ ايٛظٝؿٞ ٚاتاست٘ يهاؾ١ ا٭ططاف يًتعطف عًٝ٘  ه١ًٝيًتهاؾ٪ بني ايػًطات ٚاملػ٪ٚيٝات املدتًؿ١ بايه١ًٝ. ٚقس قاَت اي

بٗصا  ه١ًٝٚايكٝاّ باملٗاّ ايٛظٝؿ١ٝ ع٢ً أمت ٚد٘ عٔ ططٜل عٌُ َطٜٛات ٚضق١ٝ ٚإع٬ْ٘ ع٢ً املٛقع اٱيهذلْٚٞ يًه١ًٝ. نُا تًتعّ اي

  ٚبؿؿاؾ١ٝ نا١ًَا َعًٓا جٝتساب يًٛظا٥ـ املدتًؿ١ ايتعاَا سايتٛقٝـ يف سا٫ت ايتعٝني ٚايٓكٌ ٚا٫ْ
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 يتُٝعْكاط ا

  املاي١ٝ ٚدٛز خط١ ملٛاد١ٗ ا٭ظَات ٚايطٛاض٨. 

 خط١ يًتسضٜب ٚت١ُٝٓ املٗاضات اٱزاض١ٜ يًكٝازات ا٭نازمي١ٝرلتٛؾ . 

 ٚدٛز أي١ٝ ٚانش١ يتكِٝٝ أزا٤ ايكٝازات ا٭نازمي١ٝ ٚ اٱزاض١ٜ بايه١ًٝ.  

 ايؿهط١ٜ ٚايٓؿط.إدطا٤ات ْؿط سكٛم املًه١ٝ ٚ زيٌٝ محا١ٜ   ٚدٛز 

  ايعًُٞبطاَر نؿـ ا٫ْتشاٍ تطبٝل. 

 .ٚدٛز ؾ١ٓ َؿع١ً ٭خ٬قٝات ايبشح ايعًُٞ بايه١ًٝ 

 إدطا٤ات تكشٝش١ٝ يًُُاضغات غرل ايعازي١. ٚ إدطا٤ات تهُٔ عسّ تعاضض املكاحل ٚدٛز 

 ل َٚعًٔ ملُاضغ١ أخ٬قٝات امل١ٓٗٚدٛز زيٌٝ َٛث. 

 ططاف املع١ٝٓ بايه١ًٝ )خام باٱزاضٜني ٚ ايعاًَني بايه١ًٝ ٚ نصيو ايط٬ب(قسٚض زيٌٝ املٝجام ا٭خ٬قٞ ؾُٝع ا٭. 

 ٚدٛز ؾ١ٓ اؿهُا٤ يؿض املٓاظعات  ٚاـ٬ؾات ايت٢ تٓؿأ بني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أٚ اشل١٦ٝ املعا١ْٚ. 

 ٚدٛز ٖٝهٌ تٓعُٝٞ قسخ ٚ َعتُس 

  ٚايتػرل ٚتػاِٖ يف ؼكٝل ضغاي١ ٚأٖساف ايه١ًٝاغتشساخ أقػاّ ٚؾإ دسٜس٠ تٗسف إىل تًب١ٝ استٝادات ايتطٜٛط 

  املػ٪ٚيٝات ٚا٫ختكاقات ٚؾكا يًٗٝهٌ ايتٓعُٝٞ   وسزباخت٬ف أْٛاعٗا  ه١ًٝتٛقٝـ ٚظٝؿٞ ؾُٝع ٚظا٥ـ ايٚدٛز 

 ؼتاز إىل ؼػنيْكاط 

 ّٚدٛز تعاضض اٚ اظزٚاز يف ايٝات  تعاٜس عسز ايًٛا٥ح املٓعُ٘ يًعٌُ مبدتًـ ايدلاَر َٚٔ ثِ تعاٜس اؾٗس املطًٛب بصي٘ يهُإ عس

 ايعٌُ ٚاحملتٟٛ

 ي٬قًِٝ ايصٟ ؽسَ٘  ١ػطاؾٝاؾ ١بني اـطهني ٚشيو ٫تػاع ايطقع ١املٗٓٝ ١يًُاضغ ١خ٬قٝغؼ ا٭احملسٚزٜ٘ ايٓػبٝ٘ يٛغا٥ٌ ْؿط ا٭

 ٠املٓكٛض ١داَع-١ايكٝسي ١نًٝ

  املًه١ٝ ايؿهط١ٜ ٚ ايٓؿطقسٚز١ٜ قٝاؽ َس٣ ؾاع١ًٝ اٱدطا٤ات املتبع١ يًُشاؾع١ ع٢ً سكٛم 

  ْسض٠ إغتدساّ ايتٛقٝـ ايٛظٝؿ٢ ؾ٢ سا٫ت ايتعٝني ٚايٓكٌ  ٚا٫ْتساب 

 َكذلسات ايتشػني : 

  ٌُاملطادع١ ايسٚض١ٜ يًٛا٥ح املٓع١ُ يًع 

  ظٜاز٠ ايتٛع١ٝ عكٛم املًه١ٝ ايؿهط١ٜ 

 عكس زٚضات تسضٜب١ٝ يًعاًَني املٓكٛيني َٔ اؾاَع١ يطؾع نؿا٠٤ ا٭زا٤ 
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 إزاض٠ اؾٛز٠ ٚايتطٜٛط: 3َعٝاض 
 

ْعاّ ٱزاض٠ اؾٛز٠ تٛؾط ي٘ ايكٝاز٠ غبٌ ايسعِ ، ٚتًتعّ بإدطا٤ تكِٜٛ شاتٞ ؾاٌَ َٚػتُط ، ٚتػتعني باملطادعات ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ  ه١ًٝيً

 يهُإ دٛز٠ ا٭زا٤ ، ٚتػتدسّ ْتا٥ر ايتكِٜٛ ٚاملطادع١ يف تطٜٛط ا٭زا٤ .

 ايتكِٝٝ ايصاتٞ :

 غرل َػتٛف َػتٛف دع٥ٝا َػتٛف َ٪ؾـــــــط ايتكٝــٝـــِ

ٚسس٠ يهُإ اؾٛز٠ ٜتٛؾط شلا ايهٛازض امل٪١ًٖ ٚايتذٗٝعات  ه١ًٝيً -1
ٜٚطاعٞ تبأٜ  ه١ًٝامل١ُ٥٬ ، ٜٚؿاضى ؾٝٗا ممجًٕٛ عٔ كتًـ ايؿ٦ات باي

 اـدلات ٚاملٗاضات يتػط١ٝ املٗاّ املتعسز٠ .
  

 

يٛسس٠ نُإ اؾٛز٠ تتهُٔ ٖٝه٬ تٓعُٝٝا شا تبع١ٝ اي٥٬ش١ ايساخ١ًٝ  -2
نُإ اؾٛز٠ باؾاَع١ مبا  ٚع٬قات ٚانش١ ، ٚؼسز ع٬ق١ ايٛسس٠ مبطنع

 ٜػِٗ يف تؿعٌٝ زٚضٖا  ٜٚػاْس أْؿطتٗا .
  

 

يٛسس٠ نُإ اؾٛز٠ خطط ٚتكاضٜط غ١ٜٛٓ عٔ ْؿاطٗا ، ٚقٛاعس بٝاْات  -3
    ٭ْؿطتٗا .

ٜتِ بكؿ١ زٚض١ٜ باغتدساّ َ٪ؾطات أزا٤ َٛنٛع١ٝ  ه١ًٝتكِٜٛ أْؿط١ اي -4
    ، ٚأزٚات ١ُ٥٬َ ، َٚطادعات زاخ١ًٝ ٚخاضد١ٝ .

تٓاقـ َع املعٓٝني ٚيف فايػٗا ايطزل١ٝ ، ٚ  ه١ًْٝتا٥ر تكِٜٛ أْؿط١ اي -5
   ٜػتؿاز َٓٗا يف تٛدٝ٘ ايتدطٝط ٚاؽاش اٱدطا٤ات ايتكشٝش١ٝ ٚايتطٜٛط .
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 ٚايتطٜٛطإزاض٠ اؾٛز٠  -3
 

 3/1 : ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ 

 ْ يًه١ًٝ بايسٚض ايطابع باملب٢ٓ ا٫زاض٣ بايه١ًٝ  نُٔ اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞٚسس٠ نُإ اؾٛز٠  عاّ زاخ٢ً يًذٛز٠ ٜٚعتُس ع٢ً ٚدٛزيًه١ًٝ

ايه١ًٝ  مبٛاؾك١ فًؼمت ؼسٜج٘ قس ٚتساض ايٛسس٠ بٛاغط١ فًؼ ازاض٠ ٜؿهٌ بكطاض  َٔ عُٝس ايه١ًٝ ملس٠ عاَني قاب١ً يًتذسٜس ٚ

إٔ ٜهٕٛ ا٭عها٤ ممٔ شلِ ْؿاط ٚخدلٙ ؾ٢ فاٍ إزاض٠ اؾٛز٠ ٚتطٜٛط ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ست٢ ميهٔ َتابع١  ٚضٚع٢ 9/2/2016بتاضٜذ 

 (1-3)َطؾل  أْؿط١ ايتطٜٛط ٚاؾٛز٠ بايه١ًٝ 

  ٚهتُع فًؼ إزاض٠ ايٛسس٠ َط٠ نٌ ؾٗطٜٔ ع٢ً ا٭قٌ  بٓا٤ ع٢ً زع٠ٛ َٔ ض٥ٝؼ فًؼ إزاض٠ ايٛسس٠ أٚ بطًب َٔ أغًب١ٝ ا٭عها٤ ٫ٚ

إ٫ عهٛض ا٭غًب١ٝ املطًك١ . ٜٚطأؽ اؾًػ١ ض٥ٝؼ فًؼ إزاض٠ ايٛسس٠ ٚوٌ قً٘ َسٜط ايٛسس٠ ساٍ غٝاب٘ ،  ٜهٕٛ ا٫دتُاع قشٝشا

مناشز َٔ قانطفًؼ إزاض٠  (2-3)َطؾلٚتكسضقطاضات اجملًؼ بأغًب١ٝ ا٭قٛات ؾإشا تػاٚت ٜطدح اؾاْب ايصٟ ٜهِ ض٥ٝؼ اؾًػ١. 

 ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠.

  ٕاؾٛز٠ عس٠ ؾإ َتدكك١ بتشكٝل َعاٜرل اؾٛز٠ َٚٗاّ ٖصٙ ايًذإ َٛنش٘ بايتؿكٌٝ يف زيٌٝ ٚسس٠ نُإ ٜٚٓبجل عٔ ٚسس٠ نُا

 .(3-3) َطؾل  اؾٛز٠

 :زعِ ايه١ًٝ يٛسس٠ نُإ اؾٛزٙ

 ضات ايتسضٜب١ٝ ايسٚؾ٢ سعِ اؾذلانِٗ نُا تملٗاضات املتُٝع٠ ، ش٣ٚ اؾ٢ فاٍ نُإ اؾٛز٠  تسعِ ايه١ًٝ ايٛسس٠ بايهٛازضايبؿط١ٜ امل٪١ًٖ

اـاق١ بٓعِ اؾٛز٠ ٚايتكِٝٝ ايصاتٞ ٚتكُِٝ خطط ايتطٜٛط يف ن٤ٛ ايتػص١ٜ ايطادع١ املػتُس٠ َٔ ْتا٥ر ايتكِٝٝ. سٝح سهطن٬ َٔ 

ا٫عتُاز ايتعًِٝ ٚ دٛز٠ َسٜط ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ ٚنصيو ايٓا٥ب عسز َٔ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ٚايت٢ ْعُتٗا اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ 

ٕٚ َع داَع١ املٓكٛض٠ ٢ٖٚ ايتكِٜٛ ايصات٢ مل٪غػات ايتعًِٝ ايعاىل ، تٛقٝـ ايدلاَر ٚاملكطضات ٚتكِٜٛ ْٛاتر ايتعًِ مل٪غػات بايتعا

بطٚتٛن٫ٛت ظٜاض٠ املطادع١ اـاضد١ٝ: ايسٚض٠ ايتطبٝك١ٝ مل٪غػات  ٚ ايتعًِٝ ايعاىل، زٚض٠ املطادع١ اـاضد١ٝ مل٪غػات ايتعًِٝ ايعاىل 

 .(4-3) َطؾل  املعاٜرل ايك١َٝٛ ا٫نازمي١ٝ يكطاع ايكٝسي١ . با٫ناؾ١ اىل زٚض٠. ايتعًِٝ ايعاىل

  نُا تػتعني ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ مبُجًني َٔ كتًـ ؾ٦ات ايه١ًٝ ; أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ ٚ اٱزاضٜني  ٚبعض ايط٬ب

 .(5-3) َطؾل  املٓبجك١ ٚنصيو َٓػكٞ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ يس٣ ايٛسس٠ٜٚعٗط شيو بٛنٛح ؾ٢ تؿهٌٝ فًؼ ازاض٠ ايٛسس٠ ، ايًذإ 

  (6-3)َطؾل تٛؾط ايه١ًٝ َٔ خ٬ٍ بطْاَر ايكٝسي١ ا٫نًٝٓه١ٝ َبًؼ ث٬ثٕٛ ايـ دٓٝ٘ غٜٓٛا يًٛسس٠ ملُاضغ١ أْؿطتٗا املدتًؿ١ 

  ؼؿع ايه١ًٝ ؾطم ايعٌُ يف أْؿط١ ايٛسس٠ َعًٜٓٛا، ٚشيو بإعطا٥ِٗ ؾٗازات تكسٜطٚايجٓا٤ عًِٝٗ يف فًؼ ايه١ًٝ ٚسجِٗ عًٞ َٛاق١ً

 .ٜٚؿٛض َسٜطايٛسس٠ ٫ؽاش ايكطاضات ؾُٝا ٜتعًل بكهاٜا اؾٛز٠  (.7-3)َطؾل ايتطٜٛطٚاؾٛز٠. 

  3)َطؾل بايًذإ ايطزل١ٝ سٝح ٜكّٛ َسٜط ايٛسسٙ بعطض َٚٓاقؿ١ َٛنٛعات دٛز٠ ا٭زا٤ يف فًؼ ايه١ًٝ.ُتُجٌ ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠-

8.) 

  ٜكّٛ َسٜط ايٛسس٠ عهٛض ادتُاعات فًؼ ايه١ًٝ بسع٠ٛ َٔ ايػٝس ا٭غتاش ايسنتٛض/ عُٝس ايه١ًٝ ، نُا أْ٘ عهٛ بًذ١ٓ ايع٬قات

 ٚايًذ١ٓ املاي١ٝ ٚاٱزاض١ٜ يًعاًَني.ايجكاؾ١ٝ ٚؾ١ٓ أخ٬قٝات ايبشح ايعًُٞ 
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 3/2 اي٥٬ش١ ايساخ١ًٝ يٛسس٠ يهُإ اؾٛز٠ ٚع٬قتٗا مبطنع نُإ اؾٛز٠ باؾاَع١ 

  ( ِبتاضٜذ 453مت اعتُاز ٚتٛثٝل اي٥٬ش١ ايساخ١ًٝ  يًٛسس٠ بٓا٤ا ع٢ً َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ ضق )ٚمت  (9-3)َطؾل . 15/9/2009

 (10-3)َطؾل  . 21/9/2016( بتاضٜذ 585اشلٝهٌ ايتٓع٢ُٝ يًٛسس٠ بٓا٤ا ع٢ً َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ ضقِ ) ؼسٜح

 اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز باؾاَع١ .تعتدل ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز بايه١ًٝ دع٤ ٫ ٜتذعأ َٔ َطنع نُا ٕ 

 ٫عتُازٙ َٔ فًؼ اؾاَع١  (11-3)َطؾل  تطؾع ايٛسس٠ ايتكاضٜطايػ١ٜٛٓ اىل َطنع نُإ اؾٛز٠ باؾاَع١ زٚضٜا 

  نُا تٛطس ايٛسس٠ ع٬قتٗا مبطنع نُإ اؾٛز٠ باؾاَع١ َٔ خ٬ٍ سهٛض ا٫دتُاعات ٚايًكا٤ات ايت٢ ٜسع٢ اىل سهٛضٖا ن٬ َٔ َسٜط

 ( 12-3)َطؾل . ايٛسسٙ ْٚا٥ب٘ 

  تكسَت ايه١ًٝ اىل ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ باؾاَع١ بطًب ظٜاض٠ َطادع١ زاخ١ًٝ يًه١ًٝ متٗٝسا يًتكسّ ي٬عتُاز ٚقس ناْت ايعٜاض٠ َجُط٠

 .(13-3)َطؾل  ٚايعٌُ اىل ؼػٝٓٗا َطؾل تكطٜط ايعٜاض٠ؼتاز اىل ؼػني ٓت ايه١ًٝ َا ٚضز ؾ٢ تكطٜط ايًذ١ٓ َٔ ْكاط سٝح تب

  (14-3)َطؾل سٝح مت اعتُاز ػسٜس ا٫عتُاز  2016/  11/  30 – 28ظٜاض٠ ػسٜس ا٫عتُاز يف ايؿذل٠ َٔ  ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠أغتكبًت. 

 

 3/3 خطط ٚتكاضٜطٚقٛاعس بٝاْات ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ 

 طاملتابع١ يٛسس٠ نُإ اؾٛز٠ :خطط ٚتكاضٜ 1/ 3/3

  ٚتتُجٌ ؾ٢ ايتاىل ٚنع ايٝات ايتٓؿٝص ٚططم املتابع١  (15-3)َطؾل  ٫ْؿطتٗا  نع اـطط ايػ١ٜٛٓٚتكّٛ ايٛسس٠: 

   ٚنع اـط١ ا٫غذلاتٝذ١ٝ ؾا١ًَ مجٝع عٓاقط ايط١ٜ٩ ٚايطغاي١ ٚايتشًٌٝ ايب٢٦ٝ َٚتابع١ تٓؿٝص اـط١ ايتٓؿٝص١ٜ. 
  عكس ايسٚضات ٚٚضف ايعٌُ ؾ٢ فاٍ اؾٛز٠ 
  زعِ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ عٔ ططٜل ايتٛع١ٝ بططٜك١ نتاب١ تٛقٝـ ٚتكاضٜط املكطضات ٚايتكطٜط ايػ٣ٛٓ 

  ايتٓػٝل بني مجٝع ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚا٫زاض١ٜ 

  تهٜٛٔ ؾطٜل عٌُ يًتٓػٝل ايصات٢ 

 يتكِٜٛ امل٪غؼ ٚؼًًٝٗا ٚنع ا٫غتبٝاْات املدتًؿ١ اـاق١ بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚا 

  إعساز ايسضاغ١ ايصات١ٝ غٜٓٛا ٚٚنع ْكاط ايك٠ٛ ْٚكاط ايهعـ . 

 اؿؿاظ ع٢ً ٚنع ايه١ًٝ بعس ا٫عتُاز 

 3/4  :3)َطؾل يس٣ ايٛسس٠ قاعس٠ بٝاْات َتهاؾ١ً تتهُٔ ايتعطٜـ بايٛسس٠ ٚؾطٜل ايعٌُ ٚ اْؿط١ ايٛسس٠ ٚايٝات املتابع١. قاعس٠ بٝاْات ايٛسس٠-

 ٚتتهُٔ: (16

  أْؿط١ ايه١ًٝ  3/4/1

  تكّٛ ايه١ًٝ بإدطا٤ تكِٝٝ ؾاٌَ َٚػتُطيكسضتٗا امل٪غػ١ٝ ، بٗسف ؼسٜس فا٫ت ايك٠ٛ ٚايعٌُ ع٢ً تععٜعٖا، ٚنصيو فا٫ت ايهعـ

خ٬ٍ  َٔ  (11 -3)َطؾل  .ٚ ايعٌُ ع٢ً َعاؾتٗا ٚتػتدسّ ايه١ًٝ ْتا٥ر ايتكِٜٛ ؾ٢ تطٜٛطٚتععٜعْعُٗا اـاق١ بإزاض٠ اؾٛز٠

 .ايتكطٜطايػ٣ٛٓ يًه١ًٝ

  ّٚشيو يتشسٜس ْكاط ايك٠ٛ ٚتسعُٝٗا  2005تكّٛ ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ بعٌُ تكِٝٝ غ٣ٛٓ يًه١ًٝ َع ْٗا١ٜ نٌ عاّ زضاغٞ ٚشيو َٓص عا،

 ٚؼسٜس ْكاط ايهعـ ٚع٬دٗا.
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 ٌُاغتط٬ع آضا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ ٚاؾٗاظ اٱزاضٟ ٚايط٬ب  يف َكساق١ٝ اٱزاض٠  تكّٛ ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ بع

 (  17-3)َطؾل ٚايطنا ايٛظٝؿ٢  

 ٚٞ(18-3)َطؾل . اغتط٬ع آضا٤ ايط٬ب يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بٛد٘ عاّ ٚايصٟ ٜتِ إيهذلًْٚٝا ع٢ً ْعاّ ايؿاضاب 

 ٮقػاّ ا٭نازمي١ٝ املدتًؿ١  ٚ ٜٗسف ٖصا ايؿطٜل اىل َتابع١ اعساز ايتكطٜط ايػ٣ٛٓ يًُكطض ًَٚـ تؿهٌٝ ؾطٜل يًُتابع١ ايساخ١ًٝ ي

ـ املكطضات ايسضاغ١ٝ املدتًؿ١ ؾ٢ ا٭قػاّ ا٭نازمي١ٝ. نُا ٜكّٛ ايؿطٜل مبطادع١ ٝقتٛاملكطض ٚنصيو َتابع١ ا٣ إناؾ١ أٚ تػٝرل ؾ٢ 

رلتٗا ؾ٢ ا٭عٛاّ ايػابك١ ٚؼسٜس َس٣ تٓؿٝص اـطط املٛنٛع١ ٚ نصيو ؼسٜس املٛنٛع١ ؾ٢ نٌ َكطض َٚكاضْتٗا بٓع خط١ ايتشػني

 (19-3)َطؾل املعٛقات ايت٢ تػببت ؾ٢ عسّ ؼكٝل تًو اـطط 

  عطض َٚٓاقؿ١ تكاضٜط ظٜاضات املطادع١ ايساخ١ًٝ ٚٚنع خطط ؼػني شلا نُا تكّٛ ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ بإعساز ايتكاضٜط َٔ خ٬ٍ ؾطٜل

 (20-3)َطؾل خ١ًٝ ايص٣ ميجٌ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚاٱزاض١ٜ املدتًؿ١  املطادع١ ايسا

 .ايتػص١ٜ ايطادع١ َٔ املػتؿٝسٜٔ يف ْٗا١ٜ ايعاّ ايسضاغ٢ 

 ًه١ًَٝطادع١ َٚٓاقؿ١ َ٪ؾطات ايتكِٜٛ ايصاتٞ يٮزا٤ ايهًٞ ي. 

 ٛأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚعاِْٚٝٗ ٚايط٬ب ٚايعاًَني بايه١ًٝ ٚا٭ططاف  ِٜٔ َع ممجًني يًعسٜس َٔ ايؿ٦ات َتتِ َٓاقؿ١ ْتا٥ر ٖصا ايتك

ملتابع١ َا دا٤ َٔ ْتا٥ر ٚتؿعٌٝ ا٭زٚاض، َٔ خ٬ٍ تكاضٜط عٔ ْكٝب ايكٝازي١ ٚممج٢ً َٔ ايؿطنات ا٭ز١ٜٚ - اجملتُع١ٝ شات ايع٬ق١ 

 (21 -3َطؾل  ) 18/8/2015بتاضٜذ  557ًػ١ ضقِ تكِٝٝ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ ٚاٱزاضٟ ٚاؾاَعٞ بٛد٘ عاّ ٚشيو مبذًؼ ايه١ًٝ د

  مبكاض١ْ ْتا٥ر ايتكِٜٛ امل٪غػٞ بكؿ١ زٚض١ٜ يهُإ ع١ًُٝ تطٜٛط ا٭زا٤ عٔ ططٜل عٌُ َكاض١ْ بني  ايتكطٜط ايػٟٓٛ تكّٛ ايٛسس٠

ٚٚنع خطط ،  املدتك١.ٚ َتابع١ ا٫دطا٤ات ايتكشٝش١ٝ يًعطض ع٢ً اجملايؼ ( 22 -3)َطؾل  2015/2016ٚ  2014/2015ايصاتٞ  يعاَٞ 

 ؼػني ٚتطٜٛط.

 ايتكِٜٛ املػتُط يًؿاع١ًٝ ايتع١ًُٝٝ 

 :ٞتتبع ايه١ًٝ أغايٝب يتشكٝل ع١ًُٝ تكِٜٛ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ تؿتٌُ ع٢ً ا٭ت 

   .ا٫غتعا١ْ باملطادعني اـاضدٝني  ٚ ايساخًٝني يف َطادع١ ايدلاَر ٚ املكطضات 

 قػاّ ايع١ًُٝ.تؿهٌٝ ؾطٜل يًُتابع١ ايساخ١ًٝ زاخٌ ا٭ 

 َٓاقؿ١ تكاضٜط املكطضات ٚاملكؿٛؾات زاخٌ ا٭قػاّ ٚايتأنس َٔ َس٣ ؼكل املدطدات ٚٚنع خط١ ؼػني غًٜٓٛا 

 .ططح اغتبٝاْات ايهذلْٚٝا ٚ ٚضقٝا ٚ ؼًًٝٗا َٚٓاقؿ١ اغتط٬ع ضأٟ ايط٬ب يف اجملايؼ ايع١ًُٝ 

  ايه١ًٝ. عطض ْتا٥ر ايتشًٌٝ ع٢ً ض٩غا٤ ا٭قػاّ ا٭نازمي١ٝ ٚ ازاض٠ 

 .َتابع١ ضزٚز ا٭قػاّ ا٭نازمي١ٝ َٔ خ٬ٍ ؾطٜل املتابع١ 

 .ا٫دطا٤ات ايتكشٝش١ٝ 

 .اغتُطاض١ٜ املطادع١ بكٛض٠ زٚض١ٜ 

  تعتُس ايه١ًٝ ع٢ً َ٪ؾطات ٚأغايٝب ٚأزٚات شات َكساق١ٝ يتكِٝٝ ايؿاع١ًٝ ايتع١ًُٝٝ ٚشيو َٔ خ٬ٍ : ـ 

   (23 -3)َطؾل ؾ١ٓ املٓاٖر ٚايت٢ تكّٛ باعساز تكاضٜطعٔ املعاٜرلا٭نازمي١ٝ  -

. ٚقس مت تطبٝل اي٥٬ش١ اؾسٜس٠ بٓعاّ ايػاعات   (24 -3َطؾل )قٝاّ ايه١ًٝ مبطادع١ بطافٗا بٛاغط١ َطادعني خاضدٝني  -

 (25 -3)َطؾل .  12/12/2012( بتاضٜذ 5402ٚاملعتُس٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ ) 2013/2014املعتُس٠ بس٤ َٔ ايعاّ ا٭نازميٞ 
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يتشػني ٚ عطض ٚ ؼًٌٝ ايٓتا٥ر ٚ زضاغ١ َكذلسات ا(26 -3)َطؾل ٜكّٛ ايكػِ ايع٢ًُ بتشسٜس املطادعني اـاضدني يهٌ َكطض   -

 ْتا٥ر ايتشًٌٝ ؾ٢ فايؼ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ.

ايٛضقـ١  مت إعساز َكؿٛؾات يسضاغ١ ايتٛاؾل بني كطدات ايتعًِ املػتٗسؾ١ ٚنٌ َٔ أْؿط١ ايتعًِٝ ٚايـتعًِ، ٚطـطم ايتكٝـِٝ، ٚ     -

، ٚ إضغاشلا اىل تسضٜؼ املكطضات َٔ قبٌ ايكا٥ُني ع٢ً  ا٫َتشا١ْٝ َٚكؿٛؾ١ يسضاغ١ ايتٛاؾل بني ايٛضق١ ا٫َتشا١ْٝ ٚقت٣ٛ املكطض

 ( 27 -3َطؾل )ض٩غا٤ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ يًتشكل َٔ كطدات ايتعًِ املػتٗسؾ١ 

يٓتا٥ر ا٫َتشاْات بعس ظٗٛضٖـا اىل ض٩غـا٤ ا٭قػـاّ ا٭نازميٝـ١ يعطنـٗا ٚ      (  28 -3)َطؾل ايتهطاض٣  ٜتِ اضغاٍ َٓشٓٝات ايتٛظٜع -

  ايتكشٝش١ٝ ؾ٢ ٖصا ايؿإٔ إ ٚدست ا٫دطا٤اتَٓاقؿتٗا ؾ٢ فايؼ ا٭قػاّ ٚ اؽاش 

 :ٍتؿاضى ا٭ططاف املع١ٝٓ املدتًؿ١ يف تكِٝٝ ايؿاع١ًٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ خ٬ 

 اغتبٝاْات يًط٬ب.  -

 املتابع١ ايساخ١ًٝ يٮقػاّ ا٭نازمي١ٝ. -

 عٔ ضأِٜٗ ؾ٢ َػت٣ٛ خطٜر ايه١ًٝ َٚس٣  ٤٬ََت٘ يػٛم ايعٌُ ؾ٢  ناؾ١ ايكطاعات ايكـٝسي١ٝ  يٮططاف اجملتُع١ٝاغتبٝاْات  -

 (29 -3)َطؾل 

 3/5 ٛ٭ْؿط١ ايه١ًْٝتا٥ر ايتك ِٜ 

تعطض ايٛسس٠ ؾ٢ فًؼ ايه١ًٝ ايتكطٜط ايػ٣ٛٓ يًه١ًٝ ٚنصيو ا٫غتبٝاْات ٚتكاضٜط املطادع١ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ ع٢ً فًؼ ايه١ًٝ ايص٣ 

 ٜهِ كتًـ ا٫ططاف املع١ٝٓ ؾ٢ ايه١ًٝ با٫ناؾ١ اىل ممجًني عٔ اجملتُع املػتؿٝس  َٔ اـطدٝني.  

كاضٜط املطادع١ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ مت ٚنع فُٛع١ َٔ ا٫دطا٤ات ايتكشٝش١ٝ ٚنصيو خط١ بٓا٤ا ع٢ً َٓاقؿ١ ْتا٥ر ايتكِٜٛ ايصات٢ ٚت

 ٥ر ايتكِٜٛ .ف اىل ؼكٝل اقك٢ اغتؿاز٠ َٔ ْتاؼػني تٗس

 ٚا٫دطا٤ات ايتكشٝش١ٝ ايت٢ مت اؽاشٖا:

 ايطــ٬ب.ٚشيــو يًتػًــب عًــ٢ ظٜــاز٠ أعــساز     تعــ٢ ايــسضٚؽ ايٓعطٜــ١ ٚايعًُٝــ١    فُٛعــات  تكػــِٝ ايطــ٬ب اىل   .1

 (30 -3)َطؾل  

 إع٬ٕ ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ ايػاعات املهتب١ٝ  .2

 ( 31 -3)َطؾل  تكِٝٝ ايٛضق١ اٱَتشا١ْٝ عٔ ططٜل َكِٝ زاخًٞ ٚخاضدٞ .3

 يًدطٜر.يتشػني َػت٣ٛ اـطٜر ٚ تععٜع ايٛنع ايتٓاؾػ٢ (  32 -3)َطؾل  اقا١َ ايسٚضات ٚامل٪متطات ايع١ًُٝ .4

 (33 -3)َطؾل  ْكِٝ ايه١ًٝ غٜٓٛا املًتك٢ ايتٛظٝؿ٢ يًدطهني  .5

أغباب تعجطِٖ ٚنٝؿ١ٝ ايتػًب عًٝٗا . ٚقس  يسضاغ١ (  34 -3)َطؾل َٔ خ٬ٍ املطؾسٜٔ ا٫نازميٝني  ايط٬ب املتعجطَٜٔتابع١  .6

 مت عكس قانطات َهجؿ١ َٔ خ٬ٍ دسٍٚ زضاغٞ َٓؿكٌ.

 ( 35 -3)َطؾل تؿذٝع ايط٬ب املتؿٛقني ٚاملبسعني ) َطؾل مبًـ ايط٬ب ٚاـطهٕٛ(  .7

َٓاقؿ١ ْتا٥ر اغتط٬ع آضا٤ ايط٬ب ايهذلْٚٝا ع٢ً ْعاّ ايؿاضاب٢ ؾُٝا ىل عٓاقطايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ؾ٢ فًؼ ايه١ًٝ )فًؼ  .8

 ( 36 -3)َطؾل ( ٚاؽاش ا٫دطا٤ات ايتكشٝش١ٝ يتشػني ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 15/3/2015بتاٜذ  545ايه١ًٝ ضقِ 

 

 ايتطٜٛط زاضٙا
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:تُٝعْكاط اي  

 ػسٜس ا٫عتُاز  َٔ قبٌ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ اؾٛز٠  .1
  .ٚدٛز ع٬ق١ تعإٚ بني ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ َٚطنع اؾٛز٠ .2
 .ٛاؾط ايتذٗٝعات امل١ُ٥٬ يٛسس٠ نُإ اؾٛز٠ ملُاضغ١ ْؿاطٗات .3
 .تكسِٜ ايسعِ املاز٣ ٚاملع٣ٛٓ َٔ ازاض٠ ايه١ًٝ يًذٛز٠ .4

  .ه١ًٝايػ٣ٛٓ يٮقػاّ ٚئًَ خ٬ٍ ايتكطٜط  ه١ًٝٚدٛز ع١ًُٝ تكِٜٛ يً .5
  .َؿاضن١ َععِ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ ؾ٢ أعُاٍ اؾٛز٠ .6
 .ٚدٛز خط١ ؼػني يتطٜٛط ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ بايه١ًٝ ٚا٫يتعاّ ظٛز٠ ا٭زا٤ ا٫زاض٣ .7
 .ٚدٛز ظٜاضات َٚطادع١ زاخ١ًٝ يٮقػاّ ايع١ًُٝ ٚا٫زاض١ٜ ملتابع١ دٛز٠ ا٫زا٤ .8

:ؼتاز إىل ؼػنياط ْك  

.بط٤ ا٫غتذاب٘ يف بعض ا٫سٝإ ملتطًبات اؾٛزٙ ْعطا يعٜازٙ ا٫عبا٤ بكٛضٙ َتكاعسٙ عًٞ ايهٛازض ايبؿطٜ٘ املسضب٘ بايٛسسٙ  

 َكذلسات ايتشػني:

اَهاْٝاتِٗ ٚتعٜٛض اي٬ظَ٘ يف ازاضٙ اؾٛزٙ ي٬غتؿازٙ َٔ  زضاغ٘ َكذلح اؾطاى بعض ايط٬ب املتشُػني ٚاؿا٥عٜٔ يًُتطًبات ايؿٓٝ٘
 .يهٛازض ايبؿطٜ٘ ايؿاب٘ املطًٛب٘ ايٓكل يف ا

 املؿاضن٘ ايؿعاي٘ يف ازاضٙ ايهًٝ٘ طبكا ٫ٖساف اؾٛزٙ

:تُٝعْكاط اي  

 .متجٌٝ ٚسسٙ نُإ اؾٛزٙ يف فًؼ ايهًٝ٘ بؿطز ٚاسس ٖٛ ض٥ٝؼ ايٛسسٙ .1
 َٚتابع١ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ. َطًٛب بكٛضٙ َػتُطٙ الاظٙ َٚاٖٛ امتٙ ملطادع٘ َايٛسس َسٜطايتٛاقٌ ايَٝٛٞ بني ايعُٝس ٚ .2

:ْكاط ؼتاز إىل ؼػني   

  .املعا١ْٚ عٔ املؿاضن١ ؾ٢ أعُاٍ اؾٛز٠ بايه١ًٝععٚف بعض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ  .1
  .بط٤ ا٫غتذاب١ ؾ٢ الاظ أعُاٍ اؾٛز٠ ْعطًا يهجط٠ ا٭عبا٤ ا٫خط٣ املهًـ بٗا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ .2

بط٤ اغتذاب١ بعض أ.ٖـ . ت. ٫لاظ أعُاٍ اؾٛز٠ ؾكـس مت ضبـط املٛاؾكـ١ عًـ٢ زٚضات تطـٜٛط اٯزا٤ اؾـاَع٢       ٚؿٌ َؿه١ً  .3
 املهًـ ب٘ عهٛ  ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ . املطًٛب اغتٝؿا٥ٗا ي١٦ًٝٗ با٫ْتٗا٤ َٔ الاظ أعُاٍ اؾٛز٠ 

نُا مت ضبط املػتشكات املاي١ٝ ؾ٢ اعُاٍ ا٫َتشاْات ٚايتكشٝح نصيو بالاظ ايعٌُ املٓٛط ب٘ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َجٌ ا٫ْتٗا٤  .4
ٚعسّ ػسٜس ا٫داظات يًػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ا٫ بعس اغتٝؿا٤ نٌ َـِٓٗ أعُـاٍ اؾـٛز٠    َٔ تٛقٝـ ٚتكطٜط املكطضات 

 (  37 -3)َطؾل املٓٛط١ ايٝ٘ 

سات ايتشػني : َكذل  

  .تؿطؽ َٓػل ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٭عُاٍ اؾٛز٠ ٚإعؿا٥ِٗ َٔ ا٭عُاٍ اٱزاض١ٜ اـاق١ بايكػِ .1
 ١ يهٌ َٔ ٜؿاضى ؾ٢ اعُاٍ اؾٛز٠َٔ خ٬ٍ َهاؾآت فعٜ ٚنع آيٝات ؾصب أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يًُؿاضن١ ؾ٢ أعُاٍ اؾٛز٠ .2
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 : أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ  4َعٝاض 
 

كٝل ايعسز ايهايف ٚ امل٪ٌٖ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚ َعاِْٚٝٗ ، مبا ٜتٓاغب َع َتطًبات ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ املكس١َ ، ٚ مبا ميهٓٗا َٔ ؼ ه١ًٝيً

 عًٞ ت١ُٝٓ قسضات ٚ َٗاضات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚ َعاِْٚٝٗ ، ٚ تًتعّ بتكِٝٝ أزا٥ِٗ ٚ نُإ قٝاؽ آضا٥ِٗ . ه١ًٝضغايتٗا ٚ أٖساؾٗا ، ٚ تعٌُ اي

 ايتكِٝٝ ايصاتٞ:
 

 غرل َػتٛف َػتٛف دع٥ٝا َػتٛف َ٪ؾـــــــط ايتكٝــٝـــِ

ْػب١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ إيٞ ايط٬ب عًٞ َػتٟٛ  -1
ٚا٭قػاّ ايع١ًُٝ تتؿل َع املعس٫ت املطدع١ٝ يٓٛع ٚطبٝع١ ايدلاَر  ه١ًٝاي

 . ه١ًٝايتع١ًُٝٝ املكس١َ باي
  

 

ايؿا٥ض يف أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  آيٝات يًتعاٌَ َع ايعذع أٚ ه١ًٝيً -2
    ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ .

ايتدكل ايعًُٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٥٬َِ يًُكطضات ايسضاغ١ٝ اي   -3
    نٕٛ يف تسضٜػٗا .ٜؿاض

أعبا٤ ايعٌُ تتٝح ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ ايكٝاّ باملٗاّ  -4
   ايتسضٜػ١ٝ  ٚايبشج١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚغرلٖا بهؿا٠٤ .

 

ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ ؼسز  -5
ايدلاَر اي  تًيب  بكٛض٠ زٚض١ٜ ، ٚتتدص اٱدطا٤ات امل١ُ٥٬ يتٓؿٝص

 ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ يهٌ ؾ١٦ .
  

 

َعاٜرل تكِٝٝ أزا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ َٛنٛع١ٝ ،  -6
ٚؽططِٖ ايكٝاز٠ بٓتا٥ر ايتكِٝٝ ، ٚتٓاقؿِٗ ؾٝٗا عٓس ايهطٚض٠ ، 

 ٚتػتدسّ ايٓتا٥ر يتشػني ا٭زا٤ .
  

 

ٚغا٥ٌ َٓاغب١ يكٝاؽ آضا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ  ه١ًٝيً -7
ٚاؽاش اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ يسضاغتٗا ، ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايٓتا٥ر يف اؽاش 

 اٱدطا٤ات ايتكشٝش١ٝ .
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 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ -4 
 4/1-  .نؿا١ٜ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ / اشل١٦ٝ املعا١ْٚ  ْٚػبتِٗ إىل ايط٬ب 

  ٜٛدس يس٣ ايه١ًٝ ايعسٜس َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ امل٪ًٖني طبكًا يتدككات ٚطبٝع١ زضاغ١ املكطضات با٭قػاّ ايع١ًُٝ

املدتًؿ١ ٚيطبٝع١ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ايت٢ ٜكَٕٛٛ بتسضٜػٗا ٚتعٌُ اؾاَع١ ع٢ً ضؾع َٗاضات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚعاِْٚٝٗ يطؾع 

 ٚؼطم ايه١ًٝ زًَٚا ع٢ً تكِٝٝ ٖصا ا٭زا٤. نؿا٠٤ أزا٥ِٗ 

  ١َُٗ ع١ًُٝ. ْػب١  12أداظٙ خاق١ ،  16َعاض ،  36ع٢ً ضأؽ ايعٌُ ،  129عهٛ َِٓٗ  193عسز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ: إمجاىل بًؼ

/ 2016يًعاّ اؾاَع٢  %  5.3% ، ْػب١ ا٭داظات اـاق١ ٱمجاىل أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  18.65املعاضٜٔ ٱمجاىل أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 (2,1- 4)َطؾل  .  2017

  بعجات ، إؾطاف َؿذلى ، أداظٙ   17أداظٙ خاق١ ،  16ع٢ً ضأؽ ايعٌُ ،  86عهٛ َِٓٗ  119عسز أعها٤ اشل١٦ٝ املعا١ْٚ: إمجاىل بًؼ

 (3- 4. )َطؾل   2016/2017يًعاّ اؾاَع٢  % 13.45اشل١٦ٝ املعا١ْٚ زضاغ١ٝ. ْػب١ ا٭داظات اـاق١ ٱمجاىل 

 

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٢َعاْٚ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ
 اٱمجايٞ َعٝس َسضؽ َػاعس اٱمجايٞ َسضؽ أغتاش َػاعس اشأغت 

 119 76 43 193 78 44 71 ايعسز 
 %100 % 63.87 %  36.13 %100 %   40.4 %   22.8 %   36.8 ايٓػب١

 
  تتؿل َع ايٓػب ايكٝاغ١ٝ ٚشيو ْعطا يًعٜاز٠ املػتُط٠ ؾ٢ ٫ بكٝاؽ ايٓػب١ بني أعساز ايط٬ب ٚأعساز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ لس أْٗا

أعساز ايط٬ب املكبٛيني ؾ٢ بطْاَر بهايٛضٜٛؽ ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ ؾ٢ ْؿؼ ايٛقت ايص٣ تعزاز ؾٝ٘ أعساز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚ اشل١٦ٝ 

لس  كٝاؽ ايٓػب١ بني أعساز ايط٬ب ٚ أعساز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َؿتًُ٘ ع٢ً اشل١٦ٝ املعا١ْٚٚب ُني بأداظات كتًؿ١املعا١ْٚ ايكا٥

 (.20:1أْٗا تتؿل َع ايٓػب ايكٝاغ١ٝ )

 

   2016/2017بٝإ ايٓػب١ بني أعساز ايط٬ب ٚ أعساز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ست٢ ايعاّ اؾاَعٞ 
 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 ايػ١ٓ
 أعساز ايط٬ب

 5675 5925 5449 5080 5070 

 149 167 173 181 193 أعها٤ ٦ٖٝ٘ ايتسضٜؼأعساز 

 34:1 30:1 31:1 33:1 29.4:    1 ايٓػب١

أعها٤ ٦ٖٝ٘ ايتسضٜؼ أعساز 
 289 293 312 ٚاشل٦ٝ٘ املعاْٚ٘

 
276 
 

251 

 20: 1 18:1 19:1 20:1  18.2:     1 ايٓػب١
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 4/2-   .آيٝات ايتعاٌَ َع ايعذع أٚ ايؿا٥ض ؾ٢ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚ اشل١٦ٝ املعا١ْٚ 

 ْعطًا يعٜاز٠ ا٭عبا٤ ايتسضٜػ١ٝ ع٢ً أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاضتؿاع اعساز ايط٬ب املكبٛيني غٜٓٛا مما وٍٛ زٕٚ ؼكٝل  ه١ًٝؾأت اي

ايٓػب١ املطد٠ٛ بني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايط٬ب طبكًا يًُٛاقؿات ايكازض٠ َٔ اشل١٦ٝ إىل ٚنع آيٝات يًتعاٌَ يف ساي١ ٚدٛز عذع يف 

َٚٓٗا ظٜاز٠ أعساز اشل١٦ٝ . (4-4)َطؾل 2/3/2016( بتاضٜذ 571ؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ يف فًؼ ايه١ًٝ ضقِ )أعساز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜ

 املعا١ْٚ يف خط١ تعٝني املعٝسٜٔ ٚنصيو اْتساب أعها٤ ١٦ٖٝ تسضٜؼ َٔ ايتدككات ايسقٝك١. 

 
 4/3-  .١ُ٥٬َ ايتدكل ايع٢ًُ ٭عها٤ ٦ٖٝ٘ ايتسضٜؼ 

 

 4/4- ٜؼ ايتسضٜػ١ٝ ٚايبشج١ٝ ٚاٱزاض١ٜأعبا٤ أعها٤ ٦ٖٝ٘ ايتسض 

 ٚا٭قػاّ ايع١ًُٝ َٔ ١ُ٥٬َ ايتدكل ايع٢ًُ يعهٛ ٦ٖٝ٘ ايتسضٜؼ َع املكطضات ايسضاغ١ٝ ايت٢ ٜؿاضى  ؾ٢ تسضٜػٗا عٓس  ه١ًٝتتأنس اي

 (.5- 4ٚايكػِ ايع٢ًُ )َطؾل  ه١ًٝأعساز اـط١ ايتسضٜػ١ٝ يً

 مبا ٜتٝح شلِ أزا٤ املٗاّ ايتسضٜػ١ٝ ٚ  ه١ًٝهٛ اشل١٦ٝ املعا١ْٚ ع٢ً َػت٣ٛ ايَتٛغط عب٤ ايعٌُ يعهٛ ٦ٖٝ٘ ايتسضٜؼ ٚع ه١ًٝؼسز اي

 (.5- 4ايبشج١ٝ ٚ اٱزاض١ٜ ٚ غرلٖا بهؿا٠٤ )َطؾل 

 
 

 4/5 ستٝادات ايتسضٜب١ٝ ٭عها٤ ٦ٖٝ٘ ايتسضٜؼاٱ: 

 ِٗإمياْا بسٚضِٖ ايؿعاٍ ٱسساخ أٟ لاح  تٗتِ ايه١ًٝ بت١ُٝٓ قسضات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚ اشل١٦ٝ املعا١ْٚ ٚ اٱضتكا٤ مبػتٜٛات آزا٥

َٔ خ٬ٍ ث٬ث١ قاٚض ض٥ٝػ١ٝ ٖٚٞ ايكسضات امل١ٝٓٗ ٚايع١ًُٝ ٚاٱزاض١ٜ.  ١ َٗاضاتِٗأٚ تػٝرل أٚ تطٜٛط ٚيصا تبٓت ايه١ًٝ تُٓٝ

وسزٕٚ ؾٝٗا فا٫ت  املعا١ْٚ ٢ٖ ا٭غاؽ ايص٣ ٜكّٛ عًٝ٘ ع١ًُٝ ايتسضٜب ٚاي  اشل١٦ٝ / ايتسضٜؼ ايتسضٜب١ٝ ٭عها١٦ٖٝ٤ اٱستٝادات

 منٛشز ٯيٝات ؼسٜس اٱستٝادات ايتسضٜب١ٝ ٚخط١ ايتسضٜب )ًَـ ايتسضٜب(. (6- 4ايتسضٜب املطًٛب١. )َطؾل 
 

 

 ِؾ١٦ َجٌ: يهٌ ايتسضٜب١ٝ اٱستٝادات تًب٢ تسضٜب١ٝ بطاَر تٓؿٝص ٜت 

 ( سهٛض زٚضات ت١ُٝٓ قسضات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼFLDP ٞٚزٚض٠ إعساز املعًِ اؾاَع ) (7- 4)َطؾل 

  (8- 4)َطؾل سهٛض زٚضات باشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚا٫عتُاز 

  (9- 4)َطؾل سهٛض زٚضات ٚٚضف عٌُ يف اؾاَعات ا٭خط٣ يتسضٜب ٚضؾع نؿا٠٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 ًَـ ايبشح ايع٢ًُ( يف ناؾ١ اجملا٫ت ايكٝسي١ٝ ) سٚي١ٝسهٛض امل٪متطات احمل١ًٝ ٚاي 

 سٝح قاَت ايه١ًٝ  (.10- 4بٝاْا بعسز ايدلاَر املٓؿص٠ ٚعسز ْٚػب١ املتسضبني غٜٓٛا َٔ نٌ ؾ١٦ إىل ايعسز اٱمجاىل )َطؾل  يه١ًٝتعس ا

ٓػب١ عهٛ ب 100إىل  20ٚ تطاٚح عسز املتسضبني َٔ  2016-2015بتٓؿٝص غت١ عؿط ْس٠ٚ ٚ ٚضؾ١ عٌُ عا١َ ٚ ؽكك١ٝ ؾ٢ ايعاّ اؾاَع٢ 

ٜٚتِ قٝاؽ َطزٚز ايتسضٜب ٚ اثطٙ ع٢ً أزا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ % َٔ إمجاىل أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚ اشل١٦ٝ املعا١ْٚ  55% إىل   10

 ( عٔ ططٜل:11- 4ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ )َطؾل 

  ٛز٠ ٚاٱعتُاز ع٢ً َٛقـع  ا٫غتبٝاْات اي  ػط٣ َٔ قبٌ ايط٬ب يتكِٝ أزا٤ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ْعاّ ايؿاضابٞ يهُإ اؾ

 اؾاَع١ 
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   اضتؿاع َػت٣ٛ أزا٤ ايط٬ب ٚايصٟ ٜعٗط َٔ خ٬ٍ ا٫َتشاْات ايسٚض١ٜ  ٚنصيو ضأٟ املُتشٓني اـاضدٝني 

  ًِٝتسضٜب بعض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً َٗاضات خاق١ باملطنع ايكَٛٞ يًبشٛخ ، َعٗس عًّٛ ايًٝعض،  اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتع

ًٜعّ عهٛ  تُاز ..... إخل ٚقاَت ايه١ًٝ بػساز ْؿكات ايتسضٜب عًٞ إٔ ٜكّٛ بتسضٜب فُٛع١ أخط٣ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.ٚاٱع

زٚضات ت١ُٝٓ َٗاضات عهٛ ١٦ٖٝ ) ا٭قٌ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املتكسّ يًشكٍٛ عًٞ زضد١ ع١ًُٝ أع٢ً عهٛض عسز غت١ زٚضات تسضٜب١ٝ عًٞ

 ايتسضٜب١ٝ املٓؿص٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايه١ًٝ  ٚأزلا٤ اؿاقًني. َٚطؾل باملًـ ايدلاَر ايتسضٜؼ( 

 
 4/6 َعاٜرل ٚآيٝات تكِٝٝ أزا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ / اشل١٦ٝ املعا١ْٚ 

  ٜتِ ايتكِٝٝ َٔ خ٬ٍ ايكؿش١ اٱيهذل١ْٝٚ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ْعاّ ايؿاضابٞ يهُإ اؾٛز٠ ٚاٱعتُاز ع٢ً َٛقع اؾاَع١ )َطؾل

4 -12 ) 

  ٜتِ إخطاضٙ بٓتٝذ١ ايتكِٝٝ عٔ ططٜل عُٝس ايه١ًٝ ٚ  (13- 4)َطؾل  ٜتِ تكِٝٝ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ ططٜل ض٥ٝؼ ايكػِٚنصيو ٚ

 ايٛن٤٬

 
 4/7 آضا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ / اشل١٦ٝ املعا١ْٚ 

 
 أ٣ ؾ٢ ض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚ ايعُٝس ٚ ؼطم ايه١ًٝ عًٞ قٝاؽ أضا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚ َػت٣ٛ ايطنا ايعاّ  َٔ خ٬ٍ مناشز اغتط٬ع ايط

 .(14-4)َطؾل   بايه١ًٝ. ا٭نازمي١ٝ ايٛن٤٬ ٚ نصيو عٔ ططٜل يكا٤ات َباؾط٠ َع ايكٝازات

 قس أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ غايب١ٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚ َعاِْٚٝٗ ٜعٗطٕٚ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ع٬قتِٗ َع ٚ:  

 عُٝس ايه١ًٝ   -

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايط٬ب  -

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايسضاغات ايعًٝا ٚ ايبشٛخ  -

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع ٚ ؾ٦ٕٛ ايب١٦ٝ -

 ض٩غا٥ِٗ املباؾطٜٔ . -

 

 :ايتُٝعْكاط 
  خط١ اٱزاض٠ ٚ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ يػس ايعذع ؾ٢ أعسز اشل١٦ٝ املعا١ْٚ عٔ ططٜل ظٜاز٠ أعساز املعٝسٜٔ ؾ٢ اـط١ ايج٬ث١ٝ ٚ نصيو إْتساب

 سهَٛٝني.قٝازي١ 

 .إضتؿاع  زضد١ ايٛع٢ مبؿاِٖٝ اؾٛز٠ ٚ مماضغتٗا ٚ إؾذلاى غايب١ٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ أعُاشلا 

 
 ْكاط ؼتاز إىل ؼػني:

 .إخطاض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بٓتا٥ر تكُِٝٝٗ ٚ إؽاش إدطا٤ات تكشٝش١ٝ غرل َؿعٌ بايكسض ايهاؾ٢ 
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 : اؾٗاظ اٱزاضٟ  5َعٝاض 
 

ٚ ٜتػِ بهؿا٠٤ ا٭زا٤ مبا ٜهؿٌ ؼكٝل ضغايتٗا ٚ  ه١ًٝدٗاظ إزاضٟ ٥٬َِ َٔ سٝح ايعسز ٚ امل٪٬ٖت َع سذِ ٚ طبٝع١ أْؿط١ اي ه١ًٝيً

 عًٞ ايت١ُٝٓ املػتُط٠ ٭ؾطازٙ ٚ تًتعّ بتكِٝٝ أزا٥ِٗ ٚ نُإ قٝاؽ آضا٥ِٗ . ه١ًٝأٖساؾٗا ، ٚ ؼطم اي

 

 ايتكِٝٝ ايصاتٞ :

 
 غرل َػتٛف َػتٛف دع٥ٝا َػتٛف َ٪ؾـــــــط ايتكٝــٝـــِ

، ٚايعإًَٛ َٛظعٕٛ  ه١ًٝاؾٗاظ اٱزاضٟ ٥٬َِ َع سذِ ٚطبٝع١ أْؿط١ اي -1
ٚؾكا مل٪٬ٖتِٗ ٚقسضاتِٗ عًٞ ايٛظا٥ـ املدتًؿ١  ٚمبا ٜتٓاغب َع َٗاّ 

 ايٛظٝؿ١ ، ٚتٛدس آيٝات يًتعاٌَ َع ايٓكل ٚايعٜاز٠ يف أؾطازٙ .
  

 

ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ يًعاًَني ؼسز بكٛض٠ زٚض١ٜ ، ٚتتدص اٱدطا٤ات  -2
    امل١ُ٥٬ يتٓؿٝص ايدلاَر اي  تًيب ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ يهٌ ؾ١٦. 

ْعاّ يتكِٝٝ أزا٤ أعها٤ اؾٗاظ اٱزاضٟ ٜتهُٔ َعاٜرل َٛنٛع١ٝ  ه١ًٝيً -3
ِ ؾٝٗا عٓس ايهطٚض٠ َٚع١ًٓ ، ٚؽططِٖ ايكٝاز٠ بٓتا٥ر ايتكِٝٝ ، ٚتٓاقؿٗ

، ٚ ؼطم عًٞ اغتدساّ ْتا٥ر ايتكِٝٝ يًُشاغب١ ، ٚ يٛنع بطاَر ايتسضٜب 
 ٚايتطٜٛط .

  

 

ؼ آضا٤ أعها٤ اؾٗاظ اٱزاضٟ ٚاؽاش تكٝٚغا٥ٌ َٓاغب١ ي ه١ًٝيً -4
اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ يسضاغتٗا ، ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايٓتا٥ر يف اؽاش اٱدطا٤ات 

 ايتكشٝش١ٝ .
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 اؾٗاظ اٱزاضٟ  -5

 ؼطم ايه١ًٝ عًٞ تكِٝٝ آزا٤ ايعاًَني بٗا ٚ قٝاؽ آضا٥ِٗ ٚ ايعٌُ عًٞ ضؾع  ٚ ٥٬َِ َع سذِ ٚطبٝع١ أْؿطتٗا َ٪ٌٖ إزاضٟ دٗاظ يًه١ًٝ ٚ

  .ٚأٖساؾٗا ضغايتٗا ؼكٝل ٜهؿٌ ٚمبانؿا٠٤ اٯزا٤ املػتُط 

 ٌيف اٯتٞ اٱزاضٟ اؾٗاظ فاٍ ؾ٢ يًه١ًٝ ايتطبٝك١ٝ املُاضغات ٚتتُج: 

  ايه١ًٝ دٗاظ ازاضٟ ٥٬َِ َع سذِ ٚ طبٝع١ اْؿط١ 

 5/1  ٟعسز اعها٤ اؾٗاظ ا٫زاض 

 بٝإ باعساز اعها٤ اؾٗاظ ا٫زاضٟ مبا ؾٝ٘ َٔ ؾٓٝني ٚ َ٪٬ٖتِٗ ٚ تٛنح تٛظٜعِٗ يف ا٫زاضات ٚ املعاٌَ ٚ ايكاعات ٚ  ه١ًٝتعس اي

َسٟ  ه١ًٝنُا تسضؽ اي (1-5)َطؾل ايٛضف ٚ املهتب١ ٚ غرلٖا ٚؾل طبٝع١ ْؿاط امل٪غػ١ ٚاملٛاقؿات ايكٝاغ١ٝ ايكازض٠ عٔ اشل١٦ٝ 

( عهٛا عا٬َ  291سٝح ٜبًؼ عسز ايعاًَني بٗا ٦َتإ ٚٚاسس ٚ تػعٕٛ ) ٚ طبٝع١ ْؿاطٗا ه١ًٝذِ اي١ُ٥٬َ اعساز اؾٗاظ ا٫زاضٟ ؿ

 .بايه١ًٝ ٜتِ تٛظٜعِٗ عًٞ كتًـ ا٭قػاّ ا٫زاض١ٜ

 ظٜع بتٛظٜع ايعاًَني ٚ ايؿٓٝني عًٞ ا٫زاضات ٚ ا٫قػاّ ايع١ًُٝ ٚؾكا يًتٛقٝـ ايٛظٝؿٞ يًتانس َٔ ؼكل ايتٛاظٕ يف تٛ ه١ًٝتكّٛ اي

 .(1-5)َطؾل املٛاضز ايبؿط١ٜ بٓا٤ا عًٞ عب٤ ايعٌُ ٚ مبا ٜهُٔ نؿا٠٤ ا٫زا٤ 

  ايعذع ٚ ايؿا٥ض يف اؾٗاظ ا٫زاضٟآيٝات ايتعاٌَ َع         

 ْٞيف كتًـ ايتدككات ايٛظٝؿ١ٝ ْتٝذ١  (1-5)َطؾل  يف اعساز ايعاًَني ٚ ايؿٓٝنيٚ ْكل َتعاٜس َع ٚدٛز عذع  ه١ًٝاي تعا

ايٞ املعاف ٚانؿاض َػتٟٛ ا٫زا٤ بػبب تكسّ ايػٔ ٚ املطض مما ٜٓعهؼ بايػًب عًٞ قسض٠   نبرل٠ َٔ ايعاًَني ـطٚز اعساز

  -١ ٚ يصا قاَت ايه١ًٝ بآيٝات يػس ٖصا ايعذع عٔ ططٜل :ايه١ًٝ ا٫زاض١ٜ ٚ ايتعًُٝٝ

ٜسٟ ايعا١ًَ ايهاؾ١ٝ يتػط١ٝ ٚ غس كاطب١ ض٥ٝؼ اؾاَع١ ٚ ا٫َني ايعاّ بٗصا ايعذع ٚ طًب اَساز ٚتععٜع ايه١ًٝ با٫ -

 استٝادات ايه١ًٝ َٔ ايعاًَني ٚ ايؿٓٝني غٛا٤ عٔ ططٜل ايتعٝني اٚ ايٓكٌ اٚ ايٓسب ٚ نصيو ظٜاز٠ عسز ايعُاٍ عٔ 

 .(1-5)َطؾل  تؿػٌٝ عُاٍ اي١َٝٛٝ عًٞ سػاب بطْاَر ايكٝسي١ ا٫نًٝٓٝه١ٝ ٚقٓسٚم اـسَات ايتع١ًُٝٝ بايه١ًٝططٜل 

 

 5/2 ٟت١َُٝٓٗاضات اعها٤ اؾٗاظ ا٫زاض 

 ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ 

  ّٚغا٥ٌ ١ُ٥٬َ يتشسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ ٫عها٤ اؾٗاظ ا٫زاضٟ بكؿ١ زٚض١ٜ ٚ شيو َٔ خ٬ٍ تٓؿٝص  ه١ًٝايتػتدس

عٔ ططٜل اختٝاض ايدلاَر اي  تت٥٬ِ َع طبٝع١  (2016/2017) ايدلاَر ايتسضٜب١ٝ املسضد١ باـط١ ايتسضٜب١ٝ يًعاّ املايٞ

 ايتسضٜب١ٝ اٱستٝادات زٚض١ٜ بكٛض٠ ايه١ًٝ نُا ؼسز (4-5)َطؾل ايعٌُ ٚ تطؾٝح ايعاًَني امل٥٬ُني شلصا ايدلْاَر ايتسضٜيب 

ٚ تكّٛ  ٫زاض١ٜاشل٦ٝات اعٔ ططٜل اغتُاض٠ ؼسٜس ا٫ستٝاز ايتسضٜيب ٚ اي  مت٧ً بٛاغط١ ايعاًَني يف كتًـ  يًعاًَني

 .بعكس زٚضات تسضٜب١ٝ ٚ نصيو ٚضف عٌُ بكؿ١ زٚض١ٜ يطؾع نؿا٠٤ ايعاًَني ه١ًٝاي

  نُا ٜٛدس بٝإ بأعساز ايعاًَني ٚ ايؿٓٝني ايصٜٔ مت إؿاقِٗ بايعٌُ با٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚ املعاٌَ ٚ ا٫قػاّ ا٫زاض١ٜ عٔ ططٜل

 .(1-5)َطؾل   2016/2017اؾاَع١ خ٬ٍ ايعاّ اؾاَعٞ 
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  عًٞ غبٌٝ املجاٍ :(1-5)َطؾل مت ْكٌ بعض ايعاًَني َٔ بعض ا٫قػاّ ا٫زاض١ٜ بايه١ًٝ اي  بٗا ؾا٥ض ايٞ ا٫قػاّ اي  بٗا عذع-  

 ْكٌ َٛظـ َٔ ايٛسس٠ اؿػاب١ٝ أيٞ ايعٌُ غع١ٜٓ ايه١ًٝ  .1

 ْكٌ َٛظؿ١ َٔ املداظٕ ٚ إؿاقٗا يًعٌُ بؿ٦ٕٛ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  .2

ْكٌ َٛظؿ١ َٔ ايًؿ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ ٚ إؿاقٗا يًعٌُ بؿ٦ٕٛ ايعاًَني ٚشيو طبكا يًتٛقٝـ ايٛظٝؿٞ ؾُٝع ٖ٪٤٫   .3

 ايعاًَني 

  ٌأٜها ٜتِ ا٫غتؿاز٠ َٔ اـدلات املذلان١ُ يسٟ بعض ايعاًَني بايه١ًٝ عٔ ططٜل ايكٝاّ بأعُاٍ اناؾ١ٝ ظاْب عًُ٘ َكاب

جاٍ شيو إؿام أسس ايؿٓٝني ايعاًَني باملعٌُ املطنعٟ بكػِ ايكٝا١ْ بايه١ًٝ با٫ناؾ١ ايٞ َهاؾآت إثاب١ ْعرل اؾٗس املبصٍٚ َٚ

  .(1-5)َطؾل عًُ٘ ا٫قًٞ باملعٌُ 

  ايتسضٜب 

 تػطٞ إٔ هب ٚايت٢ ايتسضٜب١ٝ ايدلاَر تٓؿٝص ع٢ً ايه١ًٝ ؼطم ٚ بطاَر يت١ُٝٓ قسضات ايعاًَني ٚ ايؿٓٝني ه١ًٝتٓؿص اي 

ٚايؿ١ٝٓ املتدكك١ ٚضؾع َعس٫ت ا٭زا٤ َع ايذلنٝع ع٢ً اؾٛاْب ايع١ًُٝ  ٚايػًٛن١ٝ اٱزاض١ٜ املٗاضات املدتًؿ١،َجٌ املٗاضات

( 11ٚ ايصٟ بًؼ اسس عؿط ) (2-5)َطؾل  ٚايتطبٝك١ٝ يف تٓؿٝص ايدلاَر ايتسضٜب١ٝ ٚ تعس بٝإ بعسز ايدلاَر ايتسضٜب١ٝ املٓؿص٠

َتسضب َٔ كتًـ ا٫قػاّ ا٫زاض١ٜ يف عس٠  (29تػع١ ٚ عؿطٕٚ )( عهٛض  2017/  1620بطْاَر تسضٜيب عٔ ايعاّ املايٞ )

 .ؽككات كتًؿ١

  قٝاؽ َطزٚز ايتسضٜب 

 َجٌ عكس ا٫ختباضات  (2-5)َطؾل  بكٝاؽ َطزٚز ايتسضٜب عًٞ ا٫زا٤ عٔ ططٜل اغتدساّ ايٛغا٥ٌ املٓاغب١ ه١ًٝتكّٛ اي

ايعاًَني عًٞ تٓؿٝص ٚ الاظ  املٗاّ ايٛظٝؿ١ٝ املطًٛب١ َِٓٗ ٚ نصيو اغتط٬ع اضا٤ ا٫يهذل١ْٝٚ; قٝاؽ َسٟ ايتكسّ يف قسض٠ 

 .املؿاضنني يف ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ٚ ا٫خص مبكذلساتِٗ يتشػني تٓؿٝص اْؿط١ ايتسضٜب

 

 5/3  ٟتكِٝٝ ازا٤ اعها٤ اؾٗاظ ا٫زاض 

 ٜتعًل بكِٝٝ ازا٤ ايعاًَني ٚ شيو َٔ خ٬ٍ: َا ١ًُٝٝامل٪غػات ايتع يف اٱزاضٟ يًذٗاظ ٚاملُٝع٠ امل١ُٗ ايػُات بني َٔ 

 َعاٜرل تكِٝٝ ا٫زا٤ 

 َعاٜرل َٛنٛع١ٝ ٚ ايٝات يتكِٝٝ ازا٤ ايعاًَني باؾٗاظ ا٫زاضٟ ٚشيو َٔ خ٬ٍ عٌُ منٛشز تكطٜط ايهؿا١ٜ ايػـٟٓٛ    ه١ًٝتتبع اي

 ٚ ايصٟ ٜؿتٌُ عًٞ:  (3-5)َطؾل  ٜٚتِ ايتكِٝٝ طبكا يًسضدات ايٛظٝؿ١ٝ يٲزاضٜني بايه١ًٝ، ٚيف ن٤ٛ بٓٛز تكطٜط ايهؿا١ٜ

 )ن١ُٝ ايعٌُ ٚ زضد١ اتكاْ٘( ازا٤ ايعٌُ ٚ َػتٛاٙ ٚؾكا يًدط١ املعتُس٠ -1

 ايكسضات ا٫زاض١ٜ ٚ ايؿ١ٝٓ  -2

 ع٬قات ايعٌُ ٚ ا٫ْهباط -3
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 ٚغا٥ٌ ْؿطَعاٜرل تكِٝٝ ا٫زا٤ 

 عًٞ ا٫ططاف املع١ٝٓ )ايعاًَني( ٚ شيو َٔ خ٬ٍ ( منٛشز تكطٜط ايهؿا١ٜ ايػٟٓٛ) بٓؿط تًو املعاٜرل ٚ ا٫يٝات ه١ًٝتكّٛ اي

 .(3-5)َطؾل  ايػٟٓٛ اٚ ايٓكـ غٟٓٛ ٚ اغتهُاٍ ايبٝاْات اـاق١ بِٗ اط٬عِٗ عًٞ منٛشز تكِٝٝ ا٫زا٤

 ٚغا٥ٌ ا٫خطاضبٓتا٥ر تكِٝٝ ا٫زا٤ 

 باخطاض اعها٤ اؾٗاظ ا٫زاضٟ بٓتا٥ر ايتكِٝٝ ٚ شيو َٔ خ٬ٍ اع٬ٕ ٜٛقٞ باغت٬ّ قٛض٠ َٔ تكطٜط نؿا١ٜ  ه١ًٝتكّٛ اي

 . (3-5)َطؾل ا٫زا٤ ي٬ط٬ع عًٞ ْتا٥ر تكُِٝٝٗ 

  ٘ا٫غتؿاز٠ َٔ ْتا٥ر تكِٝٝاٚد 

 (3-5)َطؾل  ٚ ٚنع خطط ت١ُٝٓ املٗاضات ٚ تطٜٛط ا٫زا٤ اٚد٘ ا٫غتؿاز٠ َٔ ْتا٥ر تكِٝٝ ا٫زا٤ َجٌ احملاغب١ ه١ًٝؼسز اي. 

  ؾعًٞ غبٌٝ املجاٍ; ٜتِ َٓح ايع٬ٚات ايتؿذٝع١ٝ يًعاًَني بؿطط اؿكٍٛ عًٞ تكسٜط ممتاظ عٔ ايعاَني ا٫خطٜٔ ٚؾكا

اـام بهٌ عهٛ  تكطٜط ايهؿا١ٜ ايػٟٓٛيؿطٚط ٚ نٛابط املٓح اي  سسزتٗا ؾ١ٓ ؾ٦ٕٛ ايعاًَني ٚايصٟ ٜػتسٍ عًٝ٘ َٔ 

 .(3-5)َطؾل  عاٌَ يف ايه١ًٝ

 َ ٌَايذلق١ٝ يف ساي١ سكٛي٘ عًٞ تكسٜط نعٝـ أٚ سكٛي٘ عًٞ دعا٤ مبعطؾ١ ايؿ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ  ٚايصٟ نُا وطّ ايعا ٔ

٫ٚ ػٛظ ايذلق١ٝ  يًعاٌَ املٓكٍٛ اٚ ايعا٥س َٔ اداظ٠ ا٫ بعس َطٚض غ١ٓ عًٞ  تكطٜط ايهؿا١ٜ ايػٟٜٓٛػتسٍ عًٝ٘ اٜها َٔ 

عٔ ٖصا  تكطٜط ايهؿا١ٜ ايػٟٓٛايٛظٝؿٞ بعس ا٫ط٬ع عًٞ  ا٫قٌ َٔ ْكً٘ اٚ عٛزت٘ ٚشيو يهُإ ايتشكل َٔ َػتٟٛ ازا٥٘

 .(3-5)َطؾل  ايعاّ

  وطّ ايعاٌَ َٔ أٟ َهاؾآت يف ساي١ سكٛي٘ عًٞ أٟ دعا٤ات ْتٝذ١ تككرلٙ يف ايعٌُ أٚ تػٝب٘ بسٕٚ اؿكٍٛ عًٞ َٛاؾكات

 ضزل١ٝ أٚ عصض َكبٍٛ .

 

 5/4  ٟتكاضٜط آضا٤ أعها٤ اؾٗاظ ا٫زاض 

 اعها٤ اؾٗاظ ا٫زاضٟاضا٤ ٚغا٥ٌ قٝاؽ 

 ّاـاق١  ايبٝاْات بتشًٌٝ ٚتٗتِ اٱزاض١ٜ، عٔ ايكٝازات ايٛظٝؿٞآضا٤ أعها٤ اؾٗاظ ا٫زاضٟ  يكٝاؽ املٓاغب١ ايٛغا٥ٌ ايه١ًٝ تػتدس

أعها٤ اغتبٝاْات  (4-5)َطؾل  ايٛظٝؿ٢ ايطنا يعٜاز٠ املٓاغب١ ٚاٱدطا٤ات ايكطاضات اؽاش إىل ٚتػع٢ َعِٗ، ايٓتا٥ر ٚتٓاقـ بصيو،

 .اؾٗاظ ا٫زاضٟ

  ًٍٜٛتِ عكس يكا٤ات زٚض١ٜ َع ايعاًَني با٭قػاّ ا٫زاض١ٜ ٚ ايع١ًُٝ يًٛقٛف عًٞ أِٖ املؿه٬ت اي  تٛادِٗٗ يف ايعٌُ ٚ ايٛقٍٛ ايٞ س

 َٓاغب١ .

 ٚ َهاؾآت يًصٜٔ تتٛاؾط يسِٜٗ َعاٜرل دٛز٠ ٜتِ ضبط اؿٛاؾع ٚ املهاؾآت املكس١َ يًعاًَني بايه١ًٝ مبػتٜٛات ا٭زا٤ ،  ؾٗٓاى سٛاؾع َاز١ٜ

 .  (4-5)َطؾل  ٚٚؾكا ٭عبا٤ ايعٌُ أٚ غاعات ايعٌُ ايعا٥س٠ ا٭زا٤

  تهطِٜ  ايعاًَني املتُٝعٜٔ َٔ املٛظؿات ٚايعا٬َت يف عٝس ا٭ّ ٚعٝس ايعُاٍ . ٚنصيو تهطِٜ أعها٤ ايؿطٜل اٱزاضٟ بايه١ًٝ ايبايػني

 .(4-5)َطؾل  ايػٔ ايكاْْٛٞ يًُعاف
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  ايتُٝعْكاط  : 

 . ٠ؾ٢ اٱزاض ISO 9001/2008سكٍٛ ايهًٝ٘ ع٢ً ا٭ٜعٚ  -1

 . ١ايتعًُٝٝ ١ؾ٢ َععِ اٱزاضات ٚغاق٘ ايساعُ٘ يًعًُٝ MISتؿعٌٝ ْعاّ املٝهٓ٘ اٱزاضٜ٘  -2

 َؿاضن١ اؾٗاظ ا٫زاض٣ ؾ٢ ا٫عُاٍ املتعًك١ بأعُاٍ اؾٛز٠ .  -3

 ايعاًَني خ٬ٍ ا٫ستؿا٫ت ايػ١ٜٛٓ .سطم ايه١ًٝ ع٢ً تٛطٝس ايع٬قات َع مجٝع  -4

 ٚدٛز بعض ايعٓاقط ايؿاب١ ٚاملتُٝع٠ ؾ٢ ا٫زا٤ ايٛظٝؿ٢  -5

 ٚدٛز ع٬قات طٝب١ ٚٚطٝس٠ بني اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايعاًَني بايه١ًٝ . -6

 ١َ٤٬َ اَانٔ ايعٌُ ٚتٛؾرل ايتػ٬ٝٗت ٚٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ .  -7

 

  :ْكاط ؼتاز ايٞ ايتشػني 

     ق١ً نؿا٠٤بعض ايعاًَني ٚ ايؿٓٝني ببعض ا٫قػاّ ايع١ًُٝ ٚ ا٫زاض١ٜ سسٜجٞ ايتعٝني  -1

 .نعـ آيٝات قٝاؽ َطزٚز ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ -2

 ْكل َٗاضات ايتعاٌَ َع ايٛغا٥ٌ ا٫يهذل١ْٝٚ اؿسٜج١ يس٣ بعض ايعاًَني بايه١ًٝ . -3

            

  : َكذلسات ايتشػني 

 ٝ٘ يتػط٢ إستٝادات ايعٌُظٜازٙ عسز ايسٚضات ايتسضٜب -1

 ؼًٌٝ ْتا٥ر اغتبٝاْات املتسضبني ٚقٝاؽ َطزٚز ايتسضٜب -2

 اٱغتؿازٙ َٔ ْتٝذ٘ ؼًٌٝ ْتا٥ر اٱغتككا٤ عٔ ايطنا ايٛظٝؿ٢  -3
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 : الموارد الماليت و الماديت  6معيار 

 
سذُ٘ ، مبا ميهٓٗا َٔ ؼكٝل ضغايتٗا ٚ أٖساؾٗا ، ٚ ؼطم عًٞ املاي١ٝ ٚ املاز١ٜ ٚ ايتػ٬ٝٗت ايساع١ُ امل١ُ٥٬ يطبٝع١ ْؿاطٗا ٚ  َٛاضزٖا ه١ًٝيً

 نؿا٠٤ اغتدساّ تًو املٛاضز ٚ تُٓٝتٗا .

 ايتكِٝٝ ايصاتٞ :
 

 غرل َػتٛف َػتٛف دع٥ٝا َػتٛف َ٪ؾـــــــط ايتكٝــٝـــِ

ناؾ١ٝ يطبٝع١ ْؿاطٗا ٚ أعساز ايط٬ب ، ٜٚتِ  ه١ًٝاملٛاضز املاي١ٝ يً -1
َٔ ؼكٝل ضغايتٗا ٚ  ه١ًٝتٛظٜعٗا ٚؾكا ي٬ستٝادات ايؿع١ًٝ مبا ميهٔ اي

 أٖساؾٗا .

   

َكازض ايتٌُٜٛ َتٓٛع١ َع ٚدٛز أزي١ عًٞ ظٜاز٠ َعسٍ ت١ُٝٓ املٛاضز  -2
 . ه١ًٝايصات١ٝ يً

   

ٚقاعات احملانطات ٚايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ ٚاملعاٌَ ٚايٛضف  ه١ًَٝباْٞ اي -3
ٚ٭عساز ايط٬ب ، ٜٚتٛاؾط  ه١ًٝٚخ٬ؾ٘ ٚػٗٝعاتٗا ١ُ٥٬َ يطبٝع١ ْؿاط اي

 املٓار ايكشٞ باملباْٞ .

   

قٝا١ْ ايكاعات ٚاملعاٌَ ٚاٯ٫ت ٚاملعسات ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚاملطاؾل ٜتِ  -4
 بكٛض٠ زٚض١ٜ .

   

    َٓاغب١ . ه١ًٝٚايػ١َ٬ املتبع١ يف اي إدطا٤ات ا٭َٔ -5

ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ٚاملٛاضز ٚايٓعِ ايتهٓٛيٛد١ٝ املػتدس١َ سسٜج١ ٚ ١ُ٥٬َ  -6
َٛقع إيهذلْٚٞ  ه١ًٝٚ يًعًُٝات اٱزاض١ٜ بٗا ،  ٚيً ه١ًٝيًٓؿاط ا٭نازميٞ يً
 ؾاعٌ ٚوسخ زٚضٜا .

   

َٔ سٝح تٛاؾط ايهتب ٚاملطادع ٚايتذٗٝعات  ه١ًٝاملهتب١ ١ُ٥٬َ يٓؿاط اي -7
ٚاـسَات اي  تًيب استٝادات ايط٬ب ٚايباسجني ،ٚاملهتب١ ايطق١ُٝ َتاس١ 

 يًُعٓٝني .
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 املاي١ٝ ٚاملازٜ٘ املٛاضز -6

 

 6/1 :نؿا١ٜ املٛاضز املاي١ٝ ٚاملاز١ٜ 

  ٚغاٜتٗا ٚأٖساؾٗا ايتع١ًُٝٝ ٚنصيو ا٫ْؿط١ املدتًؿ١ ٚ تعتُس ايه١ًٝ ع٢ً ٜتٛؾط يس٣ ايه١ًٝ َٛاضزٖا املاي١ٝ ٢ٖٚ ناؾ١ٝ يتشكٝل ضغايتٗا

َٛاضزٖا ايصات١ٝ يػس إستٝاداتٗا  نُا تٛدس ؾ١ٓ يٛنع ا٫غتدساّ ا٫َجٌ يًُٛاضز ٚ ا٫ستٝادات ايػ١ٜٛٓ َٔ أدٗعٙ ٚنُٝاٜٚات ٜٚتِ 

 تؿهًٝٗا بكطاض َٔ ايعُٝس ٚتهِ ممجًني َٔ ا٫قػاّ ايع١ًُٝ املدتًؿ١.

 ًٜي٬ستٝادات ٚؾكا ؾا١ًَ ا٫ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ ٚ ايبشج١ٝ ٚ اـس١َ اجملتُع١ٝ  ه١ًٝتِ تٛظٜع املٛاضز املاي١ٝ املتاس١ ع٢ً ا٫ْؿط١ املدتًؿ١ ي

بطْاَر ايكٝسي١ ا٫نًٝٓٝه١ ٚايص٣ ٜسعِ َٛاضزٖا ايصات١ٝ املتُج١ً ؾ٢  يًدط١ ا٫غذلاتٝذ١ٝ ٚتعتُس   ايه١ًٝ بكٛض٠ نبرل٠ ع٢ًايؿع١ًٝ 

ايه١ًٝ ؾ٢ ؾطا٤ ادٗع٠ ع١ًُٝ َٚػتًعَات  َعاٌَ ايط٬ب َٔ نُٝاٜٚات ٚظدادٝات ٚقٝا١ْ ا٭دٗع٠ ايع١ًُٝ ٚؾطا٤ َػتًعَات تؿػٌٝ 

 َعاٌَ ايط٬ب ع٢ً غبٌٝ املجاٍ : 

ٛؽ ٚايسضاغات ايعًٝا َٔ بطْاَر ايكٝسي١ ا٫نًٝٓٝه١ٝ د١ٝٓ يؿطا٤ نُٝاٜٚات ٚظدادٝات يط٬ب َطس١ً ايبهايٛضٜ 300000ؽكٝل َبًؼ مت 

(  ٚؽكٝل 1/2/2016َٔ ٚسس٠ ايبشٛخ ) َٛاؾك١ ايًذ١ٓ ايؿطع١ٝ بتاضٜذ 50.000تع١ًُٝٝ  ٚايسَات اـَٔ قٓسٚم  50.000با٫ناؾ١ اىل 

ؽكٝل َبًؼ  . نُا متايط٬ب د١ٝٓ يهٌ قػِ عًُٞ ٚعس أقك٢ قػُني  نٌ ؾكٌ زضاغ٢  يؿطا٤ َػتًعَات تؿػٌٝ َعاٌَ 50.000َبًؼ 

بتاضٜذ ؿطع١ٝ اي ايًذ١ٓ )مبٛاؾك١  ؾا١ًَ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝيسعِ ٚسس٠ نُإ اؾٛزٙ يًكطف ع٢ً اْؿطتٗا املدتًؿ١  30.000

ا٭ٍٚ  امل٪متط ايسٚىل . امياْا َٔ ايه١ًٝ بهطٚض٠ ؼؿٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚ ايط٬ب ع٢ً اقا١َ امل٪متطات ؾكس مت زعِ ( 8/11/2015

َٔ  30.000َٔ قٓسٚم ٚسس٠ ايبشٛخ بايه١ًٝ  + 30.000د١ٝٓ ) 60.000د١ٝٓ ٚزعِ َ٪متط ايه١ًٝ ايع٢ًُ مببًؼ  20.000يؿاضَاغهٍٛ مببًؼ 

د١ٝٓ يؿطا٤ أثاخ يًه١ًٝ  213.000ٚؽكٝل َبًؼ  2016/2017بطْاَر ايكٝسي١ ا٫نًٝٓٝه١ٝ( ٚاملكطض عكسٙ ؾ٢ خ٬ٍ ايعاّ اؾاَع٢ 

 .طْاَر ايكٝسي١ ا٫نًٝٓٝه١ٝ ) قانط ايًذ١ٓ ايؿطع١ٝ(ٚمجٝعٗا َٔ ب

 ( 8/11/2015ايًذ١ٓ يدلْاَر ايكٝسي١ ا٫نًٝٓٝه١ٝ  َٛاؾك١ٚقس مت ؽكٝل َبًؼ عؿط٠ ا٫ف د١ٝٓ يهٌ قػِ ع٢ًُ يكٝا١ْ ا٫دٗع٠) 

   طبكا ي٬ٚيٜٛات َٔ بطْاَر ايكٝسي١  ا٭قػاّ ايع١ًُٝ غٜٓٛاايع١ًُٝ ٚ ٜتِ زعِ أسس ٜتِ ؼسٜس إستٝادات ا٫قػاّ ايع١ًُٝ َٔ ا٫دٗع٠

)ًَٕٝٛ  1.600.000بًؼ . نُا مت ا٫ضتباط مب( 2014) قهط قٝسي١ انًٝٓٝه١ٝ عاّ  دٓٝ٘ يؿطا٤ ا٭دٗع٠ 100.000بًؼ مبا٫نًٝٓٝه١ 

املاىل يؿطا٤ ٚداض٣ ايبت ايؿ٢ٓ ٚ  (5/2016ايًذ١ٓ ايؿطع١ٝ  َٛاؾك١ )  ٚغتُا١٥ ايـ د١ٝٓ( يؿطا٤ أدٗع٠ ع١ًُٝ ي٬قػاّ ايع١ًُٝ

 .اٯدٗع٠

   ؿطا٤ ادٗعٙ ي  725.000بإمجاىل َبًؼ َٔ خ٬ٍ زعِ ايه١ًٝ  2014/2015ايعاّ املاىل ضؾع نؿا٠٤ ايبشح ايع٢ًُ ؾ٢  اؾاَع٘ ؾ٢  ٚقس غاُٖت

 دٓٝ٘ 925.000يؿطا٤ اٯدٗع٠ بامجا٣  200.000ع١ًُٝ ي٬قػاّ ايع١ًُٝ  ٚمت ظٜاز٠ ايسعِ َٔ بطْاَر ايكٝسي١ ا٫نًٝٓٝه١ٝ بامجاىل

ؽكٝل ا٣ َبايؼ َاي١ٝ َٔ املٛاظ١ْ ايعا١َ  ايباب ايػازؽ اـام با٫دٗع٠ ٚاملعسات ٚاملبا٢ْ ايػرل غه١ٝٓ  َٔ اؾاَع٘ خ٬ٍ  ٚ ْعطا يعسّ 

يصا تػع٢ ايه١ًٝ يت١ُٝٓ َٛاضزٖا ايصات١ٝ ٚٚنع أي١ٝ ٫غتػ٬شلا ا٫غتػ٬ٍ  ع٢ً ايتٛاىل 2016/2017،  2015/2016،  2014/2015ا٫عٛاّ 

 ا٭َجٌ
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 6/2 : ٌَُٜٛكازض ايت 

 : تعتُس ايه١ًٝ بسضد١ نبرل٠ ع٢ً َكازض متٌٜٛ شات١ٝ َتٓٛع١ يػس استٝاداتٗا تتُجٌ ؾ٢ 

 (1-6َطؾل ايدلْاَر  أضقس٠ايدلْاَر املُٝع )ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ( بكؿ١ أغاغ١ٝ ) .1

 (2-6)َطؾل 2016/ 2015يًسضغات ايعًٝا ايص٣ مت اغتشساث٘ ؾ٢ ايؿكٌ ايسضاغ٢ ايجا٢ْ َٔ ايعاّ   Pharm Dبطْاَر  .2

 (6/1)َطؾل ا٫ز١ٜٚ ٚاملػتشهطات ايكٝسي١ٝ  ًٌٝايٛسسات شات ايطابع اـام َجٌ ٚسس٠ ؼ .3

 (6/1)َطؾل قٓسٚم اـسَات ايتع١ًُٝٝ بايه١ًٝ  .4

 خ ٚ ؾ١ٓ املدتدلات.قٓسٚم ٚسس٠ ايبشٛ سك١ ايه١ًٝ َٔ .5

 (6/3)َطؾل ايطغّٛ ايساضغ١ٝ يًط٬ب ايٛاؾسٜٔ ٚتعتدل ٖصٙ املكازض ناؾ١ٝ اىل سس َا با٫ناؾ١ اىل املؿطٚعات ايبشج١ٝ  .6

  .ٚقس أز٣ ٖصا ايتٓٛع ؾ٢ املكازض اىل ظٜاز٠ املٛاضز ايصات١ٝ خ٬ٍ ا٭عٛاّ ايج٬ث١ ا٭خرل٠ َطؾل املٛاظ١ْ ايػ١ٜٛٓ ٚاؿػاب اـتا٢َ

 (4-6ؾل )َط

  (6/5)َطؾل املتٓٛع١ غٜٓٛا  يًُٛاضز ايصات١ٝ ا٭َجٌ ا٫غتػ٬ٍ  ٖٓاى بطْاَر يًٛنع. 

  يس٣ ايه١ًٝ خط١ َعتُس٠ َٔ فًؼ ايه١ًٝ قسز بٗا بٓٛز ايكطف َٚكازض اٱْؿام يتػط١ٝ اـط١ ايتٓؿٝص١ٜ يًدط١ ٜٛدس

 (6-6)َطؾل اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ ؾ٢ اجملا٫ت ا٭نازمي١ٝ املدتًؿ١ ٜٚٛدس اٜها آيٝات َعتُسٙ ملٛاد١ٗ ايطٛاض٤٣ ٚا٭ظَات املاي١ٝ 

 ايصات١ٝأزت اىل ظٜاز٠ املٛاضز يت١ُٝٓ املٛاضز ايصات١ٝ  ١19/6/2016 َعتُس٠ َٔ فًؼ ايه١ًٝ بتاضٜذ نُا إ يًه١ًٝ أيٝات ٚأْؿط١ كتًؿ 

بططم كتًؿ١ َٔ خ٬ٍ ايدلاَر ايٓٛع١ٝ ٚ ايٛسسات شات طابع خام ٚ نصيو املؿطٚعات  غٛا٤ ناْت تٓاؾػ١ٝ َٔ اؾاَع١ أٚ َؿطٚعات 

 (9-6: 7-6)َطؾل       STDFَٔ دٗات أخط٣ َجٌ        

 خ٬ٍ عكس زٚضات يٛسسات شات ايطابع اـام َته١ُٓ قاع١ ا٫َتشاْات اٱيهذل١ْٝٚ تعتدل َٔ َكازض ايتٌُٜٛ  ايصاتٞ يًه١ًٝ ا َٔ

 د١ٝٓ  410000دٗاظ نُبٝٛتط ع٢ً َطسًتني بامجاىل  90ٚ قس مت تسعُٝٗا بعسز تسضٜب١ٝ يًط٬ب 

  مما أز٣ إىل ظٜاز٠ َٝعا١ْٝ  ٚظٜازٙ ؾ٢ املٛاضز ايصات١ٝ خ٬ٍ ايج٬خ أعٛاّ املان١ٝٚقس أز٣ ا٫ٖتُاّ بت١ُٝٓ املٛاضز ايصات١ٝ اىل تهاعـ

  2014/2015ٚ  2013/2014% بني ايعاَني ايسضاغٝني 11ٚ بٓػب١  2013/2014ٚ  2012/2013% بني ايعاَني ايسضاغٝني  8ايه١ًٝ بٓػب١ 

 (10-6 )َطؾلأعٛاّ ا٭خرل٠ (  3)َطؾل تطٛض سذِ املٛاضز ايصات١ٝ  خ٬ٍ 

 

 6/3  ْٞ١َ٤٬َ املبا 

  ( 5تؿٌُ َبا٢ْ ايه١ًٝ َػاس١ املب٢ٓ َٓاغب١ اىل سس َا اىل استٝادات ايه١ًٝ  عسز ) با٫ناؾ١ اىل املب٢ٓ ا٫زاض٣ ( َباْٞ تع١ًُٝٝ ) أ : ٖـ

)ٚثٝك١ ايتكسٜط  (11-6)َطؾل   2014/2015ٚمت تؿػٌٝ  ايكاعات ايسضاغ١ٝ ٚاملعاٌَ ايط٬ب١ٝ  يف املب٢ٓ ايتعًُٝٞ  اؾسٜس ) ٖـ ( َٓص عاّ 

 ايه٢ُ يًُبا٢ْ(

  ًٝٓٝه١ٝ  ٚ ـس١َ بطْاَر ايكٝسي١ اٱن 2014/2015مت ا٫ْتٗا٤ َٔ املعاٌَ ايط٬ب١ٝ باملب٢ٓ ايتع٢ًُٝ )ٖـ( َٓص بسا١ٜ  ايعاّ ايسضاغ٢

 إغتٝعاب َتطًبات٘ ٜٚتهٕٛ املب٢ٓ َٔ مخػ١ طٛابل. 
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  َباْٞ تع١ًُٝٝ اغاغ١ٝ )أ،ب،ز( نٌ َبين ٜتهٕٛ َٔ مخػ١ طٛابل . ٜٚهِ َعاٌَ ط٬ب١ٝ َٚعاٌَ عج١ٝ ٚاملسضدات  3تهِ ايه١ًٝ عسز

دس عاٌَ ْعاؾ١ َػ٦ٍٛ عٔ نٌ َعٌُ ٚنٌ َسضز ايط٬ب١ٝ ٚقاعات يًكا٤ات ايع١ًُٝ ٚزضاغات عًٝا  ككك١ يجُإ اقػاّ ع١ًُٝ بايه١ًٝ ٜٚٛ

 .أٚ قاع١ زضاغ١ٝ  

 قاعات ايسضاغ١ ٚاملعاٌَ. 

 َسضز غع١ َٔ طايبًا نٌ َٓٗا ككل يؿطق١ زضاغ١ٝ  375-300َسضدات َتٛغط١ غع١ ايٛاسس َٓٗا غبع١ َسضدات :مخؼ  ٜٛدس ؾ٢ ايه١ًٝ ٚ

طايبًا يط٬ب بطْاَر ايكٝسي١   75-40ٜذلٚاح َٔ غع١ نٌ َٓٗا قاعات قػرل٠  9نُا تٛدس طايب.  75-50ٚ ايػابع غع١  175-200

اؾتتاح قاع١  ٚ قس مت اٱنًٝٓٝه١ٝ. نُا ٜٛدس بايه١ًٝ عسز ث٬ث١ قاعات زضاغ١ٝ يًسضاغات ايعًٝا، ٚمجٝع املسضدات ٚايكاعات َهٝؿ١ 

اعساز ببٝإ ٖٚٓاى  ًٝا ٚ امل٪متطات ايع١ًُٝايٓٗسٟ يًسضاغات ايعًٝا مبب٢ٓ ز ايتعًُٝٞ ٚ تػتدسّ يف قانطات بطاَر ايسضاغات ايع

 .(11-6)َطؾل  املعاٌَ ايط٬ب١ٝ ٚايبشج١ٝ ؾ٢ ا٫قػاّ ايع١ًُٝ املدتًؿ١

  وت٣ٛ َب٢ٓ )ز( ع٢ً َػذس يًطًب١ َٚػذس يًطايبات َٚعٌُ َطنعٟ ٚمخػ١ قاعات زضاغ١ٝ يط٬ب بطْاَر ايكٝسي١ ا٫نًٝٓٝه١ٝ ٚبٝت

 قٝاْتٗا بكؿ١ زٚض١ٜ َٔ خ٬ٍ قػِ ايؿ٦ٕٛ اشلٓسغ١ٝ بايه١ًٝ .يًشٝٛإ ٚ تكّٛ ايه١ًٝ ع٢ً 

  عُاٍ ١َٜٝٛ َػ٦ٛيني عٔ ايكاعات  2قاعات زضاغ١ٝ ؾ٢ ايسٚض ا٭ٍٚ ع٣ًٛ ٚايجا٢ْ ع٣ًٛ ٜٚٛدس عسز  4وتٟٛ َبين )ٖـ( عًٞ عسز

هُٝاٜٚات ٚغطؾ١ املدعٕ ايط٥ٝػ٢ بايسٚض َعاٌَ ط٬ب١ٝ با٫ناؾ١ اىل غطؾ١ ؼهرل ؾ٢ نٌ زٚض ٚكعٕ يًٛضقٝات ٚآخط يً 4ايسضاغ١ٝ ٚعسز 

 عني. 2بٗا  عني ٚزٚضتني َٝا٠ ضداىل ٚنٌ َٓٗا  2ا٫ضنٞ باملبين ٚزٚضتني َٝا٠ سطمي٢ ٚنٌ َٓٗا بٗا 

  مجٝع املسضدات ٚايكاعات ايسضاغ١ٝ َتٛاؾط ؾٝٗا ٚغا٥ٌ تع١ًُٝٝ َجٌ ايػبٛضات ايبٝها٤  ٚ دٗاظ عطض ؾٝسٜٛ ٚأدٗع٠ قٛت َٓاغب١

(visualizer) .ٜٚتِ ايعٌُ املػتُط ع٢ً قٝا١ْ ٚ تٛؾرل ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ، 

  ٚ تعٌُ ايه١ًٝ ع٢ً تؿعٌٝ خس١َ عطض ا٫دٗعٙ املط٥ٝ٘ ٚ تٛؾرل ايب١٦ٝ املٓاغب١ ٚتتٛؾط خس١َ اٱتكاٍ بؿبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ ظُٝع

 املسضدات ٚبعض ايكاعات ايسضاغ١ٝ .

 ( 12 -6)َطؾل مما ٜٛز٣ اىل ؼػني ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝ  ١ُٝٝٚغا٥ٌ ع١ًُٝ زاع١ُ يًدلاَر ايتعً نُا ٜٛدس 

  ٚتػع٢ ايه١ًٝ ٫غتهُاٍ ايٓكل يف ا٭دٗع٠ ٚاملعسات ٚايهُٝاٜٚات اـاق١ باملعاٌَ ؾ٢ اـطط ايػ١ٜٛٓ ايكاز١َ عٔ ططٜل اٱغتذاب١

 .  (12-6)َطؾل ًسضٚؽ ايع١ًُٝ َٔ املٛاضز ايصات١ٝ ملتطًبات ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚؾطا٤ ا٭دٗع٠ ٚايعدادٝات  ٚايهُٝاٜٚات املطًٛب١ ٚاي٬ظ١َ ي

  تٛؾط ايه١ًٝ  ٚغا٥ٌ ايػ١َ٬ ٚ ا٭َإ باملعاٌَ سٝح ٜتِ ايتأنس زٚضٜا َٔ غ١َ٬ طؿاٜات اؿطٜل باٱناؾ١ إىل ٚدٛز دطازٍ ايطٌَ.نُا

تٛدس زٚايٝب يػشب ايػاظات ظُٝع املعاٌَ  تٛدس قٝسي١ٝ َعًك١ ظُٝع املعاٌَ ايط٬ب١ٝ ٚايبشج١ٝ َعٚز٠ بهاؾ١ اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ. أٜها

مت ٚقس ايط٬ب١ٝ ٚايبشج١ٝ )يًتعاٌَ َع ايهُٝاٜٚات اـطرل٠ ٚاملتطاٜط٠( ٚؾؿاطات َٚطاٚح ظُٝع املعاٌَ ٜٚٛدس زف ؿُا١ٜ ايعني . 

اظ ٚشيو يًشؿاظ ع٢ً غ١َ٬ ازخاٍ ايػاظ ايطبٝع٢ عٔ ططٜل ؾطن١ غاظ َكط باملعاٌَ ايط٬بٝ٘ ٚنصيو ايبشج١ٝ بس٫ َٔ أْابٝب ايبٛتاد

 ٚايكاعات شات ايطبٝع١ ايبشج١ٝ ٚسستٞ تٛيٝسايهٗطبا٤ َتكٌ باملعاٌَ. تٛؾط ايه١ًٝ ايط٬ب ٚ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايعاًَني بايه١ًٝ

غٛض يًه١ًٝ مت عٌُ ٚقس مت  ٫غتدساَُٗا  ؾ٢ ساي١ اْكطاع ايتٝاض ايهٗطبا٢٥ بايه١ًٝ يهُإ سػٔ غرل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.  اؿ١ٜٛٝ

 د١ٝٓ. 460000ؿُا١ٜ املُتًهات ٚا٫ؾطاز بامجاىل 

 ( ِٖؾ٢ٓ َعٌُ  ع٢ً ا٭قػاّ ايع١ًُٝ املدتًؿ١  طبكا يًتٛقٝـ ايٛظٝؿ٢ ِٖٚ َ٪ًٖني يًتعاٌَ َع 46ٜتِ تٛظٜع عسز  ؾٓٝٞ املعاٌَ ٚعسز )

٢ً زٚضات تسضٜب١ٝ ؾ٢ ٖصا ايؿإٔ ( ٚتػع٢ ايه١ًٝ اىل ايهُٝاٜٚات ٚاملٛاز اـطط٠ ٚنٝؿ١ٝ ايتدًل َٔ ايٓؿاٜات ايبٝٛيٛد١ٝ  ) ٚساقًني ع
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ٚتعاْٞ ايه١ًٝ َٔ ق١ً عسز ايعُاٍ يصا تًذأ إىل  (13-6)َطؾل ظٜاز٠ أعساز ايؿٓٝني ملٛاد١ٗ ايعٜاز٠ املػتُط٠ ؾ٢ اعساز ايط٬ب غٜٓٛا 

 (13-6)َطؾل عاٌَ (. 26تٛؾرل ايعُاي١ باي١َٝٛٝ يػس ايعذع )َطؾل عسز ايعُاٍ اي١َٝٛٝ با٫قػاّ ايع١ًُٝ ٚعسزِٖ 

 ٭غط ايط٬ب١ٝ تتٛاؾط ا٭َانٔ اي٬ظ١َ ملُاضغ١ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ سٝح مت ػٗٝع َكط يًذُع١ٝ ايع١ًُٝ َٚكط آخط ٱؼاز ايط٬ب ٚا

)َطؾل  )ا٫َانٔ املدكك١ يٮْؿط١ ايط٬ب١ٝ( نُا تػتػٌ غاس١ ايه١ًٝ ٚاملسضدات ٚقاعات ايًكا٤ات ايع١ًُٝ ؾ٢ بعض ا٭ْؿط١ املدتًؿ١.

6-14) 

 غ٢  نُا تٛدس ػٗٝعات يًط٬ب ش٣ٚ ا٫ستٝادات اـاق١ ؾ٢ املب٢ٓ )ز( ٚاملب٢ٓ )ٖـ( ٚزٚض٠ َٝاٙ خام بِٗ ؾ٢ املب٢ٓ ا٫زاض٣ ٚنطا

 َتشطن١ ؾ٢ املسضدات.

 تتِ أعُاٍ ايٓعاؾ١ ٚ  ه١ًَٝٝاٙ بٗا قطف قش٢ قاحل يٲغتدساّ ٚتػط٢ استٝادات ايؿ٦ات املدتًؿ١ باي زٚض٠ 42أنجط َٔ بايه١ًٝ ٜتٛادس ٚ

 .ايتسضٜؼ أعها١٦ٖٝ٤ غتدساّككل ٫ بعهٗا املٝا٠ تهؿ٢ اىل سس َا، نُاإٔ زٚضات َػاس١ .ايكٝا١ْ ٚايذلَُٝات بكؿ١ زٚض١ٜ

  يكا٤ احملانطات يط٬ب ايسضغات ايعًٝا ٚبطْاَر ايكٝسي١ ٫ ٚاقبح داٖعاع١ًُٝ إْؿا٤ زٚض خؿٝـ أع٢ً َب٢ٓ )أ،ب( ا٫ْتٗا٤ َٔ مت

ْعطا يعٜاز٠ ايهجاؾ١  ا٫نًٝٓٝه١ٝ ٚنصيو قاعات اَتشاْات بتهًؿ١ ث٬ث١ ٚ ْكـ ًَٕٝٛ دٓٝ٘ زعُا َٔ بطْاَر ايكٝسي١ ا٫نًٝٓٝه١ٝ

 ايط٬ب١ٝ غٜٓٛا.

   ـ اىل ا٭ت٢ايه١ًٝ  ْعطا ٭عساز ايط٬ب املتعاٜس٠ غٜٓٛا أقبشت ا٫عساز املكبٛي١ ٫ تتٓاغب َع َػاس١ املسضدات ٚيصيو تًذا: 

)اؾاٍٚ .باملعاٌَ يؿذلات َػا١ٝ٥ يٓعط١ٜ ٚ ايع١ًُٝ ٚ َس ؾذل٠ ايعٌُ ؾ٢ ايسضٚؽ ا تكػِٝ ايط٬ب اىل فُٛعات .1

 ايسضاغ١ٝ(

 .َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ املبا٢ْ املًشك١ بايه١ًٝ ظٜاز٠ عسز ايكاعات ايتسضٜػ١ٝ  .2

دسٜس ٫َتساز املب٢ٓ )ز( ٚيًتػًب ع٢ً ايهجاؾ١ ايط٬ب١ٝ مت اؽاش ا٫دطا٤ات اي٬ظ١َ يًبس٤ ؾ٢ إْؿا٤ َب٢ٓ  .3

ًَٕٝٛ َٔ  15ًَٕٝٛ دٓٝ٘  َٚكػِ 20بتهًؿ١ َاي١ٝ قسضٖا ع٢ً شيو  30/9/2015فًؼ اؾاَع١ بتاضٜذ َٚٛاؾك١

 ((15-6)َطؾل ًَٕٝٛ َٔ املٛاضز ايصات١ٝ ) َطؾل َٛاؾك١ فًؼ اؾاَع١  5َٛاظ١ْ ايسٚي١ ، 

   با٫ناؾ١ اىل سذط٠ فٗع٠ يًعٝاز٠ ايطب١ٝ طبكا يًُٛاقؿات َٔ سٝح ا٫نا٠٤   طايب 550ايسٚض ا٭ضن٢ : َسضز غع١  املب٢ٓ: ٜهِ ٚغٛف

َعٌُ  غع١ نٌ  2ايسٚض ايجا٢ْ ع٣ًٛ:  -طايب 550ايسٚض ا٭ٍٚ ع٣ًٛ : َسضز غع١  -ٚ ايت١ٜٛٗ ٚسذط٠ ككك١ ملدعٕ ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ 

طايب با٫ناؾ١ اىل  300سٚض ايطابع ع٣ًٛ: قاع١ َ٪متطات  غع١ اي -طايب  70َعٌُ غع١ نٌ َُٓٗا  2ايسٚض ايجايح ع٣ًٛ: -طايب  70َُٓٗا 

 .طايب 100قاع١ زضاغ١ٝ غع١ 

  ٜٛدس بايه١ًٝ َب٢ٓ إزاض٣ وت٣ٛ ع٢ً َهاتب ايػٝس ا٫غتاش ايسنتٛض/ عُٝس ايه١ًٝ ٚايػاز٠ ايٛن٤٬ ٚ َسٜطعاّ ايه١ًٝ نُا وت٣ٛ ع٢ً

١ ٚاملهتب١ ايطق١ُٝ   ٚقاع١ ايتكشٝح املطنع١ٜ ٚ َكط ايهٓذل٫ٚت  ؾُٝع ايؿطم مجٝع ا٫زاضات ٚا٫قػاّ املدتًؿ١ با٫ناؾ١ ايٞ املهتب

ايسضاغ١ٝ ٚنٓذلٍٚ ايسضاغات ايعًٝا ٚٚسس٠ ؼًٌٝ ا٫ز١ٜٚ ٚاملػتشهطات ايكٝسي١ٝ باٱناؾ١ إىل قاع١ فًؼ ايه١ًٝ ٚقاع١  يًُ٪َطات 

َهتب  -Pharm Dب ايكٝسي١ ا٫نًٝٓٝه١ٝ ٚؾ٦ٕٛ ط٬ب َٚكط َطانع  ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ ٚٚسس٠ ايتعًِٝ ا٫يهذل٢ْٚ ٚؾ٦ٕٛ ط٬

 َهتب ايٛاؾسٜٔ. -ع٬قات زٚي١ٝ ٚؾ٦ٕٛ ط٬ب ايدلْاَر ايعاز٣ ٚضعا١ٜ ايط٬ب

  تٛؾط ايه١ًٝ ْعِ ٚٚغا٥ٌ ا٭َٔ  ٚايػ١َ٬ ؾ٢ َباْٝٗا اي  تتٝح يًطًب١ َٓار َٓاغب يًتعًِ. مت تػص١ٜ ايه١ًٝ بايػاظ ايطبٝعٞ ظُٝع

 (16-6)َطؾل  ١ ٚايبشج١ٝ ي٬غتػٓا٤ عٔ اغتدساّ اْابٝب ايبٛػاظ ملا متج١ً َٔ خطٛض٠ عًٞ املٛاضز املاي١ٝ ٚايبؿط١ٜ يًه١ًٝاملعاٌَ ايط٬بٝ
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 6/4  ٌَٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ قٝا١ْ ايكاعات ٚاملعا 

  ٚ ؼطم ايه١ًٝ ع٢ً احملاؾع١ ع٢ً ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ َٔ خ٬ٍ قٝا١ْ ايكاعات ٚ املعاٌَ ٚمجٝع املطاؾل  ٚ سػٔ اغتدساّ ا٭دٗع٠ ايع١ًُٝ

 (17-6)َطؾل ايػ١ٜٛٓ ٚاعتُسٖا َٔ فًؼ ايه١ًٝ  يًكٝا١ْ   خط١ٚتؿع٬ٝ يصيو ؾكس مت ٚنع   املع١ًُٝ 

 َٔ دٓٝ٘ َٔ بطْاَر ايكٝسي١ ا٫نًٝٓٝه١ٝ  312000املٛاضز ايصات١ٝ ٚقس مت ؽكٝل َبًؼ  ٜتِ قٝا١ْ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًه١ًٝ غٜٓٛا

  (18-6)َطؾل  .2016 /2015يًعاّ اؾاَع٢  ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ  كٝا١ْي

 ؼ َعاٌَ ايسٚض ايطابع ٚاـاَ ٚقس مت املٛاؾك١ ع٢ً قٝا١ْاملعاٌَ ادطا٤ات ؾاع١ً يكٝا١ْ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚايكاعات ٚ ه١ًٝتتدص اي

امياْا َٔ ا١ُٖٝ  ٚ مت ايبس٤ ؾ٢ ايتٓؿٝص ايكٝسي١ ا٫نًٝٓٝه١  َٔ بطْاَرزعُا د١ٝٓ  850000سٛاىل مببًؼ مبب٢ٓ )ز( ايتع٢ًُٝ يًهُٝٝا٤ 

بعض اق٬ح َجاٍ يصيو مت اْؿا٤ قػِ املػتعٌُ ٚايه١ٓٗ ي٬غتػ٬ٍ ا٫َجٌ يٮدٗع٠ املػتع١ًُ اعاز٠ تؿػٌٝ بعض اٯدٗع٠ املػتع١ًُ 

سسٜج٘ نُبٝٛتط  90َجٌ اَساز  ايٓاز٣ بعسز بأدٗع٠ دسٜس٠   بٝٛتط املٛدٛز٠ بٓاز٣ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات  ٚاغتبساٍ بعهٗاادٗع٠ ايهُ

 (19-6)َطؾل  زعُا َٔ بطْاَر ايكٝسي١ ا٫نًٝٓٝه١ٝ.

  ّايع١ًُٝٚغرلٖا ٚقس مت اْؿا٩ٙ مبٛاؾك١ مت اٜها اغتشساخ  قػِ يًكٝا١ْ َٔ َٗاَ٘ قٝا١ْ اٯدٗع٠ ايع١ًُٝ ٚ املع١ًُٝ املٛدٛز٠ با٫قػا

. ٚيهٔ ؾُٝا ىل أعُاٍ ايكٝا١ْ يٮدٗع٠ ايع١ًُٝ ايسقٝك١ ٚ ايتهٝٝؿات ٚ املكاعس ايهٗطبا١ٝ٥ ؾاْ٘ ٜتِ  عٔ 2014-4فًؼ ايه١ًٝ ؾ٢ 

 ططٜل ايٛنٌٝ املعتُس يًؿطن١

   ؼت اؾطاف قػِ ايكٝا١ْ بايه١ًٝ ؾاْٗا تتِ يًه١ًٝ  اعُاٍ ايكٝا١ْ ٚايذلَُٝات ا٫عتٝاز١ٜ ٚايكش١ٝ ٚايهٗطب١ٝ اي٬ظ١َٚؾُٝا ىل

 (.20-6)َطؾل )  ٚا٫زاض٠ ايعا١َ يًؿ٦ٕٛ اشلٓسغ١ٝ باؾاَع١

 

 6 /5  ادطا٤ات ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ 

   (:21-6)َطؾل َٔ اِٖ املُاضغات ايت٢ تتدصٖا ايه١ًٝ يتشكٝل ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ 

 ا٭ظَات ٚايهٛاضخ ٜتِ ؼسٜجٗا  غٜٓٛا.ٚدٛز ؾ١ٓ يًكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ ٚنصيو ؾ١ٓ إزاض٠  .1

 (22-6)َطؾل  ايكٝاّ بتذطب١ يٲخ٤٬ ؾ٢ سا٫ت سسٚخ ايهٛاضخ ٚا٭ظَات. .2

ايهـٓذل٫ٚت ٚقاعـ١ ايتكـشٝح    ، املبٓـ٢ ا٫زاض٣  ،تٛؾرل طؿاٜات اؿطٜل ايٝس١ٜٚ ٚا٫طؿـا٤ ايـصات٢ ظُٝـع املبـا٢ْ ايتعًُٝٝـ١      .3

ٜٚـتِ عُـٌ    ،اٌَ ا٭عاخ َٚعاٌَ  ايه١ًٝ ٚمجٝعٗا َعًك١ يف أَانٔ ظاٖط٠ يًذُٝـع  َٚع ،املطنع١ٜ ، قاع١ ا٫َتشاْات ا٫يهذل١ْٝٚ

 قٝا١ْ زٚض١ٜ َٔ قبٌ ايسؾاع املس٢ْ ٚايتأنس َٔ َطابكتٗا يًُٛاقؿات. 

 (23-6)َطؾل  تسضٜب عسز َٔ ايعاًَني ع٢ً اغتدساّ ايطؿاٜات ايٝس١ٜٚ مبعطؾ١ ايسؾاع املس٢ْ. .4

 ٌَ.ٚدٛز زيٌٝ ا٭َٔ  ٚايػ١َ٬ باملعا .5

 إْؿا٤ خط َٝاٙ سطٜل َعٚز بكٓازٜل " َهط " باملباْٞ ايتع١ًُٝٝ بايه١ًٝ  . .6

تكّٛ ايه١ًٝ باؿطم ع٢ً غ١َ٬ ايطًب١ ٚشيو مبس املعاَـٌ بكـٝسي١ٝ  يٲغـعاؾات ا٭ٚيٝـ١ ٚاؿـطم عًـ٢ ايتأنـس َـٔ تـاضٜذ           .7

 ق٬سٝتٗا.  

 ٚ املباْٞ بكؿ١ عا١َ. .ٚنع ٚػسٜس ايع٬َات اٱضؾاز١ٜ يتٛنٝح كاضز ايطٛاض٨ يف املسضدات8 .8

 ٜتِ َتابع١ خعاْات املٝاٙ اـاق١ بايه١ًٝ بكؿ١ زٚض١ٜ ٚايعٌُ ع٢ً تطٗرلٖا بكؿ١ زٚض١ٜ.  .9
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 6/6  ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ٚاملٛاضز ٚايٓعِ ايتهٓٛيٛد١ٝ 

 مجٝع ا٭قػاّ اؾذلنت ايه١ًٝ يف َؿطٚع َٝه١ٓ تهٓٛيٛد١ٝ ايٓعِ اؾاَع١ٝ ٚمت بايؿعٌ ؼٌٜٛ ايبٝاْات إىل قٛاعس إيهذل١ْٝٚ ته ِ

اْع١ُ (َجٌ  ٚ اٯقػاّ ايع١ًُٝ  )قػِ ؾ٦ٕٛ ايط٬ب ـ قػِ ؾ٦ٕٛ ايسضاغات ايعًٝا ـ قػِ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ـ قػِ املداظٕ.....

                                                                                                                                                                                             0ايؿاضابٞ ٚايؿاضٚم ٚابٔ اشلٝجِ ٚاملػتكبٌ 

   ( عًُت ايه١ًٝ ع٢ً إضغا٤ ْعِ ٱزاض٠ اؾٛز٠ ايساخ١ًٝISO 9001-2008 عٝح تٝػط مجٝع املٗاّ اي  تكّٛ بٗا أقػاّ ايه١ًٝ )

 ١ْٝ اٱيهذل١ْٝٚ اي٬ظ١َ يسعِ ايكطاضات َجٌ ايًٛا٥ح ٚايكٛاْني شات ايع٬ق١. ٚتٛؾرل املعًَٛات اٱزاض١ٜ ٚايكاْٛ

 سؿغ مبا ٜهؿٌ ؼطم ايه١ًٝ ع٢ً تسضٜب ايكا٥ُني ع٢ً ايٓعِ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚايصٜٔ مل تتٛاؾط يسِٜٗ املٗاضات ا٫يهذل١ْٝٚ بؿهٌ دٝس

َٔ خ٬ٍ تطبٝل ايعسٜس َٔ ا٭ْع١ُ   ISOٚي١ٝ يًذٛز٠ ٚإغتسعا٤ ٚتساٍٚ مجٝع ايٛثا٥ل ايهذلْٚٝا مبا ٜتُؿ٢ َع املٛاقؿ١ ايس

 (24-6. )َطؾل اٱيهذل١ْٝٚ اي  اغتشسثٗا َطنع تك١ٝٓ اٱتكا٫ت ٚاملعًَٛات ظاَع١ املٓكٛض٠ 

  ٜتٛؾط يس٣ ايه١ًٝ ٚسس٠ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٢ٖٚ ٚسس٠ تابع١ يٛنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ؾ٢ ٖٝهًٗا ايتٓع٢ُٝ

) فًؼ ايه١ًٝ َطؾل ايط١ٜ٩ ٚايطغاي١ ساغب آىل، ٚيًٛسس٠ ض١ٜ٩ ٚضغاي١  ٚأٖساف اغذلاتٝذ١ٝ َعتُس٠ َٔ فًؼ ايه١ًٝ  150َٚعٚزٙ بعسز 

با٫ناؾ١ اىل َسٜط ايٛسس٠ ٚشلِ  ع٢ً تؿػٌٝ أدٗع٠ اؿاغب اٯىل ٚقٝاْتٗا عسز َٔ ايؿٓٝني ٚاملٗٓسغني املتدككني ٜٚكّٛ (6-25

 اختكاقات ٚتٛقٝـ ٚظٝؿ٢ ٚانح ٜتٓاغب َع طبٝع١ عًُِٗ

  ّنًٝٓٝه١ٝ ٚط٬ب زبًّٛ قاع١ ْازٟ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات نُعٌُ يًُشانطات ٚايتطبٝكات املعًَٛات١ٝ ايع١ًُٝ يط٬ب ايكٝسي١ ا٫ تػتدس

ٚايسضاغ١  ايٓؿاط امل١َ٤٬ يٓٛع املعًَٛات تهٓٛيٛدٝا ْٚعِ اؿسٜج١ اٱتكاٍ ٚغا٥ٌ ايه١ًٝ ايطقاب١ ٚايتشًٌٝ ايهُٝٝا٢٥ يٮز١ٜٚ، ٚتٛؾط

 .بايه١ًٝ ٚشيو بتٛؾرل ايدلاَر ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاٱسكا١ٝ٥ اي٬ظ١َ ٜٚتِ اغتدساَٗا يعكس ا٫َتشاْات اـاق١ بايط٬ب 

 يعٌُ ايتٓػٝل ا٫يهذلْٚٞ يطًب١ ٚ يعٌُ ْسٚات ٚيكا٤ات ٚزٚضات تسضٜب١ٝ خاق١ بايط٬ب ٚايعاًَني بايه١ًٝ  دسّ ايكاع١ اٜهاتػت

 .ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚايؿٗازات املعازي١

 ٍٚأعها٤ ١٦ٖٝ  يًط٬ب كسّ خسَات٣٘ ٜاملعًَٛات ) ايكاع١ اٱيهذل١ْٝٚ( ايص ْازٟ ايتهٓٛيٛدٝا خس١َ ا٫ْذلْت َتاس١ بايه١ًٝ َٔ خ٬

تؿعٌٝ اـس١َ ايدلٜس١ٜ مما ٜهُت املعا١ْٚ، ٚبصيو خس١َ اٱْذلْت تكٌ إىل مجٝع ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚاٱزاض١ٜ. اشل١٦ٝ ايتسضٜؼ ٚأعها٤

هذل١ْٝٚ )بٝإ باعساز اؿاغبات ٚايطابعات ٚ املاغشات ا٫ييًه١ًٝ بني ايػاز٠ اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ ٚإزاض٠ ايه١ًٝ.

 ( 26-6)َطؾل ٚخطٛط ا٫ْذلْت 

  . ْٜٞٚٛدس يًه١ًٝ َٛقعا ايهذلْٚٝا بايًػتني ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ ع٢ً اٱْذلْت وسخ زٚضًٜا بٛاغط١ ٚسس٠ ايتعًِٝ ا٫يهذل

http://pharfac.mans.edu.eg/ 

  تٛؾط ايه١ًٝ املعًَٛات اي  تػطٞ أْؿطتٗا املدتًؿ١ عًٞ َٛقعٗا اٱيهذلْٚٞ ٚ ٜتِ ؼسٜجٗا بكؿ١ زٚض١ٜ 

  قؿش١ خاق١ ب٘ تٛؾط مجٝع اـسَات املتاس١ بايكطاع ٢ٖٚ َتاس١ يس٣ اؾُٝع ٚيهٌ قػِ ع٢ًُ  ٚيهٌ قطاع َٔ قطاعات ايه١ًٝ 

 ككك١ يهٌ قػِ ع٢ًُ ٜتٛؾط بٗا مجٝع ايبٝاْات اـاق١ ظُٝع أعها٤ ١٦ٖٝ  نُا تتٛؾط قٛاعس بٝاْات ايهذل١ْٝٚ ٜٚٛدس اٜها قؿش١

 ايتسضٜؼ ٚايعاًَني بايكػِ َٚامت  الاظٙ ٚزيٌٝ ايكػِ  . 
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 6/7  (72-6املهتب١. ) َطؾل 

 ّإىل  ٚتػع٢ ايه١ًٝايعًٝا،  ايسضاغات ٚاٱنًٝٓٝهٞ ٚط٬ب ايعازٟ ايدلْاَر ط٬ب ايتسضٜؼ َٚعاِْٚٝٗ، ظاْب املهتب١ أعها١٦ٖٝ٤ ؽس

 ايسٚاّ. ؾذل٠ بعس إىل باملهتب١ ايعٌُ ؾذل٠ اـس١َ باملهتب١ عًٍٛ غرل تكًٝس١ٜ ، َجٌ َستطٜٛط

  ٌٝ(.2ّ 222أعساز ايط٬ب ) يف إغتٝعاب ايعٜازٙ ٚايت٢ تػُشب ايطق١ُٝ املهتب١  مت تؿع 

 ٛت اي٬غًهٞ خس١َ اٱْذلْت يسعِ  املذلززٜٔ ع٢ً املهتب١. ٚنصيو اٱْذلْؾط املهتب١ تWI-FI  

  ٜتٛاؾط باملهتب١ عسز نبرل َٔ ايهتب نُا  بػعطايتهًؿ١. ايتكٜٛط خس١َ بتكسِٜ املهتب١ َان١ٓٝ تكٜٛط ٚ تكّٛ 2عسز  املهتب١ ع٢ًؼت٣ٛ

غٜٓٛا  ٚ املطادع ٚايسٚضٜات ايٛضق١ٝ ٚاٱيهذل١ْٝٚ يف كتًـ ايتدككات ايكٝسي١ٝ. نُا ٜتِ تعٜٚس املهتب١ باملطادع ايع١ًُٝ اؿسٜج١

 نتب َٚطادع . 6/2 بٓس َٔ َٝعا١ْٝ ايه١ًٝ

 

 :ايتُٝعْكاط 

 ٚدٛز أيٝات َعتُس٠ َٔ فًؼ ايه١ًٝ ملٛاد١ٗ ايطٛاض٨ ٚا٭ظَات املاي١ٝ -1

 ٚدٛز بطاَر ْٛع١ٝ ملطسًت٢ ايبهايٛضٜٛؽ ٚ ايسضاغات ايعًٝا  -2

 صات١ٝيٚدٛز أيٝات يت١ُٝٓ املٛاضز ا -3

  تطٛض سذِ املٛاضز ايصات١ٝ -4

 ؼػني: ْكاط ؼتاز اىل

   َبا٢ْ ٚ َطاؾل ايه١ًٝ ؾ٢ ساد١ اىل ايتٛغع 

   عسّ ١ُ٥٬َ املهإ املدكل يًعٝاز٠ ايطب١ٝ 

 عسّ ١ُ٥٬َ املهإ املدكل ملدعٕ ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ 

 َكذلسات ايتشػني:

 )ؽكٝل َهإ يًعٝاز٠ ايطب١ٝ دٝس ايت١ٜٛٗ ؾ٢ املب٢ٓ اؾسٜس )اَتساز املب٢ٓ ز 

  ٕؾ٢ املب٢ٓ اؾسٜس )اَتساز املب٢ٓ ز( اؿ١ٜٛٝ ملدعٕ ايهُٝٝا٤ ؽكٝل َها 
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 : املعاٜرل ا٭نازمي١ٝ ٚ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ  7َعٝاض 
 

طافٗا تتبين املعاٜرل ا٭نازمي١ٝ ايك١َٝٛ املطدع١ٝ أٚ غرلٖا َٔ املعاٜرل املعتُس٠ مبا ٜتٓاغب َع ضغايتٗا ٚ أٖساؾٗا ، ٚ تتأنس َٔ تٛاؾل ب ه١ًٝاي

١ املكس١َ عًٞ إٔ تًيب ايدلاَر ايتعًُٝٝ ه١ًٝايتع١ًُٝٝ َع املعاٜرل اي  تبٓتٗا ، ٚ تتدص اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ يًٛؾا٤ مبتطًباتٗا ، ٚ ؼطم اي

 استٝادات اجملتُع ٚ غٛم ايعٌُ ، ٚ تٛقـ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚ املكطضات ايسضاغ١ٝ ، ٚ تكّٛ مبطادعتٗا ٚ تطٜٛطٖا بكٛض٠ زٚض١ٜ .

 ايتكِٝٝ ايصاتٞ :
 

 غرل َػتٛف َػتٛف دع٥ٝا َػتٛف َ٪ؾـــــــط ايتكٝــٝـــِ

َٔ خ٬ٍ اجملايؼ ايطزل١ٝ  ه١ًٝاملعاٜرلا٭نازمي١ٝ املطدع١ٝ اي  تبٓتٗا اي -1
 ٚأٖساؾٗا . ه١ًٝ، تتٛاؾل َع ضغاي١ اي

   

ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ١ُ٥٬َ ملتطًبات غٛم ايعٌُ ٚؾكا ملا تٓطٟٛ عًٝ٘ ضغاي١  -2
 . ه١ًٝاي

   

ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ َٛقؿ١ َٚعتُس٠ ، ٚتتٛاؾل ْٛاتر ايتعًِ يهٌ بطْاَر  -3
 تبٓاٙ .َع املعاٜرل ا٭نازمي١ٝ املطدع١ٝ امل

   

ْٛاتر ايتعًِ يهٌ بطْاَر تعًُٝٞ تتػل َع َكطضات٘ ايسضاغ١ٝ ، ٚ  -4
تٛقٝـ املكطضات ٜٛنح ططم ايتسضٜؼ ٚايتكِٜٛ اي  ؼكل ْٛاتر ايتعًِ 

. 

   

ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚاملكطضات ايسضاغ١ٝ ٜتِ َطادعتٗا بكٛض٠ زٚض١ٜ  -5
 مبؿاضن١ املطادعني ايساخًٝني ٚاـاضدٝني .

   

تكاضٜطغ١ٜٛٓ يًُكطضات ايسضاغ١ٝ ٚايدلاَر ايتع١ًُٝٝ مبا ٜ٪نس  ه١ًٝيً -6
ا٫يتعاّ بايتٛقٝـ املعًٔ يًُكطضات ايسضاغ١ٝ ، ٜٚطًع عًٝٗا املعٕٓٝٛ ، 

 َٓٗا يف ٚنع خطط ايتشػني ٚ ايتطٜٛط . ه١ًٝٚتػتؿٝس اي
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 املعاٜرل ا٭نازمي١ٝ ٚايدلاَر ايتع١ًُٝٝ  -7
 7/1  ا٭نازمي١ٝ املطدع١ٝاملعاٜرل 

  تتبين ايه١ًٝ املعاٜرل ا٫نازمي١ٝ ايك١ٜٛ املطدع١ٝ يكطاع ايكٝسي١ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚ ا٫عتُاز(NARS)  تتٛاؾل ٚ

ٖصٙ املعاٜرل َع ضغاي١ ايه١ًٝ ٚأٖساؾٗا ا٫غذلاتٝذ١ٝ ٚ ؼطم ايه١ًٝ عًٞ تكسِٜ بطاَر تع١ًُٝٝ َتطٛض٠ طبكا ٫ستٝادات اجملتُع ٚ غٛم 

 .(1 - 7)َطؾل  ايعٌُ .

 ت ايتعًِ املػتٗسؾ١ يًدلاَر عًٞ تٛقٝـ ٖصٙ ايدلاَر ٚ املكطضات ٚ َطادعتٗا ٚ تطٜٛطٖا بكؿ١ زٚض١ٜ نُاْا يتشكٝل كطدا ه١ًٝنُا ؼطم اي 

  ا٭ٚيٞ داَع١ املٓكٛض٠ ث٬ث١ بطاَر زضاغ١ٝ يًط٬ب يف املطس١ً اؾاَع١ٝ –تكسّ ن١ًٝ ايكٝسي١: 

 .بطْاَر بهايٛضٜٛؽ ايكٝسي١ 

 .بهايٛضٜٛؽ ايكٝسي١ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ 

  بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠.( ايكٝسي١ ا٭نًٝٓٝه١ٝ )بطْاَر بهايٛضٜٛؽ ايكٝسي١ 

 ٚ ؾاضى يف ايتشسٜح أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚ اشل١٦ٝ املعا١ْٚ ٚ اـطهني ٚ ا٭ٖساف ا٭غذلاتٝذ١ٝ ايػاٜات ٚمت ؼسٜح ض١ٜ٩ ٚضغاي١ ايه١ًٝ ٚ

َع َطاعا٠  28/5/2016( بتاضٜذ  576ٚاعتُازٖا َٔ فًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ ضقِ )ايط٬ب ٚ ا٭ططاف اجملتُع١ٝ ٚ مجٝع ايعاًَني بايه١ًٝ 

 .(2- 7)َطؾل ا َع املعاٜرلا٭نازمي١ٝ املطدع١ٝ  شلا إتؿاؾُٗ

  ُِٝٚمت عكس ْسٚات يًتعطٜـ  ايًذإ املٓبجك١عًٞ  (2015َعاٜرل إعتُاز ايهًٝات َٚعاٖس ايتعًِٝ ايعايٞ )اٱقساض ايجايح ٜٛيٝٛ مت ْؿط ٚتع

 .(3- 7)َطؾل  بآخط املػتذسات

  سكط بايسٚضات ٚايٓسٚات اي   (4- 7)َطؾل مت عكس ْسٚات ٚٚضف عٌُ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاملعاْٚني يطؾع َػت٣ٛ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

 .سهطٖا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚعاِْٚٝٗ

 تٗسؾ١ طبكا ملعاٜرل مت إعساز تٛقٝـ بطْاَر بهايٛضٜٛؽ ايكٝسي١ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ مبا ٜهُٔ ؼكل ايٓٛاتر ايتع١ًُٝٝ املػNARS 

املػتٗسؾ١ َع أٖساف ايدلْاَر. نُا مت  ايتعًِ ٚمتت َطادعت٘ َٚٓاقؿت٘ َع ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يهُإ إتػام املكطضات ْٚٛاتر

٬سعات ايٛاضز٠ بعس عٌُ امل 6/9/2016ثِ إعتُاز فًؼ ايه١ًٝ بتاضٜذ  12/3/2016إعتُاز ايتٛقٝـ ؾ٢ ؾ١ٓ ؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب بتاضٜذ 

 تٛقٝـ ايدلْاَر.  (5- 7)َطؾل ٚتٛظٜع٘ ع٢ً ا٭قػاّ ايع١ًُٝ َٔ املطادع اـاضدٞ عًٞ تٛقٝـ ايدلْاَر 

 

 7/2 ٌُايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚاستٝادات غٛم ايع 

  قاَت ايه١ًٝ بسضاغ١ استٝادات اجملتُع احملٝط ٚاجملتُع احمل٢ً ٚ اٱقًُٝٞ ٚمت يف  ن٤ٛ شيو َطادع١ ٚتعسٌٜ ٥٫ش١ بطْاَر بهايٛضٜٛؽ

ايكٝسي١ ٚقس تهُٔ شيو إزخاٍ بعض املكطضات اؾسٜس٠ يتًب٢ استٝادات غٛم ايعٌُ ٚإقساض ٥٫ش١ دسٜس٠  مت تعسًٜٗا ٚعطنٗا ع٢ً ؾ١ٓ 

اي٥٬ش١  (6- 7)َطؾل (. 11/7/2012( بتاضٜذ )490ايكٝسي١ٝ ٚمتت املٛاؾك١ ع٢ً ايتعس٬ٜت يف فًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ ضقِ ) قطاع ايسضاغات

 7)َطؾل قاَت ايه١ًٝ بإعسازٖا  طبكًا ٭ستٝادات  غٛم ايعٌُ يف اجملتُع احملٝط  ايت٢اؾسٜس٠  ملطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ )ْعاّ ايػاعات املعتُس٠( 

 اق١ بإستٝادات غٛم ايعٌُ بايٓػب١ يدلْاَر ايكٝسي١ ا٭نًٝٓٝه١ٝ ْعاّ ايػاعات املعتُس٠.ايسضاغ١ اـ (7-

   نُا مت اعتُاز املٛاؾك١ ع٢ً ادطا٤ ايتعس٬ٜت ؾ٢ اي٥ٰش١ ايساخ١ًٝ ملطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ ْٚعاّ سػابGPA  فًؼ ايه١ًٝ  (8- 7)َطؾل

 (.8/2016( بتاضٜذ )/583ظًػت٘ ضقِ )
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 ِيٝب أغا ٜطٛٚتط ايع٢ًُ اٖاطقتَٜٛٛع نطٚض٠ تط  ١غٝٚنصيو املكطضات ايسضا يًدلْاَر سؾ١ٗاملػت يًُدطدات ١ضٜايسٚاملطادع١  تت 

 ِكٝٝايت بيٝأغا ١ؾٝؾؿا يهُإ ايط٬ب ِكٝٝت بيٝأغا ٜٛطتط با٭ناؾ١ إىل ؼضٜايتس ١٦ٖٝ  ين ٭عها٤ٗامل باملػت٣ٛ ٚا٫ضتكا٤ ؼضٜايتس

 ًٝات ايتطٜٛط . عٔ عُ ؼضٜايتس ٤١٦ ٖٝٚأعها ايط٬ب ضنا سا٫تٗا ٚقٝاؽ َٓ ١ٝٗ ايؿ ا٫َتشاْات خاق١

 ٜ( بتاضٜذ 577فًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ ضقِ ) (9 - 7)َطؾل ٢ يبعض املكطضات  ١ مت اعتُاز تعسٌٜ احملت٣ٛ ايعًُٚبٓا٤ ع٢ً املطادع١ ايسٚض (

  (.11/2016) ( بتاضٜذ 590ضقِ )ٚ (.6/2016

  مت تؿهٌٝ ٚاعتُاز ؾ١ٓ ايدلاَر ايسضاغ١ٝ ٚ َٔ َٗاَٗا ايط٥ٝػ١ٝ َتابع١ َسٟ تطبٝل املعاٜرل َٚطادعتٗا يف ن٤ٛ املعاٜرل ايع١ًُٝ يف

 تؿهٌٝ ؾ١ٓ ايدلاَر ايسضاغ١ٝ. (10 - 7)َطؾل ايتدككات املٓاظط٠. 

  ٓا٠ ٚمت تطٜٛطٖا مبا ٜهُٔ ؼكٝل ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ املػتٗسؾ١ ٚايتعًِ يف ن٤ٛ املعاٜرل ا٭نازمي١ٝ املتب ايتسضٜبمتت َطادع١ إغذلاتٝذٝات

 قهط إدتُاع ممجًٞ ايه١ًٝ َع ا٭ططاف املع١ٝٓ.  (11 - 7)َطؾل ٚإستٝادات غٛم ايعٌُ 

 ٚ َتطًبات  مت إعساز ٥٫ش١ دسٜس٠ يًدلْاَر ا٭غاغ٢ ) بهايٛضٜٛؽ ايكٝسي١ ( ٜتهُٔ املكطضات اي  تتٛانب كطداتٗا َع املعاٜرل ايك١َٝٛ

غٛم ايعٌُ.ٚضٚعٞ عٓس اعسازٖا تعسٌٜ بعض املكطاضات ايسضاغ١ٝ ٚ إزخاٍ َكطضات دسٜس٠ ٚسصف بعض املكطضات أٚ زفٗا َعًا  َٚا قاسب شيو 

٥ش١ َطؾل ايتعس٬ٜت يف اي٬ (12- 7)َطؾل  َٔ تعسٌٜ يف قت٣ٛ املكطضات ٚتٛظٜع غاعاتٗا يتتُهٔ َٔ ؼكٝل املعاٜرل اي  تبٓتٗا ايه١ًٝ .

 اؾسٜس٠ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠.

 مي١ٝ تكسّ ايه١ًٝ بطْاَر ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ ايصٟ مت اغتشساث٘ بٓا٤ًا ع٢ً تطٛضاستٝادات غٛم  ايعٌُ ٚاجملتُع ٚمت ؼسٜس املعاٜرل ا٭ناز

 ر ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ()َطؾل اي٥٬ش١ اـاق١ بدلْاَ (13- 7)َطؾل يًدلْاَر طبكًا يًُعاٜرل ايك١َٝٛ شل١٦ٝ نُإ اؾٛز٠.

 َطابك١  (14-7)َطؾل  مت َطابك١ ايدلْاَر ا٭غاغٞ ) بهايٛضٜٛؽ ايكٝسي١ (  مبكطضات٘ يف ن٤ٛ املعاٜرل ا٭نازمي١ٝ اي  تبٓتٗا ايه١ًٝ

َكؿٛؾ١  (16 -7َطؾل)َٓع١َٛ ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ املػتٗسؾ١  (15 -7)َطؾلا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ املػتٗسؾ١ َع املعاٜرل ا٭نازمي١ٝ املتبٓا٠، 

 .(17 -7)َطؾل ك١ املكطضات َع ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ املػتٗسؾ١بَطا

 

 7/3  ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ 

 غتبٝاْات املػتؿٝسٜٔ ٚايط٬ب ٚاملطادعٝني ايساخًٝني ٚاـاضدٝني يًدلْاَر إغتؿاز٠ َٔ دتُاعات مت َٔ خ٬شلا اٱمت عكس ايعسٜس َٔ اٱ

بسا٤ ايطأٟ قبٌ ايٛقٍٛ يًٓػد١ ايٓٗا١ٝ٥ يتٛقٝـ ايدلْاَر ايتٛقٝـ ع٢ً فايؼ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٱيٛنع ايتٛقٝـ ثِ مت عطض َكذلح 

 .خطاب إضغاٍ تٛقٝـ ايدلْاَر إىل ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٭بسا٤ ايطأ٣ (18-7)َطؾل مبا ٜهُٔ َؿاضن١ مجٝع ا٭ططاف املع١ٝٓ يف ايتٛقٝـ.

 2016/  9(بتاضٜذ  ٤584 ايتعس٬ٜت طبكا يتٛقٝات املطادع اـاضد٢ فًؼ ايه١ًٝ  ) مت إعتُاز تٛقٝـ بطْاَر َطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ ٚادطا  . 

  ( بتاضٜذ   588نُا مت اعتُاز َكذلح يتعسٌٜ ْعاّ سػاب ا٫ْصاضات يًط٬ب مبا ٜكب يف َكًش١ ايطايب فًؼ ايه١ًٝ )2016/   10  . 

 ز مت اعتُاز خطٜط١ .ٚيًتػٌٗٝ ع٢ً ايط٬ب ٚاملطؾسٜٔ ا٫نازميٝني يف تػذٌٝ املٛا 

  ( بتاضٜذ   588تتسؾل املكطضات مبا ٜػاعس ع٢ً نُإ عسّ ٚدٛز اخطا٤ يف ايتػذٌٝ يًط٬ب فًؼ ايه١ًٝ )2016/   10 . 

  2017/ 2016با٫ناؾ٢ اىل اْ٘ متت املٛاؾك١ ع٢ً ا٫دطا٤ات ايتكشٝش١ٝ بٓا٤ ع٢ً اغتبٝاْات ايط٬ب يف ايؿكٌ ايسضاغ٢ ا٫ٍٚ يًعاّ اؾاَع٢ 

 .  2017/  3( بتاضٜذ  596فًؼ ايه١ًٝ ) 
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  يهُإ  ع٢ً َطادع١ تٛقٝـ ايدلاَر  زٚضًٜا ٚؼطم ايه١ًٝ .ايتع١ًُٝٝ اي  تكسَٗا ايه١ًٝ َتؿك١ َع ضغايتٗا ٚأٖساؾٗا اٱغذلاتٝذ١ٝايدلاَر

 .ؼكٝل كطدات ايتعًِ املػتٗسؾ١

   تٛقٝـ ٚتكطٜط ايدلاَر  ٚاملكطضات ٚمت اعتُاز تٛقٝـ ٖصٙ  (19- 7)َطؾل ٖٓاى  تٛقٝـ ٚانح ٚ َٛثل يًدلاَر ٚاملكطضات ايسضاغ١ٝ

 .اعتُاز فايؼ ا٭قػاّ (20- 7)َطؾل ايدلاَر ٚاملكطضات 

 ٢ً إٔ تهٕٛ كطدات ايتعًِ املػتٗسؾ١ يهٌ بطْاَر قكك٘ َٔ خ٬ٍ َكطضات٘ ٚإٔ ؼكل ٖصٙ املدطدات أٖساف ايدلْاَر طبكًا ٚؼطم ايه١ًٝ ع

 يًُعاٜرل املتبٓاٙ ٜٚتِ َٓاقؿ١ شيو بايتكطٜط ايػٟٓٛ يًدلاَر ٚعطن١ َٚٓاقؿت٘ مبذايؼ ا٭قػاّ ٚفًؼ ايه١ًٝ.

 

  ٜٚتهح َٔ تٛقٝـ ايدلاَر ٚاملكطضات ٚتٛظٜع ايػاعات ايسضاغ١ٝ ٚايتسضٜب املٝساْٞ إٖتُاّ ايه١ًٝ بت١ُٝٓ َكؿٛؾ١ َذلابط١ َٔ املعاضف

سٝح ٜتهح َسٟ تٛاؾل تكُِٝ ايدلْاَر ايتعًُٝٞ َع ا٥٫ش١ ) َكؿٛؾ١ ايدلْاَر ايتعًُٝٞ (  املؿه٬تٚاملٗاضات امل١ٝٓٗ ٚايص١ٖٝٓ ٚايعا١َ ٚسٌ 

 . NARSخ١ًٝ ٚ املعاٜرل ا٫نازمي١ٝ املطدع١ٝ ايسا

 ٜٚتِ ا٭ع٬ٕ عٔ املكطضات ايسضاغ١ٝ املٛدٛز٠ يف ايدلاَر َٔ خ٬ٍ ايٛغا٥ٌ املتاس١ غٛا٤ ناْت نتٝبات أٚ َٔ خ٬ٍ َٛقع ايه١ًٝ ا٭يهذل .ْٞ

 ٜس٠ )َكطض نُإ اؾٛز٠ يًُػت٣ٛ ا٭ٍٚ(.نصيو َٔ خ٬ٍ تسضٜؼ أسس املكطضات اي  مت إزخاشلا نُٔ َكطضات اي٥٬ش١ اؾس (21- 7)َطؾل 

 7/4  ًِْٛاتر ايتع 

  مت ايتشكل َٔ تٛاؾل تكُِٝ املكطضات ايسضاغ١ٝ َع ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚشيو َٔ خ٬ٍ عٌُ َكؿٛؾ١ بني ايدلْاَر ايتعًُٝٞ ٚ املكطضات

 .(22- 7)َطؾل ايسضاغ١ٝ 

 َٚاٜتِ املػتٗسؾ١ ٜٚتهُٔ ايتٛقٝـ أٖساف نٌ َكطض با٭ناؾ١ إىل ْٛاتر ايتعًِ  ه١ًٝمت تٛقٝـ املكطضات ايسضاغ١ٝ يًدلاَر اي  تكسَٗا اي

 ٚ املطادع ايع١ًُٝ ٚخط١َع تٛنٝح ٚغا٥ٌ ايتكِٜٛ ْٚكاط ايهعـ ٚايك٠ٛ يهٌ َكطضتكسمي٘ َٔ ططم ايتسضٜؼ املدتًؿ١ َع احملت٣ٛ ايع٢ًُ 

  ػ٦ٛي١ عٓٗا.إعتُاز فايؼ ا٭قػاّ يتٛقٝـ املكطضات امل (23- 7)َطؾل ايتشػني 

  قاَت داَع١ املٓكٛض٠ بتٛؾرل( َْٞٚٛقع إيهذلwww.alfarabi.mans.edu.eg ٍٜكّٛ َٔ خ٬ي٘ نٌ عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ باغتهُا )

ايتعًِٝ ٚايط٬ب بإعساز تٛقٝـ ٚتكطٜط تٛقٝـ ٚتكطٜط املكطضات اي  ٜكّٛ بتسضٜػٗا َٚٔ خ٬ي٘ أٜها ٜكّٛ أ.ز./ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ 

 ايدلْاَر.

  ٜتِ ا٫ع٬ٕ عٔ تٛقٝـ املكطضات ايسضاغ١ٝ يف بسا١ٜ نٌ ؾكٌ زضاغٞ عٔ ططٜل احملانطات ايٓعط١ٜ ٚ َٔ خ٬ٍ ايطٜاز٠ ايع١ًُٝ ٚ ايػاعات

 املهتب١ٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ .

 7/5 يًدلاَر ٚ املكطضات  املطادع١ ايسٚض١ٜ 

 دلْاَر بتٛقٝـ مجٝع املكطضات ايسضاغ١ٝ بايه١ًٝ يهُإ إٔ تكّٛ مجٝع ٖصٙ املكطضات بتشكٝل ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ املػتٗسؾ١ مت ضبط تٛقٝـ اي

 يًدلْاَر مبا ٫ ىٌ َع َكؿٛؾ١ َطابك١ املكطضات يٮٖساف ايتع١ًُٝٝ املػتٗسؾ١ يًدلْاَر. 

 ضات ايسضاغ١ٝ غٛا٤ خاضدٝا أٚ زاخًٝا بٛاغط١ َطادعٝني َٔ نًٝات ايكٝسي١ مت إؽاش ا٭دطا٤ات ايطزل١ٝ ملطادع١ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚاملكط

 (24-7)َطؾل املٓاظطٙ َع ؼسٜس َعاٜرل إختٝاض املطادعني ٚاعتُازٖا يف فايؼ ا٭قػاّ َع َٓاقؿ١ ايتكاضٜطاملكس١َ يًٛقٍٛ إىل خطط ايتشػني

 تكطٜط املطادع اـاضدٞ يًدلْاَر.

 

http://www.alfarabi.mans.edu.eg/
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  ( بتاضٜذ  598مت اعتُاز تكطٜط املطادع اـاضد٢ ملكطضات ايه١ًٝ ٚاضؾام ايتٛقٝات ٚازضاز ا٫دطا٤ات ايتكذٝذ١ٝ شلا فًؼ ايه١ًٝ )3/2017 

 .   2017/ 4(  بتاضٜذ   600ٚفًؼ ) 

 2017/  5( ؾٗط   601ضقِ )  نُا مت عٌُ اغتبٝإ عٔ َػت٣ٛ ايطن٢ ايط٬ب٢ عٔ املكطضات ايسضاغ١ٝ ٚاعتُازٖا يف فًؼ ايه١ًٝ ظًػ١  . 

  مت إؽاش إدطا٤ات ملطادع١ املكطضات اـاق١ با٭قػاّ َٔ خ٬ٍ َطادعني زاخًٝني ٚخاضدٝني يٮغتؿاز٠ َٔ ا٭ضا٤ ايٛاضز٠ يف ؼػني ْكاط

ني ايساخًٝني ٚ اـاضدٝني يف عًٞ غبٌٝ املجاٍ مت ا٫غتؿاز٠ َٔ تكاضٜط املطادع يًُكطضات ملطادعني اـاضدٝنياتكاضٜط (25- 7)َطؾل ايهعـ  

 ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ٚايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥.تطٜٛط َكطض 

 7/6   ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ 

  َع َطاعا٠ ايتعاّ ايدلْاَر ٚ املكطضات بعس إع٬ٕ ْتٝذ١ ايط٬ب ٜتِ إعساز ايتكاضٜطايػ١ٜٛٓ يًُكطضات ايسضاغ١ٝ ٚايدلاَر ايتع١ًُٝٝ

 مناشز َٔ ايتكاضٜطايػ١ٜٛٓ يًُكطضات املدتًؿ١. (26- 7)َطؾل . بايتٛقٝـ املعتُس 

 ٜتِ إعتُاز ٖصٙ ايتكاضٜط َٔ قبٌ اؾٗات املدتك١ غ٪ا٤ فايؼ ا٭قػاّ أٚ فًؼ ايه١ًٝ يًٛقٛف ع٢ً ْكاط ايهعـ ٚايك٠ٛ ٚخطط ايتشػني 

 تٗسؾ١ .بٓا٤ عًٞ آضا٤ املطادعني ٚ اغتبٝاْات ايط٬ب ٚ تٛاؾل ايٛضق١ ا٫َتشا١ْٝ َع ْٛاتر ايتعًِ املػ

 

 

 7/7 ؾطات ؾاع١ًٝ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ٪َ 

  ٚ اٱنًٝٓٝه١ٝ  ؾ٢ بهايٛضٜٛؽ ايكٝسي١ أعساز ايط٬ب املًتشكني بدلْاَر بهايٛضٜٛؽ ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ ايعاز٣ ٚ بطْاَر بهايٛضٜٛؽ ايكٝسي١ٝ

 -ايػٓٛات ايج٬خ ايػابك١ َٛنش١ باؾسٍٚ اٯتٞ :

 

 

 َكاض١ْ بايػٓٛات املان١ٝ.ٚتكّٛ ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ ؾٛض ظٗٛض ْتا٥ر ا٫َتشاْات بسضاغ١ ْتا٥ر ايط٬ب ٚإسكا٥ٝات ايٓذاح ٚؼسٜس أغباب ايتبأٜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايعاّ 
 ايسضاغ٢ 

 عسز ايط٬ب املًتشكني
 ايكٝسي١ + بهايٛضٜٛؽ بطْاَر

 بطْاَر ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ بهايٛضٜٛؽ ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ

2014- 2015 5449 985 
2015-2016 5925 1165 
2016-2017 5673 1291 
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 )بهايٛضٜٛؽ ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ )اي٥٬ش١ ايكسمي١ 

 تكطٜط عٔ ْتٝذ١ ايؿطق١ ايجايج١

 ايبٝـــــــــــإ
 ايؿطق١ ايجايج١

2014 /2015  2015 /2016  2016/2017  

 217 1347 1252 عسز ايط٬ب املتكسَني ي٬َتشإ
 186 1249 1173 ايٓـــادشٝــــٔعــــسز ايطــــ٬ب 

 %  85.7 92.7 93.7 ايٓػبـــ١ امل٦ٜٛـــــ١ يًٓذــــــاح
 1 248 151 عسز اؿاقًني ع٢ً تكسٜط ممتاظ

 19 459 424 عسز اؿاقًني ع٢ً تكسٜط دٝس دسا
 57 353 404 عسز اؿاقًني ع٢ً تكسٜط دٝس//
 43 27 71 عسز اؿاقًني ع٢ً تكسٜط َكبٍٛ

 31 96 77 ايطـــ٬ب ايبـــاقني يٲعـاز٠عـــسز 
 44 94 77 عسز ايط٬ب املٓكٛيٝـــٔ مبـــــاز٠

 22 68 46 عسز ايط٬ب املٓكٛيٝـــٔ مبازتني
 -- 2 2 عــــــسز ايطــــ٬ب املؿكٛيٝــــٔ

 

 تكطٜط عٔ ْتٝذ١ ايؿطق١ ايطابع١ )ث٬خ  غٓٛات زضاغ١ٝ زٚض َاٜٛ(

 ايبٝإ
2014 -  2017  

2014/2015 2015/2016 2016  /2017 

 1299 1226 296 عسز ايط٬ب املكٝسٜٔ

 1275 1185 253 عسز ايط٬ب ايٓادشني

 %  98.2 97.7 85.5 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًٓذاح

 230 162 19 تكسٜط ممتاظ َع َطتب١ ايؿطف

 -- 1 -- ممتاظ

 288 267 12 تكسٜط دٝس دسا َع َطتب١ ايؿطف

 241 265 25 تكسٜط دٝس دسًا

 425 357 125 تكسٜط دٝس

 20 17 17 تكسٜط َكبٍٛ

 71 108 55 عسز ايط٬ب ايصٜٔ غٝ٪زٕٚ زٚض غبتُدل

 15 32 43 عسز ايط٬ب ايباقني يٲعاز٠

 -- 1 1 عسز ايط٬ب املؿكٛيني

 9 7 9 ضاغبٕٛ َٔ اـاضز
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 :تُٝعْكاط اي
 (www.alfarabi.mans.edu.egٚايدلاَر ايسضاغ١ٝ)ٚدٛز ْعاّ إيهذلْٚٞ َتهاٌَ يتٛقٝـ ٚتكطٜط املكطضات  .1

 ايػاعات املعتُس٠.دسٜس٠ بٓعاّ مت إدطا٤ تعس٬ٜت يف ٥٫ش١ ايبهايٛضٜٛؽ ٚ بس٤ ايعٌُ ب٥٬ش١  .2

َٚؿاضنتِٗ يف  ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚاٱعتُازٚدٛز نب١ َٔ ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاملطادعني املعتُسٜٔ يس٣ اشل١٦ٝ  .3

 إعساز تٛقٝـ ٚتكطٜطايدلاَر ٚاملكطضات ايسضاغ١ٝ.

  ْكاط ؼتاز إىل ؼػني :

 قبٍٛ أعساز تؿٛم ايكسض٠ اٱغتٝعاب١ٝ يًه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً غٝاغ١ ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚتطؾٝشات َهتب ايتٓػٝل. 

 ق١ بايهًٝات اٯخط٣ املؿاضن١ يف تسضٜؼ بعض َكطضات ايدلْاَر َجٌ ن١ًٝ ايطب.عسّ إغتهُاٍ تٛقٝـ بعض املكطضات اـا 

 .ٌُايسضاغ١ ايسٚض١ٜ ٫ستٝادات غٛم ايع 

  -َكذلسات ايتشػني :
 . ايبس٤ يف اْؿا٤ إَتساز املبين دـ يًتػًب عًٞ ايهجاؾ١ ايط٬ب١ٝ 

  املكطضات .ايتٛاقٌ َع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ ايهًٝات ا٫خطٟ ٫غتهُاٍ تٛقٝـ 

 . عكس يكا٤ات زٚض١ٜ َع ا٫ططاف اجملتُع١ٝ ملعطؾ١ َتطًبات غٛم ايعٌُ ٚٚؾكا يًُػتذسات 
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 : ايتسضٜؼ ٚايتعًِ  8َعٝاض 
 

اغذلاتٝذ١ٝ يًتسضٜؼ ٚايتعًِ ٚايتكِٜٛ ٜتِ َطادعتٗا ٚتطٜٛطٖا بكٛض٠ زٚض١ٜ مبا ٜهُٔ ؼكل املعاٜرلا٭نازمي١ٝ ، ٜٚػِٗ يف ؼكٝل  ه١ًٝيً

عًٞ ١َ٤٬َ ططم ايتسضٜؼ ٚايتعًِ ٚايتكِٜٛ يٓٛاتر ايتعًِ املػتٗسؾ١ ، ٚتعٌُ عًٞ ت١٦ٝٗ ؾطم ايتعًِ ايصاتٞ  ه١ًٝضغايتٗا ٚأٖساؾٗا ، ٚؼطم اي

تكسّ مبؿاضن١ اؾٗات اجملتُع١ٝ بطاَر ايتسضٜب اي  تػِٗ يف إنػاب ايط٬ب املٗاضات اي٬ظ١َ يتشكٝل َٛاقؿات اـطٜر ، ٚ تٛؾط يتًو ، ٚ

عًٞ تكِٜٛ  ه١ًٝايدلاَر املٛاضز امل١ُ٥٬ ٚتهُٔ دٛز٠ تٓؿٝصٖا ٚدس١ٜ اٱؾطاف عًٝٗا ، ٚؼطم عًٞ تكِٝٝ ؾاعًٝتٗا ٚ تطٜٛطٖا ، ٚؼطم اي

 مبٛنٛع١ٝ ٚ عساي١ ، ٚباغتدساّ أغايٝب ٚ أزٚات َتٓٛع١ ت٥٬ِ ْٛاتر ايتعًِ ٚمبا ٜسعِ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ .ايط٬ب 

 ايتكِٝٝ ايصاتٞ :

 غرل َػتٛف َػتٛف دع٥ٝا َػتٛف َ٪ؾـــــــط ايتكٝــٝـــِ

اغذلاتٝذ١ٝ يًتسضٜؼ ٚايتعًِ ٚايتكِٜٛ تتػل َع املعاٜرل  ه١ًٝيً -1
    ا٭نازمي١ٝ املطدع١ٝ ٚت٥٬ِ ْٛاتر ايتعًِ املػتٗسؾ١ .

تطبٝل اغذلاتٝذ١ٝ ايتسضٜؼ ٚايتعًِ ٚايتكِٜٛ ٜسعِ انتػاب َٗاضات  -2
    ايتعًِ ايصاتٞ َٚٗاضات ايتٛظـ يسٟ ايط٬ب .

يٓٛاتر ايتعًِ املػتٗسؾ١ يًدلْاَر  بطاَر ايتسضٜب يًط٬ب َك١ُُ ٚؾكا -3
    ايتعًُٝٞ ، ٜٚتٛاؾط يتٓؿٝصٖا اٯيٝات ٚاملٛاضز اي٬ظ١َ .

تكِٜٛ أزا٤ ايط٬ب يف ايتسضٜب ٜتِ بأغايٝب َتٓٛع١ مبا ٜتٛاؾل َع  -4
    ْٛاتر ايتعًِ املػتٗسؾ١ .

ؾاع١ًٝ ايتسضٜب تكِٝ باغتدساّ أزٚات َٚ٪ؾطات َٛنٛع١ٝ ، ٚتػتدسّ  -5
    ايٓتا٥ر يف تطٜٛطآي١ٝ ايتسضٜب ٚأزٚات٘ َٚٛاضزٙ .

ايسضدات املدكك١ ٭ْٛاع تكِٜٛ ايط٬ب َتٛاظ١ْ َع ْٛاتر ايتعًِ  -6
    املػتٗسف قٝاغٗا .

ع١ًُٝ تكِٜٛ ايط٬ب تساض بهؿا٠٤ ٚعساي١ ، ٚا٫َتشاْات ٜأَٔ ٚنعٗا  -7
    ْٚػدٗا ٚتٛظٜعٗا مبا ٜهُٔ غطٜتٗا.

ايط٬ب تهُٔ عساي١ ايتكشٝح ٚ زق١ ٚنع ٚضقس ايسضدات  آيٝات تكِٜٛ -8
    ٚا٫ستؿاظ بايٓتا٥ر َ٪١َٓ ٚقاب١ً ي٬غتسعا٤ .

    ايتػص١ٜ ايطادع١ يًط٬ب عٔ أزا٥ِٗ يف ايتكِٜٛ تسعِ تعًُِٗ  -9

ْتا٥ر تكِٜٛ ايط٬ب ٜػتؿاز َٓٗا يف تطٜٛطايدلاَر ايتع١ًُٝٝ  -10
   ٚايتكِٜٛ .ٚاغذلاتٝذٝات ايتسضٜؼ ٚايتعًِ 

 

قٛاعس ايتعاٌَ َع تعًُات ايط٬ب َٔ ْتا٥ر ايتكِٜٛ َٛثك١ َٚع١ًٓ ،  -11
    ٚتٛدس آيٝات ملطاقب١ تطبٝكٗا .
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 ٚايتعًِ سضٜؼايت -8

 8/1 ًتتؿل َع املعاٜرل ا٫نازمي١ٝ املطدع١ٝ ٚت٥٬ِ ْٛاتر ايتعًِ املػتٗسؾ١اغذلاتٝذ١ٝ يًتسضٜؼ ٚايتعًِ ٚايتك ه١ًٝي ِٜٛ 

 ًِايػاعات املعتُس٠ تتؿل َع املعاٜرل بطْاَر  يه٬ ايدلْافني ) ايدلْاَر ايعازٟ ٚ تتب٢ٓ ايه١ًٝ أغايٝب ٚإغذلاتٝذٝات َتٓٛع١ يًتسضٜؼ ٚايتع
مل٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ(  (( NAQAAE ايكازض٠ عٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚا٫عتُاز ( )NARSا٫نازمي١ٝ املطدع١ٝ )

 8)َطؾل  ٚايتكِٜٛاغذلاتٝذ١ٝ ايتسضٜؼ ٚايتعًِ  ٚثٝك١َٔ خ٬ٍ ؼكٝل كطدات ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ) ١ ايه١ًٝ ٚأٖساؾٗا ٔ ؼكٝل ضغايتهُ
املػتدس١َ ٚؾكًا يطبٝع١ ايدلاَر ٚعسز َكطضاتٗا ٚأعساز ايط٬ب ٚتذلاٚح بني ايتعًِ ايٓؿط، ٝب ٚططم ايتسضٜؼ ٚايتعًِ ايؽتًـ اغ. ( 1 –

 ايتسضٜب املٝساْٞ ٚايطس٬ت ايع١ًُٝ ٚنتاب١ ايتكاضٜط ٚسًكات ايٓكاف ٚايبشح ٚعطض ا٭عاخ ايع١ًُٝ يًط٬ب َٔ خ٬ٍ امل٪متط ايعًُٞ
 .(ILOsيتعًِ املػتٗسؾ١ )ايػٟٓٛ يًط٬ب بايه١ًٝ مما ٜػاعس عًٞ ؼكٝل ْٛاتر ا

  ا١ْ  ٚقس تهاًَت ا٭قػاّ ا٭نازمي١ٝ بايه١ًٝ يف إختٝاض إغذلاتٝذٝات ايتسضٜؼ ٚايتعًِ امل١ُ٥٬ بايتعإٚ بني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  ٚاٱغتع
ؼ املػ٦ٍٛ عٔ مبكذلسات ايط٬ب. ٜٚتِ تٛثٝل تًو اٱغذلاتٝذٝات يف تٛقٝـ املكطضات عٝح ٫تتػرل َع تػٝرل عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜ

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ْٚتا٥ر ا٫َتشاْات ايتسضٜؼ ٜٚتِ َطادع١ تًو اٱغذلاتٝذٝات بعس ؼًٌٝ ْتا٥ر اغتككا٤ ايط٬ب ٚأعها٤ 

 ( ِبتاضٜذ 589مت ؼسٜح اغذلاتٝذٝات ايتسضٜؼ ٚايتعًِ ٚاعتُازٖا َٔ فًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ ضق   )7/11/2016   

 
  8 /2   ِٜٛتطبٝل اغذلاتٝذ١ٝ يًتسضٜؼ ٚايتعًِ ٚايتك 

 ايتعًِٝ املطبك١ سايٝا بكٛض٠ زٚض١ٜ َٔ خ٬ٍ فايؼ ا٭قػاّ ٚ فًؼ ايه١ًٝ ظاْب  ايتسضٜؼ ٚ ػطٟ ع١ًُٝ املطادع١ ٚاملتابع١ ٱغذلاتٝذ١ٝ
١ٝ ٚاملكاب٬ت اؾُاع١ٝ عًٞ َساض ايعاّ ٚتكاضٜط ْتا٥ر ؾإ َهًؿ١ بٗصٙ امل١ُٗ تؿهًٗا إزاض٠ ايه١ًٝ يف ن٤ٛ ا٫غتبٝاْات اي  ػطٜٗا ايهً

  .(2 - 8َطؾل   قهط فًؼ ايه١ًٝ ًَٚـ املطادعني ) ا٫َتشاْات ٚتكاضٜط املُتشٓني اـاضدٝني يًُكطضات ٚايدلاَر 
  ِتعسٌٜ ٚ ؼػني ْكاط ايهعـ ٚبٓا٤ عًٞ ْتا٥ر ٖصٙ املطادع١ ٜتِ تكِٝٝ اٱغذلاتٝذ١ٝ املتبع١ يًٛقٛف عًٞ ْكاط ايهعـ ٚ ايك٠ٛ ؾٝت

ٚتععٜع ْكاط ايك٠ٛ. نُا ٜتِ أٜهًا اغتدساّ ايٛغا٥ٌ املٓاغب١ يًتعاٌَ َع َؿانٌ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚسٌ َؿانٌ ايط٬ب. ٚتػٌٗ ايه١ًٝ سٌ 
 َؿانٌ ايط٬ب َٔ خ٬ٍ ؽكٝل ايكاع١ اٱيهذل١ْٝٚ يًبشح عٔ املاز٠ ايع١ًُٝ.

  تكّٛ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ بإع٬ٕ ايػاعات املهتب١ٝ يًػاز٠ اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚنصيو َٛاعٝس تٛادس املطؾس ا٭نازميٞ يتٛدٝ٘ ايط٬ب
 ٚتصيٌٝ أ١ٜ قعٛبات.    

   ٓباتات ايطب١ٝ ٜتٛؾط بايه١ًٝ فُٛع١ َٔ ٚغا٥ٌ ايتسضٜؼ ٚايتعًِ ٚتؿٌُ َعاٌَ َتدكك١ بهٌ قػِ ٚؾكًا يطبٝع١ ايسضاغ١ ب٘ َجٌ َعاٌَ اي
ْبات١ٝ ٚنصا قاعات َعضع١ ٚايؿاضَانٛيٛد٢ ٚايهُٝٝا٤ َٚعاٌَ اؿاغب اٯيٞ ٚؽسّ بطْافٞ ايه١ًٝ ٜٚٛدس َتشـ خام بكػِ ايعكاقرل ٚ

اتاؾٛ ايتسضٜؼ املكػط٠ ٚتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ اي  ؽسّ نٌ ايط٬ب. نُا مت تعٜٚس املعاٌَ ايسضاغ١ٝ ببعض ا٭قػاّ ايع١ًُٝ بايه١ًٝ بأدٗع٠ ز
 ملٛانب١ اسسخ اٱػاٖات ايعامل١ٝ يف ايتعًِٝ ٚايتسضٜؼ. ٚاملعاٌَ ايبكطٜ٘ يبعض ايتذاضب ايعًُٝ٘.

 نُا ٜتٛؾط بايه١ًٝ أمناط تعًِ غرل تكًٝس١ٜ َتٓٛع١ َجٌ ايطس٬ت ايع١ًُٝ ٚسًكات ايٓكاف، عطض ا٭عاخ ايع١ًُٝ ٚاملؿاضٜع ايط٬ب١ٝ اي      
ض ايباسجني َٔ ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ زاخٌ املعاٌَ ايبشج١ٝ بايه١ًٝ يف قٛض٠ َٓح يًط٬ب املتُٝعٜٔ ٜكّٛ ايط٬ب بإدطا٥ٗا َع بع

 َٚٚٔ خ٬ٍ امل٪متط ايعًُٞ يط٬ب ن١ًٝ ايكٝسي١ يًعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ ٚايتطبٝك١ٝ(  Merckاملتؿٛقني زضاغٝا ) مت ؽكٝل عس٠ َٓح ملطنع 
. ٜٚكّٛ ( 3- 8)َطؾل  باملعاٌَ ايبشج١ٝ بايه١ًٝ، نتٝب امل٪متط ايعًُٞ ا٫ٍٚ يط٬ب ن١ًٝ ايكٝسي١َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ عًٞ تسضٜب ايط٬ب 

ايط٬ب باغتدساّ أغايٝب كتًؿ١ يعطض ا٭عاخ ناملًككات أٚ ايعطض اٱيهذلْٚٞ عٝح تهُٔ ؼكٝل ْتا٥ر ايتعًِ املػتٗسؾ١ اي  ٜكعب 
ِ. ٚؼؿع ايه١ًٝ ايط٬ب عًٞ شيو بٓؿط أؾهٌ ا٭عاخ ٚاملكا٫ت اي  قاَٛا بإعسازٖا ع٢ً ؼكٝكٗا باتباع ا٭غايٝب ايتكًٝس١ٜ يف ايتعًٝ

 املٛقع اٱيهذلْٚٞ يًه١ًٝ .   

  : ٍداضٟ ايعٌُ عًٞ تطٜٛط إغذلاتٝذ١ٝ يًتعًِ ايصاتٞ َٔ خ٬ 
 طٛض٠.ايعٌُ عًٞ ؼػني ٚتطٜٛط ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يٛسس٠ ايتعًِٝ اٱيهذلْٚٞ ٚزعُٗا بأدٗع٠ سسٜج١ َٚت -

 ايعٌُ عًٞ تؿذٝع ٚؼؿٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عًٞ اٱػاٙ يٮمناط اؿسٜج١ ٚايػرل تكًٝس١ٜ يف ايتعًِٝ. -

يف ايتعًِٝ يتطٜٛط املٗاضات املهتػب١ يًط٬ب ٚتؿذٝعِٗ عًٞ اغتدساّ  ؾبه١  Problem Based Learningاغتدساّ اغًٛب  -
internet ٖٚٓاى بعض ا٫َج١ً يًتعًِ ايتؿاع٢ً بني ايط٬ب  يف ايبشح. 
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 ( 4 – 8  ( َطؾل   Journal Clubإْؿا٤ َهتب يًبشٛخ ٚا٫بتهاضات بايه١ًٝ ٜٚعكس  اغبٛعٝا   -

  .ٌُتطٜٛط َٗاضات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ خ٬ٍ عكس ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ٚٚضف ايع 

  يتشٌٜٛ بعض املكطضات إيٞ َكطضات إيهذل١ْٝٚ )َكطضات ايهذل١ْٝٚ ببعض ا٭قػاّ: ايعكاقرل ا٫غتعا١ْ مبطنع ايتعًِٝ اٱيهذلْٚٞ باؾاَع١
 ٚايهُٝٝا٤ ايطب١ٝ(.

 . ٘ٝتهًٝـ ايط٬ب بعٌُ عح َطدعٞ  َٚٓاقؿتِٗ ؾ 

 .ٚنع احملانطات ع٢ً َٛقع ايه١ًٝ ٚسكط إقذلاسات ايط٬ب ٚايعٌُ عًٞ زضاغاتٗا ٚتٓؿٝصٖا 

 َانٔ كتًؿ١ )َكاْع ٚؾطنات ا٭ز١ٜٚ، ايتسضٜب عًٞ ايسعا١ٜ ٚايتػٜٛل ايسٚا٥ٞ(،يهُإ تطٜٛط َٗاضتِٗ. عطا٤ ايؿطم يًط٬ب بايتسضٜب بأ 

 (َطؾل زيٌٝ امل٪متط عكس امل٪متط ايعًُٞ ايػٟٓٛ يًط٬ب ٫غتعطاض أعاثِٗ ٚتؿذٝع ايط٬ب املتُٝعٜٔ َِٓٗ عًٞ اٱغتُطاض)  5 – 8  ) 
 .ؾ٢ بعض ا٫َج١ً َٔ ايتعًِ ايتعا٢ْٚ ٚايص٣ ٜعٗط 

 .)إدطا٤ بعض اٱَتشاْات إيهذلْٚٝا )ايعكاقرل، ايهُٝٝا٤ ايطب١ٝ، ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ 

 .ظٜاز٠ َػاس١ املهتب١ 

 .٫عتُاز ع٢ً املطادع ايع١ًُٝ ايعامل١ٝ يف بطْاَر ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ 

 ٜسا بدلْاَر ايكٝسي١ املتعاٜس٠ َٔ ايط٬ب املًتشكني بايسضاغ١ بايه١ًٝ ٚؼس ظٜاز٠ اعساز ايكاعات ايسضاغ١ٝ بايه١ًٝ ٫غتٝعات ا٭عساز
 . اٱنًٝٓٝه١ٝ

 

 8 /3  ًُٞٝبطاَر ايتسضٜب يًط٬ب َكك١ُ َٚٛقؿ١ ٚؾكا يٓٛاتر ايتعًِ املػتٗسؾ١ يًدلْاَر ايتع 

  يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚسًكات ؼطم ايه١ًٝ عًٞ زعِ ايتعًِ ايصاتٞ ٚتؿذٝع مماضغت٘ بٛاغط١ ايط٬ب َجٌ ايتسضٜب ايكٝؿ٢
. ٚتػٌٗ ايه١ًٝ شيو يًط٬ب َٔ خ٬ٍ ؽكٝل ( 7 – 8  (َطؾل زيٌٝ ايتعًِ ايصاتٞ) ،( 6 – 8  (َطؾل  زيٌٝ ايتسضٜب ايكٝؿ٢املٓاقؿ١ )

. مت اعساز تٛقٝـ يدلْاَر ايتسضٜب ايكٝؿٞ املعٍُٛ ب٘ يًُكاٍ اـام بايتسضٜب ايكٝؿ٢  عح عٔ املاز٠ ايع١ًُٝبشح ايكاع١ اٱيهذل١ْٝٚ يً
ٚمت اع٬ْ٘ ؾُٝع   22/3/2016َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ بتاضٜذ  اعتُازٙ مبذًؼ ايه١ًٝؼسٜح زيٌٝ زيٌٝ ايتسضٜب ايكٝؿ٢  بايه١ًٝ ٚقس مت 

يتسضٜب بٗا ٚنصيو املػتؿٝسٜٔ َٔ خ٬ٍ ايػاز٠ اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املؿطؾٕٛ عًٞ ايتسضٜب ٚايط٬ب َٚسٜطٟ ايكٝسيٝات اي  هطٟ ا
 ( 8 – 8  (َطؾل  بطْاَر ايتسضٜب ايكٝؿٞ تٛقٝـ)ايه١ًٝ َٛقع ايه١ًٝ اٱيهذلْٚٞ َٚٓتسٟ 

  ٘9 – 8  (َطؾل  ايتسضٜب ايكٝؿ٢ َعتُس٠ ٥٫ش١) املعتُس٠أٖساف ٚٚغا٥ٌ ايتسضٜب ايكٝؿٞ َع١ًٓ ب٥٬شت ) 

ٍ ايع٢َٓ املعتُس َٔ فًؼ ايتسضٜب ايكٝؿ٢ ؼت اؾطاف أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚؾكا يًذسٚ تتبع ايه١ًٝ آيٝات قسز٠ ٚانش١ يتٓؿٝص بطاَر
 ايه١ًٝ.

 

 8 /4  تكِٜٛ ازا٤ ايط٬ب يف ايتسضٜب ٜتِ باغايٝب َتٓٛع١ مبا ٜتٛاؾل َع ْٛاتر ايتعًِ املػتٗسؾ١ 

  يسِٜٗ ٚاي  هب إٔ ٜتُتع بٗا اـطٜر ايكٝسيٞ ٚ تعتُس ايدلْاَر  ايتسضٜب٢ يًط٬ب ٜٗسف إىل ت١ُٝٓ ٚتطٜٛط املٗاضات امل١ٝٓٗ ٚايع١ًُٝ
بكٛض٠ أغاغ١ٝ عًٞ ايتسضٜب بايكٝسيٝات ا٭١ًٖٝ ٚسايٝا هطٟ ايعٌُ عًٞ ظٜاز٠ ايؿطم ايتسضٜب١ٝ باملػتؿؿٝات ٚبعض املعاٌَ ٚ ايٛسسات 

 ( 10 – 8  (َطؾل  ايتسضٜب ايكٝؿ٢ تكطٜط) ٚؾ٢ ايكٝسي١ٝ ا٫ؾذلان١ٝ ايسٚا٥ٞٚيف فا٫ت ايسعا١ٜ ٚايتػٜٛل  اـاق١ ٚؾطنات ا٭ز١ٜٚ

  ّغاع١ تسضٜب قٝؿٞ يًطايب قبٌ ايتدطز )٥٫ش١ ايتسضٜب ايكٝؿٞ املعتُس٠(.  300ٜؿذلط إمتا 

 يف ايُٓاشز املعس٠ بإزاض٠ ؾ٦ٕٛ ايط٬ب، ٜٛدس إغتبٝإ ٯضا٤ ايط٬ب يف ايتسضٜب ايكٝؿٞ َٚسٟ ؾاعًٝت٘ َٚسٟ ايؿا٥س٠ اي  سككٗا ايطايب
 عٓس تكِٝٝ َسٟ ؾاع١ًٝ ايتسضٜب. يف اٱعتباضٚآضا٤ املػتؿٝسٜٔ باْتٗا٤ ؾذل٠ ايتسضٜب. ٚت٪خص آضا٤ ايط٬ب 

  ايكٝؿ٢ َتٓٛع١ ٚتؿٌُ ع٢ً عس٠ ْكاط تتُجٌ ؾ٢ َس٣ أٚ نٝؿ١ٝ  ايتعاٌَ َع املطن٢ . عٌُ َكاٍ ع٢ًُأغايٝب تكِٜٛ ايط٬ب ؾ٢ ايتسضٜب.  

  ٘9 – 8  (َطؾل  ايتسضٜب ايكٝؿ٢ َعتُس٠ ٥٫ش١) املعتُس٠أٖساف ٚٚغا٥ٌ ايتسضٜب ايكٝؿٞ َع١ًٓ ب٥٬شت ) 
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 8 /5  ؾاع١ًٝ ايتسضٜب باغتدساّ ازٚات َٚ٪ؾطات َٛنٛع١ٝ 

  ايتسضٜب ايكٝؿٞ بكٛض٠ ؾعاي١ يف ؼكٝل املدطدات ايتع١ًُٝٝ املػتٗسؾ١ َٔ خ٬ٍ تطٜٛط املٗاضات املهتػب١ يسٟ ايطايب َجٌ ٜػاِٖ بطْاَر
 َٗاض٠ ا٫تكاٍ ٚ ايتعاٌَ َع املطنٞ ٚ ا٫ز١ٜٚ ، انتػاب بعض املٗاضات اٱزاض١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ

  ٚ ٜكِٝ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚ  َٔ املسضغني املػاعسٜٔ عٝح َعاِْٚٝٗهطٟ ايتسضٜب ايكٝؿٞ ؼت إؾطاف ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ
منٛشز اغتُاض٠ ايتسضٜب  ) َسٜط ايكٝسي١ٝ أزا٤ ايط٬ب ع٢ً مناشز َع١ًٓ بإزاض٠ ؾ٦ٕٛ ايط٬ب ٚ ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ خ٬ٍ ؾذل٠ ايتسضٜب

 ( 11 – 8  (َطؾل  ايكٝؿ٢

  ( مخػٕٛ غاع١ يًتسضٜب يف ايكٝسي١ٝ ا٫ؾذلان١ٝ املتٛادس٠ بايه١ًٝ ٚشيو يًط٬ب املتؿٛقني يف املػت٣ٛ ايجايح  50ٜتِ ؽكٝل عسز )
 ( 12 – 8  (ٚايطابع ٜٚتِ خكُِٗ َٔ غاعات ايتسضٜب ايؿع٢ً يهٌ طايب 

 ايتسضٜب ايكٝؿٞ ٱنػاب ايطايب خدلات قٝسي١ٝ كتًؿ١  ٚيف إطاض غعٞ ايه١ًٝ يتشػني ٚتطٜٛط اـدل٠ ايتسضٜب١ٝ يًط٬ب ٚإتػاع فا٫ت
مت ايتٓػٝل َع َطنع زعِ ايكٓاعات ايكػرل٠ ٚاملتٛغط١ ٚبعض ؾطنات ا٭ز١ٜٚ يًعٌُ عًٞ تٛؾرل ؾطم تسضٜب١ٝ يًط٬ب بٗصٙ ايؿطنات 

مناشز َٔ  - ٛؾرل ؾطم تسضٜب١ٝ مماث١ًٚاملكاْع. ٚمت أٜها ايتٛاقٌ َع املطانع ايطب١ٝ املتدكك١ ايتابع١ ؾاَع١ املٓكٛض٠ يًعٌُ عًٞ ت
 ( 13 – 8  ( اـطابات يؿطنات ا٭ز١ٜٚ َٚسٜطٟ املطانع ايطب١ٝ املتدكك١

  نُٔ مت ؽكٝل عسز َٔ املٓح يًط٬ب املتؿٛقني زضاغٝا يًتسضٜب باملعاٌَ ايبشج١ٝ بايه١ًٝ با٭قػاّ ايع١ًُٝ املدتًؿ١ بايه١ًٝ ٚإستػاب شيو
 ( 14 – 8  ( َطؾل َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ ٚا٫قػاّ ايع١ًُٝ-يًطايب غاعات ايتسضٜب ايكٝؿٞ 

  مت املٛاؾك١ عًٞ ؽكٝل عسز َٔ َٓح ط٬ب١ٝ بدلْافٞ بهايٛضٜٛؽ ايعًّٛ ايكٝسي١ ٚايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ يًتسضٜب مبطنع ايبشٛخ
 ( 15 – 8  (َطؾل  َٛاؾك١ َطنع ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ عًٞ تسضٜب ايط٬ب-ايتطبٝك١ٝ ظاَع١ املٓكٛض٠ 

  غاع١ َٔ ايتسضٜب اٱنًٝٓٝهٞ يط٬ب بطْاَر ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ مبػتؿؿٝات داَع١  100ايتعإٚ َع ن١ًٝ ايطب داَع١ املٓكٛض٠ ٱغتٝؿا٤
 املٓكٛض٠ ٚاملطانع ايطب١ٝ املتدكك١ ايتابع١ يًذاَع١.

  ٟايطب ٚايكٝسي١ داَع١ املٓكٛض٠ ٚبٓٗا١ٜ ؾذل٠ ايتسضٜب ايتسضٜب اٱنًٝٓٝهٞ ؼت إؾطاف ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝ  ٚهط
اٱنًٝٓٝهٞ تكّٛ نٌ فُٛع١ َٔ ايط٬ب بتكسِٜ َكاٍ عًُٞ َٚٓاقؿت٘ َع ايػاز٠ املؿطؾني ع٢ً ايتسضٜب. ٜٚتِ عٌُ َطادع١ ٫غتُاضات 

مت عٌُ اغتبٝاْات ٫غتككا٤ ضا٣  ب١ يتععٜعٖا.ايتسضٜب ايكٝؿٞ ٚا٫غتبٝاْات اـاق١ بٗا ٚؼًًٝٗا ملعطؾ١ ْكاط ايهعـ ٚاهاز اؿًٍٛ املٓاغ
  .ايتشًٌَٝٔ ْتا٥ر ايط٬ب ٚاملؿطؾني ٚدٗات ايتسضٜب ؾ٢ ايتسضٜبٛؾكا مل٪ؾطات قسز٠ ٚتتِ ؼًًٝٗا ٚا٫غتؿاز٠ 

 

 8 /6  ايسضدات املدكك١ ٫ْٛاع تكِٜٛ ايط٬ب َتٛاظ١ْ َع ْٛاتر ايتعًِ املػتٗسؾ١ 

  ا٫ختباضات : اٱَتشاْات ايؿك١ًٝايتكِٜٛ بني إختباضات زٚض١ٜ قسز٠ املٛعس باٱناؾ١ يٲختباض ايٓٗا٥ٞؼطم ايه١ًٝ ع٢ً تٓٛع أغايٝب ،
ايع١ًُٝ ٚا٫ختباضات ايؿؿ١ٜٛ. ٜتهح َٔ اي٥٬ش١ تٛظٜع ايسضدات ٚ نٝؿ١ٝ تكِٝٝ املٗاضات املدتًؿ١ يسٟ ايط٬ب مبا وكل ْٛاتر ايتعًِ 

( 576ظًػت٘ ضقِ )ٚقس مت َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ  .( 16 – 8  (َطؾل  هٓذلٍٚ ًَٚشل تعسٌٜ اي٥٬ش٥٫١ش١ اٱَتشاْات ٚ اي  - املػتٗسؾ١
 ع٢ً اعتُاز اغايٝب تكِٜٛ ايط٬ب   28/5/2016بتاضٜذ 

 ملس٠ أغبٛع  تعًٔ ْتا٥ر اٱَتشاْات يف َٛعس أقكاٙ ؾٗط َٔ ْٗا١ٜ ا٫ختباضات ٜٚؿتح َعٗا باب ايتعًُات ٚاٱيتُاغات. 

 

 8/ 7  ع١ًُٝ تكِٜٛ ايط٬ب  

  ًٔيف قٛضت٘ ا٭ٚي١ٝ ثِ ٜعسٍ بعس اقذلاسات  َع بسأ ايؿكٌ ايسضاغ٢ ا٫ٍٚ٫تٓؿطز إزاض٠ ايه١ًٝ بٛنع دسٍٚ ا٫َتشاْات ٚؾكًا ملا تطاٙ بٌ ٜع
يًتػًب ع٢ً ايتعاضض يف َٛاعٝس ا٫َتشاْات بايٓػب١ يًط٬ب املػذًني ملكطضات زضاغ١ٝ َٔ  ا٭غاتص٠ َٔ اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايط٬ب

 منٛشز اؾساٍٚ -ًٜٞ شيو إع٬ٕ اؾساٍٚ ؾ٢ ايكٛضٙ ايٓٗا١ٝ٥ با٭قػاّ ٚيٛسات اٱع٬ْات ٚع٢ً املٛقع اٱيهذلْٚٞ يًه١ًٝ .َػتٜٛات كتًؿ١ 
 ( 17 – 8  (َطؾل  ت ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب ؾ٢ ٖصا ايؿإٔاملكذلس١ َٔ اٱزاض٠ ٚاؾساٍٚ ايٓٗا١ٝ٥ ٚخطابا

 ٚايصٟ بسٚضٙ ٜٓعِ ادطا٤ات ا٫َتشاْات َٔ سٝح اَانٔ ايًذإ ٚتٛظٜع ايؿطم  (  18 – 8  (َطؾل زيٌٝ ازضا٠ ا٫َتشاْات  ه١ًٝتهع اي
 نٓذل٫ٚت كتًؿ١ ٜتٛيٞ نٌ ٚاسس َٓٗا املػ٦ٛي١ٝ ايها١ًَ عٔ ازاض٠ اَتشاْات ٖص٠ ايؿطق١. ٢ايسضاغ١ٝ عً
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 ِاتباع ادطا٤ات ا١َٝٓ يهُإ تاَني ا٫َتشاْات ٚنطاغات ا٫داب١ عٔ ططٜل: ٜت 

 تكٜٛط املاز٠ .1

 ٚنع دسٍٚ يتكٜٛط ا٫َتشاْات يعسّ سسٚخ تساخٌ بني املٛاز املدتًؿ١ + غطؾ١ ككك١ يًتكٜٛط .2

 ٜات سطٜلاٚنع بٛابات سسٜس + طؿ .3

 ضر٪عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بٓؿػ١ بٛقٌ َعٔ ططٜل   -ا٫غت٬ّ َٔ / ايٞ ايهٓذلٍٚ ٜتِ  .4

 عًٞ غطؾ١ ايتكشٝح املطنعٟ ٜٚٛدس ز٫ٚب خام بعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املػ٦ٍٛ عٔ املاز٠ تكشٝح ايٛضم ٜكتكط   .5

 َ٪َٓ٘ متٓع ايسخٍٛ َٔ خ٬شلا ٜتِ تاَني َٓاؾص ٖص٠ ايكاعات عٔ ططٜل تطنٝب ابٛاب سسٜس١ٜ .6

 

 8 /8 ايٝات تكِٜٛ ايط٬ب تهُٔ عساي١ ايتكشٝح ٚزق١ ٚنع ٚضقس ايسضدات 

  ؼطم ايه١ًٝ ع٢ً تكِٜٛ ايط٬ب بأغايٝب َتٓٛع١ َتٛاؾك١ َع اغايٝب ايتسضٜؼ ٚايتعًِ ايت٢ مت اغتدساَٗا ٚكطدات ايتعًِ املػتٗسؾ١
 يًُكطضات ٚؼت٣ٛ تٛقٝـ املكطضات ع٢ً ناؾ١ اغايٝب ايتكِٜٛ املػتدس١َ ْٚػب١ نٌ َٓٗا اىل ايسضد١ ايٓٗا١ٝ٥ يًُكطض َجٌ ا٫َتشإ ايٓعط٣

 ايؿؿ٣ٛ ٚا٫َتشاْات ايسٚض١ٜ ٚأغايٝب تكِٜٛ ا٫ْؿط١ املدتًؿ١ . –ايع٢ًُ  –

  سطقا َٔ ايه١ًٝ ع٢ً ْؿط املكساق١ٝ ٚايؿؿاؾ١ٝ ٚعساي١ ايتكِٜٛ ايط٬ب ؾكس مت ٚنع اغايٝب يتكِٜٛ ايط٬ب ٚمت اعتُاٖا َٔ فًؼ ايه١ًٝ
  28/5/2016ظًػت٘ بتاضٜذ 

 طبٝك١ٝ يتشكٝل ايتٓٛع يف ا٭غ١ً٦ بٗسف ايتأنس َٔ ؼكٝل مجٝع ايٓٛاتر ايتع١ًُٝٝ تهِ ايٛضق١ ا٫َتشا١ْٝ أغ١ً٦ َعطؾ١ٝ َٚٗاض١ٜ ٚت
)خطاب ايػٝس  ،( 19 – 8  (َطؾل  (ٚ قٝؿ٢  منٛشز اَتشاْات ايػ١ٓ املان١ٝ ؾكٌ زضاغٞ أٍٚ ٚثا٢ْ -املػتٗسؾ١ يف اـطٜر بؿهٌ ٥٬َِ 

ا٭غتاش ايسنتٛض ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب يٮقػاّ ايع١ًُٝ يًشطم عًٞ ٚنع ا٭غ١ً٦ اٱَتشا١ْٝ يكٝاؽ َسٟ ؼكل ا٭ٖساف 
 ( 20 – 8  (َطؾل  ايتع١ًُٝٝ املػتٗسؾ١

 اش بعض اٱدطا٤ات َجٌ: ؼسٜس بعض يًشطم عًٞ ؾؿاؾ١ٝ ْتا٥ر ا٫َتشاْات ايؿؿ١ٜٛ ٚنُإ عساي١ ايتكِٝٝ، قاَت إزاض٠ ايه١ًٝ بإؽ
هُإ ايكٛاعس يًٝتعّ بٗا ايػاز٠ املُتشٕٓٛ َٔ أ.ٖـ.ت عٓس تكِٝٝ ايط٬ب عٝح ٜتِ تكِٝٝٝ املٗاضات ايع١ًُٝ ٚايتطبٝك١ٝ ٚاملٗاض١ٜ يًط٬ب ي

ًٜتعّ نٌ طايب بايًذإ ايؿؿ١ٜٛ  . نُا ؼعط ا٭قػاّ ايع١ًُٝ تػٝرل ايًذإ ايؿؿ١ٜٛ يًط٬ب عٝح(ILOs)ؼكل ْٛاتر ايتعًِ املػتٗسؾ١ 
املعًٔ عٓٗا بايكػِ ايعًُٞ، ٚيف بطْاَر ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ ٜ٪زٟ ايطايب ا٫َتشإ ايؿؿٗٞ أَاّ ؾٓتني ٚؼتػب زضد١ اَتشإ ايؿؿٗٞ 

 . تٛغط ايسضدات َٔ ايًذٓتنيملايٓٗا١ٝ٥ 

  ( ِ573ٚقس مت ؼسٜس َعاٜرل َٛسس٠ يتعُِٝ ايط٬ب أثٓا٤ ا٫َتشاْات ايؿؿ١ٝٗ ٚمت اعتُازٖا َٔ فًؼ ايه١ًٝ ضق)  22/3/2016بتاضٜذ 

 ٫تعتُس ا٭قػاّ ع٢ً أعها٥ٗا  ؾكط يف إدطا٤ اٱختباضات بٌ إٔ اي٥٬ش١ تػُح بإؾذلاى ممتشٓني َٔ خاضز اؾاَع١ َٔ ايهًٝات املٓاظط٠ أ ٚ
ايسضدات نُا ٜتِ عطض املكطض عًٞ املطادع اـاضدٞ ٱبسا٤ ايطأٟ يف نٌ َٔ نًٝات زاخٌ اؾاَع١ بٗا أقػاّ َتٓاظط٠ يًتأنس َٔ سٝاز١ٜ ٚنع 

مناشز َٔ تؿهٌٝ  -(  21 – 8  (َطؾل  منٛشز إغتط٬ع ضأ٣ املُتشٔ اـاضد٢ ؾ٢ املكطض ٚايٛضق١ اٱَتشا١ْٝ -املكطض ٚايٛضق١ اٱَتشا١ْٝ.  َٔ
 ( 22 – 8  ( ؾإ املُتشٓني اـاضدٝني

 ٍٜٚتِ َطادع١ ايٛضق١ ا٫َتشا١ْٝ َٔ ايساخٌ يف نٌ نٓذل 

 ا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ(مناظز ا٫قاضب ) عسّ تهاضب املكاحل َع اعه 

  ٜتِ تٛثٝل ْتا٥ر ا٫َتشاْات مبا ٜتٝح ا٫ستؿاظ بايٓتا٥ر َ٪١َٓ ٚقاب١ً ي٬غتسعا٤ عٓس اؿاد١ 

  يهٌ ْتٝذ١ َٛقع عًٞ ؾبه١ ا٫ْذلْت ٫ٚ ٜتِ ايسخٍٛ ايٝٗا ا٫ عٔ ططٜل ض٥ٝؼ ايهٓذلٍٚ ٜٚٛدس قٛض٠ َٛقع١ َٔ ْتٝذ١ ايهٓذلٍٚ وتؿغ
   ٚايتعًِٝ ) ًَـ اعُاٍ ايهٓذل٫ٚت(بٗا ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايط٬ب 
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 8 /9 تعًُِٗ تسعِ ايتكِٜٛ يف اضا٥ِٗ عٔ يًط٬ب ايطادع١ ػص١ٜايت 

 ايط٬ب بٓتا٥ر ا٫َتشاْات املدتًؿ١ عدل َٛقع ايه١ًٝ ا٫يهذل٢ْٚ ٜٚتِ عطض ْتا٥ر  اسكا١ٝ٥ ا٫َتشاْات يًُكطضات املدتًؿ١ ع٢ً  ه١ًٝتعًِ اي
فًؼ ايه١ًٝ ايص٣ ٜٛق٢ باضغاشلا ي٬قػاّ ايع١ًُٝ ٫ؽاش ا٫دطا٤ات ايتكشٝش١ٝ اي٬ظ١َ إ ٚدست ٚتػتدسّ ْتا٥ر ا٫َتشاْات نُ٪ؾط 

٭نازمي٢ ٚبٓا٤ًا ع٢ً ْتا٥ر ا٫َتشاْات نُ٪ؾط ملػت٣ٛ ايتشكٌٝ ا٫نازمي٢ ٚبٓا٤ ع٢ً ْتا٥ر ا٫َتشاْات نُ٪ؾط ملػت٣ٛ ملػت٣ٛ ايتشكٌٝ ا
مت ٚنع قٛاعسز َٓع١ُ يًتػذٌٝ يًط٬ب املتؿطغني سطقا  2015/2016ايتشكٌٝ ا٭نازمي٢ ، ٚبٓا٤ ع٢ً ْتا٥ر ا٫َتشاْات يًعاّ اؾاَع٢ 

ٚايص٣ أقط بهطٚض٠ تؿعٌٝ زٚض املطؾس ا٭نازمي٢ َع ٖ٪٤٫  25/9/2016 اعتُازٖا َٔ فًؼ ايه١ًٝ بتاضٜذ ٚمتع٢ً َػتكبًِٗ َٚٓع ؾكسِٖ 
 (23-8) َطؾل ايط٬ب ٚنطٚض٠ َتابععتِٗ أنازميٝا ٚٚنعِٗ ؼت امل٬سع١ 

  ؿكٌ ايكٝؿ٢ يًط٬ب عٝح ٜتِ اتاس١ ؾطق١ ايتشػني يف اي 31/7/2017نُا مت تعسٌٜ ايكٛاعس يف فًؼ اؾاَع١ ظًػت١ بتاضٜذ
 (   65اىل    60أٚ أقٌ ( ٚشيو يًتػذٌٝ يف املكطضات ايسضاغ١ٝ اؿاقًني ؾٝٗا ع٢ً زضدات َٔ  )  2اؿاقًني ع٢ً َعسٍ تطان٢ُ )  

  ٜتِ تكسِٜ ؾها٣ٚ ايط٬ب )املكطضات ٚابسا٤ ايطاٟ عٔ اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ( إىل َهتب أ.ز/ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب
 يسضاغتٗا ٚايطز عًٝٗا 

  ٜتِ تكسِٜ ؾها٣ٚ ايط٬ب )املكطضات ٚابسا٤ ايطاٟ عٔ اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ( إىل َهتب أ.ز/ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب
 يسضاغتٗا ٚايطز عًٝٗا 

 

 8 /10 ِْٜٛتا٥ر تكِٜٛ ايط٬ب ٜػتؿاز َٓٗا يف تطٜٛط ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚاغذلاتٝذ١ٝ ايتسضٜؼ ٚايتعًِ ٚايتك 

بتشًٌٝ ْتا٥ر ا٫َتشاْات يًُكطضات املدتًؿ١ يًُػتٜٛات ٚايؿطم ايسضاغ١ٝ املدتًؿ١ ٚعطض اسكا٥ٝات ْتا٥ر ا٫َتشاْات ع٢ً  ه١ًٝكّٛ ايت
 فًؼ ايه١ًٝ ٚاعتُاز تكاضٜط املكطات ايص٣ ٜٛنح ْػب ايٓذاح ٚايطغٛب ٜٚٛنح فًؼ ايه١ًٝ باضغاٍ اسكا٥ٝٝات ايب١٦ٝ اىل ا٫قػاّ ايع١ًُٝ

ًٌٝ ْتٝذ١ ا٫َتشاْات باملٛاز ايت٢ ٜكّٛ ايكػِ بتسضٜػٗا ٚؼسز اٚد٘ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا يتطٜٛط ايدلاَر ٚاملكطضات ايسضاغ١ٝ املع١ٝٓ يسضاغ١ ؼ
 ٚاغذلاتٝذ١ٝ ايتسضٜب ٚايتعًِٝ ٚؾكا يًٓتا٥ر .

 

 8/11    قٛاعس ايتعاٌَ َع تعًُات ايط٬ب َٔ ْتا٥ر ايتكِٜٛ َٛثك١ َٚع١ًٓ 

  َٔ يًتعاٌَ َع ايتعًُات َٔ ْتا٥ر ا٫َتشاْات ؾ٢ نٌ  28/5/2016( بتاضٜذ 576فًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ ضقِ )ٖٓاى آيٝات َعتُس٠ َٚٛثك١
 .ؾكٌ زضاغ٢ 
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 ْكاط ؼتاز اىل ؼػني:
  ٌَايهجاؾ١ ايط٬ب١ٝ ايعا٥س٠ ؾ٢ املسضدات ٚاملعا 

  عسّ ٚدٛز اغذلاتٝذ١ٝ ٚانش١ حملاضب١ ايسضٚؽ اـكٛق١ٝ 

  قكٛض زٚض ايتعًِٝ ا٫يهذل٢ْٚ ٚايتعًِ ايصات٢ ي٬ضتكا٤ مبػت٣ٛ ايط٬ب ايؿهط٣ ٚاملٗاض٣ 

  ق١ً عسز املكطضات ا٫يهذل١ْٝٚ 

 ْكاط ايتُٝع: 
 ٚدٛز اغذلاتٝذ١ٝ يًتسضٜب ٚايتعًِ َع١ًٓ َٚعتُس٠  -1

 املكطضات ايسضاغ١ٝ بٗا أغايٝب َتٓٛع١ يت١ُٝٓ ايتعًِ ايصات٢  -2

 ٖٓاى ادطا٤ات تتِ يهُإ ايعساي١ ٚعسّ ايتُٝع بني ايط٬ب  -3

 ٚدٛز َطادع١ زٚض١ٜ ٫غذلاتٝذ١ٝ ايتسضٜب ٚايتعًِ بٓا٤ ع٢ً تكاضٜط ا٫َتشاْات ٚتكاضٜط املطادعني اـاضدٝني  -4

 يط٬ب١ٝ . ْٚاز٣ اجمل١ً َٚهتب ايبشٛخ ٚا٫بتهاضات اتؿذٝع ايط٬ب ع٢ً ايبشح ايع٢ًُ َٔ خ٬ٍ امل٪متط ايع٢ًُ يًطايب  -5

 ٚدٛز قٛاعس َٛثك١ َٚع١ًٓ يًتعاٌَ َع تعًُات ايط٬ب َٔ ْتا٥ر ايتكِٜٛ  -6
  ًُ٘عس تعًٔ ْتا٥ر اٱَتشاْات يف َٛعس أقكاٙ ؾٗط َٔ ْٗا١ٜ ا٫ختباضات ٜٚؿتح َعٗا باب ايتعًُات ٚاٱيتُاغات ٜٚتًك٢ ايطايب ضزًا عًٞ تع

مناشز ؾع١ًٝ يتعًُات  -٦ٕٛ ايط٬ب أٚ َٔ خ٬ٍ َهتب ٚنٌٝ ايه١ًٝ يف املٛعس املكطضأقك٢ أغبٛعني َٔ تاضٜذ تكسِٜ ايتعًِ ٚىطط ب٘ عدل ؾ
 ( 24 – 8  (َطؾل  ايط٬ب ٚايطز عًٝٗا يًػ١ٓ املان١ٝ )ؾكٌ زضاغٞ أٍٚ ٚثاْٞ(

 ٚخ٬ف تعطض ْتا٥ر ا٫َتشاْات يتشًًٝٗا ع٢ً ا٭قػاّ ٚ ع٢ً ايًذ١ٓ ايعًٝا يًُٓاٖر ٱعاز٠ ايٓعط يف ططم ايتسضٜؼ ٚايتكِٜٛ َٚس٣ ؼكل املعاٜرل 
اغٞ شًٌٝ ايبٝاْٞ اٱسكا٥ٞ يٓتا٥ر اٱَتشاْات يًعاّ ايسضايت -شيو َٔ قطاضات تكشٝشٝ٘ يًُػاض إٕ يعّ ا٭َطٚمناشز َٔ ؼًٌٝ ا٫َتشاْات 

 .(  25 – 8  (َطؾل  املٓتٗٞ

 اعاز٠ َطادع١ ايٛضق١ ا٫َتشا١ْٝ يًتانس َٔ تكشٝح مجٝع ا٫غ١ً٦ َٚطادع١ ايسضدات ٚاجملُٛع 

 ٚاٱسكا٥ٝات عًٞ ؾ١ٓ املُتشٓني َٔ ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايكا٥ُني بايتسضٜؼ ملطادعتٗا متٗٝسا يعطنٗا  تعطض ْتا٥ر اٱَتشاْات
 ٫عتُازٖا.عًٞ فًؼ ايه١ًٝ 
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 : ايط٬ب ٚ اـطهٕٛ  9َعٝاض 
 

بتكسِٜ ايسعِ ٚاٱضؾاز  ه١ًٝقٛاعس َع١ًٓ ٚعازي١ يكبٍٛ ايط٬ب ٜتِ َطادعتٗا زٚضٜا ، ٚتعٌُ عًٞ دصب ايط٬ب ايٛاؾسٜٔ ، ٚتًتعّ اي ه١ًٝيً

يًط٬ب ، ٚتهؿٌ َؿاضنتِٗ يف قٓع ايكطاض ، ٚتؿذع ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ ، ٚؼطم عًٞ قٝاؽ آضا٤ ايط٬ب ، ٚتعٌُ عًٞ اغتُطاض١ٜ ايتٛاقٌ َع 

 اـطهني .

 ايتكِٝٝ ايصاتٞ :

 غرل َػتٛف َػتٛف دع٥ٝا َػتٛف َ٪ؾـــــــط ايتكٝــٝـــِ

ع ايط٬ب عًٞ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚايتدككات قٛاعس قبٍٛ ٚؼٌٜٛ ٚتٛظٜ -1
    ٚانش١ ٚعازي١ َٚع١ًٓ .

    أغايٝب ؾاع١ً ؾصب ايط٬ب ايٛاؾسٜٔ . ه١ًٝيً -2

ْعاّ َتهاٌَ ٚ ؾعاٍ يسعِ ايط٬ب َازٜا ٚادتُاعٝا ٚقشٝا ٜٚتِ  ه١ًٝيً -3
    تعطٜـ ايط٬ب ب٘ بٛغا٥ٌ َتعسز٠ .

ْعاّ ؾعاٍ يًسعِ ا٭نازميٞ يًط٬ب ٚتكسّ شلِ خسَات ايتٛدٝ٘  ه١ًٝيً -4
    املٗين .

آيٝات ؾاع١ً يسَر شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ يف اجملتُع ايط٬بٞ  ه١ًٝيً -5
   َٚطاعا٠ ١َ٤٬َ اٱْؿا٤ات ٚايتذٗٝعات .

 

    ٚدٛز متجٌٝ يًط٬ب يف ايًذإ شات ايك١ً . -6

املٛاضز امل١ُ٥٬ َٔ سٝح  ه١ًَٝتٓٛع١ ، ٚتٛؾط شلا ايا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ  -7
    ا٭َانٔ ٚايتذٗٝعات ٚاٱؾطاف .

ٚاؽاش اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ  ٚغا٥ٌ َٓاغب١ يكٝاؽ آضا٤ ايط٬ب ، ه١ًٝيً -8
    يسضاغتٗا ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايٓتا٥ر يف اؽاش اٱدطا٤ات ايتكشٝش١ٝ .

تٛاقٌ َعِٗ ، ٚقٛاعس بٝاْات خاق١ آيٝات ملتابع١ اـطهني ٚاي ه١ًٝيً -9
    بِٗ ؼسخ بكٛض٠ زٚض١ٜ .

تٛؾط بطاَر يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٚايتعًِٝ املػتُطٚؾكا ٫ستٝادات  ه١ًٝاي -10
   ٚتطٛضات غٛم ايعٌُ .
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 ايط٬ب ٚاـطهٕٛ -9
 

  نُا تكّٛ بايعٌُ ع٢ً تأقٌٝ ايع٬ق١  .ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝؼطم ايه١ًٝ ع٢ً تٛؾرلؾطم ايتعًِ املتهاؾ١٦، ٚتكسِٜ ايسعِ ٚاٱضؾاز، ٚتؿذٝع

 .بايط٬ب ست٢ بعس ؽطدِٗ

 

 9/1  غٝاغات قبٍٛ ٚؼٌٜٛ ٚتٛظٜع ايط٬ب 

 .2009غٝاغات ايكبٍٛ  ( 1-9)َطؾل ْعِ قبٍٛ ٚؼٌٜٛ ٚتٛظٜع ايط٬ب   

  ٍٜٛكطٖا اجملًؼ ا٭ع٢ً يًذاَعات .ؾٓتٝذ١ شلصٙ ايػٝاغات ع٢ً قٛاْني  ٚ إضؾازات  َهتب تٓػٝل ايكبٍٛ  ٚاي  بايه١ًٝ تعتُس غٝاغات  ايكب

 ٚد٘ ًٜتشل غٜٓٛا بدلْاَر بهايٛضٜٛؽ ايكٝسي١ عسز نبرل  ٜؿٛم إَهاْات ايه١ًٝ اٱغتٝعاب١ٝ ٚ املاز١ٜ ٚ ايبؿط١ٜ ٚ ٖصا ب٬ ؾو ٜكـ عا٥كًا يف

 ؼكٝل ايػاٜات ٚ ا٭ٖساف اٱغذلاتٝذ١ٝ يًه١ًٝ ع٢ً ايٛد٘ ا٭نٌُ.

 ؽط٢ ٖصا ايعا٥ل ٚ يتشكٝل ا٭ٖساف اٱغذلاتٝذ١ٝ َع ٚدٛز غٝاغات ايكبٍٛ اؿاي١ٝ ؾإٕ ايه١ًٝ ًَتع١َ غٜٓٛا باٯت٢: ٚيًُػا١ُٖ ؾ٢ 

         بطاَر تعطٜؿ١ٝ يًط٬ب قبٌ ايكبٍٛ )ايّٝٛ ايتعطٜؿ٢ يًه١ًٝ(. ٜتٛيٞ نٌ قػـِ عـطض احملتـ٣ٛ ايعًُـ٢ ٚإَهاْـات ايهًٝـ١  امل٪غػـ١ٝ

 (2-9)َطؾل  بايه١ًٝ عٔ ضغب١ ٚاقتٓاع ٚايتسضٜػ١ٝ يٝدتاض ايطايب ايسضاغ١

 .تطبٝل ْعاّ ايؿٝسٜٛ نْٛؿطؽ يف احملانطات يًتػًب ع٢ً ظٜاز٠ عسز ايط٬ب 

  املعتُس٠َطادع١ َعاٜرل ا٭زا٤ ٚاملٗاضات يًدطهني يف ن٤ٛ َتطًبات غٛم ايعٌُ احمل١ًٝ ٚاٱق١ًُٝٝ َٚكاضْتٗا مبعاٜرل اؾٛز٠. 

 اٱنًٝٓٝه١ٝ. اٱغتؿاز٠ َٔ َٛاضز بطْاَر ايكٝسي١ 

   ايتٛاقٌ َع اؾٗات املع١ٝٓ ٚ َٓٗا ايػٝس ا٭غتاش ايسنتٛض ض٥ٝؼ اؾاَع١ ٚ ْكاب١ ايكٝازي١ يًعٌُ ع٢ً ٚنع سًٍٛ ٚاقع١ٝ ٚ َٛنـٛع١ٝ

 يًتػًب ع٢ً اٯثاض ايػًب١ٝ املذلتب١ ع٢ً ظٜاز٠ أعساز ايط٬ب املكبٛيني.

 ا٭زا٤ اي٬ظ١َ يًط٬ب َـٔ خـ٬ٍ ٚسـس٠ نـُإ اؾـٛز٠  ٚؾـإ املطادعـ١        تؿعٌٝ آيٝات ٚ إدطا٤ات املطادع١ ايساخ١ًٝ ٚتطٜٛط َعاٜرل 

 ايساخ١ًٝ.

   إدطا٤ات غٝاغات قبٍٛ ٚتٛظٜع ايط٬ب عًٞ ايدلاَر ايسضاغ١ٝ َع١ًٓ بسيٌٝ ايطايب ٚايٓؿطات ايتعطٜؿ١ٝ ٚيف قٛض٠ ْؿطات اع١ْٝ٬ َٚعًكات

 ١ٝ اٱيهذلْٚٞ. بًٛسات اٱع٬ٕ بايه١ًٝ َٚهاتب ؾ٦ٕٛ ايط٬ب ٚعًٞ َٛقع ايهً

http://pharfac.mans.edu.eg/index.php?lang=arزيٌٝ  .ٚايًكا٤ات ايط٬ب١ٝ خ٬ٍ ايؿٗط ا٭ٍٚ يًسضاغ١ ٚتتػِ بايؿؿاؾ١ٝ

 (3-9)َطؾل  ٚ ايٓؿطات ا٫ع١ْٝ٬. 2016-2015ايطايب يًعاّ اؾاَع٢  

  ٚ ٜتِ إْٗا٤ إدطا٤ات ايتشٌٜٛ يف ٚقت َٓاغب مبا ٫ ٜ٪ثط عًٞ وسز فًؼ ايه١ًٝ  ايعسز ا٭قك٢ يًط٬ب احملٛيني َٔ ٚ إىل ايه١ًٝ

 قهط فًؼ ايه١ًٝ ٚاي٥٬شتني( 4-9)َطؾل اْتعاَِٗ يف ايسضاغ١

 :غٝاغات إدطا٤ات ايتشٌٜٛ بني ايهًٝات ٚانش١ ٚ َع١ًٓ َٔ خ٬ٍ املٛقع اٱيهذل٢ْٚ 

1- http://pharfac.mans.edu.eg/main_menu_details.php?id=72&lang=ar&flag=sub 

 زيٌٝ ايطايب ٚ اي٬ؾتات اٱع١ْٝ٬ بإزاض٠ ؾ٦ٕٛ ايط٬ب.-2   
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  وسز فًؼ ايه١ًٝ أعساز ايط٬ب املكبٛيٝني يًسضاغ١ باملػتٟٛ ا٭ٍٚ بدلْاَر ايكٝسي١ اٱنًٓٝه١ٝ ٚ ٜتِ ايذلتٝب ٚؾكا جملُٛع ايطايب

ا٤ ٚا٭سٝا٤ ٚيف ساي١ ايتػاٟٚ تتِ املؿان١ً طبكا يسضدات ٝدات َازتٞ ايهُٝبايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚيف ساي١ ايتػاٟٚ تتِ املؿان١ً طبكا جملُٛع زض

 قهط فًؼ ايه١ًٝ. (5-9)َطؾلَاز٠ ايًػ١ ا٫لًٝع١ٜ 

 .إعساز غٝاغ١ ٚانش١ َٚع١ًٓ يتشٌٜٛ ايط٬ب َٔ ايدلْاَر ايعازٟ إىل بطْاَر ايكٝسي١ اٱنًٓٝه١ٝ ٚايعهؼ 

 2017/  2016 يف ايعاّ اؾاَعٞ يف بطْاَر ايكٝسي١ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ باملػتٟٛ ا٭ٍٚ  بٝإ  باملكبٛيني

 اٱمجايٞ بٝإ املكبٛيني اؿاي١

 أ
 933 ثا١ْٜٛ عاَـــــ١ عًّٛ

 57 ؾٗازات َعازي١

 -- قٛيٕٛ   ب

 7 ٚاؾسٕٚ ز

 75 ايباقٕٛ ي٬عاز٠ ز

 1072 اٱمجايٞ

 

  اي  قُُتٗا إزاض٠ ؾ٦ٕٛ ايط٬ب اي  هب اغتٝؿا٩ٖا عٓس  (6-9)َطؾل  ايتشٌٜٛ يًط٬ب ؾ٢ ايػٓٛات ا٭ع٢ًيف ن٤ٛ ؼًٌٝ اغتُاض٠

% َٔ ايتش٬ٜٛت 10%  َٔ ايتش٬ٜٛت َٔ ايه١ًٝ تهٕٛ بػبب ظطٚف أغط١ٜ تطتبط بإقا١َ ا٭غط٠ ٚ  90ايتشٌٜٛ َٔ ايه١ًٝ أٚ إيٝٗا تبني إٔ 

 عتكاز  إٔ ق١ُٝ ايؿٗاز٠ اي  متٓشٗا ايه١ًٝ ـطهٝٗا عاي١ٝ ملا شلا َٔ زلع١ طٝب١ يف غٛم ايعٌُ.إيٞ ايه١ًٝ تطتبط بطغب١ احملٛيني  ٫

 . مت ايتػًب ع٢ً َؿه١ً ظٜاز٠ عسز ايط٬ب باملعاٌَ عٔ ططٜل تكػِٝ ايط٬ب ع٢ً فُٛعات قػرل٠ 

  ٚيًتػًب عًٞ ْكل ايكسض٠ اٱغتٝعاب١ٝ يًط٬ب باملسضدات قاَت إزاض٠ ايه١ًٝ با٫ت٢  : 

 2016/2017اؾسٍٚ ايسضاغ٢ يًعاّ  (7-9)َطؾل  بتكػِٝ ايسؾع١ إىل فُٛعتني  أٚ أنجط يهٌ فُٛع١  دسٚشلا اـام .1

 ظٜاز٠ عسز َعاٌَ ط٬ب ايدلْاَر ايعاز٣ بايهًٝ٘ ٚتتِ ايسضاغ١ باملعاٌَ اغبٛعٝا. .2

 ٚ ايهُٝٝا٤ ايطب١ٝ. منٛشز  َكطض ايعكاقرل ايعاّ (8-9)َطؾل إعساز احملانطات إيهذلْٚٝا ٚضؾعٗا ع٢ً َٛقع َٚٓتس٣ ايه١ًٝ   .3

ٚمت ا٫ْتٗا٤ َٔ  َب٢ٓ )ٖـ( ًَشل مبب٢ٓ )ز( يتكًٌٝ نجاؾ١ ايط٬ب ؾ٢  مت ؽكٝل َب٢ٓ )ز( ًَشل خام بدلْاَر ايكٝسي٘ ا٫نًٝٓٝهٝ٘  .4

 .املعاٌَ ٚاملسضدات
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 9/2  ٕٚايط٬ب ايٛاؾس 

 ً١ تتهــُٔ ايبٝاْــات املدتًؿــ١ اـاقــ١ بــايط٬ب ايٛاؾــسٜٔ  بدلْــاَر ايكــٝسي١  تكــّٛ ايهًٝــ١ بإعــساز قٛاعــس بٝاْــات ضزلٝــ١ َؿكــ

 (9-9)َطؾل عدل ايػٓٛات ايج٬خ املان١ٝ بدلْاَر ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ اٱنًٝٓٝه١ٝ.ٜٛنح اؾسٍٚ ايتايٞ أعساز ايط٬ب ايٛاؾسٜٔ 

 ايعسز ايعاّ
 تٛظٜع ايٛاؾسٜٔ تبعًا يًذ١ٗ املٛؾس٠

 ايبشطٜٔ ايعطام َايٝعٜا ؾًػطني

2016  /2017  10 1 7 1 1 
2015/2016 10 1 8 1 -- 
2014/2015 15 -- 15 -- -- 

 ٟٜٛنح . (10-9)َطؾل  تكّٛ ايه١ًٝ بإعساز قٛاعس بٝاْات ضزل١ٝ َؿك١ً تتهُٔ ايبٝاْات املدتًؿ١ اـاق١ بايط٬ب ايٛاؾسٜٔ بايدلْاَر ايعاز

 عدل ايػٓٛات ايج٬خ املان١ٝ بايدلْاَر ايعازٟ اؾسٍٚ ايتايٞ أعساز ايط٬ب ايٛاؾسٜٔ

 تٛظٜع ايٛاؾسٜٔ تبعًا يًذ١ٗ املٛؾس٠ ايعسز ايعاّ
 ايعطام دٓٛب ايػٛزإ ايكَٛاٍ  ايػٛزإ  غٛضٜا ؾًػطني

2016   /2017  80 1 74 1 3 -- 1 
2015 / 2016   70 1 66 -- -- 2 1 
2014 / 2015 55 -- 53 -- -- -- 2 

  تتب٢ٓ ايه١ًٝ آيٝات ؾصب ايط٬ب ايٛاؾسٜٔ يًسضاغ١ بايه١ًٝ َٔ خ٬ٍ اؾاَع١ عٔ ططٜل عٌُ ّٜٛ ملًتك٢ ايٛاؾسٜٔ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١

بٍٛ ملتابعتِٗ  ٚتكّٛ اؾاَع١ مبداطب١ املًشكني ايجكاؾٝني بػؿاضات ايب٬ز املٛؾس٠ ٚ إع٬َِٗ بايدلاَر ايتع١ًُٝٝ اي  تكسَٗا ْٚعاّ ايك

 ٬ع ضأٟ ايػؿاضات املٛؾس٠ يف اـس١َ ايتع١ًُٝٝ اي  تكسّ ملٛؾٛزٜٗا. ٚاغتط

   9)َطؾل  ( 21/8/2016،  2/2016مت إْؿا٤ َهتب ايٛاؾسٜٔ بايه١ًٝ يطعا١ٜ ايط٬ب ايٛاؾسٜٔ ٚتكسِٜ ناؾ١ اـسَات ) َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ-

 َطؾل يف اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ . (11

 ٚمت عكس يكا٤ َع ٚؾس ايػؿاض٠  2014/2015ٚقس مت ظٜاض٠ ٚؾس َايٝع٣ اىل ايه١ًٝ خ٬ٍ ايعاّ اؾاَع٢  نُا مت اْؿا٤ َهتب ايع٬قات ايسٚي١ٝ

 يبشح غبٌ ايتعإٚ ٚآيٝات دصب ايط٬ب املايٝعٜني. 6/9/2016املايٝع١ٜ يف 

 9/3  َازًٜا ٚادتُاعًٝا ٚقشًٝا  زعِ ٚضعا١ٜ ايط٬ب 

 طٚف ٚ استٝادات ايط٬ب ايؿع١ًٝ.ظْطاّ يًسعِ ايط٬بٞ ٜؿٌُ اـسَات املاي١ٝ ٚاملاز١ٜ ٚايكش١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ تطاعٞ ؾٝ٘  ه١ًٝتٛؾط اي

 ايسعِ املايٞ ٚاملازٟ

 .ميهٔ يًطايب اؿكٍٛ ع٢ً ايسعِ املاز٣ َٔ قٓسٚم ايتهاؾٌ اٱدتُاع٢ بايتكسّ ببشح إدتُاعٞ يكػِ  ؾ٦ٕٛ ضعا١ٜ ايط٬ب 

  قٓسٚم ايتهاؾٌ اٱدتُاع٢ َكسض ٖاّ يتشكٝل َبسأ ايتهاؾٌ اٱدتُاع٢ بني ايط٬ب ايػرل قازضٜٔ ع٢ً َٛاق١ً تعًُِٝٗ اؾاَع٢ ٭غباب

 إقتكاز١ٜ عٔ ططٜل َٓشِٗ َػاعسات َاز١ٜ أٚ ع١ٝٓٝ 

 :ٜػتشل ايطايب زعِ قٓسٚم ايتهاؾٌ ؾ٢ اؿا٫ت ا٭ت١ٝ 

 ًُٝٝ١ كتًؿ١.ٚدٛز عسز َٔ ا٭خ٠ٛ ي٘  يف َطاسٌ تع 

 .ٚؾا٠ ٚىل أَط ايطايب أٚ َطن٘ مبطض َعَٔ ٚ ٫تعٌُ ا٭ّ باؿه١َٛ أٚ بايكطاع اـام 

  .اٱعاق١ ايه١ًٝ أٚ اؾع١ٝ٥ يًطايب 
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  (12-9)َطؾل .  2016/2017تؿهٌٝ فًؼ قٓسٚم ايتهاؾٌ ا٫دتُاع٢ بايه١ًٝ يًعاّ اؾاَع٢ 

 غ١ٝ ٚؾطا٤ ايهتب ايسضاغ١ٝ ٚغساز ضغّٛ اٱقا١َ باملس١ٜٓ اؾاَع١ٝ َٚػاعسات ْكس١ٜ ٜٚتُجٌ ايسعِ املايٞ ٚاملازٟ يف غساز املكطٚؾات ايسضا

 ٚؾطا٤ ٬َبؼ ٚع٬ز اٚ ْعاضات طب١ٝ َٔ َٝعا١ْٝ قٓسٚم ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ.

  ّٛا٫قا١َ باملس١ٜٓ نُا ٜؿٌُ ايسعِ ايط٬بٞ تدلعات َاز١ٜ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يػساز ايطغّٛ ايسضاغ١ٝ ٚؾطا٤ ايهتب اؾاَع١ٝ ٚضغ

 اؾاَع١ٝ ٚايع٬ز.

  ٞ(13-9َطؾل ) 2016/2017بٝإ باملػاعسات ايع١ٝٓٝ اي  قسَت يًط٬ب ايػرل قازضٜٔ يف ايعاّ اؾاَع 

 ايطعا١ٜ اٱدتُاع١ٝ ٚ ايكش١ٝ    

  قعٛبات.تتٝح ي٘ ؾطم َٛاق١ً زضاغت٘ بسٕٚ   تكسّ ايه١ًٝ ناؾ١ اـسَات اٱدتُاع١ٝ اي  وتادٗا ايطايب ٚاي 

 . ٌَتعٜٚس ايعٝاز٠ ايطب١ٝ بايه١ًٝ باملػتًعَات ايطب١ٝ اي٬ظ١َ يًطٛاض٨ ايعاز١ٜ ٚطٛاض٨ إقابات املعا 

 ا٫تكاٍ املباؾط مبػتؿؿ٢ ايطًب١ عٔ ططٜل ٫غًهٞ خام بايه١ًٝ ي٬غتدساّ يف اؿا٫ت ايطاض١٥ 

 ٫ٜٚٛدس بايه١ًٝ شٟٚ إستٝادات خاق١ ْعطًا يطبٝع١ ايسضاغ١ بٗا. 

 ْؿا٤ َهتب ايتٛدٝ٘ ٚايسعِ ايط٬ب٢ ـس١َ ٚتكسِٜ ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٚايكش١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ.مت إ 

 9/4     ايسعِ ا٭نازميٞ يًط٬ب 

 ضعا١ٜ ايط٬ب املتؿٛقني ٚاملتعجطٜٔ

 املتؿٛقني خ٬ٍ ايػٓٛات تطٛض ْػب١ ايط٬ب ٛقني ٚاملبسعني ٚاملتعجطٜٔ ٜٚتِ ؼسٜس َعسٍ ٚنعت ايه١ًٝ قٛاعس َٛثك١ يتشسٜس ايط٬ب املتؿ

 ايػابك١.

   (14-9)َطؾل ٚنعت ايه١ًٝ آي١ٝ َٛثك١ يًتعاٌَ َع ايط٬ب املتؿٛقني زضاغًٝا ٚنصيو املتُٝعٜٔ با٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ 

 إخل .........تكسٜطاي ايسعِ املاىل ٚايطعا١ٜ ايع١ًُٝ ٚاؾٛا٥ع ٚؾٗازات َٚٓٗا تػتدسّ ايه١ًٝ ٚغا٥ٌ َتٓٛع١ يسعِ ٚؼؿٝعايط٬ب املتؿٛقني. 

 تهطِٜ أٚا٥ٌ ايؿطم ايسضاغ١ٝ ٚأٚا٥ٌ ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ؾ٢ سؿٌ ختاّ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ غًٜٓٛا. .1

 تهطِٜ ط٬ب ايبهايٛضٜٛؽ ا٭ٚا٥ٌ ؾ٢ سؿٌ اـطهني.  .2

 ٜتِ َٓح ايط٬ب ايعؿط٠ ا٭ٚا٥ٌ يف نٌ ؾطق١ زضاغ١ٝ ؾٗازات تكسٜط َٚهاؾآت ْكس١ٜ. .3

يط٬ب ن١ًٝ ايكٝسي١ ٚ ايط٬ب املؿاضنني َٔ ن١ًٝ ايكٝسي١ داَع١ ايسيتا  اـاَؼاملتُٝعٜٔ ؾ٢ امل٪متط ايع٢ًُ  قطف َهاؾات َاي١ٝ يًط٬ب .4

 نؿـ بأزلا٤ ايط٬ب ٚاؾٛا٥ع املاي١ٝ. (15-9)َطؾل

 .بأزلا٤ ايط٬(  16-9)َطؾل  ايػُاح يعسز َٔ ايط٬ب باملؿاضن١  ؾ٢ املؿاضٜع ايبشج١ٝ مبطنع ايبشٛخ ايطب١ٝ ايتذطٜب١ٝ .5

٘ مت َٓح عسز َٔ ايط٬ب املتؿٛقني بايؿطقتني ايجا١ْٝ ٚايجايج٘ ايؿطق٘ ٫زا٤ دع٤ َٔ ايتسضٜب ايكٝؿ٢ باملعاٌَ ايبشجٝ٘ ي٬قػاّ املدتًؿ  .6

 بايهًٝ٘ .

ٚغرلٖا عٔ ططٜل ممجًٞ ؾطنات ا٭ز١ٜٚ ٚتـسضٜب عـسز َـٔ      Drug markingعٌُ زٚضات تسضٜب١ٝ ملعطؾ١ استٝادات غٛم ايعٌُ َجٌ  .7

 (17-9)َطؾل ايط٬ب باملكاْع َجٌ ؾاضنٛ ، غٝذُا ، اٜبٝهٛ.
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 (18-9)َطؾل2016/2017بٝإ مبهاؾآت ايتؿٛم يًعاّ اؾاَعٞ 

  ًٞايطابع١ ٚنصيو ْػب١ ايط٬ب ايٓادشني ؾ٢ املٛاز املدتًؿ١ املػذ١ً بٓعاّ  تكسٜط اَتٝاظ يف ايؿطق١ْػب١ ايط٬ب ايٓادشني ٚاؿاقًني ع

 (19-9)َطؾل ايػاعات املعتُس٠ 

  قا١ُ٥ ايط٬ب املتعجطٜٔ( (20-9)َطؾلاتبعت ايه١ًٝ ٖصا ايعاّ بطْاَر يسعِ ٚضعا١ٜ ايط٬ب املتعجطٜٔ زضاغًٝا( 

ٚط٬ب بـاقني ي٬عـاز٠ ٚبايٓػـب١     ِٖٚ "ط٬ب ايؿطم َٔ اـاضز" بايؿطم املدتًؿ١ أنازميًٝا مت ؼسٜس ٚسكط ايط٬ب املتعجطٜٔ .1
  2( أقٌ َٔ cGPAي٥٬ش١ َطس١ً بهايٛضٜٛؽ بٓعاّ غاعات َعتُس٠ تعطٜـ ايطايب املتعجط اؿاقٌ ع٢ً )

 عكس يكا٤ َباؾط بني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايط٬ب املتعجطٜٔ.  .2

 َٚكاب٬تِٗ سكط َؿانٌ ايط٬ب ٚتبٜٛبٗا َٔ خ٬ٍ إغتبٝاْات ايط٬ب .3

 تكسِٜ اؿًٍٛ مبا ٜٓاغب أغباب تعطنِٗ غٛا٤ً ناْت إدتُاع١ٝ أٚ َاز١ٜ أٚ ع١ًُٝ. .4

 تٛؾرلأخكا٢٥ ادتُاع٢ ملتابع١ َٚٓاقؿ١ َؿانٌ ايط٬ب املتعجطٜٔ ٚقاٚي١ اهاز سًٍٛ شلا. .5

 (21-9) َطؾلؽكٝل عسز َٔ ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ نُطؾسٜٔ  أنازميني يًط٬ب املتعجطٜٔ  .6

 (22-9)َطؾل عٌُ يكا٤ زٚض٣ بني ٚنٌٝ ايه١ًٝ ٚ ايط٬ب املتعجطٜٔ ملعطؾ١ َسٟ تكسَِٗ  .7
           ايتٛع١ٝ ٚاٱضؾاز ا٭نازمي٢ 4/2/ 9      

 .تٛؾطايه١ًٝ زيٌٝ ايطايب ٜٚٛظع فاًْا ع٢ً مجٝع ايط٬ب غًٜٓٛا 

 ٘ٚعكس ْسٚات ؾطح ايٓعاّ يهٌ َٔ ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  تػتدسّ ايه١ًٝ ْعاّ اٱضؾاز ا٭نازميٞ بعس ايتٛع١ٝ ٚإع٬ّ ايط٬ب

 .ٚايط٬ب

  (23-9) َطؾل أقسضت إزاض٠ ايه١ًٝ نتٝبًا نسيٌٝ يٲضؾاز ا٭نازميٞ ًَٚؿات ٜػتدسَٗا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؿكط َؿانٌ ٚإلاظات ايط٬ب 

 9/5    ايط٬ب شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ 

 ايط٬ب شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١  يف اجملتُع ايط٬بٞ َتُجً٘ يف اٯتٞ: متتًو ايهًٝات آيٝات ؾعاي٘ يسَر 

  (24-9) َطؾل ميهٔ يصٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١  اؿكٍٛ ع٢ً اٟ ادٗعٙ تعٜٛه١ٝ َٔ خ٬ٍ قٓسٚم ايتهاؾٌ اٱدتُاع٢ 

 :ٞاْؿا٤ات ايه١ًٝ ١ُ٥٬َ يًط٬ب  شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ سٝح ٜتٛؾط بايه١ًٝ اٯت 

 ق١ مبساخٌ املبين )ز( ٚاملبين )أ( ٚنصيو باملبين ا٫زاضَٟٓشسضات خا .1

 املبين )ب( مما ٜػٌٗ عًٞ ايط٬ب قعٛز ا٫زٚاض اـُػ١ بايه١ًٝ .بَكعس باملبين  )ز( ٚآخط   .2

 زٚض٠ َٝاٙ خاق١  بصٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١. .3

 نطغ٢ َتشطى يص٣ٚ اٱستٝادات اـاق١ . .4

 ايبكط١ٜ.تطٜٛط اٱَتشاْات غط نبرل يص٣ٚ اٱعاق١  .5

  9  /6 متجٌٝ ايط٬ب يف ايًذإ شات ايك١ً 

  ؼطم ازاض٠ ايه١ًٝ عًٞ متجٌٝ ايط٬ب يف اؽاش ايكطاضات بايه١ًٝ، ٚيف ٚنع خطط ايتطٜٛط ٚاـط١ ا٫غذلاتٝذ١ٝ يًه١ًٝ، ٚشيو

 َٔ خ٬ٍ إؾاضى ممجًني عٔ ايط٬ب يف ايًذإ املدتًؿ١ بايه١ًٝ َجٌ:

  ٌٝايط٬ب بٗص٠ ايٛسسٙ  ٜػاعس عًٞ ْؿط ثكاؾ١ اؾٛز٠ بني ايط٬ب ٚاٜهاٜػٌٗ عًٞ ايٛسس٠  ايكٝاّ ٚسس٠ نُإ اؾٛزٙ : متج

 ه١ًٝايتع١ًُٝٝ اي  ايتشل بٗا،ٚتعٌُ اي ه١ًٝبسٚضٖا سٝح ٜعتدل ايطايب قٛض َٓع١َٛ ايتعًِٝ باؾاَع١، ٖٚٛ َتًكٞ اـس١َ َٔ اي

 .(25-9)َطؾل ٖٚٛ ايػطض ا٭غاغٞ َٓتطبٝل ْعِ اؾٛز٠ يف ايتعًِٝ  ع٢ً ؼػني اـس١َ ايتع١ًُٝٝ اي  ٜتًكاٖا يف اؾاَع١
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  فًؼ ايه١ًٝ : ؼطم ازاض٠ ايه١ًٝ عًٞ متجٌٝ ايط٬ب يف اؽاش ايكطاضات بايه١ًٝ ٚشيو َٔ ادٌ ٚنع َكًش١ ايطايب ؾ٢ ا٫عتباض

 .(26-9)َطؾل ا٫ٍٚ 

  ؾ١ٓ ؾتح ايكٓازٜل ٚ سكط ايؿهاٟٚ : ؼطم ٖص٠ ايًذ١ٓ عًٞ تكسِٜ ايؿهاٟٚ ايٞ ؾ١ٓ ايؿشل ٚ ايبح يف ؾهاٟٚ ايط٬ب مما

 .(27-9)َطؾل وكل ايؿؿاؾ١ٝ ٚ اؿٝاز١ٜ يف سٌ َؿه٬ت ايط٬ب زٕٚ إٔ ميؼ ايطايب بأ٣ نطض ْتٝذ١ يؿهٛاٙ 

 9  /7 ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ 

  َٔ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ املتٓٛع١ َٔ أْؿط١ ثكاؾ١ٝ ٚع١ًُٝ ٚضٜان١ٝ ٚادتُاع١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١  ٚمتٝع ط٬ب ؾاضنت ايه١ًٝ يف ايعسٜس

 ايه١ًٝ يف أزا٥ِٗ.

  ٚتبني قٛا٥ِ ايط٬ب املؿاضنني با٭ْؿط١ خ٬ٍ ايػ١ٓ ا٭خرل٠ تعاٜس ْػب١ املؿاضنني يف ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ َكاض١ْ  بإمجايٞ عسز ايط٬ب

 َؿاضن١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف اٱؾطاف ع٢ً ا٭ْؿط١ َٔ خ٬ٍ اٱؾطاف ع٢ً أْؿط١ ا٭غط ايط٬ب١ٝ.ٚٚدس اٜها ظٜاز٠ 

 

  2017/   2016أعساز ايط٬ب املؿاضنني يف ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ 
 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ عسز طًب١ ايه١ًٝ عسز ايط٬ب املؿاضنني ايٓؿاط ّ
 --- ا٭غط ايط٬ب١ٝ 1

6968 

---- 
 %  13.7 955 ا٫دتُاعٞ 2
 %  4 280 ايجكايف 3
 %  3 217 ايؿين 4
 %  8.5 569 ايعًُٞ  5
 %  5.9 412 ايطٜانٞ 6

 %  34.9 2433  ا٫مجايٞ
 

 بسضّٚ تكّٛ ايه١ًٝ بتٛؾرل ايتذٗٝعات ٚا٭َهاْٝات املاز١ٜ يسعِ ايٓؿاط ايط٬بٞ، سٝح تٛؾط ايه١ًٝ أَانٔ ملكطات ا٭غط ايط٬ب١ٝ املدتًؿ١ ب

 َب٢ٓ أ، نُا ؽكل أَانٔ يٮْؿط١ اـاق١ يًُٛاٖب ايط٬ب١ٝ ) قاع١ ضغِ ـ قاع١ يًُٛغٝك٢ ـ قاي١ تٓؼ ايطاٚي١(.

 .تٛؾطايه١ًٝ بطاَر َاز١ٜ َٚع١ٜٛٓ ٚع١ًُٝ يتكسٜط َٚهاؾأ٠ املتؿٛقني يف ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ 

 ٬ب١ٝ.ميٓح اؿاقًني ع٢ً املطانع ا٭ٚىل ؾٗازات تكسٜط يف سؿٌ ختاّ ا٭ْؿط١ ايط 

 ٛا٥ع تعس ايه١ًٝ تكطٜطُا غًٜٓٛا عٔ ناؾ١ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ اي  ٜؿاضى بٗا طًب١ ايه١ًٝ. ٜتهِ ٖصا ايتكطٜط ناؾ١ املػابكات ٚا٭ْؿط١ ٚاؾ

 ٚ َٔ أَج١ً ٖصٙ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ: (28-9)َطؾلاي  سكستٗا ايه١ًٝ عًٞ َػتٟٛ اؾاَع١ ٚاؾُٗٛض١ٜ ٚاملػتٟٛ ايسٚيٞ 

( عح 100يط٬ب ن١ًٝ ايكٝسي١ ٚتكسِٜ اؿٛاؾع ٚاؾٛا٥ع املاز١ٜ يًط٬ب املتُٝعٜٔ ٚاؾتٌُ ع٢ً عسز ) اـاَؼمت عكس امل٪متط ايع٢ًُ  .1

 (29 -9)َطؾل ْعطٟ ٚعٌُ ٚبٛغذل َٚؿاضنني َٔ أضبع١ داَعات 

 ( 30- 9)َطؾل ١ETOP بطعا١ٜ أغط٠ يًط٬ب مبؿاضن١ ايعسٜس َٔ ايكٝسيٝات ٚ ؾطنات ا٭زٜٚ ايػابعاقا١َ املًتكٞ ايتٛظٝؿٞ  .2

ٚتػع٢ يطؾع نؿا٠٤ ط٬ب  EPSF ٖٞ َٔ أق٣ٛ اؾُعٝات يف اٱؼاز املكطٟ   SAMPS   اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ يط٬ب قٝسي١ املٓكٛض٠ .3

ايكٝسي١ ٚظٜاز٠ ايٛعٞ ايكشٞ يس٣ ايط٬ب إىل داْب استهانِٗ بػٛم ايسٚا٤ يف َكط ٚشيًو عٔ ططٜل تٓعِٝ زٚضات تسضٜب١ٝ اَا 

 (31- 9)َطؾلمبسضدات ايه١ًٝ  اٚمبكاْع ا٭ز١ٜٚ 
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 (32- 9)َطؾلَ٪يؿ٘ َٔ طًب١ ايه١ًٝ  تٓعِ ايه١ًٝ بطعا١ٜ ايػٝس ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايب١٦ٝ ٚ خس١َ اجملتُع قٛاؾٌ طب١ٝ .4

أؾطٜكٝا ؾ٢ اؾٛزٚ إقا١َ أغبٛعني يٮْؿط١ ايط٬ب١ٝ خ٬ٍ ايعاّ ايسضاغٞ ٚقس ؾاضى ايط٬ب يف أْؿط١ ضٜان١ٝ ٚ سكسٚا املطنع ا٭ٍٚ  .5

 ٚاملطنع ايجا٢ْ ؾ٢ نط٠ ايػ١ً يًطايبات ٚاملطنع ا٫ٍٚ ؾ٢ نط٠ ايكسّ اـُاغ١ٝ . 

 

 9/8 بٚغا٥ٌ قٝاؽ أضا٤ ايط٬ 

  يًه١ًٝ ٚغا٥ٌ يكٝاؽ آضا٤ ايط٬ب عٔ ططٜل ا٫غتبٝاْات املدتًؿ١ ٚاملػح املٝساْٞ  اي  تكٝؼ َػتٟٛ ضنا ايط٬ب عٔ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

اي  ػطٜٗا ايه١ًٝ عًٞ َساض ايعاَٜٛتِ َطادع١ أزا٤ ا٭قػاّ يف ايتسضٜؼ َٔ خ٬ٍ عس٠ آيٝات تؿٌُ اغتبٝاْات ايط٬ب ٚتكاضٜط 

 ٓسٚم ايؿها٣ٚ ٚاملكذلسات.ايدلاَر ٚ ق

 (33-9)َطؾل  اْؿأت ايه١ًٝ ؾ١ٓ اغتبٝاْات تابع١ يٛسس٠ نُإ اؾٛز٠ يتكّٛ بتشًٌٝ ْتا٥ر ٖصٙ ا٫غتبٝاْات ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا. 

  ايتع١ًُٝٝ، تكّٛ ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ ٚ َطنع تطٜٛط ا٭زا٤ اؾاَع٢ بتكُِٝ ٚؼًٌٝ اغتبٝاْات ضنا ايط٬ب عٔ اـسَات ٚايتػ٬ٝٗت

ايؿاع١ًٝ ايتع١ًُٝٝ، غٝاغات ايتعًِ َٔ اٱَتشاْات، ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ ٚزعُٗا املازٟ، ٚاغتدساّ ْتا٥ر اٱَتشاْات نُ٪ؾط ملػتٟٛ 

 .ايتشكٌٝ ا٭نازميٞ.ٚتكسّ يٛنٌٝ ايه١ًٝ  يعطنٗا ع٢ً ؾ١ٓ ؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب ٱؽاش َا ًٜعّ َٔ إدطا٤ات

  ايهذلْٚٝا ٚ ٚضقٝا يهُإ اؾس١ٜ ٚايؿؿاؾ١ٝ ٚ ؼًًٝٗا َٚٓاقؿ١ اغتط٬ع ضأٟ ايط٬ب يف اجملايؼ ايع١ًُٝ تعطض تططح ا٫غتبٝاْات

 .(34-9)َطؾل  ْتا٥ر ايتشًٌٝ ع٢ً ض٩غا٤ ا٭قػاّ ا٭نازمي١ٝ ٚ ازاض٠ ايه١ًٝ

  ٕاؾٛز٠ ٚاٱعتُاز ع٢ً َٛقع اؾاَع١ ػط٣ ا٫غتبٝاْات َٔ قبٌ ايط٬ب يتكِٝ أزا٤ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ْعاّ ايؿاضابٞ يهُا

 .َطؾل ؼًٌٝ ا٭غتبٝاْات اٱيهذل١ْٝٚ

 

 9/9  ٕٛاـطه 

 خسَات اـطهني

  :ٜٛدس يسٟ ايه١ًٝ آيٝات ملتابع١ اـطهني ٚ ايتٛاقٌ َعِٗ ٚ ٜتُجٌ شيو ؾ٢ 

 (35 -9)َطؾل بكٛاعس بٝاْات خاق١ باـطهني َتها١ًَ ٚ ؼسخ زٚضًٜا  ه١ًٝؼتؿغ اي. 

  ِٗ(36 -9)َطؾل اغٗاَات اـطهني يف ايؿعايٝات ٚ املؿطٚعات ٚا٫غتعا١ْ بِٗ يف تسضٜب ايط٬ب ٚ اغتككا٤ آضا٥. 

  (37-9)َطؾل إْؿا٤ ضابط١ اـطهني يتععٜع ايع٬ق١ ؾُٝا بِٝٓٗ ٚبني ايه١ًٝ 

  ( 38-9)َطؾل تكسض ايه١ًٝ زيٌٝ اـطهني ٜٛظع فاْا ؾ٢ اٱستؿاٍ ايػ٣ٛٓ يًدطهني 

 

 9/10: ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ 

 ٜٛدس يسٟ ايه١ًٝ بطاَر يتشػني َٗاضات اـطهني يػٛم ايعٌُ ٜٚتُجٌ شيو ؾ٢:

 .اٱيتشام بدلاَر ايسبًّٛ ٚاملادػترل يتػط١ٝ إستٝادات غٛم ايعٌُ َٔ إخكا٥ٝني َعاٌَ ؼايٌٝ  ٚنُٝٝا٥ٝني  بؿطنات ا٭ز١ٜٚ 

  (39-9)َطؾل بطْاَر تسضٜيب يًدطهني بايتعإٚ َع ؾطنات ا٭ز١ٜٚ ٚاؾاَع١ 

  (40-9)َطؾل إْؿا٤ ؾ١ٓ ًَتك٢ ايتٛظٝـ ٚتٓؿٝص املًتك٢ ايتٛظٝؿٞ غًٜٓٛا 

 



 

   
 

 

 2016/2017عٔ ايعاّ اؾاَعٞ ايتكطٜط ايػ٣ٛٓ ايصات٢                                    - 77 -    ن١ًٝ ايكٝسي١ ـ داَع١ املٓكٛض٠

 

 

 ْــــكــــــاط ايـــتُـــــــٝــــــع:

ٚإعساز احملانطات إيهذلْٚٝا ٚضؾعٗا ع٢ً َٛقع  قاَت إزاض٠ ايه١ًٝ بتكػِٝ ايسؾع١ إىل فُٛعتني  أٚ أنجط يهٌ فُٛع١  دسٚشلا اـام .1

 َٚٓتس٣ ايه١ًٝ.

 ظٜاز٠ عسز َعاٌَ ط٬ب ايدلْاَر ايعاز٣ بايهًٝ٘ ٚتكػِٝ ايط٬ب إىل فُٛعات اقػط ٜٚتِ ايسضاغ١ باملعاٌَ اغبٛعٝا. .2

 تتب٢ٓ ايه١ًٝ آيٝات ؾصب ايط٬ب ايٛاؾسٜٔ يًسضاغ١ بايه١ًٝ. .3

بايؿطم املدتًؿ١ ٚ ؽكٝل عسز َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ نُطؾٝسٜٔ أنازميني شلِ ٚ عكس يكا٤ َباؾط مت ؼسٜس ٚسكط ايط٬ب املتعجطٜٔ  .4

 .بني املطؾٝسٜٔ ا٭نازميني  ٚايط٬ب املتعجطٜٔ

 َؿاضن١ ايط٬ب يف ايًذإ املدتًؿ١ بايه١ًٝ. .5

 اَع١.بطْاَر تسضٜيب يًدطهني بايتعإٚ َع ؾطنات ا٭ز١ٜٚ َٚطنع زعِ ايكٓاعات ايكػرل٠ باؾ .6

 ؽكٝل َٓح زضاغ١ٝ يعسز َٔ ايط٬ب يًُؿاضن١ ؾ٢ املؿاضٜع ايبشج١ٝ مبطنع ايبشٛخ ايطب١ٝ ايتذطٜب١ٝ. .7

ايؿطق٘ ٭زا٤ دع٤ َٔ ايتسضٜب ايكٝؿ٢ باملعاٌَ ايبشجٝ٘ يٮقػاّ املدتًؿ٘ باملػت٣ٛ ايجايح ٚايطابع ٜتِ َٓح عسز َٔ ايط٬ب املتؿٛقني   .8

 بايهًٝ٘.

 ٠ ملطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠.مت تطبٝل اي٥٬ش١ اؾسٜس .9

 ْـكــاط تـشـــتاز ايـــ٢ تــشـــػــــني:

 .تؿعٌٝ ْعاّ ا٫ضؾاز ا٫نازميٞ/ ايطٜاز٠ ايع١ًُٝ بططٜك١ َطن١ٝ ٚشيو ْعطًا يهجط٠ عسز ايط٬ب بايٓػب١ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 .ٚدٛز عسز قسٚز َٔ اـطهني بايطابط١ 

  . تٛؾرل زعِ َاىل يًُؿاضٜع ايط٬ب١ٝ 

  



 

   
 

 

 2016/2017عٔ ايعاّ اؾاَعٞ ايتكطٜط ايػ٣ٛٓ ايصات٢                                    - 78 -    ن١ًٝ ايكٝسي١ ـ داَع١ املٓكٛض٠

 

 

 : ايبشح ايعًُٞ ٚ ا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ  10َعٝاض 
 

عًٞ تٛؾرل ٚت١ُٝٓ املٛاضز اي٬ظ١َ اي  متهٔ ايباسجني َٔ ايكٝاّ بايٓؿاط ايبشجٞ ،  ه١ًٝخط١ عج١ٝ تتػل َع خط١ اؾاَع١ ، ٚؼطم اي ه١ًٝيً

 ٚتؿذع ايتعإٚ ٚاملؿاضن١ بني ايتدككات املدتًؿ١ يف فاٍ ايبشٛخ ، ٚؽًل َٓاخا زاعُا يٮْؿط١ ايع١ًُٝ .

 ايتكِٝٝ ايصاتٞ :

 غرل َػتٛف َػتٛف دع٥ٝا َػتٛف َ٪ؾـــــــط ايتكٝــٝـــِ

ايبشح ايعًُٞ َٛثك١ ٚتطتبط غط١ اؾاَع١ ٚبايتٛدٗات  ايك١َٝٛ  خط١ -1
    . ه١ًٝٚاستٝادات اجملتُع احملٝط ، تتٓاغب َع إَهاْات اي

آيٝات ؾاع١ً يٓؿطايٛعٞ بأخ٬قٝات ايبشح ايعًُٞ َٚطاقب١  ه١ًٝيً -2
    تطبٝكٗا .

عًٞ ت١ُٝٓ  ه١ًٝاملٛاضز املتاس١ ناؾ١ٝ ٭ْؿط١ ايبشح ايعًُٞ ، ٚ تعٌُ اي -3
َكازض ايتٌُٜٛ ، ٚتػعٞ يًُؿاضن١ يف َؿطٚعات عج١ٝ ممٛي١ َٔ َ٪غػات 

 ق١ًٝ ٚإق١ًُٝٝ ٚزٚي١ٝ .
  

 

تٛاؾط َٓار ٚأغايٝب َؿع١ً يسعِ ايبشح ايعًُٞ ٚ ؼؿٝعٙ ، ٚيت١ُٝٓ  -4
قسضات ايباسجني ٚيتؿذٝع ٚزعِ ا٭عاخ املؿذلن١ بني ايتدككات املدتًؿ١ 

 ايتطبٝك١ٝ .ٚا٭عاخ 
  

 

يف منٛ َػتُط ، ٜٚتٓاغب َع عسز أعها٤ ١٦ٖٝ  ه١ًٝا٫ْتاز ايبشجٞ يً -5
    ايتسضٜؼ .

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ ٚايط٬ب ٜؿاضنٕٛ يف ا٭ْؿط١  -6
    ٚاملؿطٚعات ٚامل٪متطات ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ .

    . ٭ْؿط١ ايع١ًُٝاقٛاعس بٝاْات يًبشٛخ ٚ ه١ًٝيً -7

    َ٪متطعًُٞ زٚضٟ . ه١ًٝيً -8
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 ايبشح ايعًُٞ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ  -10

 10/1 ايبشح ايع٢ًُ 

   ٜٛدس يس٣ ايه١ًٝ خط١ عج١ٝ َٛثك١ َٚعتُسٙ تتؿل َع اـط١ ايبشج١ٝ باؾاَع١ طبكا يًتٛدٗات ايك١َٝٛ ٚاستٝادات اجملتُع احملٝط

)اـط١  (1-10)َطؾل ٖـ ت ٚاشل١٦ٝ املعا١ْٚ َٔ مجٝع ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚمت َٓاقؿتٗا ٚإعتُازٖا مبذًؼ ايه١ًٝ ٚقس ؾاضى يف ٚنعٗا أ 

 ايبشج١ٝ يًه١ًٝ ٚاـط١ ايبشج١ٝ يٮقػاّ ايع١ًُٝ(

 ( املٛاضز ايصات١ٝ املتاس١ بايه١ًٝ ْعطًا 2020-2016مت ؼسٜس املٝعا١ْٝ اي٬ظ١َ يتٓؿٝصٖا خ٬ٍ اـُؼ غٓٛات َٔ ) يعسّ تٛاؾط َٝعا١ْٝ

( سٝح بًؼ إمجاىل َا مت تٓؿٝص٠ َٓٗا 2017-2016ٚقس مت تٓؿٝص دع٤ َٔ اـط١ خ٬ٍ ايعاّ اؾاَع٢ ) ناؾ١ٝ يًبشح ايع٢ًُ َٔ اؾاَع١.

ٚتكع َػ٦ٛي١ٝ َتابع١ تٓؿٝص اـط١ ايبشج١ٝ ع٢ً ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ضغاي١ زنتٛضا٠. 68ضغاي١ َادػترل  240تػذٌٝ 

 .نصيو أ٣ َكطٚؾات تطز َٔ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ يف ن٤ٛ ا٣ َػتذساتٚ

 

 10/2 آيٝات ؾاع١ً يٓؿط ايٛع٢ بأخ٬قٝات ايبشح ايع٢ًُ 

  ( سٝح ٜتِ عطض 21/9/2015ٜتِ ؼسٜح تؿهٌٝ ؾ١ٓ أخ٬قٝات ايبشح ايع٢ًُ غًٜٓٛا َٔ فًؼ ايه١ًٝ )َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ بتاضٜذ

نُا  (2-10)َطؾل ٌ ايع١ًُٝ ع٢ً ايًذ١ٓ ٱدطا٤ ايتعس٬ٜت اي٬ظ١َ إٕ ٚدست َٚٓح املٛاؾك١ عًٝٗا مجٝع بطٚتٛن٫ٛت ا٭عاخ ٚايطغا٥

 بصيو.قانط تكسّ ايًذ١ٓ ب٢ٓ ايه١ًٝ اي٥٬ش١ ٚايهٛابط املٓع١ُ يعٌُ ؾ١ٓ أخ٬قٝات ايبشح ايع٢ًُ ٚتت

  نُا مت تعٝني عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ َٔ نٌ قػِ يؿشل ا٭عاخ ٚايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ َٔ خ٬ٍ بطْاَرTurnitin  ٚشيو يتذسٜس ْػب١

 قا١ُ٥ بأزلا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املهًؿني َٔ نٌ قػِ يؿشل ا٭عاخ ٚايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ. (3-10)َطؾل ا٭قتباؽ ايعًُٞ 

 

 10/3   املٛاضز املتاس١ ٭ْؿط١ ايبشح ايع٢ًُ 

  ٫ ٜكتكط زعِ أْؿط١ ايبشح ايعًُٞ  بايه١ًٝ ع٢ً ايسعِ اؿهَٛٞ املباؾط َٔ خ٬ٍ َٝعا١ْٝ ايبشح ايعًُٞ  باؾاَع١ ٚاي  تٛظع بني

ا٭قػاّ ايبشج١ٝ.تسضؽ ايه١ًٝ ا٭قػاّ املدتًؿ١ بايه١ًٝ تبعا يعسز ا٭عها٤ بهٌ قػِ ٖٚصٙ  املٝعا١ْٝ نعٝؿ١ دسًا  ٫ٚتؿٞ عاد١ 

ايٝات ايه١ًٝ يًتػًب ع٢ً عسّ نؿا١ٜ املٛاضز اي٬ظ١َ يتػط١ٝ استٝادات  (4-10)َطؾل  أغايٝب غرل تكًٝس١ٜ يف قاٚي١ يتكًٌٝ ٖصا ايعذع

ات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتعًِٝ ٚ ايبشح ايع٢ًُ(  َٔ خ٬ٍ تكسِٜ اـسَات ايبشج١ٝ بأغتدساّ بعض أدٗعتٗا املٛدٛز٠ باملعٌُ املطنعٟ ٚخدل

ايتسضٜؼ بٗا يتكسِٜ بعض ايتشايٌٝ ٚايتذاضب ْعرل َكابٌ َازٟ تعٌُ َٔ خ٬ي٘ ايه١ًٝ عًٞ قٝا١ْ ا٭دٗع٠ أ٫ًٚ بأٍٚ ٚؾطا٤ ايهُٝاٜٚات 

 َٚػتًعَات ايتؿػٌٝ.

 أزٚات َع١ًُٝ  –ُٝا١ٝ٥ ١ٝ ) ؾطا٤ َٛاز نًٜػاِٖ بطْاَر ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ ؾ٢ خس١َ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚزعِ ايبشح ايع٢ًُ بايه– 

َٔ أسس . نُا ٜتِ زعِ 2008-2007ا٫ت تكٜٛط.....( . ٖصٙ املػا١ُٖ تعزاز غٜٓٛا َٓص بس٤ ايدلْاَر ؾ٢ ايعاّ اؾاَع٢  -نتب ع١ًُٝ

 .طبكا يٮٚيٜٛات أيـ دٓٝ٘ يؿطا٤ أدٗع٠ يسعِ ايع١ًُٝ ايبشج١ٝ 100ا٭قػاّ ايع١ًُٝ غٜٓٛا مببًؼ 

  ٚاملُجٌ يف قٓسٚم ٚسس٠ زنتٛضا٠ َٔ اـاضز( -َادػترل َٔ اـاضز -َٔ زخٌ ايسضاغات ايعًٝا ) زبًَٛاتىكل دع٤ َٔ سك١ ايه١ًٝ

 ؾ٢ متٌٜٛ ايبشح اايع٢ًُ. ٖصا ايسخٌ ٜعزاز غٜٓٛا ْعطا يتعاٜس أعساز ايط٬ب املكبٛيني غٜٓٛا. ايبشٛخ بايه١ًٝ
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 ِٖبطْاَر  أٜهًا ٜػاPharm D  ٝح ٜتِ ؽكٝل َبًؼ ٜكطف غٜٓٛا إىل اثٓني َٔ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ؾ٢ زعِ ايبشح ايع٢ًُ بايه١ًٝ س

 أيـ دٓٝ٘ يهٌ قػِ( 50)

 .ٌتػاِٖ املُٗات ايع١ًُٝ ، املٓح ايسضاغ١ٝ، ايبعجات ٚبعجات ا٫ؾطاف املؿذلى ؾ٢ زعِ ايبشح ايع٢ًُ ٚ إلاظ ايطغا٥ 

  ّٚقس تكسّ ملؿاضٜع عج١ٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚداض٣ ٜؿاضى أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف َؿطٚعات عج١ٝ َؿذلن١ بني ا٭قػا

 (.5-10)َطؾل   5,945,000بك١ُٝ  مثا٢ْ َؿاضٜع   2016/2017ٖصا ٚ قس بًؼ عسز املؿاضٜع ايت٢ َاظاٍ ايعٌُ َػتُطا بٗا ست٢ عاّ ؼهُٝٗا 

 بك١ُٝ مخػ١ ًَٕٝٛ دٓٝ٘ هٓٛيٛد١ُٝ١ٝ ٚايتٍُٛ َٔ قٓسٚم ايعًّٛ ٚ ايتٓاملؿطٚع َٔ امل ؾطا٤ دٗاظ ايطْني اي٣ٚٛٓ املػٓاطٝػ٢ٚقس مت 

  ِايع١ًُٝ املدتًؿ١ يتػٌٗٝ إدطا٤ ايتذاضب ايبشج١ٝ يف َهإ ككل ؾُٝع ا٭دٗع٠ املؿذلن١ بني ا٭قػاّ  ايعسٜس َٔ املعٌُ املطنعٟ ٜه

 .ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا ٚايباسجني َٔ اـاضز 

    (7 - 10)َطؾـل  ؾطعت ايه١ًٝ يف تؿعٌٝ َععِ اٱتؿاقٝات ايع١ًُٝ يتععِٝ اٱغتؿاز٠ املتبازي١ بني ايه١ًٝ ٚاؾٗات اـاضدٝـ١ ا٭خـط٣   .

ن١ًٝ َٚٔ ا٫تؿاقٝات املؿع١ً اتؿاق١ٝ ايتعإٚ َع ْكاب١ قٝازي١ ايسق١ًٝٗ. ٚ نصيو اتؿاق١ٝ ايتعإٚ ايع٢ًُ ٚ ايجكاؾ٢ بني ن١ًٝ ايكٝسي١ ٚ

 16سٝح بًؼ أعساز ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا ؾ٢ اطاض ايتعإٚ َع داَع١ ايـسيتا  داض٣ ػسٜسٖا داَع١ ايسيتا يًعًّٛ ٚ ايتهٓٛيٛدٝا سي١ ايكٝ

ٖصا با٫ناؾ١ اىل اتؿاق١ٝ مبدتًـ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ بايه١ًٝ.ط٬ب يًشكٍٛ ع٢ً زضد١ ايسنتٛضا٠  4ٚ  طايبا يًشكٍٛ ع٢ً زضد١ املادػترل

 ع١ َإ  بؿطْػا.َؿع١ً َع داَ

  قاعات يًسضاغات ايعًٝا  7مت تأغٝؼ ايسٚض اـؿٝـ أع٢ً َب٢ٓ ) أ ( ٚايص٣ ٜهِ نُا . 

 َٛاضز ايتعًِ ٚايبشح

         ّٜتٛاؾط يس٣ ايه١ًٝ ايتذٗٝعات اي٬ظ١َ يًع١ًُٝ ايبشج١ٝ َٔ خ٬ٍ تٛاؾط أدٗع٠ عجٝـ١ سسٜجـ١ ٚقـس مت ؾـطا٤ أدٗـع٠ عًُٝـ١ يٮقػـا

 د١ٝٓ .    1.900.000ايع١ًُٝ بإمجاىل 

    ٌأٜهًا ٜتٛاؾط يس٣ ايه١ًٝ َٛاضز َتعسز٠ يًتعًِٝ ٚايبشح ايع٢ًُ َٔ خ٬ٍ املهتب١ ايطق١ُٝ ٚاملٛاقع املتدككـ١ َجـScience direct 

 ٚغرلٖا ٚايت٢ تٛؾط ؾطق١ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات يف غٗٛي١ ٜٚػط نُا تتٛؾط املطادع ٚايهتب اـاق١ بايسضاغ١ باحملت٣ٛ

  اغ١ٝ يط٬ب ايسضاغات ايعًٝا ٜتِ اَسازٖا ظُٝع ايٛغا٥ٌ ايػُع١ٝ ٚايبكط١ٜ ٚأدٗع٠ ايتهٝٝــ ٚاٱنـا٠٤ ٚايتٜٗٛـ١    قاعات زض 4تتٛاؾط

 اؾٝس٠.

 

 10/4  سعِ ايبشح ايع٢ًُ  ٚت١ُٝٓ قسضات ايباسجنيَؿع١ً يأغايٝب 

 ايعًٝا أٚ إدطا٤ ا٭عاخ ٚاملؿطٚعات  ٜؿاضى ناؾ١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ع١ًُٝ ايبشح ايعًُٞ َٔ خ٬ٍ اٱؾطاف ع٢ً ط٬ب ايسضاغات

 ايبشج١ٝ.

 عٔ ططٜل  مت ٚنع غٝاغ١ يتؿذٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚعاِْٚٝٗ ٱدطا٤ عٛخ َؿذلن١ قًًٝا ٚعاملًٝا: 

 . َٓح َهاؾآت يًطغا٥ٌ ايع١ًُٝ 

  ًُٞاض١ْ َك 2015يف عاّ عح  142َٓح سٛاؾع يٮعاخ املٓؿٛض٠ زٚيًٝا. ٚقس بًؼ عسز ا٭عاخ ايت٢ قسَت ؿكٍٛ ع٢ً سٛاؾع ْؿط ع

 (.8-10)َطؾل  2014يف عاّ عح  116 بـ
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     تكِٝٝ ا٭زا٤ ايبشج٢ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتـسضٜؼ عـٔ ططٜـلH index   ٚGoogle scholar citations     ٚاٱعـ٬ٕ عًـ٢

 ع٢ً َٛقع ايه١ًٝ.تطتٝب ا٭عها٤ 

       أٚي١ٜٛ ايذلؾٝح يًذٛا٥ع احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ يًباسجني املتُٝعٜٔ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ. ٚتهِ ايهًٝـ١ عـسز َـٔ أعهـا٤ ٦ٖٝـ١

 ايتسضٜؼ ايصٜٔ غبل سكٛشلِ ع٢ً دٛا٥ع َجٌ:

 

 اؾا٥ع٠
 ايسٚي١

 ايتكسٜط١ٜ

 ايسٚي١

يًتؿٛم 

 ايع٢ًُ

 ايسٚي١

 ايتؿذٝع١ٝ

 اؾاَع١

 ايتكسٜط١ٜ

 اؾاَع١

يًتؿٛم 

 ايع٢ًُ

 اؾاَع١

 ايتؿذٝع١ٝ

أسػٔ 

ضغاي١ 

 زنتٛضا٠

أسػٔ 

ضغاي١ 

 َادػترل

 أخط٣

 داض٣ ايتشهِٝ َٔ اؾاَع١   2017/  2016

2015  /2016  -- -- -- -- -- 2 1 1 1 

2014  /2015  -- 1 -- -- -- 1 1 1 - 

2013  /2014  -- -- -- 1 -- 2 - 1  

2012  /2013  -- -- -- 2 -- 3 2 1 2 

2011  /2012  - - - 1 - 2 1 - - 

2010  /2011 - - - - - - 1 1 - 

 8 9 11 16 5 10 8 3 - ا٭عٛاّ ايػابك١

 

  قٓسٚم ٚسس٠ سػـاب ايبشـٛخ بايهًٝـ١      2016/2017ايؿكٌ ايسضاغ٢ ا٫ٍٚ زعِ ث٬ث١ باسجني َٔ اشل١٦ٝ املعا١ْٚ ؾ٢ مت َٔ

بؿطط إ تهٕٛ اعاخ ب١ٝٓٝ تطبٝك١ٝ بني ؽككات كتًؿ١ ٚا٫ ٜهٕٛ ايباسح قـس سكـٌ عًـ٢ َؿـطٚع      دٓٝ٘ 10000مببًؼ 

 ٚداض٣ زعِ باق٢ ا٫قػاّ ايع١ًُٝ . عج٢ أٚ َٓش١ زضاغ١ٝ َٔ د١ٗ اخط٣ . 

  ّإ باؿًكات ايٓكاؾ١ٝ ايت٢ أقُٝت با٭قػاّ ايع١ًُٝبٝ (9 -10)َطؾل تٓعِٝ سًكات ْكاؾ١ٝ زٚض١ٜ يف ا٭قػا. 

 عٌُ ٚضف عٌُ َتدكك١ يف ضؾع املٗاض٠ يسِٜٗ َج:ٌ  

 " DAAD " ا٭ملاْٞ ا٭نازمي٢ ايتبازٍ ه١ًٝي عٌُ ٚضؾ١ -

 .  2016/  10بكػِ املٝهطٚبٝٛيٛد٢ ٚاملٓاع١      "   Microqrray Technique" عٌُ ٚضؾ١ -

 . 27/9/2016ايتعًِٝ ا٫يهذل٢ْٚ  نٝؿ١ٝ ازاض٠  املٛزٍ  بٛسس٠  -

- Presentation and Communication    2  /11 /2016 . 

- How to use Endnote Progran    31  /12  /2016  . 
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  ٌؾطا٤ ايعسٜس َٔ ا٫دٗع٠ ايت٢ تػاعس ع٢ً ضؾع نؿا٠٤ ايعًُٝ٘ ايبشج١ٝ  َجAutoclave -  Cooling centrifuge – 

Nanodrope . 

  بٝإ با٭دٗع٠ املؿذلاٙ( 10-10)َطؾل  2016-2015ًَٕٝٛ دٓٝ٘ عاّ  1.6مت ؾطا٤ ايعسٜس َٔ ا٭دٗع٠ يٮقػاّ ايع١ًُٝ مببًؼ 

  ٜٛؾط املعٌُ املطنعٟ اسسخ ا٭دٗع٠ ٚايتكٓٝات ايع١ًُٝ اـاق١ بإدطا٤ ايتذاضب ٚايتشايٌٝ اي٬ظ١َ يط٬ب ايسضاغات ايعًٝا ٚايػاز٠

باسجني يف كتًـ ايكطاعات ايبشج١ٝ ٚنصيو ٜٗسف املعٌُ إيٞ تؿذٝع ايتكسّ ملدتًـ املؿطٚعات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاي

ايبشج١ٝ املعًٔ عٓٗا غٛا٤ يف أنازمي١ٝ ايبشح ايعًُٞ أٚ قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ باؾاَع١ أٚ عًٞ املػتٟٛ ايسٚيٞ عًٞ 

طٚعات مما ٜعٜس َٔ ؾطم املٓاؾػ١ يًشكٍٛ عًٞ املؿطٚعات غٛا٤ عًٞ اعتباض إٔ املعٌُ ميجٌ سك١ اؾاَع١ يًُػا١ُٖ يف ٖصٙ املؿ

 بٝإ بأدٗع٠ املعٌُ (11-10)َطؾل .   املػتٟٛ ايكَٛٞ أٚ ايسٚيٞ

 زٚي١ٝ  ع١ًُٝ َ٪غػات َع َؿذلن١ ع١ًُٝ عٛخ ايع١ًُٝ ٚنصيو تٛدس ا٭قػاّ بني املؿذلن١ ايع١ًُٝ ايبشٛخ ايه١ًٝ تؿذع

 (12-10)َطؾل 

  متاضؽ ايعسٜس َٔ ٚاملػتشهطات ايكٝسي١ٝ ٚايبٝطط١ٜ ٢ٖٚ ٚسس٠ شات طابع خام ٌٝ ا٭ز١ٜٚ ًٚسس٠ ؼٜٛدس يس٣ ايه١ًٝ

 .ٚا٭دٗع٠ املٛدٛز٠ بايٛسس٠ َتاس١ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚعاِْٚٝٗ (14-10)َطؾل  ا٭ْؿط١

 

 10 /5  ًه١ًٝاٱْتاز ايبشج٢ ي 

  ف٬ت شات َعاٌَ تأثرل ق٣ٛ. با٫ناؾ١ اىل اضتؿاع عسز ا٫عاخ املٓؿٛض٠  قًٝا ٚ زٚيٝا.تتُٝع ايه١ًٝ بٓؿط ا٭عاخ املتُٝع٠ ؾ٢ 

 .ٜؿذلى أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايباسجني بايه١ًٝ ؾ٢ أعاخ َٚؿطٚعات عج١ٝ بني ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚنصيو َع ايهًٝات ا٭خط٣ 

  َٚعاِْٚٝٗ ع٢ً َٛقع اؾاَع١ اٱيهذلْٚٞ.تٛدس قاعس٠ بٝاْات يٮعاخ ايع١ًُٝ يًػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 : ٜٞتِ قٝاؽ َطزٚز ايبشح ايعًُٞ باٯت 

  2015  عح يف 204َكاض١ْ بـ  عح   228   2016غ إٔ عسز ا٫عاخ املٓؿٛض٠ سسٝح يٛ

  (15- 10)َطؾل عسز ا٭عاخ احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ خ٬ٍ ايػٓٛات ايج٬ث١ ا٭خرل٠   

 (16- 10)َطؾل  اٱخذلاع خ٬ٍ ايػٓٛات ايج٬ث١ ا٭خرل٠. سكط ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ ٚبطا٤ات  

  (17- 10)َطؾل َتٛغط ا٫ْتاز ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ خ٬ٍ ايػٓٛات ايج٬ث١ ا٭خرل٠ 

 زضدـات  ٚقـس يـٛسغ ظٜـاز٠ عـسز      (.18- 10)َطؾل سنتٛضاٙ املُٓٛس١ خ٬ٍ ايػٓٛات ايج٬ث١ ا٭خرل٠ ٚايادػترلامل عسز زضدات

  .2014/2015َكاض١ْ بعاّ   2015/2016عاّ يف  املُٓٛس١ سنتٛضاٙٚايادػترلامل

   10  /6  امل٪متطات ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ا٭خط٣ 

  ٜؿاضى أعها٤ نُا  2016ْٛؾُدل  12ؾ٢ يًط٬ب اـاَؼ ايع٢ًُ امل٪متط  ٚقس اقِٝع٢ًُ يًط٬ب نٌ عاّ ايؼطم ايه١ًٝ ع٢ً اقا١َ امل٪متط

 (.20- 10)َطؾل ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ َ٪متطات شات ايطابع احملًٞ ٚ اٱقًُٝٞ ٚايسٚيٞ 

 ٚ ّٛٚاملؿاضن١ يف عه١ٜٛ ايًذإ  (21- 10)َطؾل أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بتشهِٝ ا٭عاخ احمل١ًٝ ٚ ايسٚي١ٝ بايسٚضٜات ايعامل١ٝ. ايعسٜسٜك

 .ٚاشل٦ٝات 

  ق١ًٝ ٚبطا٤ات اخذلاع .تسضٜؼ اؿاقًني ع٢ً دٛا٥ع َٔ اعها٤ ١٦ٖٝ اي بعضٜٛدس 
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 َؿاضن١ اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ا٫ْؿط١ اـاق١ باؾُع١ٝ ايع١ًُٝ بايه١ًٝ  

 ِٝ11/4/2017  - 9يف  يًه١ًٝ امل٪متط ايع٢ًُ   أق  . 

 

 10/7  قٛاعس بٝاْات يًبشٛخ ٚ ا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ 

  ايه١ًٝ ايبشج١ٝ ٚايبؿط١ٜتتٛاؾطبايه١ًٝ قاعس٠ بٝاْات تتهُٔ َٛاضز. 

 ايتسضٜؼ تٛاؾط قاعس٠ بٝاْات َٔ خ٬ٍ ْعاّ ايبٝاْات ا٫ناز١َٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ 

(http://www.mans.edu.eg/administration/hr/staff-cvs.ٚأعاثِٗ املٓؿٛض٠ باجمل٬ت ايع١ًُٝ ايعامل١ٝ ٚاحمل١ًٝ ) 

   2016/ 2015عح ؾ٢ عاّ   180َكابٌ   2017/  2016عح ؾ٢   219ٚقس يٛسغ إٔ عسز ا٫عاخ املٓؿٛض٠ زٚيٝا . 

 

 10/ 8     امل٪متط ايع٢ًُ ايسٚض٣ 

  9ا٫ٍٚ يف ايؿذل٠ َٔ امل٪متط ايع٢ًُ إمياْا َٔ ايه١ًٝ با١ُٖٝ ايبشح ايع٢ًُ ٚتطبٝكات٘ يف فا٫ت خس١َ اجملتُع ؾكس اقاَت ايه١ًٝ- 

 ٚمت زع٠ٛ ايعسٜس َٔ اـدلا٤ ٚقس ؾاضى ايعسٜس َٔ اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ كتًـ اؾاَعات يف ٖصا امل٪متط .  2017  11/4

  ايؿكٌ ايسضاغ٢ خ٬ٍ ايػازؽ نُا ؼطم ايه١ًٝ ع٢ً اقا١َ امل٪متط ايع٢ًُ يًط٬ب بكؿ١ زٚض١ٜ نٌ عاّ ٚغٝتِ اقا١َ امل٪متط ايع٢ًُ

 .  2017ايجا٢ْ 
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 ْكاط ايتُٝع

ٚدٛز خط١ عج١ٝ َعتُس٠  يًه١ًٝ ٚا٭قػاّ ايع١ًُٝ  َتؿك١ َع فا٫ت ا٫ٖتُاّ يًذاَع١ َـع ٚدـٛز بـطاَر زضاغـات عًٝـا َتدككـ١ ٚ        -

 َتؿك١ َع َتطًبات غٛم ايعٌُ.

ـ  90َؿاضن١ أنجط َٔ  - ِٓٗ ؾـ٢ ايٓؿـط   % َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ اٱؾطاف ايع٢ًُ ع٢ً ايطغا٥ٌ بكٛضٙ زٚضٜ٘ ٜٚؿاضى عسز نـبرل َ

 بهدل٣ ايسٚضٜات ايعاملٝ٘.

 ظٜاز٠ ا٭عاخ املٓؿٛض٠ ؾ٢ امل٪متطات ٚاجمل٬ت احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ. -

 ظٜاز٠ أعساز ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا ٚ ظٜاز٠ ايسضدات املُٓٛس١. -

 ظٜاز٠ َكازض ايتٌُٜٛ ايصات٢ باغتشساخ بطاَر دسٜس٠. -

 

 ْكاط ؼتاز اىل ؼػني 

 يتػٜٛل ْتا٥ر ايبشٛخ شات ايكبػ١ ايتطبٝك١ٝ.عسّ ٚدٛز اي١ٝ ٚانش١  -

 . نعـ كككات ايسعِ اؿه٢َٛ ملٝعا١ْٝ ايبشح ايع٢ًُ -

 .ٚدٛز ايعسٜس َٔ ا٫تؿاقٝات ايػرل َؿع١ً َع اؾاَعات ا٭دٓب١ٝ -

 

 َكذلسات ايتشػني : 

 ٚنع آيٝات ٚانش١ يتػٜٛل ْتا٥ر ا٫عاخ ايتطبٝك١ٝ .   -

 اَعات ا٫دٓب١ٝ تؿعٌٝ ا٫تؿاقٝات ايػرل َؿع١ً َع اؾ -
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 : ايسضاغات ايعًٝا  11َعٝاض
 

ضغاي١ تكسّ بطاَر َتٓٛع١ يًسضاغات ايعًٝا ، شلا َعاٜرل أنازمي١ٝ ، تتٛاؾل َع املعاٜرل ايكٝاغ١ٝ ايكازض٠ عٔ اشل١٦ٝ ، ٚمبا ٜػِٗ يف ؼكٝل  ه١ًٝاي

بطاَر ايسضاغات ايعًٝا ، ٚتطادعٗا ٚتطٛضٖا زٚضٜا ، ٚ تتأنس َٔ اتػام ْٛاتر ايتعًِ املػتٗسؾ١ يهٌ بطْاَر  ه١ًٝٚ أٖساؾٗا ، ٚتٛقـ اي ه١ًٝاي

 تعًُٝٞ َع َكطضات٘ ، ٚ تٛؾط َكازض ايتعًِ املدتًؿ١ ، ٚتكط ْعُا َٛنٛع١ٝ ٚعازي١ يتكِٜٛ ايط٬ب ٚؼطم عًٞ قٝاؽ أضا٥ِٗ .

 ايتكِٝٝ ايصاتٞ :

 غرل َػتٛف َػتٛف دع٥ٝا َػتٛف َ٪ؾـــــــط ايتكٝــٝـــِ

، ٚ  ه١ًٝبطاَر ايسضاغات ايعًٝا َتٓٛع١ ، ٚتػِٗ يف ؼكٝل ضغاي١ اي -1
    تكابٌ َتػرلات غٛم ايعٌُ ، ٜٚتِ ايذلٜٚر شلا قًٝا ٚ إقًُٝٝا .

يدلاَر ايسضاغات ايعًٝا َعاٜرل أنازمي١ٝ َتبٓاٙ َٔ خ٬ٍ اجملايؼ ايطزل١ٝ  -2
    ايكٝاغ١ٝ ايكازض٠ عٔ اشل١٦ٝ.ٚ تتٛاؾل َع املعاٜرل 

بطاَر ايسضاغات ايعًٝا َٛقؿ١ َٚعتُس٠ ، ٚتتٛاؾل ْٛاتر ايتعًِ  -3
    املػتٗسؾ١ يهٌ بطْاَر َع املعاٜرل ايكٝاغ١ٝ .

ْٛاتر ايتعًِ يهٌ بطْاَر تعًُٝٞ تتػل َع َكطض ات٘ ، ٚ تٛقٝـ  -4
    املكطضات ٜٛنح ططم ايتسضٜؼ ٚ ايتكِٜٛ .

ططم تسضٜؼ َٓاغب١ ؼكل ْٛاتر ايتعًِ يًُكطضات ايسضاغ١ٝ ٚ  ه١ًٝيً -5
    ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ .

املٛاضز ٚا٫َهاْٝات ٚايتػ٬ٝٗت اي٬ظ١َ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ يف  -6
   بطاَر ايسضاغات ايعًٝا ١ُ٥٬َ يتشكٝل ْٛاتر ايتعًِ .

 

باملٛنٛع١ٝ ٚايعساي١ ٚباغتدساّ تكِٜٛ ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا ٜتػِ  -7
    أغايٝب َتٓٛع١ ١ُ٥٬َٚ يكٝاؽ ْٛاتر ايتعًِ املػتٗسؾ١.

ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚاملكطضات ايسضاغ١ٝ ٜتِ َطادعتٗا بكٛض٠ زٚض١ٜ  -8
   مبؿاضن١ املطادعني ايساخًٝني ٚاـاضدٝني .

 

تكاضٜط غ١ٜٛٓ يًُكطضات ايسضاغ١ٝ ٚايدلاَر ايتع١ًُٝٝ مبا ٜ٪نس  ه١ًٝيً -9
َٓٗا يف  ه١ًٝا٫يتعاّ بايٛقٝـ املعًٔ يًُكطضات ايسضاغ١ٝ ، ٚتػتؿٝس اي

 ٚنع خطط ايتشػني ٚ ايتطٜٛط .
  

 

آيٝات ايتػذٌٝ ٚاٱؾطاف يف ايسضاغات ايعًٝا قسز٠ َٚع١ًٓ ٚ ٜتِ  -10
ٚتٛدس نُاْات َٛنٛع١ٝ ٚعازي١ يتٛظٜع َطادعتٗا زٚضٜا بػطض تطٜٛطٖا ، 

 اٱؾطاف ايعًُٞ عًٞ ايطغا٥ٌ ٚؾكا يًتدكل .
  

 

ٚغا٥ٌ َٓاغب١ يكٝاؽ آضا٤ ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا ، ٚ اؽاش  ه١ًٝيً -11
اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ يسضاغتٗا ٚ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايٓتا٥ر يف اؽاش اٱدطا٤ات 

 ايتكشٝش١ٝ .
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 ايسضاغات ايعًٝا -11
١ٝ ؼطم ايه١ًٝ ع٢ً تكسِٜ بطاَر َتٓٛع١ يًسضاغات ايعًٝا ، شلا َعاٜرل أنازمي١ٝ، تتٛاؾل َع املعاٜرل ايكٝاغ١ٝ ايكازض٠ عٔ اشل١٦ٝ ايكَٛ

َٚٔ أدٌ شيو تكّٛ ايه١ًٝ بتٛقٝـ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا  يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚاٱعتُاز، مبا ٜػاِٖ ؾ٢ ؼكٝل ضغاي١ ايه١ًٝ ٚأٖساؾٗا.

استٝادات غٛم ايعٌُ َٚطادعتٗا ٚتطٜٛطٖا زٚضًٜا، ٚايتشكل َٔ إٔ ْٛاتر ايتعًِ املػتٗسؾ١ يهٌ بطْاَر تع٢ًُٝ َتػك٘ َع َكطضات٘ ٚتتٛانب َع 

تؿتٌُ  .نُاؼطم ايه١ًٝع٢ً إقطاض ْعًُا َٛنٛع١ٝ ٚعازي١ يتكِٜٛ ايط٬ب ٚقٝاؽ آضا٥ِٗٚ تتُاؾ٢ َع أسسخ اٱػاٖات ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ. 

 :ُاضغات ايتطبٝٝك١ٝ يًه١ًٝ يف ٖصا اجملاٍ ع٢ً ايتايٞامل

 11/1 بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 إعتباضًا َٔ ايعاّ  طبكا ٫ستٝادات غٛم ايعٌُ ٚطبكا يًُػتذسات  مت ايبس٤ يف تطبٝل ْعاّ ايػاعات املعتُس٠ يدلاَر ايسضاغات ايعًٝا

 ( زيٌٝ ايسضاغات ايعًٝا1 -11. )َطؾل 2016/   2015اؾاَعٞ 

 ( بطاَر زنتٛضا٠  9بطاَر َادػترل أنازمي٢ ٚ 9بطاَر زبًَٛات ٚ 10تتبع ايه١ًٝ أغايٝب َتٓٛع١ يًتعطٜـ بدلاَر ايسضاغات ايعًٝا املتٓٛع١

بطْاَر( ايت٢  31بإمجاىل  (Pharm Dزنتٛض ايكٝسي١ ؾ٢ ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ )بطْاَر  1ٚعسز بطاَر َادػترل ٢َٓٗ خاق١  2ٚ 

تكسَٗا َٔ خ٬ٍ َٛقع ايه١ًٝ ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛتٝ٘ ٚاملٓتس٣ اٱيهذل٢ْٚ اـام بايسضاغات ايعًٝا ٚتهُني شيو َٔ خ٬ٍ زيٌٝ ايطايب 

 كاطب١ ٚظاض٠ ايكش١ ْٚكاب١ ايكٝازي١ ٚؾطنات ا٭ز١ٜٚ ٚتعًٝل إع٬ْات ٚضق١ٝ بايه١ًٝ ٚبٗصٙ اؾٗات.ٚاـطهني، إناؾ١ إىل 

  ؾط يس٣ ايه١ًٝ قٛاعس بٝاْات تتعًل بأعساز ٚأْٛاع ايسبًَٛات ٚايسضدات ايع١ًُٝ ايت٢ َٓشتٗا عدل ايػٓٛات املان١ٝ.ٜتٛا 

  .ٜ٘تِ ؼسٜح قٛاعس بٝاْات ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا زٚضٜا ٚنصيو ايدلاَر ٚاملػتؿٝسٜٔ َٓٗا ٚأٖساف نٌ بطْاَر ٚأعساز املتكسَني ي

ٜٚػتسٍ ع٢ً َس٣ ساد١ غٛم ايعٌُ شلصٙ ايدلاَر َٔ خ٬ٍ إغتط٬ع ضأٟ اؾٗات املػتؿٝس٠ ٚاغتككا٤ ضأٟ اؿاقًني ع٢ً ٖصٙ ايسضدات 

 طات ايتػذٌٝ ٚايكبٍٛ يف ٖصٙ ايدلاَر. ايع١ًُٝ َٔ خ٬ٍ َ٪ؾ

 

 ايج٬خ املان١ٝ: ّ ٛاعبٝإ بأعساز ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا بدلاَر املادػترل ؾ٢ ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ خ٬ٍ ا٭ 

 ا٭قػاّ ّ
2014/2015 2015/2016 1016/2017 

عسز 
 املكٝسٜٔ

 عسز 
 املػذًني

 عسز 
 املكٝسٜٔ

 عسز 
 املػذًني

عسز 
 املكٝسٜٔ

عسز 
 املػذًني

 16 6 19 9 13 17 ايكٝس٫ْٝات .1

 16 9 11 10 10 13 ايعكاقرل .2

 23 - 15 7 13 10 ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥ .3

 23 13 20 8 21 9 ا٭ز١ٜٚٚايػُّٛ .4

 24 10 19 12 21 13 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ .5

 21 8 20 6 22 10 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١ .6

 22 3 19 2 13 10 ايعه١ٜٛ ايكٝسي١ٝايهُٝٝا٤  .7

 20 1 18 4 13 9 ايهُٝٝا٤ايتش١ًًٝٝ ايكٝسي١ٝ .8

 165 50 141 58 126 92 ا٫مجاىل
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 ٭عٛاّ ايج٬خ املان١ٝ:ؾ٢ ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ خ٬ٍ ا بٝإ بأعساز ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا بدلاَر ايسنتٛضا٠ 

 ا٭قػاّ ّ
2014/2015 2015/2016 2016  /2017 

عسز 
 املكٝسٜٔ

عسز 
 املػذًني

 عسز 
 املكٝسٜٔ

 عسز 
 املػذًني

عسز 
 املكٝسٜٔ

 عسز 
 املػذًني

 4 -- 3 1 5 -- ايكٝس٫ْٝات .1

 7 1 8 1 6 -- ايعكاقرل .2

 3 -- 1 -- 1 -- ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥ .3

 9 -- 13 -- 15 -- ا٭ز١ٜٚ ٚايػُّٛ .4

 8 -- 12 -- 7 -- ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ .5

 13 -- 8 -- 2 -- املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١ .6

 6 -- 6 -- 5 -- ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ايكٝسي١ٝ .7

 7 -- 8 -- 5 -- ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايكٝسي١ٝ .8

 57 1 59 2 46 -- ا٫مجاىل

 

  بٝإ بأعساز ط٬ب ايدلاَر اـاق١ )املادػترل امل٢ٓٗ( بطْاَر زنتٛض ايكٝسي١ ؾ٢ ايكٝسي١( اٱنًٝٓٝه١ٝPharm Dٚبطْاَر املٓاع١ ) 

 َني ايػابكني :يعاخ٬ٍ ا ) بايًػ١ ايؿطْػ١ٝ( ايتذسز٣ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠  ٚايطب

 ايدلْاَر ّ
2014/2015 2016  /2017 

عسز 
 املكٝسٜٔ

عسز 
 املػذًني

عسز 
 اجملتاظٜٔ

عسز 
 املكٝسٜٔ

عسز 
 املػذًني

عسز 
 اجملتاظٜٔ

 - - 100 - - 163 (Pharm Dزنتٛض ايكٝسي١ ؾ٢ ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ ) .1

 املٓاع١ ٚايطب ايتذسز٣ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠  .2
 ) بايًػ١ ايؿطْػ١ٝ( 

30 - - 23 10 - 

 - 10 186 - - 130 ا٫مجاىل
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 املان١ٝ: بٝإ بأعساز ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا بدلاَر ايسبًَٛات املدتًؿ١ يٮعٛاّ ايج٬خ 

 ايسبًّٛ ّ

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

عسز 
 املكٝسٜٔ

عسز 
 املػذًني

 عسز املكٝسٜٔ
 ا٫مجاىل 

 عسز املكٝسٜٔ
٥٫ش١  ا٫مجاىل 

 قسمي١
غاعات 
 َعتُس٠

٥٫ش١ 
 قسمي١

غاعات 
 َعتُس٠

 150 150 -- 86 74 12 - 67 ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ .1
 -- -- -- - - - - 6 ايتهٓٛيٛدٝا ايكٝسي١ٝ .2
 -- -- -- - - - - - َػتشهطات ايتذٌُٝ .3

 ايتسا٣ٚ با٭عؿاب .4
 2 -- 2 7 - 7 - 13 ) ايٓباتات ايطب١ٝ (

 17 17 -- - - - - - ايػُّٛ ٚايتشًٌٝ ايهُٝٝا٢٥ ايؿطع٢ .5
 25 25 -- 45 25 20 - 45 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١ .6
 -- -- -- - - - - - نُٝٝا٤ ايكٓاعات ايكٝسي١ٝ .7
 -- -- -- 2 - 2 - 7 ايتكُِٝ ايهُٝٝا٥ٞ يٮز١ٜٚ .8
 9 9  11 9 2 - 29 ضقاب١ اؾٛز٠ ٚايتشًٌٝ ايسٚا٥ٞ ،9
 59 57 2 64 39 25 - 66 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ .10

 262 258 4 215 147 68 - 233 ا٫مجاىل

 

  َكاض١ْ بايج٬خ أعٛاّ املان١ٝ: 2017/  2016بٝإ بتطٛض ٚظٜاز٠ أعساز ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا املكٝسٜٔ يًعاّ اؾاَع٢ 

 
 ايعاّ اؾاَعٞ

2013/2014 2014/2015 2015  /2016 2016  /2017  
 زنتٛضاٙ َادػترل زبًّٛ زنتٛضاٙ َادػترل زبًّٛ زنتٛضاٙ َادػترل زبًّٛ زنتٛضاٙ َادػترل زبًّٛ

 58 215 262 16 61 215 7 104 154 12 83 159 املكٝسٜٔ

 535 191 265 254 اٱمجايٞ
 

  َكاض١ْ بايج٬خ أعٛاّ املان١ٝ:  2017/  2016أعساز ايط٬ب ايٛاؾسٜٔ بايسضاغات ايعًٝا يًعاّ اؾاَع٢ 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016 /2017  
20 25 26 17 
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 11/2 املعاٜرل ا٭نازمي١ٝ يدلاَر ايسضاغات ايعًٝا 

  يدلاَر ايسضاغات ايعًٝا اي  ٚنعتٗا اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚا٫عتُاز ٚٚنعت كٝاغ١ٝ املعاٜرل ا٭نازمي١ٝ ايتبٓت ايه١ًٝ

 .(2-11)َطؾل َعاٜرل خاق١ يهٌ بطْاَر 

 ُازٖا َٔ فًؼ ايه١ًٝ مت عطض َٚٓاقؿ١ تًو املعاٜرل املتبٓاٙ ؾ٢ فايؼ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚاملٛاؾك١ عًٝٗا َٔ ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚإعت

 .(3-11)َطؾل 

 تتدص ا٭ؾػاّ ايع١ًُٝ اٱدطا٤ات بإعساز َكؿٛؾ١ ملهاٖات املعاٜرل ا٭نازمي١ٝ املتبٓا٠ يدلاَر ايسضاغات  ايعًٝا ٚإتػاقٗا َع املعاٜرل 

 ايكٝاغ١ٝ ايكازض٠ عٔ ١٦ٖٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚا٫عتُاز.

 

 11/3  ايعًٝاتٛقٝـ بطاَر ايسضاغات 

  مت تٛقٝـ بطاَر َٚكطضات ايسبًَٛات ٚاملادػترل ٚايسنتٛضاٙ ٚايدلاَر امل١ٝٓٗ اـاق١ ٚمت َطادعتٗا ٚاعتُازٖا َٔ قبٌ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ

ايًذإ املدتك١ ٚفًؼ ايه١ًٝ، ٚمتت َطاعا٠ ايتٛاؾل َع اـط١ ايبشج١ٝ يًذاَع١ ٚاٱضتباط باستٝادات اجملتُع ٚبايتطٛضات ايع١ًُٝ 

 . (4-11)َطؾل سٜج١ اؿ

  تتشكل ا٭قػاّ ايع١ًُٝ َٔ َس٣ تٛاؾل تكُِٝ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ َع اي٥٬ش١ ايساخ١ًٝ ٚاملعاٜرل ا٭نازمي١ٝ املتبٓا٠ َٔ خ٬ٍ تطؾٝح

 َطادع زاخًٞ بهٌ قػِ عًُٞ . 

  تعس ا٭قػاّ ايع١ًُٝ تكاضٜط ؾك١ًٝ ٚأخطٟ غ١ٜٛٓ يًُكطضات ايسضاغ١ٝ ٚايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚتعتُس عًٝٗا ايه١ًٝ ؾ٢ خط١ ايتشػني

 .(5-11)َطؾل ٚايتطٜٛط شلصٙ ايدلاَر ٚاملكطضات 

 

 11/4 ًِتٛقٝـ َكطضات ايسضاغات ايعًٝا ْٚٛاتر ايتع 

 اٙ ٚايدلاَر امل١ٝٓٗ اـاق١ ٚمت تهُني أٖساف املكطض ْٚٛاتر ايتعًِ َٚٛنٛعات مت تٛقٝـ َكطضات ايسبًَٛات ٚاملادػترل ٚايسنتٛض

 دع ايع١ًُٝ بتًو ايتٛقٝؿات.اايتسضٜؼ ٚايتعًِ ٚايتكِٜٛ ٚاملطاحملت٣ٛ ايع٢ًُ ٚططم 

  (6-11)َطؾلايًذإ املدتك١ ٚفًؼ ايه١ًٝ ٚ مت َطادعتٗا ٚاعتُازٖا َٔ قبٌ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ . 

 ١ًُٝ َٔ َس٣ تٛاؾل املكطضات ايسضاغ١ٝ َع ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ عٔ ططٜل إعساز َكؿٛؾ١ ايدلْاَر ايتعًُٝٞ/املكطضات تتشكل ا٭قػاّ ايع

 .(7-11)َطؾل ايسضاغ١ٝ 

 

 11/5 :ططم ايتسضٜؼ 

 ملؿه١ً تعتُس ططم ايتسضٜؼ ؾ٢ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا ع٢ً عس٠ إػاٖات َٓٗا ايسضاغ١ ايٓعط١ٜ عٔ ططٜل إيكا٤ احملانطات ٚططح ا

از سًٍٛ شلا ٚعكس غُٝٝٓاضات يًط٬ب ٚمماضغ١ احملانط يططٜك١ ايعكـ ايص٢ٖٓ بني ط٬ب٘. نُا تتِ ايسضاغ١ عٔ هع٢ً ايط٬ب ٚإ

ططٜل ايسضٚؽ ايع١ًُٝ ٚإدطا٤ ايتذاضب املع١ًُٝ ؾ٢ َطس١ً ايسبًَٛات ٚقٝاّ طايب املادػترل ٚ ايسنتٛضاٙ بإعساز عح ع٢ًُ أٚ أنجط ؼت 

َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٜٚكّٛ بعطض عس٠ غُٝٝٓاضات يعطض ْتا٥ر عج٘ ع٢ً املؿطؾني نُا ٜكّٛ ايطايب بٓؿط عح ؾ٢  إؾطاف ؾ١ٓ

 ف١ً ع١ًُٝ قه١ُ ؾطٜط١ تؿهٌٝ ؾ١ٓ املٓاقؿ١ ٚاؿهِ يطغا٥ٌ املادػترل ٚايسنتٛضا٠.
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 ( ٜعتُس بطْاَر زنتٛض ايكٝسي١Pharm Dؾ٢ ايػ١ٓ ا٭ٚىل ع٢ً ايسضاغ١ ايٓعط١ٜ )  ٚبعض ايتطبٝكات ايع١ًُٝ زاخٌ قاعات

احملانطات أَا ؾ٢ ايػ١ٓ ايجا١ْٝ تعتُس ع٢ً ايسضاغ١ ايع١ًُٝ/ايػطٜط١ٜ زاخٌ املػتؿؿٝات ٚإعساز َؿطٚع ؽطز ؼت إؾطاف ؾ١ٓ َٔ 

 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.

  ٚايدلاَر ايتع١ًُٝٝ عٔ ططٜل تتأنس ا٭قػاّ ايع١ًُٝ َٔ تٛاؾل ططم ايتسضٜؼ ٚايتعًِ َع ْٛاتر تعًِ املكطضات ايسضاغ١ٝBlue 

Print . 

 

 11/6 :املٛاضز ٚاٱَهاْٝات يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ 

 املٛاضز املاز١ٜ ٚايتذٗٝعات ٚايتػ٬ٝٗت اي٬ظ١َ يًع١ًُٝ ايبشج١ٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايت٢ ؼكل ْتا٥ر ايتعًِ املطد٠ٛ  ه١ًٝتٛؾط اي          

    ٜٛدس عسز ناف َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايه١ًٝ يتسضٜؼ َكطضات ايسضاغات ايعًٝا نُا ؼطم ايه١ًٝ ع٢ً تٛظٜع ا٭عبا٤ سٝح

ٚتكّٛ بإْتساب بعض ا٭غاتص٠ املتدككني يًتسضٜؼ بدلاَر ايسضاغات ايعًٝا املػتشسث١ ٚايػرل ايسقٝل  ايتسضٜػ١ٝ طبكًا يًتدكل 

 (.8-11َتٛؾط٠ بايه١ًٝ )َطؾل 

 خاق١ يًسضاغات ايعًٝا ٚسٝس٠ ايت١ٜٛٗ ٚا٫نا٠٤  َهٝؿ١ َٚعٚز٠ بايتذٗٝعات املٓاغب١ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ زضاغ١ٝ قاعات ٛؾط ايه١ًٝ ت

ا٭عساز ايهبرل٠ با٫ناؾ١ إيٞ  طايب نُا ٜتِ اٱغتعاْات مبسضدات ط٬ب َطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ ؾ٢ ساي١ 70 – 50ٚطاقتٗا اٱغتعاب١ٝ 

 ت اؾسٜس٠ نكاع١ ايٓٗسٟ املدكك١ يط٬ب ايسضاغات ايعًٝا .بعض ايكاعا ْؿا٤ إ

  ايه١ًٝ َهتب١ ؼتٟٛ ع٢ً أِٖ املطادع ايع١ًُٝ يف فا٫ت ايتدكل املدتًؿ١ ٜٚتِ ؼسٜجٗا غًٜٓٛا ظاْب بعض ايسٚضٜات ٜٛدس يس٣

عس َكسضًا َعطؾًٝا ٖاًَا يط٬ب ايسضاغات ايعًٝا ٚاملكا٫ت ايع١ًُٝ ْٚػذ َٔ ضغا٥ٌ املادػترل ٚايسنتٛضا٠ اـاق١ بايه١ًٝ ٚاملكا٫ت ٚشيو ٜ

 زيٌٝ املهتب١ .(9-11)َطؾل 

 ات ٜتٛاؾط يطايب ايسضاغات ايعًٝا خاق١ٝ ايسخٍٛ اىل ايعسٜس َٔ قٛاعس ايبٝاْات ايساخ١ًٝ ٚايعامل١ٝ َٔ خ٬ٍ ْعاّ املػتكبٌ ٱزاض٠ املهتب

(Future Library Systemًسٝح ٜتٝح ٖصا ايتطبٝل اٱط٬ع ع  ) ٌ٢ املكتٓٝات اٱيهذل١ْٝٚ ملهتبات اؾاَعات املكط١ٜ ٚايطغا٥

نُا ميهٓ٘ ايسخٍٛ ع٢ً َٛقع بٓو املعطؾ١ املكط٣ َٔ  ٚا٭عاخ ايع١ًُٝ يًباسجني املكطٜني ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَعات املكط١ٜ

 .(10-11)َطؾل  خ٬ٍ ؾبه١ ا٫ْذلْت باؾاَع١ . 

  ايبشٛخ ٚاملؿاضٜع ايبشج١ٝ املُٛي٘ َٔ اؾاَع٘ ٚ دٗات أخطٟ ٚإتؿاقٝات ايتعإٚ ايسٚىل ٚ نصيو َٛاضز تعتُس ايه١ًٝ ع٢ً َٛاضز قٓسٚم

( ٚبطْاَر ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ يؿطا٤ ا٭دٗع٠ Pharm Dايهًٝ٘ ا٫خطٟ َجٌ بطْاَر زنتٛض ايكٝسي١ ؾ٢ ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ )

( مخػٕٛ ايـ د١ٝٓ يهٌ قػِ ع٢ً َٝعا١ْٝ َٔ بطْاَر  50.000َبايؼ َاي١ٝ قسضٖا  )نُا مت ؽكٝل ايع١ًُٝ ٚضؾع نؿا٠٤ املعاٌَ ايبشج١ٝ 

 .)َعٝاض ايبشح ايع٢ًُ( ( Pharm D)ايـ  

  ٜٚتُتع بٗا ايباسح َٔ نٌ ا٫قػاّ يف ْعاّ تٓاؾػ٢ نٌ عاّ َٔ ( عؿط٠ آ٫ف د١ٝٓ   10.000قسضٖا ) ايٛاسس٠ َٓٗا مت تٛؾرل َٓح َاي١ٝ

  َٝعا١ْٝ قٓسٚم ايبشٛخ .

  تتٛؾط بايه١ًٝ ٚا٭قػاّ ايع١ًُٝ َعاٌَ عج١ٝ فٗع٠ با٭دٗع٠ ايع١ًُٝ ٚاملٛاز ايهُٝا١ٜٚ ؽسّ ايع١ًُٝ ايبشج١ٝ ٚنصيو ٜتٛؾط عس٠

 .ؼًٌٝ ا٫ز١ٜٚ ٚاملػتشهطات ايكٝسي١ٝ ٚايبٝطط١ٜ َعاٌَ خاضز ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ناملعٌُ املطنع٣ ٚٚسس٠ 
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 11/7 :تكِٜٛ ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا 

  تعتُس ايه١ًٝ يف تكِٜٛ ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا ع٢ً ٚغا٥ٌ َتٓٛع١ يكٝاؽ ْٛاتر ايتعًِ املػتٗسؾ١ ٚتؿٌُ سًكات ْكاؾ١ٝ )غُٝٝٓاض( ـ

 إختباضات ع١ًُٝ ـ أعاخ ع١ًُٝ ـ ضغا٥ٌ ع١ًُٝ.  -اختباضات ؾؿ١ٜٛ ـ اختباضات ؼطٜط١ٜ

 تكِٜٛ بٌ تكّٛ ب٘ ؾ١ٓ ممتشٓني ٚايت٢ ؽتل بٛنع ا٫َتشاْات َٚطادع١ ٜتِ تٛظٜع ايسضدات طبكًا ي٥٬ش١ ٫ٜٚٓؿطز أسس ا٭غاتص٠ باي

 ايسضدات ٚعكس ا٫ختباضات ايؿؿ١ٜٛ.

  11)َطؾل تطابل ايًذ١ٓ ايعًٝا يًُٓاٖر ا٭ٚضام ا٫َتشا١ْٝ املكس١َ يًط٬ب َع َٛاقؿات ايٛضق١ ا٫َتشا١ْٝ اي  إعتُسٖا فًؼ ايه١ًٝ-

11). 

 يًطايب ايتعًِ َٔ ْتٝذت٘ ٚؾكًا يُٓٛشز َعس يصيو ٚغساز ضغّٛ ايتعًِ ٚؾكًا ي٥٬ش١ ٚتطز إيٝ٘ يف ساٍ  بعس إع٬ٕ ايٓتٝذ١ بأغبٛع ول

 .(12-11)َطؾل تبني إٔ تعًُ٘ عًٞ سل ٜٚعًٔ ايطز عًٞ ايتعًِ خ٬ٍ أغبٛعني نشس أقك٢ 

 غاي١ يًذ١ٓ املٓاقؿ١ ٚاؿهِ. ٜؿذلط ْؿط عح ٚاسس ع٢ً ا٭قٌ َٔ ضغاي١ املادػترل أٚ ضغاي١ ايسنتٛضاٙ قبٌ ايتكسّ بايط 

  تعًٔ اؾساٍٚ املبس١ٝ٥ يٲَتشاْات قبٌ َٛعس ا٫َتشإ بؿٗط ناٌَ عًٞ ا٭قٌ ٚتكبٌ إزاض٠ ايه١ًٝ أ١ٜ اقذلاسات تطز َٔ ايط٬ب

 .(13-11)َطؾل بايتعسٌٜ يت٪خص ؾ٢ اٱعتباض ثِ ٜعًٔ اؾسٍٚ يف قٛضت٘ ايٓٗا١ٝ٥ قبٌ مخػ١ عؿط ًَٜٛا ع٢ً ا٭قٌ 

 

 11/8 :َطادع١ بطاَر َٚكطضات ايسضاغات ايعًٝا 

 ٕتػتعني ايه١ًٝ با٭غاتص٠ املتدككني نُطادعني زاخًٝني ٚخاضدٝني يدلافٗا َٚكطضاتٗا ٚؾكًا يًُٓاشز اي  أعستٗا اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُا 

 .(14-11)َطؾل دٛز٠ ايتعًِٝ ٚاٱعتُاز 

 تًو ا٭قػاّ ٚعطنٗا ع٢ً ؾ١ٓ  ٗايًدلاَر ٚاملكطضات ايت٢ تؿطف عًٝدٝني ٜتِ كاطب١ ا٭ؾػاّ ايع١ًُٝ يذلؾٝح َطادعٝني زاخًٝني ٚخاض

 .(15-11)َطؾل ايسضاغات ايعًٝا ٱعتُازٖا نُا ٜتِ قطف َهاؾأت َاي١ٝ يًػاز٠ املطادعني ْعرل ٖصا ايعٌُ 

  يٲغتؿاز٠ َٓٗا ؾ٢ تطٜٛط ايدلاَر ٚاملكطضاتٜتِ َٓاقؿ١ تكاضٜط املطادع١ ٚايتٛقٝات املصنٛض٠ بٗا زاخٌ ا٭ؾػاّ ايع١ًُٝ ٚايًذإ اـاق١. 

 

 11/9 :ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ يدلاَر َٚكطضات ايسضاغات ايعًٝا 

  (16-11)َطؾل ايسضاغات ايعًٝا ؾ٢ ْٗا١ٜ ايؿكٌ ايسضاغ٢ بطاَر  َكطضات اَتشإ  تكّٛ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ بإعساز تكاضٜط عكب إع٬ٕ ْتا٥ر. 

 َ َٔ س٣ اٱيتعاّ بايتٛقٝـ املعًٔ يًُكطضات َٚس٣ تٛاؾل قت٣ٛ ايٛضق١ اٱَتشا١ْٝ َع ْٛاتر ايتعًِ ٚ ٜتِ ٜتِ َٓاقؿ١ ايتكاضٜط ٚايتأنس

 إعتُازٖا يف فايؼ ا٭قػاّ .

   (17-11)َطؾل ٜتِ اٱغتؿاز٠ َٔ ايتكاضٜط ؾ٢ تطٜٛط ايدلاَر ٚاملكطضات . 
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 11/10 :آيٝات ايتػذٌٝ ٚاٱؾطاف ؾ٢ ايسضاغات ايعًٝا 

  ٜكّٛ ْعاّ ايتػذٌٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚؾكًا ي٥٬ش١ َعتُس٠ َع١ًٓ يًط٬ب ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚتكّٛ ايه١ًٝ مبطادعتٗا يف ن٤ٛ

 .  ٥٫ش١ ايسضاغات ايعًٝا( 18-11)َطؾل املتػرلات احملٝط١ ٚؾكًا ٱستٝادات غٛم ايعٌُ 

 سضدات ايسضاغات ايعًٝا بسيٌٝ اـطهني ٚع٢ً َٛقعٗا اٱيهذلْٚٞ تٓؿط ايه١ًٝ اٱدطا٤ات اٱزاض١ٜ ٚايع١ًُٝ اـاق١ بايتػذٌٝ ي

 . (19-11)َطؾل باٱناؾ١ إىل يٛس١ اٱع٬ْات بكػِ ايسضاغات ايعًٝا 

  تٛؾط ايه١ًٝ اغتُاضات ايتػذٌٝ عًٞ َٛقعٗا ٜٚتِ اٱع٬ٕ عٔ ناؾ١ اٱدطا٤ات ٚا٭ٚضام املطًٛب١ عٝح ميهٔ يًطاغب طباع١ ا٫غتُاض٠

 مناشز ٚاغتُاضات ايتػذٌٝ ٚايتكسّ. (20-11)َطؾل ايتكسّ َط٠ ٚاسس٠.  ٱعساز ًَـ

  ٜتِ ايتػذٌٝ إيهذلْٚٝا َٔ خ٬ٍ ْعاّ ابٔ اشلٝجِ يًسضاغات ايعًٝا اـام باؾاَع١ سٝح ٜتٝح ايتطبٝل يًطايب املتكسّ يًسضاغات ايعًٝا

ضد١ ٚايتدكل املطاز ايتػذٌٝ ب٘ ٚنصيو إناؾ١ امل٪٬ٖت إَها١ْٝ ايتكسّ ٚتػذٌٝ ايبٝاْات ايؿدك١ٝ ٚبٝاْات اٱتكاٍ ٚإختٝاض ايس

 ايسضاغ١ٝ ايت٢ سكٌ عًٝٗا غابكا.

  (21-11)َطؾل ؼسز ايكٛاعس املٓع١ُ بايكػِ ايع٢ًُ إختٝاض ؾ١ٓ اٱؾطاف ع٢ً ايطايب يدلاَر املادػترل ٚايسنتٛضا٠. 

   (22-11)َطؾل ٜكسّ املؿطف ايط٥ٝػ٢ تكطٜطًا زٚضًٜا عٔ َس٣ ايتكسّ ايبشج٢ ٚايكعٛبات ايت٢ تٛاد٘ ايطايب. 

  ِتػٓس ايه١ًٝ املٗاّ ايتسضٜػ١ٝ يدلاَر ايسضاغات ايعًٝا إىل أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املؿٗٛز شلِ بايتُٝع ايعًُٞ يف فا٫ت ايتدكل. ٜٚت

)َطؾل ٔ خ٬ٍ عس٠ آيٝات تؿٌُ اغتبٝاْات ايط٬ب ٚتكاضٜط ايدلاَر ٚ قٓسٚم ايؿها٣ٚ ٚاملكذلسات َطادع١ أزا٤ ا٭قػاّ يف ايتسضٜؼ َ

11-23). 

  ٜكّٛ ايطايب بعكس غُٝٝٓاض نؿطط يًتػذٌٝ يسضد١ ع١ًُٝ وهطٙ أعها٤ فًؼ ايكػِ ملٓاقؿ١ اـط١ ايبشج١ٝ املكذلس١ ٚأ١ُٖٝ ايبشح

 ١ تعس٬ٜت عًٞ اـط١ املكذلس١ يف ن٤ٛ ٖصٙ اٱعتباضات.َٚس٣ إضتباط٘ باـط١ ايبشج١ٝ يًكػِ ٚإدطا٤ أٜ

    ًٌٜتعّ ايطايب بعطض غُٝٝٓاض عُا سكك٘ ٚتٛقٌ إيٝ٘ يف عج٘ زٚضًٜا ٚغُٝٝٓاض ْٗا٥ٞ قبٌ تكسِٜ ايطغاي١ إىل ؾ١ٓ ايتشهِٝ ٚآخط قب

قه١ُ َٔ ضغاي١ املادػترل أٚ ايسنتٛضاٙ بعس إعتُازٙ  ف١ًع١ًُٝ يف ا٭قٌ ٚاسس ع٢ً املٓاقؿ١ نُاًْا ؾٛز٠ ايعٌُ نُا ٜؿذلط ْؿطعح

 َٔ ؾ١ٓ اٱؾطاف ٚ قبٌ ايتكسّ بايطغاي١ يًذ١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقؿ١. 

 

 11/11 ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا آيٝات قٝاؽ أزا٤ 

 ٟيف سهٛض ايعُٝس ٚ  تكّٛ ايه١ًٝ باغتككا٤ ضأٟ ايط٬ب يف بطافٗا َٔ خ٬ٍ عس٠ ٚغا٥ٌ )إغتط٬عات ضأ٣ ، قٓسٚم ؾها٣ٚ، يكا٤ زٚض

-11)َطؾل بايتشًٌٝ ٚاملتابع١ ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ بتشًٌٝ ا٫غتبٝإ ٚاخطاض ايٛنٌٝ بٓتا٥ر ايتشًٌٝ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا( ٚتكّٛ 

24) . 

   (25-11)َطؾل تتدص اٱدطا٤ات ايتكشٝش١ املٓاغب١. 
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 ْكاط ايتُٝع:

 ٚداض٣ اغتشساخ بطاَر اخط٣ .  ْاَر(بط 30ؾ٢ غٛم ايعٌُ ) عسز ايدلاَر املتاس١ َتٓٛع ٜٚهؿ٢ يًتٓاؾؼ -1

 ٚدٛز أعساز َٓاغب١ َٔ اشل١٦ٝ ايتسضغ١ٝ )َٔ سٝح ا٭عساز ٚايتدككات( يًكٝاّ با٭عبا٤ ايتسضٜػ١ٝ. -2

 70 – 50طاقتٗـا اٱغـتعاب١ٝ    تٛاؾط قاعات َهٝؿ١ َٚعٚز٠ بايتذٗٝعات املٓاغب١ يًع١ًُٝ ايتعًُٝٝـ١ خاقـ١ يًسضاغـات ايعًٝـا     -3

 ( غبع١ قاعات َتعسزت ا٫غتدساّ .  7،  ٚمت ا٫ْتٗا٤ َٔ زٚض غازؽ وت٣ٛ ع٢ً )  ايبط

املٓاع١ٚايطبايتذسز٣ بايًػـ١ ايؿطْػـ١ٝ   ٚبطْاَر  Pharm Dبطْاَر ايـ َجٌ  ايٓٛع١ٝ ايسضاغ١ ؾ٢ بعض ايدلاَر  ٤مت بس -4

 ،  داض٣ اغتشساخ بطاَر ْٛع١ٝ اخط٣ .  مما ٜعٜس َٛاضز ايه١ًٝ املاي١ٝ

 آي١ٝ َعتُس٠ َٚٛثك١ يًتعاٌَ َع ؾها٣ٚ ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا.ٚدٛز  -5

 

 ْكاط ؼتاز إىل ؼػني:

 .نعـ املٛاضز املاي١ٝ املدكك١ يدلاَر ايسضاغات ايعًٝا َكاض١ْ بأعساز ايدلاَر ٚايط٬ب 

 .ق١ً أعساز ايط٬ب ايٛاؾسٜٔ املًتشكني بدلاَر ايسضاغات ايعًٝا بايطغِ َٔ تعاٜسٖا َػتُط غًٜٓٛا 

 قٝاؽ كطدات ايتعًِ املػتٗسؾ١ بؿهٌ ناٌَ.عس ّ 

 

 َكذلسات ايتشػني:

 ٚعسز َٔ زضدات املادػـترل  ٓٛع١ٝ ايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ املٛاضز املاي١ٝ ٚتٛؾرل َكازض كتًؿ١ يًتٌُٜٛ بإْؿا٤ َعٜس َٔ ايدلاَر اي

 ،  داض٣ ا٫ْتٗا٤ ٚاملٛاؾكات . طبكا ٫ستٝاز غٛم ايعٌُ امل٢ٓٗ 

 أعساز ايطًب١ ايٛاؾسٜٔ مبداطب١ ايػؿاضات ا٭دٓب١ٝ ٚعٌُ إع٬ْات َٛد١ٗ ع٢ً ؾـبه١ اٱْذلْـت    ٚنع آيٝات دصب يعٜاز٠

 َٚٛاقع ايتٛاقٌ اٱدتُاع٢.

 ( 300- 200ايعٌُ ع٢ً إقا١َ قاعات قانطات أنجط غع١ يتهِ ايدلاَر عاي١ٝ ايهجاؾ١ ايط٬ب١ٝ .)طايب 

  .ايعٌُ ع٢ً تٜٓٛع أغايٝب تكِٜٛ ايط٬ب 

  تكاضٜط ايدلاَر ٚاملكطضات َع َطاعا٠ ؼًٌٝ ْتا٥ر اغتككا٤ ايط٬ب ٚٚنع خط١ تٓؿٝص١ٜ يًعاّ ايتاىل.اعساز َٚطادع١ 
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 : املؿاضن١ اجملتُع١ٝ ٚ ت١ُٝٓ ايب12١٦َٝعٝاض 
 

بتؿعٌٝ املؿاضن١  ه١ًٝؼطم عًٞ تًب١ٝ استٝادات ٚأٚيٜٛات فتُعٗا احملٝط ، ٚتعٌُ عًٞ ت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ٚتكّٛ اي ه١ًٝاي

 اجملتُع١ٝ يف قٓع ايكطاض ٚأْؿطتٗا املدتًؿ١ ، ٚؼطم عًٞ قٝاؽ آضا٤ اجملتُع عٔ اـسَات ٚا٭ْؿط١ اي  تكسَٗا .

 ايتكِٝٝ ايصاتٞ :

 غرل َػتٛف َػتٛف دع٥ٝا َػتٛف َ٪ؾـــــــط ايتكٝــٝـــِ

    خط١ َؿع١ً ـس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ . ه١ًٝيً -1

    نٝاْات ؾاع١ً يف فاٍ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ . ه١ًٝيً -2

أْؿط١ َتٓٛع١ َٛد١ٗ يت١ُٝٓ ايب١٦ٝ احملٝط١ بٗا  ه١ًٝيً -3

 ٚخس١َ اجملتُع تًيب استٝادات٘ ٚ أٚيٜٛات٘ .
   

آيٝات يتُجٌٝ ؾاعٌ يٮططاف اجملتُع١ٝ يف قٓع ايكطاض  ه١ًٝيً -4

 ٚ تٓؿٝص بطافٗا . ه١ًٝٚزعِ َٛاضز اي
   

ٚغا٥ٌ َٓاغب١ يكٝاؽ آضا٤ اجملتُع ٚاٱغتؿاز٠ َٔ  ه١ًٝيً -5

 ايٓتا٥ر يف اؽاش اٱدطا٤ات ايتكشٝش١ٝ .
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 ملؿاضن١ اجملتُع١ٝ ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝا -12
ايه١ًٝ بتؿعٌٝ زٚض املؿاضن١ اجملتُع١ٝ يف ع٢ً ت١ُٝٓ ايب١٦ٝ. تكّٛ  ؼطم ايه١ًٝ ع٢ً تًب١ٝ استٝادات ٚأٚيٜٛات اجملتُع احملٝط بٗا ٚتعٌُ

 قٓع ايكطاض ٚؾُٝا تكسَ٘ َٔ أْؿط١ كتًؿ١ يًُذتُع، نُا ؼطم ع٢ً قٝاؽ آضا٤ ٚضنا٤ اجملتُع عٔ اـسَات ٚا٭ْؿط١ اي  تكسَٗا.

 12/1 خط١ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ 

ٝ٘ ايٛعٞ ايب٦ٝٞ ؾُٝا ىل َٛنٛع ايكش٘ ٚايسٚا٤ َتػُ٘ ايهًٝ٘ باغتُطاض عًٞ دعٌ خطتٗا املتعًك٘ غس١َ اجملتُع ٚتُٓ ؼطم

 بايؿاعًٝ٘ ٚغٗٛي٘ ا٫غتٝعاب َٔ كتًـ ؾ٦ات اجملتُع احملًٞ بهٌ تبآٜات٘ ايجكاؾٝ٘ ٚايتعًُٝٝ٘ ٚا٫قتكازٜ٘.

 اـط١ ٚاستٝادات اجملتُع 

ٚيٜٛات اجملتُع احملٝط ٚاملٗين. تعتُس ٖصٙ يًه١ًٝ خط١ َٛثك١ َٚعتُس٠ ـس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ احملٝط١ تطاعٞ استٝادات ٚأ

 (1-12)َطؾل اـط١ ع٢ً خط١ ايه١ًٝ ا٫غذلاتٝذ١ٝ ـس١َ اجملتُع ٚ ت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚاي  تػاِٖ ايه١ًٝ يف تسعُٝٗا.

 ايتٛع١ٝ بأْؿط١ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ:

يه١ًٝ ايكٝسي١ سٝح تٛؾط بطاَر يًتٛع١ٝ بأْؿط١ خس١َ متجٌ ؾٓ٘ خسَ٘ اجملتُع ٚتُٓٝ٘ ايب٦ٝ٘ طًٝع١ ايٓؿاط اجملتُعٞ ايب٦ٝٞ 

اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ يٮططاف املع١ٝٓ َٔ ط٬ب، أعها٤ ١٦ٖٝ تسضٜؼ، ١٦ٖٝ َعا١ْٚ ٚأططاف فتُع١ٝ شات ع٬ق١ بتًو ا٭ْؿط١ ٚشيو 

 (2-12)َطؾل     َٔ خ٬ٍ:

 بايه١ًٝ ٱبسا٤ ايطأ٣ ٚتكسِٜ املكذلسات.تٛظٜع َكذلح خط١ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ع٢ً ا٭قػاّ ايع١ًُٝ  .1

 عطض َٚٓاقؿ١ خط١ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ع٢ً أعها٤ فًؼ ايه١ًٝ ٚإعتُازٖا. .2

 تٛظٜع خط١ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ املعتُس٠ ع٢ً ا٭قػاّ ايع١ًُٝ. .3

 ْؿط خط١ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ع٢ً َٛقع ايه١ًٝ. .4

 

 12/2 ؿاع١ً يف فاٍ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝنٝاْات ايه١ًٝ اي: 

 يسعِ خس١َ اجملتُع ٚ تؿعٌٝ زٚض ايه١ًٝ يف املؿاضن١ اجملتُع١ٝ ٚتؿٌُ: كتًؿ١  ٜٛدس بايه١ًٝ ٚسسات َٚطانع تكّٛ بأْؿط١ 

 (3-12ايطب١ٝ:)َطؾل ٚأْؿط١ ٚسس٠ ؼًٌٝ ا٭ز١ٜٚ ٚ املػتشهطات ايكٝسي١ٝ 

 ايطب١ٝ ٚاملػتؿؿٝات بػطض ايتأنس َٔ ق٬سٝتٗا ْٚػب١ املاز٠ ايؿعاي٘ بٗاؼًٌٝ عٝٓات أز١ٜٚ يبعض املطانع  .1

 .عٌُ زضاغات ثبات ٭ز١ٜٚ دسٜس٠ َكس١َ َٔ ؾطنات أز١ٜٚ بػطض تػذًٝٗا .2

 .كٝسي١ٝ يهُإ ؾاعًٝتٗاايػتشهطات املؼًٌٝ بعض ا٭َكاٍ ٚ .3

 .تعٝني تطنٝع املٛاز ايؿعاي١ ؾ٢ بعض ا٭ز١ٜٚ .4

 .ؿٝات اؾاَع١ٝؿَٚٓعؿات يًُػت ؼًٌٝ عٝٓات َٝا٠  .5

 .ػؿٝـ عٝٓات كتًؿ١ بايتدلٜس .6
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 (4-12أْؿط١ ْازٟ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات: )َطؾل 

تكسِٜ خس١َ ايتٓػٝل اٱيهذلْٚٞ يًط٬ب اؿاقًني ع٢ً ؾٗاز٠ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ يٲيتشام يًُذتُع َجٌ ٜكّٛ ايٓازٟ بتكسِٜ خسَات 

 يًط٬ب ٚاعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚٓٗا :  خسَات َػتُط٠ نُا ٜكّٛ بتٛؾرل بايتعًِٝ اؾاَعٞ

 اغتدطاز نًُات ايػط امل٪قت٘ َٔ ْعاّ ايؿاضابٞ يًط٬ب .1

 اغتدساّ ا٫ْذلْت ٚايطباع١ ٚاملاغح ايه٥ٛٞ ٚايتكٜٛط .2

 ايكٝاّ ببعض ا٫ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ َجٌ : .3

 ب ايسبًَٛاتاغتدساّ ايٓازٟ يف تطبٝل املهتب١ ايطق١ُٝ ٚاغتدساَات قٛاعس ايبٝاْات يط٬ .4

 اغتدساّ ايٓازٟ يعكس ايسضٚؽ ايع١ًُٝ يبعض املٛاز ايسضاغ١ٝ َجٌ ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥ .5

 ادطا٤ ا٫َتشاْات ا٫يهذلْٚٝ٘ يف بعض املٛاز ايسضاغ١ٝ يف ن١ًٝ ايكٝسي١ ٚبعض ايهًٝات ا٫خطٟ َجٌ ن١ًٝ طب ا٫غٓإ .6

 ٫يٞ اؿسٜج١ اي  ؽسّ ايع١ًُٝ ايبشج١ٝادطا٤ بعض ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ يف اغتدساّ بعض بطاَر اؿاغب ا .7
 

 (5-12)َطؾل Top)-(Eْؿاط ؾ١ٓ ايتسضٜب ٚايتٛظٝـ 

يتسضٜب ٚايتأٌٖٝ يػٛم ايعٌُ عٔ ططٜل َتدككني يف ٖصا اجملاٍ نُا تكّٛ باعساز ٚتٓعِٝ املًتك٢ ايتٛظٝؿٞ ذ١ٓ باًتكّٛ اي

 ايػٟٓٛ يًه١ًٝ ٫هاز ؾطم عٌُ يًدطهني 

 

 12/3  يف فاٍ ت١ُٝٓ ايب١٦ٝ احملٝط١ بٗا ٚ خس١َ اجملتُعأْؿط١ ايه١ًٝ 

يف غبٌٝ ؼكٝل اشلسف ا٫غاغٞ يًذ١ٓ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ تتب٢ٓ ايًذٓ٘ ايعسٜس َٔ ا٭ْؿط٘ املتها١ًَ ٚاـانع١ 

ٚاـسَات  ا٭ْؿط١يًتطٜٛط بٓا٤ا عًٞ عًُٝ٘ تكِٝٝ املطزٚز اجملتُعٞ شلصٙ ا٫ْؿط٘ بكٛضٙ َػتُطٙ. ؾايه١ًٝ تكسّ ايعسٜس َٔ 

ايتع١ًُٝٝ، ايبشج١ٝ ٚاـس١َٝ املٛد١ٗ يت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚتًب١ٝ استٝادات ٚأٚيٜٛات اجملتُع. ٚسلًت ٖصٙ ا٭ْؿط١ ع٢ً َساض ايج٬ث١ 

 أعٛاّ ايػابك١ َا ٜأتٞ: 

 

 (6-12أْؿط١ ٚخسَات عج١ٝ: )َطؾل 

تٛد٘ أقػاّ ايه١ًٝ املدتًؿ١ خططٗا ايبشج١ٝ َٔ ضغا٥ٌ ٚأعاخ ع١ًُٝ  تطبٝك١ٝ َٚؿاضٜع عج١ٝ ؿٌ املؿه٬ت ايكش١ٝ ايط٥ٝػ١ 

 ٚا٭َطاض املٓتؿط٠ باجملتُع املكطٟ َجٌ ايتٗاب ايهبس ايٛبا٥ٞ، ايؿؿٌ ايهًٟٛ َٚطض ايبٍٛ ايػهطٟ. 

 

 (7-12ط٬ب١ٝ:)َطؾل   أْؿط١ ٚ خسَات

 داَع١ املٓكٛض٠ ٚشيو يف ؾٗط غبتُدل َٔ نٌ عاّ  -٢ يًط٬ب اؾسز به١ًٝ ايكٝسي١ايًكا٤ ايتعطٜؿ .1

 (. ايػابعاملًتك٢ ايتٛظٝؿٞ ) اقا١َ .2

 غٜٓٛا. ؾاَع١اقا١َ ايػٛم اـرلٟ با .3

 تٛظٜع أز١ٜٚ خاق١ با٫غعاؾات ا٭ٚي١ٝ ع٢ً مجٝع َعاٌَ ايه١ًٝ يٛنعٗا ؾ٢ قٓازٜل اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ .4

 ايهطِٜ ؿؿع١ ايكطإٓ َٔ ط٬ب ايه١ًٝ غٜٓٛا يف ؾٗط ْٛؾُدل.عكس  َػابك١ ايكطإٓ  .5

  (  42داَع١ املٓكٛض٠ ) ايسؾع١   -خطه٢ ن١ًٝ ايكٝسي١ سؿٌ  اقا١َ .6
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 .به١ًٝ ايكٝسي١ ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١  اقا١َ سؿٌ خطهٞ بطْاَر .7

 يعا٥س . بايتعإٚ َع ؾطن١ اٜؿا ؾاضَا  يًتٛع١ٝ َٔ كاطط ايٛظٕ ا   Orly healthy dayإقا١َ   .8

 

 ْسٚات ٚ ٚضف عٌُ: 

 (8-12)َطؾل  اقا١َ ايعسٜس َٔ ايٓسٚات ٚٚضف ايعٌُ ٚ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ:                    

 ْس٠ٚ منط ايتػص١ٜ ايػ١ًُٝ يًط٬ب ٚايعاًَني .1

 ْس٠ٚ )  ايػ١ُٓ  ٚأَطاض ايػهط ٚ اَطاض ايهبس ( .2

 بايه١ًٝ ٚاي  تٗسف إىل ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ املػتُط٠زٚض٠ ضؾع نؿا٠٤ ايؿٓٝني ٚايعُاٍ با٭قػاّ ايع١ًُٝ  .3

 زٚض٠ ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ يًط٬ب ٚاـطهني. .4

 ٚضؾ١ عٌُ يف فا٫ت ايعٌُ ايكٝسيٞ   .5

 ْس٠ٚ تأ١ًٖٝٝ يط٬ب ايؿطق١ ايطابع١ يف ) فا٫ت ايعٌُ ايكٝسيٞ املدتًؿ١  ( .6

 

 أْؿط١ ٚ خسَات  فتُع١ٝ: 

 (9-12)َطؾل  ا٭ْؿط١ ا٫دتُاع١ٝ َجٌ:تؿٌُ ايعسٜس َٔ               

ايكٝسيٞ املٗين بطٚتٛنٍٛ تعإٚ بني ن١ًٝ ايكٝسي١ داَع١ املٓكٛض٠  ْٚكاب١ قٝازي١  ايسق١ًٝٗ يطؾع نؿا٠٤ أزا٤  ٚدٛز .1

 ا٭نازمي٢ ٚاملؿاضن١ يف ايتعًِٝ ايكٝسيٞ املػتُط َٔ خ٬ٍ بطْاَر تأًٖٝٞ ٫دتٝاظ ايبٛضز ا٭َرلٜهٞ اٙٚا٫ضتكا٤ مبػتٛ

 بطٚتٛنٍٛ تعإٚ بني ؾطن١ زاض اـدل٠ يًتسضٜب ٚايتأٌٖٝ ٱؿام ايعُاي١ املكط١ٜ باـاضز. ٚدٛز .2

 املٓكٛض٠ ٚن١ًٝ ايكٝسي١ داَع١ ايسيتا يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝاداَع١  اتؿاق١ٝ ايتعإٚ ايع٢ًُ ٚايجكاؾ٢ بني ن١ًٝ قٝسي١  .3

تُع ٚسٌ َؿه٬ت فتُع١ٝ َٔ خ٬ٍ اقساض ْؿطات َؿاضن١ اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ْؿط ايٛعٞ ايكشٞ بني اؾطاز اجمل .4

ٚتٛظع ع٢ً ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚتٓؿط ٚاي  تكسض بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ ٚايًػ١ ايعطب١ٝ  ايتعًِٝ ايكٝسيٞ املػتُط

 ع٢ً َٛقع ايه١ًٝ.

 .يف ؾٗط َاضؽَٗات املجايٝات اقا١َ سؿٌ تهطِٜ اٱ .5

ٌ عاّ سٝح مت تهطِٜ عسز َٔ اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚبعض ايعاًَني احملايني َٔ ن َاٜٛاقا١َ سؿٌ عٝس ايعُاٍ يف ؾٗط  .6

 .يًُعاف ٚآخطٜٔ َٔ شٟٚ اؾٗٛز املُٝع٠

 .إغتكباٍ ط٬ب َٔ َساضؽ كتًؿ١ يًتعطٜـ بٓعاّ ايسضاغ١ با٭قػاّ ايع١ًُٝ نُٔ َؿطٚع داَع١ ايطؿٌ  .7

 . سؿٌ تهطِٜ ايكٝازات ا٭نازمي١ٝ بايه١ًٝ .8
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 12/4  ٌٝايؿاعٌ يٮططاف اجملتُع١ٝ:ايتُج 

يًه١ًٝ آيٝات يتُجٌٝ ؾاعٌ يٮططاف اجملتُع١ٝ يف قٓع ايكطاض َٔ خ٬ٍ عه١ٜٛ ممجًني عٔ ْكاب١ ايكٝازي١، إزاض٠ ايكٝسي١ َٚٓعُات 

ٖصٙ ا٭ططاف يف ا٭عُاٍ ايكٝسي١ٝ )ض٩غا٤ فايؼ إزاض٠ ؾطنات ا٭ز١ٜٚ( يف فًؼ ايه١ًٝ ٚ ؾ١ٓ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ. ٚ تؿاضى 

 تٓؿٝص بطاَر ايه١ًٝ باؿٛاض ٚاملٓاقؿ١ ٚتكسِٜ ا٭ؾهاض يتٛؾرل ؾطم ايتٛظٝـ يًدطهني ٚإعساز ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚتسضٜب ايط٬ب.

 (10-12)َطؾل 

 اي   تعٌُ ؾ١ٓ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ بهٌ زأب عًٞ ظٜازٙ ايتُجٌٝ ايؿاعٌ يهٌ ؾ٦ات اجملتُع )املػتؿٝسٙ َٔ اـسَات

تكسَٗا ايه١ًٝ( يف أْؿطتٗا إزضانا َٓٗا  ؿكٝك٘ إٔ املؿاضن١ ٢ٖ أغاؽ ايٓذاح ٚأْ٘ بسٕٚ تؿاعٌ اجملتُع مبدتًـ ؾ٦ات٘ َع َاؼاٍٚ 

 ايًذٓ٘ ْؿطٙ َٔ ٚعٞ ب٦ٝٞ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى َطزٚز اهابٞ يٓؿاط ايًذ١ٓ َُٗا بصيت َٔ دٗس.

 َ١ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ يف:تتُجٌ َؿاضن١ ا٭ططاف اجملتُع١ٝ ؾ٢ أْؿط١ ؾ١ٓ خس 

 ٚايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚاملؿاضن١ يف خطط ايتشػني.ٚايػاٜات  املؿاضن١ يف إعساز ضغاي١ ٚض١ٜ٩ ايه١ًٝ  .1

ايكش١ٝ )قطاع ؾ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ املؿاضن١ ؾ٢ ْؿط ايتجكٝـ ايكش٢ َٔ خ٬ٍ اضغاٍ ْؿطات يًتٛع١ٝ  .2

 باؾاَع١(

 ايٓكاب١ ٚامل٪غػات ايكٝسي١ٝ ؾ٢ سؿٌ اـطهني َؿاضن١ أعها٤  .3

 َؿاضن١ ؾطنات ا٭ز١ٜٚ ؾ٢ املًتك٢ ايتٛظٝؿ٢ غٜٓٛا ٚتٛؾرل ؾطم تٛظٝـ يًدطهني .4

 ٚ أزٜٚا ؾطن١ اغذلاظٜٓٝها  َاي١ٝ َجٌَؿاضن١ ؾطنات ا٭ز١ٜٚ ؾ٢ تٛؾرل ؾطم ايتسضٜب ايكٝؿ٢ يًط٬ب َٚٓشِٗ َهاؾآت  .5

  ايػعٛز١ٜ ٚايصٟ ٜٛؾط يًه١ًٝ ػٗٝع قاعات تسضٜػ١ٝ ٚتٛؾرل ؾطم ايعطب١ٝ ايٓٗسٟ باملًُه١  ايعكس املدلّ َع ؾطن١َتابع١ تٓؿٝص

 .ايػعٛز١ٜايعطب١ٝ ه١ ًٚتٛظٝؿ١ٝ يًط٬ب ٚاـطهني باملُتسضٜب١ٝ 

  بايسق١ًٝٗ مبسٜط١ٜ ايؿ٦ٕٛ ايكش١ٝ ٛيٛد١ٝ ٚايبٝ عكس اتؿام َع ؾطن١ ايتدًل اٯَٔ َٔ ايٓؿاٜات ايطب١ٝ اـطط٠  َتابع١ تٓؿٝص

 ٚشيو يتؿعٌٝ ايتدًل اٯَٔ َٔ ايٓؿاٜات ايطب١ٝ اـطط٠ بايه١ًٝ

 

 12/5 :قٝاؽ آضا٤اجملتُع ٚ اٱدطا٤ات ايتكشٝش١ٝ 

 ْعطا يٮُٖٝ٘ ايككٟٛ اي  ميجًٗا قٝاؽ ضأٟ اجملتُع ؾُٝا تكسَ٘ ايه١ًٝ َٔ خسَات َٔ ادٌ تطٜٛط اْؿطتٗا املدتًؿ٘ يتشكٝل َطزٚز َتعاظِ

 (11-12)َطؾل  س سطقت ايه١ًٝ عًٞ تطٜٛط ازٚاتٗا يف ٖصا اجملاٍ.بكٛضٙ َػتُطٙ ؾك

  ٝٗا ايكٝازي١( عٔ أزا٤ ايه١ًٝ َٚػت٣ٛ خطه –املػتؿؿٝات  –تكّٛ ايه١ًٝ بكٝاؽ ضنا٤ اجملتُع ٚ َٓعُات غٛم ايعٌُ َٔ )ؾطنات ا٭ز١ٜٚ

 ات ٚاملًتك٢ ايتٛظٝؿٞ ايػ٣ٛٓ.بٝأَْ خ٬ٍ ايًكا٤ات، ا٫غت

  َػت٣ٛ ضنا٤ ا٭ططاف اجملتُع١ٝ ي٬غتؿاز٠ َٓٗا،ٚاؽاش ايكطاضات ٚاٱدطا٤ات املٓاغب١ اي  تػاعسع٢ً ٝؼًٌٝ ٚتكٝؼطم ايه١ًٝ ع٢ً ِ

 ظٜاز٠ ايطنا عٔ َػت٣ٛ اـطٜر. 
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 ًٝ١ ٜتِ أٜها قٝاؽ َػت٣ٛ ضنا٤ ا٭ططاف اجملتُع١ٝ َٚٓعُات غٛم ايعٌُ عٔ خسَات ؾ١ٓ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ اي  تكسَٗا ايه

َجٌ ايٓسٚات ٚٚضف ايعٌُ ٚا٭ْؿط١ املدتًؿ١ غايؿ١ ايصنطَٔ خ٬ٍ ا٫غتبٝاْات ٚتٓعِٝ يكا٤ات زٚض١ٜ َع ممجًني يًكطاعات املػتؿٝس٠ 

 باـس١َ

  مبطس١ً  تػتؿٝس ايه١ًٝ َٔ ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫غتبٝاْات ٚايًكا٤ات َٔ خ٬ٍ بعض ا٫دطا٤ات ايتكشٝش١ٝ َجٌ تػٝرل اي٥٬ش١ اـاق١ بايط٬ب

يتٛانب تػرلات غٛم ايعٌُ ٚاي  غاعست ا٭ططاف اجملتُع١ٝ  ٚبٗا َكطضات دسٜس٠  إىل ٥٫ش١ ايػاعات املعتُس٠ اؾسٜس٠ايبهايٛضٜٛؽ 

 املدتًؿ١ ع٢ً ٚنعٗا.

 ايطب١ٝ باؾاَع١ داَع١ املٓكٛض٠ ٚنصيو ٚظعت ع٢ً ْكاب١ ايكٝازي١ ٚاملطانع -قاَت ايه١ًٝ بتٛظٜع ا٭غتبٝاْات ع٢ً خطهٞ ن١ًٝ ايكٝسي١

 ٚشيو يكٝاؽ َس٣ ضنا٤ ٖصٙ ا٭ططاف عٔ اـسَات اي  تكسَٗا ايه١ًٝ.

 مت ؼًٌٝ ْتا٥ر ٖصٙ ا٭غتبٝاْات َٚٓٗا تبني ضنا٤ ٖصٙ ا٭ططاف عٔ املكساق١ٝ ٚا٭يتعاّ بأخ٬قٝات امل١ٓٗ. نُا تبني ضنا٤ ٖصٙ ا٭ططاف 

َ٪غػاتِٗ ٚضناِٖ عٔ َؿاضنتِٗ يف َٓاقؿ١ ٚتعسٌٜ بعض ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ  ؾُٝا ٜتعًل بتٛاؾل بطاَر ايسضاغات ايعًٝا َع إستٝادات

 بايه١ًٝ.

  بتشًٌٝ ْتا٥ر ا٭غتبٝاْات أٜها تبني نعـ ايطنا عٔ َؿاضن١ ٖصٙ ا٭ططاف يف قٝاغ١ بعض اـطط ا٭غذلاتٝذ١ٝ بايه١ًٝ. نُا أنسٚا ع٢ً

 ز٠ املػت٣ٛ ايعًُٞ يًدطهني.نطٚض٠ إغتشساخ بطاَر ايتعًِٝ ٚايتسضٜب املػتُط بايه١ًٝ يعٜا
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 ْكاط ايتُٝع:

  َؿاضن١ ممجًني َٔ اجملتُع احمل٢ً ؾ٢ ؾ١ٓ ؾ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚفًؼ يه١ًٝ 

 ٝاملػتُط عٔ ططٜل اَساز ايٓكاب٘  ًكٝازي٘ بايسقًٗٝ٘ يف تٓعِٝ عًُٝ٘ ايتعًِٝ ايكٝسيٞ٘ يايتعإٚ ايٛثٝل بني ايهًٝ٘ ٚايٓكاب٘ ايؿطع

 عها٤ ٦ٖٝ٘ ايتسضٜؼ اي٬ظَني ٚتٓعِٝ ا٫َتشاْات يًساضغني ٚاعتُاز ايؿٗازاتبأ

 يتشام بدلاَر ايسضاغات ايعًٝا املدتًؿ٘ غٞ املٗٓ٘ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ اـام ي٬اتاس٘ ايؿطق٘ ٫ندل عسز َٔ ايكٝازي٘ اؿهَٛٝني ٚمماض

 َتُٝعٙ يًتسضٜب ايعًُٞ ٚايسضاغ٘ ايٓعطٜ٘بايهًٝ٘ مما ٜتٝح شلِ ؾطق٘ 

  املػتشهطات ؾعاي١ٝ تكسِٜ خس١َ َتُٝع٠ ؾ٢ فاٍ تكِٝٝ ؾعاي١ٝ املػتشهطات ايكٝسي١ٝ َٔ خ٬ٍ عٌُ ٚسس٠ ؼًٌٝ ا٫ز١ٜٚ ٚقٝاؽ

 ايكٝسي١ٝ بايه١ًٝ 

  اغتشساخ َهتب ايتٛدٝ٘ امل٢ٓٗ ٫ضؾاز ايط٬ب قبٌ ايتدطز مبذا٫ت ايعٌُ املتاس١ 

 طات ٚايٓسٚات ٚٚضف ايعٌُ يًط٬ب ٚاـطهني ع٢ً سس غٛا٤ يعٜاز٠ ٚعِٝٗ ايب٢٦ٝ ٚامل٢ٓٗ عكس امل٪مت 

 س١َ ـس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ.ٚدٛز غذٌ ب٢٦ٝ يتٛثٝل ا٭ْؿط١ املك 

 .املػاُٖ٘ يف ؽؿٝـ ا٫ستكإ اجملتُعٞ َٔ خ٬ٍ املػاُٖ٘ يف ا٫غٛام اـرلٜ٘ مبدتًـ اْٛاعٗا 

 
 

 ػني:ْكاط ؼتاز ايٞ ؼ

 اؿاد١ اىل املعٜس َٔ ايتعُِٝ ؾ٢ ْؿط اـس١َ اجملتُع١ٝ ٚايٛع٢ ايكش٢ يٮططاف املتاس١.  

 ن١ َع ايكطاعات ا٫ْتاد١ٝ ناملكاْع ٚؾطنات ا٭ز١ٜٚاق١ً ايؿط.  

  ق١ً ا٫غتؿاز٠ َٔ َعٌُ ايتهٓٛيٛدٝا ايكٝسي١ٝ. 

 

 َكذلسات ايتشػني:

 ن١ َع ايكطاعات ا٫ْتاد١ٝ اٌٝ ايؿطظٜاز٠ تؿع. 

 َعٌُ ايتهٓٛيٛدٝا ايكٝسي١ٝتععِٝ ا٫غتؿاز٠ ٚتؿع ٌٝ. 

 
 
 
 

 مت عُس اهلل
 

 


