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 ٔانزعهى انزذسٚسإسزشارٛجٛخ 

 مقدمة 

بدأالمائمون على السٌاسات التعلٌمٌة الحدٌثة فً السنوات األخٌرة ٌتجهون الى التخطٌط الجٌد 

للمناهج الدراسٌة و أٌضا االهتمام بالعلوم وفً حالة وصول المتعلمون الى المستوٌات العلٌا فً 

التخصصات المختلفة فان الدولة تشجعهم على تحمٌك المزٌد وذلن عن طرٌك دفغهم للمشاركة 

ولد حاول المائمون على الموسسات التعلٌمٌة الوصول . االٌجابٌة و لٌامهم بدور فعال فً المجتمع

الى تحمٌك الهدف والغاٌة من العملٌة التعلٌمٌة بدرجة عالٌة من الكفاءة واالتمان ولذلن فهً تهتم 

بالفرد المتعلم وحاجاته ومٌوله وهً بهذاالتطوٌر تحاول تحمٌك األهداف المنشودة من العملٌة 

 .التعلٌمٌة

 

 فلسفة الكلية في استراتيجية التدريس والتعلم 

 ومن للطالب جٌدة تعلٌمٌة خبرة تمدٌم فى ر االستمرا فى  والتعلمللتدرٌس الكلٌة إسترا تٌجٌة تتلخص

 التطورات مواكبة وكذلن والبحثٌة التعلٌمٌة العملٌة خالل من العلمٌة مكانة الكلٌة على المحافظة ثم

 المنافسة على لادر خرٌج إعداد أجل من مج وبرا ممرارت من الكلٌة تطرحه العالمٌة واإلللٌمٌة فٌما

من  رئٌسٌة فروع أربعة على تٌجٌة اإلسترا الخطة و من ثم تركز وخارجٌا داخلٌا العمل فى سوق

 المستمر المهنً للتطوٌر الدعم مراحلها وتمدٌم بكافة التعلٌمٌة للعملٌة الدعم  وهى تمدٌم النشاط

 العامة المهارات و تطوٌر العمل بسوق البرامج التعلٌمٌة  ومعاونٌهم و ربط التدرٌس هٌئة ألعضاء

 .للتوظٌف
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 استراتيجية التعليم والتعلم تنفيذ فى المشاركة الجهات 

 الكلٌة عمٌد .

 البحوث و العلٌا للدراسات الكلٌة وكٌل .

 الطالب و التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل .

 المجتمع خدمة و البٌئة لشئون الكلٌة وكٌل. 

 وحدة الجودة 

 العلمٌة األلسام رؤساء .

 معاونٌهم و التدرٌس هٌئة أعضاء .

 بالكلٌة األكادٌمٌة الهٌئة أعضاء .

 العلٌا الدراسات البكالورٌوس و  طالب .

 المدنى  المجتمع و المؤسسات و الهٌئات من الكلٌة خارج من أعضاء. 

 

 منهجية استراتيجية التدريس والتعلم 

 :تم اعتماد أسس لوضع استراتيجية التدريس والتعلم على النحو التالي

  وضع استراتٌجٌة للتدرٌس والتعلم بعد اجراء التحلٌل البٌئً داخلٌا وخارجٌا وتحدٌد نماط

 لتمٌٌم األداء (SWOT)الموة ونماط الضعف والفرص والتهدٌدات باستخدام التحلٌل الرباعً 

 .الفعلً فً العملٌة التعلٌمٌة

 توفٌر جمٌع االمكانات لتنفٌذ استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم بكفاءة وكٌفٌة متابعتها. 

 أن تكون الخطة شاملة متوازنة تسد احتٌاجات سوق العمل. 
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  وضع خطط للتنفٌذ والمتابعة والمحاسبة المستمرة ثم التمٌٌم ونشر النتائج على جمٌع

 .األطراف المعنٌة المستفٌدة من تحمٌك استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم ألهدافها التعلٌمٌة

 

 :ثم تم وضع استراتيجية التدريس والتعلم في صورتها األولية وفقا للخطوات األتية

 والتحلٌل الرباعً (وفما لمعاٌٌر الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد (SWOT). 

 تحلٌل أراء جمٌع األطراف المعنٌة داخل الكلٌة وخارجعا وتمارٌر المراجعٌن النظراء. 

 استنادا على رؤٌة ورسالة وأهداف الجامعة والكلٌة. 

 

من نتائج التحليل الرباعي تحديد االحتياجات الضرورية الستراتيجية التدريس والتعلم بالكلية و 

 :تشتمل على

 لدعم العملٌة التعلٌمٌةالمالٌة االعتمادات توفٌر . 

 بحثٌة خامات و مجهزة معامل من التحتٌة ٌةالبن توفٌر .

 (أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم) بالكلٌة العلمٌة الكوادر وفرة 

 تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة وفما الحتٌاجات سوق العمل. 

  دورات – ندوات –دروس عملٌة )نشر ثمافة الجودة بٌن جمٌع الكوادر البشرٌة بالكلٌة 

 (تدرٌبٌة
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 استراتيجية التدريس والتعلم 

توجد استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم تضم كل ما هو مرتبط بالعملٌة التعلٌمٌة بالكلٌة ومن خالل وحدة 

تموٌم األداء وضمان الجودة بالكلٌة ثم عمل توصٌف للبرامج والممررات فً ضوء الئحة الكلٌة وفً 

 :ضوء الرؤٌة والرسالة واألهداف االستراتٌجٌة للكلٌة وتضمن األتً

 

 ؤية الكلية في التعليم والتعلم ر:أوال: 

تسعى كلٌة العلوم الزلازٌك فً أن تكون ذو مكانة متمٌزة فً العملٌة التعلٌمٌة على 

 .المستوى المحلً واالللٌمً

 رسالة الكلية في التعليم والتعلم :ثانيا: 

بناءا على نتائج التحلٌل البٌئً تم تحدٌد الغاٌات التً تأمل الكلٌة فً تحمٌمها فً ضوء 

 :رسالتها على النحو التالً

التطوٌر المستمر للبرامج التعلٌمٌة لمواكبة التطور فً مجال التعلٌم : الغاية األولى -

وهذا يتحقق من خالل األهداف . والمرتبط بخدمة المجتمع وفما لمعاٌٌر الجودة

 :-االستراتيجية لخطة التعليم والتعلم

 .تطوٌر البنٌة التحتٌة لتالئم التطور التكنولوجً -1

 .االهتمام بالرٌادة واالنشطة الطالبٌة لتنمٌة االبداع لدى الطالب -2

 .التمٌٌم المستمر وفما لخطة النظام الداخلً للجودة للفاعلٌة التعلٌمٌة -3

تطوٌر البرامج والممررات التعلٌمٌة وفما للخطط الموضوعة واالمكانات المادٌة  -4

 .والبشرٌة بصورة مستمرة وممٌزة

 .متابعة احتٌاجات سوق العمل بصفة مستمرة لضمان تسوٌك الخرٌجٌن -5
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تطوٌر منظومة البحث العلمً فً ضوء معاٌٌر الجودة للوصول الى : الغاية الثانية -

وهذا يتحقق من خالل األهداف االستراتيجية . مخرجات تطبٌمٌة تخدم المجتمع المحٌط

 :-لخطة التدريس والتعلم

توجٌه خطة البحث العلمً لخدمة العملٌة التعلٌمٌة من خالل اجراء األبحاث العلمٌة  -1

 .التطبٌمٌة المرتبطة بمخرجات الكلٌة

 .انشاء لاعدة بٌانات لألبحاث العلمٌة -2

 .انشاء معامل علمٌة جدٌدة لخدمة العملٌة التعلٌمٌة -3

تطوٌر البنٌة األساسٌة االزمة الجراء أبحاث تطبٌمٌة متمٌزة تستفٌد منها العملٌة  -4

 .التعلٌمٌة

 

اعداد خرٌج متمٌز ذو كفاءة علمٌة ومهنٌة لادر على تلبٌة احتٌاجات : الغاية الثاالثة -

 :-وهذا يتحقق من خالل األهداف االستراتيجية للتدريس والتعلم. سوق العمل

تطوٌر البرامج التعلٌمٌة وفما لمعاٌٌر األكادٌمٌة للهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم  -1

 .و االعتماد و بما ٌتالءم مع احتٌاجات سوق العمل

 .تجدٌد وتحدٌث المكتبة العلمٌة -2

احالل وتجدٌد البٌئة التعلٌمٌة مع تحدٌثها بالعدٌد من الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة  -3

 .والتعلمالتدرٌس التً تثري عملٌتً 
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 : ومن خالل أهداف الكلية وأقسامها العلمية تنبثق استراتيجية التعليم والتعلم وذلك كالتالي

 أقسام الكلية: 

 (الجيولوجيا)قسم علوم األرض  -

 :وٌندرج تحت هذا المسم البرامج األتٌة

 برنامج الجٌوفٌزٌاء 

 برنامج جٌولوجٌا خاص 

 برنامج الجٌولوجٌا والكٌمٌاء 

 

 (البيولوجي)قسم علم الحيوان  -

 :وٌندرج تحت هذا المسم البرامج األتٌة

 برنامج الحٌوان 

 برنامج الحٌوان و الكٌمٌاء 

 برنامج الحشرات 

 برنامج الحشرات والكٌمٌاء 

 برنامج علوم بٌئٌة 

 ًبرنامج استزراع مائ 

 قسم علم النبات -

 :وٌندرج تحت هذا المسم البرامج األتٌة

 برنامج النبات 

 ًبرنامج المٌكروبٌولوج 

 برنامج النبات والكٌمٌاء 

 برنامج المٌكروبٌولوجً و الكٌمٌاء 

 برنامج تمنٌة حٌوٌة 
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 قسم علم الكيمياء -

 :وٌندرج تحت هذا المسم البرامج األتٌة

 برنامج الكٌمٌاء 

 برنامج الكٌمٌاء الحٌوي 

 برنامج الكٌمٌاء الحٌوي والكٌمٌاء 

 ًبرنامج الكٌمٌاء وعلوم الحاسب األل 

 

 قسم علوم الرياضيات -

 :وٌندرج تحت هذا المسم البرامج األتٌة

 برنامج الرٌاضٌات 

 برنامج الرٌاضٌات وعلوم الحاسب 

 برنامج الرٌاضٌات و اإلحصاء 

 برنامج علوم حاسب 

 برنامج الرٌاضٌات والفٌزٌاء 

 

 قسم علم الفيزياء -

 :وٌندرج تحت هذا المسم البرامج األتٌة

 برنامج الفٌزٌاء 

 برنامج الفٌزٌاء والفٌزٌاء الحٌوي 

 برنامج الفٌزٌاء و الكٌمٌاء 

 برنامج الفٌزٌاء وعلوم الحاسب 

 

 

 



 (    2018-2017  )ٔانزعهى انزذسٚس                                                 إسزشارٛجٛخ  كهٛخ انعهٕو - جبيعخ انضلبصٚك

 

9 

 

 تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية: 

 البكالورٌوس فً العلوم 

 الدبلوم فً العلوم 

 الماجستٌر فً العلوم 

 دكتوراة الفلسفة فً العلوم 
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 ٔانزعهى ثبنكهٛخانزذسٚس أسبنٛت 

 

 :يمذيخ 

و١ٍبً ٌّب ٌٗ ِٓ  (اٌّؾبػشح ٚاإلٌمبء) ٚاٌزؼٍُ اٌزم١ٍذٞالتدرٌس ثبٌطجغ ال٠ّىٓ االعزغٕبء ػٓ أعب١ٌت 

ػؼٛ )ئ٠غبث١بد ال ٠ّىٓ أْ ٠ٛفش٘ب أٞ ثذ٠ً رؼ١ٍّٟ آخش، ؽ١ش ٠جشص ِٓ أُ٘ ا٠غبث١برٗ اٌزمبء األعزبر 

ٚوّب ٘ٛ ِؼٍَٛ فٟ ٚعبئً االرظبي أْ ٘زا االٌزمبء . ٚعٙبً ٌٛعٗ( اٌطبٌت)ٚاٌّزؼٍُ  (١٘ئخ اٌزذس٠ظ

٠ّضً ألٜٛ ٚع١ٍخ ٌالرظبي ٚٔمً اٌّؼٍِٛخ ث١ٓ شخض أؽذّ٘ب ٠ؾًّ اٌّؼٍِٛخ ٚا٢خش ٠ؾزبط ئٌٝ 

رؼٍّٙب، فف١ٙب رغّغ اٌظٛسح ٚاٌظٛد ٚإٌّبلشخ ٚاٌؾٛاس ٚاألعئٍخ اٌشف١ٙخ ٚاٌزذس٠جبد ٚاٌزطج١مبد 

داخً اٌّؾبػشح أٚ ثبٌّؼبًِ، ٚؽ١ش رإصش ػٍٝ اٌشعبٌخ ٚاٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ وبِالً ٚرزأصش ثٗ، ٚثزٌه 

٠ّىٓ رؼذ٠ً اٌشعبٌخ، ِٚٓ صُ ٠زُ رؼذ٠ً اٌغٍٛن ٔؾٛ اٌّشغٛة ِٕٗ ٚثبٌزبٌٟ ٠ؾذس إٌّٛ، ٚرؾذس 

ٌٚزٌه رؾشص اٌى١ٍخ ػٍٟ رٛف١ش لبػبد رذس٠غ١خ ِٚؼبًِ ِغٙضح ٚع١ذح اٌز٠ٛٙخ ٚرٛف١ش  .ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ

اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍذٞ ٠ؼزّذ ػٍٝ : أٚال ٌٚىٓ ٔالؽظ أْ . أػؼبء ١٘ئخ رذس٠ظ رٚ وفبئخ إلٌمبء اٌّؾبػشاد

ٚاٌزٟ رشوض ػٍٝ ئٔزبط اٌّؼشفخ، ف١ىْٛ األعزبر ٘ٛ أعبط ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ، فٕشٜ " اٌضمبفخ اٌزم١ٍذ٠خ " 

اٌطبٌت عٍج١بً ٠ؼزّذ ػٍٝ رٍمٟ اٌّؼٍِٛبد ِٓ األعزبر دْٚ أٞ عٙذ فٟ االعزمظبء أٚ اٌجؾش ألٔٗ ٠زؼٍُ 

اٌىضبفخ اٌطالث١خ اٌّزضا٠ذح فٟ : صب١ٔب ".اٌزؼ١ٍُ ثبٌزٍم١ٓ" ثأعٍٛة اٌّؾبػشح ٚاإلٌمبء، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼشف ثـ

 . ثؼغ اٌجشاِظ رمًٍ أ٠ؼب ِٓ ل١ّخ اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍذٞ

ٌٍشلٟ ثبٌٕبؽ١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ . سص اٌى١ٍخ ػٍٟ رطج١ك ثؼغ األعب١ٌت غ١ش اٌزم١ٍذ٠خ فٟ اٌزؼ١ٍُرؼٌٚزٌه 

 . اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔٚ اٌزؼٍُ اٌزارٟ ِٕٚٚٙب اٌزؼ١ٍُ إٌشؾ 

: انزعهٛى انُشػ  

. غ١ش رم١ٍذ٠خ فٟ اٌزؼ١ٍُ فٝ اٌزذس٠ظ  وطش٠مخ  إٌشؾ اٌزؼ١ٍُؽش٠مخ رغؼٝ اداسح اٌى١ٍخ اٌٝ رؼ١ُّ    

ففٟ اٌزؼٍُ إٌشؾ ٠غت أْ ٠مَٛ اٌّزؼٍّْٛ ثٕشبؽبد ػم١ٍخ ؽشو١خ ِٓ ِضً   .ٌٍشلٟ ثبٌٕبؽ١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ

ثبإلػبفخ ئٌٝ ِٙبساد - رغشثخ- ط١بغخ فشٚع- ؽشػ أعئٍخ-  ؽً ِشىٍخ- إٌّبلشخ-اٌىزبثخ- اٌمشاءح

. اٌزفى١ش اٌؼ١ٍب وبٌزؾ١ًٍ ٚاٌزشو١ت ٚاٌزم٠ُٛ
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 : غشق انزذسٚس األكثش يُبسجخ نهزعهى انُشػ ْٙ

 ػٍٟ عج١ً اٌّضبي رى١ٍف اٌّزؼ١ٍّٓ ؽً رّش٠ٕبد ِشرجطخ ثبٌذسط صُ :غشٚمخ انًذبظشح انًعذنخ.1

 .ِٕبلشزُٙ ف١ّب رٛطٍٛا ئ١ٌٗ دْٚ سطذ دسعبد

 غشٚمخ انًُبلشخ.2

رمَٛ ٘زٖ اٌطش٠ك ػٍٝ رمغ١ُ اٌّزؼ١ٍّٓ  ئٌٝ ِغّٛػبد غ١ش ِزغبٔغخ ، ٚ  : غشٚمخ انزعهى انزعبَٔٙ.3

ص٠بساد شخظ١خ،٘ٛارف ،  )رشغ١غ ٘زٖ اٌّغّٛػبد ػٍٝ أْ رغزخذَ وبفخ أعب١ٌت اٌزٛاطً ث١ٕٙب 

ٚ رىٍف اٌّغّٛػخ فٟ اٌزٛاطً داخً لبػخ اٌذسط ٚ خبسعٙب فٟ ػًّ ِّٙخ  . (... ثش٠ذ ئٌىزشٟٚٔ ، 

ٚػغ أعئٍخ ٌّٕبلشخ ٚ ئداسرٙب ، رمذ٠ُ ِفب١ُ٘ ٘بِخ ، وزبثخ رمش٠ش ؽٛي ثؾش لبِذ ثٗ أٚ : ِؼ١ٕخ ِضً 

 . ٚطف سؽٍخ ١ِذا١ٔخ لبَ ثٙب اٌفش٠ك

 غشٚمخ انعشٔض انزٕظٛذٛخ.4

 غشٚمخ نعت األدٔاس.5

.  غشٚمخ انشدالد انًٛذاَٛخ ٔانزذسٚجبد انذمهٛخ ٔكزبثخ رمبسٚش عُٓب ٔرمًٛٓب.6

 

:  انزعهى انزارٙ  

. غ١ش رم١ٍذ٠خ فٟ اٌزؼ١ٍُ فٝ اٌزذس٠ظ  وطش٠مخ  اٌزارٝ اٌزؼ١ٍُؽش٠مخ رغؼٝ اداسح اٌى١ٍخ اٌٝ رؼ١ُّ   

ٔشأد فىشح اٌزؼٍُ اٌزارٝ ثبػزجبسٖ أعٍٛة ِٓ أعب١ٌت اٌزؼٍُ اٌّزطٛسح  ٚ لذ  .ٌٍشلٟ ثبٌٕبؽ١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ

اٌزٝ رّىٓ اٌفشد ِٓ أْ ٠ؼٍُ ٔفغٗ ثٕفغٗ ٚفمبً ٌمذسارٗ ٌٚغشػزٗ فٝ اٌزؼٍُ ، ٚثّب ٠زٛافك ِغ ١ٌِٛٗ 

ٚا٘زّبِبرٗ ، أٜ أْ أعٍٛة اٌزؼٍُ اٌزارٝ ٠مَٛ ػٍٝ أعبط اٌّزؼٍُ ، فٙٛ اٌزٜ ٠خزبس اٌّبدح اٌذساع١خ 

اٌزٝ ٠ش٠ذ دساعزٙب ، ٚ٘ٛ اٌزٜ ٠ؾذد ٔمطخ اٌجذا٠خ ٚٔمطخ إٌٙب٠خ ، ٚ٘ٛ اٌزٜ ٠ؾذد عشػخ اٌزؼٍُ فٝ 

ػٛء عشػزٗ اٌخبطخ فٝ اٌزؼٍُ ٚفٝ ػٛء اِىبٔبرٗ ٚلذسارٗ ، وّب أٔٗ ٠ؾذد أعٍٛة اٌزم٠ُٛ اٌزرٜ ٠زُ 

رم٠ّٛٗ ِٓ خالٌٗ ، ثبالػبفخ ئٌٝ أْ أعٍٛة اٌزؼٍُ اٌزارٝ ٠زغُ ثٛػٛػ األ٘ذاف اٌزٝ ٠طٍت ِٓ 

رٗ ، وّب ٠ّٕٝ ٌذ٠ٗ ِٙبسح اٌزخط١ؾ ٚارخبر اٌمشاس، اخطٛ اٌّزؼٍُ رؾم١مٙب ، ِّب ٠غبػذٖ ػٍٝ اٌزفى١ش فٝ

ٚاٌمذسح ػٍٝ رؾًّ ِغئ١ٌٛخ ٘زا اٌمشاس ٚاٌزٝ رٕشأ ِٓ شؼٛس اٌّزؼٍُ ثّغئ١ٌٛزٗ ػٓ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ 

اٌخبطخ ثٗ ٚػٓ ٔزبئظ ٘زا اٌزؼٍُ ، وّب أْ أعٍٛة اٌزؼٍُ اٌزارٝ ٠ز١ؼ ِشاػبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ 

اٌّزؼ١ٍّٓ ثشىً خبص ، ؽ١ش ٠غ١ش وً ِزؼٍُ ٚفك لذسارٗ ٚٚفك عشػزٗ فٝ اٌزؼٍُ ، ٚثبٌزبٌٝ فاْ 

اٌطبٌت عش٠غ اٌزؼٍُ عٛف ٠غزط١غ اخزظبس اٌىض١ش ِٓ اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ، ٌٚٓ ٠ؼطش ئٌٝ أْ ٠جطئ ِٓ 

عشػزٗ ِٓ أعً ثبلٝ اٌطالة ، ٚ٘زا ثبٌزأو١ذ ٠ظ١جٗ ثبًٌٍّ ٠ٚمزً ؽبلبد االثزىبس ٚاالثذاع ٌذ٠ٗ ، وّب 
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أْ اٌطبٌت ثطئ اٌزؼٍُ ٌٓ ٠زؼشع ٌٍظٍُ ِٓ خالي إٌّبفغخ غ١ش اٌّزىبفأح اٌزٝ رؾذس ػٕذ ِمبسٔزٗ 

ثب٢خش٠ٓ ، ٚ٘زا ٘ٛ اٌؾبي فٝ ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌزٝ رغزخذَ اٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ فٝ اٌزؼ١ٍُ ، ٚاٌزٝ 

أطجؾذ لبطشح فٝ أغٍت األؽ١بْ ، وّب أطجؾذ ػبعضح ػٓ أْ رمذَ ٌٍّزؼٍُ اٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد 

. ٚاٌّٙبساد اٌزٝ ٠ؾزبط ئ١ٌٙب ٌىٝ ٠ّىٕٗ اٌجمبء ٚاٌز١ّض فٝ ٘زا اٌؼظش

( 2015) ثبالظبفخ انٗ الئذخ  (2009 ) انسبعبد انًعزًذحالئذخ ٔنزنك دشصذ انكهٛخ عهٙ انعًم ة

 .ٔثٓب يمشساد اخزٛبسٚخ عذٚذح (سبعبد يعزًذح)انًذذثخ 

ٚثشاِظ اٌزؼٍُ اٌزارٟ ٠مظذ ثٙب ٕ٘ب اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّظّّخ ثزم١ٕبد اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٚاإلٔزشٔذ ٟٚ٘ 

رزىْٛ ِٓ ػذح ِشاؽً ٠ٕزمً ف١ٙب اٌّزؼٍُ ِٓ ِشؽٍخ ئٌٝ أخشٜ ثزذسط ِٕطمٟ ٌألفىبس وّب ٟ٘ اٌؾبي 

 فٟ ؽش٠مخ اٌؼشع اٌّزجؼخ ػٕذ ػشع أٞ ِبدح رؼ١ّ١ٍخ، 

 :- انًشدٔد انزشثٕٖ ألسبنٛت انزعهى انزارٗ  -

٠زؼّٓ رطج١ك أعٍٛة اٌزؼٍُ اٌزارٝ ِشدٚداً رشث٠ٛبً ٠ؼٛد ػٍٝ وً ِٓ اٌّزؼٍُ ثشىً خبص ٚػٍٝ 

اٌّغزّغ ثٛعٗ ػبَ ، ٚخبطخ ػٕذ دِغٗ ثأؽذٜ اٌطشق اٌؾذ٠ضخ فٝ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ِضً ِغّٛػبد 

 :-األلشاْ ، ٚ٘زا اٌّشدٚد اٌزشثٜٛ ٠زّضً ف١ّب ٠ٍٝ 

 .ا٠غبد عٛ ِٓ اٌزٕبفظ ث١ٓ ؽالة وً ِغّٛػخ ِٓ رٜٚ اٌمذساد اٌّزغب٠ٚخ. 1

 .فزؼ ثبة االثذاع ٚاالثزىبس ٌٍطالة اٌّزفٛل١ٓ ، ٚرٌه ثبػطبئُٙ اٌفشطخ ٌألٔطالق. 2

 .رٛص٠غ األػّبي ػٍٝ ِغّٛػبد اٌؼًّ ثّب ٠زٕبعت ِغ لذساد اٌطالة. 3

 .ر١ّٕخ اؽغبط اٌطالة ثأ١ّ٘خ اٌذٚافغ اٌذاخ١ٍخ ٌؼ١ٍّخ اٌزؼٍُ. 4

 .ر١ّٕخ اػزّبد اٌطبٌت ػٍٝ ٔفغٗ ٚػٍٝ لذسارٗ اٌؼم١ٍخ فٝ فُٙ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ. 5

رؾغ١ُ دٚس األعزبر فٝ رٛط١ً اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ، ٚرٌه ثب٠غبد اٌجذ٠ً اٌزٜ ٠غبػذ اٌطبٌت ػٍٝ . 6

 .اعزذسان اٌّؼٍِٛبد

 .اٌٍغٛء ئٌٝ اٌفُٙ ثذالً ِٓ اٌززوش ِٓ لجً اٌطبٌت. 7

 .طمً اٌّٛا٘ت اٌزٝ لذ ال ٠ىزشفٙب األعزبر رارٗ. 8

 .رذس٠ت اٌطالة ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزؼٍُ اٌّغزّش أٚ اٌزؼٍُ ِذٜ اٌؾ١بح. 9

 . ر١ّٕخ صمخ اٌطبٌت فٝ ٔفغٗ ٚفٝ لذسرٗ ػٍٝ رؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ. 10
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 :يٍ يضاٚب ْزِ انطشٚمخ

أٔٙب رّٕؼ اٌّزؼٍُ أعٍٛثب ع١ذا ٌالعززوبس ٚاٌّشاعؼخ، فٟٙ رغبػذ وض١شا فٟ رشع١خ اٌّؼٍِٛبد فٟ .1

 .ر٘ٓ اٌّزؼٍُ

وّب أٔٙب رز١ؼ ٌٍّزؼٍُ اعزؼشاع اٌذسط ثطش٠مخ أخشٜ غ١ش اٌطش٠مخ اٌزٟ ػشع ثٙب اٌّؾبػش، .2

ٚ٘زا اٌزٕٛع فٟ اٌؼشع ٠غبػذ ػٍٝ فُٙ اٌذسط ثؼذح ؽشق لذ رىْٛ ئؽذا٘ب أفؼً ِٓ األخشٜ 

 . ثبٌٕغجخ ٌٍّزؼٍُ

 . رّٕؼ اٌّزؼٍُ فشطخ أخشٜ ٌفُٙ ثؼغ عٛأت اٌذسط اٌزٟ ٌُ ٠زّىٓ ِٓ فّٙٙب ِغ اٌّؾبػش .3

رٛفش ٌٍّزؼٍُ ث١ئخ خب١ٌخ ِٓ اٌّإصشاد إٌفغ١خ اٌزٟ لذ رؼ١ك ثؼغ اٌّزؼ١ٍّٓ ِٓ اٌزفبػً ِغ .4

ٚثشىً ػبَ فاْ ئِىب١ٔخ رىشاس اٌذسط ػذح ِشاد ٚئِىب١ٔخ ئعشاء . اٌّؾبػش فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش 

االخزجبساد اٌزم١ّ٠ٛخ فٟ وً ِشح ٌّؼشفخ ِذٜ دسعخ اعز١ؼبة اٌذسط، رؼذ ِٓ أُ٘ ِضا٠ب ٘زا إٌٛع 

 . ِٓ اٌزؼ١ٍُ 

اٌّمشساد اٌذساع١خ ئٌٟ ِمشساد ئٌىزش١ٔٚخ ِغ  ػذد ِٓ اٌٚزٌه ؽشطذ اٌى١ٍخ ػٍٟ اٌجذا٠خ فٟ رؾ٠ًٛ

. ػًّ اٌّؾبػشاد ػٍٟ أعطٛأبد ِّغٕطخ فٟ ١٘ئخ ثٛسث٠ٕٛذ ثّؼشفخ ِؾبػش اٌّمشس

 

 : انزعهٛى اإلنكزشَٔٙ 

  ِٓ خالي ِششٚع رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد  ثبٌغبِؼخٚعبئً ػذ٠ذح ٌٍزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔرٛفش اداسح اٌى١ٍخ 

 :ِٕٚٙب

خبطخ ٌطالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِٓ خالي رؾ٠ًٛ اٌشعٍئً اٌؼ١ٍّخ اٌٝ اٌىزت االٌىزش١ٔٚخ  .1

 . طٛسح اوزش١ٔٚخ 

 اٌزؼ١ٍُ اٌىزشٚٔٝ  ٌؼذد ِٓ اٌّمشساد   ثبٌغبِؼخ ٚ ِششٚعِٛالغ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ .2

 .االٌىزش١ٔٚخ

 . ٌىبفخ اػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ اٌطالةاٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ .3

 .ادخبي ٚطالد االٔزشٔذ ٌّؼظُ اٌّؼبًِ ٚ اٌمبػبد ٚ غشف اػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ .4
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 جذأل رٕظخ غشق انزعهى ثبأللسبو انًخزهفخ ثبنكهٛخ

 

 ٔسبئم االٚعبح انزٙ رسزخذيٓب األلسبو انعهًٛخ ثبنكهٛخ

 

  دارب شٕ -1

 شفبفٛبد -2

 ًَبرج أفالو ٔششائػ  ٔاسطٕاَبد -3

 نٕدبد اٚعبح -4

 نٕدبد يجسًخ -5

 كبئُبد دٛخ ٔ عُٛبد َجبرٛخ ٔ عُٛبد صخشٚخ ٔ أجٓضح ٔ يٕاد كًٛٛبئٛخ -6

 أدٔاد رعهًٛٛخ يسبعذح -7

ثبنعبفخ انٗ أدٔاد أخشٖ ٔأجٓضح يزعذدح رسزخذيٓب األلسبو انعهًٛخ انًخزهفخ كم  -8

 دست رخصصّ

 

 أسبنٛت رمٛٛى االيزذبَبد

  جبيعخ انضلبصٚك–ثكهٛخ انعهٕو 

 

 رفبػً فٟ اٌّؾبػشح+ عٍٛن ٚغ١بة  + (اٌش١ذ) ٚسلخ دساع١خ : أعًبل انسُخ 

 ٙاِزؾبْ رؾش٠شٞ:ايزذبٌ َصف انفصم انذساس  

 ٙرغبسة ِؼ١ٍّخ:ايزذبٌ انعًه  

  ٘(أخش اٌؼبَ) اخزجبس اٌٛسلخ ٚاٌمٍُ :(انزذشٚش٘)االيزذبٌ انُظش 

 خبص ثّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط:ثذث انزخشج  
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 سٛبسبد انكهٛخ

 انسٛبسبد انخبصخ ثشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة: 

 .٠زُ االػالْ ػٓ ِىبْ رٛاعذ اٌىزبة اٌغبِؼٟ ٌٍّٛاد اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ ِغ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ -1

٠زُ االػالْ ػٓ ِٛاػ١ذ اٌخزجبساد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ اٌّخزٍفخ لجً اٌّٛػذ اٌّؾذد ثفزشح وبف١خ  -2

 .ِغ اعزطالع سأٞ ٌٍطالة ثّذٜ ِٕبعجخ رٛص٠غ اٌّٛاد داخً اٌغذٚي

٠زُ االػالْ ػٓ اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّظؾؾ١ٓ ػٍٝ وً ٚسلخ اِزؾب١ٔخ ِغ اٌزٕج١ٗ  -3

ػٍٝ و١ف١خ رٛص٠غ اٌذسؽبد اٌخبطخ ثىً عإاي ِٚشاػبح أْ رؾمك األعئٍخ أ٘ذاف اٌّمشس ٚ 

 .إٌزبئظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ

 

 سٛبسبد انكهٛخ فٙ انزعبيم يع يشبكم انزعهٛى: 

) اٌغبػبد اٌّؼزّذحالئؾخ ؽشطذ اٌى١ٍخ ػٍٟ اٌؼًّ ة :نهطالةثبنُسجخ نهكثبفخ انعذدٚخ  -1

 . ؽبٌت ثىً ِغّٛػخ30 رض٠ذ ػٓ ٠ٚمغ١ُ اٌطالة اٌٝ ِغّٛػبد ال ( 2009

 رُ ػًّ ث١ٓ اٌطالة ٚأػؼبء ١٘ئخ :ثبنُسجخ نهزعبيم يع اَخفبض َسجخ دعٕس انطالة -2

اٌزذس٠ظ ِٓ خالي اٌش٠بدح ٚاألٔشطخ اٌطالث١خ ٌؾضُٙ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌؾؼٛس ٚ االٌزضاَ ٚرز١ًٌ 

 .أٞ طؼبة ٠ّىٓ أْ رٛاعُٙٙ ٚخبطخ ِب ٠زؼٍك ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

ثبنُسجخ نهعجض أ انفبئط فٙ أععبء ْٛئخ انزذسٚس ٔ انٓٛئخ انًعبَٔخ ثبنُسجخ نعذد  -3

 :انطالة

ٚعذ اْ ػذد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌطالة  (9/2015)ِٓ د١ًٌ خطخ اٌؼغض ٚ اٌض٠بدح  -

ث١ّٕب وبٔذ ٔغ١خ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٌطالة ِشؽٍخ  (14:1)ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط

 ( .41:1)اٌجىبٌٛس٠ٛط 

ثبٌٕغجخ ٌؼذد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍطالة فٟٙ ِّضٍخ ثٕغجخ ػبدٌخ ٚ ٌىٓ ٔغجخ ا١ٌٙئخ  -

اٌّؼبٚٔخ فٟٙ رّضً ٔغجخ ػغض ٚ رمَٛ اٌى١ٍخ ثّٛاعٙزٗ ػٓ ؽش٠ك ٚػغ خطخ خّغ١خ 

 .ٌزؼ١١ٓ اٌّؼ١ذ٠ٓ ٌزٍج١خ أؽز١بعبد االلغبَ اٌؼ١ٍّخ وً ؽغت اؽز١بعٗ
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 :انسٛبسخ انًزجعخ نضٚبدح انزًٕٚم انزارٙ ٔانذعى انًبنٙ نهكهٛخ -4

  .13/10/2015ثمشاس ِغٍظ و١ٍخ ثزبس٠خ ٠ٛعذ خطخ ٌٍز٠ًّٛ اٌزارٟ ثبٌى١ٍخ ِؼزّذح  -

 

 :انسٛبسخ انًزجعخ نًسبعذح انطالة انًزعثشٍٚ -5

 .٠زُ ِغبػذح اٌطالة اٌّزؼضش٠ٓ ِبد٠ب ِٓ خالي طٕذٚق اٌزىبفً ثّىزت سػب٠خ اٌشجبة -

 .٠زُ ِغبػذح اٌطالة اٌّزؼضش٠ٓ ِبد٠ب ِٓ خالي دػُ اٌىزبة اٌغبِؼٟ -

 

 :ثبنُسجخ نالجشاءاد انًزخزح ثشأٌ انكزبة انجبيعٙ -6

٠زُ رٛع١ٗ خطبثبد ٌألعبرزح سؤعبء األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ِٓ األعزبر اٌذوزٛس ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ 

 :اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ثشأْ اٌزٕج١ٗ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ

االٌزضاَ ثغؼش اٌىزبة اٌغبِؼٟ وّب ِ٘ٛؾذد ِٓ اٌغبِؼخ ثؼذد اٌٍّضِبد اٌزٟ ٠شٍّٙب وً  -

 .وزبة

 .ِشاعؼخ عٛدح اٌطجبػخ -

 .االٌزضاَ ثّؾزٜٛ إٌّٙظ اٌّٛعٛد ثذاخً اٌىزبة -

 .ِزبثؼخ األلغبَ ٌٍزأوذ ِٓ االٌزضاَ ثٙزٖ اٌزٛع١ٙبد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 


