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 ًظبم اإلرشبد األكبديوً لجرًبهج اآلثبر الوصريخ

 :اإلرشبد األكبديوي

ٝ اٌّشبوً ػٍ زؼوفاٌ ٌٝئ رٙلفٚ ٌطالثٗ، لَُ اآلصبه اٌّظويخملِٙب ي اشوافيخ فلِخ٘ٛ 

ِٕؼ اٌطبٌت  ، يّىٓ ِٓ فالٌٙباٌزٝ رؼولً ػٍّيخ اٌزؼٍيُ ٚاٌزؼٍُ، ٚرؼٛق ثٕبء َِيوح عبِؼيخ فؼبٌخ

 .زإٍ٘ٗ ٌّٛاوجخ رغيواد ٍٛق اٌؼًٌِّٙبهاد ِٕٙيخ رؼيف ئٌيٗ فظبئض ِّييح 

ثّضبثخ ئٍزغبثخً ِٛػٛػيخ ئٌٝ ٌّٛاعٙخ اٌّزغيواد اإلعزّبػيخ يؼزجو اإلهشبك األوبكيّٝ ٚ

اٌزٝ يٛاعٙٙب اٌّغزّغ، ػالٚح ػٍٝ وٛٔٗ يَزغيت ٌؾبعبد اٌطبٌت ٌيزٛاطً ِغ ٚاإللزظبكيخ 

ؼٝ، اٌنٜ يّضً أؽل اٌووبئي األٍبٍيخ ٌزؾميك ِزطٍجبد اٌناد اإلَٔبٔيخ فٝ اإلثلاع اٌزؼٍيُ اٌغبِ

 ٚاٌزّيي.

كٚه اٌّوشل  ٘ب، ٚيؼيىٚاٌطبٌت ِؾٛهٜ ػٍّيخ اإلهشبك األوبكيّٝ اٌمَُ اٌؼٍّّٝضً يٚ

األوبكيّٝ اٌّقزض، ٚرزىًٍ ػٍّيخ اإلهشبك األوبكيّٝ ثٛػٝ ٚرفُٙ عّيغ أؽواف اٌؼٍّيخ 

ٚاٌزىيف ِغ ٙلف رٛعيٗ اٌطبٌت ئٌٝ أَٔت اٌطوق ٌزؾميك إٌغبػ إٌّشٛك ث هٚمٌاإلهشبكيخ، 

ثيٓ اٌطبٌت ٚأػؼبء ٘يئخ اٌزلهيٌ  وّب يَؼٝ اإلهشبك األوبكيّٝ ٌزفؼيً اٌؼاللخ اٌجيئخ اٌغبِؼيخ.

ثبٌمَُ ٚئكاهح اٌىٍيخ، ٚمٌه ِٓ فالي ٔظبَ يَّؼ ٌٍطبٌت ثاكالء اٌوأٜ ٚاإلفزيبه رؾذ ئشواف 

 يّٝ.اٌّوشل األوبك

 ثراهج اإلرشبد األكبديوً:

  ثواِظ رٛعيٙيخ ٌٍطالة اٌَّزغليٓ ٌٍزؼويف ثٕظبَ اٌلهاٍخ ٚاإلفزجبهاد ثجؤبِظ اآلصبه

 اٌّظويخ ٚرؾميك اٌزىيف اٌالىَ ِغ اٌلهاٍخ اٌغبِؼيخ ٚرؼويفُٙ ثؾمٛلُٙ ٚٚاعجبرُٙ.

 يًيا ٌغيوُ٘ ثواِظ ئهشبكيخ ٌٍطالة اٌّزفٛليٓ ٌَّبػلرُٙ ػٍٝ اإلٍزّواه فٝ اٌزفٛق ٚرؾف

 ِٓ اٌطالة.

  ثواِظ ئهشبكيخ ٌٍطالة اٌّزؼضويٓ كهاٍيًب ٌّؼبٚٔزُٙ فٝ رغبٚى ػضوارُٙ اٌلهاٍيخ ٚرؾميك

 إٌغبػ إٌّشٛك، َِٚبػلرُٙ فٝ اٌزغٍت ػٍٝ ِب لل يٛاعُٙٙ ِٓ ػمجبد ِٚشىالد.

 أهداف اإلرشبد األكبيوً:

 ئٌٝ:يٙلف اإلهشبك األوبكيّٝ اٌنٜ يملِٗ لَُ اآلصبه اٌّظويخ 

 .ٍَِّٝبػلح اٌطبٌت فٝ اإلػلاك ٚاٌزقطيؾ ٌَّزمجٍٗ اٌؼ 

 ٚعلد ئْ اٌؼؼف ٔمبؽ ٚرؾليل ٚاٌلهاٍيخ اٌؼٍّيخ اٌطبٌت َِيوح ِزبثؼخ. 
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 وبإلهشبك ِزٕٛػخ هشبكيخئ فلِبد فالي ِٓ اٌغبِؼخ ٚلٛأيٓ ثٍٛائؼ اٌطالة رٛػيخ 

 .اٌّقزٍفخ ٚاالٍزشبهاد اإلهشبكيخ ٚاٌجواِظ ٜاٌفوك وبكيّياأل

 ٚاٌجواِظ ٚاٌّٛاهك اٌزؼٍيّيخ ٚاٌَيبٍخ اٌىٍيخ ػٓ اٌظؾيؾخ ثبٌّؼٍِٛبد اٌطبٌت ئِلاك 

 .اٌلهاٍيخ

 اٌغبِؼيخ اٌجيئخ ِغ ٚاالٔلِبط اٌزىيف ػٍٝ اٌطبٌت َِبػلح. 

 ٌٍٍٝزغٍت اٌلهاٍيخ ِٙبهارُٙ رؾَيٓٚ رٛعيٗ اٌطبٌت ثبإلهشبكاد اٌزٝ رإكٜ ٌزفٛلٗ اٌلها 

 .رمبثٍُٙلل  ٝاٌز األوبكيّيخ اٌظؼٛثبد ػٍٝ

 ٗٚللهارٗ  َِبػلح اٌطبٌت فٝ ئفزيبه ِموهارٗ اٌلهاٍيخ اإلفزيبهيخ ثّب يزٕبٍت ِغ ئِىبٔيبر

 اٌنٜ يوغت ثٗ. اٌلليك ئٌٝ اٌزقظض ٖلياإلٍزيؼبثيخ، ٚونٌه رّٙ

 .ُرٛػيزٗ ثىيفيخ اإلٍزفبكح ِٓ ٔظبَ اٌَبػبد اٌّؼزّلح ٌزأ٘يٍٗ ػٍّيًب ثشىً ٍٍي 

 اٌطبٌت ٌلٜ ِشىٍخ ٚعٛك ئٌٝ رشيو ٝاٌز اٌٍَٛويخ ٚاألػواع اٌّظب٘و ِالؽظخ. 

 الورشد األكبديوً:

لَُ اآلصبه يؼزجو اٌّوشل األوبكيّٝ ٘ٛ اٌٍٛيؾ ثيٓ اٌطبٌت ٚاٌىٍيخ، ٚيمَٛ ِغٌٍ 

ػلك اٌّوشليٓ األوبكيّييٓ ؽجمًب ألػلاك اٌطالة اٌَّغٍيٓ ثجؤبِظ اآلصبه  ثزؾليل اٌّظويخ

 ثبٌمَُ. اٌزلهيٌأػلاك أػؼبء ٘يئخ ِمبهٔخ ثاٌّظويخ 

 :ثجرًبهج اآلثبر الوصريخ هعبيير إختيبر الورشد األكبديوً

يغت أْ رزٛافو ثؼغ اٌقظبئض ٚاٌّّيياد ٌلٜ اٌّوشل األوبكيّٝ ٚاٌزٝ رإٍ٘ٗ ٌيىْٛ 

ٚرؾميك األ٘لاف اٌّوعٛح ِٓ  ِوشًلا أوبكيّيًب ٔبعًؾب ِٚإ٘اًل ٌزٛعيٗ اٌطالة فٝ اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ

 :وبكيّٝػٍّيخ اإلهشبك األ

  ْٛمَُػؼبء ٘يئخ اٌزلهيٌ ثبٌأ أؽلأْ يى . 

 .ًّأْ يزّيي ثبٌؼطبء ٚاٌؾوص ػٍٝ اٌؼ 

 .أْ يىْٛ ئعزّبػيًب ٌٚليٗ اٌملهح ػٍٝ اٌزٛاطً اٌفؼبي ِغ اٌطالة ِٚغ ئكاهح اٌىٍيخ 

 .ّٝأْ يزّيي ثبٌّؼوفخ ٚاإلٌّبَ ثبٌٍٛائؼ إٌّظّخ ٌإلهشبك األوبكي 

  َاٌزلهيٌ ثبٌَبػبد اٌّؼزّلح.أْ يىْٛ ٌليٗ فٍفيخ عيلح ػٓ ٔظب 

 .أْ يزظف ثبٌؾىّخ ٚاٌّوٚٔخ 

 .أْ يٍُ ثطجيؼخ اٌّموهاد اٌلهاٍيخ ِٚلٜ ئهرجبؽٙب ثَٛق اٌؼًّ ثشىً عيل 

 يزّيي ثبإليغبثيخ ٚيَزفيل ِٓ ػٍّيبد اٌزغنيخ اٌّورغؼخ ٚيزمجً اٌوأٜ اآلفو.أ ْ 

  ٓيزّىٓ ِٓ ػًّ ٍزقلاَ اٌىضيو ِٓ ثواِغٗ ؽزٝ ئٍزقلاَ اٌىّجيٛرو ٚيؾَٓ ئأْ يزم

 اٌزؾبٌيً اإلؽظبئيخ اٌّقزٍفخ.
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  ػٍّيخ اٌزطٛيو اٌَّزّو ٌإلهشبك األوبكيّٝ.ٚاػؾخ فيّب يقض أْ يىْٛ ٌليٗ هؤيخ 

 ّٝأْ رىْٛ ٌليٗ اٌملهح ػٍٝ ٔشو صمبفخ اإلهشبك األوبكي 

 .أْ يىْٛ ِزٛاعًلا فٝ اٌىٍيخ أوجو فزوح ِّىٕخ ؽزٝ يّىٕٗ رٍجيخ عّيغ ئٍزفَبهاد اٌطالة 

  ْيىْٛ ٌليٗ ِٙبهح ػبٌيخ فٝ اٌزقطيؾ ٚاٌزٕظيُ.أ 

 ههبراد اإلرشبد األكبديوً:

 ِضً: ثجؤبِظ اآلصبه اٌّظويخالثل أْ رزٛافو ِٙبهاد ؽيبريخ ٚئَٔبٔيخ ٌلٜ اٌّوشل األوبكيّٝ 

 ٌليٗ ِٙبهح ليبكح اٌطالة ثوٚػ اٌفويك اٌٛاؽل ٚرؾميك األ٘لاف أْ رزٛافو. 

 ْػوع ِشىالرُٙفالي ٌليٗ ِٙبهح اٌزؼبؽف ِٚشبهوخ اٌطالة ٚعلأيًب ٚٔفَيًب  رزٛافو أ 

 ٚرطٍؼبرُٙ اٌَّزمجٍيخ. اٌلهاٍيخ

  أْ رزٛافو ٌليٗ ِٙبهح اٌزقطيؾ ثؾيش يّىٕٗ هٍُ اٌقطؾ اٌَّزمجٍيخ اٌّزّييح ٌىً ؽبٌت

 ثٕبء ػٍٝ ِيٌٛٗ اٌؼٍّيخ ٚإٌّٙيخ.

  ٗاٌطالة. ِغ اٌزٛاطً ػٍّيبد يًَٙ بِّ ٚئكاهرٗ اٌٛلذ رٕظيُ ِٙبهحأْ رزٛافو ٌلي 

 .ُٙأْ رزٛافو ٌليٗ ِٙبهح اإلٍزّبع اٌغيل ٌٍطالة أصٕبء ػوع ِشىالرُٙ ٚآهائ 

   ٗؽً في ٚاٌزفٕٓ ىاإلٔغب ٍٚوػخ اٌّشىالد ٚؽً اٌمواهاد رقبمئ ِٙبهحأْ رزٛافو ٌلي 

 .اٌّشىالد

 لجٌخ اإلرشبد األكبديوً:

اٌلهاٍٝ ثوئبٍخ ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌزؼٍيُ ٚاٌطالة، ٘ٝ ٌغٕخ يزُ رشىيٍٙب فٝ ثلايخ اٌؼبَ 

 ٚرقزض رٍه اٌٍغٕخ ثزٕفين اٌّٙبَ اآلريخ:

 .َُٔشو صمبفخ اإلهشبك األوبكيّٝ ٚأّ٘يزٗ فٝ األٍٚبؽ اٌطالثيخ ثبٌم 

  اإلشواف ػٍٝ رطجيك ئعواءاد ٚرؼٍيّبد اإلهشبك األوبكيّٝ ِٚزبثؼخ مٌه كافً ثؤبِظ

 اآلصبه اٌّظويخ.

 ٌت ثأّ٘يخ ػٍّيخ اإلهشبك األوبكيّٝ، ٚونٌه رؼويفٗ ثّوشلٖ األوبكيّٝ رؼويف اٌطب

 ثؾَت اٌَّزٜٛ األوبكيّٝ اٌٍّزؾك ثٗ.

  ّٝفالي اٌَبػبد اٌّىزجيخ اٌّؼٍٕخ.ؽش اٌطالة ػٍٝ ِواعؼخ اٌّوشل األوبكي 

  رفٛيغ ثؼغ األِٛه ئٌٝ اٌَيل األٍزبم اٌلوزٛه/ ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌزؼٍيُ ٚاٌطالة

ػٍٝ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼٍيُ ٚاٌطالة ٚهفغ األِو ٌّغٌٍ اٌىٍيخ ٌإلػزّبك فٝ ٚػوػٙب 

 األِٛه اٌزٝ ال يّىٓ اٌجذ فيٙب ِٓ لجً اٌٍغٕخ ٚاٌّوشل األوبكيّٝ.
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 الطبلت ًحى هرشدٍ األكبديوً: واججبد

اٌّوشل األوبكيّٝ ٘ٛ أؽل أػؼبء ٘يئخ اٌزلهيٌ ثبٌمَُ اٌؼٍّٝ، ٚيمَٛ ثٙنا اٌغٙل ِٓ أعً 

اٌطبٌت اٌٍّزؾك ثبٌجؤبِظ اٌؼٍّٝ ِٚٓ صُ ٕ٘بن ثؼغ اٌٛاعجبد اٌزٝ يغت اْ يواػيٙب َِزمجً 

 اٌطبٌت رغبٖ ِوشلٖ األوبكيّٝ ٚ٘ٝ:

  ئؽزواَ اٌّوشل األوبكيّٝ ٚئػزجبهٖ فٝ ِىبٔخ األؿ األوجو أٚ األة ٔظًوا ٌؼٍّٗ ػٍٝ رؾميك

 إٌغبػ اٌؼٍّٝ ٚإٌّٙٝ ٌٍطبٌت.

 َاٌزٛاطً ؽويمخ ِٚؼوفخ ٌٗ، ٚاٌّقظظخ ٝاألوبكيّ ٌٍّوشل اٌّىزجيخ ثبٌَبػبد اإلٌّب 

 (.اٌـ اٌجويلاإلٌىزوٚٔي، اٌٙبرف،) ِؼٗ

  َاٌؾوص ػٍٝ رؾليل ِٛاػيل اٌّمبثالد ِغ اٌّوشل األوبكيّٝ ثظفخ كٚهيخ ٚاإلٌزيا

 ثؾؼٛه٘ب ٌإلٍزفبكح ثبٌزٛعيٙبد اٌؼٍّيخ اٌزٝ يٍميٙب  اٌّوشل األوبكيّٝ ػٍٝ اٌطالة.

  ٖاألوبكيّٝ فٝ ػٍّيخ اٌؾٛاه اٌجٕبء ِٓ أعً َِزمجٍٗ األوبكيّٝ ِشبهوخ اٌطبٌت ٌّوشل

ٍزّبع ٌٕظبئؼ اٌّوشل ٚاٌؾوص ػٍٝ اإل ٚؽوػ األٍئٍخ اٌزٝ لل رَبػل فٝ رؾميك أ٘لافٗ،

 األوبكيّٝ ٚاألفن ثٙب.

 أٚ ء اٌطبٌتأكا ػٍٝ اٌزأصيو شبٔٗ ِٓ يىْٛ لل ٘بَ رغييو ٜأ ػٍٝ األوبكيّٝ ّوشلاٌ ئؽالع 

 .اٌلهاٍيخ ٗأ٘لاف

  اٌؾوص ػٍٝ اإلٔزفبع ثبٌقلِبد اٌؼبِخ اٌزٝ رٛفو٘ب اٌىٍيخ ٚاٌغبِؼخ ٚاٌزٝ يٛعٗ ئٌيٙب

 اٌّوشل األوبكيّٝ

  اٌّزؼٍمخ ثزَغيً اٌطبٌت فٝ اٌَّبثمبد ٚاألٔشطخ  األٚهاقاإلٍزّبهاد ٚؽزفبظ ثغّغ اإل

  اٌطالثيخ ..... ئٌـ(

 ًِّغ ٚاٌزٛطيبد بءاداٌٍم ثٗ رقٍض ِب عّيغ ثٗ بِلًٚٔ  ٝاألوبكيّ ٌإلهشبك ٍِف ػ 

 .ٝاألوبكيّ اٌّوشل

 :ههبم الورشد األكبديوً 

 الوهبم الفٌيخ 

 أوبكيّيبً، ئهشبكُ٘ اٌّطٍٛة اٌطالة ِٓ ؽبٌت ثىً اٌقبطخ إٌّبمط ئػلاك ٚرؾليش -1

 :اآلري ػٍٝ رشزًّٚ

 ٌطبٌتاٌشقظيخ ا جيبٔبداٌ اٍزّبهح. 

 كهاٍي فظً وً ٚرؾّلس   ٌٍطبٌت اٌلهاٍيخ اٌقطخ. 

 اٌّٛاك اٌلهاٍيخ رَغيً اٍزّبهاد. 

 ٌٍطبٌت. ٝاألوبكيّ اٌَغً ِٓ ؽليضخ َٔقخ 

 ِضً األفوٜ اإلكاهيخ اٌٛصبئك: 
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 ٚؽلح ٌَّٕك بٚرٍَيّٙ اٌطالة ِغ ٝاألوبكيّ اٌّوشل ّمبثالداٌقبطخ ث اٌزمبهيو  - أ

 .اٌىٍيخفٝ  ٝاألوبكيّ اإلهشبك

 في ٚرٍَيّٗ اٌطالة ِغ ٝاألوبكيّ اٌّوشل ٌّمبثالد ٝاٌقزبِ ٝاٌفظٍ اٌزمويو - ة

 .اٌىٍيخ في ٝاألوبكيّ اإلهشبك ٚؽلح ٌَّٕك اٌفظً ٔٙبيخ

 ًِء ٝف ٚيَبػلٖ اٌطبٌت ٍِف ٝاألوبكيّ اٌّوشل يلهً ، ؽيشاٌّموهاد رَغيً ػٍّيخ - 2

 .رَغيٍٗ ِٛػل لجً ثٗ اٌقبطخ اٌزَغيً اٍزّبهح

 اٌطالة ٚيَبػل ٌٍطبٌت اٌلهاٍيخ اٌقطخ ػٍٝ األوبكيّٝ اٌّوشل ، ؽيش يطٍغاٌّموه افزيبه - 3

ب ٌٍطبٌت، ؽيش أْ اٌطبٌت ٘ٛ ِموهارُٙ افزيبهفٝ  ًِ ، ٚيىْٛ هأٜ اٌّوشل ئٍزشبهيًب ٌٚيٌ ٍِي

 زأولأْ ي ٝ اٌّوشل األوبكيّٝٚػٍ ،اٌَّئٛي ػٓ ئفزيبه اٌّموهاد اٌزٝ يوغت فٝ اٌزَغيً ثٙب

 :يٍي ِّب

 اٌَبثمخ ٚاٌّزطٍجبد اٌّطٍٛثخ اٌّموهاد وً ٝف %66 ػٓ مًر ال َٕجخث اٌطبٌت ٔغبػ - أ

 اٌَبثك اٌّزطٍت ٝف يٕغؼ ٌُ ِموه ثزَغيً ٌٍطبٌت َّؼي   ٌٓ ئٔٗ ؽيش ِموه، وً ٌلهاٍخ

ٌٗ. 

ّؼ ٝاٌز اٌّؼزّلح اٌَبػبد ِٓ األلظٝ ٚاٌؾل األكٔٝ اٌؾل ِؼوفخ  - ة  ثزَغيٍٙب ٌٍطبٌت يَ 

  ٝ.اٌؾبٌ َِزٛاٖ ٝف

 ِٛلغ ػٍٝ ٚاٌزَغيً بٌمجٛيث اٌىٍيخ اٌقبطخ الئؾخ ػٍٝ ؽالعاإل ٝاألوبكيّ ٌٍّوشل يّىٓ - ط

 .اٌىٍيخ

 ػلك أٚ اٌّموهاد ثٕغبػ ىيغزب أْ اٌطبٌت ػٍٝ يزؼيٓ ثؾيش، اٌزقوط ِزطٍجبد شوػ -4

 :ٝيٍ وّب ػخىِٛ اٌزقض ٝف اٌجىبٌٛهيًٛ كهعخ ػٍٝ ٌٍؾظٛي اٌّؼزّلح اٌَبػبد

 .ثٕغبػ اإلٌياِيخ اٌغبِؼخ ِزطٍجبد ئرّبَ - أ

 .ثٕغبػ اإلٌياِيخ اٌىٍيخ ِزطٍجبد ئرّبَ - ة

 .ثٕغبػ اإلٌياِيخ اٌمَُ ِزطٍجبد ئرّبَ - د

  (.00 .1) ػٓ يمً ال رواوّي ثّؼلي اٌّطٍٛثخ اٌّموهاد عّيغ ئرّبَ - س

 يزؼلٜ ال ثّب اٌزقوط ِزطٍجبد إلوّبي كهاٍيخ ٚفطخ ِٕٝى علٚي ئػلاك ٝف اٌطبٌت َِبػلح -5

 .ثٙب اٌَّّٛػ إٌَٛاد ِٓ األلظٝ اٌؾل

 ِٓ ٝٚاٌزواوّ ٝاٌفظٍ اٌطبٌت أكاء يمبً ؽيشٝ، ٚاٌزواوّ ٝاٌفظٍ اٌزمليو ٔمبؽ ِؼلي شوػ -6

 اٌّؼبكٌخ ٍزقلاَاث ِّٕٙب وً ٚيؾزَت ،ٝٚاٌزواوّ ٝاٌفظٍ اٌزمليو ٔمبؽ ِؼلي اؽزَبة فالي

 : اٌزبٌيخ اٌؾَبثيخ

: ِغّٛع ٔمبؽ اٌفظً اٌلهاٍٝ / ئعّبٌٝ اٌَبػبد اٌّؼزّلح ٌّموهاد CPAالوعدل الفصلً 

 اٌفظً اٌلهاٍٝ.

ِغّٛع ٔمبؽ ِموهاد اٌجؤبِظ اٌلهاٍٝ /ئعّبٌٝ اٌَبػبد : GPAالوعدل التراكوً 

 اٌّؼزّلح ٌّموهاد اٌجؤبِظ اٌلهاٍٝ.
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 رٛػيؼ اٌوِٛى اٌزؼجيويخ ٌؾبالد اٌطبٌت فىاؽزَبة اٌّؼلالد وّب يٍٝ: -7

 القيوخ )عدد الٌقبط( الرهس التقدير الٌسجخ الوئىيخ
 % فأكثر 90

 %90% ألقل هي  85
 A هوتبز

A- 

4 

3,7 

 % 85% ألقل هي  82,5

 %82,5% ألقل هي 77,5

 % 77,5% ألقل هي 75

 +B جيد جًدا

B 

B- 

3,3 

3 

2,7 

 % 75% ألقل هي 72,5

 %72,5% ألقل هي 67,5

 %72,5% ألقل هي 65

 +C جيد

C 

C- 

2,3 

2 

1,7 

 %65% ألقل هي 62,5

 %62,5% ألقل هي 60
 +D هقجىل

D 

1,3 

1 

 F 0 راست %60أقل هي 

 W 0 هٌسحت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هستىي  

 هرضً

S ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هستىي  

غير 

 هرضً

U ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

درجبد  

لطبلت 

 هحىل

T  

 

 ِغ يزٕبٍت أْ يغت ٝاٌلهاٍ اٌؼتء أْ ٌٍطبٌت ٝاألوبكيّ اٌّوشل يٛػؼؽيش األكاء،  رمييُ -8

 .ٝاٌلهاٍ اٌزؼضو ِٓ ٚيّٕؼٗ اٌلهاٍيخ فطزٗ ٝفٝ اٌّؼ ػٍيٗ يًَٙ ثؾيش ٝاٌزواوّ اٌّؼلي

 ٚمٌه ثزقظظبرُٙ، رزؼٍك ٝاٌز اٌظؼٛثبد ِٛاعٙخ ٝف ٌٍطٍجخ اٌؼْٛ يل ِلٚ اٌّشىالد ؽً -9

 .ٌٙب إٌّبٍجخ اٌؾٍٛي لزواػئٚ اٌّشىٍخ أٍجبة رؾليل فالي ِٓ

 ال ٝاٌز اٌّٛػٛػبد ٝف ِٕٚبلشزٗ اٍزفَبهارٗ ػٍٝ اٌوك يَزطيغ ِٓ ئٌٝ اٌطبٌت رٛعيٗ -16

 اٌّؼٕيخ اٌغٙبد ئٌٝ اإلؽبٌخٚ اعزّبػيب أٚ ٔفَيب أٚ بأوبكيّيً  فيٙب اإلفبكح اٌّوشل يَزطيغ

 .اٌغبِؼخ ٝف ٚاٌّقزظخ

 الوهبم اإلداريخ 

 :اٌزبٌيخ اإلعواءاد ؽيبي لواهرٗ ئرقبم فٝ اٌطبٌت ثَّبػلح األوبكيّٝ اٌّوشل يمَٛ -1
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 ػٓ اإلػزناه -ِموه ِٓ االَٔؾبة -اٌّموهاد ٚئػبفخ ؽنف - اٌزقظض رغييو - أ

 .كاهٍٝ فظً ػٓ اإلػزناه -ِموه

 إٌّظّخ ٚاٌزَغيً اٌمجٛي ٌالئؾخ اٌوعٛع ػوٚهح ِغ اٌغبِؼخ ِٓ َٔؾبةاإل - ة

 فالي ِٓ ػٍيٙب اٌؾظٛي ٚيّىٓ ب،أوبكيّيً  ػٍيٙب يزورت ِٚب اإلعواءاد ٘نٖ ٌّضً

 .اإلٌيىزوٚٔٝ ٌٍىٍيخ ّٛلغاٌ

 اٌَيبٍخ رٛعت وّب اٌلهاٍخ، ٝف األٚي اٌيَٛ ِٓ اٌغيبة يؾزَت، ؽيش اٌطبٌت غيبةرَغيً  -2

 ِٓ%  16 َٕجخث رغيجٗ ؽبيفٝ  ٌٍطبٌت أٚي ئٔناه رٛعيٗ ػوٚهح ٚاٌمَُ ٌٍىٍيخ اٌؼبِخ

%  26 َٔجخ رغيجٗ ؽبي اٌطبٌت ئٌٝ صبْ ئٔناه ٚرٛعيٗ ٌٍّموه، اٌّؼزّلح اٌزلهيَيخ اٌَبػبد

 ٝإٌٙبئ ِزؾبْاإل ؽؼٛه ِٓ اٌطبٌت ٚؽوِبْ ٌٍّموه، اٌّؼزّلح اٌزلهيَيخ اٌَبػبد ِٓ

 ؽوَ ٜاٌن اٌطبٌت ٚيؼزجو. ٌٍّموه اٌّؼزّلح اٌَبػبد ػلكِٓ %  25 َٕجخث رغيجٗ ؽبي ٌٍّموه

 األػناه الئؾخ ِواعؼخ ػوٚهح ِغ اٌّموه ٝف هاٍجًب اٌغيبة ثَجت ِزؾبْاإل كفٛي ِٓ

 .اٌغبِؼخ ٚؽبٌجبد ٌطالة اٌمٙويخ

 وسبئل هتبثعخ هستىي الطالة:

 يزُ ِزبثؼخ َِزٜٛ اٌطالة اٌّميليٓ ثجؤبِظ اآلصبه اٌّظويخ ػٓ ؽويك ثؼغ اإلعواءاد اٌزبٌيخ:

 علٚي ِٛافمخ ِٓ ٚاٌزأول ٌٍطالة اٌزقوط ِٚزطٍجبد ٌٍىٍيخ اٌلهاٍيخ اٌقطخ ِؼوفخ 

 .ٌٍىٍيخ اٌلهاٍيخ اٌقطخ ِغ اٌطبٌت

 ٍِف ثفزؼ اٌّوشل يمَٛ ؽيش ؽبٌت، ٌىً ٝوبكيّاأل االهشبك ٍغً ٍِف ٚرؾليش اػلاك 

 .ثبٌّغّٛػخ ؽبٌت ٌىً فبص

 ُؽبٌت وً ِغ( ٝكهاٍ فظً وً ثلايخ ػٕل االلً ػٍٝٚاؽلح  ِوح) كٚهيخ ِمبثالد رٕظي 

، ٚيمَٛ اٌَبثك ٝاٌلهاٍ اٌفظً ٝف ئُٙآكا ػٍٝ اٌزؼوف ثٙلف ػٍيُٙ يشوف اٌنيٓ ِٓ

 اٌّوشل األوبكيّٝ ثّب يٍٝ:فيٙب 

 فٝ ِزّيًيا وبْ ئما ػٍيٗ ٚاٌضٕبء اإلعزٙبك ِٓ اٌّييل ػٍٝ ٚرشغيؼٗ اٌطبٌت ؽش -1

 .اٌّموهاد ثؼغ

 .إٌّبٍجخ اٌؾٍٛي ػٓ ٚاٌجؾش ٚعلد ئْ اٌظؼبة ِٕبلشخ -2

 ؽنف ٚأ رَغيً) اٌزبٌي ٝاٌلهاٍ اٌفظً ٝف ٌٍطالة إٌّبٍجخ اٌقيبهاد ِٕبلشخ -3

 (.اٌـ ِؼلي، هفغ ِموهاد،

 ثؼغ رؼبهع ٚأ رَغيً ٝف طؼٛثخ ٚعٛك ؽبٌخ ٝف ٌٍطبٌت اٌؼْٛ رمليُ -4

 .اٌّٛاك

 .ٚرّٕيزٙب اٌطالة ٌلٜ اٌّٛا٘ت وزشبفئ -5

 .وبكيّيخاأل ٔشطخاأل ٝف اٌّشبهوخ ػٍٝ اٌطالة ؽش -6

 .ٚاٌطبٌت اٌّوشل ثيٓ وبكيّيخأ طبكلخ ػاللخ ثٕبء -7
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 اٌؼٍّيخ لَبِٙبأٚ اٌزؼٍيّيخ ٚثواِغٙب ٚهٍبٌزٙب اٌىٍيخ ثأ٘لاف اٌطبٌت رؼويف -8

 اٌزقظظبد إلفزيبه رٛعيُٙٙ يزُ وّب. فويغيٙب ػًّ ِٚغبالد ِٚغبالرٙب

 .ِىبٔبرُٙئٚ للهارُٙ رالئُ ٝاٌز إٌّبٍجخ

 .  ثفؼبٌيخ ٚلزُٙ كاهحئٚ اٌّىزجخ ِٓ ٍزفبكحاإل ػٍٝ ٚرشغيؼُٙ اٌطالة ؽش -9

 ِزلٔيًب اٌطبٌت َِزٜٛ وبْ ئما اٌزلهيٌ ٘يئخ أػؼبء ِقبؽجخ. 

 ََِٛزٛاٖ ػؼف أٚ اٌطبٌت ِٛاظجخ ػلَ ؽبٌخ فٝ اٌلٚهيخ اٌٍمبءاد ثزىضيف اٌّوشل يم 

 ئٌٝ ثٙب اٌوفغ أٚ ؽٍٙب ِٚؾبٌٚخ األٍجبة ػٓ كليك ثشىً اٌطبٌت ِٕبلشخ ٚيزُ اٌزؾظيٍٝ،

 .ٚاٌطالة اٌزؼٍيُ ٌشئْٛ اٌىٍيخ ٚوبٌخ

 ٔٙبيخ لجيً) اٌزؼٍيُ ٚاٌطالة ْٛئٌش اٌىٍيخ ٌٛوبٌخ اٌطالة كاءأ ػٓ ٜكٚه رمويو هفغ 

 رّذ ٝاٌز عواءادٚاإل ٌٍطبٌت، وبكيّياأل كاءاأل اٌزمويو يشًّٚ (اٌلهاٍي اٌفظً

  .أٍٛأفٝ ؽبي وبْ  اآلكاء ٌّؼبٌغخ

 ًظبم تقىين اإلرشبد األكبديوً:

يٛعل ٔظبَ ٚاػؼ ٌزمٛيُ اإلهشبك األوبكيّٝ اٌنٜ يملِٗ لَُ اآلصبه اٌّظويخ ٌٍطٍجخ اٌٍّزؾميٓ ثٗ، 

 :اإلهشبك األوبكيّٝ ِٓ فاليؽيش يزُ رمييُ فبػٍيخ 

 اٌَّزٜٛ ػٍٝ ٌإلؽالع االوبكيّييٓ ٚاٌّوشليٓ اٌمَُ هئيٌ ثيٓ كٚهيخ عزّبػبدػًّ ئ 

 ٌٍطالة، األوبكيّٝ

  رٛىيغ ئٍزجيبٔبد ػٍٝ ؽٍجخ اٌجؤبِظ إلٍزطالع هأيُٙ ؽٛي ِلٜ عٛكح اإلهشبك

، ٚيزُ ػًّ رمويو ثبإليغبثيبد ٚاٌٍَجيبد اٌزٝ ٚويفيخ رطٛيوٖ األوبكيّٝ اٌّملَ ٌُٙ

ظٙود ِٓ فالي ٘نا اإلٍزجيبْ، صُ يزُ هفغ األِو ئٌٝ ئكاهح اٌىٍيخ إلرقبم اإلعواءاد 

  اٌالىِخ ؽٛي اٌؾٍٛي اٌّمزوؽخ ٚاٌّزبؽخ.اٌزظؾيؾيخ 

 ٌُٙ ِّٝمبهٔخ ؽبٌخ اٌطالة اٌّزؼضويٓ لجً ٚثؼل رمليُ اإلهشبك األوبكي 

  ْ٘يئخ اٌزلهيٌ ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٚٔخ ؽٛي فبػٍيخ اإلهشبك األوبكيّٝ  ألػؼبءػًّ ئٍزجيب

  اٌّؼّٛي ثٗ فٝ اٌجؤبِظ.

  إعالى ًظبم التقىين علً كبفخ األطراف الوعٌيخ:

فيّب يزؼٍك ثبإلهشبك األوبكيّٝ ٌىبفخ يزُ ئػالْ ٔظبَ اٌزمٛيُ اٌّزجغ ِٓ لجً لَُ اآلصبه اٌّظويخ 

 األؽواف اٌّؼٕيخ:

 طفؾخ اٌىٍيخ ػٍٝ ِٛلغ اٌزٛاطً ٚ كٌيً اإلهشبك األوبكيّٝ اٌطالة: ػٓ ؽويك

 اإلعزّبػٝ، ٌٚٛؽخ اإلػالٔبد اٌقبطخ ثبٌىٍيخ.



 

Q A 
A 

 الهيئخ القىهيخ لضوبى جىدح التعلين واالعتوبد

 

  

 

 
 وحدح ضوبى الجىدح

 

   جبهعخ القبهرح

 كليــــخ اآلثبر

 ثرًبهج األثبر الوصريخ
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  :ػجو ٚ ِٓ فالي كٌيً اإلهشبك األوبكيّٝأػؼبء ٘يئخ اٌزلهيٌ ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٚٔخ

اإليّيالد اٌشقظيخ ٌىً ُِٕٙ، ثبإلػبفخ ئٌٝ ئهٍبٌٗ ػجو عوٚة أػؼبء ٘يئخ اٌزلهيٌ 

 ٍّٝ ػٍٝ اٌٛارٌ أة.ثبٌمَُ اٌؼ

  :ؽيش يزُ ؽفع َٔقخ ِٓ ٔظبَ اٌزمٛيُ ِضً ٚؽلح اٌغٛكح ثبٌىٍيخاإلكاهاد اٌلاػّخ ،

 اٌّزجغ فٝ ئكاهح اٌغٛكح.

 هعيبر الطالةرئيس 

 د. أحود ثدراى

 


