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���� :��	
 ��� �� �����  


� ا���م ا������ �:
	���א����� �� ��� ������ �ً��
   .م ��69/1970أت ا������ 

�6   �ر50  18ر2   3 2   �ز0/ �   ��.�ار ا���-   ,ري   أ()   '& آ$�   � ا�#   " !���   � ا��   
م ، �=()  �ء !���  � ا��2  �ز0/ �;,(  � �  � ا�;$�  �ت ا�:  & �9  �ع !���  �   14/4/1974

  �� ����2  �ز0/ وه  � آ$�  �ت ا��را�  � وا��6  �رة وا�#  " ا�@�#  �ي وا�#  "         ��  �
                                        .ا�@)�ي وا�����6 وا��$,م

وآ�( & 
 �    1974/1975" !��� � ا��2 �ز0/ 
 � ا�� �م ا�� ����      ��أت ا��را�C �;$� � ا�#   
  :�@�(� آ$�� ا��$,م وا��را�C اHآ$��G;�� آ�(& 
� ا��:F9(6 ا������ ا�.�30 ���د

• 18 �ً�:2.  

•  �ً@�@J �(� ��@C ��ة   آ� CKد ا� � L$ا ا���د، و�Mه N�O P0��6ع ه�'� ا�,��� L$�

� إ� �J    Fو�6 آ�TU� �-G� Vف ��$��ت  6و. �0�Cًا 320� OH�� ة   �6 ��$� �ت� Cأ

��Xت ا���ا��$����� �.Y$� �2�
Z� 

وا�;$�  � �M  G \[�C:  -� وه  � \:  �F !�ه  �ة �;  V 2  ,ة إ�  V  ��9\ F إ�;�(��\-  � و2  �را\-� وإ]  �اء     
b@�ات �aJ-� ��6��ة 
� ذ�^ آ$F$� U ا�`@�ات ا��$�� � وا�M\� CK � 0�;9\-� و�: �G6ة 
 � ذ� ^       


� ا��:�Y6]�ت وا���CK" ا��;� V!6����� ا���9$� �� أ!cا��ؤى ا ")�! Fإ� ��!,�,G;6وا� ���$�
f�Y�ا� g�6��2#���ت ا� �
  .���b آ�

        hاث � �ا��Y6 C6��ار وا C�� � -\�0 ��ا��- � و�.�را, #\ F ال �:��\-� إ�,J ��$;ا� F�:\و
F$� �k0�X ��$;آ�د0��� آ�� أن ا�Kات ا��$��� وا��m6�ا� g� "C�G60 ,Y) F$� و�.�رات !��0ة 

إ()�ء \`�kkت !��0ة \g � " C�G6 ا��6Xc! �ت ا��$�� � وا��6#$@ �ت ا�G6�,0 � ا��`6$9 �، �: ,ق         
V�ا��.  

و\3p ا�;$� � ] aث 2#�� �ت وه � 2# �ع  ',ن ا��6$ �3 وا�# aب، و2# �ع ا��راC �ت ا��$� �            
     �  ��b V  !ا�;$�  � !�ه  �ة �  � أ V  ��\ا�@�'  �، و �  ��G\و g  �6��ا� �  ��b ن,'  وا�@Y  ,ث، و2#  �ع 


� ا���$�� اKآ�د0��� أc وه, ا�#�� " � �ءا � � b$ / ��' � !���� � و\��,0 �        ور���0 أه �kG� 3
   hا�@  �ا� �  
\��  V.  q F  $� V و\G��  � ا�)`k  �� ا��6;��$  � وcً,  q إ�  F ا�6#  ,�0 وا�Y6  Ccاث 
 F�:\ �6ا� ���a#ا� �#()Kوا hا��@$� �
�OH�� اMه �ق ا��6ر0�Jو hه�G�ا� r�X �� �9$6`�ا�

aب ا�;$��ت ا�bKى 
� (9� ا������ وaJب ا������ت ا�bKى، آ� � \�6 �   ���6ف ا�#aب �#

�s ا�;$� � �  � b ���ت �  � a bل إدارة ا�����  �        ,  \ � �� �  -t�G�0 � � أ��ا��6��   F ا����0  � إ� sM ه

��@J �0ر�� ^�M9:� وآ) U�!,\�0 وMm\ا�����0 �� إ���2 و V@C �-�
 �
  .\6,ا
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  رؤ�� ا�����
  

  


 آ��� ا�������  �� ا����ز�� �ن ���ن آ���� �����ا �����
 ���� �%�ل ا�����# ا��!� وا�! � ا�& �����ا��(��ى ا'����� وا�
 ��!�� *�و�-��� ا��%��
 وذ�3 و&�2 ����01ت ا��.-� �, أ
ا;�����ت ا��%��
 ا:��� وا��(�2!��� �, ا�9!�ء ا�آ�8ء وا�6 �ث 

  .و�.@� ا��9, ا������ ا���?<<� ��6 �(.# &� �2=م

  

  ر���� ا�����
  

�� ا����ز�� 6����=اد أ9!�ء أآ�8ء ��B ����C����م آ��� ا��� 
��ت ا�< �� ا���-��� ���;Eا ��!�� �ا�< �� ا���G�G ��در�, ��


 و�-H�8 ا�(���Gت ا�����2 ���%���I وذ�3 �, 01ل 0Kح ا�< 
 ا�!���;C��  ا�����# ا��!& Lا�C!� ر��س �2=�# ا��������

 ,� 9!�2 ������C ا�%�دة ا� =��O &���� ا��� ه ����وا�=را�Gت ا�
� Q.�دة ا���و �� ��K� ��6 ا�C�أواR* ا�����ت & ا��-��2 ا�

 �%�ل ا�����# ا��! ��C;�� ا�!����ر��س، آ��  2000:9001&
� ا��%�Eت B��2م ا����� 6�Q �Cاء ا�! �ث ا������ ا���?<<� &
  .ا�?=��ت ا�< �� ا������ة ���%��
 ا��!�� و�2=�#
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������	
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 ���   

  

\[ه�V اJK@�ء ����رJ �C@�� ر
��� ا��:6,ى J@.� �$�����0 ا������� 

� �6#@�/ أ�Xث �Oc�� g�6��$� ة�6��� ��@J ���b 30�.6� 3وا��اده

 F�$ا�� rY@ل ا���� F
اد J@�" �6��� �2در �$F وإ��ا������0ا������� 
��\uت اc���ا� �
  :ا����ر�C ا����ة 

1-       F O��$� � kk`6� � �@J � ��b 30� .\ لab �� �;�G�$آHا����ل ا

�g إ\@�ع أ��2abت وwداب �-�G ��او�� ا�#" و�,اآ@� أي �:��6ات 


� ���ل ا�����0 ا��q�b ��Yk ا��@F$� ��G ا����V و\#@�/ �����0 

  .Hآ$�O��;�G��ن !,دة ا����ر�C ا

�� abل \.���b 30 � \�ر0@� � و\�ر0: ��    " اKآ�د0��"ا����ل ا��$��  -2

 .و
.ً� ����O ��0��ن !,دة ا��6$�3 ا�#@�

ا���  �ل ا�@a  b �  � �  zYل إ(6  �ج و()  � أ�Y  �ث ذات �:  6,ى �$�  �     -3

    ��Y  kا�`��  � ا� ��  :Y\و g  �6��ت ا�a;  (� V  X �  
 3-  :0 �  ��6�

U� ���.�ا�.   
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  �م ���ــــــ�أ��ــــــ: أو

  م �1972��� " 49"�� ا�����ن 
  
  

  
  0;,ن �;V آ$�� د��6Y0 V,ى �$F ا��.�رات ا��را��C ):67(ا���دة  -1

�6اك ا��روس �����6 ا�#��" �$F �0" )69(���دة ا -2cوا F
 ���2ت او ا��$��� ا��G0��6ت 
rY@ا� �.
  . ا��اb$�� ا�Xc �Yta;�م و

 ا��اb$�� ا�Xc �Yta;�م J@.� ا��`�k6 ا2c:�م ����� �G� F$� "$Jء ا�;$�� و���$�
 ��T �,ا�@�6 ان رأى اذا ���p او آ$� ا�Y6�cن ا�F ا�6.�م �� ا�#��" �Y0م أن

��O�� F
 ا�6.�م �� �Xم ا�F6 ا��.�رات 
F راC@� ا�#��" 6�0@� ا����Y هMة و

�-� ��Y6�aن .  

      G C �2 � ا�#�� " �� �ة N 2,0 ا�;$� � ان �ل     و�0,ز ���$a b ��62� 96� ��6 �66 �����6 أو C��6 درا

F ا�;$�� اذا \.�م ��Mر �.@,ل ��G�0 �� اc(��6م 
F ا��را�C و
F ا��pورة  �Cا��را FGC  

  
C�G0 " � �وف    \@�� ا�$,ا�t ا��اb$�� �$;$��ت �,ا�� � ا�.� � �$�راC �ت ا��$� � �� �      )93(ا���دة  ـ3


F آV آ$�� �Cا��را.  
  

 � دراC  � أآz � �  � د�$  ,م أو   �#��  " ا��راC �ت ا��$�  � أن 0.� � ا   c �0 ,ز  )94(ا��  �دة ـ   4 U�  C

   F  $� ء�  G� ث,  Y@ت ا��$�  � وا��  Cا��را �  $�� �  .
در!  �   !����  � �$�  � 
  � و2  & واX  � إc ��,ا
   �   k6`�2:   �م ا�Kا �رأى ��   �� M   bا�;$�   � و��   � أ ��0   ,ز �$���   ��0 أو  0ا62   �اح ��$    cو

�Cا��:����0 أن 0:�$,ا  ��را ��Cا���ر       � k`\ � �T � 
�$�� �$kY,ل �$F در! � !���� � 
أ2:  ��-3 إc �.  �ار �  � رt  �� ا�����  � ��  � �,ا
.  � ��$  � ا��راC  �ت  ا��$�  � �G  �ء �$  F ا62  �اح    

 �k6`�ا� �رأى ���� Mbا�;$�� و��� أ ���0$  
  
\�Yد ا�$ ,ا�t ا��اb$� � �$;$� �ت (� �م ا�Y6 �ن �. �رات ا��راC �ت ا��$� � و
 �ص           )95(ا���دة ـ 5

  0م �-Mا ا�Y6�cن ا�6.�
  
  ـ: 0.�ر (��ح ا�#��" 
� ا��Y6ن ا��را�Cت ا��$�� �[�X ا��0�.6ات اu\��  )96(ا���دة ـ 6

  0)) ���6ز ـ !�� !�ا ـ !�� ـ �.@,ل (( 
  

\�Yد ا�$,ا�t ا��اb$�� �$;$��ت إ!�اءات ا�V��:6 ��ر!�6 ا���!: ��6 وا� �آ6,راs    )97(ا���دة ـ 7
   V��  :6ا� f. :0 F  6ى     وا�� �ة ا��  bة أ� �� V��  :6ا� F $� ء�  .�Hا�;$� � ا �إذا رأى ��$   cه� إ� ��

  �Y00ده� ��Gء �$F \.�ر ا��)�ف 
  
أ�6Cذا 0)�ف  -��Gء �$F ا�62اح ��$� ا�.:3 ا��`�6 –���0 ��$� ا�;$�� :"  )98(ا���دة  -8

���Cا�� ��pY\ F$� .0���:�ة ا�M\�CKا �Xأ Fا� ���Cا�� F$� اف�c�� �-�0 أن �و�$��$� .
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 U��Yة ا�Mه F
و�0,ز أن ��60د ا��)�
,ن �� ��� أ��pء ه�'� ا��6ر0� أو �� ��Tه3 ، و
�افcا F
�6اك cا ��Cرج ا������ �0,ز . �0,ز �$��ر�b rY@� "��#��2م ا� ���X F
و

 �-�
�اف أ�X ا����kk`6 �� ا��-� ا�F6 ��0ى cا F
��,ا
.� ��$� ا�;$�� أن 0)�6ك 
rY@ا�"  


���X F ا��رة ا��)�ف ا��b �-! Fرج ا������ 0.�م ا�F ��$� ا�;$�� "  ):100(ا���دة  -9
\.��0ا �� ا���ى ا�Mى وVq ا��U ا�#��" 
F ا��اد ا�����C و
O F,ء ذ�^ ���0 ا���$� �� 

�افcا F
 U3 ا��pG0 �� أو U$Y� VY0."  

  

 � (-�0 � آ V � �م ! ����         :)102(ا���دة ـ 10 ��� Cا�� F $� 0.�م ا��)�ف    � $�� F 0 �ا إ��.\

و���$ �    0ا�.: 3 � �  � �ى \. �م ا�#�� " 
 U [,Y� F و�0 �ض ه Mا ا�F $� � 0�.6 ��$ � ا�;$� �              
             sM ء ه, O  F $� " ��#ء �2 � ا�� mا�;$� � ـ إ� �ا62 �اح ��$  F $� ء�G� ث ـ,Y@ت ا��$�� ا��Cا��را

  0ا�6.�ر�0 
  
� pX  ,ر ��  P �0  ,ز أن F  9�0 ا�#��  " 
  X�� F$  � ا��راC  �ت ا��$�  � �     :)171(ا��  �دة ـ   11

�.  �رات ا��راC  � و�  � ا��Y6(-  � إذا ]@  & أ(  pX U  � �.  �رات ���]$  � وأدى ��G  �ح ا�Y6�c(  �ت  
       �   Cو�)   �ط أن \;   ,ن �   �ة ا��را ، U   � 6   �ف�� F   �$� �   -�� آ$�   � !����   � أو F   
ا��.   �رة 

، ) 177(ا�aز���$kY,ل �$F ا��ر!� ا��$��� أآ�G C �� �z وذ� ^ دون إa bل �Y; 3 ا�� �د\��      
ن ا�9�Hء �.�ار �� ر�t� ا������ ��� �,ا
. � ��$ � ا��راC �ت ا��$� � �G �ء �$ F       و0;,) 178(

   )36(دون اY� a�abH;3 ا���دة  ا�62اح ��$� ا�;$�� ��� أMb رأى ��$� ا�.:3 ا��`�6 وذ�^
  
\�  �G ��  ��� ا�����  �ت ا�`�M  -� ��  Oا ا�.  �(,ن �G  �ء �$  J F$  " ��  ���    :)172(ا��  �دة ـ   21


  F ا�Yta  � ا�0M�9G6  � و\F�,  6 ا�$  ,ا�t    ا�;$�  �ت و���ه  �ه� ا �  G�@�ر!�ت ا��$��  � وا�  ��$,��ت ا��  �
ا��اb$�   � �$;$�   �ت وا����ه   � ، \V�   k9 ا�)   �وط ا�aز�   � �$kY   ,ل �$   F ا�   �ر!�ت ا��$��   �          
وا�  ��$,��ت و�G  �0 c \$  ^ ا�  �ر!�ت ا��$��  � وا�  ��$,��ت إc �  � أدى ��G  �ح !��  g ا�Y6�c(  �ت   

/
  0أX;�م ا��Yta ا��0M�9G6 وأX;�م ا�$,ا�t  ا��اb$�� ا��`�k6  ا��.�رة �$kY,ل �$�-�  و
  
0;,ن ا�.�� �$�را�Cت ا��$�� 
F ا��,ا��� ا���Yدة 
F ا�$,ا�t ا��اb$� � ، و0 36    :)174(ا���دة ـ 31

ا�.�� ��� أMb رأى ����� ا2K:�م ا��`�k6 ��,ا
.� ��$� ا�;$�� وا�6��د (�t " رt �� ا����� �    
  0ا�@Y,ث�$�را�Cت ا��$�� و

  
  �0دى ا�#aب ا��C,م اGC ��\u,�0 و\`�kX �k$� آV ر3C �$`���ت :)271(ا���دة  -41
  

  

  

 ***  �� Cم ا��را,Cاد ا���C ��� cت ا��$�� إ�C6�0@� ا�#��" �.��ا ����را c   ام �: �اده��6 �cوا
�0,GC.  
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  الدراسات العليا البالتى يؤديها ط الد راسيةالمصروفات 

  ����&رة ��*(ب ا�#'&ا�#'&و%�ت ا�# 

  ا���#� .��-��� ا�#'&ي 

���� ���� د���م ������� دآ��را�  ������ زا  � �! ����  
1500 1250 800 158  1200  1300  

 

آ�� 0و\�دى هMا ا��C,م د
�� وا�Xة V@2 ��ء ا��راG��� �C:@� �#��" ا��را�Cت ا��$��  �
�$F در!� ا���!:��6 أو  \�دى هsM ا��C,م G��� �0,GC:@� �$#��" ا��.�� �$kY,ل

 s0ا��آ6,را 
) د�$,م ، ��!:��6 ، دآ6,راs ( �0دي ا�#aب رb�� ��C,ل ا�Y6�cن �,ا�G! g2-�ن   �

 وb�:,ن !�G-� �� آ�GC V \$�  ا���ة ا��kG,ص �$�-� 
� ا�$,ا�t ا��اb$�� �$;$��ت
  
  
 

    ا�*ـ(ب ا��ا%ــ/�� �

راسات العليا  بطلباتهم للجامعـة او  يتقدم الطالب الوافدين الراغبين في اإللتحاق بالد �

وزير / تى وافق عليه األستاذ الدكتورامة للوافدين في المواعيد العن طريق اإلدارة الع

 :التعليم العالى على النحو التالى 

ستمارات البيانات المتضمنه الموافقة المبدئية على القبول رة باتوافى الجامعات الوزا  .1

ونهايـة شـهر ينـاير بالنسـبة     ) الـدبلوم (ة لمرحلـة في موعدغايته نوفمبر بالنسب

 0)الماجستير(لمرحلة

سـتطالع رأي الجهـات   استمارات البيانات من الجامعات با تقوم الوزارة فور تلقيها .2

 األمنيه المعنية وأبالغ الجامعات بالرأي النهائي لكل حالة على حدة 

تها التى تمنح من جامعات يقوم الطالب بمعادلة الشهادات الحاصل عليها الطالب بمثيال .3

 جمهورية مصر العربية

يكون قيد الطالب الوافد بالدراسات العليا اما على نفقته الخاصه وفي هذه الحالة يكون  .4

له عنوان اقامة بجمهورية مصر العربية، اوعلى بعثه حكومية،اوعلى نفقة أحدى 

 المنظمات الدولية 
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�Cت ا��را�
بمرحلة  �0ا�#aب ا�,ا
� المقررة علي ��kو

  الدراسات العليا في الجامعات المصرية

  

ؤدي الطالب الوافد علي غير منحة من منح جمهورية مصر العربية التـي يقررهـا وزيـر    ي

  ـ:التعليم الرسوم اآلتية 

   
ا ��() �� '&�%  

 ا,+�� �&*
 �)�(ا ���2ت وا (-�ه. ا -

 ��9و�8ت درا+�) +&�7ً� ر+�م �5. ,ول ��ة
 1300 1700 د���م

������� 1700 1500 

 2500 1700 دآ��را�

  
L$@� VkY0 �� ��0دل 6C,ن !0�k� �ً-�Gً� �� ا�#aب ا�,ا
��Gq ���k� �0وق ر��0 � ا�# aب   
ا�,ا
   ��0 �2�   � ا   �6اك ا�#��   " ا�,ا
   � �G   �دي ا�#   aب ا�,ا
   ��0 ا�6@   �رًا �   � ا��   �م ا��   ����  

وز�0 ا��6$�3 ا����� وا��و� � �$@r Y ا��$� �     م ، J@.ً� �.�ار ا�:�� ا�6Ccذ ا��آ6,ر2003/2004
  م13/9/2003
�  1613ر32 

  
  ر��م ا�12�دات

  
 د���م ������� دآ��را�  

 15 15 15  ر+� ا ;:�دة
  43  43  78  ر+� ا ��اءة

  

  

  

���
��وא�����ل�وא�د�א���א��وא�د�א��
��������د:� �
 

   ا�#�3��4& در�3: أو

  :6&وط ا���/ �/ر�3 ا�#�3��4& 

�6. ��0 !� � �$ �     ن يكون الطالب حاصال على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحـة أ -1

V2cى من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها  ا�bت أ����! ��

أو أن 0;,ن aq�X �$� در!� �;��,ر0,س 
� ا�#"  ���6ف �-� �� ا���$� اF$�K �$�����ت
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 �   !� � �ط  ا�kY,ل �$� د�$,م ا��را�Cت ا��$� � �6. ��0   وا���ا�X ��0�.6 �.@,ل �) V 2cا �$�
 U�
 V��:6ا� "T�0 ىMا� �k`6���0ل ا�  

  .أو ما يعادلها ) االمتياز(أن يكون الطالب قد أنهى السنة التدريبية  -2

 ��2K:�م اKآ�د0��� ا�6.�م وا������0 ����:6)��9ت ا������� ��J@�ء ا��.���� ا���C�CK يحق - 3


F أول دور  �$.�� ��ر!� ا���!:��6V��$� U�a6Cا F$0.   

ا�����Y �$.�� �� وزارة ا��Yk أو �� !-�ت آ�M^ اJK@�ء ا��ا�0�t ا����a��� ��Gن و  -4


�$�U \�ر0"ة 0)�6ط �p2ء 
�6وا�#@�" ا�,ا
�  أ�bى  �k`6ا� �
���ة ��م آ��V �;�9ءة 
�
 U�
 V��:6$� ا�6.�م "T�0 ىM�2ز0/ �:6)��9 ا��أو) آ#@�" ��6رب(ت !���� ا�  �Xأ

J@.� �$.,ا��  ا��:6)��9ت ا��6$���� أو ا��:6)�9 ا�V��0 �6 �-� �$� أن \;,ن ��ه$� �$�6ر0"
  .وذ�^ V@2 ا�6.�م �V��:6$  ا��Y0 �6ده� ��$� ا�;$��


� ا��k`6 ا�Mى 0)�6ط �.�� ا�#@�" ا��Y وا�#@�" ا��p2 r��zء �GC \�ر0@�� �;�9ءة  -5

�0�
 U�
 V��:6$� ا�6.�م "T /0�2ز�6)��9ت !���� ا�:�  

  .���G:@� �$.�� �$�ر!�ت ا���kk`6 ا���2.� �0,ز ا�6اط ا�kY,ل �$F ��!:��6 ��م  -6

  :ا9وراق ا�#*��.7 ����/

�2;;4&ط �#;;� �&A;;F ا���;;/ .�E;;/ .;;&ا�D ا�/را�;;�ت ا�;;��C� A;;B �;;���. ا�@?;;�ز�= >�;;/�:     
  :�ا�#�4�/ات وا�H�4�ء ا�2&وط ا�4���

  .J$" ا�Y6�cق -1

2- �k`6ا��0�.6 ا���م و\.��0 ��دة ا� �-� �O,� دة ا�@;��,ر0,س�-. 

3- sا�.�� ��ر!� ا��آ6,را �@Tدة ا���!:��6 ��ا�-. 

 ).J@�" ا��6�cز(-�دة �.�pء 
�6ة ا��6ر0" اH!@�ري  -4

5- �-G� ��Cد أو �:6`�ج رa��دة ا��-. 

 .q,ر 
,\,�Tا
�� �z0�X ��6د  -6

  إعفاء أو " والمقصود بالموقف من التجنيد  .لتجنيد بالنسبة للذكورالموقف من ا -7    

  على ان اليقل التأجيل عن (تأجيل مدته تكفي لحصول الطالب للدرجة المتقدم إليها          

  0)عام دراسي من تاريخ موافقة مجلس الكلية على القيد         
-  J�� �K��#ات ا�����دارة .Lوا :�M��/أو ��ا%�� ا�4-� A��*ن ا��إذا آ A��*0"ا?�/ ا� 

 .�,ا
.� �Y0�q �� !-� ا���F$� V ا�.�� ����را�Cت ا��$�� �;$�� J" ا���2ز0/ -8

9-            �  9) �  
إ2  �ار آ6  ��� �  � ا�#��  " ��  �م s�  �2 �$�راC  �ت ا��$�  � �����  � أb  �ى 
 .ا��k`6 و
� ذات ا�,2&
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10-       JKا �  �T �  � ��6  :!��ن ا�.�  � ��ر!  � ا�,  @T�0 ���  
@  �ء ا��.��  �� أو  0)  �6ط 
           V 2Kا F $� ة � �م� �� � k`6ات ا�M � "0ا�6 �ر U � /@ C � 2 ا������0 ���;$�� أن 0;,ن

 .�=�Xى ا��:6)��9ت أو ا���اآ� ا����6ف �-� آ#@�" �.�3

�0,ز ا�.�� ����را�Cت ا��$�� �$#@�" ا��Y ��ر!� ا���!:��6 
� أ�X ا��kk`6ت  -11
و ا(6- �ء \;U 9�$ � ,زارة ا��Y k و� � s� �2 � �90        اHآ$��G;�� �)�ط \.�z0 �� 30@ & إ�m �ء أ  

آ#@�  " G� �  X.��  � اJK@  �ء وU  @$J &  2 ا�.�  � ����راC  �ت ا��$�  � آ�  � 0)  �6ط أن 0;  ,ن    
 �ط ا�6 �ر0"         / 

�� �)�ط ا��6ر0" ا�,ارد 
� ا�@�G ا�: ��/ و
 � ��X � � �م \,ا,6:�

�$6 �ر0" �� �ة    �$ U�$� 36Y60  U �,@2 F \.�30 �,ا
.� ا�.:3 ا��$� � ا��: ',ل � � ا��ر! �     
12 �- .V@2 ا�:��ح �b�� U,ل ا��Y6(�ت ا���ء ا��z(� �$�ر!� ا

\:��0 ا��C,م ا��را��C ا��.�رة 
� ا��,ا��� ا���Yدة وFGz6:0 �� \:��0 ا��C ,م   -12
��Cا��را �G�ب ا�aJا��:����0 و ��Cوا������0 وا���ر ���C�CKء ا��.���� ا�@JKا.  

  :��C� ���ا%/�� �42&ط >�/�: ا�#�4�/ات ا#�%��<S� �QR ا���/ .��/را��ت ا�

  .J$" ا�Y6�cق -1

2-           & @z0 � و� � k`6ا�6. ��0 ا�� �م و\. ��0 � �دة ا� � -� �Y O,� دة ا�@;��,ر0,س�-
���د�6-   � ��ر!   � ا�@;   ��,ر0,س 
   � ا�#   " وا���اX   � ا�YG�\ �   6-   � ا�����   �ت       

�0�k�ا�. 

-�دة �.�pء 
�6ة ا��6ر0" -3. 

4- � �G-�او�� ا���� ��b�\ دة�-
 �Ykوزارة ا� �F  �-G� أو �� ا�@$� ا�.�دم �k�
��;�G�$آH2:�م اK�� s��6 أو ا��آ6,را:!��$� V��:6ا� ���X �
. 

�,ا
.� ا�:�9رة ا��6 60@�-� ا�#��" �$s��2 F �$�را�Cت ا��$�� ��0�Y\ g ا��- � ا�6 �    -5
 .\V�Y6 (9.�ت ا��را�C وا��6رF6X "0 ا�kY,ل �$F ا��ر!� ا��.�� �-�

ا�#��" ا�,ا
� ����را�Cت ا��$�� ا�� �$U6.9) F ا�`�Uq و
� هsM ا����Y 0;,ن �U  0;,ن ��2 -6
�G   ,ان ا��2   � ���-,رk� �   0   � ا�����   �، او�$   X U   z�� F;,��   �،او�$F (9.   � أX   �ى    

 ا���G��ت ا��و���

7-          s, $b � �9\ � -� g�� 6�0 وا�: �9رة ا�� k�ا� �Y k6��ة � � وزارة ا��� ��Yq دة�-
 .�� ا��Kاض ا�����0

 .q,ر 
,\,�Tا
�� �z0�X ��6د  -8

9- sر!� ا��آ6,را�� ��.$� ��@Tا�$� �@:G��� �-دة ا���!:��6 أو �� ��0د��-. 

10- �
  .q,رة !,از ا�:�9 ��6��ة �� ا�:�9رة ا�g��6 �-� ا�,ا
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  : ��ا��/ا���/ �/ر�3 ا�#�3��4&و./ءا�/را��

    :� ��T ���ن ا�4�U�- �/ر�3 ا�#�3�T% ��<&� &�4 ا���� ��T دور�� آ# 

-� أآ6,�� وg���� �k`0 اJK@�ء ��� 
�-ــــــــــ3 ا������0 :  ا��ور اKول �
ـ  0;,ن 
  �0�:6)��9ت ا������  ا���C�CK واJK@�ء ا��.���� ���;$��

     
 �)�zـــــــــــ@�ء :  ا��ور ا�JK�0 ���;$�� وا����$� f.
 �k`0و V0أ�� �- �
ـ  0;,ن 

���C�CK�0�:6)��9ت ا������  ا��.���� ا   

      
-� ا�Cت ا��$�� abل ا�NkG اKول ��ـ  360 اa�cن �� 2@,ل �$�9ت ا�V��:6 ����ر  

 �--��$�ور اKول �$F أن \�$� (���6 ا�.@,ل G��� �0�-) V@2:@� أT:#�  و���ة   �@�6@C
-� أآ6,�� �� آV ��م �
 �Cأن \@�أ ا��را F$�.  


@�ا�0 و���ة -�  ���G:@� �$�ور ا�F$� �)�z أن \�$� (���6 وabل ا�NkG اKول ��  �-
-� ��رس  �0�-) V@2 ما�.@,ل�� Vآ �� V0إ�� �- �
 �Cأن \@�أ ا��را F$� 0  

  

  ـ :>K/�/ �/د اVB9�ء ا�#�����V ����/ �/ر�3 ا�#�3��4&

�.�� و
.� �`#� GC,�0 ا��0M 0:�� �-3 ��) ��ا اJK@�ء ا��.���� ا�0�Y\ 360)��C�CK ��د اJK@�ء 
��$g � 3 :2 V ;� � q�b �G ��ا� �ة �f C,6 ا�� �د ا��.@ ,ل �$.� �  �b � bK� G C,ات، � g � �م               

Vp90 ��.ل �)�وط ا�abcا�)���2  ا ��
�Y�� ��$�2ز0/ وا�����ا� "J ��$آ F�0�b  ��$q�Yا�
           K � .
���2 � ا�6` �ج   �$F \. ��0 � �م ا��6 �ز 
 F ا�@; ��,ر0,س ] 3 \ 36 ا��O�9 $� � �� ا��6. ���� و

  F و�Kا��ر!� ا������ � ا �
و
 � X �ل    وا����,ع ا��6اآ�� �$�ر!�ت ا�VkX �6 �$�-� ا�#@�" 
 �k`6دة ا��� �
 F$�Kا��ر!� ا F$� Vq�Yا�#@�" ا� Vp90ُ آ@� ���ا  ]3ا�6:�وىKا  

  ـ :�/ة ا�/را�� ���U در�3 ا�#�3��4&

و�0,ز ���$�  GC,ات �Y�6 أ�6GCV2   Fk2ن �$F اKة ا��راV�G� �C در!� ا���!:��6 و�� -1
  Fm$0 ���ه� ا�.�� اذا �F$� VkY0 3 ا��ر!� آ�q�9 أ��bة ا�;$�� أن �GC U� �b�0 أ�bى

  :\.:a[ F$� 3ث أ!�اء و\)��Vدر!� ا���!:��6 -2

  اآ������ ـ  ا�R4''�ت : أو9   
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  �����6 \�ر50 ا�.�� ��ر!� ا���!:و��\�6C U أ-�\@�أ :    ا�-@ء ا9ول  -

�Y0د ا�.:3 ا�Mي �6.0ح ��G ا��ر!� ا��.�رات ا��6 �0" \�ر0:-� 
� ا���ء اKول و0)�6ك 
     g  O6  ,ى ا��$�  � ووY�0  � ا��Y\ �  
�  g ا�.:  3 أو ا2K:  �م ا��$��  � ذات ا�sM  -� �$  k ا��.  �رات 

��Cن ا�� ,دة   ا���اول ا��را��O ة�Xت ا��$�� ���;$�� و��ا!�� و�Cا��را �G�� اف�\Y& إ
��$� �.
  .���0 اKآ�د0��� ا�,اردة ����Yta و0.�ه� ��$� ا�.:3 ]3 0.�ه� ��$� ا�;$��و

 

-  Vوأآ6,�� �� آ V0ي أ���-\�.� ا��Y6(�ت ا�.:3 اKول ��ر!� ا���!:ab ��6ل 
 GC,ات �� \�ر��G0 3�3 50 ا�#��" 
F ا���ء اKول �� ا���!:ab ��6ل اذا و ��م

 L$0 ��.ا���t�-) �$��:\ 

-,ر �� \�ر2�G� "��#$� /Y06 50)� ا�����C ��� :  ا�&���� -    F $� � �$;ا� � $�� �.
 �,ا

 V��:\rY@ا�    ���C2@,ل ا�� ��� cدة ا���!:��6 إ�- F$� "��#ا� VkY0 cو  

- T��Xا�-@ء ا�  :U�$�
-�ا  �(� ��)��[ U\ول   و��Kء ا�ا��  F 
 0\@�أ أ�6@�را �� ا���Gح 
 ��Cا��.�رات ا��را �Cرا�� �k`0ا�.:3 ا���(� و s0.�ر �� ":X �k`6دة ا��� �
 ��C�CKا

�$ F   و(N k  وY0 c / �$#�� " دb ,ل ا�Y6 �ن ا�� �ء ا�z �(� إc �� � � �ور �G C          .�$�ر!�
 .���Gح ا!��6ز ا��Y6ن ا���ء اKول

  

-       V 0ا�� �-  V @2 � !ر�$� V� :�ا� "��#$� /Y02011       � � F)� zء ا��ن ا�� � Y6�c ا�6. �م


�) �6ط   و�� ���s 2011دور ا��V0 ا��:�$�� �$�ر!�  �����C أ�ا���!:2�G� V@2 ��6)� ا�

F)�zء ا��ن ا���Y6�c ا�6.�م V@2 ���C2)� ا���G�  

0.   �م Y6�a� "   $J   �ن s�   �,� V   @2 �)   -� وm0$   / �   �ب ا�6.   �م V   @2 �   �ء اY6�c   �ن    ###
���,@C]�.  

     ����Y  : �����9ا��V*م ا���Cـ  ا�  

-� أآ6,�� �$�وراKول �V��:6$( ا�6@�را ��  و��\�GC U \@�أ  :ا�-@ء ا9ول  ـ (  
  و�K/د ا���: ا�#��\ (0��4�� T�16U�-& أ.&�U ا�/ور ا�X( و��                

  0ا��,اد ا�F6 \�رس ا���دة أو ��/ر�3               
\�.� ا��Y6(�ت ا�.:3 اKول ��ر!� ا���!:ab ��6ل -�ي أ��V0 وأآ6,�� �� آV � �م  

�#$� /Y0 cن       و� Y6ا!�6 �ز ا� F $� �G C ور� � � �� cإ �)�zء ا��ن ا���Y6ل ا�,bد "�
 .ا���ء اKول

-,ر �� \�ر2�G� "��#$� /Y06 50)� ا�����C ��� :  ا�&���� -  F$� ��$;ا� �$�� �.
    �,ا

                   V��:\rY@ا�    ���C2@,ل ا�� ��� cدة ا���!:��6 إ�- F$� "��#ا� VkY0 cو  
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  \@�أ ا�6@�را �� -� أآ6,�� و-� ��0,�� آV ��م �GC و��\U  :ء ا�X��T ا�-@ـ 
  
  

 J�� ل�'K�4& در6�3&وط ا��3�ا�#:  

 pX24,ر ا��.�رات ا��را��C وا��6ر0@�ت اcآ$��G;�� وا���$�� وا����$�� ���ة  - 1
3:2-�ا  V;� ا��6ر0" ا��.�رة �#b F$� ء�G� V��;6� F@0ر�\ h��)�� ر�Jا F
.   

2-   C�9�6ء آ�6  " ا�����6  � اLog Book   �@  :) �G�  p6�75 %  V  ;� V  2Kا F  $�
�  g \.  �30 ا�;�6  " ا���6�  � �  � ا�.:  X,� 3  �ة O  ��ن ا��  ,دة ��  � ��G�� F  $� U  O  �  �.  �ر

     �   Ytaا� �   
 U  �$� ص,   kG� ,   2:   �م ��  � هKام ا�ن ����6  � ا�6   ��   p� �   �$ت ا���  Cا��را
hا�@�ا� N�q,\و.  

3 - 3;Yا� �G�� V@2 �� ���C2@,ل ا��  


F أى ��دة  أو �,اد  ا���Gح 
F ا���ء اKول وا���ء ا�F)�z و
���X F ا��C,ب - 4
 F6ا���دة أو ا��,اد ا� F
�� ا���ء اKول أو ا�F)�z ���0 ا�#��" ا�6.�م ��Y6�aن 

f.
 �-�
 "C�0,ز \;�ار  - ر cو��و�Y� ن�Y6�a� ا�6.�م  �� �zآK ء�أى ! F

  .أر��� ��ات

  -: اF\c وا��آ6,راة ا���!:��6 ر2�G�� ���C)� �#��"ا \.�م V@2 0)�6ط - 5

a[ F]� دورات �$aq�X F 0;,ن ان -1      "C�Yا� F�cآ�� ا F$0 : - 


F دورة  -أ    ���.� "C�Yا�   
  ) �C,6#�( \�ر0@�� دورة - ب        
   ا�C�Y" \#@�.�ت 
F دورة -ج        

 و�Xة) 400( �� V.0c ��:6,ى)  ا���V90,6� �:Cا( اc(�$���0 ا�$�m ا6b@�ر �6�0ز ان - 2    
�@:G��� ة) 500(�$��!�:��6و�Xو �@:G��� sآ6,را�$�  

  

  نEـ.2

 �ــا��[ درا��

اجتياز طالب الدراسات العليا المقيدين للحصول على درجة الـدكتوراه بكليـات    يشترط -1

 عة الزقازيق بدرجةمن مركز اللغة بجام الجامعة استيفاء شرط حصولهم على امتحان التوفيل

ال يمنح الطالب الدرجة إال بعد اجتيازهم لهـذا  و) درجة 400(والماجستير على األقل ) 500(

  وهو شرط العتماد تشكيل لجان المناقشةالمستوى 
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من مركـز األميدايسـت    فى حالة حصول الطالب على شهادة امتحان التويفل المؤسسى -2

العليا مع اعتبار الطالب مجتازا المتحان اللغة بدرجة يجوز قبوله طبقا لقرار مجلس الدراسات 

  للدكتوراة 485للماجستير و  388اجادة 

����Y : �3ا�/آ�4راةدر  

  

  :/آ�4راة6&وط ا���/ �/ر�3 ا�

ـ$,م 
� ا�� ـ,ر ���اXـ� أو در!� دآ06)�6ط 
� ��2 ا�#��" ��ر!� دآ6,ر 
� ا�#" أو ا  
�;�  �$� aq�X أن 0;,ن ��C�CK�0�.6ا�#@��ا� �Xر0,س ا�#" وا���ا,� )��! (V2Kا F$� 

أن 0;,ن ا�#��" F$� aq�X در!� ا���!:��6 
F ��دة ا�F$� ��! �0�.6� �k`6 اV2K �� و
 F�$� �-�� در!� ���د�� �-� �� آ$�� ���]$� أو F$� ا������ أو �k� �0ى !����ت !�-,ر�Xإ

 ���X �
��م و!,د در!� ��!:��6 
F ��دة �bw ���6ف �U �� ا���$� اF$�K �$�����ت، و

F إ�Xى ا��,اد ذات ا�k$� ���دة  V2Kا F$� ��! �0�.\ F$� ل,kY0)�6ط ا� �k`6ا�

�k`6ا�.  

  

      T% أ وا�-&ا��  أو در�3 دآ�4ر A*ا� T% در�3 دآ�4ر U��� A��*ا� T% 42&ط�  

              -:����T  ا���Cم ا�*��V ا9�����       

        1- 7��-�  �C.�44� ث أ3@اء)Y T%  

  ـ   :ا���ء اKول**      

             ��  C�CKا��.  �رات ا �  
��  � ) ا��  �ء اKول(Y0  / �$#��  " ا�6.  �م �Y6�a  �ن 
�\@# �  \�ر50 ا�.��  وp0 3 ا��$ ,م اC�CK �� ا��    أ-� �� ا�V��:6 �$�آ6,راs ��6ور 


  � آ�  � \)  �V دراC  �ت �6، ��9-  ,م \#@�.  � �9  �ع ا�F  $� �  k`6 أن \  �رس  �  ��.
   ، � �;�G�$آcت ا� Cا��را f� #`\ء ، و�kXcل ا���      � 
 � �uا " C�Y6`�ا��ت ا� Cوا

  000ا���!� �  ��V ا�)�ا�t ، ا�kXcء  ، ا�@r Y  آ���6 ا�@Y,ث ، (  ا��$,م ا�#@�� 

و�� C�0" ���0 ا�Y6�cن 
� � �دة   �00دى ���ه� ا�#��" ا��Y6(�ت \�0�0�Y )  ا�5 

  .ر�g أدوار abل ��6GC �� \�ر50 ا�.�� ا��C,ب 
.f ،  و��Y أFk2 أ

      ** T��Xـ :ا�-@ء ا�  

و��\�6GC Uن ��� ا���Gح 
F ا���ء اKول و3p0 ا��$,م اcآ$��G;�� أو اKآ�د0�� �          
�k`6ع ا�,) ":X  "��#ا�  �-�ab  F
,6:0 �� V.\ c �@:)75 %  h�� )�@ا� ��

اK()  #� ا���6�  � �  � ا�.:  X,� 3  �ة  ا�6  �رV  ;� F@0 �.  �ر �$  X F  �ة �  g \.  �30 آ6  �ب   
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]  3  ا��$�  �O ��ن ا��  ,دة وادارة ا��راC  �ت ا��$� � ��6�  �ا �  � وآ�  V ا�;$� � �$�راC  �ت    
 ��G��ت ا��)�Y6�a� 6.�م��� U� ��:00  

        F 
 ��G0 ت         و��� )�Y6�cــ ـ,ل اb��  U � ح� k0  �t� -Gـ�ى ا� �Gــ ـ�ن ا�Y6�cا

  �    و�  � �0وا���$�  �  اKآ$�G;�  � وا�)  �0,9 �  Y!�) ت و0;  ,ن�  )�Y6�cا ^  $\ �  
 "  C

��;�G�$آcت ا�)�Y6�cي  ���0  ا��Gن ا��Y6�cوا���$�� وا�)�0,9 ا    F k2أ � Yو�  f.


F ا�Y6�cن UX��) 50ات �� \�ر,GC ثa[  لab ^أر��� أدوار  وذ�  

       U�$�  ت�)�Y6�cا sMه �
 ��G0 3� ي  �� !��0 واذا��Gن ا��Y6�cا��دة ا  

  ـ):  ـ���ا��C( ��ء ا�r��z ا�**


F � �$�ر!� و\;,ن ��rY� ���z �@6;�0:�� �6:��$-� ��� ��م و(Nk �� \�ر50 ا�.�
s�.0 ع,O,�        � � V 2Kا F $� ��6G C ا�;$� � و�� �ة �$�� �.
��$� ا������ ��� �,ا

      ht�  6G� "  ��#ع ، 60.  �م ��  �ه� ا�,  O,�ا�  V��  :\ F$��  �$;ا� �  $�� �  .
\  �ر50 �,ا
�Cر F
 U[,Y�  r Y� �� V.0c �� و�)�ط 2@,ل �-�
 U6(2�G� ��� 3;Yا� �G�� �-$@.\ ��

 ���$� �$�� F
 �-G� /6ــــ(� �Xوا��[]\ V���� �9 ذاتGk� دو���    �;� �R;�� :��<و
وc 0: ��   .اK.9�ث �4� A4�#�B �C.(ب ا�/را��ت ا���C;� وأb;&ى ���;/ة `;#�ن ا�-;�دة     

��� cا ���C2)� ا���G�� "��#$� �
  0ا���ء ا��z(� ا���Gح 

�� دورات ا�C�Y" اF�u وا!��6ز ا6b@�ر ا�$�m  ا�9�6Cء �6#$@�ت ا������ - 2
�0��$�)cا  

  

d�4& وا�/آ�4را�3�ت ا�#���K4م و��ا��/ ا��M�:  

1-    � 
 �)� zن ا��Y6�cوا V0أ�� �- �
\�.� ا�Y6�c(�ت ��\�� GC,�0 0@�أ ا�Y6�cن اKول 
-� أآ6,��. 

� �   )V.\ c �@:)75% �� (أن 0;,ن �2 أ\3 ا��Y اKد(F و0)�6ط ��b,ل ا�Y6�cن  -2
ا�@�(��h ا��6رV;� F@0 �.�ر �$X F �ة � g \. �30 آ6 �ب اK() #� ا���6� � � �        
ا�.:X,� 3 �ة O ��ن ا�� ,دة وادارة ا��راC �ت ا��$� � ��6� �ا � � وآ� V ا�;$� �          

 U� ��:0 3[0 ���6.�م ��Y6�a(�ت ا�����G  ا��$���$�را�Cت 

3-  ,  bد "  $J ن     0.  �م�  Y6�cء ا�  � V  @2 ب ا�6.  �م�  � /  $m0و �-  (� s�  �,� V  @2 ن�  Y6�a� ل
���,@C]�.  

وأV X �$' C    (MCQ)�0" أن V�(0 ا�Y6�cن ا��0�Y6ي �$ F أC '$� ا�6b �رات ��6 �دة      -4
 Vآ�(�(Problem solving). 

5-         �  �-G�ا� �  ;�G�$آHن ا�  Y6�cوا ��,  O,�ا� �  �-G�ن ا���$  � ا��  Y6�c0#@  / (�  �م ا
�Y6ا� �
 ��,O,�ا�  � ;�G�$آHت ا���$� وا�)(Objective Structured Practical 
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Examination( OPSE (Objective Structured Clinical Examination) 

OSCE. 

  

>K�A;;; >�;;;/�&ات ا��-;;;�ح وا�&�;;;�ب %;;;T ا�K4��;;;�ت ا�#�;;;&رات �/ر3;;;� ا�#�3�;;;�4&     
T��4ا��73 ا� J�� dوا�/آ�4را:  

  ):ا�/ر3�ت(ا��M�م ا�#4C�د  –أ 


[آ�z% ��85  ���6ز -1.  

  %.85إ�F أV2 �� % 75!�� !�ا ��  -2

3-  �� ��!65 % �� V2أ F75إ�.%  

  %.65إ�F أV2 �� % �60.@,ل ��  -4

5-  �� N��O30 % �� V2أ F60إ�.%  

6-  �� V2ا أ�! N��O30.%  

7-  �� V2أ F$� VkX ا��.�رات إذا �Xأ �
 �@C6@�ر % 6�040@� ا�#��" راbcا �
  

  .�� ا����,ع ا�;$�% 60أV2 �� ا��0�Y6ي أو     

8-  F$� VkX در!� ا��آ6,راة إذا F
 �Y!�) "��#6�060@� ا� % �� Vآ F
   

     F$� ^ة و0:�ى \#@�/ ذ��X F$� aآ F;�G�$آc9,ى وا(�0ى وا��Y6ت ا��)�Y6ا�  
     ��$;$� ��$bا��ا �Ytaا� V0��\ 50ت �� \�ر�)�Y6�a� ����.6�ب ا�a#ا� g��!  
   �6�9/6/2008ر50 ) 1112(���.�ار ا�,زارى ر32 )  �Cت �$��درا(    

  c \,!� أى 2,ا�� رأ
� �$�را�Cت ا��$�� J@.� �.�ارات ��$� ا�;$�� و�2ار ��$�  -9

28/2/2012
F ) 428(ا������ ر32       

10-  ���Cع ا��,O,� sدة ا���!:��6 أو ا��آ6,را�- �
 ��@0  

� 

  

�X��Y: در�3 ا�/.��م  

  T�� �� Q'R4ت ا��د.��� /�E. ��را/�� A��*ا� /�? T% ـ :�42&ط  

��ت   -1���0 �� در�� ا�!����ر��س & ا��� وا�%Cا;� �, أ;=ى K�; أن ���ن
��Cف 6[� C1_ ��� =.���د�� �.� �, �� ����.�ر�� �<C ا����6C أو در  

  ��0 ا������ 

  q�Y$� �@:G$�� �$� در!�أ ن 0;,ن �2 أ��p ا�:�G ا��6ر0@�� أو ����0د�-� ���  -2
  0ا�@;��,ر0,س �� !����ت !�-,ر�k� �0 ا������ 
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3- �
 "T�0 ىMا��9ع ا� �

�6ة ا��6ر0" ���ة �GC آ��$�  �pأ ن 0;,ن �2 أ�  
      ��!aا�� �ا��:6)��9ت ا�����أوا���اآ �Xأ �
                 0ا�kY,ل �$� ا���$,م 
�U وذ�^ 

  د�$,��ت ا��GC �k`6 وا�Xة �g أaJق 
�ص ا�6.�م ��ة ا��راV�G� �C أى �� **   
  ����Y6ن �$kY,ل �$� أى �� هMة ا���$,��ت ���ة أر�GC g,ات �� \�ر50          
           ���b ة ��م��� V��:6�6ة ا�
 �� �$� �.
  ا�V��:6 و�0,ز ���$� ا�;$�� ا��,ا

  0ا�#��" �$� ا���$,م ا�V��:6 أذا �VkY0 3  آ�q�9 أ��bة �m$0 ���ه�           
  

  آ�ن aq�X �$� د�$,م 
� أ�Xى �,اد  ا�0,ز أ��9ء ا�#��" �� أداء ا�Y6�Kن أذ** 
  ا�Y6�cن ا�����9 و0;,ن ا�9�Kء �q�2ا �$� هMة ا���دة         

  

� أ��Y6ن ا���ء**   UX��) ��� cا �)�zء ا��ن ا���Y6�c �0,ز �$#��" أن 60.�م cو  


� دb,ل ا�Y6�Kن أن 0.�� أV@2 U�C دb,لاKول و          "T�0 ىMا�#��" ا� �$�  
         V2Kا �$� �-   0ا�Y6�Kن 

  ��د اY6�Kــ�ن 
� ا���دة
� أى �.�ر �� �.�رات ا�Y6�Kن أأذا رC" ا�#��" ** 
         f.
 �-�
  0ا��6 رCــ" 

  /ر���3 ا�[�ء ا���/

1. ��t�Gz6Ccا�� ا(6-�ء ا���ة ا�.�(,(�� وا�Yta��� �-�$� ص,kG  F$� ل,kY$�
 ا��ر!�

2. ��Cم ا��را,Cاد ا���C ا�.�� ��م F$� ا������ �.
أو  
ab Fل -� �� \�ر50 �,ا
�0,G:ا� ��Cم ا��را,Cاد ا���C م��.  ���X F
و
F هsM ا����Y �0,ز ا��دة ا�.�� 

-� �,ا
.� ا������ �$F أن �C 360اد ا���kو
�ت ا��b]6ة abل 
�6ة c \��6وز 
U�Tc ��.ا��دة ا� F$� �.
 .�� \�ر50 ا��,ا
.� واc \�6@� ا��,ا

3. �Yا� g��! F
ا��را�Cت ا��$�� أو ا��دة \:��$U اذا  c"��Jت c �0,ز ا��دة ��2 
V��:6ء ا�.�� أو ا��mا� F$� ��$;ا� �$�� �.
 .�� أآ�z �� ��م �$F �,ا


� دراF$� U6C و�\.��0 ا��)�
�� �$F ا�����C ���م اc(��6م وا����0  .4 U��.\ م�
 �-أن 0:@/ ذ�^ إb#�رs آF$� ��\�� ����6 اab V2Kل ��ة �6C �� V.\ c أ

 �$�� �� U�$� /
و360 ذ�^ ��Gءا �$F �2ار �k0ر �� ��$� ا�;$�� و0,ا
 .ا��را�Cت ا��$�� ��������

اKول ��ون �Mر �.@,ل أو إ0.�ف  ��ء��ور ��م دون أن 60.�م ا�#��" �Y6�cن ا� .5
��2 

��م ا���Gح 
F ا���ء اKول �� ا��ر!� ��� \;�ار ا���Yو�� ار��� ��ات abل  .6
�����  

 ا�kY,ل �$N��O F !�ا 
F ا��Y6ن ا���ء اKول .7

8. �Y�Yq ��T V��:6ا� �G� �-� ات ا��6.�م�G6:�اذا ]@& أن ا�. 

9. U�� 360 /�.Y6� �.
 .إذا أVz���� Vb وا�6.���� ا������� وX:� ا�:�� وا�:$,ك و
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  /ر���3 ا���ف ا���/

 U�$� /
�0,ز ا0.�ف ا�.�� V@2 ا(6-�ء ا���ة اqK$�� �$.�� و��Gء �$J F$" 60.�م �U ا�#��" و0,ا
��\uب ا�@C�� ^�0 �� ����ن وذ��\ c ا�.:3 ا��$�� ا��:',ل �� ا��ر!� ���ة �$��:  

1- V9#ر���0 ا�.  

 .��ا
.� ا��وج أو ا��و!� �$`�رج -2

 .���`�رج��ا
.� ا�,ا��a�$� �0ج  -3

4- ��G�6ا�. 

 .ا���G ا��6ر0@�� وا��-��ت ا��C��� وا��Hرة �bرج ا�@aد -5

Y0 ,ل دون   ا���ض ا�Mي $#60 " 
6 �ة � aج G� � $0,J �ء �$ F \. �رJ �0@� � ��6� �ة و          -6
�Cا��را F
 .اc(��6م 


g إ0.�ف ا�.�� او��(6-�ء ��ة  -�� "$J ا�#��" أن 0.�م F$� 0.�فH ��.دة ا��T�0,ز ا cو
  .م �� ا(6-�ء ��ة ا0c.�ف��� ��

  .ا�6Y\ c  V��:6:" �� ��ة�����ن �k6$� أو ��2�96ـ  ا��Y ا0H Fk2K.�ف ا�.�� 

  ��U ا���/ �� 3���C أb&ى إ�3 J���C ا�@?�ز�=

  .�0,ز (.��J ��2 V" ا��را�Cت ا��$�� ا��.�� �=�Xى ا������ت ا���0�k إ�F آ$�� J" ا���2ز0/

�وط (.V ا�.��:  

  .���� ا��G.,ل �s��2 V.) F$� �-G إ�F !���� ا���2ز0/�,ا
.� ا�� -1

 .�,ا
.� ا�.:3 ا��$�� ا��:',ل �� ا��ر!� �;$�� J" ا���2زV.) F$� /0 ا�.�� -2

�,ا
.� ا������ ا��G.,ل �O,� � ��m\ F$� �-G ,ع رC ��� ا���!: ��6 أو ا� �آ6,راs وآ Mا        -3
 "J ��$;� ��zY@ا�`#� ا� g� /960 ��@:X اف�Hا �G�� ���m\ V@2 ��.ا� V.) �2ز0/ أو�ا�

rY@ع ا�,O,� V��:\. 

�q�.� V�� 360 �$�,اد ا��6 درC-� ا�#�� " و�G �ء �$� Y\ U �د ا��. �رات ا��راC �� ا�6 �         -4

�-  � �,اC  #� ��$  � ا�.:  3 ا��$�  � ا��:  ',ل �  � ا��ر!  �        �  Y!�) إذا آ  �ن �  -G� F  -6)ا

 .وا�6��د ���G ا��را�Cت ا��$��

 

  �3 J���C أb&ى��U ا���/ �� 3���C ا�@?�ز�= إ

  .�0,ز (.��J ��2 V" ا��را�Cت ا��$�� ا��.�� �;$�� J" ا���2ز0/ إ�F !����ت أ�bى -1
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2-          � ���! F إ� s� �2 V .) F $� � !�2ز0/ وا�.:3 ا��$�� ا��: ',ل � � ا��ر�ا� ����! �.
�,ا
 .أ�bى

3- V.Gا� F$� "��#ل إ��-� ا�,.G�ا������ ا� �.
 .�,ا

4-  �
 U��.\ ى�� �دة \.��-ا�@�(��h ا��را�C �$�ر!� ا��.�� �$�-�  ��6� �ة  �G�0 ا�#��" 
 .�� ر�t� آ@�6Gول ا��ر!� ا��.�� �$�-� وآ�V ا�;$�� �)',ن ا��را�Cت ا��$�� وا�@Y,ث

d�4& وا�/آ�4را�3�ا�# Uh��&� ���Cا���ا�/ ا�  

  �0ا��G� F ا��6bر �,O,��ت ا���!:��6 أو ا��آ6,راs أن \�Y��� 3:6ا]� وا����0  -1

    g� /96\وا������ و ��$;$� ��zY@ا�`#� ا�.  

-,ر  -2 �6C Fk2أ �Yا�.�� �$�ر!� و� ��� sا���!:��6 أو ا��آ6,را ���Cر V��:\ 360  

  .ا�@��zY \;,ن ر���C ا���!:��6 �6,ا
.� �g أ�X ا�G��ذج ا���Yدة و
.� �`#� ا�;$�� -3

4- ��zY@ا��)�و��ت ا� ��O 36\ �6ا� sا��آ6,را Vt�C�� �0,و�Kا F#�\  �X�6�ا�  

     �� ��zY@ا� Vول ا��)�آ�G6� �9$6`�2:�م ا��� �q�9أو �������� وا��6 \��6 ا� ��$;���  

  .!,ا(" ���6دة    


� O,� ���m\ ���X,ع ا�����m\ ���Cا !,ه�Y0 �0:" ��ء ا�MG� V��:6 \�ر50  -5   

     ��T ا���m\ ���Cان ا��,G� ع أو,O,� ���m\ ���X �
  !,ه��0 أو ا�6��د ا����m6 و


� �)�ف !�V��0 �0 ��6رV��:\ 50 ا�����C اKول    �Oإ.  

6-  ���C2)� ر�G� �0,ز cا� V@2 ��6:!��ر,- �6C  ���C��6 �� ا�ورGC V@2 sآ6,را�  

  .\:��O,� V,ع ا������C,ا
.� ��$� ا�;$�� �$F \�ر50     

  ��آ6,ر (�t" ا������ c �0,ز �2�G)� ا�����C اc ���أC@,��� �� �,ا
.� ا�6Ccذ ا -7

    3;Yا� �G�� V�;(\ F$� ث,Y@ت ا��$�� وا��Cرا�$�    

 U�-�< ات�*bd�4& أو ا�/آ�4را�3�ا�# Uh��ر:  

  ا��6bر �,O,ع ا�@rY و
.� �$`#� ا�@��zY �$;$�� وا�6��دة �� ��Vz ا�`#�  -1

    3:.��� ��zY@ا�.  

�6�دى ا���VC ��2:�مآ���6 ��و\,آ,ل ا�@g� rY ا��)�
�� J@.� �$@�و\,آ, -2Ccل ا  

  ��ا!�� b#� ا�@���C�� rY ا���!:��6 أو ا��آ6,راab �� sل ا�.:3 ��  -3


� !$:� �$��� �$V@2 ��G ا�6.�م �-� ا��G�� F ��ا!�� أ��2abت      �-2)6�G� /0�J  

     �O,\ ة�.
 F$� ا�@�و\,آ,ل ا��.�م �
 rX�@ا� �G0 و�0" أن F�$ا�� rY@ا�  

 .,ا
/ ا�@g� rY ا�`#� ا�@��zY �$;$�� وا��������ى \    

    F IRBا�6.�م �@�و\,آ,ل ا�@�G�$� rY ��ا!�� أ��2abت ا�@rY ا��$� -4
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  و�0" أن �G0  وا�kY,ل �$F ر32 و\�ر50 ا6�c��د و ا��,ا
.�� �$��ا!�    


.�ة \F$� �G ر32 و\�ر50 ا6�c��د     F$� ا�@�و\,آ,ل ا��.�م �
 rX�@ا�.  

  .6.�م ���$� ا�.:kY$� 3,ل �$F ا��,ا
.� �$F ا�@�و\,آ,ل ا���6��ا� -5

  ا�6.�م �$��G ا��را�Cت ا��$�� �$kY,ل �$F ا��,ا
.� �$V��:\ F ا��,O,ع  -6

    �G�$د ا��.�)c F��6ا�;$�� ا� �$�� F$� UO��� ا��-�\ sوإ�2ار.  

   :&افـ�-�ن ا6Lا�4b�ر ?�ا�/ 

   �� أMb رأي ا2K:�م ]3 �,ا
.� ��$� ا�;$�� 2,ا�� \.�6ح ���G ا��را�Cت ا��$�� � - 1

�اف �$F رVt�C ا���!:��6 وا��آ6,راY0 ��� s./ ا��@�دئ     Hن ا��� V�;(\  
    ��\uا:  

  .أن 0;,ن �� ��� ا��)�
�� أ�6Cذا* 
 *��
   �$F رVt�C ا���!:��6 وا��آ6,راة  �0,ز أن 0;,ن �� ��� ا��)�
  F$� 3-�,kX ��� ��Cدة ا��ر!� ا���ر�Y� دون ا�6.�� ��69ات ) �$��  
  .�6�27/3/2012ر50 ) 429(ا������   

 *�Xا�,ا �k`6وا� �Xا�.:3 ا�,ا �
  .��ا��ة ا���ا�� ��� أ��pء ه�'� ا��6ر0� 
  .c �0,ز أن 0;,ن ��� ا��)�
�� أو ��� أ�Xه3 وا�#��" �2ا�� F6X ا��ر!� ا��ا���* 
  .���6��د �bw �� ��$� ا�;$��اc �� ��$� ا�;$�� c �0,ز \��V0 ا�.,ا�� ا���6��ة * 

  ا�6,ا
/ ���  0)�ف �$F ر���C ا���!:a[ ��6]� �� ا�:�دة أ��pء ه�'� ا��6ر0� �g ��ا��ة -2

    ���Cع ا��,O,اف و��Hا �G�� ء�pأ� �k`\.  
   / ا�6,ا
 0)�ف �$F ر���C ا��آ6,راة ]a]� �� ا�:�دة أ��pء ه�'� ا��6ر0� �g ��ا��ة -3

���Cع ا��,O,اف و��Hا �G�� ء�pأ� �k`\ ��� .�
�Oو�0,ز ا  gف را��(�  
  اO,� Fp62,ع  اذا )ع.م.�� داVb أو �bرج ج(أو �� !���� أ�bى  �� �bرج ا�;$��

 rY@ا��\�@b أو Ukk`\ F��6ج ا�Xcا.  
  

       iا�4;;;/ر� �;;;jه� �;;;l� ة�رة أو و%;;;�ال أو إ�;;;/V4;;;��. �;;;m�b /;;;ا��?
  :��4& أو ا�/آ�4راdا�#2&ف ��J ر���� ا�#�3

1-      U \إذا \� & إ��ر sا���!: ��6 أو ا� �آ6,را ���Cر F$� اف�Hا �G�� �� 3 ا��)�فCا g
�0
 Fاف إ��Hا �G:0 ���Yا� sMه �
V@2 ��ور �GC آ��$� �� \�رO,� V��:\ 50,ع ا�����C و

�bw �0ه�'� \�ر ,p�.  


� ���X إ��رة ا��)�ف �$F ا�����C إ��b �-! Fرج ا������ ��� -2      V�� :\ F $� ور � �م� �
         U إ�� V qي وM ا�� �ى ا� � � V ا�;$� � \.�0 � آ�� �$�� F0.�م ا��)�ف إ� ���Cع ا��,O,�

�افHا �
 U3 إ��pG0 �� �$��ء ذ�^ ���0 ا�,O �
 .ا�#��" 
� إ��اد ا�����C و

3-  F$� ��

� �p, أb �اذا آ �ن � �د ا��) �
�� ]���C�      � [a ا���G و
�ة أ�X ا��)��O�0,ز ا
Cا F.@0و ���Cا�� F$� F
 3 ا��)�ف ا��6,
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��?�2/ ?�ا�/ ا�4#�د m(��� ر���� ا�#�3��4&#�� dا�/آ�4را:  

1-  �G�� ء�pأ� g��! �� ��6�� "$J 30�.6� "��#0.,م ا� ���Cا�� �� �t�@�6-�ء ا�)cا �G�
  �اف ���.:  ��Xa  q �  0�.\ ��  p60 3 ا��C  ��� و0.  �م ذ�  ^ ��6�  �ا �  � أ   Hد.ا / ��  tر

  .ا�.:3

� ا�����C ا��.��� �$�2�G)� �� ا�:�دة ا��) �
�� و\� �ض �$ F ��$ � ا�.: 3      \�6�� (:` -2
        � � � �!�� �` :Gا� sM اف و\�6@ � ه� Hا � G�� �� ��6��ا� ��Xak�0 ا��.\ �-� �.
��

���Cا�� F$� 3;Yا� �G�� �� ��2,�2)� وا��G�ا��.��� ��� ا� �`:G$� �-6.��#� r�X. 

3-   �` :) 30� .6� sدر!� ا��آ6,را rX�� ت        0.,م� Cا��را � Gا�.: 3 ا��` �6 و�� � $�� F إ�
ا��$�� وو�Xة O��ن ا��,دة ���;$�� �� ا�Y�Kث ا��:�k$`6 �� ا�����C وا��6 \3 ()�ه� 

 �k`6ل ا���� �
 U�;Y� ������ �$�� �
�G),ر أو �.@,ل �$F اrY� V2K  ��1د (
�C�-9� �0دور �
 ���Cا�� �� �(G$�( 

  

  :�/آ�4راd أو ا�#�3��4&?�ا�/ >U��2 �-�ن ا��&� :�K�Uh ا

1-            � G�� V�; (\ �62اح� � ��� Cا�� F $� ��
0.,م ا��)�ف ا���t: � �� � �,ا
. � � ��2 ا��) �
ا�F  $� 3  ;Y ا��C  ��� �  � ا��-M  � ��  �6ات ا�k`6  � وb 3  -� �  � V  p90@  �ة ��,O  ,ع   

  .ا�@rY و\�Mb �,ا
.� ��$� ا�.:F$� 3 ا�62cاح و\#@/ 2,ا�� �2(,ن \3��G ا������ت

2-  F  $� ء�  G� �0  ,ز       �  X3 أ  ;Yا� �  G�� 3  p\ أن ���  Cا�� F  $� �  :�tا��)  �ف ا�� ��  �\
     3 ;Yا� � G� ا� Xوا �\, q �:�tا��)�ف ا�� g� Vz�0 0#� أن� ���Cا�� F$� ��
ا��)�

���Cا�� F$�. 


 F أآa [ � � � zث رa b Vt� Cل ا�� �م وc �0 ,ز            -3 F!ر� b 3 ;Y� �6اك أىc �0,ز ا
   t�  Cر �  :�b �  � �  zأآ F  
 F$b3 ا�  �ا  ;Y��6اك ا�  a  b Vل ا��  �م وFGz6  :0 �  � ذ�  ^   ا

 .  ا��kk`6ت ا��Gدرة ا�F6 0.�ره� (�t" ر�t� ا������ �$�را�Cت ا��$�� وا�@Y,ث

 .�0,ز أن 0)�6ك اM\�CKة ا��:���ون 
� ���ن �2�G)� رVt�C ا���!:��6 -4


� !$:� �$��G ���;$�� و0.�م آY� V;3 \.�0 �ا 
�د0 �    -5 ���Cا�� ht�6) 0.,م ا�#��" ���ض
�Cا�� F$�U��� �� ���Cن ��6���� \.��0ا !����� �.@,ل ا��,�;Y�آ�� 0.�م ا� ��. 

6-     " t�) �6ذ ا� �آ6,ر CKا�;$�� ]3 �� ا �$�� �� ���Cا�� F$� 3;Yا� �G�� 360 ا�6��د �2ار
  .ر�t� ا������ �$�را�Cت ا��$�� وا�@Y,ث

  

���Cت ا��ب ا�/را�)B ت�#�M< o� U��C4وى ا��ت و�6���p  

  

= .3r&اءات ا���/ وا�4�U�- وا��4/م �(�K4���ت وا�#2�آU ا�R�m;�  �6�وى >�C4: أوً
  :.��/را�� وا�4/ر�A و>�/م ا�U#C ا�T% TXKV ا�&����

  .ا�;$��60.�م ا�#��" ���);,ى إ�F �;6" ا��6$��ت وا�);�وى �=دارة  -1
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\) ;�V  و ا�) ;,ى  وآ� V ا�;$� � �) ',ن ا��راC �ت ا��$� � وا�@Y ,ث      / د.�0
g ا��;6" إ�F أ -2
� �G��     50ر� \ � � �- �U6C�t و\3p ا�JKاف ا���F$� ��G أن 0@& 
� ا�);,ى a bل 
 .ا�6.�م

3- -\��q,\ �G�$ا� g
ا�;$� �  
� q,رة �2ار �G�� �� ��6�0 ا��را�Cت ا��$�� ]3 ��$ �   �\�
��G��اف ا��JKا U� 3$0و. 

 

�ً���Y :ت���K4��4�Dh ا. =�C4< ت�#�M<  

 10ت وا�) ;�وى � =دارة ا��راC �ت ا��$� � a bل      60.�م ا�#��" ����6$3 إ�F �;6" ا�$�6� �  -1
  .�g د
g ا��C,م ا��.�رة ��M^ أ�0م �� إ�aن ا�ab �� ���6Gل ا6C��رة \�V;� 3$ �.�ر

وآ�V ا�;$�� �)',ن ا��را�Cت ا��$� � وا�@Y ,ث ��U6 C�t�� � G و�p ,�0      / د.V;(0 ا�:�� أ -2
أو أآp�  U� ��� �z, ه�'� \�ر0�+ ر�t� ا�.:3 + آV �� ر�t� ا�;�6Gول ا��`�6 
 .�Y6�c�� �$q(�ت ا�`��q ����.�ر


 � ا��. �ر و
. � �$ ,ا�t ا����� �       ا�#�� "  \F�,6 ا�$��G ��ا!�� \��Yk ور�q در!�ت -3
3 ا� �6$3 و\�
 g إ� G�� F �     �0 � \. �   اوا�;$�� و\�kر �2اره� abل b�:� �)� 0,�� ��ء

  .���$� ا�;$�\�-��ا ���c F$� �O\`�ذ �� 0$�م ا��را�Cت ا��$�� 

�ًX��Y : ��2ى��ت ا��4/م .���p)A��*�� ت����C�:(  

 \.�م �);,اك �@��ة إ�F إدارة ا��را�Cت ا��$��  -


 � �G qوق \$.      - ^ � �q�`ا�);,ى ا� gOو ^G;�0    � �$;��� و�; � (� ا�) ;�وى ا��,! ,د 
0��O,6ا� /@C ��ر آ�k�أن \;,ن ��$,�� ا� "�.( 

- �-$X �
 .���C \.�30 ا�);,ى 0 �2:��� 


� ���X ا -       30� .\ � G� 3 ا�) �آ� Cا � � � O��6Ccف 360 ا,C �0�:وى ا������� وا��;(�
 .�,آ�V ا�;$�� �$�را�Cت ا��$�� وا�@Y,ث أو ���� ا�;$��ا�);,ى 

ق 60.  �م ا�#��  " �#$  " \�$  a  Ja� 3ع �$  F ور   :%;;T ���;;� ا�;;�M4: �;;� ��4-;;� ��;;&ر   -
  F6t�  � L  $@� 6@  �ر و0.  ,م �:  �ادbcا�#   ا "  T�0 ر�  .� V  ي �  � آ�  k� U  �G! �  
 "  ��

     � �$� � ��6Gن ا�a ع � � إ�,@Cء أ�p.)ا V@2 ����$�6وق ا�`��� ا��Gq �
 U�$� عaJcا
�[(U 0;,ن إaJع ا�#�� " �$ q F ,رة ور2 � اF $� � q�2 � ��!H اY6�c �ن ا�0�Y6 �ي          

" رد 
  � a  bل ا��G  �ي 
.  f دون اY6�c  �ن ا�)  9,ي أو ا���$  �، �$  F أن F  .$60 ا�#��   
aع �$  F ور2  � اH!��  � ��;6  " وآ�  V ا�;$�  � �)  ',ن      Ja� 3  أC  @,ع �  � \  �ر50 ا�  $�6   
  .ا��را�Cت ا��$�� وا�@Y,ث

�ًC.: را�1'K%وى و�وق ا��2/�m \4% ت���p:  

وآ�  V ا�;$�  � / د.0 36 
  �G  q �6وق ا�)  ;�وى و
kY  -� �,اG�� �#  C � �;,(  � �  � ا�:  �� أ   -
�p  , ه�'  �  + ��V  z �  � وX  �ة O  ��ن ا��  ,دة   + �)  ',ن ا��راC  �ت ا��$�  � وا�@Y  ,ث   

  .���0 ا��را�Cت ا��$��+ �� ���G ا��را�Cت ا��$��  \�ر0�
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  ا�(�Kh ا�/اs� ���bدارة ا�C��� ��C(?�ت

                                                                                ��#�Cوا� ��%��Xا�  
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  ا�XCV�ت ا�R�ر��3  ــ: أو

  K'�ل ��T ا�/آ�4راd �� ا�R�رج.[&ض ا�     
  

�XCV�� �����9ـــ : ا�2&وط ا  

1 �z�@ا� �-� �k`�ا� �-���� V��0در!� ا���!�:��6 و �$� aq�X 0ــ أن 0;,ن  

2 sا���د �G� �.�@#\ V2Kو�� !�� !�ا �$� اK10ــ أن 0;,ن \.��0 ا��ر!� ا������� ا    

   �G:�1959 0  ��112 �2(,ن ا�@��zت ر32     

  ـ أذا آ�ن ا��6.�م �:�a �$�آ6,را�J,��� s 0)�6ط أc \��0 ��ة ا�V��:6 �$�آ6,راsـ3


� \�ر50 اa�Kن     Nk)ا�`�ر!�� �� ��م و �z�@$� ا�6.�م �G�0  

   International Toeflدر!�  
� أ6b@�ر ا�V90,6  550ــ ا�kY,ل �$� 4

    fC,6�أ!��6ز ا��:6,ي ا� �
  ���t اKول وا�DELF  �� �� �)�zأو -�دة ا���Gح 

  �� ا���$� ا�@�0#�(� و!���-� IELTSدر!�ت 
� أ6b@�ر 7ا���آ� ا��9(:� أو    

    ��Xakر�0 ا��C0  

5 �-G� �90ــ أن 0;,ن أدي ا�`��� ا��:;��0 أو أ�  

  0 ــ أ0 c��C �0 ا��6.�م �$� b�:� و]a],ن ���� 
� \�ر50 اa�Kن6

  

�XCV�� �.��*#ـــ: ا9وراق ا�  

1 �
  ــ أVq وq,رة �� -�دة ا�@;��,ر0,س وا��0�.6 ا���م وآMا ���ن ا��0�.6ات 

      �GC Vآ �
  !��g ا��,اد ا��`�9$6 
� !��GC g,ات ا��را�C وا��0�.6 ا���م 
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  0دراs�X �$� ��C  و!���-� ��6��ة و�`6,��     

  6��0��ة ) أVq وq,رة (ــ -�دة ا���!�:��6 أو �� ��0د�-� 2


��� 0c��m$��� ��6Y9q �� �0 ا������ واK(�$���0 ــ �3 U��C�$� �k6`� �`$  

  q (0,رة +أVq (و!���-�  ��6��ة و�`6,��     

4  U-�0 ��6��ة و�`6,�� �� ا����$�)K��6 ا������ واm$��� sا��آ6,را �Cدرا �#b ــ  


@�� 0c�a[ �� �0ث �Y9qت     s �
  0ا��,

  �qدرة �� أ�X ا���اآ� ا��ICDL   �kk`6;�@�,\� ر�kb ا�.��دة ا��و��� �$ -5

    �0�k���������0ت ا�  

6-  VqKا /@J رة,q أو �-G� �9ء�K0ـ)-�دة \[د�0 ا�`��� ا��:;��0 أو ا  

  0أ6C��رة ���(�ت ���$�m ا������ واK(�$���0 ��6��ة  ��2د  -7

   0أ6C��رة أa#6Cع رأي  ��4د  -8

9- �Kا �� ,$`��� ��@J دة�- �Ykدرة �� ا�-�'� ا����� �$6[��� ا��q�0اض و  

  �0$�9ت ��6Ca^  ��3د + q,ر `��k  ��4د  -10

   q0,رة �� !,از ا�:�9 �$� أن 0;,ن ا��,از J ���q,ال ��ة ا�:�9  ��2د  -11

  

  �G�0 ا���� �-$�9�6CK ����� Uء ا�)�وط و\M�9G ا�@��z وذ�^ أ�6@�را �� \�ر50  •

        6CKأ�6��د اU@$#\ يMا��:6,ي ا� /.Y0 ���6 ا�`#� �$� أنG� �0ذ ا��آ6,ر ا�,ز�  


� J ���X$" �:6,ي أ�$�          ��@G!K0ا������ ا  

  �6�0c0 �����هaت ا��6 360 ا�kY,ل �$�-� ��� أ(6-�ء �,�� اa�Kن  •

C �� ��@6:0@/ أن �2رت ا�$��G ا��z�@$� �0M�9G6ت أ(-�ء أ�90ده�z�@$� 3ت أو  •
ا��را��C ���م \Y.�/ ا��mض ا��,
� �� أ!$U أو �qرت �Oه3 ت اK!�زا

  �20ارات ������Yن �� ا�6.�م �$@��zت ���د �Xده� ا�.�(,ن 

  غة المطلوبة من اعضاء البعثات الخارجيةللا           
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فـي اختبـار التويفـل     550الحصول علي : بالنسبة للدول الناطقة باللغة االنجليزية  .1

INTERNATIONAL         باالضافة الى اصل نتيجةGRE  أوGMAT 0للموفدين المريكا  

 0في التويفل 550أو  ELTSدرجات في اختبار  7: بالنسبة للموفدين للمملكة المتحدة  .2

 مستويات دورة مكثفة بالموكز الثقافي  9حضور : بالنسبة للموفدين الى فرنسا  .3

  يؤهله للدراسات العليا  الفرنسي باالضافة الى شهادة تفيد ان هذا المستوى     

 0بالجامعات الفرنسية     

 اتمام المرحلة  ///Gشهادة : بالنسبة للموفدين الى الدول الناطقة باللغة االلمانية  .4

   ساعة من معهد جوته بالقاهرة واالسكندرية  400االساسية للمستويات التسع      

 0ومراكز تعليم اللغة االلمانية     

  شهادة تفيد باجتياز امتحان دبلومه اللغة االسبانية كلغة : الى اسبانيا بالنسبة للموفدين  .5

   علما بان هذا المستوى يؤهله  DELA INTERMEDIOاجنبية ، والمستوى المتوسط     

   لعمل رسالة الدكتوراه باللغة االسبانية في اسبانيا او الحصول علي ليسانس في     

 0اللغة االسبانية    

  شهادة من سفارة تركيا بالقاهرة مركز محمد رشاد : وفدين الى تركيا بالنسبة للم .6

   لدورات اللغة التركية تفيد بان العضو قد التحق بدورة اللغة التركية المستوي      

 :المتقدم في الفترة      

   وقد انهي الدورة بتقدير جيد ــ وان هذا 0مـن  ــ الى ــ لمدة ــ ساعة       

  0توي يؤهلة بعمل ابحاث علمية في تركياالمس       

  0اعفاء خريجي اقسام اللغات من اختبار اللغة .7

 يحدد المستوي اللغوي ) الطب االكلينكي ( بالنسبة العضاء البعثات في صورة مهمة  .8

 0المطلوب منهم باالتفاق مع االستاذ االجنبي     

  ن الدراسة باللغة في اختبار التويفل الدولي في حالة ان تكو 550باقي الدول  .9

  0االنجليزية     

  مـــالحظات هامــــة                           

  - :فرنسا  )أ 

  0)مترجمة باللغة الفرنسية ( مطلوب الشهادات العلمية السابق الحصول عليها ) 1     

    ) بحث دبلوم الدراسات العليا ـ بحث الماجستير ( صورة من االبحاث السابقة ) 2     

  0مترجمة الى اللغة الفرنسية         

  0صور شخصية 8عدد ) 3     
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  0شهادة الميالد مترجمة بالفرنسية ومعتمدة) 4    

  0صورة من جواز السفر 2عدد) 5    

  0شهادة الثانوية العامة مترجمة بالفرنسية ومعتمدة) 6    

  -:يطاليا ا )ب

  جميع الشهادات الخاصة بهم واعتمادها  علي السادة المسافرين الى ايطاليا يجب ترجمة     

  0ومعادلتها عن طريق المكتب الثقافي االيطالي بالقاهرة      

   - :المانيا  )ج

  0جميع الشهادات باللغة االلمانية*     

  0ترجمة شهادة الثانوية العامة باللغة االنجليزية واخذها عند السفر*     

  -:ليابان ا) د

  0صية للعضوصورة شخ 14مطلوب عدد     

  

����Y :  ا69&اف ا�#42&كـــ  

  ــــ: ا�2&وط ا9�����

  0ــ أن 0;,ن ا��6.�م ��ر�C �:���ا 
� أ�Xي ا��-�ت ا���ر!� ���`#� 1


� \�ر50 اa�Kن  35ــ أ0 c��C �0 ا��6.�م �� 2 ����0   

3 ����� �� V��:6�0 \�ر50 ا��0cآ)�ط ا�:�9 �$� أ sآ6,را�$� a�:� ــ أن 0;,ن�
  

  0\�ر50 اa�Kن    

  أو  IBTدر!� \,V90 دو�� 61در!� 
� ا�V90,6 ا��و�� أو  500ــ ا�kY,ل �$�  4

  ��G ا�6.�م �g ا6�K�ام ����:6,ي ا�K$� ا�Mي \#$@� ا������ت   IELTSدر!�  5   

   0ا�G� ��@G!K ا�:�9    

5V2K0 ــ أن 0;,ن ا��0�.6 ا���م  �$�ر!� ا������� !�� !�ا �$� ا  

  ــ أ0c;,ن �z�� �$� ��,kX /@C �2 أو��YG �.��� �$�و�� ��mض ا�kY,ل �$� 6

    s0ا��آ6,را  
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  ـــ: ا9وراق ا�#*��.�

  ��-� ��رة ���(�ت �$�m ا��و�� ا��,
� اأ6C 2أ6C��رة ���(�ت ���$�m ا������ و��د 2ــ ��د1

    ,p0ا��  

  .��0ات آ�X �$� �GC Vة ���$�m ر0`-� وا�6اــ ا�)-�دات ا��6 \3 ا�kY,ل �$�-� و\,2

     ��@G!Kا ) Vqرة + أ,q (0  

3 ��6�� sآ6,را�$� V��:6ــ ���ن ��6ر50 ا�) V��:6ا������ �$� ا� �.

�دة �[ن  ) �,اKوا  

� �$� أي ���z أو ��YG أ�bي    �� ��T ,p0ا��   

  ������ اG!K@��ــ �,ا
.� ر�t� ا������ �$� 
s�G2 �6 �$��� ��� ا������ ا���0�k وا4

   rY@ان ا�,Gو� �@G!Kوا��)�ف ا �C�CKي ا�k�ا��)�ف ا� �-� �YO,�0  

  q( 0,رة ��6��ة+ أVq (��-�  ����� وأ�bي �$�m ا��و�� ا��,
� اــ b#� ا�@�m$��� rY ا�5

  0ــ �� ��90 ا��,N2 �� ا�`��� ا��:;��0 6

  0 (ICDL )ــ -�دة ر�kb ا�.��دة ا��و�� �$;�@�,\� 7

  0ـ أ�2ار �[ن ا��6.�م ��z�� �$� ��,kX /@:0 3 أو ��YG �.��� �$�و�� ـ8

  ��Xaq (0 ا�)-�دة ���ة ��6GC �� \�ر50 ا�Y6�Kن (ــ -�دة ا��:6,ي ا�$m,ي  9

10�-� �YO,� �C�CKي ا�k�و\;,ن �,!-� �$�)�ف ا� �@G!Kا��)�ف ا �.
  ــ �,ا

  3C0 ا��ارس ا�G,ان ا�@rY و      

  و��� ا��)�ف p60 �C�CK�� أ(� \3 اK\�9ق ��UGا��)�ف ا���kي ا ــ b#�ب ��11

  0اb �$� �@G!K#� ا�@rY و�G,ا(-�    

  a#6C0ع ا��أي ا6C��رة ا 4ــ ��د 12

   0الوالد : اي قريب حتى الدرجة الرابعة  = ا�;V�9(دارة �9ء ا��6-�ات ا������ ا�`��6Cc�� �qــ ا13

   0)  ابن الخال 0بن العم ا 0الخال  0العم  0االخ       

   �X��Y: ـــ���bت ا�/ا�XCVا�  

•   o�#3 /ا  ا�2&وط و� �ا69&اف ا�#42&ك � T% �.��*#ـــ:ا9وراق ا�  
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  0ـــ 
�6 ا�.�Gة ا��$��� 1    

    2 �@G!0ـــ و!,د �)�ف أ  

�C.ــ: را  ��#�Cت ا��ا�#1#   

   
-,ر 6ا��  3وذ�^ �$� (9.� ا�@��zت و��\-� ��  0 cل وab M9G\cز \.:��-� و,� N�k�6ة ا�
0   

  - : ا�2&وط ا9�����

  0ــ أن 0;,ن �� أ��pء ه�'� ا��6ر0� 1

   ��م ���6Cذ 50ــ أ0 c��C �0 ا���� �$�-�� ا��$��� 
� \�ر50 اa�Kن �� 2

  ��0م �$��رس  ��40م ���6Cذ ا��:��� ــ 45ــ    

  �,�J أو �� ا�q�Y$�� �$� ا��آ6,راs ــ Vp90 أن 0;,ن aq�X �$� ا��آ6,راs �� ا3

    �q�`ا� U6.9) �$� ��0 ا�`�رج  

   IBTدر!� \,V90 دو�� 61در!� أو 500ــ ا�kY,ل �$� -�دات ا�V90,6 ا��و�� 4

  �G�0 ا�6.�م وا�:IELTS  �9در!� 5أو    

  ــ أ��9ء أ��pء ا��-��ت ا��$��� ا�q�Y$�� �$� ا��آ6,راs �� ا�`�رج �� �ط 5

    Yا� �$� �-G� VkX �6ا��و�� ا� �9) �
  k,ل �$� ا�$�m أذا آ�(& ا��-�� ا��$��� 

     s0ا��آ6,را   

  -: ا9وراق ا�#*��.�

1 s��6�� ��@G!Kا������ وا �m$��� 6��رة ���(�تCــ أ ) Vqرة + أ,q (0  

2 sدة ا��آ6,را�-  q (0,رة + أ(  s��6�� ) Vq أ(�$��ي + ���� ( ــ 

  ��Xaq (0 ا�)-�دة ����� �� \�ر50 ا�Y6�Kن (ي ا�$m,ي  ــ -�دة ا��:3,6

  �G�0 ا�:ICDL  �9ــ -�دة ر�kb ا�.��دة ا��و��� �$;�@�,\� 4

  0ــ أ�2ار �[ن ا��6.�م �kX /@:0 3,�� �$� �-�� �$��� �$� (9.� ا�@��zت 5


�ة ــ �)�وع b#� ا��-�� ا��$��� ���$�m ا������ واs��6�� ��@G!K �� ا��-� ا��,6  

   ) Vqرة + أ,q (  
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  ــ b#���ت \,��q �� أ�X اM\�CKة اK!�(" أو أ�6Cذ�0 �`6$��9 ��و���6 �`7��69$6

    ��zY@ا�`#� ا� �$� ��t�@�ا� �.
  �0�� ��90 ا��,ا

  0ــ �,ا
.� !-� ا���V �$6.�م �-sM ا��-�� 8

  0) 3(ـــ أ6C��رة أa#6Cع ا��أي ��د  9

����b : ـــ��#�Cت ا��ا�#1# ��'R2ا�  
  

         ����� T'?أ /K. /#�� U.�? م�� ��0/>1  


� ا��  •�OK�� �.��:وراق ا�Kا�)�وط وا �ـــ:(9  

    1 �Y)��ا��-� ا� �.
  0ــ �,ا

    2 V0,�60.� ا��J 0ــ  

  ا�#�\ ا�#�/�� ��/و��ـــ : ��د��
  

  ا�)�وط واKوراق ا��#$,��

  0ـــ q,رة �� ا���YG ا�,اردة �$;$�� 1

  ���0ن ���X و���9 ـــ 2

2 ��   0ـــ �,ا
.� ا�.:3 وا�;$�� �$� ا��6

4 ��G�6ا� �� N2,�0ـــ ا�  

5 �m$ل �$� ا�,kYدة \��9 ا��-   0ـــ q,رة 

6 ��Cأ!�زة درا �
 �
,� ,p�� 6��رة ���(�تC]ى ( ـــ�6��0��ة ) ���� ـــ أ(�$�  

7 �-:9) �YG�ي ا��6 \#$@-� ا��bK0ـــ ا�)�وط ا  

8��6Cع ا��أي ��د ـــ أa#6C0) 3(رة أ  

  

�C.�� : ـــ��'R2ا� \�  ا�#

•  �K�  ا�#*��ب �mرة ا�#��K ا��اردة ��*K`�� A�V� 1.� B&��� ا�U��#4 و�/ة ا�#
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  0`�%� ا�T ا9وراق ا���.�� ��C�ده� .�و

����Y : زات ا�/را���ـــ�ا39   

  ا�)�وط واKوراق ا��#$,��


�� 0�J.� ا�1 �YO,� �YG�ب ا��#b  ـــ V0,�60  

  0ـــ b#�ب ��90 ا��mض �� ا�90Kد وا���ة و(,ع اK!�زة2

3 ,p�$� 6��رة ���(�تCي ( ـــ أ�و����9 و) ���� ــ أ(�$� ���X ن��� ��
 �YO,�  

  0\�ر50 ا����6     

  0ـــ  �,ا
.� ��$� ا�.:3 وا�;$�� �$� اK!�زة 4

  0أ6C��رة أa#6Cع ا��أي ) 3(ـــ ��د 5

�C��< : ـــ&#<w#ر��3ا��Rا� ��#�Cات ا�  

  اKوراق ا��#$,��  •

  0ـــ أb Vq#�ب ا���,ة �pY,ر ا���\�� 1

  0ـــ �,ا
.� ا�.:3 وا�;$�� �$� pX,ر ا���\�� 2


� ���X 2@,ل �rY �����\�� ـ \:�ه3 ا������( ـــ \,J ��O$" �:�ه�� ا������ 3  

     ����� V0 )�$� أن \;,ن �:�ه�6-� آ  

 )العام األول ( عارة للسادة اعضاء هيئة التدريساالوراق المطلوبة لمنح اال

  0يئة التدريساصل الطلب المقدم من عضو ه .1

 0اصل التعاقد .2

بيان حالة من شئون عاملين الكلية يوضح السفريات السابقة واالعارات واالجازات  .3

 0والمهمات

بيان باعضاء هيئة التدريس بالقسم مع بيان المعارين والحاصلين علي اجازات  .4

 0خاصة

خطاب من ادارة الدراسات العليا بالكلية يفيد موقف االشراف علي طلبه الدراسات  .5

 0العليا
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 0موافقة كال من مجلس القسم ومجلس الكلية .6

 0ما يفيد سداد مستحقات صندوق التكافل .7

  0االوراق المطلوبة لتجديد االعارة

  0اصل الطلب المقدم من عضو هيئة التدريس .1

 0اصل شهادة تجديد التعاقد .2

 0مجلس الكليةووافقة مجلس القسم م .3

 0)معاشات ــ تكافل ( التسديدات  .4

  

  

االوراق المطلوبة لمنح االجازات الخاصة بدون مرتب للعام االول لمرافقة الزوج المعار 

  0للعمل بالخارج

  0اصل الطلب المقدم من عضو هيئة التدريس .1

 0اصل تعاقد الزوج المعار للعمل بالخارج .2

عاملين يوضح السفريات السابقة واالعارات واالجازات بيان حالة من شئون ال .3

 0والمهمات

 0قرار اعارة الزوج من جهة عمله في مصر .4

 0اقرار بعدم العمل في حالة عدم عمل الزوج في الحكومة او القطاع العام .5

 0بيان باعضاء هيئة التدريس بالقسم .6

علي طلبة  خطاب من ادارة الدراسات العليا بالكلية يوضح الموقف من االشراف .7

 0الدراسات العليا

 0موافقة كال من مجلس القسم ومجلس الكلية .8

 0صورة طبق االصل من اقامة الزوج المعار للعمل بالخارج .9

صورة طبق االصل من كفالة الزوج المعار بالخارج علي جهة التعاقد ومثبتة بجواز  .10

 0السفر

 0صورة من جواز سفر الزوج .11

 0صورة قسيمة الزواج. 12

  ن تصريح عمل الزوج المعار للعمل بالخارجصورة م. 13

  0ما يفيد سداد مستحقات صندوق التكافل. 14     
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  0االوراق المطلوبة لتجديد االجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج

 

 0اصل شهادة تجديد تعاقد الزوج المعار للعمل بالخارج .1

 0موافقة مجلس القسم والكلية .2

 0العمل في مصر قرار تجديد اعارة الزوج من جهة .3

 0صورة طبق االصل من تجديد اقامة الزوج المعار للعمل بالخارج .4

 0صورة طبق االصل من كفالة الزوج المعار للعمل بالخارج علي جهة التعاقد .5

 0صورة من تصريح عمل الزوج المعار للعمل بالخارج .6

 0)معاشات ــ تكافل ( التسديدات  .7


