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 برنامج جٌولوجٌا البترول والتعدٌن  /أبناؤنا طالب

انه إستكماال لمسٌرة أ.د/ صالح نصر )رحمه هللا علٌه( ولمسٌرة أ.د/ أحمد عبد اللطٌف والهٌئة المعاونة ف

إلستكمال جٌولوجٌا البترول والتعدٌن بكلٌة العلوم جامعة المنصورة برنامج فرعٌة  ل تم تعٌٌن لجنةقد 

 .بإذن هللاالمسٌرة التعلٌمٌة 

 ة الفرعٌة للبرنامج: نوفٌما ٌلً تشكٌل اللج

 بصفته د/ عمٌد الكلٌة أ.السٌد 

 عضوا   أ.د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب السٌد 

 مدٌر التنفٌذي رئٌس قسم الجٌولوجٌا وال أ.د/ عادل كامل محمد اإلمام السٌد 

 عضوا   أ.م.د./ أحمد شلبً إبراهٌم شلبً السٌد 

 عضوا   السٌد .د/ أحمد جمعه محمد عبد الواحد 

 عضوا   دالسٌد . د / ولٌد شكري الدٌاسطً بازٌ

 عضوا  من ذوي الخبرة  ثالسٌد أ.د. / أمٌن مصطفى مصطفى غٌ

 عضوا  من ذوي الخبرة  ةلسٌد أ.د/ حسنً حسن السٌد غزالا

 جن الخارعضو ذو خبرة م ًالسٌد المهندس ابراهٌم المتولً الدسوق

 أمٌن الكلٌة  فالسٌد أ./ مجدي محمد شحاته الدن

 شئون الطالب  رئٌس قسم  ًمحمد احمد الربع السٌدة أ. / إٌمان

 البترول والتعدٌن .  ًإذ نتمنً لكم دراسة جٌدة فً الكلٌة أمال فً مستقبل  باهر بعد التخرج فً مجال

 أ.د/ عادل كامل محمد اإلمام
 

 المدٌر التنفٌذي للبرنامج
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 برنامج البترول والتعدٌنطالب أبناؤنا/ 
وأعضاء هٌئة التدرٌس اللذٌن رافقوه  (رحمة هللا علٌه)إستكماال لمسٌرة أ.د. صالح نصر عٌاد 

 ملتكمل مسٌرته مم تعٌٌن لجنة البرنامج خلفا لهفً هذه المسٌره وقاموا بمجهود رائع، فإنه ت
 .بإذن هللا

  
 -:انجشَبيذ إلداسح انفشػٛخ نهزُخ تشكٛم ٚهٗ ٔفًٛب

 

 ) سئٛغب( ثصفتّ  –انغٛذ أ.د. / ػًٛذ انكهٛخ 

 ػضٕا انغٛذ أ.د. / ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتؼهٛى ٔانطالة

 ػضٕا انغٛذ أ.د. / سئٛظ لغى انزٕٛنٕرٛب

 )انًذٚش انتُفٛزٖ(       أحًذ ػجذ انهطٛف انًتٕنٙانغٛذ أ.د. / 

 )يُغمب( ػبدل كبيم يحًذد. /أ.انغٛذ 

 ػضٕا أحًذ شهجٙ إثشاْٛىانغٛذ د./ 

 ػضٕا طبسق إثشاْٛى ػُبٌانغٛذ د./ 

 )ػضٕا يٍ رٖٔ انخجشح(        أيٍٛ يصطغٗ غٛجانغٛذ أ. د./

  انغٛذ / أيٍٛ انكهٛخ

  ؼهٛى ٔانطالة ثبنكهٛخانغٛذ / يذٚش ػبو شئٌٕ انت

   
 

الجٌولوجٌة التخرج فً إذ نتمنى لكم التوفٌق فً دراستكم بالكلٌه أمال فً مستقبل باهر بعد 
 . التطبٌقٌة فى مجالى البترول والتعدٌن

 
 

 أ.د. أحمد عبد اللطٌف المتولً
 حالٌا هجشَبيذن انتُفٛزٖ ًذٚشان
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 أبنائى الطالب
 

خطة الدولة لخلق وتشجٌع فرص إستثمار مع  إتساقا          
جدٌدة فى مجالى البترول والتعدٌن وتعدٌل التشرٌعات 

خلق فرص  والقوانٌن لفتح مجاالت اإلستثمار والتى من شأنها
 -فإن قسم الجٌولوجٌا بكلٌة العلوم  ،عمل للخرٌجٌن المؤهلٌن 

جامعة المنصورة أخذ على عاتقه مهمة تقدٌم خرٌج على 
م من التأهٌل العلمى والتطبٌقى فى مجال جٌولوجٌا مستوى متقد

 البترول والتعدٌن من خالل إنشاء برنامج نوعى بإسم جٌولوجٌا البترول والتعدٌن.

ٌهدف هذا البرنامج النوعى )جٌولوجٌا البترول والتعدٌن( بنظام الساعات المعتمدة إلى      
جال العلمى والتطبٌقى وٌستطٌع ج طالب جامعى على مستوى متقدم من الجودة فى المٌتخر

فى مجال البحث والتنقٌب الجٌولوجى وإستخراج  ودولٌا   المنافسة فى سوق العمل محلٌا  
البترول وتعدٌن الخامات األولٌة وكذلك التمرس على العمل الجٌولوجى فى المناجم والمحاجر.  

قسم الجٌولوجٌا بجامعة وٌعتبر تأهٌل خرٌج متمٌز فى المجاالت السابقة هو التحدى األكبر ل
فى مجالٌن تطبٌقٌٌن مرتبطٌن  مؤهال   المنصورة ، ألن هذا البرنامج النوعى سوف ٌقدم خرٌجا  

 بجٌولوجٌا البترول والتعدٌن.

 .جٌولوجٌا البترول .1

 .حاجرالملوجٌا المناجم والجٌولوجٌا التطبٌقٌة ومصادر الخامات األولٌة وجٌو .2

 

وعى فى جٌولوجٌا البترول والتعدٌن إلى خلق وتشجٌع إتصال وكذلك ٌهدف البرنامج الن       
فعال بٌن الجامعة والصناعة ، وخلق وتنمٌة ثقافة العمل كفرٌق متكامل ٌحتوى على أكثر من 
مجموعة عمل فى أكثر من تخصص لخدمة بٌئة العمل الهندسٌة الجٌولوجٌة التطبٌقٌة فى 

التطبٌقٌة سوف تساهم فى فتح مجاالت هامة فى وكل هذه المجاالت  ، مجالى البترول والتعدٌن
 .ودولٌا   سوق العمل محلٌا  

 

 

 

  ط٬ػ ٗظش اثشا٤ْٛ ػ٤بدأ.د/ 

عبثوب )سؽٔخ هللا ػ٤ِٚ( ِجشٗبٓظُ اُز٘ل٤زٟ ٔذ٣شاُ
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 انًُصٕسح ثزبيؼخ انُٕػٛخ انجشايذ إداسح

 

 انًُصٕسح ثزبيؼخ انًُشأح انزذٚذح انُٕػٛخ نهجشايذ انذاخهٛخ انالئحخ

 
 ٓغِظ ثٔٞاكوخ أُ٘ظٞسح ثغبٓؼخ أُ٘شؤح اُغذ٣ذح اُ٘ٞػ٤خ ُِجشآظ اُذاخ٤ِخ ا٬ُئؾخ طذسد

 ٝاُؼَٔ 2113/   11/  1 ثزبس٣خ ثغِغزٚ ُِغبٓؼبد ا٧ػ٠ِ أُغِظ ٖٓ ٝاػزٔبدٛب اُغبٓؼخ

 4/7/2114ثزبس٣خ      (3795) سهْ ١اُغبٓؼ٠ ٝطذٝس اُوشاس اُٞصاس اُؼبّ ٖٓ اػزجبسا ثٜب

  ٤ُٞٞع٤ب اُجزشٍٝ ٝاُزؼذ٣ٖ ًجشٗبٓظ ٗٞػ٠ ثغبٓؼخ أُ٘ظٞسح.ثبػزٔبد ثشٗبٓظ ع

 

 انًُصٕسح ثزبيؼخ انزذٚذح انُٕػٛخ انجشايذ ػهٗ نإلششاف انؼهٛب انهزُخ

 سئ٤ظ ثشئبعخ أُ٘ظٞسح ثغبٓؼخ اُغذ٣ذح اُ٘ٞػ٤خ اُجشآظ ػ٠ِ ُ٪ششاف اُؼ٤ِب اُِغ٘خ رشٌَ

 (5)ٓبدح  -:  اُغبدح ٖٓ ًَ ٝػؼ٣ٞخ اُغبٓؼخ 

 ا٩خزظبطبد رٟٝ اُغبٓؼخ ظسئ٤ ٗبئت .1

 اُغبٓؼخ ػبّ أ٤ٖٓ .2

 أُؼ٤٘خ ا٤ٌُِبد ػٔذاء .3

 هب٠ٗٞٗ ػؼٞ .4

 إٔ اُغبٓؼخ ُشئ٤ظ ٣ٝغٞص .ُِغ٘خ أ٤ٓ٘ب ثبُغبٓؼخ ٝاُط٬ة اُزؼ٤ِْ شئٕٞ ػبّ ٓذ٣ش ٣ٌٕٝٞ

 هبثِخ ػب٤٤ٖٓ ُٔذح اُل٤٘خ اُخجشح رٟٝ ٖٓ ا٧ًضش ػ٠ِ ػؼ٤٣ٖٞ اُِغ٘خ ا٠ُ ػؼ٣ٞخ ٣ؼْ

  ٝسئ٤غٜب. اُِغ٘خ أ٤ٖٓ ٖٓ رٞهغ اُِغ٘خ عِغبد ك٤ٜب رذٕٝ ٓؾبػش ٝرؼذ ٝاؽذح ٓشح ُِزغذ٣ذ
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 ربيؼخ -انؼهٕو ثكهٛخ رٕٛنٕرٛب انجتشٔل ٔانتؼذٍٚ ثشَبيذ إلداسح انفشػٛخ انهزُخ

 انًُصٕسح

 
ُٔغزٟٞ  ٝكوب أًضش أٝ اُغذ٣ذح اُذساع٤خ اُجشآظ ٖٓ ثشٗبٓظ ثز٘ل٤ز رخزض كشػ٤خ ُغ٘خ ٤ًِخ ثٌَ رشٌَ

 ػشع ػ٠ِ ث٘بء اُغبٓؼخ سئ٤ظ ٖٓ هشاس ثٜب ٣ٝظذس )ٓشزشى -ٓغزوَ( ٝٗٞػٚ ثبُجشٗبٓظ اُذساعخ

 -:اُزب٠ُ اُ٘ؾٞ ػ٠ِ ٝاؽذ ثشٗبٓظ ر٘ل٤ز ك٠ أُشزشًخ ا٤ٌُِبد ػٔذاء أٝ أُخزض ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ

 .٧هذْٜٓ اُِغ٘خ سئبعخ ٝرٌٕٞ ثشٗبٓظ ك٠ أُشزشًخ ا٤ٌُِبد ػٔذاء أٝ ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ .1

 .أُخزظخ دا٤ٌُِب أٝ ا٤ٌُِخ ٬ًٝء أٝ ٤ًَٝ .2

 .ثب٤ٌُِخ ثشٗبٓظ ٖٓ أًضش ٝعٞد ؽبُخ ك٠ اُجشآظ ٓذ٣شٟ أٝ اُجشٗبٓظ ٓذ٣ش .3

 .اُزذس٣ظ ٤ٛئخ أػؼبء ٖٓ ص٬صخ ػذد .4

 .أُؼ٤٘خ ا٤ٌُِخ أٓ٘بء أٝ ا٤ٌُِخ أ٤ٖٓ .5

 .ا٤ٌُِبد ثٜزٙ ٝاُط٬ة اُزؼ٤ِْ شئٕٞ ٓذ٣شٝ .6

 ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ ٤ؼرشش ػ٠ِ ث٘بءا ٝرُي اُخجشح رٟٝ ٖٓ ا٧ًضش ػ٠ِ ػؼ٤٣ٖٞ أٝ ػؼٞ ػْ ٣ٝغٞص

 .ُِزغذ٣ذ هبثَ ػبّ ُٔذح اُغبٓؼخ سئ٤ظ ٖٓ رؼ٤ْٜ٘ هشاس ثٚ أُخزض ٣ٝظذس

 اُِغ٘خ اعزٔبع ك٤ٜب رذٕٝ ٓؾبػش ٝرؼذ اُِغ٘خ أٓبٗخ )رؼذدْٛ ؽبٍ ا٧ٓ٘بء أؽذس أٝ( ا٤ٌُِخ أ٤ٖٓ ٣ٝز٠ُٞ

 ُِٔشاعغ بٓؼخثبُغ اُغذ٣ذح اُجشآظ ػ٠ِ ُ٪ششاف اُؼ٤ِب ُِغ٘خ ٣شكغ ٝسئ٤غٜب اُِغ٘خ أ٤ٖٓ ٣ٞهغ ٖٓ

 .اُغبٓؼخ سئ٤ظ ٖٓ ثوشاس ٣ٝغذد ػب٤ٖٓ ُٔذح اُزش٤ٌَ ٛزا ٝا٩ػزٔبد ٣ٌٕٝٞ

 -:انجشَبيذ إلداسح انفشػٛخ نهزُخ تشكٛم ٚهٗ ٔفًٛب

 ) سئٛغب( ثصفتّ  –انغٛذ أ.د. / ػًٛذ انكهٛخ 

 ػضٕا انغٛذ أ.د. / ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتؼهٛى ٔانطالة

 ػضٕا ٛبانغٛذ أ.د. / سئٛظ لغى انزٕٛنٕر

 )انًذٚش انتُفٛزٖ(       أحًذ ػجذ انهطٛف انًتٕنٙانغٛذ أ.د. / 

 )يُغمب( ػبدل كبيم يحًذد. /أ.انغٛذ 

 ػضٕا أحًذ شهجٙ إثشاْٛىانغٛذ د./ 

 ػضٕا طبسق إثشاْٛى ػُبٌانغٛذ د./ 

 )ػضٕا يٍ رٖٔ انخجشح(        أيٍٛ يصطغٗ غٛجانغٛذ أ. د./

  انغٛذ / أيٍٛ انكهٛخ

  ٛذ / يذٚش ػبو شئٌٕ انتؼهٛى ٔانطالة ثبنكهٛخانغ
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 َشأح انجشَبيذ

 اإلعتشتٛزٛخ ٔاألْذاف انزذٖٔ دساعبد

 
 ٝاُٞػغ ا٩ؽز٤بعبد رؾ٤َِ ػ٠ِ أعبعب ث٤٘ذ اُجشٗبٓظ اٗشبء ٖٓ عذٟٝ دساعبد اعشاء رْ

 اُؾو٤وخ اُؼَٔ عٞم ٝٓزطِجبد ا٤ٌُِخ ثٚ أُٞعٞد أُؾ٤ؾ ك٠ ٤ٌُِِخ ٝاُخبسع٠ اُذاخ٠ِ

 س٣بدح ٤ًٝل٤خ اُؼَٔ عٞم ٝٓزطِجبد اُخش٣غ٤ٖ رشـ٤َ ٜٗبئ٤خ ٠ٛ ٝؿب٣خ ثٜذف ٝرُي لؼ٤ِخاُ

 .ٝٓزطِجبرٜب ا٧ػٔبٍ

 

 (1022-1024انخطخ اإلعتشاتٛزٛخ )

 
( ٓج٤٘خ ػ٢ِ أعبط اُخطخ ا٩عزشار٤غ٤خ  2112-2114رْ اػذاد خطخ اعزشار٤غ٤خ ُِجشٗبٓظ )

شزشاى ا٧ؽشاف أُؼ٤٘خ ًبكخ ك٢ ( ٝشِٔذ اُخطخ ا2114/2117،  ٤ٌُِِ2117/2114خ )

 ٝاُخبسط اُذاخَ ك٠ اُ٘ٞػ٤خ ثبُجشآظ أُٜز٤ٖٔ ٖٓ ٓشبس٤ًٖ ا٩عزشار٤غخاػذاد اُخطخ 

 .)اُؼَٔ عٞم(

 سعبنخ انجشَبيذ

 ٗإنٗ تمذٚى يغتٕ٘ تؼهًٛ ٔانتؼذٍٚ ثزبيؼخ انًُصٕسحٚٓذف ثشَبيذ رٕٛنٕرٛب انجتشٔل "

ٔأَشطخ إعتكشبف  ٔانتؼذٍٚانجتشٔل  فٛضٚبءرٕٛٔ ًٛض ٔػبنٗ انزٕدح فٗ يزبنٙ رٕٛنٕرٛبتي

كفبءح ػبنٛخ نٓى انمذسح ػهٗ انتفكٛش  ٖحبرخ عٕق انؼًم نخشٚزٍٛ رٔ نتهجٛخ انطجٛؼٗ انغبص

ٔاإلثتكبس ثزبَت لذستٓى ػهٗ إرشاء ثحٕث أكبدًٚٛخ ٔتطجٛمٛخ يٍ خالل ثُبء لُٕاد إتصبل يغ 

 ".اإللهًٛٗانششكبد ٔانزبيؼبد راد انصهخ ػهٗ انًغتٍٕٚٛ انًحهٗ ٔ

 ٝرزلن سعبُخ ٝأٛذاف اُجشٗبٓظ ٓغ سعبُخ ا٤ٌُِخ أُؼزٔذح ًٔب ٛٞ ٝاػؼ ك٤ٔب ٠ِ٣:

"كهٛخ انؼهٕو ربيؼخ انًُصٕسح يؤعغخ تؼهًٛٛخ ٔثحخٛخ حكٕيٛخ، تمذو ثشايذ دساعٛخ فٙ 

انؼهٕو األعبعٛخ نًشحهتٙ انجكبنٕسٕٚط ٔانذساعبد انؼهٛب إلَتبد خشٚذ يتًٛض ٔثحج ػهًٗ 

بء ثًتطهجبد تطٕٚش انًزتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ". ٚتضًٍ َص انشعبنخ انشك يتطٕس، نهٕف

 .انتؼهًٛٙ، ٔانًزتًؼٙ، ٔانجحج انؼهًٙ

 َشش انشعبنخ  

 -ا٧ؽشاف أُغزل٤ذح داخَ ٝخبسط ا٤ٌُِخ )أػؼبء اُِغ٘خ اُؼ٤ِب ٩داسح اُجشٗبٓظ  ثؼغشبسًذ  

سعبُخ ظ٘بػ٤خ( ك٠ ط٤بؿخ أػؼبء ٖٓ أُئعغبد اُجؾض٤خ ٝاُ –أػؼبء ٤ٛئخ رذس٣ظ ثب٤ٌُِخ 

ُٝوذ رْ اعزخذاّ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُٞعبئَ ُ٘شش اُشعبُخ ك٠ داخَ ٝخبسط ا٤ٌُِخ ٖٝٓ ٛزٙ  ،ُجشٗبٓظ ا

 اُٞعبئَ:

 ػ٠ِ ٓٞهغ ثشٗبٓظ ع٤ُٞٞع٤ب اُجزشٍٝ ٝاُزؼذ٣ٖ  سعبئَ اُجش٣ذ ا٫ٌُزش٠ٗٝ

mupm2017@mans.edu.eg 
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 شبشخ ر٤ِلض٤ٗٞ٣خ ثٔوش اداسح اُجشٗبٓظ 

 ٔوش اداسح اُجشٗبٓظُٞؽخ اػ٬ٗبد ث 

 ٓط٣ٞبد ُِزٞص٣غ داخَ ٝخبسط ا٤ٌُِخ 

 د٤َُ اُطبُت 

  اُل٤ظ ثٞى ٓٞهغ اٌُزش٠ٗٝ ػ٠ِ-https://www.facebook.com/MUPM 

677574928984297 / 

  انٕضغ اإلعتشاتٛزٗ نهجشَبيذ

ٝاُغبٓؼبد أُزٞاعذح ثٜب. ٝاُو٘بح اُذُزب  ٝشٔبٍ كظبد ششماُجشٗبٓظ ٓزلشد ك٠ ٓؾب (1

بُز٘ٞع ك٠ ا٧ٗشطخ اُغ٤ُٞٞع٤خ اُزطج٤و٤خ ٓضَ اُجؾش ٝاُز٘و٤ت ثٝرٔزبص ٛزٙ أُؾبكظبد 

ٝاعزخشاط اُـبص ٝاُجزشٍٝ ٝأُؾبعش ٝا٩عزخذاّ أُزؼذد ُشٝاعت أُؼبدٕ ٝاُخبٓبد 

٘بػخ اُطٞة ٝاُؾشاس٣بد اُطج٤ؼ٤خ ك٠ ا٧ٗشطخ اُظ٘بػ٤خ  ٝاُضساػ٤خ ٓضَ ط

 ٝاُغ٤شا٤ٓي. 

اُؼذ٣ذ ٖٓ ٝ اُطج٤ؼ٤خششًبد اُزؼذ٣ٖ ٝاُجزشٍٝ ٝاُـبصاد ُ ٣ٞعذ ثبُٔ٘طوخ أٗشطخ ٓزؼذدح (2

اُزبثؼخ ُوطبع ا٧ػٔبٍ اُؼبّ ٝاُوطبع اُخبص ٓٔب ٣ز٤ؼ ُط٬ة  ٓظبٗغ ا٧عٔ٘ذ

ًٝزُي  اُجشٗبٓظ كشص اُزذس٣ت اُظ٤ل٠ ٝاُؾو٠ِ أُز٤ٔض ٝا٩ؽزٌبى اُزطج٤و٠ اُؼ٠ِٔ.

 كشص ُِزؼ٤٤ٖ ك٠ رِي اُششًبد.

رٔزِي ا٤ٌُِخ ٝهغْ اُغ٤ُٞٞع٤ب اُج٘جخ اُزؾز٤خ ٝا٧عبع٤خ ٝاُزو٤٘بد اُؾذ٣ضخ ٨ُٗشطخ  (3

٠ُ عٞدح رؼ٤ٔ٤ِخ ٓز٤ٔضح. ااُط٬ث٤خ ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ أُخزِلخ ٝاُزؼ٤ِْ أُزوذّ ٝاُز٠ رئدٟ 

خ ػِّٞ رؾظَ ػ٤ِٜب ٝاُز٠ أٌٓ٘ذ ا٤ٌُِخ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اُغٞدح ٝا٩ػزٔبد ًضب٠ٗ ٤ًِ

 ٓغزٟٞ اُغٜٔٞس٣خ. ٠ػِ

 ٣ٞعذ رٌبَٓ ٓز٤ٔض ث٤ٖ رخظظبد اُؼِّٞ ا٧عبع٤خ ثب٤ٌُِخ. (4

رٞعذ ٓذاسط ثؾض٤خ ٓز٤ٔضح ك٠ هغْ اُغ٤ُٞٞع٤ب هبدسح ػ٠ِ أُ٘بكغخ ك٠ ٓغبٍ اُجؾش  (5

 اُؼ٠ِٔ ٝروذ٣ْ خذٓبد ٓغزٔؼ٤خ ػب٤ُخ أُغزٟٞ ٝروذ٣ْ خش٣ظ ٓز٤ٔض ُغٞم اُؼَٔ.

 ب٤ُخ ٝأُبد٣خ ٖٓ خ٬ٍ ٓوبثَ اُخذٓبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُوذٓخ.رٞاكش أُٞاسد أُ (6

ا٩عزخذاّ رغبػذ ػ٠ِ رٞاكش اُج٤٘خ اُزؾز٤خ ا٩ٌُزش٤ٗٝخ ٝأُٞاسد اُجشش٣خ أُئِٛخ ٝاُز٠  (9

عزخذاّ أعب٤ُت اا٧ٓضَ ُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ٝا٩داسح ا٩ٌُزش٤ٗٝخ ٓٔب ٣غبْٛ ك٠ 

ٜٔبساد ا٧عبع٤خ ٝاُزخظظ٤خ ُِخش٣ظ ٓضَ ٠ُ ا٩سروبء ثبُاٝؽشم رؼ٤ٔ٤ِخ ؽذ٣ضخ رئدٟ 

 اُزؼ٤ِْ ا٩ٌُزش٠ٗٝ ػٖ ثؼذ ٝاُزؼ٤ِْ اُزار٠.

 

 

 

https://www.facebook.com/MUPM-677574928984297%20/
https://www.facebook.com/MUPM-677574928984297%20/
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 انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ نهجشَبيذ 

General Attributes of the Graduates of Basic sciences 

The graduates should be able to:  

1. Recognize the role of Basic Sciences in the development of society. 

2. Develop scientific approaches that meet community needs considering 

economic, environmental, social, ethical, and safety 

requirements. 

3. Utilize scientific facts and theories to analyze and interpret practical 

data. 

4. Collect, analyze, and present data using appropriate formats and 

techniques. 

5. Postulate concepts and choose appropriate solutions to solve problems 

on scientific basis. 

6. Apply effectively information technology relevant to the field. 

7. Participate effectively in a multidisciplinary teamwork and be flexible 

for adaptation, decision making and working under contradictory 

conditions as well as exhibiting the sense of beauty and neatness. 

8. Adopt self and long life-learning and participate effectively in research 

activities. 

9. Deal with scientific data in Arabic, English or other languages. 
 

1. Knowledge and Understanding  

The graduates must acquire knowledge and understanding of: 

1.1. The related basic scientific facts, concepts, principles and techniques. 

1.2. The relevant theories and their applications. 

1.3. The processes and mechanisms supporting the structure and function 

of the specific topics. 

1.4. The related terminology, nomenclature and classification systems. 

1.5. The theories and methods applied for interpreting and analyzing data 

related to discipline. 

1.6. The developmental progress of the program-related knowledge. 

1.7. The relation between the studied topics and the environment. 

 
2. Intellectual Skills 

The graduates should be able to: 

2.1. Differentiate between subject-related theories and assess their concepts 

and principles. 

2.2. Analyze, synthesize, assess and interpret qualitatively and 

quantitatively science relevant data. 
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2.3. Develop lines of argument and appropriate judgments in accordance 

with scientific theories and concepts. 

2.4. Postulate and deduce mechanisms and procedures to handle scientific 

problems. 

2.5. Construct several related and integrated information to confirm, make 

evidence and test hypotheses. 

3. Practical and Professional  Skills 

The graduates should be able to: 

3.1. Plan, design, process and report on the investigated data, using 

appropriate techniques and considering scientific guidance. 

3.2. Apply techniques and tools considering scientific ethics. 

3.3. Solve problems using a range of formats and approaches. 

3.4. Identify and criticize the different methods used in addressing subject 

related issues. 

 
4. General and Transferable Skills 

The graduates should be able to:  

4.1. Use information and communication technology effectively. 

4.2. Identify roles and responsibilities, and their performing manner. 

4.3. Think independently, set tasks and solve problems on scientific basis. 

4.4. Work in groups effectively; manage time, collaborate and 

communicate with others positively. 

4.5. Consider community linked problems, ethics and traditions. 

4.6. Acquire self- and long life–learning. 

4.7. Apply scientific models, systems, and tools effectively. 

4.8. Deal with scientific patents considering property right. 

4.9. Exhibit the sense of beauty and neatness. 
 

 

 

 

 

 برنامج التوصٌف 
 معلومات أساسٌة -أ

 والتعدٌن البترول جٌولوجٌا إسم البرنامج -1

 أحادى طبٌعة البرنامج: -2

 الجٌولوجٌا البرنامج القسم المسؤل عن -3

 2114/  9/    4   تارٌخ إقرار البرنامج -4

 معلومات متخصصة -ب
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 :األهداف العامة للبرنامج -2

:لى إعداد خرٌج قادر علىإ والتعدٌن البترولٌهدف برنامج جٌولوجٌا   

  فى تطوٌر الحٌاة المجتمعٌة. الجٌولوجى والجٌوفٌزٌقىإدراك دور  -1

 المشاركة فى تقدم العلوم والتكنولوجٌا. -2

 .العلمٌة المتعلقة بمجاالت التعدٌن والبترول تحلٌل وتقدٌم حلول للمشاكل العصرٌة -3

 .والتعدٌن ٌولوجٌا البترولتصمٌم مشروع ٌخدم فى مجال ج -4

 .والتعدٌن إكتساب مهارة علمٌة عملٌة متمٌزة فى مجال جٌولوجٌا البترول -5

من خالل تعرفه على أساسٌات  والتعدٌن الدراٌة بأخالقٌات الممارسة العملٌة فى مجال جٌولوجٌا البترول -6

   -التخصصات المتعددة التً تعتمد علٌها تلك األنظمة مثل:

 المختلفة.الخامات ات إستكشاف معلوم -

 طرق التعدٌن ونظم المعلومات. -

 جٌولوجٌا المناجم والجٌولوجٌا التحت سطحٌة ورسم الخرائط التركٌبٌة لحقول البترول. -

 الصناعات المعدنٌة وصناعة البترول. -

  فً إطار برنامج عصري: وتتم هذه األهداف

 .ٌأخذ بنظام الساعات المعتمدة -1

.على تنمٌة مهارات التعلم الذاتً الممتد وٌعتمد -2     

The Program of Petroleum and Mining aims at qualifying graduates for: 

1. Recognizing the role of petroleum and mining geology in the development of society. 

2. Developing scientific approaches that meet community needs considering economic, 

environmental, social, ethical, and safety requirements. 

3. Utilizing scientific facts and theories to analyze and interpret practical data. 

4. Collecting, analyzing, and presenting data using appropriate formats and techniques. 

5. Postulating concepts and choosing appropriate solutions to solve problems on scientific basis. 

6. Applying effectively information technology relevant to the field. 

7. Participating effectively in a multidisciplinary teamwork and be flexible for adaptation, decision 

making and working under contradictory conditions.  

8. Adopting self and long life-learning and participating effectively in research activities. 

9. Learning advanced subjects and thinking clearly about earth science related topics. 

10. Designing and undertaking geological experimental analysis (maps, aerial photographs, satellite 

images, field instruments) and assessing their results. 

11. Assessing the application of petroleum and mining geology in the different sectors of the country. 

12. Abiding by the legislations and ethics related to the environment preservation and human health.  

 

 :المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة من للبرنامج -1

 المعرفة والفهم – 4-0    
By the end of the petroleum and mining geology program, the graduates should be able to: 

a1. Be familiar with the related basic scientific facts, concepts, principles and techniques. 

a2. Be familiar with the relevant theories and their applications. 

a3. Be familiar with the processes and mechanisms supporting the structure and function of the 

specific topics. 
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a4. Be familiar with the related terminology, nomenclature and classification systems. 

a5. Be familiar with the developmental progress of the program- related knowledge. 

a6. Be familiar with the relation between the studied topics and the environment. 

a7. Be familiar with the theoretical bases, procedures and techniques used for geological tield 

studies and related laboratory analyses. 

a8. Be familiar with the the physical features and history of the Earth. 

a9. Be familiar with the Tectonic events, stratigraphical and structural phenomena. 

a10. Be familiar with the Rock types forming the earth’s crust. 

a11. Be familiar with the Types and distribution of economical raw materials (rocks, minerals, oil and 

gas). 

 الذهنٌة اتالقدر -2-4
By the end of the petroleum and mining geology program, the graduates should be able to: 

b1. Differentiate between subject-related theories and assess their concepts and principles. 

b2. Interpret qualitatively and quantitatively science relevant data. 

b3. Develop lines of argument and appropriate judgments in accordance with scientific theories and 

concepts. 

b4. Deduce mechanisms and procedures to handle scientific problems. 

b5. Construct several related and integrated information to confirm, make evidence and test 

hypotheses. 

b6. Use the subject-related theories, concepts and principles for discussion and interpretation of 

geological phenomena. 

b7. Hypothesize a range of ideas to solve different geological problems. 

b8. Recognize the proper applicable techniques or theories. 

b9. Identify and differentiate between the published geological data. 

 المهارات -4-3

 مهارات مهنٌة وعلمٌة -4-3-0
By the end of the petroleum and mining geology program, the graduates should be able to:: 

c1. Report on the investigated data, using appropriate techniques and considering scientific 

guidance. 

c2. Apply techniques and tools considering scientific ethics. 

c3. Solve problems using a range of formats and approaches. 

c4. Identify and criticize the different methods used in addressing subject related issues. 

c5. Investigate prior work and references. 

c6. Use laboratory and field equipments safely for collecting and analyzing samples. 

c7. Apply scientific ethics for accuracy of sample selection during reporting. 

c8. Apply the geographical information system (GIS) in interpreting the different geological 

phenomena. 

 المهارات العامة -4-3-4   
By the end of the petroleum and mining geology program, the graduates should be able to: 

d1. Use information and communication e technology effectively. 

d2. Identify roles and responsibilities, and their performing manner. 

d3. Think independently, set tasks and solve problems on scientific basis. 

d4. Work in groups effectively; manage time, collaborate and communicate with others positively. 

d5. Consider community linked problems, ethics and traditions. 
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d6. Acquire self- and long life-learning. 

d7. Apply scientific models, systems, and tools effectively. 

d8. Deal with scientific patents considering property right. 

d9. Exhibit the sense of beauty and neatness 

 : المعاٌٌر األكادٌمٌة للبرنامج -3

In addition to the general attributes of Basic Sciences graduates, the Petroleum and Mining 

Geologist shares common features with the geologist and geophysicist. Geology and Geophysics 

based on different scientific disciplines among of them: chemistry, physics, mathematics, biology and 

computer.  The earliest earth history deals with the form, size and physical condition of the earth as a 

planet, and thus the subject matter is closely related to astronomy.  

 : المعرفة والفهم - 0- 3

The petroleum and mining geology graduates must be able to know and understand :  

a1. The related basic scientific facts, concepts, principles and techniques.   

a2. The relevant theories and their applications.  

a3. The processes and mechanisms supporting the structure and function of the specific topics.    

a4. The related terminology, nomenclature and classification systems.   

a5. The theories and methods applied for interpreting and analyzing data related to discipline.  

a6. The developmental progress of the program-related knowledge.      

a7. The relation between the studied topics and the environment. 

a8. Theoretical bases, procedures and techniques used for geological field studies and related 

laboratory analyses.  

a9. Physical features and history of the earth. 

a10. Tectonic events, stratigraphical and structural phenomena.  

a11. Rock types forming the earth crust.  

a12. Types and distribution of economical raw materials (rocks, minerals, oil and gas). 

 الذهنٌة اتالقدر -3-4

The petroleum and mining geology graduates must be able to:   

b1. Differentiate between subject-related theories and assess their concepts and principles.    

b2. Analyze, synthesize, assess and interpret qualitatively and quantitatively science relevant data.  

b3. Develop lines of argument and appropriate judgments in accordance with scientific theories and 

concepts.     

b4. Postulate and deduce mechanisms and procedures to handle scientific problems. 

b5. Recognize and use the subject-related theories, concepts and principles for discussion and 

interpretation of geological, geophysical and mining phenomena. 

b6. Hypothesize a range of ideas to solve different geological and mining  problems.   

b7. Criticize the techniques and theories to recognize the proper applicable techniques or theories.  

b8. Identify and differentiate between the published geological  and geophysical data. 

 

 المهارات -3-3

 مهارات مهنٌة وعلمٌة -3-3-0
The petroleum and mining geology graduates must be able to:   

c1. Plan, design, process and report on the investigated data, using appropriate techniques and 

considering scientific guidance.   

c2. Apply techniques and tools considering geophysical exploration in the offshore areas.  



  

 

 

 إدساح انجشايذ انُٕػٛخ انزذٚذح 

 

13 

 

c3. Solve problems using a range of formats and approaches.  

c4. Identify and criticize the different methods used in addressing subject related issues.  

c5. Investigate prior work, risk assessment, crisis management and safety in the field.  

c6. Use laboratory and field equipments safely for collecting and analyzing samples.   

c7. Apply scientific ethics for geological sample selection and accuracy during reporting.  

c8. Apply the geographical information system (GIS) in interpreting the different geological 

phenomena. 

c9. Carry out geological mapping in mines and quarries. 

 المهارات العامة -3-3-4

 

By the end of this program , the petroleum and mining geology graduates must be able to:  : 

d1. Use information and communication technology effectively. 

d2. Identify roles and responsibilities, and their performing manner. 

d3. Think independently, set tasks and solve problems on scientific basis. 

d4. Work in groups effectively; manage time, collaborate and communicate with others positively. 

d5. Consider community linked problems, ethics and traditions. 

d6. Acquire enough awareness about the Egyptian mining and quarrying wealth. 

d7. Apply scientific models, systems, and tools effectively. 

d8. Deal with scientific patents considering the petroleum agreements. 

d9. Apply the laws governing the mining and quarrying activities and the environmental protection.  

 فٌزٌاءللجٌولوجٌا والجٌوتم اإلكتفاء بالمعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة القٌاسٌة  العالمات المرجعٌة: -2

  :هٌكل ومكونات البرنامج -5

 أو متى إستكمل الطالب عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج. أربع سنوات جامعٌة مدة البرنامج: -1   

 هٌكل البرنامج:    -4  

 عملى/ 113 نظرى  92 عدد الساعات / عدد الوحدات
 تمرٌن 

إجمالى الساعات   031
 المعتمدة

 مقررا 52موزعة على   ٪1991 ساعة معتمدة 41 ساسٌةمقررات العلوم األ

 مقررا 21منها اجبارى 

 مقررا 04واختٌارى    

 ٪4102بنسبة اختٌار 

 ٪494 ساعات معتمدة 1 مقررات العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة
 ٪55 ساعة معتمدة 112 مقررات علوم التخصص

 ٪195 تمدةساعة مع 2 آلى(         مقررات من علوم أخرى )حاسب
بعد نهاٌة  موزعة بالتساوى فى األجازة الصٌفٌةأسابٌع  2ٌوجد  بواقع  التدرٌب المٌدانى

  ساعة معتمدة 21بعد إجتٌاز أو الثالثالثانى و ٌٌنالمستو

 

     :مقررات البرنامج  -3

 المستوى
 الفصل

 الدراسى
 إسم المقرر

 عدد الساعات اإلسبوعٌة
 المعتمدة

  كود 
 رٔش٣ٖ ػ٠ِٔ ٗظشٟ المقرر

 األول األول

000ج 3 0 4 4 جٌولوجٌا عامه  

014ج 4 -- 4 0 بلورات ومعادن  

-- 4 0 أسس الكٌمٌاء غٌر العضوٌة  050ك 4   

000ف 4 -- 4 0 حرارة وخواص مادة  

-- 4 جبر وهندسة 030ر 4 0   

000ن 4 -- 4 0 علم تقسٌم النبات  
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014ع 4 4 -- 0 لغة انجلٌزٌة   

013ع 4 4 -- 0 حقوق االنسان  

 الثانى

-- 4 0 بصرٌات المعادن 003ج 4   

-- 4 0 المعادن المكونة للصخور 002ج 4   

-- 4 4 أسس الكٌمٌاء العضوٌة 010ك 3   

-- 4 0 كهربٌة ومغناطٌسٌة وضوء 004ف 4   

-- 4 تفاضل وتكامل 034ر 4 0   

-- 4 0 تنوع حٌوانى 030ح 4   

ٌقات الحاسب فى الجٌولوجٌا تطب  0 -- 000ع 4 4   

والبٌئة ن المناجم والمحاجرٌانوق
 واالتفاقٌات البترولٌة

4 --  -- 4 
004ع  

 

 الثانى

 

 

 الثالث

412ج 3 -- 4 4 جٌولوجٌا تركٌبٌة  

440ج 4 -- 4 0 الصخور الرسوبٌة   

-- 4 4 الصخور النارٌة والمتحولة 444ج 3   

0 -جٌوفٌزٌاء   4 4 -- 440فج 3   

-- 4 مٌكانٌكا التربة والصخور 440تك 4 0   

 مٌاه جوفٌة

اختـٌـار 
ٌنمقرر  

443ج 4 -- 4 0  

جٌولوجٌة الرواسب 
 المعدنٌة

442ج 4 -- 4 0  

-- 4 0 حفرٌات ال فقارٌة 445ج  4   

450ك 4 -- 4 0 كٌمٌاء البترول  

 الرابع

 

اتــطبق  4 4 -- 441ج  3   

الجٌولوجىالتخرٌط  442ج 4 -- 4 0   

-- 4 4 جٌولوجٌا البترول 442ج 3   

442ج  3 -- 4 4 حفرٌات دقٌقة  

4-جٌوفٌزٌاء   0 4 -- 444جف 4   

 خامات مشعة

اختـٌـار 
ٌنمقرر  

431ج 4 0 -- 4  

430ج 4 0 -- 4 تطبٌقات معادن الطٌن  
استخراج المعادن 

 واعتبارات بٌئٌة
434ج 4 0 -- 4  

لبتروكٌماوٌاتا 454ك 4 0 -- 4   
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 المستوى
 الفصل

 الدراسى
 إسم المقرر

 عدد الساعات اإلسبوعٌة
 المعتمدة

  كود 
 رٔش٣ٖ ػ٠ِٔ ٗظشٟ المقرر

 الثالث

 

 الخامس

330ج 4 0 -- 4 تنقٌب معدنى  

334ج 3 -- 4 4 جٌولوجٌا الخزانات  

-- 4 0 أنظمة البترول 333ج 4   

والمحاجر جٌولوجٌا المناجم  4 4 -- 330تك 3   

تحت سطحىتنقٌب جٌوفٌزٌائى   4 4 -- 330جف 3   

 عملٌات معدنٌة

اختـٌـار 
ٌنمقرر  

332ج 4 -- 4 0  

335ج 4 -- 4 0 جٌوكٌمٌاء الهٌدروكربونات  

وسحنات دقٌقة بٌئات ترسٌب  0 4 -- 331ج 4   

332ج 4 -- 4 0 جٌولوجٌا حقلٌة  

 السادس

ٌةقٌة تتابعاطب 332ج  4 0 -- 4   

332ج  4 0 -- 4 التخرٌط الجٌولوجى فى المناجم  

-- 4 4 رواسب الخامات فى مصر 321ج  3   

دقٌقة أحافٌر نباتٌة  4 4 -- 320ج  3   

-- 4 4 تسجٌالت آبار 334جف 3   

 أقالٌم البترول فى العالم

اختـٌـار 
ٌنمقرر  

424ج 4 4 -- 0  

سةجٌولوجٌا المعادن النفٌ 323ج 4 4 -- 0   

-- 0 جٌوفٌزٌاء بحرٌة 333جف 4 4   

333تك 4 4 -- 0 نظم معلومات جغرافٌة  

 الرابع

 

 السابع

-- 4 4 أقالٌم البترول فى مصر 220 ج 3   

)صخور القاعدة( 0-جٌولوجٌة مصر  4 4 -- 224 ج 3   

223ج  3 -- 4 4 جٌولوجٌا تكتونٌة وتكتونٌة مصر  

ى مجالى البترول والتعدٌنتدرٌب حقلى ف 222ج  4 4 4 --   
220 تك 4 0 -- 4 نمذجة األحواض  

 هندسة مناجم

اختـٌـار 
ٌنمقرر  

224 تك 4 0 -- 4  

223تك  4 0 -- 4 تكنولوجٌا المشتقات البترولٌة  

222تك  4 0 -- 4 إستخراج المعادن والتنمٌة  

225تك 4 0 -- 4 المعادن والصخور فى الصناعة  

 الثامن

 

)طبقات مصر(4 -جٌولوجٌة مصر 225 ج 3 -- 4 4   

221 ج 3 -- 4 4 مٌكرسكوبٌة الخامات  

ن فى البترول  والتعدٌنامشروع  4 -- -- 222ج  4   

202جف  3 -- 4 4 طرق التنقٌب السٌزمٌة  

-- 0 حفر األبار 221 تك 4 4   
إدارة المخاطر والكوارث واألمان 

حقلىفى العمل ال  

اختـٌـار 
ٌنمقرر  

222ج  4 0 -- 4  

نمذجة المٌاه الجوفٌة وإنتقال 
 التلوث

222ج  4 0 -- 4  

251ج  4 0 -- 4 المناجم والمحاجر المصرٌة  
تقٌٌم إقتصادٌات البترول 

 والمعادن
222تك 4 0 -- 4  

  031 42 22 24 المجموع

 محتوٌات المقررات: كما مبٌن بالمتن -4



  

 

 

 إدساح انجشايذ انُٕػٛخ انزذٚذح 

 

16 

 

 االلتحاق بالبرنامج: متطلبات -6

 علمىالقسم الالطالب الحاصلٌن على الثانوٌة العامة  والتعدٌن جٌولوجٌا البترولببرنامج قبل كلٌة العلوم ت       

،  أوماٌعادلها وفقا  لشروط القبول التى ٌحددها المجلس األعلى للجامعاتبشعبتٌه علمى علوم وعلمى رٌاضٌات 

العملٌة األخرى من الجامعات المصرٌة قرٌبة الصلة أو ما ٌعادلها بعد موافقة  كما تقبل أٌضا خرٌجى الكلٌات

 .مجلس الكلٌة

 :القواعد المنظمة إلستكمال البرنامج -9

ساعة معتمدة وٌسجل فى المستوى الثالث إذا  22 الٌقل عن ٌنقل الطالب إلى المستوى الثانى إذا إجتاز ما      

. وٌمنح معتمدة ساعة 26تمدة وٌسجل فى المستوى الرابع إذا إجتاز ما الٌقل عن ساعة مع 61إجتاز ما الٌقل عن 

ساعة معتمدة(. 136متى إستكمل الطالب عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج ) درجة الكالرٌوس  

 طرق وقواعد تقٌٌم البرنامج: -2
 

 ما تقٌسه من المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة الطرٌقة

 المهارات الذهنٌة  -المعرفة والفهم   التحرٌري اإلختبار -0

 المهارات العامة –المهارات الذهنٌة  -المعرفة والفهم   اإلختبار العملى -4

 المهارات العامة –المهارات الذهنٌة  -المعرفة والفهم   اإلختبار الشفوى -3

 

 :طرق تقوٌم البرنامج -7
Sample  Tool  Evaluator  

25  Questionnaire  1- Senior Students  

15  Questionnaire  2- Alumni  

10  Questionnaire  3- Stakeholders (Employers)  

1  Report  
4- External Evaluator(s) (External 

Examiner(s)) [if any]  

  5- Others 

 

 ثبنجشَبيذ انتؼهى نزٕدح األكبدًٚٗ نإلػتًبد انتمذو

 ر٘ل٤ز : ٣زْانؼشثٛخ يصش ثزًٕٓسٚخ ٔاإلػتًبد انتؼهٛى رٕدح نضًبٌ انمٕيٛخ انٓٛئخ يٍ :أٔال

 اُجشآظ اػزٔبد ٓؼب٤٣ش ا٠ُ اعز٘بدا اُجشٗبٓظ داخَ ٝا٬ُٜٓ٘غ٤خ أُٜ٘غ٤خ ا٧ٗشطخ

 ٓظش ثغٜٔٞس٣خ ٝا٩ػزٔبد اُزؼ٤ِْ عٞدح ُؼٔبٕ اُو٤ٓٞخ ا٤ُٜئخ ػٖ اُظبدس اُزؼ٤ٔ٤ِخ

 ا٠ُٝ٧ اُذكؼخ رخش٣ظ كٞس ُ٪ػزٔبد ُِزوذّ ٤ٜذارٔ ٝرُي ٣2116٘ب٣ش  اطذاس اُؼشث٤خ

 . اُجشٗبٓظ ٖٓ

 أ٫ٝ اُغ٤بم ٓغ ثبُزٞاصٟ:  انتؼهًٛٛخ نهجشايذ األكبدًٚٗ نإلػتًبد انجشٚطبَٛخ انٓٛئخ يٍ :حبَٛب

ا٤ُٜئخ  ثٔؼب٤٣ش اعزششبدا اُجشٗبٓظ داخَ ٝا٬ُٜٓ٘غ٤خ أُٜ٘غ٤خ ا٧ٗشطخ ر٘ل٤ز ٣زْ

 ر٤ٜٔذا ٝرُي اُجش٣طب٤ٗخ ا٩ػزٔبد ٤ٛئخ ػٖ اُظبدس زؼ٤ٔ٤ِخاُ اُجشآظ ٩ػزٔبد اُجش٣طب٤ٗخ

 . اُجشٗبٓظ ٖٓ ا٠ُٝ٧ اُذكؼخ رخش٣ظ ُ٪ػزٔبد كٞس ُِزوذّ
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 الالئحة الداخلٌة لدرجة البكالورٌوس
 والتعدٌن جٌولوجٌا البترولرنامج لب العلوم فى

 )نظام الساعات المعتمدة(

 

 
 

 مدرجة البكالورٌوس فى العلو حمن :(0ادة)م

 .B.Scتمنح جامعة المنصورة بناء  على طلب مجلس كلٌة العلوم درجة البكالورٌوس فى العلوم 
 .والتعدٌن البترولجٌولوجٌا فى برنامج 

 نظام الدراسة: (4مادة)

نظام الدراسة المتبع فى البرنامج الجدٌد هو نظام الساعات المعتمدة فى إطار الفصل الدراسى 
 الواحد.

 اسةالدر مدة(: 3مادة)

هى أربع  والتعدٌن البترولجٌولوجٌا الدراسة لنٌل درجة  البكالورٌوس فى العلوم فى برنامج  مدة
ساعة  136أومتى إستكمل الطالب عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج ) سنوات جامعٌة

صل . وتحقق هذه المدة أربعة مستوٌات دراسٌة وٌشمل المستوى الواحد فصلٌن دراسٌٌن ٌفمعتمدة(
 والٌسمح للطالب بالحصول على درجة البكالورٌوس إال إذا استكمل بٌنهما عطلة  نصف العام 

 فى أى فصل دراسى. متطلبات التخرج الطالب

 : تقسٌم العام الدراسى(2مادة )

 ٌتكون الفصل الدراسى المعتاد من سبعة عشر أسبوعا  موزعة على النحو التالى:

 احد.فترة التسجٌل مدتها أسبوع و -1

 فترة الدراسة أربعة عشر أسبوعا . -2

 فترة االمتحانات فى نهاٌة الفصل الدراسى مدتها أسبوعان. -3

 

 صٌفىال دراسىال فصلال :(5مادة )

مقررات الأسابٌع ٌسجل فٌه الطالب  ثمانى( 2) نمكثف مالصٌفى الدراسى الفصل ٌتكون ال
 ( تسع9بحد أقصى )لالزمة للتخرج المؤجلة ومقررات الرسوب وكذلك المقررات ا الدراسٌة

، طبقا  لضوابط ٌحددها مجلس الكلٌة وٌوافق علٌها وذلك لتحسٌن معدله التراكمى  ساعات معتمدة
 مجلس الجامعة.

  األحكام العامة :أوالا  
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 فى الدراسة قواعد االنتظام: (1مادة )

دفع التى تلزمهم ببالقواعد الجامعٌة الممٌز البرنامج  هذا ٌجب أن ٌلتزم جمٌع الطالب المسجلٌن فى
وٌحدد ، دفع رسوم التسجٌل والخدمات التعلٌمٌة عند بدء التسجٌل  كاملة وهى الرسوم الدراسٌة

وفى حالة عدم السداد لن . مجلس جامعة المنصورة الرسوم المطلوبة للتسجٌل والخدمات التعلٌمٌة
غٌر مسددة زالت ذا كانت هناك أٌة رسوم دراسٌة اللمستوى األعلى وإإلنتقال إلى ابا للطالبٌسمح 

عند دخول الطالب االمتحان المؤهل لدرجة البكالورٌوس فٌتم حجب النتٌجة وال ٌتم إصدار شهادة 
 الرسوم الدراسٌة كاملة. سدادال عند إ البكالورٌوس

 (  معٌار الساعة المعتمدة2مادة )

بالنسبة للمحاضرات النظرٌة تحتسب ساعة معتمدة واحدة لكل محاضرة مدتها ساعة واحدة 
تحتسب  بالنسبة للدروس العملٌة والتدرٌبات التطبٌقٌةو سبوعٌا  خالل الفصل الدراسى الواحد.أ

ساعات أسبوعٌا  خالل الفصل   3-2ساعة معتمدة واحدة لكل فترة عملٌة أو تدرٌبٌة مدتها من 
 الدراسى الواحد.

 متطلبات التخرج لنٌل درجة البكالورٌوس فى العلوم :(2مادة )

أن ٌجتاز الطالب عدد هى  والتعدٌن البترولجٌولوجٌا كالورٌوس فى العلوم تخصص لنٌل درجة الب
 ( ساعة معتمدة ، توزع وفقا لما ٌلى:136)

 ساعات معتمدة   2ساعات معتمدة  إجبارى و 2منها  ساعات معتمدة 2  متطلبات الجامعة:أوال: 
 توزع على النحو التالى: إختٌارى      

 جبارٌة:الساعات المعتمدة اإل -0
 .فى الجٌولوجٌا الحاسب اآللىتطبٌقات  ساعة معتمدة فى دراسة مقرر 2
 .حقوق اإلنسانساعة معتمدة فى مقرر  2

 الساعات المعتمدة اإلختٌارٌة: -4  
 الفرنسٌة(. - األلمانٌة –ساعة معتمدة فى دراسة اللغة )اإلنجلٌزٌة  2
  تارٌخ وفلسفة العلوم  -بٌئٌة  ثقافة تٌة:أحد المقررات الثقافٌة األدراسة ساعة معتمدة فى  2
 - قوانٌن المناجم والمحاجروالبٌئة واإلتفاقٌات البترولٌة -مبادىء المحاسبة لدعم اإلدارة  -

التعلم  -اإلتصاالت  -قانون وأخالقٌات مزاولة المهنة  -القٌادة  -التفاوض والتفكٌر النقدى 
 .حقوق الملكٌة الفكرٌة -الفعال  مهارات العرض - التنمٌة البشرٌة -الذاتى 

على أن ٌحدد مجلس الكلٌة فى بداٌة كل عام دراسى بعض مقررات المواد الثقافٌة بناءا  
 على رغبات الطالب.

أحد مقررات المواد الثقافٌة مواد نجاح وحقوق اإلنسان  تعتبرالساعات المعتمدة لمقرر
اكمى العام للطالب وال تحتسب ورسوب وال تدخل ضمن المعدل الفصلى أو المعدل التر

 ضمن الحد األقصى لساعات التسجٌل.

 مستوى األول وتشمل:لل علوم أساسٌة ساعة معتمدة 41متطلبات الكلٌة: ثانٌا: 
 الجٌولوجٌا. لمقرراتمعتمدة  اتساع 9
 .مقررات الكٌمٌاءل ساعات معتمدة 5
 .لفٌزٌاءساعات معتمدة لمقررات ا 4
 .اضٌاتلرٌساعات معتمدة لمقررات ا 4
 ساعات معتمدة لمقررات النبات والحٌوان. 4
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 ساعة معتمدة كما هو مرفق بالجداول. 014متطلبات التخصص: ثالثا: 

ساعة معتمدة تدرٌبات تطبٌقٌة داخل المصانع  26ٌؤدى كافة طالب البرنامج بعد إجتٌازهم 
مصانع أو هٌئات أو وشركات البترول وشركات التعدٌن والمحاجر نتاجٌة التكنولوجٌة اإل

 عضو هٌئة تدرٌسوخارجها وٌكلف أداخل جمهورٌة مصر العربٌة ذات صلة بالتخصص 
 باإلشراف على هذه التدرٌبات التطبٌقٌة على أن تخرج فى صورةنتاجى والمشرف اإل
موزعة بالتساوى فى األجازة  أسابٌع 2التخرج بواقع  بمتطلبٌعرف حقلى  مشروع بحثى 

وتنتهى وذلك بدون حساب ساعات معتمدة ،  الثالثالثانى و ٌٌنلمستوبعد نهاٌة ا الصٌفٌة
 .ساعة معتمدة 2 عدد له حسبوٌنتاجى فى المستوى الرابع إبحثى تخرج مشروع ب

ٌقوم الطالب برحالت علمٌة إلى األماكن وثٌقة الصلة بالدراسة وذلك للربط العلمى بٌن 
وٌعتبر قٌام ، التدرٌس ومعاونٌهم  الدراسة والتطبٌق تحت إشراف السادة أعضاء هٌئة 

ال ٌنفصل عن المقررات وٌجوز أن تحسب درجة الرحلة  ءاالطالب بالرحالت العلمٌة جز
العلمٌة ضمن درجات اإلختبارات العملٌة أوالتطبٌقٌة حسب ما ٌقرره مجلس القسم ومجلس  

 الكلٌة.

 التسجٌل األكادٌمى والعبء الدراسى :(2مادة )

 بالبرنامجأوالا: القبــول 

الطالب الحاصلٌن على الثانوٌة العامة  والتعدٌن البترولجٌولوجٌا ببرنامج قبل كلٌة العلوم ت -1
أوماٌعادلها وفقا  لشروط القبول التى بشعبتٌه علمى علوم وعلمى رٌاضٌات  علمىالقسم ال

، كما تقبل أٌضا خرٌجى الكلٌات العملٌة األخرى من  ٌحددها المجلس األعلى للجامعات
 الجامعات المصرٌة قرٌبة الصلة أو ما ٌعادلها بعد موافقة مجلس الكلٌة.

دارة البرنامج قبول طالب من الحاصلٌن على درجة إالكلٌة بناءا على إقتراح  ٌجوز لمجلس -2
 البترولجٌولوجٌا اإللتحاق ببرنامج فى  الراغبٌنوفى أى تخصص بكالورٌوس العلوم 

ونصف فى حالة إستكمال  ةدراسٌ ثالثة أعوامة بالكلٌة عن وبشرط أال تقل مدة الدراس والتعدٌن
دارة البرنامج إ على أن ٌتم ذلك بشروط قبول ٌقترحها مجلسساعة معتمدة  136الطالب عدد 

 وٌوافق علٌها مجلس الجامعة.

 

 ثانٌاا: التسجٌل األكادٌمى

 إستكمالبرنامج على المدٌر التنفٌذى للٌشرف أ.د. وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب مع  -0
إعداد الجداول و،  قواعد التسجٌل وإجراءاته وإعداد قوائم الطالب للمجموعات الدراسٌة

تجهٌز بطاقات المقررات وتوزٌع الطالب على السادة المرشدٌن األكادٌمٌٌن، و،  الدراسٌة
بدء للطالب والسجل األكادٌمى ، وٌتم اإلنتهاء من تسجٌل الطالب فى األسبوع األول من 

 الفصل الدراسى.
 ن ٌتم التسجٌل فى األسبوع الثانى.أٌجوز فى حالة وجود أعذار قهرٌة  -2

 ثالثاا: اإلرشاد األكادٌمى

من داخل القسم المختص  لتوجٌه الطالب دراسٌا  ومساعدته ى أكادٌم ٌخصص لكل طالب مرشد
،  ته وإستعدادهاوفه وقدرعلى إختٌار المواد مع تحدٌد عدد الساعات التى ٌسجل  فٌها وفقا  لظر
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، وتخصص بطاقة لكل طالب ٌسجل  ومساعدته على حل المشكالت التى قد تعترضه أثناء الدراسة
، كما ٌقوم بمراجعة المواد التى ٌسجل  فٌها كافة البٌانات الالزمة عنه والنتائج التى حصل علٌها
 فٌها الطالب فى كل فصل دراسى حتى تخرجه من الكلٌة.

 عبء الدراسىرابعاا: ال

 تٌة:اعد اآلبقا للقوط ٌسمح لكل طالب بالتسجٌل فى

لى موزعة علكل مستوى ساعة معتمدة  34لعدد مستوى األول: ٌسمح لكل طالب بالتسجٌل ال -1
 (.المرفقى امج الدراسنول البرالفصلٌن الدراسٌٌن )طبقا  لجد

أن ٌضٌف إلى ذلك ستوى األول بعد الم ثرفاك  3 الذى له معدل تراكمى ٌمكن للطالب المتفوق -2
ساعة  12وبحد أقصى كعبء دراسى فى الفصل الدراسى الواحد  ساعات معتمدة  3عدد 

وذلك حتى ٌستطٌع ، العلوم األساسٌة فى مقررات  خالل خمس فصول دراسٌة معتمدة 
 إستكمال متطلبات التخرج فى خالل ثالث سنوات ونصف  للحصول على درجة البكالورٌوس.

فأكثر أن ٌضٌف  3لطالب المتفوق إبتداءا من المستوى الثانى والذى له معدل تراكمى ٌمكن ل -3
ساعات معتمدة طوال فترة  2ساعة معتمدة فى الفصل الدراسى الواحد وبحد أقصى  2إلى ذلك 

الدراسة وذلك فى مقررات إضافٌة إختٌارٌة من متطلبات التخصص المختلفة على أن ٌضاف 
 التراكمى. هذا بخالف ساعات العبء الدراسى. معدله فٌها إلى معدله

لطالب ساعات معتمدة   2إلى  ىزٌادة الحد األقصى للعبء الدراسلمجلس الكلٌة  ٌجوز -4
بغرض إتمام للفصل الدراسى الواحد ساعات معتمدة  6فقط وبحد أقصى  المستوى الرابع

عة معتمدة قبل بداٌة سا 26وذلك بشرط إجتٌاز الطالب عدد  متطلبات التخرج الالزمة له
ساعة معتمدة قبل بداٌة الفصل الدراسى  112الفصل الدراسى األول من المستوى الرابع وعدد 

 الثانى من المستوى الرابع.

معتمدة ة عسا 12بالتسجٌل فى أكثر من  191ال ٌسمح للطالب الذى له معدل تراكمى أقل من  -5
 .الواحد فى الفصل الدراسى

ٌة أن ٌعفى الطالب المحول من كلٌة مناظرة ٌتم التدرٌس فٌها بنظام الساعات ٌجوز لمجلس الكل -6
المعتمدة من بعض مقررات المستوٌٌن األول والثانى إذا ثبت أنه قد درس ونجح فى مقررات 
تعادلها فى الكلٌة المحول منها والٌجوز إعفاء الطالب من أى مقرر من مقررات المستوٌٌن 

 الثالث والرابع.

 اإلضافة والحذف واإلنسحاب وتعدٌل المسار :(01مادة )

ٌجوز للطالب بعد موافقة المرشد األكادٌمى أن ٌحذف مقررا أو أكثر حتى نهاٌة األسبوع   -1
 (.9الرابع فقط من الدراسة وذلك بما ال ٌخل بالعبء الدراسى المنصوص علٌه فى المادة )

هاٌة األسبوع السادس من بدء التسجٌل ٌجوز أن ٌنسحب الطالب من دراسة أى مقرر حتى ن  -2
للفصل الدراسى وذلك بموافقة المرشد األكادٌمى. وٌسجل هذا المقرر فى سجل الطالب 

األكادٌمى بتقدٌر "منسحب" بشرط أن ال ٌكون الطالب قد تجاوز نسبة الغٌاب المقررة قبل 
نة شئون التعلٌم االنسحاب. وتعرض حاالت اإلنسحاب اإلضطرارٌة بعد هذا المٌعاد على لج

والطالب بالكلٌة للنظر فٌها وإقرارها من مجلس الكلٌة على أال ٌخل اإلنسحاب بالعبء 
 (.9الدراسى للطالب وفقا  للمادة )
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 (: المواظبة00مادة )

ٌتولى أستاذ المقرر تسجٌل حضور الطالب فى بدء كل محاضرة نظرٌة أوفترة عملٌة فى سجل 
 ج مع مراعاة ما ٌلى:معد لذلك من قبل منسق البرنام

٪ من مجموع ساعات المقرر، 25الحد المسموح به لغٌاب الطالب بدون عذر مقبول  هو  -1
ثالث مرات؛ اإلنذار األول بعد وٌتولى أستاذ المقررإخطار إدارة شئون الطالب إلنذار الطالب 

 نسبة غٌاب  واإلنذار الثالث بعد٪  21 اإلنذار االثانى بعد نسبة غٌاب  ٪ و15 نسبة غٌاب 
إلتخاذ إجراءات حرمانه من دخول  مجلس الكلٌةبعد ذلك تعرض حالة الطالب على و٪  25

 إمتحان المقرر.

٪ فى المقرر وكان غٌاب الطالب بدون عذر تقبله لجنة شئون 25إذا زادت نسبة الغٌاب عن  -2
ه ٌسجل لئى وٌحرم الطالب من دخول اإلمتحان النها،  التعلٌم والطالب وٌعتمده مجلس الكلٌة

فى  تهفى المقرر وتدخل نتٌج FW Withdrawal “Forced منسحب إجبارى" تقـــدٌر
 حساب المعدل الفصلى والمعدل التراكمى العام للطالب.

٪ وكان غٌاب الطالب بعذر تقبله لجنة شئون التعلٌم والطالب 25إذا زادت نسبة الغٌاب عن  -3
"غائب" وال تدخل نتٌجة التقدٌر "غائب" فى المعدل للطالب تقدٌر  لوٌعتمده مجلس الكلٌة ٌسج

 .الفصلى أو المعدل التراكمى العام للطالب

بعد تأدٌته إلمتحانات العملى لمقرر فقط إذا تغٌب الطالب بعذر مقبول عن اإلمتحان النهائى  -3
ٌتم إمتحانه فى بداٌة اإلسبوع األول من الفصل الدراسى التالى والتطبٌقى والنصف فصلٌة ، 

أمتحانات العملى والتطبٌقى واإلمتحانات إحتفاظه بدرجات مباشرة بعد دفع الرسوم الالزمة مع 
 التى حصل علٌها مسبقا  لهذا المقرر. النصف فصلٌة

 (: التقٌٌــم04مادة )

 )مائة( درجة. 011أوالا: ٌتم تقٌٌم إمتحان كل مقرر من 

 على العناصر التالٌة: لٌة بناءا ثانٌاا: ٌتم تقٌٌم الطالب فى المقررات النظرٌة والعم

 لإلمتحانات التطبٌقٌة ٪21ٌخصص فقط رات التى تشتمل على دراسة نظرٌة فى حالة المقر -1
  ٪51و، لإلمتحانات الشفوٌة  ٪ 11 ، (النصف فصلٌةإلمتحانات )شاملة ا طوال فترة الدراسة

 .اسىنهاٌة الفصل الدر من الدرجة الكلٌة للمقرر ٌةتحرٌرلإلمتحانات ال

 ٪11 نسبةخصص تطبٌقٌة ٌالمقررات التى تشتمل على دراسة نظرٌة ودراسة عملٌة  وفى  -2
لإلختبارات  ٪21 ،لإلمتحانات الشفوٌة  ٪ 11 ، طوال فترة الدراسة لإلمتحانات التطبٌقٌة

 لإلمتحان التحرٌرى النهائى. ٪61و ،العملٌة 

من درجة المقرر  ٪41نسبة خصص ٌ فقط فى حالة المقررات التى تشتمل على دراسة عملٌة  -4
 من درجة المقرر لإلختبارات العملٌة النهائٌة.  ٪61و العملى للتقوٌم التطبٌقً

وفى جمٌع الحاالت السابقة ٌعتبر الطالب الغائب فى اإلمتحان العملى النهائى أو اإلمتحان 
 النهائى غائبا فى المقرر. التحرٌرى

ساعة معتمدة فى الفصل  2مستوى الرابع ٌخصص له بال مشروع التخرجوبالنسبة لمقرر  -4
 ٪21وللمناقشة الشفوٌة ،  ٪21من الدرجة للمتن  ٪61الدراسى الثانى فقط  وٌخصص 

 لإلمتحانات التطبٌقٌة.



  

 

 

 إدساح انجشايذ انُٕػٛخ انزذٚذح 

 

22 

 

إلمتحانات التحرٌرٌة لوأو الشفوٌة التطبٌقٌة وأ العملٌة  ٌتم تشكٌل لجان الممتحنٌن للجلسات -5
ٌئة التدرٌس األصلٌٌن أو المنتدبٌن لتدرٌس هذا المقرر بحٌث ال أعضاء هالنهائٌة للمقرر من 

وٌقسم عدد الطالب على  عن إثنٌن وال ٌزٌد عن ثالثة أعضاءالواحدة لجنة ٌقل أعضاء  ال
لم ٌكن العدد اإلجمالى للمقٌدٌن أقل  اللجان المشكلة بحٌث ال تقل اللجنة عن خمسة طالب ما

وأٌضا الٌزٌد عدد اللجان المشكلة فى الٌوم الواحد عن طالب ،  من ذلك وال تزٌد عن عشرة
أوراق أسئلة وٌتولى منسق المقرر تنظٌم اإلمتحانات الفصلٌة وإعداد خمسة عشرة جلسة. 
 .اإلمتحانات النهائٌة

أو أكثر عند التخرج بشرط أال  3تمنح  مرتبة الشرف للطالب الذى ٌحصل على معدل تراكمى  -6
وأال ٌكون قد رسب فى أى مقرر دراسى خالل تسجٌله فى  3عن  ٌقل معدله فى أى مستوى

 ة )أو فى الكلٌة المحول منها(.ـــالكلٌ

ٌجوز أن تؤجل نتٌجة مقرر من المقررات لعدم إكتمال متطلباتها ألسباب قـــهرٌة )عدم دخول  -5
وٌعطى الطالب االمتحان النهائى لمقرر لعذر مقبول( ولمدة ال تتجاوز فصـل دراسى واحد ، 

م(. وإن لم ٌستكمل الطالب متطلبات المقرر فى غ الطالب فى هذه الحالة تقدٌـر غٌر مكتمل )
للمقررات غٌر المكتملة وهى األسبوع األول من الفصل  الفترة التى ٌعقد بها االمتحان النهائى

 الدراسى التالى مباشرة  ٌعتبر الطالب راسبا  وٌرصد له التقدٌر راسب.

 دالالت الرقمٌة والرمزٌة للدرجات والتقدٌراتال :(03) مادة

 على النحو التالى: وتقدٌراته فى كل مقرر دراسى الطالبتقدر درجات  -1

 انتمذٚـش سيــض ا ػذد انُمبط انذسرـخ

 يًتـــبص أ A 4,00 ٪200إنٗ  00٪

A 3,66 ٪00إنٗ ألم يٍ  ٪ 25 
-

أ 
-

 

B 3,33 ٪ 25إنٗ ألم يٍ 20٪
+

ة 
+

 رٛذ رذا 

 ة B 3,00 ٪20إنٗ ألم يٍ  ٪ 65 

B 1,66 ٪65إنٗ ألم يٍ  ٪ 60
-

ة 
-

 رٛـــــذ 

C 1,33 ٪60إنٗ ألم يٍ  ٪ 65 
+

د 
+

 

 يمجـٕل د C 1,00 ٪65إنٗ ألم يٍ  ٪ 60

C 2,66 ٪60إنٗ ألم يٍ  ٪ 56 
-

د 
-

 

D 2,33 ٪56إنٗ ألم يٍ  ٪ 53
+

د 
+

 

 د D 2,00 ٪53إنٗ ألم يٍ  ٪ 50

 ساعـت F صفش ٪50ألم يٍ صفش إنٗ 

 غٛش يكتًم ؽ و صفش 

 يُغحت يٍ صفش 

 يحشٔو يح صفش 

 غبئت ؽ صفش 
 

  ٌ ٌ  و بة إلى رقمٌن عشرٌٌن إلى جانب ٌة مقر  الب النقاط المكتسبة والنسبة المئون فى شهادة الطب
 التقدٌر العام للتخرج.
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ط فى معدله ٌكتفى بإحتساب الرسوب مرة واحدة فق إذا تكرر رسوب الطالب فى مقرر ما -2
،  هذا المقرر فى سجله األكادٌمىإمتحان التراكمى ولكن تسجل عدد المرات التى أدى فٌها 

 عند إجتٌاز اإلمتحانالطالب حصل علٌها  تقدٌر المقرر بعدد نقاط المقرر التىحسب ٌو
 .مضروبا فى ساعاته المعتمدة ومقسوما على ضعفها 

الطالب من نقاط فى الفصل الدراسى الواحد وٌقرب  المعدل الفصلى: هو متوسط ما ٌحصل علٌه -3
 إلى رقمٌن عشرٌٌن فقط وٌحسب كما ٌلى:

 = المعدل الفصلى
 عدد ساعاته المعتمدة( ×مجموع حاصل ضرب ) نقاط كل مقرر فصلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدراسى حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه المقررات فى الفصل

هو متوسط ما ٌحصل علٌه الطالب من نقاط خالل الفصول الدراسٌة  :المعدل التراكمى العام -4

 وٌقرب إلى رقمٌن عشرٌٌن فقط وٌحسب كما ٌلى:

 = التراكمى العام المعدل 
  

 عدد ساعاته المعتمدة( ×فصلى  مجموع حاصل ضرب ) نقاط كل مقرر  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التى تم دراستهاحاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه المقررات 

 .2911الحد األدنى للمعدل التراكمى  للتخرج هو  -5      

ن ٌعٌد أتمامه متطلبات التخرج ٌجب علٌه إ( عند 2911الذى لم ٌحقق معدأل تراكمٌا  )الطالب  -6
ن حصل فٌها أساعة معتمدة والتى سبق  15قصى أ عدد من المقررات الدراسٌة بحد ةدراس

  .التى أعاد دراستها فى هذه المقررات كامال هعلى تقدٌرالطالب على تقدٌر مقبول )د( وٌحصل 
خٌر فقط فى المقررات التى نجح فٌها على ل التراكمى ٌحسب له التقدٌر األوعند حساب المعد

ذا حصل الطالب على إوفى هذه الحاله  كادٌمى.ن ٌذكر كال التقدٌرٌن فى سجل الطالب األأ
 ( فقط .2911لى )إ( ٌخفض معدله 2911على من )أ معدل تراكمى 

 لقٌــد(: اإلنذار األكادٌمى والنقل وإٌقاف وإلغاء ا02مادة )

إذا تكرر و ٌنذر اإلنذار األول،  ( واحد191إذا حصل الطالب على تقدٌر تراكمى أقل من ) -1
 ٌنذر اإلنذار الثانى وٌعتبر الطالب مراقبا  ،  للطالب لنفس الفصل الدراسىالمعدل المتدنى 

ار وٌستمر إنذساعه معتمدة.  12وهو  والٌسمح له بالتسجٌل إال فى الحد األدنى  أكادٌمٌا  
 الطالب أكادٌمٌا لثالث مرات ٌلغى قٌده بعدها.

ساعة معتمدة وٌسجل فى المستوى  22 الٌقل عن ٌنقل الطالب إلى المستوى الثانى إذا إجتاز ما -2
ساعة معتمدة وٌسجل فى المستوى الرابع إذا إجتاز ما الٌقل  61الثالث إذا إجتاز ما الٌقل عن 

 .ساعة معتمدة 26عن 

فصل من الكلٌة طبقا لفرص الرسوب المنصوص علٌها فى قانون تنظٌم ٌتعرض الطالب لل -4
 الجامعات.

 اإلسـتماعنظام   :(05مادة )

ٌجوز لمجلس الكلٌة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن ٌقبل طالب من كلٌات الجامعة    
ٌة وٌوافق أوالجامعات األخرى كمستمعٌن لبعض المقررات بالكلٌة وفقا  لقواعد ٌحددها مجلس الكل

علٌها مجلس الجامعة، وتمنح الكلٌة شهادة إجتٌاز هذه المقررات والٌتبع ذلك منح أى درجة 
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 جامعٌة.

 المجلس األكادٌمً إلدارة البرنامج :(01مادة )
لبرنامج أداء جمٌع وظائف األقسام العلمٌة بالكلٌة فٌما ٌتعلق بشئون دارة اللمجلس األكادٌمً إل  

  الدراسات العلٌا بالقسم. ستكمال الئحةإالدراسات العلٌا والبحوث الحقا بعد التعلٌم والطالب أو 
 ٌشكل مجلس علمى إلدارة البرنامج برئاسة عمٌد  الكلٌة  وعضوٌة كل من:و

 .وكٌل الكلٌة  لشئون التعلٌم والطالب -1

 الجٌولوجٌا.رئٌس مجلس قسم  -2

رئٌس الجامعة من بٌن األساتذة من ذوى الخبرة  من المدٌر التنفٌذي للبرنامج وٌتم تعٌٌنه بقرار -3
 بناءا  على ترشٌح من مجلس القسم. العلومفً كلٌة  الجٌولوجٌافى مجال التخصص بقسم 

على  ا  فً كلٌة العلوم وٌتم تعٌٌنه من قبل العمٌد بناء الجٌولوجٌامن قسم عضو هٌئة تدرٌس  -4
 ترشٌح مجلس القسم.

 خل الكلٌة أو خارجها.عضوٌن من ذوى الخبرة من دا -5

 أمٌن الكلٌة. -6

 شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة.عام مدٌر  -5

 القواعد التأدٌبٌة :(02مادة )

الطالب المقٌدون بالبرنامج خاضعون للنظام التأدٌبً المبٌن فً قانون تنظٌم الجامعات والئحته 
 التنفٌذٌة.

 ق أحكام قانون تنظٌم الجامعاتٌتطب :(02مادة )

 ام قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة فٌما لم ٌرد فٌه نص فى هذه الالئحة.تطبق أحك

 ق أحكام هذة الالئحةٌتطب :(02مادة )

عتبارا من العام الجامعى التالى لتارٌخ صدورها على الطالب المستجدٌن إالالئحة  هتطبق أحكام هذ
 ول بالكلٌة.بالمستوى األ
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 هغبّ اُؼ٤ِٔخ أُخزِلخًٞد أُوشساد رجؼب ٨ُ

 

 كود المقرر اسم المقـرر الكــود

 

 Math رٌاضٌــــات ر
 Phys فٌزٌــــــاء ف

 Chem ــاءـكٌمٌـــ ك

 Tc تكنولوجٌــــا تك

 G جٌولوجٌا ج

 Gphy جٌوفٌزٌاء جف

 Z حٌوان ح

 B نبات ن

   

 المانٌه أو فرنسٌه( )إنجلٌزٌه + لغه أوربٌه ع )متطلبات جامعه(
 

Uni 

  ماده ثقافٌة أو حاسب آلى 
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 المقررات الدراسٌة للبرنامج :نٌاثا

Programme Courses 
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 مقررات المستوى األول –البرنامج الدراسً لجٌولوجٌا البترول والتعدٌن )برنامج نوعى( 

 مالحظات

 حالة المقرر توزٌع عدد الساعات أسبوعٌا الدرجة

 متطلبات
 المقرر

 كٕدانًبدح إسم المادة إسم المقرر

صل
لف

ا
 

ال
ى
س

را
د

 

 نظرى المجموع
/تطبٌقىىىى

 فصلى
 المعتمدة عملى شفوى

 تمرٌنات
 تطبٌقٌة

 عملى
 تطبٌقى

 إجبارى إختٌارى نظرى

 000ج حٌولوجٌا جٌولوجٌا عامه -- 0 -- 4 4 0 3 41 01 01 11 011 

ٔل
أل
ا

 

 014ج جٌولوجٌا بلورات ومعادن -- 0 -- 0 4 -- 4 41 01 01 11 011 

 050ك كٌمٌاءغٌر عضوٌة  أسس الكٌمٌاء غٌر العضوٌة  -- 0 -- 0 4 -- 4 41 01 01 11 011 

 000ف 0-الفٌزٌاء العامة  حرارة وخواص مادة -- 0 -- 0 4 -- 4 41 01 01 11 011 

 030ر 0-رٌاضٌات أساسٌة جبر وهندسة -- 0 -- 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011 

 000ن نبات النباتعلم تقسٌم  -- 0 -- 0 4 -- 4 41 01 01 11 011 

متطلبىىىىىىىىىىىىىىىات 
 جامعه

 014ع لغة  لغة انجلٌزٌة  -- 0 -- 0 -- 4 4 -- 01 -- 21 011

 013ع مواد ثقافٌة  حقوق االنسان -- 0 -- 0 -- 4 4 -- -- -- 011 -

 المجموع 2 -- 01 01 1 02     211 

 003ج جٌولوجٌا بصرٌات المعادن -- 0 -- 0 4 -- 4 41 01 01 11 011 

ا
ٗ

بَ
نخ

 

 002ج جٌولوجٌا المعادن المكونة للصخور -- 0 -- 0 4 -- 4 41 01 01 11 011 

 010ك كٌمٌاء عضوٌة أسس الكٌمٌاء العضوٌة -- 0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

 004ف 4-الفٌزٌاء العامة  كهربٌة ومغناطٌسٌة وضوء -- 0 -- 0 4 -- 4 41 01 01 11 011 

 034ر 4-رٌاضٌات أساسٌة تفاضل وتكامل -- 0 -- 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011 

 030ح حٌوان تنوع حٌوانى -- 0 -- 0 4 -- 4 41 01 01 11 011 

 
متطلبىىىىىىىىىىىىىىىات 

 جامعة
 

 000ع حاسب تطبٌقات الحاسب فى الجٌولوجٌا  -- 0 -- 0 -- 4 4 -- 01 41 21 011

-- 21 41 01 -- 4 -- -- 4 -- 0 -- 
والبٌئة حاجرن المناجم والمٌانوق

 واالتفاقٌات البترولٌة

 004ع مواد ثقافٌة 

 المجموع 2 -- 00 01 3 02     211 

 يزًٕع انفصهٍٛ 26 -- 12 10 0 34     2400 
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 مقررات المستوى الثانى –البرنامج الدراسً لجٌولوجٌا البترول والتعدٌن )برنامج نوعى( 

 مالحظات

 حالة المقرر توزٌع عدد الساعات أسبوعٌا الدرجة

 متطلبات
 المقرر

 كٕدانًبدح إسم المادة إسم المقرر

صل
لف

ا
ى 

س
را

لد
ا

 

 نظرى المجموع
 /تطبٌقى
 فصلى

 المعتمدة عملى شفوى
 تمرٌنات
 تطبٌقٌة

 عملى
 تطبٌقى

 إجبارى إختٌارى نظرى

 412ج جٌولوجٌا جٌولوجٌا تركٌبٌة -- 0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

ج
بن
نخ

ا
 

 440ج جٌولوجٌا الصخور الرسوبٌة  -- 0 -- 0 4 -- 4 41 01 01 11 011 

 444ج جٌولوجٌا الصخور النارٌة والمتحولة -- 0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

 440فج جٌوفٌزٌاء 0 -جٌوفٌزٌاء  -- 0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

 440تك جٌولوجٌا مٌكانٌكا التربة والصخور -- 0 -- 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011 

 
اختـٌـار 

 ٌنمقرر

 443ج جٌولوجٌا مٌاه جوفٌة -- -- 0 0 4 -- 4 41 01 01 11 011

 442ج جٌولوجٌا جٌولوجٌة الرواسب المعدنٌة -- -- 0 0 4 -- 4 41 01 01 11 011

 445ج  جٌولوجٌا حفرٌات ال فقارٌة -- -- 0 0 4 -- 4 41 01 01 11 011

 450ك كٌمٌاء كٌمٌاء البترول 010ك -- 0 0 4 -- 4 41 01 01 11 011

 المجموع 5 4 00 04 0 02     211 

 441ج  جٌولوجٌا اتــطبق -- 0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

غ
اث
نش

ا
 

 442ج جٌولوجٌا التخرٌط الجٌولوجى -- 0 -- 0 4 -- 4 41 01 01 11 011 

 442ج جٌولوجٌا جٌولوجٌا البترول -- 0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

 442ج  جٌولوجٌا حفرٌات دقٌقة -- 0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

 444جف جٌوفٌزٌاء 4-جٌوفٌزٌاء  -- 0 -- 0 4 -- 4 41 01 01 11 011 

اختٌار 
 ٌنمقرر

 431ج جٌولوجٌا خامات مشعة -- -- 0 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011

 430ج جٌولوجٌا تطبٌقات معادن الطٌن -- -- 0 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011

 434ج جٌولوجٌا استخراج المعادن واعتبارات بٌئٌة -- -- 0 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011

 454ك كٌمٌاء البتروكٌماوٌات 010ك -- 0 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011

 المجموع 5 4 04 01 3 02     211 

 مجموع الفصلٌن 01 2 43 44 2 32     0211 

  ًوشركات البترول بمشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس الشركات الصناعٌة ذات الصلةسٌتم تدرٌب الطالب فً االجازة الصٌفٌة ف. 
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 الثالثمقررات المستوى  –البرنامج الدراسً لجٌولوجٌا البترول والتعدٌن )برنامج نوعى( 

 مالحظات

 حالة المقرر وعٌاتوزٌع عدد الساعات أسب الدرجة

 متطلبات
 المقرر

 كٕدانًبدح إسم المادة إسم المقرر

صل
لف

ا
ى 

س
را

لد
ا

 

 نظرى المجموع
 /تطبٌقى
 فصلى

 المعتمدة عملى شفوى
 تمرٌنات
 تطبٌقٌة

 عملى
 تطبٌقى

 إجبارى إختٌارى نظرى

 330ج جٌولوجٌا تنقٌب معدنى 014ج  0 -- 4 -- 0 4 -- 01 01 21 011 

ظ
بي

خ
ان

 

 334ج جٌولوجٌا جٌولوجٌا الخزانات 440ج  0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

 333ج جٌولوجٌا أنظمة البترول 442ج  0 -- 0 4 -- 4 41 01 01 11 011 

 330تك تكنولوجٌا جٌولوجٌا المناجم والمحاجر 000ج 0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

 330جف جٌوفٌزٌاء تحت سطحىٌوفٌزٌائى تنقٌب ج 440جف 0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

 
اختـٌـار 

 ٌنمقرر

 332ج جٌولوجٌا عملٌات معدنٌة -- -- 0 0 4 -- 4 01 01 41 11 011

 335ج جٌولوجٌا جٌوكٌمٌاء الهٌدروكربونات  -- -- 0 0 4 -- 4 41 01 01 11 011

 331ج جٌولوجٌا وسحنات دقٌقة بٌئات ترسٌب -- -- 0 0 4 -- 4 41 01 01 11 011

 332ج  جٌولوجٌا جٌولوجٌا حقلٌة  -- -- 0 0 4 -- 4 41 01 01 11 011

 المجموع 5 4 00 04 0 02     211 

 332ج  جٌولوجٌا قٌة تتابعٌةاطب 441ج 0 -- 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011 

ط
بد

غ
ان

 

 332ج  جٌولوجٌا جى فى المناجمالتخرٌط الجٌولو 412ج  0 -- 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011 

 321ج  جٌولوجٌا رواسب الخامات فى مصر 014ج 0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

 320ج  جٌولوجٌا دقٌقة أحافٌر نباتٌة 442ج 0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

 334جف جٌوفٌزٌاء تسجٌالت آبار 440جف 0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

اختٌار 
 ٌنرمقر

 324ج جٌولوجٌا أقالٌم البترول فى العالم -- -- 0 0 -- 4 4 -- 01 41 21 011

 323ج جٌولوجٌا جٌولوجٌا المعادن النفٌسة -- -- 0 0 -- 4 4 -- 01 41 21 011

 333جف جٌوفٌزٌاء بحرٌة جٌوفٌزٌاء -- -- 0 0 -- 4 4 -- 01 41 21 011

 333تك تكنولوجٌا نظم معلومات جغرافٌة -- -- 0 0 -- 4 4 -- 01 41 21 011

 المجموع 5 4 04 1 1 02     211 

 مجموع الفصلٌن 01 2 43 02 2 32     0211 

  ًوشركات البترول بمشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس الشركات الصناعٌة ذات الصلةسٌتم تدرٌب الطالب فً االجازة الصٌفٌة ف. 
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 الرابعمقررات المستوى  –لجٌولوجٌا البترول والتعدٌن )برنامج نوعى( البرنامج الدراسً 

 مالحظات

 حالة المقرر توزٌع عدد الساعات أسبوعٌا الدرجة

 متطلبات
 المقرر

 كٕدانًبدح إسم المادة إسم المقرر

صل
لف

ا
ى 

س
را

لد
ا

 

 نظرى المجموع
 /تطبٌقى
 فصلى

 المعتمدة عملى شفوى
 تمرٌنات
 تطبٌقٌة

 عملى
 تطبٌقى

 إجبارى إختٌارى رىنظ

  220 ج جٌولوجٌا أقالٌم البترول فى مصر 442 ج 0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

غ
بث

غ
ان

 

 
 444ج  0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011

  0-جٌولوجٌة مصر
 )صخور القاعدة(

  224 ج جٌولوجٌا

 223ج  جٌولوجٌا مصرجٌولوجٌا تكتونٌة وتكتونٌة  412ج  0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

 222ج  جٌولوجٌا تدرٌب حقلى فى مجالى البترول والتعدٌن  -- 0 -- -- 4 4 4 11 -- 21 -- 011 

 220 تك تكنولوجٌا نمذجة األحواض 442ج 0 -- 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011 

 
 ٌنمقرر اختـٌـار

 224 تك تكنولوجٌا هندسة مناجم 440تك -- 0 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011

 223تك  تكنولوجٌا تكنولوجٌا المشتقات البترولٌة -- -- 0 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011

 222تك  تكنولوجٌا إستخراج المعادن والتنمٌة -- -- 0 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011

 225تك  ٌاتكنولوج المعادن والصخور فى الصناعة 002ج  -- 0 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011

 المجموع 5 4 04 2 5 02     211 

 
 441ج  0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011

  4 -جٌولوجٌة مصر
 )طبقات مصر(

   225 ج جٌولوجٌا

ٍ
بي

نخ
ا

 

  221 ج جٌولوجٌا مٌكرسكوبٌة الخامات  321ج  0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

 222ج  جٌولوجٌا البترول  والتعدٌنن فى امشروع -- 0 -- 4 -- -- 4 -- 41 41 11 011 

 202جف  جٌوفٌزٌاء طرق التنقٌب السٌزمٌة 444جف  0 -- 4 4 -- 3 41 01 01 11 011 

 
  221 تك تكنولوجٌا حفر األبار 440تك 0 -- 0 -- 4 4 -- 01 41 21 011

 ٌناختٌار مقرر

011 21 41 01 -- 4 0 -- 4 0 -- -- 
اطر والكىىىوارث واألمىىىان فىىىى العمىىىل إدارة المخىىى

 الحقلى
 222ج  جٌولوجٌا بٌئٌة

 222ج  ٌولوجٌاج نمذجة المٌاه الجوفٌة وإنتقال التلوث 443ج  -- 0 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011

 251ج  جٌولوجٌا المناجم والمحاجر المصرٌة  430تك -- 0 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011

 222 تك تكنولوجٌا تقٌٌم إقتصادٌات البترول والمعادن -- -- 0 4 -- 0 4 -- 01 41 21 011

 المجموع 5 4 03 1 2 02     211 

 مجموع الفصلٌن 01 2 45 02 2 32     0211 
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 خانطالثٛ انخذيبد 

 :ا٥ر٠ ٝرشَٔ ؿ٤شٛب أٝ أُٜ٘غ٤خ عٞاء اُط٬ث٤خ اُخذٓبد ٖٓ ٓغٔٞػخ ا٤ٌُِخ روذّ

  :انكهٛخ يكتجخ

 .٦ُخش ٓزْٔ ٬ًٝٛٔب رٔبٓب ًبُٔؼَٔ ثب٤ٌُِخ اُغذ٣ذ أُج٠٘ ٖٓ اُشاثغ اُذٝس ك٠ اُؼبٓخ ٌٔزجخاُ روغ       

اُط٬ث٤خ  اُخذٓبد روذّ ا٤ٌُِخ ٌٝٓزجخ اُج٬د ك٠ اُؼ٠ِٔ ُِزوذّ اُؾو٤و٠ أُو٤بط ٛٞ أٌُزج٠ ٝاُ٘شبؽ

ٌُِزت  اُغ٤ذ دثب٩ػذا ٣زؤر٠ ٝرُي أُخزِلخ ٝاُذٝس٣بد اٌُزت ثؤؽذس ٝرٔذْٛ ٝاُط٬ة ُِجبؽض٤ٖ

 .اعزخذآٜب ٣غَٜ ؽز٠ ٝاُذٝس٣بد

 اُؼ٤ِب اُذساعبد ؽ٬ة رخذّ اُز٠ ا٧ثؾبس ٌٓزجخ ا٠ُ ثب٩ػبكخ اُطبُت ٌٓزجخ أٌُزجخ ٛزح ٝرؼْ      

 .ٝا٩ؽ٬ع اُجؾش ثؤعِٞة ا٣ٔبٗب ٝرُي اُزذس٣ظ ٝأػؼبء ٤ٛئخ

 ٌُِزت اُخبسع٤خ ثب٩ػبسح اُ٘غخ دُؼذ رجؼب ٌُِزت اُذاخ٤ِخ أٝ اُخبسع٤خ ا٩عزؼبسح أٌُزجخ ٝرؼْ     

 طجبؽب ٝاُ٘ظق اُضبٓ٘خ اُغبػخ ٖٓ أثٞاثٜب أٌُزجخ ٝرلزؼ اُذٝس٣خ أٝ اُٞاؽذح اُ٘غخخ ٝأُشاعغ راد

 ثذٕٝ ا٩ؽ٬ع أٝ ا٩عزؼبسح ٣٫غٞص أٗٚ ًٔب اٗزٜبئخ ٝؽز٠ اُغبٓؼ٠ اُؼبّ ثذا٣خ ٓ٘ز اُشاثؼخ ٓغبءا ؽز٠

 .اُجطبهخ اُغبٓؼ٤خ

أُٞعٞدح  ا٩عزٔبسح ٨ٔ٣ٝ اُذساع٤خ اُجطبهخ ٣وذّ إٔ اُخبسع٤خ ا٩عزؼبسح ٣ش٣ذ ُزٟا اُطبُت ٝػ٠ِ     

 .اُخبسع٤خ ا٩عزؼبسح ثطبهخ ٣غزخشط صْ أٌُزجخ ٤ٓ٧ٖ ٣ٝوذٓٚ ثبُؼٔبٕ ٝاُخبطخ ثبٌُٔزجخ

 

 انطجٛخ: انخذيبد

 اُطج٤خ ثبُشئٕٞ خبص عٜبص عبٓؼخ ًَ ك٠ ٣٘شؤ كبٗٚ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ 114 ُِٔبدح ؽجوب

 اُغبٓؼخ ؽ٬ة ٓغزشل٤بد ٝرؼزجش ,أُخزِلخ ا٤ٌُِبد ُط٬ة اُؼ٬ط ٝرٞك٤ش اُظؾ٤خ ٣ز٠ُٞ اُشػب٣خ

 .اُغبٓؼخ ٓغِظ ٣ٝؼزٔذٛب شئٞٗٚ ر٘ظْ داخ٤ِخ ٫ئؾخ ُٚ ٣ٌٕٝٞ اُغٜبص ٛزا ٖٓ ٝؽذاد ٝؽذح

 انصحٗ انتأيٍٛ -أ

ػ٠ِ  ٝث٘بءا ثب٤ٌُِخ ُط٬ةا شئٕٞ اداسح ٖٓ اُظؾ٠ اُزؤ٤ٖٓ ثطبهخ ػ٠ِ اُؾظٍٞ ك٠ اُؾن ؽبُت ٌَُ

 أٓبّ ٤ًِخ اُط٬ث٤خ اُخذٓبد ٓغٔغ ٝٓوشٛب ثبُغبٓؼخ اُطِجخ ثٔغزشل٠ ٓغبٗب ٣ؼبُظ إٔ ٣ٌٖٔ اُجطبهخ ٛزٙ

 .اُزشث٤خ

 :اُظؾ٠ اُزؤ٤ٖٓ ثطبهخ ػ٠ِ اُؾظٍٞ ٤ًل٤خ

 .ُِطبُت شخظ٤خ طٞسح ٝرغ٤ِْ ثب٤ٌُِخ اُط٬ة شئٕٞ اداسح ا٠ُ اُزوذّ -1

 .)ٝاؽذح ٓشح رذكغ( هششب ٝأسثؼٕٞ ع٤٘خ ثٔجِؾ اُخض٣٘خ ا٣ظبٍ رغذ٣ذ  -2

 .اُط٬ة شئٕٞ ثبداسح أُخزض اُلشهخ ٓٞظق ٖٓ اُظؾ٤خ اُجطبهخ اُطبُت ٣زغِْ -3

 

 انحذٚذ انغكخ إشتشان -ة

 :ا٥ر٤خ اُخطٞاد ثبرجبع ٝرُي دساع٤خ كشهخ أٟ ك٠ ٝاؽذح ٓشح ٝرئدٟ

 .ُِطبُت خشخظ٤ طٞسح2 ػذد + اُؾذ٣ذ اُغٌخ ٤ٛئخ ٖٓ اعزٔبسح اؽؼبس -1

 .اُط٬ة شئٕٞ ثبداسح أُخزض اُلشهخ ٓٞظق ثٞاعطخ ا٩عزٔبسح ر٨ٔ -2

 .ا٩شزشاى ٛزا ػ٠ِ اُؾظٞا ششؽ اُذساع٤خ اُغشّٝ رغذد -3
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 : انشجبة سػبٚخ

 :٠ِ٣ ك٤ٔب دٝسٛب ٣زِخض اُشجبة ثشػب٣خ خبطخ اداسح ثب٤ٌُِخ رٞعذ

 انطالثٛخ انشػبٚخ  -أ

 :ؽش٣ن ػٖ ٝرزْ

اُؾٍِٞ  ا٣غبد ٝٓؾبُٝخ ٝدساع٤خ ٝٗلغ٤خ اعزٔبػ٤خ ٓش٬ٌد ٖٓ ةاُط٬ ٣ؼزشع ٓب دساعخ .1

 .٣ٞاعٜٜٞٗب اُز٣ٖ اُط٬ة ٓغ ُٜب أُ٘بعجخ

 ا٩عزٔبع اُزٌبكَ ط٘ذٝم ؽش٣ن ػٖ اهزظبد٣خ ٓش٬ٌد ٖٓ اُط٬ة ٓب٣ؼزشع ؽَ ٓؾبُٝخ .2

 .ا٤ٌُِخ ُط٬ةثب

 

 انطالثٛخ االَشطخ -ة

 ؽش٣ن ػٖ ٝرزْ

 ٤ٍٓٞ ٓغ رز٘بعت ٝك٤٘خ ٝصوبك٤خ ٝاعزٔبػ٤خ خس٣بػ٤ ٖٓ أُخزِلخ ٨ُٗشطخ خطخ ٝػغ .1

 .ٝسؿجبد اُط٬ة

ٖٓ  ٣وزشؽٚ ك٤ٔب ُٔغبػذرٚ ا٤ٌُِخ ؽ٬ة ٩رؾبد أُخزِلخ ا٧ٗشطخ ٓغب٫د ك٠ ٓششٝػبد روذ٣ْ .2

 .ا٤ٌُِخ ُط٬ة ٝخذٓبد أٗشطخ

 ٖٓ ٣ؼزشع ٓب ٝرز٤َُ ا٤ٌُِخ ؽ٬ة ارؾبد ٣وشٛب اُز٠ ا٧ٗشطخ ر٘ل٤ز ك٠ ا٣٩غبث٤خ أُؼبٝٗخ .3

 .أُ٘بعجخ ثبُظٞسح رخشط د ؽز٠ٓؼٞهب

 

 :ا٥ر٤خ ا٧ٛذاف رزؾون اُؼش٣ؼخ اُخطٞؽ ٛزح ؽش٣ن ٝػٖ

 ُٜب ا٬ُصٓخ ا٩ٌٓب٤ٗبد رٞك٤ش ؽش٣ن ػٖ اُط٬ة ٛٞا٣بد ر٤ٔ٘خ  -أ

   ٝرخِن ْٜٓ٘ خجشاد اُط٬ة ٣ٌغت ٓضٔش اٗزبع٠ ٗشبؽ ك٠ ٝر٘ظ٤ٔٚ اُط٬ة كشاؽ ٝهذ اعزضٔبس -ة

 .ٓغزٔؼْٜ دٓش٬ٌ رلْٜ ٣غزط٤ؼٕٞ هبدح     

 ٓؼغٌشاد( ؽش٣ن ػٖ ٝرُي اُط٬ة ث٤ٖ اُو٤بد٣خ اُشٝ ٝؿشط اُؼبٓخ اُخذٓخ سٝ رشغ٤غ -ط

 .).....-اُشؽ٬د -اُزشك٤ٜ٤خ أُؼغٌشاد -اُضوبك٤خ أُؼغٌشاد -اُؼبٓخ اُخذٓخ    

 .أعبرزرْٜ ٝث٤ٖ ث٤ْٜ٘ اُظِخ ٝرٞص٤ن اُط٬ة ث٤ٖ اُغبٓؼ٤خ ٝاُؾ٤بح اُضٓبُخ ػسٝ ثش -د

 .اُط٬ث٤خ ا٧ٗشطخ ٓخزِق ك٠ اُغبٓؼخ ٓغزٟٞ ػ٠ِ اُؤخ ٤ًِبد ٖٓ ٤ٌُِخا ٝرؼزجش   

 

 انطالة إتحبد 

 دسعخ ٤َُ٘ ثب٤ٌُِخ ٓو٤ذ٣ٖ ؽبُج٤ٖ اٗزخبة ؽش٣ن ػٖ ع٣ٞ٘ب ٤ٌُِِخ ؽ٬ة ارؾبد رش٤ٌَ ٣زْ

 .اُغزخ ا٩رؾبد ُغبٕ ٖٓ ُغ٘خ ٌَُ دساع٤خ ع٘خ ًَ ػٖ ا٩رؾبد ُشعّٞ ٝأُغذد٣ٖ اُجٌبُٞس٣ٞط

 إلتحبدا أْذاف- أ

 :ا٠ُ ٣ٜذف اُط٬ث٠ ا٩رؾبد كبٕ أُظش٣خ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ( 332 ُِٔبدح ) ٝؽجوب

 .اُط٬ة ث٤ٖ ٝاُٞؽ٠٘ اُو٠ٓٞ ٝاُٞػ٠ ٝا٧خ٬ه٤خ اُشٝؽ٤خ اُو٤ْ ر٤ٔ٘خ  -1

 آسائْٜ ػٖ ُِزؼج٤شأُغئٍٞ ُْٜ اُلشص ٝاربؽخ ٝٓٔبسعزٜب اُو٤بدح ػ٠ِ اُط٬ة رؼ٣ٞذ  -2
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 ٤ٛئخ اُزذس٣ظ أػؼبء ٝث٤ٖ ث٤ْٜ٘ اُشٝاثؾ ٝرٞص٤ن اُط٬ة ث٤ٖ اُغ٤ِٔخ ؼ٤خاُغبٓ ػاُشٝ ثش -3

 .ٝاُؼب٤ِٖٓ

 .ٝرشغ٤ؼٜب طوِٜب ٜٝٓبسارْٜ ٝهذسارْٜ اُط٬ة ٓٞاٛت اًزشبف  -4

 .اُط٬ث٤خ ا٧عش ر٣ٌٖٞ ٝرشغ٤غ ٗشش -5

 .أُغزٔغ خذٓخ ك٠ اُط٬ة ؽبهبد ٖٓ ٝا٩كبدح أُخزِلخ ا٧ٗشطخ ٝر٘ظ٤ْ ٗشش -6

 :انًصشٚخ انزبيؼبد تُظٛى لبٌَٕ يٍ (331)  نهًبدح طجمب اإلتحبد يزهظ بدإختصبص- ة

 .اُِغبٕ ٖٓ أُوذٓخ اُجشآظ ػٞء ك٠ ا٩رؾبد ع٤بعخ سعْ .1

 .ر٘ل٤زٛب ٝٓزبثؼخ أُخزِلخ ا٩رؾبد ٓغِظ ُغبٕ ػَٔ ثشآظ اػزٔبد .2

 .ُٝغبٗٚ ُِٔغِظ اُغ٣ٞ٘خ أُٞاصٗخ ٝٝػغ اُِغبٕ ػ٠ِ أُب٤ُخ ا٩ػزٔبداد رٞص٣غ .3

 زٔبد اُؾغبة اُخزب٢ٓ ُ٪رؾبد.اػ .4

 .اُغزخ ا٩رؾبد ُغبٕ ث٤ٖ اُؼَٔ ر٘غ٤ن- .5

 ثب٤ٌُِبد ا٧خشٟ اُط٬ث٤خ ٝا٩رؾبداد ا٩رؾبد ث٤ٖ اُؼ٬هخ رٞص٤ن .6

 .اُط٬ة أػؼبئٚ ث٤ٖ ٖٓ ا٩رؾبد ُٔغِظ ٓغبػذ ٝأ٤ٖٓ أ٤ٖٓ اٗزخبة .9

 ُغبٕ ك٠ ٩ٗزخبثبدا ُظؾخ ٣شزشؽ كبٗٚ أُظش٣خ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (332) ُِٔبدح ٝؽجوب

 رئعَ اُؼذد ٣ٌزَٔ ُْ كبرا ا٩ٗزخبة ؽن ُْٜ اُز٣ٖ اُط٬ة ٖٓ ا٧هَ ػ٠ِ % 51 ؽؼٞس ا٤ٌُِخ ؽ٬ة

 ؽؼٞس ا٩ٗزخبثبد ُظؾخ ٣شزشؽ اُؾبُخ ٛزٙ ٝك٠ ا٧ًضش ػ٠ِ أ٣بّ 3 ٓذٟ ك٠ آخش ُٔٞػذ ا٩ٗزخبثبد

 ُْ اُز٠ اُلشم ؽِجخ ًَ رٔض٤َ ذ٣غزجؼ أُشح ٛزح اُؼذد ٣ٌزَٔ ُْ كـزا اُ٘بخج٤ٖ ٖٓ ا٧هَ ػ٠ِ %20

 .ٗبخج٤ٜب ٣ٌزَٔ

 اإلتحبد تشكٛم- د

 ع٣ٞ٘ب اُط٬ة ارؾبد ٓغِظ ٣شٌَ كبٗٚ أُظش٣خ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (332) ُِٔبدح ٝؽجوب

 :ٓب٠ِ٣ ٝػؼ٣ٞخ اُزذس٣ظ ٤ٛئخ أػؼبء ٖٓ رُي ك٠ ٤٘٣جٚ ٖٓ أٝ ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ ثش٣بدح

 ػ٤ٔذ ٖٓ رؼ٤٤ٖ هشاس ثشؤْٜٗ ٣ظذس اُزذس٣ظ ٤ٛئخ أػؼبء ٖٓ ا٩رؾبد ٓغِظ ُغبٕ سٝاد -1

 .ع٣ٞ٘ب ا٤ٌُِخ

 ث٤ْٜ٘ ٖٓ أُغِظ أػؼبء اُط٬ة ٣ٝ٘زخت اُط٬ة ٖٓ ا٩رؾبد ٓغِظ ُغبٕ ٓغبػذٟ ٝأٓ٘بء أٓ٘بء -2

 ثب٤ٌُِخ اُشجبة ُشػب٣خ اُل٠٘ اُغٜبص سئ٤ظ أُغِظ اعزٔبػبد ٣ٝؾؼش ُِٔغِظ ٓغبػذا ٝأ٤ٓ٘ب أ٤ٓ٘ب

 . غِظأُ ُظ٘ذٝم أ٤ٓ٘ب ٣ٌٕٝٞ

 اإلتحبد نؼضٕٚخ نهتششح انتمذو ششٔط- د

 ُؼؼ٣ٞخ ُِزشش٤ؼ  ٣زوذّ ك٤ٖٔ ٣شزشؽ كبٗٚ أُظش٣خ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (332) ُِٔبدح ٝؽجوب

 :ا٥ر٤خ اُششٝؽ ك٤ٚ رزٞكش إٔ ا٩رؾبداد ٓغِظ ُغبٕ

 .اُؾغ٘خ ٝاُغٔؼخ اُو٣ْٞ ثبُخِن ٝٓزٔزؼب اُغ٘غ٤خ ٓظشٟ ٣ٌٕٞ إٔ  -1

 .ا٩رؾبد ُشعّٞ ٝٓغذدا ثلشهزٚ ٓغزغذ ظب٠ٓٗ ٣ٌٕٞ إٔ  -2

 .ك٤ٜب ٗلغٚ ٣ششؼ اُز٠ اُِغبٕ ػَٔ ٓغبٍ ك٠ ِٓؾٞظ ٗشبؽ رٝ ٣ٌٕٞ إٔ -3
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 ثؤؽذ ػؼ٣ٞخ ٝهق أٝ اعوبؽ روشس أٝ ُِؾش٣خ ٓو٤ذح ػوٞثخ ثؤٟ ػ٤ِٚ اُؾٌْ عجن هذ ٣ٌٕٞ أ٫ -4

 .ُغبٜٗب أٝ اُط٬ث٤خ ا٩رؾبداد

 اإلتحبد يُٓب انًشكم انهزبٌ 

 اُِغبٕ خ٬ٍ ٖٓ اُط٬ة ارؾبد ٓغِظ ٣ؼَٔ أُظش٣خ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (332) ٔبدحُِ ٝؽجوب

 :اُزب٤ُخ

 .ث٤ْٜ٘ ٝاُز٘غ٤ن ٗشبؽٜب ٝدػْ ثب٤ٌُِخ اُط٬ث٤خ ا٧عش رشغ٤غ ػ٠ِ ٝرؼَٔ :ا٧عش ُغ٘خ .1

 أُٞاٛت ٝرشغ٤غ اُط٬ة ث٤ٖ اُش٣بػ٤خ اُشٝ ثش ػ٠ِ ٝرؼَٔ :اُش٣بػ٠ اُ٘شبؽ ُغ٘خ .2

 .اُش٣بػ٤خ ٝأُٜشعبٗبد أُجبس٣بد ٝاهبٓخ اُش٣بػ٤خ اُلشم ٣ٖٝرٌٞ اُش٣بػ٤خ

 أُغبثوبد اهبٓخ ًٝزُي ٝاُضوبك٤خ ا٧دث٤خ اُطبهبد رشغ٤غ ػ٠ِ رؼَٔ :اُضوبك٠ اُ٘شبؽ ُغ٘خ .3

 .ٝا٧دث٤خ اُضوبك٤خ اُ٘شبؽبد ٖٓ اُخ.... اُضوبك٤خ ٝأُؾبػشاد اُ٘ذٝاد ٝاهبٓخ اُضوبك٤خ

 اهبٓخ ًزُي ٝرشغ٤ؼٜب ٝر٤ٔ٘زٜب اُط٬ة ث٤ٖ اُل٤٘خ ٛتأُٞا ٩ًزشبف :اُل٠٘ اُ٘شبؽ ُغ٘خ .4

 .ٝرشغ٤ؼْٜ اُط٬ة ٓٞاٛت ٩ظٜبس ٝاُؾل٬د اُل٤٘خ أُؼبسع

 ٝاُشؽ٬د ٝاُزذس٣ج٤خ اٌُشل٤خ أُؼغٌشاد ثز٘ظ٤ْ ٝروّٞ :اُؼبٓخ ٝاُخذٓبد اُغٞاُخ ُغ٘خ .5

 .اُؼبٓخ اُخذٓخ ٝٓششٝػبد اُخ٣ِٞخ

 اُط٬ة ث٤ٖ ا٩عزٔبػ٤خ اُشٝاثؾ ر٤ٔ٘خ ٠ِػ ٝرؼَٔ :ٝاُشؽ٬د ا٩عزٔبػ٠ اُ٘شبؽ ُغ٘خ .6

 اُشؽ٬د ٝر٘ظ٤ْ اعزٔبػ٤خ ٓغبثوبد ٩ٝهبٓخ اُزذس٣ظ ٤ٛئخ ٝأػؼبء اُط٬ة ث٤ٖ ًٝزُي

 .رش٣ٝؾ٤خ اعزٔبػ٤خ ٝٓؼغٌشاد

 انزبيؼخ طالة إتحبد- ٔ

ؽ٬ة  ارؾبد ٓغِظ عبٓؼخ ثٌَ ٣شٌَ كبٗٚ أُظش٣خ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (327) ُِٔبدح ٝؽجوب

اُغبٓؼخ  سئ٤ظ رُي ك٠ ٤٘٣جٚ ٖٓ أٝ ٝاُط٬ة اُزؼ٤ِْ ُشئٕٞ اُغبٓؼخ سئ٤ظ ٗبئت ثش٣بدح ٓؼخاُغب

 : ٖٓ ًَ ٝػؼ٣ٞخ

 .ثبُغبٓؼخ ٝأُؼبٛذ ا٤ٌُِبد ارؾبداد ٓغبُظ سٝاد .1

 .ثبُغبٓؼخ ٝأُؼبٛذ ا٤ٌُِبد ارؾبداد ُٔغبُظ أُغبػذ٣ٖ ٝا٧ٓ٘بء ا٧ٓ٘بء .2

أُغِظ  اعزٔبػبد ٣ٝؾؼش ُِٔغِظ ٓغبػذا أ٤ٓ٘بٝ أ٤ٓ٘ب ث٤ْٜ٘ ٖٓ أُغِظ أػؼبء اُط٬ة ٣ٝ٘زخت

ُشػب٣خ  اُل٠٘ ثبُغٜبص أُغِظ ث٘شبؽ أُخزظخ اُٞؽذاد ٝسإعبء اُشجبة ُشػب٣خ اُل٠٘ اُغٜبص سئ٤ظ

 . أُغِظ ُظ٘ٞم أ٤ٓ٘ب ثبُغبٓؼخ اُشجبة ُشػب٣خ اُل٠٘ اُغٜبص سئ٤ظ ٣ٌٕٝٞ ثبُغبٓؼخ اُشجبة

 :األَشطخ إللبيخ ػبيخ تؼهًٛبد- ط

 :كبٗٚ أُظش٣خ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (332) بدحُِٔ ٝؽجوب

 أٝ ع٤بع٠ أٝ كئٟٞ أعبط ػ٠ِ ثبعٔٚ أٝ ُغبٗٚ أٝ ا٩رؾبد ُٔغِظ ٗشبؽ أٟ ر٘ظ٤ْ ٣٫غٞص .1

 .ػوبئذٟ

اهبٓخ  ٖٓ اُط٬ث٠ اُ٘شبؽ ػ٠ِ اُغبٓؼخ سئ٤ظ ٗبئت أٝ ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ ٓٞاكوخ ػ٠ِ اُؾظٍٞ ٣غت .2

ا٤ٌُِخ  خبسط ٖٓ أُزؾذص٤ٖ دػٟٞ ٝػ٠ِ ُٔؼبسعا أٝ أُئرٔشاد أٝ أُؾبػشاد أٝ ُِ٘ذٝاد

 ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ. ٖٓ أُزؾذص٤ٖ ا٠ُ اُذػٟٞ رٞعٚ اُؾبُخ ٛزح ٝك٠
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ُِزوب٤ُذ  ٓخبُلب ٣ٌٕٞ ُِٔغِظ هشاس أٟ ا٣وبف ٬ًٝئْٜ أٝ اُؼ٤ٔذ أٝ اُ٘بئت أٝ اُغبٓؼخ ُشئ٤ظ ٣ؾن -3

 .ُٚ أصش ًَ ٣ٝٞهق اُغبٓؼ٤خ

 اإلرتًبػٗ انتكبفم صُذٔق 

 اُغبٓؼبد ُط٬ة ا٩عزٔبػ٠ اُزٌبكَ ط٘بد٣ن رٜذف اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (116) ُِٔبدح ٝؽجوب

 : ا٠ُ

 .هشٝع أٝ اعزٔبػ٤خ سػب٣خ أٝ رؤ٤ٖٓ ٖٓ أُخزِلخ ثظٞسٙ ُِط٬ة ا٩عزٔبػ٠ اُؼٔبٕ رؾو٤ن .1

 .ُِط٬ة اُخذٓبد ر٘ل٤ز ك٠ أُغبٛٔخ .2

 ك٠ اُٜبدة زٔشاسا٩ع ٝث٤ٖ ث٤ْٜ٘ ٝرؾٍٞ اُط٬ة رٞاعٚ اُز٠ أُشبًَ ؽَ ػ٠ِ اُؼَٔ .3

 .أُب٤ُخ دخُْٜٞ ػغض ثغجت دساعزْٜ          

ط٘ذٝم  ُِغبٓؼبد ا٧ػ٠ِ ثبُٔغِظ ٣٘شؤ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (119) ُِٔبدح ٝؽجوب  -4

 ٣ٌٕٝٞ ُٚ أُغزوِخ ا٩ػزجبس٣خ اُشخظ٤خ ُٚ رٌٕٞ اُغبٓؼبد ُط٬ة ا٩عزٔبػ٠ ُِزٌبكَ ٓشًضٟ

 : ٖٓ ًَ ٝػؼ٣ٞخ أُظش٣خ ُِغبٓؼبد ا٧ػ٠ِ غِظأُ سئ٤ظ ثشئبعخ ٣شٌَ اداسح ٓغِظ

 ٝاُط٬ة اُزؼ٤ِْ ُشئٕٞ اُغبٓؼبد سإعبء ٗٞاة  -أ

 ُِغبٓؼبد ا٧ػ٠ِ أُغِظ أ٤ٖٓ -ة

 اُظ٘ذٝم ثؤٛذاف ػِٜٔب ٣شرجؾ اُز٠ ا٤ُٜئبد ٓٔض٠ِ ٖٓ أػؼبء رغؼخ ٣٫زغبٝص ػذد -ط

 ا٧ػ٠ِ ُٔغِظا سئ٤ظ ٖٓ ثزؼ٤٤ْٜ٘ هشاس ٣ظذس ػِٔٚ ع٤ش ُؾغٖ ا٬ُص٤ٖٓ ٝاُخجشاء

 .أ٤ٓ٘بُِظ٘ذٝم ُِغبٓؼبد ا٧ػ٠ِ أُغِظ أ٤ٖٓ ٣ٌٕٝٞ .ُِزغذ٣ذ هبثِخ ع٘ز٤ٖ ُٔذح ُِغبٓؼبد

 

ُوبٕٗٞ  اُخبػؼخ اُغبٓؼبد ٖٓ عبٓؼخ ًَ ك٠ ٣٘شؤ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (121) ُِٔبدح ٝؽجوب     

 ٗبئت سئ٤ظ ثشئبعخ سرٚادا ٓغِظ ٣ٝشٌَ .ُِغبٓؼخ ا٩عزٔبػ٠ ُِزٌبكَ كشػ٠ ط٘ذٝم اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ

 ع٣ٞ٘ب ٓغِظ اُغزٔؼخ ٣خزبسٛٔب ا٤ٌُِبد ػٔذاء ٖٓ اص٤ٖ٘ ٝػؼ٣ٞخ ٝاُط٬ة اُزؼ٤ِْ ُشئٕٞ اُغبٓؼخ

 ثزؾو٤ن أُغِظ ٛزا ٣ٝخزض .ُِظ٘ذٝم أ٤ٓ٘ب ٣ٌٕٝٞ ثبُغبٓؼخ اُشجبة ُشػب٣خ اُل٠٘ اُغٜبص ٝسئ٤ظ

 ؽغبثبرٚ ٝاػزٔبد اُغ٣ٞ٘خ ماُظ٘ذٝ ٓٞاصٗخ ٣ٝٞػغ أُؼٜذ أٝ ا٤ٌُِخ ُط٬ة ا٩عزٔبػ٠ اُزٌبكَ

 .اُغ٣ٞ٘خ اُخزب٤ٓخ

 

 :ثب٥ر٠ اُظ٘ذٝم اداسح ٓغِظ ٣ٝخزض

 .ثبُغبٓؼخ اُظ٘ذٝم أٛذاف رؾو٤ن ػ٠ِ اُؼَٔ .1

ػ٠ِ  ُِط٬ة ا٩عزٔبػ٠ اُزٌبكَ ٧ؿشاع ُِغبٓؼخ رزٞاكش اُز٠ أُٞاسد ٖٓ ا٩ػبٗبد رٞص٣غ .2

 .ٝٓؼبٛذٛب اُغبٓؼخ ٤ًِبد

 ٓغزٟٞ ػ٠ِ رزْ إٔ ا٩داسح ٓغِظ ٣وشس اُز٠ ُغبٓؼخا ُط٬ة ا٩عزٔبػ٤خ اُخذٓبد ر٘ل٤ز .3

 .ثبُغبٓؼخ ٓشًضٟ

 .ا٤ُٚ رٞعٚ اُز٠ ٝاُٞطب٣ب ٝاُٜجبد ا٩ػبٗبد هجٍٞ .4

 .اُخزب٤ٓخ اُغ٣ٞ٘خ ؽغبثبرٚ ٝاػزٔبد اُغ٣ٞ٘خ اُظ٘ذٝم ٓٞاصٗخ ٝػغ .5
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 :ٖٓ اُظ٘ذٝم ٓٞاسد ٝرزٌٕٞ

 اُظ٘ذٝم ُٜزا رخظض اُز٠ ا٩ػبٗبد .1

 داسرٚا ٓغِظ ٣وجِٜب اُز٠ اُزجشػبد .2

 .ٝٝؽذارٜب اُغبٓؼخ ٓشاكن ٝعبئش ٝاُ٘ٞادٟ أُوبطق ٝاعزخذاّ رؤع٤ش ٖٓ ا٣٩شاداد ؽظ٤ِخ .3

 .اُظ٘ذٝم ُظبُؼ روبّ اُز٠ ٝأُؼبسع ٝأُٜشعبٗبد اُؾل٬د ا٣شاداد طبك٠. 4

 .اُظ٘ذٝم ٛزا ٧ؿشاع أخشٟ ٓظبدس ٖٓ رؤر٠ اُز٠ أُٞاسد عبئش.5

 

ُوبٕٗٞ  اُخبػؼخ ثبُغبٓؼخ ٓؼٜذ أٝ ٤ًِخ ثٌَ ٣٘شؤ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (112) ُِٔبدح ٝؽجوب     

اداسرٚ  ٓغِظ ٣ٝشٌَ .أُؼٜذ أٝ ا٤ٌُِخ ُط٬ة ا٩عزٔبػ٠ ُِزٌبكَ كشػ٠ ط٘ذٝم اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ

اُزذس٣ظ  ٤ٛئخ أػؼبء ٖٓ اص٤ٖ٘ ٝػؼ٣ٞخ ٝاُط٬ة اُزؼ٤ِْ ُشئٕٞ أُؼٜذ أٝ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ ثشئبعخ

 أُؼٜذ ٣ٌٕٝٞ أٝ ثب٤ٌُِخ اُشجبة ُشػب٣خ اُل٠٘ اُغٜبص ٝسئ٤ظ ع٣ٞ٘ب ذأُؼٜ أٝ ا٤ٌُِخ ٓغِظ ٣خزبسٛٔب

 أُؼٜذ أٝ ا٤ٌُِخ ؽ٬ة ارؾبد ٓغِظ أ٤ٖٓ ٝاُطبُت ُِظ٘ذٝم أ٤ٓ٘ب

 

 ا٩عزٔبػ٠ اُزٌبكَ ط٘بد٣ن اداساد ٓغبُظ رؼغ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (122) ُِٔبدح ٝؽجوب      

 ٓغِظ سئ٤ظ رٞهغ ٖٓ ثش٤ٌبد اُظشف ٣ٌٕٝٞ .ؼبٓخاُ ع٤بعزٜب ؽذٝد ك٠ أؿشاػٜب ُزؾو٤ن ػٞاثؾ

   اُظ٘ذٝم. ٝأ٤ٖٓ  (صب٤ٗب(  اُؾغبثبد ػبّ ٓذ٣ش  )أ٫ٝ ( رٞه٤ؼب اُظ٘ذٝم اداسح

 ٌانزبيؼٛخ انًذ  

 أُذٕ رؼزجش 2006 ك٠ اُظبدس اُز٘ل٤ز٣خ ٫ٝئؾزخ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (112) ُِٔبدح ٝؽجوب

 عبٓؼخ ثٌَ اُغبٓؼ٤خ أُذٕ ػ٠ِ ا٩ششاف ٣ٝز٠ُٞ ُٜب بثؼخاُز اُغبٓؼخ ٝؽذاد ٖٓ ٝؽذح اُغبٓؼ٤خ

 :ٝػؼ٣ٞخ ٝاُط٬ة اُزؼ٤ِْ ُشئٕٞ اُغبٓؼخ سئ٤ظ ٗبئت ثشئبعخ ٣ئُق ٓغِظ

 .اُغبٓؼخ أ٤ٖٓ .1

 ثبُغبٓؼخ أُغبػذ٣ٖ ا٧عبرزح أٝ ا٧عبرزح ٖٓ ع٣ٞ٘ب اُغبٓؼخ ٓغِظ ٣خزبسٛٔب ػؼ٤٣ٖٞ .2

 ثبُغبٓؼخ اُطج٠ اُغٜبص سئ٤ظ .3

 ٬ةاُط سػب٣خ عٜبص سئ٤ظ .4

 اُغبٓؼ٤خ أُذٕ عٜبص سئ٤ظ .5

 اُغبٓؼخ ؽ٬ة ارؾبد أ٤ٖٓ .6

 ػٖ ؽش٣ن ع٣ٞ٘ب ثٜب أُو٤ٕٔٞ اُط٬ة ٣٘زخجٜٔب اُغبٓؼ٤خ ثبُٔذٕ أُو٤ٔ٤ٖ اُط٬ة ٖٓ اص٤ٖ٘ .9

 .اُغشٟ ا٩هزشاع

    ا٩داسح ٝظبئلْٜ ٓغِظ أػؼبء ٣ٝئدٟ اُغبٓؼ٤خ أُذٕ عٜبص سئ٤ظ أُغِظ أٓبٗخ ٣ٝز٠ُٞ  -2

 .ٓوبثَ دٕٝ      

 .اُغبٓؼخ سئ٤ظ ٖٓ هشاس ثزؼ٤ْٜ٘ ٣ظذس اُغبٓؼخ خبسط ٖٓ أػؼبء ص٬صخ  -7
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 اُذاخ٤ِخ اُز٠ ا٬ُئؾخ ٝٓششٝع ُِٔذ٣٘خ اُؼبٓخ اُغ٤بعخ ثبهزشا اُغبٓؼ٤خ أُذ٣٘خ ٓغِظ ٣ٝخزض       

 ٓغِظ ثٜب ٣ٝؼزٔذ أُو٤ٔ٤ٖ ُِط٬ة اُزؤد٣ت ٝٗظبّ ا٩هبٓخ ٝٗظبّ اُوجٍٞ ٝاعشاءاد ششٝؽ رزؼٖٔ

 ثوشاس ُِط٬ة ٝعجخ اُزـز٣خ ٝٓوبثَ أُذ٣٘خ ك٠ ُ٪هبٓخ اُشٜشٟ أُوبثَ ٣ٝؾذد .ا٬ُئؾخ زحٛ اُغبٓؼخ

 .أُخزض اُغبٓؼخ ٓغِظ سأٟ اخز ثؼذ ُِغبٓؼبد ا٧ػ٠ِ أُغِظ ٖٓ

 

 انطالة يغبءنخ َظبو 

 ُْٜ ٝأُشخض ٝأُ٘زغجٕٞ أُو٤ذٕٝ اُط٬ة كبٕ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (123) ُِٔبدح ؽجوب       

 ُِٔبدح ٝؽجوب .ثؼذ ك٤ٔب أُج٤ٖ اُزؤد٣ج٠ ُِ٘ظبّ خبػؼٕٞ ٝأُغزٔؼٕٞ اُخبسط ٖٓ ا٩ٓزؾبٕ ثزؤد٣خ

 اُغبٓؼ٤خ ٝاُزوب٤ُذ ٝاُِٞائؼ ثبُوٞا٤ٖٗ اخ٬ٍ رؤد٣جٚ ٓخبُلخ ٣ؼزجش اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ( 124)

 :ا٧خض ٝػ٠ِ)

 .اُغبٓؼ٤خ أُ٘شآد أٝ ا٤ٌُِخ ث٘ظبّ أُخِخ ا٧ػٔبٍ .1

 ٝأُؾبػشاد اُذسٝط ؽؼٞس ػٖ أُذثش ا٩ٓز٘بع أٝ ػ٤ِٚ اُزؾش٣غ اٝ اعخاُذس رؼط٤َ .2

 ثبُٔٞاظجخ ػ٤ِٜب. اُِٞائؼ روؼ٠ اُز٠ ا٧خشٟ اُغبٓؼ٤خ ٝا٫ػٔبٍ

 أٝ اُغبٓؼخ داخَ اُغِٞى ع٤ش ثؾغٖ ٓخَ أٝ ٝاٌُشآخ اُششف ٓغ ٣ز٘بك٠ كؼَ ًَ .3

 .خبسعٜب

 .ك٤ٚ ششٝع أٝ آزؾبٕ أٟ ٠ك ؿش ًَٝ ُٚ ا٬ُصّ اُٜذٝء أٝ ا٩ٓزؾبٕ ث٘ظبّ اخ٬ٍ ًَ .4

 .رجذ٣ذٛب أٝ اُغبٓؼ٤خ اٌُزت أٝ أُٞاد أٝ ٝا٧عٜضح ُِٔ٘شآد ار٬ف ًَ .5

 اُغِطبد ٖٓ عبثن رشخ٤ض ثذٕٝ ك٤ٜب ا٩شزشاى أٝ اُغبٓؼخ داخَ ُِغٔؼ٤بد ر٘ظ٤ْ ًَ .6

 .أُخزظخ اُغبٓؼ٤خ

 رشخ٤ض ثذٕٝ رٞه٤ؼبد عٔغ أٝ ثب٤ٌُِبد طٞسح ثؤ٣خ ؽبئؾ عشائذ اطذاس أٝ اُ٘ششاد رٞص٣غ .9

 .أُخزظخ اُغبٓؼ٤خ اُغِطبد ٖٓ عبثن

 أٝ اُؼبّ ُِ٘ظبّ ٓخبُلخ ٓظبٛشاد ك٠ ا٩شزشاى أٝ اُغبٓؼ٤خ أُجب٠ٗ داخَ ا٩ػزظبّ .2

 .ا٥داة

 اُؼ٤ٔذ ٣خشعٚ رِجظ ؽبُخ ك٠ ٣ٝؼجؾ ك٤ٚ ششٝػب أٝ ٩ٓزؾبٕ ك٠ ؿشب ٣شرٌت ؽبُت ًَ إٔ ًٔب       

 ساعجب اُطبُت ٣ٝؼزجش أُٞاد ثبه٠ ك٠ ا٩ٓزؾبٕ خٍٞد ٖٓ ٣ٝؾشّ ا٩ٓزؾبٕ ُغ٘خ ٖٓ ػ٘ٚ ٣٘ٞة ٖٓ أٝ

 .اُزؤد٣ت ٓغِظ ا٠ُ ٣ٝؾبٍ ا٩ٓزؾبٕ ٛزا ٓٞاد ع٤ٔغ ك٠

 ػ٤ِٚ ٣ٝزشرت ا٤ٌُِخ ٓغِظ أٝ اُزؤد٣ت ٓغِظ ٖٓ ثوشاس ا٩ٓزؾبٕ ك٤جطَ ا٧خشٟ ا٧ؽٞاٍ ك٠ أٓب

 ُِٔبدح ٝؽجوب د٣ج٤خاُزؤ ٝاُؼوٞثبد اُـش ًشق هجَ ُِطبُت ٓ٘ؾذ هذ ًبٗذ ارا اُؼ٤ِٔخ اُذسعخ ثط٬ٕ

 : ٠ٛ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (126)

 .ًزبثخ أٝ شل٤ٜب اُز٘ج٤خ .1

 ا٩ٗزاس .2

 .اُط٬ث٤خ اُخذٓبد ثؼغ ٖٓ اُؾشٓبٕ .3

 .شٜشا ٫رغبٝص ُٔذح أُوشساد أؽذ دسٝط ؽؼٞس ٖٓ اُؾشٓبٕ .4
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 .شٜشا ٫رغبٝص ُٔذح ا٤ٌُِخ ٖٓ اُلظَ .5

 .أًضش أٝ ٓوشس ك٠ ا٩ٓزؾبٕ ٖٓ اُؾشٓبٕ .6

 .أًضش أٝ ٓوشس ك٠ اُطبُت آزؾبٕ اُـبء .9

 دساع٤ب كظ٬ ٫رغبٝص ُٔذح ا٤ٌُِخ ٖٓ اُلظَ .2

 .أًضش أٝ ٝاؽذ دساع٠ كظَ ك٠ ا٩ٓزؾبٕ ٖٓ اُؾشٓبٕ - .7

 دساع٠ أٝ اًضش. ُلظَ اُذًزٞساٙ أٝ ُِٔبع٤غز٤ش اُو٤ذ ٖٓ اُطبُت ؽشٓبٕ -11

 كظَ حُٔذ شٜش٣ٖ ٫رزغبٝص ُٔذح اُذًزٞساح أٝ أُبع٤غز٤ش ُذسعخ اُطبُت ه٤ذ ٝهق-11

 .دساع٠

 .دساع٠ كظَ ػٖ رض٣ذ ُٔذح ا٤ٌُِخ ٖٓ اُلظَ  -12         

 ا٧خشٟ. اُغبٓؼبد ا٠ُ اُلظَ هشاس ٣ٝجِؾ اُغبٓؼخ ٖٓ اُٜ٘بئ٠ اُلظَ -13         

 

 ٓظش عٜٔٞس٣خ عبٓؼبد ك٠ ا٩ٓزؾبٕ ا٠ُ اُزوذّ أٝ ُِو٤ذ اُطبُت ط٬ؽ٤خ ػذّ ػ٤ِٚ ٣ٝزشرت      

 ا٠ُ اُوشاس اث٬ؽ ٣ٝغت ا٤ٌُِخ داخَ اُزؤد٣ج٤خ ثبُؼوٞثخ اُظبدس اُوشاس ٕثبػ٬ ا٧ٓش ٣ٝغٞص .اُؼشث٤خ

 .اُطبُت ِٓق ك٠ اُشلٟٞ اُز٘ج٤ٚ ػذا اُزؤد٣ج٤خ ثبُؼوٞثبد اُظبدسح اُوشاساد ٝرؾلع اُطبُت أٓش ٠ُٝ

 ػ٠ِ ع٘ٞاد ص٬س ٓؼ٠ ثؼذ اُٜ٘بئ٠ ثبُلظَ اُظبدس اُوشاس ك٠ اُ٘ظش ٣ؼ٤ذ إ اُغبٓؼخ ُٝٔغِظ

 .اُوشاس طذٝس بس٣خر ٖٓ ا٫هَ

 

 :٠ٛ اُؼوٞثبد ثزٞه٤غ أُخزظخ ا٤ُٜئبد كبٕ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (129) ُِٔبدح ٝؽجوب     

 أُبدح اُغبثوخ ك٠ أُج٤٘خ ا٠ُٝ٧ ا٧سثغ اُؼوٞثبد رٞه٤غ ُْٜٝ أُغبػذ٣ٖ ٝا٫عبرزح ا٧عبرزح .1

 .أُخزِلخ اُغبٓؼ٤خ ٝا٧ٗشطخ ٝأُؾبػشاد اُذسٝط أص٘بء اُط٬ة ٖٓ ٣وغ ػٔب

ؽذٝس  ؽبُخ ٝك٠ اُغبثوخ أُبدح ك٠ أُج٤٘خ ا٠ُٝ٧ اُضٔب٠ٗ اُؼوٞثبد رٞه٤غ ُٝٚ ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ .2

 ا٩ٓزؾبٕ ٣ٌٕٞ أٝ اُذساعخ اٗزظبّ ػذّ ٓ٘ٚ ٣خش٠ أٝ ػ٘ٚ ٣زغجت ثبُ٘ظبّ اخ٬ٍ أٝ اػطشاة

 ٬ٍا٧ٓش خ ٣ؼشع إٔ ػ٠ِ اُغبثوخ أُبدح ك٠ أُج٤٘خ اُؼوٞثبد ع٤ٔغ رٞه٤غ ا٤ٌُِخ ُؼ٤ٔذ

 ٖٓ ثبُلظَ اُٜ٘بئ٠ اُؼوٞثخ ًبٗذ ارا اُزؤد٣ت ٓغِظ ػ٠ِ اُؼوٞثخ رٞه٤غ ربس٣خ ٖٓ أعجٞػ٤ٖ

 رؤ٤٣ذ ك٠ ٝرُي ُِ٘ظش اُؼوٞثبد ٖٓ رُي ؿ٤ش ا٠ُ ثبُ٘غجخ اُغبٓؼخ سئ٤ظ ٝػ٠ِ .اُغبٓؼخ

 .رؼذ٣ِٜب أٝ اُـبئٜب أٝ اُؼوٞثخ

 ا٧خ٤شح ٝرُي اُؼوٞثخ ػذا ثوخاُغب أُبدح ك٠ أُج٤٘خ اُؼوٞثبد ع٤ٔغ رٞه٤غ ُٝٚ اُغبٓؼخ سئ٤ظ .3

 دخٍٞ ؽشّ ٖٓ اُزؤد٣ت ٓغِظ ا٠ُ أُؾبٍ اُطبُت ٣ٔ٘غ إٔ ُٝٚ ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ سأٟ أخز ثؼذ

 .ُٔؾبًٔزٚ أُؾذد ا٤ُّٞ ؽز٠ اُغبٓؼخ

اُغبٓؼبد  ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ (122) ُِٔبدح ٝؽجوب اُؼوٞثبد ع٤ٔغ رٞه٤غ ُٝٚ اُزؤد٣ت ٓغِظ .4

ثؼذ  ا٫ (126) أُبدح ٖٓ ٝٓبثؼذٙ اُخبٓظ اُج٘ذ ك٠ اُٞاسدح اُؼوٞثبد ٖٓ ػوٞثخ ٫رٞهغ

 أُٞػذ أُؾذد ك٠ ٣ؾؼش ُْ كبرا ا٤ُٚ ٓ٘غٞة ٛٞ ك٤ٔب أهٞاُٚ ٝعٔبع ًزبثخ اُطبُت ٓغ اُزؾو٤ن

  .ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ ٣٘زذثٚ ٖٓ اُزؾو٤ن ٣ٝز٠ُٞ أهٞاُٚ عٔبع ك٠ ؽوٚ عوؾ ُِزؾو٤ن

 



  

 

 

 إدساح انجشايذ انُٕػٛخ انزذٚذح 

 

37 

 

 .اُزؤد٣ت ٓغِظ ك٠ ػؼٞا ٣ٌٕٞ إٔ اُطبُت ٓغ ُِزؾو٤ن أُ٘زذة اُزذس٣ظ ٤ٛئخ ُؼؼٞ ٣غٞص ٫ٝ      

 أُخزظخ ا٤ُٜئبد ٖٓ رظذس اُز٠ اُوشاساد كبٕ اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ٖٓ( 127) ُِٔبدح ٝؽجوب

 اُوشاس ك٠ أُؼبسػخ رغٞص رُي ٝٓغ ٜٗبئ٤خ رٌٕٞ( 129) ُِٔبدح ٝكوب اُزؤد٣ج٤خ اُؼوٞثبد ثزٞه٤غ

أٓشٙ  ٠ُٝ أٝ اُطبُت ا٠ُ اػ٬ٗٚ ربس٣خ ٖٓ أعجٞع خ٬ٍ ٝرُي اُزؤد٣ت ٓغِظ ٖٓ ؿ٤بث٤ب اُظبدس

 ٝرخِق أٓشٙ ٠ُٝ أٝ اُطبُت شخض ا٠ُ أػِٖ هذ اُؾؼٞس ؽِت ًبٕ ارا ؽؼٞس٣ب اُوشاس ٣ٝؼزجش

  .ٓوجٍٞ ػزس ثـ٤ش اُؾؼٞس ػٖ اُطبُت

 

 ٣ٞٓب ػشش خٔغخ خ٬ٍ اُغبٓؼخ سئ٤ظ ا٠ُ ٣وذٓٚ ثطِت اُزؤد٣ت هشاس ٖٓ اُزظِْ ُِطبُت ٣ٝغٞص        

 ُِ٘ظش اُغبٓؼخ ٓغِظ ػ٠ِ رظِٔبد ٖٓ ا٤ُٚ ٓب٣وذّ اُغبٓؼخ سئ٤ظ ٣ٝؼشع ثبُوشاس اث٬ؿخ ربس٣خ ٖٓ

 .ك٤ٜب

 

 ػبيخ إسشبداد 

 .اُذساع٤خ اُشعّٞ ٝٓغذدا ا٤ٌُِخ ٌُبس٤ٗخ ؽب٬ٓ ًبٕ ارا ا٫ ا٤ٌُِخ داخَ اُطبُت ثذخٍٞ ٣٫غٔؼ .1

 %. ٠ٛٝ ؼٞسُِؾ أُوشسح اُ٘غجخ ٣غزٞك٠ ُْ ؽبُت ًَ اُؼبّ أخش آزؾبٗبد دخٍٞ ٖٓ ٣ؾشّ .2
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 ٖٓ ٓٞهلٚ ٣ضجذ ٓب ٣وذّ ٓبُْ ع٘خ 22 عجزٔجش أٍٝ ع٘ٚ ثِؾ ارا أُغزغذ اُطبُت ٣٫و٤ذ .3

 .اُزغ٤٘ذ

 .أُ٘بعت اُضٟ اسرذاء ٣ٝشاػ٠ ثبُغِجبة ا٤ٌُِخ ثذخٍٞ ؽبُت ٧ٟ ػٓغٔٞ ؿ٤ش .4

 اُغِٞط سهْ أُزؼٔ٘خ اُغبٓؼ٤خ اُجطبهخ دٕٝ ا٩ٓزؾب٤ٗخ اُِغبٕ ٓوبس داخَ اُزٞاعذ ػذّ .5

 .ا٩ٓزؾبٕ ُغ٘خ ٌٕٝٓب

 ٝأُخبُلخ ا٩ٓزؾبٕ ُغبٕ داخَ اُزاًشح راد أُجشٓغخ اُؾبعجخ ا٫٥د اططؾبة ػذّ .6

 . اُزؤدث٤جخ ُِٔغبءُخ ٓشرٌجٜب رؼشع ؿش ؽبُخ رؼزجش ُزُي

 ُغبٕ داخَ ثـ٤شٛب أٝ ثبُٔبدح رزؼِن ٌٓزٞثخ ٓزؼِوبد ٝأ٣خ ٝأُزًشاد اٌُزت اططؾبة ػذّ .9

 .ا٩ٓزؾبٕ

 ٖٓ أُخبُق ٣ٝٔ٘غ ده٤وخ ػششح خٔظ ٖٓ أًضش ا٩ٓزؾبٕ ثذا٣خ ٓٞػذ ػٖ اُزؤخ٤ش ػذّ .2

 .ا٩ٓزؾبٕ

 ٝث٤بٗبد ا٩عبثبد ثٌشاعبد أُِظن كوؾ ُزُي أُؼذ اُشش٣ؾ ػ٠ِ اُطبُت ث٤بٗبد رذٕٝ .7

 .ا٩عبثخ ًشاعخ ػ٠ِ أُٞػؾخ ٝاُشؼجخ اُذساع٤خ ٝاُغ٘خ ا٩ٓزؾبٕ ٝربس٣خ أُبدح

 .ٕا٩ٓزؾب ٓوبس داخَ ص٤َٓ أٟ ٓغ اُزؾذس ػذّ .11

 ًٝزُي ا٧هَ ػ٠ِ اُٞهذ ٗظق ٓؼ٠ هجَ ا٩ٓزؾبٕ ُغبٕ ٓوبس ٖٓ ثبُخشٝط ٣٫غٔؼ .11

 اعز٬ّ ُؼ٤ِٔخ ر٘ظ٤ٔب ا٩ٓزؾبٕ ٖٓ ا٧خ٤شح ده٤وخ ػشش اُخٔغخ خ٬ٍ ثبُخشٝط ٣٫غٔؼ .12

 .ا٩عبثخ ًشاعبد

 

 انمٛذ ٔلف ضٕاثظ 

 :عٛبعٛب ػهٛٓى انًتحفظ انطالة .2

 .ػْٜ٘ ا٩كشاط ٣زْ ؽز٠ ع٤بع٤ب ػ٤ِْٜ لعأُؾ ُِط٬ة ثبُ٘غجخ اُو٤ذ ٝهق ٓذح كزؼ ٣غٞص
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 :يضيُخ ٔػصجٛخ َفغٛخ ثأيشاض ٗانًشض انطالة .1

 ؽز٠ ٓضٓ٘خ ٝػظج٤خ ٗلغ٤خ ثؤٓشاع أُشػ٠ ُِط٬ة ثبُ٘غجخ اُو٤ذ ٝهق ٓذح كزؼ ٣غٞص

 ٣غزِضّ اُزٟ اُط٣َٞ أُشع أٝ أُؾذد أُٞػذ ك٠ اُو٤ذ ٝهق ؽِت ٣وذٓٞا إٔ ػ٠ِ شلبئْٜ ٣زْ

 .أًضش أٝ ع٠دسا ػبّ ُٔذح ػ٬عب

 :انتزُٛذ .3

 ك٠ اُو٤ذ ٝهق ؽِت ٣وذّ إٔ ػ٠ِ اُزغ٤٘ذ ٓذح اٗزٜبء ؽز٠ ُِٔغ٘ذ٣ٖ ثبُ٘غجخ اُو٤ذ ٝهق ٣غٞص

 ُِخذٓخ ا٩عزذػبء( ثبُٔغز٘ذاد ٓظؾٞثب ػبّ ًَ ٖٓ د٣غٔجش 31 ؿب٣زٚ ٓٞػذ

 .)أُغِؾخ ُِوٞاد ٝا٩ؽز٤بؽ٠

 :ٔانخبَٗ األٔل انجُذٍٚ فٗ انًحذدٍٚ غٛش يٍ األخشٖ انحبالد .4

 ه٤ذ ٝهق ٓشاد ص٬س :اُطلَ سػب٣خ 

 ه٤ذ ٝهق ٓشاد ص٬س :اُٞاُذ٣ٖ سػب٣خ  

 ثبُخبسط ٣ؼَٔ اُزٟ اُضٝط ٓشاكوخ  

 ُِغلش اُو٤ذ ٝهق  

 هٜش٣خ ٧عجبة ث٬دْٛ ٖٓ اُٞاكذ٣ٖ اُط٬ة ٝطٍٞ ٝرؤخش ثب٤ٌُِخ اُط٬ة هجٍٞ رؤخش . 
 سكغٖٓ ًَ ػبّ ٝا٫  12/ 31 أهظ٠ ًٝؾذ اُذساعخ اُؼبّ ثذا٣خ ك٠ اُو٤ذ ٝهق ؽِت روذ٣ْ ٣ٝزؼ٤ٖ

 .ثبُغبٓؼخ ٝاُط٬ة اُزؼ٤ِْ شئٕٞ ٓغِظ هجَ ٖٓ أُؾذد أُٞػذ ثؼذ اُزؼ٤٤ٖ

 

 اإليتحبٌ دخٕل ػذو ػٍ اإلػتزاس ضٕاثظ
 :أُشػ٤خ ا٧ػزاس- أ

 ,ثبُغبٓؼخ اُطج٤خ ثب٩داسح اُطج٤خ اُِغ٘خ اخزظبص ٖٓ أُشػ٤خ ا٧ػزاس ك٠ اُ٘ظش ٣ٌٕٞ .1

 اُز٠ اُؾب٫د ك٠ اُطِجخ ٓغزشل٠ أٝ اُغبٓؼ٠ ثبُٔغزشل٠ ٤٤ٖا٧خظبئ اعزشبسح ُِغ٘خ ٣ٝغٞص

 ُغ٘خ ػ٠ِ اُطج٤خ ا٩داسح ثٔؼشكخ كزؼشع اُ٘لغ٤خ ٨ُٓشاع ٝثبُ٘غجخ. اعزشبسح ا٠ُ رؾزبط

 ػ٠ِ ٝرؼشع .ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ ٣خزبسٛب اُطت ث٤ٌِخ اُزذس٣ظ ٤ٛئخ أػؼبء ٖٓ ٓشٌِخ ص٬ص٤خ

 ٓغزشل٤بد أٝ أُشًض٣خ أٝ اُؼبٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ دأُغزشل٤ب ػٖ اُظبدسح اُطج٤خ اُشٜبداد اُِغ٘خ

 ٖٓ ػ٤ِٜب ٓٞهؼب ٣ٌٕٞ أٝ أُغزشل٠ اعْ اُشٜبدح رؾَٔ إٔ ٣ٝغت اُؼبٓخ اُظؾ٤خ أُئعغبد

 اُٞاسدح اُطج٤خ اُشٜبداد اُِغ٘خ ػ٠ِ رؼشع ًٔب .ٝرخظظٚ اعٔٚ ث٤بٕ ٓغ أُؼبُظ اُطج٤ت

 ٣ؼزذ ٫ٝ .ٝعذ ارا جٜبٝؽج٤ أُظش٣خ اُو٘ظ٤ِخ ٖٓ ٓؼزٔذح رٌٕٞ إٔ ثششؽ اُخبسط ٖٓ

 .اُخبطخ أُغزشل٤بد أٝ ا٧ؽجبء ػٖ اُظبدسح اُطج٤خ ثبُشٜبداد

 ٤ٓٞ٣ٖ خ٬ٍ أٝ أص٘بء أٝ ا٩ٓزؾبٕ ثذء هجَ ا٩ٓزؾبٕ دخٍٞ ػذّ ػٖ ا٩ػززاس ؽِت ٣وذّ .2

 ػ٤ٔذ ثبعْ اُطِت ٣ٝوذّ اُزبس٣خ ٛزا ثؼذ ٣وذّ ؽِت أٟ ا٠ُ ٣ِزلذ ٫ٝ .ربس٣خٚ ٖٓ ا٧ًضش ػ٠ِ

 ثؼِْ أُظؾٞة أُغغَ ثبُجش٣ذ ا٤ٌُِخ ا٠ُ ٣شعَ أٝ ا٤ٌُِخ ثؤسش٤ق ثب٤ُذ آب ع٣ٝٞد ا٤ٌُِخ

 .اُطش٣و٤زٖ ٛبر٤ٖ ثـ٤ش ؽِت أٟ ا٠ُ ٣ِزلذ ٫ٝ اُٞطٍٞ

 ا٠ُ ثبُزوذّ اُطبُت ثبخطبس ا٤ُٜب اُطِت ٝطٍٞ كٞس ثب٤ٌُِخ اُط٬ة شئٕٞ اداسح روّٞ .3

 .ثزُي اُطج٤خ ا٩داسح رارٚ ا٤ُّٞ ك٠ رخطش ًٔب اُطج٤خ ا٩داسح         
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 ُٝغبٕ اُط٬ة شئٕٞ ٝاخطبس ػٜ٘ب اُطج٠ اُزوش٣ش ٝٝػغ أُشػ٤خ ا٧ػزاس ك٠ اُجذ ٣غت .4

 ثٞهذ ا٩ٓزؾبٗبد ٗزبئظ اػ٬ٕ ٝهجَ ٌٖٓٔ ٝهذ ثؤعشع ثب٤ٌُِخ ٝا٩ٓزؾبٕ ٝأُشاهجخ اُ٘ظبّ

 .ًبف

 أهشة ا٠ُ ٣ِغؤ إٔ كؼ٤ِٚ اُطج٤خ ا٩داسح ا٠ُ اُؾؼٞس ٖٓ ٣٫ٌٔ٘ٚ اُطبُت ٓشع ًبٕ ارا .5

 ا٩هبٓخ ٝػ٤ِٚ اهبٓزٚ ثغٜخ ػبٓخ طؾ٤خ ٓئعغخ أٝ ٓشًضٟ أٝ ػبّ ؽ٠ٌٓٞ ٓغزشل٠

 أُؼبُظ اُطج٤ت ػ٤ِٜب ٓٞهؼب أُغزشل٠ ثبعْ شٜبدح ٓغ ثزُي كٞسا ا٤ٌُِخ ٣خطش ٝإٔ ثبُٔغزشل٠

 اُؾبُخ ك٠ ُِ٘ظش اُطج٤خ اُِغ٘خ ا٠ُ ا٧ٝسام ثزؾ٣َٞ ا٤ٌُِخ ٝروّٞ ٝرخظظخ اعٔٚ ث٤بٕ ٓغ

 .أُشػ٤خ

 اُط٬ة شئٕٞ ٝاخطبس ػٜ٘ب اُطج٠ اٌُشق رٞه٤غ ٣زْ ا٩ٓزؾبٕ أص٘بء أُشع ًبٕ ارا .6

 ٖٓ رُي ثؼذ ٣ؼزٔذ إٔ ػ٠ِ ٌٖٓٔ ٝهذ ثؤعشع ثب٤ٌُِخ ٝا٩ٓزؾبٕ ٝأُشاهجخ اُ٘ظبّ ُٝغبٕ

 .اُطج٤خ اُِغ٘خ سئ٤ظ

 .اُٞاؽذ اُذٝس ك٠ ا٩ٓزؾبٕ دخٍٞ ػذّ ػٖ ا٩ػززاس رٌشاس ٣غٞص ٫ .9

 .ا٤ٌُِخ ثٔوش ا٫ ثبُٔشػ٠ خبطخ ا٩ٓزؾبٕ ُغبٕ رش٤ٌَ ٣غٞص ٫ .2

 .اُطج٤خ اُِغ٘خ هشاساد ٖٓ أُوذٓخ اُزظِٔبد ك٠ ثبُ٘ظش ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ ٣خزض .7

 ع٘ٞاد خ٬ٍ ٓشر٤ٖ ػٖ ا٩ٓزؾبٕ دخٍٞ ػذّ ػٖ أُشػ٤خ ا٧ػزاس ػذد ٣ض٣ذ إٔ ٣غٞص ٫ .11

 ظٓغِ ػٖ ثبُزل٣ٞغ ٝاُط٬ة اُزؼ٤ِْ شئٕٞ ٓغِظ ٖٓ ثوشاس ٓشح صبُضخ ا٤ُٜب رؼبف اُذساعخ

 .اُغبٓؼخ

 ا٧ػزاس ا٩عزٔبػ٤خ -ة

 ُٜزا ششؽب اعزٔبػ٠ ُؼزس ا٩ٓزؾبٕ دخٍٞ ثؼذّ ا٩رٕ ثطِت ٣شكن إٔ اُطبُت ػ٠ِ ٣غت .1

 رُي ك٠ ٣٫ٝؼزذ ,ٓ٘ٚ أُوذّ اُؼزس ؽو٤وخ ػ٠ِ اُذاُخ اُشع٤ٔخ ا٧ٝسام ثٌبكخ ٓظؾٞثب اُؼزس

 .سع٤ٔخ ؿ٤ش عٜبد ػٖ طبدسح ٓغز٘ذاد أٝ أٝسام ٧ٟ

  )أ( اُخبص ٖٓ اُج٘ذ اُغبثن 2، 4،  9،  11ا٧ؽٌبّ اُٞاسح ك٢ اُج٘ٞد  رغش١ ػ٢ِ ا٫ػزاس .2

 ثب٧ػزاس أُشػ٤خ.

 انُتبئذ إػالٌ ثؼذ انطالة دسربد سصذ َظبو يشارؼخ 

 هجَ ٖٓ اُذسعبد سطذ ٓشاعؼخ ؽِت ٗٔٞرط ءثَٔ اُط٬ة شئٕٞ ُوغْ ثبُزوذّ اُطبُت ٣وّٞ       

 ػ٠ِ اُطِجبد ٛزٙ ػشع ٣ٝزْ .اُجشٗبٓظ ٓذ٣ش اُذًزٞس عزبرا٧ اُغ٤ذ ثؤعْ اُـشع ُٜزا اُجشٗبٓظ اداسح

 .اعشاءاد ٖٓ ٓب٣ِضّ ٩رخبر اُجشٗبٓظ ٓذ٣ش /د.أ

 أُخزظخ اٌُ٘زش٫ٝد سإعبء اُغبدح ا٠ُ اُطِجبد ٛزح ثبؽبُخ اُجشٗبٓظ ٓذ٣ش /د.أ اُغ٤ذ ٣وّٞ      

 .ٝأُؼ٤٘خ

 ًشاعبد ٝكؾض أُوذٓخ اُطِجبد ك٠ ثبُ٘ظش أُخزظخ اٌُ٘زش٫ٝد ٝأػؼبء سإعبء اُغبدح ٣وّٞ     

 اُلشػ٤خ ا٧عضاء ٛزح رغ٤ٔغ ٝطؾخ ثٜب اُٞاسدح ا٧عضاء ع٤ٔغ رظؾ٤ؼ طؾخ ٖٓ ٝاُزؤًذ ا٩عبثخ

 ُِٞسهخ أُخزض أٌُبٕ ك٠ ٝسطذٛب ثغضئ٤برٜب ا٧عئِخ ٩عبثخ ا٠ٌُِ ٝأُغٔٞع اُغئاٍ ػ٠ِ ُ٪عبثخ

 دسعبد ٝعٔغ ٓطبثوخ ٖٓ ٝاُزؤًذ ؾؾ٤ٖأُظ ا٧عبرزح اُغبدح رٞه٤غ طؾخ ٖٓ ٝاُزؤًذ (اُـ٬ف(

  (.ٝعذ إ(  ٝاُؼ٠ِٔ ٝاُشلٟٞ اُلظ٤ِخ ا٧ػٔبٍ
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 ثبُغضء(ا٢ُ  أُوذٓخ اُذسعبد سطذ ٓشاعؼخ ؽِجبد ءثَٔ ٍٝشاٌُ٘ز ئ٤ظس  /د.أ ٣وّٞ       

 ٛزا ػ٠ِ اٌُ٘زشٍٝ سئ٤ظ رٞه٤غ صْ ػذٓخ ٖٓ اُ٘ز٤غخ ٓطبثوخ ُج٤بٕ  )أُشاعؼخ ُ٘ز٤غخ أُخظض

 .اُطِت روذ٣ْ ٖٓ أعجٞػ٤ٖ خ٬ٍ ا٩ُزٔبط ث٘ز٤غخ اُطبُت اكبدح ٣زْٝ. اُطِت

 :ؽب٫د ٝعٞد ؽبُخ ك٠

    ثبٌُشٞف ٓذٝٗخ ٠ٛ ًٔب أُؼِ٘خ اُ٘ز٤غخ ثظؾخ أُخزض اٌُ٘زشٍٝ ئ٤ظس  /د.أ ٣ٞهغ ٓطبثوخ - أ

 .اُط٬ة شئٕٞ ثوغْ ُِط٬ة أُؼِ٘خ اٌُشٞف ٓغ أُخزظخ     

   ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ /د.أ صْ ٝاُط٬ة اُزؼ٤ِْ ُشئٕٞ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ /د.أ ػ٠ِ اُؼشع ٣زْ ٓطبثوخ ؿ٤ش -ة

 .ا٩ُزٔبط ث٘ز٤غخ اُطبُت ٝاخطبس أُؼِ٘خ ثبٌُشٞف اُ٘ز٤غخ رظؾ٤ؼ ٣زْ ٝثؼذأُٞاكوخ     

 انؼغكشٚخ انتشثٛخ 

 رذس٣ج٤خ دٝسح خ٬ٍ ٖٓ اُؼغٌش٣خ اُزشث٤خ رؤد٣خ ٝأُو٤ذ٣ٖ اُزًٞس أُظش٤٣ٖ اُط٬ة ع٤ٔغ ػ٠ِ      

 اُطبُت ٓ٘ؼ ػذّ ٣ٝشاػ٠ .٣ٞٓب ػششح خٔغخ ُٔذح اُظ٤ل٤خ ا٧عبصح أٝ اُؼبّ ٗظق أعبصح ك٠

  .دساع٤خ كشهخ اٟ ك٠ ٝاؽذح ٓشح ٝرئدٟ ث٘غب أُوشسح اُزذس٣ج٤خ اُذٝسح اعز٤بص ثؼذ ا٫ اُجٌبُٞس٣ٞط

 

 انذساعبد انؼهٛب:

ستٌر أو الدكتوراه دراستهم للحصول على درجة الدبلوم أو الماجالطالب الراغبوب فى استكمال      

صدور ا لحٌن ٌٌمكنهم التسجٌل على الئحة الدراسات العلٌا بنظام الساعات المعتمدة المعمول بها حال

 امج وذلك فى البرامج اآلتٌة:نالئحة الدراسات العلٌا الخاصة بالبر

 فى: دبلوم الدراسات العلٌاأوال درجة 

االعتكشبف انًؼذَٗ ٔسٔاعت انخبيبد -2  

1. Mineral Exploration and Ore Deposits                        

-1  رٕٛنٕرٛب انجتشٔل ٔانًٛبِ  

2. Petroleum Geology and Hydrogeology                     

 فى: درجة ماجستٌر العلومثانٌا 

انصخٕس ٔانزٕٛكًٛٛبء ٔسٔاعت انخبيبد -2  

1. Petrology, Geochemistry and Ore Deposits                        

انصخٕسانشعٕثٛخ ٔانتشعٛت -1  

2. Sedimentary Rocks and Sedimentation     

-3  رٕٛنٕرٛب انجتشٔل   

3. Petroleum Geology                     

 فى: دكتوراة الفلسفة فى العلومثالثا درجة 

انصخٕس ٔانزٕٛكًٛٛبء ٔسٔاعت انخبيبد -2  

1. Petrology, Geochemistry and Ore Deposits                        

انصخٕسانشعٕثٛخ ٔانتشعٛت -1  

2. Sedimentary Rocks and Sedimentation     

-3  رٕٛنٕرٛب انجتشٔل   

3. Petroleum Geology                     
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