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ِمذِخ
وٍّخ اٌّعٙذ اٌعبٌٌٍ ٟعٍ َٛاإلداس٠خ ثؤٚعُ١
ِ شحجب ً ثه أٙ٠ب اٌطبٌت  /اٌطبٌجخ فِ ٟعٙذن.
ِ شحجب ً ثه ف ٟاٌح١بح اٌدبِع١خ ٌزىزغت اٌّٙبساد اٌعٍّ١خ ٚاٌعٍّ١خ ٚاٌزطج١م١خ فِ ٟدبي اٌعٍَٛ
اإلداس٠خ.
ِ شحجب ً ثه ٌالعزفبدح ثخجشاد أعضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌّعٙذ ٌٚزشبسن ِع صِالئه ف ٟاألٔشطخ
اٌش٠بض١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاالخزّبع١خ ثدبٔت رحص ً١اٌعٍ َٛاإلداس٠خ.
 عٍ١ه االعزفبدح اٌمص ِٓ ٜٛوً ِب ٠مذِٗ ٌه اٌّعٙذ ِٓ ِمشساد دساع١خ ِٕٚبلشبد ِع أعضبء
٘١ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌّعٙذ خالي اٌّحبضشاد ٚاٌغىبشٓ ٚخالي اٌغبعبد اٌّىزج١خ ألعضبء ٘١ئخ
اٌزذس٠ظ.









عٍ١ه أٙ٠ب اٌطبٌت  /اٌطبٌجخ أْ رشبسن ِشبسوخ إ٠دبث١خ ف ٟوً ِب ٠مذِٗ ٌه اٌّعٙذ ِٓ خذِخ
رعٍ١ّ١خ ٚأْ رشبسن ف ٟاألٔشطخ اٌّخزٍفخ ثبٌّعٙذ ٚعٍ١ه أْ رجذ ٜسأ٠ه ثىً اٌصذق
ٚاٌّٛضٛع١خ عٓ طش٠ك صٕذٚق اٌّمزشحبد ٚاٌشىب ٜٚأ ٚعٓ طش٠ك االرصبي اٌّجبشش ثإداسح
اٌّعٙذ اٌز ٟرشحت ثه دائّب ً ٚرٙزُ ثآسائه ِٚمزشحبره.
ٚف ٝحبٌخ عذَ سضبئه عٓ أ ٞشٟء ثبٌّعٙذ فالثذ ِٓ رٛص ٍٗ١إلداسح اٌّعٙذ الرخبر اٌالصَ.
عٍ١ه أْ رزصفح اٌّٛلع اإلٌىزشٌٍّ ٟٔٚعٙذ ثبعزّشاس فف ٟرٌه فبئذح عظّ١خ ٌه ٚاعؤي أعزبر وً
ِمشس رم َٛثذساعزٗ عٓ ِخشخبد اٌزعٍُ اٌّغزٙذفخ ِٕٗ.
احشص عٍ ٝاٌزٛاصً اٌذائُ ِع اٌّششذ األوبد ّٟ٠اٌخبص ثهٚ ،اعؤٌٗ عٓ ِب رش٠ذٚ ،اطٍت
ٔص١حزٗ ثبعزّشاس.
ِصٍحزه ِٚغزمجٍه أٙ٠ب اٌطبٌت  /اٌطبٌجخ ٘٘ ٟذفٕب األٚي فعٍ١ه أْ رزعبِ ْٚعٕب ٌٕحمك ِعب ً ِب
ٔصج ٛإٌ.ٗ١

ٚ إداسح اٌّعٙذ إر رشحت ثه فِ ٟعٙذن فإٔٙب رزٌّٕ ٝه ح١بح خبِع١خ سائعخ خالي عٕٛاد اٌذساعخ
األسثعخ ِٚغزمجالً صا٘شاً ِششفب ً ثعذ اٌزخشج ٚاٌحصٛي عٍ ٝدسخخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط ف ٟاٌعٍَٛ
اإلداس٠خ.

ِع رّٕ١بد اٌّعٙذ ٌه ثبٌزٛف١ك
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اٌفٙشط
اٌّحز٠ٛبد

اٌصفحخ

اٌزعش٠ف ثبٌّعٙذ
سإ٠خ اٌّعٙذ ٚسعبٌزٗ ٚأ٘ذافٗ االعزشار١د١خ
اإلِىبٔ١بد اٌّبد٠خ ٌٍّعٙذ
رعش٠ف اٌطبٌت ثذٚسٖ ف ٟاٌح١بح اٌدبِع١خ
و١ف ٠عجش اٌطبٌت عٓ سأٗ٠
دٌ ً١اٌطبٌت ٌٍزعبًِ ِع اإلداساد اٌّخزٍفخ ثبٌّعٙذ
ٔظبَ اٌذساعخ ثبٌّعٙذ ٚاٌخطخ اٌذساع١خ
ِٛاع١ذ اٌذساعخ ٚاٌم١ذ
ِزطٍجبد اٌذساعخ
ِزطٍجبد اٌحصٛي عٍ ٝدسخخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط
ششٚط اٌزغدً١
اإلسشبد األوبدّٟ٠
ششٚط اٌزعذٚ ً٠االٔغحبة ٚاٌٛلف ٚاٌغ١بة
اٌزمٚ ُ٠ٛحغبة رمذ٠شاد اٌطبٌت
حغبة إٌمبط ٚاٌّزٛعطبد
اٌحٛافض اٌّمذِخ ٌٍطالة اٌّزفٛلٓ١
اٌمٛاعذ إٌّظّخ ٌزؤد٠ت اٌطالة ف ٟحبٌخ ٚخٛد ِخبٌفبد
ِدبالد اٌزط٠ٛش ثبٌّعٙذ

طش٠ك اٌٛساق/إٌّبش" ٟعٍ ٝثعذ  5وُ ِٓ اٌطش٠ك اٌذائش ٞثدٛاس ِحطخ وٙشثبء غشة اٌمب٘شح" ،اٌم١شاط،ٓ١١أٚع، ُ١اٌد١ضح
د ،38915250 / 38915240 :فبوظِٛ، 38913505 :ثبe-mail: info@ipm-institute.com01223952906 :ً٠

وزارة التعليم العالي

المعهد العالي للعلوم اإلدارية
بأوسيم -اٌد١ضح

Higher Education Ministry

HigherAdministrative
SciencesInstituteManagem
ent

اٌزعش٠ف ثبٌّعٙذ
 -1أُؼٜساُؼبُُِ ٢ؼِ ّٞا٩زاض٣خ ثؤٝؼ٣ ْ٤وغ ػِ ٠ؽط٣ن ًٞضٗ٤ش اُٞضام
ٓحبكظخ اُغ٤عح .

–أُ٘بشٓ ، ٠طًع أٝؼ، ْ٤

 -2ثسأ أُؼٜس ػِٔ ٚثبؼْ – أُؼٜس اُؼبُ٩ ٢زاضح أُ٘شآد اُظ٘بػ٤خ ثؤٝؼ – ْ٤ثٔٞعت اُوطاض اُٞظاض ١ضهْ
 563ثزبض٣د ٝ، 2009 /4/1رْ رؼس َ٣ا٫ؼْ ُ٤ظجح – أُؼٜس اُؼبُُِ ٢ؼِ ّٞا٫زاض٣خ ثؤٝؼ – ْ٤ثٔٞعت
اُوطاض اُٞظاض ١ضهْ ُ 1901ؽ٘خ . 2012
 -3أُؼٜس ٣وغ ػِٓ ٠وطثخ ٖٓ ػسز ًج٤ط ٖٓ اُوط ٟثٔحبكظز ٢اُغ٤عح ٝاُوِٞ٤ث٤خ ٣ٝظَ اُ٤خ ػسز ًج٤ط ٖٓ
أُٞاط٬د اُؼبٓخ ًٝصُي هطبض أُ٘بش ( ٠اُص٣ ٟظَ ث٤ٓ ٖ٤سإ ضٓؽ٤ػ ٓٝحبكظخ اُجح٤طح ) ٣ٝ ،زٔزغ
أُؼٜس ثٔ٘بخ طحٔٓ ٠زبظ ُوطث ٚاُشس٣س ٖٓ ٜٗط اُ٘ َ٤اُؼظُٞٝ ْ٤عٞز ٓؽبحبد ذؼطاء ٝاؼؼ ٚحُٚٞ
رزٔضَ ك ٢اُوط ٟأُح٤طخ ث. ٚ
 -4أُؼٜس ٣وسّ ذسٓ ٚرؼِ ٚ٤ٔ٤عبٓؼُِ٘ٔ ٚ٤بؽن اُوط٣جخ ُٓ٘ ٚؼسّ ٝعٞز ٓؼبٛس آذط ١هط٣جٔٓ ٚ٘ٓ ٚب ٣ؽَٜ
ٛ٧بُ ٢أُ٘بؽن أُح٤طخ ث ٚاُحبم أث٘بئ٫ ْٜؼزٌٔبٍ رؼِ ْٜٔ٤اُغبٓؼٗٞ٤شط اُؼِٔ٤خ اُزؼِ٤ٔ٤خ .
ُِٔ -5ؼٜس ٫ئحخ زاذِ٤خ رزؼٖٔ اُرطخ اُسضاؼ٤خ ٝأُحز ٟٞاُؼُِٜٔ ٢ب ٝ ،هس طسض اُوطاض اُٞظاض ١ضهْ
 409ثزبض٣د  2011 /2/21ثبػزٔبز ٛص ٙاُ٬ئحخ .
 -6أُؼٜس ٣ئعَ اُزغ٘٤س ُِط٬ة اُصًٞض ثٔٞعت هطاض اُوبئس اُؼبّ ُِوٞاد أُؽِحخ ٝظ٣ط اُسكبع ٝاٗ٫زبط
اُحطث ٠ضهْ ( ُ )409ؽ٘خ ٝ 2011اُوطاض ضهْ ( ُ )176ؽ٘خ . 2013
ُِٔ -7ؼٜس ٫ئحخ ازاض٣خ ٓؼزٔسح ٖٓ ٓغِػ ازاضح أُؼٜس .
 -8أُؼٜس ٣وسّ ُط٬ثً ٚبكخ اٗ٧شطخ اُط٣بػ٤خ ٝا٫عزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ زاذَ أُؼٜس ٣ٝشبضى ك ٢عٔ٤غ ٛصٙ
اٗ٧شطخ ٓغ أُؼبٛس ا٧ذط ٖٓ ٟذٝ ٍ٬ظاضح اُزؼِ ْ٤اُؼبُ٣ٝ ٢زْ روس ْ٣عٞائع هٝ ٚٔ٤شٜبزاد روس٣ط
ُِط٬ة اُلبئع. ٖ٣
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٣ -9و ّٞثبُزسض٣ػ ثبُٔؼٜس ٗرج ٖٓ ٚأكؼَ ا٧ؼبرصح أُزرظظ ٖ٤ثبُغبٓؼبد أُظط٣خ ؼٞاء ثبُزؼ ٖ٤٤أٝ
ا٩ػبضح اٌُبِٓخ أ ٝاٗ٫زساة .
 -10أُؼٜس ٘ٔ٣ح ثٌبُٞضٞ٣غ اُزغبضح أُؼزٔسح ٖٓ ٝظاضح اُزؼِ ْ٤اُؼبُ٤ل ٠اُزرظظبد ا٧ر٤خ -:
أ) أُحبؼجخ
ة) ازاضح أُئؼؽبد أُبُ٤خ
د) ازاضح أُشطٝػبد
٠ -11زُ رؤ٘ ً١خش٠ح اٌّعٙذ ٌٍعًّ ف ٟاٌّدبالد ا٢ر١خ -:
أ  -اُؼَٔ ك ٢أُئؼؽبد أُبُ٤خ ٝاُجٌ٘٤خ .
ة  -ازاضح أُشطٝػبد اُزغبض٣خ ٝا٫ؼزضٔبض٣خ ثؤٗٞاػٜب .
د  -اُؼَٔ ك ٢اُغٜبد اُحٌ٤ٓٞخ ٝاُربطخ .
س  -رؼ ٖ٤٤أُزلٞه ْٜ٘ٓ ٖ٤ثبُٔؼٜس ثٞظ٤لخ ٓؼ٤س .
ط  -اؼزٌٔبٍ اُسضاؼبد اُؼِ٤ب ٝاُحظ ٍٞػِ ٠أُبعؽز٤ط ٝاُسًزٞضا ٖٓ ٙاحس ٟاُغبٓؼبد
أُظط٣خ .
 -12أُؼٜس ٣زٞاطَ ٓغ اُط٬ة ٖٓ ذٞٓ ٍ٬هؼ ٚاٌُ٩زط ٢ٗٝػِ ٠اُ٘ذ ٝاُص٣ ٟزْ ٖٓ ذ ُٚ٬رؼط٣ق
اُطبُت ثٔب ٣حزبع ٖٓ ٚرؼِٔ٤بد أٞٓ ٝاػ٤س آ٫زحبٗبد ٝاُغسا ٍٝاُسضاؼ٤خ ٝعسا ٍٝآ٫زحبٗبد ٗٝزبئظ
آ٫زحبٗبد ٓ ًَٝب ٣رض اُؼِٔ٤خ اُزؼِ٤ٔ٤خ ًٔب ٣زِو ٠اهزطاحبد ٝشٌب ٟٝاُط٬ة ػِٞٓ ٠هغ أُؼٜس ٝػِ٠
طلحز ٚاُطؼٔ٤خ ػِ ٠اُل٤ػ ثٞى .
ٚ -13عبئً االرصبي ثبٌّعٙذ -:
اُزِ٤ل38915250 – 38915240 : ٕٞ
اُلبًػ 38913505 :
أُٞهغ اٌُ٩زطwww.osim-institute.com : ٢ٗٝ
اُجط٣س اٌُ٩زطinfo @osim-institute.com: ٢ٗٝ
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رؤية المعهد ورسالته وأهدافه االستراتيجية

 سإ٠خ اٌّعٙذ ٣ :ؽؼ ٠أُؼٜس اُؼبُُِ ٢ؼِ ّٞا٩زاض٣خ ثؤٝؼ ْ٤إٔ  ٌٕٞ٣ا ٍٝ٧ث ٖ٤ضٝاز اُزؼِ ْ٤اُؼبُ٢اُزغبض ١اُربص ثغٜٔٞض٣خ ٓظط اُؼطث٤خ .
 سعبٌخ اٌّعٙذ :ا٫ضروبء ثبُؼِٔ٤خ اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝرط٣ٞطٛب ٝاُزحؽ ٖ٤أُؽزٔط ُٜب ثبٗزوبء اُطبُت ٝأػؼبء٤ٛئخ اُزسض٣ػ ٝاُؼبِٓٝ ٖ٤اًؽبة اُط٬ة أُٜبضاد اُؼِٔ٤خ ٝاُزو٘٤خ ٝا٩زاض٣خ اُز ٢رِج ٠احز٤بعبد
ؼٞم اُؼَٔ .
 األ٘ذاف االعزشار١د١خ ٌٍّعٙذ : رط٣ٞط اُجطآظ ٝأُوطضاد اُسضاؼ٤خ ٝ ،رؤ َ٤ٛاُط٬ة ٓ٤ٜ٘ب ً ُزِج٤خ احز٤بعبد ؼٞم اُؼَٔ .
 زػْ ٝر٘ٔ٤خ أُٞاضز اُجشط٣خ ٝأُبُ٤خ ٝأُبز٣خ ٝ ،اُزحؽ ٖ٤أُؽزٔط ُِج٤ئخ اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤خ .

 اُزٞؼغ ك ٢اٗ٧شطخ ٝاُرسٓبد اُط٬ث٤خ ٝ ،اُزٞاطَ أُؽزٔط ٓغ اُرط٣غ ٖ٤ك ٢ؼٞم اُؼَٔ .
 رط٣ٞط ٓ٘ظٓٞخ اُجحش اُؼِٔٝ ، ٢رشغ٤غ اُ٘شط اُس. ٢ُٝ
 رط٣ٞط ذسٓبد أُشبضًخ أُغزٔؼ٤خ ٝر٘ٔ٤خ اُج٤ئخ أُح٤طخ .
 اُزوسّ أُؽزٔط ُٔؼب٤٣ط ا٫ػزٔبز ٝازاضح اُغٞزح ثبُٔؼٜس .
 اٌٛضع اٌزٕبفغٌٍّ ٟعٙذ : -1ظ٣بزح اهجبٍ اُط٬ة ػِ ٠اُ٫زحبم ثبُٔؼٜس .
 -2ؼٔؼخ اُرط٣غ ٖ٤اُغ٤سح ك ٢ؼٞم اُؼَٔ .
 -3اُؽٔؼخ اُغ٤سح ٧ػؼبء ٤ٛئخ اُزسض٣ػ .
 -4اُغس٣خ ٝاُ٫زعاّ اُز٣ ٢زٔزغ ثٜٔب أُؼٜس ٝٝ ،عٞز ازاضح ُٔزبثؼخ اُط٬ة ٝاٗزظبٓ ْٜك ٢اُحؼٞض
ٝاُزٞاطَ ٓغ أ٤ُٝبء اٞٓ٫ض .
 -5أُؼٜس ٖٓ أٝائَ أُؼبٛس اُؼِ٤ب اُربطخ أُشبضًخ ك ٢رطج٤ن ٗظْ اُغٞزح اُز ٢حسزرٜب ٤ٛئخ ػٔبٕ
اُغٞزح ٝا٫ػزٔبز ٝ ،رْ اػزٔبز أُؼب٤٣ط اً٧بز٤ٔ٣خ ُجطٗبٓظ ازاضح أُئؼؽبد أُبُ٤خٝ ،عبض ٟا٫ػساز
ٝاُزغ٤ٜع ُِزوسّ ُع٣بضح ا٫ػزٔبز ٖٓ هجَ ٤ٛئخ ػٔبٕ اُغٞزح ٝا٫ػزٔبز .
 ع١بعبد اٌّعٙذ : ؼ٤بؼخ اُزؼِٝ ْ٤اُزؼِْ .
 ؼ٤بؼخ اُجحش اُؼِٔ. ٢
 ؼ٤بؼخ ذسٓ ٚأُغزٔغ ٝاُج٤ئخأُح٤طخ .
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اإلمكانات المادية للمعهد
اٌّجبٟٔ



أٚال  -:اٌّجٕ ٝاٌشئ١ظ ٚثٗ -:

أ) اٌذٚس االٚي ٠ٚشًّ -:
ٓ )1سضط ( )1أ
 )3ا٫زاضح أُبُ٤خ ٝاُرع٘٣خ
ٌٓ )5زجخ أُؼٜس

 )2ازاضح شئ ٕٞاُط٬ة
 )4اُؼ٤بزح اُطج٤خ
ٓ )6ظُِِ ٠طعبٍ

ٓ )7ظُِِ ٠ؽ٤ساد
ٝ )9حسح ػٔبٕ اُغٞزح ٝا٫ػزٔبز
ٓ )11ربظٕ

ٌٓ )8زت ضػب٣خ اُشجبة
 ) 10زٝضاد ٓ٤ب ٙضعبُٝ ٠اذط ٟحط٢ٔ٣

ة) اٌذٚس اٌثبٔ٠ٚ ٟشًّ -:
ٌٓ )1زت روس ْ٣اُطِجخ ٝا٫ؼزوجبٍ
ٌٓ )3زت ضئ٤ػ ٓغِػ ا٫زاضح
ٌٓ )5زت شئ ٕٞاُؼبِٖٓ٤
ٓ )7ؼَٔ ًٔجٞ٤رط () A

ٌٓ )2زت ػٔ٤س أُؼٜس
ٌٓ )4زت ا ٖ٤ٓ٫اُؼبّ
ٓ )6سضط ( )2ة
 )7زٝضاد ٓ٤ب ٙضعبُٝ ٠اذط ٟحط٢ٔ٣

ج) اٌذٚس اٌثبٌث ٠ٚشًّ -:
ٓ )1سضط ( )3ة
ً٘ )3زط ٍٝأُؼٜس
 )5ؼٌشٖ( )B
 )7ؼٌشٖ( )D
 )9زٝضاد ٓ٤ب ٙضعبُٝ ٠اذط ٟحط٢ٔ٣

ٓ )2ؼَٔ ًٔجٞ٤رط ( ) B
 )4ؼٌشٖ( ) A
 )6ؼٌشٖ ( ) C
ٌٓ )8زت اػؼبء ٤ٛئخ اُزسض٣ػ

د) اٌذٚس اٌشاثع ٠ٚشًّ -:
ٓ )1سضط ( )4ة
 )3هبػخ رسض٣ػ ( )4ط
 )5ؼٌشٖ (ٛ )4ـ

ٓ )2سضط ( )4أ
 )4هبػخ رسض٣ػ ( )4ز
 )6زٝضاد ٓ٤ب ٙضعبُٝ ٠اذط ٟحط٢ٔ٣

٘ـ) اٌذٚس اٌخبِظ ٠ٚشًّ -:
ٓ )1سضط ( )5أ
 )3ؼٌشٖ (ٝ )5
 )5هبػخ رسض٣ػ ( )5ط
 )7زٝضاد ٓ٤ب ٙحطٝ ٢ٔ٣اذط ٟضعبُ٠

ٓ )2سضط ( )5ة
 )4ؼٌشٖ (ٛ )5ـ
 )6هبػخ رسض٣ػ ( )5ز
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ثبٔ١ب  - :اٌّجٕ ٝاٌفشعٚ ٟثٗ -:

ً )1بك٤زط٣ب ُِطِجخ ٝاُطبُجبد
 )2أٝك٤ػ ُ٪زاضح ٝاػؼبء ٤ٛئخ اُزسض٣ػ
ٌٓ )3زجخ ث٤غ ًزت ٝازٝاد ًزبث٤خ ٝرظ٣ٞط ٓؽز٘ساد
 )4زٝضاد ٓ٤ب ٙذبضعٚ٤
ٌٓ )5زت ُٖٓ٨

 عٔ٤غ أُسضعبد ٓٝؼبَٓ أٌُجٞ٤رط ٝهبػبد اُزسض٣ػ ٓغٜع ٙثٌٔ٤طٝكٗٞبدٓٝبً٘٤بد اُظٞد ٝاعٜعح زارب شٝ ٞشبشبد ػطع ذبط ٚثٜب ٝاعٜعح
(  ) Over Head Projectorشاد ًلبء ٙػبُ٤خ ٝكوب ً ُٔزطِجبد اُؼِٔ٤خ
اُزؼِ٤ٔ٤خ .
األخٙضح
أٚال  -:األخٙضح اٌغّع١خ ٚاٌجصش٠خ ٚاخٙضح االرصبي ثبٌّعٙذ
 )1أُؼٜس ٓعٝز ثغٜبظ اُزؤًس ٖٓ اُشرظ٤خ ػٖ ؽط٣ن ثظٔخ ا٫طجغ .
 )2أُؼٜس ٓعٝز ثشجٌخ ٓطاهجخ رِ٤لع ٚ٤ٗٞ٣ثبُساذَ ٝاُربضط ثبٌُبٓ٤طاد ٝػ٘س اُجٞاثبد ُِٔؽبػسح ػِ٠
اٗؼجبؽ ا ٖٓ٫ثبُٔؼٜس ٝ ،اٌُبٓ٤طاد ٓزظِخ ثشجٌخ اٗ٫زطٗذ ثٔب ٣ز٤ح ُ٪زاضح اُؼِ٤ب ثبُٔؼٜس ٓزبثؼخ اُحبُخ
ا٤٘ٓ٫خ ُِٔؼٜس ذ 24 ٍ٬ؼبػ ٖٓٝ ٚأٌٓ ١بٕ ثبُؼبُْ رطج٤وب ً ُٔؼب٤٣ط اٝ ٖٓ٫اُؽٓ٬خ أُطِٞثخ .
 )3أُؼٜس ٓعٝز ثؼسز (  ) 5ذؾ رِ٤ل ٕٞاضػٝ ٠عٜبظ كبًػ ٓٝعٝز ثؼسز (  )2ذؾ اٗزطٗذ كبئن اُؽطػخ
(  ) DSLذؾ ٓرظض ُ٪زاضح اُؼِ٤ب ٝأُٞظلٝ ٖ٤ذؾ ٓرظض ُِٔؼبَٓ .
 )4أُسضعبد ٓٝؼبَٓ أٌُجٞ٤رط ٓعٝزح ثؽٔبػبد ٓٞظػ ٚثؤضعبء أُسضط ٓٝعٝز ٙثٌَ أُزطِجبد ٖٓ
ٌٓ٤طٝكٗٞبد ٓٝبً٘٤بد اُظٞد ثٔب ٣ز٤ح رٞك٤ط اُظٞد ُغٔ٤غ اُط٬ة كً ٢بكخ اضعبء أُسضط آ ٝؼَٔ
أٌُجٞ٤رط .
 )5أُؼٜس ٓعٝز ثؽ٘زطاٍ زاذِٓ ٢زٔ٤ع ٓبضًخ ثبٗبؼ٤ٗٞي ٣بثبٗٔٓ ٢ب ٣ز٤ح ؼُٜٞخ ا٫رظبٍ ث ٖ٤ا٫زاضح
ٝأُٞظلٝ ٖ٤ا ٖٓ٫اُساذِٝ ٢اُربضع ٢ػ٘س اُجٞاثبد ٝك ٠أُٔطاد ٝاُططم  .......اُد .
 )6أعٜعح ا٩زاضح اُؼِ٤ب ثبُٔؼٜس ٓطرجطخ ثبُؤط اُظ٘بػ ( ٢ؼزب٣٫ذ ) ػٖ ؽط٣ن ًبضد ؼزب٣٫ذ ٣ؼ٤ق
ُِحبؼت ا ٢ُ٥اُؼَٔ ًغٜبظ رِلبظ .
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 )7ازاضح أُؼٜس  ٫رسذط عٜساً ٝؼؼ٤ب ً ك ٢ؼج َ٤اهز٘بء أكؼَ اُٞؼبئَ اُؽٔؼ٤خ ٝاُجظط٣خ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤خ
أ٣بٗب ً ٜٓ٘ب ٝرٔش٤ب ً ٓغ اُزو٘٤بد اُحس٣ضخ كٓ ٢غبٍ اُؽٔؼ٤بد ٝاُجظط٣بد ثٔب ٣ؼٞز ثٔطزٝز ؽ٤ت ػِ٠
اُؼِٔ٤خ اُزؼِ٤ٔ٤خ ثبُٔؼٜس .

ثبٔ١ب ً  -:أخٙضح اٌعبٍِ ٓ١ثبٌّعٙذ
ٞٓ ٌَُ )1ظق ٖٓ أُٞظل ٖ٤ثبُٔؼٜس عٜبظ حبؼت آُ ٢ؽطاظ حس٣ش ٝ ،ثؼغ أٌُبرت ثٜب أًضط ٖٓ عٜبظ
حبؼت آُ. ٢
 )2عٔ٤غ أعٜعح اُحبؼت ا ٢ُ٥ثغٔ٤غ ا٫زاضاد ٝأٌُبرت ثبُٔؼٜس ٓطرجطخ ثشجٌخ ٓغ ا٩زاضح اُؼِ٤ب ٓغ
ثؼؼٜب اُجؼغ.
 )3أٖٓ أُؼٜس ٓزظَ ثشجٌخ اٌُبٓ٤طاد ٣ٝؽزط٤غ أ ١كطز ٖٓ ا ٖٓ٧كٞٓ ٢هؼخ ٓطاهجخ عٔ٤غ آ٧بًٖ ٖٓ
ذ ٍ٬شبشبد ٓزظِخ ثٌبٓ٤طاد أُطاهجخ .
 )4عٔ٤غ ا٫عٜعح ٓزظِخ ثرؾ اٗزطٗذ كبئن اُؽطػخ .
 )5ثبُٔؼٜس ػسز ( ٓ )3بً٘٤خ رظ٣ٞط ٓؽز٘ساد شاد آٌبٗبد ًج٤طح ًٝلبءح ػبُ٤خ  ،ثب٩ػبكخ اُ ٠ؽبثؼبد
ُ٤عض ٝؽبثؼبد أُٞإ ٓٞظػخ ػٌِٓ ٠برت أُٞظل ًَ ٖ٤حؽت حبعز. ٚ
 )6ثبُٔؼٜس رغ٤ٜعاد ذبط ٚثؼَٔ اٌُبضٜٗ٤بد ٝاُزـِ٤ق ثبُج٬ؼز٤ي ٝاُزٌؼ٤ت ٝاُزغِ٤س .
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رعش٠ف اٌطبٌت ثذٚسٖ ف ٟاٌح١بح اٌدبِع١خ
٣ؼزجط اُط٬ة ٓ ْٛرطعبد اُؼِٔ٤خ اُزؼِ٤ٔ٤خ  ،اش إ عٔ٤غ ٓب ٣و ّٞث ٚأُؼٜس ٜ٣سف اُ ٠اػساز
ذط٣ظ ٓزٔ٤ع رز٘بؼت ٜٓبضارٝ ٚهسضارٓ ٚغ احز٤بعبد ؼٞم اُؼَٔ ُصا كؼِ ٠عٔ٤غ اُط٬ة إٔ
رٌٓ ُْٜ ٕٞشبضًخ ا٣غبث٤خ ٝذبطخ ك-: ٢
ٓ- 1ؼطكخ ضؼبُخ أُؼٜس ٝزٝض ْٛك ٢اُٞكبء ثٜص ٙاُطؼبُخ .
- 2اُ٫زعاّ ثبُوٞاػس ٝاُ٘ظْ اُز٣ ٢ؼؼٜب أُؼٜس ُِط٬ة ٓضَ :
 اُ٫زعاّ ثبُحؼٞض ك ٢أُحبػطاد ٝاُؽٌبؼٖ . أُصاًطح ٝاُغس٣خ ٖٓ اُ ّٞ٤اُِ ٍٝ٫سضاؼخ . ا٫ؼزلبزح ٖٓ آٌ٩بٗبد أُزٞكطح ثبُٔؼٜس ٓضَ  :أٌُزجخ – ذسٓبد اٗ٫زطٗذ -.......اُد
 ا٫ؼزلبزح اُوظ ٖٓ ٟٞآزحبٗبد أػٔبٍ اُؽ٘ٝ ٚاٗ٧شطخ اُجحض٤خ . ا٫ؼزلبزح ٖٓ ذجطاد أػؼبء ٤ٛئخ اُزسض٣ػ ٖٓ اُ٘بح٤خ اُؼِٔ٤خ ٝاُؼِٔ٤خ .- 3إٔ ٣زؼطف اُطبُت ػِ ٠اٛ٧ساف اُؼِٔ٤خ ُزرظظً ٚصُي اُزؼطف ػِٓ ٠غب٫د ٝكطص
اُؼَٔ ثؼس اُزرطط .
- 4ا٫ؼزلبزح ٖٓ ٓغب٫د اُزط٣ٞط اُز٘٣ ٢لصٛب أُؼٜس ضؿجخ ٖٓ ا٫زاضح ك ٢رط٣ٞط أُؽزٟٞ
اُؼُِِٔ ٢ط٬ة ُٔ٬ئٔخ احز٤بعبد ؼٞم اُؼَٔ ٝاُز ٢رزٔضَ ك : ٢اُِـخ اٗ٩غِ٤ع٣خ –
رطج٤وبد رٌُ٘ٞٞع٤ب اُحبؼت  -اُشٜبزاد أُ٤ٜ٘خ ...اُد (ً ٦ؽجوب ً ُٔغبٍ ررظظٚ
اُؼِٔ) ٢
- 5أُشبضًخ اُلؼبُخ ك ٢اٗ٧شطخ اُط٬ث٤خ أُرزِلخ ؼٞاء ػِٔ ، ٚ٤ض٣بػ٤خ  ،صوبك٤خ  ،أٗشطخ
ا٫رحبز ٝا٫ؼط ٝاُطح٬د  ....اُد  .ثح٤ش ٣ؽزل٤س اُط٬ة ٖٓ آٌ٫بٗبد ٝاُغٜس اُز٢
٣وسٜٓب أُؼٜس ٝاُز ٢رٜسف اُ ٠ث٘بء اُطبُت ػِٔ٤ب ً ٗٝلؽ٤ب ً ٝٝعساٗ٤ب ً .
- 6اثساء اُطأ ١كٓ ًَ ٢ب ٣غس ٙاُطبُت ٖٓ ٗوبؽ ػؼق ؼٞاء ٖٓ اُ٘بح٤خ اُؼِٔ٤خ أ ٝا٩زاض٣خ
ٖٓ ذ ٍ٬ط٘سٝم أُوزطحبد ٝاُزط٣ٞط .

طش٠ك اٌٛساق/إٌّبش" ٟعٍ ٝثعذ  5وُ ِٓ اٌطش٠ك اٌذائش ٞثدٛاس ِحطخ وٙشثبء غشة اٌمب٘شح" ،اٌم١شاط،ٓ١١أٚع، ُ١اٌد١ضح
د ،38915250 / 38915240 :فبوظِٛ، 38913505 :ثبe-mail: info@ipm-institute.com01223952906 :ً٠

وزارة التعليم العالي

المعهد العالي للعلوم اإلدارية
بأوسيم -اٌد١ضح

Higher Education Ministry

HigherAdministrative
SciencesInstituteManagem
ent

- 7أُشبضًخ ك ٢عٔغ ا٫ؼزج٤بٗبد اُز٣ ٢زْ رطج٤وٜب ٌَُ كظَ زضاؼ ٖٓ ٢ذٝ ٍ٬حسح
ػٔبٕ اُغٞزح ثبُٔؼٜس ٣ٝ ،غت إٔ ٣ؼِْ عٔ٤غ اُط٬ة إٔ ٗز٤غخ ٛص ٙا٫ؼزج٤بٗبد رج٘٠
ػِٜ٤ب ؼ٤بؼبد ٝهطاضاد ٛبٓ ٚررض اُؼِٔ٤خ اُزؼِ٤ٔ٤خ .

كيف يعبر الطالب عن رأيه
اُ ًَ ٠ؽبُت  /ؽبُجخ ثبُٔؼٜس  ،ضأ٣ي ٜ٘ٔ٣ب ٗ٧ي أحس أ ْٛأكطاز أؼطح أُؼٜس  ٕ٧ٝ ،ضأ٣ي ٞٛ
احس ٟاُٞؼبئَ اُطئ٤ؽ٤خ اُز ٖٓ ٢ذُٜ٬ب ٣زْ ٝػغ ذطؾ اُزط٣ٞط ٝاُزحؽ ٖ٤أُؽزٔط ثبُٔؼٜس
ك ٢ظِٜب ك٬ثس ٖٓ ٓشبضًزي ثبثساء ضا٣ي كٓ ًَ ٢ب ٣ؼطع ػِ٤ي .
 ٕ٧ٝأُطحِخ اُغبٓؼخ ٓ ٢ٛطحِخ رٌ ٖ٣ٞاُشرظ٤خ ػِٔ٤ب ً ٝكٌط٣ب ً ٝصوبك٤ب ً ٝذِو٤ب ً ٝؼِ٤ًٞب ً  ،كِٖ
٣زْ شُي ا ٖٓ ٫ذ ٍ٬اُحٞاض اُلؼبٍ ؼٞاء ًبٕ ٛصا اُحٞاض ٓجبشط أ ٝؿ٤ط ٓجبشط ٝ ،اُزٖٓ ٢
ذُٜ٬ب رؽزط٤غ إٔ رؼجط ػٖ ضأ٣ي ٝر٘ٔ ٠هسضاري .
ُ صا ٌ٘ٔ٣ي ارجبع ٝؼبئَ ػس٣سح ُِزؼج٤ط ػٖ ضأ٣ي ٛ ٖٓ ،ص ٙاُٞؼبئَ :
 - 1أُ٘بهشخ ٝاُحٞاض اُلؼبٍ زاذَ أُحبػطاد ٝاُؽٌبشٖ( هبػبد اُجحش ) ٓغ
أُحبػط ( ٖ٣زًبرطح ٓٝؼ٤س. ) ٖ٣
ً- 2زبثخ ٓوزطحبري ٝاضاءى ٝٝػؼٜب زاذَ ط٘سٝم أُوزطحبد ٝاُزط٣ٞط ٝ ،رؤًس إٔ
ضأ٣ي ؼ٤زْ ا٫ذص ثٝ ٚؼزشؼط ث ٚػ٘س اُز٘ل٤ص .
- 3شبضى ثطأ٣ي ك ٢ا٫ؼزج٤بٗبد اُز٣ ٢زْ رطج٤وٜب ًَ كظَ زضاؼ. ٢
- 4شبضى ك ٢اٗ٫شطخ أُرزِلخ ٓضَ ا٫ؼط اُط٬ث٤خ ٝاُزلبػَ أُجبشط ٓغ ضائس ا٫ؼطح ،
ًٝصُي ٖٓ ذ ٍ٬اٗ٧شطخ اُضوبك٤خ ٝاُز٣ ٢زْ ٖٓ ذُٜ٬ب ر٘ظٗ ْ٤سٝاد ُٝوبءاد ػِٔ٤خ .
- 5هبثَ ضإؼبء اُشؼت ٝأػؼبء ٤ٛئخ اُزسض٣ػ ٓٝؼب ْٜ٤ٗٝذ ٍ٬اُٞهذ أُحسز ُصُي
ٝشُي كٔ٤ب ٣ؼطف ثبؼْ ( ؼبػبد ا٫ضشبز اً٫بز. ) ٢ٔ٣
- 6اؼزلس ثبُؽبػبد أٌُزج٤خ اُربطخ ثؤػؼبء ٤ٛئخ اُزسض٣ػ ٝرٞاطَ ٓؼ. ْٜ
- 7اؼزرسّ اُجط٣س اٌُ٩زط ٢ٗٝاُربص ثبُؽبزح أػؼبء ٤ٛئخ اُزسض٣ػ ٓٝؼبٝ ْٜ٤ٗٝرٞاطَ
ٓؼ. ْٜ
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- 8ربثغ أُٞهغ اٌُ٩زطُِٔ ٢ٗٝؼٜس ٝربثغ اُغعء اُربص ثبُٔ٘زس ٟاُضوبك. ٢
ٌ٘ٔ٣- 9ي ا٣ؼب ً ػطع ٓوزطحبري ٝاضائي ٖٓ ذٝ ٍ٬حسح اُغٞزح ثبُٔؼٜس ٓٝوبثِخ اُؽ٤س
ٓس٣ط اُٞحسح .
ٌ٘ٔ٣ - 10ي ٓوبثِخ ا٫ؼزبش اُسًزٞض  /ػٔ٤س أُؼٜس ُؼطع ٓوزطحبري ٝأضائي اُج٘بءح
ٝاُلؼبُخ .

دليل الطالب للتعامل مع اإلدارات المختلفة
أوال :إدارة شئون الطالب والتعليم :
(أ) اٌم١ذ ٚاٌزغد: ً١
- 1لٛاعذ لجٛي اٌطالة ٣ :زْ هج ٍٞاُط٬ة ثبُٔؼٜس ثؤحس اُططم اُزبُ٤خ -:
 اُزطش٤ح ػٖ ؽط٣ن ٌٓزت اُز٘ؽ٤ن . اُط٬ة اُٞاكس ( ٖ٣ػٖ ؽط٣ن ازاضح اُٞاكس. ) ٖ٣ اُزح٬٣ٞد .- 2عذاد اٌشع: َٛ
 اُحظ ٍٞػِ ٠اشٕ زكغ ٖٓ ٓؽئ ٍٞاُلطهخ ٝاُزٞع ٚاُ ٠اُرع٘٣خ ُِؽساز .- 3ل١ذ اٌطالة :
 ٣ؼس ٌَُ ؽبُت ِٓق ٣حز ٟٞػِ ٠عٔ٤غ اٝ٫ضام اُربطخ ث. ٚ ٘ٔ٣ح اُطبُت ( ثؼس ؼساز اُطؼ ّٞاُسضاؼ٤خ ) ثطبهخ رحو٤ن شرظ٤خ روسّ ك ًَ ٠شؤٕزضاؼ. ٢
- 4اعزخشاج شٙبدح ل١ذ :
 اُزٞعُٔ ٚؽئ ٍٞاُلطهخ ٫ؼزرطاط شٜبزح اُو٤س ٓغ رحس٣س اُغٜخ أُٞعُٜ ٚب اُشٜبزح . - 5اعزخشاج أٚساق اٌغفش ٌٍخبسج :
٣ -زْ ِٓئ اُج٤بٗبد اُربطخ ثغٞاظ اُؽلط ٖٓ ذ ٍ٬اُطبُت .
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 ٣زْ رؽِ٩ ٚٔ٤زاضح شئ ٕٞاُط٬ة ُِٔطاعؼخ ٝاػزٔبز ٖٓ اُٞظاضح .- 6اٌحصٛي عٍ ٝخطبة رذس٠ت ِٛخٗ ٌٍدٙخ اٌز٠ ٟشغت فٙ١ب اٌطبٌت

ثاني ًا  :إدارة االمتحانات :
رو ّٞا٩زاضح ثزؤز٣خ أُٜبّ أُزؼِوخ ثز٘ظ ْ٤أػٔبٍ آ٫زحبٗبد ٓٝ ،ب ٣رض اُطبُت ٜٓ٘ب ٞٛ
ا٫ر: ٢
 اػساز عس ٍٝآزحبٗبد ٗظق اُلظَ اُسضاؼٝ ٢اػٜٗ٬ب ُِط٬ة . اػساز عس ٍٝآزحبٗبد اُزرِلبد ( ُِط٬ة أُحِٔ ٕٞثٔٞاز ررِق ٖٓ ؼ٘ٞاد ؼبثوخ) ٝاػٜٗ٬ب ٓزؼٔ٘خ عسا ٍٝآزحبٗبد اُزحط٣ط. ١
 اػساز عسا ٍٝآزحبٗبد اُزحط٣طُٜ٘ (ٟب٣خ ًَ كظَ زضاؼٝ ) ٢اػٜٗ٬ب . ٣ٝزْ ٓغ ثسا٣خ ًَ كظَ زضاؼ ٢اػٞٓ ٕ٬اػ٤س آ٫زحبٗبد ؽٞاٍ اُلظَ اُسضاؼ( ٢ثؼس ٓٞاكوخ أُغِػ اً٫بزٓٝ ، ٢ٔ٣غِػ ازاضح أُؼٜس ) حز ٌٕٞ٣ ٠اُطبُت ػِ٠
زضا٣خ ثبُٔٞاػ٤س أُحسزح ُٓ٬زحبٗبد ٝر٘ظ ْ٤أٝهبد أُصاًطح ػِٓ ٠ؽز ًَ ٟٞآزحبٕ
.

ثالث ًا  :إدارة المتابعة

 رو ّٞثٔزبثؼخ اٗزظبّ اُطبُت ك ٢أُحبػطاد ٝاُؽٌبشٖ( ثبُز٘ؽ٤ن ٓغ اُؽبزح
اػؼبء ٤ٛئخ اُزسض٣ػ ٓٝؼب٣ٝ ) ْٜ٤ٗٝزْ رؽغ َ٤شُي ك ٢ؼغ٬د ضؼٔ٤خ .
ًٔ ب ٣زْ اُزٞاطَ ث ٖ٤ازاضح أُؼٜس  ٠ُٝٝآط اُطبُت ٖٓ ذ ٍ٬روط٣ط شٜط١
٣زْ اضؼبُ ٠ُُٞ ٚآ٫ط ُِٞهٞف ػِٓ ٠ؽز ٟٞاُطبُت ك ٢اُحؼٞض ٝزضعبر ٚك٢
آزحبٕ أػٔبٍ اُؽً٘ٝ ، ٚصُي ٖٓ ذ ٍ٬اُجط٣س اٌُ٩زط ٢ٗٝاُربص ث ٢ُٞآ٫ط.
٣ زْ ا٫رظبٍ رِ٤ل٤ٗٞب ً ث ٢ُٞآ٫ط ك ٢حبُخ ؿ٤بة اُطبُت .
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٣ زْ حطٓبٕ اُطبُت ٖٓ زذ ٍٞآزحبٕ ٗظق اُلظَ ٝآ٫زحبٕ اُزحط٣ط ١ك٢
حبُخ رغبٝظ ٗؽجخ ؿ٤بة ٣ٝ %25زْ اضؼبٍ ذطبة ٓؽغَ ُ ٢ُٞآ٫ط ثٔب ٣ل٤س
حطٓبٕ اُطبُت ٖٓ زذ ٍٞآ٫زحبٕ .
٣ زْ ضكغ اُحطٓبٕ ك ٢حبُخ اُزوسّ ثؼصض ٓوج٣ ٍٞوجِ ٚاُؽ٤س ا٫ؼزبش اُسًزٞض/ػٔ٤س
أُؼٜس .
ٌ٘ٔ٣ ي اُزٞاطَ ٓغ ازاضح أُزبثؼخ ٖٓ ذ ٍ٬ا٫ؼزلؽبض ػٖ ا٫ر: ٢
ٗ- 1ؽجخ اُحؼٞض ك ٢أُحبػطاد ٝاُؽٌبشٖ .
- 2زضعبد آزحبٕ ٗظق اُلظَ اُسضاؼ. ٢
- 3ا٫ؼزلؽبض ػٖ أ ١ش٢ء ٣زؼِن ثبُغسا ٍٝاُسضاؼ٤خ ٖٓ ح٤ش ( أُٞاز–
اُسًبرطح – آ٫بًٖ ).
- 4اشا ضؿجذ ك ٢رـ٤٤ط اُؼ٘ٞإ اُص٣ ٟزْ ػِ٤خ أُطاؼِخ أ ٝرـ٤٤ط ضهْ اُٜبرق
ثشطؽ احؼبض ا٣ظبٍ رِ٤ل ٕٞحس٣ش أ ٝا٣ظبٍ ًٜطثبء .

رابع ًا :إدارة رعاية الطالب :






ٔشبطه ف ٟاٌّعٙذ ....
رز٘ٞع اٗ٧شطخ اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ رٔبضؼٜب زاذَ أُؼٜس ٖٓ ذ ٍ٬ازاضح ضػب٣خ
اُط٬ة  ،كبشا ً٘ذ رطؿت ك ٢ا٫شزطاى ك ٢أٜ٘ٓ ١ب ػِ٤ي اُزٞع٪ُ ٚزاضح
ُٔؼطكخ ً٤ل٤خ ا٫شزطاى ٚ.رزّثً ٘زٖ األٔشطخ ف ٟاالر: ٟ
اُ٘شبؽ اُط٣بػ. ٢
اُ٘شبؽ ا٫عزٔبػٝ ٢اُطح٬د .
ٗشبؽ ا٧ؼط اُط٬ث٤خ .
اُ٘شبؽ اُل٘ٝ ٢اُضوبك. ٢
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ٗ شبؽ اُغٞاُخ ٝاُرسٓبد اُؼبٓخ .
 اٗ٧شطخ اُز٣ ٢وسٜٓب ارحبز اُط٬ة ثبُٔؼٜس .

االرحبد اٌطالث:ٟ
ارحبز اُط٬ة  ٞٛاُز٘ظ ْ٤اُطاػُ ٢ط٬ة أُؼٜس اُص٣ ٟز ٠ُٞرٔض ِْٜ٤أٓبّ
اُغٜبد أُؼ٘٤خ ٝر٘ظًٝ ْ٤لبُخ اٗ٧شطخ اُط٬ث٤خ .
 oو١ف١خ اٌعض٠ٛخ ثبرحبد اٌطالة ِٚضاٌٚخ إٌشبط ثصفخ عبِخ ؟
٣شزطؽ ك٣ ٖٓ ٢زوسّ ُِزطش٤ح ُؼؼ٣ٞخ ُغبٕ ٓغبُػ ا٫رحبز إٔ رزٞاكط كٚ٤
اُشطٝؽ ا٧ر٤خ :
 إٔ ٓ ٌٕٞ٣ظط ١اُغ٘ؽ٤خ .
 إٔ ٓ ٌٕٞ٣زٔزؼب ً ثبُرِن اُوٝ ْ٣ٞاُؽٔؼخ اُحؽ٘خ .
 إٔ  ٌٕٞ٣ؽبُجب ً ٗظبٓ٤ب ً ٓؽزغساً ك ٢كطهز ٚؿ٤ط ثبم ُ٪ػبزح  ٟ٧ؼجت .
 إٔ ٓ ٌٕٞ٣ؽسزاً ُِطؼ. ّٞ
 إٔ  ٖٓ ٌٕٞ٣ش ٟٝاُ٘شبؽ أُِحٞظ كٓ ٢غبٍ ػَٔ اُِغ٘خ اُز٣ ٢طشح ٗلؽخ
كٜ٤ب .
 أ ٌٕٞ٣ ٫هس ٝهغ ػِ٤خ أ ١ععاء ثبُٔؼٜس .
 أ ٌٕٞ٣ ٫هس ؼجن اُحٌْ ػِ٤خ ثؼوٞثخ ٓو٤سُِ ٙحط٣خ .

طش٠ك اٌٛساق/إٌّبش" ٟعٍ ٝثعذ  5وُ ِٓ اٌطش٠ك اٌذائش ٞثدٛاس ِحطخ وٙشثبء غشة اٌمب٘شح" ،اٌم١شاط،ٓ١١أٚع، ُ١اٌد١ضح
د ،38915250 / 38915240 :فبوظِٛ، 38913505 :ثبe-mail: info@ipm-institute.com01223952906 :ً٠

وزارة التعليم العالي

Higher Education Ministry

المعهد العالي للعلوم اإلدارية
بأوسيم -اٌد١ضح

HigherAdministrative
SciencesInstituteManagem
ent

نظام الدراسة بالمعهد والخطة الدراسية
أوال :نظام الدراسة
( )1نظام الدراسة المتبع ىو نظام الساعات المعتمدة ،و يرتكزىذا النظام عمى ترتيب المقررات ترتيبا يعتمد عمى
البناء التراكمىالمعرفى الذى يحكمو متطمبات سابقة فى مجموعة من المقررات ،مع وجود مقررات أخرى ليس
ليا متطمبات سابقة .ولمطالب الحرية فى اختيار ما يراه منيا فى اطار الساعات المعتمدة ،وتأسيسا عمى ذلك
يقسم البرنامج الى ثمانية فصول دراسية مقسمة الى أربعة مستويات ،كل مستوى عبارة عن فصمين دراسيين
بعدد ( )36ساعة معتمدة .وتقوم ساعات التدريس إلى ساعات معتمدة كما يمي:

 ساعة محاضرة تعادل ( )1ساعة معتمدة
 ساعات التمارين أو المعمل أو التطبيقات فتحتسب كما يمي:
 واحد ساعة تعادل (صفر) ( )3-2ساعة تعادل ( )1ساعة معتمدة مع حذف كسور الساعة( )2يمنح الطالب في حالة استكمالو بنجاح متطمبات الساعات المعتمدة لمبرنامج الذي يمتحق بو وبعد موافقة
مجمس إدارة المعيد واعتماد السيد األستاذ الدكتور وزير التعميم العالي درجة البكالوريوس في الشعب
والتخصصات التالية:

ٓ– 1حبؼجخ .
– 2ازاضح أُئؼؽبد أُبُ٤خ .
 - 3ازاضح أُشطٝػبد اُظ٘بػ٤خ.
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( )3يمكن لمطالب أن يحصل عمى بكالوريوس تخصص مذدوج من التخصصات التي يطرحيا المعيد بعد استكمال
جميع متطمبات الدراسة لكال التخصصين ،ويتم اعتماد إجراءات االستكمال لمتخصص المذدوج بناء عمى العرض
عمى مجمس إدارة المعيد وموافقة جية اإلشراف من وزارة التعميم العالي.

ثانيا :مواعيد الدراسة والقيد
تقسم السنة الدراسية إلى ثالثة فصول دراسية كما يمي:
الفصل الدراسي األول يبدأ في شير سبتمبر ولمدة  15أسبوعا
الفصل الثاني يبدأ في شير فبراير ولمدة  15أسبوعا
الفصل الصيفي يبدأ في شير يونيو ولمدة تتراوح بين (  )6إلى ( )8أسابيع وبما ال يقل عن (  )45ساعة محاضرات
0
ويشترط لطرح أي مقرر في الفصل الصيفي أال يقل عدد الطالب الراغبين في التسجيل فيو عن  10طالب .ويجوز في
الحاالت االستثنائية أن يقل عدد الطالب عن ذلك بعد موافقة مجمس المعيد.
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ثالثا متطمبات الدراسة
تنقسم متطمبات البرنامج الدراسي إلى أربعة أجزاء عمى النحو التالي:

1

متطمبات ميارات ومعارف جامعية .

عدد الساعات
المعتمدة
21

النسبة
%

2

متطمبات عامة مشتركة لمعموم اإلدارية

57

40

3

متطمبات التخصص

60

41

البند

مجموعة المقررات

 1/3متطمبات تخصصية
 2/3متطمبات مساندة

 3/ 3مقررات اختيارية
4

متطمبات االختيارات الحرة
إجمالي الساعات المعتمدة

15

39
12
9
6

4

144

100

وتنقسم المقررات إلى مقررات إجبارية واختيارية وتتمثل المقررات االختيارية في المتطمبات المساندة واالختيارية

والحرة .

رابعا  :متطمبات الحصول عمى درجة البكالوريوس
يشترط لحصول الطالب عمى درجة البكالوريوس استيفاء المتطمبات التالية:

 -اجتياز الطالب عدد  144ساعة معتمدة ويشمل ىذا العدد ساعات التدريب العممي وذلك وفقا لمشروط التالية:

- 1تحقيق الطالب لمعدل تراكمي اليقل عن  2في أي وقت .
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- 2إذا قل المعدل التراكمي لمطالب عن  2يتم إنذاره وال يسمح لو بالتسجيل في الفصل الدراسي التالي ألكثر من
 12ساعة معتمدة.

- 3في حالة تكرار حصول الطالب عمى معدل تراكمي أقل من  2ألربعة فصول متتالية يتم فصمو نيائيا ،إال إذا
كان في المستوى الثالث أو الرابع فيعطى فرصة أو فرصتين حسب الترتيب.

- 4يسمح لمطالب بإعادة التسجيل في أي مقرر رسب فيو ،ويعيده دراسة وامتحانا بعد دفع رسوم الخدمة
التعميمية المقررة ،ويراعى تخفيض الدرجة والتقدير إلى أعمى درجات المقبول حسب األحوال.

- 5يمكن لمطالب تحسين معدلو التراكمي وذلك بإعادة التسجيل في مقرر أو أكثر يكون قد سبق حصولو فيو
عمى  2.25أو اقل وذلك بحد أقصى  15ساعة معتمدة.

- 6في حالة وجود مقرر مشروع لمتخرج في أي تخصص فيتم تقسيم مدة دراستو عمى فصمين متتالين ممتدة
ليس بينيما الفصل الصيفي.

- 7التقل مدة الحصول عمى درجة البكالوريوس عن أربعة سنوات دراسية.

خامسا :شروط التسجيل
- 1يسمح لمطالب بالتسجيل في  12ساعة معتمدة في كل فصل دراسى كحد أدنى ،وبحد اقصى
معتمدة .وبالنسبة لمفصل الصيفي يكون بحد اقصى مقررين أو

 18ساعة

 6ساعات معتمدة ،بعد استيفاء شروط

التسجيل في كل مقرر واستشارة المرشد األكاديمي .عمى أن يكون ذلك في المواعيد المحددة وطبقا لمقواعد

التي يصدرىا المعيد في ىذا الشأن.

- 2ال يجوز لمطالب التسجيل في أي مقرر لو متطمبات سابقة وذلك قبل استيفاء شروط النجاح في تمك
المتطمبات السابقة.

- 3يجوز لمطالب أن يسجل في ثالث ساعات معتمدة أو مقرر إضافي في الفصل الدراسي العادي أو الصيفي إذا
أدى ذلك إلى تخرجو في نياية الفصل.
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سادسا :اإلرشاد األكاديمي
يخصص لكل طالب مرشد أكاديمى ميمتو توجيو الطالب دراسيا ومساعدتو عمى اختيار المواد مع تحديد الساعات
التى يسجل فييا وفقا لظروفو و قدراتو واستعداداتو ومساعدتو عمى حل المشكالت التى تعترضو أثناء الدراسو،
وتخصص بطاقة لكل طالب يسجل فييا كافة البيانات الالزمو عنو والنتائج التى حصل عمييا ،كما يقوم بمراجعة
المواد التى يسجل فييا الطالب فى كل فصل دراسى حتى تخرجو .ويعين مرشد أكاديمي واحد لكل

 60طالب كحد

أقصى من بين أعضاء ىيئة التدريس باألقسام التخصصية المختمفة بالمعيد.

سابعا :شروط التعديل واالنسحاب والوقف والغياب
يحق لمطالب تغيير مقررات سجل فييا سواء كان ذلك بالحذف أو اإلضافة وذلك خالل أسبوعين من بدء الفصل
الدراسي العادي وأسبوع خالل الفصل الدراسي الصيفي.
 - 1يحق لمطالب إلغاء تسجيمو في أي مقرر خالل ثمانية أسابيع عمى األكثر من بدء الدراسة بالفصمين األول
والثاني ،وثالثة أسابيع عمى األكثر في الفصل الدراسي الصيفي .وال ترد لو الرسوم بشرط أال يترتب عمى

ذلك انخفاض عدد ساعات التسجيل في الفصل الدراسي العادي عن  9ساعات معتمدة.

 - 2وألسباب قيرية استثنائية يقبميا مجمس إدارة المعيد يمكن لمطالب أن ينسحب من جميع المقررات المسجل
فييا في الفصل الدراسي بعد المواعيد المقررة لحذف المقررات ولكن قبل اختبار نياية الفصل الدراسي ،وال

تدخل ىذه المقررات في حساب معدالت درجات الطالب.

 - 3يجوز لمطالب أن ينقطع عن الدراسة بالمعيد لمدة ال تزيد عن ثالثة فصول دراسية بعذر مسبق يقبمو عميد
المعيد ،ويواصل بعده الدراسة .أما إذا انقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن ثالثة فصول دراسية بعذر مسبق

يقبمو مجمس إدارة المعيد فيمكن لو أن يواصل دراستو عمى أن تحسب لو المقررات السابق لو النجاح فييا

بدرجة جيد عمى األقل ،ويخضع تخرجو ألية متطمبات جديدة في الفصل الذي أعيد قيده فييا باإلضافة

إلعادتو لممقررات التي حصل فييا عمى تقدير مقبول عمى األكثر.
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 - 4يفصل الطالب من المعيد إذا انقطع عن الدراسة بدون عذر مسبق لفترة فصمين دراسيين ،أو إذا انقطع عن
الدراسة لنفس ىذه المدة رغم رفض مجمس إدارة المعيد لمعذر الذي تقدم بو.

 - 5في حالة انقطاع الطالب عن الدراسة لمدة تزيد عن

 6فصول دراسية عادية بعذر مسبق يقبمو مجمس

اإلدارة فيمكنو العودة لمدراسة بالمعيد عمى أن يعامل معاممة الطالب المستجد وال تحسب لو أية نقاط عن

المقررات التي سبق لو النجاح فييا قبل انقطاعو.

 - 6ال يجب أن تزيد عدد مرات غياب الطالب في أي مقرر عن

 %25من الساعات النظرية أو العممية خالل

الفصل الدراسي .وفي حالة التجاوز يعتبر الطالب راسبا في المادة التي لم يواظب فييا عمى الحضور .أما
إذا كان ىذا التغيب بعذر مقبول من المرشد األكاديمي أو عميد المعيد فيعتبر الطالب منسحبا من المادة

ويتعين عميو إعادة تسجيل ىذا المقرر.

 - 7إذا تخمف الطالب عن حضور االمتحان النيائي لمقرر ما بغير عذر قيري ومقبول لدى مجمس اإلدارة فإنو
يعتبر راسبا فيو ويجوز أن يعاد االمتحان النيائي لمطالب وفقا لمشروط التالية:

أ  -قبول المرشد األكاديمي وأستاذ المقرر العذر القيري لمطالب كتابة.
ب  -يقر أستاذ المقرر جدية الطالب وحصولو عمى الدرجة الالزمة لمنجاح في أعمال الفصل الدراسي وعدم
تجاوزه نسبة الغياب المسموح بيا

ج  -يوافق عميد المعيد عمى إعادة االمتحان.
د  -في حالة اإلعادة يجب أن يؤدي الطالب االمتحان قبل انتياء فترة التسجيل المتأخر لمفصل الدراسي

العادي التالي ،واال اعتبر راسبا في ىذا المقرر ،كما تسرى جميع القواعد السابقة في حالة تأجيل امتحان

أي مقرر لمطالب.

ثامنا :التقويم وحساب تقديرات الطالب.
يتم تقويم الطالب بصفة مستمرة خالل فترة تسجيل المقرر بحيث يتم توزيع درجات المقرر كما يمي:
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 )1يخصص لكل مقرر دراسي  100درجة توزع كمايمي:
أ  -تخصص نسبة  %30أعمال دورية وتتضمن اختبارات تحريرية وشفيية وبحوث وتمارين وواجبات ومناقشات
ونسبة االنتظام في ساعات المقرر.

ب  -توزع نسبة  %70عمى كل من االختبار النصفي أو ما يعادل ه ،ويخصص لو  . %30ويخصص لالمتحان
النيائي لممقرر نسبة الـ  %40المتبقية.

ج  -يجوز لمجمس المعيد وضع نظام لمتقويم في مقرر أو أكثر ذات طبيعة خاصة بطريقة مختمفة عما ورد سابقا
بناء عمى توصية من مجمس القسم العممي.
ً

د  -يتم إتباع المعدالت التالية عند احتساب الدرجة بالنقاط والتقديرات وفقا لمجدول التالي:

رمز
التقدير
أ+

التقدير

بداية الدرجة نياية الدرجة

النقاط

امتياز مرتفع

93

100

4

أ

امتياز

85

92.5

3.75

ب+

جيد جدا مرتفع

80

84.5

3.4

ب

جيد جدا

75

79.5

3

ج+

جيد مرتفع

70

74.5

2.75

ج

جيد

65

69.5

2.5

د+

مقبول مرتفع

60

64.5

2.25

د

مقبول

50

59.5

2

س

راسب

صفر

أقل من 50

صفر

ال يحصل الطالب عمى أي درجات عند انسحابو من المقرر أو عند حضوره المقرر مستمعاً

طش٠ك اٌٛساق/إٌّبش" ٟعٍ ٝثعذ  5وُ ِٓ اٌطش٠ك اٌذائش ٞثدٛاس ِحطخ وٙشثبء غشة اٌمب٘شح" ،اٌم١شاط،ٓ١١أٚع، ُ١اٌد١ضح
د ،38915250 / 38915240 :فبوظِٛ، 38913505 :ثبe-mail: info@ipm-institute.com01223952906 :ً٠

وزارة التعليم العالي

Higher Education Ministry

المعهد العالي للعلوم اإلدارية
بأوسيم -اٌد١ضح

HigherAdministrative
SciencesInstituteManagem
ent

تاسعا :حساب النقاط والمتوسطات
يتم حساب النقاط والمتوسطات لتقديرات الطالب وفقا لنظام المعدالت التراكمية كما يمي:

 )1تحسب نقاط كل مقرر عمى أنيا عدد الساعات المعتمدة مضروبة في عدد النقاط التي حصل عمييا
الطالب.

 )2تحسب مجموع النقاط الحاصل عمييا الطالب في أي فصل دراسي عمى أنيا مجموع نقاط كل المقررات
التي درسيا في ىذا الفصل الدراسي.

 )3يحسب متوسط نقاط الطالب ألي فصل دراسي (المتوسط الفصمي) عمى أنو ناتج قسمة مجموع النقاط
التي حصل عمييا في ىذا الفصل عمى مجموع الساعات المعتمدة ليذه المقررات ،وذلك كما يمي:

مجموع النقاط التي حصل عمييا الطالب في الفصل الدراسي
مجموع الساعات المعتمدة لممقررات المسجمة
ويكون تقدير الطالب في ىذا الفصل وفقا لمجدول السابق،
 )4يحسب المعدل التراكمي لمطالب عمى أساس ناتج قسمة مجموع النقاط التي حصل عمييا في جميع

المقررات التي درسيا عمى مجموع الساعات المعتمدة ليذه المقررات مع حذف بيانات حالة الرسوب
األولى في المقرر إذا نجح في المحاولة الثانية عند حساب المعدل التراكمي .ويكون تقدير المعدل

التراكمي وفقا لمجدول السابق.

 )5إذا تقدم الطالب بعذر قيري يقبمو مجمس إدارة المعيد عن عدم حضور االمتحان النيائي ألي مقرر خالل
يومين من تاريخ إجراء االمتحان يحتسب لو تقدير (غير مكتمل ك) في ىذا المقرر بشرط أن يكون

حاصال عمى  %50من درجات األعمال الفصمية لممقرر بما فييا من امتحانات منتصف الفصل

واالمتحانات العممية .عمى أال يكون قد تم حرمانو من دخول االمتحان النيائي ليذا المقرر .وفي ىذه
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الحالية يتاح لمطالب الذي حصل عمى تقدير (غير مكتمل) فرصة أداء االمتحان في ىذا المقرر في مدة
خالل شير من تاريخ نياية امتحان الفصل.

اٌحٛافض اٌّمذِخ ٌٍطالة اٌّزفٛلٓ١
٣وسّ أُؼٜس حٞاكع ٓبُ٤خ ٌٓٝبكئبد ُِط٬ة أُزلٞه ٖ٤ك ٢ثسا٣خ ًَ ػبّ زضاؼ ٢ؽجوب ً ُ٘زبئظ اُط٬ة ك ٢اُؼبّ
اُؽبثن ٝررزِق هٔ٤خ أٌُبكؤح أُبُ٤خ ٝكوب ً ُِزوس٣طاد ح٤ش ٣حظَ اُطبُت اُحبطَ ػِ ٠روس٣ط ٓٔزبظ ٓطرلغ
ػِ ٠أػٌِٓ ٠بكؤح ٓبُ٤خ  ٚ٤ِ٣اُحبطَ ػِ ٠روس٣ط ٓٔزبظ ٝأذ٤طاً اُحبطَ ػِ ٠روس٣ط ع٤س عساً ٓطرلغ ُزشغ٤غ
اُط٬ة ػِ ٠اُزلٞم ٝا٩ثساع

اٌمٛاعذ إٌّظّخ ٌزؤد٠ت اٌطالة ف ٟحبٌخ ٚخٛد ِخبٌفبد
ؽجوب ً ُوبُٗ )52 ( ٕٞؽ٘خ ٫ٝ 1970ئحخ أُؼٜس اُساذِ٤خ كبٕ اُط٬ة أُو٤س ٕٝثبُٔؼٜس ٣رؼؼُِ٘ ٕٞظبّ
اُزؤز٣ج ٢أُج ٖ٤كٔ٤ب ثؼس .
٠عزجش ِخبٌفخ رؤد٠ج١خ ًَ اذ ٍ٬ثبُوٞاػس ٝاُوٞاٗٝ ٖ٤اُِٞائح ٝاُزوبُ٤س اُغبٓؼ٤خ ٝػِ ٠ا٫ذض :
- 1ا٫ػٔبٍ أُرِخ ث٘ظبّ أُؼٜس أ ٝرؼط َ٤اُسضاؼخ أ ٝاُزحط٣غ ػِ٤خ ًٝصُي آ٫ز٘بع أُسثط ػٖ حؼٞض
اُسضٝغ ٝأُحبػطاد ٝؿ٤طٛب اُز ٢روؼ ٠اُِٞائح أُٞاظجخ ػِٜ٤ب .
 ًَ- 2كؼَ ٓرَ ثبُشطف ٝاٌُطآخ أٓ ٝرَ ثحؽٖ اُؽ٤ط ٝاُؽِٞى زاذَ أُؼٜس أ ٝذبضع. ٚ
 ًَ- 3اذ ٍ٬ث٘ظبّ آ٫زحبٕ أ ٝاُٜسٝء اُٞاعت ُ ًَٝ ٚؿش ك ٢آ٫زحبٕ أ ٝاُشطٝع ك. ٚ٤
 ًَ- 4ار٬ف ُِٔ٘شآد أ ٝا٧عٜعح أ ٝأُٞاز أ ٝاٌُزت اُغبٓؼ٤خ أ ٝرجس٣سٛب .
 ًَ- 5ر٘ظ ْ٤ثبُٔؼٜس ٝا٫شزطاى ك ٚ٤ز ٕٝرطذ٤ض ؼبثن ٖٓ ٓغِػ ا٫زاضح .
- 6رٞظ٣غ اُ٘شطاد أ ٝاطساض عطائس حبئؾ ٝعٔغ رٞه٤ؼبد ز ٕٝرطذ٤ض ؼبثن ٖٓ ػٔ٤س أُؼٜس .
- 7ا٫ػزظبّ زاذَ ٓجبٗ ٢أُؼٜس أ ٝا٫شزطاى كٓ ٢ظبٛطاد ٓربُلُِ٘ ٚظبّ اُؼبّ ٝا٥زاة ٝاُِ٤بهخ * .

اٌعمٛثبد اٌزؤد٠ج١خ اٌز ٟرٛلع عٍ ٝاٌطالة ٘: ٟ
1
2
3
4

اُز٘ج ٚ٤شلب ٚٛأً ٝزبثخ .اٗ٫صاض .اُحطٓبٕ ٖٓ حؼٞض زضٝغ أحس أُوطضاد ُٔسح  ٫رغبٝظ شٜطاً .-اُلظَ ٖٓ أُؼٜس ُٔسح  ٫رغبٝظ شٜطاً .
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اُـبء آزحبٕ اُطبُت كٓ ٢وط أ ٝأًضط .اُلظَ ٖٓ أُؼٜس ُٔسح ػبّ زضاؼ ٢أ ٝأًضط .اُحطٓبٕ ٖٓ رؤز٣خ آ٫زحبٕ ك ٢عٔ٤غ أُٞاز ُٔسح ؼ٘ ٚزضاؼ٤خ أ ٝأًضط .اُلظَ اُٜ٘بئ ٖٓ ٢أُؼٜس ٣ٝزطرت ػِ٤خ اُـبء ه٤س اُطبُت ٖٓ أُؼٜس ٝحطٓبٗ ٖٓ ٚاُزوسّ ُٓ٬زحبٕ ٣ٝجِؾٛصا اُوطاض اُ ٠أُؼبٛس ا٧ذط. ٟ

-

-

٣ٝغٞظ ٩زاضح أُؼٜس اػ ٕ٬اُوطاض اُظبزض ثبُؼوٞثخ اُزؤز٣ج٤خ زاذَ أُؼٜس ٣ٝ ،غت اث٬ؽ
اُوطاض اُ ٠ُٝ ٠آط اُطبُت .
ٝرحلع اُوطاضاد اُظبزضح ثبُؼوٞثبد اُزؤز٣ج٤خ كِٓ ٢ق اُطبُت .
 ٫رٞهغ ػوٞثخ ٖٓ اُؼوٞثبد اُٞاضزح ( ٖٓ اُج٘س  4اُ ٠اُج٘س  ) 8ا ٫ثؼس اُزحو٤ن ٓغ
اُطبُت ًزبثخ ٝؼٔبع أهٞاُخ كٔ٤ب ٘ٓ ٞٛؽٞة اُ٤خ كبشا ُْ ٣حؼط ك ٢أُٞػس أُحسز
ُِزحو٤ن ؼوؾ حو ٚك ٢ؼٔبع أهٞاُخ .
٣غٞظ اُزظِْ ٖٓ هطاض اُزؤز٣ت ثطِت ٣وسٓ ٚاُطبُت ُؼٔ٤س أُؼٜس ذ ٍ٬ذٔؽخ ػشط ٓٞ٣ب
ٖٓ ربض٣د طسٝض اُوطاض ُٔٝ ،غِػ ازاضح أُؼٜس إٔ ِ٣ـ ٠اُؼوٞثخ أ٣ ٝرلؼٜب .
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ِدبالد اٌزط٠ٛش ثبٌّعٙذ
ثبعزجبس اٌطبٌت ٘ ٛاٌغب٠خ ٚاٌٛعٍ١خ ِٚحٛس اٌعٍّ١خ اٌزعٍ١ّ١خ ،فمذ لبِذ إداسح اٌّعٙذ ثزٛخ ٗ١وبفخ
إِىبٔ١برٙب ٌزٕف١ز خطخ رط٠ٛش٠خ رشًّ اٌّدبالد ا٢ر١خ- :
أٚالً :رّٕ١خ لذساد اٌ١ٙئخ اٌّعبٔٚخ (ِع١ذِ – ٓ٠ذسعِ ٓ١غبعذ.)ٓ٠
ثبٔ١ب ً :ص٠بدح لذساد أعضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ف ٟاٌزذس٠ظ ٚاٌجحث اٌعٍّ.ٟ
ثبٌثب ً :رط٠ٛش اٌ١ٙىً اإلداس.ٞ
ساثعب ً :خذِخ اٌّدزّع ٚاٌج١ئخ.
خبِغب ً :رؤ٘ ً١اٌّعٙذ ٚاٌزمذَ ٌٍحصٛي عٍ ٝاالعزّبد ِٓ خالي ٘١ئخ ضّبْ اٌدٛدح ٚاالعزّبد.
عبدعب ً :رحذ٠ث اٌّمشساد اٌذساع١خ عٍ ٝإٌح ٛاٌزبٌ- :ٟ
 .1رعزجش عٍّ١خ اٌزط٠ٛش اٌّغزّش إحذ ٜاعزشار١د١بد إداسح اٌّعٙذ ٌزٍج١خ احز١بخبد عٛق اٌعًّ
اٌحذ٠ثخ ٌ ،زا فمذ لبَ اٌّعٙذ ثبالعزعبٔخ ثبألعبرزح اٌّزخصصٌّ ٓ١شاخعخ اٌّمشساد اٌذساع١خ
ٚٚضع اٌّمزشحبد اٌخبصخ ثزحذ٠ث ٘زٖ اٌّمشساد ثّب ٠زالئُ ِع اٌزطٛساد اٌعبٌّ١خ اٌّزالحمخ
عٍِ ٝغز ٜٛوبفخ اٌزخصصبد اٌعٍّ١خ .
ٚ .2ثٕبء عٍ ٝرٌه رُ إخشاء رحذ٠ث ٌجعض اٌّمشساد اٌذساع١خ د ْٚاإلخالي ثبٌالئحخ اٌّعزّذح ِٓ
ٚصاسح اٌزعٍ ُ١اٌعبٌٚ ٟاٌزٍ٠ ٟزضَ ثٙب اٌّعٙذ ثّعضي عٓ اٌزطٛساد اٌدذ٠ذح ف ٟعٛق اٌعًّ .
ٌٚ .3زعظ ُ١االعزفبدح ِٓ اٌذساعخ إٌظش٠خ ٌٍّمشساد اٌذساع١خ فمذ ا٘زُ اٌّعٙذ ثبٌزطج١ك اٌعٍّٟ
ٌٙزٖ اٌّٛاد لذس اإلِىبْ عٛاء اٌّٛاد اٌز ٟرحز ٞٛعٍ ٝأخضاء عٍّ١خ ٚفمب ً ٌالئحخ أ ٚاٌز ٟال ٛ٠خذ
ثٙب رطج١ك عٍّٚ ٟرٌه ثٙذف سفع وفبءح ِٚغز ٜٛاٌطالة ٚرحم١ك اٌٙذف اٌّشخٌٍّ ٛبدح اٌعٍّ١خ
ٚحز ٝال ٠ى ْٛاٌزشو١ض فمظ عٍ ٝاٌزٍمٚ ٓ١اٌحفظ  ،فمذ رُ رطج١ك ثعض اٌجشاِح اٌعٍّ١خ ٌٍّٛاد
إٌظش٠خ .
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