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 الطت الجبطٌي الجيطزي/الطت الجيطزيالخطخ الذراسيخ لوٌخ درجخ الوبجستيز في 

 
ٌعٍَٛ ِٓ و١ٍخ اٌذساعبد اٌع١ٍب فٟ عبِعخ ا اٌطت اٌجبؽٕٟ اٌج١طشٞ/اٌطت اٌج١طشٞرّٕؼ دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ 

 ىٌٕٛٛع١ب األسد١ٔخ شش٠طخ ِب ٠ٍٟ:ٚاٌز

اٌزم١ذ ثبٌششٚؽ إٌّظٛص ع١ٍٙب فٟ رع١ٍّبد ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش فٟ اٌغبِعخ اٌظبدسح عٓ ِغٍظ  .1

 َ .8/8/2006( ثزبس٠خ 492/2006اٌعّذاء ثمشاس سلُ )

 ( عبعخ ِعزّذح ثٕغبػ:34ارّبَ ) .2

 
 كوب يلي:( سبعخ هعتوذح    16الوتطلجبد اإلججبريخ ويخصص لهب )  .1

 السبعبد الوعتوذح اسن الوسبق الوسبق ورقن رهش

700ع ح.   (1+0)1 مختبر تطبيقات الحاسوب   

711طب  (0+2)2 إحصاء حيوي   

713 طب (1تطبيقات عملية )   2(0+2)  

714 طب (2تطبيقات عملية )   2(0+2)  

721 طب (1طب باطني متقدم )   3(3+0)  

722 طب (2طب باطني متقدم )   2(2+0)  

724 طب (0+3)3 أمراض معدية متقدم   

791 طب  1 نــــدوة 

 
  ( سبعخ هعتوذح هي الوسبقبد التبليخ*9الوتطلجبد االختيبريخ ويخصص لهب ) .2

 الساعات المعتمـدة اســــم المســـاق رقم المساقرمز و

 (1+1)2 علم األدوية اإلكلينيكية 720 طب

 (0+2)2 الكشف عن صحة الحيوان واإلنتاج  725 طب

 (1+1)2 التشخيص المخبري 726 طب

 (1+1)2 مقدمة في علم الوبائيات البيطرية 728 طب

 (1+1)2 التشريح الجراحي 733 طب

 (1+1)2 تشريح الجهاز العصبي  739 طب

 (1+1)2 تشريح وفسيولوجيا الدواجن 744 طب

 (1+1)2 علم المناعة المتقدم 753 طب

 (1+1)2 معلم الكيمياء الحيوية المتقد 756 طب

 (1+1)2 علم أمراض الجهاز التناسلي 764 طب

 (1+1)2 التحليل الكيماوي للغذاء 774 طب

 (1+1)2 علم تقنيات األغذية 775 طب

 (0+2)2 الملوثات البيئة 776 طب

 (1+1)2 تغذية الحيوان وأمراض التغذية 777 طب

 (1+1)2 علم الكيمياء النسيجية 780 طب

 (1+1)2 علم األورام 782 طب

 (1+1)2 مواضيع خاصة 789 طب

 (1+1)2 فسلجة الغدد الصم والتكاثر 794 طب
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(  800أٚ 700( عبعبد ِعزّذح ِـــٓ ِغزــــــــٜٛ )3* ٠ٚغٛص ٌٍطبٌت دساعخ ِب ال ٠ض٠ذ عٓ )

ِٓ ثشاِظ أخشٜ ٌٙب اسرجبؽ ثخطزٗ اٌذساع١خ ٌُ ٠ذسعٙب عبثمب ثمشاس ِٓ ع١ّذ اٌذساعبد اٌع١ٍب 

 ٛط١خ ٌغٕخ اٌمغُ.ثٕبء عٍٝ ر

 
 

 

 ( سبعبد هعتوذح.9( ثىاقع )  799 طبإعذاد وتقذين الزسبلخ ) .3

 اسن الوسبق رهش ورقن الوسبق

 

 السبعبد الوعتوذح

 9 رسبلخ هبجستيز أ 799

 6 رسبلخ هبجستيز ة 799

 3 رسبلخ هبجستيز ج 799

 0 رسبلخ هبجستيز د 799
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 قبدوصف الوسب

 

 

 (سبعخ هعتوذحهختجز تطجيقبد الذبسىة ) :700ع ح 

(  ٚعٕبطش اٌزطج١مبد ٠Hardwareشًّ ٘زا اٌّغبق رٛػ١ؼ ألعبع١بد اٌىّج١ٛرش، عٕبطش ١٘ىً اٌؾبعٛة )

(، ٚاٌؾٛاعت اٌشخظ١خ ِزعذدح أٔظّخ اٌزشغ١ً، ِعبٌغخ اٌىٍّبد ، اٌشجىبد Softwareاٌجشِغ١خ ٚاٌجشِغ١بد )

 ( ٚاٌّشبس٠ع اٌّزىبٍِخ. اٌّعٍِٛبر١خ )إٔزشٔذ

 

 (سبعتبى هعتوذتبىإدصبء ديىي ) :711طت 

٠شًّ عّع ٚرظ١ٕف ٚاخزظبس اٌّعٍِٛبد ٚاعزخذاَ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ٌزؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚاعزخشاط اعزٕزبط عٍّٟ 

 ِٕٙب.

 

 

 (سبعتبى هعتوذتبى( )1تطجيقبد عوليخ) :713طت 

 (سبعتبى هعتوذتبى( )2تطجيقبد عوليخ) :714طت 

ذسة اٌطبٌت فٟ ٘زٖ اٌّغبلبد عٍٝ اخز١بس ٚاعزعّبي ؽشق ع١ٍّخ فٟ ؽً  اٌّشبوً اٌّزعٍمخ ثبٌزشخ١ض ٠ز

ٚاٌعالط ِع رط٠ٛش اٌّٙبساد ٚعجً اعزخذاِٙب عٍٝ أعظ ع١ٍّخ. ٚفٟ ٘زٖ اٌّغبلبد ٠غزط١ع اٌطبٌت أ٠ؼب 

ٙبدح اٌّبعغز١ش، ٠ٚزذسة اٌزعشف عٍٝ اٌؾبالد اٌّشػ١خ اٌّخزٍفخ ٚخبطخ راد اٌعاللخ ثزخظظٗ اٌذل١ك ١ًٌٕ ش

اٌطبٌت عٍٝ و١ف١خ رشى١ً فش٠ك عًّ عّبعٟ ِع صِالئٗ ٚاٌعب١ٍِٓ فٟ ٔفظ االخزظبص ٚرط٠ٛش رارٗ فٟ رعٍُ 

اٌّٙبساد ٚاعزغالي اٌّظبدس اٌّزبؽخ ٌٍشفع ِٓ وفبءرٗ اٌع١ٍّخ ٚاٌجؾض١خ ٚلذسرٗ عٍٝ االرظبي ِع ا٢خش٠ٓ. ؽ١ش 

خزجشاد اٌزخظظ١خ فٟ اٌى١ٍخ ٚفٟ ثعغ األؽ١بْ فٟ اٌّغبٌخ ِٚظبٔع ٠زُ رٌه فٟ ِشوض اٌخذِبد اٌج١طش٠خ ٚاٌّ

 األغز٠خ ؽغت اخزظبص اٌطبٌت .

 

 (سبعتبى هعتوذتبىعلن األدويخ اإلكليٌيكيخ ) :720طت 

٠زؼّٓ اٌّغبق دساعخ ؽشو١خ اٌذٚاء داخً اٌغغُ ٚأٔظّزٙب ٚاٌعٛاًِ اٌزٟ رؤصش ع١ٍٙب فٟ األِشاع اٌّخزٍفخ 

عذ٠خ، وّب ٠زؼّٓ دساعخ اعزعّبالد ِؼبداد ا١ٌّىشٚثبد اٌّخزٍفخ، ِؼبداد اٌطف١ٍ١بد، عٛاء اٌجبؽ١ٕخ أٚ اٌّ

ِؼبداد اٌفطش٠بد، ِٕشطبد إٌّٛ، ِؼبداد اٌؾّبد، ِؼبداد األٚساَ، ا٢صبس اٌغبٔج١خ ٌٙزٖ اٌّغّٛعبد 

 ِٚؾبر٠ش اعزعّبالرٙب فٟ اٌؾبالد اإلو١ٕ١ٍى١خ اٌّخزٍفخ.

 

 (بعبد هعتوذحس 3( )1: طت ثبطٌي هتقذم)721ة.ط.

٠غطيٟ ٘ييزا اٌّغييبق اٌزغ١ييشاد اٌفغيي١ٌٛٛع١خ ٚاٌّشػيي١خ اٌّظييبؽجخ أل٘ييُ األِييشاع اٌزييٟ رظيي١ت اٌغٙييبص اٌٙؼييّٟ 

ٚاٌغٙبص اٌزٕفغيٟ ٚاٌمٍيت ٚاألٚع١يخ اٌذ٠ِٛيخ، ٚعي١زُ اٌزشو١يض عٍيٝ رعٍي١ُ اٌطٍجيخ األعيب١ٌت اٌؾذ٠ضيخ اٌّغيزخذِخ فيٟ 

ً عٙيبص. ثبإلػيبفخ ٌيزٌه عي١زعٍُ اٌطٍجيخ و١ف١يخ رع١ٍيً رشخ١ض ٚعالط األِشاع اٌزٟ رظ١ت ٘زٖ األعٙضح ٚفميب ٌىي

 إٌزبئظ اٌّخجش٠خ ٚو١ف١خ اعزعّبي ٘زٖ إٌزبئظ ِع ربس٠خ ٚأعشاع اٌّشع ٌٍٛطٛي إٌٝ اٌزشخ١ض اٌغ١ٍُ .

 

 (سبعتبى هعتوذتبى( )2: طت ثبطٌي هتقذم)722ط.ة.

األ٠ؼي١خ اٌزيٟ رظي١ت اٌؾ١ٛأيبد  ٠غطٝ ٘زا اٌّغبق اٌزغ١شاد اٌفغي١ٌٛٛع١خ ٚاٌّشػي١خ اٌّظيبؽجخ أل٘يُ اٌزغ١يشاد

اٌذاعٕييخ، وّييب ٠ٚغطييٝ ٘ييزا اٌّغييبق األِييشاع اٌزييٟ رظيي١ت اٌغٙييبص اٌعظييجٟ ٚاٌغٙييبص اٌجييٌٟٛ ٚاٌغٍييذ ٚاٌعؼييالد 

ٚاٌعظييبَ، ٚعيي١زُ اٌزشو١ييض عٍييٝ رعٍيي١ُ اٌطٍجييخ أ٘ييُ اٌزغ١ييشاد األ٠ؼيي١خ اٌزييٟ رظيي١ت اٌؾ١ٛأييبد ٚؽييشق رظييؾ١ؾٙب 

 ذ٠ضخ اٌّغزخذِخ فٟ رشخ١ض ٚعالط األِشاع األ٠ؼ١خ .ثبإلػبفخ ٌزٌه ع١زعٍُ اٌطٍجخ األعب١ٌت اٌؾ

 

 (سبعبد هعتوذح 3أهزاض هعذيخ هتقذم ) 724ط.ة. 

٠غطييٝ ٘ييزا اٌّغييبق األِييشاع اٌّعذ٠ييخ اٌزييٟ رظيي١ت اٌؾ١ٛأييبد ٚاٌزييٟ رغييججٙب اٌجىز١ش٠ييب ٚاٌف١شٚعييبد ٚاٌطف١ٍ١ييبد 

ّيشع ٚويزٌه اٌطج١يخ اٌٛثبئ١يخ ٌٙيزٖ ٚاٌفطش٠بد ٚع١زُ دساعخ اٌطيشق اٌزيٟ رغيزخذِٙب ٘يزٖ ا١ٌّىشٚثيبد إلؽيذاس اٌ

األِشاع، وّب ٚع١زعٍُ اٌطٍجخ ؽشق االعزمظبء اٌٛثبئٟ ٚاٌطشق اٌؾذ٠ضخ اٌّغزخذِخ فٟ اٌزشيخ١ض ٚؽيشق إٔزيبط 

 اٌٍمبؽبد ٚاؽذس اٌجشاِظ اٌٛثبئ١خ اٌّزجعخ ٚخبطخ رٍه اٌّطجمخ عٍٝ األِشاع اٌّغزٛؽٕخ فٟ األسدْ .

 

 (سبعتبى هعتوذتبىبج )الكشف عي صذخ الذيىاى واإلًت :725طت 

٠غطٝ ٘زا اٌّغبق اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ ٌٍّغؼ اٌعٍّٟ وّب ٠غزخذَ فٟ األِشاع اٌّعذ٠يخ ٚغ١يش اٌّعذ٠يخ ٚو١ف١يخ سثيؾ 

 .إٌزبط ثظؾخ اٌمط١ع ٚاإلٔزبط ثبإلػبفخ إٌٝ  دساعخ األِشاع االٔزمب١ٌخ
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 (سبعتبى هعتوذتبىالتشخيص الوخجزي )  :726طت 

٠شوض ٘زا اٌّغبق عٍٝ اٌطشق اٌّخجش٠خ اٌّخزٍفخ ٚاٌفؾٛطبد اٌّع١ٕخ ِع ِشاععخ اٌع١ٍّبد اٌّشػ١خ اٌفغٍغ١خ 

ٚاٌزطج١مبد اٌغش٠ش٠خ ٚاٌفشٚلبد ث١ٓ األعٕبط اٌّخزٍفخ ٌٍؾ١ٛأبد. رزؼّٓ اٌعٕب٠ٚٓ اٌشئ١غ١خ ٚؽشق رؾ١ًٍ 

 إٌزبئظ اٌّخجش٠خ ٌزشخ١ض األِشاع اٌؾ١ٛا١ٔخ .

 

 (سبعتبى هعتوذتبىبئيبد الجيطزيخ )علن الىث :729طت 

٠زؼّٓ ٘زا اٌّغبق دساعخ رظ١ُّ اٌزغبسة ٚاٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ألغٍت اٌذساعبد اإلؽظبئ١خ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌطبٌت 

 ِٓ فُٙ إٌزبئظ ٚاعزخالص االعزٕزبعبد ثبٌٕغجخ ٌعٛاًِ اٌّغبصفخ اٌزٟ رشرجؾ ِع األِشاع اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚاإلٔزبع١خ .

 

 (سبعتبى هعتوذتبىزادي )التشزيخ الج :733طت 

٠زييذسة اٌطبٌييت فييٟ ٘ييزا اٌّغييبق عٍييٝ وبفييخ اٌّٛالييع اٌغشاؽ١ييخ اٌشييبئعخ فييٟ اٌغغييُ ٚرخييذ٠ش ٚؽظييش األعظييبة، 

ثبإلػييبفخ إٌييٝ رؾذ٠ييذ اٌّٛالييع اٌزشييش٠ؾ١خ ألعؼييبء عغييُ اٌؾ١ييٛاْ. ثبإلػييبفخ ٌييزٌه فييئْ اٌّغييبق ٠غطييٟ األعييضاء 

 اٌزشش٠ؾ١خ اٌّخزٍفخ ٌٍع١ٍّبد اٌغشاؽ١خ

 

 (سبعتبى هعتوذتبىلتشزيخ وفسيىلىجيب الذواجي )ا :744طت 

٠غطٟ ٘زا اٌّغبق رشش٠ؼ اٌط١ٛس ثأٔٛاعٙب اٌّخزٍفخ ِع اٌزشو١ض عٍٝ اٌفشٚلبد ِع اٌٍجبئٓ، رشًّ اٌذساعخ اٌغٙبص 

اٌعظجٟ اٌّشوضٞ ٚا١ٌٙىٍٟ ٚاٌٙؼّٟ ٚاٌزٕفغٟ ٚاٌجٌٟٛ ٚاٌزٕبعٍٟ اٌزوشٞ ٚاألٔضٛٞ ثبإلػبفخ إٌٝ  اٌغذد 

وً عٙبص ٠زُ ششؽٗ خالي اٌّغبق ِع روش اٌفشٚلبد ِع اٌٍجبئٓ ثؾ١ش ٠ىْٛ اٌزشو١ض عٍٝ  اٌظّبء . فغٍغخ

ِخزٍف ٔظش٠بد اٌٙؼُ ٚاالعزفبدح ِٓ اٌغزاء ثبإلػبفخ إٌٝ  عًّ اٌغذد اٌظّبء ٚرأص١شاد إفشاصارٙب عٍٝ األعٙضح 

 اٌّخزٍفخ .

 

 (سبعتبى هعتوذتبىعلن الوٌبعخ الوتقذم ) :753طت 

بعٟ ٌغغيُ اٌؾ١ٛأيبد ٚي١ٌيخ اوزغيبة إٌّبعيخ ػيذ اٌعٛاِيً اٌّشػي١خ، ٚريذس٠ت اٌطبٌيت عٍيٝ دساعيخ اٌغٙيبص إٌّي

ؽييشق أٔييٛام اٌّطييبع١ُ ٚاٌطييشق إٌّبع١ييخ اٌزشخ١ظيي١خ، ثبإلػييبفخ إٌييٝ  اٌذساعييخ اٌى١ّب٠ٚييخ إٌّبع١ييخ ٚاٌزشييخ١ض 

 إٌّبعٟ ٌألِشاع اٌّخزٍفخ .

 

 (سبعتبى هعتوذتبىعلن الكيويبء الذيىيخ الوتقذم ) :756طت 

٠غطٟ ٘زا اٌّغبق ع١ّع أٚعٗ األ٠غ اٌٛع١طخ ثّب ف١ٙب اٌعٛاًِ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ إٌّظّخ ٌٗ ِع اٌزشو١ض عٍٝ 

 ثعغ األِشاع األ٠ؼ١خ عٛاء اٌٛساص١خ أٚ اٌّىزغجخ ٚأ١ّ٘زٙب اإلو١ٕ١ٍى١خ.

 

 (سبعتبى هعتوذتبىعلن أهزاض الجهبس التٌبسلي ) :764طت 

زوش٠خ ٚاألٔض٠ٛخ فٟ ؽ١ٛأبد اٌّضسعيخ ٚأِيشاع اإلعٙيبع وّيب عي١زُ دساعيخ دساعخ أِشاع األعٙضح اٌزٕبع١ٍخ اٌ

 أِشاع ِع١ٕخ فٟ اٌغٙبص اٌزٕبعٍٟ ثبعزخذاَ ششائؼ صعبع١خ ِٚٛاد ٚأثؾبس ِٓ خالي اإلٔزشٔذ .

 

 (سبعتبى هعتوذتبىالتذليل الكيوبوي للغذاء ) :774طت 

عيٓ ٚأعيّبن ٚؽ١ٍيت ٚثي١غ ِٕٚزغيبرُٙ ٚاٌض٠يٛد اٌفؾض اٌى١ّ١بئٟ ٌألغز٠خ راد األطً اٌؾ١ٛأٟ ِٓ ٌؾَٛ ٚدٚا

ٚاٌذْ٘ٛ اٌظيبٌؾخ ٌالعيزٙالن ا٢دِيٟ ٌٍىشيف عيٓ اٌغي  ِٚيذٜ ِطبثمزٙيب ٌجطبليبد اٌج١يبْ ٚاٌّٛاطيفبد اٌم١بعي١خ 

اٌّؾذدح ٌىً ٔيٛم ِيٓ ٘يزٖ األغز٠يخ، اٌفؾيٛص اٌى١ّ١بئ١يخ ٌٍىشيف عيٓ فغيبد األغز٠يخ ٚثظيفخ خبطيخ اٌفغيبد اٌغ١يش 

ٌطعييُ ٚاٌّييزاق، اٌىشييف عييٓ اٌّزجم١ييبد اٌؼييبسح ثبألغز٠ييخ ٚوييزٌه اٌىشييف عييٓ ِظييؾٛة ثزغ١ييشاد فييٟ اٌشييىً ٚا

 األٔض٠ّبد اٌّزٛاعذح ثبألغز٠خ ٚعاللزٙب ثغٛدح األغز٠خ .

 

 (سبعتبى هعتوذتبىعلن تقٌيبد األغذيخ ) :775طت 

ٔع دساعخ ؽيشق اٌزظي١ٕع اٌظيؾٟ ٌٍغيزاء ِٚشيزمبد األٌجيبْ، اثزيذاء ِيٓ اٌزعمي١ُ ٚاٌّطٙيشاد اٌّغيزخذِخ فيٟ ِظيب

األٌجبْ ٚؽشق رؾؼ١ش اٌضثذح ٚاٌمشطخ ِٚشزمبد اٌؾ١ٍت اٌغبف، وّب ٠زؼّٓ اٌّغبق اٌّٛاد اٌٍّٛصيخ ٌٍغيزاء خيالي 

 اٌزؾؼ١ش ٚإٌمً .

 

 

 (سبعتبى هعتوذتبىالولىثبد الجيئيخ ) :776طت 

أص١ش٘ب عٍٝ دٚس اٌطت اٌج١طشٞ ٚاٌٍّٛصبد اٌج١ئ١خ، رٍٛس اٌؾ١ٛاْ ِٕٚزغبرٗ ثبٌٍّٛصبد اٌج١ئ١خ اٌّخزٍفخ ِٚذٜ ر

طؾخ ٚإٔزبع١خ اإلٔغبْ، اٌّغؼ اٌظؾٟ ٚاإلعشاءاد اٌٍّضِخ ٌٍؾفبظ عٍٝ طؾخ ٚإٔزبع١خ اٌؾ١ٛأبد إٌّزغخ 

ٌألغز٠خ، ٚرم١ُ ِخبؽ اٌٍّٛصبد اٌج١ئ١خ ٚدٚس ٌغٕخ دعزٛس األغز٠خ اٌعبٌّٟ ٌزأ١ِٓ خٍٛ األغز٠خ ٚإٌّزغبد اٌؾ١ٛا١ٔخ 

 ِٓ اٌٍّٛصبد اٌج١ئ١خ.
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 (سبعتبى هعتوذتبىاى وأهزاض التغذيخ )تغذيخ الذيى :777طت 

دساعخ اٌع١ٍّبد اٌفغ١ٌٛٛع١خ فٟ اٌغٙبص اٌٙؼّٟ اٌزٟ ٌٙب عاللخ ثبٌزغز٠خ فٟ ؽبٌخ اٌظؾخ ٚاٌّشع ٚاٌع١ٍّبد 

 األ٠ؼ١خ ٚاألِشاع إٌبرغخ عٓ عٛء اٌزغز٠خ ٚوزٌه و١ف١خ ؽغبة اٌطبلخ ٚاعزٙالن اٌؾ١ٛاْ ٚاؽز١بعبرٗ ا١ِٛ١ٌخ

 

 (سبعتبى هعتوذتبىالٌسيجيخ ) علن الكيويبء :780طت 

٠ٛفش ٘زا اٌّغبق اٌفشطخ ٌفُٙ األعظ اٌشئ١غ١خ ٌّخزٍف ِىٛٔبد األٔغغخ ٚسثؾ ٘زٖ اٌزشاو١ت ِع اٌزضج١ذ 

ثّخزٍف اٌطشق ٚاٌزّش٠ش ٚاٌظجغبد ألعضاء اٌخ١ٍخ ٚعؼ١برٙب خبسط اٌغغُ ثبإلػبفخ ٌزٌه فئْ اٌّغبق ٠غطٝ 

اٌخبطخ وّب ٚأْ اٌطبٌت ع١فُٙ اٌطشق اٌّخزٍفخ ٌٍذساعخ اٌى١ّب٠ٚخ األعبع١بد اٌى١ّب٠ٚخ ٌٍظجغبد اٌشٚر١ٕ١خ ٚ

 إٌغ١غ١خ إٌّبع١خ اٌّغزخذِخ ٌٍىشف أٚ ٌزشخ١ض ِخزٍف أٔغغخ عغُ اٌؾ١ٛاْ .

 

 (سبعتبى هعتوذتبىعلن األورام ) :782طت 

اٌى١ّب٠ٚخ دساعخ ي١ٌخ ؽذٚس األٚساَ ٚؽشق رظ١ٕفٙب ٚرشخ١ظٙب ٔغغ١ب، ٚدٚس اٌفب٠شٚعبد ٚاإلشعبم ٚاٌّٛاد 

 اٌّخزٍفخ اٌزٟ رغجت اٌغشؽبٔبد ع١زُ عشػٙب ِٕٚبلشزٙب .

 

 (سبعتبى هعتوذتبىهىاضيع خبصخ ) :789طت 

٠ّىٓ ٌٍطبٌت اٌزغغ١ً عٍٝ ٘زا اٌّغبق ثعذ اٌزشبٚس ِع اٌّششف ٌٚٗ أْ ٠غغً ٌذٜ ِششفٗ أٚ غ١شٖ فٟ اٌزذس٠ظ 

، ؽشق وشف ِخزٍفخ أٚ رم١ٕبد ؽذ٠ضخ أٚ ٌزغط١خ اؽز١بعبد ع١ٍّخ خبطخ، ؽ١ش ع١غطٝ اٌّغبق ِٛاػ١ع ٔظش٠خ

 ؽزٝ ثبإلِىبْ ؽشػ عٕٛاْ ِغبق ِع١ٓ ٌُ ٠طشػ ػّٓ خطخ اٌّبعغز١ش.

 

 (سبعخ هعتوذحًــذوح ) :791طت 

٠ٙذف ٘زا اٌّغبق إٌٝ  رع١ٍُ ٚرؾغ١ٓ لذساد اٌطٍجخ ٌز١ٙئخ ٚرمذ٠ُ ٔذٚاد ع١ٍّخ ٚٔمذ ألٚساق ع١ٍّخ ِٕشٛسح، وّب 

ٔذٚر١ٓ عٍٝ األلً ثبإلػبفخ إٌٝ اٌّشبسوخ اٌفعبٌخ فٟ وبفخ إٌذٚاد اٌزٟ ٠مذِٙب ثبلٟ ٠زٛلع ِٓ وبفخ اٌطٍجخ رمذ٠ُ 

 صِالئُٙ .

 

 ( سبعتبى هعتوذتبىفسلجخ الغذد الصن والتكبثز )  :794طت 

٠غطٝ ٘زا اٌّغبق اٌغذد اٌظؾ١خ ٚعاللبرٙب اٌؾ١ّّخ ِع ثعؼٙب اٌجعغ ٠ٚشًّ اٌّغبق أ٠ؼب رخ١ٍك ِخزٍف 

ٌطشق اٌّخزٍفخ ٌٍٕمً عٍٝ ِغزٜٛ اٌغضئ١بد، وّب ع١زُ ِٕبلشخ اٌٛظبئف اٌجب٠ٌٛٛع١خ فٟ اٌٙشِٛٔبد ٚٔمٍٙب ٚا

 رٕظ١ُ ِخزٍف أٚعٗ األ٠غ ٚاٌزٕبعً ٚرٕظ١ُ عٛائً اٌغغُ

 

 ( بعبد هعتوذحس 9) رسبلخ هبجستيز: 799طت 

ِٛييبد ٠مييَٛ اٌطبٌييت ثييئعشاء ثؾييش فييٟ ِٛػييٛم رخظظييٗ ٚثعييذ إٔغييبصٖ وبفييخ اٌزغييبسة  اٌّطٍٛثييخ ٚعّييع  اٌّعٍ 

ٚاٌّظييبدس اٌع١ٍّييخ ٠مييَٛ ثزؾ١ٍييً إٌزييبئظ ٚوزبثييخ أؽشٚؽييخ ؽييٛي اٌّٛػييٛم  ؽغييت ِييب رييٕض ع١ٍييٗ رع١ٍّييبد ثشٔييبِظ 

 اٌّبعغز١ش  فٟ اٌغبِعخ  

 

 

 

 

 

 
 


