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نفيذذ لتوجهاتذذلدتلو اوذذةتلالرذذةت لنظتمذذللتالن هلذذةتلو ذذتصتلوهلرذذ رب تاوج ذذليتل ذذ ت  ذذ تل  ذذ تت  ي ذذ تتتتتتتتت
 ذذهرب تلن هلذذةتلاذذ للدتللم لذذةتو  ذذتصتتتتت,تاوج0202لج يذذ تاتلوقذذ وتل اقذذًت ميماذذلتنقذذرلتي يةتل ذذ تتتتتت

 يذذذةتو  فهوذذذةتلللكذذذ  تالل ذذذةت ك يذذذةتلورلوهلرذذذ رب ,تا ذذذ لتاذذذ صتاتءذذذتيدتااذذذ لللدتديذذذ تلو ذذذتصتلوهلرذذذ رب تت
تللن هظ ت....تاللتدويدتلوهلر رب تت
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                                         األبناء األعزاء الطالب الوافدين...

ربق رنىتارب يبتىلت نت ظحبت لو تصتلوهلر رب تل تلو التلو   يةتاغريهلترىتظحلصت  يةتلور يةتو  فهوذةتلللكذ  تتتت  
لور يةتو  فهوةتلللكذ  تالل ذةتللن ذهظ ت  ذىتظ لربذةت  نللتذلتلو ذتصتلوهلرذ رب تاتتتتتتتتتالل ةتللن هظ ت,تا  صت  يةت

اتذذهدلت ذذلري تو ج ذذهرب تتاطذذنتاتلونذذلص تل ذذ تلذذ تمذذتلتتمذذ ربات لرذذةت صذذهلاتلو  لربذذةتالنهج ذذل .تاتتلذذ لتلوك يذذةتت
لذلدتقذهوتلو  ذدتتتتلوجح ربثتاتت   ت  ىتاصقللت  للجتا رب  تتجءات أ  ىتلهلرفلدتلجلذهد تلو لليذةتاتتهل ذبتلج  تتتا

تلحمل يةتاتلإلد ي يةتاتلو اويةت.

اتم  تلوك يةتم لةتت  ي يةتلج ي  تاللجك  تالذلتتج يذ ت ذنتلذ ت ذ للجتت  ي يذةتاتلل ح ذةتلجللل يذةتل اىل,تتتتتتتتتتت
ال ح ةتلو ظلقلدتلو  يلتاذوكتل تمتلتتهرريتللهلظدتلللدربةتالولقذ ربةتللنلقذلنتالوجءذتيتدتلوت لذةتو ذتصتلو  ذاتتتتتتت

.ت  لت  صتلوك يةترىتاطلظتالل ةتللن هظ تلجللل ةت  ذىت نتت ذدتل  ذ توا ذ لاتاتلن جكذلظتاتلوج ذهرب تاتتتتتتتهلر رب لو
لوجهلردتاتلوجفل دتلعت  نللتلتلو ذتص.تاتتمذ رباتلو  لربذةتلو ذحيةت  نللتذلتلذ تلو ذتصتلوهلرذ رب تات ذ وكتتذهرريتتتتتتتتتتت

وهلرذ رب ت لضاذلصةتلو اويذة,تات ذ صت  ذىت نتربكذهنتتتتتتتادللةتلنلقلةت لل نتلجللل يذة,تالقذجملللت طفذللتلو ذتصتلتتتت
لو لوبتقفريلتو  لل ةتات تدهت   تلوجخ جتاتتف يدتظل  ةتلا جينيتو  تصتلوهلر رب .ت  ذلتتمذه تادلظ تلوهلرذ رب تتتت

تيتدتلإلدلظربذذةت لوك يذذةترذذىتلطذذلظتالل ذذةتللن ذذهظ تاتد ل لتتذذلت   لربذذةتلو ذذتصتلوهلرذذ رب تاتتمذذ ربات لرذذةتلوجءذذتتتت
لعتملوصت لنيلت توك يجنلت لوجم  تالو دذ تاو لوللتنذلت ذلوجهرياتالوءذ لدتتتتتت.ةتلعتا تلتلومي ةتلو   يةلإلا لليا

ت...ال  صلتلوغلويةت ل ل تال للنتالوجم  تالإل دهلظت
ت

ت .د/قح تتهرياتصءياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
   ي ت  يةتلور يةتو  فهوةتلللك  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ت

الل ذةتللن ذهظ تاتءذ  تتتتت–ا لوةتلوك يةتوقئهنتلوج  ياتالو تصته تاح يتلو  لل تلو ليءةتوك يةتلور يةتو  فهوذةتلللكذ  تتت
لوه لوةتلو ت مياتظؤربةتاظقلوةتا ه لفتلوك يةتللنلنمةتل تلا ةتلإلقذرلتي يةتو  لل ذةتوذ رعت   ذةتلو   يذةتلوج  ي يذةتتتتتتت
لو ت    تلءجهربلدتلجلهد تالوج ي تل تمتلتظ لربجتلت هات نلرذ تلو  ذدتلجلذلل  تاهذهتلو لوذبت,تاتذهرريت ذدتلذلتربفيذ هتاتتتتتتتتتت

قهللتل تلونلحيةتلوج  ي يةت ات نللتلوقخ يةتللنمفةتلوهل يةتلوملدظ ت  ذ تلوج للذدتلذعتلج  لذلدتلل ح ذةتتتتتتتل ح جنتلجللل ية
لضلويةتا  وكت  ربلدتللءجملدت,تتء  تا لوةتلوك يةتوقؤانتلوج  ياتالو تصتمتلتلل ح ذةتلوملدلذةتلوذ تت ذهرب تلوذ للجتتتتتت

ل ا يذلدتلو لليذةتا ذ وكتتذهرريت يئذةتلوذج  اتللنلقذلةتو لولذلدتلوك يذةتتتتتتتتتتل  لدمييةتجل يعت دءل تلوك يةتارمذلاتو   ذلربريتالتت
ا  وكتتن يةتلهلهذبتلو لولذلدتات  ربذ تظاإلتلإل ذ لاتالإل جكذلظتالو  ذدتلجل ذل  ت.تلذعتمذلوصت لنيذلت توك يجنذلت لوجمذ  تتتتتتتتتتتتت

تالو د تاو لوللتنلت لوجهرياتالوء لدتال  صلتلوغلويةت ل ل تال للنتالوجم  تالإل دهلظت.

ت
ت ل لو ل و . .د/رلرب  ت مح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تا يدتلوك يةتوقئهنتلوج  ياتالو تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

 كلمــــــــــــة
 شئون التعليم والطالبالسيدة أ.د/وكيل الكلية ل
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ت
ت

تت

ت

ت

ت

ترلولحثتلو    تل ت هاتل تك لدت      ت, تلو ليءيةتاتشيتتلنلح تلضيل  رب ج تلولحثتلو    تل ت هاتلومالربل
ت تل   تواص تت0202ظؤربة تل قلقية تلو  ي   تحيثت صن تتم  ت, تل  تلو ال تاوين تتء   تلل توجحميا تاو تللءجملد و

تا   يةت تلوللحث ت ني تلوهرد تح مة تهه تلو  يل تلو ظلقلد تاد لا ت, تاللءجمل ية تلضلوية تو  قكتد تاحد اظرلهين
تاه ت تلللش   ترك ربة تظقلوة تالولحهث تلو  يل تلو ظلقلد تا  د ت, تلالظا  تالو  ا تلوليئة تلع تالوجهلرد لإل جكلظ

تولحثتلو    تالض صت   تت هرب هتالونتهضت نتالوء  تاو ت دتللتههتا رب تاتجملندتلو  ه تللخج فةتلإلظتمللت ل
ه لتاربءجت فتد لاتلو ظلقلدتلو  يلتالولحهثت مياتجم ه ةتل تل ه لفتتج ندتاتلوج هرب تلوقللدتجل يعتتتتتت

تل  لدمييةتاللتنيةت قكدترب هدت لونفعت   تلو لوبتالو   يةتلوج  ي يةت,تات هرب تلو  دت   للجتلو ظلقلدتلو  يل
تالولحهثتات هرب تللكجلةتل  متلت  ربثت للدتو كجبتالو قللدتال حبلثتلو   يةتتدلمدتا لوةتلو ظلقلدتلو  يل

ل  لدمييةتاللتنيةتا هرب تلتاو تلكجلةتظد يةتذ يةت,تاتتف يدتللللدظلدتلو   يةتالونملريةتالإلتفلديلدتلو اويةت
ت لوجم   توك يجنل تملوصت لنيلت  تلع ت. تلو  يل تلو ظلقلد تا لوة تاو  تلونملرية تلو تدلد ت صق ة تلقج لد  تمتل تل 

تالو د تاو لوللتنلت لوجهرياتالوء لدتال  صلتلوغلويةت ل ل تال للنتالوجم  تالإل دهلظت.
ت

ت . .د/رلط ةتشحجنت لرب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تا يدتلوك يةتوقئهنتلو ظلقلدتلو  يلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 الو تدلدتلونملريةتالولحهثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 تت
ت

تلوج  ي  تلوكلريتو تص تاتللن هظ  ال ربنة لوج  ياتلو لو  ه تلض   تللن هظ  تل ربنة مجتهظربةت تمعتاتغ ص
ت.صت تلونيد ,تاا لتلنتلترب دت  ىل  تلو   ية

 تتلء ىتالل ةتش وتلو وجلت,تامتتت۲۷۹۱وءنةتت94 صقئتتلجللل ةتالمجاىتد لظتظليستلجل تهظربةت لوملصهنت
هظربةت.تات ج تلجللل ةتلوءلدقةتل تحيثتلونقأ ت نيتالل لدتلجل تت۲۷۹۱ت  ربدتللء ىتلىلتالل ةتللن هظ ت ل ت
لضمهوتت-لوج لظ تت–لو ي وةتت-لور يةتت-و  فهوةتلللك  لور يةتت-لو  ه تت-لوءل ةت ق .تاتاات  يلد:ت)تلو بت

تت- تت-لهلن قة تت-لو ظل ة تل قنلن تت-لآلدلصت–طب تت-لوج  ربض تلولي  ي تلضلقللدتت-لو ب تلو ربلضية لور ية
ر إلتت  ي  تشللختالحلر ةتلو دت يةتربلثتم للتنتاتلوفنهنتلجل ي ةت(تاه تت-لوءيلحةتالوفنلدوتت-الل  هللدت

جمللتصق تلل  رةتااا للتلولحهثتلو   يةتالوج ليميةتاتجملندتلوج  ياتالهلن قةتالو ظل ةتالندج لدتالوملصهنت
 اغريهلتاهىتر رب  تاتل ل  هلتالءجقفيلتتلتلو ليةتللجخ  ة

 

 

 

رب ل تش لظتلجللل ةتاىلتش لاتمشستلل  رةتلوءلطعتالو يتتنل ثتل تمتونتقنل دتلوم يتلو هليةتلويتتتقجت ت
ت  ظل جنتحملر ةتلو دت يةتاذوكتتأ ي لتو اظتلجللل ةتاتم لةتات هرب تلجملج ع.

ت

ت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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ت

  

 
 

تظدات) تلجل تهظي ت009 صقئتتلوك يةتالمجاىتلوم لظ توءنة تلوك يةتات0222( تلم  تاربمع تت02, تلجل تهظربة ت–شلظا
تو ك يت للن هظ  تلو لم ية تلوتلحة تُل ج  د تاد  تلآلدلص ت  ية تشلظا ترى تلوك ية تلم  تربمع تاحلويل ت لوم لظتقل مل, ة

تلوه لظيتظدات)02/2/0222(ت جلظربخت0929لوه لظيتظدات) ت جلظربخت2200,تاُ ّ وتت لوم لظ .تاد ت   دت02/2/0224(
ت.0222/0224لو ظلقةت لوك يةتا جللظلاتل تلو ل تلجللل  ت

 

ميندته لتلوق لظتشكتتدلل ربلاتحييًت نتل تلجللصلنيتقنل دتل ظ تلو يتتقجت ت  ظل جنتحملر ةتلو دت يةتلن ت ل ت  ي تا
ميندتتا للاتل تالل ةتللن هظ .لور يةتو  فهوةتلللك هتالو يتربقكدتا للات قلقيلاتل تش لظتلجللل ة,تا لوجلو تتكهنت  يةت

ل طفللتلو غلظت) ننيتا نلد(تلو رب تتمه تلوك يةت إ  لدتاتكهرب تل   لدتلجخ  لدتتل طفللتللهاهدرب تاتاقًتلوق لظ,
تت(.Childhoodربم  ت   لربجتاتاتن يجتاتاتل ح ةتلو فهوةت)

متندتل رب يتللهاهد ت لوق لظتل رب يتلضلصيةتل   لدتظربلضتل طفللتلويتت  دتل طفلل,تالويتتمتندتل  ظتلضنلنتاتتتتت
ت) ت)ات(.Caringالو  لربة تللءج للة تالوجن ية تلون ه تل  ظ ت ل رب ي تلويتت يً تلوءنل د (تDevelopmentمتند

تور يةتلو فهوةتلللك  .
ت
ت
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ت
   

 تتتتت

 

تو  تمخست  يلد ت راد تل  توجكهن تللن هظ  تالل ة ت, تلللك   تو  فهوة تلور ية ت  ية تاتل  تتء ى ربلضتل طفلل
ت.0202الو لملتلو    ت ل ت

يةتلور يةتو  فهوةتلللك  ت,تالل ةتللن هظ تلؤقءةتت  هربةتتم  ت  للجتدظلقيةتلجخ  ةتلج هظ تاتجمللت  
ظربلضتل طفللت,تدلدظ ت   تت ارب تلجملج عت كفلللدت   يةتلجخ  ةتالؤه ةتو  نلرءةتاتقهوتلو  دت,تتءج يعت

ت اا للتحبهثت   يةتلج ي  تا لةتلجملج عتلحمل  تالو او .
ت
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 ت)لولكلوهظربهس,تالو ظلقلدتلو  يل(ت ح جىالت لياتص ل تلوءل لدتلل ج   ترىت  للجتلوك يةت
 .ادلظ تلوك يةتل ت  نللتلتال تللمي نيت  فةتدلل ةتاتل ربنةتللن هظ ,تمملتربيء تلو  دتلو    تالإلدلظيت لوك ية 

 لولكلوهظربهس,تالو ظلقلدتلو  يل(ت ح جىالو يتربتحظتات ربلد ت   لدتللملهونيتالتلإلدلللتللج لرب ت  ىتلوك ية( 

 تت لياتنلحةتل  وةتو ك يةتمملتقل  ت  ىتاضلرةتلم ظلدت جلاتلتلو لولةترىتقهوتلو  دت
 لالرة.تف دتلوك يةت إصقللت  صللجتا  لدتل   لدتلوجأهيدتللتنىتو اىتلإلحجيلالدت 

 صللجتا  لدتل   لدتظربلضتل طفللت لو غةتلإلجن ي ربة.تف دتلوك يةت إصقللت   

 الوذ يترب ذ تلو صذللجتل التاتمجتهظربذةتلذ تتتتتتتلنجءذهظىتتا ذ لدتل   ذلدتل صقذ ةتللجكلل ذةت ن ذل تتتتتتف دتلوك يةت إصقللت  صذللجتت
 .لو   يةتلو يتربجلعتلنتجتلنجءهظيتاتلوج  يات

 لل ةتللنيلتتوجف يدت  صللجتلوج  ياتلل لج.ت لانتلعتات  اته هلاضعت 

 لو ظلقذلدتلو  يذلت لوك يذةتالوجذىتتءذ يتو خذ جينيت لض ذهلت  ذىتلوذ   هللدتللخج فذة,تادظاجذىتتتتتتتتتتتتتمنهاتلوجخ  لدتال ح ةت
 لللاءجريتالو  جهظله.

 ل  ذدتتت-ل  ذدتلور يذةتلو ربلضذيةتتتت-ل  دتللتلظلدتلوي اربةت-ل  دتللهقيمىت-ااهدتلل للدتللخج فةت لوك ية)ل دتلضلقبتل ىل
 (تالو ىتربجييتلوج لياتلو   ىتو  لوللدتدلمدتلوك ية.ل  دت  اتلونفستت–ل  دت  لربدتت–ل  دتللء إلتت-للنجءهظى

  ذ تت ذهرب تل دللتل  ذلدميىتض ذهلتتتتت وج  ذياتلو لولذلدت  تت لجللل ةتتلجخ  ةتلوج ظربلية ل  تللت لانتلعتت  اته هندتت م 
 وترعت فلل تلو لوللدتتلجخ  ة  ىت  للجتت ظربليةتطلوللدت

 ل لظستذاىتلإلحجيلالدتلالرةتوج ظرببتلو لوللد.ت لانتلعتت  اته هندتت م ت 

 وج ظرببتلو لوللد.لل لظستلو اويةتال لظستلو غلدتت لانتلعتت  اته هندتت م ت 

 اوكراصيلتمملتربجييتو  لوللدتر رةتلوج  اتلو لتى.تلوجىتقل  دت  ىتصق تللم ظلدداظهلتلوف للتاح  تلوج  ياتلإلوكراصىتا 

 جييتر صتو نق تلو   ى.تتالويتت,ت لوك يةتك ةلحمل   يةتلو ةتلجمل 

 تفهوتلوك يةتاتجمللتل صق ةتلو ت يةت  ذىتلءذجهىتلجللل ذة,ترذىتل صقذ ةتلونملريذةتالوفنيذةتالجلهلوذةتالل شذ لد تحيذثتتتتتتتتتتت
 لونلص ت  ىتلوجهلو تاتل صق ةتلو ت يةتالنحتتلو ظااتلو لوةت  ىتذوك.ح  تتلوك يةت  ىتلل   تل التو  ل ت

 ربثتللهدعتلإلوكراص تو ك يةت  فةتلءج   تمملتربجييتلوج  فت  ىتللءج  لدت   

 تهرذياتتت-لجنل تلوك يةتوكلرةتل صق ةتاللتل تللج  مةت لجلهد تالنتذلت  ذىتقذليدتللنذلل:تتهرذيات  صذللجتلو ظلقذةت لوك يذةتتتتتتتتت
تلو ظلقةتلو لتيةتا يلنتصملطتلومه تاصملطتتلوا اتاللخلط تالوف صتللجلحة.ت- ظلدتلو ظلقةت لوك يةتلم
 .تن ياتداظلدتت ظربليةتو  هاتنيتالل ظقلدتل اللدت لور يةتالوج  يا 

ت
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 ل  ذ تت ذهرب تل دللتتتلقجفلد ت  اللتهيئةتلوج ظربستال لاصيتات لوك يةتل تجم ه ةتلو للجتلوج ظربليةتلويتتتهر هلتلقذ ا لدتت
  لجللل ة,توتظتمللتالءجهىتاهد تلو   يةتلوج  ي ية.

 لوج ذذلانتلذذعتل  ذذ تتمنيذذةتلل  هلذذلدتالنت ذذلندتاتاطذذلظتوك يذذةتلقذذجخ ل تص ذذاتلإلدلظ تلإلوكراصيذذةتاتتءذذيريتلو  ذذدتدلمذذدتل
  لجللل ة.

 اح  تلجلهد .تلو  دتاراتم ةت 

  فلل تاح  تادلظ تص اتلجلهد ت لوك يةتلذ تمذتلتص ذل تلل لا ذةتلو لم يذةت ذتتتتتتتتتو جحءنيتللءج  تربت فتاىلتظرعتلو  دت ن ل 
 اش لفتل   تلجلهد ت لجللل ة.

 .خت  تلوك يةتلجملج عتل تحههللتل تمتلتاصقللتاح لدتلندتاح  تلإلظشلدتلونفء تغريهل 

   لو صللجتلوج  ي  .تا  لدتاتهرريتدويدتو  تصت لوك يةتحيجهىت  ىتلل  هللدتل  لدمييةتالإلدلظربةت 

 .ت ارب تلكجلةتلوك يةتالكجلةتلوكراصيةتتجلعت قستلوجلهرببتالوفت قةتلو   ية 

 . ااهدت  صللجتتو ج ظرببتللي لص تو  لوللدتوجحمياتل ه لفتللنقهد 

 .ااهدتهيكدتتن ي  تو ك يةتربجتل تلعتطلي ةتاح لثةتصقأتتل 

 لظلدتلو لظلةتوء  ةتاجنل تلو  د.تفهربضتلو  ي تو ؤقللتل دءل تالوه يدتنختلذتلوم  

 .ااهدتتهرياتاظيف تجل يعتلوهظللاتلإلدلظربةتال  لدمييةت لوك ية 

 .ااهدتل لربريتلهثمةتنمجيلظتلوميلدلدتل  لدمييةت لوك ية 

 .م تلاج ل لدتداظربةتااضعتآويةتو جغ بت  ىتدالربلتت  ياتات  اتلو لوللدت لوك ية  

 ا دءل تلوك يةتُتحّ ثت لقج  لظ.تهلر تدهل  ت يلصلدتوكدتادلظلدت 

 .ح صتلوك يةت  ىتتهرريتص اتو    هللدتلإلدلظربةتالوملصهصيةتاد اتلوم لظلد 

 . ح صتلوك يةت  ىتصق تلوه  تحبمهوتلل كيةتلوفك ربةتالونق 

 .اضهإلت   تلوج لظضترىتلل لحلت نيتل دءل تللخج فةترىتلهليكدتلوجن ي  تو ك ية 

 لو ظاستلو   ية(,تصجللجتلنلجحلصلد.ت-لو لوللدتري لتخيجصت لجل لالت)لحمللض لدلون  تاتشكلاىتالمرحلدت 

 .لوج ل تمجيعتلو لل نيت لوك يةت أمتديلدتلوهظيفةتال للصةتلو   ية 

 ااهدتلهدعتوكدتدءات  ىتلإلصرصتت نت يلصلدت  اللتهيئةتلوج ظربستمملتربيء تو  لوللدتلوج  فت  ذىتلو اذهتاالكلصيذةتلنت ذللتتتتت
 ن تلوا اظ تلوم هى. نت 

 .تهر تلوك يةت ات  تحلقبتآىلتلج  ةت قلكةتلنصرصتتاتل  اتلكلتبتلوك ية 

 .)ااهدت  ضتلوهقللدتوا لنتل ل تالوءتلةت)طفلربلدتح رباتلنتا 

 .لقلظ ةت  اللتهيئةتلوج ظربستو  لوللدترىت صق ةتملرةتخب لةتلجملج عتاتن يةتلوليئة 

 لقلظ ةت  ضتل ط لفتلجملج  يةترىتجملوستلوك يةتاص التتلتااظشتلو  دتوتقجفلد تل تآظللتلترىت  لجمتلتلوج  ي ية.ت 

ت
ت
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 .دلهلتلو لوللدت   تاا للتللمل  ةتلوقخ يةتو جأ  تل تلص للوتلل لربريت  يتا 

 لو لم يذةتالالظايذة,تممذلترب ربذ تلذ تلحجكذل تتتتتتتت  ياتهيئةتلوج ظربستال لاصيتاتللدربلاتاتحاذهظتللذؤمت لدتالونذ الدتلو   يذةتتتتت
 لوللحننيت ن  للتات  ىتللءجهىتلو لل ,ترريرعتل تللءجهىتلولحن تارب  ىتر رةتو ج لانتلو او تاتلولحثتلو    .

 . لنهج ل ت ج ينيت  اللتهيئةتت ظربستذاىتم  تاتمجيعتل دءل 

  ية.ااهدتقيلقلدتال لربريت  لدمييةتو  صللجتلوج  ي  ت لوك 

 .د اتادلظ تلوك يةتو  هد ت لوك ية 

ت  
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ت-الل ةتللن هظ تات  صللجت ظ  ةت  للجتل ح ةتلولكلوهظربهس:ت–تنج اتلو ظلقةت ك يةتلور يةتو  فهوةتلللك  ت
   صللجتا  لدتل   لدتظربلضتل طفلل)لو ل (ت. -

 ذاىتلإلحجيلالدتلالرة.وألطفللتتل   لدتلوجأهيدتللتنى  صللجتا  لدت -

   صللجتا  لدتل   لدتظربلضتل طفللت لو غةتلإلجن ي ربة. -

   صللجتا  لدتل   لدتل صق ةتللجكلل ةت ن ل تلنجءهظي. -

 

ت لترب ى:تجكهنت  يةتلور يةتو  فهوةتلللك  تل ت ظ  ةت دءل ت 
ربااتدءاتلنلهجتاط وتت  ياتلو فدتجم ه ةتل ت  اللتهيئةتلوج ظربستللجخ  ني,ت تدءاتلنلهجتاط وتت  ياتلو فد: -

 لإلضلرةتاىلتلإلش لفت  ىتلوج ظرببتللي لص تو لولذلدتت لنلهجتاط وتت  ياتلو فد اربمه تلومءات جم رباتللم ظلدتلل تل ةتال لل
للن هظ ,تحيثتربجاته لتلوج ظرببت  ىتلءجهىتظلوت إطلظتت ليم تللتت ظقنتلو لولذةتاتاطذلظتلن هلذةتتتتلوك يةتاتلو اضلدتال ربنةت

 لجلهد تالن ج لدتجبلل ةتللن هظ .

ل  لدمييذةتلل تل ذةت لا ذللصتلونفءذيةتتتتتتلل ذلظفتالل  هلذلدتت جءذلصتلو لولذةتتتربتذ فتلومءذاتاىلتتتتدءاتلو  ه تلونفءذية:ت -
لونفءذيةتالناج ل يذةتتتتو  قذكتدت لدت  للجتتجتل تلذعتهذ هتلا ذللصتا يفيذةتلن جقذلفتلللكذ تتتتتتتالو م يةتل تمتلتلم ظلدتإل 

,تاملظاتذل,تتالإل لدلدتللخج فةتالوج للدتلعتذاىتلنحجيلالدتلالرةتاتت  ربدتاهلصبتلوءذ ه تلل تل ذةت لو فذدتدلمذدتلو اضذةتتتتت
 الإلظشلدتل ق ى.

 .ت رهلتت  يةتلو فد م ظلدتلل تل ةتال للاربمه تلومءات جم رباتللتدءات رهلتت  يةتلو فد: -

 ذ تدءذاتلو  ذه تل قلقذيةتهذهتلومءذاتللغذ يتومءذ  تلو  ذه تلور هربذةتالونفءذية,تحيذثتتج ذ دتتتتتتتتتتتتتتربتدءاتلو  ه تل قلقية: -
لو ظلللتاللء إل,تخت  لتنتلوف  يةتللت نيتلور يةتلو ربلضية,تلور يةتللهقيمية,تلور يةتلوفنية,تلو غةتلو   ية,تلو غةتل انلية,ت

او وكتنتغنىت ذ تلوجخ  ذلدتلوف  يذةتتتتت.لوجكنهوهايل,تلو حة,تالوجغ ربةتاغريهلتل تللم ظلدتلوت لةتو  دتل   ةتظربلضتل طفلل
ومءاتلو  ه تل قلقيةتإل  لدتل   لدتظربلضتل طفللتحيثتمتندته هتللم ظلدتل قذلستلومل ذ يتو  ذدتات ليمذلدتدءذ  تلو  ذه تتتتتتت

  لت نتلو لغةتلوج ليميةتومءاتت.ءية,تاتاطلظتل تلوق هلتالوجكللدت نيتلوجخ  لدتلوت لةتإل  لدتل   ةتلو اضةلور هربةتالونف
لو  ه تل قلقيةترب بتاتتن يةتللتلظلدتل دلليةتالو   يةتلوت  تا جءل تلتو   دتلعتل طفللتاتل ح ةتللتدلذدتلل ظقذة,تقذهللتاتتتت

 .داظتلضالصةت اتظربلضتل طفلل
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  متنيتلوك يةتلو ظالدتلو   يةتلوجلوية:

  :تل ح ةتلولكلوهظربهس (  

  ".  فهوةتلللك  ودظاةتلولكلوهظربهستاتلور يةت"لور يةت -

 لالرةت"لوجأهيدتللتنىتو اىتلإلحجيلالدت"تدظاةتلولكلوهظربهستاتلور يةت -

 "دظاةتلولكلوهظربهستاتلور يةت"ت  صللجتلو غةتلإلجن ي ربة -

  لنجءهظى"ا  لدتل   لدتل صق ةتللجكلل ةت ن ل تت  صللجتدظاةتلولكلوهظربهستاتلور يةت" -

 ص(:تل ح ةتلو ظلقلدتلو  يلت:

تلوءل لدتلل ج   (تت ن ل لللك  ت)  فهوةتوللتنىتاتلور يةتخت صتلور يةتتلو   ه  -  

) ن ل تلوءل لدتلل ج   (ت طفدت لدىلو   ه تلالصتاتلور يةتخت صتت-  

) ن ل تلوءل لدتلل ج   (ت طفدترئلدتملرةلو   ه تلالصتاتلور يةتخت صتت-  

 طفدت لديت/رئلدتملرةت"ت–ت  فهوةتلللك  ولللاءجريتاتلور يةت"لور يةتت-

" لديت/رئلدتملرةتطفدتت–ت  فهوةتلللك  و"لور يةتلوف ءفةتاتلور يةد جهظلهتت-  
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رىتضهلتلوجهايتلدتلو للقذيةت ج ذهرب تلن هلذةتلو ذتصتلوهلرذ رب ,تالوراربذجتإللكلصذلدتلجللل ذلدتلل ذ ربة تجلذ صتلو ذتصتل الصذبتتتتتتتتتتتتت     
رجيت لصتلوجم  تو  ظلقةتاتلجللل لدتالل لهذ تلل ذ ربةتو  ذتصتتتتت لإل تنت  ا لظ تلوج  ياتلو لو تالولحثتلو    تتتمه و  ظلقةتاتل  ,ت

تلءل   تلو تصتلو لغلنيترىتلو ظلقةتال  تل تمجيعت حنللتلو لملتاتلوج  فت  ىتللؤقءلدتلوج  ي ية,تتوكدت ل تالل  لوهلر رب ت

و تلل ذذ ربةتضذذ  تللذذلدظ تلدظستاتل ذذ تلوذذيتتتتلإلدلظ تلل   ربذذةتوقذذئهنتلو ذذتصتلوهلرذذ رب ت ذذه لظ تلوج  ذذياتلو ذذلتتتتربذذجاتلإل ذذتنت ذذ تط ربذذات
ت.تالو اوةتو لحثتلو     ط مجتلتا لظ تلوج  ياتلو لو ت

ت

تتتت
ت

ت  
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ت

ت

ت

ت

 املرحلة اجلامعية األوىل

 البكالوريوس
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 ش اطتلوجم ربات:

  نتربكهنتلو لوبتللجم  تغريتل  يتلجلنءية.  -۲

 https://admission.study-in-egypt.gov.egت نتربجم  تلو لوبتل تمتلتللهدعتلالصتالن ةتلدظستاتل  ت -۱

 شت تللربهلعتل ل ل ت نترب انتلو لوبتلمسنتارملتجلهل تلوءف تاربكهنتلوجم  ت  للتل ت  

ت نتربكهنتلو لوبتللجم  تحلردت  ىتلونلصهربةت اتللترب لدهللت.تت-۱

تلقجيفللتل اظلوتاللءجن لدتلل  ه ةتو جم  ت.ت-9

ت۔ل اظلوتلل  ه ةتو جم  ت  ىتللهدعتلنوكراص تلو مس ت:ت

تلوقتلد تلو ظلقيةرهظ ت -1
ترهظ تاهل تلوءف تقلظيت-۱ت
ترهظ تشخ يةتو  لوب.ت-۱ت
ترهظ تلمجللظتلوم ظلدتلنتاا ت.ت-9

ت۔للءجن لدتلل  ه ةتو جم  توادلظ تلل   ربةتوقئهنتلو تصتلوهلر رب ت ه لظ تلوج  ياتلو لو تلل  ربة:ت

  ردتشتلد تلونلصهربةت اتللترب لدهللتل  دة.. ۲

ت.ترهظ تاهل تلوءف تقلظيت.۱ت

ترهظتشخ يةتح ربنة.ت0.ت  دت۱ت

ت.تصجي ةتلمجللظتلوم ظلدت لونءلةتو ك يلدتلويتتتج  بته لتلنمجللظ.9ت

م لةتح لثةتلؤهدتآنتت-انيةتت0222م لةتتنءيات-انيةتت۱۲۲۲.تارب لندتق لدتلمل دتم للدت)م لةتلوجم  ت  ىتللهدعتلنوكراص ت5ت
ت-انيةتت۲۰۲۲لوجلايدتت-انيةتت۲۰۲۲انيةت.تت  ربدتلورشييتت۱۲۰م لةتلشرل تصلديتلو تصتلوهلر رب تت-تانيةتو  ل ت۲۰۲۲اا ت

تلورشييت تلومي ت لنصجءلصتللهانتت-انيةتت۲۰۲۲ل لد  تنليتتت-انيةتت۲۰۲۲لوجحهربدتت-انيةتت2522صمدتلومي ت-انيةتت۲۰۲۲ل لد 
تانية(.ت۲۰۲۲لورشييت

ت قدتل تمتلتللهدعتلنوكراص تلو مس ت.ت.ترهظ تل تلورشييتللل ل تلل0

ت

ت

ت

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/


   جامعة املنصورة

 الرتبية للطفولة املبكرةكلية 

 دليـــــل الطالب الوافديـــن

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت

ت يفيةتلوجم  ت:

تربجاتلوجم  تلوكراصيلتل تمتلتلو ل ًتلنوكراص ت

https://admission.study-in-egypt.gov.egت

ت) تلو تصتلوهلر رب  توقئهن تلل   ربة توادلظ  تربجاتتم رباتللءجن لدتلل  ه ة تلإل تنت  ىت ن ترر  تت۹متل تلون ل تل  لهيات  ه ح تت-شتد.
لومله  (تاوتقجفءلظتميك تاظقللتظقلوةتلوكراصيةت  ىتلو رب تلنوكراص تلالصتوادلظ تلل   ربةتوقئهنتلو تصتت-ل ربنةتص  تت-لوءفلظلدت

ت.24209 اتلنت للت  ىتلاًتلوءلم تتinfo@study-in-egypt.gov.egر رب تلوهل

ت:تلهل ي تلوجم  ت

 تقت تللربهتل ت دت ل ربجاتلوجم  تل جللظلتلن

 لل ج   تارملتوم لظتلجمل ستل   ىتربجاتدلهلتلو تصتاتلوف دتلو ظلق تلونلص تات يتادتتل تلو ل تلجللل  ت ن ل تلوءل لدت
تو  لل لد.
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 الثانيةاملرحلة اجلامعية 

 الدراسات العليا
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 ش اطتلوجم ربات:

ت نتربكهنتلو لوبتللجم  تغريتل  يتلجلنءية.تت-۲
ت نتربكهنتلو لوبتلءج  .ت-0
ت. ربء يتو  لوبتلو يتقلات  ىتدلهونت  ن تل ت للنيت لوجم  تل  ت م ىت-0
ت نتربجم  تلو لوبتل تمتلتللهدعتلالصتالن ةتلدظستاتل  ت-9

تhttps://admission.study-in-egypt.gov.egتت                      
تنتربجاتدلهلتليتطلوبت لجللل لدتدانتلورشييتللل ل ت  ىتلن ةتلدظستاتل  ت.ت-5

https://admission.study-in-egypt.gov.eg 

ربجمذذ  تلو لوذذبتجب يذذعتللءذذجن لدتالوهثذذللات لل ذذةتمذذتلتله ذذ تلإل ذذتنت,تا نذذللت  ذذىتذوذذكتربذذجاتلظقذذللتل ذذاتلو لوذذبتتتتتتتتتتت -6
ت تلرذذهلتلاظلوتلو لوذذبت  ذذىت نتربقذذج دتلل ذذات  ذذىتتتت ذذ تلو ربذذ تلوءذذ ربعتاتله ذذ تغلربجذذنتشذذت ت  ذذىتل  نذذ تلذذ تتذذلظربختلقذذجتتتتتت

تمجيعتللءجن لدتلل  ه ةت لإل تن.
ت۔للءجن لدتلل  ه ةت:

  م تلؤهدتدظلق تحلردت  ينتلو لوب.. 1

ت.تشتلد تل لدوةت م تلؤهدتدظلق تل تلجمل ستل   ىتو  لل لدتل ج  تاتحلوةتح هوةت  ىتللؤهدتل تملظجتل  ۱ت
تلولنك تم لةتلشرل تصلديت۱۲۲۲ارب للتق لدتلمل دتم للدتلوجم  ت  ىتللهدعتت-0ت ت۱۲۰انيةت  ت دتدظاةت   يةتاتحلوةتلوء لد

تانيةت.ت۲۰۲۲ل لد تلورشييتت-انيةتت۲۰۲۲تلايدتلومي تت-انيةتت۲۰۲۲لوجحهربدت)تصمدتلومي (تت-ت-انيةت
ت.ترهظ تاهل تقف تلو لوب.9ت
تاتحلوةتت شيحنت  ىتلنحةتدظلقيةتلات  نةت..تم لصتل تقفلظ تلو لوبت5
ت:ت يفيةتلوجم  ت

تربجاتلوجم  تلوكراصيلتل تمتلتلو ل ًتلنوكراص  -۲
https://admission.study-in-egypt.gov.egت

لعتل ل ل تت ارب تلإلقات للتتحبيثتربكهنتت-)قلظي(تا ميةتللءجن لدتلل  ه ةتنقجيفللت لرةتلوليلصلدتلل  ه ةتالظرلوترهظ تاهل تلوءف ت
تل ل ملتجلهل تلوءف تا نتلربةتم هلدتلوجم رباتربمه تلو لوبت  لل ةتلورشييتللل ل .

ت-ح تلوءفلظلدتت–ن لتشتد.تل  لهياتل هتلوت2ربمه تلو لوبت جء يات رهلتلءجن لدتلل  ه ةتوادلظ تلل   ربةتوقئهنتلو تصتلوهلر رب ت)ت. ۱ 
لومله  ت(تاوتقجفءلظتميك تاظقللتظقلوةتلوكراصيةت  ىتلو رب تلنوكراص تلالصت لإلدلظ تتلل   ربةتوقئهنتلو تصتلوهلر رب تت-ل ربنةتص  ت

info@study-in-egypt.gov.egتت۲۷۲09 اتلنت للت  ىتلاًتلوءلم تت

ت:لهل ي تلوجم  ت

تشت تللربهتل ت دت ل لوجم  ت  ىتللهدعتلنوكراص تل جللظلتل تت
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ت  

 وحدة الوافدين 

 بكلية الرتبية للطفولة املبكرة
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  انتظؤربةتلوهح  :

  ذذىتختذذ ربجتطذذتصتالرذذ رب ت  ذذىتدنل ذذةت كفذذلل تلوك يذذةت  ذذىتحذذدتللقذذل دتلوذذيتتتذذهلاتتاتالذذلتربءذذتاتاتصمذذدترذذهظ تتتتتتتتتلو  ذذدت
تاي  ت  تلوك يةتات اطلصتا.

تثلصيل:تظقلوةتلوهح  :ت
لوجءذذهرباتو ذذ للجتلو ظلقذذيةت لوك يذذةتوذذ ىتممن ذذ تلوذذ التللخج فذذةتاذوذذكت لوجهلرذذدتلذذعتلكجذذبتادلظ تلوهلرذذ رب ت لجللل ذذةتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تضلرةتاىلتلنظتمللت قئهنتلو تصتلوهلر رب تالوجهلردتل تاتالو  دت  ىتت ويدتلو  ه لدتلويتتتهلاتتا. لإل

تثلونل:ت ه لفتلوهح  :
 ظ لربةتلو تصتلوهلر رب ت جم رباتلو  اتل  لدمي تالونفء تالناج ل  . ۲

ت.تلوجءهرباتاتهرريتلل  هللدتلوا اظربةت  تلو للجتلو ظلقيةتلويت0
تلوك يةتاش اطتلنوجحلوت تل.تم لتلت

ت.د اترهظ تالل ةتللن هظ ت  لل ةتل  ربةتذلدتطل عت لل -0
 .تهرريتلل  هللدتلالرةت كلرةتلو للجتلو ظلقيةترىتلوك يةتاش اطتلإلوجحلوت تلت-9

ت.   تيءريتاا لللدتلومي تالوجء يدتالوجخ جتو  تصتدلمدتلوك يةت-5
 . ل ذذذذذذذذذذةتو  ذذذذذذذذذذتصتلوهلرذذذذذذذذذذ رب تدلمذذذذذذذذذذدتلوك يذذذذذذذذذذةتتلو  ذذذذذذذذذذدت  ذذذذذذذذذذىتتذذذذذذذذذذهرريتلو  لربذذذذذذذذذذةتلوكلتت-0 

 للءل   ترىتحدتللقكتدتلو ظلقيةتو  تصتلوهلر رب .ت-2

ت:تظل  ل:تل صق ةتلالرةت للكجب
تمتتخت يصتلكجبتنقجملللتلو تصتلوهلر رب ت لوك ية. -2

الو  دت   تت وي تلتالوجغ بت م توملللدتداظربةتلعتلو تصتلوهلر رب ,تربجاتريتلتلنقج لاتو   ه لدتاللقكتدتلويتتتهلاتتات -0
ت.  يتل,ت  لتربجات ربالتلوج  فت   تلمرحلتتات قأنت ءنيتاهد تلا لةتلوج  ي يةتللم لةتهلا

لنت للت كلرةتلإلدلظلدتلل نيةتدلمدتلجللل ةتوجءتيدتاتهاينتاا لللدتت مىت اظلوتلو تصتلوهلر رب تاق  ةتل لا جتلتاار لظت -0
ت.جد لظلدتلوملهلتاشتلدلدتلوجخ 

لورريتية(تللجلحةتو  تصتدلمدتت–لونملريةتت–لو تايةتت-تم رباتلإلظشلدلدتلالرةت لا للدتللخج فة)ل  لدميية  -9
 .لجللل ة

ت  ربذذذاتلو ذذذتصتلوهلرذذذ رب ت ل صقذذذ ةتلو ربلضذذذيةتالناج ل يذذذةتالونملريذذذةتلوذذذيتتربمذذذ لتلتصذذذلديتلوهلرذذذ رب ت لجللل ذذذة,تتتتت -5
 الضالصةتلو اوية

 



   جامعة املنصورة

 الرتبية للطفولة املبكرةكلية 

 دليـــــل الطالب الوافديـــن

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لو تصتلوهلر رب تلجل دتوج  ربفتات لجللل ةت.تتن ياتوملللدتإلقجمللل -0

 .خمج اتلجلنءيلدت تن ياتوملللدتوجق يعتلضهلظتلونملرىت ني -2

 .للقلظ ةتاتلحجفلويلدتربه تلوق هص,تاته ربعتدويدتت  ربف ت لو للجتلو ظلقيةتلويتتتم لتلتلوك يةت -2

 لصتللت   يةتدلهلتلو تصتدلدتلوهرهلتو ك ية. -4

 لإلدلظربةتو  تصتلوهلر رب .تءتيدتلإلا لللدت -22

 لوجهلردتلعت لرةتلإلدلظلدت لجللل ةتوج ويدتلو مللدتلوجىتربهلاتتلتلو تصتلوهلر رب  -22

 :ت ويلدتا صتلو تصتلوهلر رب تو ك ية

 .تلإل تنت  تلكلصةتلوك يةتلو  ربمة.1

ت.تلإل تنت  تالكلصلدتلوك يةتاللتميي هلت  تغريهل.0
لوج ظربست لوك يةت)لضلر نيت  ىتاهلل ت   ية,تاهلل تلو اوةتلوجق ي يةت اتلوجم رب ربة,ت  اللتات.تلإل تنت  ت  اللتهيئةت0

تلو  لنتلو   ية,تحم ظرب تال لا نيتاتجمتدت انليةتا   ية(.
ت.لإل تنت  تمجيعتلو للجتلوج  ي يةت لوك يةتلو للةتاللجخ  ةت اتلجل رب  .9
تلوج نيدتلونملاتو  التلو   يةتال ر ربمية تاذوكتوج  ربفتات  للجتلوك يةتلجل رب  ..ترجيتدنهلدتتهلردت نيتلوك يةتالكلتبت5
ت.تد ه تلءئهو تلوجللدلتلو ت  ت لوءفلظلدتلو   يةتال ر ربميةتو ربلظ تلجللل ةتالوك ية.0
ترات2 تلل نية تو  تلد تااظقلهلل تلو ظلقية تال لح تل تميي هل تالل تلوك ية ت  للج ت   تصق لدتداظربة تا  لد ت  ىتلهدعت. تصق هل ت  

تلوك ية.
ت.ت  دتصق  تداظربةت  ت صق ةتلوك يةتاتمجيعتد ل لتتلت  فةتشت ربةتاصق هلت  ىتلهدعتلوك ية.2
ت.تتن ياتوملللدتو  تصتلوهلر رب تلجل د.4
تو  تصتلوهل22 توج  فتللقكتدتلل  ه ةتت وي تل تاتل    تللهاهد  تلل حملدتلونملريةتو التللخج فة تات.تخملطلة ر رب تااض تل

تلن جللظت ن تت هرب ت  للجتلو ظلقةت لوك ية.
تلو ظلقةت22 تو للج تو راربج تص الد ت ا تلؤمت لد ت ا تاللهر رب تاتلت لدت   ية تلوج ظربستلو لل نيت لوك ية تهيئة تتك يات  الل .

ت لوك يةتاتلولتدتللخج فةتللجهلا رب ت تل.
توهلر رب ت لوك ية..تتهرريتم لةتلوجء يدتلنوكراص تو  تصتل20
ت.تتف يدتلوجللدلتلو ت  .20
ت.تلهدعتلوكراص تلج ي تو  تصتلوهلر رب تحيجهيت  ىتمجيعتل قئ ةتالإلال لدتلوت لة.29
ت  للجتد ات  لدمي (   للجتظ لربةتلاج ل ية,  .تااهدتلكجبت لوك يةتو  لربةتلوهلر رب تربم  :ت)  للجتظ لربةترحية,25
ت)ظربلضية,تثملرية,ترنية,تظحتدت   ية(تو  تصتلوهلر رب . صق ةتطت يةت تم رباتت-20
ت
ت
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 اهليكل التنظيمى لوحدة الوافدين بالكلية
ت .د/تقح تتهرياتصءيا -

   ي ت  يةتلور يةتو  فهوةتلللك  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ت ل لو ل وت .د/ترلرب  ت مح  -
تالو تصا يدتلوك يةتوقؤانتلوج  ياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ت لرب ت .د/ترلط ةتشحجن -
تا يدتلوك يةتوقؤانتلو ظلقلدتلو  يلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تد/تظربتل ت مح تح لج -
تل رب تاح  تلوهلر رب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تد/تلوقي للترجحىت مح  -
تلوهلر رب صللبتل رب تاح  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تت /تقيا -
تلنءاتشؤانتلوج  ياتو  تصتلوهلر رب تل ح ةتلولكلاظربهستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ت /تهلنت   ت -
تلنءاتشؤانتلوج  ياتو  تصتلوهلر رب تل ح ةتلو ظلقلدتلو  يلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
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ت

 ل  ت-للن هظ تت-لو نهلن:تتشلظات  يةتلآلدلصتلوم ميةت

 05520لو داتلو رب يت

 252ت0022200د:ت

 252ت0022202رل س:ت

ت:kinddean@mans.edu.eg لو رب تلإلوكراص 
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