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 رؤيخ وحذح تىكيذ انجىدح
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 رسبنخ وحذح تىكيذ انجىدح

 جميع مه تعهيميخ كمؤسسخ انكهيخ أداء تطىيز وأ بثمخزجبته انتعهيميخ انعمهيخ جىدح نضمبن استزاتيجيخ وتىفيذ وضع يف انتزثيخ ثكهيخ انجىدح تىكيذ وحذح رسبنخ تتحذد     

 ،وانجيئخ انطالة وخذمخ وانجحثيخ انتعهيميخ ثبنعمهيخ انمستمز االرتقبء يضمه ثمب وخبرجهب انجبمعخ داخم انمختهفخ وانهيئبد واالعتمبد انجىدح تىكيذ مزكز مع ثبنتعبون ىاوتانج

 . انجبمعيخ وانتقبنيذ انعهم أخالقيبد مه طبرإ يف عهيه وانمحبفظخ االعتمبد عه  انحصىل ثهذف انجبمعخ، استزاتيجيخ مع ويتفق انكهيخ رسبنخ يحقق وثمب
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 انفٓشس
 

 انصفحت ادلٕظٕع
 3 ـ كممة االستاذ الدكتور/ عميد الكمية.

 4 ـ كممة السيد االستاذ الدكتور/ وكيل الدراسات العميا والبحوث.
 5 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب. ـ كممة السيد االستاذ الدكتور/

 6 ـ كممة رابطة الخريجين.
 7 ـ رؤية ورسالة الكمية.

 8 كمية التربية ـ جامعة المنيا.ـ التعريف برابطة الخريجين 
 9 ـ الييكل اإلداري لمرابطة.

 03 ـ ممتقى خريجي كمية التربية.
 05 ـ أقسام الكمية.

 07 ـ برامج الدراسات العميا. 
 69 (4102ـ4102(ـ)4102ـ4102(ـ)4102ـ4102العشرين األوائل لألعوام )ـ أسماء 

 36 ـ تواصل الخريج مع بعض المدارس بالمنيا. 
 37 ـ استمارة تسجيل.
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 كهًت انضٍذ االصتبر انذكتٕس / ػًٍذ انكهٍت
 إىل أبُبئً ٔبُبتً انطالة

 

أدعوكم  كما أود أن تخرجكمبمناسبة  أن أتقدم لكم بخالص التينئة ييسعدني ويشرفن
 العممي وبرنامج الدراسات العميا.في مجال البحث و  رابطة الخريجينلممشاركة الفعالة في 

 

 ،الكتاب السنوي لمخريجين مرشدًا واضحًا لرؤية ورسالة الكميةويسعدني أن أقدم 
وممتقى خريجي  ،ري لمرابطةوالييكل اإلدا ،ـ جامعة المنيايف برابطة الخريجين كمية التربيةوالتعر 

( العميا دراساتالتكميل  ين فيمراغبلوبرامج الدراسات العميا ) ،كميةقسام الأو  ،كمية التربية
( 4102ـ  4102)ـ ( 4102ـ  4102)ـ ( 4102ـ  4102وأسماء العشرين األوائل لألعوام )

 وتواصل الخريج مع بعض المدارس بالمنيا وأماكن التوظيف.
 

  
 ن يكلل الجهود المبذولة بالنجاح والتوفيق""وندعو هللا العلي القدير، أ

 

 

 

 

 

 

 

 ػًٍذ انكهٍت                                                        
 

 أ.د/ أمحذ شحبتت حمًذ                                                                      
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 نكهٍت نشئٌٕ انذساصبث انؼهٍب ٔانبحٕثكهًت انضٍذ االصتبر انذكتٕس/ٔكٍم ا
 إىل أبُبئً ٔبُبتً انطالة

 

مم مم وتقدميا. لذلك أصبح تقدم المجتمعات واأليعد البحث العممي جوىر نيضة األ
يقاس بمقدار ما توليو تمك المجتمعات لمبحث العممي، وما توفره لو من إمكانات مادية 

 وبشرية.
  

 أاسات العميا عازمة من ىذا المنطمق عمى أن تتبو لذا فإن وكالة كمية التربية لمدر 
قميمي في مجال بخططيا الحديثة وبرامجيا المتميزة موقعًا رياديًا عمي المستوى القومي واإل

دبية بدرجاتيا العممية الدراسات العميا التربوية والنفسية وكذلك في المجاالت العممية واأل
بموم الميني والدبموم الخاص، والماجستير، الدكتوراه(، المختمفة )الدبموم العام في التربية، الد

واطالقًا من ىذا المبدأ فإنيا تيدف إلى االرتقاء بالمستوى الفكري والعممي لطالب الدراسات 
العميا. مع األخذ في االعتبار أن الكمية حريصة كل الحرص عمى تقديم برامجيا المختمفة وفقاً 

 ن الجودة.لمعايير االعتماد األكاديمي وضما
 
 

 "وندعو هللا العلي القدير، أن يكلل الجهود المبذولة بالنجاح والتوفيق"    
 
 

 
 
 

 ٔكٍم انكهٍت نهذساصبث انؼهٍب                                                              
 

 أ.د/ صٍذ ػبذ انؼظٍى                                                     
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 انتؼهٍى ٔانطالةكهًت انضٍذ االصتبر انذكتٕس/ٔكٍم انكهٍت نشئٌٕ 

 إىل أبُبئً ٔبُبتً انطالة
 

تابعة القمب النابض لمكمية من خالل اإلدارات ال يُتَعد وكالة شئون التعميم و الطالب ى      
لكم بعد  لذا نقدم لكم الكتاب السنوي لمخريجين ليكون مرشداً ين، ليا كشئون الطالب و الخريج

 و كل ما تقدمة من خدمات لمخريجين.التخرج ولمتواصل الدائم بالكمية أ
 

ما دراستو باالنضمام لرابطة الخريجين واالستفادة من كل  األعزاء أبنائيلذا أدعوكم      
حرص عمى التنمية المينية من خالل حضور الدورات التدريبية بالكمية خالل فترات الدراسة وال

كمية باستمرار، والبحث عن فرص العمل المناسبة لتخصصك حتى تكون وجيو المنعقدة بال
 مشرفة لمكمية.

  

 "وىو ييدى السبيل..  واهلل من وراء القصد"
 

 

 

 

 نشئٌٕ انتؼهٍى ٔانطالةٔكٍم انكهٍت                                                    
 

 ػٍذ ػبذانٕاحذ ػهًأ.د/                                                   
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 كهًت سابطت اخلشجيني

 إىل أبُبئً ٔبُبتً انطالة
تتشرف رابطة الخريجين كمية التربية ـ جامعة المنيا أن تينئكم بالتخرج، وتقدم لكم  

 م4102ـ  4102ن لمعام الكتاب السنوي لمخريجي
  
ين ويدعوكم لالنضمام بالرابطة لالستفادة ريجالخ ويسعدنا أن يعرض ىذا الكتاب رابطة 

 من جميع الخدمات المقدمة من خالليا ألبنائنا الخريجين.
 

حيث تمكنكم الرابطة من إقامة عالقات مستمرة وفعالة مع الكمية لمتعرف عمى فرص  
التدرب والتوظيف المتوفرة في القطاعين الخاص والعام والحصول عمى الوظائف المالءمة 

ثراء تجاربكم الشخصية وتقديم الدعم المتبادل بينكم وبين الكمية  بالكفاءات من الخريجين، وا 
 في مختمف االوجو والمجالت.

 
 

 "وندعو هللا العلي القدير، أن يكلل الجهود المبذولة بالنجاح والتوفيق"    
 
 

 ني سابطت اخلشجي                                                                 
 

 أ.و.د/ يىن يصطفى كًبل                                                         
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تسعى  لكليةععل إكعع  تالةععز لكترةععة فلكمةعع ال عععم راعع ل لكتىيععةم فلكععتىيم  فلك اععن لكىيرععم  يعع  
ارةعععع  لكراترعععع  رععععن لكرىيرععععةن عععععم  لاتة اعععع ملكرسععععتفة م لكرايةععععل فلوايةرةععععل فلكلفرةععععل  كتي ةععععل 

 .لكتخصص م

 

 

إ الا طالب رىيرةن ف  اثةن ر ا ةن فرش ملةن رينةً  فأل اةرةعً  فثل عةعً  فأخالاةعً  ف اثةعً  
عم ضفء لكرى ةةم ف ر  ةتن سعب رع  اعةم لكراترع  لكرصعمب كتي ةعل لاتة اع م سعفز لكىرعل لكرايعم 

لكفنععم  رعع  ةسععيم عععم فلوايةرععم فتععفعةم لكخععار م لكتم فةععل لكرتخصصععل فتلععاةم لدستشعع ملم فلكععا م 
 تنرةل لكراتر  لكرايم فلوايةرم.

 

 

 

 

 

 

 

 ٔسصبنتٓبانكهٍت  سؤٌت

 ٍت:انكه سؤٌت

 :انكهٍت سصبنت
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 سابطت اخلشجيني
 كهٍت انرتبٍت ـ جبيؼت ادلٍُب

 

  :تــانتؼشٌف ببنشابط

تت   مل طل لكخمةاةن فاال رت  ىل 
لكخمةاةن لكت  ىل كفاال ضر ن 
لكافال  ليةل لكتم ةل / ا رىل لكرنة   
فاا صام املم رايس لكليةل  إنشعع ء 

  ت مةخال رت  ىل لكخمةاةن  فا
فتيتم ىذه لكمل طل    م41/41/1142

 م  ةل خمةام لكليةل فلكتفلصل رىيم 
فتفعةم لكخارل لكرىيفر تةل كيم رن 

عمص لكتامةب فلكتفظةف لكرتفعمل عم لكلط  ةن لكخ ص فلكى م   فتىرل  ي  تالةز لألىالف 
لكرينم لكرن سب  فرس  اتيم عم لكاصفل                                                  لكرترثيل عم لكتفلصل ر  لكخمةاةن فل  الاىم لو الا 

 ي  لكفظ ئف لكرالئرل فلكتم تتفلعز ر  تخصص تيم فرتطي  م سفز لكىرل فتىمةف لكلط  ةن 
 .لكى م فلكخ ص   كلف ءلم رن لكخمةاةن  رختيف لكتخصص م عم لل   م

 :تـــــانشؤٌ

يةتيم  اةن تس  ا تسى  مل طل لكخمةاةن لك  لن تلفن ملئال عم را ل  الا م لكخمةاةن  ل
 ي  ترلن لكخمةاةن رن إا رل  الا م رسترمل فعى كل ر  ليةتيم  و الاىم ل الال ةتن سب ر  
 لاتة ا م سفز لكىرل  كتلفن لكمل طل  ذكك فسةيل رن فس ئل رنظفرل لكتطفةم فلكافال   كليةل.
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 :تـــانشصبن

ا رىل لكرنة   ي   تىرل مل طل خمةام ليةل لكتم ةل / 
 ء لكتف  ل  ةن لكخمةاةن فليةتيم رن خالل  ملرج إاة

فافملم ففمش  رل فنافلم فرؤترملم فعى كة م 
رتنف ل تلاري  لكمل طل  تىرل  ي  إثملء تا م يم لكشخصةل فتلاةم لكا م لكرت  ال  ةنيم ف ةن 

 لكليةل عم رختيف لألفاو فلكرا دم.

 :تــنهشابط يداسم اإلــاذلٍك

 

 انٕظٍفت بشابطت اخلشجيني نكهٍتانٕظٍفت بب صىاال و
 رئٌس رابطة الخرٌجٌن عمٌد الكلٌة محمد أ.د/ أحمد شحاته 1

 نائب رئٌس رابطة الخرٌجٌن مدٌر وحدة الجودة كمال  أ.د/ منى مصطفى 2

 رئٌس وحدة متابعة الخرٌجٌن مدرس ي لطفيد/ أسماء فتح 3

 ورفع الكفاءة ًمسئول النشاط المهن مدرس / داليا علي ماهر عباسد 4

 عضو مساعد مدرس أ/ متولي سعد متولي 5

 عضو مساعدمدرس  كامل أ/ إيمان عبد الفتاح 6

 يعضو إدار الخرٌجٌنوحدة مدٌر  علي محمدأ/ نبيله  7

 عضو إداري إداري بوحدة الجودة أ/ جهاد مصطفى علي مخلوف 8

 عضو إداري إداري بوحدة الجودة أ/ مصطفى محمد عبدالمنعم 9
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 :تــــم انشابطــتشكٍ
لكليةل سفلء رنيم  متشلل لكمل طل رن خمةا -4

 .لكا صيةن  ي  لكاما م لدفك  لف لكىية 
تشلل لكمل طل رؤترمل  لكرؤترم لكى م كيمل طل: -1

 م  فع  لكرن س   ر  ةنىلا  صفو افمةو 
 .لكي رل ذلم لكصيل

 :ذافـــــاألْ
لكىرل  ي  إاالن تمل ط  ةن لكليةل  .4

   ف ام اط  لكصيل  راما يفخماة
 .لكتخمه

إت ال لكفمصل أل ض ء لكمل طل رن  .1
لكخمةاةن كيتامةب فتشاة  لك افن 

 لكىيرةل فلكىرل  ي  نشمى  كيرتففاةن.
م ط لكخمةاةن   كليةل كيتألةا  ي  افلم تااةن لكرىيفر م كاةيم رن خالل لكافملم  .3

 .فلألنشطل فلك ملرج
خمةاةن فاثيم  ي  لسترملم لكىط ء لكرت  ال غمس رف ىةم لدنتر ء  ةن صففف لك .1

 .لكراتر  فرفلصيل م  ةل لكخمةاةن فلكتى فن ر  لكليةل رن أال لكمام  خارل
تف ةل لكخمةاةن  أىرةل افمىم عم تطفةم لكرن ىج فلكرلمملم لكا رىةل رن خالل تةفةا  .2

 .لكرلتس ل عم را ل لكتامةس لكليةل  راصيل لكرىيفر م
 ي  تذكةل  ةن كطمو اض ة ىم فىرفريم فتطيى تيم فلكىرل لكار  متفعةم رن م كيخمةا .3

 .لكصى ب لكتم تفلاييم
رت  ىل لكخمةاةن رت  ىل  يرةل تياف إك  تىةةة افلنب لكتففز لكىيرم فرا فكل  اله  .4

لكلط ع  افلنب لكضىف كاةيم   فتلفن لكرت  ىل عم أر لن  رييم سفلء أل ن لكىرل عم
 .لكالفرم أم لكلط ع لكخ ص

 إاالن نفع رن لكتمل ط  ةن خمةام لكليةل رن خالل  لا كل ءلم افمةل  ةنيم . .5
  ليةل عم را ل اط ع لكتىيةم لكخ صلكىرل  ي  را فكل إةا ا عمص  رل كخمةام لك .6

 .رسئفكةن  ن رى ىا لكتىيةم لكخ صرن خالل لدتص ل   ك
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ل لةفةل لاتة ة تطفةم ري ملم لكخمةاةن كي ان  ن لكفظ ئف رن خالل  رل نافلم اف  .41
رل فلكىرل  ي  تسفةز لكرل  الم لكشخصةل  نا و رر  ةسيم عم إةا ا لكفظ ئف لكرالئ

 .رنتج لكليةل
 ن ء ا  ال  ة ن م تلشف ا ا م سفز لكىرل فعمص لكىرل لكرت ال أر م خمةام لكليةل  .44

 .افكم يم لكرستفةةن لوايةرم فلك
 .  كليةل فرتطي  م سفز لكىرلتىيم لكىرل  يم لكرفلئرل  ةن رخما م فنفلتج لك .41
تأىةل خمةام لكليةل  تنرةل ري ملتيم رن خالل  لا لكنافلم فلكافملم لكتامة ةل   كتنسةز  .43

 ر  رمللة لكتامةب   كليةل فلكا رىل .
 . ة ن م ا سف ةل تخص خمةام لكليةل ن ء ا  ال  .41
رال ( تىةةة انفلم لدتص ل ر  رؤسس م سفز لكىرل ) رثل شمل م لكتفظةف لكرىت .42

 فتافةةى  كنشم إ الن تي   يم صفال رلتب لكخمةاةن  رفا  لكليةل .
لكىرل  يم إصالم نشملم افمةل فغةم افمةل لف رايل تىرل  ي  تةفةا لكخمةاةن  شلل  .43

 رسترم  ر  ةيريم عم را ل سفز لكىرل ف  كااةا عم تخصصيم فذكك كمع  رستفلىم .
ختيفل كيليةل رن نافلم فكل ءلم فذكك تفاةو لكا فب كيخمةاةن كاضفم لألنشطل لكر .44

 .ل ةا م لدنتر ء كيليةل فلكا رىل                واالن تفلصل عى  
 

 :تــــاألَشط
 اةن تنرةل ااملم أ ض ء لكمل طل رن لكخمة

 .فتنرةل ااملتيم  يم لد تل م
 ء لكلفرم تا ةم لكلةم لكمفاةل فتىرةز لدنتر 

 .فتنرةل لكسيفك لكرمغفب
 كش  ب رن لكتىمض لدىتر م   ملرج فا ةل ل

 .لكفلمةل لكرضييل الخية  فخ ماة  كيتة ملم
 . املسل لاتة ا م لأل ض ء فرفلايل رشلالتيم ففض  لكايفل كي 
  ل طل كيلة م  أ ر ل خارل لكراتر تأىةل لكش  ب رن أ ض ء لكم. 
  فلك ملرج لكتامة ةل كأل ض ءتنظةم لكنافلم ففمش لكىرل. 
 عةل أل ن ء لكمل طلتر  ةل فلكثل تلاةم لكخار م لدا. 
   ىا رفلعلل اي م إصالم لكنشملم فلكراالم لكافمةل  أنفل ي  كخارل أ ض ء لكمل طل

 .لدختص ص  يم ذكك
 ل الا اكةل لكمل طل. 
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   لو الن  ن لكفظ ئف لكرختيفل فلكرت ال لكا كةل كخمةام لكليةل فلكتم تتن سب ر
 .(رفلا  لكتفلصل لداتر  متل  ف   كريتيم   كفس ئل لكرتىاال كإل الن )رؤىال

 

 ـــٍ:اخلشجٍ ـتبو سابطــيٓ
 . ل الا اكةل كيمل طل 
  لكتفلصل لكرسترم ر  لكخمةاةن لكذةن تم

تفظةفيم  فرت  ىل تلةةم لألالء لكفظةفم كيم  
 فلدستف ال رن تا م يم.

  إنش ء ا  ال  ة ن م كيرؤسس م )ل كرالمس
 .ظةف( ذلم لكىالال   كخمةاةنلكتف  لكالفرةل / لكخ صل / لكشمل م / شمل م

  لوسي م عم تيةئل لكخمةاةن كسفز لكىرل ؛  مع  لف ءتيم فصلل ري ملتيم رن خالل
 رارف ل رن لك ملرج لكتامة ةل لكرترةةل.

  ن راب تأثةمى                                                    رت  ىل لكافملم لكتامة ةل فلكتأىةيةل فل  الا تل مةم . 
  فلك اثةل الخل لكليةللألل اةرةل إطالع لكخمةاةن  ي  ر  ةستاا عم لكنفلام. 
 اةن  ي  صفا م لكتفلصل لداتر  مإنش ء عمع كمل طل لكخمة. 
 رةل فلك اثةل تفثةز لكىالال ر  لكخمةاةن كالستف ال رن خ ملتيم عم تطفةم لكخطط لألل اة

 .فلكتامة ةل   كليةل
  إك  عتح را دم اة س لتا ى م أصا ب لأل ر ل ناف خمةام لكا رىل   فلكسىم

 .ل كيخمةجسفز لكىر
 إ الا لكتلمةم لكسنفب كيمل طل. 
  إ الا نشملم افمةل فغةم افمةل لف فرايل دطالع لكخمةاةن  يم لكرستاالم عم

 .تياف إكم م طيم  رستااث م  يفريمتخصصيم 
 .ن ء ا  ال  ة ن م ا سف ةل تخص خمةام لكليةل   كتنسةز ر  رلتب لكخمةاةن   كليةل  
 ج لكتىيةرةل داتة ا م سفز لكىرلئرل لك ملرتصرةم لست  ن م كلة س راب رال. 
 رل فلكفمص لكرت ال كخمةام لكليةل رل املس م ل شفل  ن لاتة ا م سفز لكى. 
 ل كيتفاو لكفظةفم كخمةام لكليةل رل املس م رفضا. 
 مةام لكليةل فتأىةييم تنسةز ر  رمللة لكتامةب الخل لكا رىل فخ ماي  كا م تامةب خ

 .كسفز لكىرل
  ملم رةالنةل كيخمةاةن عم أر لن  رييم كيفافف  يم أافلكيم فلاتة ا تيم  رل ةة

 لكتامة ةل.
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   اة س مض ء أصا ب لأل ر ل  ن رستفب خمةج لكليةل   كرل  الم فلدست ة ن م فغةمى
 رن لكفس ئل.

 ا كل ءلم افمةل كيخمةاةن   كليةلتنظةم ةفم سنفب كيخمةاةن ف  ل. 
  فرلمملتي  فراب تفلعز ىذه لكرلمملم ر  سفز لكىرل.اة س مض ء لكخمةاةن  ن ليةتيم 
   لو الن لكرسترم  ن لكفظ ئف لكرختيفل فلكرت ال كخمةام لكليةل فلكتم تتن سب ر

 .ل م   كليةل (رؤىالتيم   كفس ئل لكرتىاال كإل الن )   كرنتاى ف فض  ريص
  ليةلسفز لكىرل فنفلتج لكتىيم   كإ الا لكتل مةم  ن راى لتف ز رتطي  م. 
 .رس  ال لكخمةاةن عم لكاصفل  ي  لكفظةفل لكرالئرل كتخصصيم 
  لتخ ذ لواملءلم لكالةرل كيتنسةز  ةن لكخمةاةن فأصا ب لأل ر ل فتلاةم لكخار م

 لكخ صل   كفظ ئف.
  لكىرل  ي  عتح أسفلز ااةال كسفز لكىرل رن خالل إا رل  الا م رتنف ل ر  أصا ب

 .رختيفل ر ل فلكشمل م  ي  رستفة ملأل 
 ك  فض  مؤةتي  فمس كتي  فلىالعي إشي م مل طل كيخمةاةن فذك. 

 

 ت :ــت انرتبٍــيهتمى خشجيً كهٍ
إك  ارة  خمةام ليةل لكتم ةل ا رىل لكرنة   
لعتت و رفا  "ريتل  خمةام ليةل لكتم ةل " 

http://www.minia.edu.eg/edu اةن  /
ةرلن رن خالل ىذل لكرفا  لكاصفل  ي  لسم 

اخفل فليرل لكرمفم إك  لكرنتاى   فرن ثم لك
ةرلن كيخمةج إض عل  ة ن م لكىرل لكا كم فلذكك 

  فا ء لكياف رن لكتيةففن..( –لك مةا لوكلتمفنم  –لكرؤىل لكاملسم ف ة ن م لدتص ل )لكىنفلن 
  .تىمف  ي  لكةرالء فلكتفلصل رىيمىذل لكرفا  لك

:ممٍزاث َظبو شئٌٕ اخلشجيني
ليةل  مظ م إالمل شئفن لكخمةاةن عةفعم ن. 1

 م  ي  لكش لل لكتم ةل لرةل ى ئيل رن لك ة ن
 .لكافكةل كيرىيفر م

 ة ن م . لستخمله تل مةم تفصةيةل  ن لك1
 .لكشخصةل فلكاملسةل كيطالب
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 .ب  ي  رفا  لكليةل عفم ل تر اى . إ الن نت ئج لكطال3
 .ل تر ا نتةال سنل املسةل -فةلمب لك لكلملم - ملءلم لكنا و  -. ط   ل شي الم لكتخمه 1
. ةاتفى لكنظ م  ي   مةا إكلتمفنم الخيم ةىرل  ةن ارة  لكرستخارةن فلكرشمعةن كضر ن 2

 .الء خارل لكا م لكفنم  أاص  سم لأ
لكليةل فلكخمةاةن  م. ةاتفى لكنظ م  ي   مةا إكلتمفنم الخيم ةىرل  ةن إالمل شئفن   ريةن ع3

 .لكخمةج  ىا لكتخمهال لكتفلصل ر  رن ل
. ةفعم لكنظ م لرل نةل اخفل لكخمةج  ي  لكنظ م فلرل نةل لستىملض  ة ن تو ف مضي  ف 4

لستلر ل  ة ن تو  ىا لكتخمه رثل رؤىالتو فايل لكىرل لكخ صل فلذكك لدطالع  ي  لكاعىل 
 لكت    كي  فلكتفلصل ر  لآلخمةن .

 رل ن . برن أ. لكىرل  ي   ةئل لونتمنم رر  ةةسم لكىرل 5
 . لكىرل  ي  ا  ال  ة ن م رفاال كيا رىل ش ريل  ة ن م لل لكلية م . 6
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 ألضبو انكهٍت
 تشمل كلية التربية األقسام اآلتية: ألضبو انكهٍت:

 ـ ادلُبْج ٔطشق انتذسٌش:0
فةختص   كاملس م فلك افن فلكرلمملم عم را دم: لكرن ىج لكتىيةرةل  فتخطةطي   

       ي ملم لكتامةس  فطماو فلستملتةاة تو  فطمز تىيةم لكفئ م لكخ صلفتصرةري  فتلفةري   فر
 لكرى اةن فلكرفىف ةن(  فرن ىج لكل  م  فطمز تىيةريم.)
 ػهى انُفش انرتبٕي:ـ 6

فةختص   كاملس م فلك افن فلكرلمملم عم را دم: لكتىيم فنظمة تو عم لكرا دم  
فلكتم فب  فلدخت  ملم لكنفسةل فلكتلفةم  فلواص ء  لكتم فةل  فلكفمفز لكفماةل  فلكلة س لكنفسم

م ةل ف يم لكنفس تلكنفسم لكتم فب  فلكلاملم لكىليةل  ف يم نفس لكل  م  فرن ىج لك ان عم لك
 فغةمى .

 ـ أصٕل انرتبٍت:3
فةختص   كاملس م فلك افن فلكرلمملم عم را دم: لألصفل لداتر  ةل فلكفيسفةل  

فب  فت مةخ لكتم ةل  فتىيةم لكل  م  فعيسفتو فأصفكو فتطفمه  فعيسفل لكتم ةل كيتم ةل  فلكفلم لكتم 
 لكرسترمل فأصفكي   فرينل لكتىيةم  فلكتم ةل فاض ة  لكراتر .

 ـ انرتبٍت ادلمبسَت ٔاإلداسة انتؼهًٍٍت:4
س م فلك افن فلكرلمملم عم را دم: نظم لكتىيةم  فت مةخو  فلكاملس م فةختص   كامل 
المل لكتم ةل لكرل من ل  فلكاملس م لكرنطلةل ف  م لكثل عل  فلكتم ةل لكافكةل  فنظم لكتىيةم لكرسترم  فل 

فلوالمل لكتىيةرةل  فلوالمل لكرامسةل  فتخطةط لكتىيةم فلاتص اة تو  فنظم لكرىيفر م لوالمةل  
 فترفةل لكتىيةم  فلوشملف لكتم فب فلكتلفةم لكرؤسسم فضر ن لكافال.

 انُفضٍت:ـ انصحت 5
را دم: لكنرف  فلدمش ا لكنفسم  ف يم ن فلكرلمملم عم ف فةختص   كاملس م فلك ا 

 لكنفس كيفئ م لكخ صل  فلكتفاةو  فللتس ب لدتا ى م فلكرةفل فتنرةتي   ف يم لكنفس لداتر  م.
 ع اسم لكتم ةل لكفنةل:3

 تشلةيةل.فةختص   كاملس م فلك افن فلكرلمملم عم رختيف را دم لكفنفن لك 
 أْذاف انذساصبث انؼهٍب يف كهٍت انرتبٍت:

 تتفخم  ملرج لكاملس م لكىية  عم ليةل لكتم ةل تالةز لألىالف لكت كةل: 
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  تةفةا لكالمس  إط م علمب ف يرم ااةن عم را ل تخصصو لكتم فب  فتىمةفو  أىم
كيريتالةن  لدتا ى م لكتم فةل لكرى صمل؛ رر  ةسيم عم تنرةل لكرستفى لكرينم فلكىيرم

   كاملس م لكىية   فل  الا لكرتخصصةن عم رختيف لكرا دم لكتم فةل.
  إ الا خمةام لكلية م لكا رىةل لألخمى كرر مسل لكتامةس فعز لألصفل لكىيرةل لكتم فةل

 فلكنفسةل.
   ترلةن لكالمس رن رىمعل أس كةب لك ان لكىيرم فطملئلو  فأافلتو عم را ل تخصصو

ت ال لكفمصل كو ك املء لك افن فلكاملس م عم فل  يتامةب  ي  ىذه لألس كةب فلكطملئز  فل 
 .را دم لكتخصص لكرختيفل   كليةل

  لكرشلالم لكتم فةل  ى رل  ف ي  لكرشلالم لكتم فةل  تىمف فتايةلترلةن لكالمس رن
لكرتصيل  رةالن تخصصو  خ صل  فتىمف أس   ي  فلكسىم وةا ا لكايفل لكىيرةل لكرختيفل 

 .ي كرى كات
   تىمةف لكالمس   ك افن لكىيرةل لكتم أامةم عم را ل تخصصو  فاملستي  املسل نلاةل

 .فتشاة  لك ان لكىيرم  فاو   م فلك افن لكتط ةلةل لكرتىيلل   ةئل لكالمس  فاو خ ص
  فت  ال لكخ ملم فنشم لدتا ى م لكتم فةل لكااةثللوسي م عم تطفةم لكفلم لكتم فب  

  فلكتى فن ل عةل لكرصمةل فلكىم ةل فلكافكةلةئ م فلكرؤسس م لكتىيةرةل فلكثفلكرىيفر م ر  لكي
 .ى كال لكلض ة  لكتم فةل لكرشتمللرن أال ر
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 بشايج انذساصبث انؼهٍب
 

 انذبهٕو انؼبيت يف انرتبٍت :أٔالا 
 (0: )يبدة

ةل غةم لكتم فةل كيىرل تياف لكا يفم لكى رل عم لكتم ةل إك  إ الا خمةام لكلية م لكا رى
 .رىيرةن  رملال لكتىيةم لكى م

 :(6)يبدة
تل ل لكليةل لكطالب لكا صيةن  ي  امال لكيةس نس عم لآلالب أف لك ل كفمةفس عم 
لكىيفم لكتم ترناي  لكا رى م لكرصمةل  أف  ي  امال  يرةل رى اكل كير  رن لكرايس لأل ي  

 كيا رى م.

 : (3)يبدة 
 كب لكملغب عم لدكتا ز   كا يفم لكى رل عم لكتم ةل أن ةات ة لخت  ملم ةشتمط كل فل لكط  

 أىيةتو كرةلفكل رينل لكتىيةم.؛ فذكك كيتالز رن  الم لكشخصةل لكتم تامةي  لكليةللكرل 

 :(4)يبدة 
رال لكاملسل كنةل لكا يفم لكى رل عم لكتم ةل سنل ا رىةل فلاال   ي  أن  نظام العام الواحد:  ( أ)

رنير  ستل  شمل أس ف ً   رني   لل ه لكسنل لكا رىةل إك  عصيةن املسةةن رالتنلسم ىذ
أس ف  ن درتا ن م ني ةل لل عصل املسم  فذكك كيطالب لكا صيةن  ي  نفس لكرؤىل 

 (.1لكاملسم) ر ال 
لكى رل عم لكتم ةل سنت ن ا رىةت ن  كياصفل  ي  امال لكا يفم رال لكاملسل  نظام العامين:  ( ب)

نلسم لل سنل ا رىةل إك  عصيةن املسةةن رال لل رنير  ستل  شمل أس ف ً   رني   ي  أن ت
أس ف  ن درتا ن م ني ةل لل عصل املسم  فذكك كيطالب لكا صيةن  ي  نفس لكرؤىل 

 ( ررن  ةىريفن  رينل لكتىيةم أف ر  ةتصل  ي  رن خار م تم فةل فنفسةل. 1لكاملسم ) ر ال 
  (5):يبدة

  :هٍتأـ انرتبٍت انؼً
لك فتلل لكتم تنصيم عةي   ملكتم ةل لكىريةل رلفن أس سم رن رلفن م  من رج إ الا لكرىيم  فىع 4

 .لكرلفن م لألخمى لكتخصصةل فلكتم فةل
تياف لكتم ةل لكىريةل إك  إلس ب لكطالب لكلف ة م لكتخصصةل فلكتم فةل فلكرينةل فلكثل عةل  ع 1

؛ كةترلنفل رن أالء ري ريم لرىيرةن ألف ء  فرمشاةن  ر  تتضرنو رن رى مف فلتا ى م فري ملم
 .فرفايةن 

 :فتتضرن خ ملم لكتم ةل لكىريةل  
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 لكتامةس لكرصغم. 
  كلل عصل املسم كطالب لكا يفرل لكى رل نظ م لكى م  لكتم ةل لكىريةل كرال ةفم أس ف ة

 لكفلاا فأس فع ل رل عم ني ةل لل عصل املسم.
 رن لكى م لكث نم كطالب لكا يفم لكى رل نظ م  س ف ةً    اءلً لكتم ةل لكىريةل كرال ةفم أ

 لكى رةن  فأس فع ل رل عم ني ةل لكفصل لكاملسم لكث نم.
 .فلكني ةل لكىظر  كاما م لكتم ةل لكىريةل ر ئل امال  فلا  خرسةن امال كلل عصل املسم      

ل إك  راةمب لكرالمس فذفب أ ض ء ىةئل تامةس لكرفلا لكتم فةل فلكتخصصةل    وض ع ةش مكع 3
 لكخ مل رن لكرىيرةن فلكرفايةن عم لوشملف  ي  لكطالب فتفاةييم عم لكتم ةل لكىريةل.

ةنظم لكتم ةل لكىريةل رلتب أف فاال كيتم ةل لكىريةل تام إشملف فلةل لكليةل كشئفن لكاملس م ع 1
عةن لكذةن ةرلن لدستى نل  يم لكىية   فةخت م لكرالمس لكتم ةتم تامةب لكطالب  ي   فةااا لكرشم 

م رن لكىيفم لكتم فةل فلكرفلا لكتخصصةل  فغةمى معم لوشملف  ي  لكطالب رن لكرتخصصةن ع
 لكى ريةن عم را ل لكتم ةل فلكتىيةم.

ع ةتم تلةةم لكطالب عم لكتم ةل لكىريةل تلةةرً  رسترمًل  فةلفن تفةة  اما م لكطالب عم لكتم ةل 2
 لسم  ي  لكناف لكت كم:لكىريةل كلل عصل ام 

 امال (11)     لكرشمف لكتم فب 
 امال  (11)    لكرشمف لكتخصصم 
 اما م (41)     راةم لكرامسل 

 ة ـ خذيت اجملتًغ:
ةشتمط كتخمه لكط كب أن ةراف أرةل ثالثل  ي  لألال رن لدرةةن  فةشتمك عم لوشملف   

فسةل   كليةل   كتى فن ر  لكيةئل لكى رل كتىيةم لكفنم  ي  لكطالب ارة  لألاس م لكتم فةل فلكن
 لكل  م؛ فةنظم رايس لكليةل رفل ةا لكتامةب فلواملءلم لكخ صل  ذكك.

  (6):يبدة
 :َظبو انتمٌٕى ٔااليتحبَبث

امال( تفةع  ي   21ر   ال لكتامةس لكرصغم )امال  411لكني ةل لكىظر  كلل رلمم  -6-1
 لكناف لكت كم:

 % 11أ ر ل عصيةل  ( أ
 % كيتامةمب.41 % كيشففب 41لرتا ن ني ةل لكفصل لكاملسم  ( ب
 (  ي  لكرلمملم لكتط ةلةل لكفنةل عم لكتم ةل لكفنةل.4-3د ةنط ز)أ( )ب( رن نفس لكر ال ) ( ه
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ا( نظ م لكتلفةم عم لكر استةم فلكالتفمله عم لكتخصص م لكرختيفل رش م إكةو   كاالفل لكخ صل 
  ذكك.

م لدرتا ن لكتامةمب غ ئ ً  عم لكرلمم ليو  ف يةو أن ةؤاب ارة  ةىا لكط كب لكغ ئب ع -3-1
 لرتا ن تو إذل ل ن رن الو اخفل لدرتا ن. )ر   ال لكرلمملم لكتط ةلةل لكفنةل عم لكتم ةل لكفنةل(.

لكط كب لكذب ةمسب عم لكتم ةل لكىريةل )أف لكتامةب لكرةالنم أف لكتط ةل م لكرةالنةل( ةىةا  -3-3
 ذل لكرلمم عم لكى م لكت كم  فتلفن لو  ال كرمل فلاال علط.لكسنل عم ى

 كيط كب لكملسب از اخفل لدرتا ن عم لكى م لكت كم عم لكرفلا لكتم مسب عةي . -3-1
 عإذل مسب رمل أخمى ةى ا اةاه كرمل فلاال  لملم رن رايس لكليةل.        

رلمم املسم  ةلفن  ي  لكناف  رال لدرتا ن لكتامةمب عم ني ةل لكفصل لكاملسم ألب -3-2
 لدتم:

 س  ت ن كير ال لكتم د ةةةا  اا س   م تامةسي  )لكنظمةل فلكىريةل(  ن ثالن س   م. ( أ
 ثالن س   م كير ال لكتم ةةةا  اا س   م تامةسي  )لكنظمةل فلكىريةل(  ن ثالن س   م. ( ب
ألال ف اا أاص  تشلل كا ن لدرتا ن م رن  ضفةن رن أ ض ء ىةئل لكتامةس  ي  ل -3-3

 خرسل أ ض ء كيرلمم.
%  ي  لألال رن لكني ةل 31د ةىا لكط كب ن ااً  عم أب رلمم إد إذل اصل  ي   -3-4

 لكىظر  كامال ىذل لكرلمم.
 فةلام نا و لكط كب عم لكرلمملم لكاملسةل  فلكتلاةم لكى م  ي  لكناف لآلتم:  
 %411% إك  61ررت ة رن  -
 %61رن  % إك  أال51اةا ااًل رن  -
 %51% إك  أال رن 41اةا رن  -
 %41% إك  أال رن 31رل فل رن  -
 %31% إك  أال رن 31ضىةف رن  -
 %31ضىةف ااًل أال رن  -
ةىلا لرتا ن افم ث ن كيطالب لكملس ةن عةر  د ةةةا  ن رلممةن املسةةن علط   ي  أد  -3-5

 تلفن لكتم ةل لكىريةل رنير .
 
 
 
 



21 
 

 (7) :يبدة
  ة بانكهية ويىضحها انجدول اآلتي:رمىز األقساو انعهمي

 

 انشيز انمضى انشيز انمضى
 Psy علم النفس التربوي Cur المناهج وطرق التدرٌس

 CEd التربٌة المقارنة ED أصول التربٌة

 AEd التربٌة الفنٌة  MH الصحة النفسٌة 

 
 (8يبدة: ) 

 عم لكتم ةل.ترنح لكا رىل  ن ء  ي  طيب ليةل لكتم ةل امال لكا يفم لكى رل  
 (9يبدة: )
 عةر  ةيم  من رج ا يفم لكى م لكفلاا / فلكى رةن عم لكتم ةل. 
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ب ـ انذبهٕو ادلٍُٓت يف انرتبٍت
ا
 حبٍَ

 (01) :يبدة
عم تخصص  فرينة ً   يرة ً  تياف لكا يفم لكرينةل إك  إ الا خمةام لية م لكتم ةل إ الالً  

 .لكتم تطماي  لكليةل رن تخصص م لكا يفر م لكرينةل

 (00: )يبدة
ن  ي  امال لكيةس نس عم ة  كا يفم لكرينةل عم لكتم ةل لكطالب لكا صيليةل لكتم ةل ل ل ت 

أف لك ل كفمةفس عم لكىيفم فلكتم ةل  تلاةم   م اةا  ي  لألال أف لكا يفم لكى رل  لآلالب فلكتم ةل
أف أب رؤىل تم فب ا رىم  اةا  ي  لألالعم لكتم ةل رن إااى لكا رى م لكرصمةل  تلاةم   م 

آخم  أف  ي  امال  يرةل أان ةل رى اكل ألب رني  رن لكرايس لأل ي  كيا رى م و الاىم 
 .كتخصص لكا يفم لكرينةل لكتم ةتلام كالكتا ز  ي  رينة ً 

 (06) :يبدة
ةات ة ةشتمط كل فل لكط كب لكملغب عم لدكتا ز   كا يفر م لكرينةل عم لكتم ةل  أن  

 يتالز رن أىيةتو كرةلفكل رينل لكتىيةم.ك؛ فذكك لكليةل لخت  ملم لكرل  الم لكشخصةل لكتم تامةي 

 (03:)يبدة
كنظ م  رال لكاملسل كياصفل  ي  لكا يفم لكرينةل   م ا رىم  فتسةم لكاملسل فعل ً  

 شم أس ف  ً   أم ىل   رني   شم أس ف  ً  ستلفةتلفن لل عصل املسم رن  .لكفصيةن لكاملسةةن
 .كياملسل  فأس ف  ن كالرتا ن م

 (04: )يبدة
 :لكرلمملم لآلتةل )ر   ال لكا يفم لكرينةل عم لكتىيم لوكلتمفنم( ةامس لكط كب عم لل عصل املسم

 أم ىل رلمملم املسةل اسب لكتخصص  فلا  س  تةن كلل رلمم. .1
     فةامس عم لكفصل رلمم رن ىج  ان عم لكتم ةل ف يم لكنفس   كفصل لكاملسم لألفل   .2

 .لكث نم ا  ل  ان عم لكتخصص
 .لكتم ةل لكىريةل كرال ةفم فلاا عم لألس فع .3
 (05: )يبدة

ترنح لكا رىل  ن ء  ي  طيب ليةل لكتم ةل امال لكا يفم لكرينةل عم لكتم ةل  عم أاا 
 :لكتخصص م لآلتةل

 ث التعلن واالستذكار.ـ ههارا3 ـ القياس النفسي والتزبىي.2 ـ هناهج وبزاهج التعلين.1

 ـ التىجيه واإلرشاد النفسي.6 ـ علن النفس الوذرسي.5 ـ التزبيت الخاصت.4

 ـ سياساث التعلين وتخطيطه.9 ـ تعلين الكبار.8 ـ التزبيت التعىيضيت وتعذيل السلىك.7

 ـ التزبيت الوقارنت.12 ـ اإلدارة الوذرسيت.11 ـ ضواى الجىدة.11

 ـ طزق تذريس.15 ـ التعلن اإللكتزوني.14 ـ التزبيت الفنيت.13
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ااةال عم ضفء لكتطفملم تخصص م فكرايس لكليةل لتخ ذ لواملءلم لكالةرل كفتح        
 .لكتم فةل فلكىيرةل

 .فة ةن عم لكشي ال لكتم ترناي  لكا رىل تخصص لكا يفم لكرينةل لكتم امسي  لكط كب      
 (06):يبدة

 شأن نظ م لكتلفةم فلدرتا ن م  ر  ا ء عم لكر ال نةل ط ز  ي  طالب لكا يفم لكريت 
 ( رن ىذه لكالئال.3)

 (07يبدة: )
 فعةر  ةيم  ملرج لكا يفم لكرينةل عم لكتم ةل.        

 

 

 "يُبْج ٔبشايج انتؼهٍى" انذبهٕو ادلٍُٓت يف انرتبٍت .0
 يف انتؼهى اإلنكرتًَٔانذبهٕو ادلٍُٓت  .6
 انذبهٕو ادلٍُٓت يف طشق انتذسٌش .3
 "لٍبس َفضً ٔتمٌٕى تشبٕي" نذبهٕو ادلٍُٓت يف انرتبٍتا .4
 "يٓبساث انتؼهى ٔاالصتزكبس" انذبهٕو ادلٍُٓت يف انرتبٍت .5
 "انرتبٍت اخلبصت" انذبهٕو ادلٍُٓت يف انرتبٍت .6
 "ػهى انُفش ادلذسصً" انذبهٕو ادلٍُٓت يف انرتبٍت .7
 "انتٕجٍّ ٔاإلسشبد انُفضً" انذبهٕو ادلٍُٓت يف انرتبٍت .8
 " انرتبٍت انتؼٌٕعٍت ٔتؼذٌم انضهٕن " ادلٍُٓت يف انرتبٍت انذبهٕو .9

 "تؼهٍى انكببس"انذبهٕو ادلٍُٓت يف انرتبٍت  .01
 "صٍبصبث انتؼهٍى ٔختطٍطّ"انذبهٕو ادلٍُٓت يف انرتبٍت  .00
 "ظًبٌ جٕدة انتؼهٍى" انذبهٕو ادلٍُٓت يف انرتبٍت .06
 "إلداسة ادلذسصٍت" انذبهٕو ادلٍُٓت يف انرتبٍت .03
 ) انرتبٍت ادلمبسَت (ت يف انرتبٍت انذبهٕو ادلٍُٓ .04
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 حبنخب ـ دسجت انذبهٕو اخلبصت يف انرتبٍت
 (09:)يبدة

تياف لكا يفم لكخ صل عم لكتم ةل إك  إ الا لكالمسةن فترلةنيم رن أس سة م لك ان  
  و. يلسم ةلةافن  و كيتساةل كامال لكر استةمكتخصص م لكلكتم فب عم 

 (61) :يبدة
 ي  امال لكا يفم  لكط كب   كا يفم لكخ صل عم لكتم ةل أن ةلفن ا صالً  ةشتمط كلةا 

 .لكرينةل عم لكتم ةل  تلاةم   م اةا  ي  لألال
 (60يبدة: )
 ةىلا كيرتلارةن كالكتا ز   كا يفم لكخ صل عم لكتم ةل لرتا ن ا فل ةات ةفنو  نا و عم 

لكيغل لألان ةل لكتم تىتراى   عم إااى لكيغ م لألان ةل أف لكاصفل  ي  إااى لكشي الم
  لكا رىل.

 (66: )يبدة
رال لكاملسل كنةل لكا يفم لكخ صل سنل ا رىةل  تنلسم إك  عصيةن املسةةن رال لل عصل  

  فأس ف  ن كالرتا ن م.ستل  شم أس ف ً   رني  أم ىل  شم أس ف ً  كياملسل 
 ( 63: )يبدة

 س   م كلل رلمم ثالن مملم لآلتةل  فلا ةامس لكط كب   كا يفم لكخ صل عم لكتم ةل لكرل 
 ر   ال لكا يفم لكخ ص عم لكرن ىج فطمز لكتامةس(. )

 :انفصم اندراسي األول :أولا 

 .رلمملن ةلارير  لكلسم لكتم فب لكذب ةلةا  و لكط كب .1

 .رلمم لختة مب رن اسم تم فب آخم .2
 .رلمم رن ىج لك ان لكتم فب  .3

 :انفصم اندراسي انثاني: ثانياا 

 .ملن ةلارير  لكلسم لكتم فب لكذب ةلةا  و لكط كب رلم  .4
 .رلمم لواص ء لكتم فب  .1
عم لكتخصص )فةلام عةو لك  ان تليةف م فتط ةل م أف رشمف ً  ك ان  رلمم ا  ل لك ان .3

 عم لكتخصص  فكةس كيذل لكرلمم لرتا ن تامةمب (.
 (64: )يبدة

( رن 3 م ر  ا ء عم لكر ال )تط ز  ي  طالب لكا يفم لكخ صل  شأن لكتلفةم فلدرتا ن 
 ىذه لكالئال.
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 (65يبدة:)
فةاز كيط كب اخفل افم س تر م تىلا لدرتا ن م لكتامةمةل عم ني ةل لل عصل املسم   

إذل مسب عم ر اتةن  ي  لأللثم  فعم ا كل مسف و عم ألثم رن ر اتةن ةىةا لكسنل املسل 
 فلرتا نً  عم ارة  لكرلمملم.

 (66يبدة: )
 رىل امال لكا يفم لكخ صل عم لكتم ةل  فةذلم عم شي ال لكا يفم لكخ صل  ترنح لكا 

 تخصص لكلسم لكىيرم لكذب اةا  و لكط كب.

 (67يبدة: )
 فعةر  ةيم  ملرج لكا يفم لكخ ص عم لكتم ةل. 

 

 ادلُبْج ٔطشق انتذسٌش .4

 ػهى انُفش انرتبٕي .4
 صحت َفضٍت .3
 أصٕل انرتبٍت .1

 تشبٍت يمبسَت ٔإداسة تؼهًٍٍت .2
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 دسجت ادلبجضتري يف انرتبٍت :سابؼبا 
 

 :يشترط لقيد الطالب بدرجة الماجستير في التربية ما يمي  (68: )يبدة
لكتخصص رن إااى لكا رى م لكرصمةل  ذلم لكاصفل  ي  لكا يفم لكخ صل عم لكتم ةل عمع 4

 ال كي  رن لكرايس لأل ي   تلاةم   م اةا  ي  لألال  أف  ي  رؤىل تم فب أان م آخم رى
م. فةافة ا فل لكطالب لكا صيةن  ي  لكا يفم لكخ صل عم لكتم ةل ) نظ م لكالئال كيا رى 

 لكلاةرل ( عم أب تخصص رن لكتخصص م  ي  أد ةلل تلاةمه عم لكا يفم لكخ صل  ن اةا.
 يةةةل تل يو لكا رىلعم لكيغل لونا أن ةلفن ا صال  ي  شي ال لكتفةفل  أف أن ةات ة لرتا ن ً ع 1

 . ICDL  وض عل إك  لكافكةل 
مدة اندراسة نهحصىل عهى درجة انماجستير في انتربية عامان ميالديان عهى  (69: )يبدة

 :األقم عهى اننحى اآلتي
  أس ف  ً  43 لكفصيةن لكاملسةةن فرال لل رنير كنظ م  فتسةم لكاملسل عةو فعل ً  انؼبو األٔل،ـ 0

 .كياملسل فأس ف  ن كالرتا ن مأس ف ً   41  رني
فةلةا لكط كب عم لكى م لألفل فةامس عم لل عصل املسم رلممةن    وض عل إك  رلمم  

ةاااه لكلسم لكرختص  فلا  ثالن س   م عم لكفصل لكاملسم لألفل  فا  ل  ان عم 
 لكتخصص عم لكفصل لكاملسم لكث نم.

  فةشتمط كيرفلعلل  ي  لكتساةل أن ةناح فة اأ رن ت مةخ تساةل لكمس كل انؼبو انخبًَ،ـ 6
 .لكط كب عم لكرلمملم لكتم امسي  عم لكى م لألفل  تلاةم   م اةا  ي  لألال

عم ا كل  ام اصفل لكط كب لكن اح  ي  رىال اةا لشمط كيتساةل ةسرح كو  اخفل ع 3
كفض  لكرلمم  فعل ً   لكط كب فذكك رىاكو عم رلمم أف رلممةن ةخت مى لدرتا ن رمل أخمى كتاسةن

 عم لكفصيةن لألفل أف لكث نم  فعم ا كل  ام تاسةن رىاكو ةيغ  اةاه.
عم ا كل مسف و ةسرح كو  إ  ال املسل لكرلمملم رمل ث نةل فعم ا كل  ام نا او أف  ام ع 1

  ي  لكتلاةم لكرطيفب كيتساةل ةيغ  اةاه.اصفكو 
 (31: )يبدة

رن اشل فلكالم  فةؤاب عةي  رن اشل  ينةل  ىا تل يي  كانل لكةلام لكط كب مس كل  يرةل  
 سنل رةالاةل  ي  لألال رن ت مةخ رفلعلل رايس لكليةل  ي  لكتساةل.

 (30: )يبدة
ةيغ  اةا لكط كب كامال لكر استةم عم لكتم ةل إذل لنلضم خرس سنفلم  رن ت مةخ  

 رً  املسةً  آخم  ن ء لكتساةل افن لكاصفل  ي  لكامال فةافة كرايس لكليةل را سنفلم لكلةا  
  ي  تلمةم رن كانل لوشملف فلكلسم لكرختص.
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 (36ة: )يبد

ترنح لكا رىل  ن ء  ي  طيب لكليةل امال لكليةل امال لكر استةم عم لكتم ةل  فة ةن عم  
شي ال امال لكر استةم عم لكتم ةل رفضفع لكمس كل لكتم تلام  ي  لكط كب  فلكتخصص لكااةز  

 لعلم  يةو كانل لكرن اشل فلكالم ) اةا/ اةا ااًل/ ررت ة (فلكتلاةم لكذب ف 

 (33ة: )يبد
 وفيوا يلي بزاهج الواجستيز. 

 

 ادلُبْج ٔطشق انتذسٌش .1
 ػهى انُفش انرتبٕي .2
 انصحت انُفضٍت .3
 أصٕل انرتبٍت .4
 انرتبٍت ادلمبسَت ٔاإلداسة انتؼهًٍٍت .5
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 ت يف انرتبٍتانفهضف اِدسجت دكتٕس :خبيضبا 
 

 :يشترط في قيد الطالب لدرجة دكتور الفمسفة في التربية  (34يبدة: )
 ي  امال لكر استةم عم لكتم ةل عم شى ل لكتخصص لكتم فب ذلتي  رن  أن ةلفن ا صالً ع 4

 أف ا رىل أخمى رى اكل. إااى لكا رى م لكرصمةل  تلاةم   م اةا  ي  لألال
لكرختص فةفلعز  يةي   لكلسمرن خالل كانل ةشليي  رايس  تامةمة ً ف  شففة ً  أن ةات ة لرتا ن ً ع 1

 رايس لكليةل ك ة ن راى لستىالاه كي ان لكتم فب عم را ل لكتخصص.
فشي ال لاتة ة لخت  م لكيغل  ICDLأن ةلفن ا صاًل  ي  لكشي ال لكافكةل كلة ال لكلر ةفتم ع 3

 لونايةةةل ) لكتفةفل (
 (35) :يبدة

 :الفمسفة في التربية من اهالحصول عمى درجة دكتور يتكون برنامج  
أس ف ً   رني   43فتسةم لكاملسل عةو فعلً  كنظ م لكفصيةن لكاملسةةن فرال لل رنير   ،انؼبو األٔلـ 0

 أس ف ً  كياملسل فأس ف  ن كالرتا ن م. 41
 فلا  فةامس لكطالب عم لل عصل املسم رلممةن    وض عل إك  رلمم ةاااه لكلسم لكرختص 

 ثالن س   م عم لل عصل املسم.
فة اأ رن ت مةخ تساةل لكمس كل  فةشتمط كيرفلعلل  ي  لكتساةل أن ةناح لكط كب  ـ انؼبو انخبًَ،6

 عم لكرلمملم لكتم امسي  عم لكى م لألفل  تلاةم   م اةا  ي  لألال.
 اخفل  ع عم ا كل  ام اصفل لكط كب لكن اح  ي  رىال اةا لشمط كيتساةل  ةسرح كو3

لدرتا ن رمل أخمى كتاسةن رىاكو عم رلمم أف رلممةن ةخت مى  لكط كب  فذكك فعلً  كفض  
 لكرلمم عم لكفصيةن لألفل أف لكث نم  فعم ا كل  ام تاسةن رىاكو ةيغ  اةاه.

ع عم ا كل مسف و ةسرح كو  إ  ال املسل لكرلمملم رمل ث نةل  فعم ا كل  ام نا او أف  ام 1
 .ىال لكرطيفب كيتساةل ةيغ  اةاهاصفكو  ي  لكر

 (36: )يبدة
ةلام لكط كب مس كل  يرةل عم رفضفع ر تلم ةتفز ر  لكخطل لك اثةل كيلسم  ففعز  

لألصفل فلكرن ىج لكىيرةل  فتل يي  كانل لكرن اشل فلكالم  فةؤاب عةي  رن اشل  ينةل  ىا سنتةن 
 لكتساةل. رةالاةتةن  ي  لألال رن ت مةخ رفلعلل رايس لكليةل  ي 

 ( 37: )يبدة
فة ةن عم ، تمنح الجامعة بناء عمى طمب الكمية درجة دكتوراه الفمسفة في التربية 

 شي ال امال لكالتفمله رفضفع لكمس كل لكتم تلام  ي  لكط كب  فلكتخصص لكااةز.
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 (38: )يبدة 
ةل ةيغ  اةا لكط كب كامال التفمله لكفيسفل إذل لنلضم خرس سنفلم رن ت مةخ لكتسا 

افن لكاصفل  ي  لكامال فةافة كرايس لكليةل را سنفلم لكلةا   رً  املسةً  آخم  ن ء  ي  
 تلمةم رن كانل لوشملف فلكلسم لكرختص.

 (39: )يبدة
 عةر  ةيم  ملرج التفمله لكفيسفل عم لكتم ةل. 

 

 ادلُبْج ٔطشق انتذسٌش .1
 ػهى انُفش انرتبٕي .2
 انصحت انُفضٍت .3
 أصٕل انرتبٍت .4
 مبسَت ٔاإلداسة انتؼهًٍٍتانرتبٍت ادل .5
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 و6105ـ  6104نؼبو  ماألٔائانؼششٌٍ 
 

 ون الطالبئنظام ش

 يكشف درجات الطالب االوائل مرتبة حسب التقدير التراكم

 م 2015 – 2014 يالعام األكاديم

 التربية فرقة الرابعةال جامعة المنيا

 تراكمي ممتاز مع مرتبة الشرفالطالب الحاصلون على تقدير 

 لتقديرا لنسبةا المجموع القسم / الشعبة اسم الطالب م

 ممتاز مع مرتبة الشرف 94.25 9567 الرياضيات نهى شعبان عبد النعٌم محمد 1

 ممتاز مع مرتبة الشرف 92.61 9586 الكٌمٌاء فاطمة عبد الفتاح عبد هللا حسٌن 2

 ممتاز مع مرتبة الشرف 92.25 7565 الرٌاضٌات ابتدائً اسماء عبد الهادي توفٌق عمر  3

 ممتاز مع مرتبة الشرف 92.17 9368.5 علم النفس التربوي جهاد إبراهٌم السٌد إبراهٌم 4

 ممتاز مع مرتبة الشرف 92.12 7753.5 علوم ابتدائً صفاء محمد عنانً نصر 5

 مع مرتبة الشرفممتاز  91.81 9319 الرٌاضٌات الهام مخلوف ٌوسف متولً 6

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.72 9494 الكٌمٌاء سارة محمد فولً حسن 7

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.43 7498 الرٌاضٌات ابتدائً مها جمال الدٌن عبد الحمٌد احمد 8

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.19 7683.5 الصناعات الغذائٌة وااللبان رامً ممدوح حبٌب ابادٌر 9

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.12 7464 الرٌاضٌات ابتدائً ر مكرم محمد عبد اللطٌفسهٌ 11

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.83 9411 الكٌمٌاء فاطمة مصطفى فرج امٌر 11

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.74 9211 الرٌاضٌات دعاء محمد مفتاح عبد اللطٌف 12

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.69 9387 الكٌمٌاء مها مصطفى عبد الرشٌد رٌاض 13

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.66 9225.5 علم النفس التربوي رٌموندا حلمً اسحق بخٌت 14

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.55 9191 الرٌاضٌات نهى محمود ابو بكر عبد الغنً 15

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.53 9189 الرٌاضٌات  منار محمود توفٌق عبد هللا 16

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.27 9185.5 اللغة الفرنسٌة سوزان فاٌز عبد المجٌد سنوسً 17

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.18 9166.5 علم النفس التربوي سحر فتحً عبد العزٌز محمد 18

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.17 8332 اللغة العربٌة اٌه فتحً محمد خلٌفه 19

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.16 7385 الرٌاضٌات ابتدائً عبد الحمٌداسماء حجازي عبد العزٌز  21

يتم ترتيبيم حسب األقل استفادة من  نفس المجموع والنسبة يعند تساوى أكثر من طالب فمالحظة: 
 درجات الرأفة ثم ابجديا

 الكمية ىذا المستند ال يعتبر رسميًا إال بعد اعتماده من
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 و6106ـ  6105نؼبو  ماألٔائانؼششٌٍ 
 

 نظام شئون الطالب

 يكشف درجات الطالب االوائل مرتبة حسب التقدير التراكم

 م2016 - 2015 يالعام األكاديم

 التربية فرقة الرابعةال جامعة المنيا

 الطالب الحاصلون على تقدير تراكمي ممتاز مع مرتبة الشرف

 لتقديرا لنسبةا المجموع القسم / الشعبة اسم الطالب م

 ممتاز مع مرتبة الشرف 93.14 9641.11 لكٌمٌاءا رحمه ممدوح ابراهٌم ٌوسف 1

 ممتاز مع مرتبة الشرف 93.12 9464.51 يعلم النفس التربو عبد هللا احمد جمال محمد الٌمنى 2

 ممتاز مع مرتبة الشرف 92.51 9158.51 لفٌزٌاءا حسن ًعال محمد كٌالن 3

 ممتاز مع مرتبة الشرف 92.46 9571.11 الكٌمٌاء هللااٌمان محمد كمال عبد  4

 ممتاز مع مرتبة الشرف 92.19 8518.11 اللغة العربٌة دردٌر يناهد محمد رشد 5

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.68 9328.51 يعلم النفس التربو امنٌة حسٌن مصطفى محمد 6

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.61 9161.11 ًوالجٌولوجً البٌولوج رقٌه محمد محمود خلٌفة 7

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.58 9166.11 لفٌزٌاءا اٌه محمود السٌد محمد 8

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.54 9415.51 الرٌاضٌات محمود احمد سٌد على 9

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.31 9449.51 الكٌمٌاء هاشم سلطان عبداللطٌف ةعائش 11

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.11 8678.51 لتارٌخا مد احمدشٌماء جمال ابو حا 11

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.19 8425.51 اللغة العربٌة بهٌجه مصطفى عبد الرحمن حسٌن 12

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.98 9416.51 الكٌمٌاء نها صابر عبد الرحمن اسماعٌل 13

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.86 9413.51 لكٌمٌاءا فاطمه على محٌسن دردٌر 14

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.85 9243.51 يعلم النفس التربو جهاد عبد المعتمد محمد محمد 15

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.69 9169.11 ًوالجٌولوجً البٌولوج ًسمٌر محمد عبد الكاف ةكرٌم 16

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.54 9212.51 يعلم النفس التربو الزهراء محروس محمد عبد الوهاب 17

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.37 8947.11 لفٌزٌاءا مروة عثمان محمد عبد القادر 18

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.32 8467.51 علٌم الفنونت امجد نبٌل عٌاد خلٌل 19

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.23 9271.51 الرٌاضٌات يزٌنب محمد عبد هللا عبد الهاد 21

يتم ترتيبيم حسب األقل استفادة من  عند تساوى أكثر من طالب في نفس المجموع والنسبة ة:مالحظ
 درجات الرأفة ثم ابجديا

 الكمية ىذا المستند ال يعتبر رسميًا إال بعد اعتماده من
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 و6107ـ  6106نؼبو  ماألٔائانؼششٌٍ 
 

 نظام شئون الطالب

 يحسب التقدير التراكمكشف درجات الطالب االوائل مرتبة 

 م2017 - 2016 يالعام األكاديم

 التربية فرقة الرابعةال جامعة المنيا

 الطالب الحاصلون على تقدير تراكمي ممتاز مع مرتبة الشرف

 لتقديرا لنسبةا المجموع القسم / الشعبة اسم الطالب م

 الشرف ممتاز مع مرتبة 93.32 9588.51 لرٌاضٌاتا محمد اٌوب حسٌن سالم 1

 ممتاز مع مرتبة الشرف 93.16 9641.51 الكٌمٌاء رٌاض ًاسماء ممدوح فتح 2

 ممتاز مع مرتبة الشرف 93.11 9474.11 يعلم النفس التربو حسن ًامل اسامه محمد شوق 3

 ممتاز مع مرتبة الشرف 92.62 9586.11 لكٌمٌاءا طلب ًمصطفى سلٌمان راض 4

 ممتاز مع مرتبة الشرف 92.39 7321.51 ًلعربٌة اساساللغة ا نادٌه ربٌع كامل احمد 5

 ممتاز مع مرتبة الشرف 92.23 9477.11 رٌاضٌاتال والء حمادة طه احمد 6

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.75 9427.51 لرٌاضٌاتا اٌمان رمضان كمال على 7

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.56 9417.51 لرٌاضٌاتا شربات عوض ابراهٌم على 8

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.39 9298.51 اللغة الفرنسٌة عبد الرحمن محمد محمد اسماعٌل 9

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.36 8451.51 اللغة العربٌة امنه هاشم سلطان عبداللطٌف 11

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.34 9293.51 يعلم النفس التربو على حسن ًاسماء ابراهٌم الدسوق 11

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.22 9441.11 لكٌمٌاءا بٌل سامى اسكندرنورا ن 12

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.21 7571.11 ًالرٌاضٌات اساس الحكم محمد فكٌهه محمد عبد 13

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.21 9119.51 ًوالجٌولوجً البٌولوج نرمٌن نجٌب ناشد نجٌب 14

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.17 8433.51 غة العربٌةللا سمٌحه هاشم سلطان عبداللطٌف 15

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.17 9357.51 لرٌاضٌاتا احمد محمد ًمحمد شوق 16

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.97 9256.11 يعلم النفس التربو هاجر مدحت سعد احمد 17

 الشرف ممتاز مع مرتبة 91.76 8395.11 اللغة العربٌة على يامل رجب انصار 18

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.61 7519.51 ًالرٌاضٌات اساس محمدي رٌهام محمد سعداو 19

 ممتاز مع مرتبة الشرف 91.59 9318.11 لرٌاضٌاتا سمر ٌسرى صادق احمد 21

يتم ترتيبيم حسب األقل استفادة من  نفس المجموع والنسبة يعند تساوى أكثر من طالب فمالحظة: 
 ابجديا درجات الرأفة ثم

 الكمية ىذا المستند ال يعتبر رسميًا إال بعد اعتماده من
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 تٕاصم اخلشجيني يغ بؼط ادلذاسس ببدلٍُب
 ادلذاسس اخلبصت ببدلٍُب

 دلذسصت انربٌطبٍَت ببدلٍُبا
 

     

 ثالثة عناصر رئيسية وىي: الذي تقدمو حيث توازن بين تتبنى مدارس المنيا البريطانية لمغات توليفة خاصة في المنيج   
  

 القيم و واالخالقيات واالتيكيت - 3          المواد العممية. - 4          الميارات الشخصية. - 0 
  

 New Minia  

 El-Minya, Al Minya, Egypt  

 @MiniaBritishschools  

2912000 086اتصال   

 
 ادلذسصت: سؤٌت 

م   كةل رن لكفيم فلواملك فتنرةل لألالءلم لكىيرةل فلكمة ضةل تخمةج طالب رترةةةن  رستفة 
 فلكفاالنةل كيم

 ادلذسصت:سصبنت 
 الطالب الفرصة لبناء المعرفة وليس مجرد حفظيا. إعطاء

  لألخم. لكمأبع تامةب لكطالب  ي  لكافلم فتل ل 
 ع لدىتر م   كا نب لكرىمعم فتلنةل لكرىيفر م  نا لكطالب

 لكتم فةل لكفاالنم فاب لكرامسل رن خالل لألنشطل ع تنرةل لكا نب
 تنرةل لكري ملم لألس سةل فلكمئةسل  نا لكطالب ع
 رن خالل لكتلنفكفاة . فلد تل متشاة  لكطالب  ي  لو الع  ع

  ع تشاة  لكرامسةن  ي  لستخالم فتط ةز لستملتةاة م لكتىيم لكنشط.



33 
 

 يذاسس ادلُبسة اخلبصت
 بيانات االتصال: 

  لكرنة  لكااةال -لكام لكس اس  العنوان:
 ة لكرن  لكرنة 
  الياتف: أرقام

14412224114 
 mahmoudabouelsoud6@gmail.com :اإللكتروني البريد

 

 يذاسس انهغبث ببدلٍُب
 يذسصت صبٌ يبسن نهغبث

  االتصال: بيانات
  رغ غل - لكنةل طملا ش مع العنوان:
 لكرنة  رغ غل 

  أرقام الياتف:
22223272222327 - 172 - 2227227 - 2224112 -  

 

 يذاسس انتجشٌبٍت ببدلٍُب
 سصت االيريٌت انتجشٌبٍت ادلتكبيهت نهغبث ببىن يزاسيذ 
  االتصال: بيانات

  لكثفمل ش مع العنوان:
 لكرنة  رةلم   ن 

  الياتف: أرقام
534563414 

 يذسصت انتجشٌبٍت نغبث 
  االتصال: بيانات

 برط  العنوان:
 لكرنة   برط 

 4611241 : رقم الياتف

http://madaresegypt.com/ar/Item/236273/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/236273/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/236273/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/01125551447
mailto:mahmoudabouelsoud9@gmail.com
http://madaresegypt.com/ar/Item/4242/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA
http://madaresegypt.com/ar/Item/4242/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA
http://madaresegypt.com/ar/Item/4242/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/4242/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/4242/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/Item/4242/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/7554348
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/7554348
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/7554348
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/086
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/7558648
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/7552004
http://madaresegypt.com/ar/Item/27321/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27321/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27321/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/867893101
http://madaresegypt.com/ar/Item/27322/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA
http://madaresegypt.com/ar/Item/27322/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA
http://madaresegypt.com/ar/Item/27322/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27322/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/7902514
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 يذسصت كفش ادلُصٕسة انتجشٌبٍت االبتذائٍت نغبث 
  لدمة رضمب العنوان: تصال:اال  بيانات
 1343141 الياتف: أرقام المنيا المنيا،

 

 ادلذاسس انشٌبظٍت ببدلٍُب
 يذسصت احلذٌخت انشٌبظٍت بُبث 
  االتصال: بيانات

  لدةىم ش العنوان:

 لكرنة  لكرنة  

 2542339 الياتف: أرقام

 

 يذسصت انؼضكشٌت انشٌبظٍت 
  االتصال: بيانات

  لكنةل شمز العنوان:

 لكرنة  لكرنة  

 .comminia.mschool@yahoo : اإللكتروني البريد

 

 يذسصت ادلٍُب االػذادٌت انشٌبظٍت بُني 
  االتصال: بيانات

  لكنةل شمز فلدسل ن لكتىرةم  نك  افلم لكااةال لكرنة  العنوان:

 لكرنة  لكرنة  

 يذسصت ادلٍُب انخبٌَٕت انشٌبظٍت بُبث 
  االتصال: بيانات
  رلل ل ف ىالل لكرنة   الخل رامسل لكس الم لكث نفةل  ن م ما :العنوان

 لكرنة  لكرنة  

 raul_4_raul1111@yahoo.com : اإللكتروني البريد      5423396 الياتف: أرقام

http://madaresegypt.com/ar/Item/27319/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27319/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/2373214
http://madaresegypt.com/ar/Item/27453/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27453/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27453/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/2339587
http://madaresegypt.com/ar/Item/27454/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27454/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
mailto:minia.mschool@yahoo.com
http://madaresegypt.com/ar/Item/27455/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27455/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27455/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27455/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27428/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://madaresegypt.com/ar/Item/27428/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://madaresegypt.com/ar/Item/27428/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27428/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/2339681
mailto:raul_7_raul2002@yahoo.com
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 يذسصت ادلٍُب انشٌبظٍت انخبٌَٕت بُني 
  االتصال: بيانات

  لكرنة  لكااةال العنوان:
 لكرنة  لكرنة  

 3229454 :أرقام الياتف

 

 ادلذاسس احلكٕيٍت ببدلٍُب
اكتٕبش 6يذسصت   
  االتصال: بيانات

  مش  ان ن لكريل -ام سيط ن العنوان:

 لكرنة  لكرنة  

  أرقام الياتف:
2366551 

 salwad@ymail.com : البريد اإللكتروني

 

 0يذسصت ابُبء انخٕسة 
  االتصال: بيانات

  ش رصطف    الكملةز العنوان:

 لكرنة   ن  رةلم 

 5783161 أرقام الياتف:

 لشلبص انخبٌَٕت انصُبػٍت نهبُبث يذسصت أبٕ
  االتصال: بيانات

  الا ش مع لكاريفمةللرت العنوان:
                                 لكرنة  اما ص  ل ف
 info@isg.edu.eg :البريد اإللكتروني  

http://madaresegypt.com/ar/Item/27429/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27429/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27429/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27429/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/27429/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/2294546
http://madaresegypt.com/ar/Item/7589/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-6-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://madaresegypt.com/ar/Item/7589/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-6-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/7589/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-6-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/7589/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-6-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/Item/7589/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-6-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/2366551
http://madaresegypt.com/ar/Item/10511/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-1
http://madaresegypt.com/ar/Item/10511/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/10511/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/10511/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-1/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/Item/10511/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-1/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/7831618
http://madaresegypt.com/ar/Item/11270/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://madaresegypt.com/ar/Item/11270/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/11270/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
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 يذسصت أٔالد انشٍخ االػذادٌت

 بيانات االتصال: 
  امةل أفدا لكشةخ العنوان:
 لكرنة   رغ غل

 awladelshikh@yahoo.com : البريد اإللكتروني
 

 يذسصت ابشاٍْى ػٕض
 بيانات االتصال: 

  قرٌة الحرٌة العنوان:

 المنٌا ,ملوى

 867511496 أرقام الياتف:
 

 ٌٕنٍٕ 63يذسصت ابُبء 
 بيانات االتصال: 

  بش ان ف  العنوان:
 لكرنة  سر كفط 

 4411435 أرقام الياتف:
 

 يذسصت ابٕ بكش انصذٌك
 بيانات االتصال: 

  ةلةن م اك العنوان:
 المنيا المنيا،

 1331121 أرقام الياتف:
 

 يذسصت ابٕ جُبح
 :بيانات االتصال

   ة ل ل ف ان و العنوان:
 لكرنة  اما ص  ل ف

 abuganah_1111331@hotmail.com : البريد اإللكتروني   0442211 أرقام الياتف:
 

http://madaresegypt.com/ar/Item/11519/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://madaresegypt.com/ar/Item/11519/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://madaresegypt.com/ar/Item/11519/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/11519/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/8212/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%B6
http://madaresegypt.com/ar/Item/8212/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%B6
http://madaresegypt.com/ar/Item/8212/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%B6/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/8212/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%B6/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/8212/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%B6/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/Item/8212/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%B6/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/Item/9848/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-23-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://madaresegypt.com/ar/Item/9848/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-23-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/9848/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-23-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/9848/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-23-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/Item/9848/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-23-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/7720138
http://madaresegypt.com/ar/Item/7594/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
http://madaresegypt.com/ar/Item/7594/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
http://madaresegypt.com/ar/Item/7594/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/7594/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/7594/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/Item/7594/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/2364250
http://madaresegypt.com/ar/Item/11064/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
http://madaresegypt.com/ar/Item/11064/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
http://madaresegypt.com/ar/Item/11064/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/11064/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://madaresegypt.com/ar/Item/11064/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/Item/11064/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://madaresegypt.com/ar/PhoneSearcher/9226702
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 تضجٍم َبدي انبحج ػٍ ٔظٍفت أٔ يششٔػبثاصتًبسة 
 حمبفظت ادلٍُبـ انشببة ٔانطالة إداسة 

 

 


