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انًعهىياجي وانحىثيق انحصر يُهجية  
 

 (  ٤١٠٢ - ٤١٠٢للؾوة العراؿة )ـُ شق الًالب هجٌاهات اللالبػع الؼموُ  اإلشمائُِؾًُ ًغا الجكػِػ . ٠

برمٌٍرِة البػع الرؾػاـُ الغي ِفمو الرامػات الممػِة الصنٍمّة والظالة  اإلشمائُِؾًُ ًغا الجكػِػ . ٤
 .ممػ الػػبّة

 الممػِة الصنٍمّة والظالة..  الفػِصة المؾجٌعـة: ًَ الفػِصة الًالبّة بالرامػات ٣

ؿاؿّة غلَالبواء ال.  ٢
 
 :مػلٍماثُ ِػجمع بمٍرة ا

 بػلع شاالت الجابػة للمػهؼ والمجوفػة ـُ بالرامػات الممػِة والجُ  الػلع المّعاهُوشعة  مػلٍمات
وثوؾق مع المرامّع الًالبّة الصكٍلّة االطػى ـُ غملّة الػلع والجٍخّق والمجابػة  االهجٌاهات
 المؾجعامة.

 رقّؿ المصفُ  اإلغالمُالػلع الجعلّق ووشعة  مػلٍمات
 
 .للمػهؼ الجابعواال

  وبّاهات ومرالؽ لٍمّة.من الجكارِػ  للعولةالممادر الػؿمّة 
  المرجمع المعهّة. لموظماتالممادر الصكٍلّة 
 والبالؽات الجلّفٍهّة، والبػِع اإللن جػوهُ  غبػ وؿائو الجٍالو االزجماغُالمباقػة للمػهؼ بالؽات ال

فػز المػازػة وخم ادطال المػلٍمات ـُ غملّة ال ،دلة المػلٍمة والممعر يبكًا لمػاِّػ وذلم
 .جعلّقالو

٢  . 
 
 ـُ رلام الٍاردة اال

 
المؾجمػ شال، شّح ثظوع لػملّات الجمصّك والجعلّق  يًغا الجكػِػ ؽّػ هٌائّة با

شال ـُ و ًَ مػقصة للؼِادة ، ومعطلُ البّاهاتواالغالمُ ـػِق العـاع الكاهٍهُ والػلع المّعاهُ  زاهبمن 
 لعِوا. الػمووشعات  من زاهبالنفؿ غن اهجٌاهات اطػى 

زٌؼة العولة المظجل زاهبوالًالب من  الجُ ثمت ـُ شق الرامػة  االهجٌاهاتِفمو ًغا الجكػِػ .   ٦
 
، فةا

ِوا و
 
ؿجظعام الؾلًة ـُ ثوفّغ الكٍاهّن واللٍائس الجوفّغِة واالثفالات االجػؾؿ ـُ شاالت ِفمو ا

ا هجٌاهات ثمؽ الًلبة طمٍلً اوما ِجػثب غلَ ذلم من  واإلغالهات العولّة المٍلػة غلٌّا ممػوالمػاًعات 
 .اوالمرجمع الرامػَ غمٍمً 

 
 
 
 
 
 



٤١٠٢ - ٤١٠٢ التقرير اإلحصائي السنوي لالنتهاكات حبق الطالب   

                                                                                                      5 

 

غلَ  اً ٍِازي الًالب بالرامػات الممػِة الصنٍمّة والظالة ثوّّك  ٤١٠٢/  ٤١٠٢غلَ معار الػام العاؿُ 
رائٌم وشكٌم ـُ الجوظّم واالهومام إلَ الجرمػات ا

 
 مؾاشة الجػبّػ غن ا

 
هٌم لؾلمّة الًالبّة بجوٍغاثٌا، هما ا

 الجػلّمُ والمٌوُ.ِجػػهٍن إلَ الفمو الجػؾفُ الغي ٌِعد مؾجكبلٌم 

ًم شكٍلٌم االزجماغّة 
 
شع ا

 
وًَ الصق ـُ الؾنن بالمعن الرامػّة ،وثمجع االهجٌاهات إلَ موػٌم من ا

ِعلٍزّة.
 
خواء الفجػة العراؿّة بواًء غلَ اهجماائثٌم الؾّاؿّةواال

 
 الصنٍمّة ا

ا لجػعِالت الجُ واوهغلم المؾاس بصكٍلٌم الؾّاؿّة بإلعار الؾلًة مرمٍغة من الكٍاهّن واللٍائس  ثم إلػاًر
هٌا ثكّّع لالشاِجٌم وشكٌم ـُ المفارهة ـُ 

 
ؿاثغة، وًُ لٍاهّن ولٍائس من قا

 
بعون مفارهة الًالب واال

 ثعطو من الؾلًة الجوفّغِة. اإلدارِةإدارة الرامػة وشكٌم ـُ اهجظابات مؾجكلة واثظاذ الكػارات 

من لبن ثػؾفُ ثفمو اهجٌاهات واهصة، ولكع ولع غلٌّم ممارؿات ؽّػ لاهٍهّة ـُ شكٍلٌم الكاهٍهّة 
 واشجراز ؽّػ لاهٍهُ وغفٍائُ من داطو الصػم الرامػُ ومصّى الرامػة ومعاًمات موازل بعون إذن هّابة

ا لبو  إ ًّ ا بصنم واطجفاء لؾػي وثػغِب مػوٍي وبعهُ والجػعي غلٌّم بالجفٌّػ بٌم إغالم ًّ داهجٌم لاهٍه
ماه

 
خواء الجصكّق الوّابة الػامة مػٌم وبا

 
من مصنمة، خم المظالفات الجُ ثكع غلٌّم ا

 
ن قػيّة ومػؾنػات ا

خواء مصاهمجٌم ـُ مصاهم اؿجدوائّة  مػهؼي واِواً 
 
م مجٌمّن واهجٌاك لصق العـاع ا االهجٌاهات لصكٍلٌم باغجباًر

ماهن ق
 
 ثم اشالة المعهّّن )الًالب( إلٌّا. ة الجُ وبالوّابات والمصاهم الػؾنػِ، ػيّة وبالؾرٍن ؽّػ غلوّة با

شػِجي  ثكّّع و ل الًالب من مػشلة اهجٌاكاثوكارثفع مؤقػ ا ٤١٠٢ -٤١٠٢العراؿُ الداهُ لػام ـُ الومؿ 
خّػ ؿلبًا غلَ مؾجكبلة الػملُ و

 
الب المصبٍؿّن الً ، ًٍ اهجٌاك غعم ثمنّنالموٌُبالمظالفة للكاهٍن إلُ الجا

، وثمدلت اؿباب الموع الجػؾفُ ما بّن ثػوت من إدارة من اداء االمجصاهاتاشجّايًّا او من ِكوٍن غكٍبة 
هٌاء االزػاءات وبّن ثػوت من لؾم الفػية المؾجوّؿ لالمجصان وبّن ثػوت ـُ إوالوباِة الػامة الرامػة 

 .االمجصاناداء لًالب لؾػًِا وثؾّبي غن وبّن اطجفاء ا من إدارة الؾرن

 
 
موٌا  والمعن الرامػّةللصػم الرامػُ  مظجلفة اتالجصامشاالت  ممػِة زامػاتغعة  قٌعتطػى ومن هاشّة ا

  بٍاؿًةثم  ما
 
غمال بٍاؿًة  وموٌاالفػيّة من لٍات اال

 
  بلًرّةمعهّّن لامٍا با

 
من االداري بجؾٌّو من اال

ثًٍر بؾكٍط يالب لجلَ داطو الصػم الرامػُ ِواـٍا  الصع بو قٌعالَ ًغا الصال ولم ثجٍلؿ ،  بالرامػة
ماهن مجفػلة. ٌم طارج إيار الكاهٍنلمن ثم لجل

 
 با

 
 
وللصعود ذوٌِم من مظالفة إدارة الؾرٍن لالئصة الؾرٍن المظالفات الرؾّمة الجُ ثكع غلُ الًالب و طّػاً وا
 
 
م ـُ  االهجٌاهاتودهَ لصكٍق الؾرواء ، اال  الجُ ثكع غلٌّم من طالل اشجراًز

 
ماهن اشجراز ؽّػ لاهٍهّة وؽّػ ا

من المػهؼي. لمٍالفات المومٍص غلٌّا لاهٍهّامًابكة ل
 
لؾام الفػية ومػؾنػات اال

 
 هما ًٍ الصال با

بصق يالب الهجٌاهات الجُ ثمت غن االجُ ثم رلعًا للمػلٍمات المٍخكة  وؿّجؾػػض الجكػِػ اإلشمائُ
 بالفػح وهكاط خماهّة الرامػات الممػِة ـُ 

 
 البّاهّة الجٍهّصّة.والػؿٍمات رلام الجفمّلّة اال

 يقذية
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في حق انطالب ياَحهاكات انقبض انحعسفوالً: ا  
 

 المكبٍضمن  غعد بػلع بالرامػات المجٍازعة غعالة للصكٍق والصػِات  لمػهؼ الجابػة الػلع وشعات لامت
 إلَ الػعد ولو شّح،  ٤١٠٢ - ٤١٠٢ العراؿَ الػام اخواء ٌم الؾّاؿّة واالِعلٍزّةبؾبب اهجماائث غلٌّم
وما ثػثب غلٌّا من مظالفة  ، الممػِة الرامػات ػمٍمب للًالبغلَ طلفّة ؿّاؿّة  ثػؾفَ لبن شالة ٠١٢٢

للعؿجٍر والكاهٍن من إزػاءات ؽّػ دؿجٍري ولاهٍهّة من اول االؿجّكاف الَ الكبن وما ِجػثب غلٌّا من 
 اهجٌاهات مػثبًة باالطجفاء الكؾػي. 

  انجبيؼً طجمبً الَزًبئهى( رىصٌغ انطالة انًمجىض ػهٍهى رؼسفًٍب 5

ػ زامػةيلبة  زاء لصاب االًز
 
هبػ ومّبال ا

 
 شاالت ـَالػام و ٌغال غمٍماً  االهجٌاهات ارثفاع مؤقػ  ـَ اال

ػ رامػةمن الًلبة الموجمّن ل غلٌّم المكبٍض غعد بلؼ شّحطالة، الجػؾفُ  الكبن  بفػوغٌا)  االًز
ـبلؼ غعد  يلبة الرامػات الظالةزاء خاهُّا  شّن ـَ الػام، معار ثػؾفُ غلَ لبن شالة ٤٤٤(  المظجلفة

 90 غلٌّم المكبٍض غعد شّح بلؼ الكاًػة زامػة شالة لبن ثػؾفُ وزاء خالدًا يلبة 0١المكبٍض غلٌّم 
ٍع رابػاً  المومٍرة و الفٍّم زامػجُ شو يالب و ، الػلع مصو العراؿَ الػام طالل ثػؾفَ لبن شالة  بمرم
 ٠٢5ولم ِجمنن ـػِق الػلع من الصمػ المػلٍماثُ لػعد  ، الػام ًغا موٌما  لبن ثػؾفُ لنو   شالة 5٢

  يالب ثم الكبن غلٌّم ثػؾفًّا من مٍالع مظجلفة.

الجالَ: الػؿم البّاهُب ًٍ مٍهس هما المظجلفة الرامػات بكّة غلَ الكبن الجػؾفُ شاالت بكّة ذلم بػع لججٍزع  
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انُىع طجمبً انًمجىض ػهٍهى رؼسفًٍب  ( رىصٌغ انطالة5  
 
 

 وبلؼزمالُ الًلبة المكبٍض غلٌّم ثػؾفًّا غلَ طلفّة ؿّاؿّة ، من إ %9 بٍالع  ةشال 9١الًالبات  بلؼ غعد
  .%0٤بٍالع لبن ثػؾفُ  شالة 05٢الًالب  غعد

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

يبكٍ انمجط انزؼسفًوفمبً أل( رىصٌغ انطالة 1  

 
 ٤٠شالة يالبّة ثٍزغٍا غلَ  5٢٦الكبن الجػؾفُ لػعد  منانؿجًاع مػهؼ غعالة للصكٍق والصػِات ثٍخّق ا

،  ٤١٠٢ - ٤١٠٢مصاـظة ومعهّة برمٌٍرِة ممػ الػػبّة طالل الػام العراؿُ   
 خواء الؾّػ ـَ الًػلات والفٍارع المظجلفة ،بٍالع ٣0٣  

 
- شّح بلؼ غعد شاالت الكبن الجػؾفُ للًالب ا

  .%٢٤بوؾبة  شالة
خواء، وذلم  %٣9بوؾبة  لبةللً  شالة لبن ثػؾفُ ٤9٢ثم رلع هما  -

 
ت معاًمة الموازل والفكق شمال ا

 ذن لوائُ وذلم بالمظالفة للكاهٍن . ت مػظم شمالت المعاًمة ثجم بعون إوهاه الؾنوّة
 %.٠١بؾوة  و ذلم  بػع  الجصامي داطو الصػم  الرامػَيالب من   59 غلَ لكاء الكبن الجػؾفُإ  رلعوثم  -
ة منان والػة الكبن لػعد *    ولبن ثػؾفُ. يالب هصّة اؿجّكاف ٤00 ولم ِجمنن المػهؼ من مػـػ
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 2)   ىصٌغ حبالد انمجط انزؼسفً ػهى شهىس انؼبو انذساسًر 
 

 الػام بعاِة)  ٤١٠٢ اه جٍبػ قٌػ هان ـكع ، الكبن الجػؾفُ غلَ الًالب لصاالت الؼموَ الجٍزِع شّح من
  ًٍ (العراؿة

 
ٍع الكبن شاالت ـَ هبػاال  بالغي  ثػؾفُ لبن شالة ٤90 بمرم

 
  عا

 
ـرػ اول ٍِم موّة بصملة ا

ظٌػوا ـُ الوّابة و لًلبة الواقًّن ؿّاؿّاً بمعاًمة موازل لكّادات الصػهات الًالبّة المػارهة ول دراؿُ
من الػامة غلَ 

 
طػ زواِات ولواِا ا

 
 خاهًّا  ٤١٠٢ ِواِػ قٌػ زاء شّن ـُ ، دولةذمة لواِا موٌا زوس وا

ٍع  خٍرة ذهػى  شّاءإ مظاًػات اخواء ِواِػ"   ٤٢ واشع وًٍ ٍِم " ٍِم ـَ ثػؾفُ اؽلبٌم لبن شالة ٠٣١ بمرم
.ِواِػ  

:الجػؾفُ غلَ بالُ قٌٍر الػام العراؿُ هالجالَ الكبن وثٍزغت بالُ شاالت   
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في حق انطالب االخحفاء انقسريثاَياً: اَحهاكات   
 

قظاص من االطجفاء 
 
ثػػِؿ االطجفاء الكؾػي يبكًا لوك المادة الداهّة من "االثفالّة العولّة لصماِة زمّع اال

 الكؾػي "
قنال الصػمان من الصػِة ِجم “ االطجفاء الكؾػي ”  ِكمع ب)

 
ي قنو من ا

 
و ا
 
و االطجًاف ا

 
و االشجراز ا

 
االغجكال ا

ِعي مٍظفُ 
 
و بمٍاـكجٌا، غلَ ا

 
و دغم من العولة ا

 
ٍن بإذن ا ـػاد ِجمـػ

 
و مرمٍغات من اال

 
قظاص ا

 
و ا
 
العولة، ا

و منان وزٍدى، مما 
 
و إطفاء ممّػ الفظك المظجفُ ا

 
ن االغجػاف بصػمان الفظك من شػِجي ا وِػكبي ـر

(ِصػمي من شماِة الكاهٍن  
  

خانجبيؼبد انًصشٌطالة ػهى رىصٌغ حبالد االخزفبء انمسشي  (5  

 
 لؾ ػى  اطجف اء شال ة ٤٦5 غ عدالمومػم ثمنوت وشعات الػلع الجابػي للمػهؼ من رل ع  العراؿَ الػام معار غلَ

 ِ ع غل َ الً الب اطجً اف خ ػإ  االطجف اء شاالت غادة ثجم ،شّح الممػِة الرامػات مظجلؿل الموجمّن للًالب
 بػ   ع ؿ   ػاشٌم اي   الق ِ   جم او المظجلف   ة االغجك   ال ام   اهن او المص   اهم ـ   َ بػ   عًا لّظٌ   ػوا م   عهَ ب   ؼى  مرٌ   ٍلّن
م ػ زامػة يالب وزاء ، ةؽّػ لاهٍهّ واؿجرٍابٌم بإزػاءاتاِام  غعة اشجراًز  غ عد باهبػ المظجلفة بفػوغٌا االًز

ٍع الكؾػي  االطجفاء شاالت من ٍع خاهّاً  المومٍرة زامػة ذلم بػع لجصو شالة غلَ معار الػام، 9٢ بمرم  بمرم 
 لؾػى. اطجفاء شالة ٣٤
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ػهى شهىس انؼبو انذساسً ( رىصٌغ حبالد االخزفبء انمسشي5  

غعد  اهبػب ٤١٠٢ ماٍِ قٌػ زاء، العراؿُ الػام قٌٍر  غلَ الكؾػي  االطجفاء صاالتل الؼموَ الجٍزِع شّح ومن
 مارسوزاء قٌػ ، لؾػي  اطجفاء شالة 5٣ بلؼ للًالب غلَ غمٍم الرمٌٍرِة ـ كؾػي ال طجفاءاال شاالت من

 الػام قٌٍر  بالُ غلَ الكؾػي  االطجفاءشالة  ٠٤٢ وثجٍزع . لؾػي  اطجفاء شالة ٣0 بػعدخاهًّا  وٍِهٍّ ٤١٠٢
 :  هاالثُ العراؿُ

 

 ِرب ان 
 
ن الجٍلّع غلَ  ٤١٠٣ٍِلٍّ  ٣ بػعن الوظام الممػي الكادم غكب اإلزػاءات الؾّاؿّة هوٍى ا ، لع ـر

قظاص من االطجفاء الكؾػي"
 
 "االثفالّة العولّة لصماِة اال

 

 االمػهؼ  والجٍخّق مع هصاِاًا  من طاللالجُ ثم رلعًا طجفاء الكؾػي طالل شاالت االومن 
 
  ثُ:ثوس اال

 

موُ #
 
ماهن االشجراز شاالت اإلطجفاء الكؾػي  ـجػة االشجراز الرٌاز اال

 
 ا

الجُ ِجم إشالة الوّابة 
 الوصّة إلٌّا

من الٍيوُ ٠
 
و مػؾنػات االمن المػهؼي  مكار ٍِم ٣١إلُ  ٢من  زٌاز اال

 
من الٍيوُ ا

 
من العولة  الوّابة الػامة و اال

 
 ا

 الوّابة الػامة  الدالزة(ب) المؾمَ لؾم الفػية ـُ شرؼ المباشح ٍِم ٠٢من ٍِمّن إلُ  بالكؾم وشعة المباشح  ٤

 الوّابة الػؾنػِة المظابػات الصػبّة والؾرٍن والٍشعات الػؾنػِة مكار ٍِم ٠٢من ٍِمّن إلُ  المظابػات الصػبّة ٣
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 توزٌع حاالت اإلختفاء القسري على شهور العام الدراسً
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: اَحهاكات اقححاو انجايعات انًصريةثانثاً   

للصػم الرامػُ والمعِوة  الجصام شالة ٤٢ الممػِة الرامػات قٌعت الموكوُ العراؿَ الػام معار غلَ
.الرامػّة  

وثم رلع ٤٢ شالة الجصام ثمت غلَ ِع لٍات االمن الجابػة لٍزارة العاطلّة بالجصام الرامػة بمعرغات وشاملة 
هفاء ثمػهؼات قػيّة داطو الصػم الرامػُبالكٍة  وـن الجظاًػات الؾلمّة للًالبزوٍد وؿّارات هرعة 

 
.وا  

قػاف االمن االداري .
 
غمال بلًرة ثصت ا

 
 وشالة واشعة  اللجصام معهّّن الصػم الرامػُ ولّامٌم با

 

دت ًغى االلجصامات وما ثػثب غلٌّا إلُ إهجٌاهًا لصكٍق االهؾان والصكٍق والًالبّة واؿجكالل الرامػات من 
 
وا

خّػ الؾلبُ غلَ الموظٍمة الرامػّة من 
 
طػ الجا

 
بح الػغب ـُ هفٍس الًالب وغعم زاهب ، ومن زاهب ا

دت إلُ 
 
داء الجؼامجٌم العراؿّة وغعم ثمنّوٌم من ممارؿة شكٍلٌم الًالبّة وبػن االلجصامات ا

 
ثمنوٌم من ا

دت إلُ ثػًّو والكجو طارج إيار الكاهٍن الكبن الجػؾفُ 
 
طػى ا

 
لًالب داطو الصػم والمعِوة الرامػّة وا

فجػات مظجلفة.هاماًل ببػن الرامػات لالػمو الرامػُ   
 

 اهجٌاهات اوثٍزغت 
 
ثُ:لجصامات الرامػات الممػِة هاال  

 ػ بفػوغٌا غلَ مؾجٍي الرمٌٍرِة زامػة  الجصامات ٠١ بػعد االلجصامات من االهبػ الومّبهان لٌا  االًز
ػ زامػة مرلؽ لكػار ثًبّكاً  ذلم و ،الكاًػة ـػع  اؿٍار داطو الٍلت مػظم العاطلّة بكاء مع،   االًز
ت شماِة الصػم داطو بالجٍازع العاطلّة لكٍات بالؾماح)

 
 الػلّا االدارِة المصنمة لصنم بالمظالفة للموفا

خػ ال شجَ الصػم داطو دائم بفنو العاطلّة من لٍات بجٍازع الؾماح بػعم ٤١٠١ ـَ المادر
 
 ِجا

 (.اؿجكالل الرامػة والًالب
 ٍع  خاهّاً  شلت المومٍرة زامػة  ثمت  الجصامات ٣ بمرم

 
 .منغلَ ِع لٍات اال

 لٍات غلَ ِع  الجصامّن زامػجُ الفٍّم وغّن قمؽ 
 
 .موٌما لنو   مناال

 من اإللجصامّن ا زامػة الكاًػة
 
طػ غلَ ِع اال

 
من ،واال

 
شعًما غلَ ِع لٍات اال

 
 .بمعهّّنداري معغٍمّن ا

 ه فػالفّض -دمّاط  -يوًا  -بوُ ؿٍِؿ  -الموّا  -لواة الؾٍِؽ غلَ زامػات "  وثجٍزع بالُ االلجصامات "
 بمػعل الجصام واشع لنو زامػة وذلم 

 
 من.غلَ ِع لٍات اال
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انًحاكًات انعسكرية نهطالب اَحهاكات : رابعاً   

من العولة ـُ لواِا بؾبب اهجمائ جٌم الؾّاؿّة واالِعلٍزّة ، ومع اؿجمػار اؿجنمااًل إل
 
شالة الًالب إلُ هّابة ا

امام الكواء الًبّػُ )المعهُ( وـُ ظو مؾاغُ  الؾّاؿّةات والجصكّك المصاهماتهات الػعالة ـُ اؽّاب هم
زو ولؿ مصاهمة المعهّّن )غامة( امام الكواء الػؾنػي  ُالووال العِمكػايُ والصكٍل

 
لعر رئّؽ من ا

 
، ا

ه جٍبػ  ٤5ـُ  الرمٌٍرِة
 
ن ب  ٤١٠٢لؾوة  ٠٣٦لػار بكاهٍن رلم  ٤١٠٢ا

 
ت الػامة )فا

 
مّن وشماِة الموفا

 
ثا

ت والمػاـق  لائمةفمو زػائم الجػعي غلَ ل واء الػؾنػي كالغي وؿع من اطجماص ال و (والصٍِّة
 
من الموفا

مػ الغي ِمدو  الػامة
 
  .٤١٠٢من دؿجٍر  ٤١٢طػًلا للمادة من بّوٌا الرامػات ، اال

شعاث طلفّة غلَ غلٌّم الكبن خػإإلُ الوّابة الػؾنػِة  الًالب ِجصٍِو ؾمسـ
 
ن ثظك ا

 
.الرامػَ الفا  

 شّح ػؾنػِة،الوّابات والمصاهم ال إلَ يالب ٠9٣ شالةإ شمػ بالرامػات الػلع ـػق  اؿجًاغتو 
ػ زامػة ثمعر يالب غلَ مػعل للًالب المصالّن إلُ  االًز

 
 خم ،شالةإ ٢٢ بػعد الػؾنػى  الكواءا

شاالت لًالب زامػة وبلؾت اإل غؾنػِة، الكواء الَ إشالة ٢٣ بػعد خاهّاً  المومٍرة زامػة شلت
غلَ  ثٍزغت ـكع الػؾنػِة الكواء الَ شالة الًالبإ شاالت بكّة اما، إشالة  ٤٣غّن قمؽ غعد 

 : الرامػات الممػِة هالجالَيالب 
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: اَحهاكات انفصم انحعسفي في حق انطالبخايساً   
 

الؾلًة الجوفّغِة  وثّػة االهجٌاهات من زاهب إدارة بػن الرامػات الصنٍمّة والظالة ، مع ثعطواؿجمػت 
 
 
ثراى اؿجكالل الرامػات ـظٌػت مٍزة من الكػارت اإلدارِة الجػؾفّة هادِمّة والصع من ـُ الفئٍن اال

هفًة ثٌم الؾّاؿّة واالِالًالب بؾبب اهجماائ
 
الؾلمّة الجُ ثػبػ غن علٍزّة وبؾبب مفاره جٌم ـُ بػن اال

 
 
رائٌم ، ولع وللت الكػارات اإلدارِة الجػؾفّة إلُ شع الفمو الوٌائُ وإلُ الفمو من المعهّة الرامػّة ا

 للًالب المؾجػبّن.
 

لعار الؾلًة الجوفّغِة 
 
ولٌما ا

 
مػِن ا

 
 هٌا هجّرة إلُ ا

 
دِبّة ثبّن ا

 
بػلع االهجٌاهات االدارِة والػكٍبات الجا

اغًاء رؤؿاء الرامػات لالشّات مًلكة اطو الصػم الرامػُ إق المرال الػام دّبجوّ ت ـػدِة ثجػلقالػار 
دِب وبإزػاءات اإلغالن 

 
وخاهٌّا المظالفات اإلدارِة والكاهٍهّة المجػلكة بصكٍق الًالب ـُ مرالؽ الجا

لعار الكػارات.والجصكّق إ  

 

( رىصٌغ حبالد انفصم انزؼسفً طجمبً نًذح انفصم 5  
 

لػار  ٢٢٢غلَ معار الػام العراؿُ الموكوُ رلع ـػِق مػهؼ غعالة للصكٍق والصػِات ـُ الرامػات الممػِة 
لمَ غكٍبة إدارِة(  

 
شالة ـمو ثػؾفُ  ٤٦٢ـمو ثػؾفُ ، شّح بلؼ غعد لػارات غكٍبات الفمو الوٌائُ )ا

مؾجػبّن.ة لًالب لػارات ـمو من المعهّة الرامػ 0لعار ، وثم إ  
 

ثُ عد الفمو الواثذ غنلججٍزع م
 
ؿباب ؿّاؿّة لال

 
دِبّة ثػؾفّة للًلبة ال

 
: غكٍبات ثا  

  

 
 

264; فصل نهائً  

لم ٌستدل على نص قرار 
 36; الفصل

35; فصل اسبوعٌن  

26; فصل عامٌن  

25; فصل شهرٌن  

19; فصل نصف عام  

15; فصل شهر  

9; فصل من المدٌنة 8; فصل عامٌن  6; فصل اسبوع   2; فصل ثالث اسابٌع 

 قرارت الفصل التعسفً
 طبقاً لمدة الفصل 
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( رىصٌغ لشاساد انفصم انزؼسفً نهطالة ػهى انجبيؼبد  5  
 

بلؼ غعد لػارات الفمو  زامػة ممػِة ، شّح ٠5ثٍزغت لػارات الفمو اإلداري غلَ طلفّة ؿّاؿّة غلَ 
ػ برامػة الجػؾفُ زمالُ من إ %٢9 وبوؾبةشالة  ٤٠9 غعد الرمٌٍرِة مؾجٍى غلَ المظجلفة بفػوغٌا االًز

ٍع خاهّاً  الكاًػة زامػة زاءت شّن ـُ ،٤١٠٢ - ٤١٠٢لػارات الفمو الجػؾفُ للػام العراؿُ   لػار ٢٢ بمرم
ٍع االؿنوعرِة خالدًا زامػة وثصو ثػؾفُ، ـمو الػام العراؿُ. معار غلَ ـمو لػار  ٣٣ بمرم  

 

:هالجالَ المظجلفة الرامػات الجػؾفُ غلَ يالب الفمو شاالت بكّة لججٍزع   

( رىصٌغ لشاساد انفصم انزؼسفً ػهى انؼبو انذساس1ً  
 

  ٤١٠٢ػِة ، ـكع هان قٌػ ماٍِ من شؾح الجٍزِع الؼموُ لكػارات الفمو الجػؾفُ بالرامػات المم
 
ه دػ ًٍ ا

ـمو ثػؾفُ، وشو خاهًّا  لػار ٠٠٢شّح بلؼ غعد الكػارت ،لػكٍبات الجػؾفّة غلَ الًالب ًا لالفٌٍر ثٍلّػ
 ـمو ثػؾفُ، لججٍزع بػع ذلم بالُ الكػارات الجػؾفّة زموًّا هالجالُ:لػار ٠١٢بػعد  ٤١٠٢قٌػ دِؾمبػ 

 

2 1 2 3 3 3 5 6 13 13 15 18 20 22 23 
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 توزٌع حاالت الفصل التعسفً على الجامعات المصرٌة
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7 

 توزٌع قرارات الفصل التعسفً على العام الدراسً
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  يات داخم انجايعة يساحة انحر قهصثقىاَيٍ صذار وجعذيم إسادساً: 
 

 الرمٌٍرِة رئّؽ لام البػلمان، ـَ مجمدلة الجفػِػّة الؾلًة ؽّاب ظو ـَ و العراؿَ، الػام بعاِة موغ
دت الجَ الكٍاهّن من مرمٍغة لعاربإ

 
  الصػِات مؾاشات ثكلّك إلَ ا

 
 داطو الًالبّة والصكٍق هادِمّةاال

شالة من الظامؽ والػفػون  خٍرة بػع من الفجػة ـَ الممػِة الرامػات قٌعت شّن ـَالممػِة ،  الرامػات
 الممارؿات غادتالًالبّة خم ثعرِرًّا  الصكٍق وممارؿة  من جؾبات المرال الػام داطو الرامػات زِادة

  بػع الرامػات داطو الصػِات ثكّّعوالكمع اإلداري ب المجػلكة الكعِمة
 
   .٤١٠٣ٍِلٍّ  ٣شعاث الؾّاؿّة ـُ اال

 

ا ثم الجَ الكٍاهّن ابػز  هوالـ الكؾم ًغا ـَو  :الػام ًغا العاًر  
 

اَزخبثهب يٍ ثذاًل  انجبيؼٍخ انمٍبداد رؼٍٍٍ :اوالً   

لعر ٤١٠٢ - ٤١٠٢ العراؿُ الػام ًغا لبعاِة االؿجػعاد ـمع
 
 مٍاد بػن بجػعِو لػاًرارئّؽ الرمٌٍرِة  ا

  بالجػّّن الكّادِة الموالب ثٍلُ لّمبس الرامػات، ثوظّم لاهٍن
ً
  بػع االهجظاب، من بعال

 
 الموالب هاهت نا

شع  ثمت الجَ الجػعِالت خػإ باالهجظاب الكّادِة
 
ِواِػ. من الػفػِن و الظامؽ خٍرة بػع من جؾباتالها  

ػُف أػًبل أو حضثٍخ أػًبل فً يشبسكزهى ثجذ ٍانزٌ انزذسٌس هٍئخ أػضبء ثؼضل انسًبح: ثبٍَبً   

بػِو ـُ
 
 الجػعِالت همن وزاء الرامػات، ثوظّم بكاهٍن مٍاد ؿت ثػعِو غلَ العولة مرلؽ واـق ٤١٠٢ ا

غواء بػؼل الؾماح
 
و للػوؿ ممارؿجٌم ثدبت الغِن الجعرِؽ ًّئة ا

 
 مما الرامػات، داطو الصؼبُ الػمو ا

  مفارهة مؾاشة من للك
 
ن ـَ الجعرِؽ ًّئة غواءا

 
رائٌمثكّّع مؾاشة الؾّاؿُ و الفا

 
.شػِة الجػبّػ غن ا  

 رذسٌس هٍئخ أػضبء وػضل نهشئٍس ٌسًء" صهشألاثجبيؼخ " ثـ طبنت أي فصم: ثبنثبً 

رظبهشاد فً انًشبسكٍٍ انجبيؼخ  

ػ زامػة شظّت ًز
 
ه دػ البكػة هٍهٌا- اال

 
  اال

ً
  اقجػاال

 
 بجػعِو اهجٌت طالة بإزػاءات -شعاث واهجٌاهًا للًالبباال

شنام
 
ػ لاهٍن ا ًز

 
ي   بػؼل الرامػة دارةإل ِؾمس بما ،٠0٦٠ لؾوة ٠١٣ رلم اال

 
غواء من ا

 
 الجعرِؽ ًّئة ا

و الجػلّمّة الػملّة ثػػلو مظاًػات ـُ ِفارهٍن الغِن
 
و بمكابو الظمٍلّة العروس ـُ الجػامو ا

 
 بعون ا

 يالب هو غلَ الرامػة من الفمو غكٍبة بجٍلّع الرامػة لػئّؽ الصق إثاشة غلَ هغلم الجػعِو وهك. مكابو
ً  ِمارس

ً
غماال

 
و الجػلّمّة بالػملّة ثوػ ثظػِبّة ا

 
ت ا

 
 لػئّؽ ِؾُء من إلَ هاـةإلبا الرامػّة، بالموفا

و الرمٌٍرِة
 
ي ا

 
  .غلّي مومٍص ؿّاؿُ رمؼ ا

انجبيؼبد داخم انحضثً انؼًم يُغ:  ساثؼبً   

لعر
 
هي بعغٍى ، الرامػات داطو الصؼبُ الػمو ممارؿة بموع لػاًرا الػالُ الجػلّم وزِػ ا

 
غمال زاء لموع ا

 
 ا

دى شّن ـُ ، الرامػات ثفٌعًا الجُ والفؾب الػوؿ
 
 اه جؾبجٌا لع هاهت الجَ المؾاشة ثكلّك إلَ ذلم ا

الظامؽ والػفػون من ِواِػ. خٍرة بػع الرامػات داطو الؾّاؿّة الصّاة  

ػسكشٌخ يُشآد إنى انؼبيخ انًُشآد رحىٌم لشاس:  خبيسبً   

لعر
 
مّن شماِة ـُ الفػية مفارهة المؾلصة للكٍات ِظٍل بكاهٍن لػاراً  الػئّؽ ا

 
ت وثا

 
 الػامة الموفا

ت ًغى هع الرػائم بإشالة وِكوُ ، غامّن لمعة والصٍِّة،
 
)بالمظالفة  الػؾنػي  الكواء إلَ الموفا

دى مما ،للعؿجٍر(
 
ت همن من الرامػات اغجبار إلَ ا

 
 إلَ المعهّّن الًالب ثصٍِو و الػؾنػِة الموفا

الرامػات. داطو من مغلٌّ الكبن خػإ غؾنػِة مصاهمات  
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جًكيٍ انطالب يٍ اداء ايححاَحهى عذو  ات: اَحهاك سابعاً   

( انخهفٍخ انمبَىٍَخ5  

لػ العؿجٍر الممػ
 
ن   ٠0ى ـَ المادة ا

 
الجػلّم ًٍ شق اؿاؿَ لنو مٍاينبا  

هع لاهٍن ثوظّم  الؾرٍنهغلم 
 
ن ثفرع المؾرٍهّن غلَ االيالع  اهي  ٣٠ـَ مادثي رلم  ا

 
"غلَ إدارة الؾرن ا

دِة 
 
ن ثؾمس لٌم بجا

 
ن ثّؾػ االؿجغهار للمؾرٍهّن الغِن لعٌِم الػؽبة ـَ مٍاللة العارؿة و ا

 
و الجػلم و ا

.ات الظالة بٌا ـَ مكار اللران "االمجصاه  
هي "غلَ إدارة الؾرن ثلكمن لاهٍن الؾرٍن الػؾنػِة  ٠٠هما ثوك المادة 

 
ّن المؾرٍهّن دروؿا ثػبٍِة غلَ ا

ٍها وغمال وـكا  ـوو ؿل
 
ي اهصػاف ـٌّم و إغعادًم للػٍدة للظعمة ا

 
وازجماغّة ودِوّة ثؾجٌعف ثكٍِم ا

ن 
 
ن ثفرع المؾرٍهّن غلَ االيالع والجػلم وا

 
للبػهامذ الغي ثػعى مملصة الجعرِب لٌغا الؾػض ، وغلٌّا ا

دِة االمجصاهات وـكا لما ًٍ مجبع ثّؾػ االؿجغهار لمن لعِي الػؽبة ـُ مٍاللة الع
 
راؿة موٌم وثؾمس لي بجا

مّة بّن ؽّػ المجػلمّن موٌم
 
".بالوؾبة للمؾرٍهّن الػادِّن مع الجػهّؼ بمفة طالة غلَ مناـصة اال  

ى يالب من اداء امجصاهاثي اهجٌاهًا زؾّمًا و مظالفة لػِصة للعؿجٍر و الكاهٍو
 
واالثفالات  نبغلم ِمبس موع ا

.كٍق الؾرواء العولّة لص  

( اسجبة يُغ انطالة يٍ اداء االيزحبَبد5  

بالجػوت المباقػ من ثًبّق الكاهٍن والعؿجٍر ومظالفة موع من اداء االمجصاهات  شالة 59رلع وثٍخّق ثم 
. البّاهُهما مٍهس بالػؿم اؿباب الموع الرٌات المؾؤولّة غن ثٍزغت و ،اللٍائس   

 

 

 

 تعنت قسم الشرطة
5% 

 تعنت ادارة السجن
13% 

 التعنت بتعزر النقل
14% 

 تعنت ادارة الجامعة
21% 

إختفاء الطالب 
 قسرٌاً 

47% 

 اسباب منع الطالب 
 من اداء االمتحانات
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 توزٌع حاالت منع الطالب من أداء االمتحانات وفقاً للجامعة

  ظلت زػِمة اإلطجفاء الكؾػي الجُ ثجمدو ـُ االغجكال او االطجًاف او االشجراز الؾّػ لاهٍهُ الجُ ثجم
يػاف معهّة ثابػي لٌّم، وثموع اثمال الوصاِا 

 
ومن ا

 
والمعهُ ا

 
ِع مٍظفُ العولة ـُ زٌِم المّػي ا

 
غلَ ا

ماهوٌم لصّ
 
جٌم با م ـُ الؾام الفػية او بؼاوٌِم طالل ـجػة اغجكالٌم هجّرة الهنار الؾلًة مػـػ ن ظًٌٍر

داء امجصاهجٌم ، شّح ثؾببت ـُ موع 
 
هبػ اؿباب موع الًالب من الجمنّن من ا

 
 ٣5الوّابة، ـجػع ًَ ا

داء امجصاهجٌم بوؾبة 
 
 % من ازمالُ اؿباب الموع.٢5يالب من ا

 داء امجصاهجٌم
 
بالجػوت ـُ  شلت إدارة اربع زامػات ممػِة ـُ المػثبة الداهّة الؿباب موع الًالب من ا

اهٌاء االزػاءات بعاًل من الجؾٌّو والػٍن ـُ اهٌاء االزػاءات والصفاظ غلَ مؾجكبو الًالب الجػلّمُ إي 
 ٍؿًا اشجّايًّا او ثوفّغا لػكٍبة.هان مصب

هبػ الرامػات الجُ ظٌػت ـُ ًغا االهجٌاك ِلٌّا زامػة االؿنوعرِة خم  توبالجػثّب هاه
 
ػ ًَ ا زامػة االًز

طّػًا معِوة الدكاـة والػلٍمالمومٍرة و
 
من شّح اؿجظػاج قٌادة الكّع وزعول االمجصاهات وموع ارؿال  ا

 لران امجصاهات وموع اؿجكبال الًالب الداء امجصاهي بالرامػة.
 % من ازمالُ اؿباب الموع.٤٠شالة بوؾبة  ٠٦وبلؾت شاالت الجػوت إلُ 

 ٌم بؾبب دواغُ اموّة ، وًٍ الؾبب الغي وزاء الجػوت ـُ هكو الًالب المصبٍؿّن الداء امجصاهج
ؾجظعم موغ االشعاث الؾّاؿّىة بػع  ـُ ثكػِػ وزارة العاطلّة/ مملصة الؾرٍن بجػؼر  ٤١٠٣ٍِلٍّ  ٣ُِ

هكو المجٌمّن الَ اداء امجصاهجٌم او الَ شوٍر الرلؾات دون ابعاء اي اؿباب ثفمّلّة ودون وزٍد 
ثػػض مؾجكبو الًالب للظًػ ومن زاهب اطػ اؿجمػار ثمعِع رلابة غلَ لصة ًغا الكػار الغي  ِؤدي الُ 

وبلؼ شاالت الجػوت بجكػِػ ثػؼر هكو ـجػة شبؾٌم بػعم غػهٌم غلَ الكواء ـُ المٍاغّع المصعد ، 
 % من ازمالُ اؿباب الموع.٠٢شالة بوؾبة  ٠٠الًالب إلُ 

 من ٠٣شاالت بوؾبة  ٠١ُ وبلؼ غعد شاالت الموع من إداء االمجصاهات بؾبب ثػوت إدارة الؾرن إل %
 .% من اؿباب الموع٢شاالت بوؾبة  ٢، وبلؾت شاالت الجوػت من الؾام الفػية إلُ اؿباب الموع 

رىصٌغ حبالد يُغ انطالة يٍ اداء االيزحبَبد وفمبً نهجبيؼخ (1  
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  اسًبء انطالة انًًُىػٍٍ يٍ اداء ايزحبَبرهى و سجت انًُغ و اسى انجبيؼخ (2

 الجامعة التابع لها المنع من أداء االمتحاناتسبب  االسم #

 السالب اكاديمية النقل بتعزر التعنت تهامي بكر ابو محمد 5
 االزهر النقل بتعزر التعنت  عزمي عمرو 5
 االزهر النقل بتعزر التعنت  السنباطي اشرف 1
 االزهر النقل بتعزر التعنت  الحميد عبد مسعود هللا عبد 2
 االزهر النقل بتعزر التعنت  زيد ابو ابراهيم 3
 االزهر النقل بتعزر التعنت  سمنه ابو السيد  محمود 4
 االزهر النقل بتعزر التعنت  السيد امين احمد الرحمن عبد 2
 االزهر النقل بتعزر التعنت جعفر عبدهللا 8
 الزقازيق النقل بتعزر التعنت علي احمد علي 0

 القاهرة النقل بتعزر التعنت حبلص محمد 55
 المنصورة النقل بتعزر التعنت  بيومي عطيه الرحمن عبد 55
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء  سلطان اسامه 55
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء خيرى مصعب 51
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء سمير احمد 52
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء درويش محمد 53
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء سرحان ياسر 54
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء فريد الحسن 52
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء ربيع الرحمن عبد 58
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء  فتحي محمد 50
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء احمد محسن احمد 55
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء شمس هللا عبد 55
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء  طارق ايمن 55
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء  خميس شريف 51
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء توفيق الرحمن عبد 52
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء احمد الدين بهاء 53
 االزهر قسريا ً الطالب إختفاء  جمعه محمود 54
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خالل انعاو انذراسينهطالب  خارج إطار انقاَىٌ انقحم َحهاكاتا:  ثايُاً   
 

وما شعث للػعِع  ،ًٍ زػِمة هع اإلهؾاهّة واهجٌاك مباقػ للصق ـُ ؿالمة الرؾعالكجو طارج إيار الكاهٍن 
ـوَمن ثػغِب  ٤١٠٢ – ٤١٠٢العراؿُ  الػاممن يالب الرامػات الممػِة طالل 

 
ومن مٍت إلُ المٍت  ا

ًمال الًبُ المجػمع ومن مٍت هجّرة ايالق هار غلَ ثرمػات وثظاًػات ؿلمّة ومن مٍت هجّرة 
 
هجّرة اال

م ، هو ًغا ِػجبػ لجو طارج إيار الكاهٍن من اشنام اغعام ثفجكع لوماهات المصاهمات الػادلة  للًالب وؽًّػ
ؿّة الرمٌٍرِة بمفاثٌا الؾلًة الجوفّغِة لبو موظٍمة الػادلة المجمدلة ـُ الكواء والعاطلّة ومن لبو رائ

 والجفػِػّة والػالبّة مػًا. 
 

بؾبب ثم لجلٌم يالب   ٤٢غعد بّاهات  ولام ـػِق الػلع والجٍخّق بمػهؼ غعالة للصكٍق والصػِات بصمػ
الؾّاؿّة واإلِعلٍزّة، بًلق هاري وطػيٍش داطو الصػم الرامػُ وبمصّى الرامػة وبالجرمػات اهجماءاثٌم 

غمال  لامتالمعهّة الجُ  الجابػة لٍزارة العاطلّة والمرامّعالكٍات الفػيّة والجظاًػات الؾلمّة من لبو 
 
با

من
 
االمن اإلداري داطو الصػم الرامػُ.من و بلًرة داطو وبمصّى الرامػة ثصت شماِة لٍات اال  

 

  الجُ ثمت بصق الًالب :الًالب الكجلَ ، وِؾبكٌا غػض لبػن شاالت الكجو المجوٍغة بّاهات  وهػػض

 بنلّة الػالج الًبّػُ زامػة الكاًػة  اهؽ همال المٌعي الًالب 
خػ برػاشي  ٤١٠٢-٢-٠٦ثٍـُ بالمؾجففَ ٍِم 

 
الجَ هجرت غن االغجعاء الغى شعث غلّي من اـػاد ، )مجا

 .الكاًػةداطو شػم زامػة زػت الفٌػ الماهَ الجُ قجباهات االاخواء  (االمن االدارى برامػة الكاًػة
 

ـالقة ثصجٍي وللوّابة بصاـظة مؾجوعات  ٤٢/٢بجارِض مصامُ مػهؼ غعالة للصكٍق والصػِات ) ولع ثكعم 
من اإلدارى غلَ يالب زامػة الكاًػة بجارِض 

 
-مؾجظعمّن  ٠0/٢غلَ مكايع ـّعٍِ ولٍر ثٍهس اغجعاء اال

من اإلدارى الغِن لامٍا 
 
ـػاد اال

 
هٌا ثٍهس ا

 
هؽ المٌعى و الفٍم والمًاوى ،هما ا

 
باالغجعاء غلَ الًالب ا

 (ثؾببٍا ـَ وـاثي
 

 بالفػلة الػابػة بنلّة الٌوعؿة زامػة غّن قمؽاؿالم لالح غًّجٍ   الًالب 
   ٤١٠٢ - ٢ -٤١ثٍـَ ٍِم و ٤١٠٢-٢-٠0اطجفُ ٍِم 

 :٤٠١٢وٍِزع رواِجّن ـُ ثلم الصادخة الجُ ثػع االبػز طالل قٌػ ماٍِ 
يبكًا لػواِة زمّلي ـُ لروة االمجصاهات ومؾؤول اؿػة المّعان وممدو الصػهات الًالبّة وزامػة  االولَ:

 . ٣غّن قمؽ ورواِة ده جٍر/ مصمع شؾن ؿلّمان غوٍ ًّئة الجعرِؽ وثفػِؼ هامّػا المػالبة بباب 
لٍا غوي باللروة ولالي

 
لي هصن من  )ان الًالب الكجّو شوػ االمجصان وشوػ ـػدِن مرٌٍلّن الٌٍِة ؿا

قؤون الًلبة ، وبفػِى الفّعٍِ ثم اخبات طػوزي من الباب وثػكبي ـػدِن ـُ ذي معهُ خم بعؤا مالشكة 
 الًالب خم اطجفائي خم ظٌٍرى لجّاًل بػع ٍِم(

 

 لٍزارة العاطلّة: والػواِة االطػى 
 )اهي لجو اخواء معاًمة منان اطجبائي بمصػاء الجرمع الظامؽ بؾبب اثٌامي بكجو الوابى وائو ياشٍن        
 "بواء غلَ ثصػِات االمن الٍيوُ" ولجو اخواء المًاردة(        
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  برامػة االؿنوعرِةالًالب غمػ الفػِؿ الًلب 
غلَ ِع لٍات قػيّة داطو الصػم  ثم اؿجٌعاـيو ٤١٠٢-٠١-٠٢والػة الجصام زامػة االؿنوعرِة ـُ 

الرامػُ ، وزاء ـُ الجكػِػ الًبُ )الابجي بًلق طػيٍش مباقػ  ـُ الٍزي ؿبب اهفرار ـُ بمكلجَ الػّن 
ٍع   .بالمؾجففَودماء غلَ الػئي وقبي هؾػ ـُ الرمرمة( غلَ اخارى دطو ـُ ؽّبٍبي وثٍـَ بػع اؿب

 

صػم الرامػُ غلَ مرمٍغة من الًلبة ، وثم ثٍزّي اثٌام وـُ ثلم الٍالػة ثم الكبن ثػؾفًّا من داطو ال
 لٌم بكجو زمّلٌم ـُ اؿجمػار لمؾلؾو االهجٌاهات من لبو ازٌؼة العولة.

 

  شعاث اؿجاد العـاع الرٍي ٍِم لجلَ يالب  ٠١ؿكٍط
 
 ٤١٠٢-٤-9ـُ ا

 ٤١٠٤-٤-٠بٍرؿػّع الجُ شعخت ـُ  اؿجادوالجُ ثػع خاهُ هارخة هػوِة لمفرُ النٍرة الممػِة بػع هارخة 
.لجو بّن يالب وطػزّن 5٢وؿكى ـٌّا   

وذلم هجّرة ؿؤ ثوظّم من اإلدارة الػؾنػِة الؿجاد العـاع الرٍي وثػؾؿ من لٍات االمن الفػيّة ـُ 
، ادي ذلم لبو واخواء المبارة الممػِةاؿجظعام الكٍة المفػية بمٍرة ؽّػ مبػرة مع زماًّػ مفرػُ النٍرة 

ٍط هصاِا من الُكمػ والبالؾّن ، يالب وطػزّن.لؾك  
 
 
 

٤١٠٢- ٤١٠٢العراؿُ  الػامطالل )طارج إيار الكاهٍن( بّاهات الًالب الكجلَ   
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