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: ضؤ١ٜ ايه١ًٝ 

.  ؼكٝل ايطٜاز٠ ايتع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ اـس١َٝ يف مجٝع اجملاالت ايصٝسي١ٝ قًًٝا ٚإقًًُٝٝا 
: ضغاي١ ايه١ًٝ 

 خس١َ اجملتُع يتدطٜر ٚداَع١ املٓصٛض٠ باالضتكا٤ ٚايتطٜٛط املػتُط يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ - تًتعّ ن١ًٝ ايصٝسي١ 
 .صٝازي١ َتُٝعٜٔ يتًب١ٝ استٝادات غٛم ايعٌُ احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚباسجني ع٢ً َػت٣ٛ تٓاؾػٞ يف إطاض املعاٜري األنازمي١ٝ ٚايكِٝ اجملتُع١ٝ

: ايػاٜات ايٓٗا١ٝ٥ يًه١ًٝ 
. ايتطٜٛط املػتُط يًتعًِٝ ٚايتعًِ  .1
 .اإلضتكا٤ مبػت٣ٛ ايسضاغات ايعًٝا ٚضؾع نؿا٠٤ ايبشح ايعًُٞ  .2

 .تععِٝ االغتؿاز٠ َٔ املؿاضن١ اجملتُع١ٝ  .3

 .ْؿط ثكاؾ١ اؾٛز٠ ٚتطٜٛط األزا٤ األنازميٞ  .4

. ايتشػني املػتُط يٓعاّ ازاض٠ اؾٛز٠  .5

 
: ايطؤ١ٜ املػتكب١ًٝ يكطاع ايسضاغات ايعًٝا 

. االْتكاٍ مبذاٍ املعطؾ١ يف ايسضاغات ايعًٝا مبا خيسّ األٖساف اإلمنا١ٝ٥ ٚايتك١ٝٓ يًُذتُع  .1
 .تُٓٝط األزا٤ املعطيف يف فاٍ ايسضاغات ايعًٝا مبا ٜتال٥ِ َع َػتٜٛات اؾٛز٠ ايعامل١ٝ  .2

 .ؼسٜح قسضات ايباسجني ع٢ً  إْتاز ْٚؿط أعاخ شات َػت٣ٛ ع٢ًُ َتُٝع  .3

ضبط ايسضاغات ايعًٝا مبؤغػات َتُٝع٠ باؾاَعات ايعامل١ٝ مبا ٜػُض بإجياز عالقات ؾطان١ عج١ٝ ٚع١ًُٝ طبكًا التؿاقٝات َٛقع١ بني  .4
 .اؾاَعات أٚ  بطٚتٛنٍٛ تعإٚ 

 .ايعٌُ ع٢ً ؼكٝل ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ مبا ميهٔ َٔ ت١ُٝٓ ايهٛازض ايبشج١ٝ ايططٚض١ٜ يكٝاز٠ بطاَر ايت١ُٝٓ ايع١ًُٝ باؾاَع١ ٚاجملتُع  .5
 .االغتؿاز٠ َٔ خربات ايتك١ٝٓ ٚثكاؾ١ االتصاالت مبا خيسّ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ .6

 .االعرتاف بايسضدات ايع١ًُٝ ٚاألنازمي١ٝ املتاس١ ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ  .7

 .ضبط قطاع ايسضاغات ايعًٝا بايجكاؾ١ ايع١ًُٝ يًُذتُع َٚؤغػات٘ ايع١ًُٝ املدتًؿ١  .8
 .االْتكاٍ بطالب ايسضاغات ايعًٝا ٚايباسجني َٔ ايطؤ١ٜ احملسٚز٠ إىل فاٍ أٚغع ٜتُتع باملط١ْٚ ٚاؿطن١ مبا ٜتٝض ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًباسجني  .9

. ٚضع بطاَر ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ يف إطاض ْعاّ تكِٝٝ األزا٤ ٚتٛنٝس اؾٛز٠ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  .10
 
 
 



 

 
  

 

 

 

 -2-  

 

( 2014 )ن١ًٝ ايصٝسي١ داَع١ املٓصٛض٠بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠  - يسضاغات ايعًٝابطاَر اال٥ش١ 
 2017ٚاملعسي١ عاّ 

 :ايعًٝا اآلت١ٝ ايع١ًُٝ  بٓا٤ً ع٢ً طًب فًؼ ن١ًٝ ايصٝسي١ ايسبًَٛات ٚايسضداتاملٓصٛض٠متٓض داَع١ : ص1طَاز٠ 
:  ؾ٢ ايتدصصات ايتاي١ٝزبًّٛ ايسضاغات ايعًٝاأٚاًل 

 .ايصٝسي١ االنًٝٓٝه١ٝ .1

 .ايتهٓٛيٛدٝا ايصٝسي١ٝ .2

 .َػتشططات ايتذٌُٝ .3

 .ايتسا٣ٚ باآلعؿاب .4

 .ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ .5

 .ايػُّٛ ٚ ايتشًٌٝ ايهُٝٝا٢٥ ايؿطع٢ .6

 .املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚ املٓاع١ .7

 .نُٝٝا٤ ايصٓاعات ايصٝسي١ٝ .8

 .تصُِٝ األز١ٜٚ  .9

 .ضقاب١ اؾٛز٠ ٚايتشًٌٝ ايسٚا٢٥ .10

  ايتػص١ٜ اإلنًٝٓٝه١ٝ- 11          
 ؾ٢ ايتدصصات ٠ٟايصٝسٍايعًّٛ  يفزضد١ املادػتري ثاًْٝا 

: ايتاي١ٝ
ايصٝسالْٝات .1
. ايعكاقري. 2
. األز١ٜٚ ٚ ايػُّٛ. 3
. املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١. 4
. ايهُٝٝا٤ ايعط١ٜٛ ايصٝسي١ٝ. 5
. ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايصٝسي١ٝ. 6
. ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥. 7
. ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ . 8
 .ايصٝسي١ االنًٝٓٝه١ٝ. 9

 
 

 

 ؾ٢ ايتدصصات ٠ٟايصٝسٍايعًّٛ  يفزضد١ زنتٛض ايؿًػؿ١ ثايجًا 
: ايتاي١ٝ

ايصٝسالْٝات .1
. ايعكاقري. 2
. األز١ٜٚ ٚ ايػُّٛ. 3
. املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١. 4
. ايهُٝٝا٤ ايعط١ٜٛ ايصٝسي١ٝ. 5
. ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايصٝسي١ٝ. 6
. ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥. 7
. ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ . 8
 .ايصٝسي١ االنًٝٓٝه١ٝ . 9

 

:  ؾ٢ املادػتري امل٢ٓٗ ضابعا
بايًػتني )املٓاع١ ٚايطب ايتذسز٣ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ - 1

. (اإلجنًٝع١ٜ ٚايؿطْػ١ٝ 
. زنتٛض ايصٝسي٘ ؾ٢ ايصٝسي٘ االنًٝٓهٝ٘- 2
 ايطقاب١ ايٓٛع١ٝ ٚايتشًٌٝ ايسٚا٥ٞ- 3
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جملًؼ اؾاَع١ بٓا٤ً ع٢ً طًب فًؼ ن١ًٝ ايصٝسي١ املٛاؾك١ ع٢ً إغتشساخ زبًَٛات ٚزضدات ع١ًُٝ  أٚ ١َٝٓٗ دسٜس٠  ؾ٢ : ص2طَاز٠ 
طبكًا  أٚ ؼٌٜٛ أ٣ َٔ ايرباَر اىل بطاَر خاص١ شات ال٥ش١ إزاض١ٜ َٚاي١ٝ َٓؿص١ً   ايصٝسي١ ؾ٢ فاٍؽصصات دسٜس٠ 

 .الستٝادات غٛم ايعٌُ

 
 

 : ايعاّ ايسضاغٞ: ص3طَاز٠ 

تتأيـ ايػ١ٓ ايسضاغ١ٝ َٔ ؾصًني زضاغٝني ٚايؿصٌ ايسضاغٞ َست٘ مخػ١ عؿط أغبٛعًا تؿٌُ اإلَتشاْات باالضاؾ١ اىل ؾصٌ 
.    زضاغ٢ صٝؿ٢

.  ٜٚبسأ ايؿصٌ ايسضاغٞ األٍٚ ٚ ايؿصٌ ايسضاغٞ ايجاْٞ  طبكا ملٛاعٝس  حيسزٖا فًؼ ايه١ًٝ ؾُٝع بطاَر ايسضاغات ايعًٝا

: ايتكسّ يًكٝسَٛاعٝس ٚ اإلعالٕ عٔ ايسضاغ١ص:4طَاز٠ 

.  ٜتِ ؼسٜس اؿس األز٢ْ يعسز طالب بطاَر ايسضاغات ايعًٝا غًٜٓٛا مبعطؾ١ فًؼ ايه١ًٝ ٚؾكًا الستٝادات األقػاّ ايع١ًُٝ

 .طبكا ملٛاعٝس  حيسزٖا فًؼ ايه١ًٝإلزاض٠ ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ٚايسضدات ايع١ًُٝ  يًسبًّٛ االيتشامتكسّ طًبات 

: ايتػذٌٝ /  ايكٝسؾطٚط: ص5طَاز٠ 
  : اآلت١ٝاملتطًبات اغتٝؿا٤ ٜتِ قٝس ايطايب بعس -1

 ص33ط، ص26ط، ص22طايـؿـطٚط اـاصـ١ بايكٝـس ٚايتػذٝـٌ بايسبًّٛ ٚايسضدـات ايعًُٝـ١ ايعًٝـا طبكــًا يًُـٛاز  (1)

 .       َٔ ٖصٙ ايال٥ش١

 .إٔ ٜهٕٛ َكًُٝا َععِ ايٛقت ظُٗٛض١ٜ َصط ايعطب١ٝ طٛاٍ املس٠ ايكا١ْْٝٛ يًتػذٌٝ (2)

.  مبًـ ايتكسّ يًسضاغات ايعًٝااملػتٓسات املطًٛب١ اغتٝؿا٤  (3)
 .يًسضاغ١ ملس٠ َٜٛني ع٢ً األقٌ أغبٛعًٝا ايتؿطؽَٛاؾك١ د١ٗ ايعٌُ ع٢ً  (4)

 .ؼسٜس َهإ إدطا٤ ايتذاضب املع١ًُٝ يطالب املادػتري ٚايسنتٛضاٙ ع٢ً ايكٝس َع َٛاؾك١ فًؼ ايكػِ املدتص (5)

 . شات ايٛقت أنجط َٔ زبًّٛ أٚ زضد١ ع١ًُٝ عًٝا يفيف  يطايب ايسضاغات ايعًٝا إٔ ٜكٝسال جيٛظ - 2

ايكٛاعس ايعا١َ يًكٝس ٚايتػذٌٝ 
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:  ايتػذٌٝ /إٜكاف ايكٝس: ص6طَاز٠ 
  تػذٌٝ ايطايب يف /  قٝس ٚقـؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚ  فًؼ ايكػِ املدتص اقرتاح جيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ً ع٢ً -1

 عس  ٚساالت أخط٣ تكبًٗا ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٜٚعتُسٖا فًؼ ايه١ًٝٚاآلداظات ايٛدٛب١ٝساالت ايتذٓٝس ٚاملطض 
 غٓٛات زضاغ١ٝ يرباَر املادػتري ٚايسنتٛضاٙ طبكًا يًكٛاعس املتبع١ بال٥ش١ 4أقصٞ عاَني زضاغٝني يرباَر ايسبًَٛات ٚسس أقص٢ 

. ايسضاغات ايعًٝا ظاَع١ املٓصٛض٠ 
. ٚ ٜػسز عٓٗا ضغّٛ زضاغ١ٝ  املٓصٛص عًٝٗا بايربْاَر ٠ ضُٔ املسٚقـ ايكٝس أٚ ايتػذٌٝغب َس٠ ت ال تض-2

: ايتػذٌٝ/ إيػا٤ ايكٝس: ص7طَاز٠ 
 تػذٌٝ ايطايب طبكًا  أٚ  ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ إيػا٤ قٝس اقرتاح فًؼ ايكػِ املدتص ٚجيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ً ع٢ً

.  َٔ ٖصٙ ايال٥ش١ص38ط، ص31ط، ص24طيًُٛاز 

إعاز٠ ايكٝس  : ص8طَاز٠ 
 عٓس ظٚاٍ غببؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ املٛاؾك١ ع٢ً إعاز٠ ايكٝس ٚ فًؼ ايكػِ اقرتاح جيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ً ع٢ً -1

 ٜٚطاع٢ إٔ تطبل عًٝ٘ ايكٛاعس ٚايؿطٚط اـاص١ بايكٝس يهٌ زضد١ ٠بٗصٙ ايال٥ضص 38ط، ص31ط، ص24ط، ص7طاملٛاز   يف٥٘إيػا
ص.  5طاملصنٛض٠ باملاز٠ ٚع١ًُٝ 

ُٜعؿٞ اقرتاح فًؼ ايكػِ املدتص ٚ جيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ً ع٢ً-2  أعٝس قٝسٙ ايصٟايطايب   ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ إٔ 
ٚبؿطط تطابل عسز غاعات ايتسضٜؼ ٚاحملتٟٛ ايعًُٞ  غٓٛات ثالخ ع٢ً جناس٘ ؾٝٗا أنجط َٔ ٣ضِٜقطضات إشا مل املَٔ بعض 

. ع٢ً األقٌ % 75بٓػب١ 
 

 

  :ايعًُٞاملكطضات ايسضاغ١ٝ ٚقتٛاٖا : ص9طاز٠ ّ
.  ْعاّ ايػاعات املعتُس٠ايال٥ش١ تتبع -1
. نٌ بطْاَر تٛظع املكطضات ايسضاغ١ٝ ع٢ً ايؿصٍٛ ايسضاغ١ٝ نُا ٖٛ َبني يف - 2
 زٕٚ اإلخالٍ بعس َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ %  25بٓػب١ ال تتذاٚظ   املكطضات ايسضاغ١ٝ  ؼسٜحاؿل يفاملدتص جملًؼ ايكػِ - 3

 َٔ ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚاعتُازٖا تٛصٝؿٗا  املدتص١ تتٛىل فايؼ األقػاّٚ. ايػاعات املكطض٠ يهٌ بطْاَرب
 .ٚفًؼ ايه١ًٝ

:  يًُكطضاتايهٛزٟايٓعاّ : ص10طَاز٠ 
:  أضقاّثالث١ َٔ نٛزٟ تصٓـ َكطضات ايسضاغات ايعًٝا إىل ثالخ َػتٜٛات بإتباع ْعاّ -1

 .ٚتسضؽ يطالب ايسبًّٛ (100نٛز )َكطضات - 1  
. الب املادػتريـــــٚتسضؽ يط (200نٛز )َكطضات - 2  
. ايسنتٛضاٙٚتسضؽ يطالب  (300نٛز )َكطضات - 3  
 اآلساز  خاْيت ًٜٝ٘ ضقِ املكطض يفامل٦ات خا١ْ  يفثِ َػت٣ٛ ايربْاَر  ٜ٘  يًكػِ ايساٍ عٌنٛز بٛضع املكطضات املتدصص١ تهٛز -2

 : ع٢ً ايٓشٛ ايتاىلٚايعؿطات

  قٛاعس خاص١ باملكطضات ايسضاغ١ٝ



 

 
  

 

 

 

 -5-  

 

( 2014 )ن١ًٝ ايصٝسي١ داَع١ املٓصٛض٠بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠  - يسضاغات ايعًٝابطاَر اال٥ش١ 
 2017ٚاملعسي١ عاّ 

نٛز األقػاّ َٚكطضات ايرباَر 

ايكػِ ّ 
نٛز 

ايكػِ 
نٛز ايرباَر 

ايسنتٛضاٙ املادػتري ايسبًّٛ 
 PT PTD-100 PTM-200 PTP-300ايصٝسالْٝات  1

 PG PGD-100 PGM-200 PGP-300ايعكاقري  2

 PP PPD-100 PPM-200 PPP-300املُاضغ١ ايصٝسي١ٝ  3

 PH PHD-100 PHM-200 PHP-300األز١ٜٚ  ٚايػُّٛ  4

 PM PMD-100 PMM-200 PMP-300املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١  5

 PO POD-100 POM-200 POP-300ايهُٝٝا٤ ايعط١ٜٛ ايصٝسي١ٝ  6

 PA PAD-100 PAM-200 PAP-300ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايصٝسي١ٝ  7

 PD PDD-100 PDM-200 PDP-300ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥  8

 PB PBD-100 PBM-200 PBP-300ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ  9

 GC GCD-100 GCM-200 GCP-300ن١ًٝ ايصٝسي١  11

 MH MHD-100 MHM-200 MHP-300ن١ًٝ ايطب  10

 ًٜٝ٘ ضقِ امل٦ات خا١ْ  يفثِ َػت٣ٛ ايربْاَر ص GC طايهٛز َٔ َتطًبات ايه١ًٝ يطالب املادػتري بٛضع املكطضات ايعا١َ تهٛز -3
.   ٚايعؿطاتاآلساز  خاْيتاملكطض يف

 .يطالب املادػتري  ص100ط َٚكطضات نٛز ايسنتٛضاٙيطالب  ص200ط جيٛظ تسضٜؼ بعض َكطضات نٛز -4
 Elective Course   ٚنصيو املكطض االختٝاضٟ  GP  باالختصاض Graduation Project ٜؿاض إىل َؿطٚع ايتدطز -5

. ECباالختصاض 

: ايػاعات املعتُس٠: ص11طَاز٠ 
 تسضٜب  أٜٚٔ اغبٛعٝاغاعت أٚ تسضٜب َعًُٞ َست٘ ٚاسس٠ غاع١َستٗا أغبٛعًٝا تعازٍ قاضط٠ ْعط١ٜ   ايػاع١ املعتُس٠-1

 . أٚ َؿطٚع ؽطز َست٘ ثالث٘ غاعات اغبٛعٝا اغبٛعٝا غاعاتثالث١  َٝساْٞ َست٘ ٚإنًٝٓٝهٞ أ
.   بصطف ايٓعط عٔ عسز غاعاتٗا املعتُس٠ زضد١ 100 نٌ َاز٠  خيصص يتكِٝٝ-2
. ٚ ظَٔ االَتشإ ايعًُٞ غاعتني غاعتني ٜرتاٚح  ظَٔ االَتشإ ايٓعطٟ يهٌ َكطض -3

: َعازي١ املكطضات: ص12طَاز٠ 
 عسز َٔ ايػاعات املعتُس٠  استػاب ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚ فًؼ ايكػِ املدتص َٛاؾك١جيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ً ع٢ً 

 غٓٛات ايجالخ  َٔ اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات ٚايٓذاح ؾٝٗا خالٍ اعرتف ب٘امل نًٝات  ايصٝسي١ بإسس٣قطضات غبل يًطايب زضاغتٗا مل
. ع٢ً األقٌ يًُشتٟٛ ايعًُٞ% 75بأسس بطاَر ايسضاغات ايعًٝا بؿطط تطابل عسز غاعات املكطض  املعتُس٠  ٚ ْػب١ ايػابك١ يكٝسٙ 

: تػذٌٝ املكطضات: ص13طَاز٠ 
. ايسضاغٞ َٔ بس٤ ايؿصٌ ايجاْٞايربْاَر قبٌ ْٗا١ٜ األغبٛع بملكطضات ايسضاغ١ٝ ا ٜػذٌ ايطايب -1
 ٚع٢ً ايطايب َطاعا٠ تػذٌٝ عسز ايسضاغٞ َكطض قبٌ ْٗا١ٜ األغبٛع ايطابع َٔ بسا١ٜ ايؿصٌ أٟ سصف أٚ  جيٛظ يًطايب إضاؾ١-2

  .(عٓس ايتػذٌٝ يًُط٠ األٚىل)ايسضاغٞ ايؿصٌ   ايػاعات املططٚس١ يفثًجٜٞكٌ فُٛع غاعاتٗا املعتُس٠ عٔ  َٔ املكطضات ال
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خالٍ ثالث١ أغابٝع َٔ بسا١ٜ ايسضاغ١ َع ضز املكابٌ املازٟ يًدسَات ايتع١ًُٝٝ  زضاغَٞكطض   َٔ أٟباالْػشاب ٜػُض يًطايب -3
ٚؾكًا يعسز ايػاعات املعتُس٠ يًُاز٠ ٚمبا ال خيٌ باؿس األز٢ْ يًػاعات املعتُس٠ املطًٛب ايتػذٌٝ ؾٝٗا ٚيف ساي١ االْػشاب 
يف ْٗا١ٜ االغبٛع ايجأَ يًسضاغ١ نشس أقص٢ ال جيٛظ ضز أٟ َبايؼ َاي١ٝ غسزٖا ايطايب ْعري اـسَات ايتع١ًُٝٝ ٚال ؼتػب 

ص. Wطٜٚطَع يًسضد١ عطف ٜٚعترب َٓػشب  GPAَتٛغط ْكاط ايسضدات ايػاعات املعتُس٠ هلصا املكطض يف  
ُُٜٓض -4 أع٢ً  استػابٜٚتِ .  غبل ي٘ ايٓذاح ؾٝ٘ بػطض ؼػني ايتكسٜط ضغب ؾٝ٘ أَٚكطض أٟ  إلعاز٠ ايتػذٌٝ يف٠يطايب ؾطصا 

طبكًا يٓعاّ ايػاعات CGPA ايرتانُٞسػاب َتٛغط  ْكاط ايسضدات  اَتشاْات ٖصا املكطض يف  سصٌ عًٝٗا يف٠زضز
. املعتُس٠ 

  ع٢ً األقٌ يًُكطضات ايٓعط١ٜ %75 مل حيكل ْػب١ سطٛض ايسضاغٞ َاَكطض يٌ َٔ زخٍٛ االَتشإ ايٓٗا٥ٞ  ايطايب حيطّ -5
فًؼ َٛاؾك١  ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚٚ فًؼ ايكػِ املدتص اقرتاح املاز٠ َع أغتاش ٜٚهٕٛ شيو بٓا٤ ع٢ً تكطٜط َٔ ٚايع١ًُٝ 

 ص.FW طٚ ٜطَع يًتكسٜط عطف ايه١ًٝ ٚخيطط ايطايب بصيو 

: االَتشاْات ْٚعاّ ايتكِٝٝ: ص14طَاز٠ 
 ٚ ايؿصٌ ايسضاغٞ ايجاْٞ  طبكا ملٛاعٝس  حيسزٖا فًؼ ايه١ًٝ ؾُٝع بطاَر ايسضاغات  األٍٚايسضاغٞ اَتشاْات ايؿصٌ  تبسأ  -1

. ايال٥ش١ٖصٙ ب ص3ط اإلخالٍ باملاز٠ ضقِ ٚزٕٚ  ايعًٝا 

زخٍٛ عسّ  ايطايب عٔ  عصض ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ قبٍٛٚ جيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح فًؼ ايكػِ املدتص -2
ٜٚؤز٣ .(I) ٜٚطَع ي٘ ب Incomplete ٍطٛاٍ ؾرت٠ ايسضاغ١ ٜٚعترب املكطض غري َهتِٚملطتني ؾكط أسس املكطضات  اَتشإ

 .ايطايب اَتشإ املكطض غري املهتٌُ ؾ٢ بسا١ٜ ايؿصٌ ايسضاغٞ ايتايٞ
َكطض ٜٚهٕٛ اؿس يٌ ايتشطٜطٟع٢ً األقٌ َٔ ايسضد١ املدصص١ يالَتشإ % 40َكطض سصٛي٘ ع٢ً أٟ  ٜؿرتط يٓذاح ايطايب يف-3

.  ي٘املدصص١ ايسضد١ إمجايَٞٔ % 60األز٢ْ يًٓذاح يف أٟ َكطض 
ظ ــضّــب ٟٚــــ يف أٟ َكطض  ضاؽٟئٖاائ  ايٓعطٟ إــٕ أزا٤ االَتضــٍٚ عــشض َكبــزٕٚ عــب بــب املتػٞــاٍــطــض اٍــ ٜعتب-4

.  ABS ـاز٠ بــٙــايـ ض يفــزٟــيًتل
سػاب َتٛغط ْكاط   زضد١ املكطض يفاستػابٜتِ  ٚ.ض املكطٖصا ٚاَتشإ ٠ساي١ ضغٛب ايطايب يف أٟ َكطض ؾعًٝ٘ إعاز٠ زضاؽ  يف-5

 . بعس ادتٝاظٙ طبكًا يٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ صGPAطايسضدات 

 َكٝاؽ ْكاط ايسضدات : ص15طَاز٠ 
. املكطض   تعطف ْكاط ايسضدات بأْٗا  ٚسس٠ ضق١ُٝ  تػتدسّ يتكِٝٝ َػت٣ٛ ؼصٌٝ ايطايب يف-1
 :ايتايٞ نُا ٖٛ َٛضض باؾسٍٚ َكطض ْكاط نٓٗا١ٜ عع٢ُ يهٌ 4 ايٓكاط بٛاقع استػاب ٜعتُس ْعاّ تكِٝٝ املكطضات ع٢ً -2
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 َكٝــــاؽ ْكــــاط ايسضدــــات

 GPA Grade Letter ايتكسٜط

Excellent 
 +A   ؾأنجط 90 4

 
 A 90 ألقٌ َٔ 85 3.67

Very Good 
 +B 85 ألقٌ 82.5 3.33

 B 82.5 ألقٌ َٔ 77.5 3
 

 -B 77.5 ألقٌ َٔ 75 2.7

Good 
 +C 75 ألقٌ َٔ 72.5 2.33

 C 72.5 ألقٌ َٔ 67.5 2
 -C 67.5 ألقٌ َٔ 65 1.7

Pass 
 +D 65 ألقٌ َٔ  62.5 1.3

 D 62.5 ألقٌ َٔ 60 1

Fail 0.00  َٔ ٌ60أق F 

Absence ـــــــ  ــــــABS 

Withdrawal Forced ـــــــ  ــــــFW 

Withdrawal ـــــــ  ــــــW 

Satisfactory ـــــــ  ــــــS 
Unsatisfactory ـــــــ  ــــــUS 

Transferred ـــــــ  ــــــT 

Incomplete ـــــــ  ــــــI 

ضغاي١ عٓس اٍٜعط٢ يًُػذٌ غاعات  ـــــــ ـــــــ
بٓذاحٖا ادتٝاظ  

ٜعط٢ يًُػذٌ غاعات 
ٖا ضغاي١ عٓس ادتٝاظاٍ

 بٓذاح
يف ايؿصٌ ايسضاغٞ َكػًَٛا ع٢ً عسز  GPA ايسضداتْكاط  َتٛغط َا حيصٌ عًٝ٘ ايطايب َٔ فُٛع: املعسٍ ايؿصًٞ- 3

 :ايتايٞايٓشٛ ايػاعات املعتُس٠ يًُكطضات  املػذ١ً يًطايب يف ٖصا ايؿصٌ ٜٚتِ سػاب٘ ع٢ً 
  

  =املعسٍ ايؿصًٞ
 

 ٜٚتِ سػاب٘ ايسضاغٞ اإلمجاي١ٝ اييت سصٌ عًٝٗا ايطايب خالٍ ايربْاَر CGPAَتٛغط ْكاط ايسضدات : املعسٍ ايرتانُٞ- 4
 :ايتايٞايٓشٛ ع٢ً 

  =   املعسٍ ايرتانُٞ
 

 املكطضات اييت مت ْكاط استػابْكاط بُٝٓا ٜتِ اٍ ضُٔ َتٛغط استػابٗاٜتِ  املكطضات اييت مت إعؿا٤ ايطايب َٓٗا ال- 5
ْكاط اٍٜٚعترب َتٛغط . ايؿٗاز٠ ع٢ً ضقُني عؿطٜني ٖٚٛ غري قابٌ يًطؾع ْكاط املسٕٚ يفاٍٚحيت٣ٛ َتٛغط . َعازيتٗا
 .ص2.00ط يًه١ًٝ ايطمسٞ

 ] عسز ايػاعات املعتُس٠ اـاص١ بxْ٘كاط نٌ َكطض [فُٛع 

 فُٛع ايػاعات املػذ١ً يف ايؿصٌ ايسضاغ٢ 

إمجايٞ عسز ايػاعات ايه١ًٝ يًربْاَر  
 

إمجايٞ ايٓكاط ايؿص١ًٝ  
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ؾصٌ  أٟ  يفص2.00ط أقٌ َٔ صGPAط ع٢ً َتٛغط ْكاط  ايطايبعٓس سصٍٛيطايب ايسبًّٛ  ٜتِ تٛدٝ٘ إْصاض أنازميٞ - 6
 ع٢ً األقٌ خالٍ ؾصًني زضاغٝني ٜٚتِ ص2.00ط إىل CGPA ايرتانُْٞكاط اٍ ٚع٢ً ايطايب إٔ حيػٔ َٔ َتٛغط زضاغٞ

. ملسٙ ثالث١ ؾصٍٛ َتتايٝ٘ص1.00طؾصً٘ َٔ ايربْاَر عٓس سصٛي٘ ع٢ً َتٛغط ْكاط زضدات أقٌ َٔ 
 أٟ  يفص2.00ط أقٌ َٔ صGPAطع٢ً َتٛغط ْكاط ٙ عٓس سصٍٛيطايب املادػتري ٚايسنتٛضاٙ   ٜتِ تٛدٝ٘ إْصاض أنازميٞ - 7

 تؿهٌٝ ؾ١ٓ ظٚال جيٛ ع٢ً األقٌ ص2.00ط إىل CGPA ايرتانُْٞكاط اٍ ٚع٢ً ايطايب إٔ حيػٔ َٔ َتٛغط زضاغٞؾصٌ 
. ع٢ً األقٌ ص2.00ط ٜعازٍ  CGPA ايرتانُْٞكاط املٓاقؿ١ ٚاؿهِ اإل بعس سصٛي٘ ع٢ً َتٛغط اٍ

أٚ َتٛغط ايٓكاط  صGPAطْكاط اٍَتٛغط   يفاستػابٗاٜتِ  تػتدسّ ايطَٛظ اآلت١ٝ يًسالي١ ع٢ً تكِٝٝ املكطضات اييت ال- 8
:   يًطايب صCGPA طايرتانُٞ

1  -[I] ٙأٚ بعض املتطًبات ايٓٗا٥ٞ مت ايػُاح يًطايب بتأدٌٝ االَتشإ ايصٟٜٚطَع ب٘ يًُكطض : ]غري َهتٌُ [ َٚعٓا 
.  ع٢ً  إٔ ٜعكس ي٘ االَتشإ يف بسا١ٜ ايؿصٌ ايسضاغٞ ايتايٞايالظ١َ ي٘

2 -[W] ٙاستػاب بسٕٚ باالْػشاب مت ؾٝ٘ ايػُاح يًطايب ايصٟٜٚطَع ب٘ يًُكطض : ] َػُٛح ب٘ اْػشاب[ َٚعٓا 
 .ايػاعات املعتُس٠

3 -[DFR] ٜٙٚػتدسّ يًسالي١ ع٢ً تكِٝٝ ايػاعات املعتُس٠ اـاص١ بايبشٛخ اييت ػط٣ : ]َؤدٌ َؤقتًا [ َٚعٓا
 [U] أٚ ] َٟطض[مبع٢ٓ  [S] ْٗا١ٜ ايربْاَر إىل  ٜٚتشٍٛ يفزضاغٞإلعساز ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ ٚاييت متتس ألنجط َٔ ؾصٌ 

 .] ٟغري َطض[مبع٢ٓ 
 األنازميٞاإلضؾاز  : ص16طَاز٠ 

ف  املؿطٜٚكّٛ بايه١ًٝ زضاغت٘خالٍ ٙ حيسز فًؼ ايكػِ يهٌ طايب َطؾسًا أنازميًٝا َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ملتابعت٘ ٚتٛدٝ٘
. بسٚض املطؾس األنازميٞ اٙزنتٛضاٍٚأاملادػتري ايط٥ٝػٞ  ع٢ً طايب 

 

 

  اإلؾطاف ع٢ً ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ : ص17طَاز٠ 
 ايطغاي١ ايع١ًُٝ َػ٦ٛي١ٝ فًؼ ايكػِ املدتص  ٚتٓذع عًًُٝا ٚؾًٓٝا ؼت  َػ٦ٛي١ٝ ؾ١ٓ اإلؾطاف  ٚجيب  تكسِٜ ايسعِ ايعًُٞ ٚايؿين 

 : ناآلتٞتؿهٌٝ ؾ١ٓ اإلؾطافٜٚتِ  ٚاإلزاضٟ يًباسح إلجناظٖا

ٚيًُذًؼ إٔ .  (َؿطف ض٥ٝػٞ)أغتاشا ٜؿطف ع٢ً ايطغاي١  فًؼ ايكػِ املدتص اقرتاحٜعني فًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ً ع٢ً  -1
  .األغاتص٠ املػاعسٜٔ ٜعٗس باإلؾطاف ع٢ً ايطغاي١ ألسس 

 .ٚجيٛظ َؿاضن١ املسضغني عس أقص٢ ٚاسس بصات ايتدصصاألغاتص٠ أٚ األغاتص٠ املػاعسٜٔ جيٛظ إٔ ٜتعسز املؿطؾٕٛ َٔ  -2

 .جيٛظ إٔ ٜٓطِ إىل ؾ١ٓ اإلؾطاف عطٛ َٔ اـاضز َٔ ش٣ٚ اـرب٠ يف ايتدصص ايص٣ تٓت٢ُ إيٝ٘ ايطغاي١ -3

ٚؾ٢ ساي١ اإلؾطاف املؿرتى ال تعٜس ؾ١ٓ اإلؾطاف عٔ ثالث١ أعطا٤ يطغا٥ٌ املادػتري ٚ أضبع١ يطغا٥ٌ ايسنتٛضاٙ  -4
 .حيػب املؿطف األدٓيب ضُٔ األضبع١

 ًاتكطٜطايعطٛ ٌٜكسّ إىل د١ٗ خاضز اؾاَع١ قبٌ َط٢ عاّ َٔ تاضٜذ ايتػذٌٝ   فأسس أعطا٤ ؾ١ٓ اإلؾطاعٓس إعاض٠  -5
طبكًا يكٛاعس اإلؾطاف بايكػِ عٓس ايططٚض٠ طبكًا يال٥ش١ َٔ حيٌ قً٘ فًؼ ايكػِ  َع تطؾٝض ٠عٔ ايطغاٍ

 ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع١ 
إىل د١ٗ خاضز اؾاَع١  بعس َط٢ عاّ أٚ أنجط َٔ تاضٜذ ايتػذٌٝ  ٜبك٢ نُؿطف َؿاضى  املؿطف ايط٥ٝػٞعٓس إعاض٠  -6

 .ٜٚؤٍٚ اإلؾطاف ايط٥ٝػٞ إىل أسس أعطا٤ ؾ١ٓ اإلؾطاف ايكا٥ُني ع٢ً ضأؽ ايعٌُ

 
 

  قٛاعس خاص١ بايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ
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اإلؾطاف ٚجيٛظ  ؾ١ٓ  يف أٚ أنجطظُٝع سكٛق٘ املاز١ٜ ٚاألزب١ٝ إشا قط٢ عا٣ّ تٛفامُل فعطٛ ؾ١ٓ اإلؾطاٌٜشتؿغ  -7
.  ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخَٛاؾك١اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚتعٝني َؿطف بسٌٜ بعس جملًؼ ايه١ًٝ 

 . ست٢ ايسضد١ ايطابع١ ْػبا أٚ صٗطًا ال جيٛظ إٔ تطبط  بني ايطايب ٚ أسس أعطا٤ ؾ١ٓ اإلؾطاف ص١ً قطاب١  -8
 .ست٢ ايسضد١ ايطابع١ ْػبا أٚ صٗطًا ال جيٛظ إٔ تكتصط ؾ١ٓ اإلؾطاف ع٢ً عطٜٛٔ بُٝٓٗا ص١ً قطاب١  -9

جيٛظ يعطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اإلؾطاف ع٢ً أٟ عسز َٔ ضغا٥ٌ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ بايكػِ ع٢ً أال ٜعٜس ايعسز عٔ   -10
  .17/9/2014بتاضٜذ  (طبكًا  يًُعٍُٛ ب٘ بال٥ش١ ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع١ ).عؿطٕٚ تػذٝاًل َٔ اـاضز

َٛضٛع ايبشح  / عٓٛإ تػٝري  : ص18طَاز٠ 
  يٝصبض أنجط ؼسٜسًا ملٛضٛع ايبشح  ايبشح عٓٛإتػٝري  ايط٥ٝػٞبٓا٤ً ع٢ً طًب املؿطف املدتص جيٛظ جملًؼ ايكػِ  -1

طبكًا يال٥ش١ ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع١ ٚتعتُس املٛاؾك١ َٔ فًؼ ايه١ًٝ  تػريًا غري دٖٛطٟ ٖصٙ اؿاي١ ٜعترب  ٚيف
 .ٚفًؼ ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع١

ٚجيٛظ إٔ ٜتِ شيو َع أٚ  .  تػٝريا ََ دٖٛطٜا ََ ايبشح َٛضٛعتػٝري  ايط٥ٝػٞ جيٛظ جملًؼ ايكػِ بٓا٤ً ع٢ً طًب املؿطف  -2
أسس املؿطؾني بعس َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ ٚاعتُاز فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ طبكًا يال٥ش١ ايسضاغات بسٕٚ تػٝري  

 .ايعًٝا باؾاَع١ 

ايطغاي١ ايع١ًُٝ   : ص19طَاز٠ 
َٛضٛع ايطغاي١ بايكػِ ملٓاقؿ١ ع١ًٝٓ ٜكسّ ايباسح  قبٌ ايتػذٌٝ يًسضد١ ايع١ًُٝ خط١ ايبشح يف سًك١ ْكاؾ١ٝ  -1

. تطبٝك٘ ٚاملؿانٌ احملت١ًُ ٚنٝؿ١ٝ ايتػًب عًٝٗاأٖساف ايبشح َٚس٣ ٚؼسٜس 
 َٔ إعساز ايطغاي١ االْتٗا٤ بعس ايسنتٛضاٙ زضد١ املادػتري أٚايسضاغات ايعًٝا املػذٌ يًشصٍٛ ع٢ً زضد١ ٜكّٛ طايب  -2

 اغتٝؿا٤خالهلا َس٣ املؿطؾٕٛ  حيسز ًَدص ايطغاي١ ٚايٓتا٥ر ايت٢ تٛصٌ إيٝٗا ٚبعكس سًك١ ْكاؾ١ٝ ع١ًٝٓ عٔ 
.  قبٌ تكسِٜ ايطغاي١ إىل فًؼ ايكػِايطايب يًٓكط١ ايبشج١ٝ

 بعس إعسازٖا ٚت٦ٝٗتٗا اؿهِ ع٢ً ايطغاي١املٓاقؿ١ ٚ بتؿهٌٝ ؾ١ٓ اقرتاسابطًب ٜتطُٔ ٜتكسّ املؿطف ايط٥ٝػٞ  -3
: باآلتٞ متٗٝسًا يًعطض ع٢ً ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ثِ فًؼ ايه١ًٝ يًُٛاؾك١ ٜٚهٕٛ َسعًُا يًُٓاقؿ١ 

.  أسسِٖ املؿطف ايط٥ٝػٞ أعطا٤ ؾ١ٓ اإلؾطافبأغًب١َٝٛقعًا يًُٓاقؿ١ تكطٜط صالس١ٝ ايطغاي١ - 1
 . طبكًا يًتعًُٝات اـاص١ بهتاب١ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ بايه١ًَٝعس٠ْػد١ َٔ ايطغاي١ - 2
  طبكًا يًكٛاعس املعٍُٛ ْؿطيٌ   عح ٚاسسَا ٜؿٝس قبٍٛقه١ُ أٚ ف١ً ع١ًُٝ   ع٢ً األقٌ يف َٓؿٛضعح ٚاسس-3

. بٗا ظاَع١ املٓصٛض٠
اؿهِ ع٢ً ايطغاي١  املٓاقؿ١ ٚؾ١ٓ : ص20طَاز٠ 

 فًؼ ايكػِ املدتص ٚؾ١ٓ اقرتاحاؿهِ ع٢ً ايطغاي١ َٔ ثالث١ أعطا٤ بٓا٤ً ع٢ً  املٓاقؿ١ ٚ ؾهٌ ؾ١ٓ ت -1
عطٜٛٔ ٚ.  بصٛت ٚاسسعطٜٛني أٚ ايط٥ٝػٞأسسِٖ املؿطف ٜهٕٛ فًؼ ايه١ًٝ َٚٛاؾك١ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ 

أسسُٖا  ٚاملادػتري ضغا٥ٌ ٍآخطٜٔ َٔ بني األغاتص٠ أٚ األغاتص٠ املػاعسٜٔ ٜهٕٛ أسسُٖا ع٢ً األقٌ َٔ خاضز ايه١ًٝ 
 َٔ قإْٛ تٓعِٝ 153طبكًا يٓص املاز٠ (االثٓإ َٔ خاضز ايه١ًٝ  ) يطغا٥ٌ ايسنتٛضاٙ ع٢ً األقٌ َٔ خاضز اؾاَع١

 .اؾاَعات  

ال جيٛظ إٔ تطِ ؾ١ٓ املٓاقؿ١ ٚاؿهِ  عطٜٛٔ بُٝٓٗا ص١ً قطاب١ أٚ أسس األعطا٤ بٝٓ٘ ٚبني ايطايب ص١ً قطاب١  -2
 .ست٢ ايسضد١ ايطابع١ ْػبا أٚ صٗطًا

 ٚميهٔ ػسٜس تؿهٌٝ ؾٗطٜٔ طبكًا يًكٛاعس املعٍُٛ بٗا بال٥ش١ ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع١ تهٕٛ َس٠ صالس١ٝ ايًذ١ٓ  -3
 .اؿهِ َط٠ ٚاسس٠ أٚ تؿهٌ ؾ١ٓ أخط٣املٓاقؿ١ ٚؾ١ٓ 
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 .ع١ًٝٓ ٚتكسّ ايًذ١ٓ تكطٜطًا عًًُٝا مجاعًٝاآٍَاقؿ١ عٔ َس٣ صالس١ٝ ايطغاي١ يٌتكطٜطًا ؾطزًٜا ٜكسّ نٌ عطٛ  -4
 ايتعسٜالت املكرتس١ َٔ  ايطايب بإدطا٤قٝاَّا ٜؿٝس ايؿطز١ٜ ٚايتكطٜط اؾُاعٞ ٚتكاضٜط اٍ فًؼ ايكػِ ٜعتُس -5

. ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ فًؼ ايه١ًٝ متٗٝسًا يعطضٗا ع٢ً فًؼ اؾاَع١ٍ ٚضؾعٗاٚاؿهِ  ؾ١ٓ املٓاقؿ١
 .يتٛص١ٝ فًؼ ايه١ًٝ باملٓض اؾاَع١ فًؼ اعتُازتاضٜذ  ٖٛ تاضٜذ َٓض ايسضد١ ايع١ًُٝ -6

 َا ٚاغتهُاٍاؿهِ إٔ ٜعٝس ايطغاي١ إىل ايطايب يتصشٝض األخطا٤  املٓاقؿ١ ٚ  ؾ١ٓاقرتاحجملًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ً ع٢ً  -7
.  يف ساي١ ضؾض ايطغاي١تطاٙ ايًذ١ٓ َٔ ْكص أٚ تكسِٜ ضغاي١ أخط٣
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فاالت ايسضاغ١  : ص21طَاز٠ 
ٚمتٓض  ؾٗاز٠   ايتدصصات ايتاي١ٝ يسضاغات ايعًٝا يفا فًؼ ن١ًٝ ايصٝسي١ زبًّٛ اقرتاح٠ بٓا٤ً ع٢ً ملٓصٛضمتٓض داَع١ ا  ص1ططبكًا يًُاز٠ 

 . ايسبًّٛ ٚايتكسٜط ايعاّاغَِبًٝٓا ؾٝٗا 
املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١  6ايصٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ  1
ايصٝسي١ٝ  نُٝٝا٤ ايصٓاعات 7ايتهٓٛيٛدٝا ايصٝسي١ٝ  2
تصُِٝ األز١ٜٚ  8 ايتذٌُٝ تَػتشططا 3
ٚايتشًٌٝ ايسٚا٥ٞ ضقاب١ اؾٛز٠  9 باألعؿاب ٟايتساٚ 4
 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ 10ايػُّٛ ٚايتشًٌٝ ايهُٝٝا٢٥ ايؿطع٢  5

 .َاي١ٝ َٓؿص١ً إزاض١ٜ ال٥ش١             ع٢ً إٔ تهٕٛ يسب١ًَٛ ايصٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ 

ؾطٚط ايكٝس  : ص22طَاز٠ 
ص.   5طاملاز٠  َٔ زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا باإلضاؾ١ إىل ايؿطٚط ايعا١َ ايٛاضز٠ يف ٜؿرتط يكٝس ايطايب ألٟ

اٚ ايعطبٝ٘ اٚ باؾاَعات املصط١ٜ  ايصٝسي١ َٔ إسس٣ نًٝات ايصٝسي١ إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف -1
 ٚبتكسٜط عاّ دٝس ع٢ً األقٌ ٚجيٛظ قبٍٛ ايطالب ايٛاؾسٜٔ  َٔ اجملًؼ األع٢ً يًذاَعاتاعرتف ب٘االدٓبٝ٘ ٚامل

 .اؿاصًني ع٢ً تكسٜط عاّ دٝس طبكًا ملا حيسزٙ اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات غصٛص قبٍٛ ايٛاؾسٜٔ 

 .يًسضاغ١ ملس٠ َٜٛني ع٢ً األقٌ أغبٛعًٝا ايتؿطؽَٛاؾك١ د١ٗ ايعٌُ ع٢ً  -2

 .  (ايصنٛض )تأز١ٜ اـس١َ ايعػهط١ٜ أٚ اإلعؿا٤ أٚ ايتأدٌٝ َٓٗا  -3

 ْعاّ ايسضاغ١ : ص23طَاز٠ 
طبكًا يًذساٍٚ اييت ؼسزٖا إزاض٠ باالضاؾ١ اىل ؾصٌ زضاغ٢ صٝؿ٢ ؾصًني زضاغٝني عاّ َٝالزٟ  َٔ ؾرت٠ ايسضاغ١  -1

 .ايه١ًٝ

 .ؾرت٠ ايسضاغ١  خالٍ  أغبٛعًٝاَٜٛإ ع٢ً األقٌ إٔ ٜتؿطؽ ايطايب يًسضاغ١  -2

 غاع١ َعتُس٠ ، إدطا٤ َؿطٚع ؽطز يف ايؿصٌ ايسضاغٞ ايجاْٞ يف 24ٜكّٛ ايطايب بسضاغ١ َكطضات زضاغ١ٝ بٛاقع  -3
 .َٛضٛع ؼسزٙ ؾ١ٓ اإلؾطاف املعتُس٠ َٔ فًؼ ايكػِ ايعًُٞ املدتص ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚفًؼ ايه١ًٝ 

. زبًّٛيؿتض باب ايكٝس يٌ ٚاؿس األقص٢ َٔ ايطالب اؿس األز٢ْ حيسز فًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ً ع٢ً ضأ٣ فايؼ األقػاّ  -4

إيػا٤ ايكٝس  : ص24طَاز٠ 
: اؿاالت اآلت١ٝ ٜكّٛ فًؼ ايه١ًٝ بإيػا٤ قٝس طايب ايسبًّٛ يف

.  َع َطاعا٠ ؾرتات ٚقـ ايكٝس َٔ تاضٜذ قٝسٙثالخ غٓٛاتإشا مل حيصٌ ع٢ً ايسبًّٛ خالٍ  -1
.  يًربْاَرايػ١ٜٛٓ املكطض٠ غساز ايطغّٛ ايسضاغ١ٝ عسّ -2
ص . 7ط طبكًا يًُاز٠ االْػشابإشا تكسّ بطًب  -3

 

زضد١ زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا  
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فاالت ايسضاغ١  : ص25طَاز٠ 
 ٠ يفٟايصٝسٍ ايعًّٛ  زضد١ املادػتري يفن١ًٝ ايصٝسي١ فًؼ اقرتاح بٓا٤ً ع٢ً املٓصٛض٠ َٔ ايال٥ش١ متٓض داَع١  ص1ططبكًا يًُاز٠ 
 :ايتدصصات ايتاي١ٝ

 ايصٝسي١ٝ   ؼ١ًًٝٝاٍنُٝٝا٤ اٍ 6 صٝسالْٝاتاٍ 1
ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥  7 ٜطـــعكاماٍ 2
  ١ٜٜٛاحلنُٝٝا٤ اٍ 8األز١ٜٚ ٚ ايػُّٛ  3
ايصٝسي١ االنًٝٓٝه١ٝ  9ٜا ٚاملٓاع١ املٝهطٚبٝٛيٛز 4
   ايصٝسي١ٝ   عط١ٜٛاٍنُٝٝا٤ اٍ 5

:  ٚايتػذٌٝ ؾطٚط ايكٝس : ص26طَاز٠ 
: اآلتٞص 5طاملاز٠  ٜؿرتط يكٝس ايطايب يسضد١ املادػتري باإلضاؾ١ إىل ايؿطٚط ايٛاضز٠ يف

أٚ ايصٝسي١ بتكسٜط عاّ دٝس ع٢ً األقٌ َٔ إسس٣ نًٝات ايصٝسي١ باؾاَعات املصط١ٜ  ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف- 1
 ٜٚؿطٌ اؿاصًٕٛ ع٢ً زبًَٛات ؾ٢ َٛاز ايتدصص عٓس تػا٣ٚ ايتكسٜط  َٔ اجملًؼ األع٢ً يًذاَعاتاعرتف ب٘ايعطب١ٝ أٚ االدٓب١ٝ امل

 .ايعاّ ٚجيٛظ قبٍٛ ايطالب ايٛاؾسٜٔ اؿاصًني ع٢ً تكسٜط عاّ دٝس 
 .ؾرت٠ ايسضاغ١  خالٍ  ع٢ً األقٌ أغبٛعًٝاَٜٛإإٔ ٜتؿطؽ ايطايب يًسضاغ١ - 2

 .إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً تكسٜط دٝس ع٢ً األقٌ يف َاز٠ ايتدصص - 3

  .ايؿصٌ ايسضاغٞ األٍٚ  َكطضات بٓذاح  ايطايب ادتٝاظ ٜكّٛ فًؼ ايكػِ املدتص بايتػذٌٝ يسضد١ املادػتري َباؾط٠ بعس- 4

َس٠ ايسضاغ١  : ص27طَاز٠ 
. ايكٝس أٚ عاّ ْٚصـ َٔ تاضٜذ ايتػذٌٝ  َٔ تاضٜذ عاَإاؿس األز٢ْ ملٓض زضد١ املادػتري ٖٛ  -1
ساالت ٚقـ ايكٝس ٚجيٛظ َس  اؿس األقص٢ ملٓض زضد١ املادػتري ٖٛ مخؼ غٓٛات َٝالز١ٜ َٔ تاضٜذ ايتػذٌٝ َع َطاعا٠ -2

 فًؼ ايكػِ املدتص ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚإقرتاح ايط٥ٝػٞايكٝس عس أقص٢ عاَني بٓا٤ ع٢ً طًب املؿطف 
.  ٜٚهٕٛ املس غًٜٓٛا فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ باؾاَع١ٚاعتُازفًؼ ايه١ًٝ َٛاؾك١ ٚ

ْعاّ ايسضاغ١  : ص28طَاز٠ 
. (ضغاي١ غاع١ ي30ٌ -َكطضات زضاغ١ٝ غاع١ 16)  غاع١ 46عسز ايػاعات املعتُس٠ يٌٓٝ زضد١ املادػتري  -1

ؾا١ًَ  ص200ط غاع١ َعتُس٠ ع٢ً األقٌ َٔ َكطضات ايسضاغات ايعًٝا َٔ ايهٛز 16ٜكّٛ ايطايب بسضاغ١ َكطضات بٛاقع  -2
 ات غاع 8)ٚاختٝاض١ٜ َتطًبات ايه١ًٝ َٚكطضات ؽصص١ٝ إدباض١ٜ ى ( َعتُس٠ات غاع 8 )دباض١ٜ  اإلعا١َ اٍقطضات امل

 .( َعتُس٠

ف ٜٚعتُس َٔ فًؼ ايكػِ املدتص ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا اؾطؾ١ٓ اإلززٙ تضَٛضٛع  ٜكّٛ ايطايب بإدطا٤ عح يف -3
 ٚايبشٛخ ٚفًؼ ايه١ًٝ

ٜكّٛ ايطايب بإعساز عح َكبٍٛ يًٓؿط ؾ٢ ايسٚضٜات ايع١ًُٝ املتدصص١ قبٌ تؿهٌٝ ؾ١ٓ املٓاقؿ١ ٚاؿهِ ؾ٢ َٛضٛع   -4
 .عح َعَع إدطا٤ٙ  بايتعإٚ َع املؿطف األنازمي٢ أٚ ؾ١ٓ اإلؾطاف املكرتس١ 

 زضد١ املادػتري يف ايعًّٛ ايصٝسي١ٝ
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اإلؾطاف  : ص29طَاز٠ 
 تكطٜطًا إىل فًؼ ايكػِ املدتص عٔ َس٣ زضاغْٞٗا١ٜ نٌ عاّ  يف ص16ط باإلضاؾ١ إىل املاز٠ ؾ١ٓ اإلؾطاف قسّ ت -1

 . زضاغت٘ ٜٚعطض ع٢ً ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚفًؼ ايه١ًٝ العتُازٙتكسّ ايطايب يف
 َٚٛاؾك١ فًؼ ايكػِ ايط٥ٝػٞ املؿطف اقرتاح  بٓا٤ً ع٢ً  أٚ ايطؾع اإلضاؾ١بجملًؼ ايه١ًٝ تعسٌٜ ؾ١ٓ اإلؾطاف جيٛظ  -2

.  َٔ ايال٥ش١ ص16طاملدتص ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚشيو َع عسّ ايتعاضض َع املاز٠ 
 َع ي١ تكطٜط عٔ ايطغا غٝازت٘ قبٌ َطٚض عاّ ع٢ً ايتػذٌٝ املادػتري عٓس إعاض٠ي١ضغاع٢ً  ايط٥ٝػٌٜٞكسّ املؿطف  -3

 .نُؿطف ض٥ٝػ٢ طبكًا يكٛاعس اإلؾطاف بايكػَِٔ حيٌ قً٘ فًؼ ايكػِ املدتص تطؾٝض 
ٜٚؤٍٚ اإلؾطاف  ؾ١ٓ  يف أٚ أنجطإشا قط٢ عاّأٚ اْتساب٘ اْتسابا نًٝا ٜبك٢ نُؿطٍف َؿاضٍى   أسس املؿطؾني إعاض٠عٓس  -4

 طبكًا اإلؾطاف  َٔ حيٌ قً٘ يفحأٚتطؾٞ اإلؾطاف ايط٥ٝػٞ إىل أسس أعطا٤ ؾ١ٓ اإلؾطاف ايكا٥ُني ع٢ً ضأؽ ايعٌُ
. يكٛاعس اإلؾطاف بايكػِ ايعًُٞ

ؾطٚط َٓض ايسضد١  : ص30طَاز٠ 
ميٓض فًؼ اؾاَع١ طبكًا ملٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًؼ ايكػِ املدتص ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ  زضد١ 

:  ايطايب ايؿطٚط اآلت١ٝاغتٝؿا٤ساي١  املادػتري يف
. ايكٝسع٢ً ايسضاغات ايعًٝا َٛاؾك١ فًؼ تاضٜذ  َٔ  ع٢ً األقٌ عاَنيَطٚض  -1
 مجٝع املكـــطضات ايـــسضاغٝــ١ ع٢ً أال ٜــكــٌ َـــتـــٛغـــط ْــكــاط ايـــسضدـــات  اَتشإْـذـــاح ايــطـايــب يف -2

 .2.00عـــٔ  صCGPA طايرتانُٞ
باؿس األزْٞ َٔ  ايسضد١ ٚايص٣ حيسز٠ فًؼ ايسضاغات باؾاَع١  (TOEFL )ادتٝاظ اَتشإ ايًػ١ االجنًٝع١ٜ  -3

. خالٍ ؾرت٠ ايتػذٌٝ 
.  اؿهِ ٚايتٛص١ٝ مبٓض ايسضد١ املٓاقؿ١ قبٍٛ ايطغاي١ َٔ ؾ١ٓ -4

إيػا٤ ايتػذٌٝ  : ص31طَاز٠ 
ٚؾ١ٓ املدتص  َٚٛاؾك١ فًؼ ايكػِ ايط٥ٝػٞ املؿطف اقرتاحتػذٌٝ يسضد١ املادػتري بٓا٤ً ع٢ً اٍٜكّٛ فًؼ ايه١ًٝ بإيػا٤ 

: ت اآلت١ٝاال احل يف ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ
ص. 7طتكسّ ايطايب بطًب إليػا٤ ايتػذٌٝ طبكًا يًُاز٠   -1
. تكسِٜ املؿطؾني تكاضٜط غري َطض١ٝ عٔ األزا٤  ملس٠ غٓتني َتتايٝتني -2
َععظ بجالث١ إْصاضات بعًِ ايٛصٍٛ طبكًا  ايبشح يف ايطايب عٔ ايسضاغ١ ٚ عسّ دسٜت٘   باْكطاعتكطٜط املؿطؾني -3

. يًكٛاعس املتبع١ بال٥ش١ ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع١ 
ص. 27ط َازٙ  ايال٥ش١يفعسّ اؿصٍٛ ع٢ً ايسضد١ خالٍ املسز املٓصٛص عًٝٗا  -4
 . ملس٠ غٓتني َتتايٝتنيعسّ غساز ايطغّٛ املكطض٠ يًربْاَر -5
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فاالت ايسضاغ١  : ص32طَاز٠ 
 ١ٜايصٝسٍايعًّٛ  يف زضد١ زنتٛض ايؿًػؿ١ ن١ًٝ ايصٝسي١ فًؼ اقرتاح٠ بٓا٤ً ع٢ً ْصٛضبايال٥ش١ متٓض داَع١ امل ص1ططبكًا يًُاز٠ 

  ايتدصصات ايتاي١ٝيف
 ايصٝسي١ٝ   ؼ١ًًٝٝاٍنُٝٝا٤ اٍ 6 صٝسالْٝاتاٍ 1
ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥  7 ٜطـــعكاماٍ 2
 ١ٜٜٛاحلنُٝٝا٤ اٍ 8األز١ٜٚ ٚ ايػُّٛ  3
ايصٝسي١ االنًٝٓٝه١ٝ  9ٜا ٚاملٓاع١ املٝهطٚبٝٛيٛز 4
   ايصٝسي١ٝ   عط١ٜٛاٍنُٝٝا٤ اٍ 5

 . ٚعسز ايػاعات املعتُس٠ٚمتٓض  ؾٗاز٠ َبًٝٓا بٗا فاٍ ايتدصص
  ٚايتػذٌٝؾطٚط ايكٝس : ص33طَاز٠ 

  .َٔ ٖصٙ ايال٥ش١ (4)طبكًا يًُاز٠  ١ٜايصٝسٍ ايعًّٛ   يسضد١ زنتٛض ايؿًػؿ١ يفايكٝس ٜبسأ  -1

ْؿؼ  ٠ يفٟايصٝسٍ ايعًّٛ ساصاًل ع٢ً زضد١ املادػتري يفايطايب  ايسنتٛضاٙ إٔ ٜهٕٛ يسضد١تػذٌٝ ٍٜؿرتط ٍ -2
 َٔ اجملًؼ األع٢ً اعرتف ب٘أٚ ايعطب١ٝ أٚ األدٓب١ٝ املايتدصص َٔ إسس٣ نًٝات ايصٝسي١ باؾاَعات املصط١ٜ 

. ْؿؼ ايتدصص ٠ يفٟايصٝسٍ ايعًّٛ زضد١ املادػتري يف ٚجيٛظ قٝس ايطالب ايٛاؾسٜٔ اؿاصًني ع٢ً .يًذاَعات

َس٠ ايسضاغ١   : ص34طَاز٠ 
. زضاغات ايعًٝا باؾاَع١ ع٢ً ايتػذٌَٝٛاؾك١ فًؼ اٍتاضٜذ ٕ َٔ ااؿس األز٢ْ يًشصٍٛ ع٢ً زضد١ ايسنتٛضاٙ ٖٛ غٓت -1
 ٚجيٛظ ايتػذٌٝ ٚقـ اؿس األقص٢ يًشصٍٛ ع٢ً زضد١ ايسنتٛضاٙ ٖٛ مخؼ غٓٛات َٔ تاضٜذ ايتػذٌٝ َع َطاعا٠ ساالت  -2

 عاّ َس ايتػذٌٝ بٓا٤ ع٢ً طًب املؿطؾني َٚٛاؾك١ فًؼ ايكػِ املدتص ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚفًؼ ايه١ًٝ
 .زضاغٞ  ٚعس أقص٢ عاَني   

اـط١ ايسضاغ١ٝ يًربْاَر  :ص35طَاز٠ 
( TOEFL) اَتشإ ايًػ١ اإلجنًٝع١ٜ ادتٝاظطايب اٍ ع٢ً جيب ]5[املاز٠  باإلضاؾ١ إىل املتطًبات ايعا١َ املصنٛض٠ يف -1

 . باؿس األزْٞ َٔ  ايسضد١ ٚايص٣ حيسز٠ فًؼ ايسضاغات باؾاَع١ العتُاز اـط١ ايسضاغ١ٝ يًطايب

 .(ضغاي١ غاع١ ي42ٌَكطضات زضاغ١ٝ  غاع١ 8)  غاع١ َعتُس٠ 50 ايسنتٛضاٙ  عسز ايػاعات املعتُس٠ يٌٓٝ زضد١ إمجايٞ -2

 ٚايسضاغات  ايه١ًٝٚفًػٞف ٜٚعتُس َٔ فًؼ ايكػِ املدتص اؾطؾ١ٓ اإلززٙ تضَٛضٛع  ٜكّٛ ايطايب بإدطا٤ عح يف -3
 . ايعًٝا ٚايبشٛخ 

.  ايال٥ش١  املس٠ ايع١َٝٓ املٓصٛص عًٝٗا يفخالٍايتدصص ٚشيو  ْتا٥ر ايبشح يفتتطُٔ ٜكسّ ايطايب ضغاي١  -4
ال  (300) ؽصص١ٝ  َٔ ايهٛز تألقػاّ ايع١ًُٝ بعس َٛاؾك١ ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚفًؼ ايه١ًٝ  َكطضاا تطع -5

 ٚؼػب ٖصٙ ايػاعات ضُٔ ايػاعات 2.00 عٔ ٖاال ٜكٌ َتٛغط ْكاط زضداتٚ غاع١ 8ٜتذاٚظ عسز غاعتٗا املعتُس٠ 
 .املكطض٠ يًربْاَر

 زضد١ زنتٛض ايؿًػؿ١ يف ايعًّٛ ايصٝسي١ٝ
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اإلؾطاف  : ص36طَاز٠ 
     17/7/2011  ٚطبكا  يًكٛاعس املٓع١ُ  يإلؾطاف ٚاملعتُس٠ َٔ فًؼ ايه١ًٝ يف َٔ ايال٥ش١ ص17طملاز٠ ٍطبكًا 

ؾطٚط َٓض ايسضد١  : ص37طَاز٠ 
 تٛص١ٝ فًؼ ايكػِ املدتص زضد١ ٚ ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ن١ًٝ ايصٝسي١ فًؼ بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝميٓض فًؼ اؾاَع١ 

:  ايطايب ايؿطٚط اآلت١ٝاغتٝؿا٤ساي١  فاٍ ايتدصص يف زنتٛض ايؿًػؿ١ يف
 .ايتػذٌٝايسضاغات ايعًٝا ع٢ً َطٚض غٓتني ع٢ً األقٌ َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ  -1
 2.00ٚال ٜكٌ َتٛغط ْكاط زضدات٘ عٔ   ( غاع١ َعتُس8٠ )ايٓذاح يف املكطضات ايتدصص١ٝ  -2
 . اؿهِ ٚايتٛص١ٝ مبٓض ايسضد١ املٓاقؿ١ ٚقبٍٛ ايطغاي١ َٔ ؾ١ٓ -3

 .َٔ ٖصٙ ايال٥ش19٘ايؿطٚط احملسز٠ باملاز٠  -4

 إيػا٤ ايتػذٌٝ : ص38طَاز٠ 
 َٚٛاؾك١ فًؼ ايكػِ ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايط٥ٝػٞ املؿطف اقرتاح بٓا٤ً ع٢ً ايسنتٛضاٙ يسضد١ ٍبإيػا٤ ايتػذٜٞكّٛ فًؼ ايه١ًٝ 

: ت اآلت١ٝاال احل يف ايعًٝا ٚايبشٛخ
ص. 7طتكسّ ايطايب بطًب إليػا٤ ايتػذٌٝ طبكًا يًُاز٠   -1
. تكسِٜ املؿطؾني تكاضٜط غري َطض١ٝ عٔ األزا٤  ملس٠ غٓتني َتتايٝتني  -2
. َععظ بجالث١ إْصاضات بعًِ ايٛصٍٛ ايبشح يف ايطايب عٔ ايسضاغ١ ٚ عسّ دسٜت٘   باْكطاعتكطٜط املؿطؾني -3
. ايال٥ش١ َٔ ص34طاملاز٠   يفيف املٓصٛص عًٝٗا ٠عسّ اؿصٍٛ ع٢ً ايسضد١ خالٍ املس -4
 . ملس٠ غٓتني َتتايٝتنيعسّ غساز ايطغّٛ املكطض٠ يًربْاَر -5

  :  ص39طَاز٠ 
  ٚيسضديتايتدصصات املدتًؿ١ يسبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا  تٛضض اؾساٍٚ املطؾك١ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا ٚاملكطضات ايسضاغ١ٝ يف

 ٚعسز ايػاعات املعتُس٠ هلا   ايعًّٛ ايصٝسي١ٝ ٚنصيو زنتٛض ايصٝسي١ يف ايصٝسي١ االنًٝٓٝه١ٝ يفٚزنتٛض ايؿًػؿ١ املادػتري 
.   ٚايع١ًُٝ يهٌ َكطض ٚايؿؿ١ٝٗ ايتشطٜط١ٜ ٚاالختباضات

اـط١ ايسضاغ١ٝ يًرباَر ايتبازي١ٝ  :]40[َاز٠ 
جيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح فًؼ ايكػِ املدتص ٚاعتُاز فًؼ اؾاَع١ ايػُاح يطالب  ايسضاغات ايعًٝا (  1

بسضاغ١ بعض َكطضات ايسضاغات ايعًٝا باؾاَعات األدٓب١ٝ املطتبط١ َع داَع١ املٓصٛض٠ باتؿاقٝات تؿاِٖ ثٓا١ٝ٥ 
(MOU)  ٜٚتِ استػاب ٖصٙ املكطضات ضُٔ َتطًبات َٓض ايسضد١  .

جيٛظ جملًؼ ايه١ٝ بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح فًؼ ايكػِ املدتص ايػُاح يًطالب األداْب املكٝسٜٔ ظاَعات أدٓب١ٝ زضاغ١  (2
. بعض َكطضات ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ٚؾ٢ ساي١ ادتٝاظ ايطايب املكطض َٚتطًبات٘ بٓذاح ميٓض إؾاز٠ بصيو 

جيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح فًؼ ايكػِ املدتص ايػُاح يألغاتص٠ َٔ داَعات أدٓب١ٝ َطتبط١ َع داَع١  (3
. املٓصٛض٠ باتؿاقٝات تؿاِٖ ثٓا١ٝ٥ تسضٜؼ بعض َكطضات ايسضاغات ايعًٝا به١ًٝ ايصٝسي١ داَع١ املٓصٛض٠

ايتعًِٝ عٔ بعس : ]41[َاز٠ 
جيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح فًؼ ايكػِ املدتص ايػُاح يًطالب املصطٜني ٚاألداْب االيتشام برباَر ايسضاغات 
ايعًٝا املؿرتن١ َع اؾاَعات األدٓب١ٝ املطتبط١ َع داَع١ املٓصٛض٠ بإتؿاق١ٝ تؿاِٖ ثٓا١ٝ٥  ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا اؾع٤ َٔ 

 . ايسضاغ١ عٔ ططٜل ايتعًِٝ عٔ بعس أٚ ايتعًِٝ اإليهرت٢ْٚ باغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج١ 
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 :فاالت ايتدصص :] [42َاز٠ 
 

متٓض داَع١ املٓصٛض٠ بٓا٤ ع٢ً طًب فًؼ ن١ًٝ ايصٝسي١ زضد١ زنتٛض ايصٝسي١ يف ؽصص ايصٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ ٢ٖٚ 
زضد١ ١َٝٓٗ ٚالتؤٌٖ يًتػذٌٝ يسضد١ زنتٛض ايؿًػؿ١  يف ايعًّٛ ايصٝسي١ٝ  ٚخيتص قػِ املُاضغ١ ايصٝسي١ٝ باإلؾطاف ع٢ً 

. َاي١ٝ َٓؿص١ً إزاض١ٜ ٜٚهٕٛ يًربْاَر ال٥ش١ . ايربْاَر

 :ؾطٚط ايكٝس :] 43[َاز٠
اٚ ايعطبٝ٘ اٚ باؾاَعات املصط١ٜ  َٔ إسس٣ نًٝات ايصٝسي١إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساصال ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ ؾ٢ ايصٝسي١ . 1

. بٗا َٔ اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات ٚجيٛظ قبٍٛ خطجيٞ نًٝات ايصٝسي١ ايٛاؾسٜٔعرتف االدٓبٝ٘ ٚامل
 . ايتؿطؽ ايهاٌَ طٛاٍ ؾرت٠ ايسضاغ١. 2

  .(يًصنٛض  )َٓٗا أٚ ايتأدٌٝ تأز١ٜ اـس١َ ايعػهط١ٜ أٚ اإلعؿا٤ . 3

حيسز فًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً ضأ٣ فًؼ قػِ املُاضغ١ ايصٝسي١ٝ اؿس األز٢ْ ٚاؿس األقص٢ يعسز ايطالب . 4
.        يؿتض باب ايكٝس يسضد١ زنتٛض ايصٝسي١ ؾ٢ ايصٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ

: ؾرت٠ ايسضاغ١ ٚبطْاَر ايسضاغ١: ] 44[َاز٠
 ؾصٍٛ زضاغ١ٝ ع٢ً َساض عاَني باإلضاؾ١ إىل 4َس٠ ايسضاغ١ يًشصٍٛ ع٢ً زضد١ زنتٛض ايصٝسي١ ؾ٢ ايصٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ ٢ٖ . 1

 . غاع١ َعتُس50٠ؾصٌ زضاغٞ صٝؿٞ ٚعسز ايػاعات املدصص١ يًربْاَر ٖٞ 

 .اؿس األز٢ْ ملٓض زضد١ زنتٛض ايصٝسي١ ؾ٢ ايصٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ ٖٛ عاَإ َٔ تاضٜذ ايكٝس. 2

. اؿس األقص٢ ملٓض ايسضد١ ٖٛ أضبع١ غٓٛات زضاغ١ٝ َٔ تاضٜذ ايكٝس َع َطاعا٠  ساالت ٚقـ ايكٝس. 3

 :ْعاّ ايسضاغ١ ٚايتسضٜب ٚاالَتشاْات :] 45[َاز٠
َكطضات زضاغ١ٝ   غاع28١) غاع١ 50عسز ايػاعات  املعتُس٠ يًشصٍٛ ع٢ً زضد١ زنتٛض ايصٝسي١ ؾ٢ ايصٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ ٢ٖ . 1
. ( غاع١ تسضٜب إنًٝٓٝه18ٞ+  غاعات َؿطٚع ؽطز 4+ 
َكطضات عا١َ ٚإدباض١ٜ   غاع12١) غاع١ َعتُس٠ ، نٌ ؾصٌ زضاغٞ خالٍ ايعاّ األٍٚ 14ٜكّٛ ايطايب بسضاغ١ َكطضات بٛاقع . 2

 .( غاع١ َكطض اختٝاض2ٟباإلضاؾ١ إىل عسز 

زٚض٠ ع٢ً َساض   غاعات َعتُس٠ يه3ٌبٛاقع  ( زٚض٠ اختٝاض2١ٜ+  زٚضات إدباض١ٜ 4)ٜتسضب ايطايب غت١ زٚضات إنًٝٓٝه١ٝ . 3
. ايعاّ ايجا٢ْ

اإلؾطاف املعتُس٠  ٜكّٛ ايطايب بإدطا٤ َؿطٚع ايتدطز ؾ٢ ايؿصٌ ايسضاغٞ ايجاْٞ َٔ ايعاّ ايجاْٞ ؾ٢ َٛضٛع ؼسزٙ ؾ١ٓ . 4
 . َٔ فًؼ قػِ املُاضغ١ ايصٝسي١ٝ ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايه١ًٝ ٚفًؼ ايه١ًٝ

( Pharm D))زضد١ زنتٛض ايصٝسي١ ؾ٢ ايصٝسي١  اإلنًٝٓٝه١ٝ 
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ٜتِ تكِٝٝ ايطالب ؾ٢ ايتسضٜبات ايع١ًُٝ ٚاألْؿط١ ايع١ًُٝ َٔ خالٍ عطض ساالت املطض٢ ٚاالَتشاْات ايكصري٠ ٚعطض . 5
. ايبشٛخ ٚاييت ٜتِ تكُٝٗا َٔ قبٌ املؿطف األنازميٞ

 21َٔ املكطضات ٚادتٝاظٖا بٓذاح أٚ ادتٝاظ َا ٜعازٍ % 75ال ٜػُض يًطايب بايتسضٜب اإلنًٝٓٝهٞ  إال بعس االْتٗا٤ َٔ زضاغ١ . 6 
 .غاع١ َعتُس٠ بٓذاح

 .يف ساي١ ضغٛب ايطايب ؾ٢ أسس املكطضات ايسضاغ١ٝ  ٜػُض ي٘ بإعاز٠ ايتػذٌٝ ؾ٢ ايؿصٌ ايسضاغٞ ايصٝؿٞ. 7

: ؾطٚط َٓض ايسضد١ :]46[َاز٠
 داَع١ املٓصٛض٠ بٓا٤ ع٢ً َٛاؾك١ قػِ املُاضغ١ ايصٝسي١ٝ –ميٓض فًؼ داَع١ املٓصٛض٠ بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ فًؼ ن١ًٝ ايصٝسي١ 

: زضد١ زنتٛض ايصٝسي١ ؾ٢ ايصٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ  بعس اغتٝؿا٤ ايطايب ايؿطٚط اآلت١ٝ
 غاع١ َعتُس٠ َٔ املكطضات ايسضاغ١ٝ ٚايتسضٜبات ٚاألْؿط١ ايع١ًُٝ ايت٢ حيسزٖا قػِ املُاضغ١ 50إٔ جيتاظ ايطايب .1

. ايصٝسي١ٝ  ٚادتٝاظ املكطضات بٓذاح
 .إٔ ٜهٕٛ قس َط  عاَني عس أز٢ْ َٔ تاضٜذ ايكٝس. 2

  . 2.00عٔ  (CGPA)أال ٜكٌ َتٛغط ْكاط ايسضدات ايرتانُٞ . 3

.  إ ٜتِ قبٍٛ َؿطٚع ايتدطز َٔ ؾ١ٓ اإلؾطاف ٚايتٛص١ٝ مبٓض ايسضد١.  4
 :إيػا٤ ايتػذٌٝ : ]47[َاز٠

ٜكّٛ فًؼ  ن١ًٝ ايصٝسي١  بإيػا٤ ايتػذٌٝ يسضد١ زنتٛض ايصٝسي١ ؾ٢ ايصٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ بٓا٤ ع٢ً تكطٜط املؿطف األنازميٞ  
: َٚٛاؾك١ فًؼ قػِ املُاضغ١ ايصٝسي١ٝ ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ؾ٢ اؿاالت اآلت١ٝ

.  َٔ ال٥ش١ ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ]7[تكسّ ايطايب بطًب إليػا٤ ايتػذٌٝ طبكا يًُاز٠ . 1
..  بعس َطٚض اضبع  غٓٛات ع٢ً ايكٝس2.00أقٌ َٔ   (CGPA)ضغٛب  ايطايب ؿصٛي٘ ع٢ً َتٛغط ْكاط زضدات تطانُٞ . 2
 . تكسِٜ املؿطف األنازميٞ تكاضٜط غري َطض١ٝ عٔ األزا٤ ملس٠ غٓتني َتتايٝتني. 3

. تكطٜط املؿطف األنازميٞ باْكطاع ايطايب عٔ ايسضاغ١ ٚعسّ دسٜت٘ ؾ٢ ايسضاغ١ َععظ بجالخ إْصاضات  بعًِ ايٛصٍٛ. 4
 . عسّ قبٍٛ املؿطٚع َٔ ؾ١ٓ اإلؾطاف َطتني َتتايٝتني. 5

 .عسّ اؿصٍٛ ع٢ً ايسضد١ خالٍ املسز املٓصٛص عًٝٗا ؾ٢ ايال٥ش١. 6

 . عسّ غساز ايطغّٛ املكطض٠ يًربْاَر غٜٓٛا. 7

 قٝسٙ بايه١ًٝ رعسّ ادتٝاظ ايػاعات املعتُس٠ املكطض٠ يًتسضٜبات اإلنًٝٓٝه١ٝ ٚاألْؿط١ ايع١ًُٝ بعس َطٚض أضبع غٓٛات َٔ تاضٟ. 8
 . بعس تكطٜط  املؿطف األنازميٞ
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ؾطٚط َٓض ايسضد١  : ص48طَاز٠ 

 تٛص١ٝ فًؼ ايكػِ املدتص زضد١ زنتٛض َٚٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بٓا٤ ع٢ً ميٓض فًؼ اؾاَع١ 
  .ص49طَاز٠  ؾ٢  ايؿطٚطاغتٝؿا٤ساي١   يفؾ٢ ايعًّٛ 

 : .D. Scؾطٚط ايتكسّ ٌْٚٝ زضد١ ايسنتٛضاٙ يف ايعًّٛ :  ص 49طَاز٠ 
. إٔ ٜهٕٛ ساصال ع٢ً زضد١ زنتٛض ايؿًػؿ١ يف ايعًّٛ  ايصٝسي١ٝ َٚط٢ ع٢ً سصٛي٘ عًٝٗا مخؼ غٓٛات ع٢ً األقٌ. 1
إٔ ٜكسّ عٛثا َبتهط٠ َٓؿٛض٠ مل ٜػبل ي٘ ايتكسّ بٗا يًشصٍٛ ع٢ً زضد١ املادػتري أٚ زضد١ زنتٛض ايؿًػؿ١ يف ايعًّٛ . 2

: ٜٚطاع٢ األتٞ ، ايصٝسي١ٝ 
. جيب إٔ ٜتطُٔ اإلْتاز ايعًُٞ املكسّ بايًػ١ االجنًٝع١ٜ احملت٣ٛ ايعًُٞ يألعاخ - 1
 . مما ٜععظ َٛقـ املتكسّ يس٣ احملهُنيCitation Index نتاب١ ايسيٌٝ املطدع٢  – 2

.    ٜكسّ بٝاْا َهتٛبا بايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ ايت٢ أؾطف عًٝٗا بايًػ١ االجنًٝع١ٜ-  3

ع٢ً املتكسّ إٔ ٜبني االػاٖات ايعا١َ يبشٛث٘ َٚا قسَ٘ يًعًِ َٔ ؾا٥س٠ ًَُٛغ١ ٚنصيو َس٣ َا قاّ ب٘ يف ايبشٛخ املؿرتن١ . 3
. َٚا أؾطف عًٝ٘ َٔ ايطغا٥ٌ يسضديت املادػتري ٚايسنتٛضاٙ

. يًُتكسّ عال٠ٚ ع٢ً شيو إٔ ٜكسّ بٝاْا باألْؿط١ ايع١ًُٝ ٚاإلْؿا١ٝ٥ املبتهط٠ اييت تسٍ ع٢ً إضاؾات دسٜس٠ يًعًِ. 4
ٜتكسّ عطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  إىل عُٝس ايه١ًٝ بإْتاد٘ ايعًُٞ ٜٚكّٛ عُٝس ايه١ًٝ مبداطب١ إسس٣ اؾُعٝات ايع١ًُٝ .  5

. املتدصص١ خاضز ايٛطٔ يرتؾٝض أمسا٤ مخػ١ قهُني هلصٙ ايسضد١ ٚخيتاض فًؼ ايه١ًٝ ثالث١ َِٓٗ ؾكط
ٜكسّ أعطا٤ ؾ١ٓ اؿهِ تكاضٜط ؾطز١ٜ عٔ َس٣ أصاي١ أعاخ املتكسّ يف فاٍ ؽصص٘ َٚس٣ صالس١ٝ اإلْتاز ايعًُٞ .  6

. يًُتكسّ يًتٛص١ٝ مبٓض ايسضد١ ٜٚتِ املٓض بإمجاع آضا٤ أعطا٤ ؾ١ٓ ايتشهِٝ
.   بٝإ ؽصص املتكسD. Scّ. ٜصنط يف ايؿٗاز٠ اـاص١ بسضد١ ايسنتٛض يف ايعًّٛ. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

  (.D.Sc)زضد١ زنتٛض يف ايعًّٛ  
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 :  ص50طاز٠ ّ
 ايٛظاضٟايكطاض ٚ بعس صسٚض  2017/2018بايعاّ اؾاَع٢ ع٢ً ايطالب اؾسز املًتشكني ٖصٙ ايال٥ش١  تعسٜالتتطبل  -1

 2014 أٚ 2005 ال٥ش١ ايسضاغات ايعًٝا أسهاّ   عًِٟٝٗ ، أَا ايطالب املكٝسٜٔ قبٌ ٖصا ايتاضٜذ ؾتػطباعتُازٖا
   .طبكًا يتاضٜذ ايكٝس

ٜػتُط تطبٝل أسهاّ ايال٥ش١ ايكسمي١ زضاغ١ ٚاَتشاْات ع٢ً مجٝع ايطالب املكٝسٜٔ بايه١ًٝ يف ظٌ ايال٥ش١  -2
 .ايكسمي١ ست٢ اْتٗا٤ زضاغتِٗ بايه١ًٝ ٚميهٔ يًطالب ايباقٝني يإلعاز٠ ٚ ايتشٌٜٛ إىل ْعاّ ايػاعات املعتُس٠

أٜ٘ تعسٜالت دٖٛط١ٜ تططأ ع٢ً ٖصٙ ايال٥ش١ تطبل ع٢ً ايطالب املػتذسٜٔ ابتسا٤ً َٔ ايؿصٌ ايسضاغٞ ايتايٞ  -3
 .إلقطاضٖا 

جيٛظ جملًؼ ن١ًٝ ايصٝسي١ بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح فايؼ األقػاّ املدتص١ تعسٌٜ احملت٣ٛ ايعًُٞ ملكطض َا ٚنصيو تعسٌٜ  -4
 .َٔ احملت٣ٛ ايعًُٞ % 25ايبٓا٤ ايتٓعُٝٞ يًربْاَر بٓا٤ ع٢ً ايٓٛاتر ايتع١ًُٝٝ املػتٗسؾ١ مبا ال ٜعٜس عٔ 

 

 

 

 

 األسهاّ االْتكاي١ٝ


