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 األنارمي٢ اإلصؽارريٌٝ  إعزار دت١ٓ 

 

 ص٥ٝـػ ادتاَــع١ أ.ر. ستُٛر ستٞ ايزٜٔ

 ٕ ايتعًِٝ ٚايطالبٚادتاَع١ يؾ٦ْٛا٥ب ص٥ٝػ  فٓانٞسغني أ.ر. ْٛصٖإ 

 ايكبٍٛ ٚ ايتغذٌٝعُٝز  أعا١َ املصض٣أ.ر. 

 َغ٦ٍٛ ًَف ايطالب املتعجضٜٔ ٚ اذتاالت اذتضد١ بادتاَع١ ر. أعا١َ عبز ايًطٝف

 عهضتري٠ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚ ايطالب أ/ ؽرئٜ سغٔ

 عهضتري٠ عُٝز ايكبٍٛ ٚ ايتغذٌٝ أ/ عاصٙ فدض٣
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 األنارمي٢ اإلصؽارريٌٝ  ٜاتستتٛقا١ُ٥ 

 صقِ ايصفش١ املٛضٛع

  األنارمي٢ اإلصؽار

 3 ايضؤ١ٜ ٚ ايضعاي١

  األنارمي٢ اإلصؽارْعاّ 

  5 ٚ رعِ ايطالب األنارمي٢ اإلصؽاردت١ٓ 

  5 ايعاّ األنارمي٢املضؽز 

  5 األنارمي٢املضؽز 

  5 األنارمي٢َٗاصات املضؽز 

  6 ٚ رعِ ايطالب األنارمي٢ اإلصؽارَٗاّ عا١َ يًذ١ٓ 

  7 ٚ رعِ ايطالب األنارمي٢ اإلصؽارَٗاّ تفص١ًٝٝ يًذ١ٓ 

 9 ٚ ايتعاٌَ َع اذتاالت املتعجض٠ ٚ اذتاالت اذتضد١ األنارمي٢ اإلصؽار

 01 املضاقب١ األنارمي١ٝ

 02 آي١ٝ انتؾاف ٚصعا١ٜ ايطالب املتعجضٜٔ

 03 إقرتاسات ذتٌ َؾانٌ ايطالب املتعجضٜٔ

  َضفكات ًَف ايطايب

 ( اعتُاص٠ بٝاْات ايطايب1َضفل :) 04 

 ( اعتُاص٠ بٝاْات ايطايب2َضفل :) 05 

 ( ارتط١ ايزصاع١ٝ يًطايب ٚ ايت٢ حتت٣ٛ ع٢ً املكضصات 3َضفل :)

 ايزصاع١ٝ ٚ ايت٢ ع٢ً ايطايب رصاعتٗا
06 

 ( ارتط١ ايزصاع١ٝ يًطالب املتعجض4َٜٔضفل :) 01 

 ( اعتُاص٠ 5َضفل :)ٌٝ09 ايتغذ 

 ( اعتُاص٠ اذتشف ٚ االضاف١ ٚ االْغشاب6َضفل :) 21 

 ( (: نٝف١ٝ سغاب املعزٍ ايرتان٢ُ )7َضفلCGPAيًطايب املتعجض ) 22 
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 اإلصؽار األنارمي٢

تًف ادتاَعات عٔ شت متٝظٖا ايت٢ايك١ٜٛ ٚ ظاَع١ فاصٚؼ أسز أِٖ ايٓكاط  األنارمي٢ اإلصؽارٜعترب 

يًطالب ملا هلـا َٔ  األنارمي٢ اإلصؽارتٛىل داَع١ فاصٚؼ أ١ُٖٝ نبري٠ يع١ًُٝ اذته١َٝٛ ٚ ارتاص١ يشا 

اآلثاص االجياب١ٝ ع٢ً املغت٣ٛ ايتع٢ًُٝ يًطالب بٗزف تٛدٝ٘ ايطايب يًشصٍٛ ع٢ً أفطٌ ايٓتا٥ر ٚ ايتهٝف 

 . ست٢ ٜتدضز ف٢ املز٠ ايظ١َٝٓ احملزر٠َع ايب١٦ٝ ادتاَع١ٝ 

 :ايضعاي١

تكزِٜ خز١َ اصؽار١ٜ يًطايب تغع٢ يالعتفار٠ َٔ قزصات ايطايب ايشات١ٝ ٚ ايعٌُ ع٢ً تطٜٛض َٗاصات٘ ٚ 

عٝح ٜهٕٛ قارصا األنارمي٢االبزاع تؾذٝع٘ ع٢ً ايتُٝظ ٚ 

//

راص٠ سٝات٘ ادتاَع١ٝ إع٢ً َعضف١ نٝف١ٝ  

 . بؾهٌ فعاٍ ٚ ايتدضز ف٢ املز٠ ايظ١َٝٓ احملزر٠

 :ايضؤ١ٜ

اقارص املٝزا١ْٝ  بايعًِ ٚ ارتربات ظٚرَعزار طايب ممٝظ إ

//

 ف٢ عٛم ايعٌُ .  ١فغاملٓاع٢ً  

 :األنارمي٢ اإلصؽارٖزف 

 اىل ٚدٛر َضؽز أنارمي٢ يًطايب ٜعٌُ ع٢ً: األنارمي٢ اإلصؽارٜٗزف 

 َغاعز٠ ايطايب ف٢ االعزار ٚ ايتدطٝط ملغتكبً٘ ايعًُٞ . .1

 ات ايت٢ تؤر٣ يتفٛق٘ . اإلصؽارتٛدٝ٘ ايطايب ب .2

تغذٌٝ ايغاعات ايزصاع١ٝ املتٛافك١ َع قزصات٘ ٚ املتفك١ َع ايٓعاّ ٚ ايكٛاعز  َغاعز٠ ايطايب  ف٢ .3

 . املع١ًٓ

يًشصٍٛ ع٢ً أفطٌ املكضصات ٚ أْغب ايبزا٥ٌ  عتفار٠ َٔ ْعاّ ايغاعات املعتُز٠اىل اإلايطايب  اصؽار .4

 .املطضٚس١

 ْعاّ ايغاعات املعتُز٠:

ْعاّ ايغاعات املعتُز٠، ٚ ٜعترب ٖشا ايٓعاّ أنجض ايٓعِ ايزصاع١ٝ  ٛاصٚؼ ْٖعاّ ايزصاع١ املتبع ف٢ داَع١ ف

ايعا١َ ذتكٛم االْغإ سٝح أْ٘ ٜتٝح يًطايب سض١ٜ اختٝاص املكضصات ايزصاع١ٝ ٚ تكغِٝ ايعب٤ متاؽٝا َع املبارئ 

جتظ١٥ املكضصات ْعاّ ايغاعات املعتُز٠ ٖٛ ْعاّ َضٕ، سٝح ٜغتطٝع ايطايب  . ايزصاع٢ خالٍ فرت٠ رصاعت٘

سغب قزصات٘ ايؾدص١ٝ أطٍٛ أٚ أقصض َٔ ايظَٔ احملزر يًشصٍٛ ع٢ً ايزصد١ ٚ سيو  املطًٛب١ ع٢ً َز٠ ط١َٝٓ

 ٚ ادتاَع١. يًه١ًٝٚٚفكا يًكٛاعز ايعا١َ 

ؽضاف أسز أعطا٤ ١٦ٖٝ إْعاّ ايغاعات املعتُز٠ ٜعط٢ ايطايب ايفضص١ يتٓغٝل دزٚي٘ ايزصاع٢ حتت 

ٜهٕٛ ايطايب َٔ أدٌ إٔ  .األنارمي٢باملضؽز  ممجال عا١ْٚ ) ع٢ً االقٌ َزصؼ َغاعز(/ اهل١٦ٝ امل ايتزصٜػ

ايزصاع١ٝ املطًٛب١ يًشصٍٛ ع٢ً ايزصد١ مجٝع ايغاعات  ادتٝاطَؤٖال يًشصٍٛ ع٢ً ايزصد١ ايع١ًُٝ فإٕ عًٝ٘ 

 ٚفكا يكٛاعز ٚ ؽضٚط ال٥ش١ ايه١ًٝ ٚ ايتدصص املغذٌ فٝ٘.
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رصاع١ٝ يتشزٜز ٚطٕ نٌ َكضص ْغب١ يًُكضصات األخض٣ ٚ تعضف ايغاع١ ايزصاع١ٝ املعتُز٠ بأْٗا ٚسز٠ قٝاؼ 

َزت٘ عاعتإ أعبٛعٝا  عبٛع أٚ تزصٜب ع٢ٖ٢ًُ تعارٍ ستاضض٠ ٚاسز٠ ْعض١ٜ َزتٗا عاع١ ٚاسز٠ ف٢ األ

 طٛاٍ ايفصٌ ايزصاع٢.

غاعات املعتُز٠ املطًٛب١ ف٢ مجٝع زتاالت ٚ إمجاىل عزر اي١ يًٛا٥شٗا ايزاخًٝ احتزر نٌ ن١ًٝ تبع

 ٕٛ َكغ١ُ نُا٢ًٜ:هايتدصص يًتدضز ٚ ت

 املكضصات ا( إليظا١َٝMandatory Courses) 

عاع١ٝ طبكا ملٓٗر ايه١ًٝ، ٚ ايت٢ جيب ع٢ً ايطايب إدتٝاطٖا مجٝعا بٓذاح ٢ٖ املكضصات األ

 نذظ٤ َٔ َتطًبات ايتدضز.

 ( املكضصات االختٝاص١ٜElective Courses) 

ف٢ ٢ٖ زتُٛع١ َٔ املكضصات ايت٢ ميهٔ يًطايب إٔ خيتاص َٓٗا ٚ ميهٔ إٔ تؾٌُ َٛار إختٝاص١ٜ 

( ٚ تٗزف اىل ضُإ اتغاع املعضف١ General( أٚ َٛار إختٝاص١ٜ عا١َ )Specializedزتاٍ ايتدصص )

 .ضٜرارتَٛاصفات ٚ اعتهُاٍ 

 َتطًبات َكضصات ( ادتاَع١University Requirements) 

 املعًَٛات ايطايب نغابإٚ ٢ٖ زتُٛع١ َٔ املكضصات املطًٛب١ َٔ مجٝع طالب ادتاَع١ ٚ تٗزف اىل 

ٚ   ع٢ً رصاع١ َٛار ايتدصص املدتًف١  ف٢ بٓا٤ ؽدص١ٝ ايطايب ٚ تغاعزٙ ٚ املٗاصات ايت٢ تعٌُ

 دتٝاطٖا ف٢ بزا١ٜ رصاعت٘ بايه١ًٝ.إجيب ع٢ً ايطايب 

 َٛاعٝز ايزصاع١:

 فصٍٛ رصاع١ٝ نايتاىل: 3داَع١ فاصٚؼ ع٢ً تتِ ايزصاع١ ف٢ 

  أعبٛع. 15فصٌ ارتضٜف )ايفصٌ ايزصاع٢ االٍٚ( ٜبزأ خالٍ ؽٗض عبتُرب ٚ ٜغتُض ملز٠ 

  أعبٛع. 15فصٌ ايضبٝع )ايفصٌ ايزصاع٢ ايجا٢ْ( ٜبزأ خالٍ ؽٗض فرباٜض  ٚ ٜغتُض ملز٠ 

 أعابٝع. 8ٜٛيٝٛ ٚ ٜغتُض ملز٠  فصٌ ايصٝف )ايزصاع١ فٝ٘ اختٝاص١ٜ ٚ يٝغت ادباص١ٜ( ٜبزأ خالٍ ؽٗض 
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 األنارمي٢ اإلصؽارْعاّ 

يتعضٜف ايطالب بأْع١ُ  / اهل١٦ٝ املعا١ْٚ ) ع٢ً االقٌ َزصؼ َغاعز(  ٖٛ ْعاّ ٜكّٛ ب٘ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

ٖزاف ف٢ ايزصاع١ مبا حيكل األتكزّ ِٗ ٚ َعاْٚتِٗ ع٢ً ايٚ َتابعتِٗ أنارميٝا يتٛدٝٗ ٚ عٝاعات ايه١ًٝ 

 . املضد٠ٛ

 ٚ رعِ ايطالب: األنارمي٢ اإلصؽاردت١ٓ 

ايعاّ بايه١ًٝ ٚ أعطا٥ٗا  األنارمي٢ٖ٢ دت١ٓ تؾهٌ بكضاص َٔ عُٝز ايه١ًٝ ٚ ٜهٕٛ َكضصٖا املضؽز 

ٚ نشيو َؾٗٛر هلِ  األنارمي٢ اإلصؽارزتُٛع١ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ املُٝظٜٔ بارترب٠ ف٢ زتاٍ 

باذته١ُ ٚ سغٔ ايتعاٌَ َع ايطالب ٚ ٜهٕٛ ٖزفٗا ايتدطٝط ٚ ايتٓغٝل ٚ اإلؽضاف ع٢ً تٓفٝش ع١ًُٝ 

 بايه١ًٝ. األنارمي٢ اإلصؽار

 ايعاّ: األنارمي٢املضؽز 

ايعاّ  يًه١ًٝ ٚ ف٢ ساي١ ٚدٛر أنجض َٔ بضْاَر ٜتِ تهًٝف  األنارمي٢ٜكّٛ ايعُٝز بتهًٝف املضؽز 

ايعاّ ٖٛ ايتٓغٝل بني ايه١ًٝ ٚ املضؽزٜٔ األنارميٝني ٚ  األنارمي٢بهٌ قغِ.  رٚص املضؽز  َضؽز عاّ

 َهتب عُٝز ايكبٍٛ ٚ ايتغذٌٝ ف٢ شتتًف األَٛص األنارمي١ٝ.

 :األنارمي٢املضؽز 

عُٝز ٜتِ تهًٝف٘ َٔ قبٌ قٌ َزصؼ َغاعز( / اهل١٦ٝ املعا١ْٚ ) ع٢ً األسز أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػأٖٛ 

جملُٛع١ َٔ  األنارمي٢ اإلصؽاركّٛ مب١ُٗ ٜبايه١ًٝ ايعاّ  األنارمي٢ؽضاف املضؽز إحتت   ايه١ًٝ

 يهٌ َضؽز أنارمي٢( .  طايبا 20ايطالب بايه١ًٝ )ال تظٜز عٔ 

 :األنارمي٢َٗاصات املضؽز 

ايٓادح ٖٛ ايكارص ع٢ً ايتٛاصـٌ ايفعـاٍ َـع طالبـ٘. ٜغـتطٝع إٔ حيـزر سادـاتِٗ، جيٝـز          األنارمي٢املضؽز 

ٜٚؾاصنِٗ فـ٢ ايتدطـٝط    منا ٜعٌُ َعِٗإيِٝٗ، ٜفُِٗٗ  ٜٚٗتِ بِٗ، الٜٗامجِٗ ٚ ال ٜغدض فِٝٗ، إعتُاع اإل

ٜ ٜيزصاعتِٗ، ٜغتجُض خرباتِٗ ٚ  ٓبػـ٢ إٔ تتـٛفض   جل بكزصاتِٗ. ٚ َٔ ٖٓا ْغتطٝع إٔ ضتزر بعض املٗاصات ايتـ٢ 

 ٖزاف املضد٠ٛ َٚٔ ٖشٙ املٗاصات:يه٢ ٜغِٗ ف٢ حتكٝل األ عٓز اإلختٝاص األنارمي٢ف٢ املضؽز 

  اإلجياب١ٝايكٝار٠ 

  سغٔ املعا١ًَ ايتعاطف ٚ 

   املٓٗذ١ٝ ف٢ ايعٌُايتدطٝط ٚ 

   ٔعتُاعاإلسغ 

  صات ٚ سٌ املؾهالتاايكزص٠ ع٢ً اختاس ايكض 

  راص٠ ٚ اعتجُاص ايٛقت.إ 
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 ٚ رعِ ايطالب: األنارمي٢ اإلصؽارًذ١ٓ عا١َ يَٗاّ 

 بايه١ًٝ. األنارمي٢ اإلصؽارٚضع خط١  .1

 . األنارمي٢ اإلصؽاراالؽضاف ع٢ً تٓفٝش خط١  .2

ٚ  يكا٤ات تٛع١َٝٔ خالٍ ْؾض ايٛع٢ بني ايطًب١ سٍٛ طبٝع١ عٌُ ايًذ١ٓ ٚ نٝف١ٝ االعتفار٠ َٓٗا  .3

 . ْؾضات رٚص١ٜ ٚ َٛقع ايه١ًٝ

عالٕ ٚ ع٢ً نارميٝني  ٚ ْؾض ايكٛا٥ِ ع٢ً يٛسات اإلاملغتذزٜٔ ع٢ً املضؽزٜٔ األتٛطٜع ايطالب  .4

 . َٛقع ايه١ًٝ

 . صفع تكضٜض رٚص٣ )فص٢ً( يعُٝز ايه١ًٝ عُا قاَت ب٘ ايًذ١ٓ خالٍ ايفصٌ ايزصاع٢ .5

  . نارمي١ٝ ايت٢ تضفع بٛاعط١ املضؽزٜٔايٓعض ف٢ َؾانٌ ايه١ًٝ األ .6

 . يًطالب املغتذزٜٔ يتعضٜفِٗ بٓعاّ ايزصاع١ ف٢ ايه١ًٝؽضاف ع٢ً بضاَر تٛدٝٗٝ٘ اإل .7

 . دتُاع١ٝاملغا١ُٖ ف٢ سٌ َؾانٌ ايطالب ايٓفغ١ٝ ٚ اإل .8

 (1) َضفل  طالب عٔ َز٣ صضاِٖ عٔ االصؽار االنارمي٢ ٚ ع١ًُٝ ايتغذٌٝ .اعتطالع صأ٣ اي .9
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 ايطالبٚ رعِ  األنارمي٢ اإلصؽارًذ١ٓ تفص١ًٝٝ يَٗاّ 

  املٓاعب عزار ٚ ايتدطٝط ملغتكبً٘ ايع٢ًُ ٚ اختٝاص ايكغِ ايع٢ًُف٢ اإلَغاعز٠ ايطايب  . 

 خالٍ بٓا٤ عالق١ طٝب١ َع٘ .  ات ايت٢ تؤر٣ اىل تفٛق٘اإلصؽارب ٘تٛدٝٗدتُاع َع ايطايب ٚ اإل َٔ 

 ايغاعات املهتب١ٝ مبٛعز ٚ ايـتأنٝز ع٢ً َعضفت٘  ؽضاف ع٢ً تٓفٝش ايطايب يًدط١ ايزصاع١ٝاإل

 . األنارمي٢يًُضؽز 

 إجيابٝات ايٓعاّ ٚ َظاٜاٙ.عضض االٖتُاّ بٚ عتفار٠ َٔ ْعاّ ايغاعات املعتُز٠اىل اإل إصؽار ايطايب 

 .تٛدٝ٘ ايطايب يهٝف١ٝ االعتفار٠ َٔ ايفصٍٛ ايزصاع١ٝ ٚ تٓفٝش املؾاصٜع ٚ ارتطط ايزصاع١ٝ 

 ٣ٛ املًف ع٢ً اآلت٢إعزار ًَف خاص يهٌ طايب َٔ ايطالب ع٢ً إٔ حيت:  

 (2)َضفل   . اعتُاص٠ بٝاْات ايطايب 

 .ارتط١ ايزصاع١ٝ يًطايب ٚ ايت٢ حتت٣ٛ ع٢ً املكضصات ايزصاع١ٝ ٚ ايت٢ ع٢ً ايطايب رصاعتٗا 

 (3)َضفل 

 ٌٝ(4)َضفل  . اعتُاصات ايتغذ 

 ْغد١ سزٜج١ َٔ بٝإ ايتكزٜضات .  

 (5)َضفل  .ٚ االْغشاب   اعتُاصات اذتشف ٚ االضاف١ 

 تٛدٝ٘ ايطايب ف٢ ع١ًُٝ ايتغذٌٝ ٚ اختٝاص املكضصات  . 

 ض ف٢ َٛاعٝز دزٍٚ ايطايب َغاعز٠ ايطايب ف٢ عٌُ ادتزٍٚ ايزصاع٢ ٚ ايتأنز َٔ عزّ ٚدٛر تعاص

 ايزصاع٢ ٚ ايتأنٝز ع٢ً أ١ُٖٝ اذتطٛص ٚ االْطباط خالٍ ايزصاع١ . 

 اعات املعتُز٠ ايت٢ جيب ع٢ً ؽضح َتطًبات ايتدضز يًطايب َٔ سٝح املعزٍ ايرتان٢ُ ٚ عزر ايغ

 عٓز عضض خط١ ايعٌُ َع٘ .  ايطايب ادتٝاطٖا

  نارمي١ٝ حتت املضاقب١ األ عٝح ٜغتطٝع ايطايب ايش٣ ٜهٕٛ َعزي٘ ايرتان٢ُتكِٝٝ أرا٤ ايطايب

إٔ ٜضفع َعزي٘ يًتدًص َٔ ٖشٙ اذتاي١ ، نشيو َغاعز٠ ايطايب املٓتعِ ف٢ اذتفاظ ع٢ً َعزي٘ 

 . ذتز األر٢ْ را٥ُاايرتان٢ُ أع٢ً َٔ ا

  ايطالب ف٢ َٛاد١ٗ ايصعٛبات ايت٢ تتعًل بتدصصاتِٗ ٚ سيو بتشزٜز  األنارمي٢ٜغاعز املضؽز

 َجٌ: أعباب املؾه١ً ٚ اقرتاح اذتًٍٛ املٓاعب١ هلا 

  ٖزاصٙيٛقت ايش٣ تتطًب٘ ايزصاع١ ٚ عزّ إراص٠ اإنٝف١ٝ  . 

 َع أعطا٤ ١٦ٖٝ ١ طٝب١ عالقٚدٛر  صؽار ايطايب ع٢ً ايطضٜك١ املج٢ً ايت٢ حتافغ ع٢ًإ

  . ايتزصٜػ

 َتشاْات ٚ َغاعزت٘ ف٢ طضٜك١ عزارٙ سٖٓٝا يإلإَع ايطايب َٔ سٝح  ايتعاٌَ ايٓفغ٢

 . ايتعاٌَ َع ايتٛتض ٚ ايكًل املصاسب هلشٙ اذتاي١

  ّعتُضاص ف٢ ايالط١َ يظٜار٠ قزصاتِٗ ايت٢ تؤًِٖٗ يإل بايتهًٝفاتتؾذٝع ايطالب ع٢ً ايكٝا

 .  بٓذاحايزصاع١ 

  دتُاع٢ ٚ ايٓفغ٢ يًطايب سني اذتاد١، ٚ ف٢ ساي١ استٝاز بزٚص املضؽز اإل األنارمي٢ٜكّٛ املضؽز

يكا٤ َع ٚىل األَض ف٢ ٚدٛر عُٝز ايه١ًٝ ٚ اختاس  ٚ ْفغ٢ ٜتِ عكز ٢رعِ ادتُاعايطايب اىل 

 دضا٤ات املٓاعب١ . اإل
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 :ف٢ ساي١ ايطايب املغتذز 

 . املكضصات ٚ ارتط١ ايزصاع١ٝ يًه١ًٝ أٚ ايكغِ ايع٢ًُ بٓعاّتعضٜف ايطايب املغتذز  .1

 . َجٌ هلاعتػالٍ األيإل قزصات ايطايب ٚ َٝٛي٘ ٚ تٛدٝٗ٘ايتعضف ع٢ً  .2

سا إضاف١ َغاعز٠ ايطايب ف٢ تغذٌٝ املكضصات ايزصاع١ٝ، نشيو ف٢ ع١ًُٝ اذتشف ٚ اإل .3

 . اعتزع٢ األَض

 . َغاعز٠ ايطايب ف٢ عٌُ ادتزٍٚ ايظ٢َٓ ارتاص ب٘ .4

ع٢ً ايه١ًٝ تهًٝف عطٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ )تؾٗز ي٘ ايه١ًٝ ٚ ايطالب باذته١ُ ٚ  .5

ايطاق١ االجياب١ٝ ٚ ايطُٛح ٚ املجابض٠ ٚ ايٓؾاط ٚ سغٔ املعا١ًَ( يضعا١ٜ ايطالب ادتزر ٚ 

 :َٔ خالٍع٢ً ت٦ٝٗتِٗ يًزصاع١  تٝغري ايزصاع١ هلِ ٚ ايعٌُ 

  تٓعِٝ سفٌ تعاصف ف٢ بزا١ٜ ايعاّ ايزصاع٢ َع أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ / اهل١٦ٝ

 املعا١ْٚ ٚ ايطالب ادتزر ف٢ ٚدٛر قٝارات ايه١ًٝ . 

  أعطا٤ إلعتعا١ْ بايغار٠ ضاف١ٝ يًطالب ادتزر ٚ تٛدِٝٗٗ يإتكزِٜ سصص

 ايتزصٜػ خالٍ ايغاعات املهتب١ٝ .١٦ٖٝ 

 دتُاع َع ايطالب ادتزر بصف١ رٚص١ٜ اإل . 

 ٚع١ً٦ ؽٝٛعا بني ايطالب ادتزرضع ع٢ً ايصفش١ ارتاص١ بايه١ًٝ أنجض األ  

تٛاصٜذ تُٗو ايتغذٌٝ ٚ اذتشف ٚ   – األنارمي٢داب١ عًٝٗا َجٌ )ايتكِٜٛ ٚ اإل

 . آي١ٝ صبط ايػٝاب ٚ اذتطٛص ٚ قٛاعز اذتضَإ( – ْغشابضاف١ ٚ اإلاإل

  ٘ايغاعات املهتب١ٝ .....(  –صقِ تًٝفْٛ٘ احملٍُٛ   –) صقِ غضفت٘ ٜؾاصى بٝاْات

 ف٢ ساي١ سزٚخ أ٣ َؾه١ً . ست٢ ٜتغ٢ٓ هلِ ايًذ٤ٛ إيٝ٘ الب ادتزر بني ايط

ف٢ ايهًٝات ايت٢ بٗا  آي١ٝ َغاعز٠ ايطايب ٚ تٛدٝٗ٘ الختٝاص ايتدصص املال٥ِ ٚفكا يكزصت٘ ٚ َٝٛي٘

 :ختصصات

 . ختٝاصَٛعز اإلقبٌ بفصٌ رصاع٢ بضْاَر اختٝاص ايتدصص نُضؽز أنارمي٢ ابزأ  .1

 .   ايفضر٣ يطالبو اإلصؽارْعِ دزٚال دتًغات  .2

 .  َبهضا  ِٚ َٝٛهل ِدتُع بطالبو ٚ تعضف ع٢ً قزصاتٗإ .3

 .   ايزصاع١ٝ ٚ ارتط١ ايزصاع١ٝ يًكغَِكضصات٘ طايب مبغاص نٌ ختصص ٚ نٌ عضف  .4

 .  طًب َٛافكت٘ أؽضى ٚىل األَض ف٢ َغأي١ حتزٜز ايتدصص ايزصاع٢ البٓ٘ ٚ إ .5

 سزر َع ايطايب ايتدصص املال٥ِ بؾهٌ َٛضٛع٢ .  .6

 .  ايزصاع١ٝ ٚ ارتط١ ايزصاع١ٝ يًكغِ كضصاتِٗ دصصات  طالبو َٚبتقا١ُ٥  ارعزعًٝو إ .7

١ ع٢ً ايفصٍٛ ٝايزصاعكضصات املدٗظ خط١ رصاع١ٝ يهٌ طايب عغب ختصص٘  َع تٛطٜع  .8

 . ايزصاع١ٝ

 املتطًب١ األخض٣ . كضصات ٚ امل ٗا ايطايبفٝايضاعب كضصات ٚي١ٜٛ يتٛطٜع امل٢ األعطإ .9

 دزاٍٚ ايطالب يتفار٣ تطاصب املٛاعٝز .  ارعزعًٝو إ  .10

 عزرتٗا .و بٓغد١ َٔ ارتط١ ايزصاع١ٝ ايت٢ أطٚر طالب .11

 اَأل منٛسز ايتغذٌٝ . .12
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 ٚ اذتاالت اذتضد١ ٚ ايتعاٌَ َع اذتاالت املتعجض٠ األنارمي٢ اإلصؽار

ف٢  ثض ايهبري َٔ األ ملاي٘ األنارمي٢َٔ أِٖ ٚادبات املضؽز ٚ اذتاالت اذتضد١  َع اذتاالت املتعجض٠  ٜعز ايتعاٌَ

ىل إرصاعٝا )املتعجض( ايطايب املتأخض ٜضفع  ٜغتطٝع إٔ ايٓادح  ٖٛ َٔ األنارمي٢املضؽز  يب.احتغني أرا٤ ايط

َع اذتاالت املتعجض٠ ٚ خصٛصا اذتاالت تٛىل داَع١ فاصٚؼ أ١ُٖٝ قص٣ٛ يًتعاٌَ نُا  .  ْتعاّ ف٢ ايزصاع١اإل

ايطايب ف٢ ٖشٙ املضس١ً ٜفاد٤٢ باذتٝا٠ ادتاَع١ٝ ٚ ْعاّ  ألٕاالٍٚ  األنارمي٢املتعجض٠ بعز اْتٗا٤ ايعاّ 

عتُار ع٢ً ايٓفػ ف٢ ايزصاع١ بزٕٚ رصٚؼ خصٛص١ٝ ٚ بايتاىل ٜضعب َض٠ تًٛ االخض٣ ٚ ايغاعات املعتُز٠ ٚ اإل

دضا٤ات َٔ اإل.  يشا تٗتِ داَع١ فاصٚؼ اٖتُاَا نبريا بٗؤال٤ ايطالب ٚعزٍٚ عٔ ايزصاع١ايت٢ ف٢ ايٓٗا١ٜ ٜكضص اي

عكز يكا٤ات بعٌُ يكا٤ات تٛع١ٝ ٚ رٚصات تزصٜب١ٝ ٚنارميٝني ايت٢ تتبعٗا ادتاَع١، صفع نفا٠٤ املضؽزٜٔ األ

بِٝٓٗ . باإلضاف١ إىل  َغتُض٠ َع اإلراص٠ ايعًٝا يتشيٌٝ ايصعٛبات ٚ حتفٝظِٖ ٚ ْؾض صٚح املٓافغ١ ايؾضٜف١

 ٚ ايعٌُ ع٢ً تطٜٛضٖا طبكا يًُغتذزات .ٚ اذتاالت اذتضد١  ٚضع آيٝات يًتعاٌَ َع اذتاالت املتعجض٠

 ايطايب املتعجض:

ايزصاع١ )فصًني   بعز َضٚص عاّ أنارمي٢ ناٌَ ع٢ً بز٤ 2ع٢ً َعزٍ تضان٢ُ أقٌ َٔ ٖٛ ايطايب اذتاصٌ 

نارمي١ٝ ملز٠ عاّ ٚاسز ٚجيزر ملز٠ عاّ آخض مبٛافك١ عُٝز رصاعني َتتايٝني( ٚ ٜتِ ٚضع٘ حتت املضاقب١ األ

 ايه١ًٝ.

 طالب اذتاالت اذتضد١:

َز٠ ايت٢ عٓٛات يًهًٝات  8ِٖ ايطالب ايشٜٔ قاصبٛا ع٢ً اعتٝفا٤ املز٠ ايكا١ْْٝٛ يًتغذٌٝ بايه١ًٝ ٚ ٢ٖ 

أٚ أنجض  2ٚ مل حيصًٛا ع٢ً َعزٍ تضان٢ُ   عٓٛات 5ايت٢ بضازتٗا عٓٛات يًهًٝات  10ٚ  عٓٛات 4بضازتٗا 

   . مما ٜؤر٣ اىل حتٌٜٛ َغاصِٖ ادباصٜا

ٜتِ ايتعضف ع٢ً ايطايب املتعجض عٔ طضٜل َضادع١ ْتا٥ر ايفصٌ ايزصاع٢ ايغابل ٚ قبٌ بزا١ٜ ايزصاع١ بأعبٛع 

: طضٜك١ سغاب املعزٍ ايرتان٢ُ يًطايب 6)َضفل  يهٌ طايبع٢ً األقٌ َٔ خالٍ حتزٜز املعزٍ ايرتان٢ُ 

 . (طبكا يطضٜك١ اذتغاب ايت٢ أعزٖا املضؽز االنارمي٢ ايعاّ يه١ًٝ ايعًّٛ ايطب١ٝ ايتطبٝك١ٝ املتعجض
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 نارمي١ٝاملضاقب١ األ

بعز َضٚص عاّ  2عٓز ْظٍٚ َعزي٘ ايرتان٢ُ أقٌ َٔ ٢ٖ ساي١ أنارمي١ٝ بٛضع ايطايب حتت َغُاٖا 

أنارمي٢ ع٢ً بز٤ٙ ايزصاع١ ٚ ٜغتُض ف٢ ٖشٙ اذتاي١ ملز٠ عاّ أنارمي٢ آخض مبٛافك١ عُٝز ايه١ًٝ ٚ ف٢ 

 . َٔ ايه١ًٜٝتِ تٛدٝٗ٘ بتشٌٜٛ َغاصٙ  2ساي١ عزّ حتغٓ٘ ٚ حتكٝل َعزٍ تضان٢ُ 

عاع١ َعتُز٠( ٚ  12األر٢ْ يًزصاع١ ظاَع١ فاصٚؼ ) ف٢ ٖشٙ اذتاي١ ٜزصؼ ايطايب محٌ شتفف ٚ ٖٛ اذتز

 .  ايه١ًٝ راص٠ ادتاَع١ ع٢ً سغب خط١إعاع١ َعتُز٠ بعز َٛافك١  15ميهٔ طٜارتٗا اىل 

 :بايٓغب١ يًتغذٌٝ ف٢ فص٢ً ارتضٜف ٚ ايضبٝع
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 أَا بايٓغب١ يًتغذٌٝ ف٢ فصٌ ايصٝف:

 

 آيٝات يًتعاٌَ َع اذتاالت  املدتًف١ نايتايٞ:اقرتاح مت ٖتُاّ بايطالب املتعجضٜٔ اإلف٢ إطاص 

 ًٝ١تعٝني دت١ٓ يًطالب املتعجضٜٔ بايه. 

 األنارمي٢يتفعٌٝ رٚص املضؽز  ١نارميٝني بايهًٝعٌُ يكا٤ات تٛع١ٝ باملضؽزٜٔ األ. 

 ٓاقؾتِٗ ف٢ ايزٚص املطًٛب يًطالب ٚ أٚيٝا٤ االَٛص يتعضٜفِٗ عذِ املؾه١ً ٚ َ عٌُ يكا٤ات تٛع١ٝ

 َِٓٗ يتشغني ساي١ أبٓا٥ِٗ.

 .إعالٕ آيٝات ايتعاٌَ َع ايطالب املتعجضٜٔ ٚ آيٝات املتابع١ 
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 آي١ٝ انتؾاف ٚصعا١ٜ ايطالب املتعجضٜٔ

 أٚال: ف٢ بزا١ٜ ايزصاع١:

  ٜٔصصزِٖ ف٢ ايُٓٛسز َضادع١ ْتا٥ر اختباصات ْٗا١ٜ ايفصٌ ايزصاع٢ يتشزٜز ايطالب املتعجض ٚ. 

  ٚ دضا٤ َكابالت ؽدص١ٝ ٜتِ َٔ خالهلا َعضف١ عبب ايتعجض.إعٌُ اعتبٝإ عٔ أعباب ايتعجض 

  عٔ املؾانٌ ايت٢ أرت إىل ايتعجض ٚ نٝف١ٝ سًٗا.نتاب١ تكضٜض 

 .صفع ايتكضٜض اىل ايًذ١ٓ ارتاص١ بايطالب املتعجضٜٔ بايه١ًٝ يًزعِ ٚ املغاْز٠ 

 :األنارمي٢ثاْٝا: أثٓا٤ ايعاّ 

  ختباصات ْصف ايفصٌ ايزصاع٢ ٚ ايزصدات ايع١ًُٝ ملتابع١ ايطالب املتعجضٜٔ ف٢ ساي١ إَضادع١ ْتا٥ر

ايٛقٛف ع٢ً عبب ايتعجض. ٜتِ عضض األَض ع٢ً دت١ٓ ايطالب املتعجضٜٔ ملتابع١ سٌ املؾه١ً ست٢ 

 . صتاط ايطايبإٜضتفع َعزٍ 

  ٔاذتصٍٛ ع٢ً تكِٝٝ دظ٢٥ سٝح إ َتابع١ ْغب١ غٝاب ٚ سطٛص ايطالب ٚ ايت٢ َٔ خالهلا ميه

 . ايػٝاب عاٌَ َؤثض ف٢ َغت٣ٛ ايتشصٌٝ

 ب٘ طبٝع١ املؾه١ً ٚ  نٌ َضؽز أنارمي٢ ٚ نشيو ايًذ١ٓ بغذٌ هلؤال٤ ايطالب َزٕٚ حيتفغ

 . صتاط ايطايبارتطٛات ايت٢ اختشت ذتًٗا ٚ َز٣ إ

 عتُضاصاإلْؾط١ ايطالب١ٝ بايه١ًٝ ٚ تؾذٝعِٗ ع٢ً إؽضاى ايطالب املتعجضٜٔ ف٢ األ .  

 ف٢ االعبٛع  ايعاّ األنارمي٢ٓصف فص١ًٝ ف٢ ايُٓٛسز ٚ صفعٗا يًُضؽز ايَتشاْات صصز رصدات اإل

 .اذتار٣ عؾض قبٌ َٛعز االْغشاب

  ف٢ ايزصاع١ ملغاٜض٠ طَال٥ِٗ ف٢ ايزصاع١ ايٓعض١ٜ ٚ ايع١ًُٝ ٜٔتأخضاملعٌُ خط١ خاص١ بايطالب . 

 راص٠ ايه١ًٝ ايعاّ ايش٣ ًٜدص٘ إل األنارمي٢ًُضؽز ٜكزّ تكضٜض ؽٗض٣ َٔ نٌ َضؽز أنارمي٢ ي

 . َز٣ ايتشصٌٝ ايع٢ًُ يًطالب املتعجضٜٔ ٚ ٜٛضح 

 :األنارمي٢ثايجا: ْٗا١ٜ ايعاّ 

 َتشاْات ٚ حتزٜز َز٣ حتغٔ ايطايبَتابع١ ْتا٥ر اإل . 

  ٔصتاطات ايطالب املتعجضٜٔإٜكزّ الراص٠ ايه١ًٝ تكضٜض َفصٌ ؽاٌَ ع . 

 عٔ َز٣ االعتفار٠ َٔ دت١ٓ صعا١ٜ ايطالب املتعجضٜٔ ٚ َز٣ صضاِٖ عٔ  عٌُ اعتبٝإ يًطًب١

 . خزَات ايزعِ ٚ قٝاؼ فعاي١ٝ ايربْاَر

 َع ايطالب املتعجضٜٔ ملغاعزتِٗ  استفاي١ٝ هلِبعٌُ ٚادتاطٚا ايتعجض  عتفار٠ َٔ ايطالب املتفٛقني اإل

 . ف٢ حتغني َغتٛاِٖ ٚ طضم حتصًِٝٗ

 ايطالب عطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ممٔ هلِ قزصات ادتُاع١ٝ خاص١ ذتٌ َؾهالت اإلعتعا١ْ بايغار٠  أ

 َؾاصن١ ٚىل األَض ف٢ نٌ خط٠ٛ .َع تفعٌٝ 
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 ذتٌ َؾانٌ ايطالب املتعجضٜٔإقرتاسات 

 أعباب ايتعجض ع١ًُٝ:

 .طٜار٠ عزر عاعات ادتًغات ايزصاع١ٝ ارتاص١ بايطالب ٚ عزر عاعات ايتزصٜب ايع٢ًُ 

  عٔ طضٜل عطٛ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚ اجيار طضم ع١ًٗ ٚ َبغط١ يًعضض.َضادع١ احملاضضات 

  ٌَُتشاْات ؽٗض١ٜ خاص١ يًُتعجضٜٔ ملعضف١ َز٣ ايتشغٔ ف٢ املغت٣ٛ.إع 

 َتشاْات التاس١ ايٛقت ايهاف٢ يًُتعجضٜٔ.إؽضاى ايطالب ف٢  ٚضع دزاٍٚ اإل 

 املهتب١ٝ املع١ًٓ ملٓاقؾتِٗ َع ايطالب املتعجضٜٔ ف٢ ايغاعات كضص عٌُ يكا٤ات عٔ طضٜل أعتاس امل

 ف٢ َؾانًِٗ ايع١ًُٝ.

 ١ / ْفغ١ٝ:إدتُاعٝأعباب ايتعجض 

  ٚ ٌٖدتُاعٝني أٚ ايٓفغٝني يًتعاٌَ َع ٖؤال٤ خصا٥ٝني اإلحتزٜز زتُٛع١ َٔ اإلَؾاصن١ األ

 ايعٌُ ع٢ً ختط٢ ٖشٙ املؾانٌ.َٔ أدٌ  ايطالب
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 ايطالب عٔ اإلصؽار األنارمي٢ ٚايتغذٌٝصضا إعتبٝإ ( :1َضفل )

 أعِ املضؽز: ايكغِ ايه١ًٝ:

 املعزٍ ايرتان٢ُ املغت٣ٛ أعِ ايطايب)سغب ايضغب١(

 

 ايبٓز ّ

 ضعٝف

1 

 َكبٍٛ

2 

 دٝز

3 

 دزا دٝز

4 

 ممتاط

5 

      االنارمي٢ ف٢ ريٌٝ ايطايب بغٗٛي١ متهٓت َٔ االطالع عٌ ادضا٤ات ايتغذٌٝ ٚ االصؽار 1

      ناْت ٖٓاى إعالْات ٚإصؽارات يف ايكغِ/ايه١ًٝ تٛضح قٛاعز ايتغذٌٝ  2

      ِ/ ايه١ًٝؽضح يو املضؽز األنارميٞ ايص١ً بني املكضصات ايزصاع١ٝ ٚ تفاصٌٝ ارتط١ ايزصاع١ٝ يًكغ 3

      ٚإدتُاعات إراص٠ ايه١ًٝ ٚاملضؽز ايعاّ يًطًب١ املٓتعُنيَز٣ تأثري ّٜٛ ايتٛع١ٝ اإلصؽارٟ يًطًب١ ادتزر  4

      .عاعزْٞ املضؽز األنارميٞ يف تغذٌٝ ايغاعات ايزصاع١ٝ املتٛافك١ َع قزصاتٞ ٚايٓعاّ ادتاَعٞ 5

      ٜتٛادز املضؽز األنارميٞ خالٍ ايغاعات املهتب١ٝ املدصص١ يإلصؽار األنارميٞ 6

      اذتصٍٛ ع٢ً إٜطاسات. ملكاب١ً  أراص٠ ايه١ًٝ/ املضؽز األنارمي٢ ايعاّ َٔ أدٌ وَز٣ اَها١ْٝ ٚصٛي 7

      .َز٣ ثبات دزاٍٚ احملاضضات ٚايتُاصٜٔ خالٍ ع١ًُٝ ايتغذٌٝ ٚبعزٖا 8

       .تكّٛ ايه١ًٝ بفتح َكضصات دزٜز٠ قز استادٗا بعز االْتٗا٤ َٔ ايتغذٌٝ 9

      .املكضص يًغشب ٚاإلضاف١ الختاسى ايكضاص األْغب يًبكا٤ أٚ االْغشاب ََٔز٣ َال١ُ٥ ايفرت٠ احملزر٠  10

تٛدز ضضٚص٠ التٓكٌ بني عز٠ َباْٞ يف ادتاَع١، َٚكاب١ً عز٠ أؽداص ٚايٛقٛف يف طٛابري ط١ًٜٛ اثٓا٤  11

 ع١ًُٝ ايتغذٌٝ.

     

      تٛقٝع غضا١ََز٣ َال١ُ٥ ايفرت٠ ايظ١َٝٓ احملزر٠ يزفع ايضعّٛ بعز ايتغذٌٝ بزٕٚ  12

      ٢عالقيت دٝز٠ باملضؽز األنارمي 13

      نإ املضؽز األنارميٞ ًَتظّ يتٛدٝٗٞ أٚ ذتٌ َؾهًيت 14

نإ املضؽز األنارميٞ َتابعا ملز٣ تكزَٞ أثٓا٤ ايفصٌ ايزصاعٞ ٜٚكزّ يٞ ايٓصح ٚايتٛدٝ٘ خالٍ فرت٠  15

 ايفصٌ ايزصاعٞ بأنًُ٘

     

      ايكغِ بادضا٤ات تصشٝش١ٝ يتًب١ٝ اقرتاسات٢ سٍٛ إدضا٤ات اإلصؽار األنارميٞ ٚايتغذٌٝ.تكّٛ ايه١ًٝ /  16

      ايه١ًٝ/ ايكغِ ارتطط ايزصاع١ٝ َٔ ٚقت آلخض، مما ٜغبب إصبانًا ىل ٚيًُضؽزٜٔ.ػريت 17
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 اعتُاص٠ بٝاْات ايطايب(: 2َضفل )
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 ارتط١ ايزصاع١ٝ يًطايب ٚ ايت٢ حتت٣ٛ ع٢ً املكضصات ايزصاع١ٝ ٚ ايت٢ ع٢ً ايطايب رصاعتٗا (:3َضفل )
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 ؽذض٠ املكضصات :
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 ارتط١ ايزصاع١ٝ يًطالب املتعجضٜٔ: (:4َضفل )
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 (: اعتُاص٠ ايتغذٌٝ:5َضفل )
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 (: اعتُاص٠ اذتشف ٚ االضاف١ ٚ االْغشاب:6َضفل ) 
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 :( يًطايب املتعجضCGPAنٝف١ٝ سغاب املعزٍ ايرتان٢ُ )(: 7َضفل )

 ارتط٠ٛ االٚىل:

 

 ارتط٠ٛ ايجا١ْٝ:
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 ارتط٠ٛ ايجايج١:

 

 ارتط٠ٛ ايضابع١:
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 ارتاَغ١: ٠ٛارتط

 

 ارتط٠ٛ ايغارع١:
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 ارتط٠ٛ ايغابع١:
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