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 نىالميدا يبرلتدا الئحة
 

 مقدمھ
 قاللتحاا على بلطالا تحفيز ريقط عن لكو ذ لخريجيها لعملىو ا لعلمىا ىبالمستو ضلنهوا لىإ روسفا جامعة فتهد

 خدمة من خريجيها تمكنو فهمرمعاو  تهمراتطويرمهاو  تنميھ على بلطالا تساعد متميز ىمستوذات    يبيةرتد صبفر

 .لتطبيقيةوا لبحثيةوا لتعليميةا راتلمهاا ينب لتكاملا تحقيق مع لمجتمعا

 لجامعةا صتحر حيث لعملا قسوو  روسفا جامعة بين مثمر  تكامل تحقيق فى لمهمھا ملالعوا حدا نىالميدا يبرلتدا يعد

 ستھدرا تم ما سةرمماو  تطبيقو  يلهمھتأ ىمستو فعر فى مھتسا لتىا لتطبيقيةا ةلخبرا من لكافىا رلقدا البهاط ءعطاإعلى 

 لمستقبلا فى لمختلفةا يفيةظلوا قعالموا فى حلنجاا من يمكنهمو  تهماخبر ينمىو  تهمرمها من يزيد مما حقيقية عمل بيئة فى

 مھيساو  تخرجهم بعد لمختلفةا يفيةظلوا قعالموا فى منهم النسبا رالختيا بلطالا على فلتعرا لمختلفةا تللمؤسسا يتيح كما

 .لجامعةا خريجى يفظتو لفع معدر فى اذھ

 يبرلتدا ببرنامج اكبير تمامااھ لتأو فقد لطالبها نيةالميدا ةلخبرا من لكافىا رلقدا توفير على روسفا جامعة من حرصاو

 لمختلفةا لعملا تقطاعا مع بالتنسيق نىالميدا فقو لجامعةا من متابعةو  افبإشر افدھألا  تحقيق  من  للتأكد  دةمحد  ليھآ

 .خليةالدا تلكلياا ئحاللو بقاط رىجباا نىالميدا يبرلتدا نفا لكذ على اتاكيد. و دةلمنشوا

 

 يفرلتعاا:  لىوالا دةلما .1
 في لالئحھ فقاو نىالميدا يبرلتدا لطالبا زيجتاان  يجبو  جللتخر ألساسيةا تلمتطلباا حدأ وھ:نىالميدا يبرلتدا •

 . بتخصصھ لعالقةذات ا  لجامعةا رجخا يبرلتدا تجها يحدا

 لجامعةا ئيسر نائب برئاسة بالجامعة بللطال نىالميدا يبرلتدا على فيشر مركز :نىادلميا يبرلتدا مركز •

  لبيئةا تنميةو لمجتمعا خدمة ونلشؤ

 ئيسر نائب من ترشيحھ يتم لجامعةا من يسرلتدا يئةھ ءعضاا حداوھ :نىالميدا يبرلتدا لمركز ىلتنفيذا لمديرا •

 . لجامعةا

 علىو افباالشر  لكليةا عميد قبل من لمكلفا يسرلتدا يئةھ ءعضاأ حدأ وھ :بالكلية  نىالميدا يبرلتدا ةحدو مدير •

 متابعتھو بالكلية نىالميدا يبرلتدا في ةلخبرو ا مناسبة يةإدار ءةكفا لديھ

 . بلطالا مع لتعاملامن  يفضلو  لكليةا خلدا مناداري  فظمو وھ: نىالميدا يبرلتدا إداري •

 فمشرو لكليةا/  لقسما نةولمعاا لهيئةو ا يسرلتدا يئةھ ءعضاأ من خلىدا فمشر :يبرلتدا علي نلمشرفوا •

 لطالبا تخصص حسب. يبهمرتد تجها من جىرخا

 من عليها فقةالموا يتمو نىالميدا يبرلتدا ةفتر لخال لطالبا يبرتد تتولي لتيا جيةرلخاا لجهةا يھ :يبرلتدا جهة •

 . بالكلية نىالميدا يبرلتدا ةحدو قبل

 يبرللتد ترشيحھ تمو يبرلتدا وطشر عليهم ينطبق لذينا بلطالا حدأ و: ھربلمتدا لطالبا •

 

 نىالميدا يبرلتدا افدأھ: لثانيةا دةلماا .2
 بشكل هاطسقاوا بللطال راتلمقرا فى ستهادرا تم لتىا لمختلفةا راتلمهاوا ملعلووا رفلمعاوا يمھلمفاا ترسيخ •

  لبرنامجا من ملعاا فلهدا يحقق عملى موقف فى تكاملى

 تبالعقبا مإللماا جلتخرا قبل يفةوظ ىال لمختلفةا دوارالا فى لعمليةا ةلخبرا بالكتسا فرصة طالبلا منح •

 .جهتهاامو كيفية معرفةو لعملا جهة في تلصعوباوا

 .لكليةا في تعلمھ يتم بما لكذ بطور لعملا موقع في دةلموجوا اتلمعدوا اتلتجهيزا علي فلتعرا •

 . لھ لمناسبةا لعملا تجها رالختيا لمختلفةا لعملا تجها علي فللتعر للطالب لفرصةا تاحةإ •

 ثألبحاا لخال من لكوذ لمالئمةا لعلميةا للحلوو ا لعمليةا تلمشكالا علي فللتعر للطالب لفرصةا تاحةإ •

 . يررلتقاوا
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 من اءسو لكليةا علي يجابياا ينعكس مما لمختلفةا متطلباتھو لعملا قسو حاجة عن ضحةوا ةفكر لكليةا ءعطاإ •

 يسرلتدا يئةھ ءعضاأ قبل من تحااقترا من دماير علي ءبنا لكوذ ةجديد تتخصصا فتحأو  جهاھمنا ويرتط ناحية

 .بلطالا يبرتد لمشرفين عليا

 لجامعةوا يسرلتدا يئةھ ءعضاوأ لعملا قسو بينو, ناحية من لجامعةا لبةوط لعملا قسو بين لتصاا اتقنو فتح •

 تباالمكانيا يبرلتدا تجها تعريفو,  تخصص كل فى سةرالدا تطويرخطط من لكذ يحققھ ما, وىخرا ناحية من

  بالجامعة لمتاحةا

 يفظلتوا عند رالختياا فى فضلا فرصة يحقق مما لجامعةا لطلبة يبرلتدا تجها تعريف •

 

 نىالميدا يبرلتدا مركز:  لثالثةا دةلماا .3
 لتنظيميا لهيكل:ا الاو .3.1

 نىالميدا يبرلتدا دارةإل لتنظيميا لهيكلا نيتكو •

 :من نىالميدا يبرلتدا مركزدارة ا مجلس •

o لبيئھا تنميةو لمجتمعا خدمة ونلشؤ لجامعةا ئيسر نائب:  نىالميدا يبرلتدا مركز ئيسر . 

o تنميةو لمجتمعا خدمة ونلشؤ لجامعةا ئيسر نائب من يرشح نىبالجامعةالميدا يبرلتدالمركز ىلتنفيذا لمديرا 

 .لجامعةا ئيسر من بتعينھ ارقر ريصدو لبيئھا

o الميداني بالكلية يبرلتدا اترىوحدمدي 

 لصناعھا من اءخبر خمسة

 .لكليھا مجلس رلحضو مكافى جلسة رحضو لبد فصر يتمان  على •

 .بالكلية نىالميدا يبرلتدا مشرفو •

 .بالكلية نىالميدا يبرلتدا ةحدو يةرسكرتاو بالجامعھ نىالميدا يبرلتدا مركز يةرسكرتا •

 

 :يلى كما تتلخصو ملمهاا:  ثانيا .3.2

 : لجامعھا في نيالميدا يبرلتدا مركز مامه •

o لسنويھا نھازلمووا لتنفيذيھا لخطھا دعتماا . 

o تبالكليا نيالميدا يبرلتدا خطھ دعتماا . 

o لجامعةا مجلس على لعرضھ اتمهيد ىلسنوا لتقريرا دعتماا. 

o يبرلتدا لمجا فى ونلتعاا تتوكالوبر دعتماا. 

 :لجامعھا في نيالميدا يبرلتدا مركزإدارة مجلس ئيسر ممها •

o لتنفيذيةا لخطةا ضعو  

o تإلتفاقياا عقد 

o دارةإلا مجلس اراتقر تنفيذ متابعة 

 : لجامعھا في نيالميدا يبرلتدا لمركز ىلتنفيذا لمديرا ممها •

o لمركزإدارة ا مجلس ئيسر من بھ يكلف بما لتنفيذيةا اءاتألجرا ذتخاإ  

o لكليةا عميد افشرإ تحت يفىظلتوا لملتقىا لتنظيم تبالكليا نىالميدا يبرلتدا اتحدو ىمدير مع لتنسيقا 

 : بالكليھ نىالميدا يبرلتدا هحدو مدير ممها •

o معها صلالتوا سيتم لتيا تلجهاا تحديد عملية يسهل بما تخصص لكل لكليھا في يبرلتدا افدأھ تحديد 

 .بلطالا يبرلتد

o يبرلتدا تلبامتط تحديد متضمنة ادھإلعتما  لكليةا  مجلس  على  لسنويةا  يبرلتدا  خطھ ضعر 

 .بالجامعھ نيالميدا يبرلتدا مركز لىا سنويا فعهاور( فنية,مالية,يھادار)علمي برنامج لكل نيالميدا

o لعلميةا مألقساا مع بالتنسيق يبرلتدا تجها على يعهمزتوو  يبرلتدا حق لهم لذينا بلطالا تحديد . 

o مناقشتهمو,  بينرلمتدا بھللطل يھدشاار واتنددورات و عقد لخال من لكوذ يبرللتد بلطالا يلھتأ  

 ليھآ نبياو, فيھ نبورسيتد يلذا نلمكاا بحسب لطلبھا من مجموعھ لكل مناسبھ يبيھرتد افدأھ لوضع

 . يبرلتدا هفتر لخال ازھنجاا تم لتيا مللمها لنهائيا لتقريرا كتابھ كيفيھو ,لهم لجامعھا متابعھ

o نحو يبرلتدا توجيھ عمليھ في ليساعد يبرلتدا تجها مشرفي مع لتنسيقوا يبرلتدا مشرفى تحديد 

  ألفضلا
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o نىالميدا يبرلتدا ةفتر فى لتطبيقيةا لعملا تساعا دعد جمالىا تحديد مع نىالميدا يبرلتدا ةمد تحديد 

o مع يبرلتدا تجها مع صلالتوا لطريقة ليةا ضعو  -٨ نىالميدا يبرلتدا نتائج على دارىالا افالشرا 

 لنهائىا بالتقييم ءنتهاوا بلطالا يعزبتو اءدبتا نىالميدا يبرلتدا حلامر تحديد

o يبرلتدا ةحدو نشطةعن أ يلسنوا لتقريرا ادعدإ. 

o نضما ةحدو مع ونبالتعا يبرتد لمجا لكل لهيئةا ذجنمو على نىالميدا يبرللتد توصيف بوضع ميقو 

  دةلجوا

o دةلجوا نضما ةدحو مع ونبالتعا يبرتد لمجا لكل نىالميدا يبرللتد لتعليميةا افدھالا بتحديد ميقو 

o ادھإلعتما لكليةا لعميد نىالميدا يبرلتدا زواجتاا لذينا بلطالا ءبأسما ئماقو لساربا ميقو. 

 :بللطال خلىالدا نىالميدا يبرلتدا فمشر ممها •

o لكليةا/ لقسما من يكلف نةولمعاا لهيئةو ا يسرتد يئةھ عضومن وھ. 

o البط٢٠قصىا بحد بلطالا من مجموعة على افباالشر ميقو. 

o لضعفوا ةلقوا طنقا ومعرفة بلطالا يمستو شةمناق. 

o يبرلتدا حببرنام امھلتزاو بلطالراحضو نم لتأكدا. 

o يبرلتدا ةفتر ءثناا بللطال دشارإلاو صحلنا متقدي. 

o لذلك دةمحد رةستماا لخال من لطالبا بتقيم ميقو. 

o البط كل ضيعر نىالميدا يبرلتدا لخال بها مقا لتىا لالعماا عن لطالبا من سبوعياا اتقرير يتسلم 

 Presentation يبرلتدا ةفتر نهاية بعد يبرلتدا فلمشر

o للتسجيل بلطالا من يبرلتدا تبيانا رةستماا يتسلم. 

o ونيةاللكترا لمتابعھاوا القلا ليع ةحدمرة وا بيرلتدا جهة رةيابز بالط مجموعةمن كل  رفلمشم ايقو 

 .نىالميدا بيرلتدا مجسير برنا جدية نلضما نىالميدا للتريب جىرلخاا فلمشرا مع

o كافة ادعدوإ قصالنوا لستكما، وا يبرلتدا من ءالنتهاا بعد بلطالا من نىالميدا يبرلتدا يررتقا لستقباا 

 .للتقويم مةزلالا ذجلنماا

o يبرلتدا متماا بعد يبرلتدا دارةإل لمخصصةا لنهائيھا جةرلدا منح 

 (سلالمرا -تلبياناا مدخل) نىالميدا يبرلتدإداري ا ممها •

o هذھ متابعةو ،لكليةا بلطال يبيةرتد صفر تاحةإ صبخصو يبرلتدا تلجها لموجهةا تلخطاباا ادعدإ 

 .دلرا سرعة نلضما تلخطاباا

o جمعهاو لكليةا من يبرلتدا مشرفى علي يعهازتوو لمناسبا لوقتا في يبرلتدا لبط راتستماا تجهيز 

 .لمالئما لوقتا في

o عليها التنطبق لتيا ذجلنماا جميع حالھوأ بالط كل علي كاملة يبرلتدا وطشر قنطباا من لتأكدا 

 بلطالا راتستفساا علي دلرا لمناسبا اءإلجرا ذالتخا نىالميدا يبرلتدإدارة ا مدير ليإ وطلشرا

  بلطالا تمالحظا تسجيل، و يبهمرتد ماكنأ صبخصو

o أو  لمطلوبةا بلطالا تبمعلوماأو  تبالجها لمتعلقةا اءسو،  آلليا لحاسبا في تلبياناا لخاإد متابعة

 . نىالميدا يبرلتدا مشرفي علي يبرلتدا ماكنأ علي بلطالا يعزبتو

o نىالميدا يبرلتدإدارة ا علي فلمشرا علي عرضهاو ارألعذذات ا ةلمتأخرا يبرلتدا تلباط لستقباا 

 .تشغل لم لتيا يبيةرلتدا صلفرا علي يعهازتوو ادھالعتما

o لصيفيا يبرلتدإدارة ا علي فلمشرا علي عرضهاو نىالميدا يبرلتدا عن ارالعتذا تلباط لستقباا 

 .نىالميدا يبرلتدا لالئحة بقاط لنظاميةا اءاتإلجرا ذالتخا

o بلطالا يبرتد في نةولمتعاا تللجها لشكرا تخطابا ادعدإ . 

o اءاتجرإ لالستكما اتمهيد سالهاإر سرعة علي حثهاو بلطالا تقويم ذجنما ترسل لم لتيا تلجهاا متابعة 

 .يررلتقاا تصحيح

o لحاجةا عند ليهاإ عللرجو تبويبهاو ةلمتميزا يرربالتقا ظالحتفاوا بھ لعنايةوا يبرلتدا يفشربأ متماھالا. 

o بلطالا عليها يطلع حتي لكليةا مكتبة ليايررلتقاا لساإر. 

o نىالميدا يبرلتدإدارة ا مدير ليا  البط كل تجادر عن مفصل تقرير تقديم . 

o يسرالدا ملعاا لخال يبرلتدا تلفعاليا منيز ولجد ادعدإ  

o كل مستالا تكفل لتيا لمناسبةا اءاتإلجرا ذباتخا ميقو كما،  لعامةا لتوجيهيةا ةللمحاضر بالتنسيق ميقو 

 . لتوجيهيا لخطابة البط
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o تلوحا علي اھنشر متابعة كذلكو لمعنيةا مألقساا علي يعهازتو متابعةو لمختلفةا يبرلتدا تعالناإ ادعدإ 

 .لمختلفةا لكليةا تعالناإ

o نىالميدا يبرلتدإدارة ا علي فلمشرا من ادھعتماوا يبرلتدا انهوأ لذينا بللطال ةيادفرا نتائج نعالإ . 

o نىالميدا يبربالتد لعالقةذات ا لتعريفيةا اتلنشرا ادعدإ . 

o تلجهاا هذھ تاطبنشا لمتعلقةا تلمطوياوا لتعريفيةا تلكتيباا بعض لساإر صبخصو تلجهاا متابعة 

 .تخصصاتهاو

o بللطال لشكرا تخطاباو نىالميدا يبرلتدا داتشها ادعدإ. 

o يررلتقاا تصحيح من ءالنتهاا بعد بلطالا نتائج ئماقو ادعدإ . 

o لكل لنهائىا لتقييما من نسخة  زهلمجتاا يبرلتدا مياا دبعد البط لكل يمىدألكاا للمرشد نبيا لساإر 

 يبرتد

 :داريإلا لتسلسلا:  ثالثا .3.3

 .بھ للمعموا داريإلا للهيكل بقاط لكليةا كيلو نىالميدا يبرلتدا ةحدو تتبع •

 .ةمباشر مألقساا ءساورؤ يبرلتدا ةحدو مدير بين تباطلمخاا تتم •

 .لمعنيةا مألقساا ءسارؤ ريقط عن يسرلتدا يئةھ ءعضاوأ يبرلتدا ةحدو مدير بين تباطلمخاا تتم •

 .ھينيب منأو  لكليةا عميد ريقط عن لمختلفةا لجامعةوإدارات ا نىالميدا يبرلتدا ةحدو بين تباطلمخاا تتم •

 .ينيبھ منأو  لكليةا عميد ريقط عن سلةالمرا فتتم يبيةرلتدا صلفرا تخطابا صبخصو •

 

 : نىالميدا يبرلتدا تمجاال:  بعةالرا دةلماا .4
 تجها فى عتنو دجوو من عىايرو جيةرلخاا تلجهاوا لجامعةا بين تتوكوالوبر لخال نيكوان  يمكن نىالميدا يبرلتدا

 مجموعتين لىا تلمجاالا هذھ تنقسمو لخريجا تلموصفا فقاو يبرلتدا

 :للمثاا سبيل على يشملو لحكومىا علقطاا : لىوالا لمجموعةا •

o زاراتلوا 

o لمختلطو ا ملعاا علقطاا فى تلشركاوا تلمؤسساوا تلهيئاا 

 : للمثاا سبيل على يشملو صلخاا علقطاا: لثانيةا لمجموعةا •

o تلبرمجياوا تلمعلوماا نظمةا تشركا 

o يةرلتجاا كلبنوا 

o لصحيةا كزالمروا تتشفيالمسا 

o دقلفناوا لسياحةا تشركا 

o لصحفا نلتليفزيوا 

o ليةولدوا لمحليةا تلمنظماوا تلهيئاا عليها فتشرو تمولها لتىا يعرلمشاا 

o تالتصاالا تشركا 

o لصناعيةا تلشركاا 

o يةرلتجاا تلشركاا 

o لهندسيةا تلشركاا 

o لخدميةا تلشركاا 

o وللبترا تشركا 

o تصيدليالواية دوالا مصانعو يةدوالا تشركا 

o لتامينا تشركا 
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 :يبىرلتدا لبرنامجا تقيمو افالشروا يبرلتدا صفر على للحصوا:  لخامسةا دةلماا .5

 
 يبرلتدا صفر على للحصوا .5.1

 يتم فسو لمركزا ىلد يبرتد صفر فراتو عندو للطالب مةزلالا يبرلتدا صفر توفير عن نمسئولو همرا لىو و لطالبا

 كمىالترا للمعدا لويةوبأو  لمتميزينا بلطالا على يعهازتو

 ةد-جدي تجها ضافةإ يمكن حيث،  لسابقا ملعاا بالكلية يبرلتدا ةحدو يلد دةلموجوا تلجهاا ئماقو جعةامر يتم •

 .يبرلتدإدارة ا نظر جهةو حسبأو  نىالميدا يبرلتدا مشرفي يررتقا علي ءبنا تلجهاا بعض فحذأو

 قبل من عليها لتوقيعا اءجرإ يستكملو بالكليھ يبرلتدا ةحدو يرمد قبل من لمالئمةا تللجها تلخطاباا ادعدإ يتم •

 تللجها  سالهاإر متابعة يبرلتدا مركز مدير يتولي ثم لمطلوبةا ذجلنماا قفاإر كذلكو ينيبھ منأو  لكليةا عميد

 .لمعنيةا

 .يبرلتدا ءبد من كافي قتو قبل تسالالمرا هذھ تتم •

 تعقيبيھ تبخطاباأو  لفاكسا ريقط عنأو  اتفياھ اءسو تلخطاباا هذھ متابعة بالكلية يبرلتدا ةحدو مدير يتولي •

 لمناسبا لوقتا في تلجهاا هذھ تجاباإ علي للحصوا في اعلإلسر

 .تخصصاتهم حسب يبرلتدا ماكنأ علي بلطالا يعزتو يتم •

 :بمايلي نفيقومو ىخرا تجها يلد يبرلتدا فى نيرغبو لذينا للطلبة بالنسبة ماأ

 لمطلوبةا تلبياناا كافة موضحا معينة جهة يلد يبرلتدا في غبتھر مبينا يبرلتدا ةحدو لىا بطلب لطالبا ميتقد •

 (تلمعلوماا صحة من يبرلتدا ةحدو تتأكدأن  علي)  لجهةا عن

 لجهةا قبل من لتعبئتها لمطلوبةا ذجلنماا بھ مرفقا لجهةا هلهذ بالكلية يبرلتدا ةحدو قبل من تخطابا ادعدإ يتم •

 لمرسلةا ذجللنما تعبئتهاو لخطيةا فقتهااموورود  بعد الإ لجهةا هلهذ طالبلا توجيھ اليتم •

 :-لمايلي بقاط جهةأي  من وضعرأي  علي فقةالموا معد نىالميدا يبرلتدا علي فللمشر زيجو •

o بالكلية نىالميدا يبرلتدا ةحدو مع لمسبقا لتنسيقا يتم لم إذ. 

o لجميع كافية بالكلية نىالميدا يبرلتدا ةحدو قبل من عليها للحصوا تم لتيا صلفرا دعد كانت إذا 

 معينة مقاعد علي لللحصو بللطال لفرصةا تاحةإن إ يبرلتدا علي فلمشرا تقدير في نكاو ب،لطالا

 لطلبةا يبرتد علي فقتهاامو تبدأ لتيا تبالجها يبرلتدا ةحدو عالقة علي سلبا ينعكس ماقد جهة في

o لطلبةا ةلكثرأو  مكانياتهاإ لضعفأو  حجمها لصغر ماإ يبھرتدل مناسبة غير لطالبا لبهاط لتيا لجهةا إن 

 .فيها  يبرللتد لموجهينا

 : يبرلتدا لبط .5.2

 : لتاليةا اتلخطوا فقو يبرلتدا بطلب بالكلية نىالميدا يبرلتدا ةلوحد لطالبا ميتقد

 .بلطالا على يعهازتوو يبرلتدا رةستماا تجهيز •

 . يبرتدلا تلباط للقبو موعد خرا رةالستماا فى ديحد •

 (١)ت رهلالستما بقاط. يمىدالكاا لمرشدا من ادھعتماا يتمو لمطلوبةا تبالبيانا رةالستماا ءبمل البط كل ميقو •

 على فلمشرا يقبلھ مقنع ربعذ الا لكذ بعد رهستمااإل تقبل الو لنهائىا لموعدا قبل تسليمها حين راتالستماا تقبل •

 . يبرلتدادارة ا

 جمالىا من%  ٤٠ زجتاا قد لطالبا نيكوان  على لمتقدمينا لطلبةا على يبرلتدا وطشر قنطباا من لتاكدا يتم •

 .بھ صلخاا سىرالدا للبرنامج هلمعتمدا تلساعاا

 لم لذينا بلطالا علىو يبرلتدا تلباط للقبو موعد خرا من سبوعينا بعد يبرللتد لمقبولينا لطلبةا ءسماا تعلن •

 لباتهمط لقبو معد بسباا لمعرفة يبرلتدا ةحدو جعةامر مؤھسماا تعلن

 ءببد يسمح الو ليةھلتأا اتلمحاضرا كل  واحضر قد ايكونوان  نىالميدا يبرلتدا فى لمقبولينا بلطالا على يجب •

 اتلمحاضرا هذھ رحضو بعد الا يبرلتدا

 :يبرلتدا عن ارالعتذا .5.3

 زيجوو بلطالل لمبدئيا للقبوا نتائج نعالإ من سبوعينأ لخال لكوذ يبرلتدا عن ارالعتذا بطلب خطيا ميتقد أن •

 نىالميدا يبرلتدا فحذأو أن  مقنعة غير بألسباا كانتإذا  ارالعتذا لقبو معد نىالميدا يبرلتدا علي فللمشر

  لطالبا جتخر علي سلبا يؤثر فسو

 يقبلھو لثبوتيةا اتبالمستند مدعم سمىر رعذ بتقديم الا يبرلتدا ءبد بعد يبرلتدا عن ارالعتذا للطالب اليحق •

 . نىالميدا يبرلتدا علي فلمشرا
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 (٢)ت رهلالستما بقاط.  بينرلمتدا لطلبةا قائمة من سمھا فلحذ  بالكليھ نىالميدا يبرلتدا ةحدو تبلغ •

 :-يبرلتدا عن  افالشرا .5.4

لتكليفهم  نةولمعاا لهيئھو ا يسرلتدا يئةھ ءعضاأ من لمالئما دلعدا  بتخصيص تلكلياا فى نىالميدا يبرلتدا ةحدو متقو

 مع يبرلتدا تجها على بالكلية يبرلتدا ةحدو قبل من يبرلتدا مشرفى يعزتو يتم تقييمهمو بةلطلا يبرتد على افباالشر

 بعمل يبرلتدا على يمىدالكاا فلمشرا ميقو يبرلتدا يةابد قبل.  فمشر لكل يبرلتدا تجها دعدو بلطالا ادعدأ ةعاامر

 يتناسب بما يبرلتدا برنامج تعديلو معها يق-لتنسوا ا-عليه فللتعر عليها فسيشر لتىا يبرلتدا تللجها نيةاميد راتياز

 . لجامعةافى لمقرا امج-لبرنا افدوأھ لجهةا وفرظ مع

 عقدو بالكلية نىالميدا يبرلتدا ةحدوو يبرلتدا جهة بين علية لمتفقا للبرنامج فقاو افالشرا مهمة يبرلتدا فمشر يتولى

 منتظم. بشكل البط كل على مالحظاتة تثباوا( جىرلخاا فلمشرا)يبرلتدا بجهة يبرلتدا فمشر مع ءاتلقا

 

 نىالميدا يبرللتد بلطالا يلھتأ: سةدلساا دةلماا .6
 اتمحاضر تشملو يبرلتدا مياا جمالىا من تحتسبو نىالميدا يبرلتدا فى ءلبدا قبل عسبوا ةلمد بالكلية لطالبا يلھتا يتم

 : للمثاا سبيل على يةدشاار

 .نىالميدا يبرلتدا تقرير كتابة في منها دةلالستفا تبويبهاو بيرلتدا جهة من تلمعلوماا علي للحصوا كيفية •

 . تسلسلها قروط لمطلوبةا تلمعلوماا نوعيةو لتقريرا لفصوو اببووأ لتقريرا كتابة كيفية •

 نمكا فى ربلمتدا بها يتحلىان  يجب لتىا تلسلوكياوا دابالوا شخصيھ مقابلھ عملو  تيةالذا ةلسيرا ادعدا كيفية •

 . بالجامعة لالعماا دةياور لمهنىا ادالعدا مركز ريقط عن اتلمحاضرا هذھ يمتقد يتمو لعملا

 

 يبرلتدا ءبد:  لسابعةا دةلماا .7
 .سىرالدا للبرنامج ةلمعتمدا تلساعاا جمالىا من%  ٤٠ من ءالنتهاا بعد نىالميدا يبرلتدا ءبد

 

 يبرلتدا رحضو: لثامنةدةالماا .8
 :-لتاليةا لنظاميةا اءاتإلجرا تلك من كثرأ غيابة ثبت من. يبرتدلا ةفتر من%  ٢٠من كثرأ بلغياا ب-للطال اليحق

 دملقاا ملعاا فى دةإلعاا منھ يطلبو يبرلتدا لھ يلغي  رعذ ونبد غيابة نكاإذا  •

 طالحتياا قائمة ضمن يوضعو يبرلتدا لھ ففيحذ لمقبو ربعذ بلغياا نكا إذا •

 . لتقيما عند رالعتباا في ةلمدا تلك تؤخذ رعذ ونبدأو  ربعذ هعالأ رةلمذكوا ةلمدا من قلا تغيب يلذا لطالبا •

 

 يبرلتدا ةمد: لتاسعةا دةلماا .9
 مجاللبر عمل ميو نبعوو ار خمسةو  سيةدرا اتسنو خمس مدتها لتىا لتعليميةا مجاللبر عمل ميو نستو يبرلتدا ةفتر تبلغ

 . سابيعا ثالثة عن تقل الا طبشر خليةالدا تلكلياا ئحاللو بقاأو ط سيةدرا اتسنو بعأر مدتها لتىا لتعليميةا

 

 لطالبا تماالتز: ا ةلعاشرا دةلماا .10
 (٣)ت رهلالستما بقاط. بالكلية نىالميدا يبرلتدا ةحدو قبل من دةلمحدا عيدابالمو امبااللتز لتعهدا •

 .بالكلية نىالميدا يبرلتدا  ةحدو اھتعقد لتيا ءاتللقاوا اتلمحاضرا رحضو •

 .يبھربتد لمختصا للقسم دةلمحدا ةلمدا نهاية قبل نىالميدا يبرلتدا ةلوحد ھتسليمو  نىالميدا يبرلتدا تقرير تقديم •

 . نىالميدا يبرلتدا تقرير علي تمت لتيا اءاتإلجرا لمعرفة بالكلية نىالميدا يبرلتدا ةلوحد ةلمستمرا جعةالمرا •

 (٤)ت رهلالستما بقاط. نىالميدا يبرلتدا ةفتر عن ضائھر ىمد عن نستبياا ءبمل لطالبا ميقو •

 

 نىالميدا يبرلتدا لنهائىالتقرير: ا-ةعشر يةدلحاا دةلماا .11
 يبرلتدا ةفتر ءثناأ لطالبا فيها ربتد لتيا ضيعالموا ديسر ضحةووا صحيحة بلغة مكتوبا لتقريرا نيكوأن  يجب •

 .لشخصيةا لطالبا بصياغة نيكوو

 عشر لىا خمس ينب ما اوحيترأن  يفضلو يبرلتدا عموضو في امركزو امختصر لتقريرا نيكوأن  يجب •

  تصفحا
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 تسلسليا ترقم، و لمتنا في اھكرذ بعد مايمكن بقرأ في فيةالفوتوغرا رلصووا اوللجدوا لبيانيةا تلرسوماا توضع •

 .وللجدا عليوأ تلرسوماوا رةلصوا تحت ينولعناوا لرقما كتابة مع

 ينولعناوا ءألسماا كتابة مع ساسيةأ ليست لتيا اوللجدوا ئطالخرا كذلكو لتقريرا نهاية في لمالحقا توضع •

 .مةزلالا

 .لمطلوبةا تلتعديالا اءإلجر نياولكترا علي منسوخا لتقريرا نيكوأن  يجب •

 .لتقريرا لمناقشة يبرلتدا علي فلمشرا جعةامر لتقريرا كتابة في تلصعوباا دجوو حالة في للطالب يحق •

 

 ةعشر لثانيةا دةلماا .12
 -:يلى كما بلطالا يمتقي يتم نىالميدا يبرلتدا ةفتر لخال لطالبا تقيم

 (٥)ت رهلالستما بقاط( جىرلخاا يبرلتدا فمشر)يبرلتدا لجهة مخصصھ جةدر ٤٠ •

 (٦)ت رهلالستما بقاط.خلىالدا يبرلتدا فلمشر مخصصھ تجادر ٣٠ •

 (٧)ت رهلالستما بقاط.  لنهائىا للتقرير مخصصھ جةدر ٣٠ •

 عن لطالبا تجادر تقل الا على تاجرلدا جمالىا من%  ٦٠ نتكو يبرلتدا ةفتر زجتياا جةرلد نىدالا لحدا •

 بقاط.( لنهائىا لتقريرا –خلىالدا فلمشرا – يبرلتدا جهة)لثالثةا لتقيما عناصر من عنصر كل فى% ٣٠

 (٨)ت رهلالستما

 :-عشر لثالثةا دةلماا .13
 :-لتاليةا لوسائلا ىبإحد لالتصاا يتم، نىالميدا يبرلتدا ةحدوو لطلبةا بين لالتصاا سائلو

 .لكليةا لخدا تإلعالناا تلوحا •

 .ياورضر لكذ نكاإذا  بالطالب لهاتفيا لالتصاا •

 .للطالب نىواللكترا لبريدا •

 

 :-عشر بعةالرا دةلماا .14
 يبرلتدا مركز دعتماا ليھآ

 لىا يبرلتدا مياا دعد بها موضحا يبرلتدا زواجتاا لذينا بلطالا ءباسما قائمة بتسليم يبرلتدا على فلمشرا ميقو •

 .الكليةب نىالميدا يبرلتدا ةحدو مدير

 مركز لىا سالهاوار لكليھا د-عمي ن-م ادھعتماوا ئمالقوا كل بتجميع بالكلية نىالميدا يبرلتدا ةحدو مدير ميقو •

 .بالجامعة نىالميدا يبرلتدا

 فى بالجامعة بلطالا ونشؤ لىا سالهاوار نىالميدا يبرلتدا نتيجة دباعتما بالجامعة نىالميدا يبرلتدا مركز ميقو •

 .سىدرا معا لكل فلخريا فصل يةابد

 .لطالبا سجل فى يبرلتدا مياا دعد لرصد ITال  مركز مع بالتنسيق بالجامعة بلطالا ونشؤ ميقو •

  

 : عشر لخامسھا دهلماا .15
 نىالميدا يبرلتدا زجتياا دةشها ارصدا •

  ٢٠١٧/ ٢٠١٦لجامعىا ملعاا من راعتباا لالئحھا هذھ تطبيق يتم •

 لجامعىا ملعاا لخريجى نىالميدا يبرلتدا زجتياا داتشها ارصدوا يبرلتدا ةمدو تجها دباعتما لمركزا ميقو •

٢٠٢١/ ٢٠٢٠  

 للبرنامج%  ٥٠&  اتسنو لخمسا سىرالدا للبرنامج% ٦٦)يبرلتدا ةمدو يبرلتدا تجها دباعتما لمركزا ميقو •

 (٢٠٢١/ ٢٠٢٠لجامعىا ملعاا لخريجى( اتسنو بعرالا سىرالدا

 سىرالدا للبرنامج%  ٢٥&  اتسنو لخمسھا سىرالدا للبرنامج% ٣٣)يبرلتدا ةمدو تجها دباعتما لمركزا مقو •

 .(٢٠٢٠/٢٠٢١لجامعىا ملعاا لخريجى)  اتسنو بعرالا
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