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دظقؾ إف ادلعؾقعات ادلؿعؾؼة بادلؿطؾؾات األطادميقة كادللاضات كاظؾراعج كاظردقـ اظدرادقة كاظؾقائح اظؿـظقؿقة كادلاظقة اظقاردة صل ػذا اظ :تـقؼف
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صاحب اظلؿق اظشقخ خؾقػة بـ زاؼد أؿ غفقاف  
 رئقس دكظة االعارات اظعربقة ادلؿقدة



دظقؾ اظطاظب   

 
4 

 صاحب اظلؿق اظشقخ حؿقد بـ راذد اظـعقؿل
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 غؾذة سـ دظقؾ اظطاظب. 1
إلجابػة سؾػك اظعدؼػد عػـ ظجاععػة سفؿػاف  رؾؾػةصؿؿ دظقػؾ اظطاظػب ظقؽػقف عرجعػا عكؿصػرا ؼلػاسد 

تطرحفػا سـ اجلاععػة كاظؾػراعج اظؿػل  ةصر ػذا اظدظقؾ ععؾقعات ساعقاجلاععقة. كؼ فؿاالدؿػلارات اظؿل تفؿ حقات
 .احؿراعفا كاظعؿؾ بفاكاظـظؿ اظؿل سؾك اظطؾؾة  اظؼقاغنياظؽؾقات، كإجراءات اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ، كأػؿ 
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 . غشأة جاععة سفؿاف ظؾعؾقـ كاظؿؽـقظقجقا2
ن سـ االػؿؿاـ اظؽؾقر اظذم طاف ؼقظقف صػاحب  إف صؽرة إغشاء جاععة سفؿاف ظؾعؾقـ كاظؿؽـقظقجقا جاءت تعؾقرا

ظؾؿعؾػقؿ اظعػاظل،  –رحؿػف اهلل  –ـ دؾطاف آؿ غفقاف عؤدس دكظػة اإلعػارات اظعربقػة ادلؿقػدة اظلؿق اظشقخ زاؼد ب
ن ظؿقجقفات دؿقق بؿقدػقع غطػاؽ ػػذا اظـػقع عػـ  كبصػة خاصة صل عفاؿ اظعؾقـ كاظؿؽـقظقجقا. طؿا تعد جتلقدا

 اظطؿقحة ظؾدكظة. اظؿعؾقؿ ظؿأػقؾ طقادر صـقة كتؼـقة عؿكصصة ضادرة سؾك تؾؾقة احؿقاجات اخلطط اظؿـؿقؼة

كبإدراؾ تاـ ظؽؾ ذظؽ، كتؽاعالن عع جفقد اظدكظة صل اظؿـؿقة كاظؿطقؼر، بادر صػاحب اظلػؿق اظشػقخ حؿقػد بػـ 
عـ ذم اظؼعدة دـة  3صل  4/88راذد اظـعقؿل سضق اجملؾس األسؾك ظالحتاد حاطؿ سفؿاف بإصدار ادلردقـ األعقرم رضؿ 

بؿأدقس طؾقة سفؿاف اجلاععقة ظؾعؾقـ كاظؿؽـقظقجقا باسؿؾارػا عؤدلػة ـ  كاخلاص 1988ؼقغقق  17ػػ ادلقاصؼ  1408
تعؾقؿقة حتظك برساؼة طاعؾة عـ دؿقق، كتلفؿ بففقدػا عع عـقالتفا عـ ادلؤدلات اظؿعؾقؿقة اجلاععقة األخػرل 

 صل اظدكظة صل حتؿؾ جاغب عـ علؤكظقات اظؾـاء كاظؿـؿقة كاظؿطقؼر.

 
أصدر ععاظل اظشقخ غفقاف بـ عؾارؾ آؿ غفقاف، كزؼر اظؿعؾقؿ اظعػاظل كاظؾقػث ـ، 1994كصل اظـاظث عـ عاؼق ساـ  

ظؽؾقة سفؿاف اجلاععقة ظؾعؾػقـ كاظؿؽـقظقجقػا طإحػدل عؤدلػات  اظؿرخقصب 54/1994اظعؾؿل، اظؼرار اظقزارم رضؿ 
خ غفقاف بـ عؾارؾ آؿ ـ، أصدر ععاظل اظشق1997اظؿعؾقؿ اظعاظل بدكظة اإلعارات اظعربقة ادلؿقدة. كصل اظـاغل عـ أبرؼؾ 

بؿققؼػؾ طؾقػة سفؿػاف اجلاععقػة ظؾعؾػقـ  54/1997غفقاف، كزؼر اظؿعؾقؿ اظعاظل كاظؾقث اظعؾؿل، اظؼرار اظقزارم رضؿ 
 كاظؿؽـقظقجقا إظك جاععة سفؿاف ظؾعؾقـ كاظؿؽـقظقجقا. 

ن ظػدل كزارة اظؿعؾػقؿ اظعػاظل كاظؾقػث اظعؾؿػل بدكظػة فقكأربع كاحدكتطرح اجلاععة  اإلعػارات  برغاعفان ععؿؿدا
 اظعربقة ادلؿقدة عقزسة سؾك ثؿاِف طؾقات كععفد ظؾؾقؽة كادلقاق كاظطاضة.
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 غظاـ اظدرادة ك اظؾراعج ادلطركحة صل اجلاععة  .3

 غظاـ اظدرادة: 3.1
تؿؾع اجلاععة غظاـ اظلاسات ادلعؿؿدة اظذم ؼؼقـ سؾك حتدؼػد سػدد اظلػاسات اظدرادػقة اظؿػل ؼفػب امتاعفػا، 

حتددق اجلاععة ظؾقصػقؿ سؾػك اظدرجػة اجلاععػة األكظػك )اظؾؽػاظقرؼقس( صػل أحػد  ذمدللؿقل اظكاظـفاح صقفا كصؼ ا
دػاسؿني أك  ػل عدة داسة صػقة عكصصة حملاضرة غظرؼػة كاحػدة اظلاسة ادلعؿؿدةسؾؿا بأف  تكصصات اظؽؾقات

 .سشر أدؾقسان  خؿلةسؿؾقؿني صل األدؾقع سؾك عدل 

 دة صل اجلاععةاظؽؾقات كاظؾراعج كاظؿكصصات ادلعؿؿ  3.2

 براعج اظؾؽاظقرؼقسأكال: 
 غقع اظشفادة اظـاغقؼة كاحلد األدغك دلعدؿ اظعالعات ادلطؾقب ظؾؼؾقؿ

سدد  اظدرجة اظعؾؿقة اظؽؾقة ـ
 اظلاسات

احلد األدغك دلعدؿ 
اظعالعات ادلطؾقب 

 ظؾؼؾقؿ
 سؾؿل %80 199 جراحة األدـافرؾقب صل  رب األدـاف 1

اظصقدظة كاظعؾقـ  2
 اظصققة

 % سؾؿل70 150 اظصقدظةؽاظقرؼقس صل ب

 % سؾؿل70 132 بؽاظقرؼقس صل اظؿؿرؼض

 اظفـددة 3

اظفـددة اظؽفربائقة/ بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 
 % سؾؿل70 142 إظؽؿركغقات

اظفـددة اظؽفربائقة/ بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 
 % سؾؿل70 142 اتصاالت

اظفـددة اظؽفربائقة/ بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 
 % سؾؿل70 142 كاظؿقؽؿ ة اظؼقاسأجفز

 % سؾؿل70 135 ػـددة ادلعدات اظطؾقةبؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 

 % سؾؿل70 169 اظفـددة ادلعؿارؼةبؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 

 % سؾؿل/ أدبل60 133 اظؿصؿقؿ اظداخؾلبؽاظقرؼقس صل 

تؽـقظقجقا  4
 ادلعؾقعات

 % سؾؿل70 140 احلادقبػـددة  بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 

 % سؾؿل60 126 احلادقبسؾقـ  بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 

% 65% سؾؿل / 60 126 غظؿ ادلعؾقعات بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 
 أدبل

اظقدائط ادلؿعددة كتطقؼر  بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 
 % سؾؿل70 126 صػقات اإلغؿرغت

تؽـقظقجقا ادلعؾقعات/  بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 
 % سؾؿل70 123 قعاتذؾؽات كأعـ ادلعؾ
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سدد  اظدرجة اظعؾؿقة اظؽؾقة ـ
 اظلاسات

احلد األدغك دلعدؿ 
اظعالعات ادلطؾقب 

 ظؾؼؾقؿ
تؽـقظقجقا ادلعؾقعات/  بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 

 % سؾؿل70 123 ضقاسد اظؾقاغات كأغظؿة اإلغؿرغت

 إدارة األسؿاؿ 5

 % سؾؿل/ أدبل60 126 اإلدارة بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 

 % سؾؿل/ أدبل60 126 اظؿلقؼؼ بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 

 % سؾؿل/ أدبل60 126 اظؿؿقؼؾ بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 

 % سؾؿل/ أدبل60 126 احملادؾة بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل 

اظؿربقة كاظعؾقـ  6
 األدادقة

إسداد ععؾؿ صل اظؾغة بؽاظقرؼقس اظؿربقة صل " 
 % سؾؿل/ أدبل60 132 "اظعربقة كاظدرادات اإلدالعقة

إسداد ععؾؿ صل بؽاظقرؼقس اظؿربقة صل " 
 سؾؿل% 60 132 "اظرؼاضقات كاظعؾقـ

تدرؼس اظؾغة اإلجنؾقزؼة  بؽاظقرؼقس اظؿربقة صل 
 % سؾؿل/ أدبل60 126 طؾغة أجـؾقة

 % سؾؿل60 120 تؼـقات اظؿعؾقؿ. بؽاظقرؼقس صل 

7 
ادلعؾقعات 

كاظعؾقـ كاإلسالـ 
 اإلغلاغقة

بؽاظقرؼقس اآلداب صل اإلسالـ / سالضات ساعة 
 % سؾؿل/ أدبل60 126 كإسالف

ب صل اإلسالـ /  اإلذاسة بؽاظقرؼقس اآلدا
 % سؾؿل/ أدبل60 126 كاظؿؾقػزؼقف

بؽاظقرؼقس اآلداب صل اإلسالـ /  اظصقاصة 
 % سؾؿل/ أدبل60 126 ادلطؾقسة كاإلظؽؿركغقة

بؽاظقرؼقس اآلداب صل اإلسالـ /  اظؿصؿقؿ 
 % سؾؿل/ أدبل60 126 اجلراصقؽل

 % سؾؿل/ أدبل60 126 ةاظؾغة اإلجنؾقزؼة كاظؿرجؿبؽاظقرؼقس اآلداب صل 

/ اظؾغة اإلجنؾقزؼة كاظؿرجؿةبؽاظقرؼقس اآلداب صل 
 % سؾؿل/ أدبل60 126 اظؿرجؿة ظإلسالـ

 % سؾؿل/ أدبل60 132 بؽاظقرؼقس صل اظؼاغقف اظؼاغقف 8
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:  اظدرادات اظعؾقابراعج  ثاغقان

 سدد اظلاسات ادلعؿؿدة اظدرجة اظعؾؿقة اظؽؾقة ـ

 36 صل ػـددة كإدارة ادلقاق اجلقصقةاظعؾقـ عاجلؿقر  كاظطاضةععفد ادلقاق كاظؾقؽة  1

 إدارة األسؿاؿ 2

 36 عاجلؿقر صل إدارة األسؿاؿ )إدارة ادلقارد اظؾشرؼة(.

 36 عاجلؿقر صل إدارة األسؿاؿ )اإلدارة ادلاظقة(.

 36 عاجلؿقر صل إدارة األسؿاؿ )اظؿلقؼؼ(.

 33 عاتصل غظؿ ادلعؾق اظعؾقـ عاجلؿقر تؽـقظقجقا ادلعؾقعات 3

 36 صل اظعؿارة كاظدرادات احلضرؼةاظعؾقـ عاجلؿقر  اظفـددة 4

 اظؼاغقف 5
 33 عاجلؿقر صل اظؼاغقف )اظؼاغقف اظعاـ(.

 33 عاجلؿقر صل اظؼاغقف )اظؼاغقف اخلاص(

 33 دبؾقـ عفـل صل اظؿدرؼس اظؿربقة كاظعؾقـ األدادقة 6

 57 رب األدـاف اظؿرعقؿلصل اظعؾقـ عاجلؿقر  رب األدـاف  7

 36 صل اظصقدظةاظعؾقـ ر عاجلؿق اظصقدظة كسؾقـ صققةطؾقة  
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 ؼؾقؿ. ضقاسد اظ4
عـ عفؾس اظشؤكف اظعؾؿقة كاظؿعؾقؿقة ، ضؾؾ بداؼة طؾ ساـ درادػل أسػداد  سؾك تقصقةحتدد اجلاععة بـاء

بػصػؾقف اظدرادػقني : األكؿ كاظـػاغل  –اظطؾؾة اظذؼـ ميؽـ ضؾقظفؿ صل عكؿؾػ اظؽؾقات اظعؾؿقة صل ذظؽ اظعاـ 
 كذظؽ صل حدكد اإلعؽاغات ادلؿاحة.

إظػك سؿػادة اظؼؾػقؿ كاظؿلػفقؾ باسؿؾارػػا اإلدارة  االظؿقاؽ ة بؿؼدمي رؾؾاتتقجف ادلرادالت كاألكراؽ اخلاص
باحلقػاة اظدرادػقة  اظؿصػاضان ل إرار اظؿعؾقؿ اجلاععل صة إظك طقغفا عـ أطـر اظدكائر صضااخملؿصة صل ػذا اظشأف إ

ادة اظؿكرج ، ظؾطاظب ، حقث تلؿؿر سالضؿفا ععف عـ بداؼة تؼدميف رؾب االظؿقاؽ باجلاععة إظك حني تلؾؿف ذف
كػل صل اظقضت غػلف حؾؼة االتصاؿ بني اظطاظب عـ جفة ، كباضل دكائر اجلاععة عـ جفة أخػرل، كحتػدد ضقاسػد 

 اظؼؾقؿ صقؿا ؼأتل.

 

 

 إجراءات اظؼؾقؿ اظعاعة 4.1 

عـ دكظة اإلعارات  اظعربقة  اظـاغقؼة اظعاعةأ. ذركط ضؾقؿ اظطؾؾة احلاصؾني سؾك ذفادة   
 ادلؿقدة  

 أك عا ؼعادظفا عـ كزارة 60ف اظطاظب حاصال سؾك ذفادة اظـاغقؼة اظعاعة مبعدؿ ال ؼؼؾ سـ أف ؼؽق  %
 اظؿربقة كاظؿعؾقؿ.

  أف ؼؽقف اظطاظب علؿقصقان ظشركط اظؼؾقؿ اخلاصة باظؽؾقة اظؿل ؼرشب صل االظؿقاؽ بفا سؾك أداس
اعج اظؿل تطرحفا عفؿقع اظعالعات اظؿل حتددػا تؾؽ اظؽؾقة حلب عا ػق عقضح صل ضائؿة اظؾر

 اجلاععة.
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ذفادة اظـاغقؼة اظعاعة ) اظػرع اظعؾؿل ( تؤػؾ اظطاظػب ظالظؿقػاؽ بفؿقػع اظؽؾقػات إذا ادػؿقصك ذػركط 
 اظؼؾقؿ اظؿل حتددػا اظؽؾقة ادلعـقة.

ع األدبي ( ، مبعدل ال وؼل عن  % تؤهل الطالب لاللتحاق  06ذفادة الثانووة العامة ) الػر
 بالؽؾقات التالقة:

  إدارة األسؿاؿ.طؾقة 

 .طؾقة ادلعؾقعات كاإلسالـ ك اظعؾقـ اإلغلاغقة 

 طؾقة اظؼاغقف. 

 :التي تطرحفا الؽؾقات األخرى والتخصصات التالقة
 .بؽاظقرؼقس اظؿربقة صل إسداد ععؾؿ صل اظؾغة اظعربقة كاظدرادات اإلدالعقة 

 .بؽاظقرؼقس اظؿربقة صل تدرؼس اظؾغة اإلجنؾقزؼة طؾغة أجـؾقة 

  غظؿ ادلعؾقعات.بؽاظقرؼقس 

 .بؽاظقرؼقس صل اظؿصؿقؿ اظداخؾل 

 جـؾقة اظـاغقؼة األب. ذركط ضؾقؿ اظطؾؾة احلاصؾني سؾك ذفادة  

 الثانووة البروطانقة: -
 /As Level) أك ادللؿقل اظعاظل (O Level)عقاد صل ادللؿقل اظعادم  7ؼؿقجب سؾك ادلؿؼدـ أف ؼؽقف ضد درس 

A Levelت أربعة عفاالت ػل: اظرؼاضقات كاظعؾقـ كاظؾغات كاظدرادػات االجؿؿاسقػة ( سؾك أف تغطل ػذق ادللاضا
سػـ  (O Level)كاإلغلاغقة، أك اظػـقف كاظؿصؿقؿ. كؼشؿرط أال ؼؼؾ ععدؿ تؼدؼر اظطاظب صل عقاد ادللؿقل اظعادم 

C كأال ؼؼؾ تؼدؼر اظطاظب صل ادللؿقل اظعاظل صل طؾ علاؽ ،(As Level)  سـD  كصل ادللػؿقل اظعػاظل(A Level) 
  E.سـ 

 Leaving School)كذػفادة إمتػاـ اظدرادػة  طؿا ؼطؾب عـ ادلؿؼدـ إحضار ذفادات اظؿلؾلؾ اظدرادل  
Certificate). 

 الثانووة األمروؽقة:  -
ؼؿقجب سؾك ادلؿؼدـ أف ؼؽقف ضد اجؿاز بـفاح اظصػ اظـاغل سشر، كأف ؼؽقف ضد جنح صػل دػت عػقاد سؾػك 

ت اآلتقة: اظرؼاضقات كاظعؾقـ كاظؾغات كاظدرادات االجؿؿاسقة كاإلغلػاغقة، أك اظػـػقف األضؾ بشرط أف تغطل اجملاال
. كؼطؾػب عػـ ادلؿؼػدـ أؼضػا إحضػار ذػفادة إمتػاـ SATاظػ كاظؿصؿقؿ. طؿا ؼشؿرط أف ؼؽقف ضد اجؿاز اعؿقاف 

 اظدبؾقـ.

 الثانووة اإلورانقة:  -
 ( أف ؼؼدـ اظطاظب ذفادة إمتاـ عا ضؾؾ اجلاععةPre-University.كطشػ اظعالعات اخلاص بفا ) 

  كطشػ اظعالعات اخلاص بفاأف ؼؼدـ اظطاظب ذفادة اظـاغقؼة اإلؼراغقة. 

 أف ؼؽقف اظطاظب ضد درس ادللار اظعؾؿل، أك ادللار األدبل كاإلغلاغل. 
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 اظؽػاءة صل اظؾغة اإلجنؾقزؼة:ذفادة   4.3
اظؾغة اإلجنؾقزؼة ضؾقال طاعال إذا طاف حاصػال سؾػك ميـح ادلؿؼدـ ظالظؿقاؽ باظؿكصصات اظؿل ؼؿؿ تدرؼلفا ب

 Institutional) ادلؤدلػل صػل اعؿقػاف اظؿقصػؾ 500ذفادة اعؿقاف ضقاس اظؾغة اإلجنؾقزؼة مبػا ال ؼؼػؾ سػـ 

TOEFL)   صل اعؿقاف اظؿقصؾ سؾػر اإلغؿرغػت  61أك(iBT)  األطػادميل  اآلؼؾػؿسصػل اعؿقػاف  5 أك(Academic 

IELTS). 

ؿؼدعقف شقر احلاصؾني سؾك احلد األدغك عـ اظعالعات ادلطؾقبة صل أحد اعؿقاغات ضقاس اظؾغػة أعا اظطؾؾة ادل
اظؾغػة اإلجنؾقزؼػة ادلؽـػػ اظػذم  اإلجنؾقزؼة ادلؾقـة صل اظػؼرة اظلابؼة، صقفب سؾقفؿ اظؿلػفقؾ صػل برغػاعج 

 .تطرحف اجلاععة

 :ادلشركط اظؼؾقؿ 4.3
عج عا، كاحلاصؾ سؾك ععدؿ ال ؼؼؾ سـ احلد األدغك ادلطؾقب صػل اظطاظب ادلؿؼدـ ظالظؿقاؽ باجلاععة صل برغا

% ، ميؽـ ضؾقظف ضؾقالن عشركران ، سؾك أف ؼؿعفد بأغف سؾك سؾؿ بػصؾف عـ اظؾرغػاعج صػل 60اظـاغقؼة اظعاعة كػق 
 غفاؼة اظػصؾ اظدرادل األكؿ ظف ، إذا ظؿ ؼقؼؼ اظشركط احملددة عـ ضؾؾ اظؽؾقة ، عـؾ احلصقؿ سؾػك تؼػدؼر جقػد

 . 2صل علاؽ عا كأف ال ؼؼؾ ادلعدؿ اظػصؾل سـ 
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 :ضؾقؿ اظطؾؾة اظؼداعكإسادة  4.4
)دكف احؿلػاب اظػصػؾ  سـ اظدرادة ألطـر عـ صصؾني عؿؿػاظقني صػل اجلاععػة اتقضػق ـميؽـ ظؾطؾؾة اظذؼ

 سؾقفااحلصقؿ اظؿل ميؽـفؿ اخملصصة ظفذا اظغرض كدؿؿارة االسؾر تعؾؽة  اظؼؾقؿبطؾب إسادة  ـاظصقػل( اظؿؼد
 عـ سؿادة اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ.

  اظؿاظقة:ؼفب تقاصر اظشركط  سؾك عؼدـ اظطؾب أف ؼلؿفقب ظؾشركط، اظؼؾقؿكحؿك ؼؼؾؾ رؾب إسادة 

 .عـ جاععة سفؿاف األطادميل أك اظلؾقطل ظؾطردأف ال ؼؽقف عؼدـ اظطؾب ضد تعرض  .1

إسادة أف ؼلؿفقب عؼدـ اظطؾب دلؿطؾؾات اظؼؾقؿ اظلارؼة صل تارؼخ تؼدمي رؾب  .2
 .اظؼؾقؿ

إذا طاف عؼدـ اظطؾب ضد اغؿؼؾ عـ جاععة سفؿاف إظك عؤدلة ععؿؿدة أخرل، صعؾقف  .3
 تؼدمي رؾب اغؿؼاؿ.

 .ادللؿقؼة ظؾفاععةاظعاظؼة اجلدؼدة كقع اظردقـ اظدرادقة اظطاظب إال بعد دداد جؿؼُعاد ضؾقؿ  كال
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 اظطؾؾة احملقظقف عـ عؤدلات تعؾقؿقة ععؿؿدة: 4.5
احملقؿ عـ عؤدلة تعؾقؿ ساظل ععؿؿدة أف ؼؿؼػدـ بطؾػب ععادظػة علػاضات إظػك سؿػادة ميؽـ ظؾطاظب 

اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ، كأف ؼلؾؿ غلكة ردؿقة عـ دفؾف اظدرادل صل ادلؤدلة اظؿعؾقؿقة اظؿػل اغؿؼػؾ عـفػا 
عصدضان حلب األصقؿ كدظقؾ ادلؤدلة خالؿ صؿرة درادػؿف صقفػا أك احملؿػقل اظعؾؿػل ظؾؿلػاضات اظؿػل دردػفا 

 دضا عـ تؾؽ ادلؤدلة. كتكضع سؿؾقة ععادظة ادللاضات ظؾشركط اآلتقة:عص

 حتؼقؼ ذركط اظؼؾقؿ صل اظؿكصص ادلطؾقب. .1
 .2000أال ؼؼؾ ععدظف اظؿراطؿل  سـ  .2

أال ؼؼؾ سدد اظلاسات ادلعؿؿدة ظؾؿلاؽ ادلطؾقب ععادظؿف سـ سدد اظلاسات ادلعؿؿدة ظـظقرق صل  .3
 اجلاععة.

 ؽ ادلطؾقب ععادظؿف بؿؼدؼر جقد سؾك األضؾ.أف ؼؽقف جناح اظطاظب صل ادللا .4
 أف ؼؽقف احملؿقل اظعؾؿل ظؾؿلاؽ ادلطؾقب ععادظؿف عؽاصؽان ظؾؿقؿقل اظعؾؿل ظـظقرق صل اجلاععة. .5

% عـ سدد اظلاسات ادلعؿؿدة ظؾؾرغاعج اظذم 50أالّ ؼؿفاكز سدد اظلاسات اظؿل تؿؿ ععادظؿفا غلؾة  .6
 اظؿقؼ بف اظطاظب. 

 مالحظة:
 عؿقاف اظؿقصؾ ادلؤدلل صؼط صل حاؿ مت تأدؼة االعؿقاف صل جاععة سفؿاف. تعؿؿد غؿقفة ا 

  سؾك األضؾ عـ سدد داسات 50ال متـح اجلاععة ذفادة اظؿكرج ظؾطاظب احملقؿ إذا ظؿ ؼـفح صل %
 اخلطة اظدرادقة ظؾؾرغاعج عؿضؿـة أشؾؾقة علاضات اظلـة اظدرادقة األخقرة ظؿكصصف.

  أف ؼدرس بعض ادللاضات صل جاعة أخرل ععؿؿدة ذرؼطة أف ميؽـ ظؾطاظب ادللفؾ باجلاععة
ؼقصؾ علؾؼان سؾك عقاصؼة اظؽؾقة. كؼكضع اظطاظب ظإلجراءات ادلؿؾعة صل اجلاععة دلعادظة 

 ادللاضات.
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 اظقثائؼ ادلطؾقبة: 4.6
 كاظؿلفقؾ.  ادؿؿارة رؾب االظؿقاؽ باجلاععة كؼؿؿ احلصقؿ سؾقفا عـ إدارة اظؼؾقؿ .1

أك عا ؼعادظفا  ،ادلؿقدة ذفادة اظدرادة "اظـاغقؼة اظعاعة" عـ دكظة اإلعارات اظعربقة كثقؼة اظـفاح صل .2
 األصقؿ. رؾؼ األصؾ سـفا، عصدضة حلب عـ كزارة اظؿربقة كاظؿعؾقؿ، أك صقرة

 صقرة سـ جقاز اظلػر. .3
 ذفادة اظؾقاضة اظصققة ععؿؿدة عـ رؾقب اجلاععة. .4

 ععؿؿدة عـ جفة ردؿقة.( دارؼة ادلػعقؿذفادة حلـ اظلقرة كاظلؾقؾ ) .5
 عؽؿقب سؾك زفر طؾ صقرة االدؿ اظؽاعؾ.   6×4دؿة صقر ذكصقة عؾقغة عؼاس  .6

 Institutional) اظؿقضؾ ادلؤدلل ذفادة اعؿقاف ضقاس اظؽػاءة صل اظؾغة اإلجنؾقزؼة عـؾ: .7

TOEFL)  اآلؼؾؿس  أك  غؼطة 500ؼؼؾ سـ  مبعدؿ الصادر عـ جاععة سفؿاف ظؾعؾقـ كاظؿؽـقظقجقا

 غؼاط 5سـ  مبعدؿ ال ؼؼؾ (Academic IELTS) طادميلاأل

 .كتعؾقؿاتفا تعفد خطل عـ اظطاظب باالظؿزاـ كاظؿؼقد بأغظؿة اجلاععة كضقاغقـفا كظقائقفا .8

 مالحظة:
 تعؿؿد غؿقفة اعؿقاف اظؿقصؾ ادلؤدلل صؼط صل حاؿ مت تأدؼة االعؿقاف صل جاععة سفؿاف.
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 :تصدؼؼ اظشفادات 4.7
ف ؼؼدـ غلكة ععؿؿدة عـ ذفادة إمتاـ اظدرادة اظـاغقؼة عع بقاف عػصػؾ باظػدرجات ؼفب سؾك اظطاظب أ

 اظؿل حصؾ سؾقفا صل عقاد اظدرادة، كؼفب أف تؽقف ػذق اظقثائؼ ععؿؿدة عـ ضؾؾ:

  اظلؾطات اظؿعؾقؿقة اظردؿقة صل بؾد اظدرادة عـؾ كزارة اظؿربقة كاظؿعؾقؿ، اجملاظس اظؿعؾقؿقة، اجملؾس
 ل .. إظخ،اظـؼاصل اظؾرؼطاغ

 .كزارة اخلارجقة، كدػارة دكظة اإلعارات اظعربقة ادلؿقدة صل بؾد اظدرادة 
 أك

 .دػارة بؾد اظدرادة صل دكظة اإلعارات اظعربقة ادلؿقدة ككزارة اخلارجقة بدكظة اإلعارات اظعربقة ادلؿقدة 

 :حفز ادلؼعد 4.8
ظداخؾل، كاظصقدظة، كرب األدػـاف، دصػع اعج اظفـددة ادلعؿارؼة، كاظؿصؿقؿ ارسؾك اظطؾؾة ادلؼؾقظني صل ب

شقر ضابؾة ظالدؿرداد أك اظؿققؼػؾ كؼفػب دصعفػا ضؾػؾ كػل حلفز عؼعد صل أحد ػذق اظؾراعج. درػؿ  4000كدؼعة 
. كتؼؿطع ػذق اظقدؼعػة عػـ ، كإال دقػؼدكف عؼاسدػؿبقادطة اظؾرؼد اإلظؽؿركغل األجؾ ادلؾني صل رداظة اظؼؾقؿ

ظؿقاضف باجلاععة. كصل حاؿ رؾب اظطاظب تأجقؾ اظؿقاضف إظك اظػصػؾ اظؿػاظل كمت ردقـ اظطاظب اظدرادقة سـد ا
 .اظؿاظلضؾقؿ رؾؾف، صإف اظقدؼعة حتقؿ إظك اظػصؾ 
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 : ظؾطؾؾة ادلـؿظؿني اظـصاب )اظعبء( اظدرادل 4.9
 ظؾرغػاعج عػـظؿ أدؾقسقا كصؼػان اظدرادة صقفا  كؼؿؾععؿؿدة اظؿل ؼلفؾفا اظطاظب ، ػق سدد اظلاسات ادل

دػاسة ععؿؿػدة صػل  (18( دػاسات ععؿؿػدة ك ) 9اظػصؾ اظدرادل اظقاحد كؼؽقف اظـصاب عػا بػني )  سؾك عدار
 ( داسات ععؿؿدة صل اظػصؾ اظصقػل. 6( داسات ك )  3اظػصؾ اظدرادل اظعادم كبني ) 

ؾ ( دػاسة ععؿؿػدة صػل اظػصػ 21ادللؿقح بف إظك )  األسؾكزؼادة غصابف اظدرادل سؾك احلد ؼقؼ ظؾطاظب 
 ( داسات ععؿؿدة صل اظػصؾ اظصقػل كذظؽ صل إحدل احلاظؿني اظؿاظقؿني: 9اظدرادل اظعادم كإظك ) 

 ( غؼطة صأطـر صل اظػصؾ اظدرادل اظلابؼ ظؾػصؾ اظذم 3.5إذا حصؾ سؾك ععدؿ تراطؿل ) ؼفرم صقف
 .اظؿلفقؾ

  م ؼفرم صقف اظػصؾ اظدرادل اظذإذا اضؿضت خطؿف اظدرادقة عـؾ تؾؽ اظزؼادة ظغرض اظؿكرج صل
 اظؿلفقؾ ) بعد عقاصؼة عفؾس اظؽؾقة ( .

 .11عبىء الدرادي  لؾطؾبة املـذرون أكادميقا في فؼرة الوغطى مالحظة: 

 :داظدرادل ظؾطؾؾة اجلد ) اظعبء ( اظـصاب 4.10
  9ؼلؿح ظؾطؾؾة ادلؼؾقظني صل اظؾراعج اظؿل تُدرّس باظؾغة اظعربقة باظؿلفقؾ، حلب رشؾؿفؿ، عا بني  

 داسة ععؿؿدة عـ اخلطة اظدرادقة. 18ك داسات 

  غؼطة   500احلاصؾني سؾك ععدؿ ادلؼؾقظني صل اظؾراعج اظؿل تدرس باظؾغة اإلجنؾقزؼة كؼلؿح ظؾطؾؾة
داسات   9عا بني  - حلب رشؾؿفؿ -باظؿلفقؾ  اظؿقصؾ ادلؤدلل أك عا ؼعادظفطقد أدغك صل اعؿقاف 

 داسة ععؿؿدة عـ اخلطة اظدرادقة. 18ك 

 اظؿقصؾ ادلؤدلل أك عا غؼطة صل اعؿقاف  499ك  480طؾؾة احلاصؾني سؾك ععدؿ عا بني  ؼلؿح ظؾ
 9داسات ععؿؿدة عع برغاعج ادللؿقل ادلؿؼدـ عـ اظؾغة اإلجنؾقزؼة ادلؽـػ ) 9اظؿلفقؾ صل  ؼعادظف

 أدؾقسقا( ادلطركح عـ ضؾؾ طؾقة ادلؿطؾؾات اجلاععقة كاإلرذاد األطادميل. داسات

 اظؿقصؾ ادلؤدلل أك عا غؼطة صل اعؿقاف  479ك  450صؾني سؾك ععدؿ عا بني ؼلؿح ظؾطؾؾة احلا
 15داسات ععؿؿدة عع برغاعج ادللؿقل ادلؿقدط عـ اظؾغة اإلجنؾقزؼة ادلؽـػ ) 6اظؿلفقؾ صل  ؼعادظف

 أدؾقسقا( ادلطركح عـ ضؾؾ طؾقة ادلؿطؾؾات اجلاععقة كاإلرذاد األطادميل. ةداس

  داسات  3اظؿلفقؾ صل اظؿقصؾ غؼطة صل اعؿقاف  450سؾك أضؾ عـ  ؼلؿح ظؾطؾؾة احلاصؾني سؾك
داسة أدؾقسقا(  15) اظؿؿفقدم ععؿؿدة ذرؼطة أف ؼلفؾقا صل برغاعج اظؾغة اإلجنؾقزؼة ادلؽـػ

  .كادلطركح عـ ضؾؾ عرطز اظؿعؾقؿ ادللؿؿر

 مالحظة: 
صل اعؿقاف اظؿقصػؾ أك عػا  غؼطة  500داسة ععؿؿدة ضؾؾ احلصقؿ سؾك   15ال ؼقؼ ظؾطاظب إجناز أطـر عـ 

 ؼعادظف

رذػداألطادميل ، سؾػك أف ؼؼػقـ اظطاظػب ادلؼؿؿ اخؿقار اظطاظب ظؾؿلاضات كإدخاظفا سؾك احلادقب عـ ضؾؾ 
بؿلدؼد اظردقـ اظدرادقة ادلؿرتؾة سؾك تلفقؾف ظؾؿلاضات اظدرادقة ، كبعد ذظؽ ميؽـ ظؾطاظب أف ؼقصؾ سؾك 
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ادقة اظؿػل دػفؾفا كأدػؿاء أسضػاء ػقؽػة اظؿػدرؼس اظػذؼـ ؼؼقعػقف بف ادللاضات اظدر عؾقـان ظف اظدرادل جدك
 اظؼاسات اظدرادقة كادلعاعؾ اظؿل دقؼ ؼقضر صقفا .  كأعاطـبؿدرؼلف ادللاضات 

 ميؽـ إظغاء ضؾقؿ اظطاظب إذا ظؿ ؼـف إجراءات تلفقؾ ادللاضات صل اظقضت ادللؿقح بف ظؿلفقؾ ادللاضات.

 

 

 ظؿني:تلفقؾ ادللاضات ظؾطؾؾة ادلـؿ 4.11
بأف ؼؼقعقا بعؿؾقػة اظؿلػفقؾ ادلؽؾػر الخؿقػار  ادلـؿظؿني ) شقر ادلـذرؼـ أطادميقان (تشفع اظؽؾقات اظطؾؾة 

كميؽػـ ، خالؿ صؿرة اظؿلفقؾ ادلؾؽػر ادلعؾـػة صػل اظؿؼػقمي اجلػاععل ،  عرذدؼفؿ األطادميقنيادللاضات مبلاسدة 
 أف ؼلػفؾقاادللػاضات خػالؿ صؿػرة اظؿلػفقؾ ادلؾؽػر تلفقؾ  عـكاظذؼـ ظؿ ؼؿؿؽـقا  ادلـذرؼـ أطادميقان ظؾطؾؾة 

 علاضاتفؿ أثـاء صؿرة اظؿلفؾ احملددة صل اظؿؼقمي اجلاععل.

 دقب ادللاضات كإضاصؿفا: 4.12
، كاإلضاصة خالؿ اظػؿرة احملددة ظػذظؽ صػل اظؿؼػقمي اجلػاععلؼؿقجب سؾك اظطاظب أف ؼؼقـ بعؿؾقة اظلقب 

ؿػاظ باظردقـ اظدرادقة ظؾؿلاضات اظؿل ؼعؿػزـ دػقؾفا. كؼؿقػؿؿ كصل خالؿ ػذق اظػؿرة ؼؿلـك ظؾطاظب االح
 .اظعادم صل اظػصؾ اظدرادلععؿؿدة  سؾك اظطاظب أف ؼلفؾ سؾك األضؾ تلع داسات

ادلؼررة ظلقب ادللاضات دكف أثر صل اظلفؾ اظدرادػل عػع صؼػداف اظطاظػب  ادلقاسقدؼؾني اظؿؼقمي اجلاععل 
 ظؾردقـ اظؿل دددػا.

( صل اظلفؾ اظطاظب كصؼداف  Wظلقب ادللاضات عع إزفار سالعة ) ادلقاسقد ادلؼررة ععل ؼؾني اظؿؼقمي اجلا
 ( التدخؾ صل حلاب ادلعدؿ اظؿرطؿل ظؾطاظب كالؼؿأثر بفا.Wاظردقـ اظؿل دددػا ، سؾؿا بأف سالعة )
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 :إلمتاـ اظدرادة اادللؿقح بف ادلدة 4.13
اظؿػل ؼلػؿغرضفا  اظعادؼة ظػصقؿا ؿفاكز ضعػ سددصل عدة ال تاظؾرغاعج ادللفؾ صقف سؾك اظطاظب إمتاـ 

 16عػدة أضصػاػا  صػل صصػقؿ سادؼػة ( 8)  ؼفب إمتاـ برغاعج بؽاظقرؼقس ميؿد سؾك أربع دػـقاتصؿـال، اظؾرغاعج. 
دؿة صصقؿ سادؼة ظؾراعج صل عدة تؼؾ سـ  غػلف اظؾرغاعجإمتاـ ( شقر ادلـؼقؿطؿا ال ميؽـ ظؾطاظب )صصال سادؼا. 

 صصقؿ سادؼة ظؾراعج اخلؿس دـقات.  ةكثؿاغق ،األربع دـقات

صػقؿ قدد احلد األدغػك كاألضصػك ظعػدد صصػقؿ اظؿلػفقؾ بعػد حػذؼ اظػؼ ،باظـلؾة ظؾطؾؾة ادلـؼقظنيك
 صصال كاحدا( عـ احلدكد ادلؾقـة صل اظػؼرة أسالق.  داسة ععؿؿدة تلاكم  15ادلؽؿلؾة/ادلـؼقظة )

 كضػ اظؿلفقؾ: 4.14
ن صل اجلاععة أف ؼطؾب كضػ تلفقؾف بقد أضصػك صصػؾني ؼلؿح ظؾطاظب اظذم أطؿؾ صص الن درادقان كاحدا

كاحلصػقؿ سؾػك  عؿؿاظقني أك أربعة صصقؿ عؿػرضة ، بشرط أف ؼؼقـ بإخطػار سؿػادة اظؼؾػقؿ كاظؿلػفقؾ طؿابػة
 ال تدخؾ عدة كضػ اظؿلفقؾ ضؿـ ادلدة ادللؿقح بفا إلمتاـ اظدرادة .عقاصؼؿفا

اظلاسات ادلؿؾؼقة ظؿلفقؾ إذا طاف سدد اظلاسات ادلـفزة أضؾ عـ سدد ا إؼؼاؼكؼقؼ ظؾفاععة رصض رؾب  
 .ظؾطاظب حلب خطؿف اظدرادقة

 إظغاء اظؿلفقؾ: 4.15
ْ  فة دقب ضؾقؿ اظطاظب ك إظغاء تلفقؾف إذا تؾني بأغعؼقؼ ظؾفاع بدكف  سؾك كثاثؼ عزكرة  ءن ضد  مت ضؾقظف بـأ

    طاظبإدؿرداد اظردقـ ادلدصقسة ك بدكف إصدار دفؾ ردؿل ظؾ
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5:  . اإلرذاد اظعاـ ظؾطؾؾة اجلدد
اظـظاـ اجلاععل كذظػؽ  غاتفا اخملؿؾػة كاسؾك اجلاععة ك طق ؼفدؼ اإلرذاد اظعاـ ظؾطؾؾة اجلدد إظك تعرؼػفؿ

 :سـ ررؼؼ

  ضؾؾ بداؼة اظػصؾ اظدرادل ؼفؿع اظطؾؾة اجلدد كأكظقاء أعقرػؿ كأسضاء  تعرؼػل عؾدئلظؼاء
اظؿعرؼػ باظـظاـ اجلاععل كغظاـ اظلاسات ادلعؿؿدة كخطقات  عـف كاظفدؼػقؽة اظؿدرؼس ، 

 باإلضاصة إظك اظؿعرؼػ مبراصؼ اجلاععة. ادلرذدؼـ األطادميقنياظؿلفقؾ كاظؿعرؼ سؾك 

 :اظػصؾ االكؿ عـ اظؿقاضفؿ ؿلفقؾ صل باظجؿقع اظطؾؾة اجلدد ؼؼقـ  علاؽ اإلرذاد اآلطادميل
جاععة سـ  عؾقعاتأػؿ ادلؿزكؼدػؿ بة شقر ععؿؿدة ظظالرذاد االطادميل كػل داسدكرة باجلاععة ب

ادلفارات تدربفؿ سؾك ك ظؼقاسد كاألغظؿة كاخلدعاتظؾعؾقـ كاظؿؽـقظقجقا كتعرصفؿ با سفؿاف
. طؿا تعرصفؿ إدارة اظقضت كاظؿقضقر ظالعؿقاغات عـؾظؾـفاح صل احلقاة اجلاععقة  األدادقة

 .بطرؽ احؿلاب ادلعدؿ اظػصؾل كادلعدؿ اظؿراطؿل
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  :اإلرذاد األطادميل. 6

كػػق ال ؼؼؿصػر صػل  اظلػاسات ادلعؿؿػدةاظرطقزة األكظك اظؿل ؼعؿؿػد سؾقفػا غظػاـ  اإلرذاد األطادميلؼعد 
كزائػف سؾك اظؿعرؼػ باخلطة اظدرادقة كعلاضاتفا صؼط ، بؾ ؼؿعداػا إظك تقثقؼ اظعالضة بػني اظطؾؾػة كأكظقػاء 

غب آخر، مبا ؼقؼؼ األػداؼ ادلؿقخاة عـ اظعؿؾقة اظؿربقؼة. كؼـؼلؿ األعقر عـ جاغب كأسضاء ػقؽة اظؿدرؼس عـ جا
 اإلرذاد إظك ضلؿني:

 اإلرذاد اخلاص: . 1
 كؼفدؼ إظك:

 عؿابعة اظطاظب كغصقف صل أثـاء علقرتف اظؿعؾقؿقة عـذ اخؿقار تكصصف كحؿك تكرجف. .1

 عع اظؾقؽة اجلاععقة. ظقؿقاءـإسداد اظطاظب غػلقان كصؽرؼان  .2

 ظػصؾ اظدرادل اظلابؼ.عـاضشة غؿائج ا .3
 إسداد كتـظقؿ اخلطة اظدرادقة ظؾطاظب. .4

علاسدة اظطاظب صل اخقار ادللاضات صل بداؼة اظػصؾ اظدرادل كمبا ؼؿـادب عع ضدرتف كغؿائفف  .5
 صل اظػصؾ اظلابؼ.

 اظؿقصقؾ اظعؾؿل ظؾطاظب.عؿابعة  .6
 عؿابعة حضقر اظطاظب ظؾؿقاضرات. .7
 ة كأكظقاء األعقر عـ خالؿ ذؤكف اظطؾؾة.تقرقد اظؿقاصؾ كاظؿعاكف بني أدرة اجلاعع .8

 عـ عشؽالت خاصة. اظطاظب صقؿا ضد ؼقاجففعلاسدة  .9
 ادلـذرؼـ أطادميقان عـ أجؾ رصع علؿقاػؿ اظعؾؿل.اظؾؼاء ادلـؿظؿ عع اظطؾؾة  .10

 ادلرذد األطادميل: . 2
قظك علاسدة ػق سضق ػقؽة اظؿدرؼس اظذم ؼؼقـ بؿؼدمي اظعقف ظؾطاظب صل أثـاء سؿؾقة اظؿلفقؾ طؿا ؼؿ 

اظطاظب كإرذادق صل تـػقذ خطؿف اظدرادقة كتؼدمي اظـصح ظف صل األعقر ادلؿعؾؼة باظشؤكف األطادميقػة كعؿابعػة 
حتصقؾف اظعؾؿل كاخؿقار ادللاضات اظؿل دقؼ ؼلفؾفا كؼلاسدق صل حؾ عا ضد ؼعؿرضف عػـ عشػؽالت. كؼػقزع 

 اظطؾؾة سؾك ادلرذدؼـ صل اظؼلؿ اظعؾؿل عـ ضؾؾ اظؽؾقة.
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 تغققر اظؿكصص: .7

 اظطاظب اجلدؼد:أ. 
ؼفقز ظؾطاظب اجلدؼد اظؿققؼؾ عـ اظؿكصص ادللفؾ صقف إظك تكصص آخػر كذظػؽ خػالؿ صؿػرة اظلػقب 

 : كاإلضاصة ادللؿقح بفا. كتؿؿ إجراءات اظؿققؼؾ سـ ررؼؼ سؿادة اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ كصؼ اظشركط اآلتقة

 ؾقب اظؿققؼؾ إظقف.تقاصر اظشركط اخلاصة باظؼؾقؿ صل اظؿكصص اظعؾؿل ادلط .1
 كجقد أعاطـ ذاشرة صل اظؿكصص ادلراد اظؿققؼؾ إظقف. .2

 عقاصؼة اظؽؾقة احملقؿ عـفا كاظؽؾقة احملقؿ إظقفا. .3

 اظطاظب ادلـؿظؿ:ب. 
 ؼقؼ ظؾطاظب ادلـؿظؿ اظؿققؼؾ عـ تكصص إظك آخر إذا ادؿقصك اظشركط اآلتقة:

 ادلؿعؾؼني باظطاظب اجلدؼد. 3ك  2اظشررني اظلابؼني رضؿل  .1

حصؾ سؾقف باظؿققؼؾ إظك اظؿكصص ادلطؾقب ) حلب اظشركط اظؿل  تراطؿلأف ؼلؿح ظف آخر ععدؿ  .2
 ادلطؾقب اظؿققؼؾ إظقفا( .تضعفا اظؽؾقة 

 أف ؼؼدـ رؾب اظؿققؼؾ خالؿ صؿرة اظلقب كاإلضاصة صل اظػصؾ اظدرادل اظعادم. .3

 ميؽن لؾطالب أن وغقر تخصصه مرة واحدة فؼط خالل دـوات درادته.
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 العؿقاغات كغظؿ اظؿؼقمي:ا. 8
 اظؿؼقمي اظعؾؿل ظؾطؾؾة:

طؾ علاؽ ؼدردف صل اظػصؾ اظدرادل اظقاحػد كصؼػا ن ظؾؿؼػاؼقس اظؿػل  صل ؼؿؿ اظؿؼقمي اظعؾؿل ظؾطاظب
 تضعفا اظؽؾقة كاظؿل ترد صل تقصقػ ادللاؽ:

 احلد األسؾك ظؿؼقمي طؾ علاؽ كؼؿؿ تؼلقؿفا سؾك اظـقق اآلتل: 100تعد اظعالعة 

  سالعة 40  اظصػقةاألغشطة 

 سالعة 20 اعؿقاف غصػ اظػصؾ 

 سالعة 40 اعؿقاف غفاؼة اظػصؾ 

تشؿؾ األغشطة اظػصؾقة اعؿقاغات اظلعل، االخؿؾارات اجلزئقة ، اظقاجؾات اظػصؾقة ، األبقػاث، اخملؿؾػرات 
 كاظؿدرؼؾات.

 % احلد األدغك ظؾـفاح صل أم علاؽ ؼدردف اظطاظب صل اجلاععة.60تعد اظعالعة 

 ؿؼدؼرات:اظ 8.1
 تقزع تؼدؼرات اظـفاح صل ادللاؽ حلب اظعالعات اظؿل ؼقصؾ سؾقفا صقف كصؼ اظؿؼلقؿ اآلتل:

 اظـؼاط اظرعز اظؿؼدؼر اظعالعة ـ

 4.5 أ+ اعؿقاز مبرتؾة اظشرؼ 100إظك  95عـ  1

 4 أ اعؿقاز 94إظك  90عـ  2

 3.5 ب+ جقد جدا ن عرتػع 89إظك  85عـ  3

 3 ب جقد جدا ن 84إظك  80عـ  4

 2.5 ج+ جقد عرتػع 79إظك  75عـ  5

 2 ج جقد 74إظك  70عـ  6

 1.5 د+ عؼؾقؿ عرتػع 69إظك  65عـ  7

 1 د عؼؾقؿ 64إظك  60عـ  8

 صػر ػػ رادب 60أضؾ عـ  9
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 ادلعدؿ اظػصؾل: 8.2
 ك ؼقلب حلب اظؼاغقف األتل: ػق عؼقاس ؼدؿ سؾك اظؿقصقؾ اظعؾؿل ظؾطاظب صل اظػصؾ

 سدد اظـؼاط اظؿل حصؾ سؾقفا صل ادللاؽ(× ات ادلعؿؿدة ظؽؾ علاؽ درس عفؿقع ) اظلاس
 عفؿقع سدد اظلاسات ادلعؿؿدة اظؿل دفؾ صقفا اظطاظب خالؿ اظػصؾ

 مثال توضقحي: 
 اآلتل: صل اجلدكؿإذا حصؾ اظطاظب صل صصؾ عا سؾك اظـؿائج ادلؾقـة 

 اظـؼاط ×سدد اظلاسات  اظـؿقفة باظـؼاط سدد اظلاسات ادلعؿؿدة ادللاؽ

 12 4 3 اظـؼاصة اإلدالعقة

 12 4 3 اظؾغة اظعربقة

 6 2 3 1اظؾغة اإلجنقؾقزؼة 

 9 3 3 1صقزؼاء 

 9 3 3 1اظرؼاضقات 

 6 2 3 اإلحصاء

 54  18 اجملؿقع

 صإف ععدظف اظػصؾل ؼؽقف طؿا ؼؾل:

12  +12  +6  +9  +9 +6      =54     =3 
                18                    18                    
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 ادلعدؿ اظؿراطؿل 8.4
ػق عؼقاس ؼدؿ سؾك علؿقل حتصقؾ اظطاظب صل جؿقع اظػصقؿ اظدرادقة عـذ اظؿقاصف باجلاععػة حؿػك زعػـ 

 احؿلاب ػذا ادلعدؿ ، كؼقؿلب سؾك اظـقق اآلتل:

 سدد اظـؼاط اظؿل حصؾ سؾقفا صل ادللاؽ(× عفؿقع ) اظلاسات ادلعؿؿدة ظؽؾ علاؽ درس 

 اظػصقؿ اظدرادقة طؾ عفؿقع سدد اظلاسات ادلعؿؿدة اظؿل دفؾ صقفا خالؿ

إذا جنح اظطاظب صل علاؽ ردب صقف دابؼا ن ، ؼقؿلب ادلعدؿ اظؿراطؿل ظف بأخذ اظعالعة األخقرة اظؿػل حصػؾ 
أف تؾؼػك سؾقفا صل ذظؽ ادللاؽ  ، كتفؿؾ األصػار اظلابؼة صقف عفؿا طاف سددػا صل حلاب ادلعدؿ اظؿراطؿل ، سؾػك 

 اظعالعة األكظك صل دفؾف اظدرادل.

إذا أساد اظطاظب درادة علاؽ عا عـ أجؾ حتلني ععدظف ؼقلب ادلعدؿ اظؿراطؿل ظف سؾك أدػاس آخػر سالعػة 
حصؾ سؾقفا صل ذظؽ ادللاؽ دقاء أطاغت اظعالعة اظـفائقة أسؾك أـ أدغك عـ دابؼؿفا ) سؾك أف تؾؼك اظعالعة األكظػك 

 دفؾف اظدرادل (. كغؼارفا صل بؿؼدؼرػا

8.5 :  تؼدؼر )شقر عؽؿؿؾ(
إف حضقر االعؿقاف اظـفائل إظزاعل كصل حاظة إخػاؽ اظطاظب صل حضقر االعؿقاف صل علػاؽ عػا ؼعؿؾػر رادػؾا 

 صقف. كإذا تعذر دخقؿ اظطاظب االعؿقاف اظـفائل ظلؾب ضفرم ، ؼعطك تؼدؼر "شقر عؽؿؿؾ".

 األدباب الؼفروة هي: 
 رؼ رؾقب اجلاععة.تؼرؼر رؾل ععؿؿدة عـ ر 

 .ذفادة كصاة أحد أصراد أدرة اظطاظب 

 .ادؿدساء اظطاظب عـ ررؼ احملؽؿة أك اظشررة 

ؼشؿرط أف ؼؿؼدـ اظطاظب بطؾؾف صل عدة ال تؿفاكز ثالثة أؼاـ سؿؾ بعد تارؼخ االعؿقاف كؼؼقـ اظطاظػب بؿعؾؽػة 
 ععف عا ؼـؾت اظلؾب اظؼفرم. اظـؿقذج ادلعد ظذظؽ كادلقجقد ظدل سؿادة اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ سؾك أف ؼرصؼ

تؼقـ سؿادة اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ بادؿؽؿاؿ اظؾقاغات اخلاصة بفا ، كخؿؿ اظطؾب بكامتفا اظردؿل كحتقؼؾ اظطؾب 
 ـ ال.إظك ضلؿ احللابات دلعرصة إذا عا طاغت سؾك اظطاظب اظؿزاعات عاظقة أ

 ظب علؿقصقا ن ظؾشررقني اآلتقني:ظؽل ؼـظر اظؼلؿ اخملؿص صل رؾب تؼدؼر "شقر عؽؿؿؾ" ؼفب أف ؼؽقف اظطا

 % عـ اظغقاب. 25االغؿظاـ صل اظدرادة كسدـ جتاكز غلؾة  . أ
 .35/60عـفا أم  %60صل األغشطة اظصػقة كاعؿقاف غصػ اظػصؾ سـ أال ؼؼؾ عفؿقع سالعاتف  . ب

ة رة ادلقضػقؿػعا ، أف ؼزؼؾ ػذا اظؿؼدؼر صػل اظػ ؼفب سؾك اظطاظب احلاصؾ سؾك تؼدؼر "شقر عؽؿؿؾ" صل علاؽ
 .صل اظؿؼقمي اجلاععل

إذا أكضػ اظطاظب تلفقؾف صل صصؾ درادل عا ، كطاف سؾقف إزاظة تؼدؼر "شقر عؽؿؿؾ" صل ػػذا اظػصػؾ ؼفػب 
 سؾقف إزاظة ػذا اظؿؼدؼر صل أكؿ صصؾ درادل ؼعقد تلفقؾف صقف.
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 إسادة االعؿقاف: 8.6
ؾا صقػف صػل اظػصػؾ األخقػر ضؾػؾ إذا جنح اظطاظب صل جؿقع عؿطؾؾات اظؿكرج صقؿا سدا علاؽ كاحد كطاف راد

% عـ ردػقـ ػػذا 50بعد دصع اظؿكرج ، ؼلؿح ظف بإسادة تلفقؾف عؾاذرة بعد اظـؿقفة كإسادة اعؿقاغف اظـفائل صقف 
 خالؿ صؿرة أدؾقسني عـ إسالف اظـؿائج. ادللاؽ

 :سؾك سالعة اإلعؿقاف اظـفائل اظؿظؾؿ 8.7
 .اظـفائل ظؿؼدمي رؾب تظؾؿ سؾك غؿقفة االعؿقافؼقعاُ ن بعد اسالف اظـؿائج  15ؼعطك اظطاظب صرصة 

بؿعؾؽة منقذج اظؿظؾؿ ادلقجقد صل سؿادة اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ كاظؿػل تؼػقـ بػدكرػا بؿققؼؾػف إظػك  اظطاظب  ؼؼقـ
 اظؽؾقة ادلعـقة التكاذ االجراء اظالزـ.

ؼقـ بدكرػا بإبالغ اظطاظػب تؼقـ اظؽؾقة بعد درادة اظطؾب كاتكاذ اظالزـ بإبالغ سؿادة اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ كاظؿل ت
 بـؿقفة درادة اظؿظؾؿ.
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 (Independent Learningاظؿعؾؿ ادللؿؼؾ ) .9
عػـ اظلػاسات ادلعؿؿػدة ظؾؿكػرج أف  50%كغصػاب  اجلاععػة اإلجؾارؼػةؾ عؿطؾؾات ؼقؼ ظؾطاظب اظذم ادؿؽؿ

 اآلتقة: احلاالتل ؼلفؾ باحلصص ادلقجفة مبا ال ؼزؼد سـ ثالث داسات ععؿؿدة صل اظػصؾ اظقاحد ، كذظؽ ص

 علاؽ شقر عطركح صل اظػصؾ اظدرادل غػلف. اظدرادقة بدرادةإذا طاف ؼرشب صل تعدؼؾ خطؿف  .1

 ذا طاف ؼرشب صل ادؿؽؿاؿ عؿطؾب تكرج صل اظػصؾ اظدرادل األخقر.  .2

اظعؿؾل كاظؿطؾقؼل صل تصؿقؿ  إذا طاف ؼرشب صل االدؿزادة صل رصقدق ادلعرصل صل عا ؼؿعؾؼ باجلاغب .3
 حتؾقؾف كتقثقؼف.ادللاؽ ك

 ووؼقَّم املداق وفؼا ملا وؾي:
% عـ اظؿؼققؿ اظؽاعؾ 20كميـؾ ػذا االعؿقاف ، سؾك اظطاظب اجؿقاز اعؿقاف طؿابل ضؾؾ غفاؼة اظػصؾ .1

 اظذم ميـقف اُظػُؿشرؼ.
صل غفاؼة اظػصؾ، ؼؼدـ اظطاظب تؼرؼرا طؿابقا إظك اظػُؿشرؼ ؼؿقدث صقف بؿػصقؾ سـ اظعؿؾ اظذم  .2

 % عـ اظؿؼققؿ اظؽاعؾ. 50ذا اظؿؼرؼر أجنزق. كميـؾ ػ
% عـ اظؿؼققؿ 30داخؾل شقر ادلشرؼ. كميـؾ ػذا االعؿقاف اظشػقم  ُُمؿِقـؼـاضش اظطاظب بقـف أعاـ  .3

 اظؽاعؾ. 

اظداخؾل، بعد تؼققؿ سؿػؾ اظطاظػب،  كمتـح اظدرجة اظـفاؼة سـ اظدرادة اإلذراصقة عـ ضؾؾ ادلشرؼ كاظػُؿؿؿِقـ
 اظشػقم، كأجقبؿف سـ األدؽؾة ادلطركحة. كتؼرؼرق اظؽؿابل، كسرضف 

 :  مالحظة
داسات ععؿؿدة طقد أضصك عـ ادللاضات اإلذراصقة خالؿ عرحؾػة اظدرادػات اجلاععقػة )عرحؾػة  9ميؽـ غقؾ 

 علاضات إذراصقة خالؿ اظػصؾ اظقاحد. 3اظؾؽاظقرؼقس(. كال ميؽـ ظؾطاظب اظؿلفقؾ صل أطـر عـ 
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  اإلغذار بلؾب اظغقاب: .10
عقاسقدػا صل برغاعفف اظدرادل بقػد قازؾة اظطاظب سؾك حضقر احملاضرات اظـظرؼة كاظدركس اظعؿؾقة صل إف ع

% ، أعر إظزاعل حترص اجلاععة سؾك تطؾقؼف باظدضة اظؿاعة حػازا ن سؾك علػؿقل اظؿقصػقؾ اظعؾؿػل صقفػا ، 75أدغك 
 كعـ ػـا جاءت أػؿقة تـؾقف اظطاظب بشأف شقابف كصؼان دلا ؼأتل:

% عـ سدد داساتف 10% : إذا بؾغت غلؾة شقاب اظطاظب سـ احملاضرات صل أم علاؽ 10ر بشأف اظغقاب اإلغذا .1
 اظـظرؼة كاظعؿؾقة ؼقجف ظف إغذار أكؿ.

% عـ سدد داساتف 20% : إذا بؾغت غلؾة شقاب اظطاظب سـ احملاضرات صل أم علاؽ  20اإلغذار بشأف اظغقاب  .2
 اظـظرؼة كاظعؿؾقة ؼقجف ظف إغذار ثاغل.

% صأطـر عـ سدد 25اظردقب بلؾب اظغقاب : إذا بؾغت غلؾة شقاب اظطاظب سـ احملاضرات صل أم علاؽ  .3
داساتف اظـظرؼة كاظعؿؾقة ؼعد رادؾان صل ذظؽ ادللاؽ ، كؼعطك سالعة "صػر" ، كؼقلب صل ععدظف 

 اظػصؾل كاظؿراطؿل .

ـ ادللػاؽ بػدكف ردػقب إذا ضػدـ رؾؾػان س اظشؤكف اظعؾؿقة كاظؿعؾقؿقة احلؼ صل اسؿؾار اظطاظب عـلقؾان عػؾجمل
 عقضقان  صقف أدؾاب شقابف بشؽؾ ردؿل ، ؼؼؾؾف اجملؾس.
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 اإلغذار األطادميل .11
 ( غؼطػػة بـفاؼػػة اظػصػػؾ اظدرادػػل 2ؼقجػػف اغػػذار أطػػادميل ظؾطاظػػب إذا ضػػؾ ععدظػػف اظؿراطؿػػل سػػـ )

 . ل () بادؿــاء اظػصؾ اظدرادل األكؿ عـ خطة اظطاظب اظدرادقة كاظػصؾ اظصقػ

ن ( بؿلفقؾ خؿلػة علػاضات )  ن أطادميقان أكال دػاسة ععؿؿػدة ( طقػد أضصػك  15ؼلؿح ظؾطاظب ادلـذر ) إغذارا
 كؼؿقجب سؾقف إسادة علاؽ كاحد أك علاضني كذظؽ حلب ععدظف اظؿراطؿل.

ن أطادميقان ثاغقػان ( بؿلػفقؾ أربعػة علػاضات ) ك دػاسة ععؿؿػدة ( طقػد أضصػ 12ؼلؿح ظؾطاظب ادلـذر ) إغذارا
 كؼؿقجب سؾقف إسادة علاضني سؾك األضؾ عـ بني ادللاضات اظؿل حصؾ صقفا سؾك سالعة رادب )ػػ( أك عؼؾقؿ )د(.

ن أطادميقان ثاظـان ( بإسادة   داسات ععؿؿدة. 9ؼلؿح ظؾطاظب ادلـذر ) إغذارا

ن أطادميقان ثاظـان صرصة صصؾ درادل كاحد ظرصع ععدظف اظؿراطؿل  ( غؼطة أك أطـر ، 2إظك )ؼعطك اظطاظب ادلـذر إغذارا
 إذا سفز سـ ذظؽ تؿكذ اظؽؾقة بقؼف أحد اإلجراءات اآلتقة:

حتقؼؾ اظطاظب إظك تكصص آخر ) ذرط عقاصؼة اظؽؾقة احملقؿ إظقفا ( كؼشؿرط أف ؼقصؾ اظطاظب سؾك  .1
 ( غؼطة صل علاضات اخلطة اظدرادقة ظؿكصصف اجلدؼد.2ععدؿ تراطؿل ال ؼؼؾ سـ )

دة باجلاععة دلدة أضصاػا صصؾني درادقني كؼلؿح ظؾطاظب خالؿ ػذق اظػؿرة تقضقػ اظطاظب سـ اظدرا .2
بؿلفقؾ علاضات صل جاععة أخرل ععؿرؼ بفا. كبعد اجؿقاز تؾؽ ادللاضات بـفاح ميؽـ إسادة 

( غؼطة بعد ععادظة ادللاضات 2تلفقؾ اظطاظب صل اجلاععة إذا حصؾ سؾك ععدؿ تراطؿل ال ؼؼؾ سـ )
 ادظة ادلعؿقؿ بفا صل اجلاععة.اظؿل ادؿقصت ذركط ادلع

 صصؾ اظطاظب عـ اجلاععة. .3

 ( غؼطة أك أطـر.2ؼؿؿؽـ اظطاظب عـ إزاظة االغذار األطادميل صل غفاؼة اظػصؾ إذا حصؾ سؾك ععدؿ تراطؿل )
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 عؿطؾؾات اظؿكرج .12
 ميـح الطالب الدرجة العؾؿقة إذا ادتوفى الشروط اآلتقة:

 ـفاح.إمتاـ درادة عؼررات اخلطة اظدرادقة ب .1
 إغفاء عدة اظؿدرؼب اظعؿؾل ادلؼررة صل اخلطة اظدرادقة. .2
 ( غؼطة.2احلصقؿ سؾك ععدؿ تراطؿل ال ؼؼؾ سـ ) .3

 تؼدؼرات اظدرجة اظعؾؿقة .13
  ؼؿؿ تؼدؼر اظشفادات اظؿل متـقفا اجلاععة كصؼان ظؾؿعدؿ اظؿراطؿل اظذم حصؾ سؾقف اظطاظب باظؿؼدؼرات اآلتقة:

 اظؿؼدؼر اظـؼاط

 اعؿقاز عع عرتؾة اظشرؼ 4.5إظك  4عـ 

 اعؿقاز 4إظك أضؾ عـ  3.75عـ 

 جقد جدا ن 3.75إظك أضؾ عـ  2.75عـ 

 جقد 3.75إظك أضؾ عـ  2.25عـ 

 عؼؾقؿ 2.25إظك أضؾ عـ  2عـ 

 عصادر اظؿعؾؿ 13.1
اظؿػل  ؿقة سؾر تقصقر ادلصادر كاخلػدعاتقعلاسدة اظطاظب كإثراء جتربؿف اظؿعؾسؾك تعؿؾ عؽؿؾة جاععة سفؿاف 

األطادميل. كتؼدـ ادلؽؿؾة عقاد تعؾقؿقة كبقـقػة صػل كدػائط كأذػؽاؿ  ء اظطاظبكحتلـ عـ أدا اجلاععلتدسؿ ادلؼرر 
اظقصقؿ إظػك متؽـ اظطاظب عـ  ةكادلقاد اظلؿعقة اظؾصرؼة، صإف ادلؽؿؾ اظقرضقة عكؿؾػة. صعالكة سؾك اظؽؿب كاظدكرؼات

 ؾك األضراص ادلدعفة أك اإلغؿرغت. اإلظؽؿركغقة كضقاسد اظؾقاغات دقاء س ادلراجع

 EBSCOك  PROQUESTكتشؿرؾ اجلاععة صل عؽات عـ اظدكرؼات كاجملالت اإلظؽؿركغقة سؾػر ضقاسػد بقاغػات عـػؾ  
 نيعقضع اجلاععة اإلظؽؿركغل. كميؽػـ ظؾطاظػب ادػؿعارة عػقاد ادلؽؿؾػة ألدػؾقسني، ضػابؾ سؾر إظقفااظؿل ميؽـ اظدخقؿ 

. ضد ؼؽقف ادؿعارػا راظب آخر ضؾؾف اعقادظـػلف قفز أف ؼ ضة اظطاظب. طؿا ميؽـ ظؾطاظبظؾؿفدؼد، سـد اإلدالء بؾطا
 ة. قؾ ادلؽؿؾعراجعة دظ أطـر، ؼرجك ركظالدؿػلا

 جتفقزات تؽـقظقجقا ادلعؾقعات 13.2
شفع اظطؾؾة سؾك ادؿكداـ جتفقزات تؽـقظقجقا ادلعؾقعات اظؿل تؼدعفا، كاظؿل تقصر ظفػؿ علػاحة تاجلاععة 

صل أم كاحد عـ حقادقب اجلاععة. طؿػا ػذق ادللاحة  ادؿكداـظؾطؾؾة  ميؽـكعـادؾة سؾك ذؾؽة اجلاععة، تكزؼـ 

 فالش.ذاطرة سؾك األضراص ادلدعفة أك احؿقارقا بقاغاتفؿ  بؿكزؼــصح اظطؾؾة ؼُ 
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ؿا إدارة تؽـقظقجقا ادلعؾقعات غظاـ اتصاؿ عرف كعـػدعج سؾػك ذػؾؽة اجلاععػة. كتػقصر اإلدارة ضلػ تظؼد رقر
ؼقصؾ طؾ راظب سؾك ك.سـد اظطؾبظؾدسؿ اظػـل صل طال عؼرم اجلاععة كصرؼؼا صـقا سؾك ادؿعداد ظؿؼدمي ادللاسدة 

إظؽؿركغل ظؿؿؽقـف عـ ادؿكداـ غظاـ اظؿلفقؾ اإلظؽؿركغل، كتطؾقؼات اظؿعؾقؿ اإلظؽؿركغػل  دلؿكدـ كبرؼادلادؿ 
 اغطالضا عـ عقضع اجلاععة سؾك اإلغؿرغت.

علفؾ اظقصقؿ إظػك ادلعؾقعػات ادلقجػقدة صػل غظػاـ اظؿلػفقؾ اإلظؽؿركغػل عـػؾ: جػدكؿ كميؽـ ظؽؾ راظب 
 ةؾؾػ... كميؽـ ظؾطاظردقـ إظؽؿركغقا كأداء، ةكظفا اظزعـقاادللاضات ادلطركحة كجدكطشقؼ اظـؼط، كادللاضات ادللفؾة، 
 تلفقؾ ادللاضات سؾر اخلطقات اظـالثة اظؿاظقة:  ؽؿاؿدؿاشقر ادلـذرؼـ أطادميقا 

 فقؾفا صل اظػصؾ ادلؼؾؾلداؿ عفؿقسة ادللاضات اخملؿارة إظك ادلرذد األطادميل ظؿإر .1
 دؾب رصض بعض ادللاضات ذرحادؿالـ ضائؿة ادللاضات اظؿل كاصؼ سؾقفا ادلرذد أك رصضفا عع  .2

تلفقؾ ادللاضات ادلقاصؼ سؾقفا سؾك غظاـ اظؿلفقؾ اإلظؽؿركغل خالؿ صؿرة اظلقب  ؽؿاؿدؿا .3
 كاإلضاصة

غظػاـ اظؿلػفقؾ ؿ صؿػرة اظلػقب كاإلضػاصة بادػؿكداـ اظب أؼضا دقب ادللاضات كإضاصؿفا خالكميؽـ ظؾط
 اإلظؽؿركغل

 دؿكداـ عـ اظصػقة اخلاصة بـظاـ اظؿلفقؾ اإلظؽؿركغل سؾك عقضع اجلاععة.االميؽـ ظؾطؾؾة حتؿقؾ دظقؾ 

إلدارة اظؿعؾػقؿ بفػدؼ ‘ عػقدؿ‘ظػاـ باظؿعاكف عع إدارة تؽـقظقجقا ادلعؾقعات، صإف إدارة اظؿعؾقؿ اإلظؽؿركغل تدؼر غ
 ظقصقؿ إظك ادلعؾقعات ادلؿصؾة مبلاضاتفؿ، كاظؿقاصؾ عع أداتذتفؿ، كتلؾقؿ صركضفؿ اظدرادقة.عـ امتؽني اظطؾؾة 

  مالحظة:
سؾك علؿكدـ جتفقزات تؽـقظقجقا ادلعؾقعات احؿػراـ اظؼػقاغني ذات اظصػؾة ادلعؿػقؿ بفػا صػل دكظػة اإلعػارات 

ـ االدؿكداـ اظلقئ ظفذق اظؿففقزات إجراءات تأدؼؾقة ضد ادللؿكدـ. كؼعد اغؿفاطا ظؼػقاغني كاجلاععة. كضد ؼـفؿ س
اجلاععة إتالؼ أك تغققر غظاـ اظؿشغقؾ، سؿدا أك عـ دكف إذف علؾؼ، أك غشر طؾؿػة عػركر أك أم ععؾقعػة دػرؼة متؽػـ  

 علؿكدعني شقر عرخصني عـ اظدخقؿ إظك ذؾؽة اجلاععة.
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 ةاظؼرصـة اظػؽرؼ 13.3
كاظؿعرؼ جاععة سفؿاف ػل ظؾؿطاظعة كعلاسدة اظطاظب سؾك اظػفؿ  تؼدعفاإف عصادر اظؿعؾؿ اظقصقرة اظؿل 

اظطاظػب إدلػاـ علؿقل ، ؼؼقَّؿ سؾك أدادف اظشكصل عؾك اظطاظب تؼدمي سؿؾ ػق غؿاج جفدقصأسؿاؿ اآلخرؼـ.  سؾك
اضؿؾػاس قس ُمـقسػا سؿؾ شقرؾ. شقػر أغػف ظػ ؽ أغت كظقسسؿؾؼػؿرض أغف ؼؼقؿ بإحدل اخملرجات اظؿعؾقؿقة. صاألدؿاذ 

بعالعػة  اظؽػالـ ادلؼؿػؾسصؽرة أك االدؿشفاد بؽالـ عؼؿطػ عـ طؿاب أك عؼاؿ، رادلا أغؽ تشقر إظػك ادلصػدر كمتقػز 
ف أك رأؼػف. ػػذا ؿػصإف اظطاظب ؼؼؿؾس أك ؼلؿشفد عـ أسؿاؿ اظغقر ظؾؿأطقد سؾػك حف ،االدؿشفاد )"..."(. كصل اظعادة

طػالـ  إضقػاـجؿؾ االدؿشفاد ؼفب أف ؼلؾؼفا أك ؼعؼؾفا طالـ عـ إغؿاجؽ اظشكصل. كال ؼفػقز  كؼعـل أف جؿؾة أ
قػع ؼشقر صقفا إظك جؿرصؼ أم بقث بؼائؿة ادلراجع اظؿل أف ؼُ سؾك اظطاظب ؽؿؾف. ظذظؽ، تاظغقر إف طاف شقر ذم صؾة مبا 

 عـفا صل بقـف.ادللؿكدعة كادللؿشفد ادلراجع 

ـعا باتا صػل جاععػة سفؿػاف. كصػل ػػذا اظصػدد، صؼػد اضؿـػت اجلاععػة برغاعفػا ؿـع اظؼرصـة اظػؽرؼة عتػُ ك
سؾك حاظة ضرصـة صؽرؼة، صؼػد ؼؿرتػب سـفػا  اظؿعرؼادلؼرصـة صؽرؼا. كصل حاؿ  سؾك األسؿاؿعؿكصصا صل اظؿعرؼ 

ـة اظػؽرؼة، ظالرالع أطـر، ؼرجك عراجعة الئقة اظؼرصكسـ ادلشركع أك اظردقب صل ادللاؽ طؾف.  0عـح اظطاظب سالعة 
ـطػقم سـفػا ضرصػـة تطؿا ال ؼفب اظؿردد صل رؾب ادللاسدة عـ ادلرذد األطادميل أك األدؿاذ صل ادللػائؾ اظؿػل ضػد 

 صؽرؼة.
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 ذؤكف اظطؾؾةسؿادة . 14
تؼقـ سؿادة ذؤكف اظطؾؾة بدكر علاغد ظؾعؿؾقة اظؿعؾقؿقة اظؿل جترم داخؾ احلرـ اجلاععل عـ خالؿ ادللػاػؿة 

اظطاظب سؾر حزعة عـ األغشطة اظؿل تؾؾل عققظف كاػؿؿاعاتف ، صاحلقاة اجلاععقة ال تؼؿصػر سؾػك صل صؼؾ ذكصقة 
عا ؼعطك ظؾطاظب عـ عقاضرات بؾ تؿعداػا ظؿشؿؾ ُماردة اظفقاؼات كتـؿقة ادلقاػب اظؿل تؾرز ذكصػقة اظطاظػب 

 طالبقة صقؿا ؼأتل:كتعؿؾ سؾك عؾء كضؿف بؽؾ عا ػق عػقد. كتـدرج األػداؼ اإلدؿراتقفقة ظألغشطة اظ

 احملؾل سؾر األغشطة اخملؿؾػة. اظطاظب صل اجملؿؿعدعج  .1
 كإشـائفا باظؼقؿ كادلؾادئ كاألخالؽ اظلاعقة. كصؼؾفاتـؿقة ذكصقة اظطاظب  .2
 تؽقؼـ ذكصقة علؿؼؾة كعؿؿقزة ظطاظب اجلاععة ؼقؿؾ رؤؼؿفا كصؾلػؿفا صل احلقاة كاجملؿؿع. .3

 قؿفا.ادؿؽشاؼ عقاػب اظطؾؾة كإبداساتفؿ كتـؿ .4

حتؼقؼ األػداؼ اظعؿؾقة كاظؿعؾقؿقة عـ خالؿ اظـشارات اظعؿؾقة كاظعؾؿقة اظؿل تقصر ظؾطاظب اخلؾرة  .5
 إظك دقؽ اظعؿؾ. ادلقداغقة ضؾؾ اغطالضف

 

 

 

ن باألغشػطة االجؿؿاسقػة كاظـؼاصقػة كاظرؼاضػقة كاظػـقػة كاألدبقػة  تقظل سؿادة ذؤكف اظطؾؾػة اػؿؿاعػا طؾقػرا
 رصقفقة.كاظػؽرؼة كاظؿربقؼة كاظؿ

كحترص سؿادة ذؤكف اظطؾؾة عـ خالؿ راضؿفا ادلؿكصص بؽاصة اجملاالت سؾك تػعقؾ األغشطة صػل ادلـادػؾات 
كاألسقاد اظدؼـقة كاظقرـقة كصؿرات ادلعارض اظعؾؿقة اظؿل تؼاـ سؾك أرض اظدكظػة ، كصػل ادلـادػؾات اخلاصػة باجلاععػة 
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عقػة دػعقان عػـ اجلاععػة ظؾـػاء ذكصػقة اظطاظػب حقث ؼؿققؿ عـؿلؾق سؿادة ذؤكف اظطؾؾة إظػك كرش سؿػؾ ؼق
 كإشـائفا.

كعع تزاؼد أسداد اظطؾؾة كاظؿقدع ادلطرد ظؾؽؾقات صل طؾ ساـ ؼفرم تقدقع كتطقؼر حؼقؿ االغشػطة اظطالبقػة 
 مبا ؼؿـادب كاظؿطقر اظؾـققم ظؾفاععة ، كتؿؿققر ػذق األغشطة سؾك اظشؽؾ اآلتل:

 أكال: اظـشاط االجؿؿاسل:
ؤكف اظطؾؾة إظك تقثقؼ اظعالضات االجؿؿاسقة بني اظطالب بعضفؿ بؾعض عـ غاحقػة ، كبقػـفؿ تلعك سؿادة ذ

كبني إدارة اجلاععة كاظفقؽة اظؿدرؼلقة صقفا عـ غاحقة أخرل ، إضاصة إظػك تقثقػؼ اظػركابط االجؿؿاسقػة بػني اجلاععػة 
 كاجملؿؿع احملؾل كذظؽ سـ ررؼؼ سدد عـ األغشطة االجؿؿاسقة عـفا:

 عارؼحػالت اظؿ 

 اظرحالت اظؿرصقفقة 

 اظرحالت اظعؾؿقة 

 اظـدكات اظؿؼاربقة 

 اظعؿؾ اظؿطقسل 

 رحالت احلج كاظعؿرة 

 
 طؿا تعـك اظعؿادة مبفؿقسة عـ األغشطة االجؿؿاسقة اظؿل تؿؿ عؿابعؿفا بشؽؾ دائؿ كعـففل عـفا:

 .علاسدة اظطاظب سؾك االغدعاج كاظؿؽقػ عع احلقاة اجلاععقة 
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 صاالت كاظؾؼاءات عع أكظقاء أعقر اظطؾؾة كتزكؼدػؿ بؽاصة ادلعؾقعات اظؿل احلرص سؾك عؿابعة االت
 ؼقؿاجقغفا.

 .اظؿعرؼ سؾك ادلشؽالت اظؿل تقاجف اظطؾؾة كإؼفاد احلؾقؿ ادلـادؾة ظفا 

  ادؿطالع آراء اظطؾؾة ادلؿعؾؼة بؽاصة اظشؤكف اظدرادقة كتؾـل اظصققح عـفا كغؼؾفا إظك اجلفات
 .ادلعـقة

 جلدد صل سؿؾقة اظؿلفقؾ كاإلرذاد كاإلحارة بادؿػلاراتفؿ باظؿـلقؼ عع سؿادة علاسدة اظطؾؾة ا
 اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ.

 .عؿابعة عػؼقدات اظطؾؾة كتلؾقؿفا إظك أصقابفا 

 .إصدار ذفادات حلـ دقرة كدؾقؾ 

 .اإلرذاد اظـػلل كاالجؿؿاسل 

: اظـشاط   اظـؼاصل:ثاغقا
ؿا عـ سـاصر احلقاة اظـؼاصقة ظدل اظطؾؾة طؿا تفػؿؿ ؼقؿؾ اظـشاط اظـؼاصل عؽاغة خاصة بقصػف سـصرا عف

اظعؿادة باظعؿؾ ، عـ جفة أخرل سؾك تؼدمي اظؿلفقالت اظؿل عـ ذأغفا أف تدصع غقق عزؼد عـ اظؿػاسؾ بػني اظطؾؾػة 
 كاجملؿؿع كعـ ػذق األغشطة:

 .تـظقؿ احملاضرات اظـؼاصقة كاظدكرات كاظـدكات اظػؽرؼة كاألعلقات اظشعرؼة كاألدبقة 

 ضاعة ادلعارض اخملؿؾػة كسرض األصالـ اظقثائؼقة كادللرحقات.إ 

  اظـؼاصقة إلثراء ركح اظؿـاصس بني اظطؾؾة.تـظقؿ ادللابؼات 

 .إصدار اظـشرات اإلسالعقة كاجملالت احلائطقة 

 .إضاعة ادلفرجاغات الطؿشاؼ عقاػب اظطؾؾة كإبداساتفؿ 

 ثاظـان: اظـشاط اظرؼاضل:
طة صل اجلاععة دلا ظفا عـ تأثقر صعاؿ صػل تؽاعػؾ بـػاء اإلغلػاف عػـ اظـػاحقؿني اظرؼاضة أحد أػؿ أكجف األغش

ذظػؽ تلػاسد اظطاظػب سؾػك ذػقذ راضاتػف  إضاصة إظكاظؾدغقة كاظعؼؾقة، ؼزاكظفا اظطؾؾة صل أكضات صراشفؿ ، كػل 
ؾ ؼشػؿؾ عؾعػب رؼاضل عؿؽاعػعرطب اظؽاعـة كاطؿشاؼ اظؼدرات كادلفارات اخملؿؾػة ظدؼف. كتعؿؾ اجلاععة سؾك بـاء 

طرة ضدـ كحقض دؾاحة كصاالت طرة دؾة كرائرة كراكظة بؾقاردك، طؿا ؼشؿؾ ضاسة ظؽؿاؿ األجلاـ كعراصؼ ترصقفقة 
عـفا اظطػالب كاظطاظؾػات سؾػك  اظطؾؾة ، كؼلؿػقدعقازؼة. كتشرؼ سؾقفا إدارة ادلراصؼ اجلاععقة باظؿـلقؼ عع ذؤكف 

 حد دقاء.
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 اجلؿعقات اظطالبقة:
االجؿؿاسقة ، اظرؼاضقة ( اظعـصر األداس اظذم ؼػدخؾ ت اظطالبقة بؿشؽقالتفا اخملؿؾػة ) اظـؼاصقة ، تعد اجلؿعقا

صل غلقج سالضة اظطاظب باجلاععة كاجملؿؿع ظذظؽ صإف اجلاععة حترص صل بداؼة طؾ ساـ درادل سؾك أف ؼـؿكب اظطؾؾة 
ن عـ زعالئفؿ ظؿؿـقؾفؿ سؾر ػذق اجلؿعقػات اظػـالث ظؿلػاػؿ برصػد األغشػطة كاظؽشػػ سػـ عقػقؿ اظطؾؾػة  سددا

كتقزقػفا كإبرازػا ، ُما ؼػؿح اجملاؿ ظؾطؾؾة ادلؿؿقزؼـ ظصػؼؾ إبػداساتفؿ كعػقاػؾفؿ صػل احلؼػقؿ األدبقػة كاظعؾؿقػة 
 ظؿقؼقؼ عفؿقسة عـ األػداؼ عـفا: كاظػـقة. كتلعك اجلؿعقات اظطالبقة

 .حتؼقؼ األظػة كاظؿعاكف بني أصراد األدرة اجلاععقة 

 غشطة اظـؼاصقة كاالجؿؿاسقة كاظرؼاضقة كاظػـقة كتـظقؿفا كإؼفاد اظقدائؾ كاظلؾؾ تشفقع األ
 ظؿطقؼرػا.

 .تقثقؼ اظصؾة بني اجلؿعقات كعـقالتفا صل اجلاععات األخرل 

 .تـؿقة ركح اظعؿؾ اجلؿاسل 

 .تشفقع اظعؿؾ اظؿطقسل كتـؿقة ركح ادللؤكظقة 

 ؿـ اجملؿؿع.اظعؿؾ سؾك بـاء ذكصقة اظطاظب اإلؼفابقة كاظػعاظة ض 
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 اخلدعات اظطالبقة 15
تؼقـ سؿادة ذؤكف اظطؾؾة مبؿابعة طاصة اخلػدعات اظؿػل تؼػدعفا اجلاععػة ظطؾؾؿفػا كاإلذػراؼ سؾقفػا عـػؾ: 

 اإلدؽاف اظطالبل ، ادلقاصالت ، اظرساؼة اظصققة ، عطاسؿ اظطؾؾة ، ادللاجد ، عؽاتب اخلدعات األخرل.

 :اجلاععل اظلؽـ 15.1
كحرصػان سؾػك رؤؼة كصؾلػة ععاظل رئقس اجلاععة صل تقصقر عا ؼؤدم إظك جناح اظعؿؾقػة اظؿعؾقؿقػة اغطالضان عـ 

علؿؼؾة تعـك بؿقصقر علػاطـ عرؼقػة ظؾطؾؾػة حتؿػقم سؾػك جؿقػع ادلراصػؼ عـػؾ:  كحدةطؾؾة ، مت تأدقس راحة اظ
رطت( ، كاظـادم اظصقل بأدعار رعزؼػة ، ادلطاسؿ اظؿل تؼدـ ثالث كجؾات ؼقعقان ، )اظؽقصل ذقب( ، كاإلغؿرغت ، ك )ادلـل عا

ظؾؿػذاطرة إضاصة إظك خدعات عفاغقة : )طادلاء كاظؽفربػاء كخػدعات اظصػقاغة كاظـظاصػة كصػاالت تؾػزؼقغقػة كشػرؼ 
 ظؾـؼاصة اظعاعة عزكدة باظؽؿب اظشقؼة كاظصقػ اظققعقة. كمتؿاز ادللاطـ مبا ؼؾل: كعؽؿؾة

 ث اظـظؿ كعؤثـة بأجقد أغقاع األثاث مبا ؼقصر اظراحة جؿقع شرؼ اظطالب ك اظطاظؾات عصؿؿة سؾك أحد
 اظؿاعة ظؾؿؼقؿني.

 .اإلذراؼ سؾك اظطؾؾة عؿقاصؾ سؾك عدار اظلاسة عـ خالؿ ادلشرصني ادلؤػؾني 

   تقصقر كدائؾ غؼؾ عرؼقة عـ ادللاطـ ألعاطـ اظدرادة كاظؿلقؽ كاظرحالت كجؿقع األغشطة خارج
 اظلؽـ.

 اظعقادا ت اظصققة: 15.2
ر كحدات رؾقة صل طؾ عػـ عؼػار تؿقص

 نياجلاععة ؼؿأظػ رؼؿفا عـ أرؾػاء ك ُمرضػ
ؼػػقـ ػػػذق اظقحػػدات باظرساؼػػة ت، ك اتكُمرضػػ

اظصػػققة كتػػقصقر اظؽشػػػ اظطؾػػل كسػػالج 
 ادلرضك إضاصة إظك اظعدؼد عـ ادلفاـ عـفا:

    إرذادات ساعة ظؾطؾؾة اجلدد
 ـد إجراء اظػقص اظطؾل.س

  إسداد عؾػ ظؽؾ راظب ك
تلفقؾف راظؾة سـد 

باجلاععة ؼشؿؾ بقاغاتفؿ 
اظشكصقة كاظؿارؼخ ادلرضك كتدكؼـ طؾ احلاالت ادلرضقة اظؿل ضد تصقؾفؿ أثـاء اظعاـ اظدرادل عع 

 دفؾ عقاسقد اظزؼارة كاظعالجات اظؿل تصرؼ ظفؿ كأم عالحظات أخرل.

 قاب سـ تدضقؼ اظشفادات ادلرضقة اظؿل ترد ظؾعقادات عـ ضؾؾ اظطؾؾة ظؾقصقؿ سؾك سذر سـد اظغ
 احملاضرات أك االعؿقاغات.
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  اظؿقسقة اظصققة ادللؿؿرة ظؾطؾؾة طاظغذاء اظصقل كاالػؿؿاـ باظـظاصة اظشكصقة كاحلصقؿ سؾك
 كاظؿػقؽ. ضدر عـ اظراحة كاظـقـ دلزؼد عـ االدؿقعاب

 اظـؼؾقات: 15.3
ن عػـ  إدارة اظـؼؾقاتتؼقـ  احلػاصالت ادلؽقػػة عكؿؾػػة اجلاععة بـؼؾ اظطؾؾة. إذ متؿؾؽ اجلاععة أدػطقالن طؾقػرا

األحفاـ كعزكدة بؽؾ كدائؾ اظراحة ، كؼؼقـ سؾك خدعؿفا راضؿ عـ اظلائؼني كادلشرصني األطػاء كادلؿؿقػزؼـ ، ظؾـؼػؾ 
ة سفؿػاف ، ل اجلاععػة بإعػارادلرؼح ظؾطؾؾة عـ عؼر إضاعؿفؿ )دبل ، اظشارضة ، سفؿاف( حلضقر عقاضراتفؿ صل عؾػاغ

خطا ن ، كتؿؼاضك اجلاععة ردقعان رعزؼة ظؼاء ػذق  16رحؾة ؼقعقان ظفذا اظغرض سؾر  73عـ كتؼقـ اجلاععة بؿلققر أطـر 
 اخلدعات .

إظػك أعػاطـ األغشػطة خػارج اجلاععػة طاظزؼػارات كاظػرحالت اظعؾؿقػة  طؿا ؼؿؿ تأعني عقاصالت ظـؼؾ اظطؾؾة
 كاظؿرصقفقة كحضقر اظـدكات كاحملاضرات كادلؤمترات اظطالبقة.

 حاصؾؿني خلدعة رؾؾة اظلؽـ اجلاععل. اجلاععةتكصص  سالكة سؾك ذظؽ ،

 

 

 ضقاسد اظلؾقؾ 16 
دكظػة اإلعػارات اظعربقػة  عع ظقائح اجلاععة كضػقاغنياظؿصرؼ مبا ال ؼؿعارض جؿقع عـؿلؾل جاععة سفؿاف سؾك 
ظلػؿعة كاظعؿؾ سؾك إذاسة اصل دؾقطفؿ ـؿظر عـ رؾؾة جاععة سفؿاف إسطاء اظؼدكة كادلـاؿ احللـ ادلؿقدة. كؼُ 

 اظطقؾة جلاععؿفؿ سؾر:

  درادؿفؿ كإجناز اظقاجؾات ادلطؾقبة عـفؿاظؿػاغل صل. 

 كاالظؿزاـ باحلضقر ادلـؿظؿ خالؿ صؿرات اظؿلفقؾ كاحلصص اظدرادقة كاالعؿقاغات ادلقازؾة. 
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 ال عففقد شقرػؿ. االظؿزاـ بؿؼدمي أسؿاؿ متـؾ عففقدػؿ اظشكصل 

 ؽؾقة أك اإلدارةدؾقؿة كدضقؼة ظؾ بقاغاتظؿزاـ بؿؼدمي اال. 

 اظؿصرؼ احللـ كاظلؾقؾ احملؿقد صل تعاعؾفؿ عع أسضاء اظفقؽة اظؿدرؼلقة كادلقزػني كباضل ب االظؿزاـ
 .اظطؾؾة

 نيقؾة سؾك عراجعة ادلرذدؼـ األطادميزادلقا. 

 اجلاععة كُمؿؾؽات اآلخرؼـ ُمؿؾؽات احؿراـ. 

  ادلرذد األطادميل أك سؿقد اظؽؾقة ظدلاظشؽاكل تؼدمي. 

  اظغش كاظؼرصـة اظػؽرؼة كاظلؾقؾ ادلشني اظذم عـ ذأغف اإلداءة إظك دؿعة اجلاععةجتـب. 

 جتـب ادؿكداـ عراصؼ اجلاععة ألشراض شقر تعؾقؿقة عـ دكف إذف علؾؼ. 

  اجلاععةذم صؾة بم شرض ألجتـب ادؿكداـ كثائؼ عزكرة. 

  عـ دكف إذف علؾؼؾؾة اظطداخؾ احلرـ اجلاععل أك دؽـ  اظؿقضقعاتجتـب تقزؼع ادلـشقرات أك جؿع. 

 صقفا. اجلاععة كظقائقفا كتقجقفات ادللؤكظني اإلدارؼني كاألطادميقني االظؿزاـ بؼقاغني 

 جتـب اظؿصرؼ مبا ؼؿعارض عع ضقؿ كثقابت اظـؼاصة اإلعاراتقة. 

 قافاظطاظب عغادرة ضاسة االعؿ سؾكاظغش،  ةخالؿ االعؿقاغات أك صل حاظ اظؾقائح كاظؿعؾقؿاتعكاظػة  ةصل حاظك
رصػع إظػك رئػقس تكرج بؿؼرؼر سؿا جرل ؼُ اغضؾاط اظطؾؾة، جلـة كؼُلؿدسك اظطاظب صل اظققـ اظؿاظل ظؾؿـقؿ أعاـ . صقرا

 باظؼرار ادلـادب.اجلاععة، عع اظؿقصقة 

 اظلقادة اظؿأدؼؾقة 17 
ظلػؾقؾ( اظلؾقؾ شقر اظلقم )طؿا ػق عؾني صل ضلػؿ ضقاسػد اإزفار اجلاععة أك  ظقائح أك تعؾقؿاتإف اغؿفاؾ 

 طرد عـ اجلاععة.اظشػقم كاظقذؼر اظؿصاحؾف إلجراء تأدؼؾل ؼؿراكح بني ؼـفؿ سـف تعرض عد دقء تصرؼ، ؼ

اظطاظػب صػل  ردػقبادللػاؽ عقضػقع اظغػش، أك  صل" ػػبني عـح درجة "صل عكاظػات اظغش تؿراكح اظعؼقبة ك
 جؿقع ادللاضات اظؿل دفؾ صقفا خالؿ اظػصؾ.  

كظػل أعػر  بإبالغ ذؤكف اظطؾؾةس اجلاععة ضؿـ عؾػ اظطاظب، طؿا تؿؽػؾ سؿادة قػظ غلكة عـ ضرار رئقػكتُ 
 . باظقاضعةاظطاظب 
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 إجراءات اظؿظؾؿ 18 
حػقؿ أم ذؽقل اظدرجات. كإذا طاف ظدل اظطاظب اظطؾؾة اظؿل ال تؿعؾؼ بذؽاكل تفدؼ إجراءات اظؿظؾؿ إظك حؾ 

ادلرذد األطادميل أك سؿقد اظؽؾقة صل أضرب كضػت ُمؽػـ.  إظك اجاغب عـ جقاغب حقاتف صل اجلاععة، ؼؿقجب سؾقف رصعف
ا طػاف اظطاظػب شقػر راض سػـ ذ. كإدػرؼعا ةحػؾ ادلشػؽؾكؼؿؽػؾ ادلرذد أك اظعؿقد بإبالغ األرراؼ ادلعـقة عػـ أجػؾ 

إظػك  ثالثة أدابقع عػـ اظقاضعػة خالؿعؽؿقبة،  ذؽقلتؼدمي ف اظؿلقؼة اظؿل حصؾت سؾر اظطرؽ اإلدارؼة اظعادؼة، ميؽـ
 قد ذؤكف اظطؾؾة.سؿ

اجؿؿاسا ظالدؿؿاع إظك طػال اظطػرصني  ؼعؼداظذم   ظك رئقس جلـة اظؿظؾؿاظشؽقل إكؼرصع سؿقد ذؤكف اظطؾؾة 
إظػك رئػقس اجلاععػة اظػذم ؼػصػؾ صػل اظقاضعػة.  تقصػقؿفا جلـة اظؿظؾؿ تُؼدـ، االجؿؿاعكاظشفقد. كسؾك ضقء ػذا 

 اععة.اظطرصني بؼرار رئقس اجلتؿؽػؾ جلـة اظؿظؾؿ بإبالغ ك

 كطاظة اظؿقزقػ كاظؿدرؼب  19

تلعك كطاظة اظؿقزقػ كاظؿدرؼب إظك علاسدة رؾؾة جاععة سفؿاف ظؾعؾػقـ كاظؿؽـقظقجقػا كخرؼفقفػا سؾػك 
اظؿكطقط حلقاتفؿ ادلفـقة كردؿ أػػداصفؿ اظقزقػقػة بشػؽؾ عـففػل. كتعؿػؾ اظقطاظػة كصػؼ اظرؤؼػة اظشػاعؾة 

كادلعؾقعات كاالدؿـؿار كتؿفلد صل تقصقر خدعات ذات غقسقة جقدة عػـ اظؿعؾقؿ  –ظؾفاععة كادلؿؿـؾة صل ثالثة أبعاد 
ذأغفا أف تعزز اظؼدرات اظقزقػقة ظؾطؾؾة كاخلرجني، كتؼقؼة ضـقات االتصاؿ عع أصقاب اظعؿؾ احملؿؿؾػني. كتلػاسدػا 

تفػدؼ إظػك صل حتؼقؼ ػذق ادلفؿة جؿعقة اخلرؼفني جلاععة سفؿاف ظؾعؾقـ كاظؿؽـقظقجقا ، كػل جؿعقة شقر ربققة 
 تعزؼز اظؿقاصؾ كاظؿػاسؾ اإلؼفابل بني اخلرؼفني كاظطالب عـ جفة ، كبني اجلاععة كعققطفا عـ جفة أخرل.

 :اظردقـ اظدرادقة كاظؾقائح ادلاظقة اخلاصة باظطؾؾة 20

 ردقـ اظؿلفقؾ كرؾب االظؿقاؽ: 20.1
ن عػرة كا 1300ردقـ اظؿلفقؾ كرؾب االظؿقاؽ ػل  حػدة سـػد تؼػدمي اظطاظػب رؾػب درػؿ إعاراتل، تدصع غؼػدا

ن عـ اظردقـ اظدرادقة، كػل شقر ضابؾة ظالدؿرداد إال صل حاظة سدـ ضؾقؿ اظطاظب.  االظؿقاؽ، كال تعؿؾر جزءا

 500إذا رشب اظطاظب صل ععادظة علاضات دردفا صل عؤدلة تعؾقؿ ساٍؿ أخرل ععؿؿدة، ؼلػدد ردػؿان ضػدرق 
اضات، كؼػؿؿ احؿلػاب ػػذا ادلؾؾػغ ضػؿـ ردػقـ اظؿلػفقؾ إذا اظؿقػؼ درػؿ شقر ضابؾ ظالدؿرداد عؼابؾ ععادظة ادلل

 اظطاظب باظدرادة صل اجلاععة.
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 اظردقـ اظدرادقة: 20.2

 :ردقـ اظلاسات ادلعؿؿدة ظؾراعج اظؾؽاظقرؼقسأ. 
 حُتلػػػب اظردػػػقـ اظدرادػػػقة ظؾؾػػػراعج اظؿػػػل تطرحفػػػا اجلاععػػػة ظـقػػػؾ اظدرجػػػة اجلاععقػػػة األكظػػػك

 : )اظؾؽاظقرؼقس( كصؼان دلا ؼؾل

 الواحدة المعتمدة للساعة  الدراسة رسوم اظؽؾقة / اظؿكصص

 درػؿ إعاراتل    1200 طؾقة رب األدـاف

 درػؿ إعاراتل     1000 طؾقة اظصقدظة كاظعؾقـ اظصققة

 طؾقػة اظفـددػة

 درػؿ إعاراتل     850 بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل ػـددة ادلعدات اظطؾقة

 درػؿ إعاراتل     850 ؽفربائقة/ إظؽؿركغقاتبؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل اظفـددة اظ

 درػؿ إعاراتل     850 بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل اظفـددة اظؽفربائقة/ اتصاالت

 درػؿ إعاراتل     850 بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل اظفـددة اظؽفربائقة/ أجفزة كاظؿقؽؿ

 درػؿ إعاراتل     900 بؽاظقرؼقس اظعؾقـ صل اظفـددة ادلعؿارؼة

 درػؿ إعاراتل     900 ظقرؼقس صل اظؿصؿقؿ اظداخؾلبؽا

 درػؿ إعاراتل     850 طؾقة تؽـقظقجقا ادلعؾقعات

 درػؿ إعاراتل     850 طؾقة إدارة األسؿاؿ

 درػؿ إعاراتل     850 طؾقة اظؿربقة كاظعؾقـ األدادقة

 درػؿ إعاراتل     850 طؾقة ادلعؾقعات كاإلسالـ كاظعؾقـ اإلغلاغقة

 درػؿ إعاراتل     850 اظؼاغقف طؾقة

 درػؿ إعاراتل     850 طؾقة ادلؿطؾؾات اجلاععقة كاإلرذاد األطادميل
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 :اردقـ اظلاسات ادلعؿؿدة ظؾراعج اظدرادات اظعؾقب. 
 حُتلب اظردقـ اظدرادقة ظؾؾراعج اظؿل تطرحفا اجلاععة ظـقؾ درجة ادلاجلؿقر كصؼان دلا ؼؾل:

 الواحدة المعتمدة للساعة الدراسة سومر التخصص المعهد/ الكلية

 درػؿ إعاراتل   2000 صل ػـددة كإدارة ادلقاق اجلقصقةاظعؾقـ عاجلؿقر  ععفد ادلقاق كاظؾقؽة كاظطاضة

 درػؿ إعاراتل   2500 صل اظعؿارة كاظدرادات احلضرؼةاظعؾقـ عاجلؿقر  طؾقة اظفـددة

 طؾقة إدارة األسؿاؿ

 درػؿ إعاراتل   2000 ظؾشرؼة(عاجلؿقر صل إدارة األسؿاؿ )إدارة ادلقارد ا

 درػؿ إعاراتل   2000 عاجلؿقر صل إدارة األسؿاؿ )اإلدارة ادلاظقة(

 درػؿ إعاراتل   2000 عاجلؿقر صل إدارة األسؿاؿ )اظؿلقؼؼ(

 درػؿ إعاراتل   2000 صل غظؿ ادلعؾقعاتاظعؾقـ عاجلؿقر  طؾقة تؽـقظقجقا ادلعؾقعات

 طؾقة اظؼاغقف
 درػؿ إعاراتل   2000 ظؼاغقف اظعاـ(عاجلؿقر صل اظؼاغقف )ا

 درػؿ إعاراتل   2000 عاجلؿقر صل اظؼاغقف )اظؼاغقف اخلاص(

 ـاف اظؿرعقؿلداظعؾقـ صل رب األ عاجلؿقر رب األدـافطؾقة 
 درػؿ / داسة غظرم 5000
 درػؿ / داسة سقادات 7500

 درػؿ إعاراتل 2500 صل اظصقدظةاظعؾقـ عاجلؿقر  اظصقدظةطؾقة 

 درػؿ إعاراتل     900 دبؾقـ عفـل صل اظؿدرؼس طؾقة اظؿربقة كاظعؾقـ األدادقة

 ردقـ اخملؿؾرات كاالدؿقدؼقػات كاظعقادات:ج. 

 ة رب األدـاف كطؾقة اظصقدظة كاظعؾقـ اظصققة ردؿان ؼلدد اظطؾؾة ادللفؾقف صل اظؾراعج اظؿل تطرحفا طؾق
 عؼطقسان  خملؿؾرات اظؿكصص كاظعقادات طؾ صصؾ درادل طؿا ػق عقضح صل اجلدكؿ اآلتل:

 اظؽؾقة
 رب األدـاف

 اظصقدظة
 اظلـة اظرابعة كاخلاعلة اظلـة األكظك إظك اظـاظـة

 درػؿ 1500 اظردقـ
 عكؿؾر اظؿعقؼضات اظلـقة اظعقادات

 درػؿ 850
 درػؿ 1500 درػؿ 2500

 عع اظعؾؿ بأف ػذق اظردقـ ال تشؿؾ ردقـ عكؿؾرات علاضات اخلطة اظدرادقة اظؿل تطرحفا طؾقات أخرل. 

  ؼدصع اظطؾؾة اظذؼـ ؼلفؾقف صل برغاعٍج شقر اظؾراعج ادلطركحة عـ طؾقة رب األدـاف كطؾقة اظصقدظة كاظعؾقـ
 ظف عكؿؾر.درػؿ ظؽؾ علاؽ  500اظصققة ردؿان ضدرق 

   1000ؼدصع اظطؾؾة اظذؼـ ؼلفؾقف صل تكصصلّ "اظفـددة ادلعؿارؼة" ك"اظؿصؿقؿ اظداخؾل" ردؿان ضدرق 
 صل طؾ صصؾ درادل.  أدؿقدؼقدرػؿ طردقـ 

  درػؿ ظؽؾ علاؽ ظف  800ؼدصع اظطؾؾة اظذؼـ ؼلفؾقف صل برغاعج بؽاظقرؼقس اآلداب صل اإلسالـ ردؿان ضدرق
 ؾقػزؼقف.ت أك إذاسة  أدؿقدؼقحصة 
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 ردقـ حصص ادلـاضشة:د. 
 درػؿا.   350ؼدصع اظطؾؾة اظذؼـ ؼلفؾقف صل علاؽ ظف حصة عـاضشة ردؿان ضدرق  

 ردؿ علاؽ اإلرذاد األطادميل:ػػ. 
دللاؽ اإلرذاد األطادميل اظذم ؼدردف اظطاظب صل أكؿ صصؾ درادل ؼلفؾ  درػؿان  850ؼدصع اظطاظب ردؿان ضدرق 

 صقف باجلاععة.

 :ةإضاصق ردقـ 20.3
 اظردقـ اإلضاصقة اآلتقة: ؼدصع اظطاظب

 .ردقـ اظػقص اظطؾل، تدصع عرة كاحدة سـد تؼدمي رؾب االظؿقاؽ درػؿ 150

 .ردقـ خدعات رالبقة ظؽؾ صصؾ درادل درػؿ 200

 .ردقـ تؼدمي رؾب "شقر عؽؿؿؾ" ظؾؿلاؽ  درػؿ 50

 .ردقـ إصدار غلكة ردؿقة عـ اظلفؾ اظدرادل درػؿ 20

 .ـ رؾب تظؾؿ سؾك غؿقفة االعؿقاف اظـفائلردق درػؿ 30

 .األعر ؼفؿفردقـ إصدار ذفادة دلـ  درػؿ 30

 .ردقـ إصدار بطاضة اظطاظب ظؽؾ صصؾ درادل درػؿ 10

ؼفب سؾك اظطاظب دداد اظردقـ اظدرادقة طاعؾة ظؾؿلاضات ادلراد تلفقؾفا. كبعد اظؿلفقؾ عؾاذرة، مُيـع أم 
 ادلاظقة.  بعد دداد ػذق اظردقـ طاعؾة أك عقاصؼة إدارة اظشؤكف راظب عـ دخقؿ ضاسات احملاضرات إال

 حتؿػظ اجلاععة بقؼ تعدؼؾ اظردقـ ادلذطقرة أسالق إذا اضؿضك األعر ذظؽ.
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 :اظدرادقةادؿرداد اظردقـ  20.4

 :دقب كإضاصة علاضات درادقةأ. 
رتب سؾك ذظؽ صؼػداف أم جػزء ؼقؼ ظؾطاظب خالؿ صؿرة اظلقب كاإلضاصة دقب علاضات أك إضاصؿفا دكف أف ؼؿ

عـ اظردقـ اظدرادقة. كإذا رشب اظطاظب صل إضاصة علاؽ أك علاضات خالؿ اظػؿرة ادللؿقح صقفػا باإلضػاصة، ؼؿعػني 
 سؾقف دصع ردقـ ادللاؽ أك ادللاضات سـد تؼدميف رؾب اإلضاصة حؿك ؼُؼؾؾ اظطؾب.

اغؼضاء صؿػرة اظلػقب كاإلضػاصة ادػؿرداد إذا دقب اظطاظب علاضان صل صؿرة اظلقب كاإلضاصة، ؼقؼ ظف بعد 
 ردقـ ادللاؽ ادللققب أك االحؿػاظ بفا صل رصقدق ظؾػصؾ اظالحؼ.

ؼفقز ظؾطاظب دقب علاؽ أك أطـر بعد اغؼضػاء صؿػرة اظلػقب كاإلضػاصة ذػرؼطة أال ؼؼػؾ سػدد ادللػاضات 
أم جػزء عػـ اظردػقـ اظدرادػقة داسات ععؿؿدة(. كال ؼقؼ ظف صل ػذق احلاظة ادؿرداد  9ادللفؾة سـ ثالثة علاضات )

 ظؾؿلاؽ أك ادللاضات ادللققبة.

إذا رشب اظطاظب بادؿرداد أم عؾؾغ عـ رصقدق اظزائد سـ ضقؿة اظردقـ اظدرادقة ادلؿقجب سؾقف دػدادػا، ؼؿعػني 
سؾقف بعد اغؿفاء صؿرة اظلقب كاإلضاصة تعؾؽة منقذج رؾب ادػؿرداد اظردػقـ ظػدل علػؤكؿ حلػابات اظطؾؾػة، كإال 

 .بادلؾؾغ اظزائد صل رصقد اظطاظب ظؾػصؾ اظالحؼ ؼقؿػظ

 :كضػ اظؿلفقؾ ظؾطؾؾة ادلـؿظؿنيب. 
ؼفقز ظؾطاظب أف ؼؿؼدـ إظك إدارة اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ أثـاء صؿرة اظلقب كاإلضاصة بطؾب كضػ اظؿلفقؾ ظػصؾ 

دصعفػا صػل رصػقدق  كاحد أك صصؾني درادقني عؿؿاظقني سؾك األطـر، كصل ػذق احلاظة ؼقؿػظ باظردقـ اظؿػل طػاف ضػد
 ظؾػصؾ اظالحؼ أك ؼلؿردػا بعد عركر أدؾقع سؾك تؼدمي رؾب االدؿرداد إظك علؤكؿ حلابات اظطؾؾة.

إذا تؼدـ اظطاظب إظك إدارة اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ بطؾب كضػ اظؿلفقؾ ظػصؾ كاحد أك صصؾني درادػقني عؿؿػاظقني 
% عـ اظردقـ اظدرادقة 50ضاصة، ال ؼقؼ ظف ادؿرداد إال غؿفاء صؿرة اظلقب كاإلال اظؿاظقنيسؾك األطـر خالؿ األدؾقسني 

 .فادللؿقؼة سؾقف صل اظػصؾ اظدرادل غػل

إذا تؼدـ اظطاظب إظك إدارة اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ بطؾب كضػ اظؿلفقؾ ظػصؾ كاحد أك صصؾني درادػقني عؿؿػاظقني 
ادؿرداد أم جزء عـ اظردقـ اظدرادقة بعد اغؼضاء صؿرة أدؾقسني سؾك تارؼخ اغؿفاء صؿرة اظلقب كاإلضاصة، ال ؼقؼ ظف 

 .فغػل ادللؿقؼة سؾقف صل اظػصؾ اظدرادل

 :االغلقاب عـ اجلاععةج. 
إذا تؼدـ اظطاظب إظك إدارة اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ بطؾب كضػ اظؿلفقؾ كاالغلقاب عـ اجلاععة أثـاء صؿرة اظلقب 

ؼضاء أدؾقع كاحد سؾك تؼدمي رؾػب ادػؿرداد كاإلضاصة، ؼقؼ ظف ادؿرداد اظردقـ اظدرادقة اظؿل دصعفا طاعؾة بعد اغ
 .ةاظردقـ إظك علؤكؿ حلابات اظطؾؾ

إذا تؼدـ اظطاظب إظك إدارة اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ بطؾب كضػ اظؿلفقؾ كاالغلقاب عـ اجلاععة خػالؿ األدػؾقسني 
سؾقف صل اظػصؾ  % عـ اظردقـ اظدرادقة ادللؿقؼة50غؿفاء صؿرة اظلقب كاإلضاصة، ال ؼقؼ ظف ادؿرداد إال ال اظؿاظقني

 .فغػل اظدرادل
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إذا تؼدـ اظطاظب إظك إدارة اظؼؾقؿ كاظؿلفقؾ بطؾب كضػ اظؿلفقؾ كاالغلقاب عـ اجلاععة بعد اغؼضاء صؿػرة 
أدؾقسني سؾك تارؼخ اغؿفاء صؿرة اظلقب كاإلضاصة، ال ؼقؼ ظف ادؿرداد أم جزء عـ اظردقـ اظدرادقة ادللؿقؼة سؾقف 

 .فغػل صل اظػصؾ اظدرادل

 :ظػصؾ اظؿأدؼؾل عـ اجلاععةاد. 
 ؾطاظب ادؿرداد أم جزء عـ اظردقـ اظدرادقة صل حاظة صصؾف تأدؼؾقان عـ اجلاععة.ظال ؼقؼ 

 :احللقعات سؾك اظردقـ اظدرادقة كادلـح 20.5

 :اظطؾؾة اجلُددأ. 
درادػل  % سؾك اظردقـ اظدرادقة ظؾؿلاضات اظؿل ؼلفؾقغفا صل أكؿ صصػؾ20مُيـح اظطؾؾة اجلُدد حلؿان ضدرق 

 ظفؿ إذا اجؿازكا بـفاح عؿطؾؾات اعؿقاف ضقاس اظؽػاءة صل اظؾغة اإلجنؾقزؼة صل احلاالت اآلتقة:

% أك أسؾك ) ظؽؾقة رب األدـاف كطؾقة اظصقدظة كاظعؾقـ 95إذا طاغت غلؾة اظـفاح صل اظـاغقؼة اظعاعة  .1
 اظصققة(

 ات األخرل(% أك أسؾك ) ظؾؽؾق90إذا طاغت غلؾة اظـفاح صل اظـاغقؼة اظعاعة  .2

 اظطؾؾة ادلـؿظؿقفب. 
 4000% عـ ردقـ اظػصؾ اظدرادل إذا حصؾ سؾك ادلعدؿ اظػصػؾل 20ميـح اظطاظب ادلـؿظؿ حلؿ اعؿقاز ضدرق 

 داسة ععؿؿدة سؾك األضؾ صل اظػصؾ اظلابؼ.  15أك أسؾك ذرؼطة أف ؼؽقف ضد دفؾ 

عػدؿ اظػصػؾل ادلطؾػقبلني ظالدػؿػادة عػـ حتؿػظ اجلاععة بقؼ تعدؼؾ غلؾة اظـفاح صل اظـاغقؼة اظعاعة أك ادل
 احللؿ سؾك اظردقـ اظدرادقة.

 حلؿ األخقةج. 
% عـ ضقؿة ردقـ ادللاضات ادللفؾة صل اظػصؾ ظؽؾ عـفؿا صػل 5ؼلؿقؼ اظطاظؾاف اظشؼقؼاف حلؿان ضدرق 

صل اظػصؾ ػؿا ، كال ؼلؿػقد أم عـفؿا عـ ػذا احللؿ إذا ظؿ ؼلفؾ أحداظدرادلصل اظػصؾ ععان حاظة تلفقؾفؿا 
 .  غػلف

 :حلؿ اظؿؿقز األطادميلد. 
مُيـح األكائؾ اظـالثة صل طؾ طؾقة حلؿان سؾك اظردقـ اظدرادقة صل طؾ صصؾ درادل غظاعل، كؼػؿؿ اخؿقػارػؿ 
عـ بني اظطؾؾة اظذؼـ ظؿ ؼؿأخركا صل درادؿفؿ كادلشفقد ظفؿ باظلؿعة اظطقؾة كاظلؾقؾ احللـ كاظذؼـ ظؿ ؼلػفؾ 

دػاسة ععؿؿػدة صػل اجلاععػة طقػد  60كأغظؿة اجلاععة خالؿ صؿرة درادؿفؿ، كأمتقا بـفاح  ظؾقائحبقؼفؿ أم خرؽ 
 أدغك، كذظؽ كصؼان ظمتل: 

  100مُيـح اظطاظب احلاصؾ سؾك ادلرتؾة األكظك صل طؾقؿف حلؿان ضدرق.% 

  50مُيـح اظطاظب احلاصؾ سؾك ادلرتؾة اظـاغقة صل طؾقؿف حلؿان ضدرق.% 

  40ادلرتؾة اظـاظـة صل طؾقؿف حلؿان ضدرق مُيـح اظطاظب احلاصؾ سؾك.% 
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  :مالحظة
 ال ؼقؼ ظؾطاظب اجلؿع بني حلؿني أك أطـر، كؼلؿقؼ صل ػذق احلاظة احللؿ األسؾك.

 ادلـح اظدرادقة 20.6
سؾك اظطؾؾػة اظػراشؾني صػل االدػؿػادة عـفػا تؼػدمي كدـقؼان. سدد عـ ادلـح اظدرادقة  تؼقـ اجلاععة بؿكصقص

 ادلـح.رؾؾاتفؿ إظك جلـة 

 اظؽؿب اظدرادقة 20.7
 اظؽؿب.تؿقظك اجلاععة تقصقر اظؽؿب اظدرادقة ادلؼررة ظؾطؾؾة عؼابؾ ردقـ تػصقؾقة كال تشؿؾ احللقـ 

 

 


