الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة-كلية التربية الرياضيه بنين  -جامعة األسكندرية ()9102
_____________________________________________________________________________

القواعذ العبهة لالئحة الذراسبت العليب ثنظبم
السبعبت الوعتوذة
كلية الترثية الريبضية للجنين
جبهعة اإلسكنذرية
 2019م

1

الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة-كلية التربية الرياضيه بنين  -جامعة األسكندرية ()9102
_____________________________________________________________________________

الوحتـــــويبت

م
1

ِمذِـــــــــز

2

إٔشــجء ثٌىٍ١ــز

3

أ٘ــذثف ثٌىٍ١ــز

4

صطٛس ثٌٍٛثةـ ثٌذثخٍ١ز دجٌىٍ١ز

5

سؤ٠ز ٚسعجٌز ثٌىٍ١ز

6

ألغـــجَ ثٌىٍ١ـــز

7

ثٌشلُ ثٌىٛدٌٍ ٜىٍ١ز  ٚثأللغجَ ثٌؼٍّ١ز

8

لٛثػذ الةقز ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج دٕظجَ ثٌغجػجس ثٌّؼضّذر  -ؽجِؼز ثألعىٕذس٠ز

9

ثٌذــجح ثألٚي  :ثٌمٛثػذ ثألعجع١ز

11

ثٌذجح ثٌغــجٔ : ٝدشثِؼ ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج

11

ثٌذجح ثٌغــجٌظ  :لٛثػذ ثٌقظٛي ػٍ ٝددٍِٛز ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج

12

ثٌذجح ثٌشثدــغ  :لٛثػذ ثٌقظٛي ػٍ ٝدسؽز ثٌّجؽغض١ش

13

ثٌذجح ثٌخجِظ  :لٛثػذ ثٌقظٛي ػٍ ٝدسؽز دوضٛسثٖ ثٌفٍغفز

14

ثٌذجح ثٌغجدط  :ثٌضؼٍ ُ١ثٌّغضّش

15

ثٌّؤ٘الس ٚثٌضخظظجس ثٌّطٍٛدز ٌالٌضقجق دجٌذدٍِٛجس ٚدسؽجس ثٌّجؽغض١ش
ٚدوضٛسثٖ ثٌفٍغفز دجٌىٍ١ز

16

ػذد ثٌغجػجس ثٌّؼضّذر ٌٍذدٍِٛجس ٚدسؽجس ثٌّجؽغض١ش ٚدوضٛسثٖ ثٌفٍغفز دجٌىٍ١ز

17

ثٌذجح ثٌغجدغ  :لجةّز ثٌّمشسثس ٚٚطفٙج ٌٍذدٍِٛجس ٚدسؽجس ثٌّجؽغض١ش
ٚدوضٛسثٖ ثٌفٍغفز ٌأللغجَ ثٌؼٍّ١ز دجٌىٍ١ز

2

الصفحة

الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة-كلية التربية الرياضيه بنين  -جامعة األسكندرية ()9102
_____________________________________________________________________________

هقذهــة
صؼضذررش وٍ١ررز ثٌضشد١ررز ثٌش٠جػرر١ز ٌٍذٕرر ٓ١دررىد ٝل١ررش ِررٓ ثٌّؤعغررجس ثٌضؼٍ١ّ١ررز ثٌشثةررذر فررِ ٝؾررجي ثٌضشد١ررز
ثٌش٠جػ١ز دؾّٛٙس٠ز ِظش ثٌؼشد١ز  ،ف١ظ أعّٙش ٌّج ٠مشح ِٓ خّغ ٓ١ػجِج ف ٝثٌٕٛٙع دجٌؼٍّ١ز ثٌضشد٠ٛز
ٚثٌضؼٍ١ّ١ز ِٓ خالي ثػذثد ثٌىٛثدس ثٌّؤٍ٘رٗ ثٌّضّ١رضر ثٌضر ٝفٍّرش ػٍر ٝأوضجفٙرج ػرخء صشد١رز ٚصؼٍرٚ ُ١صرذس٠خ
أؽ١جي ِضؼجلذٗ ِٓ أدٕجء ٘زث ثٌٛؽٓ ثٌؼض٠ض  ،ثٌز ٓ٠وجْ ٌٍٕشجؽ ثٌش٠جػ ٝدٚسر ثٌذجسص فر ٝصشرى ً١شخظر١جصُٙ
ٚغشط ثٌّذجدا ثٌش٠جػ١ز ثٌٕذٍ١ز فٔ ٝفٛع ، ُٙوّج وجٔش ٌٙزٖ ثٌّؤعغٗ ثٌؼٍّ١ز ثٌؼش٠مز دظّضٙج ثٌٛثػقٗ فٝ
صطٛس فشوٗ ثٌذقظ ثٌؼٍّ ٝثٌؾجد ثٌرز ٜفّرً ٌرٛثء ػٍّرجء ثؽرالء صشرشف دٙرُ ٘رزٖ ثٌىٍ١رز ٚصرذٌٙ ٓ٠رُ دجٌفؼرً
أؽ١جي ِٓ ؽالح ثٌؼٍُ ٚثٌذجفغ ٓ١فِ ٝظش ٚثٌذٚي ثٌؼشد١ز ثٌشم١مز ٠ٚشؽغ صجس٠خ
وٍ١ز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕ ٓ١دجالعىٕذس٠ز ثٌ ٝػجَ  5511ػٕذِج طذس لشثس دئٔشرجء ِؼٙرذ ٌٍضشد١رز ثٌش٠جػر١ز
دىد ٟل١ش ٠ى ْٛصقش ثششثف ٚصثسر ثٌضشد١ز ٚثٌضؼٍ٠ٚ ، ُ١ؼُ لغّّ٘ ٓ١ج ثٌمغُ ثٌؼجٌٚ ٝثٌمغُ ثٌّضٛعؾ ِٕٚ ،ز
رٌه ثٌضجس٠خ شٙذ ثٌّؼٙذ صطٛسث دسثع١ج ٚثٔشجة١ج وذ١شث فض ٝطجس ثٌِ ٝج٘ ٛػٍ١ز ثالْ.
تطور إنشبء الكلية
وجٔش ثٌذذث٠ز إٔشجء ِؼٙذ ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٠ ٌُٚىٓ ٕ٘جن ِمرش ِٕجعرخ ٌرٗ  ،فظرذس لرشثس درجْ ٠ذرذأ ثٌؼّرً
دجٌّؼٙذ دّؼغىش ثٌفضٛر درجد ٟل١رش ٘ٚر ٛػذرجسر ػرٓ  ،ػرذر أدٕ١رز فر ٟشرىً ػٕرجدش ٌٍّذ١رش وجٔرش صغرضؼًّ خرالي
ثٌظ١ف فمؾ فىجْ الدذ ِٓ صط٠ٛش ٘زث ثٌّىجْ فض٠ ٟظذـ طجٌقج ٌطذ١ؼز ٛٔٚػ١ز ثٌذسثعز ٚث٘ذثفٙج0
ٌٚمذ ورجْ ٌؾٙرٛد ؽٍذرز ثٌّؼٙرذ ثألعرش ثألوذرش فر٘ ٟرزث ثٌضطر٠ٛش  00ففر ٟػرجَ  5515أٔشرتش أٚي طرجٌز أٌؼرجح
ِغطررجر دجٌّؼٙررذ ٚ ،لررجَ ثٌطٍذررز دئٔشررجء أسدؼررز ِالػررخ ٌٍؾّذررجص أِررجَ ٘ررزٖ ثٌظررجٌز ٚدّغررجٔذر دؼررغ ثٌ١ٙتررجس
دجإلعىٕذس٠ز ٚثٌّؾٍظ ثالػٌٍٍ ٟشذجح ٚثٌش٠جػز وّج صُ إٔشجء ِؼّجسث ٌٍؾشٍِٚ ٞؼذج ٌىشر ثٌمرذَ ٚ ،ورزٌه صرُ
إٔشجء ِالػخ ٌىشر ثٌغٍز ٚثٌىشر ثٌطجةشر ف ٟثٌؾٙرز ثٌشرشل١ز ٌٍّؼٙرذ ٚ ،فرِ ٟطٍرغ ثٌؼرجَ  5591صرُ دٕرجء ِذٕرٟ
٠شًّ ِذسؽج وذ١شث ٠ضغغ ٌضغؼّجةز ؽجٌخ ٚ ،عالعز ِذسؽجس ِضٛعطز ٚ ،ف ٟػجَ  5591صُ دٕرجء فّرجَ عرذجفز
دطٛي ِ 51ضشث ٠ق١ؾ دٗ ِذسؽج ٚصمغ أعفٍٗ ٚفذر ٌخٍغ ثٌّالدظ ٚدؼغ ثٌقؾرشثس ألػؼرجء ٘١ترز ثٌضرذس٠ظ ،
ٚف ٟػجَ  5595صُ دٕجء ٚفذر ٌإلعىجْ ثٌطالد( 0 ٟومغُ دثخٍ0 )ٟ
ٌٚمذ صُ وً رٌه دّشجسوز ؽجدر ِٓ ثٌطالح فىجْ ٌىً ؽجٌخ دٚسث ف ٟإٔشجء ٚصط٠ٛش ٘زث ثٌّؼٙذ ٚوجْ
ػٍرر ٟوررً دفؼررز ثٌضقمررش دررٗ ِٕررز ػررجَ  5515ثْ صمرر َٛدئٔشررجء ث ٚصقررذ٠ظ ٍِؼذررج ث ٚفذ٠مررز ث ٚسطررف ؽش٠مررج
ٚثٌّقجفظز ػٍ ٗ١ؽٛثي ِذر دسثعضٙج ٚ 0أطذقش ِؼغىشثس ثٌؼًّ ٚثفرذر ِرٓ ثٌغرّجس ثٌشة١غر١ز ٌٕشرجؽ ؽٍذرز
ثٌىٍ١ز ػٍ ٟثِضذثد صجس٠خٙج ثٌطٚ ً٠ٛفض ٟثالْ000
ِٚررغ ثٔؼررّجَ ثٌىٍ١ررز فرر ٟػررجَ  5595ثٌرر ٟؽجِؼررز ثإلعررىٕذس٠ز دررذأس ثٌؾجِؼررز فرر ٟإِررذثد ثٌىٍ١ررز دىجفررز
ثٌضغ١ٙالس إلػجدر دٕجةٙج ٚصقذ٠غٙج ٚثِضذس ٠ذ ثٌضط٠ٛش ٚثٌضطٛس ٌضالفك ثٌّذجٔٚ ٟثٌّؼجًِ ٚثألؽٙضر ٚثٌّالػخ
ٚثٌظجالس ٚثٌشٛثسع ٚثٌقذثةك  000ثٌخ.
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أهذاف الكلية

الغبيبت واألهذاف االستراتيجية :
الغبية األولى :ص٠جدر ثٌمذسر ثٌضٕجفغ١ز ٌىٍ١ز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕ ٓ١ؽجِؼز ثإلعىٕذس٠ز ٌضظذـ أوغش صّ١ضثً
فِ ٝؾجالس ثٌضشد١ز ثٌذذٔ١ز ٚثٌش٠جػز .
األهذاف االستراتيجية للغبية األولى :
 صؾذ٠ذ ثػضّجد ثٌىٍ١ز ِٓ لذً ثٌ١ٙتز ثٌم١ِٛز ٌؼّجْ ؽٛدر ثٌضؼٍٚ ُ١ثالػضّجد. ثعضقذثط د١تجس صؼٍ١ّ١ز صم َٛػٍٔ ٝظُ صمٕ١ز ِضطٛسر. صط٠ٛش ِٙجسثس أػؼجء ٘١تز ثٌضذس٠ظٚثٌ١ٙتز ثٌّؼجٔٚز ٌّٛثوذز ثٌضطٛسثس فٚ ٟعجةً ٚؽشق ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ.
الغبية الثبنية :صط٠ٛش ثٌذشثِؼ ثٌذسثع١ز دجٌّشفٍز ثٌؾجِؼ١ز ثألٚ ٌٝٚثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ٌضضٛثفك ِغ ِضطٍذجس
عٛق ثٌؼًّ ثٌّقٍٚ ٝثاللٍ.ّٝ١
األهذاف االستراتيجية للغبية الثبنية:
 ٔظجَ ثٌغجػجس ثٌّؼضّذر ِطذك ٌذشثِؼ ثٌّشفٍز ثٌؾجِؼ١ز ثأل. ٌٝٚ دشثِؼ ؽذ٠ذر ِغضقذعز صٍذ ٟثفض١جؽجس عٛق ثٌؼًّ دّشفٍز ثٌذسثعجس ثٌؼ١ج ٚصقمك ِ١ضر صٕجفغ١ز. ثِذثد ثٌطالح دخذِجس صؼٍ١ّ١ز ِضّ١ضر .الغبية الثبلثة  :صط٠ٛش ِٕظِٛز ثٌذقظ ثٌؼٍّٚ ٝثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ٚثعضغّجسٖ ف ٝثٌّؾجالس ثٌؼٍّ١ز .
ثأل٘ذثف ثالعضشثص١ؾ١ز ٌٍغج٠ز ثٌغجٔ١ز:
 صط٠ٛش ثٌخطز ثٌذقغ١ز ٌٍىٍ١ز ٚٚػغ آٌ١جس ٌّضجدؼز صٕف١ز٘ج. ٚػغ ع١جعجس ٌذػُ ثٌذقظ ثٌؼٍّٚ ٝصقف١ضٖ.الغبية الراثعة  :ص٠جدر لذسر وٍ١ز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕ ٓ١ؽجِؼز ثإلعىٕذس٠ز ػٍ ٝثٌّغجّ٘ز ف ٝخذِز
ثٌّؾضّغ ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز .
األهذاف االستراتيجية للغبية الراثعة :

 صؼظ ُ١دٚس ثٌىٍ١ز ف ٟثٌخذِز ثٌّؾضّؼ١ز ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ثٌضٛثطً ِغ خش٠ؾ ٟثٌىٍ١ز ٚإصجفز فشص ثٌضؼٍ ُ١ثٌّغضّش ِٓ ثؽً صط٠ٛش خذشثص ُٙثٌّ١ٕٙز ٚثٌذقغ١ز.
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تطور اللوائح الذاخلية ثبلكلية

أٔشب ثٌّؼٙذ ػجَ  5511دمغّ ٗ١ثٌؼجٌٚ ٟثٌّضٛعؾ ػٍ ٟثْ صىِ ْٛذر ثٌذسثعز دٗ عالط عٕٛثس دجٌمغرُ
ثٌؼجٌٍ٠ٚ ٟضقك دٗ ؽٍذز ثٌغجٔ٠ٛز ثٌؼجِز ٚ ،عالط عٕٛثس دجٌمغُ ثٌّضٛعؾ ٍ٠ٚضقك دٗ ثٌطٍذز ثٌقجطٍْٛ
ػٍ ٟثٌشٙجدر ثإلػذثد٠ز .
 ف ٟػجَ  5519طذس لشثس دئٌغجء ثٌمغُ ثٌّضٛعؾ ٚػّٗ ثٌ ٟثٌّؼٙذ ثٌّضٛعؾ دقٍٛثْ ٚثإلدمجء ػٍرٟثٌمغررُ ثٌؼررجٌ ٟفمررؾ ٚ ،صخشؽررش فرر ٟرٌرره ثٌؼررجَ ( )5519أٚي دفؼررز ِررٓ ؽٍذررز ثٌررذدٍ َٛثٌؼررجٌٌٍ ٟضشد١ررز
ثٌش٠جػ١ز.
 فرر ٟػررجَ  5519لررشثس ٠ؾؼررً ثٌذسثعررز دجٌّؼٙررذ أسدررغ عررٕٛثس ٠قظررً دؼررذ٘ج ثٌخررش٠ؼ ػٍرر ٟدسؽررزثٌذىرجٌٛسٛ٠ط فر ٟثٌضشد١رز ثٌش٠جػر١ز ٚ ،وجٔرش ثٚي دفؼرز صقظرً ػٍر ٟثٌذىرجٌٛسٛ٠ط فر ٟثٌّؼٙرذ ٘رٟ
دفؼز . 5595
 ف ٟػجَ  5591طذسس ثٌالةقز ثٌخجطز دجٌّؼج٘ذ ثٌؼٍ١ج ثٌضجدؼز ٌرٛصثسر ثٌضؼٍر ُ١ثٌؼرجٌ٘ٚ ، ٟر ٟصشرذٗالةقز ثٌؾجِؼجس ثٌّظش٠ز ِٓ ف١ظ صمغ ُ١ثٌّؼٙذ ثٌ ٟألغجَ ػٍّ١ز ٔظش٠ز ٚػٍّ١ز ِٕٚـ أػؼرجء ٘١ترز
ثٌضذس٠ظ ثألٌمجح ثٌؼٍّ١ز (أعضجر – أعضجر ِغجػذ – ِذسطِ -ذسط ِغجػذ – ِؼ١ذ) .
 ف ٟػجَ  5511أٔشتش ؽجِؼز فٍٛثْ ٌضقرً ِقرً ٚصثسر ثٌضؼٍر ُ١ثٌؼرجٌ ٟفر ٟثإلشرشثف ػٍر ٟثٌّؼج٘رذثٌؼٍ١ج ٚدزٌه دذأ صطذ١ك الةقز ثٌؾجِؼجس ثٌّظش٠ز ػٍ٘ ٟزٖ ثٌّؼج٘ذ ٚصغ١١ش ثعّٙج ثٌ ٟوٍ١جس  ،فرىؽٍك
ػٍِ ٟؼٙذ ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز دجد ٟل١ش ثعُ وٍ١ز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز دٕ – ٓ١ثد ٛل١ش – ؽجِؼز فٍٛثْ دٕرجء
ػٍرر ٟؽٍررخ ِؾٍررظ وٍ١ررز ثٌضشد١ررز ثٌش٠جػرر١ز ٌٍذٕرر ٓ١دجإلعررىٕذس٠ز ،صّررٕـ ثٌررذسؽجس ثٌؼٍّ١ررز ٚثٌررذدٍِٛجس
ث٢ص١ز :
 -5دسؽز دىجٌٛسٛ٠ط ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز
 -5ددٍ َٛػجِز ف ٟثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز
 -3دسؽز ثٌّجؽغض١ش ف ٟثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز
 -1دسؽز دوضٛسثٖ ثٌفٍغفز ف ٟثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز
 ف 3 ٟعذضّذش  5595طذس لشثس ؽّٛٙس ٞدؼُ وٍ١جس ؽجِؼز فٍٛثْ أسدغ دجإلعىٕذس٠ز ثٌٝؽجِؼز ثالعىٕذس٠ز ،فضُ صؼذ ً٠ثعُ وٍ١ز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز – ثد ٛل١ش – ؽجِؼز فٍٛثْ ثٌ ٟوٍ١ز
ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز دٕ – ٓ١ؽجِؼز ثإلعىٕذس٠ز ثػضذجسث ِٓ ٘زث ثٌضجس٠خ .
 ف ٟػجَ  5005طذس لشثس ٚص٠ش ثٌضؼٍ ُ١ثٌؼجٌ ٟسلُ ( )350دضجس٠خ  5005/3/50دجٌّٛثفمز ػٍٟإطذثس ثٌالةقز ثٌذثخٍ١ز ٌىٍ١ز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕ ٓ١دجد ٟل١ش ف١ظ ٘ذفش ثٌ: ٟ
إػذثد ِضخظظ ٓ١فِ ٟؾجالس ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍؼًّ فِ ٟؤعغجس ثٌّؾضّغ ٚفمج ٌٍضظٕ١ف ثٌضجٌ:ٟ
ثٌش٠جػز ثٌّذسع١ز .
ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػ ٟف ٟس٠جػز ثٌضخظض .
ثإلدثسر ثٌش٠جػ١ز .
إػذثد دجفغ ٓ١فِ ٟؾجالس ثٌش٠جػز ثٌّذسع١ز ٚثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٚ ٟثإلدثسر ثٌش٠جػ١ز .
ثؽشثء ثٌذقٛط ٚثٌذسثعجس ثٌؼٍّ١ز فِ ٟخضٍف ِؾجالس ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌخذِز ثٌّؾضّغ ٚ ،صّٕ١ز
ثٌذ١تز ف ٟثٌّؾجالس ثٌش٠جػ١ز ثٌّخضٍفز
5
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صمذ ُ٠ثٌّشٛسر ٚثٌخذشر ثٌؼٍّ١ز ٌٍ١ٙتجس ثٌؼجٍِز ف ٟثٌّؾجالس ثٌش٠جػ١ز ثٌّضؼذدر .
دسثعز ثٌمؼج٠ج ثٌش٠جػ١ز فِ ٟخضٍف ِؾجالس ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز دجٌضؼجِ ْٚغ ثٌ١ٙتجس ٚثٌّؤعغجس
ثٌش٠جػ١ز ٚثٌؼٍّ١ز ثٌّظش٠ز ٚثٌؼشد١ز ٚثٌذ١ٌٚز
 ف ٝػجَ  5001طذس لشثس ٚصثس ٜسلُ ( )555دضجس٠خ  5001-1-5دشىْ إطذثس ثٌالةقزثٌذثخٍ١ز ٌىٍ١ز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕ – ٓ١ؽجِؼز ثألعىٕذس٠ز ( ِشفٍز ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج – ٔظجَ
ثٌغجػجس ثٌّؼضّذر)
رؤية ورسبلة الكلية
الرؤيــــة

ثٌش٠جدر  ٚثالدضىجس ف ٝػٍ َٛثٌش٠جػز  ٚثٌضشد١ز ثٌذذٔ١ز  ٚثٌذقظ ثٌؼٍّٚ ٝخذِز
ثٌّؾضّغ ػٍ ٝثٌّغض ٓ١٠ٛثٌّقٍ ٚ ٝثٌذ. ٌٝٚ
الرسبلـــة

صٍضضَ وٍ١ز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕ - ٓ١ؽجِؼز ثالعىٕذس٠ز دئػذثد خش٠ؾ ٓ١أوفجء ٠ضقٍْٛ
دىخالل١جس ِّجسعز ثٌّٕٙز ِؤٌٍٍ٘ ْٛم١جَ دذٚس فؼجي ِٚضّ١ض فِ ٝؾجالس ثٌش٠جػز ٚثٌضشد١ز
ثٌذذٔ١ز ٚخذِز ثٌّؾضّغ ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٓ خالي صمذ ُ٠دشثِؼ ِضّ١ضر ٌّشثفً ثٌذىجٌٛسٛ٠ط
ٚثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ٚ ،صؼض٠ض دٚس ثٌذقظ ثٌؼٍّ ٝف ٝثٌضّٕ١ز ثٌشجٍِز ٚثٌّغضذثِز ٚصشع١خ لُ١
ثٌّٛثؽٕز  ٚثالٔضّجء ثٌم. ِٝٛ
الرقن الكودى للكلية واألقسبم العلوية :
الرقن الكودى لجبهعة االسكنذرية ()02
5
5

ثٌىٍ١ـــــــز
ثأللغجَ ثٌؼٍّ١ز:
 5لغُ ثٌش٠جػز ثٌّذسع١ز
 5لغُ صذس٠خ ثألٌؼجح ثٌش٠جػ١ز
 3لغُ صذس٠خ ِغجدمجس ثٌّ١ذثْ ٚثٌّؼّجس
 1لغُ صذس٠خ ثٌضّشٕ٠جس ٚثٌؾّذجص
 1لغُ صذس٠خ ثٌش٠جػجس ثٌّجة١ز
 9لغُ صذس٠خ ثٌّٕجصالس ٚثٌش٠جػجس ثٌفشد٠ز
 1لغُ ثإلدثسر ثٌش٠جػ١ز ٚثٌضش٠ٚـ
 9لغُ أطٛي ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز
5
لغُ ثٌؼٍ َٛثٌق٠ٛ١ز ٚثٌظق١ز ثٌش٠جػ١ز
وٛد ثٌذشٔجِؼ :
() Diploma
وٛد ِمشسثس ثٌذدٍِٛز
وٛد ِمشسثس دسؽز ثٌّجؽغض١ش
وٛد ِمشسثس دسؽز ثٌذوضٛسثٖ
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ِجدر
()5

ِجدر
()5

ِجدر
()3

ِجدر
()1

ِجدر
()1

ِجدر
()9

الجبة االول القواعذ االسبسية
صّٕـ ؽجِؼز ثإلعىٕذس٠ز ثٌشٙجدثس ٚثٌذسؽجس ثٌؼٍّ١ز ثٌضجٌ١ز دٕجء ػٍ ٝثلضشثؿ ِؾٍظ وٍ١ز ثٌضشد١ز
ثٌش٠جػ١ز دٕ – ٓ١ؽجِؼز ثألعىٕذس٠ز
 -5ددٍِٛجس ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج
 -5دسؽجس ثٌّجؽغض١ش.
 -3دسؽجس ثٌذوضٛسثٖ.
هواعيذ الذراسة:
 -5فظً ثٌخش٠ف٠ :ذذأ ثٌغذش ثٌغجٌظ ِٓ عذضّذش ٌّٚذر  51أعذٛع دسثع ٟشجًِ ثالِضقجٔجس.
 -5فظً ثٌشد١غ٠ :ذذأ ثٌغذش ثٌغجٔ ِٓ ٟفذشث٠ش ٌّٚذر  51أعذٛع دسثع ٟشجًِ ثالِضقجٔجس.
 -3فظً ثٌظ١ف٠ :ذذأ ثٌغذش ثألٚي ِٓ ٌّٚ ٛ١ٌٛ٠ذر  9أعجد١غ دسثع١ز شجٍِز ثالِضقجٔجس.
نظبم الذراسة:
ُ٠غّـ ٌٍطجٌخ دجٌضغؾ ً١ف ٟفظٍ ٟثٌخش٠ف ٚثٌشد١غ ف ٟػذد ِٓ ثٌغجػجس ال ٠ض٠ذ ػٓ  59عجػز ِؼضّذر
ٌىً فظً .وّج ٠غّـ ٌٍطجٌخ ثٌضغؾ ً١ف ٟفظً ثٌظ١ف ف ٟػذد ِٓ ثٌغجػجس ال ٠ض٠ذ ػٓ  9عجػجس
ِؼضّذرٚ .ال صقضغخ عجػجس صغؾ ً١ثٌشعجٌز ػّٓ ٘زٖ ثٌغجػجس.
السبعة الوعتوذة:
ثٌغجػز ثٌّؼضّذر ٘ٚ ٟفذر ل١جط ٌضقذ٠ذ ٚصْ وً ِمشس ف ٟثٌفظً ثٌذسثع ٟثٌٛثفذ ٝ٘ٚ ،صؼجدي:
 -5عجػز دسثع١ز ٔظش٠ز ٚثفذر ف ٟثألعذٛع.
 -5أ ٚعجػض ٓ١صطذ١م١ض ٓ١أ ٚعجػض ِٓ ٓ١ثٌضذس٠ذجس ثٌّؼٍّ١ز أ ٚثإلوٍ١ٕ١ى١ز ف ٟثألعذٛع.
 -3أ ٚأسدغ عجػجس ِٓ ثٌضذس٠ذجس ثٌّ١ذثٔ١ز ف ٟثألعذٛع ؽٛثي ثٌفظً ثٌذسثع.ٟ
الشروط العبهة للقجول والتسجيل:
٠-5مذً ثٌطجٌخ ثٌقجطً ػٍ ٝدسؽز ثٌذىجٌٛسٛ٠ط /ثٌٍ١غجٔظ ِٓ إفذ ٜثٌؾجِؼجس ثٌّؼضشف دٙج ِٓ
ثٌّؾٍظ ثألػٌٍٍ ٝؾجِؼجس ٌٍذسثعز دذشثِؼ ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج إرث أعضٛف ٟششٚؽ ثٌمذٛي دىً دشٔجِؼ.
5ـ ثْ ٠غضٛف ٝثٌطجٌخ ششٚؽ ثالخض١جس ثٌض٠ ٝؼؼٙج وً لغُ ػٍّ ٝػٍ ٝفذر عٛثء أوجٔش ٌّؾّٛػز ِٓ
ثٌطالح ثٌ ٚىً فجٌز صذسط دزثصٙج ٚثْ ٠قظً ػٍِٛ ٝثفمز ِؾٍظ ثٌمغُ ثٌّخضض ِٚؾٍظ ثٌىٍ١ز
3ـ أْ ٠غضٛف ٟثٌطجٌخ ثٌّغضٕذثس ٚثٌّٕجرػ ثٌّطٍٛدز ف ٟإدثسر ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج.
1ـ صجس٠خ صغؾ ً١ثٌطجٌخ ٠ذذأ ِٓ صجس٠خ صغؾ ً١أٚي ِمشس ِٓ ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ٚإرث ٌُ ٠مُ ثٌطجٌخ
دضغؾِ ً١مشسثس ف ٟأٚي فظً دسثع ٟدؼذ صغؾٍ٠ ٍٗ١غ ٟثٌضغؾ.ٌٗ ً١
 1ـ ٠خضجس ثٌطجٌخ ثٌّمشسثس ثٌّٕجعذز ّ٠ٚأل ّٔٛرػ صغؾِ ً١مشسثس ٠ٚؼضّذٖ ِٓ ثٌّششذ ثألوجدّٟ٠
ٚسة١ظ ِؾٍظ ثٌمغُ ٚٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌٍذسثعجس ثٌؼٍ١ج ٚثٌذقٛط.
 9ـ ثٌضغؾ ً١ششؽ أعجعٌ ٟى٠ ٟغّـ ٌٍطجٌخ دجٌقؼٛس ٚفغجح ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ٌٗ
 1ـ ال ٠ؼضذش ثٌطجٌخ ِغؾالً ف ٟأِ ٞمشس إال دؼذ عذثد ثٌشع َٛثٌذسثع١ز خالي ثٌّٛثػ١ذ ثٌّمشسر.
-9ثٌطجٌخ ثٌز ٞال ٠م َٛدئٔٙجء إؽشثءثس صغؾ ً١ثٌّمشسثس لذً ٔٙج٠ز ثألعذٛع ثٌغجٔ ِٓ ٟفظٍ ٝثٌخش٠ف
ٚثٌشد١غ أ ٚثألعذٛع ثألٚي ِٓ ثٌفظً ثٌظ١ف ٟال ٠قك ٌٗ فؼٛس ثٌّقجػشثس.
قواعذ دراسة هقرر:
5ـ ٠مشس ِؾٍظ ثٌىٍ١ز دؼذ أخز سأِ ٜؾجٌظ ثأللغجَ ثٌّخضظز ثٌقذ ثألدٌٔ ٝؼذد ثٌطالح ثٌّمذٌ ٓ١ٌٛفضـ
أ ٞدشٔجِؼ ٚوزٌه ػذد ثٌطالح ثٌّغّٛؿ دمذ ٌُٙٛدىً ِمشس دسثع.ٝ
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5ـ ٠قك ٌٍطجٌخ أْ ٠قزف٠ /ؼ١ف أِ ٞمشس لذً ٔٙج٠ز ثألعذٛع ثٌغجٔ ِٓ ٟدذث٠ز ثٌذسثعز دفظٍٝ
ثٌخش٠ف  ٚثٌشد١غ أ ٚدٕٙج٠ز ثألعذٛع ثألٚي ِٓ فظً ثٌظ١ف ٚرٌه دؼذ إعض١فجء إؽشثءثس ثٌقزف أٚ
ثإلػجفز ف ٝإعضّجسر صغؾ ً١ثٌّمشسثس ٚإػضّجد٘ج ِٓ ثٌّششذ ثألوجد ، ّٟ٠د ْٚأْ ٠ظٙش ثٌّمشس ثٌزٞ
صُ فزفٗ ف ٟعؾٍٗ ثٌذسثع ٟث٠ ٚغضخذَ ف ٟفغجح ِؼذٌٗ ثٌضشثوّ. ٝ
 3ـ ٠غّـ ٌٍطجٌخ دجالٔغقجح ِٓ ثٌّمشس ثٌذسثع ٟلذً ٔٙج٠ز ثألعذٛع ثٌغجٔ ٟػشش ِٓ دذث٠ز فظٍ ٟثٌشد١غ
ٚثٌخش٠ف أ ٚثألعذٛع ثٌغجدط ِٓ ثٌفظً ثٌظ١ف ٟدؼذ صؼذتز ّٔٛرػ ثالٔغقجح ٚثػضّجدٖ ِٓ ثٌّششذ
ثألوجد٠ٚ ّٟ٠خطش أعضجر ثٌّجدر ٚ ،ف٘ ٟزٖ ثٌقجٌز ال صقغخ ٌٍطجٌخ عجػجس ٘زث ثٌّمشس ػٕذ ثفضغجح
ِؼذٌٗ ثٌفظٍ٠ٚ ٝشطذ ٌٍطجٌخ صمذ٠ش ِٕغقخ )ٌٍّ Withdrawal (Wمشس ف ٟعؾٍٗ ثٌذسثع.ٟ
1ـ ال ٠غّـ ٌٍطجٌخ دذخٛي ثإلِضقجْ ثٌٕٙجة ٟإال إرث فؼش  %11ػٍ ٟثأللً ِٓ ثٌغجػجس ثٌضذس٠غ١ز
ٌٍّمشس .فئرث صؾجٚصس ٔغذز غ١جدٗ ِ ِٓ %51ؾّٛع ػذد ثٌغجػجس ثٌضذس٠غ١ز ٌٍّمشس ٠خطش ثٌطجٌخ
دقشِجٔٗ ِٓ دخٛي ثإلِضقجْ ثٌٕٙجة ٟثٌفظٍٚ ٟرٌه دؼذ إٔزثسٖ عالط ِشثس دجٌطشق ثٌمجٔ١ٔٛز ثٌّضؼجسف
ػٍٙ١ج ٚرٌه ػمخ ثألعذٛع ثٌشثدغ ٚثٌغجِٓ ٚثٌغجٔ ٟػشش ِٓ فظٍ ٟثٌخش٠ف ٚثٌشد١غ ٚػمخ ثألعذٛع
ثٌغجٔٚ ٟثٌشثدغ ٚثٌغجدط ف ٟثٌفظً ثٌظ١ف٠ٚ ٟؼمخ ثإلٔزثس ثٌغجٌظ لشثس ِؾٍظ ثٌىٍ١ز دقشِجْ ثٌطجٌخ
ِٓ دخٛي ثإلِضقجْ ٠ٚشطذ ٌٗ ف ٟعؾٍٗ ثٌذسثعِٕ ٟغقذج ً إٔغقجدج ً إؽذجس٠ج ً ِٓ ثٌّمشس (Forced )FW
Withdrawal

1ـ ٠قظً ثٌطجٌخ ػٍ ٝصمذ٠ش غ١ش ِىضًّ ( Incomplete )Iإرث صؼزس ػٍ ٗ١دخٛي ثالِضقجْ ثٌٕٙجةٟ
ٌّمشس أ ٚإصّجَ دؼغ ِضطٍذجصٗ ألعذجح لٙش٠ز ٠مذٍٙج ِؾٍظ ثٌمغُ ٚصمش٘ج ٌؾٕز ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ِٚؾٍظ
ثٌىٍ١ز شش٠طز أْ ٠ى ْٛلذ فؼش ٚأد ٪11 ٜػٍ ٝثأللً ِٓ ِضطٍذجس ثٌّمشس ِٓ ثػّجي فظٍ١ز
ٚثِضقجٔجس دٚس٠ز ٚثد ٜثالِضقجٔجس ثٌؼٍّ١ز ثْ ٚؽذس ٚػٍ ٗ١أدثء ثالِضقجْ خالي أعذٛػ ِٓ ٓ١دذء
ثٌفظً ثٌذسثع ٟثٌضجٌ ٚ ٟإال فظً ػٍ ٝصمذ٠ش ِٕغقخ إؽذجسٚ .(FW( ٞػٕذ فظٛي ثٌطجٌخ ػٍٝ
صمذ٠ش غ١ش ِىضًّ )ٚ (Iدؼذ فؼٛس ثالِضقجْ ٚثػضّجد ثٌٕض١ؾز ٠ضُ صؼذ ً٠صمذ٠ش غ١ش ِىضًّ دٕج ًء ػٍٝ
ِجدر ٔض١ؾز ثالِضقجْ ثٌٕٙجة٠ٚ ٝقغخ صمذ٠ش ثٌّمشس ٌٍطجٌخ ٠ٚؼذي ثٌضمذ٠ش ثٌفظٍ GPA ٝدٕج ًء ػٍ. ٗ١
(ٚ )9ف ٝفجي ػذَ صمذ ُ٠ثٌطجٌخ ػزسثً ٠مذٍٗ ِؾٍظ ثٌمغُ ٠قظً ثٌطجٌخ ػٍ ٝصمذ٠ش ِٕغقذج ً ثؽذجس٠ج ً ِٓ
ثٌّمشس ٚ FWػٍ ٗ١إػجدر ٘زث ثٌّمشس ثرث وجْ ثعجع١ج ً ٠ٚقك ٌٍطجٌخ دسثعز ِمشس دذ ً٠ثرث وجْ إخض١جس٠جً.
9ـ ٠غّـ ٌٍطجٌخ دجالٔغقجح ِٓ ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز دؼذ ثٌضغؾ ً١ػٕذ ثعضذػجةٗ ألدثء ثٌخذِز ثٌؼغىش٠ز
٠ٚشطذ ٌٗ صمذ٠ش ِٕغقخ ألدثء ثٌخذِز ثٌؼغىش٠ز ) Military Withdrawal (MWف ٟعؾٍٗ ثٌذسثعٟ
ٚال صقغخ ٘زٖ ثٌفضشر ػّٓ ِذر طالف١ز ثٌّمشسثس.
1ـ ثٌّمشسثس ثٌض٠ ٟقظً فٙ١ج ثٌطجٌخ ػٍ ٝصمذ٠ش ) (I, W, FW or MWال صقغخ ٌٗ وغجػجس دسثع١ز
ٚال صذخً ف ٟفغجح ثٌّضٛعؾ ثٌضشثوٌٍّ ٟذسؽجس.
٠ -9قك ٌٍطجٌخ إػجدر ثٌضغؾ ً١ف ٟأِ ٞمشس عذك ٌٗ ثٌٕؾجؿ ف ٗ١دغشع صقغ ٓ١صمذ٠شٖ ف٘ ٟزث ثٌّمشس.
5ـ ٠شطذ ف ٟعؾً ثٌطجٌخ ثٌذسثع (Student Transcript( ٟؽّ١غ صمذ٠شثصٗ ثٌقجطً ػٍٙ١ج فٟ
ثٌّمشسثس ثٌضٔ ٟؾـ فٙ١ج فمؾ ٚال ٠ذخً ف ٟفغجح ثٌّضٛعؾ ثٌضشثوٌٍّ ٟذسؽجس (Cumulative
)) Grade Point Average (CGPAإال أػٍِ ٟقجٌٚضٔ ٟؾجؿ ٌزثس ثٌّمشس ٚرٌه ٚفمج ً ٌٍّجدر ( )9دٕذ
(٘ ِٓ )9زٖ ثٌالةقز ٚف ٟصٍه ثٌقجٌز ال ٠شطذ ف ٟعؾٍٗ ثٌذسثع ٟإال ٘جص ٓ١ثٌّقجٌٚض.ٓ١
50ـ ٠ؾٛص ٌٍطجٌخ ثٌضغؾ ً١فِ ٟمشسثس دسثع١ز ِٓ خجسػ ثٌمغُ أ ٚثٌىٍ١ز أ ٚثٌؾجِؼز ػّٓ دشٔجِؾٗ
ثٌذسثع ٟف ٟفذٚد ِمشس ٓ٠دسثع ٓ١١أ ٚدّج ال ٠ض٠ذ ػٓ  ِٓ %51عجػجس ثٌذشٔجِؼ ِٓ ثفذٜ
ثٌؾجِؼجس أ ٚثٌّشثوض ثٌذقغ١ز ثٌّؼضشف دٙج ِٓ ثٌّؾٍظ ثالػٌٍٍ ٝؾجِؼجس ٚرٌه دٕجءثً ػٍ ٟؽٍخ
ثٌّششذ ثألوجد ّٟ٠أ ٚثٌّششف ثٌؼٍّ ٟدؼذ ِٛثفمز ِؾٍظ ثٌىٍ١ز دٕج ًء ػٍِٛ ٝثفمز ِؾٍظ ثٌمغُ
ثٌّخضض ٚصذخً ٘زٖ ثٌّمشسثس ف ٟفغجح ِضٛعؾ ٔمجؽ ثٌضمذ٠ش ثٌضشثوٌٍّ ٟذسؽجس). (CGPA
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-55ال ٠قغخ ٌٍطجٌخ ثٌّمشس ػّٓ ثٌغجػجس ثٌّطٍٛدز ٌٍقظٛي ػٍ ٟثٌذسؽز إرث فظً ف ٗ١ػٍ ٟصمذ٠ش
ألً ِٓ ٠ٚ Cؾخ ػٍ ٗ١إػجدر رثس ثٌّمشس إرث وجْ أعجع١ج ً ٠ٚقك ٌٍطجٌخ دسثعز ِمشس دذ ً٠إرث وجْ
إخض١جس٠ج ً .
55ـ ف ٟفجٌز صٛط١ز ثٌمغُ ثٌؼٍّ ٝدشطخ ثٌطجٌخ ِٓ ثٌذشٔجِؼ ِٛٚثفمز ِؾٍظ ثٌىٍ١ز ٚثٌؾجِؼز ال ٠قك
ٌٗ ثٌضغؾ ً١ف ٝرثس ثٌذشٔجِؼ ِشر أخشٚ ٜف ٟرثس ثٌضخظض ٌٚ ،ىٓ ثرث لجَ ثٌطجٌخ دطٍخ إٌغجء
صغؾ ٍٗ١ألعذجح خجسؽز ػٓ ثسثدصٗ ٠قك ٌٗ ثػجدر ثٌضغؾ ً١فٔ ٟفظ ثٌذشٔجِؼ .
-53ال ٠قغخ ٌٍطجٌخ ثٌّمشس ثٌز ٞدسعٗ ِٚش ػٍ ٗ١أوغش ِٓ عالعز أػٛثَ ِٓ صجس٠خ إؽض١جصٖ ثٌّمشس
(إػضّجد ثٌٕض١ؾز) ٚفضٚ ٟلش ثٌقظٛي ػٍ ٟثٌذدٍِٛز أ ٚخّظ عٕٛثس فضٚ ٟلش ثٌقظٛي ػٍٟ
ثٌّجؽغض١ش أ ٚعش عٕٛثس فضٚ ٟلش ثٌقظٛي ػٍ ٟثٌذوضٛسثٖ ٠ٚضقضُ ػٍ ٟثٌطجٌخ إػجدر دسثعز صٍه
ثٌّمشسثس ِٕض١ٙز ثٌظالف١ز ٚصقضغخ ٔض١ؾز صٍه ثٌّمشسثس وششؽ إؽض١جص ٌٍذسثعز د ْٚششؽ ثٌقظٛي
ػٍ ٟصمذ٠ش فٙ١ج ٚال صذخً ف ٟفغجح ِضٛعؾ ثٌضمذ٠ش ثٌضشثوٌٍّ ٟذسؽجس ٚ CGPAصزوش ٘زٖ ثٌّمشسثس
ف ٟعؾً ثٌطجٌخ ثٌذسثع ٟوّمشسثس صُ إػجدصٙج إلٔضٙجء طالف١ضٙج ٠ٚزوش أِجِٙج صمذ٠ش ِشػٟ
()Satisfactory=S
51ـ حسبة الوتوسط التراكوي للذرجبت:
أـ ثٌٕمجؽ ثٌٕٛػ١ز ٌضمذ٠ش ثٌّمشس= ػذد ثٌغجػجس ثٌّؼضّذر ٌٍّمشس ٔ Xمجؽ ثٌّمشس فغخ ثٌضمذ٠ش ثٌزٜ
فظً ػٍ ٗ١ثٌطجٌخ.
ً
ح ـ ثٌّضٛعؾ ثٌضشثوٌٍّ ٟذسؽجس ٌ GPAىً فظً دسثع( ٟأللشح عالعز أسلجَ ػشش٠ز) ٚفمج ٌٍّؼجدٌز:
ِجدر
[ٔمجؽ صمذ٠ش ثٌّمشس ٔ[ + ]5مجؽ صمذ٠ش ثٌّمشس ........... + ]5
= GPA
()9
ِؾّٛع ثٌغجػجس ثٌّؼضّذر ٌىً ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ثٌض ٟأوٍّٙج ثٌطجٌخ ف ٟثٌفظً ثٌذسثعٟ
ػ ـ ٠ضُ فغجح إؽّجٌ ٟثٌّضٛعؾ ثٌضشثوٌٍّ ٟذسؽجس  CGPAأللشح عالط أسلجَ ػشش٠ز ٚفمج ٌٍّؼجدٌز:
ِؾّٛع ثٌٕمجؽ ثٌٕٛػ١ز ٌؾّ١غ ثٌّمشسثس ثٌض ٟأوٍّٙج ثٌطجٌخ
ِؾّٛع ثٌغجػجس ثٌّؼضّذر ٌىً ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ثٌض ٟأوٍّٙج ثٌطجٌخ

=CGPA

Sum of quality points of all completed courses

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= CGPA

Sum of the credit hours of all completed courses
51ـ ّ٠ىٓ ٌٍطجٌخ أْ ٠غؾً ِمشس دسثع ٟوّغضّغ )(Audit (AUد ْٚدخٛي ثالِضقجْ ٚف ٟفجٌز

فؼٛس ثٌطجٌخ  ِٓ %11ثٌغجػجس ثٌضذس٠غ١ز ٌٍّمشس أ ٚأوغش ٠شطذ ٌٍطجٌخ صمذ٠ش ِغضّغ )ٚ ( AUال
صقغخ ٌٍطجٌخ ث ٜعجػجس ِؼضّذر ٌزٌه.
59ـ ال ٠غّـ ٌٍطجٌخ دجٌضغؾ ً١فِ ٟمشس دسثع ٟإرث وجْ ٌٗ ِضطٍخ عجدك ٠ٚؾخ ػٍ ٗ١أْ ٠ؾضجص ثٌّضطٍخ
ثٌغجدك أٚالً.
51ـ ٠شطذ صمذ٠ش ثٌطجٌخ ف ٟثٌغؾً ثٌذسثع In Progress (IP) ٟأعٕجء صمذِٗ ف ٟدقظ سعجٌز
ِؾجصر ) Approved (APأ ٚغ١ش
ثٌّجؽغض١ش أ ٚثٌذوضٛسثٖٚ ،صشطذ ٌٗ ٔض١ؾز ِٕجلشز ثٌشعجٌز دضمذ٠ش
ِؾجصر )ٚ Not approved (NAPال صذخً ف ٟفغجح ِضٛعؾ ٔمجؽ ثٌضمذ٠ش ثٌضشثوٌٍّ ٝذسؽجس .CGPA
قواعذ تقيين الوقرر:
ِجدر ٠ -5خظض  ِٓ %90ثٌذسؽز ٌالِضقجْ ثٌٕٙجة٠ٚ ٟخظض دجل ٟثٌذسؽز (ٌ )%10الخضذجسثس ثٌذٚس٠ز
(ٚ )1ثٌضم ُ١١ثٌّغضّش ّ٠ٚىٓ صغ١١ش رٌه فغخ ؽذ١ؼز وً لغُ  /صخظض ِ/مشسٚؽذمج ٌٍؾذثٚي ثٌّشفمٗ
دجٌالةقز.
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5ـ ٠ىٔ ْٛظجَ ثفضغجح ثٌٕمجؽ  ٚثٌضمذ٠شثس ٌٍّمشسثس ثٌذسثع١ز وّج :ٍٟ٠

التقذيرGrade/

Mark

الوعذل/التقذير النقبط

ػؼ١ف

11 to < 90
10 to < 11
10 to < 10

CD+
D

5.999
5.333
5.000

< 10

F

0.000

ِمشس

------

W

---

٠شطذ ٌٍطجٌخ ثٌّٕغقخ إؽذجس٠ج ً ِٓ ِمشس

------

FW

---

٠شطذ ٌٍطجح ثٌز٠ ٌُ ٞىًّ ِضطٍذجس ثٌّمشس

------

I

---

٠شطذ ٌٍطجٌخ ثٌّٕغقخ ألدثء ثٌخذِز ثٌؼغىش٠ز

------

MW

---

------

AU

---

------

IP

---

------

AP

---

------

NAP

---

------

S

------

ؽ١ذ

ػؼ١ف ؽذثً
٠شطذ

ٌٍطجٌخ

ثٌّٕغقخ

ِٓ

Withdrawal

Forced Withdrawal
Incomplete
Military Withdrawal
٠شطذ ٌٍطجٌخ ثٌّغؾً ِغضّغ Audit

٠شطذ ٌٍطجٌخ ثٌّغؾً ٌغجػجس ثٌشعجٌز ثٌؼٍّ١ز
 ٌُٚصىضًّ دؼذ In Progress
٠شطذ ٌٍطجٌخ ػٕذ ِٕجلشز ثٌشعجٌز ثٌؼٍّ١ز دٕؾجؿ
Approved

٠شطذ ٌٍطجٌخ ػٕذ سعٛدٗ فِٕ ٟجلشز ثٌشعجٌز
ثٌؼٍّ١ز Not Approved
٠شطذ ٌٍطجٌخ ٌٍّمشس ثٌز ٞصُ إػجدر دسثعضٗ
إلٔضٙجء فضشر طالف١ضٗ Satisfactory
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نجبح

ِمذٛي

90 to < 91

C

5.000

ِّضجص

Success

AB+
B
BC+

3.999
3.333
3.000
5.999
5.333

رسوة Failure

ؽ١ذ ؽذثً

50 and
more
91 to < 50
90 to < 91
11 to < 90
10 to < 11
91 to < 10

A

1.000
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ِجدر الرسوم الذراسية لجراهج الذراسبت العليب:
( )9صقذد ف ٟدذث٠ز وً ػجَ دسثع ٟلّ١ز صغؾ ً١ثٌغجػز ثٌّؼضّذر ٌذشثِؼ ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج دمشثس ِٓ
سة١ظ ثٌؾجِؼز دٕجء ػٍِٛ ٝثفمز ِؾٍظ ثٌؾجِؼز.
ِجدر الورشذ األكبديوي:
(٠ )5قذد ثٌمغُ ٌىً ؽجٌخ ِششذث أوجد١ّ٠ج ٠ٚفؼً أْ ٠ى ِٓ ْٛأػؼجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ ِٓ ٔفظ
ثٌضخظض وٍّج أِىٓٚ ،رٌه ٌضمذ ُ٠ثٌٕظـ ٚثإلسشجد خالي فضشر دسثعضٗ ٌّٚغجػذصٗ ف ٟثخض١جس
ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ثألعجع١ز ٚثألخض١جس٠ز ثٌالصِز ٌّؾجي صخظظٗ٠ٚ .ى ْٛسأ ٞثٌّششذ
ثألوجد ّٟ٠ثعضشجس٠ج ١ٌٚظ إٌضثِ١ج ٌٍطجٌخ ٚرٌه فضٙٔ ٝج٠ز دسثعز ثٌطجٌخ ٌٍّمشسثس٠ٚ .ؾٛص
ٌٍطجٌخ فش٠ز ثخض١جس ثٌّششف وٍّج وجْ رٌه ِّىٕجً٠ٚ .غضذذي ثٌّششذ ثألوجد ّٟ٠دجٌّششف ثٌؼٍّٟ
ٌطجٌخ دسؽض ٟثٌّجؽغض١ش ٚثٌذوضٛسثٖ ػٕذ صغؾ ً١ثٌشعجٌز.
تحويل السبعبت الوعتوذة:
 -5دؼذ ِٛثفمز ِؾٍظ ثٌىٍ١ز ٚدٕجء ػٍ ٝثلضشثؿ ِؾٍظ ثٌمغُ ٠غّـ ٌٍطجٌخ دضق ً٠ٛػذد ِٓ
ثٌغجػجس ثٌّؼضّذر عذك ٌٗ أْ دسعٙج ف ٟؽجِؼز أخش ٜػٍ ٝأْ صى ِٓ ْٛدِ ٓ١ضطٍذجس ثٌقظٛي
ػٍ ٝثٌذسؽز ٚثْ ٠ى ْٛلذ ٔؾـ فٙ١ج دضمذ٠ش ال ٠مً ػٓ  Cأِ ٚج ٠ؼجدٌٗ دششؽ:
ِجدر (أ) أال ٠ض٠ذ ِؾّٛع ثٌغجػجس ثٌّقٌٛز ػٓ ِ ِٓ %30ؾّٛع ثٌغجػجس ثٌذسثع١ز ثٌالصِز
(ٌٍ )50قظٛي ػٍ ٝثٌذسؽز.
ح) أال صى ْٛلذ ثفضغذش ٌٗ ٚفظً دّٛؽخ دسثعضٙج ػٍ ٝشٙجدر أ ٚدسؽز ػٍّ١ز أخشٜ
ػ) ال صذخً صٍه ثٌغجػجس ثٌّؼضّذر ثٌّقٌٛز ِٓ ؽجِؼز أخش ٜف ٟفغجح ثٌّضٛعؾ ثٌضشثوّٟ
ٌٍذسؽجس .CGPA
٠ -5غّـ ٌٍطجٌخ ثٌّغؾً ف ٟأفذ دشثِؼ ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج دؾجِؼز ثإلٌعىٕذس٠ز أْ ٠قٛي أ ٞػذد
ِٓ ثٌغجػجس ثٌّؼضّذر ثٌضٔ ٟؾـ فٙ١ج دضمذ٠ش  Cػٍ ٝثأللً أِ ٚج ٠ؼجدٌٗ عذك ٚأْ دسعٙج فٟ
ؽجِؼز ثإلعىٕذس٠ز ف ٟدشٔجِؼ ثٌضؼٍ ُ١ثٌّغضّش أ ٚدشٔجِؼ ٌُ ٠غضىًّ إٌ ٝأ ِٓ ٞدشثِؼ ثٌذسثعجس
ثٌؼٍ١ج ثٌض٠ ٟشغخ ف ٟثالٌضقجق دٙج إرث وجٔش ٘زٖ ثٌّمشسثس ِٓ ِضطٍذجس ثٌذشٔجِؼ ٚصذخً ٘زٖ
ثٌغجػجس ف ٟفغجح ثٌّضٛعؾ ثٌضشثوٌٍّ ٟذسؽجس CGPA
دششؽ أال ٠ى ْٛلذ ِش أوغش ِٓ عالعز أػٛثَ ِٓ صجس٠خ ثؽض١جصٖ ثٌّمشس (إػضّجد ثٌٕض١ؾز) ٚفضٝ
فظ ٌٗٛػٍ ٟشٙجدر ثٌذدٍِٛز أ ٚخّظ عٕٛثس ِٓ صجس٠خ ثؽض١جصٖ ثٌّمشس ٚفض ٝفظ ٌٗٛػٍٟ
دسؽز ثٌّجؽغض١ش أ ٚعش عٕٛثس فض ٝفظ ٌٗٛػٍ ٝدسؽز ثٌذوضٛسثٖ.
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ِجدر
()55

الجبة الثبني :ثراهج الذراسبت العليب
صّٕـ ؽجِؼز ثإلعىٕذس٠ز ثٌشٙجدثس ٚثٌذسؽجس ثٌؼٍّ١ز ثٌضجٌ١ز دٕجء ػٍ ٝإلضشثؿ ِؾٍظ وٍ١ز ثٌضشد١ز
ثٌش٠جػ١ز دٕ: ٓ١
أوال  -:دثلوهبت الذراسبت العليب التخصصية اآلتية -:
 -5قسن الريبضة الوذرسية
ددٍ َٛف ٝثٌّٕج٘ؼ ٚؽشق صذس٠ظ ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز
ددٍ َٛف ٝثٌضشد١ز ثٌىشف١ز
ددٍ َٛف ٝصظّ ُ١ثٌٛعجةؾ ثٌضؼٍ١ّ١ز ثٌش٠جػ١ز
ددٍ َٛف ٝصذس٠ظ ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌز ٜٚثالفض١جؽجس ثٌخجطز
ددٍ َٛف ٝثٌضشد١ز ثٌقشو١زددٍ َٛف ٝثالٔشطز ثٌش٠جػ١ز ثٌّذسع١ز-5أقسبم التذريت (صذس٠خ ثألٌؼجح ثٌش٠جػ١ز – صذس٠خ ِغجدمجس ثٌّ١ذثْ ٚثٌّؼّجس -صذس٠خ
ثٌضّشٕ٠جس ٚثٌؾّذجص -صذس٠خ ثٌش٠جػجس ثٌّجة١ز -صذس٠خ ثٌّٕجصالس ٚثٌش٠جػجس ثٌفشد٠ز )
 ددٍ : َٛثٌضذس٠خ ثٌش٠جػ ٟثٌضخظظ ( ٟف ٝس٠جػز ثٌضخظض).-3قسن اإلدارة الريبضية والترويح
 ددٍ َٛثإلدثسر ثٌش٠جػ١ز ددٍ َٛصش٠ٚـ س٠جػٟ -1قسن أصول الترثية الريبضية
 ددٍ َٛف ٝػٍُ ثٌٕفظ ثٌش٠جػٟ ددٍ َٛػٍُ ثٌقشوز ٚثٌّ١ىجٔ١ىج ثٌق٠ٛ١ز ددٍ َٛف ٟثالخضذجسثس ٚثٌّمج١٠ظ ف ٟثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ددٍ َٛف ٝصخط١ؾ ثالفّجي ثٌضذس٠ذ١ز ددٍ َٛثالخظجة ٝثٌٕفغ ٝثٌش٠جػٝ -1قسن العلوم الحيوية والصحية الريبضية
 ددٍ َٛفغٌٛٛ١ؽ١ج ثٌش٠جػز ددٍ َٛإطجدجس ثٌش٠جػز ٚثٌضىً٘١ ددٍ َٛثٌضشد١ز ثٌظق١ز ٚثٌظقز ثٌش٠جػ١ز ددٍ َٛف ٝثٌضذٌ١ه ددٍ َٛف ٝثٌضذس٠ذجس ثٌضؼ٠ٛؼ١ز ددٍ َٛف ٝثٌضش٘ٛجس ثٌمٛثِ١ز ددٍ َٛف ٝثالٔذ٠ز ثٌظق١ز ثٌش٠جػ١ز ددٍ َٛف ٝثٌضى٘ ً١ثٌذذٌٍّٔ ٝغٕٚ ٓ١ثٌقجالس ثٌخجطز ددٍ َٛف ٝثٌضغز٠ز ثٌش٠جػ١ز12

الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة-كلية التربية الرياضيه بنين  -جامعة األسكندرية ()9102
_____________________________________________________________________________

ثبنيب  -:درجبت الوبجستير األتية -:
-5قسن الريبضة الوذرسية
 ِجؽغض١ش :ف ٟؽشق ثٌضذس٠ظ ِٕٚج٘ؼ ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز-5أقسبم التذريت (صذس٠خ ثألٌؼجح ثٌش٠جػ١ز – صذس٠خ ِغجدمجس ثٌّ١ذثْ ٚثٌّؼّجس -صذس٠خ
ثٌضّشٕ٠جس ٚثٌؾّذجص -صذس٠خ ثٌش٠جػجس ثٌّجة١ز -صذس٠خ ثٌّٕجصالس ٚثٌش٠جػجس ثٌفشد٠ز )
 ِجؽغض١ش  :ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػ ٟثٌضخظظ (ٟف ٝس٠جػز ثٌضخظض).-3قسن اإلدارة الريبضية والترويح
 ِجؽغض١ش ف ٟثإلدثسر ثٌش٠جػ١ز ِجؽغض١ش ف ٟثٌضش٠ٚـ ثٌش٠جػٟ-1قسن أصول الترثية الريبضية
 ِجؽغض١ش ػٍُ ثٌٕفظ ثٌش٠جػٟ ِجؽغض١ش ػٍُ ثٌقشوز ٚثٌّ١ىجٔ١ىج ثٌق٠ٛ١ز ِجؽغض١ش ف ٟثالخضذجسثس ٚثٌّمج١٠ظ ف ٟثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز-1قسن العلوم الحيوية والصحية الريبضية
 ِجؽغض١ش فغٌٛٛ١ؽ١ج ثٌش٠جػز ِجؽغض١ش إطجدجس ثٌش٠جػز ٚثٌضىً٘١ ِجؽغض١ش ثٌضشد١ز ثٌظق١ز ٚثٌظقز ثٌش٠جػ١زثبلثب  -:درجبت الذكتوراه اآلتية -:
-5قسن الريبضة الوذرسية
 دوضٛسثٖ  :ف ٟؽشق ثٌضذس٠ظ ِٕٚج٘ؼ ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز-5أقسبم التذريت (صذس٠خ ثألٌؼجح ثٌش٠جػ١ز – صذس٠خ ِغجدمجس ثٌّ١ذثْ ٚثٌّؼّجس -صذس٠خ
ثٌضّشٕ٠جس ٚثٌؾّذجص -صذس٠خ ثٌش٠جػجس ثٌّجة١ز -صذس٠خ ثٌّٕجصالس ٚثٌش٠جػجس ثٌفشد٠ز )
 دوضٛسثٖ  :ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػ ٟثٌضخظظ ( ٟف ٝس٠جػز ثٌضخظض).-3قسن اإلدارة الريبضية والترويح
 دوضٛسثٖ ف ٟثإلدثسر ثٌش٠جػ١ز دوضٛسثٖ ف ٟثٌضش٠ٚـ ثٌش٠جػٟ-1قسن أصول الترثية الريبضية
 دوضٛسثٖ ػٍُ ثٌٕفظ ثٌش٠جػٟ دوضٛسثٖ ػٍُ ثٌقشوز ٚثٌّ١ىجٔ١ىج ثٌق٠ٛ١ز دوضٛسثٖ ف ٟثالخضذجسثس ٚثٌّمج١٠ظ ف ٟثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز-1قسن العلوم الحيوية والصحية الريبضية
 دوضٛسثٖ فغٌٛٛ١ؽ١ج ثٌش٠جػز دوضٛسثٖ إطجدجس ثٌش٠جػز ٚثٌضىً٘١ دوضٛسثٖ ف ٟثٌضشد١ز ثٌظق١ز ٚثٌظقز ثٌش٠جػ١ز13
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الجبة الثبلث :قواعذ الحصول على دثلوهة الذراسبت العليب
شروط التسجيل:
ِجدر ٠شضشؽ ِج  ٍٟ٠ف ٟصغؾ ً١ثٌطجٌخ ٌٕ ً١أ ِٓ ٞددٍِٛجس ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج دجإلػجفز ٌٍششٚؽ ثٌٛثسدر
( )55ف ٟثٌّجدر (:)1
 -5أْ ٠ى ْٛفجطالً ػٍ ٝدسؽز ثٌذىجٌٛسٛ٠ط /ثٌٍ١غجٔظ ِٓ إفذ ٜثٌؾجِؼجس ثٌّؼضشف دٙج ِٓ
ثٌّؾٍظ ثألػٌٍٍ ٝؾجِؼجس.
5ـ ٠ؾٛص ٌّؾٍظ ثٌىٍ١ز دٕج ًء ػٍ ٝصٛط١ز ِؾٍظ ثٌمغُ لذٛي صغؾ ً١ثٌطجٌخ ثٌقجطً ػٍ ٝدسؽز
ثٌذىجٌٛسٛ٠ط /ثٌٍ١غجٔظ ف ٟغ١ش ثٌضخظض دؼذ ثؽض١جصٖ دٕؾجؿ ػذدثً ِٓ ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز
ثٌضىّ١ٍ١ز ثٌض٠ ٟقذد٘ج ِؾٍظ ثٌمغُ ثٌّخضض فِ ٟغض ٞٛثٌذىجٌٛسٛ٠ط دق١ظ ال ٠ضؾجٚص ػذد
ثٌّمشسثس ثٌضىّ١ٍ١ز ػٓ أسدؼز ِمشسثس دششؽ أال صىِ ْٛضطٍذج ً عجدك ٌٍّمشسثس ثألعجع١زٚ .فٟ
فجٌز ص٠جدصٙج ػٓ أسدؼز ِمشسثس ٠مؼ ٟثٌطجٌخ عٕز صى٘١ٍ١ز ٌٍٕؾجؿ ف٘ ٟزٖ ثٌّمشسثس وششؽ
ٌضغؾِ ً١مشسثس ثٌذدٍِٛزٚ ،ال صقغخ ٌٗ ٘زٖ ثٌّمشسثس ػّٓ عجػجس ثٌذشٔجِؼ.
السبعبت الذراسية للجرنبهج:
ٌى٠ ٟقظً ثٌطجٌخ ػٍ ٝثٌذدٍِٛز ٠ؾخ أْ ٠ذسط ػذد  30عجػز ِؼضّذر د١جٔٙج وجٌضجٌ:ٟ
 9 عجػجس ِؼضّذر أعجع ٗ١ػجِز ٌؾّ١غ ؽالح ِشفٍز ثٌذدٍ.َٛ
ِجدر
 9 عجػجس ِؼضّذر أعجع١ز فِ ٟؾجي ثٌضخظض.
( 9  )53عجػجس ِؼضّذر ثخض١جس٠ز فِ ٟؾجي ثٌضخظض (ِٓ دثخً ثٌمغُ ثٌؼٍّ.)ٟ
 9 عجػجس ِؼضّذر ثخض١جس٠ز ِٓ خجسػ ثٌمغُ ثٌؼٍّ.ٟ
ثٌطجٌررخ ثٌقجطررً ػٍرر ٝشررٙجدر ثٌذدٍِٛررز ثٌّ١ٕٙررز ال ٠قررك ٌررٗ ثٌضغررؾ ً١ألعررضىّجي ثٌذسثعررز ٌذسؽررز
ثٌّجؽغض١ش ثألوجد ّٝ٠فر ٝثٌضخظرض – أِرج ثٌطجٌرخ ثٌقجطرً ػٍر ٝشرٙجدر ثٌذدٍِٛرز ثٌضخظظر١ز دؼرذ
دىررجٌٛسٛ٠ط ثٌضشد١ررز ثٌش٠جػرر١ز ف١قررك ٌررٗ أعررضىّجي دسثعررضز ٌذسؽررز ثٌّجؽغررض١ش ثألوررجد ّٝ٠فرر ٝرثس
ثٌضخظررض دؼررذ ِٛثفمررز ِؾٍررظ ثٌمغررُ ٚأػضّررجد ِؾٍررظ ثٌىٍ١ررز ٚأعررض١فجء ثٌشررشٚؽ ثٌخجطررز دجٌضغررؾً١
ٌٍذسؽز .
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الجبة الراثع :القواعذ العبهة للحصول على درجة الوبجستير
شروط التسجيل:
٠شضشؽ ِج  ٍٟ٠ف ٟصغؾ ً١ثٌطجٌخ ٌذسؽز ثٌّجؽغض١ش دجإلػجفز ٌٍششٚؽ ثٌٛثسدر فِ ٟجدٖ (:)1
5ـ أْ ٠ى ْٛفجطالً ػٍ ٝدسؽز ثٌذىجٌٛسٛ٠ط ف ٝثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز أِ ٚج٠ؼجدٌٗ ف ٟفشع ثٌضخظض
دضمذ٠ش ػجَ ؽ١ذ ػٍ ٝثأللً أ ٚدّضٛعؾ ٔمجؽ ثٌضمذ٠ش ثٌضشثوٌٍّ ٝذسؽجس  CGPAال٠مً ػٓ )( 5.333
ِٓ إفذ ٜثٌؾجِؼجس ثٌّؼضشف دٙج ف ٟفشع ثٌضخظض ِٓ ثٌّؾٍظ ثألػٌٍٍ ٝؾجِؼجس.
٠-5ؾٛص ٌّؾٍظ ثٌىٍ١ز دٕجء ػٍ ٝثلضشثؿ ِؾٍظ ثٌمغُ ثٌّخضض لذٛي صغؾ ً١ثٌطجٌخ ثٌقجطً ػٍٝ
دسؽز ثٌذىجٌٛسٛ٠ط ف ٝثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ف ٟغ١ش فشع ثٌضخظض ٚرٌه دؼذ ثؽض١جصٖ دٕؾجؿ ػذدثً ِٓ
ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ثٌضىّ١ٍ١ز فِ ٟغض ٜٛثٌذىجٌٛسٛ٠ط أ ٚثٌذدٍِٛز ثٌض٠ ٟشث٘ج ثٌمغُ ػشٚس٠ز .دق١ظ
ِجدر ال ٠ضؾجٚص ػذد ثٌّمشسثس ثٌضىّ١ٍ١ز ػٓ أسدؼز ِمشسثس دششؽ أال صىِ ْٛضطٍذج ً عجدك ٌٍّمشسثس
( )51ثألعجع١ز ٚف ٟفجٌز ص٠جدصٙج ػٓ أسدؼز ِمشسثس ٠مؼ ٟثٌطجٌخ عٕز صى٘١ٍ١ز ٌٍٕؾجؿ ف٘ ٟزٖ ثٌّمشسثس
وششؽ ٌضغؾِ ً١مشسثس ثٌّجؽغض١ش ٚال صقغخ ٌٗ ٘زٖ ثٌّمشسثس ػّٓ عجػجس ثٌذشٔجِؼ.
3ـ ػٍ ٟثٌطجٌخ ثٌقجطً ػٍ ٝصمذ٠ش ِمذٛي ف ٟثٌذىجٌٛسٛ٠ط ٠ٚشغخ ف ٟثٌضغؾٌ ً١ذسؽز ثٌّجؽغض١ش
ؽذمج ً ٌالةقز ثٌىٍ١ز ثٌقظٛي ػٍ ٝددٍِٛز صخظظ١ز فِ ٝؾجي ثٌذسثعز دضمذ٠ش  5.333ػٍ ٝثأللً .
٠ -1ؾٛص ٌّؾٍظ ثٌىٍ١ز دٕجء ػٍ ٝإلضشثؿ ِؾٍظ ثٌمغُ لذٛي صغؾ ً١ثٌطجٌخ ثٌقجطً ػٍٝ
ثٌذىجٌٛسٛ٠ط  /ثٌٍ١غجٔظ ف ٝغ١ش صخظض ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٚخجطز ثٌقجطٍ ٓ١ػٍ١ِ ٝذثٌ١جس
( ر٘ذ – ٗ١فؼ – ٗ١دشٔٚض ِٓ ) ٗ٠ثٌّظش ٓ١٠ثٌّشجسو ٓ١ف ٝدطٛالس ثٌؼجٌُ أ ٚدٚسثس أّ١ٌٚذ١ز
ٚرٌه دؼذ إؽض١جص ددٍ ِٗٛصخظظ ٗ١فِ ٝؾجي ثٌذسثعز دضمذ٠ش ٚ 5.333ال ٠قك ٌغ١ش ثٌقجطٍٓ١
ػٍ ٝدىجٌٛسٛ٠ط ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز أعضىّجي دسؽز ثٌذوضٛسثٖ .
-1دؼذ ثؽض١جص ثٌطجٌخ ٌؼذد  50عجػز ِٓ ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز دٕؾجؿ دضمذ٠ش  CGPAال ٠مً ػٓ 5.333
ػٍ ٝأْ ٠ى ِٓ ْٛدٕٙ١ج ثٌّمشسثس ثألعجع١ز ثٌؼجِز (  ٚإال ٚؽخ ػٍ ٟثٌطجٌخ ثٌضغؾ ً١فِ ٟمشسثس
إػجف١ز أ ٚإػجدر صغؾ ً١دؼغ ثٌّمشسثس ٌضقغِ ٓ١ضٛعؾ صمذ٠ش ثٌذسؽجس ) ٠ -ضمذَ ثٌطجٌخ دطٍخ
ٌضغؾ ً١خطز ثٌّمضشؿ ثٌذقغٌٍ ٟشعجٌز .
٠ -9ؼشع ثٌطجٌخ خطز ثٌّمضشؿ ثٌذقغٌٍ ٟشعجٌز ف ٟعٕ١ّ١جس ٌٍمغُ لذً ثٌضمذَ دضغؾِٛ ً١ػٛع
ثٌشعجٌز ٚػشػٗ ػٍِ ٝؾٍظ ثٌمغُٚ .ف ٟفجٌز ِٛثفمز ِؾٍظ ثٌمغُ ػٍ ٟثٌّمضشؿ ثٌذقغٌٍ ٟشعجٌز ٠ضُ
إعضىّجي ثإلؽشثءثس ٚصشىٌ ً١ؾٕز ثإلششثف .
1ـ ػٍ ٝثٌطجٌخ ثؽض١جص ِغض ٞٛثٌٍغز ثألٔؾٍ١ض٠ز ٚفمج ً ٌٍمشثسثس ثٌّٕظّز ثٌظجدسر ِٓ ِؾٍظ
ثٌؾجِؼز.
 -9دؼذ ٔؾجؿ ثٌطجٌخ ف ٟؽّ١غ ثٌّمشسثس ثٌخجطز دجٌذسؽز دّضٛعؾ صشثوٌٍّ ٟذسؽجس  CGPAال ٠مً
ػٓ ٚ 5.333ثالٔضٙجء ِٓ ِٛػٛع ثٌشعجٌز ٠ؾٛص أْ ٠م َٛثٌطجٌخ دؼشع ٔضجةؼ سعجٌضٗ ف ٟطٛسر
عٕ١ّ١جس ٠م َٛدؼذ٘ج ثٌّششف ثٌشة١غ ٝدجٌضمذَ دضمش٠ش طالف١ز ثٌشعجٌز ِٛلؼج ً ِٓ ٘١تز ثإلششثف ِغ
ؽٍخ ثٌؼشع ػٍِ ٝؾٍظ ثٌمغُ إللضشثؿ صشىٌ ً١ؾٕز ثٌقىُ ػٍ ٝثٌشعجٌز.
ٚف ٟفجٌز إخضالف أسثء أػؼجء ٌؾٕز ثإلششثف ػٍ ٟثٌطجٌخ ٠م َٛثٌّششف غ١ش ثٌّٛثفك دىضجدز صمش٠ش
صفظ٠ ٍٟ١ششؿ ف ٗ١عذخ إػضشثػٗ ػٍ ٟػذَ ثٌضٛل١غ ػٍ ٟصمش٠ش ثٌظالف١ز ٠ٚم َٛثٌمغُ ثٌؼٍّٟ
دذسثعز ثٌقجٌز ٚإصخجر ثٌمشثس ثٌّٕجعخ .
 -5صّٕـ دسؽز ثٌّجؽغض١ش ٌٍطالح ثٌز٠ ٓ٠ؾضجصِ ْٚضطٍذجس ثٌذسؽز ٚدؼذ ِٕجلشز سعجٌض ُٙثٌؼٍّ١ز
ٚإؽجصصٙج دٛثعطز ٌؾٕز ثٌّقىّٚ ، ٓ١ال ٠شطذ ثٌضمذ٠ش أ ٚثٌّؼذي ثٌضشثوٌٍّ ٟذسؽجس ف ٟشٙجدر
ثٌّجؽغض١ش ٌٚىٓ صشطذ صمذ٠شثس ثٌّمشسثس ثٌض ٟثؽضجص٘ج ثٌطجٌخ ف ٟد١جْ صمذ٠شثس ثٌطجٌخ Students
Transcript
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ِجدر السبعبت الذراسية للجرنبهج:
(ٌ )51ى٠ ٟقظً ثٌطجٌخ ػٍ ٝدسؽز ثٌّجؽغض١ش٠ؾخ أْ ٠ذسط ػذد  15عجػز ِؼضّذٖ د١جٔٙج وجٌضجٌ:ٟ






 9عجػجس ِؼضّذر ِضطٍذجس أعجع١ز ػجِز ٌؾّ١غ ؽالح ِشفٍز ثٌّجؽغض١ش
 50عجػجس ِؼضّذر أعجع١ز فِ ٟؾجي ثٌضخظض
 9عجػجس ِؼضّذر ثخض١جس٠ز فِ ٟؾجي ثٌضخظض
 9عجػجس ِؼضّذر ثخض١جس٠ز ِٓ خجسػ ثٌمغُ
 9عجػجس ِؼضّذر سعجٌز ػٍّ١ز

هيئة اإلشراف:
٠ -5مش ِؾٍظ ثٌىٍ١ز صشىٌ ً١ؾٕز ثإلششثف ػٍ ٝثٌطجٌخ ثٌّغؾً ٌذسؽز ثٌّجؽغض١ش دٕجء ػٍ ٝثلضشثؿ
ِؾٍظ ثٌمغُ ٚٚفك خطز ثٌمغُ ثٌذقغ١ز ِٓ د ٓ١ثألعجصزر أ ٚثألعجصزر ثٌّغجػذ٠ٚ .ٓ٠ؾٛص ٌٍّذسعٓ١
ثالشضشثن ف ٟثإلششثف دق١ظ ال ٠ض٠ذ ػذد ثٌّششف ٓ١ػٓ أسدؼز أػؼجء ػٍ ٝأْ ٠ى ْٛثٌّششف
ثٌشة١غ ِٓ ٟثٌؾجِؼز ٠ٚ .ؾٛص ٌٍطجٌخ ثإلخض١جس د ٓ١ػذد ِٓ ثٌّٛػٛػجس ثٌذقغ١ز ثٌّطشٚفز ؽذمج ً
ٌٍمٛثػذ ثٌّٛػٛػز ٌىً صخظض .
٠ٚؾٛص ػٕذ ثٌؼشٚسر ثإلعضؼجٔز دؼؼ١٘ ٛتز ثٌضذس٠ظ ِٓ ثٌّؼجس ٓ٠إػجسر دثخٍ١ز أ ٚثٌّٕضذدٔ ٓ١ذدج ً
وٍ١ج ً ف ٟثإلششثف ػٍ ٟسعجةً ثٌّجؽغض١ش ػٍ ٟأال ٠ى ْٛإششثفج ً ِٕفشدثً أ ٚسة١غ١ج ً ٚال ٠ؾٛص إشضشثن
أػؼجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ ثٌز ٓ٠صشدط ُٙطٍز لشثدز دجٌطجٌخ فض ٟثٌذسؽز ثٌشثدؼز فٌ ٟؾجْ ثإلششثف
وّج ال٠ؾٛص إشضشثن أػؼجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ ثٌز ٓ٠صشدط ُٙدذؼغ طٍز لشثدز فض ٟثٌذسؽز ثٌشثدؼز فٟ
ٌؾجْ ثإلششثف.
5ـ ف ٟفجٌز صٕف١ز ثٌطجٌخ ٌخطضٗ ثٌذقغ١ز ؽضة١ج ً أ ٚوٍ١ج ً ف ٟأ ٞؽٙز خجسػ ثٌؾجِؼز ٠ؾٛص دّٛثفمز
ِؾٍظ ثٌىٍ١ز أْ ٠شضشن ف ٟثإلششثف ثفذ ثٌّضخظظ ِٓ ٓ١فٍّز دسؽز ثٌذوضٛسثٖ أ ِٓ ٚرٞٚ
ثٌخذشر فِ ٟؾجي ثٌضخظض ِٓ ثٌؾٙز ثٌض٠ ٟؾش ٜفٙ١ج ثٌذقظ ٚ .ف ٟؽّ١غ ثألفٛثي ال صض٠ذ ٌؾٕز
ثإلششثف ػٓ أسدؼز أػؼجء ٚػٍ ٟأْ ٠ى ْٛثٌّششف ثٌشة١غ ِٓ ٟثٌؾجِؼز .
-3ف ٟفجٌز إػجسر أفذ ثٌّششف ٓ١ػٍ ٟثٌشعجٌز إٌ ٟؽٙز خجسػ ثٌؾجِؼز أ ٚفظ ٌٗٛػٍ ٟأؽجصر ٠مذَ
ِجدر إٌِ ٟؾٍظ ثٌمغُ صمش٠شثً لذً أؽجصصٗ ػٓ ثٌّذ ٞثٌزٚ ٞطً إٌ ٗ١ثٌطجٌخ ف ٟإػذثد ثٌشعجٌز ٚف ٟػٛء
( )59رٌه ٠ؼ ٓ١ثٌّؾٍظ ِٓ ٠قً ِقٍٗ إٔ٠ ٚؼُ إٌ ٗ١ف ٟثإلششثفِ .غ إفضفجظ ثٌّششف ثٌّؼجس أ ٚثٌمجةُ
دىؽجصر دقمٗ فٔ ٟشش ٔضجةؼ ثٌشعجٌز ف ٟثٌؾضء ثٌز ٞأششف ػٍ ٗ١ؽذمج ً ٌٍضمش٠ش ثٌّمذَ ِٕٗ ٠ٚغمؾ فمٗ
ف ٟثٌٕشش إرث ٌُ ٠ضمذَ دٙزث ثٌضمش٠ش لذً أؽجصصٗ.
 1ـ ٍ٠ضضَ ثٌّششف ْٛػٍ ٟثٌشعجٌز دضمذ ُ٠صمش٠ش دٚس ٞػٓ ِذ ٜصمذَ ثٌطجٌخ وً عضز أشٙش ِٓ
صجس٠خ صغؾ ً١خطز ثٌّمضشؿ ثٌذقغٌٍ ٟشعجٌز ٠ٚ .ضُ ثٌضٛل١غ ػٍ ِٓ ٗ١لذً ٌؾٕز ثإلششثف ِؾضّؼز،
ٚف ٟفجٌز ثخضالف آسثء أػؼجء ٌؾٕز ثإلششثف ٠م َٛثٌّششف غ١ش ثٌّٛثفك ػٍ ٟخؾ ع١ش ثٌطجٌخ
دىضجدز صمش٠ش صفظِٕ ٍٟ١فشد ٠ششؿ ف ٗ١عذخ إػضشثػٗ ػٍ ٟإعضّشثس ثٌطجٌخ ف ٟثٌضغؾ٠ٚ ً١مَٛ
ثٌمغُ ثٌؼٍّ ٟدذسثعز ثٌقجٌز ٚثصخجر ثٌمشثس ثٌّٕجعخ عُ صؼضّذ ثٌضمجس٠ش ِٓ ِؾٍظ ثٌمغُ ٌ ٚؾٕز
ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج دجٌىٍ١ز ٠ ٚضُ إخطجس ثٌطجٌخ ػٓ ؽش٠ك إدثسر ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج دجٌىٍ١ز دشأٌ ٞؾٕز
ثإلششثف ػٓ ِذ ٜصمذِٗ ف ٟثٌشعجٌز (ثعضّشثس ثٌضغؾ ً١أ ٚإٔزثس ثٌطجٌخ أ ٚإٌغجء ثٌضغؾ٠ٚ )ً١قك
ٌٍطجٌخ أْ ٠قظً ػٍٔ ٟغخز ػٛة١ز ِٓ ثٌضمش٠ش فض٠ ٟغضط١غ صؼذٚ ً٠صظ٠ٛخ ِغجسٖ دٕجء ػٍ.ٗ١
ِشع ٚرٌه
ٍ٠-1غ ٝصغؾ ً١ثٌطجٌخ إرث فشسس ػٕٗ عالعز صمجس٠ش دٚس٠ز ِضظٍز صف١ذ دىْ أدثءٖ غ١ش
ٍ
دؼذ صٛؽ ٗ١عالعز إٔزثسثس ٌٗ ػٍ ٟأْ ٠ضُ صٛػ١ـ عذخ ػذَ ثٌشػج ػٓ أدثء ثٌطجٌخ صفظ١الً فٟ
ثٌضمش٠ش ثٌذٚس.ٞ
16

الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة-كلية التربية الرياضيه بنين  -جامعة األسكندرية ()9102
_____________________________________________________________________________

-9إرث ٌُ صٍضضَ ٌؾٕز ثإلششثف دضمذ ُ٠ثٌضمش٠ش ثٌذٚسٌٍ ٞطجٌخ ف١ؼذ رٌه دّغجدز ِٛثفمز ثٌٍؾٕز ػٍٟ
إعضّشثس صغؾٚ ٍٗ١أْ ثٌطجٌخ ٠ؤد ٞػٍّٗ ثٌذقغ ٟدطش٠مز ِشػ١ز ٌّٚ.ؾٍظ ثٌؾجِؼز ثٌقك ف ٟصؼذً٠
ٌؾٕز ثإلششثف دٕجء ػٍ ٟإلضشثؿ ِؾٍظ ثٌىٍ١ز دؼذ أخز سأِ ٞؾٍظ ثٌمغُ ف ٟفجٌز ػذَ إٌضضثَ
ثٌّششف دجٌٛفجء دّضطٍذجس ثإلششثف ِٓ خالي ثٌضمجس٠ش ثٌذٚس٠ز ثٌخجطز دّضجدؼز أدثء ثٌطجٌخ.
٠ -1ضُ صٛؽ ٗ١ػذد عالعز ثٔزثسثس ٌٍطالح غ١ش ثٌّٕضظّ ٓ١أ ٚثٌّٕمطؼ ٓ١ػٓ ثٌذسثعز دؼذ ثٌضغؾً١
ٌذسؽز ثٌّجؽغض١ش دق١ظ ٛ٠ؽٗ ثالٔزثس ثالٚي دؼذ ِشٚس عضز أشٙش ِٓ صجس٠خ ثالٔمطجع ٚف ٝفجي
ثعضّشثس ثالٔمطجع ٛ٠ؽٗ إٔزثس عجْ دؼذ رٌه دغضز ثشٙش فجرث ظً ثٌطجٌخ ِٕمطؼج ً ٛ٠ؽٗ ٌٍطجٌخ إٔزثس
عجٌظ ٚأخ١ش دؼذ عضز أشٙش أ٠ؼج ً ٠م َٛدؼذ٘ج ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌٍذسثعجس ثٌؼٍ١ج دؼشع شطخ ل١ذ
ثٌطجٌخ ػٍِ ٝؾٍظ ثٌىٍ١ز ٌؼذَ ثٌؾذ٠ز.
لجنة الحكن:
صضمذَ ٌؾٕز ثإلششثف ػٍ ٝثٌشعجٌز دؼذ ثالٔضٙجء ِٓ إػذثد٘ج إٌِ ٝؾٍظ ثٌمغُ ثٌّخضض صّ١ٙذثً
ِجدر
(ٌٍ )51ؼشع ػٍِ ٝؾٍظ ثٌىٍ١ز دج٢ص:ٟ
 -5صمش٠ش ػٓ طالف١ز ثٌشعجٌز ٌٍّٕجلشز ِٛػقج ً دٗ ِج لجَ دٗ ثٌذجفظ٠ ٚ ،م َٛدجٌضٛل١غ ػٍ ٗ١ؽّ١غ
ثٌّششف ( ٓ١وّج ٚسد ف ٟثٌّجدر  51ثٌذٕذ  .)9وّج صمذَ ٌؾٕز ثإلششثف ثلضشثفج ً دضشىٌ ً١ؾٕز ثٌقىُ
ػٍ ٝثٌشعجٌز ٚف ٟفجٌز عفش أفذ ثٌّششف٠ ٓ١شعً ثٌّششف ثٌّغجفش خطجدج ً أ ٚفجوظ أ ٚسعجٌز
دجٌذش٠ذ ثإلٌىضش( ٟٔٚخالي أعذٛػ٠ )ٓ١ف١ذ ِٛثفمضٗ ػٍِ ٝج ؽجء ف ٟصمش٠ش ثٌظالف١ز ٚ .إرث ٌُ ٠ظً
ثٌشد ٠طٍخ ِٕٗ ِشر أخش ٜإسعجي ثٌضمش٠ش ٚ ،ف ٟفجٌز ػذَ ٚسٚد ِٛثفمضٗ خالي أعذٛػ ٓ١ػٍ ٝصمذُ٠
صمش٠ش ثٌظالف١ز ٠ؼضذش رٌه دّغجدز ثٌّٛثفمز.
٠ -5شىً ِؾٍظ ثٌىٍ١ز ٌؾٕٗ ثٌقىُ ػٍ ٝثٌشعجٌز ِٓ عالعز أػؼجء ِٓ ثألعجصزر أ ٚثألعجصزر
ثٌّغجػذ ٓ٠أفذُ٘ ثٌّششف ػٍ ٝثٌشعجٌز ٚثٌؼؼٛثْ ث٢خشثْ ِٓ د ٓ١ثألعجصزر ٚثألعجصزر ثٌّغجػذٓ٠
دجٌؾجِؼجس ٠ ٚ،ى ْٛسة١ظ ثٌٍؾٕز ألذَ ثألعجصزر ٚ،ف ٟفجٌز صؼذد ثٌّششف٠ ٓ١ؾٛص أْ ٠شضشوٛث فٟ
ثٌٍؾٕز ػٍ ٝأْ ٠ى ٌُٙ ْٛطٛس ٚثفذ.
٠ ٚؾٛص أْ ٠ى ْٛثٌؼؼٛثْ أ ٚأفذّ٘ج ِٓ ثألعجصزر ثٌغجدم ٓ١أ ِّٓ ٚفِ ٟغضٛثُ٘ ثٌؼٍِّٓ ٟ
ثألخظجة ٚ ٓ١١رٌه دششؽ أْ ٠ى ْٛأفذّ٘ج ػٍ ٝثأللً ِٓ خجسػ ثٌىٍ١ز دجٌٕغذز ٌشعجةً ثٌّجؽغض١ش.
٠ ٚضُ ثػضّجد صشىٌ ً١ؾٕز ثٌقىُ ِٓ ٔجةخ سة١ظ ثٌؾجِؼز ٌشت ْٛثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج  ٚثٌذقٛط ٠ٚؾٛص
ػٕذ ثٌؼشٚسر ثإلعضؼجٔز دىعجصزر أ ٚأعجصزر ِغجػذ ِٓ ٓ٠ثٌّؼجس ٓ٠إػجسر دثخٍ١ز أ ٚثٌّٕضذدٔ ٓ١ذدج ً وٍ١ج ً
ف ٟثٌّشجسوز فٌ ٟؾجْ ثٌقىُ ٚثٌّٕجلشز ٠ٚؼجًِ ِؼجٍِز ثألػؼجء ِٓ ثٌذثخً ٚال ٠ؾٛص إشضشثن
ثألعجصزر أ ٚثألعجصزر ثٌّغجػذ ٓ٠ثٌز ٓ٠صشدط ُٙطٍز لشثدز دجٌطجٌخ فض ٟثٌذسؽز ثٌشثدؼز فٌ ٟؾجْ
ثٌقىُ وّج ال ٠ؾٛص أ٠ؼج ً إشضشثن ثألعجصزر أ ٚثألعجصزر ثٌّغجػذ ٓ٠ثٌز ٓ٠صشدط ُٙدذؼغ طٍز لشثدز
فض ٟثٌذسؽز ثٌشثدؼز فٌ ٟؾجْ ثٌقىُ.
3ـ ٠ؾٛص أْ صضُ ثٌّٕجلشز دقؼٛس أفذ ِّغٌٍ ٟؾٕز ثإلششثف فٌ ٟؾٕز ثٌقىُ ف ٟفجٌز صؼزس فؼٛس
ثٌّششف ث٢خش ٚف ٟوً ثألفٛثي ٠ؾخ أْ صضُ ِٕجلشز ثٌشعجٌز ػالٔ١ز ف ٟأفذ لجػجس ؽجِؼز
ثإلعىٕذس٠ز.
1ـ إرث ٌُ صٕجلش ثٌشعجٌز خالي عالعز أشٙش ِٓ صجس٠خ ثػضّجد ثٌؾجِؼز ٌضشىٌ ً١ؾٕز ثٌقىُ ٠ؼجد ثػضّجد
ثٌٍؾٕز دٕفظ ثألػؼجء ِشر أخشٚ ٜف ٟفجٌز ػذَ ثٔؼمجد ثٌٍؾٕز ٠ضُ صغ١١ش صشى ً١ثٌٍؾٕز دٍؾٕز أخش.ٜ
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1ـ ٌٍؾٕز ثٌقىُ أْ صٛط ٝدئؽجصر ثٌشعجٌز ثٚإػجدر ثٌشعجٌز إٌ ٝثٌذجفظ العضىّجي ِج صشثٖ ِٓ ٔمض
ػٍ ٝأْ صضمذَ دضمش٠ش ؽّجػٌٍ ٟمغُ ثٌّخضض صٛط ٝف ٗ١دّٕـ ثٌطجٌخ ٍِٙز العضىّجي ِالفظجصٙج خالي
عضز أشٙش ػٍ ٝثألوغش ِٓ صجس٠خ ثٌّٕجلشز ػٍ ٝأْ صٛثفك ٌؾٕز ثٌقىُ أ ِٓ ٚصفٛػٗ ػٍ ٝإؽجصر ثٌشعجٌز
ِٓ ػذِٗ.
ّٕ٠-9ـ ثٌطجٌخ دسؽز ثٌّجؽغض١ش دؼذ ثعض١فجةٗ ؽّ١غ ِضطٍذجس ِٕـ ثٌذسؽز ػٍ ٝثْ صقضغخ صجس٠خ
صغؾ ً١ثٌطجٌخ ِٓ صغؾ ً١ثٚي ِمشس ِٓ ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ٚال ٠ؾٛص أْ صمً ثٌّذر ثٌالصِز ًٌٕ١
دسؽز ثٌّجؽغض١ش ػٓ عٕضٓ١
الجبة الخبهس :القواعذ العبهة للحصول على دكتوراه الفلسفة
شروط التسجيل:
٠شضشؽ ثٌضجٌ ٟف ٟصغؾ ً١ثٌطجٌخ ٌذسؽز ثٌذوضٛسثٖ دجإلػجفز ٌٍششٚؽ ثٌٛثسدر فِ ٟجدٖ (:)1
-5أْ ٠ى ْٛفجطالً ػٍ ٝدسؽز ثٌّجؽغض١ش ف ٟثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ِٓ إفذ ٜثٌؾجِؼجس ثٌّؼضشف دٙج ِٓ
ِجدر ثٌّؾٍظ ثألػٌٍٍ ٝؾجِؼجس أِ ٚج ٠ؼجدٌٗ ٘زث دجالػجفز إٌ ٝثٌششؽ ثٌٛثسد ف ٝثٌّجدٖ ( )51دٕذ (.)5
(٠-5 )59ؾٛص ٌّؾٍظ ثٌىٍ١ز دٕجء ػٍ ٝثلضشثؿ ِؾٍظ ثٌمغُ ثٌّخضض لذٛي صغؾ ً١ثٌطجٌخ ثٌقجطً ػٍ ٝدسؽز
ثٌّجؽغض١ش ف ٟغ١ش فشع ثٌضخظضٚ .رٌه دؼذ إؽض١جص دٕؾجؿ ػذد ِٓ ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ثٌضىّ١ٍ١ز فٟ
ِغض ٜٛثٌذىجٌٛسٛ٠ط أ ٚثٌذدٍ َٛأ ٚثٌّجؽغض١ش ٚثٌض٠ ٟشث٘ج ثٌمغُ ػشٚس٠ز  .دق١ظ ال ٠ضؾجٚص ػذد
ثٌّمشسثس ثٌضىّ١ٍ١ز ػٓ أسدؼز ِمشسثس دششؽ أال صىِ ْٛضطٍخ عجدك ٌٍّمشسثس ثألعجع١ز ٚف ٟفجٌز
ص٠جدصٙج ػٓ أسدؼز ِمشسثس ٠مؼ ٟثٌطجٌخ عٕز صى٘١ٍ١ز ٌٍٕؾجؿ ف٘ ٟزٖ ثٌّمشسثس وششؽ ٌٍم١ذ ف ٟثٌذسثعز
ثٌضّ١ٙذ٠ز أ ٚثٌضغؾٌٍ ً١شعجٌز ٚال صقغخ ٌٗ ٘زٖ ثٌّمشسثس ػّٓ عجػجس ثٌذشٔجِؼ.

3ـ ٠ؼمذ ٌٍطجٌخ ثِضقجْ شجًِ  Comprehensive Examصقش٠ش٠ج ً عُ شف٠ٛج ً ؽذمج ً ٌّج صقذدٖ ثٌالةقز
ثٌذثخٍ١ز ٌٍىٍ١ز فِ ٟؾجي ثٌضخظض دششؽ :
 ثؽض١جص ثٌطجٌخ ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز دٕؾجؿ ِٚضٛعؾ صشثوٌٍّ ٟذسؽجس  CGPAال ٠مً ػٓ 5.333
 ٚ دؼذ صغؾ ً١خطز ثٌّمضشؿ ثٌذقغٌٍ ٟشعجٌز.
ٚف ٟفجي فظٛي ثٌطجٌخ ػٍ ٟصمذ٠ش صشثوٌٍّ ٟذسؽجس  CGPAألً ِٓ  5.333ػٍ ٟثٌطجٌخ
ثٌضغؾ ً١فِ ٟمشسثس إػجف١ز أ ٚإػجدر دؼغ ثٌّمشسثس ٌضقغِ ٓ١ضٛعؾ ثٌذسؽجس.
ٙ٠ ذف ثالِضقجْ ثٌشجًِ إٌ ٝل١جط لذسر ثٌطجٌخ ػّمج ً ٚشّٛالً ،ف ٟثعض١ؼجح ِٛػٛػجس ثٌضخظض
ثٌشة١غٚ ٟثٌضخظظجس ثٌفشػ١ز ثٌّغجٔذر ٙ٠ٚذف إٌ ٝل١جط لذسر ثٌطجٌخ ثٌّٕٙؾ١ز ػٍ ٝثٌضىًِ
ٚثٌضقٍٚ ً١ثالعضٕضجػ ٚثلضشثؿ ثٌقٍٛي ثٌّٕجعذز ٌّج ٠ؼشع ػٍ ِٓ ٗ١أعتٍز ٚصىٔ ْٛض١ؾز ثٌطجٌخ
ِجدر
ثٌٕٙجة١ز ٌإلِضقجْ ِؤ٘الً أ ٚغ١ش ِؤ٘الً دجغٍذ١ز أسثء أػؼجء ثٌٍؾٕز.
(  )59صطذك آٌ١ز أدثء ثالِضقجْ ثٌشجًِ ٌذسؽز ثٌذوضٛسثٖ ؽذمج ً ٌّج ٠مشسٖ ِؾٍظ ثٌؾجِؼز.
-1دؼذ إؽض١جص ثٌطجٌخ ٌؼذد  50عجػز ِٓ ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز دٕؾجؿ دضمذ٠ش  CGPAال ٠مً ػٓ 5.333

ٚػٍ ٝأْ ٠ىِٕٙ ْٛج ثٌغجػجس ثألعجع ٗ١ثٌؼجِز (ٚإال ٚؽخ ػٍ ٟثٌطجٌخ ثٌضغؾ ً١فِ ٟمشسثس إػجف١ز أٚ
إػجدر دسثعز دؼغ ثٌّمشسثس ٌضقغِ ٓ١ضٛعؾ صمذ٠ش ثٌذسؽجس) ٠ضمذَ ثٌطجٌخ دطٍخ ٌضغؾ ً١خطز ثٌّمضشؿ
ثٌذقغٌٍ ٟشعجٌزٚ .رٌه لذً إؽض١جصٖ ثإلِضقجْ ثٌشجًِ ٠ٚ .ؼشع ثٌطجٌخ خطز ثٌّمضشؿ ثٌذقغ ٟف ٟعّٕ١جس
ٌٍمغُ لذً ثٌضمذَ دضغؾ ً١خطز ثٌّمضشؿ ثٌذقغٌٍ ٟشعجٌز ٚػشػٗ ػٍِ ٟؾٍظ ثٌمغُٚ .ف ٟفجٌز ِٛثفمز
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ِؾٍظ ثٌمغُ ػٍ ٟخطز ثٌّمضشؿ ثٌذقغٌٍ ٟشعجٌز ٠ضُ إعضىّجي ثإلؽشثءثس ٚصشىٌ ً١ؾٕز ثإلششثف.
1ـ ػٍ ٝثٌطجٌخ ثؽض١جص ِغض ٞٛثٌٍغز ثألٔؾٍ١ض٠ز ٚفمج ً ٌٍمشثسثس ثٌّٕظّز ثٌظجدسر ِٓ ِؾٍظ ثٌؾجِؼز ِج
ٌُ ٠ؾضجصٖ ثٌطجٌخ أعٕجء دسثعز ثٌّجؽغض١ش .
-9دؼذ ٔؾجؿ ثٌطجٌخ ف ٟؽّ١غ ثٌّمشسثس ثٌخجطز دجٌذسؽز دّضٛعؾ صشثوٌٍّ ٟذسؽجس  CGPAال ٠مً ػٓ
ٚ 5.333ثالٔضٙجء ِٓ ِٛػٛع ثٌشعجٌز ٠ؾٛص أْ ٠م َٛثٌطجٌخ دؼشع ٔضجةؼ سعجٌضٗ ف ٟطٛسر عٕ١ّ١جس
٠م َٛدؼذ٘ج ثٌّششف ثٌشة١غ ٝدجٌضمذَ دضمش٠ش طالف١ز ثٌشعجٌز ِٛلؼز ِٓ ٘١تز ثإلششثف ِغ ؽٍخ
ثٌؼشع ػٍِ ٝؾٍظ ثٌمغُ إللضشثؿ صشىٌ ً١ؾٕز ثٌقىُ ػٍ ٝثٌشعجٌز.
ٚف ٟفجٌز إخضالف أسثء أػؼجء ٌؾٕز ثإلششثف ػٍ ٟثٌطجٌخ ٠م َٛثٌّششف غ١ش ثٌّٛثفك دىضجدز صمش٠ش
صفظ٠ ٍٟ١ششؿ ف ٗ١عذخ إػضشثػٗ ػٍ ٟػذَ ثٌضٛل١غ ػٍ ٟصمش٠ش ثٌظالف١ز ٠ٚم َٛثٌمغُ ثٌؼٍّ ٟدذسثعز
ثٌقجٌز ٚإصخجر ثٌمشثس ثٌّٕجعخ .
-1صّٕـ دسؽز ثٌذوضٛسثٖ ٌٍطجٌخ ثٌز٠ ٞؾضجص ِٕجلشز سعجٌضٗ ثٌؼٍّ١ز ٚؽّ١غ ِضطٍذجس ثٌذسؽز ٚرٌه دٕج ًء
ػٍ ٝثلضشثؿ ِؾٍظ ثٌمغُ ِٛٚثفمز ِؾٍظ ثٌىٍ١ز ٚال ٠شطذ ثٌضمذ٠ش أ ٚثٌّؼذي ثٌضشثوٌٍّ ٟذسؽجس فٟ
شٙجدر ثٌذوضٛسثٌٖٚ .ىٓ صشطذ صمذ٠شثس ثٌّمشسثس ثٌض ٟإؽضجص٘ج ثٌطجٌخ ف ٟد١جْ صمذ٠شثس ثٌطجٌخ
.Student Transcript
ِجدر السبعبت الذراسية للجرنبهج:
(ٌ )55ى٠ ٟقظً ثٌطجٌخ ػٍ ٝدسؽز ثٌذوضٛسثٖ ٠ؾخ أْ ٠ذسط ػذد  10عجػز ِؼضّذر د١جٔٙج وجٌضجٌ:ٟ
 50 عجػجس ِؼضّذر ِضطٍذجس أعجع١ز ػجِز ٌؾّ١غ ؽالح ِشفٍز ثٌذوضٛسثٖ
 59 عجػٗ ِؼضّذر أعجع١ز فِ ٟؾجي ثٌضخظض
 9 عجػجس ِؼضّذر ثخض١جس٠ز فِ ٟؾجي ثٌضخظض
 9 عجػجس ِؼضّذر ثخض١جس٠ز ِٓ خجسػ ثٌمغُ ثٌؼٍّٟ
 50 عجػجس ِؼضّذر سعجٌز ػٍّ١ز
هيئة اإلشراف:
٠-5مش ِؾٍظ ثٌىٍ١ز صشىٌ ً١ؾٕز ثإلششثف ػٍ ٝثٌطجٌخ ثٌّغؾً ٌذسؽز ثٌذوضٛسثٖ دٕجء ػٍ ٝثلضشثؿ
ِؾٍظ ثٌمغُ ٚٚفك خطز ثٌمغُ ثٌذقغ١ز ِٓ د ٓ١ثألعجصزر أ ٚثألعجصزر ثٌّغجػذ٠ٚ ٓ٠ؾٛص ٌٍّذسعٓ١
ِجدر ثالشضشثن ف ٟثإلششثف دق١ظ ال ٠ض٠ذ ػذد ثٌّششف ٓ١ػٓ أسدؼز أػؼجء ػٍ ٟأْ ٠ى ْٛثٌّششف ثٌشة١غٟ
( ِٓ )50ثٌؾجِؼز ٠ٚ .ؾٛص ٌٍطجٌخ ثالخض١جس د ٓ١ػذد ِٓ ثٌّٛػٛػجس ثٌذقغ١ز ثٌّطشٚفز ؽـذمج ً ٌٍمٛثػذ
ثٌّٛػٛػز ٌىً صخظض.
ً
ً
٠ٚؾٛص ػٕذ ثٌؼشٚسر ثإلعضؼجٔز دؼؼ١٘ ٛتز ثٌضذس٠ظ ِٓ ثٌّؼجس ٓ٠إػجسر دثخٍ١ز أ ٚثٌّٕضذدٔ ٓ١ذدج وٍ١ج فٟ
ثإلششثف ػٍ ٟسعجةً ثٌذوضٛسثٖ ػٍ ٟأال ٠ى ْٛإششثفج ً ِٕفشدثً أ ٚسة١غ١ج ً ٚ.ال ٠ؾٛص إشضشثن أػؼجء ٘١تز
ثٌضذس٠ظ ثٌز ٓ٠صشدط ُٙطٍز لشثدز دجٌطجٌخ فض ٟثٌذسؽز ثٌشثدؼز فٌ ٟؾجْ ثإلششثف وّج ال ٠ؾٛص أ٠ؼج ً
إشضشثن أػؼجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ ثٌز ٓ٠صشدط ُٙدذؼغ طٍز لشثدز فض ٟثٌذسؽز ثٌشثدؼز فٌ ٟؾجْ ثإلششثف .
 -5ف ٟفجٌز صٕف١ز ثٌطجٌخ ٌخطضٗ ثٌذقغ١ز ؽضة١ج ً أ ٚوٍ١ج ً ف ٟأ ٞؽٙز خجسػ ثٌؾجِؼز ٠ؾٛص دّٛثفمز ِؾٍظ
ثٌىٍ١ز أْ ٠شضشن ف ٟثإلششثف ثفذ ثٌّضخظظ ِٓ ٓ١فٍّز دسؽز ثٌذوضٛسثٖ ث ِٓ ٚر ٜٚثٌخذشر فِ ٟؾجي
ثٌضخظض ِٓ ثٌؾٙز ثٌض٠ ٟؾش ٜفٙ١ج ثٌذقظٚ .ف ٟؽّ١غ ثألفٛثي ال صض٠ذ ٌؾٕز ثإلششثف ػٓ أسدؼز
أػؼجء  ٚػٍ ٝأْ ٠ى ْٛثٌّششف ثٌشة١غ ِٓ ٟثٌؾجِؼز.
-3ف ٟفجٌز إػجسر أفذ ثٌّششف ٓ١ػٍ ٟثٌشعجٌز إٌ ٟؽٙز خجسػ ثٌؾجِؼز أ ٚفظ ٌٗٛػٍ ٟأؽجصر ٠مذَ إٌٟ
ِؾٍظ ثٌمغُ صمش٠شثً ػٓ ثٌّذ ٞثٌزٚ ٞطً إٌ ٗ١ثٌطجٌخ ف ٟإػذثد ثٌشعجٌز ٚف ٟػٛء رٌه ٠ؼ ٓ١ثٌمغُ ِٓ
٠قً ِقٍٗ إٔ٠ ِٓ ٚؼُ إٌ ٗ١ف ٟثإلششثف ؽذمج ً ٌٍضمش٠ش ثٌّمذَ ِٓ دجل ٟأػؼجء ٌؾٕز ثإلششثف ِ.غ إفضفجظ
ثٌّششف ثٌّؼجس أ ٚثٌمجةُ دىؽجصر دقمٗ فٔ ٟشش ٔضجةؼ ثٌشعجٌز ف ٟثٌؾضء ثٌز ٞأششف ػٍ ٗ١ؽذمج ً ٌٍضمش٠ش
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ثٌّمذَ ِٕٗ ٠ٚغمؾ فمٗ ف ٟثٌٕشش إرث ٌُ ٠ضمذَ دٙزث ثٌضمش٠ش لذً أؽجصصٗ.
ٍ٠-1ضضَ ثٌّششف ْٛػٍ ٝثٌشعجٌز دضمذ ُ٠صمش٠ش دٚس ٞػٓ ِذ ٜصمذَ ثٌطجٌخ وً عضز أشٙش ِٓ صجس٠خ
صغؾ ً١خطز ثٌّمضشؿ ثٌذقغٌٍ ٟشعجٌز ٠ٚ .ضُ ثٌضٛل١غ ػٍ ِٓ ٗ١لذً ٌؾٕز ثإلششثف ِؾضّؼزٚ ،ف ٟفجٌز
ثخضالف آسثء أػؼجء ٌؾٕز ثإلششثف ٠م َٛثٌّششف غ١ش ثٌّٛثفك ػٍ ٟخؾ ع١ش ثٌطجٌخ دىضجدز صمش٠ش
صفظ٠ ٍٟ١ششؿ ف ٗ١عذخ إػضشثػٗ ػٍ ٟإعضّشثس ثٌطجٌخ ف ٟثٌضغؾ٠ٚ ً١م َٛثٌمغُ ثٌؼٍّ ٟدذسثعز ثٌقجٌز
ِجدر ٚثصخجر ثٌمشثس ثٌّٕجعخ ٚصؼضّذ ثٌضمجس٠ش ِٓ ِؾٍظ ثٌمغُ ٌٚؾٕز ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج دجٌىٍ١ز ٠ٚضُ إخطجس
( )50ثٌطجٌخ ػٓ ؽش٠ك إدثسر ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج دجٌىٍ١ز دشأٌ ٞؾٕز ثإلششثف ػٓ ِذ ٜصمذِٗ ف ٟثٌشعجٌز (
إعضّشثس ثٌضغؾ ً١أ ٚإٔزثس ثٌطجٌخ أ ٚإٌغجء ثٌضغؾ٠ٚ )ً١قك ٌٍطجٌخ ثٌقظٛي ػٍٔ ٟغخز ػٛة١ز ِٓ
ثٌضمش٠ش فض٠ ٟغضط١غ صؼذٚ ً٠صظ٠ٛخ ِغجسٖ دٕجء ػٍ.ٗ١
ٍ٠ -1غ ٝصغؾ ً١ثٌطجٌخ إرث فشسس ػٕٗ عالعز صمجس٠ش دٚس٠ز ِضظٍز صف١ذ دىْ أدثءٖ غ١ش ِشع ٚرٌه دؼذ
صٛؽ ٗ١عالعز إٔزثسثس ٌٗ ػٍ ٟأْ ٠ضُ صٛػ١ـ عذخ ػذَ ثٌشػج ػٓ أدثء ثٌطجٌخ صفظ١الً ف ٟثٌضمش٠ش
ثٌذٚس.ٞ
 9ـ إرث ٌُ صٍضضَ ٌؾٕز ثإلششثف دضمذ ُ٠ثٌضمش٠ش ثٌذٚسٌٍ ٞطجٌخ ف١ؼذ رٌه دّغجدز ِٛثفمز ثٌٍؾٕز ػٍٟ
إعضّشثس صغؾٚ ٍٗ١أْ ثٌطجٌخ ٠ؤد ٞػٍّٗ ثٌذقغ ٟدطش٠مز ِشػ١ز ٌّٚ.ؾٍظ ثٌؾجِؼز ثٌقك ف ٟصؼذً٠
ٌؾٕز ثإلششثف دٕجء ػٍ ٟإلضشثؿ ِؾٍظ ثٌىٍ١ز دؼذ أخز سأِ ٞؾٍظ ثٌمغُ ف ٟفجٌز ػذَ إٌضضثَ ثٌّششف
دجٌٛفجء دّضطٍذجس ثإلششثف ِٓ خالي ثٌضمجس٠ش ثٌذٚس٠ز ثٌخجطز دّضجدؼز أدثء ثٌطجٌخ.
٠-1ضُ صٛؽ ٗ١ػذد عالعز ثٔزثسثس ٌٍطالح غ١ش ثٌّٕضظّ ٓ١أٚثٌّٕمطؼ ٓ١ػٓ ثٌذسثعز دؼذ ثٌضغؾٌ ً١ذسؽز
ثٌذوضٛسثٖ ٚلذً صغؾٔ ً١مطز ثٌذقظ دق١ظ صٛؽٗ ثالٔزثس ثالٚي دؼذ ِشٚس عضز أشٙش ِٓ صجس٠خ ثالٔمطجع
ٚف ٝفجي ثعضّشثس ثالٔمطجع ٛ٠ؽٗ إٔزثس عجْ دؼذ رٌه دغضز ثشٙش فجرث ظً ثٌطجٌخ ِٕمطؼج ً ٛ٠ؽٗ ٌٍطجٌخ
إٔزثس عجٌظ ٚأخ١ش دؼذ عضز أشٙش أ٠ؼج ً ٠م َٛدؼذ٘ج ٚو ً١ثٌىٍ١ز دؼشع شطخ ثٌطجٌخ ػٍِ ٟؾٍظ ثٌىٍ١ز
ٌؼذَ ثٌؾذ٠ز.
لجنة الحكن:
صضمذَ ٌؾٕز ثإلششثف ػٍ ٝثٌشعجٌز دؼذ ثالٔضٙجء ِٓ إػذثد٘ج إٌِ ٝؾٍظ ثٌمغُ ثٌّخضض صّ١ٙذث ٌٍؼشع ػٍٝ
ِؾٍظ ثٌىٍ١ز دج٢ص:ٟ
-5صمش٠ش ػٓ طالف١ز ثٌشعجٌز ٌٍّٕجلشز ِٛػقج ً دٗ ِج لجَ دٗ ثٌذجفظ٠ ٚ ،م َٛدجٌضٛل١غ ػٍ ٗ١ؽّ١غ
ثٌّششف ( ٓ١وّج ٚسد ف ٟثٌّجدر  51ثٌذٕذ  .)9وّج صمذَ ٌؾٕز ثإلششثف ثلضشثفج ً دضشىٌ ً١ؾٕز ثٌقىُ ػٍٝ
ِجدر
ثٌشعجٌز ٚف ٟفجٌز عفش أفذ ثٌّششف٠ ٓ١شعً ثٌّششف ثٌّغجفش خطجدج ً أ ٚفجوظ أ ٚسعجٌز دجٌذش٠ذ
( )55ثإلٌىضش ٟٔٚخالي أعذٛػ٠ ٓ١ف١ذ ِٛثفمضٗ ػٍِ ٝج ؽجء ف ٟصمش٠ش ثٌظالف١ز ٚ .إرث ٌُ ٠ظً ثٌشد ٠طٍخ ِٕٗ
ِشر أخش ٜإسعجي ثٌضمش٠ش ٚ ،ف ٟفجٌز ػذَ ٚسٚد ِٛثفمضٗ خالي أعذٛػ ٓ١ػٍ ٝصمذ ُ٠صمش٠ش ثٌظالف١ز
٠ؼضذش رٌه دّغجدز ثٌّٛثفمز.
٠ -5شىً ِؾٍظ ثٌىٍ١ز ٌؾٕٗ ثٌقىُ ػٍ ٝثٌشعجٌز ِٓ عالعز أػؼجء ِٓ ثألعجصزر أ ٚثألعجصزر ثٌّغجػذٓ٠
أفذُ٘ ثٌّششف ػٍ ٝثٌشعجٌز ٚثٌؼؼٛثْ ث٢خشثْ ِٓ د ٓ١ثألعجصزر ٚثألعجصزر ثٌّغجػذ ٓ٠دجٌؾجِؼجس ٚ
٠ى ْٛسة١ظ ثٌٍؾٕز ألذَ ثألعجصزر ٚف ٟفجٌز صؼذد ثٌّششف٠ ٓ١ؾٛص أْ ٠شضشوٛث ف ٟثٌٍؾٕز ػٍ ٝأْ ٠ىٌُٙ ْٛ
طٛس ٚثفذ.
٠ ٚؾٛص أْ ٠ى ْٛثٌؼؼٛثْ أ ٚأفذّ٘ج ِٓ ثألعجصزر ثٌغجدم ٓ١أ ِّٓ ٚفِ ٟغضٛثُ٘ ثٌؼٍّ ِٓ ٟثألخظجةٓ١١
 ٚرٌه دششؽ أْ ٠ى ْٛأفذّ٘ج ػٍ ٝثأللً ِٓ خجسػ ثٌؾجِؼز دجٌٕغذز ٌشعجةً ثٌذوضٛسثٖ ٠ ٚ .ضُ ثػضّجد
صشىٌ ً١ؾٕز ثٌقىُ ِٓ ٔجةخ سة١ظ ثٌؾجِؼز ٌشت ْٛثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج  ٚثٌذقٛط٠ٚ .ؾٛص ػٕذ ثٌؼشٚسر
ثإلعضؼجٔز دىعجصزر أ ٚأعجصزر ِغجػذ ِٓ ٓ٠ثٌّؼجس ٓ٠إػجسر دثخٍ١ز أ ٚثٌّٕضذدٔ ٓ١ذدج ً وٍ١ج ً دثخٍ١ج ً ف ٟثإلشضشثن
فٌ ٟؾجْ ثٌقىُ ٚثٌّٕجلشز ٠ٚؼجًِ ِؼجٍِز ثألػؼجء ِٓ ثٌذثخً ٚال ٠ؾٛص إشضشثن ثألعجصجرر أ ٚثألعجصزر
ثٌّغجػذ ٓ٠ثٌز ٓ٠صشدط ُٙطٍز لشثدز دجٌطجٌخ فض ٟثٌذسؽز ثٌشثدؼز فٌ ٟؾجْ ثٌقىُ وّج ال ٠ؾٛص أ٠ؼج ً
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إشضشثن ثألع جصزر أ ٚثألعجصزر ثٌّغجػذ ٓ٠ثٌز ٓ٠صشدط ُٙدذؼغ طٍز لشثدز فض ٟثٌذسؽز ثٌشثدؼز فٌ ٟؾجْ
ثٌقىُ.
٠-3ؾٛص أْ صضُ ثٌّٕجلشز دقؼٛس أفذ ِّغٌٍ ٟؾٕز ثإلششثف ف ٟفجٌز صؼزس فؼٛس ثٌّششف ث٢خش ٚفٟ
ِجدر وً ثألفٛثي ٠ؾخ أْ صضُ ِٕجلشز ثٌشعجٌز ػالٔ١ز ف ٟأفذ لجػجس ؽجِؼز ثإلعىٕذس٠ز.
(-1 )55إرث ٌُ صٕجلش ثٌشعجٌز خالي عالعز أشٙش ِٓ صجس٠خ ثػضّجد ثٌؾجِؼز ٌضشىٌ ً١ؾٕز ثٌقىُ ٠ؼجد ثػضّجد ثٌٍؾٕز
دٕفظ ثألػؼجء ِشر أخشٚ ٜف ٟفجٌز ثشضشثن ِّضقٓ أؽٕذ٠ ٟؾٛص أْ صّضذ ٘زٖ ثٌفضشر إٌ ٝأسدؼز أشٙش
ٚف ٟفجٌٗ ػذَ ثٔؼمجد ثٌٍؾٕز ٠ضُ صغ١١ش صشى ً١ثٌٍؾٕز دٍؾٕز أخش.ٜ
1ـ ٌٍؾٕز ثٌقىُ أْ صٛط ٝدئؽجصر ثٌشعجٌز أ ٚثػجدر ثٌشعجٌز إٌ ٝثٌذجفظ العضىّجي ِج صشثٖ ِٓ ٔمض ػٍٝ
أْ صضمذَ دضمش٠ش ؽّجػٌٍ ٟمغُ ثٌّخضض صٛط ٝف ٗ١دّٕـ ثٌطجٌخ ٍِٙز العضىّجي ِالفظجصٙج خالي عضز
أشٙش ػٍ ٝثألوغش ِٓ صجس٠خ ثٌّٕجلشز ػٍ ٝأْ صٛثفك ٌؾٕز ثٌقىُ أ ِٓ ٚصفٛػٗ ػٍ ٝإؽجصر ثٌشعجٌز ِٓ
ػذِٗ.
ّٕ٠-9ـ ثٌ طجٌخ دسؽز ثٌذوضٛسثٖ دؼذ ثعض١فجةٗ ؽّ١غ ِضطٍذجس ِٕـ ثٌذسؽز ػٍ ٝثْ صجس٠خ صغؾ ً١ثٌطجٌخ
٠ذذأ ِٓ صغؾ ً١ثٚي ِمشس ِٓ ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ٚثٌقذ ثألدٌٍٔ ٟقظٛي ػٍ ٟدسؽز ثٌذوضٛسثٖ ػجِٓ١
ػٍ ٟثأللً ِٕز دذء صغؾ ً١أٚي ِمشس دسثعٌٍ ٟطجٌخ .
ِجدر الجراهج الوشتركة هع جبهعبت أخرى:
(٠ )55ؾٛص ِٕـ شٙجدثس أ ٚدسؽجس ػٍّ١ز ِشضشوز ِغ ؽجِؼجس أخش ٜدٕظجَ ثٌذشثِؼ ثٌغٕجة١ز Double
 Degree or Dual Degreeأ ٚدٕظجَ ثٌذسؽز ثٌّشضشوز ٚ .Joint Degreeفمج ً ٌٍؼٛثدؾ ثٌض٠ ٟقذد٘ج
ِؾٍظ ثٌؾجِؼز.

الجبة السبدس :التعلين الوستور
٠ -5قك ٌٍطجٌخ أْ ٠غؾً فِ ٟمشسثس دسثع١ز ِٓ دشثِؼ ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ِٓ خالي دشٔجِؼ ثٌضؼٍ ُ١ثٌّغضّش
ٚرٌه دؼذ ِٛثفمز ِؾٍغ ٟثٌمغُ ٚثٌىٍ١ز ٚ ،صذٍغ ثٌؾجِؼز دىعّجء ثٌطٍذز ثٌّمذ ٓ١ٌٛف ٟدشٔجِؼ ثٌضؼٍ ُ١ثٌّغضّش
ِجدر فض ٝثألعذٛع ثٌغجٌظ ِٓ دذء ثٌذسثعز وقذ ألظ.ٟ
(-5 )53ف ٟفجٌٗ ثؽض١جص ثٌطجٌخ ثٌّمشس ِٚضطٍذجصٗ دٕؾجؿ ّٕ٠ـ إفجدر دزٌه.
٠ -3ؾٛص ٌٍطجٌخ أْ ٠م َٛدضق٘ ً٠ٛزٖ ثٌّمشسثس إٌ ٝأفذ دشثِؼ ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج إرث ِج ثعضٛف ٟششٚؽ
ثٌمذٛي دجٌذشٔجِؼ دششؽ ػذَ ِشٚس أوغش ِٓ عالعز أػٛثَ ِٓ صجس٠خ ثؽض١جصٖ ثٌّمشس (ِٓ ثػضّجد ٔض١ؾز
ثٌّمشس) دجٌٕغذز ٌذشٔجِؼ ثٌذدٍِٛز أ ٚخّظ عٕٛثس ِٓ صجس٠خ ثؽض١جصٖ ثٌّمشس (ِٓ ثػضّجد ٔض١ؾز ثٌّمشس)
دجٌٕغذز ٌذشٔجِؼ ثٌّجؽغض١ش أ ٚعش عٕٛثس ِٓ صجس٠خ ثؽض١جصٖ ثٌّمشس (ِٓ ثػضّجد ٔض١ؾز ثٌّمشس) دجٌٕغذز
ٌذشٔجِؼ ثٌذوضٛسثٖ.
 -1ال ٠قك ٌطجٌخ ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ثٌضغؾ ً١ف ٝدشٔجِؼ ثٌضؼٍ ُ١ثٌّغضّش فِ ٟمشسثس ِٓ ٔفظ ثٌذسؽز
ثٌّغؾً فٙ١ج.
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الجراهج التجبدلية:
ِجدر 5ـ ٠ؾٛص ٌّؾٍظ ثٌىٍ١ز دٕجء ػٍ ٝثلضشثؿ ِؾٍظ ثٌمغُ ثٌّخضض ٚثػضّجد ثٌؾجِؼز ثٌغّجؿ ٌطالح
( )51ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج دذسثعز دؼغ ِمشسثس ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج دجٌؾجِؼجس ثألؽٕذ١ز٠ٚ .ضُ ثفضغجح ٘زٖ
ثٌّمشسثس ػّٓ ِضطٍذجس ِٕـ ثٌذسؽز٠ٚ .غّـ ٌٍطجٌخ أْ ٠قٛي أ ٞػذد ِٓ ٘زٖ ثٌّمشسثس ثٌضٔ ٟؾـ
فٙ١ج دضمذ٠ش Cػٍ ٝثأللً أِ ٚج ٠ؼجدٌٗ إٌ ٝأ ِٓ ٞدشثِؼ ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ثٌض٠ ٟشغخ ف ٟثالٌضقجق دٙج
إرث وجٔش ٘زٖ ثٌّمشسثس ِٓ ِضطٍذجس ثٌذشٔجِؼ ٚصذخً عجػجس ٘زٖ ثٌّمشسثس ف ٟفغجح ثٌّضٛعؾ
ثٌضشثوٌٍّ ٟذسؽجس  CGPAدششؽ ػذَ ِشٚس أوغش ِٓ عالط أػٛثَ ِٓ صجس٠خ ثؽض١جصٖ ثٌّمشس (ِٓ
ثػضّجد ٔض١ؾز ثٌّمشس) دجٌٕغذز ٌذشٔجِؼ ثٌذدٍِٛز أ ٚخّظ عٕٛثس ِٓ صجس٠خ ثؽض١جصٖ ثٌّمشس (ِٓ ثػضّجد
ٔض١ؾز ثٌّمشس) دجٌٕغذز ٌذشٔجِؼ ثٌّجؽغض١ش أ ٚعش عٕٛثس ِٓ صجس٠خ ثؽض١جصٖ ثٌّمشس (ِٓ ثػضّجد ٔض١ؾز
ثٌّمشس) دجٌٕغذز ٌذشٔجِؼ ثٌذوضٛسثٖ.
٠-5ؾٛص ٌّؾٍظ ثٌىٍ١ز دٕجء ػٍ ٝثلضشثؿ ِؾٍظ ثٌمغُ ثٌّخضض ثٌغّجؿ ٌٍطالح ثألؽجٔخ ثٌّم١ذٓ٠
دؾجِؼجس أؽٕذ١ز دذسثعز دؼغ ِمشسثس ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج دجٌىٍ١ز ٚف ٟفجٌز ثؽض١جص ثٌطجٌخ ثٌّمشس
ِٚضطٍذجصٗ دٕؾجؿ ّٕ٠ـ إفجدر دزٌه.
٠-3ؾٛص ٌّؾٍظ ثٌىٍ١ز دٕجء ػٍ ٝثلضشثؿ ِؾٍظ ثٌمغُ ثٌّخضض ثٌغّجؿ ٌألعجصزر ِٓ ؽجِؼجس أؽٕذ١ز
ِضّ١ضر دضذس٠ظ دؼغ ِمشسثس ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج دجٌىٍ١ز.
ِجدر
()51

ِجدر
()59
ِجدر
()51

التعلين عن ثعذ:
٠ؾٛص ٌّؾٍظ ثٌىٍ١ز دٕجء ػٍ ٝثلضشثؿ ثٌمغُ ثٌّخضض ثٌغّجؿ ٌٍطالح ثٌّظشٚ ٓ١٠ثألؽجٔخ دجالٌضقجق
دذشثِؼ ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج ثٌّشضشوز ِغ ثٌؾجِؼجس ثألؽٕذ١ز ثٌّشصذطز ِغ ؽجِؼز ثإلعىٕذس٠ز دجصفجل١جس
عمجف١ز ػٓ ؽش٠ك ثٌضؼٍ ُ١ػٓ دؼذ أ ٚثٌضؼٍ ُ١ثإلٌىضش.ٟٔٚ
ٌٍىٍ١ز ثٌقك ف ٟفضـ صخظظجس ؽذ٠ذر ٌٍذدٍِٛجس ٌٚذسؽض ٟثٌّجؽغض١ش ٚثٌذوضٛسثٖ ثٌض ٟصّٕقٙج
ثأللغجَ دؼذ ِٛثفمز ِؾٍظ ثٌىٍ١ز ِٚؾٍظ ثٌؾجِؼز ٚثٌؾٙجس ثٌّخضظز ِٓ ٚصثسر ثٌضؼٍ ُ١ثٌؼجٌ.ٟ
٠ؼًّ دٙزٖ ثٌالةقز إػضذجسثً ِٓ ثٌفظً ثٌذسثع ٟثٌغجٔ( ٟفظً ثٌشد١غ) ٌٍؼجَ ثٌؾجِؼ5055/5059 ٟ
ٚرٌه دٕجء ػٍ ٟلشثس ِؾٍظ ثٌذسثعجس ثٌؼٍ١ج دؾٍغضٗ ثٌّٕؼمذر فِٚ 5059/5/50 ٟؾٍظ ثٌؾجِؼز
دؾٍغضٗ ثٌّٕؼمذر ف. 5059/5/59 ٟ
ٚإػضّجد ثٌّؾٍظ ثألػٌٍٍ ٟذسثعجس ٌٍؾجِؼجس دؾٍغضٗ ثٌّٕؼمذر فٚ ، 5059/50/50 ٟثٌّؾٍظ
ثألػٌٍٍ ٟؾجِؼجس دؾٍغضٗ ثٌّٕؼمذر ف.5059/50/59 ٟ
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