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 توصيف برنامج بكالوريوس

  ريادة األعمال وإدارة املشروعات الصغرية
 

  ثٌضلجص٠ك:  ربِؼخ

  ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌض١ّٕز:  وٍُــخ  

 ثٌؼٍَٛ ثٌّج١ٌز ٚثالدثس٠ز : اٌشؼجخ 
 

 :  أوالً : اٌجُبٔبد األعبعُخ
 

  صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضغ٠ٛك ٚثٌضؾجسر ثالٌىضش١ٔٚز : ػٕىاْ اٌجشٔبِذ  (1

                                                               عٕجةٝ                       ِضؼذد                       فشدٜ  : ذ بِــٔىع اٌجشٔ (2

 

 لغُ ثٌؼٍَٛ ثالدثس٠ز اٌمغـــــــــــــُ : (3

 

 أحّذ ػجذ اٌفتبس ربدد./  إٌّغـــــــك  : (4

 

  ّقجٚٞػّجد دمحم ثٌظغ١ش ػٍٟ ل/ .دأ.سئُظ اٌمغُ :   (5

 

   أ.د/  اٌّشارغ اٌخبسرً : (6

 

 2019/    7/    1  تبسَخ اخش اػتّبد ٌّىاصفبد اٌجشٔبِذ : (7

 

 حبُٔبَ : اٌجُبٔبد اٌّهُٕخ 

 االهذاف اٌؼبِخ ٌٍجشٔبِذ :( 1
٠ٙذف ثٌذشٔجِؼ   ثٌٝ صقم١ك ػذد ِٓ ثال٘ذثف ثالعضشثص١ؾ١ز ثٌّشصذطز دضخش٠ؼ وٛثدس دشش٠ز 

ق ثٌؼًّ ثٌقج١ٌز ، ٚرٌه ِٓ خالي ثٌضٛؽٗ ٔقٛ فىش س٠جدر ثالػّجي  لجدسر ػٍٝ ثالٔذِجػ فٝ أعٛث

ٚثٌؼًّ  ثٌقش ٚخجطز فٝ ظً ظشٚف د١تجس أعٛثق ثٌؼًّ ثٌضٝ صضؾٗ ثٌٝ ػشٚسر ثالصؾجٖ ٔقٛ 

ثالٔطالق ثٌٝ ػجٌُ ثالػّجي فٝ ثٌّؾجالس ثٌضطذ١م١ز ثٌّضٕٛػز ٌٍّششٚػجس ثٌظغ١شر ، ِٚٓ أُ٘ 

 ٘زٖ ثال٘ذثف ِج٠ٍٝ: 

  ثٌش٠جدٞجسف ثٌّضؼٍمز دجٌؼًّ صٛف١ش ثٌّؼ -1

 ٔشش ٚصؼ١ّك فىش ٚعمجفز ثٌؼًّ ثٌقش ، ِٚؾضّغ س٠جدر ثألػّجي- -2

ٌذٜ ثٌطالح ِٓ خالي صض٠ٚذُ٘ دجٌّفج١ُ٘ ٚثٌّؼجسف ثٌّضؼٍمز  ثٌش٠جدٞص١ّٕز ثٌفىش  -3

 دجٌّششٚػجس ثٌظغ١شر ٚثٌّضٛعطز . 

ثٌظغ١شر  صٛف١ش وٛثدس دشش٠ز لجدسر ػٍٝ ثالٔذِجػ فٟ ثٌؼًّ ثٌقش فٟ ثٌّششٚػجس -4

ٚثٌّضٛعطز عٛثء ثٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ ُ٘ دضأع١غٙج أٚ ٌٍؼًّ فٟ ثٌٛظجةف ثٌضٟ لذ صٛفش٘ج ِغً ٘زٖ 

  .ثٌّششٚػجس فٟ أعٛثق ثٌؼًّ

 √ 
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صؤد٠ٗ ثٌّششٚػجس ثٌظغ١شر ٚثٌّضٛعطز فٟ صقم١ك  ثٌزٞصؼش٠ف ثٌطجٌخ دجٌذٚس ثٌٙجَ  -5

 ٔقٛ ثٌذٕجء ٚثٌضمذَ . ص١ؾٟثالعضشثثٌض٠ّٕٛز ثٌضٟ صغؼٝ ثٌذٌٚز إٌٝ صقم١مٙج فٟ صٛؽٙٙج  ثأل٘ذثف

الٔطالق ثٌّششٚػجس  إصذجػٙجصظ١ُّ  ثالعضشثص١ؾ١جس ثٌضٟ ٠ؾخ إوغجح ثٌطالح لذسثس  -6

  .ثٌظغ١شر ٚثٌّضٛعطز

فٟ  ثٌش٠جدٞػٍٝ أُ٘ ثٌضقذ٠جس ٚثٌّشىالس ثٌضٟ لذ صٛثؽٗ ثٌؼًّ ثٌطالح ف ٠صؼش -7

ٙز ٘زٖ ثٌضقذ٠جس ثٌّششٚػجس ثٌظغ١شر ٚثٌّضٛعطز ٚص١ّٕز ؽذثسثس ٚلذسثس ثٌذثسع١ٓ ٌٍّٛثؽ

   .ٚثلضشثؿ فٍٛي ثٌّشجوً ٚثٌضفى١ش ثالدضىجسٜ فٟ ٘زث ثٌشأْ

ثٌّشجسوز ثٌفؼجٌز فٟ صٕف١ز ثٌخطؾ ثٌض٠ّٕٛز ٌٍذٌٚز فٟ ظً ثٌضٛؽٗ ٔقٛ صفؼ١ً صٛف١ش عذً  -8

 .ثٌقش فٟ ِؾجي ثٌّششٚػجس ثٌظغ١شر ٚثٌّضٕٛػز ثٌش٠جدٞٚص١ّٕز ثٌؼًّ 

 :ILOSبِذ إٌتبئذ اٌتؼٍُُّخ اٌّغتهذفخ ِٓ اٌجشٔ (2

 اٌّؼشفخ واٌفهُ:  -أ

 فً ٔهبَخ ثشٔبِذ اٌجىبٌىسَىط َىىْ اٌخشَذ ٌذَه اٌّؼشفخ واٌفهُ ٌىً ِٓ : 

 

ٚثٌّقجعذز ٚثاللضظجد ٚٔظُ  ثإلدثسرفٟ  ثألعجع١زثٌطجٌخ دجٌّفج١ُ٘ ٚثٌّؼجسف  إٌّجَ 1/أ

 ثٌّؼٍِٛجس . 

ضٕٛػز ثٌضٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙج ٚأ١ّ٘ضٗ ٚثٌّذثخً ثٌّ ثٌش٠جد٠ٞضؼشف ثٌطجٌخ ػٍٝ ِفَٙٛ ثٌؼًّ  2/أ

  ثٌش٠جدٞ.ٚدٚثفغ ثٌؼًّ  ثٌش٠جدٞصٕش١ؾ ٚصفؼ١ً ثٌؼًّ 

 . ثألػّجيٚأُ٘ ثٌغّجس ثٌضٟ ص١ّض سثةذ  ثألػّجيثٌضؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ سٚثد  3/أ

٠ضؼشف ثٌطجٌخ ػٍٝ ثٌذٚس ثٌٙجَ ٌٍّششٚػجس ثٌظغ١شر ٚثٌّضٛعطز فٟ صقم١ك أ٘ذثف ثٌض١ّٕز  4/أ

 ثاللضظجد٠ز ٚثالؽضّجػ١ز  

ّٚٔٛ ثٌّششٚػجس ثٌظغ١شر  إدثسرٚثٔطالق ٚ  إلجِز٠فُٙ ثٌطجٌخ ثالعضشثص١ؾ١جس ثٌّضذؼز فٟ  5/أ

 ٚػٛثًِ ثٌٕؾجؿ فٟ صقم١ك رٌه . 

 .  ثألػّجي٠ضؼشف ٠غضٛػخ ثٌطجٌخ أُ٘ ثٌضقذ٠جس ٚثٌّؼٛلجس ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ ٠ٛثؽٙٙج سٚثد  6/أ

 اٌمذساد اٌزهُٕخ:  -ة

 اٌطبٌت اٌمذساد اٌزهُٕخ اٌتبٌُخ : ثٕهبَخ هزا اٌجشٔبِذ عىف َّتٍه      

 ٠ىضشف ثٌفشص ثالعضغّجس٠ز. 1/ح

 .ثدضىجس٠ٞفىش دشىً  2/ح

 ثعضششثف ثٌّغضمذً.  إؽجس٠قًٍ ثٌّؼٍِٛجس ثٌذ١ت١ز ٠ٚضٛلغ ثٌّخجؽش ثٌّقضٍّز ٌٍمشثسثس فٟ  3/ح

  .٠ّٕٝ دشثػضٗ ثٌزثص١ز ِٓ خالي ثٌضؼٍُ ٚصق٠ًٛ ثٌّؼشفز 4/ح

  .ثٌضٟ صٛثؽٗ ثٌّششٚػجس ثٌظغ١شر ٠غضٕضؼ ثٌفشص ٚثٌضٙذ٠ذثس 5/ح

 .ص١ٌٛذ أفىجس ؽذ٠ذر ِٚالفظز ٚؽٛد ثٌّشجوً ثٌمجةّز ٚثلضشثؿ فٍٛي ٌّٛثؽٙضٙج 6/ح

 

 اٌّهبساد اٌّهُٕخ واٌؼٍُّخ: -د

 ثٕهبَخ هزا اٌجشٔبِذ َتىلغ أْ َّتٍه اٌذاسط اٌّهبساد اٌّهُٕخ  اٌتبٌُخ :

 ٚصط٠ٛش ثٌّششٚػجس ثٌظغ١شر.فٟ ِؾجي دػُ ٚص١ّٕز  ٚثألدقجطثٌذسثعجس  إػذثد  1/ػ

٠مذِٗ ِٓ ثدضىجسثس  ِٓ خالي ِج ثاللضظجدٞثٌّغ١طش ػٍٝ ثٌٕظجَ  ثٌضٛثصْصقط١ُ فجٌز  2/ػ

Innovations    ؽذ٠ذر ) ثٌضذ١ِش  إٔضجؽ١زفٟ ثٌٕظجَ فٟ طٛسر ِٕضؾجس ؽذ٠ذر أٚ أعج١ٌخ

 ثٌخالق ( .

ضؼجًِ ِغ ثٌضىج١ٌف ثٌّضشصذز ػٍٝ ثٌّٛثسد ثٌّقذٚدر دشىً أوغش فؼج١ٌز ٚثٌ إدثسرثٌمذسر ػٍٝ   3/ػ

 رٌه . 

 ثٌّٛثسد ثٌّقذٚدر .  ٚإدثسرثعضخذثَ شذىز ثٌؼاللجس ثٌشخظ١ز فٟ صٕظ١ُ  4/ػ
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 دسثعجس ثٌؾذٜٚ ٌٍّششٚػجس فٟ ِخضٍف ٔٛثف١ٙج .  إػذثد  5/ػ

 .ػٍٝ صٕف١ز٘ج ٚثإلششثفصظ١ُّ خطؾ ثالٔطالق ٌٍّششٚػجس ثٌظغ١شر  6ػ/

 اٌّهبساد اٌؼبِخ وإٌّمىٌخ:  -د

 ًٍَ:  فٍ ٔهبَخ هزا اٌجشٔبِذ عىف َّتٍه اٌطبٌت ِزّىػخ ِٓ اٌّهبساد اٌؼبِخ وأهّهب ِب      

 ٚثٌضأع١ش ف١ُٙ .  دج٢خش٠ِٓٙجسر ثٌضٛثطً ٚثالصظجي  1/د

دجالعضغّجس  ث٢خش٠ٓ إلٕجعِٓ  ثألػّجيِٙجسر دٕجء ثٌؼشٚع ثٌضمذ١ّ٠ز ثٌفؼجٌز ثٌضٟ صّىٓ سثةذ  2/د

 ِؼٗ . 

 ٚصٕظ١ُ ثٌٛلش .  إدثسرٚ  ِٙجسر ثعضغّجس 3/د

)ِظطٍـ ٠ظف ثٌّٙجسثس دجالعضٕجد إٌٝ ثٌقظ ثٌغ١ٍُ  smartsثٌزو١ز  ثألفىجسِٙجسر صمذ٠ُ  4/د

ٓ ثٌقظ ثٌغ١ٍُ ٌٍّشء ثٌغش٠ضر ثٌفطش٠ز ثٌؾ١ذر، أِج ثٌزوجء ف١ؾؼً ِٕٗ (ٚثٌزوجء ٚثٌذذ٠ٙز ِّ . ٠ؤ

 .خذ١شث  

ذَ ثالعضغالَ إرث فظً شٟء عٍذٟ أٚ ثٌضٟ صؼٕٟ ثٌشغذز فٟ ثٌٕؾجؿ ٚػ ِٙجسر لٛر ثٌضظ١ُّ 5/د

 ع١ب

ٚثٌضؼٍك دجٌضؼٍُّ، ٚؽشؿ ثألعتٍز، ٚثٌضفى١ش دطشق  صط٠ٛش ثٌزثس٠ذفغ إٌٝ   ثٌزِٞٙجسر ثإلدذثع  6/د

 .ؽذ٠ذر

 ILOsِصفىفخ األهذاف اٌؼبِخ وإٌىاتذ  اٌتؼٍُُّخ ٌٍجشٔبِذ ( 3

 األهذاف         

ILOs            
 األوي

 اٌخبِٓ اٌغبثغ اٌغبدط ٌخبِظا اٌشاثغ اٌخبٌج اٌخبٍٔ

 

 ثٌّؼشفز ٚثٌفُٙ

         1أ/

         2أ/

         3أ/

         4أ/

         5أ/

         6أ/

 

 

ثٌّٙجسثس 

 ثٌز١ٕ٘ز

         1ح/

         2ح/

         3ح/

         4ح/

         5ح/

         6ح/

 

 

ثٌّٙجسثس 

 ثالفضشثف١ز

         1ػ/

         2ػ/

         3ػ/

         4ػ/

         5ػ/

         6ػ/

 

ثٌّٙجسثس 

 ثٌؼجِز

 ) ثٌّٕمٌٛز (

         1د/

         2د/

         3د/

         4د/

         5د/

         6د/

 

 ( اٌّؼبَُش األوبدَُّخ:4
 ثالػضّجدثٌضؼ١ٍُ ٚ رٌؼّجْ ؽٛد زثٌم١ِٛ زتث١ٌٙ – ثٌذىجٌٛس٠ٛطٌذشثِؼ  زؼ١ثٌّشؽ زثٌم١جع١ زثٌّؼج١٠ش ثألوجد١ّ٠
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 :ِذح اٌجشٔبِذ( 5
ػٍٟ عجػز ِؼضّذر ِمغّز  139 إؽض١جص ثٌطجٌخ خالي فضشر ثٌذسثعز  ١ز( ٠ؾخ ػٍٟفظٛي دسثع 8أسدؼز عٕٛثس )

 ثألسدؼز غض٠ٛجس ثٌذسثعزِ

 ( ِغتىَبد اٌذساعخ6
   )َثٌّج١ٌز ٚثإلدثس٠ز.عجػز ِؼضّذر  ػٍَٛ صأع١غ١ز ٚأعجع١جس ثٌؼٍَٛ  29ثٌّغضٛٞ ثألٚي )ص١ّٙذٞ ػج 

  ٟٔثخض١جسٞ(. 2إؽذجسٞ +  33عجػز ِؼضّذر ) 35 ػجَ/ صخظظٝثٌّغضٛٞ ثٌغج 

  (.ثخض١جس 6إؽذجسٞ +  33عجػز ِؼضّذر ) 39ثٌّغضٛٞ ثٌغجٌظٞ 

  ٠ٚخضجس ثٌطجٌخ  ثخض١جسٞ(. 6ِششٚع صخشػ +  3إؽذجسٞ ُِٕٙ  30عجػز ِؼضّذر )  36ثٌّغضٛٞ ثٌشثدغ

دجٌّغضٜٛ ثٌشثدغ صخظض فشػٟ )إدثسر ِششٚػجس خذ١ِز، أٚ ِششٚػجس صسثػ١ز ، أٚ ِششٚػجس 

 طٕجػ١ز(

 هُىً اٌجشٔبِذ (8

 ( ٠ٛػـ ثٌّمشسثس ٚٔغخ ثٌّمشسثس ألٔٛثع ثٌؼٍَٛ ثٌّخضٍفز1ؽذٚي )

 % العدد أسم املقرر الت العلوم جما

مقررات علوم 

 أساسية

  ُِذجدا  ثإلدثسر ٚثٌضٕظ١ 

  ِذجدا ثٌّقجعذز ثٌّج١ٌز 

  س٠جػ١جس ثٌّجي ٚ ثالعضغّجس 

  ٟثاللضظجد ثٌؾضة 

  أعج١ٌخ و١ّز 

  ِذجدا ثٌّقجعذز ثإلدثس٠ز 

  ِذجدا ِقجعذز ثٌضىج١ٌف 

  دقٛط ثٌؼ١ٍّجس فٟ ثٌّقجعذز 

   لجْٔٛ صؾجسٜ ٚششوجس 

 ٌّقجعذز ثالٌىضش١ٔٚزث 

 إلضظجد٠جس ثإلعضغّجس ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج 

  إخض١جسٞ ألغجَ شؼذز ثٌؼٍَٛ ثٌّج١ٌز ٚثإلدثس٠ز

 )ٔظُ دػُ ثٌمشثسثس ثإلدثس٠ز( 

 )إخض١جسٞ ِقجعذز )ِقجعذز ِضٛعطز 

 ٔظُ ثٌّقجعذز ثٌؼشد١ذز 

  ٓثٌش٠جػز ثٌذقضز ٌٍضؾجس١٠ 

15 27% 

 إجتماعية وإنسانية

 ِٙجسثس ثالصظجي 

 ز دجٌٍغز ثالٔؾ١ٍض٠ز دسثعجس صؾجس٠ 

  ِذجدا ثاللضظجد 

 ِٛػٛػجس إلضظجد٠ز خجطز س٠جدر ثألػّجي 

 ّٟثٌغٍٛن ثٌضٕظ١ 

  ٍٝثاللضظجد ثٌى 

 ٟثإلفظجء ثٌضطذ١مE 

7 12.5% 

 علوم التخصص

  صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضغ٠ٛك ٚثٌذ١غ 

 ثإلدثسر ثإلعضشثص١ؾ١ز 

 صىٌٕٛٛؽ١ج ٌٛؽ١غض١جس ثألػّجي 

27 48% 
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 و١ٍز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌض١ّٕز

 لغُ ثٌؼٍَٛ ثإلدثس٠ز

  صخط١ؾ ِٚشثلذز ثإلٔضجػ ٚثٌؼ١ٍّجس 

 ٌٕٛٛؽ١ج إدثسر ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز صى 

  ًثإلدثسر ثٌّج١ٌز ٚثٌض٠ّٛ 

  س٠جدر ثألػّجي ٚثٌّششٚػجس ثٌظغ١شر 

  أخالل١جس ثألػّجي 

  ُثإلدثس٠ز ّؼٍِٛجسثٌٔظ 

  صىٌٕٛٛؽ١ج إدثسر ثإلٔضجػ ٚثٌؼ١ٍّجس 

 ثإلدثسر ثالٌىضش١ٔٚز ٌألػّجي 

 ٔظُ إدثسر ػاللجس ثٌؼّالء 

 صىٌٕٛٛؽ١ج صغ٠ٛك ثٌخذِجس 

 دسثعز ثٌؾذٜٚ ٌٍّششٚػجس ثٌظغ١شر 

  ٚثإلػالْدقٛط ثٌضغ٠ٛك 

 ٔظُ ثٌؾٛدر فٟ ثٌّششٚػجس ثٌظغ١شر 

  ُثٌضغ٠ٛك فٟ ثٌّششٚػجس ثٌظغ١شرٔظ  

 إدثسر ِضجؽش ثٌؾٍّز ٚثٌضؾضةز 

 دقٛط ثٌؼ١ٍّجس ٚثٌّقجعذز 

 إدثسر فجػٕجس ثٌّششٚػجس ثٌظغ١شر 

  ُثإلدثس٠زصق١ًٍ ٚصظ١ُّ ثٌٕظ  

 ِٛػٛػجس ِضمذِز فٟ س٠جدر ثألػّجي 

 سر أػّجي )ثٌضؼٍُ ثٌضٕظ١ّٟ(إخض١جسٞ إدث 

 صىٌٕٛٛؽ١ج إدثسر ٚص١ّٕز ثٌششوجس ثٌؼجة١ٍز 

 ْإدثسر ٚوجالس ثٌذػج٠ز ٚثإلػال 

 إلضظجد٠جس ثٌٕمٛد ٚثٌذٕٛن 

 ِششٚع ١ِذثٟٔ فٟ ثٌضغ٠ٛك 

 علوم أخرى

 ْفمٛق ثإلٔغج 

 )ثخض١جسٞ ػجَ ٚأددٟ )ػٍَٛ ع١جع١ز 

 ٚثٌضخط١ؾ ثاللضظجدٞ  ثٌض١ّٕز 

 * ٌغز ثٔؾ١ٍض٠ز 

  ِْٛٔذجدا ثٌمج 

  ِمذِز فٟ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس 

  ِذجدا ثإلفظجء 

7 12.5% 

 هيكل البرنامج فياألربعة للمتطلبات ونسب كل منها  األقساميوضح  (2)جدول 

 ِزّىػخ اٌّتطٍجبد هُىً اٌجشٔبِذ فٍإٌغجخ  ػذد اٌغبػبد

 ٌؾجِؼزِضطٍذجس ث ٪14 عجػز 19

 ِضطٍذجس ثٌى١ٍز ٪10 عجػز 14

 ِضطٍذجس أعجع١ز ٪42 عجػز 59

 ثألعجع١ز ِضطٍذجس ثٌضخظض  %81 عجػز 24



 

 ؽجِؼز ثٌضلجص٠ك

 و١ٍز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌض١ّٕز

 لغُ ثٌؼٍَٛ ثإلدثس٠ز

 ثٌفشػ١زِضطٍذجس ثٌضخظض  %16 عجػز 23

 إرّبٌٍ اٌّتطٍجبد ٪100 عبػخ 139

 
 ِىىٔبد ثشٔبِذ تىٕىٌىرُب اٌتغىَك واٌتزبسح اإلٌىتشؤُخ -(9

ٍطجٌخ ٌ ٠قك٠ٚٓ فٟ ؽ١ّغ دشثِؼ شؼذز ثٌؼٍَٛ ثٌّج١ٌز ٚثإلدثس٠ز، ثٌّغض١٠ٛٓ ثألٚي ٚثٌغجٟٔ ِٛفذ

ػٕذِج ٠ٕؾض ِضطٍذجس ثٌم١ذ  )ثٌضخظض ثٌشة١غٟ( غؾً فٟ ثٌذشٔجِؼ ثٌزٞ ٠شغخ فٟ دسثعض٠ٗأْ 

 عجػز ِؼضّذر 58فٟ ثٌّغضٛٞ ثٌغجٌظ ٟٚ٘ ِج ال ٠مً ػٓ 

 (3رذوي)

 عبػخ ِؼتّذح ( 92اٌّغتىي اٌذساعٍ األوي  )

اٌفصً اٌذساعٍ اٌخبٍٔ ألوياٌفصً اٌذساعٍ ا
 

 َ د ْ اعُ اٌّمشس  وىد اٌّمشس َ د ْ اعُ اٌّمشس  وٛد ثٌّمشس

 1 - 1 ِجبدئ اٌمبٔىْ   1202لٕٓ  4 2 3 ِجبدئ اٌّحبعجخ اٌّبٌُخ  1101حغت

 3 2 2 االلتصبد اٌزضئٍ 1202لصذ 3 2 2 ِجبدئ االلتصبد 1101لصذ

 3 2 2 ِجبدئ اإلحصبء 1202ٍّ و 3 2 2 اٌشَبضخ اٌجحتخ ٌٍتزبسَُٓ 1101وًّ

 3 2 2 اٌغٍىن اٌتٕظٍُّ  1202إدس  3 2 2 ِجبدئ اإلداسح واٌتٕظُُ 1101إدس  

 2 - 2 أخاللُبد األػّبي  1203إدس  2 2 1 ِمذِخ فٍ تىٕىٌىرُب اٌّؼٍىِبد  1101ٔظُ 

 - 2 2 ِهبساد اإلتصبي * 1204إدس  - 2 2 ٌغخ إٔزٍُضَخ * 1101ػبَ 

 2 2 1 دساعبد تزبسَخ ثبٌٍغخ اإلٔزٍُضَخ  1201ِشه  - - 2 إٔغبْ *  حمىق 1101لٕٓ 

 14 10 12 اٌزٍّــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 15 12 14 اٌزٍّـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 * َتطٍت هزا اٌّمشس ششط إٌزبس فمظ، وال َحتغت ٌه عبػبد ِؼتّذح.

 (4رذوي)

 عبػخ ِؼتّذح ( 33خبٍٔ ) اٌّغتىي اٌذساعٍ اٌ

اٌفصً اٌذساعٍ اٌخبٍٔ ٌفصً اٌذساعٍ األوي
(1)

 

 َ د ْ اعُ اٌّمشس  وىد اٌّمشس َ د ْ اعُ اٌّمشس  وىد اٌّمشس

 1 - 1 لبٔىْ تزبسٌ وششوبد 2203لٕٓ  3 2 2 ِجبدئ اٌّحبعجخ اإلداسَخ  2102حغت

 3 2 2 ّبس واٌتىٕىٌىرُب التصبدَبد االعتخ 2204لصذ 3 2 2 االلتصبد اٌىًٍ  2103لصذ 

 3 2 2 سَبضُبد اٌّبي واالعتخّبس 2204وٍّ E 2 2 3اإلحصبء اٌتطجُمٍ *  2103وٍّ

 3 2 2  اإلداسح اإلعتشاتُزُخ  2207إدس  3 2 2 تىٕىٌىرُب إداسح اإلٔتبد واٌؼٍُّبد 2105إدس 

 2 2 1 اسَخاإلدٔظُ اٌّؼٍىِبد  2208إدس  3 2 2 تىٕىٌىرُب اٌتغىَك واٌجُغ  2106إدس 

 3 2 2 سَبدح األػّبي واٌّششوػبد اٌصغُشح   2209إدس 3 2 2 ِجبدئ ِحبعجخ اٌتىبٌُف   2103حغت

 2 - 2 ِمشس اختُبسٌ ***  - - 2 ِمشس اختُبسٌ** 

 17 10 12 اٌزٍّــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 18 12 14 اٌزٍّـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 هزا اٌّمشس ثبٌٍغخ االٔزٍُضَخ * َذسط 

( فٕىْ؛ 5( تشاث؛ )4( شؼش؛ )3( حضبساد؛ )2( تبسَخ؛ )1** َختبس اٌطبٌت فٍ اٌفصً اٌذساعٍ األوي ِمشس واحذ ثذوْ عبػبد ِؼتّذح ِٓ ثُٓ اٌّمشساد اٌتبٌُخ: )

 ( ػٍىَ عُبعُخ.7( اٌتفىُش االثتىبسي وإٌّطمٍ؛ )6)

( ٔظُ دػُ اٌمشاساد 2( ِحبعجخ األلغبَ واٌفشوع؛ )1عبػخ ِؼتّذح( ِٓ ثُٓ اٌّمشساد اٌتبٌُخ: ) 2اٌخبٍٔ ِمشس واحذ ) *** َختبس اٌطبٌت فٍ اٌفصً اٌذساعٍ

 ( ٔظُ ضشَجُخ.3اإلداسَخ؛ )

(1)
عبػبد َىُِبً( فٍ  6× أَبَ/أعجىع  5× أعبثُغ/شهش   4عبػخ ػًٍ األلً ) 120َؤدي اٌطبٌت تذسَت ُِذأٍ صُفٍ ثىالغ  

ُفُخ فٍ اٌىحذاد اٌتبثؼخ ٌٍىٍُخ وخبسرهب فٍ اٌّؤعغبد اٌّبٌُخ واٌتزبسَخ و اٌمطبػبد اإلٔتبرُخ واٌخذُِخ راد اٌصٍخ اإلربصح اٌص

 ثبٌتخصص.



 

 ؽجِؼز ثٌضلجص٠ك

 و١ٍز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌض١ّٕز

 لغُ ثٌؼٍَٛ ثإلدثس٠ز

 

 عبػخ ِؼتّذح ( 32ّغتىي اٌذساعٍ اٌخبٌج: )اٌ

)اٌّغتىٌ اٌخبٌج ِىحذ فٍ اٌتخصصبد اٌفشػُخ اٌخالث ٌجشٔبِذ سَبدح األػّبي واٌّششوػبد 

 اٌصغُشح(

 (1)الفصل الدراسي الثاني الدراسي األول الفصل

كود 

 المقرر
 م ت ن اسم المقرر 

كود 

 المقرر
 م ت ن اسم المقرر 

 3 2 2 ٔظُ اٌّحبعجخ اٌضشَجُخ 3209حغت 3 2 2 ثحىث اٌؼٍُّبد فٍ اٌّحبعجخ  3107حغت

 3 2 2 ُبدتخطُظ وِشالجخ اإلٔتبد واٌؼٍّ 3215إدس 3 2 2 اإلداسح االٌىتشؤُخ ٌألػّبي 3111إدس 

 3 2 2 التصبدَبد إٌمىد واٌجٕىن 3207لصذ 3 2 2 تىٕىٌىرُب ٌىرُغتُبد األػّبي  3112إدس

 3 2 2 ِىضىػبد ِتمذِخ فٍ سَبدح األػّبي 3216إدس  3 2 2 ِجبدئ اٌتّىًَ 3113إدس

 3 2 2 إداسح حبضٕبد اٌّششوػبد اٌصغُشح  3217إدس 2 - 2 اٌتّىًَ ٌٍّششوػبد اٌصغُشح   3114إدس

 3106لصذ
ِىضىػبد التصبدَخ خبصخ فٍ 

 2 2 1 سَبدح األػّبي
 تحًٍُ وتصُُّ إٌظُ اإلداسَخ 3218إدس 

2 2 3 

 2 - 2 ِمشس اختُبسٌ **    3 2 2 ِمشس اختُبسٌ *  

 20 12 14 اٌزٍّـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 19 12 13 اٌزٍّـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 عجػجس ِؼضّذر( ِٓ د١ٓ ثٌّمشسثس ثٌٛثسدر فٟ ثٌؾذٚي ثٌضجٌٟ: 3ضجس ثٌطجٌخ فٟ ثٌفظً ثٌذسثعٟ ثألٚي ِمشس ٚثفذ )* ٠خ

 ِؼتّذح تطجُمٍ ٔظشٌ اٌّمشس وىد اٌّمشس 

 3 2 2 (1ِقجعذز ِضٛعطز ) 3108فغخ  

 3 2 2 صق١ًٍ ٚصظ١ُّ ثٌٕظُ ثٌّقجعذ١ز 3106فغخ 

 عجػز ِؼضّذر( ِٓ د١ٓ ثٌّمشسثس ثٌٛثسدر فٟ ثٌؾذٚي ثٌضجٌٟ: 2ٌغجٟٔ ِمشس ٚثفذ )** ٠خضجس ثٌطجٌخ فٟ ثٌفظً ثٌذسثعٟ ث

 ِؼتّذح تطجُمٍ ٔظشٌ اٌّمشس وىد اٌّمشس 

 2 - 2 إدثسر ثألصِجس  فٟ ِٕظّجس ثألػّجي 3219إدس 

 2 - 2 إدثسر ثٌضغ١١ش فٟ  ِٕظّجس ثألػّجي 3220إدس 

  2 - 2 ثٌضؼٍُ ثٌضٕظ١ّٟ ٚإدثسر ثٌّؼشفز  3221إدس 
عبػبد َىُِبً( فٍ اإلربصح اٌصُفُخ فٍ اٌىحذاد اٌتبثؼخ  6× أَبَ/أعجىع  5× أعبثُغ/شهش   4عبػخ ػًٍ األلً ) 120َؤدي اٌطبٌت تذسَت ُِذأٍ صُفٍ ثىالغ  (1)

 ٌٍىٍُخ وخبسرهب فٍ اٌّؤعغبد اٌّبٌُخ واٌتزبسَخ واٌمطبػبد اإلٔتبرُخ واٌخذُِخ راد اٌصٍخ ثبٌتخصص.

 : ِششوػبد خذُِخ Minorتخصص فشػٍ  -أ

ػٕذِج ٠ٕؾض ِضطٍذجس ثٌم١ذ  ثٌزٞ ٠شغخ فٟ دسثعضٗػٟ شفثٌضخظض ثٌغؾً فٟ ٠ٍطجٌخ أْ ٌ ٠قك

عجػز ِؼضّذر فٟ ثٌضخظض  33ِٕٙج  عجػز ِؼضّذر 97ٟٚ٘ ِج ال ٠مً ػٓ  ثٌشثدغفٟ ثٌّغضٛٞ 

 ثٌشة١غٟ

 

 عبػخ ِؼتّذح( 33اٌّغتىي اٌشاثغ )

 ي الثانيالفصل الدراس الفصل الدراسي األول

كود 

 المقرر
 م ت ن اسم المقرر 

كود 

 المقرر
 م ت ن اسم المقرر 

 3 9 9 تىٕىٌىرُب إداسح وتُّٕخ  اٌششوبد اٌؼبئٍُخ 8992إدس 3 9 9 ىتشؤُخٌّحبعجخ االاٌ 8114حغت

 3 9 9 ثحىث اٌتغىَك واإلػالْ  8933إدس 9 - 9 إداسح اٌّىاسد اٌجششَخ 8199إدس 

 3 9 9 ٔظُ إداسح ػاللبد اٌؼّالء  8931إدس 9 - 9 ح  صغُشٌٍّششوػبد اٌ دساعخ اٌزذوي 8193إدس 

 3 9 9 أعبٌُت وُّخ  8933وٍّ  3 9 9 اٌتُّٕخ واٌتخطُظ االلتصبدٌ  8134لصذ

 3 9 9 تىٕىٌىرُب تغىَك اٌخذِبد  8939 إدس 3 9 9   ٔظُ اٌزىدح فٍ اٌّششوػبد اٌصغُشح 8198إدس



 

 ؽجِؼز ثٌضلجص٠ك

 و١ٍز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌض١ّٕز

 لغُ ثٌؼٍَٛ ثإلدثس٠ز

 3 9 9  ُخ**ِششوػبد صغُشح خذِ اختُبسٌ  9 9 1 شوػبد اٌصغُشحٔظُ اٌتغىَك فٍ اٌّش 8193 إدس

 1 9 - ُِذأٍ فٍ ِزبي اٌخذِبدِششوع  8938إدس  9 9 1 ُخ*ِششوػبد صغُشح خذِ اختُبسٌ 

 12 18 19 اٌزٍّــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 11 13 19 اٌزٍّـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 طبٌت ِمشس واحذ فٍ وً فصً دساعٍ ِٓ ثُٓ اٌّمشساد االختُبسَخ ٌٍتخصص اٌفشػٍ ِششوػبد خذُِخ واٌّذؤخ فٍ اٌزذوي اٌتبٌٍ:*، ** َختبس اٌ

 اٌفصً اٌذساعٍ ِؼتّذح تطجُمٍ ٔظشٌ اٌّمشس وىد اٌّمشس

 2 2 1 إدثسر ِضجؽش ثٌؾٍّز ٚثٌضؾضةز  4126إدس 
 ثألٚي

 2 2 1 ثٌضغ٠ٛك ثالؽضّجػٟ  4127إدس 

 3 2 2 صٕظ١ُ ٚإدثسر ثٌّؼجسع ٚثٌّؤصّشثس 4228إدس 
 ثٌغجٟٔ

  3 2 2 إدثسر ٚوجالس ثٌذػج٠ز ٚثإلػالْ 4233إدس 

 

 : ِششوػبد صٕبػُخ Minorتخصص فشػٍ  -ة

ػٕذِج ٠ٕؾض ِضطٍذجس ثٌم١ذ  ثٌزٞ ٠شغخ فٟ دسثعضٗػٟ شفثٌضخظض ثٌغؾً فٟ ٠ٍطجٌخ أْ ٌ ٠قك

عجػز ِؼضّذر فٟ ثٌضخظض  33ِٕٙج  عجػز ِؼضّذر 97ٟٚ٘ ِج ال ٠مً ػٓ  ثٌشثدغفٟ ثٌّغضٛٞ 

  ثٌشة١غٟ

 عبػخ ِؼتّذح( 33اٌّغتىي اٌشاثغ )

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

كود 

 المقرر
 م ت ن أسم المقرر

كود 

المقر

 ر
 م ت ن أسم المقرر

 4229إدس 3 2 2 اٌّحبعجخ االٌىتشؤُخ 4118حغت
 تىٕىٌىرُب إداسح وتُّٕخ  اٌششوبد

 اٌؼبئٍُخ
2 2 3 

 3 2 2 إداسح ٔظُ اٌزىدح اٌصٕبػُخ 4239إدس 2 - 2 إداسح اٌّىاسد اٌجششَخ 4122إدس 

 4135إدس 
إداسح األصِبد فٍ اٌّششوػبد 

 اٌصٕبػُخ
 4240إدس  3 2 2

إداسح األِٓ اٌصٕبػٍ واٌؼاللبد 

 اٌؼّبٌُخ
2 2 3 

 3 2 2 ُت وُّخ أعبٌ  4205وٍّ 3 2 2 اٌتُّٕخ واٌتخطُظ االلتصبدٌ 4108لصذ 

 3 2 2 ثحىث اٌتغىَك واإلػالْ 4230إدس 3 2 2 ٔظُ اإلثذاع واالثتىبس 4136إدس

  
اختُبسٌ ِششوػبد صٕبػُخ 

 صغُشح*
1 2 2   

اختُبسٌ ِششوػبد صٕبػُخ 

 صغُشح**
1 2 2 

  
اختُبسٌ ِششوػبد  صٕبػُخ 

 صغُشح*
 4234إدس 2 2 1

ِششوع ُِذأٍ فٍ ِزبي 

 اٌصٕبػبد اٌصغُشح
- 2 1 

 18 14 11 اٌزٍّــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 18 12 12 اٌزٍّـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

فشػٍ ِششوػبد *، ** َختبس اٌطبٌت ِمشسسَٓ فٍ اٌفصً اٌذساعٍ األوي وِمشس واحذ فمظ فٍ اٌفصً اٌذساعٍ اٌخبٍٔ ِٓ ثُٓ اٌّمشساد االختُبسَخ ٌٍتخصص اٌ

 ٔخ فٍ اٌزذوي اٌتبٌٍ:صٕبػُخ واٌّذو

 ثٌفظً ثٌذسثعٟ َ س ْ ثعُ ثٌّمشس وٛد ثٌّمشس

 2 2 1 إداسح اٌخبِبد  4102هذط 

 2 2 1 إداسح ٌىرغتُبد وعالعً اٌتىسَذ  4137إدس  األوي

 2 2 1 االتزبهبد اٌحذَخخ فٍ إداسح اإلٔتبد فٍ اٌّششوػبد اٌصٕبػُخ    4138إدس 

 2 2 1 اٌّششوػبد اٌصغُشح  التصبدَبد اٌشواثظ ثُٓ 4218لصذ 

 2 2 1 اٌصُبٔخ     إداسح 4241إدس  اٌخبٍٔ

  2 2 1  اٌزذوٌخ  ػٍُّبد 4242إدس 

 

 : ِششوػبد صساػُخ Minorتخصص فشػٍ  -رـ 

ػٕذِج ٠ٕؾض ِضطٍذجس ثٌم١ذ  ثٌزٞ ٠شغخ فٟ دسثعضٗػٟ شفثٌضخظض ثٌغؾً فٟ ٠ٍطجٌخ أْ ٌ ٠قك

عجػز ِؼضّذر فٟ ثٌضخظض  33ِٕٙج  عجػز ِؼضّذر 97ػٓ  ٟٚ٘ ِج ال ٠مً ثٌشثدغفٟ ثٌّغضٛٞ 

  ثٌشة١غٟ



 

 ؽجِؼز ثٌضلجص٠ك

 و١ٍز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌض١ّٕز

 لغُ ثٌؼٍَٛ ثإلدثس٠ز

 عبػخ ِؼتّذح( 33ٌّغتىي اٌشاثغ )ا

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

كود 

 المقرر
 م ت ن اسم المقرر 

كود 

المقر

 ر
 م ت ن اسم المقرر 

 3 2 2 ُخ  اٌششوبد اٌؼبئٍُختىٕىٌىرُب إداسح وتّٕ   4229إدس 3 2 2 اٌّحبعجخ االٌىتشؤُخ 4118حغت

 3 2 2 إداسح ِششوػبد اٌصٕبػبد اٌغزائُخ   4204ِشه 2 - 2 إداسح اٌّىاسد اٌجششَخ 4122إدس 

 3 2 2 إداسح ِششوػبد اعتصالس األساضٍ  4205ِشه  2 2 1 إداسح ِششوػبد اإلٔتبد اٌحُىأٍ  4102ِشه 

 3 2 2 أعبٌُت وُّخ   4205وٍّ  3 2 2 اٌتُّٕخ واٌتخطُظ االلتصبدٌ  4108لصذ  

 3 2 2 ثحىث اٌتغىَك واإلػالْ  4230إدس 2 2 1 إداسح ِششوػبد ٔحً اٌؼغً  4103ِشه

 2 2 1 اختُبسٌ ِششوػبد صساػُخ صغُشح**  3 2 2 اختُبسٌ ِششوػبد صساػُخ صغُشح* 

 1 2 - ِششوع ُِذأٍ فٍ ِششوػبد صساػُخ 4234إدس  3 2 2 اختُبسٌ ِششوػبد صساػُخ صغُشح* 

 18 14 11 اٌزٍّــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 18 12 12 اٌزٍّـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 

واحذ فمظ فٍ اٌفصً اٌذساعٍ اٌخبٍٔ ِٓ ثُٓ اٌّمشساد االختُبسَخ ٌٍتخصص اٌفشػٍ ِششوػبد  َٓ فٍ اٌفصً اٌذساعٍ األوي وِمشس*، ** َختبس اٌطبٌت ِمشس

 ٌّذؤخ فٍ اٌزذوي اٌتبٌٍ:صساػُخ وا

 اٌفصً اٌذساعٍ َ د ْ اعُ اٌّمشس وىد  اٌّمشس

 3 2 2 إدثسر ِضثسع إٔضجػ ِقجط١ً ثٌقمً ثٌضظذ٠ش٠ز  4101 صسع 

 األوي
 3 2 2 إدثسر ِضثسع ثٌغشٚر ثٌذثؽٕز  4102 صسع

 3 2 2 إدثسر ِضثسع إٔضجػ ثٌفجوٙز ٌٍضظذ٠ش  4103 صسع 

 3 2 2 ٌّشجصً إدثسر ِششٚػجس ث 4104 صسع

 2 2 1 إدثسر ِؼجًِ صظ١ٕغ ِٕضؾجس ثألٌذجْ  4205 صسع

 اٌخبٍٔ
 2 2 1 إدثسر ِششٚػجس ثٌضسثػز ثٌّق١ّز  4206 صسع

 2 2 1 إدثسر ِششٚػجس ثٌغشٚر ثٌغّى١ز  4207 صسع

  2 2 1 إدثسر ِششٚػجس إٔضجػ ٚصظذ٠ش ص٘ٛس ثٌض٠ٕز  4208 صسع

 

 سثؽغ صٛط١ف ثٌّمشسثسِحتىَبد اٌّمشساد  :   -(10
 

 ِتطٍجبد االٌتحبق ثبٌجشٔبِذ )وّب ثبٌالئحخ اٌذاخٍُخ ٌٍىٍُخ(:  -(11
 

    َمجً ثجشاِذ شؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ اٌحبصٍُٓ ػٍٍ اٌشهبداد اٌتبٌُخ: )أ(

س ٚثٌخّظ عٕٛثس، ثٌغج٠ٛٔز ثٌؼجِز )دمغ١ّٙج ثٌؼٍّٟ ٚثألددٟ(، ٚددٍَٛ ثٌّذثسط ثٌف١ٕز ثٌضؾجس٠ز ٔظجَ ثٌغالط عٕٛث -1

 (.شؼذز ثٌؼٍَٛ ثٌّج١ٌز ٚثإلدثس٠ز –دطجدغ صٕغ١ك ِغضمً )و١ٍز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌض١ّٕز ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ِىضخ ثٌضٕغ١ك 

 ددٍَٛ ثٌّذثسط ثٌغج٠ٛٔز ثٌضؾجس٠ز ِذجسن وٛي. -2

 ددٍَٛ ثٌّؼج٘ذ ثٌف١ٕز ثٌضؾجس٠ز دضمذ٠ش ال ٠مً ػٓ ؽ١ذ. -3

 ػٍٝ دىجٌٛس٠ٛط ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج فٟ ثٌقظٛي ٠ٚشغذْٛ ٠ؼجدٌٙج، ِج أٚ ِؼ١زؽج دسؽجس ػٍٝ ثٌقجط١ٍٓ لذٛي ثٌخش٠ؾ١ٓ( ة) 

ثٌطالح ثٌّق١ٌٛٓ ِٓ دشثِؼ ثٌضؼ١ٍُ ثألخشٜ دؾجِؼز ثٌضلجص٠ك أٚ  ثٌضٟ صمذِٙج ثٌى١ٍز، ٚوزث أفذ ثٌضخظظجس فٟ

 : ثٌضج١ٌز ٠ىْٛ دجٌششٚؽثٌؾجِؼجس ثألخشٜ 

ثخضذجسٞ ثٌّؼجدٌز  ف١ٙج دّج ثٌالةقز )ثٌفمشثس: أ، ح، ؽـ(، ٙزٌٖ ؽذمج دجٌى١ٍز ٌٍمذٛي ثالٌضضثَ دضطذ١ك ثٌفمشثس ثٌغجدمز -1

 .٠ؼمذث دجٌى١ٍز ثٌز٠ٓ ٚثٌمذسثس ٚثالعضؼذثدثس

٠ضقذد ثٌّغضٛٞ ثٌزٞ ٠م١ذْٚ دٗ ٚفك ٌّج أٔؾضٖٚ ِٓ "عجػجس ِؼضّذر" فٟ ِمشسثس ِٕجظشر صمذِٙج ثٌى١ٍز  -2

 ه ػٍٟ ِضطٍذجس ثٌضخظض.وّمشسثس إؽذجس٠ز عٛثء أوجٔش ِضطٍذجس ؽجِؼز أٚ و١ٍز، ٚال ٠غشٞ رٌ

 ػ١ٍُٙ ثٌضٟ ٠ّىٓ إػفجةُٙ ِٓ دسثعضٙج ٚثالِضقجْ ف١ٙج، ٚصٍه ثٌضٟ ٠ؾخ ثٌّمشسثس ٌضقذ٠ذ ػ١ٍّز ِمجطز ػًّ -3

 .دسؽز ثٌذىجٌٛس٠ٛط فٟ ثٌضخظض ثٌزٞ صمذِٗ ثٌى١ٍز ػٍٝ دسثعضٙج، فؼال  ػٓ ثعض١فجء وجفز ِضطٍذجس ثٌقظٛي

ِز ٌمذٛي ٔظشثةُٙ ثٌّظش١٠ٓ ٚٚفك ثٌمٛثػذ ثٌضٟ ٠ؼؼٙج ثٌّؾٍظ ثألػٍٝ ٠مذً ثٌطالح ثٌٛثفذ٠ٓ دٕفظ ثٌششٚؽ ثٌؼج (د)

 ٌٍؾجِؼجس.



 

 ؽجِؼز ثٌضلجص٠ك

 و١ٍز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌض١ّٕز

 لغُ ثٌؼٍَٛ ثإلدثس٠ز

 ٔظبَ اٌذساعخ:

٠مَٛ ثٌٕظجَ ثٌذسثعٟ فٟ ؽ١ّغ ثٌذشثِؼ ثٌضٟ صمذِٙج و١ٍز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌض١ّٕز دؾجِؼز ثٌضلجص٠ك ٚفمج  ٌٙزٖ ثٌالةقز  -1

 ثٌذسثعٟ. فٟ إؽجس ثٌفظً Credit Hours System ػٍٟ ٔظجَ ثٌغجػجس ثٌّؼضّذر

أعذٛع ٠ؼمخ وً ِّٕٙج  ٠15مغُ ثٌّغضٛٞ ثٌذسثعٟ )ثٌغٕز ثٌذسثع١ز( إٌٟ فظ١ٍٓ دسثع١١ٓ سة١غ١ٓ ِذر وً ِّٕٙج  -2

 ثالِضقجْ ثٌٕٙجةٟ، ٠ٚفظً د١ٓ ثٌفظ١ٍٓ ثٌذسثع١١ٓ ثٌشة١غ١١ٓ ػطٍز ٔظف ثٌؼجَ.

أعجد١غ دّج  8ف ِذصٗ ٠ؾٛص ٌّؾٍظ ثٌى١ٍز فٟ فجالس ِقذدر أْ ٠ٛثفك ػٍٟ فضـ فظً دسثعٟ ط١فٟ )عجٌظ( ِىغ -3

ف١ٙج فضشر ثالِضقجْ، ػٍٟ أْ ٠ضُ ِؼجػفز عجػجس ثٌضذس٠ظ ثألعذٛػ١ز ثٌّخظظز ٌىً ِمشس ٠ذسط فٟ ثٌفظً 

عجػجس ِؼضّذر. ٚثٌقجالس ثٌضٟ ٠غّـ  9ثٌذسثعٟ ثٌظ١فٟ. ٚال ٠غّـ ٌٍطجٌخ دجٌضغؾ١ً فٟ ٘زث ثٌفظً ألوغش ِٓ 

 عٟ ثٌظ١فٟ ٟ٘:ٌٍطجٌخ ف١ٙج دجٌضغؾ١ً ثالخض١جسٞ فٟ ثٌفظً ثٌذسث

 ػذَ ثعض١فجةٗ ثٌقذ ثأللظٝ ٌٍؼخء ثٌذسثعٟ فٟ أٞ ِٓ ثٌفظ١ٍٓ ثألعجع١١ٓ. - أ

 سغذضٗ فٟ إػجدر دسثعز ِمشسثس عذك ٌٗ دسثعضٙج ٚسعخ ف١ٙج. - ح

 .CGPAسغذضٗ فٟ سفغ صمذ٠شثس ِمشسثس عذك ٌٗ دسثعضٙج ٌضقغ١ٓ ثٌّضٛعؾ ثٌؼجَ ٌٍٕمجؽ  - س

 ثٌطجٌخ ٌالٔضمجي إٌٟ ثٌّغضٛٞ ثألػٍٝ.إرث صشصخ ػٍٟ ٘زث ثٌضغؾ١ً إِىج١ٔز صغ١١ش فجٌز  - ط

 ثعضىّجٌٗ ٌّضطٍذجس ثٌضخشػ. - ػ

ثٌغجػز ثٌّؼضّذر ٟ٘ ٚفذر ل١جط دسثع١ز ٌضقذ٠ذ ٚصْ وً ِمشس ٟٚ٘ صغجٚٞ ِقجػشر ٔظش٠ز ِذصٙج عجػز ٚثفذر  -4

فٟ ثألعذٛع، أٚ دسط فٟ طٛسر: صطذ١مجس ٚصّش٠ٕجس ٔظش٠ز أٚ ِٕجلشجس ٚفٛثس أٚ صذس٠ذجس ِؼ١ٍّز ِذصٙج 

 فٟ ثألعذٛع، أٚ فضشر صذس٠ذجس ١ِذث١ٔز ِذصٙج أسدغ عجػجس فٟ ثألعذٛع ؽٛي ثٌفظً ثٌذسثعٟ.عجػضجْ 

عجػز ِؼضّذر  139ثألخشٜ  ٠ؾضجص ثٌطجٌخ خالي فضشر ثٌذسثعز فٟ أٞ ِٓ دشثِؼ شؼذز ثٌؼٍَٛ ثٌّج١ٌز ٚثإلدثس٠ز -5

 ِمغّز ػٍٟ ِغض٠ٛجس ثٌذسثعز ثألسدغ دق١ظ صغطٟ ثٌّضطٍذجس ثٌضج١ٌز:

 عجػز ِؼضّذر. 19ز: ِضطٍذجس ؽجِؼ 

  :عجػز ِؼضّذر. 14ِضطٍذجس و١ٍز 

  :عجػز ِؼضّذر. 59ِضطٍذجس أعجع١ز 

 عجػز ِؼضّذر.  47: ِضطٍذجس ثٌضخظض 

ثٌّمشسثس ثٌضٟ صذسط ٌّشفٍز ثٌذىجٌٛس٠ٛط وّضطٍذجس ثٌؾجِؼز فٟ دشثِؼ شؼذز ثٌؼٍَٛ ثٌّج١ٌز ٚثإلدثس٠ز  -6

دسثعجس صؾجس٠ز دجٌٍغز  –ثٌٍغز ثإلٔؾ١ٍض٠ز  - وّمشسثس إؽذجس٠ز ٟ٘: ِمذِز فٟ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس

ِذجدا  –ثٌغٍٛن ثٌضٕظ١ّٟ  –ِذجدا ثإلفظجء  –ثٌش٠جػز ثٌذقضز ٌٍضؾجس١٠ٓ  –ِذجدا لجْٔٛ  -ثالٔؾ١ٍض٠ز 

 فمٛق ثإلٔغجْ؛ ٚوّمشسثس ثخض١جس٠ز ٟ٘: ثٌضفى١ش –ِٙجسثس ثالصظجي  –أخالل١جس ثألػّجي  –ثلضظجد 
 ػٍَٛ ع١جع١ز. –فْٕٛ  –صشثط  –شؼش  –ؼجسثس ف –صجس٠خ  -ثالدضىجسٜ ٚثٌّٕطمٟ 

ًٍ ِٓ شؼذضٟ ثٌؼٍَٛ ثٌضسثػ١ز ٚثٌؼٍَٛ ثٌّج١ٌز ٚثإلدثس٠ز ٚفمج   -7 ٠ىْٛ صٛص٠غ ثٌطالح ػٍٟ ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز دى

الخض١جسثس ثٌطالح ١ٌُِٚٛٙ ثٌؼ١ٍّز ٚثعض١فجةُٙ ششٚؽ ِؤٍ٘ز ٌٍضغؾ١ً صؼؼٙج " ثإلدثسر ثألوجد١ّ٠ز" ٠ٚٛثفك 

د١ٓ سغذز ثٌطجٌخ ٚػذَ ثألخالي دجٌضٛثصْ  لذس ثإلِىجْ ١ز، ٚال صغفً ٘زٖ ثٌششٚؽ ثٌضٛف١كػ١ٍٙج ِؾٍظ ثٌىٍ

 فٟ أػذثد ثٌطالح ثٌّم١ذ٠ٓ دذشثِؼ أٞ ِٓ ثٌشؼذض١ٓ.

صىْٛ ثٌذسثعز دجٌّغض٠ٛجس ثألٚي ٚثٌغجٟٔ ِٛفذر دؾ١ّغ دشثِؼ شؼذز ثٌؼٍَٛ ثٌّج١ٌز ٚثإلدثس٠ز، ٚصذذأ ثٌذسثعز  -8

 )أٚ ثٌذ١ٕ١ز Minorsثػضذجسث  ِٓ ثٌّغضٜٛ ثٌغجٌظ، ٚثٌضخظظجس ثٌذل١مز  Majorsثٌضخظظ١ز ثٌشة١غ١ز 

Interdisciplinary )دذءث  ِٓ ثٌّغضٛٞ ثٌشثدغ. 

دجٌٍغز ثٌؼشد١ز، ٠ٚؾٛص أْ صذسط دؼغ ثٌّمشسثس دجٌٍغز ثإلٔؾ١ٍض٠ز دٕغذز ال  زثٌذسثعز فٟ ؽ١ّغ دشثِؼ ثٌشؼذ -9

 ثفمز ِؾٍظ ثٌى١ٍز.٪، دٕجء ػٍٟ ؽٍخ ِؾٍظ ثٌمغُ/ثأللغجَ 20ِٛٚصض٠ذ ػٓ 

صذسط ثٌّمشسثس فٟ طٛسر ِقجػشثس، ٚصذس٠ذجس ِؼ١ٍّز، ٚدسثعجس ١ِذث١ٔز، ٚصطذ١مجس دجعضخذثَ دشثِؼ  -10

 وّذ١ٛصش ِضخظظز، دسثعز فجالس، فٍمجس دسثع١ز، ٚسػ ػًّ، ِششٚػجس، ٚأعج١ٌخ ثٌضؼ١ٍُ ثٌضؼجٟٚٔ.

، Quizzesخضذجسثس ثٌمظ١شر ِٕٙج: ثال ILOsصضذغ ثألعج١ٌخ ثٌقذ٠غز فٟ صم٠ُٛ ثٌطالح ٌؼّجْ صقمك  -11

، ثٌضطذ١مجس ٚثالعٕجدثس ثٌفشد٠ز ٚثٌؾّجػ١ز، ثٌّالفظز ٚثإلششثف، Midterm Examsثالخضذجسثس ثٌفظ١ٍز 

 ثالخضذجسثس ثٌٕظش٠ز، ثالخضذجسثس ثٌؼ١ٍّز، ٚثالخضذجسثس ثٌشف١ٙز. Portfolioٍِف إٔؾجص ثٌطجٌخ 

 اإلسشبد األوبدٍَّ:

ثٌّم١ذ٠ٓ دجٌى١ٍز ػٍٟ ِششذ٠ٓ أوجد١١ّ٠ٓ ِٓ أػؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ ِٚؼج١ُٔٚٙ  ٠مَٛ ِؾٍظ ثٌى١ٍز دضٛص٠غ ثٌطالح -1

دٕجء ػٍٟ صٛط١ز ٌؾٕز شتْٛ ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌطالح، ِغ ِشثػجر ثٌضخظض ثٌؼٍّٟ ٌؼؼٛ ث١ٌٙتز ثألوجد١ّ٠ز ٚخذشثصٗ 

ِغ ثٌطجٌخ ٚثٌذشٔجِؼ ثٌّم١ذ دٗ ثٌطجٌخ ٚثٌضخظض ثٌزٞ ٠شغخ فٟ دسثعضٗ، ٠ّٚىٓ أْ ٠غضّش ثٌّششذ ثألوجد٠ّٟ 

 فضٝ صخشؽٗ. 

 صضٍخض ثٌّٙجَ ثألعجع١ز ٚثٌضضثِجس ثٌّششذ ثألوجد٠ّٟ فٟ: -2

ِٕجلشز ثٌطجٌخ فٟ ١ٌِٛٗ ثٌذسثع١ز ٚإسشجدٖ ٔقٛ ثٌذشثِؼ ٚثٌضخظظجس ثٌضٟ صضفك ١ٌِٚٛٗ، ِٚغجػذصٗ  - أ

ػٍٟ ثخض١جس ثٌّمشسثس ثٌضٟ ٠غؾٍٙج، ٚصقذ٠ذ ثٌؼخء ثٌذسثعٟ ثٌّٕجعخ ٌٗ فٟ وً فظً دسثعٟ ٚفمج 

ٚلذسثصٗ ٚثعضؼذثدثصٗ. ٠ٚؼضذش سأٞ ثٌّششذ ثألوجد٠ّٟ ثعضشجس٠ج  ٚثٌطجٌخ ٘ٛ ثٌّغتٛي ػٓ  ٌظشٚفٗ

 ثٌّمشسثس ثٌضٟ ٠غؾً ف١ٙج دٕجء ػٍٟ سغذضٗ.

ِضجدؼز أدثء ثٌطجٌخ فٟ ثٌّمشسثس ثٌضٟ عؾٍٙج ػٍٟ ِذثس ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ، ٚصغؾ١ً وجفز ثٌذ١جٔجس ثٌالصِز  - ح

 جلز خجطز ِؼذر ٌٙزث ثٌغشع.ػٓ ثٌطجٌخ ٚثٌٕضجةؼ ثٌضٟ فظً ػ١ٍٙج فٟ دط



 

 ؽجِؼز ثٌضلجص٠ك

 و١ٍز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌض١ّٕز

 لغُ ثٌؼٍَٛ ثإلدثس٠ز

ٚػغ ثٌطجٌخ ثٌّضؼغش دسثع١ج  صقش ثٌّالفظز ٌّذر فظً دسثعٟ ٚثفذ، ِغ خفغ ثٌؼخء ثٌذسثعٟ ٌٗ  - س

 إٌٟ ثٌقذ ثألدٔٝ، ٚرٌه دؼذ ِٛثفمز ِؾٍظ ثٌى١ٍز دٕجء ػٍٟ صٛط١ز ٌؾٕز شتْٛ ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌطالح.

 اٌؼتء اٌذساعٍ:

عجػز ِؼضّذر ٌٍفظً  20عجػز ِؼضّذر ٚال ٠ض٠ذ ػٓ  12 ٠مً ػٓ ٠مَٛ ثٌطجٌخ دضغؾ١ً ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ف١ّج ال -1

 ثٌذسثعٟ ثٌشة١غٟ ثٌٛثفذ، ٠ٚؾٛص ٌّؾٍظ ثٌى١ٍز ثٌضؾجٚص ػٓ ٘زٖ ثٌقذٚد ٌذٚثػٟ ثٌضخشػ أٚ ػذَ ثٌفظً.

عجػجس  3فأوغش( أْ ٠ضؾجٚص ثٌقذ ثأللظٝ ٌٍضغؾ١ً دّمذثس  ٠3,4ّىٓ ٌٍطجٌخ ثٌّضفٛق )ثٌزٞ ٌٗ ِؼذي صشثوّٟ  -2

ِغض٠ٛجس( فٟ  4عجػجس ِؼضّذر ؽٛثي فضشر ثٌذسثعز وٍٙج ) 9ثٌفظً ثٌذسثعٟ ثٌٛثفذ ٚدقذ ألظٟ  ِؼضّذر فٟ

ِمشسثس إػجف١ز ثخض١جس٠ز صخظظ١ز أٚ ػجِز ِٓ ثٌخطز ثٌذسثع١ز ٌٍذشٔجِؼ، ػٍٟ أْ ٠ؼجف صمذ٠شٖ ف١ٙج إٌٟ 

 .CGPAِضٛعؾ ٔمجؽ ثٌضمذ٠ش ثٌضشثوّٟ 

 عجػز ِؼضّذر. 12ضغؾ١ً فٟ أوغش ِٓ دجٌ 2,0ألً ِٓ  CGPAال ٠غّـ ٌٍطجٌخ ثٌزٞ فمك  -3

 عجػجس ِؼضّذر. 9ثٌقذ ثأللظٝ ٌٍؼخء ثٌذسثعٟ دجٌفظً ثٌظ١فٟ ٘ٛ  -4

 لىاػذ تغزًُ اٌّمشساد:

٠ضمذَ ثٌطجٌخ لذً دذء وً فظً دسثعٟ دضغؾ١ً ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ٚرٌه دؼذ ثعضشجسر ِششذٖ ثألوجد٠ّٟ  -1

 ٚثعض١فجء ششٚؽ صغؾ١ً وً ِمشس.

 ثٌطالح ٌٍّمشسثس فٟ ثألعذٛع ثألٚي ِٓ دذء ثٌفظً ثٌذسثعٟ. ٠ضُ ثالٔضٙجء ِٓ صغؾ١ً -2

٠ؾٛص ٌٍطجٌخ ثٌزٞ ٌُ ٠ضّىٓ ِٓ ثٌضغؾ١ً ألعذجح لٙش٠ز ٠مذٍٙج ِؾٍظ ثٌى١ٍز أْ ٠غؾً صغؾ١ال  ِضأخشث  خالي  -3

 ثٌفضشر ثإلػجف١ز ٌٍضغؾ١ً ٟٚ٘ ثألعذٛع ثٌغجٟٔ ِٓ دذء ثٌذسثعز دجٌفظً.

 طٍذجس عجدمز إال دؼذ دسثعضٙج ٚثٌٕؾجؿ ف١ٙج.ال ٠ؾٛص ٌٍطجٌخ ثٌضغؾ١ً فٟ ِمشس ٌٗ ِض -4

 ٠قك ٌٍطجٌخ إػجدر ثٌضغؾ١ً فٟ أٞ ِمشس سعخ ف١ٗ ِٓ لذً، ٠ٚؼ١ذ ثٌّمشس دسثعز  ٚثِضقجٔج . -5

 . ٠ٚCGPAقك ٌٍطجٌخ أ٠ؼج  إػجدر صغؾ١ً ِمشس دسعٗ ٚٔؾـ ف١ٗ ِٓ لذً، ٠ٚش٠ذ إػجدصٗ ٌضقغ١ٓ  -6

 تؼذًَ تغزًُ اٌّمشساد واالٔغحبة ِٕهب:

 Dropأٚ ثٌقزف  Addخ دؼذ ِٛثفمز ِششذٖ ثألوجد٠ّٟ أْ ٠ؼذي صغؾ١ً ثٌّمشسثس، عٛثٌء دجإلػجفز ٠ؾٛص ٌٍطجٌ -1

، خالي ثٌغالعز أعجد١غ ثألٌٟٚ ِٓ دذء ثٌذسثعز ٚرٌه دّج ال ٠خً دجٌؼخء ثٌذسثعٟ Replaceأٚ ثالعضذذثي 

 ( ِٓ ٘زٖ ثٌالةقز.11ثٌّٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ ثٌّجدر )

وجد٠ّٟ أْ ٠ٕغقخ ِٓ دسثعز أٞ ِمشس خالي عّج١ٔز أعجد١غ ػٍٟ ثألوغش ِٓ ٠قك ٌٍطجٌخ دؼذ ِٛثفمز ِششذٖ ثأل -2

(" دششؽ أال Wدذء ثٌذسثعز. ٠ُٚغَؾً ٘زث ثٌّمشس فٟ ثٌغؾً ثألوجد٠ّٟ ٌٍطجٌخ دضمذ٠ش "ِٕغقخ دْٚ سعٛح )

ٍّجدر ٠ىْٛ ثٌطجٌخ لذ صؾجٚص ٔغذز ثٌغ١جح ثٌّغّٛؿ دٙج لذً ثالٔغقجح، أٚ أْ رٌه ٠خً دجٌؼخء ثٌذسثعٟ ؽذمج  ٌ

 .CGPA( ِٓ ٘زٖ ثٌالةقز. ٚفٟ ٘زٖ ثٌقجٌز ال ٠ذخً ثالٔغقجح فٟ فغجح ِضٛعؾ ٔمجؽ صمذ٠شٖ ثٌضشثوّٟ 11)

فٟ فجٌز ثٔغقجح ثٌطجٌخ دؼذ ثٌفضشر ثٌّقذدر ٠ؼضذش سثعذج  فٟ ثٌّمشس ٠ٚقظً ػٍٟ صمذ٠ش " ِٕغقخ دشعٛح  -3

WFٖثٌضشثوّٟ. "، ٚفٟ ٘زٖ ثٌقجٌز ٠ذخً ٘زث ثٌضمذ٠ش فٟ فغجح ِضٛعؾ ٔمجؽ صمذ٠ش 

صؼشع فجالس ثالٔغقجح ثالػطشثس٠ز دؼذ ٘زث ث١ٌّؼجد ػٍٟ ٌؾٕز شتْٛ ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌطالح ٌٍٕظش ف١ٙج ٚإلـشثس٘ج  -4

 (.11ِٓ ِؾٍظ ثٌى١ٍز، ػٍٟ أال ٠خً ثالٔغقجح دجٌؼخء ثٌذسثعٟ ٌٍطجٌخ ٚفمج  ٌٍّجدر )

ثٌى١ٍز، ػ١ٍٗ ثٌضمذَ دطٍخ ثٌطجٌخ ثٌزٞ ٠شغخ فٟ ثالٔغقجح ِٓ فظً دسثعٟ، ٌظشٚف ثٌّشع أٚ دؼزس صمذٍٗ  -5

(، ٠ٚمَٛ دئػجدر Wٌشتْٛ ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌطالح، ٠ٚقظً ػٍٟ ِٛثفمز ثٌى١ٍز ػٍٟ ثالٔغقجح )٠ٚقظً ػٍٟ صمذ٠ش 

دسثعز ثٌّمشسثس ثٌضٟ أٔغقخ ِٕٙج فٟ فظً دسثعٟ الفك دسثعز  ٚثِضقجٔج ، ٚال صذخً ٘زٖ ثٌّمشسثس فٟ فغجح 

 .CGPAِضٛعؾ ٔمجؽ صمذ٠شٖ ثٌضشثوّٟ 

 ٘زٖ ثٌقمٛق فٟ صؼذ٠ً صغؾ١ً ثٌّمشسثس ٚثالٔغقجح ِٕٙج ػٍٟ ثٌفظً ثٌظ١فٟ. ال صغشٞ -6

 اٌّىاظجخ: 

٠ؾخ أال صمً ٔغذز فؼٛس ثٌطجٌخ ٌٍّقجػشثس ثٌٕظش٠ز ٚثٌذسٚط ثٌضطذ١م١ز ٚثٌضّش٠ٕجس ثٌؼ١ٍّز ٚفمج  ٌٍٕظجَ  -1

ٌٕغذز ٌّؾٍظ ٪ ِٓ ِؾّٛع عجػجس صذس٠ظ أٞ ِمشس. ٚفٟ فجٌز صؾجٚص ٘زٖ ث75ثٌزٞ ٠مشٖ ِؾٍظ ثٌى١ٍز ػٓ 

ثٌى١ٍز دٕجء ػٍٟ ؽٍخ ِؾجٌظ ثأللغجَ ثٌّخضظز أْ ٠مشس ِٕغ ثٌطجٌخ ِٓ دخٛي ثِضقجْ ٔٙج٠ز ثٌفظً ثٌذسثعٟ، 

 دؼذ أْ ٠ىْٛ أعضجر ثٌّمشس لذ أخطش ثٌمغُ ثٌؼٍّٟ ٚثصخزس إؽشثءثس صٛؽ١ٗ إٔزثس٠ٓ ِضؼجلذ١ٓ ٌٍطجٌخ.

جصٙج ثٌٕٙجة١ز ٌضؾجٚصٖ ٔغذز ثٌغ١جح، ٠ٚقظً ػٍٟ ٠ؼضذش ثٌطجٌخ سثعذج  فٟ ثٌّمشسثس ثٌضٟ فشَ ِٓ دخٛي ثِضقجٔ -2

 .WFصمذ٠ش ِٕغقخ دشعٛح 

ٚإرث وجْ غ١جح ثٌطجٌخ دؼزس صمذٍٗ ٌؾٕز شتْٛ ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌطالح ٠ٚمشٖ ِؾٍظ ثٌى١ٍز، ف١ؼضذش غجةذج  دؼزس ِمذٛي  -3

 . CGPA( ٚال ٠ذخً فٟ فغجح ٠ٚWغؾً فٟ عؾٍٗ ثألوجد٠ّٟ صمذ٠ش ِٕغقخ )

 

 شلٍ فٍ اٌّغتىَبد اٌذساعُخ(:تؼشَف حبٌخ اٌطبٌت )اٌت

دجٌٕغذز ٌٍطالح ثٌّم١ذ٠ٓ دذشثِؼ شؼذز ثٌؼٍَٛ ثٌّج١ٌز ٚثإلدثس٠ز: ٠م١ذ ثٌطجٌخ دجٌّغضٛٞ ثٌغجٟٔ إرث أؽضجص ِج ال ٠مً  -1

عجػز ِؼضّذر، ٠ٕٚضمً إٌٟ ثٌّغضٛٞ  58عجػز ِؼضّذر، ٠ٚم١ذ دجٌّغضٛٞ ثٌغجٌظ إرث ثؽضجص ِج ال ٠مً ػٓ  23ػٓ 

 عجػز. 97ال ٠مً ػٓ  ثٌشثدغ إرث أؽضجص ِج

٠ٚؼضذش رٌه صؼش٠فج  دّٛلغ ثٌطجٌخ ثٌذسثعٟ فضٝ ٠ّىٓ صٕف١ز ثٌضذس٠خ ثٌضطذ١مٟ عٛثء ثٌظ١فٟ أٚ ثٌضؼجٟٚٔ، ٚوزٌه   -2

صطذ١ك ثٌالةقز ثٌضٕف١ز٠ز ٌمجْٔٛ صٕظ١ُ ثٌؾجِؼجس ف١ّج ٠خضض دفظً ثٌطجٌخ ٌضؾجٚص ػذد ِشثس ثٌشعٛح ثٌّغّٛؿ 

 دٙج.

 اٌتذسَت اٌُّذأٍ:



 

 ؽجِؼز ثٌضلجص٠ك

 و١ٍز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌض١ّٕز

 لغُ ثٌؼٍَٛ ثإلدثس٠ز

ثٌطالح ثٌّم١ذ٠ٓ دجٌى١ٍز دأدثء صذس٠ذج  ١ِذث١ٔج  ػٍٟ ِشفٍض١ٓ ِضضج١١ٌٓ: ثألٌٟٚ ٌٍطالح ثٌّٕمٌْٛٛ ِٓ ٠ىٍف ؽ١ّغ  -1

 120عجػجس/٠َٛ =  6× أ٠جَ/أعذٛع  5× أعجد١غ/شٙش  4ثٌّغضٛٞ ثٌغجٟٔ إٌٟ ثٌغجٌظ )صذس٠خ ط١فٟ أٚي = 

عجػز( دجٌى١ٍز ٚفٟ  120ط١فٟ عجْ  عجػز(، ٚثٌغج١ٔز ٌٍطالح ثٌّٕمٌْٛٛ ِٓ ثٌّغضٛٞ ثٌغجٌظ إٌٟ ثٌشثدغ )صذس٠خ

ٌض١ّٕز ثٌّٙجسثس ثٌالصِز ٌٍؼًّ دجإلػجفز إٌٟ  ث١ٌٙتجس ٚثٌششوجس ٚثٌّظجٔغ ٚثٌّضثسع رثس ثٌظٍز دجٌضخظض

 .إصجفز فشص ػًّ ٌٗ/ ٌٙج دؼذ ثٌضخشػ

ػ فٟ ٠غّـ ٌٍطالح ثٌّضخٍف١ٓ ػٓ أٚ ثٌشثعذ١ٓ فٟ ثٌضذس٠خ ث١ٌّذثٟٔ ثٌظ١فٟ أٚ ثٌضؼجٟٚٔ دأدثةّٙج لذً ثٌضخش -2

 ( ٚرٌه ٌضَٚ ثعضىّجي ِضطٍذجس ثٌضخشػ.2( ٚ )1أٚلجس غ١ش ثٌّقذدر فٟ ثٌذٕذ٠ٓ )

صضٌٟٛ ٚفذر ثٌضذس٠خ ثٌطالدٟ دجٌى١ٍز دجٌضٕغ١ك ِغ ثأللغجَ ثٌؼ١ٍّز ٚفك الةقضٙج ثٌذثخ١ٍز صٕظ١ُ ِٛثػ١ذ ٚأِجوٓ  -3

ِٛثفمز ِؾٍظ ثٌى١ٍز ػٍٟ ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠خ ث١ٌّذثٟٔ عٛثء ثٌظ١فٟ أٚ ثٌضؼجٟٚٔ ٚٔظجَ ثٌّضجدؼز ٚثٌضم١١ُ ٚرٌه دؼذ 

 ثٌضذس٠ذٟ ٌٍطالح فٟ دذث٠ز وً ػجَ دسثعٟ.

٠ىٍف ثٌطالح ثٌّم١ذْٚ فٟ ثٌّغضٛٞ ثٌشثدغ دئػذثد ِششٚع صخشػ دقغٟ أٚ ١ِذثٟٔ فٟ ثٌفظً ثٌذسثعٟ ثٌغجٟٔ،  -4

 ٚال صّٕـ شٙجدر ثٌضخشػ إال ٌٍطالح ثٌز٠ٓ أصّٛث ثٌّششٚع دٕؾجؿ

 

 :بٔبد وتمُُُ اٌطبٌتٌإلِتحاٌمىاػذ إٌّظّخ   -(12
صؼمذ ثخضذجسثس دٚس٠ز ٠مش٘ج ِؾٍظ ثٌى١ٍز دٕجء ػٍٟ ثلضشثؿ ِؾجٌظ ثأللغجَ ثٌّخضظز دٛثلغ ِشر ٚثفذر ػٍٟ ثأللً  -1

 ٌىً ِمشس خالي ثٌفظً ثٌذسثعٟ.

صؾشٞ ثالِضقجٔجس ثٌذٚس٠ز ٌٍّمشس دّؼشفز ثٌمجة١ّٓ دضذس٠غٗ، ٠ٚضٌٛٝ ِٕغك ثٌّمشس صٕظ١ُ ثالِضقجٔجس ثٌذٚس٠ز  -2

 د أٚسثق ثألعتٍز.ٚإػذث

٠ؼمذ ثالِضقجْ ثٌضقش٠شٞ ثٌٕٙجةٟ ٌٍّمشس فٟ ٔٙج٠ز ثٌفظً ثٌذسثعٟ ثٌزٞ ٠ٕضٟٙ ثٌّمشس ف١ٗ ٚفٟ ثٌضِجْ ٚثٌّىجْ  -3

 ثٌزٞ صؼٍٓ ػٕٗ ثٌى١ٍز فٟ ؽذثٚي صفظ١ٍ١ز.

 ِذر ثالِضقجْ ثٌضقش٠شٞ ثٌٕٙجةٟ ألٞ ِٓ ِمشسثس ثٌذسثعز عجػضجْ. -4

ٛػجس ِشجس٠غ ثٌضخشػ ثٌذقغ١ز ٚث١ٌّذث١ٔز ٚأػؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ صقذد ِؾجٌظ ثأللغجَ ثٌؼ١ٍّز ثٌّخضظز ِٛػ -5

ثٌّششف١ٓ ػٍٟ صٕف١ز٘ج ٚإػذثد٘ج دجالشضشثن ِغ ثٌطالح، ٚصشىً ٌؾجْ ٌفقض ِٕٚجلشز ٚصم١١ُ ثٌّشجس٠غ ٠مضشفٙج 

 ِؾٍظ ثٌمغُ ثٌؼٍّٟ، ٠ٚظذس دضشى١ٍٙج لشثس ِٓ ِؾٍظ ثٌى١ٍز.

 دسؽز. 100خ فٟ أٞ ِٓ ِمشسثس ثٌذسثعز ٟ٘ ثٌٕٙج٠ز ثٌؼظّٟ ٌّؾّٛع دسؽجس صم١١ُ أدثء ثٌطجٌ -6

ػٕجطش ثٌضم١١ُ ٚٚصٔٙج دجٌذسؽجس فغخ ؽذ١ؼز صذس٠ظ ثٌّمشس فٟ دشثِؼ شؼذز ثٌؼٍَٛ ثٌضسثػ١ز ٠ذ١ٕٙج ثٌؾذٚي   -7

 ثٌضجٌٟ:

 طجُؼخ تذسَظ اٌّمشس
اٌذسرخ 

 اٌؼظٍّ

 ػٕبصش اٌتمُُُ وتىصَغ اٌذسربد ػٍُهب

تىٍُفبد وأػّبي 

 فصٍُخ

اِتحبْ ٔصف 

 اٌفصً

تحبْ تطجُمٍ اِ

 ٔهبئٍ

اِتحبْ تحشَشٌ 

 ٔهبئٍ

 13 - 13 93 133 ٔظشٞ فمؾ

 - 13 13 93 133 صطذ١مٟ فمؾ

 13 13 13 13 133 ٔظشٞ ٚصطذ١مٟ

٪ ِٓ دسؽز ثالِضقجْ ثٌضقش٠شٞ ثٌٕٙجةٟ إرث وجٔش ؽذ١ؼز ٠ٚ30ؼضذش ثٌطجٌخ سثعخ الةق١ج  إرث فظً ػٍٟ ألً ِٓ  -8

 ٍّٟ.ثٌّمشس ٔظشٞ فمؾ أٚ ٔظشٞ ٚصطذ١مٟ/ػ

٪ ِٓ ثٌٕٙج٠ز ثٌؼظّٟ، أٚ ٌُ ٠قؼش ٠50ؼذ ثٌطجٌخ سثعذج  إرث فظً فٟ ِؾّٛع دسؽجس ثٌّمشس ػٍٟ ألً ِٓ   -9

ثالِضقجْ ثٌٕٙجةٟ ٌقشِجٔٗ ِٓ ثٌذخٛي ٌضؾجٚص ٔغذز ثٌغ١جح، أٚ ٌُ ٠قؼش ثالِضقجْ ٌُٚ صمذً ثٌى١ٍز ػزسٖ ِغ 

 ( ِٓ ٘زٖ ثٌالةقز.14ِشثػجر ثٌّجدر )

دسؽز، ٠ٚطذك ػٍٟ ِششٚع ثٌضخشػ ٔفظ  100ضم١١ُ ِششٚػجس ثٌضخشػ ثٌذقغ١ز ٚث١ٌّذث١ٔز ٟ٘ ثٌٕٙج٠ز ثٌؼظّٟ ٌ -10

 ثٌمٛثػذ ثٌضٟ صطذك ػٍٟ ثٌّمشسثس ثالخشٞ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ٘زٖ ثٌالةقز.

دسؽز، ٚصذخً ثٌذسؽز ثٌقجطً ػ١ٍٙج ثٌطجٌخ فٟ  100ٌٕٙج٠ز ثٌؼظّٟ ٌضم١١ُ ثٌضذس٠خ ث١ٌّذثٟٔ ثٌضؼجٟٚٔ ٟ٘   -11

 ٌٗ. GPA  ٚCGPAفغجح 

 :تمُُُ أداء اٌطبٌت فٍ اٌّمشساد -(13
 ٠م١ُ أدثء ثٌطجٌخ فٟ ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ؽذمج  ٌٕظجَ ثٌغجػجس ثٌّؼضّذر دأفذ ثٌضمذ٠شثس ثٌّضىجفتز ثٌضج١ٌز: -1

 ثبٌٕغجخ اٌّئىَخ 

Percentage (%) 

 عبػخ ِؼتّذح ثبٌٕمبط/

 Points 

 ثبٌحشوف

Letters 

 اٌتمذَش

Grade 

 +A 4,00 – 3,80 100إٌٟ  95ِٓ 

 A 3,79 – 3,60 95إٌٟ ألً ِٓ  90ِٓ  ِّضجص

 -A 3,59 – 3,40 90إٌٟ ألً ِٓ  85ِٓ 

 ؽ١ذ ؽذث   +B 3,39 – 3,20 85إٌٟ ألً ِٓ  80ِٓ 



 

 ؽجِؼز ثٌضلجص٠ك

 و١ٍز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌض١ّٕز

 لغُ ثٌؼٍَٛ ثإلدثس٠ز

 B 3,19 – 3,00 80إٌٟ ألً ِٓ  75ِٓ 

 +C 2,99 – 2,80 75إٌٟ ألً ِٓ  70ِٓ 
 ؽ١ذ

 C 2,79 – 2,60 70إٌٟ ألً ِٓ  65ِٓ 

 +D 2,59 – 2,40 65إٌٟ ألً ِٓ  60ِٓ 

 D 2,39 – 2,20 60إٌٟ ألً ِٓ  55ِٓ  ِمذٛي

 -D 2,19 – 2,00 55إٌٟ ألً ِٓ  50ِٓ 

 سثعخ F 0,00 50ألً ِٓ 

 :وّج ٠ٍٟ( فٟ فغجح صمذ٠ش ثٌطجٌخ دٕظجَ ثٌٕمجؽ 1صغضخذَ ثٌٕغخ ثٌّٛػقز فٟ ثٌذٕذ ) -2

٘ٛ ِضٛعؾ ِج ٠قظً ػ١ٍٗ : Semester Grade Point Averageٚ (SGPA)ِضٛعؾ ٔمجؽ ثٌضمذ٠ش ثٌفظٍٟ  -أ

 ثٌطجٌخ ِٓ ٔمجؽ فٟ ثٌفظً ثٌذسثعٟ ثٌٛثفذ.

٘ٛ ِضٛعؾ ِج ٠قظً : Cumulative Grade Point Average (CGPA)ِضٛعؾ ٔمجؽ ثٌضمذ٠ش ثٌضشثوّٟ  -ح

ٌٍطجٌخ ػٕذ  CGPA؛ ٚإرث فغخ ػ١ٍٗ ثٌطجٌخ ِٓ ٔمجؽ فٟ وً ِج دسط ِٓ ِمشسثس فٟ وً ثٌفظٛي ثٌذسثع١ز

 صخشؽٗ ف١غّٟ ثٌضمذ٠ش ثٌؼجَ ٌٍضخشػ 

٠ذ١ٓ فٟ شٙجدر صخشػ ثٌطجٌخ دسؽجصٗ ثٌضٟ فظً ػ١ٍٙج ِؼذشث  ػٕٙج فٟ طٛسر: ِؾّٛع صشثوّٟ، ٔغذز ِت٠ٛز )٪(،  -3

 إٌٟ ؽجٔخ صمذ٠ش ثٌضخشػ ثٌؼجَ. Letters، فشٚف CGPAِضٛعؾ ٔمجؽ ثٌضمذ٠ش ثٌضشثوّٟ 

فأوغش ػٕذ ثٌضخشػ، دششؽ أال ٠ىْٛ لذ سعخ  ٠3,4قظً ػٍٟ ِؼذي صشثوّٟ ػجَ  صّٕـ ِشصذز ثٌششف ٌٍطجٌخ ثٌزٞ -4

فٟ أٞ ِمشس دسثعٟ خالي صغؾ١ٍٗ فٟ ثٌى١ٍز )أٚ فٟ ثٌى١ٍز ثٌّقٛي ِٕٙج(، ٠ٚغضغٕٟ ِٓ رٌه ثٌّمشسثس  ثٌضٟ  دذْٚ 

  .عجػجس ِؼضّذر

ٍْ ٠قذدٖ ِؾٍظ ث -5 ٌى١ٍز ٠ٕزس ثإلٔزثس ثألٚي، ٚإرث صىشس إرث فظً ثٌطجٌخ فٟ أٞ فظً دسثعٟ ػٍٟ صمذ٠ش صشثوّٟ ِضذ

٘زث ثٌّؼذي ثٌّضذٟٔ ٌٍطجٌخ ٠ٕزس ثإلٔزثس ثٌغجٟٔ ٠ٚؼضذش ثٌطجٌخ ِشثلخ أوجد١ّ٠ج  ٚال ٠غّـ ٌٗ دجٌضغؾ١ً إال فٟ ثٌقذ 

 عجػز ِؼضّذر(. 12ثألدٔٝ ٌٍؼخء ثٌذسثعٟ )

ٟ ِؼذٌٗ ثٌضشثوّٟ ٌٚىٓ صغؾً إرث صىشس سعٛح ثٌطجٌخ فٟ ِمشس ِج، ٠ىضفٟ دجفضغجح ثٌشعٛح ِشر ٚثفذر فمؾ ف -6

 ػذد ثٌّشثس ثٌضٟ أدٞ ف١ٙج ثِضقجْ ٘زث ثٌّمشس فٟ عؾٍٗ ثألوجد٠ّٟ ٚصقغخ ٌٗ آخش دسؽز ٔؾجؿ فظً ػ١ٍٙج.

ثٌّمشسثس ثٌضٟ ٠ُطٍخ ف١ٙج ثٌٕؾجؿ فمؾ ٚصذسط دذْٚ ثفضغجح ٚفذثس ِغً فمٛق ثإلٔغجْ ٚأخالل١جس ثٌّٕٙز،  -8

ٚ سثعخ(، أِج ثٌضٟ ٠ؾخ أْ ٠ؤد٠ٙج ِغً ثٌضذس٠خ ثٌظ١فٟ دّغض١٠ٛٗ ِٚمشسثس ثٌّٙجسثس ثٌؼجِز ٠شطذ ٌٗ )ٔجؽـ أ

 ٠شطذ ٌٗ صمذ٠ش )أوًّ دٕؾجؿ أٚ ٌُ ٠ىًّ(.

 :ِتطٍجبد اٌتخشد -(14
 :شؼذز ثٌؼٍَٛ ثٌّج١ٌز ٚثإلدثس٠ز ِضطٍذجس ثٌقظٛي ػٍٟ دسؽز ثٌذىجٌٛس٠ٛط فٟ أفذ دشثِؼ 

فٟ أٞ ِٓ  عجػز ِؼضّذر )ػٍٟ ثأللً( 139خشػ ٟٚ٘ثؽض١جص ثٌطجٌخ دٕؾجؿ ػذد ثٌغجػجس ثٌّؼضّذر ثٌالصِز ٌٍض -1

 ثٌّج١ٌز ٚثإلدثس٠ز.دشثِؼ شؼذز ثٌؼٍَٛ 

 .أدثء ثٌضذس٠خ ث١ٌّذثٟٔ ثٌظ١فٟ ٚثٌضذس٠خ ث١ٌّذثٟٔ ثٌضؼجٟٚٔ دٕؾجؿ  -2

 وقذ أدٟٔ. 2,00ٌٍطجٌخ ػٕذ صخشؽٗ ػٓ  ٠CGPAؾخ أال ٠مً ثٌّؼذي ثٌضشثوّٟ ثٌؼجَ  -3

 اٌتخشد:
دغ ػمخ ظٙٛس ٔض١ؾز ثِضقجْ ثٌفظً ثٌذسثعٟ ثٌغجٟٔ )دٚس ١ٔٛ٠ٛ( ٚثػضّجد٘ج ِٓ ٠ضخشػ ؽالح ثٌّغضٛٞ ثٌشث -1

، ٚػذَ ثٌذىجٌٛس٠ٛط ِؾٍظ ثٌؾجِؼز، ٚرٌه دششؽ ثعض١فجةُٙ ٌؾ١ّغ ِضطٍذجس ثٌضخشػ ثٌّزوٛسر فٟ الةقز

 فٟ أٞ ِمشس دسثعٟ ِٓ ِغض٠ٛجس عجدمز. ُصخٍفٙ
ٌٍضغؾ١ً ٚثالِضقجْ فٟ فظً ثٌظ١ف ٠ٚضُ  فٟ فجٌز صخٍف ثٌطجٌخ فٟ ػذد ِٓ ثٌّمشسثس ف١ّىٕٗ ثٌضمذَ -2

 .صخشؽٗ فٟ دٚس عذضّذش ٚرٌه فٟ فجٌز ثؽض١جصٖ ؽ١ّغ ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ثٌضٟ صُ صغؾ١ٍٙج 
فٟ أٞ فظً دسثعٟ، ٚرٌه إرث فمك  ٠غّـ ٌٍطجٌخ ثٌزٞ صّضذ فضشر دسثعضٗ أوغش ِٓ أسدغ عٕٛثس، أْ ٠ضخشػ -3

 .وً ِضطٍذجس ثٌضخشػ

 ٍضقم١ٓ دجٌذشٔجِؼ  :ؽشق ٚلٛثػذ صم١١ُ ثٌّ -(15

اإلِتحبٔبد اٌتحشَشَخ: 1تمُُُ اٌّؼبسف اٌتً إوتغجهب اٌطالة ٌتمُُُ   

اإلختجبساد اٌتطجُمُخ 2تمُُُ  اٌّهبساد اٌّهُٕخ اٌتً إوتغجهب اٌطالة ٌتمُُُ   

  ُ اٌّؼبسف واٌمذساد اٌزهُٕخٌتمُُ  األثحبث اٌؼٍُّخ: 3تمُُُ

اٌتىٍُفبد اٌفصٍُخ: 4تمُُُ   سف واٌّهبساد اٌزهُٕخُ اٌّؼبٌتمُُ 

: اٌتذسَت اٌصُف5ًتمُُُ   ٌتمُُُ اٌّهبساد اٌّهُٕخ واٌتطجُمُخ 

: اٌتذسَت اٌُّذأً 6تمُُُ   ٌتمُُُ اٌّهبساد اٌّهُٕخ واٌتطجُمُخ 

اٌتخصصِششوع تخشد ثحخٍ فٍ ِزبي : 7تمُُُ   ٌتمُُُ اٌّهبساد اٌّؼشفُخ واٌتطجُمُخ  

 

 ؽشق  صم٠ُٛ ثٌذشٔجِؼ -(16

 اٌؼُٕخ اٌىعٍُخ ثبٌتمىَُ اٌمبئُ
 % ِٓ ػذد اٌطٍجخ ػًٍ األلً 50 ِمبثالد -إعتجُبٔبد  طالة اٌفشلخ إٌهبئُخ -1



 

 ؽجِؼز ثٌضلجص٠ك

 و١ٍز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌض١ّٕز

 لغُ ثٌؼٍَٛ ثإلدثس٠ز

 خشَذ 20ال َمً ػٓ  إعتجُبٔبد اٌخشَزىْ -2

 10ال َمً ػٓ  ِمبثالد شخصُخ –إعتجُبٔبد  أصحبة األػّبي -3

 شٔبِذإعُ اٌّمُُ اٌخبسرً ٌٍج تمبسَش ِمُُ خبسرٍ أو ِّتحٓ خبسرٍ -4

   طشق أخشي  -5

 

 ثٌّظشٚفجس ثٌذسثع١ز -(17

 المصروفات) جنيه( الفرقة

 ج تقريبا   055 األولى

 ج تقريبا   055 الثانية

 ج تقريبا   055 الثالثة

 ج تقريبا   055 الرابعة

 

 /   : اٌؼبَ اٌذساعٍاٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِذ :            اٌتىلُغ :             
 


