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 جامعت املنصـــــىضة
 

د ج معددددا ادددد ق اسدددداسل  بدددد سل ا  الج  دددددى   لج معددددا اسلددددد ش    دددد  ؤ  ددددإ هـدددد   2691بدددداؤد اسا اكددددا بي ٍددددا اس دددد   دددد    

، ويعلبدددل الج معدددا اسس  كدددا مدددد  2691وتددد  يعدددداى  اإلاسدددعة بملدددر ج معدددا اإلا  دددى    دددد    2691سسددد ا  96ب سلددد  ىق  كددد  

مح ؿظددا اساك  ٍددا  فددر مامددا و   ىددا اس ددست   ددر مسددلىي وسلج معددا  و  ؿعدد ٌ حٍددا اسأ ددإ  بددعق ج معدد د الج  ى ًددا 

 .  ر مسلىي الج  ى ًا و 

      1002حٍا ت  بحلض ق الج معا سـع سٍ د ؤكبى  اب ت الج مع د اسس بع 

  ي  ؿت ج معا اإلا  ى   ب كلض ؿا ؤكبى  اس ب ت اسع بى ألاوملر حٍا           

 . 1009ج معا      92ر  وسا   بٍا بعا  ى   بمل 21ثل م  ا  هت ؤه        

   1002اب ت الج مع د اسل كع ت  بحلض ق ؿع سٍ د ؤكبى . 

   م  اسىحااد ذاد اس  بع الخ ص ه   تض   99وتض  ج معا اإلا  ى    ا   

ا استة تلا  مام د ج ٍ ه   ر مسلىي الج معا مث  :         - ا  م  اإلاأ أد الحًٍى

 -مجمع الخسماث الطالبُت : -2

عه س   بددده  دددسو    دددر بعددد  ىضددد  مسى دددـى س   بدددا ومسى دددـى س عدددس  بدددإج   ، صدددٍاسٍا ، كددد ال ملي مددد  س  دددإوىلد اسسدددٌ 

س ب لج معهومىلبا  ل ؿٍا وم اإلاىلب د ه   ىض     ي بجل  عر   س ع م عق وؤ ض ء شٍئا اسلاٌ 
ً
 حاىث 

ً
 بخ 

 -: مطلع جقنُت الاجصاالث واملعلىماث -1

ا اسىالو ٍددده وذسدددً مددد  مدددسٌ ًاإلا  دددى   ؤٌو ج معدددا م ددد  تددد  ب  ددد ء م هدددت تل ٍددده وت ددد لد واإلاع ىمددد د وكدددا و  دددت ج معدددا 

 م  اس ظ   اسع سعة س  ع ىمد د   در ادبىا و ال دت بحٍدا ىلدى  شداا اس ظد    ظ  مع ىم د ؿع ٌ 
ً
بل دًى  سٍيىق جتءا

ددددا واسلع ٍ ٍددددا واسبحثٍدددا و بددددب ج ٍدددع و ٍدددد د الج معدددا  امدددد  م دددد بع ٍوتىحٍدددا وم ى ددددا ؤ اء الج معدددا فددددر اس دددئىق ؤلا اً 

س واس دددست فدددر ج ٍدددع اإلا احددد  اسلع ٍ ٍدددا  ضددده تخدددا  اسسددد    ؤ ضددد ء شٍئدددا اسلددداٌ  الحددد   الجددد معر بل  دددا  بٍ  ددد د  ً 

 ب لج معا .

ت ألاوملبُت  -1  -:القٍط

ؿددددااق س  بددددى  ب سددددلىي اسً  ملدددده فددددر ج ٍددددع اإلا دددد لد اسً  ملددددٍه لخامددددا  ددددست  22يعلبددددل حدددد   ً   دددد ة هبعددددل تب ددددؽ مسدددد حله 

س واس اػبعق م  الخ    فر و ؿا وسع ت اسً  ملٍا .الج معا وؤ ض ء شٍئا اسل  اٌ 

ا  وحدا  اسً  ملده اسبا ٍدا  -اسلدأس و  د ة   -م  دع وكديىا   - صد سا و  د ا اسً  ملدٍا  -كدل   اسً   د ة و )وتض  اسلً 

معسدى  ج  دا  -اإلاخدٍ  اسى دـى  -اإلاس د  اإلالعدا   وػد ا  اإلاس د  الخضد اء  -اس  سه اإلاؼ د    -ح    اسسب حا  -

 اساائ (

ض  الح   اس بة اإلاسى ـٍ د الج معٍا واإلا اهت اس بٍا اإلالخ  ه - 9  . ًو

لدددى  ب لخامدددا اسلع ٍ ٍدددا س  دددست  خبدددا مددد  ؤ  سًو ه ددد  يسددد ش  اسعددد م ىق ب لج معدددا فدددر تلددداى  الخدددام د  ضددد ء شٍئدددا اسلددداٌ 

ا واإلا سٍا واسـ ٍه   .و اً 
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 شعاض  ًمثل
ً
 مترابطا

ً
لنباحى أػاغ الخُاة ا بين إلانخاجالهلُت ضمعا

 . العضاعى ط ٍوجطغ الخصنُع والخطى 

خمثل فى :  ٍو

ت املترابطت لثالر ػنابل شامذت من القمح أقسم  الىحسة القٍى

محصىى ظضاعى عطف فى مصط زادل وحسة ظدطفُت جمثل عجلت 

ط وضمع الخصنُع . العدطفُت الىحسة  ًحُط بهصه الخقسم والخطٍى

خىن ضمع   الؼالم .غصن الٍع
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 املقسمـــــت
 

 

قت فى محافظـت السقللُـت وجمخـس  محافظـت زمُـاف فقـس أت ـلث الهلُـت بـالقطاض الـىظاضي دـسماهها لىـى جقع ملُخو العٍط

 مــناوبــسأث السضاػــت بهــا لعخبــ 2794لؼــنت  240ضقــ  
ً
مهــان املعلــس العــاىى العضاعــى باملنصــىضة  97/2794العــام الجــامعى  ضا

 .52/2755الصي بسأث السضاػت به لبخساء من العام السضاس ى 

جـ  لفخخـاك ملُـت الطــب  2750بجمـع جبرعـاث ألالـاىى وفـى عـام  2722وقـس بـسأث فنـطة لت ـاء جامعـت املنصـىضة عـام 

الـسلخا باملنصـىضة زـ  فإنن ـاء جامعـت شـط   47القـطاض الجملـىضي ضقـ  جـ  لدـساض  2790لفطع لجامعت القالطة وفى ألخىبط 

لخصــــبح ػــــازغ جامعــــاث الجملىضٍــــت مــــن حُــــ   2797لؼــــنت  42عــــسلذ الدؼــــمُت لىــــى جامعــــت املنصــــىضة بالقــــانىن ضقــــ  

 
ً
 ملُت. 09الن لة وجض  الجامعت حالُا

 زادـل الخـطمدـطي ألا مع بعض الهلُاث  ةمن حُ  الن لالطابعت وحعخبر ملُت العضاعت 
ً
 مميـدا

ً
 وجدبـىأ مىقـع جاطافُـا

 -:الجامعى وجخعسز الات طت بها مثل

 . الخاص املخعسزه شاث الطابع دسمت املجخمع والىحساث  -2 

ط  ولجطائها البحىر العضاعُت -0  ع الخطٍى ع البحثوم اَض هـا ملُـت العضاعـه بالتـى ح ـرهط و  ت املمىلـه داضجُـتُوامل اَض

 الهلُاث الطائسه من لصا املجاى .حُ  لنها من أحس 

 .بطامج السضاػاث العلُا مثل املاجؼخير والسلخىضاه -7

ق الاعخماز من املؤػؼاث القىمُت والعاملُت . -4  جحسً  اللىائح ولججاه الهلُت لإلعتراف العاملى بها عن طٍط
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 تــــت الهلُـــضؤٍ

 

ازة والخميد فى مافت املجاالث العضاعُت حعلُمُا ين املحلى وإلاقلُمى فى ظل الخنمُت  الٍط وبحثُا ومجخمعُا على املؼخٍى

 .املؼخسامت ملؤػؼاث الخعلُ  العاىى

 

 تــــت الهلُــــضػال

 والسضاػاث البهالىضٍىغ ملطحلتى زضاػُت بطامج بخقسً  جلتدم حنىمُت حعلُمُت مؤػؼت املنصىضة جامعت العضاعت ملُت

جين إلعساز العلُا ين على منافؼين وباحثين دٍط  للمجخمع والخسمى الخنمىي  زوضلا اطاض  فى وإلاقلُمى املحلى املؼخٍى

 

 ألالساف الاػتراجُجُت

 

 .اللسف ألاوى: جطىٍط القسضة املؤػؼُت للهلُت

ع الخعلُ  والخعل   اللسف الثاتى: جطىٍط وحعٍع

ع البح  العلمى والابخهاض  اللسف الثال : جسعُ  وحعٍع

 فى امل اضلت املجخمعُت اللسف الطابع: الخىػع

ع الىضع الخنافس ى للهلُت محلُا ولقلُمُا والخحىى نحى مجخمع املعطفت  اللسف الخامؽ: حعٍع

ت بالهلُت  اللسف الؼازغ: الخنمُت امللنُت املؼخسامت للمىاضز الب ٍط

 اللسف الؼابع: جنمُت املىاضز الصاجُت للهلُت

جين وجنمُت م  لاضاهه اللسف الثامن: زع  الطالب والخٍط
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 لزاضة الهلُت

 

 عمُس الهلُت أ.ز / محمس عبساملجُس ضظ 

 ولُل الهلُت ل ئىن الخعلُ  والطالب أ.ز / دالح الؼُس ػــــعسه

 ولُل الهلُت ل ئىن السضاػاث العلُا والبحىر أ.ز / أًمن محمس الاــــــــــــمطي 

 ولُل الهلُت ل ئىن البِئت واملجخمع أ.ز / محمس على شـــــــــــــــــــــــــــــــــــطا

 مسًط وحسة ضمان الجىزة أ.ز/عازى حؼن عبسالؼالم

 مسًط البرنامج ضانُا ابطالُ  الجماىأ.ز/

ِؼــط للــ  الخصـــىى  حعمــل لزاضة الهلُــت علــى جنظــُ  ألات ــطت السضاػــُت والطالبُــت بال ــهل الــصي ًحقــق ألــساف الطــالب ٍو

اضُت وإلاجعلى أفضل الخسماث الخعلُمُت ..  ماعُـت ب ـهل مـنظ  .. لمـا حؼـعى خوحؼاعسل  على جلقى مافت الخسماث الٍط

لزاضة الهلُــت لىـــى جـــىفير ألازواث واملعــساث التـــى جطـــىض العملُـــت الخعلُمُــت والعمـــل علـــى حــل م ـــامل الطـــالب .. وحؼـــعى لزاضة 

 املؼرهسف .الهلُت لىى الخللس من أن املؼخىي العلمى لطالب الهلُت ٌؼير على النحى 

ى حــل مهانُــاث لــصا املجخمــع وامل ــاضلت فــلمــا جــنظ  لزاضة الهلُــت العالقــاث بــين الهلُــت واملجخمــع .. مــن دــالى زعــ  ل

 . والبرنامج لهلُتاللُهل الخنظُمى لم امله . وفُما ًلى 
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 مقسمت عن البرنامج

جامعـــــت املنصـــــىضة بنظــــــام  –الخعلُمُـــــت بهلُـــــت العضاعـــــت ٌعخبـــــر بطنـــــامج علـــــىم و جننىلىجُـــــا ألاغصًـــــت أحـــــس البـــــرامج  

 عبـاضة عـن بطنـامج الصـناعاث الاصائُـت و بطنـامج ألالبـان و ًقـىم علـى لـصا 
ً
الؼاعاث املعخمسة و قس مـان لـصا الخذصـا ػـابقا

بطنـــامج  –ُـــت البرنـــامج قؼـــما الصـــناعاث الاصائُـــت      و ألالبـــان بالهلُـــت حُـــ  جمـــنح الهلُـــت زضجـــت بهـــالىضٍىغ العلـــىم العضاع

 علىم         و جننىلىجُا ألاغصًت.

ٌعــس قؼــما الصــناعاث الاصائُــت و ألالبــان مــن أقــسم ألاقؼــام العلمُــت التــة جــ  لت ــائها مــع بساًــت ملُــت العضاعــت و  

ؽ و معـاونيه  فـي جمُـع الخذصصـاث الفطعُـت للبرنـامج لمـا أن معامــل  ًضـ  لـصان القؼـمان العسًـس مـن أعضـاء لُئـت الخـسَض

ن القؼمين جحخىي على العسًس من ألاجلعة و املعساث الخسًثت و التة جمنن الساضغ مـن الخطبُـق العملـي لجمُـع مطاحـل لاشً

حفـــ       و جصـــنُع ألاغصًـــت املذخلفـــت و أن ًندؼـــب امللـــاضاث العملُـــت الخطبُقُـــت املؼـــرهسفت ضـــمن مذطجـــاث الـــخعل  املطجـــىة 

 من البرنامج الخعلُما.

 و يهــخ  بطنــامج علــىم و ج 
ً
ىلىجُــا  و مُنطوبٍى

ً
ــا  مــن جىدــُفه لُماٍو

ً
ننىلىجُــا ألاغصًــت بهــل مــا ًخعلــق بالاــصاء بساًــت

س   بعملُاث الخف  املذخلفت مثل الخبًر
ً
 و مطوضا

ً
البؼـترة ....للـ، ث زـ   –الخنثُـ   –الخجفُـ   –الخعلُـب  –الخجمُـس  –حؼُا

ىلُـس جـىزة الاـصاء و نظـ  لزاضة الجـىزة الخسًثـت فـي مجـاى علمُاث الخعبئت و الخالُ  و ًحُط بهل لصه املنظىمت مطاقبـت و ج

 .ISO9000, ISO14000, ISO22000 and HACCPجننىلىجُا ألاغصًت مثل 
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ــاشا و لـــ  و لُـــ    لـــصا مـــن جانـــب و مـــن جانـــب لدـــط فيهـــخ  لـــصا البرنـــامج بعلـــ  حاصًـــت إلاتؼـــان أي مـــاشا و متـــى و ملـ

 ًمــسه بإحخُاجاجــه 
ً
 –مط ــ ى الؼــنط  –الاصائُـت املناػــبت عنـس ال ــخت     و املــطر مثـل: مط ــ ى النبـس ًدنـاوى إلاتؼــان طعامـا

ــــت املذخلفــــت ػــــىاء  –مط ــــ ى الضــــاط  مط ــــ ى النلــــى .... للــــ، و لــــصلو ًقــــىم بالخعامــــل مــــع حاصًــــت الخجمعــــاث و الفئــــاث العمٍط

اضــُين و الــنظ  الاصائُـت ألا  دــطي مثــل نظـ  لنقــاص الــىظن و شلـىض أم لنــار و لــصلو الخىامـل و املطضــعاث و لــصلو حاصًـت الٍط

 شلو من دالى جقُُ  و جذطُط الىجباث الاصائُت املتدنت.

اث فـي زمانُـت فصـىى زضاػـُت بحُــ  أن   لـصا جـ  جصـمُ  لـصا البرنـامج بنظــام الؼـاعاث املعخمـسة مـن أضتعـت مؼــخٍى

ت بالهلُــت سحؼـــعت ع ــط قؼـــ  الثالزــت فصــىى ألاوى ًـــخ  فيهــا زضاػــت مقـــطض واحــس علــى ألاقـــل مــن مـــل قؼــ  مــن ألاقؼـــام العلمُــ

مقــطضاث زضاػــُت مؤللـت للــسدىى فــي بطنــامج علــىم و  7علمـا  و بساًــت مــن الفصــل السضاسـ ة الطابــع ًقــىم الطالــب بإدخُـاض عــسز 

جننىلىجُـــــا حفـــــ  ألاغصًــــــت  –  Fod201جننىلىجُـــــا ألاغصًـــــت و لـــــصه املقـــــطضاث السضاػـــــُت ذـــــي: أػاػـــــُاث الاـــــصاء و الخاصًـــــت س

 . و مـــع بساًـــت املؼـــخىي الثالـــ  Dar202اللـــبن و أغصًـــت إلاتؼـــان س –  Dar201ُع منخجـــاث ألالبـــان سمبـــازص جصـــن –  Fod202س

ين  سالفصــل السضاســ ة الخــامؽ  ًقــىم الطالــب بسضاػــت ػــخت مقــطضاث زضاػــُت مــل فصــل زضاســ ة مــنه  مقــطضٍن زضاػــُين لجبــاٍض

ين زادــــــل قؼــــــما الصــــــناعاث الاصائُــــــت و ألالبــــــان و مقــــــطضٍن  باألقؼــــــام العلمُــــــت ألادــــــطي بالهلُــــــت و مقــــــطضٍن زضاػــــــُين لجبــــــاٍض

زضاػــُين ًذخاضلمــا الطالــب مــن حقُبــت املقــطضاث السضاػــُت الخادــت بهــصا الفصــل السضاســ ة سػــخت مقــطضاث زضاػــُت  و بــنفؽ 

قت في الفصل السضاس ة الؼازغ و ًذفض العسز لىى مقـطض زضاسـ ة واحـس لجبـاضي بلقؼـام الهلُـت ألادـطي دـالى الفصـلين  الطٍط

ن الؼــابع        و الثــامن. و ًنخلــة الفصــل السضاســ ة الثــامن بم ــطوع الخذــطج و الــصي ًقــىم بــه الطالــب بإشــطاف أحــس السضاػــُي

ؽ و ًــؤزي الطالــب دــالى زضاػــخه عــسز  ب مُــساتا أحــسلما بعــس لنرهــاء املؼــخىي الثــاتا و  دــط بعــس  0أعضــاء لُئــت الخــسَض جــسٍض

عملُـــت الخطبُقُـــت و بعـــض امللـــاضاث العامـــت و القابلـــت للنقـــل املؼـــرهسفت مـــن لنرهـــاء املؼـــخىي الثالـــ  بهـــسف للؼـــابه امللـــاضاث ال

 البرنامج.    

 بالبرنامج  البــىى الطــقب

 ببرامج الخذصا دالى الفصل السضاس ى الثاتى للعام ىاعس للخحا  طالب املؼخىي الثاتى وافق مجلؽ الهلُت على ق

 على النحى الخاىى:0202/0202الجامعى 

      الطالب.. ضغبت 2

 للطالب. GPA. املعسى الترالما 0

س عسز الطالب املقبىلين بلي بطنامج عن 7 % من العسز النلي للطالب املؼخجسًن في املؼخىي الثاتى الصًن لل  22. ال ًٍع

 حق إلالخحا  ببرامج الخذصا.

ل بين البرامج من الُىم الخاىى إلعالن ندُجت إلالخحا  بب4 رامج الخذصا ملسة زالزت أًام فقط ب طف . ًخ  فخح باب الخحٍى

" أعلى من الخس ألازتى للبرنامج الصي ًطغب إلالخحا  به على GPAأن ًنىن الطالب قس حصل على معسى جطالمى "

 % من العسز النلى للطالب الصًن لل  حق إلالخحا  ببرامج الخذصا.0أال ًخجاوظ العسز عن 

الث 2  ببرامج الخذصا على مىقع ودفحاث الهلُت على شبنت إلانترنذ.. حعلن قىاعس إلالخحا  والخحٍى

 

 والخعل  لػتراجُجُاث الخعلُ 

 

 
ً
 منطقُا

ً
 على معالجت املعلىماث والخفنير جفنيرا

ً
حؼعى ملُت العضاعت لىى جىفير الىػائل التة جضمن للطالب أن ًنىن قازضا

 بقسضاث الخعل  الصاحا. فُخطلب شلو جنمُت ملاضاث الخفنير املخعسزةث وجىانب الصخصُت مللاث 
ً
 فُصبح مخمخعا

ً
 مؼخقال

  حُ  جطجنع
 
ت الاػتراجُجُاث من مجمىعت على والخعل  الخعلُ    عملُت

 
 الخعلُ    مثل: الخسًث

 
ُت غير   والخعلُ    الخفاعلى اػتراجُج 

  جطىض   اىى باإلضافت الصاحاث والخعل  املباشط
 
ًت   الاػتراجُجُت الخقلُس 

 
 العص  اػخذسام دالى من املباشطث الخعلُ    على املبنُت

  للم نالث. اػتراجُجي على حل والاعخماز الصلنةث

 ملحسزاث معُنت  مثل: نىعُت الطالبث املؼخىيث مذطجاث الخعل  املؼرهسفتث مسي جىافط 
ً
ًخ  ادخُاض إلاػتراجُجُت طبقا

 ألاجلعة املؼاعسةث املحخىي العلما.

ث
 
ُا قترك أضتع اػتراجُج  ى ٍو

 
 : للخعلُ  والخعل  لما ًل
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 الخفاعلي الخعلُ  اػتراجُجُت -2

 

ث واملازة واملحاضط الطالب بين   الخفاعل لػلىبحعخمس لصه الاػتراجُجُت على 
 
نن جطبُق   العلمُت م   دالى من املفلىم لصا ٍو

 . الصلنى والعص  إلالنتروتى والخعلُ    الخعاوتى الخعلُ    منها: وػائل عسة

:
ً
 الخعاوتا الخعلُ  أوال

مل اػتراجُجُت ذى ا ٌع  ة مجمىعاث شهل على الطالب فيه  اتى جفاعل فى داير  عط مخبازى لًج 
 

 عن مؼئىى  أنه فطز فُه  مل ٌ 

ن   وحعل  حعلمه رواك م ترلت ألساف جحقُق   باُه   الادٍط
 
ت  طالب ػخت اىى طالبين   بين   ما الخعاوتى الخعلُ    افطاز مجمىعت عسز ٍو

فاعلىن 
 
ا فى ًخ ه  م  عاونىن  بُن 

 
خ  الخعاوتى. الخعل  مجمىعت افطاز جفاعل دالى من الخعل  لخحقُق   البعض مؼاعسة بعضل  فى ٍو

 املقاالث املذخصطة ومقطض البح  
ً
ن ث وفي العمليث وفي الخهلُفاثث ودادت منن لػخذساملا في الخطبُقاث سالخماٍض ٍو

 واملقاى.

:  الخعلُ 
ً
 الالنتروتا زانُا

ت
 
  جسع  وػُل

 
ث العملُت

 
ُت   والخفاعل إلابساع طىض  لىى الخلقين   طىض  من وجحىللا الخعلُم 

 
از لىى وههسف امللاضاثثوجنمُت ت لًج   بِئ 

 
 
  جفاعلُت

 
اث غنُت

 
 للخعلُ    ألاشهاى مل ججمع بالخطبُق

 
  والخعل ث إلالنترونُت

 
اث على حعخمس حُ 

 
  الخاػباث جطبُق

 
 إلالنترونُت

اث وجض  واملعاضفث امللاضاث نقل فى والىػائط املخعسزة إلاجصاى وشبهاث
 
ب   عبر جطبُق ؽ   وغطف الٍى ثالخسَض

 
  إلافتراضُت

 
 حُ 

 
 
  وألاشططت عبر إلانترنذ زضوغ محخىي  جقسً    ًخ

 
ث الؼمعُت ًى  نن الطالب والفُس  م   أي في الخعلُ    مصازض لىى الىدىى  من ٍو

 .مهان وأي وقذ

 

 

 الالنتروتا لىى: ًقؼ  الخعلُ   

  خطُع   :بعس عن الخعل لا املىاز على الطالب الخصىى  ٌؼ  س   التة ًٍط
 
ُت نة لصا بعسث عن الخعلُم   على القائمين   أن ٌع 

طدىن  املىاقع جصمُ     ًح 
 
ُت   املىاز املىاقع لصه جخضمن أن على الخعلُم 

 
ُت ؼ    الخسَض

 
ُت ب    املمننتث والخسٍض

 
 مع لمهانُت

لا لا حاُير  ط  الب بما وجطٍى ت املخاير اث ًى 
 
ي. باملجاى املحُط

ً
 املعطف

  خطُع   :املفخىك الخعل   املىاقع زدىى  الطالب ٌؼ 
 
ُت  شاث أو الخعلُم 

 
ُت ب    باملناهج الصلت الخسٍض

 
ُت خاضمنها الخعلُم 

 
ذ  ٍو

علمه ما
 
اء. وقخما ًخ

 
 ٌ 

  ى الخعل
ً
نن ملجمىعت :الجماع   املىاز اػخذسام من الطالب ًم 

 
ُت  عضى لُئت لشطاف جحذ معا املخاحت الخعلُم 

. ؽ   الخسَض

: العص 
ً
 الصلنة زالثا

ت وذى
 
ق ت طٍط

 
ًتث   املحاضطة لخطىٍط   حسًث  في املخعلمين   الهامنت عنس الطاقاث وجطلق إلابساعي الخفنير   حصجع على فلة الخقلُس 

  من جى
 
ت مح وألامانث الخٍط   وألافهاضث  ضاء مل بظلىض  ٌؼ 

 
ىن  حُ 

 
ىث املىق  فى الخفاعل قمت في الطالب ًن   الخعلُم 

ىم
 
ىم امل هلت بعطر املحاضط ًق

 
ق ىم شلو وتعس امل هلتث بحل املخعلقت ومقترحاهه  أفهاضل  بعطر الطالب ٍو

 
 املسضغ ًق

خمس منهاث ألاتؼب جحسًس   ز  الطالب ومناق رها مع املقترحاث لصه بخجمُع   ع    لطال  على إلاػلىب لصا َو
 
ت ث حٍط  ولضجاء الخفنير 

ن   أفهاض على البناء وجىاظ ألافهاض من قسض ألبر جىلُس   على الخقُ   والترليد    .ألادٍط

 

 الصاحا الخعل  اػتراجُجُت -0

 

م على الصاحا الخعل  اػتراجُجُت حعخمس
 
  املعاضف بخحصُل   الطالب قُا

ً
  قسضاجه على وامللاضاث معخمسا

 
 من الخحصُل   في الصاجُت

ؽث الخعلُ    مصازض قق مما املذخلفتث بسفع ومخابعت من عضى لُئت الخسَض   ًح 
 
 مىادلت علىوالقسضة  شخصُت الطالب جنمُت

لله مما بنفؼهث الخعلُ   
 
سر الصي والخطىض  الخقسم ملخابعت ًؤ منن جذصصهث مجاى في ًح  دالى  من إلاػلىب لصا جطبُق   ٍو

ن واملقاالث املذخصطةث مازة البح  واملقاىث اث والخماٍض
 
  مقطضاث العسًس من في والخطبُق

 
ُت  .املذخلفت البرامج الخعلم 

بة الخعل  اػتراجُجُت -7  الخجٍط
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ة الخعل  اػتراجُجُت حؼخذسم ب  ت  في الخجٍط   البرامج في املقطضاث العملُت سػىاًء مانذ منفطزة أو منملت ملازة نظٍط
 
ُت  الخعلُم 

م الطالب من املذخلفت
 
  ججاضب بعمل دالى قُا

 
  املقطضاث بعض في املندؼبت املعاضف لخطبُق   معملُت

 
زي اىى بما السضاػُت

 
 ًؤ

 
 
ضاث عمل لىى باإلضافت الطالب لسي املفالُ    جطػُر

 
ا   ٍظ

 
انُت وال طماث واملؤػؼاث الخسمُت والبِئاث النباجُت  للمصاتع مُس 

ب   والجبلُت الطبُعُت املذخلفتث  ا الخسٍض اتا وأًض    الصي املُس 
 
  الفترة دالى ًخ

 
ُت

 
 مطحلت من عامين مذخلفين في الصُف

غ  .البهالىضٍى 

 

 

 املباشط غير الخعلُ  اػتراجُجُت -4

 

م دالى من املباشط غير   الخعلُ    اػتراجُجُت حؼخذسم
 
  من مجمىعت بحل الطالب قُا

 
ُت

 
ن  الخطبُق  ًخ  التة املعاضف على الخماٍض

لا ؼ    باملقطضاث جسَض
 
ىم السضاػُت

 
ق ت عضى ٍو ؽ   لُئ  ت أو الخسَض  حل في لل  املؼاعسة وجقسً    الطالب بمخابعت املعاونت عضى اللُئ 

عظ  مما امل نالثث جلو ه في جىاجلل  التة امل نالث حل الطالب على قسضة ٌع 
 
  الخُا

 
 .العملُت

 

 الهجين الخعلُ  اػتراجُجُت -2

 

ولصه الاػتراجُجُت مؼخحسزه فى ظل مىاجلت جساعُاث اند اض جائحت لىضونا وذى حعنى الجمع بين جنفُص الخعلُ  املباشط 

 سوجلا لىجه  والخعلُ  عن بعس

 

في ضىء القطاضاث الصازضة من مجلـؽ الـىظضاء ب ـلن لجـطاءاث جنظـُ  زوالب العمـل زادـل املن ـسث واملؤػؼـاث الخنىمُـت 

ت بمـا ٌؼـال  فـي دفـض النثافـت وجحقُــق مؼـخىي جُـس مـن الخباعـس الاجخمـاعي وال ٌعُـق حؼـن ػــير  ومنهـا الجامعـاث املصـٍط

ـــت ل خفـــاص علـــى ػـــالمت و ـــخت مافـــت العمـــل وجقـــسً  مافـــت الخـــسماث باملؼـــخىي املط ـــ ة مـــع اجذـــ اش مافـــت إلاجـــطاءاث الاحتراٍظ

ؽ ومعــــاونيه  ومــــىظفين وعمــــاى وطــــالب ومــــن واقــــع دطــــت إلاجــــطاءاث  ألافــــطاز املتــــرززًن علــــى الهلُــــت مــــن أعضــــاء لُئــــت جــــسَض

ت للعـــــام الجـــــامعي  ـــــت والىقائُـــــت بالجامعـــــاث املصـــــٍط ر  واملعخمـــــسة مـــــن املجلـــــؽ ألاعلـــــى ل جامعـــــاث 0202/0202الاحتراٍظ بخـــــاٍض

ــا 0202م ودطـــــــت الجامعـــــــت للخعـــــــاٌو مــــــــع جـــــــساعُاث فيـــــــروغ لطونـــــــا بقطــــــــاع الخعلـــــــُ  27/7/0202 والخطـــــــت الخنفُصًـــــــت للــــــ

ر  م وزلُـــل لجــطاءاث الخعـــاٌو مــع فيــروغ لىضونـــا بجامعــت املنصـــىضة ث 27/2/0202واملعخمــسجين مــن مجلـــؽ الجامعــت بخــاٍض

ذــــــه وحتـــــى نهاًــــــت العـــــام الجــــــامعي جـــــ  وضـــــع لــــــصه الخطـــــت الخفصــــــُلُت ال ـــــاضحت لهافــــــت إلاجـــــطاءاث ا ملخبعـــــت اعخبــــــاضا مـــــن جاٍض

0202/0202 

 

 الخطت الخفصُلُت لخحقُق ألالساف العامت وإلاجطائُت

ــــت الالظمــــت  جــــ  مطاعــــاة مــــا وضز مــــن ألــــساف عامــــت ولجطائُــــت بذطــــت الجامعــــت والتــــة حؼــــرهسف لجبــــاع مافــــت إلاجــــطاءاث الاحتراٍظ

 الخالُت:بصىضة زقُقت وحاػمت من دالى إلاجطاءاث 

 :ع نظام الخطلير والخعقُ  والخعامل مع حاالث الاشدباه في إلادابت    لجطاءاث حعٍع

  بىابــاث حعقــُ  مــن قبــل الجامعــت الػــخذساملا فــي حعقــُ  املتــرززًن علــى مبــاتا الهلُــت الؼــخت  5جــ  جطلُــب عــسز

ت.  باإلضافت لىى النىاش  الخطاٍض

   ُالخــىائط وألاضضــُاث ومافــت ألاػــطح ألادــطي ولمُــاث مافُــت جــ  جــىفير لمُــاث مافُــت مــن محلــىى الهلــىض لخعقــ

 % لخعقُ  ألاًسي مجمىعت دباناث سدابىن ػائل لاؼُل ألاًسي بسوضاث املُاه .92من النحىى إلاًثُلي 

  لمــا جــ  وضــع مجمىعــت لجــطاءاث لخاطُــت مافــت الاحخمــاالث املخىقعــت دــالى الخعامــل فــي لطــاض الــطوجين الُــىما أو

 الامخحاناث مالخاىي: دالى فترة اتعقاز

 : دالى الطوجين الُىما
ً
 أوال
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  ئِؼُت للمباتا الؼخت بالهلُت فـي اججـاه لجبـاضي للـسدىى منفصـل عـن بىابـاث ج  جطلُب البىاباث على املسادل الط

 للخعلُمـــــاث إلاضشـــــازًت للخعقـــــُ  املثبخـــــت بجـــــىاض 
ً
الخـــــطوج مـــــع للـــــعام جمُـــــع املتـــــرززًن بالـــــسدىى مـــــن البىابـــــت طبقـــــا

 البىابت.

  م في مؼاض واضح ومحسز.0ج  جحسًس عالماث واضخت ألمالن وقىف ألافطاز على مؼافاث جباعس 

  ج  لصق مجمىعت من الخعلُماث وإلاضشازاث ال خُت  زادل وداضج مباتا الهلُت لخىعُت املترززًن باإلجطاءاث

ت الىاجب اجباعلا.  الاحتراٍظ

  
ً
جــ  وضــع جــسوى ظمنــة لخعقــُ  مبــاتا الهلُــت ووحــساهها املذخلفــت بحُــ  ًــخ  حعقــُ  املبنــى الىاحــس مــطجين أػــبىعُا

.بمحلىى الهلىض  مع مسح أضضُاث وجن
ً
 ظُ  وجطلير زوضاث املُاه بهل مبنى ًىمُا

  مخابعــت التــدام ألافــطاز املخىاجــسًن بالهلُــت واملتــرززًن عليهــا باضجــساء النمامــت بصــىضة  ــخُحت ومنــع زدــىى ألافــطاز

 بسون لمامت ولنصاض املذالفين لإجطاء أوىى ًدبعه لجطاءاث جصاعسًت في حاى جنطاض املذالفت.

  ــين باػــخذسام املطلــطاث املنصــىص جهلُــ  ضئــِؽ مــل قؼــ  لزاضي بمخابعــت عملُــت جطليــر مهاجــب املــىظفين وإلازاٍض

 عليها.

 .ًخ  قُاغ زضجت حطاضة املترززًن والعاملين ومندؼبة الهلُت حاى زدىى أي فطز من بىاباث املباتا 

  وجهلُـ  العُـازة ج  جـىفير أضتـع غـطف عـعى مخفطقـت بالهلُـت لعـعى أي حالـت ٌ ـدبه فـي لدـابرها بساللـت زضجـت حطاضههـا

 لبروجىلىى وظاضة ال خت وحعلُماث إلازاضة الطبُت بالجامعت.
ً
 الطبُت بالخعامل مع الخالت طبقا

 .ت الطبُعُت ما أمنن  ج  الخللُس على ضطوضة عسم اػخذسام املنُفاث والاعخماز على الرهٍى

  ــاملبنى الجسًــــس مــــع الخللُــــس علــــى أن ال ٌؼــــخذسم املصــــعس ػــــىي جــــ  وضــــع عالمــــاث الخباعــــس ملؼــــخذسما املصــــعس بــ

 شخا واحس فقط مل مطة سلصاط حج  املصعس .

  لمامــــت قماشــــُت سجــــ  جىفيرلــــا مــــن قبــــل الجامعــــت  لالػــــخذسام  0جــــ  حؼــــلُ  مافــــت ألافــــطاز املندؼــــبين للهلُــــت عــــسز

 الُىمى والالتدام باضجسائها زادل الهلُت.

 .ج  جطلُب دباناث وجىفير املنازًل الىضقُت زادل زوضاث املُاه 

 

 : دالى أعماى الامخحاناث 
ً
زانُا

ة البهــــــالىضٍىغ والسضاػــــــاث العلُــــــا علــــــى أن جبــــــسأ جــــــ  جحسًــــــس مىعــــــس لتعقــــــاز الامخحانــــــاث النهائُــــــت لطــــــالب مطحلتــــــ

 . 02/7/0202وجنخلة ًىم ألاحس املىافق  09/0/0202امخحاناث مطحلت البهالىضٍىغ من ًىم الؼبذ املىافق 

قُــــاغ زضجــــت  -فــــطز مذخصــــين بإضشــــاز الطــــالب لىــــى أمــــالن ال جــــان  02لمــــا جــــ  ح ــــنُل لجنــــت لزاضة الامخحانــــاث منىنــــت مــــن 

حعقـــــُ  أًـــــسي الطـــــالب  -م 0دـــــىى الطـــــالب علـــــى بىابـــــاث الخعقـــــُ  مـــــع الخفـــــاص علـــــى مؼـــــافاث الخباعـــــس جنظـــــُ  ز -الخـــــطاضة 

  -بـــــالنحىى قبــــــل زدـــــىى ال جــــــان 
ً
حعقــــــُ  زوضاث املُـــــاة قبــــــل وتعــــــس  -حعقـــــُ  ال جــــــان قبـــــل وتعــــــس لتعقـــــاز الامخحانــــــاث ًىمُـــــا

نقـــل الخـــاالث امل ـــدبه فيهـــا لىـــى  -ان جنظـــُ  دـــطف الطـــالب مـــن ال جـــ -جنظـــُ  حطلـــت الطـــالب فـــي لججـــاه ال جـــان -الاػـــخذسام 

 لجان الععى 

 -لًقاف القُس وألاعصاض املطضُت:

ر أو أزنـــاءه أو دــالى ًـــىمين علـــى ألاًقــسم طلـــب إلاعخــصاض عـــن عـــسم لزاء إلامخحــان قبـــل بـــسء إلامخحــان  .2 لثــر مـــن جـــاٍض

راخـــــًقـــــسم بعـــــس لـــــصا ال لنرهائـــــه وال ًلخفـــــذ لىـــــى أي طلـــــب قـــــسم الطلـــــب بإػـــــ  ٍض ــا بالُـــــس  عمُـــــس ٍو ـــــىزع أمـــ الهلُـــــت ٍو

ـس املسـجل امل ـخىب بعلـ  الىدـىى وال ًلخفـذ لىـى أي طلـب ًقـسم بايـر  بلضشُ  الهلُت أو ًطػـل لىـى الهلُـت بالبًر

قخين .  لصًن الطٍط

فــىض ودــىى الطلــب لليهــا بإدطــاض الطالــب بالخقــسم لــإلزاضة الطبُــت  بالجامعــت لمــا جقــىم شــئىن الطــالب بالهلُــت  .0

 إلازاضة الطبُت بصلو .جذطط فى الُىم شاجه 

 بمعطفـــــت  .7
ً
ـــــط الطبــــى فــــىضا لشا مــــان املــــطر ازنــــاء إلامخحـــــان ًــــخ  جىقُــــع الن ــــ  الطبـــــى علــــى الطالــــب ولخابــــت الخقٍط

 أن ٌعخمس شلو من ضئِؽ ال جنت الطبُت .الطبِب املعين ب جنت إلامخحان على 

 ف طاضئت .من عسم زدىى إلامخحان فى السوض الىاحس لال لظطو ال ًجىظ جنطاض إلاعخصاض  .4
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 ال ًجىظ ح نُل لجان لمخحان دادت باملطر لال بمقط الهلُت . .2

س عسز .5 مخحـان عـن مـطجين دـالى ػـنىاث السضاػـت جضـاف لليهـا ألاعصاض املطضُت عن عسم زدـىى إلا  ال ًجىظ أن ًٍع

ض عن مجلؽ الجامعت .  مطة زالثت بقطاض مجلؽ شئىن الخعلُ  والطالب بالخفٍى

 -: حاالث لًقاف القُس

ت أو إلاػخسعاء. لخلزًتالخجنُس  .2  الخسمت العؼنٍط

 مطافقت العوج أو العوجت للعمل بالخاضج . .0

 ملسة عام زضاس ى أو ألثر . .7
ً
ل الصي ٌؼخلعم عالجا  املطر الطٍى

 حاالث الىضع وضعاًت الطفل وشلو بالنؼبت للطالباث املتدوجاث . .4

 للعقىبت أو الخحف  علُت أو لعخقاله . .2
ً
 سجن الطالب جنفُصا

ت  .5  جادير قبىى الطالب بهلُاث الجامعت وجلدط ودىى الطالب الىافسًن من بالزل  ألػباب قلٍط

 -الطػىم السضاػُت :

ين  الطػىم السضاػُت على الطالب املؼخجسًن املصٍط

 الخعلُ  مجاتى ألبناء الجملىضٍت : –س     257مازة 

 مقابـــل الخـــو 
ً
وجذصـــا حصـــُلت مـــل ضػـــ  منهـــا ل خسمـــت املـــؤزي عنهـــا سماث الطالبُـــت املذخلفـــت ٍـــؤزي جمُـــع الطـــالب ضػـــما

 وجؤزي لصه الطػىم زفعه واحسة قبل بسء السضاػت وال ًجىظ لعفاء الطالب منها .

 

 الخسماث الطالبُت
 -: بطاقت الخلمين الصحى - 2

اسب  كددا سيد    سدد  الحددم فددر الح ددٌى   ددر ب  كددا اسلددإمعق اس ددخر مدد  ب ا   اددئىق اس ددست ب سي ٍددا وب دد ًء   ددر شددا  

 ب سى ـى اس  به ب لج معا ومل ش  م  ع الخام د اس سبٍا ؤم   و ٍا اسالبٍا .
ً
 ى ى  ؤق يع لج م    

 هٍـٍا الح ٌى   ر ب  كا اسلإمعق اس خر :

 اسللا  بملر ب ا   ائىق اس ست ب سي ٍا ويس ٍ  صى   شخ ٍا س   س  . (2)

 ) تاؿع  ا بى  ٌ الخًت ا ب ب ؽ ج ٍا وؤيساى (1)
ً
 (م   واحا   بعىق ك ا 

 ىىس   اس  س  اسب  كا اسصحٍا م  مىظف اسـ كا اإلاخلص بة ا   ائىق اس ست . (1)

ت - 0  -: التربُت العؼنٍط

ا مددد  مدددسٌ  و   تاً  ٍدددا فدددر ؤجددد     عق اسددداوى  واإلالٍددداى  ب سي ٍدددا تإ ىدددا اسالبٍدددا اسعسدددىً    دددر ج ٍدددع اس دددست اإلا دددً 

 .  ف اسع   ؤو وج    اس ٍـٍا إلاا  م سا     
ً
 ىىمٍ 

س  س  اسبي سى ًىس بل بعا بجلٍ   اساو   اسلاً  ٍدا اإلالد    ب  د ت وتدا ي مد   واحدا  فدر اي ؿ كده اى اعر  ا  م ح 

   اكٍا .

 -: اشتراك الؼنت الخسًس - 7

 وتا ي م   واحا  فر ؤي ؿ كا   اكٍا.

 صى   شخ ٍا س   س  . 1بحض   ؤكل     م  شٍئا اسسىا الحاىا +  ا  (2)

 اكل     بىاك ا مىظف اسـ كا اإلاخلص بة ا   ائىق اس ست .ت أل  (1)

 يسا  اس كى  اسا اكٍا ا ط الح ٌى   ر شاا واالان . (1)

 -: الطالب جحفيد  - 4

 لطالبلشطوف لػخحقا  قُمت مهافلة الخفى  

 املؼخىي الثال  املؼخىي الثاتى

الخادــــــــــــــلين علــــــــــــــى جقــــــــــــــسًط ممخــــــــــــــاظ 

الثالـــ  ًمــــنح  مؼـــخىي املنقـــىلين لل

 جنُت فى الؼنت 202مل منه  

الخادــــــــــــــلين علــــــــــــــى جقــــــــــــــسًط ممخــــــــــــــاظ 

الطابـــــع ًمــــــنح  مؼـــــخىي املنقـــــىلين لل

 جنُت فى الؼنت 202مل منه  
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ً
الخادــــلين علـــــى جقــــسًط جُـــــس جـــــسا

 جنُت فى الؼنت 24ًمنح مل منه  

 
ً
الخادــــلين علـــــى جقــــسًط جُـــــس جـــــسا

 جنُت فى الؼنت 24ًمنح مل منه  

 س  ددست اإلالـددىكعق مدد ه دد  تلددا  اسي ٍددا 
ً
ف  يشددجٍع  سا اكددا س سدد ا اسل سٍددا وو ـدد ء مدد  امددسٌ ا ـدد ء  مدد  م دد ً 

 .و ح ه ت ؿيبٍا ب ألج    اس ٍـٍاإلاا      ؿع ااالان اكلخاا  ك   د الح ك   

 -: الاجطاءاث املخبعت ملطاجعت ضدس زضجاث الطالب بعس لعالن الندُجت - 2    

قبــــل لزاضة مــــن  عــــسشــــئىن الطــــالب علــــى نمــــىشج طلــــب ضدــــس الــــسضجاث امل لىــــىللخماػــــه   ًخقــــسطالــــب بًقــــىم ال .2

 . الهلُت للصا الاطر باػ  الؼُس الاػخاش السلخىض / عمُس الهلُت

 . ًخ  عطر لصه الطلباث على أ.ز/ عمُس الهلُت إلجذاش ما ًلعم من لجطاءاث .0

ولُـــل الهلُــــت   أو مــــا ًنـــىب عنـــه سأ.ز/ ضئـــِؽ عـــام إلامخحانـــاثػـــخاش الـــسلخىض / عمُــــس الهلُـــت سًقـــىم الؼـــُس ألا  .7

 . املذخصه للمعاًنه ى الؼازه ضؤػاء الننتروالثبإحالت لصه الطلباث لى  الخعلُ  والطالب ل ئىن 

وفحــــا لطاػــــاث إلاجابــــت ًقــــىم الؼــــازة ضؤػــــاء وأعضــــاء الننتــــروالث املذخصــــت بــــالنظط فــــى الطلبــــاث املقسمــــت  .4

بهــــا و ــــخت مــــسة الاجــــعاء  الفطعُــــت لإلجابــــت علــــى الؼــــؤاى والخللــــس مــــن  ــــخت ج ــــخُح جمُــــع الاجــــعاء الــــىاضزة 

ت خ ـــذـــخا للىضقـــت سالاـــالف  والخللـــس مـــن واملجمـــىع النلـــى إلجابـــت الاػـــئلت بجعئُاههـــا وضدـــسلا فـــى املهـــان امل

 جىقُع الؼازة الاػاجصة امل دخين والخللس من مطابقت وجمع زضجاث ال فىي والعملى .

مطاجعــه ضدـس الــسضجاث املقسمــت للُـه س بــالجعء املذصــا لندُجــت ًقـىم أ.ز/ ضئــِؽ الننتــروى بمـلء طلبــاث  .2

 ى على لصا الطلب .جت من عسمه ز  جىقُع ضئِؽ الننترواملطاجعت   لبُان مطابقت الندُ

 .ًىم  52ًخ  لفازة الطالب بندُجت إلالخماغ دالى أػبىعين من جقسً  طلب إلالخماغ وقبل  .5

 -فى حالت وجىز حاالث : .9

نـــه بالن ـــىف املذخصـــت ب ـــخت الندُجــت املعلنـــه لمـــا ذـــى مسو  أ.ز/ ضئـــِؽ الننتـــروى املذـــخامطابقــت : ًىقـــع  –أ 

 مع الن ىف املعلنت للطالب بقؼ  شئىن الطالب .

غيــر مطابقــت : ًــخ  العــطر علــى أ.ز/ ولُــل الهلُــت ل ــئىن الخعلــُ  والطــالب زــ  علــى أ.ز/ عمُــس الهلُــت وتعــس  -ب

 . ملعلنت ولدطاض الطالب بندُجت الالخماغاملىافقت ًخ  ج خُح الندُجت فى الن ىف ا

 -: دسماث النترونُت

 مىكع اسي ٍا

https://agrfac.mans.edu.eg 

 مىكع اسبل  مج

https://agrfac.mans.edu.eg/prt 

 الجااٌو اسا اكٍا

serv/tables-graduates/stud-https://agrfac.mans.edu.eg/students 

  ل ئج اس ست

https://agrfac.mans.edu.eg/prt23 

 سىحا اس  ؾ

https://agrfac.mans.edu.eg/images/files/prt/2/rst3.pdf 

https://agrfac.mans.edu.eg/images/files/prt/2/rst4.pdf 

 ق اس ستاكل ٍ 

https://agrfac.mans.edu.eg/prt8 

 اس ي وي واس ست

https://agrfac.mans.edu.eg/prt20 

جين ومخابعت الىظُفى الخللُلمىل      الخٍط

ar-office-graduates-up-graduates/graduate/follow-https://agrfac.mans.edu.eg/students 

 

https://agrfac.mans.edu.eg/
https://agrfac.mans.edu.eg/
https://agrfac.mans.edu.eg/prt
https://agrfac.mans.edu.eg/prt
https://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/stud-serv/tables
https://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/stud-serv/tables
https://agrfac.mans.edu.eg/prt23
https://agrfac.mans.edu.eg/prt23
https://agrfac.mans.edu.eg/images/files/prt/2/rst3.pdf
https://agrfac.mans.edu.eg/images/files/prt/2/rst3.pdf
https://agrfac.mans.edu.eg/images/files/prt/2/rst4.pdf
https://agrfac.mans.edu.eg/images/files/prt/2/rst4.pdf
https://agrfac.mans.edu.eg/prt8
https://agrfac.mans.edu.eg/prt8
https://agrfac.mans.edu.eg/prt20
https://agrfac.mans.edu.eg/prt20
https://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/graduate/follow-up-graduates-office-ar
https://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/graduate/follow-up-graduates-office-ar
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 -: مىلبا اسي ٍا 

   واستدة تلدا  س  دست واسبد حثعق وت داش  بإحدا   ؤلا ا ي )مبىدة و(  مد  اإلابىدة اس ابدعتلع اإلاىلبدا اسع مده فدر اسداو

حتدددددة يسددددد   بكدددددلخاام   وملحدددددم اسىلددددد  واسددددداو ً د اإلاخل ـددددده وذسدددددً ىدددددإيى ب ا ددددداا  الجٍدددددا س ىلددددد  واسددددداو ً د 

 .متو   بةمي  ٍا اسبحا بلىا ا اسبٍ   د س  ستب إلاىلبا مع م  الح ك  آلاملر فر اإلابىة الجاىا و 

  مىلبددا اس  سددد  ب املددد ؿا بملددر مىلبدددا ألابحددد   استددة تخدددا   دددست اساا كدد د اسع ٍددد  وؤ ضددد ء وتضدد  شدددا  اإلاىلبدددا

 بإك ىت اسبحا وا س  .
ً
 شٍئا اسلاٌ س وذسً بى    

  سعدددا  اسأبدددمل ب ا ددد    الخ  جٍدددا س ىلددد  واإلا اجدددع 
ً
وتضددد  اإلاىلبدددا ؤلاكدددلع    الخ  جٍدددا ؤو اساام ٍدددا س ىلددد  تبعددد 

 حتددددة ذاد اسأبددددخا ا
ً
 اس ابعدددداسىاحددددا  ؤو اساو ًددددا وتـددددلح اإلاىلبددددا ؤبىاثبدددد  مدددد  اسسدددد  ا اسث م ددددا واس  ددددف صددددب ح 

 ا .ٍمس ء م ا بااىا اسع   الج معر وحتة ب تب ئه ، ه   ؤ ه ل ى ى  ؤلاكلع    ؤو ؤلا س  باوق اسب  كا الج مع

  دددا ؤلاكدددلع    الخ  جٍدددا ؤق ىلدددا  اسب  كدددا ً دددأل ؤلاكدددل     اإلاىجدددى   ب إلاىلبدددا اسا اكدددٍا و و  دددر اس  سددد  اسددداي ىً 

لام   ألمعق اإلاىلبا    يسلخ   ب  كا ؤلاكلع    الخ  جٍا .  والخ صا ب سض  ق ًو

 -:    ىا اس ب ت

 :تىجا ب سي ٍا ب ا   م صا س   ىا اس ب ت ىللخص  و ش  ؿٍ   ى ر 

م : ( ؤ)  اس   ىا اس سبٍا وتل      ً 

ا و  اكددٍا ومح وسددا بى دد   الح ددٌى اإلا  كددبا س دد    اكددا مدد  يعاددل  اس ددست مدد  م ددىسد بجل   ٍددا و ـسددٍ - 2

 مع اس ست اساى  ىىاج ىنب  .

ددددم صددد اوق اسلي ؿددد  ؤلاجل ددد عر س ددددست  - 1 مح وسدددا حددد  مددد  يعادددل  اس ددددست مددد  م دددىسد بكل ددد  ىا  ددد   ً 

 اسي ٍا .

م: ( ت)  -و   ا اس سبٍا وتل      ً 

 وملع م ا سأل   ا اإلاخل ـه م  ً  ملٍا وبجل   ٍا و ل ؿٍا وؿ ٍا تى  ك  مع مٌٍى و ػب د اس ست . - 2

ه مددد  تلددداى  م ددد و  د فدددر م ددد لد و  ددد ا اإلاخل ـدددا إلا  دددس بتحددد    دددست اسي ٍدددا إلاسددد  اته ؿٍ ددد  ىلالحددد - 1

 .ؤ   ا ومام د س ست اسي ٍا 

اإلاع و ا ؤلاى  بٍدا فدر ت ـٍدا و  د ا استدة ىل شد  بتحد    دست اسي ٍدا وتداسٍ  مد  ىلع ملد   مد  معىكد د حتدة  - 1

 تخ   ب س ى   اإلا  كبا .

 : ضا ىلحلم وشااؾ آلاتٍا م شا  الخ ىط اسعً   -و    ً 

  ست.ت  ٍا شىاى د اس - ؤ

   ب ل جر مث   ىىس  اس ست  بكىث    وكت ؿ اغ اس ست وت ظٍ ه فر    ط -ت

 .   يسل ٍعىق تـ   م ىسد م ل ع  تخ م م ب  ك مبلاد     

ددم ) معسددى اد الخامددا اسع مددا  -جدد   –يشددجٍع  وت الخامددا اسع مددا وػدد س اسدد وت اسلٍ  ىددا بدعق اس ددست وذسددً  دد   ً 

 اس حسد .....(. –اإلاعسى اد اسالؿيبٍا  –اإلاعسى اد اسثل ؿٍا 

 .ب  تا والحٍ   الج معٍا بعق اس ست وتى ٍم اس  ا بٍ ب  وبعق ؤك تابا  وت استم س - 

 . ويعلبل اسي ٍا م  و ٍ د اسل ا   ر مسلىي الج معا فر مخل ف و   ا اس سبٍا 

 لجحاز الطالب
  ة ب سي ٍا ىلع مل  بتح   اس ست ب ساو  ألا   . 

  ى   س اس ست ؤ   تب  اإلاخل ـهيعلبل بتح   اس ست شى اإلا ث  اس  عر اساي م  مسٌ لج  ه . 

 -:ألساف إلاجحاز   أس

 ق اس ست.سكٍا واسىعر اسلىمى واسى ىة بعت  ٍا اسلٍ  اس وحٍاووم -2

ا اس ست   ر اسلٍ    وم   كتب  . -1  يعًى

 با اس وت الج معٍا اسس ٍ ا بعق اس ست . -1

 بهى  ؾ مىاش  اس ست وصل    ويشجٍع   . -9
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 اس سبٍا .    ويشجٍع وتيًى  وك   -2

     وت ظٍ  و   ا اإلاخل ـا وؤلاؿ    م    ك د اس ست فر ماما اإلا ل ع . -9

 -لدخصاداث مجلؽ إلاجحاز:   بس

 ء اسبلامج اإلالاما م  اسلج ق . ك  كٍ كا ؤلاتح   فر ملى -2

 .ت ـٍاش     لج ق ؤلاتح   اإلاخل ـه ومل بعا ب ل    ب امج   -1

ا س    س ولج  ه ج ق ووملعلتى ٌع ؤلا ل   اد اإلا سٍا   ر اس -1  .اإلاىا  ه اسس ًى

 ب ل    الحس ت الخل مى سإلتح  . -9

 تأسٍم اسع   بعق لج ق ؤلاتح   اسسلا . -2

 تى ٍم اسعسكا بعق ؤلاتح   وؤلاتح  اد اس سبٍا ألام ي ب سي ٍ د . -9

 ب لخ ت ؤمعق وؤمعق مس  ا إلا  س ؤلاتح   م  بعق ؤ ض ئه اس ست . -9

 -ال جان امل هل منها إلاجحاز :   ثس

 .لج ا وك  اس سبٍا 

ع د    در ب داا  بد امج   اكد   سبٍدا   در مسدلىي اسي ٍدا واستلى  ب ا      ىا اس ب ت بىشجٍع اس ست   در تيدًى

سس تلدددد ء ثبدددد  بملددددر مسددددلىي ؤ  ددددر مدددد   ٍدددد د الج معددددا واسلىاصدددد  بددددعق اكدددد  اسي ٍددددا واكدددد  ومسئ ددددا مدددد  اددددإنب  اسدددد بب 

 اإلا  و  د وألا   ا . وبتخ ذ اسل ا  وت ـٍا ؤلا ل      ر اس ـس

 بي  و ٍا ويعلبل م  وحااد بتح    ست اسي ٍا . ًو ى  ب   ء ؤك   سبٍا 

 و ل ى ددى  بك مددا ؤكدد   سبٍددا   ددر ؤكدد س كٍ  دد ة ؤ  
ً
 ؤو اددع  ا

ً
 ل ئدداي ه دد  ل ى ددى  ؤق تلخددا وكدد   بكدد  

 ىىحر باسً .

  س ب سي ٍددا دد    وكدد   وفددر ح سددا ىلددا    دد  تيددًى  ألاكدد   بملددر ؤحددا ؤ ضدد ء شٍئددا اسلدداٌ  س  ىاؿلددا   ددر ً 

مىاؿللدده ي ددي  ج عٍددا ت كَسددٍا سألكدد   بةادد اؾ  ائددا ألاكدد   تلددىملر وملددع  ظدد    ام ددر سع دد  ألاكدد   فددر 

 ا ا اسل سٍا : عق اإلاع ٌى ثب  ًو اعر ؿيب  اسلى ئحا واسلىا   ق ؤحي   اسس 

 تحاىا بك  وك   و ائاش  . - 2

ا . - 1  كٍ ا  ك  اسعضًى

ليدددىق مدد  ملدد   وؤمددعق اس ددد اوق و س ددا ؤ ضدد ء ًو ددى  ؤق ىضددد   - 1 ي ددىٍ  م  ددس ب ا   سألكدد   ب ل لخدد ت ًو

ا اإلا  س  ضىاق ىخل  ش   ائا وك   .  بملر  ضًى

 -مسٌ اسلج ق اسل سٍا : ك   م تلسٍ      ألا  - 9

 د تلىملر اسع     ر تحلٍم اسلع  ؾ بعق ؤ ض ء وك  .ك  ا س عسلج -ؤ

  ملٍا وتخلص ب سأ  ط اسً    ة .لج ا ً  -ت

 لج ا ؿ ٍا وتخلص ب سأ  ط اسـىة. -د

 لج ا  ل ؿٍا وتخلص ب سأ  ط اسثل فر . - 

ى اعدر كبد  ت ـٍدا ؤي   دد ط مد  ألا  د ا استدة تددام  فدر بد امج ألاكد  كددىاء  امد  الج معدا ؤو م  ج د  ؤق ىللددا  

 تح   ا ل     .ؤلا ائا وك      بملر  بملرمل   ألاك   ب    س  ىاؿلا   ر اسأ  ط معل ا م   ائاش  

اس ظد مٍعق اإلالٍدداى  ثبد  س ٍدد    جدا اسبيدد سى ًىس واإلاسدا ى  اس كددى  اسا اكددٍا ي ددي  ؤلاتحد   مدد   دست اسي ٍددا :   722مـازة س

. 

يىق س  ست اسىاؿاى  اإلاسا ى   كى  ؤلاتحد   حدم م   كدا ؤوجده   د ط ؤلاتحد    وق ؤق ىيدىق س د  حدم  ًو

 اسالاٍح .ؤلا لخ ت ؤو 

 . كبعا لج ق وؤك  ئب  بتح    ست اسي ٍا   ر تحلٍم ؤشااؾ ؤلاتح   م  مسٌيع   م  س :   702- 702مازة س

 يع     ر كٍ   وك  ب سي ٍا و           واسلأسٍم بٍ ب  .و لج ا ألاك  :  .2

د د واإلاسد بل ق ووادالان فدر لج ا اسأ  ط اسً    ة : ويع     در تيدًى  اسـد ق اسً  ملدٍا ب سي ٍدا وبك مدا  .1 اإلاب ً 

 اساو اد است ا ٍا واساو اد استة تلٍ       ىا  ست الج معا .
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س  دددست ى ظدددٍ  ؤوجددده اسأ ددد ط اسثلددد فر وت  ٍدددا اس  كددد د ألا بٍدددا واسثل ؿٍدددا لج دددا اسأ ددد ط اسثلددد فر : ويع ددد      .1

 . وهاسً واالان

ابد ا  مدىاشمب  اسـ ٍدا فدر   دد  ت  ٍدا اسأ د ط اسـىدة س  دست وبت حدا اسـ صدا  لج دا اسأ د ط اسـىدة : ويع د    در .9

 .  سبى ش  ؾ وواالان فر اإلاس بل د   ر مسلىي الج معا واساو اد است ا ٍا

بددد امج  لج دددا الجىاسدددا والخامااسع مدددا : ويع ددد    دددر ت ظدددٍ  الح هدددا اسى دددـٍا وؤلا اددد   ه ددد  يع ددد    دددر ت ـٍدددا .2

شدد  م  دس اسي ٍددا ؤو ألاكسدد   . وهدداسً وادالان فددر اسدداو اد اسى ددـٍا مامدا اسبَئددا استددة ىل  

 وهاسً و ا  ىا .

ت  ٍددددددا اسددددد وابب ؤلاجل   ٍددددددا بدددددعق اس ددددددست وؤ ضددددد ء شٍئددددددا  ط وجل دددددد عر واسددددد حسد : ويع دددددد    دددددرلج دددددا اسأ ددددد  .9

س واسعددددددد م عق ب سي ٍددددددا . ه ددددددد  يع ددددددد    ددددددر ت ظدددددددٍ  اسدددددد حسد واإلاعسدددددددى اد ؤلاجل   ٍدددددددا  اسلدددددداٌ 

ف واسثل ؿٍا . وهاسً ي  س  ست ذوي اسظ وؾ ؤلاجل   ٍا اس عبا .ساىا اإلا  ً 

 -تٍا :ب ألؤ   ٌ آلا لج ا اسأ  ط اسع عة واسلى ىسىجر تخلص شا  اسلج ا .9

 .     مع       ٍا  .2

 . ٍ ٌ اسع عة    ك ص الخ .1

 . ت  ٍا ومالا  د ووبلي  اد وسىالو ٍا واإلاٍي  ٍي  .1

  دددد  فدددددح ئف الحددددد ئب اسع  ٍدددددا واسىكددددد ئ  اسلع ٍ ٍددددا واإلا ددددد  ها فدددددر ت ظدددددٍ  اس لددددد ءاد  .9

 اسع  ٍا واس اواد .

بي ؿددددددددده اسىكددددددددد ئ  ؤهى دددددددد ؾ اإلاىاشددددددددد  واإلا ددددددددد  اد   دددددددددا اس دددددددددب ت ذوي اسعلدددددددددٌى اإلابا ددددددددده  .2

 والح ٌى   ر ب اءاد امالا  د ل   س   .

 .     مس بل د فر م  ٌ اسلى ىسىجٍ  ب ـا  و ًا .9

 ااالان فر    ي اسع ى  فر الج معه . .9

س ) ى دددا  بلعٍ ددده كددد ا  مددد  :   705مـــازة س ددد     ائدددا مددد  ؤ ضددد ء شٍئدددا اسلددداٌ   بً 
ً
ي دددي  وددد  لج دددا مددد  لجددد ق ؤلاتحددد   كددد ًى 

    ًا   سبعق   ٍا اسي ٍا ( و ضى 
ً
كادلا  ق ؤلا دست ؿ كتب د  اسا اكدٍا ب د  و  ؿ كا   اكٍا ىألخمب  كد ًى 

 اسس ي .

 .   س 
ً
ألخ  اس ست ؤ ض ء و  لج ا م  بٍ ب  ؤمٍ   مس  اا  ًو

   حض     اسـىة س   ىا اس ب ت ب سي ٍا . ج ق م ث  الجلبجل    د اسًو

 -ىخلص م  س بتح   اسي ٍا ب   ى ر ::   709مازة س

 .قملىء اسبلامج اإلالاما م  اسلج  ك  كٍ كا ؤلاتح   فر  .2

 ب ل    ب امج     م  س ؤلاتح   ومل بعا ت ـٍاش  . .1

ا س    س ولج  ه . .1  تى ٌع ؤلا ل   اد اإلا سٍا   ر اسلج ق ووملع اإلاىا  ه اسس ًى

 حس ب د الخل مٍا سإلتح   .ب ل    ال .9

 تأسٍم اسع   بعق لج ق م  س ؤلاتح   . .2

 .م ي ؤلاتح  اد اس سبٍا ب سي ٍ د ألا اسع     ر تى ٍم اسعسك د مع  .9

 ب لخ ب د ؤمعق وؤمعق مس  ا إلا  س ؤلاتح   م  بعق ؤ ض ئه اس ست. .9

 

دددد      ٍدددددا اسي ٍددددا ) ؤو مددددد  س دم  دددد  د: ي ىددددد  702مــــازة س  بً 
ً
فددددر ذسددددًد مدددد  ؤ ضددددد ء شٍئدددددا  هى َبدددددبتحددددد    ددددست اسي ٍدددددا كددددد ًى 

ا : س ( و ضًى  -اسلاٌ 

س . او   -1  لج ق م  س ؤلاتح   م  ؤ ض ء شٍئا اسلاٌ 

 ؤم  ء مس  اي لج ق م  س ؤلاتح   م  اس ست . -2

ألخ  اس ست ؤ ض ء إلا  س  -3  مس  ا س    سم  بًٍو
ً
 وؤمٍ  

ً
 . ب  ؤمٍ  

حض  بجل    د اإلا  س  ئَس الج    اسـىة س   ىا اس ب -4  س   اوق.ًو
ً
يىق ؤمٍ     ت ب سي ٍا ًو

ا لج ق م  س ؤلاتح   : ي الط ؿٍ  :   774مازة س  ىللا  س الاٍح سعضًى
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 ب أسٍا ج  ى ًا م   اسع بٍا . -2
ً
 ؤق ىيىق مل لع 

 ب لخ م اسلًى  واسس عا الحس ا -1
ً
 . ؤق ىيىق مل ـ 

 فر ؿ كله ػعل ب ق سإل     ؿيب  ألي ك   . -1
ً
 مسل اا

ً
  ظ مٍ 

ً
 ؤق ىيىق   سب 

 س كى  ؤلاتح   . -9
ً
 ؤق ىيىق مسا ا

     اسلج ا استة ى شح  ـسه ؿيب  . اإلالحىظ فر    ت ىق م  ذوي اسأ  طؤق ىي -2

ىددل  ب لخددد ت م دد سس ؤلاتحددد   ولج نبدد  فددر مى دددا ػ ىلدده نب ىدددا ادد    دددىؿ بل مدد  ودد   ددد   ًو ددا  كددد ا  مدد   ئدددَس :   772مــازة س

 لء ب دىته بل ىحدم ألي   سد  ؤلا الج معا بلحاىا اإلاىا ٍدا اسلـ دٍ ٍا سإل لخ بد د س  سدلًى د اإلاخل ـدا ول 

ح   ب ب د شخ ٍا .  ب ااٌو اس  مبعق م  اس ست ًو
ً
 بذا و ق ملٍاا

 دست اسدداى  س د  حددم    در ألاكدد  مد % 20ي دالط سصددحا ؤلا لخ بد د فدر لجدد ق بتحد    دست اسي ٍدد د حضدى  :   775مـازة س

 ؤلا لخ ب د .

 هثدددل ، وفدددر شدددا  الح سددددا آمددد  فددددر مددداي  س دددا ؤىددد     ددددر ألا  ؿدددةذا سددد  ىىل ددد  اسعدددا  تاجدددد  ؤلا لخ بددد د إلاى دددا

 اس  مبعق . م %   ر ألاك   10ي الط سصحا ؤلا لخ ب د حضى  

 .  ؿةذا س  ىىل   اسعا  شا  اإلا   ىلععق ت ثٍ  و    با اسـ ق استة س  ىىل    ا    مبيب 

 ا ا  :   779مـازة س
ً
اددئىق ؤلاتحدد    بذا يعددا  تيدًى  م  ددس بتحدد    دست اسي ٍددا س سد   اسسدد بم يعددعق   ٍدا اسي ٍددا  م  سد 

 ىض     ص  م  اس ست اإلالـىكعق فر اسا اكا وفر    ط ؤلاتح   م   تلىاؿ  ؿيب  ا وط اسالاٍح .

يىق س ائا  ا فر م  س تأسٍم ألا شاا اإلا  س وؤمٍ ه ك ئ  ًو     ا اس سبٍا ب لج معا .حلىق اسعضًى

واسددددا ى  بملددددر ؤلا علدددد   وب ا   الج سددددا ومل بعددددا  ٌ لدددده بلحضددددعل جدددداٌو ألا  دددد ىخددددلص  ائددددا م  ددددس ؤلاتحدددد   ؤو لج:   772مــــازة س

لددى  بىب ٍددؽ اسلدد ا اد بملددر وهٍدد  اسي ٍددا و  ٍددا اسي ٍدد حددىاٌ وؿددى  ا ؤو   ئدد   ئددَس الج معدده بحسدد  ألا ت ـٍددا اسلدد ا اد ًو

 صاو ش .

 

 ضعاًت الطالب بالهلُت :

 التــى جنمـــى القـــُ  ألادالقُـــت لـــساف ُـــت وجىوجـــه أعضــاء إلاجحـــاز لىـــى ألا جقــىم باإلشـــطاف علـــى لجـــان لجحــاز طـــالب الهل

 والىعى الىطنى وحصجُعل  على للد اف مىالب ظمالئه  وجنمُت قسضاهه  وملاضاهه  .

  اضــــُت وإلا جقــــىم باإلشــــطاف جخماعُــــت والــــطحالث والن ــــاف الثقــــافى والفنــــى والجىالــــت واملطشــــساث علــــى ألات ــــطت الٍط

 .بُت من دالى مؤللين للصه الات طتألاػط الطال 

   لد ـسًس مصـطوفاهه  السضاػـُت وإلاقامـت فـى املسًنـت الجامعُـت عـن ًقىم القؼ 
ً
بمؼاعسة الطلبـه املحخـاجين مازًـا

ق جقسً  الطالب بح  لجخماعى ملعطفت ظطوفه إلاجخماعُت وإلاقخصازًت .  طٍط

 بين مـنه  لُخعطفـىاين الطلبه والطالبـاث حتـى ًنىنـىا قـًقىم الؼازه ألادصائُين إلاجخماعُين بعمل حعاضف ب علـى  ٍط

 عنهـــــا وبـــــصلو ًـــــخ  جىجُـــــه الطالـــــب 
ً
حـــــل م ـــــاملل  حتـــــى ٌ ـــــعط الطالـــــب أنـــــه ًخعامـــــل مـــــع أػـــــطجه ولـــــِؽ بعُـــــسا

 الخىجُه الؼلُ  .

 ن فـى ألاًقىم القؼ  بعمـل ات ـ ت ـطت دـالى العـام السضاسـ ى فـى مصـُ  جمصـت الـسائ  طت دـُفُت للطـالب املخمـٍع

ب  شــــتراك فــــى ألات ــــطت الخادــــت بالجامعــــت وألا فــــى املالعــــب لــــطة قــــسم وفـــى مماضػــــت أت ــــطت جــــنؽ طاولــــت وجــــسٍض

ؽ  اضــــُت بــــين الطلبــــت وأعضــــاء لُئــــت الخــــسَض ال ــــاطئُت التــــى جنفــــصلا ضعاًــــت طــــالب الجامعــــت وعمــــل لقــــاءاث ٍض

س فى الخقاضب بُنه  .  للٍع

جين : ًىجـــس بالهلُـــت وحـــسة لمخابعـــت االخللُـــل الـــىظُفى و وحـــسة  جين خـــٍط مـــن ألـــسافلا للخللُـــل الـــىظُفى ومخابعـــت الخـــٍط

ج أزنـــــاء  جين واملؼـــــالمت فــــى حصـــــىلل  علــــى وظـــــائ  جخىافــــق مــــع امللـــــاضاث التــــى للدؼـــــ ها الخــــٍط مخابعــــت الخــــٍط

 بـالخط ز
ً
ج . وإلاجصـاى املؼـخمط للنترونُـا ـل العقبـاث التـى ضاػخه وحسجُل البُاناث الهافُت عن مل دـٍط ٍج لتًد

بُت الالظم  ت .جىاجله فى مُسان العمل وجىفط له البرامج الخسٍض

 لجنت لخلقى ال هاوي من الطالب باآللُـت مىزقـت ومـىظع بالهلُـت دـنازًق للـصا الاـطر ـــــال ن
ً
ىجس بالهلُت أًضا اوي : ٍو

 والعمل على زضاػرها ولًجاز الخل املناػب .وجقىم ال جنت
ً
 على فحا ال هاوي أػبىعُا
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 : ًحـــسز لهـــل طالـــب أو عـــسز مـــن لطـــالب بالهلُـــت  ضشـــاز ألامـــازًماإلا 
ً
  مطشـــسا

ً
ؽ  مـــن الؼـــازه أمازًمُـــا أعضـــاء لُئـــت الخـــسَض

ٌعلـــن ػـــُازجه علـــى بـــاب منخبـــه أػـــماء الطـــالب والىقـــذ املحـــسز لقُامـــه بملمـــت مخابعـــت ولضشـــاز الطالـــب بمـــا 

    ُل العقباث التى جىاجله .صلًخىافق مع مص خت الطالب وج

 -الجامعُت وعلى الادا :   : حعخبر مذالفت جازًبُت مل لدالى بالقىانين واللىائح والخقالُس204مازة س

 . الاعماى املذلت بنظام الهلُت أو املن سث الجامعُت -2

 .إلامخناع املسبط عن حضىض السضوغ حعطُل السضاػت أو الخحٍطض علُه أو  -0

 مل فعل ًدنافى مع ال طف أو النطامت أو مذل بحؼن الؼير والؼلىك . -7

 شطوع فُه .مخحان الالظم له ومل غو فى لمخحان أو مل لدالى بنظام إلا  -4

 جلعة أو ملىاز أو النخب الجامعُت أو جسبيرلا .للمن سث أو ألا مل لجالف  -2

زادـل الجامعـت أو إلاشـتراك فيهـا بـسون جـطدُا ػـابق مـن الؼـلطاث الجامعُـت املذخصـت  مـل جنظـُ  ل جمعُـاث -5

. 

 جمع جىقُعاث بسون جطدُا ػابقجىظَع الن طاث أو لدساض جطائس حائط أو  -9

 لت للنظام العام أو  زاب .امعُت أو إلاشتراك فى مظالطاث مذاملباتى الجإلاعخصام زادل  -2

ضـــبط فـــى حالـــت جلـــبؽ ًذطجـــه العمُـــس أو مـــن ًنـــىب 202مـــازة س  فُـــه ٍو
ً
  : مـــل طالـــب ًطجنـــب غ ـــا فـــى لمخحـــان أو شـــطوعا

حــطم مــن زدــىى إلا عنــه مــن   فــى جمُــع لجنــت إلامخحــان ٍو
ً
عخبــر الطالــب ضاػــبا مــىاز مخحــان فــى بــادى املــىاز َو

حاى لىى مجلؽ الخلزًب .  لصا إلامخحان ٍو

 -: العقىباث الخلزًبُت ذى  : 205مازة س

 . شفالت أو لخابت نبُهخال -2

 إلانصاض. -0

.الخطمان من حضىض زضغ أح -7
ً
 س املقطضاث ملسة ال جخجاوظ شلطا

4- . 
ً
 الفصل من الهلُت ملسة ال ججاوظ شلطا

 الخطمان من إلامخحان فى مقطض أو ألثر . -2

 لمخحان فى مقطض او ألثر .للااء  -5

9- . 
ً
 زضاػُا

ً
 الفصل من الهلُت ملسة ال ججاوظ فصال

 الخطمان من إلامخحان فى فصل زضاس ى واحس أو ألثر . -2

س على فصل زضاس ى . -7  الفصل من الهلُت ملسة جٍع

بلغ قطاض الفصل لىى الجامعاث ألادطي.فصل النال -22  هائى من الجامعت ٍو

ر ض الصـــازض بالفصـــل النهــائى بعـــس م ـــ ة القــطاوملجلــؽ الجامعـــت أن ٌعُــس النظـــط فـــى  زــالر ػـــنىاث علـــى الاقــل مـــن جـــاٍض

 دسوض القطاض .

 -  : اللُئاث املذخصت بخىقُع العقىباث ذى :209مازة س

ب أزنــــاء طــــال وىــــى عمــــا ًقــــع مــــن الوللــــ  جىقُــــع العقىبــــاث ألاضتــــع ألا ػــــاجصة املؼــــاعسون : الاػــــاجصة والا  -2

 املذخلفت . ت طت الجامعُتالسضوغ واملحاضطاث وألا

ُــس الهلُــت : ولـــه جىقُــع العقىبـــاث الثمــاتى الاوىـــى. وفــى حالـــت  -0 حــسور لضـــططاب أو لدــالى بالنظـــام عم

مخحـــان ًنــــىن لعمُــــس الهلُـــت جىقُــــع جمُــــع ى منــــه عــــسم لنخظـــام السضاػــــت أو إلا ًدؼـــبب عنــــه أو ًذ ـــ 

ر جىقُـع العقىبـت علـى مجلـؽ ا لخلزًـب لشا العقىباث ث على أن ٌعطر الامط دالى أػـبىعين مـن جـاٍض

غيـــر شلــــو مــــن  لىــــىعـــت ث وعلــــى ضئــــِؽ الجامعـــت بالنؼــــبت العقىبــــاث بالفصـــل النهــــائى مــــن الجاممانـــذ 

 العقىباث وشلو للنظط فى جلًُس العقىبت أو للاائها أو حعسًللا .

أدـص ضأي عمُـس الهلُـت  ديـرة وشلـو بعـسالعقىبـت ألا وله جىقُع جمُع العقىباث عسا ضئِؽ الجامعت :  -7

 وله أن ًمنع الطالب املحاى لىى مجلؽ الخلزًب من زدىى الجامعت حتى الُىم املحسز ملحالمخه .

 مجلؽ الخلزًب : وله جىقُع جمُع العقىباث . -4
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ًصــــسض قـــطاض لحالــــت الطـــالب لىــــى مجلـــؽ الخلزًــــب مـــن ضئــــِؽ الجامعـــت مــــن جلقـــاء نفؼــــه أو بنـــاء علــــى طلــــب   : 220مـــازة س

 العمُس .

 -ٌ هل مجلؽ جلزًب الطالب على الىجه الخاىى :  : 227مازة س

 . عمُس الهلُت 

 .ولُل الهلُت 

 . أقسم أعضاء مجلؽ الهلُت 

  لال بعـس الخحقُــق مــع 205خـامؽ ومــا بعـسه مــن املــازة سمــن العقىبــاث الـىاضزة فــى البنــس الال جىقــع عقىبـت   : 202مـازة س

للُــه فــإشا لــ  ًحضــط فــى املىعــس املحــسز للخحقُــق ػــقط الطالــب لخابــت وػــماع أقىالــه فُمــا لــى منؼــىب 

خــىى ؽ املنخــسب ى الخحقــق مــن ًنخسبــه عمُــس الهلُــت. حقــه فــى ػــماع أقىالــه ٍو وال ًجــىظ لعضــىلُئت الخــسَض

 فى مجلؽ ا
ً
 خلزًب .لللخحقُق مع الطالب أن ًنىن عضىا

 للمــازة س التـى جصــسض مـن اللُئــاث املذخصـت بخىقُــع العقىبـاث الالقــطاضاث   : 207مـازة س
ً
  جنـىن نهائُــت 209خازًبُــت وفقـا

. 

ر  ومـع شلـو ججــىظ املعاضضـت فــى القـطاض الصــازض غُابُـا مــن مجلـؽ الخلزًــب وشلـو فــى دـالى أػــبىع مـن جــاٍض

 
ً
عخبــــر القــــطاض حضــــىضٍا لشا مــــان طلــــب الخضــــىض قــــس أعلــــن لىــــى شــــخا لعالنــــه لىــــى الطالــــب أو وىــــى أمــــطه َو

 خضىض باير عصض مقبىى .الطالب أو وىى امطه وجذل  الطالب عن ال

طفـــع إلاػـــخ ناف   : 224مــازة س ـــق إلاػـــخ ناف ٍو ال ًجـــىظ الطعـــن فـــى القــطاض الصـــازض مـــن مجلـــؽ جلزًـــب الطالــب لال بطٍط

ر لبالغــه بــالقطاض   مــن جــاٍض
ً
بطلــب لخــاتى ًقــسم مــن الطالــب لىــى ضئــِؽ الجامعــت دــالى دمؼــت ع ــط ًىمــا

 َو ــهل مجلــؽ الخلزًــب وعلُــه لبــالا لــصا الطلــب لىــى مجلــؽ الخلزًــب ألاعلــى 
ً
دــالى دمؼــت ع ــط ًىمــا

 -الاعلى من :

  
ً
 نائب ضئِؽ الجامعت ل ئىن الخعلُ  والطالب       ضئِؼا

 . عمُس ملُت الخقى  او أحس ألاػاجصه بها 

 . أػخاش من الهلُت التى ًدبعلا الطالب 

صسض بادخُاض ألاػاجصه ألاعضاء قطاض  من ضئِؽ الجامعت . ٍو

 املىضىع . ًجىظ الخن  بىق  جنفُص قطاض مجلؽ جلزًب الطالب أو مجلؽ الخلزًب ألاعلى قبلحىاى ال جمُع ألا وفى 
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 ووملح   دائىق اسا اكا 

 2/9/1006 في 2922 و ا   بل ا  

 ) ظ   اسس   د اإلاعل ا (

 

 اسل سٍا اسع  ٍا ا  ألاكس     ى  وتى ىسىجٍ  وػاىا ىض  ب   مج   :  2زة س ما

 الصناعاث الاصائُت وقؼ  الالبانقؼ    
سمائـت وػـبعت وزالزـىن  ػـاعت  279  : ٌ ترف لخصىى الطالب على زضجـت بهـالىضٍىغ العلـىم العضاعُـت أن ًجخـاظ  5مازة س

باإلضـــــافت لىـــــى مقـــــطضاث  البرنـــــامجمعخمـــــسة  علـــــى ألاقـــــل بنجـــــاك ث ل خصـــــىى علـــــى زضجـــــت البهـــــالىضٍىغ فـــــى 

ب املُــس ُه ث  مقؼــمت علـى زمــان فصــىى زضاػــُت ث مــسة مــل منهــا امللـاضاث ألاػاػــُت ث والخــسٍض اتا ث بمؼــخٍى

   
ً
 دمؼت ع ط أػبىعا

قـىم نظـام  9مازة س    : نظام السضاػت املخبع فى الهلُت لى نظام الؼاعاث املعخمسة ث فـى لطـاض الفصـل السضاسـ ة الىاحـس ث ٍو

  -:ى لصه الالئحت على ألاػؽ الخالُتالؼاعاث املعخمسة املقترك ف

الؼاعت املعخمسة : الؼاعت املعخمسة س الىحسة   ذي وحسة قُاغ زضاػـُت لخحسًـس وظن مـل مقـطض بالنؼـبت لىـى املقـطضاث  -2

ـــــت مـــــسهها ػـــــاعت واحـــــسة دـــــالى الفصـــــل السضاســـــ ة الىاحـــــس ث وبالنؼـــــبت للـــــسضوغ  ألادـــــطي ث وذـــــى حعـــــازى محاضـــــطة نظٍط

باث الخطبُقُـــت جحدؼـــب ػـــاعت معخمـــسة واحـــسة لهـــ باث عملُـــت مـــسهها ػـــاعخين أػـــبىعُا العملُـــت والخـــسٍض ل فتـــرة جـــسٍض

 دالى الفصل السضاس ة الىاحس . 

أػـــبىعا ث والفصــل السضاســ ة لــى الفتـــرة  22: حؼــخمط السضاػـــت بالفصــل السضاســ ة الىاحــس   Semesterالفصــل السضاســ ة  -0

ت  ٍط  . العمنُت املمخسة بين بسء السضاػت بالفصل ونهاًرها ث ببسء اتعقاز الامخحاناث الخحٍط

ين حؼــخمط السضاػــت بهمــا زالزــين أػــبىعا ث ومــسة :  Academic yearالعــام الجــامعي  -7 ًخنــىن مــن فصــلين زضاػــُين لجبــاٍض

 أػبىعا .  22مل منهما 

       : لى معسى زضجاث  Grade points average  ( GPA ) املعسى الفصلي  -4 

 فى الفصل السضاس ة . جمُع املقطضاث التى ًسضػلا الطالب ث نجاحا وضػىبا ث       

   : لى معسى  Cumulative Grade Points Average ( CGPA )املعسى الترالما  -2 

ر حؼاب املعسى .         زضجاث جمُع املقطضاث التى ًسضػلا الطالب ث نجاحا وضػىبا ث حتى جاٍض

ـت والعملُـت لمـا لـى وحـسة   Moduleاملقطض السضاس ة  -5  ـاث والن ـاطاث النظٍط : لى منهج زضاس ة محـسز ألالـساف واملحخٍى

 .  حعلُمُت مطجبطت مع املقطضاث ألادطي 

 

ـت    Curriculaاملناهج السضاػُت  -9 ـت وادخُاٍض ـت وعملُـت س  لجباٍض : ذى مجمىعت من املقـطضاث وألات ـطت السضاػـُت ث نظٍط

طالـــب زضجـــت بهـــالىضٍىغ العلـــىم العضاعُـــت فـــى لحـــسي بـــطامج الخذصـــا املبِنـــت بهـــصه ث ًـــؤزي النجـــاك فيهـــا لىـــى مـــنح ال

  مــن لـــصه  5الالئحــت بمىجــب لػـــدُفاء الطالــب عـــسز الؼــاعاث املعخمــسة الالظمـــت للخذــطج لمـــا لــى واضز باملــازة ضقـــ  س 

 الالئحت . 

نــــىن الخــــس ٌســــجللا الطا التــــة: لــــى مجمــــىع الؼــــاعاث واملقــــطضاث Course loadالعــــبء السضاســــ ة  -2 لــــب فــــى فصــــل مــــا ٍو

ػــاعت معخمـسة لهــل فصــل زضاسـ ة علــى حـسه . وفــى لطــاض العـبء السضاســ ة ًطاعــي  20ػــاعت ث والخـس ألازتــى  22 ألاقصـ ى

 ما ًلي :  
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ػاعاث معخمسه والـصًن للـ  معـسى جطالمـا مخـسن  5الطالب الاير منقىلىن للمؼخىي الخاىي لطػىبه  في ألثر من أ    

ـــس عـــن  0أقـــل مـــن   Gpaس  20  ٌؼـــمح للـــ  بالدســـجُل فـــي عـــسز مـــن املقـــطضاث فـــي مـــل فصـــل زضاســـ ة بمـــا ال ًٍع

 .  ػاعت معخمسة ح مل مل املقطضاث التة ضػب فيها ومقطضاث من الفصل السضاس ة باملؼخىي الخاىى 

ؽ بهــا بنظــام الؼــ اعاث املعخمــسة ث ب   ًجــىظ ملجلــؽ الهلُــت أن ٌعفــا الطالــب املحــىى مــن ملُــت منــاظطة ث ًــخ  الخــسَض

اث ألاوى والثـاتا ث لشا زبـذ نجاحـه فـى مقـطضاث حعازللـا فـى الهلُـت املحـىى منهـا ث وال  من بعض مقطضاث املؼـخٍى

 ًجىظ لعفاء الطالب من أي مقطض من مقطضاث املؼخىي الثال  والطابع . 

 لدســجُل فــي املقــطض  دــط الــصي: لــى مقــطض زضاســ ة ًجــب زضاػــخه والنجــاك فُــه قبــل اPrerequisite املخطلــب الؼــابق  -7

 .  ال ٌؼمح للطالب بسضاػت مقطض ما له مخطلب ػابق لال بعس لجخُاظه للمخطلب الؼابق بنجاكٌعخمس علُه ث و 

ؽ ًذخـاضه القؼـ   :  Academic advisorاملطشـس ألامـازًما  -22 ُـاض  العلمـا ملؼـاعسة الطالـب فـيلـى عضـى لُئـت جـسَض ادخ

ــى قــــس حعترضــــه قــــا ل خطــــط السضاػــــُت املىجــــىزة بهــــصه املقـــطضاث ث وف الالئحــــت ث ومؼـــاعسجه علــــى حــــل امل ــــنالث التــ

 طُلــــت فتــــرة زضاػــــخه 
ً
 واجخماعُــــا

ً
قــــىم املطشــــس بخىجُــــه الطالــــب ولضشــــازه أمازًمُــــا ــى ًخذــــطج. أزنــــاء السضاػــــت ث ٍو حتــ

ذصا املطشس ألامازًما بطاقت لهل طالب ٌسجل ث والنخـائج التـى حصـل عليهـا فيها مافت البُانـاث الالظمـت عنـه  ٍو

نـىن ضأي الطالب فـى مـل فصـل زضاسـ ة حتـى جذط بمطاجعت املقطضاث التى ٌسجل فيها ث لما ًقىم  جـه مـن الهلُـت ث ٍو

ا ث والطالـــــب  ــا بنـــــاء علـــــى لـــــى املؼـــــئىى ملُـــــت عـــــن املقـــــطضاث التـــــى ًقـــــاملطشـــــس ألامـــــازًما لػد ـــــاٍض ىم بالدســـــجُل فيهـــ

  . ضغبخه

ـــت لهـــل  زضاػــت املقـــطضاث ًـــخ  حؼـــب -22 الخـــسضج الـــصي حعبـــر عنـــه ألاضقـــام النىزًـــت وحؼـــب جـــسضج جـــساوى املقـــطضاث إلادخُاٍض

ن  اث املذخلفـت أن لـبعض املقـطضاث مخطلـب ػـابق مـسون قـٍط فصل زضاس ة ث وقـس ضوعـي عنـس جطجِـب املقـطضاث باملؼـخٍى

 املقطضاث التى جخطلب شلو . 

  اب عسز الؼاعاث املعخمسة الالظمت ال جسدل مقطضاث امللاضاث املذخلفت فى حؼ -20 

للخذــطج ث وبــصلو فلــى حعخبــر مــىاز نجــاك وضػــىب فقــط ث وال جــسدل ضــمن املعــسى الفصــلي أو املعــسى الترالمــى العــام 

 للطالب.

 الؼاعخان أو الثالر ػاعاث عملُت حعازى ػاعت واحسة معخمسة .  -27

24- Quality points  ألي مقــطض ذــى عبــاضة عــن وحــسة حؼــخذسم لقُـاغ أزاء الطالــب فــى املقــطض ث وذــى ألي مقــطض عبــاضة عــن

 عسز الؼاعاث املعخمسة للمقطض ث مضطوبت فى السضجت التى حصل عليها الطالب فى لصا املقطض .  

   -  : 2مازة س

 الؼاعاث املعخمسة والفصىى السضاػُت .  اًقىم النظام السضاس ة بالهلُت على نظام –أ 

أضتــــع ػــــنىاث جامعُــــت مىظعــــت علــــى زمانُــــت ال جقــــل عــــن مــــسة السضاػــــت لنُــــل زضجــــت البهــــالىضٍىغ فــــى العلــــىم العضاعُــــت  -ب

نـــىن قُـــس الطـــالب ل خصـــىى علـــى  فصـــىى زضاػـــُت ث وحؼـــخمط السضاػـــت بهـــل فصـــل زضاســـ ة دمؼـــت ع ـــط أػـــبىعا  . ٍو

لؼـنت  47العضاعُت طبقـا ملـا جخضـمنه الالئحـت الخنفُصًـت لقـانىن جنظـُ  الجامعـاث ضقـ  زضجت البهالىضٍىغ فى العلىم 

2790   . 

ػــاعت معخمــسة   22ػــاعت معخمــسة   ث وبحــس أقصــ ة س  20ًقــىم الطالــب بدســجُل املقــطضاث السضاػــُت ث بحــس أزتــى س  –ج 

جىظ ملجلـؽ الهلُـت لـسواعي الخذـطج أو لخجنـب فصـل ا لطالـب الخجـاوظ عـن لـصه الخـسوز للفصل السضاس ة الىاحس ث ٍو

س عن ػذ س     ػاعاث معخمسة .  5بما ال ًٍع

ؽ م ـطوع الخذـطج فــى الخذصـا الـصي ًطغبـه الطالـب زادــل  -ز جقـىم ألاقؼـام العلمُـت ث مـل فـى زائــطة ادخصادـه ث بخـسَض

ـــت للبـــــرامج  س الخقنُـــــت البرنـــــامج وشلـــــو بالنؼـــــبت للبـــــرامج التـــــى جىجـــــس بهـــــا جذصصـــــاث فطعُـــــت ث أمـــــا الخذصصـــــاث العامــ

ؽ م ـــــطوع الخذـــــطج لقُـــــام لجنـــــت شـــــئىن الطـــــالب بخىظَـــــع الطـــــالب جىظَعـــــا  ــــت العضاعُـــــت   ث فُذضـــــع فيهـــــا جـــــسَض الخٍُى

  مـــــن لــــصه الالئحـــــت . مـــــع أدـــــص ضغبـــــاث  2مخىاظنــــا علـــــى ألاقؼـــــام املذخلفـــــت امل ـــــترلت فــــى البرنـــــامج واملىضـــــخت باملـــــازة س 

 بالبرنامج . الطالب فى الاعخباض وجمثُل جمُع ألاقؼام امل اضلت 

ت لزنـين لىــى أضتعـت مــن  -لــ  ــت النهائُـت للمقـطض ث مــن عضـٍى ٍط ح ـهل لجــان الادخبـاضاث ال ـفلُت والعملُــت والخطبُقُـت والخحٍط

خــــــىىى منؼــــــق املقــــــطض جنظــــــُ   ؽ املقــــــطض ث ٍو ؽ ث علــــــى أن ًنــــــىن مــــــن بُــــــنه  القــــــائمىن علــــــى جــــــسَض أعضــــــاء لُئــــــت الخــــــسَض
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ـــــطي  الامخحانـــــاث الفصـــــلُت ولعـــــساز أوضا  أػـــــئلت عخبـــــر الطالـــــب الاائـــــب فـــــى الامخحـــــان الخحٍط الامخحانـــــاث النهائُـــــت ث َو

 النهائا غائبا فى املقطض . 

ًحؼـــب الخقـــسًط العـــام لنجـــاك الطالـــب عـــن مـــل مؼـــخىي وفقـــا للخقـــسًطاث التـــى حصـــل عليهـــا ث وفـــى حالـــت جنـــطاض ضػـــىب   -و

ع حســـجُل عـــسز املـــطاث التـــى أزي فيهـــا الطالـــب فـــى مقـــطض مـــا ًحدؼـــب الطالـــب ضاػـــب فـــى مـــل مـــطة ضػـــب فيهـــا بـــاملقطض مـــ

ــس زضجاجــه عــن الخــس ألاقصــ ة لــسضجاث الخقــسًط مقبــىى س  إلامخحــان بهــصا املقــطض فــى ســجله ألامــازًما ث مــع مطاعــاة أال جٍع

عـصض مقبـىى ث أمـا لشا مـان قـس حاُـب بعـصض مقبــىى سون زضجـت   فـى املقـطض الـصي ػـبق أن ضػـب فُـه أو حاُـب عنــه بـ 54

مــــــن الالئحــــــت الخنفُصًــــــت لقــــــانىن جنظــــــُ   27فُحؼــــــب لــــــه جقــــــسًط النجــــــاك الــــــصي ًحصــــــل علُــــــه ث وفقــــــا لــــــنا املــــــازة 

 الجامعاث . 

 ال ًخ  النقل من مؼخىي لىى أدط لال فى نهاًت العام الجامعي وال ٌعاز لمخحان الطالب فى املقطض الصي نجح فُه .  –ى 

  -  : 7مازة س 

ب مُــساتا عــام س زادــل البرنــامج   ث زادــل  -أ ًهلـ  الطــالب املنقىلــىن مــن املؼــخىي الثــاتا لىــى املؼــخىي الثالــ  بــلزاء جــسٍض

ب مُـــــــساتى  ــا ًهلـــــــ  الطـــــــالب  2 -ألاقؼـــــــام العلمُـــــــت املعنُـــــــت بالبرنـــــــامج الـــــــصي جذصـــــــا فُـــــــه الطالـــــــب س جـــــــسٍض    ث لمـــــ

ب مُــــساتا مخذصــــا فــــى مجــــاى الخذصــــا الفطعــــي املنقىلــــىن مــــن املؼــــخىي الثالــــ  لىــــى امل ؼــــخىي الطابــــع بــــلزاء جــــسٍض

Option  ب مُـــساتى   ث أمـــا الطـــالب الـــصًن جـــ  حســـجُلل  فـــى  0 -ث الـــصي جذصـــا فُـــه الطالـــب زادـــل البرنـــامج س جـــسٍض

عـــاة الخذصــا العــام بالبرنــامج ث فُــخ  جــىظَع  علــى ألاقؼــام امل ـــترلت فــى البرنــامج ث وفقــا لطغبــت مــل طالــب ث مــع مطا

ب ملــــسة  2جمثُــــل ألاقؼــــام املعنُــــت بهــــصا البرنــــامج ث طبقــــا ملــــا جــــاء بــــنا املــــازة س  نــــىن الخــــسٍض   مــــن لــــصه الالئحــــت ث ٍو

ـــت وأضتـــع ػــاعاث عملُـــت فـــى الُـــىم الىاحــس  ثبىاقــع أضتـــععلـــى ألاقـــل أضتعــىن ًىمـــا  بهـــل مطحلـــت مـــن مطاحـــل ػـــاعاث نظٍط

ب  ب املُـــــساتا الخـــــسٍض ـــــخ  الخـــــسٍض ب مُـــــساتى املذخلفـــــت سبمطافـــــق الهلُـــــت ث ٍو    ث أو فـــــى احـــــسي الجلـــــاث املخصـــــلت 2 -جـــــسٍض

ب مُـــساتى  حـــسز مجلـــؽ الهلُـــت ث بنــــاء  0 -بخذصصـــاهه  فـــى مىاقـــع العمـــل وإلانخـــاج والخـــسماث العضاعُـــت س جـــسٍض   . ٍو

ب ونظـام جىظَـع الطـالب ث وال ًجـىظ لعفـ اء على مقترحاث ألاقؼام فى شلط ماضغ من مل عام ث مجاالث وأمالن الخـسٍض

ب مـع طـالب العـام الخـاىي ث  ب الطـالب املخذلفـين عـن الخـسٍض خ  جسٍض ب املُساتا مله أو جعء منه ث ٍو الطالب من الخسٍض

ب ونجح فُه .  وال ًمنح الطالب زضجت البهالىضٍىغ لال لشا حضط الخسٍض

ب -ب ت املنىطت باملؼخىي الثـاتا مـن الخـسٍض ب الادخُاٍض ب مُـساتا  ًخقسم الطالب لدسجُل مجاالث الخسٍض   بعـس  0 -س جـسٍض

لنرهــــاء امخحانــــاث الفصــــل السضاســــ ة ألاوى مــــن املؼــــخىي الثالــــ  س دــــالى شــــلط مــــاضغ مــــن مــــل عــــام   ث مــــع مطاعــــاة أن 

نـــىن للطالـــب حـــق  ـــخ  جحسًـــس ضغبـــاث الطـــالب ث ٍو ب مـــع جذصـــا الطالـــب زادـــل البرنـــامج ث ٍو ًخىافـــق مجـــاى الخـــسٍض

ـل ال ًحـق للطالـب حعـسًل ضغباجـه مـطة أدـطي ث وجقـىم  حاُير ضغباجـه دـالى شـلط مـاضغ ث واعخبـاضا مـن ألاوى مـن شـلط أبٍط

ب دالى شلط ماًى من مل عام .     لزاضة الهلُه بإعساز ال هل النهائا لخطت الخسٍض

ب املُــــساتا ب ــــقُت ث لىــــى مجمىعــــاث جخنــــىن مــــل مجمىعــــت مــــن دمؼــــت طــــالب أو مــــن عـــــسز  –ج ًقؼــــ  الطــــالب فــــى الخــــسٍض

ب مـــل مجمىعـــت لزنـــان مـــن أعضـــاء لُئـــت الطـــالب املســـجلين فـــى الخـــ قـــىم علـــي جـــسٍض ب الخذصصـــ ة أيهمـــا أقـــل ث ٍو سٍض

ذصا لهل مجمىعت عامل واحس من الخسماث املعاونت .  ؽ ومعاونيه  وأحس الفنُين ث ٍو  الخسَض

ب املُـساتى ب ــقُت س  -ز  معخمــسا   فـى زوللــ  ث ولحضـاض مــا ًفُـس شلــو مـن زوللــ   0ث  2ًجـىظ للطــالب الىافـسًن أزاء الخــسٍض

 ومىزقا . 

ب داضج الجامعتاػدبساى العضى الفنى بامل طف الخاض ًجىظ  -لـ   .  جى فى حالت الخسٍض

ًقـىم مجلـؽ الهلُـت بخىظَـع الطـالب املقُـسًن بالهلُـت علـى   : بناء على جىدـُت لجنـت شـئىن الخعلـُ  والطـالب ث  22مازة س 

ؽ بالهلُـت  لمطشـسًن أمـازًمُين ث وشلـو ملناق ـت الطالـب الـطاغبين فـى امل ـاضلت أعضاء لُئت الخسَض

عخبــــــر ضأي  فــــــى مُىلــــــه السضاػــــــُت ث ولضشــــــازه ناحُــــــت الخذصصــــــاث واملقــــــطضاث التــــــى جخفــــــق ومُىلــــــه ث َو

نـىن الطالـب لـى املؼـئىى ملُـت عـن املقـطضاث التـى ًقـىم بالدســجُل  ا ث ٍو املطشـس ألامـازًما لػد ـاٍض

نــىن جىظَــع الطــالب علــى فيهــا بنــاء علــى ضغبخــه  بــطامج الخذصــا املذخلفــت وفقــا الدخُــاض الطالــب ث ٍو

ومُىلــه العلمُــت فـــى ادخُــاض املــىاز املؤللـــت وبنــاء علــى معـــاًير الخنؼــُق التــى ًحـــسزلا مجلــؽ الهلُـــت ث 

ؽ .  نىن إلاضشاز ألامازًما للطالب بىاقع ػاعت فى الُىم لهل عضى لُئت جسَض  ٍو
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ــــت عامـــت ملخطلبــــاث الهلُـــت فــــى جمُـــع البــــرامج  س   : املقــــطضاث التـــى جــــسضغ ملطحلـــت البهــــالىضٍى  22مـــازة س  غ لمقـــطضاث لجباٍض

اضــــت عــــام  -لُمُــــاء  -حُــــىان ظضاعــــي عــــام  –   ذــــى : نبــــاث ظضاعــــي  2لىــــى ضقــــ   0البــــرامج مــــن ضقــــ    -ٍض

فـــا  ــاجين  -ح ـــطاث عـــام  -مبـــازيء إلاحصـــاء  -مبـــازيء إلاقخصـــاز  -لجخمـــاع ٍض  -أػاػـــُاث لنخـــاج بؼـ

ـــُل   -أػاػــــــــُاث لنخــــــــاج حُــــــــىاتى وزواجــــــــن  -ُاث وقاًــــــــت النبــــــــاث أػاػــــــــ -أػاػــــــــُاث لنخــــــــاج محادـــــ

اء وأضداز  -أػاػُاث علىم ألاغصًت  مقسمـت فـى اللنسػـت  -أػاػُاث املُنطوبُىلىجُا العامـت  -فيًد

ب  -أػاػُاث ألاضا ـ ة  -أػاػُاث عل  الىضازت  -العضاعُت  ب ـقُه ث  املُـساتاباإلضـافت لىـى : الخـسٍض

 وم طوع الخذطج .

ــت عامــت ملخطلبــاث الجامعــت فــى جمُــع البــرامج مــن  التــة  : املقــطضاث 20مــازة س جــسضغ ملطحلــت البهــالىضٍىغ لمقــطضاث لجباٍض

ـــــت  -ذـــــى : حقـــــى  إلاتؼـــــان وأدالقُـــــاث امللنـــــت  2لىـــــى ضقـــــ   0ضقـــــ   ملـــــاضاث الخُـــــاة وزقافـــــت  -لاـــــت لنجليًد

 ملاضاث الاجصاى .  -العمل الخط 

 -  : 27مازة س 

مقــطضاث جؤللــه لــسدىى البرنــامج الــصي ًطغــب  7لــب فــى الفصــل السضاســ ة الثــاتا مــن املؼــخىي الثــاتا بادخُــاض أ   ًقـىم الطا 

 .   من لصه الالئحت  72باملازة س  إلالخحا  به ث طبقا ملا جاء

ــابُعٌؼــــمح ملـــــن ًطغــــب مـــــن طــــالب مطحلـــــت البهــــالىضٍىغ الالخحـــــا  بفصـــــل زضاســــ ة دـــــُفا منثــــ  مسجـــــه ػــــخت ب    فـــــي  أػـــ

ػـــذ ػــــاعاث معخمــــسة ث وجنــــىن السضاػــــت  بىاقــــع مقـــطضٍن علــــى ألالثــــر ث ٌســــجل فيهــــا الطـــالب بحــــس أقصــــ ة مقــــطضٍن

ــا مجلــــؽ  دـــالى شــــلطي ًىلُــــى وأغؼـــطؽ ــى ًقطلــ ــــخ  امخحــــان الطـــالب فــــي بساًــــت شـــلط ػــــبخمبر وفقــــا للضـــىابط التــ ٍو

ىافق عليها مجلؽ الجامعت  . الهلُت ٍو

ؽ بعـض املقـطضاث  الاقخضـاءج   ًجىظ ملجلؽ الهلُت عنس  للطالـب الـصي  السضاسـ ة الصـُفا فصـلال فـياملىافقـت علـى جـسَض

عـــسز الؼــــاعاث املعخمـــسة الالظمــــت للخذـــطج ث بمــــا ال ًذـــل بــــنا  الػــــدُفاء   وحـــساث علــــى ألالثـــر  7ًنقصـــه حؼــــعت س 

ؤزي الطالب       2 ساملازة ملـا جـاء بـنا  زوض ػـبخمبر مـن نفـؽ العـام وفقـا فـي الامخحانس ب   من لصه الالئحت ث ٍو

   الالئحتمن لصه  05املازة 

ــت مــن الخذصصــاث الفطعُــت املذخلفــت زادــل البرنــامج فــى املؼــخىي الطابــع ث  24مــازة س    : ًذخــاض الطالــب املقــطضاث الادخُاٍض

عخبــــر فــــى لــــصه الخ ــــت مــــن جذصــــا فطعــــي واحــــس فقــــط ث َو جــــىظ أن ًذخــــاض املقــــطضاث الادخُاٍض الــــت ٍو

 .  مخذصصا فى لصا الخذصا الفطعي

  : ًــسون ب ــلازة الخذــطج الخذصــا الطئِســ ة للبرنــامج الــصي الخحــق بــه الطالــب ث وفــى حالــت جطليــد الطالــب علــى  22مــازة س 

 ًضاف الخذصا الفطعي بجانب الاػ  الطئِس ة للبرنامج.  Optionجذصا فطعي

نــــاث العملُــــت وفقــــا ل  : 25مــــازة س لنظــــام الــــصي ًقــــطه مجلــــؽ ًجــــب علــــى الطالــــب مخابعــــت املحاضــــطاث والاشــــتراك فــــى الخمٍط

ـــالؽ ألاقؼــــــام املذخصــــــت ث أن ًحــــــطم الطالــــــب مــــــن  الهلُــــــت ث وملجلــــــؽ الهلُــــــت ث بنــــــاء علــــــى طلــــــب مجـــ

الؼــاعاث املحــسزة لهــل  % علــى ألاقــل ث مــن عــسز92خحــان ملــه أو بعضــه لشا لــ  ًحضــط الخقــسم لالم

خحـــان فُـــه ث ولشا ث وفــى لـــصه الخالـــت ٌعخبــر ضاػـــبا فــى املقـــطض الـــصي حــطم مـــن الخقــسم لإلممقــطض زضاســـ ة

قسم الطالب عصضا ًقبلـه مجلـؽ الهلُـت لعـسم جمننـه مـن الخصـىى علـى النؼـب املقـطضة ل خضـىض ث 

جـــىظ ملجلـــؽ الهلُـــت أن ًىقــــ  قُـــس الطالـــب ملـــسة عــــام  اعخبـــر مخاُبـــا عـــن الامخحـــان بعــــصض مقبـــىى ٍو

 ػت . زضاس ة جامعي أو ألثر ث لشا جقسم الطالب بعصض مقبىى ًمنعه من الانخظام فى السضا

  : حعقـــس ادخبـــاضاث زوضٍـــت للطالـــب ًحـــسز نظاملـــا مجلـــؽ الهلُـــت بنـــاء علـــى اقتـــراك مجـــالؽ ألاقؼـــام املذخصـــت ث 29مــازة س 

عقـــــس  ن علـــــى ألاقـــــل لهـــــل مقـــــطض زضاســـــ ة دـــــالى الفصـــــل السضاســـــ ة الىاحـــــس ث َو وشلـــــو بىاقـــــع لدخبـــــاٍض

ــطي النهـــائا للمقــطض فـــى نهاًــت الفصـــل السضاســ ة الـــصي  الامخحــان ال ـــفىي والخطبُقــا والعملـــي والخحٍط

ؽ املقطض فُه  .  ًنخلى جسَض

ـــــطي ػـــــاعخان ألي مـــــن املقـــــطضاث السضاػـــــُت الـــــىاضزة بهـــــصه الالئحـــــت 22مـــــازة س ث ومـــــسة الامخحـــــان   : مـــــسة الامخحـــــان الخحٍط

ـــــت لهــــل جلؼـــــت مــــن جلؼـــــاث الامخحــــان ال ـــــفىي والخطبُقــــا ث وفـــــي 2مل ــــطوع الخذـــــطج  ػــــاعاث نظٍط

جمىعـاث جخنـىن مـل مجمىعـت مـن دمؼـت طـالب علـى ألالثـر أو م طوع الخذـطج ًقؼـ  الطـالب لىـى م
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مـــن عــــسز الطـــالب املســــجلين بــــاملقطض أيهمـــا أقــــل ث وح ـــهل مــــل لجنــــت مـــن لجــــان املمخحنـــين مــــن أضتــــع 

ن على ألاقل .   أعضاء على ألالثر وعضٍى

نــىن جىظَـع الــسضجاث فـى مــل مقـطض علــى النحــى 27مـازة س   : جنــىن النهاًـت العظمــى ملجمـىع زضجــاث مـل مقــطض مائــت زضجـت ث ٍو

زضجــــــت  02زضجــــــاث لالدخبــــــاضاث ال ــــــفلُت وألات ــــــطت ث  22زضجــــــاث لالدخبــــــاضاث السوضٍــــــت ث  22الخــــــاىي : 

ـــــطي النهـــــائ 52لالدخبــــاضاث العملُـــــت والخطبُقُـــــت ث  ــا عـــــن زضجـــــت لالدخبـــــاض الخحٍط عخبـــــر الطالـــــب غائبـــ ا ث َو

طي النهائا امخحان املقطض الصي ل  ًؤزي الامخحان   فُه . الخحٍط

ــطي   22وفـى حالـت املقــطضاث التـى ال جخضــمن زضوػـا عملُـت ث جنــىن السضجـت املذصصــت لإلمخحـان الخحٍط

وأعمــاى زضجــت   بــين الادخبــاضاث وألات ــطت الفصــلُت والخطبُقُــت  02زضجــت وجــىظع الــسضجاث الباقُــت س 

زضجـــــاث   . َو ـــــترف لنجـــــاك الطالـــــب فـــــي  22زضجـــــاث   باإلضـــــافت لىـــــى الادخبـــــاض ال ــــفلى س  22الؼــــنت س 

طي النهائا . 72املقطض الخصىى علي   % من السضجت املذصصت لالدخباض الخحٍط

ــــطي جحؼــــب النهاًــــت العظمــــى ملجمــــىع    أمــــا بالنؼــــبت للمقــــطضاث املنرهُــــت والتــــى لــــِؽ للــــا لمخحــــان جحٍط

زضجـــت    02زضجـــت   لإلمخحــان العملـــي والخطبُقــا ث و س  52ملقــطض مائـــت زضجــت جـــىظع مالخــاىي : س زضجــاث ا

 زضجت   لإلدخباضاث السوضٍت .  02لألت طت الفصلُت ث و س 

 اس  س  فر و  مل   م  اإلال  اد اسا اكٍا بإحا اسللاى اد اسل سٍا : تلاى  ىلا     :02مازة س
 النقاف الخالت

Quality points 

 Grade النؼبت املئىٍت

letter 

الخقسًطاث اللفظُت وفقا 

من  75ملا جاء باملازة 

الالئحت الخنفُصًت لقانىن 

 47جنظُ  الجامعاث ضق  

 2790لؼنت 

 أزاء مخميد  

Very high graduate caliber 

4.222 222 A+  ممخاظ مطجفع 

 ممخاظ   A 72أقل من  – 72 7.977 – 7.5

A 72أقل من  - 22 7.277 – 7.4
- 

 ممخاظ منذفض 

 أزاء عاى  

High graduate caliber 

B 22أقل من  – 22 7.777 – 7.0
+ 

 جُس جسا مطجفع 

 جُس جسا  B 22أقل من  – 92 7.277 – 7.222

 أزاء مطر 

Satisfactory level 

B 92أقل من  – 92 0.777 – 0.222
 -
 جُس مطجفع  

// جُس +C 92أقل من  – 52 0.977 – 0.5  

 أزاء غير مخىقع 

Not at the level expected 

for graduate work 

  C 52أقل من  – 52 0.277 – 0.4

 مقبىى 

Average   

C 52أقل من  - 22 0.777 – 0.0
— 

 أزاء غير مطر 

Unsatisfactory level 

D 22أقل من  - 22 0.277 – 0.24
+
 مقبىى  

Below average   0.222 22 D 

 ضاػب

Fail 

 

2.22 72 – 47 F 
 

 ضعُ 

Failure  

F 72أقل من  – 2
-
 ضعُ  جسا 

Failure  

 الخاالث الخادت 

 س غُاب بعصض مقبىى    

Conditional  

2.22 --------------- E ---------- 

س  لددددد   ، تحسددددد  اس ب ىدددددا اسعظعدددددة إلا  دددددى    جددددد د وددددد  ملددددد     ا ددددد     دددددر ؤكددددد س  دددددا  اسسددددد   د اإلاعل دددددا     : 02مـــــازة س

حسدد  اسللددداى  اسعدد   س  دددست اس دد ةحعق فدددي نب ىددا اسسددد ا الج معٍددا ، وهددداسً اسللدداى  اسعددد   سأل بدددع  ًو

 -ك ىاد ) اإلاعاٌ اسالاهع  ( سا جا اسبي سى ًىس ه   ى ي :

 .ؤ ( تض ت اسا جا اسـع ٍا استة ح     يب  اس  س  فر  ا  اسس   د اإلاعل ا  سي  مل   واإلاىضحا فر شا  اسسئحا 
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 دا  اسسد   د اإلاعل دا  (   در م  دى   دا  اسسد   د اإلاعل دا  س  لد  اد اسا اكدٍا   Xت ( ىلس  ح ص  ج ع ) اسا ج د 

يىق م    اسلس ا شى اإلاعاٌ اسـ  ي س   ت اس  س  س س ا الج معٍا .   ًو

 ( ىحس  اسللاى  اسع   س بي سى ًىس ) اإلاعاٌ اسالاهعد  اسعد   (   در ؤكد س م  دى  اسدا ج د استدة ح د    يبد  اس  سد  فدر 

 دددددا  اسسددددد   د اإلاعل دددددا  س  لددددد   ( ،  X) اسدددددا ج د استدددددة ح ددددد    يبددددد  اس  سددددد  فدددددر اإلالددددد    كددددد ىاد اسا اكدددددا ألا بدددددع 

 مسٌ شا  اسس ىاد . استة ت    اكتب  د مأسىبا بملر ح ص  ج ع اسس   د اإلاعل ا  لج ٍع اإلال  ا

،   دددر  GPAوبددداسً ىحسددد  اسللددداى  اسعددد   سا جدددا اسبيددد سى ًىس مددد  مدددسٌ تلددداى  ى  دددم   ٍددده ملىكدددب اسللددداى  اسعددد         

فدددر مسددددلًى د اسا اكدددا ألا بدددع مأسددددىبا بملدددر م  ددددى   لددد ط اسللدددداى  ؤكددد س م  دددى   لدددد ط اسللددداى  استددددة ح ددد    يبددد  اس  سدددد  

 اكٍا استة   ك   اس  س  مسٌ ج ٍع مسلًى د اسا اكا.س  ل  اد اسا  

Grade points average (GPA) = ∑ ( Grade Points X Credits ) / ∑ Credits 

GPA = Total quality points earned divided by attempted credit hours 

  ا  اسس   د اإلاعل ا  س  ل    xاس ل ا اس ب ئٍا = ح ص  مل ت كٍ ا اس مت  –  

اإلاعاٌ اسـع ي = م  ى  اس ل ط اس ب ئٍدا استدة ح د    يبد  اس  سد  فدر اسـ د  اسىاحدا / ملسدىم    در م  دى  اسسد   د  -شد 

 اإلاعل ا  فر اسـ   اسىاحا . 

اإلاعدداٌ اسالاهعددة = م  ددى  اس لدد ط استددة ح دد    يبدد  اس  سدد  فددر ج ٍددع اإلالدد  اد فددر ج ٍددع اسـ ددٌى اسا اكددٍا / ملسددىم   -و

   ر م  ى  اسس   د اإلاعل ا  س ا  اإلال  اد . 

B or Bي دالط ؤق ىيدىق اس  سد  ح صدس   در تلداى   Honourوسلح ٌى   ر م تبدا اس د ؾ  
+  

 =GPA  در ألاكد  وشدى  

مد  اسسئحدا اسل ـٍاىدا  22الحدا ألا  دى سللداى  جٍدا جداا فدر اسللداى اد اس ـظٍدا اسسد بلا وؿلد  إلاد  جد ء ب إلاد     م  يع  ٌ

بملحدد ق تلددا  سدده فددر ؤي  كدد  ؤل ىيددىق كددا ٌ ددالط لح ددٌى اس  سدد    ددر م تبددا اس دد ؾ و سلدد  ىق ت ظددٍ  الج معدد د ، 

. وؤىا مسلىي   ا   
 

   -السضاس ة :الدسجُل ألامازًما والعبء    :00مازة س 

دا ، ( ى ى  إلا  س اسي ٍا كبٌى اس ست الح ص عق   ر   جا اسبيد سى ًىس فدر : اسع دى  اس دٍاسٍا ، اسع دى  اس بٍدا اس2 بٍ ً 

اددعبا ؤلاكل دد   اإلا (ملددي ( ،  وق است اعددر ، اسالبٍددا اس ى ٍددا )، اسالبٍددا ) اددعبا اسبٍىسددىجي ( ، اسلعدداسع ددى  اس بٍددا ، اسع ددى 

 سس ألاكسدد   اإلاخل ددا ٌو ددالط ؤق ى لحددم اس  سدد  ب إلاسددلىي اسا ا دد   اسثدد    وب س دد وط استددة وذسددً بعددا ؤمددا  ؤ  م دد

ىىاؿم   يبد  م  دس ادئىق اسلع دٍ  واس دست ب لج معدا ، ًو دى  ب ـد ئش  مد  اسا اكدا ووملحد ق فدر اإلالد  اد اإلا د ظ   

مدد  كدد  ىق  19وق ؤلامددسٌ بحىدد  اإلادد    مدد  كدد  ىق ت ظددٍ  الج معدد د ، و  290إلادد    كددى  بي ٍدد تب  ،  بلدد  لحىدد  اإلادد    

 ت ظٍ  الج مع د  . 

دددا است ا ٍدددا 1 سلح دددٌى   دددر  ظددد   اسدددثس  والخ دددس كددد ىاد ( )( ى دددى  كبدددٌى اس دددست الح صددد عق   دددر  ب دددى  اإلاددداا س اسث  ًى

س  دد وط استددة ىل  شدد  م  ددس الج معددا بعددا ؤمددا  ؤ  م  ددس اسي ٍددا ، اسع ددى  است ا ٍددا ، وؿلدد      جددا اسبيدد سى ًىس فددر

دددل  كبدددٌى اس دددست مددد  مدددسٌ  مىلددد  تأسدددٍم اسلبدددٌى ب لج معددد د بعدددا بجلٍددد   بملبددد  اد اإلاع  سدددا وبملبددد  اد اسلدددا اد ًو

اسي ٍدا ود   تلبد  ألا داا  استدة ىحدا ش  م  دست ً اس د وط استة ت  يب  اسي ٍا ب ع ؿتب  س  ست اإلاللامعق ، وب  ءا   ر 

دا اسع مدا ىخل  شد  اس  سد  ملد  اد  1ت  ي اسي ٍا بملبد  اد مع  سدا س  دست فدر     ، و  بدعق اإلالد  اد مد  يعد  ٌ اسث  ًى

ددا اسع مدددا ، وؿلددد  إلادد  ىلددد    م  دددس ( مددد  شدددا  اسسئحددا  22اسدددىا    ب إلادد    ) ألاك كددٍا  واستدددة تلىاؿدددم مددع ملددد  اد اسث  ًى

مل بدد  كدداا     ددر ألاهثددل س ددا ؤكدد بٍع  مددا    ددرفددر ملدد  اد اإلاع  سددا  امدد  اسي ٍددا  وملحدد قاس  سدد  ًددا   اسي ٍددا ، و 

يدىق ؤلاملحد ق ملسد  إلاد ح لعق ،   كى  ؤ اء ؤلاملحد ق وؿلد  إلاد  ىلد    م  دس الج معدا بعدا ؤمدا  ؤي م  دس اسي ٍدا ، ًو

دد   مىحددا مدد   حددا    جددا املبدد   كددا اد اس  سدد   10  جددا ، وبملبدد   اددـىي مدد   90بملبدد   تحً  ومٍىسدده وم   اتدده ، ًو

م  ددس اسي ٍددا مىا ٍددا ب علدد   شددا  ؤلاملح  دد د بعددا ؤمددا  ؤي لج ددا اددئىق اسلع ددٍ  واس ددست ، وتلبدد  ألا دداا  اإلا  ىبددا 

 ب سي ٍا  بل  س لأسٍم ب  ءا   ر  ل ئج شا  ؤلاملب  اد وم  ى    ج د اس  س  فر اساب ى  الح ص    ٍه . 

ت الح ص عق   در   جدا اسبيد سى ًىس فدر اسع دى  است ا ٍدا ، واسداى  ى ػبدىق فدر الح دٌى ( ى ى  إلا  س اسي ٍا كبٌى اس س 1

 دد  لخ دص اإلا  دىت فددر اسع دى  است ا ٍدا ، ب دد ط ؤل تلد  مدا  اسا اكددا ب سفددر تخ دص ؤمد    در   جدا اسبيد سى ًىس 

 .    معق   اكٍعق ، وب كى    اكٍا  بل  إلا  تل    سىائح اإلا  س ألا  ي سلج مع د
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ي ددددددد ؾ وهٍددددددد  اسي ٍدددددددا س دددددددئىق اسلع دددددددٍ  واس دددددددست   دددددددر ت ـٍدددددددا كىا دددددددا اسىبدددددددجٍ  وبج اءاتددددددده ، وب ددددددداا  كدددددددىائ  اس دددددددست ( 9

س    ى دددد د اسا اكددددٍا ، وب دددداا  الجددددااٌو اسا اكددددٍا ، وتى ٌددددع اس ددددست   ددددر اإلا ادددداى  ألاودددد  ى ٍعق ، وت  عدددد( ب  كدددد د 

 ألاو  ى ٍا فر سجسد م صا معل ا  . اإلال  اد س  ست واسبج  ألاو  ىع  سي    س  ، ويبج  اسبٍ   د 

  -: إلاضافت والخصف وإلاتسخاب وحعسًل املؼاض  2

  ددددر    ملدددد  ا ؤو ؤهثددددل حتددددة نب ىددددا ألاكددددبى  اسثدددد ؤو ىضددددٍف ى ددددى  س   سدددد  ، بعددددا مىاؿلددددا اإلا اددددا ألاودددد  ىع  ، ؤق ىحدددداؾ  –ؤ 

 م  باء اسـ   اسا ا    ، وذسً ب   ل ىخ  ب سع ء اسا ا    اإلا  ىص   ٍه فر شا  اسسئحا . ألاهثل 

مد  بداء اسـ د  اسا ا د   ، وذسددً   در ألاهثدل  ألاكدبى  اسثد   ى دى  ؤق ىأبدح  اس  سد  مد    اكدا ؤي ملد   حتدة نب ىدا  –ت 

بج  شاا اإلال   فدر اسبدج  ألاود  ىع  س    سد  بلعبعدل م مأبدح  م ، ب د ط ؤق ل ىيدىق ب ىاؿلا اإلا اا ألاو  ىع  ٌو

ا بعددا شدداا اإلاٍعدد    اس  سدد  كددا ت دد و   سددبا اسؼٍدد ت اإلالدد    كبدد  ؤلا بددح ت . ويعدد   حدد لد و بددح ت وملدد  اً 

  ددددر لج ددددا اددددئىق اسلع ددددٍ  واس ددددست س  ظدددد  ؿيبدددد  وبك ا شدددد  مدددد  م  ددددس اسي ٍددددا ،   ددددر ؤق ل ىخدددد  و بددددح ت ب سعدددد ء 

 ثبا  اسسئحا.    س   س  اسىا   اسا ا

ى دددددى  س   سددددد  يعدددددداى  مسددددد   تخ  ددددده ب ددددد ط اكددددددلى  ٌ مل  بددددد د اسلخ دددددص اإلا ػدددددىت ؿٍدددددده ، مدددددع  دددددا  احىسدددددد ت  -جدددددد 

ل تلدع فدر م د ٌ مل  بد د اسلخ دص الجاىدا ، وذسدً بعدا استدة اسس   د اإلاعل دا  استدة اجل  شد  اس  سد  مد  كبد  ، و 

 ؤما  ؤي اإلا اا ألاو  ىع  ، وتىصٍا لج ا ائىق اسلع ٍ  واس ست ، ومىاؿلا م  س اسي ٍا . 

  -: ؤلا اا  ألاو  ىع  واس ل  وبىل ؾ وبسؼ ء اسلٍا :  07مازة س

، بذا  جددح فددر ج ٍددع اإلالدد  اد اسا اكددٍا ، ؤو ودد ق ي ى ٍددهاإلالٍددا بدده بملددر اإلاسددلىي اسدداؤ ( ى لدد  اس  سدد  مدد  اإلاسددلىي اسا ا دد     

دددا  ددد  كدددت كددد   د معل دددا  مددد  اس دددف اسا ا ددد   اسددداي وددد ق ملٍددداا ؿٍددده ؤو مددد  صدددـىؾ   اكدددٍا   اكدددب  ؿٍ ددد  ل ىًت

 ؿٍ د  ل ىلد   د  ) فر ج ٍع اسبلامج ل ىلٍا ؤ  ى . و
ً
( كد  ا معل دا  ،  11اس  س  في اإلاسدلى  اسثد    بذا ود ق   ةحد 

لٍا   ؿٍ   ل ىلد   د  ) ًو
ً
لٍدا فدي اإلاسدلى  اس ابدع بذا ود ق  26في اإلاسلى  اسث سا بذا و ق   ةح  ( كد  ا معل دا   ، ًو

 ؿٍ   ل ىل     ) 
ً
  ( ك  ا معل ا  . 62  ةح 

عـددى  ت (  ىدا ي اس  سد  اس اكد  وملحد ق ؿٍ د   كد  ؿٍده مسدللس  دد   دست اس دف اسا ا د   اسداي  كد  فدر مل  اتده ، ٌو

فدددر شدددا  الح سدددا و، لحضدددى  اإلالددد    ثبدددا  اسسئحدددا ، ومددد  ؤلاملبددد  اد اساو ًدددا س  لددد  اد استدددة  كددد  ؿيبددد  مددد   سددد  ا

ب د    ٍدددددا   دددددر اس حدددددى اسلددددد ملي : وملحددددد ق اس دددددـىي )    جددددد د (  2ت صدددددا اسا جدددددا ب سأسدددددبا س  لددددد  اد استدددددة س ددددد  تددددداً 

ب د    جدد د ( . 20  جدد د ( ، ووملحدد ق اسع  ددي )  2ووملحدد ق اسل بٍلدد  )  وب سأسددبا س  لدد  اد استددة سددَس س دد  تدداً 

وتيدىق    جد د ،  20  جد د ، وت صدا   جدا ؤلاملحد ق اسل بٍلد  مد   20   ٍا ت صا   جدا ؤلاملحد ق اس دـىي مد  

  % م  اسا جا اإلال    س      استة  ك  ؿيب  . 20 فر هس الح سلعق ل تل        جا وملح ق اسلحً    

ب د    ٍددا ت صددا   جددا وملحدد ق اس ددـىي مدد    ( ب سأسددبا س  لدد  اد اس  ددا استددة سددَس س دد  تدداً    جدد د ، ووملحدد ق  20ظً 

 % م  اسا جا اإلال    س      استة  ك  ؿيب  . 20  ج د ، وتيىق   جا وملح ق اسلحً     20اسل بٍل  م  

حددا  م  ددس اسي ٍددا   حدد د اسلددا ى  ( ى ددا  ؤلا دداا  ألاٌو ، 2.00 ( بذا ح دد  اس  سدد    ددر تلدداى  ت اهعددة ملدداق ) ؤكدد  مدد   ًو

علبددل اس  سدد   فددر اسللدداى  اسالاهعدد  . وبذا تىدد   اإلاعدداٌ اإلالددا ى س   سدد  سدد ـس اسـ دد  اسا ا دد   ى ددا  ؤلا دداا  اسثدد    ، ٌو

 ك  ا معل ا  .  21م اكب  ؤو  ى ٍ  ، ول يس ح سه ب سىبجٍ  بل فر حاو  الحا ألا  ى وشى 

دددددا فدددددر اإلاسدددددلىي اسث سدددددا ب س ؼدددددا ىلدددددى  وددددد  ب  ددددد مج ب   : 04مـــــازة س  س ؤحدددددا اإلالددددد  اد   دددددر ألاكددددد  مددددد  اإلالددددد  اد ؤلاجب ً  لددددداٌ 

م  دس ، وؿل  إلا  ىلد    م  دس الج معدا بعدا ؤمدا  ؤي ؤلا   ع(ىا ، س ؿع مسلىي اس ؼا ساي اس ست 

 . م  ك  ىق ت ظٍ  الج مع د  292 ص اإلا    اسي ٍا  بل  إلا  ج ء ب

   -والخعامل مع الطالب الطاػبين :الخذطج زوض :   05مازة س

دل  ذسدً مد   اسدا  و  اسلخ   شى اسداو   يسدلى   ؿٍده اس  سد   دا  اسسد   د اإلاعل دا  اسس مدا س لخد   ًو

    ر ماي اسع   ش   :  س ا ؤ وا  مسٌ 

ىدددددددل  تخددددددد    دددددددست اإلاسدددددددلىي اس ابدددددددع بعدددددددا ظ دددددددى   ىٍ دددددددا املح  ددددددد د اسـ ددددددد  اسا ا ددددددد   اسثددددددد    )  و  ىى ٍدددددددى (  زوض ًىنُـــــــى : -2

ج ٍددددع مل  بدددد د اسلخدددد   اسددددىا    ثبددددا  اسسئحددددا مددددع  اكددددىٍـ ءمدددد  م  ددددس الج معددددا ، ب دددد ط   وا ل   شدددد 

 ا دد   مدد  ملدد     ؤ  فدديج ٍددع مددىا  اسـ دد عق اسا اكددٍعق س  سددلىي اس ابددع و ددا  تخ ـدده  فددي  دد ت اس  سدد  

 اسس ىاد اسا اكٍا اسس بلا . 
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دددا  ددد   ملددد  ً    اكدددٍعق   دددر ألاهثدددل )   :ػـــبخمبر زوض  -1 كددد   د  9 دددست اإلاسدددلىي اسا ا ددد   اس بددد ن  ، اس اكدددبىق ؿٍ ددد  ل ىًت

، معل ددا    ددر ألاهثددل  ( ، ؿددةنب  ىللددامىق سسملحدد ق ؿٍ دد   كددبىا ؿٍدده مددسٌ ادد   كدد ل بل مدد   ـددس اسعدد   

دددل  تخددد ج   بعدددا   ددد ، ؿدددةذا تىددد    كدددىثب  املح دددىا ؿٍ ددد   كدددبىا  اددد   ؤهلدددىب   فددديشدددا  اإلالددد  اد  فدددي ح   ًو

 مل  اد اسلخ ف .  فيؿٍه  بل  إلاىكع اإلال   م  م ا اسا اكا ، وشىاا لحعق اس   ت 

سدد ح بلخد   اس ددست فددي  زوض ًنـاًط : -1 بذا  كدد  اس  سد  فددي  و  كدد ل بل ، يعد   املح  دده ؿٍ دد   كد  ؿٍدده فدي ألا وا  اسل سٍددا ٌو

 و  ى ددددد ى  بعدددددا ؤق ىيدددددىق اس  سدددددد  كدددددا ؤتددددد  اكددددددلى  ٌ و ؿدددددا مل  بددددد د اسلخددددد   اإلا  ددددددىص   يبددددد  فدددددي شددددددا  

 .اسسئحا

س ب ألكسددد     :09مـــازة س ألاو  ى ٍدددا اإلا ددد  ها فدددر اسبل ددد مج اسىاحدددا م  ي دددي  م  دددس اسي ٍدددا مددد  بدددعق ؤ ضددد ء شٍئدددا اسلددداٌ 

 وائددد     ٍدددا م  ام ٍدددا تخدددص شددداا اسبل ددد مج ، وذسدددً فدددر ح سدددا اسبدددلامج استدددة ي ددد  ن ؿيبددد  ؤهثدددل مددد  كسددد  

  عدددددد  ، بىاكددددددع  ضددددددًى    ددددددر ألاهثددددددل مدددددد  ودددددد  كسدددددد  ، يعدددددد     يبدددددد  اددددددئىق اإلالدددددد  اد وو ؿددددددا اس ددددددئىق 

م ددد سس ألاكسددد   اإلاخل دددا ،  ددد  ؤي ؿيبددد  ، و  ملددد     دددر اسلع ٍ ٍدددا اإلالع لدددا ثبددداا اسبل ددد مج ، ابدددااء اسددد  

عدددعق مدد  بدددعق ؤ ضددد ء وددد  ، ت  ٍددداا س عددد     ددي لج دددا ادددئىق اسلع ددٍ  واس دددست   ددي  م  دددس اسي ٍدددا ، ٌو

ددددددا  ائدددددد      ٍددددددا  ئَسدددددد  س بل دددددد مج ىيددددددىق مسددددددئىل  دددددد  : و ؿددددددا اددددددئىق اسبل دددددد مج اسع   ٍددددددا واسـ ٍددددددا وؤلا اً 

جدددددى   وؤلا ل ددددد   اإلالع لدددددا ب سبل ددددد مج ، وو ددددد ئم اسبل ددددد مج ، وتى ٍدددددم ، و ددددد  ت ـٍدددددا و ؿدددددا معددددد ىعل الواإلا سٍدددددا

ؤ  ددد له ، وب ل ددد   اسبل ددد مج مددد  الج دددا ؤو الج ددد د اإلاخل دددا ، وتأسدددٍم و ؿدددا ألامدددى  اإلالع لدددا ب سبل ددد مج 

جي اسبل  مج ، و    بب اسبل  مج بسىق اسع   .  مع ألاكس   اإلاع ٍا ومع الج  د اإلاسلـٍا  م  مً 

  -:  02مازة س   

ىحددا  م  ددس اسي ٍددا ، ب دد ء   ددر تىصددٍا لج ددا اددئىق اسلع ددٍ  واس ددست ،  ظدد   اسىبددجٍ  س  لدد  اد كبدد  بدداء اسا اكددا  –2

، وبعدا ذسددً  بدداء اسـ د  اسا ا د   مد بحدا ؤك د    حتدة نب ىدا ألاكددبى  اسثد   بإكدبى    در ألاكد  ، مدع بمي  ٍددا اسلعداى  

 . ل ىحم س   س  يعاى   ػب ته 

كبددد  بااىدددا وذسددًد ب ع و دددا اإلا ادددا ألاوددد  ىع  ى ددد    دددر اس  سددد  ؤق ىحدددا  اسبل ددد مج اسا ا ددد   اسددداي ى ػددد  ؤلاسلحددد ق بددده ،  -1

اسـ ددد  اسا ا ددد   اسثددد    مددد  اإلاسدددلىي اسثددد    ب ددد     دددر ألاكددد  ، و  ٍددده ب سلددد ملي ؤق ىلدددى  بةملٍددد   اإلادددىا  اإلااش دددا س بل ددد مج 

سسئحددا ، وؤق ى اعددي و ؿددا اس دد وط اإلااش ددا س ىبددجٍ  فددر شدداا اسبل دد مج ، ول ( مدد  شددا  ا 12 بلدد  إلادد  جدد ء بدد ص اإلادد    ) 

لج دا ادئىق اسلع دٍ  واس دست تىصدٍا   در  ى ى  س   س  ؤق يؼعل اسبل  مج اساي اسلحم بده بل س ضد و   اسل دىي ، ب د ء

 ومىاؿلا م  س اسي ٍا . 

سدددددد   ، وؿلدددددد  س  عدددددد ىعل إلالدددددد   اسبددددددلامج واتلددددددى  م دددددد سس ألاكسدددددد   ب ل بعددددددا وا ل دددددد   تىصددددددٍف  -1 اد استددددددة ىلددددددى  اسلسدددددد  بلاٌ 

ددد د   ددر اسلجدد ق اإلاع ٍددا استددة ي دددي    م  ددس اسي ٍددا  وحدددا  ذسددً ب  دد  ها و ألاو  ى ٍددا اإلا جعٍددا ، ويعدد   شددا  اإلاحلًى

عل ددا م  ددس اسي ٍددا تىصددٍف ملدد  ق الجددى   وو ل دد    اإلالدد  اد استددة ؤك تبدد  اسلجدد ق اإلا ددي ا مدد  اسبددلامج و ب سي ٍددا ، ٌو

س   .  م  س س اسل ئ عق   ر تاٌ   اسي ٍا ، ويعلبل محلًى د اإلال  اد م تما أل ض ء شٍئا اسلاٌ 

سألحيدددد   اسددددىا    بلدددد  ىق ت ظددددٍ  الج معدددد د واإلالع لددددا ب ا دددداا  واسـ دددد  مدددد  الج معددددا وؿدددد ص ؤلا دددد    ؤو  ستىخضددددع اس دددد -9

 واس ىائح الخ صا ب لج معا واسي ٍا .  ب     اسلٍا ، وألا اا  اإلالبىسا ووكف اسلٍا وو ؿا اسلىا ا واسلىا عق

ىحدددددا  م  دددددس اسي ٍدددددا ،  بلددددد  سألحيددددد   اإلا ظ دددددا سددددداسً واسدددددىا    فدددددي كددددد  ىق ت ظدددددٍ  الج معددددد د ، ألا  ددددد ا اس سبٍدددددا مددددد   -2

 .ومسؿه ج عٍ د    ٍا واتح    ست و   ط ألاك  

ج  دددست ك –9 بددد  اإلادددا  اإلاحدددا   ب سلددد  ىق سلح دددٌى   دددر ل ى دددى  فدددر  ظددد   اسسددد   د اإلاعل دددا  اسدددىا   ثبدددا  اسسئحدددا ، تخدددً 

مدا  اسا اكدا س ٍد    جددا ل ـٍاىدا سلد  ىق ت ظددٍ  الج معد د )مد  اسسئحدا اس 292  جدا اسبيد سى ًىس  بلد  سد ص اإلادد    

 ( .  ًىس اسع ى  است ا ٍا ؤ بع ك ىادبي سى 

ألاود  ى ٍعق وم دد سس ألاكسد   اإلاع ٍددا تلدى  لج دا اددئىق اسلع دٍ  واس ددست ب ل بعدا اس  بدا  و ًدد  ، مد  مددسٌ اإلا اداى   –9

عل دددددا م  دددددس اسي ٍدددددا مسدددددلًى د  ع ددددى اس  سددددد  تحددددداى ا بح سلددددده اسا اكدددددٍا بذا وددددد ق مسدددددلىا  اسا ا دددد   ػعدددددل مددددد   ٌو ، ٌو

حددددددا    جدددددد د اسلددددددا   استددددددة يسددددددلحم اإلال بعددددددا سأ دددددد ط اس  سدددددد  ، ه دددددد  ىحددددددا  ك ئ ددددددا ادددددد ؾ س  ددددددست  اإلال بعددددددا شددددددا  ، ًو

 اإلالـىكعق .
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د استة س   مل    ك بم ، ي الط فدر يبدجٍ  اس  سد  إلالد   املٍد    مد  اإلالد  اد اسدىا    ثبدا  اسسئحدا فر ح سا اإلال  ا –2

 ، ؤق ىيىق كا  جح فر اإلال    اسس بم س اا اإلال   .

 دست   ددر ألاكدد  ، وفددر ح سدا اسضدد و   يعدد   ألامدد    ددر  1ىيدىق الحددا ألا  ددى سعددا  اس دست اإلابددج عق فددر اإلالدد   اسىاحددا  –6

 اسي ٍا لتخ ذ م  ى ا  م  كب  . م  س 

فددددددر ح سددددددا اسلخ ددددددص اسعدددددد   ب سبل دددددد مج ىلددددددى  اس  سدددددد  با اكددددددا  ددددددا  ملددددددىا ق كددددددا  ؤلاميدددددد ق مدددددد  اسسدددددد   د اإلاعل ددددددا   -20

ا سألكس   اإلا الها ب سبل  مج ، وفر ح سدا  ػبدا اس  سد  فدر تخ دص ؿ عدر  امد  اسبل د مج ، ى د   س  ل  اد ؤلاملٍ ً 

كدد  ا معل ددا    ددر ألاهثددل  22 -كدد  ا هحددا ؤ  ددى  21اسسدد   د اإلاعل ددا  ىاددلاوت مدد  بددعق  ؤق ىلددى  با اكددا  ددا  مدد  

ا فر م  ٌ اسلخ ص اإلا  ىت ب إلاسلىي اس ابع .  م  اإلال  اد ؤلاملٍ ً 

ددا جاىددا  س ددا  اسسئحددا ؤو يعدداى  محلددىي اإلالدد   اسا ا دد   ب دد ط  -22 ى ددى    ددا ؤلاكلضدد ء بملدد ؿا ملدد  اد   اكددٍا بملٍ ً 

سه م تعق   ر ألاك  وذسً ب ىاؿلا م  س الج معا بعا ؤما  ؤي م  س اسي ٍا .  ؤق ىيىق اإلا     ل   ألاص ي كا ت  تاٌ 

 ظد   وكدل    : ى دى  إلا  دس اسي ٍدا ، بعدا ؤمدا  ؤ  م دد سس ألاكسد   اسع  ٍدا اإلاخل دا ، ؤق ىلبد   دست مد  و ٍدد د  –21

ىاؿدم الج معا ؤو الج مع د ألام ي ه سل ععق سبع  اإلال  اد ب س ي ٍا ، وؿل  س لىا دا استدة ىحدا ش  م  دس اسي ٍدا ًو

 شا  اإلال  اد ول ىىبع ذسً م ح ؤي   جا ج معٍا . حضى    يب  م  س الج معا ، وت  ح اسي ٍا ا     

 س دددد ظ  استدددد     :07مــــازة س
ً
سألكسدددد   اسع  ٍددددا ؤق تدددد ظ   و اد تاً  ٍددددا  ى ٍددددا فددددي اإلا دددد لد استدددد  تددددام  فددددي امل  صدددد   وؿلدددد 

 م  س الج معا ب  ء   ي اكالات م  س اسي ٍا . ىل ش 

  -  :72مازة س

ى ى  ؤق ت ظ  اسي ٍا  حسد    ٍا س  ست  ام  ؤو م    ج  ى ًا م د  اسع بٍدا ويعدا جدتءا مى دس سا اكدتب  اسع  ٍدا  -2

ع   ب   مج اسد حسد اسع  ٍدا   در لج دا ادئىق اسلع دٍ  واس دست  د  م  دس اسي ٍدا مدع بااىدا ود   د       ا د   ب د ء، ٌو

 ا اكٍا . فر م     اساسع  ٍا   ر ملالح د ألاكس   اسع  ٍا استة تام  اس حسد 

إلا  س اسي ٍدا ؤق ىد ظ   و اد تاً  ٍدا سؼعدل  دست اسي ٍدا فدر اإلاىملدى  د استدة تدام  فدر امل د ص اسي ٍدا ، وذسدً ى ى    -1

 ي ٍا . وؿل  س  ظ  استة ىضع   م  س الج معا ، ب  ء   ر اكالات م  س اس

تددى   اإلالدد  اد اسا اكددٍا و ددا  اسسدد   د اإلاعل ددا  استددة كددٍلى  اس  سدد  با اكددتب  س ٍدد    جددا بيدد سى ًىس اسع ددى     :77مــازة س

 ( م  شا  اسسئحا   ر اس حى اسل ملي : 2اسىا    فر اإلا    )   وك ىا اس ب د مج  است ا ٍا فر ب  

 
 المقررات الدراسية بالبرنامج

 فصل دراسي اول (المستوي الثالث) 

  ى ه اإلال    وى  اإلال   

FDT302  اجباضي  جحلُل الاغصًت  والالبان 

FDT 303 
 مُنطوبُىلىجي

 ا الغصًت والالبان

 اجباضي 

Pom3406 اجباضي  جننىلىجُا معاملت الثماض ما بعس الخصاز 

Chm306 اجباضي  لُمُاء الخمثُل الاصائا 

Fod 303 ادخُاضي  لُمُاء اغصًت 

Fod304 ماث في الخصنُع الاصائا  ادخُاضي  الانٍع

Fod305 ادخُاضي  جننىلىجُا الؼنط ومنخجاجه 

Dar303  ادخُاضي  اللبن الؼائل ومعامالجه 

Dar 305  ادخُاضي  لُمُاء الالبان 

Dar304  ادخُاضي  البان مخذمطة وبازئاث 

 المستوي الثالث) فصل دراسي ثاني (

  ى ا املقطض  كود المقرر 

FDT304 
 مطاقبت جىزة وػالمت

 الاغصًت والالبان 

 اجباضي 

FDT305  اجباضي  الخعبئت والخالُ  لالغصًت والالبان 
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Agr2303 اجباضي  جصمُ  وجحلُل ججاضب 

Eng326  اجباضي  لنسػت مصاتع الاغصًت والالبان 

ب مُساتا س ،،،،،،،    0جسٍض

   

Fod307  ادخُاضي  املىاز املضافت لالغصًت 

Fod309 ادخُاضي  فؼاز الاغصًت 

Fod310  ادخُاضي  جننىلىجُا املنخجاث الخادت 

Dar306  ادخُاضي  ال ئىن ال خُت ملصاتع الالبان 

Dar307  ادخُاضي  الخصائا الىظُفُت ملنىناث الالبان 

Dar308  ادخُاضي  جننىلىجُا الالبان املنثفت واملجففت 

 المستوي الرابع) فصل دراسي اول (

  ى ا اإلال    وى  اإلال   

Fod411 اجباضي  حاصًت اتؼان 

FDT407  ىث والسلىن  اجباضي  جننىلىجُا الٍع

Dar409  اجباضي  جننىلىجُا الجبن الططي واملطبىخ 

Agr413  ىث والؼنط  اجباضي  انخاج محادُل الخبىب والٍع

Fod412  ادخُاضي  جننىلىجُا ال خىم ومنخجاهها 

Fod413  ادخُاضي  الخجمُس والخجفُ جننىلىجُا 

Fod414  ادخُاضي  الخذمطاث في الاغصًت 

Dar410 ادخُاضي  جننىلىجُا املنخجاث اللبنُت الخادت 

Dar411  ادخُاضي  مُنطوبُىلىجُا منخجاث الالبان 

Dar412  ادخُاضي  جننىلىجُا املنخجاث الثانىٍت لاللبان 

 ) فصل دراسي ثاني (رابعالمستوي ال

  ى ا املقطض  كود المقرر 

Dar 413  اجباضي  جننىلىجُا مثلىجاث لبنُت 

Fod 415 اجباضي  جننىلىجُا الخبىب ومنخجاهها 

Ecn3412  اجباضي  جقُُ  امل طوعاث العضاعُت 

Unv 411 اجباضي  م طوع الخذطج 

 +++++++++++++ +++++++++++ 

   

Fod416  ادخُاضي  جننىلىجُا الاػماك ومنخجاهها 

Fod 417  ادخُاضي  حاصًت الفئاث الخادت 

Fod418 ادخُاضي  الخعلُب  جننىلىجُا 

Dar414 ط  ادخُاضي  مصاتع الالبانمذلفاث  جسٍو

Dar415  ادخُاضي  جننىلىجُا الجبن الجاف 

Dar416  ادخُاضي  منخجاث الالبان البسًلت 
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ب   ُساتااملالخسٍض

ج ب املُساتى إلعساز الخٍط  :مجاالث الخسٍض

ددددم  ؿعدددده س لع ددددٍ   وملددددعت الخ ددددا اسلاً  ٍددددا س ددددست اسبل دددد مج سللىاؿددددم مددددع  ئًددددا اسي ٍددددا وت  ٍددددا مىاشدددد  وكددددا اد اس  سدددد   دددد   ً 

اسددداايى واسلعددد و ى ويشدددجٍعه   دددر ؤلابليددد   وؤلامادددلا  وؤلات ددد ٌ، ألامددد  اسددداي ىاش ددده ا ا   م ددد و  اكدددىث   ي مددد ص بددده ىلدددىاء  مدددع 

   ددر  ـسدده ه  ددلج
ً
صددؼعل كدد      ددر وبليدد   م دد  ىددا ي بدداو   بملددر الحددا مدد  اسب  سددا و ًدد    اسددام  اسلددىمى  ح جددا ؤلاك ددٍ  معل دداا

 في ظ  اسل  ٍا اإلاسلااما و ؿع مسلىي اإلاعَ ا سألؿ ا .

بة سَ     :        ت  تخ ٍب اسبل  مج اسلاً 

          م   ع وػاىا ووسب ق  حسد بملر ج  د بحثٍا و  .2

 اإلاع ٍا ب سي ٍا          اسىحااد و ل جٍا  .1

 صدددٍف وكدددلس  بددد إلاىا   ب اى دددا  –مع مددد  اسـحدددص ب إلا ددد  ع  –مع مددد  ؿحدددص وػاىدددا ) اإلاع ددد  اإلا هدددت  ب سي ٍدددا (  .1

  مٍ ط 

 ويعبئتب  وم      اإلاىا  اسؼاائٍا وم ل  د وسب ق ً     اإلا   ع الخ صا بة ل    .9

 وت بٍم واالا  د اسلٍ كٍا   ي اإلاىا  اسؼاائٍا اإلاخل ـا    د اسس ى  ووؿستىهسًَ     م اهت تح ٍ  ملبلٍ د  .2

 ً     و ٍ د است ا ا فر الج مع د اإلاخل ـا  .9

ا إلاٍ  ن ً     الحج  است اعر  .9   مٍ ط ووكى اً 

 مجاالث العمل:

 م هت بحى  تى ىسىجٍ  وػاىا –س   هت اسلىم  س بحى  است ا ٍا اإلاع شا واإلاح  د اسبحثٍا اسل بعا  .2

 م   ع وػاىا ووسب ق  .1

 اإلا     –اس علاق  –اسبجىق  –اإلااق الج معٍا – دب إلاسى ـٍ  واكلس  اإلاىا  اسؼاائٍا  اكس   م اكبا الجى   .1

ا س لىحٍا اسلٍ     اسع   فر مع م   .9  م  ٌ اإلاىاصـ د اسلٍ كٍا ب س ٍئا اإلا ً 

   ي م ىط ا ل   اإلاىا  اسؼاائٍا  م  ٌ ا ا   الجى   وت بٍم ا ظ ا كسما اسؼااء اسع   فر  .2

   ؿحص وتح ٍ  اإلاىا  اسؼاائٍا وم ل  د وسب ق اسع   فر مع م   .9

اسلحددددى   -اسع ددددى   –اإلا ل دددد د اساش ٍددددا  –اإلاخبددددى اد   -م دددد ٌ اإلا دددد و  د اس ددددؼعل  ) صدددد   ا اإلاخ ددددسداسع دددد  فددددر  .9

 وم ل  تب  ... ومسؿه .

ا اإلاخل ـا .اسع   في م  ٌ اسلؼاىا وت  ٍ  اسبلامج اسؼاائٍ .2  ا س ـئ د اسع ً 
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 ألامازًما إلاضشاز

 ألسافـــه   –س مفلىمــــه 

   ألامازًمااملطشس  من لى

ؽ الـصي ًذخـاضه مجلـؽ الهلُـت بعـس جطشـُح القؼـ   Academic advisor ألامـازًمااملطشـس  - : لـى عضـى لُئـت جـسَض

ا. السضاػتقس حعترضه أزناء حل امل نالث التى لب ومؼاعسجه فى العلمى  له لخىجُه الطا نىن ضأًه اػد اٍض  ٍو

   ألامازًما إلاضشازألساف 

ــــ   والثقافُــــتالعلمُــــت وألامازًمُــــت والاجخماعُــــت  بالطعاًــــتالــــخعل  / القُــــام  أدالقُــــاث/ هلُــــت لالطالــــب بلــــىائح ا حعٍط

 ... هجذطجفترة زضاػخه حتى  دالىللطالب 

  منن أن ًفُسك املطشس  -فى الاحى : ألامازًماٍو

 حعٍط  الطالب بالخقالُس الجامعُت وقانىن جنظُ  الجامعاث ولىائح الهلُت .  .2

 فيها مافت البُاناث الالظمت عنه ث و النخائج التى حصل عليها . بطاقت لهل طالب ٌسجل ألامازًماًذصا املطشس  .0

نـىن ضأي املطشـس  ملقـطضاث التـى ٌسـجل فيهـا الطالـب فـىًقـىم بمطاجعـت ا .7 مـل فصـل زضاسـ ى حتـى جذطجـه مـن الهلُـت ث ٍو

ا ألامازًما  ث والطالب لى املؼئىى ملُت عن املقطضاث التى ًقىم بالدسجُل فيها بناء على ضغبخه . اػد اٍض

 –حعٍط  الطالب بنُفُت لزاضة الىقذ س جىظَع الىقذ بـين وػـائل جحصـُل املعلىمـاث الخادـت بـاملقطضاث واملـصالطة  .4

 الىػائل الترفيهُت   . –اطاث الطالبُت الن 

ؽ ولزاضث الهلُـت املذخلفـت التـى ًخعامـل معلـا و  .2 شلـو بحـل امل ـامل جىطُس العالقت بـين الطالـب وأعضـاء لُئـت الخـسَض

ؽ بفاعلُه .التى جقابله والخ  ىادل مع أعضاء لُئت الخسَض

ج ملُاث العضاعت وببرامج .5 املذخلفـت ومىادـفاث مـل بطنـامج طبقـا للمعـاًير  لاحعٍط  الطالب باملىادفاث العامت لخٍط

 املطجعُت وعالقخه بؼى  العمل . ألامازًمُتالقىمُت 

 الطالبُت وجىضُح العالقت بُنها وبين الخفى  العلمى . ألات طتجحفيد الطلبت والطالباث على الاشتراك فى  .9

ـــ  الطالــــب بللمُـــت الخعامــــل  .2 ُعاب مـــاث التــــى جفُـــسه فــــى اػــــدملعلى ىــــى والانترنـــذ ل خصــــىى علــــى امــــع الخاػـــب  حعٍط

ؽاملطلىبــت مـن   املذخلفـتاملقـطضاث وأزاء الن ــاطاث  اػــخذسام الطالــب  لمهانُـت. وحؼــلُل  قبــل القــائمين بالخـسَض

 ملعامل الخاػب الاىى فى الهلُت .

 حعٍط  الطالب بنظام املنخبت ولُفُت الخصىى على املطاجع الخادت بهل مقطض وحؼلُل الخعامل معلا . .7

الطالب ملاضة العمل فى جماعت وملاضة الاجصـاى لىػـُلت مل ـاضلخه فـى دسمـت املجخمـع وجنمُـت البِئـت ولـصلو  ؼابلل .22

بـه فـى املصـاتع واملـعاضع واملؤػؼـاث شاث  ألُـه  ًنخمـابالبرنـامج الـصي  الصـلتفى ػـى  العمـل وحؼـلُل ملمىضٍـت جسٍض

 الطالب لطبطه بؼى  العمل .

ـ  الطالـب بنظـام السضاػـاث ال .22 علُـا بالهلُـت حتـى جنــىن حـافعا لخفـىقل  فـى مطحلـت البهـالىضٍىغ والدسـجُل بعــس حعٍط

 املذخلفت  السلخىضاه و أو بطامج املاجؼخير السبلىماث جذطجل  فى أحسي 

 فى ضىء لىائح ومىاضز الهلُت .عاًا التى جقسملا لزاضة الهلُت حعٍط  الطالب املخفى  بامل .20

ـــ  الطالـــب بـــسوضه ألا  .27 فـــى حـــل ػاســـ ى فـــى العملُـــت الخعلُمُـــت وجىجيهـــه علـــى الـــخعل  الـــصاحى والاعخمـــاز علـــى الـــصاث حعٍط

 م امله .

 الطالب لىى لُفُت اضجباطه بالهلُت بعس جذطجه . لضشاز .24

باث الالظمت لع حصجُع الطالب على  -  العلمُت والثقافُت لل ٍازة مساض القُام بالخسٍض

جـى الهلُـت بالخنؼـُق مـع الجلـاث شاث  املخـىفطةر الىظُفُت و م اضلت الطالب فى الخفنير فى العط  - لخٍط

 العالقت

 

 والامان فى املعامل السضاػُت الؼالمتقىاعس 

فى غالبُت املقطضاث السضاػـُت بالهلُـت والتـى ًندؼـب الطالـب مـن دالللـا ملـاضاث الخعامـل جعء لام  املعملُتالسضوغ 

ــــت  لتــــدام الطــــالب علــــيه  الا بمذخلــــ  أشــــهاللا ث وعلُــــه فــــإن جمُــــعمــــع ألاجلــــعة العلمُــــت والعجاجُــــاث واملــــىاز النُماٍو
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 ةلىـى أي قاعـس باإلضـافت الخالُـتزادـل املعامـل السضاػـُت والتـى ػـنىضزلا فـى النقـاف  العامت وألامان الؼالمتبقىاعس 

 للطالب من قبل القائمين على لزاضة املعامل السضاػُت .أدطي جىجه 

 : قبل السدىى لىى املعمل ًجب لجباع  حى :
ً
 -أوال

  الصناعُت ألالُافوالنظُ  والصي ًفضل أن ًنىن مصنىعا من القطن ولِؽ  ألابُضاملعمل  بالطى اضجساء. 

 . منع جماما اضجساء الصنسى أو ما شابه زادل املعمل  اضجساء حصاء مامل ٌاطى القسم جماما ٍو

 . عسم ادطحاب أي مخعلقاث شخصُت من لخب ومصلطاث أو شنط زادل املعمل 

  املعامل . وباث زادلوامل ط  باال طعمه لطالقاال ٌؼمح 

  ــل لىــى الخلــ  قبــل الــسدىى جــعــسم اض ساء املالبــؽ الفضفاضــت والخلــى زادــل املعمــل . لمــا ًجــب ضــ  ال ــعط الطٍى

 لىى املعمل .

  : أزناء الخىاجس باملعمل  :
ً
 -زانُا

 ها طىاى فترة وجىزة فى املعملنبمخأن ًنىن ًقظا و  على الطالب ًجب. 

 قه مؼئىلت وج  .زادل املعمل ألاوقاثسًت فى جمُع ًجب الخصطف بطٍط

  زادل املعملالنهاث  للقاءأو  والخادت العامت ألاحازً ًجب عسم جساوى. 

  ت منها وال فلُت .حط الخعلُماث الخادت بالسضوغ العملُت الخ لجباعًجب  ٍٍط

  أي ججاضب . لجطاءفى حالت عسم وضىك أي جىجيهاث ًجب الطجىع لىى املؼئىى عن املعمل قبل 

  ت واملىاز ألاجلعةًجب عسم ملؽ ُـل  النُماٍو بخىجيهـاث مـن املؼـئىى عـن املعمـل  لال زادـل املعمـل  املىجـىزةواملحال

. 

  ـت أو اًجب اضجساء وجـسث  نل الطبُـت بالنظـاضةوال ًنخفـى  الخـطاضةلنظـاضاث الىاقُـت عنـس الخعامـل مـع املـىاز النُماٍو

. 

 للضـــطوضة التـــى ًخطل هـــا  لال لخنقـــل مـــن مهـــان الدـــط علـــى الطالـــب الالتـــدام باملهـــان املذصـــا لـــه زادـــل املعمـــل وعـــسم ا

 العمل .

  ًجب الخفاص على مهان العمل نظُفا طىاى الىقذ وتعس الانرهاء من السضوغ العلمُت 

  اث عنس الخعامل مع املحالُل واملىاز تًجب اضجساء قفاظ مقاوم للنُماٍو  . النُماٍو

  ججنبــــــا لخـــــسور جـــــطوك عنـــــس الاػـــــخذسام ًجـــــب معطفــــــت  م ـــــطودتأو  منؼـــــىضةظجاجُـــــه  أزواثال ًجـــــب اػـــــخعماى

قت اػخذساملا املذصصت ألامالن ق وطٍط  لطفاًت الخٍط

 . ًفضل عسم اػخذسام العسػاث الالدقت أزناء العمل باملعمل السضاػُت 

  الب الااظاث املخىافط فى املعمل .و فى ز لجطائهاوغاظاث ًجب  أبذطهالخجاضب التى ًنخج عنها 

  جــب الطجـىع لىــى اػخن ـا  املــىاز النُمُائُـ ألاحــىاى نمـال ًجـب فـى أي حــاى مؼـئىى املعمــل ت الؼــائلت أو جـصوقلا ٍو

 لالػخفؼاض عن املىاز النُمُائُت.

  جــب ــق الفــ  ٍو  اػــخذسام املادــت الخادــت باملحالُــل عــن طٍط
ً
مادــه للُــه أو املنفــاخ املطــاف  اػــخذسامًحــصض جمامــا

 الخاص بصلو .

  جـب غؼــللا باملـاء والصــابىن عنـس الانرهــاء مـن  لجـطاء أزنــاءًجـب أبعـاز الُــسًن عـن العــين والىجـه  لجــطاءالخجــاضب ٍو

 الخجاضب .

 : قبل ماازضة املعمل :
ً
 -زالثا

  ــاث املؼــخذسمت لىــى الىعــاء  لعــازةال ًجــب قــت  ــخُحت فــى  ألادــليالنُماٍو  ألامــالنولنــن ًجــب الــخذلا منهــا بطٍط

 املذصصت لصلو .

  ى املهان املذصا للا .جاجاث اىوالع  ألاجلعةًجب لعازة 

  ولنن ًجب الخذلا منها فى املهان املذصا لصلو  ألاحىارالعجاج املنؼىض فى  للقاءعسم 

   ُطالب .الخادت بال ألامالنًجب جنظ 
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  النلطبائُت ولصلو لطفاء مصازض الااظ قبل ماازضة املعمل . ألاجلعةًجب الخللُس من لطفاء 

 

 

 الؼبُل لىى النجاك والخفى  ##     البرنامجازاث لطالب لضش

 س الخقى  والىاجباث 

 

عي   البرنامج والهلُت خالُت لطفع أزاء طالب للخ  باملالحظاث الالعٍع

 حقىقو وواجباجوب وإلاملام

اضُت  –افُت الطالبُت سزق باألت طتالخ    بها فى  أل،  حُ  ال جحدؼب عسز أًام الاشتراكجىاله... –ٍض

تؼبت الاُاب ث لصلو الخ  بالترشُح فى لجان اجحاز الطالب وباالنضمام لىى الاػط الطالبُت وألات طت 

اضُت والفنُت وغيرلا من   . ألات طتالثقافُت والٍط

السضاس ى  اث السوضٍت دالى الفصلالخ  بصفت زائمت بحضىض املحاضطاث والسضوغ العملُت والامخحان

 الاُاب عن النؼبت املؼمىك بها .مع مطاعاة عسم ججاوظ 

 42+ النهائازضجت لالمخحان النظطي  52زضجت مىظعت لما ًلى :  222زضجاث مل مقطض بالهلُت  لجماىي

لالمخحان  02شفىي +  22زضجاث أعماى الؼنت +  22زضجت ألعماى الؼنت والامخحان العملى النهائى س 

 الخطبُقى   .و العملى النهائى 

 اجخماعُت . و ملؼاعسجو فى حل أي م هلت حعترضو علمُت أ ألامازًما املطشس الخ  بالخىادل مع

ؽ ض قط للمالخ  بحضىض الؼاعاث املنخبُت  اث التى جقىم بسضاػرها مع الؼازة أعضاء لُئت الخسَض

 لخصلُل أي دعىباث فى املقطض الصي جقىم بسضاػخه .

الخ  بحضىض املعمل من حُ  السدىى بهاضنُه الهلُت ولصا ًخطلب حؼسًس املصطوفاث منص بسء العام 

ن العملُت معو بصفت زائمت باملعمل الجامعى ث السدىى بالبالطى ألابُض ث  جىاجس لطاػت الخماٍض

 لدسجُل نخائج السضغ فيها مباشطة ث واجبع حعلُماث أػخاش املعمل .

ازة جفاعلو مع  الخ  بخقُُ  مل مقطض  زضػخه على الانترنذ حتى جؤدص مالحظاجو فى الاعخباض لٍع

 وقبل ظلىض الندُجت . السضاػتنهاًت املحاضطث ولصا الخقُُ  ًخ  فى 

ت أن جنخب شنىاك لُخ  حللا والطز عليها  جىجس بالهلُت دنازًق لخلقى شهاوي الطالب ث ولو بهل حٍط

قع عليها وجللس أنه لن ٌعل  عنها أحس ولن جضاض أبسا من فى ضىء إلامهانُاث املخاحت ب طف أن جى 

 شنىاك .

ق إلانترنذ من دالى مىقع الهلُت ضابط ًمنن لخابت شنى   ال هاوي واملقترحاث لضػاىاك عن طٍط

إلاعالناث باألقؼام العلمُت وبطعاًت ال باب  الخ  زائما باإلطالع على إلاعالناث املىجىزة بلىحاث

 زاضة الهلُت الخابعت إل  ألادطي الناث الطئِؼُت وبلىحاث إلاعوت ئىن الطالب 

 جخمعُت من دالى ولُل الهلُت ل ئىن دسمت املجخمع امل ألات طتشاضك فى 

فى مقابل  لزاضة الهلُت حٍطصت مل الخطص على نجاحو وجفىقو وضعاًخو وجصلُل أي عقاباث جىاجلو

 .طت للطالب الجامعى التدامو بالقىاعس البؼُ

 



-  39 -دليل الطالب لبرنامج علوم االغذية   

 

ج لؼى  العمل ب املُساتا إلعساز الخٍط  مجاالث الخسٍض

ب املُساتا من دالى أضتعت محاوض ضئِؼُت و ذي:  ًخ  الخسٍض

ب املُساتا س -2   :2الخسٍض

 بعس لجخُاظ الطالب 
ً
ب ملسة ػخت أػابُع بىاقع زمانُت ػاعاث ًىمُا و ًخ  لصا الخسٍض

ألالبان و لصلو زادل وحساث  املؼخىي الثاتا زادل معامل قؼ  الصناعاث الاصائُت و قؼ 

الخصنُع الاصائا و جصنُع ألالبان الخابعت ملطلع الخجاضب و البحىر العضاعُت بالهلُت       و لصلو 

ببعض الىحساث الخصنُعُت املىجىزة باملنطقت املحُطت بالجامعت زادل محافظت السقللُت 

ب الطالب على طط  حف   و جصنُع ألاغصًت املذخلفت و  لصلو جقُُ  املنخجاث  بهسف جسٍض

ت و بالخاىي للدؼاب العسًس من  الاصائُت املصنعت و مسي مطابقرها للمىادفاث القُاػُت املصٍط

 امللاضاث العملُت الخطبُقُت املطجىة.

ب املُساتا س -0   :0الخسٍض

 بعس لجخُاظ الطالب  
ً
 ملسة ػخت أػابُع بىقع زمانُت ػاعاث ًىمُا

ً
ب أًضا و ًخ  لصا الخسٍض

خىي الثال  داضج أػىاض الجامعت باملصاتع و ال طماث املخذصصت في الخصنُع الاصائا  و جصنُع املؼ

ت للمعلباث "بؼذ"  شطلت مصط  –ألالبان زادل نطا  محافظتة السقللُت و زمُاف سال طلت املصٍط

ىث و الصابىن  شطلت مصط لًطالُا  –شطلت أجا للخصنُع العضاعي  –شطلت مطاحن املنصىضة  –للٍع

شطلت قخُلى للعصائط و ألالبان .... لل،   –شطلت مصط لًطالُا للمنطونت  –للعصائط و املطلعاث 

باإلضافت للمعمل النُماوي الخابع لىظاضة ال خت زادل مسًنت املنصىضة بهسف الخعطف على دطىف 

صاتع و الخصنُع و لُفُت لزاضة دط إلانخاج و لصلو نظ  مطاقبت  و لزاضة الجىزة املطبقت بخلو امل

 ال طماث.

اضاث العلمُت: -7  الٍع

اضاث العلمُت بىاقع ضحلخين على   ًنظ  قؼما الصناعاث الاصائُت و ألالبان العسًس من الٍع

اضة ال طماث و املصاتع دطاج نطا  املحافظت باملناطق الصناعُت الجسًسة  ألاقل مل فصل زضاس ة لٍع

ازة حصُلت  –شط من ضمضان العا –الؼازغ من ألخىبط  –مثل: مسًنت بطج العطب  العبىض و شلو لٍع

امللاضاث العملُت الخطبُقُت املؼرهسفت لسي الطالب و للؼابه الخبراث العملُت الالظمت ملىادلت 

ق.  الطٍط

 السضوغ العملُت الفعالت: -4

و ًخ  شلو من دالى لعطاء بعض السضوغ العملُت للمقطضاث السضاػُت زادل املصاتع  و   

جننىلىجُا  -وضة مثلما ًحسر في مقطضاث زضاػُت مثل: جننىلىجُا ال خىم و منخجاهها  ال طماث املجا

جحلُل ألاغصًت  –جننىلىجُا الخجمُس و الخجفُ   –جننىلىجُا الؼنط و منخجاجه  -ألاػماك و منخجاهها 

حاصًت  -جننىلىجُا الجبن الططي و املطبىخ   –مطاقبت جىزة و ػالمت ألاغصًت و ألالبان  –و ألالبان 

ت  -ال ئىن ال خُت ملصاتع ألالبان  -حاصًت الفئاث الخادت  –لتؼان  جننىلىجُا املنخجاث الثانٍى

لأللبان و شلو للمؼالمت في دقل الخبراث العملُت لسي الطالب مما ًمننه  من املنافؼت في ػى  

 العمل.
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ج البرنامج  مجاالث العمل لخٍط

ج   ي البرنامج و التة ًمنن ج خُصلا في النقاف الخالُت:جخعسز مجاالث العمل املخاحت أمام دٍط

ًقىم قؼما الصناعاث الاصائُت و ألالبان بخعُين أوائل السفعاث في وظُفت معُس بالقؼ   -2

.
ً
 ل خطت الثالزُت لخعُين املعُسًن و التة ًخ  إلاعالن عنها مؼبقا

ً
 طبقا

 ملنسغ لنخاج بلحس شطماث جصنُع و حف  ألاغصًت و ألالبان. -0

او معلس بحىر جننىلىجُا ألاغصًت أو أحس املطلع  –  باملطلع القىما  البحىر العضاعُت باح -7

 البحثُت املخذصصت في مجاى الاصاء او الخاصًت .

ت.  -4  أدصائا بهُئت الطقابت على الصازضاث و الىاضزاث و لصلو الدجط العضاعي باملىاتئ املصٍط

الخصنُع  الاصائا و حف  ألاغصًت و ملنسغ مطاقبت و جىلُس جىزة بلحس شطماث  ومصاتع  -2

 ألالبان.

ت أو أمالن حاصًت  -5 أدصائا حاصًت بلحس املسن الجامعُت أو املؼد فُاث أو املعالس ألاظلٍط

 املجمىعاث .

 زوى الخلُج بمصاتع ألاغصًت و ألالبان    و  -9
ً
جىفط العسًس من فطص العمل بالخاضج دادت

 لصلو للدصائا حاصًت املؼد فُاث.

 ي وظُفت مسضغ جطبُت ظضاعُت بىظاضة التربُت و الخعلُ  عنس إلاعالن عنها.الخعُين ف -2

ن و الخجاضة السادلُت. -7  الخعُين لمفدو أغصًت بىظاضة الخمٍى

القسضة علي ججليد  بعض امل طوعاث الخادت في مجاى حف  و جصنُع ألاغصًت و ألالبان   و  -22

 التة جنسضج جحذ بنس امل طوعاث الصايرة و املخىػطت.

 

  ألب  ئب تل ىة واسبل  مج سي ٍا ب ا   او  
ً
 بةذق هللا .   م 

ً
 مىؿل 

ً
 ج معٍ 


