 .8تعضٜض مماسطات إداس ٠اؾٛدٚ ٠ايتُٝض يف بٓا ٤ايكذسات ايكٝادٜةٚ ١ايتٓظُٝٝةٚ ١عًة ٢نةٌ
املظتٜٛات يف اؾاَع.١

 2.5انمُى QOU Values
ؼكٝكةةا يشٜ٩ةة ١اؾاَعةةٚ ١سطةةايتٗا ٚأٖةةذاؾٗا  ،تعُةةٌ اؾاَعةة ١عًةة ٢تشطةةٝخ اٱميةةإ بةةايكِٝ
اٯتَٚ ١ٝشاعا ٠تطبٝكٗا


ايشٜادٚ ٠ايتُٝض.



اْ٫تُا ٤ايٛطا ٚايك.َٞٛ



دميكشاط ١ٝايتعًٚ ِٝتهاؾ ٪ايؿشق.



اؿش ١ٜا٭نادميٚ ١ٝايؿهش.١ٜ



اذذلاّ ا٭ْظُٚ ١ايكٛاْني.



ايؼشان ١اجملتُع.١ٝ



اٱداس ٠باملؼاسن.١



اٱميإ بذٚس املشأ ٠ايشٜاد.ٟ



ايٓضاٖٚ ١ايؼؿاؾ.١ٝ



ايتٓاؾظ.١ٝ

 .3عًبدة انقبىل وانتسجيم وااليتحبَبث
أ) تعريف ببنعًبدة:
ٖ ٞعُاد ٠تك ّٛبكب ٍٛايط٬ب ٚتظحٚ ًِٗٝذؿظ ًَؿاتِٗ َٚتابع ١قلاٜاِٖ ذت ٢ؽشجِٗ،
نُا تتٛىل َتابع ١قلاٜا اَ٫تراْات ٚايتعٓٝٝات ٚؾل أْظُ ١اؾاَعٚ ،١تتُثٌ أِٖ أٖذاف
ايعُاد ٠مبا ًٜٞ
 .1تٛؾرل خذَات َتُٝض ٠يًط٬ب.
 .2تطبٝل ا٭ْظُٚ ١ايكٛاْني ٚايتعًُٝات ايـادس ٠عٔ ايؼ ٕٚ٪ا٭نادميٚ ،١ٝاملتعًك١
بايكبٚ ٍٛايتظحٚ ٌٝاَ٫تراْات ٚايتعٓٝٝات ايذساط.١ٝ
 .3اطتخذاّ ايتكٓ ١ٝاؿذٜث َٔ ١تظح ٌٝايهذلٚ ،ْٞٚسؿذ يًعَ٬ات َٔ خ ٍ٬ايبٛاب،١
ٚعٌُ أسػٝـ ايهذل ْٞٚيًتعٓٝٝات ٚاَ٫تراْات.
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 .4تٛؾرل قاعذ ٠بٝاْات خاؿ ١بايط٬ب ٚاـشهني ٚاَ٫تراْات ٚايتعٓٝٝات ايذساط،١ٝ
ٚإؿذاس تكاسٜش ٚإذـاٝ٥ات دٚس.١ٜ
 .5اؿؿاظ عً ٢طح٬ت ايط٬ب يف اؾاَعٚ ١طشٜتٗا ذظب ا٭ؿ.ٍٛ
 .6كبط أدا ٤أعلا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع مبا ىف عٌُ ايعُادَٛٚ( ٠ظؿ ٞايعُاد ٠يف ايؿشٚع).
 .7إعذاد ايتك ِٜٛا٭نادمي ٞيًحاَع.١

ة ) تقسى عًبدة انقبىل وانتسجيم وااليتحبَبث إنى سبعت أقسبو
رئيسيت هي:
أوالً :لظى انمثىل وانرظجُم:
ٜك ّٛمبتابع ١قبٚ ٍٛتظح ٌٝايط٬ب يف ايؿشٚع َٚتابع ١قلاٜاِٖ ٚذؿظ ًَؿاتِٗ َٔ
بذا ١ٜدخٛشلِ اؾاَع ١ذت ٢ؽشجِٗ .

ثاَُاً :لظى انشهاداخ وانخزَجٍُ:
ٜك ّٛبتذقٝل نؼٛف اـشهني اييت تـذسٖا ؾشٚع اؾاَع ،١ذظب اـطط
ايذساطٜٚ ١ٝتِ ايتأنذ َٔ ايٛها٥ل اييت تشطٌ َع ًَؿات ايط٬ب نُا تك ّٛبإؿذاس نؼٛف
ايعَ٬ات َٚـذقات ايتخشد ٚايؼٗادات ايهشت.١ْٝٛ

ثانثاً :لظى االيرحاَاخ:
ٜك ّٛباٱػشاف عً ٢اَ٫تراْات اييت تعكذٖا اؾاَع ١يف ايؿشٚع َٔ ذٝ

ايتهًٝـ

ٚاٱعذاد ٚايتذقٝل ٚايتـٜٛش باٱكاؾ ١إىل َتابعتٗا ٚذٌ املؼه٬ت اييت قذ تطشأ قبٌ ٚأهٓا٤
ٚبعذ عكذٖا.

راتؼاً :لظى انذراطاخ انؼهُا واألطزي وغزَاطح
ٜك ّٛبكبٚ ٍٛتظح ٌٝط٬ب ايذساطات ايعًٝا ٚايظحٚ ٕٛغشْاطٚ ١إدخاٍ عَ٬اتِٗ
َٚتابع ١قلاٜاِٖ ٚذؿظ ًَؿاتِٗ َٔ بذا ١ٜدخ ٍٛاؾاَع ١ذت ٢ؽشجِٗ.
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خايظاً :لظى انرذلُك:
ٜك ّٛبايتأنذ َٔ ط ١َ٬اٱجشا٤ات اييت تك ّٛبٗا ا٭قظاّ يف عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتظحٌٝ
ٚاَ٫تراْات ٚيف ؾشٚع اؾاَعَٚ ١شانضٖا ،نُا ٜك ّٛبتذقٝل بٝاْات ايط٬ب املًتركني
باؾاَع ١يف ناؾ ١ايؿشٚع أ ً٫ٚبأ.ٍٚ

طادطاً :لظى انرؼُُُاخ:
ٜك ّٛباٱػشاف َٚتابع ١ايتعٓٝٝات ايذساط َٔ ١ٝتهًٝـ ٚإعذادٚ ،إسطاٍ إىل ايط٬ب
ٚأعلا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع َٚتابع ١ذٌ املؼه٬ت اييت قذ تطشأ يف ايتعٓٝٝات ايذساط.١ٝ

طاتؼاً :لظى االحرظاب واالرشاد األكادًٍَ
ٜك ّٛبإجشا ٤اذتظاب ايذساط ١ايظابك َٔ( ١جاَعات أخش ٣أ ٚنًٝات َتٛطط)١
يًط٬ب املًتركني باؾاَعٚ ١ؾل ْظاّ ا٫ذتظاب املعتُذ يف اؾاَع ،١نُا ٜك ّٛأٜلاً بإسػاد
ايطًبٚ ١تٛج ِٗٗٝأنادميٝاً.

ثايُاً :لظى انثطالاخ:
ٜك ّٛبإؿذاس ايبطاقات يًط٬ب املًتركني باؾاَعٚ ١يًُٛظؿني.

ج ) يهبو انًرشذ األكبديًي:
ميهٔ تًخٝف َٗاّ املشػذ ا٫نادمي ٞبايتايٞ
 .1اٱػةةشاف عًةة ٢تعب٦ةة ١ايطًبةة ١اؾةةذد يطًبةةات ايترةةاقِٗ باؾاَعةة ١يف كتةةدلات اؿاطةةٛب
بايتعاَ ٕٚع َٛظـ املختدلات ٚؾإ اٱسػاد ايط٬ب.١ٝ

 .2اسػاد ايطًب ١اؾذد ٚتعشٜؿِٗ بٓظاّ اؾاَع ١بؼهٌ عاّ ٚبايهًٝات ٚايتخــةات
املطشٚذةةة ١يف اؾاَعةةةَٚ ١ظةةةاعذتِٗ عًةةة ٢اختٝةةةاس ايتخـةةةف ايةةةزٜٓ ٟاطةةةب َٝةةةٛشلِ
ٚسغباتِٗ ٚخًؿٝتِٗ ايعًُٚ ١ٝاملٗٓ.١ٝ
َ .3ظاعذ ٠ايطًب ١عً ٢اختٝاس املكشسات ايذساط ،١ٝذظةب اـطة ١ايذساطةٚ ،١ٝتعةشٜؿِٗ
باْظُةةةةة ١اؾاَعةةةةةٚ ١قٛاْٗٓٝةةةةةا َثةةةةةٌ (ايتٓبٗٝةةةةةات ،ايؿـةةةةةٌ ا٫نةةةةةادمي ،ٞاْترةةةةةاٍ
ايؼخـ ...،١ٝاخل).
 .4تعشٜةةـ ايطًبةة ١باؿٝةةا ٠اؾاَعٝةةْٚ ١ظةةِ اؾاَعةة ١بعاَةةْٚ ١ظةةِ ايذساطةةٚ ١اَ٫تراْةةات
غاؿ.١
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َ .5ظةةةاعذ ٠ايطًبةةة ١عًةةة ٢تٓظةةة ِٝاٚقةةةاتِٗ ٚذظةةةٔ اطةةةتثُاسٖا يًرـةةة ٍٛعًةةة ٢اؾلةةةٌ
ا٫طةةةايٝب يف املةةةزانشٚ ٠ايترـةةة ٌٝاؾٝةةةذ با٫كةةةاؾ ١اىل تٓظةةةٚ ِٝقتةةة٘ بةةةني ايعُةةةٌ
ٚايذساط.١
 .6تٛج ٘ٝايطايب يتظحٚ ٌٝدساط ١املكشات ايةيت ٜظةتؿٝذ َٓٗةا يف دساطةت٘ اؾاَعٝةَ ١ثةٌ
َكشس تعًِ نٝـ تتعًِ َٚباد ٨اؿاطٛب َٚكةشسات ايتخـةف ايةيت تهةَ ٕٛتطًةب
طابل ملكشسات اخش.٣
 .7ذة ايطايةةب عًةة ٢ا٫طةةتؿادَ ٠ةةٔ َٛقةةع اؾاَعةة ١ا٫يهذلْٚةةَٚ ،ٞتابعةة ١نةةٌ جذٜةةذ
عً ٢املٛقع َٔ إعْ٬ات ٚقٛاْني جذٜذ.٠
 .8ذ ايطايب عًٚ ٢كع خط ١خاؿ ١ب٘ يًتخشد( .بطاق ١إسػاد رات.)ٞ
َ .9ظاعذ ٠ايطًبة ١عًة ٢ذظةٔ ا٫طةتؿاد ٠ممةا تٝظةش ٙشلةِ اؾاَعةَ ١ةٔ اطةايٝب تظةاعذ
عً ٢ايترـ ٌٝايعًُ.ٞ
َ .11تابع ١تظح ٌٝايطًب ١ايز ٜٔوـً ٕٛعًَ ٢عذ٫ت تشانُ ١ٝأقٌ َٔ ٚٚ 61٪كةعِٗ
ؼةةت املشاقبةة ١ا٭نادميٝةة ١ذتةةٜ ٫ ٢ةةذخًٛا دا٥ةةش ٠اـطةةش ٚوـ ةًٛا عًةة ٢ايتٓبٗٝةةات
ٚاْ٫زاسات.
 .11اٖ٫تُةةةاّ بايطًبةةة ١املتُٝةةةض ٜٔيف ايثاْٜٛةةة ١ايعاَةةةَٚ ١تةةةابعتِٗ يف طةةةا٥ش ػةةة ِْٗٚ٪ذتةةة٢
ٜتخشجٛا بتؿٛم.
 .12إسػةةاد ايطًبةة ١ايةةزٜ ٜٔشغبةة ٕٛؼٜٛةةٌ ؽــةةاتِٗٚ ،بٝةةإ َةةا قةةذ ٜةةتِ اذتظةةاب٘ َةةٔ
طاعات ناْٛا قذ دسطٖٛا.
َ .13تابعةة ١اـطةةط ايذساطةة ١ٝاملٛجةةٛد ٠عًةة ٢ايبٛابةة ١ا٫نادميٝةةٚ ١ايتأنةةذ َةةٔ دقتٗةةا
ٚتٛاؾكٗا َع َا جذ َٔ قٛاْني ٚتعذ٬ٜت.
 .14ايتٓظٝل َع اعلا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع يف ذٌ املؼه٬ت اـاؿ ١ببعض ايطًب.١
 .15ا٫طةة٬ع عًةة ٢بٝاْةةات ايطًبةةَ ١ةةٔ املظةةتٓهؿني ٚاملةة٪جًني ٚاملٓةةزس ٜٔبؼةةهٌ َظةةتُش
ٚايتٛاؿٌ َعِٗ ٚقاٚي ١ؾِٗ ظشٚؾِٗ ٚايظع ٞؿٌ اَ ٟؼهً ١إ ٚجةذت بايتٓظةٝل
َع قظِ ايتظح.ٌٝ

د .انًصطهحبث انجبيعيت انًستخذيت:
 .1ايهًٝة ٖٞ ١فُٛع َٔ ١ايتخــات املشتبط ١ببعلٗاٚ ،تٗذف إىل اؾظال اجملاٍ يًطايب
يف اختٝاس ؽـف َٓاطب ي٘ٚ ،قذ ؼ ٟٛايهً ١ٝؽـف ٚاذذ أ ٚأنثش.
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 .2ايتدصص ٖ ٛفُٛع َٔ ١املكشسات تكع كُٔ ذكٌ ؽــَ ٞعةنيٖٚ ،ةَ ٞبٓٝة ١عًة٢
اطع تٓظَ ١ُٝٝعٓٝةٚ ١تٗةذف عٝعةا إىل ؼكٝةل أٖةذاف عاَةَٛ ١ذةذٜٓٚ .٠ةاٍ ايطايةب عٓةذ
انُاي٘ دساطٖ ١ز ٙاملكشسات بٓحال دسج ١ايبهايٛسٜٛغ يف ايتخـف ايز ٟايترل ب٘.
 .3املكسز فُٛع َٔ ١املؿاٖٚ ِٝاملبادٚ ٨ايٓظشٜات املذلابط ١املتهاًَ ١اييت ؼٜٗٛةا فُٛعة١
ٚذذات دساط ١ٝتظٗش يف اـط ١ايذساط ١ٝناطِ َظتكٌ ي٘ عذد َٔ ايظاعات املعتُذ.٠
 .4زقِ املكسز ٖ ٛايشقِ ايزٜ ٟشتبط بعٓٛإ املكشس ٜٚؼةرل إىل ايهًٝةَٚ ١ظةت ٣ٛاملكةشس ٚسقُة٘
ٜٚتأيـ َٔ أسبع َٓاصٍ ٚقذ اعتُذت اؾاَعْ ١ظاّ ايذلق ِٝاٯتة ٞيف َةٌ ٤املٓضية ١ايشابعةَ ١ةٔ
ايُٝني يف سقِ املكشس
الرقه

املقرر /الكلية

َتطًبات اؾاَع / ١املكشسات ايتأطٝظ١ٝ

1

نً ١ٝايتهٓٛيٛجٝا  ٚايعً ّٛايتطبٝك١ٝ

1

نً ١ٝايضساع١

2

نً ١ٝايتُٓ ١ٝا٫جتُاع ٚ ١ٝا٭طش١ٜ

3

نً ١ٝايعً ّٛاٱداسٚ ١ٜا٫قتـاد١ٜ

4

نً ١ٝايعً ّٛايذلب١ٜٛ

5

كمية الدراسات العميا

6

نً ١ٝا٫عّ٬

7

نً ١ٝا٫داب

8

نُا إٔ املٓضي ١ايثايث َٔ ١ايُٝني َٔ سقِ املكشس ًَ٦ت بشقِ ٜذٍ عًَ ٢ظتٛا ٙؾُٝا إرا نةإ
َٔ املظةت ٣ٛا٭ ٍٚأ ٚايثةاْ ٞأ ٚايثاية أ ٚايشابةعٚ ،أَةا املٓةضيتني ا٭ٚىل ٚايثاْٝة ١ؾتةذ ٕ٫عًة ٢سقةِ
املكشس كُٔ املظت ٣ٛايٛاذذ كُٔ ايهً ١ٝاملعٓ.١ٝ
ٚنُثةاٍ عًةة ٢ريةةو ؾةةإ سقةِ ( )5321ملكةةشس ايكٝةةاغ ٚايتكةة ِٜٛيف ايةتعًِ ٚايتعًةة ِٝيف نًٝةة ١ايعًةةّٛ
ايذلبٜ ١ٜٛذٍ عًَ ٢ا ٜأتٞ
ايشقِ (ٜ )5ذٍ عً ٢سقِ ايهً ٖٞٚ ١ٝايعً ّٛايذلبٚ ، ١ٜٛايشقِ (ٜ )3ذٍ عًَ ٢ظت ٣ٛاملكشس
(املظت ٣ٛايثاي )ٚ ،ايشقُإ (ٜ )21ذ ٕ٫عً ٢سقِ املكشس كُٔ املظتٚ ٣ٛايهً.١ٝ
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ارتط ١ايدزاض ٖٞ ١ٝاـط ١اييت تتلةُٔ عٝةع املكةشسات اٱجباسٜةَٗٓ ١ةا ٚا٫ختٝاسٜة١

.5

اييت ٜتٛجب عً ٢ايطايب دساطتٗا بٓحال ذتٜ ٢ةتُهٔ َةٔ اؿـة ٍٛعًة ٢ػةٗاد ٠ايتخةشد
(ايذسج ١ايعًُ )١ٝيف ذكٌ ؽــ٘.
ايطةة ا ١املدتُ ةةدٖ ٠ةةةٚ ٞذةةةذٚ ٠صٕ عًُٝةةة ١يًُكةةةشس ٚتذلجةةةِ عًُٝةةةا يف عةةةذد اؿـةةةف

.6

ا٭طبٛع ١ٝيزيو املكشس عًَ ٢ذ ٣ؾـٌ دساط.ٞ
.7

املتطًب ايط بل يًُكسز ٖٛ :املكشس ايزٜ ٟذسط٘ ايطايب قبٌ تظح ٌٝاملكشس اي٬ذل .

.8

َتطًب ت ادت َد ٖٞ :١املكشسات ايثكاؾٚ ١ٝا٭نادمي ١ٝايعاَ ١اييت عً ٢طًبة ١اؾاَعة١
دساطتٗا يف عٝع ايهًٝات .أَا اشلذف َٔ تذسٜظٗا ؾٗ ٛبٓةا ٤قاعةذ ٠عاَةَ ١ؼةذلنَ ١ةٔ
املعاسف ٚاملٗاسات ا٭طاط ١ٝيذ ٣عٝع ايطًب.١
َتطًب ة ت ايهًٝةةٖ :١ةة ٞاملكةةشسات ايةةيت تعةةذ ايطايةةب يذساطةةَ ١كةةشسات ؽـةةف َعةةني

.9

ٚتتهاٌَ َع٘ ٜٚتٛجب عً ٢ايطايب انُاشلا بٓحال َٔ كُٔ خطت٘ ايذساط ١ٝيًتخشد.
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ايتدصةةص املٓدةةس ٖٚ :ةة ٛبشْةةاَخ دساطةةٜ ٞأخةةز ؾٝةة٘ ايطايةةب َةةا ٜ ٫كةةٌ عةةٔ ()77

طةةاعَ ١عتُةةذ ٠يف ايتخـةةف إىل جاْةةب َتطًبةةات اؾاَعةةٚ ١ايهًٝةة ،١يًرـةة ٍٛعًةة ٢دسجةة١
ايبهايٛسٜٛغ ٜ ٚ ،عط ٞايطايب َعشؾ ١ػاًََٚ ١ؿـً ١يف فاٍ ؽــ٘.

.11

ايتدصةةص املةةص ٚزٜ :أخةةز ؾٝةةة٘ ايطايةةب إكةةاؾ ١إىل َتطًبةةةات اؾاَعةةٚ ١ايهًٝةةة١

( )66- 65طاعَ ١عتُذ ٠يف ايتخـفٜٚ ،عتدل ٖزا ؽــ ًاسٝ٥ظٝاًٜٚ ،ةذسغ اكةاؾ ١اىل
ريو ؽـف ؾشع )27( ٞطاعَ ١عتُذ ٠يف ؽـف اخش .
 .12ايتدصص ايدسا :ٞبشْاَخ دساطٜ ٞأخز ؾ ٘ٝايطايب (  )27طةاعَ ١عتُةذَ ٠ةٔ خةاسد
ؽــ٘ .
 .13املكسزات ايتدصص ٖٞ ١ٝاملكشسات املتهاًَةٚ ١املشتبطة ١بتخـةف َعةني ذٝة تة٪دٟ
إىل صٜادَ ٠عاسف ايطايب َٗٚاسات٘ يف فاٍ ؽـف سٝ٥ع.
 .14املكسزات االخت ٝز ٖٞ :١ٜاملكشسات اييت ىتاس ايطايب دساطتٗا َٔ َكشسات اؾاَع.١
 .15ايدصٌ ايدزاض ٖٛ ٞايؿذل ٠ايضَٓٝة ١املُتةذ ٠بةني بةذ ٤ايذساطةْٗٚ ١اٜتٗةاَٚ ،ةذتٗا ()16
أطبٛعا.
 .16املدةةدٍ ايدصةةًٖ :ٞةةَ ٛعةةذٍ عَ٬ةةات عٝةةع املكةةشسات ايةةيت دسطةةٗا ايطايةةب يف ايؿـةةٌ
ايٛاذذ لاذاً ٚسطٛباً.
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 .17ايدب ٤ايدزاض ٖٛ ٞفُٛع عةذد ايظةاعات املعتُةذ ٠ايةيت ٜظةُح يًطايةب بتظةحًٗٝا يف
ايؿـٌ ايذساط ٞايٛاذذ.
 .18األاُ ٍ ايدصً ٖٞ :١ٝا٭عُاٍ اييت ٜك ّٛبٗا ايطايةب خة ٍ٬ايؿـةٌ ايذساطة ٞايٛاذةذ
َٔ اَتراْات ٚتعٓٝٝات ٚأعاث ٚتكاسٜش ٚأعُةاٍ كدلٜة ١أ ٚتطبٝكٝة ١ؼةت إػةشاف علةٛ
ٖ ١٦ٝايتذسٜع.
 .19ايتك ِٜٛادت َدٜ ٞـةذس طةٜٓٛاً ٜ ٚتلةُٔ َٛاعٝةذ ايتظةحٚ ٌٝبةذ ٤ايذساطةٚ ١اْتٗاٗ٥ةا
ٚاَ٫تراْات ايٓٗاٚ ١ٝ٥ايعطٌ ايشزل.١ٝ
 .21ايطالب املطذً ٕٛيدزد ١اًُ ِٖ :١ٝايط٬ب املظحً ٕٛيف اذةذ ٣نًٝةات اؾاَعة١
بٗذف اؿـ ٍٛعً ٢إذذ ٣دسجات اؾاَع ١ايعًُٚ ،١ٝقذ ٜهْٛٛا ط٬ب ًا َتؿشغني أ ٚغرل
َتؿشغني ذظب إَهاْاتِٗ ٚظشٚؾِٗ.
 .21ايطةةالب ةةس املطةةذًة يدزدةة ١اًُٝةةٖ :١ةةِ ايطةة٬ب املًتركةة ٕٛباؾاَعةة ١يذساطةة١
َكشسَ /كشسات َع ٫ ١ٓٝت٪د ٟاىل اؿـ ٍٛعً ٢دسج ١عًُ.١ٝ
 .22ايدسع /املسنص ايدزاض ٞاملهةإ ايةز ٟهةش ٟؾٝة٘ ايتؿاعةٌ املباػةش ؾُٝةا بةني ايطًبة١
ٚبني املشػذٚ ٜٔأعلا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع ايعاًَني يف املٝذإ ايزٜ ٜٔكذَ ٕٛايٓـةح ٚاٱسػةاد
ٚاملؼٛسٚ ٠اـذَات يًطًب ١ؾُٝا ٜتعًل بذساطتِٗ ٚاذتٝاجاتِٗ.
 .23املسغد األن مي ٖٛ : ٞايؼخف ايزٜ ٟكذّ ايتٛج ٘ٝيًطايب ؾُٝا ٜتعًل غط ١دساطت٘
ٚاملكةةشسات ايةةيت تطشذٗةةا ايهًٝةةة ١إكةةاؾ ١إىل املظةةاعذ ٠عًةةة ٢ايتػًةةب عًةة ٢املؼةةةه٬ت
ا٭نادمي ١ٝاييت ت٪هش يف دساطت٘.
 .24اطةة٦ٖٝ ٛةة ١ايتةةدزٜظٖ :ةة ٛا٫ختـاؿةة ٞيف املٝةةذإ ايةةزٜ ٟؼةةشف عًةة ٢طةةرل دساطةة١
ايطايةةب َٚظةةاعذت٘ عًةة ٢ذةةٌ املؼةةه٬ت ايذساطةة ١ٝايةةيت تعذلكةة٘ ،إكةةاؾ ١إىل َتابعةة١
ايٓؼاطات ا٭نادمي ١ٝيًطايب ٚتـرٝح ايتعٓٝٝات ٚاٱػشاف عً ٢ايبرٛث ٚايتكاسٜش اييت
ٜكةةةذَٗا يف أَ ٟةةةٔ املكةةةةشسات ،إكةةةاؾ ١إىل تٓؿٝةةةز تعًُٝةةةةات اؾاَعةةة ١غـةةةٛق عكةةةةذ
اَ٫تراْات ٚتـرٝح أٚساقٗا ٚسؿذ ْتا٥حٗا ٖٛٚ ،ذًك ١ا٫تـاٍ ايؼخـة ٞبةني ايطايةب
ٚاؾاَع.١

هـ  .سيبست انقبىل
تتبٓ ٢اؾاَع ١يف طٝاط ١ايكب ٍٛأطًٛباً َشْاًٚ ،عً ٢ايط٬ب ايشاغبني ا٫يترام باؾاَع ١إٔ
تتٛاؾش يذ ِٜٗايؼش ٚاٯت١ٝ
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 .1اؿـ ٍٛعً ٢ػٗاد ٠ايثاْ ١ٜٛايعاَة ١أَ ٚةا ٜعادشلةا بػةض ايٓظةش عةٔ طةٓ ١ايتخةشد ٚيهةٔ
مبعذٍ ٜ ٫كٌ عٔ  %55يًتٛج ٞٗٝايكذ %65 ٚ ِٜيًتٛج ٞٗٝاؾذٜذ.
ٜ .2كبةةةةٌ طًبةةةة ١ػةةةةٗاد ٠ايذساطةةةة ١ايثاْٜٛةةةة ١ايعاَةةةة ١ايؿةةةةشع ايعًُةةةة ٞيف عٝةةةةع ايهًٝةةةةات
ٚايتخــات.
ٜ .3كبةةٌ طًبةة ١ايثاْٜٛةة ١ايعاَةة ١يًؿةةشٚع ا٭خةةش( ٣ايعًةة ّٛاْ٫ظةةاْ( ١ٝا٭دبةةٚ ،)ٞايـةةٓاع،ٞ
ٚايضساعٚ ،ٞايتحاسٚ ،ٟايتُشٜلٚ ،ٞايؼشعٚ ،ٞايؿٓذقٚ ،ٞاٱقتـاد املٓضيةٚ ،ٞاٱداس٠
املعًَٛاتٝةة ٚ ،١ايتعًةة ِٝايـةةر ٞاخل) ػةةشٜط ١إٔ تهةة ٕٛػةةٗاد ٠ايذساطةة ١ايثاْٜٛةة ١ايعاَ ة١
َٛجٗ ١يًتعً ِٝاؾاَعٚ ٞيٝع يظٛم ايعٌُ ،يف ايهًٝات ٚايتخــات ا٭نادمي ١ٝبعذ
اجتٝةةةاصِٖ َ٫ترةةةإ خةةةاق يف َكةةةشسات ع٬جٝةةة ٫ٚ ،١هةةةٛص شلةةةِ تظةةةح ٌٝأٜةةةَ ١كةةةشسات
ؽــ ١ٝيف أ ٟؽـف قبٌ لاذِٗ يف املكشسات ايع٬ج ١ٝاملطًٛب ١يزيو ايتخـف.
ٜ .4كبٌ ذةاًَ ٞػةٗاد ٠ايثاْٜٛة ١ايؼةشع ١ٝايـةادس عةٔ ٚصاس ٠اٚ٫قةاف يف ؽـةف أطةايٝب
تذسٜع ايذلب ١ٝاٱط ١َٝ٬ؾكط .
ٜ .5كبٌ ذاًَ ٞػٗاد ٠ايبحشٚت يف عٝع ايتخــات اييت تطشذٗا اؾاَع ١د ٕٚايٓظش إىل
املعذٍ ٚطٓ ١ايتخشد.
 .6تكبةةةٌ اؾاَعةةة ١ايطةةة٬ب ايةةةشاغبني يف اْ٫تكةةةاٍ ايٗٝةةةا َةةةٔ اؾاَعةةةات ا٭خةةةشٚ ٣نًٝةةةات
اجملتُةةعٚ ،وتظةةب شلةةِ عةةذد َةةٔ ايظةةاعات املعتُةةذ ٠ايةةيت طةةبل شلةةِ دساطةةتٗا يف تًةةو
اؾاَعات ،عذ أقـَ ٢كذاس )62( ٙطاعَ ١عتُذٚ ،٠يف نًٝات اجملتُةع عةذ أقـة٢
َكةةذاس )52( ٙطةةاعَ ١عتُةةذٚ ٠ريةةو عظةةب ايؼةةش ٚايٓاؾةةز ٠يف آيٝةة ١اذتظةةاب ايذساطةة١
ايظابك.١
 .7تكبةةٌ اؾاَعةة ١ايطةة٬ب ايةةز ٜٔتكةةٌ َعةةذ٫تِٗ عةةٔ  %55يف ايثاْٜٛةة ١ايعاَةةٚ ١ؾةةل ْظةةاّ
ايتحظرل املعتُذ َٔ ٚصاس ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝايعاي.ٞ
.8

ٖٓاى بعض ايؼش ٚاـاؿ ١يكب ٍٛايط٬ب يف ؽــ ٞايًػ ١ا٫لًٝضٚ ١ٜا٫ع.ّ٬
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بإَهإ ايشاغبني ا٫يترام باؾاَع ١تعب ١٦طًب ا٫يترةام ا٫يهذلْٚةَ ٞةٔ خةَٛ ٍ٬قةع
اؾاَع ١عً ٢اْ٫ذلْت .www.qou.edu
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جدول املقررات العالجية لتدصصات ظَادة الثاىوية العامة ( التوجيَي ) للطلبة املقبولني للدراشة  ي ااجامعة

ىوع التوجيَي

إجنليزي ،رياضيات

رياضيات

اجنليزي ،
رياضيات

رياضيات

فيزياء،
كيمياء،
أحياء

رياضيات،
فيزياء،
احياء

فيزياء،
كيمياء

تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ITC

إجنليزي،
رياضيات

×

×

×

×

أنظمة املعلومات
احلاسوبية CIS

إجنليزي،
رياضيات

إجنليزي،
رياضيات

إجنليزي،
رياضيات

رياضيات

رياضيات

رياضيات

العلوم

كيمياء،
أحياء

رياضيات،
فيزياء،
كيمياء

رياضيات،
فيزياء،
كيمياء

رياضيات،
فيزياء،
كيمياء

فيزياء،
رياضيات

رياضيات،
فيزياء،
كيمياء

رياضيات ،فيزياء ،أحياء

السراعي

الكلية التدصص
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×

×

فيزياء،
رياضيات

×

التجاري

علوو
إىصاىية

الصياعي





الفيدقي

االقتصاد امليسلي
"تربية الطفل/
تفصيل مالبض/
جتنيل"

اإلدارة
املعلوماتية

التنريضي

العرعي

التعليه
الصخي
×

الرياضيات

رياضيات

رياضيات

رياضيات

رياضيات

رياضيات

رياضيات

رياضيات ،فيزياء

الزراعة

كيمياء،
أحياء،
إجنليزي

----

كيمياء،
أحياء،

كيمياء،
أحياء،

اللغة
اإلجنليزية

كيمياء،
أحياء،
إجنليزي

رياضيات ،
فيزياء

رياضيات ،
فيزياء

رياضيات

إجنليزي ،رياضيات

كيمياء،احياء

×

اجنايزي،
رياضيات

ٜؼذل يف ا٫يترام ببعض ايتخــات دساطٚ ١اجتٝاص ايطايب بٓحال َكشسات ع٬جٚ ١ٝؾل اؾذ ٍٚاملزنٛس أع.ٙ٬
اػاسٜ )- - - - ( ٠كبٌ بذ ٕٚاَترإ ع٬ج. ٞ
اػاسٜ ٫ )×( ٠كبٌ يف ٖزا ايتخـف.

