
 رؤيت ورسانت كهيت انتًريط

 انرؤيت:

 

رطًؼ كهٛخ انزًشٚط عبيؼخ االعكُذسٚخ انٕصٕل نهشٚبدح ػهٗ يغزٕٖ انؼبنى، كًشكض يزًٛض فٗ رؼهٛى انزًشٚط ٔانجؾش 

انؼهًٗ، ٔانًغبًْخ فٗ رطٕٚش يُٓخ انزًشٚط يٍ خالل رخشٚظ كٕادس ػهًٛخ يإْهخ نذٚٓى كفبءح ػبنٛخ فٗ يغبل يُٓخ 

اؽزٛبعبد انغٕق انًؾهٛخ ٔااللهًٛٛخ ٔانؼبنًٛخ ٔلبدسٍٚ ػهٗ انًُبفغخ انفؼبنخ فٗ ػصش انؼهى ٔانزكُٕنٕعٛب  انزًشٚط نزهجٛخ

ٔرغؼٗ انكهٛخ ئنٗ رؾمٛك ْزِ األْذاف ػٍ غشٚك األعزفبدح يٍ ٔعٕد َخجخ يزًٛضح يٍ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ انؾبصهٍٛ 

يٍ خالل انؼًم انًغزًش انذؤٔة ٔانًزًٛض أٌ ركٌٕ أٔل كهٛخ ػهٗ أػهٗ انذسعبد انؼهًٛخ يؾهٛب ٔدٔنٛب. ٔرأيم انكهٛخ 

 رًشٚط ػشثٛخ رؾصم ػهٗ األػزًبد انذٔنٗ.

 

 انرسانت:

َشش انًؼشفخ انؼهًٛخ يٍ خالل انزًٛض فٗ كأٔل كهٛخ رًشٚط ؽبصهخ ػهٗ األػزًبد انمٕيٗ، ئنٗ انزًشٚط، رغؼٗ كهٛخ 

انذٔس٘ ٔفمب نًؼبٚٛش  االرغبْبد انًؼبصشح ٔئخعبػٓب نهزمٕٚى رمذٚى انجشايظ انزؼهًٛٛخ انًطٕسح راد انغٕدح فٙ ظٕء

انغٕدح انؼبنًٛخ خالل يشؽهزٗ انجكبنٕسٕٚط ٔانذساعبد انؼهٛب .كًب رٓذف انكهٛخ نزطجٛك اعبنٛت انجؾش انؼهًٗ فٗ 

انزذسٚت يٍ أعم انزذسٚظ َٔشش األثؾبس انؼهًٛخ يؾهٛب ٔالهًٛٛب ٔػبنًٛب . اٚعب رزٛؼ انكهٛخ انفشصخ نهزؼهٛى انًغزًش ٔ

رًُٛخ انًٓبساد انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ يًب ُٚؼكظ ػهٗ أَشطخ خذيخ انجٛئخ ٔصؾخ انًغزًغ يٍ خالل رذػٛى انزؼبٌٔ يغ يخزهف 

 انٓٛئبد انصؾٛخ ٔكهٛبد انغبيؼخ انًخزهفخ ٔيشاكض انجؾش انؼهًٗ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ ٔاأللهًٛٗ ٔانذٔنٗ.

  



 (20انرقى انكىدي نجايعت االسكنذريت )

 انرقى انكىدي نهكهيت واالقساو انعهًيت:

 (020) انكهيت 1

  االقساو انعهًيت 0

 01  لغى انزًشٚط انجبغُٗ ٔانغشاؽٗ. 1 

 02  لغى رًشٚط انؼُبٚخ انؾشعخ ٔانطٕاسٖء 0 

 03  لغى رًشٚط ايشاض انُغبء ٔانزٕنٛذ 3 

 04  لغى رًشٚط االغفبل 4 

 05  انُفغٛخلغى انزًشٚط انُفغٗ ٔانصؾخ  5 

 06  لغى رًشٚط صؾخ انًغزًغ 6 

 07  لغى رًشٚط انًغٍُٛ 7 

 08  لغى اداسح انزًشٚط 8 

 09  لغى رؼهٛى انزًشٚط 9 

 كىد انبرنايج:

 600 (Diploma)كٕد يمشساد انذثهٕيخ          

 700 كٕد يمشساد دسعخ انًبعغزٛش          

 800 كٕد يمشساد دسعخ انذكزٕساِ          

 

  



 انباب االول انقىاعذ االساسيت
 رًُؼ عبيؼخ اإلعكُذسٚخ انشٓبداد ٔانذسعبد انؼهًٛخ انزبنٛخ ثُبء ػهٗ الزشاػ يغهظ كهٛخ انزًشٚط: 

 فٗ ػهٕو انزًشٚطدثهٕيبد انذساعبد انؼهٛب  -1

 .فٗ ػهٕو انزًشٚط دسعبد انًبعغزٛش -2

 .فٗ ػهٕو انزًشٚط دسعبد انذكزٕساِ -3

 يىاعيذ انذراست:

 أعجٕع دساعٙ شبيم االيزؾبَبد. 15فصم انخشٚف: ٚجذأ انغجذ انضبنش يٍ عجزًجش ٔنًذح  -1

 أعجٕع دساعٙ شبيم االيزؾبَبد. 15فصم انشثٛغ: ٚجذأ انغجذ انضبَٙ يٍ فجشاٚش ٔنًذح  -2

 أعبثٛغ دساعٛخ شبيهخ االيزؾبَبد. 8فصم انصٛف: ٚجذأ انغجذ األٔل يٍ ٕٚنٕٛ ٔنًذح  -3

 نظاو انذراست:

عبػخ يؼزًذح نكم  16نهطبنت ثبنزغغٛم فٙ فصهٙ انخشٚف ٔانشثٛغ فٙ ػذد يٍ انغبػبد ال ٚضٚذ ػٍ ُٚغًؼ 

عبػبد يؼزًذح.ٔال  6فصم. كًب ٚغًؼ نهطبنت انزغغٛم فٙ فصم انصٛف فٙ ػذد يٍ انغبػبد ال ٚضٚذ ػٍ 

 رؾزغت عبػبد رغغٛم انشعبنخ ظًٍ ْزِ انغبػبد.

 انساعت انًعتًذة:

 ٔؽذح لٛبط نزؾذٚذ ٔصٌ كم يمشس فٙ انفصم انذساعٙ انٕاؽذ، ْٔٗ رؼبدل: انغبػخ انًؼزًذح ْٙ

 عبػخ دساعٛخ َظشٚخ ٔاؽذح فٙ األعجٕع. -1

 أٔ عبػزٍٛ رطجٛمٛزٍٛ أٔ عبػزٍٛ يٍ انزذسٚجبد انًؼًهٛخ أٔ اإلكهُٛٛكٛخ فٙ األعجٕع. -2

 أٔ أسثغ عبػبد يٍ انزذسٚجبد انًٛذاَٛخ فٙ األعجٕع غٕال انفصم انذساعٙ. -3

 انعايت نهقبىل وانتسجيم: انشروط

ٚمجم انطبنت انؾبصم ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٗ انزًشٚط  يٍ ئؽذٖ انغبيؼبد انًؼزشف ثٓب يٍ  -1

 انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد نهذساعخ ثجشايظ انذساعبد انؼهٛب ئرا أعزٕفٙ ششٔغ انمجٕل ثكم ثشَبيظ.

ؽذح عٕاء أكبَذ نًغًٕػخ يٍ  اٌ ٚغزٕفٗ انطبنت ششٔغ االخزٛبس انزٗ ٚعؼٓب كم لغى ػهًٗ ػهٗ -2

 انطالة أ نكم ؽبنخ رذسط ثزارٓب ٔاٌ ٚؾصم ػهٗ يٕافمخ يغهظ انمغى انًخزص ٔيغهظ انكهٛخ. 

 .أٌ ٚغزٕفٙ انطبنت انًغزُذاد ٔانًُبرط انًطهٕثخ فٙ ئداسح انذساعبد انؼهٛب  -3

ربسٚخ رغغٛم انطبنت ٚجذأ يٍ ربسٚخ رغغٛم أٔل يمشس يٍ انًمشساد انذساعٛخ ٔئرا نى ٚمى انطبنت   -4

 ثزغغٛم يمشساد فٙ أٔل فصم دساعٙ ثؼذ رغغٛهّ ٚهغٙ انزغغٛم نّ.

ٚخزبس انطبنت انًمشساد انًُبعجخ ًٔٚأل ًَٕرط رغغٛم يمشساد ٔٚؼزًذِ يٍ انًششذ األكبدًٚٙ ٔسئٛظ   -5

 انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس. يغهظ انمغى ٔٔكٛم

 انزغغٛم ششغ أعبعٙ نكٙ ٚغًؼ نهطبنت ثبنؾعٕس ٔؽغبة انًمشساد انذساعٛخ نّ. -6

 ال ٚؼزجش انطبنت يغغالً فٙ أ٘ يمشس ئال ثؼذ عذاد انشعٕو انذساعٛخ خالل انًٕاػٛذ انًمشسح.  -7

عجٕع انضبَٙ يٍ فصهٗ انخشٚف انطبنت انز٘ ال ٚمٕو ثآَبء ئعشاءاد رغغٛم انًمشساد لجم َٓبٚخ األ -8

 ٔانشثٛغ أٔ األعجٕع األٔل يٍ انفصم انصٛفٙ ال ٚؾك نّ ؽعٕس انًؾبظشاد.

 قىاعذ دراست يقرر:

ٚمشس يغهظ انكهٛخ ثؼذ أخز سأٖ يغبنظ األلغبو انًخزصخ انؾذ األدَٗ نؼذد انطالة انًمجٕنٍٛ نفزؼ أ٘   -1

 ثشَبيظ ٔكزنك ػذد انطالة انًغًٕػ ثمجٕنٓى ثكم يمشس دساعٗ.

ٚؾك نهطبنت أٌ ٚؾزف/ ٚعٛف أ٘ يمشس لجم َٓبٚخ األعجٕع انضبَٙ يٍ ثذاٚخ انذساعخ ثفصهٗ انخشٚف  -2

ثُٓبٚخ األعجٕع األٔل يٍ فصم انصٛف ٔرنك ثؼذ ئعزٛفبء ئعشاءاد انؾزف أٔ اإلظبفخ ٔ انشثٛغ أٔ 

فٗ ئعزًبسح رغغٛم انًمشساد  ٔئػزًبدْب يٍ انًششذ األكبدًٚٙ ، دٌٔ أٌ ٚظٓش انًمشس انز٘ رى 

 ؽزفّ فٙ عغهّ انذساعٙ أ ٚغزخذو فٙ ؽغبة يؼذنّ انزشاكًٗ .



ٚغًؼ نهطبنت ثبالَغؾبة يٍ انًمشس انذساعٙ لجم َٓبٚخ األعجٕع انضبَٙ ػشش يٍ ثذاٚخ فصهٙ انشثٛغ   -3

ٔانخشٚف أٔ األعجٕع انغبدط يٍ انفصم انصٛفٙ ثؼذ رؼجئخ  ًَٕرط االَغؾبة ٔاػزًبدِ يٍ انًششذ 

ػُذ اؽزغبة ، ٔفٙ ْزِ انؾبنخ ال رؾغت نهطبنت عبػبد ْزا انًمشس ٔٚخطش أعزبر انًبدح األكبدًٚٙ 

 فٙ عغهّ انذساعٙ. نهًمشس  Withdrawal (W)يؼذنّ انفصهٗ ٔٚشصذ نهطبنت رمذٚش يُغؾت 

% ػهٙ األلم يٍ انغبػبد انزذسٚغٛخ 75ال ٚغًؼ نهطبنت ثذخٕل اإليزؾبٌ انُٓبئٙ ئال ئرا ؽعش  -4

بنت % يٍ يغًٕع ػذد انغبػبد انزذسٚغٛخ نهًمشس ٚخطش انط25نهًمشس. فارا رغبٔصد َغجخ غٛبثّ 

ثؾشيبَّ يٍ دخٕل اإليزؾبٌ انُٓبئٙ انفصهٙ ٔرنك ثؼذ ئَزاسِ صالس يشاد  ثبنطشق انمبََٕٛخ انًزؼبسف 

ػهٛٓب ٔرنك ػمت األعجٕع انشاثغ ٔانضبيٍ ٔانضبَٙ ػشش يٍ فصهٙ انخشٚف ٔانشثٛغ ٔػمت األعجٕع 

هٛخثؾشيبٌ انطبنت انضبَٙ ٔانشاثغ ٔانغبدط فٙ انفصم انصٛفٙ ٔٚؼمت اإلَزاس انضبنش لشاس يغهظ انك

ً ئعجبسٚبً يٍ انًمشس  ً ئَغؾبثب ( FW)يٍ دخٕل اإليزؾبٌ ٔٚشصذ نّ فٙ عغهّ انذساعٙ يُغؾجب

Forced Withdrawal 

ئرا رؼللزس ػهٛللّ دخلٕل االيزؾللبٌ انُٓللبئٙ  Incomplete( I)ٚؾصلم انطبنللت ػهلٗ رمللذٚش غٛللش يكزًلم  -5

نًمشس أٔ ئرًبو ثؼط يزطهجبرّ ألعجبة لٓشٚخ ٚمجهٓب يغهظ انمغى ٔرمشْب نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔيغهظ 

يللٍ اػًللبل فصللهٛخ ٪ ػهللٗ األلللم يللٍ يزطهجللبد انًمللشس 75انكهٛللخ  شللشٚطخ أٌ ٚكللٌٕ لللذ ؽعللش ٔأدٖ 

ٔػهٛلّ أداء االيزؾلبٌ خلالل أعلجٕػٍٛ يلٍ ثلذء ذد  ٔايزؾبَبد دٔسٚخ ٔادٖ االيزؾبَبد انؼًهٛخ اٌ ٔع

ٔػُلذ ؽصلٕل انطبنلت ػهلٗ  FW).)انفصم انذساعٙ انزبنٙ ٔ ئال ؽصم ػهٗ رمذٚش يُغؾت ئعجلبس٘ 

ٔثؼذ ؽعٕس االيزؾبٌ ٔاػزًلبد انُزٛغلخ ٚلزى رؼلذٚم رملذٚش غٛلش يكزًلم ثُلبًء ػهلٗ (I)رمذٚش غٛش يكزًم 

 ثُبًء ػهّٛ .GPAنهطبنت ٔٚؼذل انزمذٚش انفصهٗ  َزٛغخ االيزؾبٌ انُٓبئٗ ٔٚؾغت رمذٚش انًمشس

ٔفٗ ؽبل ػذو رمذٚى انطبنت ػزساً ٚمجهّ يغهظ انمغى ٚؾصم انطبنت ػهٗ رملذٚش يُغلؾجبً اعجبسٚلبً يلٍ انًملشس  

FW     .ًٔػهّٛ ئػبدح ْزا انًمشس ارا كبٌ اعبعٛبً ٔٚؾك نهطبنت دساعخ يمشس ثذٚم ارا كبٌ ئخزٛبسٚب 

ؾبة يٍ انًمشساد انذساعٛخ ثؼذ انزغغٛم ػُذ اعزذػبئّ ألداء انخذيخ انؼغكشٚخ ٚغًؼ نهطبنت ثبالَغ  -6

فٙ عغهّ  Military Withdrawal (MW)ٔٚشصذ نّ رمذٚش يُغؾت ألداء انخذيخ انؼغكشٚخ 

 انذساعٙ ٔال رؾغت ْزِ انفزشح ظًٍ يذح صالؽٛخ انًمشساد.

ال رؾغت نّ كغبػبد   (I, W, FW or MW)انًمشساد انزٙ ٚؾصم فٛٓب انطبنت ػهٗ رمذٚش   -7

 رذخم فٙ ؽغبة انًزٕعػ انزشاكًٙ نهذسعبد.ٔال  دساعٛخ 

 ٚؾك نهطبنت ئػبدح انزغغٛم فٙ أ٘ يمشس عجك نّ انُغبػ فّٛ ثغشض رؾغٍٛ رمذٚشِ فٙ ْزا انًمشس. -8

عًٛغ رمذٚشارّ انؾبصم ػهٛٓب فٙ  Student Transcript))ٚشصذ فٙ عغم انطبنت انذساعٙ  -9

 Cumulative)َغؼ فٛٓب فمػ ٔال ٚذخم فٙ ؽغبة انًزٕعػ انزشاكًٙ نهذسعبد انًمشساد انزٙ 

Grade Point Average (CGPA))  نهًبدح ً ئال أػهٙ يؾبٔنزٙ َغبػ نزاد انًمشس ٔرنك ٔفمب

 ( يٍ ْزِ انالئؾخ ٔفٙ رهك انؾبنخ ال ٚشصذ فٙ عغهّ انذساعٙ ئال ْبرٍٛ انًؾبٔنزٍٛ.8( ثُذ )6)

فٙ يمشساد دساعٛخ يٍ خبسط انمغى أٔ انكهٛخ / انًؼٓذ أٔ انغبيؼخ ظًٍ ٚغٕص نهطبنت انزغغٛم  -10

%  يٍ عبػبد انجشَبيظ يٍ 25ثشَبيغّ انذساعٙ فٙ ؽذٔد يمشسٍٚ دساعٍٛٛ  أٔ ثًب ال ٚضٚذ ػٍ 

اؽذٖ انغبيؼبد أٔ انًشاكض انجؾضٛخ  انًؼزشف ثٓب يٍ انًغهظ االػهٗ نهغبيؼبد ٔرنك ثُبءاً ػهٙ 

ٙ أٔ انًششف انؼهًٙ ثؼذ يٕافمخ يغهظ انكهٛخ  ثُبًء ػهٗ يٕافمخيغهظ انمغى غهت انًششذ األكبدًٚ

 .(CGPA)انًخزص ٔرذخم ْزِ انًمشساد فٙ ؽغبة يزٕعػ َمبغ انزمذٚش انزشاكًٙ نهذسعبد

ال ٚؾغت نهطبنت انًمشس ظًٍ انغبػبد انًطهٕثخ نهؾصٕل ػهٙ انذسعخ ئرا ؽصم فّٛ ػهٙ رمذٚش ألم  -11

 ٔٚغت ػهّٛ ئػبدح راد انًمشس ئرا كبٌ أعبعٛبً ٔٚؾك نهطبنت دساعخ يمشس ثذٚم ئرا كبٌ ئخزٛبس٘ Cيٍ 

ال ٚؾك نّ  ٔيٕافمخ يغهظ انكهٛخ  ٔانغبيؼخثشطت انطبنت يٍ انجشَبيظ رٕصٛخ انمغى انؼهًٗ فٙ ؽبنخ   -12

ئنغبء  رغغٛهّ ، ٔنكٍ ارا لبو انطبنت ثطهت انزغغٛم فٗ راد انجشَبيظ يشح أخشٖ ٔفٙ راد انزخصص 

 ألعجبة خبسعخ ػٍ اسادرّ ٚؾك نّ اػبدح انزغغٛم فٙ َفظ انجشَبيظ .



ال ٚؾغت نهطبنت انًمشس انز٘ دسعّ ٔيش ػهّٛ أكضش يٍ صالصخ أػٕاو يٍ ربسٚخ ئعزٛبصِ  انًمشس )ئػزًبد  -13

انُزٛغخ( ٔؽزٙ ٔلذ انؾصٕل ػهٙ انذثهٕيخ أٔ خًظ عُٕاد ؽزٙ ٔلذ انؾصٕل ػهٙ انًبعغزٛش أٔ 

عُٕاد ؽزٙ ٔلذ انؾصٕل ػهٙ انذكزٕساِ  ٔٚزؾزى ػهٙ انطبنت ئػبدح دساعخ رهك انًمشساد يُزٓٛخ  عذ

انصالؽٛخ ٔرؾزغت َزٛغخ رهك انًمشساد كششغ ئعزٛبص نهذساعخ دٌٔ ششغ انؾصٕل ػهٙ رمذٚش فٛٓب ٔال 

ت ٔرزكش ْزِ انًمشساد فٙ عغم انطبن CGPAرذخم فٙ ؽغبة يزٕعػ انزمذٚش انزشاكًٙ نهذسعبد 

 (Satisfactory=Sانذساعٙ كًمشساد رى ئػبدرٓب إلَزٓبء صالؽٛزٓب ٔٚزكش أيبيٓب رمذٚش يشظٙ )

 حساب انًتىسط انتراكًي نهذرجاث:  -14

انزمذٚش انزٖ  ؽغت َمبغ انًمشس  X= ػذد انغبػبد انًؼزًذح نهًمشس أـ انُمبغ انُٕػٛخ نزمذٚش انًمشس

 ؽصم ػهّٛ انطبنت.

 نكم فصم دساعٙ )أللشة صالصخ أسلبو ػششٚخ( ٔفمبً نهًؼبدنخ: GPAة ـ  انًزٕعػ انزشاكًٙ نهذسعبد 

 [ + ...........2[ + ]َمبغ رمذٚش انًمشس 1]َمبغ رمذٚش انًمشس  

 

 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح نكم انًمشساد انذساعٛخ انزٙ أكًهٓب انطبنت فٙ انفصم انذساعٙ

 أللشة صالس أسلبو ػششٚخ ٔفمب نهًؼبدنخ:CGPA ط ـ  ٚزى ؽغبة ئعًبنٙ انًزٕعػ انزشاكًٙ نهذسعبد 

 نغًٛغ انًمشساد انزٙ أكًهٓب انطبنتانُمبغ انُٕػٛخ  يغًٕع

 

 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح نكم انًمشساد انذساعٛخ انزٙ أكًهٓب انطبنت

Sum of quality points of all completed courses 

 = CGPAـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sum of the credit hours of all completed courses 
دٌٔ دخٕل االيزؾبٌ ٔفٙ ؽبنخ Audit (AU))ًٚكٍ نهطبنت أٌ ٚغغم يمشس دساعٙ كًغزًغ  -15

 (AU% يٍ انغبػبد انزذسٚغٛخ نهًمشس أٔ أكضش ٚشصذ نهطبنت رمذٚش يغزًغ 75ؽعٕس  انطبنت 

 ٔال رؾغت نهطبنت اٖ عبػبد يؼزًذح نزنك.)

ال ٚغًؼ نهطبنت ثبنزغغٛم فٙ يمشس دساعٙ ئرا كبٌ نّ يزطهت عبثك ٔٚغت ػهّٛ أٌ ٚغزبص انًزطهت  -16

 .انغبثك أٔالً 

 

أصُبء رمذيّ فٙ ثؾش سعبنخ انًبعغزٛش  In Progress (IP)ٚشصذ رمذٚش انطبنت فٙ انغغم انذساعٙ   -17

 Notأٔ غٛش يغبصح   Approved (AP)يغبصح   أٔ انذكزٕساِ، ٔرشصذ نّ َزٛغخ يُبلشخ انشعبنخ

approved (NAP) ٔال رذخم فٙ ؽغبة يزٕعػ َمبغ انزمذٚش انزشاكًٗ نهذسعبدCGPA. 

 

 تقييى انًقرر:قىاعذ 

%( نالخزجبساد انذٔسٚخ 40% يٍ انذسعخ ناليزؾبٌ انُٓبئٙ ٔٚخصص ثبلٙ انذسعخ )60ٚخصص  -1

ٔانزمٛٛى انًغزًش. ٔفٙ ؽبنخ رؼزس رطجٛك ْزا انُص ػهٗ ثؼط انزخصصبد ٚؼشض األيش ػهٗ 

يغهظ انكهٛخ ٔيغهظ انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔيغهظ انغبيؼخ نٕظغ انمبػذح انخبصخ ثكم 

 .رخصص

 

 

  

GPA  = 

CGPA= 



 ٚكٌٕ َظبو اؽزغبة انُمبغ ٔ انزمذٚشاد نهًمشساد انذساعٛخ كًب ٚهٙ: -
 

 

 احتساب اننقاط نكم ساعت دراسيت يعتًذة كًا يهي:  
 (0( بنذ )7يادة )

  انُمبغ انًؼذل/انزمذٚش Grade Markانزمذٚش/

 يًزبص
90 and more        A 4.000 

ػ
غب
َS

u
cc

es
s 

85 to < 90 A - 3.666 

عذاً عٛذ   
80 to < 85 B + 3.333 

75 to < 80        B 3.000 

 عٛذ
70 to < 75 B - 2.666 

65 to < 70 C + 2.333 

 

 يمجٕل

 
60 to < 65 C 2.000 

 

 ظؼٛف

55 to < 60  C - 1.666 

ة
عٕ
س
F

a
il

u
re

 

 

50 to < 55     D + 1.333 

40 to < 50 D 1.000 

 

 ظؼٛف عذاً 

 
< 40 F 0.000 

  --- Withdrawal ------ Wٚشصذ نهطبنت انًُغؾت يٍ يمشس 

ً يٍ يمشس   Forcedٚشصذ نهطبنت انًُغؾت ئعجبسٚب

Withdrawal 
------ FW --- 

 

  --- Incomplete ------ Iٚشصذ نهطبة انز٘ نى ٚكًم يزطهجبد انًمشس 

 Militaryٚشصذ نهطبنت انًُغؾت ألداء انخذيخ انؼغكشٚخ 

Withdrawal 
------ MW --- 

 

  --- Audit ------ AUٚشصذ نهطبنت انًغغم يغزًغ 

 Inٚشصذ نهطبنت انًغغم نغبػبد انشعبنخ انؼهًٛخ ٔنى ركزًم ثؼذ

Progress 
------ IP --- 

 

  --- Approved ------ APٚشصذ نهطبنت ػُذ يُبلشخ انشعبنخ انؼهًٛخ ثُغبػ 

 Notٚشصذ نهطبنت ػُذ سعٕثّ فٙ يُبلشخ انشعبنخ انؼهًٛخ 

Approved 
------ NAP --- 

 

ٚشصذ نهطبنت نهًمشس انز٘ رى ئػبدح دساعزّ إلَزٓبء فزشح 

 Satisfactoryصالؽٛزّ 
------ S ------ 

 

 

  



 يادة

(8)  

 انرسىو انذراسيت نبرايج انذراساث انعهيا:

رغغٛم انغبػخ انًؼزًذح نجشايظ انذساعبد انؼهٛب ثمشاس يٍ سئٛظ انغبيؼخ رؾذد فٙ ثذاٚخ كم ػبو دساعٙ لًٛخ 

 ثُبء ػهٗ يٕافمخ يغهظ انغبيؼخ.

يادة 

(9)  

 انًرشذ األكاديًي:

ٚؾذد انمغى نكم غبنت يششذا أكبدًٚٛب ٔٚفعم أٌ ٚكٌٕ يٍ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ يٍ َفظ انزخصص كهًب أيكٍ، 

ح دساعزّ ٔنًغبػذرّ فٙ اخزٛبس انًمشساد انذساعٛخ األعبعٛخ ٔ انزكًٛهٛخ ٔرنك نزمذٚى انُصؼ ٔاإلسشبد خالل فزش

انالصيخ نًغبل رخصصّ. ٔٚكٌٕ سأ٘ انًششذ األكبدًٚٙ اعزشبسٚب ٔنٛظ ئنضايٛب نهطبنت ٔرنك ؽزٗ َٓبٚخ دساعخ 

دًٚٙ انطبنت نهًمشساد. ٔٚغٕص نهطبنت ؽشٚخ اخزٛبس انًششف كهًب كبٌ رنك يًكُبً. ٔٚغزجذل انًششذ األكب

 .ثبنًششف انؼهًٙ نطبنت دسعزٙ انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ ػُذ رغغٛم انشعبنخ

 

 

 

 

 يادة

(12)  

 

 

 

 

 

 تحىيم انساعاث انًعتذة:

ثؼذ يٕافمخ يغهظ انكهٛخ ٔثُبء ػهٗ الزشاػ يغهظ انمغى ٚغًؼ نهطبنت ثزؾٕٚم ػذد يٍ انغبػبد انًؼزًذح عجك   -1

نّ أٌ دسعٓب فٙ عبيؼخ أخشٖ ػهٗ أٌ ركٌٕ يٍ ثٍٛ يزطهجبد انؾصٕل ػهٗ انذسعخ ٔاٌ ٚكٌٕ لذ َغؼ فٛٓب 

 أٔ يب ٚؼبدنّ ثششغ:Cثزمذٚش ال ٚمم ػٍ 

% يٍ يغًٕع انغبػبد انذساعٛخ انالصيخ نهؾصٕل ػهٗ 30نًؾٕنخ ػٍ أال ٚضٚذ يغًٕع انغبػبد ا )أ(

 انذسعخ،

 أخشٖ أال ركٌٕ لذ اؽزغجذ نّ ٔؽصم ثًٕعت دساعزٓب ػهٗ شٓبدح أٔ دسعخ ػهًٛخ )ة(      

ال رذخم رهك انغبػبد انًؼزًذح انًؾٕنخ يٍ عبيؼخ أخشٖ فٙ ؽغبة انًزٕعػ انزشاكًٙ نهذسعبد  )ط(     

CGPA. 

ٚغًؼ نهطبنلت انًغلغم فلٙ أؽلذ ثلشايظ انذساعلبد انؼهٛلب ثغبيؼلخ اإل علكُذسٚخ أٌ ٚؾلٕل أ٘ ػلذد يلٍ انغلبػبد   -2

ػهٗ األللم أٔ يلب ٚؼبدنلّ علجك ٔأٌ دسعلٓب فلٙ عبيؼلخ اإلعلكُذسٚخ فلٙ ثشَلبيظ  Cانًؼزًذح انزٙ َغؼ فٛٓب ثزمذٚش

هٛب انزٙ ٚشغت فلٙ االنزؾلبق ثٓلب ئرا كبَلذ انزؼهٛى انًغزًش أٔ ثشَبيظ نى ٚغزكًم ئنٗ أ٘ يٍ ثشايظ انذساعبد انؼ

 CGPAْزِ انًمشساد يٍ يزطهجبد انجشَبيظ ٔرذخم ْزِ انغبػبد فٙ ؽغبة انًزٕعػ انزشاكًٙ نهذسعبد 

ثششغ أال ٚكٌٕ لذ يش أكضش يلٍ صالصلخ أػلٕاو يلٍ رلبسٚخ اعزٛلبصِ انًملشس )ئػزًلبد انُزٛغلخ( ٔؽزلٗ ؽصلٕنّ ػهلٙ 

بسٚخ اعزٛبصِ انًمشس ٔؽزٗ ؽصٕنّ ػهٙ دسعخ انًبعغزٛش أٔ عذ علُٕاد شٓبدح انذثهٕيخ أٔ خًظ عُٕاد يٍ ر

 ؽزٗ ؽصٕنّ ػهٗ دسعخ انذكزٕساِ.

 

  



 انباب انثاني: برايج انذراساث انعهيا

 

 رًُؼ عبيؼخ اإلعكُذسٚخ ثُبء ػهٗ الزشاػ يغهظ كهٛخ انزًشٚط  انشٓبداد ٔانذسعبد انؼهًٛخ انزبنٛخ:     

 انًُٓٛخ ٔانزخصصٛخ فٗ ػهٕو انزًشٚط.دثهٕيبد انذساعبد انؼهٛب  .1

 دسعبد انًبعغزٛش فٗ ػهٕو انزًشٚط. .2

 .دسعبد انذكزٕساِ فٗ ػهٕو انزًشٚط .3

 -عهىو انتًريط كانتانً : دبهىو انذراساث انعهيا انًهنً وانتخصصً فً
 

  -اوال: قسى تًريط انباطنً وانجراحً:

 دبهىو انذراساث انعهيا انًهنً

 انًُٓٗ فٗ رًشٚط يشظٗ انكهٗدثهٕو انذساعبد انؼهٛب  -

 :دبهىو انذراساث انعهيا انتخصصً -

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انزخصصٗ فٗ انٕلبٚخ ٔانزؾكى فٗ انؼذٖٔ -

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انزخصصٗ فٗ رًشٚط انؼًهٛبد -

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انزخصصٗ فٗ رًشٚط يشظٗ انؾشٔق -

 شظٗ انكهٗدثهٕو انذساعبد انؼهٛب انزخصصٗ فٗ رًشٚط ي -

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انزخصصٗ فٗ رًشٚط يشظٗ االٔساو  -

 

 -ثانيا: قسى تًريط انعنايت انحرجت وانطىاريء :

 

 دبهىو انذراساث انعهيا انًهنً فً تًريط انعنايت انحرجت:

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًُٓٗ فٗ رًشٚط انؼُبٚخ انًشكضح انؼبيخ -

 رًشٚط انطٕاسب دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًُٓٗ فٗ -

 

 دبهىو انذراساث انعهيا انتخصصً :

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انزخصصٗ فٗ رًشٚط ؽبالد انمهت انؾشعخ -

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛبانزخصصٗ فٗ رًشٚط انطٕاسٖء -

 

 -ثانثا: قسى تًريط ايراض اننساء وانتىنيذ:

 دبهىو انذراساث انعهيا انًهنً:

 غٕاسٖء انزٕنٛذ دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًُٓٗ فٗ -

 

 دبهىو انذراساث انعهيا انتخصصً

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انزخصصٗ فٗ انؾبالد انؾشعخ فٗ انزٕنٛذ -

 

  -رابعا: قسى تًريط االطفال:

 دبهىو انذراساث انعهيا انًهنً :

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًُٓٗ فٗ رًشٚط االغفبل -

 انؾبالد انؾشعّ نؾذٚضٗ انٕالدحدثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًُٓٗ فٗ رًشٚط  -

  دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًُٓٗ فٗ  رًشٚط انؾبالد انؾشعخ نألغفبل -

 

 

 

 



 

 دبهىو انذراساث انعهيا انتخصصً فً تًريط االطفال

 

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انزخصصٗ فٗ رًشٚط االغفبل  -

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انزخصصٗ فٗ انؾبالد انؾشعّ نؾذٚضٗ انٕالدح  -

 

 

 

 -خايسا: قسى تًريط صحت انًجتًع :

 

 

 دبهىو انذراساث انعهيا انًهنً فً تًريط صحت انًجتًع
 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًُٓٗ فٗ رًشٚط صؾّ انًغزًغ-

 

 دبهىو انذراساث انعهيا انتخصصً فً تًريط صحت انًجتًع
 

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انزخصصٗ فٗ رًشٚط صؾّ انًغزًغ -

 

 -: قسى تًريط انًسنين:سادسا

 

 دبهىو انذراساث انعهيا انتخصصً فً تًريط انًسنين
 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انزخصصٗ فٗ رًشٚط انًغٍُٛ -

 -سابعا: قسى ادارة انتًريط:

 

 دبهىو انذراساث انعهيا انًهنً فً ادارة انتًريط

 انذساعبد انؼهٛب انًُٓٗ فٗ اداسح انزًشٚطدثهٕو  -

 

 دبهىو انذراساث انعهيا انتخصصً فً ادارة انتًريط
 

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انزخصصٗ فٗ اداسح انغٕدح -

 

 

 -ثاينا: قسى تعهيى انتًريط :

 

 دبهىو انذراساث انعهيا انًهنً  العذاد يعهًي انتًريط
 يؼهًٗ انزًشٚطدثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًُٓٗ الػذاد 

 

 دبهىو انذراساث انعهيا انتخصصي  العذاد يعهًي انتًريط

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انزخصصٗ الػذاد يؼهًٗ انزًشٚط -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 درجت انًاجستيرفً عهىو انتًريط فً -1

 ٗدسعخ انًبعغزٛش فٗ انزًشٚط انجبغُٗ ٔانغشاؽ 

 دسعخ انًبعغزٛش فٗ رًشٚط انؼُبٚخ انؾشعخ ٔانطٕاسب 

 انًبعغزٛش فٗ رًشٚط ايشاض انُغبء ٔانزٕنٛذ دسعخ 

 دسعخ انًبعغزٛش فٗ رًشٚط غٕاسٖء أيشاض انُغبء ٔانزٕنٛذ 

 دسعخ انًبعغزٛش فٗ رًشٚط أيشاض انُغبء ٔانزٕنٛذ ٔانصؾخ االَغبثٛخ 

 دسعخ انًبعغزٛش فٗ رًشٚط االغفبل 

 انؼُبٚخ انؾشعخ نألغفبل دسعخ انًبعغزٛش فٗ رًشٚط 

 انُفغٗ ٔانصؾخ انُفغٛخ  طنزًشٚدسعخ انًبعغزٛش فٗ ا 

  دسعخ انًبعغزٛش فٗ رًشٚط صؾخ انًغزًغ 

  ٍُٛدسعخ انًبعغزٛش فٗ رًشٚط انًغ 

 دسعخ انًبعغزٛش فٗ اداسح انزًشٚط 

 دسعخ انًبعغزٛش فٗ اداسح انغٕدح 

 دسعخ انًبعغزٛش فٗ رؼهٛى انزًشٚط 

 

 

 درجت انذكتىراه فً عهىو انتًريط فً  -0

 ٚط انجبغُٗ ٔانغشاؽٗدسعخ انذكزٕساِ  فٗ انزًش 

 دسعخ انذكزٕساِ  فٗ رًشٚط انؼُبٚخ انؾشعخ ٔانطٕاسب 

 دسعخ انذكزٕساِ  فٗ رًشٚط ايشاض انُغبء ٔانزٕنٛذ 

 دسعخ انذكزٕساِ  فٗ رًشٚط غٕاسٖء أيشاض انُغبء ٔانزٕنٛذ 

 دسعخ انذكزٕساِ  فٗ رًشٚط أيشاض انُغبء ٔانزٕنٛذ ٔانصؾخ االَغبثٛخ 

  ٗرًشٚط االغفبلدسعخ انذكزٕساِ  ف 

 دسعخ انذكزٕساِ  فٗ انزًشٚص انُفغٗ ٔانصؾخ انُفغٛخ 

 دسعخ انذكزٕساِ  فٗ رًشٚط صؾخ انًغزًغ 

 ٍُٛدسعخ انذكزٕساِ  فٗ رًشٚط انًغ 

 دسعخ انذكزٕساِ  فٗ اداسح انزًشٚط 

 دسعخ انذكزٕساِ  فٗ رؼهٛى انزًشٚط 

 

 

 

  



 انباب انثانث: قىاعذ انحصىل عهً دبهىيت انذراساث انعهيا

 شروط انتسجيم:

فللٗ ػهللٕو انزًللشٚط   ٚشللزشغ يللب ٚهللٙ فللٙ رغللغٛم انطبنللت نُٛللم أ٘ يللٍ دثهٕيللبد انذساعللبد انؼهٛللب انًُٓٛللخ أ انزخصصللٛخ

 (:5ثبإلظبفخ نهششٔغ انٕاسدح فٙ انًبدح )

يٍ ئؽذٖ انغبيؼبد/ انًؼبْذ انًؼزشف ثٓب يٍ انًغهلظ األػهلٗ  فٗ انزًشٚط  أٌ ٚكٌٕ ؽبصالً ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط  -1

 نهغبيؼبد.

ٚغٕص نًغهلظ انكهٛلخ ثُلبًء ػهلٗ رٕصلٛخ يغهلظ انمغلى لجلٕل رغلغٛم انطبنلت انؾبصلم ػهلٗ دسعلخ انجكلبنٕسٕٚط فلٙ غٛلش  -2

فلٙ يغللزٕ٘  انزخصلص ثؼلذ اعزٛلبصِ ثُغلبػ ػلذداً يلٍ انًملشساد انذساعلٛخ انزكًٛهٛلخ انزلٙ ٚؾلذدْب يغهلظ انمغلى انًخلزص

انجكللبنٕسٕٚط. ثؾٛللش ال ٚزغللبٔص ػللذد انًمللشساد انزكًٛهٛللخ ػللٍ أسثؼللخ يمللشساد ثشللشغ أال ركللٌٕ يزطهجللبً عللبثك نهًمللشساد 

األعبعٛخ.ٔفٙ ؽبنخ صٚبدرٓلب ػلٍ أسثؼلخ يملشساد ٚمعلٙ انطبنلت علُخ رأْٛهٛلخ نهُغلبػ فلٙ ْلزِ انًملشساد كشلشغ نزغلغٛم 

 ظًٍ عبػبد انجشَبيظ.يمشساد انذثهٕيخ, ٔال رؾغت نّ ْزِ انًمشساد 

 انساعاث انذراسيت نهبرنايج:

 نكٙ ٚؾصم انطبنت ػهٗ انذثهٕيخ ٚغت أٌ ٚذسط ػذد يٍ انغبػبد انًؼزًذح ثٛبَٓب كبنزبنٙ: -1

 24 .عبػخ يؼزًذح نهؾصٕل ػهٗ انذثهٕيخ انًُٓٛخ 

 30 .عبػخ يؼزًذح نهؾصٕل ػهٗ انذثهٕيخ انزخصصٛخ 

 ٔٚشصذ انزمذٚش ٔانًؼذل انزشاكًٙ نهذسعبد فٙ شٓبدح انذثهٕيخ. 

 

 االوراق انًطهىبت نهتقذيى نهذبهىو انًهنً و انتخصصً 

 

 

 

 

  

  



 درجت انًاجستير
 

 انباب انرابع: انقىاعذ انعايت نهحصىل عهً درجت انًاجستير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يادة

(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط انتسجيم:

 (:5يب ٚهٙ فٙ رغغٛم انطبنت نذسعخ انًبعغزٛش فٗ ػهٕو انزًشٚط ثبإلظبفخ نهششٔغ انٕاسدح فٙ يبدِ ) ٚشزشغ

أٌ ٚكٌٕ ؽبصالً ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٗ انزًلشٚط أٔ يبٚؼبدنلّ فلٙ فلشع انزخصلص ثزملذٚش ػلبو عٛلذ ػهلٗ  -1

ؽلذٖ انغبيؼلبد/ انًؼبْلذ يلٍ ئ  2.333الٚملم ػلٍ  CGPAاأللم أٔ ثًزٕعػ َملبغ انزملذٚش انزشاكًلٗ نهلذسعبد 

 انًؼزشف ثٓب فٙ فشع انزخصص يٍ انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد.

ٚغٕص نًغهظ انكهٛخ ثُبء ػهٗ الزشاػ يغهظ انمغى انًخزص لجٕل رغغٛم انطبنت انؾبصم ػهٗ دسعخ  -2

يغزٕٖ انجكبنٕسٕٚط فٙ غٛش فشع انزخصص ٔرنك ثؼذ اعزٛبصِ ثُغبػ ػذداً يٍ انًمشساد انذساعٛخ انزكًٛهٛخ فٙ 

انجكبنٕسٕٚط أٔ انذثهٕيخ انزٙ ٚشاْب انمغى ظشٔسٚخ. ثؾٛش ال ٚزغبٔص ػذد انًمشساد انزكًٛهٛخ ػٍ أسثؼخ 

يمشساد ثششغ أال ركٌٕ يزطهجبً عبثك نهًمشساد األعبعٛخ ٔفٙ ؽبنخ صٚبدرٓب ػٍ أسثؼخ يمشساد ٚمعٙ انطبنت 

بعغزٛش ٔال رؾغت نّ ْزِ انًمشساد ظًٍ عُخ رأْٛهٛخ نهُغبػ فٙ ْزِ انًمشساد كششغ نزغغٛم يمشساد انً

 عبػبد انجشَبيظ.

ػهٙ انطبنت انؾبصم ػهٗ رمذٚش يمجٕل فٙ انجكبنٕسٕٚط ٔٚشغت فٙ انزغغٛم نذسعخ انًبعغزٛش غجمبً  -3

ٔفٙ ؽبنخ ػذو ػهٗ األلم  2.333نالئؾخ انكهٛخ ئيب انؾصٕل ػهٗ دثهٕيخ رخصصٛخ فٗ يغبل انذساعخ ثزمذٚش

اعزٛبص يمشساد ركًٛهٛخ رؾذدْب انكهٛخ ثُبءاً ػهٙ ئلزشاػ يغهظ ػهٙ انطبنت  مغىثبنٔعٕد دثهٕيخ رخصصٛخ 

 12ٔٚطجك فٙ ؽكى انًمشساد انزكًٛهٛخ ؽكى انًبدح   2.333ال ٚمم ػٍ CGPAانمغى ثزمذٚش يزٕعػ رشاكًٙ 

 يٍ ْزِ انالئؾخ. 2انجُذ 

) ٔ ئال ٔعت ػهٙ  2.333ال ٚمم ػٍ  CGPAثؼذ اعزٛبص انطبنت انًمشساد انذساعٛخ ثُغبػ ثزمذٚش  -4

 -انطبنت انزغغٛم فٙ يمشساد ئظبفٛخ أٔ ئػبدح رغغٛم ثؼط انًمشساد نزؾغٍٛ يزٕعػ رمذٚش انذسعبد ( 

ٚزمذو انطبنت ثطهت نزغغٛم خطخ انًمزشػ انجؾضٙ نهشعبنخ ٔٚغٕص أٌ ٚزمذو انطبنت ثطهت نزغغٛم خطخ 

ال ٚمم ػٍ CGPA)يمشساد( ثُغبػ ثزمذٚشعبػخ يؼزًذح  18ػذد  انًمزشػ انجؾضٙ نهشعبنخ ثؼذ اعزٛبصِ

2.333. 

ٚؼشض انطبنت خطخ انًمزشػ انجؾضٙ نهشعبنخ فٙ عًُٛٛبس نهمغى لجم انزمذو ثزغغٛم يٕظٕع انشعبنخ  -5

ٔػشظّ ػهٗ يغهظ انمغى. ٔفٙ ؽبنخ يٕافمخ يغهظ انمغى ػهٙ انًمزشػ انجؾضٙ نهشعبنخ ٚزى ئعزكًبل 

 ششاف .اإلعشاءاد ٔرشكٛم نغُخ اإل

 ػهٗ انطبنت اعزٛبص يغزٕ٘ انهغخ األعُجٛخ ٔفمبً نهمشاساد انًُظًخ انصبدسح يٍ يغهظ انغبيؼخ. -6

ال ٚمم ػٍ  CGPAثؼذ َغبػ انطبنت فٙ عًٛغ انًمشساد انخبصخ ثبنذسعخ ثًزٕعػ رشاكًٙ نهذسعبد  -7

ٔاالَزٓبء يٍ يٕظٕع انشعبنخ  ٔ َشش أ انًٕافمخ ػهٗ َشش ثؾش ػهًٗ يٍ سعبنزخ دٔنٛب أ يؾهٛب  2.333

فٗ اؽذ انًغالد انؼبنًٛخ أ انذٔسٚبد انؼهًٛخ انًٕافك ػهٛٓب يٍ انًغهظ االػهٗ نهغبيؼبد. ٚمٕو ثؼذْب 

ً يٍ ْٛئخ اإلششاف يغ غهت انؼشض ػهٗ يغهظ  انًششف انشئٛغٗ ثبنزمذو ثزمشٚش صالؽٛخ انشعبنخ  يٕلؼب

 انمغى إللزشاػ رشكٛم نغُخ انؾكى ػهٗ انشعبنخ.

 

رًُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطالة انزٍٚ ٚغزبصٌٔ يزطهجبد انذسعخ ٔثؼذ يُبلشخ سعبنزٓى انؼهًٛخ ٔئعبصرٓب  -8

ثٕاعطخ نغُخ انًؾكًٍٛ ، ٔال ٚشصذ انزمذٚش أٔ انًؼذل انزشاكًٙ نهذسعبد فٙ شٓبدح انًبعغزٛش ٔنكٍ رشصذ 

  Students Transcriptرمذٚشاد انًمشساد انزٙ اعزبصْب انطبنت فٙ ثٛبٌ رمذٚشاد انطبنت 

 



 

 يادة

(15) 

 انساعاث انذراسيت نهبرنايج:

عبػخ يؼزًذح يمشساد  30 ٚغت اٌ ٚذسطنكٙ ٚؾصم انطبنت ػهٗ دسعخ انًبعغزٛش

 يؼزًذح نهشعبنخ.عبػبد  8دساعٛخ ثبإلظبفخ ئنٙ ػذد  

 

 

 االوراق انًطهىبت نهتقذو ننيم درجت انًاجستير 

  



 


