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انمسى

انكهيح

انساػاخ
انًؼتًدج

رسى انساػح
انًؼتًدج (د .أ).

انهغح انؼشتٍح ٔآداتٓا
اآلداب وانؼهىو انترتىيح

انهغح اإلَعهٍضٌح ٔآداتٓا
انرشتٍح انخاصح

30
35

132

انحمىق
تكُىنىجيا انًؼهىياخ

ػهى انؽاعٕب
ُْذعح انثشيعٍاخ
إداسج األػًال

إدارج األػًال

كهيح انهُدسح
كهيح انؼهىو

141

30

% 65

132

45

% 60

160

انشٌاضٍاخ

132

-

انؼهًً ،األدتً ،انششػً ،االداسج
انًؼهٕياذٍح ،انفُذلً ،االلرصاد انًُضنً،
انرؼهٍى انصؽً انشايم
انؼهًً ،االداسج انًؼهٕياذٍح ،انصُاػً،
انضساػً( ،انرؼهٍى انصؽً انشايم ششٌطح
دساعح انشٌاضٍاخ انًطهٕتح)

40

132

انًؽاعثح
انًصاسف اإلعاليٍح
انؼهٕو انًانٍح ٔانًصشفٍح
اإلداسج انغٍاؼٍح
َظى يؼهٕياخ إداسٌح
انُٓذعح انًذٍَح

انؼهًً ،األدتً ،انششػً ،انفُذلً،
االلرصاد انًُضنً ،انرؼهٍى انصؽً انشايم،
اإلداسج انًؼهٕياذٍح
ظًٍغ فشٔع انصإٌَح انؼايح

35

138
132

رسىو انتسجيم
-

% 60

35

اإلسشاد انُفغً
انمإٌَ

انحد األدًَ
نًؼدل انمثىل

فروع انثاَىيح

45
30
35
40
40
90

% 80

45

% 60

% 60

انؼهًً ،األدتً ،انششػً ،االداسج
انًؼهٕياذٍح ،انفُذلً ،االلرصاد انًُضنً،
انرؼهٍى انصؽً انشايم
ظًٍغ فشٔع انصإٌَح انؼايح
انؼهًً ،انصُاػً
انؼهًً ،انصُاػً ،انضساػً( ،انرؼهٍى
انصؽً انشايم ششٌطح دساعح انشٌاضٍاخ
انًطهٕتح)

يالوظح

 05ديُار أردَي تأمييٍ يسأترد يأدفغ نًأرج واوأدج ويؼأاد نهنانأة ػُأد انتتأرئ تؼأد تثر أح
ذيته.
 005ديُار أردَي رسى انتدياخ نهفصم اندراسي (ػدا انفصم انصيفي) تدفغ كم فصم.
 085ديُار أردَي رسى انتدياخ نهفصم انصيفي.
 50ديُار أردَي رسىو ايتحاٌ يستىي نهنانة انًستجد تدفغ يرج واودج.

-

في وال اَسحاب اننانة يٍ انجايؼح تؼد اكتًال لثىنه ال ترد نه انرسىو
انًدفىػح.
يثدأ انتمييٍ انصحي يغ تدايح انفصم اندراسي األول نهنانة في انجايؼح
وفي وال اَسحاب اننانة يسمط ػُه انتمييٍ يثاشرج.
انًىاصالخ يؤيُح يٍ وإنً انجايؼح.

منح جزئية تشجيعية لبرامج البكالوريوس تصل لغاية  %05حسب البرنامج ومعدل الثانوية وفرعها
وتستمر طيلة فترة الدراسة

انىثا ك انًنهىتح
أوالً :انثاَىيح انؼايح
 -1كشف ػالياخ انصإٌَح انؼايح األسدٍَح  /األصم أٔ صٕسج يصذلح.
 -2انشٓاداخ انؼشتٍح األصم يصذلح يٍ ٔصاسج انرشتٍح ٔانرؼهٍى األسدٍَح.
 -3انشٓاداخ انؼشتٍح انصادسج اػرثاسا ً يٍ انؼاو  2016/2015تؽاظح إنى يؼادنح
يٍ ٔصاسج انرشتٍح ٔانرؼهٍى األسدٍَح.
 -4انشٓاداخ األظُثٍح األصم يصذلح ٔيؼادنح انشٓادج يٍ ٔصاسج انرشتٍح ٔانرؼهٍى
األسدٍَح.
 -5صٕسج ػٍ انٌٕٓح انشخصٍح أٔ شٓادج انًٍالد أٔ دفرش انؼائهح أٔ ظٕاص انغفش
نغٍش األسدًَ.
 -6دفرش خذيح انؼهى يؤظالً نهطهثح انزكٕس أٔ شٓادج آَاء انخذيح االؼرٍاطٍح نهطهثح
األسدٍٍٍَ.
 -7صٕسذاٌ شخصٍراٌ ؼذٌصراٌ.

ثاَياً :اننهثح انًُتمهىٌ أو انتريجىٌ يٍ جايؼاخ أخري
 -1ظًٍغ يا ٔسد ركشِ فً أٔالً.
 -2كشف انؼالياخ ٔانًصذلح انعايؼٍح (نهخشٌط) يصذلح يٍ ٔصاسج انرؼهٍى انؼانً
ٔانثؽس انؼهًً.
ثانثاً :اننهثح انًجسروٌ يٍ كهياخ انًجتًغ
 -1ظًٍغ يا ٔسد ركشِ فً أٔالً.
 -2شٓادج االيرؽاٌ انشايم ٔ كشف ػالياخ انذتهٕو يصذلح يٍ ٔصاسج انرؼهٍى
انؼانً ٔانثؽس انؼهًً.
 -3يؼادنح انشٓادج يٍ ٔصاسج انرؼهٍى انؼانً ٔانثؽس انؼهًً (نهطهثح األسدٍٍٍَ
انؽاصهٍٍ ػهى دتهٕو يٍ خاسض األسدٌ).
ٔ -4شٍمح ذصثد أٌ دسظح انذتهٕو ذؤْم ؼايهٓا يٕاصهح دساعرّ نهؽصٕل ػهى
انثكانٕسٌٕط فً دٔنرّ (نهطهثح غٍش األسدٍٍٍَ ٔانؽاصهٍٍ ػهى دتهٕو يٍ
خاسض األسدٌ).

يٕلغ انعايؼح انشئٍغً :طشٌك استذ ػعهٌٕ – يماتم سأط يٍُف ،لشب يصهس اسؼاتا – األسدٌْ ،اذف  ،66962 2 6166646فاكظ 66962 2 6155541
يكرة االسذثاط :يثُى االذؽاد انًًُٓ – انشًٍغاًَ – ػ ًّاٌ األسدٌْ ،اذف 66962 6 5666414
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برامج الماجستير
انساػاخ
انًؼتًدج

رسى انساػح
انًؼتًدج (د .أ).

انمإٌَ

33

100

انًصاسف اإلعاليٍح

33

100

انكهيح
انحمىق
إدارج األػًال

انثرَايج

رسىو انتسجيم
-

 25دٌُاس أسدًَ طهة انرؽاق ذذفغ نًشج ٔاؼذج.
 50دٌُاس أسدًَ ذأميٍٍ يغأرشد ٌأذفغ نًأشج ٔاؼأذج ٌٔؼأاد نهطانأة ػُأذ انرخأشض تؼأذ
ذثشئح ريرّ.
 225دٌُاس أسدًَ سعى انخذياخ نهفصم انذساعً ذذفغ كم فصم.

-

منح جزئية تشجيعية لبرامج الماجستير تصل لغاية
 %50حسب تقدير البكالوريوس

يالوظح
فً ؼال اَغؽاب انطانة يٍ انعايؼح تؼذ اكرًال لثٕنّ ال ذشد نّ انشعٕو انًذفٕػح.

شروط انمثىل
-1
-2
-3
-4
-5

أٌ ٌكٌٕ ؼاصالً ػهى دسظح انثكانٕسٌٕط ترمذٌش ال ٌمم ػٍ ظٍذ يٍ ظايؼح يؼرشف تٓا ٔذكٌٕ دساعرّ تاالَرظاو.
أٌ ذكٌٕ دسظح انثكانٕسٌٕط فً يٕضٕع ٌؤْم انطانة نهذساعح انًرخصصح فً انثشَايط انزي ٌشغة االنرؽاق تّ.
ٌعٕص لثٕل يا ال ٌضٌذ ػٍ  % 20يٍ إظًانً انًماػذ نهؽاصهٍٍ ػهى دسظح انثكانٕسٌٕط ترمذٌش يمثٕل ششٌطح أٌ ٌذسط انطانة ( )3يٕاد يٍ خطح تشَايط
انًاظغرٍش فً فصم انرؽالّ تانعايؼحٌ ،ؽذدْا انمغى انًشاد االنرؽاق تّٔ ،أٌ ٌعراص انطانة انًٕاد انصالز تُعاغ تؼاليح ( )%70ؼذا ً أدَى نكم يًُٓا ٔتًؼذل
ذشاكًً ال ٌمم ػٍ (ٔ ،)%76ػُذْا ٌصثػ انطانة َظايٍا ً ٔذؽغة نّ ْزِ انًٕاد ضًٍ انًٕاد انًمشسج فً خطرّ ،فئٌ نى ٌؽمك رنك ٌفصم يٍ انعايؼح.
ػهى انطانة انًرمذو نهثشَايط ذؽمٍك انرؼهًٍاخ انغاسٌح ٔانصادسج ػٍ يعهظ انرؼهٍى انؼانً فًٍا ٌخص يمذسج انهغح اإلَعهٍضٌح.
ٌؼفى انطهثح يٍ رٔي ظُغٍاخ انذٔل انُاطمح تانهغح االَعهٍضٌح ٔانؽاصهٍٍ ػهى تكانٕسٌظ يٍ ذهك انذٔل يٍ ششط انهغح األظُثٍح ألغشاض االنرؽاق تثشَايط
انذساعاخ انؼهٍا.

انىثا ك انًنهىتح
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

طهة االنرؽاق تانعايؼح.
شٓادج انصإٌَح انؼايح أ يا ٌؼادنٓا يصذلح ؼغة االصٕل.
كشف ػالياخ انثكانٕسٌٕط يصذق ؼغة االصٕل.
يصذلح ذخشض انثكانٕسٌٕط يصذلح ؼغة االصٕل.
شٓادج ايرؽاٌ انرٕفم أ يا ٌؼادنٓا.
صٕسج ػٍ ٌْٕح االؼٕال انًذٍَح نهطهثح االسدٍٍٍَ أ صٕسج ػٍ ظٕاص انغفش نهطهثح غٍش االسدٍٍٍَ.
صٕسذاٌ شخصٍراٌ ؼذٌصراٌ.
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