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 َكدَعععععع١

 

اظيتمؼؿلممبفاماظعصرماحلاظي،محيرصمادلعفدماظعاظيمعواطؾةمععماظؿغقرياتماظعدؼدةميفمعـظوعةماظؿعؾقمماظعاظيم 

ظؾصقةماظعاعةمـمجاععةماإلدؽـدرؼةمظؽوغهماظصرحماظؿعؾقؿيمواظؾقـيماظوحقدمظعؾومماظصقةماظعاعةميفمعـطؼةماظشرقماألودطممومشالم

اداتماظعؾقامواظؾقوثمظؿؿؿشيمأصرؼؼقامسؾيماإلدفامميفماالرتؼاءمبادللؿويماظعؾؿيمواظؿعؾقؿي.مظذامضاممادلعفدمبؿطوؼرمبرغاجمهمظؾدر

ععمػذاماظؿطورموؼعؿلمسؾيمتؼوؼةماخلرباتماظعؾؿقةمواظؾقـقةمخلرجييماجلاععاتمادلصرؼةمواظعربقةمواإلصرؼؼقةمتؾؾقةمالحؿقاجاتم

 .  دوقماظعؿلماظػعؾقةمعنمادلؿكصصنيمذويمادللؿويمادلؿؿقز

 
 ايعايٞ يًصش١ ايعا١َ:املعٗد تطٛز إْػا٤ 

 

ماظصقةممم مضاعتموزارة مادلعفدماظعاىلمظؾصقةماظعاعةممبدؼـةماالدؽـدرؼةمسام م1556جبؿفورؼةمعصرماظعربقةمبإغشاء

وذظكمظؾؿغؾبمسؾىماظـؼصمادلؾقوزمصىمتعؾقمموتدرؼبماخلرجينيمصىمجمالماظصقةماظعاعة،وطانماهلدفمعنماغشاءمادلعفدمصىمذظكماظوضتم

األصرادماظؾذؼنمؼؿؿؿعونمبادلعؾوعاتموادلفاراتماظؽاصقةمظؾـفوضمبادللؿوىمػومإعدادمعـظوعةماظرساؼةماظصققةممبصرمودولمادلـطؼةماحملقطةمب

متمغؼلمتؾعقةمادلعفدمإىلمجاععةماالدؽـدرؼةمظقصؾحمادلعفدماالولمسؾىمعلؿوىمعـطؼةمم1563اظصقىمبػاسؾقةموجودةمساظقة،موصىمسامم

تماظعؾقا،موعنماظؾداؼةمحظىمادلعفدمباظدسمماظؼوىمذرقمادلؿودطمومشالمأصرؼؼقامادلؿكصصمصىمجمالماظصقةماظعاعةمسؾىمعلؿوىماظدرادا

فدمواظرساؼةمعنمادلؽؿبماالضؾقؿىمدلـظؿةماظصقةماظعادلقةمظشرقمادلؿودط،موعـذمذظكماحلنيمؼؼوممتعاونموثققمبنيمعـظؿةماظصقةماظعادلقةموادلع

ماظدورا متـظقم ماظدرجاتماظعؾؿقةمأو ماظعاعةمعنمحقثمإسطاء ماالدؿعاغةمباخلربةمصىممجقعماجملاالتماخلاصةمباظصقة تماظؿدرؼؾقةمأو

اظعؾؿقةمألداتذةمادلعفدمظؾعؿلمطؿلؿشارؼنمدلـظؿةماظصقةماظعادلقة،مطذظكمؼوجدمتعاونمبنيمادلعفدمواظعدؼدمعنماهلقؽاتماظدوظقةماألخريم

معـلماظقوغقلفمواظػاو.

 

 

 :ايعايٞ يًصش١ ايعا١َاملعٗد أٖداف 

م -1 متـؿقة ماظصقةمعنمخالل ميفمجمال ماظرباعجماظؼوىماظؾشرؼة موذظكمسنمررؼق ماظعاعة ميفماظصقة مادلؿكصصة ماظؽوادر خترؼج

مإسدادم اظدرادقةمذاتمادللؿوىماظعؾؿيمواألطادمييمادلؿؿقزمواظيتمترتؽزمسؾيماظؼقمماجملؿؿعقةمجلؿفورؼةمعصرماظعربقة.مطذا

 طوادرماظصقةماظعاعةمدلكؿؾفماظدولماظعربقةمواألصرؼؼقةموعـطؼةماظشرقماألودط.

ما -2 ميف ميفمادلشارطة ماظعاعة ماظصقة متشكقصمعشاطل ماظيتمتفدفمإظي ماظؿطؾقؼقة مباألحباث ماظؼقام مخالل معن مادلعريف إلبداع

ماجملؿؿعموحتؾقلمػذهمادلشاطلمممامؼلاسدمسؾيماظؿدخلمادلـادبمحلؾفامبطرؼؼةمسؾؿقةمدؾقؿة.
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األػؾقةمسنمررؼقمادلشارطةمخدعةماجملؿؿعمسنمررؼقماظؿعاونمععماجلفاتمادلكؿؾػةمدواءماحلؽوعقةمأواخلاصةماواجلؿعقاتم -3

 يفماظؿكطقطمووضعماظلقاداتماظصققةموادلعاوغةميفمتطؾقؼفا.

 

 

 

 ايعايٞ يًصش١ ايعا١َ:املعٗد بتطٛز ايًٛا٥ض ايداػ١ًٝ 

 

 

 

 املعدي١ بايكسازات ايٛشاز١ٜ  1973ال٥ش١ املعٗد يط١ٓ  -1
 1973-11-10بتازٜخ  101زقِ

 1989-2-21بتازٜخ  147ٚزقِ 

 1992-5-3بتازٜخ  512ٚزقِ 

 1992-9-24بتازٜخ  302ٚزقِ 

 1993-6-22بتازٜخ  668ٚزقِ 

 

 2009ال٥ش١ املعٗد يط١ٓ  -2

 2012ال٥ش١ املعٗد يط١ٓ  -3
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 ايعايٞ يًصش١ ايعا١َ:املعٗد زؤ١ٜ ٚزضاي١ 

 

 : الرؤية

مباإلدؽـدرؼةميفمعصر،مظؾرؼادةميفمإبداعموتوصقلم مأطادميقامعرعوضًا "ؼطؿحمادلعفدماظعاظيمظؾصقةماظعاعةمأنمؼؽونمعرطزًا

مادلعرصةموادلفاراتمواخلرباتمظلقاداتموممارداتمتعززمصقةماجملؿؿعمسؾىمادللؿوؼنيماحملؾيمواظعادلي"ممممم

 الرسالة: 

مواجملؿؿعاتمإسدادمطوادرموضقاداتمضادرؼنمسؾىمعواجفةم م–اظؿقدؼاتماظصققةمواظؾقؽقةمبفدفماالرتؼاءمبصقةماألصرادمواألدر

عنمخاللمبراعجموأغشطةمعؿعددةماظؿكصصاتميفمجماالتماظؿعؾقممواظؿدرؼبمساظيماجلودة،ماظؾقثمم–الدقؿاماظػؽاتماألطـرمتأثرًام

مععما ماظدؼـاعقؽقة ماظشراطة مادلرتؾطممبشاطلماجملؿؿعمواظؾقؽة، مواخلدعاتماظعؾؿيمادلؿؿقز مواظؾقؽة مباظصقة دلؤدلاتمذاتماظعالضة

ماجملؿؿعقةمواظؾقؽقةماظػعاظة.
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 9  الرقم الكودى للمعهد

 علمية بالمعهد والرقن الكىدي لهااألقسام ال

 الرقم الكودي Scientific department القسم العلمي

 Epidemiology 01 قسم الوبائيات

 Biostatistics 02 الحيوية اتقسم األحصاء

 قسم صحة المناطق الحارة ويشمل تخصصات:

 الطفيليات والحشرات الطبية. -أ

 صحة المناطق الحارة  -ب

   ومخاطر المبيدات مقاومة ناقالت األمراض -ج

 ة األولية.يالرعاية الصح -د 

Tropical health department: 

1- Parasitology and Medical Entomology. 

2- Tropical Health. 

3- Vector Control and Pesticide Risks. 

4- Primary Health Care. 

03 

03(1) 

03(2) 

03(3) 

03(4) 

 Microbiology 04 قسم األحياء الدقيقة

ويشمممممل وتلمممموه ال ممممواء  قسممممم الصممممحة الم نيممممة

 :تخصصات

 الصحة المهنية وطب الصناعات. -أ

 صحة بيئة العمــل وتلوث الهواء. -ب

Occupational Health and Air Pollution: 

1- Occupational Health and Industrial 

Medicine. 

2- Occupational Hygiene and Air Pollution 

05 

05(1) 

05(2) 

 قسم صحة البيئة ويشمل تخصصات:

 كيمياء وبيولوجيا البيئة . -أ

 هندسة البيئــــة . -ب

 صحة البيئـــــة -ج

Environmental Health: 

1- Environmental Chemistry and Biology 

2- Environmental Engineering. 

3- Environmental Health.  

06 

06(1) 

06(2) 

06(3) 

 قسم التغذيـة ويشمل تخصصات:

 التغذيــــــــة . -أ

 صحة األغذية والرقابة الغذائية. -ب

 تحليل األغذيــــة -ج

Nutrition: 

1- Nutrition. 

2- Food Hygiene and Control. 

3- Food Analysis. 

07 

07(1) 

07(2) 

07(3) 

قسممممم اةدارة الصممممحية والللمممموم السمممملو ية ويشمممممل 

 تخصصات:

 اإلدارة والتخطيط والسياسة الصحية. -أ

 إدارة المستشفيات . -ب

 التثقيف الصحى والعلوم السلوكية -ج

Health Administration and Behavioral Science: 

1- Health Management Planning and Policy. 

2- Hospital Administration. 

3- Health Education and Behavioral Sciences. 

08 

08(1) 

08(2) 

08(3) 

 قسم صحة األسرة ويشمل تخصصات:

 صحة األم والطفل. -أ

 الصحة المدرسية وصحة المراهق          -ب 

 الصحة النفسيــــــة  -ج

 صحة المسنين  -د

 تمريض الصحة العامـة -هـ

Family Health: 

1- Maternal and Child Health. 

2- Adolescent and School Health. 

3- Mental Health. 

4- Geriatric Health. 

5- Public Health Nursing. 

09 

09(1) 

09(2) 

09(3) 

09(4) 

09(5) 
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 نٛد ايربْاَر :

 ( Diploma)                     ايدب١ًَٛنٛد َكسزات  600

                   املادطتري َكسزات دزد١ نٛد 700

                    ايدنتٛزاٙ  َكسزات دزد١ نٛد 800
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 ايباب االٍٚ ايكٛاعد االضاض١ٝ

 َاد٠ 

(1) 

 زتًظ املعٗد ايعايٞ يًصش١ ايعا١َ:متٓض داَع١ اإلضهٓدز١ٜ ايػٗادات ٚايدزدات ايع١ًُٝ ايتاي١ٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاغ 

 . دبًَٛات ايدزاضات ايعًٝا -1

 دزدات املادطتري -2

  دزدات ايدنتٛزاٙ -3

 َاد٠ 

(2) 

 َٛاعٝد ايدزاض١:

 االَتشاْات. أضبٛع دزاضٞ غاٌَ 15فصٌ ارتسٜف: ٜبدأ ايطبت ايجايح َٔ ضبتُرب ٚملد٠  -1

 أضبٛع دزاضٞ غاٌَ االَتشاْات. 15فصٌ ايسبٝع: ٜبدأ ايطبت ايجاْٞ َٔ فرباٜس ٚملد٠  -2
 أضابٝع دزاض١ٝ غا١ًَ االَتشاْات. 8فصٌ ايصٝف: ٜبدأ ايطبت األٍٚ َٔ ٜٛيٝٛ ٚملد٠ -3

 َاد٠ 

(3) 

 ْعاّ ايدزاض١:

ضاع١ َعتُد٠ يهٌ فصٌ.  16ت ال ٜصٜد عٔ ُٜطُض يًطايب بايتطذٌٝ يف فصًٞ ارتسٜف ٚايسبٝع يف عدد َٔ ايطاعا

ٚال حتتطب ضاعات  ضاعات َعتُد٠. 6 نُا ٜطُض يًطايب ايتطذٌٝ يف فصٌ ايصٝف يف عدد َٔ ايطاعات ال ٜصٜد عٔ

 تطذٌٝ ايسضاي١ ضُٔ ٖرٙ ايطاعات.

 َاد٠ 

(4) 

 ايطاع١ املعتُد٠:

 ايدزاضٞ ايٛاسد، ٢ٖٚ تعادٍ:ايطاع١ املعتُد٠ ٖٞ ٚسد٠ قٝاع يتشدٜد ٚشٕ نٌ َكسز يف ايفصٌ 

 ضاع١ دزاض١ٝ ْعس١ٜ ٚاسد٠ يف األضبٛع. -1

 أٚ ضاعتني تطبٝكٝتني أٚ ضاعتني َٔ ايتدزٜبات املع١ًُٝ أٚ اإلنًٝٓٝه١ٝ يف األضبٛع. -2

 أٚ أزبع ضاعات َٔ ايتدزٜبات املٝدا١ْٝ يف األضبٛع طٛاٍ ايفصٌ ايدزاضٞ. -3

 

 َاد٠ 

(5) 

 ٚايتطذٌٝ:ايػسٚط ايعا١َ يًكبٍٛ 

ٜكبٌ ايطايب اذتاصٌ ع٢ً دزد١ ايبهايٛزٜٛع/ ايًٝطاْظ َٔ إسد٣ ادتاَعات املعرتف بٗا َٔ اجملًظ األع٢ً -1

 ٚايٛازد٠ يف ادتدٍٚ ايتايٞ: يًذاَعات يًدزاض١ برباَر ايدزاضات ايعًٝا إذا أضتٛيف غسٚط ايكبٍٛ بهٌ بسْاَر
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ـــــــم ـــ  املؤهل الدزاسى القســــــــــــــــــــــــــــــــ

مقسم الىبائًات
بؽاظورؼوسماظطبمواجلراحةمأومبؽاظورؼوسمصىمربموجراحةماحلقوانمأومبؽاظورؼوسم

مربموجراحةماظػممواألدـانمأومبؽاظورؼوسماظؿؿرؼضمأومبؽاظورؼوسماظصقدظة.

ماظؾقلاغسمعنمإحدىماجلاععاتمادلصرؼة.بؽاظورؼوسمأوم قسم اإلحصاءات احلًىية

م قسم صحة املهاطق احلازة

موجراحةم ختصص الطفيليات واحلشزات الطبية: - مرب مبؽاظورؼوس مأو ماظعؾوم مبؽاظورؼوس مأو مواجلراحة ماظطب بؽاظورؼوس

مأومبؽاظورؼوسماظصقدظةمأومبؽاظورؼوسمربموجراحةماظػممواألدـان. احلقوان

مبؽاظورؼوسماظطبمواجلراحة. ختصص صحة املناطق احلارة: -

ختصص مقاومة ناقالت األمزاض وخماطز  -

 املبيدات:

مأوم ماظصقدظة مبؽاظورؼوس مأو ماظزراسة مبؽاظورؼوس مأو مواجلراحة ماظطب بؽاظورؼوس

مبؽاظورؼوسمصىمربموجراحةماحلقوانمأومبؽاظورؼوسماظعؾوم.

مبؽاظورؼوسماظطبمواجلراحة. ختصص الزعاية الصحة األولية: -

 األحًاء الدقًقةقسم 

بؽاظورؼوسماظطبمواجلراحةمأومبؽاظورؼوسمصىمربموجراحةماحلقوانمأومبؽاظورؼوسم

اظصقدظةمأومبؽاظورؼوسماظعؾوممختصصمادلقؽرووبقوظوجىمأومبؽاظورؼوسمربموجراحةم

ماظػممواألدـانمأومعاؼعدهلا.

م قسم الصحة املههًة وتلىث اهلىاء  

مبؽاظورؼوسماظطبمواجلراحة. ختصص الصحة املهنية وطب الصناعات: -

مبؽاظورؼوسم ختصص صحة بيئة العمــل وتلوث اهلواء: - مأو مبؽاظورؼوسماظزراسة مأو مبؽاظورؼوسماظصقدظة مأو بؽاظورؼوسماهلـددة

ماظعؾوممعنمإحدىماجلاععاتمادلصرؼةمأومعامؼعادهلا.

م قسم صحة البًئة 

م ختصص كيمياء وبيولوجيا البيئة: - مأو ماظعؾوم مأومبؽاظورؼوس ماظزراسة مبؽاظورؼوس مأو ماظؽقؿقائقة ماهلـددة بؽاظورؼوس

مبؽاظورؼوسماظصقدظةمعنمإحدىماجلاععاتمادلصرؼةمأومعامؼعادهلا.

بؽاظورؼوسماهلـددةمأومبؽاظورؼوسمصـونممجقؾةمأومبؽاظورؼوسمعنمععفدمعنمادلعاػدم ختصص هندسة البيئــــة: -

ماهلـددقةمادلعادظةمأومعامؼعادهلا.

مأوم البيئـــــة:ختصص صحة  - ماحلقوان موجراحة مرب مأو ماألدـان مرب مأو مواجلراحة ماظطب مصى بؽاظورؼوس

مبؽاظورؼوسماظصقدظةمأوماظعؾوممأوماظزراسةمأوماظرتبقةمأوماظؿؿرؼضمأومعامؼعادهلا.

ــــــة م قسم التغريــ

م ختصص التغذية: - مأو مواألدـان ماظػم موجراحة مرب مأو مواجلراحة ماظطب مصى بؽاظورؼوسمبؽاظورؼوس

اظصقدظةمأومبؽاظورؼوسماظعؾوممعاسداماجلقوظوجقاوماظرؼاضةممأومبؽاظورؼوسماظؿؿرؼضم

ماظلقاحةم مبؽاظورؼوس مأو ماظطؾقعي ماظعالج مبؽاظورؼوس مأو ماظزراسة مبؽاظورؼوس أو

مواظػـادقمأومبؽاظورؼوسماإلضؿصادمادلـزظي.

معنماجملؾسماألسؾىممبؽاظورؼوسمأوماظؾقلاغس ختصص صحة األغذية والزقابة الغذائية: - مؼعادهلا عنمإحدىماجلاععاتمادلصرؼةمأومعا

مظؾفاععات.

معنماجملؾسماألسؾىم ختصص حتليل األغذيــــة: - مؼعادهلا بؽاظورؼوسمأوماظؾقلاغسمعنمإحدىماجلاععاتمادلصرؼةمأومعا

مظؾفاععات.

م قسم اإلدازة الصحًة والعلىم السلىكًة

معنماجملؾسماألسؾىم الصحية:ختصص اإلدارة و التخطيط و السياسة  - مؼعادهلا بؽاظورؼوسمأوماظؾقلاغسمعنمإحدىماجلاععاتمادلصرؼةمأومعا

مظؾفاععات.

معنماجملؾسماألسؾىم ختصص إدارة املستشفيات: - مؼعادهلا بؽاظورؼوسمأوماظؾقلاغسمعنمإحدىماجلاععاتمادلصرؼةمأومعا
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ناْت جملُٛع١ َٔ ايطالب اٚ أ نٌ قطِ ع٢ًُ ع٢ً سد٠ ضٛا٤ع إ ٜطتٛف٢ ايطايب غسٚط االػتٝاز ايت٢ ٜطعٗا 2

 املعٗد. ٚإ حيصٌ ع٢ً َٛافك١ زتًظ ايكطِ املؼتص ٚزتًظ  يهٌ ساي١ تدزع براتٗا

 .ع إٔ ٜطتٛيف ايطايب املطتٓدات ٚايُٓاذز املطًٛب١ يف إداز٠ ايدزاضات ايعًٝا3

ٚإذا مل ٜكِ ايطايب بتطذٌٝ أٍٚ َكسز َٔ املكسزات ايدزاض١ٝ  تازٜخ تطذٌٝ ع تازٜخ تطذٌٝ ايطايب ٜبدأ 4َٔ

 َكسزات يف أٍٚ فصٌ دزاضٞ بعد تطذًٝ٘ ًٜػٞ ايتطذٌٝ ي٘.

ٚز٥ٝظ زتًظ ع خيتاز ايطايب املكسزات املٓاضب١ ٚميأل منٛذز تطذٌٝ َكسزات ٜٚعتُدٙ َٔ املسغد األنادميٞ  5

 .ايكطِ ٚٚنٌٝ املعٗد يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 املكسزات ايدزاض١ٝ ي٘.ب هٞ ٜطُض يًطايب باذتطٛز ٚسطاع ايتطذٌٝ غسط أضاضٞ ي 6
 ايدزاض١ٝ ػالٍ املٛاعٝد املكسز٠. ع ال ٜعترب ايطايب َطذاًل يف أٟ َكسز إال بعد ضداد ايسضّٛ 7
َٔ فص٢ً ارتسٜف ٚايسبٝع أٚ  األضبٛع ايجاْٞقبٌ ْٗا١ٜ املكسزات ايطايب ايرٟ ال ٜكّٛ بإْٗا٤ إدسا٤ات تطذٌٝ -8

 ايصٝفٞ ال حيل ي٘ سطٛز احملاضسات.ٌ األضبٛع األٍٚ َٔ ايفص
 

 

 َاد٠ 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َاد٠ 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 قٛاعد دزاض١ َكسز:

يفتض أٟ بسْاَر املعٗد بعد أػر زأ٣ زتايظ األقطاّ املؼتص١ اذتد األد٢ْ يعدد ايطالب املكبٛيني  ٜكسز زتًظع 1

 .عدد ايطالب املطُٛغ بكبٛهلِ بهٌ َكسز دزاض٢نريو ٚ

حيل يًطايب إٔ حيرف/ ٜطٝف أٟ َكسز قبٌ ْٗا١ٜ األضبٛع ايجاْٞ َٔ بدا١ٜ ايدزاض١ بفص٢ً ارتسٜف ٚ ايسبٝع ع 2

األضبٛع األٍٚ َٔ فصٌ ايصٝف ٚذيو بعد إضتٝفا٤ إدسا٤ات اذترف أٚ اإلضاف١ ف٢ إضتُاز٠ تطذٌٝ أٚ بٓٗا١ٜ 

املكسزات  ٚإعتُادٖا َٔ املسغد األنادميٞ ، دٕٚ إٔ ٜعٗس املكسز ايرٟ مت سرف٘ يف ضذً٘ ايدزاضٞ اٚ ٜطتؼدّ يف 

 سطاب َعدي٘ ايرتان٢ُ .

ع ٜطُض يًطايب باالْطشاب َٔ املكسز ايدزاضٞ قبٌ ْٗا١ٜ األضبٛع ايجاْٞ عػس َٔ بدا١ٜ فصًٞ ايسبٝع ٚارتسٜف  3

أضتاذ خيطس ٚأٚ األضبٛع ايطادع َٔ ايفصٌ ايصٝفٞ بعد تعب١٦  منٛذز االْطشاب ٚاعتُادٙ َٔ املسغد األنادميٞ 

ٜٚسصد يًطايب تكدٜس  استطاب َعدي٘ ايفص٢ًعٓد سز ، ٚيف ٖرٙ اذتاي١ ال حتطب يًطايب ضاعات ٖرا املك املاد٠

 يف ضذً٘ ايدزاضٞ. يًُكسز  Withdrawal (W)َٓطشب 

% عًٞ األقٌ َٔ ايطاعات ايتدزٜط١ٝ يًُكسز. فإذا 75ٜطُض يًطايب بدػٍٛ اإلَتشإ ايٓٗا٥ٞ إال إذا سطس  ال  ع 4

اإلَتشإ % َٔ زتُٛع عدد ايطاعات ايتدزٜط١ٝ يًُكسز خيطس ايطايب عسَاْ٘ َٔ دػٍٛ 25جتاٚشت ْطب١ غٝاب٘ 

ايسابع ٚايجأَ بايطسم ايكا١ْْٝٛ املتعازف عًٝٗا ٚذيو عكب األضبٛع  ثالخ َسات ٚذيو بعد إْرازٙ  ايٓٗا٥ٞ ايفصًٞ

اإلْراز ٜٚعكب ٚايطادع يف ايفصٌ ايصٝفٞ ايجاْٞ ٚايسابع ٚايسبٝع ٚعكب األضبٛع  ارتسٜففصًٞ َٔ ٚايجاْٞ عػس 

شابًا ٜٚسصد ي٘ يف ضذً٘ ايدزاضٞ َٓطشبًا إْطاملعٗد عسَإ ايطايب َٔ دػٍٛ اإلَتشإ ايجايح قساز زتًظ 

 Forced Withdrawal( FW)املكسز َٔ إدبازًٜا 

إذا تعرز عًٝ٘ دػٍٛ االَتشإ ايٓٗا٥ٞ ملكسز أٚ إمتاّ  Incomplete( I)حيصٌ ايطايب ع٢ً تكدٜس غري َهتٌُ ع 5

املعٗد غسٜط١ إٔ ٜهٕٛ ايدزاضات ايعًٝا ٚزتًظ  بعض َتطًبات٘ ألضباب قٗس١ٜ ٜكبًٗا زتًظ ايكطِ ٚتكسٖا دت١ٓ

َٔ اعُاٍ فص١ًٝ ٚاَتشاْات دٚز١ٜ ٚاد٣ االَتشاْات ايع١ًُٝ  املكسز َتطًبات َٔ األقٌ ع٢ً ٪75ٚأد٣  قد سطس

ٚعًٝ٘ أدا٤ االَتشإ ػالٍ أضبٛعني َٔ بد٤ ايفصٌ ايدزاضٞ ايتايٞ ٚ إال سصٌ ع٢ً تكدٜس َٓطشب إ ٚددت  

ٚبعد سطٛز االَتشإ ٚاعتُاد ايٓتٝذ١ ٜتِ  (I) غري َهتٌُ  ٚعٓد سصٍٛ ايطايب ع٢ً تكدٜس FW).)إدبازٟ 

تعدٌٜ تكدٜس غري َهتٌُ بٓا٤ً ع٢ً ْتٝذ١ االَتشإ ايٓٗا٢٥ ٚحيطب تكدٜس املكسز يًطايب ٜٚعدٍ ايتكدٜس 

 بٓا٤ً عًٝ٘ . GPAايفص٢ً 

  َٔ املكسز ادبازًٜا ًاٚف٢ ساٍ عدّ تكدِٜ ايطايب عرزًا ٜكبً٘ زتًظ ايكطِ حيصٌ ايطايب ع٢ً تكدٜس َٓطشب

FW     .ٚعًٝ٘ إعاد٠ ٖرا املكسز اذا نإ اضاضًٝا ٚحيل يًطايب دزاض١ َكسز بدٌٜ اذا نإ إػتٝازًٜا 

بعد ايتطذٌٝ عٓد اضتدعا٥٘ ألدا٤ ارتد١َ ايعطهس١ٜ ٜٚسصد ي٘ املكسزات ايدزاض١ٝ ع ٜطُض يًطايب باالْطشاب َٔ 6

يف ضذً٘ ايدزاضٞ ٚال حتطب ٖرٙ  Military Withdrawal (MW) تكدٜس َٓطشب ألدا٤ ارتد١َ ايعطهس١ٜ 

 ايفرت٠ ضُٔ َد٠ صالس١ٝ املكسزات.

                   ال حتطب ي٘ نطاعات دزاض١ٝ   (I, W, FW or MW)ع املكسزات اييت حيصٌ فٝٗا ايطايب ع٢ً تكدٜس 7

 ٚال تدػٌ يف سطاب املتٛضط ايرتانُٞ يًدزدات.

 ضبل ي٘ ايٓذاغ فٝ٘ بػسض حتطني تكدٜسٙ يف ٖرا املكسز.حيل يًطايب إعاد٠ ايتطذٌٝ يف أٟ َكسز  -8
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مجٝع تكدٜسات٘ اذتاصٌ عًٝٗا يف املكسزات اييت  Student Transcript))ٜسصد يف ضذٌ ايطايب ايدزاضٞ ع 9

 Cumulative Grade Point Average)ٚال ٜدػٌ يف سطاب املتٛضط ايرتانُٞ يًدزدات  جنض فٝٗا فكط

(CGPA)) ٖرٙ ايال٥ش١ ٚيف تًو اذتاي١ ال  (8( بٓد )6يرات املكسز ٚذيو ٚفكًا يًُاد٠ )جناغ  إال أعًٞ ستاٚييت َٔ

 ٜسصد يف ضذً٘ ايدزاضٞ إال ٖاتني احملاٚيتني.

يف  املعٗد أٚ ادتاَع١ ضُٔ بسْازت٘ ايدزاضٞزاض١ٝ َٔ ػازز ايكطِ أٚ جيٛش يًطايب ايتطذٌٝ يف َكسزات دع 10

َٔ اسد٣ ادتاَعات أٚ املسانص ايبشج١ٝ  َٔ ضاعات ايربْاَر   %25مبا ال ٜصٜد عٔ أٚ  َكسزٜٔ دزاضٝني سدٚد 

بعد َٛافك١ بٓا٤ًا عًٞ طًب املسغد األنادميٞ أٚ املػسف ايعًُٞ املعرتف بٗا َٔ اجملًظ االع٢ً يًذاَعات ٚذيو 

كسزات يف سطاب َتٛضط ْكاط ايتكدٜس زتًظ ايكطِ املؼتص ٚتدػٌ ٖرٙ امل املعٗد بٓا٤ً ع٢ً َٛافك١زتًظ 

 .(CGPA) ايرتانُٞ يًدزدات

 Cال حيطب يًطايب املكسز ضُٔ ايطاعات املطًٛب١ يًشصٍٛ عًٞ ايدزد١ إذا سصٌ فٝ٘ عًٞ تكدٜس أقٌ َٔ -11

 .ٚحيل يًطايب دزاض١ َكسز بدٌٜ إذا نإ إػتٝازًٜا أضاضًٝا ٚجيب عًٝ٘ إعاد٠ ذات املكسز إذا نإ 

ال حيل ي٘ ايتطذٌٝ  املعٗد ٚادتاَع١َٚٛافك١ زتًظ بػطب ايطايب َٔ ايربْاَر تٛص١ٝ ايكطِ ايع٢ًُ ع يف ساي١ 12

، ٚيهٔ اذا قاّ ايطايب بطًب إيػا٤  تطذًٝ٘ ألضباب ػازد١ عٔ ايربْاَر َس٠ أػس٣ ٚيف ذات ايتؼصص ذات ف٢ 

 .ازادت٘ حيل ي٘ اعاد٠ ايتطذٌٝ يف ْفظ ايربْاَر 

)إعتُاد ايٓتٝذ١(  املكسز إدتٝاشٙ َٔ تازٜخ ثالث١ أعٛاّ ال حيطب يًطايب املكسز ايرٟ دزض٘ َٚس عًٝ٘ أنجس َٔ -13

أٚ مخظ ضٓٛات سيت ٚقت اذتصٍٛ عًٞ املادطتري أٚ ضت ضٓٛات سيت ٚقت  ١ٚسيت ٚقت اذتصٍٛ عًٞ ايدبًَٛ

ات َٓت١ٝٗ ايصالس١ٝ ٚحتتطب ْتٝذ١ تًو ٜٚتشتِ عًٞ ايطايب إعاد٠ دزاض١ تًو املكسز اذتصٍٛ عًٞ ايدنتٛزاٙ 

املكسزات نػسط إدتٝاش يًدزاض١ دٕٚ غسط اذتصٍٛ عًٞ تكدٜس فٝٗا ٚال تدػٌ يف سطاب َتٛضط ايتكدٜس 

ٚترنس ٖرٙ املكسزات يف ضذٌ ايطايب ايدزاضٞ نُكسزات مت إعادتٗا إلْتٗا٤ صالسٝتٗا  CGPAايرتانُٞ يًدزدات 

 (Satisfactory=Sٜٚرنس أَاَٗا تكدٜس َسضٞ )

 ع  سطاب املتٛضط ايرتانُٞ يًدزدات:14

ايتكدٜس اير٣ سصٌ عًٝ٘  سطب ْكاط املكسز  X= عدد ايطاعات املعتُد٠ يًُكسز أع ايٓكاط ايٓٛع١ٝ يتكدٜس املكسز

 ايطايب.

 يهٌ فصٌ دزاضٞ )ألقسب ثالث١ أزقاّ عػس١ٜ( ٚفكًا يًُعادي١: GPAب ع  املتٛضط ايرتانُٞ يًدزدات 

 ص + ...........2ص + طْكاط تكدٜس املكسز 1طْكاط تكدٜس املكسز       

  

 أنًُٗا ايطايب يف ايفصٌ ايدزاضٞ زتُٛع ايطاعات املعتُد٠ يهٌ املكسزات ايدزاض١ٝ اييت

  يًُعادي١:ٚفكا ألقسب ثالخ أزقاّ عػس١ٜ CGPA ز ع  ٜتِ سطاب إمجايٞ املتٛضط ايرتانُٞ يًدزدات 
 دتُٝع املكسزات اييت أنًُٗا ايطايبايٓكاط ايٓٛع١ٝ  زتُٛع          

 

 اييت أنًُٗا ايطايب١ ايدزاضٝزتُٛع ايطاعات املعتُد٠ يهٌ املكسزات     

Sum of quality points of all completed courses    

    = CGPA       ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

Sum of the credit hours of all completed courses   

دٕٚ دػٍٛ االَتشإ ٚيف ساي١ سطٛز  ايطايب  Audit (AU))ع ميهٔ يًطايب إٔ ٜطذٌ َكسز دزاضٞ نُطتُع 15

ٚال حتطب يًطايب ا٣ ضاعات  )  (AUع َطتُ تكدٜس يًطايب ٜسصد أنجس أٚ يًُكسز ايتدزٜط١ٝ ايطاعات َٔ 75%

 َعتُد٠ يريو.

 .ع ال ٜطُض يًطايب بايتطذٌٝ يف َكسز دزاضٞ إذا نإ ي٘ َتطًب ضابل ٚجيب عًٝ٘ إٔ جيتاش املتطًب ايطابل أٚاًل16

أثٓا٤ تكدَ٘ يف عح زضاي١ املادطتري أٚ  In Progress (IP)ٜسصد تكدٜس ايطايب يف ايطذٌ ايدزاضٞ  ع 17

 Not  أٚ غري زتاش٠ Approved (AP)زتاش٠        بتكدٜس ايدنتٛزاٙ، ٚتسصد ي٘ ْتٝذ١ َٓاقػ١ ايسضاي١

approved (NAP)  ٚال تدػٌ يف سطاب َتٛضط ْكاط ايتكدٜس ايرتان٢ُ يًدزداتCGPA. 

CGPA= 

        GPA   =        
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 َاد٠ 

(7) 

 قٛاعد تكِٝٝ املكسز:

%( يالػتبازات ايدٚز١ٜ ٚايتكِٝٝ 40ايدزد١ يالَتشإ ايٓٗا٥ٞ ٚخيصص باقٞ ايدزد١ )% َٔ 60خيصص  -1

املعٗد ٜطبل َا ٜسد يف يف  /األقطاّ/املكسزاتاملطتُس. ٚيف ساي١ تعرز تطبٝل ٖرا ايٓص ع٢ً بعض ايتؼصصات

 .املعٗدزتًظ ٚ زتًظ ايكطِ املؼتصاملعتُد٠ َٔ  طسٜك١ تكِٜٛ املكسز املٓصٛص عًٝٗا يف "َٛاصفات املكسز"

 ع ٜهٕٛ ْعاّ استطاب ايٓكاط ٚ ايتكدٜسات يًُكسزات ايدزاض١ٝ نُا ًٜٞ:2

 

 

 

 (2( بٓد )7استطاب ايٓكاط يهٌ ضاع١ دزاض١ٝ َعتُد٠ نُا ًٜٞ:                                                  َاد٠ )

  ايٓكاط املعدٍ/ايتكدٜس Grade Markايتكدٜس/

 ممتاش
90 and more A 4.000 

غ
ا
جن

 
  
  

S
u

cc
es

s
 

85 to < 90 A - 3.666 

 دٝد ددًا
80 to < 85 B + 3.333 

75 to < 80 B 3.000 

 دٝد
70 to < 75 B - 2.666 

65 to < 70 C + 2.333 
 

 َكبٍٛ

 

60 to < 65 C 2.000 

 

 ضعٝف

55 to < 60 C - 1.666 

ب
ٛ

ض
ز

   
F

a
il

u
re

 
 

50 to < 55 D + 1.333 

40 to < 50 D 1.000 
 

 ضعٝف ددًا

 

< 40 F 0.000 

  --- Withdrawal ------ W ٜسصد يًطايب املٓطشب َٔ َكسز

 Forcedٜسصد يًطايب املٓطشب إدبازًٜا َٔ َكسز 

Withdrawal 
------ FW --- 

 

ٜسصد يًطاب ايرٟ مل ٜهٌُ َتطًبات املكسز 

Incomplete 
------ I --- 

 

ٜسصد يًطايب املٓطشب ألدا٤ ارتد١َ ايعطهس١ٜ 

Military Withdrawal 
------ MW --- 

 

  --- Audit ------ AU ٜسصد يًطايب املطذٌ َطتُع

ٜسصد يًطايب املطذٌ يطاعات ايسضاي١ ايع١ًُٝ ٚمل تهتٌُ 

 In Progress   بعد
------ IP --- 

 

ٜسصد يًطايب عٓد َٓاقػ١ ايسضاي١ ايع١ًُٝ بٓذاغ 

Approved 
------ AP --- 

 

ٜسصد يًطايب عٓد زضٛب٘ يف َٓاقػ١ ايسضاي١ ايع١ًُٝ 

Not Approved 
------ NAP --- 

 

ٜسصد يًطايب يًُكسز ايرٟ مت إعاد٠ دزاضت٘ إلْتٗا٤ فرت٠ 

 Satisfactoryصالسٝت٘ 
------ S ------ 
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 َاد٠

(8) 

 ايسضّٛ ايدزاض١ٝ يرباَر ايدزاضات ايعًٝا:

بدا١ٜ نٌ عاّ دزاضٞ ق١ُٝ تطذٌٝ ايطاع١ املعتُد٠ يرباَر ايدزاضات ايعًٝا بكساز َٔ ز٥ٝظ حتدد يف 

 ١.ادتاَع١ بٓا٤ ع٢ً َٛافك١ زتًظ ادتاَع

َاد٠ 

(9) 

 املسغد األنادميٞ:

حيدد ايكطِ يهٌ طايب َسغدا أنادميٝا ٜٚفطٌ إٔ ٜهٕٛ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٔ ْفظ ايتؼصص نًُا 

 ات ايدزاض١ٝ األضاض١ٝايٓصض ٚاإلزغاد ػالٍ فرت٠ دزاضت٘ ٚملطاعدت٘ يف اػتٝاز املكسز أَهٔ، ٚذيو يتكدِٜ

يًطايب ٚذيو ست٢  إيصاَٝاايالش١َ جملاٍ ختصص٘. ٜٚهٕٛ زأٟ املسغد األنادميٞ اضتػازٜا ٚيٝظ  ٚاالػتٝاز١ٜ

ْٗا١ٜ دزاض١ ايطايب يًُكسزات. ٚجيٛش يًطايب سس١ٜ اػتٝاز املػسف نًُا نإ ذيو ممهًٓا. ٜٚطتبدٍ املسغد 

 .يطايب دزديت املادطتري ٚايدنتٛزاٙ عٓد تطذٌٝ ايسضاي١ ٞباملػسف ايعًُ األنادميٞ

 

 

 

 

َاد٠ 

(10) 

 

 

 

 

 

 :د٠ُحتٌٜٛ ايطاعات املعت

املعٗد ٚبٓا٤ ع٢ً اقرتاغ زتًظ ايكطِ ٜطُض يًطايب بتشٌٜٛ عدد َٔ ايطاعات املعتُد٠  بعد َٛافك١ زتًظ -1

ضبل ي٘ إٔ دزضٗا يف داَع١ أػس٣ ع٢ً إٔ تهٕٛ َٔ بني َتطًبات اذتصٍٛ ع٢ً ايدزد١ ٚإ ٜهٕٛ قد جنض 

 أٚ َا ٜعادي٘ بػسط: C فٝٗا بتكدٜس ال ٜكٌ عٔ 

 َٔ زتُٛع ايطاعات ايدزاض١ٝ ايالش١َ يًشصٍٛ ع٢ً ايدزد١،% 30أال ٜصٜد زتُٛع ايطاعات احملٛي١ عٔ   )أ(

 ب( أال تهٕٛ قد استطبت ي٘ ٚسصٌ مبٛدب دزاضتٗا ع٢ً غٗاد٠ أٚ دزد١ ع١ًُٝ أػس٣

 .CGPA( ال تدػٌ تًو ايطاعات املعتُد٠ احملٛي١ َٔ داَع١ أػس٣ يف سطاب املتٛضط ايرتانُٞ يًدزدات ز

ايدزاضات ايعًٝا ظاَع١ اإٌلضهٓدز١ٜ إٔ حيٍٛ أٟ عدد َٔ ايطاعات ٜطُض يًطايب املطذٌ يف أسد بساَر  -2

ع٢ً األقٌ أٚ َا ٜعادي٘ ضبل ٚإٔ دزضٗا يف داَع١ اإلضهٓدز١ٜ يف بسْاَر  C املعتُد٠ اييت جنض فٝٗا بتكدٜس

أٟ َٔ بساَر ايدزاضات ايعًٝا اييت ٜسغب يف االيتشام بٗا إذا ناْت  إىلايتعًِٝ املطتُس أٚ بسْاَر مل ٜطتهٌُ 

 CGPAٖرٙ املكسزات َٔ َتطًبات ايربْاَر ٚتدػٌ ٖرٙ ايطاعات يف سطاب املتٛضط ايرتانُٞ يًدزدات 
َٔ تازٜخ ادتٝاشٙ املكسز )إعتُاد ايٓتٝذ١( ٚست٢ سصٛي٘ عًٞ ثالث١ أعٛاّ َٔ ال ٜهٕٛ قد َس أنجس أبػسط 

يدب١ًَٛ أٚ مخظ ضٓٛات َٔ تازٜخ ادتٝاشٙ املكسز ٚست٢ سصٛي٘ عًٞ دزد١ املادطتري أٚ ضت غٗاد٠ ا

 ضٓٛات ست٢ سصٛي٘ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ.
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َاد٠ 

(11) 

 ايباب ايجاْٞ: بساَر ايدزاضات ايعًٝا

 
     : ايعايٞ يًصش١ ايعا١َ املعٗد ١ٝ ايتاي١ٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاغ زتًظمتٓض داَع١ اإلضهٓدز١ٜ ايػٗادات ٚايدزدات ايعًُ

 :اجملاالت االتًةالصحة العامة فى  يف ةالدزاسات العلًا التخصصً ةدبلىم -1

 

 .ماظوبائقات
1- Epidemiology 

 .ماإلحصاءاتماحلقوؼة
2- Biostatistics 

 .ماظطػقؾقاتمواحلشراتماظطؾقة
3- Parasitology and Medical Entomology 

 .مصقةمادلـارقماحلارة
4- Tropical Health 

 .معؼاوعةمغاضالتماألعراضموخماررمادلؾقدات
5- Vector Control &Pesticide Risks 

 .ماظرساؼةماظصققةماألوظقة
6- Primary Health Care 

 .ماألحقاءماظدضقؼة
7- Microbiology 

 .ماظصقةمادلفـقةموربماظصـاسات
8- Occupational Health and Industrial Medicine 

 مؽةماظعؿــلموتؾوثماهلواء.صقةمبق
9- Occupational Hygiene and Air Pollution 

 .مطقؿقاءموبقوظوجقاماظؾقؽة
10- Environmental Chemistry and Biology 

 .مػـددةماظؾقؽــــة
11- Environmental Engineering 

 .مصقةماظؾقؽـــــة
12- Environmental Health 

 .ماظؿغذؼــــــــة
13- Nutrition 

 .مصقةماألشذؼةمواظرضابةماظغذائقة
14- Food Hygiene and Control 

 .محتؾقلماألشذؼــــة
 Food Analysisم-15

 .ماإلدارةمواظؿكطقطمواظلقادةماظصققة
16- Health Management, Planning and Policy 

 .مإدارةمادللؿشػقات
17- Hospital Administration 
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 ماظلؾوطقة.اظؿـؼقفماظصقىمواظعؾومم
18- Health Education and Behavioral Sciences 

 .مصقةماألممواظطػل
19- Maternal and Child Health 

 .ماظصقةمادلدردقةموصقةمادلراػق
20- Adolescent and School Health 

 .ماظصقةماظـػلقــــــة
21- Mental Health 

 .مصقةمادللـني
22- Geriatric Health 

 ماظعاعـة.مترؼضماظصقةم
23- Public Health Nursing 

 يف جماالت ذات عالقة بالصحة العامة وبًانها كالتاىل. ةالدزاسات العلًا املههً ةدبلىم -2

 .7ماظلالعةمادلفـقة- Occupational Safety 

 .9ممترؼضماظصقةمادلفـقة- Occupational Health Nursing 

 الصحة العامة ومتهح لألطباء البشسيني فقط فى التخصصات اآلتًة:دزجة ماجستري فى الصحة العامة فى أحد فسوع  -3

 

 .ماظوبائقات
1- Epidemiology 

 .ماإلحصاءاتماحلقوؼة
2- Biostatistics 

 .ماظطػقؾقاتمواحلشراتماظطؾقة
3- Parasitology and Medical Entomology 

 .مصقةمادلـارقماحلارة
4- Tropical Health 

 موخماررمادلؾقدات.عؼاوعةمغاضالتماألعراضم
5- Vector Control & Pesticide Risks 

 .ماظرساؼةماظصققةماألوظقة
6- Primary Health Care 

 .ماألحقاءماظدضقؼة
7- Microbiology 

 .ماظصقةمادلفـقةموربماظصـاسات
8- Occupational Health and Industrial Medicine 

 .مصقةماظؾقؽـــــة
9- Environmental Health 

 .ماظؿغذؼــــــــة
10- Nutrition 

 .مصقةماألشذؼةمواظرضابةماظغذائقة
11- Food Hygiene and Control 
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 .محتؾقلماألشذؼــــة
 Food Analysisم-12

 .ماإلدارةمواظؿكطقطمواظلقادةماظصققة
13- Health Management, Planning and Policy 

 .مإدارةمادللؿشػقات
14- Hospital Administration 

 .ماظؿـؼقفماظصقىمواظعؾومماظلؾوطقة
15- Health Education and Behavioral Sciences 

 .مصقةماألممواظطػل
16- Maternal and Child Health 

 .ماظصقةمادلدردقةموصقةمادلراػق
17- Adolescent and School Health 

 .ماظصقةماظـػلقــــــة
18- Mental Health 

 .مصقةمادللـني
19- Geriatric Health 

 دزجة املاجستري فى علىم الصحة العامة وبًانها كاآلتى: -4
 

 .ماظوبائقات
1- Epidemiology 

 .ماإلحصاءاتماحلقوؼة
2- Biostatistics 

 .ماظطػقؾقاتمواحلشراتماظطؾقة
3- Parasitology and Medical Entomology 

 .معؼاوعةمغاضالتماألعراضموخماررمادلؾقدات
4- Vector Control & Pesticide Risks 

 .ماألحقاءماظدضقؼة
5- Microbiology 

 .مصقةمبقؽةماظعؿــلموتؾوثماهلواء
6- Occupational Hygiene and Air Pollution 

 مطقؿقاءموبقوظوجقاماظؾقؽة
7- Environmental Chemistry and Biology 

 مػـددةماظؾقؽــــة
8- Environmental Engineering 

 .مصقةماظؾقؽـــــة
9- Environmental Health 

 .ماظؿغذؼــــــــة
10- Nutrition 

 .مصقةماألشذؼةمواظرضابةماظغذائقة
11- Food Hygiene and Control 
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 .محتؾقلماألشذؼــــة
 Food Analysisم-12

 .ماإلدارةمواظؿكطقطمواظلقادةماظصققة
13- Health Management, Planning and Policy 

 .مإدارةمادللؿشػقات
14- Hospital Administration 

 .ماظؿـؼقفماظصقىمواظعؾومماظلؾوطقة
15- Health Education and Behavioral Sciences 

 .ممترؼضماظصقةماظعاعـة
16- Public Health Nursing 

 دزجة ماجستري فى العلىم الصحًة. -5
 

 .مإدارةمجودةماظرساؼةماظصققة
1- Healthcare Quality Management 

 مادللؿشػقات.إدارةم
2- Hospital Management 

 الصحة العامة ومتهح لألطباء البشسيني فقط.ختصصات دزجة دكتىازه فى الصحة العامة فى أحد  -6
 

 .ماظوبائقات
1- Epidemiology 

 .ماإلحصاءاتماحلقوؼة
2- Biostatistics 

 .ماظطػقؾقاتمواحلشراتماظطؾقة
3- Parasitology and Medical Entomology 

 مادلـارقماحلارة.مصقة
4- Tropical Health 

 .معؼاوعةمغاضالتماألعراضموخماررمادلؾقدات
5- Vector Control &Pesticide Risks 

 .ماظرساؼةماظصققةماألوظقة
6- Primary Health Care 

 .ماألحقاءماظدضقؼة
7- Microbiology 

 .ماظصقةمادلفـقةموربماظصـاسات
8- Occupational Health and Industrial Medicine 

 .مصقةماظؾقؽـــــة
9- Environmental Health 

 .ماظؿغذؼــــــــة
10- Nutrition 

 .مصقةماألشذؼةمواظرضابةماظغذائقة
11- Food Hygiene and Control 
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 .محتؾقلماألشذؼــــة
 Food Analysisم-12

 .ماإلدارةمواظؿكطقطمواظلقادةماظصققة
13- Health Management, Planning and Policy 

 .مإدارةمادللؿشػقات
14- Hospital Administration 

 .ماظؿـؼقفماظصقىمواظعؾومماظلؾوطقة
15- Health Education and Behavioral Sciences 

 .مصقةماألممواظطػل
16- Maternal and Child Health 

 .ماظصقةمادلدردقةموصقةمادلراػق
17- Adolescent and School Health 

 .ماظصقةماظـػلقــــــة
18- Mental Health 

 .مصقةمادللـني
19- Geriatric Health 

 دزجة دكتىزاه فى علىم الصحة العامة فى أحد فسوع هره العلىم. -7
 

 .ماظوبائقات
1- Epidemiology 

 .ماإلحصاءاتماحلقوؼة
2- Biostatistics 

 .ماظطػقؾقاتمواحلشراتماظطؾقة
3- Parasitology and Medical Entomology 

 .معؼاوعةمغاضالتماألعراضموخماررمادلؾقدات
4- Vector Control & Pesticide Risks 

 .ماألحقاءماظدضقؼة
5- Microbiology 

 .مصقةمبقؽةماظعؿــلموتؾوثماهلواء
6- Occupational Hygiene and Air Pollution 

 مطقؿقاءموبقوظوجقاماظؾقؽة
7- Environmental Chemistry and Biology 

 مػـددةماظؾقؽــــة
8- Environmental Engineering 

 .مصقةماظؾقؽـــــة
9- Environmental Health 

 .ماظؿغذؼــــــــة
10- Nutrition 

 .مصقةماألشذؼةمواظرضابةماظغذائقة
11- Food Hygiene and Control 
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 .محتؾقلماألشذؼــــة
 Food Analysisم-12

 ماظصققة.اإلدارةمواظؿكطقطمواظلقادةم
13- Health Management, Planning and Policy 

 .مإدارةمادللؿشػقات
14- Hospital Administration 

 .ماظؿـؼقفماظصقىمواظعؾومماظلؾوطقة
15- Health Education and Behavioral Sciences 

 .ممترؼضماظصقةماظعاعـة
16- Public Health Nursing 
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 ايدزاضات ايعًٝا ١دبًَٛ اذتصٍٛ ع٢ً ايباب ايجايح: قٛاعد 

 

َاد٠ 

(12) 

 

 

 

 

 غسٚط ايتطذٌٝ:

 (:5باإلضاف١ يًػسٚط ايٛازد٠ يف املاد٠ )ايتؼصص١ٝ  ايصش١ ايعا١َ ١دبًَٛ ط َا ًٜٞ يف تطذٌٝ ايطايب يٌٜٓٝػرت
اجملًظ  إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً دزد١ ايبهايٛزٜٛع/ ايًٝطاْظ َٔ إسد٣ ادتاَعات/ املعاٖد املعرتف بٗا َٔ -1

  األع٢ً يًذاَعات.
املعٗد بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ زتًظ ايكطِ قبٍٛ تطذٌٝ ايطايب اذتاصٌ ع٢ً دزد١ ايبهايٛزٜٛع/ جيٛش جملًظ ع 2

عددًا َٔ املكسزات ايدزاض١ٝ ايته١ًُٝٝ اييت حيددٖا زتًظ ايكطِ بٓذاغ ايًٝطاْظ يف غري ايتؼصص بعد ادتٝاشٙ 

تهٕٛ َتطًبًا ضابل يًُكسزات  أالعٝح ال ٜتذاٚش عدد املكسزات ايته١ًُٝٝ عٔ أزبع١ َكسزات بػسط  املؼتص

ٚيف ساي١ شٜادتٗا عٔ أزبع١ َكسزات ٜكطٞ ايطايب ض١ٓ تأ١ًٖٝٝ يًٓذاغ يف ٖرٙ املكسزات نػسط  .األضاض١ٝ

 ظ ٚال حتطب ي٘ ٖرٙ املكسزات ضُٔ ضاعات ايربْاَر.١يتطذٌٝ َكسزات ايدبًَٛ
 

 

 

 َاد٠

(13) 
 
 
 
 
 

 ايطاعات ايدزاض١ٝ يًربْاَر:

 أواًل دبلىم الدزاسات العلًا التخصصى فى الصحة العامة فى التخصصات املختلفة -1

 نايتايٞ: بٝاْٗاداسةمععؿؿدةمم26 جيب إٔ ٜدزع ايتؼصص١ٝ ١ايدبًَٛيهٞ حيصٌ ايطايب عًٞ  -1

مداساتمععؿؿدةمعؼرراتمأدادقةمساعةم10 -

مداساتمععؿؿدةمعؼرراتمأدادقةمختصصقةمم10 -

 داساتمععؿؿدةمعوادماخؿقارؼةم6 -

 .ةوؼرصدماظؿؼدؼرموادلعدلماظرتاطؿىمظؾدرجاتمصىمذفادةماظدبؾوع

 فى جماالت ذات عالقة بالصحة العامة ةالدزاسات العلًا املههى ةثانًًا دبلىم

مصى:داسةمععؿؿدةمم24جيبمأنمؼدرسممةادلفـىمةظؽىمحيصلماظطاظبمسؾىماظدبؾوع -1

 .ماظلالعةمادلفـقة

 .مترؼضماظصقةمادلفـقة 

م

 

ايطايب اذتاصٌ عًٞ غٗاد٠ ايدب١ًَٛ امل١ٝٓٗ ال حيل ي٘ ايتطذٌٝ إلضتهُاٍ دزاضت٘ يدزد١ املادطتري األنادميٞ -2

املادطتري يف ايتؼصص ، أَا ايطايب اذتاصٌ عًٞ غٗاد٠ ايدب١ًَٛ ايتؼصص١ٝ فٝذٛش ي٘ إضتهُاٍ دزاضت٘ يدزد١ 

املعٗد ٚإضتٝفا٤ ايػسٚط ؼتص ٚإعتُاد زتًظ األنادميٞ يف ذات ايتؼصص ٚذيو بعد َٛافك١ زتًظ ايكطِ امل

 ارتاص١ بايتطذٌٝ يًدزد١.

 

 

 

 

 ايباب ايسابع: ايكٛاعد ايعا١َ يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ املادطتري 
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 َاد٠

(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غسٚط ايتطذٌٝ:

 :(5)ٜػرتط َا ًٜٞ يف تطذٌٝ ايطايب يدزد١ املادطتري باإلضاف١ يًػسٚط ايٛازد٠ يف َادٙ 

  

بؿؼدؼرمساممجقدمسؾىمم(شروطماالضلامماظعؾؿقة)رؾؼامظأنمؼؽونمحاصاًلمسؾىمدرجةماظؾؽاظورؼوس/ماظؾقلاغسموصؼًامظؾؿوضحم -1

عنمإحدىماجلاععات/م  ) (2.333الٜكٌ عٔ  CGPAمبتٛضط ْكاط ايتكدٜس ايرتان٢ُ يًدزدات  أٚماألضل

مادلعاػدمادلعرتفمبفامصىمصرعماظؿكصصمعنماجملؾسماألسؾىمظؾفاععات.

املعٗد بٓا٤ ع٢ً اقرتاغ زتًظ ايكطِ املؼتص قبٍٛ تطذٌٝ ايطايب اذتاصٌ ع٢ً دزد١  جيٛش جملًظ-2

عددًا َٔ املكسزات ايدزاض١ٝ ايته١ًُٝٝ يف بٓذاغ ٚذيو بعد ادتٝاشٙ  ايبهايٛزٜٛع / ايًٝطاْظ يف غري فسع ايتؼصص

اييت ٜساٖا ايكطِ ضسٚز١ٜ. عٝح ال ٜتذاٚش عدد املكسزات ايته١ًُٝٝ عٔ أزبع١ َكسزات بػسط ٚايدب١ًَٛ َطت٣ٛ 

ٚيف ساي١ شٜادتٗا عٔ أزبع١ َكسزات ٜكطٞ ايطايب ض١ٓ تأ١ًٖٝٝ يًٓذاغ  األضاض١ٝتهٕٛ َتطًبًا ضابل يًُكسزات  أال

 زات نػسط يتطذٌٝ َكسزات املادطتري ٚال حتطب ي٘ ٖرٙ املكسزات ضُٔ ضاعات ايربْاَر.يف ٖرٙ املكس

عًٞ ايطايب اذتاصٌ ع٢ً تكدٜس َكبٍٛ يف ايبهايٛزٜٛع/ ايًٝطاْظ ٜٚسغب يف ايتطذٌٝ يدزد١ املادطتري طبكًا ع 3

 األقٌ.ع٢ً    2.333بتكدٜس زتاٍ ايدزاض١ف٢  ١ٝختصص ١املعٗد اذتصٍٛ ع٢ً دبًَٛ يال٥ش١

ٚ إال ٚدب عًٞ ايطايب )  2.333ال ٜكٌ عٔ  CGPAبعد ادتٝاش ايطايب املكسزات ايدزاض١ٝ بٓذاغ بتكدٜس -4

ٜتكدّ ايطايب  - ( بعض املكسزات يتشطني َتٛضط تكدٜس ايدزداتتطذٌٝ إعاد٠  أٚايتطذٌٝ يف َكسزات إضاف١ٝ 

يًسضاي١  ػط١ املكرتغ ايبشجٞٚجيٛش إٔ ٜتكدّ ايطايب بطًب يتطذٌٝ ػط١ املكرتغ ايبشجٞ يًسضاي١  بطًب يتطذٌٝ

ال ٜكٌ عٔ  CGPA بتقديربٓذاغ َٔ املكسزات  ضاع١ َعتُد٠( 20) عػسٜٔ ضاع١ َعتُد٠  بعد ادتٝاشٙ يعدد

2.333    

ٚيف ساي١  يف ضُٝٝٓاز يًكطِ قبٌ ايتكدّ بتطذٌٝ َٛضٛع ايسضاي١.املكرتغ ايبشجٞ يًسضاي١ ٜعسض ايطايب ػط١  -5

 َٛافك١ زتًظ ايكطِ عًٞ املكرتغ ايبشجٞ يًسضاي١ ٜتِ إضتهُاٍ اإلدسا٤ات ٚتػهٌٝ دت١ٓ اإلغساف .

م.ٚفكًا يًكسازات املٓع١ُ ايصادز٠ َٔ زتًظ ادتاَع١ َطتٟٛ ايًػ١ األدٓب١ٝع٢ً ايطايب ادتٝاش  -6
 2.333 ال ٜكٌ عٔ CGPAبعد جناغ ايطايب يف مجٝع املكسزات ارتاص١ بايدزد١ مبتٛضط تسانُٞ يًدزدات ع 7

ْٚػس عح ٚاسد ع٢ً األقٌ َٔ زضاي١ املادطتري)أٚ اذتصٍٛ ع٢ً َٛافك١ ايٓػس( يف َٔ َٛضٛع ايسضاي١  االْتٗا٤ٚ

 ايتكدّ بتكسٜس صالس١ٝ ايسضاي١ ايس٥ٝط٢ بٜكّٛ املػسف  ،اييت ٜٛافل عًٝٗا زتًظ املعٗدأسد ايدٚزٜات ايع١ًُٝ 

  .َع طًب ايعسض ع٢ً زتًظ ايكطِ القرتاغ تػهٌٝ دت١ٓ اذتهِ ع٢ً ايسضاي١ َٛقعًا َٔ ١٦ٖٝ اإلغساف
ٚيف ساي١ إػتالف أزا٤ أعطا٤ دت١ٓ اإلغساف عًٞ ايطايب ٜكّٛ املػسف غري املٛافل بهتاب١ تكسٜس تفصًٝٞ  ٜػسغ 

فٝ٘ ضبب إعرتاض٘ عًٞ عدّ ايتٛقٝع عًٞ تكسٜس ايصالس١ٝ ٜٚكّٛ ايكطِ ايعًُٞ بدزاض١ اذتاي١ ٚإختاذ ايكساز 

 .املٓاضب 

إداشتٗا تطًبات ايدزد١ ٚبعد َٓاقػ١ زضايتِٗ ايع١ًُٝ ٚمتٓض دزد١ املادطتري يًطالب ايرٜٔ جيتاشٕٚ َع 8

ال ٜسصد ايتكدٜس أٚ املعدٍ ايرتانُٞ يًدزدات يف غٗاد٠ املادطتري ٚيهٔ تسصد تكدٜسات بٛاضط١ دت١ٓ احملهُني ، ٚ

  Students Transcriptاملكسزات اييت ادتاشٖا ايطايب يف بٝإ تكدٜسات ايطايب 

 

 َاد٠

(15) 

 يًربْاَر: ايطاعات ايدزاض١ٝ

دزاض١ٝ ايُكسزات يًضاع١ َعتُد٠  30جيب إٔ ٜدزع االنادميٞ يهٞ حيصٌ ايطايب ع٢ً دزد١ املادطتري  -1

بـاءمسؾىماضرتاحمجلـةماإلذرافموعواصؼةمجمؾسممادلعفدمؼواصقمسؾقهمجمؾسضاعات َعتُد٠ يًسضاي١  8إىل   باإلضاف١ 

 (:رؾؼامظؾفداولمادلرصؼةعوزسةمطاآلتىم)اظؼلممادلكؿصم
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مداساتمععؿؿدةمعؼرراتمأدادقةمساعةم10 -

مأدادقةمختصصقةمداساتمععؿؿدةمعؼرراتمم14 -

 داساتمععؿؿدةمعوادماخؿقارؼةم6 -
 داساتمععؿؿدةمظؾؾقثماخلاصمباظرداظةم.م8 -

 

 دزجة املاجستري يف العلىم الصحًة:ـ -

عوزسةمضاع١ َعتُد٠  38جيب إٔ ٜدزع املٗين يف ايعًّٛ ايصش١ٝ يهٞ حيصٌ ايطايب ع٢ً دزد١ املادطتري  .2

 (:رؾؼامظؾفداولمادلرصؼةطاآلتىم)

 داسةمععؿؿدةمعؼرراتمأدادقةم28 -

مسؾىمأنمؼؽونمم6 - ماخؿقارؼة معواد ماإلدارةمم4داساتمععؿؿدة معؼرراتمضلم معن مسؾىماالضل داساتمعـفا

ماظصققةمواظعؾومماظلؾوطقة.

 داساتمععؿؿدةمظؾؾقثماخلاصممبشروعماظؿكرج.م4 -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َاد٠

(16) 

 

 

 ١٦ٖٝ اإلغساف:

بٓا٤ ع٢ً اقرتاغ زتًظ االنادميٞ املعٗد تػهٌٝ دت١ٓ اإلغساف ع٢ً ايطايب املطذٌ يدزد١ املادطتري ٜكس زتًظ  -1

ايكطِ ٚٚفل ػط١ ايكطِ ايبشج١ٝ َٔ بني األضاتر٠ أٚ األضاتر٠ املطاعدٜٔ. ٚجيٛش يًُدزضني االغرتاى يف اإلغساف 

. ٚجيٛش يًطايب  أزبع١ أعطا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ املػسف ايس٥ٝطٞ َٔ ادتاَع١عٝح ال ٜصٜد عدد املػسفني عٔ 

 اإلػتٝاز بني عدد َٔ املٛضٛعات ايبشج١ٝ املطسٚس١ طبكًا يًكٛاعد املٛضٛع١ يهٌ ختصص .

يف داػًٝا ٚجيٛش عٓد ايطسٚز٠ اإلضتعا١ْ بعطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٔ املعازٜٔ إعاز٠ داػ١ًٝ أٚ املٓتدبني ْدبًا نًًٝا 

ساف عًٞ زضا٥ٌ املادطتري عًٞ أال ٜهٕٛ إغسافًا َٓفسدًا أٚ ز٥ٝطًٝا ٚال جيٛش إغرتاى أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ اإلغ

ايرٜٔ تسبطِٗ ص١ً قساب١ بايطايب سيت ايدزد١ ايسابع١ يف دتإ اإلغساف نُا الجيٛش إغرتاى أعطا٤ ١٦ٖٝ 

 اإلغساف. ايتدزٜظ ايرٜٔ تسبطِٗ ببعض ص١ً قساب١ سيت ايدزد١ ايسابع١ يف دتإ

املعٗد إٔ مبٛافك١ زتًظ رتطت٘ ايبشج١ٝ دص٥ًٝا أٚ نًًٝا يف أٟ د١ٗ ػازز ادتاَع١ جيٛش ايطايب تٓفٝر يف ساي١  ع 2

مح١ً دزد١ ايدنتٛزاٙ أٚ َٔ ذٟٚ ارترب٠ يف زتاٍ ايتؼصص َٔ ادت١ٗ َٔ  ٜػرتى يف اإلغساف اسد املتؼصصني

. ٚيف مجٝع األسٛاٍ ال تصٜد دت١ٓ اإلغساف عٔ أزبع١ أعطا٤ ٚعًٞ إٔ ٜهٕٛ املػسف  اييت جيس٣ فٝٗا ايبشح

 ايس٥ٝطٞ َٔ ادتاَع١ .

يف ساي١ إعاز٠ أسد املػسفني عًٞ ايسضاي١ إيٞ د١ٗ ػازز ادتاَع١ أٚ سصٛي٘ عًٞ أداش٠ ٜكدّ  إيٞ زتًظ ايكطِ -3

اد ايسضاي١ ٚيف ض٤ٛ ذيو ٜعني اجملًظ َٔ حيٌ ستً٘ تكسٜسًا قبٌ أداشت٘ عٔ املدٟ ايرٟ ٚصٌ إيٝ٘ ايطايب يف إعد

أٚ ٜٓطِ إيٝ٘ يف اإلغساف. َع إستفاظ املػسف املعاز أٚ ايكا٥ِ بأداش٠ عك٘ يف ْػس ْتا٥ر ايسضاي١ يف ادتص٤ ايرٟ 

 أغسف عًٝ٘ طبكًا يًتكسٜس املكدّ َٓ٘ ٜٚطكط سك٘ يف ايٓػس إذا مل ٜتكدّ بٗرا ايتكسٜس قبٌ أداشت٘.

عٔ َد٣ تكدّ ايطايب نٌ ضت١ أغٗس َٔ تازٜخ تطذٌٝ  دٚزٟ س تكسًٜٜتصّ املػسفٕٛ عًٞ ايسضاي١ بتكدِٜ ع  4

. ٜٚتِ ايتٛقٝع عًٝ٘ َٔ قبٌ دت١ٓ اإلغساف زتتُع١، ٚيف ساي١ اػتالف آزا٤ أعطا٤ ػط١ املكرتغ ايبشجٞ يًسضاي١ 

تكسٜس تفصًٝٞ َٓفسد  ٜػسغ فٝ٘ ضبب املػسف غري املٛافل عًٞ ػط ضري ايطايب بهتاب١ دت١ٓ اإلغساف ٜكّٛ 

تعتُد ثِ  ايكطِ ايعًُٞ بدزاض١ اذتاي١ ٚاختاذ ايكساز املٓاضبإعرتاض٘ عًٞ إضتُساز ايطايب يف ايتطذٌٝ ٜٚكّٛ 

إداز٠ ايدزاضات ايعًٝا  املعٗد ٚ ٜتِ إػطاز ايطايب عٔ طسٜلٚ دت١ٓ ايدزاضات ايعًٝا ب ايتكازٜس َٔ زتًظ ايكطِ

 تطذٌٝ(اياإلغساف عٔ َد٣ تكدَ٘ يف ايسضاي١ )اضتُساز ايتطذٌٝ أٚ إْراز ايطايب أٚ إيػا٤ ملعٗد بسأٟ دت١ٓ با

 ٚحيل يًطايب إٔ حيصٌ عًٞ ْطؼ١ ض١ٝ٥ٛ َٔ ايتكسٜس سيت ٜطتطٝع تعدٌٜ ٚتصٜٛب َطازٙ بٓا٤ عًٝ٘.

ٚذيو بعد تٛدٝ٘  بإٔ أدا٤ٙ غري َسٍضتفٝد  َتص١ًثالث١ تكازٜس دٚز١ٜ سسزت عٓ٘ ًػ٢ تطذٌٝ ايطايب إذا ٜ-5

 ثالث١ إْرازات ي٘ عًٞ إٔ ٜتِ تٛضٝض ضبب عدّ ايسضا عٔ أدا٤ ايطايب تفصٝاًل يف ايتكسٜس ايدٚزٟ.
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إذا مل تًتصّ دت١ٓ اإلغساف بتكدِٜ ايتكسٜس ايدٚزٟ يًطايب فٝعد ذيو مبجاب١ َٛافك١ ايًذ١ٓ عًٞ إضتُساز -6

ساف بٓا٤ ٚجملًظ ادتاَع١ اذتل يف تعدٌٜ دت١ٓ اإلغ.تطذًٝ٘ ٚإٔ ايطايب ٜؤدٟ عًُ٘ ايبشجٞ بطسٜك١ َسض١ٝ 

يف ساي١ عدّ إيتصاّ املػسف بايٛفا٤ مبتطًبات اإلغساف َٔ  أػر زأٟ زتًظ ايكطِد املعٗد بععًٞ إقرتاغ زتًظ 

 ػالٍ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ ارتاص١ مبتابع١ أدا٤ ايطايب.

املٓكطعني عٔ ايدزاض١ بعد ايتطذٌٝ يدزد١ ٜتِ تٛدٝ٘ عدد ثالث١ اْرازات يًطالب  غري املٓتعُني أٚ  -7

املادطتري عٝح ٜٛد٘ االْراز االٍٚ بعد َسٚز ضت١ أغٗس َٔ تازٜخ االْكطاع ٚف٢ ساٍ اضتُساز االْكطاع ٜٛد٘ 

أٜطًا  إْراز ثإ بعد ذيو بطت١ اغٗس فاذا ظٌ ايطايب َٓكطعًا ٜٛد٘ يًطايب إْراز ثايح  ٚأػري بعد ضت١ أغٗس

 املعٗد يعدّ ادتد١ٜ.طب قٝد ايطايب ع٢ً زتًظ ملعٗد يًدزاضات ايعًٝا بعسض غاٚنٌٝ  بعدٖاٜكّٛ 

 

 

 َاد٠

(17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 دت١ٓ اذتهِ:

ص متٗٝدًا يًعسض ع٢ً زتًظ تتكدّ دت١ٓ اإلغساف ع٢ً ايسضاي١ بعد االْتٗا٤ َٔ إعدادٖا إىل زتًظ ايكطِ املؼت

 املعٗد باآلتٞ: 
)   تكسٜس عٔ صالس١ٝ ايسضاي١ يًُٓاقػ١ َٛضشًا ب٘ َا قاّ ب٘ ايباسح، ٚ ٜكّٛ بايتٛقٝع عًٝ٘ مجٝع املػسفني -1

. نُا تكدّ دت١ٓ اإلغساف اقرتاسًا بتػهٌٝ دت١ٓ اذتهِ ع٢ً ايسضاي١ ٚيف ساي١ ضفس (7ايبٓد  14نُا ٚزد يف املاد٠ 

ٜفٝد َٛافكت٘  (ػالٍ أضبٛعنيزضاي١ بايربٜد اإليهرتْٚٞ )أٚ أسد املػسفني ٜسضٌ املػسف املطافس ػطابًا أٚ فانظ 

ع٢ً َا دا٤ يف تكسٜس ايصالس١ٝ. ٚ إذا مل ٜصٌ ايسد ٜطًب َٓ٘ َس٠ أػس٣ إزضاٍ ايتكسٜس، ٚ يف ساي١ عدّ ٚزٚد 

 َٛافكت٘ ػالٍ أضبٛعني ع٢ً تكدِٜ تكسٜس ايصالس١ٝ ٜعترب ذيو مبجاب١ املٛافك١.

َٔ األضاتر٠ أٚ األضاتر٠ املطاعدٜٔ أسدِٖ املعٗد دتٓ٘ اذتهِ ع٢ً ايسضاي١ َٔ ثالث١ أعطا٤ ٜػهٌ زتًظ  -2

ٚ ٜهٕٛ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ،املػسف ع٢ً ايسضاي١ ٚايعطٛإ اآلػسإ َٔ بني األضاتر٠ ٚاألضاتر٠ املطاعدٜٔ بادتاَعات 

 ٕ ٜهٕٛ هلِ صٛت ٚاسد. ع٢ً أٜػرتنٛا يف ايًذ١ٓ ٚيف ساي١ تعدد املػسفني جيٛش إٔ ،أقدّ األضاتر٠ 

ٚ ذيو  األػصا٥ٝنيأسدُٖا َٔ األضاتر٠ ايطابكني أٚ ممٔ يف َطتٛاِٖ ايعًُٞ َٔ  ٚ جيٛش إٔ ٜهٕٛ ايعطٛإ أٚ

تػهٌٝ دت١ٓ اذتهِ  اعتُاد. ٚ ٜتِ بايٓطب١ يسضا٥ٌ املادطتري املعٗدع٢ً األقٌ َٔ ػازز  ابػسط إٔ ٜهٕٛ أسدُٖ

ٚجيٛش عٓد ايطسٚز٠ اإلضتعا١ْ بأضاتر٠ أٚ أضاتر٠  ت ايعًٝا ٚ ايبشٛخيدزاضايػ٦ٕٛ أَ ْا٥ب ز٥ٝظ ادتاَع١ 

َطاعدٜٔ َٔ املعازٜٔ إعاز٠ داػ١ًٝ أٚ املٓتدبني ْدبًا نًًٝا يف املػازن١ يف دتإ اذتهِ ٚاملٓاقػ١ ٜٚعاٌَ َعا١ًَ 

ساب١ بايطايب سيت األعطا٤ َٔ ايداػٌ ٚال جيٛش إغرتاى  األضاتر٠ أٚ األضاتر٠ املطاعدٜٔ ايرٜٔ تسبطِٗ ص١ً ق

ايدزد١ ايسابع١ يف دتإ اذتهِ نُا ال جيٛش أٜطًا إغرتاى األضاتر٠ أٚ األضاتر٠ املطاعدٜٔ ايرٜٔ تسبطِٗ ببعض ص١ً 

 قساب١ سيت ايدزد١ ايسابع١ يف دتإ اذتهِ.

ٚيف  يف ساي١ تعرز سطٛز املػسف اآلػس جيٛش إٔ تتِ املٓاقػ١ عطٛز أسد ممجًٞ دت١ٓ اإلغساف يف دت١ٓ اذتهِع 3

 نٌ األسٛاٍ جيب إٔ تتِ َٓاقػ١ ايسضاي١ عال١ْٝ يف أسد قاعات داَع١ اإلضهٓدز١ٜ.

ذا مل تٓاقؼ ايسضاي١ ػالٍ ثالث١ أغٗس َٔ تازٜخ اعتُاد ادتاَع١ يتػهٌٝ دت١ٓ اذتهِ ٜعاد اعتُاد ايًذ١ٓ ع إ4

 ايًذ١ٓ ٜتِ تػٝري تػهٌٝ ايًذ١ٓ بًذ١ٓ أػس٣.بٓفظ األعطا٤ َس٠ أػس٣ ٚيف ساي١ عدّ اْعكاد 

تساٙ َٔ ْكص ع٢ً إٔ تتكدّ  إعاد٠ ايسضاي١ إىل ايباسح الضتهُاٍ َااٚبإداش٠ ايسضاي١  تٛص٢  إٔ يًذ١ٓ اذتهِع  5

بتكسٜس مجاعٞ يًكطِ املؼتص تٛص٢ فٝ٘ مبٓض ايطايب ١ًَٗ الضتهُاٍ َالسعاتٗا ػالٍ ضت١ أغٗس ع٢ً األنجس 

 .املٓاقػ١ ع٢ً إٔ تٛافل دت١ٓ اذتهِ أٚ َٔ تفٛض٘ ع٢ً إداش٠ ايسضاي١ َٔ عدََ٘ٔ تازٜخ 

تازٜخ تطذٌٝ تطب حيطايب دزد١ املادطتري بعد اضتٝفا٥٘ مجٝع َتطًبات َٓض ايدزد١ ع٢ً إ ايميٓض -6

ٚال جيٛش إٔ تكٌ املد٠ ايالش١َ يٌٓٝ دزد١ املادطتري عٔ  ٌ اٍٚ َكسز َٔ املكسزات ايدزاض١ٝايطايب َٔ تطذٝ

 ضٓتني. 
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 ايفًطف١ اٙايباب ارتاَظ: ايكٛاعد ايعا١َ يًشصٍٛ ع٢ً دنتٛز

 

 

 

 َاد٠

(18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غسٚط ايتطذٌٝ:

 (: 5ٜػرتط ايتايٞ يف تطذٌٝ ايطايب يدزد١ ايدنتٛزاٙ باإلضاف١ يًػسٚط ايٛازد٠ يف َادٙ )

ساصاًل ع٢ً دزد١ املادطتري يف فسع ايتؼصص َٔ إسد٣ ادتاَعات املعرتف بٗا َٔ اجملًظ األع٢ً إٔ ٜهٕٛ -1

 يًذاَعات.

املعٗد بٓا٤ ع٢ً اقرتاغ زتًظ ايكطِ املؼتص قبٍٛ تطذٌٝ ايطايب اذتاصٌ ع٢ً دزد١ املادطتري يف جيٛش جملًظ -2

ايدبًّٛ أٚ املادطتري زاض١ٝ ايته١ًُٝٝ يف َطت٣ٛ عدد َٔ املكسزات ايدٚذيو بعد إدتٝاش بٓذاغ غري فسع ايتؼصص. 

تهٕٛ َتطًب  أالعٝح ال ٜتذاٚش عدد املكسزات ايته١ًُٝٝ عٔ أزبع١ َكسزات بػسط . ٚاييت ٜساٖا ايكطِ ضسٚز١ٜ 

ٚيف ساي١ شٜادتٗا عٔ أزبع١ َكسزات ٜكطٞ ايطايب ض١ٓ تأ١ًٖٝٝ يًٓذاغ يف ٖرٙ املكسزات  األضاض١ٝضابل يًُكسزات 

 ًتطذٌٝ يًسضاي١ ٚال حتطب ي٘ ٖرٙ املكسزات ضُٔ ضاعات ايربْاَر.يًكٝد يف ايدزاض١ ايتُٗٝد١ٜ ط ينػس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َاد٠

(18) 

 :بػسطحتسٜسٜا يف زتاٍ ايتؼصص ٚغفًٜٛا  Comprehensive Examٜعكد يًطايب اَتشإ غاٌَ ع 3

   يًدزدات  تسانُٞاملكسزات ايدزاض١ٝ بٓذاغ َٚتٛضط ايطايب ادتٝاشCGPA   ٌ2.333 عٔ ال ٜك   

 .بعد تطذٌٝ ػط١ املكرتغ ايبشجٞ يًسضاي١ ٚ 

عًٞ ايطايب ايتطذٌٝ يف  2.333أقٌ َٔ   CGPAٚيف ساٍ سصٍٛ ايطايب عًٞ تكدٜس تسانُٞ يًدزدات 

 َكسزات إضاف١ٝ أٚ إعاد٠ بعض املكسزات يتشطني َتٛضط ايدزدات.

  ٌَايس٥ٝطٞقٝاع قدز٠ ايطايب عُكًا ٚمشٛاًل، يف اضتٝعاب َٛضٛعات ايتؼصص  إىلٜٗدف االَتشإ ايػا 

قٝاع قدز٠ ايطايب املٓٗذ١ٝ ع٢ً ايتأٌَ ٚايتشًٌٝ ٚاالضتٓتاز  إىلٚايتؼصصات ايفسع١ٝ املطاْد٠ ٜٚٗدف 

 غري َؤٌَٖؤٖاًل أٚ يإلَتشإ ٚتهٕٛ ْتٝذ١ ايطايب ايٓٗا١ٝ٥  أض١ً٦ٚاقرتاغ اذتًٍٛ املٓاضب١ ملا ٜعسض عًٝ٘ َٔ 

 باغًب١ٝ أزا٤ أعطا٤ ايًذ١ٓ.

  ٜكسزٙ زتًظ ادتاَع١االَتشإ ايػاٌَ يدزد١ ايدنتٛزاٙ طبكًا ملا  أدا٤تطبل آي١ٝ. 
 

)ٚإال ٚدب عًٞ ايطايب  2.333ال ٜكٌ عٔ  CGPAبعد إدتٝاش ايطايب املكسزات ايدزاض١ٝ بٓذاغ بتكدٜس -4

ايتطذٌٝ يف َكسزات إضاف١ٝ أٚ إعاد٠ دزاض١ بعض املكسزات يتشطني َتٛضط تكدٜس ايدزدات( ٜتكدّ ايطايب بطًب 

سضاي١ بعد ػط١ املكرتغ ايبشجٞ يًسضاي١. ٚجيٛش إٔ ٜتكدّ ايطايب بطًب يتطذٌٝ ػط١ املكرتغ ايبشجٞ يًيتطذٌٝ 

. ٚذيو قبٌ إدتٝاشٙ اإلَتشإ ايػاٌَ 2.333الٜكٌ عٔ  CGPAكدٜس بٓذاغ بتَعتُد٠ ضاع١  16إدتٝاشٙ يعدد 

ٚعسض٘  سضاي١ػط١ املكرتغ ايبشجٞ يًٜٚعسض ايطايب ػط١ املكرتغ ايبشجٞ يف ضُٝٓاز يًكطِ قبٌ ايتكدّ بتطذٌٝ 

ٍ اإلدسا٤ات سضاي١ ٜتِ إضتهُاػط١ املكرتغ ايبشجٞ يًعًٞ زتًظ ايكطِ. ٚيف ساي١ َٛافك١ زتًظ ايكطِ عًٞ 

 .ٚتػهٌٝ دت١ٓ اإلغساف

َا مل جيتاشٙ  ٚفكًا يًكسازات املٓع١ُ ايصادز٠ َٔ زتًظ ادتاَع١ َطتٟٛ ايًػ١ األدٓب١ٝع٢ً ايطايب ادتٝاش ع 5

 ايطايب أثٓا٤ دزاض١ املادطتري .

 2.333 ال ٜكٌ عٔ CGPAبعد جناغ ايطايب يف مجٝع املكسزات ارتاص١ بايدزد١ مبتٛضط تسانُٞ يًدزدات -6

ٚ ْػس عح ٚاسد ع٢ً األقٌ َٔ زضاي١ ايدنتٛزاٙ )أٚ اذتصٍٛ ع٢ً َٛافك١ ايٓػس( يف َٔ َٛضٛع ايسضاي١  االْتٗا٤ٚ

 ايتكدّ بتكسٜس صالس١ٝ ايسضاي١ ٜكّٛ املػسف ايس٥ٝط٢ باييت ٜٛافل عًٝٗا زتًظ املعٗد ، أسد ايدٚزٜات ايع١ًُٝ 

  .َٛقع١ َٔ ١٦ٖٝ اإلغساف

دت١ٓ اإلغساف عًٞ ايطايب ٜكّٛ املػسف غري املٛافل بهتاب١ تكسٜس تفصًٝٞ  ٜػسغ فٝ٘ ٚيف ساي١ إػتالف أزا٤ أعطا٤ 

 ضبب إعرتاض٘ عًٞ عدّ ايتٛقٝع عًٞ تكسٜس ايصالس١ٝ ٜٚكّٛ ايكطِ ايعًُٞ بدزاض١ اذتاي١ ٚإختاذ ايكساز املٓاضب .
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 َتطًبات ايدزد١ ٚذيو بٓا٤ً ع٢ً اقرتاغمتٓض دزد١ ايدنتٛزاٙ يًطايب ايرٟ جيتاش َٓاقػ١ زضايت٘ ايع١ًُٝ ٚمجٝع -7

ٚيهٔ تسصد  .يًدزدات يف غٗاد٠ ايدنتٛزاٙ ايرتانُٞاملعدٍ  أٚ  ايتكدٜساملعٗد ٚال ٜسصد  زتًظ ايكطِ َٚٛافك١ زتًظ

 .Student Transcriptتكدٜسات املكسزات اييت إدتاشٖا ايطايب يف بٝإ تكدٜسات ايطايب 

َاد٠ 
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َاد٠ 
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 ١٦ٖٝ اإلغساف:

دت١ٓ اإلغساف ع٢ً ايطايب املطذٌ يدزد١ ايدنتٛزاٙ بٓا٤ ع٢ً اقرتاغ زتًظ ايكطِ ٚٚفل املعٗد تػهٌٝ ٜكس زتًظ -1

ػط١ ايكطِ ايبشج١ٝ َٔ بني األضاتر٠ أٚ األضاتر٠ املطاعدٜٔ ٚجيٛش يًُدزضني االغرتاى يف اإلغساف عٝح ال ٜصٜد 

يًطايب االػتٝاز بني عدد َٔ  . ٚجيٛشعًٞ إٔ ٜهٕٛ املػسف ايس٥ٝطٞ َٔ ادتاَع١  عدد املػسفني عٔ أزبع١ أعطا٤

 املٛضٛعات ايبشج١ٝ املطسٚس١ طعبكًا يًكٛاعد املٛضٛع١ يهٌ ختصص.

ٚجيٛش عٓد ايطسٚز٠ اإلضتعا١ْ بعطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٔ املعازٜٔ إعاز٠ داػ١ًٝ أٚ املٓتدبني ْدبًا نًًٝا يف اإلغساف 

ٛش إغرتاى  أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايرٜٔ .ٚال جي عًٞ زضا٥ٌ ايدنتٛزاٙ عًٞ أال ٜهٕٛ إغسافًا َٓفسدًا أٚ ز٥ٝطًٝا 

تسبطِٗ ص١ً قساب١ بايطايب سيت ايدزد١ ايسابع١ يف دتإ اإلغساف نُا ال جيٛش أٜطًا إغرتاى أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

 .ايرٜٔ تسبطِٗ ببعض ص١ً قساب١ سيت ايدزد١ ايسابع١ يف دتإ اإلغساف 

املعٗد إٔ اَع١ جيٛش مبٛافك١ زتًظ ػازز ادت رتطت٘ ايبشج١ٝ دص٥ًٝا أٚ نًًٝا يف أٟ د١ٗ ايطايب  تٓفٝريف ساي١  -2

ٜػرتى يف اإلغساف اسد املتؼصصني َٔ مح١ً دزد١ ايدنتٛزاٙ اٚ َٔ ذ٣ٚ ارترب٠ يف زتاٍ ايتؼصص َٔ ادت١ٗ اييت 

َٔ  ٢ٞ إٔ ٜهٕٛ املػسف ايس٥ٝطجيس٣ فٝٗا ايبشح. ٚيف مجٝع األسٛاٍ ال تصٜد دت١ٓ اإلغساف عٔ أزبع١ أعطا٤ ٚ عً

 .ادتاَع١

عًٞ ايسضاي١ إيٞ د١ٗ ػازز ادتاَع١ أٚ سصٛي٘ عًٞ أداش٠ ٜكدّ إيٞ زتًظ ايكطِ أسد املػسفني ١ إعاز٠ يف ساي-3

تكسٜسًا عٔ املدٟ ايرٟ ٚصٌ إيٝ٘ ايطايب يف إعداد ايسضاي١ ٚيف ض٤ٛ ذيو ٜعني ايكطِ َٔ حيٌ ستً٘ أٚ َٔ ٜٓطِ إيٝ٘ 

طبكًا يًتكسٜس املكدّ َٔ باقٞ أعطا٤ دت١ٓ اإلغساف .َع إستفاظ املػسف املعاز أٚ ايكا٥ِ بأداش٠  عك٘ يف  يف اإلغساف

ٜٚطكط سك٘ يف ايٓػس إذا مل ٜتكدّ بٗرا  ْػس ْتا٥ر ايسضاي١ يف ادتص٤ ايرٟ أغسف عًٝ٘ طبكًا يًتكسٜس املكدّ َٓ٘

 .ايتكسٜس قبٌ أداشت٘

ػط١ عٔ َد٣ تكدّ ايطايب نٌ ضت١ أغٗس َٔ تازٜخ تطذٌٝ س دٚزٟ  تكسٜبتكدِٜ املػسفٕٛ ع٢ً ايسضاي١ ًٜتصّ -4

. ٜٚتِ ايتٛقٝع عًٝ٘ َٔ قبٌ دت١ٓ اإلغساف زتتُع١، ٚيف ساي١ اػتالف آزا٤ أعطا٤ دت١ٓ املكرتغ ايبشجٞ يًسضاي١ 

عرتاض٘ عًٞ املػسف غري املٛافل عًٞ ػط ضري ايطايب بهتاب١ تكسٜس تفصًٝٞ ٜػسغ فٝ٘ ضبب إاإلغساف ٜكّٛ 

ايعًُٞ بدزاض١ اذتاي١ ٚاختاذ ايكساز املٓاضب ٚتعتُد ايتكازٜس َٔ زتًظ إضتُساز ايطايب يف ايتطذٌٝ ٜٚكّٛ ايكطِ 

املعٗد بسأٟ دت١ٓ اإلغساف ايدزاضات ايعًٝا ب إداز٠ايطايب عٔ طسٜل  إػطازملعٗد ٜٚتِ ٚدت١ٓ ايدزاضات ايعًٝا باايكطِ 

ٚحيل يًطايب اذتصٍٛ عًٞ ْطؼ١  (تطذٌٝاي إيػا٤ أٚايطايب  إْراز أٚساز ايتطذٌٝ ضتُإ ) عٔ َد٣ تكدَ٘ يف ايسضاي١

 ض١ٝ٥ٛ َٔ ايتكسٜس سيت ٜطتطٝع تعدٌٜ ٚتصٜٛب َطازٙ بٓا٤ عًٝ٘.

غري َسض ٚذيو بعد تٛدٝ٘  أدا٤ٙتفٝد بإٔ َتص١ً ثالث١ تكازٜس دٚز١ٜ سسزت عٓ٘  إذاًٜػ٢ تطذٌٝ ايطايب  -5

 عًٞ إٔ ٜتِ تٛضٝض ضبب عدّ ايسضا عٔ أدا٤ ايطايب تفصٝاًل يف ايتكسٜس ايدٚزٟ. ي٘ إْرازاتثالث١ 

ع إذا مل تًتصّ دت١ٓ اإلغساف بتكدِٜ ايتكسٜس ايدٚزٟ يًطايب فٝعد ذيو مبجاب١ َٛافك١ ايًذ١ٓ عًٞ إضتُساز 6         

اف بٓا٤ عًٞ تعدٌٜ دت١ٓ اإلغس ٚجملًظ ادتاَع١ اذتل يف.تطذًٝ٘ ٚإٔ ايطايب ٜؤدٟ عًُ٘ ايبشجٞ بطسٜك١ َسض١ٝ 

يف ساي١ عدّ إيتصاّ املػسف بايٛفا٤ مبتطًبات اإلغساف َٔ ػالٍ  ملعٗد بعد أػر زأٟ زتًظ ايكطِإقرتاغ زتًظ ا

 .ايتكازٜس ايدٚز١ٜ ارتاص١ مبتابع١ أدا٤ ايطايب

ايتطذٌٝ يدزد١ ايدنتٛزاٙ  ٜتِ تٛدٝ٘ عدد ثالث١ اْرازات يًطالب غري املٓتعُني أٚاملٓكطعني عٔ ايدزاض١ بعد -7 

ٚقبٌ تطذٌٝ ْكط١ ايبشح عٝح تٛد٘ االْراز االٍٚ بعد َسٚز ضت١ أغٗس َٔ تازٜخ االْكطاع ٚف٢ ساٍ اضتُساز 

االْكطاع ٜٛد٘ إْراز ثإ بعد ذيو بطت١ اغٗس فاذا ظٌ ايطايب َٓكطعًا ٜٛد٘ يًطايب إْراز ثايح ٚأػري بعد ضت١ 

 ٗد بعسض غطب ايطايب عًٞ زتًظ املعٗد يعدّ ادتد١ٜ.أغٗس أٜطًا ٜكّٛ بعدٖا ٚنٌٝ املع
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(21) 

 دت١ٓ اذتهِ:

تتكدّ دت١ٓ اإلغساف ع٢ً ايسضاي١ بعد االْتٗا٤ َٔ إعدادٖا إىل زتًظ ايكطِ املؼتص متٗٝدا يًعسض ع٢ً زتًظ 

 املعٗد باآلتٞ: 

             ب٘ َا قاّ ب٘ ايباسح، ٚ ٜكّٛ بايتٛقٝع عًٝ٘ مجٝع املػسفني تكسٜس عٔ صالس١ٝ ايسضاي١ يًُٓاقػ١ َٛضشًا-1

. نُا تكدّ دت١ٓ اإلغساف اقرتاسًا بتػهٌٝ دت١ٓ اذتهِ ع٢ً ايسضاي١ ٚيف ساي١ ضفس أسد (6ايبٓد  18) نُا ٚزد يف املاد٠ 

أضبٛعني ٜفٝد َٛافكت٘ ع٢ً َا  ػالٍأٚ زضاي١ بايربٜد اإليهرتْٚٞ املػسفني ٜسضٌ املػسف املطافس ػطابًا أٚ فانظ 

دا٤ يف تكسٜس ايصالس١ٝ. ٚ إذا مل ٜصٌ ايسد ٜطًب َٓ٘ َس٠ أػس٣ إزضاٍ ايتكسٜس، ٚ يف ساي١ عدّ ٚزٚد َٛافكت٘ 

 ػالٍ أضبٛعني ع٢ً تكدِٜ تكسٜس ايصالس١ٝ ٜعترب ذيو مبجاب١ املٛافك١.

املػسف ٔ األضاتر٠  أٚ األضاتر٠ املطاعدٜٔ أسدِٖ َملعٗد دتٓ٘ اذتهِ ع٢ً ايسضاي١ َٔ ثالث١ أعطا٤ ٜػهٌ زتًظ ا -2

ع٢ً ايسضاي١ ٚايعطٛإ اآلػسإ َٔ بني األضاتر٠ ٚاألضاتر٠ املطاعدٜٔ بادتاَعات ٚ ٜهٕٛ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ أقدّ األضاتر٠ 

 ع٢ً إٔ ٜهٕٛ هلِ صٛت ٚاسد. ٜػرتنٛا يف ايًذ١ٓ ٚيف ساي١ تعدد املػسفني جيٛش إٔ 

ٚ ذيو بػسط  األػصا٥ٝنيأسدُٖا َٔ األضاتر٠ ايطابكني أٚ ممٔ يف َطتٛاِٖ ايعًُٞ َٔ  ٚ جيٛش إٔ ٜهٕٛ ايعطٛإ أٚ

تػهٌٝ دت١ٓ اذتهِ َٔ  اعتُاد. ٚ ٜتِ ادتاَع١ بايٓطب١ يسضا٥ٌ ايدنتٛزاٙ ع٢ً األقٌ َٔ ػازز  اإٔ ٜهٕٛ أسدُٖ

١ بأضاتر٠ أٚ أضاتر٠ َطاعدٜٔ ٚجيٛش عٓد ايطسٚز٠ اإلضتعاْ يدزاضات ايعًٝا ٚ ايبشٛخ.يػ٦ٕٛ اْا٥ب ز٥ٝظ ادتاَع١ 

َٔ املعازٜٔ إعاز٠ داػ١ًٝ أٚ املٓتدبني ْدبًا نًًٝا داػًًٝا يف اإلغرتاى يف دتإ اذتهِ ٚاملٓاقػ١ ٜٚعاٌَ َعا١ًَ األعطا٤ 

ر٠ أٚ األضاتر٠ املطاعدٜٔ ايرٜٔ تسبطِٗ ص١ً قساب١ بايطايب سيت ايدزد١ ايسابع١ اتَٔ ايداػٌ ٚال جيٛش إغرتاى  األض

إ اذتهِ نُا ال جيٛش أٜطًا إغرتاى األضاتر٠  أٚ األضاتر٠ املطاعدٜٔ ايرٜٔ تسبطِٗ ببعض ص١ً قساب١ سيت يف دت

 ايدزد١ ايسابع١ يف دتإ اذتهِ.

ٚيف نٌ األسٛاٍ جيب إٔ  اآلػس جيٛش إٔ تتِ املٓاقػ١ عطٛز أسد ممجًٞ دت١ٓ اإلغساف يف ساي١ تعرز سطٛز املػسف-3

 .تتِ َٓاقػ١ ايسضاي١ عال١ْٝ يف أسد قاعات داَع١ اإلضهٓدز١ٜ

إذا مل تٓاقؼ ايسضاي١ ػالٍ ثالث١ أغٗس َٔ تازٜخ اعتُاد ادتاَع١ يتػهٌٝ دت١ٓ اذتهِ ٜعاد اعتُاد ايًذ١ٓ بٓفظ -4

إىل أزبع١ أغٗس ٚيف ساي٘ عدّ اْعكاد األعطا٤ َس٠ أػس٣ ٚيف ساي١ اغرتاى ممتشٔ أدٓيب جيٛش إٔ متتد ٖرٙ ايفرت٠ 

 ايًذ١ٓ ٜتِ تػٝري تػهٌٝ ايًذ١ٓ بًذ١ٓ أػس٣.

ايسضاي١ إىل ايباسح الضتهُاٍ َا تساٙ َٔ ْكص ع٢ً إٔ تتكدّ  بإداش٠ ايسضاي١ أٚ اعاد٠ يًذ١ٓ اذتهِ إٔ تٛص٢ع  5

ع٢ً األنجس َٔ  غٗسأٍ ضت١ بتكسٜس مجاعٞ يًكطِ املؼتص تٛص٢ فٝ٘ مبٓض ايطايب ١ًَٗ الضتهُاٍ َالسعاتٗا ػال

 َٔ عدَ٘. تازٜخ املٓاقػ١ ع٢ً إٔ تٛافل دت١ٓ اذتهِ أٚ َٔ تفٛض٘ ع٢ً إداش٠ ايسضاي١

تازٜخ تطذٌٝ ايطايب حيتطب طايب دزد١ ايدنتٛزاٙ بعد اضتٝفا٥٘ مجٝع َتطًبات َٓض ايدزد١ ع٢ً إ ايميٓض -6

ٚاذتد األدْٞ يًشصٍٛ عًٞ دزد١ ايدنتٛزاٙ عاَني عًٞ األقٌ  تطذٌٝ اٍٚ َكسز َٔ املكسزات ايدزاض١ٝتازٜخ َٔ 

 َٓر بد٤ تطذٌٝ أٍٚ َكسز دزاضٞ يًطايب .

َاد٠ 

(22) 

 ايرباَر املػرتن١ َع داَعات أػس٣:
 Double Degree or  ايجٓا١ٝ٥جيٛش َٓض غٗادات أٚ دزدات ع١ًُٝ َػرتن١ َع داَعات أػس٣ بٓعاّ ايرباَر 

Dual Degree   ّايدزد١ املػرتن١أٚ بٓعا   Joint Degree.  حيددٖا زتًظ ادتاَع١. اييتٚفكًا يًطٛابط 

 

 ايباب ايطادع: ايتعًِٝ املطتُس

 
 

َاد٠ 

(23) 

بعد  حيل يًطايب إٔ ٜطذٌ يف َكسزات دزاض١ٝ َٔ بساَر ايدزاضات ايعًٝا َٔ ػالٍ بسْاَر ايتعًِٝ املطتُس ٚذيو-1

األضبٛع  ٢ادتاَع١ بأمسا٤ ايطًب١ املكبٛيني يف بسْاَر ايتعًِٝ املطتُس ستاملعٗد، ٚتبًؼ َٛافك١ زتًطٞ ايكطِ ٚ

 ايجايح َٔ بد٤ ايدزاض١ نشد أقصٞ.

 يف ساي٘ ادتٝاش ايطايب املكسز َٚتطًبات٘ بٓذاغ ميٓض إفاد٠ بريو.-2

َر ايدزاضات ايعًٝا إذا َا اضتٛيف غسٚط ايكبٍٛ بايربْاَر اجيٛش يًطايب إٔ ٜكّٛ بتشٌٜٛ ٖرٙ املكسزات إىل أسد بس -3

َٔ تازٜخ ادتٝاشٙ املكسز )َٔ اعتُاد ْتٝذ١ املكسز( بايٓطب١ يربْاَر ثالث١ أعٛاّ بػسط عدّ َسٚز أنجس َٔ 

 ضٓٛات َٔ تازٜخ ادتٝاشٙ املكسز )َٔ اعتُاد ْتٝذ١ املكسز( بايٓطب١ يربْاَر املادطتري أٚ ضت مخظايدب١ًَٛ أٚ 

 ضٓٛات َٔ تازٜخ ادتٝاشٙ املكسز )َٔ اعتُاد ْتٝذ١ املكسز( بايٓطب١ يربْاَر ايدنتٛزاٙ.

 كسزات َٔ ْفظ ايدزد١ املطذٌ فٝٗا.يف َال حيل يطايب ايدزاضات ايعًٝا ايتطذٌٝ ف٢ بسْاَر ايتعًِٝ املطتُس  -4

 
 :ايرباَر ايتبادي١ٝ
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َاد٠ 

(24) 
 
 
 

 

 
 

اقرتاغ زتًظ ايكطِ املؼتص ٚاعتُاد ادتاَع١ ايطُاغ يطالب ايدزاضات ايعًٝا بدزاض١ املعٗد بٓا٤ ع٢ً ع جيٛش جملًظ 1

ٜٚتِ استطاب ٖرٙ املكسزات ضُٔ َتطًبات َٓض ايدزد١. ٜٚطُض  .بعض َكسزات ايدزاضات ايعًٝا بادتاَعات األدٓب١ٝ

عادي٘ إىل أٟ َٔ بساَر ايدزاضات ع٢ً األقٌ أٚ َا Cٜيًطايب إٔ حيٍٛ أٟ عدد َٔ ٖرٙ املكسزات اييت جنض فٝٗا بتكدٜس 

ايعًٝا اييت ٜسغب يف االيتشام بٗا إذا ناْت ٖرٙ املكسزات َٔ َتطًبات ايربْاَر ٚتدػٌ ضاعات ٖرٙ املكسزات يف سطاب 

َٔ تازٜخ ادتٝاشٙ املكسز )َٔ اعتُاد أنجس َٔ ثالخ أعٛاّ بػسط عدّ َسٚز  CGPAاملتٛضط ايرتانُٞ يًدزدات 

ضٓٛات َٔ تازٜخ ادتٝاشٙ املكسز )َٔ اعتُاد ْتٝذ١ املكسز( بايٓطب١  مخظب١ يربْاَر ايدب١ًَٛ أٚ ْتٝذ١ املكسز( بايٓط

 يربْاَر املادطتري أٚ ضت ضٓٛات َٔ تازٜخ ادتٝاشٙ املكسز )َٔ اعتُاد ْتٝذ١ املكسز( بايٓطب١ يربْاَر ايدنتٛزاٙ.

ايطُاغ يًطالب األداْب املكٝدٜٔ ظاَعات أدٓب١ٝ املعٗد بٓا٤ ع٢ً اقرتاغ زتًظ ايكطِ املؼتص جيٛش جملًظ -2

 املعٗد ٚيف ساي١ ادتٝاش ايطايب املكسز َٚتطًبات٘ بٓذاغ ميٓض إفاد٠ بريو.َكسزات ايدزاضات ايعًٝا ب بدزاض١ بعض

املعٗد بٓا٤ ع٢ً اقرتاغ زتًظ ايكطِ املؼتص ايطُاغ يألضاتر٠ َٔ داَعات أدٓب١ٝ َتُٝص٠ بتدزٜظ جيٛش جملًظ -3

 املعٗد.َكسزات ايدزاضات ايعًٝا بض بع

َاد٠ 

(25) 

 

 ايتعًِٝ عٔ بعد:

بٓا٤ ع٢ً اقرتاغ ايكطِ املؼتص ايطُاغ يًطالب املصسٜني ٚاألداْب بااليتشام برباَر ايدزاضات  املعٗدجيٛش جملًظ 

ايعًٝا املػرتن١ َع ادتاَعات األدٓب١ٝ املستبط١ َع داَع١ اإلضهٓدز١ٜ باتفاقٝات ثكاف١ٝ عٔ طسٜل ايتعًِٝ عٔ 

 بعد أٚ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ.
َاد٠ 

(26) 

األقطاّ بعد َٛافك١  ٜد٠ يًدبًَٛات ٚيدزديت املادطتري ٚايدنتٛزاٙ اييت متٓشٗاًُعٗد اذتل يف فتض ختصصات ددي

 املعٗد ٚزتًظ ادتاَع١ ٚادتٗات املؼتص١ َٔ ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ. زتًظ
 

َاد٠ 

(27) 

ٚذيو بٓا٤ عًٞ  2018/2019ٙ ايال٥ش١ إعتبازًا َٔ ايفصٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ )فصٌ ايسبٝع( يًعاّ ادتاَعٞ ٜعٌُ بٗر

 . 26/2/2018ٚزتًظ ادتاَع١ ظًطت٘ املٓعكد٠ يف  20/2/2018قساز زتًظ ايدزاضات ايعًٝا ظًطت٘ املٓعكد٠ يف 

، ٚاجملًظ األعًٞ يًذاَعات ظًطت٘  10/10/2018ٚإعتُاد اجملًظ األعًٞ يًدزاضات يًذاَعات ظًطت٘ املٓعكد٠ يف 

 .18/10/2018املٓعكد٠ يف 


