الدليل الشرادد

لتعبئة نموذج طلب إقشراشر
بشرندمج دشراسدت عليد
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إشراددات وتعليمدت خدصة بتعبئة نموذج طلب إق اشرشر البشرندمج
يجب على القسم المعني بتقديم البشرندمج المقتشرح قشراءة الشراددات والتعليمدت الوواشردة يوي البنوود

اآلتية وااللتزام بمد جدء ييهد قبل تعبئة نموذج إقشراشر البشرندمج:

 ي ارعىىندعتىىةدكافة ى د ى دا فتىىأةداأدا حقىىألدا وب ىىأتدكافةكن ى د ىىادتوىىأم دا ىراردا ديىىك دحىىمألدالو ى د
ا كأضىىيحي دا ور قى دوىىكد ىىلدفتىىةداأدحقىىلدةاذىىلدا توىىأم ،دلتىىتدكى دأضىىان دفتى لدافكرتى ة د قىىب.دع ىىند

فىىفيلدا و ى لدا حقىىلدر ى د4دوى دا فتىىةدالألدا وأفىىأةد ىىاد ى ح د4دوى دتوىىأم دا ىراردأا ىىم دكى د ك فكىىتد
ك ا :د
( .4املسارات الرئيسة أو التخصصات التي يشملها البرنامج (مثال :النقل أو الهنسةلة اشاشلائ ة
ببرنلامج الهنسةللة املسن للةا أو ارةتشللارات أو للد نةللي املسرةللة مللل برنللامج للد الللنةي  ) :إتىىتد
يك دحمألدا و لدا ف فقدا وحىةةدفى أ دالحوىرد وى د ىأدوأضى ،دأياوى دم ىعدع ىندفويىكد

الو دا وأفأةةد ادتوأم دإ راردا فرت وج .د
أ-تعشريف البشرندمج ومعلومدت عدمة:
 ع ندا قف دكافةى دا في تى ادا ذ

ى دفنىمادا فتىة،دأ ىادح ى دا كىرالدا قفى د فى دفةيىةد فرتى وجديفىتد

إر قدورفاي دوت فن د ادا ف وا ادالذرىدكةع دوأ ألدا قف دو دا ف دا وقكرلد فرت وج .د

 ع ندا قف دا ديضكداآل ي ادا الزو د ك ايلدأكبفيقدكةريسدأكقأي دا فرت وجدف غ دا وقكرح  .د

دوحضر دوف فادا قف دأا ي دا وكضوتي دا وأا ق دع ند ك دا فرت وجد ادوالحقد
د
 كر قد أرةدو
توأم دا رار.

 ع ىىندا قف ى دكايىىي داحىىةداعض ى اد ية ى دا كىىةريسدف قف ى دا واتىىادف فرت ى وجدا وقىىة دوتفىىقدد فرت ى وج،د
أيكحةةدةأرهد ادكقةي دإف ف ادل دافك ف راادكب فنى دا اوى ةةدفتىا دا فرتى وج،دأي ىأ دأفىيب دفىي د

ا اوى ةةدأا قفى دوقىىة دا فرتى وجدا تى ادكقىىةي دا فرتى وجدأفاىىةدإ ى ارره،دأيىىك دكافةى د ى دا في تى ادا ذ
فوتفقدا فرت وجد(االف ،دا وت ت،دا ن كألدا فا،دا كحأي ،دا فريةدا

كرأتا) .د

ىد

ب-شرؤية وشرسدلة وأهداف البشرندمج:
 يفتدا دك أ درؤي دأرف دا فرت وجدا وقة دوتف ق دو درؤي دأرف دا قف دوقة دا فرت وجدا م د ىأد
فةأرهد ة دع ندرؤي دأرف دا ي دأا ف وا  .د

 يفتدع ندا قف دإر قد أرةدو درؤي دأرف دا قف دأا ي د ادوالحقدتوأم دإ راردا فرت وج.
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ج-مبشرشرات وجدوى تقديم البشرندمج لسوق العمل:
 يفتدع ندا قف دوقة دا فرت وجدكقةي دا ةراف ادا كاد دفن دو دافلدكىةعي دا وفىرراادا كىاداأرة ى د
ادتوأم دإ راردا فرت وج،دفو د ادم عدا ق ااادوكدوؤفف ادا وفكوكداأدا فنى ادا واتيى دفة ارفى د

فأقدا اولدأوةىدعال دم عدف فرت وجدا وقة .د(ير قدكقريردذ صدفم عد ادا والحق) .د
د-الجهدت التي يمكن أن تستفيد من البشرندمج ،ومدى التنسيق معهد:
 يىىك دعىىرصدو

ىىلدف فن ى ادا كىىاديو ى دا دكفىىك يةدو ى دا فرت ى وجدا وقىىة ،دأا ف ىراااادا كىىادكوىىاد

فتا دا كتفيقدوكدك عدا فن ا.د د

 يفتدع ندا قف دإر قدا أ ةقدا ةا دع ندا كتفيقدوكدا فن ادا وفك يةةد ادوالحقدتوأم دإ رارد
ا فرت وج.دد

ه-دشراسة مقدشرنة بين البشرندمج والبشرامج الممدثلة:
 يفتدع ندا قف دوقة دا فرتى وجدإفىراادوق رتى دورفايى دك ىأ د ىادتى لدفىةألدي دأضى دا وق رتى دفىي د
ا فرت وجدا وقة دأا فراوجدا وو

د ىادا ف واى ادالذىرىدفحيىوديأضىكد ىمادا فىةألد ىادا حقىلدر ى د

()4دو دا فتةدا ىودا وأفىأةدفتوىأم دإ ىراردا فرتى وجدفاتىأا :دة ارفى دوق رتى دفىي دا فرتى وجدأا فىراوجد
ا وو

.

 يقىىأ دا قف ى دفأضىىكد ىىأرةدو ى دا ف ىراوجدا وو ى د ىىادا ف وا ى ادالذىىرىد(ةاذىىلدا وو ى دأذ رفن ى )د
فرت وج .د
فوالحقدتوأم دإ راردا د

 ير ىىقدو حىىقديأضى دا فىراااادا كىىاد ى دفنى دا قفى د كقيىىي دا فىراوجدا وو ى د ىىادا ف واى ادالذىىرىد
فنةألدكحةيةدإيف في ادأف في ادك عدا فراوجدأا كارألدع ندوويزاكن  .د

 ير قدو حقدذ صدفافو ادا فت دا كاد وادفاو ي دكقيي دا فراوجدا وو

دف ف وا ادالذرى.

 ير قدو حقدذ صدف كح ي دا م د وادفىتدا فتى دا وتأبى دفكح ىي دأورافاى دا فرتى وجدفىأااد تىاد
فت دةاذ ي داأدذ رفي .

 كقة دا والحقدا ذ

دفتوأم دإ راردا فرت وجدا وقة د ادصوشرة إلكتشرونية.

و-المصطلحدت المستخدمة بدلبشرندمج:
 يفتدافكذةا دو ب دا ف ع ادا واكوةةدCredit Hoursدفةالدوى دا أحىةاادا واكوىةةد ىاد ى د
افزاادا فرت وج .د

ز-أعضدء هيئة التدشريس بدلقسم:
 كىىةأ داعىىةاةداعضى اد يةى دا كىىةريسد ىىادا فىىةألدر ى د()8دف فتىىةدا ا تىىردا وأفىىأةد ىىادتوىىأم دإ ىرارد
ا فرت وجدفحيودي أ دا كركيتدفحفتدا ةرف دا ا وي  .د
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ح-المكدنيدت المتدحة :د
 كففلدا و تي ادا وك ح د قف دحفىتدا في تى ادا وب أفى د ىاد ىمادا فتىةدأم ىعدفأضىكدعالوى د(√)د
ادا ورفكدا م ديافردع دأا كد مهدا و تي ا .د

ط-أعداد المعدمل أو المختبشرات أو الوشرش:
 كفىىفلداعىىةاةدا ق ع ى ادا ة ارفىىي دا وك ح ى د ة ارف ى ادا ا ي ى دف قف ى دأفي ت كن ى د ىىادا فىىزادا ذ ى صدفن ى د
(ا قرةد(ا)دو دا فتةدا ك فك)د ادتوأم دإ راردا فرت وج .د

 كفىىفلداعىىةاةدا وا وىىلداأدا وذكف ىرااداأدا ىىأرجدا وأفىىأةةدف قف ى دأفي ت كن ى د ىىادا فىىزادا ذ ى صدفن ى د
(ا قرةد(ت)دو دا فتةدا ك فك)د ادتوأم دإ راردا فرت وج .د
مصددشر التعلم: كُحىىةةد ىىاد ىىمادا فت ىىةدإو تيى ى ادا قفى ى دوى ى دو ى ى ةردا ىىكا دا ك ىىادككو ىىلد ىىادو ىىةىدكى ىأا ردا ذ ىىةو اد
ا و كفي دأا ورافكدأا ةأري ادأا وفالادأا وأاةدا

كرأتي د وى د ىأدوأضى د ىادا فىزادا ذى صدفنى د

(ا تقب دف ةف دو دا فتةدا ذ وسدعتر)د ادتوأم دإ راردا فرت وج .د

 ع ىندا قفى دكحةيىىةدوىىةىدكىأا ردوفىىكحة ادك تأ أفيى دا كا ىىي دوى دافنىزةدا ح فىىف اداآل يى دأاك ى ن د
ف تكرتادأافنىزةدا اىرصدا ضىأةا،دأغير ى دوى دكقتيى ادا كا ىي دا كىادكفى عةدعضىأد يةى دا كىةريسد

أا ب تدع ندكحقيقدال ةاألدا كا يوي .

 ديكضو دا ةع دا وقة د بىالتدا فىرااااداأدا كركيفى ادا واوىألدفنى د ضىو دكأافىةداعضى اد يةى د
ا كىىةريسدوى دافىىلدكقىىةي دا وتىىأرةدأا رتى ةدال ى ةيواد ب ىىتد(وىىكدكحةيىىةدوقىىةاردا أ ىىاددأا فى ع اد

ا و كفي دا كاديكأافةد ين داعض اد يةى دا كىةريسد ىادالفىفأ )دأيفىفلدم ىعد ىادا فىزادا ذى صدفىتد
(ا تقب دذ وف دو دا فتةدا ذ وسدعتر)د ادتوأم دإ راردا فرت وجدا وقة .
ك-خبشرة القسم:
 الديك دكافة دا فةألدر د()4دف فتةدا ا ترد ادتوأم دإ راردا فرت وجدأا ذ صدفاةةدا ذىريفي دوى د
ا قفى د ورح ى دا و ففىىكيرد ىىادح ى دا كقىىة د ىىك دفرتى وجدو ففىىكير،دحيىىوديىىك دكافةكىىتد قىىبد ىىادح ى د
ا كقة د ك دفرت وجدة كأراهدأي ك ندف ك ف د(الديتبفق)د اد مدا فةأل .د

 يفتدم رداعةاةدا كىتدا ذ

ى دف تكى دا ا وىاد قفى د(وكرفوى ،دوؤ ى ،دوح وى ،دإ ى)....دأكىةأ د

ىىادا ف ىىةألدر ى ى د()7دوى ى دا فت ىىةدا ا ت ىىردأ ىىم عدا فح ىىأودا ا ويى ى دا وتت ىىأرةد(و ىىؤكوراا،دوف ىىالاد

وح و ،دإ )....دأكةأ د ادا فةألدر د()5دو دا فتةدا ا ترد ادتوأم دإ راردا فرت وج .د
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ل-اشروط القبول للبشرندمج:

 اشروط القبول العدمةدككحةةدأ ق د الةح دا وأحةةد ةراف ادا ا ي د ادا ف وا ادا فاأةي د دأ أاعة د
ا كت يمي دفف وا دا ق ي دأو دي ةردع دوف سدا ف وا دو د ارراادفنمادا تا  .د

 تتضمن اشروط القبول الخدصة (متطلبدت أخشرى)دو دياكا :د
 -ا غ دا كاديفتدكأا ر د ةىدا ةارفي د دأةرفكن .

ادالذرىدا كاديقف ن دا فرت وجدو دغيردذريفادا كذ صدأا كقةيردا وب أت.

 -ا كذ

 -ا وقرراادا ك وي ي دا وب أف دإماد

دا فرت وجديقفلدغيردا وكذ

 -ترأبداذرىدي ار دا قف دأكؤية دا ي .

ي .د

م-عشرض البشرندمج على المتخصصين:
 يفىىتدعىىرصدا فرت ى وجدع ىىندوكذ ىىصد ىىادا غ ى دا ارفي ى دأم ىىعد ورافا ى دأكىىة يقدا فرت ى وجد غأي ى د
دأاوالةيد.

 يفتدعرصدكأ يألدا فرت وجددأا وقرراادع ندوكذ صد ادا وت جدأبىرقدا كىةريسدأم ىعد يوى د
وجدأا وقرردأافكراكيفي ادا كةريسدأتأاكجدا كا دا وفكنة  .د
يكا قدف ي غ دا ةاألدا فرت د

ن-قدئمة بمقشرشرات الدشرجة العلمية المقتشرحة:

 -يتبع يي تشرقيم وتشرميز المقشرشرات الدشراسية القواعد التدلية:

 -1شرمووز المقووشرشر:د ىىأدحىرأألدماادةال ى دكروىىزد قفى دا ا وىىادا ىىم ديقىىة دا وقىىرردأيكىراألدوى دفىىي د()4-2د
حرأأل،دوىكدا كا يىةدع ىندكأحيىةدا كرويىزد

فى دا ا ويى دا وكو ى د ىادفويىكد يى ادا ف واى دأكأا قنى د

أاتفف ون دوكداف يتدا كرويزدا وكا رألدع ين دع ويد.دد

مثدل على شرموز المقشرشرات يي بعض األقسدم:
ا قف

ا روز
ف غ دا ارفي

ف غ داالتف يزي

ف

IC

عرت

ARAB

ا نتةف دا وةتي

وة

CE

ا بتدا فيبر

بفا

BVM

ا ق دا فالوي
ا غ دا ارفي دأآةافن د
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 -2شرقم المقشرشر :هو مد يايشر إلى تسلسل المقشرشر ضمن مقشرشرات قسم مد ويتكون من ثالثة أشرقدم:

خدنة العاشرات

خدنة اآلحدد

خدنة المئدت

بدلنسبة لمشرحلتي المدجستيشر والدكتوشراه:

شرمز المقشرشر

-

تبدأ المقشرشرات الدشراسية من الشرقم  600بدلنسبة للمدجستيشر – وبدلشرقم  700للدكتوشراه.

-

الماشروع البحثي يأخذ الشرقم  698بدلنسبة للمدجستيشر.

-

الشرسدلة العلمية تأخذ الشرقم  699بدلنسبة للمدجستيشر – والشرقم  799للدكتوشراه.

ويالحظ اآلتي:
-

خدنة المئدت :تشرمز إلى مشرحلة المدجستيشر أو الدكتوشراه التي ُيدشرس ييهد المقشرشر.
خدنة العاشرات :تشرمز إلى المجدل (التخصص الدقيق) داخل القسم.

-

خدنة اآلحدد :تشرمز إلى تسلسل المقشرشر يي التخصص الواحد وتبدأ من الصفشر إلى .)9

-

مثدل توضيحي لمقشرشر ( 623يقه) يكتب كمد يلي:
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2

فقه

 الشرمز "يقه" يدل على أن المقشرشر مطشروح من قسم الفقه.
 شرقم ( )6يدل أن المقشرشر يدشرس يي مشرحلة المدجستيشر.
 شرقم ( )2يدل أن المقشرشر تدبع لتخصص المعدمالت المدلية يي قسم الفقه.
 شرقم ( ) 3يدل أن المقشرشر تسلسله الثدلث ضمن مقشرشرات تخصص المعدمالت المدلية.

س-نظدم الدشراسة:
يكح ىىةةدت ى ى دا ة ارفى ى دأ قى ى د الةحى ى دا وأح ىىةةد ة ارفى ى ادا ا يى ى د ىىادا ف واى ى ادا ف ىىاأةي دأ أاع ىىة د

ا كت يمي دفف وا دا ق ي د(ا وأاةد،32د،33د،34د .)36د
الدشرجة

مدة الدشراسة بدلفصول

عدد وحدات

المقشرشرات الدشراسية

أو الماشروع

الدبلوم

االدكقلدع د2دأالدكزيةدع د 4د

الدكقلدع د24

الدكأفة د

المدجستيشر بدلمقشرشرات الدشراسية والشرسدلة

االدكقلدع د4دأالدكزيةدع د8

الدكقلدع د24

و دفي د 12-6د

المدجستيشر بدلمقشرشرات الدشراسية والماشروع

االدكقلدع د4دأالدكزيةدع د8

الدكقلدع د42

و دفي د4-3

الدكتوشراه بدلمقشرشرات الدشراسية والشرسدلة

االدكقلدع د6دأالدكزيةدع د10

الدكقلدع د30

و دفي د14-10

الدكتوشراه بدلشرسدلة وبعض المقشرشرات الدشراسية

االدكقلدع د6دأالدكزيةدع د10

الدكقلدع د12

و دفي د30-20

د
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عدد وحدات الشرسدلة

