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(1) 

 

 مكدمُ

إ ايتطٛر ايع٢ًُ اهلا٥ٌ ٚايتكدّ ايتهٓٛيٛد٢ املتضارع ف٢ عتت٢ صبتاالت ايعًتّٛ ٚاملعزفت١ هلتٛ أَتز ٜرتا٥تٞ يًذُٝت           

 .ْٛاصٌ ايعٌُ ٚازبٗد يًشام بزناب املعزف١مما ػبعًٓا 

ايعًِ ايزا٥د٠ ٚايضباق١ دا٥ُا يتٛفري ازبدٜد ف٢ ايعًّٛ ٚايضعٞ ايدا٥ِ يًتُٝتش  ٚسٝح إٔ داَع١ أصٝٛط أسد َعاقٌ 

ع٢ً َتابعت١ نتٌ َتا ٖتٛ      دا٥ًُا ٝش٠ َٔ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدرٜط بازباَع١ ايذٜٔ ؼبزصٕٛتُايع٢ًُ َٔ خالٍ غبب١ َ

عًت٢ ايتُٝتش    ددٜد ٚممٝش فت٢ عتت٢ االتاالت ايعًُٝت١  يتتٛفري ربصصتات عًُٝت١ ددٜتد٠ ْٚتادر٠ بازباَعت١ يًشفتا            

 .األنادمي٢ ٚايزٜاد٠ ايع١ًُٝ ايت٢ تتشكل بفضٌ أبٓا٥ٗا

تعُتٌ عًتت٢  تاستت١ ٚتتٛفري نتتٌ اإلَهاْٝتات ايتتت٢   ٝٛط ذبتتزع عًت٢ إ دار٠ ايعًٝتا زباَعتت١ أصت  فتتإٕ اإلَٚتٔ ٖتتذا املٓطًتل   

ت بإْغتتا٤ َعٗتتد يبشتتٛخ ٚدراصتتاذبكٝتتل ٖتتذٙ ايزٜتتاد٠ فتت٢ نافتت١ االتتاالت  يتتذيو اربتتذت ادار٠ داَعتت١ أصتتٝٛط قتتزار  

يًعُتٌ عًت٢   مستا٤ املعزفت١ ماَعت١ أصتٝٛط         يٝهٕٛ استد َٓتارات ايعًتّٛ ازبدٜتد٠ ايتت٢ تضت٧ٝ      ايبٝٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜ

تكٜٛتت١ ايكتتدرات ايبشجٝتت١ ٚتُٓٝتت١ َٗتتارات ايتشًٝتتٌ ٚايكتتدرات االبتهارٜتت١ ايعًُٝتت١ نتتذيو ايتعتتزف عًتت٢ املغتتانٌ         

ٜضًا يضتُإ تًبٝت١ استٝادتات صتٛم ايعُتٌ      االتُع١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً سًٗا خاص١ ف٢ ضبافظ١ أصٝٛط ٚصعٝد َصز أ

  ٚايضعٞ عبٛ ذبكٝل أٖداف داَع١ أصٝٛط ف٢ تٛفري ازبدٜد ٚاسبدٜح ف٢ ايعًتّٛ   َٔ املتدصصني ف٢ ٖذا االاٍ

يتدتتزٜر دٝتتٌ ددٜتتد َتتٔ ايعًُتتا٤ ٚاملبتهتتزٜٔ ٜعُتتٌ عًتت٢ رفتت  اصتتِ َصتتز عايٝتتًا ٜٚضتتع٢ بتتايٓٗٛ   ضتتتكبٌ ٚ ٓٓتتا   

 ايعشٜش

  



 

(2) 

 

 دــــــأَ املعَــــىظ
 (: مكز املعَد:1مادَ )

  27/7/2017( املٓعكتتتد٠ بتتتتارٜذ  678بٓتتتا٤ًا عًتتت٢ قتتتزار صبًتتتط داَعتتت١ أصتتتٝٛط مًضتتتت٘ رقتتتِ )     

املٛافكت١ عًت٢   عًت٢   ٚايتذٟ ٜتٓص     11/7/2019ّ  بتتارٜذ ( ايصتادر  1643بٓا٤ًا ع٢ً ايكزار ايتٛسار٣ رقتِ )  ٚ

٘  ايبٝٛيٛدٝا ازبش٦ٜٝت١  ٚدراصات َعٗد حبٛخ إْغا٤ عًت٢  إىل نًٝتات َٚعاٖتد داَعت١ أصتٝٛط      ٚإضتافت

 داخٌ اسبزّ ازباَع٢.  باملزنش ايبشج٢ ماَع١ أصٝٛط َكز املعٗد إٔ ٜهٕٛ

  



 

(3) 

 

 الباب األول 

 الزؤيُ والزسالُ واألٍداف واملعايري األنادميًُ املتبياَ
 الزؤيُ:  :(2مادَ )

َتتٔ ختتالٍ االيتتتشاّ  كَٛتتات ازبتتٛد٠    ازبش٦ٜٝتت١ايبٝٛيٛدٝتتا ذبكٝتتل ايتُٝتتش ٚايزٜتتاد٠ ايعًُٝتت١ ٚايبشجٝتت١ فتت٢ صبتتاٍ    

 ٚايتطٜٛز املضتُز بػز  ايٛصٍٛ إىل ايت١ُٝٓ املضتدا١َ ٚخد١َ االتُ  ٚاحملافظ١ ع٢ً ايب١٦ٝ.

 لزسـالـُ: ا :(3مادَ )

 ٚايشراعٝتت١  ٚاسبٝٛاْٝتت١تكتتدِٜ بتتزاَر تعًُٝٝتت١ َتُٝتتش٠ ٚإدتتزا٤ ايبشتتٛخ ايعًُٝتت١ ايتطبٝكٝتت١ فتت٢ االتتاالت ايطبٝتت١           

 ايتكٓٝات اسبٜٝٛ٘ اسبدٜج١.ٚ أسدخ صباالت ٚتطبٝكات ايبٝٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜ ٚايصٓاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ باصتدداّ

 :األٍداف االسرتاتًذًُ(:  4مادَ )

 : يَدف املعَد إىل حتكًل األفام واآلٍداف التالًُ

 .ٚايتك١ٝٓ اسب١ٜٛٝت اسبدٜج١ ف٢ صباٍ ايبٝٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜ ٓٝاٚاصتٝعاب ايتك ايعٌُ ع٢ً صزع١ ْكٌ .1

َتٔ ختالٍ ايهتٛادر ايبشجٝت١ َتٔ       .َهاْات املعٗد ف٢ ايتعًِٝ ٚايتدرٜب ٚايبشتح ٚايتطبٝتل  َجٌ إلاالصتدداّ األ .2

 ايع١ًُٝ ٚايف١ٝٓ ف٢ ٖٝهٌ َتعدد ايتدصصات. طبتًف ايتدصصات

َٚدربت١ عًت٢   باالضتاف١ اىل اعتداد نتٛادر عًُٝت١ قتادر٠      ايفًضف١ َٓض ايدبًَٛات ٚدردت٢ املادضتري ٚدنتٛراٙ  .3

 تٓفٝذ بزاَر َٚغزٚعات اشبط١ ايبشج١ٝ يًُعٗد  ٚاملعاٖد ٚايهًٝات األخز٣  داخٌ ٚخارز ازباَع١.

سبتٌ   ٚايصتٓاع١ٝ ٚايب٦ٝٝت١   ٚايشراعٝت١  ٚاسبٝٛاْٝت١ ايطبٝت١  باالتاالت  ايتطبٝكٝت١  تطٜٛز ٚربط األحبتاخ ايعًُٝت١    .4

 .املغهالت االتُع١ٝ

 .املغهالت املغتارن١ املٝدا١ْٝ سبٌٚ تكدِٜ االصتغارات ايف١ٝٓ ٚدراصات ازبد٣ٚ .5

ٚاهل٦ٝتات ايعًُٝت١ ايعاملٝت١     تٛفري ٚتٝضري ايضبٌ ايالس١َ يالْفتاح ايع٢ًُ ٚتبادٍ اشبربات َ  املعاٖد ٚاملزانتش  .6

 ايت٢ تكّٛ بٓغاط َغاب٘  

ٌ    ايٓكاعت١ٝ  تٓظِٝ املؤمتزات ٚعكتد اسبًكتات    .7 ٗتات  فتزد٣ اٚ بايتعتإٚ َت  ازب    ٚايتدٚرات ايتدرٜبٝت١ ايعًُٝت١ بغته

 . ايع١ًُٝ املدتًف١

 :املتبهاة األكادميّة (: املعايري5مادَ )

 ايتعًتتتِٝ دتتتٛد٠ يضتتتُإ ايكَٛٝتتت١ اهل٦ٝتتت١ عتتتٔ ايصتتتادر٠( NARS) املزدعٝتتت١ األنادميٝتتت١ املعاٜريايكَٛٝتتت١ تتتتبي مت

 بٓظتتاّ ايعًٝتتا يًدراصتات  اسبايٝتت١ ايال٥شت١  تتضتتُٓٗا ايت   ايتعًُٝٝتت١ ايترباَر  إلعتتداد نأصتاظ  2009 عتتاّ ٚاالعتُتاد 

 .املعتُد٠ ايضاعات

 

  



 

(4) 

 

 الجاىِالباب 
 وأقشاو املعَد  العلًا  االدارَ

 املعَد  دارَإ(:  6مادَ )
ايتتذٟ اختٝتتار ايكٝتتادات ازباَعٝتت١ املتبتت  فتت٢ ٓظتتاّ ً بكتتًا ياملعٗتتد ٚايتتذٟ ٜتتتِ تغتتهًٝ٘ ٜتتدٜز املعٗتتد صبًتتط 

.بغتإٔ تٓظتِٝ ازباَعتات ٚايكتزارات     1972يضت١ٓ   49رقِ ٜضزٟ عًٝ٘ أسهاّ ٚعزٚط قتإْٛ تٓظتِٝ ازباَعتات املصتز١ٜ.    
 املعدي١ ي٘.

 دللص املعَد (: مَاو7مادَ )
ٚاشبطتت١ ايعاَتت١ يًدراصتتات ايعًٝتتا ٚايبشتتٛخ ٚإقتتزار احملتتت٣ٛ   يًُعٗتتدٜكتتّٛ االًتتط بٛضتت  ايضٝاصتت١ ايعاَتت١  

ٚنتتذيو ٚضتت  ايًتتٛا٥ض ٚتٓظتتِٝ َٚتابعتت١ املٝشاْٝتت١ ٚتٛسٜتت  االعتُتتادات ٚتٓظتتِٝ ٚقٝتتد   .ايعًُتت٢ يًُكتتزرات ايدراصتت١ٝ
اعضتا٤ ٦ٖٝت١ ايتتدرٜط     ْتدب ٚتضذٌٝ ايطالب ٚاقرتاح َٓض ايدردات ايع١ًُٝ ايدراصت١ٝ ٚايتدٚرات ايتدرٜبٝت١ ٚاقترتاح     

ًٝفتات ٚاملٗتاّ ايتٛارد٠    صاصتات ٚايته تٚمجٝت  االخ  صبًط ازباَعت١.  ٘ٚدراص١ املٛضٛعات ايت٢ ؼبًٝٗا عًٝ املعٗداىل 
 بكإْٛ تٓظِٝ ازباَعات املصز١ٜ

 دللص املعَد (: تظهًل8مادَ )
 إْٛ تٓظِٝ ازباَعات ق( َٔ 40 بكًا يًُاد٠ ) املعٗدصبًط ٜغهٌ 

 ٚعض١ٜٛ نال َٔ: َعٗد حبٛخ ٚدراصات ايبٝٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜ.عُٝد أ.د/ بز٥اص١

 ازبش١ٝ٦ٜ يًدراصات ايعًٝا ٚايبشٛخ.َعٗد حبٛخ ٚدراصات ايبٝٛيٛدٝا  أ.د/ ٚنٌٝ -1

 .شبد١َ االتُ  ٚت١ُٝٓ ايب١٦َٝعٗد حبٛخ ٚدراصات ايبٝٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜ  أ.د/ ٚنٌٝ -2

 رؤصا٤ االقضاّ ايع١ًُٝ ايت٢ ٜتهٕٛ َٓٗا املعٗد. -3

ؼبضتتز ٖتتؤال٤ االعضتتا٤ ادتُاعتتات االًتتط عٓتتد   اقتتدّ َتتدرظ ٚاقتتدّ االصتتاتذ٠ املضتتاعدٜٔ باملعٗتتد.)ٚال  -4

 ٛ ؼبضتتز املدرصتتٕٛ َتتِٓٗ عٓتتد ايٓظتتز فتت٢ عتت٦ٕٛ تعتتٝني االصتتاتذ٠     ٕ تعتتٝني االصتتاتذ٠   ٚالايٓظتتز فتت٢ عتت٦

 .املضاعدٜٔ(

)ٜعٕٝٓٛ ملتد٠ صتٓتني بكتزار َتٔ ر٥تٝط      فت٢ ربصصتات تات صتً٘  باملعٗتد.    املعٗتد  ثالث١ اعضتا٤ َتٔ ختارز     -5
)ٚالػبتٛس هلتِ ازبُت  بتني عضت١ٜٛ       (ازباَع١ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح صبًط املعٗد َٚٛافك١ صبًتط ازباَعت١  

الػبٛس ازبُ  بني عض١ٜٛ صبًط املعٗتد   نُاانجز َٔ صبًط َعٗد أٚ ن١ًٝ داخٌ داَع١ أصٝٛط 
 ٚعض١ٜٛ صبًط داَع١ أصٝٛط (

 املعَد (: عنًد9مادَ )
قاب١ً َٔ بني األصاتذ٠ ايعاًَني بازباَع١ ملد٠ ثالخ صٓٛات  َعٗد حبٛخ ٚدراصات ايبٝٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜعُٝد  ٜعني

 .( َٔ قإْٛ تٓظِٝ ازباَعات املصز43١ٜ بكًا يًُاد٠ )يًتذدٜد 

 عنًد املعَد (: اختصاصات10مادَ )
  . ٚإدار٠ ع٦ْٛٗا ايع١ًُٝ ٚاإلدار١ٜ ٚاملاي١ٝاملعٗد ٜكّٛ ايعُٝد بتصزٜف أَٛر 

ٚ ٚ ٚصبًتتط ازباَعتت١ ٚاالًتتط املعٗتتد ازباَعٝتت١ ٚتٓفٝتتذ قتتزارات صبًتتط  ايًتتٛا٥ضٜهتتٕٛ َضتت٦ٛال عتتٔ تٓفٝتتذ ايكتتٛاْني 
 . يف سدٚد ٖذٙ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض األع٢ً يًذاَعات

ْٗاٜتت١ نتتٌ عتتاّ دتتاَعٞ عتتٔ عتت٦ٕٛ     إىل ر٥تتٝط ازباَعتت١ يف  تكزٜتتزًااملعٗتتد ٜكتتدّ ايعُٝتتد بعتتد ايعتتز  عًتت٢ صبًتتط    
 يًعز  ع٢ً صبًط ازباَع١ايتعًِٝ ٚايبشٛخ ٚصا٥ز ْٛاسٞ ايٓغاط يف املعٗد ٚتيو 

ٕ  يًعُٝتتد إٔ ٜتتدعٛ إىل ادتُتتاع صبتتايط األقضتتاّ ٚايًذتتإ املغتته١ً يف املعٗتتد      نُتتا يتت٘ إٔ ٚفكتتا ألسهتتاّ ٖتتذا ايكتتاْٛ
 .ٜعز  عًٝٗا َا ٜزاٙ َٔ املٛضٛعات
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 امليبجكُ (: اللذا11ٌمادَ )
   ٓ ٝت١ يبشتح املٛضتٛعات ايتت٢     ٜغهٌ صبًط املعٗد َٔ بني اعضا٤ٙ َٚٔ اعضا٤ ١٦ٖٝ ايتتدرٜط ٚاملتدصصتني زبتإ ف

 تدخٌ ف٢ اختصاص٘ ٢ٖٚ:

 جليُ الدراسات العلًا : -1

تتتٓظِ ايعُتتٌ بايدراصتتات ايعًٝتتا َتتٔ سٝتتح  زٜكتت١ ايتضتتذٌٝ يًطتتالب ٚايكٛاعتتد ايتتت٢ تتبتت  فتت٢ َتتٓض ايتتدردات  

 ايع١ًُٝ ٚايٓظز ف٢ ساالت ايطالب بايٓضب١ يألعذار ٚايتضذٌٝ . 

 جليُ العالقات الجكافًُ والبشىخ : -2

تٗتتِ بتايبشٛخ ٚايدراصتات ٚاملغتارٜ  ايبشجٝتت١ ايتت٢ تػطت٢ طبتًتف ايدراصتتات بازباَعت١ ٚتيتو بايتعتإٚ َتت            

نُتا  َزانش ايبشٛخ املتعدد٠ صٛا٤ بداخٌ ايتٛ ٔ أٚ خاردت٘ يهصتٗاّ فت٢ خطتط ايتُٓٝت١ املضتتدا١َ يًدٚيت١         

كتتدِٜ ايتتدعِ يًُغتتزٚعات   تكتتّٛ بتتاقرتاح اصتضتتاف١ األصتتاتذ٠ األداْتتب ٚاإلعتتداد ٚاملغتتارن١ فتت٢ املتتؤمتزات ٚت       

برتعتتٝض أعضتتا٤ ٦ٖٝتت١ ايتتتتدرٜط    . نُتتا ربتتتص أٜضتتتا   ملعٗتتد ايبشجٝتت١ ٚدعتتِ ايٓغتتز ايعًُتت٢ ٚاْغتتتا٤ صبًتت١ ا     

 دٛا٥ش ازباَع١ ايتكدٜز١ٜ ٚايتغذٝع١ٝ ٚايتفٛم َٚعاِْٚٝٗ يٌٓٝ

 جليُ املختربات واألدَزَ : -3

َضت٣ٛ ايبشٛخ  ا ٜهفٌ رف   باملعٗدٚصٝاْتٗا ايدٚر١ٜ تض  ايرباَر يتدعِٝ املدتربات ٚاألدٗش٠ ايع١ًُٝ 

 .ٚايدراصات ايع١ًُٝ

 :خدمُ اجملتنع وتينًُ البًُٔجليُ  -4

اعداد اشبطط ٚايرباَر ايت٢ تهفتٌ ذبكٝتل دٚر املعٗتد فت٢ خدَت١ االتُت  ٚتُٓٝت١ ايب٦ٝت١  اْغتا٤ ٚادار٠           تتٛىل

ر تتتدرٜب افتتزاد االتُتت  ٚتٓفٝتتذ بتتزاَايٛستدات تات ايطتتاب  اشبتتاع ايتتت٢ تكتتدّ ختتدَاتٗا يػتري ايطتتالب  اعداد  

 ٚتعًُِٝٗ ٚرف  نفا٤تِٗ االْتاد١ٝ يف عت٢ االاالت.

 جليُ املهتبات : -5

عًٞ تأيٝف ايهتب ٚاملزاد  ٚتٝضري سصٍٛ ايطايب عًٝٗا  ٚض  خط١ يتغذٝ  اعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدرٜط باملعٗد 

َتتت  تتتتدعِٝ املهتبتتت١  ٚضتتت  َغتتتزٚع املٛاسْتتت١ يًُهتبتتت١ الصتتتتهُاٍ ايهتتتتب ٚاملزادتتت  ٚايتتتدٚرٜات ايالسَتتت١ يًُعٗتتتد    

 بتشٜٚدٖا باملضتشدخ َٔ ايهتب ٚايدٚرٜات ٚاملزاد .

 لنعَدلالعلنٌ  (: املؤمتز12مادَ )
ٞ    ي ٜدعٛ عُٝد املعٗد املؤمتز ايعًُٞ ٚؼبتزر عتٔ االدتُتاع      ًُعٗد إىل االدتُاع َز٠ ع٢ً األقتٌ ختالٍ ايعتاّ ازبتاَع

 . املعٗدع٢ً صبايط األقضاّ ٚصبًط  ضبضز ٜعز  َ  تٛصٝات املؤمتز

 .ًُعٗد بز٥اص١ ايعُٝد ٚعض١ٜٛيٜغهٌ املؤمتز ايعًُٞ 

 .أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدرٜط يف املعٗد أ( مجٝ 

 . ٚاملعٝدٜٔ يف املعٗد ب( ممجًني عٔ املدرصني املضاعدٜٔ

 . املتفٛقني يف ايدراص١ ز( ممجًني عٔ ايطالب  ع٢ً إٔ ٜهْٛٛا َٔ

ايعًُٞ يف املعٗد   ٚتكِٝٝ ايٓظِ  ناف١ ع٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايبشحًُعٗد بتدارظ َٚٓاقغ١ يؽبتص املؤمتز ايعًُٞ 

 ا ؼبكل اْطالقٗا ملالسك١ ايتكدّ ايعًُٞ ٚايتعًُٝٞ َٚطايب االتُ   املكزر٠ يف عأْٗا َٚزادعتٗا ٚدبدٜدٖا

 . املتطٛر٠ ٚسادات٘
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  العلنًُ للنعَد (: األقشاو13مادَ )

 : ثالثُ اقشاو رًٓشًُ  مً املعَدتهىٌ ي
   البًىلىدًا اجلزئًُقشه. 

( ايتٛارد٠ باال٥شت١ ايداخًٝت١    13ّ ٜضتاف بتٓص املتاد٠ )   27/7/2020( ايصادر بتتارٜذ  2288بٓا٤ً ع٢ً ايكزار ايٛسارٟ رقِ )

داَعتت١ أصتتٝٛط )َزسًتت١ ايدراصتتات ايعًٝتتا( بٓظتتاّ ايضتتاعات املعتُتتد٠  –ملعٗتتد حبتتٛخ ٚدراصتتات ايبٝٛيٛدٝتتا ازبش٦ٜٝتت١ 

ــِ ّ. ربصتتص فزعتت٢ ددٜتتد ذبتت  َضتت٢ُ )  31/7/2019( بتتتارٜذ 3083ايصتتادر٠ بتتايكزار ايتتٛسارٟ رقتتِ )  ــاب املعنل اإلخص
 يٝصبض ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل: ) Fertilization vitro inMolecular اجلزئِ

ايتغتدٝص   –ايباثٛيٛدٝتا ازبش٦ٜٝت١    –املٓاعت١ ازبش٦ٜٝت١    –املٝهزبٝٛيٛدٝتا ازبش٦ٜٝت١    ايتدصصات ايفزعٝت١ ايتايٝت١:  

 .االخصاب املع٢ًُ ازبش٢٦ٜ – ازبش٢٦ٜ ألَزا  ايها٥ٓات اسب١ٝ

 ُالتطبًكًُ قشه االسصاْ احلًىّ واملعلىماتًُ احلًىي. 

قشه االسصاْ احلًىّ واملعلىماتًـُ  َضت٢ُ ) ّ مت تػٝري 31/12/2019( ايصادر بتارٜذ 5822بٓا٤ً ع٢ً ايكزار ايٛسارٟ رقِ )
( ٚاشباصت١ باألقضتاّ ايعًُٝت١    13( ايتٛارد  باملتاد٠ )  التطبًكًُ قشه االسصاْ احلًىّ واملعلىماتًُ احلًىيُ( يٝصتبض) احلًىيُ

داَعتت١ أصتتٝٛط )َزسًتت١ ايدراصتتات    –يًُعٗتتد َتتٔ ايال٥شتت١ ايداخًٝتت١ ملعٗتتد حبتتٛخ ٚدراصتتات ايبٝٛيٛدٝتتا ازبش٦ٜٝتت١     

 ّ.31/7/2019( بتارٜذ 3083ايعًٝا( بٓظاّ ايضاعات املعتُد٠ ايصادر٠ بايكزار ايٛسارٟ رقِ )

 .املعًَٛات١ٝ اسب١ٜٛٝ -ٜٚضِ ايتدصصات ايفزع١ٝ ايتاي١ٝ: االسصا٤ اسب٣ٛٝ 

  بًىتهيىلىدًا التطبًكًُ. القشه 

 –بٝٛتهٓٛيٛدٝتا سٝٛاْٝت١    –بٝٛتهٓٛيٛدٝتا ْباتٝت١    –بٝٛتهٓٛيٛدٝتا َٝهزٚبٝت١    ٜٚضتِ ايتدصصتات ايفزعٝت١ ايتايٝت١:    

 .بٝٛتهٓٛيٛدٝا ايب١٦ٝ –بٝٛتهٓٛيٛدٝا االغذ١ٜ ٚااليبإ  –صٓاعات دٚا١ٝ٥ 

 ًٍُٔ التدريص ومعاوىًَه (: اعضا14ْمادَ )

باملعٗد َٔ نًٝات املعٝٓني أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدرٜط َٚعاِْٚٝٗ ايز٥ٝضٞ هل١٦ٝ ايتدرٜط باملعٗد َٔ  اهلٝهٌٜتهٕٛ 

نُا ٜتِ االصتعا١ْ بأصشاب اسباصبات ٚاملعًَٛات(  –ايطب ايبٝطز٣  -ايطب  –ايصٝدي١  –ايشراع١  –)ايعًّٛ 

تتب  اٚ َعاٖد أٚ ايٓكٌ َٔ نًٝات عٔ  زٜل اإلْتداب ػري َتٛفز٠ ب١٦ٝٗ تدرٜط املعٗد ٚق  االْغا٤ ايايتدصصات 

 .املدرد٘ بايال٥ش١ ايتدصصاتب ١ممٔ هلِ صً ازباَعات املصز١ٜ

 االدارّ والعاملني (: اهلًهل15مادَ )
ايعاًَني يف ازباَعات اشباضع١ هلذا ايكإْٛ َٔ غري أعضا٤ ١٦ٖٝ  أسهاّ ايعاًَني املدْٝني يف ايدٚي١ ع٢ً تضزٟ

 .مل ٜزد يف عأْ٘ ْص خاع بِٗ يف ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض ازباَع١ٝ ٚتيو فُٝا ايتدرٜط 
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 لحالباب الجا
 املفاًٍه االساسًُ للدردات العلنًُ ومصطلشات ىظاو الدراسُ

  املنيىسُ العلًا العلنًُ والظَادات الدردات(:  16مادَ )
ايغٗادات ٚايدردات  ١تتتا ازبش٦ٜٝتتايبٝٛيٛدٝ ٚدراصتتتتتتتتات ٛختتتتحب َعٗدبٓا٤ ع٢ً  ًب صبًط أصٝٛط  متٓض داَع١ 

 ايع١ًُٝ االت١ٝ:

 .ف٢ حبٛخ ٚدراصات ايبٝٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜ ايعًٝا ايدراصات دبًّٛ .1

 .Master of Science (MSc) ف٢ حبٛخ ٚدراصات ايبٝٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜ عًّٛاي َادضتري درد١ .2

 .Doctor of Philosophy(PhD)ف٢ حبٛخ ٚدراصات ايبٝٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜ ايفًضف١اٙ دنتٛر درد١ .3

 .(18)ف٢ اسد ايتدصصات املٛضش١ باملاد٠ املادضتري ٚدنتٛراٙ ايفًضف١ ٚ ايدبًّٛ تادرد متٓض

تكزٜز ربصصات ددٜد٠  املعٗدبعد َٛافك١ صبايط األقضاّ ٚزب١ٓ ايدراصات ايعًٝا ٚايبشٛخ ب املعٗدػبٛس الًط 

ايفًضف١  بكًا يًظزٚف املضتشدث١ ٚتيو بعد اسبصٍٛ ع٢ً َٛافك١  اٙيًدبًَٛات ٚيدردت٢ املادضتري ٚدنتٛر

 ٖذٙ ايتدصصات ازبدٜد٠.صبًط ازباَع١ ع٢ً تكزٜز 

  العلنًُ الدردات (: تعزيف17مادَ )

 ايبشج١ٝ ايكدرات ٚت١ُٝٓدراص١ تتٓاٍٚ َكزرات تات  بٝع١ تطبٝك١ٝ تٗدف اىل سٜاد٠ املعزف١  ٖٛ الدبلىو: .1

ربصص َعني ٜدخٌ يف ْطام  يفاشبزػبني يت١ُٝٓ قدرات ايتدصص  يف صباٍ ايعًُٞ ٚايتطٜٛز ٚايتفهري

 .املٓاصب الالت ايتدصص األنادميٞاالعداد ْغا ِٗ اٚ عًُِٗ ٚاعدادِٖ 

يف ايفزع  ايعًُٞ ٚايتطٜٛز ٚايتفهري ايبشج١ٝ ايكدرات ت١ُٝٓ إىل ايدراص١ ٖذٙ تٗدف :(MSc)دردُاملادشتري  .2

ٚاملٓبجك١ َٔ خط١ ازباَع١ يًبشح يًُعٗد  ايبشج١ٝ اشبط١ ٚاق  َٔ ايطايب ؽبتارٙ ايذٟ ٚاملٛضٛع ٚاالاٍ

 األنادمي١ٝ املكزرات َٔ عدد دراص١ خالٍ َٔ اسبدٜج١ ايتكٓٝات ٚاألصايٝب ايع١ًُٝ باصتدداّ ٚتيو ايعًُٞ 

 .َتها١ًَ ع١ًُٝ خالٍ رصاي١ َٔ تطبٝكٞ حبح أنادميٞ ٚإدزا٤ املتكد١َ
 ٚايتطٜٛز  االبتهار ع٢ً ٚايكدر٠ املضتكٌ ايفهز ت١ُٝٓ إىل ايدراص١ ٖذٙ تٗدف (PhD): الفلشفُ دنتىراه دردُ .3

 ايتك١ٝٓ ايع١ًُٝ األصٍٛ بإتباع ٚتيو ايبشح َٛضٛعَٔ خالٍ  ٚاالاٍ ايفزع يف يًعًِ ٚإضاف١ ازبدٜد

 عٔ املادضتري َزس١ً يف تُٓٝتٗا مت  اي  ايبشج١ٝ ايكدرات ٚتعُٝل دقٝكا ربصصا ٚايبشج١ٝ املتدصص١

 َتها١ًَ. ع١ًُٝ خالٍ رصاي١ َٔٚتطبٝكٞ  ْظزٟ حبح عًُٞ إدزا٤  زٜل
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فِ حبىخ ودراسات البًىلىدًا الفلشفُ  اهودنتىر العلىو مادشتريالدبلىو والتِ متيح فًَا دردات  تالتخصصا (:18مادَ )
 اجلزئًُ:

 دردت١  صٝٛط بٓا٤ ع٢ً اقرتاح صبًط َعٗد حبٛخ ٚدراصات ايبٝٛيٛد١ٝ ازبش١ٝ٦ٜ ميٓض صبًط داَع١ أ

بعتد ادتٝتاس نافت١ َتطًبتات اسبصتٍٛ       ف٢ حبتٛخ ٚدراصتات ايبٝٛيٛدٝتا ازبش٦ٜٝت١    دبًّٛ ايدراصات ايعًٝا 

 :نايتاىل ٖٚٞايجالخ  ّ املعٗداقضأ أسددرد١ ايٛارد٠ بٗذٙ ايال٥ش١  ٚتيو ف٢ ايع٢ً 
  

 .البًىلىدًا اجلزئًُ -أ 

 االسصاْ احلًىّ واملعلىماتًُ احلًىيُ التطبًكًُ  -ب 

 .التطبًكًُالبًىتهيىلىدًا  -ز 

 درد  ايبٝٛيٛد١ٝ ازبش١ٝ٦ٜ حبٛخ ٚدراصات صٝٛط بٓا٤ ع٢ً اقرتاح صبًط َعٗد أداَع١ صبًط ٓض مي

بعد ادتٝاس ناف١ َتطًبات اسبصٍٛ ع٢ً نٌ درد١ َٔ ايدردات  ٚدنتٛراٙ ايفًضف١ ايعًَّٛادضتري

ايجالخ  املعٗدايتدصصات املب١ٓٝ قزٜٔ نٌ قضِ ع٢ًُ َٔ اقضاّ  أسدايٛارد٠ بٗذٙ ايال٥ش١  ٚتيو ف٢ 

 :ٖٚٞ نايتاىل

 Specialaity  Department التخصص الكشه

 ُـــا اجلزئًـــالبًىلىدً

  Molecular Microbiology املٝهزبٝٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜ

Molecular Biology  

 Molecular Immunology املٓاع١ ازبش١ٝ٦ٜ

 Molecular Pathology ازبش١ٝ٦ٜ ايباثٛيٛدٝا

ايتغدٝص ازبش٢٦ٜ ألَزا  

 ايها٥ٓات اسب١ٝ

Molecular Diagnosis of 

Diseases of living organisms 

 Molecular In vitro Fertilization اإلخصاب املع٢ًُ ازبش٢٦ٜ

االسصاْ احلًىّ 
 واملعلىماتًُ احلًىيُ

 التطبًكًُ

 Biostatics Applied االسصا٤ اسب٣ٛٝ

Biostatistics and 

Bioinformatics املعًَٛات١ٝ اسب١ٜٛٝ Bioinformatics 

البًىتهيىلىدًا 
 التطبًكًُ

 Microbial Biotechnology بٝٛتهٓٛيٛدٝا َٝهزٚب١ٝ

Applied 

Biotechnology  

 Plant Biotechnology بٝٛتهٓٛيٛدٝا ْبات١ٝ

 Animal Biotechnology بٝٛتهٓٛيٛدٝا سٝٛا١ْٝ

 Pharmaceutical Industries صٓاعات دٚا١ٝ٥

 Food and Dairy Biotechnology بٝٛتهٓٛيٛدٝا االغذ١ٜ ٚااليبإ

 Environmental Biotechnology بٝٛتهٓٛيٛدٝا ايب١٦ٝ
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 ومىاعًدٍا الدراسُ (: ىظاو19مادَ )
حبٛخ ٚدراصات َعٗد كدَٗا ٜيف مجٝ  بزاَر دردات ايدراصات ايعًٝا اي   ٜكّٛ ايٓظاّ ايدراصٞ -1

 Credit Hoursماَع١ اصٝٛط ٚفكًا هلذٙ ايال٥ش١ عًٞ ْظاّ ايضاعات املعتُد٠ ايبٝٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜ 
System .ٞيف إ ار ايفصٌ ايدراص 

 َٛاعٝد ايكبٍٛ  -2

ٙ  تكدّ  ًبات االيتشتام يًتدبًَٛات ٚاملادضتتري    َتز٠ نتٌ    باملعٗتد إلدار٠ ايدراصتات ايعًٝتا   ايفًضتف١   ٚدنتتٛرا

بعتتد إصتتتٝفا٤ مجٝتت  املضتتتٓدات ٚصتتداد    صتتبتُرب عتتٗز ٚتعًتتٔ ْتٝذتت١ ايكبتتٍٛ يف    اغضتتطط عتتاّ ختتالٍ عتتٗز  

 ايزصّٛ.

 أصبٛع ٜتدًًُٗا 15ٜكضِ ايعاّ األنادميٞ )ايض١ٓ ايدراص١ٝ( إيٞ فصًني دراصٝني ر٥ٝضني َد٠ نٌ َُٓٗا  -3

ايٓٗا١ٝ٥  ٜٚفصٌ بني ايفصًني ٚايغف١ٝٗ  ايتشزٜز١ٜ االَتشاْات ًٜٝٗاٚٚايتطبٝك١ٝ  ايع١ًُٝ االَتشاْات

 .ايدراصٝني ايز٥ٝضٝني عط١ً ْصف ايعاّ
 تهٕٛ َٛاعٝد ايدراص١ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ:  -4

 ( ٜبدأ ايضب  ايجايح َٔ صبتُرب.Autumn Semesterايفصٌ ايدراصٞ األٍٚ )فصٌ اشبزٜف  - أ
 ( ٜبدأ ايضب  ايجاْٞ َٔ فرباٜز.Spring Semesterايفصٌ ايدراصٞ ايجاْٞ )فصٌ ايزبٝ   - ة
يف ساالت ضبدد٠  عٗد: ػبٛس الًط امل(Summer Semesterايفصٌ ايدراصٞ ايجايح )فصٌ ايصٝف  - د

 أصابٝ  8إٔ ٜٛافل عًٞ فتض ٖذا ايفصٌ بصف١ اختٝار١ٜ  ٚتبدأ ايدراص١ ب٘ ايضب  األٍٚ َٔ ٜٛيٝٛ ٚملد٠ 

 ا فٝٗا فرت٠ االَتشإ  عًٞ إٔ ٜتِ َضاعف١ صاعات ايتدرٜط األصبٛع١ٝ املدصص١ يهٌ َكزر ٜدرظ يف 

 صاعات َعتُد٠.  6ٖذا ايفصٌ ايدراصٞ. ٚال ٜضُض يًطايب بايتضذٌٝ يف ٖذا ايفصٌ ألنجز َٔ 
 واحلاالت اليت يشنح للطالب فًَا بالتشذًل االختًارٍ يف فصل الصًف ٌٍ:

  .عدّ اصتٝفا٥٘ اسبد األقص٢ يًعب٤ ايدراصٞ يف أٟ َٔ ايفصًني ايدراصٝني األصاصٝني 
  .رغبت٘ يف إعاد٠ دراص١ َكزرات صبل ي٘ دراصتٗا ٚرصب فٝٗا 
   رغبت٘ يف ذبضني املتٛصط ايعاّ يًٓكاطCGPA .بدراص١ َكزرات اختٝار١ٜ إضاف١ٝ 
  اصتهُاٍ ٚسدات ايبشح. 
 املذنٛر٠ املٛاعٝد قبٌ اْتٗا٥ٗا أٚ ايدراص١ بد٤ ٜكزر إٔ– ايعاّ  يًصاحل َزاعا٠ – ازباَع١ ٚالًط 

 .أٚبعدٖا

  الدراسُ ىظاو  مصطلشات(:  20مادَ )
: ٖٞ ٚسد٠ قٝاظ دراص١ٝ يتشدٜد ايٛسٕ ايٓضيب يهٌ َكزر ٖٚٞ تضاٟٚ Credit Hoursايضاع١ املعتُد٠  - أ

ضباضز٠ ْظز١ٜ َدتٗا صاع١ ٚاسد٠ يف األصبٛع  أٚ درظ يف صٛر٠ تطبٝكات ٚمتزٜٓات ْظز١ٜ أٚ َٓاقغات 
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ٚسٛار أٚ تدرٜبات َع١ًُٝ َدتٗا صاعتإ يف األصبٛع  أٚ فرت٠ تدرٜبات َٝدا١ْٝ َدتٗا أرب  صاعات يف 

 ايفصٌ ايدراصٞ. األصبٛع  ٍٛ
صبُٛع١ َٔ املكزرات ايدراص١ٝ اي  ٜتٛدب ع٢ً ايطايب ادتٝاسٖا :  Study Planاشبط١ ايدراص١ٝ - ة

 .بٓذاح يًشصٍٛ ع٢ً ايدرد١ ايع١ًُٝ يف ايتدصص ايذٟ ٜدرص٘
 Intended Learning: َهٕٛ تعًُٝٞ ضبدد األٖداف Educational Courseاملكزر ايدراصٞ  - د

outcomes (ILOs)  ًُٞٚاحملتٟٛ ايعsyllabus  ٜتٓاٍٚ َٛضٛع َا ملد٠ فصٌ دراصٞ ناٌَ  ٚميٝش

 املكزر باصِ ٚرقِ نٛدٟ.
: ٜغهٌ صبُٛع ايضاعات املعتُد٠ اي  ٜضُض يًطايب بايتضذٌٝ فٝٗا Course Loadايعب٤ ايدراصٞ  - س

ايدراصٞ سد أدْٞ ٚآخز صٛا٤ يف املكزرات اإلدبار١ٜ أٚ االختٝار١ٜ  ٚيًعب٤ يف ايفصٌ ايدراصٞ ايٛاسد 

 أعًٞ. ٚؽبتًف ايعب٤ ايدراصٞ يف ايفصٌ ايدراصٞ ايٛاسد َٔ  ايب إيٞ آخز.
ٜهًف بتكدِٜ ايٓصض  عٗدأسد أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدرٜط بامل: Academic Advisorاملزعد األنادميٞ  - ج

 .ًطايب فُٝا ٜتعًل باصتهُاٍ َتطًبات ايتدزز َٚتابعت٘ ست٢ ايتدززيٚاإلرعاد 
: نغف ٜبني املكزرات اي  درصٗا ايطايب بتضًضٌ ايفصٍٛ ٚايتكدٜزات Transcriptايضذٌ ايدراصٞ  - ح

يف  CGPAٚاملعدٍ ايرتانُٞ  SGPAاي  أسزسٖا هلذٙ املكزرات  نُا ٜبني ايهغف املعدٍ ايفصًٞ 

 نٌ فصٌ دراصٞ.
يًُكزرات  : َتٛصط ْكاط ايتكدٜزSemester Grade Point Average (SGPA)املعدٍ ايفصًٞ  - خ

 اي  درصٗا ايطايب ظباسًا أٚ رصٛبًا يف ايفصٌ ايدراصٞ ايٛاسد.
: َتٛصط ْكاط ايتكدٜز Cumulative Grade Point Average (CGPA)املعدٍ ايرتانُٞ  - د

 يًُكزرات اي  درصٗا ايطايب ظباسًا أٚ رصٛبًا ست٢ آخز فصٌ دراصٞ أمت دراصت٘.
إ باملكزرات املطًٛب َٔ ايطايب دراصتٗا ٚمل ٜٓذشٖا ٖٞ بٝ :Card Guidanceايبطاق١ اإلرعاد١ٜ  - ر

 بعد  ٚميهٓ٘ ايتضذٌٝ هلذٙ املكزرات.
ٖٞ ايفرت٠ ايش١َٝٓ يف نٌ فصٌ دراصٞ اي   :Course Registration Periodفرت٠ تضذٌٝ املكزرات   - س

 ٜضُض يًطايب فٝٗا باالْتٗا٤ َٔ تضذٌٝ املكزرات ست٢ ميهٓ٘ سضٛر احملاضزات.
ٖٞ ايفرت٠ ايش١َٝٓ يف نٌ فصٌ دراصٞ اي  ٜضُض  :Course Add/Drop Periodف١ املكزرات فرت٠ سذف/إضا

يًطايب خالهلا إٔ ٜضٝف َكزر دراصٞ مل ٜضبل إٔ صذً٘ خالٍ فرت٠ ايتضذٌٝ  ٚإٔ ؼبذف َكزر صبل ٚإٔ صذً٘ 

 ايطايب خالٍ املد٠ احملدد٠.
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 زابعال الباب
   اهدنتىرالو املادشتريالدبلىو و بربامر والدراسُ للكبىل امليظنُ العامُ الكىاعد

  والتشذًل للكبىل العامُ املتطلبات(:  21مادَ )

 :َاًٜٞ املعٗدب ًكٝدي ٜغرتط

نًٝات ايكطاع  –نًٝات اهلٓدص١  –َٔ نًٝات ايعًّٛ  ايبهايٛرٜٛظ درد١ ع٢ً ساصال ايطايب ٜهٕٛ إٔ -1

 ازباَعات إسد٣ هلا َٔ َعادي١ ع١ًُٝ درد١ أٚنًٝات اسباصبات ٚاملعًَٛات  –نًٝات ايشراع١  –ايطيب 

ٚػبٛس قبٍٛ اسباصًني ع٢ً ايبهايٛرٜٛظ ف٢ صباالت اخز٣    يًذاَعات األع٢ً االًط َٔ بٗا املعرتف

 َٛافك١ صبًط ايكضِ املدتص ٚصبًط املعٗد.بٓا٤ ع٢ً 
 .ايٛ ٔ خارز َٔ هلا املاعب١ ازب١ٗ ناْ  إتا ايبهايٛرٜٛظ يدرد١ َعادي١ عٗاد٠ ايطايب ٜكدّ إٔ -2
 .ب٘ ايكٝد املزاد بايربْاَر يًكبٍٛ اشباص١ املتطًبات ٜضتٛف٢ إٔ -3
 .ايعًٝا ايدراصات إدار٠ َٔ املطًٛب١ ٚايُٓاتز املضتٓدات ايطايب ٜضتٛف٢ إٔ -4
 املدتص ايكضِ صبًط َٛافك١ ع٢ً ؼبصٌ ٚإٔ( ٚددت إٕ) ايعًُٞ ايكضِ َتطًبات ايطايب ٜضتٛف٢ إٔ -5

 .املعٗد ٚصبًط
 .اإلعزاف زب١ٓ بني َٔ األنادميٞ املزعد ايتضذٌٝ اصتُار٠ يف ؼبدد إٔ -6
 صداد ايزصّٛ ايدراص١ٝ املكزر٠ قبٌ بد٤ ايدراص١ ٚيف املٛاعٝد ايت٢ ذبددٖا ادار٠ ايدراصات ايعًٝا بازباَع١. -7
ذٌٝ ٚميأل منٛتز تض ٘ؽبتار ايطايب  عا١ْٚ املزعد االنادمي٢ املكزرات ايدراص١ٝ املٓاصب١ يتدصص -8

 عزاف ٚر٥ٝط ايكضِ.ٜعتُدٙ َٔ زب١ٓ اإلاملكزرات ٚ
 يف ٚعزضٗا ايبشح خط١ بإعداد يًتٓفٝذ  ايالسّ ايشَي اإل ار ٚيف اإلعزاف زب١ٓ  عا١ْٚ ايطايب ٜكّٛ إٔ -9

 .َٛضٛع ايبشح بتضذٌٝ ايتٛص١ٝ قبٌ بايكضِ ايتدرٜط ١٦ٖٝ أعضا٤ ع٢ً صُٝٝٓار
  العلًا الدراسات لربامر الدراسًُ (: الزسىو22مادَ )

 ذبدد قُٝتٗا بكزار َٔ صبًط ازباَع١. ٜؤد٣ ايطالب املكٝدٕٚ بأسد بزاَر ايدراصات ايعًٝا رصًَٛا

ًٜػ٢ قٝد ايطايب تًكا٥ٝا يف ساي١ عدّ صدادٙ ايزصّٛ ايدراص١ٝ املكتزر٠ ختالٍ عتٗزٜٔ َتٔ بداٜت١ ايعتاّ ايدراصتٞ        

  .دٕٚ اسباد١ إىل إْذارٙ

 ع٢ً ايكٝد أٚ ايتضذٌٝ. املعٗدالتضرتد ايزصّٛ ايدراص١ٝ بعد َٛافك١ صبًط 

  الربامر وميشل األنادميٌ املزطد(: 23مادَ )

 يتكدِٜ ٚتيوٜفضٌ إ ٜهٕٛ اسد اعضا٤ زب١ٓ االعزاف ٚ ي٢٘ أنادمي َزعد باختٝار ايطايب ٜكّٛ -1

 الاٍ ايالس١َ ايدراص١ٝ املكزرات اختٝار يف ملضاعدت٘ أٜضًاٚ دراصت٘ فرت٠ خالٍ يًطايب ٚاإلرعاد ايٓصض

 املزعد ٜكّٛنُا  .دراصت٘ ْٗا١ٜ ست٢ يًطايب إيشاَٝا ٚيٝط اصتغارٜا األنادميٞ املزعد رأ٣ ٜٚعد حبج٘ 
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 ْكط١ ع٢ً أصتكز قد ايطايب ٜهٔ مل إٕ ايبشح يٓكط١ ٚتٛصًٝ٘ دراصت٘ يف ايطايب  تابع١ األنادميٞ

 . ايتضذٌٝ بد٤ عٓد ايبشح
ٚنذيو َٓضل  بزْاَر يهٌ َٓضل صبًط ايكضِبعد َٛافك١ املعٗد صبًط  ٜعني : ايربْاَر َٓضل -2

ٜكدَ٘ ايكضِ.ٜٚهٕٛ َٓضل ايربْاَر َض٦ٛال عٔ مجٝ  اعُاٍ ازبٛد٠ اشباص١ بٗذا ايربْاَر  يهٌ َكزر

 . ٜٚعاْٚ٘ ف٢ تيو زب١ٓ ازبٛد٠ بايكضِ

  املكزرات لدراسُ العامُ الكىاعد(:  24مادَ )

 .بتدرٜض٘ ٜضُض ست٢ َا ملكزر املضذًني ايطالب يعدد األد٢ْ اسبداملعٗد  صبًط ٜكزر -1

 .يػ١ ايدراص١ ٢ٖ ايًػ١ اإلظبًٝش١ٜ -2

بايٓضب١ يًدبًّٛ ٚمتٗٝد٣ ( عاّ أنادميٞ ٚاسدفصًٝني دراصٝني )تدرظ َكزرات ايدراصات ايعًٝا خالٍ  -3

 ايفًضف١. املادضتري ٚدنتٛراٙدردت٢ 
 ايفصٌ االٍٚ ٚايفصٌ ايجا٢ْ.ميهٔ تدرٜضٗا ف٢ دردت٢ املادضتري ٚدنتٛراٙ ايفًضف١ مجٝ  َكزرات  -4

ٚايضاعات املعتُد٠ املدصص١ هلا ٚاألقضاّ  بإعداد قا١ُ٥ باملكزرات ايدراص١ٝتكّٛ صبايط األقضاّ املدتص١  -5

َٔ  ٚاعتُادٖا  صبًط املعٗد ثِاي  تكّٛ بتدرٜضٗا ٜٚتِ اعتُادٖا َٔ زب١ٓ ايدراصات ايعًٝا ٚايبشٛخ 

 صبًط ازباَع١.
اي  تكّٛ بتدرٜضٗا ٜٚتِ اعتُادٖا َٔ  املكزرات ايدراص١ٝتٛصٝف بإعداد تكّٛ صبايط األقضاّ املدتص١  -6

 َٔ صبًط ازباَع١. ٚاعتُادٖا صبًط املعٗدثِ زب١ٓ ايدراصات ايعًٝا ٚايبشٛخ 
الًط ايكضِ اسبل ف٢ تعدٌٜ املكزرات ايدراص١ٝ أٚ إضاف١ َكزرات ددٜد٠ بعد َٛافك١ صبًط املعٗد  -7

 يو ف٢ سدٚد ايضاعات املكزر٠ يهٌ بزْاَر.ٚت
 ٜعتُد صبًط املعٗد َكزرات ايدراصات ايعًٝا بعد ذبدٜدٖا ٚاعتُادٖا َٔ صبايط األقضاّ املدتص١. -8
 .َعتُد٠ صاعات ثالخ ايفًضف١ اٙٚدنتٛر املادضتريايدبًّٛ ٚ يدردات ايعًٝا ايدراصات َكزرات مجٝ  -9

 عًٞ سبصٛي٘ ايالس١َ ايدراص١ٝ املكزرات حبضٛر ي٘ ٜضُض يهٞ يًطايب إدبارٟ يًُكزرات ايتضذٌٝ -11

 .ايدرد١
 فصًٞ بدا١ٜ َٔ ايجايح األصبٛع ْٗا١ٜ قبٌ َكزر أٟ  Drop or Addٜضٝفأٚ  ؼبذف إٔ يًطايب ؼبل -11

 ٚاعتُادٙ ٚاإلضاف١ اسبذف منٛتز تعب١٦ بعد ايصٝف فصٌ َٔ ايجاْٞ األصبٛع ْٗا١ٜ أٚ ٚايزبٝ   اشبزٜف

 تيو ؽبٌ أال بغزط ايدراصٞ  صذً٘ يف سذف٘ مت ايذٟ املكزر ٜظٗز إٔ دٕٚ األنادميٞ املزعد َٔ

 .ايال٥ش١ ٖذٙ يف عًٝٗا املٓصٛع ايعًٝا ايدراصات يدردات ايدراصٞ بايعب٤
 بدا١ٜ َٔ ضادظاي األصبٛع ْٗا١ٜ قبٌ ايدراصٞ املكزر َٔ Withdrawal(W) باالْضشاب يًطايب ٜضُض -12

 َٔ ٚاعتُادٙ االْضشاب منٛتز تعب١٦ بعد ايصٝفٞ ايفصٌ َٔ زاب اي األصبٛع أٚ ٚايزبٝ  اشبزٜف فصًٞ
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 َٓضشب تكدٜز يًطايب ٜٚزصد املكزر ٖذا صاعات يًطايب الذبتضب اسباي١ ٖذٙ ٚف٢ األنادميٞ  املزعد

(W) املاد٠ ٖذٙ َٔ( 9) ايفكز٠ َزاعا٠ َ  ايدراصٞ  صذً٘ يف. 
 ايعضهز١ٜ اشبد١َ ألدا٤ اصتدعا٥٘ عٓد ايتضذٌٝ بعد ايدراصٞ املكزر َٔ باالْضشاب يًطايب ٜٚضُض -13

 صذً٘ يف (Military Withdrawal – MW)ايعضهز١ٜ اشبد١َ ألدا٤ َٓضشب تكدٜز ي٘ ٜٚزصد

 .املكزرات صالس١ٝ ضُٔ ايفرت٠ ٖذٙ ذبتضب ٚال ايدراصٞ
. يًُكزر ايتدرٜض١ٝ ايضاعات َٔ األقٌ ع٢ً :75 سضز إتا إال ايٓٗا٥ٞ االَتشإ بدخٍٛ يًطايب ٜضُض ال -14

 ايطايب ؽبطز يًُكزر ايتدرٜض١ٝ ايضاعات عدد صبُٛع َٔ :25 ايطايب غٝاب ْضب١ دباٚست فإتا

 ي٘  ٜٚزصد عٗدامل عُٝد  ٛافك١ عغز ايجاْٞ األصبٛع يف ٚتيو ايفصٌ ْٗا١ٜ اَتشإ دخٍٛ َٔ حبزَاْ٘

 ٚؼبصٌ املكزر يف راصبًا ٜٚعترب (Forced Withdrawal –FW)  إدبارٜا َٓضشب ايدراصٞ صذً٘ يف

 .GPA سضاب يف ٚتدخٌ ايٓكاط َٔ صفز عًٞ
 ملكزر ايٓٗا٥ٞ االَتشإ دخٍٛ عًٝ٘ تعذر إتا Incomplete (I) َهتٌُ غري تكدٜز ع٢ً ايطايب ؼبصٌ -15

 ايعًٝا ايدراصات زب١ٓ ٚتكزٖا ايكضِ صبًط ٜكبًٗا قٗز١ٜ ألصباب َتطًبات٘ بعض إمتاّ ٜضتط  أٚمل

 االَتشإ أدا٤  ٚعًٝ٘ املكزر َتطًبات َٔ األقٌ ع٢ً :75 ٚأد٣ سضز قد ٜهٕٛ إٔ عزٜط١ عٗدامل ٚصبًط

 .(FW)إدبارٟ َٓضشب تكدٜز ع٢ً سصٌ ٚإال   ايتايٞ ايدراصٞ ايفصٌ ف٢
 ي٘ ذبضب ال( W- MW )  َٓضشب أٚ  (I) َهتٌُ غري تكدٜز ع٢ً ايطايب فٝٗا ؼبصٌ اي  املكزرات -16

 .GPA سضاب يف ٚالتدخٌ أمتٗا دراص١ٝ نضاعات
 بػز  فٝ٘ ايٓذاح ي٘ صبل ايعًٝا ايدراصات َكزرات َٔ َكزر أٟ يف ايتضذٌٝ إعاد٠ يًدارظ ؼبل ال -17

 إعاد٠ ي٘ ؼبل ٚيهٔ  CGPA ايرتانُٞ أٚ GPA ايفصًٞ َعدي٘ يزف  املكزر ٖذا يف تكدٜزٙ ذبضني

 . فكط َٓ٘ أْضشب أٚ فٝ٘ رصب ايذٟ املكزر يف ايتضذٌٝ
 ايرتانُٞ املتٛصط يتشضني يًدرد١ املطًٛب١ املكزرات َٔ أنجز اختٝار١ٜ َكزرات دراص١ ساي١ يف -18

CGPA  ايطايب فٝٗا ظبض اي  املكزرات مجٝ  َتٛصط ؼبضب . 
 يفايت٢ درصٗا  املكزرات يف عًٝٗا اسباصٌ تكدٜزات٘ مجٝ  Transcript ايدراصٞ ايطايب صذٌ يف ٜزصد -19

 .ايدراص١ٝ ايفصٍٛ مجٝ 
 ايدراصٞ بزْاصب٘ ضُٔ أٚازباَع١املعٗد أٚ ايكضِ خارز َٔ دراص١ٝ َكزرات يف ايتضذٌٝ يًطايب ػبٛس -21

% َٔ 30 ا ال ٜتذاٚس ْضب١  املدتص ايكضِ صبًط اقرتاح ع٢ً بٓا٤ًاملعٗد  صبًط َٛافك١ بعد ٚتيو

 ع٢ً ايتضذٌٝ ف٢ ايدرد١ خالٍ مخط ايضٓٛات ايضابك١  امجاىل عدد ايضاعات املعتُد٠ يًُكزرات

 .CGPA املعدٍ ايرتان٢ُ ملتٛصط ايٓكاط سضاب يف املكزرات ٖذٙ ٚتدخٌ.
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 َٔ أقٌ تكدٜز ع٢ً فٝ٘ سصٌ إتا ايدرد١ ع٢ً يًشصٍٛ املطًٛب١ ايضاعات ضُٔ املكزر يًطايب ؼبضب ال -21

D  اختٝارًٜا نإ إتا بدٌٜ َكزر دراص١ يًطايب ؼبل اٚ إدبارٟ نإ إتا املكزر دراص١ إعاد٠ عًٝ٘ ٚػبب. 
 ايتكدّ َٔ اسبزَإ أٚ  (F) عذر بدٕٚ ايػٝاب ساي١ يف أٚ فٝ٘ ايزصٛب صبل َكزر يف االَتشإ إعاد٠ عٓد -22

 ع٢ً سصٌ إتا( :69) َكبٍٛ يتكدٜز األع٢ً اسبد املكزر يف ايٓذاح عٓد ايطايب ميٓض (FW) يالَتشإ

 . اسبد ٖذا عٔ ٜشٜد دردات صبُٛع
 مجٝ  َٔ أْضشب إتا أٚ دراصٞ فصٌ أٟ يف َكزر أ٣ ٜضذٌ مل إتا ايدراص١ عٔ َٓكطعا ايطايب ٜعترب -23

 ايدراص١ عٔ االْكطاع َد٠ ذبضب اسباي١ ٖذٙ ٚف٢ َكبٍٛ  عذر بدٕٚ دراصٞ فصٌ يف املضذ١ً املكزرات

 .ايال٥ش١ ٖذٙ ألسهاّ ٚفكا ايدرد١ ع٢ً يًشصٍٛ املكزر٠ املد٠ ضُٔ
 .صالس١ٝ املكزرات ال تتعد٣ ثالخ صٓٛات اٚ صت١ فصٍٛ دراص١ٝ -24
 : CGPA ايرتانُٞ ٚاملعدٍ SGPA ايفصًٞ املعدٍ سضاب -25

( ٢ٖ املد٣ بني دردات 0.04(  سٝح إ )0.04) xسضاب ْكاط تكدٜز املكزر = صبُٛع دردات املكزر  - أ

 ايتكدٜز 
 ايتكدٜز ْكاط×   يًُكزر املعتُد٠ ايضاعات عدد=  املكزر تكدٜز ْكاط إمجايٞ - ة

 :يًُعادي١ ٚفكًا( عغز١ٜ أرقاّ ثالث١ ألقزب) دراصٞ فصٌ يهٌ SGPA يًٓكاط ايفصًٞ املتٛصط - د

 :يًُعادي١ ٚفكًا CGPA أمت٘ دراصٞ فصٌ آخز ست٢ يًٓكاط ايرتانُٞ املتٛصط سضاب ٜتِ -ز

 

 

 

 ٚف٢ االَتشإ  أٚدخٍٛ تطبٝكات٘ بأدا٤ ٜهًف إٔ دٕٚ نُضتُ  دراصٞ َكزر يف ايتضذٌٝ يًطايب ميهٔ -26

 َضتُ  تكدٜز يًطايب ٜزصد أنجز أٚ يًُكزر ايتدرٜض١ٝ ايضاعات َٔ :75 ايطايب سضٛر ساي١

(Listener - L). 
 رصاي١ حبح يف تكدَ٘ أثٓا٤ (In progress – IP) يفظٞ تعبري ايدراصٞ ايضذٌ يف يًطايب ٜزصد -27

 غري أٚ (Satisfactory-S) َزض٢ بتكدٜز ايزصاي١ َٓاقغ١ ْتٝذ١ ي٘  ٚتزصد ايدنتٛراٙ أٚ املادضتري

 .CGPA ٓكاطايرتان٢ُ يً تٛصطامل سضاب يف تدخٌ ٚال (Unsatisfactory-U) َزض٢
 ٜذنز  ًب٘ ع٢ً بٓا٤ اإلظبًٝش١ٜ أٚايًػ١ ايعزب١ٝ بايًػ١ درصٗا اي  املٛاد بتكدٜزات عٗاد٠ ايطايب ميٓض -28

 .ٚايتكدٜز ايعاّ ايز٥ٝضٞ ٚايتدصص املكزر ٚرقِ ٚرَش  اصِ  فٝٗا

=SGPA 
 ص + ..................2 املكزر تكدٜز ْكاط [ص + 1 املكزر تكدٜز ْكاط [

 ايدراصٞ ايفصٌ يف طايبنًُٗا ايأ اي  ايدراص١ٝ ًُكزراتي املعتُد٠ ايضاعات صبُٛع

=CGPA 
 طايبدتاسٖا ايأ اي  املكزرات مجٝ  تكدٜز ْكاط صبُٛع

 طايبنًُٗا ايأ ايدراص١ٝ اي  املكزرات يهٌ املعتُد٠ ايضاعات صبُٛع
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  دراستَا سبل ملكزرات املعتندَ الشاعات (: حتىيل25مادَ )

 املعتُد٠ ايضاعات َٔ عدد بتشٌٜٛ يًطايب ٜضُض ايكضِ اقرتاح ع٢ً ٚبٓا٤ املعٗد صبًط َٛافك١ بعد -1

 بني تهٕٛ إٔ ع٢ً أخز٣ اَع١أٚ م اصٝٛط ماَع١ ايعًٝا ايدراصات بزاَر أسد يف درصٗا إٔ ي٘ صبل

 بٓظاّ ٜعادي٘ َا أٚ دٝد عٔ ٜكٌ ال بتكدٜز فٝٗا ظبض قد ٜهٕٛ ٚإٔ ايدرد١ ع٢ً اسبصٍٛ َتطًبات

  :بغزط املعتُد٠ ايضاعات

 .ايدرد١ ع٢ً يًشصٍٛ ايالس١َ ايدراص١ٝ ايضاعات صبُٛع َٔ :30 عٔ احملٛي١ ايضاعات صبُٛع ٜشٜد أال - أ

 .أخز٣ ع١ًُٝ درد١ أٚ عٗاد٠ ع٢ً دراصتٗا  ٛدب ٚسصٌ ي٘ استضب  قد تهٕٛ أال - ة
 سضاب يف تدخٌ هٔٚي GPA سضاب يف أخز٣ داَع١ َٔ احملٛي١ املعتُد٠ ايضاعات تًو  التدخٌ - د

 .CGPA ٓكاطايرتان٢ُ يً تٛصطامل
 .املكزرات تًوي ادتٝاسٙ تارٜذ َٔ صٓٛات مخط َٔ أنجزعًٝٗا  َزٜهٕٛ قد  أال - س

 العلًا الدراسات بزامر يف املكزرات تكًًه وقىاعد لالمتشاىات العامُ (: الالٓش26ُمادَ )

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً تٛسع درد١  100دراصٞ َكزر نٌ دردات الُٛع ايعظ٢ُ ايٓٗا١ٜ -1

 اعنال الشيُ 

 (الذاتٌ التعله وأىظطُ الفصلًُ األىظطُ)
 العظنٌاليَايُ التشزيزٍ الظفَِ العنلِ

 100 60 10 20 10 عًَُٞكزر ْظزٟ ٚ

 100 70 10 - 20 َكزر ْظزٟ فكط

 100 - 10 70 20 َكزرعًُٞ فكط

 ايضاعات يٓظاّ  بكًا Grades تكدٜزات َٔ ٜكابًٗا َٚا ايٓكاط بٓظاّ ايعًٝا ايدراصات  ايب ٜكِٝ -2

 .املعتُد٠
 .فٝ٘ املكزر تدرٜط ٜٓتٗٞ ايذٟ ايدراصٞ ايفصٌ ْٗا١ٜ يف يًُكزر ايٓٗا٥ٞ ايتشزٜزٟ االَتشإ ٜعكد -3

 .ٕاتصاع ايال٥ش١ بٗذٙ ايٛارد٠ ايدراص١ٝ املكزرات َٔ ألٟ ايتشزٜزٟ االَتشإ َد٠ -4

 .األقٌ ع٢ً ايٓٗا٥ٞ ايتشزٜزٟ االَتشإ دردات َٔ :40 ع٢ً ؼبصٌ إٔ املكزر يف ايطايب يٓذاح ٜغرتط -5

 دردات تزصد ٚال املكزر  اَتشإ يف غا٥بًا َكبٍٛ عذر بدٕٚ ايتشزٜزٟ الَتشإ ا يف ايػا٥ب ايطايب ٜعترب -6

 (.F تكدٜز عًٞ ؼبصٌ) بغأْ٘
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 َكبٍٛ بعذر غا٥با ٜعترب املكزرات أسد اَتشإ سضٛر عٔ املعٗد صبًط ٜكبً٘ َضبكا عذرا ايطايب قدّ إتا -7

 اَتشإ ٜؤدٟ عٓدَا نا١ًَ دردات٘ ي٘ ٚتزصد  GPA سضاب يف خٌٜد ٚال( E) يفظٞ تعبري ي٘ ٜٚزصد

 .املكزر تايو

 .صاع١ َعتُد٠ 24 صاع١ َعتُد٠ ٚرصاي١ ايدنتٛراٙ ب 12 تعادٍ رصاي١ املادضتري ب -8

 اَتشإ ايفصٌ ايدراصٞ األٍٚ يًُكزرات ايدراص١ٝ ٚايفصٌ ايدراصٞ ايجاْٞ ؼبدد صبًط املعٗد َٛاعٝد  -9

 (ب أ ) بازبداٍٚ َٛضض ٖٛ ملا  بكا ايتاي١ٝ ايتكدٜزات بأسد املكزر تكِٝٝ ٜتِ: املكزر تكِٝٝ قٛاعد -10

 :ايتاي١ٝ

 :املعتُد٠ ايضاعات يٓظاّ ٚفكًا ايتكدٜزات(: أ) ددٍٚ
 اللفظًُ التكديزات Grade letter ٪ ساعُمعتندَ /ىكاط احلالُ

Very high graduate caliber 
 أدا٤َتُٝش

3.8–4.0 95 - 100 A+ ممتاس 

Excellent 3.6ٞ95 >إيٞ 90 3.8>إي A 

High graduate caliber 

 أدا٤عاٍ
 دٝدددًا +B 90>إيٞ 85 3.6>إي3.4ٞ

Very Good 3.2ٞ85>إيٞ  80 3.4>إي B 

Satisfactory level 
 َضت٣ُٛز 

 دٝد +C 80>إيٞ 75 3.2>إي3.0ٞ

Good 2.8ٞ75>إيٞ 70 3.0>إي C 

Not at the level expected in 
graduate work 

 دْٚاملضت٣ٛاملتٛق 

 +D 70>إيٞ 65 2.8>إي2.6ٞ
 َكبٍٛ

Pass 2.4ٞ65>إيٞ 60 2.6>إي D 

Fail 
 F 60 > 0,0 راصب

 راصب

Failure 
 :ايكٝد فرت٠ تتٓاٚهلا اي  اسباالت(: ب)ددٍٚ

 اسباي١
 صاع١ /ْكاط

 Grade ٪ َعتُد٠
letter 

 يهٌ ايًفظ١ٝ ايتعبريات

 ساي١
 اشباص١ اسباالت

 E Excused Absence - - (َكبٍٛ بعذر غٝاب)  

 I Incomplete - 0,0 املكزر ملتطًبات َهٌُ غري

 L Listener - - َضتُ 

 W Withdrawal - - املكزر َٔ َٓضشب

 FW Forced Withdrawal - 0.0 املكزر َٔ إدبارٟ َٓضشب

  MW Military Withdrawal   ايعضهز١ٜ يًدد١َ َٓضشب

 بعد تهتٌُ ٚمل ايزصاي١ يضاعات َضذٌ

 IP In Progress - - (ايبشح يف َضتُز)

 SP Satisfied Progress - - ايبشح يف ٜٚضتُز َزض٢ تكدّ

 UP Unsatisfied Progress - - َزض٢ غري تكدّ

 S Satisfactory - - ايع١ًُٝ ايزصاي١ َٓاقغ١ يف ايٓذاح عٓد ميٓض

 U Unsatisfactory - - ايع١ًُٝ ايزصاي١ َٓاقغ١ يف زصٛباي عٓد
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   الدراسًُ للنكزرات الهىدٍ اليظاو(: 27) مادَ

 بٛض  ايال٥ش١ بٗذٙ ايٛارد٠ ايتدصص١ٝ ٚاالختٝار١ٜ اإلدبار١ٜ ايدراص١ٝ يًُكزرات ايهٛدٟ ايٓظاّ ٜتب  -1

 .املكزر عًٞ ايداٍ ايزقِ ٘كبٜٚع بايتدرٜط ايكا٥ِ ايعًُٞ يًكضِ ايهٛدٟ َشايز
يًُكزرات االدبار١ٜ يدرد١ ايدبًّٛ ع٢ً إ تبد٤ املكزرات االختٝار١ٜ   1004اىل نٛد  1004ؽبصص نٛد  -2

 .1104َٔ نٛد 
 1005 املادضتري ١يدرد١ دراصٝاي املكزرات تبدأ -3
  1006  ضًضٌ ايفًضف١ اٙدنتٛر ١يدردايدراص١ٝ  املكزرات تبدأ -4

 ايكضِ ٜطزسٗا اي  املكزرات بكا١ُ٥ يًُكزر املضًضٌ ايزقِ عٔ ٚايعغزات اآلساد أرقاّ تعرب إٔ عًٞ

 .ايعًٝا يًدراصات يًتدرٜط

 ؽبصص هلا ايزَٛس ايهٛد١ٜ ايتاي١ٝ. ١ّٝ عًُاقضأ )ثالث١( 3املعٗد َٔ  ٜتهٕٛ -5

 Code Scientific Department الهىد الكشـــــــه العلنِ

  M. B. Molecular Biology ب ٟ ز ُـــا اجلزئًــالبًىلىدً

  B. B. Applied Biostatistics and Bioinformatics أ ح ّ التطبًكًُ  االسصاْ احلًىّ واملعلىماتًُ احلًىيُ

 A. B. Applied Biotechnology ب ٟ ت البًىتهيىلىدًا التطبًكًُ

 احللكات الدراسًُ   :(28مادَ )

َٛضتتٛع ضتتذٌٝ تُتتٌ سًكتت١ دراصتت١ٝ )صتتُٝٝٓار( قبتتٌ   ٜكتتّٛ ايطايتتب صتتٛا٤ يف املادضتتتري أٚ ايتتدنتٛراٙ بع   .1

 .يتغهٌٝ زب١ٓ املٓاقغ١بايزصاي١  ٚنذيو قبٌ ايتكدّايبشح 

ٜعز  فٝٗتتا َتتد٣ تكدَتت٘ فتت٢ دراصتت٢.فصتتٌ ٜكتتّٛ ايطايتتب بعُتتٌ سًكتتات ْكاعتت١ٝ دٚرٜتت١ َتت  ْٗاٜتت١ نتتٌ   .2

املبًػتتت١ ختتتالٍ ايفصتتتٌ ايدراصتتتٞ بٓتتتا٤ عًتتت٢ اسبًكتتت١     تكٝتتتِٝ صتتتاعات ايبشتتتح )ايزصتتتاي١(  ايدراصتتت١ ٜٚتتتتِ  

 ايٓكاع١ٝ.
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 اخلامص الباب

 الدردات العلنًُ
 

 الدبلىماتأواًل: 
 (: دلاالت الدراسُ 29مادَ )

دبًتّٛ ايدراصتات   حبتٛخ ٚدراصتات ايبٝٛيٛدٝتا ازبش٦ٜٝت١      َعٗتد بٓتا٤ً عًت٢ اقترتاح صبًتط      اصتٝٛط متٓض داَع١ 

ٚمتتٓض ايغتٗاد٠ َٛضتشا فٝٗتا     (  18)  باملتاد٠ املٛضتش١   املعٗتد يف أستد ايتدصصتات املتاست١ ب   االنادميٞ ايعًٝا 

  .اصِ ايدبًّٛ

 ًتتب اصتتتشداخ دبًَٛتتات ددٜتتد٠ بٓتتا٤ عًتت٢ اقرتاستتات صبتتايط األقضتتاّ َٚٛافكتت١ زبٓتت١  ػبتتٛس الًتتط املعٗتتد 

ٚػبٛس تٓظِٝ دبًَٛتات ددٜتد٠ َغترتن١ َت  ٦ٖٝت١ ختارز ازباَعت١         املعٗدايدراصات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚصبًط 

يًشصٍٛ ع٢ً دبًّٛ يف صباٍ َتدصص ٜٚكّٛ االًط املدتص بٛضت  ايكٛاعتد املٓظُت١ هلتذا ايتدبًّٛ ٜٚتتِ       

 . ازباَع١يًُٛافك١ ثِ ايعز  ع٢ً صبًط  املعٗدايعز  ع٢ً زب١ٓ ايدراصات ايعًٝا ثِ صبًط 

 ( : الكُاعد املهظمة:03مادة )

عزٚط ايدبًّٛ درد١ انادمي١ٝ ٚتؤٌٖ اشبزٜر يًكٝد يدرد١ املادضتري ٚفكا يًغزٚط املٓصٛع عًٝٗا ف٢  .1

 ايكٝد بدرد١ املادضتري

ايدراص١ يٌٓٝ أٟ َٔ دبًَٛات ايدراصات ايعًٝا عاّ أنادميٞ ٜتفزغ خالهلا ايطايب يدراصت٘ ايٓظز١ٜ َد٠  .2

 ٚايع١ًُٝ ٚايتدرٜب١ٝ 

 صاع١ َعتُد٠ تهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل: 24ايدبًّٛ  عدد ايضاعات ايدراص١ٝ ف٢  .3

 صاعات َعتُد٠.  3َكزرات دراص١ٝ يهٌ َٓٗا  6صاع١ َعتُد٠ تغتٌُ ع٢ً  18َكزرات ادبار١ٜ بٛاق   - أ

صاعات َعتُد٠ ٜتِ اختٝارٖا َٔ بني املكزرات االختٝار١ٜ ٚتغتٌُ ع٢ً َكزرٜٔ  6َكزرات اختٝار١ٜ بٛاق   - ب

 َعتُد٠.صاعات  3دراصٝني يهٌ َٓٗا 

 .صاع١ َعتُد٠ 18اسبد االقص٢ يعدد ايضاعات املعتُد٠ ايت٢ ٜدرصٗا ايطايب ف٢ ايفصٌ ايدراصٞ ايٛاسد  .4

 كّد لدرجة الدبلُم:ال( : شزَط 03مادة )

 ازباَعات إسد٣ َٔ ايبهايٛرٜٛظ درد١ ع٢ً ساصال ايطايب ٜهٕٛ إٔ( 21) ٠باالضاف١ اىل َاٚرد بٓص املاد .1

  اٚ َا ٜعادهلا ٚتيو ف٢ ايتدصصات ايت٢ ؼبددٖا صبًط ايكضِ يًذاَعات األع٢ً االًط َٔ بٗا املعرتف

خزػبٞ ايتعًِٝ ػبٛس قبٍٛ  املدتص ع٢ً إ ٜتٓاصب ايتدصص َ  ايدبًّٛ ايذٟ ٜكٝد فٝ٘ ايطايب ٚال

 املفتٛح.



 

(19) 

 

املب١ٓٝ يف ايتدصصات االنادميٞ دبًّٛ ايدراصات ايعًٝا املعٗد متٓض داَع١ اصٝٛط بٓا٤ ع٢ً  ًب صبًط  .2

 ( َٔ ٖذٙ ايال٥ش١ ٚؼبدد يف ايغٗاد٠ اصِ ايدبًّٛ ٚنذيو فزع ايتدصص.18يف املاد٠ )

 . ايداخ١ًٝ يًدراصات ايعًٝا باملعٗدٜتاب  ايطايب ايدراص١ ٚفكًا ألسهاّ ايال٥ش١  .3

ٝف ف٢ ضت٤ٛ ايتٛصت  االنادميٞ املكزرات ايدراص١ٝ يًدبًّٛ  َٔ ايال٥ش١ بايباب ايتاص  املًشك١تٛضض ازبداٍٚ  .4

 ٚايذٟ سدد  عزف١ صبايط األقضاّ املدتص١. املعٗدايذٟ أقزٙ صبًط 

 الدبلُمبّانات شًادة درجة :  (03مادة )

 ( َٔ ٖذٙ ايال٥ش26.١ٜبني ف٢ عٗاد٠ ايدبًّٛ تكدٜز ايٓذاح ايذٟ سصٌ عًٝ٘ ايطايب ٚفكا ألسهاّ املاد٠ )

 إضافة ختصصات جدِدة(:00مادة )

ملتطًبتات   ًاكت ازباَعت١ إ تٓغت٧ ربصصتات ددٜتد٠ يف دبًتّٛ ايدراصتات ايعًٝتا ٚف        بعتد َٛافكت١ صبًتط   يًُعٗد ػبٛس  

 .االنادميٞ دبُٝد اٚ ايػا٤ ا٣ َٔ ربصصات ايدبًّٛيًُعٗد صٛم ايعٌُ. نُا ػبٛس 

  االمتحاى (: 03مادة )

درظ املكزرات ع٢ً َدار ايعاّ ايدراصٞ ٜٚتكدّ ايطايتب يالَتشتإ يف ْٗاٜت١ نتٌ فصتٌ دراصتٞ يف املكتزرات        ت .1

 اي  درصٗا  

 (26ِ تكدٜز دردات املٛاد  بكا يًذدٍٚ ايٛارد باملاد٠ رقِ )تٜ .2

  إلػاء الكّد (:03مادة )

إتا مل ؼبصٌ عًت٢ ايتدبًّٛ يف    ١سايًٜػ٢ قٝد  ايب ايدبًّٛ يف ( 60  59املادتني )باالضاف١ اىل َا ٜٓاصب٘ َٔ 

 .َد٠ ثالخ صٓٛات َٔ تارٜذ قٝدٙ عا١ًَ األعذار املكبٛي١
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 (.M. Scًا ــــ دردُ املادشتري ) ىًثا
   جماالت الدراسة :(06مادة )

دردت١ املادضتتري   حبتٛخ ٚدراصتات ايبٝٛيٛدٝتا ازبش٦ٜٝت١      َعٗتد بٓتا٤ً عًت٢ إقترتاح صبًتط      اصٝٛطمتٓض داَع١ 

ض يف ايغتتٗاد٠ أصتتِ ايكضتتِ ايعًُتتٞ    ٜٚٛضتت ايبتتاب ايجايتتح َتتٔ ختتالٍ ايدراصتت١ باألقضتتاّ ايعًُٝتت١ املٛضتتش١ يف      

 ايزصاي١.ٚايتدصص( ٚعٓٛإ )

  كّدال متطلبات::(07مادة )

 : َاًٜٞ( 21) باملاد٠ ملادا٤ باإلضاف١ املادضتري يدرد١ ايطايب قٝد يف ٜغرتط

 ازباَعتتات إستتد٣ َتتٔ( 18ت املٛضتتض باملتتاد٠ رقتتِ ) االاستتد االتت  يف ايبهتتايٛرٜٛظ دردتت١ عًتت٢ ساصتتاًل ٜهتتٕٛ إٔ  -1

 عاّ بتكدٜز ب٘  َعرتف آخز عًُٞ َعٗد َٔ َعادي١ درد١ أٚع٢ً ازباَعات  تٓظِٝ يكإْٛ اشباضع١ املصز١ٜ

 .األقٌ ع٢ً دٝد
ػبٛس قبٍٛ ايطتالب اسباصتًني عًت٢ دبًتّٛ ايدراصتات ايعًٝتا َتٔ َعٗتد حبتٛخ ٚدراصتات ايبٝٛيٛدٝتا ازبش٦ٜٝت١              -2

اٚ دبًتتّٛ فتتت٢ صبتتاٍ ايتدصتتص َتتتٔ استتد٣ ازباَعتتات املصتتتز١ٜ اشباضتتع١ يكتتإْٛ تٓظتتتِٝ        ماَعتت١ أصتتٝٛط   

اصتٗا فت٢ ايتدبًّٛ     ع٢ً إ ٜعف٢ َٔ بعض املكزرات ايت٢ صبل ي٘ دربتكدٜز عاّ )دٝد( ع٢ً االقٌ.ازباَعات 

 ٚؼبدد تيو صبًط ايكضِ املدتص ٜٚٛافل عًٝ٘ صبًط املعٗد.
ٍ  تات يف املادضتري يدرد١ يًكٝد َكبٍٛ تكدٜزعًٞ ايبهايٛرٜٛظ ب اسباصٌ ايطايب تكدّ إتا  -3 ٘  صبتا  ربصصت

اسبصٍٛ ع٢ً دبًّٛ ايدراصات ايعًٝا َٔ َعٗد حبٛخ ٚدراصات ايبٝٛيٛدٝا ازبش٦ٜٝت١ بتكتدٜز عتاّ دٝتد      فعًٝ٘

 ع٢ً االقٌ 
بتكتدٜز  دبًّٛ ايدراصات ايعًٝا َٔ َعٗد حبٛخ ٚدراصات ايبٝٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜ إتا تكدّ ايطايب اسباصٌ عًٞ  -4

 َتتٔ األقتتٌ عًتتٞ َعتُتتد٠ صتتاع١ 12 ادتٝتتاسفعًٝتت٘ يدردتت١ املادضتتتري يف تات صبتتاٍ ربصصتت٘     كٝتتدَكبتتٍٛ يً

ٌ  ال بتكتدٜز  فٝٗا ٜٓذض إٔ عًٞ تأ١ًٖٝٝ نُزس١ً ايكضِ ؼبددٖا اي  ايته١ًُٝٝ املكزرات ٔ  ٜكت  ستت٢  دٝتد  عت

٘  ٚالذبتضب .ايدرد١ َتطًبات الصتهُاٍ ايكٝد يف االصتُزار ميهٓ٘ ٔ  املكتزرات  ٖتذٙ  يت  ايربْتاَر  صتاعات  ضتُ

 .املادضتري ملكزراتCGPA سضاب يف تدخٌ ٚال ايدرد١ ملٓض ايالس١َ
 .األصبٛع يف األقٌ عًٞ َٜٛني دراصت٘ أثٓا٤ ايطايب ٜتفزغ إٔ -5
 ايالس١َ ٚاالصتُارات( ايبٓد ْٗا١ٜ يف املذنٛر٠) املطًٛب١ املضتٓدات ٚاصتٝفا٤ كٝديً بطًب٘ ايطايب ٜتكدّ إٔ  -6

ٍ  اي عٗد بامل ايعًٝا ايدراصات ادار٠ إىل ِ  إىل ٚاملضتتٓدات  ايطًتب  ذبتٛ ٞ  ايكضت ٟ  إلبتدا٤  املدتتص  ايعًُت  – ايتزأ

 تتتارٜذ ٜٚعتتترب. يًطايتتب األنتتادميٞ املزعتتد بعُتتٌ ايًذٓتت١ أعضتتا٤ أستتد ٜكتتّٛ إٔ عًتت٢ اإلعتتزاف زبٓتت١ ٚتعتتٝني

 . ايطايب قٝد تارٜذ ٖٛ عٗدامل صبًط َٛافك١
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   بالكّد السماح فرتة (:08مادة )

 آخز َؤٌٖ دراصٞ عٔ عغز ايطايب ع٢ًسصٍٛ  َٓذ ايفرت٠ تتذاٚس املادضتري أال يدرد١ ايطايب كٝدي ٜغرتط

 .صٓٛات

 :املطلىبُ املشتيدات
 .املٝالد عٗاد٠  - أ

 .ايبهايٛرٜٛظ عٗاد٠  - ة
 .ايبهايٛرٜٛظ ملزس١ً ايدراصٞ ايضذٌ  - د
   ايدراص١ ع٢ً املضًش١ ايكٛات ٚايتدرٜبب ايتٓظِٝ ١٦ٖٝ َٛافك١ أٚ ايعضهز١ٜ اشبد١َ أدا٤ عٗاد٠  - س

 .أٚ االعفا٤ َٓٗاايعضهز١ٜ  اشبد١َ بتأدٌٝ ٜفٝد َا أٚ
 ( اسباي١ ٖذٙ عًِٝٗ تٓطبل ملٔ) ايدراصٞ ٚايضذٌاالنادميٞ  ايعًٝا ايدراصات دبًّٛ عٗاد٠  - ج
 ايذٜٔ  أَا ٚاشباع ايعاّ األعُاٍ قطاعٞ أٚ باسبه١َٛ ايعاًَني يًُتكدَني ايعٌُ د١ٗ َٛافك١ - ح

 .ايدراص١ يف باالْتظاّ  ايتشاَِٗ ٜفٝد بإقزار ٜتكدَٕٛ ٜعًُٕٛ ال

ٍ  إلدتزا٤ات  ٚفكتا  املصتزٜني  غري ايطالب قٝد ٜزاعٞ  -7 ٔ  ايطتالب  قبتٛ  األعًت٢   االًتط  ؼبتددٖا  ايت   ايٛافتدٜ

 .يًذاَعات
 يًُتكتتدَني أٚ ٚضتت  عتتزٚط اختتز٣ قبتتٍٛ اَتشتتإ عكتتداملعٗتتد  صبًتتط َٛافكتت١ بعتتد ايكضتتِ الًتتط ػبتتٛس -8

 .إَهاْٝات٘ سضب املكبٛيني عدد يتشدٜد

 .املادضتري يدرد١ ايتضذٌٝ خبصٛع ازباَع١ صبًط قزارات تطبٝل َزاعا٠ -9
   مدة الدراسة: (09مادة )

ِ  زب١ٓ تغهٌٝ قبٌ) صٓتني عٔ املادضتري درد١ يٌٓٝ ايدراص١ َد٠ تكٌ إٔ ػبٛس ال -1   ( ايزصتاي١  عًت٢  اسبهت

 .صٓٛات أرب  أقص٢ ٚحبد

 قٝتتتدٙ تتتتارٜذ بعتتتد اْتٗتتتا٤ ايعتتتاّ ايزابتتت  َتتتٔ املادضتتتتري دردتتت١ عًتتت٢ ايطايتتتب ؼبصتتتٌإتا مل  ايكٝتتتدًٜػتتٞ    -2

بٓا٤ ع٢ً  ًب ٚتكزٜتز  ؼبددٖا ملدد اخز٣  كٝداالبكا٤ ع٢ً اي عٗدإال اتا رأ٣ صبًط امل ايعًٝا بايدراصات

)َتت  َزاعتتا٠ قتتزارات صبًتتط ازباَعتت١   زبٓتت١ االعتتزاف َٚٛافكتت١ صبًتتط ايكضتتِ ٚزبٓتت١ ايدراصتتات ايعًٝتتا  

 .املٓظ١ُ هلذا ايغإٔ(
   املكزرات الدراسّة :(33مادة )

ؼبدد صبًط ايكضِ املدتص قبٌ بتد٤ ايضت١ٓ ايدراصت١ٝ املكتزرات ايدراصت١ٝ ايت  صتٝتِ تدرٜضتٗا يًطايتب ختالٍ           

 بكتتًا يًذتتداٍٚ املزفكتت١ ٚتعتُتتد ٖتتذٙ   5001ايعتتاّ ايدراصتتٞ ٚتيتتو َتتٔ بتتني قا٥ُتت١ املكتتزرات ايدراصتت١ٝ َتتٔ ايهتتٛد   

 .املعٗديًدراصات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚصبًط  عٗداملكزرات َٔ ٚنٌٝ امل
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   متطلبات الدراسة(: 33مادة )

 إمجايٞ عدد ايضاعات يٌٓٝ درد١ املادضتري ص  ٚثالثني صاع١ َعتُد٠ .  -1

ٜكتتّٛ االًتتط املدتتتص بتشدٜتتد املكتتزرات ايدراصتت١ٝ يًطايتتب ٚايتت  تال٥تتِ عتتعب١ ايتدصتتص َتتٔ بتتني املكتتزرات     -2

 ايتتب املادضتتتري إٔ   ح ال تكتتٌ عتتدد ايضتتاعات اإلمجايٝتت١ ايتت  ٜٓبػتتٞ عًتت٢    ٝتتاملعتُتتد٠ َتتٔ صبًتتط املعٗتتد حب  

 صاع١ َعتُد٠ ٜٚعتُد ٚنٌٝ املعٗد يًدراصات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٖذٙ املكزرات ايدراص١ٝ. 24ٜدرصٗا عٔ 
ٜكّٛ ايطايب بإدزا٤ حبح يف َٛضٛع ؼبددٙ ي٘ املغزف ايز٥ٝضٞ ٜٚعتُد َٔ صبًط ايكضتِ املدتتص ٚزبٓت١     -3

ٜٚزَش هلا )حبح صاع١ َعتُد٠ . 12ٚتكدر هلا ايدراصات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚصبًط املعٗد ٜٚكدّ ايطايب رصاي١ 

 (.ايزصاي١) املادضتري حبح إلعداد (5000+رَشايكضِ

 450يف ايًػ١ االظبًٝش١ٜ  عدٍ  TOEFL  عًٞ ايطايب قبٌ ايبد٤ يف إعداد ايزصاي١ إٔ ػبتاس اَتشإ عٗاد٠ -4

  بازباَعتات املصتز١ٜ  عترتف بٗتا   درد١ عًٞ األقٌ أٚ َا ٜعادٍ ٖذا االَتشإ َٔ اَتشاْات ايًػ١ االظبًٝشٜت١ امل 

ٚػبٛس إعفا٤ ايطايتب َتٔ ٖتذا االَتشتإ إتا قتدّ َتا ٜفٝتد ظباست٘ بٗتذا املعتدٍ ختالٍ األربت  صتٓٛات ايضتابك١               

 . يتارٜذ قٝدٙ يًدرد١
ايكٛاعتد ايعًُٝت١ إلعتداد ٚنتابت١ ايبشتح      "ع٢ً ايطايب قبٌ ايبد٤ فت٢ إعتداد ايزصتاي١ إ ػبتتاس اَتشتإ دٚر٠       -5

 Scientific rules for the preparation and writing of scientific research" " ايع٢ًُ
 .ٚال تدخٌ ف٢ سضاب عدد ايضاعات ايدراص١ٝ يًطايب -6
ٚػبٛس الًط املعٗد بٓتا٤ً عًت٢ تٛصت١ٝ زبٓت١ اإلعتزاف إٔ ٜتزخص يًطايتب يف ايكٝتاّ بتبعض حبٛثت٘ يف َعٗتد             -7

 .املتطًبات اشباص١ بايبشحعًُٞ آخز أٚ يف د١ٗ أخز٣ َعرتفا بٗا يتشكٝل بعض 
ٌ  عًت٢  ض١ُٝٓ َٛافك١ ٖٞ ايطايب تضذٌٝ ع٢ً عٗدامل صبًط َٛافك١ تعترب -8  يف يًطايتب  املكٝتد٠  املكتزرات  نت

 .ايتضذٌٝ اصتُار٠
ٙ  املادضتري يدرد  ايتدصصات ملدتًف ايدراص١ٝ املكزرات( 1) رقِ باملًشل ايكٛا٥ِ تبني  -9  ايفًضتف١  ٚدنتتٛرا

 .باملعٗد ايع١ًُٝ يألقضاّ ٚفكا
 االَتشاْات. ٚضٛابط ٚتكُٝٗا املكزرات دراص١ قٛاعد بغإٔ ايال٥ش١ بٗذٙ ايٛارد٠( 26) (25) (24) املٛاد تطبل  -10
 ملكتتزرات ايعتتاّ املتٛصتتط يف األقتتٌ عًتت٢( C) دٝتتد تكتتدٜز َتٛصتتط عًتت٢ سصتتٛي٘ عتتدّ سايتت١ يف ايطايتتب ٜٓتتذر  -11

 ستتت٢ إضتتاف١ٝ أختتز٣ دراصتت١ٝ َكتتزرات بدراصتت١ ٜكتتّٛ اسبايتت١ ٖتتذٙ ٚيف بدراصتتتٗا  نًتتف ايتت  ايعًٝتتا ايدراصتتات

 ٚزبٓتت١ ايكضتتِ صبًتتط َٚٛافكتت١ اإلعتتزاف زبٓتت١  ًتتب عًتت٢ بٓتتا٤ً تيتتو ٜٚهتتٕٛ املطًتتٛب ايتكتتدٜز عًتت٢ ؼبصتتٌ

 .تكدٜزٙ يتشضني املعٗد ٚصبًط ٚايبشٛخ ايعًٝا ايدراصات
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  الدرجة مهح متطلبات :(33مادة )

 : َاًٜٞ املادضتري درد١ يٌٓٝ ٜغرتط

 عًتت٢ تضتتذٌٝ َٛضتتٛع َٛافكتت١ صبًتتط املعٗتتد تتتارٜذ َتتٔ صتتٓتني عتتٔ التكتتٌ ملتتد٠ ٚايبشتتح ايدراصتت١ ٜتتتاب  إٔ  -1

 .ايبشح

بٓتا٤ عًت٢ َٛافكت١ صبًتط ايكضتِ       املعٗتد ف٢ املٛضتٛع ايتذٟ اقتزٙ صبًتط      حبٛخ أدزٟ قد ايطايب ٜهٕٛ إٔ  -2

 املدتص ع٢ً االقرتاح املكدّ َٔ زب١ٓ االعزاف.
 .األقٌ ع٢ً( C) دٝد عاّ بتكدٜز بدراصتٗا املهًف ايدراص١ٝ املكزرات ايطايب ػبتاس إٔ  -3
 تغتتهٌٝ قبٝتتٌ بايكضتتِ ايتتتدرٜط ٦ٖٝتت١ ألعضتتا٤ ختتاع صتتُٝٝٓار يف حبٛثتت٘ يٓتتتا٥ر عتتز  ايطايتتب ٜكتتدّ إٔ  -4

 .  ٚاملٓاقغ١ اسبهِ زب١ٓ
 املعٗد.املعتُد٠ َٔ صبًط  ايع١ًُٝ أٚ املؤمتزات ايدٚي١ٝف٢ ا٣ َٔ االالت  أٚ قبٍٛ يًٓغز ْغز حبح -5
 رصتتاي١"ٜكتتدّ ايطايتتب بعتتد ظباستت٘ فتت٢ املكتتزرات ايدراصتت١ٝ ٚاصتتتٝفاؤ٠ َتطًبتتات ايدراصتت١ ْتتتا٥ر حبٛثتت٘ يف        -6

Thesis "فٝٗا َٓاقغت٘ بعد اسبهِ زب١ٓ تكبًٗا. 

 اسبهتِ   زب١ٓ َٔ ايزصاي١ قبٍٛ بعد اسبهِ زب١ٓ َٔ َعتُد٠ ايزصاي١ املطًٛب١ َٔ ايٓضذ ايطايب ٜكدّ إٔ  -7

 .ايالس١َ ايتعدٜالت ٚعٌُ
 َتتٔ َعتُتتد٠ايٓضتتذ ايٛرقٝتت١ املطًٛبتت١ َتتٔ ايزصتتاي١   املعٗتتدبعتتد ادتٝتتاس ايطايتتب َٓاقغتت١ ايزصتتاي١ ٜكتتدّ إىل    -8

ِ  زبٓتت١  باإلضتتتاف١ إىل ايٓضتتذ االيهرتْٚٝتت١ َتتتٔ ايزصتتاي١ يتضتتتًُٝٗا إىل       ايالسَتت١  ايتعتتدٜالت  ٚعُتتتٌ   اسبهتت

 .ازبٗات املدتص١ ٚفكا يًكٛاعد ايت٢ تكزٖا ازباَع١

  درجة املاجستري شًادة بّانات :(30مادة )

 تارٜذ َٓض ايدرد١ ايع١ًُٝ ٖٛ تارٜذ َٛافك١ صبًط ازباَع١ عًٝٗا.  -1

 ايز٥ٝضتتٞ ايتدصتتص عتتاَال يًدتتزٜر ايتدتتزز منتتٛتز بإعتتداد املعٗتتدب ايعًٝتتا ايدراصتتات إدار٠ تكتتّٛ: ايتدتتزز منتتٛتز 

ايداخًٝتت١  ١ٚفكتتا يًتدصتتص بايكضتتِ ايعًُتت٢ ايتتذٟ مت ايتضتتذٌٝ فٝتت٘ ٚسضتتب َتتا ٚرد بايال٥شتت      (ٚدتتد إٕ)ٚايفزعتتٞ 

   ٚعٓٛإ ايزصاي١.ُعٗديً
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 Ph.D)الفلسفة فى العلُم ) ٍدرجة دكتُرا ثالجًا:

 الدراسة جماالت :(33مادة )

ايفًضف١  ٙدرد١ دنتٛراحبٛخ ٚدراصات ايبٝٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜ  َعٗدبٓا٤ً ع٢ً اقرتاح صبًط  اصٝٛط متٓض داَع١

ٜٚٛضض ف٢ ايغٗاد٠ اصِ  (18باملاد٠ رقِ )ف٢ ايعًّٛ َٔ خالٍ ايدراص١ باالقضاّ ايع١ًُٝ املٛضش١ ف٢ ازبدٍٚ 

 ايكضِ ايع٢ًُ )ٚايتدصص( ٚعٓٛإ ايزصاي١.

 لكّدا متطلبات :(33مادة )

( ايٛارد٠ بايال٥ش١ 45( َٔ املاد٠ )1ّ مت تعدٌٜ ايبٓد )27/7/2020ايصادر بتارٜذ ( 2285بٓا٤ً ع٢ً ايكزار ايٛسارٟ رقِ )

ايداخ١ًٝ ملعٗد حبٛخ ٚدراصات ايبٝٛيٛدٝتا ازبش٦ٜٝت١ داَعت١ أصتٝٛط )َزسًت١ ايدراصتات ايعًٝتا( بٓظتاّ ايضتاعات          

 -ىل:ّ يٝصبض ع٢ً ايٓشٛ ايتا31/7/2019( بتارٜذ 3083املعتُد٠ ايصادر٠ بايكزار ايٛسارٟ رقِ )

 -:َاًٜٞ (21) باملاد٠ دا٤ ملا باإلضاف١ ايفًضف١اٙ دنتٛر درد١ ع٢ًايطايب  قٝدٜغرتط عٓد 

 ازباَعتات  إسد٣ َٔ (18املاد٠ )املذنٛر٠ ف٢ ايتدصص  تصباالاسد يف املادضتري درد١ ع٢ً ساصال ٜهٕٛ إٔ  -1

ٔ  هلتا  َعاديت١  دردت١  ع٢ً أٚ املصز١ٜ  ٞ  َعٗتد  َت ٘  َعترتف  عًُت ٔ  بت ٌ  أال بغتزط  ازباَعت١   َت ٙ  ٜكت ّ  تكتدٜز  يف ايعتا

 (.C) دٝد عٔ املادضتري يدرد١ ايدراص١ٝ املكزرات
 .األصبٛع يف األقٌ عًٞ َٜٛني ملد٠ دراصت٘ أثٓا٤ ايطايب ٜتفزغ إٔ -2
 ( ٖذاايبٓتتتتتتد ْٗاٜتتتتتت١ يف املتتتتتتذنٛر٠) املطًٛبتتتتتت١ املضتتتتتتتٓدات ٚاصتتتتتتتٝفا٤ يًتضتتتتتتذٌٝ بطًبتتتتتت٘ ايطايتتتتتتب ٜتكتتتتتتدّ  -3

ِ  إىل ايطايتب  ًَتف  ٍٛؼبت  ٟذايت باملعٗتد   ايعًٝتا  ايدراصات ادار٠ إىل ايالس١َ ٚاالصتُارات ٞ  ايكضت  املدتتص  ايعًُت

 ٜٚعترب. يًطايب األنادميٞ املزعد بعٌُ ايًذ١ٓ أعضا٤ أسد ٜكّٛ إٔ ع٢ً اإلعزاف زب١ٓ ٚتعٝني ايزأٟ إلبدا٤

 ايعًٝتتا يًدراصتتات ازباَعتت١ ر٥تتٝط ْا٥تتب اعتُتتاد بعتتد ٚتيتتو ايتضتتذٌٝ  تتتارٜذ ٖتتٛ عٗتتدامل صبًتتط َٛافكتت١ تتتارٜذ

 .هلا ٚايبشٛخ
 : املطلىبُ املشتيدات

 . عٗاد٠املٝالد  - أ

 .عٗاد٠املادضتري  - ة

 .املادضتري ملكزرات ايدراصٞ ايضذٌ  - د

 أٚ ايدراص١  ع٢ً املضًش١ بايكٛات ٚايتدرٜب ايتٓظِٝ ١٦ٖٝ أَٚٛافك١ ايعضهز١ٜ اشبد١َ أدا٤  - س

 .اٚ االعفا٤ َٓٗا ايعضهز١ٜ اشبد١َ بتأدٌٝ َاٜفٝد

 أَا ٚاشباع  ايعاّ األعُاٍ قطاعٞ أٚ باسبه١َٛ ايعاًَني يًُتكدَني ايعٌُ د١ٗ َٛافك١  - ج

 .ايدراص١ يف باالْتظاّ ايتشاَِٗ ٜفٝد بإقزار ٜتكدَٕٛ ٜعًُٕٛ ال ايذٜٔ

 باملعٗد أٚازباَع١. ايعًٝا ايدراصات إدار٠ تطًبٗا قد أخز٣ أٚرام َٔ ٜضتذد َا  - ح

 األع٢ً االًط ؼبددٖا اي  ايٛافدٜٔ ايطالب قبٍٛ إلدزا٤ات ٚفكا املصزٜني غري ايطالب قٝد ٜزاعٞ  -4

 . يًذاَعات
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 مدة الدراسة :(36مادة )

ِ  زبٓت١  تغهٌٝ قبٌ)  صٓٛات ثالخ عٔ دنتٛراٙ ايفًضف١ درد١ يٌٓٝ ايدراص١ َد٠ تكٌ إٔ الػبٛس -1  عًت٢  اسبهت

 .صٓٛات مخط أقص٢ حبد ٚ(  ايزصاي١

ٔ بعد اْتٗتا٤ ايعتاّ اشبتاَط     دنتٛراٙ ايفًضف١ درد١ ع٢ً ايطايب ؼبصٌإتا مل  كٝدًٜػٞ اي -2  قٝتدٙ  تتارٜذ  َت

ملتدد اختز٣ ؼبتددٖا بٓتا٤ عًت٢  ًتب ٚتكزٜتز         كٝتد إال اتا رأ٣ صبًط املعٗتد االبكتا٤ عًت٢ اي    ايعًٝا بايدراصات

ايعًٝا )َ  َزاعا٠ قزارات صبًط ازباَع١ املٓظ١ُ زب١ٓ االعزاف َٚٛافك١ صبًط ايكضِ ٚزب١ٓ ايدراصات 

 هلذا ايغإٔ(.
 الفلسفة. ٍدكتُرادرجة الدراسة لخطة  :(37مادة )

 .ص  ٚثالثني صاع١ َعتُد٠ ( 36ايفًضف١ ) دنتٛراٙإمجايٞ عدد ايضاعات يٌٓٝ درد١  -1

ؼبدد صبًط ايكضتِ املدتتص قبتٌ بتد٤ ايضت١ٓ ايدراصت١ٝ املكتزرات ايدراصت١ٝ ايت  صتٝتِ تدرٜضتٗا يًطايتب              -2

 بكًا يًذداٍٚ املزفك١ ٚتعتُد  6001خالٍ ايعاّ ايدراصٞ ٚتيو َٔ بني قا١ُ٥ املكزرات ايدراص١ٝ َٔ ايهٛد 

 .املعٗديًدراصات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚصبًط  عٗدٖذٙ املكزرات َٔ ٚنٌٝ امل

املدتتص بتشدٜتد املكتزرات ايدراصت١ٝ يًطايتب ٚايت  تال٥تِ عتعب١ ايتدصتص َتٔ بتني            ايكضِ ّ صبًط ٜكٛ -3

ح ال تكتتتٌ عتتتدد ايضتتتاعات اإلمجايٝتتت١ ايتتت  ٜٓبػتتتٞ عًتتت٢  ايتتتب  ٝتتتاملكتتتزرات املعتُتتتد٠ َتتتٔ صبًتتتط املعٗتتتد حب 

صاع١ َعتُد٠ ٜٚعتُد ٚنٌٝ املعٗد يًدراصتات ايعًٝتا ٚايبشتٛخ ٖتذٙ املكتزرات       12إٔ ٜدرصٗا عٔ  ايدنتٛراٙ

 ايدراص١ٝ.

( فتت٢ دتتدٍٚ  Cٚايتتت٢ ٜعادهلتتا تكتتدٜز)  ال ٜكتتٌ َتٛصتتط تكتتدٜز ايٓذتتاح فتت٢ املكتتزرات ايدراصتت١ٝ عتتٔ )دٝتتد(        -4

 .ٚذبتضب ٖذٙ ايضاعات ضُٔ ايضاعات املكزر٠ يًربْاَرايتكدٜزات 

دد املغزف ايز٥ٝض٢ يًطايب َٛضٛع ايبشتح ٜٚعتُتد َتٔ صبًتط     ؼبَعتُد٠ ٚ صاع١ 24 يًزصاي١ ؽبصص -5

يدراصات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٜٚكدّ ايطايب رصاي١ بٓتا٥ر ايبشح حبٝح يغ٦ٕٛ ااملعٗد ايكضِ املدتص ٚٚنٌٝ 

ايتتدنتٛراٙ  حبتتح إلعتتداد (6000+رَشايكضتتِٜٚزَتتش هلتتا )حبتتح   . ضتتاف١ ددٜتتد٠ فتت٢ فتتزع ايتدصتتص    إمتجتتٌ 

 (.ايزصاي١)

املعٗد بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ زب١ٓ اإلعزاف إٔ ٜزخص يًطايب يف ايكٝاّ ببعض حبٛث٘ يف َعٗتد  ٚػبٛس الًط  -6

 عًُٞ آخز أٚ يف د١ٗ أخز٣ َعرتفا بٗا يتشكٝل بعض املتطًبات اشباص١ بايبشح.

 يًطايتب  املكٝتد٠  املكزرات نٌ ع٢ً ض١ُٝٓ َٛافك١ ٖٞ بداٜت٘ يف كٝداي ع٢ً عٗدامل صبًط َٛافك١ ٚتعترب -7

 .كٝداي اصتُارات يف

 ايفًضتف١  ٚدنتتٛر  املادضتتري  يتدرد   ايتدصصات املكزراتايدراص١ٝ ملدتًف( 1) رقِ باملًشل ايكٛا٥ِ تبني -8

 .ايع١ًُٝ يألقضاّ ٚفكا
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 ٚضتتتتٛابط ٚتكُٝٗتتتتا املكتتتتزرات دراصتتتت١ قٛاعتتتتد بغتتتتإٔ ايال٥شتتتت١ بٗتتتتذٙ ايتتتتٛارد٠( 26) (25) (24) املتتتتٛاد تطبتتتتل -9

 .االَتشاْات

 ملكتتزرات ايعتتاّ املتٛصتتط يف األقتتٌ عًتت٢( B) دتتدا دٝتتد تكتتدٜز عًتت٢ سصتتٛي٘ عتتدّ سايتت١ يف ايطايتتب ٜٓتتذر -10

ّ  اسبايت١  ٖتذٙ  ٚيف   بدراصتٗا نًف اي  ايعًٝا ايدراصات   ستت٢  إضتاف١ٝ  أختز٣  دراصت١ٝ  َكتزرات  بدراصت١  ٜكتٛ

ِ  صبًتط  َٚٛافكت١  اإلعتزاف  زبٓت١   ًتب  عًت٢  بٓتا٤ً  تيتو  ٜٚهٕٛ املطًٛب ايتكدٜز ع٢ً ؼبصٌ  ٚزبٓت١  ايكضت

 .(B) ددا دٝد َتٛصط إىل ٚرفع٘ املتٛصط يتشضني عٗدامل ٚصبًط ٚايبشٛخ ايعًٝا ايدراصات

درد١ ع٢ً  450اسبصٍٛ ع٢ً املضت٣ٛ املطًٛب ف٢ ايتأٌٖٝ ايًػ٣ٛ )ايتٜٛفٌ( َٔ أسد املزانش املعتُد٠ )  -11

 .أٚ َا تكزر٠ ازباَع١ ف٢ ٖذا ايغإٔ ELPTاالقٌ( أٚ عٗاد٠ 

 شزَط مهح الدرجة :(38مادة )

 ٙدنتتٛرا دت١  ردَتٓض   عٗتد صبًط ايكضِ املدتص ٚزب١ٓ ايدراصات ايعًٝتا بامل تٛص١ٝ بٓا٤ ع٢ً  املعٗدٜٛص٢ صبًط 

 اصتٝفا٤ ايطايب يًغزٚط االت١ٝ: ١ف٢ ساي ايفًضف١

 صبًط ازباَع١(.ع٢ً االقٌ َٔ تارٜذ ايتضذٌٝ )َٛافك١  ١َٝالدٜ ثالخ صٓٛاتَزٚر  -1

 قبٍٛ ايزصاي١ َٔ زب١ٓ اسبهِ ٚايتٛص١ٝ  ٓض ايدرد١. -2
 أٚ املتتؤمتزات ايدٚيٝتت١ايعًُٝتت١  تالًتت٢ إ ٜهتتٕٛ استتدُٖا فتت٢ استتد٣ االتت( حبتتح ع2عتتدد)اٚ قبتتٍٛ ْغتتز ْغتتز  -3

 املعٗد.املعتُد٠ َٔ صبًط 
 ما مل ِزد بشأنٌ نص فى الالئحة :(39مادة )

 ايال٥ش١.ف٢ ٖذٙ ْص  ف٢ عأْ٘ٚال٥شت١ ايتٓفٝذ١ٜ فُٝا مل ٜزد  1972يض١ٓ  49تطبل َٛاد ايكإْٛ 
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 الشادضالباب 

 حبىخ ودراسات البًىلىدًا اجلزئًُ يف الفلشفُ اهودنتىر املادشتري لدرديت مظرتنُ أسهاو
  كّدلل التكدم مُاعّد: (33مادة )

 .أغضطط خالٍ عٗز: عاّ نٌ  ٠َز ايفًضف١ اٙٚدنتٛر املادضتريٚايدبًّٛ  تاايكٝد يدرد باب ٜفتض

 الربنامج متطلبات َاستّفاء الدراسّة املكزرات :(33مادة )

ِ  صبًتتتط تٛصتت١ٝ  عًتتت٢ بٓتتتا٤املعٗتتد   الًتتتط ػبتتٛس  -1  دٕٚ يًطايتتتب ايدراصتتت١ٝ املكتتزرات  تعتتتدٌٜ املدتتتتص ايكضتت

 :ايتاي١ٝ األسٛاٍ يف ٚتيو  ايكٝد اصتُار٠ يف ي٘ احملدد٠ ايدراص١ٝ املعتُد٠ ايضاعات بعدد اإلخالٍ

 .ايبشح َٛضٛع تػٝري  - أ

 .َتتاي١ٝ دراص١ٝ فصٍٛ ثالث١ ملد٠ املكزر تدرٜط عدّ  - ة
 اقرتاح زب١ٓ اإلعزاف.  - د

 ٜضتتبل مل أنجتتز أٚ َكتتزر إضتتاف١ ٜكتتزر إٔ املدتتتص ايكضتتِ صبًتتط تٛصتت١ٝ عًتت٢ بٓتتا٤ املعٗتتد الًتتط ػبتتٛس  -2

  بايتدصص املزتبط١ االختٝار١ٜ ايعًٝا ايدراصات َكزرات َٔ دراصتٗا يًطايب
 َكتتزرات بعتتض بدراصتت١ ايطايتتب ٜهًتتف إٔ املدتتتص ايكضتتِ صبًتتط تٛصتت١ٝ عًتت٢ بٓتتا٤املعٗتتد  الًتتط ػبتتٛس  -3

٘  َعترتف  آخز عًُٞ َعٗد أٟ أٚ أخز٣  ن١ًٝ يف ايعًٝا ايدراصات ٌ  صتٛا٤  بت ٔ  داخت ٘  أٚ ايتٛ   باعتبتار    خاردت

٘  املطًٛبتت١ ايضتاعات  َتتٔ دتش٤اً  تيتو  ٍ  َٓت  ٜكتتّٛ إٔ عًت٢  ايبشتتح ٜفٝتد  تيتو  نتتإ إتا ايدردت١  عًتت٢ يًشصتٛ

 .ب٘ املضذٌ ايكضِ خارز ٜدرصٗا اي  يًُكزرات دراصت٘ خالٍ ايطايب  تابع١ األنادميٞ املزعد
 يًدراصات ايطايب قٝد عٓد ذبدٜدٖا صبل اي  االختٝار١ٜ ايدراص١ٝ املكزرات يف اصتبداٍ إدزا٤ ػبٛس  -4

 .املعٗد ٚ ايكضِ ٚصبًضٞ زب١ٓ اإلعزاف َٛافك١ بغزط   بعد فٝٗا ميتشٔ ٚمل ايعًٝا
َٛسعت١ يف أربعت١    In progress ( IP ) َضتُٞ   ٜضتذٌ ايطايتب ايٛستدات املدصصت١ يًبشتح "ايزصتاي١" ذبت          -5

 Satisfied" فصتتتٍٛ دراصتتت١ٝ عًتتت٢ األقتتتٌ  ٜٚتتتتِ تكٝتتتِٝ ٚستتتدات َكتتتزر ايبشتتتح عًتتت٢ أصتتتاظ تكتتتدّ َتتتز     

"Progress" (SP)     أٚ تكتدّ غتري َتز "Unsatisfied Progress" (UP)       ٔبكتًا يتكزٜتز املتابعت١ املعتُتد َت 

عضٜٛٔ َٔ زب١ٓ اإلعزاف ع٢ً األقٌ ٚايذٟ ٜغٌُ ع٢ً َد٣ تكدّ ايطايب ف٢ اظباس خط١ ايبشح ٚ تيو 

يهٌ فصٌ دراصٞ ع٢ً سد٠  ٚ إتا مل ؼبصٌ ايطايب ع٢ً ايدرد١ ايع١ًُٝ املضذٌ بٗا خالٍ املتد٠ املٓصتٛع   

ات حبتح اضتاف١ٝ ٚستت٢ االْتٗتا٤ َتٔ إعتداد ايزصتاي١ ٚتغتهٌٝ         ( ٜضتُز يف قٝد ٚسد39عًٝٗا بايال٥ش١ )َاد٠ 

 .Satisfactory (S)""زب١ٓ اسبهِ ٚاملٛافك١ ع٢ً َٓض ايدرد١ يٝشصٌ ع٢ً تكدٜز 
٘  بتبعض  ايكٝاّ يف يًطايب ٜزخص إٔ اإلعزاف زب١ٓ تٛص١ٝ ع٢ً بٓا٤ًاملعٗد  الًط ٚػبٛس  -6  َعٗتد  يف حبٛثت

 بايبشح. اشباص١ املتطًبات بعض يتشكٝل بٗا َعرتفا أخز٣ د١ٗ يف أٚ آخز عًُٞ
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  اإلشزاف :(33مادة )

ِ  صبًتط  اقترتاح  عًت٢  بٓتا٤ املعٗتد   صبًتط  ٜعني  -1  ذبضتري  عًت٢  ٜغتزف  ايتدصتص  يف َغتزفا  املدتتص  ايكضت

ٔ  أنجز أٚ ٚاسد ٜعاْٚ٘ إٔ األصاتذ٠ ع٢ً بني َٔ ايزصاي١ ٔ  ملعٗتد با ايتتدرٜط  ٦ٖٝت١  أعضتا٤  َت  أٚ األصتاتذ٠  َت

 .املدرصني أٚ املضاعدٜٔ األصاتذ٠
ال ٜغتترتى املتتدرظ فتت٢ اإلعتتزاف عًتت٢ رصتتا٥ٌ  املادضتتتري إال بعتتد َتتزٚر عتتاّ عًتت٢ تعٝٝٓتت٘ أٚ ٜهتتٕٛ يدٜتت٘ حبتتح    -2

ٚاسد َكبٍٛ يًٓغز ع٢ً األقٌ ٚ الٜغرتى ف٢ اإلعزاف عًت٢ رصتا٥ٌ دنتتٛراٙ ايفًضتف١ إال بعتد َتزٚر ثالثت١        

األقٌ  ٚغتري َضتتدزز َتٔ رصتاي١ املادضتتري أٚ      أعٛاّ ع٢ً ايتعٝني أٚ ٜهٕٛ يدٜ٘ حبجإ أسدُٖا َٓغٛر ع٢ً 

 .ايدنتٛراٙ  اشباص١ ب٘
ميهتتتٔ اضتتتاف١ املغتتتزف االدتتتٓيب اىل زبٓتتت١ االعتتتزاف فتتت٢ سايتتت١ فتتتتض قٓتتتا٠ عًُٝتتت١ باالضتتتاف١ اىل املغتتتزفني        -3

 املذنٛرٜٔ صابكًا

 بازباَعتات  ايتتدرٜط  ٦ٖٝت١  أعضتا٤  غتري  َٚٔ ايطايب عٌُ د١ٗ َٔ اإلعزاف بًذ١ٓ عضٛ اعرتاى ساي١ يف  -4

 َكترتح  يف ب٘ صٝكّٛ ايذٟ ايدٚر تٛضٝض ٜٚٓبػٞ – أصتات درد١ ٜعادٍ عُا ٚ ٝفت٘ تكٌ أال ًٜشّ - املصز١ٜ

 .ايبشج١ٝ يًطايب اشبط١
 الٜشٜد عدد املغزفني َٔ خارز داَع١ اصٝٛط عٔ عدد املغزفني َٔ داخٌ ازباَع١. -5

 ٚتكتتدّ املدتتتص ايعًُتتٞ بايكضتتِ َٚٓاقغتتتٗا عزضتتٗا بعتتد ايبشجٝتت١ اشبطتت١ ٚايطايتتب اإلعتتزاف زبٓتت١ تكتتدّ  -6

ٞ  عتتاّ نتتٌ ْٗاٜتت١ يف ايًذٓت١  ٞ  ايكضتتِ صبًتتط إىل تكزٜتتزا دتاَع  ايدراصتتات زبٓتت١ إىل يزفعتت٘ املدتتتص ايعًُت

  ايطايب  ًف ٚؼبفظ ٛث٘حب يف ايطايب تكدّ َد٣ عٔ ٚايبشٛخ ايعًٝا
ٔ  يًطالب ايع١ًُٝ ايزصا٥ٌ ع٢ً اسبهِ زبإ تغهٌ ال -7 ِ  ٜضتاف  ايتذٜ  صتت١  َتزٚر  بعتد  إال ددٜتد  َغتزف  إيتٝٗ

 .بذيو تضُض يًطايب ايباق١ٝ ايكٝد َد٠ تهٕٛ إٔ َزاعا٠ َ  املغزف ٖذا إضاف١ ع٢ً أعٗز

 زب١ٓ اقرتاح ض٤ٛ ع٢ً ايطايب قٝد إيػا٤ املعٗد صبًط اقرتاح ع٢ً بٓا٤ً ٚايبشٛخ ايعًٝا ايدراصات الًط  -8

 .اْتظاَ٘ ٚعدّ دراصت٘ يف ايطايب تكدّ عدّ ساي١ يف عًٝٗا ايكضِ صبًط َٚٛافك١ اإلعزاف

 زبٓت١  ٚتغهٌٝ ٚاإلعزاف ايبشح صري ؽبص عإٔ ا٣ يف اإلعزاف زب١ٓ أعضا٤ بني ايزأٟ يف خالف سدخ إتا  -9

ِ  صبًط إىل املٛضٛع ٜزف  اسبهِ ّ  اقترتاح  عًت٢  بٓتا٤  املدتتص  ايكضت ٔ  َكتد ٞ   َت ٘  يًبت   املغتزف ايز٥ٝضت    فٝت

 .املعٗد صبًط َٛافك١ بعد اإلعزاف يًذ١ٓ ًَشَا اسباي١ ٖذٙ يف املدتص ايكضِ صبًط قزار ٜٚعترب
عٓتتد اعتتار٠ استتد اعضتتا٤ زبٓتت١ االعتتزاف عًتت٢ ايزصتتاي١ ٚمل ميتتض عًتت٢ اعتتزاف٘ عتتاّ ٜزفتت  امستت٘ َتتٔ زبٓتت١          -11

االعزاف ٚؼبٌ ضبً٘ َغزف آخز   ٚاتا نإ َز انجز َٔ عاّ فعًٝ٘ تكدِٜ تكزٜتز عًُت٢ عتٔ تكتدّ ايطايتب      

٘  قاّ ايذٟ ايدٚر ٚتٛضٝضف٢ ايدراص١  ٚالٜصتزح يت٘ بايضتفز    قبتٌ صتفزٙ    ايبشجٝت١ يًطايتب   اشبطت١  َكترتح  يف بت

 .ٚعًٝ٘ إ ٜضتُز ف٢ االعزاف َا مل ٜتكدّ باعتذارَامل ٜكدّ ٖذا ايتكزٜز   
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ّ     ع١ًُٝ ١َُٗ يف إٜفادٙ أٚ يًدارز ايز٥ٝض٢ املغزف إعار٠ ساي١ ٚف٢ -11 ِ  صبًتط  ملد٠ انجتز َتٔ عتاّ ٜكتٛ  ايكضت

 .ايز٥ٝضٞ املغزف ٚذبدٜد اإلعزاف زب١ٓ يف ايٓظز بإعاد٠ املدتص

٘  بعتد  ٜتتٛف٢  ايذٟ يًُغزف ؼبفظ -12 ٔ  تشٜتد  يفترت٠  اإلعتزاف  زبٓت١  يف اعترتان ٘  مجٝت   صت١ٓ  عت  املادٜت١  سكٛقت

ِ  صبًتط  َٛافكت١  ٚبعتد  ػبٛس اسباي١ ٖذٙ ٚف٢   هلا املضذٌ ايع١ًُٝ ايدرد١ ايطايب ٜٓاٍ ست٢ ٚاألدب١ٝ  ايكضت

 .إضافًٝا َغزفًا تعٝني املدتص ايعًُٞ

 الًتتط تيتتو رفتت  األَتتز ٜضتتتٛدب عتتاّ َتتٔ أنجتتز ملتتد٠ صتتافز أٚ ايزصتتاي١ َتتٔ ايكضتتِ عًتت٢ املغتتزف تتتٛف٢ إتا -13

 .اإلعزاف زب١ٓ تعدٌٜ يف يًٓظز املدتص ايعًُٞ ايكضِ
 .هل١٦ٝ االعزاف ٚايطايب صبتُعنيسل املًه١ٝ ايفهز١ٜ يًزصاي١ ٚمجٝ  االحباخ املضتدًص١ َٓٗا  -14

   الزسالة مُضُع تػّري :(30مادة )
ايعٓتتٛإ اٚ  تػتتٝري نتتإ ٚتيتتو إتا اسبهتتِ  زبٓتت١ تغتتهٌٝ قبتتٌ ايتػتتٝري غتتري ازبتتٖٛز٣ ستتت٢  بتتإدزا٤ ٜضتتُض  -1

 ٌ  ايكضتتتِ َٛافكتتت١ صبًتتتط ٚتيتتتو بعتتتد ايتدصتتتص أٚ ايبشتتتح  ٛضتتتٛع بعتتتض نًُاتتتت٘ الٜتتتؤد٣ اىل اشبًتتت

 .املعٗد صبًط َٚٛافك١ املدتص
ٛافك١ صبًط ايكضِ ف٢ ساي١ تػٝري َٛضٛع ايبشح تػٝريا دٖٛزٜا ػبٛس بٓا٤ ع٢ً  ًب زب١ٓ االعزاف َٚ  -2

تعتتدٌٜ َكتتزرات ايطايتتب يتتٓاصتتب َتت  َٛضتتٛع ايدراصتت١ ازبدٜتتد اتا نتتإ تيتتو     املعٗتتد املدتتتص ٚصبًتتط 

 .ضزٚرٜا
3-   ٌ ٟ  ايرتنٝتب  يف أخطتا٤  أٚ ٖذا٥ٝت١  أخطتا٤  أٟ تصتشٝض  ٜظت ٕ  يف دٖٛزٜت١  غتري  أخطتا٤  أٚ ايًػتٛ  عٓتٛا

 . املٓض ع٢ًاملعٗد  صبًط َٛافك١ تارٜذ ست٢ قا٥ُا ايزصاي١
ػبتتٛس الًتتط ايكضتتِ بٓتتا٤ عًتت٢  ًتتب املغتتزف ايز٥ٝضتت٢ تػتتٝري َٛضتتٛع ايبشتتح دٖٛزٜتتا ٚتيتتو قبتتٌ َضتت٢      -4

ٌ ٚفت٢ ٖتذٙ اسبايت١ ٜعتترب     ٚتيو ملز٠ ٚاسد٠ خالٍ فرت٠ ايدراص١  عاَني َٔ تارٜذ ايتضذٌٝ  ايطايتب   تضتذٝ

 َٔ تارٜذ تػٝري َٛضٛع ايبشح ٜٚعتُد تيو ايتػٝري َٔ زب١ٓ ايدراصات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚصبًط املعٗد.
ٟ  ايرتنٝتب  أٚ اهلذتا٤  يف تعتدٜالت  أٟ إدتزا٤  ايزصاي١ ع٢ً ٚاسبهِ املٓاقغ١ يًذ١ٓ ؼبل  -5  أٟ أٚ ايًػتٛ

 ايزصاي١. عٓٛإ يف ضزٚر١ٜ تزاٖا املٛضٛع متط ال أخز٣ تعدٜالت
  الزسالة على احلكم جلهة تشكّل :(33مادة )

 ٚاملعتُتتد٠ ايعًُٝتت١ ايزصتتا٥ٌ نتابتت١ ٚ إعتتداد قٛاعتتد يف بٗتتا املعُتتٍٛ يًكٛاعتتد  بكتتا ايعًُٝتت١ ايزصتتاي١ تهتتتب  -1

 .ايعًٝا ايدراصات زب١ٓ تٛص١ٝ ع٢ً بٓا٤ املعٗد صبًط بكزار
 َتتٔ َٛقعتتا تكزٜتتزا ٚ ايزصتتاي١ َتتٔ ْضتتد١ إعتتدادٖا َتتٔ االْتٗتتا٤ بعتتد ايزصتتاي١ ايز٥ٝضتت٢ عًتت٢  املغتتزف ٜكتتدّ -2

 زبٓت١  ع٢ً يًعز  صالسٝتٗا َد٣ عٔ املدتص ايكضِ صبًط إىل عٗدامل داخٌ َٔ اإلعزاف زب١ٓ أعضا٤

 .اسبهِ زب١ٓ تغهٌٝ باقرتاح َغفٛعا اسبهِ
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بٓتتا٤ عًتت٢ اقتترتاح صبًتتط ايكضتتِ املدتتتص زبٓتت١ عًُٝتت١ يفشتتص رصتتاي١ املادضتتتري        املعٗتتدٜغتتهٌ صبًتتط    -3

ٚاسبهِ عًٝٗا َٔ ثالث١ أعضا٤ أسدِٖ املغزف ايز٥ٝضٞ ) ػبٛس اعرتاى اثٓني َٔ زب١ٓ اإلعزاف ف٢ زبٓت١  

اسبهِ ع٢ً ايزصاي١ ٜكدَإ تكزٜزا َغرتنا بصٛت ٚاسد( ٚايجا٢ْ أصتات بايكضِ َٔ خارز زب١ٓ اإلعزاف 

 ايح أصتات َتدصص َٔ خارز ازباَع١.ٚايج
بٓتتا٤ عًتت٢ اقتترتاح صبًتتط ايكضتتِ املدتتتص زبٓتت١ عًُٝتت١ يفشتتص رصتتاي١ ايتتدنتٛراٙ     املعٗتتدٜغتتهٌ صبًتتط   -4

ٚاسبهِ عًٝٗا َٔ ثالث١ أعضا٤ اسدِٖ املغزف ايز٥ٝضٞ )ٚف٢ سايت١ اعترتاى اثتٓني َتٔ زبٓت١ اإلعتزاف فت٢        

     ٕ هلُتا صتٛت ٚاستد(   ٚاآلختزإ َتٔ األصتاتذ٠ َتٔ         زب١ٓ اسبهِ ع٢ً ايزصتاي١ ٜكتدَإ تكزٜتزا َغترتنا ٜهتٛ

ختارز ازباَعت١ َٚتتٔ دتاَعتني طبتًفتتتني عتٔ ازباَعتت١ املاعبت١ يًدردت١. ػبتتٛس إ ٜهتٕٛ استتد اعضتا٤ زبٓتت١         

 اسبهِ ع٢ً رصاي١ ايدنتٛراٙ َٔ خارز َصز. ٜٚهٕٛ َكزر ايًذ١ٓ أقدّ األعضا٤ ف٢ األصتات١ٜ.
ٕ  تغهٌٝ عٓد ٜزاع٢  -5 ِ  اإلعتزاف   زبتا عتدّ   ٚايغتف١ٝٗ  ايتشزٜزٜت١   االَتشاْتات  ٚمجٝت   ايزصتاي١  عًت٢  ٚاسبهت

 .ايزابع١ ايدرد١ ٚدٛد قزاب١ بني ايطايب ٚاسد اعضا٤ ايًذ١ٓ ست٢
 يًُغتزف  ٚؼبتل  ايزصتاي١   يف ايطايتب  خالهلتا  ٜٓتاقػ  عتٗٛر  املٓاقغت١ صتت١   زبٓت١  تغهٌٝ صالس١ٝ َد٠ تهٕٛ  -6

 ايفرت٠ دباٚس عدّ بغزط أخز٣ ملد٠ ايًذ١ٓ صالس١ٝ دبدٜد  ًب املعٗد ٚصبًط ايكضِ صبًط ٚ ٛافك١

 بتاقرتاح  املعٗتد  صبًتط  عًت٢  سايت٘ تعز  يًدراص١ ايكا١ْْٝٛ ايفرت٠ ايطايب دباٚس ٚإتا يًدراص١  ايكا١ْْٝٛ

 .بغأْ٘ املٓاصب ايكزار الربات املدتص ايكضِ صبًط َٔ
  الزسالة العلمّة :(33مادة )

ٜتكتتدّ املغتتزف ايز٥ٝضتتٞ إىل صبًتتط ايكضتتِ املدتتتص بطًتتب تغتتهٌٝ زبٓتت١ اسبهتتِ عًتت٢ ايزصتتاي١  بكتتًا     - -1

 َدعًُا باألتٞ : املعٗدبايال٥ش١ متٗٝدًا يًعز  ع٢ً صبًط  (54)يًُاد٠ 
تكزٜز عٔ صالس١ٝ ايزصاي١ يًعز  ع٢ً احملهُني َٛضشًا بت٘ عٓتٛإ ايزصتاي١ بتايًػتني ايعزبٝت١       - - أ

 عًٝ٘ َٔ مجٝ  املغزفني .ٚاإلظبًٝش١ٜ َٚٛق  

 املعٗتتدأربتت  ْضتتذ َتتٔ ايزصتتاي١ َهتٛبتت١  بكتتًا يتعًُٝتتات نتابتت١ ايزصتتا٥ٌ ايعًُٝتت١ املعُتتٍٛ بٗتتا ب       - - ب

 يتضًُٝٗا إىل زب١ٓ اسبهِ .
ْضتتد١ إيٝهرتْٚٝتت١ َتتٔ   بعتتد قبتتٍٛ ايزصتتاي١ َتتٔ زبٓتت١ اسبهتتِ ٚعُتتٌ ايتعتتدٜالت ايالسَتت١ ٜكتتدّ ايطايتتب      - -2

صبًط ايكضِ ٚمختط ًَدصتات بايًػت١ ايعزبٝت١ ٚمختط ًَدصتات       يزصاي١ ٚأرب  ْضذ َعتُد٠ َٔ ر٥ٝط ا

بايًػ١ اإلظبًٝش١ٜ َعتُد٠ َٔ املغزف ايز٥ٝضتٞ ٚر٥تٝط صبًتط ايكضتِ املدتتص إىل إدار٠ ايدراصتات ايعًٝتا        

 .املعٗد اٚ َا تكزرٙ ازباَع١ ٚاملعٗد ف٢ ٖذا ايغإٔب
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  الزسالة مهاقشة :(36مادة )

ِ  زبٓت١  أعضا٤ َٔ عضٛ نٌ ٜكدّ -1 ٌ  اسبهت ٔ  َٓفتزدا  عًُٝتا  تكزٜتزا  املٓاقغت١  قبت ٘  ؼبتدد  ايزصتاي١  عت  َتد٣  فٝت

 .يًُٓاقغ١ صالسٝتٗا

 .املتدصصٕٛ ؼبضزٖا ع١ًٝٓ دًض١ يف املٓاقغ١ تتِ سٝح ايزصاي١ َٓاقغ١ َٛعد عٔ ٜعًٔ -2
فتت٢ سايتت١ رصتتاي١    -تكتتدّ ايًذٓتت١ تكزٜتتزا مجاعٝتتا َفصتتال عتتٔ ايزصتتاي١ ْٚتٝذتت١ املٓاقغتت١ ٚايتتذ٣ ٜٛضتتض          -3

اإلضتتاف١ ازبدٜتتد٠ يًعًتتِ فتت٢ صبتتاٍ ايتدصتتص   ٜٚغتترتط يًُتتٓض َٛافكتت١ اعضتتا٤ ايًذٓتت١     -ايتتدنتٛراٙ 

 باالمجاع.
ػبٛس إٔ تتِ املٓاقغ١ حبضٛر عضٜٛٔ فكتط َتٔ زبٓت١ ايفشتص ٚاملٓاقغت١ إتا نتإ ايعضتٛ ايجايتح َٛدتٛدا           -4

ختتارز ازبُٗٛرٜتت١ أٚتعتتذر سضتتٛرٙ يًُٓاقغتت١ ٚفتت٢ ٖتتذٙ اسبايتت١ ٜهتفتت٢ َٓتت٘ بتكتتدِٜ تكزٜتتزا َفصتتال عتتٔ              

 صالس١ٝ ايزصاي١ يًُٓاقغ١ إىل ايًذ١ٓ ٚرأٜ٘ ف٢ ددارتٗا يًشصٍٛ ع٢ً ايدرد١.
 املغتتزف ٚعًتت٢ ايزصتتاي١  عًتت٢ اسبهتتِ زبٓتت١ أعضتتا٤ َتتٔ املطًٛبتت١ ايتعتتدٜالت نافتت١ بتتإدزا٤ ايطايتتب ٜكتتّٛ -5

 .ايزصاي١ دبًٝد قبٌ ايتعدٜالت ناف١ أدز٣ قد ايطايب إٔ َٔ ايز٥ٝض٢ ايتأند
 .املعٗد صبًط ع٢ً يعزضٗا متٗٝدا املدتص ايكضِ صبًط ع٢ً ايتكارٜز ايز٥ٝض٢ مجٝ  املغزف ٜعز  -6
 إٔ يف املدتتتص ايكضتتِ صبًتتط َٚٛافكتت١ ايزصتتاي١ عًتت٢ اسبهتتِ زبٓتت١ اقتترتاح عًتت٢ بٓتتا٤ً املعٗتتد الًتتط ػبتتٛس -7

 يف تعدٌٜ أٚ سذف أٚ إضافات َٔ ايًذ١ٓ اقرتست٘ َا اصتهُاٍ بعد رصايت٘ تكدِٜ إعاد٠ يف يًطايب ٜزخص

 .ايضابل ايًذ١ٓ قزار تارٜذ َٔ األقٌ ع٢ً أعٗز صت١ خالٍ
 يًُشهِ إٔ ٜٛص٢ يف تكزٜزٙ بإسد٣ ايتٛصٝات ايتاي١ٝ:  -8

 قبٍٛ ايزصاي١ نُا ٖٞ.  - أ

 قبٍٛ ايزصاي١ بعد إدزا٤ بعض ايتصٜٛبات اٚ ايتعدٜالت ازبٖٛز١ٜ.  - ب

 تأدٌٝ املٓض إلدزا٤ ايتصٜٛبات اٚ ايتعدٜالت ازبٖٛز١ٜ ٚحبد أقص٢ ثالخ عٗٛر .  - ت

ت ازبٖٛزٜتت١ يف ختتالٍ فتترت٠ عتتز  ايزصتتاي١ عًتت٢ احملهتتِ بعتتد إدتتزا٤ ايتصتتٜٛبات اٚ ايتعتتدٜال   إعتتاد٠ - خ

 ضبدد٠ 

 .رفض ايزصاي١ - ز

ٜتِ إعاد٠ ايزصاي١ إىل ايطايب الصتهُاٍ َا تتزاٙ ايًذٓت١ َتٔ ْكتص ٜٚعطت٢ ايطايتب فزصت١ يعُتٌ املطًتٛب           -9

املغزفني ٚاعتُتاد   ذب  إعزافَ  َزاعا٠ فرت٠ صالس١ٝ تغهٌٝ ايًذ١ٓ َٚد٠ ايتضذٌٝ يًدرد١ ٜٚتِ تيو 

 ر٥ٝط ايكضِ 
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 الكّد إِكاف :(37مادة )

 صتتٓتني عتتٔ تشٜتتد ال ملتتد٠ ايطايتتب قٝتتد ٜٛقتتف إٔ املدتتتص ايكضتتِ صبًتتط اقتترتاح عًتت٢ بٓتتا٤املعٗتتد  الًتتط  -1

ّ  إتا ايكصت٣ٛ   ايضتزٚر٠  سايت١  يف ملتدد اختز٣   ايكٝتد  إٜكاف دٛاس َ  َٓفص١ً أٚ َتص١ً يفرتات  ايطايتب  تكتد

 .تيو ع٢ً ايداي١ باملضتٓدات َٚدعُا دراصت٘  َٛاص١ً َٔ ميٓع٘ َكبٍٛ بعذر

 .يًدراص١ احملدد٠ املد٠ َٔ اإلٜكاف َد٠ تضكط  -2
 املكبٛي١ األعذار يف ٜٚدخٌ ايعذر  بد٤ َٔ عٗٛر ثالث١ تتذاٚس ال َد٠ يف ايكٝد إٜكاف بطًب ايطايب ٜتكدّ  -3

 :ًٜٞ َا
 .ايعضهز١ٜ اشبد١َ ألدا٤ ايتذٓٝد  - أ

 .يًدارز يًضفز ايشٚد١ أٚ ايشٚز َزافك١  - ة
 .عًُ٘ د١ٗ عٔ رمس١ٝ ١َُٗ أٚ تدرٜب١ٝ  ١َُٗ ع١ًُٝ اٚ َٓش١ يف اشبارز إىل ايضفز  - د
 .ال تكٌ عٔ عٗز ٚملد٠ ايطٌٜٛ املز   - س
 .ايٛض  ٚرعا١ٜ ايطفٌ - - ج
 .َعتُد٠ عٗاد٠ تكدِٜ بغزط األصز٠ رعا١ٜ إداس٠  - ح
 .املعٗد صبًط ٜعتُدٖا ٚ ايبشٛخ  ٚ ايعًٝا ايدراصات زب١ٓ تكبًٗا أخز٣ ساالت  - خ

 الكّد بإلػاء األكادميّة اإلنذارات :(38مادة )

 ع٢ً دٝدَعدٍ تزان٢ُ  ع٢ً اسبصٍٛ ٖٛ ايعًٝا ايدراصات برباَر ايدراص١ يف ايطايب اصتُزار يف األصٌ
 ٜٛد٘ يذا ايتدزز  ملتطًبات ف٢ َكزرات ايدنتٛراٙ ددا دٝد َعدٍ تزان٢ُٚ املادضتري َكزرات يف األقٌ

 : ايتاي١ٝ اسباالت أسد يف يًطايب اْذار
  . أٍٚ إْذار ي٘ ٜٛد٘ عٔ ايتكدٜز املطًٛب ملٓض ايدرد١ يًطايب  GPAايفصًٞ املعدٍ تد٢ْ إتا  -1
 ايدراصٞ ايفصٌ يف عٔ ايتكدٜز املطًٛب ملٓض ايدرد١ َٓدفضا يًطايب  GPAايفصًٞ املعدٍ  ٌ إتا  -2

 . ثإ إْذار ي٘ ٜٛد٘  األٍٚ  يهْذار ايتايٞ
 ايدراصٞ ايفصٌ يف عٔ ايتكدٜز املطًٛب ملٓض ايدرد١ َٓدفضا يًطايب  GPAايفصًٞ املعدٍ  ٌ إتا  -3

 . ٚأخري ثايح إْذار ي٘ ٜٛد٘   ايجاْٞ يهْذار ايتايٞ
 ايتايٞ ايفصٌ يف ايتكدٜز املطًٛب ملٓض ايدرد١عٔ  َٓدفضا يًطايبCGPA  ايرتانُٞ املعدٍ اصتُز إتا  -4

 . باملعٗد درصٗا اي  ايدراص١ٝ باملكزرات إفاد٠ ع٢ً ٚميهٓ٘ اسبصٍٛ فصً٘ ٜتِ ٚاألخري ايجايح يهْذار
  . األٚيٞ يًُز٠ أيتأًٖٝٞ االَتشإ يف ايزصٛب عٓد  -5
 . عٗزٜٔ عٔ تشٜد ملد٠ املدتص ايعًُٞ ٚايكضِ اإلعزاف زب١ٓ َ  ايفعًٞ ايتٛاصٌ عٔ تػٝب إتا -6
 ايدراص١ٝ. املكزرات أسد يف ايطايب رصٛب عٓد  -7
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  مل ٜتِ إداس٠ ايزصاي١ َٔ قبٌ زب١ٓ اسبهِ ٚاملٓاقغ١ ألٍٚ َز٠.إتا   -8
 دراصٞ. عاّ عٔ  USَزضٞ غري ايضٟٓٛ تكزٜزٙ نإ إتا  -9
 املكزر٠.  ايضاعات عدد َٔ ايدراصٞ ايفصٌ يف األقٌ ع٢ً َعتُد٠ صاع١ ٜضذٌ مل إتا -11
 .ايعًٝا اتا تأخز عٔ صداد ايزصّٛ ايدراص١ٝ خالٍ ايفرت٠ ايت٢ ذبددٖا ادار٠ ايدراصات -11
 َع٘. ػبزٟ ايذٟ ايتشكٝل ْتٝذ١ ع٢ً بٓا٤ا ازباَع١ٝ ٚايتكايٝد بايكِٝ إخالي٘ -12

 الكّد إلػاء :(39مادة )

 : اآلت١ٝ اسباالت إسد٣ يف ايفًضف١ ٚدنتٛر املادضتري يدرد  ايطايب قٝد ًٜػٞ

 يتت٘ تضتتُض ايتت  املتتد٠ املعتتدٍ ايرتانُتت٢ املطًتتٛب يًشصتتٍٛ عًتت٢ ايدردتت١ ٚدبتتاٚس    عًتت٢ ايطايتتب ؼبصتتٌ مل إتا  -1

 .ايتكدٜز يتشضني َكزرات بدراص١

 يفترت٠  يًطايتب  املتد  اإلعتزاف  زبٓت١  ٚرفضت   احملتدد٠  املد٠ خالٍ هلا املضذٌ ايدرد١ ع٢ً ايطايب ؼبصٌ مل إتا  -2

 .أخز٣ س١َٝٓ
 ختتالٍ َتتٔ نتابتت١ ايطايتتب إْتتذار صتتبل قتتد ٜهتتٕٛ إٔ بغتتزط US َزضتت٢ غتتري زبٓتت١ االعتتزاف  تكزٜتتز نتتإ إتا  -3

 ٚزب١ٓ املدتص ايعًُٞ ايكضِ صبًط ٜٚكزٙ ايطايب ساي١ عٔ َفصٌ تكزٜز تكدِٜ َ  َزتني  ايكضِ صبًط

 .املعٗد صبًط عًٝ٘ ٜٚٛافل ٚايبشٛخ ايعًٝا ايدراصات
اْكطتت  ايطايتتب عتتٔ ايدراصتت١ اٚ عتتدّ ددٜتتت٘ فتت٢ ايبشتتح ٚتيتتو  ٛافكتت١ صبًتتط ايكضتتِ املدتتتص ٚزبٓتت١       إتا  -4

 ايضتتابك١ ٚاشباصتت١  ايتكتتارٜز إىل ايزدتتٛع ٚبعتتد ايدراصتتات ايعًٝتتا ٚايبشتتٛخ   بٓتتا٤ عًتت٢ تكزٜتتز زبٓتت١ االعتتزاف       

 .بايطايب

 . َتتايٝتني َزتني ايزصاي١ ٚاملٓاقغ١ اسبهِ زب١ٓ رفض  إتا  -5
 َٔ َكزرات ايدراص١ املطًٛب١ يف فصٌ دراصٞ ٚاسد. ٜٔايب ف٢ أنجز َٔ َكزرإتا رصب ايط -6

 .َزتني ايدراص١ٝ املكزرات ايطايب ف٢ أسد رصب إتا  -7

 .َكبٍٛ عذر بدٕٚ َكزر َٔ أنجز سضٛر عٔ تػٝب إتا  -8

ّ  صداد عدّ -9 ٌ  ايزصتٛ ِ  ايتعًُٝٝت١  اشبتدَات  َٚكابت ٍ  يًكٛاعتد   بكتا  املكتزر٠  ايبشتٛخ  ٚدعت  ازباَعت١  يف بٗتا  املعُتٛ

 .باملعٗد املضاعدٜٔ ٚاملدرصني املعٝدٜٔ ايزصّٛ ٖذٙ أدا٤ َٔ ٜٚضتج٢ٓ

 .َع٘ ػبز٣ ايذٟ يًتشكٝل ٚفكا ٚايضًٛى ايضري ٚسضٔ ازباَع١ٝ ٚايتكايٝد باملجٌ ايطايب أخٌ إتا  -11
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 الطالب رغبة علْ بهاء الكّد إلػاء :(63مادة )

 خالٍ َٔ املدتص ايكضِ صبًط إىل َربرا بطًب٘ ايتكدّ بعذر قٝدٙ إيػا٤ يف ايزاغب ايطايب ع٢ً ٜتعني
 بتكزٜز دا٤ َا ع٢ً املعٗد صبًط َٛافك١ بعد إال بعذر ايكٝد إيػا٤ ٜتِ ٚال يًطايب  املباعز ايز٥ٝضٞ املغزف
 .ايغإٔ ٖذا يف ايكضِ صبًط

   الكّد إعادة :(63مادة )

 . ًب٘ ع٢ً بٓا٤ً ايضابلايكٝد  إيػا٤ نإ إتا ايطايب قٝد إعاد٠ ػبٛس -1

 .صًٛن٘ ص٤ٛ أٚ اْتظاَ٘ عدّ أٚ أدا٥٘ يف قصٛر بضبب ايكٝد إيػا٤ ٜهٔ مل إتا ايطايب قٝد إعاد٠ ػبٛس -2
 .يعدّ صداد املصزٚفات ايدراص١ٝ ايضابل ايكٝد إيػا٤ نإ إتا ايطايب قٝد إعاد٠ ػبٛس -3

 .ساي١ نٌ يظزٚف تبعًا ايكٝد إلعاد٠ أخز٣ عزٚط ا٣ املعٗد صبًط ؼبدد -4

  العلمّة الدرجات مهح تارِخ :(63مادة )

 املادضتري درد  َٔ نٌ عٗاد٠ يف ٜٚبني ازباَع١  صبًط َٛافك١ تارٜذ ٖٛ ايع١ًُٝ ايدرد١ َٓض تارٜذ ٜعترب

 .ايدراص١ ربصص ايفًضف١ اٙ ٚدنتٛر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

(35) 

 

 بعالشا الباب
 األسهاو االىتكالًُ و العامُ

 عامة قُاعد :(60مادة )

 . دٚاس ٚق  يف داَع١ٝ درد١ َٔ ألنجز ايكٝد ػبٛس ال -1

ٔ  دتا٤  َتا  عًت٢  بٓتا٤ً  املدتًفت١  بتايرباَر  ايدراصت١ٝ  املكتزرات  تٛصتٝف املعٗتد   صبًتط  ٜكز -2 ّ  صبتايط  َت  األقضتا

 . املدتص١
بعتتد اختتذ َٛافكتت١ صبًتتط ايكضتتِ املدتتتص ٚاعتُتتاد صبًتتط ازباَعتت١ ادراز َكتتزرات         املعٗتتدػبتتٛس الًتتط   -3

 .اضاف١ٝ اىل قا١ُ٥ املكزرات ايت٢ ٜكدَٗا ايكضِ املدتص

 الالئحة أَ اجلامعات تهظّم قانُى يف نص شأنٌ يف ِزد مل ما :(63مادة )
ّ  تضتز٣  ٕ  أسهتا ِ  قتاْٛ ٌ  يف يتٓفٝذٜت١  ٚال٥شتٗتا  ازباَعتتات تٓظتٝ ٘  ٜتتزد مل َتا  نت  ٚتطبتتل ايال٥شت١   ٖتذٙ  يف ْتص  بغتأْ

 مل َتا  نٌ يف بازباَع١ ٚايبشٛخ ايعًٝا ايدراصات ٚصبًط ازباَع١ صبًط قزارات يف ٚايٛارد٠ بٗا املعٍُٛ ايكٛاعد

 . ايال٥ش١ ٖذٙ يف ْص بغأْ٘ ٜزد
 الالئحة يذٍ علًّم تطبل مو :(63مادة )

  ازباَعٞ ايعاّ َٔ ايعًٝا بايدراصات ايتضذٌٝ أٚ يًكٝد ٜتكدَٕٛ ايذٜٔ ايطالب ع٢ً ايال٥ش١ ٖذٙ أسهاّ تطبل
 .ايال٥ش١ ٖذٙ باعتُاد ايٛسارٟ ايكزار يصدٚر ايتايٞ

 جامًالباب ال
 التعلًه املشتنز

 التعلّم املستمز(: 66) مادة
بعد اخذ رأ٣ االقضاّ املدتًفت١ إ ٜتٓظِ دٚرات تدرٜبٝت١ اٚ دراصتات ربصصت١ٝ اٚ َكتزرات دراصت١ٝ         املعٗدػبٛس الًط 

تضتتتٗدف ذبتتدٜح ٚرفتت  املضتتت٣ٛ ايعًُتت٢ ٚنتتذيو اصتتتُزار١ٜ تعًتتِٝ اشبتتزػبني اٚ املتدصصتتني اسباصتتًني عًتت٢         

ت ٚاهل٦ٝتتات املعٓٝتت١ يف  ايتتدردات ازباَعٝتت١ املدتًفتت١ ٚاملعتترتف بٗتتا  ٚػبتتٛس َغتتارن١ ازبُعٝتتات ايعًُٝتت١ اٚ املؤصضتتا      

متٓض ٖتذٙ ايتدٚرات يًُتتدرب عتٗاد٠ َغتارن١  ٚال متٓشت٘ ا٣ دردتات عًُٝت١         نُا تٓظِٝ ٖذٙ ايدٚرات اٚ ايدراصات. 

 .داَع١ٝ ست٢ ٚإ نإ َٔ املُهٔ عكد اَتشاْات يف ْٗاٜتٗا

 تاسعالباب ال
 األقشاو العلنًُ واملكزرات 

 املكزرات الدراسّة(: 67) مادة
اشباصت١ بتتدردات   دراصتت١ٝايكتزرات  امل تعتتدٌٜ مت ّ 1/3/2021 ( ايصتتادر بتتارٜذ  808ايكتزار ايتتٛسارٟ رقتِ )  بٓتا٤ً عًتت٢  

ِ  املتاد٠ ايتدنتٛراٙ( ايتٛارد٠ ب   –املادضتري  –)ايدبًّٛ  اإلسصتا٤ اسبٝت٣ٛ    –ألقضتاّ )ايبٝٛيٛدٝتا ازبش٦ٜٝت١    ( 67) رقت

ايداخًٝتت١ ملعٗتتد حبتتٛخ ٚدراصتتات ايبٝٛيٛدٝتتا   ال٥شتت١َتتٔ اي ايبٝٛتهٓٛيٛدٝتتا ايتطبٝبكٝتت١( –ٚاملعًَٛاتٝتت١ اسبٜٝٛتت١ 

( 3083ازبش١ٝ٦ٜ داَع١ أصٝٛط )َزس١ً ايدراصات ايعًٝا( بٓظاّ ايضاعات املعتُد٠ ايصادر٠ بايكزار ايتٛسارٟ رقتِ )  

 -ّ يٝصبض ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل:31/7/2019بتارٜذ 

 بٗذٙ ايال٥ش١  االقضاّ ايع١ًُٝاملكزرات ايٛارد٠ َٔ يكٛا٥ِ ٜتِ تدرٜط املكزرات ايدارص١ٝ يًطالب  بكًا  -1
ايدبًّٛ ٚاملادضتري ٚنتٛراٙ تٛضض ازبداٍٚ ايتاي١ٝ املكزرات ايدراص١ٝ ايٛارد٠ َٔ االقضاّ يدردات   -2

 ايفًضف١.
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 البيولوجيا اجلزيئية قسمأوال:

Department of Molecular Biology 

ايتغدٝص  –ايباثٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜ  –املٓاع١ ازبش١ٝ٦ٜ  –املٝهزبٝٛيٛدٝا ازبش١ٝ٦ٜ  :ويضه التخصصات الفزعًُ التالًُ

 .اإلخصاب املع٢ًُ ازبش٢٦ٜ – ازبش٢٦ٜ ألَزا  ايها٥ٓات اسب١ٝ

 :مكزرات دبلىو البًىلىدًا اجلزئًُ -1
صاع١ َعتُد٠ َكتزرات   18صاع١ َعتُد٠ تغتٌُ ع٢ً  24ال ٜكٌ عدد صاعاتٗا اإلمجاي١ٝ عٔ ٜدرظ ايطايب َكزرات 

صتتاعات  3صتاعات َعتُتد٠( َتٛسعني عًتت٢ ايفصتًني ايدراصتٝني  كتدار        6باإلضتاف١ إىل َكتزرٜٔ أختٝتتارٜٔ )   ادبارٜت١  

 يهٌ فصٌ دراص٢ نُا ٖٛ َبني بازبدٍٚ ايتاىل:

First Semester Second Semester 

Code Course name 
Study Hrs. Credit 

Hrs 
Code Course name 

Study Hrs. Credit 
Hrs Theor. Pract. Theor. Pract. 

M.B. 
4001 

Molecular biology of 

cells. 

 انجُىنىجُب انجضَئجخ نهخهُخ

2 2 3 
M.B. 
4004 

Genetic 

Engineering (I) 

(1) انهُذسخ انىساثُخ  

2 2 3 

M.B.  
4002 

Basic genetics& 

gene expression 

أسبسُبد انىساثخ وانزؼجُش 

 انجًُُ

2 2 3 
M.B. 
4005 

Practical methods 

of molecular 

biology (I) 

انطشق انًؼًهُخ فً 

(1) انجُىنىجُب انجضَئُخ  

2 2 3 

M.B. 
4003 

Gene and genome 

sequencing 

 انجٍُ وانززبثغ انجًُُ

2 2 3 
M.B. 
4006 

Sequencing 

analysis 

 رحهُم انززبثؼبد

2 2 3 

 
Elective Course 

 يقشس اخزُبسي
2 2 3  

Elective Course 

 يقشس اخزُبسي
2 2 3 

 

 

Elective Courses المقررات االختيارية 

Code Course name 
Study Hrs. Credit 

Hrs Theor. Pract. 

M.B. 4011 
Molecular Microbiology (I) 

 (1)  انًُكشوثُىنىجُب انجضَئُخ
2 2 3 

M.B 4012 
Molecular diagnosis of human diseases (I) 

(1) انزشخُص انجضَئً اليشاض االَسبٌ  
2 2 3 

M.B. 4013 
Molecular diagnosis of animal diseases (I) 

(1) انزشخُص انجضَئً اليشاض انحُىاٌ  
2 2 3 

M.B 4014 
Molecular diagnosis of plant pathology (I) 

(1) انزشخُص انجضَئً ناليشاض انُجبرُخ  
2 2 3 

M.B. 4015 
Molecular forensic medicine (I) 

(1) انطت انششػً انجضَئً  
2 2 3 

M.B 4016 Molecular immunology (I) (1) ػهى انًُبػخ انجضَئُخ  2 2 3 

M.B. 4017 Molecular pathology (I) (1) انجضَئُخ ُبػهى انجبثىنىج  2 2 3 
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 مكزرات مادشتري ودنتىراه الفلشفُ فِ البًىلىدًا اجلزئًُ -2
صتاع١ َعتُتد٠    24ال ٜكتٌ عتدد صتاعاتٗا اإلمجايٝت١ عتٔ       َٛسعت١ عًت٢ فصتًني دراصتٝني     َكتزرات ايطايب بدراصت١  ٜكّٛ 

تال٥ِ عتتتعب١ صتتتاع١ َعتُتتتدٙ عًتتت٢ األقتتتٌ  ٜتتتتِ اختٝارٖتتتا يتتت   12يدردتتت١ املادضتتتتري  بُٝٓتتتا ٜتتتدرظ  ايتتتب ايتتتدنتٛراٙ  

 ٛضش١ ف٢ ازبدٍٚ ايتاىل: ايتدصص َٔ بني املكزرات امل

Code Course name 
Study Hrs. Credit 

Hrs Theor. Pract. 

M.B. 5001 

M.B. 6001 

Molecular biology (I)    (1) انجضَئُخ جُىنىجُبان  

Molecular biology (II) (  2) انجضَئُخ جُىنىجُبان  
2 2 3 

M.B 5002 

M.B 6002 

Advanced Molecular biology (I)    (1) جضَئُخ يزقذيخثُىنىجُب  

Advanced Molecular biology (II)    (2) جضَئُخ يزقذيخثُىنىجُب  
2 2 3 

M.B 5003 

M.B 6003 

Gene banks and databses (I) (  1قىاػذ انجُبَبد )و ثُىك انجُُبد  

Gene banks and databses (II) (  2قىاػذ انجُبَبد )و ثُىك انجُُبد  
2 2 3 

M.B 5004 

M.B 6004 

Protein sequence analysis (I) (  1) رحهُم رزبثؼبد انجشورٍُ  

Protein sequence analysis (II) (  2) رحهُم رزبثؼبد انجشورٍُ  
2 2 3 

M.B 5005 

M.B 6005 

Cancer at the genetic level(I)   ً(1) انسشطبٌ ػهً انًسزىي انىساث  

Cancer at the genetic level (II) ( 2) انسشطبٌ ػهً انًسزىي انىساثً   
2 2 3 

M.B. 5006 

M.B 6006 

Chromosomal syndromes (I) (  1) االػشاض انًشظُخ انكشويىسىيُخ 
Chromosomal syndromes (II) ( 2) االػشاض انًشظُخ انكشويىسىيُخ   

2 2 3 

M.B 5007 

M.B. 6007 

Genetic and gene therapy (I) (    1) انؼالج انىساثً وانجًُُ   

Genetic and gene therapy (II) (    2) انؼالج انىساثً وانجًُُ   
2 2 3 

M.B 5008 

M.B 6008 

Molecular mechanisms in microbial pathogenesis (I)  (1) انًُكشوثُخ اإلصبثبد انًُكبَُكُبد انجضَئُخ  

Molecular mechanisms in microbial pathogenesis (II)  (2) انًُكشوثُخ اإلصبثبد انًُكبَُكُبد انجضَئُخ  
2 2 3 

M.B. 5009 

M.B 6009 

Recombinant DNA technology and application(I) ( 1) انًىنف ورطجُقبرهب انحًط انُىوٌرقُُخ    

Recombinant DNA technology and application(II) ( 2) انًىنف ورطجُقبرهب انحًط انُىوٌرقُُخ    
2 2 3 

M.B 5010 

M.B 6010 

Gene and Genome sequencing (I)  (1) رحذَذ رزبثؼبد انجٍُ وانجُُىو  

Gene and Genome sequencing (II)  (2) رحذَذ رزبثؼبد انجٍُ وانجُُىو  
2 2 3 

M.B 5011 

M.B. 6011 

Molecular Genetics (I)  (1) انىساثخ انجضَئُخ  

Molecular Genetics (II)  (2) انىساثخ انجضَئُخ  
2 2 3 

M.B 5012 

M.B 6012 

Practical Methods in Molecular Biology (II)  (2) انطشق انؼًهُخ فً انجُىنىجُب انجضَئُخ  
Practical Methods in Molecular Biology (III) (3) انطشق انؼًهُخ فً انجُىنىجُب انجضَئُخ   

2 2 3 

M.B. 5013 

M.B. 6013 

Molecular Microbiology (II)   (2) انًُكىثُىنىجُب انجضَئُخ

Molecular Microbiology (III)  (3) انجضَئُخانًُكىثُىنىجُب  
2 2 3 

M.B. 5014 

M.B. 6014 

Molecular Pathology (II)   (2) انجبثىنىجُب انجضَئُخ

Molecular Pathology (III) (3) انجبثىنىجُب انجضَئُخ  
2 2 3 

M.B. 5015 

M.B. 6015 

Molecular Immunology (II ) ( 2انًُبػخ انجضَئُخ )   

Molecular Immunology (III) (  3) انًُبػخ انجضَئُخ   
2 2 3 

M.B. 5016 

M.B. 6016 

Molecular genetics of drug resistance (I) ( 1) انىساثخ انجضَئُخ نًقبويخ انذواء   

Molecular genetics of drug resistance (II) ( 2) انىساثخ انجضَئُخ نًقبويخ انذواء   
2 2 3 

M.B. 5017 

M.B. 6017 

Proteomics (I) (  1) انًؼهىيبد انجشورُُُخ   

Proteomics (II) (  2) انًؼهىيبد انجشورُُُخ   
2 2 3 

M.B. 5018 

M.B. 6018 

Molecular Diagnosis of human diseases (II) ( 2) رشخُص جضَئًُ اليشاض اإلَسبٌ   

Molecular Diagnosis of human diseases (III) ( 3) رشخُص جضَئًُ اليشاض اإلَسبٌ   
2 2 3 
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Code Course name 
Study Hrs. Credit 

Hrs Theor. Pract. 

M.B. 5019 

M.B. 6019 

Molecular Diagnosis of animal diseases (II)  ( ٌ2رشخُص جضَئًُ إليشاض انحُىا)  

Molecular Diagnosis of animal diseases (III)  ( ٌ3رشخُص جضَئًُ إليشاض انحُىا)  
2 2 3 

M.B. 5020 

M.B. 6020 

Molecular Diagnosis of plant pathology (II)     (2رشخُص جضَئًُ إليشاض انُجبد ) 

Molecular Diagnosis of plant pathology (III)    (3رشخُص جضَئًُ إليشاض انُجبد ) 
2 2 3 

M.B. 5021 

M.B. 6021 

 Genetic Counseling (I)(      1اإلرشاد والنصح الوراثي )

 Genetic Counseling (II)(      2اإلرشاد والنصح الوراثي )
2 2 3 

M.B. 5022 

M.B. 6022 

 Biochemical genetics (I)     (1)وراثة كيميائية حيوية 

 Biochemical genetics (II)     (2)وراثة كيميائية حيوية 
2 2 3 

M.B. 5023 

M.B. 6023 

 Mutation genetics (I)      (1)وراثة طفرات 

 Mutation genetics (II)      (2)وراثة طفرات 
2 2 3 

M.B. 5024 

M.B. 6024 

 Physiological genetics (I)(      1وراثة فسيولوجية )

 Physiological genetics (II)(      2وراثة فسيولوجية )
2 2 3 

M.B. 5025 

M.B. 6025 

 Molecular cytogenetics (I)   (1وراثة سيتولوجية جزيئية )

 Molecular cytogenetics (II)   (2وراثة سيتولوجية جزيئية )
2 2 3 

M.B. 5026 

M.B. 6026 

 Molecular medical genetics (I)    (     1وراثة طبية جزيئية )

 Molecular medical genetics (II)    (     2وراثة طبية جزيئية )
2 2 3 

M.B. 5027 

M.B. 6027 

 Molecular plant breeding (I)(    1تربية نبات جزيئي )

 Molecular plant breeding (II)(    2تربية نبات جزيئي )
2 2 3 

M.B. 5028 

M.B. 6028 

 Special topics (I)(     1دراسات خاصة )

 Special topics (II)(     2دراسات خاصة )
2 2 3 

M.B. 5029 

M.B. 6029 

 Molecular basis of therapeutics (I)     (1الجات)للعس الجزيئية ساأل

 Molecular basis of therapeutics (II)     (2الجات)س الجزيئية للعساأل
2 2 3 

M.B. 5030 

M.B. 6030 

 Molecular forensic medicine (I)   (1) الطب الشرعي الجزيئي

 Molecular forensic medicine (II)   (2) الطب الشرعي الجزيئي
2 2 3 

M.B. 5031 

M.B. 6031 

 Genetic Engineering (II)(    2الهندسة الوراثية )

 Genetic Engineering (III)(    3الهندسة الوراثية )
2 2 3 

M.B. 5032 
M.B. 6032 

  Molecular Reproductive Biology (I) (1) بيولوجيا التكاثر الجزيئى

  Molecular Reproductive Biology (II) (2) بيولوجيا التكاثر الجزيئى
2 2 3 
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 التطبيقية ثانيا: قسم االحصاء احليوي واملعلوماتية احليوية

Department of Applied Biostatistics and Bioinformatics 

 املعًَٛات١ٝ اسب١ٜٛٝ -االسصا٤ اسب٣ٛٝ ويضه التخصصات الفزعًُ التالًُ:

 املعلىماتًُ احلًىيُمكزرات دبلىو  -1
صاع١ َعتُد٠ َكتزرات   18صاع١ َعتُد٠ تغتٌُ ع٢ً  24ٜدرظ ايطايب َكزرات ال ٜكٌ عدد صاعاتٗا اإلمجاي١ٝ عٔ 

صتاعات   3صتاعات َعتُتد٠( َتٛسعني عًت٢ ايفصتًني ايدراصتٝني  كتدار         6ادبار١ٜ   باإلضاف١ إىل َكتزرٜٔ أختٝتارٜٔ )  

 ىل:يهٌ فصٌ دراص٢ نُا ٖٛ َبني بازبدٍٚ ايتا

First Semester Second Semester 

Code Course name 
Study Hrs. Credit 

Hrs 
Code Course name 

Study Hrs. Credit 

Hrs Theor. Pract. Theor. Pract. 

B.B. 

4001 

Introduction to 

Bioinformatics 

َظى  فً يقذيخ

 انحُىَخانًؼهىيبد 

2 2 3 
B.B. 

4004 

Software 

Engineering 

 انجشيجُبد هُذسخ

2 2 3 

B.B. 

4002 

Fundamentals of 

Programming 

 انجشيجخ أسبسُبد

2 2 3 
B.B. 

4005 

Database 

Management 

Systems 

 انجُبَبد قىاػذ إداسح َظى

2 2 3 

B.B. 

4003 
Biostatistics (I) 

(1)اإلحصبء انحُىي   
2 2 3 

B.B. 

4006 

Bioinformatics 

Scripting and 

Programming 

 انُصُخ انجشيجخ

 انحُىَخ نهًؼهىيبرُخ

2 2 3 

 
Elective Course 

 مقرر اختيارى
2 2 3  

Elective Course 

 مقرر اختيارى
2 2 3 

Elective Courses 

Code Course name 
Study Hrs. 

Credit Hrs. 
Theor. Pract. 

B.B. 4011 
Data Structures and Algorithm Analysis 

 انخىاسصيُبد ورحهُم انجُبَبد هُبكم
2 2 3 

B.B. 4012 
Computer Graphics & Data Visualization 

 ثبنحبست وانزجصُش انشسى
2 2 3 

B.B. 4013 Discrete Mathematics سَبظُبد يزقطؼخ  2 2 3 

B.B. 4014 Advanced Biostatistics3 2 2 احصبء حُىٌ يزقذو 

B.B. 4015 
Biological and Biomedical Database Systems 

 وانطجُخ انحُىَخ انجُبَبد قىاػذ َظى
2 2 3 

B.B. 4016 Artificial Intelligenceً3 2 2 انزكبء االصطُبػ 

B.B. 4017 
Medical and Biological Internet Applications 

 رطجُقبد االَزشَذ فً انًجبالد انطجُخ وانحُىَخ
2 2 3 

B.B. 4018 Structural Bioinformatics 3 2 2 َظى انًؼهىيبد انحُىَخ انًهُكهخ 
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 :مكزرات مادشتري ودنتىراه الفلشفُ فِ املعلىماتًُ احلًىيُ-2
يدردتت١ صتتاع١ َعتُتتد٠  24ال ٜكتتٌ عتتدد صتتاعاتٗا اإلمجايٝتت١ عتتٔ  َٛسعتت١ عًتت٢ فصتتًني دراصتتٝني   َكتتزراتايطايتتب بدراصتت١ ٜكتتّٛ 

تال٥ِ عتتعب١ ايتدصتتص َتتٔ بتتني   صتتاع١ َعتُتتدٙ عًتت٢ األقتتٌ  ٜتتتِ اختٝارٖتتا يتت     12املادضتتتري  بُٝٓتتا ٜتتدرظ  ايتتب ايتتدنتٛراٙ   

 ٛضش١ ف٢ ازبدٍٚ ايتاىل:املكزرات امل

Code Course name 
Study Hrs. Credit 

Hrs. Theor. Pract. 
B.B. 5001 
B.B. 6001 

Biostatistics (II)  ( ٌ2األحصبء انحُى)  
Biostatistics (III)  ( ٌ3األحصبء انحُى)  

2 2 3 

B.B. 5002 
B.B. 6002 

Advanced Biostatistics (I)  ( 1احصبء حُىٌ يزقذو)  
Advanced Biostatistics (II)  ( 2احصبء حُىٌ يزقذو)  

2 2 3 

B.B. 5003 
B.B. 6003 

Biological Information Systems (I)  (   1) َظى انًؼهىيبد انجُىنىجُخ  
Biological Information Systems (II)  (  2) َظى انًؼهىيبد انجُىنىجُخ  

2 2 3 

B.B. 5004 
B.B. 6004 

Biotechnology intelligence systems (I)   (1) َظى انزكبء نهجُىركُىنىجُب  
Biotechnology intelligence systems (II)   (2) َظى انزكبء نهجُىركُىنىجُب  

2 2 3 

B.B. 5005 
B.B. 6005 

Computational molecular biology (I) (  1) االنً  انجُىنىجُب انجضَئُخ ثزقُُبد انحبست   
Computational molecular biology (II) (  2) االنً  انجُىنىجُب انجضَئُخ ثزقُُبد انحبست   2 2 3 

B.B. 5006 
B.B. 6006 

Computer Networks (I) (1) شجكبد انحبسجبد  
Computer Networks (II) ( 2) شجكبد انحبسجبد  

2 2 3 

B.B. 5007 
B.B. 6007 

Databases (I)   (1) قىاػذ انجُبَبد  
Databases (II)   (2) قىاػذ انجُبَبد  

2 2 3 

B.B. 5008 
B.B. 6008 

Biodiversity informatics (I)  ً(1) يؼهىيبد انزُىع انجُىنىج  
Biodiversity informatics (II)  ً(2) يؼهىيبد انزُىع انجُىنىج  

2 2 3 

B.B. 5009 
B.B. 6009 

Database Management systems (I)   (1) َظى اداسح قىاػذ انجُبَبد  
Database Management systems (II)    (2) قىاػذ انجُبَبدَظى اداسح  

2 2 3 

B.B. 5010 
B.B. 6010 

DNA/RNA Sequence Analysis (I)  (1) رحهُم رزبثؼبد االحًبض انُىوَخ  
DNA/RNA Sequence Analysis (II)  (2) رحهُم رزبثؼبد االحًبض انُىوَخ  

2 2 3 

B.B. 5011 
B.B. 6011 

Ecoformatics (I)   (1) انًؼهىيبرُخ انجُئُخ  
Ecoformatics (II)   (2) انًؼهىيبرُخ انجُئُخ  

2 2 3 

B.B. 5012 
B.B. 6012 

Gene banks (I) (1) ثُىك انجُُبد  
Gene banks (II) (2) ثُىك انجُُبد  

2 2 3 

B.B. 5013 
B.B. 6013 

Pharmacogenomics (I)  (1) انصُذالَُخ ػهى انجُُبد  
Pharmacogenomics (II)  (2) انصُذالَُخ ػهى انجُُبد  

2 2 3 

B.B. 5014 
B.B. 6014 

Plant germplasm resources (I)  (1)انًصبدس انىساثُخ انُجبرُخ  
Plant germplasm resources (II)  (2)انًصبدس انىساثُخ انُجبرُخ  

2 2 3 

B.B. 5015 
B.B. 6015 

Proteomics (I)  (1) انجشورُُُخ ُخانًؼهىيبر  
Proteomics (II)  (2) انجشورُُُخ ُخانًؼهىيبر  

2 2 3 

B.B. 5016 
 

B.B. 6016 

Sequence analysis; submission , retrieval and comparisons (I)  
( 1( )انززبثؼبد )اإلدخبل واالسزذػبء وانًقبسَخ رحهُم  

Sequence analysis; submission , retrieval and comparisons (II) 
 رحهُم  (2( )انززبثؼبد )اإلدخبل واالسزذػبء وانًقبسَخ

2 2 3 

B.B. 5017 
B.B. 6017 

Information Security (I) (  1) ايبٌ انًؼهىيبد   
Information Security (II) (  2) ايبٌ انًؼهىيبد   

2 2 3 

B.B. 5018 
B.B. 6018 

Scientific Data Management (I) (1) إداسح انجُبَبد انؼهًُخ  
Scientific Data Management (II) (2) إداسح انجُبَبد انؼهًُخ  

2 2 3 

B.B. 5019 
B.B. 6019 

 Special topics (I) (1) دراسات خاصة  
Special topics (II) (2) دراسات خاصة  

2 2 3 

B.B. 5020 
B.B. 6020 

Quantitative trait loci analysis (I) (   1) تحليل مواقع الصفات الكمية   
Quantitative trait loci analysis (II) (   2) تحليل مواقع الصفات الكمية   

2 2 3 

B.B. 5021 
B.B. 6021 

Bioinformatics (I) ( 1المعلوماتية الحيوية  )   
Bioinformatics (II) ( 2المعلوماتية الحيوية  )   

2 2 3 

B.B. 5022 
B.B. 6022 

Molecular genetic analysis of populations(I)    (1) العشائر التحليل الوراثى الجزيئى فى 
Molecular genetic analysis of populations(II)    (2) العشائر التحليل الوراثى الجزيئى فى  2 2 3 

B.B. 5023 
B.B. 6023 

Medical Systems (I) ( 1انُظى انطجُخ )   
Medical Systems (II) ( 2انُظى انطجُخ )   

2 2 3 

B.B. 5024 
B.B. 6024 

Metabolic Engineering (I) ( 1هُذسخ األَط )   
Metabolic Engineering (II) ( 2هُذسخ األَط )     

2 2 3 
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 ثالثا: قسم البيوتكنولوجيا التطبيقية

Department of Applied Biotechnology 
ــُ:     ــُ التالً ــات الفزعً ــه التخصص  –بٝٛتهٓٛيٛدٝتتا سٝٛاْٝتت١   –بٝٛتهٓٛيٛدٝتتا ْباتٝتت١   –بٝٛتهٓٛيٛدٝتتا َٝهزٚبٝتت١  ويض

 بٝٛتهٓٛيٛدٝا ايب١٦ٝ –بٝٛتهٓٛيٛدٝا االغذ١ٜ ٚااليبإ  –صٓاعات دٚا١ٝ٥ 

 مكزرات دبلىو البًىتهيىلىدًا التطبًكًُ -1
صاع١ َعتُد٠ َكتزرات   18صاع١ َعتُد٠ تغتٌُ ع٢ً  24ٜدرظ ايطايب َكزرات ال ٜكٌ عدد صاعاتٗا اإلمجاي١ٝ عٔ 

صتاعات   3صتاعات َعتُتد٠( َتٛسعني عًت٢ ايفصتًني ايدراصتٝني  كتدار         6ادبار١ٜ   باإلضاف١ إىل َكتزرٜٔ أختٝتارٜٔ )  

 يهٌ فصٌ دراص٢ نُا ٖٛ َبني بازبدٍٚ ايتاىل:

First Semester Second Semester 

Code Course name 
Study Hrs. Credit 

Hrs 
Code Course name 

Study Hrs. Credit 
Hrs Theor. Pract. Theor. Pract. 

A.B. 
4001 

Basic 
biotechnology (I) 

أسبسُبد انجُىركُىنىجً 
(1)  

2 2 3 
A.B. 
4004 

Industrial 
Microorganisms(I) 
 (1انكبئُبد انذقُقخ انصُبػُخ )

2 2 3 

A.B. 
4002 

Basic molecular 
biology 

أسبسُبد انجُىنىجُب 
 انجضَئُخ

2 2 3 
M.B. 
4004 

Genetic Engineering (I) 
(1) انهُذسخ انىساثُخ  

2 2 3 

A.B. 
4003 

Biosafety 
 األيبٌ انحُىي

2 2 3 
A.B. 
4006 

Fermentation 
Technology 

 ركُىنىجُب انزخًشاد
2 2 3 

 Elective Course 
 مقرر اختيارى

2 2 3  
Elective Course 

 مقرر اختيارى
2 2 3 

 
Elective Courses 

Code Course name 
Study Hrs. Credit Hrs 

Theor. Pract. 

A.B. 4011 
Medical Biotechnology 

 ركُىنىجُب حُىَخ طجُخ
2 2 3 

A.B. 4012 
Plant biotechnology (I) 

 (1) ركُىنىجُب حُىَخ َجبرُخ   
2 2 3 

A.B. 4013 
Biotechnology of medical and aromatic 

plants (I) 
 (1) انطجُه وانؼطشَخ انزقُُبد انحُىَه نهُجبربد

2 2 3 

A.B. 4014 Animal Biotechnology (I) (1) ثُىركُىنىجُب حُىاَُخ  2 2 3 

A.B. 4015 
Food biotechnology (I) 

 (1) ثُىركُىنىجٍ االغزَه 
2 2 3 

A.B. 4016 
Basic Bioinformatics 
 اسس انًؼهىيبرُخ انحُىَخ 

2 2 3 

A.B. 4017 
Biological waste management (I) 

 (1انًؼبنجخ انجُىنىجُخ نهًخهفبد )
2 2 3 

A.B. 4018 
Biohazards and environment (I) 

 (1ح )انجُئخ وانًىاد انحُىَخ انخطش
2 2 3 

A.B. 4019 
Industrial pollution control (I) 

 (1) انزحكى فً انزهىس انصُبػً  
2 2 3 
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 :البًىتهيىلىدًا التطبًكًُمكزرات مادشتري ودنتىراه الفلشفُ فِ -2
يدردتت١ صتتاع١ َعتُتتد٠  24ال ٜكتتٌ عتتدد صتتاعاتٗا اإلمجايٝتت١ عتتٔ  َٛسعتت١ عًتت٢ فصتتًني دراصتتٝني   َكتتزراتايطايتتب بدراصتت١ ٜكتتّٛ 

تال٥ِ عتتعب١ ايتدصتتص َتتٔ بتتني   صتتاع١ َعتُتتدٙ عًتت٢ األقتتٌ  ٜتتتِ اختٝارٖتتا يتت     12املادضتتتري  بُٝٓتتا ٜتتدرظ  ايتتب ايتتدنتٛراٙ   

 ازبدٍٚ ايتاىل:ٛضش١ ف٢ املكزرات امل

Code Course name 
Study Hrs. Credit 

Hrs. Theor. Pract. 
A.B.5001 
A.B. 6001 

Basic biotechnology (II) ( ً2أسبسُبد انجُىركُىنىج)  
Basic biotechnology (III) ( ً3أسبسُبد انجُىركُىنىج)  2 2 3 

A.B.5002 
A.B. 6002 

Applied microbial genetic (I) (1) وساثخ يُكشوثُخ رطجُقُخ  
Applied microbial genetic (II) (2) وساثخ يُكشوثُخ رطجُقُخ  

2 2 3 

A.B.5003 
A.B. 6003 

Biology of yeasts (I) ( 1) ثُىنىجُب انخًبئش   
Biology of yeasts (II) (2) ثُىنىجُب انخًبئش   

2 2 3 

A.B.5004 Applied microbiology and fermentation (I) ( 1) وانزخًشاد انًُكشوثُىنىجُب انزطجُقُخ  
2 2 3 

A.B. 6004 Applied microbiology and fermentation (II) ( 2) وانزخًشاد انًُكشوثُىنىجُب انزطجُقُخ  

A.B.5005 Biotechnology of microorganisms (I)   (1) ُبد انذقُقخئركُىنىجُب حُىَخ نهكب 
Biotechnology of microorganisms (I)  3 2 2  (1) ُبد انذقُقخئركُىنىجُب حُىَخ نهكب 

A.B. 6005 

A.B.5006 
A.B. 6006 

Molecular bacteriology (I) ( 1) ثكزشَب جضَئُخ  
Molecular bacteriology (II) ( 2) ثكزشَب جضَئُخ  

2 2 3 

A.B.5007 
A.B. 6007 

Molecular mycology (I) ( 1) فطشَبد جضَئُخ  
Molecular mycology (II) (2) فطشَبد جضَئُخ  2 2 3 

A.B.5008 
A.B. 6008 

Molecular parasitology (I)  (1) طفُهُبد جضَئُخ \ 
Molecular parasitology (II)  (2) طفُهُبد جضَئُخ  2 2 3 

A.B.5009 
A.B. 6009 

Molecular virology (I)  (1) فُشوسبد جضَئُخ  
Molecular virology (II)  (2) فُشوسبد جضَئُخ  2 2 3 

A.B.5010 
A.B. 6010 

Agriculture biotechnology (I)     (1) صساػُه ركُىنىجُب حُىَه  
Agriculture biotechnology (II)    (2) صساػُه ركُىنىجُب حُىَه  

2 2 3 

A.B.5011 
A.B. 6011 

Plant biotechnology (II) ( 2) ركُىنىجُب حُىَخ َجبرُخ   
Plant biotechnology (III)  (3) ركُىنىجُب حُىَخ َجبرُخ  

2 2 3 

A.B.5012 
Biotechnology of medical and aromatic plants (II) 

 (2) انزقُُبد انحُىَه نهُجبربد انطجُه وانؼطشَخ 
2 2 3 

A.B. 6012 
Biotechnology of medical and aromatic plants (III) 

 (3) انزقُُبد انحُىَه نهُجبربد انطجُه وانؼطشَخ 

A.B.5013 
A.B. 6013 

Natural products from plants (I)  (1) انًُزجبد انطجُؼُخ انُجبرُخ  
Natural products from plants (II)  (2) انًُزجبد انطجُؼُخ انُجبرُخ  

2 2 3 

A.B.5014 
 

A.B. 6014 

Genetics and genetic manipulation in plants (I) 
 (1) نهُجبربد نزذوال انجًُُانىساثه وا

Genetics and genetic manipulation in plants (II) 
 (2) نهُجبربد نزذوال انجًُُانىساثه وا

2 2 3 

A.B.5015 
A.B. 6015 

Animal gene therapy (I)  ٌ(1) انؼالج انجٍُُ نهحُىا  
Animal gene therapy (II)  ٌ(2) انؼالج انجٍُُ نهحُىا  

2 2 3 

A.B.5016 
A.B. 6016 

Medical Entomology (I)   (1) حششاد طجُه  
Medical Entomology (II)   (2) حششاد طجُه  

2 2 3 

A.B.5017 
A.B. 6017 

Tissue culture (I) ( 1صساػخ أَسجخ  )  
Tissue culture (II) ( 2صساػخ أَسجخ  )  2 2 3 

A.B.5018 
 
A.B. 6018 

Genetics and breeding of farm animals (I) 
(1) وساثخ ورشثُخ حُىاَبد انًضسػخ  

Genetics and breeding of farm animals (II) 
(2) وساثخ ورشثُخ حُىاَبد انًضسػخ  

2 2 3 

A.B.5019 
A.B. 6019 

Animal Biotechnology (II) (2) ثُىركُىنىجُب حُىاَُخ  
Animal Biotechnology (III) (3) ثُىركُىنىجُب حُىاَُخ  2 2 3 

A.B.5020 
A.B. 6020 

Pharmaceutical industries (I)  (1) صُبػبد صُذالَُخ  
Pharmaceutical industries (II)  (2) صُبػبد صُذالَُخ  

2 2 3 



 

(43) 

 

Code Course name 
Study Hrs. Credit 

Hrs. Theor. Pract. 

A.B.5021 
A.B.6021 

Gene recombinant products (I)   ( 1) انًُزجبد انجُُُخ انًىنفخ  
Gene recombinant products (II) (2) انًُزجبد انجُُُخ انًىنفخ    2 2 3 

A.B.5022 
A.B.6022 

Industrial Microorganisms (II)   ( 2انكبئُبد انذقُقخ انصُبػُخ)  
Industrial Microorganisms (III)    (3انذقُقخ انصُبػُخ )انكبئُبد  

2 2 3 

A.B.5023 
A.B.6023 

Proteins for treatment of genetic diseases (I) (1) انجشورُُبد انؼالجُخ ناليشاض  
Proteins for treatment of genetic diseases (II) (2) انجشورُُبد انؼالجُخ ناليشاض  2 2 3 

A.B.5024 
A.B.6024 

Dairy biotechnology (I)  ٌ( 1) ثُىركُىنىجُب االنجب  
Dairy biotechnology (II)  ٌ(2) ثُىركُىنىجُب االنجب  

2 2 3 

A.B.5025 
A.B.6025 

Food biotechnology (II)   (2) ثُىركُىنىجٍ االغزَه  
Food biotechnology (III)   (3) ثُىركُىنىجٍ االغزَه  

2 2 3 

A.B.5026 
A.B.6026 

Food microbiology and hygiene (I) (1) يُكشوثُىنىجُب االغزَه وانصحخ  
Food microbiology and hygiene (II) (2) يُكشوثُىنىجُب االغزَه وانصحخ  2 2 3 

A.B.5027 
A.B. 6027 

Food toxicology (I)   (1األغزَخ )ػهى سًُه  
Food toxicology (II)   (2األغزَخ )ػهى سًُه  

2 2 3 

A.B.5028 
A.B. 6028 

Production and quality of foods (I) (1) اَزبج وجىدح انغزاء  
Production and quality of foods (II) (2) اَزبج وجىدح انغزاء  

2 2 3 

A.B.5029 
A.B. 6029 

Air pollutants and inhalation toxicology (I) (1) انهىاء ػهى سًُخ انزُفس ويهىثبد  
Air pollutants and inhalation toxicology (II) (2) انهىاء ػهى سًُخ انزُفس ويهىثبد  

2 2 3 

A.B.5030 
A.B.6030 

Biodegradation in environments (I)   (1) انهذو انحُىي فً انجُئبد  
Biodegradation in environments(II)   (2) انهذو انحُىي فً انجُئبد  2 2 3 

A.B.5031 
A.B.6031 

Biohazards and environment (II)  (2) انجُئخ وانًىاد انحُىَخ انخطشح  
Biohazards and environment (III)  (3) انجُئخ وانًىاد انحُىَخ انخطشح  2 2 3 

A.B.5032 
A.B.6032 

Biological waste management (II) (2) انًؼبنجخ انجُىنىجُخ نهًخهفبد  
Biological waste management (III) (3) انًؼبنجخ انجُىنىجُخ نهًخهفبد  2 2 3 

A.B.5033 
A.B.6033 

Bioremedation (I)   (1انجُئٍ ) انحُىي االصحبح 
Bioremedation (II)  (2انجُئٍ ) انحُىي االصحبح  

2 2 3 

A.B.5034 
A.B.6034 

Environmental microbiology (I)   (1) يُكشوثُىنىجُب ثُئُخ  
Environmental microbiology (II)   (2) يُكشوثُىنىجُب ثُئُخ  

2 2 3 

A.B.5035 
A.B.6035 

Genetic toxicology (I)   (1) ػهى انسًُخ انىساثً 
Genetic toxicology (II)  ً(2) ػهى انسًُخ انىساث  2 2 3 

A.B.5036 
A.B.6036 

Industrial pollution control (II)     (2) انزحكى فً انزهىس انصُبػً 
Industrial pollution control (III)  3 2 2    (3) انزحكى فً انزهىس انصُبػً 

A.B.5037 
 

A.B.6037 

Genetics and modern trends in plant tissue culture (I) 
(1انىساثخ واإلرجبهبد انحذَثخ فٍ صساػخ األَسجخ انُجبرُخ )  

Genetics and modern trends in plant tissue culture (II) 
(2انىساثخ واإلرجبهبد انحذَثخ فٍ صساػخ األَسجخ انُجبرُخ )  

2 2 3 

A.B.5038 
 
A.B.6038 

Genetics and modern trends in animal tissue culture (I) 
(1انىساثخ واإلرجبهبد انحذَثخ فٍ صساػخ األَسجخ انحُىاَُخ )  

Genetics and modern trends in animal tissue culture (II) 
(2انىساثخ واإلرجبهبد انحذَثخ فٍ صساػخ األَسجخ انحُىاَُخ )  

2 2 3 

A.B.5039 
A.B.6039 

Special topics (I)     (1دساسبد خبصخ )
Special topics (II)     (2دساسبد خبصخ )

2 2 3 

A.B.5040 
A.B.6040 

Aquatic biotechnology (I) (1) انزقُُخ انحُىَخ انًبئُخ   
Aquatic biotechnology (II) 3 2 2   (2) انزقُُخ انحُىَخ انًبئُخ 

A.B.5041 
A.B.6041 

Biotechnology pharmaceutical (I)  (1) َُخانزقُُبد انحُىَخ انصُذال  
Biotechnology pharmaceutical (II)  (2) َُخانزقُُبد انحُىَخ انصُذال  2 2 3 

A.B.5042 
A.B.6042 

Methods in dairy biotechnology (I) 
 (1) انزقُُخ انحُىَخ نًُزجبد انهجبٌطشق فً 

Methods in dairy biotechnology (II) 
 (2) انزقُُخ انحُىَخ نًُزجبد انهجبٌطشق فً 

2 2 3 

 


