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ةظحالم

AB ةدراولا تامولعملا قبطنت
C لا اذهFع ج4لاتH تعا 2023 – 2022 ة'م%دا"ألا ةنسلاNاراO س نم لوألا نمTمتUV 2022. ظفتحت 

AB قحلا] ة'م%دا"ألا
C يغت ءارجإUbع قبسم راعشإ نود] تاH لاUVلطتملاو تاررقملا ضورعو  جماNردتلا ةئيهلاو ة'م%دا"ألا تاkة'س lام 

اoروnB ىرت
O. لا اذه عضُوFناوق عم قفاوتلل ج4لاتubB علا تارامإلا ةلودwx'و .م'لعتلا ةرازو حئاولو دعاوقو ةقالعلا تاذ ةدحتملا ةAB

C 
 .م'لعتلا ةرازو حئاولو ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلا ةلود ubBناوق دوس� ضقانت دوجو لاح

AB ةدراولا تامولعملا نع بالطلا ة'لوؤسم
C لاFج4لات 

AB ةدراولا تامولعملا ةءارق نع ubBلوؤسم بالطلا دع%
C لا اذهFلالاو اهمهفو ج4لاتU�Bع% نل .اهب ما�B

C بالطلا ة'م%دا"ألا حئاول] لهجلا 
AB ةدراولا ما�حألاو طو��لا دعت .قبطُت دق ��Cلا تا4xقعلاو ه'ف ةدراولا ة'م%دا"ألا حئاولل مهلاثتما مدع تا'عادت نم

C لا اذهFج4لات 
 .م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أو بالطلا ubBب دقعلا نم أزجتي ال Oاءزج

 

اض%أ ة'م%دا"ألا عقوم Hع ج4لاتFلا اذه Hع عالطالا نكم%
O. 
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 >;ساقلا دمحم نب ناطلس روتكدلا خيشلا ومسلا بحاص

 ةقراشلا م"احو Hعألا سلجملا وضع
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 ءانمألا سلجم س.ئرو س.ئرلا ةلاسر

AB م�] ًالهأ
C م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ، lةد%دجلا ا'لعلا تاساردلا ة'ل AB

C ةصصختملا ،م'لعتلا AB
C 

 .U�x4oubBلا ةداقلاو ubBملعملا ل'هأتو بoردت

 .كلNقتسمل نمثب ردق% ال هنأ تNث�س رامث¢سا] موقت تنأف ،ملعتلا ةلصاوم] كرارق Hع ان�ناهت
املعم كتفص]

O
AB تنأف ،

C ف عضوwoثأتلا كنكم% ة'نهملا كتا'ح لاوط دUb ا]اج%إ
O

 .فالآلا ةا'ح Hع 

AB قلطنن
C دمحم نب ناطلس روتكدلا خيشلا ومسلا بحاص لوق نم م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ 

 ubBملعملا دعاسو معدن نحن" - » هظفح - ةقراشلا ةرامإ م"اح Hعألا سلجملا وضع C̈ساقلا
 ."اوناl امنيأ ubBملعتملاو

AB رئاود ثالث كانه
C ؤرo²اعم هتم�ح] ەومس انملع .كحاجنو ءاطعلا ± لمحت ەومس ةB

C طو ،ثالثلا رئاودلا ەذهNم'هافملا ەذه انق 
 .م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ ءاشإ ءانثأ

 ،ةفاقثلاو ةفرعملا ةنيدم ،ةقراشلا ³إ ملاعلا ءاحنأ عيمج نم مت�تأ دقو ،ة'جراخلا ةرئادلا نولغش� نوwxملاو نوملعملا اهيأ متنأ
AB ة'م%دا"ألا �Bبم ³إ لوصولل

C أ هنإ .ة'عماجلا ةنيدملا بلق´UV ماج عمجمµC AB
C و ،ملاعلاoو ،بالخ لامج] عتمتoرأ مضA� تاعماجلا 

AB
C علا تارامإلاwx'ةدحتملا ة. 

اق]اس ناl يذلا ،م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أل ب'هملا �Bبملا Çف ·سولا ةرئادلا امأ
O

 لNقتسا نا�م :ملعلل Oارقمو ةف��ملا ەومس ةNتكم 
انطوم نآلا ةثادح ½U´ألا �Bبملا اذه دع% .ەومسل ةo¼حلا ة'ملعلا تا'«تقملا Hع ىوتحاو ،ubBملعملاو ءاملعلا ه'ف

O
ubB ABملعملل 

C 
 .ملعتلا نم دo¾ملاو يركفلا UbBمتلل ةoوازلا رجح ���Nسو ةقراشلا

UbB ABمتلا ث'ح ،ة'لخادلا ةرئادلا ³إ ًالوصو ·سولا ³إ ة'جراخلا ةرئادلا نم لقتن¢س ،ةمهلملا رئاودلا ەذه مادختسا]
C ة'م%دا"أ م'مص 

�²أت .ىوتسم Hعأ Hع جهانمو C̈لاعلا زارطلا نم سkردت ةئيه نم ه'جوتلاو داشرإلا Hع لصحتس .ة'م'لعتلا ةقراشلا
C ة'م%دا"أ 

AB ة'ملاع تاUVخ] م'لعتلل ةقراشلا
C ردتلاoلاو بUVلاو ة'م%دا"ألا جماNملعملل ثحubB. 

AB كتلحر نوكتس
C مم م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أUbBع نحنو ةH شم دوهج] هنأ نم ةقثUس ،ةك�Uت���

C [مدقتم ىوتسم ³إ م'لعتلا. 

 

AB م�] ًالهأ
C م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أÀ 

 C̈شاهلا ةثدحم ةروتكدلا ةداعس

 ءانمألا سلجم سÁئرو م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ سÁئر
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 يذ;فنتلا ريدملا ةلاسر

  Àانبالط] ًالهأ

Ãانيلإ كمامضنا اندعس AB
C اردلا ماعلاÄC 2022-2023. نحن AB

C م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ 
ubB ABسرامم ubBملعم اوناl ءاوس ،انبالط عيمج] Oادج نوروخف

C ةنهملا اولوازي مل وأ ةمدخلا 
AB نحن .دع]

C س انبالط عيمج نأ دقتعن ان¢يم%دا"أÁنود'فتس Åبك ل�شUb غصلا لوصفلا نمUbة 
امامتها رفوت ��Cلا

O
ا%درف 

O
اجo¾مو 

O
 لضفأ ³إ ةدن¢سملا تام'يقتلاو ملعتلاو سkردتلا نم 

 نوUbBمتملا سkردتلا ةئيه ءاضعأ اهمدختس��C Ãلا ب'لاسألاو ة'ملاعلا Ubياعملاو تاسرامملا
 بلاط - ملعم لH lع بج% هنأ لئاقلا ساسألا Hع م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ تسسأت .انيدل
AB ةحجان ةنهم ةدا'قل ة'لمعو ةلص ½U´ألا تاراهملا باع'¢سا

C ردتلاkفوفصل س K-12 تحت 
AB سkردتلا نأ ىرن ال اننأ امl .انيدل ubBفظوملاو سkردتلا ةئيه ءاضعأ نم قيقد فا�±إ

C نرقلا 
ا'نهم Oادادعإ بلطتي ن��oعلاو يداحلا

O
 ة'جولونكتلا تاراهملا نإ ل] ،بسحف Oاد'ج 

اxردم حبصتل ة'كولسلاو
O

اعئار 
O

اض%أ اهتيمهأ اهل 
O. 

ubB ABملعملا م'لعت جمارب لضفأ ضع] رارغ Hع انجهانم تممص
C 4طت ىرجو ملاعلاoدا"ألا نواعتلا] اهر%C̈ نسله ةعماج عمËC. 

 

اض%أ نمضتت نأ بج% جمانUVلا اذه ةwxجت نأ ىرنو
O

 نوفظوملاو سkردتلا ةئيه ءاضعأ معد'س .ÄCاردلا لصفلا جراخ ة'نغ ةwxجت 
AB ة'سkردتلا مهتwxجت انبالط اهيف أدNي ��Cلا ة'لمعلا ةwxجتلا دعتو .ملعتلا ةwxجت ءارثإل ةطشألا نم ةعومجم انيدل

C ةسردم ±�oةك AB
C 

AB ة'ساسألا رومألا نم ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلاو ةقراشلا
C غو لئاسولا ەذه لالخ نمو .انجمانربUbس ،اهµ عتو ومنلا ³إ¾oةفاقث ز 

AB انبالطل رفوت
C اساسأ م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ

O
 .ةا'حلا ىدم ه'لع نونTي �BCهملا ومنلاو ملعتلا نم 

 

AB حاجنلاو قيفوتلا لl مÌل �Bمتأ ،ة'م%دا"ألا ةرادإ نع ة]ا'ن
C دحأ نوكت نأ] كرارق نأ ث'ح ،ملعمو بلاطك م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ 

 Àاهذخت¢س ��Cلا تارارقلا مهأ دحأ نوك'س انبالط

 

 ،تا'حتلا ب'طأ

  ونامور ubBنج ةروتكدلا

 يذ'فنتلا ريدملا
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 ةرادإلاو ةم@وحلا

 ءانمألا سلجم

 مهتا'لوؤسم] ة%ذ'فنتلا ةرادإلاو يذ'فنتلا ريدملا ءافو نامض Hع لمعoو ،م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أل ةoرادإلا ةهجلا ءانمألا سلجم دع%
³C ABاعلا م'لعتلل ة'م%دا"أ اهتفص] اهتاماU�Bلاو اهفادهأو اهتمهمل ة'م%دا"ألا قيقحتو

C علا تارامإلا ةلودwx'ةدحتملا ة. 

 :نم ءانمألا سلجم فلأتي

 م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ سÁئرو ءانمألا سلجم سÁئر ،>;شاهلا ةثدحم .د

AB ة±ألا نوؤشل Hعألا سلجملل ماعلا ubBمألا ،الملا ةلوخ .د
C ةقراشلا 

IJسوحلا ىوجن .د
 تارامإلا ةعماج د'معو دعاسم ذاتسأ ،>

IMسKLك .د
 ادنلنف ،ËCنسله ةعماج ،م'لعتلا ة'جولوك'س ،اNنول >

 م'لعتلا ثاح]أل ³Cا�Uسألا سلجملا ،ياغ رلQات OLJلوب .د

 ا'لا�Uسأ ،شانوم ةعماج ،ملعتلا ل'لحت ،شWيفUساغ ناغارد .د

AB ا'لعلا تاساردلا ة'لl سÁئر ،نالأ اردنسZلأ .د
C لاU�x'س́إ ةعماج ،ةU�، لمملاFةدحتملا ة 

 م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ ،يذ'فنتلا ريدملا ،ونامور OLJنيج .د

 .صاخلا م'لعتلل ةقراشلا ةئيه ،صنش وبأ دشار دUسلا

 ة%ذ'فنتلا ةرادإلا قwoف

 .ةمظنملل ة'م'لعتلا ةمهملا قيقحت Hع نولمعoو ة'م%دا"ألا ة%ذ'فنتلا ةرادإلا قwoفو يذ'فنتلا ريدملا ريد%

 :نم ة%ذ'فنتلا ةرادإلا قwoف فلأتي

 يذ'فنتلا ريدملا ،ونامور OLJنيج .د

 سسؤملا – م'لعتلا د'مع ،نوتàbب دUت .د

 ملعتلا ريدم ،Kfنق ةدانc .د

IJسوحلا ةلوخ ةدUسلا
 تا'لمعلا ريدم ،>

 تامولعملا ا'جولونكت مسق ريدم ،هUسوخ وباg دUسلا

  بالطلا تامدخو لوبقلا ريدم ،سورك دات .د
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 ة;مKداJألا عم لصاوتلا تامولعم

 م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ

 ةقراشلا 1566 :ب.ص

 ةقراشلا

 ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلا

 80080005 971+ :فتاه

²Bو�FUلإ دwoب
C:  info@sea.ac.ae  

  ماسقألا ل'لد

lJوZKMلإلا دKfaلا فتاهلا
< مسقلا   

 acs@sea.ac.ae ة'م%دا"ألا تامدخلا 

+971 6 506 2351 admission@sea.ac.ae لوبقلا 

 finance@sea.ac.ae ة'لاملا 

 facilities@sea.ac.ae ش«ملاãت 

 HR@sea.ac.ae لا دراوملاæ��oة 

+971 6 506 2333 support.it@sea.ac.ae تامولعملا ا'جولونكت 

 library@sea.ac.ae ملعتلا رداصم زكرم 

 marketing@sea.ac.ae 4س¢لاoق 

 procurement@sea.ac.ae شملاU�oتا 
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 KGH 2022-23داJألا مRSقتلا

 سطسغأ
 سkردتلا ةئيه ةدوع – سطسغأ 15
 نم لوألا ءزجلا( 2022 فwoخ سورد ة%اد] – سطسغأ 29

  )ÄCاردلا لصفلا

 UVمتTس
²ðاهنلا دعوملا – UVمتTس 1

C داوم ةفاضإلñلصف نم باحسالا 
 داد�Uسا عم جمانUVلا نم باحسالل موي رخآ( ،2022 فwoخ
lتاعوفدملا لما( 

  ر4xت´أ
 بتا�ملاñسورد دجوت ال( يوبنلا دلوملا د'ع – ر4xت´أ 8
  )ةقلغم

 نم لوألا ءزجلا( )2022( فwoخ سورد ة%اد] – ر4xت´أ 20
 )ÄCاردلا لصفلا

²Bاثلا ءزجلا( 2022 فwoخ سرود عيمج ءد] – ر4xت´أ 24
C 

  )ÄCاردلا لصفلا نم

 UVمسÃد
  )ةقلغم بتا�ملاñسورد دجوت ال( د'هشلا موي – UVمسÃد 1
 ة'wxعلا تارامإلا ةلودل �BCطولا د'علا – UVمسÃد 3 و 2
  )ةقلغم بتا�ملاñسورد دجوت ال( ةدحتملا

²Bاثلا ءزجلا( 2022 سورد عيمج ءاهتنا – UVمسÃد 15
C نم 

  )ÄCاردلا لصفلا

 
 رياني

 )ةقلغم بتا�ملاñسورد دجوت ال( ةنسلا سأر د'ع – رياني 1
  سkردتلا ةئيه ةدوع – رياني 4
 لصفلا نم لوألا ءزجلا( 2022 عيxر سورد ة%اد] – رياني 9
 )ÄCاردلا

²ðاهنلا دعوملا – رياني 12
C داوم ةفاضإلñلصف نم باحسالا 

 داد�Uسا عم جمانUVلا نم باحسالل موي رخآ( ،2022 عيxر
lتاعوفدملا لما( 

 سرام
 نم لوألا ءزجلا( 2022 عيxر لصف سورد ءاهتنا – سرام 2
 )ÄCاردلا لصفلا

²Bاثلا ءزجلا( 2022 عيxر لصف سورد ة%اد] – سرام 13
C نم 

  )ÄCاردلا لصفلا
 كراNملا ناضمر رهش ة%اد] – سرام 23
  )سورد دجوت ال( عيwxلا ةلطع – سرام 30 – سرام 27

 لwoبأ
   كراNملا ناضمر رهش ة%اهن – لwoبأ 9

 بتا�ملاñسورد دجوت ال( *رطفلا د'ع – لwoبأ 23 - 20
  )ةقلغم

 ويام
²Bاثلا ءزجلا( 2022 عيxر سورد ءاهتنا – ويام 11

C لصفلا نم 
 .)ÄCاردلا

  جwختلا مسارم – ويام 19

  وينوي
 بتا�ملاñسورد دجوت ال( * õضألا د'ع – وينوي 30 – 20

 )ةقلغم

 ويلوي
 بتا�ملاñسورد دجوت ال( ةwoجهلا ةنسلا د'ع – ويلوي 19

 )ةقلغم
 دجوت ال( ف'صلا ةلطع  سطسغأ 10 – وينوي  12

 )ةقلغم بتا�ملاñسورد
 

 قفاوتت ال دقو رمقلا ةoؤر دع] ة'مالسإلا لطعلا ددحت*
AB ةروكذملا خــــoراوتلا عم ة'لعفلا خــــoراوتلا

C 4قتلا اذهoم. 

 Ubيغتلل ةضرع جwختلا لفحو تالطعلا خــــoراوت :1 ةظحالم

AB لماÌلا] ة'ساردلا موسرلا قحتس� :2 ةظحالم
C ءد] دعوم 

 مهموسر ط'سقت بلط بالطلل نكمoو ،كلذ لNق وأ جمانUVلا
اwoهش موسرلا طاسقأ دادس متي نأ Hع ةعفد ةطخ قفو

O. 
ا'طخ عفدلا ةطخ Hع ةقفاوملا بجت

O
 بلاطلا Hع بج%( 

  .سوردلا ءد] ل'بق )كلذ Hع عيقوتلا

AB الإ C̈%دا"ألا م4oقتلا عاNتا مت�س :3 ةظحالم
C ثودح لاح 

 øVري .ەUbيغت وأ هتعجارم بلطتت ةعقوتم Ubغ فورظ يأ
 .ثدحملا م4oقتلا Hع عالطالل ة'م%دا"ألا عقوم ³إ ةدوعلا
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C لاFج4لات ................................................................................................. ii 
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 ة;مKداJألا نع ةماع ةحمل

 رم Hع م'لعتلا ubBسحتل ةUbثك تارداNم ةقراشلا م"احو Hعألا سلجملا وضع ،C̈ساقلا دمحم نب ناطلس روتكدلا خيشلا ومس قلطأ
AB رامث¢سالا أدNي ،ةقراشلل ةNس«لا] .تاونسلا

C قتسمNرامث¢سالا] رهدزم ل AB
C لعتلا ماظنلا'C̈، سحت نأ دكؤملا نموubB دمتع% م'لعتلا 

AB م'لعتلل ة4xلطملا تاءافFلاو تاراهملاو ةفرعملا ر4oطت نم مهنيكمت لالخ نم ubBملعملا ubBسحت Hع
C علاو يداحلا نرقلا��oن. 

UbB ABمتلا ubBكمتو را�تباو ةدا'قل م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ ەومس سسأ ،اذهلو
C م'لعتلا AB

C لعت عمتجم'C̈ ع4نتم. 

 ءانب Hع )SPEA( صاخلا م'لعتلل ةقراشلا ةئيهو ËCنسله ةعماج] ةU�x4oلا مولعلا ة'لl عم نواعتلا] م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ تلمع
AB را�تبالاو Ubيغتلا ةدا'ق نم ubBملعملا نكم'س ملعملا دادعإل جذومن

C نسله ةعماج مدقت .م'لعتلا عاطقËC ة'ملاعلا تاسرامملا لضفأ 
 فادهألا ة'بلتو �BCطولا قا'سلا عم بسانملا قفاوتلا م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ نمضت امن�ب ،ة'لودلا تاهاجتالاو ثوحNلاو
 .ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلا ةلودل ة'ج'تا�Uسالا

�²أ%
C نسله ةعماج عم نواعتلاËC [خلاUVو ةقراشلا ³إ ة'ملاعلا تاoاقافآ حتف

O
 جمانرب ر4oطت ³إ نواعتلا اذه ىدأ ث'ح ،ةدودحم ال 

AB هتسارد نكم% C̈لاع ىوتسم Hع ا'لع تاسارد مول]د
C علا تارامإلا ةلودwx'ةظوحلم ەراثآ حبصتس ام ناع±و .ةدحتملا ة AB

C ماظن 
AB ةدعاسملل HCحملا قا'سلاو ةروكذملا تاUVخلا ubBب قيفوتلا Hع ة'م%دا"ألا لمعتسو ،HCحملا م'لعتلا

C سا قيقحتUم'لعتلا ة'ج'تا� 
اماع ubBسمخل

O
 AB

C علا تارامإلا ةلودwx'ةدحتملا ة. 

اجذومن صاخلا م'لعتلل ةقراشلا ةئيه عم نواعتلا رفوي
O

 ³إ فدهت ةدمعأ سمخ ³إ دن¢سÃ هنأل Oارظن ،جمانUVلل ة'لمعلا بناوجلل Oادwoف 
Ub ABيغتلا تاNلطتم قيقحت نم مهنيكمتو ،رمتسملا مهروطت نامضو ،لقنلل ةل]اقلا تاراهملا] ubBملعملا ubBكمت

C م'لعتلا Åلضفأ ل�ش، 
 .Ubغتم NHCقتسم لمع قوسل مهUbBهجتو ة'هيف�Uلاو ة'م'لعتلا مهبالط تاجا'تحا ة'بلت بناج ³إ

 ثحNلا ب'لاسأو ،لNقتسملا لجأ نم تاءافFلا ر4oطتو ،اهم'يقتو جهانملا م'مصت ،لاعفلاو مادتسملا ملعتلا Hع جمانUVلا زكري
C̈ ABقرلا لما�تلا ³إ ةفاضإ HCمعلا بoردتلاو

C م'لعتلا. lامتي هنأ امÄ� لطتم عمNملعملا ص'خرت تاubB AB
C علا تارامإلا ةلودwx'ة 

 .ةدوجلل رمتسملا ubBسحتلا نم ززعoو ةدحتملا
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 م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ تاراسم
AB ة'م%دا"ألل ماعلا فدهلا لثمتي

C كمتubB ملعملاubB سحت نمubB عأ ³إ ًالوصو مهتاراهمH 4تسملاoامتي ام] تاÄ� تاسرامملا لضفأ عم 
AB تاUbيغتلا ةرادúو ،C̈'لعتلا ماظنلا روطتو ثاح]ألاو

C لعتلا ماظنلا'C̈ نم ة'م'لعت جمارب م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ مدقتس .حاجنب 
AB سرادملا يريدمو ubBملعملا تاجا'تحا �VCلت C̈لاعلا زارطلا

C علا تارامإلا ةلودو ةقراشلاwx'ةقطنملاو ةدحتملا ة. 

  :ة'لاتلا تاراسملا نم م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ جذومن فلأتي

 

>;Qدا|ألا راسملا تاساردلاو ثاحgألا راسم IJهملا ر�aطتلا راسم 
< 

 .يركف زكرم .1
 .يوU�xلا لاجملا ةمدخل ة'م%دا"أ ثاح]أ .2
 ءانxو C#انطصالا ءاlذلا ³إ زكتري µCلطت ثح] .3

 .رارقلا عانص معدل ؛د%دج C̈'لعت جذومن

 مول]د .1
 ا'لعلا تاساردلا

  Ubتسجام .2
 ەاروتكد .3

 �BCهملا م'لعتلا تاعمتجم ubBكمتل جمارب .1
 تاسسؤمl سرادملا ر4oطتو

 ubBملعملا فدهتس� �BCهم ر4oطت جمارب .2
 دارفأU�x4oubB lلا ةداقلاو

 اهفادهأو اهتلاسرو م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ ةoؤر
 ةaؤرلا

AB يوU�xلا UbّBمتلا ubBكمتو را�تباو ةدا'ق
C لعت عمتجم'C̈ ع4نتم 

    ةلاسرلا

 .ثاح]ألا Hع ة'«بم ةركتبمو ةعونتم ة'م%دا"أو ة'نهم جمارب م%دقت لالخ نم ءاUVخ wx4oubBت ر4oطت

   فادcألا

  :HC% امl فادهأ ةسمخ ة'م%دا"ألا تعضو

 بoردتلا نم ٍلاع ىوتسم Hع ةداقو ubBملعم مض% ،C̈لاعلاو HCحملا 4oubBتسملا Hع ه] ف�Uعم �BCهم C̈لعت عمتجم ر4oطت .1
 .ةءافFلاو

AB تاUbغتلا ةدا'ق نم C̈لعتلا انعمتجم ubBكمت فدهب ubBملعملا ىدل ة'ف'كتلا تاراهملا ر4oطت .2
C م'لعتلا لاجم 

 .صاخلاو C'وكحلا ubBعاطقلا عم نواعتلا لالخ نم ubBملعملا ىدل ةoرارمتسالاو ةنورملا تاراهم ر4oطتو معد .3
AB ثوحNلا زo¾عتو ر4oطت .4

C م'لعتلا لاجم 
AB ةoرا�تبا ةئ�ب Ubفوت .5

C عو ة'م%دا"ألا رقمUV نإلاUملعملا تاراهم ومن معدل تن�ubB. 

  اهتãش«مو ة'م%دا"ألا عقوم

 ناونعلا
 م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ

 E88  قwoط ،ة'wxعلا ةفاقثلا ةمصاع بصن فلخ

 ةقراشلا ،ة'عماجلا ةنيدملا
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 ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلا

 

AB عقت ubBملعملا بoردتو م'لعتل ةسسؤم C) م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ
C علا تارامإلا ،ةقراشلاwx'ةدوج] ة'م%دا"ألا رخفت .ةدحتملا ة 

AB ةUbغصلا دادعألاو ،ةثيدحلا ملعتلا تا'نقتو ،جماUVلاو بالطلل قيقدلا را'تخالاو ،اهيف سkردتلا ةئيه
C ططخو ة'ساردلا لوصفلا 

AB ةصصخملا ةساردلا
C هملا ه'جوتلاو ،م'لعتلاو ملعتلا ةسرامم�BC دا"ألاو%C̈. 

اعساوو OاUbبك �Bبم م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ C̈ساقلا دمحم نب ناطلس روتكدلا خيشلا ومسلا بحاص حنم
O

AB عق% 
C بسانم نا�م AB

C 
اق]اس مدختسÃُ ناlو ،ًة�±اNم ة'عماجلا ةنيدملا جراخ ةقراشلا

O
 لNق نم مدختس� مل ةحاسملا ەذه نأ مغرو .ثاح]ألاو بتا�ملل 

 .ل'جس¢لا تاهويدوتساو نواعتلا تاحاسمو ة'ساردلا لوصفلا باع'¢سال عسوتلل ةUbبك ةحاسم مض% �Bبملا نأ الإ ،ة'م%دا"ألا جماUVلل
 لالخ نم ممهلا يوذ صاخشألا لوصوب قطانملا عيمج حمس� امن�ب تاNلاطلاو بالطلا تاجا'تحا باع'¢سال ³Cاحلا �Bبملا ممص

²Bاثلا قباطلا ³إ لوصولل دعاصملاو لخادملا دنع تاردحنملا
C. 

ا'لاح
O

 قطانمو ،Ubغص دجسمو ،ة'م'لعت رداصم زكرمو ،بتا�مو ،ةUbبك تاعامتجا ةفرغو ،ةدحاو ةUbبك تاnBاحم ةعاق] زهجم �Bبملا ،
 ��Cفرغ بناج ³إ )30 دعاقملا ددع( ة'سارد لوصف ةعxرأ ءاشإل ةUbبك بتكم ةقطنم صصخُتس ،م'مصتلا ةداعإ دنعو .ةنرم سولج
اNلاط 50 معد Hع ةرداق ة'لاحلا قفارملا نإ .توصلل ��Cلزاع ل'جس�

O
 م'مصتلا ةداعإ دنع نFل ،ةUbبFلا تاعامتجالا قطانم لالخ نم 

اهجوو تن�Uنإلا UVع بoردتلا معدل لضفأ ل�شÅ ةزهجم حبصتس ة'لاحلا
O

 ملعت جئاتنو ة'م'لعتلا فادهألا قيقحت حي¢ي ام هجول 
 .ة'م%دا"ألا جماUVلا نم بالطلا

 اهيف ةمدختسملا ا'جولونكتلاو ةد%دجلا ة'ساردلا لوصفلا م'مصت نوك'سف ،%75 ةNس«ب تن�Uنإلا UVع متت جمانUVلا ةسارد نأ امxو
 .م'لعتلا م%دقتل ةنرم طامنأ داج%إل ة'نواعتلاñة'لعافتلا ة'مقرلا ا'جولونكتلا ة'م%دا"ألا مدختس¢س .زارط ثدحأ Hع ل'جس¢لا فرغو
اهجو بالطلا معد Hع ةرداق ة'م%دا"ألا نوكتس

O
AB تن�Uنإلا UVع مهل ة'م'لعتلا تاUVخلا م%دقت عم هجول 

C هسفن تقولا. lنكمت�س ام 
 .مهعقوم نع رظنلا ضغ] را�فألا لداNتو لعافتلا نم بالطلا

  دامتعالاو ص'خ�Uلا
 نوؤش مسقل ةع]اتلا C̈%دا"ألا دامتعالا ةنجل نم ةدمتعم ەاندأ ةدراولا ة'ملعلا تاجردلا جمارxو ةصخرم م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ نإ
AB م'لعتلاو ة'U�xلا ةرازوب ³Cاعلا م'لعتلا

C علا تارامإلا ةلودwx'ةدحتملا ة: 

AB ا'لعلا تاساردلا مول]د •
C م'لعتلا. 
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 ة'نواعت تاقالع
ا'نهم مهر4oطتو ،مهل'هأت لجأ نم �BCهملا ر4oطتلاو ubBملعملا م'لعت Hع زكرت ةصصختم ةسسؤم م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ دعت

O
 ³إ ،

K-12 AB م'لعتلا عاطقل ةدا'قلا ر4oطت تاجا'تحا بناج
C علا تارامإلا ،ةقراشلاwx'لخلا نواعتلا سلجم لود ةقطنمو ،ةدحتملا ة'õVC 

اقحال
O. نسله ةعماج عم ة́ا�± ة'قافتا ة'م%دا"ألا تعقو ،اذلËC 4طتلoلا تاررقملا عم اهف'يكتو ة'ساردلا جهانملا ر��C %ردت يرجkاهس 

ubB ABجهلا م'لعتلا لالخ نم
C ةنيجهلا تاررقملا عيمج سردم معد% .مول]دلا جمانرب AB

C رود لوصفلا عمتجتو ة'م%دا"ألا مرحoا
+

 عم 
اهجو C̈'لعتلا مهمدقت هجوي يذلا HCحملا بردملا

O
ABوتس� .هجول 

C ياعم عيمج ة'ساردلا لوصفلاUb دع] نع م'لعتلا AB
C lتارامإلا نم ل 

 .ادنلنفو ةدحتملا ة'wxعلا

 لوبقلا

�B'ظو مدقتو �BCهم ومن صرف Hع ة'م%دا"ألا جماUVب نوقحتلملا بالطلا لصح'س
C. كفلا ةئ�بلا ة'م%دا"ألا جمارب ززعتwoةزفحملا ة 

²Bواعتلا لداNتلل
C 4طتلoملعملاو ةداقلا رubB لاU�x4oubB. لوبقلا حاتُي AB

C ا'لعلا تاساردلا جمانرب AB
C تالهؤملا يوذ نم بالطلل ة'م%دا"ألا 

 .اهجراخو تارامإلا نم ة'لاعلا

AB لوبقلل ح4ضوب ةحضوملاو ةددحملا تاNلطتملا نم ²Bدألا دحلا قيقحت ubBمدقتملا عيمج Hع بج%
C ا'لعلا تاساردلا جمانرب AB

C 
AB رارمتسالاو ة'م%دا"ألا

C ع قيبطتلا ة]اوب يوتحت .اهيف ل'جس¢لاH 4لطملا قئاثولا] ةمئاقxموسرو م%دقتلل ة'ئاهنلا د'عاوملاو ة 
ا4oنس nانعلا ەذه ةعجارم متت .لوخدلا دنع م'يقتلاو م%دقتلا ة'لمعل فصوو م%دقتلا

O
 دعاوق دعت .ةجاحلا بسح اهثيدحتو 

AB اهيلع صوصنملا لوبقلا تاNلطتمو
C ع بج% .لمتحملا بلاطلا بلط م'يقت ساسأ مسقلا اذهH مدقتملاubB عيمج ه'جوت 

 :³إ تالسارملاو تامولعملا نم دo¾م Hع لوصحلا تاNلطو تاراسفتسالا

 م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ

 لوبقلا مسق - لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم

 ةقراشلا 1655 :دwoب قودنص

 ةقراشلا

 ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلا

admission@sea.ac.ae 

2351 506 6 971+ 

²Bو�FUلإلا دUVoلا UVع تالسارملا مادختسا] ,وي :ةظحالم
C عأ ةءافك لجأ نمH. 

 ة'ئاهنلا د'عاوملاو م%دقتلا ة'لمع
AB لوبقلا تاNلط ةجلاعم Hع لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم لمع%

C تامدخ بتكم لالخ نم م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ جمارب عيمج 
 :HC% ام] ما'قلا ubBمدقتملا Hع بج% ،ة'م%دا"ألا جماUVب قاحتلالل مدقتلل .لوبقلاو بالطلا

 .تن�Uنإلا UVع بلطلا لام�تسا •

 :نع رoراقتلاو تادن¢سملا لاسرإ •

 .ة4oناثلا ةلحرملا دع] ةذفنملا تاساردلا عيمجل )جwختلا مول]د ،C̈سرلا داوملا فشك( ة'م%دا"ألا دامتعالا قاروأ •
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 .)EmSAT وأ IELTS وأ TOEFL( ةغللا ناقتإ راNتخا جئاتن •

 .)ەاندأ ³Cاتلا مسقلا رظنا( ة'ملعلا تاجردلا ةلداعمو ة4xلطملا ةداهشلا •

 .)خلإ ، ةUbشأتلا ، ة'تارامإلا ة'نطولا ة4oهلا ، رفسلا زاوج( ة'صخشلا ة4oهلا •

 .)يرا'تخا( ة'لاحلا ة'تاذلا ةUbسلا لاسرإ •

 .بلطلا موسر عفد •

 .ةلمتكملا Ubغ تاNلطلا ةجلاعم متت نل

 ىرخأ ةغل يأ] ةرداصلا تاجردلا فوشكو ،تاداهشلل تاجردلا فشكو ة'عماجلا ةداهشلل ة'نوناق ةمجرت م%دقت بلطُ% :ةظحالم
 .ةUbBoلجنإلا وأ ة'wxعلا Ubغ

AB ةمعادلا داوملا م%دقتو تن�Uنإلا UVع تاNلطلا لام�تسا ubBمدقتملا Hع بج%
C راوتلاoة'لاتلا خــــ: 

²ðاهنلا دعوملا    
C ³وألاC   ²اهنلا دعوملاð

C 

  UV 2022مسÃد UV 2022    1مفون 1  2023: عيxر لصف •

 2023 ويلوي 15   2023 ويام 31   :2023 فwoخ لصف •

AB لوبقلل ةماعلا تاNلطتملا
C ا'لعلا تاساردلا 

 نوكت دق ،ةغللا ناقتإ راNتخا جئاتنو )كلذ ³إ امو ،مول]دلا ةداهشو ،C̈سرلا تاجردلا فشك( ة'م%دا"ألا دامتعالا قاروأ ³إ ةفاضإ
 .ةماعلا تالهؤملاو حشرملا ةجردل ةحناملا ةهجلا بسح ة'فاضإ تاNلطتمل ةجاح كانه

اق%دصت تاداهشلا ضع] بلطتت دق
O

AB م'لعتلاو ة'U�xلا ةرازوب ³Cاعلا م'لعتلا نوؤش مسق نم 
C علا تارامإلاwx'مل .ةدحتملا ة¾oنم د 

 .ةرازولا عقوم ³إ ةدوعلا øVري ل'صافتلا

AB ا'لعلا تاساردلا جمانUVل ubBمدقتملا Hع بج%
C لصاحلا نم م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أubB عH لا ةجردNرولا�oا'لعلا تاساردلا وأ سو 

 ة'U�xلا ةرازوب ³Cاعلا م'لعتلا نوؤش مسق نم مهتداهشل ةلداعم ةداهش م%دقت ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلا ةلود جراخ تاعماج نم
AB م'لعتلاو

C علا تارامإلاwx'مدقتملا نم بلطُ% دق .ةدحتملا ةubB ع اولصح نيذلاH تارامإلا ةلود لخاد تاعماج نم مهتاداهش 
 لوبقلا مسق موق'سو .ة'تارامإلا م'لعتلاو ة'U�xلا ةرازوب ³Cاعلا م'لعتلا نوؤش مسق نم مهتداهشل ةلداعم ةداهش م%دقت ةدحتملا ة'wxعلا
ubB ABمدقتملا راطخ2ب

C مل .تالاحلا ەذه لثم¾oري ل'صافتلا نم دøV ةرازولا عقوم ³إ ةدوعلا. 

AB لوبقلل ة'م%دا"ألا تاNلطتم قيقحت ubBمدقتملا Hع بج%
C ياعم يأو ا'لعلا تاساردلا جمانربUb لا] ةصاخ لوبقUVبتكم ددح% .جمان 

AB لوبقلل تا'صوتلا بالطلا لوبق ةنجل مدقت .لوبقلل ة'م%دا"ألا تاNلطتم ققح% بلطلا مدقم ناl اذإ ام لوبقلاو بالطلا تامدخ
C 

²ðاهنلا رارقلا] بلطلا مدقم راطخ2ب لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم موق'س .ubBعم جمانرب
C لا عيمج مدقُت .ة'م%دا"أللUVع جماH ساسأ 

ةحاn كلذ فالخ Hع صنُي مل ام ،طقف لماl ماود] ل'جس¢لا
ً. 

�J لوبقلا
 اUلعلا تاساردلا جمانرب >

 لماÌلا لوبقلا
AB لماÌلا لوبقلل

C ا'لعلا تاساردلا جمانرب AB
C ع بج% ،م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أH لطتم قيقحت بلطلا مدقمNةماعلا لوبقلا تا AB

C 
 :ا'لعلا تاساردلا مول]د جمانUVل ubBمدقتملا Hع بج% .HC% ام'ف ةلصفملاو ة'م%دا"ألا
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 ة'م'لعتلا تالهؤملا •

AB لضفoو ،ةدمتعم ةهج نم سوoرولا�Nلا ةجرد Hع لصاح •
C ملا ةلوفطلا م'لعت( ةلص يذ صصختNلا وأ ،ةركU�x'وأ ،ةصاخلا ة 

 .)كلذ ³إ امو ،ة'ناسإلا مولعلا وأ بادآلا وأ مولعلا ة'لl نم صصخت لاجم وأ ،ة'ندNلا ة'U�xلا

 .ةدمتعم ةسسؤم نم ،هلداع% ام وأ ،)4.0 سا'قم Hع( C̈ (CGPA) 3.0"ا�Uلا تاجردلا طسوتمل ²Bدألا دحلا Hع لوصحلا •

AB م'لعتلاو ة'U�xلا ةرازو نم ةداهشلا ةلداعم ةق'ثوو ،ةقدصم تاداهشلا م%دقت •
C علا تارامإلا ةلودwx'م'لعتلا نوؤش مسق ةدحتملا ة 

 .³Cاعلا

 ةغللا ةداجإ •

o [س«لاNلا راسمل ةUVل�نإلا ةغللا] جمانUbBoة: 

 تن�Uنإلا Hع 79 نع لقت ال TOEFL راNتخا ةج'¢ن م%دقتو ،ةUbBoلجنإلا ةغللا ناقتإ نم ²Bدألا دحلا تاNثإ ▪
 .اهلداع% ام وأ EmSAT 1400 وأ IELTS Academic 6.0 وأ

o [س«لاNلا راسمل ةUVعلا ةغللا] جمانwx'ة: 

AB 1100 نع لقت ال ةجرد Hع مدقتملا لصح% نأ بج% ▪
C تخاNرا EmSAT علا ةغللwx'ة. 

AB 950 ةجرد Hع مدقتملا لصح% نأ بج% ▪
C تخاNراEmSAT  لجنإلا ةغللUbBoاهلداع% ام وأ ة AB

C تخاNةداجإ را 
 .CAA لNق نم دمتعملا ةUbBoلجنإلا ةغللا

 .بلطلا م%دقت دنع ubBماع نم ½U´أ لNق ةرداصلا ةغللا ةداجإ راNتخا تاجرد لNقُت نل

 ةUbBoلجنإلا ةغللا ناقتإ ط�± نع لزانتلا
 ة'م%دا"ألا ةعجارم بجوم] ،ةUbBoلجنإلا ةغللا ناقتإ ط�± نم م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ جماUVب قاحتلالل ubBمدقتملا ءافعإ متي دق
 :ubBمدقتملل ة'wxعلاñةUbBoلجنإلا ةغللا راNتخا ةجرد ط�± نع لزانتلا متي دقو ،اهتقفاومو

µC ABماجلا مهم'لعت اولم"أ نيذلا بالطلل حمسÃُ دق •
C لجنإلا ةغللا] سردت ةسسؤمUbBoلوبقلا] ة AB

C نود ا'لعلا تاساردلا جمارب دحأ 
AB 6.0 ةجرد راهظإ

C تخاNرا IELTS دا"ألا%C̈ )ع الإ ءافعإلا اذه قيبطت نكم% ال .)اهلداع% ام وأH ع اولصح نيذلا بالطلاH lل 
AB سوoرولا�Nلا ةجرد ³إ ةفاضإ )K-12( مهم'لعت

C لجنإلا ةغللاUbBoة AB
C [جرم دلµC لجنإلا ثدحتيUbBoلمملا لثم( ةFتا%الولاو ةدحتملا ة 

 .)ادنلoزوينو ا'لا�Uسأو ة'كwoمألا ةدحتملا

 .ةمزاللا ةمعادلا تادن¢سملا م%دقت ubBمدقتملا نم بلطoُو تاءافعإلا تارارق لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم ذختي

 ��6Cلا لوبقلا

AB ىرخأ ةففخم لماوع مهيدل نيذلا وأ لقأ تالهؤم] ا'لعلا تاساردلا مول]د جمانUVل ubBمدقتملا لوبق نكم%
C ياعم قيقحتUb لوبقلا 

AB
C لاUVجمان AB

C اطو��م ًالوبق نومدقتملا ءالؤه حنمُ'س .ةصاخ فورظ
O

 نم C̈ 3.0"ا�Uلا لدعملا نم ²Bدألا دحلا اوققح% نأ بجoو 
4.0 AB

C مدقتملا حنم زوج% .ة'م'لعتلا تاررقملل ³وألا تسلا تاعاسلاubB لUVا'لعلا تاساردلا جمان AB
C نم ،م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ 

³C ABاعلا م'لعتلا نوؤش مسق لNق نم اهب ف�Uعم لقتسم ل�شÅ ةدمتعم ةعماج نم سوoرولا�Nلا ةجرد Hع ubBلصاحلا
C لا ةرازوU�x'ة 

AB م'لعتلاو
C علا تارامإلاwx'لو ،ةدحتملا ةFال مهن Ãلطتم نوفوتسNلا لوبقلل ةماعلا ة'م%دا"ألا تاÌاطو��م ًالوبق ،لما

O
، Åقحت ط��'��

C 
 :ة'لاتلا تاNلطتملا دحأ

 ةجرد Hع لصاحو ،هلداع% ام وأ )4.00 سا'قم Hع( ubB 3.00يعماجلا بالطلل C̈"ا�Uلا لدعملا نم ²Bدألا دحلا مدقتملا ققح% نأ •
5.5 AB

C تخاNرا IELTS دا"ألا%C̈ )هلداع% ام وأ(. 
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AB 6.0 ةجرد Hع ًالصاحو ،2.50 يواسÃ وأ UV´أ هنFلو 3.00 نم لقأ µCماج C̈"ارت لدعم Hع ًالصاح مدقتملا نوك% نأ •
C تخاNرا 

IELTS Academic ²دأ دحكB )هلداع% ام وأ(. 

 جمانUVلا وأ لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم اهددح% ة'فاضإ تاNلطتم قيقحت طو��م لوبق Hع ubBلصاحلا ubBمدقتملا نم بلطُ% دق
 .بولطملا

 لماÌلا لوبقلا ةلاح قيقحت
AB لماÌلا لوبقلا Hع لوصحلل

C ا'لعلا تاساردلا جمانرب AB
C ع بج% ،م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أH لصاحلا بالطلاubB عH طو��م لوبق 

 :ةداهشلا جمانرب اهددح% ىرخأ طو�± يأو ة'لاتلا تاNلطتملا ءاف'¢سا

 تاجردلا نم ²Bدألا دحلا اوققح% نأ لماÌلا لوبقلل ةغللا ةداجإ تاجرد نم ²Bدألا دحلا اوفوتسÃ مل نيذلا بالطلا Hع بج% •
²Bاثلا ÄCاردلا لصفلا ة%اد] لNق ة4xلطملا

C. 

 لوصحلا لماÌلا لوبقلل بولطملا ubBيعماجلا بالطلل C̈"ا�Uلا لدعملا نم ²Bدألا دحلا اوفوتسÃ مل نيذلا بالطلا لصح% نأ بج% •
AB 3.00 نع لق% ال C̈"ارت لدعم Hع

C ة'جالعلا تاررقملا .)ةدمتعم تاعاس تس نع لقت ال ةدم]( ةساردلا نم لوألا لصفلاñةتقؤملا 
�Bت ال

C بلطملا اذهب. 

اقNسم ه'لع صوصنملا وحنلا Hع ىرخألا طو��لاو تاNلطتملا عيمج ءاف'¢سا بالطلا Hع بج% •
O. 

AB
C نلف ،ةضورفملا ة'فاضإلا ةددحملا طو��لاو ەالعأ ةروكذملا ما�حألا ءاف'¢سا مدع لاح Ãُةساردلا ةلصاوم] بلاطلل حمس AB

C 
ا'ط�± ubBلوبقملا بالطلا دع% ال .م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ

O
AB ل'جس¢لل ubBلهؤم 

C أ´U½ ررقم نمoم تاررقم ثالث وأ نU�Bع ةنماH ىوتسم 
 .جمانUVلا Hع بسح ÄCارد لصف لÌل ا'لعلا تاساردلا

 ةداهش Hع لوصحلل ubBعاسلا Ubغ بالطلا لوبق
 وأ لماl ماود] امإ ة'ملع ةجرد Hع لوصحلل ubBعاس Ubغ بالطك دارفألا نم دودحم ددع لوبق نكم% ،ة'م%دا"ألا ريدقت Hع ًءانب
²ðزج ماود]

C. ع لوصحلل بالطلا ءالؤه حيشرت نكم% الH لا ةزاجإUVاتقؤم مهل'جس� يرج% دق .ة'م%دا"ألا نم جمان
O

 ر4oطتلا ضارغأل وأ 
 تاNلطتم ءاف'¢ساو ،ەذه ا'لعلا تاساردلا تاررقم لامعأ] ما'قلل نولهؤم مهنأ تاNثإ بالطلا ءالؤه Hع بج% .�BCهملا7Cñخشلا
AB ةغللا ةداجúو لوبقلا

C لطتملا ءاف'¢ساو ،مهلوبق تقوNارد ررقم يأل ة'ساسألا تاÄC اهتسارد متي. 

 ه'ف نوكت قحال ÄCارد لصف لÌل د%دج بلط Hع ةقفاوملا بج% ؛دحاو ÄCارد لصفل الإ ا'لع تاسارد بلاطك لوبقلا ي�Ã ال
 سا'قم ةلداعم Hع B )3.0 ةجردلا دنع ²Bدألا دحلا Hع ظفاح دق بلاطلا ناl اذإ طقف ةقفاوملا حنم نكم% .ة4xلطم ةلاحلا ەذه

4.0( AB
C lررقم ل AB

C ع% ال .ةق]اسلا ة'ساردلا لوصفلا�BC غ ا'لع تاسارد بلاطك لوبقلاUb اس#C لا يأ ةداهشللU�Bة'م%دا"أ بناج نم ما 
AB .يداع بلاطك درفلا لوبقل م'لعتلل ةقراشلا

C غ ا'لعلا تاساردلا بلاط لوبق لاحUb اسلا#C اقحال ة'ملعلا ةجردلل
O

 تاسارد بلاطك 
AB ةلمتكملا تاررقملا نم ةدافتسالا هنكم'ف ،يداع ا'لع

C لطتم قيقحتNع لوصحلا تاH ا'ئزج ةمدقتم ةجرد
O. ردتلا ةئيه ددحتسkس 

AB
C لاUVلت ىدم يأ ³إ جمان�VC لطتم تاررقملاNلا تاUVبولطملا جمان. 

 وأ لماÌلا لوبقلل ةددحملا لوبقلا Ubياعم نم ²Bدألا دحلا ءاف'¢سا ة'ملعلا ةجردلا Hع لوصحلل ubBعاسلا Ubغ ubBمدقتملا Hع بج%
 عم لصاوتلا مهتاNلط م%دقت دع] ubBمدقتملا Hع .لوبقلل ة'ئاهنلا د'عاوملا لولح] تن�Uنإلا UVع بلطلا لام�تسا مهيلعو طو��ملا

admissions@sea.ac.ae ال بالطك لوبقلا بلطل Ãع لوصحلل نوعسH ة'ملع ةجرد. 

 لجؤملا لوبقلا
احلاص لوبقلا دع%

O
AB ددحملا ÄCاردلا ماعلل طقف 

C لوبقلا باطخ. AB
C ملو بلطلا مدقم لوبق لاح Ãسل لجسæلو ام بFيوني هن 

AB ة'م%دا"ألا ³إ مامضنالا
C ه'لعف ،قحال ماعñ²اتك بلط م%دقت اهيلعVC لوبقلا بتكم ³إ AB

C ق دحاو رهش زواجتي ال دعومNة%اد] ل 
ا'ئاقلت ة'نطولا ةمدخلا ل'جأت حنمُ% .طقف دحاو ÄCارد ماع ةدمل ةداع لوبقلا ل'جأت نكم% .ÄCاردلا لصفلا

O. %ع بجH بلاطلا 
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AB ة'م%دا"ألا] قاحتلالا
C اردلا لصفلاÄC يذلا %HC م ة'نطولا ةمدخلا ءاهتناNاذإ .ة�±ا lغ بلاطلا ناUb ع رداقH ل'جس¢لا AB

C لصفلا 
 .لوبقلل بلط م%دقت ةداعإ ه'لعف ،ه'لإ هل'جأت مت يذلا ÄCاردلا

 ةدمتعملا تاعاسلا ل4oحتو لوبق

AB قاس�الا نامضل ةدمتعملا تاعاسلاو نولوحملا بالطلا لوبقل ةصاخ تاداشرإ كانه
C صنلا صخل% .ةدمتعملا تاعاسلا حنم 

ا'لاح ة'م%دا"ألا حنمت ال .تاسا'سلا ەذهل ة'سÁئرلا ما�حألا ەاندأ
O

 ل'جس¢لا لNق زجنملا C̈%دا"ألا لمعلل ةمدقتم ةدمتعم تاعاس 
AB رظنلا مت�س .راNتخالا قwoط نع ةدمتعملا تاعاسلل الو ،اهيف

C 4حتoةدمتعم ة'م%دا"أ ةسسؤم نم ةدمتعملا تاعاسلا ل. 

  ubBلوحملا بالطلا لوبق

ا'سارد ًالصف لم"أ يذلا بلاطلا لوبق نكم%
O

AB ا'لعلا تاساردلا نم لقألا Hع Oادحاو 
C عم وأ ةدمتعم ةسسؤمUلّوحم بلاطك اهب ف�. 

ا'سفانت لّوحم بلاطك لوبقلا UVتع%
O

AB مهباع'¢سا نكم% نيذلا بالطلا ددع ³إ دن¢سkو ة%اغلل 
C عم جمانربubB ارد ىوتسم وأÄC عمubB. 

AB لوحملا بلاطلا لوبق رارق ذخأ%
C تعالاNبلاطلا زاجنإ لجس را AB

C lدعاوقلا قبطت .ا'لعلا تاساردلاو ة'عماجلا تاساردلا نم ل 
 :ة'لاتلا

AB طقف رظنُ�س •
C ارت لدعم] ةد'ج ة'م%دا"أ ةنا�م] نوعتمتي نيذلا بالطلا لوبق"C̈ )CGPA( يNعأ وأ 3.0 غلH )عH 4.0 سا'قم(، 

 .هلداع% ام وأ

ا'نوناق ةدمتعمو اهب ف�Uعم وأ ة%داحتا ةسسؤم نم نولقت«ي نيذلا بالطلا دع% •
O

 AB
C علا تارامإلا ةلودwx'ةسسؤم وأ ،ةدحتملا ة 

ا'نوناق ةدمتعمو اهب ف�Uعم ³Cاعلا م'لعتلل ة'Tنجأ
O

 .لوبقلل ubBلهؤملا مهدحو ،

 .اهيف ل'جس¢لا نووني ��Cلا ةدملل ةoراسلا لوبقلا طو�± ءاف'¢سا ubBلوقنملا ubBمدقتملا Hع بج% •

 .اهب قاحتلالا قبس ��Cلا ³Cاعلا م'لعتلا تاسسؤم عيمج نم ة'مسر تاجرد تافوشك nBاحم م%دقت بج% •

 .ة'م%دا"ألا اهمدقت ��Cلا كلتل ةلداعم )ەاندأ رظنا( ةلوحملا تاررقملا نوكت نأ بج% •

AB مهل'جس� ةلصاومل ubBلهؤم بالطلا نوك% نأ بج% •
C لا ةسسؤملا��C نوبغري AB

C اهنم لاقتنالا. 

AB ه'لع صوصنملا وحنلا Hع ةلصلا تاذ ة'م%دا"ألا تاسا'سلا ما�حأل ةلوحملا ةدمتعملا تاعاسلا Hع لوصحلا بلط عضخ%
C 

 نم ة'مسر تاجرد تافوشك م%دقت ubBلوحملا ubBمدقتملا Hع بج% ،لماÌلا جwختلا بلط ³إ ةفاضúو .تاءارجإلاو تاسا'سلا ل'لد
اطو��م ًالوبق ubBلوحملا ubBمدقتملا حنم متي ال دق .اهلقن ³إ نوعس��C Ãلا تاررقملا ف'صوتو جهانم عم ة'عماجلا مهتاسارد

O. 

 ةلوحملا تاررقملا
AB
C 4حت بلط بلاطلل زوج% ،لوحملا بلاطلا لوبق لاحoلو( تادامتعالاو تاررقملا لÁ³إ ةق]اسلا ةسسؤملا نم )تاجردلا س 
 لصفلا ءد] خــــoرات نم لقألا Hع ubBعوبسأ لNق ةمعادلا تادن¢سملا عيمجو بلطلا اذه م%دقت بج% .م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ
AB ل'جس¢لا دع] لوألا ÄCاردلا

C 4حت لوبق رارق دع% .ة'م%دا"ألاoيدقت ررقم لwoا
O

 ىوتسمو ىوتحم ةعجارم امهلوأ :ubBلماع ³إ دن¢سkو 
AB بلاطلل ماعلا C̈%دا"ألا ءادألا م'يقت امهيناثو رظنلا د'ق ررقملا

C رظنللو .ةق]اسلا ةسسؤملا AB
C 4حتoنوك% نأ بج% ،ام ررقم ل 

AB لضفأ وأ )B )3.0 ةجرد Hع ًالصاح بلاطلا
C 4حت نكم% ال .ررقملاoلا تاررقملا ل��C 7مB عH أ اهلام�تسا´U½ ماع نمubB قNل 

AB ا'لع تاسارد بلاطك ل'جس¢لا
C 25 نم لقأ دنع اهب ح4مسملا ةلوحملا ةدمتعملا تاعاسلا ددعل 7قألا دحلا ددح% .ة'م%دا"ألا% 

AB بلاطلل ا'لعلا تاساردلا ةجرد جمانUVل ة4xلطملا ةدمتعملا تاعاسلا ³Cامجإ نم
C ة'م%دا"ألا. 

ا'لاح ubBلجسملا بالطلل نكم%
O

 AB
C سم ةقفاوم بلط م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أNع لوصحلل ةقH ع لوصحلل )تاررقم( ررقمH 

AB ةدمتعم تاعاس
C ىرخأ ةصخرم وأ ة%داحتا تاسسؤم AB

C علا تارامإلا ةلودwx'نجأ ةسسؤم وأ ةدحتملا ةT'عم ةUم'لعتلل اهب ف� 
AB م'لعتلاو ة'U�xلا ةرازو ەددحت يذلا وحنلا Hع( ³Cاعلا

C علا تارامإلا ةلودwx'تادن¢سملا عيمجو بلطلا اذه م%دقت بج% .)ةدحتملا ة 
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AB )تاررقملا( ررقملا بلاطلا روضح نم لقألا Hع دحاو رهش لNق ةمعادلا
C ع لوصحلا بج% .ىرخألا ةسسؤملاH ع ةقفاوملاH 

AB ل'جس¢لا لNق ةلمتحملا ةلوحملا ةدمتعملا تاعاسلا
C لا ةرادإ ررقت .ررقملاUVع ةقفاوملا رارق جمانH و يريدقت وهو ،ررقملاkدن¢س 

 بلاطلل ماعلا C̈%دا"ألا ءادألا م'يقتو جمانUVلا سkردت ةئيه ءاضعأ لNق نم رظنلا د'ق ررقملا ىوتسمو ىوتحم ةعجارم :ubBلماع ³إ
AB
C ع لوصحلل نومدقتملا بالطلا نوك% نأ بج% .ة'م%دا"ألاH تال نذإNع لوصحلل ررقم عاH ة'ملع ةجرد AB

C ىرخأ ةسسؤم: 

AB نوك% نأ •
C دا"أ عضو%C̈ لو( د'جÁقارملا تحت سNة(. 

 .ةجردلا Hع لوصحلل ة4xلطملا ةدمتعملا تاعاسلا ددع ³Cامجإ نم %25 نم ½U´أ لَّوح دق نوك% الأ •
 .³Cاعلا م'لعتلل زم%اتلا ف'«صت بسح ة'م'لعت ةسردم 20 لضفأ دحأ نم ررقملا مدق% نأ بج% •

 
 ف'عضلا ءادألا بقاوع وأ ة'م%دا"ألل مدقتلا دعاوق بنجتل ىرخأ ةسسؤم نم ةدمتعم تاعاس Hع لوصحلل ررق مادختسا زوج% ال
AB
C بسري يذلا بلاطلل زوج% الو .ىرخألا ة'م%دا"ألا تاررقم AB

C ىرخأ ة'م%دا"أ ³إ هلقنب ررقملا لام"إ ة'م%دا"ألا ررقم. 

 ةمئاقلا ةقNسملا ةدمتعملا تاعاسلا
AB ل'جس¢لا ل'بق لم�تسملا ة'م%دا"ألا لمعلا نع ةمدقتم ةدمتعم تاعاس م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ حنمت ال

C ة'م%دا"ألا. 

 تاناحتما ةج'¢ن ةدمتعملا تاعاسلا
 .تاناحتما ةج'¢ن ةدمتعم تاعاس يأ م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ حنمت ال

 ةروزملا لوبقلا قئاثو
AB قحلا] م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ ظفتحت

C يدأت تاءارجإ ذاختاT'²اهنلا لصفلا وأ لوبقلا ضفر اهنم ةð
C ة'م%دا"ألا نم AB

C بت لاحubB نأ 
AB ةمدقملا تامولعملا

C وأ ةفرحم بلطلا تادن¢سم AB
C لوبقلا بلط معدل ةروزم ةداهش وأ ةروزم قئاثو م%دقت لاح. 

 لوبقلا ةداعúو باحسالا
AB مهلوبق ةداعúو باحسالا بالطلل زوج%

C ع ،لوبقلا ةداعإل .ة'م%دا"ألاH ع لوصحلا بلاطلاH لوبقلا ةداعإل نذإ AB
C تقو 

 ³إ Oاددجم مدقتلا مهيلع بولطملا نذإلا Hع لوصحلا نود نوبحس«ي نيذلا بالطلا .جمانUVلا سÁئرو د'معلا نم باحسالا

AB مهلوبق ةداعإ نكم% الو ،ة'م%دا"ألا
C أل مهبا'غ رمتسا نإ لاوحألا نم لاح يأ´U½ ت«س نمubB تيم%دا"أubB. 
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 روجألاو موسرلا

ا4oنس ءانمألا سلجم ددح%
O

 ةدمتعملا تاعاسلا ددعو جمانUVلا Hع ءانب بالطلا ةسارد موسر ددحُت .ةمداقلا ةنسلل ة'ساردلا موسرلا 
AB ةلجسملا

C ف ة%اهنUارد لصفل فذحلاو ةفاضإلا ة�ÄC عمubB، ام'ف .ةققدملا داوملل ةدمتعملا تاعاسلا ل�ش�و %HC موسرلا] لودج 
  :ة'فاضإلا روجألاو ة'ساردلا

 بالطلل ةUساردلا موسرلا .1 لودج

 

 ة'ساردلا موسرلا

 جمانUVلا ةدمتعملا ةعاسلا ةفلl ة'لامجإلا ةفلÌلا

�²ارامإ مهرد 24,000
C  1,000²ارامإ مهرد�

C ا'لعلا تاساردلا جمانرب 

�²ارامإ مهرد( ة'ساردلا موسرلا
C( 

 نا'بلا رتاوتلا غلNملا

 بلطلا مسر ةدحاو ةرم مهرد 100

 )لوبقلا دنع( جمانUVلا باسحل ةعفد ةدحاو ةرم مهرد *600

اناجم
O

ا'لصف 
O

 ا'جولونكتلا موسر 

 ةرخأتملا ةعفدلا اهثودح دنع مهرد **250

AB – اهثودح دنع(
C ة'ساردلا روجألاو موسرلا دادس مدع لاح AB

C دعوملا 

 )ددحملا

 مهرد **250

 

 نامتئا ةقاط] وأ ك'ش ضفر ةلماعم لÌل

AB – ةلجؤم ةعفد ةلماعم لÌل(
C ذ'فنت دنع نامتئالا ةقاط] ضفر لاح 

  )ةلماعملا

 مهرد 350

 

 جwخت مسر ةدحاو ةرم

 )ةعNقلاو جwختلا يز ف'لا�ت لمشÃ ال(

 )ة'فاضإ( جwختلا ةداهش ةداهش لÌل مهرد 150

ABاضإ( C̈سر تاجرد فشك تاجرد فشك لÌل مهرد 30
C( 

 مهرد 20

 

 رمألا همهي نم ³إ ةداهشñةلاسر ةلاسر لÌل

 )طقف جwختلا دع] موسرلا قبطنت(

 ل'جس¢لا موسرل ة'لامجإلا ةفلÌلا نم ةعفدلا غلNم بس¢ح'س*
 ةفاضملا ةم'قلا ةnBoN %5 قبطُت **

 

 ة'م%دا"أ ءانمأ سلجم ەددح% امl ة'لاملا ةنسل] %1 ³إ ة'ساردلا موسرلا Hع ة4oنسلا ةداo¾لل 7قألا دحلا لص% دق :ةظحالم

 .م'لعتلل ةقراشلا

 .ەاندأ عفدلا ةطخ مسق Hع عالطالا øVري ،عفد ةطخل اهل4oحتو ة'ساردلا موسرلا ل'جأت لوح تامولعمل
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 ةضوفرملا تالماعملا وأ ةرخأتملا موسرلا
 ةم'ق %5 عم Ubخأتلا موسر قبطت دق .ة'م%دا"ألا اهددحت ��Cلا حئاوللاو دعاوقلاو ة'ئاهنلا د'عاوملا] ماU�Bلالا بالطلا عيمج Hع بج%
 .ةضوفرملا تالماعملا وأ ةرخأتملا تاعفدلا Hع ،اهقاNطنا دنع ،ةفاضملا ةBoN¼لا

 عفدلا بUلاسأ
ا'لاح م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ لNقت .جمانUVلا ءد] دعوم لNق لماÌلا] ة'ساردلا روجألاو موسرلا قحتسُ�

O
  :ەاندأ ةجردملا عفدلا ب'لاسأ 

 مصخلاñنامتئالا تاقاط] •
AB¼ملا ل4oحتلا •

C 
 تا�'شلا •
 Oادقن •

 عفدلا ةطخ
 عفد لام�تسا متي ث'ح عفدلا ةطخ بلط را'خ] بالطلا عتمتي .جمانUVلا ءد] لNق وأ دنع لماÌلا] روجألاو ة'ساردلا موسرلا قحتس�
ا'طخ دادسلا ططخ Hع ةقفاوملا بج% .يرهش ساسأ Hع موسرلا

O
 يدؤيس .ة'ساردلا لوصفلا ءد] لNقو )بولطم بلاطلا عيقوت( 

AB تاعوفدملا دادس مدع
C ة'ئازج موسر ضرف ³إ ةلماعملا ضفر وأ ددحملا تقولا lروكذم وه ام AB

C ة'ساردلا روجألاو موسرلا لودج. 

 ةUلاملا تا�لطتملاو باحس£الا¢لUجسWلا
AB
C باحسا مدع لاحñ²اهنلا دعوملا لولح] جمانرب وأ ررقمل بلاطلا ل'جأتð

C هنع نلعملا AB
C [ة%اد lارد لصف لÄC ف وأUردت ة�kة'س، 

ا'ئاقلت هل'جس� د'عأ دق بلاطلا UVتع% ،كلذ ³إ ةفاضإ .ة'ساردلا روجألاو موسرلل لماÌلا غلNملا دادس نع ًالوؤسم بلاطلا دع%
O

 AB
C 

ا'مسر لم�تسÃ مل ام )ل'جس¢لا رارمتسا( ³Cاتلا ÄCاردلا لصفلا
O

اقفو ةمزاللا تا'لمعلا 
O

 .باحسالا تاءارجúو ة'م%دا"ألا تاسا'سل 

AB
C غر لاحNبلاطلا ة AB

C اردلا لصفلا ³إ هلوبق ل'جأت وأ ة'م%دا"ألا نم باحسالاÄC ³اتلاC ه'لع ،ة'لام ة'لوؤسم لمحت نود 
AB ل'جأتلاñباحسالا ة'لمع لام�تسا

C ²اهنلا دعوملا" زواجتي ال دعومð
C ةفاضإللñاردلا ع4بسألا نم موي رخآ( "فذحلاÄC لوألا 

 .)³Cاحلا لصفلل

AB ة'ساردلا موسرلا در متي نل
C باحسا لاحñ²اهنلا دعوملا" دع] بلاطلا ل'جأتð

C ةفاضإللñفذحلا". AB
C فورظ ثودح لاح 

²ðاهنلا دعوملا دع] لاومألا داد�Uسال ةصاخ تاNلط م%دقت بج% ،ىوصق
C ا'باتك ددحملا

O
 موقتل ةمعادلا قئاثولاو رUVoتلا م%دقت عم 

 .اهتعجارم] ة'ساردلا موسرلا داد�Uسال نوعطلا ةسارد ةعومجم

AB ،ة'م%دا"ألا مدقت دق
C احنم ،ماع يأ

O
 فده وأ ،ة'م%دا"ألا ةرادجلا Hع ًءانب لوبقلل ubBمدقتملا بالطلل ة'لام ةدعاسم وأ ة'سارد 

AB لثمتملا ة'م%دا"ألا
C تعا وأ ،ةعونتم ة'بالط ةئيه دوجوNلا موسرلا ل]اقم ة'ساردلا حنملا ەذه باس¢حا مت�س .ىرخأ تارا��C %اهعفد 

�VC ABسانت ساسأ Hع بلاطلا
C lارد لصف لÄC. ع لوصحلا زوج% الH 4نسلا ةحنملاoلا] ةÌلما AB

C ارد لصفÄC دحاو. 

 ³Cاملا معدلا
 ³Cاتلاxو ،ة'لاملا تاجا'تحالا يوذ معدو ubBقوفتملا بالطلا بذجل م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ اهمدقت ��Cلا ة'لاملا مزحلا تممُص

 ة'wxعلا تارامإلا ةلود �BCطاوم نم لÌل ا'لعلا تاساردلا حنم نم Oاددع اهئا�l± عم ة'م%دا"ألا مدقت .انيدل ة'م%دا"ألا عمتجم ءارثإ
 .ubBلهؤملا بناجألاو نيدفاولا بالطلاو ةدحتملا

 Ubياعم ��«ُت .)ة'م%دا"ألا د'مع ةحنم ،رختفأو ملعم جمانرب لثم( ة'لام زئاوج م%دقت لالخ نم نoراتخملا بالطلا ة'م%دا"ألا معدت
 ةحno تامولعم رفوي ،C̈سر باطخ لالخ نم ةحنملا Hع لوصحلا] راطخإلا يرجoو ،ة'م%دا"ألا عقوم Hع حنملا ەذهل ة'لهألا

 هغوصت يذلا )دقعلا( C̈سرلا قافتالا Hع عيقوتلا] ةحنملا لوبق نكم% .تاعقوتلا] قلعتي ام'ف ةحنملا طو�± لوح ةحضاوو
²Bوناقلا مسقلا ةعجارم دع] ة'م%دا"ألا

C. وo4عتلا عفد يرجoعقوملا دقعلا طو�± بسح تاض. 
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 .بتار ³إ ةفاضإ ة'ساردلا موسرلا ًةداع C·غتو ،بالطلل ة'م%دا"ألا اهحنمت ة'سارد حنم نع ةراNع :م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ حنم
 ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلا ةلود �BCطاوم نم بالطلا ة'ساردلا حنملا ەذه لمش�و .ح4نمملا غلNملاو نيد'فتسملا ة'م%دا"ألا ددحت
AB نوم'قoو ³Cاعلا م'لعتلا نم ةدمتعم ةهج نم Oارخؤم اوجرخت نيذلا

C بالطلل ة'ساردلا حنملا نم دودحم ددع بناج ³إ ،ةقراشلا 
 ة4xلطملا تاقفاوملا Hع مهلوصح دع] ubBيتارامإلا Ubغ

احنم م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ مدقت :ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلا ةلود �BCطاومل ة'ساردلا حنملا ●
O

 موسرلا لماl لمش� ةلماl ة'سارد 
ubB ABم'قملا ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلا ةلود �BCطاوم نم ubBلهؤملا بالطلل ة'ساردلا

C يرهش بتار بناج ³إ ،ةقراشلا ةرامإ 
 حنملا ل'صافت HC% ام'فو .مهب صاخلا C̈"ا�Uلا لدعملا Hع ًءانب ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلا ةلود �BCطاوم نم ubBلهؤملا بالطلل
AB ل'صافتلا نم دo¾ملا رفوتت .ةحاتملا ة'ساردلا

C رختفأو ملعم" جمانرب ةسا'س قئاثو". 

 ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلا ةلود �BCطاومل ة'ساردلا حنملا موسر .2 لودج

اثيدح OLJلجسملا OLJيتارامإلا بالطلا
¥

 

اàهش( بتارلا
¥

ةحنملا )  ناUبلا 

 جمارب نم جwختلا C½�يدح ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلا ةلود �BCطاومل ة'ساردلا موسرلا لماl  مهرد 25.000

 "رختفأو ملعم" جمانرب ءاضعأو سوoرولا�Nلا

0 lطاومل ة'ساردلا موسرلا لما�BC علا تارامإلا ةلودwx'ا'لاح نولمع% نيذلا ةدحتملا ة
O

 AB
C 

AB سkردتلا
C ةقراشلا ةرام2ب ةصاخلا سرادملا 

IJطاوم نم نورخآلا بالطلا
 ةدحتملا ةª̀Uعلا تارامإلا ةلود >

 نا'بلا ةحنملا بتارلا

  C̈ 3.0 – 4.0"ا�Uلا تاجردلا لدعم غلNي نيذلا نونطاوملا ة'ساردلا موسرلا نم 50% 0

  

  ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلا ةلود �BCطاوم Ubغل حنم ●

 ة'صخشلا تافصلاو C̈%دا"ألا ءادألا يوذ ubBنطاوملا Ubغ نم بالطلل ةلماÌلا ة'ساردلا حنملا نم دودحم ددع رفوتي :ةلما»لا حنملا
 Hع بج% ،ةلماÌلا ة'ساردلا ةحنملا] ظافتحاللو .ة'ساردلا موسرلا لماl لمش� اهنأ ث'ح ،ة%اغلل ة'سفانت ة'سارد حنم C)و ،ةUbBمملا
 ال نيذلا بالطلا] ةصاخلا ة'ساردلا ةحنملا ض'فخت يرج'س .Hعأ وأ C̈ 3.7"ارت لدعم Hع ظافحلا ubBنطاوملا Ubغ نم بالطلا
C̈ 3.7 AB"ارت لدعم Hع نوظفاح%

C اردلا لصفلاÄC، وx³اتلاC س ل'صحت مت�سN4ئم ةoطو�± لمش� .ة'ساردلا موسرلا نم ة 
اط�± تا'قافتالا

O
��لتم ماU�Bلا Hع صني 

C ردتلا] ة'ساردلا ةحنملاkس AB
C ختلا دع] تاونس سمخ ةدمل ةقراشلا سرادمwو .جoع�BC مدع 

 :ةحاتملا ة'ساردلا حنملا ل'صافت HC% ام'ف .ةملتسملا ة'ساردلا ةحنملا غلاNم دادس ةداعإ كلذ] ما'قلا

  نيدفاولل ة'ساردلا حنملا موسر .3 لودج

 نيدفاولا نم ددجلا بالطلا ةحنم

اàهش( بتارلا
¥

ةحنملا ) ناUبلا   

0 lة'ساردلا موسرلا لما  ubBم'قملا نم سوoرولا�Nلا جمارب نم جwختلا C½�يدح ubBيتارامإلا Ubغل 

AB
C رختفأو ملعم" جمانرب ءاضعأ وأ ةقراشلا ةرامإ" 

ة'ساردلا موسرلا نم 50% 0 ا'لاح نوسّرد% نيذلا ubBيتارامإلا Ubغل 
O

 AB
C ةقراشلا سرادم ىدحإ 

 ةصاخلا
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 ة;مKداJألا حئاوللاو تاسا;سلا

 تاررقملاو ل'جس¢لا تامولعم

 >¬يجوتلا جمانKfلا
AB مهتدعاسمو ة'م%دا"ألا] ةصاخلا حئاوللا] بالطلا فwoعتل ة'هيجوت ةسلج جمانرب لlو بالطلا تامدخ بتكم دقع%

C تا'لمع 
 ءاقلل ةصرف لثمتو ،ثاح]ألاو ،ة'لاحلا دراوملا] بالطلا فwoعت ³إ تاسلجلا ەذه فدهت امl .ة'ساردلا لوصفلا ءد] لNق قاحتلالا

 ة'نا�مإ بالطلا حنمُ% ،كلذ ³إ ةفاضإ .ة'م%دا"ألا حئاوللاو تاسا'سلل ةمدقم ة]اثم] دعتو ،سkردتلا ةئيه ءاضعأñجمانUVلا سÁئر
AB ل'جس¢لا درجم] ة'م%دا"ألا] ملعتلا ةرادإ ماظن UVع دادعإلاو Çيجوتلا لNق بoردتلا ³إ لوصولا

C تاررقملا. 

 لUجسWلا ةUلمع
Ãُبالطلا لجس AB

C ق مهب ةصاخلا تاررقملا تاعومجمNلا اذه رفوي .ة'ساردلا لوصفلا ءد] لFو تاررقملا لوح تامولعم ج4لاتoمدق 
 رارمتسا] ةثدحم ةمئاق �� بناج ³إ ،تاعامتجالا طامنأو هتاقوأو ÄCاردلا لصفلا خــــoراوت لوح ل'صافت بالطلا تامولعم ماظن
 .تن�Uنإلا UVع بالطلا تامولعم ماظن Hع ةمدقملا تاررقملا نم

فذحلاو ةفاضإلا  
Ãُو ةفاض2ب بالطلل حمسñتاررقم فذح وأ AB

C [ة%اد lارد لصف لÄC. تNف أدUةفاضإلاو فذحلا ة� AB
C فلتختو ،لصفلا نم لوألا مويلا 

AB ة'لعفلا خــــoراوتلا ��«ُتو ،رخآل لصف نم
C 4قتلاoدا"ألا م%C̈. لا تاررقملا لجسُ� نل��C ف ءانثأ اهطاقسإ ىرجUفذحلاو ةفاضإلا ة� AB

C 
اقفو ÄCاردلا لصفلل ة'ساردلا موسرلا باس¢حا داعُ% .بلاطلا تاجرد فشك

O
 ubBبغارلا بالطلا Hع بج% .تامارغ ضرف نود كلذل 

AB
C و ةفاضإñراش¢سم عم رواش¢لا تاررقملا فذح وأoيم%دا"ألا مهــubB و ًالوأúlل'جس¢لا تا'لمع لامñ4لطملا ل'جس¢لا ءاغلإxة. 

 باحس£الاو رخأتلاو روضحلا
AB ةكراشملاو روضحلا دع%

C ءاوس( لمعلا شروو ة'فصلا تاسلجلا عيمج lفا وأ ة'صخش تناUة'ضا�( nBروoا
O

AB ة'م'لعتلا ة'لمعلل 
C 

 سوردلا روضح بالطلا نم عقوتُي ،اذهل .بالطلا مهئالمزو مهتذتاسأ عم تاراوحلاو تاnBاحملا نم بالطلا د'فتسkو .ة'م%دا"ألا
 .ماظتنا]

 .ماعلا ÄCاردلا ل'صحتلا Hع رثؤي ام ،لصفلاو درفلا مدقت Ubخأتلا وأ با'غلا قيع%

AB دري امl مهراش¢سم عم تارواشملاو ةلودجملا ة'ساردلا لوصفلا روضح بالطلا Hع بج%
C ردتلا قاسملا جهنمo�VC ةدحولا ةلدأو. 

 .ةساردلا تادحو عيمجل %90 ةNس«ب Oاروضح ة'م%دا"ألا بلطتت

AB قحلا] م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ ظفتحت
C يدأت تاءارجإ ذاختا وأ بلاطلا ل'جس� ءاغلإT'لا بسح ىرخأ ة¼Bبلاطلا نوك% امدنع ةرو 

اضرعم
O

AB الإ تاءانث¢سالا حنمًت نل .بولطملا ²Bدألا دحلا نود ام ³إ عجا�Uلا رطخل 
C ثم ةففخم فورظ دوجو لاحTو ،ةتúن lبا'غلا نا 

اجتان
O

 دويق ³إ ةwoظنلا لوصفلا روضح مدع يدؤي دق .ةNسانملا ة'بطلا تاداهشلا م%دقت بالطلا نم بلطُ'سف ،ة'بط باNسأ نع 
AB ة'لمعلا دراوملا مادختسا Hع

C ةنيعم فورظ. 

AB مهروضحل �BCعملا فظوملا ل'جس� نم د´أتلا ة'لوؤسم بالطلا قتاع Hع عقت
C ظنلا لوصفلا عيمجل بسانملا لجسلاwoة 

اoرود روضحلا بقارُي ام ةداع .ة'لمعلاو
O

 عقت ،لصفلا روضح Hع رداق Ubغ بلاطلا ناl اذإ .روضحلا تالجس نم ققحتلا لالخ نم 
 .هتاف يذلا سردلل تاظحالملاو تا��«لا نم خس Hع لوصحلل بسانملا سkردتلا ةئيه وضع عم لصاوتلا ة'لوؤسم هقتاع Hع

 ةئيه ريدقت بسحو ،كلذ ³إ ةفاضإ .بلاطلا با'غ ةففخم فورظ نود قئاقد )5( سمخ نم ½U´أ] لصفلا ³إ Oارخأتم لوصولا �BCع%
 قيلعت زوج'ف ،لصفلا نع رارمتسا] بلاطلا رخأت اذإ .ةNسانم تاءارجإ ذ'فنت ��ح لصفلا نم بلاطلا داعN¢سا متي دقف ،سkردتلا
 .هتسارد راسم
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اoرود روضحلا ةNقارم يرجت
O

 مسق لمع% ،هتيهافرو بلاطلل C̈%دا"ألا مدقتلا معد ضرغلو .روضحلا تالجس نم ققحتلا لالخ نم 
 دق .روضحلا تالجس ث'ح نم بلاطلا عم مظتنم لصاوت Hع ءاقNلل تا'لمعلاو ةمظنألاو تاءارجإلا قيبطت ةلع بالطلا تامدخ
 .ة'لمعلا دراوملا مادختسا Hع دويق ³إ با'غلا رارمتسا يدؤي

AB ٪90 نع مهروضح ةNس لقت نيذلا بالطلا بلاطُ%
C ام] ررقملا %HC: 

 د%دجتو ررقملا تاسلج نم دo¾ملا روضح] مهل حامسلا لNق بالطلا تامدخ وأñو ةرودلا قس«مnBñاحملا عم عامتجالا •
 .ة'لمعلا دراوملا ³إ لوصولا

 حامسلا لNق بالطلا تامدخ وأñو ةرودلا قس«مnBñاحملا ³إ )كلذ Ubغو رفسلا تاNثإ ،ة'بط ةداهش( ةمعادلا قئاثولا لاسرإ •
 .ة'لمعلا دراوملا ³إ لوصولا د%دجتو ررقملا تاسلج نم دo¾ملا روضح] مهل

 عامتجا ubBح ³إ ملعتلا ةرادإ ةمظنأو ملعتلا رداصم زكرم ³إ لوصولا لاط]إ متي دق هنأ ملع Hع بلاطلا نوك% نأ بج% •
 .بالطلا تامدخ وأñو ررقملا قس«م عم بلاطلا

 عامتجا ubBح ³إ تن�Uنإلاو ة'لخادلا تا�Nشلا ³إ لوصولاو بلاطلا ة4oه لاط]إ متي دق هنأ] ملع Hع بلاطلا نوك% نأ بج% •
 .بالطلا تامدخ وأñو ررقملا قس«م عم بلاطلا

 ررقملا قس«م عم بلاطلا عامتجا ubBح ³إ تاجردلا ³إ لوصولا ة'نا�مإ لاط]إ متي دق هنأ] ملع Hع بلاطلا نوك% نأ بج% •
 .بالطلا تامدخ وأñو

AB قحلا] ة'م%دا"ألا ظفتحت
C لا بسح ىرخأ ة'جالع تاءارجإ يأ ذاختا وأ بلاطلا ل'جس� ءاغلإ¼Bاضرعم بلاطلا حبص% امدنع ةرو

O
 

 ��Cلا تاررقملا نم باحسالا وأ ررقملا كرت نع ةلماÌلا ة'لوؤسملا بالطلا لمحتي .بولطملا ²Bدألا دحلا نود ام ³إ عجا�Uلا رطخل
 .اهنوB¼ح% ال

 باحسالل ة4xلطملا ل'جس¢لا تا'لمع لام�تسا لالخ نم تاجرد ة4xقع نود] ة'ساردلا تاررقملا نم باحسالا بلاطلل نكم%
AB ررقم نم

C ²اع% بلاط جاتحا اذإ .ةصاخ فورظB
C ةماقإ ،ة'لمع لثم( ةقثوم ة'بط ةلاح نم AB

C ش¢سملا�B، طخ ضرمUb، ³إ امو 
²ðاهنلا دعوملا دع] ة'oTردتلا ةرودلا نم باحسالا ³إ )كلذ

C ةفاضإللñخ بلط م%دقت بلاطلل نكم'ف ،ددحملا فذحلا·C سرC̈ عم 
 ³إ ةلاحلا Ubيغت Hع قفاوoو تاءاعدالا نم لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم ققحت�س .ةNسانملا ة'لصألا ة'بطلا تادن¢سملا
 ة'لمع لامت́او ةلاحلا ةعجارم ubBح ³إ ة'م%دا"ألا ةهاUBBلل ةفلاخم ه'ف بكترا ررقم نم باحسالا بلاطلل زوج% ال .)W( "بحس«م"
AB لصفلا

C ة'ضقلا. 

ubB ABبغارلا بالطلا Hع بج% - ة'م%دا"ألا نم باحسالا
C 4لطملا ل'جس¢لا تا'لمع لام"إ ة'م%دا"ألا نم باحسالاxباحسالل ة. 

AB
C لا باحسالا لاحÌف ءانثأ لماUلجسُ� الو تاررقملا فذحًت ،فذحلاو ةفاضإلا ة� AB

C ثدح نإ امأ .بلاطلا تاجرد فشك 
AB بلاطلل )W( "بحس«م" ةجرد ubBيعت متي ،كلذ دع] باحسالا

C ددحملا ررقملا. 

 

 جcانملاو تاررقملا فUصوت
AB ةمدقملا تاررقملا ف'صت دري

C لا مسقUVة'م%دا"ألا جما AB
C لا اذهFلا بسح تاررقملا عمجُت .ج4لاتUVع4ضوم قفو بترُتو جمان 

 .ملعتلا ةرادإ ماظن وأ بالطلا تامولعم ماظن لالخ نم تن�Uنإلا UVع تاررقملا ف'صوت ³إ لوصولا نكم% امl .ەزمرو ررقملا

 تاNلطتملاو )تدجو نإ( ة'ساسألا تاNلطتملا ؛ەزمرو ررقملا ناونع لمش�و ،سkردتلا ةئيه وأ جمانUVلا نم تاررقملا جهانم حاتت
 ؛ةساردلا لودج ،ةرودلا جئاتن ؛ة'oTردتلا ةرودلا ف'صوت ؛بردملا لمع تاعاسو لاصتالا تامولعمو مسالا ؛)تدجو نإ( ةك�Uشملا
 .ةءارقلل صوصنلاñداوملاو ؛تاجردلا ñحيحصتلا Ubياعم ؛ل'قثتلاو م'يقتلا قرط ؛قاقحتسالا خــــoراوتو تاNجاولا

  ررقملل ةcàوجلا¢ةUساسألا تا�لطتملا
AB حضوم وه امl ،ة'فرعملا ة'فلخلا نم ²Bدألا دحلا كالتما تاررقملا ضع] بلطتت

C لطتملاNسملا تاNةروكذملا تاررقملل ةق AB
C 

�Bت دق .م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ تاررقم ³إ ماقرألاو نoوانعلا Ubش� .ة%درفلا تاررقملا ف'صوت
C ةلم�تسملا ةلداعملا تاررقملا 
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Åضرم ل�ش AB
C لطتملا] ىرخأ تاسسؤمN4حت لالخ نم ة'ساسألا تاoضع] مدقت ،كلذ ³إ ةفاضإ .ةلوبقملا ةدمتعملا تاعاسلا ل 

 .ة'ساسأ تاررقم اهنأ Hع اهيلإ راشkو ،يزاوتلا] ةفرعملا Hع لوصحلا] حمس� وأ بلطتت ىرخأ تاررقم عم نماU�Bلا] تاررقملا

اقفو تاررقملا لوادجو ضورع مدقت
O

 جماUVلل يدرفلا ريدقتلل 

�J بالطلا ددع
 لصفلا >

AB بالطلا ددع نأ م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ µCت
C عتل مهم لماع لصفلا¾oدا"ألا حاجنلا ز%C̈ لتو ،بالطللU�Bع ظافحلا] مH ددعلا 

³C ABاثملا
C لا ةلدألا بسح لوصفلاU�x4oلا ةم'لسلا ة��C ع] عضوتubB تعالاNةداع ا'لعلا تاساردلا لوصف مضت .م%دقتلاو م'مصتلا دنع را 

اNلاط 20-30
O. ع ظافحلا ³إ ة'م%دا"ألا فدهتوH بالطلا ددع AB

C لاط 30 نم لقأ لصفلاNا
O

 AB
C أ´U½ ةمدقملا تاررقملا نم %80 نم. 

اNلاط 45 وه تاودنلاو تاnBاحملا Hع ةمئاقلا تاررقملل ه] ,وملا 7قألا دحلا نوك% ام ةداع
O. س«لا] امأNع ةمئاقلا تاررقملل ةH 

اNلاط 25 وه ه] ,وملا 7قألا دحلاف ،Ubبك C#امج لمع نمضتت ��Cلا تاعو��ملا
O

 C̈%دا"ألا سلجملا قفاوي نأ بج% .مسق لÌل 

 .م'لس C̈'لعت قطنم ³إ دن¢س� نأ بج% امl تاءانث¢سالا Hع م'لعتلا د'معو جهانملاو

  ة'م%دا"ألا ةنا�ملاو تاجردلا ،C̈%دا"ألا مدقتلا

  بالطلا ءادأ مUيقت
 ًةداع .بالطلا ملعت م'يقت ة'م%دا"ألا ةسا'س هجوت ،ماع ل�شÅ نFل .ÄCاردلا لصفلا لالخ رمتسم ل�شÅ بالطلا ءادأ م'يقت يرج%
AB بالطلا ءادأ م'يقت نمضتي ام

C تخالا نم ةعومجم ررقملاNراشمو ة'ساردلا تارودلاو تاراoامثيح جهانملا عــــ lسانم كلذ ناNا
O. 

 .كلذ ³إ امو عــــoراشمو ة'ثح] قاروأو تاق]اسمو ماهم تاررقملا نمضتت دقف ،ررقملا بسحو

AB تاجردلا حضوت
C اردلا جهنملاÄC lضلا] مهلمع م'يقت ة'ف'ك] بالطلا غال]إ بج% امNقحلا بالطلل .ررقملا لاوط ط AB

C مهف 
AB ه'ب«ت Hع لوصحلاو مهتاررقم لالخ مهم'يقت ة'ف'ك

C لولح] تاجردلا م%دقت بج% .لشفلا رطخل مهضرعت وأ مهلشف ةلاح 
²ðاهنلا دعوملا

C لÌارد لصف لÄC. 

 لالخ ل'صفتلا] ررقملا تام'يقت ح��ُ� .ءادألا تا�±ؤمو ةددحملا ملعتلا جئاتنل مهل'صحت سا'ق Hع بالطلا ف'«صت دمتع%
ABو ³وألا ةnBاحملا

C ع ملعتلا ةئ�بUV نإلاUتخا ³إ ةفاضإ رغصأ ماهم ةدع نم لمتكملا ررقملا فلأتي دق .ررقملل تن�Nةمهم وأ را 
AB لمتكملا ررقملل طقف ة'ئاهنلا ةجردلا لجس� .ررقملا لام�تسال ماهملا عيمج لام"إ بج% .ىرخأ ة'م'لعت

C بالطلا تالجس. lام 
B,رملا مدقتلل C̈ 3.0 GPA"ارت تاجرد لدعم قيقحت بج%

C. 

 .م'لعتلا د'مع ةقفاوم بلطتت ة'ناثلا ةداعإلا نFل .ةقNسم ةقفاوم نود ةدحاو ةرمل تاررقملا ةداع2ب بالطلل ة'م%دا"ألا حمس�
AB .)ريدقت لضفأ( ررقم لÌل طقف ةدحاو ةرم تاجردلا بس¢حُت

C بلاطلا بوسر لاح AB
C ريدقت ذخأ متي نلف ،حاجنب ەداعأو ام ررقم 

AB بوسرلا
C تعالاNريدقتلا ةجرد طسوتم باسح دنع را. 

  >;Qدا|ألا ءبعلا¢ررقملا ءبعو ةساردلا طمن
 ubBب نزاوتلا قيقحتل اهم%دقتو تاررقملاو جماUVلا م'مصت دنع C̈%دا"ألا ءبعلاñررقملا ءبعو بلاطلا ةسارد طمن ةاعارم بج%
 .بالطلل ه'ف م�حتلا نكم% يذلا C̈%دا"ألا لمعلا ءبعو ةجردلا لام"إ وحن لوقعملا مدقتلا

AB )اهيلع لوصحلا لواح% ��Cلا ةدمتعملا تاعاسلا( C̈%دا"ألا ءبعلا Hع ًءانب بلاطلا ةسارد طمن فنص% :بلاطلا ةسارد طمن
C 

²ðزج ماود] ةلاح وأ لماl ماود] امإ C̈%دا"أ ÄCارد لصف
C. 

 .يداع ÄCارد لصف لالخ ةدمتعم ةعاس 12 - 9 = لماl ماود •
²ðزج ماود •

C = اردلا لصفلا لالخ ةدمتعم تاعاس 9 نم لقأÄC يداعلا. 
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 :ة'لاتلا Ubياعملا ا'لعلا تاساردلا جماUVل C̈%دا"ألا ءبعلا نمضتي

 .ةدمتعم ةعاس 12 نع دo¾ي ال ا'لعلا تاساردلا مول]د بلاطل ÄCاردلا ءبعلا •
ÄC ABاردلا ءبعلل 7قألا دحلا •

C صلا لصفلا'�B
C 6 ةدمتعم تاعاس. 

ا'ط�± لوبقملا بلاطلل ةساردلا ءبع ددح% •
O

 AB
C ±لوبقلا ضرع لاسرإ دنع اهيلع صوصنملا لوبقلا طو�. 

• AB
C ل ةدمتعم ةعاس 15 ��ح ل'جس¢لا ملعتملل نكم% ،ة'ئانث¢سا تالاحÌارد لصف لÄC [ع لوصحلا دعH م'لعتلا د'مع نم نذإ 

ABاضإلا ءبعلا اذه ناl اذإ
C %كم

C
AB جwختلا نم ملعتملا ن

C اردلا لصفلاÄC ³احلاC. 

  تاجردلا عضو ماظن

Ãفرحألا ماظن مدختس AB
C و ،تاررقملا تاجرد عضوoلا تاجردلا لدعم دمتعUا�"C̈ عH رأ نم سا'قمxة'م%دا"أ دمتعت .طاقن عــ 

 :ة'لاتلا تاداشرإلاو تاجردلا م'لعتلل ةقراشلا

  تاجردلا عضو ماظن تاداشرإ .4أ لودج

 ةجردلا زمر مقرلا فصولا

 A 4.00 زاتمم

 B 3.00 لوبقم

 C 2.00 لوبقم نم لقأ

 F 0.00 بسار

 WF 0.00 بحس«م بسار

 

 نل ³Cاتلاxو ،ةل]اقم ريدقت طاقن Hع ەذه تاريدقتلا فرحأ لمش� ال .ةصاخلا تالاحلا ³إ ةراشإلل ة'فاضإلا تاجرد فرحأ مدختسُ�
AB مدختس�

C لا لدعملا باسحUا�"C̈ ەاندأ رظنا .بلاطلل: 

 تاجردلا عضو ماظن تاداشرإ .ب4 لودج

 ةجردلا زمر فصولا

²ðاهنلا دعوملاو رخأتملا ل'جس¢لا ة%اهن دعوم ubBب باحسالا
C ررقملا نم باحسالل  W 

²ðاهنلا دعوملا دع] ه'لع قفاوم باحسا
C خألا مويلا ��ح ررقملا نم باحساللUb نأ بج% .صصحلا نم 

 .)هنع بوني نم وأ( WP ةجرد Hع د'معلا قفاوي
WP 

 WA با'غلا ةج'¢ن يرادإ باحسا

AB لوبقم
C حاجن ررقمñبوسر S 

AB بوسرلا ³إ UbشÃ( لوبقم Ubغ
C حاجن ررقمñبوسر( U 
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 I )ەاندأ رظنا( *لمتكم Ubغ

AB ة'ئاهنلا ةجردلا عضو لNق ةجردلا ەذه عضو نكم%( زاجنإلا د'ق
C تاررقملا ددعتم لسلس�(. IP 

 AU قيقدت

�Bعم بلاطلا
C ةدمتعم تاعاس حنمت ال( ررقملا نم( EX 

 TR )ةدمتعملا تاعاسلا بس¢حت( لوقنم

 N ةجرد عضو متي مل

 ة'م%دا"أ عامتسا ةسلج دقع دع] الإ ةجردلا ەذه عضو نكم% ال( ة'م%دا"ألا ةهاUBBلا مدع ةج'¢ن بوسر
 ).F ³إ ةجردلا ەذه Ubيغتل سامتلا م%دقت بلاطلل نكمoو .ةهاUBBلا مدع لوح

XF 

 

 

 نم Ubبك ءزجل ضرم ل�شÅ بلاطلا لام"إ دنع الإ اهعضو نكم% ال ة'ئانث¢سا ةجرد C) ةلمتكملا Ubغ ةجردلا :ةلمتكملا Ubغ ةجردلا
AB لمعلا

C اردلا ررقملاÄC، لوFقيقحت نم نكمتي مل هن lلطتم لماNسأل ررقملا تاNغ باUb دعتو بلاطلا ةدارإ نع ةجراخ ة'م%دا"أ 
 .ة'م%دا"ألا حئاول قفو ةلوبقم

 .اهUbيغت وأ "I" ةجرد عضو لNق )هنع بوني نم وأ( د'معلا ةقفاوم Hع لوصحلا ررقملا سردم Hع بج% •
AB ةجردلا Ubيغت بلط م%دقتو ام ررقمل ةددحملا لمتكم Ubغ ةجرد ةلازإ بج% •

C اردلا لصفلا سورد ة%اهنÄC ³اتلاC مNيدؤيس .ة�±ا 
²ðاهنلا دعوملا اذه لولح] "I" ريدقتلا ةلازإ مدع

C يغت ³إUb ةجردلا "I" ³إ "F". 
 .ةصقانلا ة4xلطملا ة'ساردلا لامعألا لام"إل تا�Nت�Uلا بلطو سkردتلا ةئيه وضع ةل]اقم ة'لوؤسم بلاطلا قتاع Hع عقت •
  .ةجردلا Ubيغت بلط م%دقت سردملا Hع بج% ،ةرودلا تاNلطتم لام�تسا درجم] •
 

AB
C غ وأ ةرهاق ة'بط ةلاح لثم ،طقف ة'ئانث¢سا تالاحUbا'باتك ةدمتعملا ئراوطلا تالاح نم اه

O
 ،رخآ صصختم وأ ب'بط بناج نم 

AB بلاطلل لمتكم Ubغ )I( ةجرد عضوت
C عم ررقمubB، ±ف ة%اهن ��ح بلاطلا روضح ط�Uاردلا لصفلا نم باحسالا ة�ÄC. دع% ال 

I( AB( ةجردل ةقفاوم Hع لصاحلاو C̈%دا"ألا راNتخالا د'ق بلاطلا
C ارد ررقمÄC عمubB ملا ل'جس¢لل ًالهؤمNرك AB

C ارد ررقمÄCñ 
AB مهتاجرد Hع ةلمتكم Ubغ تاجرد] جwختلل نولمتحملا نوحشرملا لصح% .مداق ÄCارد لصف

C اردلا لصفلاÄC يذلا Ãنولم�تس 
 .حاجنب مهتاررقم ه'ف

AB حاجنلا ةجردل ²Bدألا دحلا دع%
C وه ا'لعلا تاساردلا جمانرب )B(، نلو Ãُلصاحلا بالطلل حمسubB عH ةجرد )F( AB

C تاساردلا جمانرب 
AB رارمتسالا] ا'لعلا

C ةساردلا AB
C ة'م%دا"ألا. 

 تاجردلا طسوتم

 C̈"ا�Uلا لدعملا طسوتم )2( و ،)SGPA( ÄCاردلا لصفلا ةجرد طسوتم )1( :تاجردلل ubBطسوتم م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ دمتعت
)CGPA(. 

AB ةNس¢كملا ةدوجلا طاقن بس¢حت = ةدوجلا طاقن •
C ررقملا [¼Bةجردلل زمري يذلا فرحلل ةجردلا ةم'ق ب AB

C تاعاسلا ددع 
 .ررقملا اهلداع% ��Cلا ةدمتعملا
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AB ةNس¢كملا تاجردلا طسوتم وه ÄCاردلا لصفلا ةجرد طسوتم = )ÄC )SGPAاردلا لصفلا ةجرد طسوتم •
C ارد لصفÄC 

AB اهروضح ىرج ��Cلا تاررقملا ةدوج طاقن ع4مجم ةمسق] بس¢حتو ،ubBعم
C ارد لصفÄC عمubB عH ³امجإC تاعاسلا ددع 

AB اهيلع لوصحلا مت ��Cلا تاررقملل ةدمتعملا
C اردلا لصفلا سفنÄC. 

 اهروضح ىرج ��Cلا تاررقملل ةدوجلا طاقن ع4مجم ةمسق] C̈"ا�Uلا لدعملا طسوتم بس¢ح% = )C̈ )CGPA"ا�Uلا لدعملا طسوتم •
AB
C ع ة'ساردلا تاررقملا عيمجH ³امجإC لا تاررقملا عيمجل ةدمتعملا تاعاسلا ددع��C اهروضح ىرج AB

C ة'ساردلا لوصفلا عيمج. 
AB رركم ررقمل Ubخألا لاخدإلا ذخؤي

C لا لدعملا باسحUا�"C̈ طقف. 

 اKLcيغتو تاجردلا ¯ع ضاKMعالا

ubB ABبسارلاو C̈%دا"ألا ملعتلا معد] م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ مU�Bلت
C هملا م'يقتلا�BC دا"ألا ءادألل%C̈. ررقملل ة'ئاهنلا تاجردلا لجس� 

ا'مسر ررقملا سردم اهنع غلNي ��Cلاو
O

 AB
C اردلا لصفلا ة%اهنÄC صلا لصفلا وأ'�B

C، سردمل نكم% .لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم ىدل 
AB ،اً'باتك ،ةجردلا Ubيغتل بلط م%دقت ةرودلا

C فلا ەذه دع] .تاجردلا �� دع] دحاو ع4بسأ نوضغUيغت سردملل زوج% ال ،ة�Ub ةجردلا 
 .نوعطلاو بالطلا ىوا�ش ةنجل UVع د'معلا ةقفاومو ةرودلا مدق% يذلا جمانUVلا سÁئر ةقفاوم] الإ اً'مسر ةلجسملا

AB ةجردلا نأشÅ فانئ¢سا م%دقت بج%
C اردلا لصفلا نم لوألا مويلا زواجتي ال دعومÄC ³اتلاC AB

C لاwxخلا وأ عيwo²أ% امهيأ( ف�
C وأ )ًالوأ 

 ةجردلا ف'ل�ت دع] )لماÄC lارد لصف نع لقت ��Cلا تاعامتجالا تا�Uفل( تاجردلا ��«ل ³Cاتلا ��ع يداحلا لمعلا موي لولح]
 ة'oTردتلا ةرودلا سفن ذخأ بنجت بالطلا Hع بج% .قحال ءارجإ ذاختال ة'نا�مإ يأ داعN¢سا ³إ كلذ] ما'قلا مدع يدؤيس .ةفنأتسملا

 .فانئ¢سالا ة'ضق لح متي ��ح

²ðاهن ريدقت فانئ¢سا زوج%
C ع ًءانب ملعملا ەددح% ةرودللH ام %HC: 

²VC ABاسح ²VC ñاتك أطخ ثودح .أ
C ة'ئاهنلا ةجردلا باس¢حا. 

 :لثم م'يقتلل ةقس¢م Ubغ Ubياعم كانه تناl .ب

o ياعم نع فارحنالاUb تاجردلا lحضوم وه ام AB
C ةرودلا جهنم.  

o  ع ة'ئاهنلا ةجردلا د%دحت دن¢ساH غ ىرخأ لماوعUb بلاطلا ءادأ AB
C و ةرودلا ñ لطتم لام"إ وأNةرودلا تا. 

o ياعم لالخ نم بلاطلل ة'ئاهنلا ةجردلا د%دحت متUb خآلا بالطلا نع ةفلتخمwoن AB
C ةرودلا نم مسقلا سفن. 

 .بلاطلا قتاع Hع ةجردلا فانئ¢سا نمضت ��Cلا طو��لا ەذه تاNثإ ءبع عق% .ت

AB .ة'م%دا"ألا ةنامألا مدعو ج4لاتFلا ه] حمسÃ ام زواجتي ام] ،با'غلا نع ةجتانلا ةجردلا فانئ¢سا نكم% ال .ث
C تالاحلا 

 ةنجل ³إ بلاطلا لاحُ% ،كلذ ³إ امو ،اًشرحت وأ اUbBًيمت وأ اUbBًحت نمضتت ىوكش Hع ةجردلا فانئ¢سا اهيف دمتع% ��Cلا

 .بالطلا فانئ¢ساو ىوا�ش

 ة'ئاهنلا ةجردلا Ubيغت Hع ةقفاوملا ،بالطلا فانئ¢ساو ىوا�ش ةنجل نم ة'صوت Hع ًءانب الإ ،م'لعتلا د'معل زوج% ال .ج

AB سÁل وأ ،ةلداع Ubغ ةقwoط] هحنم ررقت يذلا قاسملل
C ة'م%دا"ألا ةحلصم. AB

C س ،تالاحلا ەذه لثمUbئرلا لسÁس 

 .م'لعتلا د'معو جمانUVلا سÁئرو �BCعملا سkردتلا ةئيه وضع ³إ فانئ¢سالاو بالطلا تاملظت ةنجل ة'صوت

 

 تاجردلا Ubيغتو فانئ¢سا تاءارجإ
 عمتج% نأ بج% ،ام قاسمل ةصصخملا ة'ئاهنلا ةجردلا Hع بلاطلا قفاوي ال امدنع :س�ردتلا ةئيc وضع عم رواشWلا :1 ةوطخلا
AB ةجردلا ةشقانمل لوؤسملا قاسملا سkردت ةئيه وضع عم ًالوأ

C ا'مسر ة'ئاهنلا تاجردلا نالعإ درجم] دحاو ع4بسأ نوضغ
O. Ãحمس 

AB ة'باسح ñ ة'باتك ءاطخأ يأ حيحصتب بلطملا اذه
C ردتلا ةئيه وضع بناج نم تاجردلاkط نع سwoيغت جذومن قUb نود ةجردلا 

 .ةجردلا فانئ¢سا جذومن لام"إ بلاطلل زوج% ،رواش¢لا دع] عازن لحم لازت ال ةجردلا تناl اذإ .فانئ¢سا م%دقت ³إ ةجاحلا
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 لام"إ لالخ نم م'لعتلا د'مع ³إ ةجردلا نأشC̈ Åسر فانئ¢سا م%دقت بالطلل نكم% :جمانKfلا دUمع ¢ سqئر ةدشانم :2 ةوطخلا
AB ،جمانUVلا سÁئر ³إ هم%دقتو ه'لع عيقوتلاو "ةجردلا فانئ¢سا جذومن"

C ²اهنلا دعوملا زواجتي ال دعومð
C اق]اس روكذملا

O. %نأ بج 
 د'معو جمانUVلا سÁئر عجاUbس .)ةمعادلا قئاثولا عم( عقومو لمتكم ريدقت فانئ¢سا جذومن بلاطلل ةجردلا فانئ¢سا قاروأ نمضتت
ABو ،عضولا م'لعتلا

C بالطلا فانئ¢ساو ىوا�ش ةنجل ³إ لاحُ'سف ،فانئ¢سالا طو�± ءاف'¢سا لاح. 

 اذúو د'معلا عم جمانUVلا سÁئر اهعجاUbس ،ةجردلا فانئ¢سا قاروأ مالتسا دنع :فانئWسالاو بالطلا ىواNش ةنجل رارق :3 ةوطخلا
اعامتجا دقع'س يذلا ،بالطلا فانئ¢ساو ىوا�ش ةنجل سÁئر ³إ اهل'ح'س ،اهيلع ةقفاوملا تمت

O
ا'ئاهن Oارارق مدقoو ةنجلل 

O
 AB

C نوضغ 
 ةنجللا رارق] د'معلاو جمانUVلا سÁئرو سkردتلا ةئيه وضعو بلاطلا غال]2ب ةنجللا سÁئر موق'س .م%دقتلا خــــoرات نم دحاو ع4بسأ
ا'ئاهن ةنجللا رارق دع% .باNسألا ñ جئاتنلا ³إ ةفاضإ

O
امزلمو 

O
 .فارطألا عيمجل 

 ةUمQدا|ألا ةناNملا
 .C̈"ا�Uلا لدعملا لالخ نم بلاطلل ة'م%دا"ألا ةنا�ملا ددحت

AB بلاطلا دع% HCل :ةد'ج ة'م%دا"أ ةنا�م •
C ع ،ةد'ج ة'م%دا"أ ةنا�مH ع ظافحلا ا'لعلا تاساردلا بالطH ارت لدعم"C̈ لق% ال 

 .4.00 نم 3.00 نع

AB بلاطلا نوك% نأ بج%
C دا"أ عضو%C̈ ختلل ًالهؤم نوك'ل د'جwج. 

 >;Qدا|ألا ة�قارملا
AB 3.00 نع بلاطلل C̈"ا�Uلا لدعملا ضفخنا اذإ

C ارد لصف يأ ة%اهنÄC عمubB، قارملا تحت بلاطلا عضويسNظفتح% .ة'م%دا"ألا ة 
AB لشف% يذلاو ،ة'م%دا"ألا ةNقارملا تحت ع4ضوملا بلاطلا

C تخالا زواجتNدا"ألا را%C̈ اردلا لصفلا ة%اهنب ه] صاخلاÄC ²اثلاB
C [دع 

 .راNتخالا تحت C̈%دا"ألا هعضوب ،ةNقارملا تحت هعضو

AB اهيف ل'جس¢لا هنكم% ��Cلا تارودلا ددع ث'ح نم Oادودحم C̈%دا"ألا راNتخالا د'ق بلاطلا نوك% دق ،راNتخالا ةلاح ءانثأ
C لصف 

AB ةدمتعم تاعاس تس ًةداع( ÄCارد
C اردلا لصفلاÄC(. 

C̈ AB%دا"ألا راNتخالا لازُي
C ارد لصف يأ ة%اهنÄC %ع بلاطلا ه'ف لصحH ارت لدعم"C̈ 3.00. 

 >;Qدا|ألا لصفلا
AB ةد'ج ة'م%دا"أ ةنا�م ققح% ال يذلاو ة'م%دا"ألا ةNقارملل عضاخلا بلاطلا لصفٌ%

C لصفلا دع] نا'سارد نالصف( ددحملا تقولا 
ا'م%دا"أ )C̈%دا"ألا راNتخالا عضو عم ، 3.00 نع C̈"ا�Uلا لدعملا ه'ف ضفخنا يذلا ÄCاردلا

O
 .ة'م%دا"ألا نم 

F AB ةجرد Hع ubBلصاحلا مول]دلا بالط لصفُ%
C ة'م%دا"ألا نم ا'لعلا تاساردلا تاقاسم. 

AB ل'جس¢لا نم دحاو رهش لNق ،بلاطلا جمانرب سÁئر ³إ مهتداعإل سامتلا م%دقت اً'م%دا"أ مهلصف مت نيذلا بالطلل نكم%
C لصفلا 

ف يذلا ÄCاردلا لصفلل ة�±اNم ³Cاتلا ÄCاردلا
ُ

 ة'طخ ة'صوت نامدقoو تاسامتلالا م'لعتلا د'معو جمانUVلا سÁئر عجاري .ه'ف اولص
AB الإ C̈%دا"ألا لصفلا دع] قاحتلالا ةداعإ Hع ةقفاوملا متت ال .يذ'فنتلا ريدملا ³إ

C ة'ئانث¢سا فورظ. 

 .لوبقلا ةداعإل بلط] مدقتلا ubBيلاتتم ubBيسارد ubBلصف نم ½U´أ اوباغ نيذلا اً'م%دا"أ ubBلوصفملا بالطلل زوج% ال

 

 بالطلا تالجس

 ³إ ىرخألا تاسسؤملا نم بالطلا نم ةمدقملا ةلصلا تاذ قئاثولاو ،تاجردلا تافوشكو ،تاجردلاو ،بالطلا تالجس دعت
اÌلم جمانرب وأ قاسمل مدقتلا دنع ،م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ

O
 ال .لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم ةرادإل اهع'مج عضختو ،ة'م%دا"ألل 

 ³إ ةمدقملا تاجردلا تافوشك ةداعإ نكم% ال .تادن¢سملا ەذه نم خس )لمع] حامسلا وأ( م%دقتب ةNلاطم Ubغ ة'م%دا"ألا دعت
 .ىرخأ تاسسؤم ³إ اهلاسرإ وأ بلاطلا ³إ ةدمتعملا تاعاسلا ل4oحت وأ لوبقلا ضرغل ة'م%دا"ألا
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 هكرت وأ بلاطلا جwخت دع] تاونس سمخ اهاصقأ ةدمل يدرفلا بلاطلل C̈%دا"ألا لجسلا] لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم ظفتح%
AB ةدوجوملا تادن¢سملا ةرادإ متت ،ةدملا ەذه ³إ ةفاضإ .ة'م%دا"ألل

C ةقلعتملا ة'م%دا"ألا تاسرامم لضفأل اًقفو بلاطلا لجس 
 .تادن¢سملا ەذه ضعNل مئاد فالتإ ³إ يدؤي دق ام ،تافلملا] ظافتحالا]

 تامولعملا نع حاصفإلاو بالطلا ةUصوصخ

 .بالطلا تالجس ة'صوصخ] قلعتي ام'ف اهب لومعملا ubBناوقلل اًقفو بالطلا تالجس Hع ظافحلا ة'م%دا"ألا نم نمضت

 وأ بالطلا تالجس ³إ لوصولا ة'نا�مإ مدع نامضل ةNسانملا تانامضلا ذ'فنت ه'جوت لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم Hع بج%
 .هل ح¼م Ubغ صخش يأ لNق نم اهل%دعت

اق]اس وأ اً'لاح لجسم بلاط يأل قح%
O

 AB
C ع عالطالا م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أH قح% .مهب ةصاخلا ة'م'لعتلا بالطلا تالجس 

²Bو�FUلإلا دUVoلا ناونعو تالسارملا ناونعو فتاهلا مقر لثم ،ة'صخشلا مهتانا'ب ث%دحت بالطلل
C، لاو��C %ع بجH بلاطلا 

 .اهUbيغتب لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم راطخإ

 ،بلاطلا نم ةقNسم ة'طخ ةقفاوم نود روهمجلا نم درف يأل بلاطلا لجس تا4oتحم نع حاصفإلا ة'م%دا"ألا نع لثمم يأل زوج% ال
AB الإ

C ة'لاتلا تالاحلا:. 

i. لاFلا ةماعلا وأ ةصاخلا ةطلسلل بالطلا تالجس نع فش��C نكمأ نإ ،بلاطلا #رت. 
ii. لاF4لطملا تامولعملا نع فشxرداص بلط وأ ةم�حم رمأ بجوم] ة Å²وناق ل�شB

C ةم"اح ةرازو وأ ةطلس وأ ةئيه يأ نع 
AB
C علا تارامإلا ةلودwx'ناوقلا ه] حمس� امل اًقفو وأ ،ةدحتملا ةubB اهب لومعملا 

 

 ةUمQدا|ألا تاجردلا تافوشك
ubB ABلجسملا بالطلا عيمجل ة'م%دا"ألا تالجسلا] لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم ظفتح%

C و ة'م%دا"ألاoاهثيدحتب موق. Ãُ³إ راش 
AB هتسارد ة�Uف لاوط بلاط لÌل ة'م%دا"ألا تازاجنإلا سكع% يذلا مئادلا لجسلا

C ع ة'م%دا"ألاH وأ ة'م%دا"أ تاجرد فشك هنأ 
 .تاجرد فشك

AB
C ة%اهن lارد لصف لÄC لجسملا بالطلل ة'م%دا"ألا تالجسلا ث%دحت متيubB AB

C اردلا لصفلا كلذÄC. %³إ لوصولا بالطلل نكم 
 Hع بالطلا عيجش� متي .تن�Uنإلا UVع نمآلا بالطلا تامولعم ماظن لالخ نم مهب ةصاخلا ة'مسرلا Ubغ تاجردلا تافوشك
 .يرود ل�شÅ تن�Uنإلا UVع مهتالجس ةعجارم

 نم عقوم بلط] الإ اهرادصإ متي نل ��Cلاو ،مهب ةصاخلا ة'م%دا"ألا تاجردلا تافوشك نم خس Hع لوصحلا بالطلل نكم%
افوشك ة'م%دا"ألا ردصتس .ةo¾مر موسر قيبطت متي دق .�BCعملا بلاطلا

O
 lلو ، طقف ةلماÁبلاطلا لجس نم ًءازجأ س. 

AB جردُم HC'صفتلا ح��لا اذهو ،C̈سر تاجرد فشكن لl عم ة'م%دا"ألا] تاجردلا ماظنل زجوم ح�± م%دقت مت
C تاجردلا مسق 

 .انه ة'م%دا"ألا ةنا�ملاو

 بلاطلل ةUمQدا|ألا ةcاKJJلا تالجس

 ubBناوقلا تافلاخم
 :HC% امل ة'م%دا"ألا ةهاUBBلا ubBناوق تا"اهتنا] ةصاخلا تالجسلا] ظافتحالا عضخ%

 نم بلاطلا جwختي مل اذإ .بلاطلل ة'م%دا"ألا ةهاUBBلا نوناق كاهتنا] ةقلعتملا تالجسلا عيمج] بلاطلا جمانرب ظفتح% •
 .بلاطلل ل'جس� رخآ دع] تاونس سمخ ةدمل تالجسلا] ظافتحالا متoو ،ة'م%دا"ألا

امئاد Oاءزج بالطلل ة'م%دا"ألا ةهاUBBلا نوناقل كاهتنا ثودح ³إ Ubش� ��Cلا ةظحالملا حبصت •
O

 ه] ظفتح% يذلا بلاطلا فلم نم 
 .لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم
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 ة'م%دا"ألا حئاولل لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم اهب ظفتح% ��Cلا بالطلل ة'م%دا"ألا ةهاUBBلا نوناق تافلاخم تالجس عضخت
 .²VCاتك بلط Hع ًءانب ةهاUBBلا نوناق تا"اهتنا] ةقلعتملا مهتالجس صحف بالطلل قح% .بالطلا تالجس ةÅ�o ةقلعتملا

 تاداهشلاو لUجسWلا نم ققحتلا

C̈ AB%دا"ألا مهلجسÅ ةقلعتملا ة'مسرلا ققحتلا تا'لمع نم ةفلتخم عاونأ ³إ بالطلا جاتح% دق
C و .ة'م%دا"ألاoەذه بلط بج 

 .ةo¾مر موسر قيبطت متي دق .ةددحملا تا'لمعلا عاNتاو لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم نم تاداهشلا

 جbختلا تاaلطتم

اoراس ناl يذلا ج4لاتFلا لالخ نم ةدح Hع بلاط يأل جwختلا تاNلطتم ددحت
O

 ج4لاتك مسا] ه'لإ راشkو ،بلاطلا لوبق دنع 
AB لصفملا وحنلا Hع جwختلا تاNلطتم عيمج قيقحت نع 7Cخش ل�شÅ ًالوؤسم ةدح Hع بلاط لl دع% .ل'جس¢لا

C ج4لاتك 
 .هلجس

 اهبلطتي ��Cلا ةدمتعملا تاعاسلا ددع Ubغتي دقف ،ةدمتعملا تاعاسلا ددع نم جمانرب نمض ة4xلطملا تاقاسملا ىدحإ تUbغت اذإ
اقفو ،جwختلل جمانUVلا

O
AB .لقألا Hع C̈ 3.00"ا�Uلا لدعملا نوك% نأ ط�± هسفن ددعلا] ،ةعماجلا ñ ة'لÌلا ريدقتل 

C ثودح ةلاح 
AB ةwoهوج تاUbيغت

C لطتم م'لعتلا د'مع ددح% ،تاقاسملا ضورعNختلا تاwةئفا�ملا ج. 

 لNق نم رمتسملا ماU�Bلالا ةج'¢ن Ubيغتلل ةضرع ة'ساسألا تاNلطتملاو ىوتحملاو قاسملا تامولعم نوكت دق :ةUلوؤسملا ءالخإ
AB رمتسملا ubBسحتلا ەاجت ة'م%دا"ألا

C لاUVة'م%دا"ألا جما. 

 بالطلا عيمج تاجرد قيقدت Ubخألا ÄCاردلا لصفلا نم ³وألا ةتسلا عيباسألا لالخ لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم لم�% نأ بج%
 عم ،ubBبسانملا بالطلا ةعجارم] جمانرب سÁئر لl موق'س .ÄCاردلا لصفلا كلذ ة%اهن لولح] مهتداهش تاNلطتم اولم�% نأ عقوتملا
�Bظومل تال�شملا غال]2ب موق'سو ،تاح'حصتلا ةظحالم

C بالطلا ةمئاق د'´أتب د'معلا موق% ،ة'لهألا نم ققحتلا دع] .ل'جس¢لا 
AB .مهجرخت عقوتملا

C ة%اهن lارد لصف لÄC، %ع بجH ظوم�B
C ²اهنلا لجسلا قيقدت لام"إ ل'جس¢لاð

C، بالطلا ءامسأ ةكراشمو 
 .ة'م%دا"ألا سÁئرو يذ'فنتلا ريدملا نم د'´أت اهيل% ،ةداهشلا Hع لوصحلل م'لعتلا د'مع عم ةداهشلا تاNلطتمل ubBفوتسملا

 

 اUلعلا تاساردلا جمانرب تا�لطتم

ubB ABكراشملا Hع
C لاUV²دألا دحلا ة'بلت جمانB لطتملا نمNلطتملا د± متي .ا'لعلا تاساردلا جمانرب لام"إل ةددحملا تاNةددحملا تا 

AB جمانUVلل جwختلا تاNلطتم ل'صافت Ubفوت متي .جمانرب لÌل
C لا] صاخلا مسقلاUVجمان AB

C لا اذهFج4لات. 

AB ا'لعلا تاساردلا مول]د Hع لوصحلل جwختلا تاNلطتم HC% ام'ف
C لاU�x'م'لعتلاو ة: 

 .³C 3.0امجإ C̈"ارت لدعم بلاطلا ىدل نوك% نأ بج% ●

 )ةحورطألا ، ءاضتقالا دنعو ، HCمعلا بoردتلاو ، ة'م'لعتلا تاقاسملا( حاجنب جمانUVلا تانوكم عيمج زا'تجا بلاطلا Hع بج% ●
 ءاهتنالل ه] ح4مسملا تقولا لالخ

 >;Qدا|ألا ةناNملا تا�لطتمو ةساردلا ةدم دح
AB ةداهشلا تاNلطتم عيمج لام"إ بج% ،بلاطلا جwخت تاNلطتم م�ح% يذلا ج4لاتFلا نع رظنلا ضع]

C نم تاونس سمخ نوضغ 
AB لوبقلا

C ام] ،ة'م%دا"ألا جمانرب AB
C ع ةوالع .ةزاجإ يأ كلذH بلاطلا نوك% نأ بج% ،كلذ AB

C دا"أ عضو%C̈ ًالهؤم نوك'ل د'ج 
 .جwختلل

 ̀جختلا بلطg مدقتلا
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 جماUVل لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم ىدل جwختلا جذومن Hع لوصحلل اNًلط ا'لعلا تاساردلا تاداهشل نوحشرملا مدق%
 .جwختلل ة'ئاهنلا ةداهشلا وأ ةمزاللا تامولعملا ةجلاعم أدNت نأ نكم% طقف جذومنلا م%دقت دعxو ،ةددحم

 ³إ جwختلل ه'ف نومدقتي يذلا ÄCاردلا لصفلا ة%اهن لولح] ةداهشلا تاNلطتم عيمج لام"إ نم اونكمتي مل نيذلا بالطلا جاتح% ال
 .³Cاتلا ÄCاردلا لصفلا ³إ اً'ئاقلت قباسلا مهبلط لقن مت�س .جwختلل مدقتلا ةداعإ

 )ةجردلاو مسالا( تامولgدلاg ةصاخلا تامولعملاو ةUملعلا تاجردلا حنم
AB ة'ملعلا تاجردلا حنمُت

C اردلا لصفلا ة%اهنÄC لطتم حاجنب بالطلا ه'ف لم"أ يذلاNلا ةداهش تاUVةجردلا لجسُ� .جمان AB
C 

 .جwختلا خــــoرات عم جــــwoخلل C̈%دا"ألا لجسلا

امامت ةUbBoلجنإلا ةغللا] ة'م%دا"ألا بالط ءامسأ ةئجهت مت�س
O

 lع رهظت امH 4هلا تاقاط] وأ رفسلا تازاوجoط دنع مهب ةصاخلا ةNاهتعا 
AB دوجوملا مسالا ناl اذإ .تاداهشلا Hع

C 4هلا ةقاط] وأ رفسلا زاوجoلجنإلا ةغللا] رهظ% ال ةUbBoط مت�سف ،ةNاًقفو مسالا ةئجهت ةعا 
 .ةقNطملا تاصصختلا ³إ ةفاضإ ،ةحونمملا ةجردلا جمانUVل لماÌلا مسالا ةداهشلا جردتس .بلاطلل 7Cخشلا ل'ضفتلل

 ة;مKداJألا ةfاdeeلا

AB اوف¼تي نأ بالطلا عيمج نم عقوتُي .C̈%دا"ألا قدصلاو ةق'قحلا ئداNم] ة'م%دا"ألا ماU�Bلا ة'م%دا"ألا تاسا'س حضوت
C مهتاسارد 

AB ةقد] نwoخآلا لمع] فا�Uعالا مهنم عقوتoو ،قالخأو ةنامأ] ة'م%دا"ألا
C حاو ة'م%دا"ألا ةطشألا عيمجUلملا قوقح ما�F'كفلا ةwoة. 

 لاحتنالاو شغلا
AB بالطلا رطخُ'س

C lارد قاسم لÄC [دا"ألا قدصلا نأ%C̈ دا"ألا عمتجملل ة'ساسألا دعاوقلا دحأ وه%C̈. ة%اغلا ەذهل اق'قحت، 
AB بالطلا ة'م%دا"ألا دعاس�

C ياعم د%دحتUb لا لمعلا] قلعتي ام'ف ة'م%دا"ألا ةنامألا نم ةلوبقمF²اتVC. ع فرعتلا مهملا نمH 
 وأ لمع مادختسا وأ 7Cخش لمعك هم%دقتو رخآ صخش لمع ذخأ هنأ] لاحتنالا فّرع% .قاروألا ة]اتك دنع ةمدختسملا رداصملا
 .ة'م%دا"ألا ةنامألا مدع لا�شأ دحأ لثم% ام ،رخآ صخش را�فأ

 :HC% امم اً%أ لاحتنالا نوك% دق

ABرحلا خس«لا •
C حيحصلا رارقإلا نود. 

 .بسانملا فا�Uعالا نود ةغا'صلا ةداعإ •

 .رداصملا ەذهب حيحصلا فا�Uعالا نود ، ةعونتم رداصم نم "ط'لخ" ةقرو عيمجت •

 .رخآ صخش را�فأل وأ تامولعملل ه] ف�Uعملا Ubغ ءال'¢سالا •

 ةNساحملا تا'لآ

 .ة'م%دا"ألا] بالطلل ة'م%دا"ألا ةهاUBBلا ةسا'سÅ لماl ل�شÅ مU�Bل'س بلاطلا نأ] د'ف% Ubصق نا'ب نع ةراNع )دهعتلا( ف��لا نوناق
AB هلوبق مت بلاط لl عقويس

C ع ة'م%دا"ألاH لإ ف��لا نوناقFUا'نو�
O

AB ل'جس¢لا لNق بلاطلا تامولعم ماظنñملعتلا ةرادإ ماظن UVع 
C 

 .ة'ساردلا فوفصلا

AB سkردتلا ةئيه ءاضعأ
C ع نورداق ة'م%دا"ألاH لاحتنالا ققدم تاودأ مادختسا ñ ع ه]اش¢لاUV حي¢ي .ملعتلا ةرادإ ماظن ةصنم 

AB مهتامهاسمو HCصألا بالطلا لمع م'يقتل اً'فاضإ اًدروم سkردتلا ةئيه ءاضعأل "Turn-it-In" مادختسا
C ملعتلا ة'لمع. 

 

 بلاطلل ة'م%دا"ألا ةهاUBBلا] قلعتت ةفلاخم ىوكشÅ مدقتلا
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 :ubBسردملا Hع بج'ف ،شغلا وأ لاحتنالا لامعأ نم ًالمع بلاطلا بكترا اذإ

 .بلاطلا لمع حضوي يذلا "ة'م%دا"ألا ةهاUBBلا كاهتنا" جذومن لام"إ .أ

 .كلذ ³إ امو رداصملاو قرولا لاثملا ل'Tس Hع ،ةلصلا تاذ قئاثولا عيمج قافرإ .ب

 .م'لعتلا د'مع ³إ تادن¢سملا م'لس� .ج

 ەوغل]أو جمانUVلا جهنم Hع ةNت�Uملا بقاوعلاو ةسا'سلا] اودهش¢ساو ،لعفلا] بلاطلا] سkردتلا ةئيه ءاضعأ لصتي نأ ض�Uفملا نم

"اهتنا دع% لعفلا اذه نأ]
O

AB .هنع غال]إلا متو بلاطلا كولسل ا
C م'لعتلا د'مع غال]2ب بردملا موق% ،ةم'سجلا تافلاخملا تالاح 

 .ة'م%دا"ألاو جهانملا سلجم لNق نم ةفلاخملا ةعجارم مت�سو

ة]اتك بلاطلا كولس دعاوق تافلاخم نع غال]إلا ة'م%دا"ألا Hع بج%
ً

 AB
C لالخ نم ثداحلا ع4قو دع] لمع ما%أ 5 زواجتي ال دعوم 

 .ددحملا جذومنلا م%دقت

 ³إ لصت ةدمل اهلم"أ] ة'م%دا"ألا نم بلاط فاق%إ بلط% نأ سردملل زوج% ،ة%اغلل ةUbطخ تا"اهتنا ثودح دنع وأ ه'جو بæسل

 لصفلا نم اً'ئاهن بلاطلا لصف زوج% ال .بسانملا جذومنلا مادختسا] بلاطلا كولس دعاوق لوح ىوكش م%دقت قwoط نع ما%أ 10

 .ةNجاولا ة'نوناقلا تاءارجإلا ل'عفت نود ة'م%دا"ألا وأ ÄCاردلا

 ةجرد ubBيعت دمتع% نأ بج% .ةNجاولا ة'نوناقلا تاءارجإلا ل'عفت نود لصفلا نم مهطاقسإ وأ مئاد ل�شÅ بالطلا لصف نكم% ال

 دق ��Cلا شغلا وأ ñ و ة'بدألا ةق�لا Hع ة'م%دا"ألا تا4xقعلا لمش� ؛بردملل ةلماشلا تاجردلا تاءارجإ Hع لصفلل بوسر

 .ةمهملل طاقن رفص وأ ةمهملل بوسر ةجرد ubBيعت ملعملا اهقNط%

 ثداوحلا اراركت دنع تا4xقع نمضتي بلاطلل C·خ ريذحت رادصإ مت�س ،ەالعأ ةروكذملا تادن¢سملا م'لعتلا د'مع ��لتي نأ درجم]

 .ًالNقتسم

 

 ة'Tيدأتلا تاءارجإلا
 :ة'لاتلا تا4xقعلا ةعومجم ة'م%دا"ألا ولوؤسم ضرف% دقو ،ة'م%دا"ألا ةهاUBBلا تاسا'س ةفلاخم ةج'¢ن ة'Tيدأت تاءارجإ ذختت دق

اTNس نوك% دق فلاخملا كولسلا رارمتسا نأ] ²VCاتك وأ Çفش :ريذحت •
O

 .ة'فاضإ ة'Tيدأت تاءارجإ ذاختال 

 .ةجردلا ض'فخت اهنم ،ةدش ½U´أ ة'Tيدأت تاءارجإ ذاختا ة'نا�مإ نمضتoو حئاوللا ىدحإ ةفلاخم] بوتكم نا'ب :خي4xت •

 نم داعN¢سالا لمشÃ دقو ،ةددحم ة'نمز ة�Uفل ىرخألا ةطشألاو تازا'تمالا ءاغلúو ة'ساردلا لوصفلا نم داعN¢سالا :قيلعتلا •
 .µCماجلا مرحلا

احومسم كلذ ناl اذإ ،لوبقلا ةداعإ طو�± د%دحت بجoو .¨سم Ubغ لجأ ³إ بلاطلا باس¢نا فقو :لصفلا •
O

، AB
C لصفلا رمأ. 

  ة;مKداJألا جماdgلا

AB ةدعاسملل ة'م%دا"ألا ىوتسم Hع ملعتلا جئاتن ة'م%دا"ألا تدمتعا
C لا ه'جوتUVجما AB

C ؤر ءوضoاهم'قو اهتلاسرو اهت، lام %HC: 

AB نواعتلا زo¾عت .UbBمتلا قيقحتل µCسلاو ةلقتسملا درفلا دوهج] نام%إلا سرغ .نونواعتملاو نولقتسملا نوملعتملا .1
C لصفلا 

 نم ة'نهملا تارا'خلاو لمعلا نا�م] ة'لمعلا ةفرعملاو تاراهملا ر4oطت .ة'عامتجا ةعفنم هنوك ³إ ةفاضإ ة'م'لعت ةراهمÄC lاردلا
 .ة'لمع ة'عقاو عــــoراشم لالخ

اUتاذ نوهجوملا نولوؤسملا نوملعتملا .2
 تاUbثأتلا مهف .ة'م%دا"ألا عمتجم Ubياعم نم قدصلاو نwoخآلا ما�Uحا نأ] فا�Uعالا .¥

�²اذ ه'جوت وذ بلاطلا حبص% نأ .ةا'حلا تارا'تخا] ةطNترملا تا'لوؤسملاو ة'بلسلاو ة'باج%إلا
C AB

C ع دمتع% الو ملعتلاH ملعملا 
 .طقف
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 C̈%دا"ألا حاجنلل ة4xلطملا راسفتسالاو ةساردلا تاداع ة'منت .ةا'حلا ىدم ملعتلا فغش زo¾عت .ةاUحلا ىدم نوملعتملا .3
�B'ظولاو

C. ع د'´أتلاH كفتلا ³إ ةجاحلاUb عتو يدقنلا¾oجهنملا لالخ عاد]إلا ز. 

 ةقwoط] تاذلا نع Ubبعتلا Hع ةردقلاو فقوم ذاختال ةعاجشلاو بلاطلا توصو تاذلا Hع دامتعالا عيجش� .لاعفلا لصاوتلا .4
 .ملعتلاو لمعلل ةركتبملا ةمظنألاو ةئشانلا تا'نقتلا فاشكتسا ةلوهسو ة'جولونكتلا ةءافFلا Hع لوصحلا UbسÁت .ةلوؤسمو ةلاعف

AB تافالتخالا ەاجت حماس¢لاو ريدقتلا راهظإ .ملاعلا ونطاوم .5
C ا'فاقث ع4نتم ملاع

O. ةكراشملا عيجش� AB
C ةطشألا نم ةعونتم ةعومجم 

�²اذلا C#ولاو ةدا'قلاو تاذلا ما�Uحا ة'منتل ة'عمتجملاو ة'سردملا
C [ع ةردقلاH يغتلا ثادحإUb AB

C عمتجملاو تاذلا. 

 

AB ا'لعلا تاساردلا جمانرب
C م'لعتلا 

 جمانKfلا لوح
AB ا'لعلا تاساردلا مول]د جمانرب ممص

C ل م'لعتلاU�Bوoملعملا دubB سرامملاubB غوUb سرامملاubB [لا تاساردلاU�x4oلا ة��C تاءافك روطت 
ubB ABكراشملا

C علاو يداحلا نرقلا��oملعم اونوك% نأ نم مهنكمتو نubB كتبمwoع لمع% هنإ .نH ملعتملا كا�±إubB AB
C ةعتمم ملعت ة'لمع 

 .ةثيدح ة'ملع ةفرعمو ةعساو ةUVخ] نوعتمتoو ة'لاع ةدوج] ubBسردم سkردتلا ةئيه ءاضعأ دع% .��ح ةا'حلل ةUbغم ل] ،ةد'فمو
 اذه نم نيد'فتسملا ½U´أ .راهدزالا Hع هلم"أ] مهعمتجم دعاس¢س ��Cلا تاراهملاو ةفرعملا نوكراشملا بس¢ك'س ،جمانUVلا اذه لالخ
 ة'ف'كو ،ملعتلا] عاتمتسالا ة'ف'ك جمانUVلا اذه نم نوجرخت�س نيذلا نوملعملا ملعت�س .ةكراشملا سرادملاو ذ'مالتلا مه جمانUVلا
 .²VCرع راسمو يUbBلجنإ راسم] جمانUVلا مدق% .مهذ'مالت ة'هافرو UbBفحت معد

 ةoؤرلا

اجمانرب مدقن
O

ا'م'لعت 
O

 ملعتلا ر4oطت لالخ نم عمتجملل ةمادتسملا ة'منتلاو راهدزالا ززعoو ة'لودلا Ubياعملا �VCل% ubBملعملل ةدوجلا ³Cاع 

 .ubBسرامملا ubBملعملاو لNقتسملا C̈لعم نم لÌل ن��oعلاو يداحلا نرقلا تاءافكو تاراهمو ةفرعمو ةا'حلا ىدم

 

 ةلاسرلا
AB ا'لعلا تاساردلا مول]د جمانرب عض%

C خلاو ةفرعملا م'لعتلاUVع ةH لاع ىوتسمC̈ ملعملا م'لعتلubB يلاحلاubB قتسملاوNيلubB. مدختس 

ubB ABملعتملا ك�� نحن .ا'جولونكتلا اهيف طسوتتو ثاح]ألا Hع ةمئاقو ةثدحم سkردت قرط
C مهافر معد عم قيمعلا ملعتلا AB

C 

 .هسفن تقولا

 م'قلا

 ىدل قيمعلا ملعتلا زo¾عت نم ubBملعملا ubBكمتل ثاح]ألا Hع ةمئاق ةركتبم ملعتو م'لعت ب'لاسأ قبطت - قيمعلا ملعتلا •
 .مهبالط

 مت�س .ذ'فنتلا عضوم مهتاUVخ عضول لNقتسملل نيدعتسملا ubBملعملا بoردتل µس - ة'لNقتسملا تاءافFلاو تاراهملا •
AB ة'مقرلا ةءافFلا ³إ ةجاحلا Hع د'´أتلاو ةا'حلا ىدم ملعتلا زo¾عتل مهبoردت

C علاو يداحلا نرقلا��oام] ،ن AB
C وحم كلذ 

 .ل4oطلا ىدملا Hع ubBيعمتجملا راهدزالاو ةمادتسالا نامضل ةل'سوك ة'مقرلا ة'مألا

 .مهبالطو ubBملعملا نم لl ىدل UbBفحتلاو ەافرلاو نواعتلا انيدل ملعتلاو سkردتلا ب'لاسأ ززعت - ة'هافرلاو نواعتلا •

 C#اد]إلاو يدقنلا Ubكفتلا نم لl زo¾عتل ة4xلطملا ة'ملعلا ةفرعملا نوFلتم% نيذلا ubBملعملا بردن - ة'ملعلا ة'مألا وحم •
AB تاروطتلا] مئاد عالطا Hع ءاقNلاو ،رمتسملا �BCهملا مهروطت Hع ةرط'سلاو

C ظنwoردتلا ةkملعتلاو س. 

 جمانUVلا فادهأ
AB ا'لعلا تاساردلا مول]د ةجرد جمانUVل ةماعلا فادهألا لثمتت

C م'لعتلا AB
C ام'ف م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ %HC: 
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AB مهتاراهم زاربإ لالخ نم ددج ubBملعم ف'ظوتل لاجملا ةحاتإ ●
C لا سرادملا��C ردت مت�سoاهيف مهب. 

 .سkردتلا ءانثأ مهتالهؤم قيقحتب مهل حامسلل ةنورملا] ubBملعملا دoوزت ●

ubB ABملعملا معد ●
C لطتم قيقحتNلا تاUمهب ةصاخلا ص'خ�. 

AB د%دجلا ubBجهلا جذومنلل ةمزاللا تاراهملا] ubBملعملا ubBكمت لالخ نم بالطلا جئاتنو م'لعتلا ماظن ubBسحت ●
C م'لعتلا. 

ubB ABملعملا ubBكمت ●
C علا تارامإلاو ةقراشلاwx'ع لوصحلا نم ةدحتملا ةH كمتل ىوتسملا ة'ملاع تالهؤمubB سحت نم بالطلاubB 

 .مهب ةصاخلا ملعتلا صرف قاطنو ةدوج

 .لاعفلا م'لعتلاو صصخملا ملعتلا م%دقتو عب¢تو ط'طخت نم ubBملعملا ubBكمت ●

AB مه́ا�±úو لاعف ل�شÅ رومألا ءا'لوأ عم لصاوتلا نم ubBملعملا ubBكمت ●
C مهلافطأ ملعت معد. 

 ملعتلا جمانرب تاجرخم
 ملعتلاو ن��oعلاو يداحلا نرقلا تاءافكو ةمزاللا تاراهملاو ةفرعملا جــــwoخلا ىدل نوك'س ، جمانUVلا اذه نم حاجنب ءاهتنالا دن
AB نوملعملا هجاتح'س يذلا ةا'حلا ىدم

C قتسملاNحاجنب لمعلل ل AB
C عمتجملا. 

 :جــــwoخلا كلتم'س حاجنب جمانUVلا لام"إ دنع

● PLO 1- ±لا ملعتلا سسأ ل'لحتو قيبطتو ح�æفحتلاو ي��UbB امتجالا لعافتلاو#C AB
C غو ةفولأم ةدقعم ة'م'لعت تاقا'سUb 

 .ةفولأم

● PLO 2- رو ةا'حلا ىدم ملعتلا تاءافك راهظإoام] ،لامعألا ةدا AB
C لا كلذNاسألا ثحÄC ة'ملعلا ة'مألا وحمو AB

C م'لعتلا لاجم، 
�²اذلا م'ظنتلاو ةفرعملا ءارو امو Ubكفتلا تاراهم زo¾عتو

C مهبالط ىدل. 

● PLO 3 - 4طتoسا ذ'فنتو رUفحتل تا'ج'تا�UbB ع بالطلاH طارخنالا AB
C تاسراممو ءانب راوح AB

C ةكراشملل ةسردملا قا'س AB
C ءانب 

اعم مادتسم عمتجم
O. 

● PLO 4 - ع دمتعت ةركتبم ة'م'لعت تائ�ب م'مصتH لاNلا ثحU�xاعملا يوn. 

● PLO 5- طاش«ب ةكراشملاو ة'ساردلا جهانملا تال�شم لح AB
C جهانملا حالصإ Å²واعت ل�شB

C. 

 تاراهملاو ةفرعملا] قلعتي ام'ف ة'تارامإلا تالهؤملا ةموظنمل 8 ىوتسملا تافصاوم عم جمانUVلل ملعتلا تاجرخم عيمج ةمءاوم تمت
 وه امÄC، lارد ررقم جاهنم لl د%دحتو تافصاوملا قفو PLO لubB lيعت مت .نماثلا ىوتسملا جمانUVل ةما¼لا ىوتسم عم ةقفاوتملا
AB حضوم

C لودجلاOLJ 5 ەاندأ 6 و. 

 بناوجلا :ةUتارامإلا تالcؤملا ةموظنم نم نماثلا ىوتسملا بسح )PLOs( جمانKfلا ملعت تاجرخم طئارخ مسر .5 لودجلا
¼lزج = P ،لماF  = x( .ةaراهملاو ةUفرعملا

<( 

ةUتارامإلا تالcؤملا ةموظنم نم نماثلا ىوتسملا فصو  
 

ملعتلا جمانرب تاجرخم  

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

ةفرعملا    

K1 
AB يدقنلا مهفلاو ةمدقتملا ةصصختملا ةفرعملا

C صصختم لاجم 
.تالاجملا ubBب لعافتلاو صصختلا وأ لمعلا نم  

P P   F   
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K2 
 ةكسامتمو ة'جهنم ةئيه ءاشإل ةماهلا تاxراقملل لماش مهف

.رداصملا نم ةعومجم نم ةNس¢كملا م'هافملاو ةفرعملل  
F P       

K3 
AB ة'لاحلا تارا�تبالاو ثوحNلا] ةلماش ةفرعم

C وأ لمعلا لاجم 
 ةwoظنلا Hع تاروطتلا ەذه Ubثأتو ة'نهملا ةسرامملا وأ صصختلا

.ةلوبقملا ةسرامملاو  
  F   P   

تاراهملا    

S1 

AB تال�شملا لح تاراهم قيبطت
C ةفرعملا جمدو صصختم لاجم 

 تال�شملا لحل تاصصختلا وأ لمعلا تالاجم فلتخم نم
 لالقتسا] ةدرجملا ل"اشملا وأ ñ و اهب ؤب«تلا نكم% ال ��Cلا ةدقعملا

.يركفلا  

      P F 

S2 
AB ة'ل'لحتلا ب'لاسألا وأ ةNسانملا تامولعملا رداصم د%دحت

C 
.تال�شملل لولحو تاجاتن¢سا ³إ يدؤت ��Cلا تاءاصقتسالا  

P F P     

S3 
 ةطNترملا ةNسانملا ثحNلا تا'ج'تا�Uساو تاودأل يدقنلا را'تخالا

.صصختلا وأ لمعلا لاجم]  
  P   F   

S4 
AB ة%اغلل ةمدقتم تاراهم

C تامولعملا ا'جولونكتو تالاصتالا لاجم 
.يرهوج ل�شÅ ةدقعملا رومألا دقن وأ ñ و ح�± وأ ñ و ضرعل  

P   P   F 

 بناوج :ةUتارامإلا تالcؤملا ةموظنم نم نماثلا ىوتسملا بسح )PLOs( جمانKfلا ملعت تاجرخم طئارخ مسر .6 لودج
¼lزج = P ،لماF  = x( .ةءافZلا

<( 

 

 ةUتارامإلا تالcؤملا ةموظنم نم نماثلا ىوتسملا فصو
 

ملعتلا جمانرب تاجرخم  

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

)ة'لوؤسملاو ة'لالقتسالا( ةءافFلا بناوج    

C1 

 م'يقتو ةرادإل ة'عاد]إ جهانم ر4oطتو م'مصت ة'لوؤسم لمحت
AB ام] ،ملعتلا وأ دراوملا وأ م'ظنتلاو ةدقعملا لمعلا تا'لمع

C كلذ 
 ة'لاعف] لمعلا وأ �BCهم وأ �BCقت طاش نمض قرفلا ةرادúو ةدا'ق
 .درفك

  P   F   

C2 
 لوبق عم ،ة'صخشو ة'لخادو ةلماش ة'ملاع رظن ةهجو نع Ubبعتلا
 ة'عامتجالا تاقالعلاو فارعألاو ل�l عمتجملا ەاجت ة'لوؤسملا

 .ة'فاقثلاو

  F P     
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AB رودلا( ةءافFلا بناوج  
C قا'سلا(  

C3 هملا طاش«لا ةرادإ�BC نوك% دق يذلا AB
C ةدقعم ةئ�ب. P   F P   

C4 سالا ءادألا ةدا'قل ة'لوؤسملا لمحتUتا�'õVC هسفنلو ة'نهملا قرفلل.   P F   P 

C5 سرامملا عم نارقألا تاقالع قيس«تubB لهؤملاubB تاعومجم ةدا'قو 
 .ةدقعمو ةددعتم

    F   F 

C6 [4طتلا ه'جوت ةطشأ ةرادإ معدو ءدoهملا ر�BC.   F       

)تاذلا ر4oطت( ةءافFلا بناوج    

C7 
�²اذلا م'يقتلا ءارجإ ة'نا�مإ

C ةمهاسملل ة'لوؤسملا لمحتو AB
C 

AB ة'نهملا ةسرامملا
C غو ةدقعملا ملعتلا تاقا'سUb ةفولأملا AB

C [ضع 
 .نا'حألا

  F   P   

C8 %و اً'تاذ مّ'ق% نأ نكمoع ظافحلا ة'لوؤسم لمحتH ́اومNة 
AB اهزo¾عتو تاروطتلا

C صصختلا وأ ةنهملا. 
  F     F 

C9 ياعملا ذ'فنتو ةمهاسملاو ةدا'قلا ة'نا�مإUb ة'قالخألا.  
  P F     

 

 هتاNلطتمو جمانUVلا ة'ل�'ه
AB ا'لعلا تاساردلا مول]د نإ

C يذلاو م'لعتلا Ãع ةدمتعم ةعاس 24 لمشNماود] جمانرب نع ةرا lتاودألا عيمج كل رفوي لما 
اسردم حبصتل ةمزاللا تاءافFلاو فراعملاو

O
 ةكراشملا ³إ جمانUVلا وعد% .ةنّسحم ة'م'لعت تاراهم ةعومجم عم Oاركتبمو Oازاتمم 

 .قيمعلا ملعتلاو ةطش«لا

 :ة'سÁئر تالاجم )5( ةسمخ ³إ جمانUVلا مسقني

 .)ةدمتعم تاعاس 8( لاعفلاو مادتسملا ملعتلا سسأ .أ

 .)ةدمتعم ةعاس 2( م'يقتلا .ب

 .)ةدمتعم تاعاس 4( لNقتسملل جهانملا م'مصتو تاءافFلا ر4oطت .ج

 .)ةدمتعم تاعاس C̈ )4لعلا ثحNلا ب'لاسأ .د

 .)ةدمتعم تاعاس HC )6معلا بoردتلا .ه

 لاجم لÌل تاقاسملا ضرعتس مث .HCمعلا بoردتلا تانوكمو ،ثحNلاو ،اهسkردت متي ��Cلا تاقاسملا ضارغأل ¼تخم فصو HC% ام'ف
AB
C ³اتلا لودجلاC. 

  



 ة'م%دا"ألا ج4لاتك  م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ

30 

 

  تاقاسملا
AB لفاح لجسو ةقومرم ة'لود ةعمسÅ عتمتت ��Cلا ،ادنلنف نم تاسرامملا لضفأ Hع مول]دلا جمانرب تاقاسم دمتعت

C ردتلا ةدوجkس. 
 ةردق اهسkردت متي ��Cلا تاقاسملل ةماعلا فادهألا لمش�و .ةثيدحلا سkردتلا ةقwoطو يوU�xلا سفنلا ملع Hع تاقاسملا دمتعت
 .ة]اذجو ةنمآ ة'م'لعت ةئ�ب قلخو مهبالط ەافر زo¾عت Hع ubBيلNقتسملا ubBملعملا

 HCمعلا بoردتلا
AB ا'لعلا تاساردلا مول]د جمانرب ج4ّتي

C جتب م'لعتلاwxبك ة'م'لعت ةUbس¢كملا ةفرعملا قبطتس ث'ح بالطلل ةNة AB
C كجمانرب AB

C لصف 
 Hع ³وألا زكرت ث'ح ،ددجلاو ubBسرامملا ubBملعملل فلتخم ل�شHC Åمعلا بoردتلا تاUVخ تممص .ف'ضم سردم عم ÄCارد
²Bواعتلا ذ'فنتلاو ةسردملا ر4oطت Hع ة'ناثلا زكرتو ،ubBملعملا بoردت

C لا ةد%دجلا را�فألل��C لا ءانثأ اهملعت متUVرا'تخا متي .جمان 
AB ة'لاعفلا ود%دش مهنأ Hع مهف'«صت مت نيذلا كئلوأ ubBب نم ubBف'ضملا ubBسردملا

C ق نم مهئادأ تام'يقت ثدحأNردتلا ةدحو لoب 
 هجومو ة'م%دا"ألا نم سkردت ةئيه وضعو ،ubBهجوملا نم uVBنثا معد] )SPEA( صاخلا م'لعتلل ةقراشلا ةئيه عم ة́ا��لا] HCمعلا
AB ه'جوتلا جذومن نم HCمعلا بoردتلا nانع مهلتس� .صاخلا م'لعتلل ةقراشلا ةئيه نم Ubبخ C,اصتخا

C م'لعتلل ةقراشلا ةئيه 
AB ءاUVخ ەدوق% يذلا ،صاخلا

C سحت وراش¢سمو ة'م'لعتلا داوملاubB 4طت جذومنلا اذه حي¢ي .ةسردملاoىوتحملا] ةق'مع ةفرعم ر 
AB ةفرعملا قيبطتب ubBسرامملا ubBسردملل حمسkو يوU�xلا

C اض%أ ة́ا��لا ەذه رفوت .ةصاخلا مهتئ�ب
O

AB ددجلا ubBملعملل ة'لمع ةUVخ 
C 

 .ىوتسملا ةع'فر ةصاخ ة'م'لعت سرادم ثالث نم ةدحاو

 ثحNلا
 ubBلقتسملا ubBملعملا ف'قثت ³إ فدهتو ،راسفتسالاو Ubكفتلا عم ةلما�تم تاقاسملا عيمج لما�تتو ثحNلا Hع سkردتلا دمتع%
AB ثحNلا مادختسا Hع نoرداقلا نwoكفملاو

C ردتلاkعت نكم% نيذلاو ،سwoع مهفH ط] نوركف% نوسردم مهنأwoت ةقwx4oو ،ةoمهنكم 
AB ة'ئارجإلا مهثاح]أ ءارجإ

C لصفلا. 

AB ملعتلاو سkردتلا قرط
C لاUVجمان 

AB ام] ة'م'لعتلا سkردتلا قرط نم ةعونتم ةعومجم لالخ نم ملعتلا تاUVخ بس¢Fُت
C ع ،كلذH سT'عطاقم ،¼حلا ال لاثملا ل 

 تاعومجملا تاسلجو ،تاودنلاو ،ةلاحلا Hع ةمئاقلا ملعتلا تاسلجو ،تال�شملا لح Hع مئاقلا ملعتلاو ،ة'م'لعتلا ويد'فلا
 ەذه نوكت دق .جهانملا عــــoراشمو ،ة'تاذلا ةساردلاو ،قwoفلا Hع ةمئاقلا ملعتلا تاسلجو ،ةسوكعملا ة'ساردلا لوصفلاو ،ةUbغصلا
AB ،لاثملا ل'Tس Hعف .ال مأ ةنماU�Bم تناl ءاوس ،تن�Uنإلا Hعو لصفلا لخاد تائ�بلا نم لl نم Oاءزج تا'جهنملا

C قاسم EDPG 
AB ةمدقم 8101

C لا ملعتلاæلا سفنلا ملعو ي��U�xع% ،يو�BC ع ىوتحملا ةسارد] ًالوأ موق% بلاطلا نأ سوكعملا ملعتلا جهنUV 
AB .لاصتالا ةهج بناج نم سkردتلا يرج% ،كلذ دعxو ،نwoخآ بالط عم وأ لقتسم ل�شÅ تن�Uنإلا

C lم%دقت متي ،ةدحو ل 
ا'قطنم ممصم C̈'لعت راسمl تساlدوبلاو تاءارقلاو ويد'فلا عطاقم ةدعاسم] تن�Uنإلا UVع ًالوأ ىوتحملا

O
AB ام] ،

C تام'يقتلا كلذ 
 ةفرعملا م"ارت سا'ق( مدقتلا تاراNتخا ىرجُت .ة'ص'خش¢لا ةع'بطلا تاذ ة'م'لعتلا تالجملاو ة'عامجلا تاشقانملاو ة'تاذلا

AB .ةرودلا ءانثأ تن�Uنإلا UVع )تاراهملاو
C lع لقتسملا ملعتلا دع] ،ةدحو لUV نإلاUىوتحملا ةشقانم متت ،تن� AB

C ع تاودنUV نإلاUتن� 
اهجو تاسلج وأ

O
AB .بالطلا ط'ش«ت ³إ فدهت هجول 

C ملا تاسلجلاU�Bضورعلاو ة'لعافتلا ا'جولونكتلا مادختسا متي ،ةنما 
ubB ABملعملا رود لثمتي .ة'م%دقتلا

C قاسملا AB
C ³إ ةفلتخملا ة'م'لعتلا تاسرامملاو ب'لاسألا ەذه فدهت .ملعتلا ة'لمع ل'هس� 

 لوصحلاو ،ةسرامملل مهل ةصرفلا ةحاتúو ،نwoخآلا رظن تاهجو ³إ عامتسالاو ،م'هافملاو را�فألا Hع فرعتلا] بالطلل حامسلا
 .ملعتلا زo¾عتو ،لعفلا دودر Hع

اهجو ٪25 و تن�Uنإلا UVع H 75٪ع ًةداع لمتشÃ ةنيعم قاسم عم ،ubBجهلا وأ طلتخملا ملعتلا ئداNم مادختسا] جمانUVلا مدقُ%
O

 
 نمم ËCنسله ةعماج] ةU�x4oلا مولعلا ة'لl نم نويم%دا"أ ەروط دقو ،ثحNلا Hع تن�Uنإلا UVع ملعتلاو سkردتلا جهن دمتع% .هجول
AB ةعساو ةUVخ مهيدل

C ملعملا م'لعتubB لاوNثح AB
C لا سفنلا ملعU�xةشقانم تا%دتنمو ة'م'لعت ويد'ف عطاقم نم تاقاسملا نوكتت .يو 

اقفو تن�Uنإلا UVع ةطشألا م'ظنت متي ث'ح ،تن�Uنإلا UVع ةطشأو ةلاح تاساردو ة'م'لعت ةا"احمو
O

 ملعتلا لولح كا�±إ ئداNمل 
 صاخلا ەروطت ةNقارم هنكمoو تاسلجلا ubBب ةنماU�Bملا Ubغ ةساردلا تاراسم عاNتا بلاطلل نكمoو .ةدوجلا ة'لاع داوم] اهمعدو
AB ةكراشملاو

C ة'تاذ تامهم. 
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 جمانKfلا تانوكم
 جمانUVلا تانوكم .7 لودجلا

تاقاسملا لاجملا   

i. ةمدقم AB
C لا ملعتلاæناتدمتعم ناتعاس( سفنلا ملعو ي��( 

ii. باصعألا ملع رود AB
C ناتدمتعم ناتعاس( ملعتلا( 

iii. امتجالا ملعتلا#C طاعلاو�B
C )ناتدمتعم ناتعاس( 

iv. لطلا عيجش� ة'ف'كNفحتو ةUbBناتدمتعم ناتعاس( مه( 

 ملعتلا سسأ )1(
 تاعاس 8( لاعفلاو مادتسملا
 )ةدمتعم

i. ناتعاس( م'يقتلا )2( )ناتدمتعم ناتعاس( زفحملا م'يقتلا 
 )ناتدمتعم

i. قتسملل جهانملا م'مصتNظنلا نم :لwoناتدمتعم ناتعاس( قيبطتلل ة(  

ii. 4ط ملعتلا عيجش�و ة'ساسألا تاراهملاoة'قالخألا ةسردملا ةفاقثو ىدملا ل AB
C ع¼ 

 )ناتدمتعم ناتعاس( ةنمقرلا

 م'مصتو تاءافFلا ر4oطت )3(
 4( لNقتسملل جهانملا

 )ةدمتعم تاعاس

i. ع مئاقلا لمعلاH راشملاoاثحا] ملعملا :)1( عــــ
O. )ناتدمتعم ناتعاس( 

ii. ع مئاقلا لمعلاH راشملاoاثحا] ملعملا )2( عــــ
O. )ناتدمتعم ناتعاس( 

 C̈لعلا ثحNلا ب'لاسأ )4(
 )ةدمتعم تاعاس 4(

i. ردتلاoمعلا بHC 

 )ةدمتعم تاعاس 4( سkردتلا ةسرامم :ةنهملا ةلوازم لNق ubBملعملل HCمعلا بoردتلا .أ

 وأ

 .)ةدمتعم تاعاس 4( سkردتلا ةسرامم :ةنهملل ubBلوازملا ubBملعملل HCمعلا بoردتلا .ب

 و

 .)ناتدمتعم ناتعاس( م'لعتلا ةنهم ةلوازم ناحتمال Ubضحتلا .ج

 وأ

 .)ةدمتعم ناتعاس( لNقتسملل ة'منتلا ةطخ .د

)5(  

 جمانUVلا ةسارد ةطخ

اعوبسأ 16 نم ÄCارد لصف لl نوكتي ث'ح] عيباسأ ة'نامث وأ ةتس ةدمل u�Bقاسملا رمتس�
O

اعزوم 
O

 امهيلع قلطُ% ،¼قأ ubBت�Uف Hع 
²Bاثلا ءزجلاو لوألا ءزجلا

C، ام Ãلا] بالطلل حمسUك�UbB Åأ ل�ش´UV عH لالخ ددحملا ىوتحملا lف لUم همعدت جهن وهو ،ة�Nت ئداwx4oة 
اتقو جهنلا اذه حي¢ي .ةم'لس

O
 lا'فا

O
 لداع% ل'قثت اهل تاقاسملا مظعم .قاسملا ملعت جئاتن قيقحتو م'يقتلاو ل'لحتلاو Ubكفتلاو دادعإلل 

 .ubBتدمتعم ubBتعاس
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 لماl ماود] بالطلل ةساردلا ةطخ .8 لودج

�J اUلعلا تاساردلا مولgد
)ةنيجc ةسارد – ةدمتعم ةعاس 24( مUلعتلا >     

  

�J ةQاد�لا – عيª̀لا لصف
  رياني >

�J ةQاد�لا – فàخلا لصف  
سطسغأ >   

  
    

)KfمسÀد – سطسغأ( لوألا لصفلا    )ويام – رياني( لوألا لصفلا    

)ةدمتعم تاعاس 6( عيباسأ 8 – لوألا ءزجلا )ةدمتعم تاعاس 6( عيباسأ 8 – لوألا ءزجلا       

 ددع
 تاعاسلا
ةدمتعملا  

قاسملا مسا  مقر 
   قاسملا

 ددع
 تاعاسلا
ةدمتعملا  

قاسملا مسا  
قاسملا مقر  

  

AB ةمدقم 2
C لا ملعتلاæملعو ي�� 

يوU�xلا سفنلا  
EDPG 
8101   

AB ةمدقم 2
C لا ملعتلاæملعو ي�� 

 يوU�xلا سفنلا
EDPG 
8101 

  

�Bطاعلاو C#امتجالا ملعتلا 2
C  EDPG 

�Bطاعلاو C#امتجالا ملعتلا 2   8103
C EDPG 

8103 
  

مهUbBفحتو ةNلطلا عيجش� ة'ف'ك 2  EDPG 
 EDPG مهUbBفحتو ةNلطلا عيجش� ة'ف'ك 2   8104

8104 
  

²Bاثلا ءزجلا
C – 8 ةدمتعم تاعاس 6( عيباسأ(  

 
²Bاثلا ءزجلا

C – 8 ةدمتعم تاعاس 6( عيباسأ(   

زفحملا م'يقتلا 2  EDPG 
زفحملا م'يقتلا 2   8201  EDPG 

8201 
  

 نم :لNقتسملل جهانملا م'مصت 2
قيبطتلل ةwoظنلا  

EDPG 
8301   

 نم :لNقتسملل جهانملا م'مصت 2
 قيبطتلل ةwoظنلا

EDPG 
8301 

  

2 
 ملعتلا عيجش�و ة'ساسألا تاراهملا

 ةسردملا ةفاقثو ىدملا ل4oط
AB ة'قالخألا

C ةنمقرلا ¼ع  

EDPG 
8302   

2 
 ملعتلا عيجش�و ة'ساسألا تاراهملا

 ةسردملا ةفاقثو ىدملا ل4oط
AB ة'قالخألا

C ةنمقرلا ¼ع 

EDPG 
8302 

  

lJاثلا لصفلا
)KfمسÀد – سطسغأ( > lJاثلا لصفلا   

)ويام – رياني( >    
)ةدمتعم تاعاس 4( عيباسأ 8 – لوألا ءزجلا )ةدمتعم تاعاس 6( عيباسأ 8 – لوألا ءزجلا       

 :)1( عــــoراشملا Hع مئاقلا لمعلا 2
اثحا] ملعملا

O
 

EDPG 
 :)1( عــــoراشملا Hع مئاقلا لمعلا 2   8401

اثحا] ملعملا
O

 
EDPG 
8401 

  

 ةنهم ةلوازم ناحتمال Ubضحتلا 2
م'لعتلا  EDPG 

8403 
EDPG 
8404 

  
 ةنهم ةلوازم ناحتمال Ubضحتلا   2

 م'لعتلا
EDPG 
8403 

  

 وأ
 

    وأ

لNقتسملل ة'منتلا ةطخ 2  EDPG لNقتسملل ة'منتلا ةطخ 2   
8404 

  

AB باصعألا ملع 2
C م'لعتلا  EDPG 

AB باصعألا ملع 2  8102
C م'لعتلا EDPG 

8102   

        

²Bاثلا ءزجلا
C – 8 ةدمتعم تاعاس 6( عيباسأ( ²Bاثلا ءزجلا  

C – 8 ةدمتعم تاعاس 6( عيباسأ(    

 :)2( عــــoراشملا Hع مئاقلا لمعلا 2
اثحا] ملعملا

O
 

EDPG 
 :)2( عــــoراشملا Hع مئاقلا لمعلا 2   8402

اثحا] ملعملا
O

 
EDPG 
8402 

  

 لNق ubBملعملل HCمعلا بoردتلا 
سkردتلا ةسرامم :ةنهملا ةلوازم  EDPG 

8501 
EDPG 
8502 

  
 لNق ubBملعملل HCمعلا بoردتلا 

 سkردتلا ةسرامم :ةنهملا ةلوازم
EDPG 
8501 
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 UVع تاناحتمالاو سkردتلا تاNجاوو ة'م'لعتلا تالجملا اهنم لئاسولا نم ةعونتم ةعومجم لالخ نم بالطلا ملعت م'يقت يرج%
 دمتع% .قاسملا نم ةدمتسملا ةفرعملا قيبطتو روصت Hع ةردقلا بلطتت ��Cلا ددعتم نم را'تخالا ةلئسأو ةلاحلا Hع ةمئاقلا تن�Uنإلا
7C AB'خلت م'يقت عم ةرودلا ءانثأ تن�Uنإلا UVع ة'«4oكتلا تام'يقتلاو تاNجاولا Hع م'يقتلا

C تخا نوك% دق يذلاو ةرودلا ة%اهنNاراO ا'ئاهن
O

 
اثح] وأ

O
AB ةمدقملا ةفرعملا روصتو قيبطت Hع م'يقتلا زكري .قاسملا ةع'بط بسح ثح] عو��م وأ جهنم ةدحو وأ 

C قبط% .قاسملا 
AB ةحورطملا ةلئسألاو تا%دحتلا لحل يرظنلا مهفلا نوكراشملا

C 7ق'س ،كلذ ³إ ةفاضإ .هتاناحتماو قاسملا ماهمB
C ف بالطلاUة� 

AB بoردت
C ط'س ث'ح ،ةسردملاNەوملعت ام نوق. 

 تاجردلا عضو Ubياعم

 لالخ ل'صفتلا] قاسملا تام'يقت ح��ُ� .ءادألا تا�±ؤمو ةددحملا ملعتلا جئاتنل مهل'صحت سا'ق Hع بالطلا ف'«صت دمتع%
ABو ³وألا ةnBاحملا

C ع ملعتلا ةئ�بUV نإلاUتخا ³إ ةفاضإل رغصأ ماهم ةدع نم لمتكملا قاسملا فلأتي دق .قاسملل تن�Nةمهم وأ را 
AB قاسملل ة'ئاهنلا ةجردلا عضوُت .قاسملا لام"إ لجأ نم نوكملا ماهم عيمج لام"إ بج% .ىرخأ ة'م'لعت

C بالطلا تالجس. 

 نwoخآلا ءادأ ساسأ Hع سÁلو ،جئاتنلا ث'ح نم يدرفلا هئادأ ساسأ Hع بلاط لl فنصُ%

AB تاجردلا تام'يقت .9 لودج
C م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ 

 ( اهتم|ارمو ةدمتعملا تاعاسلا ل�aحتل >lfوروألا ماظنلا
(ECTS  * ادنلنف 

�J تاجردلا
 مUلعتلل ةقراشلا ةUمQدا|أ >

 )A ، 90-100 ، زاتمم( 4.0 )زاتمم( 5

 )B ، 80-89.99 ،د'ج( 3.0 )د'ج( 3

 )C، 70-79.99 ،لوبقم نم لقأ( 2.0  )لوبقم نم لقأ( 1

 )70 نم لقأ ،بوسر( 0  )بوسر( 0

ECTS* : ²وروألا ماظنلاVC 4حتلoاهتم"ارمو ةدمتعملا تاعاسلا ل. 

 

H ABعأ وأ ةجرد )B( د'ج ةجرد Hع لوصحلا بلط%
C اهيف حاجنلل ا'لعلا تاساردلا تاقاسم. 

 .لمتكم Ubغñ)بسار( ضرم Ubغñ)حجان( لوبقم ساسأ Hع HCمعلا بoردتلا ةرود فنصت
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Postgraduate Diploma in Education Course Descriptions (English & Arabic) 
Foundations for Sustainable and Effective 
Learning (8 Credit Hours) 

EDPG 8101E INTRODUCTION TO HUMAN 

LEARNING AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY  

(2 credit hours, 8 weeks) 

Co-requisites: EDPG 8103E, EDPG 8104E.  

In this course you will become familiar with the 
foundations of learning and the key results of 
modern learning sciences. The course covers 
the key principles of educational psychology 
and how to design teaching according to our 
cognitive system: attention, memory, self-
regulation and study strategies. Teachers’ 
epistemic beliefs (conceptions of learning and 
knowledge) are also addressed. Then we 
proceed towards socio-constructivist theories 
of learning. The course includes an 
introduction to the research related to the 
main themes of the course. The themes will be 
examined combining theory and practice and 
students will become acquainted with the 
teaching practices ideal for effective and 
meaningful learning.  

 

EDPG 8102E NEUROSCIENCE IN LEARNING  

(2 credit hours, 6 or 8 weeks) 

Prerequisites: None  

This course will teach you how we use our 
brain when learning and how neurosciences 
see the role of sleep, breaks, healthy habits 
and exercise in learning. The connections 
among sports, music, arts and handicraft with 
learning and cognition are explored. The 
course covers how neurosciences can be used 
as an effective tool for understanding learning 
and teaching. Learn about the most mind-
blowing insights from neuroscience research  

and find out about the role of our brain in 
learning!  

EDPG 8103E SOCIAL AND EMOTIONAL 

LEARNING  

(2 credit hours, 8 weeks) 

Corequisites: EDPG 8101E, EDPG 8104E.  

This course introduces the theories and 
concepts of social and emotional learning and 
group development in order to promote 
students’ learning and well-being. You will 
learn about self-awareness, self-management, 
social awareness, relationship skills and 
responsible decision making. You will practice 
effective pedagogical interaction and how to 
give feedback (feed forward) to your students 
in respectful and constructive ways that 
promote learning and overall well-being. The 
focus is on how to put these skills into practice. 
This course is helpful in understanding group 
dynamics and collaboration with students’ 
families and colleagues at school, too. 

 

EDPG 8104E HOW TO MOTIVATE STUDENTS  

(2 credit hours, 8 weeks) 

Corequisites: EDPG 8101E, EDPG 8103E.  

In this course, you will become familiar with 
various forms of motivation, academic 
emotions, and interest. The engaging learning 
model puts together cognitive, social, 
emotional, and motivational aspects of 
learning. You will learn in practice, how to 
promote interest, motivate your students and 
make learning enjoyable. You will also learn 
about how to balance the challenges and skills 
of your students in order to promote flow 
experiences in learning. You will understand 
how essential motivation and emotion are for 
engaging and sustainable learning. 
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Assessment (2 Credit Hours) 

 

EDPG 8201E MOTIVATING ASSESSMENT  

(2 credit hours, 8 weeks) 

Co-requisites: EDPG 8301E, EDPG 8302E.  

In this course you will become familiar with 
principal ideas of assessment and learn to 
choose and use different kinds of assessment 
methods aligned with the pedagogical needs. 
The course covers not only the basic ideas and 
methods of assessment, but also the creation 
of such an assessment culture in school which 
aims at promoting learning and motivating 
learners. You will also gain understanding of 
assessment of interdisciplinary projects. 

 

Developing Competencies and Curriculum 
Design for the Future (4 Credit Hours) 

EDPG 8301E CURRICULUM DESIGN FOR THE 

FUTURE: FROM THEORY TO PRACTICE  

(2 credit hours, 8 weeks) 

Co-requisites: EDPG 8201E, EDPG 8302E. 

In this course you will become familiar with 
curriculum design. There are various ways of 
creating a curriculum, and internationally the 
practices vary. For instance, subject-matter 
based, project-based, problem-based, or 
integrated curriculum are promoted to 
differing degrees in different curricula. Usually, 
the school curriculum is national and, in many 
cases, well-defined according to the local 
policy. This course looks at the curriculum 
design principles in your own culture, but also 
the international trends. After this course, you 
shall understand better what the meaning of 
curriculum is in the teacher’s work and at the 
school level.   

  

EDPG 8302E CORE SKILLS, LIFE-LONG 

LEARNING AND ETHICAL SCHOOL CULTURE IN 

THE DIGITAL AGE (21st century skills)  

(2 credit hours, 8 weeks) 

Co-requisites: EDPG 8201E, EDPG 8301E. 

During this course you shall learn the most 
important 21st century skills that are needed 
for successful learning to be successful in a 
modern society.  The course covers the latest 
ideas of how to implement new ideas and 
technologies in practice. Through this course, 
you learn how to support the entrepreneurial 
mindset of your students and help them to 
develop the needed future skills. You shall be 
able to carry out innovative projects and use 
the latest technologies and follow the 
demands of the national curriculum and 
support broad-based competencies in your 
students. 

 

Research Methods (4 Credit Hours) 

EDPG 8401E PROJECT WORK A: TEACHER AS A 

RESEARCHER  

(2 credit hours, 8 weeks) 

Prerequisites: None  

In this course you will learn the basics of 
quantitative research in order to have 
sufficient scientific literacy to interpret various 
sources of knowledge and understand what 
research-based teaching is. You shall learn how 
to interpret and understand various 
quantitative methodological perspectives in 
social sciences and education. As a teacher, 
you shall make informed choices that are 
informed by latest research.  

 



 ة'م%دا"ألا ج4لاتك  م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ

36 

EDPG 8402E PROJECT WORK B: TEACHER AS A 

RESEARCHER  

(2 credit hours, 8 weeks) 

Prerequisites: EDPG 8401E. 

In this course you will continue the process you 
started on the 8401 course. You shall be able 
to look at qualitative assessment practices 
from methodological perspectives and carry 
out small scale investigations, when necessary. 
You learn to be critical towards approaches to 
teaching and learning that may be harmful for 
your students and apply some central scientific 
concepts in your work.  

 

Practicum (6 Credit Hours) 

EDPG 8403E PREPARING FOR THE TEACHER 

LICENSING EXAM  

(2 credit hours, 8 weeks) 

-- This is a required course for the students who 

do not hold the Teacher license. – 

During this course teachers learn about the 
UAE teaching standards and the UAE vision for 
the coming 50 years in education, with specific 
expectations pertaining to all teachers to 
implement a first-rate education system. The 
students will be exposed to the teaching 
license examination and prepare for the 
pedagogy exam. Followed by the subject’s 
exam as dictated by the MoE. The course will 
support preparation towards the license exam 
and is not a substitute for any qualification 
requirement as per the Ministry of Education 
requirement. 

 

EDPG 8404E DEVELOPMENT PLAN FOR THE 

FUTURE  

(2 credit hours, 8 weeks) 

-- This is a required course for the students who 

hold a valid Teacher license. – 

During this course you will make a portfolio of 
your certificates and diplomas showing your 
knowledge, skills, and competencies for a 
teacher profession. Based on your portfolio 
and what you have learned you will make a 
plan on how to maintain your expertise and 
how to foster your professional development 
based on the relevant scientific literature. You 
will have an opportunity to deepen your 
understanding of topics you are interested in 
related to the teaching profession by creating 
a plan on how to move on to reach this 
understanding. 

 

EDPG 8501E PRACTICUM FOR PRE-SERVICE 

TEACHERS: TEACHING PRACTICE  

(4 credit hours, 8 weeks) 

Prerequisites: 18 credit hours of PGDE 

coursework completed   

The fundamental purpose of the teaching 
practice is to offer the teacher trainee as 
truthful and real a picture of the teacher's 
work as possible. Teaching practice includes a 
lot of learning, self-development and growing 
to become a professional teacher. It enables 
teacher trainees to test various pedagogical 
methods under the guidance of professionals. 
In the safe learning environment teacher 
trainees can receive feedback, analyse their 
experiences, and reflect their learning. During 
the practicum experience, you will have two 
mentors, a SEA faculty member and a SPEA 
subject expert who serves as a school 
improvement advisor. In addition, the host 
teacher of the class you teach will give you 
practical advice on the teacher's daily work. 
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EDPG 8502E PRACTICUM FOR IN-SERVICE 

TEACHERS: TEACHING PRACTICE  

(4 credit hours, 8 weeks) 

Prerequisites: 18 credit hours of PGDE 

coursework completed 

The fundamental purpose of the teaching 
practice is to offer the teacher trainee as 
truthful and real a picture of the teacher's 
work as possible. Teaching practice includes a 

lot of learning, self-development and growing 
to become a professional teacher. It enables 
teacher trainees to test various pedagogical 
methods under the guidance of professionals. 
In the safe learning environment teacher 
trainees can receive feedback, analyze their 
experiences, and reflect on their learning. 
During the practicum experience, you will have 
two mentors, a SEA faculty member and a 
SPEA subject expert who serves as a school 
improvement advisor.  
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 )ةدمتعم تاعاس 8( لاعفلاو مادتسملا ملعتلا سسأ

EDPG 8101A ةمدقم ./
 يوAB@لا سفنلا ملعو ي789لا ملعتلا 0

 )عيباسأ 8 ،ناتدمتعم ناتعاس(

  EDPG 8103A، EDPG 8104A :ةنما/A@ملا تاQلطتملا

./
 جئاتنلاو ملعتلا سسأ ^ع ةQلطلا علط[س ،قاسملا اذه ةXاهن 0

 ئداQملا قاسملا اذه لمشh .ةثيدحلا ملعتلا مولعل ة[سbئرلا

 ة[م[لعتلا ة[لمعلا م[مصت ة[ف[كو ،يوAB@لا سفنلا ملعل ة[سbئرلا

اقفو
p

/.رعملا انماظنل 
yAاذلا طاQضنالاو ،ةرuاذلاو ،ەاsQنالا :0

0، 

 ة[فرعملا /��ملعملا تاروصت بناج {إ ،ةساردلا تا[ج[تاA@ساو

/. مهتلحر ةQلطلا لم�[س مث .)ملعتلاو ةفرعملا م[هافم(
 اذه 0

 ث[ح ،ة[ئانبلا ة[عامتجالا ملعتلا تا��ظن ^ع اوفرعتيل ؛قاسملا

 هتاعوضوم� ةقلعتملا ثوحQلا لوح ةمدقم قاسملا نمضتي

�Aلنس �A0لاو ،ة[ساسألا
 ،قيبطتلاو ة��ظنلا /��ب عمجلا� اهيلع ءوضلا 0

 ة[لاثملا ة[م[لعتلا تاسرامملا� ماملإلا ^ع ةQلطلا دعاسbس ام

 .لاّعفلاو فداهلا ملعتلل

EDPG8102A باصعألا ملع رود ./
 ملعتلا 0

 )عيباسأ 8 وأ 6 ،ناتدمتعم ناتعاس(

 دجوي ال :ةقQسملا تاQلطتملا

/. ةQلطلا ملعت�س
 دنع انتغمدأل انمادختسا ة[ف[ك قاسملا اذه ةXاهن 0

 تاداعلاو ،تاحاA@سالاو ،مونلا رودل باصعألا ملع ةرظنو ملعتلا

/. ة[ضا��لا ن�رامتلاو ،ة[حصلا
 ط�Bي ام نوفشكتسbسو ،ملعتلا 0

 .كاردإلاو ملعتلا� ة�ود[لا لامعألاو نونفلاو �A[سوملاو ةضا��لا

 ةلاّعف ةادأ باصعألا ملع مادختسا ة[ف[ك لوح قاسملا اذه رود�و

/. pاراهبإ فراعملا ¤@uأ ^ع عالطالاو ،م[لعتلاو ملعتلا مهفل
 ثوح� 0

 .باصعألا ملع

 

EDPG 8103A طاعلاو 0¥امتجالا ملعتلا�/
0 

 )تاعاس 8 ،ناتدمتعم ناتعاس(

 EDPG 8101A ،  EDPG 8104A :ةنما/A@ملا تاQلطتملا

Xلطلا قاسملا اذه فّرعQ0¥امتجالا ملعتلا م[هافمو تا��ظن ^ع ة 

/�طاعلاو
 .مههافرو ةQلطلا ملعت ز�¦عتل ةعومجملا روطتو ،0

/. ةQلطلا ملعت�سو
yAاذلا 0¥ولا لوح قاسملا اذه 0

 ،تاذلا ةراد¨و ،0

 .ة[لوؤسم� تارارقلا ذاختاو ،تاقالعلا تاراهمو ،0¥امتجالا 0¥ولاو

 تاق[لعت مXدقت ة[ف[كو لاّفلا يوAB@لا لعافتلا نوملعت�س ام¬

امدق عفدلا تاق[لعت( ةعجارلا ةXذغتلا
p

 ةقQل ب[لاسأ� مهتبلطل )

 ەذه عضو ة[ف[ك ^ع قاسملا اذه زكر�و .ەافرلاو ملعتلا ززعت ةءانBو

/. د[فX ام¬ ،قيبطتلا عضوم تاراهملا
 ةعومجملا تا[ك[مانيد مهف 0

/. ءالمزلاو ةQلطلا تالئاع عم نواعتلاو
اضXأ ةسردملا 0

p. 

 

EDPG 8104A  لطلا عيجش¯ ة[ف[كQمه/�@فحتو ة 

 )عيباسأ 8 ،ناتدمتعم ناتعاس(

 EDPG 8101A، EDPG 8103A :ةنما/A@ملا تاQلطتملا

/. ةQلطلا علط[س
 /�@فحتلل ةفلتخملا لا�شألا ^ع قاسملا اذه 0

 اذه ملعتلا جذومن عمجX ث[ح ،ة[مXدا±ألا تامامتهالاو رعاشملاو

 .ملعتلل ة�/�@فحتلاو ة[فطاعلاو ة[عامتجالاو ة[فرعملا بناوجلا /��ب

ا[لمع ةQلطلا قبط[سو
p

 ةQلطلا /�@فحتو تامامتهالا ز�¦عت ة[ف[ك 

اعتمم ملعتلا لعجو
p

 /��ب نزاوتلا قيقحت ة[ف[ك ةفرعم بناج {إ ،

 ملعتلا براجت ز�¦عتل مهتاراهمو مهتبلط اههجاوي �A0لا تا³Bعصلا

/. فطاوعلاو /�@فحتلا ة[مهأ مهف {إ ةفاضإ .ة[با[س´الا
 ملعتلا 0

 .مادتسملا 0¶راشsلا

 

 )ناتدمتعم ناتعاس( مUيقتلا

EDPG 8201A زفحملا م[يقتلا  

 )عيباسأ 8 ،ناتدمتعم ناتعاس(

  EDPG 8101A، EDPG 8103A :ةنما/A@ملا تاQلطتملا

/. ةQلطلا علط[س
 ،م[يقتلل ة[سbئرلا را�فألا ^ع قاسملا اذه 0

 اهمادختساو م[يقتلا ب[لاسأ نم ةفلتخم عاونأ را[تخا نوملعت�و

 را�فأ ��¹0ردتلا قاسملا اذه 0̧غX الو .ة�AB³@لا تاجاحلا بسح

اضXأ لماعتي ل� ،بسحف ة[ساسألا هQيلاسأو م[يقتلا
p

 ءاش´إ عم 

/. م[يقتلا ةفاقث
 ./��ملعتملا /�@فحتو ملعتلا ز�¦عت فدهب ؛سرادملا 0

 ةددعتم عــــ�راشملا م[يقت مهفل ةQلطلا  باسusا {إ ةفاضإ

 .تاصصختلا

 

 تاعاس 4( ل�قتسملل جcانملا مUمصتو تاءافZلا ر�aطت

 )ةدمتعم

EDPG 8301A قتسملل جهانملا م[مصتQقيبطتلل ة��ظنلا نم :ل 

 )عيباسأ 8 ،ناتدمتعم ناتعاس(

 EDPG 8201A، EDPF 8302A :ةنما/A@ملا تاQلطتملا

/. ةQلطلا علط[س
 كانه نإ ث[ح ،جهانملا م[مصت ^ع قاسملا اذه 0

اقرط
p

ةفلتخم 
ً

 كلذ� ةصاخلا تاسرامملا فلتخت ام¬ .جهانملا ءانبل 

 جهنملاو ،ع³ضوملا {إ دنsسملا جهنملا :لثم ،0{ودلا ىوتسملا ^ع

 جهنملاو ،ةل�شملا {إ دنsسملا جهنملاو ،عو89ملا {إ دنsسملا

/. ةفلتخم تاجرد� اهل جــــ�وA@لا متي يذلا  ،لما�تملا
 جهانم 0
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 ةددحمو ،ة[نطو ة[سردملا جهانملا نوكت ام ،ةداعو .ةفلتخم

/. ح³ضوب
اقفو ة�@ثك تالاح 0

p
 اذه نمضت�و .ة[لحملا ةسا[سلل 

اضXأ قاسملا
p

/. جهانملا م[مصت م[هافم ^ع ةرظن 
 ،ةQلطلا  ةفاقث 0

 اذه نم ءاهتنالا دعBو .ءاوس دح ^ع ة[ملاعلا طامنألا ^ع و

/. جاهنملا /�عم مهف نم ةQلطلا ا نكمت�س ،قاسملا
 ،ملعملا لمع 0

 .لضفأ ل�شÂ ةسردملا ىوتسم ^عو

 

EDPG 8302A ىدملا ل�³ط  لعتلا 
Ã

م عيجش¯و  ةَّ[ساسألا  تاراهملا   

ةنمقَّرلا Åع   ./
0 ةَّ[قالخألا  ةسردملا   ةفاقثو 

 )عيباسأ 8 ،ناتدمتعم ناتعاس(

 EDPG 8201A، EDPG 8301A :ةنما/A@ملا تاQلطتملا

/. ةQلطلا ملعت�س
 يداحلا نرقلا تاراهم مهأ قاسملا اذه 0

/. حاجنلاو ،حجانلا ملعتلل ةمزاللا ،ن�89علاو
  .ثXدحلا عمتجملا 0

 را�فألا عضو ة[ف[ك لوح را�فألا ثدحأ قاسملا اذه 0̧غ�و

 اذه لالخ ةQلطلا ملعت�سو .قيبطتلا عضوم ةدXدجلا تا[نقتلاو

 ^ع مهتدعاسمو مهتبلط ىدل ومنلا ة[لقع معد ة[ف[ك قاسملا

 ذ[فنت نم ةQلطلا نكمت�س ام¬ .لQقتسملل ةمزاللا تاراهملا ر�³طت

 تاQلطتم قيقحتو ،تا[نقتلا ثدحأ مادختساو ،ةركتبم عــــ�راشم

 .عساو قاطن ^ع مهتبلط تاءافك معدو ،0/�طولا جاهنملا

 

 )ةدمتعم تاعاس 4( >;لعلا ثح�لا بUلاسأ

EDPG 8401A اثحا� ملعملا :)1( عــــ�راشملا ^ع مئاقلا لمعلا
p

 

 )عيباسأ 8 ،ناتدمتعم ناتعاس(

 دجوي ال :ةقQسملا تاQلطتملا

/. ةQلطلا ملعت�س
 ،ÈÇ0لا Ç0لعلا ثحQلا تا[ساسأ قاسملا اذه 0

 ةفرعملا رداصم �@سفتل ،ة[فا¬ ة[ملع ةفرعم ^ع لوصحلل

 ملعت�سو .Ç0لعلا ثحQلا {إ دنsسملا م[لعتلا مهفو ،ةفلتخملا

/. ة[مÈلا ة[جهنملا رظنلا تاهجو مهفو �@سفت ة[ف[ك ةQلطلا
 مولعلا 0

 تارارق نوذخت�سف ،/��ملعم مهتفصBو .م[لعتلاو ة[عامتجالا

 .ة[ملعلا ثوحQلا ثدحأ ^ع ة[Éبم ة�@نsسم

 

EDPG 8402A اثحا� ملعملا :)2( عــــ�راشملا ^ع مئاقلا لمعلا
p

 

 )عيباسأ 8 ،ناتدمتعم ناتعاس(

 EDPG8401A :ةقQسملا تاQلطتملا

/. ةQلطلا عبات�س
/. تأد� �A0لا ة[لمعلا قاسملا اذه 0

 ،8401 قاسملا 0

 نم ة[مÈلا م[يقتلا تاسرامم {إ رظنلا ^ع ن�رداق نوحQص[سو

 قاطن ^ع تاءاصقتسالا ضع� ذ[فنتو ،ة[جهنملا رظنلا ةهجو

 م[لعتلا تاBراقم دقن ةQلطلا ملعت�س ام¬  .ةرو/Åلا دنع �@غص

 ة[ملعلا م[هافملا ضع� قيبطتو مهتبلط� /Åُت دق �A0لا ،ملعتلاو

/. ة[ساسألا
 .مهلمع 0

 

 )ةدمتعم تاعاس 6( 0̂معلا ب�ردتلا

EDPG 8403A م[لعتلا ةنهم  ةلوازم  ناحتمال   �@ضحتلا 

 )عيباسأ 8 ،ناتدمتعم ناتعاس(

 ملعم ةصخر نولمحX ال نيذلا بالطلل بولطم قاسملا اذه -

/. ةQلطلا فرعت�س
/. م[لعتلا �@ياعم {إ قاسملا اذه 0

 تارامإلا ةلود 0

اماع /��سمخلل اهت�ؤرو ةدحتملا ة[�Bعلا
p

 صخX ام[ف ةمداقلا 

 اهق[بطت /��ملعملا نم عقوتُي �A0لا ،ةنيعملا رومألا بناج {إ ،م[لعتلا

 ^ع ةQلطلا فرعت�س {وألا ةجردلا نم Ç0[لعت ملظن قيقحتل

 ناحتمالل نودعتسÏو ،ملعملا ةصخر ^ع لوصحلا تاناحتما

 ةرازو تا[ضتقم بسح ،Ð0صختلا  ناحتمالا ه[لX يذلا ،يوAB@لا

/. م[لعتلا
 تا�@ضحت ��¹0ردتلا قاسملا اذه معد[سو .ةلودلا 0

 تاQلطتم يأ نع ًالXد� دعX ال هنÑل ؛صخرلا ل[ن ناحتمال /��ملعملا

 .م[لعتلا ةرازو تاQلطتم اهضرفت ة[ل[هأت

 

EDPG 8404A قتسملل ة[منتلا ةَّطُخQل 

 )عيباسأ 8 ،ناتدمتعم ناتعاس(

 ملعم ةصخر نولمحX نيذلا بالطلل بولطم قاسملا اذه -

 مهتاجردو مهتاداهش فلم ةQلطلا زهج[س ،قاسملا اذه لالخ

/. مهتاءافكو مهتاراهمو مهتفرعم رهظُت �A0لا ،ةَّ[ملعلا
 ،م[لعتلا ةنهم 0

 ^ع ظافحلل ةطُخ نوعض[س ،ەوملعت امو ،فلِملا اذه ^ع ءانBو

 تاذ ةَّ[ملعلا تافلؤملا {إ pادانsسا 0/�هملا مهرُّوطت ز�¦عتو ،مهت¹@خ

 ،تاعوضوملل مهمهف قيمعتل ةصرف ^ع نولصح[س ام¬ .ةلِصلا

 ةَّ[ف[ك لوح ةطُخ عضو لالخ نم سÏردتلا ةنهم لوح مهمهت �A0لا

/Ðُملا
 . مهفلا اذه قيقحتل اًمدق 0

 

EDPG 8501A ق /��ملعملل 0̂معلا ب�ردتلاQةنهملا ةلوازم ل: 

 سÏردتلا ةسرامم

 )عيباسأ 8 ،ةدمتعم تاعاس 4(

 لمعلا نم ةدمتعم ةعاس 18 لام�تسا :ةقQسملا تاQلطتملا

/. Ö0اردلا
/. ا[لعلا تاساردلا جمانرب 0

 م[لعتلا 0

لعملا لمعل نكمأ ام ةَّ[ق[قحو ةقداص ةروص مXدقت نإ
×

لعملل م
×

 م

 �@ثÑلا نمضتت �A0لا ،سÏردتلا ةسراممل Ö0اسألا ضرغلا وه بِّردتملا

لعتلا نم
Ã

فA@حم اًسِّردم ءرملا حبص[ل ؛ومنلاو ،تاذلا ر�³طتو ،م
ً

 ،ا

كمت�و
×

لعملا ُن
×

 ةAB³�َّ@لا ب[لاسألا فلتخم راQتخا نم نوBِّردتملا نوم

/. /��صصختم فاÛ9إ تحت
لعت ةئ�ب 0

Ã
 لصح[س ام¬ .ةنمآ م
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 ؛اهل[لحتو مهــBراجت لوح ةعجارلا ةXذغتلا ^ع نوBِّردتملا نوسِّردملا

لعت ام اوقQط[ل
Ã

 ة�Bجت ءانثأ /��هجوم ^ع بلاطلا لصح[سو .ەوم

/. سÏردت ةئيه وضع امهدحأ :0̂معلا ب�ردتلا
 رخآلاو ،ةَّ[مXدا±ألا 0

/. �@بخ
 pاراشsسم لمعX ،صاخلا م[لعتلل ةقراشلا ةئيه نم ة[AB@لا 0

لعملا كل مدق[س ،كلذ {إ ةفاضإ .ةسردملا /��سحتل
×

 ُف[ضملا م

لعملا لمع لوح ةَّ[لمع َحئاصن هسّردت يذلا لصفلل
×

 .á0ويلا م

 

EDPG 8502A ةنهملل /��لوازملا /��ملعملل 0̂معلا ب�ردتلا: 

 سÏردتلا ةسرامم

 )عيباسأ 8 ،ةدمتعم تاعاس 4(

 لمعلا نم ةدمتعم ةعاس 18 لام�تسا :ةقQسملا تاQلطتملا

/. Ö0اردلا
/. ا[لعلا تاساردلا جمانرب 0

  م[لعتلا 0

لعملا لمعل نكمأ ام ةَّ[ق[قحو ةقداص ةروص مXدقت نإ
×

لعملل م
×

 م

 �@ثÑلا نمضتت �A0لا ،سÏردتلا ةسراممل Ö0اسألا ضرغلا وه بِّردتملا

لعتلا نم
Ã

فA@حم اًسِّردم ءرملا حبص[ل ؛ومنلاو تاذلا ر�³طتو م
ً

 ،ا

كمت�و
×

لعملا ُن
×

 ةAB³�َّ@لا ب[لاسألا فلتخم راQتخا نم نوBِّردتملا نوم

/. /��صصختم فاÛ9إ تحت
لعت ةئ�ب 0

Ã
 نوملعملا لصح[سو .ةنمآ م

/. نوBردتملا
لعت ةئ�ب 0

Ã
 مهــBراجت لوح ةعجارلا ةXذغتلا ^ع ،ةنمآ م

لعت ام اوقQط[ل ؛اهل[لحتو
Ã

 ءانثأ /��هجوم ^ع بلاطلا لصح[سو .ەوم

/. سÏردت ةئيه وضع امهدحأ ،0̂معلا ب�ردتلا ة�Bجت
 ، ةَّ[مXدا±ألا 0

/. �@بخ رخآلاو
 لمعX ،صاخلا م[لعتلل ةقراشلا ةئيه نم ة[AB@لا 0

 .ةسردملا /��سحتل pاراشsسم
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 ةbSكفلا ة;kلملاو ثاحiألا

 ثاح]ألا تاسا'س
انوكم ثحNلا ةطشأو ة'ساردلا حنملا لثمت

O
ا'ساسأ 

O
 AB

C جتو ،ة'م%دا"ألا جماربwxلاو ،بالطلا ةU�Bسحتب اهماubB م'لعتلا AB
C ةقراشلا 

AB ثحNلا معدو ة'ساردلا حنملا عضوت .اهجراخو
C لطتمو م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ ةمهم قا'سNدا"ألا دامتعالا ة'ضوفم تا%C̈ AB

C 
AB سkردتلا ةئيه ءاضعأ تاسا'سلا دعاس� ،كلذxو .م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ ةمهم نمض ة'م'ظنتلا تاداشرإلا نم ددع قا'س

C 
 .ةمظنملا لخاد ة'ثحNلاو ة'ساردلا حنملا هNعلت يذلا رودلا مهف

 ةطشألا" لوح ة'م%دا"ألا تاءارجúو تاسا'س ل'لد مسق ³إ ةدوعلا øVري ،ثاح]ألا] ةقلعتملا تاسا'سلا] ةلماl ةمئاق Hع لوصحلل
�Aالخألا ثحNلا تاسا'س نمضتي يذلاو "ة'ملعلاو ة'ثحNلا

C، بالطلا ةكراشمو AB
C لاNلا ةهازنو ،ثحNىرخأ رومأ بناج ³إ ثح. 

 ةجردلا لام"إل تاسا'سو تا'لمع ñتاحورطأ ñ عــــoراشم
ا'لاح ة'م%دا"ألا مدقت ال

O
اعو��م بلطتيñنمضتي ال يذلا ا'لعلا تاساردلا مول]د ل] ،ەاروتكدلا وأ Ubتسجاملا جمارب 

O
ا'ئاهن 

Oñوأ ةحورطأ 
 مسق ةعجارم øVري ،تاجردلا حنم لوح ل'صافت Hع لوصحلل .جمانUVلا لام"إل لقتسملا بالطلا ثح] لا�شأ نم رخآ ل�ش يأ
AB جwختلا تاNلطتم

C لا اذهFج4لات. 

 ةwoكفلا ة'Fلملا ةسا'س
 را�تبالاو ةwoكفلا ة'Fلملا ة'مهأ ة'م%دا"ألا كردتو .را�تبالاو ة'ملعلا تافاش¢´الاو C̈%دا"ألا ثحNلا م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ عجش�

AB
C 4حتoة%داصتقالا ة'منتلاو ةماعلا ةعفنملا لجأ نم تامدخ وأ تاجتنم ³إ ة'م'لعتلا تافاش¢´الاو ةفرعملا ل AB

C تارامإلاو ةقراشلا 
 .ةwoكفلا ة'Fلملاو C½�حNلاو C̈لعلا راطإلا تاسا'سل ة'جراخلاو ة'لخادلا ة'ثحNلا ةطشألا عيمج عضخت .ملاعلا ة'قxو ةدحتملا ة'wxعلا
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 بالطلا تامدخ

AB اهبجاو ة'م%دا"ألا كردت
C ع كلذ] موقتو ،ههاجت ة'لوؤسملاو بلاطلا ة%اعرUV ةعومجم lانمق .ة'بالطلا ةا'حلا بناوج نم ةلما 

AB ةدعاسملا] كدoوU�Bل معدلا تامدخ نم ةعومجم ر4oطتب
C ا%اضقلاو ةساردلا تاراهم لثم ةلمتحملا تاجا'تحالا تالاجم 

 ةفل�ت لمحتت نلف ،ة'جراخلا معدلا تامدخ ³إ كتلاحإ تمت اذإ .ة'صخشلا ةراش¢سالا تاجا'تحاو م'ظنتلا ا%اضقو ة'م%دا"ألا
 .اهتيطغت ³إ جاتحتسو ،كل ةمدقملا ة'جراخلا تامدخلا] ةطNترم موسر كانه نوكت دق ،كلذ عمو ؛ةلاحإلا

 نم كدعاسÁس يذلاو كل ubBعملا بالطلا تامدخ راش¢سم] لاصتالا ك'لعف ،7Cخشلا كهافر نأشÅ فواخم يأ ك%دل ناl اذإ
 .كفواخم ةجلاعمل ةNسانملا ةع]اتملا تاءارجúو ه'جوتلاو معدلا م%دقت لالخ

Ãلوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم مهاس AB
C عت لالخ نم ة'م%دا"ألا ةمهم قيقحت¾oةمهاسملاو ز AB

C ملعت لوح روحمتت ةئ�ب ءاشإ 
 :HC%ام'ف بالطلا تامدخ مسق ةمهم لثمتت .مهحاجنو بالطلا

 .بلاطلل ةلماشلا ة'منتلا لوان¢ت ��Cلا ةك�Uشملاو ة'فصاللا تامدخلاو ةطشألا م%دقت ●

 .ةصصخملا بالطلا تامدخ لالخ نم اهل ة]اجتسالاو بالطلا تاجا'تحا د%دحت ●

 .اهيلع ةظفاحملاو بالطلا ر4oطتو ظافتحالاو ف'ظوتلا Hع ظفاحتو معدت ةنمآو ة'حص ةئ�ب ءاشإ ●

 .درف لÌل ما�Uحالاو ةسا'Fلا ما�Uحاو ريدقت متي ث'ح تافاقثلا ددعتمو ع4نتمو لماش عمتجم زo¾عت ●

 .بلاط لÌل ة'نهملاو ة'صخشلا تامولعملا ةo± نامض ●

Ãسµ لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم AB
C تحن نحن .لضفأ تارا'خ ذاختا نم كنيكمت ³إ ة'م%دا"ألا�B

C [عجشو تافالتخالا 
AB ةماعلا انتفسلف لثمتت .ة%دا'قلا تاراهملا ة'منت معدنو عاد]إلا

C عت¾oة%درفلا ة'لوؤسملا لوبقل كف'قثتو ك%دحت ءانثأ كلالقتسا ز 
 معد تامدخ رفوتت .ف�Uحمl ملقأتلا تاراهمو ة'صخشلا كتاقالعو كتاذل كما�Uحاو كرارقتساو كسفنب كتقث ر4oطت ءانثأ
AB ام] لئاسولا نم ةعونتم ةعومجم لالخ نم بالطلا

C لإلاو ةعوبطملا تاروش«ملا كلذFUةدن¢سملا تامولعملا تامدخو ،ة'نو� 
 .ة'مسرلا Ubغو ة'مسرلا تاعومجملاو ،بالطلا تاعومجمو ،µCماجلا مرحلا ةطشأñجمارxو ،ب4oلا ³إ

اجهن ة'م%دا"ألا عب¢ت
O

ا'لما�ت 
O

 لمعلا ubBب نزاوتلا قيقحتو ،سرادملا ubBب تاوجفلا دس لجأ نم ÄCاردلا لصفلا جراخ بالطلا كا�±إل 
ABاقثلا ع4نتلاو ،تامظنملاو بالطلا تاعومجم ززعتو .HCحملا عمتجملا عم ²VCاج%إلا طارخنالاو ،ةا'حلاو

C ة'لحملا د'لاقتلاو، 
AB بالطلا ةكراشم دعت .ةدا'قلاو را�تبالاو ،لامعألا ةداoرو ،بالطلل ةطش«لا ةكراشملاو

C بلاطلا ل'لد فص% .ةسرامملا ەذه م'مص 
AB ام] ة'بالطلا تامدخلا بناوج فلتخم

C ظولا ط'طختلاو ،داشرإلاو ،ةطشألاو ة'بالطلا ةا'حلا كلذ'�B
C، ة'حصلا تامدخلاو، 

 .C̈%دا"ألا داشرإلا ³إ ةفاضإ

 بالطلا تامدخ نع ةماع ةحمل
 

AB بالطلا تامدخ جماUVل لماشلا فدهلا لثمتي
C فوتUb خو تامدخUVع زكرت تاH ل حامسلل بالطلاÌ4طتب بلاط لoع هتردق رH 

 :ة'سÁئر تالاجم ةعxرأ Hع جمانUVلا زكري .فداهلا �BCهملاو 7Cخشلا ومنلل صرف Ubفوت عم �BCهملاو C̈%دا"ألا حاجنلا قيقحت

 بسح ة'فاضإ معد ل"ا'ه رفوتو بالطلا ملعت بثك نع ة'م%دا"ألا بقارت ث'ح ،بالطلا Hع ظافحلاو C̈%دا"ألا معدلا .1
AB ةدعاسملل بلاط لÌل راش¢سم ubBعُ'س .ة'م'لعتلا مهتانا�مإ Hعأل بالطلا عيمج قيقحت نامضل ،ةجاحلا

C ة'لمع لالخ ه'جوتلا 
 نيذلا بالطلا معدل ةساردلا تاعاس جراخ ة'فاضإ C̈%دا"أ معد تاسلج ة'م%دا"ألا رفوت .بلاطلا حاجن ةلحر معدو دادعإلا
AB نولمع%

C راشمoمهتاراهم لقص] نوموق% نيذلا وأ ،ة%درف عــــ. lع ىوتحملا ³إ لوصولاو ملعتلا رداصم زكرم نأ امUV نإلاUتن� 
 .ubBلجسملا بالطلل ناحاتم

AB طقف سÁل بالطلا كراشÃ نأ مهملا نم ذإ ،بالطلا ةكراشم .2
C اردلا فصلاÄC، لوFاض%أ هجراخ ن

O
 .ة'لحملا K-12 سرادم عمو 

AB ةكراشملا لالخ نم �BCهملا ومنلل ةصرف بالطلا تامدخ رفوت
C 4طتلا راسم عم ة́ا��لاو ةفدهتسملا ةطشألاو تا'لاعفلاoر 

AB ةكراشملا Hع بالطلا عجشÃُ .لامعألا ةداoرو را�تبالاو ةدا'قلا لثم تالاجم UVع �BCهملا
C ع4طتلا AB

C سرادم K-12 ة'لحملا، 
AB تاشقانملا ةدا'قو

C ةمهاسملاو ةد%دجلا را�فألا فاشكتساو ،سرادملا AB
C حملا عمتجملاHC. 
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B,ا�Uفالا عمتجملا نم ًالما�تم Oاءزج ة'مقرلا ةصنملا دعت .C̈قرلا عمتجملا .3
C ةكراشملا وأ لئاسرلل تاحاسم رفوتو ة'م%دا"ألل AB

C 
 UVع تا%دحتلل ةك�Uشم لولح داج%úو تاحاجنلا ةكراشمل ةهجاو رفوت اهنإف ،كلذ ³إ ةفاضإ .ىرخألا تالداNتلا وأ لمعلا شرو
 .ة'م%دا"ألا عمتجم ³إ ءامتنالا] روعشلا زo¾عتل نا�مl امهالl لمعoو .تارودلا عيمج] ةصاخ تن�Uنإلا

AB مهدوجو ة�Uف لالخ همعدت ��Cلا ةطشألا م%دقتو بالطلا ەافر دصرل Oاراطإ جمانUVلا اذه رفوي .بالطلا ەافر ةرداNم .4
C ة'م%دا"ألا. 

اجذومن ەافرلل ة'م%دا"ألا ةرداNم �Bب¢ت .�BCهملاو C̈%دا"ألا حاجنلل ة'مهألا غلا] Oارمأ بلاطلا ەافر دع%
O

 ةتس نمضتتو ،ەافرلل Oاnانم 
 جماUVلاو تامدخلا ³إ لوصولا Ubفوت ةرداNملا لمع راطإ نمضتي .ة'صخشو ة'عامتجاو ة%دسجو ة'فاقثو ة'فطاعو ةwoكف :داع]أ

AB بالطلا معدت ��Cلا ةطشألاو
C lفوت عم ةتسلا داع]ألا نم لUb نكم% وأ معدلا ³إ نوجاتح% دق نيذلا بالطلا د%دحتل تا'لآ 

 نم ة'م%دا"ألاو ة'بالطلا تامدخلا لما�تم جهن عاNتا نكم'س .لاعف ل�شÅ مهتاسارد م%دقت نم اونكمتيل رطخلل ubBضرعم مهراNتعا
AB هنأو ةقهرم نوكت نأ نكم% ة'بالطلا ةا'حلا نأ] ة'م%دا"ألا رقت .بالطلا ةدعاسمل ةركNملا لحارملا لالخ لخدتلا

C [نا'حألا ضع 
امئاد ةلوهسÅ بلاطلا اههجاوي دق ��Cلا تاعاUBBلاو تال�شملا لح نكم% ال

O
AB ام] معدلل ةل%د] لNسÅ بالطلا دوUbُBس ³Cاتلاxو ،

C كلذ 
 .ةجاحلا دنع ة'جراخلا تامدخلاو ة'م%دا"ألا ³إ تالاحإلا

AB مهدوجو ة�Uف لاوط
C بلاطلل ³وألا لاصتالا ةطقن لثمتت ،ة'م%دا"ألا AB

C ة'م%دا"ألا رومألا AB
C ردتلا ةئيه وضعkراش¢سملا وأ س 

 قwoف نم بسانم وضع ³إ اهلح متي مل ��Cلا رومألا ةلاح2ب C̈%دا"ألا دشرملا موق'س ،ةروB¼لا دنعو .رمألا ةع'بط بسح C̈%دا"ألا
AB معدلا

C س«لا] امأ .ة'م%دا"ألاNلا وأ ة'صخشلا لئاسملل ة�oحاجن راش¢سم وأ لوبقلاو بالطلا تامدخ ريدم ةراش¢سا نكم'ف ،ة 
 .ة�±اNم بالطلا

AB ة'فاضإ تامولعم رفوتت
C ام] بلاطلا ل'لد AB

C ملاو معدلا تامدخو ةطشألاو تامظنملاو بالطلا سلجم نع تامولعم كلذ¾oد. 

 

 >;Qدا|ألاو >;Uلعتلا طUطختلا
�B'ظولا فاشكتسالا لثم%

C ناجNا
O

امهم 
O

AB تاودن ة'م%دا"ألا مدقت ،رخآل تقو نمو .بالطلا نم د%دعلل ة'م%دا"ألا بناوج نم 
C 

�B'ظولا فاشكتسالا
C ²أتو�

C [فورعم ةداقubB خ ةكراشمل ىرخأ تالاجمو م'لعتلا عاطق نمUVو مهتاúعمتجملا ةداق عض% .بالطلا ماهل 
 روطتلا عــــC̈ ±oلاع عمتجمل Ubغتملا دهشملا ةŃاومل صرفلا نم د%دعلا] لاصتا Hع سkردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلا ءالؤه
AB ل'صافتلا نم دo¾م رفوتت .رهظت ��Cلا رارمتسا] ةUbغتملا ة'ف'ظولا تالاجملاو

C بلاطلا ل'لد. 

 ةصاخلا ملعتلا تاجاUتحا وأ ممهلا يوذ بالطلل تامولعم
 ر4oطت تا'ج'تا�Uسا زo¾عتو ةصاخلا ة'م'لعتلا تاجا'تحالا يوذ وأ ممهلا باحصأ صاخشألل ةئفا�تم صرف Ubفوتب ة'م%دا"ألا مU�Bلت
 .بالطلا نم ةعونتم ةعومجم تاجا'تحا ة'بلت اهنكم% ةنرم ةwx4oتو ة'م'لعت ةئ�ب

 حاجن راش¢سم وأ لوبقلاو ة'بالطلا تامدخلا ريدم عم كتاNلطتم ةشقانم Hع كعجش نحنف ،ةصاخ ةجاح ك%دل تناl اذإ
AB ام]( تامولعملا] اندoوزتو بالطلا

C ةصاخ تاجا'تحا وأ ةقاعإ يأ ةع'بط] قلعتي ام'ف )ىرخألا ة'نهملا وأ ة'بطلا ةروشملا كلذ AB
C 

 يأ ةمئاوملا تا�Nترت لثمت .ةلوقعملا ةUboسÁتلا تا�Nت�Uلا فاشكتسا نكم% ث'ح] ل'جس¢لاو م%دقتلا ة'لمع ءانثأ لوبقلا بلط
 نم ةلهؤملا ةقاعإلا يوذ نم فظوملا وأ بلاطلا نكمت ةأش«م وأ طاش وأ ةف'ظو وأ ةمدخ وأ جمانرب وأ قاسم Hع ل%دعت
 .ةاواسملا مدق Hع ةكراشملا

 :¼حلا ال لاثملا ل'Tس Hع ةمئاوملا تا�Nترت لمش�

ABاضإ تقو )أ(
C تامهملا مامتإل. 

 .ةعوبطملا ة'oTردتلا ةرودلا داومل ةل%د] تاق'س«ت )ب(

 .ةدعاسملا ا'جولونكتلا )ج(

 .ةمج�Uلا تامدخ ñ ة'توصلا فاصوألا )د(

 .ة'ساردلا فوفصلا ن́امأ Ubيغت )ه(

 .ةق'ثولا ةغ'ص ل4oحت )و(
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AB تقولا د%دمت )ز(
C تاناحتمالا. 

 .ناحتمالا ةNقارم )ح(

 .قفارملا تال%دعت )ط(

 .تاظحالملا نoودت تامدخ )ي(

 .ل'جس� زاهج مادختسا )ك(

 مهملا نم .ة'م%دا"ألا تا'نا�مإ ساسأ Hعو ةدح Hع ةلاح لl ساسأ Hع ددحم ةمئاوم تا�Nترت ³إ لوصولا ة'نا�مإ م'يقت يرج%
AB ل'صافتلا ەذهب ة'م%دا"ألا دوزت نأ

C ع كتردق نم د´أتلاو ك] ةصاخلا معدلا تاجا'تحا م'يقت نم نكمتن ��ح نكمم تقو برقأH 
AB حاجنلا

C لا ة'ساردلا ةرودلا��C خاUاهت�. 

 ةUحصلا ةمدخلاو ةUبالطلا ةطش£ألا
AB ة'هيف�Uلا ةطشألا مظنت

C بالطلا عم ةقراشلا AB
C ماجلا مرحلا جراخ عقاومµC AB

C ام] ،ةعونتم ن́امأ AB
C ةطشألا كلذ AB

C ةعومجم 
 .بالطلا تامامتها Hع ًءانب طئاسولا نم ةعونتم

 مزل اذإ بwoقلا ةقراشلا ةعماج �Bش¢سم وأ نيدقاعتملا بالطلا ةحص تامدخ يدوزم لالخ نم بالطلا ةحص تامدخ رفوتت
ABاõC lص ubBمأتو ة'بط ة'طغت Hع لوصحلا اهبالط عيمج نم ة'م'لعتلا ةقراشلا ة'م%دا"أ بلطت .رمألا

C )مأتubB ²اذ�
C( [عم قفاوتي ام 

AB اهب لومعملا ubBناوقلا
C علا تارامإلا ةلودwx'قو ،ةدحتملا ةNسوردلا روضح لñةطشألا AB

C لا داهجإلا نم دحلل ة'م%دا"ألاN²دB
C 

AB بلاطلا ل'جس� ءانثأ ،ةلص تاذ )تالاح( ةلاح وأ ضرم نع مجني نأ نكم% يذلا ³Cاملاو HCقعلاو
C ع لوصحلل .ة'م%دا"ألاH 

 .لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم] لاصتالا øVري ،تامدخلا لوح تامولعم

 ة'م%دا"ألا مسا] ردصت ة'عامتجا طئاسو وأ تاجاتنإ وأ ة'هيفرت تاروش«م وأ ةلاقم وأ راNخأ يأ C) بالطلل ةoراNخإلا مالعإلا لئاسو
 حئاولل ة'نوناقلا تاNلطتملل ة'م%دا"ألا] ة'م'لعتلا ةoراNخإلا مالعإلا لئاسو عضخت .C̈'لعت جمانرب بالط اهجت«oو ،اهل4oمتxو
ubB ABعم ىوتحم] ةقلعتملا تارارقلا دن¢س� .ة'تارامإلا تالاصتالا

C ةئيه ءاضعأ م'يقت بسح ة'م'لعتلا تاجا'تحالا ³إ لوألا ماقملا 
ubB ABلجسملا بالطلا نم تالخدم ةجمUVلا وأ طئاسولا ىوتحمل ة4oناثلا تاددحملا نمضتت .سkردتلا

C ترملا فوفصلاNج] ةطwoةد 
 ةwoحلا Ubياعم قبطنت .ة'لحملا ةماعلا نوؤشلاو ،ة'م%دا"ألا ثادحألاو ة%اعدلاو ،ه] ظافتحالاو روهمجلا باس¢́او ،بلاطلا
 نوناق وأ ،ة'م%دا"ألا ةعمسو ةروص معدت ��Cلا كولسلا Ubياعم بالطلا قيبطت بوجوب لئاقلا أدNملا زواجتت ال اهنFلو ،ة'م%دا"ألا
 .ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلا ةلود

 ،لمش� ةراتخم ة'طغتب تاروش«م م%دقت لالخ نم هلم"أ] ة'م%دا"ألا عمتجم ة'م%دا"ألا] ة'م'لعتلا ةoراNخإلا مالعإلا لئاسو مدخت
 دعت .Ubبعتلا ةwoح عيجش�و دقنلاو قيلعتلل ىدتنم Ubفوت لالخ نم ؛اهتطشأو ة'م%دا"ألا تا'لاعف ،¼حلا ال لاثملا ل'Tس Hع
AB ةروش«ملا ة'نالعإلاو ةwowoحتلا داوملا

C lام] ،ة'م%دا"أ ةل'سو ل AB
C بعتلا متي ءارآ يأ كلذUb ةماع وأ بالطلا مقاط ة'لوؤسم ،اهنع 

AB مهئارآ نع نوUVع% دق نيذلا كئلوأ وأ ؛ررحملا ³إ ةلاسر وأ ةماعلا نوؤشلا جمانرب نم ءزجك نوقلع% دق نيذلا سانلا
C عامتجا 

اقحال اهنو��«oو رخآ C̈%دا"أ عمجت يأ وأ ةرادإلا سلجم
O
 سلجم الو ؛ة'م%دا"ألا ةرادإ وأ ubBفظوملا وأ سkردتلا ةئيه ءاضعأ سÁلو ؛

 .ل�l اهئانمأ

AB ة'فاضإ تامولعم رفوتت
C ام] بلاطلا ل'لد AB

C لاو بالطلا سلجم نع تامولعم كلذUVىرخألا تامدخلاو جما. 

 

 ملعتلا دراوم زكرم
AB(LRC)  ملعتلا دراوم زكرم نمضتي

C ةحاسم ة'م%دا"ألا lما'قلاو بالطلا ةساردل ةصصخم ةحاسم اهنم ملعتلا تامدخ معدل ة'فا 
AB ثحNلل رتويبمl ةزهجأو ،بتFلل ة'ئوض تاحسامو ،ة'ئوض تاحسامñر4oصت تالآ )LRC( ملعتلا رداصم زكرم رفوي .ثاح]ألا]

C 
 ةزهجملا ةساردلاو سkردتلا فرغ ³إ لوصولا ملعتلا رداصم زكرم رفوي .ثوحNلا ءارجúو تن�Uنإلا Hع تانا'بلا دعاوقو ج4لاتFلا
اض%أ رفوتت .ضرعلا ةزهجأو ءاض'بلا حاولألاو رتويبمÌلا ةزهجأ]

O
لعتلا رداصم زكرم مض% .ة'عامجلا ةساردلا فرغو ةساردلا تالواط 

Y
 م

 ا'جولونكت مسق رفوي .ەداورل ة'م'لعتلاو ةoرادإلا تاجا'تحالاو ثحNلا معد% ام ،اهل�ش نع رظنلا ضغ] ،ة'لاحلا ة'ملعلا تامولعملا
اض%أ تامولعملا

O
 ةدوجلا ة'لاع ة'توص تال'جس� ءاشإ سkردتلا ةئيه ءاضعأل حي¢ي ام ،تاnBاحملا تاهويدوتسا ³إ لوصولا ة'نا�مإ 
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لعتلا رداصم زكرم رفوي امl .تن�Uنإلا UVع سورد م%دقت ³إ ةفاضإل ،اهرwoحتو
Y

 كانهو .ةئداهلا ةساردلل ة%درف ةسارد تاروصقم م
AB ة'فاضإ تامولعم رفوتت .نo¾خت قفارمو لمع فرغو بتا�مو لمعلا شروو سkردتلل ة'فاضإ فرغ

C بلاطلا ل'لد. 

 

 را�تبالا تاحاسم

اعwxم Oا�Uم 550 غلNت را�تبا ةحاسم م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ مضت
O

AB سkردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلل نكم% ث'ح 
C مول]د جمانرب 

AB ا'لعلا تاساردلا
C 4طتل نواعتلا م'لعتلاoردتلل ةركتبم ب'لاسأو داوم رkسردملل نكم% .سubB ملعملاوubB سرامملاubB غوUb سرامملاubB 

 UVع ة'لعافتلا ةطشألاو داوملا ر4oطتل Adobe Cloud Suite وأ Articulate لثم o�VCردتلا قاسملا عضو تاودأ ³إ لوصولا
ا'ساسأ نواعتلا دع% .مهبالطل تن�Uنإلا

O
 AB

C مامألا ³إ را�تبالا عفد. Ãُو نواعتلا نم را�تبالا ةحاسم م'مصت لهسoام ،تاءاقللا زفح 
امدق عاد]إلا] عفد%

O. لسال ضرع تاشاشو بسانم ثاثأ] تاحاسملا تزهُجF'ة. 

lكراشم AB
C ردتملا نوملعملا موق% ،ا'لعلا تاساردلا مول]د جمانربx³اع ىوتحم دادع2ب نوC تاهويدوتسا مادختسا] ةحصلاو ةقدلا 

ا'توص جلاعملا ىوتحملا
O

 ىوتحم ءاشإ Hع ubBمدختسملا ةدعاسمل ةNسانم ة'جمرب تاودأو ءادألا ة'لاع لمع تاطحم] ةزهجملا 
AB سkردتلل ةددعتملا طئاسولا] �BCغ

C ل'جس� اتفرغ رفوتت .عو��ملا لمع معدل ةمزاللا ةمظنألاو تاودألا را�تبالا ةحاسم رفوت .فصلا 
 عيمج دoوزت مت�س .نماU�Bملا Ubغ سkردتلل ة'م'لعت ويد'ف عطاقم ل'جس� سkردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلل نكم% ث'ح توصلل ناتزاع
�Bظومو ubBسرامملا Ubغو ubBسرامملا ubBملعملاو سkردتلا ةئيه ءاضعأ

C تاودأ] معدلا Microsoft Office 365 مهماهم معدل 
²Bو�FUلإلا م'لعتلا دراوم ³إ لماÌلا لوصولا ة'نا�مإلو ،لضفأ ل�شÅ ىرخألا تاNلطتملاو ةلصلا تاذ ةoرادإلاو ةU�x4oNلاو ة'م'لعتلا

C ـل 
ProQuest Education Collection. 

 

 مهتا;لوؤسمو بالطلا قوقح

AB مهئارآو مهسفنأ نع Ubبعتلاو ملعتلا ةwoح ةسرامم قح] بالطلا عتمتي ،C̈%دا"ألا عمتجملا ³إ مهمامضنا دنع
C ة'م%دا"أ ةئ�ب 

   .كلذ ة'لوؤسم نوكراش¢oو ةحوتفم

 بالطلا قوقح
NµB«ي

C ع لوصحلا ة'م%دا"ألا بالط عقوتي نأH ³اع م'لعتC ف نم معد تامدخو ةدوجلاwoردتلا ةئيه ءاضعأ نم صصختم قkس 
 .ة'لاتلا ةماعلا قوقحلا] ة'م%دا"ألا بالط عتمتي .ubBكراشملا ubBفظوملاو

 :¼حلا ال لاثملا ل'Tس Hع ،قوقحلا ەذه لمش�

AB قحلا •
C ع ةلماعملاH ةاواسملا مدق AB

C ة'عامتجالاو ة'م%دا"ألا طاسوألا. 

AB قحلا •
C سوردلا روضح AB

C ا%دسج ةنمآ ةئ�ب
O. 

AB قحلا •
C يمتلل ضرعتلا مدعUbB شرحتلاو. 

AB قحلا •
C بعتلاUb ةعونتملا ءارآلا نع. 

AB قحلا •
C عاطقنا نود ملعتلا. 

AB قحلا •
C ةلداع ةم"احم. 

AB قحلا •
C لا معدلاو ة'م%دا"ألا تامدخلا ³إ لوصولا��C بالطلا ملعت ززعت. 

AB قحلا •
C اهروطتو ة'صخشلا ومن فاشكتسا. 

AB قحلا •
C ةكراشملا AB

C ةفرعملا ءاشإ. 
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AB قحلا •
C لطتملا ةفرعمNاهم'يقتو ة'م%دا"ألا تا Åلداع ل�ش. 

AB قحلا •
C ع عالطالاH لا رومألا��C ع رثؤتH تو ة'م%دا"ألا عمتجمNءارآلا لدا Åاهنأش. 

AB قحلا •
C 4طت صرف ³إ لوصولاoةدا'قلا ر. 

AB قحلا •
C طارخنالا AB

C لا ة'م'لعتلا صرفلا��C ماجلا مرحلا عمتجم جراخو لخاد ،ملعتلا جئاتن ززعتµC. 

AB قحلا •
C لسلا عمجتلاو ة'بالطلا تامظنملا ل'كش�C̈ AB

C لتممÌماجلا مرحلا تاµC اقفو
O

AB اهيلع صوصنملا تاداشرإلل 
C ةسا'س 

 .ة'م%دا"ألا

 

 بالطلا تاUلوؤسم
AB لوبقلا دع% .ة'م%دا"ألا عمتجم ءاضعأ] ةطNترم تا'لوؤسم م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ بالط عيمج لمحتي

C ازا'تما ة'م%دا"ألاO، عوH 
lو اهتاسا'سو اهم'قو ة'م%دا"ألا ةلاسر لوبق بلاط لúهلوبق دنع اهتاءارجñاعوط ل'جس¢لاو اهلوبق

O
اقحال 

O. ة'لوؤسم بلاطلا لمحتي 
 نع نولوؤسم ة'م%دا"ألا بالط عيمج نأو ،هلم"أ] ة'م%دا"ألا عمتجم Hعو ubBينعملا دارفألا Hع سكعنت بالطلا تاف¼ت نأ كاردإ
 .ة4oنعملاو ة'قالخألا ة'لوؤسملا Ubياعم Hعأ زo¾عتو ة'م%دا"ألا تاسا'س معد

 :¼حلا ال لاثملا ل'Tس Hع ةماعلا تا'لوؤسملا لمش�

 .درفلا لاعفأ نع ةلءاسملاو ة'صخشلا ة'لوؤسملا •

 .اهقفارمو ة'م%دا"ألا تاÌلتمم Hع ظافحلا ة'لوئسم •

 .بالطلا مهئالمزو ubBفظوملاو سkردتلا ةئيه ءاضعأل ما�Uحالا راهظإ ة'لوؤسم •

 .اهر4oطتو ة'صخشلا ة'منت نع ة'لوؤسملا •

 .ةNسانملا ب'لاسألا مادختسا] ةل�شملا لح Hع لمعلاو لصاوتلا ة'لوؤسم •

 .ةردق نم ه%دل ام لضفأ] ة'م'لعتلا صرفلا ةع]اتم نع ة'لوؤسملا •

�B'ظولا ط'طختلاو C̈%دا"ألا مدقتلا نع ة'لوؤسملا •
C. 

AB ةكراشملا ة'لوؤسم •
C ة'عماجلا ةا'حلا. 

 .حتفتم لقع] ةعونتملاو ةفلتخملا رظنلا تاهجو ةxراقم ة'لوؤسملا •

 .ة'م%دا"ألا عمتجم لخاد را�فألا لداNتو ع4نتلا ةم'ق Hع فرعتلا ة'لوئسم •

 .عمتجملا ەاجت ة'لوؤسملا •

 .اهل لاثتمالاو )ة'عامتجالاو ة'م%دا"ألا( ةمظنألاو دعاوقلا] ماملإلا نع ة'لوؤسملا •

 .ة'م%دا"ألل ة'باج%إ ةروص Hع ظافحلا ة'لوئسم •
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AB ةحضوم كولسلا Ubياعم :ةظحالم
C بلاطلا كولس دعاوق مسق. 

 

اقفو بالطلا ف¼تي نأ عقوتُي
O

 مهنأش معادو نمآ C̈'لعت عمتجم Ubفوتو ة'م'لعتلا اهضارغأ ةمادإل ةممصملا ة'م%دا"ألا Ubياعمل 
 لا�شألا نم ل�ش يأ] ةكراشملاو بالطلا كولس دعاوق ةنودم] ماU�Bلالا بالطلا Hع بج% .نwoخآلا C̈%دا"ألا عمتجملا ءاضعأ نأش
 .اهتامدخو اهجمارxو ة'م%دا"ألا لخاد ubBلوؤسم ubBغلاNك

AB بالطلا كولس دعاوق ةنودم حضوت
C ياعمو ،مهتا'لوؤسمو بالطلا قوقح ة'م%دا"ألاUb دا"ألا كولسلا%C̈ غوUb دا"ألا%C̈، 4قعوxتا 

 .كولسلا ةنودم كاهتنا

 

  بالطلا كولس Ubياعم

 كولس دعاوق لوح ةلماش تامولعم Hع لوصحللو .ةع�Å اهيلإ ع4جرلل هتاعقوتو بلاطلا كولسÅ قلعتت ة'ساسأ تامولعم HC% ام'ف
AB ام]( بالطلا

C بلاطلا ل'لد عجار ،فانئ¢سالاو بالطلا تاملظتو )تا'لمعلا كلذ. 

 اًقفو اوف¼تي نأ بالطلا نم عقوتي .ة'لوؤسملا نوكراشkو ملعتلا ةwoح ةسرامم بالطلل قح% ،ة'م%دا"ألا عمتجم ³إ مامضنالا دنع
 .ة'م'لعتلا اهضارغأ ةمادإل ةممصملا ة'م%دا"ألا Ubياعمل

 نوناقلا ذافنإ تاطلس ³إ مهتلاحإ نكمoو ،اهل لاثتمالاو ةدحتملا ة'wxعلا تارامإلاو ةقراشلا ubBناوق ما�Uحا بالطلا Hع بج%
 .ubBناوقلا مهتفلاخمل

AB بالطلا قح ة'م%دا"ألا تاءارجإ رظحت ال
C ح ةسراممwoبعتلا ةUb ناوقل اًقفوubB علا تارامإلا ةلودwx'ام] ،ةدحتملا ة AB

C ع كلذH 
 وأ تاراشلا وأ رارزألا ءادتراو ،ة'م%دا"ألا مرحل ةNسانملا ةعوبطملا داوملا عــــoزوتو ،ةماعلا ن́امألا مادختسا ،¼حلا ال لاثملا ل'Tس
 .ة'نوناق Ubغ ة'ندملا تاطلسلا اهUVتعت ال ��Cلا تاراشلا نم اهUbغ

 تاÌلتمم Hع ة'نوناق Ubغ لامعأ با�ترال مئاقو حضاو رطخ ءاشإ Hع نwoخآلا ضرح% يذلا وأ شحافلا وأ يUbهش¢لا مالÌلا رظحُ%
 .ة'م%دا"ألل مظنملا ل'غش¢لل Ubبك ل'طعت وأ ة'م%دا"ألا

Ã³اتلا كولسلا ل�شC سTNًام] ،ب%دأتلل اًد'ج ا AB
C ع كلذH سT'ەدرط وأ هتسارد قيلعت وأ بلاطلا داع]إ ¼حلا ال لاثملا ل. 

 .ة'م%دا"ألا ³إ دصق نع ةئطاخ تامولعم م%دقتو ة'بدألا ةق�لاو شغلا لثم ،ةنامألا مدع •

 .ة4oهلا وأ تالجسلا وأ ة'م%دا"ألا قئاثو مادختسا ةءاسإ وأ Ubيغتلا وأ رoوU�Bلا •

 .ىرخألا ة'م%دا"ألا تا'لمع وأ ةطشأ وأ سkردتلا ل'طعت وأ ةقاعإ •

AB مالسلا ةعزعز •
C ماجلا مرحلاµC د%دهتلا لالخ نم Åلاتقلا وأ ،راجشلل يدحتلا وأ ،راجشلا وأ ،ة'ظفللا ةءاسإلا لثم كولس. 

�Bظوم ةطلس يدحت •
C دارفألا ءالؤه مادختسا ةءاسإ وأ ة'م%دا"ألا. 

ubB ABلماعلا وأ بالطلا دض فنعلا وأ ةوقلا] رخآ د%دهت يأ وأ ع4ن يأ نم ءادتعالا •
C ة'م%دا"ألا. 

 .اهرئاز وأ ة'م%دا"ألا عمتجم ءاضعأ دحأ] شرحتلا لا�شأ نم ل�ش يأ •

 .ة'م%دا"ألا عمتجم ءاضعأ وأ ة'م%دا"ألل ةكولمم ة'صخش وأ ةoراقع تاÌلتمم يأل رnB ثادحإ •

AB وضعل وأ ة'م%دا"ألل ةع]ات تاÌلتمم يأ ةق± •
C ة'م%دا"ألا عمتجم. 

AB ةعونمم داوم ةزا'ح وأ عيب وأ مادختسا •
C ماجلا مرحلاµC، دجاوتلا وأ AB

C ماجلا مرحلاµC ثأت تحتUb غ ةدامUb بسح ةعو��م 
 .ة'موكحلا حئاوللاو ubBناوقلا ف'«صت
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 .مهتاNجاو ءادأ ءانثأ ة'م%دا"ألا ³Cوؤسمل ة'نوناقلا تاهيجوتلل لاثتمالا مدع •

AB ةتيمم ةحلسأ وأ ةرطخ ة'ئا'م'ك داوم وأ ةرجفتم داوم مادختسا وأ ةزا'ح •
C لتممÌوأ ة'م%دا"ألا تا AB

C ة'م%دا"ألا فئاظو ىدحإ 
 .ة'م%دا"ألا ³Cوؤسم نم قبسم نذإ نود

AB ىرخألا حيحصتلاو ةراش¢سالا لئاسو لشف عم Ubطخلاو رمتسملا كولسلا ءوس •
C م'لسلا كولسلا قيقحت. 

 فانئ¢سالاو ملظتلا
 نم ةعونتم ةعومجم نمضتت ��Cلاو اهبالط عيمجل ةرمثمو ةفصنمو ةلداع ة'م'لعت ةئ�ب Ubفوت ³إ م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ فدهت
AB رظنلل ةمدختسملا لئاسولا

C اهلحو بالطلا ىوا�ش AB
C فانئ¢سا وأ ىوكش م%دقت قح ة'م%دا"ألا ةسا'س ددحت .بسانملا تقولا 

 ةفافش ة'لمع Hع بالطلا لوصح نامض] مU�Bلتو ة%دج] ملاظملا عيمج عم ة'م%دا"ألا لماعتت .كلذ] ما'قلا تاءارجúو ،م�ح وأ رارق
 .ملاظملا ةجلاعمل

��لت ة'لوؤسم م'لعتلا د'مع ³وتي
C و ،ة'م%دا"ألا ىوا�شلاo»امن�ب ،بالطلا قوقح كاهتنا لوبقلاو ة'بالطلا تامدخلا ريدم قس 

AB قيقحتلا دنسÃ دقو .قيقحتلا قيس«تب ubBعم درف فل�% .ubBفظوملا قوقح تا"اهتنا ةæ��oلا دراوملا ريدم قس«ي
C ³إ ىوا�شلا 

 .ة'جراخ تامظنم وأ صاخشأ ³إ وأ نwoخآ ubBفظوم

7Bقت
C اولموع مهنأ نودقتع% نيذلا بالطلا عيمج قح] ة'م%دا"ألا ةسا'س Åغ ل�شUb غ وأ لداعUb قئال AB

C دض ىوكش م%دقت 
 .بلاطلا دض ةلداع Ubغ لامعأ وأ لمعل مهبا�ترا نومعزي نيذلا )صاخشألا( صخشلا

 عم عاUBBلا لح ةلواحم ًالوأ بلاطلا Hع بج% ،ةoرادإلا تاءارجإلا نم ءزجك ،كلذ عمو ؛بالطلا ملظت مظنت ة'مسر ة'لمع كانه
 .ة'لمعلا ءدxو C̈سرلا ملظتلا م%دقت لNق )صاخشألا( صخشلا

AB بلاطلا بغري امدنع
C هتاراسفتسا ه'جوت بلاطلل زوج% ،ةلص تاذ ىرخأ ة'م%دا"أ ا%اضق وأ سردم وأ قاسم] قلعتت ةلأسم ةشقانم 

AB ىوكشلا تناl نúو .�BCعملا لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم ³إ
C طخ مهيأرUbثأت اهلحل نوك'س وأ ةUb بكUb عH بالطلا ة'هافر Åل�ش 

AB ة'نهملا تا'لوؤسملا ذ'فنت Hع وأ ماع
C م بلطتت ث'ح] ة'م%دا"ألا¾oةئيه وضعو ملظتملا بلاطلل ة'مسرلا تانامضلا نم ]اد 

AB ،م'لعتلا د'مع عم قيس«تلا] لوبقلاو بالطلا تامدخ ريدم رظن�سف ،�BCعملا سkردتلا
C و ةل�شملاkلا بسح اهلحل نا'عس¼Bةرو. 

 :HC% ام اهنأشÅ ملظتلا نكم% ��Cلا nانعلا لمش�

²Bوناقلا Ubغ UbBيمتلا وأ بالطلا لوصو ا%اضق •
C موعزملا. 

 .نوناقلا بجوم] ة'محملا تالاجملا نم اهUbغ وأ ةق%اضملا لا�شأ نم ل�ش يأ •

 .فظوملا وأ بلاطلا Hع �VCلس Ubثأت لعفلل نوك% ث'ح ةلداعلا Ubغ لاعفألا •

 :HC% ام اهنأشÅ ملظتلا نكم% ال ��Cلا nانعلا لمش�

 :دوجو تN\ي ام ءانث¢سا] ،تاجردلا •

o غ أطخ - أطخUb بردملا بناج نم دوصقم. 

o حتلا - لا'تحالاwoوأ يأل دمعتملا ف lة'بلس ةج'¢ن ³إ يدؤي امم ،قئاقحلا ل. 

o ة'نلا ءوس - Ãلس رثؤي ام ،قاسملا سردم بناج نم رخآ دمعتم لعف يأو لا'تحالا لمشNا
O

 .بلاطلا ةجرد Hع 

 .)بلاطلا كولس دعاوق ةنودم رظنا( كولسلا ةسا'سل تا"اهتنا دعت ��Cلاو رخآ بلاط تاف¼ت •

 اهل سÁل وأ ةهفات UVتعت ��Cلا فقاوملا نمضتتو .بلاطلا Hع ددحم �VCلس Ubثأت اهل سÁل ،ةلداع Ubغ اهراNتعا مغر ،��Cلا لاعفألا دعت •
 .�BCعملا بلاطلا Hع Ubبك �VCلس Ubثأت

 بلاط نع ة]ا'ن ىوكشلا بلاطل زوج% ال .ىوكشÅ مدقتلا ام لعف] رثأتملا بلاطلل طقف زوج% :رخآ بلاط Hع رثؤت ��Cلا لاعفألا •
 .رخآ
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 ملظتلا ةUلمع
 مهدض UbBيمتلا وأ دارفألا خي4xت يرج% نل .اهلم"أ] ة'لمعلا لاوط ةقثومو ةo± ىوكشلا] ةقلعتملا تالاصتالا عيمج ��Nت نأ بج%
Åسæبعت بUbمهقلق نع مه. 

 تامدخ بتكم ³إ ة4xتكم ىوكش م%دقت بلاطلا Hع بج% ،ملظتلا ةعقاول ضرم لح نع ة'لوألا ةشقانملا رفس� مل اذإ .1
احضوم ،لوبقلاو بالطلا

O
²VC ABاتFلا ملظتلا م%دقت بج% .بولطملا جالعلاو ملظتلا باNسأ 

C ع4قو نم لمع ما%أ )5( ةسمخ نوضغ 
 ،لاثملا ل'Tس Hع( ةلصلا يذ �±اNملا ريدملا ³إ ىوكشلا لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم لسري .ملظتلا ³إ ىدأ يذلا ثدحلا

 .)مسقلا سÁئرو ،جمانUVلا سÁئر

2. AB
C لا ملظتلا م%دقت نم لمع ما%أ )5( ةسمخ نوضغF²اتVC، عH ملا ريدملا عم عامتجالا بلاطلاNا'هفش ەاوكش م%دقتل �±ا

O
، 

AB .ة]اتك ه] ,وملا رارقلاو اهيلإ لصوت ��Cلا جئاتنلا قيثوت �±اNملا ريدملا Hع بج% .ة'فاضإ قئاثو يأ م%دقتو
C ملظتلا لح لاح 

 لاسر2ب �±اNملا ريدملا موق'سف ،ملظتلا ةعقاول ضرم لح نع ةشقانملا رفس� مل اذإ .ىرخأ تاءارجإل ةجاح كانه نوكت نلف
AB �±اNملا ەريدم ³إ داوملاو تادن¢سملا عيمج

C لمع ما%أ )5( ةسمخ نوضغ. 

3. AB
C ع بج% ،ملظتلا داوم مالتسا نم لمع ما%أ )5( ةسمخ نوضغH هم'يقت دع] ،صتخملا د'معلا وأ ريدملاñيأو ملظتلل اهم'يقت 

ABاضإ حيضوت بلط ،ةNحاصم تادن¢سم
C رمألا مزل اذإ ،ة'نعملا فارطألا نم. AB

C اد الف ،ملظتلل لح ³إ لصوتلا مت لاح#C ذاختال 
 لصوت ��Cلا تا'صوتلاو جئاتنلا قيثوتب �BCعملا د'معلا وأ ريدملا موق% ،ملظتلا ةعقاول لح نع ةشقانملا رفس� مل اذإ .رخآ ءارجإ يأ
ة]اتك اهيلإ

ً
AB يذ'فنتلا ريدملا ³إ ملظتلا داوم عيمج ملسÃ كلذ دعxو ،

C لمع ما%أ )5( ةسمخ نوضغ. 

4. AB
C س ،ملظتلا داوم عيمج مالتسا نم لمع ما%أ )5( ةسمخ نوضغÁسµ تافانئ¢ساو ىوا�ش عامتجا دقع ³إ يذ'فنتلا ريدملا 

 مهنم لl مدق% .ملظتلا] ة'نعملا فارطألا عم تال]اقم ءارجúو ةلصلا تاذ قئاقحلا عيمج عمج] ةنجللا موقت .رمألا مزل اذإ بالطلا
ا'ئاهن مهرارق نوكoو - يذ'فنتلا ريدملا ³إ ة'ئاهن ة'صوت

O. 

 تافانئWسالا
 :ة'لاتلا ما�حألا ةاعارم عم ضورفملا ³Cاملا م�حلا وأ ة'م%دا"ألا Ubغ ة4xقعلا وأ ة'م%دا"ألا ة4xقعلا فانئ¢سا بلاطلل قح%

 .لNق نم اهيف رظنُي مل ةد%دج تامولعم Hع يوتحت نأو ة]اتك تافان[سالا عيمج م%دقت بج% •

ا'مسر لجسم ةجرد فانئ¢سا بلاطلل زوج% •
O

 بتكم UVع ل'جس¢لا بتكم ³إ "ةجردلا فانئ¢سا" جذومن م%دقت لالخ نم 
AB ،لوبقلاو بالطلا تامدخ

C لا لصف نم لوألا مويلا زواجتي ال دعومwxخلا وأ عيwo³اتلا فC )ع يداحلا لمعلا موي وأ )ًالوأ امهيأ�� 
 .اهيلع ض�Uعملا ةجردلا] ة صاخلا ةمهملا ءاهتنا دع] )لماÄC lارد لصف نم لقألا تاعامتجالا تا�Uفل( تاجردلا نالعإ HC% يذلا

AB تافانئ¢سالا عيمج م%دقت بج% •
C 4قعلاxع ةضورفملا ةH لا كاهتناUBBم'لعتلا د'مع ³إ ة'م%دا"ألا ةها AB

C ما%أ )10( ة��ع نوضغ 
 .رارقلا خــــoرات نم لمع

AB م'لعتلا د'مع ³إ ف'عضلا C̈%دا"ألا ءادألا بæسÅ لصفلا] ةقلعتملا تافانئ¢سالا عيمج م%دقت بج% •
C ما%أ )5( ةسمخ نوضغ 

 .رارقلا خــــoرات نم لمع

AB ،لوبقلاو ة'بالطلا تامدخلا ريدم ³إ كولسلا دعاوق ةنودم ةفلاخم Hع ةضورفملا ة4xقعلا تاسامتلا عيمج م%دقت بج% •
C 

 .رارقلا خــــoرات نم لمع ما%أ )10( ة��ع نوضغ

AB ةفاضإلاو فذحلا ة�Uف نم Ubخألا مويلا لولح] "³Cاملا ريدملا" ³إ ة'لاملا تافانئ¢سالا م%دقت بج% •
C اردلا لصفلاÄC ³احلاC. 

 .ةدش ½U´أ وأ ةق]اطتم وأ لقأ ةجرد وأ ة4xقع قيبطت ³إ فانئ¢سالا يدؤي دق •

AB رظنلا دنع
C ام #اري ،فانئ¢سالا %HC: 

 .لمعلا قwoف ñ سلجملا ñ قيقحتلا ةنجل •

 .ةمدقملا قئاثولا ضارعتسا •

 .ةروB¼لا دنع ة'فاضإ تامولعم عمج •

AB ذخأ% •
C تعالاNدا"ألا مدقتلا را%C̈ ةصاخلا فورظلا وأ بلاطلل. 

 .دشأ وأ ةق]اطتم وأ فخأ ة4xقع] ÁĈئرلا C̈%دا"ألا لوؤسملا C,وي •
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 .ة'ئاهن ةلصلا تاذ فانئ¢سالا ةنجل ة'صوت Hع ًءانب يذ'فنتلا ريدملاو م'لعتلا د'مع تارارق دعت

²ðاهنلا رارقلا نم ةخس عم ل'جس¢لا بتكم لNق نم اً'باتك بلاطلل C̈%دا"ألا فانئ¢سالا جئاتن م%دقت مت�س
C عضويس يذلا AB

C فلم 
 .بلاطلا

  



 ة'م%دا"ألا ج4لاتك  م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ

51 

fردتلا ةئيsس 

 مهتاUVخو ةحناملا ةهجلاو اهيلع اولصح ةداهش رخآو ة'م%دا"ألا مهبتر ركذ عم لماl ماود] ubBيلاحلا سkردتلا ةئيه ءاضعأ HC% ام'ف
 .ة'ثحNلا مهتامامتهاو

 ويفلات سوكرام .د
 جمانUVلا ريدمو كراشم ذاتسأ

 ËC، 2015نسله ةعماج نم ەاروتكد

AB دعاسم ذاتسأl ويفلات سوكرام روتكدلا لمع :ةUVخلا
C نسله ةعماجËC [و ادنلنفoخ] عتمتUVت ة¾oاماع 30 نع د

O
 AB

C م'لعتلا لاجم. 
AB نnBoاحملا Ubبك بصنم لغش

C نسله ةعماجËC ث'ح 2021-2018 نم lردتلا نع ًالوؤسم ناoع بH ة'منتو ،لعافتلا تاراهم 
AB بناجألاو ubBيدنلنفلا بالطلل يوU�xلا سفنلا ملعو ة'U�xلا ملعو ،ةUbBoلجنإلاو ة%دنلنفلا ةغللا] يوU�xلا سفنلا ملعو ةعومجملا

C 
lلا مولعلا ة'لU�x4oع ف�±أو .ةH نثاubB ³اوحو ەاروتكدلا بالط نمC 40 تسجام بلاطUb وxرولا�oلمع .سو lنع لوؤسم سردم 
ا'ملع Oاروش«م 29 سوكرام �� .2018 ماع ذنم يوU�xلا سفنلا ملع قwoف عم اهتنمقرو ةركتبملا ةسوكعملا ملعتلا تارود

O
ا'لود 

O
 

اضرع 40 مدقو
O

ا'م%دقت 
O

 AB
C 2008 ماع ذنم ة'لودلا ة'ملعلا تا'لاعفلاو تارمتؤملا. 

AB ماعلا ريدملا بصنم سوكرام لغش ،2008 ماع ذنم
C )Koulutus ja työnohjaus Talvio Oy( ]ردتلل ويفلاتoب 

�Bطاعلاو C#امتجالا ملعتلل ذ'فنتلاو تاراش¢سالاو م'يقتلاو ةرادإلا تامدخ درفو ث'ح ،]تاراش¢سالاو
C، و بالطلا ةكراشموxءان 

AB لمع ةشرو 50 نم ½U´أ ماقأو .ملاعلا لوح C#امتجالا لصاوتلا تاراهم Hع بoردتلاو قwoفلا
C أ´U½ صلا( لود 10 نمubB، 

 .)د4oسلاو ا'ناNسإ ،ا'ناوتيل ،نانبل ،ا'فتال ،اoراغنه ،ا'ناملأ ،ادنلنف ،ا'نوتسإ ة'ك'ش¢لا ةoروهمجلا

 C#امتجالا ملعتلاو ubBملعملل يوU�xلا Ubكفتلا Hع زكرoو ث%دحلا يوU�xلا سفنلا ملع Hع هثح] دمتع% :ة'ثحNلا تامامتهالا
�Bطاعلاو

C لا تاسرامملا فاشكتساو ماعلا ەافرلاو��C ردتلا تالخدت دئاوف ءاصقتسا نأ ىري ،ًالثمف .كلذ ززعتoع بH كفتUb 
AB تا'جهنملا ةددعتم ةقwoط] ملعتلا ةئ�xو ubBملعتملاو يوU�xلا ubBملعملا

C لا همامتها ةرؤبNح�½C. 

 

  ادUم س£ارول .د

 كراشم ذاتسأ

 2014 ،لاتان ولوزاوك ةعماج نم ەاروتكد

AB ثوحNلا ريدمو كراشم ذاتسأ اد'م سارول .د :ةUVخلا
C و ،م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أoخ] عتمتUVاماع 14 ة

O
 AB

C لمعلا AB
C تاعماج 

AB جهانملا ةعجارم ةنجل سÁئرو ةU�x4oلا تاساردلا مسق سÁئر بصنم لغش .ةفلتخم
C د%از ةعماج AB

C ²دVC. ع ف�±أوH بالط 
ا'لاح اد'م روتكدلا ىدل .øVCراخ نحتممl تاحورطألا نم د%دعلل تاجرد عضوو ەاروتكدلاو Ubتسجاملا

O
 اهنم ،همسا] Oاروش«م 49 

AB تالاقم
C لا نم د%دعلا دعاسو .ىوتسملا ةع'فر ة'لودلا تالجملاNثحاubB ئدتبملاubB شملا ��«لاو نواعتلا لالخ نمUه%دل .مهعم ك� 

AB ةUVخ
C ردتلاkس Åم ل�شwoردتلا جهانم مادختسا] حــــkاعملا سnءاوس ،ة lاهجو كلذ نا

O
 تن�Uنإلا UVع وأ ubBجهلا م'لعتلا UVع وأ هجول 

 .تن�Uنإلا UVع بردمl ەدامتعا Hع Oارخؤم لصح .لماÌلا]

 .م'لعتلا ا'جولونكتو لماشلا م'لعتلاو ubBملعملا م'لعتو جهانملا ر4oطت Hع اد'م روتكدلا ثاح]أ زكرت :ة'ثحNلا تامامتهالا

 

 زماUلaو اراx .د

 

  دعاسم ذاتسأ

 2014 ،ساسكت مإ دنأ ه%إ ةعماج نم ەاروتكد
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AB دعاسم ذاتسأ زما'لoو .د اراl .د :ةUVخلا
C أ اهيدلو ،م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ´U½ اماع 19 نم

O
AB ةUVخلا نم 

C نيذلا بالطلا عم لمعلا 
 لمعت .)ADHD( ەاN¢نالا صقنو ةكرحلا طرف بارطضاو ةددحملا ملعتلا تا4xعص لثم ،ةطسوتم ³إ ةف'فخ ملعت تافالتخا مهيدل
AB ةلدألا ³إ ةدن¢سملا تاسرامملا جمد Hع اراl ةروتكدلا

C ام] ،اهم'لعت AB
C ع مئاقلا ملعتلا كلذH لماشلا م'مصتلاو ،باعلألا 

اق]اس اراl .د تلمع .ة'ج'تا�Uسإلا ذ'فنتو ،نياNتملا م'لعتلاو ،ملعتلل
O

 AB
C lمدقتملا م'لعتلل تارامإلا ة'ل AB

C ظ وبأ�VC lدعاسم ذاتسأ 
ثاح]أ اراl .د تمدق .ةصاخلا ة'U�xلا جمانUVل قس«مو

ً
AB لمع شروو ا

C ة'لودلا تارمتؤملا نم د%دعلا. lتلمع ام lت ةملعمwx'ةصاخ ة 
AB
C د تسسأ .ةدحتملا تا%الولا. lيالنيإ زكرم اراu�B غنول )Enlighten Lounge(، لعت زكرم وهو'C̈ ع مئاقH باعلألا AB

C ظ وبأ�VC 
AB ةا'حلا ىدم ملعتلا فغش ةراثإل

C شNمويلا با. 

 .رطخلل ubBضرعملا بالطلا تاعومجمو لماشلا م'لعتلاو باعلألا Hع مئاقلا ملعتلا Hع اراl .د ثاح]أ زكرت :ة'ثحNلا تامامتهالا

 

 ة�Ýس£ ة�c .د

 دعاسم ذاتسأ

  2017 ،ادoرولف بونج ةعماج نم ەاروتكد

اماع 15 نم ½U´أ] ةNه .د عتمتت :ةUVخلا
O

AB سkردتلا ةUVخ نم 
C lاهجو ملعتلاو دع] نع ملعتلا نم ل

O
AB دعاسم ذاتسأ C)و ،هجول 

C جمانرب 
AB ا'لعلا تاساردلا مول]د

C م'لعتلا AB
C اهجو م'لعتلا ب'لاسأ سردتو ،م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ

O
AB هجول 

C ³اعلا م'لعتلاC وAB
C فوفص تائ�ب 

12-K. ا'لعلا تاساردلا تاقاسم تسّرد AB
C مألا ةدحتملا تا%الولا] ا'نافلس«ب ة%الو ةعماجwoو ،ة'كAB

C علا ةعماجلاwx'مألا ةwoة'ك AB
C 

اض%أ تلمع ث'ح ubBطسلف
O

 AB
C بالطلا تاحورطأ ناجل. AB

C [س .د تلمع ة'نهملا اهتا'ح ة%اد�Nة lةملعم AB
C ا'جولونكتلا ةسردم AB

C 
O ABاوضع تناlو ubBطسلف

C فwo4طتلا قoردملا رÄC لا جهانملwoلجنإلا ةغللاو تا'ضاUbBoمولعلاو ة. lاض%أ تأشأ ام
O

 نواعت ةرداNم 
AB وك'سكم وين ة%الو نم بالطو ubBسردم عم 11 و 10 و 9 فوفصلل

C لا ملعتل ةدحتملا تا%الولاUVع ةوالع .دعُ] نع ةجمH كلذ، 
AB ةملعم تلمع

C ش عو��مN4متب ة'جذومنلا سرادملا ةكoولا نم لlمألا ةلاwoدعاس يذلاو ة'لودلا ة'منتلل ة'ك AB
C ملعملا دادعإubB 

AB مهتاراهم زo¾عتو ا'جولونكتلا مادختسال
C لاÌة'نقتلا تاراهملاو رتويبم. 

AB ةNه ةروتكدلا تسّرد
C لامعألاو تامولعملا ا'جولونكت ماسقأ AB

C ع لوصحلل ةدحتملا تا%الولا ³إ تلقتنا مث سدقلا ةعماجH 
 سkردتلا نم لاقتنالا ة'لمعل سkردتلا ةئيه ءاضعأ تاروصت لوح رودت اهتحورطأ تناl .ادoرولف بونج ةعماج نم ،ەاروتكدلا ةجرد
اهجو

O
 ،ەاروتكدلل اهتسارد لالخ .سkردتلا ةئيه ءاضعأل دع] نع ملعتلا ةwxجت Hع تزكر ث'ح ،تن�Uنإلا UVع سkردتلا ³إ هجول 

اهجو م'لعتلا تاقاسم ل4oحتل ةسدنهلا ة'لlو راFNلا م'لعت ة'لl عم تنواعت
O

 لالخ نم تن�Uنإلا UVع خس ³إ مهب ةصاخلا هجول 
 طئاسولا تاق'بطتو ةNسانملا ة'م'لعتلا تا'نقتلا مادختساxو ،)سافناlو دروب كال]( مادختسا] تارودلا ەذه ذ'فنتو ر4oطتو م'مصت
اثدحتم تناlو ة'لودلا تارمتؤملا نم د%دعلا ة�Nس .د تمدق .ل4oحتلا ة'لمع عم بسان¢ي ام] ةفلتخملا ةددعتملا

O
اف'ض 

O
 AB

C تاعماج 
اض%أ ةفلتخم ة'لود

O. 

AB ا'جولونكتلا جمدل ةسمحتم C)و ،م'لعتلا ا'جولونكتو م'لعتلا لاجم Ubبك ل�شÅ ةNه ةروتكدلا سركت :ة'ثحNلا تامامتهالا
C م'لعتلا. 

²Bاثلا فصلا ��حو لافطألا ضاoر نم م'لعتلاو ³Cاعلا م'لعتلاو ،دع] نع م'لعتلا Hع ³Cاحلا C½�حNلا اهلامعأ لودج زكري
C قرطو ،��ع 

AB سkردتلا
C ة'ملاعلا ة'فاقثلا بناوجلاو ،م'لعتلا ا'جولونكتو ،ة'ساردلا لوصفلا. 

 

 نوتàbب دUت .د

 سسؤملا- م'لعتلا د'مع

AB ەاروتكد
C بونج ةعماج نم م'لعتلا l2005 ،ا'نروف'لا 

AB سسؤملا م'لعتلا د'مع وه نوت«woب د'ت .د :ةUVخلا
C ب لمع .م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أwo»اق]اس نوت

O
 lلعت راش¢سم'C̈ ة'منتلا سلجمل 

AB ة%داصتقالا
C لاNحwoا]دتنم( ن

O
 اهتردقو اهجمارب عّسوو ة'لÌلا مجح فعاض ث'ح ،)ubBملعملل نwoحNلا ة'لl د'معñيذ'فنت سÁئرك 

AB ا'لعلا تاساردلا ة'لÌل Oاد'مع لمع ،كلذ لNقو .نwoحNلا لخاد يوU�xلا حالصإلل ةoراش¢سالا
C لاU�x'مألا ةعماجلا] ةwoةرهاقلا] ة'ك 

)AUC(، اد'معوO راشمlا
O

اض%أ لوؤسملاو ،ةرهاقلا] ة'كwoمألا ةعماجلا] لوألا لoودتلا لوؤسم( ةعماجلل 
O

 ة'م%دا"ألا ةرادإلا نع 
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AB ة'نطولا س4kل ةعماج] ةU�x4oلا ةرادإلا مسق سÁئر بصنم لغشو ؛)ة'ج'تا�Uسالا تارداNملاو
C كراشم ذاتسأ وهو ؛وغا�'ش AB

C زكرم 
AB جماUVلا ريدمو ؛·سولاو ة'لامشلا ةقطنملل C̈'لقإلا م'لعتلا UVتخمو ،ة'مألا وحم

C ةدحوملا تنومارا] ةعطاقم ةسردم 
)Paramount Unified School District( AB

C املعمو ؛سولجنأ سول
O

AB ةطسوتملا ةسردملاñة4oناثلا ةسردملا] ةUbBoلجنإلا ةغلل 
C 

 .سولجنأ سول

AB ەاروتكدلا ةجرد لمح%
C بونج ةعماج نم ةرادإلاو ط'طختلاو ة'م'لعتلا ةسا'سلا lب لمع .ا'نروف'لاwo»نوت AB

C ةددعتم ةرادإ سلاجم 
AB
C ت ا%اضق لوح تاموكحلاو ة'م'لعتلا تامظنملا نم ةعساو ةعومجمل يراش¢ساو ىرخأ ة'م'لعت تاسسؤمو ةفلتخم سرادمUحوا� 
 .كلذ Ubغو ،³Cاعلا م'لعتلا ماظن م'مصت ةداعإل ةعماجلا ة'ناUbBم ص'صختو ،ubBملعملل �BCهملا ر4oطتلا ³إ ة'م'ظنتلا ةل�'هلا ةداعإ نم

 ،ة'م%دا"ألا ة'نهملاو ملعملل ة%داصتقالاو ة'عامتجالاو ة'سا'سلا تا'ك'مانيدلا Hع نوت«woب .د ثح] زكري :ة'ثحNلا تامامتهالا
 ةكرح" ناونع] هل باتك ثدحأ ردص .³Cاعلا م'لعتلاو سرادملا ةسا'سو ،تاعماجلاو سرادملا ةرادúو ،يوU�xلا ثحNلاو ،لoودتلاو
AB دحاو ملعم ة'م'لعتلا ةملوعلا ه'جوت :د%دجلا لoودتلا C) ةفرعملا

C lدل'فلتيلو نامور ،زجا�س رف'«يج عم( ةرم لñنوتغن�سك'ل، 
AB ةد%دج ةنهم ubBكمت :ةسردملا ubBسحت نم تاجرد تس" :ةق]اسلا هNتك لمش� .)2022

C ردتلاkس" )IAP ، 2011(شلا مهف" ؛Nتا� 
AB ة'عامتجالا

C كراش يذلا ،سرادملا AB
C ت عم هف'لأتUbرادو ل%د يoو كوك اoب نوارك تاروش«م نم نجتwkو ،2008 سlلا ناFبات 

AB كراش ،U�x4oubBلا ةداقلا نم سورد :اهتاعمتجمو سرادملا ubBب لصاوتلا ءاشإ ؛)سرادملا يريدمل ة'كwoمألا ة'عمجلل راتخملا
C حتwoەر 

AB ة'كwoمألا تاعماجلا ؛)2016 ، سكوب نوتغن�سك'ل( ا'¢4oكزأ سولراl عم
C ³اعلا م'لعتلا ةدا'ق :جراخلاC كراش ،ة'نطولا دودحلل رباعلا 

AB
C حتwoطم( زجا�س رف'«يج عم ەرNدروفس´أ ةعماج ةعñطمNمألا ةعماجلا ةعwoسحت لوح ة'ملاع رظن تاهجوو ؛)2017 ،ة'كubB ءادأ 
 ةرادúو ،ةU�x4oلا ثوحNلا لوح تالاقملا نم د%دعلا نوت«woب .د �� امIGI Global ، 2022(. l( يدهملا ةماسأ عم كا�Uشالا] ،ملعملا
 .ÄCردملا ل4oمتلاو ،دودحلل رباعلا ³Cاعلا م'لعتلاو ،سرادملا

 

 ونامور OLJنج .د

 يذ'فنت ريدمو ذاتسأ

 2007 ،ادoرولف بونج ةعماج نم ەاروتكد

AB ەاروتكدلا ةجرد ونامور ubBنج .د لمحت :ةUVخلا
C ردتلا قرطو جهانملاkلا عم سUك�UbB عH 4قتلاو سا'قلاoاق]اس تلمع .م

O
 lريدم 

AB ل'لحتلاو ةoرا'عملا ةنراقملاو لامعألا م'لعت تانا'بل
C  AACSB International – 4طت ة'عمجoر lة'عامجلا لامعألا تا'ل. 

اق]اس اهلمع ³إ ةفاضإ
O

 lفن سا'ق ة'ئاصخأĈ AB
C مألا سلجملاwoËC و ضارمألا ملعلlمل عو��ملا ةريدم تناNم'يقت ةردا CertLink 

MOC. 

AB ونامور .د لمع
C ³اعلا م'لعتلا لاجمC أل´U½ اماع 25 نم

O
ABو سkردت ةئيه وضعك 

C لا لاجمNسؤملا ثحĈ م'يقتلاو AB
C lنم ل 

AB سسؤم وضع C)و .طسوألا ق��لاو ةدحتملا تا%الولا
C فإ لامشو طسوألا ق��لا ة'عمجwoلل ا'قNة'سسؤملا ثوح )-MENA

AIR(. تكراش AB
C أ´U½ اضرع 80 نم

O
ا'م%دقت 

O
 AB

C لا تارمتؤملاNاهلامعأ ت��ُ .ة'ثح AB
C لا ةلجمU�x'جتلا ةwoT'سا'قلا ةلجمو ،ة 

 ة'عمج نم UbBمتملا ثحNلا ةزئاجل اهح'شرت مت .³Cاعلا م'لعتلاو تن�Uنإلاو ،تاعماجلا بالط ر4oطت ةلجمو ،Ĉفنلاو يوU�xلا
AB ةزئاجلا ەذهب تزافو تارم تس ةU�x4oلا ثوحNلل ادoرولف

C اع'C 2004 2006 و. lاض%أ تلصح ام
O

 ة'ثح] ةقرو لضفأ ةزئاج Hع 
 .2007 ماعل ة'سسؤملا ثوحNلل ادoرولف ة'عمج نم

AB ة'ثحNلا اهتامامتها زك�Uت :ة'ثحNلا تامامتهالا
C لا سا'قلاو ءاصحإلا تالاجمU�xم'يقتلاو ة'سسؤملا ة'لاعفلاو يو AB

C ³اعلا م'لعتلاC. 

 

 Kfنق ةدانc .د

 ملعتلا ريدمو دعاسم ذاتسأ

 2021 ،ةقراشلا ةعماج نم ەاروتكد
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AB ەاروتكدلا ةجرد UVنق ةدانه .د لمحت :ةUVخلا
C ا'لاح لغش�و .ةفسلفلا

O
AB دعاسم ذاتسأو سسؤملا ملعتلا ريدم بصنم 

C ة'م%دا"أ 
اماع 25 رادم Hع اهتUVخ دتمت .م'لعتلل ةقراشلا

O
 تارامإلاو ةدحتملا ةFلمملاو ادنكو ة'كwoمألا ةدحتملا تا%الولا( لود سمخو 

 ubBسحت راش¢سمو ،Ubيغتلا ةرادإ راش¢سم :اهنم بصانملا نم د%دعلا تلغش .)ة%دوعسلا ة'wxعلا ةFلمملاو ةدحتملا ة'wxعلا
 .دعاسملا ةسردملا ش¢فمو ،ة'لاعفلا عجارمو ،يوU�xلا راش¢سملاو ،سرادملا

 Oاءزج تناl امõVC. l'تا�Uسالا ىوتسملا Hع ة'موكح تانا'كو ،³Cودلا م'لعتلا ل4oحتل ةدئارلا ةصاخلا تا��lلا عم ةدانه .د تلمع
لأ قwoف نم

C
AB م'يقتلا راطúو ،شÁتفتلا راطإ :اهنم لمع رطأ ةتس عجارو ف

C و ،م'لعتلاúقرلا لوحتلا راطC̈ AB
C ةدانه .د .م'لعتلا 

AB ةد%دع تادامتعا Hع ةلصاح
C ردتلاو ةدا'قلاoلا نم دمتعم ةدا'ق بردم :لثم بÌة'سردملا ةدا'قلل ة'نطولا ة'ل AB

C تارامإلا 
 Ubياعمل روطمو م�حمl تلمع امl .نوسUbب نم صاخلا ه4oنتلا ةزئاجو ،Edexcel نم دمتعم سردم بردمو ،ةدحتملا ة'wxعلا
AB زئاوجلا

C تفت تا'لمع ترجأو .ةقراشلاÁةسردم 300ـل ش. 

AB مدقتملا ملعتلا ل'لحت تاعوضوم ة'ثحNلا اهتامامتها لمش� :ة'ثحNلا تامامتهالا
C وكحلا م'لعتلا عاطق'C صاخلاو. 

 سورك دات .د

 لوبقلاو ة'بالطلا تامدخلا ريدمو دعاسم ذاتسأ

AB ەاروتكد
C بونج ةعماج نم م'لعتلا l2020 ،ا'نروف'لا 

AB ەاروتكد سورك دات روتكدلا لمح% :ةUVخلا
C يغتلاUb ظنتلا'C̈ لمعو .ةدا'قلاو AB

C تاعماج AB
C لمملاو ةدحتملا تا%الولاFةدحتملا ة 

اماع 20 نم ½U´أ ىدم Hع طسوألا ق��لاو
O

اماع 17 اهنم 
O

 ،نامزلا نم دقع نم ½U´أ لاوطو .ةدحتملا تا%الولا جراخ ةUVخلا نم 
AB بصانم دات لغش

C ا'لعلا ةدا'قلا قرف AB
C رادإ بصانمو تاعماجلاoل ةلوؤسم ةUbت��

C دعاسم د'معو د'مع بصنم ³إ ًالوصو 
ا'لاح لغشÃ .بالطلا نوؤشل

O
 تاونس ��ع لاوط لمع Oارخؤمو .³Cاعلا م'لعتلل راش¢سمو لوبقلاو ة'بالطلا تامدخلا ريدم بصنم 

اwoNقت
O

 lئرل دعاسمÁسؤملا ط'طختلا سĈ رادإلا تادحولا رادأو ،ة'لاعفلاوoملا معدو ةNام] ةددعتملا ة'سسؤملا تاردا AB
C كلذ 

 .ةسسؤملا ىوتسم Hع عــــoراشملا ةرادúو ،تاسا'سلا ر4oطتو ،دامتعالا تا'لمعو ،م'يقتلاو õVC'تا�Uسالا ط'طختلا

AB هتUVخ ³إ دن¢سkو ا'لعلا تاساردلاو سوoرولا�Nلا ىوتسمل سورك روتكدلا سّرد
C ةدعاسملل م'لعتلا AB

C لعتلا هجهنم ه'جوت'C̈. هنإ 
 هجومl لمع ث'ح ،ه'جوتلاو بoردتلا جماUVل ەر4oطتو هتلامز ءانثأ هلمع لالخ نم حضتي امl رمتسملا �BCهملا ومنلاو داشرإلا رّدق%
AB باNشلا ubBينهملاو ubBجwoخلا بالطلل

C أل اهجراخو ةدحتملا تا%الولا´U½ املاطل .تاونس سمخ نم lامدقم دات نا
O

اطش 
O

 Oاوضعو 
O ABازرا]

C ³اعلا م'لعتلل ة'نهملا تا'عمجلا نم د%دعلاC اراودأ لغشوO لثم ،اهيف ة%دا'ق IASAS )بالطلا نوؤشل ة'لودلا ةط]ارلا 
AB بالطلا نوؤش ولوؤسم( NASPA و )تامدخلاو

C ³اعلا م'لعتلاC( [اوضع هتفصO AB
C سلاجملا نم د%دعلاñاريدمو ،ناجللاO ئرÁاس

O
 

 .ناتس́اxو ناتساغفأو ا'قwoفإ لامشو طسوألا ق��لا ةقطنم سلجمل ريدمl لمع امl ،تارمتؤملل

 تارداNملا Hع ة'ثحNلا هتامامتها زكرت .ثحNلاو ةسرامملا ubBب ةوجفلا دسل ةUVخلا نم ةدافتسالا] دات نمؤي :ة'ثحNلا تامامتهالا
 براجتو ،ة'م'ظنتلا ة'لاعفلاو ،ة'لومش ½U´أ تاخانم ءانxو ،ءامتنالا] روعشلاñةكراشملاو ة4oهلاو تافاقثلا #رت ��Cلا ة'م'لعتلا
  .ًال'ثمت لقألا تاعومجملا
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 ة;مKداJألا تاحلطصملا تافbSعت

 Hع Oادويق نمضتoو ةنيعم ة'م%دا"أ ة�Uف لالخ اهروضح ىرج ��Cلا ةدمتعملا تاعاسلا ³Cامجإ :>aIfردتلا قاسملا¢>;Qدا|ألا ءبعلا
²ðزج وأ لماl ماود( بلاطلا ل'جس� ةلاح بسح ةدمتعملا تاعاسلا

C(. 

AB بلاطلا ةجرد طسوتم :حضاو عضو
C اردلا لصفلاÄC لا ةجردلا طسوتمو قباسلاUا�"C̈ وه B )3.0( لضفأ وأ. 

AB ررقملا لمتك% نأ بج% :ةUساسألا تا�لطتملا
C دحاو تقوñ[لاU�Bأ وأ رخآ ررقم عم نما´U½. 

 .)ةلقتسم ملعت تاعاس + ة'سارد تاعاس( ررقملا ملعت تقو ³Cامجإ نم ةعاس 45 لداعت ةدمتعم ةعاس 1 :ةدمتعملا ةعاسلا

 ÄCاردلا لصفلل ةدمتعم ةعاس 24 نع لق% ال امو ،لماl ماود] ةساردلا نم ةدحاو ةنس ةداع ا'لعلا تاساردلا مول]د نمضتي :مولgدلا
 ةموظنمل �BCطولا راطإلا نم 8 ىوتسملا ا'لعلا تاساردلا مول]د لداع% .سوoرولا�Nلا ةجرد دع] ÄCاردلا لمعلا نم )اهلداع% ام وأ(
 .تالهؤملل �BCطولا زكرملا نم تالهؤملا

²Bدت نع ةمجان ةلاح :لصفلا
C دا"ألا مدقتلا وأ ءادألا%C̈. 

ا'ناجم يرا'تخالا ررقملا نوك% دق .بالطلل يراNجإ Ubغ ررقم يأ :يراUتخا
O

 Oاد'قم وأ ،ubBعم ررقمل ضورع يأ نم بلاطلا ەراتخ% ،
اقNسم ةددحم تارا'خ ةمئاق نم ەرا'تخا متي

O. 

 ÄCاردلا لصفلا لالخ ةدمتعم ةعاس ubB 9-12ب ام لماl ماود] ا'لعلا تاساردلا مول]د بلاطل C̈%دا"ألا ءبعلا حوا�Uي :لماx ماود
 .يداعلا

اموسقم ةصصخملا تاجردلا عيمجل ةNس¢كملا طاقنلا ددع ³Cامجإ :)C̈ )GPA"ا�Uلا تاجردلا لدعم
O

 ةدمتعملا تاعاسلا ددع Hع 
 .C̈"ا�Uلا لدعملا C) ةج'¢نلاو اهيلع لوصحلا مت ��Cلا

¼lزج ماود
²ðزج ماود] ا'لعلا تاساردلا مول]د بلاطل C̈%دا"ألا ءبعلا :>

C اردلا لصفلا لالخ ةدمتعم تاعاس 9 نم لقأÄC يداعلا. 

AB لشفلا وأ ه] ةصاخ اهنأ Hع رخآ صخش را�فأ وأ تاملl م%دقت :لاحتنالا
C ة'جراخلا تامولعملا رداصمل بسانملا بس«لا AB

C يأ 
 .كلذ ³إ امو ،رwoقت وأ C̈%دقت ضرع وأ عو��م وأ صحف وأ نwoمت وأ ،ة'م%دا"أ ةمهم

 .ubBعم ررقم] قاحتلالا لNق اهلام"إ بج% ��Cلا ررقملا تاNلطتم :ةق�سملا تا�لطتملا

AB ل'جس¢لا ة'لمع :لUجسWلا
C لوصفلا AB

C [اردلا لصفلا ة%ادÄC. 

 .مهتجرد جمانرب اهددح ��Cلا ة4xلطملا تاررقملا عيمج لام"إ بالطلا Hع بج% .جمانUVلا ەددح% ررقم يأ :بولطملا ررقملا
Ãُانا'حأ حمس

O
 .اهيف ةدمتعملا تاعاسلا نم ²Bدألا دحلا ءاف'¢سا ط�± ،ة4xلطملا تاررقملا ubBب را'تخالا] 

 .ة'م%دا"ألا نم )تاجردلاو جماUVلا( بلاطلل C̈%دا"ألا لجسلا نم ة'مسر ةخس :تاجردلا فشك
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