
  ٍعبػخ يؼتًذح )انغبػخ انًؼتًذح =  180يستبج انطبنت نذساعخ ػذد يٍ انًقشساد انذساعيخ ثًب ال يقم ػ

عبػخ نهتًبسيٍ ٔانًؼبيم(  ٔاختيبص انًقشساد ثُدبذ نهسصٕل ػهٗ دسخخ  3-2عبػخ يسبضشح أٔ 

 انجكبنٕسيٕط.

  ٔيؼشف  عبػخ يؼتًذح أٔ أكثش يؼتجش طبنجب يُتظًب. 22نتسذيذ زبنخ انطبنت، فبنطبنت انزٖ يقٕو ثبنتغديم نؼذد

 .انتبنٗهدذٔل ن يٕقغ انطبنت في انذساعخ تجؼب

 

 المستوى

 الدراسي

تعريف موقع الطالب 

 بنظام الدراسة

 عدد الساعات المعتمدة

 التي اجتازها الطالب بنجاح

 000 Freshman    

 100 Sophomore   

 200 Junior  

 300 Senior-1  

 400 Senior-2  

 
 

 . انجشايح تغتخذو َظبو انغبػبد انًؼتًذح ٔانذساعخ ثبنهغخ اإلَدهيضيخ -2

 يؤثش ػهٗ تقذيش انطبنت.أٖ اَقطبع يًكٍ أٌ  -2

 اليؼطٗ انقبئًٌٕ ثبنتذسيظ تًبسيٍ أٔ ايتسبَبتبد إضبفيخ نهطبنت انزٖ اَقطغ ػٍ دسط. -3

ػهٗ انطبنت أٌ يُتظى فٗ انذساعخ ٔاليدٕص نّ أٌ يُقطغ يذح تضيذ ػٍ ػبييٍ إال فٗ ظشٔف خبصخ  -4

 ٔثًٕافقخ يغجقخ يٍ اندبيؼخ.

أعبثيغ خالل انفصم انذساعٗ انشئيغٗ  ألٖ عجت، أٔ فٗ إرا زذث ٔاَقطغ انطبنت نًذح تضيذ ػٍ ثالثخ  -5

 فصم انصيف، فئٌ انقبئى ثبنتذسيظ يتخز أزذ اإلخشاءاد انتبنيخ:

  يؼطٗ تقذيشF  ٍ( 66)أقم ي% 

 .يطهت يٍ انطبنت أٌ يسزف انًقشس إرا زذث انغيبة قجم إَتٓبء ييؼبد ززف انًقشساد 

  ٖتى إثجبتّ ٔتغديهّ أٔ أٖ ظشف طبسٖء آخش، فئَّ  إرا اَقطغ انطبنت ػٍ انذساعخ ثغجت انًشض انز

نؼذو إتًبو انؼًم انًطهٕة  ( التذخم ضًٍ زغبة يتٕعط انتقذيش)ػًم غيش تبو  Iيسصم ػهٗ تقذيش 

ٔيدت تقذيى شٓبدح يشضيخ يٍ   ٔيغًر نّ ثئتًبيّ فٗ صيٍ قذسِ شٓشا ٔازذا يٍ انفصم انذساعٗ انتبنٗ.

شئٌٕ انطالة. ٔعٕف تخطش شئٌٕ انطالة انقبئًيٍ ثبنتذسيظ   طجيت فٗ زبنخ األيشاض انسبدح  إنٗ

 ػهٗ انطبنت ثفتشح انغيبة انًتٕقؼخ.
 

  

 إنٗ األكبديًيخ انغُخ يذح انذساعخ ثبنجشَبيح ال تقم ػٍ تغؼخ  فصٕل دساعيخ سئيغيخ ندًيغ انطالة. تقغى 

  :انتبنٗ انُسٕ ػهٗ دساعيخ فصٕل ثالثخ

 



 أعجٕع 25 ٔنًذح عجتًجش شٓش أٔائم فٗ يجذأ : انخشيف) األٔل انشئيغٗ )انفصم  -

  .أعجٕع 25 ٔنًذح  فجشايش شٓش أٔائم فٗ يجذأ     :انشثيغ) انثبَٗ انشئيغٗ )انفصم  -

  .أعبثيغ ٧ ٔنًذح يَٕيٕ شٓش أٔاخش فٗ جذأي  :انصيفٗ (   )انفصم  -

 ٔعذاد انقيذ ششٔط اعتيفبء ثؼذ األٔل انشئيغٗ انذساعٗ انفصم ثذء قجم أعجٕػيٍ خالل اندذد نهطالة انقيذ يتى 

 .انكهيخ يدهظ ٔاػتًبد انجشايح إداسح يدهظ تٕصيخ ػهٗ ثُبءا   انًقشسح انشعٕو

 ثؼذ إال َٓبئيب انتغديم يؼتجش ٔال ، سئيغٗ دساعٗ فصم أٖ ثذء قجم أعجٕػيٍ خالل يشزهخ ألٖ انتغديم يتى 

 .كبيهخ انذساعٗ انفصم ػٍ انًقشسح انتؼهيًيخ انخذيخ سعٕو عذاد

 نهطالة اختيبسٖ انصيفٗ ثبنفصم انتغديم يؼتجش. 

 

     

 طالة 26 ػٍ اليقم نؼذد انشئيغيخ انذساعيخ ثبنفصٕل انًقشساد تطشذ.  

 طالة 6 ػٍ يقم ال نؼذد انصيف ثفصٕل انًقشساد تطشذ.  

 ثبنجشَبيح، انًؼُٗ انًغتٕٖ طالة يٍ % 36 أٔ طالة 6 ػٍ يقم ال نؼذد انذقيق انتخصص يقشساد تطشذ 

 .نزنك  ضشٔسح ٔخذد إرا انسذٔد ْزِ يٍ االعتثُبء انجشايح إداسح نًدهظ ٔيدٕص أقم، أيًٓب
 

  

  ٍيدهظ انكهيخ ٔ طجقب يتى تؼييٍ انًؼيذيٍ يٍ خشيدي انجشَبيح ثقشاس يٍ سئيظ اندبيؼخ ثُبء ػهي طهت ي

، 235ثشأٌ تُظيى اندبيؼبد ٔثًب ال يخم ثتطجيق انًبدتيٍ  24٧2نغُخ  44( يٍ انقبٌَٕ سقى 233نهًبدح )

 يٍ راد انقبٌَٕ 236

  يقٕو يدهظ انكهيخ ثتٕصيغ انًؼيذيٍ يٍ خشيدي ثشايح ثُظبو انغبػبد انًؼتًذح ػهٗ األقغبو انًُبظشح

 ٔثُبءا ػهٗ انخطخ انذساعيخ نألقغبو انؼًهيخ انًقذيخ يغجقب.نتخصصبتٓى في أقغبو انكهيخ، 

 

  

فٗ نتغهغم انًقشساد تخطيطٗ انشعى ان يًكٍ انتؼشف ػهٗ انًقشساد انذساعيخ انخبصخ ثبنجشايح انُٕػيخ يٍ

.فصم انًقشساد انذساعيخ ثبنذنيم  


