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 9191/ 9102في الفصل الدراسي الثاهي للعان الجامعي  طالبالضوابط تقيين 

مجلش صئون المعاود العليا الخاصة بوزارة التعلين في ضوء القرارات الصادرة عن  

 9191/ 5/ 0 ( بتاريخ9، 0رقن ) العالي

ت التى جخخزها الذولت ملىاحهت وباء   وفى ضىء  هشوها املعخجذ في ئطاس إلاحشاءاث إلاختراٍص

خ 2، 1امليشىساث الصادسة عً مجلغ شئىن املعاهذ العلُا الخاصت بىصاسة الخعلُم العالي سكم ) / 1( بخاٍس

خ  (4بجلعخه سكم ) مجلغ ئداسة معهذ العبىس العالي لإلداسة والحاظباث وهظم املعلىماث كشس   2222/ 5 بخاٍس

 2222/ 2219اس ي الثاوي للعام الجامعى ضىابط جلُُم الطالب فى الفصل الذس ألُاث جىفُز   3/5/2222

 : والتي جمثلذ في

:
ً
، 2222/ 4/ 32اظخىماٌ املىاهج الذساظُت بىظام الخعلم عً بعذ ختي ًىم الخمِغ املىافم  جم أوال

 ليل الفشق الذساظُت.

:
ً
ت التي وان مً املضمع علذها في الفصل الذساجم  زاهُا ت والشفٍى ٍش س ي ئلغاء ئحشاء الامخداهاث الخدٍش

ة لها مً املجمىع الىلي ، وحعدبعذ الذسحاث التي واهذ ملشس 2222/ 2219الثاوي للعام الجامعي 

عدبذٌ  بخلً إلامخداهاث   مشحعُت للذسحاث في ول العىىاث الذساظُت )املجمىع التراهمي(، َو
ً
ابدازا

 ٌعذها الطالب علي الىدى الخالي:

وهظم  ،لشعب )إلاداسة والثاهُت والثالثت وليألا الفشكت ًطبم هظام ألابدار املشحعُت علي طالب  .1

 ، وعلىم الحاظب(.املعلىماث

ًلىم أظخار ول ملشس باعذاد كائمت باألبدار املشحعُت التي ظُلىم الطالب باعذاد أبدار فيها  .2

لهزا امللشس، ورلً في ضىء املدخىي العلمي للملشساث واملداضشاث التي جم سفعها علي املىصت 

  .بعذ اعخمادها مً مجلغ اللعم املخخص م املىدًل()هظا إلالىتروهُت

اللعم/  –)مً خالٌ لُىً: املعهذ هظام املىدًلعلي املشحعي لبدث لًخم سفع املىضىعاث امللترخت  .3

/ 7/5 مىعذ اكصاه الخمِغ املىافم ( في علي املىدًل الخاص باملعهذ امللشس الذساس ي –الشبعت 

    وئعالنها لجمُع الطالب. 2222

،  وهخابت هىد البدث في امللشس البدث املشحعي مً كائمت ألابدار املعلىت اخخُاس ول طالب علي  .4

لىم باعذاد البدث طبلا للىمىرج  . املشفم ليل ملشس  ٍو

 املىدًلبعذ اهتهاء الطالب مً ئعذاد ألابدار املشحعُت املخخاسة ليل ملشس دساس ي ًلىم بشفعه علي  .5

ًخم جلُُم البدث طبلا لعىاصش الخلُُم املشفلت، وفي خالت  ثخُ باظم: )هىد البدث. هىد الطالب(

عذم كبٌى البدث الزي اعذه الطالب في ملشس أو أهثر وفلا للمعاًير املعلىت ًمىذ الطالب فشصت 

خم ئعالن الىخائج الخاصت بأبدار الفشصت الثاهُت  ،أخشي خالٌ أظبىعين للخلذًم مشة أخشي  ٍو

ة الثاهُت ٌعخبر الطالب ساظبا في جلً املادة، وجطبم علُه اللىائذ للمش  ًلبلوئرا لم خالٌ أظبىع، 

مىً جىضُذ رلً في الجذٌو الخالي: واللىاعذ املىظمت ملعالجت أوضاع الطالب الشاظبين  ٍو

 31/5/2222املىافم  ئلي: ألاخذ 7/5/2222املىافم  مً: الخمِغ ئعذاد ألابدار

 7/6/2222ألاخذ املىافم ئلي:  1/6/2222املىافم  ألازىينمً:  اظخالم الابدار علي املىدًل للمشة ألاولي

 28/6/2222ألاخذ املىافم ئلي:  8/6/2222املىافم  مً: ألازىين ئعالن الىدُجت 
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الخلذم للمشة الثاهُت في خالت الشظىب 

 في املشة ألاولي
 12/7/2222ألاخذ املىافم ئلي:  6/7/2222املىافم  ألازىينمً: 

 26/7/2222ألاخذ املىافم ئلي:  13/7/2222املىافم  مً: ألازىين النهائُت ئعالن الىدُجت

ت ليل بدث لدعلُمها ئلي بخدمُل ألابدار  سئِغ هىتروٌ الفشكت املخخصًلىم  .6 ووضع ألاسكام العٍش

 وفلا للىمىرج املعذ لزلً.لجىت املصححين 

 عخماده مً أ.د. عمُذ املعهذ.جلىم لجىت املصححين بعمل هشف بىدُجت امللشس وحعلُمه للىىتروٌ ال  .7

 : موضوعات أخريثاهيًا

جإحل الامخداهاث التي وان ملشس علذها في نهاًت  :باليعبت للفشق الذساظُت النهائُت )الفشكت الشابعت( .1

الفصل الذساس ي الثاوي لحين اهتهاء فترة حعلُم الذساظت وظخعلً حذاٌو الامخداهاث علي املىكع 

 .الشظمي للمعهذ

ظىف ًخم امخدان الطالب فيها مع امخداهاث طالب الفشكت الشابعت وبعذ  :باليعبت ملىاد الخخلفاث .2

 اهتهاء حعلُم الذساظت.

شي  :الخالُتاملمخذة باليعبت للمىاد  .3 علب فترة عً الفصل الذساس ي ألاٌو ظُعلذ لها امخدان جدٍش

عه خالٌ الفصل  عً ما حعلُم الذساظت باإلضافت ئلي ضشوسة جلذًم بدث مشحعي لها جم جذَس

 وهي: الذساس ي الثاوي

 .ت الفشكت الثاهُت هظم معلىماث  دساظاث اكخصادًت باللغت الاهجليًز

 .اكخصاد هلي للفشكت الثالثت هظم معلىماث 

 ت هظم معلىماث.مداظبت جيالُف للفشكت الثالث 

 .ت للفشكت الثالثت هظم معلىماث ت باللغت إلاهجليًز  دساظاث ئداٍس

في خالت عىدة الذساظت كبل املىعذ املدذد للذساظت بالفصل  :باليعبت للفصل الذساس ي الصُفي .4

الصُفي فُخم علذه في مىعذه، أما ئرا جأخشث عىدة الذساظت ملا بعذ املىعذ املدذد لعلذه، فُخم 

دساظخه فىسا وجىملخه ختي لى اظخمش ملا بعذ بذء الذساظت بفصل الذساس ي ألاٌو البذء في 

2222/2221. 

جدعب العلت علي أظاط مجمىع دسحاث  باليعبت للىاعذ الشأفت في هظام الفصٌى الذساظُت: .5

عذد الذسحاث املعمىح باضافتها للملشساث هما هي  وجظلملشساث الفصل الذساس ي ألاٌو فلط 

 دون حغُير.

ٌعامل  ليعبت للطالب الباقي لإلعادة في ظىىاث الىلل ولذًت ملشس أو ازىين في الفصل الحالي:با .6

علذ لهم امخدان معاملت   بعذ اهتهاء فترة حعلُم الذساظت.الطالب املخخلفين َو

الظخىماٌ احشاءاث ئعذاد البدث  املعهذًخم الخىاصل مع ئداسة  :باليعبت للطالب املسجىهين .7

 .املشحعي
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 جلُُم البدث املشحعي: همىرج

 وصاسة الخعلُم العالي         

 معهذ العبىس العالى        

        لإلداسة والحاظباث وهظم املعلىماث 

        الصفدت ألاولي

 ............................................................................................................... :عىىان البدث املشحعي

 
 

 

 

................................................................................................................................................... 

 :الشكم العشي                                                                                         :اظم الطالب

 :الشعبت                                                                                                : الفشكت

 

 لحاظباث وهظم املعلىماثمعهذ العبىس العالى لإلداسة وا

 عباسة عً: :متن البدث                                       

 طالب في اخخُاسن ملىضىع بدثًهجظهش فيها سؤٍخً  ،ولمت 122في خذود  :ملذمت .1

 ( عىاصش5) في خذود: العىاصش الشئِعت للبدث .2

مىضحا  صادس ألاخشي مخضمىت هلاط مً الىخاب امللشس باإلضافت ئلي امل :ششح لعىاصش البدث .3

 .( ولمت822) ، في خذودبأمثلت مً الىاكع العملي واملعائل الخطبُلُت ئن وحذث

 ( ولمت، جخضمً ملخص ألهم عىاصش البدث وهخائجه.122في خذود ): خاجمت .4

اظدىذ عليها الطالب في هخابت بدثه ظىاء  ( مشاحع5: ال جلل عً )كائمت مشاحع البدث املشحعي .5

 ، أو بىً املعشفت املصشي بششط خذازت املشاحع.ع الىتروهُتواهذ هخب أو مىاك

  ًىخب البدث  في ملفWord  بىىع الخطArial  (14)بحجم ( ً  Bold ( 14والعىاٍو

  ل ملف  كبل الاسظاٌ. Pdfئلي ملف  Wordًخم جدٍى

 .مع أطيب أمنيات جملس إدارة املعهد بالتوفيق والنجاح الباهر جلميع أبنائها الطالب


