
 
 

 

  
 
 

يلاعلا ميلعتلا  رطق :  ةسسؤم 
 
 
 امب  ،ةيلاع ةدوج يذ يلاعلا میلعتلا صرف عمتجملا ةيمنتو مولعلاو ةيبرتلل رطق ةسسؤم رفوت •

  .يلودلا ىوتسملا ىلع تاحاجن قيقحت نم مهنّكمُيو رطق ةلود تاجايتحا ةيبلت يف مهاسي
 زّيمتلا عم ينطولا ىوتسملا ىلع يميداكألا زيمتلا نيب دئارلا ةيميلعتلا ةنيدملا جذومن عمجي •

 لداعتو ،ةقومرملا ةيلودلا ةكيرشلا تاعماجلا هرفوت يذلاو ،يلودلا ىوتسملا ىلع يميداكألا
  .يسيئرلا مرحلا نع ةرداصلا كلت ةيعماجلا اهتاجرد

 يف ةقومرم تاصصختو ٍجمارب رطق ةسسؤم مّدقت ،تاصصختلا ددعتم جذومنلا اذه لالخ نم •
 تاجايتحالاب اًضيأ ةطبترملاو ،اهتيؤرو رطق ةلودل ةينطولا تايولوألا عم مجسنت يتلا تالاجملا
 .ةيملاعلا

 تاعماج فلتخم ربع يميلعت جمانرب نم رثكأ يف ليجستلل ةيعون اًصرف اهبالطل رطق ةسسؤم رفوت •
  .مهتاعلطت بسانت ةيميلعت ةبرجت ىلع لوصحلاب مهل حمسي امم - ةيميلعتلا ةنيدملا

 
 ماقرأ -رطق ةسسؤم يف يلاعلا ميلعتلا
 
 .)2019-2018 يميداكألا ماعلا( تاعماج 9 يف اًبلاط 3097 •
  .ةيسنج 60 نم رثكأ ىلع بالطلا عزوتي •
 .اًجمانرب 55 •
 .اًجيرخ 5112 •
 .سيردت ةئيه يف اًوضع 450 نم رثكأ •
 
 تاعماجلا – رطق ةسسؤم يف يلاعلا ميلعتلا
 
 )HBKU( ةفيلخ نب دمح ةعماج
 :تايلك 5 مضتو ،نيجيرخلل ةيلاع ةيميلعت تاجرد رفوت ةيثحب ةعماج •

o يمالسإلا ليومتلاو ةيمالسإلا تاساردلا يف ايلع تاجرد مدقت :ةيمالسإلا تاساردلا ةيلك، 
 ليومتلا يف هاروتكدلا ةجردو .يمالسإلا ةراضحلاو ةرامعلاو نفلا ،ةيلودلا نوؤشلاو مالسإلا
 .يمالسإلا داصتقالاو

o ةيعمسلا ةمجرتلاو ةمجرتلا تاسارد يف ايلع تاجرد مدقت :ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك 
 .ةيمنتلاو عمتجملاو ةأرملاو تاعمتجملاو ةيمقرلا ةيناسنإلا مولعلاو ةيرصبلا
o يف ايلع تاداهش ؛يلآلا بوساحلا ةسدنه يف ةيعماج ةجرد مدقت :ةسدنهلاو مولعلا ةيلك 

 ،تانايبلا ةسدنهو مولعو ،يناربيسلا نمألاو ،ديروتلاو تايتسجوللا ةرادإو ،دراوملاو ةقاطلا
 .ةمادتسملا ةقاطلا يف هاروتكدلا ةجردو ؛ةمادتسملا ةئيبلاو ،ةمادتسملا ةقاطلاو



 
 

 

o هاروتكد ،نوناقلا يف ةيعماج ةجرد مدقت :ةماعلا ةسايسلاو نوناقلا ةيلك. 
o ةيجولويبلا مولعلا يف هاروتكدلاو ايلعلا تاساردلا تاجرد مدقت :ةيويحلاو ةيحصلا مولعلا ةيلك 

 .قيقدلا بطلاو مونيجلا ملعو ،ةيويحلا ةيبطلاو
 .جيرخ 729 ،جمانرب 26 ،ةيسنج 68 نم اًبلاط 717 •
 
  رطق يف نوليم يجينراك ةعماج
 مولعو ،يباسحلا ءايحألا ملعو ،لامعألا ةرادإو ،ةيجولويبلا مولعلا يف سويرولاكبلا جمارب مدقت •

 .تامولعملا مظنو ،رتويبمكلا
 .جيرخ 771 .جمارب 5 .ةيسنج 38 نم اًبلاط 378 •
 
  رطق يف نواتجروج ةعماج
 خيراتلاو ،ةسايسلاو ةفاقثلاو ،ةيلودلا ةسايسلاو ،ةيلودلا نوؤشلا مولع يف سويرولاكبلا ةجرد مدقت •

 .ةيلاربيللاو ةينهملا تاساردلا يف ايلعلا تاساردلا جماربو ،يلودلا
 .اًجيرخ 441 .جمارب 4 .ةيسنج 46 نم اًبلاط 287 •
 
 رطق يف سيراب -يس يإ شتأ
 ةجردو ،رطق يف ةيذيفنتلا لامعألا ةرادإ يف ريتسجام ةجرد لوأ رفوتو ،ةيذيفنتلا ميلعتلا جمارب مّدقت •

 .ةيجيتارتسالا لامعألا ةدحو ةرادإ يف ةصصختملا ريتسجاملا
 .جيرخ 593 .)2( نيجمانرب .ةيسنج 22 نم اًبلاط 114 •
 
  رطق يف نرتسوثرون ةعماج
 مالعإلا يف ةيوناث ةيميلعت تاجرد كلذكو ،تالاصتالاو ،ةفاحصلا يف سويرولاكبلا ةجرد مدقت •

 .طسوألا قرشلا تاساردو ،ةسايسلاو
 .جيرخ 343 .)2( نيجمانرب .ةيسنج 46 نم ابلاط 331 •
 
  رطق يف مأ دنأ يإ ساسكت ةعماج
 ةيكيناكيملا ةسدنهلاو ةيئابرهكلا ةسدنهلاو ةيئايميكلا ةسدنهلا يف سويرولاكبلا ةجرد مدقت •

 .ةسدنهلا يف هاروتكد ةجردو .ةسدنهلا يف نيتجرد :لورتبلا ةسدنهو
 .جيرخ 975 .جمارب 7 .ةيسنج 36 نم اًبلاط 560 •
 
 ةيعماجلا ندنل ةيلك
 .ضراعملاو فحاتملا نوؤشو تامولعملاو تابتكملا ةسارد يف ايلعلا تاساردلا تاجرد مّدقت •
 .جيرخ 254 .)2 ددع( نيجمانرب .ةيسنج 25 نم اًبلاط 49 •
 
 رطق يف ميمصتلا نونف ةيلك ثلونموك اينيجرف ةعماج
 مسرلا ،يلخادلا ميمصتلا ،يكيفارجلا ميمصتلا ،ءايزألا ميمصت يف سويرولاكبلا تاجرد مدقت •

 .ميمصتلا يف ايلع ةجردو .نفلا خيرات ،ةعابطلاو



 
 

 

 .جيرخ 680 .جمارب 6 .ةيسنج 36 نم بلاط 340 •
 
  رطق - بطلل لينروك لياو
 ةدمل ةيبط جهانمو نيتنس ةدمل بطلا لبق ام جمانرب نمضتت ،تاونس تس ةدمل اًيبط اًجمانرب مّدقت •

 .تاونس عبرأ
 .جيرخ 335 .ًالماكتم اًدحاو اًجمانرب .ةيسنج 36 نم بلاط 321 •
 


