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 الدراسات العليا/ رقة قرارات متف
 

 عدم الموالقةددلاعإدطاءعطددة الإردلالمملللددةمالم إكدةا إددةما فقردماءسااوالقةددلا سإدةالم وددمل الموإددرةل ا

  .ويإغطالموإةمالموفقرمالمذيايإسلاقكهالةمباولحماءساءذلاقم اعوكمالمفإكلالمو نما ررللًامذمك

 قاللةاوتطركقالمشرولالمقةمكدلالعقردةللا د ا خةلرلالمسة  ةمالأللدنكلامق ميلات إكوةما نحاشهةدةالممك

 7002/7002امليلالم ة المسة  ما
7 

 . شة للجقكةزال قحةنا . 

عال ددلايوا ددةاي ةدمددها دد الس قحةنددةما 000كة قحددةنالمإغددلالينسإكايددلالمقاقددلااحددمايدنددطا) ءتةددةنامغددلايجنركددلا .7

 .لمررنة جاكشرلاقرالاقرلالسمقحةماقم( لمفرنإكلايوالألموةنكلايواغكرهةا  المإغةم

تاقكرامسنلا وقحنك ايشةلكاقكهةا وقحندةنالنندةنا د اجدةلجالمسة  دلامقةكدكاالمرلدةملاوتةدميااتةريدري ا فقدااك ا .3

 .عنهةاقرلالمونةقشل

احثددك اقددما سددالمادومكددلا حفوددلامإقخييددةمالم إوكددلاوقددما سددالما حإكددلايواعراكددلا( قرددالانشددر)نشددرايوا .4

 .لممكقاللةاكوقطإبامإقخرجاءقإكوكلا حفولامإقخييةمالينإةنكلا  اللةمل

مإقاصدكلاءمدطالمسة  دلالمو نكدلااةجدةزةا دنحالمطةمدبا( 4- )تفإكفالمإسنلالألكةديوكلامإقحةقا د اتطركدقالمرندادا .0

 .شهةدةالممكقاللة

 يلجاالمقفر ااةيي ةزام وةدلمالمملللةمالم إكةاقمالمسة  لااضرولةالمقأككماعإطالمطإرلالمدرلغرك اقدما

 3:للةمالم إكةاضرولةالجقكةزال قحةنالمقاقلايوا ةاي ةدمهاحإبالمسمولالمقةمملسمقحةمااررل جالممل
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 مطإردلاجوكد ا 000ينالم ال لالمو قومةاقماء قحةنالمقاقلايوا ةاي ةدمهاهدما: قرلا سإةالمق إكاالم ةمم

لألدب المقرجودل الينسإكدايالمقطركةدم ا) ثدلالمقخييةمالمقماتندملجاتحدما ةإدلالمإغدلالألنسإكايدلا

واغضالمنةراع المفإكلالمقمايقر امهةالمقخيص( لمإغايةم اويلةمكبالمقملية
4.  

 قرلا سإةالمق إكاالم ةمم
0: 

 .لموالقةلاعإطات إكوةمالأل قحةنالمالنمامإغلالينسإكايلامطإرلالمملللةمالم إكة (أ 

قددمااددرل جالمملللددةمالم إكددةاقددمالمسة  ددةمالأللدنكددلاومددااالموالقةددلاعإددطالمإددوةبامإطإرددلالموإددسإك احةمكددةًا (ب 

يإقفوإالاشرولالمنسدةبااة قحةنةندمالمقاقدلالمقةدم امال قحدةنالمدالنمامإغدلالينسإكايدلاا دمادلللدلا دةدتك ا

 . ءلقملككقك ااةمإغلالينسإكايلاتحمدهةالمسة  ل

 سإةالمق إكاالم ةمماقرل 
 : 

لمددذي امدداايحةةددالالمنسددةبا( لموةجإددقكر) مطإرددلالمملللددةمالم إكددةايالقددقا سإددةالمق إددكاالم ددةمماعإددطالمإددوةبا (أ 

لوا ددةاي ةدمددهادلللددلا إددةقةماقددمالمإغددلا( 000)قددمالجقكددةزال قحددةنالمقاقددلاا ال دلا( مودرتك اعإددطالسقددل)

 : لسنسإكايلاولمنسةباقكهوةااميالَاع ال قحةنالمقاقلاعإطالمنحاالمقةمم

o قمالمإغلالسنسإكايل( 7)لا إةما إقاىادللل 444-400لمطإرلالمحةصإاناعإطاعال ةما. 

o قمالمإغلالسنسإكايل( 7)وا(  )قوةادونادللللا إةقك ا إقاىا( 344)لمطإرلالمحةصإاناعإطا. 

o تشفكلامسنلا خقيلاماض ا حقاىاموإةقمالمإغلالسنسإكايلالموناياتمليإهةاقمالمسة  دةمالسلدنكدلا

 .مطإرلالموةجإقكر

) قمالمإغلالسنسإكايلاقما رلكداالمإغدةما( 7)قمالموإقاىا( ي)ك اقمالمرنماعةمال قحةنا احمامإطإرلالمو نك (ب 
 (لسلدنكل المكر اك ا ؤتل المهةشوكل

 .ساي قررالجقكةزا إةقةمالمإغلالسنسإكايلا  اضو المومةالمةياىامنكلادلجلالموةجإقكر (ج 

 "لامإةردالاقدماادرل جايالققالموسإةاعإطاءدجةلانقةئجال قحةنالمففة ةالمسة  كدلاكأحدماشدرولالموفةضدإ

لمملللةمالم إكةاقمالمسة  ةمالأللدنكلاءضةقلاءمطالمشرولالألجرى اويطرقاذمدكالعقردةللًا د المفيدلا

 ". 70022/ 700لمملللمالألولامإ ة المسة  ما

 

                                                 
 .  4/3/700 اقةليخا(  0/700 )لم ومل اقماجإإقهالقااالا سإةلقر  
 . 3/7002/ تةليخا 4/7002قماجإإقهالقاا( 2 )قرللا سإةالمق إكاالم ةممالقاا 7
 .  700/ / 7اقةليخا( 32 2/ /0 )كقةباوزيرالمق إكاالم ةممالقاا 3
 . 0 70/ /  ااقةليخا0 7/70قرللا سإةالمق إكاالم ةممالقا 4
 .. 7 77/3/70 ااقةليخا7 70/ ق إكاالم ةممالقاقرللا سإةالم 0
 . 4/0/7002تةليخا( 2/7002)قماجإإقهالقاا( 30 )قرللا سإةالمق إكاالم ةممالقاا  
 (32)لقاا  7/700/  تةليخا(  4/700)جإإلالقاا  2
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 قرلل
2: 
o ءيةةفالم ولااورميات كك الألولئلا  اجريسمادلجلالمرفةمالياساكوإةعميااحثاوتمليةاقمايقإدة ا

 .خقإفل اتوهكملًامإليفةدلمسة  لالمو

o لمقال اكإكدلالمملللدةمالم إكدةااودنحاجريسدمالمسة  دلالألولئدلالمدذي ايةرإدالاقدماادرل جالموةجإدقكرا دنحا

تمليإدكلاوقددقا دةاهدداا قرد اقددمالمملللدةمالم إكددةاوحإدبات إكوددةمالمودنحالمقمليإددكلامطإردلالمملللددةما

 .7 7/70/  ااقةليخا(7 2/70)لم إكةالمو مملااةرللا سإةالم ومل القاا

o ءللةلا  اية اعإكهالسجقكةلا  احوإلادلجلالمرفةمالياسااقةدميراسايةدلاعد اجكدماجدملً او د ايولئدلا

ا ماليعالناع المر ثدلالمملللدكلاقدما)دلجلالموةجإقكر او نةقإقهاا  الموقةم ك ا  اجةلجالمسة  لا

 .قماا ثةمادلللكلاوققاحةجلالمسة  ل( لميحفالموحإكل

o المقددمامددكةاقكهددةااددرل جا ةجإددقكراي طددطايولئددلاجريسددمالمرفددةمالياساقرصددلاقددمالمفإكددةماولألقإددة 

لمحيالاعإطاقرالامإحيالاعإطادلجقمالموةجإقكراولممكقاللةاوذمدكاءناكةندماهندةكاحةجدلا ةلدلا

 .مذمك

o اي ولاحةمكةًاااظكفلا إةعمااحثاوتمليةاقمالمسة  دلاسايةردلاقدماارندة جالموةجإدقكرايواارندة جا  

 .رلاق إكهاتةميااللقةةمقها  الم ولاقمالمسة  للممكقاللة اوءناق

o يإقثنطا  اهذلالمةرللاكإكقمالمطباولمقوريض انةدرلًامطرك دلاعودلالمفإكقدك اولحقكةجةتهودةالمخةصدل ا

ولمطإدبا دد اعوكددماكإكددلالمطددباتةددمياا ةقددرباوت إكوددةمامإليفددةداولمقددمليبالمخددة اافإكددلالمطددباوقددقا

وكماكإكلالمقودريضات إكودةماجةصدلااةمفإكدل انةدرلًاماضد او  اع. لرك لالمفإكلاولحقكةجةتهةالمخةصل

 .هةتك المفإكقك 

 تةم المسة  لاجوةا نحامفالدلاوزللةالميحلاقدماادرل جالمملللدةمالم إكدةااةمسة  دل اعإدطاينايحةدقا

لمورشددحانامهددذمالموددنحالمشددرولالمالز ددلامإةرددالاقددماكإكددلالمملللددةمالم إكددة اولمشددرولالمخةصددلاقددما

لمررل جالموخقإفل
4. 

 (لمشهةدلماغكرالأللدنكل )ونكةلالمو ةدملالميةدلةاع اوزللةالمق إكاالم دةمماولمرحدثالم إودمايواكقدةبا

لمقيدميقاعإدطالمشدهةدلمالم إوكدلالميدةدلةا)  المازللةايشكرااأناهذمالمشدهةدةاساتحقدةجاءمدطا  ةدمدلا

هدما د ا( مهذمالمشدهةدلمع ا ؤلإةمالمق إكاالم ةمماغكرالأللدنكل الم راكلاولألجنركلاساي نما  ةدملا

لمانةئقالأللةلكلالموطإاالاعنمالمقةم ااطإبامالمقحةمااةمملللةمالم إكةايوالمقسإكر
 0. 

 لمخدة ا( ي)  اوذمكااةمغة المرندما2/7004/ 7اقةليخا( 440/7004)لقااا سإةالم ومل ا ملاقرللي

دجددالالس قحددةناقددماا دد المورلقرددلاعإددطالس قحةنددةمايو( اودد اقددكهاالمسرليددةم)اوندد الإرددلالموةجإددقكرا

عإطاينايدقاالسلدقفةدةا د الإردلالمملللدةمالم إكدةالمحةصدإك اعإدطالمسرليدةماقدما .كإكةمالمسة  لاكةقل

حةمددلالمضددرولةالمةيدداىامالحقكةجددةماضددو اضددالالا  كنددهاتقوثددلاااجدداداعضددااهك ددلاتددمليةاقددما

إهالموإدؤومكلالس قحةناوعم ا رلقرلالمطةمباعإطاتخيصا ثكلامقخييه اولناياق اعإطات همايحو

عنمالمورلقرلاولنايقااتحميماهؤس المطإرلا  اقرلاعوكمالمفإكلالمو نماولناسايإدوحامهدااقدمالسشدقرلكا

ا وإكلاتةككاالمطإرلاوتيحكحايوللمالس قحةن
  . 

 عم الموالقةلاعإطالرباادرل جالمملللدةمالم إكدةاعإدطالمفيدالالميدكفكلاقةدلاقدمالمسة  دةمالأللدنكدلا

يا ؤلإددلامإق إدكاالم دةمماغكددرايلدنكدلايوايياقددر امهدةايدقااءنشددة اييا نهودةاقددمالمرلدوكلاولمخةصدلاوي

مإسهلالمقماتطإدباءنشدة هة احكدثايناذمدكايخدةمفا دةاولداقدمالمرندمااللمووإفلا هوةاتف الميفلالمةةنانك

 د ا  دةيكرالعقودةدالمملللدةمالم إكدة اولعقردةلاتإدسكلاييالةمدباسغكدةاا دماتدةليخا( 4)  الموةدةا( ي)

لمةرللصمولا
 7 . 

 ولقددقا سإددةالمق إددكاالم ددةمماعإددطالأللددةاولمشددرولالمقةمكددلالمخةصددلاارددرل جالمملللددةمالم إكددةاقددما

3 : ؤلإةمالمق إكاالم ةممالم ة إلاقمالمووإفلالأللدنكلالمهةشوكل
 

 :لمسة  ةمالموإوابامهةالرباارل جالمملللةمالم إكة: يوسًا
لإرلا  اارنة جا ةجإقكراتإقوراادذمكاغدإلاكلاجة  لااميماقماتمليةاارنة جا ةجإقكرايواجرجما . 

 .ءذلا ن قهةاهك لاءعقوةدا ؤلإةمالمق إكاالم ةممايوالحباترجكصالمررنة جا نهة

                                                 
 . 442 /70/4اقةليخا 40/42قرللا سإةالم ومل اقماجإإقهالقااا 2
 . 0/7003 /4اقةليخا 2/7003قااقرللا سإةالأل نة اقماجإإقهالا 4

 . 7000/ /72اقةليخا 02  - -3كقةباوزيرالمق إكاالم ةممالقاا 0 
  7000/  /2اقةليخا( 40/7000)لا سإةالم ومل اقماجإإقهالقاالقر   
ةدرللاساينطردقاعإدطاجة  قندةاادلاينطردقاعإدطاا دضالمسة  دةمالمقدماتطدربا إدةقةماوهذلالم 7/7000 /7 اقةليخا"  7000/  /2 اقةليخا 4/7000 قماجإإقهالقاا 0/7000 3 قرللا سإةالمق إكاالم ةممالقاا 7 

 (".يإسلالمطةمباكطةمبا نقةااوسايملو اءساقمالميكف)لمملللةمالم إكةاقةلاعإطالميكفامطإرلالمخإكجاومإواظفك المذي اعنمهااعطإلاصكفكلا
  70/3/700تةليخا(  2/700)صةدلاع ا سإةالمق إكاالم ةمماقماجإإلالقاا( 40)قرللالقاا 3 
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دق دةما د اارندة جا( 0)سايسازاألياجة  لالمرم اقماارنة جا ةجإقكرالياا مايناتفاناقدماجرجدما .7

 .تحةكقا  ةيكراليعقوةدلمرفةمالياسالمووةنل اشريطلالمحيالاعإطاترجكصامذمكالمررنة جاو

كددلاجة  ددلايجددذماترجكيددةًامررنددة جا ةجإددقكراومددااتإددقةرلالإرددلاقكددهامغةيددلاهددذلالمقددةليخاقك قرددراهددذلا .3

 .لمقرجكصاسغكةًا

يعددالمالمقخييددةمالمقددمايوفدد المرددم اقددماارنددة جا ةجإددقكراقكهددةادونالمحةجددلا( 7 ا )تإددقثنطا دد ا .4

لمدخ اوت ة دلاكدلا... ملللةمالسلقرلتكسكلامرفةمالياساقمانفةالمواضا  ا ثلادلللةمالموريةاولم

 .حةملاعإطاحمماواطإبا نفيلا ررل

 :قماجوك الألحاللاتطرقاعإطالمسة  ةم .0

 .لمشرولالميةدلةاع ا سإةالمق إكاالم ةممالمخةصلااررل جالمملللةمالم إكة (أ 

 .شرولاهك لاءعقوةدا ؤلإةمالمق إكاالم ةمم (ب 

قدقحاادرل جادلللدةماعإكدةاليااةسشدقرلكا د اجة  دلااسايسازامسة  لايجنركلا  قرفااهةاقمالمازللة . 

 .يلدنكلايإوحامهةاققحاهذمالمررل ج

يإقورا ن اءلقحملثاارل جالممكقاللماقمالمسة  دةمالأللدنكدلالمرلدوكلاولمخةصدلاحقدطاءشد ةلا جدر ا .2

 .ويإقثنطا  اذمكالمررل جالمالنكلالموشقركلاولمقمالقحمدهةالأللةالمخةصلااذمك

 4 :ي ايحقامهاالسمقحةمااررل جالمملللةمالم إكة اولمشرولالمالجباتالقرهةاقكهالمطإرلالمذ: نةنكةًا
كلا  احيلاعإطادلجلالمرفةمالياسااقةميراسايةلاع اجكمايوا ةاي ةدمهايحقامدهالسمقحدةمااردرل جا . 

 (.لموةجإقكراولممكقاللم)لمملللةمالم إكةا

مهايةرلاقماارل جالموةجإقكراشدريطلاكلا  احيلاعإطادلجلالمرفةمالياسااقةميرا ةرالايوا ةاي ةد .7

يحدمدهةالمةإداالمودرلدالسمقحدةما( جاللالمفيلالألولامالتحدةم)  الدا  ا الدالموةجإقكرا( 3)دللللا

اهاوتفانا احمةًامسوك المطإرلالموقةدم ك امدذمكالمقخيدص اونسةحدهاقدماكدلا دةدةااو دملاسيةدلاعد ا

ةاي ةدمهامكيدرحالةمردةًانةة كدةًاوتحإدبامدهايوا % 20يوا ةاي ةدمهاواو ملاترلكوماسيةلاع ا% 20

 .قماحةلانسةحهاهذمالموالداضو الموالدالمقماينهةهةاقماجطقه او ةاعملاذمكاعإكهاتركالمسة  ل

 .كلا  احيلاعإطادلجلالمماإا الم ةممااقةميراسايةلاع اجكماجملًايةرلاقماارل جالموةجإقكر .3

يعدالم ايشدقرلايناساتايدما(  )اللدةاقدماقماحةلاعم ات ر دلالموةةعدمالموخييدلاحإدبالمشدرولالمد .4

 دد اءجودددةممالموةةعدددمالموخييددلاقدددماكدددلا% 70يعدددالماعددد ا( 3 ا7)نإددرلالمطإردددلالموةردددامك اقددما

 .تخيص

 .كلا  احيلاعإطالموةجإقكرااقةميراسايةلاع اجكمايوا ةاي ةدمهايحقامهالسمقحةمااةمملجلالألعإط .0

قكرااقةميراسايةلاعد اجكدمايحدقامدهالسمقحدةماكلا  احيلاعإطالمرفةمالياسااقةميرا ةرالاولموةجإ . 

 .اررل جالممكقاللم

كلا  الوحامهانةة المةرالاقماوقما دةاادأنايدملسالموةجإدقكراوكدةناقدماحيدلاعإدطالمرفدةمالياسا .2

 .اةألنقإةبااقةميراسايةلاع اجكمايإوحامهالسمقحةمااررل جالممكقاللم

  -:للةمالم إكةلمشرولالماجباتالقرهةامالمقحةمااررل جالممل: نةمثةًا
يشقرلاعإطاكلالةمبايرغبالسمقحةمااةمملللةمالم إكةاتةمياا ةايثرمانسةجهاقماء قحةنا ةدملةامإغدلا - أ

ويفدانالأل درااةمنإدرلامإغدلالينسإكايدلا( لمدخ...  امغدلاقرنإدكل امغدلالموةنكدل IELTSلمقاقدل ا)يجنركلا

 :عإطالمنحاالآلتم

يوا 400يوا ةاي ةدمهدةامإقخييدةمالم إوكدلاوا 000 اا ال لاساتةلاع( ITP)ءجقكةزاء قحةنالمقاقلا - ب

مقخييدةمالمإغدلالينسإكايدلاكةقدلاوتخييدةمالمردرل جا 000 ةاي ةدمهةامإقخييةمالينإدةنكل اوا

لموشقركلا  المسة  ةمالألجنركل ا  ا رلكداالمإغدةمالمو قودمةاقدمالمسة  دةمالأللدنكدلاولمقدمايشدرفا

 .قمالمووإفل( AMIDEAST) ا ركااقمالأللدن ايوا ( ETS)عإطاتطركةهةا ؤلإلا

يوا دددةاي ةدمهدددةا 37يوا دددةاي ةدمهدددةامإقخييدددةمالم إوكدددل ا   ا ال دددلاساتةدددلاعددد اا(ITP)لمقاقدددلا - ج

مقخييدةمالمإغدلالينسإكايدلاكةقدلاوتخييدةمالمردرل جالموشدقركلا د ا 24مإقخييةمالينإدةنكل ا

 .قمالمووإفل( AMIDEAST)لمسة  ةمالألجنركلا  ا ركاا

يعالمالمطإرلاغكرالموقحمنك ااةم راكلاءذلاكةنالالكإقحةانامإمللللااررنة جالموةجإدقكرا(  )يإقثنطا  ا . 

قمالمإغلالم راكلاشريطلاتةميااءنرةمااوةملتهااعإطالمقحمثااةمإغلالألجنركل اويةةساعإدطاذمدكالمإغدةما

 .لألجرى
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لمشدهةدةاقدماحدةلالمطإرلالمذي ايحيإاناعإطالمقاقلامإقةم امإوةجإدقكرايإدقطك انالسلدقفةدةا د انفدةا .7

 .تةم الامإةرالاقماارل جالممكقاللم

 -:تةليخالمرم اقماتطركقالمةرلل: للا ةًا
تطردددقاهدددذمالمةدددرلللماعإدددطالمطإردددلالموةردددامك اءعقردددةللًا ددد المفيدددلالألولامإ دددة المسدددة  ما

ءساءذلاكةناهنةكالإرلاحةصدإاناعإدطاء قحدةناقدمللمامغايدلالدةليالموف دالا   0/70 70

 .0 7004/70امهااعإطالمفيلالمثةنماقكوف امإسة  ةماقر
قماجوك الألحاللاتطرقالمةرلللمالمخةصلااةمقاقلاعإطالمطإرلالمواجادي احةمكةًاعإطا ةةعما: جة إةًا

 (.ءذلاكةنالالكإقفكمونا نهة)لممللللا
 .سايإوحامطإرلالمماإا ةمالموهنكلالسمقحةمااررل جالمملللةمالم إكة: لةدلةًا

 اددملاءلددق وةلالموددالداولموخقرددرلمالمالز ددل)قكلالمرلددا اليضددة سإددةالأل نددة اتحميددمااقددرلBench 

Fees )مطإرلالموةجإقكراقماكإكلالبالأللنةناعإطالمنحاالمقةمم
 0: 

 (.لألولايوالمثةنمايوالمثةمث)يمفاوجوإوةئلادينةلايلدنمامإفيلالمالحما( 000 : )لمطإرلالأللدنكان . 

لألولايوالمثدددةنمايوا)ي ريفددمامإفيددلالمالحددماجوإدددلا سفادوسلا( 0000: )لمطإرددلاغكددرالأللدنددك 

 (.لمثةمث
 .دينةللًايلدنكةًامإإةعلالمو قومةالمالحمةامإطإرلالأللدنكك ( 0 )تفانالمرلا المو قومةا .7

 .*دوسللًاي ريفكةًامإإةعلالمو قومةالمالحمةامإطإرلاغكرلأللدنكك ( 00 )تفانالمرلا المو قومةا .3

  تعميخ  ارروم م ارجامع م  م، 5/7/2532بتمارخ  ( 6/2532)في جلسته رقم  قرر مجلس األمناء

رلطلبمم  ر ممر األرن  مم   فممي ( ارمميبل م لارجاجسممت ر لااصتاممال ارعمماري)ربممراما اريراومماع ارعل مما 

نلالراً ( 355)نلالراً أمرخك ممماً رلسممماع  ارجعتجمممي  ار اممممي  بممميالً مممم  ( 255)ارجامعممم  رتامممب  

لبمممم ر   اعتبمممماراً ممممم  بمممميء ارعممممام ارجممممامعي أمرخك مممماً، لخطبممممق اممممىا ارلممممرار علمممم  ارطلبمممم  ارج

(2532/2531.) 

لدةعلا  قودمةاو دمةا( 40)عإوةًااةناعمدالمإةعةمالمو قومةامررنة جالموةجإقكراقدمالدبالأللدنةناا دمالمق دميلا

 .لنالمادلللكل( 3)لممللللا
 .2532/2531لخطبق اىا ارلرار عل  ارطلب  ارجلب ر   اعتباراً م  بيء ارعام ارجامعي 

 ولألدولمالموخرريددلاةءضددةقلاللددا اللددق وةلالألجهددا سإددةالأل نددة اقددرلا(Bench Fees) مطإرددلا 
 دد اقددرللا سإددةالأل نددة اقددماجإإددقهالقدداا( ب)لموةجإددقكراقددمالم إددا المسنةئكددلاولمإددوا اءمددطالمرنددما

 المخة ااقحميدمالمرلدا اليضدةقكلامطإردلالسجقيدة الم دةمماقدما77/2/7004اقةليخا( 3/7004)

 :عإطالمنحاالمقةمم( ب)مرنمايرحال امكلمطب
لسجقيدة الم دةمماقدماتخييدمالمطدبالمشدرعماوعإداالأل درل  اولإردلا)لإردلاكإكدلالمطدبا  -ب

 :(ارنة جا ةجإقكرالم إا المسنةئكلاولمإوا 
 .36(رلعام ارجامعي ار امي)دوسلاي ريفما  7000 لمطإرلاغكرالأللدنكك 

  جاليجقيددة الم ددةمماقددمالددبالأللددنةنامفةقددلاقددرلا سإددةالأل نددة اءعقوددةدالمرلددا المسة  كددلامررنددة

لمقخييةماعإطالمنحاالمقةمم
 2: 

 :ارطلب  األرن   ن
 دينةللًايلدنكةًامإإةعلالمو قومةالمالحمة( 0 )للا المإةعةمالمو قومةا. 

 للا ا إقإا ةماتمليباعوإما(Bench Fees) ( 000 )لمفاوجوإوةئلادينةلايلدنمامفل 

 .لر وةئلاوجوإانادينةللًايلدنكةًا( 200)ميكفماولمرةمغاقيلادلللم اونيفالمورإغامإفيلال

 :  األرن  ر ر ارطلب  
 ةئلاوجوإانادوسللًاي ريفكةًامإإةعلالمو قومةالمالحمة( 00 )للا المإةعةمالمو قومةا *. 

 للا ا إقإا ةماتمليباعوإما(Bench Fees) (0000 )جوإلا سفادوسللًاي ريفكدةًامفدلاقيدلا

 .لمفةناوجوإوةئلادوسلي ريفم( 7000)مإفيلالميكفماولمرةمغادلللم اونيفالمورإغا

   م، تعيخ  اررو م ارجامع   5/7/2532بتارخ  ( 6/2532)قرر مجلس األمناء في جلسته رق

رلطلبم  ر مر األرن  م   فمي ( اريبل م لارجاجسمت ر لااصتامال ارعماري)ربراما اريراواع ارعل ا 
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نلالراً ( 355)رلسمماع  ارجعتجممي  ار امممي  بمميالً ممم   نلالراً أمرخك مماً ( 255)ارجامعمم  رتاممب  

أمرخك ممماً، لخطبممممق امممىا ارلممممرار علممم  ارطلبمممم  ارجلبممم ر   اعتبمممماراً مممم  بمممميء ارعمممام ارجممممامعي 

(2532/2531.) 

أممما بارنسممب  رتجاممة جراممم  ارهمم  لار جممه لارهكمم   لسمم ن   ممام اريراومم  وممن   فتعتجممي ارسممن  

 :معتجي  لتك ن اررو م عل  ارنح  ارتاريواع  ( 35)اريراو   ار امي  بجا خعانل 
 :ارطلب  األرن   ن

 دينةللًايلدنكةًامإإةعلالمو قومةالمالحمة( 0 )للا المإةعةمالمو قومةا. 

 للا ا إقإا ةماتمليباعوإما(Bench Fees) (3200 )نالندلا سفاولدر وةئلاوجوإداناديندةللًا

 .يلدنكةًامفلالنلادلللكل

 :  األرن  ر ر ارطلب  
 ةئلاوجوإانادوسللًاي ريفكةًامإإةعلالمو قومةالمالحمة( 00 )مإةعةمالمو قومةاللا ال *. 

 للددا ا إددقإا ةماتددمليباعوإددما(Bench Fees) ( 7000 )ءننددةاعشددرالمفددةًاوجوإددوةئلادوسلا

 .ي ريفمامفلالنلادلللكل

   م، تعمميخ  اررومم م 5/7/2532بتممارخ  ( 6/2532)قممرر مجلممس األمنمماء فممي جلسممته رقمم

رلطلبم  ر ممر ( ارميبل م لارجاجسمت ر لااصتاممال ارعماري)بمراما اريراوماع ارعل مما ارجامع م  ر

نلالراً أمرخك مماً رلسمماع  ارجعتجممي  ار امممي  بمميالً ممم  ( 255)األرن  مم   فممي ارجامعمم  رتاممب  

نلالراً أمرخك مماً، لخطبممق اممىا ارلممرار علمم  ارطلبمم  ارجلبمم ر   اعتبمماراً ممم  بمميء ارعممام ( 355)

 (.2532/2531)ارجامعي 

 المخدة ااقحميدما3/2/7007 ااقدةليخا0/7007قرلا سإةالأل ندة اتاضدكحاقدرللماقدماجإإدقهالقداا 

مطإرلالموةجإقكراقماكإكلاا(Bench Fees) ولألدولمالموخرريلاةللق وةلالألجهالمرلا اليضةقكلااملا

لددبالأللددنةناوليجقيددة الم ددةمماقددمالمطددبالمشددرعماوعإدداالأل ددرل اقددماكإكددلالمطددب اومرددرل جا

للةمالم إكةاقمالمفإكةمالألجرىالمقماتقطإبالممللللاقكهةاءلق وةلا الداويجهاةاوتسهكدالماذلمالممل

تفإفلاءضةقكل اونةرلًامفاناارنة جاليجقية الم ةمماقماتخييمالمطبالمشرعماوعإاالأل رل ا

ي قومالمنةة المإناياوسايوف اءلقكفة المرلا اعنهاقيإكةً اعإطالمنحاالمقةمم
 2: 

 -(:لإرلالموةجإقكر)لنةناكلالبالألإك - أ

 (.لألولايوالمثةنم)دينةلامإفيلالمملللمالمالحما 200 :ارطلب  األرن   ن
 (.لألولايوالمثةنم)دوسلاي ريفمامإفيلالمملللمالمالحماا3000 :ارطلب  ر ر األرن    

 -(:ليجقية الم ةمماقماتخييمالمطبالمشرعماوعإاالأل رل )لإرلاكإكلالمطبا - ب

 (.رلعام ارجامعي ار امي)دوسلاي ريفماا7000 :ن    ارطلب  ر ر األر

لمقدماتقطإدبالمملللدلاقكهدةاءلدق وةلا دالداويجهداةاوتسهكدالما ادرل جالمملللدةم)لإرلااةكلالمفإكدةما - ج

 -(:ذلماتفإفلاءضةقكل

 (.لألولايوالمثةنم)دوسلاي ريفمامإفيلالمملللمالمالحماا7000 :  األرن  ر ر ارطلب  
  ةممالمإدوةبامإطإردلالموإقحةدك احةمكدةًاقدماادرل جالمملللدةمالم إكدةااقدمالمسة  دةماقرلا سإةالمق إكاالم

 اتةميااءس قحةنالمواحدماادميلالمقاقدلالمدذيا0 70/ / 7اقةليخا( 7)لأللدنكلاقرلاقرللالموسإةالقاا

ت ةممالمازللةاا مادلللقهاالموالدالموةرلةامهذمالمغةيل
 4. 

 نحالإرددلالمملللددةمالم إكددةاذوياليعةقددلالموإقحةددك اقددماقددرلا سإددةالمق إددكاالم ددةممالموالقةددلاعإددطا دد

 .70%00  اللا المإةعةمالمو قومةاامسًا  ا% 40لمسة  ةمالأللدنكلاجيااييلاءمطا

 فماكقرلا سإةالمق إكاالم ةممالموالقةلاعإطالربا الدادلللكلامطإرلالمملللةمالم إكةاقمالمفيدلالميد

اةمسة  ةمالأللدنكل
7 . 

 يلرددة اقددماارنددة جالسجقيددة الم ددةمماقددمالمطددباقددماتخيددصالمقخددميرااقددرلا سإددةالم وددمل اقرددال

نةدرلًا" جكدم"ولسن ةش ا ود ايحوإدانادلجدلالمرفدةمالياساقدمالمطدباولمسرلحدلاوتةدميرهاايقدلا د ا

مض فاليقرةلاعإطاهذلالمقخيص
77. 
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 قرلا سإةالمق إكاالم ةمما ةايإم
73: 

لاكأحمالس قحةنةمالمو قومةاألغرل المةردالاقدماولققالموسإةاعإطاءعقوةدالأل قحةنالمواحمامإغلالينسإكاي . أ

 ,IBT, ITPلمقاقدل)ارل جالمملللةمالم إكةاقمالمسة  ةمالأللدنكلاءمطاجةنبالس قحةنةمالألُجرىالمو قومةا

 (.لمخ...  IELTSء قحةنا, 

كدةاقدماولققالموسإةاعإطاليجرل لمالم ة دلالموق إةدلااشدرلالمإغدلالألجنركدلالموطإاادلامطإردلالمملللدةمالم إ . ب

 .لمسة  ةمالأللدنكل

 ممىاممىالمازللةاقرالالإرلاقماجة  لالم إدا االم ةمماولمرحثالم إومااأنهاس ةن قرلماوزللةالمق إكاا

ولمقفناماجكةالأللدنكلااررل جالموةجإقكراعإطالمفيلالميكفم اوقةدةًايلدةالمةردالاوت إكودةمالمسة  دلا

لمو والااهة
74. 

 عإطاءنشة اارنة جالمماإا الم ةمماقمالمةرةملاقدماكإكدلالمقودريضاقدماالموالقةلقرلا سإةالمق إكاالم ةمما

لمدرلغرك ااةألمقحدةما"  ةرال"لمسة  لاشريطلالآلتمااةمنإرلامطإرلالمرفةمالياسالمحةصإك اعإطاتةميرا

تفدانا احدمةا( جداللالمفيدلالألولامالمقحدةم) الدا  ا الدالمماإا الم ةمما( 3)اهذلالمررنة جادللللا

يوا دةاي ةدمدهاواو دملاترلكودما% 20رلالموقةم ك  اونسةحهاقماكلا ةدةااو ملاسايةلاع امسوك المطإ

يوا ةاي ةدمهامكيرحالةمرةًانةة كةًاوتحإدبامدهاقدماحدةلانسةحدهاهدذمالمودالداضدو ا%( 20)سايةلاع ا

 .70"لموالدالمقماينهةهةاقماجطقه

 مطإردلالمحةصدإك اعإدطالمشدهةدلماقرلا سإةالمق إدكاالم دةممالموالقةدلاعإدطات دميلاقرلليدهالمخةصدك ااة

( 4)مإوةجإدددقكراوا( 0 )لدددةعلامإرفدددةمالياساوا( 30)لمسة  كدددلااةسنقإدددةبااةمغدددة اشدددرلادلللدددلا
مإددمكقاللمايغددرل ا  ةدمددلاشددهةدلتهااقددمالمددازللةاوذمددكاقددماضددا اصددمولات إكوددةماليعقددرلفا

 اوعإدطا  70مإدنلا( 4)اوؤلإدةمالمق إدكاالم دةمماغكدرالأللدنكدلاو  ةدمدلاشدهةدلتهةاوت دميالتهةالقداا

لمنحاالمقةمما  الياةة اعإطالمشرولالمخةصلااةلقفوةلادلللةتهاالم إكةاقمالمسة  ةمالأللدنكلامكيرحا

نصالمةرللاعإطالمنحاالمقةمم
7 : 

اقما الممكقاللم ااررل ج ااطإرةمامالمقحةم ااةسنقإةبالمقةم  الموةجإقكر اعإط المحةصإك  امإطإرل لمإوةب

ةم ااطإرةمامو ةدملاشهةدلتهااقمالمازللةاشريطلادللللالةعةمادلللكلاسالمسة  ةمالأللدنكلايوالمق

لةعلا  قومةاقمالمسة  ةمالمرلوكلاقةلاو  الموالدالمملللكلالمو مةاسلقفوةلاشهةدةا( 0 )تةلاع ا

 .يوا ةاي ةدمه% 20لموةجإقكر اوقما سةلالمقخيصالمرحماولمنسةباقكهةاواو ملاسايةلاع ا
  القرر ا سإةالمق إكا القا اقرللم ات ميل ا( 747)م ةمم المنحاا0 7/70 /  اقةليخ اعإط امكيرح   

لمقةمم
72: 

لمإوةبامإطإرلالمحةصإك اعإطاافةمالياسااةسنقإةبالمقةم ااطإردةمالسمقحدةمااردرل جالمملللدةمالم إكدةاقدما (أ 

شدريطلاتحةكددقا 7 70/  70لمسة  دةمالمرلدوكلايوالمخةصدلاوذمددكالعقردةللًا د المفيددلالمملللدمالألولا

 :آلتمل
اةمسة  ددةمالمرلددوكلاقةددلا( لددةعلا  قوددمة 30)دلللددلاارنددة جاتددأهكإماساتةددلاعددمدالمإددةعةماقكددهاعدد ا . 

 . لمررنة جالموالزياقموحإبالةقةتهةالسلقك ةاكل ا

اتفدانالمودالدالمملللدكلالموةدرلةاقدمالمررندة جالمقددأهكإماحإدباتخيدصالمطةمدباوقدما دالدالمقخيددص .7

 لالمرلوكل اويشقرلالمنسةباقكهاافةقلالموالداواو ملاترلكودماسالمرحقلامإرفةمالياسالمووةنلاقمالمسة 

 .  اعإطايناتةا المسة  لانفإهةااقحميماتإكالموالدا إرةةًاوءعالنهةامإطإرل%20يةلاع ا
يوف امإطإرلالمنةجحك اقمالمررنة جالمقأهكإمالمقةم ااطإرةمالسمقحةمااررل جالموةجإقكرالالً اقدمالمسة  دةما (ب 

 .صلاوقةةًامإشرولالمو والااهةلمرلوكلايوالمخة
قدمالمرفدةمالياساولمندةجحك اقدماهدذلالمررندة جا د ا(  ةردال)يإقثنطالإرلالسنقإةبالمحةصإك اعإطا  ملا (ج 

 .دللللالمثالثا الدالموطإاالا  الإرلالموةرالامالمقحةماقماارل جالموةجإقكر

ا

ا

ا

                                                 
 . 7 70/ /0 ااقةليخا7 70/ قرللا سإةالمق إكاالم ةمما 73
 .   70/ /   ااقةليخا  2 /0/3قرللاوزللةالمق إكااولمرحثالم إومالقاا 74
 .   72/2/70 ااقةليخا  0/70 قرللا سإةالمق إكاالم ةممالقاا 70
 .   70/2/70 ااقةليخا  3/70 إإقهالقااقماج(  32)قرللا سإةالمق إكاالم ةمما  7
 .   70/2/70 ااقةليخا  3/70 قماجإإقهالقاا(  32)قرللا سإةالمق إكاالم ةمما 72
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قرلل
72: 
لمددذي امدداايحةةددالالمنسددةبا( لموةجإددقكر)  إكددةايالقددقا سإددةالمق إددكاالم ددةمماعإددطالمإددوةبامطإرددلالمملللددةمالم (أ 

لوا ددةاي ةدمددهادلللددلا إددةقةماقددمالمإغددلا( 000)قددمالجقكددةزال قحددةنالمقاقددلاا ال ددلا( موددرتك اعإددطالسقددل)

 : لسنسإكايلاولمنسةباقكهوةااميالَاع ال قحةنالمقاقلاعإطالمنحاالمقةمم

o قمالمإغلالسنسإكايل( 7)دللللا إةما إقاىا 444-400لمطإرلالمحةصإاناعإطاعال ةما. 

o قمالمإغلالسنسإكايل( 7)وا(  )قوةادونادللللا إةقك ا إقاىا( 344)لمطإرلالمحةصإاناعإطا. 

o تشفكلامسنلا خقيلاماضد ا حقداىاموإدةقمالمإغدلالسنسإكايدلالمونداياتمليإدهةاقدمالمسة  دةمالسلدنكدلا

 .مطإرلالموةجإقكر

) قدمالمإغدلالسنسإكايدلاقدما رلكداالمإغدةما( 7)مالموإدقاىاقد( ي)عةمال قحةنا احمامإطإرلالمو نكك اقدمالمرندما (ب 
 (لسلدنكل المكر اك ا ؤتل المهةشوكل

 .ساي قررالجقكةزا إةقةمالمإغلالسنسإكايلا  اضو المومةالمةياىامنكلادلجلالموةجإقكر (ج 

 74:قرلا سإةالمق إكاالم ةمما ةايإم
 

مإةرال اوقماحةلاعم اتحةكقالمحدمالألدندطالموالقةلاعإطاينايفانالمقاقلامإطإرلاغكرالأللدنكك اشرلةًا

مإنسةباعنماتةميوهاالي قحةنامودرةاولحدمةاعإدطالألقدلايإدوحامهداااملللدلا دةدتك اقدماتخيدصالمإغدلا

لينسإكايلاقمالمسة  لالمقماقردلاقكهدةاعإدطاينايخضد اقدمانهةيدلالأل درامال قحدةنالمواحدمالمدذيات ةدمما

ةزالمقاقدلايوالس قحدةنالمواحدماجداللالمإدنلالألومدطالمازللة اوقماجوك الألحداللايشدقرلاعإدكهااءجقكد

 .مالمقحةم
 30:قرلا سإةالمق إكاالم ةمما ةايإم

 

لمدذي امداايحةةدالالمنسدةباقدماءجقكدةزا(  ةجإقكر ادكقاللة)لموالقةلاعإطالمإوةبامطإرلالمملللةمالم إكةا

كايلا  ا رلعةةاءجقكدةزادللللا قطإرةما إةقةمالمإغلالينسإ( امسًا  ا رتك )لمقاقلامورةاولحمةاقةلا

ء قحةنالمقاقلايوالي قحةنالمواحماجاللالمفيلالألولا  اتإسكلالمطةمباقمالمسة  لايواجاللالمإنلا

 اوينايفاناءجقكةزالمقاقلاءجقكةليدةًامإطإردلا7002/7004لألومطاوذمكاءعقرةللًا  اام الم ة المسة  ما

 .لمالقمي اقماتخييةمالم إا الينإةنكلاوليجقوةعكل

 يملا سإةالم ومل الدنايةًا  دةيكراويلدةامإةردالاقدماادرل جالمملللدةمالم إكدةامدر ضالمقخييدةماي

حإددبايعددملدالموقةددم ك امإةرددالاقكهددةاوتشددولاهددذمالمو ددةيكراوضدد اء قحددةناتفضددكإمامةرددالالمطإرددلا

وتخيددصالمرفددةمالياسالموطإددابامررنددة جالمملللددةمالم إكددةاولموةددةاالمالمشخيددكلاوء فةنكددلاتحميددما

 3.يلامإسة  لالموقخرجا نهةاو  ملالمرفةمالياساولمثةنايلالم ة لاوييلاي الايجرىنإرلا  ا
 

 37:قرلا سإةالمق إكاالم ةمما ةايإم
 

لموالقةلاعإطاءلقثنة المطإرلاغكرالأللدنكك ا  اشرلاليعقرلفالموإرقااةمسة  ةمالمقماتخرجالا نهةا

قدمالمسة  دةمالأللدنكدلاشدريطلاءعقدرلفااو  ةدملاشهةدلتهاامغةيةمالألمقحةمااررل جالمملللدةمالم إكدة

 .دومهااو ؤلإةتهاالمق إكوكلااقإكالمسة  ةماوشهةدلتهة

 قرلا سإةالمق إدكاالم دةمماعدم الموالقةدلاعإدطاقردالالمطإردلالموفيدامك ا د ايياجة  دلايلدنكدلااإدربا

قضةيةالم نفالمطالاماقمالمسة  ةمالأللدنكلالكإلاققرةالم ةاالاكحمايدنط
33. 

 اجة  لالم إا اولمقفناماجكةالأللدنكلات ميلاقرللمالمخدة ااةلدقكفة اللدا المخدم ةماقرلا سإةاي نة 

لمقفناماجكلامكيرحاعإطالمنحاالمقةمم
34: 

يطرقالمةرللاعإطالإرلاارنة جاليجقية الم دةمماءعقردةللًا د اادم المفيدلالميدكفمامإ دة المسدة  ما . 

  اقرإهااع انالنلاقيالادلللكلا اويناتفاناللا المخم ةمالمقفناماجكلالمقماتمق ا7 70/  70

 .تمق ا رةاولحمةا  المرلا اقمالمفيلالميكفما  اكلاعة 

تفاناللا المخم ةمالمقفناماجكدلامطإردلالمملللدةمالم إكدةالمدذي ايدقااءلدقكفة المرلدا المسة  كدلا دنهاا .7

 .دوسللماي ريفكل(  0 )اةمموسلالأل ريفما

                                                 
 . 4/0/7002تةليخا( 2/7002)قماجإإقهالقاا( 30 )قرللا سإةالمق إكاالم ةممالقاااا72
اقةليخاا/ 72/700قكلامإةرالاقماارنة جا ةجإقكرالسدللةالموقفة إلامإواللدالمطرك كلاولميةدلةااواجباقرللا سإةالم ومل اقماجإإقهالقاايرلج اقإاالمواللدالمطرك كلاولمرك لاماللال اعإطالمشرولالمخةصلالسضة 4

77/2/7002 . 
 .   2/0/70 ااقةليخا  70/ قرللا سإةالمق إكاالم ةمماقماجإإقهالقاا 74
 . 4/0/7002يخا ااقةل7002/ قرللا سإةالمق إكاالم ةمماقماجإإقهالقاا 30
 .   70/ /70 ااقةليخا  4/70قرللا سإةالم ومل اقماجإإقهالقاا  3
    2/0/70 ااقةليخا  70/ قرللا سإةالمق إكاالم ةمماقماجإإقهالقاا 37
 . 7 70/ /0 ااقةليخا7 70/ قرللا سإةالمق إكاالم ةمماقماجإإقهالقاا 33
 .   7/70/  ااقةليخا  70/  قرللا سإةالأل نة القاا 34
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 أللدنكلات ميلاقرللمالمخة اارلا اءلقخمل المحةلاباقرلا سإةاي نة اجة  لالم إا اولمقفناماجكةال

ديندةللًا( 20)ديندةللًامطإردلالمررندة جالمملللدمالم دةدي اوا( 70)دندةنكرامفدلالةمدبامقيدرحا( 0 )  ا

مطإرددلالمررنددة جالمملللددمالموددالزياولإرددلالمملللددةمالم إكددةاعدد اكددلاقيددلادلللددمااوددةاقكهددةالمفيددلا

مكيدرحاتطركةدهاعإدطااTechnological Services" ناماجكدلجدم ةماتف"لميكفم اوت ميلا إوةهةاءمطا

 .730 70/  70لمطإرلالموةرامك اقمالمسة  لاءعقرةللًا  اام الم ة المسة  ما

 سا ددةن امددمىاوزللةالمق إددكاالم ددةمماولمرحددثالم إوددما دد اقرددالالإرددلاقددماجة  ددلالم إددا اولمقفناماجكددةا

 .أللةالمةرالاوت إكوةمالمسة  لالمو والااهةالأللدنكلااررل جالموةجإقكراعإطالمفيلالميكفم اوقةةًا

 قرلا سإةالمق إكاالم ةممالموالقةلاعإطالربا الدادلللكلامطإرلالمملللةمالم إكةاقمالمفيدلالميدكفما

اةمسة  ةمالأللدنكل
3 . 

 قددرلا سإددةالم وددمل اءلددقحملثاتخيددصاهنملددلالمطةقددلالموقسددمدةاولمقنوكددلالموإددقم لاضددو اارنددة جا

 3 7/70 70افإكلالمهنملل اءعقرةللًا  اام الم ة المسة  ماالمهنمللالموكفةنكفكل
32. 

 قرلا سإدةالم ودمل اءعقودةداء قحدةنالمقاقدلالمدالقماPaper-Based Toefl (PBT)مقحةكدقاشدرلاا

لمةرالامطإرلالمملللدةمالم إكدةاكاندهامداايدردا دةايشدكرا د اوزللةالمق إدكاالم دةمماولمرحدثالم إودماا دم ا

ءعقوةداهذلالي قحةن
32. 

 سإةالم ومل الموالقةلاعإطاءعةدةاققحا إدةلالس قحدةنالمشدة لااررندة جالموةجإدقكراقدمالمفإكدةمااقرل 

 .34(0 4/70 70)لمو نكلااةمملللةمالم إكةاقمالمسة  ل اءعقرةللًا  اام الم ة المسة  ما

 اقرلا سإةالم ومل العقوةدالسمكدلالمقةمكدلامرلدا الدةعةمالإردلالمملللدةمالم إكدةالمحةصدإك اعإدطا دنح

40: اوهم(ءعةدةاللا المفيل)تشغكإكلا
 

 يوايةا ااقإسكإه لموإةمالمذيايرلباقكهالمطةمبتذ كااللا الةعةما. 

 اخيددا المطإرددلاغكددرالأللدنكددك ايددقااءعددةدةاللددا المإددةعةمااوددةاي ددةدلاللددا المإددةعةمامإطةمددبا

 .لأللدنمامنفةالمقخيص

 (.2532/2535)رجامعي خطبق اىا ارلرار اعتباًر م  ارها  اريراوي ارثا ي م  ارعام ا

 ا  المطإرلالمذي ايقأجرولاع اتةمياا(كغرل لاتأجكر)دينةل ا( 00 )قرلا سإةالم ومل اللقكفة ا رإغا 

لإرةماتأجكلايواتوميمالممللللاا مالمواعمالموحمد اولرقاهذلالمةرللالعقرةللًا  اام الم ة المسة  ما

 4.عإطالإرلالمملللةمالم إكة(   0/70 70)
 

 عمداء أسس إبراز المظهر العام لبرامج الدراسات العليا وإخراجها بأفضل صورة من قرر مجلس ال
من خالل قناة الجامعة الخاصة بذلك, ( Y-Tube)خالل مواقع االجتماعي وخصوصاً موقع 

47:وهي
 

  التزام كل من لجنة المناقشة والطالب بارتداء األرواب الجامعية أثناء مناقشة الطالب لرسالته
 .الجامعية

  لجميع المناقشات التي تحددها كلية الدراسات العليابشكل موحد  تصوير المناقشةالقيام بإجراءات .
ويتم ذلك بالتنسيق ما بين كلية الدراسات العليا  ووحدة العالقات العامة واإلعالم والجهات ذات 

 .العالقة في الجامعة

 مناسبة لمناقشة الرسائل الجامعية  تلتزم كل كلية علمية تطرح برامج دراسات عليا بتهيئة قاعات
 .خالل العام الدراسي

 يطبق هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره. 

  قرر مجلس العمداء تفعيل برنامج الدكتوراة في الصيدلة التكنولوجية في الجامعة, اعتباراً من بدء
43(.2 70/  70)الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 

 
 

                                                 
 .   70/2/70 ااقةليخا  2/70قرللا سإةالأل نة القاا 30
 .   70/ /4 ااقةليخا  2/70قرللا سإةالمق إكاالم ةمماقماجإإقهالقاا  3
 . 7 4/4/70 ااقةليخا7 70/  قرللا سإةالم ومل اقماجإإقها 32
 . 4 7/70/   ااقةليخا4 70/ قرللا سإةالم ومل اقماجإإقها 32
 . 4 70/ /4 ااقةليخا4 73/70هاقرللا سإةالم ومل اقماجإإق 34
  . 0 70/ /74 ااقةليخا0 72/70قرللا سإةالم ومل اقماجإإقها40
 . 0 0/0/70  ااقةليخا0 33/70قرللا سإةالم ومل اقماجإإقها  4
 .م  0/70 /2 , بتاريخ   47/70قرار مجلس العمداء رقم  47
 .م  70/  /2, بتاريخ   40/70قرار مجلس العمداء رقم  43
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 تعديل المصدقة الجامعية الممنوحة لطلبة الدراسات العليا لتصبح على النحو  قرر مجلس العمداء
44:التالي

 

في المصدقة الجامعية " تشهد وحدة القبول والتسجيل أن مجلس العمداء قرر"إستبدال عبارة  (أ 
 "بتاريخ)  ( إستناداً إلى قرار مجلس العمداء في جلسته رقم "بـ عبارة 

 .العليا وليس من كلية التخصص األصيل تمنح الدرجة من كلية الدراسا (ب 

 .يطبق هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره (ج 

  قرر مجلس العمداء الموافقة على تعديل قراره الخاص بمكافأة الممتحن الخارجي ليصبح على النحو
40:التالي

 

 دينار أردني إن كان العضو( 00 )تصرف مكافأة لعضو لجنة مناقشة رسائل الماجستير بواقع "
 ".من خارج الجامعة فقط

 .(2537/2532)ويطبق هذا القرار اعتباراً من بدء العام الجامعي 
  لبرامج الماجستير التالية, ( الساعة المعتمدة الواحدة)قرر مجلس األمناء تحديد الرسوم الجامعية

 4:, على النحو التالي(2 2/70 70)اعتبارا من من بدء العام الجامعي 
 

الرسوم للطلبة األردنيين  الكلية التخصص
 بالدينار األردني

 الرسوم للطلبة غير األردنيين
 بالدوالر األمريكي

 000 70  الهندسة الهندسة الطبية الحيوية

 000 70  معهد النانوتكنولوجي هندسة وعلوم النانو
 

  قرر مجلس العمداء الموافقة على شمول الطلبة الذين ينهون متطلبات الحصول على درجة
الفوج السابق بالمنح البكالوريوس قبل نهاية الفوج ومعدلهم التراكمي أعلى أو يوازي األول على 

التدريسية لطلبة الدراسات العليا وبغض النظر عن الفصل الدراسي الذي ينهي به الطالب متطلبات 
 42.الحصول على درجة البكالوريوس

                                                 
 .م  70/  /72, بتاريخ   42/70جلس العمداء رقم قرار م 44
 .م2 70/ /  , بتاريخ 2 3/70قرار مجلس العمداء رقم  40
 .م2 70/2/70, بتاريخ 2 0/70قرار مجلس األمناء رقم   4
 .م2 0/70 /4, بتاريخ 2 34/70قرار مجلس العمداء رقم  42


