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بؿم هللا الغخمً الغخُم

جمهىعٍت الؿىصان

اإلاجلـ الهىضس ي
ؤؾـ ومعاًير الاعتراف ببرامج البكالىعٍىؽ في الهىضؾت والعماعة

ً
ؤوال :مقضمت
جص ننىن مهى ننت الهىضؾ ننت ي ننمً اإلاه ننً الع نني ً ننخم ننا ج بُ ن اإلاعغ ننت اإلا دؿ ننبت م ننً
صعاؾننت الغٍايننُاث والعلننىم ال بُعُننت والخ بُقُننت واملمبننرة اإلاهىُننت واإلاماعؾننت العملُننت فنني
اؾخسضام اإلاىاص والقضعاث ال بُعُت ب غٍقت مغقضة ومإمىهت مً ؤجل زضمت البكغٍت.
وٍن ننخم اادؿن نناك اإلاعغ ن ننت اإلان ننظاىعة فن نني الغٍاين ننُاث والعلن ننىم ال بُعُن ننت والخ بُقُن ننت
بالضعاؾت اإلاىهجُت و بغامج جامعُت في مجاالث الهىضؾت اإلاسخلفت.
وَعغف البرهامج الهىضس ي املجامعي بمباقغة الضعاؾت و مىهج وز ت صعاؾُت مً
مىظىمت مقغعاث علمُت و لىائذ ؤكاصًمُت جاصي لىُل قضع معقىل مً اإلاعغ ت العي
جقىص لضعجت جامعُت في مجال مً مجاالث الهىضؾت اإلاخعاعف عل ا وجاَل للبضء في
مماعؾت اإلاهىت.
وٍقىص البرهامج بلى جغؾُش القضعاث واإلاعاعف ألاؾاؾُت لخ بُ و مؼاولت مهىت
الهىضؾت بما ًخف وؤَضاف الخعلُم املجامعي بمفهىمه الكامل وؤؾلىبه املخضًث.
ً
زاهُا :الؿل اث
 .1وعص فنني البىننض من مننً اإلانناصة م 6مننً قنناهىن اإلاجلننـ الهىضس ن ي لؿننىت  ،1998جدننذ
ّ
ؤن اإلاىننا ج ومؿننخىي
عىننىان ؾننل اث اإلاجلننـ وازخصاينناجه ،مننا ًننني :الخإاننض مننً
الخإَُ ن ننل والخ ن ننضعٍب ف ن نني كلُ ن نناث الهىضؾ ن ننت وكلُ ن نناث ج ىىلىجُ ن ننا الهىضؾ ن ننت واإلاعاَ ن ننض
الهىضؾننُت والخقىُننت والفىُننت جفننت باإلاؿننخىي اإلا لننىك وطل ن للخفننا عنننى مؿننخىي
علمت ع ُع للمهىضؾُين والخقىُين و الفىُين .
 .2امن ننا وعص فن نني اإلان نناصة م 13من ننً هفن ننـ القن نناهىن ،جدن ننذ عىن ننىان الاعت ن نراف بالن ننضعجاث
العلمُت واإلاهىُت ،منا ًننيً :جنب عننى الكلُناث واإلاعاَنض الهىضؾنُت والخقىُنت والفىُنت
العنني جننىص ؤن ٌعتننرف ا ننا اإلاجلننـ ؤن جقننضم للمجلننـ اإلاقننغعاث والكننغو العنني ًىننال
بمىجب ن ننا ال لب ن ننت اإلا ن نناَيث الع ن نني جمىده ن ننا ؤو ؤي حع ن ننضًل ن ننا وقائم ن ننت با ؾ ن نناجظة
وماَيب م العلمُت وقائمت باإلامخدىين املماعجُين عنى ؤن جقضم جلن الىزنائ بعنضص
اليسخ العي ً لب ا اإلاجلـ.
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ً
زالثا :ألاَضاف
مً ؤَضاف اإلاجلـ الهىضس ي اإلاخعلقت باالعتراف ببرامج الخعلُم الهىضس ي ما ًني:
 .1ػٍ نناصة ق ننضعاث مماعسن ن ي اإلاه ننً الهىضؾ ننُت م ننً ز ننيل وي ننع مع نناًير مغجعُ ننت
للخعلُم الهىضس ي.
 .2جىظ ن ننُم ؤؾ ن ننـ الاعت ن ننراف ب ن ننالبرامج الهىضؾ ن ننُت لىُ ن ننل ال ن ننضعجاث املجامعُ ن ننت
والقُ ننام بخ بُقه ننا ،ومؿ نناعضة اإلااؾؿ نناث العلمُ ننت ف نني الخس ننُس الؿ ننلُم
لخل البرامج.
ً
عابعا :ألاغغاض
مً ؤَم ؤغغاض الاعتراف بالبرامج الهىضؾُت ما ًني:
 .1اإلاؿاعضة في ج ىٍغ وؾائل الخإَُل الهىضس ي في البيص وجغقُت ا بالقضع
الظي ًلبي خاجت اإلاجخمع ،مً زيل جىيُاث ملجان الاعتراف.
 .2يمان جلبُت بغامج صعجت البكالىعٍىؽ في مجاالث الهىضؾت والعماعة،
للخض ألاصوى مً مخ لباث مماعؾت َاجين اإلاهىخين.
 .3مؿاعضة كلُاث الهىضؾت والعماعة في ماؾؿاث الخعلُم العالي ،إلجغاء
الخقىٍم الظاحت صائ ا وطل بغغض جس ُس وج ىٍغ بغامجها و معاًير
علمُت عاإلاُت ،وقض يُغذ َظٍ اليئدت ب غٍقت حؿاعض في جإصًت َظا
الغغض.
ً
زامؿا :ألاؾنـ
َ
ًُق ّ ِى ْم اإلاجلـ الهىضس ي كل بغهامج َىضس ي بغغض الاعتراف به.
ً
ي ن ننضف الخقن ننىٍم ليعتن ننراف بالبرهن ننامج ولن ننِـ باللن ننغوعة ؤن ً ن ننىن اعترا ن ننا بالكلُن ننت ؤو
القؿننم ؤو الضعجننت ،وطل ن إلمكاهُننت وجننىص بننغامج طاث قننضعاث مخفاوجننت فنني هفننـ اإلااؾؿننت
الخعلُمُت.
ًغج نؼ الخقننىٍم عنننى كننل مننً جىاهننب البرهننامج الخالُننت :اإلاننىهج الضعاسن ي وؤلاصاعة وَُ ننت
الخ ننضعَـ ومؿ ننخىي ال ننيك واملم ننغٍجين والبيُ ننت الخدخُ ننت اإلاضعىم ننت بمعُى نناث الخ ننضعَـ
والضعاؾاث العلُا والبدث العلمت وطل عنى يىء ألاؾـ آلاجُت- :
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 1اإلاىهج الضعاس ي:
1-1
2-1
3-1

4-1
5-1
6-1

ً
ؤن ًدمننل البرهننامج اؾننما فنني مجننال م نً مجنناالث الهىضؾننت ؤو العمنناعة وؤن ًقننىص
لىُل صعجت بكالىعٍىؽ العلىم ؤو البكالىعٍىؽ الخقني.
ً
ؤن ً ن ننىن اإلان ننىهج مىاابن ننا للعصن ننغ فن نني مؿن ننخىي مىن ننا ج الهىضؾن ننت ؤو العمن نناعة فن نني
ً
ماؾؿاث الخعلُم العالي اإلاعترف ا ا عاإلاُا.
ؤن ًقىم البرهامج عنى مىهج مخكاملً ،قىص لبىاء وج ىٍغ قنضعاث ببضاعُنت وزُقنت
ً
الص ننلت بجاهن ننب من ننً جىاهن ننب العمن ننل الهىضسن ن ي وٍ ن ننىن طلن ن مبيُ ننا عن ننى ز ننت
مخكاملن ننت جىسن ننة حؿلؿن ننل صعاؾن ننت مقغعاجن ننه ،م ن ننخىبت بلن ننىائذ ؤكاصًمُن ننت جبن ننين
اُفُت جىفُظٍ واُفُت جقىٍم ؤصاء ال الب لىُل الضعجت املجامعُت.
ؤن ال جقل ترة صعاؾت البرهامج عً زمـ ؾىىاث.
ؤن ً ىن مدخىي اإلاىهج الضعاس ي مً  180الي  200ؾناعت معخمنضة وؤن ال جقنل
ؾاعاث الاجصال عً  4000ؾاعت.
ًجب ؤن حغ ت البرامج الهىضؾُت املجىاهب الخالُت:
العلىم ألاؾاؾُت والغٍايُاث وٍقصض ا ا عنى ؾبُل اإلاثال الفيزًاء وال ُمُاء
والغٍايُاث ولغاث البرمجت وؤن جخلمً الغٍايُاث اإلاعاصالث
الخفايلُت واملخؿبان الخفايني والخكامني مما ًم ً جغجمخه في
مقغعاث مً ؤمثال املخؿبان واملجبر املم ت والهىضؾت الىيفُت
واإلاعاصالث الخفايلُت وال غائ العضصًت والاخخماالث وؤلاخصاء
واإلاخغيراث العقضًت وغيرَا.
العلننىم الهىضؾننُت وٍقصننض ا ننا اإلاقننغعاث العنني جيبننني عنننى زلفُننت ؤؾاؾننُت مخِىننت
فنني الغٍايننُاث والعلننىم البدخننت ول م ننا جمخننض لدكننمل بع ن املجىاهننب
الخ بُقُننت ؤلابضاعُننت .ومثننال طلن مُكاهُكننا الهىضؾننت ومُكاهُكننا اإلاننىاص
وال ن ننضًىامُكا املخغاعٍ ن ننت واهخق ن ننال املخ ن ننغاعة واهخق ن ننال ال خل ن ننت ومُكاهُك ن ننا
اإلاىائ ن ننع وال ن ننضوائغ ال هغبائُ ن ننت واإلاج ن نناالث ال هغومغىا ِؿ ن ننُت وهظغٍ ن ننت
ال ن ن ن ن ننخد م وهظغٍ ن ن ن ن ننت الاجص ن ن ن ن نناالث والقُاؾ ن ن ن ن نناث وؤؾ ن ن ن ن ننـ الخدىٍ ن ن ن ن ننل
ال هغومُكاهُكت وهظغٍت ؤلاوكاءاث وعنى طل ًخم القُاؽ.
الهىضؾ ننت الخ بُقُ ننت والخص ننمُم .و نني اإلاق ننغعاث الع نني جخعلن ن بخص ننمُم ال ننىظم
الهىضؾ ن ننُت ؤو صعاؾ ن ننت زصائص ن ننها .حغ ن ننت َ ن ننظٍ اإلاق ن ننغعاث اإلاىاي ن ننُع
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اإلاخعلق ن ننت بتراُ ن ننب وجدلُ ن ننل وبوك ن نناء وازخب ن نناع وجقن ن نىٍم ؤصاء ال ن ننىظم ؤو
العملُنناث الهىضؾننُت .وؤمثننال طلن مقننغعاث الغؾننم الهىضسن ي وؤعمننال
الننىعف والننغي وال ننغ واملجؿننىع واإلايكننأث اإلاائُننت وهظننم الاجصنناالث
وهظن ن ننم الن ن ننخد م وهظن ن ننم الخدغٍ ن ن ن واإلاعاملجن ن نناث الضقُقن ن ننت ومعماعٍن ن ننت
املخاؾ ن ننىك والىمظج ن ننت واإلاداك ن نناة ومُكاهُك ن ننا آلاالث ومُكاهُك ن ننا الترب ن ننت
ومُكاهُك ننا ال ننائغاث ووق ننىص ومؼلق نناث وعملُ نناث الخص ننيُع وعملُ نناث
اهخقننال اإلانناصة وؤجهننؼة اهخقننال املخننغاعة وكننل مقننغعاث الخصننمُم ،وعنننى
طل ًخم القُاؽ.
العلننىم الاجخماعُننت وؤلاوؿنناهُت .وٍقصننض ا ننا اإلاقننغعاث الضًيُننت واللغنناث وؤلاصاعة
والاقخص نناص والخج نناعة والضعاؾ نناث الاجخماعُ ننت .وؤن ًغا ننى ف نني جص ننمم
َن ننظٍ اإلاجمىعن ننت الن ننغبس الىزُ ن ن بمماعؾن ننت مهىن ننت الهىضؾن ننت والعمن نناعة
وؤَضاف الخعلُم العالي.
 7-1ؤن حك ننخمل ب ننغامج بك ننالىعٍىؽ العل ننىم ف نني الهىضؾ ننت عن ننى الغٍاي ننُاث والعل ننىم
البدخت بيؿبت مً  %25بلى  %30والعلىم الهىضؾُت بيؿبت منً  %25بلنى %35
والعلننىم الخ بُقُننت بيؿننبت مننً  %25بلننى  %35والعلننىم الاجخماعُننت وؤلاوؿنناهُت
بيؿبت مً  %10بلى .%15
 8-1ؤن حك ننخمل ب ننغامج البك ننالىعٍىؽ الخقن نني ف نني الهىضؾ ننت عن ننى الغٍاي ننُاث والعل ننىم
البدخت بيؿبت مً  %20بلى  %25والعلىم الهىضؾُت بيؿبت منً  %25بلنى %30
والعلننىم الخ بُقُننت بيؿننبت مننً  %35بلننى  %45والعلننىم الاجخماعُننت وؤلاوؿنناهُت
بيؿبت مً  %10بلى .%15
 9-1ؤن جخلمً بغامج العماعة املجىاهب الخالُت:
مً  %15بلى  %20للعلىم ألاؾاؾُت والغٍايُاث وٍقصض ا ا عنى ؾبُل اإلاثال
الفيزًاء :وحكمل اللىء وؤهىاعه ،املخغاعة في البِ ت الضازلُت،
ً
الصىث واهخقاله وعيقت طل بالبِ ت الضازلُت؛ وحكمل ؤًلا
ألاؾـ ال هغبُت ،والغٍايُاث الخ بُقُت والهىضؾت الىيفُت
والخ بُقاث الهىضؾُت للخفايل والخكامل وؤلاخصاء والبرمجت
ومعاملجت البُاهاث.
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10-1
11-1

12-1

13-1

م ننً  %20بلن ننى  %25العلن ننىم الهىضؾ ننُت وٍقصن ننض ا ن ننا اإلاق ننغعاث العن نني له ننا ؤؾ ننـ
مخِىن ننت فن نني الغٍاين ننُاث والعلن ننىم البدخن ننت ول م ن ننا جمخن ننض لدكن ننمل بع ن ن
املجىاهب الخ بُقُت ؤلابضاعُت .ومنً طلن علنم اإلانىاص ومُكاهُكنا اإلانىاص
واهخق ن ن ننال املخ ن ن ننغاعة وهظغٍ ن ن ننت ال ن ن ننخد م وهظغٍ ن ن ننت الاجص ن ن نناالث وهظغٍ ن ن ننت
ؤلاوكاءاث وعنى طل ًخم القُاؽ.
م ننً  %40بل ننى  %50للعم نناعة الخ بُقُ ننت والخص ننمُم .و نني اإلاق ننغعاث الع نني جخعل ن
بالخص ن ن ننمُم اإلاعم ن ن نناعي وصعاؾ ن ن ننت زصائصن ن ن ننه .وم ن ن ننً طلن ن ن ن اإلاؿ ن ن نناخت
والقُاؾ ن ن ن نناث والغؾ ن ن ن ننم اإلاعم ن ن ن نناعي وؤلا ه ن ن ن نناع ومُكاهُك ن ن ن ننا ؤلاوك ن ن ن نناءاث
والخصمُم ؤلاوكائت وجقىُت الدكُِض ومنىاص البىناء ومقىمناث جصنمُم
البِ ت والخس ُس وؤلاؾكان و هظغٍاث و جاعٍش العماعة.
 %15خننض ؤصوننى للعل ننىم الاجخماعُننت وؤلاوؿنناهُت .وٍقص ننض ا ننا اإلاقننغعاث الضًيُ ننت
واللغ ن ن نناث وبصاعة اإلاك ن ن نناعَع واإلاماعؾن ن ن ننت اإلاهىُ ن ن ننت واإلاع ن ن نناًير القُاؾ ن ن ننُت
وخؿ نناك ال مُ نناث والىز ننائ الخص ننمُمُت .وؤن ًغا ننى ف نني جص ننمم َ ننظٍ
اإلاجمىعت الاعجبا بمماعؾت مهىت العماعة وؤَضاف الخعلُم العالي.
ؤن جخلننمً املم ننت الضعاؾننُت اإلاقننغعاث الازخُاعٍننت املمايننت بكننل جسص ن مننً
الخسصصاث الضقُقت العي ًخلمم ا البرهامج.
ً
ؤن ً ننىن البره ننامج مخل ننمىا إلاك ننغوف بد نني ًق ننىم بدىفُ ننظٍ ال ننيك ف نني الؿ ننىت
الضعاؾننُت الم ائُننت جدننذ بقننغاف اؾننخاط ماَننل فنني مجننال مننً مجنناالث الخصننمُم
ؤو الخس ننُس ؤو الخدلُ ننل لل ننىظم الهىضؾ ننُتً ،خع ننغف ال ال ننب م ننً زيل ننه عن ننى
مصنناصع اإلاعلىمنناث واُفُننت املخصننىل عل ننا واؾننخسضامها فنني بهجنناػ عملننه واخابننت
جقغٍغ علمت ًىسة ز ىاث بدثه وما جىيل بلُه مً هخائج.
ؤن ً ن ننىن الخ ن ننضعٍب اإلاعمن ن نني ج ن ن ً
نؼء ال ًخج ن ننؼؤ م ن ننً اإلا ن ننىهج الضعاسن ن ن ي وؤن ج ن ننىن
مدخىٍاجه مخلمىت للعىايغ الىظغٍت والخ بُقُنت فني البرهنامج وؤن ج نىن بالقنضع
اإلا لىك الظي ًاَل كل الب للقُام بالعمل الخجغٍبي في مجال جسصصه.
ً
ؤن ج ن ننىن الب ن ننرامج الهىضؾ ن ننُت واإلاعماعٍ ن ننت م ن ننخىبت بم ن ننىهج مغؾ ن ننىم للخ ن ننضعٍب
العمننني صازننل وزنناعن الكلُننت فنني الىخننضاث الهىضؾننُت وؤمننااً العمننل الهىضس ن ي
ؤزىاء الضعاؾت وفى الع يث الضعاؾُت إلاضة  600ؾاعت اجصال عنى ؤن ٌكغف
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 14-1عنى طل ؤؾاجظة ؤو مهىضؾىن ماَلىن وٍ ىن جىظُمه عنى الىدى الخالي:
هىف
مضة الخضعٍب
وقذ الخضعٍب
الخضعٍب
 6ؤؾننابُع بىاقننع  5ؾنناعاث فنني الُننىم،
ؤؾاس ي
بعض اإلاؿخىي الضعاس ي ألاول
ؤي ما ٌعاصل  150ؾاعت اجصال
 6ؤؾننابُع بىاقننع  5ؾنناعاث فنني الُننىم،
بعض اإلاؿخىي الضعاس ي الثاوت جسصص ي
ؤي ما ٌعاصل  150ؾاعت اجصال
 8ؤؾننابُع بىاقننع  5ؾنناعاث فنني الُننىم،
جسصص ي
بعض اإلاؿخىي الضعاس ي الثالث
ؤي ما ٌعاصل  200ؾاعت اجصال
 4ؤؾننابُع بىاقننع  5ؾنناعاث فنني الُننىم،
جسصص ي
بعض اإلاؿخىي الضعاس ي الغابع
ؤي ما ٌعاصل  100ؾاعت اجصال
 15-1ؤن جنخم الاؾننخعاهت بناإلامخدىين املمنناعجُين وألاؾنناجظة الؼائنغًٍ ،مننً طوي ال فنناءة
العلمُت ،في مغاجعت اإلاىا ج وجقىٍم ؤصاء ال يك.

 .2قغو القبىل:
ؤ.
ك.
ن.
ص.
ٌ.

ً
ؤن ً ىن ال الب خايي عنى الكهاصة الؿىصاهُت ؤو ما ٌعاصلها.
ً
ؤن ً ىن هاجخا في ؾبع مىاص.
ؤن ال ًقن ننل مؿ ن ننخىي ال ال ن ننب ع ن ننً  %60ف ن نني ك ن ننل م ن ننً م ن ننىاص الغٍاي ن ننُاث
والفيزًاء وال ُمُاء ؤو هجاح عام في الكهاصة بيؿبت .%65
ً
ؤن ً ىن ال الب هاجخا في اللغت ؤلاهجليزًت.
ً
ً
ؤن ًظه ن ننغ ال الن ن ننب اؾ ن ننخعضاصا غٍن ن ننا وعغبن ن ننت خقُقُ ن ننت المت ن ننان مهى ن ننت
الهىضؾت والعماعة.
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 .3ؤلاصاعة وَُ ت الخضعَـ
 1-3ؤلاصاعة:
ألاصاء اإلاخميز في ؤي ماؾؿت حعلُمُت ًخ لب وجىص ؾبل اجصال ؾهلت بين ؤعلاء
ّ
َُ ت الخضعَـ واملجهاػ ؤلاصاعي .بن طلن منً قنإهه ؤن ٌؿناعض َُ نت الخنضعَـ عننى
القُننام بمهامهننا عنننى الىجننه ألاامننل وٍلننمً وجننىص اَخمننام مخبنناصل بننين ؤلاصاعٍننين
وألاكاصًمُين لخ ىٍغ وجغقُت اإلااؾؿت وٍخم جدقُ َظٍ الغاًت بما ًني:
ؤ .ازخُنناع بصاعة ماَلننت وبىنناءة مننً عمُننض الكلُننت وعئؾنناء ألاقؿننام ممننً لهننم
زبرة مهىُت وافاءة علمُت واَخمام بالخضعَـ والبدث.
ك .اؾخق اك َُ ت جضعَـ مخميزة وصعمها وععاًت ا.
ن .اؾخق اك يك هاا ين وععاًت ق ىن م.
ص .ب ُ ت اإلاىار ألاكاصًمت اإلاىاؾب.
ٌ .بصاعة اإلاننىاعص فنني مننا ٌعننىص بننالىفع عنننى البرهننامج وَُ ننت الخننضعَـ وال ننيك
والبِ ت املجامعُت.
و .العمن ننل عنن ننى بًجن نناص الصن ننلت بن ننين اإلااؾؿن ننت الخعلُمُن ننت وبِ ن ننت العمن ننل فن نني
اإلاجال الهىضس ي والصىا ي واإلاعماعي.
 َُ 2-3ت الخضعَـ:
جمث ننل َُ ننت الخ ننضعَـ القل ننب الى نناب لك ننل بغه ننامج صعاس ن ي ه نناجة ،ووج ننىص عل ننى
ً
ً
َُ ننت الخ ننضعَـ اإلااَ ننل واإلاقخ ننضع ،طو ال ننغئي الىاس ننخت ً ننى غ ج ننىا علمُ ننا وٍمث ننل
ً
ً
همىطجننا ُبننا ًدخننظي بننه ال ننيك .لننظل ًجننب ؤن جخننى غ فنني علننى َُ ننت الخننضعَـ
اإلاىايفاث الخالُت:
ؤ .ؤن ج ىن َُ ت الخضعَـ عنى مؿخىي علمت وزقافي ع ُنع مىاانب للخقنضم
ً
العلمت واإلانهي في العالم وؤن ً ىن كل على ا خائؼا عنى ما ًني:
 بجاػة جامعُت م البكالىعٍىؽ بمؿخىي مخميز.
 صعاؾاث ى املجامعُت  ،ماجؿخير  ،صاخىعاٍ… ،املخ.
 زبرة في الخضعَـ املجامعي.
 ججغبت مهىُت.
 ؤبدننار ميكننىعة فنني صوعٍنناث ومجننيث ومنناجمغاث مدلُننت وبقلُمُننت
وعاإلاُت.
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ك.
ن.
ص.
ٌ.

ؤن ال جقل وؿبت ألاؾاجظة بلى ال لبت عً  1بلى .15
ً
ؤن ال ًقل عضص ؤعلاء َُ ت الخنضعَـ اإلافنغغين جفغغنا كنامي للبرهنامج فني
الخسص الضقُ عً زيزت.
ؤن ً ن ننىن العن ننبء الخضعَس ن ن ي للعلن ننى بالقن ننضع الن ننظي ًم ىن ننه من ننً القُن ننام
بىجباجه ألازغي مً ؤبدار وبصاعة ومماعؾاث مهىُت.
ً
ً
ؤن ً ننىن بمقننضوع علننى َُ ننت الخننضعَـ بعقنناص ال ننيك مىهجُننا ومهىُننا،
وؤن ً ننىن ال ننظًً ًخىل ننىن ؤم ننغ ؤلاعق نناص اإلانه نني عن ننى صعاً ننت كامل ننت بق نناهىن
اإلاجلـ الهىضس ي وؤؾـ اعترا ه بالبرامج.

 .4جقىٍم ال يك واملمغٍجين:
مننً ؤَننم ألاؾننـ العنني ًغج ننؼ عل ننا الاعتننراف بالبرهننامج هىعُننت ومؿننخىي ال ننيك
واملمغٍجين.
 1-4عى ننضما ً ننخم ازخُ نناع ننيك بمؿ ننخىٍاث ع ُع ننت ًؼٍ ننض مؿ ننخىي الاؾ ننخعضاص ال ننظَني
للخلقن ننت يرجفن ننع معن ننضل جدصن ننُلهم ومن ننً زن ننم جخدق ن ن ؤَن ننضاف البرهن ننامج بصن ننىعة
ؤ للٌ .كمل جقىٍم ؤصاء ال يك ما ًني:
 مؿخىي الامخداهاث والازخباعاث.
 ؤصاء الىاجباث اإلانزلُت.
 بعضاص جقاعٍغ اإلاعامل.
 ؤصاء الخضعٍب اإلانهي.
 جقاعٍغ اإلامخدىين املماعجُين.
ٌ 2-4عخبر سجل املمغٍجين الظًً الخدقىا للعمل في اإلاهىت ؤو الظًً وايلىا
ً
ً
للضعاؾاث العلُا في ماؾؿاث ؤكاصًمُت ؤزغي عامي مهما مً العىامل العي
حؿاعض في الاعتراف بالبرامج ً .لب مً اإلااؾؿت العي جخقضم ب لب الاعتراف
لبرامجها ؤن ج ىن مدخفظت بسجل مخابعت ملمغٍج ا للؿىىاث الثير ألازيرة
ما ؤم ً طل .
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 .5البيُت الخدخُت
1-5

2-5

3-5

4-5

5-5

ً
ؤن ً ىن البرهامج مضعىما بما ًدىاؾب مً قاعاث مدايغاث و مغاؾم
ومكاجب وزضماث لل يك والعاملين ،عنى ؤن ج ىن القاعاث مجهؼة بىؾائل
الخضعَـ املخضًثت .ممثل ؤجهؼة ؤلاؾقا وؤجهؼة ؤلاًلاح الؿمعُت
والبصغٍت .
ً
ؤن ً ىن البرهامج مضعىما بم خبت حعنى باملجىاهب الخقىُت وغير الخقىُت
مدخىٍت عنى اإلاغاجع مً اخب وصوعٍاث وغيرَا بمؿخىي ًدىاؾب وحجم
البرهامج وعضص ال يك .وؤن ً ىن للم خبت ؾُاؾت واسخت في الاغخىاء
والخجضًض وؤن ج ىن مدخىٍاب ا ى مؿخىي زضمت البرهامج .وؤن ج ىن مؼوصة
بالىؾائس املخضًثت إلاؿاعضة ال يك وَُ ت الخضعَـ مثل زضماث الفهغؾت
باملخاؾىك واإلا خبت ؤلال تروهُت وقب ت اإلاعلىماث وؤن ج ىن لها ؾُاؾت مغهت
في زضمت ػواعَا.
ؤن جخى غ معامل املخاؾىك لل يك وَُ ت الخضعَـ بالقضع اإلاىاؾب للدشجُع
عنى اؾخسضامها في مجال الخ بُقاث الهىضؾُت واإلاعماعٍت مثل جدلُل الىظم
والاجصاالث واإلاداكاة والخصمُم والخصيُع وؤلاهخان واؾخدىاط البُاهاث.
ً
ً
وٍمثل الىقذ اإلاخاح لل يك وَُ ت الخضعَـ عنى املخاؾىك عىصغا مهما مً
عىايغ الاعتراف بالبرهامج.
ؤن ج ىن اإلاسخبراث مجهؼة باإلاعضاث ألاؾاؾُت العي جفت بإجغاء كل الخجاعك
اإلاىيى ت في اإلاقغعاث الضعاؾُت وؤن حؿاعض في ؤبدار الكلُت و يك
الضعاؾاث العلُا.
ؤن ج ىن الىعف مجهؼة باإلاعضاث ألاؾاؾُت لخضعٍب ال يك.

 .6البدىر والضعاؾاث ى املجامعُت-:
وجىص الضعاؾاث ى املجامعُت واليكا البد ي ٌعلض مً زبرة الكلُت في
مجال الضعاؾاث املجامعُت وَعنى مً قضعَا .ؿمعت الكلُت مغجب ت لقضع ما بمضي
وكا ها البد ي ومكاعات ؤؾاجظب ا في اإلااجمغاث اإلادلُت والعاإلاُت .ولظل حشجع
الكلُاث وجدث عنى ؤن ً ىن لها قضع معقىل مً البدىر والضعاؾاث العلُا مما ًؼٍض
مً غص الاعتراف ببرامجها .ومغآة طل ما ًني:
 1-6وجىص البرامج ى املجامعُت بالكلُت،
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 2-6قضعة معاملها عنى صعم البدث العلمت،
 3-6بقامت ا للىضواث العلمُت واملخلقاث الضعاؾُت،
 4-6مكاعات ؤؾاجظب ا في اإلااجمغاث العلمُت اإلادلُت وؤلاقلُمُت والعاإلاُت وال خابت
في الضوعٍاث اإلاعترف ا ا.
ً
ؾاصؾا :معاًير الاعتراف
 - 1اإلاىهج الضعاس ي
 1-1املخن ننض ألاصون ننى إلاجمن ننل ؾن نناعاث الاجصن ننال م 4000ؾن نناعت ؤو من ننا ٌعن نناصل م- 180
 200ؾاعت معخمضة لبرامج الهىضؾت و العماعة.
 2-1ال جسغن وؿب م ىهاث البرهامج عً ما َى مقغع له في املجضول الخالي:

عٍايُاث وعلىم بدخت
علىم َىضؾُت ؤؾاؾُت
علىم ج بُقُت وجصمُم
علىم بوؿاهُت
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1
10-1

بكالىعٍىؽ علىم
َىضؾت
%30 - %25
%35 - %25
%35 - %25
%15 - %10

بكالىعٍىؽ جقاهت
َىضؾت
%25 - %20
%30 - %25
%45 - %35
%15 - %10

بكالىعٍىؽ العماعة
%20 - %15
%25 - %20
%50 - %40
%15 - %12

ؾاعاث العمني والخضعٍب واإلاخابعت :ما ٌعاصل م %35مً الؿاعاث اإلاعخمضة.
ؾاعاث الخضعٍب زاعن الكلُت :ما ٌعاصل م 10ؾاعاث معخمضة.
مكغوف الخسغن :ما ٌعاصل م 6ؾاعاث معخمضة.
ً ىن للمقغعاث ومفغصاب ا وين واسة.
ً ىن جغجِب صعاؾت اإلاقغعاث في املم ت الضعاؾُت خؿب حؿلؿلها العمني
وما جقخلُه مً م لىباث ؾابقت.
ً ىن عضص الؿاعاث اإلاعخمضة الفصني في املم ت الضعاؾُت ما بين  16بلى 24
ؾاعت معخمضة.
ج ىن املجضاول الضعاؾُت م ابقت للم ت الضعاؾُت.
ً
ً ىن املجضول الضعاس ي مخلمىا ملخلقاث هقاف ومكاعَع جسصصُت.
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 - 2قغو
1-2
2-2
3-2

القبىل
ً
ؤن ً ىن القبىل مقصىعا عنى خملت الكهاصة الثاهىٍت – معلمت .
ًفلل ؤن جلمً الغٍايُاث ؤلايا ُت في قغو القبىل.
ؤن ال ًقل مخىؾس اليؿبت اإلا ىٍت للقبىل عً .%65

 - 3ؤلاصاعة وَُ ت الخضعَـ
 1-3جن ن ننى غ بصاعة ماَلن ن ننت طاث زبن ن ننرة مهىُن ن ننت وافن ن نناءة علمُن ن ننت للكلُن ن ننت وألاقؿن ن ننام
والكعب.
 ً 2-3ننىن العننضص ال ننني لهُ ننت الخننضعَـ بمننا ًننى غ واخننض مننً ألاعلنناء لكننل م15
ً
البا.
ً
 3-3جفننغم مننا ال ًقننل عننً م 3ؤعلنناء َُ ننت جننضعَـ جفغغننا كننامي للبرهننامج فنني كننل
جس مً جسصصاجه الضقُقت اإلاخفغعت مىه.
 4-3ؤن ال ً ننىن ؤصاء عل ننى َُ ننت الخ ننضعَـ ز نناعن ماؾؿ ننخه زص ننما ع ننً ؤصائ ننه
ألاكاصًمت ؤو البد ي ؤو ؤلاصاعي.
ً
 5-3جى غ ؤؾخاط مبغو ِؿىع واخض لكل م 100البا.
ً
 6-3جى غ ؤؾخاط مكاعك واخض لكل م 65البا.
ً
 7-3جى غ ؤؾخاط مؿاعض واخض لكل م 50ابا.
 ً 8-3ىن عضص الفىُين بمعضل ني وميػم لكل معمل.
 9-3القىي العاملت اإلاؿاعضة:
ً
ؤ – ؤمين كلُت ومؿاعضا له.
ك  -ؤمين م خبت ومؿاعضًً له.
ن – ؤمين مسؼن ومؿاعضًً له.
ً
ص – مداؾب ومؿاعضا له.
َن  -ؾ غجاعٍت لكل ؤلاصاعاث.
و – واخض عامل لكل م 15الب لألعمال العامت.
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 - 4جقىٍم ؤصاء ال يك
ؤن ًخى غ بالكلُت ما ًني:
 1-4الئدت لخىظُم حسجُل ال يك في البرهامج واوسخاا م مىه.
 2-4الئدت للبس بجغاءاث الامخداهاث.
 3-4الئدت ؤكاصًمُت لخقىٍم ؤصاء ال يك وجضعجهم في الضعاؾت ومىدهم الضعجاث
العلمُت.
 4-4جماعًٍ ال يك وجقاعٍغ اإلاعامل زيل الفترة الضعاؾُت.
 5-4وقائع مجالـ اإلامخدىين.
 6-4جقاعٍغ اإلامخدىين املماعجُين.
 7-4سجل مخابعت للمغجين للؿىىاث الثير ألازيرة.
 - 5البيُت الخدخُت
ؤ – وؾائل ومعُىاث جضعَـ:
 1-5قاعاث الضعاؾت :جى غ مؿاخت م 0.65متر مغبع لكل الب مً يك
البرهامج.
 2-5اإلاغاؾم :جى غ مؿاخت م 1.5متر مغبع لكل الب مً ال يك ؾعت اإلاغؾم مع
كامل الخجهيزاث.
 3-5اإلاعامل واإلاسخبراث :جى غ مؿاخت م 3.5متر مغبع لكل الب مً ال يك
ؾعت اإلاعمل مع جى غ كامل الخجهيزاث.
 4-5الىعف :جى غ مؿاخت م 3متر مغبع لكل الب مً ؾعت الىعقت مع كامل
الخجهيزاث.
 5-5اإلا خبت :جى غ مؿاخت وججهيزاث ج فت ليؿبت م % 20مً مجمىف يك
البرهامج ،بىاقع م 1.2متر مغبع لكل مم م.
 6-5ال خب واإلاغاجع :جى غ زيزت عىاوًٍ اخب جسصصُت طاث بعاث خضًثت
ومغاجع صعاؾُت لكل مقغع مع جى غ عضص معقىل مً اليسخ.
 7-5ال خب الثقا ُت :جى غ عضص معقىل مً عىاوًٍ ووسخ اخب زقا ُت زاعن
ه ا البرهامج.
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 8-5الضوعٍاث :الاقتراك في صوعٍت جسصصُت واخضة عنى ألاقل لكل جسص
صقُ .
 9-5الىؾائل الخقىُت للخضعَـ :جى غ وؾائل عغض وججهيزاث ؾمعُت وبصغٍت
للخضعَـ.
 10-5ججهيزاث املخاؾىك :جى غ جهاػ خاؾىك لكل م 15الب باإلاعامل.
 11-5جى غ بغمجُاث في الخسصصاث الهىضؾُت العي ًسضمها البرهامج.
 12-5وؾائس قب ت اإلاعلىماث :جى غ وؾائل عنى قب ت اإلاعلىماث بالكلُت.
ك – املمضماث:
 13-5اإلاباوت ؤلاصاعٍت :جى غ مؿاخت بمعضل م 0.5متر مغبع مقابل كل الب في
اإلااؾؿت.
 14-5مكاجب ؤعلاء َُ ت الخضعَـ :جى غ مؿاخت بمعضل م 0.25متر مغبع مقابل
كل الب ًيخمت للماؾؿت.
 15-5مقاين ألاؾاجظة وال يك :جى غ مؿاخت بمعضل م 0.65متر مغبع مقابل كل
الب ًيخمت للماؾؿت.
 16-5مُاصًً وممغاث :جى غ مؿاخت بمعضل م 5متر مغبع مقابل كل الب.
 17-5صوعاث :جى غ مؿاخت بمعضل صوعة واخضة لكل م 10يك.
 -6البدىر والضعاؾاث ى املجامعُت
 1-6ال جقل عضص ؾاعاث جفغم على َُ ت الخضعَـ عً م 4ؾاعاث في ألاؾبىف.
 2-6ال ًقل عضص ألابدار اإلايكىعة عً بدث واخض لكل على في َُ ت الخضعَـ في
الؿىت.
 3-6ال جقل مكاعات ؤعلاء َُ ت الخضعَـ في زضمت اإلاجخمع عً م 2ؾاعت في
ألاؾبىف.
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ً
ؾابعا :مىذ الاعتراف
ًننخم جقننىٍم البننرامج اإلاقضمننت ليعتننراف و ن ألاؾننـ واإلاعنناًير الننىاعصة فنني َننظٍ اليئدننت
وبجب نناف ؤلاج ننغاءاث اإلاغ ق ننت ا ننا .وي ننضف الخق ننىٍم لخ ننى ير اإلاعلىم نناث اليػم ننت ملجه نناث اجس نناط
القن ننغاع عن ننً من ننضي جلبُن ننت البن ننرامج للخن ننض ألاصون ننى من ننً مخ لبن نناث مماعؾن ننت مهىن ننت الهىضؾن ننت
والعماعة.
إلا ننىذ الاعت ننراف للبره ننامج ًج ننب ؤن ًجي ننز اإلاجل ننـ الهىضسن ن ي بضعج ننت مقبىل ننت ا نني من ننً
املجىاهب الخالُت مً ؤؾـ الاعتراف اي عنى خضة:
 .1اإلاىهج الضعاس ي.
 .2قغو القبىل.
 َُ .3ت الخضعَـ.
 .4جقىٍم ال يك.
 .5البيُت الخدخُت
ً
واما ًجب ؤن ً ىن اإلاجلـ عايُا عً ؤصاء اإلااؾؿت للبرهنامج اإلاعتنرف بنه بى ًناء عننى
ما وعص ؤعيٍ ،في كل مً املجىاهب الخالُت:
 .1ؤلاصاعة.
 .2املمغٍجين.
 .3البدىر والضعاؾاث ى املجامعُت.
زامىا :معاًغة البرامج الهىضؾُت
الئدت معاًغة بغامج بكالىعٍىؽ الكغف الهىضؾُت
حمُع بسامج بكالسٍىس الهىدشت { دزحت الشسف } جخفم على طسوزة حغطُت
اإلافسداث الخالُت :
هظسٍاث العلىم ألاشاشُت فى السٍاطُاث  ،جفاطل  ،جكامل  ،جدلُل عددي  ،مخغيراث
علدًت ،اخخماالث  ،أشاشُاث إخصاء  ،اشاشُاث الفيزًاء والكُمُاء الىظسٍت والخطبُلُت
بدزحاث مخفاوجت خصب الخخصص فى اإلالدزة على اشخخدام معداث الخجازب اإلاعملُت
وحشغُلها والخدكم فيها واشخخساج الىخائج وجدلُلها ومداكاتها فى الحلل  ،إطافت إلى اللدزة
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على اشخخدام الحزم البرامجُت فى مجال الخخصص  ،كما ًسد فُما ًلى خصىصُاث بعع
البرمج التى ًلزم حغطُتها بعد اشدُفاء اإلاخطلباث اإلاشتركت أعاله :
الهىضؾت اإلاضهُت :
ً
ً
ً
ً
الخأهُل إلامازشت الهىدشت اإلادهُت مهىُا وجخطُطُا واكخصادًا وأخالكُا  ،واللدزة على
اشخخدام اإلاعداث والخلىُاث الحدًثت واإلاصخددثت فى جدلُل وجصمُم وإدازة مشازَع
الهىدشت اإلادهُت على مصخىي إشدُعاب طبُعت وخىاص مىاد الدشُِد ووطع اإلاىاصفاث
الفىُت للمىاد ووشائل لدشُِد إلاشازَع البنى الخدخُت وألابساج البىائُت والكبازي والجصىز
والطسق وأشاشُاث علم اإلاصاخت ألازطُت وعلىم التربت وشلىكها ؤلاوشائي وعلىم اإلاُاه
الخمدًد والصسف الصطحى والصحى ودزاشاث اإلاسدود البُئي.
الهىضؾت اإلاُكاهُ ُت :
جأمين اإلالدزة على همرحت وجدلُل وجصمُم الىظم اإلاُكاهُكُت وعىاصسها والعملُاث اإلاسجبطت
بها والعمل بمهىُت فى مجاالث ألاهظمت اإلاُكاهُكُت والحسازٍت وعملُاث الخصيُع وؤلاهخاج
واللدزة الحسازٍت .
الهىدشت اإلاُكاهُكُت والبرامج اإلاشابهت:
جأمين اإلالدزة على همرحت وجدلُل وجصمُم الىظم اإلاُكاهُكُت والززاعُت وعىاصسها
والعملُاث اإلاسجبطت بها والعمل بمهىُت في مجاالث ألاهظمت اإلاُكاهُكُت والززاعُت والحسازٍت
وعملُاث الخصيُع وؤلاهخاج اإلاُكاهُكي والززاعي.
جأمين الدزاشت الىافُت للمىاد والصيرامُك والزحاج واإلاعادن واإلاىاد اإلاسكبت مً خُث
التركُب والخىاص واإلاعالجاث وألاداء بغسض ؤلاخخُاز ألامثل للمىاد ومعالجت مشاكل
الخصمُم وذلك بئشخعمال الطسق الخجسٍبُت وؤلاخصائُت والحاشىبُت اإلاخىاشلت مع أهداف
البرامج الخعلُمُت
الهىضؾت ال هغبائُت واؤلال تروهُت :
جأمين ملدزة معخبرة فى علىم الهىدشت والحاشىب باللدز الري ًمكً مً جدلُل وجصمُم
ألادواث واإلاعداث وآلالُاث والىظم الهىدشُت اإلاسكبت والبرمجُاث التى جدخىي على بسمجُت
16

وعخادًت مخلدمت ،كما جخطلب دزاشت الهىدشت ؤلالكتروهُت وهىدشت الحاشىب معسفت
مخطىزة فى مجال السٍاطُاث اإلاخلطعت والطسائم العددًت  ،أما البرامج الخاصت بالهىدشت
ؤلاخُائُت فخخطلب معسفت جخصصُت فى مجال الفيزًاء اإلاىحهت هدى دزاشت اإلاىاثع واإلاُكاهُكا
ؤلاخُائُت وكرلك على كدز مً الكُمُاء الحُىٍت .
الهىضؾت ال ُمُائُت واملخُىٍت والبترواُمائُت واملجلىص والبيؾدُ

واليؿُج والىفس :

في هره الخخصصاث العمىمُت ًلزم ألاخر فى ؤلاعخباز والخدصب إلاا ٌصخجد مً معازف فى
الخكىىلىحُا الحدًثت فى مجال الهىدشت الكُمائُت وؤلاخُائُت اإلاخخلفت فى صىاعاث البترول
والبتروكُمائُاث وجدلُت اإلاُاه  ،مع التركيز على عىصس اإلادافظت على البِئت والطاكت وإهخاج
الصُدالهُاث واهخاج ألاطعمت واإلاىاد الجدًدة والخدىٍس الىزاث وخسكُت الخفاعالث
الكُمُائُت وجصمُم اإلافاعالث والعملُاث اإلاشتركت .ومعالجت اإلاخلفاث الصىاعُت وإدازة
واكخصادًاث اإلاصاوع وجطبُم البرامج الحاشىبُت الجدًدة واإلاخجددة.
الهىضؾت اإلاعماعٍت والخسصصاث اإلاخفغعت مم ا :
أهداف هىدشت العمازة ألاشاشُت هى جىفير مصخلزماث البِئت اإلابيُت التى جؤمً جدصين
وجسكُت وزفاهُت الحُاة إلى الحد ألاعلى وفم ؤلامكاهاث اإلاخاخت ،إطافت إلى اإلادخىي العلمى
الري ًخطلبه اإلاصخىي اإلاعسفى ألاشاس ى اإلاطلىب لدزاشت الهىدشت عامت ً،طلب أن ٌغط
اإلاىهج دزاشاث البِئت اإلادلُت و ؤلاكلُمُت والعاإلاُت بغُت جلبُت واخخُاحاث وطمىخاث ألافساد
واإلاجمىعاث ومصخخدم اإلاصخىطىاث البشسٍت علُه ًلزم جأمين مىاءمت مخسحاث بسامج
اإلاعماز إلاخطلباث وجددًاث مهىُت ذاث صبغت إوصاهُت حصخىعب اإلاىزوث اإلادلى ؤلاحخماعى
والثلافى والعلائدي.
علُه ًلزم أن حغط مفسداث بسامج العمازة مفسداث أشاشُت فى جىفير اإلاعمازي الري ًلدم
خدمت مخميزة للمجخمع  ،وحغط هره اإلافسداث مجاالث جخطُط وجىظُم وجيصُم وجصمُم
اإلافسداث العمساهُت (مباو ،شاخاث ،مُادًً عامت  -مع معسفت شاملت فى الفيزًاء البُئُت)
{ الحسازة والصىث والظىء} إطافت إلى علىم الدشُِد وعلم ؤلاوشاءاث وجددًد مىاصفاث
اإلاىاد وعملُاث الدشُِد وألاشساف على الخىفُر وإدازة اإلاىاكع.
17

بعضاص اللجىت ألاكاصًمُت
الضوعة العاقغة – 2015م2019 -م
ؤجيزث َظة اليئدت في بجخماف اإلاجلـ عقمم  2بخاعٍش /21ؤبغٍل2016/م
اللجىت الاكادًمُت -:
زئِض اللجىت
م.م .بً .ىشف خصً عبد السخُم
ن .زئض اللجىت
م.م.ب  .علي عبدالسخمً زباح
ألامين العام
م.م .هادًت مدمىد عبدالسخمً الفكي
ً
عظىا
م.م.د .عثمان مدمد علي شسفي
ً
عظىا
م.م.د .عزالدًً كامل أمين
ً
عظىا
م.مً .حي عبدالسخُم الحصً
ً
عظىا
م.م.د .عبدهللا خىحلي أخمد
ً
عظىا
م.د.أمين بابكس عبدالىبي
ً
عظىا
م.م.د .عِس ي بشير مدمد
ً
عظىا
م.د .شعُد مدمد أخمد الىىزابي
ً
عظىا
م.م.د .حمال مدمىد خامد
ً
عظىا
م.د.أخمد الطُب أخمد الحصً
ً
عظىا
م.أ.د .مجدي بكس مدمىد أمين
ً
عظىا
م.د.فخذ السخمً الطُب هىزالدائم
ً
عظىا
م.د .هاصس عبدالسخمً
ؤجيزث َظة اليئدت في بجخماف اإلاجلـ عقمم  2بخاعٍش /21ؤبغٍل2016/م

18

