سؤٍت وسظالت كعم ألاخُاء

الشؤٍت
ٌععي كعم ألاخُاء بيلُت التربُت باإلاجمعت هدى الشٍادة والخميز واإلابادسة  ,في بىاء
مجخمع اإلاعشفت إلاىاهبت الخلذم العلمي ومخىلباث اإلاجخمع وحعل عملُت الخعلُم
مخعت وفائذة للمعلم واإلاخعلم.

الشظالت
إعذاد حُل حذًذ مً الخشٍجاث اإلاؤهالث والىىادس اإلاضودة باإلاعشفت العلمُت
والعملُت لخلبُت اخخُاحاث و مخىلباث ظىق العمل واإلاعاهمت في أحشاء البدىر
في مجاٌ علم ألاخُاء لخىمُت اإلاجخمع

ألاهذاف
جخشٍج هىادس مؤهله للخفىير ؤلابذاعي لخذسَغ علىم ألاخُاء في اإلاشاخل الخعلُمُت
اإلاخخلفت
جىمُت مهاساث الخىاـل و سوح ؤلابذاع لذي الخشٍجاث في عملُت البدث والخعلم
الزاحي باظخخذام جلىُت اإلاعلىماث
جشظُخ مبادئ و أخالكُاث اإلاهىت في جذسَغ علىم ألاخُاء
جمىين الخشٍجت مً الخعشف على اإلافاهُم العلمُت و هخائج الذساظاث على وافت
اليائىاث الحُت والذساظاث البُئُت في مىاوم اإلاملىه

الخخشج
اإلاادة الخاظعت عؽشة

:

ً - 1خخشج الىالب بعذ إنهاء مخىلباث الخخشج بىجاح خعب الخىت الذساظُت ,على
أال ًلل جلذًشه عً ملبىٌ (أي ال ًلل معذله التراهمي عً  0.22مً ,)5.22
وإلاجلغ اليلُت– ً
بىاء على جىـُت مجلغ اللعم اإلاخخق – جىبُم هظام إعادة
خعاب اإلاعذٌ التراهمي ورلً في خاٌ هجاخه في اإلالشساث وسظىبه في اإلاعذٌ
ً
التراهمي وفلا لللىاعذ الخالُت:
أ ٌ -ؽتره الظدبعاد أي جلذًش إلالشس دسظه الىالب أن ًىىن الىالب كذ أعاده
بىجاح.
ب ً -جب أال ًضٍذ مجمىع الىخذاث الذساظُت للملشساث اإلاعدبعذ خعاهها مً
اإلاعذٌ التراهمي عً (  ) %15مً مجمىع وخذاث ملشساث خىت الىالب الذساظُت
.
ج -عىذ إعادة خعاب اإلاعذٌ التراهمي ًمىً اظدبعاد الخلذًشاث الخالُت فلي :
ساظب (هـ) و مدشوم (ح) و ميسحب بشظىب (سح)
دً -جب أال ًخجاوص معذله التراهمي بعذ إعادة خعابه  0.22مً (5.22ازىان مً
أـل خمعت) .
هـً -جب أن ًخممً السجل ألاوادًمي حمُع جلذًشاث اإلالشساث التي دسظها الىالب
 ,والخلذًش الزي خفل علُه في ول مشة .
و -جىلع في السجل ألاوادًمي إؼاسة خاـت جميز اإلالشساث التي جم اظدبعادها بعذ
جىبُم هظام إعادة خعاب اإلاعذٌ التراهمي.
ً -0شاعى ما وسد في الفلشجين (ب  ,ج) مً اإلاادة العؽشًٍ .

 -3ال ٌعخبر الىالب مخخشحا إال بعذ ـذوس مىافلت مجلغ الجامعت على مىده
الذسحت العلمُت.
 -4جدذد أًام الخخشج للففىٌ الذساظُت مً خالٌ الخلىٍم ألاوادًمي اإلالش مً
مجلغ الجامعت.
 -5جشفع عمادة اللبىٌ والدسجُل إلاجلغ الجامعت أو مً ًفىله مزهشاث الخخشج
لعشلها في أكشب حلعت بعذ اهتهاء الاخخباساث النهائُت وسـذ الذسحاث ,وجشفع
مزهشاث جخشج إفشادًت في خاالث الىالب الحاـلين على جلذًش غير مىخمل (ٌ)
) (ICأو الزًً ٌعمذ لهم باخخباس بذًل في ملشس أو أهثر في أخش معخىي دساس ي
لبرهامج الخخشج ,أو مً في خىمهم خاٌ اظخىمالهم مخىلباث الخخشج ,وَعخبر آخش
ففل دساس ي في سجل الىالب هى ففل الخخشج.
 -6وزُلت الخدشج :
أً -مىذ ول خشٍج وزُلت جخشج ًىضح فيها باللغخين العشبُت وؤلاهجليزًت اإلاعلىماث
ً
الخالُت :جاسٍخ الخخشج بالهجشي واإلاُالدي  ,اظم الىالب سباعُا  ,حيعِخه  ,سكم
السجل اإلاذوي  ,اليلُت  ,الخخفق  ,اإلاعاس (إن وحذ)  ,الذسحت العلمُت ,
الخلذًش ,ومشجبت الؽشف (إن وحذث) ,وجىكع الىزُلت وجخخم مً عمُذ اللبىٌ
والدسجُل.
بً -مىً إـذاس وزُلت جخشج هبذٌ مفلىد وجىلع عليها عباسة " بذٌ مفلىد "

خفائق الخشٍجاث مً كعم ألاخُاء
بنهاًت هزا البرهامج ًىىن الحاـلىن على ؼهادة البيالىسٍىط في التربُت جخفق
أخُاء كذ أزبخىا ما ًلي:
َّ
 اإلاعشفت بمجمىعت ؼاملت ومخىاظلت ومىظـمت مً اإلاعاسف في علم ألاخُاء ,
وبالىظشٍاث واإلابادئ اإلاخعللت به.
 اللذسة على البدث في اإلاؽىالث اإلاعلذة وإًجاد خلىٌ ابخياسٍه جدذ كذس
مدذود مً الخىحُه  ,باظخخذام سؤي مً مجاٌ جخفق ألاخُاء و مً
اإلاجاالث ألاخشي راث العالكت.
 اللذسة على جدذًذ واظخخذام ألاظالُب الشٍالُت وؤلاخفائُت اإلاىاظبت في
الخدلُل وإًجاد الحلىٌ لللماًا اإلاعلذة  ,واللذسة على اخخُاس واظخخذام
أهثر آلالُاث مىاظبت إلًفاٌ الىخائج إلى اإلاخللين اإلاخخلفين.
 اللذسة على اللُادة والاظخعذاد للخعاون اليامل مع آلاخشًٍ في اإلاؽاسَع
واإلابادساث اإلاؽترهت.
 ؤلاإلاام بمجاٌ واظع و مخيامل مً اإلاعاسف واإلاهاساث اإلاىلىبت للمماسظت
الفعالت في مجاٌ جذسَغ علم ألاخُاء.
وٍجب على خشٍجي بشهامج ألاخُاء على معخىي البيالىسٍىط أن:
ً بادسوا في جدذًذ اإلاؽىالث واللماًا و إًجاد الحلىٌ لها في اإلاىاكف
الفشدًت والجماعُت ,وٍماسظىا اللُادة إلًجاد خلى ٌٍ عملُت ومبخىشة.
ُ
ً ىبلىا اإلاذسواث الىظشٍت وأظالُب الاظخلفاء اإلاىدعبت مً جخفق
ألاخُاء في معالجت اللماًا واإلاؽىالث لمً ظُاكاث مخخلفت.
ً ذسهىا وبُعت الخغير العشَع في اإلاعلىماث في مجاٌ علم ألاخُاء ,وٍىىهىا
كادسًٍ على مشاعاة رلً عىذ دساظت اللماًا ألاوادًمُت أو اإلاهىُت واكتراح
الحلىٌ لها.
ٌ ؽاسهىا في ألاوؽىت ههذف مىاهبت أخذر الخىىساث في مجاٌ علم ألاخُاء
وَعخمشوا في حعضٍض معاسفهم وفهمهم الزاحي.

ً
عاٌ مً ألاخالكُاث و اهمباه العلىن و ًبذوا سوح
ً ظهشوا دائما معخىي ٍ
اللُادة في ألاوظاه ألاوادًمُت واإلاهىُت والاحخماعُت.
معخىٍاث
ً خفشفىا بىشق جخىافم مع اللُم و اإلاعخلذاث ؤلاظالمُت ,وحعىغ
ٍ
عالُت مً ؤلاخالؿ و جدمل اإلاعؤولُت و الالتزام ججاه خذمت اإلاجخمع.
مجاالث عمل الخشٍجاث
 مذسظاث في اإلاذاسط اإلاخىظىت إلاادة العلىم اإلاخممىت ( ألاخُاء  ,الىُمُاء ,الفيزًاء ).
 معُذاث بالجامعت بلعم ألاخُاء وكعم التربىي مذسظاث مادة علم ألاخُاء في الثاهىٍت بالخعلُم العام . -مدمشاث في مخخبراث الجامعت .

اظماء الخشٍجاث للعام الجامعي 1433-1430هـ
ؤلاظم
ابدعام بيذ ظلُمان بً خالذ اإلاىيري
البىذسي بيذ عبذ الشخمً بً فهذ اإلاىيري
الىاف بيذ هىعان بً عبذ هللا اإلاىيري
حمُله بيذ دمحم بً خعً اإلاىيري
خىان بيذ ـالح بً مفلح اإلاىيري
سٍم بيذ عىا هللا بً الحمُذي اإلاىيري
ظاسه بيذ دمحم بشاهُم الىدُي
ظاسه عبذ العضٍض بً عبذ اإلادعً الحلُل
ظلىاهه بيذ عبذ اإلادعً عاًن الاظمشي
ظهام بيذ عبذ هللا بً هادي اإلاىيري
هفاًه بيذ مىُف بً هاًف البذًشي
مشٍم بيذ دمحم بً غاصي اإلاىيري
مالن بيذ خمذ بً دمحم الخُاٌ
مني بيذ دسٍبُل بً ظعُذان العخُبي
مني بيذ علي بً خعً اللدىاوي
مىيره بيذ لاوي بً ـاهىد العهلي
مىض ى بيذ زامش بً خماد اإلاىيري
هجاح بيذ عاًن بً عىٍن اإلاىيري
ههى بيذ هاـش بً معخم العىٍدلي
هىاٌ بيذ غاصي بً عاًذ اإلاىيري

هىسه بيذ خمذ بً عبذ العضٍض العلىان
هىسه بيذ عبذ هللا بً حلُمُذ اإلاىيري
هىف بيذ اخمذ بً صٍذ العفُفان
هىف بيذ هاًف بً هذمىط الحمش
هاحش بيذ ظعذ بً عبذ هللا الشؼُذي
هذواء بيذ على بً جحِؾ اإلاىيري
هذًل بيذ خمىد بً دمحم الضسٍلي
هُاء بيذ الخضٍم بً صاًذ الذوظشي
وظمُه بيذ فالح بً ظاسي اإلاىيري

اظماء الخشٍجاث للعام الجامعي 1434-1433هـ
الاظم
بخله بيذ معلم بً هالٌ الشؼُذي
مماوي دمحم عبذ العضٍض الحعين
هىادي بيذ علُان بً دمحم اإلاىيري
هادًه بيذ دمحم بً مىير اإلاىيري
اسٍج بيذ عبذ هللا بً دمحم اإلاىس ى
منى بيذ عبُذ بً ظعىد العهلي
هىسه بيذ بشاهُم بً ـالح اإلاخُمش
عهذ بيذ هذاء بً مىير البذًشي
ظهام الحمُذي مؽعل اإلاىيري
فىصٍه بيذ ظعُذ بً فالح اإلاىيري
بذوس بيذ فىاص بً دمحم اإلاىيري
الجىهشه عبذ هللا ابشاهُم الحلُل
افىان بيذ هاـشبً ظعذ الشبُع
مها بيذ ظالم بً عبذ هللا الشخُمي
اظشاس بيذ عثمان بً جشوي العبذان
هىسه بيذ وعِغ بً والع اإلاىيري
ابدعام بيذ سباح بً سابذ اإلاُمىوي
اؼىاق بيذ فهذ بً دمحم اإلاغشبي
هجالء بيذ خلُف عبذ هللا الجبيري

اظماء الخشٍجاث للعام الجامعي 1435-1434هـ
ؤلاظم
هجىي بيذ عبذ هللا بً حبر اإلاىيري
أدًم بيذ أخمذ بً هاـش اإلادترػ
أمل بيذ إبشاهُم بً عبذ هللا العىٍذ
بذوس بيذ علي بً جحِؾ اإلاىيري
خفت بيذ مىلم بً مشوي اإلاشٍخي
سٍم بيذ فهذ بً عبذ الشخمً العبُذ
ظماهش بيذ عثمان بً خمذ الجبير
ظميره بيذ خىُف بً دخُل هللا اإلاىيري
فاومت بيذ دمحم بً ظعُذ اللدىاوي
فاًضة بيذ عىك بً هاحذ اإلاىيري
هىذ بيذ دمحم بً عبذ هللا الهاملي
البخىٌ بيذ عبذ العضٍض بً بشاهُم العىٍذ
آمىه بيذ عبذالعضٍض بً خامذ الشؼُذي

بذسٍت بيذ دمحم بً ـذعان الذًشي
بؽاًش بيذ جشٍدُب بً مشصوق العاصمي
تهاوي بيذ عىاد هاؿ اإلاىيري
تهاوي بيذ علي بً دمحم العلىم
خلىد بيذ عبذ هللا بً غلب اإلاىيري
دالٌ بيذ ظعذ بً مىلم العخُبي
دًمه بيذ عبذ هللا بً دمحم الشوظاء
ظاسه بيذ اخمذ بً عبذ العضٍض الحعُنى
ظاسه بيذ علي بً عبذ هللا اإلاىيري
ؼُخه بيذ عثمان بً عبذ هللا الذخُل
ؼُخه بيذ دمحم بً هابغ اإلاىيري
عهذ بيذ زامش بً ملباط اإلاىيري

