
 

 

 مھافت ةركذم

	V/2020/MOU/019	FAI/UMC/ : مقر

 يمیداكألا نواعتلل
 نیب

 نوبیریش ةیدمحم ةعماج
 ايسينودنا	يبرغل	ا ىواج	ةظفاحم	نوبيريش	ةنيدم	ةالبوتاو	 هللا	حتف	عراش : ناونعلا

 )204276-231	,209608-231-62+( :ت

 و  
 )ةلیسولا راد دھعم(

ةرهاقلا ةظفاحمرصن ةنيدمرشاعلا ىحلا عراش رمزلا دمحا 	 : ناونعلا         

 ةيبرعلا رصم	ةيروهمج :دلبلا

 	1558662069	,322260-1149-20+):ت

 لاوــــــــــش 16 خــــــــــيرb( يحيــــــــــسم 2020 وــــــــــينوي رهــــــــــش نــــــــــم نيــــــــــنثالا موــــــــــي يف  ةركذــــــــــملا هذــــــــــه تــــــــــمربُأ

 ،ةليــــــــــسولا راد دــــــــــهعمو ةــــــــــيبرغلا ىواــــــــــج ةــــــــــظفاحم نوبيريــــــــــش ةــــــــــيدمحم ةــــــــــعماج نيــــــــــب ، يرــــــــــجه )1441

  .)ةيبرعلا رصم ةيروهمجةرهاقلا ةظفاحم رصن ةنيدم رشاعلا ىحلا ،ناونعلا(

 ."نافرطلا" مسs ًايعامجو "فرطلا" مسs هدح ىلع ةليسولا راد دهعمو نوبيريش ةيدمحمل ةعماج ىلإ راشيو

   ةركذملا هذه عضوو نيفرطلا نيب يميداكألا نواعتلا ريوطت ىلع ةليسولا راد دهعمو نوبيريش ةيدمحم ةعماج قفاوت

	.ةينواعت جماربل ًاراطإ

	:ضرغلا ىلوألا  ةداملا 
 
 )ةليـــــــــــــسولا راد دـــــــــــــهعمو نوبيريـــــــــــــش ةـــــــــــــيدمحم ةـــــــــــــعماج هـــــــــــــيلع قـــــــــــــفتت اـــــــــــــم ىـــــــــــــلع ماـــــــــــــعلا صنـــــــــــــلا(
	)نيفرطلا نيب لدابتملا مهافتلا زيزعتو يميداكألا نواعتلا ريوطتل:لاثملا ليبس ىلع(

	:تالا�ا ةيناثلا ةداملا
	)نواعتلا تالاجم(
	:لاثملا ليبس ىلع(

 ىــــــلع ،كرتــــــشملا ماــــــمتهالا تاذ ةــــــيميداكألا تالاــــــ�ا يف ةــــــيلاتلا ةــــــينواعتلا ةطــــــشنألا ريوــــــطت ىــــــلع ناــــــفرطلا قــــــفاو
	:لثملs ةلماعملاو ةاواسملا ساسأ



 .سيردتلا ةئيه ءاضعأ لدابتو كرتشم ةيثحب عيراشم 
 )ةكراشملاو  - ذيفنتلا  - طيطختلا( ةيفيصلا ةيميلعتلا جماربلا و تاررقملا ميمصت ىوتحملا ريوطتو ةيساردلا جهانملا
	    .نيفرطلا يلثمميدايق اهيلع قفاو يتلاو نيفرطلانم يأ اهحرتقي يتلا ىرخألا تالا�ا
 :فادهألا ةثلاثلا ةداملا
                  .)اهقيقحت وجرملا جئاتنلا / نواعتلا اذه لالخ نم اهزاجنإ يف نافرطلا بغري يتلا بناوجلا لمشتو(
 :لاثملا ليبس ىلع
 :نيفرطلا لبق نم ةيلاتلا جئاتنلا قيقحت عقوتملا نم ،قافتالا اذه ةدم ةيا� لولحب
 . ةعم�ا ةعماج اهذفنت يتلا ةيساردلا تاررقملا ىوتحم ريوطت .أ

 . ملعتلاو ميلعتلا تالاجم يف ةلوقنملا  تاربخلا ريوطت .ب
 . نيفرطلا نيب ةكرتشم ةيثحب عيراشم ةثالث نع لقي ال ام زاجنا .ج
 .تاررقم سمخ نع لقي ال ام ىوتحم روطتب ةكارشلا ةسسؤم مايق .د
 ةعبارلا ةداملا 

 )؟ا¦ مايقلا ةعم�ا ةعماج ىلع بجي يتلا تايلوؤسملاو قرطلا ديدحت:راودألا( 
	:يليامب موقت فوس نوبيريش ةيدمحم ةعماج :لاثملا ليبس ىلع

	.ىوتحملا ريوطتب ةصاخلا تاجايتحالا ديدحت .أ

	.ةفيظو لك تافصاومو ةبولطملا فئاظولاريفوت .ب

 ..)كلذ ىلع ةبترتملا تابلطتملاو نيثحابلا ءامسأو،اهؤارجإ بولطملا ةيثحبلا تاعوضوملsةمئاق دادعإ .ج
 )؟ا¦ مايقلا ةليسولا راد دهعم ىلع بجي يتلا تايلوؤسملاو قرطلا ديدحت :راودألا( ةسماخلا ةداملا 

 :لاثملا ليبس ىلع
 : يلي امب موقت فوس
 .ةراعالا ةدم ديدحتو ةراعإلل اهحيشرت دارملا ءامسألا حارتقا .أ

 .ةيثحبلا عيراشملايف نيكراشملا نيثحابلا حيشرت.ب
 .ررقملا ىوتحم ريوطت يف ةكراشملل نيصتخملا حيشرت .ج

	.ىرخأ تاعوضوم .د
 :ذيفنتلا ةسداسلا ةداملا
 

 :نوقسنملا .أ
 .ةركذملا هذه دونب ذيفنت م¦ طانملا نيقسنملا ديدحت 

 :لاثملا ليبس يلع
  :نوبيريش ةيدمحم ةعماج اوقسنم



	ةينيدلا ةيلك ديمع ،رتسجاملا ىجأ يتناس وتوت.د .1
	rektorat@umc.ac.id : ىنورتكلالا ديربلا

 
 :ةليسولا راد دهعم اوقسنم
	ةليسولا رادلا سسؤم ينيغرملا ماما .د .2

 Daarelwaseela.com: عيقوملا ينورتكلالا ديربلا

 :ةركذملا ةدمو ليعفت ةدمو خيرb.ب
  . نينس ثالث ةدملو ،اهعيقوت خيرb نم ةركذملا هذ¦ لمعلا أدبي

 :ةركذملا ءا�إو ديدجت ةعباسلا ةداملا

 ىــلع رهــشلا لــبق كــلذو دــيدجتلا يف ةــبغرلا مدــعب ًايطخ رخآلا نيفرطلا دحأ رطخي مل ام ةركذملا هذ¦ لمعلا ايئاقلت ددجي
  .ةيلام تامارغ وأ تامازتلا يأ نودبو اهئاهتنا خيرb نم لقألا

 هذــه ماــكحأل ًاــقفو اهنع ةئشانلاو ةمئاقلا ةكرتشملا جماربلs لمعلا ةيرارمتسا وأ ةيعورشم ىلع رثؤي ال ةركذملا هذه ءا�إ
	.ةركذملا ءا�إ لبق تأدب يتلاو ةركذملا

 :ةماع ماكحأ ةنماثلا ةداملا

	:ةيركفلا ةيكلملا قوقح .أ

 عم قفتي امب اهيلع قفتملا ،ةيركفلا ةيكلملا قوقحل لماكلا قيبطتلا نامضو ةيركفلا ةيكلملا مارتحs نافرطلا دهعتي
 .يميداكأ ينواعت طاشن يأ ءدب لبق كلذو ،ةمئاقلا ةمظنألاو نيناوقلا

	:تامولعملا ةيرس .ب

 ةقفاوم نود نيرخآلل اهنع فشكلا مدعو ةركذملا هذه يف درو ام ةيرس ىلع ظافحلs نافرطلا مزتلي نأ بجي
 .ًالطs دعي كلذ فلاخامو .نيفرطلا نم ةقبسم ةيطخ

	.نيفرطلا حلاصل ةعوضومو ةمزلم نوكت هذه مهافتلا ةركذم ماكحأو طورش لك  

	:تاضيوعتلا .ج

 لدابتلا ةيلمع ريوطتو ليهستىلإ فد¾ يهف .نيفرطلا نيب ةيلام وأ ةينوناق تامازتلا ةيقافتالا هذه ىلع بترتي ال
 .ةيعوتلاو ثحبلاو سيردتلا ةطشنأ تالاجم يف نيفرطلا نيب

 :ةركذملا ليدعت .د

 .امهتقفاومبو ،نيفرطلا لبق نم ةيطخ مهافت ةركذم بجومب طقف ةركذملا هذه حيقنت وأ ليدعت نكمي



 :تالسارملا .ه

 سكافلs لسري وأ ًايصخش ملسُي نأ بجي امك ،ًايطخ نوكي نأ بجي ةركذملا هذه صخي لاصتا وأ تالسارم يأ 
 ماقرأ عم نيروكذملا فارطألا عيمج ىلإ لسري ةلاح لك يفو ،لجسملا ديربلا وأ ،عيرسلا ليصوتلا ةمدخب وأ
	:هÃدأ ةحضوملا تاسكافلا

 :ةركذملا خسن .و

 .اهبجومب لمعلل اهنم ةخسن فرط لك ملسيو ةيبرعلا ةغللs نيتخسن نم ةركذملا هذه تررح 

	:ةركذملا ىلع ةقفاوملاو قيدصتلا ةعساتلا ةداملا

 فادــهألا قــيقحتل مهدهج ىراصق نولذبي فوس نيعقوملا نÄ ينعت نكلو .ًاقلطم ًارمأ دعي ال ةركذملا هذه ىلع عيقوتلا
 .ةركذملا يف ةروكذملا

	امهنم لكل ةلوئسملا ةهجلا نم ليوخت ىلع ًءانب كلذو ،ةركذملا يف درو ام ىلع ه7دأ نيفرطلا الثمم عقو دقو

 ةرهاقلا ةليسولا راد دهعم لثمم نوبيريش  ةيدمحم  ةعماج لثمم

رتسجاملا ىنيغرملا ماما .د رتسجاملا ىجأ يتناس وتوت.د  

 :عيقوتلا :عيقوتلا

  

 2020/ وينوي/ 8    


