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 و تنفيذ بزاهج التجسيز للحصىل  إعذادضىابظ 

 على درجة البكالىريىس في التخصصات الصحية و شزوط التحاق الطلبة بها

 والكليات الخاصةفي الجاهعات 

 

 

 :في العلىم الصحية شزوط التحاق الطلبة في بزاهج التجسيز: أواًل

 

  :يوكن حصز الضىابظ فيوا يلي

 .انزدغٛش هذساعخ عٕال فزشح انزسبقّ ثجشَبيحيزفشغب نأٌ ٚكٌٕ انغبنت  (1

ال رقم يذرّ ػٍ عُزبٌ دثهٕو انشٓبدح اندبيؼٛخ انًزٕعغخ أٔ شٓبدح ػهٗ  ٚكٌٕ انغبنت زبطال أٌ (2

 اندٓخأٌ ركٌٕ ٔ .انكبدس انظسٙ ضًٍانزخظظبد انظسٛخ انًظُفخ  أزذ فٙ ثؼذ انثبَٕٚخ انؼبيخ

   .ٙ انًًهكخف ًؼزًذح سعًًٛبانيٍ اندٓبد نهشٓبدح انًبَسخ 

 "خٛذ"انذثهٕو ػٍ انشٓبدح اندبيؼٛخ انًزٕعغخ أٔ ثشَبيح نهغبنت فٙ ثشَبيح ؼبو انذل انًؼأال ٚقم  (3

نزؼضٚض  أخش ٔفٙ زبنخ انسظٕل ػهٗ يؼذل اقم يٍ خٛذ فؼهّٛ اخزٛبص فظم دساعٙ.ٚؼبدنّ أٔ يب

  .ٔقذسارّٔيٓبسارّ  يؼبسفّ

اندبيؼٛخ انًزٕعغخ أٔ  شٓبدحانزخظض انغبنت فٙ أٌ ٚكٌٕ انزخظض فٙ ثشَبيح انزدغٛش ايزذادًا ن (4

ثشايح يغ يشاػبح أٌ رنك ال ُٚغجق ػهٗ رخظظٙ انغت ٔ عت األعُبٌ نؼذو ٔخٕد انذثهٕو  شٓبدح

انزٙ ال ٕٚخذ نٓب ايزذاد ُٚجغٙ فٙ خًٛغ انزخظظبد ٔ. فٙ ْزٍٚ انزخظظٌٍٛٔ انجكبنٕسٕٚط د

    يزؼبسف ػهّٛ 
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، ػُذ قجٕل كم زبنخ ػهٗ زذح َحبَنَؼأٌ ُر فٙ راد انزخظضخ انذثهٕو نسًهنًُر دسخخ انجكبنٕسٕٚط 

 .نهٕائر يدهظ انزؼهٛى انؼبنٙيٍ خالل آنٛخ يؼبدنخ انًقشساد ٔفقب  انغهجخ فٙ رخظض يغبٚش،

انغؼٕدٚخ نهزخظظبد ٚكٌٕ نذٖ انغبنت قشاس رظُٛف ٔرغدٛم يُٓٙ عبس٘ انًفؼٕل يٍ انٓٛئخ  أٌ (5

  .انزدغٛش ػُذ انزسبقّ ثجشَبيح انظسٛخ

أزذ االخزجبساد انقٛبعٛخ إلخبدح انهغخ االَدهٛضٚخ ٔزظم ػهٗ دسخخ ال رقم  ذ اخزبصقٚكٌٕ انغبنت أٌ  (6

 أٔ يب ٚؼبدنٓب فٙ اخزجبساد األخشٖ Paper(PBT) TOEFLانٕسقٙ فٙ ايزسبٌ انزٕفم 425ٍ ػ

 :ػهٗ انُسٕ انزبنٙ

 انذسخخ انًغهٕثخ َٕع االخزجبس #

 Computer(CBT) TOEFL 113جٕٛرشثبنكٕي ايزسبٌ انزٕفم 1

 iBT TOEFL 33ثبالَزشَذ ايزسبٌ انزٕفم 2

 IELTS 3.5ايزسبٌ اٚهزظ  

يٍ انًشكض انٕعُٙ  STEPاخزجبس انكفبٚبد فٙ انهغخ االَدهٛضٚخ  3

 (قٛبط)نهقٛبط ٔانزقٕٚى فٙ انزؼهٛى انؼبنٙ

68 

  

خبسج انًًهكخ  يٍ انذثهٕو ٔ شٓبدحاندبيؼٛخ انًزٕعغخ أ شٓبدادانهغهجخ انسبطهٍٛ ػهٗ ن ثبنُغجخ (7

 .ٕٙصاسح انزؼهٛى انؼبنح يٍ ندُخ يؼبدنخ انشٓبداد ثشٓبدان ٚكٌٕ قذ طذس قشاس ثًؼبدنخ فٛدت أٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهج التجسيزبز إعذادضىابظ  :ثانيًا 

 :يب ٚهٙأٌ ٚشاػٗ فٙ رظًٛى ثشايح انزدغٛش  ٚدت   
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دثهٕو عُزٍٛ ثؼذ ) زًهخ دسخخ انذثهٕو هٛخال ٚقم يب ٚذسعّ خشٚدٕ انًؼبْذ انسكٕيٛخ ٔاألْأ .1

ٔفقًب انسظٕل ػهٗ دسخخ انجكبنٕسٕٚط يٍ يزغهجبد  %63فٙ ثشَبيح انزدغٛش ػٍ( انثبَٕٚخ

 .هشٓبدحنانًبَسخ  انًؤعغخنذٖ نهُظبو انًؼًٕل ثّ 

 زًهخ انشٓبدح اندبيؼٛخ انًزٕعغخٔانًؼبْذ األْهٛخ ال ٚقم يب ٚذسعّ خشٚدٕ انكهٛبد انسكٕيٛخ أ .2

انسظٕل ػهٗ دسخخ يٍ يزغهجبد %53ػٍ فٙ ثشَبيح انزدغٛش( هٕو ثالس عُٕاد ثؼذ انثبَٕٚخدث)

 .هشٓبدحنانًبَسخ  انًؤعغخنذٖ  ٔفقًب نهُظبو انًؼًٕل ثّ انجكبنٕسٕٚط

زى يؼبدنزّ نسًهخ انشٓبدح رال ٚقم يب أفٙ زبنخ قجٕل انغهجخ فٙ ثشَبيح ثكبنٕسٕٚط قبئى ٚدت  .3

أٔ يب  عبػخ يؼزًذح 65أٔ يب ٚؼبدنٓب ػٍ ( عُٕاد ثؼذ انثبَٕٚخ 3دثهٕو ) اندبيؼٛخ انًزٕعغخ

 52أٔ يب ٚؼبدنّ ػٍ ( دثهٕو عُزٍٛ ثؼذ انثبَٕٚخ)انذثهٕو  نسًهخ دسخخٔال ٚقم يب ٚؼبدل  ٚؼبدنٓب

ػهٗ أٌ رؼغٗ األٔنٕٚخ فٙ انًؼبدنخ نهًٕاد انؼبيخ ثى انًٕاد ,  أٔ يب ٚؼبدنٓب عبػخ يؼزًذح

 .خظظٛخ األعبعٛخ ثى انًٕاد انز

انذثهٕو أٔ انشٓبدح اندبيؼٛخ انًزٕعغخ فٙ راد  يؼذًا نخشٚدٙأٌ ٚكٌٕ ثشَبيح انزدغٛش  .4

انزخظض دٌٔ عٕاِ يٍ انزخظظبد، يغ يشاػبح أٌ رنك ال ُٚغجق ػهٗ رخظظٙ انغت ٔ عت 

 . األعُبٌ نؼذو ٔخٕد ثشايح دٌٔ انجكبنٕسٕٚط فٙ ْزٍٚ انزخظظٍٛ

+ انذساعبد انغبثقخ )نهسظٕل ػهٗ دسخخ ثكبنٕسٕٚط  أٌ ٚشاػٗ فٙ إخًبنٙ يب ٚذسعّ انغبنت .5

 : اعزٛفبء انُغت انزبنٛخ( ثشَبيح انزدغٛش

 ٙ53ػٍ انغبػبد انًؼزًذح  نًٕاد انزخظض  أٌ ال ٚقم أخًبن.% 

 ٌٕ33 إخًبنٙ انغبػبد انًؼزًذح نهًٕاد األعبعٛخ ٚك %. 

 ٙ23ػٍانغبػبد انًؼزًذح  نهًٕاد انؼبيخ  أٌ ال ٚضٚذ أخًبن%.        

 

 

 

 

(  أٔ ثشَبيح انشٓبدح اندبيؼٛخ انًزٕعغخ)زظٛهخ يب دسعّ انغبنت فٙ ثشَبيح انذثهٕو كٌٕ رأٌ  .6

 ب فٙ رنكًثفٙ انزخظض ػهٛٓب هسذ األدَٗ يٍ  انًزغهجبد انًزؼبسف ن يغزٕفٛخ انزدغٛش ثشَبيحٔ

 كبفخ انًزغهجبد األكبدًٚٛخ نجشَبيح إَٓبءعزخ أشٓش ثؼذ ال رقم ػٍ اخزٛبص فزشح ايزٛبص نًذح 

 .انزدغٛش

ْٛئخ  أػضبءرظُٛف ٔرغدٛم  ثخظٕص انٓٛئخ انغؼٕدٚخ نهزخظظبد انظسٛخ انزُغٛق يغ   .7

 .انزذسٚظ ٔانًذسثٍٛ انًشبسكٍٛ فٙ ثشَبيح انزدغٛش
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 ضٕاثظ خبطخ ثبنًؤعغبد انزؼهًٛٛخ األْهٛخ انزٙ رقذو ثشايح انزدغٛش: ًبنثثب

انكهٛبد األْهٛخ ٚدت أٌ ركٌٕ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ زبطهخ ػهٗ االػزًبد انؼبو ثبنُغجخ نهدبيؼبد ٔ  .1
ٔأٌ ٚكٌٕ يٍ ضًٍ انجشايح انًشخض نٓب ثزقذًٚٓب . ٔاالػزًبد انخبص يٍ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ

 .ثشَبيح ثكبنٕسٕٚط فٙ َفظ رخظض ثشَبيح انزدغٛش

خ عشٚش أٔ أٌ ٚكٌٕ نذٚٓب ػقذ أٌ ٚكٌٕ نذٖ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ يغزشفٗ ال رقم عؼزّ ػٍ يبئ .2

عبس٘ انًفؼٕل يغ يغزشفٗ يؼزًذ ال رقم عؼزّ ػٍ يبئخ عشٚش ثبإلضبفخ إنٗ رٕفش اإليكبَبد ٔ 

انخجشاد انالصيخ نذٖ انًغزشفٗ انًؼُٙ نإلششاف ػهٗ انزذسٚت اإلكهُٛٛكٙ نهغهجخ فٙ انزخظظبد 

 . بطخ انؼالقخ يغ انًشضٗيغ االنزضاو ثدًٛغ أخالقٛبد انًٍٓ انظسٛخ ٔخ انظسٛخ انًخزهفخ

أٌ ركٌٕ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ انًقذيخ نجشَبيح انزدغٛش يغئٕنخ يغئٕنٛخ كبيهخ ػٍ اإلششاف ػهٗ  .3
 انغهجخ أثُبء انزذسٚت اإلكهُٛٛكٙ ثبنًغزشفٗ خالل دساعزٓى نًقشساد انجشَبيح ٔ فٙ فزشح االيزٛبص

. 

 هزذسٚظ ٔانزذسٚت فٙخ االَدهٛضٚخ نانًؤعغخ انزؼهًٛٛخ يٍ انًؤعغبد انزٙ رزجُٙ انهغأٌ ركٌٕ  .4
 .ثشَبيح انزدغٛش رخظض

 . اػزًبد ثشايح انزدغٛش يٍ انُبزٛخ األكبدًٚٛخ يٍ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ .5

اػزًبد ثشايح انزدغٛش يٍ انُبزٛخ ثخظٕص  انغؼٕدٚخ نهزخظظبد انظسٛخانٓٛئخ انزُغٛق يغ  .6
  .انًُٓٛخ ٔرسذٚذ االخزظبص ٔانذسخخ انًُٓٛخ 

 

 

 

 

 

 : (اتفاقيات االرتباط التكاهلي) تينتعليويتين بين هؤسس تقذين بزاهج التجسيز ضىابظ :  ًارابع

 

ٍ   نزقدذٚى ثدشايح انددذثهٕو ٔ انجدشايح انزكًٛهٛدخ نهسظددٕل ػهدٗ دسخدخ انجكددبنٕسٕٚط        ثدٍٛ يؤعغدزٍٛ رؼهًٛٛزددٛ

ػهددٗ ثُددٕد  ؼددبنٙ انسظددٕل ػهددٗ يٕافقددخ ٔصاسح انزؼهددٛى انثؼددذ االسرجددبط انزكددبيهٙ بد ارفبقٛدد أٌ رجددشو شطزٚشدد

شدشٔط  انيٍ اعزٛفبء   ثؼذ أٌ رزسقق انٕصاسحٔ  (انغؼٕدٚخ نهزخظظبد انظسٛخ انٓٛئخ إشؼبس ٔ)االرفبقٛخ 

 :انفقشاد أٔاًل ٔ ثبًَٛب ٔثبنثًب يٍ ْزِ انٕثٛقخ ثبإلضبفخ إنٗ انششٔط انزبنٛخ انًذسخخ فٙ

1-       ٍ شددشٔط االنزسددب    أٌ رهزددضو انًؤعغددزبٌ انًٕقؼزددبٌ ػهددٗ االرفبقٛددخ ثددبإلػالٌ نهغهجددخ ػدد

 .ثبنجشَبيح انزكًٛهٙ قجم انزسبقٓى ثجشَبيح انذثهٕو

ٙ   )انجشَددبيدٍٛ  كددالأٌ ٚكددٌٕ انزددذسٚظ فددٙ    -2 ثبنهغددخ ( ثشَددبيح انددذثهٕو ٔ انجشَددبيح انزكًٛهدد

 يقشساد كبفٛخ نزًكٍٛ انغهجخ يٍ إخبدح انهغخ فٙ انًغزٕٖ انز٘  باالَدهٛضٚخ ٔأٌ ٚزضًُ

انقجددٕل اخزٛددبص أزددذ االيزسبَددبد انقٛبعددٛخ نهزسقددق يددٍ  ٚزغهجددّ انجشَددبيح أٔ أٌ رزضددًٍ شددشٔط 

 .إخبدح انغهجخ انًقجٕنٍٛ فٙ انجشَبيح نهغخ االَدهٛضٚخ ثًغزٕٖ ٚزٕافق يغ يزغهجبد انجشَبيح
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 :االرفبقٛخ انزفبطٛم انًٕضسخ فًٛب ٚهٙثُٕد أٌ رزضًٍ  -3

 .رفبطٛم ٔ عجٛؼخ االسرجبط ثٍٛ انًؤعغزٍٛ - أ

 .ثًٕخت االرفبقٛخ ٔ ششٔط رًذٚذْبانفزشح انضيُٛخ انًهضيخ نهغشفٍٛ   - ة

ثشَبيح انذثهٕو ٔانجشَبيح )ششٔط قجٕل انغهجخ فٙ كم يٍ انجشَبيدٍٛ   - د

 (.انزكًٛهٙ

انزضاو انًؤعغزٍٛ ثؼقذ اخزًبع عُٕ٘ ٔازذ ػهٗ األقم نًُبقشخ ثُٕد االرفبقٛخ ٔ  - س

 .رقٕٚى انجشَبيدٍٛ ٔ انزغٛٛشاد انًقزشزخ إٌ ٔخذد

 

 

 

ٔ ٔانٓٛئخ انغؼٕدٚخ نهزخظظبد  صاسح انزؼهٛى انؼبنٙانزضاو انًؤعغزٍٛ ثئشؼبس ٔ - ج

فٙ زبنخ انشغجخ فٙ إَٓبء االرفبقٛخ قجم يٕػذ اإلَٓبء ثأسثؼخ فظٕل انظسٛخ 

دساعٛخ ػهٗ األقم، يغ اإلػالٌ فٙ انظسف انًسهٛخ ػٍ إَٓبء االرفبقٛخ قجم 

 .يٕػذ اإلَٓبء ثغُخ ػهٗ األقم

ُٕد االرفبقٛخ إال ثًٕافقخ ٔصاسح ال ٚدٕص نهًؤعغزٍٛ إخشاء أٚخ رؼذٚالد فٙ ث - ذ

 .انٓٛئخ انغؼٕدٚخ نهزخظظبد انظسٛخإشؼبس  ٔ انزؼهٛى انؼبنٙ

 

 يشاخؼخ ضٕاثظ ردغٛش انذثهٕيبد انظسٛخ: ًبخبيغ

عُٕاد األٔنٗ ٔثشكم يُزظى ٔإدخبل انزؼذٚالد   انضٕاثظ خالل انخًظْزِ يشاخؼخ ٚزى                

 انزغجٛق انفؼهٙ   انالصيخ ػهٛٓب ػهٗ ضٕء انزدشثخ ٔ

 

 

 


