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جكلتا ص جت ه ااصصبجوت اك و ومتصصلج

وت حلاالتجواك و ومتلجت معلوملت ج
إنه فى يوم ألحدوا ألوامألفو  31/4/3122ألجتاو ألويويا ألحيوتال ألووا تمم  /اداوا فم وى – مئوي

ألح اايايو

بأبنائه طالب يتي ألوهناي مألوت نمومجيا مألودايبات مت نمومجيا ألواع ماات باحي نامي .
مقا باأ ألحجتااع فى تاا ألوياع ألوثانيو عروم مألومبو ظهومأل فوى ألوااعو ألو بومل ألوا داو بواواطع بوأبي قيوم
م انت ألوباألي قمألءة ألوفاتد ان ألودضمم ع ى ألممألح ألورهاألء ان ألبناء ألوومطن ألوعمبوى ثو ألنتاوا يويااته ألووى
عمض اا ت ان ألنجاز فى ألوفتمة ألوااضي ع وى ألوايوتميات ألوتع يايو مألحعتمألفوات ألوامويو مألوبنيو ألحيايوي
بعووا لوووأ بوواأت أليووئ مأليتفيووامألت ألوطووالب مألوتووى ألنتهووت قمألبو ألويوواع ألومألبعو م هووا تووامم دووما اطاوووب
و طالب اعظاها دام ميمل ألوجاي ألنها و ت ن تؤال ع ى ألومجه ألح اا .
ولأل ت ألحتفا ع ى هله ألواطاوب فى اعظاها فممأل مألوباقى فى ألوطمي .
مان أله ألوامألمألت ألآلتى :
. 1جموضوسجE-book
 -ث ألحتفا ع ى ألن ألوطالب ألوولين بواأم باوو  E-bookيوم

ييوتاممن ع وى هولأل ألوا طوط

ع ى ألن يأ لمأل باءأل ان يبتابم ألوااا  Hard copyهاي .
 -ألوطووالب ألووولين يووم

يبوواأم فووى ألوامألي و اوون يووبتابم  3122يووم

ي وومن E-bookجوه و

أل تيامل .
 . 3فمجىء مئي
تر يا اج

ألح ااياي بأن اجاو

ألوطالب امجوماة مو نهوا يوم افع و – وولأل تو ألحتفوا ع وى

و طالب ب ا ي باإلنت اب ألودم بعا أليبمعين ان باأ ألوامألي متو أليوتال ااتومح (ج

الئحبج لمملاج) ان ألوطالب مياعم ألبنائه ألح مين وتااي ااتمداته ألووى ايواعال ألوعاواألء وروئمن
ألوطالب .

يت فممأل نرم الئد ألوتع ي مالئد ألوطالب ع ى صفد ألح ااياي ع ى ألحنتمنت ا ألوع و

 . 3يم

بأنه ت ألمياوها وبعض ألوطالب عبم E-mailج .ج
 . 5إنراء  Copy Centerجايا ب ي ألوهناي بين ألوابنيين C , Dج.
 . 6تديين ألو ااات
 ت عاا جاما زانى وعاا عامة فى ا ألوداااات مقا باأت فى جزء اون داااوات يوألوهناي .
 صيان ألواصاعا ممجما عاا ين ع يها بأيتامألم مترغي ها جايعا . . 7فى داو إعااة ااومم ألم تديوين وون يوت افو ت فو ألو تواب إال فوى داوو ألوم بو فوى أليوتالاه اومة
أل مل .
 . 8عاا  Shiftsوجاي ألو ااات ألواألعا يم ألويبت ديث ألن هناأ بعض ألوفصما ألوامأليي تعاا.
 . 9أليوتامألم فوتا ألوا تبو دتوى ألويواع ألوياايو ايواءأل مفوى داوو م بو ألوطوالب فووى أل ثوم اون لوووأ
يم

يعاا ألونظم فيها امة أل مل بناءأل ع ى م ب ألوطالب .

 . :ت ألحتفا ع ى عاا وااء اممل ا فصا امأليى ا مئوي
ألو يووات باحضوواف ألوووى تاثيووا ألوطووالب بعووا تر و يا اج و

ألح اايايو مواواء روهمل او عاواألء

ألوط ب و فووى جاي و اجوواو

مألجتااعووات

ألو يات مألح ااياي .
 . 21تنظي نامألت ع اي ألم و تمعي ألوثاافي مألوصدي فى ألطام ألحاألب ألوعاا امن ألوتطم و واعمة ألووى
الهب ألم دزب ألم طائف ألم جنيي ألم اين ألم عم .
 . 22ان هنواأ اط وب اون اعظو ألوطوالب ب ياوا
ألحتفا ع ى ألن هلأل يتعامض ا

ألوامأليو

والا ألاتدوان ألويواب مألوثوانى عروم  .ثو

 Credit Hour Systemمو ن ت ألحتفا ع ى ألآلتى :

 -ألح تبامألت فى مقت ألواداضمألت .

 ألوتنيي ا ألواداضمين (جحاىجالتكونجه لكجعاةجتماحل لتج) فى يم مألدا . أال ت من ألحاتدانات فى امألعيا إضافي . أال ت من ألحاتدانات فى أليا أجازألت م امج تمقيت ألوجاما ألوامأليى . . 23راا مئي

ألح ااياي ع ى مجما ا ان و ا طاوب باحتمبي

مطاوب ألوطوالب باوايواعاة فوى لووأ

فى الا ألحيبمع ألحما .
 -مقا ت عاا جاما حتمبييات ألوط ب

اآلتى :

ألمال  :فصا ألتمبييات طالب ايااى (جكلتبجتااترةج)جعن ألتمبييات ألبم قيم .
ثانيا  :جاما ألتمبييات ألبم قيم (جاعاجمرتمعبجتعاتاجت مشاركتنج)ج
-

ألودضمم صبادا (جحاىجاصلجتاوجقترجمنجت العبج0099ج–ج0039جصالحلًج)

ان ايااى عاا  3ألتمبي
ان يامد عاا  2ألتمبي
طمي ألودمي – ييال جابم عاا  4ألتمبي
ألو ممنيش عاا  2ألتمبي
-

ت رموسجمنجتاوجقترجت العبج0099جظهرجتً ج

ألوى ايااى عاا  2ألتمبي
طمي ألودمي عاا  3ألتمبي
يامد عاا  2ألتمبي
ألو ممنيش عاا  2ألتمبي
-

ج

ت العبج3099جظهرجتً

طمي ألودمي مايااى عاا  2ألتمبي

ألو ممنيش عاا  3ألتمبي
ميم

يعاا ألونظم فى ألوامألعيا بعا مجمع ألويم ألوامأليى ألوى ألويم ألوامأليى ألوطميا (جت علاىج)جج
 -اووا يوواعم مئووي

ألح ااياي و أبنوواؤة ألوطووالب بامألقب و داوومقه مألحتصوواا باوايووؤوين عنهووا

ابارمة امن ألل تماا ملوأ ان الا ألوانمألت ألورمعي مفى داو عا ألحيتجاب ياعمه فممأل ألووى
ألحتصاا به ان الا صنااي ألوبميا ألوانترمة باح ااياي ألم ألو تاب وه ع وى  E-mailألو وا
 ,ألم ألو تاب ع ى ألوانتال ألو ا

بوه

باح ااياي .

مفووى ألونهايو ألتفو ألوجايو ع ووى ضوومممة بوواء ألوامأليو فووممأل مألوعووز ع ووى تعووميض اووا فووات دتووى تتبوومأ
ألح ااياي ا انتها ألوتى ت ي بها مبأبنائها ألوطالب .

