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 رؤية الكلية

 

تحقق  ي وانتطمح الكلية ان تكون رائدة محليا واقليميا ودوليا في مجال التعليم البيطر

 ع.التميز االكاديمي و التطبيقي في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتم

 

 رسالة الكلية

 

ل التعلليم خلامن للممارسة المهنة بكفاءة يئته و تهقا للمعايير االكاديمية طب خريج مؤهل  اعداد

والبلللرامج التعليميلللة المتميلللزة والبحلللث العلملللي للمناف لللة فلللي سلللو  العملللل والم لللاركة ملللع 

 .ث تنمية اقتصادية وعلميةاحداو صلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئةالمؤس ات ذات ال

 

 

 االهداف االستراتيجية للكلية

 

جديلدة  واسلتحداث بلرامج  واقليميلا محليلا األكاديميلة اييرللمعل طبقا مؤهلة كوادر اعداد .1

 العمل. سو  إحتياجات لتلبية

وربطهلا بخطل  الدوللة للتنميلة  العلمل  البحلث وخطل  العليلا الدراسلات بلرامج تطلوير .2

 علميللة تنميللة إحللداث فلل  واسللتخدامهما الم للتدامة وخطللة الجامعللة للبحللث العلمللي

 واجتماعية. وتكنولوجية

 .لتلبية تطلعات وطموحات الكلية والمادية المالية للموارد مرةالم تتنميةال .3

 .المجتمع وخدمة البيئة لتنمية والبحثية الب رية الموارد من اإلستفادة تعظيم .4

 .المحلية الجودة معاير تتبع ادارية واساليب آليات ترسيخ .5
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 مقدمة

وغاياة ووودهااو وإاادادم لمواوهاة الحيااة  إن الطالب هو محور العملية التعليمية وثمرتهاا 

-الطااب ال يطاارهالمسااتل ه هااو الهاادس االالااح الاايه تسااعح الياا   لياا  وتحاادياتها  ااح الحاضاار و

ريااة وانطالقااا مااك تلاا  تعمااه اليليااة الاا  إاااداد عااريا ماا ود  المعااارس الة  وامعااة اكلاايةدرية

معا  تةمياة مجتوالخ رات العملية والسلو يات اإليجا ية، ولدي  اللدرة ال  توظيفها  اح  ةااذ تاتا  و

دماة يمياة المللجودة و لاً لمعايير االمية وتطاوير مساتوا الخادمات اا ادوتل   تلديم تعليم االح ا

  ةح  لسفةللطالب، وتحسيك وتطوير ال راما اا اديمية  ما يتوا ق مع حاوة لوق العمهو  يل   ت

 .التعلم الياتح  ح حه المشيالت والتعلم مده الحياة

العاالم وياه قاادر الا  التطاور  ا  م ار تسعح اليلية نحو الجودةِ والتميا ، لتياون مةاارة اااداد و

ولايا دب ا   العر   وتيون مر ا  اعاعاث ثلاا   و يارا للمجتماع، وقالادةً للتوييار، واةوانااً للتلاد و

مجتماع، وعدماة ال اليلية لتيون اا ثَر تمي ا، واا ثاَر إ ادااا  اح مجااكِت التعلايِم وال حاِل العلماح

يااِر  اح ِ  واك تمٍة للطالب؛ هد ها رااياة اإل اداث، والتمياوتل  مك عالل تو يِر  يئٍة ب اديمية مالل

 . ه المجاكت، وتل   الدام الموصول ماديا ومعةويا

داث طاذ واإل  ما تسع  اليلية  ح رلالتها و ق عطتها اكلتراتيجية إل  إاداد  فاذات متمي ة  الع

لعليااا   اراما الدرالااات ا اح مجاااكت التخ ااخ المختلفاة وإثااراذ ال حاال العلماح الم تياار الماادام 

ومااة واإللااها   ااح عدمااة المجتمااع و ةاااذ عاارا ات مجتمعيااة متمياا ة مااع ااعااي  ااح اكات ااار  مة 

 ماك بااااذ الجودة الشاملة وتحليق اكاتماد اا اديمحو  اكضاا ة الا  تشاجيع اليفااذات المتميا ة

ة الا  وادر مدر اة قاادرهيئة التدريس والطل ة للمساهمة  ح صةااة المعر ة مما يامك تخريا  

 .اك تيار وتحليق الريادة  ح مجاكت تخ  اتهم وقيادة مجتمعاتهم
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 ماذا بعد التخرج؟

 

مثاه تتعدد مسارات الطالب  ح مرحلة التخرج مك الجامعة،  اال ع  ي اك بن ب ااه الخياارات يت

ةهم يتمل  م  ح التيمال الدرالات العليا،  ح حيك يتج  آعرون لل حل اك  رصة امه، وآعرون

فلادون يععور  اليأس ناتا ااك ااحاوال التاح تمار  هاا الا الد العر ياة   افة عاصاة؛ مماا يجعلهام 

 الثلة  ح قدراتهم، ويستسلمون لألمر الراهك دون ووود به بمه  ح التويير

ياة ، ب  يجب بن تفير  شيه وده مااتا ترياد بن تفعاه ، هاه ترياد بن ت ادب  اح الحيااة العمل  و1

  اد وبن بو بن  ترياد بن تجماع  يماا  ايك اكثةايك ، ك لتيمال تح يل  العلمح ،بن  تريد ا

رك عاي قارا تأعي قرارك  شيه حاز  دون بن تايع مك الوق  و عيدا اك اا يار السال ية

  ةفس  وتحمه مسئوليت  ،  هيا اللرار ليحدد مسارك  يما  عد و

 

انح ضعف  ب ثار مةا ، إتا  ةا  تعاثلف نفس  ونمح مهارات : ك بحد يمية  مواوهة نلاط  و2

لحيااة مك  لادان  مهاارة معيةاة ت ادو  أنهاا  عالاة وما ثرة  اح العاالم ماك حولا  لاواذ  اح ا

ل  واحادة العلمية بو العملية؛ يُة ح  العمه ال  تةميتها وتحويلها مك نلطة ضعف لل ية إ

 االيثير  غيار مثلافمك نلاط اللوة،  مثاًل؛ إتا وودت بن  تفتلاد الاي اذ اكوتماااح بو بنا  

مااك الجوانااب الحيويااة مااك حولاا ، يجااب حيةهااا التوقااف وال حاال اااك طريلااة تُميةاا  مااك 

 التولااب الاا  تلاا  المشاايالت، لتااتميك مااك ال اادذ  ااح م اولااة بامااال ممياا ة دون ال اااتو

  

تعمق  ح تخ    الدرالح ب ثر وب ثر: ويتم تل  إماا  عماه الدرالاات العلياا  اح مجاال  و3

 ح تل  المجال اك طريق ال حل الحر والدرالة اك  ُعد ا ر عا ية  تخرو ، بو التعمق

اكنترن ،  ه تل  المسااح ت يد مك ع رتا  وتميةا  ماك تلا  المجاال لتاتميك ماك تلاديم 

مستوا احترا ح وممي  اةد تللد وظيفة ما، مع إميانياة إثاراذ السايرة الياتياة  الم ياد ماك 
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 المهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراتو

  

ه لياا   يا اة الخطاوات الساا ق ت رهاا؛ ك يميةا  بن ت اال حل اك  رصة امه: عاالل ال و4

ي  هييا  ال امه،  ه يُفاه بن تلو   ال حال الجااد ااك  رصاة اماه مميا ة تياا   ماا لاد

مك مهارات وما تستطيع تلديم  مك قدرات، و ح حال تاو ر  رصاة اماه معيةاة  سايطة؛ 

ر قادرات  ه ع راتا  واعت ااك تلم  ر اها،  ه يمية  اات ار تل  الفتارة  تارة تدري ياة لثلا

 تارة   ح تل  المجال، حت   ح حالة اد  توا ق مواصفاتها مع ماا ت ا و إليا ،  اات ارهاا

 تدري يااااااااااااة ب ااااااااااااااه  يثياااااااااااار ماااااااااااااك  ونهااااااااااااا  رصاااااااااااااة امااااااااااااه حليلياااااااااااااةو

  

اتيااة و تط يااق طاارق اكلااتفادة مااك مرحلااة مااا  عااد التخاارج؛ لااتجد بن لاادي  مااا يُثااره الساايرة الي

ا  ة، وهو ما ي يد مك  رص ح ول  ال  وظيفة مرموقاة،  هاو حتًماالخاصة    عالل  ترة ووي

 ب اه  يثير مك انت ار الوظيفة  ح المة ل لسةواتو

 ما هي ال يرة الذاتية؟

ة التااح الساايرة الياتيااة هااح وثيلااة تلااو   انشااالها تفاصاايه معلومااات اكت ااال الخاصااة  اا ، الوظيفاا

خ ار صااحب ليمية، وغيرها مك المعلوماتو وهاح تتريدها، م هالت ، الخ رة العملية، الخلفية التع

رة تاتياة العمه لماتا بن  م هه لهيا المة بو لوس تساادك ن الح السيرة الياتية ال  إنشاذ لي

 رالعة

 لتاا  لاايرت  الياتيااة هااح بول عااحذ لااتة ر  ياا  الشاار ة اةاادما يلااررون مااا إتا  ااانوا يرياادون ملا

 مااك السااير الياتيااةو اةاادما ية اار عااخخ مااا إلاا  للح ااول الاا  وظيفااةو الشاار ات تتللاا  المئااات

 ثوان إلقةاث هيا الشخخو 10ليرت  الياتية، لدي  حوالح 

 ال يرة الذاتية الناجحة
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 نصائح ب أن كتابة سيرة ذاتية قوية ت د االنتباه

  السايرة ليرت  الياتية  وا ت  إل  االم الفرص الوظيفيةو التثمار الوق   ح تحدياد موضاع تر يا

 فوالاد  وهييلها وصيوتها عالل هيم المرحلاة الم دلياة ماك ال حال ااك وظيفاة لاتعود اليا  الياتية

لتاح االعواماه    يرة تتيح ل  الوصول إل  المرحلة المل لة: إوراذ الملا لةو وللد قمةا  تحديد  عا 

 تفرق  يك ليرة تاتية ناوحة وبعرا لك يتم اكلتفات إليهاو

 عامل التركيز -1

واةا   ياتية الةاوحة وضوح الرؤياو يعلم صاحب العماه الا  ووا  الدقاة ماا ي حالت هر السيرة ال

لمةالاابو ولايل   لااد قااا   تحديااد ال اافات بو المهااارات بو الخ ارات التااح تتاايح لاا  تعياايك المرعااح ا

 و تلاد  لشاوللتةال الفرصة للليا   ملا لة  ةاذ ال  قوة تل  العوامه ومدا صلتها  المة ب الايه ت

ه الع ااارات غياار الواضااحة بو الم همااة  ااح  عاا  ااواا اذ تات ال االة  تلاا  العوامااولاايل   ااان 

 لتةلخ مك تأثير ليرت  الياتية ولتثير التساؤكت  دك مك بن تفتح اا وابو

 عامل الصد -2

لدقااة امااك السااهه تحديااد اكدااااذات الم ااالا  يهااا  ااح الساايرة الياتيااةو ولتجةااب اإلحااراج، تحاارا 

ة تفاصيه التح ك ت هرك  م هر ويد )مثاه معادل درواات لاي   اح الجامعاوال دقو قم  حيس ال

  لتر ي  الابو بن    ل  مك وظيفت  الساا لة  ولياك ك تلام  تلاديم حلاالق ك يمياك إث اتهااو قام  اا

 اوامه اللوة  ح م هالت ، وليك ك تييب  شأنهاو

 ل االحترافامع-3

 ية:رة الياتية السليمة اإلرعادات التالهييه السيرة الياتية اامه مهم ودا، وتت ع السي

 هدس محدد ال  وو  الدقة ويشد اكنت ام ويشجع صاحب العمه ال  متا عة اللراذة
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بحادثهاو ترتيب الخ رة الوظيفة زمةيا إلظهار التطور الوظيفح مع التر يا  الا  بقاوا المةاصاب و

 نات الم يدةوويتعيك ال  وصف الوظالف بن ييون محددا وم ثرا وبن يتامك ال يا

بميااك  يتعاايك تة اايم اةاصاار التعلاايم والماا هالت لتع اايم تأثيرهااا وإظهااار صاالتها  الوظيفااةو وإتا

ت وورش  يفاه بن ت هر الما هالت اكلتا ا   االتطوير الوظيفاة مثاه الادورات التدري ياة والةادوا

 العمه المتعللة  مجال الوظيفةو

 اعارة ة التاح يتعادا نطاقهاا المسائوليات المالورض مك الج ذ الخاص  اإلنجازات إظهار اانشاط

بهمياة  للوظيفة )العاوية  ح ومعية روال باماال بو العااوية  اح اتحااد الطل اة و هايا الجا ذ تو

 عاصة لحديثح التخرج ن را لعد  تمتعهم  الخ رة الوظيفية الم اعرةو

 عامل الجاذبية-4

إلطاار ايالحا   اح حالاة صاعو ة قاراذة حت  إتا  ان مامون السيرة الياتية ممتازا،  ان تل  لاك 

 العا  وليل  يتعيك

 تجةب الم هر الم دحم بو الميدس

 التعمه الجمه الل يرة والةلاط بيةما بميك

 يجب تفريق العةاويك الرليسية والتواريخ مك لالر الجمه  وضوح

 عامل الب اطة-5

يرة ثياار لجاجااابو السااتجةااب الااتخدا  اللوااة الم يةااةو حاااول توصاايه الرلااالة  طريلااة محااددة وم

 مهوالياتية الةاوحة هح التح تحتوه المهارات وال فات المحددة التح ي حل اةها صاحب الع

 عامل شد االنتباه-6



                                                                                          
      

 Quality Assurance                                                                                     وحدة ضمان الجودة    

Unit 

9 

 

ولايس إنساان آلاحو حااول تااميك لايرت   ضع  ح اات ارك بن صاحب العمه ي حل ااك عاخخ

 ي الياتية لمهارات وهوايات وم هالت تمي ك اك  اقح المرعحيك والتح تح ب صاحب العمه  

 استخدم نموذج أو تصميم ي هل مراجعته ب رعة-7

 إدرج مهاراتك اللغوية-8

 ضع خبرتك في العمل أو التطوع في مقدمة ال يرة الذاتية-9

 الذاتية صفحة واحدة او اثنين فق تأكد من كون سيرتك -10

 أخيراً، تأكد من أستخدام الخ  نف ه لل يرة الذاتية بأكملها-11

 PDFاحفظ سيرتك الذاتية بصيغة ملف -12

 

 نصائح لمقابلة عمل ناجحة:

ت مقابلة العمل هي أهم خطوة في طريق الحصول عل  وظيفة، فغالبًا تكون واحلدا ضلمن ع لرا

أو  ، للللذلك عليلللك أن تكلللون األكثلللر تميلللًزا، فربملللا تت لللابه الملللؤهاتأو ربملللا مئلللات المتقلللدمين

 .الكورسات التدريبية أو عدد سنوات، فيصبح سلوكك خال المقابلة الماذ األخير

   اةد التلديم للوظيفة وإلال السيرة الياتية يجب الحرص ال  اد  مراللة الشر ة المتلاد

انط اًاا  عد  ااماناة لايا ياتم اإلرلاال ماك  طحللعمه  ها مك إيميه الشر ة الحالية  هيا يع

 .اإليميه الشخ ح
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  ويفاه بن ييون اإليمياه الشخ اح  الام المساتخد  ولايس  ألاماذ مخت ارة بو  ادككت

 .بعرا

 ة ق ااه الاايهاب للملا لااة يجااب الحاارص الاا  الحااياذ الة يااف، المال ااس اانيلااة المتاللماا

 .لمال سومتةال ة مع  عاها ال ع ، واد  ال هروة  ح ا

 حدث مقد تاايق  ااظا ر الة يفة والشعر الالمع، وتجةب التخدا  العطور الةفاتة التح. 

 تام الح اول بعي نسخ إضا ية مك السيرة الياتياة  اإلضاا ة ل اور  عا  الشاهادات التاح 

 .حلي ة امه بنيلة اليهم وضعهم  ح

 ل ر، لاواذ ماك عاالك د مك التعرس ال  نشاط الشر ة بو الم لساة ق اه الايهاب لالعت اا

قاذ للشر ة بو مك عاالل لا ال بحاد الم اادر بو ااصاد الدعول ال  الموقع اإللييترونح

 .ععوًرا  الثلة اةد الحديل إل  المسئول  الشر ة  هيا يعطح

 اد  حمه بعياذ  ثيرة  لط الورق والللم لتدويك بية مالح ات هامة. 

 ديمية مانع مك  ع  المراوعة اا اإتا  ان  الوظيفة المتلد  إليها وظيفة املية  ال. 

 نهاادس إلاا  تحليلهااا وبهاام الم ااااب و يفيااة  ق ااه الاايهاب يفاااه تااي ر بهاام الخطااط التااح

 .مهم    الملا لة التولب اليها  لد ييون هيا محور

 الوصول  ح الميعاد المحدد ومك اا اه بن ييون ق ه الميعاد  دقالق. 

 الوضع ال ام  بو وضع   ح ق ه الدعول يجب إغالق تليفون  المحمول. 

 اك تسامة ال سيطة. 

 ةالعيك دليه اد  ثلة واد  بمان نحدث   عد  الة ر  ح الة ر إل  ايك الشخخ اليه. 

 لوة مع تجةب الاوط  شدة ال  اايده الم ا حة  اايده . 
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 التحية  الس ال " يف الحال"؟ بو " يف حال  يا ليد/وو بو يا ليدة/...". 

 س ، يي ر اكلم   طذ و وضوحاةد تلديم  لةف. 

 بن تجلااس ظهاارك مفاارودا  شاايه مسااتليم وليااك مااريح مااع  مراااااة الجلسااة السااليمة وهااح

 .وضعية مريحة لأليده، غير متشا ية وتجةب وضع لاق ال  بعرا بثةاذ الملا لة

 ا حتا  تعمه  ها بو تياون قاد تر ا  العماه  ها الشر ة الحالية التح تجةب اإللاذة لموظفح

 .اةد مسئول الشر ة الجديدة وا بلاذوا ل   هيا يعط  انط ااا ليئاوإن  ان

 الم  ال راحة وال دق  ح توعح . 

 نهاية الملا لة يخت رك  ح ك تةس  بن تشير الشخخ اليه. 

 اجراءات استخراج شهادة التخرج وال جل الدراسي:

ك مجلس ة ملةتيج عد نجاح الطالب    السةة الةهالية لمرحلة ال يالوريوس و ااتماد ا   

 الجامعة ي دب قسم عئون الخريجيك    إوراذات تخريا الد عة والتخراج عهادات

 ال يالوريوس لهم و تل  تف يالً  ما يل :

ور ير حاو يتلد  الخريا  ةفس  إل  قسم عئون الخريجيك بو مك يةوب اة     حالة تع1 

  الةس ة للي ورو الخريا و    هيم الحالة يل   تو يه رلم  و موقف التجةيد

دات و يتلد  الخريا  طلب لسحب ملف بوراق  و يل   طلب كلتخراج ادد ثالث عها2 

  يالوريوس م قتةو

  صور 3  صور حيل يتم ل ق بو تد يس ادد )7و ال  الخريا إحاار ادد )3 

ك ال    صور ااعرا وعتمهم  خاتم ععار الدولة م4مةهاللشهادات ويتم ااتماد الـ )

 0وتل  لتلديمهم إل  وزارة ال حة اةد التخراج ت ريح م اولة المهةةال هر 

 0و يلو  الخريا  التيفاذ طوا ع الخدمة التعليمية و طوا ع الدموات4 
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  0و يلو  الخريا  سداد رلو  التخراج عهادة ال يالوريوس ااصلية5 

ذات إورا الخرياالمعد ليل  و عد التيمال  و يتلد  الخريا  اعالذ طر   ال  الةموتج6 

وة تخرو  يتم تسليم  ملف بوراق  و يل  ادد ثالث عهادات  يالوريوس م قتة  الل

ات العر ية و يميك للخريا  عد تل  التلد  لللسم كلتخراج با ادد آعر مك عهاد

 0ال يالوريوس

 و يما يل   يان  الشهادات الت  يميك التخراوها مك اللسم:

  0ة العر يـة و بعرا  اإلنجلي يــــــةو عهادة ال يالوريوس  اللو1 

 و لجه درال   تلديرات المواد  اللوة العر ية و آعر  اإلنجلي ية2 

 

 ت جيل القيد بالنقابة العامة لاطباء البطريين:

 -اوالً : األورا  المطلوبة للقيد ب جات النقابة ووزارة الصحة :

 ( اصه عهادة ال يالوريوس2ادد   

 ( قة الرقم اللومح  صورة  طا2ادد 

 ( صورة الموقف مك التجةيد للي ور + ااصه لجطالث2ادد   

 ( يش وتش ية حديل موو  للةلا ة1ادد    

 ( 6  * 4  صورة عخ ية 5ادد 

 ( صورة عهادة الميالد2ادد   

  وةية تلري ا للليد  الةلا ة ووزارة ال حة  400م لا 

 

 البيطرية : ثانيا : األورا  المطلوبة للقيد ب جل العيادات 
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 ولية الد ايجار موثق  الشهر العلاره موضح    االتخدا  ايادة  يطرية + صورة ض

 مك العلد

 اصه رلم هةدلح موضح    م در المياة معتمد مك ميتب هةدلح 

 لداد اعتراك الةلا ة حت  العا  الحالح 

 صورة ال طاقة الاري ية 

 موا لة الةلا ة الفراية 

  6*  4وصورة عخ ية حديثة 

 وةية رلم تسجيه العيادة ال يطرية اول مرة 600داد م لا ل 

  وةية للتجديد 500لداد م لا 

 

للت جيل بالدراسات العليا  األورا  والرسوم المطلوبة

 بالكلية

 ـ عهادة ال يالوريوس1

 ـ عهادة الميالد2

 ـ عهادة تلديرات    حالة التسجيه للماوستير3

 لد توراةـ عهادة الماوستير    حالة التسجيه ل4

 ـ إقرار مك الةلا ة    حال إتا  ان الطالب ك يعمه5

 ـ موا لة وه  العمه إتا  ان الطالب يعمه    الحيومة6

 صور عخ ية حديثة 6ـ ادد 7

 ـ صورة  طاقة الرقم اللوم 8

 ـ الموقف مك التجةيد للي ور9

تحاق لتلد  لجلاة ااوة ية اةد اللو عليا  تلديم ما يفيد تحديد مستواـ وووب قيا  طالب الدرالات ال10

لتلاد   اااادة ا  الدرالات العليا ) ماوستير ـ د توراة    اليلياة وك ياتم مطال اة طاالب درواة الاد توراة

 ً جلاس  للارار م ما يفيد تحديد مستوا اللوة ااوة ية طالما قااموا  تلديما   ا  مرحلاة الماوساتير ، ط لاا

 و 7/4/2018اليلية  تاريخ 
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 وا اللوة ااوة ية  أحد إعت ارات اللوة اإلنجلي ية اآلتية :ـ يحدد مست

 وTOEFL PBT or TOEFL ITPدروة  450ـ 

 ILETSدروات  5ـ 

 TOEFL IBTدروة  45 -

 % و50ال ادر مك مرا   اللوة اإلنجلي ية  الجامعة  ةس ة ك تله اك  AUEPTـ إوتياز إمتحان 

 ومستوا مك مستويات اللوة المي ورة  عالية   الةس ة لطالب الدرالات العليا : ق ول با -

ث يات الااثال الةساا ة للمعيااديك والمدرلاايك المسااااديك : ك  ااد مااك تلااديم مااا يفيااد إوتياااز بحااد المسااتو -

 AUEPTااول  وك يةط ق اليهم المستوا الرا ع 

 

 المطلوبة للت جيل الرسوم

 

 رسوم الدبلومات لل اعات المعتمدة

 ات المعتمدةجنية رسوم ال اع 7200

 جنية رسوم تح ين الخدمة التعليمية  500

 جنية سحب ملف  300

 جنية رسوم سنوية إدارية  1000

 جنية تأمين صح   200

 جنية رسوم نظافة  50

 جنية رسوم أن طة إجتماعية وثقافية  246 

 نظام التق ي  لل اعات المعتمدة

 جنية ساعات معتمدة 2700ق   أول 

 ساعات معتمدة جنية  2700ق   ثان  

 جنية ساعات معتمدة 1800ق   ثالث 

  

 

 رسوم الماج تير لل اعات المعتمدة
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 جنية رسوم ال اعات المعتمدة 9900

 جنية رسوم تح ين الخدمة التعليمية 1000

 جنية سحب ملف  300

 جنية رسوم سنوية إدارية  1000

 جنية تأمين صح   200

 جنية رسوم نظافة  50

 ة إجتماعية وثقافية جنية رسوم أن ط 327

 نظام التق ي  لل اعات المعتمدة

 جنية ساعات معتمدة 2700ق   أول 

 جنية ساعات معتمدة  1800ق   ثان  

 جنية ساعات معتمدة 2700ق   ثالث 

 جنية ساعات معتمدة 2700ق   رابع عند ت جيل نقطة البحث 

  

 رسوم الدكتوراة لل اعات المعتمدة

 المعتمدة جنية رسوم ال اعات 14400

 جنية رسوم تح ين الخدمة التعليمية 2000

 جنية سحب ملف  300

 جنية رسوم سنوية إدارية  1000

 جنية تأمين صح   200

 جنية رسوم نظافة  50

 جنية رسوم أن طة إجتماعية وثقافية  462

 نظام التق ي  لل اعات المعتمدة

 جنية ساعات معتمدة 2700ق   أول 

 ات معتمدة جنية ساع 1800ق   ثان  

 جنية ساعات معتمدة 2700ق   ثالث 

 جنية ساعات معتمدة 7200ق   رابع عند ت جيل نقطة البحث 



                                                                                          
      

 Quality Assurance                                                                                     وحدة ضمان الجودة    

Unit 

16 

 

 

 

 ليةعميد الك                                                   مدير وحدة ضمان الجودة  

                    

 ل ام خليل                       أ.د/ سامي عبد ا                              د/ دينا رجب جاد الكريم              
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