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األول – القبول والتسجيل
الفصل ّ

1

املادة ( )1سياسة القبول
الشفافيّة والنّزاهة.
املؤهالت العلميّة ،فضالا عن ّ
إ ّن سياسة وآليّة قبول الطّالب يف جامعة املعارف تعتمد على ّ
املادة ( )2إجراءات التسجيل ملرحلة اإلجازة
العامة اللّبنانيّة أو ما يعادهلا يتق ّدم إىل اجلامعة بطلب
الطّالب اجلديد الذي اجتاز بنجاح امتحان ّ
الشهادة الثّانوية ّ
قبول عرب شبكة اإلنرتنت على املوقع اخلاص ابجلامعةwww.mu.edu.lb :
وعليه تزويد مكتب شؤون الطالّب ابلواثئق التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

العامة اللبنانيّة أو ما يعادهلا.
صورة مص ّدقة ّ
للشهادة الثانويّة ّ
إخراج قيد فردي ال يتجاوز اترخيه  3أشهر.
إخراج قيد عائلي ال يتجاوز اترخيه  3أشهر.
السفارة.
السفر لغري اللبنانيّني ممهورة خبتم ّ
صورة طبق األصل عن جواز ّ
أربع صور مشسيّة حبجم (.)4.5 × 3.5
سجل الطالب يف املدرسة خالل العامني األخريين (نسخة أصلية ومصدقة من قبل املدرسة).
رسم الطّلب مخسون ألف لرية لبنانية ( 50.000ل.ل).
ابلنّسبة للطّالب املنتقل من جامعة أخرى داخل أو خارج لبنان ،عليه تزويد مكتب شؤون الطالب إبفادة صادرة
تبني اتريخ انتسابه للجامعة وكافّة املواد اليت درسها والعالمات اليت حصل
عن اجلامعة اليت كان يُتابع دراسته فيها ّ
عليها.

جيب تقدمي الطّلب قبل:
األول "اخلريف".
 هناية شهر أيلول "سبتمرب" للقبول يف الفصل ّ هناية شهر كانون الثاين "يناير" للقبول يف الفصل الثّاين "الربيع". -هناية شهر ّأاير "مايو" للقبول يف الفصل الثالث "الصيف".

طلبات التسجيل متوفرة يف "مكتب شؤون الطالب" وعلى املوقع اإللكرتوين للجامعة.
عنوان مكتب شؤون الطالّب:
جامعة املعارف

جادة اإلمام اخلميين "قده" (طريق املطار القدمي)
الشياح ،لبنان
ص .بّ ،25 – 5078 .
تلفاكس 01/850062 – 3
www.mu.edu.lb

2

املادة ( )3التّسجيل املبكر
الرتاكمي نسبة
العامة يف حال ختطّى املع ّدل ّ
يُقبل الطالب يف جامعة املعارف قبل صدور نتائج الشهادة الثانوية ّ
الشهادة الريميّة
ال  %80يف السنتني األخريتني من تعليمه الثانوي .وال يصبح تسجيله هنائيًّا إالّ بعد جناحه يف ّ
وتقدمي ابقي املستندات املطلوبة.

املادة ( )4جدول قبول الطالب حبسب املستوى العلمي
اجلدول رقم  – 1املستوى الذي يُقبل فيه الطالب حبسب الشهادة اليت أمتّها
الشهادات الرمسية
الدرجة واالختصاص
السنة األوىل
فرمشن( 1اآلداب أو العلوم)

للطالّب اللبنانيني أو غري اللبنانيني ممن أهنوا دراستهم على أساس املنهاج األجنيب
العامة اللبنانية أو ما يعادهلا.
 -شهادة الثانوية ّ

 البكالوراي الفرنسية الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي ) (IGCSEاليت تؤدي إىل املستوىالعادي )(O'level
السنة الثانية
سوفومورSophomore class /

صل
 الشهادة العامة للتعليم -املستوى املتقدم )ُ ،(GCE-A LEVELحت ّعلى أساس إمتام  12سنة دراسية مع  5موضوعات خمتلفة ("O'level" 3

مجيع االختصاصات املتاحة يف جامعة
2
املعارف

و ،"A'level"2ابستثناء اللغة العربية).
 البكالوراي الدولية ) (IBمع  6مقررات ( 3يف املستوى العادي ،و 3يف املستوىاألعلى).
 الــ"أبيتثر األملانية" ) (German Abiturوالــ"ماتوريتا اإليطالية" Italian) Maturitaوال ـ .)CEGEP-II
 -الشهادات الثانوية العربية الريمية.

السنة الثانية يف برانمج مماثل لطبيعة
ّ
اختصاص الـBT
ما عدا اختصاصات كليّة اهلندسة

 البكالوراي الفنية BTجيب على مجيع محلة شهادة الـ  BTالتواصل مع جلنة املعادالت يف وزارة الرتبية
والتعليم العايل للحصول على رسالة مكتوبة حتدد اإلختصاصات املتاحة للطالب.

الكفاءة التعليمية
Teaching Diploma

إجازة جامعية معرتف هبا من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل

برامج املاسرت

إجازة جامعية أو ما يعادهلا معرتف هبا من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل يف جمال
الدراسة و/أو يف اجملاالت ذات الصلة.

1
صف الفرمشان يف املرحلة احلاليّة.
تدرس ّ
جامعة املعارف ال ّ
2
العامة).
العامة اللبنانيّة (فرعي علوم احلياة والعلوم ّ
 -معايري القبول يف كليّة اهلندسة ترتكز على ال ّشهادة الثانويّة ّ

العامة اللبنانيّة (فرع اإلنسانيّات).
 -معايري القبول يف كليّة العلوم ترتكز على عدم قبول ال ّشهادة الثانويّة ّ

3

املادة ( )5إختبارات اللغة املعرتف هبا يف جامعة املعارف
جيب على الطّالب اجتياز اختبارات حتديد املستوى يف اللّغات والعلوم املعمول هبا (حسب ك ّل كليّة) يف جامعة
املعارف واليت قد يرتتّب عنها الدورات التّأهيليّة املناسبة.
هذا وتعرتف جامعة املعارف ابإلختبارات التالية:
 .1اختبار اإلجنليزية كلغة أجنبية:

أ(English as a Foreign Language) 1TOEFL .
ب(Internet Based TOEFL) IBT .
ج .اختبار التقييم (Scholastic Assessment Test) 2SAT

 .2إختبار الكليات األمريكية .)American College Testing( ACT
 .3نظام االختبار الربيطاين الدويل للغة اإلجنليزية

(The International English Language Testing System) IELTS

 .4إختبارات اللغة الفرنسيّة:

أ.DELFA2 .
ب.DELFB1 .
ج DELFB2 .أو  DALFC1أو DALFC2

ضايف "كتابة
ميكن أن يُطلب من بعض الذين اجتازوا أحد اختبارات اللغة املذكورة أعاله أن يتق ّدموا ابختبار إ ّ
يتسن للجامعة حتديد دورة اللغة املناسبة هلم.
مقال" حىت ّ

 1على مقدم الطلب أن يدخل رمز  B531اخلاص جبامعة املعارف وأن يطلب من قسم خدمات االختبارات الرتبوية ) (E.T.Sارسال نتيجته مباشرة إىل مكتب شؤون الطالب يف
جامعة املعارف.

 2على مقدم الطلب أن يدخل رمز  6735اخلاص جبامعة املعارف وأن يطلب من قسم خدمات االختبارات الرتبوية ) (E.T.Sإرسال نتيجته مباشرة إىل مكتب شؤون الطالب يف

جامعة املعارف.
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الفصل الثّاين :اختبارات جامعة املعارف لتحديد املستوى

5

املادة ( )6الواثئق واألدوات املطلوبة خالل االختبار
مزوادا مبا يلي:
حيضر الطّالب يف املوعد احمل ّدد إلجراء االختبارّ ،
.1
.2
.3
.4

إيصال التسجيل.
بطاقة اهلوية.
قلما رصاص .H-2
قلم حرب أزرق

املادة ( )7جداول اختبارات حتديد املستوى يف الكليّات
 .1كليّة األداين والعلوم اإلنسانيّة
اإلختصاص
مجيع االختصاصات

1

 .2كليّة إدارة األعمال

اإلختبار املطلوب
اللغة العربيّة

اللغة اإلنكليزيّة

اإلختصاص

مجيع االختصاصات
 .3كليّة اإلعالم والفنون

اإلختبار املطلوب
اللغة اإلنكليزيّة

اللغة العربيّة

اإلختصاص

مجيع االختصاصات
 .4كليّة اهلندسة

الرايضيّات

اإلختبار املطلوب
اللغة اإلنكليزيّة

اللغة العربيّة

اإلختصاص

مجيع االختصاصات

الرايضيّات

الرايضيّات

اإلختبار املطلوب
اللغة العربيّة

اللغة اإلنكليزيّة

الرايضيّات

الفيزايء

العامة فقط.
العامة بفرعيها علوم احلياة والعلوم ّ
مالحظة :تستقبل كليّة اهلندسة الطالب احلاصلني على الشهادة الثانويّة ّ

 .5كليّة العلوم

العامة)
العامة (فرعي علوم احلياة والعلوم ّ
أ .طالب الشهادة الثانويّة ّ

اإلختصاص

مجيع االختصاصات

اإلختبار املطلوب

اللغة العربيّة

العامة (فرع االجتماع واالقتصاد)
ب .طالب الشهادة الثانويّة ّ

اللغة اإلنكليزيّة

 1مالحظة :يُستثىن قسم الرتمجة واللغات من امتحان الرايضيات فقط.
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اإلختصاص
علوم احلاسوب
اإلحصاء التطبيقي
الرايضيّات
ّ
الفيزايء
الكيمياء
البيولوجي
أ .طالب الشهادة املهنيّة

اإلختبار املطلوب
اللغة العربيّة
اللغة العربيّة

اللغة العربيّة
اللغة العربيّة
اللغة العربيّة
اللغة العربيّة

اللغة اإلنكليزيّة
اللغة اإلنكليزيّة

اللغة اإلنكليزيّة
الرايضيّات
اللغة اإلنكليزيّة
اللغة اإلنكليزيّة
اللغة اإلنكليزيّة

اإلختصاص

مجيع االختصاصات

الرايضيّات
الرايضيّات

الرايضيّات
الرايضيّات

الرايضيّات
الفيزايء
الكيمياء
البيولوجي

اإلختبار املطلوب
اللغة العربيّة

اللغة اإلنكليزيّة

مالحظة :يُلزم مجيع طالب الشهادة املهنيّة ،بناءا لقرار وزارة الرتبية والتعليم العايل ،حبضور مقررات دراسيّة حسب االختصاص يف
مواد (الرايضيّات " 6كريدت" ،الفيزايء " 3كريدت" ،الكيمياء " 3كريدت").
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املادة ( )8إختبار جامعة املعارف لتحديد املستوى يف اللغة اإلجنليزية ()MEPT
 .1نظرة عامة
هو اختبار حموسب مبين على أسئلة موضوعية وأخرى ذاتية ،جيري ضمن وقت حمدد ويؤديه مجيع املتقدمني بطلبات
تسجيل إىل جامعة املعارف من غري املعفيّني .ينقسم االختبار إىل قسمني:
أ .االختبار العادي
هذا االختبار مطلوب جلميع االختصاصات ،ويتكون من ثالثة أجزاء:
 فهم املسموع
يقيّم هذا اجلزء قدرات الطالب على فهم اللغة اإلجنليزيّة من خالل نصوص مسموعة .جيب على الطالب اإلجابة
على ما ورد ظاهرايا أو ضمني ا يف احملاداثت (األسئلة والبياانت واحلوارات ،اخل)...
 مدة االختبار 40 :دقيقة األسئلة :ذاتية وموضوعية. -التقومي%40 :

 فهم املكتوب
يقيّم هذا اجلزء قدرات الطّالب على فهم اللّغة اإلجنليزية من خالل نصوص مكتوبة تليها سلسلة من األسئلة
النص وحتصيل املعن املباشر وغري املباشر
املوضوعية املباشرة وغري املباشرة هتدف إىل تقومي قدرات الطالب على فهم ّ
من خالل التفسري والتحليل والتأويل على املستويني اللغوي وغري اللغوي.
 مدة االختبار 30 :دقيقة األسئلة :ذاتية وموضوعية. -التقومي%20 :

 التعبري الكتايب
يتكون هذا اجلزء من منوذجني يف الكتابة من مستويني خمتلفني .ويهدف إىل تقومي قدرات الطالب على فهم املوضوع
ّ
وتنظيم األفكار وترتيبها وصياغة اجلمل واالستخدام الصحيح لقواعد اللغة املناسبة للتواصل الكتايب :الرتكيز،
التنظيم ،التطوير والدعم ،بنية اجلملة ،واألصول امليكانيكية لكتابة اللغة اإلجنليزيّة (الفواصل ،القواطع ،إخل)...
 -مدة االختبار 50 :دقيقة

 األسئلة :سؤال يف الكتابة (جواب من مائيت كلمة). -التقومي%40 :

ب .االختبار املعدل

هذا االختبار خاص بطالب قسم الرتمجة واللغات ،وهو يتألف من االختبار العادي مضافاا إليه اختبار مهارة التعبري الشفهي؛

 التعبري الشفهي
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يتألف من ثالثة أقسام ،هي:
 القسم األول :جييب الطالب على أسئلة عامة القسم الثاين :خيتار الطالب موضوع ا من قائمة ويتحدث عنه -القسم الثالث :يناقش الطالب موضوعا مع األستاذ

يقوم قدرات الطالب يف التعبري الشفهي ،والنطق ،وتنظيم األفكار ،والثقافة العامة.
اإلختبار ّ
 مدة االختبار 15 :دقيقة األسئلة 3 :أسئلة (أسئلة عرض مرجتل ومناقشة) -التقومي.%10 :

 .2امل ّدة اإلمجاليّة

الوقت اإلمجايل الختبار حتديد املستوى يف اللّغة اإلجنليزية أبجزائه الثّالثة هو ساعتان ،تُضاف إليها  15دقيقة الختبار
الشفهي.
التّعبري ّ
 .3العالمات
أعلى الدرجات يف هذا االختبار بنسختيه العادية واملعدلة هي  100و 110على التوايل.
التأهيلية (اإلختبار العادي واالختبار املع ّدل)
اجلدول رقم  – 2العالقة بني النتائج والدورات
ّ

بناء على نتيجة االختبار
التصنيف ً
غري معفي من الدورات التأهيليّة
معفى من الدورات التأهيليّة

اإلمتحان املع ّدل

املقررات

عدد الساعات

اإلمتحان العادي

ENG000

200

30 – 0

33 – 0

ENG050

200

55 – 31

61 – 34

ENG100

120

75 – 56

82 – 62

ENG201

45

100 – 76

110 – 83

 .4سياسات االختبار

أ .األهلية والتطبيق
على مجيع املتقدمني بطلبات التّسجيل إىل جامعة املعارف اخلضوع هلذا االختبار.

ب .النتائج

 إعالن النتائج
يتم إعالن نتائج االختبار يف غضون  4أايم عمل من اتريخ إجرائه.

 تفسري النتائج
تسلط النتائج الضوء على العالقة بني عالمات االختبار  MEPTوبرانمج التّأهيل يف اللغة اإلجنليزية
( ،)Remedial English Program -REPوذلك وف اقا ملا ورد يف اجلدول رقم (.)2
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 صالحية النتائج
نتائج االختبار صاحلة ملدة سنتني وعلى الطالب التأكد من التسجيل يف املقررات اليت تسمح هبا نتائج االختبار،
قبل انتهاء صالحيتها.
ج .اإلعفاء من االختبار
ميكن إعفاء الطالب من االختبار يف احلاالت التالية:
 الطالب اجلديد
ميكن إعفاء الطالب اجلديد من االختبار يف حال تقدمي إثبات ريمي يليب معايري اإلعفاء املعتمدة يف جامعة املعارف،
وهي:
اجلدول رقم  – 3معايري اإلعفاء من اختبار اللغة اإلنكليزية
االختبار

نوعه

العالمة

TOEFL

النسخة الورقيّة
على احلاسوب

550
213

على اإلنرتنت ()IBT

72

IELTS

-

5.5

SAT

مستوى أول

 500وما فوق

ACT

-

 20وما فوق

ويف حال عدم وجود تقييم مهارة معينة (مثل الكتابة أو التحدث) ،حتتفظ اجلامعة حبقها إبلزام الطالب اجلديد
املقومة.
ابلقيام ابختبار يالئم املهارة غري ّ

 الطالب املنتقل من اجلامعات األخرى
يتم ّاختاذ قرار اإلعفاء بناءا على اختبار الكتابة فقط ،حيث تدرس كل حالة على حدة من قبل الكليّة املعنيّة.
ّ

د .سياسة إعادة االختبار

تسمح اجلامعة للطّالب إبعادة اختبار حتديد املستوى يف اللغة اإلجنليزية ملرة واحدة يف العام الدراسي ،وفق احلاالت التالية:
اخلاصة ابللغة اإلجنليزية.
أي من ّ
الدورات التأهيليّة ّ
 أال يكون قد ّ
تسجل يف ّ
تؤدي إىل نقله من مستوى
ألي اختبار سابق ،وجتعل الطّالب عرض اة لنتائج قد ّ
 تُعترب نتائج االختبار ريميّة والغية ّ
إىل مستوى أدىن منه فيما لو أظهرت نتائج اإلختبار ذلك.
منسق املادة.
حتسن نوعي يف مستواه ،وبناءا على توصية من أستاذه بعد موافقة ّ
 حدوث ّ

 .5منوذج عن االختبار

يُراجع امللحق رقم ( – )1منوذج اختبار جامعة املعارف لتحديد املستوى يف اللّغة اإلجنليزيّة.
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املادة ( )9إختبار جامعة املعارف لتحديد املستوى يف اللغة العربية ()MAPT
 .1نظرة عامة
ويؤديه مجيع املتق ّدمني بطلبات تسجيل إىل جامعة املعارف
هو اختبار حموسب مبين على أسئلة موضوعيّة وأخرى ذاتيّةّ ،
من غري املعفيّني؛ هناك نوعان من االختبار:
أ .االختبار العادي
هذا االختبار مطلوب جلميع االختصاصات ،ويتكون من ثالثة أجزاء:
 فهم املسموع
يقيّم هذا اجلزء قدرات الطالب على فهم اللغة العربية من خالل نصوص مسموعة .جيب على الطالب اإلجابة
على ما ورد ظاهرايا أو ضمني ا يف احملاداثت (األسئلة والبياانت واحلوارات ،اخل)...
 مدة االختبار 30 :دقيقة األسئلة :ذاتية وموضوعية. -التقومي%20 :

 فهم املكتوب
يقيس هذا اجلزء قدرات الطالب يف القراءة والفهم على مستوى اجلملة والنص .تركز األسئلة على تقومي االستخدام
الصحيح لقواعد اللغة واملفردات.
 م ّدة االختبار 40 :دقيقة. األسئلة :ذاتية وموضوعية. -التقومي.%40 :

 التعبري الكتايب
ويتكون هذا اجلزء من سؤال واحد يقيس مهارات التعبري وفقا للمعايري الكتابية ،حيث يطلب من الطالب الكتابة
ّ
يف موضوع ال يتطلّب معرفة متخصصة .النتيجة النهائيّة اليت يناهلا الطالب ترتكز على الكفاايت التالية :الرتكيز،
التنظيم ،التطوير والدعم ،بنية اجلملة ،واألصول امليكانيكية لكتابة اللغة العربيّة (الفواصل ،القواطع ،إخل)...
 مدة االختبار 50 :دقيقة األسئلة :سؤال يف الكتابة (جواب من مائيت كلمة). -التقومي%40 :

ب .االختبار املعدل

هذا االختبار خاص بطالب قسم الرتمجة واللغات ،وهو يتألف من االختبار العادي مضافاا إليه اختبار مهارة التعبري الشفهي؛
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 التعبري الشفهي
هذا اجلزء من اإلختبار إلزامي فقط لطالب قسم الرتمجة واللغات ،يتألف من ثالثة أقسام هي:
 القسم األول :جييب الطالب على أسئلة عامة القسم الثاين :خيتار الطالب موضوع ا من قائمة ويتحدث عنه -القسم الثالث :يناقش الطالب موضوع ا مع األستاذ

يقوم قدرات الطالب يف التعبري الشفهي ،والنطق ،وتنظيم األفكار ،والثقافة العامة.
اإلختبار ّ
 -مدة االختبار 15 :دقيقة

 األسئلة 3 :أسئلة (أسئلة عرض مرجتل ومناقشة) -التقومي.%10 :

 .2املدة اإلمجالية

الوقت اإلمجايل الختبار حتديد املستوى يف اللغة العربيّة أبجزائه الثالثة هو ساعتان ،تضاف إليها  15دقيقة الختبار
التعبري الشفهي.
 .3العالمات
أعلى الدرجات يف هذا االختبار بنسختيه العادية واملعدلة هي  100و 110على التوايل.
التأهيلية (اإلمتحان العادي واالمتحان املع ّدل)
اجلدول رقم  – 4العالقة بني النتائج والدورات
ّ

مرتتبات نتيجة االختبار

غري معفى من الدورات التأهيليّة
معفى من الدورات التأهيليّة

اإلمتحان املع ّدل

املقررات

عدد الساعات

اإلمتحان العادي

ARB000

200

30 – 0

33 – 0

ARB050

200

55 – 31

61 – 34

ARB100

45

75 – 56

82 – 62

ARB201

45

100 – 76

110 – 83

 .4سياسات االختبار

أ .األهلية والتطبيق
على مجيع الطالب املتقدمني بطلبات التسجيل إىل جامعة املعارف اخلضوع هلذا االختبار.
بغض النّظر عن االختصاص.
 الطالب اجلديد ملزم إبجرائه ّ
كل حالة على حدة بناءا على
 الطالب املنتقل إىل جامعة املعارف من جامعة أخرى ،تقوم الكليّة املعنيّة بدراسة ّ
اختبار الكتابة فقط.
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ب .النتائج

 إعالن النتائج
يتم إعالن نتائج االختبار يف غضون  4أايم عمل من اتريخ إجرائه.

 تفسري النتائج
تسلط النتائج الضوء على العالقة بني عالمات االختبار  MAPTوبرانمج التأهيل يف اللغة العربيّة
( ،)Remedial Arabic Program -RAPوذلك وف اقا ملا ورد يف اجلدول رقم (.)4

 صالحية النتائج
نتائج االختبار صاحلة ملدة سنتني وعلى الطالب التأكد من التسجيل يف املقررات اليت تسمح هبا نتائج االختبار،
قبل انتهاء صالحيتها.
ج .اإلعفاء من االختبار
ميكن إعفاء الطالب من االختبار يف احلاالت التالية:
 الطالب املنتقل من اجلامعات األخرى
يتم اختاذ قرار بشأن اإلعفاء ،بعد أن تُدرس كل حالة على حدة من قبل الكليّة املعنيّة.

د .سياسة إعادة االختبار

تسمح اجلامعة للطّالب إبعادة اختبار حتديد املستوى يف اللغة العربيّة ملرة واحدة يف العام الدراسي ،وفق احلاالت التالية:
اخلاصة ابللغة العربيّة.
تسجل يف أي من الدورات التأهيليّة ّ
 أال يكون قد ّ
 تعترب نتائج االختبار ريمية والغية ألي اختبار سابق ،وجتعل الطّالب عرضة لنتائج قد تؤدي إىل نقله من مستوى
إىل مستوى أدىن منه فيما لو أظهرت نتائج اإلختبار ذلك.
منسق املادة.
حتسن نوعي يف مستواه ،وبناءا على توصية من أستاذه بعد موافقة ّ
 حدوث ّ

 .5منوذج عن االختبار

يُراجع امللحق رقم ( – )2منوذج اختبار جامعة املعارف لتحديد املستوى يف اللّغة العربيّة.
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املادة ( )10إختبار جامعة املعارف لتحديد املستوى يف اللغة الفرنسيّة ()MFPT
 .1نظرة عامة
هو اختبار مبين على أسئلة موضوعية وأخرى ذاتية ،جيري ضمن وقت حمدد ويؤديه مجيع املتقدمني بطلبات تسجيل إىل
قسم الرتمجة واللغات يف جامعة املعارف من غري املعفيّني وال خيضع له طالب االختصاصات األخرى.
ينقسم اإلختبار إىل قسمني:
أ .اإلختبار العادي
خي ترب الطالب يف مهارات ثالث هي :فهم املسموع ،وفهم املكتوب ،والتعبري الكتايب.
 فهم املسموع
يتألف اجلزء اخلاص مبهارة فهم املسموع من نصوص مسموعة من مستوايت خمتلفة تليها سلسلة من األسئلة
املوضوعية املباشرة وغري املباشرة هتدف إىل تقومي قدرات الطالب على فهم اخلطاب وحتصيل املعن املباشر وغري
املباشر من خالل التفسري والتحليل والتأويل على املستويني اللغوي وغري اللغوي.
 -م ّدة االختبار 30 :دقيقة.

 األسئلة :موضوعية (متعددة اخليارات ،صح أم خطأ ،تعريف ،اخل). -التقومي.% 20 :

 فهم املكتوب
يتألف اجلزء اخلاص مبهارة فهم املكتوب من نصوص مكتوبة من مستوايت خمتلفة تليها سلسلة من األسئلة املوضوعية
النص وحتصيل املعن املباشر وغري املباشر من خالل
املباشرة وغري املباشرة هتدف إىل تقومي قدرات الطالب على فهم ّ
التفسري والتحليل والتأويل على املستويني اللغوي وغري اللغوي.
 م ّدة االختبار 40 :دقيقة. األسئلة :موضوعية (متعددة اخليارات ،صح أم خطأ ،تعريف ،اخل) -التقومي.% 40 :

 التعبري الكتايب
ويتألف اجلزء اخلاص مبهارة التعبري الكتايب من منوذجني يف الكتابة من مستويني خمتلفني .ويهدف إىل تقومي قدرات
الطالب على فهم املوضوع وتنظيم األفكار وترتيبها وصياغة اجلمل واالستخدام الصحيح لقواعد اللغة املناسبة
للتواصل الكتايب.
 م ّدة االختبار 50 :دقيقة. األسئلة :ذاتية عبارة عن موضوعي إنشاء (موضوع من مستوى  A2وموضوع من مستوى )B1 -التقومي.% 40 :

ب .اإلختبار املع ّدل

يتألف من االختبار العادي مضافاا إليه اختبار مهارة التعبري الشفهي؛
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 التعبري الشفهي
يتألف من أسئلة ذاتية من مستويني خمتلفني .ويهدف إىل تقومي قدرات الطالب على فهم املوضوع وتنظيم األفكار
وترتيبها وصياغة اجلمل واالستخدام الصحيح لقواعد اللغة املناسبة للتواصل الشفهي انهيك عن تقييم النطق.
 م ّدة االختبار 15 :دقيقة. األسئلة :ذاتية من مستويني مها مستوى  A2ومستوى B1 -التقومي.%10 :

 .2املدة اإلمجالية

الوقت اإلمجايل الختبار حتديد املستوى يف اللغة الفرنسية أبجزائه الثالثة هو ساعتان ،تُضاف اليها  15دقيقة الختبار
التعبري الشفهي.

 .3العالمات
أعلى الدرجات يف هذا االختبار بنسختيه العادية واملعدلة هي  100و 110على التوايل.
التأهيلية (اإلختبار العادي واإلختبار املع ّدل)
اجلدول رقم  – 5العالقة بني النتائج والدورات
ّ

بناء على نتيجة االختبار
التصنيف ً
غري معفي من الدورات التأهيليّة
معفى من الدورات التأهيليّة

اإلختبار املع ّدل

املقررات

عدد الساعات

اإلختبار العادي

FRN000

200

30 – 0

33 – 0

FRN050

200

55 – 31

61 – 34

FRN100

200

85 – 56

94 – 62

FRN260

45

100 – 86

110 – 95

 .4سياسات االختبار

أ .األهلية والتطبيق
على مجيع املتقدمني بطلبات التّسجيل إىل قسم الرتمجة واللغات يف جامعة املعارف اخلضوع هلذا االختبار.

ب .النتائج

 إعالن النتائج
يتم إعالن نتائج االختبار يف غضون  4أايم عمل من اتريخ إجرائه.
 تفسري النتائج
تسلط النتائج الضوء على العالقة بني عالمات االختبار  MFPTوبرانمج التأهيل يف اللغة الفرنسية
( ،)Remedial French Programوذلك مبا ينسجم مع ما ورد يف اجلدول رقم (.)5

 صالحية النتائج
نتائج االختبار صاحلة ملدة سنتني وعلى الطالب التأكد من التسجيل يف املقررات اليت تسمح هبا نتائج االختبار،
قبل انتهاء صالحيتها.

ج .اإلعفاء من االختبار
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ميكن إعفاء الطالب من االختبار يف احلاالت الواردة أدانه:
 الطالب اجلديد
ميكن إعفاء الطالب اجلديد من االختبار يف حال تقدمي إثبات ريمي يليب معايري اإلعفاء املعتمدة يف جامعة املعارف،
وهي:
نوع الشهادة

ال ّدورات التأهيليّة املعفى منها(ا)

DELFA2

FRN000

DELFB1

FRN000, FRN050

 DELFB2أو  DALFC1أو DALFC2

FRN000, FRN050 & FRN100

 الطالب املنتقل من اجلامعات األخرى
يتم اختاذ قرار بشأن اإلعفاء ،بعد أن تُدرس كل حالة على حدة من قبل الكليّة املعنيّة.

د .سياسة إعادة االختبار

تسمح اجلامعة للطّالب إبعادة اختبار حتديد املستوى يف اللغة الفرنسيّة ملرة واحدة يف العام الدراسي ،وفق احلاالت التالية:
اخلاصة ابللغة الفرنسيّة يف اجلامعة.
تسجل يف أي من الدورات التأهيليّة ّ
 أال يكون قد ّ
 تعترب نتائج الطّالب يف االختبار األحدث ريمية والغية ألي اختبار سابق ،وجتعل الطّالب عرضة لنتائج قد تؤدي
إىل نقله من مستوى إىل مستوى أدىن منه فيما لو أظهرت نتائج اإلختبار ذلك.
منسق املادة.
حتسن نوعي يف مستواه ،وبناءا على توصية من أستاذه بعد موافقة ّ
 حدوث ّ

 .5منوذج عن االختبار

يُراجع امللحق رقم ( – )3منوذج اختبار جامعة املعارف لتحديد املستوى يف اللّغة الفرنسيّة.
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الرايضيّات (MMPT1و ) MMPT2
املادة ( )11إختبارات جامعة املعارف لتحديد املستوى يف ّ
هي اختبارات حموسبة مبنية على تعدد االختيارات ،جتري ضمن وقت حمدد ويؤديها مجيع املتقدمني بطلبات تسجيل
إىل جامعة املعارف من غري املعفيّني .تُقسم هذه االختبارات إىل قسمني:
أ)  MMPT1خاص بكليّات (األداين والعلوم اإلنسانيّة ،إدارة األعمال ،اإلعالم والفنون) ،ويشمل العناوين التالية:

12345678-

Fractions
Parallel and perpendicular lines
Algebraic equations with one or two variables
Ratios, percentages, and relations
Algebraic operations
Second degree equations
factorization
Applied word problems

ب)  MMPT2خاص بكليّيت اهلندسة والعلوم ،ويشمل العناوين التالية:

123456789-

Complex numbers
Trigonometry
)Quadratic equations with one variable (operations, factorization, division
Inequalities
Logarithmic and exponential functions
Geometry
Derivatives and Integrals
Applied word problems
Sets and operations

بناءا على نتيجة اإلختبار سيتم توزيع الطالب يف املستوايت املناسبة وفقا لدرجاهتم:

اجلدول رقم  – 6توزيع الطالب يف املستوايت وفقا للنتيجة

الكليّة

 كلية اإلعالم والفنون كلية األداين والعلوم اإلنسانية كلية إدارة األعمال -كليّة اهلندسة

 كليّة العلوم (علوم احلاسوب والرايضيات والفيزايء)كلية العلوم (اإلحصاء التطبيقي وعلم األحياء والكيمياء)

نتيجة اإلمتحان %

املستوى

49 – 0

)MAT 200B (Remedial Mathematics

100 – 50

)MAT 220 (Mathematics for Liberal Arts

49 – 0

)MAT 200A (Basic Mathematics

100 – 50

)MAT 210 (Business Math

59 – 0

MAT 103 / MAT 203

100 – 60

Exempt

49 – 0

MAT 101 / MAT 201

50 - 100

Exempt

الرايضيات ( SAT Iو ،)SAT IIسيتم وضعه يف الدورات التأهيليّة املناسبة له
الطّالب الذي يقوم إبجراء اختباري ّ
بناءا على نتائجه يف هذا االختبار:
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اجلدول رقم  – 7نتائج اختبارات الـ SAT I
الكليّة

SAT I

Math1

نتيجة اإلمتحان %

 كلية اإلعالم والفنون كلية األداين والعلوم اإلنسانية -كلية إدارة األعمال

350 – 0
351 and above
500 – 0
501 and above

املستوى
)MAT 200B (Remedial Mathematics
)MAT 220 (Mathematics for Liberal Arts
)MAT 200A (Basic Mathematics
)MAT 210 (Business Math

اجلدول رقم  – 8نتائج اختبارات الـ SAT II
SAT II

الكليّة

Math2

 كلية اهلندسة كلية العلوم (علوم احلاسوبوالرايضيات والفيزايء)

 كلية العلوم (اإلحصاء التطبيقي وعلماألحياء والكيمياء)

نتيجة اإلمتحان %

املستوى

525 – 0

)MAT 101/201 (Mix Calc I & II

526 and above
625 – 0

Exempt Mathematics
)MAT 103/203 (Special Topics in Math

626 and above

Exempt Mathematics

 .1املدة اإلمجالية
الرايضيّات هو ساعة واحدة الختبار  MMPT1وساعة ونصف الساعة
الوقت اإلمجايل الختبار حتديد املستوى يف ّ
الختبار .MMPT2
 .2العالمات
الرايضيّات،
أعلى الدرجات يف هذا االختبار هي  .100للمزيد من املعلومات حول العالقة بني النتائج وبرامج التعليم يف ّ
يراجع اجلدول رقم ()6
 .3سياسات االختبار

أ .األهلية والتطبيق
على مجيع الطالب املتقدمني بطلبات التسجيل إىل جامعة املعارف اخلضوع هلذا االختبار.

الشهادة
بغض النّظر عن االختصاص ،ابستثناء طالب قسم الرتمجة واللّغات وطالب ّ
 الطالب اجلديد ملزم إبجرائه ّ
املهنيّة املتق ّدمني بطلبات تسجيل إىل كليّة العلوم.
كل حالة على حدة.
 الطالب املنتقل إىل جامعة املعارف من جامعة أخرى ،تقوم الكليّة املعنيّة بدراسة ّ

ب .النتائج

 إعالن النتائج
يتم إعالن نتائج االختبار يف غضون  4أايم عمل من اتريخ إجرائه.
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 تفسري النتائج
تسلط النتائج الضوء على العالقة بني عالمات االختبارات  MMPT1و  MMPT2وبرانمج التّعليم يف
الرايضيّات ( ،)Remedial Math Program -RMPوذلك وف اقا للجدول رقم (.)6
ّ

 صالحية النتائج
مجيع نتائج االختبارات صاحلة ملدة سنتني .على الطالب التأكد من التسجيل يف املقررات اليت تسمح هبا نتائج
االختبار ،قبل انتهاء صالحيتها.

ج .اإلعفاء من االختبار
ميكن إعفاء الطالب من االختبار يف احلاالت التالية:

 الطالب املنتقل من اجلامعات األخرى
يتم اختاذ قرار بشأن اإلعفاء ،بعد أن تُدرس كل حالة على حدة من قبل الكليّة املعنيّة.

د .سياسة إعادة االختبار
الرايضيّات ملرة واحدة يف العام الدراسي ،وفق احلاالت التالية:
تسمح اجلامعة للطّالب إبعادة اختبار حتديد املستوى يف ّ
اخلاصة ابلرايضيّات.
تسجل يف أي من الدورات التأهيليّة ّ
 أال يكون قد ّ
 تعترب نتائج االختبار ريمية والغية ألي اختبار سابق.
منسق املادة.
حتسن نوعي يف مستواه ،وبناءا على توصية من أستاذه بعد موافقة ّ
 حدوث ّ

 .4منوذج عن االختبار
كل كليّة.
يُراجع امللحق رقم ( – )4منوذج اختبار جامعة املعارف لتحديد املستوى يف ّ
الرايضيّات حبسب ّ
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MPPT2  وMPPT1 ) إختبار جامعة املعارف لتحديد املستوى يف الفيزايء12( املادة
 نظرة عامة.1
 جتري ضمن وقت حمدد ويؤديها مجيع املتقدمني بطلبات تسجيل إىل كليّة اهلندسة وقسم الفيزايء،هي اختبارات حموسبة
: تُقسم هذه االختبارات إىل قسمني.يف كليّة العلوم يف جامعة املعارف من غري املعفيّني
: ويشمل العناوين التالية، خاص بكليّة اهلندسةMPPT1 )أ
1- Mechanics:
a. Mechanical energy

b. Linear Momentum

2- Aspects of Light:
a. Diffraction of Light
b. Interference

c. Corpuscular Nature
of Light

c. Angular Momentum

3- Nuclear Physics:
a. Atom
b. Nucleus

c. Radioactivity
d. Nuclear Reaction

4- Electricity:
a. Electromagnetic Induction
b. Self-Induction

c. Alternating Sinusoidal Current
d. Electromagnetic Oscillations

: ويشمل العناوين التالية، خاص بقسم الفيزايء يف كليّة العلومMPPT2 )ب
1a.
b.
c.

Mechanics:
Energy
Linear momentum
Angular momentum

d. Mechanical
oscillations

e. Forced oscillations
and resonance
f. Special relativity

2- Electricity:
a. Electromagnetic
induction
b. Induction

c. Charge and
discharge of a
capacitor

d. R-L-C circuit
e. Transformer

3- Optics
a. Diffraction of light

b. Interference of light

c. Photoelectric effect

4- Atom and Radiology
a. The atom
b. Atomic Nucleus

c. Radioactivity nuclear reactions
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بناءا على نتيجة اإلختبار سيتم توزيع الطالب يف املستوايت املناسبة وفقا لدرجاهتم:

اجلدول رقم  – 9توزيع الطالب يف املستوايت وفقا للنتيجة

الكليّة
كليّة اهلندسة
كلية العلوم (قسم الفيزايء)

نتيجة اإلمتحان %

املستوى

0 – 59
60 - 100
49 – 0

PHY 201
PHY 203

50 - 100

Exempt Physics

Exempt Physics

الطّالب الذي يقوم إبجراء اختباري الفيزايء ( ،)SAT IIسيتم وضعه يف الدورات التأهيليّة املناسبة له بناءا على نتائجه
يف هذا االختبار:
اجلدول رقم  – 10نتائج اختبارات الـ SAT II
SAT II

الكليّة
كلية اهلندسة

Physic 2
كلية العلوم (قسم الفيزايء)

نتيجة اإلمتحان %

املستوى

625 – 0
626 and above
525 – 0
526 and above

PHY 201
Exempt
PHY 203
Exempt

 .2املدة اإلمجالية
الوقت اإلمجايل الختبار حتديد املستوى يف الفيزايء هو ساعة واحدة ونصف الساعة.
 .3العالمات
أعلى الدرجات يف هذا االختبار هي  .100للمزيد من املعلومات حول العالقة بني النتائج وبرامج التعليم يف الفيزايء،
يراجع اجلدول رقم (.)9
 .4سياسات االختبار

أ .األهلية والتطبيق
على مجيع الطالب املتقدمني بطلبات التسجيل إىل جامعة املعارف يف كليّة اهلندسة وقسم الفيزايء يف كليّة العلوم اخلضوع
هلذا االختبار.

الشهادة املهنيّة املتق ّدمني بطلبات
بغض النّظر عن االختصاص ،ابستثناء طالب ّ
 الطالب اجلديد ملزم إبجرائه ّ
تسجيل إىل قسم الفيزايء يف كليّة العلوم.
كل حالة على حدة.
 الطالب املنتقل إىل جامعة املعارف من جامعة أخرى ،تقوم الكليّة املعنيّة بدراسة ّ

ب .النتائج

 إعالن النتائج
يتم إعالن نتائج االختبار يف غضون  4أايم عمل من اتريخ إجرائه.
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 تفسري النتائج
تسلط النتائج الضوء على العالقة بني عالمات االختبارات  MPPT1و  MPPT2وبرانمج التّعليم يف الفيزايء
( ،)Remedial Physic Program - RPPوذلك وف اقا للجدول رقم (.)4
 صالحية النتائج
مجيع نتائج االختبارات صاحلة ملدة سنتني .على الطالب التأكد من التسجيل يف املقررات اليت تسمح هبا نتائج
االختبار ،قبل انتهاء صالحيتها.

ج .اإلعفاء من االختبار
ميكن إعفاء الطالب من االختبار يف احلاالت التالية:

 الطالب املنتقل من اجلامعات األخرى
يتم اختاذ قرار بشأن اإلعفاء ،بعد أن تُدرس كل حالة على حدة من قبل الكليّة املعنيّة.

د .سياسة إعادة االختبار
تسمح اجلامعة للطّالب إبعادة اختبار حتديد املستوى يف الفيزايء ملرة واحدة يف العام الدراسي ،وفق احلاالت التالية:
اخلاصة ابلفيزايء.
تسجل يف أي من الدورات التأهيليّة ّ
 أال يكون قد ّ
 تعترب نتائج االختبار ريمية والغية ألي اختبار سابق.
منسق املادة.
حتسن نوعي يف مستواه ،وبناءا على توصية من أستاذه بعد موافقة ّ
 حدوث ّ

 .5منوذج عن االختبار
كل كليّة.
يُراجع امللحق رقم ( – )5منوذج اختبار جامعة املعارف لتحديد املستوى يف الفيزايء حبسب ّ
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)MCPT( ) إختبار جامعة املعارف لتحديد املستوى يف الكيمياء13( املادة
 نظرة عامة.1
 جيري ضمن وقت حمدد ويؤديه مجيع املتقدمني بطلبات تسجيل إىل قسم الكيمياء يف كليّة العلوم،هو اختبار حموسب
: يشمل هذا االختبار.من غري املعفيّني

1- Atomistics:
a. General knowledge of atoms, molecules and their properties (atomic number,
periodic table,molar mass, density..)
b. Lewis structures
c. Types of bonds
2- Balancing chemical reactions
a. Electrochemistry:
b. Oxidation and reduction
c. Oxidation-reduction potential
d. Balancing redox reactions
e. Electrolysis
3- Organic chemistry:
a. Elemental analysis
b. Alkanes, alkenes, alkynes
c. Alcohols, aldehydes, ketones
d. Carboxylic acids and derivatives
4- The gaseous state
a. Chemical equilibrium
5- Acids and bases:
a. Strong acids and bases, pH metric titration
b. Weak acids and bases, conjugate pairs
c. Reaction between a weak acid and a strong base

:بناءا على نتيجة اإلختبار سيتم توزيع الطالب يف املستوايت املناسبة وفقا لدرجاهتم

 – توزيع الطالب يف املستوايت وفقا للنتيجة11 اجلدول رقم
املستوى

% نتيجة اإلمتحان

CHE 203
Exempt Chemistry

0 – 49
50 - 100

 القسم/الكليّة
)كلية العلوم (قسم الكيمياء

 سيتم وضعه يف الدورات التأهيليّة املناسبة له بناءا على نتائجه،)SAT II( الطّالب الذي يقوم إبجراء اختبار الكيمياء
:يف هذا االختبار
SAT II  – نتائج اختبارات الـ12 اجلدول رقم
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املستوى

% نتيجة اإلمتحان

CHE 203
Exempt

525 – 0
526 and above

الكليّة

SAT II

)كلية العلوم (قسم الكيمياء

CHEMISTRY

 .2املدة اإلمجالية
الوقت اإلمجايل الختبار حتديد املستوى يف الكيمياء هو ساعة واحدة.
 .3العالمات
أعلى الدرجات يف هذا االختبار هي  .100للمزيد من املعلومات حول العالقة بني النتائج وبرامج التعليم يف الكيمياء،
يراجع اجلدول رقم (.)11
 .4سياسات االختبار

ه .األهلية والتطبيق
على مجيع الطالب املتقدمني بطلبات التسجيل إىل جامعة املعارف يف قسم الكيمياء يف كليّة العلوم اخلضوع هلذا االختبار.
بغض النّظر عن االختصاص ،ابستثناء طالب ال ّشهادة املهنيّة املتق ّدمني بطلبات تسجيل
 الطالب اجلديد ملزم إبجرائه ّ
إىل قسم الكيمياء يف كليّة العلوم.
كل حالة على حدة.
 الطالب املنتقل إىل جامعة املعارف من جامعة أخرى ،تقوم الكليّة املعنيّة بدراسة ّ
و .النتائج
 إعالن النتائج
يتم إعالن نتائج االختبار يف غضون  4أايم عمل من اتريخ إجرائه.

 تفسري النتائج
تسلط النتائج الضوء على العالقة بني عالمات االختبارات  MCPTوبرانمج التّعليم يف الكيمياء ( Remedial
 ،)Chemistry Program - RCPوذلك وف اقا للجدول رقم (.)4
 صالحية النتائج
مجيع نتائج االختبارات صاحلة ملدة سنتني .على الطالب التأكد من التسجيل يف املقررات اليت تسمح هبا نتائج
االختبار ،قبل انتهاء صالحيتها.

ز .اإلعفاء من االختبار
ميكن إعفاء الطالب من االختبار يف احلاالت التالية:

 الطالب املنتقل من اجلامعات األخرى
يتم اختاذ قرار بشأن اإلعفاء ،بعد أن تُدرس كل حالة على حدة من قبل الكليّة املعنيّة.

ح .سياسة إعادة االختبار
تسمح اجلامعة للطّالب إبعادة اختبار حتديد املستوى يف الكيمياء ملرة واحدة يف العام الدراسي ،وفق احلاالت التالية:
اخلاصة ابلفيزايء.
تسجل يف أي من الدورات التأهيليّة ّ
 أال يكون قد ّ
 تعترب نتائج االختبار ريمية والغية ألي اختبار سابق.
منسق املادة.
حتسن نوعي يف مستواه ،وبناءا على توصية من أستاذه بعد موافقة ّ
 حدوث ّ

 .5منوذج عن االختبار
يُراجع امللحق رقم ( – )6منوذج اختبار جامعة املعارف لتحديد املستوى يف الكيمياء.
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)MBPT( ) إختبار جامعة املعارف لتحديد املستوى يف علم األحياء14( املادة
 نظرة عامة.1
 جيري ضمن وقت حمدد ويؤديه مجيع املتقدمني بطلبات تسجيل إىل قسم علم األحياء يف كليّة،هو اختبار حموسب
.العلوم من غري املعفيّني
:يشمل هذا االختبار
1- Reproduction and genetic:
a. Sexual reproduction
b. Gene transmission and genetic mixing
c. Genetic variation and polymorphisme
d. Genetic diversity and population
e. human genetic
2- Immunology
a. Role and component of immune system
b. Immune response
c. Dysregulation of immune system
3- Neurophysiologie
a. Neuronal functioning
b. The myotomic reflex
c. Directed motor
d. Neurotransmitters and medical applications
4- Regulation systems:
a. Blood glucose regulation
b. Blood pressure regulation
c. Rate regulation of female sex hormones
d. Reproduction control

:بناءا على نتيجة اإلختبار سيتم توزيع الطالب يف املستوايت املناسبة وفقا لدرجاهتم

 – توزيع الطالب يف املستوايت وفقا للنتيجة13 اجلدول رقم
املستوى

% نتيجة اإلمتحان

BIO 203
Exempt Biology

0 – 49
50 - 100

الكليّة
)كلية العلوم (قسم علم األحياء

 سيتم وضعه يف الدورات التأهيليّة املناسبة له بناءا على نتائجه،)SAT II( الطّالب الذي يقوم إبجراء اختبار الكيمياء
:يف هذا االختبار
SAT II  – نتائج اختبارات الـ14 اجلدول رقم
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املستوى

% نتيجة اإلمتحان

BIO 203
Exempt

525 – 0
526 and above

الكليّة
) كلية العلوم (قسم علم األحياء-

SAT II
BIOLOGY

 .2املدة اإلمجالية
الوقت اإلمجايل الختبار حتديد املستوى يف علم األحياء هو ساعة واحدة.
 .3العالمات
أعلى الدرجات يف هذا االختبار هي  .100للمزيد من املعلومات حول العالقة بني النتائج وبرامج التعليم يف علم
األحياء ،يراجع اجلدول رقم (.)13
 .4سياسات االختبار

ط .األهلية والتطبيق
على مجيع الطالب املتقدمني بطلبات التسجيل إىل جامعة املعارف يف قسم علم األحياء يف كليّة العلوم اخلضوع هلذا االختبار.

الشهادة املهنيّة املتق ّدمني بطلبات
بغض النّظر عن االختصاص ،ابستثناء طالب ّ
 الطالب اجلديد ملزم إبجرائه ّ
تسجيل إىل قسم علم األحياء يف كليّة العلوم.
كل حالة على حدة.
 الطالب املنتقل إىل جامعة املعارف من جامعة أخرى ،تقوم الكليّة املعنيّة بدراسة ّ

ي .النتائج

 إعالن النتائج
يتم إعالن نتائج االختبار يف غضون  4أايم عمل من اتريخ إجرائه.

 تفسري النتائج
تسلط النتائج الضوء على العالقة بني عالمات االختبارات  MBPTوبرانمج التّعليم يف علم األحياء
( ،)Remedial Biology Program - RBPوذلك وف اقا للجدول رقم (.)4
 صالحية النتائج
مجيع نتائج االختبارات صاحلة ملدة سنتني .على الطالب التأكد من التسجيل يف املقررات اليت تسمح هبا نتائج
االختبار ،قبل انتهاء صالحيتها.
ك .اإلعفاء من االختبار
ميكن إعفاء الطالب من االختبار يف احلاالت التالية:
 الطالب املنتقل من اجلامعات األخرى
يتم اختاذ قرار بشأن اإلعفاء ،بعد أن تُدرس كل حالة على حدة من قبل الكليّة املعنيّة.

ل .سياسة إعادة االختبار
تسمح اجلامعة للطّالب إبعادة اختبار حتديد املستوى يف علم األحياء ملرة واحدة يف العام الدراسي ،وفق احلاالت التالية:
اخلاصة بعلم األحياء.
تسجل يف أي من الدورات التأهيليّة ّ
 أال يكون قد ّ
 تعترب نتائج االختبار ريمية والغية ألي اختبار سابق.
منسق املادة.
حتسن نوعي يف مستواه ،وبناءا على توصية من أستاذه بعد موافقة ّ
 حدوث ّ

 .5منوذج عن االختبار
يُراجع امللحق رقم ( – )7منوذج اختبار جامعة املعارف لتحديد املستوى يف علم األحياء.
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الفصل الثّالث :السنة األوىل والثانية (الفرمشن* والسوفومور)

صف الفرمشان يف املرحلة احلاليّة.
تدرس ّ
* جامعة املعارف ال ّ
27

املادة ( )15سنوات التعليم
قسم هذا النظام سنوات
تعتمد جامعة املعارف النظام األكادميي األمريكي يف براجمها التعليمية يف كافة كلياهتا .يُ ّ
التعليم إىل أربعة مراحل هي كاآليت:
 .1السنة األوىل أو صف الفرمشن:

ح ّدد القانون رقم  149اتريخ ّ 6أاير  ،1992يف املادة الرابعة منه ،إسداء تعليم صف الفرمشن يف مؤسسة
التعليم العايل حبسب شروط مسبقة .وطالب هذا الصف هم من الطالب اللبنانيني وغري اللبنانيني ممّن أهنوا
دراستهم على أساس املنهاج األجنيب.
السنة ،بعد إهناء شروط وزارة الرتبية والتعليم العايل ،أن يعادهلا ابلشهادة
ويستطيع الطالب يف هناية هذه ّ
الثانويّة العامة.

 .2السنة الثانية أو صف السوفومور:

أي طالب لبناين أهنى بنجاح إمتحان الشهادة الثانويّة العامة بدء دراسته يف هذه السنة ،وتكون
يستطيع ّ
مبثابة السنة اجلامعيّة األوىل له.

 .3السنة الثالثة أو صف اجلونيور.

 .4السنة الرابعة أو صف السينيور.

العامة أو ما يعادهلا متابعة برانمج دراسي م ّدته
ميكن جلميع الطالب الذين أهنوا بنجاح امتحان شهادة الثانوية ّ
ثالث سنوات يف جامعة املعارف ،حيث تغطّي مجيع مقررات اإلختصاص يف كليّات :إدارة األعمال ،اإلعالم
والفنون ،األداين والعلوم اإلنسانية ،العلوم ،والرتبية .ابستثناء كلية اهلندسة اليت حيتاج برانجمها ال ّدراسي مل ّدة مخس
(صف السوفومور).
سنوات إبتداءا من السنة األوىل
ّ

املادة ( )16التسجيل يف مستوى الفرمشن

يُشرتط على كل طالب لبناين أو غري لبناين ممن أهنى دراسته على أساس املنهاج األجنيب لغري اللبنانيني ،والذي
يود االنتساب إىل الفرمشن أو السنة اجلامعية األوىل يف أي من اجلامعات اللبنانية ،اليت أعطيت املوافقة من احلكومة
اللبنانية ،أتمني املتطلبات التالية كشرط مسبق:
 .1أن يكون قد أهنى بنجاح صف الثاين عشر اثنوي ( ،)Grade 12مع بدء الدراسة منذ الصف األول االبتدائي،
وعلى أن تكون الشهادة املدرسية ممنوحة من مدرسة خاصة معرتف هبا ريمي ا وممهورة من وزارة الرتبية والتعليم العايل.
 .2احلصول على موافقة مسبقة تسمح مبتابعة الدراسة حسب املنهاج األجنيب من جلنة املعادالت يف وزارة الرتبية
والتعليم العايل – املديرية العامة للرتبية (أمانه سر املعادالت) .هذه املوافقة ُمتنح فقط ملن يثبت أنه عاش ودرس
الدراسة الثانوية يف بلد أجنيب ملدة سنتني على األقل ،أو قد اتبع الدراسة االبتدائية ملدة ثالثة سنوات على األقل.
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أت
 .3النجاح يف امتحان الكفاءة  ،(Scholastic Assessment Test I) SATIعلى أن يكون قد ّ
اختبارا حتليليًّا ويشمل القراءة النقدية ،الرايضيات ،والكتابة خالل الدراسة الثانوية.
ا

 .4النجاح يف امتحان الكفاءة  (Scholastic Assessment Test II) SATIIعلى أن يكون قد أت
ما يلي:
ومقررين آخرين يت ّم
أ .لالختصاصات األدبية :أي للمتابعة يف دراسة الفرمشن األديب :الرايضيات املستوى األولّ ،
اختيارمها من ابقة املقررات الختبارات ال .SAT II
ومقررين آخرين على أن
ب .لإلختصاصات العلمية :أي للمتابعة يف دراسة الفرمشن العلمي :الرايضيات املستوى الثاينّ ،
يكون االختيار من مقررات الفيزايء ،الكيمياء ،أو علوم األحياء.

 .5شروط معادلة صف الفرمشن:

أ .االلتزام بقرار جلنة املعادالت يف وزارة الرتبية والتعليم العايل مبا يتعلق بدراسة صف الفرمشن وفق اجلدول (رقم  )1يف
امللحق رقم ( )8فيما يتعلق بـ SAT
ب .إختيار الطالب املقررات وفق اجلدول (رقم  )2يف امللحق رقم (.)8
سر جلنة املعادالت يف الرتبية ،املستندات التالية:
جّ .
يقدم الطّالب إىل أمانة ّ
 إفادة السماح مبتابعة املنهاج األجنيب.

 عالمات  SATIو( SATIIاجملموع 2750 :لإلختصاصات األدبية 2850 ،لإلختصاصات العلمية).
 عالمات صف الفرمشن ( 30رصيدا على األقل بنجاح).

 .6أما مقررات سنة الفرمشن فتتوزع كاآليت:

مقررات سنة الفرمشن
اجلدول رقم ّ – 15

املواضيع اليت تتفرع منها املقررات

تصنيف املقررات حبسب العلوم

عدد املقررات

فئة أ :العلوم اإلنسانية

 3مقررات على األقل يف العلوم
اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية

اللغات ،األدب ،الفلسفة ،والتاريخ

فئة ب :العلوم االجتماعية

 3مقررات على األقل يف العلوم
اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية

إدارة األعمال ،االقتصاد ،العلوم السياسية ،اإلدارة العامة،
السيكولوجيا ،علم االجتماع ،األنثروبولوجيا ،اجلغرافيا ،واإلدارة

فئة ج :العلوم الطبيعية

مقرر واحد على األقل

علوم احلياة ،الكيمياء ،الفيزايء ،اجليولوجيا ،علم الفلك ،والتغذية

فئة د :الرايضيات

مقرر واحد على األقل

حساب التفاضل والتكامل على ثالثة مستوايت :البدائي،
املستوى األول والثاين

فئة ح :الفنون

مقرر واحد على األكثر

فن املوسيقى

ثالثة مقررات من كل من (فئة أ وب)  +مقررين من كل من (فئة ج ود)  +تبديل مقرر من اجملموعة
اجملموع

األوىل بفئة ح.

 10مقررات =  30كريدت

 .7قبول املتقدمني الذين ال حيملون إفادات تعليم اثنوي معرتف هبا
أت عامه الـ  25والذي ال حيمل إفادة تعليم اثنوي معرتف هبا ابلتسجيل يف مستوى
تسمح اجلامعة للطالب الذي ّ
الفرمشن ،شرط أن يكون املتقدم ابلطلب قد أجرى اختبارات جامعة املعارف لتحديد املستوى.
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املادة ( )17التسجيل يف مستوى السوفومور (السنة الثانية)
جيب على مجيع املتقدمني بطلبات التسجيل يف مستوى السوفومور أن يكونوا:
صف الفرمشن بنجاح.
 .1أمتّوا دراسة ّ
 .2من محلة شهادة الثانوية العامة اللبنانية (جبميع فروعها) أو ما يعادهلا لكليّات :األداين والعلوم اإلنسانيّة ،إدارة
األعمال ،اإلعالم والفنون ،والعلوم (ما عدا فرع اإلنسانيّات).
العامة لكليّة اهلندسة.
 .3من محلة شهادة الثانويّة العامة اللبنانيّة بفرعيها علوم احلياة والعلوم ّ
العامة
اجلدول رقم  – 16الشهادات املعادلة لشهادة الثانويّة ّ

الدرجة واالختصاص

العامة اللّبنانيّة الرمسية
الشهادات املعادلة لشهادة الثانوية ّ

 .1البكالوراي الفرنسية

 .2الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي ) (IGCSEاليت تؤدي إىل املستوى
السنة الثانية
سوفومورSophomore class /
مجيع االختصاصات املتاحة يف جامعة
املعارف

العادي )(O'level
 .3الشهادة العامة للتعليم -املستوى املتقدم )،(GCE-A LEVEL
صل على أساس إمتام  12سنة دراسية مع  5موضوعات خمتلفة (3
ُحت ّ
""O'levelو ،"A'level"2ابستثناء اللغة العربية).
 .4البكالوراي الدولية ) (IBمع  6مقررات ( 3يف املستوى العادي ،و 3يف
املستوى األعلى).
 .5الــ"أبيتثر األملانية" ) (German Abiturوالــ"ماتوريتا اإليطالية"
) Italian Maturitaوال ـ .)CEGEP-II
 .6الشهادات الثانوية العربية الريمية.

السنة الثانية يف برانمج مماثل لطبيعة
ّ
اختصاص الـBT
ما عدا اختصاصات كليّة اهلندسة

 البكالوراي الفنية BTجيب على مجيع محلة شهادة الـ  BTالتواصل مع جلنة املعادالت يف وزارة
الرتبية والتعليم العايل للحصول على رسالة مكتوبة حتدد اإلختصاصات
املتاحة للطالب.

تدرس اجلامعة املناهج الدراسية ملختلف الربامج الواردة يف اجلدول أعاله (البنود من  3إىل  )6من أجل وضع
مالحظةّ :
آلية واضحة لنقل املقررات أو اإلعفاء من عدد معني من الوحدات الدراسية.

املادة ( )18مسالك التحصيل بني شهادة البكالوراي الفنية ( )BTوالتعليم العايل
حبسب القرار الصادر عن وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان ،رقم  779/2013اتريخ  1متوز  2013يطبق
جدول مسالك التحصيل التايل:
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 .1حبسب املادة األوىل من القرار املذكور أعاله ،يُسمح حلملة البكالوراي الفنيّة الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم العايل،
يف مجيع االختص اصات ،االنتساب إىل خمتلف اختصاصات التعليم العايل الواردة حتت احلقول التالية :الرتبية،
الفنون واآلداب والعلوم اإلنسانية ،العلوم االجتماعية وإدارة األعمال ،واخلدمات (وفق امللحق رقم .)9
حق االنتساب إىل كليّات احلقوق ومعاهدها مشروطا أبن يكون املرشح من محلة الثانوية العامة اللبنانية أو
 .2يبقى ّ
احلق.
حاصالا على معادلة ريميّة هلا ختوله هذا ّ
حق االنتساب إىل اختصاصات التعليم العايل الواردة يف (امللحق
 .3حبسب املادة الثانية من القرار املذكور أعاله ،يبقى ّ

رقم  )10حمصورا حبملة البكالوراي الفنيّة الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم العايل يف االختصاصات املقابلة هلا يف
اجلدول ذاته.
يتعني على التلميذ الذي حيمل بكالوراي فنيّة أو ما يعادهلا ،والذي يرغب
فتنص أنه ّ
 .4أما املادة الرابعة من القانون ّ
ابالنتساب إىل مؤسسات التعليم العايل يف لبنان ،يف االختصاصات احمل ّددة يف امللحقني رقم ( 9و )10أن ينجز قبل
املباشرة ابالختصاص املواد (املقررات) االستكمالية احمل ّددة يف امللحق رقم (.)11

 .5جيب على مجيع محلة شهادة الـ  BTالتواصل مع جلنة املعادالت يف وزارة الرتبية والتعليم العايل للحصول على
رسالة مكتوبة حتدد االختصاصات املتاحة للطالب إذا مل تكن مذكورة يف امللحقني ( 9و.)10

مالحظة:
العامة عند
– خيضع الطالب احلامل شهادة ال  BTلنفس املعايري واإلجراءات اليت خيضع هلا حامل شهادة الثانوية ّ
تسجيله يف جامعة املعارف يف مجيع الكليّات ،ابستثناء كليّة اهلندسة حيث ال ميكنه التسجيل فيها.
ملقررات دعم يف الرايضيّات والفيزايء والكيمياء حني تسجيله يف كليّة
– على الطالب احلامل شهادة ال  BTأن خيضع ّ
العلوم.
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الفصل الرابع :القواعد األكادميية واألنظمة
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املادة ( )19متطلبات اإلجازة
للحصول على درجة البكالوريوس (اإلجازة) ،جيب على الطالب إكمال العدد املطلوب من الوحدات حسب اجلدول
اآليت:
عدد الوحدات

اجلدول رقم  – 17عدد الوحدات يف الكليّات
الكليّات

 99وحدة
 21وحدة

كليّات (األداين والعلوم اإلنسانيّة ،إدارة األعمال ،اإلعالم والفنون ،الرتبية والتّعليم)
الدبلوم يف الرتبية ،الدبلوم يف التعليم اجلامعي

 149وحدة

كلية اهلندسة

 97وحدة

كليّة العلوم

املادة ( )20العالمات
يقل عن عالمة .)%70( C
على الطالب احلصول على معدل تراكمي ال ّ

املادة ( )21نقل الوحدات )(Transfer of Credits

مقررات يف جامعة
املقررات احملصلة ابمتحان من جامعة أخرى معرتف هبا قابلة للتحويل ( )Transferمبا يوازيها من ّ
املعارف شرط أالّ تتع ّدى نسبتها  %50وبعد استيفاء الشروط التالية:

أ .حصول املتقدم ابلطلب على عالمة  Cكحد أدىن ( 2.0من أصل  )4.0يف املقررات اليت يتم حتويلها.
احملولة مشاهبة يف املدة واملضمون للمقررات اليت تدرس يف جامعة املعارف.
ب .املقررات َّ

هذا وتتم دراسة املقررات ويـُتّخذ قرار حتويلها من قبل الكلية املعنية.

املادة ( )22متطلبات اإلقامة )(Residence Requirements
مقيما بدوام كامل عند تسجيله ما ال يقل عن  12كريدت (أو  4مقررات) يف الفصل ال ّدراسي
يتم اعتبار الطالب ا
الواحد.
على الطّالب استكمال مجيع متطلبات احلصول على درجة البكالوريوس يف غضون ست سنوات كحد أقصى (8
سنوات لكليّة اهلندسة).
إ ّن متديد هذه الفرتة يتطلب موافقة جملس اجلامعة بناءا على توصية جملس الكلية.

املادة ( )23املرشد األكادميي )(Academic Advisor

ومدرابا ومتتبعا
يعني مرشد أكادميي لكل طالب اعتبارا من الفصل الدراسي األول .يُعترب املرشد األكادميي انصحا ّ
خيصص الوقت الكايف للقاء الطالب وإرشاده يف إعداد جداوله األكادميية ،ومساعدته يف
لكافة شؤون الطالب حيث ّ
أي مشاكل أكادميية أو تربويّة .يع ّد املرشد تقارير عن التطور الدراسي للطالب ويقدمها إىل رئيس القسم.
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املادة ( )24إجراءات التسجيل )(Registration Procedures
قبل بداية الفصل ،يتم اإلعالن عن مواعيد التسجيل .يقوم املرشدون مبساعدة الطلبة يف إعداد جداوهلم األكادميية
حبسب الئحة املقررات املطلوبة واملقررات اليت ت اختيارها للفصل اجلاري .ال يعترب التسجيل اتما إال بعد أن يدفع
الطالب رسوم التسجيل املطلوبة.

املادة ( )25التسجيل املتأخر )(Late Registration
األول من بداية الفصل ،ولكن يرتتّب
إذا ّ
أتخر الطّالب عن موعد التّسجيل احمل ّدد يُسمح له ابلتسجيل خالل األسبوع ّ
يبني فيه سبب التأخري.
عليه تقدمي طلب اسرتحام ّ

املادة ( )26حذف وإضافة املقررات الدراسية )(Drop/Add Period
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

حمددة يف روزانمة اجلامعة السنويّة عرب ملء االستمارة املطلوبة
يسمح للطّالب حبذف أو إضافة املقررات خالل فرتة يماح ّ
يف مكتب شؤون الطالب حلذف أو إضافة أي مقرر.
تعترب هناية فرتة التسجيل املتأخر املوعد النهائي إلجراء هذه التغيريات.
إذا ألغى الطالب مقررا معينا ضمن فرتة التسجيل املتأخر ،ال يتم إضافة أي إشارة على سجله.
تُضاف إشارة  "Withdrawal "wإذا انسحب الطالب من املقرر بعد انتهاء فرتة احلذف واإلضافة احملددة يف روزانمة
اجلامعة السنويّة.
الطّالب الذي ال يلتزم إبجراءات حذف املقرر ينال عالمة " "Fعلى املقرر.

املادة ( )27البطاقة اجلامعية )(University ID Cards
حيصل كل طالب أكمل تسجيله يف جامعة املعارف على بطاقة جامعية .هذه البطاقة ختوله الدخول إىل :حرم اجلامعة،
ابلصيغة
قاعات االمتحاانت ،وحضور خمتلف األنشطة يف اجلامعة .يتم جتديد هذه البطاقة يف بداية كل فصل دراسي ّ
اليت تعتمدها اجلامعة.

املادة ( )28التسجيل يف "مقرر خاص" )(Registration for Tutorial Courses
حيق للطالب التقدم بطلب للتسجيل يف املقرر املطلوب لتخرجه يف حال عدم فتحه خالل الفصل ومل يكن له مقرر
بديل.

املادة ( )29التسجيل يف مقررات عرب جامعة أخرى )(Cross-registration
يُسمح للطّالب املسجل يف جامعة املعارف بتسجيل عدد من املقررات (ال يتجاوز الثالثة) يف جامعة أخرى معرتف
هبا من وزارة الرتبية والتعليم العايل شرط أتمني اإلذن بذلك من كليته .جيري العمل هبذا االستثناء فيما لو كان الطالب
يف السنة األخرية من دراسته ومل تقم جامعة املعارف بفتح املقررات املخصصة له ،كما إبمكان طالب اجلامعات األخرى
34

املقررات يف جامعة املعارف شرط أتمني اإلذن بذلك من جامعاهتم ،واتباع إجراءات التسجيل املعتمدة
أن يسجلوا بعض ّ
يف جامعة املعارف.

املادة ( )30تغيري االختصاص

)(Change of Major

ينقسم االنتقال من اختصاص إىل آخر داخل اجلامعة إىل قسمني:
د .االنتقال من اختصاص إىل آخر ضمن نفس الكلية:
جيوز انتقال الطالب من اختصاص إىل اختصاص آخر ضمن نفس الكليّة ،إذا توافر له مقعد شاغر يف ذلك االختصاص
الذي يرغب يف االنتقال إليه وانطبقت عليه الشروط اآلتية:
 أن يكون الطالب قد أهنى بنجاح كل اإلختبارات التأهيلية املطلوبة لإلختصاص اجلديد (،MAPT ،MEPT
.)....MMPT2 ،MMPT1


احلصول على معدل ( 2.0أو " )"Cيف كافة املقررات السابقة لإلنتقال.

 يف حال حصل الطالب على معدل أقل من ( 2.0أو " )"Cيف كافة املقررات السابقة لإلنتقال ،أي توجد عالمات راسبة
ضمن مقررات اإلختصاص املشرتكة ( )Coreأو مقررات اإلختصاص األساسية ( )Majorيف الكليّة ،ال يُعفى الطالب
من أي منها بل عليه إعادة التسجيل فيها والنجاح.
 يف حال تقدمي الطلب بعد فصل القبول أو خالل أي فصل آخر (شرط عدم جتاوز الـ  4فصول) حيتسب بداية اإلختصاص
اجلديد من بداية الفصل التايل لتقدميه لطلب االنتقال.

إجراءات تقدمي طلب االنتقال من اختصاص إىل آخر ضمن نفس الكلية
 تقدمي طلب خطي لدى مديرية شؤون الطالب اليت بدورها تُرسل الطلب إىل الكلية املعنية إلجراء الالّزم.
يتم ملء استمارة خاصة ابإلنتقال
 يف حال موافقة جملس الكلية ،بعد استشارة رئيس القسم املعين ،على انتقال الطالبّ ،
حيث يتم إحتساب املقررات وحتديد شروط اإلنتقال.
 يتم إرسال الطلب اخلطي واستمارة اإلنتقال إىل مديرية شؤون الطالب.

 على الطالب الذي حيصل على املوافقة النهائية مراجعة دائرة التسجيل يف مديرية شؤون الطالب الستكمال إجراءات
التحويل.

ه .االنتقال من اختصاص إىل آخر خارج الكليّة
جيوز انتقال الطالب من اختصاص إىل اختصاص آخر خارج الكلية إذا توافر له مقعد شاغر يف ذلك االختصاص الذي
يرغب يف االنتقال إليه وانطبقت عليه الشروط اآلتية:
 أن يكون الطالب قد أهنى بنجاح كل اإلختبارات التأهيلية املطلوبة لإلختصاص اجلديد (،MAPT ،MEPT
.)....MMPT2 ،MMPT1
 احلصول على معدل ( 2.0أو " )"Cيف كافة املقررات السابقة لإلنتقال.
 يف حال حصل الطالب على معدل أقل من ( 2.0أو " )"Cيف كافة املقررات السابقة لإلنتقال ،أي توجد عالمات راسبة
ضمن مقررات اإلختصاص املشرتكة ( )Coreأو مقررات اإلختصاص األساسية ( )Majorيف الكليّة ،يُعفى الطالب
من مقررين اثنني فقط ويتم ترميز عالمة املقرر الراسب إىل ”.“CM
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 يف حال ُوجد يف سجل الطالب األكادميي أكثر من مقرر اختصاص راسبُ ،حيتسب املقرران املختاران كما ذُكر أعاله،
أما املقررات الراسبة األخرى فيتم أخذ االجراءات اآلتية:




إذا كان ابإلمكان إحتساب أي من املقررات الراسبة كمقررات اختيارية ،عندها يُطلب من الطالب إعادة هذه
املقررات.
إذا مل يكن ابإلمكان إحتساب أي من املقررات الراسبة كمقررات اختيارية ،ولكن هذه املقررات تؤثر على معدل
الطالب العام ،عندها يُطلب من الطالب إعادة املقررات اليت حتمل عالمة راسبة ”.“F
إذا مل يكن ابإلمكان إحتساب أي من املقررات الراسبة كمقررات اختيارية ،ولكن هذه املقررات ال تؤثر على معدل
الطالب العام بصورة سلبية ،عندها يُعطى الطالب فرصة عدم إعادة املقررات اليت حتمل عالمة راسبة ” “Dشريطة
احلصول على عالمة ” “Bللتعويض عن كل مقرر راسب وذلك يف مقررات اإلختصاص املشرتكة أو األساسية.

 يف حال تقدمي الطلب بعد فصل القبول أو خال ل أي فصل آخر (شرط عدم جتاوز الـ  4فصول) حيتسب بداية اإلختصاص
اجلديد من بداية الفصل التايل لتقدميه لطلب االنتقال.

إجراءات تقدمي طلب االنتقال من اختصاص إىل آخر من خارج الكلية

 تقدمي طلب خطي لدى مديرية شؤون الطالب الذي بدوره يُرسل الطلب إىل الكلية املعنية إلجراء الالزم.
 يف حال موافقة عميد الكلية على انتقال الطالب ،يتم ملء استمارة خاصة ابإلنتقال حيث يتم إحتساب املقررات وحتديد
شروط اإلنتقال.
 يتم إرسال الطلب اخلطي واستمارة اإلنتقال إىل مديرية شؤون الطالب.
 يف حال حصل الطالب على فرصة إعادة املقررات اليت حتمل عالمة راسبة ” ،“Fوعددها إثنان على األكثرُ ،ميكن
تسجيلها يف املقررات التقنيّة االختيارية لإلختصاص اجلديد.
 يف حال حصل الطالب على فرصة إعادة املقررات اليت حتمل عالمة راسبة ” ،“Fوعددها إثنان على األكثرُ ،ميكن إجراء
تبديل ملقررين اثنني من نفس طبيعة مواد اإلختصاص اإللزامية .وميكن وضع مالحظة إىل جانب هذين املقررين تُعن

ابإلستبدال أو ”.“Substitute
 على الطالب الذي حيصل على املوافقة النهائية مراجعة دائرة التسجيل يف مديرية شؤون الطالب الستكمال إجراءات
التحويل.
 تُلغى مجيع اإلنذارات األكادميية عن الطالب حىت لو بقي معدل الطالب الرتاكمي بعد االحتساب أقل من ( 2.0أو
" ،)"Cويعترب أول فصل للطالب بعد التحويل كأنه فصل قبول الطالب.

مالحظة :ال جيوز للطّالب الذي سبق له االنتقال من اختصاص إىل آخر ،سواءا ضمن نفس الكليّة أو خارجها،
االنتقال من اختصاص إىل اختصاص جديد.

املادة ( )31االختصاصات واإلجازات املزدوجة )(Double Majors & Double Degrees

على الطالب الراغب ابحلصول على شهادة إضافية ضمن نفس الكلية إستكمال املتطلبات التالية:

أ .استكمال مجيع "متطلبات االختصاص اجلديد ( "Major Requirementsال تقل عن  30وحدة يف مجيع
الكليّات ما عدا اهلندسة ".)"51
ب .التأكد من أ ّن املقررات املشرتكة بني االختصاصني مل حتتسب مرتني.
ج .إكمال مشروع خترج آخر يف االختصاص الثاين.
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د .عند توفر الشروط املذكورة أعاله ،يتم إعطاء الطالب شهادة يف االختصاص الذي يريد وإفادة إبمتام مجيع متطلبات
االختصاص اآلخر.
أما الطالب الذي يرغب يف اختصاص ٍ
اثن يف كلية أخرى خمتلفة ،يتوجب عليه استكمال املتطلبات التالية:

أ .استكمال مجيع "متطلبات الكلية املنتقل إليها –  "Core Requirementsو"متطلبات االختصاص اجلديد –
."Major Requirements
خترج يف االختصاص الثّاين.
ب .إكمال مشروع ّ

الشروط املذكورة أعاله ،حيصل الطّالب على شهادتني خمتلفتني.
مالحظة :عند توفّر ّ

املادة ( )32االختصاص الثانوي )(Minor

متنح اجلامعة للطالب فرصة االنتساب لربانمج االختصاص الفرعي ،الذي يتطلب االنتهاء منه ما ال يقل عن  6مقررات
مقرر ( 33كريدت) يتم حتديدها من قبل رئيس القسم
( 18كريدت) يف مجيع الكليّات ابستثناء كليّة اهلندسة ّ 11
كل الكليّات .إبمكان الطالب أن يتمم هذا االختصاص الفرعي جنبا إىل جنب مع املقررات املطلوبة
املعين يف ّ
لالختصاص األساسي ) (Majorاملسجل فيه.

مقررات بدون إختصاص )(Special Non-Degree Students
املادة ( )33الطالب املسجلون يف ّ

ميكن ل لطالب أن يتسجل يف عدد من املقررات دون استكمال أي شهادة يف جامعة املعارف على أن يلتزم متطلبات
التسجيل حسب األصول املرعيّة اإلجراء.

املادة ( )34الطالب املستمعون )(Audit Courses

ميكن للطالب احلضور كمستمع ملقرر معني بعد احلصول على إذن خاص وبعد دفع  %60من الرسوم الدراسية العادية
هلذا املقرر ،كما ويتم فرض الرسوم اجلامعية املناسبة.
الطالب املستمع ال يعترب من طالب اجلامعة بدوام جزئي أو كلّي ،وال يشارك أبية نشاطات صفية أو امتحاانت وال
ينال أية شهادة .جيب أالّ يكون الطالب املستمع ممّن قد ّاختذ حبقه إجراء جتميد ).(Suspension

املادة ( )35الطالب غري اللبنانيّني )(UnLebanese Students

األول من الفصل
جيب على الطالب غري اللبناين تلبية مجيع متطلبات التسجيل يف اجلامعة املنصوص عنها يف البند ّ
األول من هذا النّظام ،ابإلضافة إىل متطلبات قوانني اإلقامة املرعية اإلجراء.
ّ

املادة ( )36الطالب املنتقلون )(Transfer Students

على الطالب املنتقل من جامعة أخرى معرتف هبا ريميا إىل جامعة املعارف:
اخلاصة جبامعة املعارف.
أ .أن يستويف شروط التسجيل ّ
احلد األدىن املقبول ملستوى اللغة اإلجنليزية يف جامعة املعارف.
ب .أن حيصل على ّ
ج .حتصيل موافقة جملس جامعة املعارف على االنتقال.
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ينال الطالب املنتقل املعادلة عن املقررات اليت انل فيها عالمة ( )%70وما فوق ،بشرط أن تستويف هذه املقررات
الشروط األكادميية املعتمدة يف جامعة املعارف ،وهو ما تق ّدره الكلية املعنية.
مالحظة :بغض النظر عن عدد املقررات اليت تتم معادلتها ،على مقدم الطلب استكمال مجيع متطلبات االختصاص
(حتصيل ما ال يقل عن  %70من مواد االختصاص يف جامعة املعارف) على أال يتع ّدى جمموع املواد املعادلة %50
من جمموع املواد احملددة يف الكلية املعنية.
املادة ( )37تصنيف الطالب )(Classification of Students

يعترب الطالب ،طالبا بدوام كلّي فيما لو سجل ما ال يقل عن  12كريدت يف الفصل الدراسي الواحد و 6كريدت يف
سجل أقل من ذلك.
فصل الصيف ،ويعترب الطالب طالبا بدوام جزئي فيما لو ّ

املادة ( )38احل ّد األقصى من املقررات لكل فصل دراسي

)(Maximum Course Load per Semester

حيق للطالب أن يسجل  15كريدت يف الفصل الدراسي كح ّد أقصى يف سنة الفرمشن ،و 18كريدت يف الفصول اليت
تلي .أما يف فصل الصيف يُسمح للطالب تسجيل  9كريدت كح ّد أقصى.
يسمح للطّالب املتفوق الذي لديه معدل تراكمي  3.00وما فوق وامللتزم أبنظمة اجلامعة أن يسجل  21كريدت يف
الفصل العادي و 12كريدت يف فصل الصيف بعد موافقة املرشد األكادميي ومبوافقة الكلية املعنية (ومبوجب طلب
اسرتحام) ،شريطة أن يكون قد أت برانمج اللغة اإلجنليزية ابلكامل.

املادة ( )39رموز االختصاصات وترقيمها

)(Course Numbering & Course Abbreviation

أ .االختصارات )(Course Abbreviations
للمقرر من اسم االختصاص األكادميي ،على أن تعكس بشكل صحيح طبيعة االختصاص:
يُرمز ّ

 مفردة واحدة :احملاسبة =  ،ACCاالقتصاد = .ECO
 مفردتني :راديو وتليفزيون =  ،RTVالكهرابء واإللكرتونيك = .EEE
 ثالث مفردات :إدارة املوارد البشرية=  ،HRMمقارنة األداين = ADY

ب .الرتقيم )(Course Numbering
 يف مستوى السنة األوىل أو الفرمشن أرقام املائة هي املعتمدة :على سبيل املثال،110 ،102 ،101 ،100 ،
 ،120اخل
 يف مستوى السنة الثانية أو السوفومور ترقم املقررات أبرقام املائتني :على سبيل املثال،202 ،201 ،200 ،
 ،225 ،205اخل
 يف مستوى السنوات األخرية أو اجلونيور والسينيور ترقم املقررات أبرقام الثالمثائة واألربعمائة :على سبيل املثال،
 ،402 ،306اخل...
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 املواد املكثفة اليت ال حتتسب من رصيد الطالب تعطى األرقام بني صفر ومائة :على سبيل املثال،001 ،000 ،
 ،085 ،009اخل...
 يف مستوى ما بعد اإلجازة أو الدراسات العليا كاملاجستري يعتمد الرتقيم مخسمائة وما فوق :على سبيل املثال،
 ،650 ،600 ،555 ،503 ،500اخل...

املادة ( )40متطلبات إمتام السنة الدراسية

)(Requirements for the Completion of an Academic Year

يتم الطالب عامه الدراسي بنجاح عندما يكمل ما ال يقل عن  24كريدت ،ويتم تصنيف السنة الدراسيّة:
ّ
التصنيف

اجلدول رقم  – 18تصنيف السنة الدراسيّة
هامش عدد الكريدت

العامة
فرمشن ( /)Freshmanالثانوية ّ
سوفومور ()Sophomore

أقل من  30كريدت
بني  31و 60كريدت

جونيور ()Junior

بني  61و 90كريدت

سينيور ()Senior

أكثر من  90كريدت

العامة اللبنانية يف السنة الثانية (السوفومور) ابستثناء كلية اهلندسة (السوفومور هي السنة األوىل يف

يسجل حاملو شهادة الثانوية ّ
ّ
اهلندسة على حساب مخسة سنوات).
 جيب على الطالب أن ينهي متطلبات التخرج للحصول على شهادة من جامعة املعارف( .هذه املتطلبات مدرجة يف إطار كل اختصاص
متوفر يف اجلامعة).

املادة ( )41معادلة شهادات جامعة املعارف )(Recognition of Al Maaref’s Degrees

مجيع الشهادات املمنوحة من قبل جامعة املعارف معادلة ومعرتف هبا يف وزارة الرتبية والتعليم العايل اللبنانيّة.

املادة ( )42متطلبات التخرج )(General Graduation Requirements

يتضمن برانمج اإلجازة ثالثة أجزاء:

أ .متطلبات جامعية عامة ()General Education Requirements – GER
متعمقة مرتبطة ابالختصاص )(Core & Major Requirements
ب .متطلبات ّ
ج .املقررات االختيارية ).(Free & Technical Requirements

تتغري حبسب االختصاص وحبسب الكليّة.
هذه املتطلبات ّ
للحصول على إجازة من جامعة املعارف ،جيب على الطالب أن يستكمل:

 ما ال يقل عن  8فصول دراسية بدءاا من صف الفرمشن ،وما ال يقل عن  6فصول دراسية بدءا من مستوى السوفومور،
وما ال يقل عن  4فصول دراسية ملستوى اجلونيور( .للحصول على اإلجازة من كليّة اهلندسة جيب إضافة  4فصول إىل
كل مستوى من املستوايت السابقة)
ّ
 مجيع متطلبات التخرج يف مدة أقصاها  6سنوات دراسية من وقت التسجيل ( 8سنوات لكليّة اهلندسة) ،وال حيق للطالب

أن ميدد إال بعد موافقة جملس اجلامعة بناءا على توصية الكليّة املعنيّة.
 ما ال يقل عن  129 – 127كريدت بدءاا من مستوى الفرمشن 99 – 97 ،كريدت بدءاا من مستوى السوفومور ،و67
–  69كريدت من مستوى اجلونيور.
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 مجيع مقررات االختصاص ابحل ّد األدىن من املعدل الرتاكمي ( 2.00درجة .)C

مالحظة :عند إعادة دراسة املقرر تُعتمد للطالب العالمة األعلى عند احتساب املعدل الرتاكمي .ال يتمكن الطّالب
من التخرج مع درجة " "Dيف مقرر رئيسي أساسي أو اختياري تقين.

املادة ( )43حفل التخرج ((Graduation ceremony

كل عام.
تنظم اجلامعة حفل ّ
التخرج خالل شهر متوز من ّ

املادة ( )44التقومي :نظام الدرجات ((Grading System

تعتمد جامعة املعارف نظام الدرجات املرتكز على األحرف ابللغة اإلجنليزية .كل حرف يرتبط هبامش من العالمات
يوضح املقابلة بني العالمات
اليت على أساسها يتم احتساب املعدل الرتاكمي ( ،)GPAواجلدول رقم (ّ )19
والدرجات:
اجلدول رقم  – 19جدول مقابلة الدرجات ابلعالمات
الدرجة
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

توصيف الدرجة
Excellent
Very Good
Good
Satisfactory
Average
Below Average
Passing
Fail

هامش العالمة
90 – 100
85 – 89
80 – 84
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
00 – 59

نقاط الدرجة
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

التقديرات اآلتية ال يتم احتساهبا من املعدل الرتاكمي ،كما هو واضح يف اجلدول رقم (:)20
اجلدول رقم  – 20جدول الرموز اليت ال حتتسب من املعدل الرتاكمي
الرمز

معناه ابإلجنليزية

توصيفه

I
P

Incomplete
Pass

جزء مل يكتمل من أحد املقررات (املشروع البحثي واالمتحان النهائي)

خاصة ابملواد املكثفة (التقوية)

NP

No Pass

خاصة ابملواد املكثفة (التقوية)

R

Repeat

للمقررات املعادة

TR

Transfer

احملولة
للمقررات ّ

W

Withdrawal

AW

Academic Withdrawal

إستبعاد الطالب من قبل األستاذ

AU

Audit

الطالب املستمع

IP

In Progress

املقررات قيد املتابعة

CM

Change Major

تغيري اختصاص

إنسحاب الطالب ضمن املهلة احمل ّددة
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الرتاكمي ()Grade Point Average –GPA
املادة ( )45املع ّدل ّ
يتم احتساب املعدل الرتاكمي الفصلي من خالل قسمة جمموع العالمات اليت انهلا الطالب يف مجيع املقررات على جمموع عدد
الكريدت اخلاصة هبذه املقررات .على سبيل املثال :لنفرتض أن الطالب حصل على الدرجات التالية يف  5مقررات:
1A, 1B, 1C, 1D and 1F.
i=n
GPA
)= ∑(# of courses)(# of Credits)(GPA Points)i / ∑(# of courses)(# of credits
i=1

Provided: A = 4 points, B = 3 points, C = 2 points, D = 1 point, and F = 0 points.
GPA = [(1)(3)(4) + (1)(3)(3) + (1)(3)(2) + (1)(3)(1) + (1)(3)(0)]/(5)(3) = 2.00

الرتاكمي العام ()Comulative Grade Point Average
املادة ( )46املع ّدل ّ

يتم احتساب املعدل الرتاكمي من خالل قسمة جمموع العالمات اليت انهلا الطالب يف مجيع املقررات على جمموع عدد الكريدت
اخلاصة هبذه املقررات .على سبيل املثال :لنفرتض أن الطالب حصل على الدرجات التالية يف  18مقرر:

3As, 5Bs, 7Cs, 2Ds, and 1F.
I=n
Cumulative
)= ∑(# of courses)(# of Credits)(GPA Points) i / ∑(# of courses)(# of credits
GPA
i=1
)∑(# of courses)(# of Credits)(GPA Points) i / ∑(# of courses)(# of credits
Provided: A = 4 points, B = 3 points, C = 2 points, D = 1 point, and F = 0 points.
Cumulative GPA = [(3)(3)(4) + (5)(3)(3) + (7)(3)(2) + (2)(3)(1) + (1)(3)(0)]/(18)(3) = 2.39.

املادة ( )47االمتحاانت النهائية )(Final Examinations

ُجترى االمتحاانت النهائية خالل األسبوع األخري من كل فصل .وتكون شاملة بطبيعتها ال تتخطى النسبة املخصصة هلا الـ
 %35من جمموع عالمات املقرر .جيب توحيد االمتحاانت النهائية يف املواد املتعددة الشعب .ال حيق للطالب احلصول على
عالمة املقرر إال إذا أت امتحانه النهائي.

املادة ( )48تقومي الطالب )(Students’ Assessment

تتوزع نسب تقومي الطّالب على االختبارات ،الواجبات واملشاريع ،البحث ،املهام ،واحلضور واملشاركة .ابإلضافة إىل اإلمتحان
النهائي ،حسب اجلدول اآليت:
جدول رقم  – 21تقومي الطالب

العالمة الرتاكمية

النسبة من العالمة النهائية

أداة التقومي

نوع االختبار

%5

%5

احلضور

تكويين

%10

%5

املشاركة

تكويين

%40

%30

%50

%10

إختباران فصليّان ابحل ّد األدىن

تكويين

مشروع حبثي

%65

%15

%100

%35

الواجبات واألعمال التطبيقيّة
االختبار النهائي (شامل)

تكويين وتكاملي
تكويين وتكاملي
تكاملي
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املادة ( )49تقارير العالمات )(Grade Reports
أ.

كل يوم امتحاانت ،أن ّ
كل كليّة أو جهة معنيّة .ومن مثّ
حيضر مغلّفات امتحاانت ّ
على مسؤول غرفة اإلمتحاانت ،بعد انتهاء ّ
السر يف موعد أقصاه صباح اليوم التّايل لإلمتحان.
يسلّمها إىل أمناء ّ

السر مع األساتذة لتسليمهم مغلّفات اإلمتحاانت لتصحيحها خالل  72ساعة من اتريخ اإلمتحان ،وجيب على
ب .يتواصل أمناء ّ
السر إبالغ معاوين العمداء يف حال وجود خلل يف ذلك.
أمناء ّ
اخلاصة هبا بعد مراجعة
ج .جيب على األساتذة تسليم مغلّفات اإلمتحاانت خالل  48ساعة من إدخاهلا إلكرتونيًّا ،وتوقيع اإلستمارة ّ
أي عالمة.
عميد الكليّة أو معاونه ،حيث تنتفي إمكانيّة تغيري ّ
مقرر ُموقّـ اعا من العميد ومعاونه خالل يومني كح ّد أقصى ،ويُرسل يف غالف ُمغلق إىل
د .تُصدر الكليّة جدوالا ًّ
كل ّ
خاصا بعالمة ّ
الرئيس للمراجعة والتّوقيع ،والذي بدوره يسلّمه إىل أمني عام اجلامعة لتثبيت العالمات خالل ثالثة ّأايم.
انئب ّ
املصححة الورقيّة عند أمني عام اجلامعة.
ه .بعد اإلنتهاء من اإلجراءات وتثبيت العالمات ُحتفظ اإلمتحاانت
ّ
خاص معلّل إىل مديريّة شؤون الطالّب خالل مهلة
أي مراجعة من قبل الطالّب فيما يعين نتيجة اإلمتحاانت ،عليهم تقدمي طلب ّ
وّ .
خاصة بعد هذا التّاريخ حتتاج إىل طلب اسرتحام معلّل يُعرض على جملس اجلامعة.
أي حالة ّ
أسبوع بعد إصدار النّتيجة النّهائيّة ،و ّ
السجالّت اإللكرتونيّة والورقيّة يف م ّدة ال تتع ّدى شهرين من هناية
ز .جيب على أمني عام اجلامعة مراجعة العالمات ومطابقتها بني ّ
الفصل.

املادة ( )50التقدير األكادميي
اسي يف حال استيفاء
يتم وضع إسم الطالب على "قائمة الشرف" اليت يصدرها عميد الكليّة يف هناية ّ
كل فصل در ّ
الشروط التالية:
ّ

مسجالا بدوام كلي (مبا ال يقل عن  12كريدت)
أ .أن يكون ّ
ب .عدم امتالكه لدرجات غري مكتملة ""I
معدله الرتاكمي الفصلي  3.00وما فوق.
ج .أن يكون ّ

املادة ( )51التخرج بتقدير )(Graduation with Honourable Mention

يتم تصنيف الطالب املتخرج على النحو التايل:

مشرف
أ.
ّ

يتخرج الطالب مع مرتبة الشرف " "Honorsحينما يكمل مجيع املتطلبات مع معدل تراكمي يرتاوح بني  3.00و.3.49

ب .متميز

يتخرج الطالب مع مرتبة التميز " "Distinctionح ينما يكمل مجيع املتطلبات مع معدل تراكمي يرتاوح بني  3.50و. 3.79

ج .متميّز جدا

متميزة جدا " "High Distinctionح ينما يكمل مجيع املتطلبات مع معدل تراكمي يرتاوح بني 3.80
يتخرج الطالب مبرتبة ّ
و.4.00
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املادة ( )52إعادة املقرر )(Repetition of Courses

ينصح الطالب إبعادة أي مقرر حصل فيه على درجة " "Fأو " "Dيف الفصل التّايل .وبعد إعادته للمقرر ،تدون العالمتان
على سجله ،فيما حتتسب العالمة األعلى يف املعدل الرتاكمي وحتسب الكريدت كما لو أنه سجل املقرر ملرة واحدة فقط .يتم
مرات اإلعادة.
إضافة " "Rيف التقرير فيما يتعلق هبذه املقررات إلظهار عدد ّ
مرات إالّ بقرار من جملس اجلامعة بناءا على توصية من الكليّة املعنيّة.
ال حيق للطالب أن يعيد املقرر أكثر من ثالث ّ

املادة ( )53الدرجات غري املكتملة )(Incomplete Grades

على الطالب إجناز مجيع األنشطة والواجبات املرتتبة خالل الفصل الدراسي ،ابستثناء املشروع البحثي واالمتحان
ومربرة ،فتُوضع عالمة " "Iلإلشارة أبن املقرر غري
النهائي الذين قد ال ينجزان يف الوقت احملدد لظروف استثنائية ّ
مكتمل.
إن تعديل العالمة غري املكتملة جيب أن يتم يف غضون  8أسابيع من بداية الفصل الدراسي الذي يليه ،و 3أسابيع
بعد انتهاء فصل الصيف.
من واجب الطالب مراجعة األستاذ املعين  ،من أجل اختاذ الرتتيبات الالزمة .إذا مل يتم تعديل العالمة ضمن املهلة
احملددة ،تع ّدل مديريّة شؤون الطالب العالمة من "غري مكتمل –  "Iإىل "راسب ."F-

املادة ( )54تعويض اإلمتحان )(Make Up of Exam

يسمح بتعويض االمتحاانت ،بعد تقدمي طلب اسرتحام ملديريّة شؤون الطالب واملوافقة ،يف احلاالت التّالية:

أ.
ب.
ج.
د.
ه.

الدخول إىل املستشفى
وفاة أحد الوالدين أو أحد األقارب.
حادث طارئ.
جلسة قضائيّة.
حاالت استثنائيّة أخرى مبوافقة جملس اجلامعة يف حالة االمتحان النّهائي وجملس الكليّة يف االمتحاانت األخرى.

مالحظة :على الطالب أن يقدم التماس ا إىل مكتب شؤون الطالب لتأمني املوافقة وال بد من توثيق هذا االلتماس
بشكل ريمي.

املادة ( )55تعليق الدراسة يف اجلامعة )(Withdrawal from the University

الطالب املسجل وال ّذي يعتزم تعليق الدراسة يف اجلامعة عليه تقدمي طلب يف مكتب شؤون الطالب واحلصول على
موافقة الكلية.

أ .يستطيع الطالب العودة إىل اجلامعة ضمن مهلة سنة من اتريخ تعليق الدراسة ،سواء كان بوضع أكادميي مقبول أو حتت
املراقبة األكادمييّة شرط تقدمي طلب "إعادة التحاق" يف مكتب شؤون الطالب قبل شهر من بداية الفصل الدراسي ،ويُعاد
إىل نفس الوضع األكادميي الذي كان عليه.
ب .الطالب الذي يتغيب ملدة أربعة أسابيع متتالية عن احملاضرات خالل الفصل الدراسي (أسبوع واحد خالل فصل الصيف)
للبت ابألمر.
من دون عذر ،يُرفع مل ّفه إىل جملس اجلامعة ّ
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مالحظة :ال ميكن للطّالب العودة إىل اجلامعة يف حال تعليق الدراسة ألكثر من سنتني ،إال مبوافقة الكليّة املعنيّة.

املادة ( )56االنسحاب من املقررات )(Withdrawal from Courses

ويرمز بـ
يسمح للطّالب االنسحاب من املقرر قبل أسبوعني من هناية الفصل الدراسي وقبل أسبوع من هناية فصل الصيف ّ
( Wتظهر على سجل الطالب) .أي انسحاب بعد انقضاء املهلة احملددة يؤدي إىل الرسوب ووضع درجة ( )Fتظهر
على سجل الطالب.

املادة ( )57إجراءات وضع الطالب "حتت املراقبة األكادميية" )(Probation Regulations

يتم تطبيق هذه اإلجراءات عند إكمال الطالب ما ال يقل عن  12كريدت (دون احتساب املواد التأهيليّة).

أ.

لن يتم وضع الطالب اجلديد املسجل يف اجلامعة حتت املراقبة األكادميية بغض النظر عن الدرجات اليت حيصل عليها خالل

الفصل الدراسي األول من الدراسة.
ب .يتم وضع الطالب حتت املراقبة األكادميية إذا تدىن معدله الرتاكمي (بعد ان أهنى ما ال يقل عن  12كريدت) عن درجة "
"C = 2.00/4.00
ج .إبمكان الطالب حتسني وضعه األكادميي واخلروج من صفة "حتت املراقبة األكادميية" للمرة األوىل فيما لو ختطى معدله الرتاكمي
درجة " "C = 2.00/4.00يف الفصل الذي يلي فصل املراقبة األوىل.
د .يتم وضع الطالب "حتت املراقبة الثانية  " Second Probation -إذا فشل يف حتصيل معدل تراكمي يتخطى ال ـ " C
 "= 2.00/4.00يف الفصل الذي يلي الوضع "حتت املراقبة األوىل".
ه .إبمكان الطالب حتسني وضعه األكادميي واخلروج من صفة " حتت املراقبة الثانية" إذا متكن يف الفصل الذي يلي من حتصيل
معدل تراكمي يساوي أو يزيد عن "."C = 2.00/4.00

املادة ( )58جتميد الدراسة )(Suspension Regulations

ُجي ّمد الطالب عن الدراسة يف جامعة املعارف لألسباب التالية:

تقدما ملحوظاا
أ .تع ّذر اخلروج من صفة "حتت املراقبة األكادميية" يف فصلني دراسيني متتاليني .ويُستثن الطّالب الذي يُظهر ّ
الرتاكمي.
يف ّ
معدله ّ
املتكرر ألنظمة اجلامعة (الغش يف االمتحاانت واالختبارات ،انتحال الصفة العلمية ،اخل.)...
ب .االنتهاك ّ
ج .يعود جمللس اجلامعة إعادة النّظر يف قرار التّجميد بناءا على طلب اسرتحام من الطّالب.

اجملمدين بقرار )(Readmission of Suspended Students
املادة ( )59إعادة قبول الطالب ّ

اجملمد عن ال ّدراسة بقرار ،شرط:
ميكن إعادة قبول الطالب ّ

أ .أن يكون قد أكمل فصالا دراسي ا واحدا بدوام كلّي يف جامعة أخرى معرتف هبا من وزارة الرتبية والتعليم العايل مبعدل
يقل عن  2.20يف  12كريدت
تراكمي ال ّ
رب عمله.
ب .أن يكون قد عمل يف إحدى املؤسسات ملدة سنة واحدة وحصل على توصية إجيابية من ّ

املادة ( )60طالب من دون اختصاص )(Major-less Students

الطّالب من دون اختصاص هو:

معني لفرتة ثالثة فصول متتاليّة.
يتسجل يف اجلامعة دون حتديد اختصاص ّ
أ .الذي ّ
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التحول الختصاص آخر.
ب .الذي تع ّذر جناحه يف متطلّبات اختصاص ّ
معني وهو ابنتظار ّ

املادة ( )61قواعد احلضور الص ّفي )(Attendance Regulations

أ .حضور الطالب املسجل يف جامعة املعارف إلزامي يف كل املقررات النّظريّة والتّطبيقيّة .الطالب الذي يتغيب عن حصة
دراسية يتحمل مسؤولية تغيبه ،ويعترب مسؤوالا عن مجيع ما فاته من واجبات وحصص ومالحظات األساتذة الصفيّة.
ب .من واجب األساتذة االحتفاظ بسجالت احلضور جلميع املقررات والقيام بتسجيلها على حساهبم اخلاص على نظام
اجلامعة اإللكرتوين وبشكل أسبوعي .يُسمح للطالب ابلتعويض عن الواجبات والفروض يف حاالت الغياب املربّرة.
كحد أقصى.
ج .ال ميكن للطّالب التغيّب عن أكثر من ثلث ساعات تدريس املقرر ّ

املادة ( )62اإلنسحاب األكادميي ()Academic With Drawal

مقرراته.
تتعاطى إدارة اجلامعة بتأن وحرص يف تقومي أسباب وموجبات تغيّب الطّالب عن ّ
املقررات والنجاح فيها.
يتعدى عدد التغيّب ّ
عندما ّ
املعدل املسموح به ،يصبح مستحيالا على الطّالب متابعة دراسة ّ
اعتمدت اجلامعة على مبدأ اإلنسحاب األكادميي أي أ ّن األساتذة ،ابإلعتماد على سجالت احلضور ،يبادرون إىل مناقشة
املقررات ووضع رمز " "AWيف
موضوع الطّالب املعين يف جملس الكليّة ومن مث الطلب من مديريّة شؤون الطالّب سحبه من ّ
سجلّه.

إجراءات إدارة "اإلنسحاب األكادميي"

قرر عرب تسجيل احلضور أسبوعيًّا على النّظام اإللكرتوين للجامعة ،بعد التّأ ّكد من
أ .تتم متابعة كل طالب من قبل أستاذ امل ّ
مربر).
سبب الغياب (مربّر أو غري ّ
عدة حاالت تغيّب غري مربرة وتقدمي املشورة املباشرة له والطلب
كل طالب لديه ّ
ب .يتابع املرشد األكادميي عملية استدعاء ّ
املربرة يتم إبالغ كل من
منه توقيع التنبيه واإلنذارات حبسب اجلدول رقم ( .)22وقبل جتاوز ّ
احلد األقصى للغياابت غري ّ
جمد ادا.
ليتم استدعاء الطالب ّ
األستاذ املعين ورئيس القسم /معاون العميد ّ

عدد الغياابت

ج.
د.
ه.
و.

اجلدول رقم  – 22معايري التغيّب

 10كريدت

 3كريدت

 6كريدت

MW & TTh

MWF

MTWThF

2

3

4

تنبيه

4

6

8

إنذار أول

6

9

13

إنذار اثين

10

14

19

إنسحاب أكادميي

اإلجراء

احلد األقصى ،يتم ملء استمارة "اإلنسحاب األكادميي" له يف مديريّة شؤون الطالب ،اليت
يف حال تغيّب الطالب وجتاوز ّ
تُعن بتسجيل الرمز " "AWيف سجل الطالب.
ال جيب على مديرية شؤون الطالب أتكيد تسجيل الرمز " "AWيف سجل الطالب إذا مل يوقع الطالب اإلنذارين األول
والثاين.
جيب إبالغ الطالب املعين قبل تسجيل الرمز " "AWيف سجله والتوقيع لدى مديرية شؤون الطالب.
عندما يتم تسجيل الرمز " "AWيف سجل الطالب ال ميكن العودة عنه.
45

ابلرمز "."AW
زُ .مينع استبدال الرمز "ّ "F

املادة ( )63اإلجراءات املسلكية )(Conduct & Disciplinary Actions

على مجيع الطالب يف جامعة املعارف االلتزام ابلسلوك الالئق واملتوافق مع الضوابط األكادمييّة واالجتماعية ،وذلك
عرب القيام ابلواجبات واجتناب احملظورات املذكورة أدانه:

أ .الواجبات:
 التقيد ابألنظمة والقرارات اليت تصدر عن إدارة اجلامعة واهليئة التعليمية.
 احملافظة على النظام وقواعد السلوك واآلداب العامة واالعتناء ابملظهر احملتشم.
 االعتناء ابلنظافة العامة يف مجيع أقسام اجلامعة واحملافظة على األاثث والتجهيزات.
 احرتام املسؤولني واألساتذة وزمالئه واتّباع أصول اللياقة واألدب يف عالقاته معهم.

 احرتام ضيوف اجلامعة وجتنب األعمال اليت تضر بسمعة الكلية ورسالتها الرتبوية واالجتماعية.
 احرتام األداين السماوية واملؤسسات الريمية والوطنية.

ب .احملظورات:

حيظر على الطالب داخل احلرم اجلامعي:
 استعمال املرافق أو التجهيزات أو اخلدمات اجلامعية خالف ا للتعليمات احملددة.

 استعمال أاثث اجلامعة وجتهيزات الدوائر العلمية وأدواهتا خارج أوقات األعمال التطبيقية أو التدريب أو إحداث الضرر
هبا ،وكذلك استعماهلا خالفا للتعليمات احملددة أو بنيّة اإلضرار هبا.
 الغش أو حماولة الغش يف مجيع أشكاله ويف مجيع الظروف .يعطى الطالب يف هذه احلاالت عالمة الغية يف املادة اليت ضبط
فيها وإذا تكررت احملاولة ملرة اثنية يعطى عالمة الغية يف كل مواد االمتحان ويرفعع املوضوع إىل اجمللس التأدييب إلقرار التدبري
املناسب.
 حيازة أو محل أي نوع من األسلحة واملواد واألدوات الضارة واخلطرة داخل اجلامعة حتت طائلة عقوبة الطرد.
 التدخني يف األماكن احملظور فيها ورمي النفاايت داخل حرم اجلامعة وتناول املشروابت الروحية أو املخدرات.
 التفوه بكلمات أو عبارات أو أحاديث غري الئقة.
 عرقلة تنفيذ املقررات والنشاطات اجلامعية أبي وسيلة كانت.
 سرقة أو ختريب أو هتديد ممتلكات اجلامعة أو ممتلكات أي شخص (أساتذة ،طالب ،موظفون ،عمال ،اخل )...داخل
احلرم اجلامعي.
 التعرض ابلتهديد اجلسدي أو املعنوي ألي شخص داخل احلرم اجلامعي.
 إخراج الكتب واملواد التعليمية من أقسام اجلامعة دون إذن خاص.
 الدخول إىل أنظمة املعلوماتية على أي جهاز من أجهزة اجلامعة واإلستفادة منه ومن الربامج واملعلومات املتوفرة دون تصريح
خاص حسب األصول أو خالفا للتعليمات.
 إنتحال الصفة أو التواطؤ مع الغري يف انتحال الصفة يف الشؤون العلمية.
 النيل من اجلامعة أو من يمعتها أو أساتذهتا على مواقع التواصل االجتماعي ،أو بواسطة أي موقع من املواقع اإللكرتونية.
 إنتحال الصفة فيما يرتبط أبي شأن أكادميي (السرقة العلمية) مثل :إستعمال أعمال اآلخرين دون اإلشارة إىل صاحب
خترج).
العمل وإسناده إىل املنتحل (وظائف ،فروض ،مشاريع تدريبية ،أحباث ،مشاريع ّ
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السابق ،وإذا ما تكررت تُرفع إىل
 تؤخذ القرارات واإلجراءات التأديبيّة من قبل الكليّة يف حال احملظورات الواردة يف البند ّ
اجمللس التأدييب اخلاص ابلطّالاب.
 تؤخذ القرارات واإلجراءات التأديبيّة من قبل مديريّة شؤون الطالّب يف حال االنتهاكات اخلاصة ابآلداب والتصرفات
األخالقية والعنيفة وإذا ما تكررت تُرفع إىل اجمللس التأدييب اخلاص ابلطّالاب.
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الرسوم
الفصل اخلامسّ :
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املادة ( )64رسوم تقدمي الطّلب

الرسوم تُدفع عند التق ّدم بطلب االنتساب إىل جامعة املعارف ،وهي ال تُسرتد ،وفق اآليت:
هذه ّ
جدول رقم  – 23رسوم تقدمي الطّلب

الرسم
نوع ّ

ملرة واحدة)
رسم تقدمي الطّلب (تُدفع ّ
رسم امتحان التّأهيل للّغة اإلجنليزية

رسم امتحان التّأهيل ملادة الرايضيات
رسم امتحان التّأهيل للغة العربية

الفرنسية
رسم امتحان التّأهيل للغة
ّ

التكلفة (ابللرية اللبنانيّة)
50000
25000
25000

مالحظات
جلميع الطالّب
الرتمجة واللّغات
جلميع الطالّب ما عدا طالّب قسم ّ
جلميع الطالّب
الرتمجة واللّغات
فقط لطالّب قسم ّ

25000
25000

املادة ( )65رسوم التّسجيل

الرسوم تُدفع عند التسجيل يف جامعة املعارف ،وهي ال تُسرتد ،وفق اآليت:
هذه ّ
الرسم
نوع ّ

رسم التسجيل

جدول رقم  – 24رسوم التّسجيل

1

رسم املختربات العلمية يف كليّة اهلندسة
رسم املختربات العلمية يف كليّة العلوم

رسم املختربات يف كليّة اإلعالم والفنون

فصل الصيف

مالحظات

فصل اخلريف

الربيع
فصل ّ

كافّة الكليّات

225000

225000

112500

112500

75000
-

75000

75000

-

30000

30000

-

املادة ( )66رسوم الوحدات الدراسيّة (الكريدت)

جدول رقم  – 25رسوم الوحدات الدراسيّة (الكريدت)

الكليّة
كليّة األداين والعلوم اإلنسانية
كليّة إدارة األعمال

كليّة اإلعالم والفنون
الرتمجة واللّغات
قسم ّ
كليّة اهلندسة
كليّة العلوم

رسم الكريدت الواحد

مالحظات

بني $80 – $35

-

$150

-

$150

-

$150

-

$200

-

$150

-

ضمان االجتماعي
املادة ( )67رسم الصندوق الوطين لل ّ

للضمان االجتماعي تسديد رسم
.1
الصندوق الوطين ّ
يتوجب على الطّالب الذي تتوفّر فيه شروط اخلضوع ألحكام ّ
ّ
الضمان االجتماعي.
الضمان ضمن املهلة احمل ّددة يف قانون ّ
ّ

1

الرمسي (امللف اجلامعي) ،رسم التكنولوجيا.
ّ
يتضمن رسم التسجيل :رسم اخلدمات الطالّبيّة ،رسم التّأمني ،رسم املستند ّ
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الضمان االجتماعي ،شرط تقدمي إفادة ،ال يزيد عمرها
كل طالب يستفيد من جهة ضامنة ريميّة من رسم ّ
 .2يُعفى ّ
عن شهر واحد ،تُثبت ذلك ،ومنها:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

الدولة (إفادة أصلية)
القطاع العام – تعاونيّة موظّفي ّ
صندوق تعاضد القضاة (صورة عن البطاقة)
صندوق تعاضد اجلامعة اللبنانية (صورة عن البطاقة)
اجليش اللبناين والقوى األمنيّة (صورة عن البطاقة)
اجلمارك (اإلفادة األصلية)

املادة ( )68الكتب اجلامعيّة

مقرر مطلوب .وتعمل اجلامعة على أتمني الكتب أبسعار خم ّفضة من خالل التّواصل مع املوردين
يُعتمد كتاب ّ
لكل ّ
حمدد ّ
مباشرة .وعلى الطّالب اقتناء نسخة أصليّة من الكتاب املطلوب.

املادة ( )69دفع الرسوم

اخلاصة
 .1تدفع الرسوم الدراسية والرسوم األخرى املستحقة يف بداية كل فصل دراسي .ويُسمح بتقسيطها يف احلاالت ّ
وف اقا للسياسة املتبعة يف هذا اجملال .يف حال ختلّف الطّالب عن ال ّدفع وف اقا جلدول املواعيد احمل ّددة حي ّق للجامعة
ّاختاذ اإلجراءات املناسبة.
كل فصل من قبل أمني عام اجلامعة.
 .2إ ّن جدول تقسيط الرسوم عرضة للتعديل مع بداية ّ

املادة ( )70سياسة االسرتداد يف حالة االنسحاب من املقرر )(Withdrawal Refund Policy
املقرر وفقا لسياسة االسرتداد التالية:
مبقرر آخر ،يسرتد رسم ّ
يتم استبداله ّ
املقرر ومل ّ
إذا انسحب الطالب من ّ

.1
.2
.3
.4

املقرر
قبل بداية الدراسة %100 :من رسم ّ
خالل األسبوع األول.%75 :
خالل األسبوع الثاين.%50 :
بعد األسبوع الثاين :ال ترد الرسوم ()%0

املادة ( )71إجراءات إدارية حبق الطالب املتخلف عن الدفع

الطالب املتأخر أو املتخلف عن تسديد االلتزامات املالية املتوجبة عليه جلامعة املعارف ضمن املواعيد احملددة ،ال
كل الرسوم واملبالغ املستحقة
يتمكن من التخرج ،واحلصول على كشف العالمات أو أية واثئق أخرى حىت يتم دفع ّ
عليه ،كما أن تسجيله يصبح خاضعا للشروط والسياسات اليت حتددها اجلامعة يف هذا اجملال.
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السادس :املنح واملساعدات
الفصل ّ

51

املادة ( )72مق ّدمة

إ ّن جامعة املعارف مؤسسة تعليم عال غري رحبية ،وهي تسعى جاهدة لتقدمي يد العون لذوي الدخل احملدود.
خاصة للطالّب املتميّزين .وقد ت تطوير "برانمج املنح واملساعدات "وفق اآليت:
منحا ّ
كما وتق ّدم ا

العامة:
 .1منح مبنيّة على نتائج االمتحاانت الرمسية لل ّشهادة الثانويّة ّ

– فرعي اآلداب واإلنسانيات ،واالجتماع واالقتصاد ،وفق اآليت:

جدول رقم  – 26منح نتائج فرعي اآلداب واإلنسانيات واالجتماع واالقتصاد
مع ّدل نتيجة االمتحان20/

املنحة %

#
1

 < 15املعدل ≥ 13

2

 < 17املعدل ≥ 15

< 70%املنحة ≥ 50%

3

 ≥ 17املعدل

 ≤ %70املنحة

 < 50%املنحة ≥ 30%

العامة ،وعلوم احلياة ،وفق اآليت:
– فرعي العلوم ّ

العامة وعلوم احلياة
جدول رقم  – 27منح نتائج فرعي العلوم ّ

مع ّدل نتيجة االمتحان20/

املنحة %

#
1

 < 16املعدل ≥ 14

2

 < 18املعدل ≥ 16

 < 80%املنحة ≥ 50%

3

 ≥ 18املعدل

 ≤ %80املنحة

 < 50%املنحة ≥ 30%

مع مالحظة الشروط اآلتية:
أ .أن يبقى الطالب طالبا بدوام كلي.
وجتدد يف حال جناحه واستمراره يف التّميّز.
ب .املنحة الدراسية صاحلة ملدة عام دراسي كاملّ ،

 .2منحة مرتبطة بدراسة ملف الطالب من الناحية االجتماعية:
#
1
2
3

جدول رقم  – 28منح دراسة مبنيّة على الناحية االجتماعيّة
قيمة املساعدة
أسباب املنحة

حاالت اجتماعيّة صعبة
األش ّقاء

أبناء اجليش والقوى األمنية

%50 – %15
%25
%25 – %15
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التفوق لطالب جامعة املعارف
 .3منح ّ

الدراسيّة األوىل ،وفق اآليت:
املسجل بدوام كلّي وذلك بعد هناية السنة ّ
املتفوق ّ
تؤمن اجلامعة منحا دراسية للطّالب ّ
فوق
جدول رقم  – 29منح التّ ّ

#

املعدل الرتاكمي للطالب ()GPA

طالب دون منحة

طالب مع منحة

1

2.99 – 2.67

%15

-

2

3.24 – 3.00

%20

%5

3

3.49 – 3.25

%25

%10

4

3.64 – 3.50

%30

%15

5

3.79 – 3.65

%35

%20

6

4.00 – 3.80

%40

%25

 .4برانمج "املنح مقابل العمل" )(Work/Study Grants or Scholarships

أيضا على
ت تصميم هذا الربانمج ملساعدة الطالب على ختفيف األعباء املالية املرتتبة عن الدراسة ،وتساعدهم ا
تطوير مهاراهتم العمليّة واملهنيّة .على أالّ تتخطّى ساعات العمل األسبوعيّة الـ  15ساعة ،وببدل مايل ُحيسم من
السنوي.
القسط ّ
حت ّدد شروط االنتساب هلذا الربانمج وفق السياسة املنصوص عليها يف برانمج العمل /ال ّدراسة.

 .5املنح الرايضية )(Sports Scholarships

للحصول على هذه املنحة جيب على الطّالب أن يكون:
 .1منتسباا إىل أحد نوادي اجلامعة.
ومثابرا.
.2
ا
انجحا ا

جدول رقم  – 30املنح الرايضيّة
رايضي عادي

رايضي متميّز
طالب مع منحة
طالب بدون منحة

املع ّدل الرتاكمي
GPA
2.66 – 2.00

%15

-

%20

%5

2.99 – 2.67

%20

%5

%30

%10

3.24 – 3.00

%25

%10

%40

%15

3.49 – 3.25

%30

%15

%50

%20

3.64 – 3.50

%35

%20

%60

%25

3.79 – 3.65

%40

%25

%70

%30

4.00 – 3.80

%45

%30

%80

%35

طالب بدون منحة

طالب مع منحة
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والبلدايت اخلاضعة ملذكرات تفاهم مع جامعة املعارف
املؤسسات واجلمعيّات اخلرييّة
.6
ّ
ّ

البلدايت اليت تربطها مع جامعة املعارف مذكرات تفاهم لشروط
ختضع طلبات املؤسسات واجلمعيات اخلريية و ّ
هذه املذكرات ،حيث تدرس كل حالة على حدة.

املادة ( )73آلية احلصول على املنح واملساعدات

)(Application Procedure for Financial Aid

 .1يتوجب على الطالب الراغب ابالستفادة من برانمج املنح واملساعدات التقدم بطلب يف مكتب شؤون الطالب
خالل الفرتة الزمنيّة احمل ّددة من قبل اجلامعة.
خمتصة تقرر قيمة املنحة أو املساعدة اليت متنح للطّالب بناءا على ميزانية املساعدات
 .2يُدرس الطّلب من قبل جلنة ّ
املالية واملنح املخصصة للسنة الدراسية.

رئيس اجلامعة

أ.د .علي عالء ال ّدين
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املالحق
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)MEPT( ) – منوذج اختبار املعارف لتحديد املستوى يف اللغة اإلجنليزية1( امللحق رقم
"ّأو ًال – نموذج من أسئلة "الكتابة
Prepare a short writing sample of about 100 words on the topic below.
Write one to two paragraphs on the role of the youth in intellectual/military
revolutions. You should take a position on whether participation in such activities
should be required of the youth. Be sure to defend your position with logical arguments
and appropriate examples. Your essay must be 200 words in length.
"ثانيا – نموذج من أسئلة "القراءة
ً
Correct answers are highlighted.
Directions for questions (1-10).
The sentence below has a blank space. Choose the word or phrase that makes the
sentence meaningful and correct.
1) The job _____ finished by 5 o’clock.
a.
will have been
b.
will have being
c.
was been
d.
were been
2) His grades are _____ average.
a.
above
b.
over
c.
on top of
d.
atop
3) Our house __________on a large plot of land
a.
lies
b.
sits
c.
rests
d.
stands
4) We were not __________ lift those boxes.
a.
could
b.
possible
c.
able to
d.
able
5) Put your money in a bank __________.
a.
check
b.
balanced
c.
account
d.
ache
6) Last night, my brother popped the question. He says he’ll tie the knot in June. But
I don’t think he’ll really get hitched. What I’m saying is that I don’t think my brother
will _________.
a.
join the military
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7)

8)

9)

10)

b.
get married
c.
attend college
d.
change jobs
Joe has been here __________ last Tuesday
a.
since
b.
for
c.
to
d.
until
__________ students must attend classes
a.
every
b.
all
c.
each
d.
everyone
While formerly a member of the sports club, Mr. Teeters ______________ tennis
there regularly.
a.
is used to playing
b.
was used to play
c.
used to play
d.
used to playing
Some scientists say it is essential that mankind ___________ the amount of air
pollution in big cities
a.
reduce
b.
reduced
c.
be reduced
d.
will reduce
"ثال ًثا – نموذج من أسئلة "االستماع

Directions for questions 1-10
You will hear questions/statements on the test tape. Select the best answer.
1) The men are going to construct a house. What would they need?
atools
bfuel
cpowder
dchalk
2) Which of these is a meal?
aan animal
bbreakfast
ca jeep
d6,080
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3) The driver is starting to work. What does he operate?
aa car
ba stone
ca restaurant
da barber shop
4) Bob tried to avoid the accident. What did he try to do?
asee the accident
bkeep away from the accident
cget near the accident
drecord the accident
5) The teacher gave the student some homework. What did the teacher do?
aHe assigned some homework to the student.
bHe made markings on the student’s homework.
cHe returned the student’s homework.
dHe told the student there wasn’t any homework.
6) Linda is the author of these books.
aShe didn’t write these books.
bThese books are not hers.
cShe wrote these books.
dShe sold these books.
7) All in all, this project seems to have succeeded.
aIt wasn’t successful, considering everything.
bWe are certain the project was successful.
cThe project was badly presented.
dIt was apparently successful, in general.
8) Ryan failed his class examination.
aHe missed some questions.
bHe received help on the examination.
cHis score was unsatisfactory.
dHe made a high score.
9) The waiter forgot to bring Mr. Brown some vegetables.
aHe didn’t get a drink.
bHe didn’t get macaroni.
cHe didn’t get any peas.
dHe didn’t get any dessert.
10) They came to see us at the hospital
aThey paid us at the hospital.
bThey wrote to us there.
cThey gave us treatment there.
dThey visited us there.

59

امللحق رقم ( – )2منوذج اختبار املعارف لتحديد املستوى يف اللغة العربيّة ()MAPT
ّأو ًال – نموذج من أسئلة النص المقروء
تعليمات لإلجابة :األسئلة من  1إلى  :10إقرأ النص ثم اختر الجواب الصحيح
اللحم عماد المطبخ السوداني
لكل شعب أكالته المميزة التي استوحاها من ثقافته وبيئته المحلية وتوارثتها األجيال عبر آالف السنين ،ولعل
أبرز ما يميز المطبخ السوداني هو اعتماد كثير من األكالت على اللحوم ،في بلد يشتهر بتربية المواشي.
ورغم انتشار المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة كالبرجر والشاورما والبروست في شوارع العاصمة الخرطوم،

ما تزال المطاعم الشعبية تقدم األكالت التقليدية وتحتفظ برونقها وتجتذب شرائح كبيرة من المواطنين بمن فيهم

التجار والموظفون وعمال المصانع وحتى طالب المدارس والجامعات ،الذين يحرصون على تناول وجبتي اإلفطار
والغداء في هذه المطاعم.

الحاج علي كسماوي جودي ( 68عاما) يعمل طاهيا بأحد مطاعم البلدي في سوق العربي بالخرطوم ،ويروي

أن أبرز ما يميزها ويدفع المواطنين لإلقبال عليها هو وجود اللحم في معظم الوجبات.

ويعزو هذا اإلقبال إلى حب السودانيين للحم ورخص أسعاره ،ويشير إلى أن مطاعم البلدي تقدم أيضا وجبات
رخيصة يقبل عليها الطلبة كالعصيدة وفتة الفول.
لكنه يوضح أن معظم الوجبات تعتمد على اللحم ،مثل "القيمة باللحمة" ومشويات الفحم المشهورة "الشية" واللحمة

بالشوربة ،و"السالت" وهي قطع من لحم ضلع الخروف تقلى في الزيت.

ويقول الطاهي محمد التيجاني ( 35عاما) إنه ال يمكن مرور يوم دون أن يأكل المواطن اللحم ،قائال إن مرتادي

مطعمه يفضلون تناول األقاشي التي تعد من قطع اللحم الخالي من العظم ،ويتم تتبيله ببعض البهارات والخبز

الجاف المطحون ويشوى على الفحم.

في حين يفضل آخرون تناول الكباب السوداني ،وهو عبارة عن قطع صغيرة من اللحم ،يضاف لها البصل

والملح والبهارات ،وكذلك "المديدة" التي تصنع من العيش الشمسي المضاف إليه الدقيق المخلوط باللبن والملح

والكمون أو الحلبة ،وتؤكل في الشتاء ألنها دسمة وتمد الجسم بالطاقة.
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 )1ما معنى كلمة "عماد"؟
أ) ركيزة
ب) ركن

مادة
ج) ّ

د) طبق

 )2ما معنى كلمة "استوحى"؟
أ) طهى

استمد
ب)
ّ
ج) اعتبر
د) تنّقل

 )3ما معنى كلمة "توارثتها"؟
أ) تماثلتها
ب) تضمنتها
ج) تناقلتها

د) تناستها
 )4ما معنى كلمة "يعزو"؟
يقدم التعازي
أ) ّ
يرد السبب إلى
ب) ّ
ج) ينفي

د) يتجاهل

 )5ما معنى كلمة "مرتادي"؟
مترددي
أ)
ّ

زوار
ب) ّ

ج) الطهاة
د) الخصوم

 )6ما هي ميزة المطبخ السوداني؟
أ) االعتماد على األرز

ب) االعتماد على المقبالت
ج) االعتماد على اللحوم
د) االعتماد على الخضار
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 )7كيف هي أسعار اللحم في السودان؟
أ) باهظة الثمن
ب) متوسطة
ج) زهيدة

د) ال يقوى عليها سوى الميسورين

تم الوقوف على آرائهم في النص؟
 )8كم عدد الطهاة الذين ّ
أ) اثنان
ب) ثالثة
ج) أربعة
د) خمسة

 )9ما األسباب التي تدفع بالمواطنين إلى االقبال على المطاعم البلدي؟
أ) وجود اللحم ورخص األسعار
ب) وجود اللحم

ج) رخص األسعار
د) تشجيع القطاع السياحي

 )10يتناول المواطن السوداني اللحم:
كل أسبوع
أ) ّ
كل شهر
ب) ّ

كل ساعة
ج) ّ
كل يوم
د) ّ

ثانيا – األسئلة من  11إلى :15
ً
إ بحث عن الكلمات التي تحتها خط في النص ثم اختر الجواب الصحيح
محل كلمة "المطبخ" من االعراب؟
 )1ما ّ
أ) خبر

ب) مضاف إليه
ج) اسم مجرور
مؤخر
د) مبتدأ ّ

محل كلمة "مرتادي" من االعراب؟
 )2ما ّ
"إن"
أ) اسم ّ

"إن"
ب) خبر ّ

ج) نعت
د) فاع
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 )3ما هي عالمة الرفع في الفعل المضارع "يحرصون"؟
أ) الفتحة
ب) الضمة

ج) ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة

د) ثبوت النون ألنه من األسماء الخمسة

 )4ما هي عالمة النصب في المفعول به "وجبات"؟
أ) الكسرة

ب) الفتحة
ج) األلف والتاء
د) السكون

محل كلمة "بعض" من االعراب؟
 )5ما ّ
أ) مضاف إليه
ب) توكيد

ج) تمييز
د) اسم مجرور

63

ثال ًثا – نموذج من أسئلة النص المسموع
تعليمات لإلجابة :األسئلة من  1إلى  :5إستمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح
ارتفاع حوادث المرور في فرنسا
أقل
لكن الحوادث
حقيقية بل
ال يتعّلق األمر بحادثة
بمجرد تدريب للمسعفين وأفراد اإلنقاذّ .
ّ
ّ
الحقيقية لم تكن ّ
ّ
ال في حوادث المرور
تكررت كثي ًار والحصيلة ثقيلة  360قتي ً
بشاعة في طرق فرنسا هذا الصيف .مثل هذه المشاهد ّ
خالل الشهر الماضي فقط.

تؤكد ارتفاعًا بعدد القتلى بنسبة
المندوب الوزاري المكّلف بأمن الطرقات :األرقام الخاصة بشهر يوليو /تموز ّ
مهم في عدد الجرحى.
 29.2في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام  .2014هذا باإلضافة إلى ارتفاع ّ

تحول إلى سجال سياسي .فموسم االنتخابات غير بعيد .تلّقت الحكومة
لم يبق األمر حديث الطرقات فقد ّ
بأن اإلف ارط في السرعة ال يواجه باإلفراط في الكالم .ووزير الداخلية
اتهامات بالتقصير وبغياب اإلرادة ّ
وردت هي ّ

أعلن ما يشبه حالة الطوارئ على الطرقات بنشر  14ألفًا من أفراد األمن والدرك لكن ذلك كّله غير كاف ،تقول

الحكومة.

يتحملوا المسؤولية
وزير الداخلية :أقول ّ
لكل الذين سيسافرون في األيام والساعات القادمة ّإنه يجب عليهم أن ّ
لكل سائق الذي
يعوض
وأن ّ
ّ
المسؤولية الفردية ّ
يقدموا النموذج األمثل .فال شيء يمكن أن نقوم به الدولة يمكن أن ّ

يعرض اآلخرين لمخاطر كبيرة.
هو أيضًا مواطن .يجب أن ّ
يفكر بأنه بسلوكه يمكن أن ّ
تتحمل جزءاً كبي ًار
لكن ما الذي يجعل صيف هذا العام مختلفًا في فرنسا؟ أسعار النفط العالمية وأحوال الطقس ّ
لكنها الرواية التي ال يختلف المسؤولون حولها في فرنسا .فتراجع أسعار
من المسؤولية .قد يبدو األمر غريبًاّ ،

شجع الناس على استخدام وسائل النقل الخاصة للسفر وأحوال الطقس المناسبة أغرتهم باإلفراط
المحروقات ّ
بالسرعة.
متهور لألفراد ،تدرك الحكومة ّأنها محاسبة والحساب
حتى عندما يتعّلق األمر بحادثة سير نتجت عن سلوك ّ
يتحول إلى أصوات في صناديق االقتراع .تلك قواعد الديمقراطية "ال مسؤولية بدون محاسبة".
ّ
جراء حوادث السير في فرنسا خالل شهر تموز؟
 )1كم هي حصيلة القتلى ّ
أ)  360قتيل

البقالي ،الجزيرة ،باريس
محمد ّ

ب)  630قتيل
ج)  603قتيل
د)  306قتيل

 )2من أعلن ما يشبه حالة الطوارئ على الطرقات؟
أ) وزير الداخلية
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ب) وزير النقل
ج) وزير الخارجية
د) وزير العدل

 )3ما هي قواعد الديمقراطية؟

أ) ال مسؤولية من دون محاسبة
ب) ال محاسبة من دون مسؤولية

ج) ال محاسبة وال مسؤولية
د) محاسبة ومسؤولية

 )4على من يلقي المسؤولون بالّلوم؟
أ) أحوال الطقس

ب) أسعار المحروقات
ج) أحوال الطقس وأسعار المحروقات
أي عامل منهم
د) وال ّ

رد الحكومة لدى اتّهامها بالتقصير؟
 )5ما كان ّ

بأن االفراط بالسرعة ال يواجه باالفراط بالكالم
أ) أدلت بتصريح مفاده ّ
ب) فرضت غرامات عالية على السرعة المفرطة

الصمت
ج) لم تبال والتزمت ّ

قطعت وعداً بمتابعة الموضوع.
د)
َ

ابعا – نموذج من أسئلة التعبير الكتابي
ر ً
"خير البالد ما حملك" .هل أنت من مؤيدي هذه المقولة أم ال؟
نصا من مئتي كلمة تبين رأيك وتناقش فيه إيجابيات الهجرة وسلبياتها.
أكتب ًّ
خامسا – نموذج من أسئلة التعبير الشفهي (خاص بطالب الترجمة واللغات).
ً
ُيطلب تحضير عرض شفهي من دقيقتين أو ثالث حول موضوع عام مثل :المساواة بين الجنسين .لكن
المواضيع قد تتغير واألسئلة بغالبيتها تركز على االرتجال.
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)MFPT(  منوذج اختبار املعارف لتحديد املستوى يف اللّغة الفرنسيّة- )3( امللحق رقم

Section I : Compréhension de l’oral (30 minutes/ 30 points)
Vous allez entendre des enregistrements sonores suivis de questions. Répondez aux
questions en cochant la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée.
Section II : Compréhension des écrits (40 minutes/ 30 points)
Vous allez lire des textes suivis de questions. Répondez aux questions en cochant la
bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée.
Exemple:
La musique n'a pas d'âge
Le 21 juin, c’est la fête, et chacun a le droit d’être musicien ! De nombreux adultes,
inhibés1, n’osent pas se mettre à jouer, et pourtant il est plus facile de développer sa
fibre musicale sur le tard…(…)
Bien sûr, un enfant qui fait grincer son violon reste attendrissant, alors qu’un homme
ou une femme imposant la même torture à son entourage joue avec sa vie ! C’est injuste
: la « mignonitude » résiste mieux aux fausses notes qu’au nombre des années. Faut-il
pour autant renoncer à la musique dès que l’on a appris à faire ses lacets ? Fort
heureusement, non. Car les adultes ont bien d’autres atouts pour devenir virtuoses2.
D’abord, note Emmanuel Bigand, musicologue, spécialiste de la psychologie
cognitive de la musique, et coauteur de Musique et Cerveau (Sauramps médical, 2012),
« si les enfants apprennent plus facilement, les études d’imagerie montrent que la
plasticité du cerveau reste importante toute la vie et que, chez l’adulte débutant, il se
réorganise presque tout de suite pour développer une compétence musicale ».
Non seulement la mémoire ne sature pas, mais elle fait de la place pour enregistrer
de nouvelles informations. Le cerveau mature est alors plus performant pour mettre les
connaissances en lien et leur donner du sens.
Sans compter que, avec l’âge, la capacité de travail s’accroît, et la concentration et
la motivation sont plus claires. « Pour peu que le joueur soit motivé, il apprendra
beaucoup plus vite qu’un enfant qui s’en fiche », relève Emmanuel Bigand. Qui note
tout de même que, « s’il n’est pas cognitif 3, le frein peut être moteur, l’adulte ayant un
corps moins malléable pour se couler dans le geste du musicien ».
Peur de la difficulté, de l’échec, du ridicule, nombreuses sont les raisons de ne pas
s’y mettre. « C’est dommage, car la musique sollicite plus de compétences cognitives,
émotionnelles, physiques et sociales que la plupart des activités, reprend le
musicologue. C’est donc un excellent moyen de lutter contre le vieillissement cérébral.
»
Cécile Guéret,
Psychologies magazine, n 319, juin 2012

2
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1
inhibé: intimidé
Un virtuose: un musicien possédant une maîtrise hors-normes de son instrument ou de sa voix.
3
cognitif: Qui permet la connaissance.

1. Quelle explication le chapeau de l'article donne-t-il au titre?
a. On peut apprendre à jouer même si l'on est (relativement) âgé.
b. Il est possible d'apprendre à jouer très jeune.
c. On peut aimer la musique à tout âge.
d. Les adultes ne jouent pas parce qu'ils ont trop peur.

2. En premier lieu, l'auteur affirme:
a. que l'on ne peut devenir un virtuose si on apprend à jouer à l'âge adulte.
b. qu'il faut être jeune pour apprendre à jouer de la musique.
c. que les débutants adultes ont des aptitudes pour apprendre à bien jouer.
d. que les adultes ne peuvent pas espérer apprendre à bien jouer.

3. Selon Emmanuel Bigand, spécialiste de la psychologie cognitive de la musique:
a. la mémoire a tendance à rester stable à l'âge adulte.
b. les enfants n'acquièrent pas plus vite les savoirs.
c. après un certain âge, le cerveau est moins souple.
d. le cerveau d'un adulte est plus performant pour relier les savoirs.

4. Un adulte peut rencontrer certains freins à l'apprentissage de la pratique musicale.
a. il peut se décourager face aux difficultés
b. il peut avoir des difficultés à faire les gestes nécessaires pour jouer
c. la pratique musicale demande à faire preuve de concentration
d. le travail qu'impose l'apprentissage est parfois trop important

5. D'après vous, l'auteur de l'article:
a. insiste sur les aptitudes supérieures des enfants.
b. approuve les hésitations des adultes à apprendre à jouer.
c. encourage les adultes à apprendre à jouer d'un instrument.
d. met en garde les adultes contre les difficultés à apprendre à jouer.

Section III : Production écrite (50 minutes/ 40 points)
Exemple :
Essai : A votre avis comment est-il possible de réduire la pollution dans les grandes
métropoles ? Vous exposerez vos arguments de manière détaillée et cohérente en citant
des exemples précis (160 à 180 mots)
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1)

2)

3)

4)

5)

)MMPT( الرايضيّات
ّ ) – منوذج اختبار املعارف لتحديد املستوى يف4( امللحق رقم

The selling price of a machine is 2 000 $ after 10% discount, then another 20 % discount. What
was the price of the machine before the sale?
a. 2777.78 $
b. 1515.15 $
c. 2640 $
d. 1440.95 $
e. 2970.78 $
What is the equation of line perpendicular to the line x=3 and passes through the point A(2,-5)?
a. x = -5
b. x = 2
c. y = -5
d. y = 2
e. y = 5
What is 35% of 400?
a. 120
b. 130
c. 140
d. 150
e. 160
If y = 2x+1 and x - 2y = 10 , then y =
a. 5
b. 3
c. 7
d. -7
e. -3
What is the slope of the line that passes through (4, 3) and is perpendicular to the line that passes
through (-3, 4) and (3, -4)?
4
a.
3
3
b.
4
3
c.
4
d. 1
4
e.
3
3

6)

If

x  1  3  5 then x 
a.
b.
c.
d.
e.

7)

8)
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-9
3
7
9
26

2 x 10

x then x=
If x is a positive number and 5
a. 3
b. 4
c. 5
d. 50
e. 25
If the arithmetic mean of 5, 6, 7 and x is 5 . What is the value of x?

9)

a. 1
b. 2
c. 4
d. 6
e. 8
In 2001, lior was four times as old as Ezra, and in 2003 Lior was twice as old as Ezra. How many
years older than Ezra is Lior ?
a. 1
b. 7
c. 2
d. 3
e. 4

a2  b2
10) What is the value of a  b when a  2.5 and b  7.5
a.
b.
c.
d.
e.

5
6
7
9
10

a  b  16 a  2b
11) If 8
then a =
b
a.
5
b. 5b
5
c.
b
d. -5b
b
e.
5
x x x
   20
12) If 2 6 9
, what is the value of x?
180
7
a.
7
b. 180
9
c. 70
7
d. 18
5
e. 18

13) If 17  2 x  12 , what is the value of x?
a. 72
b. 144
4
c.
25
25
d.
4
e. No value of x that satisfies the equation.
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n 1  8
14) What is the value of n if 2
?
a. 4
b. 5
c. 3
d. 7
e. 2
x4
15) For what value of x the function x  2 is defined?
a. x  4
b. x  2
c. x  2
d. x  2 and x  4
e. x  2 or x  4
16) In 2011, Tarek was four times as old as Samir, and in 2013 Tarek was twice as old as Samir.
How old is Tarek?
a. 1
b. 7
c. 2
d. 3
e. 4

a2  b2
17) What is the value of a  b when a  2.5 and b  7.5

a. 5
b. 6
c. 7
d. 9
e. 10
18) Greatest Common Factor for 18, 25, and 9 is
a. 1
b. 2
c. 3
d. 5
e. 6
19) 35% of what number is 24.5?
a. 30
b. 40
c. 50
d. 60
e. 70
20) What is the slope of the line that passes through (-3 , 2) and is parallel to the line that passes
through (-2 , 3) and ( 2 , -3) ?
a.
b.

c.

3
2
2

3
2
3


d. 1
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e.

3
2

21) What is the equation of the line that passes through (4 , -4) and (4 , 4)?
a. x = 4
b. y = 4
c. y = 4x
d. y = 4x+4
e. y = 4x-4
2
2
x
22) If f x   x  2  1 and g ( x)  x  1 what is the value of f  g 0?
a. 0
b. 1
c. 2
3
d.
2
2
e.
3
23) If 5x+13=31 what is the value of
a.
b.

5x  31 ?

13
173
5

c. 7
d. 13
e. 169

 8 2 .4  6

24
24) Which of the following is equal to 
a. 4
b. 2 10
c. 2 6
d. 2 10
e. 2 20
7
3
25) 8 of 14 is equal to 4 of what number?
a. 3
7
b. 3
3
c. 7
21
d. 4
e. 9
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2


 ?


f ( x)  3 x  1 
2

26) If

5
 x,
f  x ?
x
which of the following cannot be a value of

5
3
3
b. 
5
a.



c. 0
d.

5
3

e. 3

 3 3   3   3   4 ?
27) What is the value of
a. -9
b. -7
c. -5
d. 7
e. -6
28) If y = 2x+2 and x - 2y = 6, then y =
a. 5
b. 3
c. 7
d. -14/3
e. -3
29) What is the value of a.b if (a - b)2 = (a + b)2
a. 8
b. 0
c. 2
d. 4
e. 16
2x 2  7
f ( x)  2
x  2 , which of the following is a number that is not in the domain of f?
30) If
a. -4
b. -3
c. 3
d. 4
e. All real numbers are in the domain.
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امللحق رقم ( – )5منوذج اختبار املعارف لتحديد املستوى يف الفيزايء ()MPPT

73

امللحق رقم ( – )6منوذج اختبار املعارف لتحديد املستوى يف الكيمياء ()MCPT
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امللحق رقم ( – )7منوذج اختبار املعارف لتحديد املستوى يف علم األحياء ()MBPT
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امللحق رقم ( – )8إمتحان الـ  SATواملواضيع املقبولة يف دراسة صف الفرمشن
الجدول رقم ( – )1إمتحان الكفاءة SAT

الجدول رقم ( – )2الحقول والمواضيع المقبولة في دراسة صف الفرشمن
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امللحق رقم ( – )9مسالك التحصيل بني شهادة البكالوراي الفنية والتعليم العايل بعد 2013
الرقم

الحقل العلمي

1

التربية

2

الفنون ،واآلداب ،والعلوم اإلنسانية

الحقل الفرعي
أ .الفنون
ب .اآلداب والعلوم اإلنسانية (اللغات واآلداب؛ العلوم
اإلنسانية؛ التاريخ؛ اآلثار؛ الفلسفة؛ الخ)...

ج .العلوم الدينية

أ .العلوم االجتماعية
العلوم االجتماعية؛ إدارة األعمال؛

3

الحقوق

4

العلوم

5

الهندسة ،البناء واإلنتاج الصناعي
ّ

6

الزراعة

7

الصحة
ّ

8

الخدمات

ب .اإلعالم

ج .إدارة األعمال واالقتصاد

د .الحقوق

ه .التوثيق
السياسية
و .العلوم
ّ
أ .علوم الحياة

ب .العلوم الفيزيائية (بما فيها الكيمياء)
ج .الرياضيات واإلحصاء

المعلوماتية
د .علوم الحاسوب و
ّ

أ .الهندسة

ب .اإلنتاج الصناعي
المدنية ،التنظيم المدني ،الخ...
ج .العمارة ،والهندسة
ّ
ّ
أ .الزراعة ،والغابات ،والصيد

الطب البيطر ّي
ب.
ّ
طب أسنان،
أ.
طبّ ،
الصحة (في اختصاصاتها المختلفةّ :
ّ
صيدلة ،قبالة ،تمريض ،عالج فيزيائي ،مختبرات ،تصحيح
النطق ،الخ)...

ب .الخدمات االجتماعية
أ .السياحة ،الفنادق ،المطاعم ،الخ...

ب.خدمات النقل

ج .الحفاظ على البيئة
د .خدمات األمن
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امللحق رقم ( – )10مسالك التحصيل بني شهادة البكالوراي الفنية وجامعة املعارف
االختصاص في جامعة المعارف

البكالوريا الفنية

العلوم والهندسة والزراعة

الصناعات الغذائية
تكييف الهواء
الميكانيك الصناعي
ميكانيك السيارات
الكهرباء
اإللكترونيك
تكنولوجيا المعلوماتية
ميكانيك الطائرات

العلوم والهندسة

اإللكتروتكنيك
الكيمياء الصناعية
برمجة الحاسبات اإللكترونية
ميكانيك اإلنشاءات المعدنية والصيانة
الكهرباء الصناعية
ميكانيك التمديدات الصحية والتدفئة
المصاعد
البناء واألشغال العامة
المساحة

زراعة وعلوم بيولوجية وبيئية

زراعة
البناء واألشغال العامة

عمارة

المساحة
الرسم المعماري
التجميل الداخلي
العناية التمريضية

علوم صحية وطبية

مساعد(ة) طبيب أسنان
صناعات غذائية -علوم صيدالنية -بيو كيمياء -
كيمياء
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امللحق رقم ( – )11حتديد املقررات االستكمالية حبسب جماالت االختصاص

المقررات االستكمالية الواجب درسها بمستوى الثانوية العامة
اللبنانية في جامعة المعارف

مجاالت االختصاص

(كل مقرر =  3كريدت) ( /كل كريدت =  15ساعة تعليمية)
 6كريدت رياضيات
 6كريدت فيزياء وكيمياء

العلوم والهندسة والعمارة

 3كريدت رياضيات
 3كريدت كيمياء

 3كريدت علوم الحياة أو بيولوجيا

علوم صحية
زراعة

 3كريدت فيزياء
 3كريدت رياضيات إحصائية
 3كريدت رياضيات

إدارة أعمال

 3كريدت اقتصاد
 3كريدت علوم اجتماعية
 3كريدت فلسفة وعلم نفس

علوم تربوية

فنون التواصل

العلوم االجتماعية
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