بضي اهلل السمحَ السسٗي

التأضٗظ:
اٌبجكت نمٗ ٛالعمًٕ األضسٖٔ ٛتٍىٗ ٛاجملتىع عَ وسنص الطالبات الرٖ ٙػسف
عم ٜطالبات ادتاوع ٛوٍر مبٔه أٔه دفع ٛلمطالبات ،باجل اوع ٛيف العاً  ،ً1993لٍٗن
دزد ٛالبهالٕزٖٕع يف نمٗات ادتاوع ٛاملختمف .ٛسٗح قسز زتمظ أوٍا ٞادتاوع ٛعاً
 ً1997إٌػا ٞوسنص وتخصص يف دزاضات املسأٔ ٚالدزاضات ارتاص ٛباألضسٔ ٚاجملتىع
مما أد ٝإىل تأضٗظ بسٌازتني ،عمىٗني وتخصصني يف

الدزاضات الٍطٕٖ ،ٛعم٘

وطتٕ ٝاه دبمًٕ اهعال٘ عاً ٔ ً2003املادطتري عاً ٔ ،ً2008أعكبّىا بسٌاور ا ُ
ً2013
آخساُ يف العمًٕ األضسٖ ٛأدٗصا وَ اجملمظ العمى٘ لمذاوع ٛيف العاً .
أضفست ٌتاٟر بساور الدزاضات العمٗا يف الدزاضات الٍطٕٖ ٛعَ إدزاك اذتادٛ
املمش ٛلربٌاور البهالٕزٖٕع يف ختصصات تّي األضسٔ ٚاجملتىع فهاُ إٌػا ٞنمٗٛ
العمًٕ األضسٖٔ ٛتٍىٗ ٛاجملتىعٔ ،مت قبٕه الدفع ٛاألٔىل لمطالبات يف العاً .ً2015
اقطاً الهمٗ:ٛ
 -1قطي العمًٕ األضسٖ.ٛ
 2قطي تٍىٗ ٛاجملتىع.ا لدزد ٛالعمىٗ ٛاليت متٍشّا الهمٗ:ٛ
متٍح الهمٗ ٛدزد ٛالبهالٕزٖٕع مبستب ٛالػسف (املطام األدب٘) يف التخصصات اآلتٗ:ٛ
* ختصص تٍىٗ ٛاألضس.ٚ
* ختصص تٍىٗ ٛاجملتىع.
متٍح الهمٗ ٛدزد ٛالبهالٕزٖٕع مبستب ٛالػسف (املطام العمى٘) يف التخصصات اآلتٗ:ٛ
* ختصص عمًٕ تػرٖ ٛاجملتىع.
* ختصص عمًٕ تكاٌ( ٛتهٍٕلٕدٗا) األغرٖ.ٛ
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الدزاضٛ
:
ٌظاً
اضتهىاه دزاض ٛوطمٕبات التخسز لٍٗن دزد ٛالبهالٕزٖٕع مبساتبّا املختمف ٛمبا فّٗا
الػسف ،يف أ ٙوَ التخصصات املختمف ،ٛيف عػس ٚفصٕه دزاضٗ ، ٛأ ٙيف مخظ ضٍٕاتٔ ،ودٚ
أضبٕعاً
.
الفصن الدزاض٘ الٕاسد مخط ٛعػس
ِرا ٔتػرتك الطالبات ،يف مجٗع ختصصاتَّ ،باملطاقني األدب٘ٔ ،العمى٘ ،يف دزاضٛ
وكسزات الفصٕه الدزاضٗ ٛاألٔهٔ ،الجاٌ٘ٔ ،الجالحٔ ،السابع ،سٗح تمد ً فّٗا وكسزات وطمٕبات
الهمِٗ ٛرا ٔتٍفصن طالبات املطام األدب٘ عَ طالبات املطام العمى٘ ،
ادتاوعٔ ،ٛوطمٕبات .
يف الفصن الدزاض٘ ارتاوظ ،سٗح تدزع طالبات املطام األدب٘  ،وعاً ،املكسزات الدزاضٗ،ٛ
ارتاص ٛبالفصمني الدزاضٗني ،ارتاوظ ٔ ،الطادع ِ .را ٔتٍكطي الطالبات بني ختصص٘
تٍىٗ ٛاألضسٔ ،ٚتٍىٗ ٛاجملتىع ،يف الفصٔه الدزاض٘ ٚالطابعٔ ،الجاؤَ ،التاضعٔ ،العاغس.
أوا طالبات املطام العمى٘  ،فٗدزضَ ،وعاً ،وكسزات الفصن الدزاض٘ ارتاوظ ٍٖٔ ،فصمَ
يف الفصن الدزاض٘ الطادع إىل ختصص ٙعمًٕ تػرٖ ٛاجملتىعٔ ،عمًٕ تكاٌ( ٛتهٍٕلٕدٗا)
األغرٖٕٖٔ ،ٛاصمَ الدزاض ٛست ٜالفصن الدزاض٘ العاغس.
* وكسزات وطمٕبات ادتاوع ٛومصو ٛلمهمٗ ٛوجن بكٗ ٛالهمٗات لمىطاقني
*

وكسزات وطمٕبات الهمٗ ٛلمىطاقني العمى٘ ٔاألدب٘:
 دزاضات أضسٖٛ

 التصىٗي الداخم٘ ٔالدٖهٕز

 فكْ األضسٚ

 سفظ األغرٖٛ

 صش ٛاألضسٚ

 التجكٗف الصش٘

 أضاضٗات اإلدازٚ

 الصشٔ ٛادتىاه

 تسبٗ ٛاألبٍاٞ

 الطالو ٛاملٌصلٗٛ

 وكدو ٛيف عمي االدتىاع

 البطتٍ ٛالتذىٗمٗٛ

 أضاضٗات الػرأ ٞالتػرٖٛ

اذتاضٕب
.
 وكدو ٛيف عمي

 السعاٖ ٛالصشٗ ٛاألٔلٗٛ

 وكدو ٛيف عمي االقتصاد

 األضسٔ ٚالبٗٛ٠

وكسزات الكطي األدب٘:
 وكدو ٛيف اإلزغاد العاً.

 اقتصادٖات األضسٚ

 سكٕم اإلٌطاُ يف اإلضالً

 األضسٔ ٚاجملتىع

 املسأ ٚيف التػسٖعات الطىأٖٔ ٛالٕضعٗٛ

 أضظ ارتدو ٛاالدتىاعٗٛ

 اإلداز ٚاملٍصلٗ.ٛ

 عمي االدتىاع الجكايف

 تصىٗي األشٖاٞ

 وكدو ٛيف عمي اإلسصاٞ

 تصىٗي األعىاه الٗدٖٔٛ

 أصٕه الرتبٗ ٛيف اإلضالً
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وكسزات ختصص تٍىٗ ٛاألضس:ٚ
 عمي ٌفظ الٍىٕ

 التكٍٗات الرتبٕٖٛ

 عمي الٍفظ األضسٝ

 عمي ٌفظ الطفٕلٛ

 االختبازات الٍفطٗٛ

 عمي زٖاض األطفاه

 العالقات األضسٖ( 1ٛاملػهالت األضسٖ)ٛ

 ألعاب ٔزضٕوات األطفاه

 اقتصادٖات التعمٗي

 وّازات اإلزغاد

 العالقات األضسٖ( 2ٛاملػهالت الصٔادٗ)ٛ

 وٍاِر البشح العمى٘

 اإلزغاد األضسٝ

 تسبٗ ٛاألطفاه ذٔ ٙاالستٗادات ارتاصٛ

 تصىٗي ٔإٌتاز ٔضاٟن تعمٗىٗ ٛوَ البٗ ٛ٠احملمٗٛ

 اإلزغاد الطالب٘

 اإلزغاد األضس( 2ٙإزغاد شٔاد٘)

 اإلزغاد العالد٘

 حبح التخسز



وكسزات ختصص تٍىٗ ٛاجملتىع:
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وكسزات املطام العمى٘:
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وكسزات ختصص عمًٕ تػرٖ ٛاجملتىع:
 وكدو ٛيف عمي الػرأ ٞالتػرٖٛ

 التػرٖ ٛأثٍا ٞالٍىٕ ٔالتطٕز

 إعداد ٔجتّٗص األغرٖٛ

 التجكٗف التػرٔٙ

 التكٗٗي اذتط٘ لألغرٖٛ

 عمي الػرأ ٞالتػرٖ ٛاملتهاون

 صش ٛالبٗٔ ٛ٠الػراٞ

 تػرٖ ٛالف٠ات اذتطاضٛ

 ضبط ٔضالو ٛالػراٞ

 التػرٖ ٛالعالدٗٛ

 تكٗٗي اذتال ٛالػراٟٛٗ

 العادات ٔالطمٕك الػراٟ٘

ٔ باٟٗات التػرٖٛ

 التػرٖ ٛالٕقاٟٛٗ

 التػرٖٔ ٛالصشٛ

 األغرٖ ٛالٕظٗفٗٛ

 التػرٖ ٛاجملتىعٗٛ

 إداز ٚخدوات التػرٖٛ

 دٕد ٚالػراٞ

 التػرٖ ٛالتطبٗكٗٛ

 وٍاِر البشح العمى٘ ٔاملعمٕوات اإلسٗاٟٛٗ

 تٕنٗد دٕد ٚالػراٞ

 ختطٗط الٕدبات الػراٟٛٗ

 اقتصادٖات الػرأ ٞتسغٗد االضتّالك

 حبح التخسز

وكسزات ختصص عمًٕ تكاٌ ( ٛتهٍٕلٕدٗا) األغرٖٛ
 وكدو ٛيف زتاه تكاٌ(ٛتهٍٕلٕدٗا) األغرٖٛ

 التشمٗن ٔالتكٗٗي اذتط٘ لألغرٖٛ

 التصٍٗع الػرأ ٟ٘سفظ األغرٖٛ

 ضالو ٛالػراٞ

 التصٍٗع اذتساز ٙلمػراٞ

 فطٕٗلٕدٗا وا بعد اذتصاد

 تكاٌ( ٛتهٍٕلٕدٗا) التخىري

 تكاٌ( ٛتهٍٕلٕدٗا) الطهس

 قٕاٌني تصٍٗع األغرٖٛ

 اذتمٕٖات ٔالٕدبات الصػريٚ

 نٗىٗا ٞاألغرٖٛ

 تكاٌ( ٛتهٍٕلٕدٗا) ارتضس ٔالفانّٛ

 تكاٌ( ٛتهٍٕلٕدٗا) األلباُ

 وٍاِر البشح العمى٘ ٔاملعمٕوات اإلسٗاٟٛٗ

 تكاٌ( ٛتهٍٕلٕدٗا) الػاله

 املٕاصفات العاملٗٔ ٛالطٕداٌٗ ٛلألغرٖٛ

 تكاٌ( ٛتهٍٕلٕدٗا) املػسٔبات ٔالعصاٟس

 تٕنٗد دٕد ٚالػراٞ

 وٗهسٔبٕٗلٕدٗا األغرٖٛ

 تصىٗي التذازب العمىٗٔ ٛاملعىمٗٛ

 األغرٖ ٛالتكمٗدٖ ٛالطٕداٌٗٛ

 تكاٌ( ٛتهٍٕلٕدٗا) الصٖٕت ٔالدُِٕ

 تمٕخ ٔمسٗات األغرٖٛ

 تصٍٗع المشًٕ اذتىسأ ٞالبٗضاٞ

 حبح التخسز
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خمسدات الهمٗ:ٛ
التالٗ- ٛ
:
تطع ٜالهمٗ ٛإىل حتكٗل املخسدات
 ختسٖر طالبات ميمهَ الٕع٘ الدٖين التاً بأوٕز األضسٔ ٚاملسأ.ٚ
 ختسٖر طالبات لدَّّٖ الكدز ٚعم ٜبٍا ٞوعسيف لألضسٔ ٚاجملتىع.
 ختسٖر طالبات ٔاعٗات بكضاٖا األضسٔ ٚاملسأ.ٚ
األنادميٗٛ
:
المٕاٟح
 .1جيمظ الطالب الوتشاُ الدٔز األٔه يف ٌّاٖ ٛنن فصن دزاض٘  ،أٔ ٔفل وا حيددٓ
املعٍٗٛ
الٍظاً املعتً د لمٕسد ٚالعمىٗ. ٛ
التال٘
 .2تعكد اوتشاٌات الدٔز الجاٌ٘ قبن اضبٕع وَ بداٖ ٛالفصن الدزاض٘ .
 .3حتطب الدزدات ارتاً لهن وكسز وَ (  )100دزد ٛعم ٜأُ ختصص ٌطب ٛألعىاه
الطباع٘
.
الطٍ ٛتكدزِا الٕسد ٚالعمىٗ ٛاملعٍٗٔ ٛحتٕه ال٘ دزدات وعٗازٖ ٛبالطمي
 .4تعمَ دزدات الطالب ٔحيطب التكدٖس الٍّا ٟ٘لمبهالٕزٖٕع بالٍظاً املعٗاز ٙبالطمي
التالٗٛ
الطباع٘ ٔفل التكدٖسات :
التكدٖس
سسيف

تٕشٖع دزدات

تٕشٖع دزدات املكسز

املعده الفصم٘

لفظ٘

عسب٘ – ا ٌر لٗص ٙعسب٘  -اجنمٗصٙ
Excellent

7.00 – 5.50

7.0 - 5.5

أ

A

ممتاش

 -4.5اقن وَ 5.5

ب

B

دٗد دداً Very good

5.49 – 4.50

ز

C

دٗد

Good

4.49 – 3.50

 -3.5اقن وَ 4.5

د

D

وكبٕه

Pass

3.49 – 2.50

 -2.5اقن وَ 3.5

ِـ

F

زاضب

Fail

2.49 – 1.00

 – 1.0اقن وَ 2.5

الػٗاب عَ الدزاضٔ ٛالسضٕب-:
أالً الػٗاب:
 .1حيسً الطالب وَ ادتمٕع لالوتشاُ يف وكسز وا اذا شادت ٌطب ٛغٗابْ فّٗا عَ
 %25وَ امجال٘ الطاعات املعتىدٖٔ ٚعترب زاضب ًا يف املكسز ٔ ،ميٍح صفساً بالدزدٛ
ارتاً وا مل ٖكدً عرزا وكبٕ.الً
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 .2اذا شادت ٌطب ٛغٗاب الطالب عَ  %25وَ امجال٘ الطاعات املعتىد ٚيف الفصن
الدزاض٘ بعرز وكبٕه عمْٗ إعاد ٚالفصن الدزاض٘ بأنىمْ.
ٖ .3فصن الطالب الر ٙتصٖد ٌطب ٛغٗابْ عَ %25وَ إمجال٘ الطاعات املعتىد ٚيف
وكبٕه
.
الفصن الدزاض٘ بدُٔ عرز
ثاٌٗاً السضٕب:
:
 .1الطالب الرٖ ٙسضب يف الدٔز االٔه فٗىا ال ٖصٖد عَ

 %50وَ امجال٘ الطاعات

الجاٌ٘
املعتىد ٚيف الفصن الدزاض٘ جيمظ لمدٔز .
 .2الطالب الرٖ ٙسضب يف الدٔز االٔه يف انجس وَ  %50وَ امجال٘ الطاعات املعتىدٚ
يف الفصن الدزاض٘ ٖٔصٖد وعدلْ الهم٘ عَ أ ٖطأٙ

)ٖ )2.35تي اٖكافْ ٖٔعٗد

ألٗاً
دزاض ٛاملكسزات اليت زضب فّٗا فكطٍٖٔ ،رز اٌرازاً .
 .3الطالب الرٖ ٙسضب يف الدٔز االٔه يف انجس وَ
املعتىد ٚيف الفصن الدزاض٘ ٖٔكن وعدلْ الهم٘ عَ

 %50وَ امجال٘ الطاعات
)ٖ (2.35عٗد دزاض ٛالفصن

ٌّاٟٗاً
ٔميتشَ نن وكسزاتْ ٍٖٔرز اٌرازاً .
 .4اذا مل ٖتىهَ الطالب الر ٙمت اٌرازٓ اٌرازاً ٌّاٟٗاً وَ شٖاد ٚوعدهٓ الرتانى٘ ال٘ وا
ٖصٖد عَ ) )2.35بعد االٌراز الٍّاٖ ٟ٘تي فصمْ ،أوا إذا متهَ وَ شٖاد ٚوعدلْ عَ
) (2.35تتي اشال ٛاالٌراز الٍّا.ٟ٘
 .5الطالب الرٖ ٙسضب يف الدٔز االٔه يف انجس وَ

 %50وَ امجال٘ الطاعات

فصمْ
املعتىد ٚيف الفصن الدزاض٘ ٖٔكن وعدلْ الهم٘ عَ أٔ ٖطأٖ (1.75) ٙتي .
ثالجاً الػٗاب عَ االوتشاُ
:
الطالب الرٖ ٙػٗب عَ االوتشاُ يف وكسز وا بدُٔ عرز وكبٕه ٖعد زاضباً يف
السضٕب
املادٔ ٚتطبل عمْٗ أسهاً .
وٕقع ادتاوع ٛاإللهرتٌٔ٘ :
http://www.iua.edu.sd
وٕقع الهمٗ ٛاإللهرتٌٔ٘:
http://women.iua.edu.sd
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