
 القبول قنوات: ثالثًا 

 ﴿ قُٕاخ داخم خطح انقثٕل ﴾

  :سح انذتهٕو انعانٙ ٔانًاجسرٛشدسا

 قناة قبىل األوائل  -1

نهرقذٚى  ٔفق انششٔط انعايح( انًرقذو نذساسح انًاجسرٛش فقظ)خالنٓا قثٕل انخشٚج األٔل  ٚرى يٍ

 :ٔتًٕجة انضٕاتظ اٜذٛح( أٔال)ٔانقثٕل انٕاسدج فٙ انثُذ 

نُسثح نهكهٛاخ انرٙ ال ذٕجذ فٛٓا تا)انفشع  أٌ ٚكٌٕ حائضاً عهٗ انًشذثح األٔنٗ فٙ انقسى أٔ  -1

 ٔفٙ انذٔس األٔل فقظ( أقساو

انذساسح انظثاحٛح ٔانخشٚج األٔل عهٗ  ٚرى تًٕجة ْزِ انقُاج شًٕل انخشٚج األٔل عهٗ .-2

 انًاجسرٛش انذساسح انًسائٛح نغشع قثٕنًٓا نذساسح

 .ّكافح انجايعاخ انرٙ ٚرٕفش فٛٓا اخرظاط ٚحق نهخشٚج األٔل انرقذٚى فٙ .-3

انًاجسرٛش  يٍ انًقاعذ انًخظظح نذساسح%( 33)ٚرى ذُافس األٔائم عهٗ َسثح ال ذضٚذ عٍ  -4

انُسثح عذدا  فٙ حانح كٌٕ)ٔفق خطح انقثٕل عهٗ أٌ ال ٚقم عٍ يقعذ ٔاحذ فٙ كم أخرظاص، 

، ( 3.5)ٚسأ٘  غٛش طحٛح فٛرى ذقشٚثٓا انٗ اقشب عذد طحٛح فٙ حانح كٌٕ انكسش اكثش أ

  .(فًٛٓم انكسش( 3.5)انكسش اقم يٍ ٔفٙ حانح 

 

  قناة القبىل العام .-2

انًشذثطح  ٚحق نًٕظفٙ ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ ٔانثحث انعهًٙ ٔانٕصاساخ األخشٖ ٔانذٔائش غٛش

 . انٕاسدج فٙ انثُذ أٔالً  تٕصاسج ٔغٛش انًٕظفٍٛ انرقذٚى عهٗ ْزِ انقُاج ٔفق ششٔط انرقذٚى ٔانقثٕل

 : دراسة الدكتوراه

  :وتشول الوتقدهٍن لدزاست الدكتىزاه)قناة هنتسبً التعلٍن العالً 

عهٗ أٌ ذرٕافش فّٛ  ٚقثم انًرقذو فٙ دساسح انذكرٕساِ تُاًء عهٗ ذششٛح انًسؤٔل انًثاشش نهًٕظف

يٍ انًقاعذ %( 33)عٍ  انششٔط انٕاسدج فٙ انثُذ أال ً، ٔٚرى انرُافس عهٗ َسثح ال ذضٚذ

يقعذ ٔاحذ فٙ كم اخرظاص،  اِ ٔفق خطح انقثٕل عهٗ أٌ ال ٚقم عٍانًخظظح نذساسح انذكرٕس

عذد طحٛح فٙ حانح كٌٕ انكسش  فٙ حانح كٌٕ انُسثح عذدا غٛش طحٛح فٛرى ذقشٚثٓا انٗ اقشب)

  .فًٛٓم انكسش (3.5)، ٔفٙ حانح انكسش اقم يٍ ( 3.5)اكثش أ ٚسأ٘ 

  قناة القبىل العام

ٔانٕصاساخ األخشٖ ٔانذٔائش غٛش انًشذثطح  ٔانثحث انعهًٙ ٚحق نًٕظفٙ ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ

 .انقُاج ٔفق ششٔط انرقذٚى ٔانقثٕل انٕاسدج فٙ انثُذ أٔالً  تٕصاسج ٔغٛش انًٕظفٍٛ انرقذٚى عهٗ ْزِ

 



 ﴿ قنوات خارج خطة القبول ﴾

  :والوىهىبٍن قناة الوبدعٍن .-1

ًَٕرج )اسرًاسج ذششٛح  ٛح تًٕجةٚرى تًٕجثٓا قثٕل انًثذعٍٛ ٔانًْٕٕتٍٛ تًٕجة ششٔط ٔآن

يفرٕحح، ٔال ٚحق نخشٚجٙ  حٛث ٚرى انرُافس عهٗ يقعذ ٔاحذ فقظ فٙ كم دساسح( 2333سقى 

 .نشًٕنٓى تقُاج انشٚاضٍٛٛ ٔاألتطال كهٛاخ انرشتٛح انشٚاضٛح انرقذٚى ٔفق ْزِ انقُاج ٔرنك

 :السٍاسٍٍن قناة قبىل ذوي الشهداء والسجناء  -2

ًَٕرج سقى )خاطح  رٔ٘ انشٓذاء ٔانسجُاء انسٛاسٍٛٛ ٔفق اسرًاسج ذششٛح ٚرى تًٕجثٓا قثٕل

  .حٛث ٚرى انرُافس عهٗ يقعذ ٔاحذ فقظ فٙ كم دساسح يفرٕحح(  533

 :قناة الدزاست على النفقت الخاصت -3

ثالثح يالٍٚٛ دُٚاس سُٕٚاً )انذساسح نذساسح انًاجسرٛش  تًٕجة ْزِ انقُاج ٚرحًم انًرقذو ذكانٛف

أستعح )ٔنذساسح انذكرٕساِ ( يالٍٚٛ دُٚاس سُٕٚاً نهذساساخ انعهًٛح اساخ اإلَساَٛح ٔأستعحنهذس

 ، ٔٚرى(سُٕٚاً نهذساساخ اإلَساَٛح ٔخًسح يالٍٚٛ دُٚاس سُٕٚاً نهذساساخ انعهًٛح يالٍٚٛ دُٚاس

ٍٛ انًٕظف انرُافس عهٗ يقعذ ٔاحذ فٙ كم دساسح يفرٕحح ُٔٚشًم فٙ ْزِ انقُاج انًٕظفٌٕ ٔغٛش

 .536ًَٕرج سقى )ٔفق االسرًاسج 

 : قناة السٌاضٍٍن واألبطال  -4

انًعرًذج،  تًٕجثٓا قثٕل األتطال يٍ خشٚجٙ كهٛاخ انرشتٛح انشٚاضٛح ٔفق انضٕاتظ ٔاٜنٛح ٚرى

 .535ًَٕرج سقى )ٔٚرى انرُافس عهٗ يقعذ ٔاحذ فقظ ٔفق اسرًاسج 

  قبىل هىظفً الدولت وفق هركساث التفاهن قناة  -5

اخرظاص نًٕظفٙ انذٔنح، حٛث ٚرى انرُافس  ٚرى تًٕجثٓا ذخظٛض يقعذ دساسٙ ٔاحذ فٙ كم

انرفاْى انرٙ اتشيد تٍٛ ٔصاسذُا ٔانٕصاساخ االخشٖ  فًٛا تُٛٓى عهٗ انًقعذ انًزكٕس ٔفق يزكشج

ثالثح يالٍٚٛ دُٚاس )انًعُٛح ذكانٛف انذساسح نذساسح انًاجسرٛش  ٔانرٙ ذرحًم تًٕجثٓا انٕصاساخ

ٔنذساسح انذكرٕساِ ( اإلَساَٛح ٔأستعح يالٍٚٛ دُٚاس سُٕٚاً نهذساساخ انعهًٛح ُٕٚاً نهذساساخس

( انعهًٛح يالٍٚٛ دُٚاس سُٕٚاً نهذساساخ اإلَساَٛح ٔخًسح يالٍٚٛ دُٚاس سُٕٚاً نهذساساخ أستعح)

رًاسج خاطح ٔفق اس عهٗ اٌ ٚكٌٕ انًرقذو يسرٕفٛا نهششٔط انٕاسدج فٙ انثُذ أالً ٔٚكٌٕ انرششٛح

 .532ًَٕرج سقى )

 

 القبىل هالحظاث عاهت حىل القنىاث خازج خطت *

 انقُٕاخ كافح أعالِ عهٗ( أٔالً )ذطثق جًٛع انششٔط انًُظٕص عهٛٓا فٙ انثُذ 

 .يفرٕحح ٚرى انرُافس عهٗ يقعذ ٔاحذ فٙ كم دساسح

 :االذٛح ٚحق نهًٕظفٍٛ ٔغٛش انًٕظفٍٛ انرقذٚى ٔفق انقُٕاخ

 انًثذعٍٛ ٔانًْٕٕتٍٛقُاج 

 ٔانسجُاء انسٛاسٍٛٛ قُاج رٔ٘ انشٓذاء

 قُاج انذساسح عهٗ انُفقح انخاطح

 االتطال قُاج انشٚاضٍٛٛ

 


