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 ــ التعزيفاتــ 

 

 : املادة األوىل

 

 : الضية الدراصية

 .ٚدد إٕ صٝفٞ ٚفصٌ ز٥ٝطإ فصالٕ
 

 : الفصل الدراصي

 تاملكسزا َداٖا ع٢ً ُتَدزَّع أضبًٛعا عػس مخط١ عٔ تكٌ ال ش١َٝٓ َد٠

 .ايٓٗا١ٝ٥ ٚاالختبازات ايتطذٌٝ فرتتا ضُٓٗا َٔ تدخٌ ٚال ايدزاض١ٝ،

 

 : الفصل الصيفي

 فرتتا ضُٓٗا َٔ تدخٌ ٚال أضابٝع مثا١ْٝ ع٢ً تصٜد ال ش١َٝٓ َد٠

 يهٌ املدصص١ املد٠ خالهلا ٚتطاعف ايٓٗا١ٝ٥، ٚاالختبازات ايتطذٌٝ

 .َكسز

 

 : املضتوى الدراصي

 .املعتُد٠ ايدزاض١ٝ يًدطط ٚفكًا ١ٝ،ايدزاض املسس١ً ع٢ً ايداٍ ٖٛ

 

 : اخلطة الدراصية

 ٚاييت ٚاؿس٠، االختٝاز١ٜ اإلدباز١ٜ، ايدزاض١ٝ املكسزات فُٛع١ ٖٞ

 ايطايب ع٢ً جيب اييت ايتدسز َتطًبات ٚسداتٗا فُٛع َٔ تػهٌ

 .احملدد ايتدصص يف ايع١ًُٝ ايدزد١ ع٢ً يًشصٍٛ بٓذاح ادتٝاشٖا
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 املكزر الدراصي:

(  بسْاَر)  ؽصص نٌ يف املعتُد٠ ايدزاض١ٝ اـط١ ضُٔ دزاض١ٝ َاد٠

 َٔ ميٝصٙ ملفسدات٘ َفصٌ ٚٚصف ٚاضِ ٚزَص زقِ َكسز يهٌ ٜٚهٕٛ

ُّا ٚاملطت٣ٛ احملت٣ٛ، سٝح  ب٘ حيتفغ خاص ًَٚف َكسزات، َٔ ضٛاٙ ع

 املكسزات يبعض ٜهٕٛ إٔ ٚجيٛش.ٚايتطٜٛس ٚايتكِٝٝ املتابع١ يػسض ايكطِ

 .َع٘ َتصا١َٓ أٚ ضابك١ اتَتطًب أٚ َتطًب

 

 : الوحدة الدراصية

 أٚ دقٝك١، مخطني عٔ َدتٗا تكٌ ال اييت األضبٛع١ٝ ايٓعس١ٜ احملاضس٠

 أٚ ايعًُٞ ايدزع أٚ دقٝك١، مخطني عٔ َدت٘ تكٌ ال ايرٟ ايطسٜسٟ ايدزع

 .دقٝك١ َا١٥ عٔ َدت٘ تكٌ ال ايرٟ املٝداْٞ

 

 : اإلىذار األكادميي

 اؿد عٔ ايرتانُٞ َعدي٘ اخنفاض بطبب طايبيً ٜٛد٘ ايرٟ اإلغعاز

 .ايال٥ش١ ٖرٙ يف املٛضح األد٢ْ

 

 : درجة األعنال الفصلية

 دزاضٞ فصٌ خالٍ ايطايب ؼصٌٝ تبني اييت يألعُاٍ املُٓٛس١ ايدزد١

 .ايدزاضٞ باملكسز تتصٌ تع١ًُٝٝ ٚأْػط١ ٚعٛخ اختبازات َٔ

 

 : االختبار اليَائي

 .ايدزاضٞ ايفصٌ ْٗا١ٜ يف ٚاسد٠ َس٠ ٜعكد املكسز يف اختباز
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 : درجة االختبار اليَائي

 ايٓٗا٥ٞ االختباز يف َكسز نٌ يف ايطايب عًٝٗا حيصٌ اييت ايدزد١

 .ايدزاضٞ يًفصٌ

 

 : الدرجة اليَائية

 ايٓٗا٥ٞ االختباز دزد١ إيٝٗا َطافًا ايفص١ًٝ األعُاٍ دزدات فُٛع

 .َا١٥ َٔ ايدزد١ ٚؼطب َكسز يهٌ

 

 : زالتكدي

 عًٝٗا سصٌ اييت ايٓٗا١ٝ٥ يًدزد١ األظدٟ ايسَص أٚ امل١ٜٛ٦ يًٓطب١ ٚصف

 .َكسز أٟ يف ايطايب

 

 : تكديز غري مكتنل

 يف َتطًبات٘ اضتهُاٍ ايطايب ع٢ً ٜتعرز َكسز يهٌ َؤقتًا ٜسصد تكدٜس

 (.IC) أٚ( ٍ) باؿسف األنادميٞ ايطذٌ يف ي٘ ٜٚسَص احملدد، املٛعد

 

 : تكديز مضتنز

 فصٌ َٔ أنجس دزاضت٘ طبٝع١ تكتطٞ َكسز يهٌ َؤقتًا ٜسصد تكدٜس

 (.IP) أٚ( ّ) بايسَص ي٘ ٜٚسَص الضتهُاي٘، دزاضٞ
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 : املعدل الفصلي

 فُٛع ع٢ً ايطايب عًٝٗا سصٌ اييت ايٓكاط فُٛع قط١ُ ساصٌ

 دزاضٞ، فصٌ أٟ يف دزضٗا اييت املكسزات ؾُٝع املكسز٠ ايٛسدات

 عًٝ٘ سصٌ ايرٟ ايتكدٜس ٚشٕ يف املكسز٠ ٠ايٛسد بطسب ايٓكاط ٚؼطب

 (.ب) املًشل اْعس ايطايب، دزض٘ َكسز نٌ يف

 

 : املعدل الرتاكني

 مجٝع يف ايطايب عًٝٗا سصٌ اييت ايٓكاط فُٛع قط١ُ ساصٌ

 املكسز٠ ايٛسدات فُٛع ع٢ً باؾاَع١ ايتشاق٘ َٓر دزضٗا اييت املكسزات

 (.ب) املًشل اْعس املكسزات، يتًو
 

 : ديز العاوالتك

 .اؾاَع١ يف دزاضت٘ َد٠ خالٍ يًطايب ايعًُٞ ايتشصٌٝ َطت٣ٛ ٚصف
 

 : العبء الدراصي

 فصٌ يف فٝٗا ايتطذٌٝ يًطايب ٜطُح اييت ايدزاض١ٝ ايٛسدات فُٛع

 ايكٛاعد سطب ايدزاضٞ يًعب٤ ٚاألد٢ْ األع٢ً اؿد ٜٚتشدد دزاضٞ

 .يًذاَع١ ايتٓفٝر١ٜ
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 ــ ادة األوىلالكواعد التيفيذية للنــ 

 

 : َٓٗا نٌ قسٜٔ املٛضش١ املعاْٞ ايتاي١ٝ ايعبازات تعين
 

 :  األكادميي الضجل (3

ن١ًٝ اضِ  غاَاًل ايدزاضٞ ايطايب ٚضعٚثٝك١ زمس١ٝ تبني 

عدد  ٚ دزضٗا اييت املكسزاتٚ ايدزاض١ٝ ايطايب ٚؽصص٘ ٚسايت٘

 املعدٍ أٚ ايفصًٞ ٚاملعدٍ فٝٗا ٚتكدٜسات٘ ايدزاض١ٝ ٚسداتٗا

 .(ٚددت إٕ) األنادمي١ٝ ٚاإلْرازات ايرتانُٞ ٚاملعدٍ طٟٓٛاي
 

 : األكادميي املزشد (2

 ع٢ً باإلغساف املهًف سهُ٘ يف َٚٔ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ عطٛ

 .باؾاَع١ دزاضت٘ أثٓا٤ َٚتابعت٘ ٚتٛدٝٗ٘ ايطايب
 

 :  الجاىي الدور (1

ٚسد٠  15ُٝا الٜصٜد عٔ ف ٜسضب ايرٟ يًطايب ٜعكد إعاد٠ اَتشإ

 ،ًرباَر اييت تػٌُ ْعاّ ضٟٓٛي ايط١ٜٛٓ املكسزات َٔ دزاض١ٝ

 ال عٝح ايجاْٞ ايدٚز يف لاح ايطايبيف  ايسضٛب دزد١ ٚتعدٍ

 ( .D1( )1د)  زَص ي٘ ٜٚسصد( 66 ايدزد١) َكبٍٛ عٔ تكدٜسٙ ٜصٜد
 

 : الضزيزية الدورة (3

 ساالت ع٢ً ٚايتدزب بايتعًِ خالهلا ايطايب ٜكّٛ ش١َٝٓ فرت٠

 ٜكابٌ عٝح قدد، ؽصص يف( َسض١ٝ غري أٚ َسض١ٝ) ضسٜس١ٜ

 َعتُد٠. ٚسد٠ٜعادٍ  تدزٜب أضبٛع َكسز٠ دزاض١ٝ ٚسد٠ نٌ
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 : االىكطاع (5

 ض١ٓ أٚ فصٌ دزاضٞ يف دزاض١ٝ َكسزات أٟ ايطايب تطذٌٝ عدّ

ٚالؼطب ضُٔ  ،يدزاض١تأدٌٝ اب إذٕ ع٢ً ٘سصٛي دٕٚ ١دزاضٝ

 .املد٠ ايٓعا١َٝ يًتدسز
 

 : الدراصة تأجيل (6

 ايفصٌ يف دزاض١ٝ َكسزاتأٟ  طايباي تطذٌٝ عدّ

 َٔ بطًب فٝ٘ ايدزاض١ تأدٌٝ املساد ايط١ٓ ايدزاض١ٝ/اضٞايدز

 .يًتدسز ايٓعا١َٝ املد٠ ضُٔ ايتأدٌٝ فرت٠ ؼطب ٚال ايطايب
 

 :  الدراصة عً االعتذار (7

 ايدزاض١ٝ ايط١ٓأٚ ايدزاضٞ يًفصٌ ايدزاض١ ايطايب َٛاص١ً عدّ

 املد٠ ضُٔ االعتراز فرت٠ استطاب َع فٝٗا َكسازات ضذٌ اييت

 .يًتدسز ايٓعا١َٝ
 

 :  الكيد طي (8

 أٚ ايفصٌ طسٜل عٔ نإ ضٛا٤ باؾاَع١ ايطايب عالق١ إْٗا٤

 .االْكطاع أٚ االْطشاب
 

 :  الدراصي للعبء األدىى احلد (9

ايفصٌ  خالٍ ايطايب ٜطذًٗا اييت ايدزاض١ٝ ايٛسدات عدد ٖٛ

 دزاض١ٝ ٚسد٠(   12)  عٔ ٜكٌ ال مبا ١ايدزاضٝ ايط١ٓ /ايدزاضٞ

 .ايطٟٓٛ يًٓعاّ دزاض١ٝ ٚسد٠(  26)  ٚعٔ ايفصًٞ يًٓعاّ
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 : الدراصي للعبء األعلى احلد (31

 ايطايب ٜطذًٗا اييت ايدزاض١ٝ ايٛسدات )اؿد األقص٢ َٔ( ٖٛ

سطب َاتكتطٝ٘ ايفكس٠ ايدزاض١ٝ ايط١ٓ  /ايفصٌ ايدزاضٞ خالٍ

 . ٢ ضابعًازابعًا َٔ ايكٛاعد ايتٓفٝر١ٜ يًُٛاد َٔ خاَطًا ٚست
 

 : الفصل الصيفي (33

فرت٠ أضابٝع ٚالتدخٌ َٔ ضُٓٗا  ١تكٌ عٔ ضبع َد٠ ش١َٝٓ ال

 االختبازات ايٓٗا١ٝ٥.
 

 

 : الطالب احملزوو (32

َٔ حيسّ َٔ دخٍٛ االختباز ايٓٗا٥ٞ بطبب تدْٞ ْطب١ سطٛزٙ 

احملاضسات عٔ اؿد األد٢ْ املطًٛب سطب ايكٛاعد ايتٓفٝر١ٜ 

 ابع١  عػس.يًُٛاد َٔ ايتاضع١ ٚست٢ ايس
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 ــ قبول الطالب املضتجديًــ 

 

 : املادة الجاىية

 

 ذات ٚاؾٗات ايهًٝات فايظ اقرتاح ع٢ً بٓا٤ً – اؾاَع١ فًظ حيدد

 ايدزاضٞ ايعاّ يف قبٛهلِ ميهٔ ايرٜٔ ايطالب عدد – اؾاَع١ يف ايعالق١

 .ايكادّ

 

 : املادة الجالجة

 

 :اآلتٞ اَع١اؾ يف املطتذد ايطايب يكبٍٛ ٜػرتط

 داخٌ َٔ ٜعادهلا َا أٚ ايعا١َ ايجا١ْٜٛ غٗاد٠ ع٢ً ساصاًل ٜهٕٛ إٔ ( أ 

 .خازدٗا َٔ أٚ املًُه١

 ٜعادهلا َا أٚ ايعا١َ ايجا١ْٜٛ ع٢ً سصٛي٘ ع٢ً َط٢ قد ٜهٕٛ أال ( ب 

 َٔ االضتجٓا٤ اؾاَع١ جملًظ ٚجيٛش ضٓٛات، مخظ ع٢ً تصٜد َد٠

 .َكٓع١ أضباب تٛافست إذا ايػسط ٖرا

 .ٚايطًٛى ايطري٠ سطٔ ٜهٕٛ إٔ ( ز 

 .اؾاَع١ فًظ ٜساٖا غدص١ٝ َكاب١ً أٚ اختباز أٟ بٓذاح جيتاش إٔ ( د 

 .طبًٝا ال٥كًا ٜهٕٛ إٔ ( ٙ 

 أٟ يف ٜعٌُ نإ إذا بايدزاض١ َسدع٘ َٔ َٛافك١ ع٢ً حيصٌ إٔ ( ٚ 

 .خاص١ أٚ سه١َٝٛ د١ٗ

 ٚقت ٚتعًٔ اؾاَع١ فًظ حيددٖا أخس٣ غسٚط أ١ٜ ٜطتٛيف إٔ ( ش 

 .ايتكدِٜ
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 : ةاملادة الزابع

 

 ٚفكًا ايػسٚط مجٝع عًِٝٗ تٓطبل ممٔ املتكدَني بني املفاض١ً تهٕٛ

 ايػدص١ٝ ٚاملكاب١ً ايعا١َ ايجا١ْٜٛ ايػٗاد٠ اختباز يف يدزداتِٗ

 .ٚددت إٕ ايكبٍٛ ٚاختبازات

 

 ــ الكواعد التيفيذية للنواد مً الجاىية وحتى الزابعةــ 

 

 اإلدسا٤ات تايهًٝا َع بايتٓطٝل ٚايتطذٌٝ ايكبٍٛ عُاد٠ ؼدد (1

ٚاـط١ ايص١َٝٓ املتعًك١ بريو ٜٚتِ  ايكبٍٛ باختبازات اـاص١

 اعتُادٖا َٔ فًظ اؾاَع١. 

 َٔ ٚزد َا ظاْب اؾاَع١ يف املطتذد ايطايب يكبٍٛ ٜػرتط (2

 أخس٣ داَع١ َٔ َفصٛاًل ٜهٕٛ أال( ايجايج١) املاد٠ ؼت غسٚط

 .تأدٜب١ٝ ألضباب

 يًشاصًني ايكبٍٛ غسٚط ِٗعًٝ تٓطبل ممٔ ايكبٍٛ أفط١ًٝ تهٕٛ (3

 مخظ ست٢ فاألقدّ ايعاّ ْفظ يف ايعا١َ ايجا١ْٜٛ غٗاد٠ ع٢ً

تهٕٛ األفط١ًٝ فباضتجٓا٤ ايكبٍٛ يف ايهًٝات ايصش١ٝ  ضٓٛات،

 ايعاّ ايرٟ قبً٘ فكط. ٚـسجيٞ ْفظ ايعاّ 

 ٜٚتعني غدصٝت٘ إلثبات داَع١ٝ بطاق١ باؾاَع١ طايب نٌ ميٓح (4

 ٚباألخص ايطًب عٓد ٚتكدميٗا ق١ايبطا ٖرٙ محٌ طايب نٌ ع٢ً

 أدا٤ ٚعٓد ايع١ًُٝ ٚايدزٚع ايٓعس١ٜ احملاضسات سطٛز عٓد

 .املهافآت ٚاضتالّ االختبازات
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ٌٍ طايب يهٌ مبًف ٚايتطذٌٝ ايكبٍٛ عُاد٠ ؼتفغ (5  ع٢ً َػتُ

 ٚنريو األنادمي١ٝ ايدزاض١ٝ بأسٛاي٘ ٚبٝإ قبٛي٘ َطتٓدات

 ٚأ١ٜ ٚددت إٕ عًٝ٘ ٛقع١امل ايتأدٜب١ٝ ٚايعكٛبات األنادميٞ ضذً٘

 .ط١ًٝ فرت٠ دزاض١ ايطايب يف اؾاَع١ ب٘ خاص١ أخس٣ أٚزام

 
 ــ ىعاو الدراصةــ 

 
 املادة اخلامضة:

  

 فًظ ٜكسٖا اييت ايتٓفٝر١ٜ يًكٛاعد ٚفكا ايدزاض١ يف ايطايب ٜتدزز ( أ 

 . اؾاَع١

 األقٌ ع٢ً دزاض١ٝ فصٍٛ مثا١ْٝ ٜعادٍ مبا ايدزاض١ٝ اـطط تصُِ ( ب 

 .اؾاَع١ٝ يًُسس١ً
 

 املادة الضادصة:

 

 ايدزاض١ٝ ايط١ٓ أضاع ع٢ً ايهًٝات بعض يف ايدزاض١ تهٕٛ إٔ جيٛش

 ٚؼتطب اؾاَع١، فًظ ٜكسٖا اييت ٚاإلدسا٤ات يًكٛاعد ٚفكًا ايها١ًَ

 .مبطتٜٛني ايدزاض١ٝ ايط١ٓ

 ــ ىعاو املضتوياتــ 

 

 :  املادة الضابعة

 

 إٔ ٚجيٛش ز٥ٝطني، فصًني إىل ايدزاضٞ ايعاّ فٝ٘ ٜكطِ دزاضٞ ْعاّ

 َد٠ بٓصف َدت٘ ؼتطب إٔ ع٢ً صٝفٞ، دزاضٞ فصٌ ٖٓاى ٜهٕٛ
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 إىل ايع١ًُٝ ايدزد١ يٌٓٝ ايتدسز َتطًبات ٚتٛشع ايس٥ٝظ، ايفصٌ

 .اؾاَع١ فًظ ٜكسٖا اييت ايدزاض١ٝ يًدط١ ٚفكًا َطتٜٛات

 

 ــ الكواعد التيفيذية للنواد مً اخلامضة وحتى الضابعةــ 

 
 الكواعد تطبيل يزاعى الضابعة وحتى اخلامضة مً املواد يف ورد ما جباىب

 : اآلتية

 

 خطتٗا تػتٌُ اييت ٚايرباَر ايهًٝات يف ايدزاض١ تطري  : أواًل

 أضاع ٢عً ايطٟٓٛ ايٓعاّ ٚفل تكدّ َكسزات ع٢ً ايدزاض١ٝ

 .دزاضٝني مبطتٜٛني ايدزاض١ٝ ايط١ٓ ٚؼتطب ايدزاض١ٝ ايط١ٓ

ٚفل اـطط ايدزاض١ٝ  بسْاَرطتٜٛات بهٌ ٜهٕٛ عدد امل  : ثاىيًا

  املعتُد٠ هلا.

عدد  ٚ ايدزاض١ٝ املكسزات يًرباَر ايدزاض١ٝ اـطط ؼدد  : ثالجًا

 ع٢ً َٛشع١( سس٠ ــ اختٝاز١ٜ ــ إدباز١ٜ ) ايدزاض١ٝ ٚسداتٗا

 ايٛسدات عدد َطت٣ٛ يهٌ ٚحيدد املدتًف١، ايدزاض١ٝ ايفصٍٛ

 .املعتُد٠ يدزاض١ٝا اـطط تكتطٝ٘ َا سطب ايدزاض١ٝ

 ايرتانُٞ َعدي٘ ٚفل يًطايب ايدزاضٞ ًعب٤ي اؿد األع٢ً ٜسبط  : بعًاار

 ذيو أَهٔ َا (12) ايدزاضٞ يًعب٤ األد٢ْ اؿد اضتٝفا٥٘ غسٜط١

 : ايتايٞ ٚفل
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 املعدل الرتاكني
 عدد الوحدات الدراصية

 لليعاو الضيوي لليعاو الفصلي

 ٚسد٠ نشد أقص٢ 26 نشد أقص٢ٚسد٠  12 ؼت اإلْراز األنادميٞ

 ٚسد٠ نشد أقص٢ 25 ٚسد٠ نشد أقص٢ 15 2.5إىل أقٌ َٔ  2َٔ 

 سطب احملدد يف اـط١ سطب احملدد يف اـط١ 4إىل أقٌ َٔ  2.5َٔ 

 ٚسد٠ نشد أقص٢ 46 ٚسد٠ نشد أقص٢ 23 فأنجس 4َٔ 

 

 5يف سدٚد ) ايٛسداتضتجٓا٤ َٔ عدد اال ٜفٛض٘ٚيعُٝد ايه١ًٝ أٚ َٔ 

 3فُٝا الٜصٜد عٔ تٛقع ؽسدِٗ يف ذيو ايفصٌ ٚطالب امليً تٚسدا

 .(٠ٚسدات نبريرباَر اييت تػٌُ َكسزات ذات طالب يف اييً ٚسدات

يإلْتكاٍ بني  ايالش١َ ايطٛابط ايهًٝات فايظ ؼدد : خامضًا

، املسس١ً قبٌ  سس١ً ايعا١َ اىل ايتدصصمل)ا املساسٌ ايدزاض١ٝ

إىل  ايربْاَر ايتأًٖٝٞ،  ١ٜايطسٜس١ٜ اىل املسس١ً ايطسٜس

 :تػٌُ عٝح نًٝاتِٗ يطالب ايبهايٛزٜٛع(

َسس١ً اىل أخس٣ َٚٔ َطت٣ٛ اىل آخس  َٔ االْتكاٍ غسٚط ــ 1

 .داخٌ املسس١ً

 دزاضٞ فصٌ نٌ يف املساسٌ ٖرٙ طالب تطذٌٝ طسٜك١ ــ 2

 .ٚايتطذٌٝ ايكبٍٛ عُاد٠ َع بايتٓطٝل
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 واإلضافة ــاحلذف ــ 

 
 : ميةاملادة الجا

 يًُكسزات ٚاإلضاف١ ٚاؿرف، ايتطذٌٝ، قٛاعد اؾاَع١ فًظ ٜطع

 ايطالب تطذٌٝ ٜطُٔ مبا املعتُد٠ ايدزاض١ٝ اـط١ َطتٜٛات ضُٔ

 .ايدزاضٞ ايعب٤ َٔ األد٢ْ يًشد

 

 ــ الكواعد التيفيذية للنادة الجاميةــ 

 

 ايتطذٌٝ يفرت٠ ايصَين ايتكِٜٛ ٚايتطذٌٝ ايكبٍٛ عُاد٠ ؼدد :أواًل

 .يهٌ فصٌ دزاضٞ ٚاإلضاف١ ٚاؿرف
 

 يتعدٌٜايتطذٌٝ ضبٛع األٍٚ َٔ األ خالٍ يًطايب ايفسص١ تتاح :ثاىيًا

 ٚيف يًه١ًٝ املعتُد٠ ايدزاض١ٝ اـط١ َع ٜتٓاضب مبا ٘تطذًٝ

َٚٔ مل ٜطذٌ خالٍ ٖرا  ب٘ املطُٛح ايدزاضٞ ايعب٤ سدٚد

 .اْكطاعضبٛع ٜدخٌ ي٘ َؤغس األ

 
  : لصيفيا للفصل التضجيل :ثالجًا

 يف تكدميٗا يف ايه١ًٝ تسغب اييت املكسزات ايه١ًٝ فًظ حيدد (1

 بدا١ٜ مخط١ اضابٝع َٔ خالٍ ذيو ٜهٕٛ إٔ ع٢ً ايصٝفٞ ايفصٌ

 .ايجاْٞ ايدزاضٞ ايفصٌ

 خالٍ تطذًٝٗا املطُٛح ايدزاض١ٝ ايٛسدات يعدد األع٢ً اؿد (2

 عدد ٜصٜد ال إٔ ع٢ً دزاض١ٝ ٚسدات( 16) عػس ايصٝفٞ ايفصٌ

 .ثالث١ ع٢ً سزاتاملك
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اـط١  سطب طُح يًطايب باؿرف ٚاإلضاف١ خالٍ فرت٠ ايتطذٌٜٝ (3

( 2ايفكس٠ ) َاتكتط١ٝ ايص١َٝٓ يعُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ َع َساعا٠

ميهٔ يًطايب سرف َكسز خالٍ االضبٛع االٍٚ َٔ ايدزاض١ ٚ .أعالٙ

 .أٚ َٔ ٜفٛضَ٘ٛافك١ عُٝد ايه١ًٝ  بعد

 خالٍ ناٌَ بػهٌ ٞايصٝف ايفصٌ عرف يًطايب ٜطُح (4

عُٝد ايه١ًٝ أٚ  َٛافك١ بعد ايفصٌ بدا١ٜ َٔ األٚىل ايجالث١ األضابٝع

 َٔ ٜفٛض٘. 
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 ــ املواظبة واالعتذار عً الدراصةــ 

 

 املادة التاصعة:

 َٔ ٚحيسّ ايع١ًُٝ، ٚايدزٚع احملاضسات سطٛز املٓتعِ ايطايب ع٢ً

 اييت ايٓطب١ عٔ سطٛزٙ ْطب١ قًت إذا فٝٗا ايٓٗا٥ٞ االختباز دخٍٛ

 احملاضسات َٔ%( 75) عٔ تكٌ أال ع٢ً اؾاَع١، فًظ حيددٖا

 ُٜٚعد ايدزاضٞ، ايفصٌ خالٍ َكسز يهٌ احملدد٠ ايع١ًُٝ ٚايدزٚع

 املكسز، يف زاضبًا ايػٝاب بطبب االختباز دخٍٛ َٔ سسّ ايرٟ ايطايب

 (.DN) أٚ( ح) قسّٚ تكدٜس ي٘ ٜٚسصد

 

 ة:املادة العاشز

 ٚايطُاح اؿسَإ زفع – اضتجٓا٤ – ٜفٛض٘ َٔ أٚ ايه١ًٝ جملًظ جيٛش

 اجملًظ، ٜكبً٘ عرزًا ايطايب ٜكدّ إٔ غسٜط١ االختباز، بدخٍٛ يًطايب

 َٔ%( 56) عٔ تكٌ أال ع٢ً اؿطٛز ْطب١ اؾاَع١ فًظ ٚحيدد

 .يًُكسز احملدد٠ ايع١ًُٝ ٚايدزٚع احملاضسات

 

 املادة احلادية عشز:

 ذيو يف صفسًا دزدت٘ تهٕٛ ايٓٗا٥ٞ االختباز عٔ ٜتػٝب رٟاي ايطايب

 األعُاٍ دزدات أضاع ع٢ً املكسز ذيو يف تكدٜسٙ ٚحيطب االختباز،

 .عًٝٗا سصٌ اييت ايفص١ًٝ
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 املادة الجاىية عشزة:

 َٛاد َٔ أٟ يف ايٓٗا٥ٞ االختباز سطٛز َٔ ايطايب ٜتُهٔ مل إذا

 ايكص٣ٛ، ايطسٚز٠ ساالت يف ايه١ًٝ، جملًظ داش قٗسٟ يعرز ايفصٌ

 ْٗا١ٜ تتذاٚش ال َد٠ خالٍ بدٜاًل اختبازًا بإعطا٥٘ ٚايطُاح عرزٙ قبٍٛ

 أدا٥٘ بعد عًٝ٘ حيصٌ ايرٟ ايتكدٜس ٜٚعط٢ ايتايٞ، ايدزاضٞ ايفصٌ

 .ايبدٌٜ االختباز

 

 املادة الجالجة عشزة:

 إٔ دٕٚ دزاضٞ فصٌ دزاض١ يف االضتُساز عٔ االعتراز يًطايب جيٛش ( أ 

 فًظ حيددٖا اييت اؾ١ٗ يد٣ َكبٍٛ بعرز تكدّ إذا ضبًازا ٜعد

 اييت ايتٓفٝر١ٜ ايكٛاعد ؼددٖا ش١َٝٓ فرت٠ خالٍ ٚذيو اؾاَع١

 ٚحيتطب( W) أٚ( ع) تكدٜس يًطايب ٜٚسصد اؾاَع١، فًظ ٜكسٖا

 .ايتدسز َتطًبات إلْٗا٤ ايالش١َ املد٠ َٔ ايفصٌ ٖرا

 ٚفل ايدزاضٞ ايفصٌ يف أنجس أٚ َكسز َٔ بعرز االْطشاب جيٛش ( ب 

 .اؾاَع١ فًظ ٜكسٖا اييت ايتٓفٝر١ٜ ايكٛاعد
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 ــ تأجيل الدراصةــ 

 

 املادة الزابعة عشزة:

 حيددٖا اييت اؾ١ٗ تكبً٘ يعرز ايدزاض١ تأدٌٝ بطًب ايتكدّ يًطايب جيٛش

 أٚ َتتايٝني دزاضٝني فصًني ايتأدٌٝ َد٠ تتذاٚش أال ع٢ً اؾاَع١ فًظ

 ثِ اؾاَع١ يف بكا٥٘ ط١ًٝ أقص٢ سًدا َتتاي١ٝ غري اض١ٝدز فصٍٛ ثالث١

 االضتجٓا٤ ايطسٚز٠ ساٍ يف اؾاَع١ جملًظ ٚجيٛش ذيو، بعد قٝدٙ ٜط٣ٛ

 َتطًبات إلْٗا٤ ايالش١َ املد٠ ضُٔ ايتأدٌٝ َد٠ ؼتطب ٚال ذيو، َٔ

 .ايتدسز

 

 ــ الكواعد التيفيذية للنواد مً التاصعة وحتى الزابعة عشزةــ 

 

 َٔ ٚحيسّ ايع١ًُٝ ٚايدزٚع احملاضسات سطٛز املٓتعِ ايبايط ع٢ً (1

 عٔ فٝ٘ سطٛزٙ ْطب١ قًت إذا َكسز ألٟ ايٓٗا١ٝ٥ االختبازات دخٍٛ

 ايفصٌ خالٍ احملدد٠ ايع١ًُٝ ٚايدزٚع احملاضسات َٔ%( 75)

 َٔ بكساز ذيو ٜٚتِ ايط١ٜٛٓ يًُكسزات ايدزاض١ٝ ايط١ٓ أٚ ايدزاضٞ

 (.قسّٚ) تكدٜس ي٘ ٜٚسصد ٜفٛض٘ َٔ أٚ ايه١ًٝ فًظ

 يًطايب ٚايطُاح اؿسَإ زفع ٜفٛض٘ َٔ أٚ ايه١ًٝ جملًظ جيٛش (2

 ْطب١ تكٌ أال غسٜط١ َكبٛاًل عرزًا قدّ َا َت٢ ايٓٗا٥ٞ االختباز بدخٍٛ

 احملدد٠ ايع١ًُٝ ٚايدزٚع احملاضسات َٔ%( 65) عٔ ايطايب سطٛز

 .يًُكسز

 إٔ دٕٚ دزاضٞ فصٌ دزاض١ يف االضتُساز عٔ االعتراز يًطايب جيٛش (3

 ْٗا١ٜ اختبازات بدا١ٜ قبٌ ٚذيو ايه١ًٝ تٛص١ٝ ع٢ً بٓا٤ً فٝ٘ زاضبًا ٜعد
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 االعتراز ٜهٕٛ ذيو عدا ٚفُٝا األقٌ ع٢ً أضابٝع غُط١ ايفصٌ

 .ايه١ًٝ فًظ تٛص١ٝ ع٢ً بٓا٤ً اؾاَع١ فًظ مبٛافك١

 بدا١ٜ َٔ أضابٝع مثا١ْٝ قبٌ ٜهٕٛ ايطٟٓٛ يًٓعاّ االعتراز (4

 ْتا٥ر استطاب ٜساع٢ إٔ ع٢ً ايجاْٞ يًفصٌ ٓٗا١ٝ٥اي االختبازات

 .ايطايب فٝٗا ٚلح فص١ًٝ تهٕٛ اييت املٛاد

 األضبٛع ْٗا١ٜ ست٢ َتاسًا ٜهٕٛ ايفصًٞ يًٓعاّ ايدزاض١ تأدٌٝ (5

 .ايدزاضٞ ايفصٌ َٔ ايجاْٞ

 األضبٛع ْٗا١ٜ ست٢َتاسًا  ٜهٕٛ ايطٟٓٛ يًٓعاّ ايدزاض١ تأدٌٝ (6

 .ٞايدزاض ايعاّبدا١ٜ  َٔ ايجايح

 :ايتاي١ٝ ايطٛابط ٚفل أنجس أٚ َكسز َٔ االْطشاب يًطايب جيٛش (7

األضبٛع ايجأَ َٔ بدا١ٜ ايفصٌ ايدزاضٞ  ْٗا١ٜأال ٜتذاٚش  ( أ 

( أضبٛعًا َٔ بدا١ٜ ايط١ٓ ايدزاض١ٝ 15) يًُكسزات ايفص١ًٝ ٚ

 (W1( أٚ )1يًُكسزات ايط١ٜٛٓ ٜٚسصد يًطايب تكدٜس )ع

١ٝ عٔ اؿد األد٢ْ ايدزاض١ٝ املتبك أال ٜكٌ عدد ايٛسدات ( ب 

سطب َاٚزد يف ايفكس٠ ايسابع١ َٔ ايكٛاعد ايتٓفٝر١ٜ يًُٛاد 

 .َٔ اـاَط١ ٚست٢ ايطابع١ 

جملًظ ايه١ًٝ املدتص أٚ َٔ ٜفٛض٘ ايٓعس يف ساالت  ( ز 

االْطشاب َٔ املكسزات ملٔ ٜكٌ عب٦٘ ايدزاضٞ عٔ اؿد 

األد٢ْ )بعد االْطشاب(  ٚنرا َٔ مل ٜتُهٔ َٔ تطذٌٝ 

 ٢ َٔ ايعب٤ ايدزاضٞ.اؿد األدْ
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تتٛىل عُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ بايتٓطٝل َع ايه١ًٝ ايٓعس يف  ( د 

 (.،ز)أ،ب االْطشاب املػاز إيٝٗا يف ايفكسات أعالٙ ساالت

 أٚ ايدزاض١ عٔ العترازع٢ً ا املٛافك١ عٓد ايطايب أَسإغعاز ٚيٞ  (8

 .عٔ طسٜل ْعاّ ضذالت ايطالب اؾاَع١ َٔ االْطشاب أٚ ايتأدٌٝ

يطايب يًتأدٌٝ ٚاالعتراز عٔ ايدزاض١ يف ايط١ٓ ايتشطري١ٜ ِ اٜتكد (9

 . خيطع إلْع١ُ ٚيٛا٥ح ايط١ٓ ايتشطري١ٜ

 هلٔ ٜطُح املًُه١، خازز املبتعجني ألشٚادٗٔ املسافكات ايطايبات (16

 بتأدٌٝ ــ املدتص ايه١ًٝ فًظ َٛافك١ ع٢ً ٚبٓا٤ اضتجٓا٤ً ــ

 بريو ّتتكد إٔ ع٢ً َتتاي١ٝ ضٓٛات مخظ أقص٢ نشد ايدزاض١

 ايطايب١ ؼطس إٔ ٚع٢ً ايتأدٌٝ يبدا١ٜ املطًٛب ايفصٌ بدا١ٜ قبٌ

 ٚتعترب ايسمس١ٝ، اؾٗات َٔ املبتعح يصٚدٗا َسافكتٗا ٜجبت َا

 َسافكتٗا بطبب ضٓٛات مخظ ع٢ً تأدًٝٗا فرت٠ تصٜد اييت ايطايب١

 هلا حيتطب ٚال ايدزاض١، عٔ املٓكطع١ سهِ يف املبتعح يصٚدٗا

 ايدزاض١ يف زغبت ٚإذا دزاض١ٝ، ٚسدات َٔ دزضت٘ إٔ ضبل َا

 ع٢ً اؿاي١ ٖرٙ ٚتطسٟ َطتذد٠، نطايب١ يًذاَع١ تكدَت

 .يصٚداتِٗ املسافكني ايطًب١
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 ــ عً الدراصة ــ االىكطاع

 

 املادة اخلامضة عشزة:

 طًب دٕٚ دزاضٞ فصٌ َد٠ ايدزاض١ عٔ املٓتعِ ايطايب اْكطع إذا

 إذا ايطايب قٝد طٞ اؾاَع١ ٚجملًظ ،اؾاَع١ َٔ قٝدٙ ٜط٣ٛ ايتأدٌٝ

 إذا قٝدٙ طٞ ٜتِ املٓتطب يًطايب ٚبايٓطب١ أقٌ، ملد٠ ايدزاض١ عٔ اْكطع

 .َكبٍٛ عرز دٕٚ ايفصٌ يريو ايٓٗا١ٝ٥ االختبازات مجٝع عٔ تػٝب

 

 املادة الضادصة عشزة:

 داَع١ يف شا٥سًا ٜدزضٗا اييت يًفصٍٛ ايدزاض١ عٔ َٓكطعًا ايطايب ٜعد ال

 .أخس٣

 

 ــ إعادة الكيدــ 

 

 املادة الضابعة عشزة:

 قبٌ ٚضذً٘ بسقُ٘ قٝدٙ إعاد٠ بطًب ايتكدّ قٝدٙ املطٟٛ يًطايب ميهٔ

 :اآلت١ٝ ايطٛابط ٚفل االْكطاع

 طٞ تازٜذ َٔ دزاض١ٝ فصٍٛ أزبع١ خالٍ ايكٝد إعاد٠ بطًب ٜتكدّ إٔ ( أ 

 .ايكٝد

 قٝد عاد٠إ ع٢ً ايعالق١ ذات ٚاؾٗات املع١ٝٓ ايه١ًٝ فًظ ٜٛافل إٔ ( ب 

 .ايطايب

 



 
22 

 فأنجس، دزاض١ٝ فصٍٛ أزبع١ ايطايب قٝد طٞ ع٢ً َط٢ إذا ( ز 

 ضذً٘ إىل ايسدٛع دٕٚ َطتذدًا طايبًا يًذاَع١ ايتكدّ فبإَهاْ٘

 يف املع١ًٓ ايكبٍٛ غسٚط ناف١ عًٝ٘ تٓطبل إٔ ع٢ً ايطابل ايدزاضٞ

 ٜصدزٖا يطٛابط ٚفكًا ذيو َٔ االضتجٓا٤ اؾاَع١ ٚجملًظ سٝٓ٘

 .اجملًظ

 اؾاَع١ ٚجملًظ ٚاسد٠، َس٠ َٔ أنجس ايطايب قٝد إعاد٠ جيٛش ال ( د 

 .ذيو َٔ االضتجٓا٤ – ايطسٚز٠ ساي١ يف –

 َفصٛاًل نإ إذا قٝدٙ املطٟٛ ايطايب قٝد إعاد٠ جيٛش ال ( ٙ 

 .أنادميًٝا

 

 املادة الجامية عشزة:

 أٚ تع١ًُٝٝ ألضباب اؾاَع١ َٔ فصٌ ايرٟ ايطايب قٝد إعاد٠ جيٛش ال

 اتطح ٚإذا تأدٜب١ٝ، ألضباب أخس٣ داَع١ َٔ فصٌ ايرٟ أٚ تأدٜب١ٝ،

 َٔ ًًَػ٢ قٝدٙ فَُٝعدُّ األضباب ٖرٙ ملجٌ فصً٘ ضبل أْ٘ قٝدٙ إعاد٠ بعد

 .ايكٝد إعاد٠ تازٜذ

 

 ــ للنواد مً الضابعة عشز إىل الجامية عشزالكواعد التيفيذية ــ 

 

١ بطًب إعاد٠ قٝدٙ قبٌ بداٜ املٓكطع أٚ املٓطشب ٜتكدّ ايطايب (1

 قٝدٙ.  ٜطبل إعاد٠اإلختبازات ايٓٗا١ٝ٥ يًفصٌ ايدزاضٞ ايرٟ 
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 قٝد إعاد٠ بٓا٤ًا ع٢ً تٛص١ٝ فًظ ايه١ًٝ اؾاَع١ جملًظ (2

 ايػسٚط ٚفل فصٍٛ أزبع١ االْكطاع فرت٠ ػاٚشت إذا ايطايب

 : ايتاي١ٝ

إٔ ال تصٜد فرت٠ االْكطاع ع٢ً املد٠ ايٓعا١َٝ يًربْاَر  ( أ 

 الْكطاع.)ايدزد١ ايع١ًُٝ( َٔ تازٜذ ا

إٔ ٜهٕٛ االْكطاع بٓا٤ً ع٢ً ضبب َػسٚع ٜكدزٙ فًظ  ( ب 

 ايه١ًٝ.

%( َٔ ايٛسدات 56إٔ ٜهٕٛ قد ادتاش ايطايب بٓذاح ) ( ز 

 ايدزاض١ٝ املطذ١ً.

َٔ  (3.25ٚ)أ  (5( َٔ )2.5إٔ ال ٜكٌ َعدي٘ ايرتانُٞ عٔ ) ( د 

 .( يًتدسز2.75( يًهًٝات اييت تػرتط َعدٍ )5)

 ٚفكًا يًطٛابط ايتاي١ٝ: قٝد ايطايب املٓطشب إعاد٠جيٛش  (3

 .نادميًٝاهٕٛ ايطايب َٓرز أإٔ الٜ ( أ 

زبع١ فصٍٛ هٕٛ قد َط٢ ع٢ً اْطشاب٘ أنجس َٔ أٜ ال إٔ ( ب 

 دزاض١ٝ.

ٚسد٠ دزاض١ٝ أٚ ايط١ٓ  24إٔ ٜهٕٛ قد ادتاش َا ال ٜكٌ عٔ  ( ز 

 ايتشطري١ٜ يًهًٝات اييت تعٌُ بٗا.

 .االْطشابَٛافك١ فًظ ايه١ًٝ ع٢ً إعاد٠ قٝدٙ بعد  ( د 
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 ــ التدزجــ 

 

 املادة التاصعة عشزة:

 اـط١ سطب بٓذاح ايتدسز َتطًبات إْٗا٤ بعد ايطايب ٜتدسز : أواًل

املعدٍ ايرٟ حيددٙ  عٔ ايرتانُٞ َعدي٘ ٜكٌ أال ع٢ً ايدزاض١ٝ،

ع٢ً أال ٜكٌ يف نٌ  ،فًظ اؾاَع١ املع١ٝٓ يهٌ ؽصص

 األسٛاٍ عٔ تكدٜس "َكبٍٛ".
 

 املدتص ايكطِ فًظ تٛص١ٝ ع٢ً بٓا٤ ايه١ًٝ جملًظجيٛش  : ثاىيًا 

 ،ايرتانُٞ َعدي٘ يسفع ايطايب ٜدزضٗا َٓاضب١ َكسزات ؼدٜد

 .املعدٍ يف ٚزضٛب٘ املكسزات يف لاس٘ ساي١ يف ٚذيو

 
 ــ الكواعد التيفيذية للنادة التاصعة عشزةــ 

 

سصٛي٘ ع٢ً َعدٍ تسانُٞ الٜكٌ عٔ ٜػرتط يتدسز ايطايب  (1

اَر ايتابع١ يهًٝات ايعُاز٠ ٚاهلٓدض١ ( ؾُٝع ايرب5( َٔ )2.75)

( يباقٞ نًٝات 5( َٔ )2ٚايتصاَِٝ، َٚعدٍ تسانُٞ الٜكٌ عٔ )

 اؾاَع١. 

 اؾاَعٞ ٚزقُ٘ زباعًٝا امس٘ فٝٗا ٜٛضح غٗاد٠ خسٜر نٌ ميٓح  (2

 ٚايدزد١ ٚايه١ًٝ املٝالد ٚتازٜذ َٚهإ اإلقا١َ/املدْٞ ايطذٌ ٚزقِ

 ايػٗاد٠ ٚتعتُد ايتدسز عٓد ٙٚتكدٜس عًٝ٘ سصٌ ايرٟ ٚايتدصص

 .ٚايتطذٌٝ ايكبٍٛ عُٝد َٔ

 :ًٜٞ ملا ٚفكًا َفكٛد بدٍ ؽسز غٗاد٠ إصدازجيٛش   (3
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 غٗاد٠ َٓش٘ بطًب ٚايتطذٌٝ ايكبٍٛ عُاد٠ إىل ايطايب ٜتكدّ ( أ 

 .اضتهُاٍ ايُٓٛذز اـاص بريو بعد َفكٛد بدٍ ؽسز

 ايكبٍٛ عُاد٠ قبٌ َٔ( َفكٛد بدٍ) بعباز٠ ختِ ٜٛضع ( ب 

 .ايفكد بعد تصدز ٚثٝك١ نٌ ٢ًع ٚايتطذٌٝ

 أقٌ تسانُٞ َعدٍ ع٢ً ٚسصٛي٘ املكسزات يف ايطايب لاح عٓد  (4

 ٜتعني ( أعال1ٙاملعدٍ املػسٚط يًتدسز سطب َاٚزد يف ايفكس٠ ) َٔ

 َٚٛافك١ ايكطِ فًظ تٛص١ٝ ع٢ً بٓا٤ً املكسزات بعض تطذٌٝ عًٝ٘

اؿد إىل  املعدٍ زفع َٔ ٜتُهٔ ست٢ ٜفٛض٘ َٔ أٚ ايه١ًٝ فًظ

 .ايدزاض١ٝ خطت٘ ٚفل ايع١ًُٝ ايدزد١ ع٢ً ٚسصٛي٘ املػسٚط
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 ــ الفصل مً اجلامعةــ 

 

 املادة العشزوٌ:

 :اآلت١ٝ اؿاالت يف اؾاَع١ َٔ ايطايب ٜفصٌ

إذا سصٌ ع٢ً ثالث١ إْرازات َتتاي١ٝ ع٢ً األنجس الخنفاض َعدي٘  ( أ 

( َٔ ٖرٙ 19اد٠ )املعدٍ احملدد يًتدسز ٚفكًا يًُ ايرتانُٞ عٔ

ٚجملًظ اؾاَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًظ ايه١ًٝ إعطا٤  ،ايال٥ش١

فسص١ زابع١ ملٔ ُُٜهٓ٘ زفع َعدي٘ ايرتانُٞ بدزاضت٘ يًُكسزات 

 املتاس١.

إذا مل ٜٓ٘ َتطًبات ايتدسز خالٍ َد٠ أقصاٖا ْصف املد٠ املكسز٠  ( ب 

يتدسد٘ عال٠ٚ ع٢ً َد٠ ايربْاَر، ٚجملًظ اؾاَع١ إعطا٤ فسص١ 

اضتجٓا١ٝ٥ يًطايب إلْٗا٤ َتطًبات ايتدسز عد أقص٢ ال ٜتذاٚش 

 ضعف املد٠ األص١ًٝ احملدد٠ يًتدسز.

١ أٚضاع جيٛش جملًظ اؾاَع١ يف اؿاالت االضتجٓا١ٝ٥ َعاؾ ( ز 

ايطالب ايرٜٔ تٓطبل عًِٝٗ أسهاّ ايفكستني ايطابكتني بإعطا٥ِٗ 

 فسص١ اضتجٓا١ٝ٥ ال تتذاٚش فصًني دزاضٝني ع٢ً األنجس.
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 ــ الكواعد التيفيذية للنادة العشزيًــ 

 

ال حيتطب ايفصٌ ايصٝفٞ ضُٔ ايفصٍٛ اييت متٓح فٝٗا إْـرازات   (1

 يًطايب ساٍ اخنفاض املعدٍ.

ب املطذٌ يًُكسزات يف ايٓعاّ ايطٟٓٛ إذا مل ٜتُهٔ طايايٜفصٌ  (2

( بعــد إْــرازٙ  َٚٓشــ٘ عاَــًا 5َــ2َٔــٔ زفــع َعديــ٘ ايرتانُــٞ إىل )

 دزاضًٝا ناَاًل.

3)      ٌ ــٍٛ ٚايتطــذٝ ــٌ عُــاد٠ ايكب ــتِ إدــسا٤ات فصــٌ ايطايــب َــٔ قب  ،ت

بعــد سطـاب املعــدالت ايرتانُٝــ١ يهــٌ   ،سطـب األْعُــ١ ٚايًــٛا٥ح 

 فصٌ دزاضٞ أٚ ض١ٓ دزاض١ٝ.
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 ــ االىتضابــ 

 

 املادة احلادية والعشزوٌ:

 عٔ ايدزاض١ مببدأ األخر ايهًٝات اقرتاح ع٢ً بٓا٤ً اؾاَع١ جملًظ جيٛش

 طبٝع١ تطُح اييت ٚايتدصصات ايهًٝات بعض يف االْتطاب طسٜل

 املٓع١ُ ٚاإلدسا٤ات ايكٛاعد اؾاَع١ فًظ ٜٚطع بريو، فٝٗا ايدزاض١

 :ت١ٝاآل ايطٛابط ٚفل يريو

أال ٜكٌ عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ املطًٛب١ يتدسز ايطايب املٓتطب عٔ  ( أ 

عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ املطًٛب١ يتدسز ايطايب املٓتعِ يف 

 ايتدصصات املتاس١ يالْتطاب.

ٜعاٌَ ايطايب املٓتطب َٔ سٝح ايكبٍٛ ٚزصد ايتكدٜسات  ( ب 

عدا ٚايتشٌٜٛ ٚايفصٌ ٚإعاد٠ ايكٝد ٚغريٖا َعا١ًَ ايطايب املٓتعِ 

 سطٛز احملاضسات.

جملًظ اؾاَع١ بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح فايظ ايهًٝات ٚضع ايطٛابط  ( ز 

 ايالش١َ يتكِٝٝ أدا٤ ايطالب املٓتطبني.

ٜجبت يف ايطذٌ األنادميٞ ٚٚثٝك١ ايتدسز ٚايػٗاد٠ َا ٜفٝد بإٔ  ( د 

 دزاض١ ايطايب ) باالْتطاب (.
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 ــ الكواعد التيفيذية للنادة احلادية والعشزيًــ 

 

ًتشٌٜٛ َٔ بساَر ايتعًِٝ عٔ بعد اىل ي ايط١ٜٛٓ ايطٛابط تعتُد (1

 ايكبٍٛ عُاد٠ اقرتاح ع٢ً بٓا٤ اؾاَع١ َدٜس َٔاالْتعاّ 

 .ٚايتطذٌٝ

 بعد ايطٛابط بتًو اؾاَع١ نًٝات ٚايتطذٌٝ ايكبٍٛ عُاد٠ تبًؼ (2

 ايص١َٝٓ اـط١ يف عٓٗا اإلعالٕ َع اؾاَع١ َدٜس َٔ اعتُادٖا

 .١ٜٛٓايط ايعُاد٠ عُاٍأل

 

 ــ االختباراتــ 

 

 املادة الجاىية والعشزوٌ:

 ايكطِ فًظ اقرتاح ع٢ً بٓا٤ً – املكسز ٜتبعٗا اييت ايه١ًٝ فًظ حيدد

 .يًُكسز ايٓٗا١ٝ٥ ايدزد١ َٔ%( 36) عٔ تكٌ ال ايفص١ًٝ يألعُاٍ دزد١ –

 املادة الجالجة والعشزوٌ:

 :اآلتٝتني ايطسٜكتني بإسد٣ يًُكسز ايفص١ًٝ األعُاٍ دزد١ ؼتطب

االختبازات ايػف١ٝٗ أٚ ايع١ًُٝ أٚ ايبشٛخ  أٚ أْٛاع ايٓػاط ايصفٞ  (1

األخس٣ أٚ َٓٗا مجٝعًا أٚ َٔ بعطٗا ٚاختباز ؼسٜسٟ ٚاسد ع٢ً 

 األقٌ.

 اختبازٜٔ ؼسٜسٜني ع٢ً األقٌ. (2
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 املادة الزابعة والعشزوٌ:

 ايكطِ فًظ تٛص١ٝ ع٢ً بٓا٤ً – املكسز ٜتبعٗا اييت ايه١ًٝ جملًظ جيٛش

ُّٔ إٔ –  غف١ٜٛ، أٚ ع١ًُٝ اختبازات َكسز أٟ يف ايٓٗا٥ٞ االختباز َُٜط

 .ايٓٗا٥ٞ االختباز دزدات َٔ هلا ؽصص اييت ايدزدات ٚحيدد

 

 املادة اخلامضة والعشزوٌ:

 َدزع تٛص١ٝ ع٢ً بٓا٤ً – املكسز تدزٜظ ٜتٛىل ايرٟ ايكطِ جملًظ جيٛش

 ايفصٌ يف َكسز أٟ َتطًبات باضتهُاٍ يًطايب ايطُاح – املاد٠

 غري تكدٜس األنادميٞ ضذً٘ يف يًطايب ٜٚسصد ايتايٞ ايدزاضٞ

 إال ايرتانُٞ أٚ ايفصًٞ املعدٍ ضُٔ حيطب ٚال( IC) أٚ( ٍ) َهتٌُ

 املكسز، ذيو َتطًبات اضتهُاٍ بعد ايطايب عًٝ٘ حيصٌ ايرٟ ايتكدٜس

( IC) أٚ( ٍ) َهتٌُ غري تكدٜس ُٜػري ٚمل ٚاسد دزاضٞ فصٌ َط٢ ٚإذا

( F) أٚ( ٖـ) زاضب تكدٜس ب٘ فٝطتبدٍ اضتهُاي٘ يعدّ ايطايب ضذٌ يف

 .ٚايرتانُٞ ايفصًٞ املعدٍ ضُٔ ٚحيطب

 
 املادة الضادصة والعشزوٌ:

 ايصبػ١ ذات ٚاملكسزات ٚاألعاخ، ايٓدٚات َكسزات اضتجٓا٤ جيٛش

 ٚذيو بعطٗا، أٚ( 24 ، 23 ، 22) املٛاد أسهاّ َٔ املٝدا١ْٝ أٚ ايع١ًُٝ

 تٛىل ايرٟ ايكطِ فًظ تٛص١ٝ ع٢ً بٓا٤ً ايه١ًٝ فًظ َٔ زبكسا

 ٖرٙ يف ايطايب ؼصٌٝ قٝاع  ايه١ًٝ فًظ ٚحيدد املكسز، تدزٜظ

 .املكسزات
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 الضادصةللنواد مً الجاىية والعشزيً وحتى  الكواعد التيفيذية ــ 

 ــ والعشزيً

 

 ايدزدات زات ايدزاض١ٝ يهٌ بسْاَر ٚؽصصحيدد قت٣ٛ املكس (1

 أٚ ايعًُٝــــ١ ختبــــازاتاال ٚتتطــــُٔ ايفصــــ١ًٝ يألعُــــاٍ صصــــ١املد

ٕ  ٚدزد١ غريٖا أٚ ايػف١ٜٛ ٌ  ال إٔ عًـ٢  ايٓٗـا٥ٞ،  االَتشـا  دزدـ١  تكـ

 .يًُكسز ايٓٗا١ٝ٥ ايدزد١ َٔ% 36 عٔ ايفص١ًٝ األعُاٍ

 ايدزاضــ١ ال٥شــ١ َــٔ ٚايعػــسٜٔ اـاَطــ١ املــاد٠ تطبٝــل يف ٜــدخٌ ال (2

 بدٕٚ عرز. ايٓٗا٥ٞ االختباز عٔ غاب َٔ ٚاالختبازات

ٔ  ايـيت  يًهًٝات (3  دٚز اختبـازات  عكـد  ضـٜٓٛاً  ْعاَـاً  خططٗـا  تتطـُ

اذا زضـب ايطايـب    ايهًٝـ١  فًظ حيددٖا اييت يًطٛابط ٚفكًا ثإ

 .ٚسد٠ دزاض١ٝ 15فُٝا الٜصٜد عٔ 

 تتطًـب  ال ايـيت  يًُكـسزات  ايالش١َ ايطٛابط ايدزاض١ٝ اـط١ ؼدد (4

 (.NF،NP( )ْد ، ٖد) هلا ٚاملسَص اختبازات تكدِٜ
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 ــ التكديزاتــ 

 

 املادة الضابعة والعشزوٌ:

 دزاضٞ فصٌ َٔ أنجس تتطًب األعاخ ت َكسزا دزاض١ ناْت إذا

 َٔ ايطايب اْتٗا٤ ٚبعد ،(IP)أٚ( ّ) َطتُس تكدٜس  يًطايب فريصد

 املكسز ٜطتهٌُ مل ٚإذا عًٝ٘، سصٌ ايرٟ ايتكدٜس ميٓح املكسز دزاض١

 ع٢ً املٛافك١ تدزٜط٘ ٜتٛىل ايرٟ ايكطِ ًظجمل فٝذٛش احملدد ايٛقت يف

 .ايطايب ضذٌ يف( IC) أٚ( ٍ) َهتٌُ غري تكدٜس زصد

 

 ــ الكواعد التيفيذية للنادة الضابعة والعشزيًــ 

 

 فصٌ َٔ أنجس تتطًب اييت يًُاد٠( IP( )ّ) تكدٜس ايطايب ٜعط٢ -

 .ايفصًني ع٢ً ايدزاضٞ ايعب٤ ٜكطِ إٔ ع٢ً دزاضٞ

 

 والعشزوٌ: املادة الجامية

 :ًٜٞ نُا َكسز نٌ يف ايطايب عًٝٗا حيصٌ اييت ايتكدٜسات ؼطب
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 التكديز الدرجة املئوية
 رمش 

 التكديز
وسٌ التكديز 

 (5مً )
وسٌ التكديز 

 (3مً )

 3.1 5.1 أ+ ممتاس مزتفع 95-311

إىل أقل مً  91

95 
 1.75 3.75 أ ممتاس

إىل أقل مً  85

91 
 جيد جدا ً 

 زتفعم
 1.5 3.5 ب+

إىل أقل مً  81

85 
 1.1 3.1 ب جيد جداً 

إىل أقل مً  75

81 
 2.5 1.5 ج+ جيد مزتفع

إىل أقل مً  71

75 
 2.1 1.1 ج جيد

إىل أقل مً  65

71 
مكبول 

 مزتفع
 3.5 2.5 د+

إىل أقل مً  61

65 
 3.1 2.1 د مكبول

 1 3.1 ٍـ راصب 61أقل مً 

 
 املادة التاصعة والعشزوٌ:

 ايعاّ ايتكدٜس ٜهٕٛ( َٔ ٖرٙ ايال٥ش١ 19كطٞ ب٘ املاد٠ )َع َساعا٠ َات

 ايرتانُٞ َعدي٘ ع٢ً بٓا٤ً ايطايب ؽسز عٓد ايرتانُٞ يًُعدٍ

 :ناآلتٞ

 أٚ 5.66 َٔ 4.56 عٔ ٜكٌ ال ايرتانُٞ املعدٍ نإ إذا(: ممتاش) ( 1

3.56 َٔ 4.66. 

 َٔ أقٌ إىل 3.75 َٔ ايرتانُٞ املعدٍ نإ إذا(: ددًا دٝد) ( 2

 .4.66 َٔ 3.56 َٔ أقٌ إىل 2.75 َٔ أٚ 5.66 َٔ 4.56
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 َٔ 3.75 َٔ أقٌ إىل 2.75 َٔ ايرتانُٞ املعدٍ نإ إذا(: دٝد) ( 3

 .4.66 َٔ 2.75 َٔ أقٌ إىل 1.75 َٔ أٚ 5.66

 2.75 َٔ أقٌ إىل 2.66 َٔ ايرتانُٞ املعدٍ نإ إذا(: َكبٍٛ) ( 4

 .4.66 َٔ 1.75 َٔ أقٌ إىل 1.66 َٔ أٚ 5.66 َٔ

 

 املادة الجالثوٌ:

 َٔ تسانُٞ َعدٍ ع٢ً اؿاصٌ يًطايب األٚىل ايػسف َستب١ متٓح

 عٓد( 4.66) َٔ( 4.66) إىل( 3.75) َٔ أٚ( 5.66) َٔ( 5.66) إىل( 4.75)

 َعدٍ ع٢ً اؿاصٌ يًطايب ايجا١ْٝ ايػسف َستب١ ٚمتٓح ايتدسز،

 إىل( 3.25) َٔ أٚ( 5.66) َٔ( 4.75) َٔ أقٌ إىل( 4.25) َٔ تسانُٞ

 .ايتدسز عٓد( 4.66) َٔ (3.75) َٔ أقٌ

 :ًٜٞ َا ايجا١ْٝ أٚ األٚىل ايػسف َستب١ ع٢ً يًشصٍٛ ٜٚػرتط 

 يف أٚ اؾاَع١ يف دزض٘ َكسز أٟ يف زضب قد ايطايب ٜهٕٛ أال ( أ 

 .أخس٣ داَع١

 أقصاٖا َد٠ يف ايتدسز َتطًبات أنٌُ قد ايطايب ٜهٕٛ إٔ ( ب 

 .نًٝت٘ يف يًبكا٤ األقص٢ ٚاؿد األد٢ْ اؿد بني املد٠ َتٛضط

 َٓٗا ضٝتدسز اييت اؾاَع١ يف دزع قد ايطايب ٜهٕٛ إٔ -دـ ( ز 

 .ايتدسز َتطًبات َٔ%( 66) عٔ ٜكٌ ال َا
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 ــ إجزاءات االختبار اليَائيــ 

 

 املادة احلادية والجالثوٌ:

 أعُاٍ تٓعِٝ يف األقطاّ َع تتعإٚ ؾ١ٓ تهٜٛٔ ايه١ًٝ جملًظ جيٛش

 ايدزدات زصد نػٛف َسادع١ َٗاَٗا ٚتهٕٛ ايٓٗا٥ٞ، االختباز

 تازٜذ َٔ أٜاّ ثالث١ عٔ تصٜد ال َد٠ خالٍ املدتص١ يًذ١ٓ ٚتطًُٝٗا

 .َكسز أٟ اختباز

 
 املادة الجاىية والجالثوٌ:

 االختبازات إدسا٤ات يف ايطس١ٜ تطبٝل ٜكسز إٔ ايه١ًٝ جملًظ جيٛش

 .ايٓٗا١ٝ٥

 
 املادة الجالجة والجالثوٌ:

 اقرتاح ع٢ً بٓا٤ً اإلقتطا٤ عٓد ٛشٚجي االختباز، أض١ً٦ املكسز َدزع ٜطع

 .ايه١ًٝ فًظ خيتازٙ َٔ ٜطعٗا إٔ  ايكطِ ز٥ٝظ

 
 املادة الزابعة والجالثوٌ:

 يس٥ٝظ ٚجيٛش ملكسزٙ، ايٓٗا٥ٞ االختباز أٚزام املكسز َدزع ٜصشح

 ايتصشٝح، يف أنجس أٚ َتدصصًا َع٘ ٜػسى إٔ( اؿاد١ عٓد) ايكطِ

 . ٜساٙ َٔ إىل ايتصشٝح ٜطٓد إٔ ايطسٚز٠ عٓد ايه١ًٝ جملًظ ٚجيٛش

 
 املادة اخلامضة والجالثوٌ:
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 عًٝٗا حيصٌ اييت ايدزدات ايٓٗا٥ٞ االختباز بتصشٝح ٜكّٛ َٔ ٜسصد

 ثِ عًٝٗا، ٜٚٛقع يريو املعد٠ ايدزدات زصد نػٛف يف ايطالب

 .ايكطِ ز٥ٝظ عًٝٗا ٜصادم

 
 املادة الضادصة والجالثوٌ:

 ٚجملًظ ٚاسد، ّٜٛ يف كسزَٜٔ َٔ أنجس يف ايطايب اختباز جيٛش ال

 .ذيو َٔ االضتجٓا٤ اؾاَع١

 
 املادة الضابعة والجالثوٌ:

 َٔ ضاع١ ْصف َطٞ بعد ايٓٗا٥ٞ االختباز بدخٍٛ يًطايب ٜطُح ال

 َٔ ضاع١ ْصف َطٞ قبٌ االختباز َٔ باـسٚز ي٘ ٜطُح ال نُا بداٜت٘،

 .بداٜت٘

 
 املادة الجامية والجالثوٌ:

 إدسا٤ ٚقٛاعد ايتعًُٝات كايف١ أٚ فٝ٘ يػسٚعا أٚ االختباز يف ايػؼ

 ٜصدزٖا اييت ايطالب تأدٜب ال٥ش١ ٚفل ايطايب عًٝٗا ٜعاقب أَٛز االختباز

 .اؾاَع١ فًظ

 
 املادة التاصعة والجالثوٌ:

 املٛافك١ ، ايطسٚز٠ ساالت يف املكسز، تدزٜظ تتٛىل اييت ايه١ًٝ جملًظ

 اختبازات بدا١ٜ تتعد٣ ال ٠فرت ٍ خال اإلداب١ أٚزام تصشٝح إعاد٠ ع٢ً

 .ايتايٞ ايفصٌ
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 املادة األربعوٌ:

 َد٠ ــ املدتص ايكطِ فًظ تٛص١ٝ ع٢ً بٓا٤ ــ ايه١ًٝ فًظ حيدد

 ثالخ ع٢ً تصٜد ٚال ضاع١ عٔ تكٌ أال ع٢ً ايٓٗا٥ٞ ايتشسٜسٟ االختباز

 .ضاعات

 
 املادة احلادية واألربعوٌ:

 فًظ ٜطع( 46-31) َٔ ٛادامل يف ايٛازد٠ باألسهاّ اإلخالٍ عدّ َع

 .ايٓٗا١ٝ٥ االختبازات بإدسا٤ات اـاص١ ايتٓعُٝات اؾاَع١
 

 

 الكواعد التيفيذية ــ 

 ــ للنواد مً احلادية والجالثني وحتى احلادية واألربعني

 

 األعُاٍ دزد١ ع٢ً َػتُاًل ًاتفصًٝٝ زصدًا ايدزدات زصد ٜتِ ( 1

 َدزع قبٌ َٔ يٓٗا٥ٞا ٚايتكدٜس ايٓٗا٥ٞ االختباز ٚدزد١ ايفص١ًٝ

 ايكبٍٛ عُاد٠ َٔ املعد٠ ايكٛا٥ِ يف – بايتصشٝح قاّ َٔ أٚ – املاد٠

 إدخاٍ، ع٢ً إٔ ٜتاح ايهرت١ْٝٚ أٚ ٚزق١ٝ ناْتأ ضٛا٤ ٚايتطذٌٝ

َٔ أٍٚ ّٜٛ يف االختبازات  يف ْعاّ ضذالت ايطالب ايدزدات

 ايٓٗا١ٝ٥. 

 عُٝد إىل املدتص ايكطِ َٔ عًٝٗا املصادم ايدزدات زفع ٜتِ ( 2

 . ايٓتا٥ر تًو ع٢ً ايه١ًٝ فًظ طالعا ثِ َٚٔ يالعتُاد، ايه١ًٝ

خس ضاع١ َٔ آ 72 دخاٍ ايدزدات بعدٜتِ إغالم ايٓعاّ ٜٚتٛقف إ ( 3

 .ختبازاتاختباز سطب اؾدٍٚ املعًٔ يال

 ٚزام اإلداب١:إدسا٤ات إعاد٠ تصشٝح أ ( 4
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 أٚ ايه١ًٝ عُٝد إىل بطًب إعاد٠ ايتصشٝح تكدّ ايطايبٜ إٔ ( أ 

 .ايٓتٝذ١ إعالٕ تازٜذ َٔ أضبٛعني خالٍ ٜفٛض٘ َٔ

 ع٢ً ايطًب. أٚ َٔ ٜفٛض٘ ٜػرتط َٛافك١ فًظ ايه١ًٝ ( ب 

 .ايتدزٜظ ايرٟ ٜتٛىل إعاد٠ ايتصشٝححيدد اجملًظ عطٛ ١٦ٖٝ  ( ز 

اإلداب١ ٜتٛىل اجملًظ ايٓعس يف  إعاد٠ تصشٝح ٚزق١ بعد ( د 

 ٜٚهٕٛ قسازٙ يف ذيو ْٗا٥ًٝا. ايٓتٝذ١

زضاهلا عدًٜٗا عٔ طسٜل إيف ايدزد١ ٜتِ تعٓد ٚدٛد خطأ  ( ٙ 

ختبازات مبا ال ٜتذاٚش بدا١ٜ اال يعُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ

 . ايٓٗا١ٝ٥ يًفصٌ ايتايٞ
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 ــ التخويل مً جامعة إىل جامعة أخزىــ 

 

 املادة الجاىية واألربعوٌ:

 :اآلت١ٝ ايطٛابط ٚفل اؾاَع١ خازز َٔ ايطايب ؼٌٜٛ قبٍٛ جيٛش

 ب قد دزع يف ن١ًٝ أٚ داَع١ َعرتف بٗا.إٔ ٜهٕٛ ايطاي ( أ 

 أال ٜهٕٛ َفصٛاًل َٔ اؾاَع١ احملٍٛ َٓٗا ألضباب تأدٜب١ٝ. ( ب 

 إٔ تٓطبل عًٝ٘ غسٚط ايتشٌٜٛ اييت حيددٖا فًظ اؾاَع١. ( ز 

 

 املادة الجالجة واألربعوٌ:

 اؾاَع١ خازز ايطايب دزضٗا اييت املكسزات مبعادي١ ايه١ًٝ فًظ ٜكّٛ

 ايطذٌ يف ٚتجبت املكسزات، ٖرٙ تكدّ اييت قطاّاأل تٛص١ٝ ع٢ً بٓا٤ً

 استطاب يف تدخٌ ٚال ي٘، عٛديت اييت املكسزات يًطايب األنادميٞ

 .ايرتانُٞ َعدي٘

 

 املادة الزابعة واألربعوٌ:

 قٝدٙ فٝعد تأدٜب١ٝ ألضباب فصً٘ ضبل أْ٘ ايطايب ؼٌٜٛ بعد اتطح إذا

ًًْػ٢  .يًذاَع١ ؼًٜٛ٘ قبٍٛ تازٜذ َٔ َُ

 

 ة اخلامضة واألربعوٌ:املاد

 ٚفكًا أخس٣ إىل داَع١ َٔ دزاضٞ فصٌ أٟ يف ايطايب ؼٌٜٛ ٜتِ

 ايطٛابط ض٤ٛ يف إيٝٗا احملٍٛ اؾاَع١ يف املع١ًٓ ٚاملٛاعٝد يإلدسا٤ات

 .يًتشٌٜٛ ايعا١َ
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  الكواعد التيفيذيةــ 

 ــ واألربعني اخلامضةللنواد مً الجاىية واألربعني وحتى 

 

 أخس٣ إىل داَع١ ايدَاّ:ايتشٌٜٛ َٔ داَع١ 

يًتكدِٜ بطًب ؼٌٜٛ َٔ داَع١  تٛفسٖاايػسٚط اييت جيب  أٚاًل :

 أخس٣ اىل داَع١ ايدَاّ:

ٜكبٌ ؼٌٜٛ ايطايب  ايتشطري١ٜ ٚال ايط١ٜٓػرتط ادتٝاش َكسزات  ( 1

 يًط١ٓ ايتشطري١ٜ. 

إٔ ٜهٕٛ ايطايب قد دزع َاالٜكٌ عٔ فصًني دزاضٝني يف  ( 2

ٚسد٠ دزاض١ٝ،  24َاالٜكٌ عٔ داَعت٘ ٚزصدت ي٘ دزدات يف 

ٚطب االضٓإ إٔ بٍٛ طًب ايتشٌٜٛ اىل نًٝيت ايطب ٜٚػرتط يك

ٜهٕٛ ايطايب قد ا٢ْٗ ض١ٓ دزاض١ٝ  يف ن١ًٝ َٓاظس٠ )طب أٚ 

 24طب أضٓإ( يف داَعت٘ ٚزصدت ي٘ دزدات يف َاالٜكٌ عٔ 

 ٚسد٠ دزاض١ٝ.

اييت ٜسغب  إٔ ال ٜهٕٛ َٓكطعًا عٔ ايدزاض١ يف اؾاَع١ ( 3

 ، ٚإ ال ٜهٕٛ َفصٛاًل تأدٜبًٝا.ٌٜٛ َٓٗاايتش

 إٔ ال ٜكٌ َعدٍ ايطايب ايرتانُٞ عٓد تكدِٜ طًب ايتشٌٜٛ عٔ: ( 4

 ( يهًٝيت ايطب ٚطب االضٓا5.6ٕ( َٔ )3.75) ( أ 

( يًتدسز 2.75(  يًهًٝات اييت تػرتط َعدٍ )5.6( َٔ )3.5) ( ب 

 )اهلٓدض١، ايعُاز٠، ايتصاَِٝ(

 ٝات ايع١ًُٝ األخس٣.( يًهًٝات ايٓعس١ٜ ٚايه5.6ً( َٔ )3.6) ( ز 



 
41 

% َٔ 56إٔ ٜدزع ايطايب يف داَع١ ايدَاّ َاال ٜكٌ عٔ  ( د 

 َتطًبات ايتدسز.

إٔ ٜتكدّ ايطايب بطًب ايتشٌٜٛ َٔ خالٍ ْعاّ ضذالت  ( ٙ 

ايطالب ٚسطب ايتكِٜٛ ايصَين ايرٟ ؼددٙ عُاد٠ ايكبٍٛ 

 ٚايتطذٌٝ. 

 أ١ٜ غسٚط أخس٣ حيددٖا فًظ ايه١ًٝ. ( ٚ 

 

ضتجٓا٤ َٔ غسط املعدٍ يكبٍٛ طًبات ايتشٌٜٛ جملًظ ايه١ًٝ اال ثاًْٝا :

اـاص١ بايطايبات يًهًٝات املػاز ايٝٗا يف ايفكس٠ )ز( َٔ ايبٓد 

 ( أعالٙ ٚفكًا يًطٛابط ايتاي١ٝ:4)

ضباب تططس ايطايب١ يإلْتكاٍ إىل داَع١ ايدَاّ َع ٚدٛد أ ( 1

 ــايطالم  ــ ٚفا٠ ٚيٞ األَستكدِٜ ايٛثا٥ل اييت تجبت ذيو ) 

ْكٌ ٚيٞ األَس خازز َكس  ــتكاعد ٚيٞ األَس  ــايصٚاز 

 (. ايدزاض١

َٔ  2.5إٔ الٜكٌ َعدٍ ايطايب١ عٓد تكدِٜ طًب ايتشٌٜٛ عٔ  ( 2

5. 

 َٛافك١ فًظ ايه١ًٝ ع٢ً ؼٌٜٛ ايطايب١. ( 3

ٌٜٛ قد دزع يف داَع١ ايدَاّ إٔ ال ٜهٕٛ املتكدّ يطًب ايتش ( 4

 . ضابكًا

 

 



 
42 

 ــ التخويل مً كلية إىل أخزى داخل اجلامعةــ 

 

 املادة الضادصة واألربعوٌ:

 يًطٛابط ٚفكًا اؾاَع١ داخٌ أخس٣ إىل ن١ًٝ َٔ ايطايب ؼٌٜٛ جيٛش

 .اؾاَع١ فًظ ٜكسٖا اييت

 

 املادة الضابعة واألربعوٌ:

 مجٝع أخس٣ إىل ن١ًٝ َٔ احملٍٛ يًطايب األنادميٞ ايطذٌ يف تجبت

 ايفص١ًٝ دالتٚاملع ايتكدٜسات ذيو ٜٚػٌُ دزاضتٗا، ي٘ ضبل اييت املٛاد

 .اؾاَع١ يف دزاضت٘ طٛاٍ ٚايرتان١ُٝ

 

 الكواعد التيفيذية ــ  

 ــ واألربعني الضابعةواألربعني وحتى  الضادصةللنواد مً 

 
 جامعة الدماو: بني كلياتالتخويل 

 أخس٣ نًٝات َٔ ايتشٌٜٛ طًبات ع٢ً املٛافك١ ايه١ًٝ جملًظ جيٛش 

 :ايتاي١ٝ يًطٛابط ٚفكًا اؾاَع١ داخٌ

قد أَط٢ فصًني دزاضٝني ع٢ً األقٌ يف ايه١ًٝ  ايطايب ٕ ٜهٕٛأ ( 1

اييت ٜسغب ايتشٌٜٛ َٓٗا ع٢ً أال ٜكٌ عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اييت 

 ( ٚسد24.٠زصدت هلا دزدات يف ضذً٘  ايدزاضٞ عٔ )

 إٔ ال ٜهٕٛ َٓكطعًا عٔ ايدزاض١ يف ايه١ًٝ اييت ٜسغب ايتشٌٜٛ َٓٗا. ( 2

 (.5َٔ  2ايتشٌٜٛ عٔ )إٔ ال ٜكٌ َعدي٘ ايرتانُٞ عٓد  ( 3
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ط١ًٝ دزاض١  ٚاسد٠ فكط  ملس٠ اؾاَع١ نًٝات بني ايتشٌٜٛ ٜهٕٛ ( 4

 .يف داَع١ ايدَاّ ايطايب

إٔ ٜتكدّ ايطايب بطًب ايتشٌٜٛ َٔ خالٍ ْعاّ ضذالت ايطالب  ( 5

 ٚسطب ايتكِٜٛ ايصَين ايرٟ ؼددٙ عُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ. 

 أٟ غسٚط أخس٣ حيددٖا فًظ ايه١ًٝ. ( 6

 

 ــ ل مً ختصص إىل آخز داخل الكليةالتخويــ 

 

 املادة الجامية واألربعوٌ:

 آخس إىل ؽصص َٔ ايتشٌٜٛ ايه١ًٝ عُٝد َٛافك١ بعد يًطايب جيٛش

 .اؾاَع١ فًظ ٜطعٗا ضٛابط ٚفل ايه١ًٝ داخٌ

 

 املادة التاصعة واألربعوٌ:

 مجٝع آخس إىل ؽصص َٔ احملٍٛ يًطايب األنادميٞ ايطذٌ يف تجبت

 ايفص١ًٝ ٚاملعدالت ايتكدٜسات ذيو ٜٚػٌُ دزاضتٗا، ي٘ ضبل يتاي املٛاد

 .اؾاَع١ يف دزاضت٘ طٛاٍ ٚايرتان١ُٝ

 

 الكواعد التيفيذيةــ 

 ــ واألربعني التاصعةواألربعني وحتى  الجاميةللنواد مً 

 
 :الكلية داخل آخز إىل ختصص مً التخويل

 إىل آخس صصؽ َٔ ايتشٌٜٛ طًبات ع٢ً املٛافك١ ايه١ًٝ جملًظ جيٛش

 :ايتاي١ٝ يًطٛابط ٚفكًا ايه١ًٝ داخٌ
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شام بايتدصص املساد ايتشٌٜٛ إيٝ٘ احملدد٠ اضتٝفا٤ غسٚط االيت ( أ 

 ايه١ًٝ.  فًظَٔ 

 .شٌٜٛ ملس٠ ٚاسد٠ ط١ًٝ َد٠ دزاضت٘ يف تًو ايه١ًٜٝهٕٛ ايت ( ب 

 أ١ٜ غسٚط أخس٣ حيددٖا فًظ ايه١ًٝ. ( ز 
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 ــ الطالب الشائزــ 

 

 املادة اخلنضوٌ:

 يف أٚ أخس٣ داَع١ يف املكسزات بعض بدزاض١ ٜكّٛ ايرٟ ٖٛ ايصا٥س ايطايب

 اييت املٛاد ي٘ ٚتعادٍ ؼًٜٛ٘، دٕٚ إيٝٗا ٜٓتُٞ اييت اؾاَع١ فسٚع َٔ فسع

 :اآلت١ٝ يًطٛابط ٚفكًا دزضٗا

 .ايدزاض١ ع٢ً َطبكًا فٝٗا ٜدزع اييت ايه١ًٝ َٛافك١ ( أ 

 .بٗا َعرتف داَع١ ٚأ ن١ًٝ يف ايدزاض١ تهٕٛ إٔ ( ب 

 أٚ َعاداًل اؾاَع١ خازز ايطايب ٜدزض٘ ايرٟ املكسز ٜهٕٛ إٔ ( ز 

 .ايتدسز َتطًبات تتطُٓٗا اييت املكسزات ألسد َفسدات٘ يف( َهاف٦ًا)

 ٜٓتُٞ اييت اؾاَع١ فسٚع َٔ فسع يف ايصا٥س ايطايب دزاض١ ناْت إذا ( د 

 (.47) يًُاد٠ طبكًا املعا١ًَ فتتِ ايطايب إيٝٗا

 اييت ايدزاض١ٝ ايٛسدات يٓطب١ األقص٢ اؿد اؾاَع١ ًظف حيدد ( ٙ 

 .ايصا٥س يًطايب اؾاَع١ خازز َٔ استطابٗا ميهٔ

 َٔ ايصا٥س يًطايب َعاديتٗا تتِ اييت املكسزات َعدالت ؼتطب ال ( ٚ 

 ضذً٘ يف املكسزات ٚتجبت ايرتانُٞ، َعدي٘ ضُٔ األخس٣ اؾاَع١

 .األنادميٞ

 .اؾاَع١ فًظ ٜطعٗا أخس٣ غسٚط أٟ ( ش 
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 ــ الكواعد التيفيذية للنادة اخلنضنيــ 

 ــ الطالب الشائزــ 

 

إال اذا مت ؼًٜٛ٘ يف  ًاشا٥سطايبًا  طايب ايتعًِٝ عٔ بعد الٜتِ قبٍٛ ( 1

 دزاض١ٝ. ٚسد٠ 12عٔ  ٌَاالٜك داَعت٘ نطايب َٓتعِ ٚدزع

نًٝات اؾاَع١ أٚ َٔ خازز  ب ايصا٥س بنيٜػرتط يكبٍٛ ايطاي  ( 2

ٕ قد دزع فصاًل دزاضًٝا يف بسْاَر اْتعاّ يف اؾاَع١ إٔ ٜهٛ

ٚسد٠  12ايه١ًٝ اييت قبٌ فٝٗا ٚزصدت ي٘ دزدات فُٝا الٜكٌ عٔ 

 .دزاض١ٝ يف ضذً٘ ايدزاضٞ

ٜػرتط َٛافك١ ن١ًٝ ايطايب ع٢ً ايصٜاز٠ بني نًٝات اؾاَع١ َع  ( 3

ؼدٜد املكسزات اييت ٜدزضٗا يف ايه١ًٝ األخس٣ ٚاييت جيب إٔ 

 زات يف خط١ ايه١ًٝ اييت ٜٓتُٞ ايٝٗا ايطايب.تهٕٛ َعادي١ ملكس

عٔ طسٜل عُاد٠ ايكبٍٛ  تتِ إدسا٤ات ايصٜاز٠ َٔ ٚإىل خازز اؾاَع١ ( 4

ٜػرتط يف تكدِٜ طًبات ايصٜاز٠ َٔ خازز اؾاَع١ إزفام ٚايتطذٌٝ ٚ

خطاب َٔ عُٝد ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ يف اؾاَع١ األخس٣ ٜتطُٔ 

   داَع١ ايدَاّ.ٜساد إٔ ٜدزضٗا ايطايب يفاملكسزات اييت 

اؿد األقص٢ جملُٛع ايٛسدات ايدزاض١ٝ اييت ميهٔ استطابٗا َٔ  ( 5

%( َٔ فُٛع ٚسدات ايتدسز َٔ داَع١ 56خازز اؾاَع١ ٖٛ )

 .دَاّاي

يًُٛاد اييت ٜطذًٗا يف أ١ٜ ن١ًٝ َٔ نًٝات  ًاٜعترب ايطايب شا٥س ( 6

 اؾاَع١ خازز َكس نًٝت٘.
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الٍ ْعاّ ضذالت ايطالب اَع١ َٔ خاؾإىل تتِ إدسا٤ات ايصٜاز٠  ( 7

َع  عُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝسطب ايتكِٜٛ ايصَين ايرٟ ؼددٙ 

 .ايتكٝد ظُٝع ايػسٚط أعالٙ

 َٔ خازز اؾاَع١ايصا٥س  يطايبٜعترب زقِ ايطذٌ املدْٞ اـاص با ( 8

 خالٍ فرت٠ دزاضت٘ باؾاَع١. زقًُا أنادميًٝا ٜعٌُ ب٘

زز املًُه١ ايعسب١ٝ يًطايب ايكادّ َٔ خايصٜاز٠ ا يف قبٍٛ ٜػرتط ( 9

بٗا يف ٚشاز٠ ايتعًِٝ  ايدزاض١ يف ن١ًٝ أٚ داَع١ َعرتف ،ايطعٛد١ٜ

ايعايٞ تعٌُ بٓعاّ االْتعاّ،  ٚإٔ ال ٜكٌ ايتكدٜس اؿاصٌ عًٝ٘ عٔ 

 .(Cدٝد )ز(، )

 

 ــ أحكاو عامةــ 

 

 املادة احلادية واخلنضوٌ:

 ختبازاتٚاال ايدزاض١ يتٓعِٝ يٛا٥ح َٔ ضبكٗا َا ايال٥ش١ ٖرٙ تًػٞ

 .اؾاَع١ٝ املسس١ً يف بٗا املعٍُٛ

 

 املادة الجاىية واخلنضوٌ:

 ٖرٙ أسهاّ َع ٜتعازض ال مبا تٓفٝر١ٜ قٛاعد ٚضع اؾاَع١ جملًظ

 .ايال٥ش١

 

 املادة الجالجة واخلنضوٌ:

 .ايال٥ش١ ٖرٙ تفطري سل ايعايٞ ايتعًِٝ جملًظ
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 ــ املالحلــ 

 

 ــ ( أ ملخل )ــ 

 

  ــ ورموس التكديزات الضجل األكادمييــ 

 

 الضجل األكادميي:

 يف ٜدزضٗا اييت املكسزات ٜٚػٌُ ايدزاضٞ، ايطايب ضري ٜٛضح بٝإ ٖٛ

 ٚايتكدٜسات املكسز٠ ٚسداتٗا ٚعدد ٚأزقاَٗا بسَٛشٖا دزاضٞ فصٌ نٌ

 املعدٍ ايطذٌ ٜٛضح نُا ايتكدٜسات، تًو ٚقِٝ ٚزَٛش عًٝٗا سصٌ اييت

 اييت املكسزات إىل باإلضاف١ ايعاّ ايتكدٜس ٚبٝإ ايرتانُٞ ٚاملعدٍ ايفصًٞ

 .احملٍٛ ايطايب َٓٗا أعف٢
 

 ــ رموس التكديزاتــ 

 

 الزمش

 بالعزبية
 الزمش

 اليكاط حدود الدرجة باإلجنليشي
 املدلول

 بالعزبية
 املدلول

 باإلجنليشية

 Exceptional ممتاس مزتفع A+ 95-311 5.11 3.11 أ+
 Excellent تاسمم 1.75 3.75 95أقل مً  A 91 أ

 Superior جيد جدًا مزتفع 1.51 3.51 91أقل مً  B+ 85 ب+
 Very Good جيد جدُا 1.11 3.11 85أقل مً  B 81 ب
 Above Average جيد مزتفع 2.51 1.51 81أقل مً  C+ 75 ج+
 Good جيد 2.11 1.11 75أقل مً  C 71 ج
 High Pass مكبول مزتفع 3.51 2.51 71أقل مً  D+ 65 د+
 Pass مكبول 3.11 2.11 65أقل مً  D 61 د
 Fail راصب 1 3.11 61أقل مً  F ٍـ
 In-Progress مضتنز ــ ــ ـــــــــــــــ IP و
 In-Complete غري مكتنل ــ ــ ـــــــــــــــ IC ل
 Denied حمزوو 1 3.11 ـــــــــــــــ DN ح

-No Grade ىاجح دوٌ درجة ــ ــ وأكجز NP 61 ىد

Pass 

-No Grade راصب دوٌ درجة ــ ــ 61أقل مً  NF ٍد

Fail 
 Withdrewn ميضخب بعذر ــ ــ ـــــــــــــــ W ع
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 ــ ( ب ملخل )ــ 

 ــ والرتاكني الفصلي املعدل حلضاب مجالــ 

 

 الفصل األول:

 

 املكزر
عدد 

 الوحدات
الدرجة 

 املئوية
رمش 

 التكديز
 اليكاط وسٌ التكديز

 7.11 9.11 1.51 3.51 ب+ 85 2 صله 113

 6.11 9.11 2.11 1.11 ج 71 1 كيه 123

 33.25 33.25 1.75 3.75 أ 92 1 ريض 215

 32.11 36.11 1.11 3.11 ب 81 3 فيش 132

 16.25 38.25     32 اجملنوع
 

 (48.25) ايٓكاط فُٛع     

 4.62=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = األٍٚ ايفصٌ َعدٍ

 (12ايٛسدات ) فُٛع 

 

 (36.25) ايٓكاط فُٛع

 3.62=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأٚ       

 (12) ايٛسدات فُٛع 
 الفصل الجاىي:

 املكزر
عدد 

 الوحدات
ة الدرج

 املئوية
رمش 

 التكديز
 اليكاط وسٌ التكديز

 8 31 3.11 5.11 أ+ 96 2 صله 313

 9 32 1.11 3.11 ب 81 1 كيه 127

 8 32 2.11 1.11 ج 73 3 ريض 133

 9 32 1.11 3.11 ب 83 1 فيش 126

 13 36     32 اجملنوع
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           46                        34 
 2.83=  ــــــــــــــــــــ    أٚ  3.83= ـــــــــــ=  ايجاْٞ ايفصٌ َعدٍ

           12                    12 
 

 (46+  48.25) ايٓكاط فُٛع

 

         3.93=  ــــــــــــــــــــــــــــــــ =          ايرتانُٞ املعدٍ

 (12+12فُٛع ايٛسدات )            

 

 أٚ

 

   (36.25  +34) 

 2.92=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        (12+  12) ايٛسدات فُٛع  

 
 

 


