
 

 

 

 9102/9191الفصل الثانً المواد المظجلة على آلٍة اعتماد عالمات 

 

 طثاب الموجثةاأل

ًش ثٓب انؼبنى ٔاالسدٌ ثغجت فٛشٔط كٕسَٔب ٔإعشاءاد يؾبسثخ اَزشبسِ ٔيب رشرت ٚثغجت انظشٔف انزٙ 

بد انٗ انهغٕء انٗ ، األيش انز٘ دفغ ثبنغبيؼم ػٍ انؼًم ٔ ؽظش انزغٕل ٔانزُقمأدد انٗ انزؼطػهٛٓب يٍ أصبس 

ّ ، ٔ سغى أٌ انغبيؼخ األسدَٛخ قذ ؽققذ َغجبً يًزبصح فٙ اعزخذاو انزؼهى االنكزشَٔٙ ثكبفخ ٔعبئهانزؼهى ػٍ ثؼذ

 ً فئٌ انؼهًٙ ٔ يؼذالرٓى انزشاكًٛخ،  صبس ْزِ انظشٔف ػهٗ انطهجخ ٔ رؾظٛهٓىيٍ انغبيؼخ ثآ انًزبؽخ، ٔإًٚبَب

عظ انزبنٛخ فًٛب األقذ أقش ٔؽذح انقجٕل ٔانزغغٛم يغهظ انؼًذاء فٙ انغبيؼخ ٔثُبًء ػهٗ رُغٛت يٍ يذٚش 

 : 9109/9191ٚزؼهق ثؼاليبد يٕاد انفظم انضبَٙ 

 

 الى ناجح/راطة 9102/9191عالمات المواد المظجلة على الفصل الثانً تحوٌل رموس اطض 

 

 9109/9191 انضبَٙ انفظم ػهٗ انًغغهخ انًٕاد ػاليبد سيٕص رؾٕٚم رغًٗ ْزِ االعظ ثـ)أعظ .0

( ُٔٚؼًم ثٓب يٍ ربسٚخ إقشاسْب يٍ يغهظ انؼًذاء ٔ رقشأ يغ رؼهًٛبد يُؼ ساعت/َبعؼ انٗ

 انذسعبد انؼهًٛخ فٙ انغبيؼخ كٕؽذح ٔاؽذح.

، ثؾٛش ٚقٕو َظبو انشيٕص فٙ كبفخ انًٕادٚغزًش انؼًم ثُظبو انؼاليبد انًؼًٕل ثّ فٙ انغبيؼخ ْٕٔ  .9

 ػضٕ ْئٛخ انزذسٚظ ثئدخبل ػاليبد االيزؾبَبد ٔأٔصاٌ انؼاليبد ثبنشيٕص.

م خٛبس ، ٚزى رفؼٛطهجخثؼذ اػزًبد ػاليبد انطهجخ ؽغت االطٕل ٔظٕٓس انًؼذالد انزشاكًٛخ نه .3

 .سيضساعت ثغبَت كم َبعؼ/

ً  ،عتساأٔ إرا سغت انطبنت ثزؾٕٚم انشيٕص انٗ َبعؼ  .4 اإلشبسح  يٍ خالل ٚقٕو ثطهت رنك انكزشَٔٛب

 : يغ يشاػبح انزبنٙ ،انظبْشح ثغبَت كم سيض

 

 عالمات مواد درجة الثكالورٌوص

 الخٍار الذي ٌمكن للطالة اختٍاره رمش العالمة

 ساعت -ْـ ، د

 َبعؼ ،أ-،ة،ة+،أ-،ط،ط+،ة-د، د+،ط

 

 عالمات مواد درجة الماجظتٍز و الذكتوراه

 الخٍار الذي ٌمكن للطالة اختٍاره العالمةرمش 

 ساعت ط 

 َبعؼ ،أ-،ة،ة+،أ-ط+،ة

 

 عالمات مواد درجة الذتلوم

 الخٍار الذي ٌمكن للطالة اختٍاره رمش العالمة

 ساعت -،طد+ 

 َبعؼ ،أ-،ة،ة+،أ-ط،ط+،ة

 

 



 

 

ٔال إرا اخزبس انطبنت رؾٕٚم انؼاليخ انٗ َبعؼ/ ساعت ، فال رذخم ْزِ انؼاليخ فٙ ؽغبة انًؼذل،  .5

ٔنكٍ رذخم فٙ ؽغبة رذخم فٙ ؽغبة انغبػبد انًؾغٕة ػهٗ أعبعٓب انًؼذل انزشاكًٙ، 

 .انغبػبد انًُغضح ثُغبػ إرا كبَذ َزٛغزٓب َبعؼ

 

 ،انزشاكًٙ ؽغت انزؼهًٛبد انًؼًٕل ثٓب فٙ انغبيؼخح داخهخ فٙ ؽغبة انًؼذل رجقٗ انًٕاد انًؼبد -أ .6

 ُٚؾغت نهطبنت سيض انؼاليخ االػهٗ، ٔال رؾغت/رخشط انؼاليخ األدَٗ فٙ/يٍ انًؼذل.ؽٛش 

ًشح ٔاؽذح فٙ انغذٚذح ثبنشيٕص ٔنإرا كبَذ انؼاليخ انغذٚذح َفظ انؼاليخ انقذًٚخ، فزذخم انؼاليخ  -ة

 ؽغبة انًؼذل.

 

، ُْب ٚقٕو انُظبو ثئػبدح أٔ ساعت الؽقبً دساعخ يبدح اخزبس أٌ ركٌٕ ػاليزٓب َبعؼإرا أػبد انطبنت  .7

 ْٙ األػهٗ، ٔاؽزغبثٓب نهطبنت.يٍ انؼاليزٍٛ انؼاليخ انغبثقخ ثبنشيٕص نزؾذٚذ أ٘ ػاليخ 

 

ٍ ظٕٓس انًؼذالد يعبػخ  48ػهٗ انطبنت رؾذٚذ يٕقفّ يٍ رؾٕٚم انشيض انٗ َبعؼ/ساعت خالل  .8

 انزشاكًٛخ.

 

ال ٚغٕص نهطبنت انشعٕع ػٍ خٛبس رؾٕٚم انؼاليخ انٗ ، 8اَزٓبء انًذح انًؾذدح فٙ انجُذ ثؼذ  .9

 َبعؼ/ساعت رؾذ أ٘ ظشف يٍ انظشٔف.

 

ً إرا سغت انطبنت  .01 ٕ  يبدح دساعخ ثئػبدح الؽقب َبعؼ، فزخضغ ػاليخ ْزِ انًبدح انٗ ػاليزٓب ل ؽ

 .رٓبإػبدنهشيٕص انًغًٕػ  د انشيٕص فًٛب ٚزؼهق ثبنؾذ األػهٗنزؼهًٛب

 

 ، ُٚؼبد ؽغبة انًؼذالد انزشاكًٛخ8انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انجُذ  ًذحانثؼذ اَزٓبء  -أ  .00

رُفٛز انًشبس نّ فٙ انفقشح أ يٍ اعزًبع يغهظ انؼًذاء انخبص ثًُؼ انذسعبد انؼهًٛخ ثؼذ  ٚكٌٕ - ة

 ْزا انجُذ 

َبعؼ/ساعت ثؼذ انجذ ػاليخ يبدح، ٚزى انغًبػ نّ ثزؾٕٚهٓب انٗ سيض ع انطبنت ػهٗ إرا اػزش - د

 فٙ االػزشاع ٔاػزًبد انؼاليخ َزٛغخ االػزشاع ؽغت االطٕل

انٗ َبعؼ/ساعت ثؼذ اػزًبد  ثزؾٕٚم َزٛغزٓب نّيبدح، ٚزى انغًبػ انطبنت فٙ فٙ ؽبل اكزًبل  - س

 .ػاليخ انًبدح ؽغت االطٕل

 

انزؼهًٛبد نغبٚبد يٍ ضًٍ انًذد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ  9109/9191ؾغت انفظم انضبَٙ ال ُٚ  -أ .09

نهطهجخ يبنى ٚكٍ رنك نًظهؾخ انطبنت، ٔٚؤعم انجذ فٙ األٔضبع  انخبطخ االكبدًٚٛخ االٔضبع

 .9191/9190انخبطخ انٗ َٓبٚخ انفظم األٔل 

 .انًُزظًخ خضًٍ يذح انذساع 9109/9191ؾغت انفظم انضبَٙ ُٚ  -ة

 

نغبٚبد رطجٛق ؽغبة يؼذالد انطهجخ ثبنشيٕص نغبٚبد انفظهٙ ٔ/أٔ انزشاكًٙ ٚجقٗ ؽغبة انًؼذل  .03

ٔ نهؾظٕل ػهٗ أٚخ يُؾخ  انًٕاص٘انًزًٛضٍٚ فٙ انجشَبيظ انطهجخ سدٚبد سدٚبد أثُبء انؼبيهٍٛ ٔ 

 .داخهٛخ أٔ خبسعٛخ

 



 

 

 

 :طجق ْزِ األعظ ػهٗ رُ  .04

 9109/9191انًٕاد انًغغهخ ػهٗ انفظم انضبَٙ  - أ

 انًٕاد انًغغهخ يٍ طهجخ عًٛغ انذسعبد انؼهًٛخ - ة

، إرا كبٌ كهٛخ انُٓذعخفٙ ( 9( ٔيششٔع رخشط )0رطجق ْزِ األعظ ػهٗ يٕاد يششٔع رخشط ) - د

 .9109/9191( ػهٗ انفظم انضبَٙ 9انطبنت ٚذسط يششٔع رخشط )

 

 :ْزِ االعظ غزضُٗ يٍ ُٚ  .05

، ؽٛش رخضغ نزؼهًٛبد اؽزغبة 9109/9191ؼبدح ػهٗ انفظم انضبَٙ انًٕاد انًػاليبد  - أ

 ثبنشيٕص.انؼاليخ األػهٗ 

 انشيٕصألعظ خبطخ ثزؾٕٚم  ، ؽٛش رخضغيٕاد طهجخ كهٛزٙ انطت ٔ طت االعُبٌػاليبد  - ة

 انٗ َبعؼ/ساعت

 انجشَبيظ انزؤْٛهٙ فٙ انهغخ االَغهٛضٚخ نطهجخ انذساعبد انؼهٛبػاليبد  - د

 أٚخ يٕاد ػاليبرٓب ؽبنٛبً َبعؼ/ساعت ثًٕعت رؼهًٛبد انغبيؼخ - س

 

انغبيؼخ فٙ عبيؼبد أخشٖ إرا كبَذ َزٛغزٓب َبعؼ فٙ  ٚزى اؽزغبة انًٕاد انزٙ دسعٓب طهجخ .06

 ٕنذ ػاليبرٓب انٗ َبعؼ/ساعت.انغبيؼبد انزٙ ؽُ 

 

 ثؾٛش :ٚبد كهف يشكض انؾبعٕة ثزُفٛز ثشيغٛخ نٓزِ انغبُٚ  .07

يغ ْم رشغت ثزؾٕٚم ػاليخ انًبدح انٗ َبعؼ/ساعت( ٚظٓش ثغبَت ػاليخ كم يبدح خٛبس ) - أ

 ٔرنك ػُذ ظٕٓس انًؼذالد انزشاكًٛخ.ظٕٓس سعبنخ رؤكٛذ نطهت انطبنت، 

 م ػاليخ انٗ َبعؼ/ ساعت انًؼذل انغذٚذ قجم رؤكٛذ انطهت.ٚطهت رؾٕكم أٌ ٚظٓش نهطبنت ػُذ  - ة

ً  - د  رُفٛز االعظ انغبثقخ ثًغشد اخزٛبس انطبنت نزؾٕٚم ػاليزّ انٗ َبعؼ أٔ ساعت ٚزى انكزشَٔٛب

ٔ ُٚؼبد ؽغبة انًؼذل  4ٙ انجُذ انشيٕص انٗ يب ٚقبثهٓب ؽغت انغذٔل انٕاسد ف رزؾٕلثؾٛش 

 انزشاكًٙ.

رجقٗ انؼاليخ ثبنشيٕص يٕعٕدح ػهٗ انُظبو نغبٚبد اؽزغبة انؼاليخ األػهٗ فٙ ؽبنخ إػبدح  - س

 نزطجٛق أؽكبو األيٕس انًبنٛخ.نغبٚبد ؽغبة انًؼذل  ٔأانًبدح دساعخ 

 

قذ رى خالل انٗ َبعؼ/ساعت سيٕص يٍ ذٌٔ فٙ كشف انؼاليبد يب ٚذل ػهٗ أٌ رؾٕٚم انؼاليبد ُٚ  .08

ٔ رجقٗ انشيٕص ظبْشح فٙ كشف انؼاليبد ثغبَت  انًغزغذ انفظم انز٘ اَزشش فّٛ فٛشٔط كٕسَٔب

 .َبعؼ أٔ ساعت

 

رقٕو ٔؽذح انقجٕل ٔ انزغغٛم ثطجبػخ الطقبد انُزبئظ ثؼذ اَزٓبء فزشح رؾٕٚم انؼاليبد ثؾٛش ٚظٓش  .09

 ٌ ٔعذ.ٚم إػهٛٓب انشيض ٔ انزؾٕ

 

 .عظد انزٙ نى ٚشد فٛٓب َض فٙ ْزِ األفٙ انؾبالٚجذ انًغغم انؼبو   .91


