تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة األردنية
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( )2017/1481تاريخ 2017/11/27
بموجب الفقرة (أ) من المادة ( )3من (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة
االردنية رقم ( )58لسنة )1984
----------------------------------------------------------------------------------------المادة ( :)1تُسمممممممال علي اتت(تعايم تت(تعايم ا ا بكال اتوسيتيكعيج مع اتايا(ل ا كب عل تسممممممم ل ،2017
يع(ال وهي اعتبارا ً من بداية العام الجامعي .2018/2017
المادة ( :)2عسي ن تتستايم يات(ويكام اتتيتعل اتا(ي ع اتياكبة إزاءعي اي تم تبل اتقكع ل عتل خالف لتك:
اتايا(ـــل

 :اتايا(ل ا كب عل.

اتااتـــج

 :ااتج ات(اباء.

ات(اعــــب

 :عاعب اتستعل اتاتتحق وهي اتطيتب.

اتستعــــل

 :أي ان ستعيم اتايا(ل.

اتقســــم

 :أي قسم مع اتستعل.

اتفصل الدراسي :اتفصل ا يل أي اتفصل اتثي ع ان سل عيم ايا(ع.
المادة ( :)3تُطوق علي اتت(تعايم عتل ااعع اتطتول اتا تظاعن اتاسمممماتعن ت عل بكال اتوسيتيكعيج ،ويسممممتث يء
طتول ستعتع اتطب يطب ا س ين ،حعث تُطوق عتعهم اتت(تعايم اتخيصل وهم.
الخطة الدراسيــــــــة
المادة ( :)4عقكك اتااتج أي تا ل عفيضهي ولتك اتخطط اتبكاسعل اتتع تؤبي إتل عل بكال اتوسيتيكعيج مع
اتتخصصيم اتتع تقباهي ستعيم اتايا(ل ،يلتك و يء عتل اقتكاحيم اايتج ا قسيم يتيصعيم اايتج اتستعيم.
المادة (:)5

أ  -تُيضع اتخطط اتبكاسعل عتل أسيج ظيم اتسيعيم اتا(تابة.

ب -عُحبب تسل ايبة ان اياب اتخطط اتبكاسعل ت 3سيعيم ا(تابة ،يعايز وقكاك ان اتااتج أن تقل أي تزعب عتل
لتك.
ج  -عاكي تقععم اتسيعيم اتا(تابة تسل ايبة عتل أسيج أن اتاحيضكة ا سويععل أي ات بية أي اتحصل اإلتستكي عل
عع سيعل ا(تابة ،أاي سيعيم اتاختوكام ياتتطوعق ات(اتع معاكي تقععاهي تسل ايبة عتل حبة ،يمع ااعع اتحيالم
ال عقل حسيب اتسيعل اتا(تابة عن سيعتعن تطوعقعتعن أي سيعتع اختوك إال مع حيالم خيصل عقبكعي اتااتج.
المادة ( :)6عسين اتحب ا ب ل ت(بب اتسيعيم اتا(تابة اتاطتيول ت عل بكال اتوسيتيكعيج مع ستعيم اتايا(ل
ت 132سيعل ا(تابة ،ويستث يء اتستعيم اتتيتعل معسين اتحب ا ب ل ساي عي اوعن إزاء سل ا هي:
الكلية
الزراعة
الهندسة

عدد الساعات المعتمدة
138
( )160باستثناء قسم هندسة العمارة اذ يكون عدد الساعات ()171

الصيدلة

( )160باستثناء برنامج دكتور الصيدلة إذ يكون عدد الساعات (.)210

المادة (:)7
أ -تُيزع سمممميعيم اتخطل اتبكاسممممعل اتا(تابة اتاطتيول ت عل بكال اتوسيتيكعيج مع ستعيم اتايا(ل عتل ات حي
اتتيتع-:
متطلبات الجامعة 27 :سيعل ا(تابة ان ااايع اتسيعيم اتا(تابة تتخطل.
متطلبات الكلية %15 :عتل ا قل ان ااايع اتسيعيم اتا(تابة تتخطل.
متطلبات التخصص  %60 :عتل ا قل ان ااايع اتسيعيم اتا(تابة تتخطل.
ب -عُايز أن تتضان اتخطل اتبكاسعل اياب حكة وياقع ت 6سيعيم ا(تابة حبا ً أعتل.
المادة (:)8
تشال اتخطط اتبكاسعل مع سل تخصص تُا ا معه بكال اتوسيتيكعيج اتاياب اتتيتعل-:
أ) مواد البرنامج التحضيري تصفك–  15سيعل ا(تابة ال تُحسب ان سيعيم اتخطل اتبكاسعل اتاطتيول ت عل
بكال اتوسيتيكعيج ،يتشال:
كقم اتايبة

اسم اتايبة

اتسيعيم اتا(تابة

 3201099أسيسعيم اتتغل ات(كوعل

3

 3201100اهيكام اتتغل ات(كوعل

3

 3202099أسيسعـــــــــــــيم اتتغـــل اإل اتعزعل

3

 3202100اهيكام اتتغل اإل اتعزعل

3

 1932099أسيسعيم اتحيسيب

3

يعتقبم ااعع اتطتول اتاقويتعن مع اتايا(ل بدءا ً ان اتفصل ا يل ان اتتحيقهم ويتايا(ل إتل ااتحي يم تص عفعل مع
اتتغتعن ات(كوعل ياإل اتعزعل ياتحيسيب تُ(بعي أي ت(تابعي اتايا(ل تتيقيف عتل استيعيتهم معهي ،يو يء عتل تيئج
االاتحي يم ،إاي ان عبكج اتطيتب ايبة أي أسثك ان علي اتاياب أي عُ(فل ان بكاستهي ااع(ًي يع تقل تبكاسل اتطتويم
اتايا(ل اإلاويكعل ياالختعيكعل يغعكعي ان اياب اتخطل اتبكاسعل  ،يع ظم لتك عتل ات حي اتتيتع:
 -1عُ(فل اتطيتب ان بكاسل ايبة " أسيسعيم حيسيب " إلا حصل عتل عالال ال تقل عن ت. 50%
 -2عُ(فل اتطيتب ان بكاسل ايبتع اتتغل ات(كوعل أي اتتغل اإل اتعزعل إلا حصل مع عالال ااتحين سل ا هاي عتل
عالال ال تقل عن ت 75%أ ّاي إلا حصل عتل عالال تتكايح ان ت ، 50-74%م(تعه بكاسل ايبة اهيكام اتتغل
ات(كوعل أي اهيكام اتتغل اإل اتعزعل حسب اقتضل اتحيل.
 -3ع(ب اتطيتب كاسوي ً إلا حصل عتل عالال مع االاتحين أقل ان ت. 50%
 -4تُ(ب ايبتي أسيسعيم اتتغل ات(كوعل يأسيسعيم اتتغل اإل اتعزعل اتطتوعن سيوقعن تايبتع اهيكام اتتغل ات(كوعل ي
اهيكام اتتغل اإل اتعزعل يال عستطعع اتطيتب بكاسل اتايبة إال و(ب ااتعيز اتطتوهي اتسيوق و ايح.

ب -متطلبات الجامعة
 -1تشكل متطلبات الجامعة أرضية مشتركة لجميع طلبة الجامعة الهدف منها زيادة قدرة الطالب على التعلم
الفاعل وتمكينه من مهارات الفهم العميق ومهارات التحليل والتفكير الناقد ومهارات التواصل المسؤول
الرفيع قراءة وكتابة وتحدثا وحوارا ومناظرة وإثراء معرفته في مجاالت الحضارة والمعرفة اإلنسانية
واالجتماعية والعلمية والتقنية ،وتعزيز فهمه لحضارة أمته وفكرها.
 -2تتكون متطلبات الجامعة من ( )27ساعة معتمدة تكون متضمنة في جميع التخصصات ،موزعة على النحو
التالي-:
أوال ً :المواد اإلجبارية ( )18ساعة معتمدة ،وهي-:

رقم المادة
2220100
3400100
3400101
3400102
3400103
3400104
3400105

اسم المادة
العلوم العسكرية
الثقافة الوطنية
اهيكام اتت(تم ياتوحث ات(تاع
اهيكام اتتياصل
اقبال مع اتفتسفل ياتتفسعك ات يقب
اتحضيكة اإل سي عل
اتحعية اتايا(عل ياخالقعيتهي

الساعات المعتمدة المعتمدة
3
3
3
3
3
3
صفر ساعة

ثانياً -:المواد االختيارية وهي ( )9ساعات معتمدة يختارها الطالب من المجموعات الثالث المذكورة أدناه ،بواقع
مادة واحدة من كل مجموعة ،على أن تكون جميعها من خارج قسم التخصص.
المجموعة األولى:
رقم المادة
0400101
3400107
2300101
2300102
3400108

اسم المادة
اإلسالم يقضيعي ات(صك
أاهيم اتستب
اتحضيكة ات(كوعل اإلسالاعل
ا كبن تيكعخ يحضيكة
اتقبج

الساعات المعتمدة
3
3
3
3
3

المجموعة الثانية:
رقم المادة

اسم المادة

1000102
0300102
1100100
0400102
0720100

اتثقيمل اتقي ي عل
اتثقيمل اتوعئعل
اتثقيمل اتوب عل
اتثقيمل اإلسالاعل
اتثقيمل اتصحعل

الساعات المعتمدة
3
3
3
3
3

المجموعة الثالثة:
رقم المادة
1600101
2200103
1600100
1900101
2000100
3400106

اسم المادة
اتكعيبة ياإلوباع
تغل أا وعل
اتتايكة اإلتستكي عل
يسيئل اتتياصل االاتايعع
تليق اتف ين
ايضيع خيص

الساعات المعتمدة
3
3
3
3
3
3

 -3يُراعى في مادة العلوم العسكرية ما يلي-:
أوالً -:العلوم العسكرية مادة إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لآلخرين ( 3ساعات معتمدة) وتحسب هذه
الساعات للطالب ضمن عدد الساعات المعتمدة المقررة لتخرجه ،وتدخل في حساب المعدل .وعلى الطلبة غير
األردنيين الذين لم يختاروا دراسة هذه المادة أن يدرسوا بدالً منها أي مادة أخرى.
ثانياً -:عُ(فل اتطيتب ان بكاسل ايبة ات(تيم ات(سسكعل مع إحبى اتحيالم اتتيتعل-:
 -1إلا بكسمممهي و ايح مع أي ايا(ل أكب عل حسياعل أي خيصمممل  ،أي و(الال ال تقل عن تأ أي ت 60%أي اي
ع(يبتهي إلا سين تهي عالال.
 -2إلا سين ان خكعاع اتستعيم ات(سممممممسكعل ا كب عل تاتا يح ات(سممممممسكي مع ايا(ل اؤتل ،اتستعل ات(سممممممسكعل
اتاتسعل ،ابكسل اتاكشحعن ات(سسكعل أي اي ع(يبتهي ان ستعيم عسسكعل أا وعل.
 -3إلا سين ان اتضويط اتحيصتعن عتل بيكام اتصف اتتأسعسعل ،يبيكام اتيسالء اتتأسعسعل ويت سول تتكتب
ا خكى ،يت(تاب بائكة اتت(تعم اتايا(ع وابعكعل اتت(تعم ياتثقيمل ات(سسكعل إلثويم أن اتطيتب اتا( ع ت طوق عتعه
شكيط اإلعفيء اتياكبة مع علا اتو ب يمع اتو ب اتسيوق.
ج -متطلبات الكلية :تمثل ( )15%على األقل من مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية ،وتشمل :مجموعة
المواد التي يحتاجها جميع طلبة الكلية لتزويدهم بقاعدة معرفية مشتركة وثيقة الصلة بالمجال العام للتخصص .كما
تشمل المواد التي تشكل حالة تكاملية مع مواد التخصص ،وال يشترط أن تكون هذه المواد من المواد التي تطرحها
الكلية أو أحد أقسامها األكاديمية.
د -متطلبات التخصص :تمثل ( )60%على األقل من مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية ،وتُوزع بين
ويراعى فيها ما يلي :
متطلبات إجبارية واختيارية،
ُ
 -1تتكون متطلبات القسممما الكلية التخصممصممية من مواد إجبارية ومواد اختيارية تاطي جوانب التخصممص بشممكل
متوازن.
 -2يراعي القسم توزيع الساعات المعتمدة بين المواد اإلجبارية واالختيارية.
 -3تراعي األقسمممام في خططها تعزيز العالقة مع التخصمممصمممات المسممماندة األخرى ضممممن الكلية الواحدة بشمممكل
خاص ومع التخصصات األخرى في الجامعة بشكل عام.
 -4يمكن للقسم أن يبني خطته الدراسية بحيث تتضمن تخصصا ً فرعيا ً من داخل الكلية أو من خارجها.
 -5يمكن للكلية أو القسممم أن يقترت تخصممص ما ً مشممتركا ً يضممم عددا ً من التخصممصممات على مسممتوى الكلية أو على
مستوى الجامعة.
هـ -متطلب خدمة مجتمع على أن ينظم وفق أسس يصدرها المجلس لهذه الااية.
و -يخصمممص للمادة الواحدة ( )3ثالث سممماعات معتمدة ،ويجوز في حاالت خاصمممة أن تقل عن ذلس إلى سممماعة
واحدة أو تزيد إلى حد أقصاه ( )6ساعات معتمدة.

المادة (:)9
أ -عُكاعل مع اتخطل اتبكاسعل ،اي عتع-:
 .1أن تشمل المواد متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية ومتطلبات التخصص اإلجبارية واالختيارية.
 .2يُوضع وصف لكل مادة يتناسب مع عدد الساعات المعتمدة المخصصة لها.
 .3يُقدم كل قسممم خطة اسممترشمماديه موزعة على ثمانية فصممول أو عشممرة فصممول أو اثني عشممر فصممال ً (ليس من
ضمنها الفصل الصيفي) ،وذلس حسب الفصول المحددة للتخصص.
ب  -يُحسب معدل الطالب التراكمي في المواد المشمولة بالخطة الدراسية للتخصص الملتحق به الطالب.
ج -يسمممممما للطالب الذي لم ينه متطلبات التخرج  -لارض رفع معدله التراكمي إلى الحد األدنى المطلوب –
أن يدرس مواد إضافية من خطته الدراسية ،وذلس زيادة على الساعات المقررة.
د -تُلاى المادة اإلضافية المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة للطالب الذي يدرسها في الفصل المتوقع
تخرجه فيه ،إذا توقف تخرجه على إلاائها نتيجة تدني عالمته فيها.
المادة (:)10
أ  -تسين اياب اتقسم اإلاويكعل ياالختعيكعل ان باخل اتقسم ،يعايز أن عُ(طل و(ضهي ان قسم أي أقسيم أخكى،
يعتم لتك و(ب بكاسل اشتكسل تتايضيع ان اتقساعن أي االقسيم اتا( عل.
ب  -تُطكح سل ايبة ان اياب اتخطل اتبكاسعل اإلاويكعل اكة عتل ا قل مع سل عيم بكاسع.
ج  -تُطكح اياب اتخطل اتبكاسعل االختعيكعل اكة عتل ا قل سل ثالثل مصيل بكاسعل.
د  -تُحبب سل خطل بكاسعل عبب اتسيعيم اتاقككة تتاتطتويم اتاختتفل ضان اتحبيب اتب عي يات(تعي.
المادة (:)11
أ  -تص ف اتاياب اتتع تكب مع اتخطل اتبكاسعل عتل أسيج أكو(ل أي خاسل أي ستل استيعيم.
ب  -تثوم اتاتطتويم اتسيوقل أي اتاتزاا ل تإن يابم اع سل ايبة.
ج  -ت(طل سل ايبة كق ًاي عبل عتل استياعي.
د  -عبين إزاء سل ايبة عبب اتاحيضمممممكام يعبب سممممميعيم اتاختوك ا سمممممويععل أي اتسممممميعيم اتتطوعقعل ،يعبب
اتسيعيم اتا(تابة.
هـ  -ال عايز تتطيتب أن عبكج ايبة اي قول أن عبكج اتطتوهي اتسممميوق ،يمع حيتل حبيث لتك ،مإن تسممماعته
يعالاته مع تتك اتايبة عُ(بان الغععن.
و -عايز تتطيتب أن عبكج ايبة ياتطتوهي اتسيوق مع اتفصل فسه إلا سين قب بكج اتاتطتب اتسيوق يتم ع اا
معه ،أي إلا سين تخكاه عتيقف عتل لتك.
ز -يمع ااعع ا حيال ال عايز تطتول ستعتع اته بسل ويستث يء قسم ع بسل ات(ايكة يستعل اتاتك عوب هللا اتثي ع
تتس يتياعي اتا(تيايم بكاسل أي ايبة قول ات ايح مع اتطتوهي اتسيوق.

مدة الدراسة والعبء الدراسي
المادة (:)12
أ  -1-مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بعبء عادي هي ثمانية فصول أو أربع سنوات دراسية ،وفي كليتي
الهندسة والصيدلة عشرة فصول دراسية ،وفي برنامج دكتور الصيدلة أثنا عشر فصال ً دراسيا ً.
 -2ال عايز أن تزعب اتابة اتتع عقضمممعهي اتطيتب اسممماالً مع اتبكاسمممل تتحصممميل عتل بكال اتوسيتيكعيج عتل
سوع س يام بكاسعل ،يمع ستعل اته بسل ياتتس يتياعي ياتصعبتل عتل ثاي ع س يام ،يمع وك ياج بستيك اتصعبتل
عتل تسع س يام.
ب  -تكون مدة الفصل الدراسي ( )16ستة عشر أسبوعا ً بما في ذلس االمتحانات ،والفصل الصيفي ( )12اثني
عشر أسبوعا بما في ذلس االمتحانات.
ج  -1 -يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس (العبء
الدراسي) ( )12اثنتي عشرة ساعة معتمدة للفصل الدراسي ،ويجوز بموافقة العميد دراسة ( )9تسع ساعات
معتمدة فقط ،ويُستثنى من ذلس الطالب الذي يتوقف تخرجه في نهاية ذلس الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات،
أو الطالب الذي ال تتوافر له مواد من خطته الدراسية لتسجيلها.
 -2عسين اتحب ا عتل تتسممميعيم اتا(تابة اتتع عبكسمممهي اتطيتب اتاسمممال ت عل بكال اتوسيتيكعيج مع اتفصمممل
الدراسييي ت 18ثاي ع عشممكة سمميعل ا(تابة ،ويسممتث يء وك ياج بستيك اتصممعبتل معسين اتحب ا عتل ت 19سمميعل
ا(تابة.
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عساا تتطيتب وتساعل ت 22اث عن يعشكعن سيعل ا(تابة مع اتفصل ات(يبي ،مع أي ان اتحيالم اتتيتعل:

أوال ً :أن عسين تخكأ اتطيتب مع اتفصمممل اتتيتع اتيقفي ً عتل اتسمممايح ته وبكاسمممل ت 22اث عن يعشمممكعن سممميعل
ا(تابة
ثانياً :أن ال عقل ا(بل اتطيتب اتتكاساع مع هيعل اتفصل اتسيوق عن ت 3.00قيط.
ثالثاً :أن عسين تخكأ اتطيتب اتيقفي ً عتل اتسممممايح ته وبكاسممممل ت 22اث عن يعشممممكعن سمممميعل ا(تابة ،يإلا سين
اتفصمممل اتلي عاضمممعه اتطيتب مع اتتبكعب عي اتفصمممل اتلي عتيقع معه تخكاه ،عسممماا ته وبكاسمممل علا ات(بب ان
اتسيعيم مع اتفصل ات(يبي اتلي عسوقه اويشكة.
 -4يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي ( )15خمس عشرة ساعة معتمدة ،ويجوز تجاوز هذا
العبء الى ( )18ثماني عشرة ساعة معتمدة اذا كان من المتوقع تخرج الطالب في ذلس الفصل.
 -5يكون الحد األعلى للعبء الدرا سي للطالب المحول من الدرا سة المنتظمة إلى الدرا سة الخا صة ( )15خمس
عشرة ساعة معتمدة في الفصل الدراسي ،و ( )9تسع ساعات معتمدة في الفصل الصيفي.

د  -يُصمممنف الطلبة المسمممجلون لنيل الدرجة الجامعية األولى على أربعة أو خمسمممة أو سمممتة مسمممتويات :السمممنة
األولى ،السنة الثانية ،السنة الثالثة ،السنة الرابعة ،السنة الخامسة ،السنة السادسة ،ويُعد الطالب بمستوى السنة
الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسممممة أو السممممادسممممة إذا كان قد نجا في دراسممممة ما ال يقل عن (،90،60 ،30
 )120،180ساعة معتمدة على التوالي.
هـيييي -يجوز للطالب المقبول في برنامج من برامج البكالوريوس في الجامعة التسجيل في برنامج آخر في نفس
الوقت  ،شمممممريطة تحقيق شمممممروط القبول في ذلس البرنامج وفي هذه الحالة تحتسمممممب له المواد التي درسمممممها في
البرنامج االول إذا كانت مشتركة مع البرنامج اآلخر وينظم ذلس وفق أسس خاصة يصدرها المجلس لهذه الااية.

المواظبة
المادة (:)13
أ  -تشمممممتكط اتاياظول تااعع طتول اتايا(ل مع سل اتاحيضمممممكام ياتا يقشممممميم ياتسممممميعيم ات(اتعل ياتتبكعب
اتاعبا ع حسب اتسيعيم اتاقككة تسل ايبة ان اتخطل اتبكاسعل.
ب  -ال عساا تتطيتب ويتتغعب عن أسثك ان ت 15%ان اتسيعيم اتاقككة تتايبة.
ج  -إلا غيب اتطيتب أسثك ان ت 15%ان اتسمممميعيم اتاقككة تتايبة بين علك اكضممممع أي قهكي عقوته عاعب
اتستعل اتتع تبكج اتايبة ،عُحكم ان اتتقبم تالاتحين ات هيئع يتسين تعاته مع علي اتايبة تصممممممفكا ً  ،يعتعه إعيبة
بكاسممممتهي إلا سي م إاويكعل ،يمع ااعع ا حيال تبخل تعال لتك اتكسمممميب مع حسمممميب ا(بل عالايم اتطيتب
اتفصتع ياتتكاساع غكاض اإل لاك ياتفصل ان اتستعل /اتتخصص.
د  -إلا غيب اتطيتب أسثك ان ت 15%ان اتسيعيم اتاقككة تايبة اي و(لك اكضع أي قهكي عقوته عاعب اتستعل
اتتع تبكج اتايبة ،معُ(ب ا سحوي ً ان تتك اتايبة يتطوق عتعه أحسيم اال سحيب  ،يعوتغ ات(اعب ابعك اتقويل ياتتساعل
قكاكي ولتك  ،يتثوم االحظل ا سحب إزاء تتك اتايبة مع اتسال ا سيبعاع تتطيتب .أاي اتطتول اتلعن عاثتين
اتااتسل أي اتايا(ل مع ات شيطيم اتكساعل أي اتلعن عقت ع عاعب اتستعل وأعلاكعم معساا تهم ويتتغعب و سول ال تتاييز
ت ، %20يإلا تاييزعي أحبعم ع(ُب ا سحوي ً يتطوق عتعه أحسيم اال سحيب ،أاي اتطتول اتلعن عقياين ويالشتكاك مع
تبكعويم أي اويكعيم تتاثعل ا كبن مع اتخيكأ و ي ًء عتل ت سعب ان االتحيب اتا( ع ويتت(ول باخل ا كبن يوايامقل
عاعب اتستعل اتا( ع ،معساا تهم ويتتغعب و سول ال تتاييز ت ، 25%يإلا تاييزعي أحبعم عُ(ب ا سحوي ً يتطوق عتعه
أحسـيم اال سحيب.

هـ  -عتم حكاين اتطتول اتلعن تتاييز غعيويتهم سمممول ت % 15بين علك اقويل  ،يلتك وت سمممعب ان ابكج
اتايبة يايامقل ان عاعب اتستعل اتتع تُبكج اتايبة ،يعتم توتعغ ابعك اتقويل ياتتسممممممماعل ولتك ع ب يصممممممميل غعيب
اتطتول تت سول اتاوع ل سيوقي ً .
و  -عشممتكط مع ات(لك اتاكضممع أن عسين وشممهيبة صمميبكة ان طوعب ععيبة اتطتول مع اتايا(ل أي ا(تابة ا ه أي
صممميبكة عن اسمممتشمممفل اتايا(ل ،يأن تقبم علي اتشمممهيبة إتل عاعب اتستعل اتتع تبكج اتايبة خالل ابة ال تتاييز
أسمممممممويععن ان تيكعخ ا قطيع اتطيتب عن اتاياظول ،يمع اتحيالم اتقيعكة ا خكى عقبم اتطيتب اي عُثوم علكي
اتقهكي خالل أسويع ان تيكعخ زيال أسويب اتغعيب.
ز  -عتم احتسمممميب اتغعيب اعتويكا ً ان اتاحيضممممكة ا يتل توبء اتتبكعج يعحتسممممب اتغعيب تتطتول اتابب اتلعن تم
قويتهم و(ب وبء اتتبكعج اعتويكا ً ان تيكعخ قويتهم.
ح -ال ع(ب اتطيتب اسمماالً تتايبة إال و(ب بمع كسممياهي  ،يعايز وايامقل كئعج اتايا(ل تأاعل بمع اتكسمميم تابة
ال تزعب عتل ثاي عل أسممميوعع مع اتفصمممل ات(يبي ياسمممويععن مع اتصمممعفع تتطتول اتلي ال عتاس ين ان بمع كسممميم
اتايبة مع اتايعب اتاحبب سويب خيكال عن إكابتهم .
ط -عقيم عاباء اتستعيم يأعضمميء ععئل اتتبكعج ياتاحيضممكين يابعك اتقويل ياتتسمماعل وت فعل أحسيم اتاياظول
اآل فل اتلسك.
االمتحانات والعالمات والمعدالت
المادة (:)14
أ  -عصبك اتااتج أسسي ت ظم اي عتع:
 )1اتقعيم وي عايل اتفصتعل ان شيط ياشيكسل يتبكعب عاتع يتقبعم أيكاق يغعكعي يآتعل تقععم علي ا عايل.
 )2اعباب يااكاء االاتحي يم اتاحيسول أي اتاؤتاتل يتقععاهي يتحتعتهي.
 )3اعباب يااكاء االاتحي يم اتايحبة تتاياب ات(ببة اتش(ب يتقععاهي يتحتعتهي.
 )4طكعقل تحيعل ات(الايم اتل اتحكيف ي سول تيزعع ا حكف وعن اتطتول.
ب  -عاكي حسيب ات(الايم يتساعتهي تسل ايبة ويتحكيف اع وعين عبب سيعيتهي اتا(تابة.
ج -ات(الال ات هيئعل تسل ايبة عع ااايع عالال االاتحين ات هيئع يعالايم ا عايل اتفصتعل.
د -عسين اإلطيك ات(يم تالاتحي يم ياياععبعي عتل ات حي اتتيتع -:
 -1اتاياب ات ظكعل اتخيتصل ،ياتاياب ات ظكعل اتتع تتضان ازءا ً عاتعيً-:
أوال ً :ااتحين مصتع ياحب ،يعُخصص ته ت 30%ان ات(الال اإلاايتعل تتايبة.
ثانيا :اعايل اتفصل يعُخصص تهي ت 30%ان ات(الال اإلاايتعل تتايبة.
ثالثاً :ااتحين هيئع يعُخصص ته ت 40%ان ات(الال االاايتعل تتايبة يعسين شياالً تتايبة اتتع أعطعم خالل
اتفصل سياتل ،يعايز أن عتضان ازءا ً عاتعيً.

 -2اتاياب ات(اتعل ياتتبكعب اتسمممممممكعكي ياتاختوكام اتتع تهي سمممممممميعيم ا(تابة ياياب ات بيام ياتوحيث
ياشمميكعع اتتخكأ ياتاشمميغل اته بسممعل ،عقكك ااتج سل ستعل و يء عتل ت سممعب اتقسممم اتا( ع قول وباعل اتفصممل
اتبكاسع اتطتويم ات ايح يوعين سعفعل تيزعع ات(الايم تهلي اتاياب يع(تم ابعك يحبة اتقويل ياتتساعل ولتك.
المادة ( :)15اع اكاعية اي يكب مع اتايبة ت/14أ 3/ان علي اتت(تعايم:
أ) اتاياب ات(ببة اتشممممممم(ب عع اتطتويم اتايا(ل ياتاياب اتتع تبكج تت(بعب ان ستعيم اتايا(ل اثل اياب ات(تيم
اتحعيتعل ياتفعزعيء ياتسعاعيء ياتكعيضممعيم مع ستعل ات(تيم ،يعيضممع تهي اخطط بكاسممع ايحب عتفق عتعه ان قول
ابكسع اتايبة و يء عتل يصف اتايبة مع اتخطل اتبكاسعل يتسين ااتحي يتهي ايحبة.
ب) عستف كئعج اتقسم ياحب اي اسثك ان ابكسع اتايبة ات(ببة اتش(ب ا سقي تهي
ج) عستف كئعج اتقسم ابكسي ان ابكسع اتايبة اتتع عبكسهي أسثك ان ابكج ياحب ا سقي تهي.
د) عسين تاياب اتتخصمممممممص اتتع تطكح عتل أسثك ان شممممممم(ول مع ستعيم اتايا(ل اتاختتفل اخطط بكاسمممممممع
) (Syllabusايحب عتفق عتعه ان قول ابكسمممممع اتايبة مع وباعل سل عيم ايا(ع و يء عتل يصمممممف اتايبة مع
اتخطل اتبكاسعل ،يعايز تسل ابكج ان ابكسع اتايبة ااكاء االختويكام ياالاتحي يم وشسل ا فكب تتش(ول اتتع
عبكسمممممهي ،ساي عاسن تابكسمممممع اتايبة االتفيق عتل تيحعب االختويكام ياالاتحي يم تااعع اتشممممم(ب وايامقل يئب
اتكئعج اتا( ع عتل أن ع(تم ابعك يحبة اتقويل ياتتساعل ولتك مع وباعل اتفصل اتبكاسع.
المادة (:)16
أ  -تكب أيكاق االختويكام اتيكقعل تتطيتب و(ب تصحعحهي يت يقش إايويم االختويكام اتاحيسول خالل أسويععن
ان تيكعخ االاتحين ،يو(ب ا قضمممممميء أسممممممويع عتل كب أيكاق االختويك تتطيتب تكسممممممل عالاته إتل عايبة اتستعل
يعحتفظ اتقسم و سخل ا هي ،يت(توك علي ات(الال هيئعل يال عايز تغععكعي.
ب  -تعلن عالمات االمتحان النهائي للطلبة وت ُحفظ أوراقه تبى عايبة اتستعل تابة مصمممممممل بكاسمممممممع ،ثم عاكي
إتالمهي ويالتفيق وعن عاعب اتستعل اتاختص ،يابعك اتقويل ياتتساعل.
ج  -تكسمممممل سشممممميف ات(الايم اتتفصمممممعتعل ويت سمممممول اتائيعل يات(الايم ات هيئعل ويتحكيف تسل ايبة إتل اتقسممممم
تكمع إتل عاعب اتستعل ،يلتك تتوم معهي ثم إقكاكعي ان قول ااتج اتستعل،
تبكاسمممممممتهي يتتتحقق ان تياز هي ،ثم ُ
يتحفظ علي ات سمممممممخل مع اتستعل ،يتكسمممممممل قيئال ات(الايم ات هيئعل ويتحكيف مقط إتل ابعك اتقويل ياتتسممممممماعل
تكصبعي.
د  -منسق أو مدرس المادة مسؤول عن تدقيق أوراق االختبارات واالمتحانات الخاصة بمواده ،وعن إدخالها الى
نظام العالمات بشكل صحيا ونهائي.

المادة (:)17
أ  -سل ان عتغعب و(لك عن ااتحين ا(تن ع ه ويستث يء االاتحين ات هيئع ،عتعه أن عقبم اي عثوم علكي تابكج
اتايبة خالل ثالثل أعيم عال ان تيكعخ زيال ات(لك ،يمع حيتل قويل ابكج اتايبة تهلا ات(لك م(تعه إاكاء ااتحين
صفكا  ،مع علا االاتحين .
ا(يض تتطيتب يإلا تم عقول ابكج اتايبة ات(لك ت(توك عالاته
ً
ب  -سل ان عتغعب عن االاتحين ات هيئع اتا(تن ع ه مع ايبة اي بين علك عقوته عاعب اتستعل اتتع تبُكج تتك
اتايبة تسين عالاته مع لتك االاتحين تصفكا ً .
ج -اع اكاعية اي يكب مع اتايبة ت/13ي ان علي اتت(تعايم  ،عوتغ عاعب اتستعل قكاكي وقويل علك اتطيتب اتلي
تغعب عن االاتحين ات هيئع إتل ابكج اتايبة إلاكاء االاتحين اتت(يعضع تتطيتب ،عتل أن عُاكي علا االاتحين
في األسبوع األول ان اتفصل اتلي عتع اتفصل اتلي تم عتقبم تالاتحين معه ،يعوتغ عاعب اتستعل ابعك اتقويل
ياتتساعل ولتك.
د -إلا أال اتطيتب بكاسته تتفصل اتتيتع تفصل اتتغعب عن االاتحين ات هيئع تايبة  /اياب ،عتعه اتتقبم تالاتحين
اتت(يعضع مع ا سويع ا يل يل مصل ع تظم معه مع اتبكاسل.
هـ  -تسال االحظل تغعك استال تتايبة اتتع عتغعب معهي اتطيتب عن االاتحين ات هيئع و(لك اقويل.
و  -إلا تغعب اتطيتب عن ا يقشممل اشممكيع اتتخكأ أي تم عسممتطع اسممتسايل اشممكيع اتتخكأ و(لك ع(تابي ات(اعب
مي ه عايز – وايامقل ااتج اتقسم – اعتويك عالال اتطيتب مع علي اتايبة غعك استال.
المادة (:)18
أ  -يجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمته في االمتحان النهائي في أي مادة خالل أسممممممبوعي عمل من تاري
إعالن النتائج رسممممممممياً .وللعميد في هذه الحالة أن يقوم بالتحقق عن طريق لجنة تتكون من :العميد أو من ينيبه،
ورئيس القسممم ومدرس المادة أو أحد مدرسمميها .وعلى اللجنة التمكد من عدم وجود أسممئلة غير مصممححة أو خطم
في جمع العالمات أو خطم موضمموعي في تصممحيا االمتحان وفق نموذج اإلجابات النموذجية المع بد مسممبقاً ،وأن
تقوم بتصحيا الخطم – إن وجد -وإرساله إلى العميد.
ب -ت 2عبمع اتطيتب اوتغي ً قبكي خاسل ب ي عك عن سل طتب عتقبم وه تاكاا(ل أي عالال ان عالايته.
ج -ال عُ(تاب ستيب ت(بعل ات(الال إال إلا سين ايلأ ت(بعل ات(الال اكمقي ً ويتيصمممممممل اتايتع اتلي بم(ه اتطيتب
يع(تاب اتتيكعخ اتاوعن عتل اتيصل اتايتع  ،وصكف ات ظك عن تيكعخ يصيل اتطتب اتل يحبة اتقويل ياتتساعل
د -مع حيل سين ع يك خطأ مع أعايل اتفصل عوم مع علا اتايضيع تا ل وكئيسل يئب اتكئعج اتا( ع يعضيعل
سل ان ات(اعب يكئعج اتقسم اتا( ع.

المادة ( :)19أ -

اتحب ا ب ل ت(الال ات ايح مع اتايبة عي عالال تب .

ب  -1 -تكصب عالايم اتاياب ويتحكيف يمق ات قيط اتاوع ل إزاء سل ا هي-:
ات(الال
أ
أ-
ب+
ب
ب-
أ+
أ
أ-
ب+
ب
ب-
عـ

ات قيط
4
3.75
3.5
3
2.75
2.5
2
1.75
1.5
1
0.75
صفك

 -2تخصص تت(الايم ويت قيط تتا(بل اتفصتع ياتتكاساع اتتقبعكام اتاوع ل إزاء سل ا هي-:
ات(الال
4 – 3.65
3.64-3.00
2.99- 2.50
2.49- 2.00
بين 2.00

ات قيط
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ج  -1 -عاكي حسمميب اتا(بل اتفصممتع ياتتكاساع وضممكب ات(الال ات هيئعل تسل ايبة و(بب اتسمميعيم اتا(تابة
تسل ايبة باختل مع اتا(بل يقسال ااايع حياصل اتضكب ات يتال عتل ااايع عبب اتسيعيم اتا(تابة.
 -2عسين ا(بل اتفصل عويكة عن ا(بل عالايم اتاياب اتتع بكسهي اتطيتب ايحي ً أي كسيوي ً مع لتك اتفصل
حسب اتاياب اتاشايتل مع اتخطل اتبكاسعل مع قساه.
 -3اع اكاعية اي يكب مع اتفقكة تأ ان اتايبة ت 21ان علي اتت(تعايم عسين اتا(بل اتتكاساع عويكة عن
ا(بل عالايم ااعع اتاياب اتتع بكسممممهي اتطيتب ايحي ً أي كسمممميوي ً حتل تيكعخ حسمممميب لتك اتا(بل .يعبخل مع
حسيوه اتاياب اتاشايتل مع خطته اتبكاسعل.
 -4عثوم اتا(بل اتفصتع أي اتتكاساع قكب ا زتتعن عشكعتعن.

إنذار الطالب وفصله من التخصص
المادة ( :)20أ  -ع لك اتطيتب اتلي عقل ا(بته اتتكاساع عن ت 2قطل مع أي مصمممل ان اتفصممميل اتبكاسمممعل
وغض ات ظك عن عبب اتسيعيم اتتع ساتهي اتطيتب مع لتك اتفصل ويستث يء اتفصل اتصعفع.
ب -1 -ع ب حصيل اتطيتب عتل إ لاك م(تعه أن عتغع اف(يته وكمع ا(بتـــــه اتتكاساـــع إتل ت 2قطل ماي
ميق ،يلتك مع ابة أقصممميعي مصمممالن بكاسمممعين ان تيكعخ اإل لاك توبين اتفصمممل اتصمممعفع اتلي عقع ضمممان اهتل
اإل لاك .
 - 2عُ( ّب اتطيتب افصممممميال ً ان الدراسمممممة المنتظمة إذا أخفق في إلااء اإلنذار بعد مرور الفصممممملين الدراسممممميين،
المشمممممار اليهما في البند( با ) 1من هذه المادة ويسمممممتثنى من ذلس الطالب الذي أتم بنجات ( )99سممممماعة معتمدة
فمكثر بما فيها المواد التي تمت معادلتها له في الجامعة من مؤسممسممة تعليمية أخرى من السمماعات المعتمدة حسممب
خطته الدراسية.
 -3عستاك اتطيتب تحم اف(يل اإل لاك إلا حصل عتل ا(بل تكاساع ت 1.95-1.99قطل  ،يال عفصل وسوب
لتك.
 -4عحيل تتبكاسل اتخيصل اتطيتب اتافصيل ان اتبكاسل اتا تظال وسوب تب ع ا(بته اتتكاساع عن اتحب ا ب ل
اتاقويل ت 2قطل  ،يمع علي اتحيتل ع(طل اتطيتب مصالً بكاسعي ً عيبعي ً ياحبا ً تكمع ا(بته إتل اتحب ا ب ل اتاقويل
ت 2قطل  ،يإلا أخفق ع(توك افصمممميال ً ان اتايا(ل ،إال إلا تاسن ان كمع ا(بته اتتكاساع و(ب علا اتفصممممل إتل
ت 1.75قطل ماي ميق مع(طل ع بعي مصممممالً بكاسممممعي ً عيبعي ً ثي عي ً تكمع ا(بته إتل ت 2قطل ماي ميق ،يإلا أخفق
ع(توك افصممممممميال ً ان اتايا(ل ،إال إلا تاسن ان كمع ا(بته اتتكاساع إتل ت 1.90قطل ماي ميق فيسمممممممتمر في
الدراسة الخاصة لفصل دراسي عادي ثالث وإذا أخفق في رفع معدله إلى ( 2نقطة) يُعد مفصوال ً من الجامعة.
 -5عسمماا تتطيتب اتلي أ هل ااعع اتطتويم اتتخكأ و ايح يمق خطته اتبكاسممعل ،يوا(بل ال عقل عن ت1.95
قطل ،وبكاسممل مصممل بكاسممع اسممتث يئع ياحب تكمع ا(بته اتتكاساع ،شممكعطل أن ال عسين قب أيقع عتعه أي عقيول
تأبعوعل ويستث يء عقيول اتت وعه ،يع(توك اتفصل اتصعفع مصالً بكاسعي تهلي اتغيعل.
ج -عُ(ب افصيالً ان اتتخصص اتطيتب اتلي عحصل عتل أقل ان ت قطل ياحبة مع اتا(بل اتتكاساع ع ب هيعل
أي مصل عيبي ان مصيل اتس ل و(ب اتفصل ا يل ان اتتحيقه ويتايا(ل اال إلا سوق يأن مصل ان تخصص
آخك مع اتايا(ل مع(توك افصيالً هيئعي ً ان اتايا(ل.
د -إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على نتيجة غير مكتمل وكان تحت طائلة الفصل لتدني معدله التراكمي،
فيبت في فصله بشكل قاطع بعد اكتمال عالمات مواد ذلس الفصل الدراسي ،ويكون موعد االمتحان التكميلي في
األسبوع األول من الفصل التالي ،ويكون فصل الطالب اعتبارا من نهاية الفصل السابق أي الذي لم يرفع فيه
معدله التراكمي إلى الحد المطلوب.
هـييييييييي  -إذا انتقل الطالب من تخصمممص إلى اخر داخل الجامعة وفصمممل من التخصمممص الجديد يفصمممل نهائيًا من
الجامعة ،وال يقبل مرة أخرى في الجامعة.

و  -عايز إعيبة قويل اتطيتب مع فج اتتخ صص اي تم عسن اف صيالً أسيبعاعي ً أي اف صيالً ستيسعي ً ان اتايا(ل،
يإلا أععب قويته مع غعك عيتعن اتحيتتعنُ ،يدرس الطالب وفق الخطة الدراس ية الجديدة ،يعحتفظ وسممممممماتعه
ا سيبعاع ياتستيسع اتسيوقعن ويستث يء تيئج ااتحين اتسفيءة حعث عايز تتطيتب إعيبة بكاستهي إلا سين قب كسب
معهي يال عُ(ب اتفصل ا يل تتطيتب مصالً ابعبا ً أي ال عُ(ب طيتوًي استابًا.
ز– عصمممبك ابعك اتقويل ياتتسممماعل قكاكام اإل لاك ا سيبعاعل ياتفصمممل إتل اتبكاسمممل اتخيصمممل ياتفصمممل ان
اتتخصممممص ،أاي قكاكام اتفصممممل ات هيئع ان اتايا(ل معصممممبكعي ااتج ات(اباء و يء عتل ت سممممعب ابعك اتقويل
ياتتساعل.
ح -ع(ب إعالن قكاكام اإل لاك ياتفصمممل إتل اتبكاسمممل اتخيصمممل ياتفصمممل ان اتتخصمممص ياتفصمممل ات هيئع ان
اتايا(ل يأي أايك أسيبعاعل أخكى تخص اتطتول عتل تيحل اإلعال يم مع ستعل اتطيتب اتا( ع توتعغي ً ويتا( ل
اتقي ي ع.
إعادة دراسة المواد
المادة (:)21
أ -اع اكاعية اي يكب مع اتايبة ت 31ان علي اتت(تعايم عتل اتطيتب إعيبة بكاسل سل ايبة إاويكعل مع خطته
اتبكاسعل كسب معهي أي حصل معهي عتل عالال تب -بال يقص أي تعـ عيء.
ب  -عُسمماا تتطيتب إعيبة بكاسممل أي ايبة مع خطته اتبكاسممعل حصممل معهي عتل عالال تأ  +ماي بين تغكض
كمع ا(بته اتتكاساع.
ج  -1 -إلا أعيب اتطيتب بكاسل ايبة اي ،تكصب ته ات(الال ا عتل يمع حيل تسييي ات(الاتعن تحتسب تعال
اتايبة اتابعبة.
 -2تحسب ات(الال ا عتل مقط مع اتا(بتعن اتفصتع ياتتكاساع.
د  -إلا أعيب اتطيتب بكاسمل ايبة اي ،مإن سميعيم تتك اتايبة تبخل مع حسميب عبب اتسميعيم اتاطتيول تتتخكأ
اكة ياحبة.
هـ  -إلا بكج اتطيتب ايبة اختعيكعل يكسب معهي ثم بكج ايبة أخكى ت(يعضي ً ع هي الستسايل اتطتويم خطته
اتبكاسمممعل ،مت(توك اتايبة اتت(يعضمممعل ايبة ا(يبة ويت سمممول تتايبة اتتع كسمممب معهي ان حعث حسممميب عالاتعهاي مع
اتا(بتعن اتفصممتع ياتتكاساع ،يعطوق لتك و(ب بكاسممل اتطيتب تتايبة اتت(يعضممعل اويشممكة شممكعطل إقكاك اتطيتب
خطعي ً وأن علي اتايبة ت(يعضممممعل يأ ه تن ع(يب تبكاسممممل اتايبة اتا(يض ع هي اكة أخكى إال إذا رسبببب في ال ا
التعويضية.
و.

ال تعادل المادة أو المواد التي يدرسها الطالب خارج الجامعة إذا سبق له دراستها داخل الجامعة بنجات .

االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي
المادة ( :)22عسمممماا تتطيتب ويتسممممحب ياإلضمممميمل خالل اتفتكة اتاحببة مع اتتقيعم اتايا(ع مع وباعل اتفصممممل
اتبكاسع ،يال تثوم مع ساته االحظل اال سحيب ان اتايبة اتتع ا سحب ا هي.
المادة (:)23
أ  -1 -عسممماا تتطيتب ويال سمممحيب ان بكاسمممل ايبة أي أسثك خالل ابة أقصممميعي ت 14أسمممويعي ً ان وبء اتفصمممل
ات(يبي ،ي ت 10عشكة أسيوعع ان وبء اتفصل اتصعفع يتثوم مع ساته االحظل تا سحب .
 -2عتم اال سحيب مع علي اتحيتل إتستكي عي ان قول اتطيتب يمق اتوك ياج اتا(ب تلتك ان قول يحبة اتقويل
ياتتساعل  ،ويعد القيد اإللكتروني وسيلة إلثبات ذلك .
 -3ال عايز تعال تال سحيب أن عقل عبب اتسيعيم اتتع عسال اتطيتب تبكاستهي عن اتحب ا ب ل تت(بء اتبكاسع
اتاسايح وه يمق علي اتت(تعايم.
ب  -عُ(ب اتطيتب اتلي عتاييز ااايع غعيوه و(لك ت 15%ان اتسيعيم اتاقككة تااعع اياب اتفصل ا سحوي ً ان
اتفصل ،يعثوم مع ساته االحظل ا سحب ،يتسين بكاسته تلتك اتفصل اؤاتل.
ج  -عايز تتطيتب أن عتقبم وطتب ت(اعب اتستعل ويال سمممممحيب ان ااعع اتاياب اتتع سممممماتهي تلتك اتفصمممممل ،يو(ب
ايامقل ات(اعب عتل لتك ت( ّب بكاسممممته مع لتك اتفصممممل اؤاتل ،يعتل اتطيتب أن عتقبم واثل علا اتطتب خالل ابة
أقصيعي ت 14أسويعي ً ان وبء اتفصل ات(يبي ،يت 10أسيوعع ان وبء اتفصل اتصعفع.
تأجيل الدراســـــــــــة
المادة (:)24
أ  -اع اكاعية اي يكب مع اتفقكة تعـمممممم ان علي اتايبة ال عايز أن تزعب ابة اتتأاعل عتل ستل مصيل بكاسعل
سياء أسي م اتصتل أم ا فصتل.
ب  -تتطيتب أن عتقبم وطتب تتأاعل بكاسته قول وباعل اتفصل اتبكاسع اتلي عيب تأاعته إلا تيامكم تبعه أسويب
تقت ع وهي اتاهل اتاختصل ويتايامقل عتل اتتأاعل ،يلتك يمقي تاي عتع-:
 -1عاعب اتستعل ،إلا سين اتتأاعل اتاطتيب تابة مصممممل بكاسممممع ياحب ،يال عتاييز أكو(ل مصمممميل سممممياء أسي م
اتصتل أم ا فصتل.
 -2ااتج اتستعل ،إلا سين اتتأاعل اتاطتيب تابة تتاييز ا كو(ل مصيل يال تزعب عتل ستل مصيل سياء أسي م
اتصتل أم ا فصتل.

ج  -إلا ا تهل اتفصمممل اتبكاسمممع ،يتم عسن اتطيتب اسممماالً أي اؤاالً تلتك اتفصمممل ،ع(توك تسممماعته مع اتايا(ل
اتغل ،إال إلا تقبم و(لك قهكي تقوته اتاهل اتاختصل ،يلتك يمقي تاي عتع -:
َ
 -1ااتج اتستعل :إلا تم عتاييز اال قطيع عن اتبكاسل مصال ً بكاسعي ً ياحباً.
 - 2ااتج ات(اباء :إلا تاييز اال قطيع عن اتبكاسممل أسثك ان مصممل بكاسممع ياحب .يإلا قوتم اتاهل اتاختصممل
علكي ع(توك علا اال قطيع تأاعال ً ،يعحسب ان ضان اتحب ا قصل اتاسايح وه تتتأاعل.
د  -اع اكاعية اي يكب مع اتفقكة تب ان اتايبة ت 23ال عايز تأاعل بكاسمممممممل اتطيتب اتابعب أي اتا تقل إال
و(ب اضع مصل بكاسع ياحب عتل اتتحيقه ويتتخصص.
هـ  -إلا أيق(م عتل اتطيتب عقيول تأبعوعل تتضمممان إتغيء تسممماعل ااعع اتاياب أي أي اتطتويم أخكى اثل
خبال اتااتاع اتتع ساتهي مع مصل بكاسع أي اتفصل اتاؤقم تابة مصل أي أسثك  ،مع(توك علا اتفصل /اتفصيل
اؤاتل ،يتحسممب ان ضممان اتحب ا عتل اتاسممايح وه تتتأاعل  ،يعايز تاييز اتحب ا عتل تابة اتتأاعل تغيعيم
ت فعل ات(قيول اتتأبعوعل مقط.
و  -ال تحسب ابة اتتأاعل ان اتحب ا عتل تتابة اتاسايح وهي تتحصيل عتل بكال اتوسيتيكعيج.
ز-

عوتغ كئعج اتقسم اتا( ع وقكاك اتتأاعل.
االنتقـــــــال

المادة (:)25
أ -عايز ا تقيل اتطيتب إتل اتايا(ل مع فج اتتخ صص اتاقويل وه مع ايا(ته واي مع لتك مكع اتايا(ل مع
ات(قول أي مع تخصممص ا يظك تلتك اتتخصممص مع حيتل يايب شمميغك ته يعبم حصمميته عتل أي عقيول تأبعوعل،
ييمقًي تتشكيط اتتيتعل-:
 -1أن عسين ا(بته مع اتثي يعل ات(يال اقويال ً مع اتتخصممص اتا تقل إتعه مع اتايا(ل سمم ل حصمميته عتل اتثي يعل
ات(يال أي س ل تساعته مع اتايا(ل أو سنة تقدمه بطل النقل إلى الجامعة.
 -2أن عسين اتطيتب ا تقال ً ان ايا(ل أي ستعل ايا(عل أي ا(هب ايا(ع ا(تكف وه ،يإلا سين اتطيتب ا تقالً ان
ايا(ـممممممـممممممـممممممل أكب عل كساعل عشتكط أن عسين قب قول معهي حسب أسج اتقويل ات(يال اتصيبكة عن ااتج اتت(تعم
ات(يتع.
 -3أن عسين قب أ هل و ايح مع ايا(ته اي ال عقل عن ت 36سيعل ا(تاـممبة ان اياب خطته اتبكاسعل ،يال تبخل
عالايم اي ع(يبل ان علي اتاياب مع حسيب ا(بته اتتكاساع مع اتايا(ل.
ب  -عسين اال تقيل ان أي ايا(ل حسياعل إتل مكع اتايا(ل مع ات(قول و(ب أن ع هع اتطيتب بكاسل مصل بكاسع
ياحب عتل ا قل ،يتحسممب ته اتسمميعيم اتا(تابة اتتع أتاهي و ايح يمق اتخطل اتبكاسممعل تتتخصممص اتلي سممع قل
إتعه ،يال تبخل عالايم علي اتاياب مع حسيب ا(بته اتتكاساع مع مكع اتايا(ل مع ات(قول.

ج -عتل اتطيتب أن عسال و ايح مع اتايا(ل اي ال عقل عن صممممف عبب اتسمممميعيم اتا(تابة اتاطتيول تتتخكأ،
حسب اتخطل اتاقككة حعن قويل اتطيتب واي مع لتك صف عبب سيعيم اتتخصص.
د-
هـ -

عشتكط مع قويل اتطيتب اتا تقل أن تسين بكاسته اتسيوقل ا تظال.
ع(يال اتطيتب اتا تقل إتل اتايا(ل ا(ياتل اتطيتب اتابعب غكاض اال تقيل.

و  -تشمممممممسل تا ل تسمممممممال تتا ل ا تقيل اتطتول ان أحب ياب اتكئعج يعاعب اتستعل اتا تقل إتعهي اتطيتب يابعك
اتقويل ياتتساعل تت ظك مع طتويم ا تقيل اتطتول إتل اتايا(ل ان اتايا(يم ا خكى ،حسب اتشكيط ات يملة ،يمقي ً
إلاكاءام تحببعي تا ل ا تقيل اتطتول.
ز  -عتم تقبعم طتويم اال تقيل إتل يحبة اتقويل ياتتسممممممماعل ،يعصمممممممبك اتقكاك ويتايامقل أي عبم اتايامقل ان تا ل
ا تقيل اتطتول.
ح  -تتم ا(يبتل اتاياب اتتع بكسمممممممهي اتطيتب مع ايا(ل أخكى اتستكي عي يالا ت(لك لتك ت(يبل ان قول االقسممممممميم
اتا( عل وتبكعج اتاياب حسب ت(تعايم ا(يبتل اتاياب ات يملة.
ط  -1-عشممممتكط تا(يبتل اتاياب تتطيتب اتا تقل إتل اتايا(ل أن ال عسين قب اضممممل عتل بكاسممممتهي أسثك ان سمممموع
سمم يام ان تيكعخ آخك مصممل بكاسممع ته إتل تيكعخ قويته مع اتايا(ل ،يأن ال تقل عالاته عن تأ أي ت60%
أي اي ع(يبتهي مع تتك اتايبة أي اتاياب .
 - 2عشممممتكط تا(يبتل اتاياب تتطيتب اتلي بكسممممهي مع اتاكحتل اتايا(عل اتاتيسممممطل أن ال عسين قب اضممممل عتل
بكاسممتهي أسثك ان سمموع س م يام ان تيكعخ آخك مصممل بكسممه اتطيتب يتعج ان تيكعخ تقبعاه تالاتحين اتشمميال ،
يأن ال تقل ات(الال عن تأ +أي ت 68%أي اي ع(يبتهي مع تتك اتايبة أي اتاياب ويسممتث يء تخصممصمميم اتصممعبتل
ياته بسمممممممل إل عاب أن ال تقل ات(الال عن تأ +أي ت 70%أي اي ع(يبتهي تتاياب اتتع بكسمممممممهي مع اتاكحتل
اتايا(عل اتاتيسطل سياء بكسهي باخل ا كبن أي خيكاه.
ي  -اع اكاعية اي يكب مع اتايبة ت/29ب ان علي اتت(تعايم  ،إلا قول طيتب مع اتايا(ل ،يسين علا اتطيتب قب
بكج و ايح ا ياب مع ايا(ل أخكى أي ستعل ايا(عل أي ستعل ااتاع أي ا(هب ايا(ع ا(تكف وهي ،يسي م علي
اتاياب ضممان خطته اتبكاسممعل مع اتتخصممص اتلي قول معه ،معايز ا(يبتل علي اتاياب ان قول ا قسمميم ا سيبعاعل
اتا( عل وتبكعسهي ويستث يء اتتبكعب ات(اتع ياتاعبا ع ،يتطوق عتل اتطيتب مع علي اتحيتل أحسيم اال تقيل اتخيكاع
ان حعث اتابة اتزا عل يطوع(ل يعبب اتسمممميعيم اتا(تابة اتالزال تتخكاه ،عتل ان ال عحسممممب ته ان علي اتاياب
أسثك ان ت 50%ان اياب خطته اتبكاسعل اتا تقل إتعهي ،يال تحسب مع ا(بته اتفصتع ياتتكاساع.

المادة ( :)26أ  -عايز ا تقيل اتطيتب ان تخصمممص إتل آخك مع اتايا(ل إلا تيامك ته اق(ب شممميغك مع لتك
اتتخصمممممممص اتلي عكغب مع اال تقيل إتعه يسين ا(بل عالايته مع اتثي يعل ات(يال أي ا(بل اتقويل يمق اتقياعب
ات(يال تاتا(بل اتت يمسع قب قول مع اتتخصص اتلي عكغب مع اال تقيل إتعه س ل حصيته عتل اتثي يعل ات(يال أي
مع اتس ل اتتع عكغب مع اال تقيل معهي.
ب -تقبم طتويم اال تقيل يمقي ً حسيم اتفقكة تأ ان علي اتايبة إتل يحبة اتقويل ياتتسمممممماعل عتل ات ايلأ اتاقككة
تهلا اتغكض ،يمع أي حيل ان ا حيال عسين اال تقيل اكة ياحبة مقط.
ج -توم تا ل ا تقيل اتطتول اتا صمميص عتعهي مع اتفقكة تي ان اتايبة ت 25ان علي اتت(تعايم مع طتويم ا تقيل
اتطتول ان تخصص إتل آخك.
د  -1 -ع ب ا تقيل اتطيتب إتل تخصمممممممص آخك تحسمممممممب ته اتاياب اتتع عختيكعي ان اتاياب اتتع بكسمممممممهي مع
اتتخصممممص اتا تقل ا ه ،يتسين ضممممان اتخطل اتبكاسممممعل تتتخصممممص اتا تقل إتعه يتبخل عالايم تتك اتايبة أي
اتاياب مع اتا(بل اتتكاساع تتطيتب.
 -2إلا بكج اتطيتب مع اتتخصمص اتا تقل إتعه ايبة سموق أن بكسمهي مع اتتخصمص اتا تقل ا ه ،يتم عكغب مع
احتسيوهي تحظل ا تقيته ،مت(يال علي اتايبة ا(ياتل اتايبة اتا(يبة.
هـ -1 -إلا ا قطع اتطيتب عن بكاسته تابة مصل بكا سع ياحب وسوب عبم اتت ساعل أي اتفصل ان اتتخ صص
يكغب مع اتف صل ف سه ويال تقيل إتل تخ صص آخك مع اتايا(ل ،مع(توك ا قطيعه عن علا اتف صل تأاعالً تغيعيم
استسايل إاكاءام اال تقيل.
 -2الا سين اتطيتب افصمميال ان تخصممص أي ان تخصممص قول معه يتم عسممال كسمماعي ً معه يعكغب مع اال تقيل
إتل تخصممص آخك يتاييز ا قطيعه عن اتبكاسممل مع اتايا(ل أسثك ان مصممل بكاسممع ياحب ،يتم عسال إاكاءام
اال تقيل اتاطتيول معُ(ب افصيال ً ان اتايا(ل.
 -3عساا تتطيتب اتافصيل ان تخصص اي توسوب تب ع اتا(بل اتتكاساع قل ان قطل ياحبة ،أي قول اتفصل
ات هيئع ان اتايا(ل يمع أث يء اهتل اتبكاسمممممل اتخيصمممممل أن ع تقل إتل تخصمممممص آخك يلتك اكة ياحبة مقط إلا
تيامكم معه اتشكيط اتياكبة مع اتفقكة تأ ان علي اتايبة.
المادة (:)27
أ  -عُحسم مصل بكاسع ياحب ان اتحب ا عتل تس يام اتتخكأ اقيول سل ت 15سيعل ا(تابة تحسب تتطيتب
اتا تقل سياء أسين اال تقيل ان باخل اتايا(ل أم ان خيكاهي.
ب  -ع(يال اتطيتب اتا تقل ا(ياتل اتطيتب اتاستاب ،تغيعيم اتتأاعل ياإل لاك ياتفصل ان اتتخصص.

المادة (:)28
أ  -عُسمممماا تتطتول اتا تظاعن مع اتبكاسممممل مع اتايا(ل بكاسممممل اي ال عزعب عتل ت 36سمممميعل ا(تابة مع ايا(ل
أكب عل كساعل أخكى واي مع لتك مصل اتتخكأ ،يتحسب تهم علي اتسيعيم يمق اتشكيط اتتيتعل-:
 -1أن عسين اتطيتب قب أ هل بكاسمممل اي ال عقل عن  36سممميعل ا(تابة مع اتايا(ل يأن ال عقل ا(بته اتتكاساع
عن قطتعن ت. 2
 -2أن عحصل اتطيتب عتل ايامقل خطعل اسوقل ان ااتج قساه يعاعب ستعته تبكاسل اتاياب اتاطتيول.
 -3أن عسين ياحي ً مع علي اتاياب و(الال ال تقل عن تأ اعم أي ت 60%أي اي ع(يبتهي.
ب -عايز اتسايح تتطيتب اتا تظم مع بكاسته مع اتايا(ل يأ هل بكاسل اي ال عقل عن ت 36سيعل ا(تابة مع
اتايا(ل يوا(بل تكاساع ت 2.5عتل ا قل بكاسممل مصممتعن عتل ا سثك مع ايا(ل خيكأ ا كبن ا(تكف وهي واي
مع لتك مصمممل اتتخكأ ،عتل أن ال عزعب عبب اتسممميعيم اتا(تابة اتتع عبكسمممهي خالل اتفصمممتعن عتل ت 36سمممم
يثالثعن سمميعل ا(تابة ،يتُحسممب ته علي اتسمميعيم إلا سين ياحي ً معهي و(الال ال تقل عن تأ أي ت 60%أي اي
ع(يبتهي يسي م بكاسته تهي عن طكعق اال تظيم ،يال تبخل عالايتهي مع ا(بته اتتكاساع.
ج  -عستث ل ان ا حسيم اتياكبة مع اتفقكة تب ان علي اتايبة طتول ا قسيم اتتع تهي ت(تعايم خيصل أي اتفيقعيم
اتزال اع اهيم أي ايا(يم أخكى .
د  -يمع ااعع ا حيال ال عايز أن عزعب اااـــــيع اتسيعيم اتتع ت(يبل تتطيتـــــــــب عتـــل ت  50%ان
ااايع اتسيعيم اتا(تابة مع خطته اتبكاسعل سياء أسين ا تقالً ان ايا(ل أخكى ي  /أي قيم وبكاسل اياب خيكأ
اتايا(ل وحسب أحسيم اتاياب ت/28أ يت /28ب .
متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة ( :)29ت ُا ا بكال اتوسيتيكعيج تتطتول و(ب إتايم اتاتطتويم اتتيتعل-:
أ-

 - 1ات ايح مع ااعع اتاياب اتاطتيول تتتخكأ مع اتخطل اتبكاسعل.

 -2اتحصيل عتل ا(بل تكاساع ال عقل عن ت 2قطل.
 -3إتايم اتاتطتويم ا خكى اتتع تقتضعهي اتخطل اتتع عتخكأ واياوهي اتطيتب.
ب  -عاب عتل اتطيتب اتا تقل ياتطيتب اتابعب اتلي ُحسممممممموم ته اياب ،أن عُسال و ايح مع اتايا(ل اي ال عقل
عن صف عبب اتسيعيم اتا(تابة اتاطتيول تتتخكأ حسب اتخطل اتبكاسعل اتاقكة حعن قويل اتطيتب ،يأن عسين
ان ضا هي عتل ا قل صف عبب اتسيعيم اتا(تابة ان اتطتويم اتقسم اتتخصصعل.
ج -عشممتكط مع اتطيتب اتخكعج أن عسين اسمماال مع مصممل تخكاه يإلا سين اتطيتب اسمماال مع ااعع اتاياب مع
ايا(ل كساعل مع مصل اتتخكأ م(تعه بمع كسيم اتتأاع يم مع اتايا(ل.

أحكام عامــــــــــة
المادة ( :)30ال عساا تتطيتب اتقعيم ويتتبكعب ات(اتع أي اتاعبا ع أي اشيكعع اتتخكأ مع أي ايا(ل أخكى.
المادة (:)31
أ  -1-إلا تيقف احتايل تخكأ طيتب عتل بكاسمممممممل ايبة ياحبة أي ايبتعن يسي م علي اتايبة غعك اطكيحل مع
اتفصمممممل اتلي عتخكأ معه ،أي سي م اطكيحل يات(يكضمممممل اع ايبة إاويكعل أي اختعيكعل أخكى ،متت(اعب و(ب أخل
كأي كئعج قسممم اتطيتب اتلي عبكج اتايبة أن عيامق عتل أن عبكج اتطيتب ايبة أخكى وبعتل ع هي اايثتل تتايبة
اتاسممتوبتل ان حعث عبب سمميعيتهي اتا(تابة عتل أن ع(تم ابعك يحبة اتقويل ياتتسمماعل ولتك اع اكاعية اتاتطتب
اتسيوق تتايبة اتوبعتل.
 –2تتااتج أي ان عفيضممه ي سممويب صممحعل أي ظكيف قيعكة عقبكعي اتايامقل عتل أن عبكج اتطيتب ايبة أي
ايبتعن وبعتتعن.
ب  -إلا تيقف تخكأ اتطيتب عتل ااتعيز ايبة ياحبة ،سوق ته أن بكسهي ثالث اكام أي أسثك تويإلضيمل تبكاسل
اياب أخكى مع اتايا(ل يتم ع اا مع تتك اتايبة ،مإ ه عايز وايامقل ات(اعب يتيصعل ان كئعج اتقسم اتاختص،
اتسايح ته وبكاسل ايبة وبعتل اايثتل تتايبة اتاستوبتل ان حعث عبب سيعيتهي اتا(تابة.
ج  -مع ااعع ا حيال ال عايز تتطيتب أن عبكج أسثك ان ايبتعن وبعتتعن عتل أن ال تسي ين ان ضان اتطتويم
اتايا(ل االختعيكعل.
د -إلا اسممممت فب اتطيتب اتابة اتاسممممايح وهي تتحصمممميل عتل بكال اتوسيتيكعيج يسين ان اتااسن ظكعي ً أن ع هع
اتطتويم اتتخكأ وبكاسل مصل عيبي إضيمع ياحب ،متت(اعب أن عيامق عتل ا حه علي اتفكصل و يء عتل ت سعب
ان كئعج اتقسم اتاختص يابعك اتقويل ياتتساعل.
هـ  -إلا است فب اتطيتب اتابة اتاسايح وهي معهي تتحصيل عتل بكال اتوسيتيكعيج مع هيعل اتفصل اتثي ع ع(توك
اتفصل اتصعفع ااتبابا ً تتفصل اتثي ع.
المادة (:)32أ -عايز تااتج اتستعل و يء عتل تيصعل ان ااتج اتقسم يابعك اتقويل ياتتساعل أن عيامق عتل
أن عستوبل اتقسم ايبتعن وايبتع أسيسعيم مع اتتغل اال اتعزعل ياهيكام اتتغل اإل اتعزعل تتطتول اتلعن تم عبكسيا
اتتغل اال اتعزعل مع شهيبة اتبكاسل اتثي يعل ات(يال.
ب  -عايز تااتج اتستعل اتتع عتو(هي اتطيتب و يء عتل تيصمممممعل ان ااتج اتقسمممممم يابعك اتقويل ياتتسممممماعل أن
عيامق عتل أن عستوبل اتقسم اياب أخكى واياب اهيكام اتحيسيب ياويبئ اإلحصيء تتطتول اتاسفيمعن .
ج– عايز ت(اعب اتستعل اتتع عتو(هي اتطيتب و يء عتل ت سعب ابعك اكسز اتتغيم أن عيامق عتل أن ع سال اتطيتب
اتلي عحال ا سمممممممعل أا وعل يثي يعل أا وعل غعك عكوعل ايبة أسممممممميسمممممممعيم اتتغل ات(كوعل تت يطقعن وغعكعي كقم
ت 3203099يايبة اهيكام اتتغل ات(كوعل تت يطقعن وغعكعي كقمت ، 320100يأن عسمممممممال اياب أخكى وبالً ان
اتاياب اتتع تُبّكج ويتتغل ات(كوعل مع اتخطل اتبكاسعل.

المادة ( :)33إلا قوُل طيتب مع تخصممممص اي ،يسمممموق ته أن بكج اياب بكاسممممل خيصممممل حكة مع اتايا(ل،
يسي م ضان خطته اتبكاسعل مع اتتخصص اتلي قوُل معه ،متحسب ته اتاياب اتتع عختيكعي ،يتبخل عالايتهي مع
ا(بته اتتكاساع ،عتل أن عكاعل مع لتك اي عتع -:
أ  -ال عايز أن عزعب عبب اتسممممميعيم اتا(تابة تتاياب اتتع تحسمممممب تتطيتب عتل ت 36سمممممم يثالثعن سممممميعل
ا(تابة.
ب  -عُحسممم مصممل بكاسممع ياحب ان اتحب ا عتل تسم يام اتتخكأ اقيول سل ت 15خاج عشممكة سمميعل ا(تابة
تحسب تتطيتب.
ج  -إلا بكج اتطيتب مع اتتخصممص اتلي قوُل معه ايبة بكسممهي ضممان اتبكاسممل اتخيصممل اتحكة ،يتم عكغب مع
احتسيوهي تحظل قويته مت(يال علي اتايبة ا(ياتل اتايبة اتا(يبة.
المادة ( :)34إلا بكج اتطيتب ايبة وبعتل عن ايبة سمموق أن كسممب معهي ،مت(يال اتايبة اتوبعتل ياتايبة اتاسممتوبتل
ا(ياتل اتايبة اتا(يبة ان حعث اتت(يال اع عالاتعهاي.
المادة ( :)35عُسمممماا تتطيتب إلا كغب وبكاسممممل اي ال عزعب عتل ت 18سمممميعل ا(تابة ان اتاياب اتاطكيحل مع
اتايا(ل ،يلتك زعيبة عتل اتطتويم خطته اتبكاسعل ،يال تحسب مع ا(بته اتفصتع ياتتكاساع.
المادة ( :)36أ -تا ا شهيبام اتتخكأ ع ب استحقيقهي مع هيعل سل مصل.
ب -اع اي يكب مع ص اتايبة ت /9أ ان علي اتت(تعايم ال عايز تتطيتب اتلي أ هل اتطتويم اتتخكأ و ايح
تأاعل تخكاه تغيعيم كمع ا(بته اتتكاساع.
المادة ( :)37أ  -عوم اتااتج مع اتحيالم اتتع تم عكب عتعهي ص مع علي اتت(تعايم يعايز تتااتج تفيعض
علي اتصمممالحعل تتا ل تسمممال تا ل اتوم مع قضممميعي اتطتول وكئيسمممل اتكئعج اي ان عفيضمممه يعاعب شمممؤين اتطتول
يابعك اتقويل ياتتساعل .
ب-

ال تُ(يبل تتطيتب اتاياب اتتع اضل عتل بكاستهي أسثك ان سوع س يام.

ج -عصبك اتااتج " أسج ا(يبتل اتاياب اتتع بكسهي اتطتول مع ايا(يم أخكى".
المادة ( :)38عاباء اتستعيم يابعك يحبة اتقويل ياتتساعل اسؤيتين عن ت فعل علي اتت(تعايم.
المادة ( :)39تتغع علي اتت(تعايم تت(تعايم ا ا بكال اتوسيتيكعيج مع اتايا(ل ا كب عل اتصيبكة وقكاكي كقم
ت 2017 /345تيكعخ  2017/5/24يأي قكاكام أخكى مع علا اتشأن .

