
تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة األردنية
 27/11/2017( تاريخ 1481/2017صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم )

( من )نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة 3بموجب الفقرة )أ( من المادة )
(1984( لسنة 58االردنية رقم )

-----------------------------------------------------------------------------------------
، 2017ُتسمممممممال علي ات )تعايم تت)تعايم ة ا بكال اتوسيتيكايج مع اتألية)ل ا كبنعل  تسممممممم ل    (:1المادة )

 .2017/2018اعتبارًا من بداية العام الجامعي وا)ال بهي 

 اسين تتستايم وات)ويكام ات يتعل اتا)ينع اتياكبة إزاءعي ةي تم تدل اتقرا ل عتل خالف ذتك:   (:2المادة )

 : اتألية)ل ا كبنعل.    اتألية)ـــل

 : ةألتس ات)اداء.     اتاألتـــس

 : عاعد اتستعل اتات حق بهي اتطيتب.     ات)اعــــد

 : أي ةن كتعيم اتألية)ل.     اتستعــــل

 قسم مع اتستعل. : أي      اتقســــم

 : اتفصل ا ول أو اتفصل اتثينع ةن كل عيم اية)ع.الدراسياتفصل   

ُتطوق علي ات )تعايم عتل ااعع اتطتول اتا  ظاعن اتاسممممألتعن ت عل بكال اتوسيتيكايج، بيامممم ث يء     (:3المادة )
 طتول كتع ع اتطب وطب ا ا ين، حعث ُتطوق عتعهم ات )تعايم اتخيصل بهم.

 الدراسيــــــــةالخطة 

اقرك اتاألتس أو تأل ل افيضهي بلتك اتخطط اتدكااعل ات ع تؤبي إتل نعل بكال اتوسيتيكايج مع     (:4المادة )
 ات خصصيم ات ع تقدةهي كتعيم اتألية)ل، وذتك ب يء عتل اق راحيم ةأليتس ا قسيم وتيصعيم ةأليتس اتستعيم.

 اتسيعيم اتا) ادة.  عتل أايج نظيمُتيضع اتخطط اتدكااعل    -أ     :(5المادة )

  ايعيم ة) ادة، واأليز بقراك ةن اتاألتس أن 3ُاحدب تسل ةيبة ةن ةياب اتخطط اتدكااعل ت -ب
 تقل أو تزاد عتل ذتك.

األري تقععم اتسيعيم اتا) ادة تسل ةيبة عتل أايج أن اتاحيضرة ا اويععل أو ات دوة أو  -ج    
دة، أةي ايعيم اتاخ ورام وات طوعق ات)اتع معألري تقععاهي تسل اتحصل اإلتس رونعل عع ايعل ة) ا

ةيبة عتل حدة، ومع ااعع اتحيالم ال اقل حسيب اتسيعل اتا) ادة عن ايع عن تطوعقع عن أو ايع ع 
 ةخ ور إال مع حيالم خيصل اقدكعي اتاألتس.

 اسين اتحد ا بنل ت)دب اتسيعيم اتا) ادة اتاطتيبل ت عل بكال اتوسيتيكايج مع كتعيم اتألية)ل   (:6المادة )

   ايعل ة) ادة، بيا ث يء اتستعيم ات يتعل معسين اتحد ا بنل كاي عي ةوعن إزاء كل ة هي:132ت               



  ُتيزع ايعيم اتخطل اتدكااعل اتا) ادة اتاطتيبل ت عل بكال اتوسيتيكايج مع كتعيم اتألية)ل  -أ (:7المادة ) 

 -ات يتع:عتل ات حي                

 ايعل ة) ادة ةن ةألايع اتسيعيم اتا) ادة تتخطل.  27  متطلبات الجامعة:                       

 اتسيعيم اتا) ادة تتخطل.  ةألايع  عتل ا قل ةن  %15  متطلبات الكلية:               

 اتسيعيم اتا) ادة تتخطل.  عتل ا قل ةن ةألايع  %60:  متطلبات التخصص               

   ايعيم ة) ادة حدًا أعتل.6ُاأليز أن ت ضان اتخطل اتدكااعل ةياب حرة بياقع ت -ب               

 
  

 -تشال اتخطط اتدكااعل مع كل تخصص ُتا ا معه بكال اتوسيتيكايج اتاياب ات يتعل:  (:8المادة )

 ايعل ة) ادة ال ُتحسب ةن ايعيم اتخطل اتدكااعل 15 –تصفرمواد البرنامج التحضيري       (أ
 اتاطتيبل ت عل بكال اتوسيتيكايج، وتشال: 

الساعات المعتمدةاسم المادةرقم المادة

3أاياعيم اتتغل ات)ربعل3201099

3  ةهيكام اتتغل ات)ربعل3201100

3اتتغـــل اإلنألتعزالأاياعـــــــــــــيم 3202099

3ةهيكام اتتغل اإلنألتعزال3202100

3أاياعيم اتحيايب1932099

                  
ةن اتفصل ا ول ةن ات حيقهم بيتألية)ل إتل اة حينيم  بدءاً وا قدم ااعع اتطتول اتاقويتعن مع اتألية)ل 

تص عفعل مع اتتغ عن ات)ربعل واإلنألتعزال واتحيايب ُت)دعي أو ت) ادعي اتألية)ل تتيقيف عتل 

ةس يايتهم معهي، وب يء عتل ن يئج االة حينيم، إةي ان ادكج اتطيتب ةيبة أو أكثر ةن علي اتاياب أو 

قل تدكاال ة طتويم اتألية)ل اإلاويكال واالخ عيكال وغعرعي ةن ةياب ُا)فل ةن بكاا هي ااعً)ي وا  

 اتخطل اتدكااعل ، وا ظم ذتك عتل ات حي ات يتع: 

  %50حصل عتل عالةل ال تقل عن ت اتطيتب ةن بكاال ةيبة " أاياعيم حيايب " إذا  ُا)فل    1

ُا)فل اتطيتب ةن بكاال ةيبتع اتتغل ات)ربعل أو اتتغل اإلنألتعزال إذا حصل مع عالةل اة حين كل     2

 ، م)تعه %74-50تت راوح ةن   أّةي إذا حصل عتل عالةل %75ة هاي عتل عالةل ال تقل عن ت

بكاال ةيبة ةهيكام اتتغل ات)ربعل أو ةهيكام اتتغل اإلنألتعزال حسب ةق ضل اتحيل.

 .%50اتطيتب كااوًي إذا حصل عتل عالةل مع االة حين أقل ةن تا)د     3

ُت)د ةيبتي أاياعيم اتتغل ات)ربعل وأاياعيم اتتغل اإلنألتعزال ة طتوعن ايبقعن تايبتع ةهيكام اتتغل   4

ات)ربعل و ةهيكام اتتغل اإلنألتعزال وال اس طعع اتطيتب بكاال اتايبة إال ب)د اا عيز ة طتوهي اتسيبق 

 . ب أليح
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ةهيكام ات )تم واتوحث ات)تاع

ةهيكام ات ياصل

ةقدةل مع اتفتسفل وات فسعر ات يقد

اتحضيكة اإلنسينعل

اتحعية اتألية)عل واخالقعيتهي



اإلاالم وقضياي ات)صر

أةهيم اتس ب

اتحضيكة ات)ربعل اإلاالةعل

ا كبن تيكاخ وحضيكة

اتقدج

  اتثقيمل اتقينينعل

اتثقيمل اتوعئعل

  اتثقيمل اتودنعل

اتثقيمل اإلاالةعل

  اتثقيمل اتصحعل

اترايبة واإلبداع

  تغل أا وعل

  ات أليكة اإلتس رونعل

  وايئل ات ياصل االا ايعع

تلوق اتف ين

  ةيضيع خيص



3-    

-إحدى اتحيالم ات يتعل: ُا)فل اتطيتب ةن بكاال ةيبة ات)تيم ات)سسرال مع  -ثانيًا:

  أو ةي %60إذا بكامممهي ب أليح مع أي اية)ل أكبنعل حسيةعل أو خيصمممل ، أو ب)الةل ال تقل عن ت)  أو ت    -1
ا)يبتهي إذا كين تهي عالةل.

إذا كين ةن خراألع اتستعيم ات)سممممممسرال ا كبنعل تاتأل يح ات)سممممممسري مع اية)ل ةؤتل، اتستعل ات)سممممممسرال     -2
ةدكال اتارشحعن ات)سسرال  أو ةي ا)يبتهي ةن كتعيم عسسرال أا وعل.اتاتسعل، 

إذا كين ةن اتضويط اتحيصتعن عتل بوكام اتصف ات أاعسعل، وبوكام اتيكالء ات أاعسعل بيت سول تترتب    -3
طوق عتعه  ا خرى، وت) اد بائرة ات )تعم اتألية)ع بادارال ات )تعم واتثقيمل ات)سسرال إلثويم أن اتطيتب اتا) ع ت

شروط اإلعفيء اتياكبة مع علا اتو د ومع اتو د اتسيبق.

1 
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  (:9المادة )

ُاراعل مع اتخطل اتدكااعل، ةي اتع -أ 

1  

2    

3 

      

 (:10المادة )

تسين ةياب اتقسم اإلاويكال واالخ عيكال ةن باخل اتقسم، واأليز أن ُا)طل ب)ضهي ةن قسم أو أقسيم أخرى،  -أ  

وا م ذتك ب)د بكاال ةش ركل تتايضيع ةن اتقساعن أو االقسيم اتا) عل.

ُتطرح كل ةيبة ةن ةياب اتخطل اتدكااعل اإلاويكال ةرة عتل ا قل مع كل عيم بكااع. - ب

ُتطرح ةياب اتخطل اتدكااعل االخ عيكال ةرة عتل ا قل كل ثالثل مصيل بكااعل. - ج

ُتحدب كل خطل بكااعل عدب اتسيعيم اتاقركة تتا طتويم اتاخ تفل ضان اتحدوب اتدنعي وات)تعي. - د

   (:11المادة )

تص ف اتاياب ات ع ترب مع اتخطل اتدكااعل عتل أايج أكب)ل أو خاسل أو ا ل ةس يايم. -أ  

تثوت اتا طتويم اتسيبقل أو اتا زاة ل تإن وادم  ةع كل ةيبة. -ب 

ت)طل كل ةيبة كقًاي ادل عتل ةس ياعي. -ج 

ادون إزاء كل ةيبة عدب اتاحيضمممممرام وعدب اممممميعيم اتاخ ور ا امممممويععل أو اتسممممميعيم ات طوعقعل، وعدب  -د 
اتسيعيم اتا) ادة.

ال األيز تتطيتب أن ادكج ةيبة ةي قول أن ادكج ة طتوهي اتسممميبق، ومع حيتل حدول ذتك، متن تسمممألعته  -هـ           
وعالة ه مع تتك اتايبة ُا)دان الغععن.

ن ادكج ةيبة وة طتوهي اتسيبق مع اتفصل نفسه إذا كين قد بكج اتا طتب اتسيبق وتم ا ألا األيز تتطيتب أ   -و
معه، أو إذا كين تخراه ا يقف عتل ذتك.

ينع اتاتك عود اهلل اتث   وكتعلبيا ث يء قسم ع دال ات)ايكةتاته دال لااعع ا حيال ال األيز تطتول كتعومع  -ز
.بكاال أي ةيبة قول ات أليح مع ة طتوهي اتسيبق  لزراعةوكتعل ا وكتعل ات)تيم ت س يتياعي اتا)تيةيم



وكتعل اتاتك عوداهلل اتثينع ت س يتياعي اتا)تيةيم أن ادكج ةيبة واحدة مقط تب مع كتعل ات)تيم تتطياأليز  –ح 
 وة طتوهي اتسيبق مع مصل ات خر).

مدة الدراسة والعبء الدراسي

 (:12المادة )

-1- أ 

.

ل تال األيز أن تزاد اتادة ات ع اقضمممعهي اتطيتب ةسمممألاًل مع اتدكاامممل تتحصممميل عتل بكال اتوسيتيكايج ع  -2

اوع ا يام بكااعل، ومع كتعل اته دال وات س يتياعي واتصعدتل عتل ثاينع ا يام، ومع برنيةج بك يك اتصعدتل 

عتل تسع ا يام.

   -ب 

 -1 -ج 

.

اسين اتحد ا عتل تتسممميعيم اتا) ادة ات ع ادكامممهي اتطيتب اتاسمممألل ت عل بكال اتوسيتيكايج مع اتفصمممل    -2

  امميعل 19  ثاينع عشممرة امميعل ة) ادة، بيامم ث يء برنيةج بك يك اتصممعدتل معسين اتحد ا عتل ت18ت 

ة) ادة.

  اث عن وعشران ايعل ة) ادة مع اتفصل ات)يبي، مع أي ةن اتحيالم ات يتعل:22اساا تتطيتب ب سألعل ت    -3

  اث عن وعشمممران اممميعل 22ت ته بدكاامممل أن اسين تخر) اتطيتب مع اتفصمممل ات يتع ة يقفًي عتل اتسمممايحأوالً : 

ة) ادة

  نقيط.3.00أن ال اقل ة)دل اتطيتب ات راكاع مع نهيال اتفصل اتسيبق عن ت  ثانيًا:

  اث عن وعشمممران اممميعل ة) ادة، وإذا كين 22أن اسين تخر) اتطيتب ة يقفًي عتل اتسمممايح ته بدكاامممل ت  ثالثًا:

تفصمممل اتلي ا يقع معه تخراه، اسممماا ته بدكاامممل علا ات)دب ةن اتفصمممل اتلي ااضمممعه اتطيتب مع ات دكاب عي ا

اتسيعيم مع اتفصل ات)يبي اتلي اسوقه ةويشرة.

4- 



5- 

 . 

  -د 

90

المواظبة

 (:13مادة )ال

تشممممم رط اتاياجول تألاعع طتول اتألية)ل مع كل اتاحيضمممممرام واتا يقشممممميم واتسممممميعيم ات)اتعل وات دكاب   -أ  

اتاعدانع حسب اتسيعيم اتاقركة تسل ةيبة ةن اتخطل اتدكااعل.

  ةن اتسيعيم اتاقركة تتايبة.%15ال اساا تتطيتب بيت غعب عن أكثر ةن ت -ب 

  ةن اتسمممميعيم اتاقركة تتايبة بون علك ةرضممممع أو قهري اقوته عاعد %15إذا غيب اتطيتب أكثر ةن ت   -ج 

تعه إعيبة عاتستعل ات ع تدكج اتايبة، ُاحرم ةن ات قدم تالة حين ات هيئع وتسين ن عأل ه مع علي اتايبة تصممممممفرًا ، و

ا حيال تدخل ن عألل ذتك اترامممميب مع حسمممميب ة)دل عالةيم اتطيتب   بكاامممم هي إذا كينت إاويكال، ومع ااعع

اتفصتع وات راكاع  غراض اإلنلاك واتفصل ةن اتستعل/ ات خصص.

اتستعل   ةن اتسيعيم اتاقركة تايبة ةي ب)لك ةرضع أو قهري اقوته عاعد %15إذا غيب اتطيتب أكثر ةن ت -د 

ات ع تدكج اتايبة، مُع)د ة سحوًي ةن تتك اتايبة وتطوق عتعه أحسيم االنسحيب ، واوتغ ات)اعد ةدار اتقويل وات سألعل 

قراكي بلتك ، وتثوت ةالحظل ة سحب إزاء تتك اتايبة مع اتسألل ا كيبااع تتطيتب. أةي اتطتول اتلان ااثتين 

اتلان اق  ع عاعد اتستعل بأعلاكعم معساا تهم بيت غعب ب سول ال ت أليوز اتااتسل أو اتألية)ل مع ات شيطيم اترااعل أو 

 ، وإذا تأليوزعي أحدعم اُ)د ة سحوًي وتطوق عتعه أحسيم االنسحيب، أةي اتطتول اتلان اقيةين بيالش راك مع %20ت

بن وبايامقل اخل ا كتدكاويم أو ةويكايم ت اثعل ا كبن مع اتخيك) ب يًء عتل ت سعب ةن االتحيب اتا) ع بيتت)ول ب

 ، وإذا تأليوزعي أحدعم ُا)د ة سحوًي وتطوق عتعه %25عاعد اتستعل اتا) ع، معساا تهم بيت غعب ب سول ال ت أليوز ت

 أحسـيم االنسحيب.



 % بون علك ةقويل ، وذتك ب  سمممعب ةن ةدكج 15ا م حرةين اتطتول اتلان ت أليوز غعيبيتهم نسمممول ت   -هـ          

اتستعل ات ع ُتدكج اتايبة، وا م توتعغ ةدار اتقويل وات سمممممممألعل بلتك ع د وصممممممميل غعيب  اتايبة وةيامقل ةن عاعد

اتطتول تت سول اتاوع ل ايبقًي .

اشمم رط مع ات)لك اتارضممع أن اسين بشممهيبة صمميبكة ةن طوعب ععيبة اتطتول مع اتألية)ل أو ة) ادة ة ه أو   -و 

عاعد اتستعل ات ع تدكج اتايبة خالل ةدة ال ت أليوز صممميبكة عن ةسممم شمممفل اتألية)ل، وأن تقدم علي اتشمممهيبة إتل 

ا خرى اقدم اتطيتب ةي ُاثوت علكي   أامممممممويععن ةن تيكاخ انقطيع اتطيتب عن اتاياجول، ومع اتحيالم اتقيعرة

اتقهري خالل أاويع ةن تيكاخ زوال أاويب اتغعيب.

واح سممممب اتغعيب تتطتول اتألدب اتلان تم ا م اح سمممميب اتغعيب اع ويكًا ةن اتاحيضممممرة ا وتل تودء ات دكاس   -ز 

قويتهم ب)د بدء ات دكاس اع ويكًا ةن تيكاخ قويتهم.

ال ا)د اتطيتب ةسممألاًل تتايبة إال ب)د بمع كامميةهي ، واأليز بايامقل كئعس اتألية)ل تأاعل بمع اترامميم تادة    -ح

كاممميم  اتلي ال ا اس ين ةن بمعال تزاد عتل ثاينعل أاممميبعع مع اتفصمممل ات)يبي واامممويععن مع اتصمممعفع تتطتول 

اتايبة مع اتايعد اتاحدب  اويب خيكال عن إكابتهم .

اقيم عاداء اتستعيم وأعضمميء ععئل ات دكاس واتاحيضممرون وةدار اتقويل وات سممألعل ب  فعل أحسيم اتاياجول     -ط

اآلنفل اتلكر.

 االمتحانات والعالمات والمعدالت

   (:14المادة )

 ت ظم ةي اتع: سأا اصدك اتاألتس   -أ  

   اتقعيم بي عايل اتفصتعل ةن نشيط وةشيككل وتدكاب عاتع وتقدام أوكاق وغعرعي وآتعل تقععم علي   1

 ا عايل.

 وتقععاهي وتحتعتهي.  اعداب وااراء االة حينيم اتاحياول أو اتاؤتا ل (2

 اعداب وااراء االة حينيم اتايحدة تتاياب ة )دبة اتش)ب وتقععاهي وتحتعتهي. (3

 طراقل تحيال ات)الةيم اتل اتحروف ونسول تيزاع ا حرف بعن اتطتول. (4

 األري حسيب ات)الةيم وتسألعتهي تسل ةيبة بيتحروف ةع بعين عدب ايعيتهي اتا) ادة. - ب 

 ات)الةل ات هيئعل تسل ةيبة عع ةألايع عالةل االة حين ات هيئع وعالةيم ا عايل اتفصتعل.   -ج 

 -اسين اإلطيك ات)يم تالة حينيم وةياععدعي عتل ات حي ات يتع :   -د 

 -اتاياب ات ظرال اتخيتصل، واتاياب ات ظرال ات ع ت ضان ازءًا عاتعًي:  -1

   ةن ات)الةل اإلاايتعل تتايبة. %30اة حين مصتع واحد، وُاخصص ته ت  :واًلأ             

   ةن ات)الةل اإلاايتعل تتايبة.%20: اعايل اتفصل وُاخصص تهي تثانيا              

     ةن ات)الةل االاايتعل تتايبة واسين شيةاًل تتايبة ات ع %50اة حين نهيئع وُاخصص ته ت  ثالثًا:              



 أعطعت خالل اتفصل كيةتل، واأليز أن ا ضان ازءًا عاتعًي.                     

       اياب ات)اتعل وات دكاب اتسراري واتاخ ورام ات ع تهي ايعيم ة) ادة وةياب ات دوام واتوحيل ات   -2 

بداال  قولوةشممميكاع ات خر) واتاشممميغل اته دامممعل، اقرك ةألتس كل كتعل ب يء عتل ت سمممعب اتقسمممم اتا) ع 

اتفصمممممممل اتدكاامممممممع ة طتويم ات أليح وبعين كعفعل تيزاع ات)الةيم تهلي اتاياب وا)تم ةدار وحدة اتقويل 

 وات سألعل بلتك.

 اتادةج: االتس رونع اتسيةل تعن ب)د  وات )تم ةياب ات )تم  -3        

   ةن ات)الةل اإلاايتعل تتايبة. %30اة حين مصتع واحد، وُاخصص ته ت  :واًلأ

   ةن ات)الةل اإلاايتعل تتايبة.%30: اعايل اتفصل وُاخصص تهي تثانيا

 .  ةن ات)الةل االاايتعل تتايبة %40اة حين نهيئع وُاخصص ته ت  ثالثًا:     

 

 

   ةن علي ات )تعايم:3/أ/14ةع ةراعية ةي وكب مع اتايبة ت  :(15لمادة )ا

 

واتاياب ات ع تدكج تت)داد ةن كتعيم اتألية)ل ةثل ةياب ات)تيم اتاياب ة )دبة اتشممممممم)ب عع ة طتويم اتألية)ل  (أ

اتحعيتعل واتفعزايء واتسعاعيء واترايضممعيم مع كتعل ات)تيم، وايضممع تهي ةخطط بكااممع ةيحد ا فق عتعه ةن قول 

 ةدكاع اتايبة ب يء عتل وصف اتايبة مع اتخطل اتدكااعل وتسين اة حينيتهي ةيحدة.

 حد او اكثر ةن ةدكاع اتايبة ة )دبة اتش)ب ة سقي تهي استف كئعس اتقسم وا   (ب

 هي أكثر ةن ةدكج واحد ة سقي تهي.استف كئعس اتقسم ةدكاي ةن ةدكاع اتايبة ات ع ادكا   (ج

اسين تاياب ات خصمممممممص ات ع تطرح عتل أكثر ةن شممممممم)ول مع كتعيم اتألية)ل اتاخ تفل ةخطط بكاامممممممع   د(

(Syllabus)   ةدكامممممع اتايبة مع بداال كل عيم اية)ع ب يء عتل وصمممممف اتايبة مع ةيحد ا فق عتعه ةن قول

اتخطل اتدكااعل، واأليز تسل ةدكج ةن ةدكاع اتايبة ااراء االخ ويكام واالة حينيم بشسل ة فرب تتش)ول ات ع 

ادكامممممهي، كاي ااسن تادكامممممع اتايبة االتفيق عتل تيحعد االخ ويكام واالة حينيم تألاعع اتشممممم)ب بايامقل نيئب 

 رئعس اتا) ع عتل أن ا)تم ةدار وحدة اتقويل وات سألعل بلتك مع بداال اتفصل اتدكااع.ات

 

  (:16المادة )
 

ترب أوكاق االخ ويكام اتيكقعل تتطيتب ب)د تصحعحهي وت يقش إايبيم االخ ويكام اتاحياول خالل أاويععن  -أ  

ةن تيكاخ االة حين، وب)د انقضمممممميء أاممممممويع عتل كب أوكاق االخ ويك تتطيتب تراممممممل عالة ه إتل عايبة اتستعل 

عي.واح فظ اتقسم ب سخل ة هي، وت) ور علي ات)الةل نهيئعل وال األيز تغععر



تدى عايبة اتستعل تادة مصمممممممل بكاامممممممع، ثم األري تعلن عالمات االمتحان النهائي للطلبة وتُحفظ أوراقه   -ب 

بيالتفيق بعن عاعد اتستعل اتاخ ص، وةدار اتقويل وات سألعل.  إتالمهي

ترامممممل كشممممميف ات)الةيم ات فصمممممعتعل بيت سمممممول اتائيال وات)الةيم ات هيئعل بيتحروف تسل ةيبة إتل اتقسممممم   -ج 

تدكااممممممم هي وتت حقق ةن تيازنهي، ثم تُرمع إتل عاعد اتستعل، وذتك تتوت معهي ثم إقراكعي ةن قول ةألتس اتستعل، 

روف مقط إتل ةدار اتقويل وات سمممممممألعل ات هيئعل بيتح  وتحفظ علي ات سمممممممخل مع اتستعل، وترامممممممل قيئال ات)الةيم

ترصدعي.

  -د 

. 

 

 :(17لمادة )ا

كل ةن ا غعب ب)لك عن اة حين ة)تن ع ه بيا ث يء االة حين ات هيئع، عتعه أن اقدم ةي اثوت علكي تادكج  -أ    

اتايبة خالل ثالثل أايم عال ةن تيكاخ زوال ات)لك، ومع حيتل قويل ةدكج اتايبة تهلا ات)لك م)تعه إاراء اة حين 

صفًرا ، مع علا االة حين .ة)يض تتطيتب وإذا تم اقول ةدكج اتايبة ات)لك ت) ور عالة ه 

كل ةن ا غعب عن االة حين ات هيئع اتا)تن ع ه مع ةيبة ةي بون علك اقوته عاعد اتستعل ات ع تُدكج تتك  -ب 

اتايبة تسين عالة ه مع ذتك االة حين تصفرًا .

/و  ةن علي ات )تعايم ، اوتغ عاعد اتستعل قراكي بقويل علك اتطيتب اتلي 13ةع ةراعية ةي وكب مع اتايبة ت  -ج

تغعب عن االة حين ات هيئع إتل ةدكج اتايبة إلاراء االة حين ات )ياضع تتطيتب، عتل أن ُاألري علا االة حين 

تالة حين معه، واوتغ عاعد اتستعل ةدار اتقويل ةن اتفصل اتلي اتع اتفصل اتلي تم ا قدم األسبوع األولفي

وات سألعل بلتك.

إذا أال اتطيتب بكاا ه تتفصل ات يتع تفصل ات غعب عن االة حين ات هيئع تايبة / ةياب، عتعه ات قدم تالة حين    -د

ات )ياضع مع ا اويع ا ول  ول مصل ا  ظم معه مع اتدكاال.

يبة ات ع ا غعب معهي اتطيتب عن االة حين ات هيئع ب)لك ةقويل.تسألل ةالحظل تغعر ةس ال  تتا  - هـ

إذا تغعب اتطيتب عن ة يقشممل ةشممروع ات خر) أو تم اسمم طع اامم سايل ةشممروع ات خر) ب)لك ا) ادي ات)اعد    - و

اع ويك عالةل اتطيتب مع علي اتايبة غعر ةس ال. –بايامقل ةألتس اتقسم  –مينه األيز 



  (:18المادة )

  -أ  

عن كل طتب ا قدم به تاراا)ل أي عالةل ةن عالةيته. خاسل بنينعرادمع اتطيتب ةوتغًي قدكي  -ب 

ال ُا) اد ك يب ت)دال ات)الةل إال إذا كين نايذ) ت)دال ات)الةل ةرمقًي بيتيصمممممممل اتايتع اتلي بم)ه اتطيتب  -ج 

عل اتطتب اتل وحدة اتقويل وات سألوا) اد ات يكاخ اتاوعن عتل اتيصل اتايتع ، بصرف ات ظر عن تيكاخ وصيل 

مع حيل كين ع يك خطأ مع أعايل اتفصل اوت مع علا اتايضيع تأل ل برئيال نيئب اترئعس اتا) ع وعضيال  -د

 كل ةن ات)اعد وكئعس اتقسم اتا) ع.

 

 

 

 (:19المادة )

اتحد ا بنل ت)الةل ات أليح مع اتايبة عي عالةل تب .    -أ   

-اتاوع ل إزاء كل ة هي:ترصد عالةيم اتاياب بيتحروف ومق ات قيط    -1   -ب   

النقاطالعالمة

4أ

3.75-أ

3.5ب+

3ب

2.75-ب

+(2.5

(2

(-1.75

1.5ب+

1ب

0.75-ب

صفرعـ



-تخصص تت)الةيم بيت قيط تتا)دل اتفصتع وات راكاع ات قدارام اتاوع ل إزاء كل ة هي:   -2

النقاطالعالمة

ةا يز4 – 3.65

اعد اداً 3.00-3.64

اعد2.99- 2.50

ةقويل2.49- 2.00

ض)عف2.00بون 

األري حسميب اتا)دل اتفصمتع وات راكاع بضمرب ات)الةل ات هيئعل تسل ةيبة ب)دب اتسميعيم اتا) ادة    -1   -ج 

تسل ةيبة باختل مع اتا)دل وقسال ةألايع حياصل اتضرب ات يتألل عتل ةألايع عدب اتسيعيم اتا) ادة.

مع ذتك  ة)دل اتفصل عويكة عن ة)دل عالةيم اتاياب ات ع بكاهي اتطيتب نأليحًي أو كايبًياسين  -2

حسب اتاياب اتاشايتل مع اتخطل اتدكااعل مع قساه. اتفصل

  ةن علي ات )تعايم اسين اتا)دل ات راكاع عويكة 21ةع ةراعية ةي وكب مع اتفقرة ت)  ةن اتايبة ت   -3

ات ع بكاممممهي اتطيتب نأليحًي أو كامممميبًي ح ل تيكاخ حسمممميب ذتك اتا)دل. عن ة)دل عالةيم ااعع اتاياب 

وادخل مع حسيبه اتاياب اتاشايتل مع خط ه اتدكااعل.

اثوت اتا)دل اتفصتع أو ات راكاع  قرب ة زت عن عشرا عن.   -4

إنذار الطالب وفصله من التخصص

  (:20المادة )

نقطل  مع أي مصل ةن اتفصيل اتدكااعل بغض ات ظر عن 2ا لك اتطيتب اتلي اقل ة)دته ات راكاع عن ت    -أ  

ات ع األتهي اتطيتب مع ذتك اتفصل بيا ث يء اتفصل اتصعفع. عدب اتسيعيم

    قطل  ن    2ت ع د حصيل اتطيتب عتل إنلاك م)تعه أن اتغع ةف)يته برمع ة)دتـــــه ات راكاـــع إتل   -1    -ب

ميق، وذتك مع ةدة أقصيعي مصالن بكااعين ةن تيكاخ اإلنلاك تبدون اتفصل اتصعفع اتلي اقع ضان ةهتل  ماي

اإلنلاك .

ُا)ّد اتطيتب ةفصيالً  ةن  - 2

افصل   نقطل ، وال 1.99-1.95اس ار اتطيتب تحت ةف)يل اإلنلاك إذا حصل عتل ة)دل تراكاع ت    3

بسوب ذتك.
احيل تتدكاال اتخيصل اتطيتب اتافصيل ةن اتدكاال اتا  ظال بسوب تدنع ة)دته ات راكاع عن اتحد     4

نقطل ، ومع علي اتحيتل ا)طل اتطيتب مصمماًل بكااممعًي عيباًي واحدًا ترمع ة)دته إتل اتحد  2ا بنل اتاقويل ت

ً  ةن اتألية)ل، إال إذا تاسن ةن كمع ة)دته ات راكاع   نقطل ، وإذا أخفق ا) ور ةفصمميال2ا بنل اتاقويل ت



  2  نقطل ماي ميق مع)طل ع دعي مصمماًل بكااممعًي عيباًي ثينعًي ترمع ة)دته إتل ت1.75ب)د علا اتفصممل إتل ت

نقطممل ماممي ميق، وإذا أخفق ا) ور ةفصممممممميالً  ةن اتألممية)ممل، إال إذا تاسن ةن كمع ة)ممدتممه ات راكاع إتل 

ق   نقطل ماي مي1.90ت

اسممممماا تتطيتب اتلي أنهل ااعع ة طتويم ات خر) ب أليح ومق خط ه اتدكاامممممعل، وبا)دل ال اقل عن      5

ا ث يئع واحد ترمع ة)دته 1.95ت اع ا ال مصل بكا شراطل أن ال اسين قد أوقع   نقطل، بدكا ات راكاع، 

وا) ور اتفصل اتصعفع مصاًل بكااعي تهلي اتغيال.عتعه أي عقيبل تأباوعل بيا ث يء عقيبل ات  وعه، 

ُا)د ةفصياًل ةن ات خصص اتطيتب اتلي احصل عتل أقل ةن تنقطل واحدة  مع اتا)دل ات راكاع ع د نهيال   -ج

أي مصل عيبي ةن مصيل اتس ل ب)د اتفصل ا ول ةن ات حيقه بيتألية)ل اال إذا اوق وأن مصل ةن تخصص 

آخر مع اتألية)ل مع) ور ةفصياًل نهيئعًي ةن اتألية)ل.

 

اتيكعًي ةن اتأليةاأليز إعيبة قويل اتطيتب مع نفس ات خصص ةي تم اسن ةفصياًل أكيبااعًي أو ةفص  -و  )ل، ياًل 

يدة،وإذا أععد قويته مع غعر عيتعن اتحيت عن جد ية ال لدراس        طة ا لب وفق الخ طا ُيدرس ال واح فظ بسمممممممألتعه  ، 

ا كيبااع واتستيكع اتسيبقعن بيا ث يء ن يئج اة حين اتسفيءة حعث األيز تتطيتب إعيبة بكاا هي إذا كين قد كاب 

صاًل ادادًا أي ال ُا)د طيتًوي ةس ألًدا.معهي وال ُا)د اتفصل ا ول تتطيتب م

اصمممدك ةدار اتقويل وات سمممألعل قراكام اإلنلاك ا كيبااعل واتفصمممل إتل اتدكاامممل اتخيصمممل واتفصمممل ةن     –ز

ات خصممممص، أةي قراكام اتفصممممل ات هيئع ةن اتألية)ل معصممممدكعي ةألتس ات)اداء ب يء عتل ت سممممعب ةدار اتقويل 

وات سألعل.

اإلنلاك واتفصمممل إتل اتدكاامممل اتخيصمممل واتفصمممل ةن ات خصمممص واتفصمممل ات هيئع ةن  ا)د إعالن قراكام   -ح

عل اتطيتب اتا) ع ول عتل تيحل اإلعالنيم مع كت كيبااعل أخرى تخص اتطت ظام أو  اتألية)ل وأي أةيك أ على ن

توتعغًي بيتا) ل اتقينينع. لبةتسجيل الط

إعادة دراسة المواد

ات )تعايم عتل اتطيتب إعيبة بكاال كل ةيبة إاويكال مع خط ه   ةن علي 31ةع ةراعية ةي وكب مع اتايبة ت   -

  بال نيقص أو تعـ  عيء.-اتدكااعل كاب معهي أي حصل معهي عتل عالةل تب



ُاسمماا تتطيتب إعيبة بكااممل أي ةيبة مع خط ه اتدكااممعل حصممل معهي عتل عالةل ت) +  ماي بون تغرض   -ب 

كمع ة)دته ات راكاع. 

أعيب اتطيتب بكاال ةيبة ةي، ترصد ته ات)الةل ا عتل ومع حيل تسيوي ات)الة عن تح سب ن عألل إذا    -1   -ج  

اتايبة اتألدادة.

تحسب ات)الةل ا عتل مقط مع اتا)دتعن اتفصتع وات راكاع.   -2       

تيبل تت خر) إذا أعيب اتطيتب بكاامل ةيبة ةي، متن اميعيم تتك اتايبة تدخل مع حسميب عدب اتسميعيم اتاط    -د 

ةرة واحدة.

إذا بكج اتطيتب ةيبة اخ عيكال وكاب معهي ثم بكج ةيبة أخرى ت)ياضًي ع هي الا سايل ة طتويم خط ه    -هـ    

اتدكاامممعل، م ) ور اتايبة ات )ياضمممعل ةيبة ة)يبة بيت سمممول تتايبة ات ع كامممب معهي ةن حعث حسممميب عالة عهاي مع 

ب)د بكااممل اتطيتب تتايبة ات )ياضممعل ةويشممرة شممراطل إقراك اتطيتب   اتا)دتعن اتفصممتع وات راكاع، واطوق ذتك

إال إذا رسبببب  في ال ا   خطعًي بأن علي اتايبة ت)ياضممممعل وأنه تن ا)يب تدكااممممل اتايبة اتا)يض ع هي ةرة أخرى

التعويضية.

 .     و.

 

تتعست ةيبة عاتعل اوتعست ةيبة تهي ازء نظري اذا كاب طيتب ة يقع تخراه مع ةيبة نظرال واحدة  -أ -1ح. 

  امميعيم ة) ادة  ، معأليز ته بداًل ةن إعيبة اتايبة .تقدام 3ال تزاد عتل ت وازء عاتع حسممب اتخطل اتدكااممعل 

واسين  اتفصمممل اتلي اسممموق مصمممل ات دكاب تتدكاب كتع  مصمممل ة يقع تخراه اة حين إكايل مع علي اتايبة ، 

 موذتك مع االامممويع االول ةن اتفصمممل اتلي اتع كاممميبه، عتل ان اقي،  تتطيتب الغراض تطوعق علي ات )تعايم

  اتطيتب بدمع كايم ايعيم اتايبة قول ات قدم تهلا االة حين.

  نقط عن ماي ميق ، األيز ته ات قدم الة حين 2اذا تم احصل أي اتطيتب ة يقع تخراه عتل ة)دل تراكاع ت  -ب

تعست ةيبة عاتعل اوتعست ةيبة تهي ازء نظري وازء عاتع حسب اتخطل اكايل مع احدى اتاياب ات ظرال ت

مع اتفصل اتا يقع تخراه معه، واسين  اتفصل اتلي   ايعيم ة) ادة . وات ع بكاهي 3ال تزاد عتل ت   اتدكااعل

تك مع ، وذ اسوق مصل ات دكاب تتدكاب كتع  مصل ة يقع تخراه تتطيتب الغراض تطوعق علي ات )تعايم

ل ع كايم ايعيم اتايبة قواالاويع االول ةن اتفصل اتلي اتعه ترمع ة)دته ات راكاع عتل ان اقيم اتطيتب بدم

 ات قدم تهلا االة حين.

  وتيضع عالةل اتطيتب ومق اتم 100ةن ت    نقطل تأ و ب 1اتو د تاتاشيك اتعه مع تسين عالةل االة حين -2

   اتش)ول ات ع بكج معهي، عتل ان ال ت أليوز عالة ه تب .scaleعالةيم ت

 تقدااه تالة حين ات ساعتع.تحسب ات)الةل االعتل مع اتايبة تتطيتب ب)د -3

 تقيم اتستعل ات ع ت وع تهي اتايبة ب حداد اتعل ااراء االة حين.-4



ال اسممماا تتطيتب ب قدام االة حين اذا كين كاممميبه ن عألل اتحرةين او ات غعب عن اة حين ة  صمممف اتفصمممل او -5

 االة حين ات هيئع.

أكيبااعي ةن ات خصمممص أو ةن  مصممماًل  كين ةفصممميالومع ااعع ا حيال ال األيز تتطيتب تقدام االة حين اذا -6

 . او اوق)ت عتعه عقيبل تأباوعل بيع ويكي كااوي مع ةيبة ،اتألية)ل

 .ا)يةل اتفصل اتصعفع ة)يةتل اتفصل ات)يبي الغراض تطوعق علي ات )تعايم -7

ةياب غعر ةس ال مع نفس تأ وب  ةن علي اتايبة اذا كين تدى اتطيتب ةيبة او  1ةع االت زام باي ايء مع ب د  -8

اتفصممل اتلي كين ةن اتا يقع تخراه معه معسمماا ته  بيالكايل شممراطل تيقع)ه عتل ت)هد ب)دم اتاطيتول بيح سمميب 

عالة ه مع اة حين االكايل او اا رباب او ترصعد كايةه مع حيل عدم تحقعقه تشروط االكايل مع اتايبة تتطيتب 

 .اتا يقع تخراه

 

 

 

 

 

 المواد ومن الفصل الدراسياالنسحاب من 

اسمممماا تتطيتب بيتسممممحب واإلضمممميمل خالل اتف رة اتاحدبة مع ات قيام اتألية)ع مع بداال اتفصممممل   (:22المادة )

اتدكااع، وال تثوت مع األته ةالحظل االنسحيب ةن اتايبة ات ع انسحب ة هي.

  أاويعًي ةن 14اساا تتطيتب بيالنسحيب ةن بكاال ةيبة أو أكثر خالل ةدة أقصيعي ت   -1 -أ   (:23المادة )

أايبعع ةن بدء اتفصل اتصعفع وتثوت مع األته ةالحظل تة سحب .  عشرة 10و تبدء اتفصل ات)يبي، 

يل دة اتقووح ا م االنسحيب مع علي اتحيتل إتس رونعي ةن قول اتطيتب ومق اتورنيةج اتا)د تلتك ةن قول   -2

، ويعد القيد اإللكتروني وسيلة إلثبات ذلك .وات سألعل 

ال األيز ن عألل تالنسحيب أن اقل عدب اتسيعيم ات ع اسألل اتطيتب تدكاا هي عن اتحد ا بنل تت)بء اتدكااع    -3

اتاسايح به ومق علي ات )تعايم.

اتاقركة تألاعع ةياب اتفصمممل ة سمممحوًي   ةن اتسممميعيم %15ُا)د اتطيتب اتلي ا أليوز ةألايع غعيبه ب)لك ت -ب 

ةن اتفصل، واثوت مع األته ةالحظل ة سحب، وتسين بكاا ه تلتك اتفصل ةؤاتل.



األيز تتطيتب أن ا قدم بطتب ت)اعد اتستعل بيالنسمممممحيب ةن ااعع اتاياب ات ع امممممألتهي تلتك اتفصمممممل، وب)د   -ج 

ل اتطيتب أن ا قدم باثل علا اتطتب خالل ةدة ةيامقل ات)اعد عتل ذتك ت)ّد بكاامممم ه مع ذتك اتفصممممل ةؤاتل، وعت

أايبعع ةن بدء اتفصل اتصعفع.  10وت  أاويعًي ةن بدء اتفصل ات)يبي، 14أقصيعي ت

تأجيل الدراســـــــــــة

ةع ةراعية ةي وكب مع اتفقرة تعـممممممم  ةن علي اتايبة ال األيز أن تزاد ةدة ات أاعل عتل ا ل     -أ   (:24المادة )
اياء أكينت ة صتل أم ة فصتل. مصيل بكااعل

تتطيتب أن ا قدم بطتب ت أاعل بكاا ه قول بداال اتفصل اتدكااع اتلي ايب تأاعته إذا تيامرم تداه أاويب    -ب 

-تق  ع بهي اتألهل اتاخ صل بيتايامقل عتل ات أاعل، وذتك ومقي تاي اتع:

واحد، وال ا أليوز أكب)ل مصمممميل اممممياء أكينت عاعد اتستعل، إذا كين ات أاعل اتاطتيب تادة مصممممل بكااممممع   1

ة صتل أم ة فصتل.

ةألتس اتستعل، إذا كين ات أاعل اتاطتيب تادة ت أليوز ا كب)ل مصيل وال تزاد عتل ا ل مصيل اياء أكينت  -2

 ة صتل أم ة فصتل.

ألية)ل مع اتإذا ان هل اتفصمممل اتدكاامممع، وتم اسن اتطيتب ةسمممألاًل أو ةؤااًل تلتك اتفصمممل، ا) ور تسمممألعته    -ج 

-ةتغَل، إال إذا تقدم ب)لك قهري تقوته اتألهل اتاخ صل، وذتك ومقي تاي اتع :

ةألتس اتستعل: إذا تم ا أليوز االنقطيع عن اتدكاال مصالً  بكااعًي واحدًا.   -1

ةألتس ات)اداء: إذا تأليوز االنقطيع عن اتدكااممل أكثر ةن مصممل بكااممع واحد. وإذا قوتت اتألهل اتاخ صممل   - 2

علكي ا) ور علا االنقطيع تأاعالً ، واحسب ةن ضان اتحد ا قصل اتاسايح به تت أاعل.

  ال األيز تأاعل بكاامممممممل اتطيتب اتألداد أو اتا  قل إال 23ةع ةراعية ةي وكب مع اتفقرة تب  ةن اتايبة ت    -د 

ب)د ةضع مصل بكااع واحد عتل ات حيقه بيت خصص.

عقيبل تأباوعل ت ضمممان إتغيء تسمممألعل ااعع اتاياب أو أي ة طتويم أخرى ةثل إذا أوق)ت عتل اتطيتب    - ـ         ه 

خدةل اتاأل اع ات ع األتهي مع مصل بكااع أو اتفصل اتاؤقت تادة مصل أو أكثر ، مع) ور علا اتفصل/ اتفصيل 

يم ياةؤاتل، وتحسممب ةن ضممان اتحد ا عتل اتاسممايح به تت أاعل ، واأليز تأليوز اتحد ا عتل تادة ات أاعل تغ

ت فعل ات)قيبل ات أباوعل مقط.

ال تحسب ةدة ات أاعل ةن اتحد ا عتل تتادة اتاسايح بهي تتحصيل عتل بكال اتوسيتيكايج.   -و 

اوتغ كئعس اتقسم اتا) ع بقراك ات أاعل.    -ز 

االنتقـــــــال

به مع اية) ه باي مع ذتك  األيز ان قيل اتطيتب إتل اتألية)ل مع نفس ات خصمممممممص اتاقويل     -أ  (:25المادة )
مع حيتل وايب شيغر ته وعدم حصيته عتل أي   مرع اتألية)ل مع ات)قول أو مع تخصص ة يجر تلتك ات خصص

-عقيبل تأباوعل، وومًقي تتشروط ات يتعل:



قويته  ل اممم ا كبنعل مع ات خصمممص اتا  قل إتعه مع اتألية)ل ت يمسمممعًي ة)دته مع اتثينيال ات)يةل ةقويلأن اسين  1

.مع اية) ه اتا  قل ة هي

أن اسين اتطيتب ة  قالً  ةن اية)ل أو كتعل اية)عل أو ة)هد اية)ع ة) رف به، وإذا كين اتطيتب ة  قاًل ةن  -2

اية)ـممممممـممممممـممممممل أكبنعل كااعل اش رط أن اسين قد قول معهي حسب أاس اتقويل ات)يةل اتصيبكة عن ةألتس ات )تعم 

 ات)يتع.

  ايعل ة) اـمدة ةن ةياب خط ه اتدكااعل، وال تدخل 36ب أليح مع اية) ه ةي ال اقل عن تأن اسين قد أنهل   -3

 عالةيم ةي ا)يبل ةن علي اتاياب مع حسيب ة)دته ات راكاع مع اتألية)ل.

اسين االن قيل ةن أي اية)ل حسيةعل إتل مرع اتألية)ل مع ات)قول ب)د أن ا هع اتطيتب بكاال مصل بكااع  -ب  

واحد عتل ا قل، وتحسممب ته اتسمميعيم اتا) ادة ات ع أتاهي ب أليح ومق اتخطل اتدكااممعل تت خصممص اتلي اممع قل 

ألية)ل مع ات)قول.إتعه، وال تدخل عالةيم علي اتاياب مع حسيب ة)دته ات راكاع مع مرع ات

عتل اتطيتب أن اسال ب أليح مع اتألية)ل ةي ال اقل عن نصممممف عدب اتسمممميعيم اتا) ادة اتاطتيبل تت خر)، 

 حسب اتخطل اتاقركة حعن قويل اتطيتب باي مع ذتك نصف عدب ايعيم ات خصص.

 اش رط مع قويل اتطيتب اتا  قل أن تسين بكاا ه اتسيبقل ة  ظال.    -د

 ا)يةل اتطيتب اتا  قل إتل اتألية)ل ة)يةتل اتطيتب اتألداد  غراض االن قيل.    -هـ 

تشمممممممسل تأل ل تسمممممممال تتأل ل ان قيل اتطتول  ةن أحد نياب اترئعس وعاعد اتستعل اتا  قل إتعهي اتطيتب وةدار   -و 

لة، ومقًي وط ات يماتقويل وات سألعل تت ظر مع طتويم ان قيل اتطتول إتل اتألية)ل ةن اتألية)يم ا خرى، حسب اتشر

 إلاراءام تحدبعي تأل ل ان قيل اتطتول.

ا م تقدام طتويم االن قيل إتل وحدة اتقويل وات سمممممممألعل، واصمممممممدك اتقراك بيتايامقل أو عدم اتايامقل ةن تأل ل  -ز 

 ان قيل اتطتول.

ن قول االقسممممممميم ت م ة)يبتل اتاياب ات ع بكامممممممهي اتطيتب مع اية)ل أخرى اتس رونعي واذا ت)لك ذتك ت)يبل ة -ح 

 .اتا) عل ب دكاس اتاياب حسب ت)تعايم ة)يبتل اتاياب ات يملة

اشمممم رط تا)يبتل اتاياب تتطيتب اتا  قل إتل اتألية)ل أن ال اسين قد ةضممممل عتل بكاامممم هي أكثر ةن امممموع  -1-ط 

  %60امم يام ةن تيكاخ آخر مصممل بكااممع ته إتل تيكاخ قويته مع اتألية)ل، وأن ال تقل عالة ه عن ت)  أو ت

 أو ةي ا)يبتهي مع تتك اتايبة أو اتاياب .

اشمممم رط تا)يبتل اتاياب تتطيتب اتلي بكاممممهي مع اتارحتل اتألية)عل اتا ياممممطل أن ال اسين قد ةضممممل عتل  - 2

بكاامم هي أكثر ةن امموع امم يام ةن تيكاخ آخر مصممل بكاممه اتطيتب وتعس ةن تيكاخ تقدااه تالة حين اتشمميةل ، 

ب بيامم ث يء تخصممصمميم اتصممعدتل   أو ةي ا)يبتهي مع تتك اتايبة أو اتايا%68وأن ال تقل ات)الةل عن ت)+  أو ت

  أو ةي ا)يبتهي تتاياب ات ع بكامممممممهي مع اتارحتل %70واته دامممممممل إذ األب أن ال تقل ات)الةل عن ت)+  أو ت

  أو ت)  أو ةي ا)يبتهي %60، وأن ال تقل ات)الةل عن تاياء بكاهي باخل ا كبن أو خيكاهاتألية)عل اتا ياطل 

ذوي االح عيايم اتخيصممممل، ةع ةراعية عدم تأليوز نسممممول اتاياب اتاراب  مع اتايبة أو اتاياب تطتول ات ألسممممعر ةن



ةن اتخطل اتدكااممممممعل تارحتل  تويقع ات خصممممممصمممممميم  %50تو    ت خصممممممص اتصممممممعدتل %25تة)يبت هي عن

 اتوسيتيكايج.

 /ب  ةن علي ات )تعايم ، إذا قول طيتب مع اتألية)ل، وكين علا اتطيتب قد29ةع ةراعية ةي وكب مع اتايبة ت -ي 

بكج ب أليح ةياب مع اية)ل أخرى أو كتعل اية)عل أو كتعل ةأل اع أو ة)هد اية)ع ة) رف بهي، وكينت علي 

اتاياب ضممان خط ه اتدكااممعل مع ات خصممص اتلي قول معه، معأليز ة)يبتل علي اتاياب ةن قول ا قسمميم ا كيبااعل 

يكاع تطيتب مع علي اتحيتل أحسيم االن قيل اتخاتا) عل ب دكاسهي بيا ث يء ات دكاب ات)اتع واتاعدانع، وتطوق عتل ا

ةن حعث اتادة اتزة عل وطوع)ل وعدب اتسمممميعيم اتا) ادة اتالزةل ت خراه، عتل ان ال احسممممب ته ةن علي اتاياب 

   ةن ةياب خط ه اتدكااعل اتا  قل إتعهي، وال تحسب مع ة)دته اتفصتع وات راكاع.%50أكثر ةن ت

ن قيل اتطيتب ةن تخصمممص إتل آخر مع اتألية)ل إذا تيامر ته ةق)د شممميغر مع ذتك األيز ا  -أ     (:26لمادة )ا 

ات خصمممممممص اتلي ارغب مع االن قيل إتعه وكين ة)دل عالةيته مع اتثينيال ات)يةل أو ة)دل اتقويل ومق اتقياعد 

ال ات)يةل أو يات)يةل تاتا)دل ات  يمسع  قد قول مع ات خصص اتلي ارغب مع االن قيل إتعه ا ل حصيته عتل اتثين

 مع اتس ل ات ع ارغب مع االن قيل معهي.

تقدم طتويم االن قيل ومقًي  حسيم اتفقرة تأ  ةن علي اتايبة إتل وحدة اتقويل وات سممممممألعل عتل ات ايذ) اتاقركة  -ب

 تهلا اتغرض، ومع أي حيل ةن ا حيال اسين االن قيل ةرة واحدة مقط.

  ةن علي ات )تعايم مع طتويم ان قيل 25عهي مع اتفقرة تو  ةن اتايبة تتوت تأل ل ان قيل اتطتول اتا صيص عت -ج

 اتطتول ةن تخصص إتل آخر.

ةن اتاياب ات ع بكامممممممهي مع   ع د ان قيل اتطيتب إتل تخصمممممممص آخر تحسمممممممب ته اتاياب ات ع اخ يكعي  -1  -د 

ةيم تتك اتايبة أو ات خصممممص اتا  قل ة ه، وتسين ضممممان اتخطل اتدكااممممعل تت خصممممص اتا  قل إتعه وتدخل عال

 اتاياب مع اتا)دل ات راكاع تتطيتب.

إذا بكج اتطيتب مع ات خصممص اتا  قل إتعه ةيبة امموق أن بكاممهي مع ات خصممص اتا  قل ة ه، وتم ارغب مع   2

اح سيبهي تحظل ان قيته، م )يةل علي اتايبة ة)يةتل اتايبة اتا)يبة.

ا ه تادة مصل -1 -هـ         بكااع واحد بسوب عدم ات سألعل أو اتفصل ةن ات خصص إذا انقطع اتطيتب عن بكا

وكغب مع اتفصل نفسه بيالن قيل إتل تخصص آخر مع اتألية)ل، مع) ور انقطيعه عن علا اتفصل تأاعاًل تغيايم 

اا سايل إاراءام االن قيل.

قيل  اتطيتب ةفصمميال ةن تخصممص أو ةن تخصممص قول معه وتم اسممألل كامماعًي معه وارغب مع االن اذا كين  -2

إتل تخصممص آخر وتأليوز انقطيعه عن اتدكااممل مع اتألية)ل أكثر ةن مصممل بكااممع واحد، وتم اسال إاراءام 

.االن قيل اتاطتيبل مُع)د ةفصيالً  ةن اتألية)ل

اساا تتطيتب اتافصيل ةن تخصص ةي تبسوب تدنع اتا)دل ات راكاع  قل ةن نقطل واحدة، أو قول اتفصل  -3

ومع أث يء ةهتل اتدكاامممممل اتخيصمممممل  أن ا  قل إتل تخصمممممص آخر وذتك ةرة واحدة مقط إذا ات هيئع ةن اتألية)ل 

تيامرم معه اتشروط اتياكبة مع اتفقرة تأ  ةن علي اتايبة.

  (:27المادة )



  ايعل ة) ادة تحسب تتطيتب 15ُاحسم مصل بكااع واحد ةن اتحد ا عتل تس يام ات خر) ةقيبل كل ت    -أ  

ين االن قيل ةن باخل اتألية)ل أم ةن خيكاهي.اتا  قل اياء أك

 ا)يةل اتطيتب اتا  قل ة)يةتل اتطيتب اتاس ألد، تغيايم ات أاعل واإلنلاك واتفصل ةن ات خصص.   -ب   

  امممميعل ة) ادة مع اية)ل 36ُاسمممماا تتطتول اتا  ظاعن مع اتدكااممممل مع اتألية)ل بكااممممل ةي ال ازاد عتل ت - أ 

 -أكبنعل كااعل أخرى باي مع ذتك مصل ات خر)، وتحسب تهم علي اتسيعيم ومق اتشروط ات يتعل:

ال اقل ة)دته ات راكاع اممميعل ة) ادة مع اتألية)ل وأن  36أن اسين اتطيتب قد أنهل بكاامممل ةي ال اقل عن    -1

  .2عن نقط عن ت

 أن احصل اتطيتب عتل ةيامقل خطعل ةسوقل ةن ةألتس قساه وعاعد كتع ه تدكاال اتاياب اتاطتيبل.   -2

   أو ةي ا)يبتهي.%60أن اسين نياحًي مع علي اتاياب ب)الةل ال تقل عن ت)  اعم أو ت   -3

  ايعل ة) ادة مع 36األيز اتسايح تتطيتب اتا  ظم مع بكاا ه مع اتألية)ل وأنهل بكاال ةي ال اقل عن ت   -ب

ال مصتعن عتل ا كثر مع اية)ل خيك) ا كبن ة) رف بهي باي 2.5اتألية)ل وبا)دل تراكاع ت   عتل ا قل بكا

  امممت 36كامممهي خالل اتفصمممتعن عتل تمع ذتك مصمممل ات خر)، عتل أن ال ازاد عدب اتسممميعيم اتا) ادة ات ع اد

  أو ةي %60ب)الةل ال تقل عن ت)  أو ت  وثالثعن امميعل ة) ادة، وُتحسممب ته علي اتسمميعيم إذا كين نياحًي معهي

 وكينت بكاا ه تهي عن طراق االن ظيم، وال تدخل عالةيتهي مع ة)دته ات راكاع.   ا)يبتهي

ةن علي اتايبة طتول ا قسيم ات ع تهي ت)تعايم خيصل أو اتفيقعيم  اس ث ل ةن ا حسيم اتياكبة مع اتفقرة تب   -ج 

 ةتزةل ةع اهيم أو اية)يم أخرى .

 ةن  %50ومع ااعع ا حيال ال األيز أن ازاد ةألاـــــيع اتسيعيم ات ع ت)يبل تتطيتـــــــــب عتـــل ت    -د 

اية)ل أخرى و / أو قيم بدكاال ةياب خيك) ةألايع اتسيعيم اتا) ادة مع خط ه اتدكااعل اياء أكين ة  قاًل ةن 

 /ب  .28/أ  وت 28اتألية)ل بحسب أحسيم اتاياب ت

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

-تُا ا بكال اتوسيتيكايج تتطتول ب)د إتايم اتا طتويم ات يتعل:  (:29لمادة )ا

اتدكااعل.ات أليح مع ااعع اتاياب اتاطتيبل تت خر) مع اتخطل   - 1    -أ 

  نقطل.2اتحصيل عتل ة)دل تراكاع ال اقل عن ت   -2

إتايم اتا طتويم ا خرى ات ع تق ضعهي اتخطل ات ع ا خر) باياوهي اتطيتب.   -3

األب عتل اتطيتب اتا  قل واتطيتب اتألداد اتلي ُحسممممممموت ته ةياب، أن ُاسال ب أليح مع اتألية)ل ةي ال اقل    -ب 

ادة اتاطتيبل تت خر) حسب اتخطل اتدكااعل اتاقرة حعن قويل اتطيتب، وأن اسين عن نصف عدب اتسيعيم اتا) 

ةن ضا هي عتل ا قل نصف عدب اتسيعيم اتا) ادة ةن ة طتويم اتقسم ات خصصعل.



اشمم رط مع اتطيتب اتخراج أن اسين ةسممألال مع مصممل تخراه وإذا كين اتطيتب ةسممألال مع ااعع اتاياب مع  -ج

ت خر) م)تعه بمع كايم ات أةع يم مع اتألية)ل.اية)ل كااعل مع مصل ا

أحكام عامــــــــــة

ال اساا تتطيتب اتقعيم بيت دكاب ات)اتع أو اتاعدانع أو ةشيكاع ات خر) مع أي اية)ل أخرى. (:30المادة )

أو ةيبتعن وكينت علي اتايبة غعر  إذا تيقف اح ايل تخر) طيتب عتل بكاامممممممل ةيبة واحدة  -1-أ  (:31المادة )

ةطروحل مع اتفصمممممممل اتلي ا خر) معه، أو كينت ةطروحل وة )يكضمممممممل ةع ةيبة إاويكال أو اخ عيكال أخرى، 

أن ايامق عتل أن ادكج اتطيتب ةيبة أخرى بداتل ع هي ةايثتل تتايبة  رئيس قس       م الطالبمتت)اعد ب)د أخل كأي 

عدب امميعيتهي اتا) ادة عتل أن ا)تم ةدار وحدة اتقويل وات سممألعل بلتك ةع ةراعية اتا طتب   اتاسمم ودتل ةن حعث

اتسيبق تتايبة اتوداتل.

أن ادكج اتطيتب ةيبة أو  تتاألتس أو ةن افيضممه و اممويب صممحعل أو جروف قيعرة اقدكعي اتايامقل عتل  –2

ةيبتعن بدات عن.

إذا تيقف تخر) اتطيتب عتل اا عيز ةيبة واحدة، اوق ته أن بكاهي ثالل ةرام أو أكثر تبيإلضيمل تدكاال  -ب 

، البم الطقس    رئيس ةن صممممعل ة، متنه األيز بايامقل ات)اعد وتيةياب أخرى  مع اتألية)ل وتم ا ألا مع تتك اتايب

ةيبة بداتل ةايثتل تتايبة اتاس ودتل ةن حعث عدب ايعيتهي اتا) ادة.اتسايح ته بدكاال 

مع ااعع ا حيال ال األيز تتطيتب أن ادكج أكثر ةن ةيبتعن بدات عن عتل أن ال تسينين ةن ضان ة طتويم  -ج 

اتألية)ل االخ عيكال.

ةن اتااسن نظراًي أن ا هع إذا اامممم  فد اتطيتب اتادة اتاسممممايح بهي تتحصمممميل عتل بكال اتوسيتيكايج وكين   -د

ة طتويم ات خر) بدكاال مصل عيبي إضيمع واحد، متت)اعد أن ايامق عتل ة حه علي اتفرصل ب يء عتل ت سعب 

ةن كئعس اتقسم اتاخ ص وةدار اتقويل وات سألعل.

ع ا) ور اتثينإذا اا  فد اتطيتب اتادة اتاسايح بهي معهي تتحصيل عتل بكال اتوسيتيكايج مع نهيال اتفصل   -هـ    

اتفصل اتصعفع اة دابًا تتفصل اتثينع.

األيز تاألتس اتستعل ب يء عتل تيصممممعل ةن ةألتس اتقسممممم وةدار اتقويل وات سممممألعل أن ايامق    -أ(:32المادة ) 

عتل أن اسممم ودل اتقسمممم ةيبتعن بايبتع أاممميامممعيم مع اتتغل االنألتعزال وةهيكام اتتغل اإلنألتعزال تتطتول اتلان تم 

تتغل االنألتعزال مع شهيبة اتدكاال اتثينيال ات)يةل.ادكايا ا

األيز تاألتس اتستعل ات ع ا و)هي اتطيتب ب يء عتل تيصمممممعل ةن ةألتس اتقسمممممم وةدار اتقويل وات سمممممألعل أن  -ب 

ايامق عتل أن اس ودل اتقسم ةياب أخرى باياب ةهيكام اتحيايب وةويبئ اإلحصيء تتطتول اتاسفيمعن .

سألل اتطيتب  األيز ت)اعد اتستعل سعب ةدار ةركز اتتغيم أن ايامق عتل أن ا ات ع ا و)هي اتطيتب ب يء عتل ت 

اتتغل ات)ربعل تت يطقعن بغعرعي كقم  اتلي احال ا سمممممممعل أا وعل وثينيال أا وعل غعر عربعل ةيبة أاممممممميامممممممعيم 

أخرى بداًل ةن  ، وأن اسممممألل ةياب 320100  وةيبة ةهيكام اتتغل ات)ربعل تت يطقعن بغعرعي كقمت3203099ت

 اتاياب ات ع ُتّدكج بيتتغل ات)ربعل مع اتخطل اتدكااعل.



إذا قُول طيتب مع تخصممص ةي، وامموق ته أن بكج ةياب بكااممل خيصممل حرة مع اتألية)ل، وكينت 
ضمان خط ه اتدكاامعل مع ات خصمص اتلي قُول معه، م حسمب ته اتاياب ات ع اخ يكعي، وتدخل عالةيتهي مع ة)دته 

 -ات راكاع، عتل أن اراعل مع ذتك ةي اتع :

   ات وثالثعن ايعل ة) ادة.36ال األيز أن ازاد عدب اتسيعيم اتا) ادة تتاياب ات ع تحسب تتطيتب عتل ت  - أ

 ( خمس عشرة ساعة معتمدة تحسب للطالب.15ُيحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل ) - ب

إذا بكج اتطيتب مع ات خصممص اتلي قُول معه ةيبة بكاممهي ضممان اتدكااممل اتخيصممل اتحرة، وتم ارغب مع  - ج
                                 اح سيبهي تحظل قويته م )يةل علي اتايبة ة)يةتل اتايبة اتا)يبة.

إذا بكج اتطيتب ةيبة بداتل عن ةيبة امموق أن كاممب معهي، م )يةل اتايبة اتوداتل واتايبة اتاسمم ودتل  (:34المادة )

ة)يةتل اتايبة اتا)يبة ةن حعث ات )يةل ةع عالة عهاي.

  امممميعل ة) ادة ةن اتاياب اتاطروحل مع 18ُاسمممماا تتطيتب إذا كغب بدكااممممل ةي ال ازاد عتل ت (:35المادة )

اتألية)ل، وذتك زايبة عتل ة طتويم خط ه اتدكااعل، وال تحسب مع ة)دته اتفصتع وات راكاع.

تا ا شهيبام ات خر) ع د اا حقيقهي مع نهيال كل مصل. -أ (:36المادة )

ويم ات خر) ب أليح 9ة تةع ةي وكب مع نص اتايب -ب /)  ةن علي ات )تعايم ال األيز تتطيتب اتلي أنهل ة طت

تأاعل تخراه تغيايم كمع ة)دته ات راكاع.

ض واأليز تتاألتس تفيااوت اتاألتس مع اتحيالم ات ع تم ارب عتعهي نص مع علي ات )تعايم     -أ  (:37المادة )
ول برئيامممل اترئعس او ةن افيضمممه وعاعد شمممؤون اتطتول علي اتصمممالحعل تتأل ل تسمممال تأل ل اتوت مع قضمممياي اتطت

وةدار اتقويل وات سألعل .

ال ُت)يبل تتطيتب اتاياب ات ع ةضل عتل بكاا هي أكثر ةن اوع ا يام.    -ب

اصدك اتاألتس " أاس ة)يبتل اتاياب ات ع بكاهي اتطتول مع اية)يم أخرى".   -ج

عاداء اتستعيم وةدار وحدة اتقويل وات سألعل ةسؤوتين عن ت فعل علي ات )تعايم. (:38المادة )

تتغع علي ات )تعايم تت)تعايم ة ا بكال اتوسيتيكايج مع اتألية)ل ا كبنعل  اتصيبكة بقراكي كقم  (:39المادة )

وأي قراكام أخرى مع علا اتشأن . 24/5/2017  تيكاخ 2017/ 345ت  


